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បណ្ត ុំឯកសារ 

កិច្ចប្បជ ុំប្រួរពិនិរយប្បចុំឆ្ន ុំ២០២១ ននការអន វរ្កម្មវិធីកកទប្ម្ង់ការប្រប់ប្រង 

ហិរញ្ញវរថតសាធារណៈ ដុំណាកក់ាលទី៣ បូក២ 

ថ្ងៃពុធ ៦រោច ខែផល្គុន ឆ្ន ាំឆ្លូវ ត្រសី័ក ព.ស ២៥៦៥ 

ោជធានីភ្នាំរពញ, ថ្ងៃទ២ី៣ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២ 

8 
១. ររបៀបវារៈកិចចត្បជុាំត្រួរពិនិរយត្បចាំឆ្ន ាំ២០២១ ថ្នការអនុវរតកមម វិធីខកទត្មង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុ

សាធារណៈ ដាំណាក់កាល្ទ៣ី បូក២ 

២. បទបង្ហា ញសត ីពីរបាយការណ៍ត្ររួពនិរិយ និងវាយរថ្មលកមមវិធីខកទត្មងក់ារត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ 

និងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពត្បចាំត្រមីាសទី៤ និងឆ្ន ាំ២០២១ 

៣. បទបង្ហា ញសត ីពីរសចកតីត្ាងខផនការសកមមភាពរួមដាំណាក់កាល្ទី៤ (CAP4)  និងវិធានការរនលលឹះជាំរុញ

រល្បឿនការង្ហរខកទត្មង់ (Reform Triggers) ឆ្ន ាំ២០២២-២០២៣ 

៤. បទបង្ហា ញសត ីពីខផនការសកមមភាពសត្មាប់អនុវរតយទុធសាស្រសត  ថ្នការខកទត្មង់ត្បព័នធងវិកាឆ្ន ាំ២០១៨-

២០២៥ 

៥.បទបង្ហា ញសត ីពីខផនការសកមមភាពសត្មាប់អនុវរតយទុធសាស្រសត ថ្នការខកទត្មង់ត្បព័នធងវិការដឋបាល្ថ្នន ក់-

រត្កាមជារឆិ្ន ាំ២០១៩-២០២៥ 

៦.បទបង្ហា ញសត ីពីខផនការសកមមភាពសត្មាប់អនុវរតយុទធសាស្រសតសត ីពីការខកទត្មង់ត្បព័នធត្រប់ត្រងការវិ-

និរោរសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥ 

៧.បទបង្ហា ញសត ីពខីផនការសកមមភាពសត្មាប់អនុវរតយុទធសាស្រសត ថ្នការខកទត្មង់ត្បពន័ធល្ទធកមមសាធារណៈ ឆ្ន ាំ

២០១៩-២០២៥ 

៨. បទបង្ហា ញសត ីពីខផនការសកមមភាពសត្មាប់អនុវរតយុទធសាស្រសតរត្មង់ទិសនរីិវិធី  អនុវរតការង្ហរតាមត្បព័នធ 

FMIS 

៩. រសចកតីត្ាងបាយការណ៍ត្ររួពនិរិយ និងវាយរថ្មលកមមវិធីខកទត្មង់ការត្របត់្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ និង

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពត្បចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
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សេចក្តីព្រាងរសបៀបវារៈ 

ក្ិចចព្របជ ុំព្ររួរពិនិរយព្របចុំឆ្ន ុំ២០២១ ននការអន វរតក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ងក់ារព្ររប់ព្ររង

ហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ដុំណាក្ក់ាលទ៣ី បូក្២ 

  ថ្ងៃពធុ ៦រោច ខែផល្គុន ឆ្ន ាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥ 

ោជធានភី្នាំរពញ, ថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២ 

8 
សពលសវលា ព្របធានបទ និងេក្ម្មភាព ថិរសវលា 

នថៃទី២៣ កែម្នីា ឆ្ន ុំ២០២២៖ ក្ិចចព្របជ ុំព្ររួរពិនិរយព្របចុំឆ្ន ុំ២០២១ ននការអន វរតក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ងក់ារព្ររប់ព្ររង

ហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ 

− របាយការណ៍ត្រួរពនិិរយ នងិវាយរថ្មលកមមវិធីខកទត្មង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ នងិរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

ត្បចាំត្រីមាសទី៤ នងិឆ្ន ាំ២០២១  

− រសចកតីត្ាងខផនការសកមមភាពរួម ដាំណាកក់ាល្ទី៤ (CAP4) នងិ វិធានការរនលលឹះជាំរញុរល្បឿនការងារខកទត្មង់ (Reform 

Triggers) ឆ្ន ាំ២០២២-២០២៣ 

− ពនិិរយ នងិអនុម័រខផនការសកមមភាពល្មអរិថ្នយុទធសាស្រសតរនលលឹះទាំង ៤ សត្មាប់អនុវរតឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ នងិ

ខផនការយុទធសាស្រសតរត្មង់ទិសនរីិវិធីអនវុរតការងារតាមត្បពន័ធ FMIS 

០៨:៣០ - ០៩:០០ ចឹុះរ ម្ ឹះ ៣០នាទី 

០៩:០០ - ០៩:១០ 

មររិបើក 

ឯកឧរតមអរគបណឌ ិរសភាចរយ អូន ព័នធម្ នីររ័ន ឧបនាយករដឋមស្រនតី រដឋមស្រនតី

ត្កសួងរសដឋកិចចនិងហិរញ្ញវរថុ នងិជាត្បធានរណៈកមាម ធិការដលកនាាំការងារ

ខកទត្មង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ  

១០ នាទី 

០៩:១០ - ០៩:២០ 
មរចិាំណាបអ់ារមមណ៍ 

− រាំណាងថ្ដរអូភ្ិវឌ្ឍន ៍
១០ នាទី 

០៩:២០ - ០៩:៣៥ 

ោយការណ៍សរងេប 

អាំពវីឌ្ឍនភាពថ្នការររៀបចាំរបាយការណ៍ត្ររួពនិរិយ នងិវាយរថ្មលកមមវធិខីក-

ទត្មង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ និងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពត្បចាំ

ត្រីមាសទ៤ី នងិឆ្ន ាំ២០២១  

១៥ នាទី 
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សពលសវលា ព្របធានបទ និងេក្ម្មភាព ថិរសវលា 

− ឯកឧរតម រេ់ េីលវា៉ា  រដឋរល្ខាធកិារ ថ្ន កសហវ. នងិជាអរគ-

រល្ខាធកិារ ថ្ន អ.រ.ហ. 

០៩:៣៥ - ១០:៣៥ 

បទបងាា ញសតពីរីបាយការណ៍ត្ររួពនិរិយ នងិវាយរថ្មលកមមវធិខីកទត្មងក់ារត្របត់្រង

ហរិញ្ញវរថសុាធារណៈ នងិរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពត្បចាំត្រមីាសទ៤ី នងិឆ្ន ាំ២០២១  

− ឯកឧរតម ស ៉េរ វីកណល អនុរដឋរល្ខាធកិារ ថ្ន កសហវ. នងិ

ជាអរគរល្ខាធកិាររង ថ្ន អ.រ.ហ. 

៦០ នាទី 

១០:៣៥ - ១០:៥០ 
ការផតល្ម់ររិោបល្រ់បស់ថ្ដរអូភ្វិឌ្ឍន ៍

− រាំណាងថ្ដរអូភ្ិវឌ្ឍន ៍
១៥ នាទី 

១០:៥០ - ១២:០០ កចិចពភិាកា ៧០នាទី 

១២:០០ - ១៤:០០ សត្មាកអាហារថ្ងៃត្រង ់ - 

១៤:០០ - ១៤:៣០ 

បទបងាា ញសតពីរីសចកតតី្ាងខផនការសកមមភាពរមួដាំណាកក់ាល្ទ៤ី (CAP4) នងិ វធិាន

ការរនលលឹះជាំរញុរល្បឿនការងារខកទត្មង ់(Reform Triggers) ឆ្ន ាំ២០២២-២០២៣ 

− ឯកឧរតម ប  ូវងសេ ខា អរគរល្ខាធកិាររង ថ្ន អ.រ.ហ. 

៣០ នាទី 

១៤:៣០ - ១៦:៣០ 

ពនិរិយ នងិអនមុរ័ខផនការសកមមភាពល្មអរិថ្នយទុធសាស្រសតរនលលឹះទាំង ៤ សត្មាប ់

អនវុរតឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ នងិ ខផនការយទុធសាស្រសតរត្មងទ់សិនរីិវធិអីនវុរតការងារ

តាម ត្បពន័ធ FMIS  

- យុទធសាស្រសត ថ្នការខកទត្មង់ត្បពន័ធងវិកាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ 

- យុទធសាស្រសត ថ្នការខកទត្មង់ត្បពន័ធងវិការដឋបាល្ ថ្នន ក់រត្កាមជារឆិ្ន ាំ

២០១៩-២០២៥ 

- យុទធសាស្រសតសត ពីីការខកទត្មង់ត្បព័នធត្រប់ត្រងការវិនិរោរសាធារណៈ

ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥ 

- យុទធសាស្រសត ថ្នការខកទត្មង់ត្បពន័ធល្ទធកមមសាធារណៈ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥ 

- ខផនការយុទធសាស្រសតរត្មង់ទិសនរីិវិធីអនវុរតការងារតាមត្បពន័ធ FMIS 

១២០ នាទី 

១៦:៣០- ១៧:០០ 

 

 

 

មរបិកូសរបុ នងិអនសុាសនខ៍ណនាាំ 

ឯកឧរតមអរគបណឌ ិរសភាចរយ អូន ព័នធម្ នីរ័រន ឧបនាយករដឋមស្រនត ី 
៣០ នាទី 
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សពលសវលា ព្របធានបទ និងេក្ម្មភាព ថិរសវលា 

រដឋមស្រនតតី្កសួងរសដឋកិចចនិងហរិញ្ញវរថុ នងិជាត្បធានរណៈកមាម ធកិារដលកនាាំ

ការងារខកទត្មងក់ារត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ 

*កាំណរស់មាគ ល្់៖ អ.រ.ហ. សូមរកាសទិធិកនងុការខកសត្មួល្ ។ 



1

ថ្ងៃពុធ ៦រោច ខែផល្គុន ឆ្ន ាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥

ត្រព័នធវរីេអអូនឡាញ,ថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២

របាយការណ៍ត្រួរពិនិរយ និងវាយរម្លៃកលមវិធីកកទត្លង់ការត្រប់ត្រង

ហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ និងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពត្បចាំត្រីមាសទ៤ី និងឆ្ន ាំ២០២១ 

កិចចត្រជុាំត្រួរពិនរិយត្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ 

ការអនវុរតកមមវិធីខកទត្មង់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ េាំណាក់កាល្ទ៣ី រូក២

“ខកល្មអត្រពន័ធ ត្ករែណឌ ររយុិរត យនតការសាថ រន័ និងធនធានមនសុស”
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មារិកា

១. សសចកតីស ត្ើល

២. វឌ្ឍនភាពត្បចាំឆ្ន ាំ២០២១ 

៣. ចាំណាយស ើការអនុវរតកលមវិធីកកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ឆ្ន ាំ២០០៤-២០២១

៤. សោប ់ម្ៃរូអភិវឌ្ឍន៍ ç  ទធ្ បឋលម្នការវាយរម្លៃត្បព័នធ FMIS និងការវាយរម្លៃចាំណាយសាធារណៈ 

៥. បចច័យស ើត្បព័នធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ

៦. សននិដ្ឋា ន
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សាោចររល្ែ ០៩ សរ ររស់ោជរដ្ឋា ភិបាល្ ចុុះថ្ងៃទ២ី៨ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៥ សត ីពីវិធាន នងិនរីិវិធីថ្នការររៀរចាំ ការអនុវរត

ការត្រួរពិនិរយ ការតាមដ្ឋន និងការវាយរថ្មលរល្ើការងារខកទត្មង់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ។

របាយការណ៍ត្រួរពិនិរយនិងវាយរថ្មលកមមវិធីខកទត្មង់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ និងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

ត្រចាំត្រីមាសទ៤ី និងឆ្ន ាំ២០២១ រឺមានភាពត្ររ់ត្ជុងរត្ោយ តាមរយៈការររងកើនការចូល្រមួផតល្់ោធារុចូល្ពីត្ររ់ភារី

ខេល្មានការពាក់ព័នធរមួមាន អងគភាពរត្កាមឱវាទ កសហវ. រមួទាំងមនទីរ សហវ. ោជធាន-ីរែរត, ត្កសួង-សាថ រ័ន

រេាបាល្ោជធានី-រែរត, និងថ្េរូអភិវឌ្ឍន៍ ។

របាយការណ៍រនុះ នឹងកាល យោធារុចូល្េ៏មានសារៈសាំខាន់សត្មារ់ររៀរចាំខផនការសកមមភាពរមួ េាំណាក់កាល្ទ៤ី ថ្ន   

ការអនុវរតកមមវិធីខកទត្មង់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ។

១. សសចកតីស ត្ើ់ល − សាវតារ និងរោល្រាំណង
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អងគភាពរត្កាមឱវាទ         

កសហវ.រួមទាំងមនទីរ     

សហវ.រផញើរបាយការណ៍

កិចចត្រជុាំត្រមូល្ធារុចូល្

រខនថម និងរផទៀងផ្ទទ រទ់និននយ័ 

ោមយួត្ររ់រួអងគពាក់ព័នធ

ត្កសងួ-សាថ រ័ន រផញើ

របាយការណ៍

សិកាា សាលាពិរត្ោុះរោរល្់

សត ីពីរបាយការណ៍វាយរថ្មល

ត្រសិទធភាពថ្នការអនវុរត 

ត្រព័នធ FMIS 

សិកាា សាលាខចករំខល្ករទ-

ពិរសាធន៍សត ីពកីារអនុវរតងវកិា

កមមវិធីរៅរេាបាល្ថ្នន ក់ោរិ 

និងរេាបាល្ថ្នន ក់រត្កាមោរិ

របាយការណ៍ត្ររួពនិរិយ នងិវាយរថ្មលកមមវធិី

ខកទត្មងក់ារត្ររត់្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ នងិ

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពត្រចាំត្រមីាសទ៤ី 

នងិឆ្ន ាំ២០២១ 

កិចចត្រជុាំថ្ផទកនុង អ.រ.ហ.

១. សសចកតីស ត្ើ់ល −  វិធីសា្សត ររៀរចាំរបាយការណ៍

របាយការណ៍ PEFA    

ថ្នន ក់ោរិ,PEFA ថ្នន ក់-

រត្កាមោរិ,របាយការណ៍

វាយរថ្មលត្រព័នធ FMIS, 

របាយការណ៍ PER

ខផនការសកមមភាពរមួ 

េាំណាក់កាល្ទី៤ 

(CAP4)



២. វឌ្ឍនភាពត្បចាំឆ្ន ាំ២០២១ 

២.១.វឌ្ឍនភាពថ្នការអនុវរតការសរត្មចររស់ រ.ហ.ស.

២.២.វឌ្ឍនភាពថ្នការអនុវរតខផនការសកមមភាពរួម

5
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១.ចារ់សត ីពីភាពោថ្េរូរវាងរេានិងឯកជន

២.អនុត្កឹរយសត ីពីការររងកើនចាំននួអងគភាពងវកិា និងការត្ររល្់សិទធិអាំណាចោអាណារ័ករផទរសិទធិជូនអងគភាពងវកិា

៣.ខផនការយុទធសា្សតសត ីពីការកសាង និងអភិវឌ្ឍសមរថភាពកនងុត្ករែណឌ  PFMRP េាំណាក់កាល្ទី៤ 

៤.សនាធ នកមមរវាងត្រព័នធ FMIS និងត្រព័នធររៀវរសររស់ត្កសួងមុែងារសាធារណៈ 

៥.របាយការណ៍វាយរថ្មលចាំណាយសាធារណៈ និងរណរនយយភាពហិរញ្ញវរថុ ថ្នន ក់ោរិ ឆ្ន ាំ២០២១ 

៦.ខផនការសកមមភាពសត្មារ់ជាំរុញការររងកើរអងគភាពងវកិា

៧.ការសិកាអាំពីល្ទធភាពររងកើនអងគភាពងវកិារៅរេាបាល្ោជធាន-ីរែរត និងររៀរចាំោខផនការសកមមភាពោក់លាក់

៨.ខផនការរធវើរណណកមមសិទធិេធីលីររស់រេា

ការសរត្មចររស់ រ.ហ.ស.សរុរ

មានចាំននួ ៣៥  វិធានការ កនងុរនាុះ

សរត្មចបាន ៨  វិធានការ ។

២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វឌ្ឍនភាពសរត្មចបាន
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១.រសចកតីត្ពាងចារ់សត ីពីត្រព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ (ងមី) [GDB ; រ.ម៤ ឆ្ន ាំ២០២២ ដ្ឋក់ជូនសាថ រ័ននរីរិបញ្ញរិត] 

ចារ់សត ីពីត្រព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ (ងមី)រត្ោងរញ្ចរ់កត្មិរ កសហវ.និងរញ្ជូនរៅរណៈរេាម្នតី រៅត្រីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២២ និងរញ្ជូនរៅអងគនីរិរបញ្ញរតិ 

រៅត្រីមាសទី ៤ ឆ្ន ាំ២០២២ ។

២.រសចកតីត្ពាងចារ់សត ីពីការត្ររ់ត្រងចាំណូល្មិនខមនសាររពើពនធ [GDSPNR;រ.ម៤,២០២២] 

រសចកតីត្ពាងចារ់ បានដ្ឋក់ឆ្លងសិកាា សាលាពិរត្ោុះរោរល្់អនតរត្កសួង-សាថ រ័ន,ថ្េរូអភិវឌ្ឍន៍,រាំណាងសងគមសីុវិល្ និងកិចចត្រជុាំកត្មិរថ្នន ក់េឹកនាាំ កសហវ.។ 

ត្កុមការងារបានពិភាការល្ើជាំពូកទី១០ (សត ីពីរទសរបញ្ញញ រតិ)ោមួយត្កសួងយុរតិធម៌ និងអងគភាពត្រឆ្ាំងអាំរពើពកុរល្ួយ ចរ់សពវត្ររ់នាថ្ងៃទី ២៨ ខែមកោ

២០២២ ។ េាំណាក់កាល្រនតនឹងដ្ឋក់ឆ្លងរៅរណៈកមាម ធិការរោល្នរោបាយរសេាកិចចនិងហិរញ្ញវរថុ នាថ្ងៃទី ២៨ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២ ។

៣.ត្ករែណឌ រោល្នរោបាយសត ីពីការអភិវឌ្ឍមលូ្រត្ររេា [GSC & GDICDM; រ.ម៤,២០២១]

ត្កុមការងារររចចករទសកាំពុងរនតររៀរចាំរសចកតីត្ពាងត្ករែណឌ រោល្នរោបាយរមួសត ីពីការអភិវឌ្ឍមូល្រត្ររេា ២០២២-២០២៨ ។

៤.រសចកតីត្ពាងចារ់សត ីពីការត្ររ់ត្រងសហត្ោសសាធារណៈ  [GDSPNR; រ.ម៤,២០២២ រញ្ជូនរៅសាថ រ័ននីរិរបញ្ញរតិ]

រសចកតីត្ពាងចារ់ ត្រូវបានតាក់ខរងោទត្មង់ចារ់ និងែលឹមសាររចួោល្់កត្មិរត្កុមការងារររចចករទស កសហវ. ។ រត្ោងររៀរចាំសិកាា សាលាពិរត្ោុះរោរល្់នា

ត្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ និងរត្ោងរញ្ជូនរៅទីសត ីការរណៈរេាម្នតី រៅត្រីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២២ ។  រដ្ឋយសារត្រូវកសាងឯកសារយុទធសា្សត ខកទត្មង់សហ-

ត្ោសសាធារណៈោមុនសិន សត្មារ់ោធារុចូល្រខនថមរៅរល្ើរសចកតីត្ពាងចារ់រនុះ។ 

ត្កបខណឌ
ររិយុរត

២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វឌ្ឍនភាពរនតតាមដ្ឋន
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៥.ការខកសត្មួល្អនុត្កឹរយរល្ែ៨១ អនត្ក.រក ចុុះថ្ងៃទី១៦ ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ១៩៩៥ [GDB; រ.ម១,២០២២]

បានរញ្ចរ់ការពិភាកាត្រឹមកត្មិរអរគនាយកដ្ឋា នងវិកា និងបានរញ្ជូនរៅជាំនាញការបាោាំងរេើមបីផតល្់ធារុចលូ្ និងរត្រៀមពិភាកាអនតរអរគនាយកដ្ឋា ន និង

ដ្ឋក់រញ្ចូល្ោមួយរសចកតីត្ពាងខកសត្មួល្អនុត្កឹរយរល្ែ ៨២ អនត្ក.រក រៅត្រីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២២ រនុះ ។

៦.ការខកសត្មួល្អនុត្កឹរយរល្ែ៨២ អនត្ក.រក ចុុះថ្ងៃទី១៦ ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ១៩៩៥ [GDNT; រ.ម១, ២០២២]

រសចកតីត្ពាងអនុត្កឹរយរល្ែ ៨២ ត្រូវបានររៀរចាំ និងត្រូវរធវើរចចុរបននភាពោររណត ើរៗ រដ្ឋយខផអករល្ើរោល្ការណ៍សរត្មចថ្នត្កុមការងារររៀរចាំរសចកតីត្ពាង

ចារ់សត ីពីត្រព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ។

៧.រោល្ការណ៍ខណនាាំរួមសដ ីពីការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ររស់ោជរដ្ឋា ភិបាល្ [GSC; រ.ម២,២០២១] 

ត្កុមការងារររចចករទស បាននិងកាំពុងពិនិរយ និងខកសត្មួល្រសចកតីត្ពាងរល្ើកទី៦ មុនដ្ឋក់ឆ្លងសិកាា សាលាពិរត្ោុះរោរល្់ ។

ត្កបខណឌ
ររិយុរត

២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វឌ្ឍនភាពរនតតាមដ្ឋន
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៨.រសចកតីត្ពាងត្រកាសសត ីពីរោល្ការណ៍ និងនីរិវិធីសត្មារ់ការត្ររ់ត្រងចាំណូល្មិនខមនសាររពើពនធ កនុងល្កាែណឌ ថ្នការរផទរមុែងារចាំរពាុះ

ចាំណូល្ពីរសវាសាធារណៈ ចាំណូល្ពីការផ្ទកពិន័យនិងការដ្ឋក់ទណឌ កមម និងកនុងល្កាែណឌ ថ្នការខចករខំល្កចាំណូល្ពីរសវាធារណៈ

និងចាំណូល្ពីការចរ់ខចងត្ទពយសមបរតិរេា ពីរេាបាល្ថ្នន ក់ោរិរៅឱយរេាបាល្ថ្នន ក់រត្កាមោរិ GSC & GDSPNR; រ.ម.៤,២០២១

បានរញ្ចរ់រសចកតីត្ពាងត្រកាស និងដ្ឋក់ឆ្លងកិចចត្រជុាំពិរត្ោុះរោរល្់ោមួយត្កសួង-សាថ រ័ន ទាំងកត្មិរររចចករទស និងកត្មិរថ្នន ក់េឹកនាាំរៅខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ

២០២២ ។ រសចកតីត្ពាងត្រកាសរនុះ រត្ោងរោរពជូន ឯកឧរតមអរគរណឌ ិរសភាចរយ ពិនិរយ និងអនុម័រ រៅរេើមត្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២២ ។

៩.សាោចរររស់ោជរដ្ឋា ភិបាល្សត្មារ់ជាំរុញត្កសួង-សាថ រ័នោពិរសសត្កសួង-សាថ រ័នសថ ិរកនុងវិស័យរសេាកិចចនិងសងគមកិចចឱយរធវើ

ការផសពវផាយ ឬររៀរចាំរវទិកាសាធារណៈ អាំពីងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំររស់ត្កសងួ-សាថ រ័នសាមីជូនសាធារណជន GDB; រ.ម.៤,២០២១

រសចកតីខណនាាំអាំពីការររៀរចាំរវទិកាសាធារណៈ និងរសៀវរៅងវិកាពល្រេា រេើមបីផសពវផាយអាំពីកញ្ចរ់ងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំររស់ត្កសួង នីមយួ  ៗជូនេល្់សាធារណជន 

និង ថ្េរូរពាក់ព័នធ ត្រូវបានសរត្មចដ្ឋក់ឱយអនុវរត រដ្ឋយរត្ជើសររីសត្កសួងចាំនួន ៤ រួមមាន៖ (១)-ត្កសួងអរ់រំ យុវជន និងកីឡា (២)-ត្កសួងសងគមកិចច 

អរីរយុទធជន និងយុវនីរិសមបទ (៣)-ត្កសួងធនធានទឹក និង ឧរុនិយម និង (៤)- ត្កសួងឧសាហកមម វិទាសា្សត  ររចចកវិទា និង នវានិវរតតាមរយៈ

ល្ិែិររល្ែ ១៩៤៨ សហវ-អង ចុុះថ្ងៃទី ១៤ ខែ មីនា ឆ្ន ាំ ២០២២ ចរ់ពីឆ្ន ាំ ២០២២ ។

ត្កបខណឌ
ររិយុរត

២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វឌ្ឍនភាពរនតតាមដ្ឋន
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យុទធសាស្រសត

១០.រសចកតីត្ពាងយុទធសា្សតសត ីពីការអនុវរតសតង់ដ្ឋរណរនយយសាធារណៈមូល្ដ្ឋា នរងគររៅកមពុោ ២០២១-២០៣១ [ACAR ;រ.ម២,២០២១]

រសចកតីត្ពាងចុងរត្កាយយុទធសា្សតទទួល្បានការឯកភាពោរោល្ការណ៍កនងុកិចចត្រជុាំរណៈកមមការខកទត្មង់ការត្ររ់ត្រងហរិញ្ញវរថុសាធារណៈ កាល្ពីថ្ងៃទី ២០ ខែ

ធន ូឆ្ន ាំ២០២១ ។ អ.រ.ហ.សហការោមួយនិយ័រកររណរនយយនិងសវនកមម បាននិងកាំពុងខកសត្មួល្រខនថមរេើមបីរោរពជូនត្រមុែោជរដ្ឋា ភិបាល្ អនុម័រ ។

១១.ឯកសារទសសនាទនសត ីពីចកាុវិស័យ និងយុទធសា្សត ថ្នការងារខកទត្មង់ ៣ រកូ ១ [GSC, NCDD, PAR និង CLJR ; រ.ម៤,២០២១] 

រសចកតីត្ពាងឯកសារទសសនាទន ត្រូវបានររៀរចាំ និងត្រូវបានពិភាកាកនងុកិចចត្រជុាំកត្មិរអនតរការដ្ឋា នខកទត្មង់៣ រកូ ១ ចាំនួន ៣រល្ើក និងររត្មាងវិរសសនា 

ត្រូវបានររៀរចាំ ។

១២.ចកាុវិស័យររស់ត្កសងួរសេាកិចចនិងហិរញ្ញវរថុ GSMEF; រ.ម៤,២០២១] 

រសចកតីត្ពាងចកាុវិស័យ ត្រូវបានររៀរចាំរចួោល្់ និងបានដ្ឋក់ឆ្លងកត្មិរថ្នន ក់េឹកនាាំ ។ រត្ោងត្រជុាំឆ្លងោមយួ ឯកឧរតមអរគរណឌ ិរសភាចរយ នាថ្ងៃទី១៩ ខែរមសា 

ឆ្ន ាំ២០២២ ខាងមុែ។

១៣.ខផនការរមសត្មារ់ត្ររ់ត្រងត្ទពយសមបរតិរេារយៈរពល្មធយម និងខវង GDSPNR; រ.ម.៤,២០២២

ត្កុមការងារសិកានិងររៀរចាំឯកសាររោល្សត ីពីការត្ររ់ត្រងត្ទពយសមបរតិរេា ត្រូវបានររងកើររៅថ្ងៃទ២ី១ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០២១ រហើយបានររៀរចាំមារិការោល្ 

និងែលឹមសារត្ពាងែលុះៗថ្នជាំពកូនីមួយៗ។

១៤.ឯកសាររោល្ (Blueprint) សត ីពីការខកទត្មង់ត្រព័នធត្ររ់ត្រងចាំណូល្មិនខមនសាររពើពនធ GDSPNR; រ.ម.៤,២០២១

បានពិនិរយឯកសាររោល្រដ្ឋយសត្មួល្ែលឹមសារពីភាសាអង់ររលស រៅភាសាខែមរឱយត្រឹមត្រូវតាមពាកយ និងទិេាភាពររចចករទស រេើមបីដ្ឋក់ជនូត្កុមការងារកត្មិរ

អនតរអរគនាយកដ្ឋា ន.កសហវ.ពិនិរយខកសត្មួល្ចុងរត្កាយ ។ បានររៀរចាំត្រជុាំខកសត្មួល្រសចកតីត្ពាងរល្ើកទី៣ រដ្ឋយត្កុមការងារ.កសហវ.នាថ្ងៃទី២១ មីនា ២០២២។

២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វឌ្ឍនភាពរនតតាមដ្ឋន
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ត្បព័នធ
បសចចកវិទា
ព័រ៌មាន

១៥.សនាធ នកមមរវាងត្រព័នធ FMIS និង ត្រព័នធ EFMS ររស់ត្កសួងអរ់រ ំយុវជន និងកីឡា [MoEYS & FMWG ; រ.ម១ ,២០២២] 

ត្កសួងអរ់រ ំយុវជន និងកីឡា កាំពុងរធវើរចចុរបននភាព និងអភិវឌ្ឍរខនថមមុែងារការទិញ និងមុែងារត្រូវសង រល្ើត្រព័នធ EFMS ជាំនាន់ទី ៣ ងមី ខេល្រត្ោងនឹង

រញ្ចរ់ និងដ្ឋក់ឱយរត្រើត្បាស់រៅខែរមសា ឆ្ន ាំ២០២២ ។ ោមួយោន រនុះ ត្កុមការងារ FMIS កាំពុងផតល្់កិចចសហការកនុងការផតល្់ធារុចូល្ និងរត្មូវការនានាជូន     

ត្កុមការងារ MoEYS រេើមបីសិកាល្មអិរអាំពីរត្មូវការព័រ៌មានរៅតាមេាំណាក់កាល្ថ្នការអភិវឌ្ឍត្រព័នធ EFMS រៅតាមមុែងារនីមយួៗកនងុការរធវើសនាធ នកមម

រវាងត្រព័នធទាំង២ ។ ឆ្ន ាំ២០២២ រនុះ នឹងរត្ោងរធវើសនាធ នកមមខរមយួមុែងារការទិញ និងឆ្ន ាំ២០២៣ មុែងារត្រូវសង ។

២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វឌ្ឍនភាពរនតតាមដ្ឋន
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១៦.ការពិនិរយនិងសិការរៀរចាំការខរងខចកមុែងារររស់សវនកមមថ្ផទកនុងនិងអធិការកិចចតាមត្កសួង-សាថ រ័ន អនុរលាមតាមអនុត្កឹរយរល្ែ 

១៦៨ អនត្ក.រក ចុុះថ្ងៃទី០៨ ខែរុលា ឆ្ន ាំ២០២០ [GI&GDIA ;រ.ម៤,២០២១] 

បានតាមដ្ឋនការអនុវរតអនុត្កឹរយរល្ែ១៦៨ អនត្ក.រក រៅតាមរណាត ត្កសួង-សាថ រ័នចាំនួន ១២ ។ ោជាំហានរនាទ រ់ អោគ ធិការដ្ឋា ននឹងររៀរចាំត្ករែ័ណឌ និង

 វិធានថ្នត្រព័នធសវនកមមថ្ផទកនងុ និងអធិការកិចចកនងុត្ករែ័ណឌ ោជរដ្ឋា ភិបាល្ទាំងមូល្រត្កាមជាំនយួររចចករទសពី AFD ។

១៧.របាយការណ៍ PEFA ថ្នន ក់រត្កាមោរិ ឆ្ន ាំ២០២០ [GSC ;រ.ម២,២០២១] 

បានរញ្ចរ់ការខកសត្មួល្រសចកតីត្ពាងទី១ រដ្ឋយបានពិនិរយនងិខកសត្មួល្តាមមរិរោរល្់ររស់ត្កុមការងារ PEFA, រល្ខាធិការដ្ឋា ន PEFA និងថ្េរូអភិវឌ្ឍន៍ ។ 

ោការងាររនាទ រ់ អ.រ.ហ.នឹងររៀរចាំសិកាា សាលាពិរត្ោុះរោរល្់រល្ើរសចកតីត្ពាងរនុះរៅចុងត្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ ។

១៨. ត្ករែណឌ រួម ខផនទីរងាា ញផលូវ និងខផនការសកមមភាពសត្មារ់រដ្ឋុះត្សាយចាំណាយកកសទុះ [GSC; រម៤,២០២១]

ត្កុមជាំនាញការ សថ ិររៅកនងុេាំណាក់កាល្រត្ោងរញ្ចរ់ការរធវើសុពល្ភាពរៅរល្ើរបាយការណ៍សិកាអាំពីជាំហានចាំណាយនីមយួៗ រេើមបីអាចពិភាការឋម

ទក់ទងនឹងររករាំរហើញនារពល្ខាងមុែ។

១៩.កមមវិធីសិកាភាជ រ់វិញ្ញញ រនរត្រ (Certificate Program) រដ្ឋយផារភាជ រ់មុែរាំខណងឱយបានត្ររ់ត្ជុងរត្ោយ [EFI; រ.ម៤,២០២១]

រសចកតីត្ពាងត្រកាសអនតរត្កសួង សត ីពីរុណវុឌ្ឍិម្នតីត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ  បានពិរត្ោុះរោរល្់ និង ររៀរចាំកត្មិរ វសហ ។ ទនទឹមនឹងរនុះ កមមវិធី

សិកា Certificate Program កាំពុងររៀរចាំត្សរតាមខផនការយុទធសា្សតកសាង និង អភិវឌ្ឍសមរថភាព េាំណាក់កាល្  ៣ រកូ ២ នងិ េាំណាក់កាល្ទី៤ និង  

អាចអនុវរតបានកនងុឆ្ន ាំ ២០២៣ ខាងមុែ ។

២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វឌ្ឍនភាពរនតតាមដ្ឋន
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២០.ការវាយរថ្មលរល្ើរចច័យថ្នការងារខកទត្មង់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ (PFM Impact Assessment) GSC; រ.ម៤,២០២១

រសចកតីត្ពាងរបាយការណ៍រឋមថ្នការវាយរថ្មលរនុះ កាំពុងររៀរចាំ និងរនតខកសត្មួល្ រេើមបីរត្រៀមជរួត្រជុាំោមួយត្កុមការងារររចចករទស ។

២១.ពិនិរយ និងរធវើរចចុរបននភាពសមាសភាពរណៈកមាម ធិការ,រណៈកមមការ និងត្កុមការងារខកទត្មង់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ 

កនុងត្ករែណឌ កមមវិធីខកទត្មង់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ GSC; រ.ម៤,២០២១

បានររៀរចាំរសចកតីត្ពាងរសចកតីសរត្មច និង កាំពុងពិនិរយរធវើរចចុរបននភាពសមាសភាពកនុងត្ករែណឌ កមមវិធីខកទត្មង់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ និង

រត្ោងរោរពរសន ើសុាំ ឯកឧរតមអរគរណឌ ិរសភាចរយ ពិនិរយ និងសរត្មចរល្ើសមាសភាពរៅខែរមសា ឆ្ន ាំ២០២២ រនុះ ។

២២.ការររងកើរត្កុមការងារអនតរអរគនាយកដ្ឋា នថ្នត្កសងួរសេាកិចចនិងហិរញ្ញវរថុ សិកា និងវាយរថ្មលអាំពីមុែងារររស់មនទីរ សហវ.និង

ល្ិែិររទដ្ឋា នររិយុរតពាក់ព័នធ [GSMEF; រម១,២០២២]

បានខរងខចកត្កុមការងាររេើមបីសិការៅរល្ើត្ករែណឌ ររិយុរតខេល្មានត្សារ់ និងររៀរចាំរាំរពញរខនថមនូវចាំណចុខេល្ខចងមិនចាស់លាស់ រេើមបីររៀរចាំ      

ោរសចកតីត្ពាងរោល្ការណ៍ងមី ។ រចចុរបនន អរគរល្ខាធិការដ្ឋា ន កសហវ.បានររៀរចាំោរសចកតីត្ពាងរោល្ការណ៍ខណនាាំ ។

២៣.មូល្និធិ PFMRP ត្ររ់ត្ជុងរត្ោយ [GSC; រ.ម៣,២០២១] 

បានររៀរចាំរបាយការណ៍សិកាល្មអិរអាំពីការអនុវរតមលូ្និធិ PFMRP េាំណាក់កាល្ទី១ និងការឈានរៅអនុវរត េាំណាក់កាល្ទី២ និងបានទទួល្ការឯកភាព

ោរោល្ការណ៍ពី ឯកឧរតមអរគរណឌ ិរសភាចរយ រៅថ្ងៃទី ១៧ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២ ។

២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វឌ្ឍនភាពរនតតាមដ្ឋន
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២៤.ការវាយរថ្មលការអនុវរតត្ករែណឌ ងវិកាទូទាំងត្ររទស (ថ្នន ក់ោរិ និងថ្នន ក់រត្កាមោរិ)[GSC; រម២,២០២២]

របាយការណ៍វាយរថ្មលរឋម ត្រូវបានដ្ឋក់ឆ្លងកិចចត្រជុាំរណៈកមមការខកទត្មង់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ថ្ន កសហវ រៅថ្ងៃទី ០១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២ ។ 

ររករាំរហើញថ្នរបាយការណ៍ នឹងត្រូវដ្ឋក់រញ្ចូល្កនងុខផនការសកមមភាពរមួ េាំណាក់កាល្ទី៤ ។

២៥.ការវាយរថ្មលរេាបាល្សាររពើពនធរដ្ឋយរត្រើត្បាស់ត្ករែណឌ  TADAT [GSC; រម៤,២០២១]

ការវាយរថ្មល TADAT ត្រូវបានរញ្ចរ់រដ្ឋយរោរជ័យ រនាទ រ់ពីល្ទធផល្និងែលឹមសាររបាយការណ៍ថ្នការវាយរថ្មល ត្រូវបានរធវើសុពល្ភាពរដ្ឋយរល្ខាធិការដ្ឋា ន 

TADAT និងរណៈកមមការវាយរថ្មល TADAT ។ អរហ បានរោរពោយការណ៍ជូនឯកឧរតមអរគរណឌ ិរសភាចរយ ។

២៦.ការររៀរចាំរសៀវរៅងវិកាពល្រេា (Citizen Budget) និងរវទិកាផសពវផាយងវិកាកមមវិធីជនូសាធារណជន ររស់ត្កសួងអាទិភាពចាំនួន ០៤ 

ខេល្ត្កសួងចាំនួន ០២ សថ ិរកនុងវិស័យរសេាកិចច និងត្កសងួចាំននួ ០២ រទៀរសថ ិរកនុងវិស័យសងគមកិចច [GDB & GSC,២០២២]

រសចកតីខណនាាំអាំពីការររៀរចាំរវទិកាសាធារណៈ និងរសៀវរៅងវិកាពល្រេា រេើមបីផសពវផាយអាំពីកញ្ចរ់ងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំររស់ត្កសួង នីមយួ  ៗជូនេល្់សាធារណជន និង 

ថ្េរូរពាក់ព័នធ ត្រូវបានសរត្មចដ្ឋក់ឱយអនុវរត រដ្ឋយការរត្ជើសររីសត្កសួងចាំនួន ៤ រួមមាន៖ (១)-ត្កសួងអរ់រំ យុវជន និងកីឡា (២)-ត្កសួងសងគមកិចច អរីរយុទធជន 

និងយុវនីរិសមបទ (៣)-ត្កសួងធនធានទឹក និង ឧរុនិយម និង (៤)- ត្កសួងឧសាហកមម វិទាសា្សត  ររចចកវិទា និង នវានិវរត តាមរយៈល្ិែិររល្ែ 

១៩៤៨ សហវ-អង ចុុះថ្ងៃទី ១៤ ខែ មីនា ឆ្ន ាំ ២០២២ ។

២៧.ជាំរុញត្កសួង-សាថ រ័នអាទិភាពចាំនួន ០៥-០៧ ររៀរចាំ FMM ររស់ត្កសួង-សាថ រ័នសាមី [GSC, ២០២២]

កាល្ពីខែមកោ ឆ្ន ាំ២០២២,អ.រ.ហ.បានររៀរចាំកិចចត្រជុាំោមួយត្កសួង-សាថ រ័នពាក់ព័នធ រេើមបីរល្ើកកមពស់ការយល្់េឹង និងការចូល្រួមររៀរចាំ FMM ។ កនងុ

រនាុះ ត្កសួង-សាថ រ័នចាំនួន ១២ បានដ្ឋក់ខផនការសកមមភាពររៀរចាំ FMM តាមយនតការ MAP និង GDAP សត្មារ់ឆ្ន ាំ២០២២។

២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វឌ្ឍនភាពរនតតាមដ្ឋន
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២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វិធានការរខនថម

១.ការរត្រើត្បាស់ធារុចូល្ខេល្ទទួល្បានពីរបាយការណ៍វាយរថ្មលការអនុវរតត្រព័នធ FMIS (សហការវាយរថ្មលរដ្ឋយមលូ្និធិរូរិយវរថុអនតរោរិ) និង

ការវាយរថ្មលចាំណាយសាធារណៈ (សហការវាយរថ្មលរដ្ឋយធនាោរពិភររលាក)រញ្ចូល្កនុងខផនការសកមមភាពរួម េាំណាក់កាល្ទី៤ (CAP4)

២.ការកាំណរ់វិធានការរនលឹុះជាំរុញរល្បឿនការងារខកទត្មង់ (Reform Triggers) ឆ្ន ាំ២០២២-២០២៣

៣.ការពិនិរយរល្ើការរផទរមុែងារចាំនួន ៥៥ មុែងារ រៅរេាបាល្ត្កុង ត្សុក និងងវិកាឱយត្សរតាមមុែងារទាំង ៥៥

៤.ការររៀរចាំរសចកដីត្ពាងចារ់សដ ីពីអាករពិរសស

៥.ការពិនិរយរល្ើការររើកត្បាក់ររសកកមមតាមត្រព័នធធនាោរ រៅតាមត្កសួង-សាថ រ័ន

៦.ការជាំរុញការអនុវរត SARMIS ទាំងរៅរេាបាល្ថ្នន ក់ោរិ និងរេាបាល្ថ្នន ក់រត្កាមោរិ

៧.ការជាំរុញការររៀរចាំរណណកមមសិទធិេីធលីររស់រេា និងខផនការរមសត្មារ់ត្ររ់ត្រងត្ទពយសមបរតិរេា រយៈរពល្មធយម និងខវង ។
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២.២. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតក្នការសកលមភាពរួល

• វឌ្ឍនភាពតាមខផនកទាំង ៥ ថ្នខផនការសកមមភាពរួម 

• វឌ្ឍនភាព (%)តាមអងគភាពរត្កាមឱវាទ កសហវ.

• វឌ្ឍនភាព (%)តាមមនទីរ សហវ.ោជធានី-រែរត 

• វឌ្ឍនភាព (%)តាមត្កសួង-សាថ រ័ន
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ទិននន័យចាំណូល្-ចាំណាយរិរត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែមកោ ឆ្ន ាំ២០២២ (ទិននន័យររណាត ុះអាសនន)។

១០៤,៤៩ %

១២២រណនី

ររៀវរស ៩៦,០៦%

ទាំនិញ-រសវា ៩៥,១៨% (រធៀរចារ់), ១០៦,៦១% (រធៀរឥណទនរត្កាយវចិរណកមម)

មូល្ធន ៩២,២៤%-២,៦៨ ពិនទុភាររយ ថ្ន ផ.ស.ស.

លិនមាន

ត្រភព៖អរគនាយកដ្ឋា នររនាោរោរិ

(ទាំហាំ ២២ ១៥៥ រ ៊ីលានររៀល្)

ទាំហាំ ផ.ស.ស ឆ្ន ាំ២០២១=១១៦ ៧១១ រ ៊ីលានររៀល្ (ត្រភព៖ត្ករែណឌ មា៉ា ត្កូរសេាកិចច និងហិរញ្ញវរថុសារណៈ)។

ចាំណូល្ចរនតរធៀរនឹង ផ.ស.ស.៖ ឆ្ន ាំ២០២០ =២១,៦២%ថ្ន ផ.ស.ស,ឆ្ន ាំ២០២១ =១៨,៥៧%ថ្ន ផ.ស.ស ។ 

❖ការត្បលូ ចាំណូ ថវិកាថ្នន កជ់ារិ

រយ និងរដ្ឋា ករ៖ ៩៦,២៦%

ពនធដ្ឋរ៖ ១១៥,១៤ %

ចាំណូល្មិនខមនសាររពើពនធ ៖ ៧៨,៧៧%

❖ការត្បលូ ចាំណូ ថវិការៃាបា ថ្នន ក-់

សត្កាលជារិ (រៃាបា រាជធានី-សខរត)

ចាំណូល្សាររពើពនធ៖ ១៦៨,៣%

ចាំណូល្មិនខមនសាររពើពនធ៖១០១,៣%

៩៥,៣៦% (រធៀរចារ់ងវកិា)

៩៨,៧៩% (រធៀរឥណទនរត្កាយវចិរណកមម)

រផសងៗ៖
រនទុកហិរញ្ញវរថុ ៨០,៧៩%,អរថត្ររោជនស៍ងគម ១៦៣,៨៨%,
ឧររថមភធន ៤៧,៥៨%,និង ពនធនិងអាករ ១៦៨,៨០%

(ទាំហាំអនុវរតងវកិា ២៦ ១៥២ រ ៊ីលានររៀល្)

៩៩,៥៦%

ក ន្កទ១ី៖ បនតពត្ងឹងភាពសជឿទុកចិរតម្នថវិកា è សូចនាករសមិទធកមមរនលឹុះទាំង៦
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•ចាំនួនត្កសួង សាថ រ័ន,ចាំនួនសហត្ោសសាធារណៈ និងត្រឹុះសាថ នសាធារណៈរេាបាល្ និង

ចាំនួនអងគភាពងវកិា រល្ើសពី ៩០%បានរផញើខផនការល្ទធកមមត្រចាំឆ្ន ាំមក កសហវ.និងត្រូវ

បានអនមុ័រទនរ់ពល្រវលា ។

៩០%ខផនការល្ទធកមមត្រចាំឆ្ន ាំត្រូវបានអនមុ័រឱយ

បានមុនថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ មុនឆ្ន ាំអនវុរតងវកិា

•អងគភាពងវិកាបានរផញើរបាយការណកិ៍ចចល្ទធកមមទនរ់ពល្រវលា មក កសហវ.មានសរុរចាំននួ 

៣៩១ អងគភាព រសម ើនឹង ៦១,១៨% ។

ោ៉ា ងរិច ៦០%ថ្នអងគភាពងវិកាផតល្រ់បាយការណ ៍

កិចចល្ទធកមមទនរ់ពល្រវលា មក កសហវ. (រិរកនុង

ឆ្ន ាំ២០២០)

•រៅឆ្ន ាំ២០១៩ ជាំហានទី១ ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយអនវុរតរដ្ឋយបានររងកើនកត្មិរទកឹត្បាក់សិទធិ

សរត្មចកិចចល្ទធកមមសាធារណៈ ររស់សាថ រ័នអនុវរតល្ទធកមម ។ 

ការរនតអនុវរតជាំហានទ១ី ថ្នការររងកើនកត្មិរទកឹ

ត្បាក់សិទធិសរត្មចកិចចល្ទធកមមសាធារណៈ

• ទាំហាំទឹកត្បាក់កិចចសនាសររុត្រចាំឆ្ន ាំរត្រើត្បាស់វធិីសា្សត ត្រកួរត្រខជងល្ទធកមមមានចាំននួ

៦០,៦២%។

ោ៉ា ងរិច ៦០%ថ្នទាំហាំទកឹត្បាក់ត្ររល្ក់ិចចសនា

សរុរ រត្រើត្បាស់វិធីសា្សត ត្រកួរត្រខជង (រិរកនុងឆ្ន ាំ

២០២០)

ក ន្កទ១ី៖ ការបនតពត្ងឹងភាពសជឿទុកចិរតម្នថវិកា è វឌ្ឍនភាព

១

២

៣

៤



ក ន្កទ១ី៖ ការបនតពត្ងឹងភាពសជឿទុកចិរតម្នថវិកា è សននិដ្ឋា ន

ភាពរជឿទុកចិរតថ្នងវិកា រឺរកាបាននូវភាពរឹងមា ាំ ខេល្ឆ្លុុះរញ្ញច ាំងអាំពីភាពធនថ្នត្រពន័ធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ខេល្

បានកសាងកនលងមក ។ រទុះរីោោ៉ា ងរនុះកតី ការ រធវើ សាថ រនីយកមម យនដការត្រមូល្ និងការ ត្ររ់ត្រង ការចាំណូល្ សាររពើពនធ និង

មិន ខមនសាររពើពនធ រៅ មាន ល្ទធភាព ខកល្មអ រខនថមរទៀរ ។ ចាំរពាុះត្រសិទធភាពចាំណាយងវិកា ត្រូវពត្ងឹងរល្ើររៀវរស, ទាំនិញ/

រសវា និងវិនិរោរតាមរយៈការររៀរចាំ និងអនុវរតល្ែិិររទដ្ឋា នររិយុរត េូចមានកាំណរក់នុងយុទធសា្សតរនលឹុះទាំង៤ (BSRS,

SBSRS, PPSRS & PIMSRS) ។ ខផអករល្ើមូល្ដ្ឋា រនុះ, ងវិកាឆ្ន ាំ២០២១ បានរាំរពញោឧរករណ៍េ៏មានត្រសិទធភាពខេល្អាច

ជួយឱយោជរដ្ឋា ភិបាល្រឆ្លើយរររៅនឹងរញ្ញា ត្រឈម និងហានិភ័យទាំងកនុង និងរត្ៅត្ររទស រេើមបីត្រយុទធការពារអាយុជីវិរ

ត្រោជន រកាល្ាំនឹងសងគមរសេាកិចច និងជីវភាពររស់ត្រោជន ត្ពមោមួយនឹងការរត្មង់ធនធានរឆ្ព ុះរៅសាដ រ និងជាំរុញ

កាំរណើនរសេាកិចចរ ើងវិញ រៅរត្កាយរពល្មានភាពធរូរសបើយពីវិររតិជាំងឺកូវេី-១៩ តាមរនលងត្រត្ករីងមី រេើមបីធានាសុែសនតិភាព

សថ ិរភាពសងគម និងចីរភាពថ្នកាំរណើនរសេាកិចច ត្ពមទាំងភាពត្រករួត្រខជងររស់កមពុោ ោមួយនឹងការរនតរល្ើកសទួយសុែុមាល្ភាព

ររស់ត្រោជន ។

19
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•នរីិវិធីអនវុរតការងារងមីតាមត្រព័នធ FMIS រល្ើការទទូរច់ាំណាយររៀវរស និងចាំណាយទទូរត់្រង់ 

ខេល្មានហានភិ័យកត្មិរ១ ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយអនវុរតោផលូវការរៅត្កសួងសាថ រ័នចាំននួ ២៧ ។

នីរិវិធីធានាចាំណាយ និងទទូរច់ាំណាយរផសងៗ 

កត្មិរ ១ និងកត្មិរ ២ ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយអនវុរតផលូវការ 

រៅ កសហវ.និង ៧ ត្កសងួ រផសងរទៀរ

•មុែងារររៀរចាំខផនការងវកិា ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយរត្រើត្បាស់សាកល្បងរៅ កសហវ.និង ត្កសងួ

កិចចការនារ ីនិង មុែងារល្ទធកមមរពញរល្ញ ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយរត្រើត្បាស់សាកល្បងរៅ កសហវ.

ត្កសងួកិចចការនារី និង ត្កសងួព័រ៌មាន ។

មុែងារងមីពីរ (មុែងារររៀរចាំខផនការងវកិា នងិមុែងារ

ល្ទធកមមរពញរល្ញ) ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយសាកល្បងរៅ 

កសហវ. និងត្កសងួព័រម៌ាន

•អងគភាពងវិកាអាណារ័ករផទរសិទធរិខនថមងមីចាំននួ ២ ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយរត្រើត្បាស់ត្រពន័ធ FMIS ោ   

ផលូវការ ។  រេាបាល្ោជធាន-ីរែរតចាំននួ ២៥ និងអងគភាពងវកិាអាណារ័ករផទរសិទធិរខនថមងមីចាំននួ

១០ ត្រូវបានដ្ឋក់េាំរ ើងត្រពន័ធ FMIS សត្មារ់រត្រៀមរត្រើត្បាស់ោផលូវការរៅរេើមឆ្ន ាំ ២០២២ ។

អងគភាពងវិកាអាណារ័ករផទរសិទធរិខនថមងមី ២ ត្រូវ

បានដ្ឋក់ឱយរត្រើត្បាស់ត្រពន័ធ FMIS និងរេាបាល្     

ោជធាន-ីរែរត ទាំង ២៥ ត្រូវបានដ្ឋក់េាំរ ើងត្រពន័ធ 

FMIS សត្មារ់រត្រៀមរត្រើត្បាស់រៅឆ្ន ាំ២០២២

• ការរិទរញ្ចរីណរនយយត្រវូរត្រើរយៈរពល្៩ ខែ ។ការរិទរញ្ជ ីរណរនយយកនុងរយៈរពល្ ពី ៦ ខែ រៅ ៩ខែ

ក ន្កទ២ី៖ ការបនតពត្ងឹងរណសនយយភាពហិរញ្ញវរថុ è វឌ្ឍនភាព

១

២

៣

៤
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• សមាសធារុសាំខានមួ់យចាំននួត្រូវបានខកល្មអរដ្ឋយបានលារត្រដ្ឋងកាន់ខរល្មអិររៅកនុង

កាំណរ់សមាគ ល្ថ់្នរបាយការណហ៍ិរញ្ញវរថុរដ្ឋយបានដ្ឋក់រងាា ញពរ័៌មានអាំពីសាច់ត្បាក់កមចី

ខេល្មិនទនរ់ត្រើត្បាស់នងិព័រម៌ានអាំពអីងគភាពងវកិាខេល្ោយការណ៍ ។

កត្មិរអនុរលាមភាព ថ្ន របាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុតាម

សដង់ដ្ឋ IPSAS Cash Basis 

• របាយការណហ៍ិរញ្ញវរថុឆ្ន ាំ២០១៩ ត្រូវបានររៀរចាំរួចោល្ក់នុងអាំ ងុត្រមីាសទី ២ ឆ្ន ាំ២០២១ ។
របាយការណហ៍ិរញ្ញវរថុឆ្ន ាំ២០១៩ ត្រូវបានររៀរចាំ

រួចោល្់កនុងត្រមីាសទ ី២ ឆ្ន ាំ២០២១

• រិរត្រឹមថ្ងៃទី ២០ ខែមកោ ២០២១ ការររៀរចាំតាោងរកើនរ ើង និងងយចុុះនូវត្ទពយសមបរតិ

រេាត្រចាំឆ្ន ាំ (២០២០)រដ្ឋយទទួល្បាន ៨៩%ថ្នអងគភាពរត្រើត្បាសស់រុរ៣ ០៣៦ អងគភាព ។

របាយការណរូ៍កសរុរត្ទពយសមបរតរិេា កត្មិរត្កសួង -

សាថ រ័ន,មនទីរអងគភាពជាំនាញថ្នន ក់មូល្ដ្ឋា ន និងរេាបាល្

ថ្នន ក់រត្កាមោរិ

• សូចនាកររាំណលុ្រនលុឹះទាំង ៥ ត្រូវបានរនដរការត្កាមពិតានខេល្បានកាំណររ់ៅកនុង      

យុទធសា្សតសត ីពីការត្ររ់ត្រងរាំណលុ្សាធារណៈ ។

សូចនាកររាំណលុ្រនលុឹះទាំង ៥ ត្រូវបានរនដរការត្កាម

ពិតានខេល្បានកាំណររ់ៅកនុងយុទធសា្សតសត ីពកីារត្ររ់-

ត្រងរាំណលុ្សាធារណៈ

ក ន្កទ២ី៖ ការបនតពត្ងឹងរណសនយយភាពហិរញ្ញវរថុ è វឌ្ឍនភាព (រ...)
៥

៦

៧

៨
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•បានររៀរចាំរបាយការណ៍ជនូរណៈកមាម ធិការត្ររ់ត្រងរាំណលុ្សាធារណៈ មានែលឹមសារហានិភ័យ

រាំណលុ្សាធារណៈ  ត្រចាំត្រីមាសទ១ី,ត្រីមាសទី២,និងត្រីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២១ ត្ពមទាំង

ផសពវផាយរល្ើររហទាំព័រផលូវការ ។

ការវិភារហានភ័ិយរាំណលុ្ និងហានភ័ិយការពវកិចច

រាំណលុ្ោយថ្នរហរ ុត្រូវបានររៀរចាំដ្ឋក់រញ្ចូល្រៅ

កនុងរបាយការណដ៍្ឋក់ជនូរណៈកមាម ធិការត្ររ់ត្រង

រាំណលុ្

•បានររៀរចាំរបាយការណ៍សិការល្ើការកាំណរល់្កាណៈវនិចិឆ័យអរបរមាថ្នការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុ  

សាធារណៈសត្មារ់ត្រឹុះសាថ នសាធារណៈ ។

ល្កាណវិនចិឆ័យអរបររមាថ្នការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុ

សាធារណៈ សត្មារ់ត្រឹុះសាថ នសាធារណៈរេាបាល្និង

របាយការណសិ៍កាអាំពីវធីិសា្សតវាយរថ្មលត្រឹុះសាថ ន

សាធារណៈ កត្មិរ កសហវ.

• រសចកតីត្ពាងចារ់ ត្រូវបានតាក់ខរងោទត្មង់ចារ់ និងែលឹមសាររចួោល្ក់ត្មិរត្កុមការងារ

ររចចករទស កសហវ.។ រត្ោងររៀរចាំសិកាា សាលាពិរត្ោុះរោរល្ន់ាត្រមីាសទ ី១ និងរត្ោង

រញ្ជូនរៅទសីត ីការរណៈរេាម្នត ីរៅត្រីមាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២២ ។ 

រសចកតីត្ពាងចារ់សត ីពីសហត្ោសសាធារណៈ     

ត្រូវបានររៀរចាំដ្ឋក់ឆ្លងថ្នន ក់េឹកនាាំ កសហវ.

• ទតីាាំងខេល្ពុាំទនប់ានរធវើរណណកមមសិទធមិានចាំននួ ១០ ៧៩៦ កខនលង រសម ើនឹង ៣៨%ថ្ន

ទីតាាំងសរុរ នឹងត្រូវរនតជាំរញុរធវើរណណកមមសិទធឱិយអស់កនុងឆ្ន ាំ២០២៣ ។

ចាំនួនរណណកមមសិទធមិិនទនប់ានចុុះរញ្ជ ី(េីធលី)សរុរ 

ត្រូវបានររៀរចាំរដ្ឋយត្កុមការងារអនតរត្កសួង និង

ខផនការសកមមភាពត្រវូបានររៀរចាំ

ក ន្កទ២ី៖ ការបនតពត្ងឹងរណសនយយភាពហិរញ្ញវរថុ è វឌ្ឍនភាព (រ...)

៩

១០

១១

១១
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ត្រព័នធ FMIS ោត្រព័នធ សនូល្ថ្នរណរនយយភាព ហិរញ្ញវរថុ រហើយត្រូវបានពត្ងីក និងដ្ឋក់ឱយអនុវរត

ត្ររ់ត្កសួង-សាថ រ័ន ។ ទនទឹមនឹងវឌ្ឍនភាពរនុះ រួរមានការរិររូរអាំពីវិសាល្ភាពថ្នការរត្រើត្បាស់មុែងារងមី

ចាំនួន២ នងិការសិកាឱយបានសុីជរត្ៅរខនថមរទៀរអាំពីហានភិ័យថ្នការដ្ឋកឱ់យអនុវរតនរីិវិធីអនុវរតការងារងមី

តាមត្រព័នធ FMIS (Business Process Streamlining) ។ កនុងន័យរនុះ, ត្កុមការងារត្ររ់ត្រងររត្មាង

FMIS រួររនតពិនិរយ នងិជាំរញុការងារអាទិភាពរនុះ រេើមបីឱយការអនុវរតត្សររៅនឹងទិសរៅត្រពន័ធងវិកា ខេល្

បានកាំណរ់កនុងយុទធសា្សត ថ្នការខកទត្មង់ត្រព័នធងវិកាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ ។
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ក ន្កទ៣ី៖ ការពត្ងឹងត្បសិទធភាពម្ន្ារភាា ប់ថវិកាសៅនឹងសោ នសោបាយ è វឌ្ឍនភាព

•រសចកដីត្ពាងឯកសារ MTFF ត្រូវបានពនាររពល្កនុងការអនវុរត រដ្ឋយជាំនសួមកវញិត្ករែណឌ

រោល្នរោបាយមា៉ា ត្កូរសេាកិចច និងរោល្នរោបាយហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ឆ្ន ាំ២០២៣។

ត្ករែណឌ រោល្នរោបាយមា៉ា ត្កូរសេាកិចចនិងរោល្នរោ-

បាយហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ សត្មារ់ការររៀរចាំរសចកដីត្ពាង

ចារ់សដ ីពីហិរញ្ញវរថុសត្មារ់ការត្ររ់ត្រងឆ្ន ាំ២០២២

•ការររៀរចាំឯកសារ MTBF រដ្ឋយមានពតិានតាមវស័ិយ និងតាមត្កសងួ-សាថ រ័ន ត្រូវបានអនមុ័រ

រដ្ឋយត្រមុែោជរដ្ឋា ភិបាល្ ។

រសចកតីត្ពាងត្ករែណឌ ងវិការយៈរពល្មធយម (MTBF)

កាំណរ់ពិតានងវកិាពហុឆ្ន ាំ ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយអនវុរត

•រសចកតីត្ពាង MTBF ររស់រេាបាល្ថ្នន ក់រត្កាមោរិ ត្រូវបានររៀរចាំរួចោល្់ និងរត្រៀមរោរពជូន              

ឯកឧរតមអរគរណឌ ិរសភាចរយ ពិនិរយ និងសរត្មចេ៏ែពង់ែពស់ ។

រសចកតីត្ពាងរឋមថ្នត្ករែណឌ ងវកិារយៈរពល្

មធយម (MTBF) ររស់រេាបាល្ថ្នន ក់រត្កាមោរិ ត្រូវ

បានររៀរចាំ

• រោល្ការណ៍ខណនាាំចាំនួន៣ ត្រវូបានអនុម័រ រួមមាន (១)រោល្ការណ៍ខណនាាំល្មអិរសត ីពីវេតថ្នររត្មាងវិន-ិ

រោរសាធារណៈ,(២)រោល្ការណ៍និងនីរិវិធីត្ររ់ត្រងយនតការោាំត្ទហរិញ្ញវរថុសត្មារ់សិកាសមិទធិល្ទធភាព 

និងររៀរចាំររត្មាង និង (៣)រោល្ការណ៍ខណនាាំសត្មារក់ារររៀរចាំកមមវិធីវិនិរោរសាធារណៈ ៣ឆ្ន ាំរំកិល្។ 

ការររៀរចាំយនតការត្ររ់ត្រងវេតររត្មាងវនិរិោរ

សាធារណៈ 

• ឯកសារទសសនាទនសត ីពកីារខញករនទុករុរគល្កិ ត្រូវបានររៀរចាំ ។
ការខញករនទុករុរគល្កិបានតាមកមមវធីិនមីយួៗឆ្ន ាំ 

N+1

១

២

៣

៤

៥
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ក ន្កទ៣ី៖ ការពត្ងឹងត្បសិទធភាពម្ន្ារភាា ប់ថវិកាសៅនឹងសោ នសោបាយ è វឌ្ឍនភាព (រ...)

•ខផនការយទុធសា្សតងវិកា និងររត្មាងងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ មានរមាល រ ៩,៨%។
រមាល ររវាងខផនការយទុធសា្សតងវកិា និងររត្មាង

ងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំ (N+1)

•រៅឆ្ន ាំ២០២១ អងគភាពងវិកាមានចាំននួសរុរ ៩២៦ ខេល្កនុងរនាុះរេាបាល្កណាត ល្មានចាំនួន ៣២៣ (រកើនរ ើង១២)និងថ្នន ក់-

មូល្ដ្ឋា ន (មនទីរជាំនាញោជធានី រែរត)ចាំនួន ៦០៣ ។ សត្មារ់ថ្នន ក់កណាត ល្ អងគភាពងវិកាចាំននួ ៣២៣ កនុងរនាុះ អងគភាពងវិកាោ

អាណារ័ករផទរសិទធិមានចាំនួន ៨៣ (ឆ្ន ាំ២០២០ មានចាំនួន ៦១)និងមិនទន់រផទរសិទធិ ២៤០ (ឆ្ន ាំ២០២០ មានចាំនួន ២៥០)និង

សត្មារ់ថ្នន ក់មូល្ដ្ឋា នត្ររ់អងគភាពងវិកាោអាណារ័ករផទរសិទធិចាំននួ ៦០៣ (ឆ្ន ាំ២០២០ មានចាំនួន ៦០៣)។

រខនថមចាំននួ ៣ អងគភាពងវិកាោអាណរ័ករផទរសិទធិ

ខងមរទៀរ និងរខនថម ១០ អងគភាពងវិកា រៅតាម

ត្កសងួ-សាថ រ័ន

•បានរត្មឹមខផនការយុទធសា្សតងវិការេាបាល្ថ្នន ក់រត្កាមោរិ រវាងោជធាន ីរែរត ោមយួនឹង

ងវិកាមនទីរជាំនាញ ោជធាន-ីរែរត ។ រ៉ាុខនតរុណភាព និងភាពទនរ់ពល្ ចាំបាច់ត្រូវពត្ងឹងរខនថម ។

រត្មឹមខផនការយទុធសា្សតងវកិារេាបាល្ថ្នន ក-់

រត្កាមោរិ រវាងោជធាន-ីរែរត ោមយួនឹងងវិកា

មនទីរជាំនាញ 

• រេាបាល្ោជធាន ីរែរត ទទលួ្បានឆ្នាទ នសិុទធកនុ ងការរធវើនយិរ័ងវកិាតាមរយៈត្រកាសសតពីី   

នីរិវិធីអនវុរតងវកិាកមមវធីិរៅរេាបាល្ថ្នន ក់រត្កាមោរិ ។

ការរធវើត្ររិភូកមមសិទធអិាំណាចថ្នការរធវើនយិរ័ងវកិាជនូ

រេាបាល្ថ្នន ក់រត្កាមោរិ

៦

៧

៨

៩
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ក ន្កទ៣ី៖ ការពត្ងឹងត្បសិទធភាពម្ន្ារភាា ប់ថវិកាសៅនឹងសោ នសោបាយ è សននិដ្ឋា ន

ត្ករែណឌ ងវិការយៈរពល្មធយមត្រូវបានររៀរចាំ និងអនុវរតសាកល្បង នងិត្ករែណឌ រោល្នរោបាយមា៉ា ត្កូ

រសេាកិចច និងរោល្នរោបាយហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ឆ្ន ាំ២០២៣ នងឹត្រូវររៀរចាំសត្មារ់ររៀរចាំខផនការយុទធសា្សត

ងវិកា ២០២៣-២០២៥ និងងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំ២០២៣ ។ កិចចការរនុះ នឹងរងកល្កាណៈងាយត្សួល្េល្់ត្កសងួ-សាថ រ័ន

កនុងការររៀរចាំងវិកា រដ្ឋយមានកាំណរ់ងវិកាទាំងវិស័យ និងត្កសួង-សាថ រ័ន ពិរសសការរធវើសមាហរណកមមងវិកាចរនត

និងវិនិរោរ រួមទាំងរពល្រវលាអនុរលាមតាមត្ររិទិនថ្នការររៀរចាំងវិកា ។ រដ្ឋយខ ក ត្កសងួ-សាថ រន័មួយចាំនួន

ក៏រៅរកាការត្ររ់ត្រងងវិកាតាមខររត្រមូល្ផដុាំរៅរ ើយ រដ្ឋយអនញុ្ញញ រឱយមានអងគភាពងវិកាចាំននួរិចរចួ ខេល្

មានន័យថ្ន ងវិកាផដល្់េល្់អងគភាពអនុវរតផ្ទទ ល្់ ក៏មានរិចរួចផងខេរ ។ កនុងន័យរនុះ ការររងកើនចាំននួអងគភាព

ងវិកា និងអងគភាពងវិកាោអាណារ័ករផទរសិទធិោការងារសាំខាន់ ខេល្ចាំបាច់ត្រូវជាំរញុ និងពត្ងឹងសមរថភាពរខនថម ។
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ក ន្កទ៤ី៖ការបញ្ច ប់ការសត្រៀលខៃនួសឆ្ព ោះសៅរណសនយយភាពសលិទធកលម è វឌ្ឍនភាព

•ពុាំមានវឌ្ឍនភាព រ៉ាុខនតបានររៀរចាំទត្មង់កិចចត្ពមរត្ពៀងរល្ើល្ទធផល្កនុងឆ្ន ាំរវាង កសហវ.និង

ត្កសងួ សាថ រ័នសត្មារ់អនុវរតឆ្ន ាំ២០២២ ។

សាកល្បងររៀរចាំខផនការសមិទធកមមរនលុឹះត្រចាំឆ្ន ាំ

២០២១ 

•រសចកតតី្ពាងអនតុ្ករឹយរល្ែ ៨១ បានរញ្ចរ់ការពភិាកាត្រមឹកត្មិរអរគនាយកដ្ឋា ន និងបានរញ្ជូនរៅជាំនាញការបាោាំង

រេើមបីផតល្់ធារុចូល្ និងរត្រៀមពភិាកាអនតរអរគនាយកដ្ឋា ន និងដ្ឋករ់ញ្ចូល្ោមួយរសចកតីត្ពាងខកសត្មលួ្អនតុ្កឹរយរល្ែ 

៨២ អនត្ក.រក រៅត្រីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២២រនុះ ។រសចកតតី្ពាងអនតុ្ករឹយរល្ែ ៨២ ត្រូវបានររៀរចាំ និងត្រូវរធវើរចចុរបននភាពោ

ររណត ើរៗ  រដ្ឋយខផអករល្ើរោល្ការណ៍សរត្មចថ្នត្កមុការងារររៀរចាំរសចកតីត្ពាងចារ់ត្រព័នធហរិញ្ញវរថុសាធារណៈ ។

រសចកតីត្ពាងអនុត្កឹរយរល្ែ ៨១ និងរសចកតីត្ពាង

អនុត្កឹរយរល្ែ ៨២ ដ្ឋក់ជនូថ្នន ក់េឹកនាាំពនិរិយ

•កសហវ.បានរចញត្រកាសរល្ែ ១១៣ សហវ.ត្រក សត ីពីការដ្ឋក់ឱយរត្រើត្បាស់រោល្ការណ៍

ខណនាាំសត ីពកីារតាមដ្ឋន និងវាយរថ្មលងវកិាសមិទធកមម ។

ត្រកាសសដ ីពីយនដការតាមដ្ឋន និងត្រួរពនិរិយ      

ការអនុវរតងវិកា

• ពុាំមានវឌ្ឍនភាព ។

ត្ររ់ត្កសងួ-សាថ រ័នមានយនដការត្ររ់ត្រងការអនុវរត

ងវិកាតាមត្ករែណឌ ត្ររ់ត្រងសមិទធកមម និងមាន

យនតការត្ររ់ត្រងសមិទធកមម

១

២

៣

៤
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ក ន្កទ៤ី៖ការបញ្ច ប់ការសត្រៀលខៃនួសឆ្ព ោះសៅរណសនយយភាពសលិទធកលម è វឌ្ឍនភាព (រ...)

•កសហវ.បានររៀរចាំឯកសារត្រព័នធត្ររួពនិរិយថ្ផទកនុង,បានខកសត្មួល្រញ្ជរ់រសចកតីត្ពាង

អនុត្កឹរយងមី សត ីពីការររៀរចាំ និងការត្រត្ពឹរតរៅថ្នសវនកមមថ្ផទកនុង និងរចញត្រកាសសត ីពី

រោល្ការណត៍្រព័នធត្ររួពនិរិយថ្ផទកនុងររចចកវទិាពរ័ម៌ាន ។

ការររៀរចាំត្រពន័ធត្ររួពនិរិយថ្ផទកនុង ត្សរតាមត្រព័នធ

ងវិកាសមិទធកមម

•អនុវរតសវនកមមសមិទធកមមសាកល្បងោករណីសិកាជនូត្កសួង ចាំនួន ៦ និងអនុវរតសវនកមម

ររចចកវិទាពរ័ម៌ាន សាកល្បងោករណីសិកាជនូត្កសងួ ចាំននួ ៤ ។

សវនកមមសមិទធកមម និងសវនកមមររចចក វទិាពរ័ម៌ាន 

ត្រូវបានអនវុរត រៅត្ររ់ត្កសងួ-សាថ រន័

•របាយការណស៍វនកមមសមិទធកមមចាំននួ ៥ ត្រូវបានររៀរចាំរដ្ឋយអាោញ ធរ សវនកមមោរ ិនិងបាន

រញ្ជូនរៅអងគនរីរិបញ្ញរតិ ។

របាយការណស៍វនកមមសមិទធកមមចាំននួ ៥ ត្រូវបាន

ររៀរចាំរដ្ឋយអាោញ ធរសវនកមមោរិ និងរញ្ជូនរៅ

អងគនីរិរបញ្ញរតិ

•កសហវ.បានររៀរចាំរវទិកាសាធារណៈ សត ីពីត្ករែណឌ មា៉ា ត្កូរសេាកិចច និងត្ករែណឌ ងវិកា

ត្រចាំឆ្ន ាំ និងផសពវផាយឯកសារងវកិារផសងរទៀរ ។
ការរល្ើកកមពស់រមាល ភាពងវិកា

៥

៦

៧

៧



ក ន្កទ៤ី៖ការបញ្ច ប់ការសត្រៀលខៃនួសឆ្ព ោះសៅរណសនយយភាពសលិទធកលម è សននិដ្ឋា ន

ោរួម ការឈានរៅអនុវរតេាំណាក់កាល្ទី៤ នងឹត្រូវរត្រៀមែលួនរួចោល្់សត្មារ់ដ្ឋក់ឱយអនុវរតចរ់ពី

ឆ្ន ាំ២០២៣ ររៅ តាមរយៈការររៀរចាំចារ់សត ីពីត្រព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ (ងមី), ការររៀរចាំអនុត្កឹរយរល្ែ

៨១ និង ៨២ (ងមី) ត្ពមទាំងការររៀរចាំត្ករែណឌ ងវិកាព័រម៌ានសមិទធកមម ខេល្រំពឹងថ្នត្រូវរញ្ចរ់កនុងឆ្ន ាំ

២០២២ ។ ទនទមឹរនុះ, មុែងារសវនកមមថ្ផទកនុង (ោពិរសសការរធវើសវនកមមសមិទធកមម) និងអធកិារកិចច រៅ

ត្ររ់ត្កសួង-សាថ រ័នត្រូវពត្ងឹងរខនថមោររណត ើរៗ រេើមបីធានាថ្នត្កសួង-សាថ រ័នមានត្រព័នធត្រួរពិនរិយថ្ផទកនុង

 រឹងមា ាំ ត្សររពល្ោជរដ្ឋា ភិបាល្បាននងិកាំពុងរធវើវិមជឍការហិរញ្ញវរថុេល្់ត្កសួង-សាថ រ័ន ។

29
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ក ន្កទ៥ី ៖ការោាំត្ទកលមវិធីកកទត្លង់ និងភាពត្បទាក់ត្កឡាោន ម្នការកកទត្លង់ è វឌ្ឍនភាព

•ត្កសួង-សាថ រ័ន មានចាំននួ ៣៩/៤១ រសម ើនឹង ៩៥%។

•អងគភាពរត្កាមឱវាទ កសហវ.មានចាំនួន ១៧/១៧ រសម ើនឹង ១០០% ។

•មនទីរ សហវ.ោជធាន-ីរែរត មានចាំននួ ២៥/២៥ រសន ើនឹង ១០០%។

របាយការណស៍មិទធកមមត្រចាំឆ្ន ាំ 

(GDAP/PDAP/MAP) ត្រូវបានផតល្ជ់នូ អ.រ.ហ.

ត្សរតាមសាោចរ ០៩ សរ ចុុះថ្ងៃទី ០៨ ខែធន ូឆ្ន ាំ

២០១៥ (ត្រឹមេាំណាច់ខែមកោ ថ្នឆ្ន ាំរនាទ រ់) ។ 

•ខផនការយទុធសា្សត ទទួល្បានការអនម័ុរព ីឯកឧរតមអរគរណឌ រិសភាចរយ រៅថ្ងៃទ ី០៤ ខែ រុលា 

ឆ្ន ាំ២០២១ ។ ឯកសារទសសនាទនសត ីពរុីណវុឌ្ឍិម្នតតី្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ  ត្រូវបាន

ររៀរចាំ និងទទលួ្បានការខណនាាំព ីឯកឧរតមអរគរណឌ រិសភាចរយ រៅថ្ងៃទី០៥ ខែមកោ ឆ្ន ាំ ២០២២ ។ 

ខផនការយទុធសា្សតអភិវឌ្ឍនស៍មរថភាពកនុងត្ករែណឌ  

PFMRP េាំណាក់កាល្ទី ត្រូវបានអនម័ុរ និង កមមវិធី

 វិញ្ញញ រនរត្រ (Certificate Program) ត្រូវបានររៀរចាំ

•អងគភាពរត្កាមឱវាទ កសហវ.និងត្កសងួ-សាថ រ័នបានរធវើរចចុរបននភាព និងខកល្មអោត្រចាំនូវ

ល្កាែណឌ រោងការងាររដ្ឋយរត្មឹមោមយួរោល្រាំណង/សកមមភាពរនលុឹះកនុង GDAP/MAP    

តាមរយៈយនកការថ្នការផតល្ត់្បាក់ឧររថមភរត្កាម PFMRP ។

ល្កាែណឌ រោងរនួាទីភារកិចចថ្នសមាជិកត្កមុការងារខកទត្មង់ 

PFM អងគភាពរត្កាមឱវា កសហវ.និងត្ររ់ត្កសួង សាថ រ័ន 

ត្រូវបានសត្មួចនងិរត្មមឹតាមរោល្រាំណង/សកមមភាពរនលឹុះ

កនុងមា៉ា ត្ទីសថ្នខផនការ GDAP/MAPឆ្ន ាំ ២០២១

• ត្រព័នធត្ររ់ត្រងសមិទធកមម និងរណរនយយភាព ថ្នកមមវិធីខកទត្មង់ជាំហានទ ី១ ត្រូវបានដ្ឋក់

ឱយអនុវរតសាកល្បរៅថ្ផទកនុង អ.រ.ហ.។

ត្រព័នធត្ររ់ត្រងសមិទធកមម និងរណរនយយភាព ថ្នកមមវិធី

ខកទត្មង់ត្រូវបានររៀរចាំ និងអនុវរត (ជាំហានរឋមអនុវរត

ថ្ផទកនងុ អ.រ.ហ.)

១

២

៣

៤
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ក ន្កទ៥ី៖ការោាំត្ទកលមវិធីកកទត្លង់ និងភាពត្បទាក់ត្កឡាោន ម្នការកកទត្លង់ è វឌ្ឍនភាព (រ...)

•រចចុរបនន ការរល្ើកទឹកចិរត ត្រូវបានរធវើរ ើងតាមរយៈការផតល្ត់្បាក់ឧររថមភរល្ើកទឹកចិរតរត្កាម

PFMRP រ៉ាុខនតពុាំទនប់ានផារភាជ រ់រពញរល្ញោមយួសមិទធកមមរៅរ ើយ ។

ត្ករែណឌ រល្ើកទកឹចិរតផារភាជ រ់សមិទធកមមត្រវូបាន

ររៀរចាំនិងដ្ឋក់ឱយអនវុរតរៅឆ្ន ាំ២០២១

•ពុាំមានវឌ្ឍនភាព រល្ើការររៀរចាំកិចចត្រជុាំ (ការររៀរចាំោល្កាណៈវលិ្ជុាំ)។

•សត្មារ់ខផនការសកមមភាព ត្រូវបានអាក់ខានរដ្ឋយត្រវូរផ្ទត ររល្ើការររៀរចាំឯកសារទសសនាទន 

សត ីពីចកាុវិស័យនងិយទុធសា្សត ថ្នកមមវិធីខកទត្មង់ ៣ រកូ ១ ។

កិចចត្រជុាំកមមវិធីខកទត្មង់ ៣ រកូ ១ ត្រូវបានររៀរចាំ

ត្រចាំត្រីមាស និងោ៉ា ងរចិ ៩០%ថ្នខផនការ

សកមមភាពត្រូវបានអនវុរត

•រសចកតីត្ពាងឯកសារទសសនាទនសត ីពចីកាុវស័ិយនងិយុទធសា្សតកមមវិធីខកទត្មង់ រី រូក មួយ 

ត្រូវបានររៀរចាំ និងត្រូវបានពភិាកាកនុងកិចចត្រជុាំកត្មិរអនតរការដ្ឋា នខកទត្មង់៣ រកូ ១ ចាំនួន 

៣រល្ើក និងររត្មាងវិរសសនា ត្រូវបានររៀរចាំ ។

ឯកសារទសសនាទនសត ីពចីកាុវស័ិយនងិយទុធសា្សត

ថ្នកមមវិធីខកទត្មង់ ៣ រកូ ១

•បានរញ្ចរ់ការររៀរចាំរសចកតីត្ពាងរល្ើកទ២ី ថ្នឯកសារខណនាាំសត ីពកីារររៀរចាំការពពិ័ណន៌ាមុែ-

រាំខណង និងបានរញ្ចរ់រសចកតីត្ពាងអនុត្កឹរយសត ីពកីារដ្ឋក់ឱយអនវុរតឯកសារខណនាាំសត ីពកីារររៀរចាំ

ការពិព័ណ៍នាមុែរាំខណង កនុងកត្មិរអរគនាយកដ្ឋា ន ។

រោល្ការណខ៍ណនាាំសត ីពីការពពិណន៌ាមុែរាំខណង 

ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយអនវុរត

៥

៦

៧

៨



ក ន្កទ៥ី៖ការោាំត្ទកលមវិធីកកទត្លង់ និងភាពត្បទាក់ត្កឡាោន ម្នការកកទត្លង់ è សននិដ្ឋា ន

ការអនុវរតខផនកទី៥រនុះ រងផល្រ៉ាុះពាល្រ់ិចរចួចាំរពាុះការររៀរចាំវរគរណតុ ុះរណាត ល្រយៈរពល្ែលី នងិ

សិកាា សាលាផសពវផាយ រដ្ឋយសារកនងុររិការណ៍ថ្នការរីកោល្ដ្ឋល្ជាំងកូឺវីេ-១៩ កនងុឆ្ន ាំ២០២១, រួអងគខេល្មាន

ការពាក់ព័នធបានផ្ទល ស់រតូរវិធីសា្សត ថ្នការរណតុ ុះរណាត ល្ ឬសិកាា សាលាតាមរយៈត្រព័នធអនឡាញ ។ ត្កុមការងារ

ខកទត្មង់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈរៅតាមអងគភាពរត្កាមឱវាទ កសហវ. រួមទាំងមនទរីនិងត្កសួង-សាថ រ័ន

បានែិរែាំអនុវរតតាមខផនការ និងបានរផញើរបាយការណ៍សមិទធកមមមក អ.រ.ហ. ទន់រពល្រវលា ររើរទុះោមាន

ភាពយឺរោ៉ា វសត្មារ់ត្កសួង-សាថ រន័មួយចាំនួនកតី ។ រេើមបីជាំរុញចល្នការ ថ្នការខកទត្មង់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុ

សាធារណៈ ត្កុមការងារខកទត្មង់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ររបីអនុវរតវិធានការរខនថមរួមមាន ការរនត

ពត្ងឹងយនតការអនុវរត នងិរុររសកមមកនុងការរាំរពញរួនាទភីារកិចចកនុងសាម ររីទទួល្ែុសត្រូវ ខេល្បានកាំណរ់កនងុ

ល្កាែណឌ រោងការងារ និងរនតពត្ងឹងយនតការសត្មរសត្មួល្ តាមដ្ឋន និងោយការណក៍ារអនុវរតខផនការ

សកមមភាព េូចមានកាំណរ់កនុង GDAP, C/PDAP, &MAP ។
32
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ការអនុវរតងវិកា ត្បាក់ឧររថមភកនុងខកទត្មង់ ត្បាក់ឧររថមភរត្ៅខកទត្មង់ % ងវិកា (អនុវរត+ឧររថមភ)រធៀរនឹងងវិកាអងគភាព សរុរ N/N,% ចាំនួនសកមមភាព និងពិនទុសមិទធកមម



➢ សលិទធកលមសសងេបតាលលនទីរ សហវ. រាជធានី សខរត
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១១.២.១.រសៀវរៅរនទុក

១១.២.២.ការអនវុរតត្រកាសសដពីី

ការផដល្រ់សវាសាធារណៈរៅមនទរី-

អងគភាពជាំនាញ

២៣.១.១.រណណកមមសទិធអិចល្ន

ត្ទពយ រត្កាម កសហវ.រៅថ្នន ក់

មូល្ដ្ឋា ន

២៣.១.២.រណណកមមសទិធអិចល្ន

ត្ទពយថ្នមនទរី-អងគភាពជាំនាញ និង

រេាបាល្ថ្នន ករ់ត្កាមោរិ

២៣.១.៣.តាោងរត្រៀររធៀរការ

រកើនរ ើង/ងយចុុះថ្នត្ទពយសមបរតិ

រេាត្រចាំឆ្ន ាំ២០២០ររសម់នទរី-អងគ

ភាពជាំនាញ

២៣.១.៤.តាោងរត្រៀររធៀរការ

រកើនរ ើង/ងយចុុះថ្នត្ទពយសមបរតិ

រេាត្រចាំឆ្ន ាំររសរ់េាបាល្ថ្នន ករ់ត្កាម

ោរិ

រោល្រៅត្រចាំឆ្ន ាំ 451 345 16 153 813 1253

វឌ្ឍនភាពត្រចាំឆ្ន ាំ 449 316 9 134 803 1121

%រធៀរត្រចាំឆ្ន ាំ 100% 92% 56% 88% 99% 89%
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ធារណៈ

សាថ រ័នការពារោរិ សនតិសុែ 

និងសណាត រ់ធាន រ់សាធារណៈ

សាថ រ័នសងគមកិចច សាថ រ័នកាំពូល្ និងឯកោជយ

វឌ្ឍនភាពោភាររយ (%)ត្រចាំត្រមីាសទ ី៤ ររសត់្កសងួ-សាថ រន័
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ការអនវុរតងវកិា នងិវឌ្ឍនភាពោភាររយ (%)ត្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ ររសត់្កសងួ-សាថ រន័

ការអនុវរតងវិកា ត្បាក់ឧររថមភរល្ើកទឹកចិរត % ងវិកា (អនុវរត+ឧររថមភ)រធៀរនឹងងវិកា LMs សរុរ N/N,% ចាំនួនសកមមភាព និងពិនទុសិទធកមម
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សមាគ ល្់៖ ចាំណាយររស់ត្កមុការងារ FMIS, អងគភាពរត្កាមឱវាទ កសហវ.ត្កសួង-សាថ័ ន និងមនទីរ សហវ.រូករញ្វូល្ចាំណាយរល្ើទាំនិញ,ទីត្រឹកា,រណតុ ុះរណាត ល្/សិកាា សាលា,និងត្ររិររតិការ ។

ត្រភពហិរញ្ញរបទន៖ រដ្ឋា ភិបាល្,CF, PHRD Grant, IDA&MDTF (ធនាោរពិភពរលាក), UNICEF, សហភាពអឺរ ុរ, និងធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី.

៛ 166,840($41.20),

(47.24%)

៛ 112,258($27.72),

(31.78%)

៛ 15,330($3.79),(4.34%)

៛ 200($0.05),(0.34%)

៛ 58,560($14.46),(16.58%)

៛ 352,329($87.21),(100%)

(0.00%) (20.00%) (40.00%) (60.00%) (80.00%) (100.00%) (120.00%)

ត្កុមការងារ FMWG

អងគភាព កសហវ

ត្កសួង-សាថ រ័ន

មនទីរ សហវ

ត្បាក់ឧររថមភរល្ើកទឹកចិរត

សរុរ

រ
ិរ
ោ
លា
ន
ររ
ៀល្

ចាំណាយរល្ើការអនវុរត PFMRP ឆ្ន ាំ២០០៤-២០២១
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៛ 135,368($33.42),

(38.33%)

៛ 76,642($18.92),

(21.70%)

៛ 77,175($19.06),

(21.85%)

៛ 5,460($1.35),(1.55%)
៛ 58,560($14.46),

(16.58%)

ចាំណាយតាមត្ររភទរល្ើការអនវុរត PFMRP ឆ្ន ាំ២០០៤-២០២១

ទាំនិញ និងការអភិវឌ្ឍត្រពន័ធ FMIS

ទីត្រឹកា

រណដុ ុះរណាដ ល្/សិកាា សាលា

ត្ររិររតិការ

ត្បាក់ឧររថមភរល្ើកទឹកចិរត

រិរោលានររៀល្/លានេុលាល រសហរេាអារមរិក

ត្រភពហិរញ្ញរបទន៖ រដ្ឋា ភិបាល្,CF, PHRD Grant, IDA&MDTF (ធនាោរពិភពរលាក), UNICEF, សហភាពអឺរ ុរ, និងធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី.



៤. សោប ់ម្ៃរអូភិវឌ្ឍន៍ ç ល្ទធផល្រឋមថ្នការវាយរថ្មលត្រសិទធភាពថ្នការអនុវរតត្រព័នធ FMIS
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ជាំហានទ១ី (២០១៣-២០១៦)

- ៨ អរគនាយកដ្ឋា នរនលឹុះ ថ្ន កសហវ.

- ២៥ ររនាោរោជធានី-រែរត

*៣៣ការដ្ឋា ន និងអនករត្រើត្បាស់                                

ចាំនួន ៥០០ នាក់ 

ជាំហានទី២ (២០១៧-២០២០)

- ៣៧ ត្កសងួ-សាថ រ័ន

- ២៥ មនទីរ សហវ.ោជធានី-រែរត

- ២៥ អងគភាពងវិកាអាណារ័ករផទរសិទធិ

*៨៧ ការដ្ឋា ន និងអនករត្រើត្បាស់                            

ចាំនួន ១ ១៦២ នាក់

ជាំហានទី៣ (២០២១-២០២៥)

- ២៥ រេាបាល្ោជធានី-រែរត (២០២២)

- ត្រឹុះសាថ នសាធារណៈរេាបាល្ ១៥ (២០២៣)

- ត្រឹុះសាថ នសាធារណៈរេាបាល្រសសសល្់ (២០២៤)

- មុែងារងមីៗ រៅត្ររ់ការដ្ឋា នជាំហានមុនៗ

- រេាបាល្ត្កុង ែណឌ  និង ត្សុក ចាំននួ ៤៣ (២០២៤)

- មនទីរជាំនាញរៅោជធាន-ីរែរតររស់ត្កសួងចាំនួន ២ (២០២៥)

* រត្ោង ១៤៨ ការដ្ឋា ន និងអនករត្រើត្បាស់ចាំននួ ១ ៩០០ នាក់

(មិនោរ់រញ្ចូល្ការដ្ឋា ន FMIS Portal V1)

❖ ការពត្ងកីការរត្រើត្បាស់ត្រព័នធ FMIS

កាំណរ់សមាគ ល្់៖ ព័រ៌មានអាំពីការពត្ងកីការដ្ឋក់ឱយអនុវរតត្រព័នធ FMIS ទទួល្បាការរធវើរចចុរបននភាពរខនថមពីរល្ខាធិការដ្ឋា ន FMWG ។
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ការខកល្មអត្រព័នធ

ការរធវើសនាធ នកមម

ត្រព័នធ

ការរធវើមាត្រដ្ឋា នត្រពន័ធ

(System Scalability)

ការផតួចរផតើមឱយមានការរត្រើត្បាស់ហរថរល្ខារអ ចិត្រូនកិ ។

ការពត្ងឹងរនួាទសីវនកមម ខេល្រេើររសួាំខានក់នុងការវាយរថ្មលមុែងារ នងិេាំរណើការត្រព័នធ ។

ការរធវើសនាធ នកមមរវាងត្រព័នធ DMFAS និង ត្រព័នធ FMIS 

រៅមិនទនរ់ពញរល្ញ ។

មិនទន់រធវើសនាធ នកមមរវាងត្រព័នធ FMIS និង ត្រព័នធ EFMS

ការផ្ទល ស់រតូរទនិននយ័រវាងត្រព័នធរផសងរទៀរ ោអាទ  PIP-

BDMS ររស់ GDP និង PPMS ររស់ GDICDM ។

ការពត្ងឹងការរធវើសនាធ នកមមោមួយធនាោរោរិ និងធនាោរ

ពាណិជជរផសងរទៀរ រេើមបីពត្ងឹងការទទូរត់ាមត្រព័នធរអ ចិ

ត្រូនិក និងការរផទៀងផ្ទទ ររ់បាយការណរ៍ដ្ឋយសវ ័យត្រវរតិ 

(Automatic reconciliation)

ការអភិវឌ្ឍ

ត្បព័នធ

កនុងជាំហានទ៣ី,ត្រព័នធ FMIS នឹងត្រូវពត្ងីក

ការដ្ឋា នរខនថមរហរូេល្ ់១៤៨ និងរខនថមអនក

រត្រើត្បាស់ចាំនួន ១ ៩០០ នាក,់េចូរនុះការររសត

មាត្រដ្ឋា នត្រព័នធ រឺោការចាំបាច់ ។ ការររៀរចាំ

មុែងារត្រព័នធ (Module architecture) និង

កិចចល្ទធកមម Sever អាចពិនិរយ ឱយត្សរតាម

ការពត្ងីកត្រព័នធ ។
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ការអនវុរតងវកិា

រណរនយយ និង

ការររៀរចាំរបាយ-

ការណ៍

ការររៀរចាំ

ខផនការងវកិា

ល្ទធកមម
ភាពខវោះចស ៃ្ ោះ

ម្នលុខងារ

ត្បព័នធ FMIS 

មុែងារសត្មារ់អនុវរតងវិកាកនងុត្រព័នធ FMIS ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយរត្រើត្បាស់ រ៉ាុខនតរៅមានការរត្រើត្បាស់រដ្ឋយថ្េ រៅរ ើយ ។

រដ្ឋយសារភាពមានកត្មិរថ្នរលង់រណរនយយ (CoA),ការវិភាជល្មអិរងវិកា (budget sub-allocation) រត្មូវឱយត្កសួង-សាថ រ័នររងកើរត្រព័នធរេើមបីរាំរពញរខនថម ។

ត្កសួង-សាថ រ័ន ពុាំអាចរត្រើត្បាស់ត្រព័នធសត្មារ់

ត្ររ់ត្រងងវិកាថ្ផទកនុង និងតាមដ្ឋនអងគភាពអនុវរតងវិកា

រៅកត្មិរទរ (lover-level budget entities) 

រដ្ឋយសារភាពមានកត្មិរថ្នរលង់រណរនយយ (COA)។

ចាំណាយហិរញ្ញរបទនរដ្ឋយថ្េរូអភិវឌ្ឍន៍ ពុាំទន់បាន

ករ់ត្តាចូល្ត្រព័នធ FMIS ។

មុែងារររៀរចាំខផនការងវិកា នឹងត្រូវរត្រើត្បាស់សត្មារ់រញ្ចូល្សាំរណើងវិកា 

(Budget Request Collation) រដ្ឋយពុាំទន់រត្រើត្បាស់សត្មារ់ររៀរចាំងវិកា,

ការរសន ើ និងការចរចខេល្កិចចការទាំងរនុះ រៅខរេាំរណើរការរដ្ឋយថ្េរៅរ ើយ ។

មុែងារល្ទធកមមពុាំមានវសិាល្ភាពេល្់

ល្ទធកមមចាំណាយវនិរិោរ រឺត្រឹមចាំណាយ

ចរនត ។
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❖ ការររៀរចាំអភិបាល្កចិច នងិការត្ររ់ត្រងការផ្ទល ស់រតូរ

ការត្ររត់្រង   

ការផ្ទល ស់រតូរ

ការររៀរចាំខផនការ

និងការត្ររួពនិរិយ

តាមដ្ឋន

ការរត្មមឹ

ោមយួរររៀរ-

វារៈ  PFMRP

ររត្មាង FMIS ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយរត្រើត្បាស់ត្សរតាមខផនការខេល្បានកាំណរ ់

រ៉ាុខនតពុាំមានការពរិត្ោុះរោរល្ោ់ផលូវការ ឬោរទៀងទរអ់ាំពីវឌ្ឍនភាព និង  

រញ្ញា ត្រឈមរនលឹុះៗ ។

ការេឹកនាាំកនុងកិចចត្ររិររតិការ (Operational leadership) និងការចូល្រួម

ររស់អងគភាពជាំនាញ រៅកនុង FMWG អាចពត្ងឹងរខនថម ។

ពត្ងឹងការររៀរចាំខផនការ និងការតាមដ្ឋន

ររត្មាង FMIS ។

ពត្ងឹងការតាមដ្ឋនអនុសាសនថ៍្នរបាយ-

ការណ៍ទីត្រឹកា (Advisory Report), និង

របាយការណ៍សវនកមមរល្ើត្រព័នធ FMIS ។

ការយល្់េឹងអាំពីរត្មូវការថ្នការរត្មង់ទិសនរីិវធីិអនវុរតការងារ

តាមត្រព័នធ FMIS (Business Process) រៅមានកត្មិរ ។

េាំរណើរការ (Process) ត្រូវបានររៀរចាំរ ើងវញិរនាទ រ់ពដី្ឋក់ឱយ

រត្រើត្បាស់មុែងារថ្នត្រព័នធ FMIS ។

រួរររងកើរោរវទិកាពភិាការល្ើការរត្រើត្បាស់ត្រព័នធ FMIS ោ

ត្រចាំ រដ្ឋយមានការចូល្រួមពអីនករត្រើត្បាស ់។
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ោរួម ខផនការពត្ងីកត្រព័នធ FMIS ជាំហានទី១ និងជាំហានទ២ី ទទួល្បានរោរជ័យ ។

មុែងារថ្នត្រពន័ធ FMIS ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយរត្រើត្បាស់ រ៉ាុខនតពុាំទនត់្រូវបានអនុវរតរពញរល្ញរៅ

រ ើយ ោពិរសសការទញអរថត្ររោជន៍ោអររិរមាពីត្រព័នធ FMIS ។ កនងុន័យរនុះ រួររផ្ទត រ

រល្ើការពត្ងឹងការអនុវរតឱយបានរពញរល្ញនវូមុែងារថ្នត្រព័នធ FMIS, ការរត្មង់ទិសនីរិវិធី

អនុវរតការងារ, ការផល្ិររបាយការណ៍, ការរធវើសនាធ នកមមោមួយត្រព័នធរផសង ,ៗ និងការពត្ងឹង

អភិបាល្កិចច និងការត្ររ់ត្រងការផ្ទល ស់រតូរ, មុននឹងពត្ងីកការដ្ឋា នត្រព័នធ FMIS រខនថមរទៀរ ។
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ពត្ងឹង BSP និង 

ការផារភាជ រោ់មយួ

ងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំ

ពត្ងឹងការចលូ្រមួ

កនងុការកាំណរអ់ាទិ-

ភាពងវិកាវិនរិោរ

រធវើសាមញ្ញកមម និង

ទាំរនើរកមមមា៉ា ត្ទីស

សមិទធកមម

ការរធវើរលុ្យភាព

រវាងសមទិធកមម និង

ភាពររ់ខរន

ពត្ងឹងត្ករែណឌ

ត្រួរពិនរិយ

ថ្នន ក់ជារិ

រត្មឹមរចនាសមព័នធកមមវិធី 

រធវើសមាហរណកមមចាំណាយវិនិរោរកនុងត្សុក និងត្រភពខាងរត្ៅ រៅកនងុ BSP

រត្មឹម BSP ោមួយ MTFF

ពត្ងឹងរនួាទីត្កសួង-សាថ រ័នកនុងការរធវើការសិកាសមិទធិ

ល្ទធភាព ។

ពត្ងឹងការសត្មរសត្មួល្ឱយទលូាយកនុងវិស័យ ពាក់ព័នធ

នឹងរត្មាងវិនិរោរហិរញ្ញរបទនពីត្រភពខាងរត្ៅ ។

មិនរូករញ្ចូល្ធារុចលូ្ោមា៉ា ត្ទីស (ឧ.សិកាា សាលា)

រផ្ទត ររល្ើល្ទធផល្កនងុឆ្ន ាំ និងល្ទធផល្ចុងរត្កាយ

ការ់រនថយសូចនាករ មករៅត្រឹម ៥ រៅ ១០ ខេល្ោសូនាកររនលឹុះ

រធវើសមាហរណកមមមា៉ា ត្ទីសសមិទធកមមរៅកនុងសាំរណើងវិកា 

សមិទធកមម (តាមរយៈ BSP) រួរត្រូវបានរផ្ទត រកនងុការចរចងវិកា

ររៀរចាំមា៉ា ត្ទីសមិទធកមម ភាជ រ់ោមយួនឹងការកសាងសមរថភាព ។

រិររូររល្ើការផតល្់ឆ្នាទ នុសិទធិកនងុការរធវើនិយ័រងវិកា    

រវាងសមាសធារុចាំណាយមួយចាំនួន

ពត្ងឹងការធានាចាំណាយ និងខផនការសត្មារ់កិចចល្ទធកមម

ឱយទន់រពល្រវលា

រធវើរចចុរបននភាពរនួាទី និងភារកិចចសវនកមមថ្ផទកនងុ

ររងកើរ ររៀរចាំខផនទីរងាា ញផលូវ និងអនុវរតត្ករែណឌ

ត្រួរពិនិរយថ្ផទកនងុ

ផសពវផាយរបាយការណ៍សវនកមមររស់ត្កសួង

កសិកមម រុកាា ត្រមាញ់ និងរនសាទ 

❖ ត្កសងួកសកិមម រកុាា ត្រមាញ ់នងិរនសាទ
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រេាបាល្រែរត

រេាបាល្ត្កុង 

ត្សុក

រេាបាល្ឃុាំ

សងាក រ់

សមរថភាព និងរញ្ញា ត្រឈមថ្នការររៀរចាំ BSP និង ងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំ ។

រមាល រែពស់រវាងការអនុវរតងវកិា និងខផនការ (ការពាករចាំណូល្ទររធៀរ

នឹងការអនុវរត និង សាំរណើរខនថមឥណទនងវិកាមានកត្មិរែពស់)។

សាំរណើសត្មារ់ការរខនថមឥណទនងវកិាមានភាពយរឺោ៉ា វ ។

េាំរណើការធានាចាំណាយ និងកិចចល្ទធកមមត្រូវការរពល្រវលាយរូ ។

េាំរណើរការររៀរចាំការទទលួ្ទាំនញិ និងការទូទរត់្រវូការរយៈរពល្យរូ ។

ការរផទមុែងារចាំនួន ៥៥ មុែងារ រៅ

រេាបាល្ត្កុង ត្សុក ។ រ៉ាុខនត រេាបាល្ 

ត្កុង ត្សុក ទទលួ្បានងវកិារចិ និង

មិនមានការរផទរងវិការៅតាមមុែងារ

ទាំង ៥៥ ។

ការពនាររពល្កនុងការររៀរចាំឯកសារររត្មាង រដ្ឋយសារពុាំមាន

ម្នតីររចចករទសត្ររ់ត្ោន់ ។

រមាល ភាព និងរញ្ញា ត្រឈម កនុងេាំរណើការកិចចល្ទធកមម ។

❖ រេាបាល្រែរតត្ពុះសហីនុ
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ការវាយរថ្មលត្រព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ត្រូវបានរត្រើត្បាសត់្ករែណឌ ចាំណាយសាធារណៈ និងរណរនយយភាពហិរញ្ញវរថុ (PEFA) ខេល្

ធាល រ់បានរត្រើត្បាស់សត្មារ់ការវាយរថ្មលត្រព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈចាំនួនរីរល្ើករួចមករហើយរឺរៅឆ្ន ាំ២០១០, ២០១៥ និងឆ្ន ាំ២០២១ ។

រចច័យរល្ើត្រព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈរនុះ រឺរធវើការរត្រៀររធៀររល្ើល្ទធផល្ទាំងរីរល្ើក នងិទញការសននិដ្ឋា នរល្ើល្ទធផល្វាយរថ្មលោកត្មរិ

មា៉ា ត្កូ កនុងរនាុះរួមមាន៖ (១)  វិន័យងវកិា, (២) ត្រសិទធភាពវភិាជនង៍វកិា និង (៣) ស័កតិសិទធភាពថ្នការផតល់្រសវាសាធារណៈ ។

ររករាំរហើយពីការវាយរថ្មល PEFA ឆ្ន ាំ២០២១ ខេល្រត្រើត្បាស់ត្ករែណឌ PEFA ឆ្ន ាំ២០១១ រងាា ញថ្នមានការខកល្មអកនុងត្រព័នធត្ររ់ត្រង

ហិរញ្ញវរថុសាធារណៈររស់កមពុោ ខេល្ឆ្លុុះរញ្ញច ាំងតាមរយៈការរកើនរ ើងពិនទុថ្នសចូនារកសមិទធកមម (PIs) ចាំននួ ១០ កនងុរនាុះរួមមាន៖

PI-2, PI-6, PI-7, PI-10, PI-13, PI-14, PI19, PI-21, PI-23 និង PI-25  រីឯ PI-3 ទទួល្បានពិនទុទររដ្ឋយសារមានរមាល រែពស់រវាង

ខផនការនិងល្ទធផល្ត្រមូល្ចាំណូល្ចរ់ពីឆ្ន ាំ២០១៧, ២០១៨ និង២០១៩ ។ អ.រ.ហ.បាននិងកាំពុងររៀរចាំត្ករែណឌ វាយរថ្មលត្រពន័ធ

ត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ថ្នត្កសួង សាថ រ័ន (កាំពុងសថ ិររសចកតីត្ពាង) និងសាកល្បងវាយរថ្មលឆ្ន ាំ២០២២រនុះ ។
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PI-1 ចាំណាយសរុររធៀរនឹងចារ់ ងវិកាខេល្បាន អនមុ័រ  

PI-2 សមាសធារុចាំណាយរធៀរនងឹ ចារ់ ងវិកា ខេល្បានអនមុ័រ

PI-3 ចាំណូល្សរុររធៀរនឹងចារ់ ងវិកាខេល្បានអនមុ័រ

PI-4 សននិធិរាំណលុ្កកសទុះ និងការត្រួរពិនិរយតាមដ្ឋនចាំណាយកកសទុះ

PI-5 ចាំណារ់ថ្នន ក់ងវិកា

PI-6 ភាពត្ររ់ត្ជុងរត្ោយ ថ្ន ព័រ៌មាន ខេល្ ត្រវូ បាន រញ្ចូល្ រៅកនុង ឯកសារ ងវិកា

PI-7 ទាំហាំថ្នត្ររិររតិការររស់រដ្ឋា ភិបាល្ខេល្មនិត្រវូបានោយការណ៍

PI-8 រមាល ភាពថ្នទាំនាក់ទាំនងហិរញ្ញវរថុរៅត្ររ់ថ្នន ក់ថ្នរេាបាល្ (ថ្នន ក់ោរនិងិរត្កាមោរិ)

PI-9 ការ ត្រួរពិនិរយហានភ័ិយងវិកា  ពីអងគភាព សាធារណៈេថ្ទរទៀរ រត្ៅពីត្កសួង  -សាថ រ័នរេា

PI-10 ល្ទធភាព ររស់ សាធារណជន  កនុងការទទលួ្ បាន ព័រ៌មាន ងវកិា សាំខាន់ៗ

PI-11 កាលានុត្កម និងការចលូ្រួមកនុងកិចចេាំរណើរការររៀរចាំងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំ

PI-12 ទសសនៈវិស័យរត្ចើនឆ្ន ាំកនុងការរធវើខផនការងវកិារោល្នរោបាយចាំណាយ និងការររៀរចាំងវកិា

PI-13 រមាល ភាពថ្នការពវកិចចោរ់ពនធ និងរាំណលុ្ពនធររស់អនកោរ់ពនធ

PI-14 ត្រសិទធភាពថ្នវធិានការសត្មារ់ចុុះរញ្ជអីនកោរ់ពនធនងិការវាយរថ្មលពនធ

PI-15 ត្រសិទវភាព ថ្ន ការត្រមូល្ ពនធ

PI-16 ភាពអាចបា៉ា ន់ត្រមាណបាននវូអរថភិាពងវកិាសត្មារ់ធានាចាំណាយ

PI-17ការករ់ត្តា និងការត្ររ់ត្រង សមរុ ល្យ សាច់ត្បាក់,រាំណលុ្ និងការ ធា នា

PI-18 ត្រសិទធភាព ថ្ន ការត្ររួពិនរិយ រញ្ជ ី ត្បាក់ររៀវរស

PI-19 រមាល ភាព ការ ត្រកួ រ ត្រខជង និង យនតការ រដ្ឋុះ ត្សាយរណត ឹងរវា  កនុង កិចច ល្ទធកមម

PI-20 ត្រសិទធភាពថ្នការត្ររួពិនរិយថ្ផទកនុងរៅរល្ើចាំណាយ មិនខមន ររៀវរស

PI-21 ត្រសិទធភាពថ្នសវនកមមថ្ផទកនុង

PI-22 ភាពទន់រពល្ និងភាព រទៀងទរ់ ថ្នការ រផទៀងផ្ទទ រ ់រណន ី   

PI-23 អរថិភាព ថ្ន ព័រ៌មាន សត ីពី ធនធាន ខេល្ទទលួ្ បានពីអងគភាពផតល្ ់រសវា

PI-24 រុណភាព និង ភាពទន់ រពល្ ថ្នរបាយការណ៍ងវិកា កនុងឆ្ន ាំ

PI-25 រុណភាព និង ភាពទន់ រពល្ រវលាថ្ន របាយការណ៍   ហិរញ្ញវរថុ ត្រចាំឆ្ន ាំ   

PI-26  វិសាល្ភាព ចរិរល្កាណៈ និង ការតាម ដ្ឋន រនតថ្ន សវនកមមពីខាងរត្ៅ

PI-27 ការត្រួរពិនិរយ រល្ើ ចារ់ ងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំរដ្ឋយអងគនរីិ របញ្ញរតិ

PI-28 ការត្រួរពិនិរយ រល្ើរបាយការណ៍សវនកមម  ពីខាងរត្ៅ រដ្ឋយអងគនីរិ រប ញ្ញរតិ

រាំខររាំរួល្ពិនទុ PEFA ឆ្ន ាំ២០១០,២០១៥,២០២១

ពិនទុ ឆ្ន ាំ២០១០ ពិនទុ ឆ្ន ាំ២០១៥ ពិនទុឆ្ន ាំ២០២១

A

B+

B

C+

C

D+

D

NA/NU
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 .រ សូច្ករ
ពិនទុ

ឆ្ន ាំ ២០១០

ពិនទុ

ឆ្ន ាំ២០១៥

ពិនទុ

ឆ្ន ាំ២០២១
បកត្លបត្លួ 

១ ល្ទធផល្ថ្នការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ ៖ ភាពរជឿទកុចរិតថ្នងវកិា

PI-1 ចាំណាយសរុររធៀរនឹងចារង់វកិាខេល្បាន អនម័ុរ B A A មិនមាន

PI-2 សមាសធារចុាំណាយរធៀរនងឹ ចារ់ ងវិកាខេល្បានអនុម័រ D D+ B+

PI-3 ចាំណូល្សរុររធៀរនងឹចារង់វិកាខេល្បានអនុម័រ A A D

PI-4 សននិធិរាំណលុ្កកសទុះ និងការត្រួរពិនិរយតាមដ្ឋនចាំណាយកកសទុះ C+ D+ D+ មិនមាន

២ ការងារត្រួរសុោីន សាំខាន់ៗ  ៖ ភាពត្ររ់ត្ជុងរត្ោយ នងិរមាល ភាពថ្នងវកិា

PI-5 ចាំណារ់ថ្នន ក់ងវិកា C C C មិនមាន

PI-6 ភាពត្ររ់ត្ជុងរត្ោយ ថ្ន ព័រ៌មាន ខេល្ ត្រវូ បាន រញ្ចូល្ រៅកនងុ ឯកសារ ងវកិា B C B

PI-7 ទាំហាំថ្នត្ររិររតកិារររស់រដ្ឋា ភិបាល្ខេល្មិនត្រូវបានោយការណ៍ C C B

PI-8 រមាល ភាពថ្នទាំនាក់ទាំនងហរិញ្ញវរថុរៅត្ររ់ថ្នន ក់ថ្នរេាបាល្ (ថ្នន ក់ោរិនិងរត្កាមោរិ) C+ B B មិនមាន

PI-9
ការ ត្រួរពិនរិយហានភិ័យងវកិា  ពីអងគភាពសាធារណៈេថ្ទរទៀរ រត្ៅពីត្កសងួ -

សាថ រ័នរេា
C+ C+ C+ មិនមាន

PI-10 ល្ទធភាព ររស ់សាធារណជន  កនុងការទទលួ្ បាន ពរ័ម៌ាន ងវកិា សាំខាន់ៗ C D C

៥. បចច័យស ើត្បព័នធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈç ល្ទធផល្ថ្នការវាយរថ្មល PEFA ថ្នន ក់ោរិ



 .រ សចូ្ករ
ពិនទុ

ឆ្ន ាំ ២០១០

ពិនទុ

ឆ្ន ាំ២០១៥

ពិនទុ

ឆ្ន ាំ២០២១
បកត្លបត្លួ 

៣ វេតងវកិា

៣.១ ការផារភាជ រ់ងវកិារៅនងឹរោល្នរោបាយ

PI-11 កាលានុត្កម និងការចលូ្រមួកនុងកិចចេាំរណើរការររៀរចាំងវកិាត្រចាំឆ្ន ាំ A A A មិនមាន

PI-12 
ទសសនៈវស័ិយរត្ចើនឆ្ន ាំកនុងការរធវើខផនការងវិការោល្នរោបាយចាំណាយ

និងការររៀរចាំងវិកា
B C+ C+ មិនមាន

៣ .២ ភាពអាចបា៉ានត់្រមាណបាន នងិការត្រួរពិនរិយការអនវុរតងវកិា

PI-13 រមាល ភាពថ្នការពវកិចចោរ់ពនធ និងរាំណលុ្ពនធររស់អនកោរ់ពនធ B C+ B

PI-14 ត្រសិទធភាពថ្នវធិានការសត្មារ់ចុុះរញ្ជអីនកោរ់ពនធនងិការវាយរថ្មលពនធ C D+ C+

PI-15 ត្រសិទវភាព ថ្ន ការត្រមលូ្ ពនធ D+ D+ NA មិនអាចរត្រៀររធៀរ

PI-16 ភាពអាចបា៉ា នត់្រមាណបាននវូអរថភិាពងវកិាសត្មារ់ធានាចាំណាយ C+ C+ C+ មិនមាន

PI-17 ការករ់ត្តា និងការត្ររ់ត្រង សមរុ ល្យ សាច់ត្បាក់, រាំណលុ្ និងការ ធា នា C+ C+ C+ មិនមាន

PI-18 ត្រសិទធភាព ថ្ន ការត្ររួពិនរិយ រញ្ជ ីត្បាក់ររៀវរស D+ D+ D+ មិនមាន

PI-19 រមាល ភាព ការ ត្រកួ រ ត្រខជង និង យនតការ រដ្ឋុះ ត្សាយរណត ឹងរវា  កនុង កិចច ល្ទធកមម NA D C+

PI-20 ត្រសិទធភាពថ្នការត្ររួពិនរិយថ្ផទកនុងរៅរល្ើចាំណាយ មិនខមន ររៀវរស C C C មិនមាន

PI-21 ត្រសិទធភាពថ្នសវនកមមថ្ផទកនុង D+ C C+
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 .រ សូច្ករ
ពិនទុ

ឆ្ន ាំ ២០១០

ពិនទុ

ឆ្ន ាំ២០១៥

ពិនទុ

ឆ្ន ាំ២០២១
បកត្លបត្លួ 

៣ វេតងវកិា (រ...)

៣.៣ រណរនយយ,ការករត់្តា នងិរបាយការណ៍

PI-22 ភាពទនរ់ពល្ និងភាពរទៀងទរ ់ថ្នការរផទៀងផ្ទទ រ ់រណន ី C C C មិនមាន

PI-23 អរថិភាព ថ្ន ព័រម៌ាន សត ីព ីធនធាន ខេល្ទទលួ្ បានពអីងគភាពផតល្ ់រសវា C D B

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

PI-25 រុណភាព និង ភាពទន ់រពល្ រវលាថ្ន របាយការណ៍   ហរិញ្ញវរថុ ត្រចាំឆ្ន ាំ  D+ D+ C+

៣ .៤ ការត្រួរពិនរិយ នងិ សវនកមម ខាងរត្ៅ

PI-26  វិសាល្ភាព ចរិរល្កាណៈ និង ការតាម ដ្ឋន រនតថ្ន សវនកមមពខីាងរត្ៅ D+ NR NA មិនអាចរត្រៀររធៀរ

PI-27 ការត្រួរពិនរិយ រល្ើ ចារ់ ងវកិាត្រចាំឆ្ន ាំរដ្ឋយអងគនីរ ិរបញ្ញរតិ NU C+ C+ មិនមាន

PI-28 ការត្រួរពិនរិយ រល្ើរបាយការណ៍សវនកមម  ពខីាងរត្ៅ រដ្ឋយអងគនីរិ រប ញ្ញរតិ NU B B មិនមាន

៤ ការអនវុរត ររស ់ថ្េរូអភវិឌ្ឍន៍ ពុាំវាយរថ្មល
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 វនិយ័ងវកិា៖ ខផនកការអនុវរតចាំណាយងវិការងាា ញថ្នមានភាពកាន់ខរមានល្អត្ររសើរ រ៉ាុខនតចាំបាច់ត្រវូរដ្ឋុះត្សាយរល្ើចាំណាយកកសទុះ (ទាំង

ខផនកនិយមន័យ នងិរាំណលុ្ចស់) និងការអនុវរតចាំណូល្ងវិកាត្រូវរនតពត្ងឹងការពាករចាំណូល្, ពត្ងឹងរេាបាល្ត្រមលូ្ចាំណូល្ោពិរសស

អនុរលាមភាព និងការត្ររ់ត្រងហានិភ័យ, ការតាមដ្ឋនរល្ើការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈរៅតាមត្រឹុះសាថ នសាធារណៈរេាបាល្ និងសហត្ោស

សាធារណៈ ។

ត្រសិទធភាពវភិាជនង៍វកិា៖ ងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំត្រូវបានររៀរចាំត្សរតាមត្ររិទិនងវិកា រ៉ាុខនតចាំបាច់ត្រូវររងកើនរុណភាពឯកសារងវិការខនថមរទៀរ ។

ការ ររៀរចាំងវិការយៈរពល្មធយមរសឺថ ិរកនុងេាំណាក់កាល្ចរ់រផតើមរៅរ ើយ រដ្ឋយរហរុថ្នត្ករែណឌ ហិរញ្ញវរថុរយៈរពល្មធយមពុាំទន់ត្រូវបាន

អនុវរត និងងវិការយៈរពល្មធយមត្រូវបានអនុវរតសាកល្បងចរ់ពីឆ្ន ាំ២០១៩ ។

ស័កតសិិទធភាពការផតល់្រសវាសាធារណៈ៖ មិនទន់អនុវរតបានល្អរៅរ ើយ ោពិរសសកងវុះត្រព័នធត្រួរពិនិរយតាមដ្ឋន និងវាយរថ្មលសមិទធកមម,

កិចចល្ទធកមមសាធារណៈរឺការត្រកួរត្រខជងរៅមានកត្មិរ,និងរមាល ភាពងវិកាក៏រៅមានកត្មិរ ផងខេរ ។
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សរៀបចាំ

ក្នការ

សរៀបចាំថវិកា

អនុវរតថវិកា

ត្រួរពិនិរយ និង

វាយរម្លៃ

ពិនិរយពិនិសច័យ

ថវិកា 
សមាហរណកមមងវិកាចរនត និងមលូ្ធន

ងវិការយៈរពល្មធយម

រុណភាព BSP និង PB (រចនាសមព័នធកមមវិធី 

និងសូចនាករ)

ការរត្រើត្បាស់ចាំណារ់ថ្នន ក់មុែងារ

ការផារភាជ រ់រវាងត្ករែណឌ មា៉ា ត្កូរសេាកិចច  

និងហិរញ្ញវរថុ និងខផនការយុទធសា្សតងវិកា ។ 

ការផារភាជ រ់ខផនការយុទធសា្សតតាមវិស័យរៅនឹងខផនការ

យុទធសា្សតអភិវឌ្ឍន៍ោរិ

ការផារភាជ រ់ខផនការយុទធសា្សតតាមវិស័យ និងធនធាន ។
ជាំនួយររចចករទសរេើមបីពិនិរយរល្ើរសចកតីត្ពាង

ចារ់ងវិកា និងរបាយការណ៍សវនកមម

យនតការតាមដ្ឋនអនសុាសនស៍វនកមមថ្ផទរត្ៅ ។

ការវាយរថ្មលសមិទធកមមរៅតាម                               

ត្កសួង-សាថ រ័នោជរដ្ឋា ភិបាល្

ត្រព័នធត្រួរពិនិរយ និងវាយរថ្មលសមិទធកមម

សវនកមមរល្ើសមិទធកមមសថ ិរកនងុ                          

េាំណាក់កាល្ចរ់រផតើម

សវនកមមរល្ើររៀវរស

មុែងារសវនកមម និងអធិការកិចច

ត្រឹុះសាថ នសាធារណៈ និងសហត្ោសសាធារណៈ ។

ចាំណាយកកសទុះ និងរាំណលុ្ពនធ

ការរត្រើត្បាស់វិធីសា្សត កិចចល្ទធកមម រមួទាំងរមាល ភាព

ការវិភារ និងវាយរថ្មលហានិភ័យពនធ

ការអនុវរតមុែងារអភបិាល្ហិរញ្ញវរថ ុនិងរណរនយយករ

ភាពទន់រពល្រវលាថ្នការផល្រិរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ

សមាហរណកមមត្រព័នធររៀវរស និងត្រព័នធត្ររ់ត្រងធនធានមនសុស ។

ចាំណុចរនៃឹោះ

ត្រូវពត្ងឹងបកនថល

តាលវៃតថវិកា
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HLG-1 ការរផទរធនធានហិរញ្ញវរថុ  ពី ថ្នន ក់ោរិ 

HLG-2  វិធានហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ និងការត្រួរពិនិរយតាមដ្ឋនសាថ នភាពហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ
PI-1  ល្ទធផល្ អនុវរត ចាំណាយសរុរ 

PI-2 ល្ទធផល្ អនុវរត ចាំណាយតាម សមាសភារ 

PI-3 ល្ទធផល្ ត្រមូល្ ចាំណូល្ 

PI-4 ចាំណារ់ថ្នន ក់ងវិកា 

PI-5 ឯកសារងវិកា

PI-6 កិចចត្ររិររតិការររស់ រេាបាល្ ថ្នន ក់រត្កាមោរិ ខេល្មិនករ់ត្តាកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ

PI-7 ការរផទរធនធាន រៅ រេាបាល្ ថ្នន ក់រត្កាមោរិ 

PI-8 ព័រ៌មាន សមិទធកមម ថ្ន ការផដល្់រសវាសាធារណៈ

PI-9 ល្ទធភាពសាធារណជនទទួល្បានព័រ៌មានហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ

PI-9bis ការពិរត្ោុះរោរល្់ោសាធារណៈ

PI-10 ការករ់ត្តាហានិភ័យហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ
PI-11 ការត្ររ់ត្រងវិនិរោរសាធារណៈ

PI-12 ការត្ររ់ត្រងត្ទពយសមបរតិរេា

PI-14 យុទធសា្សតងវិការយៈរពល្មធយម
PI-17 េាំរណើរការររៀរចាំងវិកា

PI-18 ការពិនិរយ ពិនិសច ័យ ងវិកា រដ្ឋយសាថ រ័ន នីរិរបញ្ញរតិ

PI-20 កិចចរញ្ជ ិកាចាំណូល្ 

PI-21 ភាពអាចបា៉ា ន់ត្រមាណបានថ្នការវិភាជធនធានកនុងឆ្ន ាំ

PI-22 ចាំណាយកកសទុះ

PI-23 ការត្ររ់ត្រងចាំណាយរនទុករុរគល្ិក

PI-24 ការត្ររ់ត្រងល្ទធកមមសាធារណៈ

PI-25 ត្រព័នធត្រួរពិនិរយថ្ផទកនុងសត្មារ់ចាំណាយរត្ៅរនទុករុរគល្ិក

PI-26 សវនកមមថ្ផទកនុង

PI-27 សុត្កឹរភាព ថ្នទិននន័យហិរញ្ញវរថុ

PI-28 របាយការណ៍អនុវរតងវិកាកនុងឆ្ន ាំ
PI-29 របាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុត្រចាំឆ្ន ាំ

ពិនទុ វាយរថ្មល សូចនាករ PEFA ថ្នន ក់រត្កាមោរិ សត្មារ់រេាបាល្ោជធានីភនាំ រពញ

A

B+

B

C+

C

D+

D



សរៀបចាំ

ក្នការ

សរៀបចាំថវិកា

អនុវរតថវិកា

ត្រួរពិនិរយ និង

វាយរម្លៃ

ពិនិរយពិនិសច័យ

ថវិកា 
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រុណភាពងវិកាកមមវិធី (រចនាសមព័នធកមម វិធី, ល្ទធផល្

ចុងរត្កាយ និងល្ទធផល្ចុងរត្កាយ (សូចនាករ និង

រោល្រៅ)

ការរត្រើត្បាស់ចាំណារ់ថ្នន ក់មុែងារ

ការត្ររ់ត្រងវិនិរោរសាធារណៈ

ររងកើនរមាល ភាពងវិកា និងការចូល្រមួពីសាធារណជន

ររងកើនរុណភាព និងភាពទន់រពល្រវលាថ្នការររៀរចាំ

ខផនការយុទធសា្សតងវិកា 

ការដ្ឋក់ឱយអនុវរតងវិការយៈរពល្មធយម (MTBF)ពត្ងឹងមុែងារត្ររិរុល្យភាព

ពត្ងឹងការត្រួរពិនិរយវេាងវិកា

ត្រព័នធត្រួរពិនិរយតាមដ្ឋន និងវាយរថ្មល

សមិទធកមម

សវនកមមរល្ើររៀវរស

មុែងារសវនកមម ចាំណាយកកសទុះ 

ការរត្រើត្បាស់វិធីសា្សត កិចចល្ទធកមម រមួទាំងរមាល ភាព

ការអនុវរតមុែងារអភបិាល្ហិរញ្ញវរថ ុនិងរណរនយយករ

ភាពទន់រពល្រវលាថ្នការផល្រិរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ

ចាំណុចរនៃឹោះ

ត្រូវពត្ងឹងបកនថល

តាលវៃតថវិកា
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៦. សសចកតីសននិដ្ឋា ន

58

ខផអករល្ើល្ទធផល្ថ្នការត្ររួពនិិរយតាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាពត្រចាំឆ្ន ាំ២០២១, សកមមភាពោរត្ចើន

សរត្មចបានតាមរោល្រៅ និងសកមមភាពមួយចាំនួនកាំពងុមានវឌ្ឍនភាព រហើយសកមមភាពរនលឹុះពាក-់

ព័នធនឹងការរត្រៀមែលួនសត្មារ់ជាំហានរនាទ រ់ ត្រូវបាននងិកាំពងុររៀរចាំោររណត ើរៗផងខេរ ។ រុណភាពថ្ន

ការររៀរចាំ GDAP/PDAP/MAP និងរបាយការណ៍មានភាពត្ររសើរោងមុន ។ អងគភាពរត្កាមឱវាទ

កសហវ. ១០០% អនុវរតខផនការបានរល្ើសពី ៨៥%, មនទីរ សហវ. ោជធានីរែរត ោង ៩០% អនុវរត

ខផនការបានរល្ើសពី ៨៥%, និងត្កសួង-សាថ រ័ន ោង ៧០% អនុវរតខផនការបានរល្ើសពី ៨៥% ។

ររើរទុះោសថ ិរកនុងររិការណ៍ថ្នការរីកោល្ដ្ឋល្ជាំងកូឺវីេ-១៩, សកមមភាពខកទត្មង់រៅខរមាន

ចល្នការរួរឱយករ់សមាគ ល្់ ខេល្រនុះបានរងាា ញអាំពីឆ្នទៈ និងការចូល្រួមពីត្ររ់ភារីខេល្មាន

ការពាក់ព័នធកនុងការកសាងត្រព័នធត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈររស់កមពុោ ឱយកាន់ខររឹងមា ាំ និង

ធននឹងវិររតិ ។
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ងវិការៅខរមានភាពរជឿទុកចិរត ខេល្បានកាល យោកមាល ាំងចល្ករកនុងការត្ទត្ទង់ និងជាំរុញកាំរណើនរសេាកិចច ររើរទុះរីោមានផល្រ៉ាុះពាល្់

រដ្ឋយសារការរីកោល្ដ្ឋល្ថ្នជាំងកឺូវេី-១៩ ។ រ៉ាុខនតត្រូវពត្ងឹងពិពិធកមមចាំណូល្ និងពត្ងឹងត្រសិទធភាពអនុវរតចាំណាយ ។

រុររល្កាណៈសាំខាន់ៗ  ថ្នរណរនយយភាពហិរញ្ញវរថ ុត្រូវបានកសាង និងពត្ងឹងរខនថម រេើមបីធានារណរនយយភាព និងត្រព័នធត្រួរពិនិរយថ្ផទកនុង   

កនុងរោល្រៅរត្រើត្បាស់ធនធានហិរញ្ញវរថុត្រកររដ្ឋយត្រសិទធភាព ស័កតិ សិទធភាព និងរមាល ភាព ។

ត្ករែណឌ ងវកិាកមមវធីិ ត្រូវបានររៀរចាំ ពត្ងឹង និងពត្ងីកការអនុវរតទាំងរៅរេាបាល្ថ្នន ក់ោរិ និងរៅរេាបាល្ថ្នន ក់រត្កាមោរិ ខេល្ោ

ឧរករណ៍សាំខាន់សត្មារ់ផារភាជ រ់ងវិការៅនឹងរោល្នរោបាយររស់ោជរដ្ឋា ភិបាល្ ។

រុររល្កាណៈសាំខាន់ៗ  ថ្នរណរនយយភាពសមទិធកមម ត្រូវបាននិងកាំពុងររៀរចាំោររណត ើរៗ ខេល្សថ ិរកនុងេាំណាក់កាល្ឈានរៅរញ្ចរ់រេើមបី

រត្រៀមែលួនសត្មារ់េាំណាក់កាល្ទី៤ ។

សមរថភាពម្នតថី្នត្កសួង-សាថ រ័នកនងុការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ ត្រូវបានពត្ងឹងោររណត ើរៗ និងកត្មិរ ថ្ន  ការយល្់េឹង និងការចូល្រមួអនុវរត   

កមមវិធីខកទត្មង់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ មានការរកើនរ ើង រ៉ាុខនតត្រូវជាំរុញរខនថមរទៀរសត្មារ់ការអនវុរតេាំណាក់កាល្ទ៤ី ខេល្ោ     

េាំណាក់កាល្កាន់ខរសាំខាន់ ។

59
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ការវាយរថ្មល PEFA ទាំងថ្នន កោ់រិ និងថ្នន ក់រត្កាមោរិ បានផតល្់ោល្ទធផល្រោល្/រនាទ រ់មូល្ដ្ឋា ន

(Baseline) អាំពីសាថ នភាពថ្នត្រព័នធត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈរៅកមពុោ រេើមបីផតល្់ោធារុចលូ្សត្មារ់ររៀរចាំ

ត្ករែណឌ ខផនការសកមមភាព តាមរយៈការកាំណរក់ារដ្ឋា នអាទិភាព រេើមបីរដ្ឋុះត្សាយោេាំណាកក់ាល្ៗ ។

ការខកទត្មង់ ការ ត្ររ់ត្រង ហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ រឺចាំបាច់ត្រូវពត្ងឹងោត្រចាំ និងកសាងសមាសធារុ សាំខាន់ៗ

រខនថមរទៀរ រេើមបីរឆ្លើយ ររបាន រៅ នឹង ររិការណ ៍ថ្នជាំងកឺូវេី-១៩ និងវិររតិរផសងៗខេល្អាចរកើរមានោ

យថ្នរហរុ រេើមបី រត្មង់ រឆ្ព ុះរៅ រក រណរនយយភាព សមិទធកមម ។

ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈត្រកររដ្ឋយត្រសិទធភាព និងស័កតិសិទធភាព រឺមូល្ដ្ឋា នត្រឹុះេ៏ចាំបាច់

មិនអាចែវុះបាន សត្មារ់ការជាំរញុអភិវឌ្ឍត្ររទសោរិ និងការរ់នថយភាពត្កតី្ក ោពិរសសតាមរយៈការធានា

នូវកាំរណើនរសេាកិចចត្រកររដ្ឋយររិោរ័នន និងររងកើនត្រសិទធភាពកនុងការផតល្់រសវាសាធារណៈ េល្់ត្រោជន

ត្ពមទាំងរួមចាំខណកសរត្មចបាននវូចកាុវិស័យ រយៈរពល្ ខវង ររស់ កមពុោ ។
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អភិត្កលការងារ ៤ ត្បការ របស់ត្កសួងសសៃាកិចចនិងហិរញ្ញវរថុ

សូលអររុណ!

១.អនុវរតការងារត្រកររដ្ឋយវោិជ ជីវៈ និងរោរពត្កមសីល្ធម៌វោិជ ជីវៈ

២.អនុវរតការងារោត្កុម

៣.អនុវរតការងាររដ្ឋយត្រកាន់ខាជ រ់សាម រររុីររសកមម និងរោល្ការណ៍ត្រសិទធភាពងវិកា

៤.មិនត្រូវរមើល្រលំ្ងកាំហុសែលួនឯង



ថ្ងៃអង្គា រ ០៦ រោច ខែផល្ាុន ឆ្ន ាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥

ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២

ការររៀបចំផែនការសកម្មភាពរួម្ ដំណាក់កាលទី ៤

ននកម្មវិធីផកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ



អ.គ.ហ.

មាត្ិកានុម្កម្

2

១. រសចកតីរែតើម្

២. លទធែលរន្លឹះៗ សរម្ម្ចបានម្ត្លម្ឆ្ន ២ំ០២២ និងចំណុចផដលបនតតាម្ដាន

៣. ម្កបខ័ណឌ  ផែនការសកម្មភាពរួម្-ដំណាក់ កាលទី ៤ (២០២៣-២០២៧)

៤. លទធែលរំពលងទុកសម្មាប់ដំណាក់កាលទី៤ 

៥. ការងារប នត



អ.គ.ហ.

១. រសចកតីរែតើម្

➢ កមមវិធីខកទត្មង់ PFM ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវរតកនុងរោល្រៅ “កសាងត្រព័នធ PFM កមពុជា” ឱ្យត្សរតាមឧរតមានុវរតន៍អនតរជារិ 
និងសត្មារ់ររត្មើដល្់ការត្គរ់ត្គងវិស័យសាធារណៈ ។ កមមវិធីរនេះ ត្រូវបានអនុវរតតាមរយៈខផនការសកមមភាពរួម (CAP)
រហើយរតត ររល្ើ៖

(1) ររៀរចាំត្ករែណឌ ចារ់និងគរិយុរត រដើមបីទាំរនើរកមមរចនាសមព័នធនិងនីរិវិធី សត្មារ់ត្គរ់ត្គងហិរ្ញវវរថុុសាធារណៈ;

(2) អភិវឌ្ឍនិងពត្ងីកត្រព័នធររចេកវិទាព័រ៌មាន សត្មារ់សត្មួល្ដល្់ការអនុវរតការត្គរ់ត្គងហិរ្ញវវរថុុសាធារណៈ

(3) ខកល្មអយនតការនិងពត្ងឹងសមរថុភាព សត្មារ់ត្ររិររតិការការង្គរត្គរ់ត្គងហិរ្ញវវរថុុសាធារណៈ ។

➢ រៅឆ្ន ាំ២០២០ អគហ បានវាយរថ្មលការអនុវរត CAP3 រហើយបានរ េ្ូល្កិចេការខកទត្មង់អាទិភាពចូល្កនុង CAP3+2 (ខដល្
រនតអនុវរតកនុងរពល្សពវថ្ងៃ)។ រដើមបីរបាេះជាំហានរៅររៀរចាំនិងអនុវរត CAP4 រៅឆ្ន ាំ២០២៣, អគហ កាំពុង៖

(1) ពិនិរយរ ើងវិញនវូរររៀរវារៈខកទត្មង់អាទិភាព រដាយរធវើចាំរោល្ពីវឌ្ឍនភាពអាចសរត្មចបានត្រឹមឆ្ន ាំ២០២២;

(2) សត្មរសត្មួល្កិចេពិភាកាជាមយួរួអងាពាក់ព័នធរដើមបីកាំណរ់ពីអាទិភាព/ទិសរៅ/ែលមឹសារ CAP4 

(3) រសន ើនូវរសចកតីត្ពាងត្ករែណឌ  (result framework) CAP4 សត្មារ់រសន ើសុាំការពិភាកានិងការសរត្មចដ៏ែពង់ែពស់ពី         
គណៈកមាម ធិការដឹកនាាំការខកទត្មង់ PFM ។ 3



អ.គ.ហ.

១. រសចកតីរែតើម្

4

រររៀរវារៈខក
ទត្មង់អាទិភាព

ទិសរៅនិងអនុសាសន៍
ខណនាាំររស់គណៈកមាម ធិ
ការ PFM

ធារុចូល្ទទួល្បានពី ថ្ដគូ
អភិវឌ្ឍន៍ និងជាំនាញការ

វឌ្ឍនភាពថ្នការអនុវរត 
CAP3+2, យុទធសាស្រសតទាំង ៥, 
និងការសិកាវាយរថ្មលរផេងៗ

ការគិរគរូតាក់ខរង
អាទិភាព/ទិសរៅ/
ែលឹមសារ CAP4
រដាយ អគហ

រសចកតីត្ពាង

CAP4



អ.គ.ហ.

ផែនកទី១

ផែនកទី២

ផែនកទី៣

5

▪  មិន មាន ពិពិធកមមចាំណូល្ងវិកា

ត្រកររដាយ ចរីភាព 

▪ ចារ់សត ីពីការត្គរ់ត្គងចាំណូល្មនិខមន

សាររពើពនធ និងឯកសាររោល្ 

(Blueprint) រៅមិនទន់អនុម័រ

▪ ត្ករែណឌ គរិយុរតសត្មារ់សត្មួល្កចិេ

ល្ទធកមមសាធារណៈរៅពុាំទន់ខក

សត្មួល្រួច

▪ ការកាំណរ់និយមនយ័ចាំោយកកសទេះ

▪ ការអនុវរតចាំោយររសត់្កសួង សាថុ រ័

ន រនដមានភាពមមាញកឹរៅចងុត្រី

មាសទី ៤ ថ្នឆ្ន ាំ និង ពនារពល្ ការអនុ

វរតរៅ ត្រមីាសទ ី១ ។

▪ រោល្ការណ៍ខណនាាំរមួសដ ពីីការ

ត្គរ់ត្គងហិរ្ញវវរថុុសាធារណៈ PFMM

▪  ការររៀរចាំរបាយការណ៍អនវុរតង វិកា

តាមចាំោរ់ថ្នន ក់ងវិកាទាំង ៧ រៅមាន

កត្មិរ (៥ ចាំោរ់ថ្នន ក់បានអនុវរត

រពញរល្ញនិង ២ ចាំោរ់ថ្នន ក់រៅ 

មាន កត្មិរ)

▪ មុែង្គរសត្មារអ់នុវរតងវិកាកនងុ FMIS 

ត្រូវបានដាក់ឱ្យរត្រើត្បាស់ រ ុខនតរៅខរ

មានការរត្រើត្បាសរ់ដាយថ្ដ ។

▪ ត្កសួង-សាថុ រ័ន រៅពុាំអាចរត្រើត្បាស់

ត្រព័នធសត្មារ់ររៀរចាំរបាយការណ៍ និង

ត្គរ់ត្គងងវិកាថ្ផទកនុង ។

▪ ការអនុវរតត្រពន័ធ SARMIS រៅមិន

ទន់រល្ូនរៅរ ើយរៅតាមត្កសួង សាថុ

រ័ន និងរដឋបាល្ោជធានីរែរត

▪ ត្គឹេះសាថុ នសាធារណៈរដឋបាល្រៅពុាំទន់

បានររៀរចាំរបាយការណ៍ហិរ្ញវវរថុុ ខផអក

តាមមារិកាងវិកា ។

▪ ត្ករែណឌ រោល្នរោបាយសត ីការ

អភិវឌ្ឍមូល្រត្ររដឋ

▪ យនតការតាមដាន និងការវាយរថ្មល

រល្ើការអនុវរតងវិកាកមមវិធីរៅមិន

ទន់បានពត្ងឹង

▪ អងាភាពងវិកាថ្នន ក់កោត ល្ចាំនួន

៣២៣ កនុង រនាេះ មានត្រមឹចាំននួ 

៨៣ ជាអាោរ័ករផទរសិទធ

▪ ការ ផារភាា រ់រវាងរចនាសមពន័ធកមមវិធី

និងសាថុ រ័ន រៅ មាន កត្មរិ

▪ ការ រធវើសមាហរណកមម ងវិកាវិនិ

រោគ រៅ កនុង កមមវិធី រទើរ បាន សាក

ល្បងអនុវរត

▪  ការ ពនាររពល្ កនុង ការ ដាក ់ឱ្យអនុវរត 

ត្ករែណឌ  ហិរ្ញវវរថុុសាធារណៈ 

▪ គុណភាព និងភាពទន់រពល្ថ្នការ

រត្មឹម BSP រដឋបាល្ថ្នន ក់រត្កាម

ជារិ រវាងោជធានី រែរត ជាមួយនឹង

ងវិកាមនទីរជាំនាញ រៅមានកត្មិរ

▪ SOP មួយចាំនួនសត្មារ់ការ

ត្គរ់ត្គងវិនិរោគសាធារណៈ រៅ

កាំពុងររៀរចាំ ។

▪ ការ ររៀរ ចាំ ចារ់ត្រពន័ធ ហិរ្ញវវរថុុសាធារណៈ 

និង អនុត្កឹរយពាក់ព័នធសត្មារ ់ការអនុវរត

ត្រព័នធងវិកាព័រ៌មាន សមិទធកមម មាន ការ 

ពនាររពល្

▪ ការររៀរចាំត្ករែណឌ សត្មារ់អនវុរត និងត្ររួ

ពិនិរយងវិកាព័រ៌មានសមិទធកមមរៅមិនទន់

សរត្មចបានតាមខផនការខដល្បានកាំណរ ់

▪ ការ កាំណរ់នូវ ត្រពន័ធ ត្ររួពនិិរយថ្ផទកនុង និង 

ថ្ផទរត្ៅ រៅពុាំទន់ រល្នូ រឆ្ព េះរៅ រកការ 

ធានានូវ គណរនយយភាព សមិទធកមម

▪ វគារណតុ េះរោត ល្ជារត្ចើនត្រូវបានររៀរចាំ

រ ើង ក៏រ ុខនតការតាមដាន និងវាយរថ្មលពី 

ត្រសិទធភាពថ្នវគារណតុ េះរោត ល្ រៅ ជា 

ចាំរោទ

▪ ការកសាងសមរថុភាពសត្មារ់សាថុ រ័ននីរ ិ    

រប្ញវរត ិនិងអាជាា ធរ សវនកមមជារិ ក៏មិនទន់

ត្រូវបានអនុវរតតាមការរត្ោង

▪ ខផនការ កសាងសមរថុភាព ត្រវូបាន ររៀរ ចាំរួច 

រ ុខនត ការ អនុវរត រៅ ខរ រញ្ហា  ត្ពយួ បារមភ ជា

ពិរសសការ រណដុ េះ រោដ ល្ការពវកចិេ រត្មង់

រឆ្ព េះរៅ កាន់ត្រព័នធ ងវិកា សមិទធកមម  ។

ផែនកទី៤
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ការង្គររសសសល្ក់នងុខផនកទី១៖ ការពត្ងងឹភាពរជឿទុកចិរតថ្នងវិកា

កិចចការម្តូ្វពម្ងលង សរម្ម្ចបានកនុងឆ្ន ២ំ០២១ សរម្ម្ចបានកនុងឆ្ន ២ំ០២២ ម្ត្ូវបរងកើនការយកចិត្តទុកដាក់
អងគភាព

អនុវត្ត

ចាំណូល្ងវិកាពុាំទនត់្រូវបានរធវើ
ពិពិធកមមត្រកររដាយចីរភាព

មានការសរត្មច គហស រល្ើអនុវរត
ត្ករែណឌ រោល្នរោបាយពនធងមី

រត្រៀមល្កខណៈអនុវរតការសរត្មច 
គហស រល្ើត្ករែណឌ រោល្នរោបាយ
ពនធងមីឆ្ន ាំ២០២៤
(ឧទ. PIT, Capital Gain)

រ េ្ូល្កិចេការរនេះកនុង CAP4 & RMS3
សត្មារ់តាមដាននងិវាយរថ្មលការអនុវរត

GDP, GDT

គរិយុរតសត្មារ់ត្រមូល្នងិ
ត្គរ់ត្គងចាំណូល្មិនខមនសាររពើ
ពនធរៅពុាំទនម់ានសងារភិាព និង
ត្គរ់ត្ជុងរត្ជាយ

មានរសចកតីត្ពាងចារ់ និងឯកសារ
រោល្ (Blueprint) សត ីពីការ
ត្គរ់ត្គងចាំណូល្មិនខមនសាររពើពនធ

អនុម័រចារ់ និងឯកសាររោល្ 
(Blueprint) សត ីពីការត្គរ់ត្គងចាំណូល្
មិនខមនសាររពើពនធ

• ខកសត្មួល្អនុត្កឹរ/ត្រកាស នងិ
គរិយុរតរផេងៗ ឱ្យមានសងារភិាព

• តាមដាន និងវាយរថ្មលការអនវុរត 
Blueprint

GDSPNR

ការអនុវរតចាំោយររសត់្កសួង      
សាថុ រ័ន រនដមានភាពមមាញកឹរៅ
ចុងត្រីមាសទី ៤ ថ្នឆ្ន ាំ និង ពនា
រពល្ ការអនុវរតរៅ ត្រមីាសទ ី១

កាំពុងររៀរចាំវិរសាធនកមមចារ់ល្ទធ
កមមសាធារណៈ

• ចារ់ត្រូវបានអនុម័រ 
• កាំណរ់រួនាទភីារកិចេអនវុរតកិចេល្ទធ

កមមថ្នន ក់ជារិនិងថ្នន ក់រត្កាមជារិ

រត្មឹមរោល្ការណ៍នងិនរីិវធីិអនុវរតកិចេ
ល្ទធកមមសាធារណៈ

GDPP

កាំពុងររៀរចាំត្ករែណឌ ខផនទីចងអុល្
ផលូវនិងថ្ផនការសកមមភាពរដាេះ
ត្សាយចាំោយកកសទេះ (និយមន័យ
ងមី)

អាចទទួល្បានការអនមុ័រ

• តាមដាន និងវាយរថ្មលការអនវុរត
ខផនការសកមមភាព

• តាមដានចាំនួនថ្ងៃ ថ្នការទូទរ់
ចាំោយតាមត្រព័នធ FMIS

GSC, 
FMWG

មានរសចកតីត្ពាង PFMM អាចទទួល្បានការអនមុ័រ
• ជាំរុញ LMs ឱ្យររៀរចាំ FMM
• តាមដាន និងវាយរថ្មលការអនវុរត

ការត្គរ់ត្គងងវិកា 

GSC, GDB, 
LMs
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ការង្គររសសសល្ក់នងុខផនកទ២ី៖ ការពត្ងងឹគណរនយយភាពហិរ្ញវវរថុុ

កិចចការម្តូ្វពម្ងលង សរម្ម្ចបានកនុងឆ្ន ២ំ០២១ សរម្ម្ចបានកនុងឆ្ន ២ំ០២២ ម្ត្ូវបរងកើនការយកចិត្តទុកដាក់
អងគភាព

អនុវត្ត

របាយការណ៍ថ្នការអនុវរត
ងវិកា និងរបាយការណ៍
ហិរ្ញវវរថុុរៅពុាំទនម់ាន
ព័រ៌មានត្គរ់ត្ជុងរត្ជាយ

ការររៀរចាំរបាយការណ៍អនវុរតងវកិាតាមចាំ
ោរ់ថ្នន ក់ងវិកាទាំង ៧ រៅមានកត្មិរ (៥ 
ចាំោរ់ថ្នន ក់បានអនវុរតរពញរល្ញនងិ ២ 
ចាំោរ់ថ្នន ក់រៅ មាន កត្មិរ)

FMWG
GDB, 
GDNT,
GDSNAF,

ការអនុវរតងវកិារល្ើត្រព័នធ 
FMIS រៅមាននរីិវធីិខវង 
រហើយរត្មូវការឯកសារែលេះគឺ
រធវើរត្ៅត្រព័នធ

មានការសរត្មច គហស កនុងការជាំរុញ
Business Process Streamlining

អនុវរតការសរត្មច គហស តាមអភិត្កម
ទាំង២ គឺ៖ 
(1) អនុវរតត្គរ់មុែសញ្ហញវ ចាំោយកនុង 

FMIS រៅត្គរ់ fully ABEs ថ្ន 
MEF & MOE

(2) អនុវរតមុែសញ្ហញវ ចាំោយខដល្មិន
រត្មូវឱ្យមានធានាចាំោយកនុង 
FMIS រៅត្កសួង សាថុ រ័នចាំនួន ៨ 
និងត្គរ់ fully ABEs ។

• រ េ្ូល្កនុង CAP4 & FMIS 
Blueprint 3

• ពត្ងីកការអនុវរតអភិត្កមរនេះ រៅ
ត្គរ់ត្កសងួ សាថុ រ័ននិងរដឋបាល្ោជ
ធានីរែរត

• រាំពាក់និងដាក់ឱ្យដាំរណើរការមុែង្គរ 
FMIS Portal

• តាមដាន និងវាយរថ្មលការអនុវរត

FMWG, 
GDB,  LMs

តាមដានត្រសិទធភាពថ្នការ
ត្គរ់ត្គងរាំណលុ្សាធារណៈ 
ពិរសសហានភិ័យថ្ន
ការពវកិចេរាំណលុ្យថ្នរហរ ុ
និងហានិភ័យរាំណលុ្ពាក់
ព័នធ ត្រកររដាយចីរភាព

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពសតពី ី“របាយ
ការណ៍ត្គរ់ត្គងរាំណលុ្រដាយរួមររ េ្ូល្
សូចនាកររាំណលុ្គនលឹេះទាំង ៥” ត្រូវបាន
ររៀរចាំ ជាត្រចាំត្រីមាស

ត្ករែណឌ រោល្នរោបាយសត ីការ
អភិវឌ្ឍមលូ្រត្ររដឋរត្ោងនងឹទទលួ្
បានការអនវុរត

• ពត្ងឹងការវិភាគហានភ័ិយហិរ្ញវវរថុុ 
ខដល្រួមទាំងរាំណលុ្តាមត្ររភទ 
ការធានាររសោ់ជរដាឋ ភបិាល្ ជា
រដើម

GDICDM, 
GDPPP, 
GSC
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ការង្គររសសសល្ក់នងុខផនកទ២ី៖ ការពត្ងងឹគណរនយយភាពហិរ្ញវវរថុុ

កិចចការម្តូ្វពម្ងលង សរម្ម្ចបានកនុងឆ្ន ២ំ០២១ សរម្ម្ចបានកនុងឆ្ន ២ំ០២២ ម្ត្ូវបរងកើនការយកចិត្តទុកដាក់
អងគភាព

អនុវត្ត

ការរូកសរុរត្ទពយសកមម
ហិរ្ញវវរថុុ និងត្ទពយសកមម
មិនខមនហិរ្ញវវរថុុរៅពុាំទន់
មានភាពត្គរ់ត្ជុងរត្ជាយ

• មិនទន់កាំណរល់្កខណវនិិចឆ័យអរបររ
មាររស់ PAEs រហើយរបាយការណ៍
ហិរ្ញវវរថុុរៅពុាំទនត់្សរតាមរទដាឋ ន
និងទន់រពល្រវលា

• មានរបាយការណ៍រូកសរុរសាថុ នភាព
ហិរ្ញវវរថុុររស់ SOEs

• កាំណរ់ល្កខណវិនចិឆ័យអរបររមា
ររស់ PAEs រហើយពត្ងឹងគុណភាព
និងភាពទនរ់ពល្ថ្នរបាយការណ៍
ហិរ្ញវវរថុុ

• មានរបាយការណ៍រូកសរុរសាថុ ន
ភាពហិរ្ញវវរថុុររស ់SOEs

• ពត្ងឹងយនតការតាមដាននងិវាយ
រថ្មលសាថុ នភាពនិងគណរនយយភាព
ហិរ្ញវវរថុុររស់ PAEs & SOEs

• គិរគូរការ់រនថុយការឧររថុមភធន
ររស់រដឋ (state subsidy) ជូន 
PAEs ខដល្មានឯកោជយហរិ្ញវវរថុុ 
ឬគិរគូរររងកើនវសិាល្ភាពនងិគុណ
ភាពថ្នការផតល្រ់សវារដាយ PAEs

GDB, 
GDNT, LMs

• មានចារ់សត ីពីការត្គរ់ត្គង ការរត្រើ
ត្បាស់ និងការចរ់ខចង ត្ទពយសមបរតិរដឋ

• ត្រព័នធ SARMIS ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនវុរត
រៅត្កសងួ សាថុ រ័នថ្នន ក់ជារិ (offline)

ពត្ងីកនិងពត្ងឹងការអនុវរតត្រព័នធ 
SARMIS ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវរតរៅ
ត្កសងួ សាថុ រ័នថ្នន ក់ជារិ (offline)

• អនុវរត SARMIS online
• រធវើសនាធ នកមម SARMIS & FMIS
• ផល្ិររបាយការណត៍្ទពយមិនខមន

ហិរ្ញវវរថុុព ីSARMIS/FMIS

GDSPNR, 
FMWG, 
LMs
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ការង្គររសសសល្ក់នងុខផនកទ៣ី៖ ការពត្ងងឹការផារភាា រ់ងវកិារៅនងឹរោល្នរោបាយ

កិចចការម្តូ្វពម្ងលង សរម្ម្ចបានកនុងឆ្ន ២ំ០២១ សរម្ម្ចបានកនុងឆ្ន ២ំ០២២ ម្ត្ូវបរងកើនការយកចិត្តទកុដាក់
អងគភាព

អនុវត្ត

ដាក់ឱ្យអនុវរត MTFF & MTBF
មាន MTEF និងរ េ្ូល្ MTBF កនុងសាោ
ចរ BSP

• MTFF នឹងត្រូវអនុម័ររដាយ
គណៈរដឋមស្រនតី

• MTBF នឹងត្រូវររៀរចាំជាឯក
សាររដាយខ ក

• ពត្ងឹងការពាករណ៍ហិរ្ញវវរថុុ និងវិភា
ជន៍ងវិកា

• រកាវិន័យថ្នការររៀរចាំងវកិា ឱ្យត្សរ
តាមពិដានខដល្បានកាំណរក់នុង 
MTFF & MTBF

GDP, GDB

ការ ផារភាា រ់រវាងរចនាសមព័នធ
កមមវិធី និងសាថុ រ័ន រៅ មាន 
កត្មិរ

ចាំោយរនទុករុគាល្ិកត្រូវបានត្រមូល្ផតុាំ
កនុងកមមវិធី/អនុកមមវិធីខរមួយ

GDB, LMs

ការ រធវើសមាហរណកមម ងវកិាវនិិ
រោគ រៅ កនុង កមមវិធី រៅពុាំទន់
អនុវរតរពញរល្ញ

ត្កសងួចាំនួន ៤ បានរធវើសមាហរណកមម
ងវិការពញរល្ញ (MRD, MOWRAM, 
MPWT, MOEYS)

GDB, LMs
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ការង្គររសសសល្ក់នងុខផនកទ៣ី៖ ការពត្ងងឹការផារភាា រ់ងវកិារៅនងឹរោល្នរោបាយ

កិចចការម្តូ្វពម្ងលង សរម្ម្ចបានកនុងឆ្ន ២ំ០២១ សរម្ម្ចបានកនុងឆ្ន ២ំ០២២ ម្ត្ូវបរងកើនការយកចិត្តទុកដាក់
អងគភាព

អនុវត្ត

ររងកើនចាំនួនអងាភាពងវកិា

ជាោរ័កនិងផតល្់ភាព

ទន់ភលន់រល្ើការត្គរ់ត្គង

ងវិកា

អងាភាពងវិកាថ្នន ក់កោត ល្ចាំននួ ៣២៣ 
កនុង រនាេះ មានត្រឹមចាំនួន ៨៣ ជាអាោរ័ក
រផទរសិទធ 

• សិការរងកើនចាំនួនអងាភាពងវកិាជា
អាោរ័ករផទរសិទធ

• សត្មួល្និងររងកើនការអនុវរតងវកិា
តាមត្រព័នធ FMIS ត្សរតាមអនុ
សាសន៍ គហស

• ពរនលឿនការវភិាជងវកិា (រសៀវរៅ
ងវិកា,កមមវិធីចាំណូល្ចាំោយ)
រនាទ រ់ពីមានការអនមុ័ររល្ើចារ់
ងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំ

• ផតល្់ព័រម៌ានសាំររូខររដល្់អងាភាព
ងវិកា រដើមបីវិភាគនិងរត្រើត្បាស់
ធនធានត្រកររដាយត្រសិទធភាពនិង
គណរនយយភាព

• ផតល្់ភាពទនភ់លន់រល្ើការនីរិវធីិថ្ន
ការត្គរ់ត្គងងវិកា រដើមបីញុាំងឱ្យ
មានការតល ស់រតូរការត្គរ់ត្គងជា 
line item រៅជា effective use 
of resources

GDB, LMs

SOPមួយចាំនួនសត្មារ់ការ

ត្គរ់ត្គងវិនិរោគសាធារ

ណៈ រៅកាំពុងររៀរចាំ

• SOP សត្មារ់អនុវរតគរត្មាងវិនរិោគ
រដាយងវិកាវនិរិៅគថ្នន ក់ជារ ិត្រូវបាន
ររៀរចាំជារសចកតីត្ពាង

• SOP សត្មារ់អនុវរតគរត្មាងវិនរិោគ
រដាយងវិកាវនិរិៅគថ្នន ក់រត្កាមជារិ 
ត្រូវបានររៀរចាំជារសចកតីត្ពាង

• SOP សត្មារ់អនុវរតគរត្មាងវិនរិោគ
រដាយយនតការ PPP ត្រូវបានររៀរចាំជា
រសចកតីត្ពាង

GDB, 
GDSNAF, 
GDPPP
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ការង្គររសសសល្ក់នងុខផនកទ៤ី៖ ការរត្រៀមល្កខណៈសត្មារ់គណរនយយភាពសមិទធកមម

កិចចការម្តូ្វពម្ងលង សរម្ម្ចបានកនុងឆ្ន ២ំ០២១ សរម្ម្ចបានកនុងឆ្ន ២ំ០២២ ម្ត្ូវបរងកើនការយកចិត្តទុកដាក់
អងគភាព

អនុវត្ត

ការខកសត្មួល្ចារស់ត ីពី
ត្រព័នធហិរ្ញវវរថុសុាធារណៈ
និងអនុត្កឹរ ៨១ និង ៨២ 
រៅពុាំទនរ់ េ្រ់និងដាក់ឱ្យ
អនុវរត

មានជារសចកតីត្ពាង ទទួល្បានការអនុម័រ
 រស្រញ្ហា រការយល្់ដឹងនងិរល្ើកកមពស់
អនុរលាមភាពរល្ើការអនវុរតរដាយរួអងា
ពាក់ព័នធ

GDB, 
GDNT

ការ កាំណរ់នូវ ត្រព័នធ ត្រួរ
ពិនិរយថ្ផទកនុង និង ថ្ផទរត្ៅ 
រៅពុាំទន ់រល្នូ រឆ្ព េះរៅ រក
ការ ធានានវូ គណរនយយ
ភាព សមិទធកមម

• មានឯកសារត្រព័នធត្រួរពនិិរយថ្ផទកនុង 
និងបានខកសត្មួល្រសចកតីត្ពាងអនុត្កឹរ
ងមីសត ីពីការររៀរចាំនងិការត្រត្ពឹរតរៅថ្ន
សវនកមមថ្ផទកនុង

• យុទធសាស្រសតអធិការកិចេ
• បានររៀរចាំរសចកតីត្ពាងឯកសារទសេនា

ទនសត ីពកីាររធវើសែុុមនីយកមមមុែង្គរ
សវនកមមថ្ផទកនុងនិងអធិការកិចេ

• ោាំត្ទ/រណតុ េះរោត ល្/ដឹកថ្ដ 
ត្កសងួ សាថុ រ័នអនុវរតខផនការ
សវនកមមសមិទធកមម និងសវន
កមមររចេកវិទា

• អនុវរតយុទធសាស្រសតអធិការកិចេ

ពត្ងឹងការអនុវរតកិចេសវនកមមនងិការររៀរចាំ
របាយការណ៍ឱ្យបានរទៀងទរ់

GDIA, GI, 
NAA, LMs

វគារណតុ េះរោត ល្ជារត្ចើន
ត្រូវបានររៀរចាំរ ើង ក៏រ ុខនត
ការតាមដាន និងវាយរថ្មល
ពី ត្រសិទធភាពថ្នវគារណតុ េះ
រោត ល្ រៅ ជា ចាំរោទ

កាំពុងខកសត្មួល្ខផនការយទុធសាស្រសតអភិវឌ្ឍ
ន៍សមរថុភាព

ទទួល្បានការអនុម័រ និងចរ់រផតើម
អនុវរត

• ពត្ងឹងគុណភាពថ្នការរណតុ េះរោត ល្
• ររងកើនចាំនួនមស្រនតីចូល្រួមវគារណតុ េះរណ្

តាល្
• ផារភាា រ់ការរណតុ េះរោត ល្រៅនងឹ

ល្កខែណឌ ថ្នការខរងតាាំងនងិអនវុរតមុែ
ង្គររៅតាមត្កសងួ សាថុ រ័ន

EFI, LMs



អ.គ.ហ. 12

៣. រសចកតីម្ាងម្កបខណឌ  CAP4 - ទម្ម្ង/់រចនាសម្ព័នធ

រោល្រាំណង/ចរង្គក ម
សកមមភាព

អងាភាពអនវុរត សចូនាករ
សមិទធកមមគនលេឹះ

រនាទ រ់
រោល្

 វិធីសាស្រសតវាស់
ខវង

រោល្រៅសចូនា
ករសមិទធកមមគនលេឹះ
2023, 2024, 
2025, 2026, 
2027

ឯកសារសកខី
កមម

រោល្រៅតាមខផនក៖
ររៀរោរ់ពីសមិទធកមមខដល្ត្រូវសរត្មចតាមខផនក (ឧទ.រធវើោ ងដចូរមតចរដើមបីរនតពត្ងឹងភាពរជឿទុកចិរតរៅងវិកា?)

រោល្រាំណងទី១ GDs/LMs សគ

ចរង្គក មសកមមភាពទី១ សច

ចរង្គក មសកមមភាពទី #N

រោល្រាំណង #N

ចរង្គក មសកមមភាពទី១

ចរង្គក មសកមមភាពទី #N

សគ (រល្ែមួយែទង់)៖សូចនាកររោល្រាំណង, សច (រល្ែពីរែទង់)៖សូចនាករចរង្គក មសកមមភាព, សស(រល្ែរីែទង់)៖សូចនាករសកមមភាពល្មអិរ

OutcomeIntermediate

Outcome

Output



អ.គ.ហ.

៣. ម្កបខ័ណឌ  ផែនការសកម្មភាពរួម្-ដំណាក់ កាលទី ៤ (២០២៣-២០២៧)

រោល្រាំណង សូចនាករសមទិធកមមគនលេឹះ

ខផនក ៖ ការរនតពត្ងងឹភាពរជឿទុកចិរតថ្នងវកិា

ល្ទធផល្ថ្នការអនវុរតងវកិា (ចាំណូល្-ចាំោយ)ត្រចាំត្រីមាស និងត្រចាំឆ្ន ាំមានភាពរល្នូ និងអាចបា ន់ត្រមាណបានសថុរិរៅកនុងរងវង់ +/-៥%ថ្នចារ់ងវិកា 

និង មានភាពធន ។

១១.រនតពត្ងឹងការត្គរ់ត្គងចាំណូល្ និងការអនវុរត

ខផនការត្រមលូ្ចាំណូល្

សគ  ១.ភាគរយថ្នការអនវុរតចាំណូល្ងវកិារធៀរនឹងចារ់ងវកិា

សគ ២.កាំរណើនចាំណូល្ចរនតរធៀរនងឹផ.ស.ស. (ខកសត្មួល្ឆ្ន ាំរោល្ពឆី្ន ាំ២០០០ រៅឆ្ន ាំ២០១៤ )

១២.ពត្ងឹងការអនវុរតងវកិា និងពត្ងឹងការអនវុរតខផនការ

ចាំោយ

សគ ៣.ភាគរយថ្នការអនុវរតចាំោយរធៀរនងឹចារ់ងវកិាត្រចាំឆ្ន ាំ 

១៣. ខកល្មអដាំរណើការថ្នអនវុរតងវកិា ។ សគ ៤.- ភាគរយថ្នខផនការល្ទធកមមត្រូវបានអនុម័រមុនថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ មុនឆ្ន ាំអនុវរតង វកិា

- ចាំនួនខផនការរជារទយយរុររត្រទនខដល្ត្រូវបានភាា រ់កនុងរពល្ការពារគរត្មាងង វកិាត្រចាំឆ្ន ាំ

សគ ៥.- ចាំននួត្កសងួ សាថុ រ័នទទលួ្បានការខរងខចកនងិវភិាជនឥ៍ណទនងវកិា (រសៀវរៅងវកិា)ទន់រពល្រវលា

- ចាំននួត្កសងួ សាថុ រ័នបានរធវើការខរងខចកនងិវភិាជនឥ៍ណទនងវកិាជនូអងាភាពងវិកា (កមមវិធីចាំណូល្ 

ចាំោយ)ទន់រពល្រវលា

សគ ៦.ភាគរយថ្នអងាភាពងវកិាររស់ត្កសងួ សាថុ រ័នផតល្់របាយការណ៍អនវុរតកិចេល្ទធកមម

សគ ៧.ការរបាេះជាំហានរៅររងកើនកត្មិរទកឹត្បាក់សិទធសិរត្មចកិចេល្ទធកមមសាធារណៈររសស់ាថុ រ័នអនុវរតល្ទធកមម

សគ ៨. កាំរណើនជាភាគរយថ្នការរត្រើត្បាស់វធីិសាស្រសត ត្រកួរត្រខជងល្ទធកមម
13



អ.គ.ហ.

៣. ម្កបខ័ណឌ  ផែនការសកម្មភាពរួម្-ដំណាក់ កាលទី ៤ (២០២៣-២០២៧)

រោល្រាំណង សូចនាករសមទិធកមមគនលេឹះ

រែឿន/ខផនកទ ី២ ការរនតពត្ងងឹគណរនយយភាពហិរ្ញវវរថុ ុ

ការ រធវើ សវ ័យ ត្រវរតិកមម និង ពត្ងីកត្រព័នធររចេកវិទាពរ័ម៌ានសត្មារ់ការត្គរ់ត្គងហិរ្ញវវរថុុសាធារណៈ (FMIS), ការររៀរ ចាំរបាយការណ ៍ហិរ្ញវវរថុុទនរ់ពល្រវលា និងត្គរ់ត្ជុងរត្ជាយ ,និង 

ពត្ងឹង ការ ត្គរ់ត្គងត្ទពយសមបរតិរដឋ ។

២១.ពត្ងឹង និង ពត្ងីកការរត្រើត្បាស់ត្រព័នធររចេកវទិា

ព័រម៌ានសត្មារក់ារត្គរត់្គងហិរ្ញវវរថុសុាធារណៈ 

(FMIS)

សគ  ១.ចាំននួមុែសញ្ហញវ ចាំោយរធវើសវ ័យត្រវរតិកមមសត្មារ់អនុវរតងវិកាតាមត្រព័នធ FMIS រៅរដឋបាល្

ថ្នន ក់កោត ល្

សគ ២.មុែង្គរពីររខនថុមងមីកនុងត្រព័នធ FMIS ត្រូវបានពត្ងីកការអនុវរត

សគ ៣.ចាំនួនការដាឋ នអនុវរតគរត្មាង FMIS រខនថុមងមី (ពត្ងីកការរត្រើត្បាស់មុែង្គរសនូល្ររស់ត្រព័នធ 

FMIS រៅកាន់អងាភាពថ្នន ក់ជារិ,អងាភាពថ្នន ក់រត្កាមជារិ,និងត្គឹេះសាថុ នសាធារណៈរដឋបាល្)

២២.ពត្ងឹងការអនវុរតត្រព័នធគណរនយយ ត្រពន័ធករត់្តា 

និងត្រពន័ធរបាយការណ៍ងមី

សគ ៤.ភាពទន់រពល្រវលាថ្នការរិទកិចេរ ា្ ីគណរនយយ

សគ ៥.ភាពទន់រពល្រវលាថ្នការររៀរចាំរបាយការណ៍ហិរ្ញវវរថុុ

សគ ៦.កត្មិរអនុរលាមភាពថ្ន របាយការណ៍ហិរ្ញវវរថុុតាមសដង់ដា IPSAS Cash Basis

14
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៣. ម្កបខ័ណឌ  ផែនការសកម្មភាពរួម្-ដំណាក់ កាលទី ៤ (២០២៣-២០២៧)

រោល្រាំណង សូចនាករសមទិធកមមគនលេឹះ

២៣.ពត្ងឹងការត្គរ់ត្គងត្ទពយសកមមហិរ្ញវវរថុ ុនិងត្ទពយ

សកមមមនិខមនហិរ្ញវវរថុុ

សគ ៧.ពត្ងីកការដាក់ឱ្យអនុវរតនិងពត្ងឹងការអនុវរតត្រព័នធ SARMIS 

សគ ៨. ត្ករែណឌ រួមសត្មារ់ត្គរ់ត្គង និងចរ់ខចងត្ទពយសមបរតិរដឋត្រូវបានររៀរចាំ និងដាក់ឱ្យអនុវរត

២៤.ពត្ងឹងការត្គរ់ត្គងរាំណលុ្សាធារណៈ រមួទាំង    

ហានិភ័យថ្នការពវកិចេរាំណលុ្យថ្នរហរ ុនិងហានភិយ័

រាំណលុ្ពាក់ពន័ធ ត្រកររដាយចីរភាព

សគ ៩.សូចនាកររាំណលុ្គនលឹេះទាំង ៥ រធៀររៅនឹងពិតាន

សគ ១០.ហានិភ័យរាំណលុ្ត្រូវបានកាំណរ់

២៥.ពត្ងឹងគណរនយយភាពហិរ្ញវវរថុរុៅតាមត្គេឹះសាថុ ន 

សាធារណៈរដឋបាល្ និងសហត្ោសសាធារណៈ

សគ ១១.មានយនតការចាស់លាស់កនុងការតាមដានត្គឹេះសាថុ នសាធារណៈរដឋបាល្កត្មិរ កសហវ

សគ.១២ មានយនតការចាស់លាស់កនុងការតាមដានសហត្ោសសាធារណៈកត្មិរ កសហវ

15



អ.គ.ហ.

៣. ម្កបខ័ណឌ  ផែនការសកម្មភាពរួម្-ដំណាក់ កាលទី ៤ (២០២៣-២០២៧)

រោល្រាំណង សូចនាករសមទិធកមមគនលេឹះ

ខផនកទ/ីរែឿនទ ី៣ ៖ ការពត្ងងឹត្រសិទធភាពថ្នការផារភាា រ់ងវកិារៅនងឹរោល្នរោបាយ

ត្ករែណឌ  ហិរ្ញវវរថុុសាធារណៈ និង ងវិការយៈរពល្ មធយម,ការ ពត្ងឹង ការអនវុរតងវកិាកមមវធីិ, ការររៀរ ចាំ ត្ករែណឌ  ថ្នការ ត្គរ់ ត្គង វិនិរោគ សាធារណៈ 

និងការរនដ ជាំរញុ ការ រធវើ វមិជឈការហិរ្ញវវរថុុ ។

៣១.ររៀរចាំ និងដាក់ឱ្យអនវុរតត្ករែណឌ ហិរ្ញវវរថុុ

សាធារណៈ និងងវកិារយៈរពល្មធយម

សគ  ១.ការដាក់ឆ្លងត្ករែណឌ ហិរ្ញវវរថុុសាធារណៈរយៈរពល្មធយម (MTFF) រៅកនុងកិចេត្រជុាំរពញ

អងាគណៈរដឋមស្រនតី និងអនុវរតជាត្រចាំ

សគ ២.ការអនុម័រត្ករែណឌ ងវិការយៈរពល្មធយម (MTBF) រដាយមានពិតានងវិកាតាមវិស័យតាម

ត្កសួង សាថុ រ័ន រដាយត្រមុែោជរដាឋ ភិបាល្

សគ ៣.ខផនការយុទធសាស្រសតងវិកាត្រូវបានពត្ងឹង គុណភាពរដាយមានសចូនាករសមិទធកមមចាស់លាស់

៣២.ពត្ងឹងការត្គរ់ត្គងវនិរិោគសាធារណៈ សគ ៤.ខកល្មអយនតការត្គរ់ត្គងវដតគរត្មាងវិនិរោគសាធារណៈ 
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អ.គ.ហ.

៣. ម្កបខ័ណឌ  ផែនការសកម្មភាពរួម្-ដំណាក់ កាលទី ៤ (២០២៣-២០២៧)

រោល្រាំណង សចូនាករសមិទធកមមគនលេឹះ

៣៣.ពត្ងឹងការររៀរចាំ និងការអនវុរតងវកិាកមមវធីិ 

រដាយផារភាា ររ់ៅនងឹខផនការយុទធសាស្រសតងវកិា

សគ ៥.ការការ់រនថុយគមាល ររវាងខផនការយទុធសាស្រសតងវកិា និងគរត្មាងងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំ (N+1)

សគ ៦.ការខញករនទុករុគាល្កិបានតាមកមមវិធីនមួីយៗឆ្ន ាំ N+1

សគ ៧.- ចាំននួត្កសងួ សាថុ រ័នត្រួរពិនរិយល្កខណៈសមបរតអិងាភាពងវកិា

- ត្ករែណឌ វាយរថ្មលអងាភាពងវិកា 

សគ ៨.ចាំននួអងាភាពងវកិាជាអាោរ័ករផទរសិទធតិ្រូវបានររងកើរអនរុលាមតាមរោល្ការណ៍ខណនាាំកសហវ

៣៤.ជាំរុញការរធវើវមិជឈការហិរ្ញវវរថុសុត្មាររ់ដឋបាល្

ថ្នន ក់រត្កាមជារិ

សគ ៩. សមាហរណកមមខផនការយទុធសាស្រសតងវកិារដឋបាល្ថ្នន ក់រត្កាមជារិរវាងោជធាន ីរែរត ជាមួយនឹងងវិកា ត្កុង ត្សុក 

និង ងវិកាឃុាំ សង្គក រ់

សគ ១០.ការរធវើត្ររិភូកមមសិទធិអាំោចថ្នការរធវើនយិ័រងវកិាជនូរដឋបាល្ថ្នន ក់រត្កាមជារិ

សគ ១១.ភាគរយថ្នការរផទរធនធានពីងវកិារដឋ ដល្់រដឋបាល្ថ្នន ក់រត្កាមជារិ មានការរកើនរ ើង

សគ ១២.ភាគរយថ្នចាំណូល្តទ ល្ ់និងចាំណូល្ខចករំខល្កររស់រដឋបាល្ថ្នន ក់រត្កាមជារិ មានការរកើនរ ើង

សគ ១៣.មានងវិកានងិត្ទពយសមបរត ិសមត្សរសត្មារ់អនុវរតមុែង្គរខដល្បានរផទរ ពីថ្នន ក់ជារិរៅថ្នន ក់រត្កាមជារិ

សស១៤.មានយនតការត្គរ់ត្គងការអនុវរតគរត្មាងវនិរិោគសាធារណៈរៅរដឋបាល្ថ្នន ក់រត្កាមជារិ

សគ ១៥.មានត្រព័នធត្រួរពនិរិយ និងតាមដានការអនុវរតងវិការរស់រដឋបាល្ថ្នន ក់រត្កាមជារិ

សគ ១៨.រត្មឹមខផនការរដឋបាល្ថ្នន ក់រត្កាមជារិជាមយួមនទរីជាំនាញោជធានរីែរត និងរធវើសមាហរណកមមខផនការរដឋបាល្ 

ត្កុង ត្សុក និងឃុាំ សង្គក រ់ 17



អ.គ.ហ.

៣. ម្កបខ័ណឌ  ផែនការសកម្មភាពរួម្-ដំណាក់ កាលទី ៤ (២០២៣-២០២៧)

រោល្រាំណង សូចនាករសមទិធកមមគនលេឹះ

រែឿន/ខផនកទ ី៤៖ ការសាងគណរនយយភាពសមិទធកមម 

ការ ដាក់ឱ្យ អនុវរត  “ត្រព័នធ ងវិកា ព័រម៌ានសមិទធកមម” និង ធានា នវូ គណរនយយ សមិទធកមម រៅ កនុង វដដងវកិា ទាំង ចាំរពាេះ អងានីរិរប្ញវរត ិសាថុ រ័នឯកោជយ និងសាធារណជន ។

៤១.ដាក់ឱ្យអនវុរតត្រព័នធងវកិាព័រម៌ានសមទិធកមម សគ  ១.រសចកតីត្ពាងចារ់ហិរ្ញវវរថុុត្រចាំឆ្ន ាំមានភាា រ់ឧរសមព័នធចាំោរ់ថ្នន ក់កមមវិធី,ចាំោរ់ថ្នន ក់ 

រសដឋកិចេរាំត្ពួញ និងព័រ៌មានសមិទធកមម

៤២.ដាក់ឱ្យអនវុរតត្រពន័ធតាមដាន និងពនិរិយសមទិធកមម

តាមត្កសួង សាថុ រន័

សគ ២.ចាំនួនត្កសួង សាថុ រ័នមានយនដការតាមដាន និងពិនិរយសមិទធកមមរៅត្គរ់ត្កសួង សាថុ រ័ន

សគ ៣.ចាំននួត្កសងួ សាថុ រ័នររៀរចាំខផនការត្ររិររតិងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំ

៤៣.ពត្ងឹងត្រសិទធភាពត្រព័នធត្ររួពិនរិយសមទិធកមម       

ររចេកវទិាព័រម៌ាន (សវនកមមថ្ផទកនងុអធិការកិចេហិរ្ញវវរថុុ

និងសវនកមមឯកោជយ)

សគ ៤.ចាំនួនអងាភាពសវនកមមថ្ផទកនុងថ្នត្កសួង សាថុ រ័នរធវើសវនកមមសមិទធកមម 

សគ ៥.ចាំនួនអងាភាពសវនកមមថ្ផទកនុងថ្នត្កសួង សាថុ រ័នរធវើសវនកមមររចេក វិទាព័រ៌មានរៅកនុងត្កសងួ 

សាថុ រ័ន

សគ ៦.ការផល្ិររបាយការណ៍សវនកមមសមិទធកមមរដាយសវនកមមឯកោជយ

៤៤.រល្ើកកមពស់រមាល ភាពងវកិា សគ ៧. ការផដល្់ និងទទួល្បានព័រ៌មានងវិកាកាន់ខរត្គរ់ត្ជុងរត្ជាយ និងកាន់ខរទូល្ាំទូលាយ
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អ.គ.ហ.

៣. ម្កបខ័ណឌ  ផែនការសកម្មភាពរួម្-ដំណាក់ កាលទី ៤ (២០២៣-២០២៧)

រោល្រាំណង សូចនាករសមទិធកមមគនលេឹះ

រែឿន/ខផនកទ ី៥៖ ការោាំត្ទកមមវធីិខកទត្មង ់នងិភាពត្រទកត់្កឡាោន ថ្នការខកទត្មងរ់ផេងរទៀរ 

ការរកា ចល្នការ ថ្នការ ខកទត្មង់ហិរ្ញវវរថុុសាធារណៈ ត្រកររដាយចីរភាព,និងការររងកើន ភាព ត្រទក់ ត្កឡាោន  នងឹ ការខកទត្មង់រផេងរទៀរ (៣+១)។

៥១.ពត្ងឹងភាពជាអនកដឹកនាាំ និង សមរថុភាព កនងុការ

ត្គរត់្គងភាពជាមាេ ស់ និងការទទួល្ែសុត្រវូកនងុការខក

ទត្មង់ការត្គរត់្គងហិរ្ញវវរថុសុាធារណៈ

សគ ១.ភាពទន់រពល្រវលាថ្នការផតល្់ខផនការ GDAP, MAP និងរបាយការណ៍សមិទធកមមត្រចាំឆ្ន ាំមក 

អ.គ.ហ

សគ ២. វឌ្ឍនភាពរធៀរនឹងខផនការសកមមភាពល្មអិរថ្នខផនការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍសមរថុភាព 

ដាំោក់កាល្ទី៤ (ខដល្ផារភាា រ់នឹង Certification Program)

សគ ៣. កហស និងល្កខែណឌ រោង (TOR) ត្រូវបានរធវើរចេុរបននភាព រៅតាមរោល្ការណ៍កាំណរ់ 

និងរត្មូវការររស់អងាភាព 

៥២.ធានាចល្នាការថ្នការខកទត្មង់ការត្គរត់្គង ហិរ្ញវ

វរថុុសាធារណៈ

សគ ៤.ត្រព័នធត្គរ់ត្គងសមិទធកមម និងគណរនយយភាព (PMAS) ថ្នកមមវិធីខកទត្មង់ត្រូវបានររៀរចាំ 

និងអនុវរត

សគ ៥.ការដាក់ឱ្យអនុវរតរោល្ការណ៍ខណនាាំការត្គរ់ត្គងខផអករល្ើល្ទធផល្កនុងត្ករែណឌ  PFMRP 
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អ.គ.ហ.

៣. ម្កបខ័ណឌ  ផែនការសកម្មភាពរួម្-ដំណាក់ កាលទី ៤ (២០២៣-២០២៧)

រោល្រាំណង សចូនាករសមទិធកមមគនលេឹះ

៥៣.ពត្ងឹងភាពត្រទក់ត្កឡាោន រវាងការដាឋ នថ្នកមមវិធី 

ខកទត្មង់រផេងៗរទៀរ

សគ ៦.ភាពរទៀងទរ់ថ្នការអនុវរតយនតការសត្មរសត្មួល្អនតរកមមវិធីខកទត្មង់ ៣ រូក ១

៥៤.ត្គរត់្គងធនធានមនសុេ រឆ្លើយររនងឹរត្មវូការ

ការង្គរខកទត្មង់ និងទិសរៅររស់អងាភាព និងសាថុ រន័

សគ ៧.ត្ករែណឌ គុណវុឌ្ឍិមស្រនតីត្គរ់ត្គងហិរ្ញវវរថុុសាធារណៈ ត្រូវបានររៀរចាំនិងដាក់ឱ្យអនុវរត

សគ ៨.រោល្ការណ៍ខណនាាំសត ីពីការពិពណ៌នាមុែរាំខណង ត្រួវបានររៀរចាំនិងដាក់ឱ្យអនុវរត

សគ ៩.ចាំនួនត្កសួង សាថុ រ័នបានររៀរចាំការពិពណ៌នាមុែរាំខណង ខផអករល្ើរោល្ការណ៍ខណនាាំ
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៤. លទធែលរំពលងទុក (លទធែលចុងរម្កាយ) 

21

C
A

P
4

ល្ទធផល្ថ្នការអនុវរតងវិកា (ចាំណូល្-ចាំោយ)ត្រចាំត្រីមាស និងត្រចាំឆ្ន ាំមានភាពរល្ូន និងអាចបា ន់
ត្រមាណបានសថុ ិររៅកនុងរងវង់ +/-៥%ថ្នចារ់ងវិកា និងមានភាពធនរឹងមា ាំ

ត្ករែណឌ  ហិរ្ញវវរថុុសាធារណៈ និង ងវិការយៈរពល្ មធយម,ការ អនុវរតងវិកាកមម វិធ,ី ការ ត្គរ់ ត្គង វិនិរោគ 

សាធារណៈ និង  វិមជឈការហិរ្ញវវរថុុ 

រត្រើត្បាស់ត្រព័នធររចេកវិទាព័រ៌មានសត្មារ់ការត្គរ់ត្គងហិរ្ញវវរថុុសាធារណៈ (FMIS),ការ ត្គរ់ត្គង
ត្ទពយសមបរតិរដឋមានភាពល្អត្ររសើរ

ការ ដាក់ឱ្យ អនុវរត  “ត្រព័នធ ងវិកា ព័រ៌មានសមិទធកមម” និង ធានា នូវ គណរនយយ សមិទធកមម រៅ កនុង វដដងវិកា 

ទាំង ចាំរពាេះ អងានីរិរប្ញវរតិ សាថុ រ័នឯកោជយ និងសាធារណជន ។

មានធនធានមនសុេសមត្សរសត្មារ់ការត្គរ់ត្គងហិរ្ញវវរថុុសាធារណៈ ត្រកររដាយចីរភាព,និងការង្គរ
ខកទត្មង់នានាររស់ោជរដាឋ ភិបាល្មានភាពត្រទក់ត្កឡាោន  និងរាំរពញឲ្យោន
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CAP4

គណនេយ្យភាព
ហរិញ្ញវត្ថុ

ភាពន ឿទុកចតិ្ត
បាេនេថវកិា

ពង្រឹរេិរពង្រីកការនង្រីង្បាស់FMIS េិរអេុវត្តនពញ
នេញេូវចំណាត់្ថ្នា ក់មាតិ្កាថវកិាទរំ៧

កកេម្អដំនណីនេការអេុវត្តថវកិា ពនេលឿេេីតិ្វធីិចំណាយ្េិរការទូទត់្

ពង្រឹរការអេុវត្តង្រព័េធគណនេយ្យង្រព័េធ
កត់្ង្ាេិរង្រព័េធរបាយ្ការណ៍ថមី

ពង្រឹរការង្គរ់ង្គរង្ទពយសម្បត្តិរដឋ

22

ដាក់ឱ្យអេុវត្តង្រព័េធថវកិាព័ត្មមាេសមិ្ទធកម្ម

ង្រសិទធភាពនេការង្គរ់ង្គររំណុេ
សាធារណៈរមួ្ទរំហាេិភ័យ្ពាក់ព័េធ

គណនេយ្យភាពហរិញ្ញវត្ថុនៅាម្ង្គឹឹះសាថ េសាធារណៈ
រដឋបាេេិរសហង្ាសសាធារណៈ

នរៀរចំេិរដាក់ឱ្យអេុវត្តង្ករខណឌ ហរិញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈេិរថវកិារយ្ៈនពេម្ធយម្

 ំរុញការនធវីវមិ្ ឈការហរិញ្ញវត្ថុសង្មារ់រដឋបាេថ្នា ក់នង្កាម្ាតិ្

ពង្រឹរការនរៀរចំេិរការអេុវត្តថវកិាកម្មវធីិនដាយ្ផ្សារភាា រ់
នៅេឹរកផ្សេការយុ្ទធសាស្តសតថវកិា

ចីរភាពនេការ
កកទង្ម្រ់

ពង្រឹរភាពាអាកដឹកនំេិរសម្ត្ថភាពកាុរការង្គរ់ង្គរ
ភាពាមាា ស់េិរការទទេួខុសង្តូ្វកាុរការកកទង្ម្រ់

ធានចេនការនេកកទង្ម្រ់
ការង្គរ់ង្គរហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ពង្រឹរភាពង្រទក់ង្កឡាាា រវារការដាឋ េ
នេកម្មវធីិកកទង្ម្រ់នផ្សេរៗនទៀត្

ដាក់ឱ្យអេុវត្តង្រព័េធាម្ដាេេិរពិេិត្យ
សមិ្ទធកម្មាម្ង្កសួរសាថ រ័េ

ង្រសិទធភាពនេង្រព័េធង្តួ្ត្ពិេិត្យសមិ្ទធកម្ម(សវេកម្ម
នផ្សៃកាុរអធិការកិចាហរិញ្ញវត្ថុេិរសវេកម្មកកាជ យ)

ការនរៀរចំេិរការអេុវត្តថវកិាកម្មវធីិនដាយ្ផ្សារភាា រ់នៅេឹរ
កផ្សេការយុ្ទធសាស្តសតថវកិា

ង្រសិទធភាពនេការង្គរ់ង្គរវេិិនោគសាធារណៈ

រេតពង្រឹរការង្គរ់ង្គរចំណូេ-ចំណាយ្
េិរការអេុវត្តកផ្សេការនធៀរេឹរចារ់

នេីកកម្ពស់ត្មាល ភាពថវកិា ការនធវីវមិ្ ឈការហរិញ្ញវត្ថុសង្មារ់រដឋបាេថ្នា ក់នង្កាម្ាតិ្

ការផ្សារភាា រ់
ថវកិានៅេឹរ

នាេេនោបាយ្

គណនេយ្យភាព
សម្ទិធកម្ម

ង្គរ់ង្គរធេធាេម្េុសេន ល្យី្ត្រេឹរ
ត្ង្មូ្វការការងារកកទង្ម្រ់េិរទិសនៅ

ររស់អរគភាពេិរសាថ រ័េ
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កតាត កំណត្់រោរជ័យននការអនុវត្ត CAP4 (Trigger/Performance Criteria)
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ការអនុវរតងវិកាព័រ៌មានសមិទធកមម

ការអនុវរតងវិកាកមមវិធីនិងការសត្មួល្នីរិវិធីអនុវរតងវិកាបានរពញ
រល្ញ

ការត្គរ់ត្គងងវិកាត្រកររដាយភាពទន់ភលន់និងគណរនយយភាពចាំរពាេះ
ចារ់ PFS ងមី

ការអនុវរត (ត្រព័នធគណរនយយ ការករ់ត្តា និងការោយការណ៍)ចាំោរ់
ថ្នន ក់ងវិកាទាំង ៧ ត្រកររដាយភាពត្គរ់ត្ជុងរត្ជាយ

MTFF, MTBF, BSP

ល្ាំហរហិរ្ញវ
វរថុុ និងចីរ
ភាពហិរ្ញវវរថុុ

ត្រព័នធ 
FMIS

ចារ់ត្រព័នធ
ហិរ្ញវវរថុសុា
ធារណៈ
(PFS Law)

ត្ករែណឌ
ត្រួរពិនិរយ
និងវាយ
រថ្មល
(M&E) និង
ត្រព័នធត្រួរ
ពិនិរយថ្ផទកនងុ
និងថ្ផទរត្ៅ

ការខកទត្មង់
មុែង្គរសា
ធារណៈ,
ភាពជាអនក
ដឹកនាាំ និង
ការអភិវឌ្ឍ
សមរថុមភាព

ត្រព័នធត្គរ់ត្គង

ហិរ្ញវវរថុុសាធារ

ណៈមួយខដល្ខផអក

រល្ើសមិទធកមម

ភាពត្ររសើររ ើង

ថ្នល្ទធផល្

ហិរ្ញវវរថុុ (fiscal 

outcomes):

(1)  វិន័យហិរ្ញវ

វរថុុនិងងវកិា

(2) ត្រសិទធភាព

ថ្នការវិភាជ

(3) ត្រសិទធភាព

ត្ររិររតិការ

ហិរ្ញវវរថុុ

សកមមភាពខក
ទត្មង់ចាំរង

កតាត កាំណរ់
រជាគជ័យ

PFMRP
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៥. ការងារបនត
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ល្.រ សកមមភាព
ឆ្ន ាំ២០២២

កុមភៈ មីនា រមសា ឧសភា មិងុនា

១ ររៀរចាំឯកសារទសេនាទនសដពីកីារររៀរចាំ CAP4 2023-2027

២
ពិនិរយឯកសារយុទធសាស្រសត ខកទត្មង់នានាថ្នកមម វធីិខកទត្មង់, ររកគាំ

រហើញកនុងរបាយការណ៍វាយរថ្មល PEFA, FMIS, TADAT... 

៣
ររៀរចាំរសចកដីត្ពាង CAP4 កត្មិរត្កុមការង្គរ និងពិភាកាតាមខផនក

,រោល្រាំណង និងចរង្គក មសកមមភាពនមីយួៗ

៤ រសចកដីត្ពាង CAP4 ត្រូវដាក់ពិភាកាថ្ផទកនុង អ.គ.ហ.និងខកល្មអ

៥
រសចកដីត្ពាង CAP4 ត្រូវបានដាក់ពភិាកាជាមួយអងាភាពថ្ន        

កសហវ,ត្កសួង- សាថុ រ័ននិងថ្ដគូអភិវឌ្ឍន៍

៦
រសចកដីត្ពាង CAP4 ត្រូវបានពិនរិយ និងរនតខកសត្មលួ្ខផអករល្ើ  

មរិរោរល្់ភាគីពាក់ព័នធ

៧
ររៀរចាំកិចេត្រជុាំគណៈកមាម ការដឹកនាាំការង្គរខកទត្មង់ រដើមបីពិនិរយ 

និងសរត្មចរល្ើរសចកដីត្ពាង CAP4
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៥. ការងារបនត

➢ អ.គ.ហ. នឹងរនតពិភាកាជាមួយអគានាយកដាឋ នថ្នសហវ, ត្កសួង សាថុ រ័ន និងថ្ដគូអភិវឌ្ឍន៍

រដើមបីរ េ្រ់ការររៀរចាំ CAP4 ត្រឹមខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០២២។

➢ អ.គ.ហ នឹងសិការខនថុមអាំពីសាំរណើររស់ DPsចាំរពាេះការដាក់រ េ្ូល្រៅកនងុត្ករែ័ណឌ CAP4៖

✓ ការត្គរ់ត្គងហានិភ័យហិរ្ញវវរថុុ (Fiscal Risk Management)

✓ ងវិការឆ្លើយរររៅនឹងខយនឌ្័រ (Gender Responsive Budgeting)

✓ ការត្គរ់ត្គងហិរ្ញវវរថុុសាធារណៈថ្ររង (Green PFM)

✓ ការពត្ងឹងការផតល្់ររររល្ើកទឹកចិរតរោល្នរោបាយរល្ើកខល្ងពនធចាំរពាេះគរត្មាងវិនិរោគ Qualified

Investment Project (QIP) ខដល្អាចនាាំឲ្យបារ់រង់ចាំណូល្ (revenue forgone) នងិររងកើរការចាំោយ

ពនធ (tax expenditure) មិនមានត្រសិទធភាពនិងស័កតិសិទធភាព ។ 
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អ.គ.ហ. 26



1

កិច្ចប្រជ ុំប្រួរពិនិរយប្រចុំឆ្ន ុំ២០២១

ផែនការសកម្មភាពឆ្ន ុំ២០២២-២០២៥ សប្ារ់អន វរត

យ ទ្ធសាស្តសតននការផកទ្ប្ម្ង់ប្រព័នធថវិកាឆ្ន ុំ ២០១៨-២០២៥

ថ្ងៃពុធ ៦រោច ខែផល្គុន ឆ្ន ាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥

ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២



ារិកា

១.សសច្កតីសែតើម្

២. វិីីសាស្តសត

៣. ខ្លឹម្សាររូកសរ រ

៤. យនតការតាម្ដាន

៥. សននិដាា ន

2



១. សសច្កដីសែតើម្

➢ យុទធសាស្រសត ថ្នការខកទត្មង់ត្រព័នធងវិកាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ បានកាំណរ់ត្រព័នធងវិកាកមពុជា 

ជាត្រព័នធ ßងវិកាព័រ៌មានសមិទធកមមà ខែល្សមត្សរសត្មាររ់ររិទថ្នកមពុជា ទាំងរពល្-

រវលា និង សមរថភាពសាថ រ័ន។

➢ យុទធសាស្រសត រនេះ បានរតត ររល្ើការខកទត្មង់រល្ើវែតងវកិា កនុងរនាេះរមមមាន 

១.ការររៀរចាំខផនការកត្មរិយុទធសាស្រសត  

២.ការររៀរចាំ និង អនុម័រងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំ

៣.ការអនុវរត និងត្រួរពិនិរយងវិកា 

៤.ការវាយរថ្មល និង ការតាមដានងវិកា

៥. រេដាា រចនាសមព័នធគាំត្ទ ែល្ ់ការ ខកទត្មង់

៦.ការខកទត្មង់ត្រព័នធងវិកាថ្នន ក់រត្កាមជារិ ។
3



➢ ថ្ងៃទ២ី០ ខែធន ូឆ្ន ាំ២០២១  គណៈកមមការខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងេិរញ្ញវរថសុាធារណៈបានសរត្មចអនញុ្ញញ រឱ្យ អ.គ.េ.សត្មរសត្មួល្ជាមមយអគគ

នាយកដាា នររគគ ល្ (ែកឹនាាំនិងសត្មរសត្មលួ្)និងអងគភាពពាក់ព័នធរផេងរទៀរ រែើមបីពិនិរយ និងកាំណរ់អាំពីទិសរៅ,ខផនការសកមមភាពល្មអរិ,

សូចនាករ,រគល្រៅ និងទត្មង់ខផនការសកមមភាពឱ្យបានចាស់លាស ់ត្បាកែនិយម និងជវភាព ។

➢ ថ្ងៃទ២ី៥ ខែមកោ ឆ្ន ាំ២០២២  គណៈកមមការខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងេិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ផតល្់អនុសាសន៍ខណនាាំរខនថមឱ្យែល្ ់អ.គ.េ.និងអងគភាព

ពាក់ព័នធទាំងអស់ជាំរុញការការររៀរចាំខផនការសកមមភាព រែើមបីឈានរៅសរត្មចឱ្យបានសកមមភាពខែល្បានដាក់រចញ។ 

➢ ថ្ងៃទ១ី៤ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២២  អ.គ.េ.បានែឹកត្រជុាំពិភាកាកត្មិរររចេករទសជាមមយអងគភាពពាក់ព័នធ ។

➢ ថ្ងៃទ១ី៦ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២២  អ.គ.េ.បានែឹកនាាំការពិភាកាកត្មរិថ្នន ក់ែកឹនាាំ រែើមបីសមាអ ររល្ើខផនការសកមមភាព ។

➢ ថ្ងៃទ២ី១ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២២  អ.គ.េ.បានែឹកនាាំការពិភាកាកត្មរិថ្នន ក់ែឹកនាាំ រែើមបីសមាអ ររល្ើខផនការសកមមភាព។ រែើមបីរត្រៀមកិចេត្រជុាំ   គណៈ

កមមការខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងេិរញ្ញវរថុសាធារណៈរៅថ្ងៃទ២ី៤ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២២ ។

➢ ថ្ងៃទ០ី៣ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២  អ.គ.េ.ពិភាកាជាមមយរាំណាងអគគនាយកដាា នងវិកា ។

➢ ថ្ងៃទ០ី៥ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២  អ.គ.េ.ពិភាកាថ្ផៃកនងុរល្ើរសចកតីត្ពាងខផនសកមមភាព រែើមបីរត្រៀមកិចេត្រជុាំគណៈកមមការខកទត្មង់ការត្គរត់្គងេិរញ្ញ

វរថុសាធារណៈ ។

➢ ថ្ងៃទ០ី៧  ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២  គណៈកមមការខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងេិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ែឹកនាាំកិចេត្រជុាំពិភាការល្ើរសចកតីត្ពាងខផនការសកមមភាព ។
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២.  វិីីសាស្តសត



២.  វិីីសាស្តសត

➢ ខផនការសកមមភាព ររៀរចាំរ ើងរដាយរំរល្ចឱ្យកាន់ខរចាស់នូវសកមមភាព (រមមទាំងរគល្រៅ និងសូចនាករ

ចាស់លាស់)អងគភាពទទមល្រនៃុកអនុវរត និងរពល្រវលា រែើមបីគាំត្ទការអនុវរតយុទធសាស្រសត ខកទត្មង់ត្រព័នធងវិកា 

រឆ្ព េះរៅងវិកាព័រ៌មានសមិទធកមម ត្សរតាមររគគ ល្ចរថ្នខផនទីចងអុល្ផលូវ និងតាមល្ាំដារ់ល្ាំរដាយថ្នវែដងវិកា ។

➢ ការខកសត្មួល្ខផនការសកមមភាពល្មអិរឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ គឺរត្រើត្បាស់ទត្មង់ CAP3+2 និងរត្រើត្បាស់ជាធារ ុ

ចូល្ពីខផនការសកមមភាពល្មអិរថ្ន BSRS ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥  

I. ការររៀរចាំខផនការកត្មិរយុទធសាស្រសត

II. ការររៀរចាំងវិកា និងអនុម័រងវិកា

III. ការអនុវរតងវិកា និងការត្រួរពិនិរយងវិកា

IV. ការតាមដានត្រួរពិនិរយ និងវាយរថ្មល

V. រេដាា រចនាសមព័នធត្ទត្ទង់ ។
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២.  វិីីសាស្តសត-ការត្រួរពិនរិយរល្ើររគគ ល្ចរ BSRS

6

❖ ត្រួរពិនិរយរល្ើវឌ្ឍនភាពថ្នការអនុវរតខផនការសកមមភាពសត្មារ់អនុវរត BSRS រយៈ

រពល្ ៤ឆ្ន ាំ ចរ់ពីឆ្ន ាំ២០១៨-២០២១។

❖ ត្រួរពិនិរយរល្ើររគគ ល្ចរ BSRS ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ ត្រូវបានខរងខចកជា ៣ ជាំហាន 

- ជាំហានទី១ ឆ្ន ាំ២០១៧-២០២១ 

- ជាំហានទី២ ឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥

- ជាំហានទី៣ ចរ់ពីឆ្ន ាំ២០២៥ ។



៣. ខ្លឹម្សាររូកសរ រ

I.ការសរៀរច្ុំផែនការកប្ម្ិរយ ទ្ធសាស្តសត សូច្នាករសម្ិទ្ធកម្ម និងសោលសៅ

១.១ ខកល្មអគុណភាពនិងភាពរជឿទុកចិរតបានថ្នការពាករមា៉ា ត្កូ

រសែាកិចេ រដាយបា៉ា ន់សាម នចាំណូល្នងិចាំណាយពេុឆ្ន ាំ

%កត្មិរល្រមអៀងថ្នការពាកររធៀរនឹងល្ទធផល្អនុវរត

រគល្រៅ  រងវង់+/-៥%ឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥

១.២ រធវើសាថ រ័នីយកមមត្ករែណឌ េិរញ្ញវរថុសាធារណៈរយៈរពល្

មធយម (MTFF) និងត្ករែណឌ ងវិការយៈរពល្មធយម 

(MTBF)

• ឯកសារ MTFF ត្រូវបានដាក់ឆ្លងរៅកនុងកិចេត្រជុាំរពញ

អងគគណៈរែាមស្រនតី និងអនុវរតជាត្រចាំ 

រគល្រៅ  ឆ្ន ាំ២០២២ -២០២៥

• ឯកសារ MTBF កាំណរ់ពិតានចាំណាយរគល្តាមវិស័យ តាម

ត្កសមង សាថ រ័នសរត្មចរដាយនាយករែាមស្រនតី

រគល្រៅ  ឆ្ន ាំ២០២២ -២០២៥

១.៣ ខកល្មអគុណភាពនិងភាពត្គរ់ត្ជុងរត្ជាយថ្នខផនការ

យុទធសាស្រសតងវិការដាយពត្ងឹងការផារភាា រ់រគល្នរោបាយ 

និងកមមវិធីពាក់ព័នធ

• គមាល ររវាងពិតានចាំណាយរគល្ខែល្កាំណរ់កនុងសាោចរសត ីពី

ការររៀរចាំខផនការយុទធសាស្រសតងវិកា និងល្ទធផល្កញ្េរ់ងវិកា

ត្រចាំឆ្ន ាំ

រគល្រៅ  រងវង់ +/-១០%ឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ 7



II.ការសរៀរច្ុំថវកិា និងអន ម្័រថវិកា សូច្នាករសម្ិទ្ធកម្ម និងសោលសៅ

២.១ ចរ់រផដើមអនុវរតងវិកាសមិទធកមម រសចកតីត្ពាងចារ់េិរញ្ញវរថុត្រចាំឆ្ន ាំមានភាា រ់ឧរសមព័នធចាំណារ់

ថ្នន ក់កមមវិធី,ចាំណារ់ថ្នន ក់រសែាកិចេរាំត្ពួញ និងព័រ៌មានសមិទធកមម 

រគល្រៅ 

• រនតភាា រ់ចាំណារ់ថ្នន ក់កមមវធិីរៅ CoM ឆ្ន ាំ២០២២-

២០២៥

• ត្ករែណឌ ព័រ៌មានសមិទធកមម រៅ CoM រៅ ឆ្ន ាំ

២០២៣-២០២៥

• ចាំណារ់ថ្នន ក់រសែាកិចេ រាំត្ពួញរៅ CoM រៅ ឆ្ន ាំ២០២៥

• ចាំណារ់ថ្នន ក់កមមវធិ,ីចាំណារ់ថ្នន ក់រសែាកិចេរាំត្ពួញ និង

ព័រ៌មានសមិទធកមមរៅអងគនីរិរបញ្ញរត ិរៅឆ្ន ាំ២០២៥

8

៣. ខ្លឹម្សាររូកសរ រ



III. ការអន វរតថវិកា និងការប្រួរពិនិរយថវិកា សូច្នាករសម្ិទ្ធកម្ម និងសោលសៅ

៣.១ ររៀរចាំរទដាា នគរយិុរតសត្មារ់អនុវរតងវិកាសមិទធកមម ការដាក់ឱ្យអនុវរតរទដាា នគរិយរុតសត្មារ់អនវុរតងវិកាសមិទធកមម

រគល្រៅ  

• អនុត្កឹរយរល្ែ ៨១ និង៨២ ងមី ឆ្ន ាំ២០២៣ 

• ត្រកាសសត ីពីការដាក់ឱ្យអនវុរតរគល្ការណ៍ខណនាាំសត ីពីការ អនុវរតងវកិាសមិទធកមម   និងត្រួរពិនរិយងវកិា ឆ្ន ាំ២០២៤

• ត្រកាសសត ីពីរមនាទ ីភារកិចេ សិទធិអាំណាច និងការទទមល្ែុសត្រវូររស់អងគភាពត្ររួពិនរិយងវកិារៅអមត្កសមង សាថ រ័ន និង

អងគភាពសាធារណៈត្រហាកត់្រខេល្ ឆ្ន ាំ២០២៤ 

• ត្រកាសសត ីពីការផតល្ក់ត្មរិទឹកត្បាកស់ិទធិសរត្មចកនងុ កិចេល្ទធកមមសាធារណៈ (ជាំហានទី២)ឆ្ន ាំ២០២២ និងជាំហានទី៣ ឆ្ន ាំ

២០២៥

៣.២ រត្ងួម និងពរនលឿននីរិវិធីថ្នការររើកផតល្ត់ាមរយៈរទដាា ន    

គរិយុរតសត្មារអ់នុវរតងវិកាសមិទធកមម រែើមបីឈានរៅអនវុរត

សវ ័យត្រវរតកមមតាមត្រពន័ធ FMIS រៅឆ្ន ាំ២០២៥

ត្រព័នធ FMIS សវ ័យត្រវរតិកមមរពញរល្ញត្រវូអនុវរតរៅត្កសមង សាថ រ័ន  ខែល្មានត្រព័នធ FMIS ដាក់រៅែល្់ (រគល្រៅែូចមាន

កាំណរ់កនុង ៥.២)

៣.៣ ររៀរចាំត្ករែ័ណឌ អធិការកិចេេរិញ្ញវរថុ ការដាក់ឱ្យអនុវរតត្ករែណឌ អធិការកិចេេិរញ្ញវរថុ

រគល្រៅ  

• អនុត្កឹរយសត ីពីវធិាននិងនីរិវធិីអធកិារកិចេេិរញ្ញវរថុ ឆ្ន ាំ២០២២

• រមនាទីភារចិេរល្ើការគរអធកិារកិចេតាមរណាត ត្កសមងត្រវូបានខកសត្មួល្ត្សរតាមត្ករែណ័ឌ និងវធិានថ្នត្រព័នធសវនកមមថ្ផៃ

កនុង និងអធិការកិចេ ឆ្ន ាំ២០២៥
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៣. ខ្លឹម្សាររូកសរ រ



IV. ការតាម្ដាន និងវាយរនម្ល សូច្នាករសម្ិទ្ធកម្ម និងសោលសៅ

៤.១ ររៀរចាំត្ករែណឌ តាមដាន និងវាយ

រថ្មល

ត្ករែណឌ តាមដាន និងវាយរថ្មលត្រូវបានររៀរចាំនងិដាក់ឱ្យអនវុរត

រគល្រៅ 

• ត្រកាសសត ីពីការដាក់ឱ្យអនុវរតរគល្ការណ៍ខណនាាំសត ីពីការតាមដាន និងវាយរថ្មល

ងវកិាសមិទធកមម ឆ្ន ាំ២០២២

• របាយការណ៍សត ីពីល្ទធផល្ថ្នការអនុវរតកិចេត្ពមរត្ពៀងសមិទធកមមរវាង កសេវ.និង

ត្កសមង សាថ រ័ន ចាំនមន៧ ឆ្ន ាំ២០២៤ និងចាំនមន ១០រខនថម ឆ្ន ាំ២០២៥

• ត្គរ់ត្កសមង សាថ រ័នររៀរចាំរបាយការណ៍សមិទធកមម និងេិរញ្ញវរថុត្រចាំឆ្មាសទី១ និង

ឆ្ន ាំតាមកមមវធិី និងអនុកមមវធិី ចរ់ពីឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥

• ត្ករែណឌ  និងយនតការសត្មារ់រធវើការវាយរថ្មលងវកិាសមិទធកមមត្រូវបានររៀរចាំ និង

ត្រកាសដាក់ឱ្យអនុវរត ឆ្ន ាំ២០២៥

• រត្ជើសររើសត្កសមង សាថ រ័ន ខែល្ត្រូវរធវើការវាយរថ្មលតាមការចាំបាច់ឆ្ន ាំ២០២៥
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៣. ខ្លឹម្សាររូកសរ រ



IV. ការតាម្ដាន និងវាយរនម្ល សូច្នាករសម្ិទ្ធកម្ម និងសោលសៅ

៤.២ រធវើសាថ រ័ននីយកមមរបាយការណ៍

េិរញ្ញវរថុខផអករល្ើសតង់ដាគណរនយយ

រចេុរបនន

ការកាំណរ់សតង់ដាគណរនយយកមពុជាសត្មារ់ររៀរចាំរបាយការណ៍េិរញ្ញវរថុ

រគល្រៅ 

• យុទធសាស្រសតសត ីពីការអនុវរតសតង់ដាគណរនយយសាធារណៈមូល្ដាា នរងគររៅកមពុជា 

២០២១-២០៣១ រៅឆ្ន ាំ២០២២

• សតង់ដាគណរនយយសាធារណៈកមពុជា រដាយខផអករល្ើមលូ្ដាា នថ្នរសចកតីត្ពាងសតង់ដា

រល្ែ ៧០,៧១,និង ៧២ រៅឆ្ន ាំ២០២២

• រសចកតីត្ពាងទត្មង់របាយការណ៍េិរញ្ញវរថុ ខែល្រមមរញ្េូល្គណនីត្រូវសង  ត្រូវបាន

អនុម័រ ឆ្ន ាំ២០២៤

៤.៣ រធវើសាថ រ័ននីយកមមរបាយការណ៍

េិរញ្ញវរថុ ខផអករល្ើសតង់ដាគណរនយយ 

Modified Cash - IPSAS

របាយការណ៍េិរញ្ញវរថុ ត្សរតាមសតង់ដាគណរនយយ Modified Cash - IPSAS

រគល្រៅ  រៅឆ្ន ាំ២០២៥
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៣. ខ្លឹម្សាររូកសរ រ



V. សេដាា រច្នាសម្ព័នធប្ទ្ប្ទ្ង់ សូច្នាករសម្ិទ្ធកម្ម និងសោលសៅ

៥.១ ររៀរចាំត្ករែណឌ គរិយុរតថ្នងវិកា និងត្ករែណឌ គណរនយយភាព រសចកតីត្ពាងចារ់សត ីពីត្រព័នធេិរញ្ញវរថុសាធារណៈ (ងមី)ត្រូវបានដាក់រៅ

ែល្់អងគនីរិរបញ្ញរតិ

រគល្រៅ  ឆ្ន ាំ២០២២

៥.២ ពត្ងឹង និង ពត្ងីកការរត្រើត្បាស់ត្រព័នធ FMIS ត្រព័នធ FMIS សវ ័យត្រវរតិកមមរពញរល្ញត្រូវអនុវរតរៅត្កសមង សាថ រ័ន  

ខែល្មានត្រព័នធ FMIS ដាក់រៅែល្់

រគល្រៅ  ឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥

៥.៣ ររៀរចាំកមមវិធីកសាងសមរថភាព និងរណតុ េះរណាត ល្ងវិកាសមិទធកមម ការដាក់អនុវរតកមមវិធីកសាងសមរថភាពនិងរណតុ េះរណាត ល្ជាំនាញ

ររចេករទសរយៈរពល្មធយមកត្មិរវិញ្ញញ រនរត្រ

រគល្រៅ  មស្រនតីទទមល្រនៃុកេិរញ្ញវរថុរៅត្គរ់ត្កសមង សាថ រ័ទទមល្

បានជាំនាញររចេករទសរយៈរពល្មធយមកត្មិរ

 វញិ្ញញ រនរត្រ ឆ្ន ាំ២០២៣-២០២៥
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៣. ខ្លឹម្សាររូកសរ រ



13

វដ្តថវិកា លទ្ធែលច្ ងសប្កាយ
សូច្នាករ

សម្ិទ្ធកម្មគនលឹឹះ
សោលសៅឆ្ន ុំ ២០១៨-២០២៥

១.ររៀរចាំខផនការយុទធ-

សាស្រសតងវកិា

ខផនការយុទធសាស្រសតងវិកាត្រវូបានខកល្មអ

គុណភាព និងមានភាពត្គរ់ត្ជុងរត្ជាយ  

▪ ខផនការយុទធសាស្រសតងវិកាត្រវូបានពត្ងឹង ▪ គមាល ររវាងពិតានចាំណាយរគល្ខែល្កាំណរក់នុងសាោចរសត ីពីការររៀរចាំ

ខផនការយុទធសាស្រសតងវិកា និងល្ទធផល្កញ្េរ់ងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំ កនុងរងវង់ +/-

១០%

២.ររៀរចាំងវកិាត្រចាំឆ្ន ាំ ងវិកាព័រ៌មានសមិទធកមមត្រវូបានដាកឱ់្យ

អនុវរត

▪ ការររៀរចាំងវិកាត្រវូបានគិរគូររល្ើល្ទធផល្/

សមិទធកមមរៅតាមត្កសមង សាថ រ័ន

▪ កិចេត្ពមរត្ពៀងសមិទធកមមរវាង កសេវ.និងត្កសមង សាថ រ័នត្រូវបានដាកឱ់្យ

អនុវរត 

▪ របាយការណ៍ល្ទធផល្ថ្នការអនុវរតកិចេត្ពមរត្ពៀងសមិទធកមមរវាង កសេវ.

និងត្កសមង សាថ រ័ន

៣.ការអនវុរត នងិ

ត្រួរពិនរិយតាមដាន

ការដាក់ឱ្យអនុវរតត្ករែណឌ ត្ររួពិនរិយ 

តាមដាន

▪ ចាំនមនត្កសមង សាថ រ័ន មានខផនការត្រររិរតិ

ត្រចាំឆ្ន ាំ

▪ ការដាក់ឱ្យអនុវរតត្រព័នធ FMISសវ ័យត្រវរតិកមម

▪ ត្គរ់ត្កសមង សាថ រ័នររៀរចាំ និងអនុវរតតាមខផនការត្រររិរតិត្រចាំឆ្ន ាំ

▪ ត្រព័នធ FMISសវ ័យត្រវរតិកមមរពញរល្ញត្រវូអនវុរតត្គរ់ត្កសមង សាថ រ័ន

៤.របាយការណ៍សមទិធកមម របាយការណ៍ព័រ៌មានសមិទធកមមត្រវូបាន

ររៀរចាំ

▪ ចាំនមនត្កសមង សាថ រ័នររៀរចាំរបាយការណ៍

សមិទធកមម និងេិរញ្ញវរថុតាមកមម វិធ ីនិង    

អនុកមមវិធី

▪ ត្គរ់ត្កសមង សាថ រ័នររៀរចាំរបាយការណ៍សមិទធកមម និងេិរញ្ញវរថុតាមកមមវិធី 

និងអនុកមមវិធី

៥.ការវាយរថ្មលកមម វធិ ី

(Program Evaluation)

ការវាយរថ្មលល្ទធផល្សរត្មចបានតាម 

កមមវិធី

▪ ចាំនមនត្កសមង សាថ រ័នត្រូវបានវាយរថ្មលរល្ើ     

ល្ទធផល្/សមិទធកមមតាមកមមវិធ ី

▪ ត្រសិទធភាពចាំណាយសាធារណៈត្រវូបាន

ររងកើន (ការឆ្លុេះរញ្ញេ ាំងតាមរយៈ PER ឬ 

PEFA)

▪ ត្ករែណឌ  និងយនតការវាយរថ្មលសមិទធកមមត្រវូបានររៀរចាំ និងដាក់ឱ្យអនុវរត

សាកល្បង (ឆ្ន ាំ២០២៥ កសេវ.នឹងរធវើការរត្ជើររើសត្កសមង សាថ រ័ន)

▪ ការចាំណាយសាធារណៈសត្មារ់វិស័យសងគមកិចេ និងរសែាកចិេត្រវូបាន

ត្រួរពនិិរយត្រសិទធភាព 

៣. ខ្លឹម្សាររូកសរ រ-កាចូល្រមម និងរគាំត្ទអនុវរតររស់ត្កសមង សាថ រ័ន រែើមបីពត្ងងឹវែតងវកិា



❖ កនុងែាំណាក់កាល្ទី ២ រនេះ សកមមភាពសរុរមានចាំនមន ៧១។

❖សកមមភាពទាំងអស់នឹងត្រូវដាក់រញ្េូល្កនុងខផនការសកមមភាព (GDAP/MAP) ររស់អគគនាយកដាា ន និងអងគភាពទទមល្រនៃុកអនុវរត។

❖ អងគភាពទទមល្រនៃុកតៃ ល្់អនុវរតសកមមភាព សរុរមានចាំនមន ១០ រមមមាន  

១.អគគនាយកដាា នងវិកា (២៨ សកមមភាព)

២.អគគនាយកដាា នររនាគរជារិ (៩ សកមមភាព)

៣. អគគនាយកដាា នល្ទធកមមសាធារណៈ    (៣ សកមមភាព)

៤.អគគ ធិការដាា ន    (៥ សកមមភាព)

៥.អគគនាយកដាា នសវនកមមថ្ផៃកនុង   (៣ សកមមភាព)

៦.ត្កុមការគរ FMWG    (៥សកមមភាព)

៧. វិទាសាថ នរសែាកិចេនិងេិរញ្ញវរថុ (៤ សកមមភាព)

៨.អគគនាយកដាា នរគល្នរោបាយ (៥ សកមមភាព)

៩.និយ័រករគណរនយយនិងសវនកមម (៨ សកមមភាព)

១០.អាជាា ធរសវនកមមជារិ (១ សកមមភាព)
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៣. ខ្លឹម្សាររូកសរ រ



❖ ការតាមដានវឌ្ឍនភាព នឹងត្រូវឆ្លុេះរញ្ញេ ាំងរៅកនុងរបាយកាណ៍ ßខផនការសកមមភាពរមមà ថ្ន កមមវិធី ខកទត្មង់ ការ ត្គរ់ 

ត្គងេិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ជាររៀងោល្់ត្រីមាសថ្នឆ្ន ាំនីមមយៗ និង ពិរសស រំរល្ចឱ្យ រ ើ ញនូវ សកមមភាព គនលឹេះៗ ។

❖ សកមមភាព ទាំង អស់ ថ្ន ខផនការសកមមភាព រនេះ នឹង ត្រូវ រធវើ សមាេរណកមម ចលូ្ កនុង ខផនការសកមមភាពរមម និងមិន 

មាន ធនធាន រដាយ ខ ក សត្មារ់ អនុវរត សកមមភាព ទាំង រនាេះ រទ,រល្ើកខល្ង ខរសកមមភាពទកទ់ងនឹង សេត្ររិររតិ

ការ ជាមមយ នឹង បាោាំង ខែល្ ទទមល្ បាន ជាំនមយ ររចេករទស ។

❖ អ.គ.េ. សេការជាមមយត្គរ់អងគភាពរត្កាមឱ្វាទ កសេវ. និងអាជាា ធរសវនកមមជារិ នឹងរធវើការរូកសរុរ 

របាយ ការណ៍ជាត្រចាំឆ្មាស និងឆ្ន ាំ ។

❖ រៅរពល្រញ្េរ់ថ្នការអនុវរតយុទធសាស្រសត ថ្នការខកទត្មង់ត្រព័នធងវកិាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ អ.គ.េ. នឹងសេការ

ជាមមយអងគភាពរត្កាមឱ្វាទ កសេវ. និងត្កសមង សាថ រ័នពាក់ព័នធ ត្ពមទាំងថ្ែគូអភិវឌ្ឍន៍ រធវើការវាយរថ្មលរល្ើ

ត្រសិទធភាពចាំណាយសាធារណៈ តាមរយៈការរត្រើត្បាស់វិធីសាស្រសត PER និងវាយរថ្មលត្រព័នធេិរញ្ញវរថុសាធារណៈ

តាមរយៈការរត្រើត្បាស់ PEFA។
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៤. យនតការតាម្ដាន និងប្រួរពិនិរយការអន វរត



➢ សកមមភាពខែល្បានររៀរចាំរ ើងត្រូវបានសត្មិរសត្មា ាំង រដាយមានការកាំណរ់រគល្រៅចាស់លាស់ និងត្ករែណឌ រពល្

រវលា ខែល្ឈានរៅសរត្មចបានររគគ ល្ចរកាំណរ់ BSRS ឆ្ន ាំ២០២១៨-២០២៥។

➢ រទេះរីជាោ៉ា ងរនេះកតី ត្រសិនររើមានសកមមភាពគនលេឹះណាមមយត្រវូពនាររពល្អនវុរតឱ្យេមសត្ករែណឌ រពល្រវលាឆ្ន ាំ២០២៥ 

រនាេះនងឹរ៉ាេះពាល្ែ់ល្ស់កមមភាពរផេងរទៀរ ខែល្អាចឈានរៅមិនសរត្មចបានររគគ ល្ចរខែល្បានកាំណរ។់

➢ ជារមម ការជាំរុញចល្នការ ថ្នការខកទត្មង់តាមការដាា ននីមមយៗ ទាំងអងគនាយកដាា នទទមល្រនៃុក (ែឹកនាាំ និងសត្មរសត្មួល្)

និងអគគនាយកដាា នពាក់ព័នធ ត្រូវអនុវរតែូចររៅ 

❑ រនតពត្ងឹងយនតការអនុវរត និងរុររសកមមរាំរពញរមនាទីភារកិចេកនុងសាម ររីទទមល្ែុសត្រូវ ។

❑ រនតពត្ងឹងយនតការសត្មរសត្មួល្ តាមដាន និងោយការណ៍ តាមយនតការខែល្បានកាំណរ់កនុងយុទធសាស្រសត និងខផនការ

សកមមភាព ។

❑ រនតពត្ងឹងយនតការសត្មរសត្មួល្ ចូល្រមម និងផដល្់ព័រម៌ានរល្ើការដាា នខកទត្មង់រផេងៗរទៀរខែល្ត្រទក់ត្កឡាគន នឹង

ការគរខកទត្មង់េិរញ្ញវរថុសាធារណៈ (រៅរត្ៅអាណរតិកិចេ ឬខែនសមរថកិចេថ្ន កសេវ.) ។
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៥. សននិដាា ន
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អភិប្កម្ការងារ ៤ ប្រការ ររស់ប្កសួងសសដ្ាកិច្ចនិងេិរញ្ញវរថុ

សូម្អរគ ណ!

១.អនុវរតការគរត្រកររដាយវជិាា ជីវៈ និងរគរពត្កមសីល្ធម៌វជិាា ជីវៈ

២.អនុវរតការគរជាត្កុម

៣.អនុវរតការគររដាយត្រកាន់ខ្ជា រ់សាម រររុីររសកមម និងរគល្ការណ៍ត្រសិទធភាពងវិកា

៤.មិនត្រូវរមើល្រលំ្ងកាំេុសែលួនឯង



កិច្ចប្រជ ុំប្រួរពិនិរយប្រចុំឆ្ន ុំ ២០២១

ននការអន វរតកម្មវិធីកកទប្ម្ង់ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ 

ដុំណាក់កាលទី៣ រូក២

ថ្ងៃពុធ ០៦រោច ខែផល្គុន ឆ្ន ាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៦៥

ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២ 1



មារិកា

១. សេច្កតីស ត្ើម្

២. អងគភាពទទួលខ េប្រូវ និងច្ូលរួម្

៣. យនតការេប្ម្រេប្ម្ួល តាម្ដាន និងវាយរនម្ៃ

៤. ខៃឹម្សាររូកេរ រ

៥. សេច្កតីេននិដាា ន

2
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១. សេច្កដីស ដ្ើម្ 

 យុទ្ធសាស្រ ត្នៃការកែទ្ម្រង់ម្រព័ៃធថវកិារដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ (SBSR) ក្តត តក្លើការកែទ្ម្រង់តារវដ្តថវកិា 
ៃិងក្ ព្ ោះក្ៅ “ថវកិាព័ត៌មាៃ្រិទ្ធែរម”

I. ការក្រៀរចំកែៃការ
យុទ្ធសាស្រ្តថវកិា

II. ការក្រៀរចំគក្ម្មាងថវកិាម្រចំ្ ា ំ

III. ការចរចរ ៃិង
ការអៃុរ័តថវកិា

IV. ការអៃុវតត ៃិង
ការម្តួតពិៃតិយថវកិា

V.  របាយការណ៍ ការតារដាៃ 
ៃិងការវាយតនរៃ 

VI. ក្េដាឋ រចនា្រព័ៃធម្ទ្ម្ទ្ង់
ដ្ំណាែ់កាលទ្ើ២ (២០២២-២០២៥)៖ 

ការពត្ងឹងការផារភ្ជា ប់ងវិការៅនឹង

រោល្នរោបាយនិងការរធវើសមាហរណកមម

ខផនការយុទធសាស្តសរងវិការ ើមបីរត្រៀម

សត្មាប់ការអនុវររងវិកាព័រ៌មានសមិទធកមម 

រត្កាយ ឆ្ន ាំ២០២៥

ដ្ំណាែ់កាលទ្ើ១ (២០១៩-២០២១)៖
ការពត្ងឹង និងពត្ងីកការអនុវររងវិកាកមមវិធី

 ល្់ត្រប់រ ឋបាល្ោជធានី រែររ



១. សេច្កដីស ដ្ើម្ (រ)
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២០ ធ្ាូ ២០២១

គណៈែមាម ការ 
្ក្ម្រចឱ្យ អគេ 
្ម្ររ្ម្រួល 

១៩ រែរា 
២០២២

អគេ បាៃ
ពិភាែាែម្រតិ

ថ្នា ែ់ដ្ឹែនាំ

២៥ រែរា ២០២២

មាៃការ្ក្ម្រច
រកៃែរក្ដាយែិចច

ម្រជុំគណៈែរមការ

២៣ ែុរភៈ ២០២២

អ.គ.េ. បាៃ
ដ្ឹែនាកំារពិភាែា

ែម្រិតអៃតរអគគ
នាយែដាឋ ៃ

០៣ រើនា ២០២២

អ.គ.េ បាៃក្រៀរចំ
ម្រជុំែម្រិត
រក្ចចែក្ទ្្

១១ រើនា ២០២២

អ.គ.េ. បាៃដ្ឹែនាំ
ការពិភាែាែម្រិត

អៃតរអគគនាយែដាឋ ៃ

 សាវតា្ក្ងេរនៃការកែ្ម្រួលកែៃការ្ែរមភាព ា្ ២ំ០២២-២០២៥ នៃSBSRS ២០១៩-២០២៥



 កែ្ម្រួលខ្ៃឹរសារចក្កោ រ្ែរមភាព (ក្លខ្ ២ ខ្ទង់) ៃិង្ែរមភាព (ក្លខ្ ៣ ខ្ទង់)
 រកៃែរ្ូចនាែរ្រិទ្ធែរមគ ៃៃឹោះក្ដាយរកំ្លចៃូវ “លែេណៈវៃិចិឆយ័្រទិ្ធែរមម្រចំ្ ា ំ (Annual Performance Criteria)” តារ៖

 ចក្កោ រ្ែរមភាពម្រចំ្ ា ំ ៃិងចក្កោ រ្ែរមភាព ា្ ២ំ០២២-២០២៥
 ្ែរមភាពម្រចមំ្តើមា្ ៃិង្ែរមភាព ា្ ២ំ០២២-២០២៥

 កែ្ម្រួលក្ពលក្វលា ៃិងអងគភាពទ្ទួ្លរៃទុែ/ដ្ែឹនាំ
 ដ្ែ/លុរ្ែរមភាពទងំឡាយណាកដ្លបាៃរញ្ច រ់ ឬជា្ែរមភាពម្រចនំថៃ, ឬរម្ងួរ្ែរមភាពចូលគ្នា
 រកៃែរ្ែរមភាពថមើ ក្ដ្ើរបើគ្នមំ្ទ្ៃរិៃតភាពការករកែទ្ម្រង់។

១. សេច្កដីស ដ្ើម្ (រ)
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 សាវតា្ក្ងេរនៃការកែ្ម្រួលកែៃការ្ែរមភាព ា្ ២ំ០២២-២០២៥ នៃSBSRS ២០១៩-២០២៥៖



២. អងគភាពទទួលខ េប្រវូ និងច្ូលរួម្

6

ល.រ អគគនាយែដាឋ ៃនៃម្ែ្ងួក្្ដ្ឋែចិច ៃិងេរិញ្ញវតែុ (ែ្េវ) ្ែរមភាព្រុរ
ា្ ២ំ០២២-២០២៥

១ អគគនាយែដាឋ ៃេរិញ្ញវតែុរដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ (អ.េ.ែ) ៥៥

២ អគគនាយែដាឋ ៃលទ្ធែរមសាធារណៈ (អ.ល.សា) ១០

៣ អគគនាយែដាឋ ៃរតនាគ្នរជាតិ (អ.រតៃ) ៣
៤ វទិ្ាសាែ ៃក្្ដ្ឋែិចចៃិងេរិញ្ញវតែុ (វ.្.េ) ៧

៥ ម្ែុរការករ FMWG ១២

៦ អគគនាយែដាឋ ៃ្វៃែរមនែទែាុង (អ.្.ែ) -
៧ អគ្នគ ធិ្ការដាឋ ៃ (អ.គ.ធ្) ២
៨ អគគក្លខាធ្ិការដាឋ ៃ ែ្េវ. ៤

្រុរ្ែរមភាពទងំអ្់ ៩៣

ប្កេួង-សាថ រ័ន ពាក់ព័នធ

១. ម្ែ្ួងរហានែទ = ែ.រហានែទ
២. ម្ែ្ួងកែៃការ =ែ.កែៃការ
៣. គណៈែមាម ធ្ិការជាតិ្ម្មារ់ការអភិវឌ្ឍតារកររ  

ម្រជាធ្ិរក្តយយក្ៅថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ (គ.ជ.អ.រ)
៤. រៃទើរក្្ដ្ឋែិចច ៃិងេរិញ្ញវតែុរាជធាៃើ ក្ខ្តត =រៃទើរ ្េវ
៥. រៃទើរជំនាញរាជធាៃើ ក្ខ្តត = រៃទើររាជធាៃើ ក្ខ្តត
៦. រដ្ឋបាលរាជធាៃើក្ខ្តត = រ. រាជធាៃើក្ខ្តត
៧. រដ្ឋបាលម្្ុែ ខ្ណឌ  = រ. ម្្ុែ ខ្ណឌ  
៨. រដ្ឋបាលឃុ ំ្កោ ត់ = រ. ឃុ ំ្កោ ត់
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៣. យនតការេប្ម្រេប្ម្ួល តាម្ដាន និងវាយរនម្ៃ

កប្មិ្រមា៉ា ប្កូ

កប្មិ្រប្ររិររតិ

ការតាម្ការ

ចុំបាច្់ 

កប្មិ្រប្ររិររតិ

ការប្រចុំនងៃ

អគគនាយែដាឋ ៃេរិញ្វ តែុរដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាត៖ិ  
ជាក្្នាធ្កិារក្ចចែក្ទ្្្ម្ររ្ម្រលួ។

 មាៃថ្នា ែ់ដ្ឹែនាជំារដ្ឋក្លខាធ្ិការ ១រូរ នៃ
ែ្េវ. ក្ដ្ើរបើដ្ឹែនាំ្ ម្ររ្ម្រួល៖ 
ឯែឧតតរ ជូ គរឹក្េង រដ្ឋក្លខាធ្ិការ។

 អគគនាយែដាឋ ៃេរិញ្ញវតែុរដ្ឋបាលថ្នា ែ់
ក្ម្ការជាតិ ៖ ជាក្្នាធ្ិការរក្ចចែក្ទ្្។

អ.គ.េ.៖្ម្ររ្ម្រួល ៃិងរូែ
្រុរវឌ្ឍៃភាពជាររួ។



៤. ខៃឹម្សាររូកេរ រ

កែៃការ
្ែរមភាព
SBSRS

I II

III

IVV

VI

១១  ្ែរមភាព
កែៃការយុទ្ធសាស្រ្តថវកិារាជធាៃើ ក្ខ្តត

៣៥ ្ែរមភាព
ក្េដាឋ រចនា្រពៃ័ធម្ទ្ម្ទ្ង់

១០  ្ែរមភាព
របាយការណ៍, ការតារដាៃ  ៃិង ការវាយតនរៃ

៩  ្ែរមភាព
ការក្រៀរចគំក្ម្មាងថវកិាម្រចំ្ ា ំ

៥ ្ែរមភាព
ការចរចថវកិា ៃិងការអៃុរ័តថវកិា

២៣  ្ែរមភាព
ការអៃុវតត ៃិងការម្តតួពៃិតិយថវកិា

• ្ែរមភាព្រុរនៃកែៃការ្ែរមភាព SBSRS ា្ ២ំ០២២-២០២៥ = ៩៣ ្ែរមភាព 
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 តម្រឹរកែៃការរដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ
ជារួយរៃទើរជំនាញរាជធាៃើ ក្ខ្តត ៃិងក្ធ្វើ
្មាេរណែរមកែៃការរដ្ឋបាលម្ែុង ម្្ុែ

 រដ្ឋបាលខ្ណឌ ចំៃួៃ ៥ អៃុវតតថវកិាែរមវធិ្ើ
 អៃុវតតការចរចរថវកិាកែែែក្លើែរមវធិ្ើ

្ម្មារ់ថវកិា N+1
សារាចរ ត្ើពើការពក្ៃៃឿៃែិចចលទ្ធែរម្ំណង់

ររ្រ់ដ្ឋបាលឃុ ំ្កោ ត់ 
 ត្ង់ដាររបាយការណ៍លទ្ធែរមររ្់រដ្ឋបាល

រាជធាៃើ ក្ខ្តត ម្ែុង ម្្ុែ ខ្ណឌ
យៃតការការម្គរ់ម្គងគក្ម្មាងវៃិិក្គគ 
សាធារណៈ (ក្្ចែតើម្ាងក្គ្នលការណ៍)
 រុខ្ករទងំ  ៥៥ ក្ែទរក្ៅម្ែុង ម្្ុែ ខ្ណឌ  

2022
តម្រឹរកែៃការរដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការ

ជាតិ ជារួយរៃទើរជំនាញរាជធាៃើ 
ក្ខ្តត ៃិងក្ធ្វើ្មាេរណែរមកែៃការ
រដ្ឋបាលម្ែុង ម្្ុែ ៃិងឃុំ ្កោ ត់

អៃុវតត MTBF ក្ពញក្លញ តក្ៅ
ការកែ្ម្រួលម្រកា្កណនាកំ្លខ្ 

២៣១ ត្ើពើការករលទ្ធែរមររ្់ឃុ ំ
្កោ ត់

រក្ងោើតអងគភាព្វៃែរមនែទែាុងក្ៅ
រដ្ឋបាលរាជធាៃើ ក្ខ្តត

Certification Programs ក្ដាយ
រញ្ជា ែ់រុខ្ករ  ៃិងគុណវុឌ្ឍ ិ

2024

2025

2023

លកខណៈវិនិច្ឆ ័យេម្ិទធកម្មប្រចុំឆ្ន ុំ (Annual Performance Criteria) នន

ក្នការេកម្មភាព SBSRS ឆ្ន ុំ២០២២-២០២៥

៤. ខៃឹម្សាររូកេរ រ (រ)

ការអៃុវតតថវកិាែរមវធិ្ើរដ្ឋបាលខ្ណឌ  
ទងំ ១៤

ឯែសារចារ់វកិ្សាធ្ៃែរមវកិ្សាធ្ៃ-
ែរមចារ់ ត្ើពើរររេរិញ្ញវតែុៃិងការ
ម្គរ់ម្គងម្ទ្ពយ្របតតិររ្់រដ្ឋបាល
ថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ២០១១

ការកែ្ម្រួលអៃុម្ែឹតយទងំរើ (អៃុ-
ម្ែឹតយក្លខ្១៦ ត្ើពើ  “រូលៃិធិ្ឃុ ំ
្កោ ត”់ ៃិងអៃុម្ែឹតយក្លខ្២៦ ត្ើពើ 
“ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងរូលៃិធ្ើឃុ ំ្កោ ត់” 
ៃិងអៃុម្ែឹតយក្លខ្៣៦ ត្ើពើ “ការ
ក្រៀរចំ ៃិងការម្រម្ពឹតតិក្ៅនៃរូលៃិធិ្
ម្ែុង ម្្ុែ”)

ការកែ្ម្រួលក្្ៀវក្ៅកណនាអំៃុវតត
គក្ម្មាងឃុ ំ្កោ ត់ ា្ ២ំ០១៧

វាយតនរៃការអៃុវតតក្លើៃើតិវធិ្ើ
លំអិតនៃការក្ធ្វើអធិ្ការែិចចេរិញ្ញ-
វតែុក្ៅរដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ 
ចំក្ាោះការអៃុវតតសាែលបងក្ៅ 
១០០ រដ្ឋបាល ឃុ ំ្កោ ត់

 ម្ែរខ្ណឌ ទ្្សនាទៃយុទ្ធសាស្រ ត្
កែទ្ម្រង់ម្រព័ៃធថវកិារដ្ឋបាលថ្នា ែ់
ក្ម្ការជាតិ (២០២៦-២០៣០)

ដាែ់ឱ្យក្ម្រើម្បា្់ម្រព័ៃធឯែសារ
ឌ្ើជើថល (FMIS Portal V1) ក្ៅ
រដ្ឋបាលម្្ុែ ៃិង រដ្ឋបាលឃុ ំ ៃិង 
FMIS Portal V2 ក្ៅរដ្ឋបាលម្ែងុ 
រដ្ឋបាលខ្ណឌ  ៃិង រដ្ឋបាលម្្ុែ
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៤. ខៃឹម្សាររូកេរ រ (រ)

10

ល.រ អគគនាយែដាឋ ៃ/្ែរមភាពគៃៃោឹះ ម្ែរខ្ណឌ
គតិយុតត ិ(១១)

ការែសាង
ម្រពៃ័ធ FMIS

(៦)

ែិចចលទ្ធែរម
(៣)

ការរណតុ ោះ
រណាត ល (៦) 

យៃតការ្ម្ររ
្ម្រួល ៃិងតារដាៃ 

(៤)

១ អគគនាយែដាឋ ៃេរិញ្ញវតែុរដ្ឋបាល
ថ្នា ែក់្ម្ការជាតិ

√ √ √ √ √

២ អគគនាយែដាឋ ៃលទ្ធែរមសាធារណៈ √ √ √ √ √
៣ អគគនាយែដាឋ ៃរតនាគ្នរជាតិ √ √ √ √ √
៤ វទិ្ាសាែ ៃក្្ដ្ឋែិចចៃិងេរិញ្ញវតែុ √ √
៥ ម្ែុរការករ FMWG √ √ √ √ √
៦ អគគនាយែដាឋ ៃ្វៃែរមនែទែាុង √ √
៧ អគ្នគ ធិ្ការដាឋ ៃ
៨ អគគក្លខាធិ្ការដាឋ ៃ ែ្េវ. √ √ √
៩ រៃទើរក្្ដ្ឋែិចច  ៃិងេរិញ្ញវតែុ √ √ √ √

១០ ម្ែ្ួងរហានែទ √ √ √



៤. ខៃឹម្សាររូកេរ រ (រ)

ប្ករខណឌ ររិយ រតិ (១១)៖

1. ម្ែរខ័្ណឌ ថវកិារយៈក្ពលរធ្យរ (MTBF) ្ម្មារ់ថវកិារដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាត ិម្តូវបាៃដាែ់ឱ្យអៃុវតតសាែលបង ៃងិអៃុវតតក្ពញ
ក្លញ

2. ម្រកា្ដាែ់ឱ្យអៃុវតតចណំាត់ថ្នា ែ់រុខ្ករ ៃិងចំណាត់ថ្នា ែ់គក្ម្មាង ក្ដ្ើរបើអៃុវតតចណំាត់ថ្នា ែ់ថវកិាទងំ ៧ បាៃក្ពញក្លញ
3. ៃើតិវធិ្ើ ត្ើពើការក្រៀរចៃំងិទ្ម្រង់ឧរ្រព័ៃធថវកិាតារែរមវធិ្ើ្ ម្មារ់រដ្ឋបាលរាជធាៃើ ក្ខ្តត ម្តូវបាៃរញ្ចូ លែាុងសារាចរៃើតវិធិ្ើ

រក្ចចែក្ទ្្ក្រៀរចគំក្ម្មាងថវកិារដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ្ ា ២ំ០២៣ 
4. សារាចរកណនាំ្ តើពើៃើតិវធិ្ើរក្ចចែក្ទ្្នៃការក្រៀរចំគក្ម្មាងថវកិាររ្់រដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ
5. ម្រកា្ដាែ់ឱ្យអៃុវតតក្គ្នលការណ៍កណនាំ្ តើពើការចរចរថវកិាកែែែក្លើែរមវធិ្ើ
6. ម្រកា្ដាែ់ឱ្យក្ម្រើម្បា្់ៃើតវិធិ្ើនៃការក្ធ្វើ្ វៃែរមនែទែាុង្ម្មារ់រដ្ឋបាលរាជធាៃើ ក្ខ្តត
7. ម្ែរខ្ណឌ ទ្្សនាទៃម្រព័ៃធថវកិារដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ្ ា  ំ២០២៦-២០៣០
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៤. ខៃឹម្សាររូកេរ រ (រ)

ប្ករខណឌ ររិយ រតិ (រ) ៖
8. ការក្ធ្វើវកិ្សាធ្ៃែរមចារ់ ត្ើពើរររេរិញ្ញវតែុ ៃិងការម្គរ់ម្គងម្ទ្ពយ្របតតរិរ្់រដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ ២០១១ 
9. ការកែ្ម្រួលអៃុម្ែឹតយក្លខ្១៦ ត្ើពើ  “រូលៃិធិ្ឃុ ំ្កោ ត់” 
10. ការកែ្ម្រួលអៃុម្ែឹតយក្លខ្២៦ ត្ើពើ “ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងរូលៃិធ្ើឃុ ំ្កោ ត់” 
11. ការកែ្ម្រួលអៃុម្ែឹតយក្លខ្៣៦ ត្ើពើ “ការក្រៀរចំ ៃិងការម្រម្ពឹតតិក្ៅនៃរូលៃិធិ្ម្ែុង ម្្ុែ”។ 
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៤. ខៃឹម្សាររូកេរ រ (រ)

យនតការេប្ម្រេប្ម្ួល និងតាម្ដាន (៤)៖
 របាយការណ៍្ិែា/ក្គ្នលការណ៍នៃការក្រៀរចំវធិាៃការក្លើែទ្ែឹចតិតដ្ល់ម្ែុរការករក្ៅរដ្ឋបាលរាជធាៃើ ក្ខ្តត
 យៃតការ្ម្ររ្ម្រួលររ្់គណៈែមាម ធ្កិារ្ម្ររ្ម្រួលរក្ចចែក្ទ្្្ម្មារ់ការក្រៀរចកំែៃការយុទ្ធសាស្រ ត្ថវកិា
 ចំៃួៃរដ្ឋបាលរាជធាៃើ ក្ខ្តតចំៃួៃ ២៥ កដ្លម្តូវបាៃម្តួតពៃិតិយសាែលបងការអៃុវតតថវកិាែរមវធិ្ើ (២០២៥)
 ម្ែុរការករ្ិែាលទ្ធភាពចរ់ក្ែតើរការអៃុវតតម្ែរខ័្ណឌ វាយតនរៃការអៃុវតតថវកិា

កិច្ចលទធកម្ម (៣) ៖

 ត្ង់ដាររបាយការណ៍លទ្ធែរម ររ្់រដ្ឋបាលរាជធាៃើ ក្ខ្តត ម្ែុង ម្្ុែ ខ្ណឌ  ម្តូវបាៃែសពវែាយ ៃិងដាែ់ឱ្យអៃុវតត
 សារាចរ ត្ើពើពក្ៃៃឿៃែចិចលទ្ធែរម្ ំណង់ររ្់រដ្ឋបាល ឃុ ំ្កោ ត់
 តារដាៃការអៃុវតត ៃិងម្តួតពៃិតិយ/ ្វៃែរមែចិចលទ្ធែរមតារក្ម្កាយ ក្ៅរដ្ឋបាលរាជធាៃើ ក្ខ្តត ម្ែុង ម្្ុែ ខ្ណឌ  ៃិង ឃុ ំ្កោ ត់
 ការកែ្ម្រួល ៖ ម្រកា្កណនាកំ្លខ្ ២៣១ ត្ើពើការករលទ្ធែរមររ្់ឃុ ំ្កោ ត់ ៃិងក្្ៀវក្ៅកណនាអំៃុវតតគក្ម្មាងឃុ ំ្កោ ត់ 

ា្  ំ២០១៧។
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ការកសាងប្រព័នធ FMIS (៦) ៖

 ៃើតិវធិ្ើនៃការក្រើែែតល់តាររយៈរទ្ដាឋ ៃគតយុិតត ិតារម្រព័ៃធ FMIS ម្តូវបាៃដាែ់ ឱ្យ អៃុវតតក្ៅរដ្ឋបាលរាជធាៃើ ក្ខ្តត
 ការវាយតនរៃលទ្ធែលនៃការអៃុវតត ៃើតិវធិ្ើអៃុវតតការករថមើតារម្រព័ៃធ FMIS ក្លើការក្រើែែតល់តាររយៈរទ្ដាឋ ៃគតយុិតតិ
 ម្រព័ៃធ FMIS ម្តូវបាៃម្រកា្ដាែ់ឱ្យក្ម្រើម្បា្់ែៃូវការ ក្ៅរដ្ឋបាលរាជធាៃើ-ក្ខ្តតទងំ ២៥
 ឧរែរណ៍្ម្មារ់វាយតនរៃ ៃិង របាយការណ៍លទ្ធែលនៃការវាយតនរៃការអៃុវតតម្រព័ៃធ FMIS ក្ៅរដ្ឋបាលរាជធាៃើ-ក្ខ្តតទងំ២៥
 ម្រព័ៃធឯែសារឌ្ើជើថល (FMIS Portal V1/Mobile) ម្តូវបាៃដាែ់ឱ្យក្ម្រើម្បា្់សាែលបងក្ៅរដ្ឋបាលម្្ុែចំៃួៃ ៧៥ ៃិង រដ្ឋបាល

ឃុចំំៃួៃ ១៨៥ (២០២២) ៃិងក្ម្រើម្បា្់ក្ៅរដ្ឋបាលម្្ុែ ៃិង រដ្ឋបាលឃុ ំចំៃួៃគ៉ា ងតចិ ៥០០ (២០២៣)
 ម្រព័ៃធ FMIS (FMIS Portal V2) ម្តូវបាៃដាែ់ឱ្យក្ម្រើម្បា្់ជាែៃូវការក្ៅ រដ្ឋបាលម្ែុងចំៃួៃ ២៨   រដ្ឋបាលខ្ណឌ ចំៃួៃ ១៤ ៃិង 

រដ្ឋបាល ម្្ុែចំៃួៃ ២ (២០២៤)

៤. ខៃឹម្សាររូកេរ រ (រ)
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៤. ខៃឹម្សាររូកេរ រ (រ)

ការរណតុ ុះរណាត ល (៦)៖
 ការរណតុ ោះរណាត លរដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ្ តើពើៃើតវិធិ្ើនៃការក្ធ្វើ្ វៃែរមនែទែាុងដ្ល់រដ្ឋបាលរាជធាៃើ ក្ខ្តត
 ែរមវធិ្ើរណតុ ោះរណាត ល្ម្មារ់រស្រៃតើម្គរ់ម្គងេរិញ្ញវតែុររ្់រដ្ឋបាលម្ែុង ម្្ុែ ខ្ណឌ
 ែរមវធិ្ើ ៃងិឯែសាររក្ចចែក្ទ្្្ម្មារ់ែតល់ការរណតុ ោះរណាត លដ្ល់ជៃួំយការេរិញ្ញវតែុរដ្ឋបាលឃុ ំ្កោ ត់
 វគគរណុ្ោះរណ្ាល ្ ្ើពើ ការក្រៀរចកំែៃការលទ្ធែរមម្រចំ្ ា  ំម្តូវបាៃក្រៀរចំ្ ម្មារ់រដ្ឋបាល ម្ែុង ម្្ុែ ខ្ណឌ
 កែៃការយុទ្ធសាស្រ ត្ ត្ើពើការែសាង ៃិងអភិវឌ្ឍ្រតែភាពរស្រៃតើរាជការថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ ែាុងម្ែរខ្ណឌ ការកែទ្ម្រង់ម្រព័ៃធ

ថវកិារដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ្ ា  ំ(២០២១-២០២៥)
 ការវាយតនរៃម្រ្ិទ្ធភាពនៃការរណតុ ោះរណាត ល ៃងិ វមិ្ែតឹការក្ៅរដ្ឋបាលរាជធាៃើ ក្ខ្តត, ម្ែុង ម្្ុែ ខ្ណឌ , ឃុ ំៃិង្កោ ត់
 កែៃការ្ែរមភាព្ម្មារ់វគគរណតុ ោះរណាត ល Certification Programs ក្ដាយរញ្ជា ែ់រុខ្ករ  ៃងិគុណវឌុ្ឍិ
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៥. សេច្កតីេននិដាា ន

 ការកែ្ម្រួលកែៃការ្ែរមភាពនៃយុទ្ធសាស្រ ត្នៃការកែទ្ម្រង់ម្រព័ៃធថវកិារដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ (SBSRS) គឺបាៃក្ធ្វើ
្រកាលែរម (Synchronize) ៃិង ្ុខ្ដុ្រៃើយែរម ជារួយយុទ្ធសាស្រ្ត ៃិងកែៃការ្ែរមភាពក្ែសងៗររួមាៃ៖ យុទ្ធសាស្រ្ត
នៃការកែទ្ម្រង់ម្រព័ៃធថវកិា ា្ ២ំ០១៨-២០២៥, យុទ្ធសាស្រ ត្នៃការកែទ្ម្រង់ម្រព័ៃធលទ្ធែរមសាធារណៈ, FMIS....ៃងិបាៃក្ធ្វើ
ឱ្យ្ែរមភាពអៃុវតតមាៃ ភាពម្បាែដ្ ជាងរុៃ ។

 ្ែរមភាពខ្ៃោះនៃយុទ្ធសាស្រ ត្ SBSRS មាៃ ភាពម្រទែ់ម្ែឡាគ្នា ជារួយម្ែ្ួងរហានែទ, គជអរ. ៃងិរដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ
ៃិងរកៃែរការចូលររួរកៃែរររ្់រៃទើរក្្ដ្ឋែចិច ៃិងេរិញ្ញវតែុម្្រក្ពលចូលររួែរមវធិ្ើែកំណទ្ម្រង់ PFM។

 ្ែរមភាពរណតុ ោះរណាត ល្រតែភាព៖ ការរណតុ ោះរណាត លការក្ធ្វើ្វៃែរមនែទែាុងដ្ល់រដ្ឋបាលរាជធាៃើ ក្ខ្តត ក្រៀរចកំ្ៅបាៃ
លុោះម្តាអងគភាព្វៃែរមនែទែាុងម្តូវបាៃរក្ងោើត កដ្លម្តូវក្ធ្វើទ្ៃទរឹជារួយៃងឹវគគរណតុ ោះរណាត លក្ែសងៗក្ទ្ៀតក្ៅកាៃ់រស្រៃតើក្ៅ
រដ្ឋបាលរាជធាៃើ ក្ខ្តត។ (ែិចចការក្ៃោះម្តូវរៃតក្ធ្វើការជារួយម្ែ្ួងរហានែទ)

 តួនាទ្ើ ៃងិ ដ្ណំាែ់កាលអៃុវតត (Sequencing) ជាែរមវតែុនៃការម្តួវរៃតពិភាែាម្គរ់ែម្រតិ ៃងិ រៃតមាៃការតារដាៃែាុង
ែម្រិតរក្ចចែក្ទ្្។
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អភិប្កម្ការងារ ៤ ប្រការ ររេ់ប្កេួងសេដាកិច្ចនិងហិរញ្ញវរថុ

េូម្អររ ណ!

១. អនុវររការងារត្បកបរោយវិជ្ជា ជីវៈ និងរោរពត្កមសីល្ធម៌វិជ្ជា ជីវៈ

២. អនុវររការងារជ្ជត្កុម

៣. អនុវររការងាររោយត្បកាន់ខ្ជា ប់សាម ររីបុររសកមម និងរោល្ការណ៍ត្បសិទធភ្ជពងវិកា

៤. មិនត្រូវរមើល្រំល្ងកាំហុសែលួនឯង
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1

ថ្ងៃពុធ ៦រោច ខែផល្គុន ឆ្ន ាំឆ្លូវ ត្រី ស័ក ព.ស.២៥៦៥

ថ្ងៃទី   ២៣ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២

ការររៀបចំកែសម្រួលកែនការសែរមភាពឆ្ន ំ២០២២-២០២៥

សម្ាប់អនុវត្តយុទ្ធសាស្តសតសតីពកីារកែទ្ម្រង់ម្បព័នធម្រប់ម្រងការវនិិរោរសាធារណៈ

២០១៩-២០២៥



១.សាវតារ

២.ម្ែបខណឌ រួរននយទុ្ធសាស្តសតPIMSRS ២០១៩-២០២៥

៣.សូចនាែររន្លឹះននកែនការសែរមភាពPIMSRS

៤.សចូនាែររន្លឹះម្តូ្វកែសម្រួលែនុងកែនការសែរមភាពPIMSRS

៥.យនតការសម្របសម្រួលតារដានម្ត្ួត្ពិនិត្យនិងវាយត្នរ្ការអនុវត្តកែនការសែរមភាពPIMSRS

៦.រសចែតសីននិដាា ន

៧.សំរណើ

2

ាត្ិកា



១.សាវតារ

3

➢ រៅថ្ងៃទី ២០ ខែធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ គណៈកមមការខកទត្មង់  ការត្គ ប់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ បានសរត្មចអនញុ្ញញ រ ឱ្យ អ.គ.ហ. សត្មប

សត្មួល្ ជាមួយអគគនាយកដ្ឋា ន ពាកព់័នធ រ ើមបីពិនិរយ និងកាំណរ ់ទិសរៅ , ខផនការ សកមមភាព ល្មអិរ , សូចនាករ , រោល្រៅ និង

ទត្មង់ ខផនការសកមមភាព ឱ្យ បានចាស់លាស់ ត្បាក នយិម និងជវភាព សត្ាប់ ឆ្ន ាំ ២០២២-២០២៥។ 

➢ រៅថ្ងៃទី ២៥ ខែមកោ ឆ្ន ាំ ២០២២ គណៈកមម ការខកទត្មង់ ការត្គប់ត្គង ហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ផតល្់អនសុាសន៍ ខណនាាំបខនថម ឱ្យ

អ.គ.ហ. និង អងគភាពពាក់ព័នធ ទាំងអស់ ជាំរុញ ការររៀបចាំ ខផនការសកមមភាព រ ើមបីឈានរៅសរត្មចឱ្យបាននូវសកមមភាព ខ ល្បាន 

ដ្ឋក់រចញ។ 

➢  រៅថ្ងៃទី ០៧ ខែមីនា ឆ្ន ាំ ២០២២ គណៈកមមការខកទត្មង់ ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ផតល្់អនុសាសន៍ ខណនាាំបខនថម ឱ្យ

អ.គ.ហ. បនតររៀបចាំ និង ខកសត្មួល្ ែលឹមសារ  ឱ្យបាន ល្មអិរ និង ចាស់លាស់ រ ើមបីដ្ឋក់ កនុង វិបសសនាត្កសួងរស ាកិចច និងហិរញ្ញវរថុ  

ពិនិរយ និងសរត្មច។

➢ រៅថ្ងៃទី ១១ ខែមនីា ឆ្ន ាំ ២០២២ ត្កុម  ការងារ អ.គ.ហ.  បានជបួពិភាកា  ជាមួយអគគនាយកដ្ឋា នពាក់ពន័ធ រល្ើ  ខផនការ សកមមភាពរៅ

កនុង  PIMSRS។

➢ របាយការណ៍ពីអគគនាយកដ្ឋា ន ថ្ន ក.ស.ហ.វ. និងត្កសួង សាថ ប័ន ពាក់ព័នធ រល្ើការខកសត្មួល្ ខផនការសកមមភាព PIMSRS។ 



២.ម្ែបខណឌ រួរននយុទ្ធសាស្តសតPIMSRS ២០១៩ - ២០២៥

4

➢ោជរដ្ឋា ភិបាល្ បានកាំណរ ់រោល្រៅត្រូវបរងកើរឱ្យបាននវូត្បព័នធត្គប់ត្គងការវិនិរោគសាធារណៈរមួមយួ

របស់ជារិ រៅមុន ាំណាច់ឆ្ន ាំ២០២៥ រ ើមបីត្គប់ត្គង   ការវិនិរោគសាធារណៈ  ពីត្គប់ ត្បភពហិរញ្ញបបទន

និងរៅត្គប់កត្មិររ ាបាល្ថ្នត្កសួង សាថ ប័នរ ាថ្នន ក់ជារិ និងថ្នន ក់រត្កាមជារិ ខ ល្ ត្រូវធានាឱ្យ បាននូវភាព

រឆ្លើយរប, ត្បសិទធភាព, ស័កតសិទធភាព, រាល ភាព, គណរនយយភាព, និងចីរភាពថ្នការខបងខចក និងការរត្បើ

ត្បាសធ់នធានសាធារណៈ សាំរៅ រួមចាំខណក បរងកើនរល្បឿនថ្នការរធវើពិពធិកមម រស ាកិចច និង ពត្ងឹង សមរថភាព 

ត្បកួរត្បខជង  រឆ្ព ោះរៅសរត្មចបរងាគ ល្ចរឆ្ន ាំ២០៣០ និងចកខុវិស័យកមពុជាឆ្ន ាំ២០៥០។



➢លិ្ែិរបទដ្ឋា នគរិយុរតរោល្៖

- ចាប់សត ីពីត្បព័នធ ហិរញ្ញវរថុសាធារណៈងមី (មិនទន់សរត្មចបាន)។ 

- ចាប់សត ីពីការវិនិរោគ (សរត្មចបាន)។ 

- ចាប់សត ីពី យនតការ ភាពជាថ្ គរូវាងរ ានិងឯកជន (សរត្មចបាន)។

- ចាប់សត ីពីល្កខនតិកៈទូរៅថ្នសហត្ោសសាធារណៈ និងភាគកមមសាធារណៈ (មិនទន់សរត្មចបាន)។

- ចាប់សត ីពីល្ទធកមមសាធារណៈ (មិនទន់សរត្មចបាន)។

- អនុត្កឹរយ សត ីពីការត្គប់ត្គង ការវិនរិោគសាធារណៈ (សរត្មចបាន) និងត្រូវរធវើបចចុបបននកមម (ឆ្ន ាំ ២០២៣)។ 

- អនតុ្កឹរយសត ីព ីការដ្ឋក់ ឱ្យ អនុវរតនរីិវិធ ីត្គប់ត្គង ត្បរិបរតិការគរត្ាងវិនិរោគសាធារណៈ ហិរញ្ញបបទន រត្ៅ

ត្បរទស (សរត្មចបាន)។ 

- អនតុ្កឹរយ សត ីពីការដ្ឋក់ ឱ្យអនុវរត នរីិវិធ ីត្គប់ត្គង ត្បរិបរតិការ គរត្ាង វិនិរោគសាធារណៈ តាមយនតការ ភាពជាថ្ 

គរូវាងរ ា និងឯកជន (មិនទន់សរត្មចបាន)។
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៣.សូចនាែររន្លឹះននកែនការសែរមភាពPIMSRS 



៣.សូចនាែររន្លឹះននកែនការសែរមភាពPIMSRS 

➢លិ្ែិរបទដ្ឋា នគរិយុរតោាំត្ទ៖

- ត្បកាសសត ីព ីការដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតនរីិវិធតី្គប់ត្គង ត្បរិបរត ិការគរត្ាង វិនិរោគសាធារណៈហិរញ្ញបបទនរដ្ឋយងវិកា 

ថ្នន ក់ជារិ (មិនទន់សរត្មចបាន)។

- ត្បកាសសត ីព ីរោល្ការណ៍ខណនាាំសត ីពីនីរិវិធតី្បរបិរតិការថ្នការររៀបចាំ និងការត្គបត់្គង គរត្ាង វិនិរោគសាធារណៈ

របស់រ ាបាល្ថ្នន ក់រត្កាមជារិ (មិនទន់សរត្មចបាន)។

- ត្បកាសសត ីពីរោល្ការណ៍រមួសត្ាប់ការត្គប់ត្គងគរត្ាងខងទាំរហដ្ឋា រចនាសមព័នធផលវូងនល្់ (សរត្មចបាន)។

- ត្បកាសសត ីពី ការបរងកើរ គណៈកមមការវិនិរោគសាធារណៈ (សរត្មចបាន)។ 

- ត្បកាសសត ីពី ការររៀបចាំ និងការ ត្បត្ពឹរតរៅថ្នរល្ខាធិការដ្ឋា នគណៈកមមការវិនិរោគសាធារណៈ (សរត្មច បាន)។ 

- ត្បកាសអនតរត្កសួងសត ីពីការដ្ឋក់ឱ្យរត្បើត្បាស់រសចកតីខណនាាំបាំរពញបខនថមរល្ើរសចកតីខណនាាំបរចចករទសសត ីពីការ

ររៀបចាំ និងការកសាងកមមវិធីវិនរិោគ៣ ឆ្ន ាំរំកិល្ ោជធានី រែរត ត្កុង ត្សុក ែណឌ និងឃុាំ សងាក រ់ (សរត្មចបាន)។

-  របាយការណ៍សត ីពីការវាយរថ្មល ការត្គប់ត្គង វិនិរោគសាធារណៈ រៅកមពុជា (PIMA) (សរត្មចបានឆ្ន ាំ ២០១៩)។ 
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៤.សូចនាែររន្លឹះម្ត្វូកែសម្រួលែនុងកែនការសែរមភាពPIMSRS

❖លិ្ែិរបទដ្ឋា នគរិយុរតរោល្ ត្រូវខកសត្មួល្ ត្កបែណឌ រពល្រវលាបញ្ចប់៖

- ចាប់សត ីពីត្បព័នធ ហិរញ្ញវរថុសាធារណៈងមី (ត្រីាសទី ៤ ឆ្ន ាំ ២០២២)។

- ចាប់សត ីពីល្កខនតិកៈទរូៅថ្នសហត្ោសសាធារណៈ និងភាគកមមសាធារណៈ (ត្រីាសទី ៤ ឆ្ន ាំ   ២០២៣)។

- ចាប់សត ីពីល្ទធកមមសាធារណៈ នងិល្ែិិរបទដ្ឋា នគរិយុរតពាក់ពន័ធ (ខផអក តាម ការខកសត្មួល្ ខផនការ សកមមភាព   

អនុវរត PPSRS)។

- អនតុ្កឹរយ សត ីពីការដ្ឋក់ ឱ្យអនុវរត នរីិវិធី ត្គប់ត្គង ត្បរិបរតិការ គរត្ាង វិនិរោគសាធារណៈ តាមយនតការ ភាពជា

ថ្ គូរវាងរ ានិងឯកជន (ត្រីាសទី ៣ ឆ្ន ាំ ២០២២)។

-  ខកសត្មួល្អនុត្កឹរយ សត ីពីការត្គប់ត្គង កមមវិធីវិនិរោគសាធារណៈ (PIP = MOP) (ត្រីាសទី ៣ ឆ្ន ាំ២០២២)។ 
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៤.សចូនាែររន្លឹះម្ត្វូកែសម្រួលែនុងកែនការសែរមភាពPIMSRS

❖លិ្ែិរបទដ្ឋា នគរិយុរតោាំត្ទ ត្រូវខកសត្មួល្ ត្កបែណឌ រពល្រវលាបញ្ចប់៖

- ត្បកាសសត ីពី ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតនរីិវិធីត្គប់ត្គង ត្បរិបរត ិការគរត្ាង វិនិរោគសាធារណៈហិរញ្ញបបទនរដ្ឋយងវិកា 

ថ្នន ក់ជារិ (ត្រីាសទី ៤ ឆ្ន ាំ ២០២២)។

- ត្បកាសសត ីពី រោល្ការណ៍ខណនាាំសត ីពីនីរិវិធីត្បរបិរតិការថ្នការររៀបចាំ និងការត្គបត់្គង គរត្ាង វិនិរោគសាធារណៈ

របស់រ ាបាល្ថ្នន ក់រត្កាមជារិ (ត្រីាសទី ៣ ឆ្ន ាំ ២០២២)។

-  រោល្ការណ៍ខណនាាំ រួមសត ីពី ការររៀបចាំ សាំរណើគរត្ាង ឬ រោល្ការណ៍ខណនាាំរួម ល្មអិរសត ពីីវ តថ្នគរត្ាង វិនិរោគ

សាធារណៈ (ត្រីាសទី ៤  ឆ្ន ាំ ២០២៣)។

-  យនតការ ោាំត្ទហិរញ្ញវរថុ សត្ាប់សិកាសមិទធិល្ទធភាព និងររៀបចាំ គរត្ាង (PDF) (ត្រីាសទី៤ ឆ្ន ាំ ២០២៣ )។
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៤.សចូនាែររន្លឹះម្ត្វូកែសម្រួលែនុងកែនការសែរមភាពPIMSRS

❖សកមមភាព ត្រូវខកសត្មួល្ ត្កបែណឌ រពល្រវលាបញ្ចប់៖

- ររៀបចាំត្បព័នធត្គប់ត្គង ទិននន័យគរត្ាង វិនិរោគសាធារណៈ ជាំនាន់ទី ១ (ត្រីាសទី ៤ ឆ្ន ាំ២០២២)។

- ឯកសារខណនាាំ (User Guide) សត ីពីការរត្បើត្បាស់ត្បព័នធត្គប់ត្គងទិននន័យគរត្ាងវិនិរោគសាធារណៈ (ត្រីាសទ ី

១ ឆ្ន ាំ ២០២៣)។

-   ររៀបចាំសាកល្បងត្បព័នធត្គប់ត្គងទិននន័យគរត្ាងវិនិរោគសាធារណៈ (ត្រីាសទី ១ ឆ្ន ាំ២០២៣) និង អនុវរតផលូវការ

(ត្រីាសទី ២ ឆ្ន ាំ ២០២៣)។

- ររៀបចាំបណតុ ោះបណាត ល្ ល្ ់អនករត្បើត្បាស់ ត្បព័នធត្គប់ត្គង ទិននន័យ គរត្ាង វិនិរោគ សាធារណៈ (ត្រីាសទី២ ឆ្ន ាំ 

២០២៣)។

- វាយរថ្មល ត្បព័នធ (ត្រីាសទី ៤ ឆ្ន ាំ ២០២៤) និងខកល្មអ ត្បព័នធត្គប់ត្គងទិននន័យគរត្ាងវិនិរោគសាធារណៈ

(ត្រីាសទី ៤ ឆ្ន ាំ ២០២៥)។ 
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៤.សចូនាែររន្លឹះម្ត្វូកែសម្រួលែនុងកែនការសែរមភាពPIMSRS

❑លិ្ែិរបទដ្ឋា គរិយុរត មិនទន ់ល់្រពល្អនវុរត ប ុខនត ត្រូវខកសត្មួល្ រពល្រវលា៖

- ពិនិរយរ ើងវិញ អនុត្កឹរយរោល្សត ីពីការត្គប់ត្គងការវិនរិោគសាធារណៈ (ឆ្ន ាំ ២០២៣)។

- ពិនិរយរ ើងវិញនរីិវិធ ីត្គប់ត្គង ត្បរិបរតិការ គរត្ាង វិនរិោគសាធារណៈ ហិរញ្ញ បបទន (SOPs) ពាក់ព័នធ 

(ឆ្ន ាំ ២០២៤)។ 

- របាយការណ៍សត ី ការវាយរថ្មលការត្គប់ត្គង ការវិនិរោគសាធារណៈ រៅកមពុជា (PIMA) (២០២២-២០២៣)។
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៤.សចូនាែររន្លឹះម្ត្វូកែសម្រួលែនុងកែនការសែរមភាពPIMSRS

➢សកមមភាពងម៖ី

- ររៀបចាំត្បកាសចាំនួន ២ ោាំត្ទឱ្យចាប់ “សត ីពីល្កខនតិកៈទរូៅថ្នសហត្ោសសាធារណៈ នងិភាគកមមសាធារណៈ”

(ត្រីាសទី ៤ ឆ្ន ាំ ២០២៤)។

- ររៀបចាំរបាយការណ៍សិការល្ើការត្គប់ត្គងគរត្ាងវិនិរោគសាធារណៈ (ត្រីាសទី ៤ ឆ្ន ាំ២០២៣)។

- ឧបករណ៍វិភាគសត្ាប់ការពិនិរយ និងវាយរថ្មលគរត្ាងវិនិរោគសាធារណៈ (ត្រីាស ទី ៤ ឆ្ន ាំ ២០២៤)។ 

- បនតបញ្ចូល្បខនថមត្កសួង សាថ ប័នពាក់ព័នធ នឹងការត្គប់ត្គង ការវិនិរោគសាធារណៈ កនុងខផនការសកមមភាព

PIMSRS (២០២៣)។

11



៤.សចូនាែររន្លឹះម្ត្វូកែសម្រួលែនុងកែនការសែរមភាពPIMSRS

➢សកមមភាពងម៖ី

- ខផនការសកមមភាពកសាង និងអភិវឌ្ឍសមរថភាពមន្តនតោីជការរល្ើជាំនាញការត្គប់ត្គងវិនិរោគសាធារណៈ (ឆ្ន ាំ 

២០២២)។ 

- ការបណុ្ោះបណ្ាល្រល្ើជាំនាញការត្គប់ត្គងវិនិរោគសាធារណៈ ជូនត្គូបរងាគ ល្  និង ជូនមន្តនតីជាំនាញ និង

ថ្នន ក់ ឹកនាាំត្គប់ត្គងវិនិរោគសាធារណៈ (ឆ្ន ាំ ២០២៣)។ 

- កមមវិធីបណុ្ោះបណ្ាល្សត្ាប់ការបណុ្ោះបណ្ាល្ជាំនាញការត្គប់ត្គងវិនិរោគសាធារណៈ (ឆ្ន ាំ ២០២២-ឆ្ន ាំ 

២០២៥)។ 
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៤.សចូនាែររន្លឹះម្ត្វូកែសម្រួលែនុងកែនការសែរមភាពPIMSRS

▪ សក មមភាពខកសត្មួល្ែលមឹសារ និងពត្ងីកវិសាល្ភាពអនុវរត៖

- ររៀប ចាំ និង ពត្ងីកវិសាល្ភាព ថ្នការ  ផតល្់ ពិដ្ឋនចាំណាយ រោល្  ខផនក ចាំណាយវិនរិោគសាធារណៈហិរញ្ញបបទនរដ្ឋយ

ងវិកាថ្នន ក់ជារិ (គរត្ាងវិនិរោគផ្ទា ល្)់ រៅកនុង សាោចរ ខណនាាំ សត ីពីការ ររៀប ចាំ   ខផនការ យុទធ សាន្តសត  ងវិកា   (ឆ្ន ាំ ២០២២

- ឆ្ន ាំ  ២០២៥)។

- ខណនាាំឱ្យ ត្កសួង  សាថ ប័នអាទិភាព ររៀប ចាំ បញ្ចូល្  គរត្ាងចាំណាយវិនិរោគសាធារណៈហិរញ្ញបបទនរដ្ឋយងវិកាថ្នន ក់

ជារិ (គរត្ាងវិនិរោគផ្ទា ល្់) រៅកនុង ខផនការ  យុទធ សាន្តសត  ងវិកា   រៅតាម កមម វិធី នងិអនុកមម វិធី ខផអកតាម ពិដ្ឋន

ចាំណាយ រោល្ ខ ល្ត្រូវ បានផតល្ ់ជូន  (ឆ្ន ាំ ២០២២ - ឆ្ន ាំ ២០២៥)។

- រធវើសាហរណកមមចាំណាយចរនត និងវិនិរោគសាធារណៈហិរញ្ញបបទនរដ្ឋយងវិកាថ្នន ក់ជារិ កនុងកមមវិធីខផអករល្ើ

ពិតានចាំណាយរោល្ (ឆ្ន ាំ ២០២២ -ឆ្ន ាំ ២០២៥)។

13



៤.សចូនាែររន្លឹះម្ត្វូកែសម្រួលែនុងកែនការសែរមភាពPIMSRS

▪ សក មមភាពខកសត្មួល្ែលមឹសារ និងពត្ងីកវិសាល្ភាពអនុវរត៖

- រធវើសាហរណកមមបរណត ើរៗខផនការយុទធសាន្តសតងវិកាោជធានី រែរត រហូរសរត្មចបានរពញរល្ញ (ឆ្ន ាំ ២០២២ -

ឆ្ន ាំ ២០២៥។

- រធវើការរត្មឹមខផនការរ ាបាល្ថ្នន ក់រត្កាមជារិ ជាមួយមនាីរជាំនាញោជធានី រែរត (ឆ្ន ាំ២០២២ - ឆ្ន ាំ ២០២៥។

- រធវើសាហរណកមមខផនការរ ាបាល្ត្កុង ត្សុក (ឆ្ន ាំ ២០២២ - ឆ្ន ាំ ២០២៥) និង ខផនការរ ាបាល្ឃុាំ សងាក រ់ (ឆ្ន ាំ 

២០២៣ - ឆ្ន ាំ ២០២៥)។
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៤.សចូនាែររន្លឹះម្ត្វូកែសម្រួលែនុងកែនការសែរមភាពPIMSRS

15

ការកាំណរ់កនងុយុទធសាន្តសត សាំរណើ

បរងកើរត្កុម ការងារ កាំណរ់អរតសញ្ញញណគរត្ាង វិនិរោគថ្នន ក់

រត្កាមជារិ រៅកនងុ ក.ស.ហ.វ.។

បរងកើរត្កុមការងារត្បមូល្ផតុាំ និងត្គប់ត្គងគរត្ាងវិនិរោគ

សារធារណៈរបស់រ ាបាល្ថ្នន ក់រត្កាមជារិ (ឆ្ន ាំ២០២២)។ 

ររៀបចាំ និងដ្ឋក់ ឱ្យអនុវរត ត្បកាសសតពីី ការដ្ឋក់ ឱ្យអនុវរតនីរិវិធី

ត្គប់ត្គង ត្បរិបរតកិារ គរត្ាង វិនិរោគសាធារណៈហិរញ្ញបបទន 

រដ្ឋយងវិការ ាបាល្ថ្នន ក់ រត្កាមជារិ។

ររៀបចាំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតត្បកាសសត ីពីរោល្ការណខ៍ណនាាំ សត ីពី

នីរិវិធីត្បរិបរតិការថ្នការររៀបចាំ  និងការត្គប់ត្គងគរត្ាង

 វិនិរោគសាធារណៈរបស់រ ាបាល្ថ្នន ក់រត្កាមជារិ។ 

ររៀបចាំលិ្ែិរបទដ្ឋា នគរិយុរត      រ ើមបីពត្ងឹង ការត្គប់ត្គង 

សហត្ោស និងភាគកមម សាធារណៈ ។

ររៀបចាំចាប់ “សត ីពីល្កខនតិកៈទូរៅថ្នសហត្ោសសាធារណៈ 

និងភាគកមមសាធារណៈ”។

➢ សក មមភាពខកសត្មួល្រឈាម ោះ៖



៤.សចូនាែររន្លឹះម្ត្វូកែសម្រួលែនុងកែនការសែរមភាពPIMSRS

16

ការកាំណរ់កនងុយុទធសាន្តសត សាំរណើ

ររៀបចាំឯកសារទសសនាទន សត ពីីការ ត្បត្ពឹរតរៅ ថ្នគណៈកមមការ 

 វិនិរោគសាធារណៈ និង នីរិវិធី ត្បរិបរតិ ។

សកមមភាពរនោះ ត្រូវបានខកសត្មួល្រដ្ឋយខបងខចក  ជា ០២ គឺ

១)ការររៀបចាំ និងការត្បត្ពឹរតរៅថ្នរល្ខាធកិារដ្ឋា ន គ.វ.ស.

(បានបញ្ចប់) នងិ ២) ការររៀបចាំ  នីរិវិធី ត្បរិបរតិ ថ្ន គ.វ.ស.

(រត្ោងបញ្ចប់ ឆ្ន ាំ ២០២២)។ 

➢ សក មមភាពបាំខបក៖



៤.សចូនាែររន្លឹះម្ត្វូកែសម្រួលែនុងកែនការសែរមភាពPIMSRS
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➢ សក មមភាពបញ្ចូល្៖

ការកាំណរ់កនងុយុទធសាន្តសត សាំរណើ

ររៀបចាំ នីរិវិធី សត្ាប់ ការកាំណរ់ អរតសញ្ញញណគរត្ាងវិនិរោគ

រ ាបាល្ថ្នន ក់រត្កាមជារិ និង រធវើការកាំណរ់អរតសញ្ញញ ណ 

គរត្ាងវិនិរោគរ ាបាល្ថ្នន ក់រត្កាមជារិ។

បញ្ចូល្សកមមភាពទាំងពីររនោះ  រៅជាសកមមភាពខរមួយ និងខក

សត្មួល្ចាំណងរជើងសកមមភាពរៅជា៖ ររៀបចាំចងត្កងបញ្ជ ី

គរត្ាងវិនិរោគដ្ឋក់កនុងត្បព័នធត្គប់ត្គងទិនន័យគរត្ាង

 វិនិរោគ (ឆ្ន ាំ ២០២៣)។

រធវើអាទិភាវូបនីយកមម គរត្ាង វិនិរោគរៅរ ាបាល្ថ្នន ក់រត្កាម

ជារិ និង ពត្ងឹង យនតការ សត្មបសត្មួល្ របស់គណៈ កាម ធិ

ការ សត្មបសត្មួល្ បរចចករទសកនងុការររៀបចាំអាទិភាពគរត្ាង

 វិនិរោគរៅកត្មិរ រ ាបាល្ោជធានី រែរត។

បញ្ចូល្សកមមភាព ទាំងពីររនោះ រដ្ឋយសារ ានរៅកនុងការ

ររៀបចាំរោល្ការណ៍ខណនាាំ សត ីពីនីរិវិធីត្បរិបរតកិារថ្នការ

ររៀបចាំ និងការត្គប់ត្គងគរត្ាង វិនិរោគសាធារណៈរបស់រ ា

បាល្ថ្នន ក់រត្កាមជារិ។



៥.យនតការសម្របសម្រួលតារដានម្ត្ួត្ពិនិត្យនិងវាយត្នរ្

ការអនុវត្តកែនការសែរមភាពPIMSRS

➢ត្បព័នធរបាយការណ៍៖ តាមយនតការ CAP ឬ GDAP ឬ MAP។

➢យនតការរដ្ឋោះត្សាយបញ្ញា ត្បឈម៖

-គណៈកមមការ និងគណៈកាម ធិការ ឹកនាាំការងារ  ខកទត្មង់ ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ និង

-គណៈកាម ធិការរោល្នរោបាយរស ាកិចចនិងហិរញ្ញវរថុ និងនាយករ ាមន្តនតី (ករណីានរវទយិរភាព)។

➢យនតការ ត្រួរពិនរិយ តាមដ្ឋន និង វាយរថ្មលអាំពីវឌ្ឍនភាពជាត្បចាំ៖ អ.គ.ហ. ោយការណជ៍ូន គណៈកមមការ

និងគណៈកាម ធិការ ឹកនាាំការងារខកទត្មង់ ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ។
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៦.សននិដាា ន

❖ជារួម សកមមភាពខ ល្បានរត្ោងរដ្ឋយអគគនាយកដ្ឋា នពាក់ពន័ធជាសកមមភាពខ ល្ ត្រូវ ខកសត្មួល្ត្កបែណឌ រពល្

រវលាអនុវរត, សកមមភាពែលោះមនិទន់ ល្់រពល្អនុវរត ប ុខនតរត្មូវឱ្យគិរគូរររៀបចាំមុន (PIMA, PIM-Core Sub

Decree), សកមមភាពបរងកើរងមី, សកមមភាពពត្ងីកវិសាល្ភាពអនុវរត, និងសកមមភាព បាំខបក ឬ បញ្ចូល្ោន  ខរពុាំាន

សកមមភាព ខ ល្ ត្រូវ ល្ប់រចល្រនាោះរទ។ 

❖រទោះជាសកមមភាព មួយចាំនួន ត្រវូបានពនាររពល្អនុវរត ប ុខនត ការបនតអនុវរត របស់អងគភាពពាក់ព័នធ គឺសថ ិររៅរល្ើ

គនលង រឆ្ព ោះរៅសរត្មចបាន នូវសកមមភាព ខ ល្បានរត្ោង ជាពិរសសត្បរភទវិនិរោគសាធារណៈខ ល្មិនទន់

ាន SOPs សត្ាប់ត្គប់ត្គងការររៀបចាំ និង ការអនុវរត នឹងត្រូវបញ្ចប់ឱ្យខាងខរបាន រៅឆ្ន ាំ២០២២។ 

❖អ.គ.ហ. នងឹ បនតពត្ងឹង យនតការ សត្មបសត្មួល្ តាមដ្ឋន និង វាយរថ្មល ការអនវុរត ខផនការសកមមភាព PIMSRS

ខ ល្ានខចងកនុង ឯកសារ ខផនការ សកមមភាព សត្ាប់ អនុវរត PIMSRS រ ើមបីឱ្យការអនុវរត ខផនការសកមមភាព

ទាំងរនោះ  សរត្មចបាន ត្រមឹឆ្ន ាំ ២០២៥។
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៧.សំរណើ

➢ រសន ើអគគនាយកដ្ឋា ន/អងគភាពពាក់ព័នធ នងិ ត្កសួង សាថ បន័ពាក់ពន័ធ ការររៀបចាំគរត្ាងវិនិរោគសាធារណៈ  បនត

អនុវរតសូចនាករគនលឹោះខកសត្មួល្ទាំងរនោះឱ្យបានទន់រពល្, ានត្បសិទធភាពែពស់ និងសរត្មច តាម រោល្រៅ 

ថ្នការខកទត្មង់ ខ ល្បានកាំណរ់ កនុងយុទធសាន្តសត។ 

➢ រសន ើអគគនាយកដ្ឋា នពាក់ពន័ធ  ត្រវូបញ្ចប ់ការដ្ឋក់ឱ្យអនុមរ័ នងិដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតអនុត្កឹរយ ឬ   ត្បកាសសត ីពី ការដ្ឋក់

ឱ្យអនុវរតនរីិវិធតី្គប់ត្គង ត្បរិបរត ិការ គរត្ាង វិនិរោគសាធារណៈ (SOP) ហិរញ្ញបបទនតាមត្បភពនីមួយៗ

ឱ្យបានរៅ កនងុឆ្ន ាំ២០២២។

➢ រសន ើអគគនាយកដ្ឋា ន នងិអងគភាពពាក់ព័នធ ពិនរិយរ ើងវិញនវូនីរិវិធី ត្គប់ត្គង ត្បរិបរតកិារ គរត្ាង វិនិរោគ

សាធារណៈ (SOPs) តាមត្បភពហិរញ្ញ បបទនពាក់ព័នធ រៅឆ្ន ាំ ២០២៤ រដ្ឋយរួមបញ្ចូល្ ល្កខណៈវិនិចឆ័យ 

បខត្មបត្មួល្អាកាសធារុ និងការខកសត្មួល្  រផសងរទៀរតាមការចាំបាច់ ៕
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សូរអររុណ!

អភិម្ែរការងារ៤ម្បការរបស់ម្ែសួងរសដ្ាែិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

១.អនុវត្តការងារម្បែបរដាយវិជ្ជា ជវីៈនិងរោរពម្ែរសីលធរ៌វិជ្ជា ជវីៈ

២.អនុវត្តការងារជ្ជម្ែរុ

៣.អនុវត្តការងាររដាយម្បកាន់ខ្ជា ប់សាម រតី្បុររសែរមនិងរោលការណ៍ម្បសិទ្ធភាពវវកិា

៤.រិនម្តូ្វររើលរំលងែំហុសខ្នួឯង



ការររៀបចំកែសម្រួលកែនការសែរមភាពឆ្ន ២ំ០២២-២០២៥ សម្ាប់អនុវត្ត

យុទ្ធសាស្តសតននការកែទ្ម្រង់ម្បព័នធលទ្ធែរមសាធារណៈឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៥

“ភាពជែឿទុកចិត្ត ប្រសិទធភាព ការប្រកួត្ប្រជែង និងការសនសសំំចច”

1

ម្ពះរាជាណាចម្ែែរពុជា

ជាត្ិ សាសនា ម្ពះរហាែសម្ត្

ែិចចម្បជុំម្ត្ួត្ពិនិត្យម្បចឆំ្ន ២ំ០២១

ចងៃពុធ ៦ជោច ជែផល្គុន ឆ្ន ំឆ្លូវ ប្ត្ីស័ក ព.ស.២៥៦៥

ោែធានីភ្នំជពញ,ចងៃទី២៣ ជែមីនា ឆ្ន ំ២០២២



ាត្ិកានុម្ែរ

2

១. ម្ែបខណឌ រួរ ននយុទ្ធសាស្តសត PPSRS 2019-2025

២. ខលឹរសារននការកែសម្រួលកែនការសែរមភាព នន PPSRS 2019-2025

៣. យនតការសម្របសម្រួល តារដាន និងវាយត្នរលការអនុវត្តកែនការសែរមភាព PPSRS

៤. រសចែតីសននិដាា ន



១. ម្ែបខណឌ រួរ ននយុទ្ធសាស្តសត PPSRS 2019-2025 

❑ មុនដំណាច់ឆ្ន ំ២០២៥ ោែរដ្ឋា ភ្ិបាល្ ប្ត្ូវរជងកើត្ឱ្យបាននូវប្រព័នធល្ទធកមមសាធារណៈមួយ ជដល្ឈរជល្ើជោល្ការណ៍ “ត្ម្លល ភាព 

គណជនយយភាព ភាពយុត្តធិម ៌ប្រសិទធភាព គុណភាព សមភាព ការសនសសំំចច ភាពទានជ់ពល្ជវលា  ត្ចមលចនលុ្យ និងធានាឱ្យបាន

នូវប្រពន័ធល្ទធកមមសាធារណៈឯកភាពមយួររស់ជាត្”ិ។

❑យុទធសាស្តសត ចនការជកទប្មង់ប្រព័នធល្ទធកមម សាធារណៈឆ្ន ំ២០១៩ -២០២៥  ប្ត្ូវបានជរៀរចំជ ើងឱ្យម្លនសងគត្ិភាពជាមួយ

នឹងទិសជៅចនការជកទប្មង់ប្រព័នធងវិកាឆ្ន ំ២០១៨-២០២៥ ។

❑ ចកខុវិស័យ ចនយុទធសាស្តសតចនការជកទប្មង់ប្រព័នធល្ទធកមម សាធារណៈឆ្ន ំ២០១៩ -២០២៥ គពឺប្ងឹងយនតការគណជនយយភាព

តាមរយៈប្ករែណឌ នយ័ិត្កមម ជដល្ប្កសួងជសដាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថ ុជដើរត្នួាទីជា “និយត័្ករ”,“តាមដ្ឋនការអនវុត្តជាប្រចំ”

និង “សវនកមមកិចចល្ទធកមម”។ ចំជណកឯសាថ រន័អនវុត្តកិចចល្ទធកមមផ្ទា ល់្ នឹងប្ត្វូម្លនគណជនយយភាពចំជកិកិចចល្ទធកមម

“ប្រត្រិត្តកិរ”។
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ការងារជដល្បានសជប្មច៖

▪ ជារួម,គិត្ប្ត្ឹមឆ្ន ំ២០២១ អគគនាយកដ្ឋា ន/អងគភាពកក់ព័នធជដល្បានចូល្រួមអនុវត្តជផនការសកមមភាព 

ចន PPSRS 2019-2025 បានសជប្មចសកមមភាពគនលឺិមួយចំនួន រួមម្លន៖ 

❖ ជផនការល្ទធកមមប្រចំឆ្ន ំ ប្ត្ូវភាា រ់ជាមយួនឹងសំជណើងវិកាប្រចំ 

❖ ជសចកតីប្កងជផនការល្ទធកមមប្រចំឆ្ន ំ ប្ត្ូវបានពិនិត្យនិងអនុម័ត្ជដ្ឋយ កសហវ.មុនចងៃទី៣១ ជែធនូ មុនឆ្ន ំអនុវត្តងវិកា 

❖កប្មិត្ទឹកប្បាក់សិទធិសជប្មចកនុងការអនុវត្តកិចចល្ទធកមមជៅតាមប្កសួង-សាថ រ័ន (ដំណាក់កាល្ទ១ី)ប្ត្ូវបានរជងកើន 

❖ត្ម្លល ភាពល្ទធកមមសាធារណៈ ប្ត្ូវបានពប្ងឹងជារជណត ើរ  ៗនិង

❖សកមមភាពោំប្ទមួយចំនួនជទៀត្។ 

4

២. ខលឹរសារននការកែសម្រួលកែនការសែរមភាព នន PPSRS 2019-2025



ការងារជដល្ប្ត្ូវរនតអនុវត្ត និងជកសប្មួល្ប្ករែណឌ ជពល្ជវលា៖

▪ ជដ្ឋយជ ក ជដើមបីសជប្មចចកខុវិស័យ ជោល្រំណង និងជោល្ជៅ ចន PPSRS 2019-2025, អគគនាយកដ្ឋា ន/អងគភាពកក់

ព័នធ បានជធវើការរជនថម និងជកសប្មួល្ជផនការសកមមភាព ប្ពមទាងំប្ករែណឌ ជពល្ជវលា ជដើមបី

អនុវត្តជផនការសកមមភាពសប្ម្លរ់ោំប្ទ PPSRS 2019-2025 កនុងជនាិ រមួម្លន៖

❖ចារ់សត ីពីវិជសាធនកមម ឬចារ់ងមីសត ីពីល្ទធកមមសាធារណៈ ប្ត្ូវបានជរៀរចំ និងប្រកាសដ្ឋក់ឱ្យជប្រើប្បាស់ កនុងឆ្ន ំ ២០២២ ដ្ឋក់ឆ្លង

គណៈកម្លម ធិការជោល្នជោបាយជសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង កនុងឆ្ន ២ំ០២៣ ប្ត្ូវបានរញ្ាូនជៅសាថ រ័ននីត្ិរញ្ញត្តិ ពិនិត្យ ពិភាកានិង

អនុម័ត្

❖ ប្រកាស/សាោចរជណនំាសត ីពីការប្រគល្់សិទធិអំណាចមនាីរជសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុោែធានី ជែត្ត ជល្ើការពិនិត្យ និងអនុម័ត្ជសចកតីប្កង

ជផនការល្ទធកមមប្រចំឆ្ន ំររស់រដាបាល្ោែធានី ជែត្ត ប្កុង ប្សុក ែណឌ  ប្ត្ូវបានជរៀរចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនវុត្ត កនុងឆ្ន ំ ២០២៣

❖សិកាឧរករណ៍វាយត្ចមលប្រព័នធល្ទធកមមសាធារណៈ (MAPS) កនុងឆ្ន ំ ២០២២ និងវាយត្ចមលប្រព័នធល្ទធកមមសាធារណៈ កនុងឆ្ន ំ ២០២៣

❖រជងកើនកប្មិត្ទឹកប្បាក់សិទធិសជប្មចកនុងការអនុវត្តកិចចល្ទធកមមផ្ទា ល្់ជៅតាមប្កសួង-សាថ រ័ន ដំណាក់កាល្ទ២ី កនុងឆ្ន ំ ២០២២ និង

ដំណាក់កាល្ទ៣ី កនុងឆ្ន ំ ២០២៥
5

២. ខលឹរសារននការកែសម្រួលកែនការសែរមភាព នន PPSRS 2019-2025



ការងារជដល្ប្ត្ូវរនតអនុវត្តនិងជកសប្មួល្ប្ករែណឌ ជពល្ជវលា៖

❖មុែងារល្ទធកមមសាធារណៈ នឹងប្ត្ូវដ្ឋក់ជៅកនុងប្ករែ័ណឌ អភ្ិបាល្ងវិកាជៅអមប្កសងួ-សាថ រ័ន កនងុឆ្ន ំ ២០២៤

❖រជងកើត្សតង់ដ្ឋរត្ចមលសប្ម្លរ់អនុវត្តកិចចល្ទធកមម កនុងឆ្ន ំ២០២៣

❖ជកល្មអជសៀវជៅជណនំាសត ីពីការប្ត្ួត្ពិនិត្យកិចចល្ទធកមមតាមជប្កាយ  កនុងឆ្ន ំ ២០២៣

❖សវនកមមជល្ើកិចចល្ទធកមម ជដល្ជប្រើប្បាស់ងវិកាហិរញ្ញរបទានជដ្ឋយចដគអូភ្ិវឌ្ឍន៍ កនុងឆ្ន ំ ២០២៥

❖ជកល្មអអនុប្កឹត្ជល្ែ ២១ អនប្ក.រក ចុិចងៃទី២១ ជែកុមភៈ ឆ្ន ំ២០១៨ សត ីពីជរររទ និងនីត្ិវិធីចនការរតឹង និងការជដ្ឋិប្សាយ

រណដ ឹត្ត្វា៉ា  ជដ្ឋយរជងកើត្ឱ្យម្លនរររដ្ឋក់ជទាសទណឌ  កនុងឆ្ន ំ២០២៥

❖ជរៀរចំមុែងារល្ទធកមម រញ្ចូល្ជៅកនុង FMISជដល្ជាជផនកចនប្រព័នធល្ទធកមមជអ ិចប្ត្ូនិក (e-GP) កនុងឆ្ន ំ២០២៥
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២. ខលឹរសារននការកែសម្រួលកែនការសែរមភាព នន PPSRS 2019-2025  



▪ ជផនការសកមមភាព ប្ត្ូវបានជរៀរចំជ ើងជដ្ឋយរជំល្ចឱ្យកាន់ជត្ចាស់លាស់ជាងមុននវូសកមមភាពអងគភាពទទួល្រនាុកអនុវត្ត និង

ជពល្ជវលា ជដើមបីោំប្ទការអនុវត្តយុទធសាស្តសត ជកទប្មង់ប្រព័នធល្ទធកមមសាធារណៈ។

▪ ការជកសប្មួល្ជផនការសកមមភាពល្ជនិ គឺជប្រើប្បាស់ទប្មង់ងមី CAP3+2។ 

▪ ជារួម,ការជកសប្មួល្ជផនការសកមមភាពសរុរ ជដល្ម្លន ៥ សម្លសភាពសំខាន់ៗ រមួម្លន៖ 

I. ការជរៀរចំនិងការអនុម័ត្ជផនការល្ទធកមម៖ ២ ចជងាក មសកមមភាព,៥ សកមមភាពល្មអិត្ និង ៥ KPIs

II. ការអនុវត្តកិចចល្ទធកមមសាធារណៈ៖ ៦ ចជងាក មសកមមភាព,២៦ សកមមភាពល្មអិត្ និង ២៦ KPIs

III.ការប្ត្ួត្ពិនិត្យនិងវាយត្ចមលការអនុវត្តកិចចល្ទធកមមសាធារណៈ៖ ២ ចជងាក មសកមមភាព,៧ សកមមភាពល្មអិត្ និង ៧ KPIs

IV.ការពប្ងឹងឯកោែយភាពចនយនតការជដ្ឋិប្សាយរណត ឹងត្វា៉ា៖ ១ ចជងាក មសកមមភាព,៤ សកមមភាពល្មអិត្ និង ៤ KPIs

V. ជហដ្ឋា រចនាសមព័នធប្ទប្ទង់៖ ៨ ចជងាក មសកមមភាព,៣៧ សកមមភាពល្មអិត្ និង ៣៧ KPIs
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២. ខលឹរសារននការកែសម្រួលកែនការសែរមភាព នន PPSRS 2019-2025  



I.ការររៀបចំ និងអនុរ័ត្កែនការលទ្ធែរមម្បចឆំ្ន ំ

8

២. ខលឹរសារននការកែសម្រួលកែនការសែរមភាព នន PPSRS 2019-2025 

ចរកោ រសែរមភាព/សែរមភាព សូចនាែរសរិទ្ធែរមគនលឹះ ម្ែបខណឌ រពលរវលា

តាមដ្ឋន និងែំរុញការជរៀរចំគជប្ម្លងជផនការល្ទធកមម 

ជដល្ប្ត្ូវភាា រ់ជាមួយនឹងគជប្ម្លងសំជណើងវកិាប្រចំឆ្ន ំ

របាយការណ៍តាមដ្ឋនសត ីពកីារជផញើគជប្ម្លងជផនការល្ទធកមមប្រចំឆ្ន ំ ជដល្

ប្ត្ូវភាា រ់ជាមួយនឹងគជប្ម្លងសំជណើងវកិាប្រចំឆ្ន ំ មក កសហវ ប្ត្ូវបាន

ជរៀរចំជាប្រចំឆ្ន ំ

ត្.ម ៣

២០២២ - ២០២៥

ពិនិត្យ និងសជប្មចគជប្ម្លងជផនការល្ទធកមមប្រចំឆ្ន ំកនុង

ប្ករែណឌ ចរចងវិកា

គជប្ម្លងជផនការល្ទធកមមប្រចំឆ្ន ំប្ត្ូវបានដ្ឋក់ប្រែុំកនុងប្ករែ័ណឌ ចរចងវកិា

កនុងកប្មិត្រជចចកជទស និងកប្មិត្ថ្នន ក់ដឹកនំាប្កសងួសាថ រ័នជាមយួ កសហវ
២០២២ - ២០២៥

ពិនិត្យ និងអនុម័ត្ជសចកតីប្កងជផនការល្ទធកមមប្រចំឆ្ន ំ

៩៦%ចនជសចកតីប្កងជផនការល្ទធកមមប្រចំឆ្ន ំ ប្ត្ូវបានពិនតិ្យនងិអនុម័ត្

ជដ្ឋយ កសហវ.មុនចងៃទី៣១ ជែធនូ មុនឆ្ន ំអនុវត្តងវកិា
ត្.ម ៤ ២០២២

៩៧%ចនជសចកតីប្កងជផនការល្ទធកមមប្រចំឆ្ន ំ ប្ត្ូវបានពនិតិ្យនងិអនមុ័ត្

ជដ្ឋយ កសហវ.មុនចងៃទី៣១ ជែធនូ មុនឆ្ន ំអនុវត្តងវកិា
ត្.ម ៤ ២០២៣

៩៨%ចនជសចកតីប្កងជផនការល្ទធកមមប្រចំឆ្ន ំ ប្ត្ូវបានពិនតិ្យនិងអនម័ុត្

ជដ្ឋយ កសហវ.មុនចងៃទី៣១ ជែធនូ មុនឆ្ន ំអនុវត្តងវកិា
ត្.ម ៤ ២០២៤

៩៩%ចនជសចកតីប្កងជផនការល្ទធកមមប្រចំឆ្ន ំ ប្ត្ូវបានពិនតិ្យនងិអនុម័ត្

ជដ្ឋយ កសហវ.មុនចងៃទី៣១ ជែធនូ មុនឆ្ន ំអនុវត្តងវកិា
ត្.ម ៤ ២០២៥



I.ការររៀបចំ និងអនុរ័ត្កែនការលទ្ធែរមម្បចឆំ្ន ំ
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២. ខលឹរសារននការកែសម្រួលកែនការសែរមភាព នន PPSRS 2019-2025 

 វធាធានការ/ចរកោ រសែរមភាព សូចនាែរសរិទ្ធែរមគនលឹះ ម្ែបខណឌ រពលរវលា

ជរៀរចំនិងដ្ឋក់ឲ្យអនវុត្ត ប្រកាស/សាោចរជណនំាសតពីកីារ

ប្រគល្់សិទធិអំណាចមនាីរជសដាកិចចនិងហរិញ្ញវត្ថុោែធាន ី

ជែត្ត ជល្ើពិនិត្យនិងអនមុ័ត្ជសចកតីប្កងជផនការល្ទធកមម

ប្រចំឆ្ន ំររស់រដាបាល្ោែធាន ីជែត្ត ប្កុង ប្សុក ែណឌ

ប្រកាស/សាោចរជណនំាសតពីីការប្រគល្ស់ិទធអិំណាចមនាីរជសដាកិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុោែធាន ីជែត្ត ជល្ើពិនតិ្យ និងអនុម័ត្ជសចកតីប្កងជផនការល្ទធកមម

ប្រចំឆ្ន ំររស់រដាបាល្ោែធាន ីជែត្ត ប្កុង ប្សុក ែណឌ  ប្ត្ូវបានជរៀរចំ និង

ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត

ត្.ម ៣ ២០២៣ 



II. ការអនុវត្តែិចចលទ្ធែរមសាធារណៈ

10

២. ខលឹរសារននការកែសម្រួលកែនការសែរមភាព នន PPSRS 2019-2025 

 វធាធានការ/ចរកោ រសែរមភាព សចូនាែរសរិទ្ធែរមគនលឹះ ម្ែបខណឌ រពលរវលា

ផតល្់សិទធអិំណាច និងការទទលួ្ែុសប្ត្ូវជល្ើការអនុវត្តកិចច

ល្ទធកមមែូនសាថ រ័នអនុវត្តកិចចល្ទធកមមតាមរយៈការរជងកើន

កប្មិត្ទឹកប្បាក់សិទធិសជប្មច

- របាយការណ៍វាយត្ចមលជល្ើការអនវុត្តកិចចល្ទធកមមសាធារណៈររស់

សាថ រ័នអនុវត្តល្ទធកមម/អងគភាពងវកិា ជដើមបីជធវើចំណាត្់ថ្នន ក់សប្ម្លរ់

រជងកើនកប្មិត្ទឹកប្បាក់សិទធសិជប្មចដល្ស់ាថ រ័នអនុវត្តល្ទធកមម

ប្ត្ូវបានថ្នន ក់ដឹកនំា កសហវ.ពិនិត្យនងិអនមុ័ត្

ត្.ម ៣ ២០២៣

- ប្រកាសសត ីពីការផតល្ក់ប្មិត្ទកឹប្បាក់សិទធសិជប្មចកិចចល្ទធកមម ប្ត្ូវ

បានជរៀរចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត (ដំណាក់កាល្ទ២ី)
ត្.ម ៤ ២០២២

- ប្រកាសសត ីពីការផតល្ក់ប្មិត្ទកឹប្បាក់សិទធសិជប្មចកិចចល្ទធកមម ប្ត្ូវ

បានជរៀរចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត (ដំណាក់កាល្ទ៣ី)
ត្.ម ៤ ២០២៥

រញ្ាូនមស្តនតីជដល្ម្លនែនំាញល្ទធកមមសាធារណៈ ជៅកនុង

ប្ករែណឌ អភិ្បាល្ងវិកា អមជាមួយប្កសងួ-សាថ រ័ន

ល្ិែិត្គត្ិយតុ្តកក់ពន័ធជដើមបីរញ្ាូនមស្តនតលី្ទធកមម ឱ្យប្សរតាមជោល្

ការណ៍ជណនំាកនុងប្ករែណឌ អភិ្បាល្ងវកិា ប្ត្ូវបានថ្នន ក់ដឹកនំា កសហវ 

អនុម័ត្

ត្.ម ៤ ២០២៣

ប្កុមអភិ្បាល្ងវិកាជដល្ប្ត្ូវអនវុត្តមុែងារងមីប្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនវុត្តសាក

ល្បងែំហានដំរូង
ត្.ម ១ ២០២៤
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២. ខលឹរសារននការកែសម្រួលកែនការសែរមភាព នន PPSRS 2019-2025 

 វធាធានការ/ចរកោ រសែរមភាព សូចនាែរសរិទ្ធែរមគនលឹះ ម្ែបខណឌ រពលរវលា

ជរៀរចំរជងកើត្ប្រព័នធសតងដ់្ឋរត្ចមលសប្ម្លរ់អនុវត្តកនុង

កិចចល្ទធកមមសាធារណៈ

- ប្រព័នធសតង់ដ្ឋរត្ចមលត្ចមលសប្ម្លរ់អនុវត្តកនុងកិចចល្ទធកមមសាធារណៈ

ប្ត្ូវបានជរៀរចំនងិដ្ឋក់ឱ្យអនវុត្ត
ត្.ម ៤ ២០២៣

- ចំនួន ៥ ប្កសងួ-សាថ រ័ន អនុវត្តសាកល្បងជប្រើប្បាស់សតង់ដ្ឋរត្ចមល ត្.ម ១ ២០២៤

- ប្រព័នធសតង់ដ្ឋរត្ចមលត្ចមលសប្ម្លរ់អនុវត្តកនុងកិចចល្ទធកមមសាធារណៈ

ប្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យជប្រើប្បាស់ ជាផលូវការ
ត្.ម ១ ២០២៥

- ប្រព័នធសតង់ដ្ឋរត្ចមលសប្ម្លរ់អនុវត្តកនុងកិចចល្ទធកមមសាធារណៈ 

ប្ត្ូវបានជធវើរចចុរបននភាព

ត្.ម ៤ 

២០២៤- ២០២៥
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២. ខលឹរសារននការកែសម្រួលកែនការសែរមភាព នន PPSRS 2019-2025 

 វធាធានការ/ចរកោ រសែរមភាព សូចនាែរសរិទ្ធែរមគនលឹះ ម្ែបខណឌ រពលរវលា

ជរៀរចំរជងកើត្សតង់ដ្ឋររបាយការណល៍្ទធកមមររស់

រដាបាល្ោែធាន ីជែត្ត ប្កុង ប្សុក ែ័ណឌ  (តាមគំរូងមី)

សតង់ដ្ឋររបាយការណល៍្ទធកមមររសរ់ដាបាល្ោែធាន ីជែត្ត ប្កុង ប្សុក

ែ័ណឌ  ប្ត្ូវបានជរៀរចំ និងផសពវផាយដ្ឋក់ឱ្យអនវុត្ត
ត្.ម ១ ២០២២ - ត្.ម ១ ២០២៣

ពប្ងឹងត្ម្លល ភាព គណជនយយភាព និងការប្រកួត្ប្រជែងកនុង

កិចចល្ទធកមមសាធារណៈ

- ល្ិែិត្រទដ្ឋា នគត្យិតុ្តសត ពីលី្ទធកមមសាធារណៈ ប្ត្ូវបានផសពវផាយ

ជសចកតីែូនដំណឹងសត ីពកីារជដញចងល, ជសចកតីែូនដំណឹងសត ីពកីារ

ប្រគល្់កិចចសនា ប្ត្ូវបានផសពវផាយ

- របាយការណ៍ប្ត្តួ្ពិនតិ្យកិចចល្ទធកមមតាមជប្កាយប្រចំឆ្ន ំ ប្ត្ូវបាន

ផសពវផាយ

- ប្ពឹត្តិរប្ត្សថ ិត្ិល្ទធកមមសាធារណៈប្រចំឆ្ន ំ ប្ត្ូវបានផសពវផាយ

២០២២ -២០២៥

ពប្ងឹងការប្គរ់ប្គងការអនុវត្តកិចចសនា
ប្រកាសសត ីពីការប្គរ់ប្គងការអនុវត្តកិចចសនា ប្ត្ូវបានជរៀរចំ និងដ្ឋក់

ឱ្យអនុវត្ត
ត្.ម ១ ២០២៤ - ត្.ម ១ ២០២៥
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២. ខលឹរសារននការកែសម្រួលកែនការសែរមភាព នន PPSRS 2019-2025 

 វធាធានការ/ចរកោ រសែរមភាព សចូនាែរសរិទ្ធែរមគនលឹះ ម្ែបខណឌ រពលរវលា

ជរៀរចំជកល្មអជសៀវជៅជណនំាសតពីីការប្ត្តួ្ពនិតិ្យកិចចល្ទធ

កមមតាមជប្កាយ 

ជសៀវជៅជណនំាសត ីពកីារប្ត្ួត្ពនិតិ្យកិចចល្ទធកមមតាមជប្កាយ ប្ត្ូវបាន

ជរៀរចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត
ត្.ម ២ ២០២៤

ពប្ងីកការជធវើសវនកមមកិចចល្ទធកមម ជដ្ឋយប្ត្ូវជធវើសវនកមម

ជល្ើកិចចល្ទធកមមជដល្ជប្រើប្បាស់ងវកិាហិរញ្ញរបទានជដ្ឋយចដ

គូរអភិ្វឌ្ឍន៍ រជនថមពីជល្ើការជធវើសវនកមមកិចចល្ទធកមមជដល្

ជប្រើប្បាស់ងវិការដា

- ការជធវើសវនកមមជល្ើកិចចល្ទធកមមជដល្ជប្រើប្បាសង់ វកិារដា ជដ្ឋយភាច រ់

ឱ្យម្លនរររដ្ឋក់ជទាសទណឌ ចំជកិការប្រប្ពឹត្តជល្មើសចារ់ ប្ត្ូវបាន

រនតពប្ងឹង

ត្.ម ១ ២០២២ - ត្.ម ៤ ២០២៥

- ប្កសងួ-សាថ រ័ន ចំនួន ២ ប្ត្ូវបានសាកល្បងជធវើសវនកមមកិចចល្ទធ

កមមជដល្ជប្រើប្បាស់ងវិកាហិរញ្ញរបទានជដ្ឋយចដគូរអភ្ិវឌ្ឍន៍
២០២៥

- អនុវត្តការជធវើសវនកមមកិចចល្ទធកមមជដល្ជប្រើប្បាស់ងវកិាហិរញ្ញរប

ទានជដ្ឋយចដគូរអភិ្វឌ្ឍន៍
២០២៥
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២. ខលឹរសារននការកែសម្រួលកែនការសែរមភាព នន PPSRS 2019-2025 

IV. ការម្ត្ួត្ពិនិត្យនិងការវាយត្នរលការអនុវត្តែិចចលទ្ធែរមសាធារណៈ

 វធាធានការ/ចរកោ រសែរមភាព សូចនាែរសរិទ្ធែរមគនលឹះ ម្ែបខណឌ រពលរវលា

ជធវើរចចុរបននភាពអនុប្កឹត្យសត ពីីជរររទនងិនតី្ិវធីិចន

ការរតឹង និងការជដ្ឋិប្សាយរណត ឹងត្វា៉ា

អនុប្កឹត្យសត ីពីជរររទនងិនីត្ិវធីិចនការរតឹង និងការជដ្ឋិប្សាយរណត ឹង

ត្វា៉ា ប្ត្ូវបានជរៀរចំ និងអនុម័ត្
ត្.ម ៣ ២០២៥



V. រេដាា រចនាសរព័នធម្ទ្ម្ទ្ង់ 

15
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 វធាធានការ/ចរកោ រសែរមភាព សចូនាែរសរិទ្ធែរមគនលឹះ ម្ែបខណឌ រពលរវលា

ជធវើវិជសាធនកមមចារ់សត ីពលី្ទធកមមសាធារណៈ 

- ជសចកតីប្កងចុងជប្កាយចារ់សត ីពីវជិសាធនកមមឬជរៀរចំងមីចារ់សត ីពី

ល្ទធកមមសាធារណៈ ប្ត្ូវបានដ្ឋក់ប្រែុំពនិតិ្យសជប្មចកនុងគណៈ-

កម្លម ធិការជោល្នជោបាយជសដាកិចចនិងហរិញ្ញវត្ថុ

ត្.ម ៤ ២០២២

- ជសចកតីប្កងចុងជប្កាយចារ់សត ីពីវជិសាធនកមម ឬជរៀរចំងមីចារ់សត ីពី

ល្ទធកមមសាធារណៈ ប្ត្ូវបានគណៈរដាមស្តនតីប្រែុំពិនតិ្យនិងសជប្មច

ត្.ម១ ២០២៣

- ជសចកតីប្កងចុងជប្កាយចារ់សត ីពីវជិសាធនកមមឬជរៀរចំងមីចារ់សត ីពី

ល្ទធកមមសាធារណៈ ប្ត្ូវបានរញ្ាូនជៅសាថ រ័ននតី្រិញ្ញត្តបិ្រែុំពនិតិ្យ

និងអនុម័ត្

ត្.ម ៣ ២០២៣

- ចារ់សត ីពីវិជសាធនកមម ឬចារ់ងមីសត ីពីល្ទធកមមសាធារណៈ ប្ត្ូវបាន

ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត
ត្.ម ៤ ២០២៣
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២. ខលឹរសារននការកែសម្រួលកែនការសែរមភាព នន PPSRS 2019-2025 

 វធាធានការ/ចរកោ រសែរមភាព សចូនាែរសរិទ្ធែរមគនលឹះ ម្ែបខណឌ រពលរវលា

ជរៀរចំ ជកសប្មួល្ល្ិែិត្រទដ្ឋា នគត្យិុត្ត ឬជរៀរចំរជងកើត្ងមី

ឱ្យម្លនសងគត្ិភាពជាមួយចារ់សត ពីីវជិសាធនកមមចារ់សត ីពី

ល្ទធកមមសាធារណៈ

ជសចកតីប្កងជកសប្មួល្ ឬរជងកើត្ងមីនូវល្ែិិត្រទដ្ឋា នគត្យិុត្តឱ្យម្លន

សងគត្ិភាពជាមួយចារ់សត ីពីវជិសាធនកមមចារ់សត ីពលី្ទធកមមសាធារណៈ 

ប្ត្ូវបានជរៀរចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត

២០២៤-២០២៥
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២. ខលឹរសារននការកែសម្រួលកែនការសែរមភាព នន PPSRS 2019-2025 

 វធាធានការ/ចរកោ រសែរមភាព សចូនាែរសរិទ្ធែរមគនលឹះ ម្ែបខណឌ រពលរវលា

ជរៀរចំរជងកើត្ជសៀវជៅជណនំាសតពីលី្ទធកមមសាធារណៈជដល្

រមួរញ្ចូល្ជោល្ការណ៏ វិធាននងិនតី្ិវធីិល្ទធកមមសាធារ

ណៈសប្ម្លរ់អនុវត្ត 

ជសៀវជៅជណនំាសត ីពលី្ទធកមមសាធារណៈជដល្រមួរញ្ចូល្ជោល្ការណ ៏

 វិធាននងិនតី្ិវធីិល្ទធកមមសាធារណៈសប្ម្លរ់អនុវត្ត  ប្ត្ូវបានជរៀរចំ និង

ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត

២០២៥

ជរៀរចំមុែងារល្ទធកមម រញ្ចូល្ជៅកនុង FMISជដល្ជាជផនក

ចនប្រព័នធល្ទធកមមជអ ចិប្ត្ូនកិ (e-GP)

ជរៀរចំអនុវត្តសាកល្បងមុែងារផសពវផាយកិចចល្ទធកមមតាមប្រព័នធជអ ចិ

ប្ត្ូនិកនិងជគហទពំរ័សប្ម្លរ់ប្កសងួជសដាកិចចនិងហរិញ្ញវត្ថុ និងប្កសងួ

សម ័ប្គចិត្តចំនួន ២

២០២៥

ជរៀរចំដំជ ើង e-GP ជាមុែងារងមីសប្ម្លរ់ប្រព័នធ FMIS
២០២៥

ផតល្់ការរណតុ ិរណាត ល្ជល្ើជោល្ការណ៍ និងនីត្ិវធីិ កក់

ព័នធសប្ម្លរ់ការជរៀរចំជផនការល្ទធកមម
វគគរណដុ ិរណាដ ល្សដ ីពីការជរៀរចំជផនការ ល្ទធកមម ប្ត្ូវបានជរៀរចំ

ែូនសាថ រ័នអនុវត្តល្ទធកមម/អងគភាពងវកិា
២០២២ - ២០២៥
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២. ខលឹរសារននការកែសម្រួលកែនការសែរមភាព នន PPSRS 2019-2025 

 វធាធានការ/ចរកោ រសែរមភាព សចូនាែរសរិទ្ធែរមគនលឹះ ម្ែបខណឌ រពលរវលា

ផតល្់ការរណតុ ិរណាត ល្ជល្ើជោល្ការណ៍ និងនីត្ិវធីិកក់

ព័នធសប្ម្លរ់ការអនវុត្តកិចចល្ទធកមមសាធារណៈ

វគគរណដុ ិរណាដ ល្សដ ីពី នីត្ិវិធីអនុវត្តកិចចការ ល្ទធកមមសាធារណៈ ប្ត្ូវ

បានជរៀរចំែនូសាថ រ័នអនុវត្តល្ទធកមម/អងគភាពងវកិា ២០២២ - ២០២៥

ជល្ើកកមពស់ែំនាញប្គរ់ប្គងកិចចសនា

- កមមវិធីសិកាសប្ម្លរ់រណតុ ិរណាត ល្ែនំាញប្គរ់ប្គងការអនុវត្តកិចច

សនាល្ទធកមមសាធារណៈប្ត្ូវបានជរៀរចំ

- ជរៀរចំវគគរណតុ ិរណាត ល្ែនំាញប្គរ់ប្គងការអនុវត្តកិចចសនាល្ទធ

កមមសាធារណៈប្ត្ូវបានជរៀរចំ

២០២៥

ជល្ើកកមពស់ែំនាញសវនកមមកិចចល្ទធកមមសប្ម្លរ់

ប្ត្ួត្ពិនិត្យការអនវុត្តកិចចល្ទធកមមសាធារណៈ  

- កមមវិធីសិកាសប្ម្លរ់រណតុ ិរណាត ល្ែនំាញសវនកមមកិចចល្ទធកមម

ប្ត្ូវបានជរៀរចំ

- វគគរណតុ ិរណាត ល្ែំនាញសវនកមមកិចចល្ទធកមម ប្ត្ូវបានជរៀរចំ

២០២៥
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➢យនតការតាមដ្ឋនប្ត្ួត្ពិនិត្យ និងែំរុញការអនុវត្តជផនការសកមមភាព កប្មិត្រជចចកជទស៖ 

អគគនាយកដ្ឋា នល្ទធកមមសាធារណៈ ជាត្អួងគទទួល្រនាុកអនុវត្តផ្ទា ល្់

➢យនតការសប្មរសប្មួល្ កប្មិត្ប្រត្ិរត្តិការ៖

កនុងករណីចំបាច់ រដាជល្ខាធិការ ទទួល្រនាុកចន កសហវ.ជាអនកសប្មរសប្មួល្ ជាមួយអគគនាយកដ្ឋា ន ឬអងគភាព

កក់ព័នធ ជដើមបីែំរុញ និងជដ្ឋិប្សាយរញ្ហា ប្រឈម 

➢យនតការប្ត្ួត្ពិនិត្យ តាមដ្ឋន និងវាយត្ចមល៖

គណៈកម្លម ធិការដឹកនំាការងារជកទប្មង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ



៤. រសចែតីសននិដាា ន

▪ អ.គ.ហ.ជសន ើប្កុមការងាររជចចកជទស ពជនលឿនការជរៀរចំ និងរញ្ចរ់ជសចកតីប្កងចារ់សត ីពីល្ទធកមមសាធារណៈ

ឱ្យបានទាន់ជពល្ជវលា ។ (ជាសកមមភាពជរើកផលូវឱ្យសកមមភាពដចទជទៀត្)

▪ ជដើមបីសជប្មចចកខុវិស័យ ចនយុទធសាស្តសត  PPSRS 2019-2025 អ.គ.ហ.ជសន ើអគគនាយកដ្ឋា ន/អងគភាពកក់ព័នធ ពិនិត្យ

ល្ទធភាពកនុងការអនុវត្តជផនការសកមមភាពជដល្បានដ្ឋក់ជចញឱ្យចរ់សពវប្គរ់ មុនដំណាចឆ់្ន ំ ២០២៥ ។

▪ អ.គ.ហ.នឹងពប្ងឹងយនតការសប្មរសប្មួល្ តាមដ្ឋន និងវាយត្ចមលការអនុវត្តជផនការសកមមភាព PPSRS ជដល្ម្លន

ជចងកនុងឯកសារជផនការសកមមភាពសប្ម្លរ់អនវុត្ត PPSRS ជដើមបីពជនលឿនការអនុវត្តជផនការសកមមភាពជដល្បាន

កំណត្់កនុងជផនទីចងអុល្ផលូវ ។ 
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អភិម្ែរការករ ៤ ម្បការ របស់ម្ែសួងរសដ្ាែិចចនិងេិរញ្ញវត្ថុ

១. អនុវត្តការករម្បែបរដាយវធាជាា ជវីៈ និងរោរពម្ែរសីលធរ៌វធាជាា ជវីៈ

២. អនុវត្តការករជាម្ែរុ

៣. អនុវត្តការកររដាយម្បកាន់ខ្ជា ប់សាម រតី្បុររសែរម និងរោលការណ៍ម្បសិទ្ធភាពថវធាកា

៤. រិនម្តូ្វររើលរំលងែំេុសខលនួឯង
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សូរអរគុណ



ែផនŁរយុទċ⅜ūសŉ

តŪមង់ទិសនីតិវЋធីថŊី ″មŪបព័នċ FMISĈងំŪសОង

េលžធិŁរŢť នŪ О̋មŁរİរŪគប់ŪគងគេŪŌង
FMIS



ŌតិŁ

៤

៣ លទċផលទទួលģនពីŁរអនុវតŉនីតិវЋធីថŊី

១

២

សវ″

វឌΘនļព

ែផនŁរយុទċ⅜ūសŉតŪមង់ទិសនីតិវЋធីថŊី

៥ គំនូសបំŪពФញចំ₧យេŪł˝ ិចĆលទċ˝មŊ

៦ គំនូសបំŪពФញចំ₧យលទċ˝មŊេលЧសសិទċិ



១. សវ″

េýលបំណង
ែផនŁរយុទċ⅜ūសŉតŪមង់ទិសនីតិវЋធីអនុវតŉŁរİរ″មŪបព័នċ FMIS Ōនេýលបំណងចមġង តŪមង់ទិសនីតិវЋធីអនុវតŉ

ŁរİរĈងំΐយ″មŪបព័នċ FMIS ĵ˝់ព័នċនឹងŁរŪគប់ŪគងហិរŃňវត□О⅜ēរណៈ ែដល˝ំពុងអនុវតŉĈងំ Ė̋ОងនិងេŪłŪបព័នċបចĆОបġនĖ ឱŏ
េĉďនីតិវЋធីអនុវតŉŁរİរ″មŪបព័នċ FMIS ĈងំŪសОង េដЧមġីពŪងឹងនិងបេង ˛Чនបែន□មេទЬតនូវ តŌų ļព គណេនយŏļព Ūបសិទċļព

និងļពស័ ŉ̋ិសិទċិ Ė̋ОងŁរŪគប់ŪគងហិរŃňវត□О⅜ēរណៈ ¤

េýលេţ
១.ŁរŁត់តŪមឹមជំΉនៃននីតិវЋធីអនុវតŉŁរİរែដលេĝžងេŪłŪបព័នċ FMIS ĈងំŪសОង Ūសប″មនីតិវЋធីែបប

ឧតŉŌនុវតŉន៍ ែដល˝ំពុងអនុវតŉេĝŪបេទសេជЩនេលЩនĜĜេលЧ⅜˝លេŵ˝េŢយនឹងŪតСវ ˝ំណត់េថរេវŵ ចĤស់ŵស់
Ė̋ОងŁរអនុវតŉŁរİរេĝដំ₧˝់Łលនីមយួៗ ពីដំ₧˝់ŁលČប់េផŉЧមរហតូដល់ដំ₧˝់ŁលចុងេŪŁយៃននីតិវЋធីអនុវតŉ

Łរİរ ¤
២.ŁរŁត់បន□យឯ˝⅜រďŪ˝Ţស ែដលេŪបЧŪģស់េĝžងេŪłŪបព័នċ FMISďអតិបរŌ ឬĈងំŪសОង ¤

១



ŁរេបЧ˝ផŉល់េបЬវត℮ និងចំ₧យេលЧបនĀО˝បុគðលិ˝េផ℮ងៗ
ែដលŌនេýលរបប˝ ំណត់ចĤស់ŵស់់

Ūģ˝ ់បំ₧ច់ រដťមūនŉី រដťេលžធិŁរ

និងអនុរដťេលžធិŁរ

ŵភŁរទីŪបឹ˝⅝

ŵភŁរអĖ˝ជំនួយŁរ

េបЬវត℮មលូŢť ន

អĖ˝សŪŌល˝ូន

ឧបត□មĸនិវតŉជន

Ūģ˝់បំ₧ច់មុខİរ

បនĀО˝បុគðលិ˝េផ℮ងៗេទЬត

ឧបត□មĸដល់អĖ˝សំុឈប់ពីŁរİរ

˝ូនŌនΖយុČប់ពី២០ĂĖ ំចុះ

Ūģ˝់បំ₧ច់អĖ˝ Ė̋ОងបនĀО˝

េបЬវត℮មលូŢť ន បុគðលិ˝ďប់˝ ិចĆសនŜ

២. វឌΘនļព ៃនŁរអនុវតŉែផនŁរយុទċ⅜ūសŉតŪមង់ទិសនីតិវЋធីថŊី

ៃថųេŪបЧŪģស់ទឹ˝⅜∆ ត ែដលផðត់ផðង់េŢយរŢť ˝រទឹ˝សſ ័យយ័តŪ˝ Оង និង ⅜žរបស់ខųФន

េ⅜ហុ៊យៃŪបសណីយ៍ ែដលផŉល់េសǻេŢយៃŪបសណីយ៍˝មįОď

Ūģ˝ ់˝ៃŪមļĖ ˝ ់İរបរេទសďប់˝ ិចĆសនŜែដលŌនេýលŁរណ៍ពីŬជរŢť ភិģល 

Ūģ˝ ់ΖΉរបូ˝រណ៍សŪŌបŁ់រសិ˝⅝ និងŪ⅜វŪďវ˝ ĖОងŪបេទសែដលŌនេýលរបប˝ ំណត់ 

ល″ប័ŪតសŪŌប់ចំ₧យេលЧŁរបង់ពនċŗនយនŉŪបČំĂĖ ំ 

Łរចំ₧យទូĈត់Ūតង់ែដលŌនΉនិភ័យĈប

ៃថųេŪបЧŪģស់អគðិសនី ែដលផðត់ផðង់េŢយអគðិសនី˝មįОď និង ⅜žរបស់ខųФន

ៃថųŪបមលូសំŬម និងŁ˝សំណល់រЖង Ŭវ ែដលŌន˝ ិចĆសនŜ ឬ˝ ិចĆŪពមេŪពЭង 

េ⅜ហុ៊យទរូគមĜគមន៍ផðត់ផðង់េŢយŪ˝ Оមហុ៊នទរូគមĜគមន៍˝មįОď

ៃថųďវេសЬវេŅŬជ˝ ិចĆ ែដលផðត់ផðង់េŢយទីសŉ ីŁរគណៈរដťមūនŉី 

២.១. មុខសŔň ចំ₧យ

ឧបត□មĸដល់˝នូ˝ ំŪĵរបស់មūនŚីŬជŁរ 
២



ŁរេបЧ˝ផŉល់េបЬវត℮ និងចំ₧យេលЧបនĀО˝បុគðលិ˝េផ℮ងៗែដលŌនេýលរបប˝ ំណត់ចĤស់ŵស់់

២. វឌΘនļព ៃនŁរអនុវតŉែផនŁរយុទċ⅜ūសŉតŪមង់ទិសនីតិវЋធីថŊី (ត)
២.២. Ū˝សួង⅜□ ប័នចលូរួមអនុវតŉ

២០២០ ២០២១

Ū˝សួងចំននួ ៨
(រួមĈងំអងðļពថវЋŁΖ₧ប័˝េផĀរសិទċិេĝ▫Ė ˝់˝₧Ś ល) Ū˝សួង-⅜□ ប័នចំនួន ១៩

៣



ចំ₧យទĈូត់Ūតង់ែដលŌនΉនិភ័យĈប

២. វឌΘនļព ៃនŁរអនុវតŉែផនŁរយុទċ⅜ūសŉតŪមង់ទិសនីតិវЋធីថŊី (ត)
២.២. Ū˝សួង⅜□ ប័នចលូរួមអនុវតŉ

២០២០ ២០២១

Ū˝សួងេសដť˝ិចĆនិងហិរŃňវត□О
(រួមĈងំអងðļពថវЋŁΖ₧ប័˝េផĀរសិទċិេពញេលញ) Ū˝សួង-⅜□ ប័នចំនួន ១៩Ū˝សួង ៧

៤



q ŁរេបЧ˝ផŉល់េបЬវត℮ និងចំ₧យេលЧបនĀО˝បុគðលិ˝េផ℮ងៗ
q ចំ₧យទĈូត់Ūតង់ែដលŌនΉនិភ័យĈប

២. វឌΘនļព ៃនŁរអនុវតŉែផនŁរយុទċ⅜ūសŉតŪមង់ទិសនីតិវЋធីថŊី (ត)
២.៣. Ū˝សួង⅜□ ប័នែដលេĝេសសសល់

២០២២
Ū˝សួង-⅜□ ប័នចំនួន ១០

៥



៣. លទċផលទទួលģនពីŁរអនុវតŉ

នីតិវЋធីថŊី″មŪបព័នċ FMIS
នីតិវЋធីអនុវតŉŁរİរសŪŌប់ŁរេបЧ˝ផŉល់េបЬវត℮ ចំ₧យបនĀО˝បុគðលិ˝េផ℮ងៗែដលŌនេýលរបប
˝ ំណត់ចĤស់ŵស់ និង ចំ₧យទĈូត់Ūតង់ែដលŌនΉនិភ័យĈប ŪតСវģនŁត់តŪមឹមពីŁរអនុវតŉ
េĝ ៣០˝ែនųង ម˝Ūតឹមែត ១០˝ែនųង និង ពី ៥០ជំΉន ម˝Ūតឹម ១៣ជំΉន

ជំΉនៃនŁរអនុវតŉŌនល š̋ណៈ⅜មŃň ខųី េលЩន និង Ōនព័ត៌ŌនŪគប់Ūýន់ Ė̋ОងŁរ″មŢនអំពី
⅜□ នļពៃនŪបតិបតŉិŁរចំ₧យថវЋŁ េŢយេពលេវŵៃនŁរេរЬបចំ និង Łរអនុម័តេលЧŪបតិបតŉិ
Łរចំ₧យថវЋŁŪតСវģន˝ត់Ū″ Ė̋ОងŪបព័នċ FMIS

បŃęប់ŁរេរЬបចំនវូឯ˝⅜រ៖ លិខិតសំេណЧថវЋŁ, ΖណតŉិេបЧ˝Ūģ˝ ់, សŵ˝បŪត˝ត់Ū″ចំ₧យ
ថវЋŁ និងŪតФតពិនិតŏហិរŃňវត□О, ដីŁបេŃĆញΖណតŉិេបЧ˝Ūģ˝ ់, ដីŁបŃąСន និង ដីŁអមលិខិតយុតŉិ
Łរ េŢយឯ˝⅜រĈងំេនះ ΖចជំនសួģនេŢយព័ត៌ŌនែដលŌនេĝ Ė̋ОងŪបព័នċ FMIS

តអួងðចលូរមួេĝ˝ ĖОងនីតិវЋធីថŊីŌនចំនួនតិចďងមុនេŪចЧន

ŁរេធſЧសſ ័យŪបវតŉិ˝មŊទិនĖន័យរǻងŪបព័នċបេចĆ˝វЋទŜព័ត៌ŌនŪគប់ŪគងទិនĖន័យŪģ˝ ់េបЬវត℮
មūនŉីŬជŁរសុីវЋល និង Ūបព័នċ FMIS

មūនŉីអĖ˝េŪបЧŪģស់Ūបព័នċទទលួģនŁរបūŔą បŁរយល់ដឹង និង ŁរបណŉО ះប₧ŉ ល
បែន□មសŪŌប់ŁរអនុវតŉនីតិវЋធីថŊី

៦



៤. ែផនŁរយុទċ⅜ūសŉតŪមង់ទិស
នីតិវЋធីថŊី េĝជំΉនបĜĀ ប់

េŗង″មŁរសេŪមចរបស់▫Ė ˝ ់ដឹ˝Ĝេំĝ˝ ĖОង˝ ិចĆŪបជុំ
ŁលពីៃថĞទី ៩ ែខ មីĜ ĂĖ  ំ២០២២ សŉីពី 

ãŁរពិនិតŏេលЧវឌΘនļពŁរអនុវតŉគេŪŌង FMISå

១. អភិŪ˝ម
២. Łរ˝ ំណត់រжហូរŁរİរ

៧



៤. ែផនŁរយុទċ⅜ūសŉតŪមង់ទិសនីតិវЋធីថŊី េĝជំΉនបĜĀ ប់

v អភិŪ˝មទី១
ØŢ˝ ់ឱŏអនុវតŉនវូŪគប់មុខសŔň ចំ₧យ˝ ĖОងŪបព័នċ FMIS ĈងំŪសОង េŢយýŊ ននីតិវЋធីេĝžងេŪłŪបព័នċ េĝ
Ū˝សងួ-⅜□ ប័ន ែដលŌនអងðļពថវЋŁďΖ₧ប័˝េផĀរសិទċិេពញេលញĈងំអស់ និង ŌនŪបព័នċ FMIS
េŪបЧŪģស់ េŢយអនុវតŉេĝ˝ ĖОងĂĖ ំ ២០២២¤

Ø⅜□ ប័នែដលŌនអងðļពថវЋŁďΖ₧ប័˝េផĀរសិទċិេពញេលញĈងំអស់ ែដលŌនŪបព័នċ FMIS េŪបЧŪģស់

បចĆОបġនĖរមួŌន៖ 

- Ū˝សងួេសដť˝ ិចĆនិងហិរŃňវត□О (២២ អងðļពថវЋŁΖ₧ប័˝េផĀរសិទċិេពញេលញ + ៥ ថŊីបែន□ម)
- Ū˝សងួបរЋ⅜□ ន (៦ អងðļពថវЋŁΖ₧ប័˝េផĀរសិទċិេពញេលញ)

៨



៤. ែផនŁរយុទċ⅜ūសŉតŪមង់ទិសនីតិវЋធីថŊី េĝជំΉនបĜĀ ប់ (ត)

v អភិŪ˝មទី២
Ø Ţ˝់ឱŏអនុវតŉនូវមុខសŔň ចំ₧យែដលមិនŌនēĜចំ₧យ Ė̋ОងŪបព័នċ FMIS ĈងំŪសОង េŢយýŊ ននីតិវЋធីេĝžងេŪł

Ūបព័នċ េĝŪគប់Ū˝សងួ-⅜□ ប័ន (⅜˝លġងេĝŪ˝សងួ-⅜□ ប័ន ចំនួន ៨ មុន) និង អងðļពថវЋŁΖ₧ប័˝េផĀរសិទċិ េŢយ
អនុវតŉេĝ Ė̋ОងĂĖ ំ ២០២២ ¤

មុខសŔň ចំ₧យែដលមិនŌនēĜចំ₧យ៖
- ទĈូត់Ūតង់ (េŪłពីមុខសŔň ែដលģនŢ˝់ឱŏអនុវតŉរចួŬល់)
- ទĈូត់រជąេទយŏ
- ទĈូត់បុេរŪបĈន
- ទĈូត់ចំ₧យែដលេបЧ˝ផŚល់⅜ច់Ūģ˝់មុន

Ø Ţ˝់ឱŏអនុវតŉនូវមុខសŔň ចំ₧យែដលេĝេសសសល់ Ė̋ОងŪបព័នċ FMIS ĈងំŪសОង េŢយýŊ ននីតិវЋធីេĝžងេŪłŪបព័នċ
េĝŪគប់Ū˝សងួ-⅜□ ប័ន (េŢយ⅜˝លġងេĝŪ˝សងួ-⅜□ ប័ន ចំនួន ៨ មុន) និង អងðļពថវЋŁΖ₧ប័˝េផĀរសិទċិ

មុខសŔň ចំ₧យែដលŌនēĜចំ₧យďមុន៖
- ទĈូត់˝ិចĆលទċ̋ មŊ
- ទĈូត់ចំ₧យែដលŌនēĜចំ₧យមិនែមន˝ិចĆលទċ̋ មŊ

៩



៥. គំនូសបំŪពФញចំ₧យេŪł˝ ិចĆលទċ˝មŊ ˝ ĖОងŪបព័នċĈងំŪសОង (ģនŁត់តŪមឹម)

vែផĖ˝ΖណតŉិទĈូត់ (១៩ ជំΉន)2

EFT 
OBS

ធĜýរďតិ

Checker 
on OBS

Authorizer 
on OBS

អគð.រតĜýរďតិ

អĖ˝ŪតФតពិនិតŏ
មūនŉីជំĜញ

អĖ˝ŪតФតពិនិតŏ
ចុងេŪŁយ និងŁត់ពនċ

អĖ˝អនុម័ត 
និង Posting

អĖ˝េរЬបចំ
ŁរទូĈត់

អĖ˝អនុម័ត
ŁរទូĈត់

vសរុប˝ ĖОងŪបព័នċĈងំŪសОង ៣១ ជំΉន (ពីេដЧមរហតូដល់ទូĈត់)

អĖ˝ŪតФតពិនិតŏ
(FC)

ŁរЋŗល័យ
(FAD)

អĖ˝ŪតФតពិនិតŏហិរŃňវត□О

ŪបēនĜយ˝Ţť ន
(FAD)

អគð.រង

អគðĜយ˝

រដťេលžធិŁរ
ទទួលបនĀО˝អគð.ថវЋŁ

អនុឬរដťេលžធិŁរ
ទទួលបនĀО˝

រដťេលžធិŁរ
ŪបČំŁរ

▫Ė ˝់ដឹ˝Ĝំ

< ៣០០ ŵន

>= ៣០
០ ŵ
ន

>= ៣០០០ ŵន

រដťមūនŉី

vែផĖ˝ēĜចំ₧យ (១២ ជំΉន)
1

(១០)

(១២)(១១)
អគðេលžធិŁរŢť ន ៃន˝សហវ

អĖ˝បេង̨Чត អĖ˝ŪតФតពិនិតŏ អĖ˝អនុម័ត

អĖ˝ŪតФតពិនិតŏ
(FC)

ŁរЋŗល័យ
(FAD)

អĖ˝ŪតФតពិនិតŏហិរŃňវត□О

ŪបēនĜយ˝Ţť ន
(FAD)

អគð.រង

អគðĜយ˝

រដťេលžធិŁរ
ទទួលបនĀО˝អគð.ថវЋŁ

អនុឬរដťេលžធិŁរ
ទទួលបនĀО˝

រដťេលžធិŁរ
ŪបČំŁរ

▫Ė ˝់ដឹ˝Ĝំ

< ៣០០ ŵន

>= ៣
០០

 ŵ
ន

(១០)

(១២)>= ៣០០០ ŵន(១១)

រដťមūនŉី

អគðេលžធិŁរŢť ន ៃន˝សហវ

អĖ˝បេង̨Чត អĖ˝ŪតФតពិនិតŏ អĖ˝អនុម័ត

១០



៦. គំនូសបំŪពФញចំ₧យ˝ ិចĆលទċ˝មŊេលЧសសិទċិ˝ ĖОងŪបព័នċĈងំŪសОង (ģនŁត់តŪមឹម)

vែផĖ˝ēĜចំ₧យ (១២ ជំΉន)1

vែផĖ˝˝ ិចĆលទċ̋ មŊ (៨ ជំΉន)2

អĖ˝ŪតФតពិនិតŏ
(FC)

ŁរЋŗល័យ
(FAD)

អĖ˝ŪតФតពិនិតŏហិរŃňវត□О

ŪបēនĜយ˝Ţť ន
(FAD)

អគð.រង

អគðĜយ˝

រដťេលžធិŁរ
ទទួលបនĀО˝អគð.ថវЋŁ

អនុឬរដťេលžធិŁរ
ទទួលបនĀО˝

រដťេលžធិŁរ
ŪបČំŁរ

▫Ė ˝់ដឹ˝Ĝំ

< ៣០០ ŵន

>= ៣
០០

 ŵ
ន

(៩)

(១០) (១២)>= ៣០០០ ŵន>= ៨០០ ŵន (១១)

រដťមūនŉី

អគðេលžធិŁរŢť ន ៃន˝សហវ

អĖ˝បេង̨Чត អĖ˝ŪតФតពិនិតŏ អĖ˝អនុម័ត

អគð.លទċ̋ មŊ

អĖ˝ŪតФតពិនិតŏ ŪបēនŁរЋ. ŪបēនĜយ˝Ţť ន អគðĜយ˝រង អគðĜយ˝

អគðេលžធិŁរŢť ន ៃន˝សហវ

អĖ˝បេង̨Чត អĖ˝ŪតФតពិនិតŏ អĖ˝អនុម័ត

១១



៦. គំនូសបំŪពФញចំ₧យ˝ ិចĆលទċ˝មŊេលЧសសិទċិ˝ ĖОងŪបព័នċĈងំŪសОង (ត)

អĖ˝ŪតФតពិនិតŏ
មūនŉីជំĜញ

អគð.រតĜýរďតិ

អĖ˝ŪតФតពិនិតŏ
និងŁត់ពនċ

អĖ˝ŪតФតពិនិតŏ
ចុងេŪŁយ

អĖ˝អនុម័ត 
និង Posting

អĖ˝េរЬបចំ
ŁរទូĈត់

អĖ˝អនុម័ត
ŁរទូĈត់

EFT 
OBS

ធĜýរďតិ

Checker 
on OBS

Authorizer 
on OBS

vសរុប˝ ĖОងŪបព័នċĈងំŪសОង ៤០ ជំΉន (ពីេដЧមរហតូដល់ទĈូត់)

vែផĖ˝ΖណតŉិទĈូត់ (២០ ជំΉន)3

អĖ˝ŪតФតពិនិតŏ
(FC)

ŁរЋŗល័យ
(FAD)

អĖ˝ŪតФតពិនិតŏហិរŃňវត□О

ŪបēនĜយ˝Ţť ន
(FAD)

អគð.រង

អគðĜយ˝

រដťេលžធិŁរ
ទទួលបនĀО˝អគð.ថវЋŁ

អនុឬរដťេលžធិŁរ
ទទួលបនĀО˝

រដťេលžធិŁរ
ŪបČំŁរ

▫Ė ˝់ដឹ˝Ĝំ

< ៣០០ ŵន

>= ៣
០០

 ŵ
ន

(៩)

(១០) (១២)>= ៣០០០ ŵន>= ៨០០ ŵន (១១)

រដťមūនŉី

អគðេលžធិŁរŢť ន ៃន˝សហវ

អĖ˝បេង̨Чត អĖ˝ŪតФតពិនិតŏ អĖ˝អនុម័ត

១២



សូមអរគុណ!



 

 

 

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា 

គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  

 

 

របាយការណ៍ម្ត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្ម្ម្ៃកម្ាវិធី 

កកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង 

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពម្បចាំឆ្ន ាំ២០២១ 

 (សេចកតីម្ាង) 

 

 

 

សរៀបចាំសដ្ឋយ  

អគគសលខាធកិារដ្ឋា នគណៈកម្មា ធកិារដឹកនាំការងារ 

កកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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អកសរកាត្ ់

ADB Asian Development Bank  ធនាោរអភិវឌ្ឍៃអ៍ាេុី 

BSP Budget Strategic Plan កែៃការយុ្ទធសាស្តេតថវិកា (ែ.យ្.ថ) 

BSRS Budget System Reform Strategy យុ្ទធសាស្តេត នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវិកា 

CAP Consolidated Action Plan កែៃការេកម្មភាពរួម្ 

CoA Chart of Accounts បលង់រណទៃយ្យ 

DMFAS 
Debt management and financial 

analysis system 
ម្បព័ៃធវិភារហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងម្រប់ម្រងបំណលុ 

EFI Economics and Finance Institute  វិទស្ថសាថ ៃទេដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ (វ.េ.ហ.) 

GDICDM 
General Department of International 

Cooperation and Debt Management 

អរគនាយ្កោឋ ៃេហម្បត្ិបត្តិការអៃតរោត្ិ ៃិង

ម្រប់ម្រងបំណលុ (អ.េ.ប.) 

FMIS 
Financial Management Information 

System 

ម្បព័ៃធបទច្ចក វិទស្ថព័ត្៌មាៃេម្មាប់ការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

FMWG 
FMIS project Management Working 

Group 

ម្កុម្ការងារម្រប់ម្រងរទម្មាងម្បព័ៃធបទច្ចក វិទស្ថ

ព័ត្៌មាៃេម្មាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

ណៈ 

GDB General Department of Budget អរគនាយ្កោឋ ៃថវិកា (អ.ថ.) 

GDCE 
General Department of Customs 

and Excise 
អរគនាយ្កោឋ ៃរយ្ៃិងរោឋ ករកម្ពុោ (អ.រ.រ.) 

GDIA 
General Department of Internal 

Audit 
អរគនាយ្កោឋ ៃេវៃកម្មនែៃកែុង (អ.េ.ក.) 

GDNT 
General Department of National 

Treasury 
អរគនាយ្កោឋ ៃរត្នាោរោត្ិ (អ.រ. .) 

GDPP 
General Department of Public 

Procurement 
អរគនាយ្កោឋ ៃលទធកម្មសាធារណៈ 
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GDSNAF 
General Department of Sub-National 

Administration Finance  

អរគនាយ្កោឋ ៃហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិ 

(អ.ហ.ថ.) 

GDSPNR 
General Department of State 

Property and Non-Tax Revenue  

អរគនាយ្កោឋ ៃម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋ ៃិងចំ្ណូលមិ្ៃ

កម្ៃសារទពើពៃធ (អ.ទ.ច្.) 

GDT General Department of Taxation អរគនាយ្កោឋ ៃពៃធោរ (អ.ព.ដ្.) 

GDP 
General Department of Policy/ Gross 

Domestic Product 
ែលិត្ែលកែុងម្េុកេរុប (ែ.េ.េ.) 

GFS Government Financial Statistics េថ ិត្ិហិរញ្ញវត្ថុរោឋ ភិបាល 

GSC 

General Secretariat of Public 

Financial Management Reform 

Steering Committee  

អរគទលខាធិការោឋ ៃរណៈកមាម ធិការដឹ្កនំា

ការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

(អ.រ.ហ.) 

IMF International Monetary Fund មូ្លៃិធិរូបិយ្វត្ថុអៃតរោត្ិ 

LM Line ministry ម្កេួង សាថ ប័ៃ 

LCs Legal Council Secratariat ទលខាធិការោឋ ៃម្កុម្ម្បឹកាៃីត្ិកម្ម (ល.ក.ៃ.) 

MEF Ministry of Economy and Finance ម្កេួងទេដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ (កេហវ.) 

MTBF Medium-Term Budget Framework ម្កបខ្ណឌ ថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ 

MTFF Medium-Term Fiscal Framework ម្កបខ្ណឌ ហិរញ្ញវត្ថុរយ្ៈទពលម្ធយម្ 

NAA National Audit Authority អាោា ធរេវៃកម្មោត្ិ (អ.េ. .) 

NSDP National Strategic Development Plan កែៃការយ្ុទធសាស្តេតអភិវឌ្ឍៃ៍ោត្ិ 

PFM Public Financial Management ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

WB World Bank ធនាោរពិភពទោក 

PFMRC 
Public Financial Management 

Reform Commission 

រណៈកម្មការកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ 

សាធារណៈ (ក.ហ.េ.) 

PFMSC 
Public Financial Management 

Reform Steering Committee  

រណៈកមាម ធិការដឹ្កនំាការងារកកទម្ម្ង់ 

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

MoEYS 
Ministry of Edcation, Youth and 

Sport 
ម្កេួងអប់រំ យ្ុវ ៃ ៃិងកីឡា 
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EFMS 
Education Financial Management 

System 

ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុម្កេួងអប់រំ យ្ុវ ៃ 

ៃិងកីឡា  

PB Program Budgeting  ថវិកាកម្មវិធ ី 

NRMIS 
Non-tax Reveue Management 

Information System 

ម្បព័ៃធព័ត្៌មាៃវិទស្ថម្រប់ម្រងចំ្ណូលមិ្ៃកម្ៃ

សារទពើពៃធ 

SARMIS 
State Asset Register Management 

Information System 

ម្បព័ៃធបទច្ចកវិទស្ថម្រប់ម្រងសារទពើភណឌ ម្ទពយ

េម្បត្តិរដ្ឋ 
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ខ្ៃឹម្សារេសងេបម្បត្ិបត្តិ 

1> កែអកទលើបទពិទសាធៃ៍ោអៃតរោត្ិ ៃងិបទពិទសាធៃ៍ោវិ ាមាៃរបេ់កម្ពុោខ្លួៃឯងផ្ទៃ លក់ែុង      

រយ្ៈទពល ១៦ ែ្ ំចុ្ងទម្កាយ្ទៃោះ បងាា ញោ៉ា ងច្ាេ់ថ្ន “ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ

ម្បកបទោយ្ម្បេិទធភាព ៃងិេ័កតិេិទធភាព រឺោមូ្លោឋ ៃម្រោឹះដ្៏ចំបាច់្មិ្ៃអាច្ខ្វោះបាៃ

េម្មាប់ ំរញុការអភិវឌ្ឍម្បទទេោត្ិ, ការធានាៃូវកំទណើៃទេដ្ឋកិច្ចម្បកទោយ្ចី្រភាព ៃងិ

ការកាត្់បៃថយ្ភាពម្កីម្ក ោពិទេេការទលើកកម្ពេ់ការែតល់ទេវាសាធារណៈ ូៃម្ពោពលរដ្ឋ ។ 

កែុងសាម រត្ីទៃោះ រា រោឋ ភបិាលៃតី្ិកាលទី៦ នៃរដ្ឋេភា ទម្កាម្ការដឹ្កនំាម្បកបទោយ្

រត្ិបណឌ ិត្របេ់ េទម្តច្អរគម្ហាទេនាបត្ទីត្ទោ ហ ុន កេន នាយ្ករដ្ឋម្ស្តៃត ីនៃម្ពោះរាោណា-

ច្ម្កកម្ពុោ បាៃែតលអ់ាទិភាព ៃងិចត្់ទុកភាពរឹងមានំៃម្បពៃ័ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ រឺ

ោឆអឹងខ្ែង នៃការអៃុវត្តរទបៀបវារៈទោលៃទោបាយ្របេ់រា រោឋ ភបិាលកម្ពុោឱយេទម្ម្ច្

បាៃម្បកបទោយ្ទោរ ័យ្ ៃងិចី្រភាព ទដ្ើម្បីទឆលើយ្ត្បៃងឹការវិវឌ្ឍេងគម្ទេដ្ឋកិច្ច ម្បកប

ទោយ្ វភាព បរិោប័ៃែ ម្បេិទធភាព េ័កតិេិទធភាព ៃងិរណទៃយ្យភាព ។ 

2> កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ បាៃៃិងកំពុងកសាង ៃងិពម្ងឹងទលើមូ្លោឋ ៃ

ម្រឹោះនៃការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ រួម្មាៃ “ម្បពៃ័ធ ម្កបខ្ណឌ រត្ិយ្តុ្ត យ្ៃតការសាថ ប័ៃ 

ៃងិធៃធាៃម្ៃុេស” ។ បច្ចុបបៃែ, កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈេថតិ្កែងុ 

ដ្ណំាកក់ាលទ៣ី “ការែារភាា បថ់វកិាទៅៃងឹទោលៃទោបាយ្” កែងុទោលបំណងផ្ទល េ់បតូរោ ប

ទណត ើរ  ៗៃូវម្បពៃ័ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈកដ្លកែអកទលើធាត្ុចូ្ល ៃងិម្ ឈការ ទ ព្ ោះទៅោ

ម្បពៃ័ធកដ្លទផ្ទត ត្ទលើលទធែល ឬេមិ្ទធកម្ម ៃិងវិម្ ឈការ តាម្រយ្ៈការពម្ងឹង ៃិងពម្ងីកការ

អៃុវត្តកែៃការយ្ុទធសាស្តេតថវិកា ការអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធី ៃងិការអៃុវត្តអងគភាពថវិកា      ខ្

ណៈម្ត្ូវពម្ងឹងេមិ្ទធែលកដ្លេទម្ម្ច្បាៃកែុង ដំ្ណាកក់ាលទី១ ៃិងដំ្ណាកក់ាលទី២កៃលង

ទៅែងកដ្រ ។ ដំ្ណាកក់ាលទី៣ទៃោះម្ត្ូវបាៃបៃតអៃុវត្តពីរ ែ្ ំបកៃថម្ ទដ្ើម្បីបញ្ចប់ការងារទេេ

េល ់ ៃិងកសាងៃូវលកេខ្ណឌ ចំបាច់្ទាងំឡាយ្ ទដ្ើម្បឈីាៃទៅោកឱ់យអៃុវត្តម្បពៃ័ធថវិកា

ព័ត្៌មាៃេមិ្ទធកម្មកដ្លោរៃលឹោះកែុងការកសាង “វបបធម្េ៌ម្ទិធកម្ម” ។ កែុងៃ័យ្ទៃោះ, រណៈ-កមាម ធិ

ការដឹ្កនំាការងារកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ បាៃោក់ទច្ញកែៃការ

េកម្មភាពរួម្ បីបូកពីរ (CAP3+2) កដ្លមាៃរយ្ៈទពលពីរ ែ្ ំ (២០២១-២០២២) ទោយ្បាៃ

កកេម្ម្ួលរច្នាេម្ព័ៃធនៃកែៃការេកម្មភាពរួម្ ដំ្ណាក់កាលទី៣ ម្ពម្ទាងំផ្ទល េ់បដូរពីការទផ្ទត ត្ 

ទលើេកម្មភាពម្កោេមិ្ទធកម្មរៃលោឹះ េម្មាប់ោមូ្លោឋ ៃ កែងុការកសាងៃវូកែៃការេកម្មភាពរួម្ 
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ដ្ណំាកក់ាលទ ី ៤ “រណទៃយ្យភាពេម្ទិធកម្ម” កដ្លរំពងឹថ្នៃឹងម្ត្ូវចប់ទែតើម្ពី្ ែ ំ ២០២៣ 

ដ្ល់្ ែ ំ ២០២៧។ 

3> ទោលបំណងនៃការទរៀបចំ្របាយ្ការណ៍ម្ត្ួត្ពៃិតិ្យ ៃិងវាយ្ត្នម្លកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ៃិងវឌ្ឍៃភាពម្បចំ ែ្ ំ២០២១ ទដ្ើម្បីែតល់ោធាត្ុចូ្លេម្មាប់ការទរៀបចំ្

កែៃការេកម្មភាពរួម្ ដំ្ណាក់កាលទី៤។ 

4> ទៅ ែ្ ំ ២០២១, កែងុកម្ម្តិ្ទោលបំណងនៃម្កបខ្ណឌ កែៃការេកម្មភាពរួម្ ែ្ ំ២០២១         

េូច្នាករេមិ្ទធកម្មរៃលោឹះទម្ោងចំ្ៃៃួ៤២ េទម្ម្ច្បាៃចំ្ៃៃួ២៦, មិ្ៃទាៃ់េទម្ម្ច្បាៃតាម្

ទោលទៅចំ្ៃៃួ ១៤ ៃងិពុមំាៃព័ត្ម៌ាៃបញ្ជា ក់ចំ្ៃៃួ ២។ 

រចនេម្ព័នធ 

េូចនករ 

េម្ិទធកម្ា 

(សម្ោង) 

េូចនករេសម្ម្ចបាន 

ម្បត្ង 

(េសម្ម្ចបានតាម្សោល

សៅ) 

ម្កហម្ 

(ម្ិនទាន់េសម្ម្ចបាន

តាម្សោសៅ) 

កែែកទី ១ ៧ ៦ ១ 

កែែកទី ២ ៩ ៧ ២ 

កែែកទី ៣1 ១០ ៨ ១ 

កែែកទី ៤2 ៨ ១ ៦ 

កែែកទី ៥ ៨ ៥ ៣ 

េកម្មភាពេរុប ៤២ ២៦ ១៤ 

5> កែុងកម្ម្ិត្ច្ទងាា ម្េកម្មភាព នៃម្កបខ្ណឌ កែៃការេកម្មភាពរួម្ ែ្ ំ២០២១ េូច្នាករេមិ្ទធ-

កម្មរៃលឹោះទម្ោងចំ្ៃៃួ១១៣ េទម្ម្ច្ចំ្ៃៃួ៦០, មិ្ៃទាៃេ់ទម្ម្ច្បាៃចំ្ៃៃួ៣១ ៃងិពុំមាៃ

ព័ត្ម៌ាៃទពញទលញកែងុការវាយ្ត្នម្លចំ្ៃៃួ១៧ ។ 

                                           

1 កែែទ៣ី៖ េរ.៧ ពុំទទួលបាៃពត័្ម៌ាៃ 

2 កែែកទ៤ី៖ េរ៨ ពុអំៃុវត្ត 
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រចនេម្ព័នធ 

ចាំនួនេចូនករ 

េម្ិទធកម្ា 

(សម្ោង) 

េចូនករេសម្ម្ចបាន 

ម្បត្ង 

(េសម្ម្ចបានតាម្

សោលសៅ) 

ម្កហម្ 

(ម្ិនទាន់េសម្ម្ច

បានតាម្សោសៅ) 

កែែកទី ១3
 ២៣ ១១ ៩ 

កែែកទី ២ ២៦ ២០ ៦ 

កែែកទី ៣4
 ២៩ ២២ ២ 

កែែកទី ៤5
 ១៧ ៨ ៥ 

កែែកទី ៥6
 ១៨ ៧ ៨ 

េកម្មភាពេរុប ១១៣ ៦២ ៣១ 

6> អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កេហវ. បាៃទម្ោងេកម្មភាពេរុបចំ្ៃៃួ ២៦៧  ទោយ្កែងុទនាោះ

េកម្មភាពេទម្ម្ច្បាៃតាម្ទោលទៅមាៃចំ្ៃៃួ២១០  ទេម ើៃងឹម្បមាណ ៧៨,៦៥%  ៃងិពុំ

េទម្ម្ច្តាម្ទោលទៅមាៃចំ្ៃៃួ ៥៧ ទេម ើៃឹងម្បមាណ ២១,៣៥ % ។  រឯឯម្កេួង សាថ ប័ៃបាៃ

ទម្ោងេកម្មភាពេរុបចំ្ៃៃួ៧៧៩  ទោយ្កែងុទនាោះេកម្មភាពេទម្ម្ច្បាៃតាម្ទោលទៅមាៃ

ចំ្ៃៃួ ៦០២ ទេម ើៃឹងម្បមាណ ៧៧,២៧% ៃងិពុំេទម្ម្ច្តាម្ទោលទៅមាៃចំ្ៃៃួ ១៧៧  ទេម ើ

ៃងឹម្បមាណ ២២,៧៣ % ។ 

ក ន្កទី១ “ការបនតពម្ងឹងភាពសជឿទុកចិត្តម្នថវកិា” 

7> ការអៃុវត្តទោលៃទោបាយ្ហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (Fiscal policy)៖ ភាពទ ឿទុកចិ្ត្តនៃថវិកា

ទៅកត្រកាភាពធៃ់ ទោយ្បៃតពម្ងងឹការម្រប់ម្រងការម្បមូ្លចំ្ណូល (តាម្រយ្ៈទំទៃើបកម្មរដ្ឋ-

បាលចំ្ណូល ៃងិទោលៃទោបាយ្ពៃធ) ៃងិការពម្ងងឹទលើម្បេិទធភាពចំ្ណាយ្។ 

                                           

3 កែែកទ១ី មាៃេូច្នាករច្ៃំៃួ ៣ ពុំទទួលបាៃពត័្ម៌ាៃទពញទលញ ។ 
4 កែែកទ៣ី មាៃេចូ្នាករច្ៃំៃួ ៥ ពុំទទួលបាៃពត័្ម៌ាៃទពញទលញ ។ 
5 កែែកទ៤ី មាៃេូច្នាករច្ៃំៃួ ៤ ពុំទទួលបាៃពត័្ម៌ាៃទពញទលញ ។ 
6 កែែកទ៥ី មាៃេូច្នាករច្ៃំៃួ ៣ ពុំទទួលបាៃពត័្ម៌ាៃទពញទលញ ។ 



 

xi 

8> ចំ្ទ ោះការពម្ងឹងការម្រប់ម្រង ៃងិអៃុវត្តកែៃការម្បមូ្លចំ្ណូលថវិការដ្ឋ ែ្ ំ២០២១ (ចំ្ណូល

ច្រៃត+មូ្លធៃកែុងម្បទទេ) េទម្ម្ច្បាៃ ២២ ១៥៥ ២០៨ ោៃទរៀល ឬទេម ើៃងឹ 

១០៤,៤៩% នៃច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុ កែងុទនាោះច្ំណូលច្រៃតេទម្ម្ច្បាៃ ២២ ០៩៨ ៣២៦ ោៃ

ទរៀល ឬទេម ើ ១០៥,៣២% នៃច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុ ៃងិចំ្ណូលមូ្លធៃកែងុម្បទទេេទម្ម្ច្បាៃ  

៥៦ ៨៨២ ោៃទរៀល ឬទេម ើ ២៥,៧១% នៃច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថ ុ។ 

- ចំ្ទ ោះចំ្ណូលសារទពើពៃធថ្នែ កោ់ត្ិេទម្ម្ច្បាៃ ១៨ ៣៨០ ០៧៤ ោៃទរៀល ឬទេម ើ 

១០៤,៩១% នៃច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុ កែងុទនាោះអរគនាយ្កោឋ ៃពៃធោរ (អ.ព.ដ្.) េទម្ម្ច្បាៃ   

៩ ២៣៩ ០៥៣ ោៃទរៀល ឬទេម ើ ១១៥,១៤% នៃច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុ ៃិង អ.រ.រ. េទម្ម្ច្

បាៃ ៩ ១៤១ ០២១ ោៃទរៀល ឬទេម ើ ៩៦,២៦% នៃច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

- ការម្បមូ្លចំ្ណូលមិ្ៃកម្ៃសារទពើពៃធថ្នែ ក់ោត្ិេទម្ម្ច្បាៃ ១ ៧២១ ៨៧២ ោៃទរៀល 

ឬទេម ើ ៧៨,៧៧% នៃច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថ ុ។ 

- ចំ្កណកការអៃុវត្តចំ្ណូលថវិកាថ្នែ ក់រដ្ឋបាលរា ធាៃ ីទខ្ត្ត7 េទម្ម្ច្បាៃ ១ ៩៩៦ ៣៨០

ោៃទរៀល ឬទេម ើៃឹង ១៥៦,៣៨% នៃច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថ ុកែងុទនាោះ ចំ្ណូលសារទពើពៃធេទម្ម្ច្

បាៃ ១ ៧៦៧ ១៨៧ោៃទរៀល ឬទេម ើៃងឹ ១៦៨,២៥% នៃច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុ ៃងិចំ្ណូលមិ្ៃ

កម្ៃសារទពើពៃធេទម្ម្ច្បាៃ ២២៩ ១៩៣  ោៃទរៀល ឬទេម ើៃងឹ ១០១,២៧% នៃច្ាប់

ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

9> ការអៃុវត្តថវិការដ្ឋេរុប ែ្ ំ២០២១ (ទិៃែៃយ័្បទណាត ោះអាេៃែ) េទម្ម្ច្បាៃ ២៧ ៤២៥ ០៥៧ 

ោៃទរៀល ឬទេម ើ ៩៥,៣៦% នៃច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុ (ម្បេិៃទបើទធៀបៃងឹថវិកាបនាៃ ប់ពីទធវើវិចរណ-

កម្មចំ្ណាយ្ការអៃុវត្តថវិកា ែ្ ំ២០២១េទម្ម្ច្បាៃ ៩៨,៧៩%)។ រឯឯការចំ្ណាយ្ម្បចំ     

ចប់ពីម្ត្មីាេទី២ ដ្ល់ម្ត្មីាេទី៤ មាៃភាពយ្តឺ្ោងទោលទៅ កដ្លបាៃកំណត្់កែងុកម្មវិធី

កកទម្ម្ង់ (ទោលទៅ ត្.ម្ ១=១៥%, ត្.ម្ ២=៤៥%,  ត្.ម្ ៣=៦៧% ៃិង ត្.ម្ ៤=

៩៦%) ។ ចំ្កណកឯ, ចំ្ណាយ្ថវិកាតាម្ម្បទភទ (ទោលទៅកំណត្់មិ្ៃម្ត្ូវត្ិច្ោង ៩៨% 

េម្មាប់ទបៀវត្ស ៩៥%េម្មាប់ទំៃិញ/ទេវា ៃងិ ៨៥% េម្មាប់មូ្លធៃ)េទម្ម្ច្បាៃ (១) 

ទបៀវត្សេទម្ម្ច្បាៃ ៩៦,០៦% នៃច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុ, ទំៃញិ/ទេវាេទម្ម្ច្បាៃ ៩៥,១៨%នៃ

                                           

7 ត្ទួលខ្ច្ំណូលថវកិារដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ខិាងទលើ ោត្ទួលខ្ថវិការា ធាៃី-ទខ្ត្ត ៃិងខ្ណឌ  ។ 
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ច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុ (ប៉ាុកៃតទបើទធៀបៃងឹថវិកាទម្កាយ្វិចរណកម្មចំ្ណាយ្េទម្ម្ច្បាៃ ១០៦,៦១%) 

ៃងិចំ្ណាយ្មូ្លធៃេទម្ម្ច្បាៃ ៩២,២៤% នៃច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថ ុ។  

ក ន្កទ២ី “ការបនតពម្ងឹងគណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ” 

10> រទម្មាង FMIS ម្ត្ូវបាៃទរៀបចំ្ ៃងិោកឱ់យអៃុវត្ត ហំាៃទី១ ទៅ ែ្ ំ២០១៤ ៃងិ ហំាៃទី២ 

ទៅ ែ្ ំ២០១៧ ។     មុ្ខ្ងារេែូល ៃិងចំ្ណាត្ថ់្នែ ក់ថវិកាម្ត្ូវបាៃោក់បញ្ចូលកែងុ FMIS ោបៃត

បនាៃ ប់ម្េបតាម្ ំហាៃយ្ុទធសាស្តេត នៃម្បពៃ័ធ ។ ម្រប់ម្កេួង  សាថ ប័ៃ, ម្ៃៃីរទេដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ 

រា ធាៃ ីទខ្ត្ត ៃងិរត្នាោររា ធាៃ ីទខ្ត្តបាៃោក់ឱយទម្បើម្បាេ់ FMIS ។ ែ្ ំ២០២១ មាៃអែក

ទម្បើម្បាេ់េរុប ១ ៩៤២នាក ់ៃងិការោឋ ៃចំ្ៃៃួ ១ ៥០០។ កែៃការពម្ងីការអៃុវត្តរទម្មាង 

FMIS  ហំាៃទី៣ ែ្ ំ២០២១-២០២៥ មាៃវិសាលភាពម្របដ្ណដ ប់ការពម្ងីកការអៃុវត្តទលើ

មុ្ខ្ងារេែូលទៅរដ្ឋបាលរា ធាៃី ទខ្ត្ត ទាំង២៥, ម្ៃៃីរ ំនាញអាទិភាពទៅទូទាំងម្បទទេ, 

អងគភាពថវិកាអាណាប័កទែៃរេិទធិទពញទលញទៅថ្នែ ក់កណាដ ល រួម្ទាងំថ្នែ ក់មូ្លោឋ ៃថមីៗ បកៃថម្

ទទៀត្ ៃងិម្រឹោះសាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋបាល, ការពម្ងីកការអៃុវត្តមុ្ខ្ងារទរៀបចំ្កែៃការថវិកា ៃងិ

មុ្ខ្ងារ ក់ពៃ័ធៃងឹកិច្ចលទធកម្ម ៃងិការម្រប់ម្រងកិច្ចេៃស្ថទៅម្រប់ម្កេួង សាថ ប័ៃ ៃិងអងគភាព

ទៅថ្នែ ក់មូ្លោឋ ៃ, ៃិងការរតិ្រូរទរៀបចំ្ ៃិងអភិវឌ្ឍបកៃថម្ទលើមុ្ខ្ងារម្រប់ម្រងម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋ 

ៃងិម្រប់ម្រងេៃែិធិទៅកែុង FMIS ។ 

11> មុ្ខ្ងារថមីចំ្ៃៃួពីរ រួម្មាៃ មុ្ខ្ងារទរៀបចំ្កែៃការថវិកា ៃងិមុ្ខ្ងារលទធកម្មទពញទលញម្ត្ូវ
បាៃោក់ឱយអៃុវត្តសាកលបងទៅ ែ្ ំ២០២១ ។ មុ្ខ្ងារទរៀបចំ្កែៃការថវិកាម្ត្ូវបាៃោកឱ់យ 

អៃុវត្តទៅ កេហវ., ៃងិម្កេួងកិច្ចការនារឯ រឯឯមុ្ខ្ងារលទធកម្ម ទៅ កេហវ., ម្កេួងកចិ្ចការ

នារឯ ៃិងម្កេួងពត័្ម៌ាៃ ។ 

12> ៃតី្ិវិធីអៃុវត្តការងារថមតីាម្ម្បពៃ័ធ FMIS ទលើការទូទាត្់ចំ្ណាយ្ទបៀវត្ស ៃិងចំ្ណាយ្ទូទាត្់

ម្ត្ង ់ កដ្លមាៃហាៃភិ័យ្កែុងកម្មិ្ត្ៃីមួ្យ្ម្ត្ូវបាៃោក់ឲ្យអៃុវត្តោែលូវការទៅម្កេួង សាថ ប័ៃ 

ចំ្ៃៃួ ២៧ ទហើយ្ម្កេួង សាថ ប័ៃចំ្ៃៃួ ១០ ទែសងទទៀត្ កដ្លមាៃៃតី្ិវិធីទោយ្កែក ម្ត្ូវបាៃ

ៃងិេិកាអំពៃីតី្ិវិធីរួច្រាល ់ ៃងិោក ់ៃូរបាយ្ការណ៍េិកាឆលងការេទម្ម្ច្កែងុកម្ម្តិ្ថ្នែ ក់

ដឹ្កនំា FMWG ។ ទោយ្កែក ៃិត្ិវិធធីានាចំ្ណាយ្ៃិងទូទាត្់ចំ្ណាយ្ទែសងទទៀត្ម្ត្ូវបាៃទធវើ

ការេិកា ៃងិទរៀបចំ្ទេច្កតមី្ ងលហំរូៃីត្ិវិធអីៃុវត្តការងារថមីតាម្ម្បពៃ័ធ FMIS កដ្លមាៃ

ហាៃភិយ័្កម្ម្តិ្ទី១ ៃងិកម្ម្តិ្ទី២ ទៅកែងុម្កបខ្ណឌ  កេហវ. ។ 
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13> ម្បពៃ័ធបទច្ចកវិទស្ថព័ត្ម៌ាៃេម្មាប់ការម្រប់ម្រងទិៃែៃយ័្បញ្ាសីារទពើភណឌ ម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋ 

(SARMIS) ម្ត្ូវបាៃែតួច្ទែតើម្ទែើងចប់ពី្ ែ ំ២០១៦ ម្ក កែងុទោលបំណងម្ត្ួត្ពៃិតិ្យ តាម្ោៃ 

កត្់ម្តា ៃងិម្រប់ម្រងម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋ តាម្ម្កេួង សាថ ប័ៃ, អងគភាពទម្បើម្បាេ់ ៃិងអងគភាពកាៃ់

កាប់ម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋឱយមាៃម្បេិទធភាពខ្ពេ់ ។ ទៅ ែ្ ំ២០២១ ម្កេួង សាថ ប័ៃម្ត្ូវបាៃោក់ឱយ

ទម្បើម្បាេ់ម្បពៃ័ធ SARMIS ប៉ាុកៃតមិ្ៃទាៃរ់លៃូទៅទែើយ្ទោយ្កងវោះធៃធាៃម្ៃុេស ៃងិេមាា រៈ ។ 

ក ន្កទី៣ “ការ្ារភាជ បថ់វិកាសៅនឹងសោលនសោបាយ” 

14> ការអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធីម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្តម្រប់ម្កេួង សាថ ប័ៃ ែ្ ំ២០១៥-២០១៨ ៃងិម្រប់

រដ្ឋបាលរា ធាៃ ីទខ្ត្ត្ ែ ំ២០១៧-២០២១ ។ 

15> ទៅ ែ្ ំ២០២១ អងគភាពថវិកាមាៃចំ្ៃៃួេរុប ៩២៦ កដ្លកែងុទនាោះរដ្ឋបាលកណាត លមាៃចំ្ៃៃួ 

៣២៣ ៃងិថ្នែ ក់មូ្លោឋ ៃ (ម្ៃៃីរ ំនាញរា ធាៃ ី ទខ្ត្ត)ចំ្ៃៃួ ៦០៣ ។ េម្មាប់ថ្នែ កក់ណាត ល 

អងគភាពថវិកាចំ្ៃៃួ ៣២៣ កែងុទនាោះ អងគភាពថវិកាោអាណាប័កទែៃរេិទធិមាៃចំ្ៃៃួ ៨៣ ៃងិ

មិ្ៃទាៃទ់ែៃរេិទធិ ២៤០ ៃងិេម្មាប់ថ្នែ ក់មូ្លោឋ ៃម្រប់អងគភាពថវិកាោអាណាប័កទែៃរេិទធិ

ចំ្ៃៃួ ៦៨៦ ។ ទៃៃឹម្ៃងឹទៃោះ, ម្កេួង សាថ ប័ៃចំ្ៃៃួ ៣ បាៃៃងិកពំុងទរៀបចំ្បទងាើត្អងគភាព

ថវិកា កែុងទនាោះរួម្មាៃ៖ ម្កេួងម្ហានែៃ, ម្កេួងមុ្ខ្ងារសាធារណៈ ៃងិម្កុម្ម្បឹកាអភិវឌ្ឍ

កម្ពុោ ។ េម្មាប់ថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិ៖ រដ្ឋបាលរា ធាៃី ទខ្ត្ត មាៃកត្មួ្យ្អងគភាពថវិកានៃរដ្ឋ-    

បាលរា ធាៃ ីទខ្ត្តៃីមួ្យ្ៗ ទហើយ្ខ្ណឌ ចំ្ណោុះរដ្ឋបាលភែំទពញ ៃឹងម្ត្ូវបទងាើត្ោអងគភាពថវិកា 

ទោយ្ទហត្ថុ្នខ្ណឌ ចំ្ណោុះរដ្ឋបាលភែំទពញមាៃទាងំធៃធាៃហិរញ្ញវត្ថុ ៃងិម្ៃុេសម្រប់ម្ោៃ់ ។ 

16> កែអកទលើឯកសារ MTBF ចំ្ណាយ្ច្រៃត ៃិងចំ្ណាយ្មូ្លធៃម្ត្ូវបាៃទធវើេមាហរណកម្មថវិកា

ចូ្លកែុងកម្មវិធីកែអកទលើពតិាៃថវិកាេម្មាប់ថវិកាកម្មវិធីេម្មាប់ម្កេួងចំ្ៃៃួ ៤ រួម្មាៃ៖ 

ម្កេួងអភិវឌ្ឍៃ ៍ៃបទ, ម្កេួងសាធារណការ ៃងិដឹ្ក ញ្ាូៃ, ម្កេួងធៃធាៃទឹកៃិង        

ឧត្ៃុិយ្ម្ ៃងិម្កេួងអប់រំ យ្ុវ ៃ ៃងិកឡីាកែអកទលើពតិាៃថវិកាអៃុវត្តទពញទលញ ទហើយ្

ម្កេួងចំ្ៃៃួ៥ទទៀត្ បាៃៃិងកំពងុអៃុវត្តសាកលបងរួម្មាៃ៖ ម្កេួងេុខាភបិាល, ម្កេួង

កេិកម្ម រកុាេ ម្បមាញ ់ ៃិងទៃសាទ, ម្កេួងម្ហានែៃ, ម្កេួងនម្បេណីយ្៍ ៃងិទូររម្នារម្ៃ ៍

ៃងិ ម្កេួងការងារ ៃងិបណដុ ោះបណាដ ល វិោា  ីវៈ។ 
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17> រមាល ត្នៃការទរៀបចំ្កែៃការយ្ទុធសាស្តេតថវិកា ៃិងរទម្មាងថវិកាម្បចំ ែ្ ំ មាៃភាពម្បទេើរទែើង

ទោយ្កែុង ែ្ ំ២០២១ ទៃោះ រមឺាៃរមាល ត្ម្ត្ឹម្កត្ ៩,៨% ប៉ាុទណាណ ោះ ។ រឯឯការត្ម្ម្ឹម្កែៃការយ្ុទធ-

សាស្តេតថវិការដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិ រវាងរដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទខ្ត្ត ោមួ្យ្ៃឹងថវិកាម្ៃៃីរ នំាញ 

ក៏កពំុងមាៃវឌ្ឍៃភាព ប៉ាុកៃតរណុភាព ៃងិភាពទាៃទ់ពលទវោ ចំបាច់្ម្ត្ូវពម្ងឹងបកៃថម្ទទៀត្ ។ 

18> បកៃថម្ពីទៃោះ, ច្ាប់េត ីពីភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋ ៃងិឯក ៃម្ត្ូវបាៃអៃុម័្ត្ ៃងិោក់ឱយអៃុវត្ត 

បនាៃ ប់ម្កៃឹងឈាៃទៅទរៀបចំ្បញ្ចប់ទេច្កតីម្ ងអៃមុ្កតឹ្យេត ពីីការោកឱ់យអៃុវត្តៃតី្ិវិធីម្បត្បិត្តិ

រួម្ (SOP) េម្មាប់ទរៀបចំ្ ៃងិម្រប់ម្រងរទម្មាងវិៃិទោរសាធារណៈតាម្យ្ៃតការ PPP ម្ត្ូវ

បាៃៃងិកពំុងទរៀបចំ្។  SOPទៃោះមាៃចំ្ៃៃួ ៣ភារ កែងុទនាោះ ភារ១ អំពីទោលៃទោបាយ្ៃងិ

ៃតី្ិវិធី SOP, ភារ២ អំពីទោលការណ៍កណនំាចំ្ៃៃួ៧ ៃិងភារ៣ អំពៃីតី្ិកិច្ចលទធកម្ម។ 

ក ន្កទី៤ “ការសម្ត្ៀម្ខ្ៃនួេម្ម្មប់ជាំហានបនា ប់” 

19> កែុងកែែកការទម្ត្ៀម្ខ្លួៃេម្មាប់ ហំាៃបនាៃ ប់,  កេហវ. បាៃបញ្ចប់ការទរៀបចំ្លិខ្ិត្បទោឋ ៃ

រត្ិយ្តុ្តិេំខាៃ់ៗ រួម្មាៃ៖ 

- ការទរៀបច្ចំ្ាបេ់ដ ពីមី្បពៃ័ធហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (ថម)ី៖ រណៈកម្មធិការពៃិិត្យទេច្កតី

ម្ ងបឋម្នៃវិទសាធៃកម្មច្ាប់េត ីពីម្បពៃ័ធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (ថមី) េទម្ម្ច្បាៃ ០២

 ំពកូ, េរុប ៤៦មាម្តា ៃិងម្ប ុំម្កុម្ការងារបទច្ចកទទេទី ១ ពៃិិត្យទេច្កតីម្ ងបឋម្ 

េទម្ម្ច្បាៃ ០៤ ពំូក, េរបុ ៨៨មាម្តា។ កាលបរិច្ឆទបញ្ចប់ការទរៀបចំ្ច្ាប់េត ីពី

ម្បពៃ័ធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (ថមី) ម្ត្ូវកកេម្ម្លួកាលបរិទច្ឆទកំណត្់ ទោយ្ៃងឹម្ត្ូវ

បញ្ាូៃទៅរណៈរដ្ឋម្ស្តៃតីពៃិិត្យៃិងអៃុម័្ត្ទៅម្ត្ីមាេទី៣ ែ្ ំ២០២២ ៃិងបញ្ាូៃទៅសាថ

ប័ៃៃីត្ិបបញ្ញត្តិទៅម្ត្មីាេទី៤ ែ្ ំ២០២២ ។ 

- ការកកេម្ម្ួលអៃមុ្កតឹ្យទលខ្ ៨១ អៃម្ក.បក៖ បាៃបញ្ចប់ការពិភាកាម្ត្ឹម្កម្ម្ិត្ អ.ថ 

ៃិងបាៃបញ្ាូៃទៅ ំនាញការបារាងំ ទដ្ើម្បែីតលធ់ាត្ុចូ្ល ៃិងទម្ត្ៀម្ពិភាកាអៃតរអរគ-

នាយ្កោឋ ៃ ៃងិោក់បញ្ចូលោមួ្យ្ទេច្កតីម្ ងកកេម្មួ្លអៃមុ្កតឹ្យទលខ្ ៨២ អៃម្ក.

បក ។ ការកកេម្ម្ួលអៃុម្កឹត្យទលខ្ ៨២ អៃម្ក.បក ៖ បាៃពៃិិត្យៃិងកកេម្ម្ួលទែើង

 វិញោបទណត ើរៗ ទលើទេច្កតីម្ ងអៃមុ្កតឹ្យទលខ្៨២ ទោយ្កែអកទលើសាម រត្នីៃកិច្ចម្ប ុំ

កម្មិ្ត្ថ្នែ ក់ដឹ្កនំាទលើទេច្កតីម្ ងច្ាប់េត ីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (ថមី)។ អៃុម្កតឹ្យ
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ទាងំពីរៃឹងរួម្បញ្ចូលោែ ទៅម្ត្មីាេទី៣, ោក់ ៃូថ្នែ ក់ដឹ្កនំា កេហវ. ទៅម្ត្ីមាេទី៤ 

ែ្ ំ២០២២ ៃិងបញ្ាូៃទៅរណៈរដ្ឋម្ស្តៃតីទៅម្ត្ីមាេទី១ ែ្ ំ២០២៣ ។ 

ក ន្កទ៥ី “ការោាំម្ទកម្ាវិធីកកទម្ម្ង់ម្បកបសដ្ឋយសជាគជយ័និងចីរភាព” 

20> ការទលើកកម្ពេ់ការច្លូរួម្កិច្ចការកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ កដ្លឆលុោះបញ្ជច ងំ

តាម្រយ្ៈការទរៀបចំ្ការទរៀបចំ្កែៃការេកម្មភាព (GDAP3/MAP3) ៃិងរាយ្ការណ៍អំពីវឌ្ឍៃ-

ភាពោម្បចំបងាា ញអំពកីារច្លូរួម្ ឆៃៃៈ ៃងិការទទួលខ្េុម្ត្ូវកែងុការងារកកទម្ម្ង់បាៃទាៃ់

ទពលទវោទម្ច្ើៃ ។ ប៉ាុកៃតការពម្ងងឹយ្ៃតការនែៃកែងុម្កុម្ការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈទៅតាម្ម្កេួង សាថ ប័ៃ រមួ្មាៃទាងំអងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កេហវ. ចំបាច់្ម្ត្ូវពម្ងឹង

ការេម្ម្បេម្ម្លួ ៃងិម្ត្ួត្ពៃិតិ្យតាម្ោៃ ។ 

21> ម្បពៃ័ធទលើកទឹកចិ្ត្តេម្មាប់ម្កមុ្ការងារកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ៖ មូ្លៃធិិ 

PFMRP ែ្ ំ២០២១ទៃោះ បាៃែដល ់ៃូម្កុម្ការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

ទៅតាម្ម្កេួង សាថ ប័ៃ ចំ្ៃៃួ ៣៥០ រូប ឬទេម ើៃងឹទឹកម្បាកេ់រុបម្បមាណ២ ៥២៦ ោៃទរៀល 

ៃងិចំ្ទ ោះការែតលម់្បាក់ឧបត្ថម្ាមុ្ខាង ៃូម្កមុ្ការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ

នៃអងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កេហវ. មាៃចំ្ៃៃួ ៤៨៩ នាក ់ ទេម ើៃឹងទឹកម្បាក់េរុបម្បមាណ ៤ 

៩១០ ោៃទរៀល, ៃិងម្ៃៃីរ េហវ. រា ធាៃី ទខ្ត្ត ៥០ នាក់ ទេម ើៃងឹទឹកម្បាក់េរុបម្បមាណ 

៣១៥ ោៃទរៀល ។ 

22> កែៃការយ្ុទធសាស្តេតកសាង ៃងិអភិវឌ្ឍេម្ត្ថភាពកែងុម្កបខ្ណឌ កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ហរិញ្ញវត្ថសុា-

ធារណៈ ម្ត្ូវបាៃអៃុម័្ត្ទោយ្ ឯកឧត្តម្អគគបណឌ ិត្េភាចរយ ឧបនយករដាម្ន្តនត ី តាម្

ចំ្ណារចុ្ោះនថៃទី ៤ កខ្ ត្ោុ ែ្ ំ២០២១ ទលើលខិ្ិត្ទលខ្ ៣៨៣ េហវ/អរហ ។ ទៃៃមឹ្ៃងឹ

ទៃោះ, វេហ. បាៃបញ្ចប់ការទរៀបចំ្ឯកសារទេសនាទាៃេតពីីរុណវុឌ្ឍិម្ស្តៃតីម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ ទដ្ើម្បីោមូ្លោឋ ៃេម្មាប់ទរៀបចំ្បទោឋ ៃរត្ិយ្តុ្ត កដ្លោឧបករណ៍េម្មាប់

កំណត្់រុណវុឌ្ឍិម្ស្តៃតី កដ្លៃងឹកាៃ់មុ្ខ្ងារ ឬ ទទួលបៃៃុកការងារទលើការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថ ុ

សាធារណៈ ទៅតាម្ម្កេួង សាថ ប័ៃ ម្ៃៃីរអងគភាព នំាញ ក់ពៃ័ធ ៃិងរដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ ិ។ 

ការ ត្លស់ោបលរ់បេ់ម្ដគូអភិវឌ្ឍន ៍

− លទធែលបឋម្នៃការវាយ្ត្នម្លច្ណំាយ្សាធារណៈ 
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23> អ.រ.ហ. បាៃេហការោមួ្យ្ធនាោរពភិពទោក ទធវើការវាយ្ត្នម្លចំ្ណាយ្សារធារណៈទាងំ

ទៅរដ្ឋបាលថ្នែ ក់ោត្ិ ៃងិរដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិ កែងុទនាោះធនាោរពភិពទោកបាៃបញ្ចប់ការ

ទរៀបចំ្របាយ្ការណ៍បឋម្ចំ្ណាយ្សាធារណៈ  របេ់ម្កេួងកេិកម្ម រុកាេ ម្បមាញ ់ៃងិទៃសាទ 

ៃងិរដ្ឋបាលទខ្ត្តម្ពោះេីហៃុ ។ 

24> លទធែលវាយ្ត្នម្លច្ណំាយ្សាធារណៈ នៃម្កេួងកេិកម្ម រកុាេ ម្បមាញ ់ ៃងិទៃសាទ ៖ លទធ-

ែលបឋម្ោរួម្បាៃបងាា ញថ្ន មាៃចំ្ណចុ្ចំ្ៃៃួ ៥ កដ្លម្កេួងកេិកម្ម រកុាេ ម្បមាញ ់ៃងិទៃសាទ 

ម្ត្ូវការពម្ងងឹបកៃថម្ កែុងទនាោះរួម្មាៃ៖ ការពម្ងឹងការែារភាា ប់កែៃការយ្ុទធសាស្តេតថវិកាោមួ្យ្

ថវិកាម្បចំ ែ្ ំ, ការពម្ងងឹការចូ្លរួម្កែុងការកំណត្់អាទិភាព ថវិកាវិៃិទោរទោយ្ការេម្ម្ប

េម្ម្ួលកាៃ់កត្ទូោយ្កែងុ វិេ័យ្ ក់ពៃ័ធៃងឹរទម្មាងវិៃិទោរហិរញ្ញបបទាៃពមី្បភពខាងទម្ៅ, 

ការទធវើសាម្ញ្ញកម្ម ៃងិទំទៃើបកម្មមា៉ា ម្ទីេេមិ្ទធកម្ម, ការពម្ងឹងការធានាចំ្ណាយ្ ៃិងកែៃការ

េម្មាប់កិច្ចលទធកម្មឱយទាៃ់ទពលទវោ, ៃងិការពម្ងឹងម្កបខ្ណឌ ម្ត្ួត្ពៃិតិ្យ ។ 

25> លទធែលវាយ្ត្នម្លច្ណំាយ្សាធារណៈ នៃទខ្ត្តម្ពោះេីហៃ៖ុ លទធែលបឋម្នៃការវាយ្ត្នម្ល

បាៃបងាា ញថ្ន ទៅរដ្ឋបាល ទខ្ត្ត ៖ េម្ត្ថភាពនៃការទរៀបចំ្កែៃការយ្ុទធសាស្តេតថវិកា ៃិងថវិកា

ម្បចំ ែ្ ំ ទៅមាៃកម្មិ្ត្, មាៃរមាល ត្ខ្ពេ់រវាងការអៃុវត្តថវិកា ៃងិកែៃការ (ការពស្ថករចំ្ណូល

ទាបទធៀបៃងឹការអៃុវត្ត ៃងិេំទណើបកៃថម្ឥណទាៃថវិកាមាៃកម្មិ្ត្ខ្ពេ់), េំទណើេម្មាប់

ការបកៃថម្ឥណទាៃថវិកាមាៃភាពយ្តឺ្ោ៉ា វ, ដំ្ទណើការធានាចំ្ណាយ្ ៃងិកិច្ចលទធកម្មម្ត្ូវការ

ទពលទវោយ្រូ, ៃងិដំ្ទណើរការទរៀបចំ្ការទទួលទំៃញិ ៃងិការទូទាត្់ម្ត្ូវការរយ្ៈទពលយ្រូ ។ 

េម្មាប់រដ្ឋបាលម្កុងម្េុក៖ ការទែៃរមុ្ខ្ងារចំ្ៃៃួ ៥៥ មុ្ខ្ងារ ទៅរដ្ឋបាលម្កងុ ម្េុក ។ ប៉ាុកៃត 

រដ្ឋបាលម្កុង ម្េុក ទទួលបាៃថវិកាត្ិច្បំែតុ្ ៃិងមិ្ៃមាៃការទែៃរថវិកា ទៅតាម្មុ្ខ្ងារទាងំ 

៥៥ ។ េម្មាប់រដ្ឋបាលឃុំ េងាា ត្់ ៖ េម្ត្ថភាពម្ស្តៃតីបទច្ចកទទេទៅមាៃកម្ម្ិត្ កដ្លនំាឱយ

មាៃការពៃស្ថរទពលកែងុការទរៀបចំ្ឯកសាររទម្មាង, ត្មាល ភាព ៃងិដំ្ទណើការកិច្ចលទធកម្ម ។ 

26> លទធែលខាងទលើោលទធែលបឋម្ប៉ាុទណាណ ោះ ធនាោរពិភពទោកៃឹងេហការបកៃថម្ទទៀត្ោ

មួ្យ្ អ.រ.ហ. ោពិទេេម្កេួងកេិកម្ម រុកាេ ម្បមាញ់ ៃិងទៃសាទ ៃិងរដ្ឋបាលទខ្ត្តម្ពោះេីហៃុ 

ទដ្ើម្បីពិភាកា ៃិងទធវើេុពលភាពបកៃថម្ទៅទលើរបករំទហើញខាងទលើទៃោះ ។ របាយ្ការណ៍បនាៃ ប់

ពីមាៃការពិទម្ោោះយ្ល់បកៃថម្ោមួ្យ្ភារី កដ្លមាៃការ ក់ពៃ័ធៃងឹម្ត្ូវរាយ្ការណ៍លម្អតិ្ទៅ

កែុងកិច្ចម្ប ុំម្ត្តួ្ពៃិតិ្យម្បចំ ែ្ ំ២០២១ ទៅនថៃទី២៣ កខ្មី្នា ែ្ ំ២០២២ ខាងមុ្ខ្ ។ 



 

xvii 

− លទធែលបឋម្នៃការវាយ្ត្នម្លម្បេិទធភាពនៃការអៃវុត្តម្បពៃ័ធ FMIS   

27> អ.រ.ហ. បាៃេហការោមួ្យ្ម្លូៃិធិរូបិយ្វត្ថអុៃតរោត្ ិ (IMF) ទធវើការវាយ្នម្លការអៃុវត្ត

ម្បពៃ័ធ FMIS  ហំាៃទី១  ហំាៃទី២ ទដ្ើម្បីឆលុោះបញ្ជច ងំកែុង ហំាៃទី៣ ។ លទធែលបឋម្ោរួម្

បងាា ញថ្ន កែៃការពម្ងកីម្បពៃ័ធ FMIS  ហំាៃទី១ ៃងិ ហំាៃទី២ ទទួលបាៃទោរ យ័្ ។  

មុ្ខ្ងារនៃម្បពៃ័ធ FMIS ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយទម្បើម្បាេ់ ប៉ាុកៃតពុទំាៃ់ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តទពញទលញទៅ

ទែើយ្ ោពិទេេការទាញអត្ថម្បទោ ៃ៍ោអត្ិបរមាពមី្បពៃ័ធ FMIS ។ របាយ្ការណ៍របេ់ 

IMF បាៃែតល់ោអៃសុាេៃត៍្ម្ម្ង់ទិេ ទដ្ើម្បីពម្ងងឹការអៃុវត្តឱយបាៃទពញទលញៃវូមុ្ខ្ងារ

នៃម្បពៃ័ធ FMIS, ការត្ម្ម្ង់ទិេៃតី្ិវិធីអៃុវត្តការងារ (Business Process Streamlining), 

ការែលិត្របាយ្ការណ៍, ការទធវើេនាធ ៃកម្មោមួ្យ្ម្បពៃ័ធទែសងៗ, ៃងិការពម្ងឹងអភបិាលកិច្ច 

ៃងិការម្រប់ម្រងការផ្ទល េ់បតូរ។ 

បចច័យសលើម្បព័នធម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

− លទធែលនៃការវាយ្ត្នម្ល PEFA ថ្នែ កោ់ត្ ិ

28> ការវាយ្ត្នម្លម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្ត្ូវបាៃទម្បើម្បាេ់ម្កបខ្ណឌ  PEFA កដ្លធាល ប់បាៃ

ទម្បើម្បាេ់េម្មាប់ ការវាយ្ត្នម្លម្បពៃ័ធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ចំ្ៃៃួ ៣ ទលើករួច្ម្កទហើយ្រទឺៅ

ែ្ ំ២០១០, ២០១៥ ៃងិ ែ្ ំ២០២១ ។ 

29> បច្ច័យ្ទលើម្បពៃ័ធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈទៃោះ រឺទធវើការទម្បៀបទធៀបទលើលទធែលទាងំ ៣ ទលើក ៃងិ

ទាញការេៃែោិឋ ៃទលើលទធែលវាយ្ត្នម្លោកម្ម្ិត្មា៉ា ម្ក ូ កែុងទនាោះរួម្មាៃ៖ (១)  វិៃយ័្ថវិកា, 

(២) ម្បេិទធភាពវិភា ៃ៍ថវិកា ៃងិ (៣) េ័កតិេិទធភាពការែតល់ទេវាសាធារណៈ ។ 

30> របករំទហើយ្ពីការវាយ្ត្នម្ល PEFA ែ្ ំ២០២១ កដ្លទម្បើម្បាេ់ម្កបខ្ណឌ  PEFA ែ្ ំ២០១១ 

បងាា ញថ្នមាៃការកកលម្អ កែងុម្បពៃ័ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈរបេ់កម្ពុោ កដ្លឆលុោះបញ្ជច ងំ

តាម្រយ្ៈការទកើៃទែើងពៃិៃុនៃេូច្នារកេមិ្ទធកម្ម  (PIs) ចំ្ៃៃួ ១០ កែុងទនាោះរួម្មាៃ ៖  PI-2, 

PI-6, PI-7, PI-10, PI-13, PI-14, PI19, PI-21, PI-23 ៃងិ PI-25 រឯឯ PI-3 ទទួលបាៃ

ពៃិៃុទាបទោយ្សារមាៃរមាល ត្ខ្ពេ់រវាងកែៃការ ៃិងលទធែលម្បមូ្លចំ្ណូលចប់ពី្ ែ ំ២០១៧, 

២០១៨ ៃិង២០១៩ ។ អ.រ.ហ.បាៃៃិងកំពងុទរៀបចំ្ម្កបខ្ណឌ វាយ្ត្នម្លម្បពៃ័ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញ-

វត្ថុសាធារណៈ នៃម្កេួង សាថ ប័ៃ (កពំុងេថ តិ្ទេច្កតីម្ ង) ទោយ្ៃឹងសាកលបងវាយ្ត្នម្ល ែ្ ំ

២០២២ ទៃោះ ។ 
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− លទធែលនៃការវាយ្ត្នម្ល PEFA ថ្នែ កទ់ម្កាម្ោត្ ិ

31> អ.រ.ហ. បាៃទរៀបចំ្ទេច្កតីម្ ងបឋម្ ៃិងម្ប ុពំិទម្ោោះទោបល់ទៅនថៃទី០៥ កខ្ធែ ូ ែ្ ំ២០១៩ 

ទោយ្ទម្បើម្បាេ់ទិៃែៃយ័្ ែ្ ំ២០១៦, ២០១៧, ៃិង២០១៨ ។ អ.រ.ហ. បាៃទធវើបច្ចុបបៃែរបាយ្-

ការណ៍ទោយ្ទម្បើម្បាេ់ទិៃែៃយ័្ ែ្ ំ២០១៨, ២០១៩ ៃិង២០២១ ម្េបតាម្ម្កបខ្័ណឌ ទោល-

ការណ៍វាយ្ត្នម្ល PEFA ថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិ្ ែ ំ២០២០ ។ របាយ្ការណ៍ទៃោះ ម្ត្ូវបាៃទរៀបចំ្ោទេច្កតី-

ម្ ង ៃងិបាៃទែាើ ៃូេមា ិកម្កុម្ការងារ, នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ ៍ ៃងិទលខាធកិាោឋ ៃ PEFA ទដ្ើម្បី    

ពៃិិត្យ ៃិងែតលទ់ោបល ់។ បច្ចុបបៃែ, អ.រ.ហ. បាៃៃងិកពំុងកកេម្ម្លួកដ្លទទួលបាៃធាត្ចូុ្ល

បកៃថម្ពីម្រប់អងគភាព ៃិងទម្ោងបញ្ចប់កែុងម្ត្មីាេទី១ ែ្ ំ២០២២ ទៃោះ ។ 

32> កែអកទលើលទធែលនៃការម្ត្ួត្ពៃិតិ្យតាម្ោៃវឌ្ឍៃភាព ែ្ ំ២០២១, រណៈកមាម ធកិារដឹ្កនំា

ការងារកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (រ.ហ.េ.)ទធវើការវាយ្ត្នម្ល ៃិងេៃែោិឋ ៃ

ោរួម្នៃការអៃុវត្តម្រប់កែែក នៃកែៃេកម្មភាពរួម្ ដ្ណំាកក់ាលទី៣ ដូ្ច្ខាងទម្កាម្៖ 

 ថវកិាទៅកត្មាៃភាពទ ឿទកុច្តិ្ត រទឺៅកត្រកាបាៃោសារវៃតទោយ្រកាបាៃៃូវភាពរឹងមាងំ 

ការម្បមូ្លចំ្ណូល, អៃបុាត្បំណលុសាធារណៈទៅមាៃកម្ម្ិត្ទាប, លុបបំណាយ្កកេៃោះ 

ៃងិការអៃុវត្តថវិកាខិ្ត្ទៅរកទោលទៅ ។ 

 បទុរលកេណៈេំខាៃ់ៗ  នៃរណទៃយ្យភាពហរិញ្ញវត្ថុម្ត្ូវបាៃៃងិកពំុងកសាង ៃងិបៃតពម្ងឹង

បកៃថម្ ទដ្ើម្បធីានារណទៃយ្យភាព ៃិងម្បពៃ័ធម្ត្ួត្ពៃិតិ្យនែៃកែុង តាម្រយ្ៈការោកឱ់យអៃុវត្ត

ម្បពៃ័ធ FMIS, ការ ំរុញការអៃុវត្តៃីត្ិវិធកីារងារថមតីាម្ម្បពៃ័ធ ៃិងបទងាើៃកម្ម្ិត្េវយ័្ម្បវត្ត-ិ

កម្ម ៃងិេុម្កឹត្ភាពនៃការែលតិ្របាយ្ការណ៍ ៃងិភាពទាៃ់ទពលនៃការទរៀបចំ្របាយ្-

ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ ម្ពម្ទាងំម្ត្ូវបាៃពម្ងឹងៃងិពម្ងកីវិសាលភាព ទាងំកែុងទិដ្ឋភាពនៃការ  

អៃុវត្តចំ្ណាត្ថ់្នែ ក់ថវិកា ៃិងកែងុទិដ្ឋភាពនៃការម្របដ្ណត ប់ទលើសាថ ប័ៃ ៃិងភាែ ក់ងារចំ្ណាយ្

របេ់រា រោឋ ភបិាលឱយម្េបតាម្េតងោ់អៃតរោត្ិ ទដ្ើម្បីទធវើឱយម្បទេើរទែើងៃូវការម្រប់ម្រង

ថវិកា ៃងិរំហរូសាច់្ម្បាក់ ។ 

 ម្កបខ្ណឌ ថវកិាកម្មវធិមី្ត្ូវបាៃទរៀបចំ្ ពម្ងឹង ៃិងពម្ងីកការអៃុវត្តទាងំថ្នែ ក់ោត្ិ ៃងិថ្នែ ក់

ទម្កាម្ោត្ិ ោមួ្យ្ការទរៀបចំ្ៃងិអៃុវត្តសាកលបងម្កបខ្ណឌ ថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ ទោយ្

បញ្ចូលការកំណត្់ពោិៃចំ្ណាយ្ ៃិងកបងកច្កធាៃធាៃថវិកាបទម្ម្ើឱយទោលបំណងទោល-



 

xix 

ៃទោបាយ្របេ់ម្កេួង សាថ ប័ៃ កដ្លោឧបករណ៍េំខាៃ់េម្មាប់ែារភាា ប់ថវិកាទៅៃងឹ

ទោលៃទោបាយ្របេ់រា រោឋ ភិបាល ។ 

 បទុរលកេណៈេំខាៃ់ៗ  នៃរណទៃយ្យភាពេម្ទិធកម្មម្ត្ូវបាៃៃងិកពំុងទរៀបចំ្ោបទណត ើរ ប៉ាកុៃត

េថ ិត្កែងុដំ្ណាកក់ាលបឋម្ទៅទែើយ្។ កែងុៃ័យ្ទៃោះ បុទរលកេណៈេំខាៃ់ៗម្ត្ូវបាៃកណំត្ ់

ៃងិបញ្ចូលកែងុកែៃការេកម្មភាពដំ្ណាកក់ាលអៃតរកាលទ ព្ ោះទៅដំ្ណាកក់ាលទី៤ ។ 

 េម្ត្ថភាពម្ស្តៃតនីៃម្កេួង សាថ បៃ័កែងុការម្របម់្រងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈម្ត្ូវបាៃពម្ងងឹោ ប

ទណត ើរៗ ៃិងកម្ម្ិត្នៃការយ្លដឹ់្ង ៃិងការចូ្លរួម្អៃុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញ

វត្ថមុាៃការទកើៃទែើងោលោំប់ ។ 

33> ការវាយ្ត្នម្ល PEFA ទាងំថ្នែ ក់ោត្ិ ៃងិថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ ិ បាៃែតល់ោលទធែលទោល/បនាៃ ត្់ 

មូ្លោឋ ៃ (Baseline) អពំសីាថ ៃភាពនៃម្បពៃ័ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈទៅកម្ពុោ ទដ្ើម្បី 

ែតល់ោធាត្ុចូ្លេម្មាប់ទរៀបចំ្ម្កបខ្ណឌ កែៃការេកម្មភាព តាម្រយ្ៈការកំណត្់ការោឋ ៃ 

អាទិភាព ទដ្ើម្បីទោោះម្សាយ្ោដំ្ណាក់កាលៗ ទដ្ើម្បីឈាៃទៅេទម្ម្ច្ឱយបាៃច្កេុវិេ័យ្ ៃងិ

ទបេកកម្មនៃកម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ៃងិទោលការណ៍ ០៣ រួម្មាៃ 

បូរណភាពនៃការទោរពវិៃ័យ្ថវិកា, ម្បេិទធភាពនៃថវិកា ទាងំកែុងកែែកវិភា ៃ៍ ទាងំកែងុកែែក

ម្បត្ិបត្តិការ, ៃិងេ័កតិេិទធភាពនៃការែតល់ទេវាសាធារណៈ។ 
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១. សេចកតសី ត្ ើម្ 

១.១. ទិដាភាពទូសៅ ម្នកម្ាវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

1> កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ម្ត្ូវបាៃម្បកាេោកឱ់យអៃុវត្តោែលូវការទម្កាម្អធិបត្ភីាពដ៏្

ខ្ពង់ខ្ពេ់របេ់ េទម្តច្អរគម្ហាទេនាបត្ទីត្ទោ ហ ុន កេន នាយ្ករដ្ឋម្ស្តៃតនីៃម្ពោះរាោណាច្ម្កកម្ពុោ នានថៃទី

០៥ កខ្ធែូ ែ្ ំ២០០៤ កែុងទោលបំណងកកកម្បោ ហំាៃៗ ៃវូម្បពៃ័ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈកម្ពុោ ទ ព្ ោះ

ទៅឧត្តមាៃុវត្តៃអ៍ៃតរោត្ិ ទោយ្ម្បកាៃយ់្កអភិម្កម្ោទខ្ឿៃ ៃងិកបងកច្កោ ៤ ដំ្ណាកក់ាល ។ 

2> ដំ្ណាក់កាលទី១ “ភាពទ ឿទុកចិ្ត្តនៃថវិកា”  កដ្លអៃុវត្តចប់ពី ែ្ ំ២០០៤ ដ្ល់ ែ្ ំ២០០៨ បាៃបញ្ចប់ៃូវ

សាថ ៃភាពកងវោះសាច់្ម្បាក់ដ៏្រុានំរ៉ៃ ម្កោអត្ិទរកសាច់្ម្បាក់ តាម្រយ្ៈការលុបបំបាត្់ទាងំម្េុងៃវូបំណលុកកេៃោះ 

ទៅរត្នាោរោត្ិ កដ្លោទហត្ុទធវើឱយរា រោឋ ភបិាលកម្ពុោ ទោោះម្សាយ្បាៃៃូវការទបើកម្បាក់ទបៀវត្សទទៀងទាត្ ់ៃងិ

ទាៃ់ទពលទវោ  ៃូម្ស្តៃតរីា ការ ។ ការបទងាើត្រណៃីទទាលទៅរត្នាោរោត្ិកដ្លោការម្បមូ្លែដុំរណៃីទាងំអេ់

របេ់រា រោឋ ភបិាល បាៃកាល យ្ោមូ្លោឋ ៃដ៏្េំខាៃ់េម្មាប់ទបាោះ ហំាៃទៅរកដំ្ណាក់កាលទី២ ។ 

3> ដ្ណំាកក់ាលទ២ី “បៃតពម្ងងឹរណទៃយ្យភាពហរិញ្ញវត្ថុ” កដ្លម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តពី្ ែ ំ២០០៩ ដ្ល់្ ែ ំ២០១៥ ទោយ្

មាៃការកកលម្អោទម្ច្ើៃទលើៃតី្ិវិធីអៃុវត្តថវិកា ោពិទេេ ការោកឱ់យអៃវុត្តមាត្កិាថវិកាថម ីៃងិបលងរ់ណទៃយ្យថម ី

ម្ពម្ទាងំការោកឱ់យដំ្ទណើរការៃូវម្បពៃ័ធ FMIS ។ 

4> ដ្ណំាកក់ាលទ៣ី “ការែារភាា បថ់វកិាទៅៃងឹទោលៃទោបាយ្”
 
ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តចប់ពី្ ែ ំ២០១៦ រហូត្ដ្ល់្ ែ ំ

២០២០ កែុងទោលបំណងផ្ទល េ់បតូរោបទណត ើរៗ ៃូវម្បពៃ័ធម្រប់ម្រងកដ្លកែអកទលើធាត្ុចូ្ល ៃងិម្ ឈការ ទ ព្ ោះទៅ

ោម្បព័ៃធកដ្លទផ្ទត ត្ទលើលទធែល ឬេមិ្ទធកម្ម ៃងិវិម្ ឈការ តាម្រយ្ៈការពម្ងឹង ៃងិពម្ងកីការអៃុវត្តកែៃការ

យ្ុទធសាស្តេតថវិកា ការអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធី ៃងិការអៃុវត្តអងគភាពថវិកា រួម្ទាងំការអៃុវត្តដំ្ណាកក់ាលទី១ ៃងិទី

២កៃលងម្ក ។ ដំ្ណាក់កាលទី៣ទៃោះម្ត្ូវបាៃពៃស្ថរទពលពរី ែ្ ំ ទដ្ើម្បីបញ្ចប់ការងារទេេេលក់ែុងចបត់ាំងពី

ដំ្ណាក់កាលទី១, ទី២ ៃិងទី៣ ។ ដំ្ណាក់កាលអៃដរកាលទ ព្ ោះទៅដំ្ណាកក់ាលទី ៤ មាៃទោលទៅេំខាៃ់

ទ ព្ ោះទៅកសាងៃូវលកេខ្ណឌ ចំបាច់្ទាងំឡាយ្ទដ្ើម្បឈីាៃទៅោក់ឱយអៃុវត្តម្បពៃ័ធថវិកាពត័្៌មាៃេមិ្ទធកម្មកដ្ល

ោរៃលឹោះកែុងការកសាង “វបបធម៌្េមិ្ទធកម្ម” កែុងម្កបខ្ណឌ រោឋ ភបិាលទាងំមូ្ល ។ កែៃការេកម្មភាពរួម្ បីបូក

ពីរ មាៃរយ្ៈទពលពីរ ែ្ ំ ( ែ្ ំ២០២១-២០២២) ទហើយ្ម្ត្ូវបាៃទរៀបចំ្ទោយ្ពៃិតិ្យទែើង វិញៃូវរច្នាេម្ពៃ័ធនៃ

កែៃការេកម្មភាពរួម្-ដំ្ណាក់កាលទី៣ ទាងំទោលបំណង ៃិងច្ទងាា ម្េកម្មភាព ម្ពម្ទាងំផ្ទល េ់បដូរពកីារទផ្ទត ត្

ទលើេកម្មភាពម្កោេមិ្ទធកម្មរៃលោឹះ េម្មាប់ោមូ្លោឋ ៃ កែុងការកសាងៃូវកែៃការេកម្មភាពរួម្ ដំ្ណាក់-

កាលទី ៤ ទៅកែងុ ែ្ ំ ២០២៣ ដ្ល់្ ែ ំ ២០២៧ ។ 

5> ដ្ណំាកក់ាលទ៤ី “រណទៃយ្យភាពេម្ទិធកម្ម” ទម្ោងអៃុវត្តចប់ពី្ ែ ំ២០២៣ ដ្ល់្ ែ ំ២០២៧ ។ យ្ុទធសាស្តេត  នៃ

ការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវិកា ែ្ ំ២០១៨-២០២៥ បាៃកំណត្់ទិេទៅកកទម្ម្ង់ម្បពៃ័ធថវិកាទ ព្ ោះទៅម្បពៃ័ធថវិកា

េមិ្ទធកម្មកែុងម្៉ាូកដ្លោ “ថវិកាពត័្៌មាៃេមិ្ទធកម្ម” ។ យ្ទុធសាស្តេត ទៃោះ បាៃរកាទុកទោលបំណងទដ្ើម្នៃការ

អៃុត្តថវិកាកម្មវិធីទពញទលញ មាៃៃយ័្ថ្ន ទម្បើម្បាេ់កម្មវិធីោឧបករណ៍ទដ្ើម្បីែារភាា ប់ថវិកាទៅៃងឹទោល-

ៃទោបាយ្ឱយបាៃទៅ ែ្ ំ២០២០ ទហើយ្បនាៃ ប់ពីទនាោះ ៃងឹចប់ទែតើម្ឈាៃទៅអៃុវត្តថវិកាេមិ្ទធកម្ម ចប់ពី្ ែ ំ
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២០២២ ត្ទៅទោយ្ពម្ងងឹោបទណត ើរៗៃវូព័ត្ម៌ាៃេមិ្ទធកម្ម/លទធែល ៃងិរណទៃយ្យភាព ទដ្ើម្បមីាៃទពល

ទវោម្រប់ម្ោៃ់កែងុការទម្ត្ៀម្ខ្លួៃេម្មាប់អៃុវត្តថវិកាេមិ្ទធកម្មទពញទលញទៅ ែ្ ំ២០២៥ ។ 

តារាងទី 1៖ ការកម្បម្បលួម្កបខ្ណឌ កែៃការេកម្មភាពរួម្ ដំ្ណាកក់ាលទី២, ៣ ៃងិ ៣បូក២ 

រច្នាេម្ពៃ័ធ CAP CAP2 CAP2 New 
CAP3 

2016-2020 

CAP3 

2017-2020 

CAP3 

2018-2020 

CAP 

3+2 (2021) 

កែែក ៣ ៤ ៥ ៥ ៥ ៥ 

ទោលបំណង ១៤ ១៦ ២១ ២១ ២១ ១៩ 

ច្ទងាា ម្េកម្មភាព ៦២ ៧១ ៦៨ ៦៩ ៦៨ ៥៩ 

១.២. សាថ នភាពសេដាកិចច 

6> បនាៃ ប់ពីកំទណើៃទេដ្ឋកិច្ចរឹងមាោំប់ៗោែ  ោង ២ ទេសវត្សរ៍, កម្ពុោបាៃចកទច្ញពីម្បទទេចំ្ណូលទាបទៅោ

ម្បទទេមាៃចំ្ណូលម្ធយម្កម្មិ្ត្ទាបកាលពី្ ែ ំ២០១៥ ៃងិម្ត្ូវបាៃម្បេិទធិនាម្ថ្នោ “ខាល ទេដ្ឋកចិ្ចថមមី្យួ្ទៅ

អាេីុ” កែុង ែ្ ំ២០១៦ ។ េមិ្ទធែលពីកំទណើៃទេដ្ឋកិច្ចោម្ធយម្កែុងរងវង់ ៧% កែុង ១ ែ្ ំ បាៃកច្កកែលផ្ទា  ូៃ

ម្ស្តៃតីរា ការៃងិកងកមាល ងំម្បោប់អាវុធ តាម្រយ្ៈការដ្ំទែើងម្បាក់ទបៀវត្សោម្បចំ ែ្ ំ ៃងិម្បោពលរដ្ឋទូទៅតាម្

រយ្ៈការ បទងាើត្ការងារៃងិការកសាងទហោឋ រច្នាេម្ពៃ័ធរូបវៃ័ត ។ 

7> ទេដ្ឋកិច្ចកម្ពុោ នា ែ្ ំ ២០២០ មាៃកំទណើៃអវិ ាមាៃ -៣,១% ទោយ្សារឥទធិពលនៃវិបត្ត ិំងកឺូវឯដ្-១៩ កដ្ល

បាៃបណាត លឱយវិេ័យ្ ំរុញកទំណើៃេំខាៃ់ៗទទួលរងែលប៉ាោះ លរ់រួឱយកត្់េមាគ ល ់ កែងុទនាោះរួម្មាៃ៖អៃុវិ

េ័យ្េណាឋ ោរ ៃងិទភា ៃយី្ោឋ ៃ, អៃុវិេ័យ្កាត្់ទដ្រ, អៃុវិេ័យ្លក់ដំុ្ ៃងិលករ់ាយ្, អៃុវិេ័យ្េំណង់ ៃងិ 

អច្លៃម្ទពយ ៃងិ អៃុវិេ័យ្ដឹ្ក ញ្ាូៃ ។ ទលើមូ្លោឋ ៃទៃោះ, ែ.េ.េ. េម្មាប់ម្ៃុេសមាែ ក់ បាៃធាល ក់ចុ្ោះម្ក

ទៅម្ត្ឹម្ ១ ៦០៤ ដុ្ោល រអាទម្រិក កែងុ ែ្ ំ ២០២០ ព ី១ ៧០០ ដុ្ោល រអាម្រិក កែុង ែ្ ំ ២០១៩ ។ ទៃៃឹម្ៃឹងទៃោះ, 

អត្ែិរណាម្ធយម្ បាៃទកើៃទែើងម្កកែងុអម្តា ២,៩% កែងុ ែ្ ំ ២០២០ ពីអម្តា ១,៨% កែុង ែ្ ំ ២០១៩ ម្េប

ទពលកដ្លអម្តាបតូរម្បាក់េថ តិ្ កែុងកម្មិ្ត្ ៤ ០៨០ ទរៀល កែងុមួ្យ្ដ្ោុល រអាទម្ រិក កែងុ ែ្ ំ២០២០ ។ 

8> ទេដ្ឋកិច្ចកម្ពុោ ែ្ ំ២០២១ រំពងឹថ្នមាៃកំទណើៃ ៣,០%  រឯឯអត្ែិរណាម្ធយម្កែងុអម្តា ២,៩% ៃិងអម្តាបតូរ-

ម្បាក់រកាបាៃកែងុកម្ម្ិត្ ៤ ០៦៨ ទរៀល ។ 

តារាងទី 2៖ េូច្នាករទេដ្ឋកចិ្ច ែ្ ំ២០១៦-២០២១ 

េូចនករសេដាកិចច 2016 2017 2018 2019 2020 ប. 2021 ប. 

ែេេ នថលបច្ចុបបៃែ (ោៃដ្ោុល រអាទម្រកិ) ២០ ០៣០ ២២ ២០៨ ២៤ ៦១០ ២៧ ១៣០ ២៥ ៩៤៥  ២៧ ២៧៩  

ែលតិ្ែលពតិ្កែុងម្េកុេរបុ (កទំណើៃោ%) ៦,៩ ៧,០ ៧,៥ ៧,១ -៣,១ ៣,០ 

     វិេ័យ្កេិកម្ម ១,៣ ១,៧ ១,១ -០,៥ ០,៦ ១,១ 

     វិេ័យ្ឧេាហកម្ម ១០,៦ ៩,៧ ១១,៦ ១១,៣ -១,៤ ៧,៤ 

     វិេ័យ្ទេវាកម្ម ៦,៨ ៧,០ ៦,៨ ៦,២ -៦,៥ -០,៤ 
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េូចនករសេដាកិចច 2016 2017 2018 2019 2020 ប. 2021 ប. 

ែេេ េម្មាបម់ាែ ក ់(ដ្ោុល រអាទម្រកិ) ១ ៣០៨  ១ ៤៣០ ១ ៥៦៣ ១ ៧០០ ១ ៦០៤    ១ ៦៦៥ 

អត្ែិរណាោម្បាកទ់រៀល (កទំណើៃម្ធយម្ម្បចំ

ែ្ ំោ %) 
៣,០ ២,៩ ២,៥ ១,៨ ២,៩ ២,៩ 

អម្តាបតូរម្បាក ់(ទរៀល/ដ្ោុល រ) ៤ ០៥៦ ៤ ០៤៥ ៤ ០៤៥ ៤ ០៥៥ ៤ ០៨០ ៤ ០៦៨  

េម្ត្លុយរណៃចី្រៃត (%នៃ ែេេ ) (រមួ្

បញ្ចូលបកងវរ) 
-៨,៧ -៨,១ -១១,៨ -១៥,០ -៨,៥ -៣៨,៦ 

ទុៃបម្ម្ងុអៃតរោត្ ិ(ច្ៃំៃួកខ្នៃការនំាច្លូ

ទៃំញិ ៃងិទេវា) 
៦,៦ ៨,០ ៨,០ ៨,៨ ១៣,៤ ៨,០ 

ម្បភព៖ អ.រ.ប នៃ កេហវ. 

9> ការកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ រឺបាៃរួម្ចំ្កណកការសាត រ ៃងិកសាងភាពធៃ់ទេដ្ឋកិច្ច ៃិង, 

រកាលៃំងឹ ីវភាពម្បោពលរដ្ឋ ខ្ណៈរងែលប៉ាោះ លធ់ៃៃធ់ៃរទោយ្ ងំកឺូវឯដ្-១៩ ។  រា រោឋ ភបិាលកម្ពុោៃងឹ

 ំរញុការអៃុវត្ត “ម្កបខ្ណឌ យ្ទុធសាស្តេត  ៃងិកម្មវិធសីាត រ ៃិង រុំញកំទណើៃទេដ្ឋកិច្ចកម្ពុោ កែងុការរេ់ទៅោមួ្យ្

កូវឯដ្-១៩ តាម្រៃលងម្បម្កត្ីភាពថមី េម្មាប់ ែ្ ំ២០២១-២០២៣” ទោយ្ឈរទលើេេរេតម្ាចំ្ៃៃួ ៣ (ឬទៅថ្ន 

3Rs) ដូ្ច្ត្ទៅ៖ 

➢ េេរេតម្ាទ១ី-ការសាត រ (Recovery) តាម្រយ្ៈការកសាងមូ្លោឋ ៃរឹងមា ំេម្មាប់ ំរុញ ទេដ្ឋកិច្ចឱយវិលទៅ

េថ ិត្ទលើមាោន៌ៃកំទណើៃទែើងវិញ ទោយ្ទផ្ទត ត្ទលើការធានាេុវត្ថិភាព, ការម្រប់ម្រងែលប៉ាោះ ល,់ ការរកា

លៃំងឹ ៃងិ ការទធវើឱយរេ់រទវឯកទែើងវិញៃវូធុរកិច្ចកដ្លមាៃ េកាដ ៃុពល ោពិទេេ កែុងវិេ័យ្កដ្លទទួលរង

ែលប៉ាោះ លខ់ាល ំង ៃិង ការបទងាើត្ការងារបកៃថម្ ឱយបាៃទម្ច្ើៃ ៃងិ ្ ប់រហ័េ េំទៅទលើកេៃួយ្ ីវភាពម្បោ

 ៃ 

➢ េេរេតម្ាទ២ី-ការកកទម្ម្ង ់(Reform) តាម្រយ្ៈការបៃតោក់ទច្ញៃវូវិធាៃការ កកទម្ម្ងេំ់ខាៃ់ៗោ រច្នា

េម្ព័ៃធ កដ្លរួម្មាៃោអាទិ៍ : ការទធវើឱយម្បទេើរទែើងៃូវបរិោកាេ ៃងិ កិច្ចេម្ម្លួ ណិ ាកម្មេម្មាប់កា

រវិៃិទោរ ៃងិ ធុរកិច្ច, ការ ំរុញ ៃងិ ការអភិវឌ្ឍឌ្ ីីថលៃបូៃយី្កម្មកែងុម្បពៃ័ធទេដ្ឋកិច្ច ទាងំ   វិេ័យ្សា

ធារណៈ ៃងិវិេ័យ្ឯក ៃ ៃងិ 

➢ េេរេតម្ាទ៣ី-ការកសាងភាពធៃ ់(Resilience) តាម្រយ្ៈការពម្ងងឹការទម្ត្ៀម្ខ្លួៃ ទដ្ើម្បទីឆលើយ្ត្បទៅៃឹង

 ំង ឺ ឬ សាថ ៃភាពម្េទដ្ៀងោែ  កដ្លអាច្ែៃុោះទែើងនាទពលអនារត្ ទោយ្ទផ្ទត ត្ទលើការអភវិឌ្ឍម្បពៃ័ធេុខា-  

ភិបាល ៃិង ម្បពៃ័ធោំ រេងគម្ កដ្លរឹងមា ំៃិង មាៃម្បេិទធភាព ដូ្ច្ោ ទផ្ទដ ត្ទលើវិេ័យ្រៃលឹោះមួ្យ្ចំ្ៃៃួទទៀត្

កដ្លមាៃសារៈេំខាៃ់េម្មាប់ការធានាៃូវចី្រភាព បរិោប័ៃែ នៃការសាត រ ៃិងការអភិវឌ្ឍេងគម្ទេដ្ឋកិច្ច ។ 
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១.៣. សាថ នភាពម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

10> ខ្ណៈកម្ពុោកាល យ្ោម្បទទេចំ្ណូលម្ធយម្កម្មិ្ត្ទាប កែងុទិដ្ឋភាពហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុោ បួម្បទោះបញ្ជា ម្បឈម្

េំខាៃ់រួម្មាៃ (១) ការថយ្ចុ្ោះហិរញ្ញបបទាៃឥណទាៃេំណង/ឥណទាៃេម្បទាៃទធៀបៃឹង ែ.េ.េ. 

េម្មាប់រទម្មាងវិៃិទោរ, (២) ការទកើៃទែើងបៃៃុកបុរគលិក  ៃិង (៣) ការបទងាើៃចំ្ណាយ្វិៃិទោរ ទដ្ើម្បោំី-

ម្ទទេដ្ឋកិច្ច ខ្ណៈ កដ្លមូ្លោឋ ៃរត្យិ្ុត្តម្ត្ូវបាៃៃងិកពំុងទរៀបចំ្ ៃិងោកឱ់យអៃុវត្តោបទណត ើរៗ  ។ 

11> ចំ្ទ ោះការពម្ងឹងការម្រប់ម្រង ៃងិអៃុវត្តកែៃការម្បមូ្លចំ្ណូលថវិការដ្ឋ8 ែ្ ំ២០២១ (ទិៃែៃយ័្បទណាត ោះអាេៃែ

រិត្ម្ត្ឹម្នថៃ៣១ កខ្ម្ករា ែ្ ំ២០២២) េទម្ម្ច្បាៃ ២២ ១៥៥ ២០៨ ោៃទរៀល ឬទេម ើៃងឹ ១០៤,៤៩% នៃ

ច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុ កែុងទនាោះច្ំណូលច្រៃតេទម្ម្ច្បាៃ ២២ ០៩៨ ៣២៦ ោៃទរៀល ឬទេម ើ ១០៥,៣២% នៃច្ាប់

ហិរញ្ញវត្ថ ុ ៃិងចំ្ណូលមូ្លធៃកែុងម្បទទេេទម្ម្ច្បាៃ ៥៦ ៨៨២ ោៃទរៀល ឬទេម ើ ២៥,៧១% នៃច្ាប់

ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

12> ចំ្ទ ោះចំ្ណូលសារទពើពៃធថ្នែ កោ់ត្ិេទម្ម្ច្បាៃ ១៨ ៣៨០ ០៧៤ ោៃទរៀល ឬទេម ើ ១០៤,៩១% នៃច្ាប់

ហិរញ្ញវត្ថុ កែងុទនាោះអរគនាយ្កោឋ ៃពៃធោរ (អ.ព.ដ្.) េទម្ម្ច្បាៃ ៩ ២៣៩ ០៥៣ ោៃទរៀល ឬទេម ើ 

១១៥,១៤% នៃច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុ ៃងិ អ.រ.រ. េទម្ម្ច្បាៃ ៩ ១៤១ ០២១ ោៃទរៀល ឬទេម ើ ៩៦,២៦% នៃច្ាប់

ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

13> ការម្បមូ្លចំ្ណូលមិ្ៃកម្ៃសារទពើពៃធថ្នែ ក់ោត្ិេទម្ម្ច្បាៃ ១ ៧២១ ៨៧២ ោៃទរៀល ឬទេម ើ ៧៨,៧៧% នៃ

ច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

14> ចំ្កណកការអៃុវត្តចំ្ណូលថវិកាថ្នែ ក់រដ្ឋបាលរា ធាៃី ទខ្ត្ត9 េទម្ម្ច្បាៃ ១ ៩៩៦ ៣៨០ោៃទរៀល ឬទេម ើៃឹង 

១៥៦,៣៨% នៃច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុ កែុងទនាោះ ចំ្ណូលសារទពើពៃធេទម្ម្ច្បាៃ ១ ៧៦៧ ១៨៧ោៃទរៀល ឬទេម ើៃឹង 

១៦៨,២៥% នៃច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថ ុៃងិចំ្ណូលមិ្ៃកម្ៃសារទពើពៃធេទម្ម្ច្បាៃ ២២៩ ១៩៣  ោៃទរៀល ឬទេម ើៃងឹ 

១០១,២៧% នៃច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

ដ្ស្ថម្កាម្ទី 1៖ ការអៃុវត្តកែៃការម្បមូ្លចំ្ណូល ែ្ ំ២០១៣-២០២១ 

  

 

 

 

 

 

 

ម្បភព៖ អ.រ.  (ត្ួទលខ្ ែ្ ំ២០២១ រិត្ម្ត្ឹម្នថៃទី៣១ កខ្ម្ករា ែ្ ំ២០២២) 

                                           

8 ច្ំណូលច្រៃត+ម្ូលធៃកែុងម្បទទេ 

9 ត្ទួលខ្ចំ្ណូលថវិការដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ខិាងទលើ ោត្ទួលខ្ថវិការា ធាៃី-ទខ្ត្ត ៃិងខ្ណឌ  
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15> ដ្ស្ថម្កាម្ទី២ បងាា ញអំពីការអៃុវត្តថវិការដ្ឋេរុប ែ្ ំ២០២១ (ទិៃែៃ័យ្បទណាត ោះអាេៃែរតិ្ម្ត្មឹ្នថៃ៣១ កខ្ម្ករា 

ែ្ ំ២០២២) េទម្ម្ច្បាៃ ២៧ ៤២៥ ០៥៧ ោៃទរៀល ឬទេម ើ ៩៥,៣៦% នៃច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុ (ម្បេិៃទបើទធៀប

ៃឹងថវិកាបនាៃ ប់ពីទធវើវិចរណកម្មចំ្ណាយ្ការអៃុវត្តថវិកា ែ្ ំ២០២១េទម្ម្ច្បាៃ ៩៨,៧៩%)។  រឯឯការចំ្ណាយ្

ម្បចំម្ត្មីាេ មាៃភាពយ្តឺ្ោងទោលទៅ កដ្លបាៃកណំត្ក់ែុងកម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

(ទោលទៅ ត្.ម្ ១=១៥%, ត្.ម្ ២=៤៥%,  ត្.ម្ ៣=៦៧% ៃងិ ត្.ម្ ៤=៩៦%) ។ ចំ្កណកឯ, ចំ្ណាយ្

ថវិកាតាម្ម្បទភទ (ទោលទៅកំណត្់មិ្ៃម្ត្ូវត្ិច្ោង ៩៨% េម្មាប់ទបៀវត្ស ៩៥%េម្មាប់ទំៃិញ/ទេវា ៃងិ 

៨៥% េម្មាប់មូ្លធៃ)េទម្ម្ច្បាៃ(១) ទបៀវត្សេទម្ម្ច្បាៃ ៩៦,០៦% នៃច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុ, ទំៃញិ/ទេវា 

េទម្ម្ច្បាៃ ៩៥,១៨%នៃច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុ (ប៉ាុកៃតទបើទធៀបៃងឹថវិកាទម្កាយ្វិចរណកម្មចំ្ណាយ្េទម្ម្ច្បាៃ 

១០៦,៦១%) ៃងិចំ្ណាយ្មូ្លធៃេទម្ម្ច្បាៃ ៩២,២៤% នៃច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

ដ្ស្ថម្កាម្ទី 2៖ ការអៃុវត្តថវិការដ្ឋ ែ្ ំ២០១៣-២០២១ 

 

 

 

 

 

 

 

ម្បភព៖ អ.រ.  (រិត្ម្តឹ្ម្នថៃទី៣១ កខ្ម្ករា ែ្ ំ២០២២) 

១.៤. េនិទានកម្ា និងសោលបាំណង 

16> ការទរៀបចំ្របាយ្ការណ៍ម្ត្ួត្ពៃិតិ្យ ៃងិវាយ្ត្នម្លកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ៃិង របាយ្-

ការណ៍វឌ្ឍៃភាពម្បចំ ែ្ ំ២០២១ នៃការអៃវុត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ដំ្ណាកក់ាលទី

៣ បូក២ រឺោធាត្ុចូ្លេំខាៃ់ ទដ្ើម្បីទម្ត្ៀម្ទរៀបចំ្ម្កបខ្ណឌ កែៃការេកម្មភាពរួម្ ដ្ំណាកក់ាលទី៤ ។ 

17> ការទរៀបចំ្របាយ្ការណ៍ទៃោះ នៃការអៃុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ដំ្ណាកក់ាលទី៣ 

បូក ២ ម្ត្ូវបាៃទរៀបចំ្តាម្ វិធីសាស្តេត  ដូ្ច្ខាងទម្កាម្៖ 

 វឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវត្តការងារកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

• ការតាម្ោៃវឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវត្តការេទម្ម្ច្របេ់ រ.ហ.េ កែងុ ែ្ ំ២០២១10 

• ការអៃុវត្តកែៃការេកម្មភាពរមួ្ ដ្ំណាកក់ាលទី៣ បូក ២ 

• ការទរៀបចំ្េិកាេ សាោែសពវែាយ្េត ីពីបទពិទសាធៃ៍ថវិកាកម្មវិធីេម្មាប់ម្កេួង សាថ ប័ៃ ៃងិរដ្ឋបាល

ថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិ  

 ការវាយ្ត្នម្លចំ្ណាយ្សាធារណៈៃិងរណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុថ្នែ ក់ោត្ិ ៃងិថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិ ។ 

                                           

10 កែងុទេច្កតេីទម្ម្ច្ទៃោះ រ.ហ.េ ទម្ ើេទរឯេពីម្រប់កែែកេម្មាប់អៃវុត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ដំ្ណាក់កាលទ៣ី ។ 
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 ម្ត្ិទោបល់របេ់នដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍៖ លទធែលបឋម្នៃការម្ត្ួត្ពៃិតិ្យទលើម្បេិទធភាពនៃការអៃុវត្តម្បពៃ័ធ       

បទច្ចកវិទស្ថព័ត្៌មាៃេម្មាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (FIMS) ទោយ្ IMF ៃិងលទធែលបឋម្នៃ

ការម្ត្តួ្ពៃិតិ្យចំ្ណាយ្សាធារណៈ ទោយ្ធនាោរពភិពទោក ។ 

២. លទធ្លវាយត្ម្ម្ៃកម្ាវធិីកកទម្ម្ង់ និងវឌ្ឍនភាពម្បចាំឆ្ន ាំ២០២១ 

18> រិត្ចបព់ី្ ែ ំ២០០៤ រហតូ្ដ្ល់្ ែ ំ២០២១, ចំ្ណាយ្េម្មាប់អៃុវត្ត PFMRP េរុប មាៃទំហំ ៣៥២ ៣២៩ 

ោៃទរៀល ឬ ៨៧,២១ ោៃដុ្ោល រេហរដ្ឋអាទម្រិក កែុងទនាោះចំ្ណាយ្ទលើម្កុម្ការងារ FMIS ចំ្ៃៃួ ៤៧,២៤%, 

អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កេហវ. ចំ្ៃៃួ ៣១,៧៨%, ម្កេួង-សាថ ប័ៃ ចំ្ៃៃួ ៤,៣៤%, ម្ៃៃរី េហវ. រា ធាៃី-

ទខ្ត្តចំ្ៃៃួ ០,៣៤%, ៃងិម្បាក់ឧបត្ថម្ាទលើកទឹកចិ្ត្តចំ្ៃៃួ ១៦,៥៨% ។ ទបើរតិ្ចំ្ណាយ្តាម្ម្បទភទវិញ 

ចំ្ណាយ្ទលើទំៃញិៃិងការភិវឌ្ឍម្បពៃ័ធ FMIS ចំ្ៃួៃ ៣៨,៣៣%, ទីម្បឹកាចំ្ៃួៃ ២១,៧៩%, បណតុ ោះបណាត ល/

េិកាេ សាោ ចំ្ៃៃួ ២១,៨៥%, ម្បត្ិបត្តិការចំ្ៃៃួ ១,៥៥%, ៃិងម្បាក់ឧបត្ថម្ាទលើកទឹកចិ្ត្តចំ្ៃៃួ ១៦,៥៨% ។ 

ដ្ស្ថម្កាម្ទី 3៖ ចំ្ណាយ្ថវិកាតាម្អងគភាពោំម្ទ PFMRP ែ្ ំ២០០៤-២០២១ 

 

ដ្ស្ថម្កាម្ទី 4៖ ចំ្ណាយ្ថវិកាតាម្ម្បទភទោំម្ទ PFMRP ែ្ ំ២០០៤-២០២១ 
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២.១. ការអនុវត្តក្នការេកម្ាភាពរមួ្ ដាំណាកក់ាលទី៣  

ក ន្កទី១៖ ការបនតពម្ងឹងភាពសជឿទកុចិត្តម្នថវកិា 

19> កែែកទៃោះ ទផ្ទត ត្ទលើទោលបំណងចំំ្ៃួៃ ៣ រួម្មាៃ (១) បៃតពម្ងឹងការម្រប់ម្រងចំ្ណូលៃិងការអៃុវត្តកែៃការ

ម្បមូ្លចំ្ណូល (២) ពម្ងឹងការអៃុវត្តថវិកាៃិងពម្ងឹងការអៃុវត្តកែៃការច្ណំាយ្ៃងិ (៣) កកលម្អដំ្ទណើការ

នៃការអៃុវត្តថវិកា ។ 

ទោលបណំង១១ ៖ បៃតពម្ងងឹការម្របម់្រងច្ណូំលៃងិការអៃវុត្តកែៃការម្បម្លូច្ណូំល 

20> កែុងម្កបខ្័ណឌ កកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ, ការម្បមូ្លចំ្ណូលទៅកត្មាៃភាពរឹងមា ំ។ តាម្រយ្ៈ

ការអៃុវត្តយ្ុទធសាស្តេត ទកៀរររចំ្ណូលរយ្ៈទពលម្ធយម្ ២០១៤-២០១៨, ចំ្ណូលច្រៃតមាៃកំទណើៃោម្ធយម្

ម្បមាណ ១,៤ ពៃិៃុភាររយ្នៃ ែ.េ.េ. កែុងមួ្យ្ ែ្ ំ ខ្ពេ់ោងទោលទៅ ០,៥ ពៃិៃុភាររយ្នៃ ែ.េ.េ. កដ្ល

បាៃកំណត្់កែងុយ្ុទធសាស្តេត  ។ យ្ុទធសាស្តេត ទកៀរររចំ្ណូល ២០១៩-២០២៣ មាៃទោលបំណងទធវើទំទៃើបភាវូបៃី-

យ្កម្មរដ្ឋបាល ៃិងទោលៃទោបាយ្ចំ្ណូលសារទពើពៃធ ៃងិមិ្ៃកម្ៃសារទពើពៃធ ទដ្ើម្បធីានាការម្បមូ្លចំ្ណូល

ម្បកបទោយ្ម្បេិទធភាព ៃិងេ័កតិេិទធភាពខ្ពេ់, កកលម្អបរិោកាេវិៃិទោរ, ៃិងត្ម្ម្ង់ទិេការវិៃិទោរ, 

ពម្ងងឹភាពម្បកតួ្ម្បក ង ៃងិ ំរុញការទធវើពពិិធកម្មទេដ្ឋកិច្ចោត្ិ។ 

21> ទោលបំណងទៃោះមាៃេូច្នាករេមិ្ទធកម្មចំ្ៃៃួ២ ទហើយ្េទម្ម្ច្បាៃដូ្ច្ត្ទៅ៖ 

េូច្នាករេម្ទិធកម្មរៃលោឹះ លទធែលទោល  

ទោលទៅ ៃងិលទធែលេទម្ម្ច្បាៃ 

ទោលទៅ ែ្ ២ំ០២១ លទធែលេទម្ម្ច្បាៃ  

េរ ១. ភាររយ្នៃការ 

អៃុវត្តចំ្ណូលថវិកា

ទធៀបៃងឹច្ាប់ថវិកា 

ទៅ ែ្ ំ២០១៩ ចំ្ណូល

ច្រៃត េទម្ម្ច្បាៃ 

១៣០,៥ % ទធៀបៃងឹ

ច្ាប់ថវិកា 

ការអៃុវត្តចំ្ណូលច្រៃដ

េទម្ម្ច្បាៃកែងុរងវង់ +/-

៥% ទធៀបៃងឹច្ាប់ថវិកា

ោទរៀងរាល់្ ែ ំ 

១០៤,៤៩% នៃច្ាប់

ថវិកា 

េរ ២. កំទណើៃចំ្ណូល

ច្រៃតទធៀបៃងឹែ.េ.េ. 

ទៅ ែ្ ំ២០១៩ ចំ្ណូល 

ច្រៃដទកើៃ ៣,០១ ពៃិៃុ 

ភាររយ្ នៃ ែ.េ.េ. 

ោម្ធយម្ ែ្ ំ២០១៤-

២០១៨ 

ោ៉ា ងត្ិច្ ០,៣ ពៃិៃុភារ

រយ្នៃ ែ.េ.េ 

-២,៦៨ ពៃិៃុភាររយ្ នៃ 

ែ.េ.េ.  

22> ទោយ្កែក េូច្នាករេមិ្ទធកម្មរៃលឹោះកម្ម្ិត្ច្ទងាា ម្េកម្មភាព កដ្លោំម្ទដ្ល់ការេទម្ម្ច្បាៃេូច្នាករកម្ម្ិត្ 

ទោលបំណង េទម្ម្ច្បាៃដូ្ច្ត្ទៅ៖ 

ទ១ី.កែែកសារទពើពៃធ៖ 
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23> ភាររយ្នៃអែកោប់ពៃធបង់ម្បាក់ពៃធទាៃ់ទពលទវោេទម្ម្ច្បាៃ ៧៨% នៃោប់ពៃធេរុប ទោយ្កែកបណត ឹង

ត្វា៉ៃ នៃករណីកំណត្់ពៃធទែើងវិញចំ្ៃៃួ ១ ៨៥២ករណី ម្ត្ូវបាៃទោោះម្សាយ្កដ្លទេម ើៃឹងម្បមាណ ៧៩,៧៩% 

ទធៀបៃងឹបណត ឹងត្វា៉ៃេរុបចំ្ៃៃួ ២ ៣២១ ករណី ។ 

24>  រឯឯ ការត្ឹងទារបំណលុពៃធេទម្ម្ច្បាៃ៖ 

- បំណលុពៃធកដ្លអាច្ម្បមូ្លបាៃកែងុ ែ្ ំ២០២០ មាៃចំ្ៃៃួ ៦ ៣១០ ០៣៩ ០៦៥ ១៤៨ ទរៀល 

- ការម្បមូ្លបំណលុពៃធកែុង ែ្ ំ២០២១េទម្ម្ច្បាៃចំ្ៃៃួ ១ ០៨៧ ០៥៧ ៦៩៣ ៧៣៦ ទរៀល ទេម ើៃងឹ

ម្បមាណ ១៧,២៣% នៃបណំលុពៃធកដ្លអាច្ម្បមូ្លបាៃកែុង ែ្ ំ២០២០ ។ 

25> ចំ្ទ ោះការចត្ថ់្នែ ក់បំណលុពៃធកដ្ល “អាច្ម្បមូ្លបាៃ” ៃងិ “មិ្ៃអាច្ម្បមូ្លបាៃ” ម្ត្ូវបាៃកំណត្់ ដូ្ច្ទៅ៖ 

- បំណលុពៃធកែងុបញ្ាអីាច្ម្បមូ្លបាៃ (អាយ្កុាលត្ិច្ោង ៣ ្ ែ ំ) មាៃចំ្ៃៃួ ៣ ៥៧០ េហម្ោេ ៃងិមាៃ

ម្បាក់បំណលុពៃធចំ្ៃៃួ ៦ ២១៥ ៥៦១ ោៃទរៀល 

- បំណលុពៃធកែងុបញ្ា ីមិ្ៃអាច្ម្បមូ្លបាៃ (អាយ្កុាលទលើេ ៣ ែ្ ំ) មាៃចំ្ៃៃួ ៤ ៩៣៤ េហម្ោេ ៃងិ

មាៃម្បាក់បំណលុពៃធចំ្ៃៃួ ៩ ១៥១ ១៩២ ោៃទរៀល ។ 

កែុងៃយ័្ទៃោះ, ពត័្៌មាៃបំណលុពៃធរបេ់អែកោប់ពៃធម្ត្ូវបាៃបញ្ចូល ៃងិទធវើបច្ចុបបៃែភាពកែុងម្បពៃ័ធេម្មាប់ការ

ម្រប់ម្រងបំណលុពៃធបាៃចំ្ៃៃួ ៥ ៩២៧ េហម្ោេ ទេម ើៃងឹ ៧៧,១៧% (េហម្ោេម្ត្ូវបញ្ចូលកែុងម្បពៃ័ធមាៃ

ចំ្ៃៃួ ៧ ៦៨០) ។ 

26> ចំ្ទ ោះការបទងាើៃចំ្ៃៃួេមា កិម្កុម្ធុរ ៃលអបំែុត្កែុង ែ្ ំ២០២១ ម្ត្ូវបាៃទម្ោងបកៃថម្ចំ្ៃៃួ ៥ ប៉ាុកៃតេទម្ម្ច្

បាៃម្ត្ឹម្កត្ ៣ កដ្លេរុប ៤៣ ។  រឯឯ ែ្ ំ២០២១ទៃោះ ម្កេួងកេិកម្ម រុកាេ ម្បមាញ់ ៃងិទៃសាទបាៃចូ្លរួម្

អៃុវត្តម្បពៃ័ធបញ្ារកត្ម្យួ្ោត្ ិ កដ្លេរុបមាៃម្កេួង សាថ ប័ៃចំ្ៃៃួ ៦ ចូ្លរួម្អៃុវត្តម្បពៃ័ធបញ្ារកត្មួ្យ្ោត្ ិ

ដំ្ណាក់កាលទី ២ ។ 

ទ២ី.កែែកច្ណូំលម្ៃិកម្ៃសារទពើពៃធ៖ 

27> បំណលុមិ្ៃកម្ៃសារទពើពៃធបាៃទកើៃទែើងចំ្ៃៃួ ៥,៩១% កដ្លមាៃទំហំេរុបម្បមាណ ៥៥ោៃដុ្ោល រអាទម្រិក 

ទោយ្ទហត្ថុ្ន (១).បំណលុអាកាេច្រេីុវិលចំ្ៃៃួ ៤ ០១៥ ១៣៧ ដុ្ោល រអាទម្រិក ោបំណលុរុានំរ៉ៃរបេ់      

ម្កុម្ហ ៃុអាកាេច្រណ៍ President Airline ចំ្ៃៃួ ២ ០២០ ៤៧២ ដុ្ោល រអាទម្រិក ៃិង Royal Phnom Penh 

Airways ចំ្ៃៃួ ១ ៣៦០ ៨៥៨ ដុ្ោល រអាទម្រិក ៃងិបំណលុចេ់របេ់ម្កុម្ហ ៃុត្ចូ្ៗមួ្យ្ចំ្ៃៃួ (បំណលុរុានំរ៉ៃ), 

(២).បំណលុវិេ័យ្ករ៉ៃ (ម្កុម្ការងារទារបំណលុអៃតរម្កេួង) ទកើៃទែើងទោសារ ម្កេួងករ៉ៃ ៃងិថ្នម្ពលបាៃទេែ ើ

េំុត្ឹងទារបំណលុរបេ់ម្កុម្ហ ៃុ េវុ ីខ្វរឯ  (ទខ្ម្បូឌា) កដ្ល  ំក់ចំ្ៃៃួ ៤ ៥១១ ០២០,៨៣ ដុ្ោល រអាទម្រិក ៃងិ

បំណលុម្កុម្ការងារបាៃរកទឃើញថមី ៃងិចត្់វិធាៃការម្កុម្ហ ៃុចំ្ៃៃួ ៤ ទៅត្ំបៃភ់ែធំំ ម្េុកបាធាយ្ ទខ្ត្តកពំង់-

ចម្ ៃិង (៣). បំណលុេម្បទាៃទៃសាទ ៃងិ (៤). បំណលុពីភាេីុមាៃការទកើៃទែើងខាល ំង ទោយ្សារមិ្ៃមាៃ

ការទូទាត្់េងបំណលុចេ ់ ៃិងបំណលុច្រៃត ែ្ ំ២០២១ ទកើៃទែើងទោយ្សារអា ីវកម្មទៃោះមិ្ៃបាៃអៃុវត្ត

ម្េបតាម្ការទដ្ញនថលបាៃ ទោយ្សារការរឯករាលោលនៃ ំងកឺូវឯដ្-១៩។ ទោយ្កែក, បំណលុវិេ័យ្

នម្បេណីយ្៍ថយ្ចុ្ោះម្បមាណ ១៣,០៨% ទោយ្សារម្កេួងសាមី្បាៃចត្់វិធាៃការត្ងឹទារបំណលុដ្ល់ម្កុម្
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ហ ៃុម្បត្ិបត្តិករ កដ្លទៅ  ំក់បំណលុរដ្ឋ តាម្រយ្ៈវិធាៃការម្បកាេែសពវែាយ្ោសាធារណៈ ៃងិដ្កហតូ្

អាោា បណណ ោទដ្ើម្។ 

28> ចំ្ៃៃួម្កេួង  សាថ ប័ៃ  ទម្បើម្បាេ់ម្បពៃ័ធបទច្ចកវិទស្ថព័ត្ម៌ាៃេម្មាប់ការម្រប់ម្រងចំ្ណូលមិ្ៃកម្ៃសារទពើពៃធ 

(NRMIS) ៃងិ  e-payment11៖  

- ម្បពៃ័ធ NRMIS ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្តទៅម្រប់អងគភាពម្បមូ្លចំ្ណូលទៅរដ្ឋបាលថ្នែ ក់ោត្ិ ២៣

ម្កេួង-សាថ ប័ៃ ម្ៃៃីរ អងគភាព ំនាញរា ធាៃ ីទខ្ត្ត ចំ្ៃៃួ ១៨ ៃិងោកអ់ៃុវត្តទៅ រដ្ឋបាលរា ធាៃ ីទខ្

ត្ត។ បកៃថម្ពីទៃោះ ការទធវើេនាធ ៃកម្មម្បពៃ័ធ FMIS ៃងិម្បពៃ័ធ NRMIS េម្មាប់រដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិ

ម្ត្ូវបៃត ំរុញ ទដ្ើម្បីទ ៀេវាងការបទងាើត្បៃៃុកការងារបកៃថម្។ 

- E-payment ម្ត្ូវបាៃទម្បើម្បាេ់ទៅម្កេួងឧេាហកម្ម,  វិទស្ថសាស្តេត  បទច្ចកវិទស្ថ ៃងិៃវាៃុវត្តៃ៍, 

ម្កេួងសាធារណការៃងិដឹ្ក ញ្ាូៃ, ម្កេួងអប់រំ យ្ុវ ៃ ៃងិកឡីា, ម្កេួងវបបធម៌្ ៃងិវិចិ្ម្ត្េិលបៈ, 

ម្កេួងបរសិាថ ៃ, ម្កេួងទទេច្រណ៍, ម្កេួងការងារ ៃងិបណតុ ោះបណាត លវិោា  ីវៈ, ម្កេួងករ៉ៃ ៃងិ

ថ្នម្ពល, ម្កេួង ណិ ាកម្ម ៃងិម្កេួងនម្បេណីយ្ ៍ៃិងទូររម្នារម្ៃ ៍តាម្រយ្ៈសារាច្រទលខ្ ០០៨ 

េហវ. ចុ្ោះនថៃទី២៧ កខ្េីហា ែ្ ំ២០២១ េត ីពកីារោក់ឱយទម្បើម្បាេ់ម្បពៃ័ធ e-payment េម្មាប់ការ

ម្បមូ្លចំ្ណូលមិ្ៃកម្ៃសារទពើពៃធ ហំាៃទី២។ េិកាេ សាោែសពវែាយ្េត ីពីការោក់ឱយទម្បើម្បាេ់ម្បពៃ័ធ

ទូទាត្់ទអែិច្ម្ត្ៃូកិេម្មាប់ការបង់ចំ្ណូលមិ្ៃកម្ៃសារទពើពៃធ (e-payment)  ហំាៃទី២ ម្ត្ូវបាៃ

ទរៀបចំ្ទៅនថៃទី៣០ កខ្ធែូ ែ្ ំ២០២១។ 

29> ទេច្កតីម្ ងច្ាប់េត ីពីការម្រប់ម្រងចំ្ណូលមិ្ៃកម្ៃសារទពើពៃធ ម្ត្ូវបាៃោក់ឆលងេិកាេ សាោពិទម្ោោះទោបល់

អៃតរម្កេួង សាថ ប័ៃ, នដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍, ត្ណំាងេងគម្េីុវិល ៃងិកិច្ចម្ប ុំកម្មិ្ត្ថ្នែ ក់ដឹ្កនំា កេហវ. ។ ម្កុម្

ការងារបាៃបញ្ចប់កិច្ចម្ប ុពំៃិតិ្យពភិាកាទលើ ពំូកទី១០ (េត ពីីទទាេបបញ្ជញ ត្តិ) ោមួ្យ្ម្កេួងយ្តុ្តិធម៌្ ៃិងអងគ-

ភាពម្ប្ំងអំទពើពុករលយួ្ ។ ឯកសារទោល (blueprint) េត ីពីការកកទម្ម្ង់ម្បពៃ័ធចំ្ណូលមិ្ៃកម្ៃសារទពើពៃធ

ម្ត្ូវបាៃទរៀបចំ្រួច្រាល់ោភាសាអង់ទរលេ ទោយ្ទទួលបាៃ ៃំួយ្បទច្ចកទទេពធីនាោរពភិពទោក កដ្លកពំុង

កម្បោភាសាកខ្មរ ។ 

ទោលបណំង ១២៖ ពម្ងងឹការអៃវុត្តថវកិាៃងិពម្ងងឹការអៃវុត្តកែៃការច្ណំាយ្ 

30> ទោលបំណងទៃោះមាៃេូច្នាករេមិ្ទធកម្ម “េរ ៣. ភាររយ្នៃការអៃុវត្តចំ្ណាយ្ទធៀបៃងឹច្ាប់ថវកិាម្បចំ

ែ្ ំ” មាៃប រិោយ្វឌ្ឍៃភាពលម្អតិ្កែងុកថ្នខ្ណឌ ទលខ្១២ ។ 

ទោលបណំង ១៣៖ កកលម្អដ្ទំណើការនៃការអៃវុត្តថវកិា 

31> យ្ុទធសាស្តេត នៃការទម្ម្ង់ម្បពៃ័ធលទធកម្មសាធារណៈ ែ្ ំ២០១៩-២០២៥ បាៃកំណត្ៃ់ូវទិេទៅោយ្ុទធសាស្តេត

អាទិភាព ទលើការកកទម្ម្ង់រៃលោឹះៗ រួម្មាៃ (១)ការទរៀបចំ្ ៃិងការអៃុម័្ត្កែៃការលទធកម្ម, (២) ការអៃុវត្ត

                                           

11 សារាច្រទលខ្០០៨ េហវ ច្ុោះនថៃទ២ី៧ កខ្េហីា ែ្ ំ២០២១ េត ីពកីារោក់ឱយទម្បើម្បាេ់ e-Payment េម្មាប់ការម្បមូ្លច្ណូំលមិ្ៃកម្ៃសារទពើពៃធ  ហំាៃទី

២។ 
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កិច្ចលទធកម្មសាធារណៈ, (៣) ការម្ត្ួត្ពៃិតិ្យ ៃងិវាយ្ត្នម្លទលើការអៃុវត្តកិច្ចលទធកម្ម (េវៃកម្មកិច្ចលទធកម្ម), 

(៤) ការពម្ងងឹឯករា យភាពនៃយ្ៃតការទោោះម្សាយ្បណត ឹងត្វា៉ៃ  ៃិងបទងាើត្ឱយមាៃរបបោក់ទទាេទណឌ  ៃងិ (៥) 

ទហោឋ រច្នាេម្ពៃ័ធម្ទម្ទង់ កដ្លរួម្មាៃការកកលម្អម្កបខ្ណឌ រត្ិយ្តុ្ត កព់ៃ័ធលទធកម្មសាធារណៈ, ការទរៀបចំ្

ទេៀវទៅកណនំាេត ីពលីទធកម្មសាធារណៈ, ការេិកាអំពកីារទម្បើម្បាេ់លទធកម្មសាធារណៈតាម្ម្បពៃ័ធទអែិច្ម្ត្ៃូកិ 

ៃងិការកសាងេម្ត្ថភាព ។ 

32> ទោលបំណងទៃោះមាៃេូច្នាករេមិ្ទធកម្មចំ្ៃៃួបី ទហើយ្េទម្ម្ច្បាៃលទធែល ដ្ចូ្ត្ទៅ៖ 

េរ ៤. ភាររយ្នៃកែៃការលទធកម្មម្ត្វូបាៃអៃមុ្ត័្ម្ៃុនថៃទ៣ី១ កខ្ធែ ូម្ៃុ ែ្ ំអៃវុត្តថវកិា 

ទោលទៅ៖ ៩០% កែៃការលទធកម្មម្បចំ ែ្ ំម្ត្ូវបាៃអៃុម័្ត្ឱយបាៃមុ្ៃនថៃទី៣១ កខ្ធែ ូមុ្ៃ ែ្ ំអៃុវត្តថវិកា 

េទម្ម្ច្បាៃ៖ ម្កេួង-សាថ ប័ៃ អងគភាពថវិកាអាណាប័កទែៃរេិទធិ កដ្លបាៃទែាើទេច្កតីម្ ងកែៃការលទធកម្ម

ម្បចំ ែ្ ំ២០២១ ម្ក កេហវ. ៃិងម្ត្ូវបាៃពៃិតិ្យអៃុម័្ត្ព ីកេហវ. (រិម្ត្ឹម្នថៃទី៣១ កខ្ធែូ ្ ែ ំ២០២០) មាៃដូ្ច្ខាង

ទម្កាម្៖ 

- ម្កេួង សាថ ប័ៃ បាៃទែាើម្កេរុបចំ្ៃួៃ ៥៣សាថ ប័ៃ ឬទេម ើ៩៨,១៥% ៃិងបាៃអៃុវត្តរួច្រាល់ចំ្ៃៃួ៤៩ សាថ ប័ៃ 

ឬទេម ើ ៩២,៤៥% 

- េហម្ោេសាធារណៈ ៃិងម្រឹោះសាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋបាល បាៃទែាើម្កេរុបចំ្ៃៃួ៣៨សាថ ប័ៃ ឬទេម ើ

៩៤,៨៧%ៃងិបាៃអៃុវត្តរួច្រាល់ចំ្ៃៃួ២៥សាថ ប័ៃ ឬទេម ើ ១០០% ៃិងបាៃអៃុវត្តរួច្រាល់ចំ់្ៃៃួ២៥សាថ ប័ៃ 

ឬទេម ើ១០០% 

- រដ្ឋបាលរា ធាៃ ី ទខ្ត្ត បាៃទែាើម្កេរុបចំ្ៃៃួ ២៥ សាថ ប័ៃ (១០០%) ៃិងបាៃអៃុម័្ត្ចំ្ៃៃួ ២៥ សាថ ប័ៃ 

(១០០%) 

- អងគភាពថវិកាបាៃទែាើម្កេរុបចំ្ៃៃួ ៦១៨អងគភាព ឬទេម ើ៩៦,១១% ៃិងបាៃអៃុម័្ត្ចំ្ៃៃួ៥៩៣ សាថ ប័ៃ 

ឬទេម ើ ៩៥,៩៥%។ 

ទោយ្កែក, រទម្មាងកែៃការលទធកម្មម្បចំ ែ្ ំ២០២២ របេ់សាថ ប័ៃអៃុវត្តលទធកម្ម/អងគភាពថវិកាចំ្ៃៃួ ៦៨%

ប៉ាុទណាណ ោះម្ត្ូវបាៃោកម់្ប ុំច្រច ៃិងពៃិតិ្យេទម្ម្ច្ទៅកែងុកិច្ចម្ប ុំច្រចថវិកាកែងុកម្មិ្ត្ថ្នែ ក់ដឹ្កនំាម្កេួង សាថ ប័ៃ 

ោមួ្យ្ កេហវ. ។ 

េរ ៥. ភាររយ្នៃអងគភាពថវកិារបេ់ម្កេួង សាថ បៃ័ែតលរ់បាយ្ការណ៍អៃវុត្តកចិ្ចលទធកម្ម 

ទោលទៅ៖ ោ៉ា ងត្ិច្ ៦០% នៃអងគភាពថវិកាែតលរ់បាយ្ការណ៍កិច្ចលទធកម្មទាៃ់ទពលទវោ ម្ក កេហវ. 

េទម្ម្ច្បាៃ៖ កែុង ែ្ ំ២០២០ អងគភាពថវិកាបាៃទែាើរបាយ្ការណ៍កិច្ចលទធកម្មទាៃ់ទពលទវោ ម្ក កេហវ 

មាៃេរុបចំ្ៃៃួ ៣៩១អងគភាព ទេម ើៃងឹ ៦១,១៨% ។ 

េរ ៦.ការទបាោះ ហំាៃទៅបទងាើៃកម្ម្តិ្ទកឹម្បាកេិ់ទធេិទម្ម្ច្កចិ្ចលទធកម្មសាធារណៈរបេ់សាថ បៃ័អៃវុត្តលទធកម្ម 
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 វិម្ ឈការកិច្ចលទធកម្មសាធារណៈ ំហាៃទី១ ម្ត្ូវបាៃបៃតអៃុវត្ត ទោយ្បាៃបទងាើៃកម្មិ្ត្ទឹកម្បាក់េិទធិេទម្ម្ច្

ទទួលខ្ុេម្ត្ូវទលើកិច្ចលទធកម្មសាធារណៈ  ៃូសាថ ប័ៃកដ្លអៃុវត្តកិច្ចលទធកម្មផ្ទៃ ល ់អៃុទោម្តាម្ម្បកាេទលខ្ ០១០ 

េហវ.ម្បក ចុ្ោះនថៃទី១៤ កខ្ម្ករា ែ្ ំ២០១៩ េត ីពីការែតល់កម្មិ្ត្ទឹកម្បាក់េិទធិេទម្ម្ច្កែុងកិច្ចលទធកម្មសាធារណៈ ។ 

េរ ៧. កទំណើៃោភាររយ្នៃការទម្បើម្បាេ់វធិសីាស្តេត ម្បកតួ្ម្បក ងលទធកម្ម 

ទោលទៅ៖ ោ៉ា ងត្ិច្ ៦០% នៃទំហំទឹកម្បាកក់ារម្បរល់កចិ្ចេៃស្ថេរុប (ទលើកកលងកិច្ចេៃស្ថរបេ់ម្កេួង 

MPWT, MWRAM ៃិង MRD) កដ្លមាៃទោលការណ៍ពីរា រោឋ ភិបាលចុ្ោះកិច្ចេៃស្ថទោយ្ផ្ទៃ ល់ោមួ្យ្អងគភាព ំនាញ 

របេ់រដ្ឋ) 

េទម្ម្ច្បាៃ៖ កែុង ែ្ ំ២០២០ ទំហំទឹកម្បាកក់ិច្ចេៃស្ថេរុបម្បចំ ែ្ ំទម្បើម្បាេ់វិធសីាស្តេត ម្បកតួ្ម្បក ងលទធកម្ម

មាៃចំ្ៃៃួ ៦០,៦២% ។ 

33> ទោយ្កែក េូច្នាករេមិ្ទធកម្មរៃលឹោះកម្ម្ិត្ច្ទងាា ម្េកម្មភាព កដ្លោំម្ទដ្ល់ការេទម្ម្ច្បាៃេូច្នាករកម្ម្ិត្ 

ទោលបំណង េទម្ម្ច្បាៃដូ្ច្ត្ទៅ៖ 

- ទោលការណ៍កណនំា (PFMM) រមឺាៃសារៈេំខាៃ ់ កែុងការបណដុ ោះបណាដ ល/កណនំាដ្លម់្កេួង-សាថ ប័ៃ 

ទដ្ើម្បីទរៀបចំ្ទោលការណ៍កណនំាផ្ទៃ ល់របេ់ម្កេួង សាថ ប័ៃ។ ម្កុម្ការងារបទច្ចកទទេ បាៃៃងិកពំុងពៃិិត្យ 

ៃងិកកេម្ម្លួទេច្កតីម្ ងទលើកទី៦ នៃទោលការណ៍កណនំារួម្េត ីពកីារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈមុ្ៃ

ោក់េិកាេ សាោពិទម្ោោះទោបល។់  រឯឯ ការោកឱ់យម្កេួង សាថ ប័ៃចំ្ៃៃួ ១០ ទរៀបចំ្ទោលការកណនំាេត ីពី

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថនុែៃកែងុ (ោទេច្កតីម្ ង) ពុទំាៃ់មាៃវឌ្ឍៃភាពរួរឱយកត្់េមាគ ល់ ទម្ ោះ PFMM របេ់

រា រោឋ ភបិាល ម្ត្ូវបាៃពៃស្ថរទពល ។ ទៅ ែ្ ំ២០២២ទៃោះ ម្កេួង សាថ ប័ៃចំ្ៃៃួ ១៣ ៃងឹម្ត្ូវបាៃទម្ ើេ-

ទរឯេ ទដ្ើម្បីទរៀបចំ្ទោលការណ៍ FMM របេ់ម្កេួង សាថ ប័ៃសាមី្ កែុងទនាោះរួម្មាៃ៖ (១).ម្កេួងអភិវឌ្ឍៃ៍

 ៃបទ, (២). ម្កេួងធៃធាៃទឹក ៃងិឧត្តៃុយិ្ម្, (៣). ម្កេួងអប់រំ យ្ុវ ៃ ៃងិកឡីា, (៤).ម្កេួង

សាធារណការ ៃងិដឹ្ក ញ្ាូៃ, (៥).ម្កេួងកេិកម្ម រកុាេ ម្បមាញ់ ៃងិទៃសាទ, (៦). ម្កេួងេុខាភបិាល, 

(៧). ម្កេួងការងារ ៃងិបណតុ ោះបណាត លវិោា  ីវៈ, (៨). ម្កេួងទេដ្ឋកិច្ច ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ, (៩).ម្កេួងទរៀបចំ្

កដ្ៃដី្ ៃរររូបៃយី្កម្ម ៃិងេំណង់, (១០). ម្កេួងបរិសាថ ៃ, (១១). ម្កេួងមុ្ខ្ងារសាធារណៈ, (១២).

ម្កេួងការបរទទេ ៃិងេហម្បត្ិបត្តិការអៃតរោត្ ិៃិង (១៣). ម្កេួងយ្តុ្តិធម៌្ ។ 

- កែុង ែ្ ំ ២០២១ ការអៃុវត្តការទូទាត្់ចំ្ណាយ្ថវិកាោត្ិតាម្ EFT េទម្ម្ច្បាៃម្បមាណ ៥៨% នៃចំ្ណាយ្

េរុប។ កេហវ.បាៃេហការោរមួ្យ្ធនាោរោត្ ិ ៃងិធនាោរកាណាឌ្ោី៉ា  ទហើយ្ទម្ោងពម្ងីកវិសាល-

ភាពទោយ្េហការោមួ្យ្ធៃោរទអេីុលោី ។ 

 

34> ការេៃែោិឋ ៃ កែែកទ១ី “ភាពទ ឿទកុច្តិ្តនៃថវកិា” ររឺកាបាៃៃវូភាពរងឹមា ំកដ្លឆលុោះបញ្ជច ងំអពំភីាពធៃន់ៃម្បពៃ័ធ

ហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ កដ្លបាៃកសាងកៃលងម្ក។ ទទាោះបោីោ៉ា ងទៃោះកត ីការទធវើសាថ បៃយី្កម្មយ្ៃដការម្បម្លូ ៃងិ

ការម្របម់្រងច្ណូំលសារទពើពៃធ ៃងិម្ៃិកម្ៃសារទពើពៃធ ទៅមាៃលទធភាពកកលម្អបកៃថម្ទទៀត្ ។ ច្ទំ ោះម្បេិទធ

ភាពច្ណំាយ្ថវកិា ៃងឹម្ត្វូពម្ងងឹទលើទបៀវត្ស, ទៃំញិ/ទេវា ៃងិវៃិទិោរតាម្រយ្ៈការទរៀបច្ ំ ៃងិអៃវុត្តលខិ្តិ្
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បទោឋ ៃរត្យិ្តុ្ត ដ្ចូ្មាៃកណំត្ក់ែងុយ្ទុធសាស្តេតរៃលោឹះទាងំ៤  (BSRS, SBSRS, PPSRS & SPIM)ទម្កាម្កម្មវធិី

កកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ។ 

35> កែអកទលើម្លូោឋ ៃនៃការកកទម្ម្ងម់្បពៃ័ធម្បពៃ័ធថវកិា ៃងិលទធែលែលនៃការអៃវុត្តតាម្េូច្នាករទាងំ៦ទៃោះ, 

ថវកិា ែ្ ២ំ០២១ បាៃបទំពញោឧបករណ៍ដ្ម៏ាៃម្បេិទធភាពកដ្លអាច្ យួ្ឱយរា រោឋ ភបិាលទឆលើយ្ត្បទៅៃងឹ

បញ្ជា ម្បឈម្ ៃងិ ហាៃភិយ័្ែងទាងំពងួ ទាងំកែងុ ៃងិទម្ៅម្បទទេ ទដ្ើម្បមី្បយ្ទុធ ការ រអាយ្ ុីវតិ្ម្បោ ៃ រកា

លៃំងឹេងគម្ទេដ្ឋកចិ្ច ៃងិ វីភាពរបេ់ម្បោ ៃ ម្ពម្ោម្យួ្ៃងឹការត្ម្ម្ងធ់ៃធាៃទ ព្ ោះទៅសាដ រ ៃងិ រំញុ

កទំណើៃទេដ្ឋកចិ្ចទែើងវញិ ទៅទម្កាយ្ទពលម្សាកម្សាៃតពីវបិត្ត ិងំកឺូវឯដ្-១៩ តាម្រៃលងម្បម្កត្ថីម ីទដ្ើម្បធីានាេុខ្

េៃតភិាព េថ រិភាពេងគម្ ៃងិច្រីភាពនៃកទំណើៃទេដ្ឋកចិ្ច ម្ពម្ទាងំភាពម្បកតួ្ម្បក ងរបេ់កម្ពុោ ោម្យួ្ៃងឹការ

បៃតទលើកេៃួយ្េុខ្មុាលភាពរបេ់ម្បោ ៃ។ 
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ក ន្កទ២ី៖ ការបនតពម្ងឹងគណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ 

36> កែែកទៃោះ ទផ្ទត ត្ទលើទោលបំណងចំ្ៃៃួ ៥ រួម្មាៃ  (១) ពម្ងងឹ ៃិង ពម្ងីកការទម្បើម្បាេ់ម្បពៃ័ធ FMIS, (២) ពម្ងឹង

ការអៃុវត្តម្បពៃ័ធរណទៃយ្យ ម្បព័ៃធកត្់ម្តា ៃងិម្បពៃ័ធរបាយ្ការណ៍ថមី, (៣) ពម្ងឹងការម្រប់ម្រងម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋ 

(ម្ទពយេកម្មរយ្ៈទពលកវង), (៤) ពម្ងឹងការម្រប់ម្រងបំណលុសាធារណៈ រួម្ទាងំហាៃភិ័យ្នៃកាត្ពវកិច្ចបំណលុ

យ្ថ្នទហត្ុ ៃិងហាៃភិ័យ្បំណលុ ក់ពៃ័ធ ម្បកបទោយ្ចី្រភាព, ៃិង (៥) ពម្ងឹងរណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុទៅ

តាម្ម្រឹោះសាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ៃិងេហម្ោេសាធារណៈ ។ 

37> រទម្មាង FMIS បាៃចប់ទែតើម្អៃុវត្តចប់ពី្ ែ ំ ២០១៤ រហតូ្ម្កដ្ល់បច្ចុបបៃែ ( ហំាៃទី១ ២០១៤-២០១៦ 

ៃងិ ហំាៃទី២ ២០១៧-២០២០) ។ កែៃការពម្ងីក FMIS  ំហាៃទី៣ ្ ែ ំ២០២១-២០២៥ ទផ្ទត ត្េំខាៃ់ទលើ ការ

ោកឱ់យទម្បើម្បាេ់ FMIS ទៅថ្នែ ក់កណាត លៃិងថ្នែ ក់មូ្លោឋ ៃ, បៃតអៃុវត្តៃីត្ិវធិតី្ម្ម្ង់ទិេេម្មាប់ការទូទាត្់

ទបៀវត្សទូទាត្ម់្ត្ង់ ៃងិៃីត្ិវធិអីៃុវត្តទែសងៗតាម្កែៃការ,  ការោកឱ់យទម្បើម្បាេ់ FMIS ទៅ រដ្ឋបាលម្កងុ ម្េកុ 

ខ្ណឌ , ការអភិវឌ្ឍមុ្ខ្ងារ២ថមបីកៃថម្ទៅកែងុ FMIS (មុ្ខ្ងារម្រប់ម្រងេៃែធិ ិៃងិមុ្ខ្ងារម្រប់ម្រងម្ទពយេម្បត្តិ), 

ការោកឱ់យទម្បើម្បាេ់មុ្ខ្ងារទរៀបចំ្កែៃការថវកិាោ ំហាៃៗ, ការោកឱ់យទម្បើម្បាេ់មុ្ខ្ងារលទធកម្មោ ំហាៃៗ 

ៃងិទោលទៅចំបាច់្ទែសងៗ (អភិវឌ្ឍកម្មវធិីម្រប់ម្រងអែកទម្បើម្បាេ់, បៃតការទធវើេនាធ ៃកម្មោមួ្យ្ម្បពៃ័ធខាង

ទម្ៅ,  ំរញុការទូទាត្ត់ាម្ម្បពៃ័ធទអែិច្ម្ត្ៃូិក,  ំរុញការអៃុវត្តចំ្ណាត្ថ់្នែ ក់ថវកិាទាងំ៧ ៃងិ ំរញុការទម្បើ-

ម្បាេ់របាយ្ការណ៍ែលតិ្ទច្ញពមី្បពៃ័ធ) ។ 

38> ោមួ្យ្ោែ ទៃោះ ការទធវើេវយ័្ម្បវត្តិកម្មេម្មាប់ការអៃុវត្តថវិកាតាម្ម្បពៃ័ធ FMIS តាម្រយ្ៈការអៃុវត្តៃតី្ិវិធ ី   

អៃុវត្តការងារថមី តាម្ម្បពៃ័ធ FMIS ម្េបតាម្ “កែៃការយ្ុទធសាស្តេតត្ម្ម្ង់ទិេៃីត្ិវិធអីៃុវត្តការងារ តាម្ម្បពៃ័ធ 

FMIS ែ្ ំ ២០២០-២០២៥” ៃងឹកាត្់បៃថយ្ៃតី្ិវិធអីៃុវត្តការងារខាងទម្ៅម្បពៃ័ធោអត្បិរមា ម្េបទិេទៅ      

 វិម្ ឈការហិរញ្ញវត្ថ ុនៃកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ។ 

ទោលបណំង ២១៖ ពម្ងងឹ ៃងិពម្ងកីការទម្បើម្បាេ់ម្បពៃ័ធ FMIS 

39> ទោលបំណងទៃោះមាៃេូច្នាករេមិ្ទធកម្មចំ្ៃៃួបី ទហើយ្េទម្ម្ច្បាៃលទធែលដូ្ច្ត្ទៅ៖ 

េរ ១. ច្ៃំៃួម្ខុ្េញ្ជញ ច្ណំាយ្ទធវើេវយ័្ម្បវត្តកិម្មេម្មាបអ់ៃវុត្តថវកិាតាម្ម្បពៃ័ធ FMIS ទៅរដ្ឋបាលថ្នែ កក់ណាត ល 

ទោលទៅ៖ៃតី្ិវិធធីានាចំ្ណាយ្ ៃងិទូទាត្់ចំ្ណាយ្ទែសងៗកម្មិ្ត្ ១ ៃងិកម្ម្ិត្ ២ ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្តែលូវ-

ការ ទៅ កេហវ. ៃិង ៧ ម្កេួងទែសងទទៀត្ 

េទម្ម្ច្បាៃ៖ 

• ៃតី្ិវិធធីានាចំ្ណាយ្ ៃិងទូទាត្់ចំ្ណាយ្ទែសងទទៀត្បាៃទធវើការេិកាៃិងទរៀបចំ្ទេច្កតមី្ ងរំហរូៃតី្ិវិធ ី 

អៃុវត្តការងារថមតីាម្ម្បពៃ័ធ FMIS កដ្លមាៃហាៃភិ័យ្កម្ម្តិ្ទី១ ៃិងកម្ម្ិត្ទី២ ទៅកែងុម្កបខ្ណឌ  កេហវ. 

• ៃតី្ិវិធីអៃុវត្តការងារថមតីាម្ម្បពៃ័ធ FMIS ទលើការទូទាត្់ចំ្ណាយ្ទបៀវត្ស ៃងិចំ្ណាយ្ទូទាត្់ម្ត្ង ់កដ្លមាៃ

ហាៃភិយ័្កែងុកម្មិ្ត្ៃីមួ្យ្ម្ត្ូវបាៃោក់ឲ្យអៃុវត្តោែលូវការទៅម្កេួង សាថ ប័ៃចំ្ៃៃួ ២៧ ទហើយ្ម្កេួង    
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សាថ ប័ៃចំ្ៃៃួ ១០ ទែសងទទៀត្ កដ្លមាៃៃតី្ិវិធីទោយ្កែក ម្ត្វូបាៃៃិងេិកាអពំៃីតី្ិវិធីរួច្រាល់ ៃងិោក់ ៃូ

របាយ្ការណ៍េិកាឆលងការេទម្ម្ច្កែុងកម្មិ្ត្ថ្នែ ក់ដឹ្កនំា FMWG ។  

• ៃតិ្ិវិធធីានាចំ្ណាយ្ៃិងទូទាត្ចំ់្ណាយ្ទែសងទទៀត្ម្ត្ូវបាៃទធវើការេិកា ៃងិទរៀបចំ្ទេច្កតីម្ ងលហំូរៃីត្ិ-

 វិធីអៃុវត្តការងារថមតីាម្ម្បពៃ័ធ FMIS កដ្លមាៃហាៃភិយ័្កម្ម្ិត្ទី១ ៃិងកម្ម្តិ្ទី២ ទៅកែងុម្កបខ្ណឌ         

កេហវ. ។ 

េរ ២. ម្ខុ្ងារពរីបកៃថម្ថមកីែងុម្បពៃ័ធ FMIS ម្ត្វូបាៃពម្ងកីការអៃវុត្ត 

40> រទម្មាង FMIS  ហំាៃទី៣ កៃ៏ឹងម្ត្ូវបាៃោក់ពម្ងកីឱយទម្បើម្បាេ់ោ ហំាៃៗ ទលើមុ្ខ្ងារថមីពីរបកៃថម្ទទៀត្រ ឺ

មុ្ខ្ងារទរៀបចំ្កែៃការថវិកា ៃងិ មុ្ខ្ងារលទធកម្មទពញទលញ េម្មាប់ការទម្បើម្បាេ់ទៅតាម្បណាត ម្កេួង-     

សាថ ប័ៃ, អងគភាពថវិកាអាណាប័កទែៃរេិទធិ ៃងិរដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិ ។ 

ទោលទៅ៖ មុ្ខ្ងារថមីចំ្ៃួៃ២ (កែៃការថវិកា ៃិងលទធកម្មទពញទលញ) ម្ត្ូវបាៃោកឱ់យសាកលបងទៅ កេហវ. 

ៃងិម្កេួងព័ត្ម៌ាៃ។ 

េទម្ម្ច្បាៃ៖ មុ្ខ្ងារទរៀបចំ្កែៃការថវិកាម្ត្ូវបាៃោក់ឲ្យទម្បើម្បាេ់សាកលបងទៅ កេហវ. ៃិង ម្កេួងកិច្ច-

ការនារឯ ៃងិមុ្ខ្ងារលទធកម្មទពញទលញម្ត្ូវបាៃោក់ឲ្យទម្បើម្បាេ់សាកលបងទៅ កេហវ. ម្កេួងកិច្ចការនារឯ ៃងិ 

ម្កេួងព័ត្ម៌ាៃ ៃងិបាៃទរៀបចំ្ទម្ត្ៀម្រួច្រាល់េម្មាប់ការពម្ងីកការទម្បើម្បាេ់កែងុ ែ្ ំ២០២២ ខាងមុ្ខ្កដ្លមាៃ ១១ 

ម្កេួងេម្មាប់មុ្ខ្ងារទរៀបចំ្កែៃការថវិកា ៃងិម្រប់សាថ ប័ៃទាងំអេ់េម្មាប់មុ្ខ្ងារលទធកម្មទពញទលញ។ 

ការបណតុ ោះបណាត ល FMIS៖ ម្កេួង សាថ ប័ៃចំ្ៃៃួ ៣៧ ៃងិម្ស្តៃតីចំ្ៃៃួ ១០០ រូប ោ៉ា ងត្ិច្ទទួលបាៃការ         

បណតុ ោះបណាត ល នំាញវិោា  ីវៈទលើការទម្បើម្បាេ់មុ្ខ្ងារថមីទាងំពីរ ទហើយ្អែកទម្បើម្បាេ់ចំ្ៃៃួ ២៥០រូប ោ៉ា ងត្ិច្ទទួល

បាៃការបំប៉ាៃេម្ត្ថភាពចំ្ទណោះដឹ្ងថមីៗបកៃថម្។ 

 ការោកឱ់យអៃុវត្តោកឱ់យអៃុវត្តមុ្ខ្ងារៃីមួ្យ្ៗម្ត្ូវរតិ្រូបកៃថម្ទលើកែៃការោកឱ់យអៃុវត្ត ទដ្ើម្បីឱយម្កេួង    

សាថ ប័ៃទម្ត្ៀម្ខ្លួៃរួច្រាល់ កែងុការអៃុវត្ត ៃងិែសពវែាយ្ឱយបាៃទូលំទូោយ្ ៃងិោក់ឱយអៃុវត្តទៅទដ្ើម្ ែ្ ំ តាម្រយ្ៈ

លិខ្តិ្បទោឋ ៃរត្យិ្ុត្ត។ 

េរ ៣.ច្ៃំៃួការោឋ ៃអៃវុត្តរទម្មាង FMIS បកៃថម្ថម ី(ពម្ងកីការទម្បើម្បាេ់ម្ខុ្ងារេែូលរបេ់ម្បពៃ័ធ FMIS ទៅកាៃ ់អងគ

ភាពថ្នែ កោ់ត្,ិ អងគភាពថ្នែ កទ់ម្កាម្ោត្,ិ ៃងិម្រោឹះសាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋបាល) 

41> រទម្មាង FMIS  ហំាៃទី៣12 ៃងឹម្ត្ូវចប់ទែដើម្ពម្ងកីការោកឱ់យទម្បើម្បាេ់ៃូវមុ្ខ្ងារេែូលចំ្ៃៃួ ៤ របេ់ម្បពៃ័ធ 

FMIS កដ្លមាៃម្សាប់ រឺ ម្ខុ្ងារវភិា ៃថ៍វកិា, ម្ខុ្ងាររណៃមី្ត្វូេង, ម្ខុ្ងារការទញិ, ៃងិម្ខុ្ងាររណៃមី្ត្វូ

ទារ ទៅកាៃ់រដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិ, ម្រឹោះសាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ៃិង អងគភាពថវិកាអាណាប័កទែៃរេិទធបកៃថម្

ថមី។ 

ទោលទៅ៖អងគភាពថវិកាអាណាប័កទែៃរេិទធិបកៃថម្ថមីចំ្ៃៃួ២ ម្ត្ូវបាៃោកឱ់យទម្បើម្បាេ់ម្បព័ៃធ FMIS ៃងិ    រដ្ឋ

បាលរា ធាៃី ទខ្ត្ត ទាងំ ២៥ ម្ត្ូវបាៃោក់ដំ្ទែើងម្បពៃ័ធ FMIS េម្មាប់ការទម្ត្ៀម្ោក់ឱយទម្បើម្បាេ់ទៅ ែ្ ំ ២០២២ ។ 

                                           

12 េម្មាប់រដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិ ក៏មិ្ៃខុ្េោែ ពីម្កេួង-សាថ ប័ៃកដ្រ រឺមិ្ៃត្ម្មូ្វឱយទម្បើម្បាេ់មុ្ខ្ងារទេៀវទៅធំ ៃិង មុ្ខ្ងារម្រប់ម្រងសាច្់ម្បាក់ទនាោះទទ ។ 
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េទម្ម្ច្បាៃ៖ អងគភាពថវិកាអាណាប័កទែៃរេិទធិទពញទលញបកៃថម្ថមីចំ្ៃៃួ ២ (ទលខាធកិារោឋ ៃម្កុម្ម្បឹកាោត្ិ

ោំ រេងគម្ ៃងិឧត្តម្ម្កុម្ម្បឹកាទេដ្ឋកិច្ចោត្ិ) បាៃទម្បើម្បាេ់ម្បពៃ័ធ FMIS ោែលូវការេម្មាប់ម្បត្ិបត្តកិារ ែ្ ំ 

២០២១ ។ ទៃៃឹម្ទៃោះ, រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទខ្ត្តទាងំ ២៥ ម្ត្ូវបាៃម្បកាេោែលូវការចូ្លរួម្អៃវុត្តរទម្មាង FMIS  ហំាៃ

ទី៣ ទហើយ្ឯកសារៃីត្ិវិធអីៃុវត្តការងារបច្ចុបបៃែ ៃិងឯកសារៃតី្ិវិធីអៃុវត្តការងារថមី តាម្ម្បពៃ័ធ FMIS េម្មាប់រដ្ឋបាល

រា ធាៃី-ទខ្ត្តទាងំ២៥ ម្ត្ូវបាៃទរៀបចំ្រួច្រាល។់ 

ទោលបណំង ២២៖ ពម្ងងឹការអៃវុត្តម្បពៃ័ធរណទៃយ្យ ម្បពៃ័ធកត្ម់្តា ៃងិម្បពៃ័ធរបាយ្ការណ៍ថម ី

42> ទោលបំណងទៃោះមាៃេូច្នាករេមិ្ទធកម្មចំ្ៃៃួពីរ ទហើយ្េទម្ម្ច្បាៃដូ្ច្ទៅ៖ 

េរ ៤. ភាពទាៃទ់ពលទវោនៃការបទិកចិ្ចបញ្ារីណទៃយ្យ 

ទោលទៅ៖ការបិទបញ្ា ីរណទៃយ្យកែុងរយ្ៈទពល ព ី៦ កខ្ ទៅ ៩កខ្ 

េទម្ម្ច្បាៃ៖ ការបិទបញ្ច ីរណទៃយ្យម្ត្ូវបាៃទម្បើម្បាេ់រយ្ៈទពល៩កខ្ ទោយ្ទហត្ុថ្នមាៃការពៃស្ថរទពល

កែុងបិទបញ្ាកីារថវិការហតូ្ដ្ល់រយ្ៈទពល ២-៣ កខ្ បនាៃ ប់ពីបញ្ចប់ការិយ្បរិទច្ឆទថវិកា។ 

េរ ៥. កម្ម្តិ្អៃទុោម្ភាពនៃរបាយ្ការណ៍ហរិញ្ញវត្ថតុាម្េដងោ់ IPSAS Cash Basis 

ទោលទៅ៖របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថអុាច្ទទួលយ្កបាៃម្េបតាម្ IPSAS Cash Basis 

េទម្ម្ច្បាៃ៖របាយ្ការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុម្េបតាម្ IPSAS Cash basis ម្ត្ូវបាៃកកលម្អកាៃ់កត្ម្បទេើរទែើង    

តាម្រយ្ៈការវាយ្ត្នម្លពី នំាញការ IMF ៃងិៃិយ្ត័្កររណទៃយ្យ ៃិងេវៃកម្ម ។ េមាេធាត្ុេំខាៃ់មួ្យ្ចំ្ៃៃួម្ត្វូ

បាៃកកលម្អទោយ្បាៃោត្ម្ត្ោងកាៃ់កត្លម្អិត្ទៅកែុងកណំត្់េមាគ ល់ នៃរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ ទោយ្បាៃោក់

បងាា ញពត័្ម៌ាៃអពំសីាច់្ម្បាកក់ម្ចី កដ្លមិ្ៃទាៃ់ទម្បើម្បាេ់ៃងិពត័្៌មាៃអពំីអងគភាពថវិកាកដ្លរាយ្ការណ៍ោទដ្ើម្។ 

ទេច្កតីម្ ងយ្ុទធសាស្តេត  នៃការអៃុវត្តេតងោ់រណទៃយ្យសាធារណៈកម្ពុោមូ្លោឋ ៃបងគរ ែ្ ំ២០២១-២០៣១

ម្ត្ូវបាៃទទួលការឯកភាពដ្៍ខ្ពង់ខ្ពេ់ទោយ្ ឯកឧត្តម្អគគបណឌ ិត្េភាចរយ ឧបនយករដាម្ន្តនតី កាលពនីថៃទី២០ កខ្

ធែូ ែ្ ំ២០២១ ៃងិកពំុងបៃតៃតី្ិវិធីទោរព ៃូម្បមុ្ខ្រា រោឋ ភបិាលពៃិតិ្យៃងិអៃុម័្ត្ ទៅម្ត្មីាេទី១ ែ្ ំ២០២២។ 

េរ ៦. ភាពទាៃទ់ពលទវោនៃការទរៀបច្រំបាយ្ការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ ុ(IPSAS Cash Basis) 

ទោលទៅ៖របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ្ ែ ំ២០១៩ ម្ត្ូវបាៃទរៀបចំ្រួច្រាល់កែងុម្ត្មីាេទី ២ ែ្ ំ២០២១ 

េទម្ម្ច្បាៃ៖ ទេច្កតីម្ ងបឋម្ច្ាប់ទូទាត្់ថវិកាទូទៅ របេ់រដ្ឋម្បចំ ែ្ ំម្ត្ូវបាៃទរៀបចំ្ ៃងិទែាើ ៃូអាោា ធរ- 

េវៃកម្មោត្ ិអំែុងទពលទធវើេវៃកម្មបញ្ជា ក់ទលើទេច្កតមី្ ងច្ាប់ទូទាត្់ថវិកាម្បចំ ែ្ ំ  រេឺថ តិ្កែងុរយ្ៈទពល ៦ កខ្ 

បនាៃ ប់ពីបញ្ចប់ការបិទបញ្ា ីចំ្ណូល-ចំ្ណាយ្ថវិកា។ 

ទោលបណំង២៣. ពម្ងងឹការម្របម់្រងម្ទពយេម្បត្តរិដ្ឋ (ម្ទពយេកម្មរយ្ៈទពលកវង) 

43> ទោលបំណងទៃោះមាៃេូច្នាករេមិ្ទធកម្មចំ្ៃៃួមួ្យ្ ទហើយ្េទម្ម្ច្បាៃលទធែលដូ្ច្ត្ទៅ៖ 

េរ ៧.មាៃរបាយ្ការណ៍បូកេរុបម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋ (Consolidation report) របេ់ម្កេួងសាថ ប័ៃ, ម្ៃៃីរអងគ-ភាព

 ំនាញថ្នែ ក់មូ្លោឋ ៃៃិងរដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិ 
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ទោលទៅ៖មាៃរបាយ្ការណ៍បូកេរុបម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋកម្ម្ិត្ម្កេួង សាថ ប័ៃ, ម្ៃៃីរអងគភាព ំនាញថ្នែ ក់មូ្លោឋ ៃ 

ៃងិរដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ ិ

េទម្ម្ច្បាៃ៖ តារាងទកើៃទែើងៃងិថយ្ចុ្ោះម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋម្បចំ ែ្ ំ២០២០៖ អ.ទ.ច្. បាៃទទួលបញ្ាពីី         

១ ៤៧០ អងគភាព ទេម ើៃឹង៨៩% (រតិ្ម្ត្ឹម្១៥ កញ្ជញ  ែ្ ំ២០២១)។ 

េថ ិត្ិបច្ចុបបៃែភាពទីតំាងដី្រដ្ឋ ែ្ ំ២០២១៖  ទីតាំងកដ្លពុទំាៃ់ទធវើប័ណណកម្មេិទធិចំ្ៃៃួ ១០ ៧៩៦ កកៃលង ទេម ើៃងឹ

៣៨%។ 

តារាងទ ី3៖ េថ ិត្ិការទរៀបចំ្បណណកម្មេិទធិទលើអច្លៃម្ទពយរបេ់រដ្ឋ ែ្ ំ២០២០ 

 ច្ៃំៃួអងគភាព

ម្ត្វូទធវើ 
ច្ៃំៃួបលងេ់របុ 

ច្ៃំៃួបលងប់ាៃ

ទធវើរចួ្ 

ច្ៃំៃួបលងព់ុំ

ទាៃប់ាៃទធវើ 

ភាររយ្បាៃ

ទធវើ 

ម្កេួង សាថ ប័ៃ (ថ្នែ ក់កណាត ល) 244 1,428 358 1,070 25% 

ម្ៃៃីរ អងគភាព នំាញ (ថ្នែ ក់ម្ូល

ោឋ ៃ) 

769 11,657 3,851 7,806 33% 

រដ្ឋបាលរា ធាៃី ទខ្ត្ត 25 259 158 101 61% 

រដ្ឋបាលម្កុង ម្េុក ខ្ណឌ  203 553 213 340 39% 

រដ្ឋបាលឃុំ េងាា ត្ ់ 1,646 2,642 1,703 939 64% 

េរបុ 2,887 16,539 6,283 10,256 38% 

ម្បភព៖  អ.ទ.ច្.  

ចំ្ទ ោះការទរៀបចំ្បណណកម្មេិទធិដី្ធលនីៃម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋ, អាោា ធរកាៃក់ាប់ម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋបាៃទធវើប័ណណកម្មេិទធិ

រួច្រាល់ទលើទីតាំងច្ៃំៃួ ១៧ ៧៦៤ កកៃលង ទេម ើៃងឹ ៦២% នៃទីតាំងេរុបចំ្ៃៃួ ២៨ ៥៦០ កកៃលង ចំ្កណកទីតាំងកដ្ល

ោម ៃបណណកម្មេិទធិដី្ធលីម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋចំ្ៃៃួ ៣៨% ទេម ើៃងឹ ១០ ៧៩៦ កកៃលង កពំុងម្ត្ូវបាៃទរៀបចំ្ ៃងិអៃុវត្តកិច្ចការ

ទូទៅ។ ចំ្ទ ោះការទរៀបចំ្ឯកសារទោលេត ីពកីារម្រប់ម្រងម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋ ទៅមិ្ៃទាៃប់ាៃទរៀបចំ្ទេច្កតីម្ ងឯកសារ 

ទេសនាទាៃ ទៅទែើយ្ទទ បច្ចុបបៃែ ទទើបកត្បទងាើត្ម្កុម្ការងារអៃតរអរគនាយ្កោឋ ៃនៃ កេហវ. ទដ្ើម្បីទរៀបចំ្េិកា ៃិង

កសាងឯកសារទោលទៃោះ ៃិងពិភាកាទលើមាត្កិា ។ 

កែុងទិដ្ឋភាពនៃការទធវើទំទៃើបកម្មម្បព័ៃធម្រប់ម្រងម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋ ម្បព័ៃធ SARMIS ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្តទៅ

ម្រប់ម្កេួង សាថ ប័ៃ ប៉ាុកៃតពុំទាៃ់ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តទោយ្រលូៃ ទោយ្សារ ួបម្បទោះកតាត ម្បឈម្រួម្មាៃ េម្ត្ថភាព ៃងិ

េមាា រៈបទច្ចកវិទស្ថព័ត្៌មាៃ ។ អ.ទ.ច្. ទម្កាម្ការេម្ម្បេម្មួ្លព ីអ.រ.ហ. បាៃបៃតទរៀបចំ្វរគបណដុ ោះបណដ លបកៃថម្

ទទៀត្ កដ្លមាៃលកេណៈោក់ោក់េម្មាប់ឱយម្កេួង-សាថ ប័ៃ ៃិងរដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្អិាច្អៃុវត្តបាៃទពញទលញ។ 

ការទរៀបចំ្េិកាេ សាោែសពវែាយ្អពំ ីSARMIS  ៃូម្កេួង សាថ ប័ៃ ម្ៃៃីរ នំាញរដ្ឋបាលរា ធាៃ ីទខ្ត្ត ម្កងុ ខ្ណឌ  ចប់

ពនីថៃទី៨ កខ្វិច្ឆិកា ែ្ ំ២០២១ ដ្ល ់នថៃទី២១ កខ្កុម្ាៈ ែ្ ំ២០២២ ។ ទៃៃឹម្ទៃោះ អ.រ.ហ. ៃងឹពៃិតិ្យលទធភាពថវិកាែគត្់

ែគង់កុពំយូទ័រ ៃូម្កេួង-សាថ ប័ៃ, សាោរា ធាៃី-ទខ្ត្ត ៃិងរដ្ឋបាលម្កុង ម្េុក ខ្ណឌ  ទដ្ើម្បេីម្មួ្ល ៃងិពម្ងកីការអៃុវត្ត

ម្បពៃ័ធ SARMIS ។ 
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ទោលបណំង ២៤៖ ពម្ងងឹការម្របម់្រងបណំលុសាធារណៈ រមួ្ទាងំហាៃភិយ័្នៃកាត្ពវកចិ្ចបណំលុយ្ថ្នទហត្ ុៃងិ

ហាៃភិយ័្បណំលុ កព់ៃ័ធ ម្បកបទោយ្ច្រីភាព 

44> យ្ុទធសាស្តេតេត ពីីការម្រប់ម្រងបំណលុសាធារណៈ ២០១៩-២០២៣ ម្ត្ូវបាៃអៃុម័្ត្ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តទៅនថៃទី

២២ កខ្ត្ោុ ែ្ ំ២០១៩ ។ យ្ុទធសាស្តេត ទៃោះោក់ទច្ញៃវូវិធាៃការោយ្ុទធសាស្តេត ចំ្ៃៃួ ១០ ទហើយ្ទៅកត្បៃត  

អៃុវត្តទោលការណ៍រៃលឹោះទាងំ ៥ ។ 

45> ទោលបំណងទៃោះមាៃេូច្នាករេមិ្ទធកម្មចំ្ៃៃួបួៃ ទហើយ្េទម្ម្ច្បាៃលទធែល ដ្ចូ្ត្ទៅ៖ 

េរ ៨. េូច្នាករបណំលុរៃលោឹះទាងំ ៥ ទធៀបទៅៃងឹពតិាៃ 

ទោលទៅ៖ េូច្នាករបំណលុរៃលឹោះទាងំ ៥ បាៃម្ត្ូវបៃដរកាទម្កាម្ពតិាៃកដ្លបាៃកណំត្់ទៅកែុងយ្ុទធសាស្តេត

េត ីពីការម្រប់ម្រងបំណលុសាធារណៈ 

េទម្ម្ច្បាៃ៖ កែុងការម្រប់ម្រងបំណលុសាធារណៈ រា រោឋ ភិបាលកម្ពុោម្បកាៃ់ខាា ប់ៃូវសាម រត្ីម្បុងម្បយ្័ត្ែខ្ពេ់ 

ទោយ្បាៃអៃុវត្តោ៉ា ងមឺុ្ងមា៉ា ត្ៃ់ូវទោលការណ៍រៃលឹោះៗទាងំ ៥ កដ្លបាៃកែងុយ្ុទធសាស្តេតេត ីពីការម្រប់ម្រងបំណលុសា

ធារណៈ ២០១៩-២០២៣ ។ សាថ ៃភាពបំណលុសាធារណៈរបេ់កម្ពុោមាៃលកេណៈលអម្បទេើរោលោំប់ ។ កែអកតាម្

ការវិភារចី្រភាពបំណលុបងាា ញថ្ន អៃបុាត្បំណលុទាងំ ៥ របេ់កម្ពុោ េុទធកត្េថ ិត្ទម្កាម្អៃុបាត្ទោលទាងំអេ់ ដូ្ច្

មាៃបញ្ជា ក់កែងុតារាងទី៣ ។ តាម្បទោឋ ៃបទច្ចកទទេអៃតរោត្ិលទធែលទៃោះបញ្ជា កថ់្ន សាថ ៃភាពបំណលុសាធារណៈ

កម្ពុោមាៃ “ច្រីភាព” ៃងិ “ហាៃភិយ័្កម្ម្តិ្ទាប” ។ 

តារាងទី 4៖ េូច្នាករបំណលុសាធារណៈ ែ្ ំ ២០១៨-២០២១ 

េចូ្នាករ អៃបុាត្ទោល 2018 2019 2020 2021 បា៉ាៃស់ាម ៃ 

ត្នម្លបច្ចុបបៃែ នៃបំណលុសាធារណៈេរុប  

ទធៀបៃឹង ែេេ 55 21.48 20.8 24 25.1 

ត្នម្លបច្ចុបបៃែ នៃបំណលុសាធារណៈទម្ៅម្បទទេ 

ទធៀបៃឹង ែេេ 40 21.46 20.8 24.3 25.1 

ទធៀបៃឹងចំ្ណូល 180 28.4 26.7 32.8 37.1 

ទេវាបំណលុសាធារណៈទម្ៅម្បទទេ 

ទធៀបៃឹងការនំាទច្ញ  15 1.4 1.5 1.8 2.0 

ទធៀបៃឹងចំ្ណូល 18 4.9 4.5 6.3 6.2 

ម្បភព៖ម្ពឹត្តិបម្ត្េថ ិត្ិបំណលុសាធារណៈកម្ពុោទលខ្ ១២ (ទំព័រទលខ្១២) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

ដ្ស្ថម្កាម្ទី 5៖ េៃែធិិបំណលុសាធារណៈទម្ៅម្បទទេ (រិត្ម្ត្ឹម្ឆមាេទី១ ែ្ ំ២០២២) 

 

ម្បភព៖ ខ្លឹម្សារេទងេបម្បត្ិបត្តិេត ីពីទេច្កតីម្ ងច្ាប់េត ីពីហិរញ្ញវត្ថុេម្មាប់ការម្រប់ម្រង ែ្ ំ២០២២ 

46> អៃុម្កឹត្យេត ីពកីារម្រប់ម្រងបំណលុសាធារណៈ ម្ត្ូវបាៃពៃិតិ្យទែើងវិញ ទោយ្ភាា ប់ោមួ្យ្ការេិកាពីទោល-

ការណ៍កណនំាោេកល ៃងិេិកាម្សាវម្ោវបទពិទសាធៃនៃម្បទទេនានាកែុងត្ំបៃ់ រួម្មាៃ ម្បទទេនថ           

ទវៀត្ណាម្ ហវីលីពៃី ៃិងឥណឌូ ទៃេីុ។ ចំ្កណកឯ, ម្កបខ្ណឌ ទោលៃទោបាយ្បឋម្េត ីពីការអភិវឌ្ឍមូ្លបម្ត្រដ្ឋ 

ម្ត្ូវបាៃទរៀបចំ្ ៃងិទទួលបាៃការអៃុម័្ត្ោក់ឱយអៃុវត្តទោយ្រា រោឋ ភបិាល កាលពនីថៃទី ១ កខ្ត្ោុ ្ ែ ំ២០២១ 

ទដ្ើម្បីទឆលើយ្ត្បទៅៃងឹសាថ ៃភាពចំបាច់្ចំ្ទ ោះមុ្ខ្របេ់រា រោឋ ភបិាល កែុងការសាត រទេដ្ឋកចិ្ចទែើងវិញពីវិបត្តនិៃ

 ំងកឺូវឯដ្-១៩ ទហើយ្កែៃការេកម្មភាពេម្មាប់អៃុវត្តទោលៃទោបាយ្បឋម្ទៃោះក៏ម្ត្ូវបាៃទរៀបចំ្ែងកដ្រ។ 

ទៃៃឹម្ទៃោះ ទេច្កតមី្ ងម្កបខ្ណឌ ទោលៃទោបាយ្រួម្េត ីពកីារអភិវឌ្ឍមូ្លបម្ត្រដ្ឋ ២០២២-២០២៨ ម្ត្ូវបាៃ

ៃងិកពំុងទរៀបចំ្ ៃងិទម្ោងទេែ ើេំុការពៃិតិ្យ ៃងិអៃុម័្ត្ោកឱ់យទម្បើទម្បើម្បាេ់ទៅ ែ្ ំ២០២២។ ម្បព័ៃធម្រប់ម្រង

ទិៃែៃ័យ្ ក់ព័ៃធៃឹងកាត្ពវកិច្ចបំណលុោយ្ថ្នទហតុ្ម្តូ្វបាៃអៃុម័្ត្ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត កាលពីនថៃទី៤ កខ្

េីហា ែ្ ំ២០២១។ ោមួ្យ្ោែ ទៃោះ, ទំទៃើបកម្មឧបករណ៍វិភារធាត្ុអំទណាយ្ ៃងិទំទៃើបកម្មម្បពៃ័ធម្រប់ម្រង

ទិៃែៃ័យ្រួម្េម្មាប់ការម្រប់ម្រងបំណលុសាធារណៈ (In-house Database for PDM) ម្ត្ូវបាៃអៃុម័្ត្ ៃងិ

ោកឱ់យអៃុវត្តទៅនថៃទី៤ កខ្េីហា ែ្ ំ២០២១ ែងកដ្រ។ 

េរ ៩. ហាៃភិយ័្បណំលុម្ត្វូបាៃកណំត្ ់

ទោលទៅ៖ការវិភារហាៃភិយ័្បំណលុ ក់ពៃ័ធ ៃិងហាៃភិ័យ្កាត្ពវកិច្ចបំណលុោយ្ថ្នទហត្ុ ម្ត្ូវបាៃទរៀបចំ្ 

ោក់បញ្ចូលទៅកែងុរបាយ្ការណ៍ោក់ ៃូរណៈកមាម ធកិារម្រប់ម្រងបំណលុសាធារណៈ 

េទម្ម្ច្បាៃ៖ អ.េ.ប បាៃទរៀបចំ្របាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវត្តវិធាៃការោយ្ុទធសាស្តេត  របាយ្ការណ៍

 ៃូរណៈកមាម ធិការម្រប់ម្រងបំណលុសាធារណៈ មាៃខ្លឹម្សារហាៃភិ័យ្បំណលុសាធារណៈ ទោយ្បងាា ញហាៃភិយ័្

9,188.91ោៃ

ដ្ោុល រអាទម្រកិ 
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នៃកាត្ពវកិច្ចបំណលុោយ្ថ្នទហត្ុ (Contingent Liabilities), ហាៃភិយ័្ថវិកា (Fiscal Risk), ហាៃភិយ័្ទីែារ 

(Market Risk), ហាៃភិយ័្ម្បត្ិបត្តិការ (Operational Risk), ហាៃភិយ័្េៃៃៃយ័្ភាពកែុងការទូទាត្់ទេវាបំណលុ 

(Liquidity Risk), ហាៃភិយ័្ហិរញ្ញបបទាៃនៃរទម្មាង (Project Funding Risk) ៃងិហាៃភិ័យ្ឥណទាៃ  (Credit 

Risk) ម្បចំម្ត្មីាេទី១, ទី២, ៃងិទី៣ ែ្ ំ២០២១ ម្ពម្ទាងំែសពវែាយ្ទលើទរហទំព័រែលូវការរបេ់អរគនាយ្កោឋ ៃ ។ 

ទោលបណំង ២៥៖ ពម្ងងឹរណទៃយ្យភាពហរិញ្ញវត្ថទុៅតាម្ម្រោឹះសាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋបាល  

ៃងិេហម្ោេសាធារណៈ 

47> ទោលបំណងទៃោះមាៃេូច្នាករេមិ្ទធកម្មចំ្ៃៃួ២ ទហើយ្េទម្ម្ច្បាៃលទធែលដូ្ច្ទៅ៖ 

េរ ១០. មាៃយ្ៃតការច្ាេ់ោេ់កែងុការតាម្ោៃម្រោឹះសាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋបាល កម្ម្តិ្ កេហវ. 

ទោលទៅ៖ ទី១)-លកេណវិៃិច្ឆ័យ្អបបបរមានៃការម្រប់ម្រងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ េម្មាប់ម្រឹោះសាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋ

បាល ៃងិទី២)-របាយ្ការណ៍េិកាអំពីវិធសីាស្តេតវាយ្ត្នម្លម្រឹោះសាថ ៃសាធារណៈកម្មិ្ត្ កេហវ. 

េទម្ម្ច្បាៃ៖ អ.ថ បាៃទរៀបចំ្របាយ្ការណ៍េិកាទលើការកំណត្ល់កេណៈវិៃិច្ឆយ័្អបបរមានៃការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈេម្មាប់ម្រឹោះសាថ ៃសាធារណៈ ។ េម្មាប់ម្រោឹះសាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋបាល, កែងុចំ្ទណាម្ម្រឹោះសាថ ៃ 

សាធារណៈរដ្ឋបាលចំ្ៃួៃ ២៩ មាៃម្រោឹះសាថ ៃចំ្ៃៃួ ២៧ កដ្លបាៃទែាើរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ្ ែ ំ២០២០ ម្ក អ.រ. ។      

អ.រ.  អាច្ទធវើការបូកេរុបរបាយ្ការណ៍បញ្ចូលោែ បាៃម្ត្មឹ្កត្២៣ ម្រោឹះសាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋបាលប៉ាុទណាណ ោះ ពីទម្ ោះ 

របាយ្ការណ៍របេ់ម្រោឹះសាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋបាលចំ្ៃៃួ ៤ ទទៀត្ រតឺ្ួទលខ្ទៅពុទំាៃម់ាៃេងគត្ភិាពៃងិម្រប់ម្ ងុ

ទម្ោយ្ទៅទែើយ្។  រឯឯ ម្រោឹះសាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋបាលចំ្ៃៃួ ២ទែសងទទៀត្ រឺទៅមិ្ៃទាៃ់ទែាើរបាយ្ការណ៍ ទបើទទាោះបីោ

មាៃការទម្កើៃរលំឹក។ 

េរ ១១.មាៃយ្ៃតការច្ាេ់ោេ់កែងុការតាម្ោៃេហម្ោេសាធារណៈកម្ម្តិ្ កេហវ. 

ទោលទៅ៖ ទេច្កតីម្ ងច្ាប់េត ីពីេហម្ោេសាធារណៈ ម្ត្ូវបាៃោក់ឆលងទីេត ីការរណៈរដ្ឋម្ស្តៃតៃីងិអងគៃីត្ិ-

បបញ្ជញ ត្ត ិ

េទម្ម្ច្បាៃ៖ ទេច្កតីម្ ងច្ាប់េត ីពីេហម្ោេសាធារណៈម្ត្ូវបាៃតាក់កត្ងោទម្ម្ង់ច្ាប់ ៃិងខ្លឹម្សារ

រួច្រាល់កែងុកម្មិ្ត្ម្កុម្ការងារបទច្ចកទទេ នៃ កេហវ. ៃងិរងចំ់ទទួលធាត្ុចូ្លពីទីម្បឹកាបទច្ចកទទេ AFD ទៅ       

ម្ត្មីាេទី១ ែ្ ំ២០២២ ។ អទច្. ទម្ោងៃងឹទធវើេិកាេ សាោពទិម្ោោះទោបលន់ាម្ត្មីាេទី២ ែ្ ំ២០២២ ោមួ្យ្េហ-

ម្ោេសាធារណៈ, ម្កេួង សាថ ប័ៃ ៃងិអែក ក់ពៃ័ធ ៃិងទម្ោងៃងឹបញ្ាូៃទៅទីេត ីការរណៈរដ្ឋម្ស្តៃតី នាម្ត្ីមាេទី៣ ែ្ ំ

២០២២។ ទៃៃឹម្ទៃោះ, ម្កុម្ការងារ នៃ កេហវ.បាៃៃងិកពំងុទរៀបចំ្ឯកសារយ្ុទធសាស្តេត កកទម្ម្ង់ការម្របម់្រងេហ-

ម្ោេសាធារណៈ កដ្លោកែៃទីបងាា ញែលូវនៃការកកទម្ម្ងេ់ហម្ោេសាធារណៈ ៃិងោធាត្ុចូ្លដ៏្េំខាៃ់េម្មាប់

ការទរៀបចំ្ម្ ងច្ាប់ទៃោះ ។ 

ចំ្ទ ោះការងារម្ត្តួ្ពៃិតិ្យតាម្ោៃេហម្ោេសាធារណៈ ម្កុម្ការងារបទច្ចកទទេ កប៏ាៃទរៀបចំ្របាយ្ការណ៍

េត ីពីការវាយ្ត្នម្លសាថ ៃភាពហិរញ្ញវត្ថុេហម្ោេសាធារណៈ ទដ្ើម្បោីក់ ៃូថ្នែ ក់ដឹ្កនំា កេហវ. ពៃិិត្យ ៃិងេទម្ម្ច្ 

ទោយ្បាៃទផ្ទត ត្ទលើចំ្ណចុ្េំខាៃ់ៗចំ្ៃៃួ ៤ រួម្មាៃ (១).សាថ ៃភាពហិរញ្ញវត្ថ ុៃិងលទធែលអា ីវកម្មការិយ្បរិទច្ឆទ ែ្ ំ

២០២០, (២).បណាត ខ្ៃង់ទូទាត្់ោមួ្យ្ថវិការដ្ឋេម្មាប់ ែ្ ំ២០២០, (៣).ការបងភ់ារោភចូ្លថវិការដ្ឋ ែ្ ំ២០២០ 
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របេ់េហម្ោេសាធារណៈ ៃងិ (៤).សាថ ៃភាពមូ្លធៃនៃម្កុម្ហ ៃុច្ម្មុ្ោះកដ្លរដ្ឋមាៃភារកម្មសាធារណៈោចំ្ៃៃួ

ភារត្ិច្ការិយ្បរិទច្ឆទ ែ្ ំ២០២០។ 

48> ោការេៃែោិឋ ៃ េម្មាបក់ែែកទ២ី “រណទៃយ្យភាពហរិញ្ញវត្ថ”ុ FMIS ោម្បព័ៃធេែូលនៃរណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ

ទហើយ្ម្ត្ូវបាៃពម្ងកីៃិងោកឱ់យអៃុវត្តម្រប់ម្កេួង សាថ ប័ៃ ។ ការោកឱ់យអៃុវត្តមុ្ខ្ងារថមីចំ្ៃៃួ២ ៃងិៃីត្ិវិធី

អៃុវត្តការងារថមីររួមាៃរតិ្ររូអំពីវិសាលភាពនៃការទម្បើម្បាេ់មុ្ខ្ងារថមីចំ្ៃៃួ២ ៃងិការេិកាឱយបាៃេីុ ទម្ៅ

អំពហីាៃភិយ័្នៃការោកឱ់យអៃុវត្តៃីត្ិវិធអីៃុវត្តការងារថមតីាម្ម្បពៃ័ធ FMIS។ កែងុៃយ័្ទៃោះ, ម្កុម្ការងារ

ម្រប់ម្រងរទម្មាង FMIS ររួបៃតពៃិិត្យ ៃងិ រុំញការងារអាទិភាពទៃោះ ទដ្ើម្បឱីយម្េបទៅៃឹងទិេទៅម្បពៃ័ធថវិកា 

កដ្លបាៃកំណត្ក់ែុងយ្ុទធសាស្តេត នៃកកទម្ម្ង់ម្បពៃ័ធថវិកា ែ្ ំ២០១៨-២០២៥ ។ 
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ក ន្កទី៣៖ ការ្ារភាជ បថ់វិកាសៅនឹងសោលនសោបាយ 

49> ទៅកែងុកែែកែារភាា ប់ថវិកាទៅៃងឹទោលៃទោបាយ្ រឺទផ្ទត ត្ទលើទោលបំណងចំ្ៃៃួ ៥ រួម្មាៃ (១)ពម្ងឹង ៃិង

ពម្ងកីការអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធី ៃងិការម្ត្តួ្ពៃិតិ្យថវិកា, (២) ទរៀបចំ្ថវិកាឱយមាៃលកេណៈម្រប់ម្ ងុទម្ោយ្ ៃងិ

ទធវើេមាហរណកម្មថវិកា, (៣) ទរៀបចំ្ ៃងិោក់ឱយអៃុវត្តម្បពៃ័ធបនាៃ ត្់រណទៃយ្យភាព, (៤)ពម្ងងឹការទរៀបចំ្

ទោលៃទោបាយ្ ៃិងការទធវើកែៃការហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ៃងិ (៥) ពម្ងងឹការអៃុវត្តទោលៃទោបាយ្វិម្ ឈ-

ការហិរញ្ញវត្ថ ុ។ 

50> យ្ុទធសាស្តេត  នៃការកកទម្ម្ង់ម្បពៃ័ធថវិកា ែ្ ំ២០១៨-២០២៥ បាៃកំណត្់ទិេទៅកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវិកាទ ព្ ោះទៅ

ម្បពៃ័ធថវិកាេមិ្ទធកម្មកែុងម្៉ាកូដ្លោ “ថវិកាពត័្ម៌ាៃេមិ្ទធកម្ម” ។ កែៃការេកម្មភាពម្ត្ូវបាៃកបងកច្កោកែែក

ទាងំ ៥ ទៃោះមាៃ ១៥ ទោលបំណង កដ្លកច្កោពីរដ្ណំាកក់ាលរួម្មាៃ៖ ដំ្ណាកក់ាលទី១ចប់ពី្ ែ ំ២០១៧-

២០២១ ទផ្ទត ត្ទលើការកសាងមូ្លោឋ ៃចំបាច់្េម្មាប់ការចប់ទែតើម្អៃុវត្តថវិកាេមិ្ទធកម្ម ៃងិដំ្ណាកក់ាលទី ២  

ចប់ពី្ ែ ំ ២០២២-២០២៥ ទផ្ទត ត្ទលើការអៃុវត្តសាកលបងថវិកាេមិ្ទធកម្ម។ មួ្យ្កែែកនៃយ្ុទធសាស្តេត ទៃោះ រ ឺ

អៃុវត្តកែុងកែែកទី៣ ទដ្ើម្បីកសាង ៃងិបទងាើត្ម្បពៃ័ធថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ កដ្លែារភាា ប់ោមួ្យ្យ្ុទធសាស្តេត   

ច្ត្ុទកាណ, កែៃយ្ុទធសាស្តេតអភិវឌ្ឍៃ៍ោត្ ិៃិងយ្ុទធសាស្តេតតាម្វិេ័យ្ ។ 

ទោលបណំង ៣១៖ ទរៀបច្ ំៃងិោកឱ់យអៃវុត្តម្កបខ្ណឌ ហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ៃងិថវកិារយ្ៈទពលម្ធយម្ 

51> ទោលបំណងទៃោះមាៃេូច្នាករេមិ្ទធកម្មចំ្ៃៃួបី ទហើយ្េទម្ម្ច្បាៃលទធែលដូ្ច្ទៅ៖ 

េរ ១.ការោកឆ់លងម្កបខ្ណឌ ហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈរយ្ៈទពលម្ធយម្ (MTFF) ទៅកែងុកចិ្ចម្ប ុទំពញអងគរណៈរដ្ឋម្ស្តៃត ី

ៃងិអៃវុត្តោម្បចំ 

ទោលទៅ៖ម្កបខ្ណឌ ទោលៃទោបាយ្មា៉ា ម្កូទេដ្ឋកិច្ច ៃងិទោលៃទោបាយ្ហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈេម្មាប់ការ

ទរៀបចំ្ទេច្កដីម្ ងច្ាប់េដ ីពីហិរញ្ញវត្ថុេម្មាប់ការម្រប់ម្រង ែ្ ំ ២០២២ ម្ត្ូវបាៃទរៀបចំ្ ៃងិទេែ ើេំុការអៃុម័្ត្ពីម្បមុ្ខ្

រា រោឋ ភបិាល 

េទម្ម្ច្បាៃ៖ម្កបខ្ណឌ ទោលៃទោបាយ្មា៉ា ម្កូទេដ្ឋកិច្ច ៃងិទោលៃទោបាយ្ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្ត្ូវបាៃ

ទរៀបចំ្ ៃិងោកឱ់យអៃុវត្ត ។ ការទរៀបចំ្ទៃោះ ម្ត្ូវបាៃអៃុទោម្តាម្ការេទម្ម្ច្របេ់ថ្នែ ក់ដឹ្កនំា កេហវ. កែងុការ

ពៃស្ថរទពលោក់ឱយអៃុវត្តៃូវ MTFF ទោយ្សារភាពមិ្ៃម្បាកដ្ម្បោនៃការរឯករាលោល ំងកឺូវឯដ្-១៩ ៃងិែលប៉ាោះ

 លទ់លើទេដ្ឋកិច្ចកម្ពុោ ។ ោមួ្យ្ោែ  អ.រ.ប. កប៏ាៃបៃតទរៀបចំ្ទេច្កតីម្ ង MTFF ៃងិបាៃោក ់ៃូថ្នែ ក់ដឹ្កនំា ក

េហវ. ពៃិតិ្យ ។ 

េរ ២. ការអៃមុ្ត័្ម្កបខ្ណឌ ថវកិារយ្ៈទពលម្ធយម្ (MTBF) ទោយ្មាៃពតិាៃថវកិាតាម្  វេ័ិយ្តាម្ម្កេួង សាថ បៃ័

ទោយ្ម្បម្ខុ្រា រោឋ ភបិាល 

ទោលទៅ៖ ទេច្កតីម្ ងឯកសារ MTBF ទោយ្មាៃពតិាៃថវិកាតាម្វិេ័យ្ 

េទម្ម្ច្បាៃ៖ ការទរៀបចំ្ឯកសារ MTBF ទោយ្មាៃពតិាៃតាម្វិេ័យ្តាម្ ម្កេួង-សាថ ប័ៃ ម្ត្ូវបាៃអៃុម័្ត្

ទោយ្ម្បមុ្ខ្រា រោឋ ភបិាល។ 
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េរ ៣. កែៃការយ្ទុធសាស្តេតថវកិាម្ត្វូបាៃទរៀបច្ទំោយ្មាៃេូច្នាករេម្ទិធកម្ម 

ទោលទៅ៖ កែៃការយ្ុទធសាស្តេតថវិកាម្ត្ូវបាៃទរៀបចំ្ទោយ្មាៃេូច្នាករេមិ្ទធកម្ម 

េទម្ម្ច្បាៃ៖ ម្កេួងអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធីចំ្ៃៃួ១៥ ម្ត្ូវបាៃម្ត្តួ្ពៃិតិ្យ ៃងិវាយ្ត្នម្លទលើការទរៀបចំ្កែៃការ

យ្ុទធសាស្តេតថវិកា ទោយ្ពៃិិត្យទឃើញដូ្ច្ខាងទម្កាម្៖ 

• ទោលបំណងទោលៃទោបាយ្៖ ការទរៀបចំ្ោទូទៅអាច្ទទួលយ្កបាៃ។ 

• កម្មវិធី៖ ភារទម្ច្ើៃអាច្ទទួលយ្កបាៃ កត្ទឈាម ោះកម្មវិធី រច្នាេម្ពៃ័ធនែៃកែុងកម្មវិធី ៃិងមុ្ខ្ងារកម្មវិធីរបេ់

ម្កេួងខ្លោះត្ម្ម្ូវឱយកកេម្ម្លួ។ 

• េូច្នាករ៖ ទៅកត្ោបញ្ជា ម្បឈម្ ទម្ ោះភារទម្ច្ើៃម្កេួង សាថ ប័ៃមិ្ៃអាច្កញកោច់្រវាងេូច្នាករធាត្ុចូ្ល 

េូច្នាករលទធែល ៃងិេូច្នាករដំ្ទណើរការ ខ្ណៈកដ្លេូច្នាករខ្លោះម្ៃិអាច្វាេ់កវងបាៃ ប៉ាុកៃត កេហវ. 

កំពងុេម្ម្បេម្មួ្ល យួ្ពម្ងងឹបកៃថម្។ 

• ការទម្ោងចំ្ណូល-ចំ្ណាយ្៖ ភារទម្ច្ើៃឆលុោះបញ្ជច ងំពលីទធភាពម្បមូ្លចំ្ណូលោកក់េដង កត្ការទម្ោង

ចំ្ណាយ្ទៅមិ្ៃទាៃ់ទោរពបាៃតាម្។ 

កែអកទលើ MTBF ម្កេួង សាថ ប័ៃចំ្ៃៃួ០៩ ម្ត្ូវបាៃទធវើេមាហរណកម្មចំ្ណាយ្ច្រៃត ៃិងចំ្ណាយ្មូ្លធៃរដ្ឋ

ចូ្លកែុងកម្មវិធកីែអកទលើពតិាៃថវិកា កែុងកែៃការយ្ុទធសាស្តេតថវិកា ៃិងម្កេួង សាថ ប័ៃចំ្ៃៃួ ០៤ ម្ត្ូវបាៃទធវើេមាហរណ-

កម្មចំ្ណាយ្ច្រៃតៃងិចំ្ណាយ្មូ្លធៃរដ្ឋចូ្លកែងុកម្មវិធីកែអកទលើពតិាៃថវិកាេម្មាប់ថវិកាកម្មវិធី។ 

ទោលបណំង ៣២៖ ពម្ងងឹការម្របម់្រងវៃិទិោរសាធារណៈ 

52> យ្ុទធសាស្តេតេត ីពីការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងការវិៃិទោរសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥ ម្ត្ូវបាៃម្បមុ្ខ្រា រោឋ -

ភិបាល អៃុម័្ត្កាលពនីថៃទី២២ កខ្ត្ោុ ែ្ ំ២០១៩ ៃងិម្បកាេោកឱ់យអៃុវត្ត ទៅនថៃទី២៥ កខ្ត្ុោ ែ្ ំ

២០១៩ នាេម័្យ្ម្ប ុំទពញអងគរណៈរដ្ឋម្ស្តៃតី កែងុទោលបំណងបទងាើត្ឱយបាៃៃវូម្បពៃ័ធម្រប់ម្រងវិៃិទោរ   

សាធារណៈរួម្មួ្យ្របេ់ោត្ិ កដ្លធានាបាៃៃូវភាពទឆលើយ្ត្ប ម្បេិទធភាព េ័កតិេិទធភាព ត្មាល ភាព រណទៃយ្យ-

ភាព ៃងិម្េបតាម្ឧត្តមាៃុវត្តៃ៍ ៃងិបរិការណ៍ ៃងិពម្ងងឹេម្ត្ថភាព ម្បកបទោយ្ចី្រភាពនៃការកបងកច្ក ៃងិ

ការទម្បើម្បាេ់ធៃធាៃសាធារណៈម្េបតាម្ឧត្តមាៃុវត្តៃ៍ោអៃតរោត្ ិ ៃិងបរិការណ៍ ោក់កេតងរបេ់កម្ពុោ 

េំទៅរួម្ចំ្កណកបទងាើៃទលបឿៃនៃការទធវើពិពិធកម្មទេដ្ឋកិច្ច ៃងិពម្ងឹងេម្ត្ថភាពម្បកតួ្ម្បក ង កដ្លោមូ្លោឋ ៃ

ម្រឹោះកែុងការធានាបាៃកំទណើៃទេដ្ឋកិច្ចខ្ពេ់ម្បកបទោយ្ចី្រភាព ៃងិបរិោបៃែ ទ ព្ ោះទៅេទម្ម្ច្បទងាគ លច្រ ែ្ ំ

២០៣០ ៃិងច្កេុវិេ័យ្កម្ពុោ ែ្ ំ២០៥០ ។ 

53> យ្ុទធសាស្តេត ទៃោះ មាៃវិសាលភាពម្របដ្ណត ប់ទលើម្រប់រទម្មាងវិៃិទោរសាធារណៈពមី្រប់ម្បភពហិរញ្ញបបទាៃ 

(ទាងំពីថវិកាោត្,ិ ថវិកាហិរញ្ញបបទាៃទោយ្នដ្រអូភិវឌ្ឍៃ ៍ ៃិងទុៃវិៃិទោរឯក ៃតាម្យ្ៃតការភាពោនដ្រ ូ

រវាងរដ្ឋៃិងឯក ៃ) ៃិងទៅម្រប់កម្ម្ិត្រដ្ឋបាល (ទាងំថ្នែ ក់ោត្ិ ទាងំរដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិ ម្រឹោះសាថ ៃសាធារណៈ

រដ្ឋបាលេហម្ោេសាធារណៈៃិងអងគភាពសាធារណៈម្បហាក់ម្បកហល) ។ 

54> ទោលបំណងទៃោះមាៃេូច្នាករេមិ្ទធកម្មចំ្ៃៃួបី ទហើយ្េទម្ម្ច្បាៃលទធែលដូ្ច្ទៅ៖ 
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េរ ៤. ការទរៀបច្យំ្ៃតការម្របម់្រងវដ្តរទម្មាងវៃិទិោរសាធារណៈ 

ទោលទៅ៖ អៃុម្កឹត្យចំ្ៃៃួ ១, យ្ៃដការ ១, ម្បកាេចំ្ៃៃួ ៣ ៃងិទោលការណ៍កណនំាចំ្ៃៃួ ៤ ម្ត្ូវបាៃអៃុម័្ត្ 

ៃងិែសពវែាយ្ 

េទម្ម្ច្បាៃ៖ កែអកទលើការអៃុវត្តកែៃការកេម្មភាពនៃយ្ុទធសាស្តេតេត ពីីការកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងវិៃិទោរ 

សាធារណៈ ២០១៩-២០២៥ លទធែលេទម្ម្ច្បាៃៃូវេូច្នាកររៃលោឹះកដ្លបាៃកំណត្់កែងុទោលទៅ ែ្ ំ២០២១ 

េទម្ម្ច្បាៃដូ្ច្ត្ទៅ៖ 

- ទេច្កតីម្ ងអៃមុ្កតឹ្យេត ពីីការោក់ឱយអៃុវត្តៃតី្ិវិធីម្បត្ិបត្តិរួម្ (SOP) េម្មាប់ទរៀបចំ្ ៃងិម្រប់ម្រង

រទម្មាងវិៃិទោរសាធារណៈតាម្យ្ៃតការ PPP ម្ត្ូវបាៃៃងិកពំុងទរៀបចំ្។  SOPទៃោះមាៃចំ្ៃៃួ ៣

ភារ កែងុទនាោះ ភារ១ អំពីទោលៃទោបាយ្ៃងិៃតី្ិវិធី SOP, ភារ២ អំពីទោលការណ៍កណនំាចំ្ៃៃួ៧ 

ៃងិភារ៣ អពំៃីតី្ិកិច្ចលទធកម្ម ។ 

- យ្ៃតការ១៖ រណៈកម្មការវិៃទិោរសាធារណៈ (រ.វ.េ.) ៃងិទលខាធកិារោឋ ៃម្ត្ូវបាៃបទងាើត្ទែើង 

តាម្រយ្ៈទេច្កតីម្បកាេ កដ្លម្ត្ូវបាៃចុ្ោះហត្ថទលខាទោយ្ ឯកឧត្តម្អគគបណឌ តិ្េភាចរយ ទៅនថៃទី

៣ េីហា ្ ែ ំ២០២១ ។   រឯឯ ការទរៀបចំ្យ្ៃតការោំម្ទហិរញ្ញវត្ថេុម្មាប់េិកាេមិ្ទធលិទធភាព ៃងិទរៀបចំ្

រទម្មាងថវិកា រមឺ្កុម្ការងារ ំនាញបទច្ចកទទេេម្មាប់ម្បពៃ័ធម្រប់ម្រងទិៃែៃយ័្រទម្មាងវិៃិទោរ  

សាធារណៈ ម្ត្ូវបាៃបទងាើត្ទែើងតាម្រយ្ៈម្បកាេទលខ្ ៧៥០ េហវ.ម្បក ចុ្ោះនថៃទី២៣ កខ្កញ្ជញ  ែ្ ំ

២០២០។ ោមួ្យ្ោែ ទៃោះ, ការបទងាើត្អងគភាព ៃងិដំ្ទណើរការអងគភាពម្រប់ម្រងមូ្លៃធិិោំម្ទការេិកា

េមិ្ទធិលទធភាពៃិងការទរៀបចំ្រទម្មាងវិៃិទោរសាធារណៈ រឺទៅពុំទាៃម់ាៃវឌ្ឍៃភាពទៅទែើយ្ ។ 

- ម្បកាេចំ្ៃៃួ៣៖ (១) ទេច្កតីម្ ងបឋម្ម្បកាេេត ីពៃីតី្ិវិធីម្បត្ិ- បត្ត ិនៃការម្រប់ម្រង ទរៀបចំ្ ៃងិ

អៃុវត្តរទម្មាង វិៃិទោរសាធារណៈហិរញ្ញបបទាៃទោយ្ថវិកាថ្នែ ក់ោត្ ិ (រទម្មាងវិៃិទោរផ្ទៃ ល)់ 

បាៃោក់ឱយ ពិភាកា ទដ្ើម្បីទទួលបាៃធាត្ុចូ្លេម្មាប់ ទរៀបចំ្កកលម្អ ទៅកម្ម្ិត្អៃតរម្កេួង ៃងិ

កម្មិ្ត្ ថ្នែ ក់ដឹ្កនំាម្កេួងទេដ្ឋកិច្ច ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ (២) ទេច្កតីម្ ងម្បកាេេត ីពីការម្រប់ម្រងការវិ

ៃិទោរសាធារណៈេម្មាប់រដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ ិ ម្ត្ូវបាៃទរៀបចំ្រួច្រាល ់ ៃងិបាៃទរៀបចំ្កិច្ចម្ប ុំ

ពិភាកាពិទម្ោោះទោបល់ទោយ្ មាៃការចូ្លរួម្ពអីងគភាព កព់ៃ័ធទម្កាម្ឱវាទ កេហវ., ម្ៃៃីរ េហវ

., ម្កេួងម្ហានែៃ ៃងិរដ្ឋបាល      រា ធាៃ ីទខ្ត្តទាងំ២៥ ម្ពម្ទាងំបាៃបញ្ាូៃទេច្កតីម្ ងៃតី្ិវិធីទៃោះ

ទៅម្កេួងម្ហានែៃ ទដ្ើម្បពីៃិតិ្យ ៃងិែតល់ទោបល់ទៅកែងុអែុំងកខ្មី្នា ែ្ ំ២០២១ ។ (៣) ទេច្កតី

ម្ ងម្បកាេេតពីីទោលការណ៍រួម្ េម្មាប់ការម្រប់ម្រងរទម្មាងកថទាទំហោឋ រច្នាេម្ពៃ័ធែលូវថែល ់ ម្ត្ូវ

បាៃអៃុម័្ត្ ។ 

- ទោលការណ៍កណនំាចំ្ៃៃួ ៤៖ ការទរៀបចំ្ទោលការណ៍កណនំារមឺាៃវឌ្ឍៃភាពត្ិច្ត្ួច្ ៃងិកកេម្ម្លួ

កែៃការអៃុវត្ត ទោយ្កែុងទនាោះ (១) ទោលការណ៍កណនំាេម្មាប់ការទរៀបចំ្កម្មវិធីវិៃិទោរសាធារណៈ 

៣ ែ្ ំរកំលិៃងឹម្ត្ូវបាៃទរៀបចំ្បញ្ចប់កែងុ ២០២២, (២) ទោលការណ៍កណនំាេតពីីការទរៀបចំ្េំទណើ

រទម្មាង (វដ្តនៃរទម្មាងវិៃិទោរសាធារណៈ) ៃឹងម្ត្ូវបាៃបញ្ចប់ ទៅ ែ្ ំ២០២៣, (៣) ទោលការណ៍ 
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ៃងិៃីត្ិវិធមី្រប់ម្រងយ្ៃតការោំម្ទហិរញ្ញវត្ថុេម្មាប់េិកាេមិ្ទធិលទធភាពៃងិទរៀបចំ្រទម្មាង ៃងឹម្ត្ូវ

បញ្ចប់ ែ្ ំ២០២៣ ៃងិ (៤) ទេច្កដីម្ ងទេសនាទាៃទោលការណ៍ៃិងៃតី្ិវិធីម្រប់ម្រងយ្ៃតការោំម្ទ

ហិរញ្ញវត្ថុេម្មាប់េិកាេមិ្ទធិលទធភាពៃិងទរៀបចំ្រទម្មាងម្ត្វូបាៃទរៀបចំ្ ោមួ្យ្ នំាញការ ADB។ 

ទោលបណំង ៣៣៖ ពម្ងងឹការទរៀបច្ ំៃងិការអៃវុត្តថវកិាកម្មវធិ ីទោយ្ែារភាា បទ់ៅៃងឹកែៃការយ្ទុធសាស្តេតថវកិា 

55> ទោលបំណងទៃោះមាៃេូច្នាករេមិ្ទធកម្មចំ្ៃៃួបួៃ ទហើយ្េទម្ម្ច្បាៃលទធែលដូ្ច្ទៅ៖ 

េរ ៥.ការកញកបៃៃុកបរុគលកិបាៃតាម្កម្មវធិៃីមី្យួ្ៗ ែ្ ំ N+1 

ទោលទៅ៖ ការេិកាសាកលបងកញកបៃៃុកបុរគលកិ 

េទម្ម្ច្បាៃ៖ អរគនាយ្កោឋ ៃថវិកា បាៃឯកសារទេសនាទាៃេត ីពកីារកញកបៃៃុកបុរគលកិ កេហវ. បាៃចប់

ទែតើម្សាកលបងកញកបៃៃុកបុរគលកិតាម្កម្មវិធី ។ ម្កេួង សាថ ប័ៃមាៃការលបំាកកែងុការកញកបៃៃុកបុរគលកិទៅតាម្ 

កម្មវិធី ទោយ្ហត្ថុ្នបច្ចបុបៃែបៃៃុកបុរគលិកម្ត្ូវបាៃោក់កែងុកម្មវិធោំីម្ទ កដ្លចំបាច់្ត្ម្ម្ូវឱយមាៃការេកិា

ច្ាេ់ោេ់ ទៅតាម្ម្កេួង សាថ ប័ៃៃីមួ្យ្ៗ ។ 

េរ ៦.ការកាត្ប់ៃថយ្រមាល ត្រវាងកែៃការយ្ទុធសាស្តេតថវកិា ៃងិរទម្មាងថវកិាម្បចំ ែ្ ំ (N+1) 

ទោលទៅ៖ រមាល ត្រវាងកែៃការយ្ុទធសាស្តេតថវកិា ៃិងរទម្មាងថវកិាម្បចំ ែ្ ំ (N+1) ម្ត្វូបាៃរកាមិ្ៃឱយទលើេ

ោអត្ិបរមាម្ត្ឹម្ ២០% 

េទម្ម្ច្បាៃ៖ រមាល ត្រវាងកែៃការយ្ុទធសាស្តេតថវិកា ៃងិរទម្មាងថវិកាម្បចំ ែ្ ំ២០២១ េទម្ម្ច្បាៃ ៩,៨%។ 

ោមួ្យ្ោែ ទៃោះ ម្កេួង សាថ ប័ៃចំ្ៃៃួ ១០ម្ត្ូវបាៃពៃិិត្យទលើការែារភាា ប់រវាងកែៃការយ្ុទធសាស្តេតថវិកា ៃិងយ្ុទធសាស្តេត

ច្ត្ុទកាណ ដំ្ណាកក់ាលទី៤ ៃងិកែៃការយ្ុទធសាស្តេតអភិវឌ្ឍៃ៍ោត្ ិទហើយ្កវ៏ាយ្ត្នម្លទលើរណុភាពកែៃការយ្ុទធសាស្តេត

ថវិការបេ់ម្កេួង សាថ ប័ៃចំ្ៃៃួ ១៥13 ។ ចំ្ទ ោះរមាល ត្នៃកែៃការយ្ុទធសាស្តេតថវិកា ២០២១-២០២៣ ៃិងថវិកាកម្ម-

 វិធីម្បចំ ែ្ ំ ២០២១ េម្មាប់កែែកចំ្ណាយ្ថវិកា ម្កេួងទេដ្ឋកិច្ចៃងិហិរញ្ញវត្ថមុាៃទំហំ ៣,១% ៃងិម្កេួងអប់រំ      

យ្ុវ ៃ ៃងិកឡីា មាៃទំហំ ៥,៣៦% ។ 

េរ ៧. (១) ច្ៃំៃួម្កេួង សាថ បៃ័ម្ត្តួ្ពៃិតិ្យលកេណៈេម្បត្តអិងគភាពថវកិា ៃងិ (២) ម្កបខ្ណឌ វាយ្ត្នម្លអងគភាពថវកិា  

56> ម្កេួង សាថ ប័ៃមួ្យ្ចំ្ៃៃួក៏ទៅរកាការម្រប់ម្រងថវិកាតាម្កបបម្បមូ្លែដុំទៅទែើយ្ ទោយ្អៃញុ្ជញ ត្ឱយមាៃអងគ-

ភាពថវិកាចំ្ៃៃួត្ិច្ត្ចួ្ កដ្ល មាៃៃយ័្ថ្នថវិកាែដល់ដ្លអ់ងគភាពអៃុវត្តផ្ទៃ ល ់កម៏ាៃត្ិច្ត្ចួ្ែងកដ្រ ។ កែងុៃ័យ្

ទៃោះ ការបទងាើៃចំ្ៃៃួអងគភាពថវិកា ៃងិអងគភាពថវិកាោអាណាប័កទែៃរេិទធិោការងារេំខាៃ់ កដ្លចំបាច់្ម្ត្ូវ

 ំរុញ ៃងិពម្ងងឹេម្ត្ថភាពបកៃថម្ ។ កែុងទិេទៅវិម្ ឈការហិរញ្ញវត្ថុទៅតាម្ម្កេួង សាថ ប័ៃ, រា រោឋ ភបិាល

បាៃោក់ទច្ញ អៃមុ្កតឹ្យទលខ្ ២៤២ អៃម្ក.បក ចុ្ោះនថៃទី១៤ កខ្ធែូ ែ្ ំ២០២១ េត ីពកីារបទងាើៃចំ្ៃៃួអងគភាព

                                           

13 ម្កេួងការ រោត្ិ, ម្កេួងយ្តុ្តិធម៌្, ម្កេួងការបរទទេ ៃិងេហម្បត្ិបត្តកិារអៃតរោត្ិ,ម្កេួងពត័្ម៌ាៃ,ម្កេួងេខុាភបិាល, ម្កេួងករ៉ៃ ៃិងថ្នម្ពល, 

ម្កេួង ណិ ាកម្ម, ម្កេួងអប់រំ យ្ុវ ៃ ៃិងកីឡា, ម្កេួងបរិសាថ ៃ, ម្កេួងកិច្ចការនារឯ, ម្កេួងទទេច្រណ៍, ម្កេងួការងារ ៃិងបណតុ ោះបណាត លវិោា  ីវៈ, ម្កេួង

អភិវឌ្ឍៃ ៍ៃបទ,ម្កេួងកេិកម្ម រុកាេ ម្បមាញ់ ៃិងទៃសាទ ៃិងម្កេួងនម្បេណីយ្ ៍ៃិងទូររម្នារម្ៃ៍ ។ 
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ថវិកា ៃងិការម្បរល់េិទធិោអាណាប័កទែៃរេិទធិ ៃូអងគភាពថវិកា ទដ្ើម្បីធានាម្បេិទធភាព េ័កតិេិទធភាព ត្មាល -

ភាព ៃងិរណទៃយ្យភាពកែងុការទរៀបចំ្ អៃុវត្តថវិកា ម្ពម្ទាងំម្ត្ួត្ពៃិិត្យលទធែលនៃការអៃុវត្តេកម្មភាព

ការងារ ៃិងថវិកា ។ ទៃៃឹម្ទៃោះ, កេហវ.បាៃទច្ញម្បកាេទលខ្ ៥៤៤ េហវ.ម្បក ចុ្ោះនថៃទី០៩ កខ្កញ្ជញ  ែ្ ំ

២០២១ េត ីពីេិទិធអំណាច្ ការទទួលខ្ុេម្ត្ូវ ៃងិៃីត្ិវិធអីៃុវត្តថវិកាកម្មវិធីរបេ់អងគភាពថវិកា ទដ្ើម្បីធានា

ម្បេិទធភាព េ័កតិេិទធភាព ត្មាល ភាព ៃិងរណទៃយ្យភាព កែុងការអៃុវត្តថវិកាតាម្រយ្ៈការម្បរលអ់ាណត្តកិិច្ច

ច្ាេ់ោេ់ ទដ្ើម្បីេទម្ម្ច្បាៃេមិ្ទធកម្មការងារ ។ 

57>  រឯឯ ការទរៀបចំ្របាយ្ការណ៍េតពីីវឌ្ឍៃភាព នៃការទរៀបចំ្ ៃងិបទងាើត្អងគភាពថវិកា (ការម្ត្ួត្ពៃិិត្យៃិងទរៀបចំ្

លកេណៈេម្បត្តិកកេម្ម្លួរច្នាេម្ពៃ័ធសាថ ប័ៃ ៃិងការកសាងេម្ត្ថភាព) កដ្លទរៀបចំ្ទែើងទោយ្ម្កេួង    

សាថ ប័ៃ ពុំទាៃ់វឌ្ឍៃភាពទៅទែើយ្ ។ 

េរ ៨.ច្ៃំៃួអងគភាពថវកិាោអាណាបក័ទែៃរេិទធមិ្ត្វូបាៃបទងាើត្អៃទុោម្តាម្ទោលការណ៍កណនំារបេ់ កេហវ. 

ទោលទៅ៖ ទី១)-បកៃថម្ចំ្ៃៃួ ៣ អងគភាពថវិកាោអាណប័កទែៃរេិទធិកថម្ទទៀត្ ៃងិទី២)-បកៃថម្ ១០ អងគភាព

ថវិកា ទៅតាម្ម្កេួង សាថ ប័ៃ 

េទម្ម្ច្បាៃ៖ ទៅ ែ្ ំ២០២១ អងគភាពថវិកាមាៃចំ្ៃៃួេរុប ៩២៦ កដ្លទកើៃទែើងចំ្ៃៃួ ១២ អងគភាពថវិកា 

( ែ្ ំ២០២០មាៃចំ្ៃៃួ ៩១៤) កដ្លកែុងទនាោះរដ្ឋបាលកណាត លមាៃចំ្ៃៃួ ៣២៣ (ទកើៃទែើង១២) ៃិងថ្នែ ក់មូ្លោឋ ៃ 

(ម្ៃៃីរ នំាញរា ធាៃ ីទខ្ត្ត)ចំ្ៃៃួ ៦០៣ ។ េម្មាប់ថ្នែ ក់កណាត ល អងគភាពថវិកាចំ្ៃៃួ ៣២៣ កែងុទនាោះ អងគភាពថវិកា

ោអាណាប័កទែៃរេិទធមិាៃចំ្ៃៃួ ៨៣ ( ែ្ ំ២០២០ មាៃចំ្ៃៃួ ៦១) ៃងិមិ្ៃទាៃទ់ែៃរេិទធិ ២៤០ ( ែ្ ំ២០២០ មាៃចំ្ៃៃួ 

២៥០) ៃិងេម្មាប់ថ្នែ ក់មូ្លោឋ ៃម្រប់អងគភាពថវិកាោអាណាប័កទែៃរេិទធិចំ្ៃៃួ ៦៨៦ ( ែ្ ំ២០២០ មាៃចំ្ៃៃួ ៦៦៤)។ 

ទៃៃឹម្ទៃោះ, ម្កេួង សាថ ប័ៃចំ្ៃៃួ ៣ បាៃៃងិកពំងុទរៀបចំ្បទងាើត្អងគភាពថវិកាកែុងទនាោះរួម្មាៃ៖ ម្កេួងម្ហានែៃ, 

ម្កេួងមុ្ខ្ងារសាធារណៈ ៃិង ម្កុម្ម្បឹកាអភិវឌ្ឍកម្ពុោ។ 

ទោលបណំង ៣៤៖  រំញុការទធវើវមិ្ ឈការហរិញ្ញវត្ថេុម្មាបរ់ដ្ឋបាលថ្នែ កទ់ម្កាម្ោត្ ិ

58> ទោលបំណងទៃោះមាៃេូច្នាករេមិ្ទធកម្មចំ្ៃៃួពីរ ទហើយ្េទម្ម្ច្បាៃលទធែលដូ្ច្ទៅ៖ 

េរ ៩. េមាហរណកម្មកែៃការយ្ទុធសាស្តេតថវកិារដ្ឋបាលថ្នែ កទ់ម្កាម្ោត្រិវាងរា ធាៃ ី ទខ្ត្ត ោម្យួ្ៃងឹ ថវកិាម្កងុ 

ម្េកុ ៃងិ ថវកិាឃុ ំេងាា ត្ ់

ទោលទៅ៖ ត្ម្មឹ្ម្កែៃការយ្ទុធសាស្តេតថវិការដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិ រវាងរា ធាៃ ីទខ្ត្ត ោមួ្យ្ៃងឹ ថវិកាម្ៃៃីរ

 ំនាញែដលេិ់ទធិដ្ល់រដ្ឋបាលរា ធាៃី ទខ្ត្តទធវើៃិយ្ត័្កែុងកម្ម្តិ្អៃរុណៃី ៃងិកម្ម្ិត្រណៃ ី នៃ ំពកូកត្ម្យួ្ (កែុង

ច្ទងាា ម្េកម្មភាពកត្មួ្យ្) ៃងិកែងុកម្ម្ិត្អៃុរណៃ ីនៃរណៃីកត្មួ្យ្ (ពីច្ទងាា ម្េកម្មភាពមួ្យ្ទៅច្ទងាា ម្េកម្មភាព

មួ្យ្ទទៀត្កែុងអៃុកម្មវិធីកត្មួ្យ្) ទោយ្ទេច្កតីេទម្ម្ច្របេ់អភិបាលនៃរណៈអភិបាលរា ធាៃ ីទខ្ត្តសាមី្ ។ 

េទម្ម្ច្បាៃ៖ ការត្ម្ម្ឹម្ ៃងិទធវើេមាហរណកម្មបទណត ើរៗកែៃការរដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិរហតូ្េទម្ម្ច្បាៃ

ទពញទលញទៅ ែ្ ំ២០២៣ ទោយ្ម្ត្ូវអៃុវត្តតាម្ ហំាៃៗ កែុងទនាោះការត្ម្ម្ឹម្ោមួ្យ្ម្ៃៃីរ ំនាញ ( ែ្ ំ២០២១),        
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េមាហរណកម្មកែៃការោមួ្យ្រដ្ឋបាលម្កងុ ម្េុក ( ែ្ ំ២០២២) ៃិងេមាហរណកម្មកែៃការោមួ្យ្រដ្ឋបាលឃុ ំ

េងាា ត្់ ( ែ្ ំ២០២៣) ។ 

េរ ១០. ការទធវើម្បត្ភិកូម្មេិទធអិណំាច្នៃការទធវើៃយិ្ត័្ថវកិា ៃូរដ្ឋបាលថ្នែ កទ់ម្កាម្ោត្ ិ

ទោលទៅ៖ែដលេិ់ទធិដ្ល់រដ្ឋបាលរា ធាៃ ី ទខ្ត្តទធវើៃយិ្័ត្កែុងកម្ម្ិត្អៃុរណៃ ី ៃិងកម្មិ្ត្រណៃី នៃ ំពកូកត្

មួ្យ្ (កែងុច្ទងាា ម្េកម្មភាពកត្មួ្យ្) ៃងិកែងុកម្ម្ិត្អៃុរណៃី នៃរណៃីកត្មួ្យ្ (ពីច្ទងាា ម្េកម្មភាពម្យួ្ទៅច្ទងាា ម្

េកម្មភាពមួ្យ្ទទៀត្កែុងអៃកុម្មវិធីកត្មួ្យ្) ទោយ្ទេច្កតីេទម្ម្ច្របេ់អភបិាលនៃរណៈអភបិាលរា ធាៃ ីទខ្ត្តសាមី្ 

េទម្ម្ច្បាៃ៖ កេហវ. បាៃោក់ឱយអៃុវត្តម្បកាេេដពីៃីីត្ិវិធោីក់ឱយអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធីរដ្ឋបាលរា ធាៃ ី

ទខ្ត្ត។ 

59> ទោយ្កែក ការអៃុវត្តរទម្មាងតាម្រយ្ៈការអៃុវត្តកិច្ចលទធកម្មទោយ្កែកោមួ្យ្សាថ ប័ៃរដ្ឋ រឺមិ្ៃត្ម្មូ្វឱយមាៃ

កក់ម្បាក់ទដ្ើម្បធីានាេុពលភាពទទ ។ ទៅទពលអៃុវត្តរទម្មាងច្ប់ រឺទបើកម្បាកម់្ត្ឹម្ ៩០% ប៉ាុទណាណ ោះ ទហើយ្

េល ់ ១០%ទទៀត្រកាទុកេម្មាប់ធានាេុពលភាពរទម្មាងកែុងរយ្ៈទពល ១២ កខ្។ ម្បេិៃទបើរទម្មាងទនាោះ

មាៃរុណភាពលអ ទនាោះ១០% ទទៀត្ៃឹងទបើក ៃូ។ កែុងករណីេថ ិត្កែងុ ែ្ ំថវិកាកត្ម្យួ្ រមិឺ្ៃមាៃបញ្ជា េម្មាប់

ការទូទាត្់ទនាោះទទ ។ កែុងករណីឆលង ែ្ ំថវិកា មិ្ៃអាច្ដ្កម្បាក ់១០% ទោយ្សារថវិកាកដ្លេលម់្ត្ូវបកងវរចូ្ល

ថវិកាោត្ិវិញអៃុទោម្តាម្លិខិ្ត្បទោឋ ៃរត្យិ្ុត្តោធរមាៃ ដូ្ច្ទៃោះរដ្ឋបាលរា ធាៃភីែំទពញ ពុំមាៃឥណ-

ទាៃេម្មាប់ទូទាត្់ ១០%ទៃោះទទ ។ អាម្េយ័្ទៃោះ, អរគនាយ្កោឋ ៃហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ ិៃងិអរគ-

នាយ្កោឋ ៃលទធកម្មសាធារណៈនៃ កេហវ.  ពៃិិត្យ ៃងិេិកាទលើបញ្ជា ម្បឈម្ទៃោះ ។ 

 

60> ោការេៃែោិឋ ៃកែែកទ៣ី ម្កបខ្ណឌ ថវកិារយ្ៈទពលម្ធយម្ម្ត្វូបាៃទរៀបច្ ំ ៃងិអៃវុត្តសាកលបង ៃងិ ម្កបខ្ណឌ

ទោលៃទោបាយ្មា៉ា ម្កទូេដ្ឋកចិ្ច ៃងិទោលៃទោបាយ្ហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ែ្ ំ២០២៣ ៃងឹម្ត្វូទរៀបច្េំម្មាប់

ទរៀបច្កំែៃការយ្ទុធសាស្តេតថវកិា ២០២៣-២០២៥ ៃងិថវកិាម្បចំ ែ្ ២ំ០២៣ ។ កចិ្ចការទៃោះ ៃងឹបងាលកេណៈ

ងាយ្ម្េួលដ្លម់្កេួង-សាថ បៃ័ កែងុការទរៀបច្ថំវកិា ទោយ្មាៃកណំត្ថ់វកិាទាងំវេ័ិយ្ ៃងិម្កេួង-សាថ បៃ័ 

ពទិេេការទធវើេមាហរណកម្មថវកិាច្រៃត ៃងិវៃិទិោរ រមួ្ទាងំទពលទវោអៃទុោម្តាម្ម្បត្ទិៃិនៃការទរៀបច្ំ

ថវកិា ។ ោម្យួ្ោែ ទៃោះ ការកកទម្ម្ង់វមិ្ ឈការហរិញ្ញវត្ថរុដ្ឋបាលថ្នែ កទ់ម្កាម្-ោត្ ិម្ត្វូទោោះម្សាយ្ោកញ្ចប ់ទហើយ្ 

មាៃលកេណៈោម្បពៃ័ធ ។ 

ក ន្កទី៤៖ ការបញ្ចបក់ារសម្ត្ៀម្ខ្ៃនួសឆ្ព ោះសៅគណសនយយភាពេម្ិទធកម្ា 

61> ការទម្ត្ៀម្ខ្លួៃេម្មាប់ ហំាៃបនាៃ ប់ទផ្ទត ត្ទលើទោលបំណងចំ្ៃៃួ ៤ រួម្មាៃ  (១) បទងាើត្ម្កបខ្ណឌ ថវិកាកែអកទលើ

ព័ត្ម៌ាៃេមិ្ទធកម្ម, (២)ទរៀបចំ្ ៃិងោកឱ់យអៃុវត្តម្កខ្័ណឌ រណទៃយ្យភាពេមិ្ទធកម្ម, (៣) ពម្ងងឹម្បេិទធភាព

ម្បពៃ័ធម្ត្តួ្ពៃិតិ្យ, ៃងិ (៤) ទរៀបចំ្ ៃងិអៃុវត្តកែៃការកសាងេម្ត្ថភាព  (ទោយ្រួម្បញ្ចូលទាងំសាថ ប័ៃៃតី្ិបបញ្ញត្ិត 

ៃងិអាោា ធរេវៃកម្មោត្ិ) ។ 

ទោលបណំង ៤១៖ ោកឱ់យអៃវុត្តម្បពៃ័ធថវកិាពត័្ម៌ាៃេម្ទិធកម្ម 
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62> ទោលបំណងទៃោះមាៃេូច្នាករេមិ្ទធកម្មចំ្ៃៃួពីរ ទហើយ្េទម្ម្ច្បាៃលទធែលដូ្ច្ទៅ៖ 

េរ ១. សាកលបងទរៀបច្កំែៃការេម្ទិធកម្មរៃលោឹះ 

ទោលទៅ៖ សាកលបងទរៀបចំ្កែៃការេមិ្ទធកម្មរៃលឹោះម្បចំ ែ្ ំ២០២១ 

េទម្ម្ច្បាៃ៖ តាម្កែៃការេកម្មភាពនៃយ្ុទធសាស្តេត នៃការ-កកទម្ម្ង់ម្បពៃ័ធថវិកា ែ្ ំ ២០១៨-២០២៥, ថវិកា 

ព័ត្ម៌ាៃេមិ្ទធកម្ម កដ្លម្ត្ូវបាៃទៅកាត្ថ់្ន ថវិកាេមិ្ទធកម្ម ៃងឹម្ត្ូវអៃុវត្តសាកលបងៃវូការទរៀបចំ្រទម្មាងថវិកា ែ្ ំ 

២០២៣ ។ ដូ្ច្ទៃោះ កែៃការេមិ្ទធកម្មរៃលឹោះទៃោះ ៃងឹម្ត្ូវទរៀបចំ្ទែើង ទៅទពល ទម្ម្ងក់ិច្ចម្ពម្ទម្ពៀងេមិ្ទធកម្ម ម្ត្ូវ

បាៃោក់ឱយអៃុវត្ត ។ កែងុៃយ័្ទៃោះ អរគនាយ្កោឋ ៃ ថវិកា បាៃទរៀបចំ្ ៃងិោកឱ់យអៃុវត្តៃវូទម្ម្ង់កិច្ចម្ពម្ទម្ពៀងេមិ្ទធ

កម្មតាម្រយ្ៈម្បកាេទលខ្ ១៤៩ េហវ-ម្បក ច្ុោះនថៃទី ១៧ កខ្ កុម្ាៈ ែ្ ំ ២០២២ ។ 

េរ ២. វទិសាធៃកម្មអៃមុ្កតឹ្យទលខ្ ៨១អៃម្ក.បក េត ពីកីារបទងាើត្ការម្ត្តួ្ពៃិតិ្យហរិញ្ញវត្ថទុលើការច្ណំាយ្ថវកិារដ្ឋ 

ៃងិអៃមុ្កតឹ្យទលខ្៨២អៃម្ក.បក េតពីបីទបញ្ជា ទទូៅនៃរណទៃយ្យសាធារណៈ ៃងិការអៃវុត្តម្បពៃ័ធថវកិាពត័្ម៌ាៃ

េម្ទិធកម្ម  

ទោលទៅ៖ ទេច្កតីម្ ងអៃុម្កឹត្យទលខ្ ៨១ អៃម្ក.បក ោក់ ៃូថ្នែ ក់ដឹ្កនំាពៃិតិ្យ ៃងិទេច្កតីម្ ងអៃមុ្កតឹ្យ

ទលខ្ ៨២អៃម្ក.បក េត ីពីបទបញ្ជា ទូទៅនៃរណទៃយ្យសាធារណៈោក់ ៃូថ្នែ ក់ដឹ្កនំាពៃិតិ្យ។ 

េទម្ម្ច្បាៃ៖ 

•  វិទសាធៃកម្មអៃុម្កតឹ្យទលខ្ ៨១ អៃម្ក.បក៖ អថ ពៃិតិ្យបញ្ាប់កម្ម្ិត្អរគនាយ្កោឋ ៃ ទោយ្ ទទួលបាៃ

ធាត្ុចូ្លព ីនំាញការម្កេួងហិរញ្ញវត្ថុ នៃសាធារណៈរដ្ឋបារាងំ 

•  វិទសាធៃកម្មអៃុម្កតឹ្យ៨២អៃម្ក.បក៖ អ.រ. . បាៃពភិាកានែៃកែុងរួច្រាល ់ ទោយ្រងចំ់កកេម្ម្លួៃងិទធវើ  

បច្ចបបៃែភាព ម្េបតាម្ច្ាប់ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ។ 

• អៃុម្កឹត្យទាងំពីរៃងឹម្ត្ូវោក់បញ្ចូលោែ ទៅម្ត្មីាេទី២ ៃិងោក់ ៃូថ្នែ ក់ដឹ្កនំាទៅម្ត្មីាេទី៣ ៃងិបញ្ាូៃ

ទៅរា រោឋ ភិបាលទៅម្ត្មាេទី៤ ។ 

63> ទៃៃឹម្ទៃោះ ការទរៀបចំ្ច្ាប់េត ីពីម្បពៃ័ធហិរញ្ញវត្ថុថមីរបឺាៃ ួបម្បទោះបញ្ជា ម្បឈម្ កដ្លបណាត លឱយមាៃភាពយ្តឺ្

ោ៉ា វ ដូ្ច្ខាងទម្កាម្៖ 

 កតាត ទពលទវោ៖ េមា មិ្កមុ្ការងារបទច្ចកទទេមួ្យ្ចំ្ៃៃួ ម្ត្ូវចូ្លរួម្កែុងកិច្ចម្ប ុំច្រចថវកិាេម្មាប់

ទរៀបចំ្ច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុម្បចំ ែ្ ំ ២០២១, ៃិងការ រឯករាលោលនៃ ំងកឺូវឯដ្-១៩ កដ្លទធវើឱយមាៃការអាក់ខាៃ

កែុងការ ួបម្ប ុំោមួ្យ្ នំាញការបារាងំទដ្ើម្បីទទួលបាៃធាត្ចូុ្លេម្មាប់ការទរៀបចំ្ច្ាប់េត ីពីម្បពៃ័ធហិរញ្ញ-

វត្ថុសាធារណៈថមី។  

 កតាត វសិាលភាព៖ ច្ាប់ទៃោះម្របដ្ណត ប់ម្បពៃ័ធហិរញ្ញវត្ថទុាងំមូ្ល ដូ្ច្ទៃោះម្រប់ភារ ីកព់ៃ័ធ  ទាងំអេ់ម្ត្ូវ

េិកា ៃងិកេវងយ្លព់ីទោលការណ៍ោទម្ច្ើៃ ម្ស្ថ៉ាងទទៀត្ច្ាប់ទៃោះម្ត្ូវមាៃេងគត្ភិាពោមួ្យ្ៃឹងច្ាប់ ៃងិ

ឯកសារបទោឋ ៃរត្យិ្ុត្តទែសងៗ ។ 

ទោលបណំង ៤២៖ ោកឱ់យអៃវុត្តម្បពៃ័ធតាម្ោៃ ៃងិពៃិតិ្យេម្ទិធកម្មតាម្ម្កេួង សាថ បៃ័ 
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64> ទោលបំណងទៃោះមាៃេូច្នាករេមិ្ទធកម្មចំ្ៃៃួម្បំាមួ្យ្ ទហើយ្េទម្ម្ច្បាៃលទធែលដូ្ច្ទៅ៖ 

េរ ៣. ម្កេួងច្ៃំៃួ ៦ មាៃយ្ៃដការតាម្ោៃ ៃងិពៃិតិ្យេម្ទិធកម្ម ទៅម្របម់្កេួង សាថ បៃ័ 

ទោលទៅ៖ម្បកាេេដពីីយ្ៃដការទរៀបចំ្ថវិកា ៃងិម្បកាេេដ ីពីយ្ៃដការតាម្ោៃ ៃងិម្ត្តួ្ពៃិតិ្យការអៃុវត្ត

ថវិកា 

េទម្ម្ច្បាៃ៖ កេហវ.បាៃទច្ញម្បកាេទលខ្ ១១៣ េហវ.ម្បក េត ពីីការោក់ឱយទម្បើម្បាេ់ទោលការណ៍

កណនំាេត ីពកីារតាម្ោៃ ៃងិវាយ្ត្នម្លថវិកាេមិ្ទធកម្ម ទដ្ើម្បី ួយ្ដ្លរ់ា រោឋ ភបិាលកែុងការទរៀបចំ្  វិភារ ៃិងអៃុវត្ត

ទោលៃទោបាយ្,  យួ្កំណត្់អាទិភាពេំខាៃ់ៗ កដ្លោំម្ទដ្ល់ការទរៀបចំ្កែៃការ ៃងិរទម្មាងថវិកាកាៃ់កត្មាៃ

ម្បេិទធភាព ៃងិទឆលើយ្ត្បទៅតាម្លទធភាពធៃធាៃ, ៃងិបទងាើៃរណទៃយ្យភាព ៃងិត្មាល ភាពកែុងការេទម្ម្ច្ៃូវទោល

បំណងទោលនាទោបាយ្ កដ្លបាៃោក់ទច្ញ ៃងិោ ៃំយួ្ដ្ល់ការម្រប់ម្រងេកម្មភាពការងារ ។ 

េរ ៤. ការទរៀបច្កំែៃការម្បត្បិត្តថិវកិាម្បចំ ែ្ ំ ទៅម្របម់្កេួង សាថ បៃ័ 

ទោលទៅ៖ ១)-ម្រប់ម្កេួង សាថ ប័ៃមាៃយ្ៃដការម្រប់ម្រងការអៃុវត្តថវិកាតាម្ម្កបខ្ណឌ ម្រប់ម្រងេមិ្ទធកម្ម 

ៃងិ ២)-ម្កេួង សាថ ប័ៃមាៃយ្ៃតការម្រប់ម្រងេមិ្ទធកម្ម 

េទម្ម្ច្បាៃ៖ ពុមំាៃវឌ្ឍៃភាព។ ប៉ាុកៃត ទេសនាទាៃេតពីីកាទរៀបចំ្កែៃការម្បត្ិបត្តិថវិកា ម្បចំ ែ្ ំ ម្ត្ូវបាៃ

ទរៀបចំ្ ។ ទៅ ហំាៃបនាៃ ប់ អរគនាយ្កោឋ ៃថវិកា បាៃៃងិកពំុងទរៀបចំ្ទម្ម្ងន់ៃកែៃការម្បត្ិបត្តិរបេ់ម្កេួង-សាថ ប័ៃ 

កដ្លៃងឹ ោកឱ់យអៃុវត្តទោយ្ម្បកាេរបេ់ម្កេួងទេដ្ឋកិច្ច ៃងិហិរញ្ញវត្ថុទៅទដ្ើម្ ែ្ ំ ២០២៤ ។ 

េរ ៥. យ្ៃតការតាម្ម្កេួង សាថ បៃ័ទធវើការម្ត្តួ្ពៃិតិ្យៃងិវាយ្ត្នម្លថវកិាកម្មវធិ ី

ទោលទៅ៖កេហវ.បាៃទច្ញម្បកាេទលខ្ ១១៣ េហវ.ម្បក ចុ្ោះនថៃទី០២ កខ្កុម្ាៈ ្ ែ ំ២០២២ េត ីពីការោក់

ឱយទម្បើម្បាេ់ទោលការណ៍កណនំាេត ីពកីារតាម្ោៃ ៃងិវាយ្ត្នម្លថវិកាេមិ្ទធកម្ម។ ោការងារបនាៃ ប់, អ.ថ ៃឹងទរៀបចំ្ 

ម្បកាេេត ីពកីារោក់ឱយអៃុវត្តយ្ៃតការេម្មាប់ទធវើការតាម្ោៃ ៃងិវាយ្ត្នម្លថវិកាេមិ្ទធកម្ម ែ្ ំ២០២៤ ៃោិកឱ់យ    

អៃុវត្តសាកលបងទៅ ែ្ ំ២០២៥។ 

ទោលបណំង ៤៣៖ ពម្ងងឹម្បេិទធភាពម្បពៃ័ធម្ត្តួ្ពៃិតិ្យេម្ទិធកម្ម (េវៃកម្មនែៃកែងុអធកិារកចិ្ចហរិញ្ញវត្ថ ុ ៃងិ

េវៃកម្មឯករា យ) 

េរ ៦. ការទរៀបច្មំ្បពៃ័ធម្ត្តួ្ពៃិតិ្យនែៃកែងុ ម្េបតាម្ម្បពៃ័ធថវកិាេម្ទិធកម្ម 

ទោលទៅ៖ ឯកសារទេសនាទាៃេត ីពីដ្ំទណើរការម្បម្ពឹត្តទៅនៃម្បពៃ័ធម្ត្តួ្ពៃិតិ្យនែៃកែងុម្ត្ូវបាៃទរៀបចំ្ 

អ.េ.ក បាៃទរៀបចំ្ឯកសារម្បព័ៃធម្ត្តួ្ពៃិតិ្យនែៃកែងុ ៃងិបាៃកកេម្ម្លួបញ្ាប់ទេច្កតីម្ ងអៃមុ្កតឹ្យថមីេត ពីីការ

ទរៀបចំ្ ៃងិការម្បម្ពឹត្តទៅនៃេវៃកម្មនែៃកែងុ ៃងិទច្ញម្បកាេេត ីពីទោលការណ៍ម្បពៃ័ធម្ត្ួត្ពៃិិត្យនែៃកែុងបទច្ចកវិទស្ថ

ព័ត្ម៌ាៃ ។ 

េរ ៧. ការអៃវុត្តម្បពៃ័ធេវៃកម្មេម្ទិធកម្ម ៃងិេវៃកម្មបទច្ចកវទិស្ថពត័្ម៌ាៃ 

ទោលទៅ៖េវៃកម្មេមិ្ទធកម្ម ៃងិេវៃកម្មបទច្ចកវិទស្ថពត័្ម៌ាៃ ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តទៅម្រប់ម្កេួង សាថ ប័ៃ 
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េទម្ម្ច្បាៃ៖ អៃុវត្តេវៃកម្មេមិ្ទធកម្មសាកលបងោករណីេិកា ៃូម្កេួង ចំ្ៃៃួ ៦ ៃិងអៃុវត្តេវៃកម្មប

ទច្ចកវិទស្ថព័ត្៌មាៃ សាកលបងោករណីេិកា ៃូម្កេួង ចំ្ៃៃួ ៤។ 

65> ទោយ្កែក អ.េ.ក បាៃទទួលការបណតុ ោះបណាត លេត ីពកីារទម្បើម្បាេ់រៃលងេវៃកម្ម (Audit log) កែុងម្បពៃ័ធ 

FMIS ចំ្ៃៃួ ១វរគ, ៃងិបាៃអៃុវត្តសាកលបងទលើការទម្បើម្បាេ់ Audit log ទលើមុ្ខ្ងារចំ្ៃៃួ ៤ រួម្មាៃ មុ្ខ្ងារ

 វិភា ៃថ៍វិកា (BA), មុ្ខ្ងារម្រប់ម្រងសាច់្ម្បាក់ (CM), មុ្ខ្ងាររណៃីម្ត្ូវទារ (AR) ៃងិមុ្ខ្ងាររណៃីម្ត្ូវ

េង (AP)។ 

េរ ៨. ការែលតិ្របាយ្ការណ៍េវៃកម្មេម្ទិធកម្មទោយ្េវៃកម្មឯករា យ 

ទោលទៅ៖មាៃរបាយ្ការណ៍េវៃកម្មេមិ្ទធកម្មចំ្ៃៃួ ៥ ម្ត្ូវបាៃទរៀបចំ្ទោយ្អាោា ធរេវៃកម្មោត្ិ ៃិង

បញ្ាូៃទៅអងគៃីត្ិបបញ្ញត្ត ិ

េទម្ម្ច្បាៃ៖ អាោា េវៃកម្មោត្ិ បៃតទធវើេវៃកម្មទលើកចិ្ចម្បត្ិបត្តិការ (Performance Audit) េម្មាប់

ការិយ្បរិទច្ឆទ ២០២១ ចំ្ៃួៃ ៥ េម្មាប់ការិយ្បរិទច្ឆទ២០២០ រួម្មាៃ (១) ។ 

66> ការទរៀបច្មំ្កបខ្ណឌ អធកិារកចិ្ច៖ កែៃការយ្ុទធសាស្តេតអធកិារកិច្ចហិរញ្ញវត្ថ ុ ២០២១-២០២៥ ៃិងបាៃទធវើការ

ែសពវែាយ្អៃុវត្ត ៃងិបាៃចុ្ោះម្សាវម្ោវៃិងទរៀបចំ្របាយ្ការណ៍ទលើការអៃុវត្តត្នួាទីភារកិច្ចរបេ់េវៃកម្មនែៃកែុង 

ៃងិអធកិារកិច្ចចំ្ៃៃួ ១២ម្កេួង។ 

ទោលបណំង ៤៤៖ ទលើកកម្ពេ់ត្មាល ភាពថវកិា 

67> កេហវ. បាៃបៃតយ្កច្តិ្តទកុទលើការទបើកច្ហំរឱយមាៃការចូ្លរួម្ម្ត្ិទោបលព់ីវិេ័យ្ឯក ៃ, នដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍, 

អែកេិកាម្សាវម្ោវ, ៃេិសិត្, សាធារណ ៃ, អងគការម្ៃិកម្ៃរោឋ ភបិាល ៃិង បណាត ញសារពត័្ម៌ាៃោត្ ិៃិង

អៃតរោត្ិ ទៅកែុងទវទិកាពិទម្ោោះទោបល់ទែសងៗទៅកែុងដំ្ទណើរការ នៃការទរៀបចំ្ថវិកា ៃងិការពម្ងីកការទបើក

ទូោយ្ព័ត្ម៌ាៃថវិកាោសាធារណៈ កែុងទោលទៅពម្ងឹងម្បេិទធភាពនៃការវិភា ថវិកា ៃិងការទម្បើម្បាេ់

ធៃធាៃម្បកបទោយ្ម្បេិទធភាព, េ័កតិេិទធភាព, ត្មាល ភាព ៃងិរណទៃយ្យភាព។ 

68> ការបទងាើៃការច្លូរមួ្ពសីាធារណ ៃកែងុដ្ទំណើរការថវកិា៖ ទដ្ើម្បីបទងាើៃការច្លូរួម្ពសីាធារណ ៃ,  អ.រ.ប 

ៃងិ អ.ថ បាៃទរៀបចំ្ទវទិកាសាធារណៈ េត ីពមី្កបខ្ណឌ មា៉ា ម្កូទេដ្ឋកិច្ច ៃងិម្កបខ្ណឌ ថវិកាម្បចំ ែ្ ំ14។ ការ

ទរៀបច្ទំេៀវទៅថវកិាពលរដ្ឋ (Citizen Budget) ៃងិទវទកិាែសពវែាយ្ពថីវកិាកម្មវធិរីបេ់ម្កេួង-សាថ បៃ័   សា

ម្ុ ីៃូសាធារណ ៃ៖ ទេច្កតីកណនំាេតពីីកាទរៀបចំ្ទវទិកាសាធារណៈ ៃងិ ទេៀវភថវិកាពលរដ្ឋ ទដ្ើម្បី

ែសពវែាយ្អពំីកញ្ចប់ថវិកាម្បចំ ែ្ ំរបេ់ម្កេួងៃីមួ្យ្ៗ   ៃូដ្លន់ដ្រ ូកព់ៃ័ធ ៃងិសាធារណៈ ៃ ម្ត្ូវបាៃ

ោក់ទច្ញ តាម្រយ្ៈលិខ្ិត្ ១៩៤៨ េហវ-អថ ចុ្ោះ នថៃទី ១៤ កខ្ មី្នា ែ្ ំ ២០២២ ទោយ្ទម្ ើេទរឯេ ម្កេួង

ចំ្ៃៃួ ៤ រួម្មាៃ៖ (១)-ម្កេួងអប់រំ យ្ុវ ៃ ៃងិកឡីា, (២)-ម្កេួងេងគម្កិច្ច អត្តី្យ្ុទធ ៃ ៃងិយ្ុវៃតី្ិេម្ប

ទា, (៣)-ម្កេួងធៃធាៃ ទឹក ៃងិឧត្ៃុយិ្ម្ ៃងិ (៤)-ម្កេួងឧេាហកម្ម វិទស្ថសាស្តេត  បទច្ចកវិទស្ថ ៃិងៃវាៃុ

វត្តៃ៍ េម្មាប់ការចប់ទែតើម្អៃវុត្តទៅកែុង ែ្ ំ ២០២២ ។ 

                                           

14 ម្បម្ពឹត្ទៅទៅនថៃទ២ី៧ កខ្ម្ករា ែ្ ំ២០២១ 
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69> ការបទងាើៃការែសពវែាយ្ឯកសារថវកិា15៖ កេហវ. បាៃទធវើការែសពវែាយ្ោសាធារណៈៃវូឯកសារថវិកាោ

ទទៀងទាត្់ទលើទរហទំព័រ រួម្មាៃ (១) ម្កបខ្ណឌ ទោលៃទោបាយ្មា៉ា ម្កូទេដ្ឋកិច្ច ៃិងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, (២) 

សារាច្រេត ីពីការទរៀបចំ្កែៃការយ្ុទធសាស្តេតថវិកា ៃងិថវិកាម្បចំ ែ្ ំ, (៣) ខ្លឹម្សារេទងេបម្បត្ិបត្តិេត ពីីទេច្កតី-

ម្ ងច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុម្បចំ ែ្ ំ,  (៤) ទេៀវទៅថវិកាេទងេបនៃច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុម្បចំ ែ្ ំ, (៥) សារាច្រេដ ពីីការ   

អៃុវត្តច្ាប់េដ ីពីហិរញ្ញវត្ថុេម្មាប់ការម្រប់ម្រង ែ្ ំ២០២១, (៥) របាយ្ការណ៍ម្បត្ិបត្តកិារហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ (េតងោ់ 

TOFE & GFS) ម្បចំកខ្, (៦) ច្ាប់េត ីពីការទូទាត្់ថវិកា, (៧) របាយ្ការណ៍ៃនិាែ ការទេដ្ឋកិច្ចេងគម្ម្បចំកខ្, 

(៨) ម្ពឹត្តិបម្ត្េថ តិ្ិទេដ្ឋកិច្ច ៃងិហិរញ្ញវត្ថមុ្បចំម្ត្មីាេ ៃងិ (៩) ម្ពឹត្តបត្តិេថ ិត្ិបំណលុសាធារណៈ។ ោមួ្យ្ោែ -

ទៃោះ អាោា ធរេវៃកម្មោត្បិាៃែសពវែាយ្របាយ្ការណ៍េវៃកម្មេត ីពកីារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ 

70> ការបទងាើៃត្មាល ភាពកចិ្ចលទធកម្មសាធារណៈ៖ អ.ល.េ បាៃែសពវែាយ្ម្ពឹត្តិបម្ត្េថ ិត្លិទធកម្មសាធារណៈ ៃងិ

កែៃការលទធកម្ម, ទេច្កតី ៃូដំ្ណឹង ៃិងការម្បរល់កិច្ចេៃស្ថទលើទរហរទំព័រែងកដ្រ ។ 

71> ោរមួ្ ការឈាៃទៅអៃវុត្តដ្ណំាកក់ាលទ៤ី ៃងឹម្ត្វូទម្ត្ៀម្ខ្លួៃរចួ្រាលេ់ម្មាបោ់កឱ់យអៃវុត្តចបព់ី្ ែ ២ំ០២៣ 

ត្ទៅ តាម្រយ្ៈការទរៀបច្ចំ្ាបេ់ត ពីមី្បពៃ័ធហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (ថម)ី, ការទរៀបច្អំៃមុ្កតឹ្យទលខ្៨១ ៃងិ ៨២ (ថម)ី 

ម្ពម្ទាងំការទរៀបច្មំ្កបខ្ណឌ ថវកិាពត័្ម៌ាៃេម្ទិធកម្ម កដ្លរពំងឹថ្នម្ត្វូបញ្ចបក់ែងុ ែ្ ំ២០២២។ ទៃៃមឹ្ទៃោះ, ម្ខុ្

ងារេវៃកម្មនែៃកែងុ (ោពទិេេការទធវើេវៃកម្មេម្ទិធកម្ម) ៃងិអធកិារកចិ្ច ទៅម្របម់្កេួង សាថ បៃ័ម្ត្វូពម្ងងឹ

បកៃថម្ោបទណត ើរៗ ទដ្ើម្បធីានាម្កេួង សាថ បៃ័មាៃម្បពៃ័ធម្ត្តួ្ពៃិតិ្យនែៃកែងុរងឹមា ំ ម្េបទពលរា រោឋ ភបិាលបាៃ

ៃងិទធវើវមិ្ ឍការហរិញ្ញវត្ថដុ្លម់្កេួង សាថ បៃ័។ 

  

                                           

15 ឯកសារថវកិាអាច្កេវងរកបាៃទៅទលើទរហទំព័ររបេ់ កេហវ. www.mef.gov.kh ៃិងរបេអ់ាោា ធរេវៃកម្មោត្ ិwww.naacambodia.com ។ 

http://www.mef.gov.kh/
http://www.naacambodia.com/
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ក ន្កទ៥ី៖ ការោាំម្ទដលក់ារអនុវត្តកម្ាវិធីកកទម្ម្ង់ម្បកបសដ្ឋយសជាគជ័យនិងចរីភាព 

72> កែែកោំម្ទដ្លក់ារអៃុវត្តកម្មវិធកីកទម្ម្ង់ម្បកបទោយ្ទោរ ័យ្ ៃងិចី្រភាព ទផ្ទត ត្ទលើទោលបំណងចំ្ៃៃួ ៣ រួម្មាៃ 

(១) បទងាើៃភាពោអែកដឹ្កនំា, េម្ត្ថភាពម្រប់ម្រង, ៃងិបណតុ ោះឆៃៃៈកំកណទម្ម្ង់ ម្ពម្ទាងំបទងាើៃភាពោមាច េ់ 

ៃងិការទទួលខ្ុេម្ត្ូវ, (២) បទងាើៃម្បេិទធភាពនៃការកសាងេម្ត្ថភាព ៃងិវិធាៃការទលើកទឹកចិ្ត្ត, ៃងិ (៣) 

ពម្ងឹងការកសាងេម្ត្ថភាពេម្មាប់អៃុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ដំ្ណាក់កាលទី៣ ។ 

73> ម្បេិទធភាព ៃងិេ័កតេិិទធភាពនៃសាថ បៃ័សាធារណៈម្ត្វូឆលុោះបញ្ជច ងំៃវូេម្ត្ថភាពសាថ បៃ័៖ ការដ្កឹនំា ៃងិការ    អៃុ

វត្ត, ការេម្ម្បេម្ម្លួសាថ បៃ័/ម្ខុ្ងារ, ការកសាងធៃធាៃម្ៃេុសទាងំបរមិាណ ៃងិរណុភាព ៃងិការទលើកទកឹ

ច្តិ្ត/េម្ទិធកម្ម/រណុាធបិទត្យ្យ ។ 

ទោលបណំង ៥១៖ ពម្ងងឹភាពោអែកដ្កឹនំា ៃងិ េម្ត្ថភាព កែងុការម្របម់្រងភាពោមាច េ់ ៃងិការទទលួខ្េុ

ម្ត្វូកែងុការកកទម្ម្ង ់

74> ទោលបំណងទៃោះមាៃេូច្នាករេមិ្ទធកម្មចំ្ៃៃួពីរ ទហើយ្េទម្ម្ច្បាៃលទធែលដូ្ច្ទៅ៖ 

េរ ១. ភាពទាៃទ់ពលទវោនៃការែតលក់ែៃការ GDAP/MAP ៃងិរបាយ្ការណ៍េម្ទិធកម្មម្បចំ ែ្ ំម្ក អ.រ.ហ. 

ទោលទៅ៖ កែៃការ GDAP & MAP ៃងិរបាយ្ការណ៍េមិ្ទធកម្មម្បចំ ែ្ ំ ម្ត្ូវបាៃែតលម់្ត្មឹ្នថៃនៃកាលកំណត្់

ទោយ្ អ.រ.ហ.។ 

េទម្ម្ច្បាៃ៖ កែៃការ GDAP ១៧/១៧ បាៃទែាើម្ក អ.រ.ហ.បាៃទាៃ់ទពលទវោ ៃងិម្កេួង-សាថ ប័ៃចំ្ៃៃួ 

៣៤/៤១ បាៃទែាើកែៃការ MAP ម្ក អ.រ.ហ បាៃទាៃ់ទពលទវោ។  រឯឯ ទែាើរបាយ្ការណ៍នៃការអៃុវត្ត GDAP ទទួល

បាៃ ១៧/១៧ បាៃទាៃ់ទពលទវោ ៃងិរបាយ្ការណ៍នៃការអៃុវត្ត MAPទទួលបាៃ ៣៩/៤១ ។ 

េរ ២. កសាងកែៃការយ្ទុធសាស្តេត  ៃងិកែៃការេកម្មភាពអភវិឌ្ឍៃេ៍ម្ត្ថភាពកែងុម្កបខ្ណឌ កម្មវធិកីកទម្ម្ងហ់រិញ្ញ-វត្ថុ

សាធារណៈ រយ្ៈទពល ៥ ែ្ ំ (ដ្ណំាកក់ាលទ៤ី) ភាា បោ់ម្យួ្ៃងឹ Certificate Program 

75> កែៃការយ្ុទធសាស្តេតកសាងៃងិអភិវឌ្ឍេម្ត្ថភាពទៃោះ ម្ត្ូវបាៃអៃុម័្ត្ទោយ្ ឯកឧត្តម្អគគបណឌ ិត្េភាចរយ

ឧបនយករដាម្ន្តនតី តាម្ចំ្ណារចុ្ោះនថៃទី ៤ កខ្ ត្ោុ ្ ែ ំ២០២១ ទលើលិខ្តិ្ទលខ្ ៣៨៣ េហវ/អរហ ។ ទៃៃឹម្

ទៃោះ, វេហ. បាៃបញ្ចប់ការទរៀបចំ្ឯកសារទេសនាទាៃេតពីរីុណវុឌ្ឍិម្ស្តៃតីម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ៃិង

បាៃទោរពទេែ ើេំុ ឯកឧត្តម្អគគបណឌ ិត្េភាចរយ ឧបនយករដាម្ន្តនតី ោំម្ទ ៃិងែតលក់ារកណនំាទដ្ើម្បីោមូ្ល

ោឋ ៃេម្មាប់ទរៀបចំ្បទោឋ ៃរត្ិយ្តុ្ត កដ្លោឧបករណ៍េម្មាប់កំណត្់រុណវុឌ្ឍិម្ស្តៃតកីដ្លៃងឹកាៃ់មុ្ខ្ងារ ឬ

ទទួលបៃៃុកការងារទលើការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ទៅតាម្ម្កេួង សាថ ប័ៃ ម្ៃៃីរ អងគភាព នំាញ ក់ពៃ័ធ 

ៃងិរដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិ ។ 

ទោលបណំង ៥២៖ ធានាច្លនាការនៃការកកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

76> ទោលបំណងទៃោះមាៃេូច្នាករេមិ្ទធកម្មចំ្ៃៃួបី ទហើយ្េទម្ម្ច្បាៃលទធែលដូ្ច្ទៅ៖ 

េរ ៣. កហេ ៃងិលកេខ្ណឌ ទោង (TOR) ម្ត្វូបាៃទធវើបច្ចុបបៃែភាព ទៅតាម្ទោលការណ៍កណំត្ ់ៃងិត្ម្ម្វូការរបេ់

អងគភាព 
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ទោលទៅ៖ លកេខ្ណឌ ទោងត្នួាទីភារកិច្ចនៃេមា ិកម្កុម្ការងារកកទម្ម្ង់ PFM ម្រប់ម្កេួង សាថ ប័ៃ ម្ត្ូវ

បាៃេម្ម្ួច្ៃងិត្ម្ម្ឹម្តាម្ទោលបំណង/េកម្មភាពរៃលោឹះកែងុមា៉ា ម្ទីេតាម្កែៃការ GDAP/MAP ែ្ ំ២០២១ 

េទម្ម្ច្បាៃ៖ អ.រ.ហ.បាៃកណនំាដ្ល់ម្កុម្ការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធាណៈ នៃ កេហវ. 

ៃងិម្កេួង សាថ ប័ៃទរៀបចំ្លកេខ្ណឌ ទោងឱយម្េបតាម្កែៃការេកម្មភាព ទោយ្ម្ស្តៃតីទទួលបៃៃុកច្ាេ់ោេ់ ។ 

េរ ៤. ម្បពៃ័ធម្របម់្រងេម្ទិធកម្ម ៃងិរណទៃយ្យភាពនៃកម្មវធិកីកទម្ម្ងម់្ត្វូបាៃទរៀបច្ ំៃងិអៃវុត្ត 

ទោលទៅទ១ី៖ របាយ្ការណ៍ទលើោកស់ាកលបងនែៃកែងុ អ.រ.ហ. ទលើម្បពៃ័ធម្រប់ម្រងេមិ្ទធកម្ម ៃិង

រណទៃយ្យភាព (PMAS) 

វឌ្ឍៃភាព៖ ោសាវតានៃការោក់ឲ្យសាកលបងទលើការទម្បើម្បាេ់ម្បពៃ័ធ PMAS ទៅនែៃកែងុ អ.រ.ហ. កដ្លបាៃ

ទរៀបចំ្វរគបណតុ ោះបណាត លចប់តំាងពនីថៃទី ២៨ កខ្ធែ ូ ែ្ ំ២០២០ ៃងិោក់ឲ្យដំ្ទណើរការកែុងម្ត្មីាេទី២ ែ្ ំ២០២២ 

កៃលងទៅ។មុ្ខ្ងាររបេ់ម្បព័ៃធ PMAS កែុងដំ្ណាក់កាលទី១ ទៃោះម្ត្ូវបាៃទរៀបចំ្តាម្មុ្ខ្ងារ (Module) ចំ្ៃួៃ៤ រួម្មាៃ 

ការទរៀបចំ្កែៃការ, ការម្រប់ម្រងទោលបំណង, ម្រប់ម្រងលហំូរឯកសារ ៃិងការអៃុម័្ត្ឌ្ ីីថល។ 

ទោលទៅទ២ី៖ ៃតី្ិវធិអីៃវុត្តការងារ ៃងិអភវិឌ្ឍៃម៍្បពៃ័ធម្របម់្រងេម្ទិធកម្ម ៃងិរណទៃយ្យភាព (PMAS) 

េម្មាបក់ម្មវធិកីកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

េទម្ម្ច្បាៃ៖ កែងុការទរៀបចំ្កិច្ចដំ្ទណើរការម្បពៃ័ធ PMAS កែុងដំ្ណាកក់ាលទី២ ទៃោះម្ស្តៃត ីំនាញបទច្ចកទទេ 

នៃ អ.រ.ហ. កដ្លទទួលបៃៃុកទលើការទរៀបចំ្ម្បពៃ័ធបាៃេិកាពីត្ម្មូ្វការៃងិម្បវត្តិទម្បើម្បាេ់របេ់អងគភាពទម្កាម្   

កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ៃិងបាៃច្ងម្កងោឯកសារកដ្លរួម្មាៃ៖    ១.ទម្ម្ង់ម្បទភទ

លិខ្តិ្, ២. ម្បវត្តិទរឿងអែកទម្បើម្បាេ់, ៣. កំណត្់ទំហំការងារកែុងម្បពៃ័ធ ៃងិ៤. កំណត្់ច្ាប់ទម្បើម្បាេ់កែុងម្បពៃ័ធ។ 

77> ការទរៀបចំ្ទោលការណ៍កណនំាម្រប់ម្រងលទធែល៖ បនាៃ ប់ពីពភិាកានែៃកែុង អ.រ.ហ. ៃងិពិទម្ោោះទោបល់

ោមួ្យ្ ំនាញការេហភាពអឺរ៉ៃបុោបៃតបនាៃ ប់កែុងម្ត្មីាេទី២ ៃិងទី៣ ែ្ ំ២០២១ ទេច្កដីម្ ងទោលការណ៍

ទៃោះទម្ោងៃងឹបញ្ចប់ការទរៀបចំ្ ៃិងោក់ ៃូថ្នែ ក់ដឹ្កនំា ទដ្ើម្បពីៃិិត្យៃងិេទម្ម្ច្កែុងម្ត្មីាេទី១ ែ្ ំ២០២២  ៃិង

ទម្ោងទធវើការែសពវែាយ្ ៃិងបណដុ ោះបណាដ លដ្ល់អងគភាពអៃុវត្តរទម្មាងទម្កាម្កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈកែុងម្ត្មីាេទី២  ែ្ ំ២០២២។ 

េរ ៥. ម្កបខ្ណ័ឌ ទលើកទកឹច្តិ្តែារភាា បេ់ម្ទិធកម្មកែងុកម្មវធិកីកទម្ម្ង ់ម្ត្វូបាៃទរៀបច្ ំ ៃងិោកឱ់យអៃវុត្ត 

ទោលទៅ៖ម្កបខ្ណឌ ទលើកទកឹច្តិ្តែារភាា បេ់ម្ទិធកម្មម្ត្វូបាៃទរៀបច្ៃំងិោកឱ់យអៃវុត្តទៅ ែ្ ំ២០២១ 

េទម្ម្ច្បាៃ៖ បច្ចុបបៃែទម្កាម្កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈនៃម្កេួង សាថ ប័ៃ ៃិងអងគភាព

ទម្កាម្ឱវាទ កេហវ.ទទួលបាៃម្បាក់ឧបត្ថម្ាមុ្ខ្ងារ ប៉ាុកៃតពុទំាៃែ់ារភាា ប់ៃងឹេមិ្ទធកម្មទពញទលញទៅទែើយ្។ ម្បពៃ័ធ

ទលើកទឹកចិ្ត្តេម្មាប់ម្កុម្ការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ៖ មូ្លៃធិ ិPFMRP ែ្ ំ២០២១ទៃោះ បាៃ

ែដល ់ៃូម្កុម្ការងារកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ទៅតាម្ម្កេួង សាថ ប័ៃ ចំ្ៃៃួ ៣៥០ រូប ឬទេម ើៃឹងទឹក

ម្បាក់េរុបម្បមាណ២ ៥២៦ ោៃទរៀល ៃងិចំ្ទ ោះការែតលម់្បាក់ឧបត្ថម្ាមុ្ខាង ៃូម្កុម្ការងារកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រង
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ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈនៃអងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កេហវ. មាៃចំ្ៃៃួ ៤៨៩ នាក ់ទេម ើៃឹងទឹកម្បាក់េរុបម្បមាណ ៤ ៩១០ 

ោៃទរៀល, ៃិងម្ៃៃីរ េហវ. រា ធាៃី-ទខ្ត្ត ចំ្ៃៃួ ៥០ នាក ់ទេម ើៃងឹទឹកម្បាក់េរុបម្បមាណ ៣១៥ ោៃទរៀល ។ 

ទោលបណំង ៥៣៖ ពម្ងងឹភាពម្បទាកម់្កឡាោែ រវាងការោឋ ៃនៃកម្មវធិកីកទម្ម្ងទ់ែសងៗទទៀត្ 

78> ទោលបំណងទៃោះមាៃេូច្នាករេមិ្ទធកម្មចំ្ៃៃួពីរ ទហើយ្េទម្ម្ច្បាៃលទធែលដូ្ច្ទៅ៖ 

េរ ៦. ការបៃដកចិ្ចម្ប ុទំធវើបច្ចុបបៃែភាពនៃកម្មវធិកីកទម្ម្ង ់៣ បកូ ១ របេ់រា រោឋ ភបិាល 

ទោលទៅទ១ី៖ កិច្ចម្ប ុកំម្មវិធីកកទម្ម្ង ់៣ បូក ១ ម្ត្ូវបាៃទរៀបចំ្ម្បចំ  

េទម្ម្ច្បាៃ៖ ពុមំាៃវឌ្ឍៃភាពទោយ្រង់ចំការទរៀបចំ្កចិ្ចម្ប ុផំ្ទល េ់បតូរទវៃទោយ្ទលខាធកិារោឋ ៃរណៈ-    

កមាម ធិការោត្ិេម្មាប់ការអភវិឌ្ឍតាម្កបបម្បោធិបទត្យ្យទៅថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិ (រ. .អ.ប.) ។ 

ទោលទៅទ២ី៖ កិច្ចម្ប ុកំម្មវិធីកកទម្ម្ង់ ៣ បូក ១ ម្ត្ូវបាៃទរៀបចំ្ម្បចំម្ត្ីមាេ ៃងិោ៉ា ងត្ិច្ ៩០%នៃ

កែៃការេកម្មភាពម្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត 

េទម្ម្ច្បាៃ៖ ពុមំាៃវឌ្ឍៃភាព ។ 

េរ ៧. ការកណំត្ច់្កេុវេ័ិយ្ៃងិយ្ទុធសាស្តេតនៃកម្មវធិកីកទម្ម្ង ់៣ បកូ ១ របេ់រា រោឋ ភបិាល 

ទោលទៅ៖ ឯកសារទេសនាទាៃ េត ីពីច្កេុវិេ័យ្ៃិងយ្ុទធសាស្តេត នៃកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ ៣ បូក ១ 

េទម្ម្ច្បាៃ៖ ទេច្កីតម្ ងឯកសារទេសនាទាៃច្កេុវិេ័យ្កកទម្ម្ង់៣ បូក១ ម្ត្ូវបាៃទរៀបចំ្ ៃងិបាៃឆលង 

កិច្ចម្ប ុំទលខាធកិារោឋ ៃកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ទាងំ៤ ទោយ្បាៃឯកភាពរួច្រាល់ទលើមាត្ិកា អភិម្កម្ ៃិងម្កបខ្ណឌ ទពល-    

ទវោ។  

79> ោការេៃែោិឋ ៃ ការអៃវុត្តកែែកទ៥ីទៃោះ រងែលប៉ាោះ លត់្ចិ្ត្ចួ្ច្ទំ ោះការទរៀបច្វំរគបណតុ ោះបណាត លរយ្ៈទពលខ្ល ី

ៃងិេិកាេ សាោែសពវែាយ្ ទោយ្សារកែងុបរកិារណ៍នៃការរឯករាលោលនៃ ងំកឺូវឯដ្-១៩ កែងុ ែ្ ំ២០២១,     ត្អួងគ

កដ្លមាៃការ កព់ៃ័ធបាៃផ្ទល េ់បតូរវធិសីាស្តេត នៃការបណតុ ោះបណាត ល ឬេិកាេ សាោតាម្រយ្ៈម្បពៃ័ធអៃឡាញ ។ 

ម្កមុ្ការងារកកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈទៅតាម្អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កេហវ. ៃងិម្កេួង-សាថ បៃ័ 

បាៃខ្តិ្ខ្អំៃវុត្តតាម្កែៃការ ៃងិបាៃទែាើរបាយ្ការណ៍េម្ទិធកម្មម្ក អ.រ.ហ. ទាៃទ់ពលទវោ ទបើទទាោះោមាៃ

ភាពយ្តឺ្ោ៉ា វេម្មាបម់្កេួង-សាថ បៃ័ម្យួ្ច្ៃំៃួកត ី។ ទដ្ើម្ប ីរំញុច្លៃការ នៃការកកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហរិញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ ម្កមុ្ការងារកកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ របបអីៃវុត្តវធិាៃការបកៃថម្រមួ្មាៃ ការបៃត

ពម្ងងឹយ្ៃតការអៃវុត្ត ៃងិបទុរេកម្មបទំពញត្នួាទភីារកចិ្ចកែងុសាម រត្ទីទលួខ្េុម្ត្វូ  កដ្លបាៃកណំត្ក់ែងុ

លកេខ្ណឌ ទោងការងារ ៃងិបៃតពម្ងងឹយ្ៃតការេម្ម្បេម្ម្លួ តាម្ោៃ ៃងិរាយ្ការណ៍នៃការអៃវុត្តកែៃការ

េកម្មភាព ដ្ចូ្មាៃកណំត្ក់ែងុ GDAP &MAP។ 
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២.២. វឌ្ឍនភាពតាម្ម្កេងួ សាថ ប័ន រមួ្ទាាំងអងគភាពសម្កាម្ឱវាទ កេហវ. 

80> របាយ្ការណ៍ម្ត្ួត្ពៃិិត្យទៃោះ ម្ត្ូវបាៃទធវើការបូកេរុប ៃងិវាយ្ត្នម្លកែអកទលើកែៃការេកម្មភាព  ៃងិេូច្នាករ 

ែ្ ំ២០២១ កដ្លេទម្ម្ច្បាៃទោយ្អងគភាពទាងំ ១៧ ទម្កាម្ឱវាទ កេហវ., ម្ៃៃីរ េហវ ទាងំ២៥ រា ធាៃ ី

ទខ្ត្ត ៃងិម្កេួង សាថ ប័ៃ ។  

81> ទោលការណ៍ោកព់ៃិៃុទទូៅ៖  វិធីសាស្តេត កដ្លម្ត្ូវបាៃទម្បើម្បាេ់ ទដ្ើម្បមី្ត្តួ្ពៃិតិ្យេមិ្ទធកម្មនៃការអៃុវត្ត

កែៃការេកម្មភាពម្បចំម្ត្មីាេ ៃិង ែ្ ំ២០២១ ទៃោះ កែអកទលើមូ្លោឋ ៃចំ្ៃៃួ០២ េំខាៃ ់រឺ (១) េកម្មភាព

ការងារេទម្ម្ច្បាៃោក់កេតងទធៀបៃងឹេកម្មភាពកដ្លបាៃទម្ោងអៃុវត្ត,  ៃងិ  (២) លទធែលេទម្ម្ច្បាៃ

ោក់កេតងទធៀបៃងឹ េូច្នាករទោលទៅ ឬ េូច្នាករកដ្លបាៃោក់ទច្ញ។ កែងុទនាោះ, ការែតលៃ់ិទទៃេវាយ្ត្នម្ល

ទលើេមិ្ទធកម្មេទម្ម្ច្បាៃ ម្ត្វូបាៃកំណត្់ោ៣ កម្ម្តិ្ េម្មាប់ទោលបំណង ៃងិច្ទងាា ម្េកម្មភាព រឺ៖ លអ

ម្បទេើរ (៩៦% - ១០០%), លអ (៨៦% - ៩៥%), លអបងគួរ (៧១% -៨៥%), ម្ធយម្ (៦១% -៧០%)  ៃងិ 

ទខ្ាយ្ (ទម្កាម្ ៦០%) ។ 

២.២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវត្តតាម្អងគភាពសម្កាម្ឱវាទ កេហវ. (GDAP3+2) 

82> របាយ្ការណ៍ម្ត្តួ្ពៃិតិ្យវឌ្ឍៃភាព ែ្ ំ២០២១ ក៏បាៃឆលុោះបញ្ជច ងំេមិ្ទធកម្មតាម្អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កេហវ. 

ទាងំ ១៧ ។ វឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវត្តកែៃការេកម្មភាពរបេ់អងគភាពទាងំ១៧  ទទួលបាៃលទធែលទលើេព ី

៨៦% ដូ្ច្មាៃកែុងដ្ស្ថម្កាម្ទី៦ ។ 

ដ្ស្ថម្កាម្ទី 6៖ វឌ្ឍៃភាព (%) តាម្អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កេហវ. 

 

83> ទៃៃឹម្ទៃោះ ម្ៃៃីរ េហវ.ទាងំ ២៥ រា ធាៃី-ទខ្ត្ត បាៃទផ្ទត ត្េកម្មភាពកកទម្ម្ង់ កព់ៃ័ធៃងឹមុ្ខ្ងាររបេ់ម្ៃៃីរ រួម្

មាៃការ ំរញុការម្រប់ម្រងចំ្ណូលមិ្ៃកម្ៃសារទពើពៃធទៅថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិ, ការ ំរុញការទម្បើម្បាេ់ម្បពៃ័ធ FMIS, 
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ការ ំរុញការទធវើប័ណណកម្មេិទធិអច្លៃម្ទពយកដ្លកាៃក់ាប់ទោយ្ កេហវ. ទៅថ្នែ ក់មូ្លោឋ ៃ ៃិងប័ណណកម្មេិទធិ

អច្លៃម្ទពយ នៃរដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិ, ការ ំរញុការទរៀបចំ្បញ្ា ីសារទពើភណឌ ម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋរបេ់ម្ៃៃីរ

 ំនាញៃងិរដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទខ្ត្ត, ការ ំរុញការអៃុវត្តកែៃការយ្ុទធសាស្តេតថវិកា, ថវិកាកម្មវិធី ៃងិអងគភាព

ថវិកា, ៃងិការ ំរញុការអៃុវត្តការទែៃរភារកិច្ចមុ្ខ្ងារ ៃងិធៃធាៃ។ 

84> ោលទធែល, វឌ្ឍៃភាពេំខាៃ់ៗ កដ្លេទម្ម្ច្បាៃ រួម្មាៃ៖ 

• បាៃចុ្ោះម្ត្ួត្ពៃិតិ្យការអៃុវត្តទេៀវទៅបៃៃុកទៅរា ធាៃី-ទខ្ត្ត េរុបបាៃចំ្ៃួៃ ៤៤៩ ទីតាំង ទេម ើៃឹង ១០០% 

ទធៀបៃឹងទោលទៅម្បចំ ែ្ ំ។ 

• បាៃម្ត្ួត្ពៃិតិ្យការអៃុវត្តម្បកាេេដ ីពីការែដល់ទេវាសាធារណៈទៅម្ច្កទច្ញ-ចូ្លកត្មួ្យ្ទៅរា ធាៃី-ទខ្ត្ត 

េរុបបាៃចំ្ៃួៃ ៣១៦ ម្ៃៃីរៃងិអងគភាព នំាញ ទេម ើៃឹង ៩២% ទធៀបៃឹងទោលទៅម្បចំ ែ្ ំ។ 

• បាៃទធវើប័ណឌ កម្មេិទធិអច្លៃម្ទពយ កដ្លេថ ិត្ទម្កាម្ការកាៃក់ាប់របេ់ម្កេួងទេដ្ឋកិច្ចៃងិហិរញ្ញវត្ថុទៅថ្នែ ក់

មូ្លោឋ ៃ ចំ្ៃៃួ ៩ ប័ណណ ទេម ើៃងឹ ៥៦% ទធៀបៃងឹទោលទៅម្បចំ ែ្ ំ។ 

• បាៃទធវើប័ណណកម្មេិទធិអច្លៃម្ទពយនៃម្ៃៃីរៃិងអងគភាព នំាញ ៃងិរដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទខ្ត្ត ម្កងុ-ម្េុក-ខ្ណឌ  

េរុបបាៃចំ្ៃៃួ ១៣៤ ប័ណណ ទេម ើៃងឹ ៨៨% ទធៀបៃងឹទោលទៅម្បចំ ែ្ ំ។ 

• បាៃទរៀបចំ្តារាងទម្បៀបទធៀបការទកើៃទែើង/ថយ្ចុ្ោះនៃម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋម្បចំ ែ្ ំ២០២០ របេ់ម្ៃៃីរ ៃងិអងគ-

ភាព ំនាញ ុំវិញរា ធាៃី-ទខ្ត្ត បាៃេរុបចំ្ៃួៃ ៨០៣ ម្ៃៃីរៃងិអងគភាព ទេម ើៃឹង ៩៩% ៃឹងទោលទៅម្បចំ ែ្ ំ។ 

• បាៃទរៀបចំ្តារាងទម្បៀបទធៀបការទកើៃទែើង/ថយ្ចុ្ោះនៃម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋម្បចំ ែ្ ំ២០២០ របេ់រដ្ឋបាលថ្នែ ក់

ទម្កាម្ោត្ិ េរុបចំ្ៃៃួ ១ ១២១ រដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិ ទេែ ើៃងឹ ៨៩% ទធៀបៃឹងទោលទៅម្បចំ ែ្ ំ។ 

ដ្ស្ថម្កាម្ទី 7៖ វឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវត្តកែៃការេកម្មភាពរបេ់ ម្ៃៃីរ េហវ. រា ធាៃី-ទខ្ត្ត 
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ដ្ស្ថម្កាម្ទី 8៖ ការអៃុវត្តថវិកា ៃងិវឌ្ឍៃភាព (%) ម្បចំ ែ្ ំ២០២១ របេ់ម្ៃៃីរ េហវ. រា ធាៃ ីទខ្ត្ត 

 

 

 

% ថវកិា (អៃុវត្ត+ឧបត្ថម្ា) ទធៀបៃងឹថវិកា ម្ៃៃីរ េរុប        N/N, % ច្ំៃៃួេកម្មភាព ៃិងពិៃៃុេិទធកម្ម 
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២.២.២. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវត្តតាម្ម្កេងួ សាថ ប័ន (MAP3+2) 

85> របាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាពនៃកែៃការេកម្មភាព (MAP) របេ់ម្កេួង សាថ បៃ័ ទាងំ៤០ ៖ កែងុម្កបខ្ណឌ កម្មវិធីកក-

ទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ, សាថ ប័ៃចំ្ៃៃួ ៥  រួម្មាៃ ៖ (១) សាថ ប័ៃទេវាទេដ្ឋកិច្ចមាៃចំ្ៃួៃ ១១ 

ម្កេួង សាថ ប័ៃ, (២) សាថ ប័ៃទេវាហិរញ្ញវត្ថ ុ ការបរទទេ ៃិងទេវាសាធារណៈទូទៅ មាៃចំ្ៃៃួ ៨ ម្កេួង      

សាថ ប័ៃ, (៣) សាថ ប័ៃទេវាការ រោត្ ិេៃតិេុខ្ ៃងិេណាត ប់ធាែ ប់សាធារណៈ មាៃចំ្ៃៃួ ៥ ម្កេួង សាថ ប័ៃ, 

(៤) សាថ ប័ៃទេវាេងគម្កិច្ច មាៃចំ្ៃៃួ ៦ ម្កេួង សាថ ប័ៃ ៃិង (៥) សាថ ប័ៃ កំពលូ ៃងិឯករា យ មាៃចំ្ៃួៃ ១១ 

ម្កេួង សាថ ប័ៃ ។ 

86> កែអកទលើលទធែលនៃម្ត្តួ្ពៃិតិ្យ តាម្ោៃវឌ្ឍៃភាព នៃការអៃុវត្ត MAP3+2 ្ ែ ំ២០២១, ការទរៀបចំ្ MAP3+2 

មាៃភាពច្ាេ់ោេ់ោងមុ្ៃ ៃិងកាត្់បៃថយ្ការទរៀបចំ្េកម្មភាពម្បចំនថៃ ។ ទទាោះបីោោ៉ា ងទៃោះកតី, ការោក់

ទច្ញកែៃការេកម្មភាពកកទម្ម្ង់ (MAP) របេ់ម្កេួង សាថ ប័ៃ ពុំទាៃ់ទឆលើយ្ត្បតាម្ការោឋ ៃកកទម្ម្ងអ់ាទិភាព

ទៅទែើយ្ កដ្លចំបាច់្ធានាម្កេួង សាថ ប័ៃចូ្លរួម្អៃុវត្តកែៃការេកម្មភាពតាម្លំោប់លំទោយ្អាទិភាព។ 

អ.រ.ហ. ៃងិអរគនាយ្កោឋ ៃបទងាគ លនៃ កេហវ. កំណត្់កែៃកេកម្មភាពកកទម្ម្ងអ់ាទិភាព ទដ្ើម្បី ំរញុ

ម្កេួង សាថ ប័ៃទរៀបចំ្ MAP ៃងិអៃុវត្តម្បចំ ែ្ ំ។ 

87> ខ្ណៈត្នួាទរីបេ់ម្កេួង សាថ បៃ័ កាៃក់ត្េំខាៃ ់ កែងុការច្លូរមួ្ច្កំណកកែងុ PFMRP ោពទិេេកែងុដ្ណំាក់

កាលទ៣ី ៃងិទ៤ី, ការពម្ងងឹេម្ត្ថភាពអងគភាពនៃម្កេួង សាថ ប័ៃ (អងគភាពហិរញ្ញវត្ថុ ៃងិអងគភាពថវិកា) ោ 

កិច្ចមួ្យ្កដ្លម្ត្ូវយ្កចិ្ត្តទុកោក់ ៃិង ំរញុបកៃថម្ ទម្កាម្ការោំម្ទរបេ់អងគភាពហិរញ្ញវត្ថុ ម្បកបទោយ្េកម្ម, 

បុទរេកម្ម ៃិងអៃតរេកម្មភាព ។ ម្កេួង សាថ ប័ៃេថ ិត្កែុងវិេ័យ្កត្មួ្យ្ ររួទរៀបចំ្ទោលៃទោបាយ្ឱយមាៃភាព

ម្បទាកម់្កឡាោែ  ទដ្ើម្បីេទម្ម្ច្ឱយបាៃលទធែលចុ្ងទម្កាយ្ រឺការធានាការែារភាា ប់ថវិកាទៅៃងឹទោល-

ៃទោបាយ្ ។ ការកំណត្់េកម្មភាពអាទិភាពេម្មាប់ការទរៀបចំ្ ៃិងអៃុវត្តេម្មាប់ម្កេួង សាថ ប័ៃ ទៅកែងុ ែ្ ំ

២០២១ ោពិទេេបៃតទលើកកម្ពេ់ ៃិងពម្ងឹងការទរៀបចំ្ ៃងិការអៃុវត្ត “ការពម្ងងឹការម្រប់ម្រងៃងិអៃុវត្ត

កែៃការម្បមូ្លចំ្ណូល ៃិងចំ្ណាយ្”, “ការបទងាើៃរណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថ”ុ ៃងិ “ការែារភាា ប់ថវិកាទៅៃឹង

ទោលៃទោបាយ្” ។ លទធែលេទម្ម្ច្រៃលឹោះេទម្ម្ច្បាៃ ៃងិេទងេបដូ្ច្កែងុតារាងខាងទម្កាម្៖ 

តារាងទី 5 ៖ វឌ្ឍៃភាពតាម្ម្កេួង សាថ ប័ៃ 

េចូ្នាករេម្ទិធកម្មរៃលោឹះ ទោលទៅ ែ្ ំ២០២១ វឌ្ឍៃភាព 

កែែកទ ី១ ៖ ការបៃតពម្ងងឹភាពទ ឿទុកច្តិ្តនៃថវកិា 

១.ចំ្ៃួៃម្កេួង សាថ ប័ៃទម្បើ

ម្បាេ់ម្បព័ៃធ NRMIS ៃិង E-

payment 

ការបង់ចំ្ណូលតាម្ E-

Payment ដ្ល់ ១០ ម្កេួង 

សាថ ប័ៃបកៃថម្ 

- ម្បព័ៃធ NRMIS ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្តទៅម្រប់អងគភាព

ម្បមូ្លចំ្ណូល ចំ្ៃួៃ ២៣ម្កេងួ សាថ ប័ៃ ៃិងោក់អៃុវត្ត

សាកលបងរដ្ឋបាលរា ធាៃី ។  

- E-payment ម្ត្ូវបាៃទម្បើម្បាេ់ទៅម្កេួងឧេាហកម្ម 

 វិទស្ថសាស្តេត  បទច្ចកវិទស្ថ ៃិងៃវាៃវុត្តៃ៍, ម្កេួងសាធារ
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ណៈការៃិងដឹ្ក ញ្ាូៃ, ម្កេួងអប់រំ យ្ុវ ៃ ៃិងកីឡា, 

ម្កេងួវបបធម៌្ ៃិងវិចិ្ម្ត្េិលបៈ, ម្កេួងបរិសាថ ៃ, ម្កេួង

ទទេច្រណ៍ ម្កេងួការងារ ៃិងបណតុ ោះបណាត លវិោា  ីវៈ, 

ម្កេួងករ៉ៃ ៃិងថ្នម្ពល, ម្កេួង ណិ ាកម្ម ៃិងម្កេួង

នម្បេណីយ្៍ ៃិងទរូរម្នារម្ៃ៍ ។ 

២.ចំ្ៃួៃម្កេួង សាថ ប័ៃទែាើ

កែៃការរ ាទទយ្យបុទរម្បទាៃ

ម្ក កេហវ.ទាៃ់ទពលទវោ 

ម្រប់ម្កេួង សាថ ប័ៃទែាើ

កែៃការរ ាទទយ្យបុទរម្បទាៃ

ម្ក កេហវ.ទាៃ់ទពលទវោ 

ម្កេួង សាថ ប័ៃចំ្ៃួៃ ១០ ទលើ ៣៨ (ទេម ើៃងឹ២៧%) បាៃ

ទរៀបចំ្កែៃការរ ាទទយ្យបុទរម្បទាៃតាម្សាម រត្ីម្បកាេទលខ្ 

៦៦៣.េហវ.ម្បក ។ ទោយ្កែកម្កេួង សាថ ប័ៃចំ្ៃួៃ ២៨ 

ទទៀត្ទៅមិ្ៃទាៃប់ាៃទរៀបចំ្ទាៃ់ទពលទវោទៅទែើយ្ ។ 

៣.ចំ្ៃួៃម្កេួង សាថ ប័ៃទទូាត្់

ថវិកាបុទរម្បទាៃទាៃ់ទពល

ទវោ េម្មាប់ថវិកាច្រៃត 

ម្រប់ម្កេួង សាថ ប័ៃទទូាត្់

ថវិកាបុទរម្បទាៃ (េម្មាប់

ថវិកាច្រៃត) ទាៃ់ទពលទវោ 

ទៅកែុង ែ្ ំ២០២១ ម្កេួង សាថ ប័ៃ ចំ្ៃួៃ២៣ បាៃទទួលបុទរ

ម្បទាៃ (េម្មាប់ថវិកាច្រៃត) ទហើយ្មាៃម្កេងួ ចំ្ៃួៃ៦

ប៉ាុទណាណ ោះកដ្លទូទាត្់ថវិកាបុទរម្បទាៃទាៃ់ទពលទវោកែុង ែ្ ំ

ថវិកា។ 

៤.ចំ្ៃួៃម្កេួង សាថ ប័ៃ ទបើក

ម្បាក់ទបេកកម្ម តាម្ម្បព័ៃធ

ធនាោរ 

ម្រប់ម្កេួង សាថ ប័ៃទបើក

ម្បាក់ទបេកកម្មតាម្ម្បព័ៃធ

ធនាោរ 

ម្បាក់ទបេកកម្មរបេ់ម្កេួង សាថ ប័ៃសាមី្ម្ត្ូវបាៃទបើកែតល់

តាម្ម្បព័ៃធធនាោរកែុង ែ្ ំ២០២១  

៥.ភាររយ្នៃកែៃការលទធកម្ម

ម្ត្ូវបាៃអៃុម័្ត្ម្ុៃនថៃទី៣១ 

កខ្ធែូ មុ្ៃ ែ្ ំអៃុវត្តថវិកា 

៩០% កែៃការលទធកម្មម្បចំ

ែ្ ំម្ត្ូវបាៃអៃុម័្ត្ឱយបាៃមុ្ៃ

នថៃទ៣ី១ កខ្ធែូ មុ្ៃ ែ្ ំអៃុវត្ត

ថវិកា 

ម្កេួង-សាថ ប័ៃ អងគភាពថវិកាអាណាប័កទែៃរេិទធិ កដ្លបាៃ

ទែាើទេច្កតីម្ ងកែៃការលទធកម្មម្បចំ ែ្ ំ២០២១ ម្ក កេហវ. 

ៃិងម្ត្ូវបាៃពិៃិត្យអៃុម័្ត្ពី កេហវ. (រិម្ត្ឹម្នថៃទី៣១ កខ្ធែូ 

ែ្ ំ២០២០) មាៃដូ្ច្ខាងទម្កាម្៖ 

- ម្កេួង សាថ ប័ៃ បាៃទែាើម្កេរុបចំ្ៃួៃ ៥៣សាថ ប័ៃ ឬទេម ើ

៩៨,១៥% ៃិងបាៃអៃុវត្តរួច្រាល់ចំ្ៃួៃ៤៩ សាថ ប័ៃឬទេម ើ 

៩២,៤៥% 

- េហម្ោេសាធារណៈៃិងម្រឹោះសាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋបាល 

បាៃទែាើម្កេរុបចំ្ៃួៃ៣៨សាថ ប័ៃ ឬទេម ើ៩៤,៨៧%ៃិង

បាៃអៃុវត្តរួច្រាល់ចំ្ៃួៃ២៥សាថ ប័ៃ ឬទេម ើ ១០០% ៃិង

បាៃអៃុវត្តរួច្រាល់់ចំ្ៃួៃ២៥សាថ ប័ៃ ឬទេម ើ១០០% 

- រដ្ឋបាលរា ធាៃី ទខ្ត្ត: បាៃទែាើម្កេរុបចំ្ៃួៃ ២៥      

សាថ ប័ៃ (១០០%)ៃិងបាៃអៃុម័្ត្ច្ំៃួៃ ២៥ សាថ ប័ៃ 

(១០០%) 
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- អងគភាពថវិកាបាៃទែាើម្កេរុបចំ្ៃៃួ ៦១៨អងគភាព ឬទេម ើ

៩៦,១១% ៃិងបាៃអៃុម័្ត្ច្ំៃួៃ៥៩៣ សាថ ប័ៃ ឬទេម ើ 

៩៥,៩៥%។ 

 

៦.ភាររយ្នៃអងគភាពថវិកា

របេ់ម្កេួង សាថ ប័ៃែតល់

របាយ្ការណ៍អៃុវត្ត 

កិច្ចលទធកម្ម 

ោ៉ា ងត្ិច្ ៦០% នៃអងគភាព

ថវិកាែតល់របាយ្ការណ៍  

កិច្ចលទធកម្មទាៃ់ទពលទវោ

ម្ក កេហវ. 

កែុង ែ្ ំ២០២០ អងគភាពថវិកាបាៃទែាើរបាយ្ការណ៍កិច្ចលទធ-

កម្មទាៃ់ទពលទវោ ម្ក កេហវ មាៃេរុបចំ្ៃួៃ ៣៩១ 

អងគភាព ទេម ើៃងឹ ៦១,១៨ភាររយ្ ។ 

កែែកទ ី២ ៖ ការបៃតពម្ងងឹរណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ 

១.ចំ្ៃួៃមុ្ខ្េញ្ជញ ចំ្ណាយ្ទធវើ

េវ ័យ្ម្បវត្តិកម្មេម្មាប់អៃុវត្ត

ថវិកាតាម្ FMIS ទៅរដ្ឋបាល

ថ្នែ ក់កណាត ល 

ៃីត្ិវិធីធានាចំ្ណាយ្ ៃិង

ទទូាត្់ច្ំណាយ្ទែសងៗ កម្មិ្ត្ 

១ ៃិងកម្មិ្ត្ ២ ម្ត្ូវបាៃោក់

ឱយអៃុវត្តែលូវការទៅ កេហវ. 

ៃិង ៧ ម្កេួង ទែសងទទៀត្ 

- ៃីត្ិវិធីធានាចំ្ណាយ្ៃិងទូទាត្់ចំ្ណាយ្ទែសងទទៀត្បាៃ

ទធវើការេិកាៃិងទរៀបចំ្ទេច្កតីម្ ងលំហូរៃីត្ិវិធីអៃុវត្ត

ការងារថមីតាម្ម្បព័ៃធ FMIS កដ្លមាៃហាៃិភ័យ្កម្មិ្ត្ទី

១ ៃិងកម្មិ្ត្ទី២ ទៅកែុងម្កបខ្ណឌ  កេហវ. 

- ៃីត្ិវិធីអៃុវត្តការងារថមីតាម្ម្បព័ៃធ FMIS ទលើការទទូាត្់

ចំ្ណាយ្ទបៀវត្ស ៃិងចំ្ណាយ្ទូទាត្់ម្ត្ង់ កដ្លមាៃហា

ៃិភ័យ្កែុងកម្មិ្ត្ៃីមួ្យ្ម្ត្ូវបាៃោក់ឲ្យអៃុវត្តោែលូវការ

ទៅម្កេួង សាថ ប័ៃចំ្ៃួៃ ២៧ ទហើយ្ម្កេួង សាថ ប័ៃ 

ចំ្ៃួៃ ១០ ទែសងទទៀត្ កដ្លមាៃៃីត្ិវិធីទោយ្កែក ម្ត្ូវ

បាៃៃិងេិកាអំពីៃីត្ិវិធីរចួ្រាល់ ៃិងោក់ ៃូរបាយ្-

ការណ៍េិកាឆលងការេទម្ម្ច្កែុងកម្មិ្ត្ថ្នែ ក់ដឹ្កនំា 

FMWG ។  

២.ចំ្ៃួៃម្កេួង សាថ ប័ៃោក់

ឱយអៃុវត្ត SARMIS 

ម្បព័ៃធ SARMIS ម្ត្ូវបាៃ

ោក់ឱយអៃុវត្តទៅម្រប់ម្កេួង 

សាថ ប័ៃ 

- ម្របម់្កេួង សាថ ប័ៃម្ត្ូវបាៃោកឱ់យអៃុវត្តម្បពៃ័ធ 

SARMIS ប៉ាុកៃតពុំទាៃ់ម្ត្ូវបាៃអៃវុត្តទោយ្រលូៃ 

ទោយ្សារ ួបម្បទោះកតាត ម្បឈម្រួម្មាៃ េម្ត្ថភាព 

ៃិងេមាា រៈបទច្ចកវិទស្ថ ។ 

កែែកទ ី៣ ៖ ការពម្ងងឹម្បេទិធភាពនៃការែារភាា បថ់វកិាទៅៃងឹទោលៃទោបាយ្ 

១.កំណត្់អម្តារមាល ត្រវាង

កែៃការយុ្ទធសាស្តេតថវិកា ៃិង

រទម្មាងថវិកាម្បចំ ែ្ ំ  

ភាររយ្ រមាល ត្នៃកែៃការ

យុ្ទធសាស្តេតថវិកា ៣ ែ្ ំរំកិល 

ៃិងកែៃការថវិកាម្បចំ ែ្ ំ

កដ្លអៃុម័្ត្ ម្ត្ូវបាៃកាត្់

បៃថយ្ 

- កែៃការយុ្ទធសាស្តេតថវិកា ៃិងរទម្មាងថវិកាម្បចំ ែ្ ំ

២០២១ មាៃរមាល ត្ ៩,៨% ។ 

- ម្កេួង-សាថ ប័ៃចំ្ៃួៃ ១៧ ម្ត្ូវបាៃពៃិិត្យទែើងវិញទលើ

ការែារភាា ប់នៃកែៃការយ្ុទធសាស្តេតថវិកាទៅៃឹងយ្ុទធ-
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េចូ្នាករេម្ទិធកម្មរៃលោឹះ ទោលទៅ ែ្ ំ២០២១ វឌ្ឍៃភាព 

សាស្តេតច្ត្ុទកាណដំ្ណាក់កាលទី ៤ ៃិងកែៃការយ្ុទធ-

សាស្តេតអភិវឌ្ឍោត្ិ។ 

២.ចំ្ៃួៃម្កេួង សាថ ប័ៃទរៀបចំ្

ថវិកាេមាហរណកម្ម កដ្ល

មាៃកំណត្់កែុងសារាច្រេត ីពី

ការទរៀបចំ្ BSP ៃិងថវិកា

ម្បចំ ែ្ ំ 

ចំ្ៃួៃ ៤ ម្កេួង សាថ ប័ៃម្ត្ូវ

បាៃទធវើេមាហរណកម្ម

ចំ្ណាយ្ច្រៃតៃិងចំ្ណាយ្

មូ្លធៃរដ្ឋចូ្លកែុងកម្មវិធី

កែអកទលើពិតាៃថវិកា 

- ម្កេួង សាថ ប័ៃចំ្ៃួៃ ៩ បាៃទធវើេមាហរណកម្មចំ្ណាយ្

ច្រៃតៃិងចំ្ណាយ្មូ្លធៃរដ្ឋចូ្លកែុងកម្មវិធីកែអកទលើ

ពិតាៃថវិកា។ 

កែែកទ ី៤ ៖ ការបញ្ចបក់ារទម្ត្ៀម្ខ្លួៃទ ព្ ោះទៅរណទៃយ្យភាពេម្ទិធកម្ម 

១.ចំ្ៃួៃម្កេួង សាថ ប័ៃ អៃុ

វត្តសាកលបងម្កបខ្ណឌ េវៃ

កម្មេម្ិទធកម្ម ៃិងេវៃកម្មប

ទច្ចកវិទស្ថព័ត្៌មាៃ 

• ចំ្ៃួៃ ៦ អងគភាពេវៃកម្ម

តាម្ម្កេួងសាថ ប័ៃចប់ទែតើម្

អៃុវត្តសាកលបង ម្កបខ្ណឌ

េវៃកម្មេម្ិទធកម្ម 

• ចំ្ៃួៃ ៤ អងគភាពេវៃកម្ម

តាម្ម្កេួងសាថ ប័ៃចប់ទែតើម្

អៃុវត្តសាកលបងម្កបខ្ណឌ

េវៃកម្មបទច្ចកវិទស្ថ

ព័ត្៌មាៃ 

- ចំ្ៃួៃ ៦ អងគភាពេវៃកម្មតាម្ម្កេួង សាថ ប័ៃចប់ទែតើម្

អៃុវត្តសាកលបងម្កបខ្ណឌ េវៃកម្មេម្ិទធកម្ម 

- ចំ្ៃួៃ ៤ អងគភាពេវៃកម្មតាម្ម្កេួង សាថ ប័ៃចប់ទែតើម្

អៃុវត្តសាកលបងម្កបខ្ណឌ េវៃកម្មបទច្ចកវិទស្ថព័ត្៌មាៃ ។ 

២.ចំ្ៃួៃអងគភាពេវៃកម្មនែៃ

កែុងនៃម្កេួង សាថ ប័ៃទែាើរបាយ្

ការណ៍េវៃកម្មនែៃកែុង ូៃ    

អ.េ. . 

ម្រប់អងគភាពេវៃកម្មនែៃកែុង

នៃម្កេួង សាថ ប័ៃទែាើរបាយ្

ការណ៍េវៃកម្មនែៃកែុង ូៃ  

អ.េ. . 

- ែ្ ំ២០២១ របាយ្ការណ៍េវៃកម្មនែៃកែុងមាៃចំ្ៃៃួ

២០៨ ម្ត្ូវបាៃទែាើទៅ អ.េ.  ទោយ្ទទលួបាៃពី

ម្កេួង សាថ ប័ៃ ៃិងេហម្ោេសាធារណៈ ។ ប៉ាុកៃតទៅ

មាៃអងគភាពេវៃកម្មនៃម្កេួង សាថ ប័ៃមួ្យ្ចំ្ៃួៃពុំបាៃ

ទែាើរបាយ្ការណ៍ ូៃ អ.េ. .ទៅទែើយ្ ។ 

៣.ចំ្ៃួៃអងគភាពេវៃកម្មនៃ

ម្កេួង សាថ ប័ៃមាៃកែៃការ

យ្ុទធសាស្តេតេវៃកម្មកែៃការ

េវៃកម្មម្បចំ ែ្ ំ ៃិងរបាយ្

ការណ៍េវៃកម្មេតង់ោរ 

កែៃការយ្ុទធសាស្តេតេវៃ

កម្ម ,កែៃការេវៃកម្ម/របេ់

ម្កេួងសាថ ប័ៃម្ត្ូវបាៃទរៀបចំ្ 

- បាៃតាម្ោៃទលើការទរៀបចំ្កែៃការយ្ុទធសាស្តេត  ៃិង

កែៃការេវៃកម្មនែៃកែុងម្បចំ ែ្ ំរបេ់ម្កេួង សាថ ប័ៃ

ចំ្ៃួៃ ២០ 

- បាៃម្ត្ួត្ពៃិិត្យម្បេិទធភាពនៃមុ្ខ្ងារេវៃកម្មនែៃកែុង

ទៅម្កេួងសាថ ប័ៃចំ្ៃួៃ ៨  

- បាៃអៃុវត្តកែៃការេកម្មភាពនៃកែៃការ េវៃកម្មនែៃ

កែុងម្បចំ ែ្ ំេទម្ម្ច្បាៃ ៥អងគភាពទលើកែៃការ ៨០

អងគភាព 
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- តាម្ោៃការអៃុវត្តកែៃការេវៃកម្ម ចំ្ៃួៃ ៨ម្កេួង 

សាថ ប័ៃ កដ្លបាៃទម្ ើេទរឯេ េទម្ម្ច្បាៃ ១០០អងគ

ភាពទលើ កែៃការ ៣១២អងគភាព 

- បាៃពិៃិត្យ ៃិងែតល់ទោបល់កកលម្អទលើរបាយ្ការណ៍

េវៃកម្មនែៃកែុងនៃម្កេួង សាថ ប័ៃ ចំ្ៃួៃ ២០របាយ្-

ការណ៍ 

កែែកទ ី៥ ៖ ការោំម្ទកម្មវធិកីកទម្ម្ងម់្បកបទោយ្ច្រីភាព ៃងិភាពម្បទាកម់្កឡាោែ នៃការកកទម្ម្ងទ់ែសងទទៀត្ 

១.ភាពទាៃ់ទពលទវោនៃការ

ទែាើកែៃការេកម្មភាព MAP 

ម្បចំ ែ្ ំ២០២១ 

ម្រប់ម្កេួង សាថ ប័ៃទរៀបចំ្

កែៃការេកម្មភាព MAP ៃិង

ទែាើម្ក អរហ. ទាៃ់ទពល

ទវោ 

- ម្កេួង-សាថ ប័ៃចំ្ៃួៃ ៣៤/៤១ បាៃទែាើទរៀបចំ្ ៃិងទែាើ

ម្ក អរហ. បាៃទាៃ់ទពលទវោ ។ 

២.ភាពទាៃ់ទពលទវោនៃការ

ែតល់របាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាព

នៃការអៃុវត្ត MAP ម្បចំ ែ្ ំ 

របាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាពនៃ

ការអៃុវត្ត MAPម្បចំម្ត្ីមាេ

ទាងំអេ់ម្ត្ូវបាៃែតលម់្ត្ឹម្

កាលកំណត្់ 

- ម្កេួង-សាថ ប័ៃចំ្ៃួៃ ៣៩/៤១ បាៃទែាើរបាយ្ការណ៍

វឌ្ឍៃភាពម្ក អ.រ.ហ បាៃទាៃ់ទពលទវោ ។ 

៣.ភាពទាៃ់ទពលទវោ នៃការ

ទេែ ើេមាេភាព កហេ 

ទទួលបាៃម្បាក់ឧបត្ថម្ាទលើក

ទឹកចិ្ត្ត ម្បចំ ែ្ ំ 

ម្រប់ម្កេួង សាថ ប័ៃទរៀបចំ្

េមាេភាព កហេ ទទួល

បាៃម្បាក់ឧបត្ថម្ាទលើកទឹក

ចិ្ត្ត ម្បចំ ែ្ ំតាម្កាលកំណត្់

របេ់ អរហ. 

- ម្រប់ម្កេួង សាថ ប័ៃបាៃទរៀបចំ្េមាេភាព ក.ហ.េ. 

ទទួលបាៃម្បាក់ឧបត្ថម្ាទលើកទឹកច្ិត្ត ៃិងទែាើម្ក អ.រ.ហ 

ប៉ាុកៃតមាៃមួ្យ្ចំ្ៃួៃប៉ាុទណាណ ោះបាៃទាៃ់ទពលទវោ កដ្ល

នំាឱយការទរៀបចំ្ការទបើកែតល់ម្បាកឧ់បត្ថមុ្ខ្ងារមាៃភាព

យឺ្ត្រហូត្ដ្ល់ម្ត្ីមាេទី២។ 

88> វឌ្ឍៃភាព (%) តាម្ម្កេួង សាថ ប័ៃភារទម្ច្ើម្បមាណោង ៧០% អៃុវត្តកែៃការេកម្មភាពទទួលបាៃ

លទធែលទលើេពី ៨៦% ទលើកកលងកត្ម្កេួង ដូ្ច្មាៃបងាា ញកែុងដ្ស្ថម្កាម្ទី ៩។ 
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ដ្ស្ថម្កាម្ទី 9៖ ការអៃុវត្តថវិកា ៃងិវឌ្ឍៃភាព (%) ម្បចំ ែ្ ំ២០២១ របេ់ម្កេួង សាថ ប័ៃ 
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២.៣. សោបល់ម្ដគូអភិវឌ្ឍន៍សលើការងារកកទម្ម្ងក់ារម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

 ២.៣.១ លទធ្លបឋម្ម្នការវាយត្ម្ម្ៃម្បេិទធភាពម្នការអនុវត្តម្បព័នធ FMIS 

89> អ.រ.ហ. េហការោមួ្យ្មូ្លៃធិិរូបិយ្វត្ថុអៃតរោត្ិ (IMF) បាៃទរៀបចំ្ទេច្កតមី្ ងរបាយ្ការណ៍វាយ្ត្នម្លម្បេិទធ

ភាពនៃការអៃុវត្តម្បពៃ័ធ FMIS  ហំាៃទី១ ( ែ្ ំ២០១៤-២០១៦) ៃិង ហំាៃទី២ ( ែ្ ំ២០១៧-២០២០) ទដ្ើម្បី

ត្ម្ម្ង់ទិេបកៃថម្ទលើការអៃុវត្ត ហំាៃទី៣ ែ្ ំ២០២១-២០២៥ ៃិងចូ្លរួម្ចំ្កណកកែងុការទរៀបចំ្កែៃការ

េកម្មភាពរួម្ ដំ្ណាក់កាលទី៤ ។ 

90> កែុងទេសៃវិេ័យ្នៃការទធវើវិម្ ឈការហិរញ្ញវត្ថុ, ម្បពៃ័ធ FMIS រឺោឧបករណ៍ោំម្ទ  ំរញុ ៃិងពទៃលឿៃេកម្មភាព

ទូទៅរបេ់កម្មវិធកីកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ទៅម្រប់ដំ្ណាក់កាល ទដ្ើម្បីបទងាើៃៃូវរណទៃយ្យ

ភាព ម្បេិទធភាព េ័កតិេិទធភាព ៃងិទធវើទំទៃើបភាវូបៃយី្កម្មម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈទៅកម្ពុោ កដ្ល

អាច្ែដលៃ់ូវពត័្ម៌ាៃចំ្ណូល-ចំ្ណាយ្ថវិកាោត្ិម្រប់ម្ ងុទម្ោយ្ ទាៃ់ទពលទវោ ៃិងឈាៃទៅការទធវើេវ ័យ្ម្បវត្តិ

កម្មទលើការទរៀបចំ្ថវិកា ៃងិការអៃុវត្តថវិកា។ ោមួ្យ្ោែ ទៃោះ យ្ុទធសាស្តេត នៃការកកទម្ម្ង់ម្បពៃ័ធថវិកា ែ្ ំ២០១៨-

២០២៥ បាៃរូេបញ្ជា កថ់្ន ម្បព័ៃធ FMIS ៃងឹ ំរុញឱយមាៃការផ្ទល េ់បតូរៃតី្ិវិធីការងារ ទហើយ្ទោលទៅ ែ្ ំ២០២៥ 

ម្បពៃ័ធ FMIS ៃងឹេវយ័្ម្បវត្តកិម្មការទរៀបចំ្ថវិកា ការ យួ្េម្មួ្លដ្ល់ការទែៃរឥណទាៃថវិកាទៅដ្ល់អងគភាពថវិកា 

ៃិងេម្មាប់ការម្រប់ម្រងៃងិម្ត្តួ្ពៃិិត្យចំ្ណាយ្របេ់ម្កេួង សាថ ប័ៃ។ 

91> កែុងៃយ័្ទៃោះ, ទោក Holger van Eden, ទោកម្េី Delphine Moretti, ទោក Kris Kauffmann ៃងិទោក 

Anumpam Raj បាៃេិកាម្សាវម្ោវ ម្ពម្ទាងំែារភាា ប់ទៅការអៃុវត្តលអ (Good practice) ោមួ្យ្បណាត

ម្បទទេទែសងៗទទៀត្ ោពិទេេទលើអាទិភាពរៃលឹោះរួម្មាៃ៖ (ទី១) សាថ ៃភាពបច្ចុបបៃែនៃការបំ ក់បណាត ញ ៃងិ

ដំ្ទណើរការម្បពៃ័ធ FMIS ទៅតាម្ម្កេួង សាថ ប័ៃ ៃងិរដ្ឋបាលរា ធាៃ ី ទខ្ត្ត, (ទី២) ការអភិវឌ្ឍបទច្ចកទទេនៃ

ម្បពៃ័ធ FMIS, (ទី៣) មុ្ខ្ងារម្បពៃ័ធ FMIS ទាងំការទរៀបចំ្កែៃការថវិកា, ការអៃុវត្តថវិកា, ការែលតិ្របាយ្-

ការណ៍ថវិកា ៃងិការទធវើេនាធ ៃកម្មម្បពៃ័ធ FMIS ោមួ្យ្ម្បពៃ័ធទែសងទទៀត្, (ទី៤) ការម្រប់ម្រងការផ្ទល េ់បតូរ ៃិង (ទី

៥) ការរតិ្ពចិរណាទលើត្នម្លនៃលយុ្ (Value for Money)។ 

ក. យុទធសាន្តេតពម្ងីកម្បព័នធ FMIS 

92> ម្បពៃ័ធ FMIS  ហំាៃទី១ ៃងិទី២  ម្ត្ូវបាៃពម្ងកី ៃិងោកឱ់យទម្បើម្បាេ់ទៅម្រប់ម្កេួង សាថ ប័ៃ, ម្ៃៃីរទេដ្ឋកិច្ចៃងិ

ហិរញ្ញវត្ថុ, ៃិងរត្នាោររា ធាៃ ី ទខ្ត្ត កដ្លទផ្ទត ត្េំខាៃទ់លើមុ្ខ្ងារអៃុវត្តថវិកា ៃងិរណទៃយ្យ ។ កែងុដំ្ណាក់

កាលទៃោះ ការទម្បើម្បាេ់ម្បពៃ័ធ FMIS រឺទៅបញ្ជា ម្បឈម្មួ្យ្ច្ំៃៃួ រួម្មាៃ ការអភិវឌ្ឍមុ្ខ្ងាររឺយ្តឺ្ោងការ

អភិវឌ្ឍម្បពៃ័ធបទច្ចកទទេ, ម្កបខ្ណឌ រត្ិយ្តុ្ត ៃងិៃតី្ិវិធីអៃវុត្តការងារមិ្ៃទាៃម់ាៃការកកេម្មួ្ល, ការម្រប់ម្រង

ការផ្ទល េ់បតូរទៅមាៃភាពទៃ់ទខ្ាយ្ ៃងិការអៃុវត្តការងារម្ត្ូវទធវើទែើងទាងំនដ្ែង ៃិងម្បពៃ័ធែង ។ រឯឯ ការទធវើ

េនាធ ៃកម្មរវាងម្បពៃ័ធ FMIS ៃងិម្បពៃ័ធទែសងទទៀត្ (ការម្រប់ម្រងសាច់្ម្បាក់, ធនាោរ ណិ ា, ម្បពៃ័ធពៃធោរ, 

រយ្, ម្បពៃ័ធចំ្ណូលមិ្ៃកម្ៃសារទពើពៃធ ម្បពៃ័ធទបៀវត្ស, ៃងិម្បពៃ័ធម្រប់ម្រងបំណលុ) ទៅមិ្ៃទាៃ់ទពញទលញទៅ

ទែើយ្ ទហើយ្ម្បពៃ័ធ FMIS ៃងិម្បពៃ័ធហិរញ្ញវត្ថុរបេ់ម្កេួងអប់រំ យ្ុវ ៃ ៃងិកឡីា-Education Management 
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Information System រទឺៅមិ្ៃទាៃ់ទធវើេនាធ ៃកម្មទៅទែើយ្។ ការពម្ងកី FMIS  ហំាៃទី៣ ការោក់ឱយអៃុវត្ត

មុ្ខ្ងារថមីពីរ (មុ្ខ្ងារទរៀបចំ្កែៃការថវិកា ៃងិលទធកម្មទពញទលញ) បងាា ញថ្នមាៃេភាពយ្តឺ្ោងកែៃការពម្ងកី 

ម្ពម្ទាងំទកើៃទែើងចំ្ណាយ្ថវិកាេម្មាប់ម្បពៃ័ធ, ចំ្ៃៃួបុរគលកិ ៃងិបៃៃុកការងារ។ 

ហាៃភិយ័្ច្ម្បង៖ នាយ្កោឋ ៃបទច្ចកវិទស្ថព័ត្ម៌ាៃនៃ កេហវ. (MEF/ITD)បាៃៃងិកពំុងពម្ងកីកដ្ៃេម្ត្ថកិច្ច

ទលើេកម្ម្ិត្របេ់ខ្លួៃ ទោយ្សារកត្អរគនាយ្កោឋ ៃមុ្ខ្ងារ (functional department) រឺទៅកត្អកម្ម (Passive)ខាល ំង, 

ទហើយ្ឧបករណ៍បទច្ចកវិទស្ថ (Hardware)កដ្លបាៃពម្ងកី ៃងិបំ ក់េម្មាប់អែកទម្បើម្បាេ់ម្បពៃ័ធ រឺមិ្ៃទាៃ់ទឃើញមាៃ

សារៈម្បទោ ៃ៍ ោពិទេេអែកម្បម្បាេ់ទៅតាម្ម្កេួង សាថ ប័ៃ ទោយ្ទហត្ុថ្នការបកៃថម្មុ្ខ្ងាររបេ់ម្បពៃ័ធទៅមាៃ    

កម្ម្ិត្។ 

អៃសុាេៃ៖៍ ផ្ទអ កការពម្ងីកម្បពៃ័ធបទណាត ោះអាេៃែកែងុរយ្ៈទពល២ ែ្ ំ ៃងិទផ្ទត ត្ទលើការទធវើឱយដំ្ទណើរការមុ្ខ្ងារ 

PFM េម្មាប់ កេហវ. ៃងិម្កេួង សាថ ប័ៃេម្មាប់មុ្ខ្ងារទាងំ៨, ការកកលម្អអភបិាលកចិ្ច ៃិងការម្រប់ម្រងការផ្ទល េ់បតូរ, 

ការពម្ងងឹេម្ត្ថភាពបុរគលកិ IT ៃិងការកកទម្ម្ង់ PFM ខ្ណៈទពលម្ត្តួ្ពៃិតិ្យទលើការច្ណំាយ្តាម្ម្បពៃ័ធ ។ 

ខ្.ការអភិវឌ្ឍបសចចកសទេម្នម្បព័នធ FMIS 

93> ការអភិវឌ្ឍម្បពៃ័ធមាៃវឌ្ឍៃភាពទៅមុ្ខ្ោ៉ា ងលអម្បទេើរ ទដ្ើម្បីធានាឱយបាៃៃូវម្បេិទធភាពនៃការទម្បើម្បាេ់ម្បពៃ័ធ

ម្រប់ការោឋ ៃកដ្លភាា ប់ម្បពៃ័ធ FMIS ោពិទេេការអភិវឌ្ឍ Data warehouse េម្មាប់ែៃុកៃិងទាញយ្កទិៃែៃយ័្

ម្កវិញ។ ទទាោះបីោោ៉ា ងទៃោះកតីកម៏ាៃបញ្ជា ម្បឈម្មួ្យ្ចំ្ៃៃួកដ្លអែកទម្បើម្បាេ់ ួបម្បទោះែងកដ្រ ទាក់ទងភាព

យ្ឺត្ោ៉ា វនៃការទម្បើម្បាេ់ម្បពៃ័ធ, ៃងិម្បេិទធភាពទៅមាៃកម្មិ្ត្ កដ្លបងាា ញៃូវហាៃភិ័យ្េម្មាប់ការពម្ងកី

ម្បពៃ័ធ FMIS  ហំាៃទី៣។ ទដ្ើម្បីទោោះម្សាយ្បញ្ជា ទាងំទៃោះ ចំ្ណចុ្កកលម្អមួ្យ្ចំ្ៃៃួរួរកត្ម្ត្ូវទធវើទែើងកដ្លរួម្

មាៃ៖ (១)ការទម្បើម្បាេ់ web-based application េម្មាប់កុពំយូទ័រ, (២) ការតាម្ោៃលហំូរនៃដំ្ទណើរការ

ទូទាត្់េម្មាប់ការអៃុវត្តៃតី្ិវិធីថមតីាម្ម្បពៃ័ធ FMIS (Business Process Streamlining), (៣)ការែតួច្ទែតើម្ឱយ

មាៃការទម្បើម្បាេ់ហត្ថទលខាទអែិច្ម្ត្ៃូកិ, (៤) ការពម្ងងឹត្នួាទីេវៃកម្មនែៃកែងុៃងិនែៃទម្ៅ កដ្លទដ្ើរត្ួេំខាៃ់

កែុងការវាយ្ត្នម្លមុ្ខ្ងារ ៃិងដំ្ទណើការម្បពៃ័ធ, (៥) កែុង ហំាៃទី៣, ម្បពៃ័ធ FMIS ៃឹងម្ត្ូវពម្ងកីការោឋ ៃបកៃថម្

រហូត្ដ្ល់ ១៣៨ ៃងិបកៃថម្អែកទម្បើម្បាេ់ ១ ៧០០ នាក,់ ដូ្ច្ទៃោះការ ទត្េតមាម្ត្ោឋ ៃម្បពៃ័ធ រឺោការចំបាច់្ទដ្ើម្បី

បញ្ជា ក់អពំីេម្ត្ថភាពម្បពៃ័ធ, ដំ្ទណើរការម្បពៃ័ធ ៃងិ database កដ្លអាច្ម្ទម្ទង់េម្មាប់កែៃការនាទពលខាង

មុ្ខ្ ។ 

គ.ម្ុខ្ងារម្បព័នធ FMIS  

94> ទបើទទាោះបីោមាៃការេទម្ម្ច្បាៃៃូវមុ្ខ្ងារម្បពៃ័ធកែងុចំ្ៃៃួកែុង ហំាៃទី១ ៃិង ហំាៃទី២ ប៉ាុកៃតទៅមាៃរមាល ត្ោ

ទម្ច្ើៃកែុង ហំាៃទាងំ២។ កែៃការពម្ងកី FMIS  ហំាៃទី៣ រឺមិ្ៃទាៃម់ាៃម្ហិច្ឆតាម្រប់ម្ោៃ់ទៅទែើយ្។ 

❖ ម្ខុ្ងារអៃវុត្តថវកិា 

- ម្បពៃ័ធ FMIS បាៃោំម្ទទពញទលញេម្មាប់ម្បត្ិបត្តិការតាម្ម្បពៃ័ធទអែិច្ម្ត្ៃូកិទោយ្បញ្ចូលពត័្៌មាៃ

កដ្លមាៃកែុងវិកាយ្បម្ត្ ៃិងទធវើការទូទាត្់។ 
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- ម្កបខ្័ណឌ ម្រប់ម្រងមាៃម្បេិទធភាព ៃងិេម្ម្លួេម្មាប់ការទូទាត្់កដ្លមាៃហាៃភិយ័្ទាប ប៉ាុកៃតទៅកត្

បញ្ជា ម្បឈម្េម្មាប់ការទូទាត្់ទែសងទទៀត្ កដ្លត្ម្ម្ូវឱយកត្់ម្តាម្បត្ិបត្តកិារទោយ្នដ្ែងកដ្រ។ 

- មុ្ខ្ងារបញ្ជា ទិញមិ្ៃម្ត្ូវបាៃទម្បើេម្មាប់ការធានាចំ្ណាយ្។ 

- បញ្ជា ម្ត្ួត្ពៃិតិ្យថវិកាេំខាៃ់ៗ ៖ កងវោះេំណុំទិៃែៃ័យ្ទពញទលញ កដ្លមិ្ៃអាច្រកបាៃនៃរំរូរបាយ្ការណ៍ 

ការកកត្ម្ម្ូវទិៃែៃយ័្ទោយ្នដ្ កំណត្់ម្តាទិៃែៃយ័្ទោយ្នដ្ម្េបោែ ។ 

- បលង់រណទៃយ្យ (CoA) ៃងិការ វិភា ថវិកាទៅមាៃកម្មិ្ត្ កដ្លត្ម្ម្ូវឱយម្កេួង កព់ៃ័ធបទងាើត្ម្បពៃ័ធបកៃថម្ 

(MoEYS)។ 

អៃសុាេៃ៖៍ (១) បៃតកាត្ប់ៃថយ្ៃីត្ិវិធអីៃុវត្តម្េបតាម្កែៃការ ៃិង (២) អភិវឌ្ឍមុ្ខ្ងារទពញទលញនៃ      

មុ្ខ្ងារអៃុវត្តថវិកាេែូល ទាងំ កេហវ. ៃងិម្កេួង សាថ ប័ៃ កដ្លម្ត្ូវលុបការម្ត្ួត្ពៃិតិ្យ (control) ៃងិការកត្ម់្តា 

(records) ទោយ្នដ្ម្េបោែ ។ 

❖ ម្ខុ្ងាររណទៃយ្យ ៃងិរបាយ្ការណ៍ 

- បលង់រណទៃយ្យឆលុោះបញ្ជច ងំពីទោលការណ៍ទរៀបចំ្តាម្កបបទំទៃើប ប៉ាុកៃតចំ្ណាត្ថ់្នែ កក់ែែករដ្ឋបាល ៃងិកម្មវិធពីុំ

ទាៃ់េីុ ទម្ៅទៅទែើយ្។ 

- របាយ្ការណ៍េដងោ់កដ្លម្ត្ូវបាៃបទងាើត្ទែើង ៃងិមាៃទៅកែុង FMIS - រួម្ទាងំរបាយ្ការណ៍េតងោ់

េម្មាប់   ែលតិ្របាយ្ការេតពីីច្ាប់ទទូទាត្់ថវិកាម្បចំ ែ្ ំ ៃងិរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុIPSAS។ 

- ទទាោះោោ៉ា ងណាក៏ទោយ្ របាយ្ការណ៍ម្រប់ម្រងថវិកាោទម្ច្ើៃេម្មាប់ការទម្បើម្បាេ់នែៃកែុងមិ្ៃម្ត្ូវបាៃ

បទងាើត្ទែើងទទ (dashboards រឺកពំុងទរៀបចំ្)។ 

-  វិធាៃេម្មាប់កិច្ចបញ្ា ិការរណទៃយ្យម្ត្ូវបាៃរឹត្បៃតឹង ទដ្ើម្បីទធវើឱយម្បទេើរទែើងៃូវរុណភាពទិៃែៃ័យ្ ៃងិ

ភាពទាៃ់ទពលទវោ កដ្លច្ាប់េត ីពីម្បពៃ័ធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈថមីៃឹងរួម្ចំ្កណកទលើការទោោះម្សាយ្ចំ្ណចុ្

ទៃោះ។ 

- ចំ្ណចុ្ខ្វោះខាត្ទិៃែៃ័យ្េំខាៃ់ៗ ទាក់ទងៃងឹបុទរម្បទាៃ ៃងិការច្ណំាយ្កដ្លទទួលហិរញ្ញបបទាៃពនីដ្រូ-

អភិវឌ្ឍៃ៍ កដ្លបងាា ញៃូវការកកទម្ម្ង់ពុទំាៃម់ាៃម្ហិច្ឆតា។ 

អៃសុាេៃ៖៍ ែតលអ់ាទិភាពកែងុការទោោះម្សាយ្បញ្ជា មុ្ខ្ងារបច្ចុបបៃែ។ 

❖ ម្ខុ្ងារទរៀបច្កំែៃការថវកិា 

- មុ្ខ្ងារទៃោះកដ្លទទួលបាៃ ៃងិបំ ក់ ម្ោៃក់ត្ទដ្ើម្បីោំម្ទដ្លក់ាររួម្ែសនំៃការបា៉ា ៃ់ម្បមាណថវិកា ទ លរឺ

ោម ៃការទម្បើម្បាេ់កដ្លបាៃទម្ោងទុកេម្មាប់ការោក់ទេែ ើថវិកា ៃងិការអភិវឌ្ឍ/ការច្រច។ 

- ការងារមាៃកម្មិ្ត្ទលើរៃំតិ្នៃការទម្បើម្បាេ់មុ្ខ្ងារទរៀបចំ្កែៃការថវិកានាទពលអនារត្ (ទោយ្កំណត្ ់     

ពោិៃ, MTBF ៃងិេមិ្ទធកម្មពហុ្ ែ ំកដ្លបាៃបងាា ញអំពកីារទរៀបចំ្ថវិកាកដ្លបាៃកំណត្ក់ែុង BSRS)។ 

- ការទរៀបចំ្ថវិកាមូ្លធៃពហុ្ ែ ំ រឺមិ្ៃមាៃេងគត្ិភាពោមួ្យ្បណាត ញ FMIS បច្ចុបបៃែ  កដ្លបញ្ជា ទៃោះម្ត្ូវ

បាៃៃងិកពំុងពៃិិត្យ ៃងិទោោះម្សាយ្ទៅកែុងបរិបទនៃច្ាប់េត ីពីម្បពៃ័ធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈថមី។ 
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- ការពម្ងកីមុ្ខ្ងារទរៀបចំ្កែៃការថវិការឺទៅមាៃកម្មិ្ត្ ចំ្ទ ោះការរួម្បញ្ចូលថវិកា កដ្លៃងឹចំ្ណាយ្ទពល

ោទម្ច្ើៃ ែ្ ំ កដ្លបងាា ញមិ្ៃមាៃម្ហិច្ឆតាម្រប់ម្ោៃៃ់ឹងនំាឱយមាៃនថលចំ្ណាយ្ទម្ច្ើៃ។ 

អៃសុាេៃ៖៍ ការបទងាើត្ៃតី្ិវិធីអៃុវត្តការងារេម្មាប់ការោក់ឱយទម្បើម្បាេ់ទពញទលញនៃមុ្ខ្ងារទរៀបចំ្កែៃការ

ថវិកា ទដ្ើម្បីោំម្ទ BSRS ៃងិទដ្ើម្បធីានាបាៃៃូវមុ្ខ្ងារេម្មាប់េមាហរណកម្មថវិកាច្រៃត ៃងិមូ្លធៃអៃទុោម្តាម្

ច្ាប់េត ីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈថមី។ 

❖ ធនាោរ ៃងិការទទូាត្ ់

- ម្បពៃ័ធ FMIS មាៃលទធភាពលបុបំបាត្់ការទបើកែតលម់្បាក់ទម្កាម្របូភាពោសាច់្ម្បាក់ ទោយ្អរគនាយ្កោឋ ៃ  

រត្នាោរោត្ិ ប៉ាុកៃតរច្នាេម្ពៃ័ធ TSA អាច្ម្ត្ូវបាៃកកលម្អបកៃថម្ទទៀត្។ 

- ការទធវើេមាហរណកម្មោមួ្យ្ធនាោរោត្ ិ (NBC) ៃិងធនាោរ ណិ ាបាៃអៃញុ្ជញ ត្ទបើកដំ្ទណើរការការ

ផ្ទល េ់បតូរពទីម្បើម្បាេ់មូ្លបបទាៃប័ម្ត្ទៅោការទម្បើម្បាេ់ EFT ប៉ាុកៃតបណតុ ោះឯកសារ (batch) ទៅកត្មាៃបៃត

បញ្ចូលការចត្់កច្ងទិៃែៃ័យ្ទោយ្នដ្ (ឧទាហរណ៍៖ តារាងទបៀវត្ស)។ 

- ការទទួលយ្កទេវាធនាោរច្លត័្ ៃងិបទច្ចកវិទស្ថហិរញ្ញវត្ថុទែសងទទៀត្ែតលៃ់ូវការរំពងឹទុកកដ្លថ្នម្បពៃ័ធ 

រត្នាោរ ៃងិការែតល់ទេវាកាៃ់កត្មាៃម្បេិទធភាព (ម្បេិៃទបើ/ទៅទពលបាៃភាា ប់ទៅម្បពៃ័ធ FMIS)។ 

អៃសុាេៃ៖៍ ទរៀបចំ្ឯកសារទេសៃទាៃយ្ុទធសាស្តេតេម្មាប់ការទធវើេនាធ ៃកម្មរវាងរច្នាេម្ពៃ័ធធនាោររបេ់    

រោឋ ភបិាល ៃងិម្បពៃ័ធទូទាត្ក់ែងុបរិបទនៃរៃំិត្ែតួច្ទែតើម្ឌ្ី ីថលៃយី្កម្មកាៃ់កត្ទូលំទូោយ្។ 

❖ ម្ខុ្ងារលទធកម្ម 

- មុ្ខ្ងារលទធកម្មម្ត្ូវបាៃអភិវឌ្ឍទោយ្កែែក កដ្លម្ត្ូវកេវងរកវិធសីាស្តេតឌ្ី ីថលកដ្លមាៃម្សាប់ចំ្ទ ោះ 

លទធកម្ម។ 

- ខ្វោះទោលបំណងត្មាល ភាព ៃងិការផ្ទល េ់បតូរទៅោលទធកម្មទអែិច្ម្ត្ៃូិក (e-procurement)។ 

- ការពម្ងកីមុ្ខ្ងារលទធកម្មម្ត្ូវបាៃទម្ោងទុកេម្មាប់កត្លទធកម្ម នៃការចំ្ណាយ្ច្រៃតបច្ចុបបៃែប៉ាុទណាណ ោះ 

ទោយ្សារ នាយ្កោឋ ៃវិៃិទោរ នៃអរគនាយ្កោឋ ៃថវិកា (GDB/DI) មិ្ៃទាៃ់ទម្បើម្បាេ់មុ្ខ្ងារបញ្ជា ទិញ 

(PO)។ 

អៃសុាេៃ៖៍ (១) ែតលអ់ាទិភាពដ្លក់ារទោោះម្សាយ្បញ្ជា  PO, (២) បញ្ចូលការចំ្ណាយ្មូ្លធៃទៅកែងុ

ម្បពៃ័ធ ៃងិ (៣) ោក់ឱយដំ្ទណើរការមុ្ខ្ងារលទធកម្មទពញទលញដ្លម់្រប់ម្កេួង សាថ ប័ៃកែុងដំ្ទណើរការោដំ្ណាកក់ាល។ 

កែុងរយ្ៈទពលម្ធយម្ រឺបៃតទធវើការទម្ម្ង់ទលើកិច្ចលទធកម្មបកៃថម្ទទៀត្ ទហើយ្បញ្ចូលកែងុមុ្ខ្ងារទៃោះ។ 

ឃ.អភបិាលកិចច 

- រទម្មាង FMIS បាៃៃងិកពំងុដំ្ទណើរការទោយ្ទោងតាម្កែៃទីបងាា ញែលូវកដ្លបាៃម្ពម្ទម្ពៀងោែ ោមួ្យ្

ៃងឹទោលបំណងរបេ់ CAP ប៉ាុកៃតមិ្ៃមាៃការពិទម្ោោះទោបលែ់លូវការ ៃងិទទៀងទាត្់អពំីវឌ្ឍៃភាពោមួ្យ្

ៃងឹច្រៃតនៃការទម្ម្ង់ទែសងទទៀត្ ៃងិការពភិាកាអំពីបញ្ជា ម្បឈម្ច្ម្បងៗោមួ្យ្ៃងឹទលបឿៃ ៃិងវឌ្ឍៃភាព

ទែសងៗកដ្លេទម្ម្ច្បាៃ។ 
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- មិ្ៃមាៃយ្ៃតការេម្ម្បេម្ម្ួលច្ាេ់ោេ់រវាងម្កុម្ការងារ FMWG ៃងិរណៈកមាម ធកិារដឹ្កនំាការងារ 

កកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កដ្លនំាឱយទលខាធកិារោឋ ៃ FMIS អៃុម័្ត្កែុងករណីោទម្ច្ើៃ

ៃវូវិធសីាស្តេត នៃការបញ្ចូលទៅកែុងម្បពៃ័ធបទច្ចកវិទស្ថព័ត្ម៌ាៃ ដូ្ច្ការអៃុវត្តនាទពលបច្ចុបបៃែ ោោងការ

កំណត្់ោម្បពៃ័ធ ៃងិការរពំឹងទុកការចំ្ទ ោះផ្ទល េ់បតូរកដ្លមាៃកែុងច្ាប់េត ីពីម្បពៃ័ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈថមី។ 

- យ្ៃតការេម្ម្បេម្ម្លួចំបាច់្ម្ត្ូវត្ម្ម្ង់ទិេមិ្ៃម្ត្ឹម្កត្ទលើការរាយ្ការប៉ាុទណាណ ោះទទ ប៉ាុកៃតកថម្ទាងំទ ព្ ោះទៅ 

ការទធវើទេច្កតីេទម្ម្ច្ចិ្ត្តឱយបាៃ់ទាៃទ់ពលទវោ (មុ្ៃទពលបញ្ជា ទៃោះកាៃ់កត្រឯកធំទែើង ទហើយ្មិ្ៃអាច្  

ទោោះម្សាយ្បាៃោ៉ា ងងាយ្) ៃិងមាៃទោលបំណង ំរុញភាពោអែកដឹ្កនំាទលើវឌ្ឍៃភាពនៃការទម្ម្ង់ទាងំ 

មូ្ល។ 

- ការទរៀបចំ្អភបិាលកិច្ចរឺមិ្ៃោំម្ទច្ាេ់ោេ់ នៃការេម្ម្បេម្ម្ួល ៃងិការត្ម្ម្ឹម្រវាងរទម្មាងម្បពៃ័ធ 

FMIS ោមួ្យ្ៃឹងម្កបខ័្ណឌ ឌ្ ីីថលៃីយ្កម្មរបេ់រោឋ ភបិាល កដ្លកពំុងរឯកច្ទម្ម្ើៃទនាោះទទ។ 

អៃសុាេៃ៖៍ ម្កុម្ការងារ FMWG ររួបញ្ចូលេមាេភាពត្ណំាងម្កុម្អែកទម្បើម្បាេ់, ៃងិររួមាៃេម្ម្ប

េម្មួ្លែលូវការ ៃិងទទៀងទាត្ ់ោងទពលបច្ចុបបៃែទៃោះ (រណៈកមាម ធិការដឹ្កនំាការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសា-

ធារណៈ, ម្កុម្ការងារទរៀបចំ្ច្ាប់េត ីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈថមី ៃិងម្កុម្ការងារ FMWG) ។ 

ង.ការម្គប់ម្គងការផ្លៃ េ់បតូរ 

95> ម្បពៃ័ធ FMIS ម្ត្ូវបាៃម្រប់ម្រងទោយ្ម្កុម្ការងារ FMWG កដ្លបទងាើត្ទែើងទៅ ែ្ ំ២០១៧ កដ្លកែងុទនាោះមាៃ

េមា កិ ៣២នាក់ ម្កពីថ្នែ ក់ដឹ្កនំាម្កេួងទេដ្ឋកិច្ចៃងិហិរញ្ញវត្ថុ ៃងិម្ប ុំោទរៀងរាលម់្ត្មីាេ ទហើយ្កែុងការ   

អៃុវត្តការងារម្បចំនថៃ ម្កុម្ការងារ FMWG មាៃទលខាធកិារោឋ ៃមួ្យ្ កដ្លមាៃបុរគលិកចំ្ៃៃួ ១៤០នាក។់ បញ្ជា

ម្កបខ្ណឌ អភបិាលកិច្ចមួ្យ្ចំ្ៃៃួក៏រួរម្ត្ូវបាៃទោោះម្សាយ្រមួ្មាៃ (១) ការពម្ងងឹភាពោអែកដឹ្កនំា ៃងិការចូ្លរួម្

របេ់នាយ្កោឋ ៃបទងាគ លកែុងម្កុម្ការងារ FMWG, (២)  ការបកៃថម្ត្ណំាងម្កេួង សាថ ប័ៃ រដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទម្កាម្

ោត្ិ ៃិងអែកទម្បើម្បាេ់ដ្នទទទៀត្កែុងម្កុម្ការងារ FMWG, (៣) អរគនាយ្កោឋ ៃ ំនាញ (functional 

department) ម្ត្ូវចូ្លរួម្ឱយេកម្ម (Active) មួ្យ្ទលខាធកិារោឋ ៃ FMWG, (៤) ការកបងកច្ក ៃងិត្នួាទីភារកិច្ច

របេ់ម្កុម្ការងារ FMWG ៃងិម្កេួង  សាថ ប័ៃ ៃងិ (៥) ការកំណត្់ម្បពៃ័ធេវយ័្ម្បវត្តិកម្ម, ការកាត្់បៃថយ្ៃតី្ិវិធី

ការងារ ៃងិការទរៀបចំ្រច្នាេម្ព័ៃធការងារទែើងវិញ។ 

អៃសុាេៃ៖៍ 

- ភាពោអែកដឹ្កនំា ៃងិរណទៃយ្យភាពេម្មាប់ការកកទម្ម្ងៃ់តី្ិវិធីការងារចំបាច់្ម្ត្ូវពម្ងងឹ ៃងិទៅោមួ្យ្

អរគនាយ្កោឋ ៃមុ្ខ្ងារៃីមួ្យ្ៗ ោមួ្យ្ៃឹងត្ួនាទីម្បឹការបេ់ទលខាធកិារោឋ ៃ FMWG។ 

- ពម្ងងឹការយ្ល់ដឹ្ងអពំីការកកទម្ម្ង់ PFM ទៅកែុងអរគនាយ្កោឋ ៃ នំាញ, ម្កេួង សាថ ប័ៃ ៃងិ ទលខាធកិារ-

ោឋ ៃ FMWG តាម្រយ្ៈទីម្បឹកា PFM កដ្លខ្ិត្ខ្មំ្បឹងកម្បង។ 

- ពម្ងងឹេកម្មភាពែសពវែាយ្របេ់ថ្នែ ក់ដឹ្កនំាោៃ់ខ្ពេ់ ទលើទហត្ែុល ៃងិអត្ថម្បទោ ៃន៍ៃការទម្បើម្បាេ់

ម្បពៃ័ធ FMIS។ 

- បទងាើត្ទវទិកាអែកទម្បើម្បាេ់ ទដ្ើម្បីពិភាកាអពំីបញ្ជា ម្បត្ិបត្តកិារ ៃងិការអភិវឌ្ឍម្បពៃ័ធ FMISោម្បចំ។ 
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ច. ត្ម្ម្ៃម្នលុយ (Value for Money) 

96> កែុងរយ្ៈទពលប៉ានុាម ៃ ែ្ ំទៃោះ ការចំ្ណាយ្ទលើម្បពៃ័ធ FMIS មាៃការទកើៃទែើងខ្ពេ់ ប៉ាុកៃតចំ្ណាយ្ទៃោះម្ៃិេូវោមាៃ

ម្បេិទធភាពទោយ្សារ (១) ការច្ំណាយ្ទម្ច្ើៃទលើឧបករណ៍បទច្ចកវិទស្ថ (កែុងទនាោះមួ្យ្ច្ៃំៃួចប់ទែតើម្ចេ់ទម្បើ

កលងបាៃ), (២) មុ្ខ្ងារេែូលរបេ់ម្បពៃ័ធមួ្យ្ច្ៃំៃួមិ្ៃអៃុវត្តបាៃទពញទលញ, (៣) ការទកើៃទែើងនៃចំ្ៃៃួអែក

ទម្បើម្បាេ់, (៤) ការកកេម្ម្លួរច្នាេម្ពៃ័ធការងារបនាៃ ប់ពមុី្ខ្ងារម្ត្ូវបាៃបទងាើត្ កដ្លទធវើឱយចំ្ណាយ្ទកើៃទែើងទទវ

ដ្ង ៃិង (៥) ចំ្ៃៃួបុរគលកិនាយ្កោឋ ៃពត័្៌មាៃវិទស្ថទកើៃទែើង ប៉ាុកៃតមិ្ៃេូវមាៃម្បេិទធភាព។ 

 

97> ោរួម្, កែអកទលើការេិកា ៃងិការអៃុវត្តម្បពៃ័ធ FMIS កៃលងម្ក, អ.រ.ហ.េូម្ែតលអ់ៃសុាេៃ៍ោរួម្ ៃូ  (ទី១) 

ម្កុម្ការងារ FMWG ម្ត្ូវបៃតរិត្រូរកែុងទនាោះរួម្មាៃ៖ (១) ការពម្ងកីម្បពៃ័ធ FMIS ម្ត្ូវមាៃភាពម្បយ្័ត្ែម្បកយ្ង 

ទដ្ើម្បីឱយការទម្បើម្បាេ់ម្បកបទោយ្ម្បេិទធភាព, េ័កតិេិទធភាព ៃិងេៃសេំំនច្, (២) ពម្ងងឹមុ្ខ្ងារអៃុវត្តម្បពៃ័ធ 

FMIS ៃិងចូ្លរួម្របេ់អរគនាយ្កោឋ ៃ នំាញទម្កាម្ឱវាទម្កេួងទេដ្ឋកិច្ចៃងិហិរញ្ញត្ថកុែុងម្កុម្ការងារ FMWG, 

(៣) ការែលតិ្បាៃៃវូរបាយ្ការណ៍ថវិកាម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ម្េបតាម្ទម្ម្ង់ ៃងិត្ម្មូ្វការ ៃងិ (៤) ម្ត្ូវ ំរញុការទធវើ

េវ ័យ្ម្បវត្តកិម្មការអៃុវត្តថវិកា ម្ពម្ទាងំម្ត្ូវពទៃលឿៃការកកេម្មួ្លៃតី្ិវិធអីៃុវត្តការងារទៅតាម្ម្កេួង សាថ ប័ៃឱយ

ម្េបតាម្បរិបទនៃកកទម្ម្ង់ ៃងិម្បពៃ័ធ FMIS ។ (ទី២) អែកទម្បើម្បាេ់ម្បពៃ័ធ FMIS៖ (១) ម្ត្ូវពម្ងងឹ ៃងិចូ្លរួម្

េហការោមួ្យ្ម្កុម្ការងារ FMWG ទលើការទោោះម្សាយ្បញ្ជា ម្បឈម្នានានៃការទម្បើម្បាេ់ម្បពៃ័ធ, (២) ម្ត្ូវទម្បើ

ម្បាេ់ម្បពៃ័ធ FMIS កត្ម្យួ្ េម្មាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ទោយ្ពុមំ្ត្ូវអភិវឌ្ឍម្បពៃ័ធទែសងៗ កដ្លនំា

ឱយពបិាកកែងុការម្រប់ម្រងម្បពៃ័ធ ៃងិនំាឱយទកើៃទែើងនថលចំ្ណាយ្ខ្ពេ់ កដ្លៃងឹកាល យ្ោបៃៃុកេម្មាប់ថវិកាោត្ិ, 

ៃិង (៣) ម្ត្ូវចូ្លរួម្ការអៃុវត្តកែៃការពម្ងីកម្បពៃ័ធ FMIS  ំហាៃទី៣ ្ ែ ំ២០២១-២០២៥ ម្បកបទោយ្បុទរេកម្ម 

េកម្ម ៃិងអៃតរេកម្ម ។ 

២.៣.២ លទធ្លបឋម្ម្នការម្ត្ួត្ពិនិត្យចាំណាយសាធារណៈ  

98> អ.រ.ហ. េហការោមួ្យ្ធនាោរពភិពទោកេិកាទលើការម្ត្ួត្ពៃិិត្យចំ្ណាយ្សាធារណៈ (PER) ទោយ្ទម្ ើេ-

ទរឯេម្បធាៃបទ Macro-fiscal performance, ម្បព័ៃធថវិកានៃរដ្ឋបាលទខ្ត្តម្ពោះេីហៃ ុរួម្ទាងំម្កុង ម្េុក ៃងិឃុ ំ

េងាា ត្់, ម្បពៃ័ធថវិកានៃម្កេួងេុខាភបិាល ៃងិម្កេួងកេិកម្ម រុកាេ ម្បមាញ ់ៃិងទៃសាទ។ 

99> េម្មាប់របាយ្ការណ៍ទាងំបួៃទៃោះៃឹងចប់ទែតើម្ចបព់ីម្ត្មីាេទី១ ែ្ ំ២០២២ រហតូ្ដ្ល់្ ែ ំ២០២៣ ។ ោ ហំាៃ

ដំ្បូង ធនាោរពភិពទោកបាៃទរៀបចំ្ទេច្កតីម្ ងបទបងាា ញបឋម្  ៃូម្កុម្ការបទច្ចកទទេ អ.រ.ហ. ទដ្ើម្បីពៃិតិ្យ

ទលើរបករំទហើញ ៃិងការងារបៃត ទដ្ើម្បីឈាៃទៅបញ្ចប់របាយ្ការណ៍។ 

ក.លទធែលបឋម្នៃការវាយ្ត្នម្លចំ្ណាយ្សាធារណៈ នៃម្កេួងកេិកម្ម រុកាេ ម្បមាញ ់ៃិងទៃសាទ 

100> ម្កេួងកេិកម្ម រកុេម្បមាញ់ ៃងិទៃសាទម្ត្ូវបាៃម្ត្តួ្ពៃិតិ្យចំ្ណាសាធារណៈទៅ ែ្ ំ២០១៨ ទោយ្ធនាោរពិភព

ទោក កដ្លរកទឃើញៃវូចំ្ណចុ្រៃលោឹះរួម្មាៃ៖ការចំ្ណាយ្កែងុវិេ័យ្កេិកម្មរេឺថ ិត្កែុងកម្មិ្ត្េម្ត្លុយលអ (well 
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balance), ការវិៃិទោរទៅមាៃកម្មិ្ត្ទលើការេិកាម្សាវម្ោវកែែកកេិកម្ម ៃងិការម្រប់ម្រង ំង,ឺ ៃងិកងវោះ

ព័ត្ម៌ាៃេមិ្ទធកម្មេម្មាប់អៃវុត្តថវិកាថវិកាកម្មវិធី ។  

101> ការេិកា ែ្ ំ២០២២ ៃងឹទផ្ទត ត្ទលើម្បេិទធភាពម្បពៃ័ធថវិកានៃម្កេួងកេិកម្ម រុកាេ ម្បមាញ ់ ៃងិទៃសាទ ។ កែុង

ចំ្ទណាម្ម្កេួងបី េថ ិត្កែងុវិេ័យ្កេិកម្ម កែុងទនាោះម្កេួងអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃបទ (MRD), ម្កេួងធៃធាៃទឹក ៃិងឧត្តុ

ៃយិ្ម្ (MORWAM) ៃងិម្កេួងកេិកម្ម រកុាេ ម្បមាញ់ ៃងិទៃសាទ (MAFF) បងាា ញថ្ន ថវិកាទៅ ែ្ ំ២០២០របេ់ 

MRD មាៃចំ្កណក ៣១%, MORWAM មាៃចំ្កណក៤៦% ៃងិ MAFF មាៃចំ្កណក២៣% ។ 

ដ្ស្ថម្កាម្ទី 10៖ ថវិកាវិេ័យ្កេិកម្ម 

 

102> េម្មាប់ថវិកា ែ្ ំ២០២១ របេ់ MAFF ទបៀវត្សបាៃរួម្ចំ្កណកម្បមាណ ៤៦% នៃច្ណំាយ្េរុប បនាៃ ប់ម្កទេវា

ម្បមាណ ២៤%, ទំៃញិម្បមាណ ១៣% ៃងិទែសងទទៀត្ម្បមាណ ១៧% ទហើយ្ថវិកាទៅថ្នែ កក់ណាត លម្បមាណ 

៦៥% ៃងិមូ្លោឋ ៃម្បមាណ ៣៥%។  

ដ្ស្ថម្កាម្ទី 11៖ ការចំ្ណាយ្ថវិកាតាម្ចំ្ណាត្់ថ្នែ ក់ទេដ្ឋកចិ្ច (%ចំ្ណាយ្េរុប) 

 

 

103> លទធែលបឋម្ោរួម្បាៃបងាា ញថ្ន មាៃចំ្ណចុ្ចំ្ៃៃួ ៥ កដ្លម្កេួងកេិកម្ម រុកាេ ម្បមាញ ់ៃងិទៃសាទ ម្ត្ូវការពម្ងងឹ

បកៃថម្ កែងុទនាោះរួម្មាៃ៖ ការពម្ងងឹការែារភាា ប់កែៃការយ្ុទធសាស្តេតថវិកាោមួ្យ្ថវិកាម្បចំ ែ្ ំចំ, ការពម្ងងឹការចូ្ល
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រួម្កែុងការកំណត្អ់ាទិភាព ថវិកាវិៃិទោរទោយ្ការេម្ម្បេម្មួ្លកាៃក់ត្ទូោយ្កែងុវិេ័យ្  ក់ពៃ័ធៃងឹរទម្មាង    

 វិៃិទោរហរិញ្ញបបទាៃពមី្បភព ខាងទម្ៅ, ការទធវើសាម្ញ្ញកម្ម ៃងិទំទៃើបកម្មមា៉ា ម្ទីេេមិ្ទធកម្ម, ការពម្ងឹងការធានា

ចំ្ណាយ្ ៃងិកែៃការេម្មាប់កិច្ចលទធកម្មឱយទាៃ់ទពលទវោ, ៃិងការពម្ងងឹម្កបខ្ណឌ ម្ត្តួ្ពៃិិត្យ ។ 

ដ្ស្ថម្កាម្ទី 12៖ អៃសុាេៃ៍កកលម្អម្បពៃ័ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទៅ MAFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ខ្.លទធែលបឋម្នៃការវាយ្ត្នម្លចំ្ណាយ្សាធារណៈ នៃទខ្ត្តម្ពោះេីហៃ ុ

104> កម្មវិធីោត្ិេម្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាម្កបបម្បោធិបទត្យ្យទៅថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិម្ត្ូវបាៃទរៀបចំ្ ៃងិោកឱ់យអៃុវត្តកដ្ល 

កម្មវិធីោត្ិទី១ ែ្ ំ២០១០-២០១៩ ៃងិកម្មវិធីោត្ិទី២ ែ្ ំ២០២១-២០៣០ ។ ោមួ្យ្ោែ ទៃោះ, យ្ុទធសាស្តេត នៃការ 

កកម្ម្ងម់្បពៃ័ធថវិការដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ ិ ែ្ ំ២០១៩-២០២៥ ម្ត្ូវបាៃទរៀបចំ្ ៃងិោកឱ់យអៃុវត្ត កដ្លមាៃទិេ

ទៅពម្ងឹង ៃងិពម្ងីកការអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធីោបទណត ើរៗ ទដ្ើម្បីឈាៃដ្ល់ការអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធីទពញទលញ ៃិង

អងគភាពថវិកា ទោយ្ធានាឱយបាៃៃវូការែារភាា ប់ថវិកាទៅៃងឹទោលៃទោបាយ្ ោពិទេេ ទោលបំណងទោល

ៃទោបាយ្រដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិ ម្ត្ូវត្ម្ម្ឹម្ោមួ្យ្ៃងឹទោលៃទោបាយ្ោត្ ិ ៃងិម្េបតាម្រច្នាេម្ពៃ័ធ

ម្រប់ម្រងនៃរដ្ឋបាល កដ្លកណំត្់ត្នួាទី េិទធិអំណាច្ ៃងិការទទួលខ្ុេម្ត្ូវនៃរដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិ ។ ការ

េិកាទលើម្បពៃ័ធវាយ្ត្នម្លម្បេិទធភាពម្បពៃ័ធថវិកាថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិទៅទខ្ត្តម្ពោះេីហៃុ រឺទផ្ទត ត្ទលើរដ្ឋបាលទាងំបី

កម្ម្ិត្ រួម្មាៃ រដ្ឋបាលទខ្ត្ត, ម្កុង ម្េុក ៃងិឃុំ េងាា ត្់ ។ 

❖ រដ្ឋបាលទខ្ត្តម្ពោះេីហៃ ុ

105> កែអកទលើទិៃែៃយ័្ថវិកា ែ្ ំ២០១៨-២០២០ បងាា ញថ្នការទម្ោងចំ្ណូល ៃងិចំ្ណាយ្ថវិកាទធៀបៃងឹការអៃុវត្តមាៃ

រមាល ត្ កដ្លម្កុម្ការងារៃឹងបៃតេិកាបកៃថម្ទលើករណីទៃោះ។ 

106> លទធែលបឋម្នៃការវាយ្ត្នម្លបាៃបងាា ញថ្ន ទៅរដ្ឋបាល ទខ្ត្ត ៖ េម្ត្ថភាពនៃការទរៀបចំ្កែៃការយ្ុទធសាស្តេត

ថវិកា ៃងិថវិកាម្បចំ ែ្ ំ ទៅមាៃកម្ម្ិត្, មាៃរមាល ត្ខ្ពេ់រវាងការអៃុវត្តថវិកា ៃងិកែៃការ (ការពស្ថករចំ្ណូលទាប
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ទធៀបៃងឹការអៃុវត្ត ៃងិេំទណើបកៃថម្ឥណទាៃថវិកាមាៃកម្មិ្ត្ខ្ពេ់), េំទណើេម្មាប់ការបកៃថម្ឥណទាៃថវិកា

មាៃភាពយ្ឺត្ោ៉ា វ, ដំ្ទណើការធានាចំ្ណាយ្ ៃិងកិច្ចលទធកម្មម្ត្ូវការទពលទវោយ្ូរ, ៃងិដំ្ទណើរការទរៀបចំ្ការ

ទទួលទំៃិញ ៃិងការទូទាត្ម់្ត្ូវការរយ្ៈទពលយ្រូ  (ោពិទេេរទម្មាងកដ្លទលើេពតិាៃថវិកា) ។ 

តារាងទី 6៖ ការទម្ោង ៃងិអៃុវត្តថិវកា ែ្ ំ២០១៨-២០២០ 

 

❖ រដ្ឋបាលម្កុង ម្េុក 

107> ការទែៃរមុ្ខ្ងារចំ្ៃៃួ ៥៥ មុ្ខ្ងារ ទៅរដ្ឋបាលម្កុង ម្េុក ប៉ាកុៃតរដ្ឋបាលម្កុង ម្េុក ទទួលបាៃថវិកាត្ិច្បំែុត្ ៃងិ

មិ្ៃមាៃការទែៃរថវិកា ទៅតាម្មុ្ខ្ងារទាងំ ៥៥។  

ដ្ស្ថម្កាម្ទី 13៖ ការវិភា ថវិកាដ្ល់រដ្ឋបាលម្កងុ ម្េុកតាម្ចំ្ណាត្់ថ្នែ ក់ទេដ្ឋកិច្ច 

 

 

❖ រដ្ឋបាលឃុំ េងាា ត្ ់

108> េម្ត្ថភាពម្ស្តៃតីបទច្ចកទទេទៅមាៃកម្ម្ិត្កដ្លនំាឱយមាៃការពៃស្ថរទពលកែងុការទរៀបចំ្ឯកសាររទម្មាង ៃិងបញ្ជា

មួ្យ្ទទៀត្រ ឺកព់ៃ័ធៃឹងត្មាល ភាព ៃងិដំ្ទណើការកិច្ចលទធកម្ម ។ 

 

 

 

Plan Actual % Plan Actual % Plan Actual %

Total 36,173        138,819        384% 48,153        193,148        401% 135,021        149,293   111%

Tax 31,600        111,790        354% 42,700        160,149        375% 120,727        114,924    95%

Non-tax 473              437                92% 453              574                127% 9,044             12,586      139%

Transfer 4,100          26,593          649% 5,000          32,425          648% 5,250             21,784      415%

Total 36,173        134,819        373% 44,313        75,557          171% 117,867        87,836      75%

Ch60 2,533          2,627             104% 2,711          3,371             124% 3,291             2,941        89%

Ch61 26,638        50,984          191% 32,359        63,446          196% 92,282          63,782      69%

Ch64 2,733          2,808             103% 3,077          3,219             105% 10,684          10,849      102%

Ch62 415              1,312             316% 700              1,054             151% 1,400             3,539        253%

Ch65 1,625          75,266          4632% 1,708          2,070             121% -                 1,431        

Ch69 1,809          -                 0% 2,408          -                 0% 6,310             -            0%

Ch21 420              1,822             434% 1,350          2,398             178% 3,900             5,295        136%
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ដ្ស្ថម្កាម្ទី 14៖ ការវិភា ថវិកាដ្ល់រដ្ឋបាលឃុំ េងាា ត្ត់ាម្ចំ្ណាត្ថ់្នែ ក់ទេដ្ឋកិច្ច 

 

 

109> ទទាោះោោ៉ា ងទៃោះកតី ខាងទលើទៃោះ ោលទធែលបឋម្ប៉ាុទណាណ ោះ ធនាោរពិភពទោកៃឹងេហការបកៃថម្ទទៀត្ោមួ្យ្ 

អ.រ.ហ. ោពិទេេម្កេួងកេិកម្ម រុកាេ ម្បមាញ់ ៃិងទៃសាទ ៃិងរដ្ឋបាលទខ្ត្តម្ពោះេីហៃុ ទដ្ើម្បីពិភាកា ៃិងទធវើ

េុពលភាពបកៃថម្ទៅទលើរបករំទហើញខាងទលើទៃោះ ។ របាយ្ការណ៍បនាៃ ប់ពីមាៃការពិទម្ោោះយ្ល់បកៃថម្ោមួ្យ្ភារី 

កដ្លមាៃការ ក់ពៃ័ធ ៃឹងម្ត្ូវរាយ្ការណ៍លម្អិត្ទៅកែុងកិច្ចម្ប ុំម្ត្តួ្ពៃិតិ្យម្បចំ ែ្ ំ២០២១ ទៅនថៃទី២៣ កខ្មី្នា 

ែ្ ំ២០២២ ខាងមុ្ខ្។ 

២.៤ លទធ្លម្នការវាយត្ម្ម្ៃម្បព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

២.៤.១ លទធ្លម្នការវាយត្ម្ម្ៃ PEFA ឆ្ន ាំ២០២១ 

110> ការវាយ្ត្នម្លម្បពៃ័ធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈរមឺ្ត្ូវបាៃទម្បើម្បាេ់ម្កបខ្ណឌ ចំ្ណាយ្សាធារណៈ ៃិងរណទៃយ្យភាព

ហិរញ្ញវត្ថ ុ (PEFA) កដ្លធាល ប់ម្ត្ូវបាៃទម្បើម្បាេ់េម្មាប់ការវាយ្ត្នម្លម្បពៃ័ធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈចំ្ៃៃួបីទលើករួច្

ម្កទហើយ្រឺទៅ ែ្ ំ២០១០, ២០១៥ ៃងិ ែ្ ំ២០២១ ។ 

111> បច្ច័យ្ទលើម្បពៃ័ធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈទៃោះ រឺទធវើការទម្បៀបទធៀបទលើលទធែលទាងំបីទលើក ៃងិទាញការេៃែោិឋ ៃទលើ

លទធែលវាយ្ត្នម្ល ោកម្ម្ិត្មា៉ា ម្កូ រួម្មាៃ៖ (១)  វិៃ័យ្ថវិកា, (២) ម្បេិទធភាពវិភា ៃ៍ថវិកា ៃងិ (៣) េ័កតិេិទធ-

ភាពការែតល់ទេវាសាធារណៈ ។ 

112> របករំទហើយ្ពកីារវាយ្ត្នម្ល PEFA ែ្ ំ២០២១ កដ្លទម្បើម្បាេ់ម្កបខ្ណឌ  PEFA ែ្ ំ២០១១ បងាា ញថ្នមាៃការកក-

លម្អកែុងម្បពៃ័ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបេ់កម្ពុោ កដ្លឆលុោះបញ្ជច ងំតាម្រយ្ៈការទកើៃទែើងពៃិៃុនៃេូច្នាករ

េមិ្ទធកម្ម (PIs) ចំ្ៃៃួ ១០ កែងុទនាោះរួម្មាៃ៖ PI-2, PI-6, PI-7, PI-10, PI-13, PI-14, PI19, PI-21, PI-23 

ៃងិ PI-25  រឯឯ PI-3 ទទួលបាៃពៃិៃុទាបទោយ្សារមាៃរមាល ត្ខ្ពេ់រវាងកែៃការៃិងលទធែលម្បមូ្លចំ្ណូលចប់ពី

ែ្ ំ២០១៧, ២០១៨ ៃងិ២០១៩ ។ 
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113> កែអកទលើលទធែលវាយ្ត្នម្លចំ្ណាយ្សាធារណៈ ៃងិរណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ (PEFA) ថ្នែ ក់ោត្ិ្ ែ ំ២០២១ ៃងិ

ថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិ្ ែ ំ២០២១ (មាៃោទេច្កតីម្ ង) បាៃឆលុោះបញ្ជា ងំថ្នវឌ្ឍៃភាពនៃយ្ុទធសាស្តេតរៃលឹោះទាងំកំពងុរួម្

ចំ្កណកកែុងកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ប៉ាុកៃតចំបាច់្បៃតពម្ងងឹបកៃថម្ ោពិទេេ (១)   វៃិយ័្ថវកិា៖ 

កែែកការអៃុវត្តចំ្ណាយ្ថវិកាបងាា ញថ្នមាៃភាពកាៃ់កត្មាៃលអម្បទេើរ ប៉ាុកៃតចំបាច់្ម្ត្ូវទោោះម្សាយ្ទលើចំ្ណាយ្

កកេៃោះ (ទាងំកែែកៃិយ្ម្ៃយ័្ ៃងិបំណលុចេ់) ៃងិការអៃុវត្តចំ្ណូលថវិកាម្ត្ូវបៃតពម្ងឹងការពស្ថករចំ្ណូល, 

ពម្ងឹងរដ្ឋបាលម្បមូ្លចំ្ណូលោពិទេេអៃុទោម្ភាព ៃងិការម្រប់ម្រងហាៃភិ័យ្, ការតាម្ោៃទលើម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈទៅតាម្ម្រឹោះសាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ៃងិេហម្ោេសាធារណៈ,  (២) ម្បេិទធភាពវភិា ៃ៍

ថវកិា៖ ថវិកាម្បចំ ែ្ ំម្ត្ូវបាៃទរៀបចំ្ម្េបតាម្ម្បត្ិទិៃថវិកា ប៉ាុកៃតចំបាច់្ម្ត្ូវបទងាើៃរុណភាពឯកសារថវិកា

បកៃថម្ទទៀត្ ។ ការទរៀបចំ្ថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្រេឺថ ិត្កែុងដំ្ណាក់កាលចប់ទែតើម្ទៅទែើយ្ ទោយ្ទហត្ថុ្ន MTFF 

ពុំទាៃ់ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត ៃិងថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ម្ត្ូវបាៃអៃវុត្តសាកលបងចប់ពី្ ែ ំ២០១៩ ៃិង (៣) េ័កតេិិទធភាព 

ការែតលទ់េវាសាធារណៈ៖ មិ្ៃទាៃ់អៃុវត្តបាៃលអទៅទែើយ្ ោពិទេេកងវោះម្បពៃ័ធម្ត្ួត្ពៃិតិ្យតាម្ោៃ ៃងិវាយ្-

ត្នម្លេមិ្ទធកម្ម, កិច្ចលទធកម្មសាធារណៈទៅមិ្ៃទាៃម់ាៃការម្បកួត្ម្បក ង, ការែសពវែាយ្ឯកសារថវិកាេម្មាប់

ម្កេួង សាថ ប័ៃែតល់ទេវាសាធារណៈទៅមាៃកម្មិ្ត្ ៃងិត្មាល ភាពថវិកាទៅមាៃកម្មិ្ត្ ។ ោមួ្យ្ោែ ទៃោះ ការពម្ងងឹ

មុ្ខ្ងារេវៃកម្មនែៃកែងុៃឹង យួ្ទលើកកម្ពេ់ម្បពៃ័ធម្ត្តួ្ពៃិតិ្យ (Internal control system) ទដ្ើម្បីធានាម្បេិទធ-

ភាពចំ្ណាយ្ថវិកា ៃងិេមិ្ទធកម្ម ។ 

ដ្ស្ថម្កាម្ទី 15៖ ការងាររៃលោឹះម្ត្ូវពម្ងងឹបកៃថម្តាម្វដ្តថវិកា ទោយ្ទធៀបៃងឹេតងោ់ PEFA 
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២.៤.២ លទធ្លបឋម្ម្នការវាយត្ម្ម្ៃម្បព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសៅរដាបាលរាជធានីភនាំសពញ 

114> ម្កបខ្ណឌ  PEFA រឺោឧបករណ៍េម្មាប់វាយ្ត្នម្លម្បពៃ័ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈរបេ់ម្បទទេមួ្យ្ កដ្ល

អាច្ម្ត្ូវបាៃទម្បើេម្មាប់រដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ែិងកដ្រ។ ខ្ណៈទពលកដ្លទផ្ទត ត្ទលើយ្តុាត ធិការរដ្ឋបាលថ្នែ ក់

ទម្កាម្ោត្ិេម្មាប់រដ្ឋបាលរា ធាៃភីែំទពញ (PPCA), ការវាយ្ត្នម្ល PEFA ទៃោះកក៏ំណត្់ចំ្ណចុ្ខាល ំង ៃងិចំ្ណចុ្

ទខ្ាយ្នៃម្បពៃ័ធ PFM េម្មាប់រដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិ (SNAs) ោទូទៅ។  

របាយ្ការណ៍ទៃោះបងាា ញពីការវាយ្ត្នម្លោបរិមាណតាម្េេរេតម្ា PEFA ទាងំម្បំាពីរដ្ចូ្ខាងទម្កាម្៖ 

• េេរេតម្ា SNG៖ ទំនាក់ទំៃងថវិកាអៃតររោឋ ភបិាល  

• េេរេតម្ាទី១: ភាពទ ឿទុកចិ្ត្តនៃថវិកា  

• េេរេតម្ាទី២៖ ត្មាល ភាពនៃហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

• េេរេតម្ាទី៣៖ ការម្រប់ម្រងម្ទពយេម្បត្តិ ៃងិបំណលុ  

• េេរេតម្ាទី៤៖ យ្ុទធសាស្តេតសារទពើពៃធកែអកទលើទោលៃទោបាយ្ ៃងិថវិកា  

• េេរេតម្ាទី៥៖ ការពស្ថករ ៃងិការម្រប់ម្រងកែងុការអៃុវត្តថវិកា  

• េេរេតម្ាទី៦: រណទៃយ្យ ៃងិរបាយ្ការណ៍  

• េេរេតម្ាទី៧: ការពៃិិត្យពៃិេិច ័យ្ ៃងិេវៃកម្មនែៃទម្ៅ។  

115> ការវាយ្ត្នម្លពៃិិត្យទម្ើលេូច្នាករ PEFA (PIs) ចំ្ៃៃួ ៣៤ ៃងិេមាេធាត្នុៃការអៃុវត្ត ១០១ ទោយ្មាៃ        

េូច្នាករបកៃថម្ចំ្ៃៃួ ៣ ទដ្ើម្បីពៃិិត្យទម្ើលការទែៃរម្បាកព់ីរោឋ ភបិាលថ្នែ កក់ណាត ល កដ្លទៅថ្នទំនាក់ទំៃងថវិកា

អៃតររោឋ ភបិាល ៃងិការពិទម្ោោះទោបល់ោសាធារណៈ។ ការវាយ្ត្នម្លទៃោះកែ៏តលៃ់ូវរបាយ្ការណ៍ការអៃុវត្តរួម្

បញ្ចូលោែ ទោយ្េទងេបកដ្លវិភារលទធែលទៅទូទាងំេូច្នាករទាងំអេ់ ទដ្ើម្បីេទងេបពែីលប៉ាោះ លេ់ម្មាប់ការ

អៃុវត្តទធៀបៃងឹលទធែលថវិកាេែូលចំ្ៃៃួ៣ រួម្មាៃ៖  វិៃ័យ្ថវិកា, ម្បេិទធភាពនៃការ វិភា ធៃធាៃ ៃងិម្បេិទធ-

ភាពនៃការែតល់ទេវាសាធារណៈ។ 

ក.េនិទានកម្ានិងសោលបាំណង 

116> ទពលទវោេម្មាប់ការវាយ្ត្នម្ល PEFA ទៃោះេម្មាប់ ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈទៅរដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិ

កដ្លកំណត្់ទោលទៅ រដ្ឋបាលរា ធាៃភីែទំពញ ក៏ម្កដ្លចំ់្ណចុ្េំខាៃ់េម្មាប់រទបៀបវារៈការកកទម្ម្ង ់ PFM 

ទាងំថ្នែ ក់ោត្ ិ ៃងិថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិ។ ពិទេេោងទៃោះទៅទទៀត្ ទៅថ្នែ ក់ោត្ិ PFMRP កដ្លមាៃមូ្លោឋ ៃទលើ

ដំ្ណាក់កាលទៃោះ បច្ចុបបៃែេថ តិ្ទៅកែុង ែ្ ំចុ្ងទម្កាយ្កដ្លបាៃអៃុវត្តេម្មាប់ដំ្ណាកក់ាលទី ៣ ទោយ្បៃតរយ្ៈ

ទពលពីរ ែ្ ំ ោមួ្យ្ៃឹងការងារកំពងុទរៀបចំ្រួច្ទហើយ្ទលើការបទងាើត្ CAP4 កដ្លរពំងឹថ្នៃងឹម្របដ្ណត ប់ចបព់ី្ ែ ំ

២០២៣-២០២៧ ។ ការរកទឃើញពីការវាយ្ត្នម្ល PEFA ថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្និៃ PPCA រួម្ោមួ្យ្ៃឹងការអៃុវត្ត PEFA 

ថ្នែ ក់ោត្ ិ រឺោការរួម្ចំ្កណកដ៏្េំខាៃ់ចំ្ទ ោះការបទងាើត្ទោលបំណង CAP4 ទៅទូទាងំ ួរនៃទោលបំណងកម្ម្តិ្

េមាេភារ PFM រួម្ទាងំអែកកដ្លទាក់ទងៃឹងការទរៀបចំ្ថវិកា ការម្បត្ិបត្តិ ៃងិរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុលទធកម្ម
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សាធារណៈ ៃងិការម្រប់ម្រងការវិៃិទោរសាធារណៈ ក៏ដូ្ច្ោេម្មាប់ទោលបំណង CAP4 ោពិទេេទផ្ទត ត្ទលើ

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថថុ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិ ៃងិបញ្ជា វិម្ ឈការហិរញ្ញវត្ថុ។ 

117> ដូ្ច្កដ្លបាៃកត្់េមាគ លខ់ាងទលើ ការវាយ្ត្នម្ល PEFA ថ្នែ កទ់ម្កាម្ោត្ិទៃោះទផ្ទត ត្ទលើការអៃុវត្ត PFM, ម្បពៃ័ធ ៃងិ

ដំ្ទណើរការរបេ់ PPCA ។ ការេទម្ម្ច្ចិ្ត្តទដ្ើម្បីកំណត្់ទោលទៅោពិទេេ PPCA ឆលុោះបញ្ជច ងំពីការពិចរណា

េំខាៃ់ពីរ។ ទីមួ្យ្ រា ធាៃភីែំទពញ មិ្ៃម្ត្ឹម្កត្ោរា ធាៃ ី ៃងិោទីម្កុងធំោងទរ ទាក់ទងៃឹងចំ្ៃៃួម្បោ ៃ

ប៉ាុទណាណ ោះទទ ប៉ាុកៃតវាកម៏ាៃសាថ ៃភាពទលច្ទធាល មួ្យ្ែងកដ្រ ទាក់ទងៃងឹទេដ្ឋកិច្ច េកម្មភាពអា ីវកម្ម ៃងិការ

ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ។ ដូ្ទច្ែោះទហើយ្ ការទម្ ើេទរឯេរា ធាៃភីែំទពញោចំ្ណចុ្ទផ្ទត ត្កត្មួ្យ្េម្មាប់ការ

វាយ្ត្នម្លការអៃុវត្ត PEFA ថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិទៃោះអៃញុ្ជញ ត្ឱយចប់យ្កេមាមាម្ត្ដ៏្ធនំៃេកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិេរុប រួម្ទាងំចំ្ណូល ៃងិចំ្ណាយ្។ ទីពីរ រា ធាៃភីែទំពញមាៃឋាៃៈពិទេេមួ្យ្ទៅកែុងវិសាល

ភាពនៃរដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិ កដ្លបងាា ញពីកដ្ៃកណំត្់មួ្យ្ច្ៃំៃួទលើការទម្បៀបទធៀបផ្ទៃ លន់ៃការរកទឃើញ

េម្មាប់រដ្ឋបាលទខ្ត្ត។ 

118> របាយ្ការណ៍ទៃោះបងាា ញពីការរកទឃើញេំខាៃ់ៗនៃការវាយ្ត្នម្លដំ្បូងនៃម្បពៃ័ធ PFM ទៅកែុង PPCA កដ្លអៃុវត្ត

 វិធីសាស្តេត  PEFA ។ លទធែលនៃការវាយ្ត្នម្លៃងឹម្ត្ូវបាៃទម្បើោធាត្ុបញ្ចូលេម្មាប់ការទរៀបចំ្ CAP4 ែ្ ំ២០២៣-

២០២៧ ។ ោទូទៅ ការអៃវុត្តទៃោះ ួយ្ រា រោឋ ភបិាលកម្ពុោ ឱយយ្លក់ាៃ់កត្ច្ាេ់អពំធីាត្ុេំខាៃ់ៗនៃម្បពៃ័ធ 

PFM ទាងំមូ្ល។ 

119> លទធែលនៃការវាយ្ត្នម្លទៃោះមិ្ៃអាច្អៃុវត្តេម្មាប់រដ្ឋបាលទខ្ត្តទែសងទទៀត្បាៃទទ ទោយ្សារលកេណៈពិទេេ

របេ់រា ធាៃ។ី ទទាោះោោ៉ា ងណាក៏ទោយ្ លទធែលទៃោះកាល យ្ោមូ្លោឋ ៃេម្មាប់ការវាយ្ត្នម្លបនាៃ ប់ ក៏ដូ្ច្ោការ

កកលម្អម្បពៃ័ធ PFM ែងកដ្រ។ 

120> ការម្របដ្ណត ប់នៃការវាយ្ត្នម្ល៖ ការវាយ្ត្នម្លទៃោះម្របដ្ណត ប់ការទលើ PPCA ទលើមុ្ខ្ងារម្បត្តិបត្ត, ទីចត្់ការ,   

អងគភាពចំ្ណាយ្ ៃងិម្កុម្ម្បឹកា ៃងិការែតលទ់េវាសាធារណៈកែុងេម្ត្ថកិច្ច ៃងិេកម្មភាពទំនាក់ទំៃងថ្នែ ក់ោត្។ិ 

កែុងកដ្ៃេមិ្ទធកិច្ចរបេ់ PPCA រឺមិ្ៃមាៃម្រឹោះសាថ ៃសាធារណរដ្ឋបាល ឬេហម្ោេសាធារណៈកដ្លេថតិ្ទម្កាម្

ការម្រប់ម្រងផ្ទៃ លរ់បេ់ PPCA ទទ។ ការវាយ្ត្នម្លទម្បើម្បាេ់ទិៃែៃ័យ្េម្មាប់រយ្ៈទពល ៣ ែ្ ំ (២០១៨, ២០១៩ 

ៃងិ២០២០) េម្មាប់េូច្នាករោទម្ច្ើៃ ទហើយ្ទៃៃឹម្ៃងឹទៃោះក៏ម្ត្ូវរតិ្រូរពីដ្ំទណើរការ ៃងិ/ឬទិៃែៃយ័្េម្មាប់ ែ្ ំ 

២០២១ តាម្ការទាម្ទារទោយ្េូច្នាករការអៃុវត្តោកោ់ក់។ 

ខ្.ភាពខាៃ ាំង នងិភាពសខ្ាយ 

121> ការរកទឃើញច្ម្បងនៃការវាយ្ត្នម្លរឺទផ្ទត ត្ទលើថ្នទត្ើ PPCA មាៃម្បពៃ័ធេម្ម្េបទដ្ើម្បីោំម្ទការេទម្ម្ច្បាៃៃវូ

លទធែលថវិកាេំខាៃ់ៗចំ្ៃៃួបីរ ឺ វិៃយ័្ថវិកា ម្បេិទធភាពវិភា ធៃធាៃ ៃងិម្បេិទធភាពកែុងការទម្បើម្បាេ់ធៃធាៃ 

េម្មាប់ការែតល់ទេវាឬអត្។់ 

122> លទធែលនៃការវាយ្ត្នម្លបងាា ញថ្ន េូច្នាករចំ្ៃៃួ ៤ កែុងចំ្ទណាម្ ៣៤ ពៃិៃុ ទាងំ “A” ឬ “B” េម្មាប់ការអៃុវត្ត

កដ្លបាៃពចិរណាខាងទលើម្េបទៅៃងឹមូ្លោឋ ៃោមួ្យ្ៃងឹការអៃុវត្តលអ; េូច្នាករចំ្ៃៃួ ៩ ែតលព់ៃិៃុ “C” ឬ 
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“C+” កដ្លបងាា ញពកីារម្េបទៅៃងឹមូ្លោឋ ៃោមួ្យ្ៃឹងេតងោ់ PFM អៃតរោត្ ិ ទហើយ្េូច្នាករចំ្ៃៃួ ១៥ 

ទទួលបាៃពៃិៃុ “D” ឬ “D+” កដ្លបងាា ញពកីារអៃុវត្តទខ្ាយ្, េូច្នាករចំ្ៃៃួ ៣ រ ឺ“NA” (PI-13, PI-19 ៃងិ 

PI-31) ៃងិេូច្នាករចំ្ៃៃួ ៣ រ ឺ“NU” (PI-15, PI-16, ៃងិ PI-30) ដូ្ច្កដ្លបាៃបងាា ញទៅទម្កាម្ដ្ស្ថម្កាម្ 

១៦ ៃិងតារាងទី៧ ។ 

ដ្ស្ថម្កាម្ទី 16៖ េទងេបពៃិៃុនៃម្បពៃ័ធ PFM នៃរដ្ឋបាលរា ធាៃភីែំទពញ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ ភាពខាល ំង 

123> ម្បពៃ័ធ PFM របេ់ PPCA កដ្លទៅកត្េថតិ្កែុងដំ្ណាកក់ាលដំ្បូងនៃការអភិវឌ្ឍៃ ៍ ម្បាកដ្ោម្ត្ូវការទពលទវោ

បកៃថម្ទទៀត្ទដ្ើម្បីកកលម្អ។ អវកីដ្លរួរឱយចប់អារម្មណ៍ ទនាោះរឺ PPCA ពឹងកែអកទលើចំ្ណូលម្បភពផ្ទៃ លខ់្លួៃ ៃិងការ

កច្ករំកលកចំ្ណូលពៃធ ៃងិការទរៀបចំ្ថវិកាម្បចំ ែ្ ំម្េបតាម្ម្បត្ិទិៃ ទែាើ ៃូម្កេួងទេដ្ឋកិច្ចៃងិហិរញ្ញវត្ថុ ទាៃ់

ទពលទវោ ៃិងមាៃធាត្ុេំខាៃ់ៗភារទម្ច្ើៃ។ ម្បពៃ័ធ PFM កដ្លមាៃម្បេិទធភាព រទឺាម្ទារឱយមាៃការពម្ងងឹសាថ -

ប័ៃ ម្កបខ្័ណឌ បទបបញ្ញត្តិ ៃងិការអភិវឌ្ឍេម្ត្ថភាព។ 

❖ ភាពទខ្ាយ្ 

124> ចំ្ណចុ្ទខ្ាយ្នៃម្បពៃ័ធ PFM របេ់ PPCA ម្ត្ូវបាៃរកទឃើញដូ្ច្ោ (១) កងវោះខាត្ការេម្ម្បេម្ម្ួលេម្មាប់ការ

ទរៀបចំ្ថវិកា (២) យ្ៃតការម្ត្តួ្ពៃិតិ្យ ៃងិត្លុយភាពមាៃកម្មិ្ត្រវាងរណៈអភិបាល ៃងិម្កុម្ម្បឹកា។ ម្កុម្ម្បឹកា

រា ធាៃភីែំទពញ (PPCC) រឺខ្វោះការោំម្ទកែែកបទច្ចកទទេទដ្ើម្បីពៃិិត្យ ៃិងវាយ្ត្នម្លទលើការចំ្ណាយ្ថវិការយ្ៈទពល

ម្ធយម្ កែៃការថវិកាម្បចំ ែ្ ំ ៃងិការអៃុវត្ត ម្ពម្ទាងំរបាយ្ការណ៍េវៃកម្ម (៣) កងវោះត្មាល ភាព ទោយ្សារកងវោះ

ការែសពវែាយ្ឯកសារថវិកាដ្លស់ាធារណ ៃ ៃងិការច្លូរួម្ោសាធារណៈកែងុវដ្តថវិកា។ បញ្ជា ទៃោះអាច្ប៉ាោះ-

 លមិ់្ៃម្ត្ឹម្កត្សាធារណ ៃទូទៅប៉ាុទណាណ ោះទទ ប៉ាុកៃតកថម្ទាងំការទរៀបចំ្នែៃកែងុរបេ់រដ្ឋបាលរា ធាៃភីែទំពញ ទដ្ើម្បី

ធានាថ្នេកម្មភាព ៃងិម្បត្ិបត្តិការរបេ់រោឋ ភបិាលកំពងុម្បម្ពឹត្តទៅកែងុម្កបខ្័ណឌ ទោលៃទោបាយ្សារទពើពៃធ

របេ់រោឋ ភបិាល ទហើយ្ោកម្មវត្ថនុៃការម្រប់ម្រងថវិកា ៃងិការទរៀបចំ្របាយ្ការណ៍ឱយបាៃម្រប់ម្ោៃ់។ (៤) កងវោះ

ការទម្បើម្បាេ់វិធសីាស្តេតលទធកម្មសាធារណៈម្បកតួ្ម្បក ងោសាធារណៈ។ វិធសីាស្តេត ម្បកួត្ម្បក ងទៃោះរឺទដ្ើម្បី



 

57 

ធានាបាៃៃូវត្នម្លនៃម្បាក ់(value for money), េៃសេំំនច្ ៃងិរណទៃយ្យភាព ។ (៥) កងវោះនៃយ្ៃតការតាម្ោៃ 

ៃងិវាយ្ត្នម្ល ៃងិការចត្់កច្ងនែៃកែងុទដ្ើម្បធីានាថ្នកែៃការែតល់ទេវាសាធារណៈម្ត្ូវបាៃកណំត្់ទោយ្កម្មវិធី ៃងិ

ដំ្ទណើរការទៅមុ្ខ្មួ្យ្ ហំាៃទៅមុ្ខ្។ (៦) កងវោះ ំនាញហរិញ្ញវត្ថកុែុងការែតល ់ៃំយួ្បទច្ចកទទេឱយម្ត្ូវៃឹងទលបឿៃ

នៃកំកណទម្ម្ង។់ (៧) កងវោះខាត្រុណភាព BSP ៃងិ PB តាម្កម្មវិធ ី អៃុកម្មវិធ ីលទធែលកែុង ែ្ ំ លទធែលចុ្ង

ទម្កាយ្ េូច្នាករេមិ្ត្ធកម្មរៃលោឹះ ៃងិទោលទៅ ៃងិ (៨) ការបា៉ា ៃម់្បមាណការអៃុវត្តថវិការឺទៅមាៃកម្ម្ិត្ ។ 

ចំ្ណចុ្ទខ្ាយ្ទាងំទៃោះបងាា ញពីម្បពៃ័ធ PFM ទៅមាៃកម្មិ្ត្ ទដ្ើម្បឱីយការម្រប់ម្រងម្បកបទោយ្ម្បេិទធភាពនៃ

ទោលៃទោបាយ្ ៃិងកម្មវិធ ី ការម្រប់ម្រងថវិកា ៃងិការម្រប់ម្រងនែៃកែងុ ទដ្ើម្បធីានាថ្នទោលៃទោបាយ្ បទ-

បបញ្ញត្ត ិៃងិច្ាប់ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តតាម្កែងុអំែុងទពលដំ្ទណើរការនៃការអៃុវត្តថវិកា។ 

គ.បចច័យម្នលទធ្លចុងសម្កាយថវកិា 

❖  វិៃ័យ្ថវិកា 

125> េរុបម្ក វិៃយ័្ថវិកាទៅកត្ោបញ្ជា កងវល់េម្មាប់ទាងំការច្ណំាយ្ ៃិងការម្បមូ្លចំ្ណូលកដ្លមិ្ៃមាៃភាពោក់

កេតង ៃិងអៃុវត្តដូ្ច្កដ្លបាៃអៃុម័្ត្។ ការទែៃរពីកម្ម្ិត្ខ្ពេ់នៃរោឋ ភបិាល (HLG-1 ‘D+’) ៃិង វិធាៃថវិកា ៃងិ

ការម្ត្តួ្ពៃិតិ្យសាថ ៃភាពថវិកា (HLG-2 ‘C+’) ។ លទធែលនៃការចំ្ណាយ្បាៃបងាា ញពីេមិ្ទធកម្មទខ្ាយ្ (PI-1 

‘D’ ៃិង PI-2 ‘D+’); ចំ្ណាយ្កកេៃោះទៅកត្ម្បឈម្ៃងឹការខ្វោះខាត្នៃៃយិ្ម្ៃយ័្ម្ត្ឹម្ម្ត្ូវេម្មាប់ចំ្ណាយ្កក

េៃោះកដ្លម្េបតាម្េតងោ់រអៃតរោត្ ិ កងវោះដ្ំទណើរការម្ត្ួត្ពៃិិត្យការច្ណំាយ្ម្បកបទោយ្ម្បេិទធភាព (PI-22 

‘D+’) ៃងិកងវោះការម្ត្តួ្ពៃិតិ្យទៅថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ ិ(PI-10 ‘D’) ។ 

126> លទធែលនៃការអៃុវត្តកែៃការម្បមូ្លចំ្ណូល (PI-3 'D') បងាា ញថ្ន លទធែល ៃិងការទម្ោងរមឺាៃរមាល ត្ដ៏្ធំកដ្ល

ម្ត្ូវការពម្ងឹងការពស្ថករណ៍ម្បាក់ចំ្ណូល។ បញ្ជា ោមូ្លោឋ ៃមួ្យ្នៃម្បាក់ចំ្ណូលពមី្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋរឺការកំណត្់

ការចុ្ោះបញ្ា ីម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋ ៃងិការម្រប់ម្រងសារទពើភ័ណឌ  ទោយ្សារកងវោះម្បពៃ័ធបទច្ចកវិទស្ថព័ត្ម៌ាៃ។ PPCA 

ទរៀបចំ្ ៃិងម្ត្តួ្ពៃិតិ្យថវិការបេ់ខ្លួៃទោយ្កែអកទលើចំ្ណាត្ថ់្នែ ក់ទេដ្ឋកិច្ចកត្ប៉ាុទណាណ ោះ។ ឯកសារថវិការួម្មាៃការ

ចត្ថ់្នែ ក់ទេដ្ឋកិច្ច (PI-4 ‘D’) ៃងិរុណ-ភាពនៃការអៃវុត្ត ៃិងរច្នាេម្ពៃ័ធនៃកម្មវិធីម្ត្ូវកកលម្អបកៃថម្ទទៀត្ 

ទោយ្សារការទរៀបចំ្ BSP របេ់ PPCA មិ្ៃម្ត្ូវបាៃរួម្បញ្ចូលម្បកបទោយ្ម្បេិទធភាពៃវូកែៃការរបេ់រដ្ឋបាល

ថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិ រួម្ទាងំការត្ម្មឹ្ម្កែៃការរបេ់ PPCA ៃងិម្ៃៃីរ ំនាញ, ដូ្ច្ោ វិធីសាស្តេត ទដ្ើម្បីោំម្ទដ្លក់ារទម្បើ

ម្បាេ់ម្បកបទោយ្ម្បេិទធភាពនៃធៃធាៃមាៃកំណត្់ ទដ្ើម្បីេទម្ម្ច្បាៃៃូវលទធែល ៃងិលទធែលកដ្លបាៃ

ទម្ោងទុក។ BSP របេ់ PPCA ក៏កំណត្ោ់៉ា ងច្ាេ់ៃូវលទធែល ៃិងលទធែលកដ្លរពំឹងទុក (PI-8 ‘D’) ។ 

127> PIM ទៅកត្េថ ិត្កែុងដំ្ណាកក់ាលដំ្បូង (PI-11 ‘D+’) ទហើយ្ការម្រប់ម្រងម្ទពយេម្បត្តមិ្ត្ូវការការកកលម្អបកៃថម្

ទទៀត្ (PI-12 ‘C+’) ។ ការម្រប់ម្រងនែៃកែងុទលើការច្ំណាយ្មិ្ៃកម្ៃម្បាក់ទបៀវត្សរម៍ាៃម្បេិទធភាពម្ួយ្កែែក ប៉ាុកៃត

ម្បេិទធភាពនៃការម្រប់ម្រងការចំ្ណាយ្ ៃងិការអៃុទោម្តាម្វិធាៃ ៃងិៃីត្ិវិធនីៃការទូទាត្់ទៅកត្អាច្ទធវើឱយ

ម្បទេើរទែើង (PI-25 ‘C’) ។ 

❖ យ្ុទធសាស្តេត វិភា ៃ៍ធៃធាៃ 
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128> ចំ្ណចុ្ខ្វោះខាត្ទៅកត្ទកើត្មាៃោមួ្យ្ៃងឹកងវោះភាពម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ឯកសារថវិកា ៃងិការទធវើចំ្ណាត្ថ់្នែ ក់វា (PI-5 

‘D’ ៃិង PI-4 ‘D’) ៃងិកងវោះព័ត្ម៌ាៃកដ្លអាច្ទុកចិ្ត្តបាៃ ៃងិទាៃ់ទពលទវោកដ្លបាៃែតល ់ៃូទលើការទែៃរទៅ 

PPCA, ខ្ណឌ  ៃងិ េងាា ត្់កដ្លទរៀបចំ្ថវិកាផ្ទៃ លខ់្លួៃ (PI-7 ‘C’) ។ ត្មាល ភាពច្ំទ ោះសាធារណ ៃមាៃកម្ម្ិត្

ទោយ្សារកងវោះការែសពវែាយ្ព័ត្ម៌ាៃថវិកា (PI-9 ‘D’) ៃងិការច្លូរួម្ោសាធារណៈទៅកែុងវដ្តថវិកា (PI-9bis 

‘D+’) ។ 

129> ទពលទវោេម្មាប់ការទរៀបចំ្ BSP រមឺាៃសារៈេំខាៃខ់ាល ំងណាេ់េម្មាប់ PPCA ទដ្ើម្បីមាៃទពលទវោម្រប់ម្ោៃ់

កែុងការបម្ងួបបម្ងួម្ ៃិងទធវើឱយវាម្េបតាម្ NSDP, កែៃការអភិវឌ្ឍៃ ៍៥ ែ្ ំ, PIP, ៃិង BSP របេ់ម្ៃៃីរ ំនាញ។ 

ទលើេពីទៃោះទទៀត្ រុណភាពនៃ BSP រួម្ទាងំរច្នាេម្ពៃ័ធកម្មវិធី ៃងិ KPIs េម្មាប់លទធែលកែុង ែ្ ំ ៃងិលទធែល

ចុ្ងទម្កាយ្រឺទៅកត្ោចំ្ណចុ្ទខ្ាយ្ ទោយ្សារកត្ការម្ៃិម្ត្ូវបាៃកំណត្់ច្ាេ់ោេ់ ៃងិែតល់រុណភាពលអ

េម្មាប់ការវាេ់កវងេមិ្ទធកម្ម (PI-14 ‘D’) ។ 

130> PPCC ពៃិិត្យោច្ម្បងទលើពត័្៌មាៃលម្អតិ្នៃចំ្ណូល ៃិងការចំ្ណាយ្រួម្បញ្ចូលកែងុេំទណើថវិកា ប៉ាុកៃតខ្វោះទោល

ការណ៍ពភិាកា ៃងិការចំ្ណាយ្ថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ (PI-18 ‘D+’ ៃិង PI-31 ‘NA’)។ 

❖ ម្បេិទធភាពនៃការទម្បើម្បាេ់ធៃធាៃេម្មាប់ែតល់ទេវា 

131> កម្ម្ិត្ម្ធយម្នៃការពស្ថករទៅកែុងមូ្លៃធិិកដ្លមាៃេម្មាប់ PPCA កំែុងទពលអៃុវត្តថវិកា (PI-21.2 ‘B’) ៃងិ

ដ្ល់ ខ្ណឌ  (PI-7.2 ‘C’) ោំម្ទការែតល់ទេវាម្បកបទោយ្ម្បេិទធភាព។ ម្បពៃ័ធម្ត្តួ្ពៃិតិ្យ ៃងិវាយ្ត្នម្លេមិ្ទធកម្ម

េម្មាប់ការែតល់ទេវាម្ត្ូវកត្ម្ត្ូវបាៃបទងាើត្ទែើងេម្មាប់ PPCA (PI-8 ‘D’) ៃងិភាា ប់ោមួ្យ្ការអៃុវត្តោមូ្លោឋ ៃ

នៃការម្រប់ម្រងម្ទពយេម្បត្តសិាធារណៈ (PI-12 ‘C+’) ។ PPCC ពៃិិត្យទលើការចំ្ណាយ្ថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ 

(PI-16 ‘D’) កដ្លម្បឈម្មុ្ខ្ៃងឹបញ្ជា ទោយ្សាររយ្ៈទពលខ្លីបំែតុ្កដ្លម្ត្ូវបាៃអៃញុ្ជញ ត្កែងុការអៃុវត្តេម្មាប់

ដំ្ទណើរការទៃោះ ៃងិ ៃំួយ្បទច្ចកទទេទដ្ើម្បីធានាឱយមាៃយ្ៃតការម្ត្តួ្ពៃិតិ្យ ៃងិេម្ត្លុយ។ 

132> ត្នម្លនៃកិច្ចេៃស្ថទាងំអេ់កដ្លទទួលបាៃតាម្រយ្ៈវិធសីាស្តេត ម្បកតួ្ម្បក ងកែងុ ែ្ ំហិរញ្ញវត្ថុ កដ្លបាៃបញ្ចប់ចុ្ង

ទម្កាយ្មាៃចំ្ៃៃួត្ិច្ោង ៨% នៃត្នម្លេរុបនៃកិច្ចេៃស្ថទាងំអេ់ កដ្លមាៃៃយ័្ថ្នភារទម្ច្ើៃនៃលទធកម្មម្ត្ូវបាៃ

ទធវើទែើងទោយ្ទម្បើវិធសីាស្តេត មិ្ៃម្បកតួ្ម្បក ងម្បកហល ៩២% (PI-24 ‘D+’) ។ រួបែសៃំងឹចំ្ណាយ្កកេៃោះ (PI-

22 ‘C+’) ទំៃងោមិ្ៃបទងាើត្ត្នម្លលអេម្មាប់ម្បាក់ (Value for money) ទលើការច្ំណាយ្ោត្ិទទ។ 

133> កងវោះម្បពៃ័ធម្ត្តួ្ពៃិតិ្យនែៃកែងុ (PI-23.4 ‘D’, PI-25.2 ‘C’ ៃិង PI-25.3 ‘C’ ៃងិ PI-26 ‘C+’) ទទាោះបីោមាៃ

ការម្ត្តួ្ពៃិតិ្យទាៃ់ទពលទវោ ៃងិពៃិតិ្យទោយ្សាថ ប័ៃៃតី្ិបបញ្ញត្តិក៏ទោយ្ (PI-31, វាយ្ត្នម្ល ‘NA’) ៃិងត្មាល ភាព

សាធារណៈ (PI-9 ‘D’) រទឺៅមាៃកម្មិ្ត្ កដ្លមិ្ៃទាៃ់អាច្ឆលុោះបញ្ជច ៃំវូម្បេិទធភាពទាបកែងុការទម្បើម្បាេ់ធៃធាៃ

សាធារណៈ។ 

134> េរុបម្ក ការវាយ្ត្នម្ល PEFA េម្មាប់ PPCA បងាា ញថ្ន មាៃត្ម្មូ្វការកែុងការពម្ងងឹការកកទម្ម្ង់ PFM ទៅកែងុ 

PPCA ទដ្ើម្បីបទងាើត្ោមូ្លោឋ ៃម្រឹោះដ៏្រឹងមាមួំ្យ្េម្មាប់ការកកលម្អម្បពៃ័ធ PFM ទដ្ើម្បឱីយ PPCA ទរៀបចំ្កែៃការ

ម្បមូ្ល ៃងិទម្បើម្បាេ់ធៃធាៃម្េបតាម្ការចំ្ណាយ្ថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ ក៏ដូ្ច្ោកែៃការអភិវឌ្ឍៃរ៍យ្ៈទពល 
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៥ ែ្ ំ។ ម្បេិទធភាពនៃម្បពៃ័ធ PFM កដ្លមាៃោក់កេតងមាៃកម្មិ្ត្ទៅទែើយ្ េម្ត្ថភាពេម្មាប់ការអៃុវត្តម្កប-

ខ្ណឌ រត្យិ្ុត្តទៅមាៃកម្ម្ិត្ ទហើយ្ការម្ត្ួត្ពៃិិត្យេមិ្ទធកម្មម្ត្ូវកត្ម្ត្ូវបាៃពម្ងងឹររួឱយកត្េ់មាគ ល។់ ចំ្ណចុ្ខ្វោះ

ខាត្ម្ត្ូវបាៃែារភាា ប់ទៅៃឹងភាពទ ឿទុកចិ្ត្ត នៃថវិកា កដ្លទៅមាៃកម្ម្ិត្ទាប កដ្លោឧបករណ៍មួ្យ្ទដ្ើម្បី

េទម្ម្ច្បាៃៃូវទោលបំណងទោលៃទោបាយ្កម្ម្ិត្ខ្ពេ់។ 

តារាងទី 7៖ ពៃិៃុតាម្េូច្នាករេមិ្ទធកម្ម PEFA ថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិ េម្មាប់រដ្ឋបាលភែំទពញ 

េចូ្នាករ PFM 
 វធិសីាស្តេត

ោកព់ៃិៃុ 

ការវាយ្ត្នម្លតាម្េមាេធាត្ ុ

េរបុពៃិៃុ 

i. ii. iii. iv. 

េេរេតម្ា SNG៖ ទំនាកទំ់ៃងថវកិាអៃតររោឋ ភបិាល 

HLG-1 ការទែៃរធៃធាៃហិរញ្ញវត្ថុពីថ្នែ ក់ោត្ិ M2 D D C C D+ 

HLG-2  វិធាៃហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ៃិងការម្ត្ួត្ពិៃិត្យតាម្ោៃ

សាថ ៃភាពហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

 

M1 A NA C  C+ 

េេរេតម្ាទ១ី: ភាពទ ឿទុកច្តិ្តនៃថវកិា 

PI-1 លទធែលអៃុវត្តចំ្ណាយ្េរុប 

 

 D    D 

PI-2 លទធែលអៃុវត្តចំ្ណាយ្តាម្េមាេភារ M1 NA D B  D+ 

PI-3 លទធែលម្បមូ្លចំ្ណូល M2 D D   D 

េេរេតម្ាទ២ី៖ ត្មាល ភាពនៃហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

PI-4 ចំ្ណាត្់ថ្នែ ក់ថវិកា  D    D 

PI-5 ឯកសារថវិកា  D    D 

PI-6 កិច្ចម្បត្ិបត្តិការរបេ់រដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិកដ្លមិ្ៃកត្់

ម្តាកែុងរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

 

M2 A A NA  A 

PI-7 ការទែៃរធៃធាៃទៅរដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិ M2 C C   C 

PI-8 ព័ត្៌មាៃេម្ិទធកម្មនៃការែដល់ទេវាសាធារណៈ M2 D D D D D 

PI-9 លទធភាពសាធារណ ៃទទួលបាៃព័ត្៌មាៃហិរញ្ញវត្ថុ 

សាធារណៈ 

 D    D 

PI-9bis ការពិទម្ោោះទោបល់ោសាធារណៈ M2 D C D  D+ 

េេរេតម្ាទ៣ី៖ ការម្របម់្រងម្ទពយេម្បត្ត ិៃងិបណំលុ 

PI-10 ការរាយ្ការណ៍ហាៃិភ័យ្ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ M2 NA C NA  C 

PI-11 ការម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈ M2 D D C C D+ 

PI-12 ការម្រប់ម្រងម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋ M2 C C B  C+ 

PI-13 ការម្រប់ម្រងបំណលុ M2 NA NA NA  NA 

េេរេតម្ាទ៤ី៖ យ្ទុធសាស្តេតសារទពើពៃធកែអកទលើទោលៃទោបាយ្ ៃងិថវកិា 
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េចូ្នាករ PFM 
 វធិសីាស្តេត

ោកព់ៃិៃុ 

ការវាយ្ត្នម្លតាម្េមាេធាត្ ុ

េរបុពៃិៃុ 

i. ii. iii. iv. 

PI-14 យុ្ទធសាស្តេតថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ M2 C D D D D 

PI-15 យ្ុទធសាស្តេតហិរញ្ញវត្ថុ M2 NU NU NU  NU 

PI-16 ការទរៀបចំ្ថវិកាចំ្ណាយ្រយ្ៈទពលម្ធយម្  M2 NU NU NU NU NU 

PI-17 ដំ្ទណើរការទរៀបចំ្ថវិកា M2 A D D  C 

PI-18 ការពិៃិត្យពិៃិេច ័យ្ថវិកាទោយ្សាថ ប័ៃៃីត្ិបបញ្ញត្តិ M1 C D A D D+ 

េេរេតម្ាទ៥ី៖ ការពស្ថករ ៃងិការម្របម់្រងកែុងការអៃវុត្តថវកិា 

PI-19 រដ្ឋបាលចំ្ណូលពៃធ M2 NA NA NA NA NA 

PI-20 កិច្ចបញ្ា ិកាចំ្ណូល M1 A A NA  A 

PI-21 ភាពអាច្បា៉ា ៃម់្បមាណបាៃនៃការវិភា ធៃធាៃកែុង ែ្ ំ M2 A B D A B 

PI-22 ចំ្ណាយ្កកេៃោះ M1 A C   C+ 

PI-23 ការម្រប់ម្រងចំ្ណាយ្បៃៃុកបុរគលិក M1 B B B D D+ 

PI-24 ការម្រប់ម្រងលទធកម្មសាធារណៈ M2 A D D D D+ 

PI-25 ម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពៃិិត្យនែៃកែុងេម្មាប់ចំ្ណាយ្ទម្ៅបៃៃុក

បុរគលិក 

M2 C C C  C 

PI-26 េវៃកម្មនែៃកែុង M1 D NA NA NA D 

េេរេតម្ាទ៦ី: រណទៃយ្យ ៃងិរបាយ្ការណ ៍

PI-27 េុម្កឹត្ភាពនៃទិៃែៃ័យ្ហិរញ្ញវត្ថុ M2 B NA NA NA B 

PI-28 របាយ្ការណ៍អៃុវត្តថវិកាកែុង ែ្ ំ M1 C A C  C+ 

PI-29 របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុម្បចំ ែ្ ំ M1 C D D  D+ 

េេរេតម្ាទ៧ី: ការពៃិតិ្យពៃិេិចយ័្ ៃងិេវៃកម្មនែៃទម្ៅ 

PI-30 េវៃកម្មនែៃទម្ៅ M1 NU NU NU NU NU 

PI-31 ការពិៃិត្យពិៃិេច ័យ្ទលើរបាយ្ការណ៍េវៃកម្មទោយ្     

សាថ ប័ៃៃីត្ិបបញ្ញត្តិ 

M2 NA NA NA NA NA 
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៣. បញ្ហា ម្បឈម្ នងិ វិធានការ 

135> កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ដំ្ណាកក់ាលទី៣ បាៃទម្ោងបញ្ចប់កែងុ ែ្ ំ២០២០ ប៉ាុកៃត កែុង

ទោលបំណងបញ្ចប់ការងារទេេេល់ម្រប់កែែកនៃម្កបខ្ណឌ កែៃការេកម្មភាពរួម្ រ.ហ.េ បាៃេទម្ម្ច្

ពៃស្ថរទពលរយ្ៈទពល ២ ែ្ ំ ។ កែុងៃយ័្ទៃោះ, កែៃការេកម្មភាពរួម្ ដំ្ណាកក់ាលអៃតរកាល ម្ត្ូវបាៃទៅកាត្ ់

ៃងិសាម្ញ្ញ រឺកែៃការេកម្មភាពរួម្បីបូកពីរ (CAP3+2)េម្មាប់អៃុវត្ត្ ែ ំ២០២១-២០២២ ទដ្ើម្បីទម្ត្ៀម្ខ្លួៃ

េម្មាប់ ហំាៃបនាៃ ប់ “រណទៃយ្យភាពេមិ្ទធកម្ម” ។ 

136> ខាងទម្កាម្េទងេបៃូវបញ្ជា ម្បឈម្ ៃិង វិធាៃការរៃលឹោះៗ េម្មាប់ការអៃុវត្តកែុងកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង 

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ទដ្ើម្បីបញ្ចប់ទៅ ែ្ ំ២០២២ ៖ 

សាថ នភាព  វិធានការ 

ក ន្កទី១ “ភាពសជឿទកុចិត្តម្នថវិកា” 

ក. សោលនសោបាយពនធ 

១.ការទរៀបចំ្ទេច្កដមី្ ងច្ាប់េដ ីពីអាករពិទេេមាៃ

េភាពម្ទឹង។ 

▪ ទេែ ើអងគភាព កព់ៃ័ធបៃត ំរញុការងារទរៀបចំ្ទេច្កតី-

ម្ ងច្ាប់ទៃោះ។ 

ខ្. ម្បេិទធភាពម្គប់ម្គងចាំណាយថវកិា 

២.ការទបើកម្បាក់ទបេកកម្មតាម្ម្បពៃ័ធធនាោរទៅមិ្ៃ

ទាៃ់អៃុវត្តទៅម្រប់ម្កេួង សាថ ប័ៃ ៃងិមិ្ៃទាៃម់ាៃៃតី្ិ

 វិធលីម្អតិ្េម្មាប់អៃុវត្ត ។ ម្កេួង សាថ ប័ៃមួ្យ្ច្ៃំៃួ

ទទៀត្ពុំទាៃម់ាៃឆៃៃៈកែុងការោក់ទច្ញោេកម្មភាព

េម្មាប់អៃុវត្តេកម្មភាពទៃោះទៅទែើយ្។ 

▪ ទេែ ើអរគនាយ្កោឋ ៃថវិកា ៃងិអរគនាយ្កោឋ ៃរត្-

នាោរោត្ិ រួម្ទាងំអងគភាព ក់ពៃ័ធ ពៃិតិ្យៃងិ

េិកាទលើទរៀបចំ្ៃីត្ិវិធលីម្អតិ្ ៃងិ ំរញុការទបើក

ម្បាក់ទបេកកម្មតាម្ម្បពៃ័ធធនាោរ។ 

៣.ម្កេួង សាថ ប័ៃមាៃការពបិាកកែុងការអៃុវត្តថវិកា

ម្បចំ ែ្ ំ ទោយ្សារ (១) កញ្ចប់ថវិកាម្ត្ូវបាៃទែាើ ៃូ

ម្កេួង សាថ ប័ៃ ៃងិអងគភាពថវិកាយ្តឺ្ (២) ៃតី្ិវិធី

ហិរញ្ញវត្ថុថមី (ៃតី្ិ វិធីចំ្ណាយ្រ ាទទយ្យបុទរម្បទាៃ

េម្មាប់រដ្ឋបាលថ្នែ ក់ោត្ិ ៃងិថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិ,  វិធាៃ 

ៃងិៃីត្ិវិធីចំ្ណាយ្ម្បាក់ទបេកកម្មទៅកែងុទៅកែងុ ៃងិ

ទម្ៅម្បទទេេម្មាប់រដ្ឋបាលថ្នែ ក់ោត្,ិ ៃងិវិធាៃៃងិ

ៃតី្ិវិធីចំ្ណាយ្េម្មាប់ការទរៀបចំ្វរគបណតុ ោះបណាត ល 

កិច្ចម្ប ុំ េកិាេ សាោ ៃងិេៃែេីិទេម្មាប់រដ្ឋបាលថ្នែ ក់

ោត្ិ) ៃិងរទបៀបទម្បើម្បាេ់មុ្ខ្ងារទលើម្បពៃ័ធ FMIS ទៅ

ពុំទាៃែ់សពវែាយ្បាៃទូលំទូោយ្ ៃងិ (៣) ការអៃុវត្ត

▪ ទេែ ើអរគនាយ្កោឋ ៃថវិកា, អរគនាយ្កោឋ ៃហិរញ្ញវត្ថុ

រដ្ឋបាលថ្នែ ទម្កាម្ោត្ ិៃិងអរគនាយ្កោឋ ៃរត្នាោរ

ោត្ិ ពៃិតិ្យទែើងវិញទលើលិខ្តិ្បទោឋ ៃថមី ម្ពម្ទាងំ

 ំរញុការែសពវែាយ្លិខ្តិ្បទោឋ ៃថមីៗ ោពិទេេ

 កព់ៃ័ធការអៃុវត្តថវិកា ម្ពម្ទាងំបៃតពម្ងងឹការ

ពិភាកា ៃងិកំណត្់បញ្ជា ម្បឈម្ោមួ្យ្ម្កេួង 

សាថ ប័ៃ កដ្លអៃុវត្តលខិ្ិត្បទោឋ ៃថម ីទដ្ើម្បធីានាថ្ន

ការអៃុវត្តថវិកាមាៃភាពរលៃូ។  
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ការបិទបញ្ា ីចុ្ង ែ្ ំមាៃភាពត្ឹងរឹង ។ កតាត ទាងំអេ់ទៃោះ

បណាត លឱយការអៃុវត្តចំ្ណាយ្ថវិកាមាៃភាពយ្តឺ្ោ៉ា វ 

ៃងិចំ្ណាយ្ឆលង ែ្ ំមួ្យ្ចំ្ៃៃួពុមំ្ត្ូវបាៃទូទាត្់ ទហើយ្ការ

បូកេរុបឯកសារហិរញ្ញវត្ថុ ៃងិទរៀបចំ្កិច្ចបញ្ា ិការ

រណទៃយ្យទោយ្អងគភាពហិរញ្ញវត្ថ ុកដ្លោ 

ទេនាធកិាររបេ់អាណាប័កទដ្ើម្កខ្ស រមឺាៃភាព 

េមុរសាម ញ ៃិងម្ត្ូវការទពលទវោទម្ច្ើៃ ទោយ្ទហត្ថុ្ន 

អងគភាពហិរញ្ញវត្ថុម្ត្ូវេម្ម្បេម្ម្ួលោមួ្យ្អងគភាព

ថវិកាោទម្ច្ើៃ។ 

ក ន្កទ២ី “គណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ” 

គ.ម្បព័នធបសចចកវិទាព័ត្ម៌្មនេម្ម្មប់ម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

៤.ការកំណត្់ទម្ម្ង់របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរមួ្េម្មាប់

រដ្ឋបាលរា ធាៃ ីទខ្ត្ត កដ្លអាច្ែលិត្ទច្ញពីម្បពៃ័ធ 

FMIS ទដ្ើម្បីទ ៀេវាងការទម្បើម្បាេ់របាយ្ការណ៍មាៃ

ទម្ម្ង់ទម្ច្ើៃ ៃិងបៃៃុកដ្ល់ម្ស្តៃតីទទួលបៃៃុក កដ្លទម្បើ

ម្បាេ់ម្បពៃ័ធទោយ្នដ្ែង ៃងិម្បពៃ័ធែងកែងុែលតិ្

របាយ្ការណ៍ ។ 

ទេែ ើ FMWG េហការោមួ្យ្អរគនាយ្កោឋ ៃហិរញ្ញវត្ថុ

រដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិ ៃងិរដ្ឋបាលរា ធាៃ ីទខ្ត្ត

េិកាទលើត្ម្ម្ូវរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

៥. ការបៃតពម្ងីកម្បពៃ័ធ FMIS ទៅការោឋ ៃកាៃ់កត្

ទម្ច្ើៃបាៃបទងាើៃបៃៃុកចំ្ណាយ្, ចំ្ៃៃួម្ស្តៃត ីៃងិបៃៃុក

ការងារ ។ ម្ុខ្ងារម្បពៃ័ធម្ត្ូវបាៃោក់ឱយទម្បើម្បាេ់ ប៉ាុកៃត

ពុំទាៃអ់ៃុវត្តទពញទលញទៅទែើយ្ ។ ម្ស្ថ៉ាងទទៀត្ អរគ

នាយ្កោឋ ៃ នំាញពុបំាៃចូ្លរមួ្ទពញទលញទលើការ

េិកាៃតី្ិវិធអីៃុវត្តការងារេម្មាប់មុ្ខ្ងារថមីៗ កដ្ល

កិច្ចការទៃោះម្ត្ូវបាៃេិកា ៃងិទរៀបចំ្ទែើងទោយ្

ទលខាធកិារោឋ ៃ FMWG កដ្លអាច្នំាឱយពបិាកកំណត្់

ៃតី្ិវិធីអៃុវត្តការងារច្ាេ់ោេ់,    អៃុវត្តទោយ្រលៃូ 

ៃងិកកេម្ម្លួទម្ច្ើៃទលើក ។ 

រណៈកម្មការកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថនុៃម្កេួង

ទេដ្ឋកិច្ចៃងិហិរញ្ញវត្ថុដឹ្កនំាកចិ្ចម្ប ុំពៃិតិ្យទលើការ   

អៃុវត្តរទម្មាង FMIS ៃងិរំហរូៃតី្ិវិធីអៃុវត្តការងារថ្នែ ក់

ោត្ិ ។ 

គ.ការម្គប់ម្គងម្ទពយេម្បត្តិរដា 

៦. ម្កេួង សាថ ប័ៃមួ្យ្ចំ្ៃៃួពុទំាៃ់ចប់ទែតើម្អៃុវត្ត

ម្បពៃ័ធ SARMIS ៃិងបញ្ជា ម្បឈម្ោបទច្ចកទទេមួ្យ្

ទេែ ើអរគនាយ្កោឋ ៃម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋ ៃងិចំ្ណូលមិ្ៃកម្ៃ

សារទពើពៃធបៃត ំរញុការទម្បើម្បាេ់ម្បពៃ័ធ SARMISទៅ
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ចំ្ៃៃួ រួម្មាៃ ការពិបាកពៃិតិ្យទិៃែៃ័យ្តាម្ការិោល័យ្, 

តារាងទិៃែៃយ័្បាៃ ម្ម្ោះ ោម ៃ ួរឈរបញ្ជា កអ់ត្ត-

េញ្ជញ ណ ៃិងមិ្ៃអាច្កំណត្ទិ់ៃែៃ័យ្ោម្កុម្ កែងុតារាង

ចុ្ោះបញ្ា។ី 

តាម្ម្កេួង សាថ ប័ៃ ៃងិកកលម្អម្បពៃ័ធ SARMIS បកៃថម្

ទទៀត្ ។ 

៧.អាោា ធរកាៃក់ាប់ម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋបាៃទធវើប័ណណកម្ម

េិទធិរួច្រាល់ទលើទីតាំងចំ្ៃៃួ ១៧ ៧៦៤ កកៃលង ទេម ើៃងឹ 

៦២% នៃទីតាំងេរុបចំ្ៃៃួ ២៨ ៥៦០ កកៃលង ចំ្កណក

ទីតាំងកដ្លោម ៃបណណកម្មេិទធិដី្ធលីម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋចំ្ៃៃួ 

៣៨% ទេម ើៃងឹ ១០ ៧៩៦ កកៃលង ។ 

ទេែ ើអរគនាយ្កោឋ ៃេម្បត្តិរដ្ឋ ៃងិចំ្ណូលមិ្ៃកម្ៃ

សារទពើពៃធបៃត ំរុញការងារការទរៀបចំ្បណណកម្មេិទធិដី្ធលី

នៃម្ទពយេម្បត្តរិដ្ឋ ៃិងការទរៀបចំ្កែៃការទោលនៃការ

ម្រប់ម្រងម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋ ។ 

ក ន្កទី៣ “ការ្ារភាជ បថ់វិកាសៅនឹងសោលនសោបាយ” 

ឃ. ការកកទម្ម្ង់វិម្ជឈការហិរញ្ញវត្ថុនិងម្បព័នធថវកិាសៅថាន ក់សម្កាម្ជាត្ ិ

៨.រដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិពបិាកកែុងការកំណត្់េូច្នា

ករេមិ្ទធកម្មលទធែលកែងុ ែ្ ំៃងិទោលទៅ/លទធែលចុ្ង

ទម្កាយ្ៃិងទោលទៅកែុង BSP ៃងិថវិកាកម្មវិធី រួម្ទាងំ

ការទរៀបចំ្របាយ្ការណ៍េមិ្ទធកម្ម។ 

ទេែ ើអរគនាយ្កោឋ ៃហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិ

បៃតការបណតុ ោះបណាត ល ៃិងទរៀបចំ្ទោលការណ៍កណនំា

លម្អតិ្ទលើការតាម្ម្ត្តួ្ពៃិតិ្យេមិ្ទធកម្ម/លទធែល។ 

៩.ការអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធីថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិម្ត្ូវបាៃៃងិ

កំពងុអៃុវត្តទៅរដ្ឋបាលរា ធាៃី ទខ្ត្ត ប៉ាុកៃតត្ម្ម្ូវឱយ

មាៃការេម្ម្បេម្ម្លួោទម្ច្ើៃទដ្ើម្បីទោោះម្សាយ្ 

បញ្ជា ឈម្។ 

ទេែ ើអរគនាយ្កោឋ ៃហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិរួរ

ទរៀបចំ្េិកាេ សាោេត ីពកីារអៃវុត្តថវិកាថវិកាកម្មវិធីោ

ម្បចំ ែ្ ំ។ 

ក ន្កទី៤ “ការសម្ត្ៀម្ខ្ៃនួេម្ម្មប់ជាំហានបនា ប់” 

ង. លខិ្ិត្បទដ្ឋា នគត្ិយុត្ត 

១០.ការទរៀបចំ្លិខ្ិត្បទោឋ ៃទោល (ច្ាប់េត ីពីម្បពៃ័ធ

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈថមី, អៃុម្កតឹ្យទលខ្៨១ ៃងិ៨២) 

ម្ត្ូវបាៃពៃស្ថរទពល 

▪ ច្ាប់េត ីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈថមៃីឹងម្ត្ូវ

បញ្ាូៃទៅអងគៃីត្ិបបញ្ញត្តិទៅម្ត្មីាេទី៤ ែ្ ំ

២០២២  រឯឯអៃមុ្កតឹ្យទលខ្ ៨១ ៃងិ៨២ ទៅម្ត្ី

មាេទី១ ែ្ ំ២០២៣ ម្ត្ូវបញ្ាូៃទៅម្បមុ្ខ្រា រោឋ ភិ

បាល ។ 

ស្សងៗ 
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សាថ នភាព  វិធានការ 

ច. ម្នាីរ េហវ 

១១.ម្ៃៃីរ េហវ. រា ធាៃទីខ្ត្ត បំទពញមុ្ខ្ងារោ

អភបិាលហិរញ្ញវត្ថុទៅថ្នែ ក់មូ្លោឋ ៃ ៃងិទៅរដ្ឋបាល

ថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិ ប៉ាុកៃតមាៃការពិបាកកែងុការបំទពញមុ្ខ្

ងារទលើការងារមួ្យ្ច្ៃំៃួ កែងុទនាោះរួម្មាៃ៖  (១) ពុំ

មាៃេិទធិកែុងការពៃិតិ្យរបាយ្ការណ៍េម្មាប់ការបង់

ចំ្ណូលកែងុ NRMISរបេ់ម្ៃៃរី ំនាញ, (២) ការ ំរញុ

ឱយអាោា ធរកាៃ់កាប់ម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋទធវើបណណកម្មេិទធិដី្

ធលី, (៣) កែៃការលទធកម្មរបេ់ម្ៃៃីរ នំាញមាៃទំហំ

ថវិកាត្ូច្ កដ្លពបិាកកែុងការអៃុវត្តៃតី្លិទធកម្ម ៃងិ 

(៤) ការបកូេរុបរបាយ្ការណ៍េមិ្ទធកម្មរបេ់ម្ៃៃីរ

 ំនាញ រឺមិ្ៃទាៃអ់ាច្បូកេរបុបាៃ ទោយ្សារម្ៃៃីរ

 ំនាញពុំបាៃទែាើ ៃូម្ៃៃីរ េហវ. ។ 

▪ ទេែ ើ អ.រ.ហ. េហការោមួ្យ្អរគនាយ្កោឋ ៃ ក់

ពៃ័ធទម្កាម្ឱវាទ កេហវ. ពៃិតិ្យ ៃងិទោោះម្សាទលើ

បញ្ជា ម្បឈម្របេ់ម្ៃៃីរ េហវ. ោ ហំាៃ ។ 
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៤. េននដិ្ឋា ន 

137> របាយ្ការណ៍ម្ត្ួត្ពៃិិត្យវឌ្ឍៃភាពកម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ែ្ ំ ២០២១ បាៃែតលៃ់ូវ

ការវាយ្ត្នម្លម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ទាងំទលើទិដ្ឋភាពនៃការអៃុវត្ត ការវិភារ ៃិងវាយ្ត្នម្លលអតិ្លអៃ់ទលើភាពខាល ំង ៃងិ

ភាពទខ្ាយ្នៃម្បពៃ័ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ។ កែអកទលើលទធែលម្បចំ ែ្ ំ ២០២១ ទៃោះ ការអៃុវត្ត

កែៃការេកម្មភាពោំម្ទកម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទទួលបាៃលទធែលលអម្បទេើរ ទោយ្

កែុងទនាោះអងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កេហវ. ោង ១០០% អៃុវត្តកែៃការបាៃទលើេព ី ៨៥%, ម្ៃៃីរ េហវ.         

រា ធាៃទីខ្ត្ត ោង ៨៨% អៃវុត្តកែៃការបាៃទលើេព ី៨៥%, ៃងិម្កេួង-សាថ ប័ៃ ោង ៧០% អៃុវត្កែៃការ

បាៃទលើេពី ៨៥% ម្េបៃងឹេមិ្ទធកម្មតាម្អងគភាពនៃ កេហវ.។ ម្ស្ថ៉ាទទៀត្ រុណភាពការទរៀបចំ្ 

GDAP/MAP ៃងិការរាយ្ការណ៍មាៃរុណភាពម្បទេើរោងមុ្ៃែងកដ្រ កដ្លងាយ្ម្េលួរទំលច្ ៃងិកំណត្់ោ

រួម្កែុងម្កបខ្ណឌ កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ។ 

138> ទទាោះបីោមាៃការវិវឌ្ឍររួឱយកត្់េមាគ លន់ៃការអៃុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក៏ទៅមាៃ

ការងារកដ្លម្ត្ូវទធវើបៃត ទដ្ើម្បីេទម្ម្ច្ឱយៃូវដំ្ណាក់កាលទី៣ “ការែារភាា បថ់វកិាទៅៃងឹទោលៃទោបាយ្ ” 

កដ្លបាៃឆលុោះបញ្ជច ងំទៅម្រប់កែែកនៃកែៃការេកម្មភាពរួម្ ដូ្ច្ខាងទម្កាម្៖ 

• កែែកទី១៖ ការទធវើពិពធិកម្មចំ្ណូលថវិកាម្បកបទោយ្ចី្រភាព, ការទរៀបចំ្ច្ាប់េត ីពីការម្រប់ម្រងចំ្ណូល

មិ្ៃកម្ៃសារទពើពៃធ ៃិងឯកសារទោល (Blueprint), ម្កបខ្ណឌ ទោលៃទោបាយ្េត ីការអភិវឌ្ឍមូ្លប

ម្ត្រដ្ឋ, ការកំណត្ៃ់ិយ្ម្ៃយ័្ចំ្ណាយ្កកេៃោះ, ភាពរលៃូនៃការអៃុវត្តចំ្ណាយ្ថវិកាម្បចំម្ត្មីាេ ៃងិ

ការ ំរញុទរៀបចំ្ទោលការណ៍កណនំារួម្េដ ីពកីារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ PFMM 

• កែែកទី២៖ ការ ំរញុការទម្បើម្បាេ់ចំ្ណាត្់ថ្នែ ក់មុ្ខ្ងារកែងុការទរៀបចំ្ តាម្ោៃ ៃងិទរៀបចំ្របាយ្ការណ៍, 

ការ ំរុញកាត្់បៃថយ្ៃីត្ិវិធកីារងារ ៃងិពម្ងងឹមុ្ខ្ងារម្បពៃ័ធ ទដ្ើម្បីឈាៃទៅការទធវើេវយ័្ម្បវត្តកម្ម, ការ

ឈាៃទៅការម្រប់ម្រងម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋ តាម្ម្បពៃ័ធ SARMIS ៃិងទធវើបណណកម្មេិទធិដី្ធល,ី ការ រំញុ

ម្រឹោះសាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋបាលអៃុវត្តៃតី្ិវិធីម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុថមី ។ 

• កែែកទី៣៖ អភិវឌ្ឍម្បពៃ័ធថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្, ការបទងាើៃរុណភាព BSP ៃងិបទងាើត្ ៃងិបទងាើៃអងគ

ភាពថវិកា ម្ពម្ទាងំការទធវើេមាហរណកម្មថវិកាវិៃិទោរ ទៅកែងុកម្មវិធ ី

• កែែកទី៤៖ ការ ំរញុការទរៀបចំ្ច្ាប់ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ៃងិអៃមុ្កឹត្យ កព់ៃ័ធេម្មាប់ការអៃុវត្ត

ម្បពៃ័ធថវិកាពត័្៌មាៃេមិ្ទធកម្មមាៃការពៃស្ថរទពល ៃងិការទរៀបចំ្ម្កបខ្ណឌ េម្មាប់អៃុវត្ត ៃងិម្ត្ួត្ពៃិិ

ត្យថវិកាពត័្ម៌ាៃេមិ្ទធកម្ម, ។ 

• កែែកទី៤៖ ការកសាងេម្ត្ថភាពឱយម្េបតាម្ទលបឿៃនៃការកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ៃងិការបទងាើត្ឱយម្កបខ្ណឌ រួម្េម្មាប់ការងារកកទម្ម្ង់បីបូកមួ្យ្ ។ 

139> ៃីត្ិ វិធីនៃការអៃុវត្តថវិកាម្ត្ូវបាៃកកលម្អទម្ច្ើៃ, ប៉ាុកៃដទៅមិ្ៃទាៃ់អាច្ធានាបាៃៃូវភាព្ប់រហ័េ, ភាព

ម្ត្ឹម្ម្ត្ូវ ៃងិភាពអាច្បា៉ាៃម់្បមាណបាៃ តាម្ការរំពងឹទុកទៅទែើយ្ ។ ការងារទៃោះមិ្ៃកម្ៃោការងារោច្់
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ទោយ្កែករបេ់ម្កេួងទេដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុទនាោះទទប៉ាុកៃតក៏ោការងារផ្ទៃ ល់របេ់ម្កេួង សាថ ប័ៃែងកដ្រ ។  

កេហវ. បាៃទធវើការកកេម្ម្លួមួ្យ្ចំ្ៃៃួទហើយ្ទលើបញ្ជា ទៃោះ, ក៏ប៉ាុកៃតម្កេួង សាថ ប័ៃសាមី្ ក៏ម្ត្ូវខ្ិត្ខ្កំាត្់

បៃថយ្ៃីត្ិ វិធនីែៃកែងុរបេ់ខ្លួៃ ទដ្ើម្បបីទងាើៃម្បេិទធភាព ៃងិ ត្មាល ភាពនែៃកែុងរបេ់ខ្លួៃែងកដ្រ ។ ភាពចំបាច់្កែងុ

ការបៃតការយ្កចិ្ត្តទុកោក់ទលើការពម្ងងឹេម្ត្ថភាពកែែកម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ ទាងំទៅថ្នែ ក់ោត្ិ ៃងិថ្នែ ក់ទម្កាម្

ោត្ិ ទដ្ើម្បីោំម្ទៃងិទឆលើយ្ត្បទៅៃឹងការកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ោពិទេេទ ព្ ោះទៅម្បពៃ័ធ

ថវិកាព័ត្ម៌ាៃេមិ្ទធកម្ម ។ 

140> រណៈកមាម ធិការដឹ្កនំាការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទធវើការវាយ្ត្នម្ល ៃងិេៃែោិឋ ៃោរួម្នៃ

ការអៃុវត្តម្រប់កែែក នៃកែៃេកម្មភាពរួម្ ដ្ំណាក់កាលទី៣ បូក២ ែ្ ំ២០២១ ដូ្ច្ខាងទម្កាម្៖ 

 ថវកិាទៅកត្មាៃភាពទ ឿទកុច្តិ្ត រឺទៅកត្រកាបាៃោសារវៃតទោយ្រកាបាៃៃូវភាពរឹងមាងំ ការម្បមូ្ល

ចំ្ណូល, អៃុបាត្បំណលុសាធារណៈទៅមាៃកម្មិ្ត្ទាប, លុបបំណាយ្កកេៃោះ ៃងិការអៃុវត្តថវិកាខិ្ត្ទៅ

រកទោលទៅ ។ 

 បទុរលកេណៈេំខាៃ់ៗ  នៃរណទៃយ្យភាពហរិញ្ញវត្ថុម្ត្ូវបាៃៃងិកពំុងកសាង ៃងិបៃតពម្ងឹងបកៃថម្ ទដ្ើម្បី

ធានារណទៃយ្យភាព ៃងិម្បពៃ័ធម្ត្ួត្ពៃិិត្យនែៃកែុង តាម្រយ្ៈការោកឱ់យអៃុវត្តម្បពៃ័ធ FMIS, ការ ំរញុការ

អៃុវត្តៃតី្ិវិធីការងារថមតីាម្ម្បពៃ័ធ ៃងិបទងាើៃកម្មិ្ត្េវ ័យ្ម្បវត្តិកម្ម ៃងិេុម្កឹត្ភាពនៃការែលិត្របាយ្-

ការណ៍ ៃងិភាពទាៃ់ទពលនៃការទរៀបចំ្របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ បកៃថម្ពីទៃោះ ម្ត្ូវបាៃពម្ងងឹៃងិពម្ងកី

 វិសាលភាព ទាងំកែុងទិដ្ឋភាពនៃការអៃុវត្តចំ្ណាត្់ថ្នែ ក់ថវិកា ៃិងកែងុទិដ្ឋភាពនៃការម្របដ្ណត ប់ទលើសាថ ប័ៃ 

ៃងិភាែ ក់ងារចំ្ណាយ្របេ់រា រោឋ ភបិាលឱយម្េបតាម្េតងោ់អៃតរោត្ិ ទដ្ើម្បីទធវើឱយម្បទេើរទែើងៃូវការ

ម្រប់ម្រងថវិកា ៃងិរំហរូសាច់្ម្បាក ់។ 

 ម្កបខ្ណឌ ថវកិាកម្មវធិមី្ត្ូវបាៃទរៀបចំ្ ពម្ងឹង ៃងិពម្ងកីការអៃុវត្តទាងំថ្នែ ក់ោត្ិ ៃងិថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិ ោមួ្យ្

ការទរៀបចំ្ៃិងអៃុវត្តសាកលបងម្កបខ្ណឌ ថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ ទោយ្បញ្ចូលការកំណត្់ពោិៃចំ្ណាយ្ 

ៃងិកបងកច្កធាៃធាៃថវិកាបទម្ម្ើឱយទោលបំណងទោលៃទោបាយ្របេ់ម្កេួង សាថ ប័ៃ កដ្លោឧបករ

ណ៍េំខាៃ់េម្មាប់ែារភាា ប់ថវិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្របេ់រា រោឋ ភបិាល ។ 

 បទុរលកេណៈេំខាៃ់ៗ  នៃរណទៃយ្យភាពេម្ទិធកម្មម្ត្ូវបាៃៃងិកពំុងទរៀបចំ្ោបទណត ើរ ប៉ាុកៃតេថ ិត្កែងុដំ្ណាក់

កាលបឋម្ទៅទែើយ្។ កែុងៃយ័្ទៃោះ បុទរលកេណៈេំខាៃ់ៗម្ត្ូវបាៃកំណត្ ់ ៃងិបញ្ចូលកែុងកែៃការ

េកម្មភាពដ្ណំាកក់ាលអៃតរកាលទ ព្ ោះទៅដំ្ណាកក់ាលទី៤ ។ 

 េម្ត្ថភាពម្ស្តៃតនីៃម្កេួង សាថ បៃ័កែងុការម្របម់្រងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈម្ត្ូវបាៃពម្ងងឹោបទណត ើរៗ ៃិងកម្មិ្ត្

នៃការយ្ល់ដឹ្ង ៃិងការចូ្លរួម្អៃុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថមុាៃការទកើៃទែើងោលោំប់ ។ 

141> ការវាយ្ត្នម្ល PEFA ទាងំថ្នែ ក់ោត្ ិ ៃងិថ្នែ ក់ទម្កាម្ោត្ិ បាៃែតល់ោលទធែលទោល/បនាៃ ត្់មូ្លោឋ ៃ 

(Baseline) អំពីសាថ ៃភាពនៃម្បពៃ័ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទៅកម្ពុោ ទដ្ើម្បែីតល់ោធាត្ុចូ្លេម្មាប់

ទរៀបចំ្ម្កបខ្ណឌ កែៃការេកម្មភាព តាម្រយ្ៈការកំណត្ក់ារោឋ ៃអាទិភាព ទដ្ើម្បីទោោះម្សាយ្ោដំ្ណាកក់ាលៗ 

ទដ្ើម្បីឈាៃទៅេទម្ម្ច្ឱយបាៃច្កេុវិេ័យ្ ៃងិទបេកកម្មនៃកម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 
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ៃងិទោលការណ៍ ០៣ រួម្មាៃ បូរណភាពនៃការទោរពវិៃយ័្ថវិកា, ម្បេិទធភាពនៃថវិកា ទាងំកែុងកែែកវិភា ៃ ៍

ទាងំកែុងកែែកម្បត្ិបត្តិការ, ៃិងេ័កតិេិទធភាពនៃការែតល់ទេវាសាធារណៈ។ បកៃថម្ពីទៃោះ, ការែតល់ម្ត្ិទោបល់

របេ់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃត៍ាម្រយ្ៈការម្ត្ួត្ពៃិតិ្យទលើម្បេិទធភាពម្បពៃ័ធ FMIS ៃិងម្ត្ួត្ពៃិតិ្យចំ្ណាយ្សាធារណៈបាៃ

ែតល់មូ្លោឋ ៃ េម្មាប់កកលម្អរុណម្បព័ៃធ FMIS ៃិងកំណត្់ចំ្ណចុ្បញ្ជា ម្បឈម្ ៃិងអៃុសាេៃ៍កកលម្អការ

ម្រប់ម្រងថវិកាទៅតាម្ម្កេួង សាថ ប័ៃ ។ 

142> ោរួម្, ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈម្បកបទោយ្ម្បេិទធភាព ៃងិេ័កតិេិទធភាព រឺមូ្លោឋ ៃម្រោឹះដ្៏ចំបាច់្

មិ្ៃអាច្ខ្វោះបាៃ េម្មាប់ការ រំុញអភិវឌ្ឍម្បទទេោត្ិ ៃិងកាត្់បៃថយ្ភាពម្កីម្ក ោពិទេេតាម្រយ្ៈការធានា

ៃូវកំទណើៃទេដ្ឋកិច្ចម្បកបទោយ្បរិោប័ៃែ ៃងិបទងាើៃម្បេិទធភាពកែុងការែតល់ទេវាសាធារណៈ ដ្លម់្បោ ៃ 

ម្ពម្ទាងំរួម្ចំ្កណកេទម្ម្ច្បាៃៃវូច្កេុវិេ័យ្រយ្ៈទពលកវងរបេ់កម្ពុោ ។ 
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ឧបេម្ព័នធ 

ឧបេម្ព័ៃធទី ១៖ វឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវត្តការេទម្ម្ច្របេ់ រ.ហ.េ.  

ឧបេម្ព័ៃធទី ២៖ តារាងអៃុវត្តថវិកា ៃិងេមិ្ទធកម្ម របេ់អងគភាពទម្កាម្ឱវាទម្កេួងទេដ្ឋកិច្ចៃងិហិរញ្ញវត្ថុ ម្បចំ ែ្ ំ២០២១ 

ឧបេម្ព័ៃធទី ៣៖ តារាងអៃុវត្តថវិកា ៃិងេមិ្ទធកម្ម របេ់ម្ៃៃីរទេដ្ឋកិច្ចៃងិហិរញ្ញវត្ថុ រា ធាៃ ីទខ្ត្ត ម្បចំ ែ្ ំ២០២១ 

ឧបេម្ព័ៃធទី ៤៖ តារាងអៃុវត្តថវិកា ៃងិេមិ្ទធកម្ម របេ់ម្កេួង-សាថ ប័ៃ ម្បចំ ែ្ ំ២០២១ 

ឧបេម្ព័ៃធទី ៥៖ តារាងេទងេបវឌ្ឍៃភាពម្បចំ ែ្ ំ២០២១ (ទម្ម្ង់ CAP3+2) 
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វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តការសម្រេចរបស់  

គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទរេងក់ាររគប់រគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបចាំឆ្ន ាំ២០២១ 

8 

ល.រ ការសម្រេចរបស់ គ.ហ.ស. 

អងគភាព

ទទួល

បនទុក 

ម្ោលម្ៅ

បញ្ចប់ 
វឌ្ឍនភាពរតី្ម្មសទី ៤ 

I. វឌ្ឍនភាពសម្រេចបាន 

០១ 
សេចក្តីព្រាងចាប់េត ីពីភាពជាដៃ

គូរវាងរៃឋនិងឯក្ជន 
CUPPP 

ព្ររីមាេទី៤  

ឆ្ន ាំ២០២១ 

ព្របកាេឱ្យសព្របើព្រាេ់សោយព្រពះរាជព្រក្មសេខ នេ/រក្ម/

១១២១/០១៨ ច ះដងៃទី ១៨ ខខវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

 

០២ 

អន ព្រក្ឹរយេត ីពីការបសងកើនចាំននួ 

អងគភាពងវិកា និងការព្របគេ់

េិទធិអាំណាចជាអាណាប័ក្សទេរ

េិទធិជនូអងគភាពងវិកា 

GDB - 
អន ព្រក្ឹរយ ព្ររូវានអន ម័រសោយព្របម ខរាជរោឋ ភិាេសៅដងៃទី 

១៤ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១ ។  
 

០៣ 

ខទនការយ ទធសាស្តេតេត ីពីការក្សាង 

និងអភិវឌ្ឍេមរថភាពក្នុងព្រក្បខណ្ឌ  

PFMRP ៃាំណាក្់កាេទី៤ 

EFI 
ព្ររីមាេទី១  

ឆ្ន ាំ២០២១ 

ខទនការយ ទធសាស្តេត  ព្ររូវានអន ម័រៃ៏ខពង់ខពេ់ពី ឯក្ឧរតម  

អគគបណ្ឌ ិរេភាចារយ តាមចាំណារច ះដងៃទី ៤ ខខ រ លា ឆ្ន ាំ

២០២១ ស ើយក្ាំព ងេថ ិរក្នុងការសរៀបចាំនីរិវិធ្ីសាះព មព និង 

សព្រោងទសពវទាយសៅក្នុងព្ររីមាេទី១ ឆ្ន ាំ២០២២  ។ 

 

០៤ 

េន្ធធ នក្មមរវាង FMIS និង

ព្របព័នធសបៀវរសរបេ់ព្រក្េួង    

ម ខងារសាធារណ្ៈ 

FMWG 

និង MCS 

ព្ររីមាេទី១ 

ឆ្ន ាំ២០២១ 

ានោក្់ឱ្យៃាំសណ្ើការសៅ ក្េ វ. និងព្រក្េួងម ខងារសាធារណ្ៈ 

សៅក្នុងខខឧេភា ឆ្ន ាំ២០២១ េព្រមាប់ទតេ់ជាគាំរូ និងមូេោឋ ន

ក្នុងការឈានសៅអន វរតសៅព្រក្េងួ-សាថ ប័នសទសងសទៀរ សៅ

ៃាំណាក្់កាេបន្ធេ ប់ ។ 

 

០៥ 

រាយការណ៍្វាយរដមៃចាំណាយ

សាធារណ្ៈ និងគណ្សនយយភាព

 ិរញ្ញវរថុ ថ្នន ក្់ជារិ ឆ្ន ាំ២០២០ 

GSC 
ព្ររីមាេទី២ 

ឆ្ន ាំ២០២១ 

PEFA Check សៅដងៃទី ១៤ ខខមិង ន្ធ ឆ្ន ាំ២០២២ ។ ាន

ទសពវទាយសៅដងៃទី ០៦ ខខក្ក្កោ ឆ្ន ាំ២០២១ ។ សរៀបចាំេិកាា -

សាលាសៅដងៃទី ១៩ ខខក្ក្កោ ឆ្ន ាំ២០២២ ។ 

 

០៦ 
ខទនការេក្មមភាពេព្រមាប់ជាំរ ញ

ការបសងកើរអងគភាពងវិកា 
GDB 

ព្ររីមាេទី៤ 

ឆ្ន ាំ២០២១ 

អគគន្ធយក្ោឋ នងវិកា ានសរៀបចាំខទនការេក្មមភាពេព្រមាប់

ជាំរ ញការបសងកើរអងគភាពងវិកា ។ 
 

០៧ 

ការេិក្ាអាំពីេទធភាពបសងកើន 

អងគភាពងវិកាសៅរៃឋាេរាជធានី-

សខរត និងសរៀបចាំជាខទនការ

េក្មមភាពជាក្់លាក្់ 

GDSNAF 
ព្ររីមាេទី២ 

ឆ្ន ាំ២០២១ 

អគគន្ធយក្ោឋ ន ិរញ្ញវរថុរៃឋាេថ្នន ក្់សព្រកាមជារិ ានសរៀបចាំ

រាយការណ៍្េិក្ាអាំពីេទធភាពបសងកើនអងគភាពងវិកាសៅរៃឋាេ

រាជធានី-សខរត ។ 

 

០៨ 
ខទនការសធ្វើបណ្ណក្មមេិទធិៃីធ្ៃី

របេ់រៃឋ 
GDSP 

ព្ររីមាេទី២ 

ឆ្ន ាំ២០២១  

ខទនការេក្មមភាព ព្ររូវានសធ្វើបចចុបបននភាពបខនថម ក្នុងក្ព្រមិរ

ព្រក្ុមការងារអនតរព្រក្េងួ ។ 

 

II. វឌ្ឍនភាពបនតតាេដាន 

ក. រកខណឌ គតិ្យុត្ត 
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១ 
សេចក្តីព្រាងចាប់េត ីពីព្របព័នធ

 ិរញ្ញវរថុសាធារណ្ៈ (ងមី)  
GDB 

ព្ររីមាេទី៤  

ឆ្ន ាំ២០២២ 

ចាប់េត ីពីព្របព័នធ ិរញ្ញវរថុសាធារណ្ៈ (ងមី) សព្រោងបញ្ចប់ក្ព្រមិរ 

ក្េ វ. និងបញ្ជូនសៅគណ្ៈរៃឋមស្តនតី សៅព្ររីមាេទី៣ ឆ្ន ាំ

២០២២ និងបញ្ជូនសៅអងគនីរិបបញ្ញរតិ សៅព្ររីមាេទី ៤ ឆ្ន ាំ

២០២២ ។ 

 

២ 
សេចក្តីព្រាងចាប់េត ីពីការព្រគប់ព្រគង

ចាំណូ្េមិនខមនសារសពើពនធ  

GDSPNT

R 

ព្ររីមាេទី៤  

ឆ្ន ាំ២០២២ 

សេចក្តីព្រាងចាប់ ានោក្់ឆ្ៃងេិកាា សាលាពិសព្រោះសោបេ់

អនតរព្រក្េួង-សាថ ប័ន, ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍, រាំណាងេងគមេ ីវិេ និង

ក្ិចចព្របជ ាំក្ព្រមិរថ្នន ក្់ៃឹក្ន្ធាំ ក្េ វ. ។ ព្រក្ុមការងារានពិភាក្ា

សេើជាំពូក្ទី១០ (េត ីពីសោេបបញ្ញញ រតិ) ជាមួយព្រក្េួងយ រតិធ្ម៌ 

និងអងគភាពព្របឆ្ាំងអាំសពើព ក្រេួយ ចប់េពវព្រគប់ន្ធដងៃទី ២៨ 

ខខមក្រា២០២២ ។ ៃាំណាក្់កាេបនតនឹងោក្់ឆ្ៃងសៅគណ្ៈ-  

ក្មាម ធ្ិការសោេនសោាយសេៃឋក្ិចចនិង ិរញ្ញវរថុ ន្ធដងៃទី២៨ 

ខខមីន្ធ ឆ្ន ាំ២០២២ ។ 

 

៣ 
ព្រក្បខណ្ឌ សោេនសោាយេត ីពី

ការអភិវឌ្ឍមូេបព្រររៃឋ 

GSC & 

GDICDM 

ព្ររីមាេទី៤  

ឆ្ន ាំ២០២១ 

ព្រក្ុមការងារបសចចក្សទេក្ាំព ងបនតសរៀបចាំសេចក្តីព្រាងព្រក្បខណ្ឌ

សោេនសោាយរួមេត ីពីការអភិវឌ្ឍមូេបព្រររៃឋ ២០២២-

២០២៨ ។ 

 

៤ 
សេចក្តីព្រាងចាប់េត ីពីការព្រគប់-

ព្រគងេ ព្រោេសាធារណ្ៈ   
GDSP 

ព្ររីមាេទី ៤ 

ឆ្ន ាំ២០២២ 

សេចក្តីព្រាងចាប់ ព្ររូវានតាក្់ខរងជាទព្រមង់ចាប់ និងខៃឹមសារ

រចួរាេ់ក្ព្រមិរព្រក្ុមការងារបសចចក្សទេ ក្េ វ. ។ សព្រោងសរៀបចាំ

េិកាា សាលាពិសព្រោះសោបេ់ន្ធព្ររីមាេទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ និង

សព្រោងបញ្ជូនសៅទីេត ីការគណ្ៈរៃឋមស្តនតី សៅព្ររីមាេទី៣ ឆ្ន ាំ

២០២២ ។  សោយសារព្ររូវក្សាងឯក្សារយ ទធសាស្តេត ខក្ទព្រមង់

េ -ព្រោេសាធារណ្ៈជាម នេិន េព្រមាប់ជាធារ ចូេបខនថម

សៅសេើសេចក្តីព្រាងចាប់សនះ។ 

 

៥ 

ការខក្េព្រមួេអន ព្រក្ឹរយសេខ៨១ 

អនព្រក្.បក្ ច ះដងៃទី១៦ ខខវិចឆិកា 

ឆ្ន ាំ១៩៩៥ េត ីពីការបសងកើរការព្ររួរ-

ពិនិរយ ិរញ្ញវរថុសេើការចាំណាយ

ងវិការៃឋសៅតាមព្រក្េងួ សខរត ព្រក្ុង 

ព្រក្ុងេវយ័រ រាជធានីភនាំសពញ និង

អងគការសាធារណ្ៈ 

GDB 
ព្ររីមាេទី១  

ឆ្ន ាំ២០២២ 

ានបញ្ចប់ការពិភាក្ាព្ររឹមក្ព្រមិរអគគន្ធយក្ោឋ នងវិកា និង

ានបញ្ជូនសៅជាំន្ធញការារាាំងសៃើមបីទតេ់ធារ ចូេ និង

សព្ររៀមពិភាក្ាអនតរអគគន្ធយក្ោឋ ន និងោក្់បញ្ចូេជាមួយសេ

ចក្តីព្រាងខក្េព្រមួេអន ព្រក្ឹរយសេខ ៨២ អនព្រក្.បក្ សៅព្ររី

មាេទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២២ សនះ ។ 

 

៦ 

ការខក្េព្រមួេអន ព្រក្ឹរយសេខ៨២ 

អនព្រក្.បក្ ច ះដងៃទី១៦ ខខវិចឆិកា 

ឆ្ន ាំ១៩៩៥ េត ីពីបទបញ្ញជ ទសូៅដន

គណ្សនយយសាធារណ្ៈ 

GDNT 
ព្ររីមាេទី១  

ឆ្ន ាំ២០២២ 

សេចក្តីព្រាងអន ព្រក្ឹរយសេខ ៨២ ព្ររូវានសរៀបចាំ និងព្ររូវសធ្វើ

បចចុបបននភាពជាបសណ្ត ើរៗ សោយខទែក្សេើសោេការណ៍្េសព្រមច

ដនព្រក្ុមការងារសរៀបចាំសេចក្តីព្រាងចាប់េត ីពីព្របព័នធ ិរញ្ញវរថុ  

សាធារណ្ៈ ។ 

 

៧ 

សោេការណ្៍ខណ្ន្ធាំរួមេដ ីពី    

ការព្រគប់ព្រគង ិរញ្ញវរថុសាធារណ្ៈ 

របេ់រាជរោឋ ភិាេ 

GSC 
ព្ររីមាេទី២  

ឆ្ន ាំ២០២១ 

ព្រក្ុមការងារបសចចក្សទេ ាននិងក្ាំព ងពិនិរយ និងខក្េព្រមួេ

សេចក្តីព្រាងសេើក្ទី៦ ម នោក្់ឆ្ៃងេិកាា សាលាពិសព្រោះសោបេ់ ។ 
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៨ 

សេចក្តីព្រាងព្របកាេសោេការណ្៍ 

និងនីរិវិធ្ីេព្រមាប់ការព្រគប់ព្រគង

ចាំណូ្េមិនខមនសារសពើពនធ ក្នុង

េក្ាខណ្ឌ ដនការសទេរម ខងារចាំសាះ

ចាំណូ្េពីសេវាសាធារណ្ៈ ចាំណូ្េ

ពីការផាក្ពិន័យនិងការោក្់

ទណ្ឌ ក្មម និងក្នុងេក្ាខណ្ឌ ដន

ការខចក្រំខេក្ចាំណូ្េពីសេវា

ធារណ្ៈនិងចាំណូ្េពីការចារ់ខចង

ព្រទពយេមបរតិរៃឋ ពីរៃឋាេថ្នន ក្់ជារិ

សៅឱ្យរៃឋាេថ្នន ក្់សព្រកាមជារិ 

GDSPNT

R 

GSC 

ព្ររីមាេទី៤  

ឆ្ន ាំ២០២១  

ានបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងព្របកាេ និងោក្់ឆ្ៃងក្ិចចព្របជ ាំពិសព្រោះ

សោបេ់ជាមយួព្រក្េួង-សាថ ប័ន ោាំងក្ព្រមិរបសចចក្សទេ និង

ក្ព្រមិរថ្នន ក្់ៃឹក្ន្ធាំសៅខខក្ មភៈ ឆ្ន ាំ២០២២ ។ សេចក្តីព្រាង

ព្របកាេសនះ សព្រោងសោរពជូន ឯក្ឧរតមអគគបណ្ឌ ិរេភាចារយ 

ពិនិរយ និងអន ម័រ សៅសៃើមព្ររីមាេទី២ ឆ្ន ាំ២០២២ ។ 

 

៩ 

ការសរៀបចាំសារាចររបេ់រាជរោឋ ភិ-

ាេេព្រមាប់ជាំរ ញព្រក្េួង-សាថ ប័ន 

ជាពិសេេព្រក្េួង-សាថ ប័នេថ ិរក្នុង 

 វិេ័យសេៃឋក្ិចច និងេងគមក្ិចចឱ្យ

សធ្វើការទសពវទាយ ឬសរៀបចាំសវទិកា

សាធារណ្ៈ អាំពីងវិកាព្របចាាំឆ្ន ាំ

របេ់ព្រក្េួង-សាថ ប័នសាមី ជូន

សាធារណ្ជន 

GDB 
ព្ររីមាេទី៤  

ឆ្ន ាំ២០២១  

សេចក្តីខណ្ន្ធាំអាំពីការសរៀបចាំសវទិកាសាធារណ្ៈ និងសេៀវសៅ

ងវិកាពេរៃឋ សៃើមបីទសពវទាយអាំពីក្ញ្ចប់ងវិកាព្របចាាំឆ្ន ាំរបេ់

ព្រក្េួង នីមួយៗ ជូនៃេ់សាធារណ្ជន និង ដៃគូរាក្់ពន័ធ 

ព្ររូវានេសព្រមចោក្់ឱ្យអន វរត សោយសព្រជើេសរើេព្រក្េួងចាំនួន 

៤ រួមមាន៖ (១)-ព្រក្េួងអប់រំ យ វជន និងក្ីឡា (២)-ព្រក្េួង

េងគមក្ិចច អរីរយ ទធជន និងយ វនីរិេមបោ (៣)-ព្រក្េួង

ធ្នធានទឹក្ និងឧរ និយម និង (៤)- ព្រក្េួងឧេា ក្មម 

 វិទសាសាស្តេត  បសចចក្វិទសា និង នវានិវរតតាមរយៈេិខិរសេខ 

១៩៤៨ េ វ-អង ច ះដងៃទី ១៤ ខខ មីន្ធ ឆ្ន ាំ ២០២២ ចាប់

ពីឆ្ន ាំ ២០២២ ។ 

 

ខ. យុទធសាស្តសត 

១០ 

សេចក្តីព្រាងយ ទធសាស្តេតេត ីពី   

ការអន វរតេតង់ោគណ្សនយយ   

សាធារណ្ៈមូេោឋ នបងគរសៅ  

ក្មពុជា ២០២១-២០៣១ 

ACAR 
ព្ររីមាេទី២ 

ឆ្ន ាំ២០២១ 

សេចក្តីព្រាងច ងសព្រកាយយ ទធសាស្តេតទទួេានការឯក្ភាពជា

សោេការណ្៍ក្នុងក្ិចចព្របជ ាំគណ្ៈក្មមការខក្ទព្រមង់ការព្រគប់ព្រគង

 ិរញ្ញវរថុសាធារណ្ៈ កាេពីដងៃទី ២០ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១ ។   

អ.គ. . េ ការជាមួយនិយ័រក្រគណ្សនយយនិងេវនក្មម 

ាននិងក្ាំព ងខក្េព្រមួេបខនថមសៃើមបីសោរពជូនព្របម ខ       

រាជរោឋ ភិាេ អន ម័រ ។ 

 

១១ 

ឯក្សារទេសន្ធោនេត ីពីចក្ាុវិេ័យ 

និងយ ទធសាស្តេត ដនការងារខក្ទព្រមង់ 

៣ បូក្ ១ 

GSC, 

NCDD, 

PAR & 

CLJR 

ព្ររីមាេទី៤ 

 ឆ្ន ាំ២០២១  

សេចក្តីព្រាងឯក្សារទេសន្ធោន ព្ររូវានសរៀបចាំ និងព្ររូវាន

ពិភាក្ាក្នុងក្ិចចព្របជ ាំក្ព្រមិរអនតរការោឋ នខក្ទព្រមង់៣ បូក្ ១ 

ចាំនួន ៣សេើក្ និងគសព្រមាងវិបេសន្ធ ព្ររវូានសរៀបចាំ ។ 

 

១២ 
ចក្ាុវិេ័យរបេ់ព្រក្េងួសេៃឋក្ិចច

និង ិរញ្ញវរថុ 
GSMEF 

ព្ររីមាេទី៤  

ឆ្ន ាំ២០២១  

សេចក្តីព្រាងចក្ាុវិេ័យ ព្ររវូានសរៀបចាំរួចរាេ់ និងានោក្់ឆ្ៃង

ក្ព្រមិរថ្នន ក្់ៃឹក្ន្ធាំ ។ សព្រោងព្របជ ាំឆ្ៃងជាមួយ ឯក្ឧរតមអគគបណ្ឌ ិរ

េភាចារយ ន្ធដងៃទី១៩ ខខសមសា ឆ្ន ាំ២០២២ ខាងម ខ។ 
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១៣ 
ខទនការសមេព្រមាប់ព្រគប់ព្រគងព្រទពយ-

េមបរតិរៃឋរយៈសពេមធ្យមនិងខវង 
GDSP 

ព្ររីមាេទី៤  

ឆ្ន ាំ២០២២ 

ព្រក្ុមការងារេិក្ានិងសរៀបចាំឯក្សារសោេេត ីពីការព្រគប់ព្រគង

ព្រទពយេមបរតិរៃឋ ព្ររូវានបសងកើរសៅដងៃទី២១ ខខក្ញ្ញញ  ឆ្ន ាំ

២០២១ ស ើយានសរៀបចាំមារិកាសោេ និងខៃឹមសារព្រាង

ខៃះៗដនជាំពូក្នីមួយៗ។ 

 

១៤ 

ឯក្សារសោេ (Blueprint) េត ីពី

ការខក្ទព្រមង់ព្របព័នធព្រគប់ព្រគង

ចាំណូ្េមិនខមនសារសពើពនធ 

GDSP 
ព្ររីមាេទី៤  

ឆ្ន ាំ២០២១ 

ានពិនិរយឯក្សារសោេសោយេព្រមួេខៃឹមសារពីភាសា

អង់សគៃេ សៅភាសាខខមរឱ្យព្ររឹមព្ររូវតាមាក្យ និងទិៃឋភាព

បសចចក្សទេ សៃើមបីោក្់ជនូព្រក្ុមការងារក្ព្រមិរអនតរអគគន្ធយក្ោឋ ន 

ក្េ វ. ពិនិរយខក្េព្រមួេច ងសព្រកាយ ។ ានសរៀបចាំព្របជ ាំ   

ខក្េព្រមួេសេចក្តីព្រាងសេើក្ទី៣ សោយព្រក្ុមការងារ.ក្េ វ. 

ន្ធដងៃទ២ី១ មីន្ធ ២០២២ ។ 

 

គ. របព័នធបម្ចចកវិទាព័ត៌្ម្មន 

១៥ 

េន្ធធ នក្មមរវាងព្របព័នធ FMIS និង 

ព្របព័នធ EFMS របេ់ព្រក្េួងអប់រំ 

យ វជន និងក្ីឡា 

MoEYS&

FMWG 

ព្ររីមាេទី១  

ឆ្ន ាំ២០២២ 

ព្រក្េងួអប់រ ំយ វជន និងក្ីឡា ក្ាំព ងសធ្វើបចចុបបននភាព នងិ

អភិវឌ្ឍបខនថមម ខងារការទិញ និងម ខងារព្ររូវេង សេើព្របព័នធ 

EFMS ជាំន្ធន់ទី ៣ ងមី ខៃេសព្រោងនឹងបញ្ចប់ និងោក្់ឱ្យសព្របើ

ព្រាេ់សៅខខសមសា ឆ្ន ាំ២០២២ ។ ជាមួយោន សនះ ព្រក្ុមការងារ 

FMIS ក្ាំព ងទតេ់ក្ិចចេ ការក្នុងការទតេ់ធារ ចូេ នងិរព្រមូវ

ការន្ធន្ធជនូ     ព្រក្ុមការងារ MoEYS សៃើមបីេិក្ាេមែិរអាំពី

រព្រមូវការព័រ៌មានសៅតាមៃាំណាក្់កាេដនការអភិវឌ្ឍព្របព័នធ 

EFMS សៅតាមម ខងារនីមួយៗក្នុងការសធ្វើេន្ធធ នក្មមរវាង

ព្របព័នធោាំង២ ។ ឆ្ន ាំ២០២២ សនះ នឹងសព្រោងសធ្វើេន្ធធ នក្មមខរ

មួយម ខងារការទិញ និងឆ្ន ាំ២០២៣ ម ខងារព្ររូវេង ។ 

 

ឃ. យនតការ 

១៦ 

ការពិនិរយនិងេិក្ាសរៀបចាំការខបង-

ខចក្ម ខងាររបេ់េវនក្មមដទេក្នុង

និងអធ្ិការក្ិចចតាមព្រក្េងួ-សាថ ប័ន 

អន សលាមតាមអន ព្រក្ឹរយសេខ ១៦៨ 

អនព្រក្.បក្ ច ះដងៃទី០៨ ខខរ លា 

ឆ្ន ាំ២០២០ 

GI&GDI

A 

ព្ររីមាេទី៤ 

ឆ្ន ាំ២០២១ 

ានតាមោនការអន វរតអន ព្រក្ឹរយសេខ១៦៨ អនព្រក្.បក្ សៅ

តាមបណាត ព្រក្េួង-សាថ ប័នចាំនួន ១២ ។ ជាជាំហានបន្ធេ ប់     

អោគ ធ្ិការោឋ ននឹងសរៀបចាំព្រក្បខ័ណ្ឌ និងវិធានដនព្របពន័ធ     

េវនក្មមដទេក្នុង និងអធ្ិការក្ិចចក្នុងព្រក្បខ័ណ្ឌ រាជរោឋ ភិាេ

ោាំងមូេសព្រកាមជាំនួយបសចចក្សទេពី AFD ។ 

 

១៧ 
រាយការណ៍្ PEFA ថ្នន ក្់សព្រកាម-

ជារិ ឆ្ន ាំ២០២០ 
GSC 

ព្ររីមាេទី២  

ឆ្ន ាំ២០២១  

ានបញ្ចប់ការខក្េព្រមួេសេចក្តីព្រាងទី១ សោយានពិនិរយ

និងខក្េព្រមួេតាមមរិសោបេ់របេ់ព្រក្ុមការងារ PEFA, 

សេខាធ្ិការោឋ ន PEFA និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ។ ជាការងារបន្ធេ ប់ 

អ.គ. . នឹងសរៀបចាំេិកាា សាលាពិសព្រោះសោបេ់សេើសេចក្តីព្រាង

សនះសៅច ងព្ររីមាេទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ ។ 

 

១៨ 

ព្រក្បខណ្ឌ រួម ខទនទីបងាា ញទៃូវ 

និងខទនការេក្មមភាពេព្រមាប់

សោះព្រសាយចាំណាយក្ក្េេះ 

GSC 
ព្ររីមាេទី៤ 

ឆ្ន ាំ២០២១  

ព្រក្ុមជាំន្ធញការ េថ ិរសៅក្នុងៃាំណាក្់កាេសព្រោងបញ្ចប់ការសធ្វើ

េ ពេភាពសៅសេើរាយការណ៍្េិក្ាអាំពីជាំហានចាំណាយ
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នីមួយៗ សៃើមបីអាចពិភាក្ាបឋមោក្់ទងនឹងរបក្គាំស ើញន្ធ

សពេខាងម ខ។ 

១៩ 

ក្មមវិធ្ីេិក្ាភាជ ប់វិញ្ញបនបព្ររ 

(Certificate Program) សោយ

ទារភាជ ប់ម ខរាំខណ្ងឱ្យាន  

ព្រគប់ព្រជុងសព្រជាយ 

EFI 
ព្ររីមាេទី៤ 

ឆ្ន ាំ២០២១  

សេចក្តីព្រាងព្របកាេអនតរព្រក្េួង េត ីពីគ ណ្វ ឌ្ឍិមស្តនតីព្រគប់ព្រគង

 ិរញ្ញវរថុសាធារណ្ៈ  ានពិសព្រោះសោបេ់ និង សរៀបចាំក្ព្រមិរ 

វេ  ។ ទនេឹមនឹងសនះ ក្មមវិធ្ីេិក្ា Certificate Program 

ក្ាំព ងសរៀបចាំព្រេបតាមខទនការយ ទធសាស្តេតក្សាង និង អភិវឌ្ឍ

េមរថភាពៃាំណាក្់កាេ ៣ បូក្ ២ និង ៃាំណាក្់កាេទី៤ 

និង អាចអន វរតានក្នុងឆ្ន ាំ ២០២៣ ខាងម ខ ។ 

 

២០ 

ការវាយរដមៃសេើបចច័យដនការងារ

ខក្ទព្រមង់ការព្រគប់ព្រគង ិរញ្ញវរថុ

សាធារណ្ៈ (PFM Impact 

Assessment) 

GSC 
ព្ររីមាេទី៤ 

ឆ្ន ាំ២០២១  

សេចក្តីព្រាងរាយការណ៍្បឋមដនការវាយរដមៃសនះ ក្ាំព ង

សរៀបចាំ និងបនតខក្េព្រមួេ សៃើមបីសព្ររៀមជបួព្របជ ាំជាមួយព្រក្ុម-

ការងារបសចចក្សទេ ។ 

 

២១ 

ពិនិរយ និងសធ្វើបចចុបបននភាព

េមាេភាពគណ្ៈក្មាម ធ្ិការ,    

គណ្ៈក្មាម ការ និងព្រក្ុមការងារ

ខក្ទព្រមង់ការព្រគប់ព្រគង ិរញ្ញវរថុ

សាធារណ្ៈ ក្នុងព្រក្បខណ្ឌ ក្មមវិធ្ី

ខក្ទព្រមង់ការព្រគប់ព្រគង ិរញ្ញវរថុ

សាធារណ្ៈ 

GSC 
ព្ររីមាេទី៤ 

ឆ្ន ាំ២០២១  

ានសរៀបចាំសេចក្តីព្រាងសេចក្តីេសព្រមច និង ក្ាំព ងពិនិរយសធ្វើ

បចចុបបននភាពេមាេភាពក្នុងព្រក្បខណ្ឌ ក្មមវិធ្ីខក្ទព្រមង់     

ការព្រគប់ព្រគង រិញ្ញវរថុសាធារណ្ៈ និងសព្រោងសោរពសេន ើេ ាំ 

ឯក្ឧរតមអគគបណ្ឌ ិរេភាចារយ ពិនិរយ និងេសព្រមចសេើ   

េមាេភាពសៅខខសមសា ឆ្ន ាំ២០២២ សនះ ។ 

 

២២ 

ការបសងកើរព្រក្ុមការងារអនតរអគគ-

ន្ធយក្ោឋ នដនព្រក្េួងសេៃឋក្ិចច

និង ិរញ្ញវរថុ េិក្ា និងវាយរដមៃ

អាំពីម ខងាររបេ់មនេីរ េ វ. 

នងិេិខិរបទោឋ នគរិយ រតាក្់ព័នធ 

GSMEF 
ព្ររីមាេទី១ 

ឆ្ន ាំ២០២២ 

ានខបងខចក្ព្រក្ុមការងារសៃើមបីេិក្ាសៅសេើព្រក្បខណ្ឌ គរិយ រត

ខៃេមានព្រសាប់ នងិសរៀបចាំបាំសពញបខនថមនូវចាំណ្ ចខៃេខចង

មិនចាេ់លាេ់ សៃើមបីសរៀបចាំ      ជាសេចក្តីព្រាងសោេការណ្៍

ងមី ។ បចចុបបនន អគគសេខាធ្ិការោឋ ន ក្េ វ. ានសរៀបចាំជា   

សេចក្តីព្រាងសោេការណ្៍ខណ្ន្ធាំ ។ 

 

២៣ មូេនិធ្ិ PFMRP ព្រគប់ព្រជុងសព្រជាយ GSC 
ព្ររីមាេទី៣  

ឆ្ន ាំ២០២១  

ានសរៀបចាំរាយការណ៍្េិក្ាេមែិរអាំពីការអន វរតមូេនិធ្ិ 

PFMRP ៃាំណាក្់កាេទី១ និងការឈានសៅអន វរត ៃាំណាក្់កាេ

ទី២ និងានទទួេការឯក្ភាពជាសោេការណ្៍ពី ឯក្ឧរតម

អគគបណ្ឌ ិរេភាចារយ សៅដងៃទី ១៧ ខខមីន្ធ ឆ្ន ាំ២០២២ ។ 

 

២៤ 

ការវាយរដមៃការអន វរតព្រក្បខណ្ឌ

ងវិកាទូោាំងព្របសទេ (ថ្នន ក្់ជារិ 

និងថ្នន ក្់សព្រកាមជារិ) 

GSC 
ព្ររីមាេទី២ 

ឆ្ន ាំ២០២២ 

រាយការណ៍្វាយរដមៃបឋម ព្ររូវានោក្់ឆ្ៃងក្ិចចព្របជ ាំគណ្ៈ

ក្មមការខក្ទព្រមង់ការព្រគប់ព្រគង ិរញ្ញវរថុសាធារណ្ៈ ដន ក្េ វ 

សៅដងៃទី ០១ ខខមីន្ធ ឆ្ន ាំ២០២២ ។ របក្គាំស ើញដនរាយការណ្៍ 

នឹងព្ររូវោក្់បញ្ចូេក្នុងខទនការេក្មមភាពរមួ ៃាំណាក្់កាេទី៤ ។ 

 

២៥ 
ការវាយរដមៃរៃឋាេសារសពើពនធ

សោយសព្របើព្រាេ់ព្រក្បខណ្ឌ  TADAT 
GSC 

ព្ររីមាេទី៤ 

ឆ្ន ាំ២០២១ 

ការវាយរដមៃ TADAT ព្ររូវានបញ្ចប់សោយសជាគជ័យ បន្ធេ ប់

ពីេទធទេនិងខៃឹមសាររាយការណ្៍ដនការវាយរដមៃ ព្ររូវាន

សធ្វើេ ពេភាពសោយសេខាធ្ិការោឋ ន TADAT និងគណ្ៈក្មម

ការវាយរដមៃ TADAT ។ អគ  ានសោរពរាយការណ៍្ជូន

ឯក្ឧរតមអគគបណ្ឌ ិរេភាចារយ ។ 
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២៦ 

ការសរៀបចាំសេៀវសៅងវិកាពេរៃឋ 

(Citizen Budget) និងសវទិកា

ទសពវទាយងវិកាក្មមវិធ្ីជនូ

សាធារណ្ជន របេ់ព្រក្េួងអាទិភាព

ចាំនួន ០៤ ខៃេព្រក្េួងចាំននួ ០២ 

េថ ិរក្នុងវិេ័យសេៃឋក្ិចច និងព្រក្េងួ

ចាំនួន ០២ សទៀរេថ ិរក្នុងវិេ័យ

េងគមក្ិចច 

GDB& 

GSC 

ចាប់សទតើមពី

ឆ្ន ាំ២០២២ 

សេចក្តីខណ្ន្ធាំអាំពីការសរៀបចាំសវទិកាសាធារណ្ៈ និងសេៀវសៅ

ងវិកាពេរៃឋ សៃើមបីទសពវទាយអាំពីក្ញ្ចប់ងវិកាព្របចាាំឆ្ន ាំរបេ់

ព្រក្េួង នីមួយៗ ជូនៃេ់សាធារណ្ជន និង ដៃគូរាក្់ពន័ធ 

ព្ររូវានេសព្រមចោក្់ឱ្យអន វរត សោយការសព្រជើេសរើេព្រក្េួង

ចាំនួន ៤ រួមមាន៖ (១)-ព្រក្េួងអប់រំ យ វជន និងក្ីឡា (២)-

ព្រក្េួងេងគមក្ិចច អរីរយ ទធជន និងយ វនីរិេមបោ (៣)-

ព្រក្េួងធ្នធានទឹក្ និងឧរ និយម និង (៤)-ព្រក្េងួឧេា ក្មម 

 វិទសាសាស្តេត  បសចចក្វិទសា និង នវានិវរត តាមរយៈេិខិរសេខ 

១៩៤៨ េ វ-អង ច ះដងៃទី ១៤ ខខ មីន្ធ ឆ្ន ាំ ២០២២ ។ 

 

២៧ 

ជាំរ ញព្រក្េួង-សាថ ប័នអាទិភាព

ចាំនួន ០៥-០៧ សរៀបចាំ FMM 

របេ់ព្រក្េួង-សាថ ប័នសាមី 

GSC ២០២២ 

កាេពីខខមក្រា ឆ្ន ាំ២០២២, អ.គ. .ានសរៀបចាំក្ិចចព្របជ ាំ

ជាមួយព្រក្េួង-សាថ ប័នាក្់ពន័ធ សៃើមបីសេើក្ក្មពេ់ការយេ់ៃឹង 

និងការចូេរួមសរៀបចាំ FMM ។ ក្នុងសន្ធះ ព្រក្េួង-សាថ ប័នចាំនួន 

១២ ានោក្់ខទនការេក្មមភាពសរៀបចាំ FMM តាមយនតការ 

MAP និង GDAP េព្រមាប់ឆ្ន ាំ២០២២។ 
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ឧបសម្ព័ន្ធទី២៖ តារាងអន្ុវត្តថវិកា ន្ិងសម្ិទធកម្ម របស់អងគភាពក្រកាម្ឱវាទរកសួងក្សដ្ឋកិច្ចន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ របចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
        

ល.រ. អង្គភាពក្រោមឱវាទ កសហវ. 

ថវោិឆ្ន ាំ២០២១ (គតិជាពានក់្រៀល) 
#សកមមភាព

សក្រមចបាន 

ពនិទុភាគរយ 

ររចាំឆ្ន ាំ

២០២១ 

ថវោិអនវុតត 

PFMRP 

ឧរតថមភក្លើក- 

ទកឹចតិត PFM 

ឧរតថមភក្លើកទកឹ- 

ចតិតក្រៅ PFM 
ថវោិសររុ 

1 អគគនាយកដ្ឋា នក្ោលនក្ោបាយ 506,489 495,535 - 1,002,024 19/22 93% 

2 អគគនាយកដ្ឋា នគយ និង្រដ្ឋា ករកមពុជា 32,514 - - 32,514 12/13 96% 

3 អគគនាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ 407,671 - - 407,671 21/29 97% 

4 អគគនាយកដ្ឋា នរទពយសមបតតិរដ្ា និង្ចាំណូលមិនមមនសារក្ពើពនធ 155,702 - - 155,702 6/14 92% 

5 អគគនាយកដ្ឋា នថវិោ 316,107 427,637 189,708 933,452 56/59 98% 

6 អគគនាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវតថុរដ្ាបាលថ្នន ក់ក្រោមជាតិ 262,933 328,822 - 591,755 29/40 92% 

7 អគគនាយកដ្ឋា នសហររតិរតតិោរអនតរជាតិ និង្រគរ់រគង្រាំណលុ - 155,542 - 155,542 17/17 100% 

8 អគគនាយកដ្ឋា នរតនាោរជាតិ 509,475 266,122 490,000 1,265,597 24/26 98% 

9 អគគនាយកដ្ឋា នលទធកមមសាធារណៈ 50,372 98,519 - 148,891 4/10 87% 

10 អគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន ននរកសួង្ក្សដ្ាកិចចនិង្ហិរញ្ញវតថុ 368,800 396,834 1,454,107 2,219,741 30/36 98% 

11 អោគ ធិោរដ្ឋា ន - 136,937 - 136,937 16/20 94% 

12 អគគនាយកដ្ឋា នសវនកមមនទទកនុង្ 238,067 274,233 73,520 585,820 13/16 92% 

13  វិទស្ថសាថ នក្សដ្ាកិចច និង្ហិរញ្ញវតថុ 77,722 177,593 188,210 443,525 10/13 99% 

14 រកុមោរងារ FMIS 15,869,275 1,382,884 - 17,252,159 15/21 97% 

15 រកុមររឹកានីតិកមម 42,629 550,806 - 593,435 9/9 100% 

16 និយ័តករគណក្នយយនិង្សវនកមម 13,556 35,431 264,134 313,121 6/8 88% 

17 អង្គភាពភាពជានដ្គូរវាង្រដ្ា និង្ឯកជនថ្នន ក់កណ្តត ល - 183,296 - 183,296 2/5 89% 

សររុរមួ 18,851,312 4,910,191 2,659,679 26,421,182 - - 
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ឧបសម្ព័ន្ធទី៣៖ តារាងអនុ្វត្តថវកិា ន្ិងសម្ទិធកម្ម របស់ម្ន្ទីរក្សដ្ឋកិច្ចនិ្ងហិរញ្ញវត្ថុ រាជធានី្ ក្េត្ត របចាំឆ្ន ាំ២០២១ 

        

ល.រ. អង្គភាពក្រោមឱវាទ កសហវ. 

ថវោិឆ្ន ាំ២០២១ (គតិជាពានក់្រៀល) 

#សកមមភាព

សក្រមចបាន 

ពនិទុភាគរយ 

ររចាំឆ្ន ាំ២០២១ 

ថវោិអនវុតត PFMRP 
ឧរតថមភក្លើក- 

ទកឹចតិត PFM 

ឧរតថមភក្លើកទកឹ- 

ចតិតក្រៅ PFM 
ថវោិសររុ 

១ មនទីរក្សដ្ាកិចចនិង្ហិរញ្ញវតថុក្េតតរនាទ យមានជ័យ 6,777 12,608  -  19,385  9/11 98% 

២ មនទីរក្សដ្ាកិចចនិង្ហិរញ្ញវតថុក្េតតបាត់ដ្ាំរង្ 9,887 12,608  -  22,495  7/1០ 96% 

៣ មនទីរក្សដ្ាកិចចនិង្ហិរញ្ញវតថុក្េតតកាំពង្់ចម 6,776 12,608  -  19,384  6/10 89% 

៤ មនទីរក្សដ្ាកិចចនិង្ហិរញ្ញវតថុក្េតតកាំពង្់ឆ្ន ាំង្ 11,033 12,608  -  23,641  8/10 97% 

៥ មនទីរក្សដ្ាកិចចនិង្ហិរញ្ញវតថុក្េតតកាំពង្់សព ឺ 6,777 12,608  -  19,385  10/11 89% 

៦ មនទីរក្សដ្ាកិចចនិង្ហិរញ្ញវតថុក្េតតកាំពង្់ធាំ 7,776 12,608  -  20,384  11/11 100% 

៧ មនទីរក្សដ្ាកិចចនិង្ហិរញ្ញវតថុក្េតតកាំពត 6,777 12,608  -  19,385  10/11 97% 

៨ មនទីរក្សដ្ាកិចចនិង្ហិរញ្ញវតថុក្េតតកណ្តា ល 6,777 12,608  -  19,385  10/11 89% 

៩ មនទីរក្សដ្ាកិចចនិង្ហិរញ្ញវតថុក្េតតក្ោោះកុង្ 6,776 12,608  -  19,384  9/11 85% 

១០ មនទីរក្សដ្ាកិចចនិង្ហិរញ្ញវតថុក្េតតរកក្ចោះ 7,276 12,608  -  19,884  9/10 87% 

១១ មនទីរក្សដ្ាកិចចនិង្ហិរញ្ញវតថុក្េតតមណឌ លគីរី 14,173 12,608  -  26,781  9/11 95% 

១២ មនទីរក្សដ្ាកិចចនិង្ហិរញ្ញវតថុរាជធានីភ្នាំក្ពញ 20,330 12,608  -  32,938  10/10 100% 

១៣ មនទីរក្សដ្ាកិចចនិង្ហិរញ្ញវតថុក្េតតរពោះវិហារ 6,776 12,608  -  19,384  9/11 78% 

១៤ មនទីរក្សដ្ាកិចចនិង្ហិរញ្ញវតថុក្េតតនរពមវង្ 5,162 12,608  -  17,770  11/11 100% 

១៥ មនទីរក្សដ្ាកិចចនិង្ហិរញ្ញវតថុក្េតតក្ពាធិ៍សាត់ 5,162 12,608  -  17,770  8/10 98% 

១៦ មនទីរក្សដ្ាកិចចនិង្ហិរញ្ញវតថុក្េតតរតនគីរី 6,776 12,608  -  19,384  9/11 76% 
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១៧ មនទីរក្សដ្ាកិចចនិង្ហិរញ្ញវតថុក្េតតក្សៀមរារ 6,776 12,608  -  19,384  8/11 78% 

១៨ មនទីរក្សដ្ាកិចចនិង្ហិរញ្ញវតថុក្េតតរពោះសីហនុ 18,764 12,608  -  31,372  10/10 100% 

១៩ មនទីរក្សដ្ាកិចចនិង្ហិរញ្ញវតថុក្េតតសទ ឹង្មរតង្ 6,776 12,608  -  19,384  10/11 98% 

២០ មនទីរក្សដ្ាកិចចនិង្ហិរញ្ញវតថុក្េតតសាា យក្រៀង្ 6,776 12,608  -  19,384  9/11 81% 

២១ មនទីរក្សដ្ាកិចចនិង្ហិរញ្ញវតថុក្េតតតាមកវ 12,262 12,608  -  24,870  9/10 99% 

២២ មនទីរក្សដ្ាកិចចនិង្ហិរញ្ញវតថុក្េតតឧតារមានជ័យ 6,776 12,608  -  19,384  10/11 96% 

២៣ មនទីរក្សដ្ាកិចចនិង្ហិរញ្ញវតថុក្េតតមករ 8,519 12,608  -  21,127  9/11 98% 

២៤ មនទីរក្សដ្ាកិចចនិង្ហិរញ្ញវតថុក្េតតនរ៉ៃលិន 6,776 12,608  -  19,384  11/11 100% 

២៥ មនទីរក្សដ្ាកិចចនិង្ហិរញ្ញវតថុក្េតតតបូង្ឃមុ ាំ 5,163 12,608  -  17,771  9/10 91% 

សររុរមួ              213,599  315,210  -    528,809   -  - 
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ឧបសម្ព័ន្ធទី៤៖ តារាងអនុ្វត្តថវកិា ន្ិងសម្ទិធកម្ម របស់រកសួង-ស្ថថ ប័ន្ របចាំឆ្ន ាំ២០២១ 

       

ល.រ រកសងួ្-សាថ រន័ 

ថវោិឆ្ន ាំ២០២១ (គតិជាពានក់្រៀល) 
#សកមមភាពសក្រមច

បាន 

ពនិទុភាគរយ 

ររចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
ថវោិអនវុតត 

PFMRP 

របាកឧ់រតថមភ 

ក្លើកទកឹចតិត PFM 
ថវោិសររុ 

សាថ រន័ក្សវាក្សដ្ាកចិច 

១ រដ្ាក្លខាធិោរដ្ឋា នអាោសចរណ៍សុីវិល 101,837 71,700 173,537  11/30 81% 

២ រកសួង្ឧសាហកមម វិទស្ថសាស្តសត  រក្ចចកវិទស្ថ និង្នវានុវតតន ៍ - 70,800 70,800 29/32 95% 

៣ រកសួង្មរ៉ែ និង្ថ្នមពល 65,570 70,800 136,370 37/44 95% 

៤ រកសួង្ពាណិជជកមម - 70,800 70,800 19/30 84% 

៥ រកសួង្កសិកមម រុោា ររមាញ់និង្ក្នសាទ - 69,300 69,300 18/32 79% 

៦ រកសួង្អភិ្វឌ្ឍន៍ជនរទ 55,636 70,800 126,436 15/17 94% 

៧ រកសួង្នររសណីយ៍ និង្ទរូគមនាគមន៍  70,800 70,800 22/29 94% 

៨ រកសងួ្សាធារណោរនិង្ដឹ្កជញ្ជូន 130,907 61,800 192,707 25/35 82% 

៩ រកសួង្ក្ទសចរណ៍ - 70,800 70,800 26/36 83% 

១០ រកសួង្ធនធានទឹកនងិ្ឧតុនិយម - 70,800 70,800 21/28 87% 

១១ រកសងួ្ោរងារនិង្រណតុ ោះរណ្តត លវិជាជ ជីវៈ - 70,800 70,800 20/31 82% 

សាថ រន័ក្សវាហរិញ្ញវតថុ ោររក្ទស នងិ្ក្សវាសាធារណៈ 

១ ទីសត ីោរគណៈរដ្ាមស្តនតី - 58,800 58,800 13/19 93% 

២ រកសួង្មុេងារសាធារណៈ - 72,600 72,600 28/39 94% 

៣ រកុមររឹកាអភិ្វឌ្ឍន៍កមពុជា - 70,800 70,800 29/30 98% 
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៤ រកសួង្ទាំនាក់ទាំនង្ជាមយួរដ្ាសភា រពឹទធសភា និង្អធិោរកិចច 38,564 64,800 103,364 19/22 90% 

៥ រកសួង្ោរររក្ទសនិង្សហររតិរតតិោរអនតរជាតិ 48,225 70,800 119,025 25/25 100% 

៦ រកសួង្ព័ត៌មាន - 58,800 58,800 13/21 86% 

៧ រកសួង្មទនោរ 152,812 70,800 223,612     

៨ គណៈកមមោរមូលររតកមពុជា 28,922 58,950 87,872 16/17 99% 

សាថ រន័ោរពារជាត ិសនតសិេុ នងិ្សណ្តត រធ់ាន រស់ាធារណៈ 

១ រកសួង្ោរពារជាតិ - 58,800 58,800 25/30 87% 

២ រកសួង្មហានទទ-មទនករដ្ាបាលទកូ្ៅ 11,634 70,800 82,434 23/23 100% 

៣ រកសួង្មហានទទ-សនតិសុេសង្គម 78,309 70,800 149,109 21/27 84% 

៤ រកសួង្ររិសាថ ន - 58,800 58,800 29/38 86% 

៥ រកសងួ្ក្រៀរចាំមដ្នដី្ នគររូនីយកមម និង្សាំណង្់  - 70,800 70,800 30/44 86% 

សាថ រន័សង្គមកចិច 

១ រកសួង្សុខាភិ្បាល - 70,800 70,800 19/24 92% 

២ រកសួង្អរ់រំ យុវជន និង្កីឡា - 70,800 70,800 28/39 88% 

៣ រកសងួ្វរបធម៌ និង្វិចិរតសិលបៈ - 70,800 70,800 25/31 91% 

៤ រកសួង្សង្គមកិចច អតីតយុទធជន និង្យុវនីតិសមបទា - 52,800 52,800 30/35 89% 

៥ រកសួង្ធមមោរ និង្សាសនា - 46,800 46,800 26/28 95% 

៦ រកសួង្កិចចោរនារី - 58,800 58,800 23/27 96% 

សាថ រន័កាំពលូ នងិ្ឯករាជយ 

១ រកសួង្រពោះររមរាជវា ាំង្ - 58,800 58,800 12/20 91% 

២ អគគក្លខាធិោរដ្ឋា នរកុមររឹកាធមមនុញ្ញ - 34,800 34,800 12/14 93% 
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៣ អគគក្លខាធិោរដ្ឋា នរពឹទធសភា - 40,800 40,800 7/12 87% 

៤ អគគក្លខាធិោរដ្ឋា នរដ្ាសភា - 46,800 46,800     

៥ អគគក្លខាធិោរដ្ឋា នសាលាឧទធរណ៍ - 37,300 37,300 13/15 96% 

៦ អគគក្លខាធិោរដ្ឋា នននឧតតមរកុមររឹកាអង្គក្ៅរកម 30,081 40,800 70,881 15/17 100% 

៧ គណៈកមាម ធិោរជាតិក្រៀរចាំោរក្បាោះក្ឆ្ន ត - 46,800 46,800 23/33 88% 

៨ អាជាា ធរសវនកមមជាតិ - 70,800 70,800 19/25 86% 

៩ អង្គភាពររឆ្ាំង្អាំក្ពើពុករលួយ - 64,800 64,800 13/17 90% 

១០ អគគក្លខាធិោរដ្ឋា នតុលាោរកាំពូល - 34,800 34,800 8/15 98% 

១១ រកសួង្យុតតិធម៌ 304,332 52,800 357,132 17/31 78% 

សររុរមួ     1,046,829              2,525,650  3,572,479    - 
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1 សគ៖ សូចនាករគោលបំណង 

2 គោលគៅកំណត់កនងុយុទ្ធសាស្រសត គកៀរគរចណូំល ២០១៩-២០២៣ ។ គោលគៅសចូនាករគនេះអាចនឹងប្របរបួលគោយផលប េះពាល់បណ្តត មកពកីាររីករាលោលននជំងឺកូវដី-១៩ ។ 

3 សច៖ សចូនាករចគកោ មសកមមភាព 

គោលបណំង/ចគកោ ម

សកមមភាព 

អងគភាព 

អនវុតត 

សចូនាករសមទិ្ធកមម

គន្េឹះ 

លទ្ធផលគោល 

(Baseline) 

 វធី សីាស្រសតសសប់្វង 

(Measuring Method) 

គោលគៅសចូនាករសមទិ្ធកមម

ឆ្ន ំ ២០២១ 
លទ្ធផលសគរមចបានឆ្ន ំ២០១ 

ភសតុតាង/ 

ឯកសារអណំេះអណំ្តង 
ពណ ៌

ផែែកទី/ខ ឿន្ទី ១ ៖ ការបន្តពង្រឹរភាពខ ឿទុកចិត្តនន្ថវិកា 

លទ្ធផលននការអនុវតតថវធកា (ចំណូល-ចណំ្តយ) របចំរតមីាស និងរបចំឆ្ន ំមានភាពរលនូ និងអាចបា នរ់បមាណបានសថតិគៅកនងុរងវង់ +/-៥%ននចាប់ថវធកា និង គ្្ើយតបបានតាមសភាពការណ ៍

១១. បនតពរងងឹការរគប-់

រគងចណូំលនងិការអនវុតត

ប្ផនការរបមលូចណូំល 

កសហវ. 

រកសងួ-សាថ បន័ 

សគ1 ១.  

ភាគរយននការអនវុតត

ចណូំលថវធកាគីៀប

នងឹចាបថ់វធកា 

គៅឆ្ន ំ២០១៩ ចណូំល

ចរនត សគរមចបាន ១៣០,៥ 

% គីៀបនងឹចាបថ់វធកា 

ចណូំលថវធកាសរបុ  (ថ្នន ក់

ជាត ិ+ថ្នន កគ់រកាមជាត ិរតមឹ

ករមតិរដឋបាលរាជធាន-ីគេតត) 

/ គីៀបនងឹចាបថ់វធកា 

ការអនវុតតចណូំលចរនដ

សគរមចបានកនងុរងវង ់+/-

៥% គីៀបនងឹចាបថ់វធកាជា

គរៀងរាលឆ់្ន  ំ

របមលូចណូំលថវធការដឋឆ្ន ំ២០២១ (ថ្នន កជ់ាត+ិថ្នន ក់

គរកាមជាតកិរមតិរដឋបាលរាជធាន ីគេតត) សគរមចបាន 

១០៤,៤៩% (២២ ១៥៥ ប ៊ីលានគរៀល) ។ 

របាយការណច៍ណូំលព ី 

អ.រ.ជ, អ.ព.ដ, អ.គ.រ 

នងិ អ.ទ្.ជ 

 

សគ ២.  

កគំណើនចណូំលចរនត

គីៀបនងឹផ.ស.ស. 

គៅឆ្ន ំ២០១៩ ចណូំល 

ចរនដគកើន ៣,០១ ពនិទ ុ

ភាគរយ នន ផ.ស.ស. 

ជាមីយម ឆ្ន ំ២០១៤-

២០១៨ 

(ចណូំលចរនតឆ្ន ំ N/ផ.ស.ស. 

ឆ្ន ំ N) - (ចណូំលចរនតឆ្ន ំ 

N-1/ផ.ស.ស ឆ្ន ំ N-1)  

(សសប់្វងជាមីយមឆ្ន ំ

២០១៩-២០២៣) 

យ ងតចិ ០,៣ ពនិទភុាគរយ

នន ផ.ស.ស2  

កគំណើនចណូំលចរនតគីៀបនងឹផ.ស.ស. សគរមចបាន   

-២,៦៨ ពនិទភុាគរយ ។ 

របាយការណច៍ណូំលព ីអ

.រ.ជ នងិ  

ផ.ស.ស  ព ីអ.គ.ប 

 

 

 

១១.១. អនុវតតគោល-

នគយបាយ និងប្កទ្រមង់ 

រដឋបាលគយ និងពនធោរ 

 

 

អ.ព.ដ 

 

សច3 ១.  

ភាគរយននអនកជាប់

ពនធបង់របាក់ពនធ

ទាន់គពលគវលា 

គៅឆ្ន ំ ២០១៨ អនកជាប់

ពនធ ៧០% បានបងរ់បាក់

ពនធទានគ់ពលគវលា 

 

(ចនំនួអនកជាប់ពនធបង់

ពនធទានគ់ពលគវលា/ចនំនួ

អនកជាប់ពនធបងព់នធ

សរុប)* ១០០ 

អនកជាប់ពនធ ៧៦% បានបង់

ពនធទានគ់ពលគវលា 

 

ភាគរយននអនកជាប់ពនធ បង់របាក់ពនធទានគ់ពលគវលា

របចំឆ្ន ំ២០២១ សគរមចបានជារួមរបមាណ ៧៨% ។ 

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

របស់ អ.ព.ដ  

 

សច ២. 

ភាគរយននការអនុវតត

ប្ផនការសវនកមម 

កនងុឆ្ន ំ២០១៨ សហរោស 

៥០% រតូវបានគីវើសវនកមម

គីៀបនឹងប្ផនការសវនកមម 

(ចនំនួសវនកមម/ប្ផនការ

សវនកមម)*១០០ 

ភាគរយននការអនុវតតប្ផនការ

សវនកមមមានការគកើនគ ើង 

៥% គរៀងរាលឆ់្ន ំ 

ការអនុវតតប្ផនការសវនកមមជារួមសគរមចបានរបមាណ 

៧៨.១៦% (អនុវតតបាន ៦ ៥៣៥ សហរោស គីៀប

នឹង ប្ផនការចនំនួ ៨ ៣៦១ សហរោស) ។ 

របាយការណ ៍

វឌ្ឍនភាពរបស់  

អ.ព.ដ 

 

សច ៣.  

បំណលុពនធរតវូបាន

កាត់បនថយជាភាគរយ 

សនមតថ់្នបំណលុពនធ

មានចនំនួ ៥០% ជា

បំណលុប្ដលអាច

របមូលបាន 

(បំណលុពនធសរុបឆ្ន ំ N - 

បំណលុពនធសរុបឆ្ន ំ N-1)/ 

(បំណលុពនធប្ដលអាច

របមូលបាន N-1)*100 

យ ងគោចណ្តស់ ៥% នន

បំណលុពនធប្ដលអាចរបមូល

បាននឹងរតូវកាត់បនថយ 

- បំណលុពនធប្ដលអាចរបមូលបានកនងុឆ្ន ំ២០២០ 

មានចនំនួ ៦ ៣១០ ០៣៩ ០៦៥ ១៤៨ គរៀល 

- ការរបមូលបំណលុពនធកនងុឆ្ន ំ២០២១សគរមចបាន

ចនំនួ ១ ០៨៧ ០៥៧ ៦៩៣ ៧៣៦ គរៀល គសម ើនឹង

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

របស់ អ.ព.ដ 
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របមាណ ១៧.២៣% ននបំណលុពនធប្ដលអាច

របមូលបានកនងុឆ្ន ំ២០២០ 

សច ៤.  

ចនំនួបណត ឹងតស៉ា នន

ករណីកំណតព់នធ

គ ើងវធញរតូវបាន

គោេះរសាយ 

ឆ្ន ំ ២០១៩ ៖ ៥០% 

ននបណដ ឹងតស៉ា ននករណី

កំណតព់នធគ ើងវធញរតូវ

បានគោេះរសាយ 

(ចនំនួបណដ ឹងតស៉ា ប្ដល

បានគោេះរសាយសរុបឆ្ន ំ 

N/ចនំួនបណដ ឹងតស៉ាសរុប

ឆ្ន ំ N)*100 

ការគោេះរសាយបណត ឹងតស៉ា

គលើករណីកំណត់ពនធគ ើងវធញ

មានការគកើនគ ើង ៥% ជា

គរៀងរាលឆ់្ន ំ 

បណត ឹងតស៉ា ននករណីកំណតព់នធគ ើងវធញចនំនួ១ ៨៥២

ករណីរតូវបានគោេះរសាយប្ដលគសម ើនឹងរបមាណ៧៩.៧៩%

គីៀបនឹងបណត ឹងតស៉ាសរុបចនំនួ ២៣២១ ករណ ី។ 

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

របស់ អ.ព.ដ 

 

អ.គ.រ 

រកសួង សាថ ប័ន 

 

សច ៥. 

ចនំនួសមាជិករកុម

ីុរជនលអបំផតុ រតូវ

បានបគងោើន  

ឆ្ន ំ២០២០ មានចនំនួ 

៤០ ីុរជនលអបំផតុ 

ចនំនួវធញ្ញា បនបរតទ្ទួ្ល

សាគ លស់មាជិកថម ី

ចនំនួីុរជនលអបំផតុរតវូបាន

បគងោើនយ ងតិច ៥ កនងុមួយឆ្ន ំ 

បានបប្នថមចនំនួសមាជិកីុរជនលអបំផតុចនំនួ ៣ កនងុ

រតមីាសទ្ី២ ។ 

 វធញ្ញា បនបរតទ្ទួ្លសាគ ល់

សមាជិករកុមីុរជនលអ

បំផតុ 

 

សច ៦.  

ចនំនួការោក់ឱ្យ

អនវុតតរបព័នធបញ្ជរ

ប្តមួយជាត ិ

រកសួង សាថ ប័នចនំនួ ៥ 

ចូលរួមអនវុតតរបពន័ធ

បញ្ជរប្តមួយជាតិ 

ដំណ្តក់កាលទ្ ី២ 

គសចកតីជនូដំណឹងោក់ឱ្យ 

អនវុតតរបពន័ធបញ្ជរប្តមួយ

ជាតិរបស់រកសួង សាថ ប័ន 

រកសួងកសិកមម រុកាា របមាញ ់

និងគនសាទ្ រតូវបានោក ់

អនុវតតរបពន័ធបញ្ជរប្តមួយជាត ិ

ដំណ្តក់កាលទ្ី ២ 

រកសួងកសិកមម រុកាា របមាញ ់និងគនសាទ្បានចលូរួម

អនវុតតរបពន័ធបញ្ចរប្តមួយជាតិ ។ 

គសចកតីជនូដំណឹងោក់ឱ្យ

អនវុតតរបពន័ធបញ្ជរប្ត

មួយជាតិរបស់រកសួង 

សាថ ប័ន 

 

សច ៧.  

ភាគរយននការអនុវតត 

Post -Clearance 

Audit (PCA) 

គីៀបនឹងប្ផនការ 

ការអនុវតតឆ្ន ំ២០២០ 

សគរមចបាន ៧០% 

គីៀបនឹងប្ផនការ 

(ចនំនួរកុមហ នុរងសវន-

កមម /ចនំនួរកុមហ នុសរុប

កនងុប្ផនការចុេះសវនកមម)* 

១០០ 

ការអនុវតតសវនកមមគយ

សគរមចបានយ ងតិច ៩៥% 

គីៀបនឹងប្ផនការ 

គិតរតឹមរតមីាសទ្៤ី ឆ្ន ំ២០២១ បានគីវើសវនកមមគរកាយ

គពលបគញ្ចញទ្នំញិពីគយសរុប១៦រកុមហ នុគសម ើនឹង

២.៧%ននប្ផនការរបចំឆ្ន ំ (៥៧៦រកុមហ នុ) ។ 

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

របស់ អ.គ.រ 

 

អ.គ.រ 

អ.ព.ដ 

សច ៨. 

សនាធ នកមមរបព័នធ

ពនធោរ និងរបពន័ធ

អាសុីគូោ 

រកុមការករបគចចកគទ្ស

នន  អគគនាយកោឋ ន

ទាងំ ០២ បាននិង

កំពុងសិកា  

របាយការណស៍ត ីពសីនាធ ន

កមមរបព័នធពនធោរ និង

របព័នធអាសុីគូោ 

សនាធ នកមមរបពន័ធពនធោរ និង

របព័នធអាសុីគូោ រតូវបាន

ោក់ឱ្យអនុវតតជាផ្ូវការ 

- បានគីវើវធសិដឋកមមរបពន័ធអាសុីគូោគៅជនំានថ់មី៤.៣.៣ 

និងបានោកឱ់្យអនុវតតកាលពបី្េមិថនុា ឆ្ន ំ២០២១ ។ 

- ការគីវើសនាធ នកមមរបពន័ធសវយ័របវតតិកមមទិ្ននន័យ រសង

អគគនាយកោឋ នពនធោរ និង អគគនាយកោឋ នគយ និង

រោឋ ករកមពុជា រតូវបានរបកាសោក់ឱ្យគរបើរបាស់គៅ

នថៃទ្១ី៨ ប្េមករា ឆ្ន ំ២០២១ ប្ដលអនញុ្ញា តឱ្យអគគ-

នាយកោឋ នទាងំពីរផតល់ជនូោន គៅវធញគៅមកនវូពត័ម៌ាន 

និងទិ្នននយ័ប្ដលអាចបគរមើឱ្យការសិកាវធភាគគលើក

 វធធានការពរងឹងការរគប់រគង និងបគងោើនការរបមូល

ចំណូលពនធោរ និងចំណូលពនធគយ ។ 

របាយការណស៍ត ីពសីនាធ នកមម

របព័នធពនធោរ និងរបពន័ធ

អាសុីគូោ 
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១១.២. អនុវតតគោល-

នគយបាយ និងប្កទ្រមង់

រដឋបាលចំណូលមិន

ប្មនពនធ 

អ.គ.រ 

អ.ឧ.ហ 

អ.ទ្.ច 

រកសួង សាថ ប័ន 

សច ៩.   

ភាគរយននការកាត់

បនថយបំណលុមិន-

ប្មនសារគពើពនធ 

- ២០១៩ បំណលុមិន-

ប្មនសារគពើពនធគសម ើ

នឹង ៣០ % នន

ចំណូលសរុបគៅឆ្ន ំ 

២០១៩ 

- បំណលុមិនប្មន 

សារគពើពនធថយចុេះ 

១៦% គីៀបនឹង

បំណលុសរុបឆ្ន ំ២០១៨ 

(បំណលុមិនប្មនពនធ

សរុបឆ្ន ំ N - បំណលុ 

មិនប្មនពនធសរុបឆ្ន ំ N-

1) / បំណលុពនធសរុបឆ្ន ំ 

N-1 

គៅឆ្ន ំ២០២១បំណលុមិន

ប្មនសារគពើពនធថយចុេះ 

១០% គីៀបនឹងបំណលុ

សរុបឆ្ន ំ២០២០ 

បានគរៀបចតំារាងបំណលុមិនប្មនសារគពើពនធរួចរាល់ ។  

(ពុទំាន់ទ្ទួ្លបានពត័ម៌ានគពញគលញ) 

របាយការណ ៍

វឌ្ឍនភាពរបស់អគគ-

នាយកោឋ នរទ្ពយសមបតតិ

រដឋនិងចំណូលមិនប្មន

សារគពើពនធ 

 

សច  ១០.  

ចនំនួរកសួង-សាថ ប័ន 

និងរដឋបាលថ្នន ក់-

គរកាមជាតគិរបើរបាស់

របព័នធ NRMIS នងិ  

E-payment 

- ចនំួន ៣ រកសួង សាថ -ប័ន 

បានអនុវតត E-Payment 

ឆ្ន ំ២០២០  

- ចនំនួ ២៣ រកសួង  

សាថ ប័ន និងមនទីរ

ជនំាញចនំនួ ១៨ 

បានអនវុតត NRMIS 

របព័នធ NRMIS រតូវបាន

ោក់ឱ្យគរបើរបាស់ដល ់

អងគភាពរបមូលចណូំល

គៅរដឋបាល រាធានគីេតត 

គដើមបីកត់រតារួមនឹងការពរងីក

 វធសាលភាពគរបើរបាស់ E-

Payment ដល់រកសួង  

សាថ ប័ន បប្នថមគទ្ៀត 

- របព័នធ NRMIS រតូវបានោក់

ឱ្យអនុវតតគៅរគប់អងគភាព

របមូលចំណូលគៅរដឋបាល

ថ្នន ក់ជាត ិ

- ោក់ឱ្យសាកលបងរបពន័ធ

NRMIS គៅសាលារាជធានី

ភនំគពញ 

- របព័នធ NRMIS រតូវបានោក់

ឱ្យអនុវតតជាផ្ូវការគៅសាលា

រាជធាន ីគេតតទាងំ ២៥  

- ការបង់ចំណូលតាម E-Payment 

ដល់ ១០ រកសួង-សាថ ប័ន 

បប្នថម 

១. របពន័ធ NRMIS ៖ 

-បានគរៀបចវំគគបណតុ េះបណ្តត លសរមាប់រដឋបាលរាជធានី

ភនំគពញគៅនថៃទ្២ី៣ ប្េសោី ឆ្ន ំ២០២១ នងិរដឋបាលគេតត 

ទាងំ២៤ គៅនថៃទ្២ី២ ប្េតលុា ឆ្ន ំ២០២១ 

-បានគរៀបចំសកិាា សាលាផសពវផាយរបពន័ធ NRMISដំណ្តក់-

កាលទ្២ី ជោំនទ្១ី គៅនថៃទ្២ី៦ ប្េ វធចិកិា ឆ្ន ំ២០២១ 

-បានគចញសារាចរគលេ០០៧ សហវ ចុេះនថៃទ្២ី៧ ប្េសោី 

ឆ្ន ំ២០២១ សតពីីការោក់ឱ្យគរបើរបាស់របពន័ធ NRMIS 

ដំណ្តក់កាលទ្២ី ជោំនទ្ី១ ដល់រដឋបាលរាជ-ធានី គេតត 

២. E-Payment ៖ 

-បានគរៀបចសំកិាា សាលាផសពវផាយ សត ីពកីារោក់ឱ្យគរបើ-

របាស់របពន័ធទ្ទូាតគ់អ ិចរតនូិកសរមាប់ការបង់ចំណូល

មិនប្មនសារគពើពនធ (E-Payment) ជោំនទ្២ី គៅនថៃទ្ី

៣០ ប្េីន ូឆ្ន ំ២០២១ 

-បានគចញសារាចរគលេ០០៨ សហវ ចុេះនថៃទ្២ី៧ ប្េសោី 

ឆ្ន ំ២០២១ សត ីពកីារោក់ឱ្យអនុវតត E-Payment ជំោនទ្២ី 

របាយការណ ៍

វឌ្ឍនភាពរបស់អគគ-

នាយកោឋ នរទ្ពយសមបតតិ

រដឋនិងចំណូលមិនប្មន

សារគពើពនធ 

 

សច ១១.  

ការគរៀបចំបទ្ោឋ ន

គតិយតុត ិសរមាប់

របមូលចំណូលមិន

ប្មនសារគពើពនធ 

- អនុរកឹតយគលេ ៧២ អនរក

.បក ចុេះនថៃទ្ី ០៧ ប្េ

មិថនុា ឆ្ន ំ២០២០ 

២០១៨ សត ីពកីាររគប់រគង

ចំណូលមិនប្មនសារគពើពនធ 

ចាប់ អនុរកឹតយ  និង

របកាស រតូវបានអនុម័ត 

និងោក់ឱ្យអនុវតត 

- ចាប់សត ីពកីាររគប់រគង

ចំណូលមិនប្មនសារគពើពនធ

រតូវបានោក់ជនូទ្សីតកីារ- 

គណៈរដឋមស្រនត ី

-គសចកតីរពាងចាប់គនេះបានោក់្្ងកិចចរបជុនំានថៃទ្ី ១៦ 

ប្េវធចិកិា ឆ្ន ំ២០២១ ជាមួយអនតររកសងួ សាថ ប័ន (ចនំនួ

៣៥) គោយមានការចលូរួមពីនដគូអភវិឌ្ឍន៍(ចនំនួ០៥) 

និងតណំ្តងសងគមសុីវធល កនងុការពិគរោេះគយបល់ និង

របមូលធាតុចលូបប្នថម ។ 

- ចាប់សត ីពកីាររគប់រគង

ចំណូលមិនប្មន

សារគពើពនធ 
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- ចាប់សត ីពកីាររគប់រគង

ប្លបងពាណិជជកមមរតូវ

បានអនុម័ត និងរបកាស

ោក់ឱ្យអនវុតតឆ្ន ំ២០២១ 

(អនុម័ត ២៦ តលុា

២០២០) 

- ឯកសារគោល 

(Blueprint)សត ីពីការប្ក-

ទ្រមង់ការរគប់រគងចំណូល

មិនប្មនសារគពើពនធ ោក់ជនូ

ថ្នន ក់ដឹកនំា.កសហវ. 

- អនុរកឹតយចនំនួ ១ និង

របកាសចនំនួ ១ រតូវបានអនុ

ម័ត រសបតាមការប្ណនំា

គោយចាប់សត ីពកីាររគប់រគង

ប្លបងពាណិជជកមម 

២.បចចបុបននៈបាននងិកំពុងរបជុំពនិតិយពភិាកាគលើជពំូក

ទី្១០ (សត ពីីគទាសបបញ្ញា តតិ) ជាមួយរកសួងយុតតិី ម៌ និង

អងគភាពរបឆំ្ងអគំពើពុករលួយ។  

៣.ដគំណើរការបនតៈបនាទ ប់ពីកចិចរបជុខំាងគលើខាងគលើផតល់

ធាតចុលូចប់សពវរគប់ នឹងបនតោក់ចលូគណៈកមាម ីិ-

ការគោលនគយបាយគសដឋកិចច និងហិរញ្ាវតថុ។  

៤.ជោំនបនាទ បៈ់ នងឹោក់ជនូទ្សីត ីការគណៈរដឋមស្រនត ី

(គយងលិេិតគលេ៨៤៨៦.សហវ.អទ្ច. ចុេះនថៃទ្ី ១៤ 

តលុា ២០២១) 

-រកុមការករ.អទ្ច.បានពនិតិយឯកសារគោល (Blueprint) 

សត ីពកីារប្កទ្រមងក់ាររគប់រគងចំណូលមិនប្មនសារគពើពនធ  

គោយសរមួលេឹ្មសារពីភាសាអងគ់គស្គៅប្េមរឱ្យរតឹមរតូវ

តាម ពាកយគពចន៍, អការាវរុីទ្ធ និងទិ្ដឋភាពបគចចកគទ្ស

រួចរាលក់រមិត.អទ្ច.។ គហើយកិចចការករគនេះនងឹបនតោក់

ជនូរកុមការករករមិតអនតរអគគនាយកោឋ នកសហវ. បាន

ពិនតិយប្កសរមួលចុងគរកាយនាប្េកុមភៈ ឆ្ន ំ២០២២។ 

- ឯកសារគោល 

(Blueprint + Action 

plan) 

- អនុរកឹតយ និងរបកាស 

 

១១.៣. ជំរុញការតាម-

ោនការអនវុតតយុទ្ធ- 

សាស្រសត គកៀរគរចំណូល 

និងប្កលមអគោល-

នគយបាយសារគពើពនធ 

អ.គ.ប 

អ.ព.ដ 

ក.ន 

រកសួង សាថ ប័ន 

សច  ១២.  

ភាគរយសគរមច

បានននការអនុវតត

សកមមភាព ប្កទ្រមង់

គៅកនងុយុទ្ធសាស្រសត

គកៀរគរចំណូល 

៧០% ននសកមមភាពប្ដល

បានោក់គចញគៅកនងុ 

RMS ២០១៩-២០២៣ 

សគរមចបានតាម

ប្ផនការ 

ចនំនួសកមមភាពប្កទ្រមង់

ប្ដលសគរមចបានកនងុឆ្ន ំ  

N-1 /ចនំនួសកមមភាព 

ប្កទ្រមង់សរុបគៅកនងុ 

RMS សរមាប់ឆ្ន ំ N-1 

យ ងគោចណ្តស់ ៨០% នន

សកមមភាពប្កទ្រមងប់្ដល

បានោក់គចញ សគរមចបាន

តាមប្ផនការ  

- របាយការណ៍រតតួពនិតិយការអនុវតតយុទ្ធសាស្រសត គកៀរគរ

ចំណូលរបចំឆ្ន ំ២០២០និង្មាសទ្១ីឆ្ន ំ២០២១រតវូ

បានគរៀបចំ ។ 

(ពុទំាន់ទ្ទួ្លបានពត័ម៌ានគពញគលញ) 

របាយការណ៍របចំ

្មាស របចំឆ្ន ំ ពាក់ 

កណ្តត ល អាណតតិ និង

បញ្ចប់អាណតត ិននការ 

អនវុតត RMS 

 

សច  ១៣.  

បទ្ោឋ នគតយិតុត

ពាក់ពន័ធគោល-

នគយបាយសារគពើ-

ពនធ រតវូបានគរៀបចំ 

និងពនិតិយគ ើងវធញ 

មានចាប់ និងលិេិត

បទ្ោឋ នគតយិតុត

សរមាប់អនុវតត ប បុ្នត

មិនទាន់រគប់រជុង-

គរជាយ 

ចាប់ និងលិេិតបទ្ោឋ ន

គតិយតុត រតូវបានអនុម័ត 

- គសចកដីរពាងចាប់សដ ីពីអាករ

ពិគសសរតូវបានគរៀបចំរតឹម

ករមិតរកុមការករ  

- គសចកតីរពាងរកបេណឌ

គោលនគយបាយសរមាប់

គរតៀមលកាណៈអនុវតតពនធ

គលើរបាក់ចំណូលរូបវនត-

បុគគល រតវូបានគរៀបចំ នងិ

ោក់ជនូថ្នន ក់ដឹកនំា  

មិនមានរាយការណ ៍ ចាប់ និងលិេិតបទ្ោឋ ន

គតិយតុត 
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កសហវ ពនិតិយ និង

សគរមច 

១២. ពរងងឹការអនវុតត

ថវធកា នងិពរងងឹ     

ការអនវុតតប្ផនការ

ចណំ្តយ 

អ.ថ 

អ.រ.ជ 

រកសងួ សាថ បន័ 

សគ ៣.  

ភាគរយននការអន-ុ

វតតចណំ្តយគីៀបនងឹ

ចាបថ់វធការបចំឆ្ន ំ  

គៅឆ្ន ំ ២០១៩ 

ចណំ្តយថវធកាអនវុតត

បាន ៩៩,៥%គីៀបនងឹ

ចាបថ់វធកា 

ការអនវុតតចណំ្តយសរបុ

ឆ្ន ំ N/ចាបថ់វធកាឆ្ន ំ N 

ការចណំ្តយថវធកាសរបុរបចំ

ឆ្ន ំសគរមចបានកនងុរងវង ់+/-

៥% គីៀបនងឹចាបថ់វធកា 

ការចណំ្តយថវធកាសរបុរបចំឆ្ន ំសគរមចបាន 

៩៥,៣៦% ។ 

របាយការណច៍ណំ្តយ

ថវធការដឋព ីអ.រ.ជ 

 

១២.១. គរៀបចំកមមវធីី

ចំណ្តយរសបតាម

ប្ផនការរបតិបតតិរបចំឆ្ន ំ  

រកសួង សាថ ប័ន សច  ១៤.  

ភាគរយននការអនុ-

វតតចំណ្តយគីៀប

នឹងចាប់របចំរតី-

មាស  

 

គៅឆ្ន ំ២០១៩  

ត.ម ១=១៦,២២% 

ត.ម ២=៣៥,៥៧% 

ត.ម ៣ =៥៩,៣៤% 

ត.ម ៤=៩៩,០៥% 

តួគលេអនុវតតចណំ្តយ

ថវធកា (បូកគយងរបចំ 

រតមីាស) គីៀបនឹងចាប់

ថវធកា  

ថវធកាជាតអិនុវតតរបចំរតី

មាសគីៀបនឹងចាប់ថវធកា៖ 

ត.ម ១=២០% 

ត.ម ២=៤៥% 

ត.ម ៣ =៧០% 

ត.ម ៤=៩៦% 

ថវធកាជាតអិនុវតតរបចំរតមីាសគីៀបនឹងចាប់ថវធកា៖ 

ត.ម ១=១៩,៩៨%% 

ត.ម ២=៣៩,១០% 

ត.ម ៣ =៦៤,០៧% 

ត.ម ៤=៩៥,៣៦% 

របាយការណ៍អនវុតត

ថវធកាពី អ.រ.ជ និង

រកសួង-សាថ ប័ន 

 

១២.២. រគប់រគងសាច់

របាក់របកបគោយ

របសិទ្ធភាព 

អ.រ.ជ សច  ១៥.  

ភាគរយការអនុវតត

ចំណូល ចណំ្តយ 

ជាក់ប្សតងគីៀបនឹង

ការពាកររបចំរតមីាស 

សនមតថ់្ន រតនាោរជាតិ

ពាករសាច់របាក់ សថ តិ

គៅកនងុរងវង់ +/-៥% 

គីៀបនឹងការអនុវតត

ជាក់ប្សដង 

មីយមភាគរំហូរសាច់

របាក់របចំរតមីាស = 

 លហំូរសាច់របាក់ជាក់

ប្សតង/ការពាករសាច់

របាក់ 

លទ្ធផលសថតិកនងុចគន្ាេះ +/-

៥% 

សគរមចបាន១០០% 

(ពុទំាន់ទ្ទួ្លបានពត័ម៌ានគពញគលញ) 

របាយការណ៍រគប់រគង

សាច់របាក់ពី អ.រ.ជ 

 

១៣. ប្កលមអដគំណើការ

ននការអនវុតតថវធកា 

អ.ល.សា 

អ.រ.ជ 

អ.ថ 

មនទរី សហវ 

រកសងួ សាថ បន័ 

សគ ៤.  

ភាគរយននប្ផនការ

លទ្ធកមមរតវូបានអនុ

មត័មនុនថៃទ្៣ី១ ប្េ

ីន ូមនុឆ្ន ំអនវុតត

ថវធកា 

គៅឆ្ន ំ២០១៩ ប្ផនការ

លទ្ធកមម អនមុត័មនុនថៃ

ទី្៣១ ប្េីន ូមនុឆ្ន ំអនវុតត

ថវធកាមានចនំនួ ៦៥%  

(ចនំនួប្ផនការលទ្ធកមម 

អនមុត័/ចនំនួប្ផនការ 

លទ្ធកមមសរបុរបចំឆ្ន ំ)* 

១០០ 

 

៩០% ប្ផនការលទ្ធកមមរបចំ

ឆ្ន ំរតវូបានអនមុត័ឱ្យបានមនុ

នថៃទ្៣ី១ ប្េីន ូមនុឆ្ន ំអនវុតត

ថវធកា 

 

គតិរតមឹនថៃទី្ ៣១ ប្េីន ូ ឆ្ន ំ២០២១សាថ បន័អនវុតតលទ្ធ-

កមម/អងគភាពថវធកា ប្ដលបានគផញើគសចកតរីពាងប្ផនការ

លទ្ធកមមរបចំឆ្ន ំ២០២២មក កសហវ នងិរតវូបានអនវុតតព ី

កសហវ មានដចូខាងគរកាម៖ 

- រកសងួសាថ បន័ បានគផញើមកសរបុចនំនួ ៥៣ សាថ បន័ 

(៩៨.១៥%) នងិបានអនវុតតរចួរាលច់នំនួ ៤៩ សាថ បន័ 

(៩២.45%) 

- សហរោសសាធារណៈនងិរគេឹះសាថ នសាធារណៈរដឋបាល 

បានគផញើមកសរបុចនំនួ៣៨សាថ បន័(៩៤.៨៧%) នងិបាន

អនវុតតរចួរាលច់នំនួ២៥សាថ បន័(១០០%) នងិបានអនវុតត

រចួរាល់ច់នំនួ២៥សាថ បន័(១០០%) 

របាយការណវ៍ឌ្ឍនភាពនន

ការអនមុត័ប្ផនការលទ្ធកមម

របចំឆ្ន ំរបស ់កសហវ  
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4 របាយការណស៍ថតិលិទ្ធកមមសាធារណៈ 

- អងគភាពថវធកា បានគផញើមកសរបុចនំនួ ៦១៨ អងគភាព

(៩៦.១១%) នងិបានអនមុត័រចួរាលច់នំនួ៥៩៣សាថ បន័  

(៩៥.៩៥%) ។ 

សគ ៥.  

ភាគរយននអងគភាព

ថវធការបសរ់កសងួ 

សាថ បន័ផតលរ់បាយ-

ការណអ៍នវុតតកចិច-

លទ្ធកមម 

ឆ្ន ំ២០១៩ ៖ ៤៦% 

អងគភាពថវធកា (២៩៤ នន

អងគភាពថវធកាចនំនួ ៦៣៩) 

បានផតលរ់បាយការណ៍

អនវុតតកចិចលទ្ធកមមមក 

កសហវ4  

ចនំនួអងគភាពថវធកាផតល់

របាយការណក៍ចិចលទ្ធកមម

ទានគ់ពលគវលា/ចនំនួ 

អងគភាពថវធកាទាងំអស ់

យ ងតចិ ៦០% ននអងគភាព

ថវធកាផតលរ់បាយការណ៍  

កចិចលទ្ធកមមទានគ់ពលគវលា 

មក កសហវ 

កនងុឆ្ន ំ២០២០ អងគភាពថវធកាបានគផញើរបាយការណ៍កចិចលទ្ធ

កមមទានគ់ពលគវលា មក កសហវ មានសរបុចនំនួ ៣៩១

អងគភាព គសម ើនងឹ ៦១,១៨ភាគរយ ។  

របាយការណស៍ថតិ ិ

លទ្ធកមមសាធារណៈ 

 

សគ ៦. 

ការគបាេះជោំនគៅ

បគងោើនករមតិទ្កឹរបាក់

សទិ្ធសិគរមចកចិចលទ្ធ

កមមសាធារណៈ 

របសស់ាថ បន័អនវុតត

លទ្ធកមម 

គៅឆ្ន ំ២០១៩ ជោំនទី្

១ រតវូបានោកឱ់្យ អនុ

វតតគោយបានបគងោើន

ករមតិទ្កឹរបាកស់ទិ្ធិ

សគរមចកចិចលទ្ធកមម   

សាធារណៈ របសស់ាថ ប-័

នអនវុតតលទ្ធកមម 

ការគរបៀបគីៀបការបគងោើន

ករមតិទ្កឹរបាកស់ទិ្ធិ

សគរមចកចិចលទ្ធកមម    

សាធារណៈ 

(procurement 

threshold) 

ការបនតអនវុតតជោំនទី្១ នន

ការបគងោើនករមតិទ្កឹរបាក់

សទិ្ធសិគរមចកចិចលទ្ធកមមសា

ធារណៈ 

 

 

បានអនវុតតជោំនទី្១ ននការបគងោើនករមតិទ្កឹរបាក់

សទិ្ធសិគរមចកចិចលទ្ធកមមសាធារណៈ ។ ជោំនទី្២ 

នងឹចបគ់ផតើមគៅឆ្ន ំ២០២២ ។ 

 

របកាសសតពីបីគងោើនករមតិ

ទ្កឹរបាកស់ទិ្ធសិគរមចកចិច

លទ្ធកមមសាធារណៈរបស់

សាថ បន័អនវុតតលទ្ធកមម 

ជោំនទ្ ី២  

 

សគ ៧.  

កគំណើនជាភាគរយ

ននការគរបើរបាស ់ 

 វធី សីាស្រសតរបកតួ

របប្ជងលទ្ធកមម 

គៅឆ្ន ំ២០១៩ ការគរបើ-

របាស់វធី សីាស្រសត របកតួ

របប្ជងលទ្ធកមមអនវុតត

បាន ៤៥% ននទំ្ហទំ្កឹ

របាករ់បគលក់ចិចសនា

សរបុ 

ទ្ហំទំ្កឹរបាកក់ចិចសនា

គោយគរបើរបាស់វធី សីាស្រសត

របកតួរបប្ជង/តនម្កចិច

សនាសរបុរបចំឆ្ន ំ 

(គលើកប្លងកចិចសនារបស់

រកសងួ MPWT, MWRAM, 

MRD, MoEYS ប្ដលមាន 

គោលការណព៍រីាជរោឋ ភ-ិ

បាលចេុះកចិចសនាគោយ

ផ្ទទ លជ់ាមយួអងគភាព

ជនំាញរបសរ់ដឋ) 

យ ងតចិ ៦០% ននទំ្ហទំ្កឹ

របាកក់ាររបគលក់ចិចសនា

សរបុ 

កនុងឆ្ន ំ២០២០ ទំ្ហំទ្ឹករបាក់កិចចសនាសរុបរបចំឆ្ន ំ

គរបើរបាស់វធីីសាស្រសត របកួតរបប្ជងលទ្ធកមម មានចំនួន

៦០.៦២% (គលើកប្លងកចិចសនារបសរ់កសងួចនំនួ ៣ គ ឺ

MPWT, MoWRAM, MRD) ។ 

កចិចសនាលទ្ធកមមប្បង-

ប្ចកតាមវធី សីាស្រសតលទ្ធ-

កមម (របាយការណព៍ ី 

អ.ល.សា) 
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១៣.១. អនុវតតយុទ្ធ-  

សាស្រសត ននការប្កទ្រមង់

របព័នធលទ្ធកមមសាធារ-

ណៈឆ្ន ំ២០១៩-

២០២៥ 

អ.ល.សា 

រកសួង សាថ ប័ន 

មនទីរ សហវ 

សច ១៦.  

 វធគសាីនកមមចាប់

សត ីពលីទ្ធកមម 

សាធារណៈ 

ឆ្ន ំ ២០១២ 

ចាប់សត ីពលីទ្ធកមម 

សាធារណៈឆ្ន ំ ២០១២ 

ចាប់សត ីពីលទ្ធកមម 

សាធារណៈ រតូវបាន 

អនុម័តគោយរដឋសភា 

គសចកតីរពាងចាប់សត ីពី

 វធគសាីនកមមចាប់សត ីព ី

លទ្ធកមមសាធារណៈ រតូវបាន     

បញ្ចូនគៅទី្សត ីការគណៈ    

រដឋមស្រនតី គដើមបីពនិតិយ និង អនុម័ត 

គសចកតីរពាងទ្១ីតារាងមា រទី្សសរមាប់ការគីវើវធគសាីនកមម

ចាប់សត ីពលីទ្ធកមមសាធារណៈរតូវបានបានោក់របជុំករមិត

រកុមការករបគចចកគទ្ស (អនតរអគគនាយកោឋ ន) និងបានប្ក

សរមួលជាគសចកតីរពាងចុងគរកាយរួចរាល់ ។ ជាមួយោន គនេះ 

អគគនាយកោឋ នលទ្ធកមមសាធារណៈបានគរៀបចរំបាយការណ៍

សត ីពលីទ្ធផលបឋមននកិចចរបជុពំិភាកាគលើតារាងមា រទី្ស

គដើមបីគោរពជូនឯកឧតតមអគគបណឌ ិតសភាចរយឧបនាយក

រដឋមស្រនតី តាមរយៈលិេិត ២៦១/២១ អ.ល.សា ចុេះនថៃទ្០ី៦ 

ប្េីន ូឆ្ន ំ២០២១ របស់អគគនាយកោឋ នលទ្ធកមមសាធារណៈ។ 

អនុរកឹតយ  របកាស  

សារាចរប្ណនំា និង

លិេិតបទ្ោឋ នគតយិតុត

ពាក់ពន័ធប្ដលបាន

គរៀបច ំ

 

សច ១៧.  

ភាគរយននការអនុ-

វតតចនំនួសកមមភាព

ប្កទ្រមង់ប្ដលបាន

កំណតគ់ៅកនងុយទុ្ធ-

សាស្រសត ប្កទ្រមង់

របព័នធលទ្ធកមម 

សាធារណៈ 

ពុំមានទ្និននយ័ (ចនំនួសកមមភាពសគរមច

បាន/ចនំនួសកមមភាពប្ក-

ទ្រមង់ប្ដលបានកំណត់

គៅកនងុយុទ្ធសាស្រសត )*

១០០ 

៨០% ននសកមមភាពប្ក-

ទ្រមង់របចំឆ្ន ំគៅកនងុ 

យុទ្ធសាស្រសតសគរមចបាន 

ការអនុវតតប្ផនការសកមមភាពយុទ្ធសាស្រសតប្កទ្រមង់

របព័នធលទ្ធកមមសាធារណៈឆ្ន ំ២០១៩-២០២៥ សគរមច

បានចនំនួ៧៥%។ 

របាយការណ៍រតតួពនិតិយ

ការអនុវតតយុទ្ធសាស្រសតនន

ការប្កទ្រមង់របពន័ធលទ្ធ-

កមមសាធារណៈ 

 

១៣.២. ប្កលមអ

ដំគណើរការអនុវតត នងិ

ការទ្ទូាតច់ំណ្តយ 

 

 

អ.រ.ជ 

អ.គ.ហ 

អ.ថ 

មនទីរ សហវ 

 

សច  ១៨.  

ក. ភាគរយទ្ហំំនន

ចំណ្តយកកសទេះ 

េ. រកបេណឌ ប្ផនទ្ី

បកា ញផ្ូវ និង

ប្ផនការសកមមភាព 

សរមាប់គោេះរសាយ

ចំណ្តយកកសទេះ (ការ-

កំណតន់ិយមន័យថមី

ននចំណ្តយកកសទេះ) 

គៅឆ្ន ំ២០២០ មិនមាន

ចំណ្តយកកសទេះ គោយ

គិតរយៈគពល ៦០ នថៃ 

ចប់តំាងពអីាណតតិចលូ

ដល់ អ.រ.ជ 

ក. ចំណ្តយកកសទេះ

សរុប/ចណំ្តយសរុប

របចំឆ្ន ំ 

េ. ការសគរមចរបស់  

គ.ហ.ស 

ក. ចំណ្តយកកសទេះមិន

គលើសព ី២% ននចណំ្តយ

សរុបរបចំឆ្ន ំ (គោយគិត

ចប់តំាងពអីាណតតិចលូដល់ 

អ.រ.ជ គលើសពី ៦០ នថៃ) 

េ. រកបេណឌ ប្ផនទ្ីបកា ញ

ផ្ូវ និងប្ផនការសកមមភាព 

សរមាប់គោេះរសាយចណំ្តយ

កកសទេះ (ការកំណតន់យិម

ន័យថមនីនចណំ្តយកកសទេះ)  

រតូវបានអនុម័ត 

- មិនមានចណំ្តយកកសទេះ 

- សរមាប់រកបេណឌ ប្ផនទី្បកា ញផ្ូវ និងប្ផនសកមមភាព

សរមាប់គោេះរសាយចណំ្តយកកសទេះ, រកុមជំនាញការ 

សថតិគៅកនងុដំណ្តកក់ាលគរោងបញ្ចប់ការគីវើសពុល

ភាពគៅគលើរបាយការណ៍សិកាអពំីជោំនចំណ្តយ

នីមួយ  ៗគដើមបីអាចពភិាកាបឋមទាក់ទ្ងនឹងរបកគំគហើញ 

នាគពលខាងមុេ។ 

ក. របាយការណ៍

ចំណ្តយកកសទេះ 

េ. ការសគរមចរបស់     

គ.ហ.ស 

 

អ.រ.ជ 

FMWG 

 

សច  ១៩.  ឆ្ន ំ២០១៩៖ ចំណ្តយ

សរុបរបមាណ ៥០% 

ផលគីៀបចំណ្តយទ្ទូាត់

តាម E-Transfer/ ចណំ្តយ

សរុបប្ដលបានទ្ទូាត ់

ចំណ្តយថវធកាជាតិរបមាណ 

៥៥% ននចណំ្តយសរុបរតូវ

បានទ្ទូាតត់ាម E-Transfer 

កនងុឆ្ន ំ ២០២១ ចំណ្តយថវធកាជាតិ  របមាណ ៥៨% 

ននចណំ្តយសរុបរតូវបានទ្ទូាតត់ាម E-Transfer 

របាយការណ ៍

វឌ្ឍនភាពរបស់  

អ.រ.ជ 
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ភាគរយចំណ្តយ

សរុបគីវើការទ្ទូាត់

តាម E-Transfer 

រតូវបានទ្ទូាតត់ាម E-

Transfer 

អ.គ.ហ 

អ.ថ 

រកសួង សាថ ប័ន 

សច  ២០.  

ចនំនួរកសួង សាថ ប័ន 

គរៀបចំគោលការណ៍

ប្ណនំាហិរញ្ាវតថ ុ

សាធារណៈ 

(PFMM)  

ពុំំទានម់ានរកសួង  

សាថ ប័នបានគរៀបចគំៅ

គ ើយ 

របកាសអនតររកសួង 

(រសងកសហវ និងរកសួង  

សាថ ប័នសាមី) សត ីពកីារ

ោក់ឱ្យអនុវតត PFMM 

រកសួង-សាថ ប័នចនំនួ ១០ 

មាន PFMM (គសចកតីរពាង) 

គរពាេះ PFMM របសរ់ាជរោឋ -

ភិបាល រតូវបានពនារគពល  

ពុំទានម់ានវឌ្ឍនភាព ។ កាលពីប្េមករា ឆ្ន ំ២០២២, 

អ.គ.ហ.បានគរៀបចំកិចចរបជុំជាមួយរកសងួ-សាថ ប័ន  

ពាក់ពន័ធ គដើមបីគលើកកមពសក់ារយល់ដឹង នងិការចលូរួម

គរៀបចំ FMM។ កនងុគនាេះ រកសួង សាថ ប័នចនំនួ១២ បាន

ោក់ប្ផនការសកមមភាពគរៀបច ំFMM  តាមយនតការ MAP 

និង GDAP សរមាប់ឆ្ន ំ២០២២។ 

PFMM របស់រកសួង  

សាថ ប័ន 

 

រកសួង សាថ ប័ន 

អ.ថ 

សច ២១.  

ភាគរយននរកសងួ

សាថ ប័ន ប្ដលបាន

គរៀបចំ និងផតល់

ប្ផនការឥណទាន 

រជជគទ្យយបុគររបទាន

សរមាប់ការចរចរ

កញ្ចប់ថវធការបចំឆ្ន ំ  

របកាសគលេ ៦៦៣ 

ចុេះនថៃទ្ី ២៨ ប្េកកោោ 

ឆ្ន ំ២០២០ សត ីពី នតីិវធីី

ចំណ្តយតាមរជជគទ្យយ

បុគររបទានសរមាប់រដឋ-

បាលថ្នន ក់ជាតិ  

 

(ចនំនួរកសួង សាថ ប័ន

ប្ដលបានផតលប់្ផនការ

ឥណទានរជជគទ្យយបុគរ-

របទាន/ចនំនួរកសួង   

សាថ ប័នទាងំអស់)* ១០០ 

 

១០០% រកសួង សាថ ប័នបាន

គរៀបចំ និងប្ផនការឥណទាន 

រជជគទ្យយបុគររបទាន សរមាប់

ការចរចរកញ្ចប់ថវធការបចំ

ឆ្ន ំ បានទាន់គពលគវលា  

រកសួង សាថ ប័នចនំនួ ១០ គលើ ៣៨ (គសម ើនឹង២៧%) 

បានគរៀបចំប្ផនការរជជគទ្យយបុគររបទានតាមសាម រតី

របកាសគលេ ៦៦៣.សហវ.របក ។ គោយប្ ករកសួង 

សាថ ប័នចនំនួ ២៨ គទ្ៀតគៅមិនទានប់ានគរៀបចំទាន់

គពលគវលាគៅគ ើយ ។ 

របាយការណ៍សយតនម្

អំពីគពលគវលាននការ

គរៀបចំ និងផតលប់្ផនការ  

រជជគទ្យយបុគររបទានជនូ  

កសហវ របស់រកសួង  

សាថ ប័ន 

 

១៣.៣. ជំរុញការ

ទូ្ទាតថ់វធកាបុគររបទាន 

 

 

អ.ថ 

អ.រ.ជ 

រកសង សាថ ប័ន 

សច ២២.  

ចនំនួរកសួង សាថ ប័-

នទ្ទូាតថ់វធកាបុគរ-

របទានទានគ់ពល-

គវលាសរមាប់ថវធកា 

ចរនត 

- ឆ្ន ំ២០១៨៖ រកសួង 

សាថ ប័ន ៩០%  

(៣៧/៤១)  

- ឆ្ន ំ២០១៩៖ រកសងួ 

សាថ ប័ន ៧៦%  

(៣១/៤១) ទ្ទូាត់

បុគររបទានទានគ់ពល 

ចនំនួរកសួង សាថ ប័ន

ទ្ទូាត់បុគររបទានទាន់

គពល / ចនំនួរកសួងសាថ -

ប័ន ទាងំអស ់

រគប់រកសួង សាថ ប័នទ្ទូាត់

ថវធកាបុគររបទាន (សរមាប់

ថវធកាចរនត) ទានគ់ពលគវលា 

- ១៣ រកសួង សាថ ប័ន មិនទានប់ានទ្ទូាត់បុគររបទាន 

ឱ្យបានទាន់គពលគវលាកនងុឆ្ន ំថវធកា២០២០ ប ុប្នតបាន

ទ្ទូាត់រួចរាល់គៅកនងុឆ្ន ំ២០២១ ។ 

- កនងុឆ្ន ំថវធកា២០២១ មាន ១៧រកសួង សាថ ប័នប្ដល

មិនទានប់ានទ្ទូាត់បុគររបទានបានទានគ់ពលគវលា ។ 

របាយការណស៍ត ីពកីារ

ទូ្ទាតថ់វធកាបុគររបទានពី 

អ.រ.ជ 

 

រកសួង សាថ ប័ន 

 

សច ២៣.  

ចនំនួរកសួង សាថ ប័ន 

គបើករបាក់គបសកកមម 

តាមរបពន័ធីនាោរ 

ឆ្ន ំ២០២០៖ មាន ៩ 

រកសួង-សាថ ប័ន គបើក

របាក់គបសកកមមតាម

របព័នធីនាោរ 

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

របស់រកសួង សាថ ប័ន គោយ

ភាច ប់ជាមួយរបាយការណ៍

ីនាោរ (Bank Statement) 

រគប់រកសួង សាថ ប័នគបើករបាក់

គបសកកមម តាមរបពន័ធីនាោរ 

ការគបើករបាក់គបសកកមមតាមរបពន័ធីនាោរគៅមិនទាន់

មាននតីិវធីីលមអតិ គហើយមានរកសងួ-សាថ ប័នមួយចនំនួ

តចូប ុគណ្តណ េះបាននិងកំពុងអនុវតត ។ រកសងួ-សាថ ប័ន

មួយចនំនួគទ្ៀតពុំទានម់ាន្នទៈកនងុការោក់គចញជា

សកមមភាពសរមាប់អនវុតតសកមមភាពគនេះគៅគ ើយ។ 

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

របស់រកសួង សាថ ប័ន 

គោយភាច ប់ជាមួយ 

របាយការណ៍ីនាោរ 

(Bank Statement) 
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គោលបណំង/ចគកោ ម

សកមមភាព 

អងគភាព 

អនវុតត 

សចូនាករសមទិ្ធកមម

គន្េឹះ 

លទ្ធផលគោល 

(Baseline) 

 វធី សីាស្រសតសសប់្វង 

(Measuring Method) 
គោលគៅឆ្ន ំ ២០២១ លទ្ធផលសគរមចបាន 

ភសតុតាង/ 

ឯកសារអណំេះអណំ្តង 
ពណ ៌

ផែែកទី/ខ ឿន្ទី ២ ៖ ការបន្តពង្រឹរគណខន្យ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ 

ការគីវើសវ ័យរបវតតិកមម និងពរងីករបពន័ធបគចចកវធទ្ាពត័ម៌ានសរមាប់ការរគប់រគងហិរញ្ាវតថសុាធារណៈ (FMIS), ការគរៀបចំរបាយការណហ៍ិរញ្ាវតថទុានគ់ពលគវលា នងិរគប់រជុងគរជាយ, និង ពរងឹងការរគប់រគងរទ្ពយសមបតតិរដឋ ។ 

២១. ពរងងឹ នងិ ពរងកីការ

គរបើរបាសរ់បពន័ធបគចចកវធទ្ា 

ពត័ម៌ានសរមាបក់ាររគប-់

រគងហរិញ្ាវតថសុាធារណៈ 

(FMIS) 

FMWG 

អ.ថ 

អ.រ.ជ 

អ.ហ.ក 

អគគ.ពាកព់ន័ធ 

រកសងួ  

សាថ បន័ 

 

សគ ១.  

ចនំនួមេុសញ្ញា

ចណំ្តយគីវើសវយ័របវតតិ

កមមសរមាបអ់នវុតត

ថវធកាតាមរបពន័ធ 

FMIS គៅរដឋបាលថ្នន ក់

កណ្តត ល 

ឆ្ន ំ២០២០៖ កសហវនងិ

រកសងួចនំនួ ៧ បានអនវុតត

នតីិវធី អីនវុតតការករថមី

តាមរបពន័ធ FMIS គលើការ

ទ្ទូាតច់ណំ្តយ គបៀវតស នងិ

ការទ្ទូាតរ់តង ់ប្ដលមាន 

ោនភិយ័កនងុករមតិ ១ 

ចនំនួរកសងួ សាថ បន័ នងិ

ចនំនួនតីិវធី អីនវុតតការករថមី

តាមរបពន័ធ FMIS រតវូបាន

ោកឱ់្យអនវុតតជាផ្វូការ 

 

នតីិវធី ធីានាចណំ្តយ នងិទូ្ទាត់

ចណំ្តយគផសងៗ ករមតិ ១ នងិ

ករមតិ ២ រតវូបានោកឱ់្យអនវុតត

ផ្វូការ គៅ កសហវ នងិ ៧ 

រកសងួ គផសងគទ្ៀត 

- នតីិវធី អីនវុតតការករថមតីាមរបពន័ធ fmis គលើការ

ទ្ទូាតច់ណំ្តយគបៀវតសនងិចណំ្តយទ្ទូាតរ់តង់

ប្ដលមានោនភិយ័កនងុករមតិនមីយួៗរតវូបាន

ោកឲ់្យអនវុតតជាផ្វូការគៅរកសងួសាថ បន័ចនំនួ 

27 កនងុគពលប្ដលរកសងួសាថ បន័ 10 គផសងគទ្ៀត

មាននតីិវធី គីោយប្ កនងិកពំងុគគរមាងរបាយ

ការណ៍្ ង្ការសគរមចកនងុករមតិថ្នន កដ់កឹនំាមនុ

នងឹអនវុតតន ៍

- នតីិវធី ធីានាចណំ្តយនងិទូ្ទាតច់ណំ្តយគផសង

គទ្ៀតបានគីវើការសកិានងិគរៀបចគំសចកតរីពាងលំ

ហរូនតីិវធី អីនវុតតការករថមតីាមរបពន័ធ FMIS 

ប្ដលមានោនភិយ័ករមតិទ្ ី 1 នងិករមតិទ្ ី 2 

គៅកនងុរកបេណឌ កសហវ . 

- របាយការណ ៍

វឌ្ឍនភាព 

- ឯកសារគតយិតុត ិ/

របកាសោកឱ់្យគរបើ

របាសជ់ាផ្វូការ 

 

  សគ ២.  

មេុករពរីបប្នថមថមកីនងុ

របពន័ធ FMIS រតវូបាន

ពរងកីការអនវុតត 

 

 

គៅឆ្ន ំ ២០២០៖មេុករ

សនូលចនំនួ ៦, នងិមេុករ

គរៀបចបំ្ផនការថវធកា នងិ

មេុករលទ្ធកមមគពញគលញ

បានបញ្ចបក់ារអភវិឌ្ឍន ៍

(រកបេណឌ កចិចរពមគរពៀង

ជាមយួសហភាពអរឺ៉ាបុ) 

ចនំនួការោឋ នប្ដលបានោក ់

ឱ្យគរបើរបាសម់េុករថមពីរី 

មេុករថមពីរីគមឺេុករគរៀបចបំ្ផនការ

ថវធកា នងិមេុករលទ្ធកមមគពញ

គលញរតវូបានោកឱ់្យសាកលបង

គៅ កសហវ. នងិរកសងួពត័ម៌ាន 

 

- មេុករថម ី 2 គៅគលើមេុករគរៀបចបំ្ផនការថវធកា

រតូវបានោកឲ់្យគរបើរបាសស់ាកលបងគៅរកសងួ

គសដឋកចិចនងិហរិញ្ាវតថ ុ នងិ រកសងួកចិចការនារ ី

នងិមេុករលទ្ធកមមគពញគលញរតវូបានោកឲ់្យ

គរបើរបាសស់ាកលបងគៅរកសងួគសដឋកចិចនងិ

ហរិញ្ាវតថរុកសងួកចិចការនារ ីនងិ រកសងួពត័ម៌ាន 

នងិបានគរៀបចគំរតៀមរចួរាលស់រមាបក់ារពរងកី

ការគរបើរបាសក់នងុឆ្ន ំ 2022 ខាងមេុប្ដលមាន 

11 រកសងួសរមាបម់េុករគរៀបចបំ្ផនការថវធកា

រគប់នងិ រគងសាថ បន័ទាងំអសស់រមាបម់េុករលទ្ធ

កមមគពញគលញ ។ 

- របាយការណ ៍

វឌ្ឍនភាព 

- ឯកសារគតយិតុត/ិ 

គោលការណ៍

ប្ណនំា /គសចកតជីនូ 

ដណំងឹ 
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  សគ ៣.  

ចនំនួការោឋ នអនវុតត

គគរមាង FMIS បប្នថម

ថម ី(ពរងកីការគរបើរបាស់

មេុករសនូលរបសរ់បពន័ធ 

FMIS គៅកានអ់ងគភាព

ថ្នន កជ់ាត,ិ អងគភាពថ្នន ក់

គរកាមជាត,ិ នងិរគេឹះសាថ ន

សាធារណៈរដឋបាល) 

គៅឆ្ន ំ២០២០ ៖ រគប់

រកសងួ-សាថ បន័ (៣៧), មនទរី 

សហវ (២៥), រតនាោរ 

(២៥), អគគនាយកោឋ ន

គន្េឹះ កសហវ (៨), នងិ 

អងគភាពថវធកាអាណ្តបក័

គផទរសទិ្ធចិនំនួ ២៥ បប្នថម 

រតវូបានោកឱ់្យគរបើរបាស់

របពន័ធ FMIS ជាផ្វូការ 

ចនំនួការោឋ នបប្នថមថម ី

ប្ដលបានោកឱ់្យគរបើរបាស់

របពន័ធ FMIS 

 

អងគភាពថវធកាអាណ្តបក័គផទរសទិ្ធិ

បប្នថមថមចីនំនួ ២ រតវូបានោកឱ់្យ

គរបើរបាសរ់បពន័ធ FMIS នងិរដឋបាល 

រាជធាន ីគេតត ទាងំ ២៥ រតវូបានោក់

ដគំ ើងរបពន័ធ FMIS សរមាបក់ារ-

គរតៀមោកឱ់្យគរបើរបាសគ់ៅឆ្ន ំ 

២០២២ 

- អងគភាពថវធកាអាណ្តបក័គផទរសទិ្ធបិប្នថមថមចីនំនួ

ពរីពអីគគគលខាីិការោឋ នរកមុរបកឹាជាតោំិពារ

សងគម នងិឧតតមរកមុរបកឹាគសដឋកចិចជាតរិតវូ

បានោកឲ់្យគរបើរបាសរ់បពន័ធ FMIS ជាផ្វូការ 

- រដឋបាលរាជធានគីេតតចនំនួ 25 នងិអងគភាពថវធកា

អាណ្តបក័គផទរសទិ្ធបិប្នថមថមចីនំនួ ១០ រតវូបាន

ោកដ់គំ ើងរបពន័ធ FMIS សរមាបគ់របើរបាសជ់ា

ផ្វូការគៅគដើមឆ្ន ំ២០២២ 

- របាយការណ ៍

វឌ្ឍនភាព 

- ឯកសារគតយិតុត/ិ

របកាសោកឱ់្យគរបើ-

របាសជ់ាផ្វូការ 

 

 

២១.១.សវ ័យរបវតតិកមម និង

ការពរងីកការោឋ នគរបើរបាស់

របព័នធ FMIS  

 

 

FMWG 

អ.ថ 

អ.រ.ជ 

អ.ហ.ក 

អគគ.ពាក់ពន័ធ 

រកសួង សាថ ប័ន 

សច ១. 

ចនំួនមុេសញ្ញា ចណំ្តយ

គីវើសវយ័របវតតិកមមសរមាប់ 

អនុវតតថវធកាតាមរបពន័ធ 

FMIS គៅរដឋបាល

ថ្នន ក់កណ្តត ល 

ឆ្ន ំ២០២០៖ កសហវ 

និងរកសួងចនំនួ ៧ បាន

អនុវតតនតីិវធីីអនុវតតការករ

ថមតីាម FMIS គលើការទ្ទូាត់

ចំណ្តយ គបៀវតស និង  

ការទ្ទូាត់រតងប់្ដលមាន

ោនភិ័យកនងុករមិត ១ 

ចនំនួរកសួង សាថ ប័ន និង

ចនំនួនតីិវធីីអនុវតតការករថមី

តាម FMIS រតូវបានោក់ 

ឱ្យអនុវតតជាផ្ូវការ 

នតីិវធីីធានាចណំ្តយ និងទូ្ទាត់

ចំណ្តយគផសងៗ ករមិត ១ និង

ករមិត ២ រតវូបានោក់ឱ្យអនវុតត

ផ្ូវការ គៅ កសហវ និង ៧ 

រកសួង គផសងគទ្ៀត 

- រកសួងសាថ ប័នចនំនួ 27 រតូវបានោក់ឱ្យអនុវតត

នតីិវធីីអនវុតតការករថមបីាន FMISជាផ្ូវការគលើ

ការទ្ទូាតគ់បៀវតសនិងទ្ទូាត់រតងប់្ដលមានោនភិយ័ 

ករមិតទ្ី1  នងិកំពងុបនតគរៀបចសំរមាប់ការអនុវតត

គៅរកសួងសាថ ប័នចនំនួ  10ប្ដលគៅសលក្់ាយ

ជារកសួងសាថ ប័នមានលកាណៈពិគសសគោយប្ ក។ 

- បានសិកានិងគរៀបចំគសចកតីរពាងលហំរូនតីិវធីី

អនវុតតការករថមតីាមរបពន័ធ FMIS គលើការធានា

ចំណ្តយ និងទូ្ទាត់ចណំ្តយថវធកាគផសងគទ្ៀត

គរៅពីទ្ទូាតគ់បៀវតស និងទ្ទូាត់រតងប់្ដលមាន

ោនភិ័យករមិតទ្ី 1 និងករមិតទ្ី 2 គៅកនងុ

រកបេណឌ កសហវ. 

- របាយការណ ៍

វឌ្ឍនភាព 

- ឯកសារគតិយតុត/ិ

របកាសោក់ឱ្យគរបើ-

របាស់ជាផ្ូវការ 

  

 

 FMWG 

អ.ថ 

អ.រ.ជ 

អ.ហ.ក 

អគគ.ពាក់ពន័ធ 

រកសួង សាថ ប័ន 

 

សច ២.  

ចនំនួការោឋ នអនុវតត

គគរមាង FMIS បប្នថម

ថមី (ពរងីកការគរបើរបាស់

មុេករសនូលរបស់របព័នធ 

FMIS គៅកានអ់ងគភាព

ថ្នន ក់ជាតិអងគភាពថ្នន ក់-

គរកាមជាតិ និងរគឹេះសាថ ន

សាធារណៈ រដឋបាល) 

គៅឆ្ន ំ ២០២០៖ រគប់

រកសួង-សាថ ប័ន (៣៧), មនទីរ 

សហវ (២៥), រតនាោរ 

(២៥), អគគ-នាយកោឋ ន

គន្ឹេះ កសហវ. (៨), និង 

អងគភាពថវធកាអាណ្តប័ក

គផទរសិទ្ធិចនំនួ ២៥បប្នថម 

រតូវបានោក់ឱ្យគរបើរបាស់

របព័នធ FMIS ជាផ្ូវការ 

ចនំនួការោឋ នបប្នថមថម ី

ប្ដលបានោក់ឱ្យគរបើរបាស់

របព័នធ FMIS 

 

អងគភាពថវធកាអាណ្តប័កគផទរសិទ្ធិ

បប្នថមថមីចនំនួ ២ រតូវបានោកឱ់្យ

គរបើរបាស់របពន័ធ FMIS 

 

- អងគភាពថវធកាអាណ្តប័កគផទរសិទ្ធិបប្នថមថមពីី  

(អគគគលខាីិការរោឋ នរកុមរបឹកាជាតិោំពារ

សងគមនិងឧតតមរកុមរបឹកាគសដឋកិចចជាតិ)បាន

គរបើរបាស់របពន័ធ FMIS ជាផ្ូវការសរមាប់ដល់

របតិបតតិការឆ្ន ំ 2021។ 

- របាយការណ ៍

វឌ្ឍនភាព 

- ឯកសារគតិយតុត/

របកាសោក់ឱ្យគរបើ-

របាសផ់្ូវការ 
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២១.២. គីវើសនាធ នកមម

ជាមួយរបព័នធដនទ្គផសង

គទ្ៀត 

 

FMWG 

អ.ថ 

អ.រ.ជ 

អ.ហ.ក 

អគគ.ពាក់ពន័ធ 

រកសួង សាថ ប័ន 

សច ៣. 

អភិវឌ្ឍន៍ប្កលមអ

បប្នថម និងោក់ឱ្យដំ-

គណើការជាផ្ូវការគលើ

ការគីវើសនាធ នកមមរសង

របព័នធ FMIS និង

របព័នធខាងគរៅ 

ឆ្ន ំ២០២០៖ សនាធ នកមម

ជាមួយរបព័នធ ASYCUDA,  

របព័នធពនធោរ,  DMFAS, 

NRMIS, របពន័ធីនាោរ

ជាតនិនកមពុជា និង

ីនាោរពាណិជជនដគូ 

-របាយការណល៍ទ្ធផល   

ការប្កលមអ ឬ អភិវឌ្ឍ

បប្នថមសនាធ នកមមរបពន័ធ 

-ចំននួរបពន័ធប្ដលបានគីវើ

សនាធ នកមមជាមួយ FMIS 

- ប្កលមអមុេករសនាធ នកមមប្ដល

មានរសាប់៖ DMFAS, NBC, 

ពនធោរ 

- អភិវឌ្ឍន៍បប្នថមសនាធ នកមម

ទ្ិនននយ័រសង FMIS ជាមួយនឹង

របព័នធគបៀវតស 

- អភិវឌ្ឍន៍បប្នថមសនាធ នកមមទិ្នននយ័រសង FMIS 

ជាមួយនឹងរបពន័ធបគចចកវធទ្ាពត័ម៌ានគផសងៗ រួម

មាន ៖  PIM និង EFMS របស់រកសួងអប់រំ យវុជន 

និងកីឡា ។ 

 

- របាយការណល៍ទ្ធ

ផល/សយតនម្ 

- គោលការណ៍

ប្ណនំា /គសចកតជីនូ

ដំណឹង 

 

២១.៣. ពរងីកការអនុវតត 

គគរមាង FMIS គលើមុេករ

គរៀបចំប្ផនការថវធកា និង

មុេករលទ្ធកមមគពញគលញ 

FMWG 

អ.រ.ជ 

អ.ថ 

រកសួង សាថ ប័ន 

អគគ.ពាក់ពន័ធ 

សច ៤. 

មុេករគរៀបចបំ្ផនការ

ថវធកា និងមុេករលទ្ធ-

កមមគពញគលញ រតូវបាន

ោក់ឱ្យអនវុតតគៅ

រកសួង-សាថ ប័ន 

គៅឆ្ន ំ ២០២០៖ ម ឌូ្ុល

សនូលចនំនួ ៦ និងម ឌូ្លុ 

គរៀបចំប្ផនការថវធកា និង 

ម ូឌ្លុលទ្ធកមមគពញគលញ

បានបញ្ចប់ការអភិវឌ្ឍ 

ចនំនួការោឋ នប្ដលបាន

ោក់ឱ្យគរបើរបាស់មុេករពីរ

ថមី ននរបពន័ធ FMIS 

 

កសហវ និង រកសួងពត័ម៌ាន រតូវ

បានោកឱ់្យគរបើរបាសស់ាកលបង

គលើមុេករថមីពីរ 

 

មុេករគរៀបចបំ្ផនការថវធកា រតូវបានោក់ឱ្យគរបើ

របាសស់ាកលបងគៅ កសហវ. និង រកសួងកិចច

ការនារី និង មុេករលទ្ធកមមគពញគលញ រតូវ

បានោក់ឲ្យគរបើរបាសស់ាកលបងគៅ កសហវ. 

រកសួងកិចចការនារី និង រកសួងពត័ម៌ាន ។ 

- របាយការណ ៍

វឌ្ឍនភាព 

- ឯកសារគតិយតុត/ិ

របកាសោក់ឱ្យគរបើ-

របាស់ជាផ្ូវការ 

 

២១.៤. ពរងឹងគលើសមតថ-

ភាពអនកគរបើរបាស់ និង

របព័នធ FMIS  

 

FMWG 

អ.ថ 

អ.រ.ជ 

អ.ពាក់ពន័ធ 

រកសួង សាថ ប័ន 

 

សច ៥. 

ចនំនួមស្រនតរីាជការប្ដល

គរបើរបាស់របពន័ធ FMIS 

រតូវបានពរងឹងសមតថភាព

តាមរយៈការបណដុ េះ-

បណ្តដ លវធជាជ ជីវៈ និង 

ការអនុវតតការករជាក់-

ប្សដង 

ឆ្ន ំ ២០២០៖ មស្រនតីបគកគ ល

គៅតាមរតនាោរ មនទីរ

គសដឋកិចច និងហិរញ្ាវតថុ, 

រកសួង-សាថ ប័ន និងអងគភាព 

ថវធកាអាណ្តប័កគផទរសិទ្ធិ 

ចនំនួ ២០០ រូបទ្ទ្លួបាន

ការបំប នសមតថភាពចគំណេះ

ដឹង ថមីៗគលើការគរបើរបាស់

របព័នធ FMIS 

ចនំនួមស្រនតរីាជការ ឬ ចនំនួ

រកសួង-សាថ ប័ន ប្ដលទ្ទួ្ល

បានការអភិវឌ្ឍសមតថភាព

បប្នថមកនងុការគរបើរបាស់

របព័នធ FMIS 

- រកសួងចនំនួ ២ និងមស្រនតី ចនំនួ 

៥០រូប យ ងតិច ទ្ទួ្លបានការ

បណតុ េះបណ្តត លជនំាញវធជាជ ជីវៈ

គលើការគរបើរបាស់មុេករពីរថម ី

- អនកគរបើរបាសច់នំួន ២០០ រូប 

យ ងតិចទ្ទ្លួបានការបំប ន

សមតថភាពចគំណេះដឹងថមីៗបប្នថម 

- រកសួងចនំនួ ៣៧ និង មស្រនតី ចនំួន ១០០ រូប 

យ ងតិចទ្ទួ្លបានការបណតុ េះបណ្តត លជនំាញវធជាជ

ជីវៈគលើការគរបើរបាស់មុេករពីរថមី ។ 

- អនកគរបើរបាសច់នំួន ២៥០រូប យ ងតិចទ្ទ្លួបាន

ការបំប នសមតថភាពចំគណេះដឹងថមីៗបប្នថម ។ 

របាយការណ៍សយតនម្

របស់ FMWG ោក់

ជនូថ្នន ក់ដឹកនំា  

កសហវ. 

 

 

អ.រ.ជ 

អ.គ.ហ 

អ.ស.ប 

FMWG 

រកសួង សាថ ប័ន 

សច ៦. 

លទ្ធភាពននការកត់រតា

ចំណ្តយថវធកានដគូ-

អភិវឌ្ឍន៍កនងុរបពន័ធ 

FMIS 

ពុទំានម់ានរកសងួ សាថ ប័ន

អនវុតត 

- របាយការណ៍បូកសរុប

ននការអនវុតតថវធកានដគូ

រសបតាមមាតិកាថវធការដឋ 

- របាយការណល៍ទ្ធភាព 

និងប្ផនការសរមាប់

អភិវឌ្ឍន៍ការកត់រតាកនងុ

របព័នធ FMIS 

រគប់រកសួង សាថ ប័នអនុវតតថវធកានដគូ 

មានរបាយការណ ៍បូកសរុបននការ-

អនុវតតថវធកា រសបតាមមាតកិាថវធកា

រដឋ និងគផ ញើមក កសហវ ទានគ់ពលគវលា 

- របាយការណស៍ត ីពកីារពិភាកា និងលទ្ធភាពកនងុ

ការកត់រតាចណំ្តយថវធកានដគូកនងុរបពន័ធ FMIS 

- របាយការណ៍ និងប្ផនការសរមាប់អភិវឌ្ឍនវូមុេករ

កត់រតាចំណ្តយថវធកានដគូអភិវឌ្ឍន៍កនងុរបព័នធ FMIS 

- ២០២១៖ របាយ-

ការណ៍បូកសរុបការ

អនវុតតថវធកានដគូរបស់ 

អ.រ.ជ និង អ.ស.ប 

- ២០២២៖ របាយ

ការណស៍ត ីពីការសិកា

លទ្ធភាពកត់រតាកនងុ

របព័នធ FMIS 
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FMWG 

អ.ថ 

អ.រ.ជ 

អ.ហ.ក 

អគគ.ពាក់ពន័ធ 

រកសួង សាថ ប័ន 

 

សច ៧. 

របាយការណ៍ តាមោន

គលើការអនុវតតថវធកា

គៅកនងុរបពន័ធ FMIS 

រតូវបានពរងឹងគុណភាព, 

គីវើបចចុបបននភាព និង 

អភិវឌ្ឍបប្នថមគៅកនងុ

របព័នធ FMIS 

 

ឆ្ន ំ ២០២០៖ របាយ-

ការណ៍ និងតារាងឧបសមព័នធ

សរមាប់ចាប់ទ្ទូាត់រតូវ

បានរតតួពនិតិយ ប្កលមអ 

និង របាយការណប៍្ដល

ជាតរមូវការគរបើរបាស់

របស់រកសួង-សាថ ប័ន និង 

មនទីរគសដឋ-កិចចនិងហិរញ្ាវតថុ 

រតូវបានអភិវឌ្ឍបប្នថម

គៅកនងុរបពន័ធ FMIS 

របាយការណហ៍ិរញ្ាវតថុ,

របាយការណត៍ាមោន

របតិបតតិការ និងរបាយ-

ការណត៍រមូវការនានា 

ប្ដលនឹងរតវូបានអភវិឌ្ឍ

បប្នថមថមី និងអភិវឌ្ឍប្កលមអ 

- របាយការណ៍តាមចំណ្តត ់ថ្នន ក់

ថវធកាទាងំ ៧ រតូវបាន តាមោន

គលើការអនុវតតគៅកនងុរបពន័ធ FMIS 

និងពរងឹងគុណភាព គោយគីវើ

បចចុបបននភាព នងិ អភវិឌ្ឍបប្នថម

គៅកនងុរបពន័ធ FMIS 

- កមមវធីីកញ្ចក់ថវធកាជនំាន ់១  រតូវ

បានរតតួពនិតិយ និង ោក់ឱ្យ

គរបើរបាស់ សរមាប់ថ្នន ក់ដឹកនំា

រកសួង និង អងគភាពាក់ពន័ធ 

- របាយការណ៍សយតនម្  គលើការអនុវតតការបញ្ចូល

ព័តម៌ានចណំ្តតថ់្នន ក់ថវធកា កនងុរបពន័ធ FMIS 

រតូវបានគរៀបចំរួចរាល់ គដើមបជីំរុញឲ្យការអនវុតត

បានគពញគលញរពមទាងំបានពនិតិយនិងពរងឹង

គុណភាពរបាយការណ៍  គោយបានគីវើបចចបុបនន

ភាពអភិវឌ្ឍបប្នថមគតសតសាកលបងនិងការោក់

ឱ្យគរបើរបាស់របាយការណ៍កនងុមជឈោឋ នផ្ូវការ

របស់របព័នធ FMIS  

- កមមវធីីកញ្ចក់ថវធកាជនំាន់ 2 រតវូបានអភវិឌ្ឍ

ទាល់គោយទ្ទ្លួបានការរតតួពនិតិយ និង

ការពារទាងំទាត់គលើពត័ម៌ាននិងទិ្នននយ័ដល់  

អគគនាយកោឋ នពាក់ពន័ធរពមទាងំបានបញ្ចប់  

ការសយតនម្ក៏របព័នធសុវតថភិាពរបសក់មមវធីី 

- របាយការណ ៍

វឌ្ឍនភាព 

- ឯកសារគតិយតុត/

របកាសោក់ឱ្យគរបើ

របាស់ជាផ្ូវការ 

 

 

FMWG 

អ.ថ 

អ.រ.ជ 

អគគ.ពាក់ពន័ធ 

រកសួង សាថ ប័ន 

 

សច ៨. 

មានយនតការរបកប 

គោយចីរភាពកនងុ   

ការរទ្រទ្ង់ោំរទ្ និង 

គោេះរសាយបញ្ញា គលើ

ការគរបើរបាស់របពន័ធ 

FMIS 

 

គៅឆ្ន ំ ២០១៩ 

មជឈមណឌ លគោេះរសាយ

បញ្ញា  រតូវបានគរៀបចំ 

និងោក់ឱ្យដំគណើរការ 

និង គៅឆ្ន ំ ២០២០ 

ឧបករណ៍បគចចកវធទ្ា

ព័តម៌ានគៅរគប់អងគភាព

អនកគរបើរបាស់របពន័ធ FMIS 

រតូវបានទ្ទួ្លការរទ្រទ្ង់  

និង រតតួពនិតិយជារបចំ 

- មជឈមណឌ លគោេះរសាយ

បញ្ញា  រតូវបានគរបើរបាស ់

- ការរតតួពនិតិយជារបចំ

នូវឧបករណ៍បគចចកវធទ្ា

ព័តម៌ានគៅរគប់អងគភាព

អនកគរបើរបាស់របព័នធ FMIS 

- ៨០% ននសំបុរតបញ្ញា  រតូវបាន

គ្្ើយតបទាន់គពលគវលា 

- ការរតតួពនិតិយជារបចំនូវ

ឧបករណ៍បគចចកវធទ្ាពត័ម៌ាន

គៅរគប់អងគភាពអនកគរបើរបាស់

របព័នធ FMIS 

- 95 ភាគរយននសំបុរតបញ្ញា រតូវបានគោេះរសាយ

និងគ្្ើយតបទាន់គពលគវលាបញ្ញា កូវដី19 រាងំ-

សទេះដល់រកុមការករកនងុការចុេះរតតួពនិតិយជា

របចំនវូឧបករណ៍បគចចកវធទ្ាពត័ម៌ានគៅរគប់-

អងគភាពអនកគរបើរបាស់របពន័ធ FMIS 

- ឯកសារគតិយតុត ិ

- របាយការណ៍វឌ្ឍន-

ភាព/សថតិ ិ

 

 

 

អ.ថ 

អ.រ.ជ 

អ.ហ.ក 

FMWG 

សច ៩.  

ចនំនួចណំ្តតថ់្នន ក់រតូវ

បានគរបើរបាសស់រមាប់

ការគរៀបចថំវធកា, ការអនុវតត

ថវធកា និងការរតតួពនិតិយ

តាមោនថវធកា 

ទ្ិនននយ័ពីចណំ្តតថ់្នន ក់

មុេករ និងភូមិសាស្រសត

គៅមានករមិត 

- ការគរៀបចំ អនុវតត និង

ការរតតួពនិតិយថវធការតូវ

បានគរបើរបាសច់ំណ្តត់

មុេករ 

- ការកត់រតាទ្និនន័យ និង

ផលតិរបាយការណត៍ាម

ចំណ្តតថ់្នន ក់ថវធកា 

- ចំណ្តតថ់្នន ក់មុេកររតូវអនុវតត

អនគុលាមតាម COFOG និង

រសបតាមរបកាសគលេ ៩៩៦ 

សហវ .របកចុេះនថៃទ្ី  ១១ ប្េតលុា 

ឆ្ន ំ២០១៧ សត ីពីការោក់ឱ្យអនុវតត

ចំណ្តត់ ថ្នន ក់មុេករននមាតកិា 

ថវធកា របស់រដឋបាលថ្នន ក់ជាតិ

និងថ្នន ក់គរកាមជាត ិ

- ទ្ិនននយ័ពីចណំ្តតថ់្នន ក់មុេករ នងិភូមិសាស្រសត 

មានគៅរគប់របតិបតតកិារននការទូ្ទាតត់ាម 

អាណតតគិបើករបាក់ 

របាយការណ៍សយតនម្

របស់មូលនិីិរូបិយវតថុ

អនតរជាត ិ
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- ចំណ្តតថ់្នន ក់ភូមិសាស្រសត រតវូបាន

អនុវតតគពញគលញ 

 

FMWG សច ១០. 

មជឈមណឌ លទ្និននយ័

រតូវបានបគងោើនសមតថ-

ភាព និងសុវតថភិាព 

ឆ្ន ំ២០២០៖  

- មជឈមណឌ លទ្និននយ័រទ្រទ្ង់

អនកគរបើរបាសប់ានចនំនួ 

១៦០០ ។  

- បានសិកា និងប្កលមអ

ចំណចុេវេះខាត ននរបពន័ធ

សុវតថភិាពរបស់

មជឈមណឌ លទ្និននយ័ 

- ចនំួនអនកគរបើរបាស់ប្ដល 

មជឈមណឌ លទ្ិននន័យមាន

សមតថភាពអាចរទ្រទ្ងប់ាន   

- មានរបាយការណ៍របឹកា

ជាមួយរកុមហ នុ 

- មជឈមណឌ លទ្និននយ័មានសមតថ

ភាពអាចរទ្រទ្ងអ់នកគរបើរបាស់

បប្នថមយ ងតចិ ៥០០ នាក់ 

- មានរបាយការណ៍របឹកាជាមួយ

រកុមហ ុនសរមាប់គរតៀមយក

 វធញ្ញា បនបរត 

ISO/IEC:27001:2013 

- ឯកសារតរមូវការបគចចកគទ្សសរំាប់ពរងឹងសមតថភាព   

និងសុវតថភិាពរបស់មជឈមណឌ លទ្និននយ័រតូវបាន

គរៀបចំរួចរាល់ និងបានោកឲ់្យគដញនថ្រួចរាល់

គោយកពំុងបនតដំគណើរការសយតនម្គរជើសគរីស

រកុមហ ុនផគតផ់គង់ 

- មានរបាយការណ៍របឹកាជាមួយរកុមហ នុសរមាប់

គរតៀមយកវធញ្ញា បនបរត

ISO/IEC:27001:2013 

- របាយការណ ៍

វឌ្ឍនភាព 

-  វធញ្ញា បនបរត 

 

២១.៥. ជំរុញការតាមោន

រតតួពនិតិយការអនុវតត

គគរមាង FMIS ជំោនទ្ី ៣ 

FMWG 

អ.ថ 

អ.រ.ជ 

អ.ហ.ក 

អគគ.ពាក់ពន័ធ 

រកសួង សាថ ប័ន 

 

សច ១១.  

ចនំនួសកមមភាព

សគរមចបានគីៀបនឹង

ការគរោង កនងុមួយឆ្ន ំ

កនងុករមិតគណៈកមម

ការប្កទ្រមងក់ារ

រគប់រគងហិរញ្ាវតថ ុ

សាធារណៈ 

 

- គៅឆ្ន ំ ២០២០ 

សកមមភាព ឬសមិទ្ធ-

កមម ៩៩ %សគរមច

បានកនងុជោំនទ្ ី២ 

- មានប្ផនការពរងីក

ការអនុវតតគគរមាង 

FMIS ជោំនទ្៣ី 

និងមានការបស្រញ្ញជ ប

ការយល់ដឹង 

% ននការសគរមចសចូនាករ 

ឬ អនុគគរមាង និង

សកមមភាពោំរទ្នានាតាម

ប្ផនការរបចំឆ្ន ំ 

៩០% ននសកមមភាពសគរមចបាន

ជាគរៀងរាលឆ់្ន ំ 

សគរមចបានវឌ្ឍនភាពរបចំឆ្ន ំ២០២១ចនំនួ

៩៥%គីៀបប្ផនការប្ដលបានោក់គចញ 

- របាយការណ៍ 

វឌ្ឍនភាព 

- ឯកសារប្ផនការ 

 

២២. ពរងងឹការអនវុតត

របពន័ធគណគនយយ របពន័ធ

កតរ់តា នងិរបពន័ធរបាយ-

ការណថ៍ម ី

អ.រ.ជ 

FMWG 

សគ ៤.  

ភាពទានគ់ពលគវលានន     

ការបទិ្កចិចបញ្ជ -ី

គណគនយយ 

គៅឆ្ន ំ ២០២០ ការបទិ្

បញ្ជគីណគនយយ រតវូបាន

គរបើរបាសរ់យៈគពល ៩ ប្េ 

កាលបរធគចទិ្ននការបទិ្បញ្ជ ី

គណគនយយគីៀបនងឹ

ការធយបរធគចទិ្ថវធកា ឬ ព ី

១៨០ គៅ ២៧០ នថៃ 

របរកតទី្និគរកាយ

ការធយបរធគចទិ្ថវធកា 

ការបទិ្បញ្ជគីណគនយយកនងុ  

រយៈគពល ព ី៦ ប្េ គៅ ៩ប្េ 

 

ការបទិ្បញ្ចគីណគនយយរតវូគរបើគពល៩ប្េ របាយការណ៍

គណគនយយ/របាយ

ការណហ៍រិញ្ាវតថ ុ

 

 

ក.ជ.គ 

អ.រ.ជ 

 

សគ ៥.  

ករមតិអនគុលាមភាព

នន របាយការណហ៍រិញ្ា

វតថតុាមសដងោ់ IPSAS 

Cash Basis  

របាយការណហ៍រិញ្ាវតថឆុ្ន ំ

២០១៩ រតវូបានគរៀបចំ

កនងុករមតិអាចទ្ទ្លួយក

បានអនគុលាមភាព 

IPSAS Cash Basis  

ចនំនួសតងោ់គណគនយយ

ប្ដលគរបើកនងុការគរៀបចំ

របាយការណហ៍រិញ្ាវតថ ុ

អនគុលាមតាមសតងោ់សា-

ធារណៈ IPSAS Cash Basis 

គីៀបនងឹចនំនួសតងោ់

របាយការណហ៍រិញ្ាវតថអុាចទ្ទ្លួ

យកបានរសបតាម IPSAS Cash 

Basis  

 

របាយការណហ៍រធញ្ាវតថរុសបតាម IPSAS Cash 

basis រតវូបានប្កលមអកានប់្តរបគសើគ ើងតាម

រយេះការសយតនម្ពជីនំាញការIMF។ សមាស-

ធាតសុខំានម់យួចនំនួ   រតវូបានប្កលមអគោយ

បានលាតរតោងកានប់្តលមអតិគៅ កនងុកណំត់

សមាគ លន់នរបាយការណហ៍រិញ្ាវតថ ុ គោយបាន

របាយការណស៍យតនម្

របសជ់នំាញការ IMF  
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គណគនយយសាធារណៈ 

IPSAS Cash Basis (គលើក

ប្លងសតងោ់ប្ដលមនិពាក់

ពន័ធ) 

ោកប់កា ញពត័ម៌ានអពំសីាចរ់បាកក់មចបី្ដលមនិ

ទានគ់របើរបាសន់ថិពត័ម៌ាន អពំអីងគភាពថវធកា

ប្ដលរាយការណជ៍ាគដើម 

 

អ.រ.ជ 

រកសងួ សាថ បន័ 

 

សគ ៦.  

ភាពទានគ់ពលគវលានន       

ការគរៀបចរំបាយ-

ការណហ៍រិញ្ាវតថ ុ

គៅឆ្ន ំ២០២០ ការគរៀបចំ

របាយការណហ៍រិញ្ាវតថ ុ       

ឆ្ន ំ២០១៨ រតវូបាន

រចួរាល ់កនងុរតមីាសទ្៤ី 

ឆ្ន ំ២០២០ 

ការផលតិរបាយការណរ៍តវូ

រសបតាមរកបេណឌ គពល

គវលាកណំត ់ 

របាយការណហ៍រិញ្ាវតថឆុ្ន ំ២០១៩ 

រតវូបានគរៀបចរំចួរាលក់នងុរតមីាស

ទី្ ២ ឆ្ន ំ២០២១ 

របាយការណហ៍រិញ្ាវតថឆុ្ន ំ២០១៩ រតវូបានគរៀបចំ

រចួរាលក់នងុរតមីាសទ្ ី២ ឆ្ន ំ២០២១ 

របាយការណហ៍រិញ្ាវតថ ុ

របស ់អ.រ.ជ 

 

២២.១. គរៀបចំ និងោក់ឱ្យ

អនវុតតសតងោ់គណគនយយ

សាធារណៈកមពុជា 

ក.ជ.គ 

អ.រ.ជ 

 

សច ១២.  

ភាគរយននការអនុវតត

សកមមភាពគៅកនងុយុទ្ធ-

សាស្រសតសគរមចបាន 

យុទ្ធសាស្រសតសត ីពកីារ   

អនវុតតសតងោ់គណគនយយ 

សាធារណៈមូលោឋ នបងគរ 

ចនំនួសកមមភាពសគរមច

បាន/ ចនំនួសកមមភាព

ប្ដលបានោក់គចញគៅកនងុ 

យុទ្ធសាស្រសត  

៩០% ននសកមមភាពសរុប 

សគរមចបាន  

−ន.គ.ស បានពនិតិយ និងផតលគ់យបល់រួចរាល់

គលើគសចកតីរពាងរបាយការណហ៍ិរញ្ាវតថឆុ្ន ំ ២០១៩-

២០២០ ប្ដលផលិតគោយអគគនាយកោឋ ន   

រតនាោរជាតិអនុវតតតាម IPSAS Cash Basis។ 

−ឯកសារយទុ្ធសាស្រសត  សតពីីការអនុវតតសតងោ់-

គណគនយយសាធារណៈកមពុជាមូលោឋ នបងគរឆ្ន ំ 

២០១៩-២០៣១រតវូបានទ្ទ្លួបានការឯកភាពដ៍

េពង់េពស់គោយឯកឧតតមអគគបណឌ ិតសភាចរយ 

ឧបនាយរដឋមស្រនតីកាលពីនថៃទ្ី២០ ប្េីន ូឆ្ន ំ២០២១ 

នឹងគោរពសុកំារការសគរមចដ៍េពង់េពស់គដើមបី

អនុម័តគោយរបមុេរាជរោឋ ភបិាលគៅរតមីាស

ទី្១ ឆ្ន ំ២០២២។ 

−ប្ផនការសកមមភាពលមអតិោំរទ្គៅគលើការអនវុតត

យុទ្ធសាស្រសត ននការអនុវតតយុទ្ធសាស្រសតននការប្កទ្រមង់

គណគនយយសាធារណៈកមពុជា រតូវបានទ្ទួ្ល

បានការឯកភាពដ៍េពង់េពសគ់ោយឯកឧតតមអគគ-

បណឌ ិតសភាចរយ ឧបនាយរដឋមស្រនតី កាលពីនថៃទ្ី

១៧ ប្េកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០២១ ។ 

−សតងោ់គណគនយយសរមាប់កត់រតាចំណូលមិនគោេះ

ដូរ, សតងោ់គណគនយយសរមាប់កត់រតាសននិី ិនិង

របាយការណ៍រតតួពនិតិយ

និងសយនម្យុទ្ធសាស្រសត

សត ីពកីារអនុវតតសតងោ់

គណគនយយសាធារណៈ

មូលោឋ នបងគរ 
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សតងោ់គណគនយយសរមាប់កត់រតាពកីារលាត

រតោងព៍តម៌ានរបស់ភាគីពាក់ពន័ធរតូវបានអនម័ុត។ 

២២.២. គរៀបចំរបាយ-

ការណ៍ហិរញ្ាវតថុគចញពី

របព័នធ FMIS ទានគ់ពល

គវលារសបតាមសតងោ់

គណគនយយសាធារណៈ 

កមពុជា 

 

 

អ.រ.ជ 

FMWG 

សច ១៣.  

មានរបាយការណ ៍

ហិរញ្ាវតថបុ្ដលផលតិ 

គចញពីរបពន័ធ FMIS 

រសបតាមសតងោ់

គណគនយយសាធារណៈ

កមពុជាតាមរកបេណឌ

គពលគវលាកំណត់

ប្ដលបានកំណត ់

របព័នធ FMIS អាចផលតិ 

របាយការណហ៍ិរញ្ាវតថុរួម

មាន ៖ របាយការណ៍

ចំណូលថវធកានិងរបាយ-

ការណ៍ចណំ្តយថវធកា 

អនគុលាមភាព, ភាពទាន់

គពលគវលា និងការផលតិ

របាយការណ៍ពីរបព័នធ FMIS 

 

 

- របាយការណហ៍ិរញ្ាវតថុ

អនគុលាមតាមសតងោ់គណគនយយ

សាធារណៈ 

- កមពុជាមូលោឋ នសាច់របាក់រតូវ

បានគរៀបចំគលើមូលោឋ ន គចញ

ពីរបព័នធ FMIS  

- តារាងឧបសមពន័ធចណូំល

ចំណ្តយសរមាប់គរៀបចំចាប់

ទ្ទូាត់របចំឆ្ន ំ២០២០ អាចផលិ

តសាកលបងគចញពី FMIS គៅ

តាមចណំ្តតថ់្នន ក់ននមាតកិា

ថវធកាសខំាន់ៗ 

- គសចកតីរពាងបឋមចាប់ទ្ទូាត់

ថវធកាទ្គូៅរបស់រដឋរបចំឆ្ន ំរតវូ

បានគរៀបចំ និងគផ ញើជូនអាជាញ ីរ 

សវនកមមជាតិអំ ុងគពលគីវើ

សវនកមមបញ្ញជ ក់គលើគសចកតី

រពាងចាប់ទូ្ទាតថ់វធការបចំឆ្ន ំ

កនងុរយៈគពល ៦ ប្េ បនាទ ប់ពី

បញ្ចប់ការបិទ្បញ្ជចីំណូល 

ចំណ្តយថវធកា របចំឆ្ន ំ 

-របាយការណ៍ហិរញ្ាវតថតុាមសតងោ់រ IPSAS Cash 

basis ឆ្ន ំ២០១៩ និងឆ្ន ំ២០២០ បានគរៀបចំ

រួចរាល់គោយប្ផអកគលើមូលោឋ ន ពីរបព័នធ FMIS។ 

-គសចកតីរពាងបឋមចាប់ទូ្ទាត់ថវធកាទូ្គៅ របស់

រដឋរបចំឆ្ន ំរតវូបានគរៀបចនំិងគផ ញើជនូ  អាជាញ ីរស

វនកមមជាតិអំ ុងគពលគីវើសវនកមមបញ្ញជ ក់គលើ

គសចកតីរពាងចាប់ទូ្ទាតថ់វធការបចំឆ្ន ំ  គឺសថ តិកនងុ 

រយៈគពល ៦ ប្េ បនាទ ប់ពីបញ្ចប់ ការបិទ្បញ្ជ ីចំណូល

ចំណ្តយថវធកា 

- របាយការណហ៍ិរញ្ា-

វតថ ុរសបតាមសតងោ់

គណគនយយសាធារ-

ណៈកមពុជាមូលោឋ ន

សាច់របាក់ 

- តារាងឧបសមពន័ធ

ចំណូល ចណំ្តយ

សរមាប់គរៀបចចំាប់

ទ្ទូាត់របចំឆ្ន ំ 

- គសចកតីរពាងចាប់

ទូ្ទាតថ់វធកាទ្គូៅ

របស់រដឋរបចំឆ្ន ំរតូវ

បាន្្ង កសហវ. 

និងបញ្ជូនគៅអាជាញ - 

ីរសវនកមមជាត ិ

 

២២.៣. គរៀបចំរបាយ-

ការណ៍អនុវតតថវធការបចំប្េ 

រតមីាស ្មាស និងឆ្ន ំតាម 

FMIS  

អ.ហ.ក 

FMWG 

រកសួង សាថ ប័ន 

សច ១៤.  

រកសួង សាថ ប័ន មាន

របាយការណ៍អនុវតតថវធកា 

របាយការណ៍អនវុតត

ថវធកាគរៅ FMIS តាម

រកសួង សាថ ប័ន 

FMIS អាចផលិតរបាយរណ៍

អនវុតតថវធកា តាមតរមូវការ

របស់រកសួង សាថ ប័ន និង

រដឋបាលថ្នន ក់គរកាមជាត ិ

របាយការណ៍អនវុតតថវធការបចំប្េ 

រតមីាស ្មាស និងឆ្ន ំ ផលតិ

គចញពីរបពន័ធ FMIS សរមាប់

រកសួង-សាថ ប័ន នងិរដឋបាលថ្នន ក់-

គរកាមជាត ិ

- មានរបាយការណត៍ាមោនវឌ្ឃនភាពរបចំឆ្ន ំ 

- សគរមចបាន ១០០ %ការឧបតថមភីនថវធការត-ី

មាសទ្ី៤, ការបប្ងវរឥណទាន និងការបប្នថម

ឥណទានរបស់រដឋបាលថ្នន ក់គរកាមជាតិ រតូវបាន

កត់រតាគៅកនងុរបពន័ធ FMIS  

របាយការណ៍អនវុតត

ថវធការបចំប្េ រតមីាស 

្មាស និងឆ្ន ំ ផលតិ

គចញពី FMIS សរមាប់

រកសួង សាថ ប័ន និង 

រដឋបាលថ្នន ក់គរកាមជាត ិ
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- សគរមចបាន ១០ ០ %របាយការណ៍អនុវតតថវធកា

របចំរតមីាស ្មាស និងរបចំឆ្ន ំរបស់រដឋបាល

ថ្នន ក់គរកាមជាតផិលតិគចញពី FMIS ។ 

២៣. ពរងងឹការរគបរ់គង

រទ្ពយសមបតតរិដឋ (រទ្ពយ-

សកមមរយៈគពលប្វង) 

 

អ.ទ្.ជ 

អ.រ.ជ 

រកសងួ សាថ បន័ 

សគ ៧. 

មានរបាយការណប៍កូ

សរបុរទ្ពយសមបតតរិដឋ 

(Consolidation report) 

របសរ់កសងួ សាថ បន័, 

មនទរីអងគភាពជនំាញ

ថ្នន កម់លូោឋ ននងិរដឋបា

លថ្នន កគ់រកាមជាត ិ

ពុទំានម់ានរបពន័ធបកូ

សរបុរមួ េណៈប្ដល

រកសងួ  សាថ បន័មយួ

ចនំនួបានអភវិឌ្ឍរបពន័ធ

សរមាបក់ាររគបរ់គង

របសរ់កសងួ សាថ បន័ សាម ី

របាយការណប៍កូសរបុរទ្ពយ

សមបតតរិតវូបកូសរបុកនងុ

ករមតិរកសងួ សាថ បន័, មនទរី

អងគភាពជនំាញថ្នន កម់លូ

ោឋ ន នងិរដឋបាលថ្នន កគ់រកាម

ជាត ិ

មានរបាយការណប៍កូសរបុរទ្ពយ

សមបតតរិដឋ (Consolidation 

report)ករមតិរកសងួ សាថ បន័, 

មនទរីអងគភាពជនំាញថ្នន កម់លូោឋ ន 

នងិរដឋបាលថ្នន កគ់រកាមជាត ិ

 

ការគរៀបចតំារាងគកើនគ ើង និងថយចុេះនវូរទ្ពយ

សមបតតិរដឋរបចំឆ្ន ំ (២០២០) គោយទ្ទ្លួបាន

៨៩% ននអងគភាពគរបើរបាសស់រុប៣០៣៦ អងគ-

ភាព (គិតរតឹម ២០ មករា ២០២១)។ 

របាយការណប៍កូសរបុ

រទ្ពយសមបតតរិតវូបកូ

សរបុកនងុករមតិរោឋ ភ-ិ

បាលនងិករមតិរកសងួ 

សាថ បន័ 

 

២៣.១. គរៀបចំ និងោក់ឱ្យ

អនវុតតយនតការ និងបទ្ោឋ ន

គតិយតុតរគប់រគងរទ្ពយរដឋ

សមបតតិរដឋ 

អ.ទ្.ច 

អ.រ.ជ 

រកសួង សាថ ប័ន 

សច ១៥.  

លិេិតបទ្ោឋ នគតយិតុត 

សរមាប់រគងរគង និង

ចត់ប្ចងរទ្ពយសមបតតិរដឋ 

ចាប់សត ីពកីាររគប់រគង 

ការគរបើរបាស ់និងការ

ចត់ប្ចងរទ្ពយសមបតតិរដឋ 

លិេិតបទ្ោឋ នគតយិតុត រតូវ

បានអនុម័ត 

របកាសសត ីពកីារោក់ឱ្យគរបើរបាស់

គសៀវគៅប្ណនំាសតពីីវធធាន និង  

នតីិវធីនីនការគរៀបចំបញ្ជសីារគពើភណឌ

រទ្ពយសមបតតិរដឋ 

របកាសគលេ១១៣ ចុេះនថៃទី្០២ ប្េកុមភៈ ឆ្ន ំ

២០២១ សត ីពកីារោក់ឱ្យគរបើរបាស់គសៀវគៅប្ណនំា

សត ីពីវធធាននងិនតីវិីីននការគរៀបចំបញ្ជសីារគពើភណឌ

រទ្ពយសមបតតិរដឋ រតូវបានោក់ឱ្យអនុវតត ។ 

របកាស ២ បប្នថម  

  

សច ១៦. 

ភាគរយននការគរៀបចំ

បណណកមមសិទ្ធិរទ្ពយ-

សមបតតិរដឋ 

ភាគរយបណណកមមសិទ្ធិ

រទ្ពយសមបតតិរដឋ (ថ្នន ក់ជាតិ

ចនំនួ និងថ្នន ក់គរកាម ជាតិ

ចនំនួ) រតូវបានគរៀបច ំ

១៥%ននបណណកមមសិទ្ធិមិន

ទានប់ានចុេះបញ្ជ ី (ដីី្)ី

សរុប នឹងរតវូគរៀបច ំ

- ចនំនួបណណកមមសិទ្ធិមិនទានប់ាន

ចុេះបញ្ជ ី (ដីី្ី)សរុប រតូវបាន 

គរៀបចំគោយរកុមការករអនតរ

រកសួង 

- ប្ផនការសកមមភាពរតូវបាន

គរៀបច ំ

−គហើយទ្តំីាងប្ដលពុទំានប់ានគីវើប័ណណកមមសិទ្ធិ

មានចនំនួ ១០ ៧៩៦កប្ន្ង គសម ើនឹង៣៨% នន

ទ្ីតំាងសរុប នឹងរតវូបនតជំរុញគីវើប័ណណកមមសិទ្ធិ

ឱ្យអស់កនងុឆ្ន ំ២០២៣ ។ 

−បានគចញរបកាសអនតររកសួងគលេ៩៧១ សហវ.

របក ចុេះនថៃទ្ី២៤ ប្េីន ូឆ្ន ំ២០២១ សតពីីការបំគពញ

បប្នថមសមាសភាព គណៈកមមការអនតររកសួង 

និងគីវើសថ តិិបចចុបបននភាពទី្តំាងដីរដឋប្ដលបានចុេះ

កនងុបញ្ជសីារគពើភណឌ រទ្ពយសមបតតរិដឋរបស់រកសួង 

សាថ ប័ន គៅថ្នន ក់កណ្តត ល គដើមបគីរៀបចំគីវើប័ណណ

កមមសិទ្ធិ។ 

របាយការណ៍របចំឆ្ន ំ 

សដ ីពកីាររគប់រគងរទ្ពយ

សមបតតិរដឋ 
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សច ១៧. 

គរៀបចំឯកសារគោល 

(Blueprint) 

សត ីពកីាររគប់រគងរទ្ពយ

សមបតតិរដឋ 

(Nonfinancial 

Asset) 

ចាប់សត ីពកីាររគប់រគង

ការគរបើរបាស ់និងការ-

ចត់ ប្ចងរទ្ពយសមបតតិរដឋ  

ការឯកភាព និងោក់ឱ្យ  

អនវុតតគោយថ្នន ក់ដឹកនំា 

 កហសវ. 

គសចកតីរពាងឯកសារគោល 

(Blueprint) រតូវបានោក់្្ង

ករមិតអនតរអគគនាយកោឋ ន កសហវ 

-ឯកឧតតមបណឌ តិរដឋគលខាីិការកសហវ. ទ្ទួ្ល

បនទុក និងរកុមការករបគចចកគទ្សនន.អទ្ច.បាន

របជុំពិភាកា និងសិកាប្សវងរកឯកសារពាក់ពន័ធ

កនងុការគរៀបចំឯកសារគោលគនេះ ។ ជាលទ្ធផល

បឋមបានគរៀបចមំាតកិាននឯកសារគោលគនេះគៅ

ករមិតរកុមការករបគចចកគទ្ស គហើយគសចកតីរពាង

មាតកិាគនេះនងឹោក់្្ងរបជុំជាមួយរកុមអនតរអគគ-

នាយកោឋ ន.កសហវ. នាប្េកុមភៈ  ឆ្ន ំ២០២២។ 

- គសចកតីរពាងករមិត

អនតរអគគនាយកោឋ ន 

នន កសហវ 

- ឯកសារគោល 

(Blueprint) ផ្ូវការ 

 

 

 សច ១៨. 

ករមិតទ្ំហំរទ្ពយសកមម 

រយៈគពលប្វង (Fixed 

Asset Threshold) 

រតូវបានកំណត់/ចតថ់្នន ក់ 

ពុំទានម់ានការកំណត់

ជាក់លាក់ 

របកាសរតូវបានអនុម័ត 

 

 

របកាសសត ីពកីារោក់ឱ្យ 

អនវុតត fixed assets threshold

រតូវបានគរៀបចំ និងោក់ឱ្យអនុវតត 

 

បានបូកសរុបធាតចុលូតាមកិចចរបជុំគរចើនគលើក 

គរចើនសារ ជាមួយអគគនាយកោឋ នគន្ឹេះពាក់ពន័ធ 

និងបានគរៀបចំវគគសកិាា សាលាពគិរោេះគយបល់

របមូលធាតុចលូពីរគប់រកសួង-សាថ ប័ន អងគភាព 

រដឋបាលថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់គរកាមជាតិ រួមទាងំ 

រគឹេះសាថ នរដឋបាលសាធារណៈ កនងុការគរៀបចគំសចកតី

រពាងរបកាស និងបានបូកសរុបរាយការណ៍ពី

បញ្ញា របឈមដលថ់្នន ក់ដឹកនំារកសងួគសដឋកិចចនិង

ហិរញ្ាវតថុពនិតិយ និងសគរមច។ 

របកាសសត ីពកីារោក់

ឱ្យអនុវតត fixed 

assets threshold 

 

២៣.២. ប្កលមអ និងោក់

ឱ្យអនុវតតរបពន័ធបគចចកវធទ្ា

ព័តម៌ានរគប់រគងរទ្ពយ

សមបតតិរដឋ (SARMIS) 

អ.ទ្.ច 

រកសួង សាថ ប័ន 

សច ១៩.  

ចនំនួរកសួង សាថ ប័ន

ោក់ឱ្យអនុវតត 

SARMIS 

SARMIS បានោក់ឱ្យ

អនវុតតករមិតរកសួង  

សាថ ប័ន គៅឆ្ន ំ២០២០ 

រកសួង សាថ ប័នដំគ ើង និង

អនវុតតរបពន័ធ SARMIS 

របព័នធ SARMIS រតវូបានោក់ឱ្យ

អនវុតតគៅរគប់រកសួង សាថ ប័ន និង

រដឋបាលរាជធានី-គេតត 

អ.ទ្.ច.បាន និងកំពុងគីវើការបណតុ េះបណ្តត ល 

រយៈគពលប្វងបប្នថម ដលអ់ងគភាពគរបើរបាស់រគប់

រកសួងសាថ ប័ន,នតីិបុគគលសាធារណៈ សហរោស

សាធារណៈ និងមនទីរគសដឋកិចចនិងហិរញ្ាវតថរុាជ-

ធានគីេតត រួចរាលត់ាមរយៈ Zoom គដើមបីយល់

កាន់ប្តចាសម់ានចំគណេះដឹង និងការគរបើរបាស់

របព័នធ SARMIS កនងុការពរងឹងរបសិទ្ធភាពការ

រគប់រគងរទ្ពយសមបតតិរដឋ ។ គហើយប្ផនការបនត

នឹងបណតុ េះបណ្តត ល ដល់រដឋបាលរាជធាន-ីគេតត និង

រដឋបាលរកុង-រសុក-េណឌ  ទាងំអស់ចប់ពីនថៃទ្ី ១0 

ប្េមករា រហតូដល់ នថៃទ្២ី១ ប្េកុមភៈ ឆ្ន ំ២០២២។ 

របាយការណ ៍

វឌ្ឍនភាពននការអនុ-

វតតរបពន័ធ SARMIS 

 

២៤. ពរងងឹការរគបរ់គង

បណំលុសាធារណៈ រមួទាងំ

ោនភិយ័ននកាតពវកចិច

អ.ស.ប 

អ.គ.ហ 

 

សគ ៨.  សចូនាករបណំលុគន្េឹះ

ទាងំ ៥ សថតិគរកាមពតិាន

ប្ដលបានកណំតគ់ៅកនងុ

សចូនាករបណំលុគន្េឹះទាងំ 

៥ គីៀបនងឹពតិានប្ដល

កណំតគ់ៅកនងុយទុ្ធសាស្រសត

សចូនាករបណំលុគន្េឹះទាងំ ៥ 

បានរតវូបនដរកាគរកាមពតិានប្ដល

សចូនាករបណំលុគន្េឹះទាងំ ៥ រតវូបានបនដរកា

គរកាមពតិានប្ដលបានកណំតគ់ៅកនងុយទុ្ធ-សា

របាយការណវ៍ឌ្ឍន-

ភាពននការអនវុតត 
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បណំលុយថ្នគហត ុនងិោ-

នភិយ័បណំលុពាកព់ន័ធ 

របកបគោយចរីភាព 

សចូនាករបណំលុគន្េឹះ

ទាងំ ៥ គីៀបគៅនងឹ

ពតិាន 

 

យទុ្ធសាស្រសតសត ពីកីាររគប-់ 

រគងបណំលុសាធារណៈ 

រគបរ់គងបណំលុសាធារណៈ 

 

បានកណំតគ់ៅកនងុយទុ្ធសាស្រសតសត ពីី

ការរគបរ់គងបណំលុសាធារណៈ 

ស្រសតសត ពីកីាររគបរ់គងបណំលុសាធារណៈ កនងុ

គនាេះ៖ 

−អនបុាតតនម្បចចបុបននននបណំលុសាធារណៈ

សរបុគីៀបនងឹ ផសស សថតិកនងុរងវង ់២៤,៤%  

គីៀបនងឹពតិាន ៥៥% 

− អនបុាតតនម្បចចបុបននននបណំលុសាធារណៈ 

គរៅរបគទ្ ស គីៀបនងឹ ផសស សថតិកនងុរងវង ់

២៤,៤% គីៀបនងឹពតិាន ៤០% 

−អនបុាតតនម្បចចបុបននននបណំលុសាធារណៈ 

គរៅរបគទ្ស គីៀបនងឹការនំាគចញ សថតិកនងុរងវង ់

៣៥,៦% គីៀបនងឹពតិាន ១៨០% 

− អនបុាតគសសបណំលុសាធារណៈគរៅរបគទ្ស

គីៀបនងឹការនំាគចញ សថតិកនងុរងវង ់២,០% 

គីៀបនងឹពតិាន ១៥% 

−អនបុាតគសសបណំលុសាធារណៈគរៅរបគទ្ស

គីៀបនងឹចណូំលថវធកាជាត ិសថតិកនងុរងវង ់

៧,០% គីៀបនងឹពតិាន ១៨%។ 

យទុ្ធសាស្រសតសត ពីកីារ

រគបរ់គងបណំលុ 

សាធារណៈ ប្ដលរតវូ

ោកជ់នូគណៈកមាម ី-ិ

ការរគបរ់គងបណំលុ

សាធារណៈ 

 

 សគ ៩. 

ោនភិយ័បណំលុរតវូ

បានកណំត ់

 

របាយការណវ៍ឌ្ឍនភាព

ននការអនវុតតយទុ្ធសាស្រសត

សត ពីកីាររគបរ់គងបណំលុ

សាធារណៈ របចំរត-ី

មាស ប្ដលរតវូបានោក់

ជនូគណៈកមាម ីកិារ

រគបរ់គងបណំលុសាធារ-

ណៈ 

ការ វធភាគអពំោីនភិយ័នន

បណំលុសាធារណៈ 

ការវធភាគោនភិយ័បណំលុពាក់

ពន័ធ នងិោនភិយ័កាតពវកចិច

បណំលុជាយថ្នគហត ុរតវូបាន

គរៀបច ំោកប់ញ្ចូលគៅកនងុរបាយ

ការណោ៍កជ់នូគណៈកមាម ីកិារ

រគបរ់គងបណំលុសាធារណៈ 

ការវធភាគោនភិយ័បណំលុពាកព់ន័ធ នងិោន-ិ

ភយ័កាតពវកចិចបណំលុជាយថ្នគហត ុរតវូបាន

គរៀបច ំោកប់ញ្ចូលគៅកនងុរបាយការណ៍ោកជ់នូ

គណៈកមាម ីកិាររគបរ់គងបណំលុសាធារណៈ ។ 

របាយការណោ៍កជ់នូ 

គណៈកមាម ីកិារ

រគបរ់គងបណំលុសា-

ធារណៈ  
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២៤.១. រគប់រគងបំណលុ

សាធារណៈ 

អ.ស.ប សច ២០.  

ភាពទាន់គពលគវលានន

ការគរៀបចំរបាយការណ៍

រគប់រគងបំណលុគោយ

រួមបញ្ចូលសូចនាករ

បំណលុគន្ឹេះទាងំ ៥

ប្ដលបានកំណត់គៅ

កនងុយុទ្ធសាស្រសតសត ីពី

ការរគប់រគងបំណលុ 

សាធារណៈ 

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

រតូវបានគរៀបចំ ជារបចំ

រតមីាស 

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព 

របចំរតមីាស 

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបចំរតី-

មាសននការអនុវតតយុទ្ធសាស្រសតសត ពីី

ការរគប់រគងបំណលុសាធារណៈ 

២០១៩-២០២៣ គោយរួមបញ្ចូល

នូវសូចនាករបំណលុគន្ឹេះទាងំ ៥ 

រតូវបានគរៀបចនំិងោក់ជនូគណៈ-

កមាម ីកិាររគប់រគងបំណលុសាធា-

រណៈគៅកនងុប្េទ្ី ១ បនាទ ប់ដំណ្តច់

រតមីាសនីមួយៗ 

បានគរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននការអនុវតត

 វធធានការជាយុទ្ធសាស្រសត របចំរតមីាសទ្១ី, ទី្២, និង

ទី្៣ ឆ្ន ំ២០២១ រពមទាងំផសពវផាយគលើគគហទ្ំព័រ

ផ្ូវការរបស់អគគនាយកោឋ ន ។ 

របាយការណ៍វឌ្ឍន-

ភាពននការអនវុតតយុទ្ធ-

សាស្រសតសត ពីីការ

រគប់រគងបំណលុ    

សាធារណៈ ប្ដលរតូវ

ោក់ជនូគណៈកមាម ីិ-

ការរគប់រគងបំណលុ

សាធារណៈ 

 

 

អ.គ.ហ 

អ.ស.ប 

 

សច ២១. 

រកបេណឌ គោល-

នគយបាយសត ីពកីារ-

អភិវឌ្ឍមូលបរតរដឋ 

មិនទានម់ានរកបេណឌ

គោលនគយបាយ នងិ

ប្ផនការសកមមភាព 

រកបេណឌ គោលនគយបាយ 

និងប្ផនការសកមមភាព 

រកបេណឌ គោលនគយបាយសត ីពី

ការអភិវឌ្ឍន៍មូលបរតរដឋ រតូវបាន

អនុម័ត 

រកបេណឌ គោលនគយបាយបឋម សតពីកីារអភវិឌ្ឍ

មូលបរតរដឋ រតូវបានអនុម័តោក់ឱ្យ អនវុតតដ៏េពង់េពស ់

គោយសគមតចគតគជានាយករដឋមស្រនតី កាលពនីថៃទ្ី១ 

ប្េតលុា ឆ្ន ំ២០២១ ។ 

រកបេណឌ គោល-

នគយបាយសត ីពកីារ

អភិវឌ្ឍន៍មូលបរតរដឋ 

និងប្ផនកាសកមមភាព 

 

២៤.២.រតតួពនិតិយតាម

ោនោនភិយ័បំណលុសា-

ធារណៈ  

អ.ស.ប សច ២២.  

របាយការណជ៍នូ 

គណៈកមាម ីកិារ

រគប់រគងបំណលុសា-

ធារណៈ មានេឹ្មសារ

ោនភិ័យបំណលុសា-

ធារណៈ 

 

ោនភិ័យកាតពវកិចច

បំណលុជាយថ្នគហតុ 

រតូវបានរំគលចគៅកនងុ

របាយការណោ៍ក់ជនូគ-

ណៈកមាម ីកិាររគប់រគង

បំណលុសាធារណៈ 

របាយការណជ៍នូគណៈ- 

កមាម ីកិាររគប់រគងបំណលុ

សាធារណៈ ប្ដលមាន

បកា ញពត័ម៏ានអំពកីារ

 វធភាគោនិភយ័បំណលុ 

សាធារណៈ 

របាយការណជ៍នូគណៈកមាម ីិការ

រគប់រគងបំណលុសាធារណៈ មាន

េឹ្មសារោនិភយ័បំណលុសាធា-    

រណៈ គោយបកា ញោនភិ័យនន

កាតពវកិចចបំណលុ   ជាយថ្នគហត ុ

(Contingent Liabilities), ោន-ិ

ភ័យថវធកា (Fiscal Risk), ោនិ-

ភ័យទ្ផីារ (Market Risk), ោ

និ-ភយ័របតិបតតកិារ 

(Operational Risk), ោនិភយ័

សនទន័យភាពកនងុការទ្ទូាត់គសស

បំណលុ (Liquidity Risk), ោនិ

ភ័យហិរញ្ាបបទានននគគរមាង 

(Project Funding Risk) និងោ

និភយ័ឥណទាន  (Credit Risk) 

បានគរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននការអនុវតត

 វធធានការជាយុទ្ធសាស្រសត  របាយការណ៍ជូន     

គណៈកមាម ីិការរគប់រគងបំណលុសាធារណៈ មាន

េឹ្មសារោនិភយ័បំណលុសាធារណៈ គោយ

បកា ញោនភិយ័ននកាតពវកិចចបំណលុ   ជាយថ្នគហត ុ

(Contingent Liabilities), ោនភិយ័ថវធកា 

(Fiscal Risk), ោនភិ័យទ្ី-ផារ (Market 

Risk), ោនិភយ័របតិបតតកិារ (Operational 

Risk), ោនិភយ័សនទនយ័ភាពកនងុការទ្ទូាត់គស

សបំណលុ (Liquidity Risk), ោនិភយ័ហិរញ្ា-

បបទានននគគរមាង (Project Funding Risk) 

និងោនិភ័យឥណទាន  (Credit Risk) របចំរតីមាសទី្

១, ទី្២, និងទី្៣ ឆ្ន ំ២០២១ រពមទាងំផសពវ-

ផាយគលើគគហទំ្ព័រផ្ូវការរបស់អគគនាយកោឋ ន 

របាយការណជ៍នូ 

គណៈកមាម ីកិារ

រគប់រគងបំណលុសា-

ធារណៈ 
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២៤.៣. ពរងឹងរបពន័ធោំរទ្

របតិបតតិការសរមាប់ការ

រគប់រគងបំណលុសាធារ-

ណៈ  

អ.ស.ប សច ២៣.  

ចនំនួមុេកររបព័នធ 

ោំរទ្របតិបតតកិារ

សរមាប់ការរគប់រគង

បំណលុសាធារណៈ 

រតូវបានគីវើទ្ំគនើបកមម 

និងពរងីកបប្នថម 

របព័នធោំរទ្របតិបតតកិារ

សរមាប់ការរគប់រគង

បំណលុសាធារណៈ 

ចំបាច់រតូវគីវើទ្ំគនើបកមម 

និងពរងីកមុេករបប្នថម 

របព័នធោំរទ្របតិបតតកិារ

សរមាប់ការរគប់រគង

បំណលុសាធារណៈ 

របព័នធោំរទ្របតិបតតកិារសរមាប់

ការរគប់រគងបំណលុសាធារណៈ 

រតូវបាន ៖ 

- ពរងីកបប្នថមមុេករចនំនួ ១ គឺ

៖ )១( វធភាគ   ធាតុអគំណ្តយ  

- គីវើទ្ំគនើបកមមមុេករចនំនួ៣ ពី 

Excel Base គៅ Web Base 

គឺ៖ )១(ទ្ទូាត់គសសបំណលុ , 

(២ (របមូលគសសបំណលុ  និង 

)៣(រគប់រគងឯកសារ  

ទ្ំគនើបកមមរបព័នធរគប់រគងទិ្ននន័យរួម រតូវបាន

អនុម័ត និងោក់ឱ្យអនុវតត របកាសគលេ ៤៨៨ 

សហវ.របក ចុេះនថៃទ្៤ី ប្េសោី ឆ្ន ំ២០២១ ។ 

របកាសោក់ឱ្យអនុវតត  

២៥. ពរងងឹគណគនយយភាព

ហរិញ្ាវតថគុៅតាមរគេឹះសាថ ន

សាធារណៈ 

រដឋបាល នងិសហរោស 

សាធារណៈ 

អ.ថ 

អ.រ.ជ 

រកសងួ សាថ បន័ 

សគ ១០.  

មានយនតការ

ចាសល់ាសក់នងុការ

តាមោនរគេឹះសាថ ន 

សាធារណៈរដឋបាល 

ករមតិ កសហវ. 

ពុទំានម់ាន  - លកាណវធនចិិយ័អបបបរមា

ននការរគបរ់គងហរិញ្ាវតថុ

សាធារណៈ សរមាបរ់គេឹះ-

សាថ នសាធារណៈរដឋបាល 

-  វធី សីាស្រសតសយតនម្

រគេឹះសាថ នសាធារណៈ  

- លកាណវធនចិិយ័អបបបរមាននការ

រគបរ់គងហរិញ្ាវតថសុាធារណៈ 

សរមាបរ់គេឹះសាថ នសាធារណៈ 

រដឋបាល 

- របាយការណ៍សកិាអពំីវធី សីាស្រសត

សយតនម្រគេឹះសាថ នសាធារណៈ

ករមតិ កសហវ. 

បានគរៀបចរំបាយការណស៍កិាគលើការកណំតល់កា

ណៈវធនចិិយ័អបបរមាននការរគបរ់គងហរិញ្ាវតថសុា

ធារណៈសរមាបរ់គេឹះសាថ នសាធារណៈ ។ 

- ២០២១៖ របាយ-

ការណស៍កិា របស់

រកមុការករ នងិ

លកាណវធនចិិយ័អបប-

បរមា 

 

 អ.ទ្.ច 

រកសងួ សាថ បន័ 

សគ. ១១ 

មានយនតការ

ចាសល់ាសក់នងុការ

តាមោនសហរោស

សាធារណៈករមតិ  

កសហវ. 

សហរោសសាធារណៈ

ចនំនួ ១៤ បានផតល់

របាយការណម៍ក  

កសហវ. 

គសចកតរីពាងចាបស់តពី ី

សហរោសសាធារណៈ រតវូ

បានគរៀបច ំ

គសចកតរីពាងចាបស់តពីសីហរោស

សាធារណៈ រតវូបានគរៀបចោំក់

្្ងថ្នន កដ់កឹនំា កសហវ. 

− មានការផ្្ទស់បតូរសមាសភាពថ្នន ក់ដឹកនំា និង សមាជិក

ននរកុមការករកំប្ណទ្រមង់ការរគប់រគងសហរោស

សាធារណៈ (គសចកតីសគរមច ថម ី គលេ ០០៨

សហវ នានថៃទ្២ី២ ប្េមីនា ឆ្ន ំ២០២១)។  

− គសចកតីរពាងចាប់គនេះ គឺបានតាក់ប្តងជាទ្រមង់ចាប់ 

និងេឹ្មសាររួចរាល់ករមិតរកុមការករបគចចកគទ្ស 

កសហវ.។ គហើយរកុមការកររង់ចំទ្ទួ្លធាតចុលូ

ព ីទ្ីរបឹកាបគចចកគទ្ស Agence Franaise de 

Développement (AFD)នារតមីាសទ្១ី ឆ្ន ំ

២០២២ បនាទ ប់មកគទ្ៀត.អទ្ច. គរោងនឹងគីវើ

សិកាា សាលាពគិរោេះគយបលន់ារតមីាសទ្២ី ឆ្ន ំ

២០២២ជាមួយសហរោសសាធារណៈ, រកសួង

សាថ ប័ន និងអនកពាក់ពន័ធ ។ ដំណ្តក់កាលបនតគឺគរោង

ចាបស់ត ពីសីហរោស    

សាធារណៈ 
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នឹងបញ្ជូនគៅទី្សត ីការគណៈរដឋមស្រនតី នារតមីាសទី្៣ 

ឆ្ន ំ២០២២។  

− រសបគពលគនេះផងប្ដរ គឺរកុមការករកសហវ.កំពុង

គរៀបចំឯកសារយុទ្ធសាស្រសត ប្កទ្រមងក់ាររគប់រគង

សហរោសសាធារណៈ សរមាប់ជាប្ផនទ្បីកា ញ

ផ្ូវចាសល់ាស់ កនងុទិ្សគៅប្កទ្រមង់សហរោស

សាធារណៈ។ បនាទ ប់ពីបញ្ចប់ឯកសារយុទ្ធសាស្រសត

គនេះសក៏ជាធាតចុលូដ៏សំខាន់ជាេឹ្មសារគោល 

សរមាប់ោក់បញ្ចូលគៅឯកសាររពាងចាប់គនេះ

សំគៅឱ្យកានប់្តរបសិទ្ធភាព នងិរគប់រជុងគរជាយ។ 

២៥.១. គរៀបចំ និងអនវុតត

លកាណវធនចិិ័យអបបបរមា

ននការរគប់រគងហិរញ្ាវតថុ

សាធារណៈសរមាប់

រគឹេះសាថ នសាធារណៈ 

រដឋបាល 

អ.ថ 

រកសួង សាថ ប័ន 

សច ២៤.  

ចនំនួរគឹេះសាថ នសាធារ-

ណៈរដឋបាលប្ដលអនុ-

វតតតាមលកាណវធនចិិ័យ

អបបបរមាននការ

រគប់រគងហិរញ្ាវតថសុា-

ធារណៈ 

មិនទានប់ានកំណត់

លកាណវធនចិិ័យអបប- 

បរមា 

- លកាណវធនចិិ័យអបបបរ-

មាននការរគប់រគងហិរញ្ា-

វតថុសាធារណៈសរមាប់

រគឹេះសាថ នសាធារណៈ 

- រដឋបាលសយតនម្

រគឹេះសាថ នសាធារណៈរដឋ

បាលប្ដលអនុវតតតាម

លកាណវធនិចិយ័អបបបមា 

- លកាណវធនចិិ័យអបបបរមា

សរមាប់រគឹេះសាថ នសាធារណៈ

រដឋបាល រតូវបានគរៀបច ំ

- ការសយតនម្បឋមគលើការអនុវតត 

រតូវបានគរៀបច ំ

បានគរៀបចំរបាយការណ៍ និងគសន ើសុគំោលការណ៍

កំណត់អពំីលកាណវធនិចិ័យអបបបរមាននការរគប់រគង

ហិរញ្ាវតថសុាធារណៈសរមាប់រគឹេះសាថ នសាធារណៈ

រដឋបាល បានគីវើរួចគហើយ ។ 

- លកាណវធនចិិ័យ 

អបបបរមាននការ

រគប់ រគងហិរញ្ាវតថុ

សាធារណៈសរមាប់

រគឹេះសាថ នសាធារណៈ

រដឋបាល 

- សយតនម្រគឹេះសាថ ន       

សាធារណៈរដឋបាល

ប្ដលអនុវតតតាម

លកាណ វធនចិិ័យ 

អបបបរមា 

 

២៥.២. អនុវតតកិចចបញ្ជ ិកា

គណគនយយថមី គរៀបចំរបាយ-

ការណ៍ អនុវតតថវធកា, 

របាយការណហ៍ិរញ្ាវតថុ នងិ

សយតនម្សមិទ្ធកមម ននការ

អនវុតតថវធការបស់រគឹេះសាថ ន 

សាធារណៈរដឋបាល និង

សហរោសសាធារណៈ 

អ.រ.ជ 

រកសួង សាថ ប័ន 

 

 

សច ២៥.  

ចនំនួរគឹេះសាថ ន 

សាធារណៈរដឋបាល  

ផតល់របាយការណ៍

ហិរញ្ាវតថុរសបតាម

បទ្ោឋ នគតយិតុតប្ដល

មានជាីរមាន និងទាន់

គពលគវលា 

មានរគឹេះសាថ នសាធារ-

ណៈរដឋបាលចនំនួ ១៦ /

៣០ បានផតរបាយការណ៍

ហិរញ្ាវតថុ ប បុ្នតមិនទាន់

រសបតាមបទ្ោឋ ន គតិ-

យុតតទាងំរសុង និងទាន់

គពលគវលា 

របាយការណ៍អនវុតតថ វធកា 

និងរបាយការណហ៍ិរញ្ាវតថុ

របស់រគឹេះសាថ នសាធារណៈ

រដឋបាល 

 

 

 

រគឹេះសាថ នសាធារណៈរដឋបាល រតូវ

មានរបាយការណហ៍ិរញ្ាវតថុរសប

តាមបទ្ោឋន នគតយិតុតប្ដលមានជា

ីរមាន  

 

រគឹេះសាថ នសាធារណៈរដឋបាលចនំនួ២៧ កនងុ ចគំណ្តម

រគឹេះសាថ នទាងំ២៩ បានគផញើររបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ ុ

ឆ្ន ំ២០២០មកអគគនាយកោឋ នរតនាោរជាតិគដើមបី

គីវើការបូកសរុប។គហើយមានប្តរបាយការណរ៍បស់

រគឹេះសាថ នសាធារណៈរដឋបាលចនំនួ២៣ប ុគណ្តណ េះ

ប្ដលអាចយកមកបូកសរុបចលូោន បានគោយ

ប្ ករគឹេះសាថ នចនំនួ៤គទ្ៀតមិនអាចយកជាការណ៍

បានគទ្គោយសារតួគលេពុមំានសងគតភិាពោន  

និងពុទំាន់រគប់-រជុងគរជាយ ។ 

របាយការណ៍បូកសរុប

របស់ អ.រ.ជ គលើ

របាយការណហ៍ិរញ្ាវតថុ

របស់រគឹេះសាថ ន 

សាធារណៈរដឋបាល 
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 អ.ទ្.ច សច ២៦.  

យនតការននការតាមោន 

និងសយតនម្សមិទ្ធកមម

ននការអនុវតតថវធកា

របស់សហរោស 

សាធារណៈ 

ចាប់សត ីពសីហរោស 

សាធារណៈ គរៀបចំករមិត  

អទ្ច 

ឯកសាររពាងចាប់ - របាយការណ៍បូកសរុប 

លទ្ធផលសាថ នភាព 

ហិរញ្ាវតថនុនសហរោស 

សាធារណៈករមិត កសហវ 

- គសចកតីរពាងចាប់សត ីពសីហ-

រោសសាធារណៈ រតវូបាន

គរៀបចោំក់្្ងថ្នន ក់ដឹកនំា       

កសហវ. 

-បានគរៀបចំរបាយការណ៍រួចរាលស់ត ីពកីារសយ-

តនម្សាថ នភាពហិរញ្ាវតថុសហរោសសាធារណៈ 

ោក់ជនូថ្នន ក់ដឹកនំា.កសហវ. តាមរយៈលេិិត

គលេ ៥៩៦.អទ្ច ចុេះនថៃទ្២ី១ ប្េតលុា ឆ្ន ំ

២០២១ គោយបានរាយការណ៍៖ 

១.សាថ នភាពហិរញ្ាវតថនុិងលទ្ធផលអាជីវកមម

ការធយបរធគចទិ្ឆ្ន ំ២០២០, 

២.បណ្តត េទង់ទូ្ទាត់ជាមួយថវធការដឋសរមាប់

ឆ្ន ំ២០២០,  

៣.ការបងភ់ាគលាភចលូថវធការដឋឆ្ន ំ២០២០

របស់សហរោសសាធារណៈ 

៤.សាថ នភាពមូលីនននរកុមហ នុចរមុេះប្ដល

រដឋមានភាគកមមសាធារណៈជាចនំនួភាគ

តចិការធយបរធគចទិ្ឆ្ន ំ២០២០។ 

២០២១៖ របាយ-

ការណស៍ាថ នភាព

ហិរញ្ាវតថ ុ
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គោលបណំង/ចគកោ ម

សកមមភាព 

អងគភាព 

អនវុតត 

សចូនាករសមទិ្ធកមម

គន្េឹះ 

លទ្ធផលគោល 

(Baseline) 

 វធី សីាស្រសតសស់ប្វង 

(Measuring Method) 
គោលគៅឆ្ន ំ២០២១ លទ្ធផលសគរមចបានឆ្ន ំ២០២១ 

ភសតុតាង/ឯកសារអណំេះ

អណំ្តង 
ពណ ៌

ផែែកទី/ខ ឿន្ទី ៣ ៖ ការពង្រឹរង្បសិទធភាពនន្ការែារភាា ប់ថវកិាខៅន្ឹរខោលន្ខោបាយ្ 

រកបេណឌ ហិរញ្ាវតថសុាធារណៈ និងថវធការយៈគពលមីយម,ការពរងឹងការអនុវតតថវធកាកមមវធីី, ការគរៀបចំរកបេណឌ ននការរគប់រគង វធនិគយគសាធារណៈ នងិ ការបនដជំរុញការគីវើ វធមជឈការរបពន័ធថវធកាពថី្នន ក់ជាត ិគៅថ្នន ក់គរកាមជាត ិ។ 

៣១. គរៀបច ំនងិោកឱ់្យ

អនវុតតរកបេណឌ ហរិញ្ា-

វតថសុាធារណៈ នងិថវធការ

យៈគពលមីយម 

អ.ថ 

អ.គ.ប 

អ.ហ.ក 

អ.ស.ប 

រកសងួ 

សាថ បន័ 

សគ ១. 

ការោក់្ ង្រកបេណឌ

ហរិញ្ាវតថសុាធារណៈ 

រយៈគពលមីយម 

(MTFF) គៅកនងុកចិច-

របជុគំពញអងគគណៈ

រដឋមស្រនត ីនងិអនវុតតជា

របចំ 

- រកបេណឌ គោល

នគយបាយមា រកូ

គសដឋកចិចនងិ

គោលនគយបាយ

ហរិញ្ាវតថ ុ

- សាធារណៈ 

សរមាបក់ារគរៀបចំ

គសចកដរីពាងចាប់

សដ ពីហីរិញ្ាវតថុ

សរមាបក់ារ

រគបរ់គងឆ្ន ំ 

២០២១ 

- គសចកតរីពាងរកប-

េណឌ ហរិញ្ាវតថ ុ

សាធារណៈ 

រយៈគពលមីយម 

(MTFF) 

- ឯកសាររកបេណ័ឌ គោល

នគយបាយមា រកគូសដឋកចិច នងិ

គោលនគយបាយ ហរិញ្ា-វតថុ

សាធារណៈ  

- រកបេណ័ឌ ហរិញ្ាវតថសុាធារ-

ណៈរយៈគពលមីយម 

(MTFF) 

រកបេណឌ គោលនគយបាយមា រកូ

គសដឋកចិចនងិគោលនគយបាយ

ហរិញ្ាវតថសុាធារណៈ សរមាបក់ារ

គរៀបចគំសចកដរីពាងចាបស់ដ ពី ី

ហរិញ្ាវតថសុរមាបក់ាររគបរ់គងឆ្ន ំ 

២០២២ រតវូបានគរៀបច ំនងិគសន ើសុំ

ការអនមុត័ពរីបមេុរាជរោឋ ភបិាល  

គសចកដរីពាង MTFF ២០២១-២០២៣ 

រតវូបានោកជ់នូថ្នន កដ់កឹនំា កសហវ ប បុ្នដ

គោយសារការរកីរាលោលននជងំកឺូវដី-

១៩,ថ្នន កដ់កឹនំា កសហវ. បានសគរមច

ពនារគពលកនងុការោកឱ់្យអនវុតត គហើយជា

ទ្សិគៅនងឹោកឱ់្យអនវុតតគៅឆ្ន ំ២០២២ 

សរមាបគ់រៀបចបំ្ផនការយទុ្ធសាស្រសតថវធកាឆ្ន ំ

២០២៣-២០២៥ នងិគគរមាងថវធកាឆ្ន ំ

២០២៣ ។ 

- ឆ្ន ំ២០២១ ៖ រកបេណឌ គោល

នគយបាយមា រកគូសដឋ-កចិច 

នងិគោលនគយបាយហរិញ្ាវតថុ

សាធារណៈ សរមាបក់ារគរៀបចំ

គសចកដរីពាងចាបស់ដពីហីរិញ្ា

វតថសុរមាបក់ាររគប ់រគងឆ្ន ំ 

២០២២ 

 

 

  

សគ ២.  

ការអនមុត័រកបេណឌ

ថវធការយៈគពលមីយម 

(MTBF) គោយមាន

ពតិានថវធកាតាមវធស-័

យតាមរកសងួ 

សាថ បន័គោយរបមេុ 

រាជរោឋ ភបិាល 

រកបេណឌ ថវធកា 

រយៈគពលមីយម 

(MTBF) ឆ្ន ំ

២០២០-២០២២ 

រតវូបានគរៀបច ំនងិ

អនវុតតសាកលបង 

កាលបរធគចទិ្ននការឯកភាពរបស់

របមេុរាជរោឋ ភបិាលគលើរកប

េណឌ ថវធការយៈគពលមីយម 

(MTBF) របចំឆ្ន ំ ២០២២-

២០២៤  

គសចកតរីពាងថវធការយៈគពលមីយម 

(MTBF)គោយមានពតិានថវធកា

តាមវធសយ័ 

បានគរៀបច ំនងិទ្ទ្លួបានការអនមុត័

គោយរបមេុររាជរោឋ ភបិាលគលើឧបសមពន័ធ

សត ពីពីតិានថវធកាឆ្ន ំ ២០២២-២០២៤ 

សរមាបរ់កសងួ -សាថ បន័ គៅនថៃទ្ ី០៩      

គមសា ឆ្ន ំ ២០២១។ 

- ២០២១៖ គសចកតរីពាង 

- ២០២២៖ កាលបរធគចទិ្នន

ចណំ្តរឯកភាព ឬ សជណ 

របសរ់បមេុរាជរោឋ ភបិាលគលើ

រកបេណឌ ថវធការយៈគពល

មីយម(MTBF) គោយមាន

ពតិានថវធកាតាមវធសយ័តាម

រកសងួ សាថ បន័ 
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សគ ៣. 

ប្ផនការយទុ្ធសាស្រសត

ថវធការតវូបានគរៀបចំ

គោយមានសចូនាករ

សមទិ្ធកមម 

ប្ផនការយទុ្ធសាស្រសត

ថវធកា    រតវូបាន

គរៀបចគំោយមាន     

សចូនាករសមទិ្ធកមម 

ប បុ្នតមនិទានម់ាន

គណុភាពលអ 

របាយការណស៍យតនម្ប្ផនការ

យទុ្ធសាស្រសតថវធកាគោយ អ.ថ   

គសចកតរីពាងប្ផនការ 

យទុ្ធសាស្រសតថវធកាមាន 

សចូនាករសមទិ្ធកមម 

ប្ផនការយទុ្ធសាស្រសតថវធកាឆ្ន ំ២០២២-

២០២៤ មានរគំលចសចូនាករសមទិ្ធកមម ។ 

- ២០២១៖ គសចកតរីពាង 

- ២០២២៖ប្ផនការយទុ្ធសាស្រសត

ថវធកាននរកសងួ សាថ បន័ 

 

៣១.១. ប្កលមអគុណ-

ភាពននការពាករមា រកូ

គសដឋកិចចនងិគីវើសាថ ប័នី-

យកមមរកបេណឌ ហិរញ្ាវតថុ

សាធារណៈរយៈគពល

មីយម និងរកបេណឌ

ថវធការយៈគពលមីយម 

អ.គ.ប 

អ.ថ 

សច ១. 

ភាគរយករមិត

លគមអៀងរកបេណឌ

ហិរញ្ាវតថសុាធារណៈ 

រយៈគពលមីយមគីៀប

នឹងការអនុវតតឆ្ន ំ N-1 

 

 

 

- របាយការណស៍ត ីពី

ការពនិតិយតាម-

ោនករមិលគមអៀង

លទ្ធផពាករណ៍

មា រកូគសដឋកិចច 

(ឆ្ន ំ N-1)  

- របាយការណន៍ន

ការអនុវតតយនត

ការពិគរោេះ

គយបលគ់លើ

រកបេ័ណឌ ហិរញ្ា-

វតថសុាធារណៈ 

រយៈគពលមីយម 

- របាយការណ ៍

ពិនតិយតាមោន

ករមិតលគមអៀង

បឋមនន

រកបេ័ណឌ ហិរញ្ា-

វតថសុាធារណៈ 

រយៈគពលមីយម

សាកលបង 

- ការអនុវតតថវធកាឆ្ន ំ N-1 គីៀប

នឹងការគរៀបចំរកបេណឌ

ហិរញ្ាវតថសុាធារណៈរយៈ

គពលមីយម (MTFF) 

- របាយការណត៍ាមោន និង

ពនយល់អំពីគម្ាត )ករមិត

បគចចកគទ្ស(  

+/-៥% ករមិតលគមអៀងរកបេណឌ

ហិរញ្ាវតថសុាធារណៈរយៈគពល

មីយម និងការអនុវតតឆ្ន ំ N-1  

 

 

- របាយការណ៍សត ីពីការពនិតិយតាមោនករមិត

លគមអៀងលទ្ធផលពាករណ៍ មា រកូគសដឋកិចច 

ឆ្ន ំ ២០២០ រតូវបានគរៀបច ំ

- របាយការណត៍ាមោនករមិតលគមអៀង នន

រកបេណឌ ហិរញ្ាវតថសុាធារណៈឆ្ន ំ ២០២០ 

រតូវបានគរៀបច ំ

២០២១-២០២២៖     ឯកសារ

ប្ដលបានអនុម័ត 
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  សច ២.  

MTFF រតូវបានអនម័ុត

គោយគណៈរដឋមស្រនត ី

 

- រកបេ័ណឌ គោល-

នគយបាយមា រកូ

គសដឋកិចចនងិ

គោលនគយបាយ

ហិរញ្ាវតថសុាធា- 

រណៈ  

- គសចកតីរពាង 

រកបេណឌ ហិរញ្ា

វតថសុាធារណៈ

រយគពលមីយម 

(MTFF) 

- ឯកសាររកបេណឌ   គោល-

នគយបាយមា រកូគសដឋកិចច 

និង គោលនគយបាយហិរញ្ា-

វតថសុាធារណៈ 

- រកបេ័ណឌ ហិរញ្ាវតថ ុ

សាធារណៈរយៈគពលមីយម 

(MTFF) 

រកបេ័ណឌ គោលនគយបាយមា រកូ

គសដឋកិចច និងហិរញ្ាវតថសុាធារណៈ 

សរមាប់ការគរៀបចំគសចកដីរពាចាប់ 

សត ីពហីិរញ្ាវតថសុរមាប់ការរគប់រគង

ឆ្ន ំ ២០២២ រតូវបានគរៀបចំ និងគសន ើ

សុកំារអនុម័តពីរបមុេរាជរោឋ ភបិាល 

-រកបេណឌ គោលនគយបាយមា រកូគសដឋ-

កិចច និងគោលនគយបាយហិរញ្ាវតថសុាធា-

រណៈ សរមាប់ការគរៀបចគំសចកដីរពាងចាប់ 

សត ីពហីិរញ្ាវតថសុរមាប់ការរគប់រគងឆ្ន ំ 

២០២២ រតូវបានគរៀបចំ និងអនុម័តពី

របមុេរាជរោឋ ភបិាល 

- ឆ្ន ំ២០២១ ៖ រកបេ័ណឌ គោល

នគយបាយមា រកូគសដឋកិចច នងិ

គោលនគយបាយហិរញ្ាវតថសុា-

ធារណៈ សរមាប់ការគរៀបចំ

គសចកដីរពាងចាប់សដ ីពហីិរញ្ា-

វតថសុរមាប់ការរគប់រគងឆ្ន ំ 

២០២២ 

- ឆ្ន ំ២០២២ ៖ រកបេណឌ

ហិរញ្ាវតថសុាធារណៈរយៈ-

គពលមីយម (MTFF) ឆ្ន ំ

២០២៣-២០២៥ 

 

  

សច ៣.  

MTBF មានបញ្ចូល

ពិតានថវធកាពហឆុ្ន ំ

រតូវបានគីវើសពលុកមម 

និងោក់ឱ្យអនុវតត 

MTBF ឆ្ន ំ២០២០-

២០២២  រតូវបាន

គរៀបចំ និងអនុវតត

សាកលបងសរមាប់

រដឋបាលថ្នន ក់ជាត ិ

លិេិត កសហវ. គោរពជនូ

របមុេរាជរោឋ ភបិាលអនុម័តគលើ 

MTBF 

MTBF (កំណត់ពតិានថវធកាពហុ

ឆ្ន ំ)រតូវបានោក់ឱ្យោក់ឱ្យអនវុតត 

 

រកបេណឌ រយគពលមីយម ( MTBF)គោយ

មានកំណតព់តិានពហឆុ្ន ំរតូវបានអនុម័ត

គោយរបមុេរាជរោឋ ភបិាល និងបានោក់

ឱ្យអនុវតតដល់រកសួង-សាថ ប័ន ។ 

២០២១៖រកបេណឌ ថវធការយៈ

គពលមីយម 

 

៣១.២. គរៀបចសំថ តិិ

ហិរញ្ាវតថុរោឋ ភបិាល 

(GFS)ឱ្យគពញគលញ

របកបគោយគុណភាព 

អ.គ.ប សច ៤. 

សថតិិហិរញ្ាវតថុរោឋ ភិ- 

បាល (GFS)រតវូបាន

គរៀបចំគពញគលញ

ទាងំវធសាលភាព

ទិ្នននយ័ និងវធសាល-

ភាពសាថ ប័នរសបតាម

នយិម(GFS២០១៤)  

តារាង GFS ពតីារាង 

១ - ៥ 

តារាងទាងំ៧ សរមាប់រោឋ - 

ភិបាលទ្គូៅ (General 

Government)រតូវបានគរៀបចំ

គ ើងរសបតាមគោលការណ៍

ប្ណនំា GFSM2014 

- តារាង ៦៖ តារាងចណំ្តយតាម

ចំណ្តតថ់្នន ក់មុេករននរោឋ ភិ-

បាល (COFOG) ថ្នន ក់ជាត ិ

រតូវបានគរៀបចំគោយគផ្ទត តគលើ

ចំណ្តយសងគម គោយរគប់- 

ដណត ប់មុេករ ០៣/ ១០ (មុេ

ករអប់រំ, មុេករសខុាភបិាល, 

និងមុេករោំពារសងគម)  

- Statement Operation រតូវ

បានពរងីកវធសាលភាពបប្នថម 

សរមាប់រោឋ ភបិាលទ្គូៅ 

(General Government) 

−តារាង ៦៖ តារាងចណំ្តយតាមចណំ្តតថ់្នន ក់

មុេករននរោឋ ភបិាល(COFOG) ថ្នន ក់ជាតិ

រតូវបានគរៀបចំគោយគផ្ទត តគលើចំណ្តយសងគម 

គោយរគប់ដណត ប់មុេករ០៣/១០ (មុេករ

អប់រំ, មុេករសុខាភបិា-ល, នងិមុេករោំពារ

សងគម) 

−Statement Operation រតូវបានពរងីក

 វធសាលភាពបប្នថមសរមាប់រោឋ ភិបាលទូ្គៅ

(General Governement) 

- ២០២១៖ តារាង ៦ : COFOG 

សរមាប់ថ្នន ក់ជាតិ (០៣/១០ 

មុេករ) និងវធសាលភាពនន 

Statement Operation 

សរមាប់រោឋ ភបិាលទ្គូៅ 

(General Government) 

- ២០២២៖តារាង៧: 

Integrated Statement of 

Flows រតូវបានសិកាគរៀបច ំ

មុេករ ១០/១០ ននតារាង ៦: 

COFOG សរមាប់ថ្នន ក់ជាត ិ

 

៣២. ពរងងឹការរគបរ់គង

 វធនគិយគសា-ធារណៈ 

 

អ.គ.ហ. 

អ.ស.ប 

អ.ថ 

សគ ៤.  

ការគរៀបចយំនតការ

រគបរ់គងវដតគគរមាង 

យទុ្ធសាស្រសតសត ពីកីារ

ប្កទ្រមងរ់បពន័ធ

រគបរ់គងការ 

- ការអនមុត័គលើការអនរុកតឹយ 

- ការោកឱ់្យអនវុតតរបកាស 

 

អនរុកតឹយចនំនួ ១, យនដការ ១, 

របកាសចនំនួ ៣ នងិគោលការណ៍

គោលការណប៍្ណនំាចនំនួ៣ រតវូបានអនមុ័

ត រមួមាន (១) គោលការណប៍្ណនំាលមអតិ

សត ពីវីដតននគគរមាងវធនគិយគសាធារណៈ, 

- ២០២១៖អនរុកតឹយចនំនួ ១,  

យនដការ ១, របកាសចនំនួ ៣ 

នងិគោលការណប៍្ណនំាចនំនួ ៤  
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5 (១) គោលការណ៍ប្ណនំាសរមាប់ការគរៀបចំកមមវធីីវធនិគយគសាធារណៈ ៣ឆ្ន ំរំកិលរតូវបានគរៀបចនំិងផសពវផាយ (២០២១), (២) គោលការណ៍ប្ណនំាសតពីីការគរៀបចំសគំណើគគរមាង (វដតននគគរមាងវធនគិយគសាធារណៈ)រតវូបានអនុម័ត និងរបកាសគោយ កសហ

វ. (២០២១), (៣) គោលការណ៍និងនតីិវធី ីរគប់រគងយនតការោំរទ្ហិរញ្ាវតថសុរមាប់សិកាសមិទ្ធលិទ្ធភាពនិងគរៀបចំគគរមាង រតូវបានគរៀបចនំិងអនុវតត (២០២២) 

 អ.គ.ប 

អ.រ.ជ 

អ.ហ.ក 

 

 

 វធនគិយគសាធារណៈ  

 

 វធនគិយគសាធារ-

ណៈ ២០១៩-

២០២៥ បានគរៀបច ំ

នងិអនរុកតឹយសត ពីកីារ

រគបរ់គងការវធ- 

នគិយគសាធារណៈ 

បានអនមុត័ ប បុ្នត

តរមវូឱ្យមានគរៀបចំ

យនដការ នងិលេិតិ

បទ្ោឋ នគផសងគទ្ៀត

សរមាបអ់នវុតត  

ប្ណនំាចនំនួ ៤ រតវូបានអនមុត័ 

នងិផសពវផាយ  

 

 

(២) គោលការណ៍នងិនតីិវធី រីគបរ់គងយនត

ការោំរទ្ហរិញ្ាវតថសុរមាបស់កិាសមទិ្ធលិទ្ធ

ភាព នងិគរៀបចគំគរមាង នងិ (៣) គោល

ការណ៍ប្ណនំាសរមាបក់ារគរៀបចកំមមវធី ីវធនិ

គយគសាធារណៈ ៣ឆ្ន ំរកំលិ ។ 

- ២០២២៖ ឯកសារពាកព់ន័ធនងឹ

ការរគបរ់គងគគរមាង វធន-ិគយគ

សាធារណៈ 

៣២.១. គរៀបចំ ប្កលមអ 

ឬបគងោើតលិេិតបទ្ោឋ ន

គតិយតុតពាក់ពន័ធនឹងការ

រគប់រគងការវធនិគយគ

សាធារណៈ 

 

អ.គ.ហ 

អ.ស.ប 

អ.ថ 

អ.គ.ប 

អ.ហ.ក 

 

សច ៥.  

ការគរៀបចំគោល-

ការណ៍ប្ណនំាសរមាប់

គរៀបចំកមមវធីី វធនិ-

គយគសាធារណៈ

ចនំនួ ០៣ 

 យុទ្ធសាស្រសតសត ីពកីារ

ប្កទ្រមង់របព័នធ

រគប់រគងការ  វធនិ-

គយគសាធារណៈ 

២០១៩-២០២៥ 

គោលការណទ៍ាងំ ៣ រតូវបាន

អនុម័ត និងអនុវតតតាមគោល-

គៅកំណត ់

គោលការណ៍ប្ណនំាចនំនួ៣5 រតូវ

បានអនុម័ត 

 

គោលការណ៍ប្ណនំាចនំនួ៣ រតូវបានអនុម័ត 

រួមមាន (១) គោលការណប៍្ណនំាលមអតិសត ពីី

វដតននគគរមាងវធនិគយគសាធារណៈ, (២) 

គោលការណ៍និងនតីិវធីីរគប់រគងយនតការ

ោំរទ្ហិរញ្ាវតថសុរមាប់សិកាសមិទ្ធលិទ្ធភាព 

និងគរៀបចំគគរមាង នងិ (៣) គោលការណ៍

ប្ណនំាសរមាប់ការគរៀបចំកមមវធីីវធនគិយគ

សាធារណៈ ៣ឆ្ន ំរំកិល ។ 

២០២១ និង ២០២២៖ 

 គោលការណច៍នំនួ ៣  

 

 

  

សច ៦.  

មានយនដការកំណត ់   

អតតសញ្ញា ណគគរមាង

 វធនិគយគរដឋបាលថ្នន ក់

គរកាមជាតិគៅ  

កសហវ. 

មានយនតការ 

សរមបសរមួលមិន

ទានម់ានយនតការ

កំណតអ់តតសញ្ញា ណ 

មានយនដការកំណតអ់តត-

សញ្ញា ណគគរមាង វធនគិយគរដឋ-

បាលថ្នន ក់គរកាមជាតិ គៅ 

 កសហវ. 

 

លិេិតបទ្ោឋ នគតិយតុតិសរមាប់

គរៀបចំយនតការកំណត់អតតសញ្ញា ណ

គគរមាង វធនគិយគរដឋបាលថ្នន ក់-

គរកាមជាតិរតូវបានគរៀបចំនិងោក់

ឱ្យអនុវតត 

ពុំមានការរាយការណ ៍ - ២០២១៖លិេិតបទ្ោឋ នគតិ-

យុតត 

- ២០២២៖បញ្ជ ីគគរមាងវធនិ-

គយគ 
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6 (១) របកាសសត ីពកីារោក់ឱ្យអនុវតតគោលការណ៍រួមសរមាប់ការរគប់រគងគគរមាងប្ថទាគំហោឋ រចនាសមព័នធផ្ូវថនលស់ាធារណៈ រតូវបានគរៀបចនំិងោក់ឱ្យអនុវតតឆ្ន ំ ២០២១, (២) របកាសសត ីពកីារោក់ឱ្យអនុវតតនតីិវធីីរបតិបតតិ ននការរគប់រគង គរៀបចំ និងអនវុតត

គគរមាង វធនគិយគសាធារណៈហិរញ្ាបបទានគោយថវធកាថ្នន ក់ជាតិ (គគរមាង វធនិគយគផ្ទទ ល)់ រតវូបានគរៀបចនំោិក់ឱ្យអនុវតតឆ្ន ំ ២០២២, និង (៣) របកាសសត ីពកីារោក់ឱ្យអនុវតតគោលការណ៍រួមសរមាប់ការរគប់រគងគគរមាងប្ថទាគំហោឋ រចនាសមពន័ធធារាសាស្រសត  រតូវ

បានគរៀបចនំិងោក់ឱ្យអនវុតតឆ្ន ំ ២០២២ ។ 

  

សច ៧.  

គណៈកមមការវធនិគយគ 

សាធារណៈសរមាប់ 

ោំរទ្យនតការបុគរ-

ថវធកានយីកមមការ 

 វធនិគយគ 

ពុំទានម់ានគណៈ- 

កមាម ីិការ 

របកាសសត ីពកីារបគងោើតគណៈ-

កមមការវធនគិយគសាធារណៈរតូវ

បានអនុម័ត និងអនុវតតតាម

គោលគៅកំណត ់

- របកាសសត ីពកីារបគងោើត  គណៈ-

កមមការ វធនគិយគ 

សាធារណៈ រតូវបានគរៀបចំ និង

ោក់ឱ្យអនុវតត 

- លកាេណឌ គយងការករសរមាប់

គលខាីកិារោឋ នគណៈកមមការ 

-របកាសសត ីពកីារបគងោើតគណៈកមមការ    

 វធនិគយគសាធារណៈ រតូវបានគរៀបច ំ

- ២០២១៖របកាសសតពីីការ

បគងោើតគណៈកមមីិកា វធនិគយគ

សាធារណៈ 

- ២០២២៖របាយការណស៍ត ីពី

បញ្ជ ីគគរមាងវធនិគយគសាធារណៈ 

 

  

សច ៨.  

ចនំនួរបកាសសដពីីការ

ោក់ឱ្យអនុវតតនតីិវធីី 

រគប់រគងរបតិបតតកិារ

គគរមាងវធនគិយគសា-

ធារណៈហិរញ្ាបបទាន

គោយថវធកាជាតិ, ការ

គរបើរបាសន់ិងការ

ប្ថទាគំហោឋ រចនាសមពន័ធ

ផ្ូវថនល ់និងការប្ថទាំ

គហោឋ រចនាសមពន័ធ 

ធារាសាស្រសត  

មានគសចកតីរពាងសត ី

ពីគោលការណ៍

ប្ណនំាសត ីពនីតីិវធីី 

និងប្បបបទ្ននការ

អនវុតតចណំ្តយវធនិ-

គយគសាធារណៈ

ហិរញ្ាបបទានគោយ

ថវធកាជាត ិ(គគរមាង

 វធនិគយគផ្ទទ ល)់ 

របកាសអនតររកសួងចនំនួ ៣ 

បានអនុម័ត និងអនុវតតតាម

គោលគៅកំណត ់

 

របកាសអនតររកសួងសត ីពគីោល-

ការណ៍រួម សរមាប់ការរគប់រគង

គគរមាងប្ថទាគំហោឋ រចនាសមពន័ធផ្ូវ

ថនល់សាធារណៈរបកាសអនតរ-

រកសួងចនំនួ ៣
6
រតូវបានអនុម័ត 

និងោក់ឱ្យអនុវតត 

− គសចកតីរពាងរបកាសសតពីីគោលការណ៍

រួម សរមាប់ការរគប់រគងគគរមាងប្ថទាំ

គហោឋ រចនាសមពន័ធផ្ូវថនលស់ាធារណៈ 

រតូវបានអនុម័ត 

− គសចកតីរពាងបឋមរបកាសសត ីពនីតីិវធីី

របតិបតតិននការរគប់រគង គរៀបចំ និងអនុ

វតតគគរមាងវធនិគយគសាធារណៈហិរញ្ា

បបទានគោយថវធកាថ្នន ក់ជាតិ (គគរមាង

 វធនិគយគផ្ទទ ល)់ បានោក់ឱ្យពិភាកា 

គដើមបីទ្ទ្ួលបានធាតចុលូសរមាប់គរៀបចំ 

ប្កលមអ គៅករមិតអនតររកសួង កាលពី

នថៃទ្០ី៦ ប្េមករា ឆ្ន ំ២០២១ និងបាន

ោក់របជុំពភិាការសងអគគនាយកោឋ ន

ថវធកា និង ឯកឧតតមរដឋគលខាីិការ

ទ្ទួ្លបនទុក ចន់ សុី ីកាលពីនថៃទ្២ី១ 

ប្េកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០២១។ ទ្នទឹមគនេះ នាយក

ោឋ នវធនគិយគ ននអគគនាយកោឋ នថវធកា 

បានគរៀបចំរបាយការណ៍សតពីីវឌ្ឍនភាព

ននការគរៀបចនំតីិវធីីរបតិបតតិ គនេះ គោរព

ជនូ ឯកឧតតម   វងសី  វធសសតុ រដឋមស្រនតី

- ២០២១៖ របកាសចនំនួ ១ 
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របតិភអូមនាយករដឋមស្រនតី និងជារដឋ

គលខាីកិាររបចំការ។ កាលពនីថៃទ្១ី១ 

ប្េមករា ឆ្ន ំ២០២២ ឯកឧតតមរដឋមស្រនតី

របតិភអូមនាយករដឋមស្រនតី បានដឹកនំាកិចច

របជុំពនិតិយពភិាកា និងផតលក់ារប្ណនំា

គលើគសចកតីរពាងគនេះបប្នថម 

៣២.២. គរៀបចនំិងោក់

ឱ្យអនុវតតលិេិតបទ្ោឋ ន

គតិយតុតសរមាប់

រគប់រគងគគរមាងវធនិ-

គយគតាមយនតការភាព

ជានដគូ រសងរដឋនិងឯក-

ជន (PPP) 

អ.រ.ជ 

 

សច ៩. 

ចាប់សត ីពភីាពជានដគូ 

រសងរដឋនិងឯកជន  

រតូវបានអនុម័ត និង

របកាសឱ្យគរបើ 

គសចកតីរពាងចាប់

រតូវបានោក់ពគិរោេះ

គយបល់ករមិតអនតរ-

រកសួង សាថ ប័ន 

ចាប់រតូវបានអនុម័ត និង

របកាសឱ្យគរបើ តាមគោលគៅ

កំណត ់

ចាប់រតូវបានគរៀបចំ និងោក់ឱ្យ

អនវុតតឆ្ន ំ២០២១ 

 

ចាប់សត ីពភីាពជានដគូរសងរដឋនិងឯកជន  

រតូវបានអនុម័ត និងរបកាសឱ្យគរបើរបាស ់

២០២១៖ ចាប់សតពីី  PPP  

  សច ១០.  

អនុរកឹតយសដ ីពកីារអនុ-

វតតនតីិវធីីរបតិបតតិការ 

(SOP) សរមាប់

គរៀបចំ និងរគប់រគង

គគរមាងវធនគិយគសា-

ធារណៈតាមយនតការ 

PPP រតូវបានោក់ឱ្យ

អនវុតត 

គសចកតីរពាង SOP 

ទាងំ ០៣ ភាគ រតូវ

បានគរៀបចំ គឺ៖ 

- ភាគ១ ៖ គសចកតី

រពាងគោល-

នគយបាយ និង

នតីិវធីីនន  SOP, 

- ភាគ២ ៖គសចកតី

រពាងគោការណ៍

ប្ណនំាចនំនួ០៦, 

- ភាគ៣៖ គសចកតី

រពាងនតីិវធីីកិចច

លទ្ធកមម  

អនុរកឹតយរតូវបានអនុម័ត នងិ 

ោក់់ឱ្យអនុវតតនតីិវធីីទាងំអស់ 

តាមគោលគៅកំណត ់

អនុរកឹតយសដ ីពកីារអនុវតត នតីិវធីី

របតិបតតិការសរមាប់គរៀបចនំិង

រគប់រគងគគរមាងវធនិគយគសាធារ-

ណៈ តាមយនតការ PPP រតូវបាន

ោក់ឱ្យអនុវតត 

 

ពុំទ្ទួ្លបាលពត័ម៌ាន ២០២១៖អនុរកឹតយសដ ពីីការអនុ-

វតតនតីិវធីី   របតិបតតកិារសរមាប់

គរៀបចំ និងរគប់រគងគគរមាងវធនិ-

គយគសាធារណៈតាមយនតការ 

PPP 

 

៣២.៣. តាមោនការ

អនវុតតយុទ្ធសាស្រសតសត ពីី

ការប្កទ្រមង់របពន័ធរគប់-

រគងវធនគិយគសាធារណៈ 

អ.គ.ហ 

អ.ស.ប 

 

សច  ១១.  

ភាគរយននការអនុវតត

ចនំនួសកមមភាពប្ក-

ពុំទានម់ានទ្និននយ័ ចនំនួសកមមភាពសគរមចបាន/

ចនំនួសកមមប្កទ្រមង់ប្ដលបាន

កំណតគ់ៅកនងុយទុ្ធសាស្រសត  

យ ងគោចណ្តស់ ៩០% នន

សកមមភាពប្កទ្រមង់របចំឆ្ន ំគៅកនងុ

យុទ្ធសាស្រសតសគរមចបាន 

 

ពុំទ្ទួ្លបាលពត័ម៌ាន របាយការណ៍រតតួពនិតិយការអនុ-

វតតយុទ្ធសាស្រសតសត ីពកីារប្កទ្រមង់

របព័នធរគប់រគងវធនិគយគសាធារ-

ណៈគោយ អ.គ.ហ 
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និងសយតនម្របពន័ធ

រគប់រគងការវធនិគយគ

សាធារណៈ (PIMA)គៅ

កមពុជា  

ទ្រមងប់្ដលបាន

កំណតគ់ៅកនងុ 

យុទ្ធសាស្រសត  

 

 

៣២.៤. ពរងឹងការអនុ-

វតតនតីិវធីីរួមសរមាប់ការ

រគប់រគង និងគរៀបចកំារ

តាមោនការអនុវតត

គគរមាង វធនគិយគ 

សាធារណៈ 

អ.គ.ប 

 

 

សច ១២.  

របព័នធរគប់រគង

ទ្ិនននយ័គគរមាង 

 វធនិគយគសាធារណៈ

រតូវបានអភិវឌ្ឍនិង

ោក់ឱ្យអនុវតត 

-រកុមការករជនំាញ

បគចចកគទ្សគរៀបចំ 

កសាងនិងប្ថទាំ

របព័នធ 

-មិនទានម់ានរបពន័ធ

ទ្ិនននយ័ 

របព័នធរគប់រគងទិ្ននន័យគគរមាង

 វធនិគយគសាធារណៈ 

របព័នធរគប់រគងទិ្ននន័យគគរមាង 

 វធនិគយគសាធារណៈ ជោំនទ្១ី 

រតូវបានអភិវឌ្ឍ 

 

របព័នធរគប់រគងទិ្ននន័យគគរមាងវធនិគយគ

សាធារណៈរតូវបានបណតុ េះបណ្តត ល 

២០២២ ៖ មានរបពន័ធរគប់រគង

ទិ្នននយ័ជាផ្ូវការ 

 

 

៣២.៥. ពរងឹងការ 

អនវុតតនតីិវធីីរួមសរមាប់

ការរគប់រគង និងគរៀបចំ

ការតាមោនការអនុវតត

គគរមាងហិរញ្ាបបទានពី

នដគូអភិវឌ្ឍន៍  

អ.ស.ប សច ១៣. 

របព័នធរគប់រគង

ទ្ិនននយ័គគរមាង

ហិរញ្ាបបទានពនីដគូ

អភិវឌ្ឍន៍ រតូវបានអនុ

ម័តឱ្យគរបើរបាស់ជាផ្វូ

ការ និងរតូវបាន    

អនវុតតគពញគលញ  

របព័នធរគប់រគង

ទ្ិនននយ័គគរមាង

ហិរញ្ាបបទានពនីដគូ

អភិវឌ្ឍន៍រតូវបាន

សគរមចោក់ឱ្យគរបើ

របាស់កនងុរកបេណឌ

សាកលបងនិង

បញ្ចូលទិ្នននយ័

គោលចំបាច់ 

(Piloy Test & 

Data Entry)   

របព័នធរគប់រគងទិ្ននន័យគគរមាង

ហិរញ្ាបបទានពនីដគូអភវិឌ្ឍន៍

ប្ដលរតូវបានអនុម័ត និងការ

ទាញទ្និនន័យពីរបពន័ធគនេះ 

របព័នធរគប់រគងទ្និនន័យគគរមាង

ហិរញ្ាបបទានពនីដគូអភវិឌ្ឍន៍ រតវូ

បានអនុម័តោក់ឱ្យអនុវតតជាផ្ូវការ 

ទ្ិនននយ័ននរគប់គគរមាងគរកាមរកបេណឌ

ហិរញ្ាបបទានពនីដគូអភវិឌ្ឍនប៍្ដលអនុវតត

គោយរកសួង សាថ ប័នរាជរោឋ ភបិាល និង

្្ងកាត់កសហវ. រតូវបានកត់រតាចលូកនងុ

របព័នធរគប់រគងទិ្ននន័យគគរមាងហិរញ្ាបប

ទានពនីដគូអភិវឌ្ឍន៍  

- របកាសោក់ឱ្យអនុវតត 

- របាយការណន៍ិងទិ្នននយ័ទាញ

គចញពីរបពន័ធរគប់រគង

ទ្ិនននយ័គគរមាងហិរញ្ាបបទាន

ពនីដគូអភិវឌ្ឍន ៍

 

 អ.ស.ប សច ១៤. 

របាយការណ៍វឌ្ឍន-

ភាពននការអនវុតត

គគរមាងហិរញ្ាបបទាន

ពីនដគូអភវិឌ្ឍន៍រតូវ

បានគរៀបចំជារបចំ 

មានការគរៀបចំ

របាយការណស៍ត ីពី

ការរបគល់កិចចសនា

ការដកសាច់របាក់ 

និងបញ្ញា របឈមកនងុ

ការអនុវតតគគរមាង

ហិរញ្ាបបទានពនីដគូ

អភិវឌ្ឍន៍ជារបចំ 

រតមីាស/របចំឆ្ន ំ 

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននការ

អនវុតតគគរមាងហិរញ្ាបបទានពី

នដគូអភិវឌ្ឍន៍របចំរតមីាសនិង

របចំឆ្ន ំរតូវបានគរៀបចនំិងោក់

ជនូថ្នន ក់ដឹកនំា 

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននការអនុ-

វតតគគរមាងហិរញ្ាបបទានពនីដគូ

អភិវឌ្ឍនឆ៍្ន ំ ២០២០ និងរបចំរតី

មាសឆ្ន ំ២០២១ រតូវបានគរៀបចំ

និងោក់ជនូថ្នន ក់ដឹកនំា៖ 

- ជារបចំរតមីាសកនងុប្េទ្ី ១ 

បនាទ ប់ពីដំណ្តច់រតមីាសនីមួយៗ 

- ជារបចំឆ្ន ំ កនងុរតមីាសទ្ី ១ 

បនាទ ប់ពីដំណ្តចឆ់្ន ំនីមួយៗ 

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននការអនុវតត

គគរមាងហិរញ្ាបបទានពីនដគូអភិវឌ្ឍន៍ រតូវ

បានគរៀបចំ និងោក់ជនូថ្នន ក់ដឹកនំា៖ 

- ជារបចំរតមីាសកនងុប្េទ្ី ១ បនាទ ប់ពី

ដំណ្តច់រតមីាសនីមួយៗ 

- ជារបចំឆ្ន ំ កនងុរតមីាសទ្ី ១ បនាទ ប់ពី

ដំណ្តចឆ់្ន ំនីមួយៗ 

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបចំរតី

មាស និងឆ្ន ំរតូវបានោក់ជនូ

ថ្នន ក់ដឹកនំា កសហវ. 
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៣៣. ពរងងឹការគរៀបច ំ

នងិការអនវុតតថវធកាកមម-

 វធី  ីគោយផារភាជ បគ់ៅ

នងឹប្ផនការយទុ្ធសាស្រសត

ថវធកា 

 

 

អ.ថ 

អ.ហ.ក 

សគ ៥.  

ការប្ញកបនទកុបគុគលកិ

បានតាមកមមវធី ី

នមីយួៗឆ្ន ំ N+1 

ការគរោងបនទុក

បគុគលកិរបមលូផដុកំនងុ

កមមវធី បី្តមយួ 

ការគរោងបនទុកបគុគលកិរតវូបាន

ប្ញកគៅតាមកមមវធី នីមីយួៗ 

សកិាសាកលបងប្ញកបនទកុបគុគលកិ ឯកសារទ្សសនាទានសត ីពកីារប្ញកបនទុក

បុគគលិករតូវបានគរៀបច ំ។ 

គសៀវគៅថវធកាឆ្ន ំ ២០២៣ របស់

រកសងួ សាថ បន័ នងិឆ្ន ំបនដបនាទ ប ់ 

 

  សគ ៦. 

ការកាតប់នថយគម្ាត

រសងប្ផនការយទុ្ធសា-

ស្រសតថវធកា នងិគគរមាង

ថវធការបចំឆ្ន ំ (N+1) 

ការគរោងថវធកាសរបុ

របសរ់កសងួ សាថ បន័  

នងិរដឋបាលរាជធាន ី

គេតត គៅកនងុប្ផនការ

យទុ្ធសា-ស្រសតថវធកា

មនិឱ្យគលើសព ី

២០% ននការគរោង

ថវធការបចំឆ្ន ំ 

(N+1) 

ផលគីៀបជាភាគរយននការ

គរោងថវធកាសរបុននរកសងួ   

សាថ បន័  នងិរដឋបាលរាជធាន ីគេតត  

គៅកនងុប្ផនការយទុ្ធសា-ស្រសត

ថវធកា គៅនងឹការគរោងគៅកនងុ

ថវធការបចំឆ្ន ំ (N+1) 

គម្ាតរសងប្ផនការយទុ្ធសាស្រសត

ថវធកា នងិគគរមាងថវធការបចំឆ្ន ំ 

(N+1) រតវូបានរកាមនិឱ្យគលើស

ជាអតបិរមារតមឹ ២០% 

ប្ផនការយទុ្ធសាស្រសតថវធកា នងិគគរមាងថវធកា

របចំឆ្ន ំ២០២១ មានគម្ាត ៩,៨% ។ 

២០២២ រតវូបានកាតប់នថយគៅករមតិរតមឹ

៥,៥%។  

របាយការណប៍កូសរបុការគរោង

ថវធការបចំឆ្ន ំ គោយរគំលចឱ្យ

គ ើញភាពេសុោន រសងការគរោង

ថវធកាកនងុប្ផនការយទុ្ធសាស្រសត នងិ

ថវធការបចំឆ្ន  ំ

 

 អ.ថ 

រកសងួ 

សាថ បន័ 

សគ ៧. 

- ចនំនួរកសងួ សាថ - 

បន័រតតួពនិតិយ 

លកាណៈសមបតតអិងគ

ភាពថវធកា 

- រកបេណឌ សយតនម្

អងគភាពថវធកា  

 

 

 

- ពុមំានការរតតួពនិិ

តយគៅគ ើយ 

- មនិទានប់ាន

គរៀបចរំកបេណឌ

សយតនម្ 

- របាយការណស៍តពី ី

វឌ្ឍនភាព ននការគរៀបច ំនងិ

បគងោើតអងគភាពថវធកា 

- រកបេណឌ សយតនម្អងគភាព

ថវធកា 

- រគបរ់កសងួ សាថ បន័រតវូគរៀបចំ

របាយការណស៍តពីវីឌ្ឍនភាព នន

ការគរៀបច ំនងិបគងោើតអងគភាព

ថវធកា (ការរតតួពនិតិយនងិគរៀបចំ

លកាណៈសមបតតបិ្កសរមលួ រចនា

សមពន័ធ សាថ បន័ នងិការកសាង

សមតថភាព)   

- រកបេណឌ សយតនម្   អងគភាព

ថវធកា នងិរកសងួ សាថ បន័ ចនំនួ ១ 

រតវូបានគរៀបចសំាកលបង សយតនម្  

ពុទំ្ទ្លួបានពត័ម៌ាន - ២០២១៖ របាយការណស៍តពីី

វឌ្ឍនភាពននការគរៀបច ំនងិ

បគងោើតអងគភាពថវធកា 

- ២០២១៖ រកបេណឌ សយតនម្

អងគភាពថវធកា 

- ២០២២៖ របាយការណប៍កូ

សរបុការសយតនម្ 

 

 អ.ថ 

រកសងួ 

សាថ បន័ 

សគ ៨.  

ចនំនួអងគភាពថវធកាជា

អាណ្តបក័គផទរសទិ្ធរិតវូ

បានបគងោើតអនគុលាម

គៅឆ្ន ំ២០១៩ អងគ-

ភាពថវធកាជាអាណ្ត-

បក័គផទរសទិ្ធមិាន

ចនំនួ ៦៦៤ នងិមនិ

របកាសអនតររកសងួ (កសហវ 

នងិរកសងួ សាថ បន័ សាម)ី សត ពីី

ការបគងោើតអងគភាពថវធកាជា

អាណ្តបក័គផទរសទិ្ធ ិ

- បប្នថមចនំនួ ៣ អងគភាពថវធកាជា

អាណបក័គផទរសទិ្ធបិ្ថមគទ្ៀត 

- បប្នថម ១០ អងគភាពថវធកា គៅ

តាមរកសងួ សាថ បន័ 

 

អងគភាពថវធកាជាអាណ្តបក័គផទរសទិ្ធ (ថ្នន ក់

កណ្តដ ល)ចនំនួ ១២រតវូបានបគងោើតបប្នថម 

នងិអងគភាពថវធកាថមចីនំនួ ៥ រតវូបានបគងោើត

បប្នថម (រកសងួមោនផទប្ផនករដឋបាល ចនំនួ 

របកាសអនតររកសងួ (រសង 

កសហវ. នងិរកសងួ សាថ បន័សាម)ី 

សត ពីកីារបគងោើតអងគភាពថវធកាជា

អាណ្តបក័គផទរសទិ្ធ ិ
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តាមគោលការណ៍

ប្ណនំារបស ់

 កសហវ. 

ទានគ់ផទរសទិ្ធចិនំនួ 

២៤៨៖ 

- ថ្នន កក់ណ្តត លមាន 

៣០៨ កនងុគនាេះ

អងគ-ភាពថវធកា

អាណ្តបក័គផទរ

សទិ្ធ ិ៦០ នងិមនិ

ទានគ់ផទរសទិ្ធ ិ

២៤៨ 

- ថ្នន កម់លូោឋ នមាន 

៦០៨ (គផទរសទិ្ធិ

ទាងំអស)់ 

១ អងគភាព, រកសងួេុករសាធារណៈ ៣ អងគ

ភាព នងិ រកមុរបកឹាអភវិឌ្ឍនក៍មពុជា ១អងគ

ភាព) 

៣៣.១. ពនិតិយគុណ-

ភាពននការគរៀបចំកមមវធីី

និងគរៀបចំប្បងប្ចក

ចំណ្តយ (ចំណ្តតថ់្នន ក់

គសដឋកិចច) តាមកមមវធីី

នីមួយៗ 

 

អ.ថ 

រកសួង 

សាថ ប័ន 

សច ១៥.  

កំណតអ់រតាគម្ាត

រសងប្ផនការយុទ្ធសា-

ស្រសតថវធកា និងគគរមាង

ថវធការបចំឆ្ន ំ  

របាយការណ៍របស់

នដគូបញ្ញជ ក់ថ្នថវធកា

ផារភាជ ប់ប្តយទុ្ធសា-

ស្រសតចតគុកាណ        

ប្តប ុគណ្តណ េះ និង 

គម្ាតីំរសងថវធកា

ឆ្ន ំ២០២០ (កសហវ.) 

ទាបជាង BSP៣៧% 

BSP និង PB រតូវបានគរៀបចំកនងុ

គពលប្តមួយ និងគម្ាតននការ

គរៀបចំថយចុេះ 

អរតាគម្ាតរសង ប្ផនការយុទ្ធ- 

សាស្រសត បីឆ្ន ំ និងគគរមាងថវធការបចំ

ឆ្ន ំរតវូបានប្ចងកនងុសារាចរគរៀបចំ

ថវធកានិងការគរៀបចំកនងុទ្រមង់   និង

គពលប្តមួយរសបតាមថវធកាកមមវធីី 

ប្ផនការយុទ្ធសាស្រសត បីឆ្ន ំនិងគគរមាងថ វធកា

របចំឆ្ន ំ ២០២១ រតូវបានប្ចងកនងុសារាចរ

គរៀបចំថវធកាកនងុគពលប្តមួយអរតាគម្ាត

កនងុករមិត ៩,៨%។ ប្ផនការយុទ្ធសាស្រសត បី

ឆ្ន ំ និងគគរមាងថវធការបចំឆ្ន ំ២០២២រតូវ

បានប្ចងកនងុសារាចរពីរកនងុគពលគវលា

គផសងោន  គហើយអរតាគម្ាតថវធការតូវបាន

កាត់បនថយមករតឹម ៥,៥%។ 

សារាចរគរៀបចថំវធកាមានបញ្ចូល

ការប្ណបប្នថមដូចមានកំណត់

កនងុសូចនាករ 

 

  

សច ១៦. 

គគរមាងថវធការបចំឆ្ន ំ

របស់រដឋបាលថ្នន ក់

ជាតមិានរំគលច

ចំណ្តយលមអិតតាម

កមមវធីីនីមួយៗ 

គគរមាងថវធកាមិន

ទានម់ាន រំគលច

ចំណ្តយតាមកមមវធីី 

ចាប់ហិរញ្ាវតថសុរមាប់ការ

រគប់រគងរបចំឆ្ន ំ បានអនុម័ត

គោយរដឋសភា ប្ដលមានរំគលច

ការប្ញកចណំ្តយលមអតិតាម 

កមមវធីី 

គគរមាងថវធការបចំឆ្ន ំ របស ់

រដឋបាលថ្នន ក់ជាតមិានរំគលច 

ចំណ្តយលមអិតតាមកមមវធីីនីមួយៗ 

គគរមាងថវធការបចំឆ្ន ំរបស់រដឋបាលថ្នន ក់

ជាតិ មានរំគលចចំណ្តយលមអិតតាមកមម

 វធីីនីមួយៗ ។ 

ចាប់ហិរញ្ាវតថសុរមាប់ការ

រគប់រគងរបចំឆ្ន ំបានអនុម័ត

គោយសាថ ប័ននតីិបបញ្ាតត ិ

 

  

សច ១៧. 

ចំណ្តយបនទុក

បុគគលិករតូវបានប្ញក

ការគរៀបចថំវធកាមិន

ទានម់ានការប្ញក

បនទុកបុគគលិកតាម

កមមវធីីគទ្ 

ចាប់ហិរញ្ាវតថសុរមាប់ការ

រគប់រគងរបចំឆ្ន ំបានអនុម័ត

គោយរដឋសភា ប្ដលមានរំគលច

ទ្សសទានននការបំប្បកចំណ្តយ

បនទុកបុគគលិកតាមកមមវធីី 

ឯកសារទ្សសនាទានសត ីពកីារប្ញកបនទុក

បុគគលិករតូវបានគរៀបច ំ។ 

ចាប់ហិរញ្ាវតថសុរមាប់ការ

រគប់រគងរបចំឆ្ន ំអនុម័តគោយ

សាថ ប័ននតីិបបញ្ាតត ិ
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ការប្ញករសងបនទុកបុគគលិកតាម

កមមវធីី 

៣៣.២. កំណត់បនាទ ត់

គណគនយយភាព និងការ

ទ្ទួ្លេុសរតូវតាមកមម-

 វធីីនិងអនុកមមវធីី  

 

 

រកសួង 

សាថ ប័ន 

អ.ថ 

អ.គ.ហ 

 

សច ១៨.  

ការកំណត់គណគនយយ

ភាព នផទកនងុរកសួង 

សាថ ប័ន និងអងគភាព

ថវធកា 

ការកំណត់

គណគនយយភាព មិន

ទានម់ានលិេិតគតិ-

យុតត ិ

 

របកាស/គសចកតសីគរមច សតពីី

ការកំណត់ គណគនយយភាព 

សារាចរប្ណនំា (អថ)របកាស/  

គសចកតីសគរមច សត ីពកីារកំណត់

គណគនយយភាព តាមរកសួង     

សាថ ប័ន រតូវបានគរៀបច ំ

ពុំទ្ទួ្លបានពត័ម៌ាន របកាស/គសចកតសីគរមចសត ីពីការ

កំណត់គណគនយយភាព 

 

៣៣.៣. គីវើសមាហរ-

ណកមមចំណ្តយចរនតនិង

ចំណ្តយមូលីនចលូកនងុ

មមវធីីប្ផអកគលើពតិានថវធកា 

អ.ថ 

អ.ស.ប 

សច ១៩.  

ចនំនួរកសួង សាថ ប័ន

គរៀបចំថវធកាសមាហរ-

ណកមម ប្ដលមាន

កំណត់កនងុសារាចរសត ី

ពីការគរៀបចំ BSP និង

ថវធការបចំឆ្ន ំ 

ចំណ្តយចរនតនិង

ចំណ្តយមូលីនរតវូ

បានគីវើសមាហរណ-

កមមចំននួ ៣ រកសួង 

MRD, MPWT និង 

MWRAM 

- សារាចរសត ីពីការគរៀបចថំវធកា

របចំឆ្ន ំ និងប្ផនការយុទ្ធ-

សាស្រសតថវធកា 

- គសៀវគៅថវធការបចំឆ្ន ំរបស់

រកសួង សាថ ប័ន 

- ចាប់សត ីពកីាររគប់រគងថវធកា

របចំឆ្ន ំ 

ចនំនួ ៤ រកសួង សាថ ប័នរតូវបាន

គីវើសមាហរណកមមចណំ្តយចរនត

និងចំណ្តយមូលីនរដឋចូលកនងុ

កមមវធីីប្ផអកគលើពតិានថវធកា 

 

 

−បានគីវើសមាហរណកមមចណំ្តយចរនតនិង

ចំណ្តយមូលីនរដឋចលូកនងុពតិានថវធកា 

២០២២-២០២៤ សរមាប់រកសួង សាថ ប័ន 

ចនំនួ 9 (MRD, MPWT, MWRM, 

MoH, MAF, MoI,MoPT,MoLT និង 

MoEYs) 

−គគរមាងចណំ្តយមូលីនកនងុរសុក របស់

រកសួង សាថ ប័ន ចនំនួ ០១ បប្នថមគទ្ៀត 

(រកសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា)រតូវបាន

ប្ណនំាោក់បញ្ចូលគៅកនងុប្ផនការយុទ្ធ-

សាស្រសតថវធកា គៅតាមកមមវធីីនីមួយៗ 

ប្ដលមានការផារភាជ ប់គៅនឹងយុទ្ធសាស្រសត

ចតុគកាណដំណ្តកក់ាលទ្ី ៤ 

- សារាចរសត ីពីការគរៀបចថំវធកា

របចំឆ្ន ំ និងប្ផនការយុទ្ធ-

សាស្រសតថវធកា 

- គសៀវគៅថវធការបចំឆ្ន ំរបស់

រកសួង សាថ ប័ន 

- ចាប់សត ីពកីាររគប់រគងថវធកា

របចំឆ្ន ំ 

 

៣៤. ជរំញុការគីវើ 

 វធមជឈការហរិញ្ាវតថុ

សរមាបរ់ដឋបាលថ្នន ក់

គរកាមជាត ិ

អ.ហ.ក 

អ.ថ 

សគ ៩.  

សមាហរណកមម

ប្ផនការយទុ្ធសាស្រសត

ថវធការដឋបាលថ្នន ក់

គរកាមជាតរិសងរាជ-

ធាន ីគេតត ជាមយួនងឹ 

ថវធការកងុ រសកុ នងិ 

ថវធកា ំុ សកោ ត ់

ប្ផនការយទុ្ធសាស្រសត

ថវធការដឋបាលថ្នន ក់

គរកាមជាត ិ(រកប-

េណឌ ថវធការាជធាន ី

គេតត មនិទានប់ានគីវើ

សមាហរណកមម

ជាមយួនងឹថវធការកងុ 

រសកុ នងិថវធកា ំុ 

សកោ ត)់ 

ការ្ុ្េះបញ្ញច ងំថវធការកងុ រសកុ 

នងិថវធកា  ំុ សកោ តជ់ាប្ផនកនន

យទុ្ធសាស្រសតថវធការដឋបាលរាជ-

ធាន ីគេតត 

តរមមឹប្ផនការយទុ្ធសាស្រសតថវធការដឋ

បាលថ្នន កគ់រកាមជាត ិរសងរាជធាន ី

គេតត ជាមយួនងឹ ថវធកាមនទរីជនំាញ  

តរមមឹប្ផនការយទុ្ធសាស្រសតថវធការដឋបាល

ថ្នន កគ់រកាមជាត ិរសងរាជធាន ីគេតត ជាមយួ

នងឹថវធកាមនទរីជនំាញ រាជធាន-ីគេតត ។ 

ប បុ្នតគណុភាព នងិភាពទានគ់ពល ចំបាច់

រតវូពរងងឹបប្នថម ។ 

ប្ផនការយទុ្ធសាស្រសតរាជធាន ីគេតត 

ប្ដលទ្ទ្លួបានការអនមុត័គោយ

រកមុរបកឹាគេតត 
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សគ ១០.  

ការគីវើរបតភិកូមមសទិ្ធិ

អណំ្តចននការគីវើ 

នយិត័ថវធកាជនូរដឋ- 

បាលថ្នន កគ់រកាមជាត ិ

រដឋបាលថ្នន កគ់រកាម

ជាត ិរតវូសុកំារគីវើ 

នយិត័ថវធកាគលើរគប់

អនគុណន ីនងិ

ចគកោ មសកមមភាព 

មករកសងួគសដឋកចិច 

នងិហរិញ្ាវតថ ុ

រដឋបាលថ្នន កគ់រកាមជាត ិរតវូសុំ

ការគីវើនយិត័ថវធកាគលើរគបអ់ន-ុ

គណន ីនងិ ចគកោ មសកមមភាព

មករកសងួគសដឋកចិច នងិហរិញ្ា-

វតថ ុ

ផដលស់ទិ្ធដិលរ់ដឋបាលរាជធាន ី គេតត

គីវើនយិត័កនងុករមតិអនគុណន ី នងិ

ករមតិគណន ី ននជពំកូប្តមយួ (កនងុ

ចគកោ មសកមមភាពប្តមយួ) នងិកនងុ

ករមតិ  អនគុណន ី ននគណនបី្ត

មយួ (ពចីគកោ មសកមមភាពមយួគៅ

ចគកោ មសកមមភាពមយួគទ្ៀតកនងុអនុ

កមមវធី បី្តមយួ) គោយគសចកតី

សគរមចរបសអ់ភបិាលននគណៈ

អភបិាលរាជធាន ីគេតតសាម ី

រដឋបាលរាជធាន ីគេតត ទ្ទ្លួបាន្នាទ នុ

សទិ្ធកនងុការគីវើនយិត័ថវធកាតាមរយៈ

របកាសសតពី ី  នតីិវធី អីនវុតតថវធកាកមមវធី  ី

គៅរដឋបាលថ្នន កគ់រកាមជាត ិ។ 

របកាសសដពីនីតីិវធី ោីកឱ់្យអនវុតត

ថវធកាកមមវធី រីដឋបាលរាជធាន ី

គេតត 

 

៣៤.១. ពរងឹង និង

ពរងីកការអនុវតតថវធកា

កមមវធីីគពញគលញគៅរដឋ

បាលរាជធាន ីគេតត 

 

 

អ.ហ.ក សច ២០.  

ចនំនួរដឋបាលរាជធាន ី

គេតតអនុវតតថវធកាកមម-

 វធីី 

រគប់រដឋបាលរាជ-

ធានី គេតតបានអនុវតត

ថវធកាកមមវធីី គលើក

ប្លងប្តរដឋបាល 

រាជធានភីនំគពញមិន

ទាន់អនុវតតថវធកា 

កមមវធីី 

គគរមាងថវធការបស់រដឋបាលរាជ-

ធាន ី គេតត បានរំគលចពត័ម៌ាន

ហិរញ្ាវតថនុិងមិនប្មនហិរញ្ាវតថ ុ

រគប់រដឋបាលរាជធាន ី គេតតអនុវតត

ថវធកាកមមវធីីយ ងយរូឆ្ន ំ២០២១ 

-រដឋបាលរាជធានទីាងំ២៥គេតតអនុវតត

ថវធកាកមមវធីី ។ 

គសៀវគៅថវធកា 

រដឋបាល រាជធានី គេតត 

 

  

សច ២១.  

ចនំនួរដឋបាលរាជធាន ី

គេតតគរៀបចំរបាយ

ការណស៍មិទ្ធកមម 

រគប់រដឋបាលរាជ-

ធានី គេតតបានអនុវតត

ថវធកាកមមវធីី គលើក

ប្លងប្តរដឋបាល  

រាជធានភីនំគពញមិន

ទាន់អនុវតតថវធកា 

កមមវធីី 

របាយការណ៍ថវធកាសមិទ្ធកមម

របចំឆ្ន ំ 

រដឋបាលរាជធានីគេតតយ ងតិច

ចនំនួ ១២ គរៀបចំរបាយការណ៍

ថវធកាសមិទ្ធកមមរបចំឆ្ន ំ 

រដឋបាលរាជធានីគេតត១២គរៀបចំរបាយ-

ការណ ៍

របាយការណ៍ថវធកាសមិទ្ធកមម

របចំឆ្ន ំ 

 

  

សច ២២. 

ចំណ្តតថ់្នន ក់ថវធកា

ទាងំ៧ រតូវបានអនុវតត

គពញគលញ 

ចំណ្តតថ់្នន ក់ថវធកា

ទាងំ ៧ មិនទាន ់

អនវុតតបានគពញ-

គលញ 

របាយការណត៍ាមចណំ្តតថ់្នន ក់

ថវធកាទាងំ ៧ អាចទាញគចញពី

របព័នធ FMIS និងគរបើរបាស់ជា

ផ្ូវការ 

ចំណ្តតថ់្នន ក់កមមវធីី និង 

ចំណ្តតថ់្នន ក់គគរមាងរតូវបានោក់

ឱ្យគរបើរបាសឆ់្ន ំ ២០២១ 

របកាសចំណ្តតថ់្នន ក់គគរមាងនិងចណំ្តត់

ថ្នន ក់មុេករគរៀបចំរួចបាន៩០% ។ 

របាយការណត៍ាមចណំ្តតថ់្នន ក់

ទាងំ ៧ 

 

  

សច ២៣.  

ការគីវើរបតិភូកមមសិទ្ធិ

អំណ្តចននការគីវើ 

រដឋបាលរាជធានី 

គេតត រតូវសុកំារគីវើ 

រដឋបាលរាជធានី គេតត រតូវសុំ

ការគីវើនិយត័ថវធកាគលើរគប់អនុ-

គណនី និង ចគកោ មសកមមភាព

ផដល់សិទ្ធដិល់រដឋបាលរាជធាន-ី គេតត 

គីវើនិយត័កនងុករមិតអនុគណនី និង

ករមិតគណនី ននជពំូកប្តមួយ (កនងុ

រដឋបាលរាជធាន ីគេតត ទ្ទ្លួបាន្នាទ នសុទិ្ធិ

និយត័ថវធកាតាមរយេះរបកាសនតីិវធីីអនវុតត

ថវធកាកមមវធីី ។ 

របកាសសត ីពនីតីិវធីីអនុវតតថវធកា

កមមវធីីរដឋបាលរាជធានី គេតត រតូវ

បានោក់ឱ្យអនុវតត 
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និយត័ថវធកាជនូរដឋ- 

បាលរាជធានី គេតត 

និយត័ថវធកាគលើរគប់

អនុគណនី និង 

ចគកោ មសកមមភាព

មករកសួងគសដឋកិចច 

និង ហិរញ្ាវតថ ុ

មករកសួង គសដឋកិចច និងហិរញ្ា-

វតថ ុ

ចគកោ មសកមមភាពប្តមួយ) និងកនងុ

ករមិតអនុគណន ីននគណនបី្តមួយ 

(ពីចគកោ មសកមមភាពមួយគៅ

ចគកោ មសកមមភាពមួយគទ្ៀតកនងុ

អនុកមមវធីីប្តមួយ) គោយគសចកតី

សគរមចរបស់អភបិាលននគណៈ

អភបិាលរាជធានី គេតតសាមី 

 

អ.ហ.ក សច ២៤. 

គោលការណ៍ប្ណនំា

សត ីពកីារចរចរថវធកា

ប្ផអកគលើកមមវធីី 

ចរចរតាម Line 

budgeting 

គោលការណ៍ប្ណនំាសត ីពកីារ

ចរចរថវធកាប្ផអកគលើកមមវធីី 

គោលការណ៍ប្ណនំាសត ីពកីារចរច

ថវធកាប្ផអកគលើកមមវធីីរតូវបានោក់

ឱ្យអនុវតត 

គោលនគយបាយបានគរៀបចំរួច៩០% គោលការណ៍ប្ណនំា  

៣៤.២. គរៀបចំរកប

េណឌ ថវធការយៈមីយម

របស់រដឋបាលថ្នន ក់គរកាម

ជាតិ និងប្ផនការយទុ្ធ- 

សាស្រសតរាជធាន ីគេតត 

អ.ហ.ក សច ២៥.  

ការគរៀបចំរកបេណឌ

ថវធកា រយៈគពល

មីយមរបស់ រដឋបាល

ថ្នន ក់គរកាមជាតិ  

ប្ផនការសកមមភាព

យុទ្ធសាស្រសតថវធកា

ថ្នន ក់គរកាមជាត ិ

មានរកបេណឌ  និងយនតការ គសចកតីរពាងចុងគរកាយរកបេណឌ

ថវធការយៈមីយមរបស់រដឋបាលថ្នន ក់

គរកាមជាតិ រតូវបានគរៀបចំ និង

ពិគរោេះគយបល ់

គសចកតីរពាងចុងគរកាយរកបេណឌ ថវធកា    

រយៈមីយមរបស់រដឋបាលថ្នន ក់គរកាមជាតិ 

រតូវបានគរៀបចំ និងពគិរោេះគយបល់ នឹង

គរោងគោរពជនូ ឯកឧតតមអគគបណឌ ិតសភាចរយ 

ពិនតិយ និងសគរមចដ៏េពង់េពស់ ។ 

រកបេណឌ  និងយនតការ  

៣៤.៣.ផារភាជ ប់

ប្ផនការវធនគិយគជាមួយ

នឹងថវធកានយីកមមវធនិ

គយគ និងសមាហរណ

កមមកមមវធីីវធនិគយគបីឆ្ន ំ

រំកិលរបស់រដឋបាលថ្នន ក់

គរកាមជាត ិ

អ.ហ.ក សច ២៦.  

គីវើសមាហរណកមម

ប្ផនការយុទ្ធសាស្រសត

ថវធកា គៅរដឋបាល

ថ្នន ក់គរកាមជាត ិ

ប្ផនការយុទ្ធសាស្រសត

ថវធកា របស់រដឋបាល

រកុងរសុក េណឌ  មិន

ទាន់គីវើសមាហរ-

ណកមម 

ប្ផនការយុទ្ធសាស្រសតថវធកា ប្ដល

បានគីវើសមាហរណកមម 

ប្ផនការយុទ្ធសាស្រសតថវធកាបីឆ្ន ំរំកិល

របស់រដឋបាលរកុងរសុកេណឌ  រតូវ

បានគីវើសមាហរណកមម 

 

 

ភាគរយសមាហរណកមមបាន ៧៥ ។ សមាហរណកមមប្ផនការយុទ្ធ- 

សាស្រសតថវធកា ននរដឋបាលថ្នន ក់

គរកាមជាត ិ

 

 

៣៤.៤. អនុវតតមូលនិី ិ

 វធនិគយគសរមាប់រដឋ- 

បាលថ្នន ក់គរកាមជាតិ 

(SNIF) 

អ.ហ.ក សច ២៧. 

មូលនិីិវធនិគយគ-

សរមាប់រដឋបាលថ្នន ក់

គរកាមជាតិ (SNIF) 

រតូវបានអនុវតតគពញ-

គលញ 

រសុកចនំនួជាង ៦០  

រតូវបានគរជើសគរីស

សរមាប់ អនុវតតមូល

និីិវធនិគយគសរមាប់

រដឋបាលថ្នន ក់គរកាម-

ជាត ិ

របាយការណ៍អនវុតត SNIF រតូវ

បានគរៀបចំ គោយគូសបញ្ញជ ក់

ភាពគពញគលញននការអនុវតត 

មូលនិីិវធនិគយគសរមាប់រដឋបាល

ថ្នន ក់គរកាមជាតិ (SNIF) រតូវបាន

អនវុតតគពញគលញសរមាប់ 

រដឋបាលរកុង រសុកទាងំ ១៨៩ 

រដឋបាលរកុង រសុក ១៨៩ រតូវបានសយ-

តនម្សមិទ្ធកមមនិងរកុង រសុក ៣២រតូវ

បានជាប់ជយ័លាភ ី

របាយការណ៍អនវុតត SNIF  
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៣៤.៥. ពរងឹងការអនុ-

វតតថវធកាការគផទរមុេករ 

និងការគផទរីនធាន

ហិរញ្ាវតថមុានភាជ ប់លកា-

េ័ណឌ ជនូរដឋបាលថ្នន ក់

គរកាមជាត ិ

អ.ហ.ក សច ២៨. 

តាមោនរតតួពនិតិយ

ការអនវុតតថវធកាការគផទរ

មុេករ និងការគផទរ

ីនធានហិរញ្ាវតថមុាន

ភាជ ប់លកាេ័ណឌ ជនូរដឋ

បាលថ្នន ក់គរកាមជាត ិ

ពុំទានម់ាន របាយការណត៍ាមោន រតតួពនិិ-

តយការអនុវតតថវធកាការគផទរមុេ-

ករ និងការគផទរីនធានហិរញ្ា-

វតថមុានភាជ ប់លកាេ័ណឌ ជនូរដឋបា-

លថ្នន ក់គរកាមជាត ិ

- រដឋបាលរាជធានី គេតតចនំនួ ១២ 

រតូវបានចុេះពនិតិយ និងសយតនម្

ការអនុវតតមុេករមនទីរសុខាភបិាល 

- រដឋបាលរកុង រសុកចនំនួ ៦ នន

គេតតបាត់ដំបង រតូវបានចុេះពនិតិយ 

និងសយតនម្ការអនុវតតមុេករ 

៣ នន វធសយ័អប់រំ 

របាយការណត៍ាមោនការគផទរមុេកររតូវ

បានគរៀបចំរួច 

- ចាប់ថវធការបចំឆ្ន ំ 

- របាយការណត៍ាមោន 

- សារាចរ /រកបេណឌ  គិតិយតុត ិ

 

៣៤.៦. គរៀបចំ និងអនុ-

វតតលិេិតបទ្ោឋ នគតិ-

យុតតសរមាប់ោំរទ្អនុវតត 

 វធមជឈការ និង វធសហ- 

 វធមជឈការហិរញ្ាវតថ ុ

អ.ហ.ក សច ២៩.  

ការោក់ឱ្យអនុវតត

លិេិតបទ្ោឋ នគតិ-

យុតត ិ

គសចកតីរពាងមិនទាន់

គរៀបច ំ

- របកាស ៣ 

- អនុរកឹតយ ២ 

- របកាសជនំួយការហិរញ្ាវតថុរដឋ-

បាល ុំ សកោ ត ់

- របកាសនតីិវធីីចំណ្តយ

គបសកកមមសរមាប់រដឋបាលថ្នន ក់

គរកាមជាត ិ

- របកាសសត ីពនីតីិវធីីចំណ្តយគលើ

ការរបជុំ សននិសីទ្សរមាប់រដឋ- 

បាលថ្នន ក់គរកាមជាត ិ

-របកាសជនំយួការហិរញ្ាវតថុរដឋបាល ុំ

សកោ ត់រតូវបានគរៀបចំរួច 

-របកាសនតិិវធីីចណំ្តយគបសកកមម

សរមាប់រដឋបាលថ្នន ក់គរកាមជាតគិរៀបចំរួច 

-របកាសសត ីពនីតិិវធីីចណំ្តយគលើការរបជុំ

សននិសីទ្សរមាប់រដឋបាលថ្នន ក់គរកាមជាតិ

គរៀបចំរួច 

- របកាស ៣ 

- អនុរកឹតយ ២ 
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គោលបណំង/ចគកោ ម

សកមមភាព 

អងគភាព 

អនវុតត 
សចូនាករសមទិ្ធកមមគន្េឹះ 

លទ្ធផលគោល 

(Baseline) 

 វធី សីាស្រសតសសប់្វង 

(Measuring Method) 
គោលគៅសចូនាករសមទិ្ធកមម លទ្ធផលសគរមបានឆ្ន ំ២០២១ 

ភសតុតាង/ឯកសារអំ

ណេះអណំ្តង 
ពណ ៌

ផែែកទី / ខ ឿន្ទី ៤ ៖ ការបញ្ចប់ការខង្ត្ៀម្ លួន្ខ ព្ ោះខៅគណខន្យ្យភាពសម្ិទធកម្ម 

ការោក់ឱ្យអនុវតត “របពន័ធថវធកាពត័ម៌ានសមិទ្ធកមម” និង ធានានូវគណគនយយសមិទ្ធកមមគៅកនងុវដដថវធកា ទាងំចគំពាេះអងគនតីបិបញ្ាតតិ សាថ ប័នឯករាជយ និងសាធារណជន ។ 

៤១. ោកឱ់្យអនវុតត

របពន័ធថវធកាពត័ម៌ាន

សមទិ្ធកមម 

 

អ.ថ 

អ.រ.ជ 

សគ ១.  

សាកលបងគរៀបចបំ្ផនការ

សមទិ្ធកមមគន្េឹះ 

មនិទានម់ានប្ផនការ 

សមទិ្ធកមមគន្េឹះ  

 

ប្ផនការសមទិ្ធកមមគន្េឹះរបចំឆ្ន  ំ សាកលបងគរៀបចបំ្ផនការសមទិ្ធ-

កមមគន្េឹះរបចំឆ្ន ំ២០២១  

ពុមំានវឌ្ឍនភាព ប បុ្នត អគគនាយកោឋ នថវធកា

បានគរៀបចទំ្រមងក់ចិចរពមគរពៀងគលើលទ្ធផល

កនងុឆ្ន ំរសង កសហវ. នងិរកសងួ សាថ បន័

សរមាបអ់នវុតតឆ្ន ំ២០២២។ 

ឯកសារប្ផនការសមទិ្ធ

កមមគន្េឹះរបចំឆ្ន  ំ

 

សគ ២. 

 វធគសាីនកមមអនរុកតឹយគលេ 

៨១ (អគគ.ថវធកា)អនរុកតឹយ

គលេ៨២ នងិការអនវុតត 

របពន័ធថវធកាពត័ម៌ានសមទិ្ធកមម 

(អគគ.រតនាោជាត)ិ 

អនរុកតឹយគលេ ៨១ នងិ

អនរុកតឹយគលេ ៨២ ជា

មលូោឋ នននការអនវុតត

របពន័ធថវធកាពត័ម៌ាន

សមទ្ិធកមម ។ អនរុកតឹយ 

ទាងំពរីរតវូបានកពំងុ

ប្កសរមលួ ប្ដលចំ

ចចរ់តវូការបណដុ េះ

បណ្តដ ផសពវផាយ នងិ

ោកឱ់្យអនវុតតនវូនតីិវធី ី

ថមគីនេះ  

ការោកឱ់្យអនវុតដនវូអន-ុរកតឹយ

គលេ ៨១ នងិអនរុកតឹយគលេ 

៨២ ថមសីរមាបឆ់្ន ំថវធកាណ្ត

មយួ  

- គសចកតរីពាងអនរុកតឹយគលេ 

៨១ ោកជ់នូថ្នន កដ់កឹនំា 

ពនិតិយ  

- គសចកតរីពាងអនរុកតឹយគលេ 

៨២ ោកជ់នូថ្នន កដ់កឹនំាពនិតិយ 

  

 

គសចកតរីពាងអនរុកតឹយគលេ ៨១ បានបញ្ចប់

ការពភិាការតមឹករមតិអគគនាយកោឋ ន នងិ

បានបញ្ជូនគៅជនំាញការបារាងំគដើមបផីតលធ់ាតុ

ចលូ នងិគរតៀមពភិាកាអនតរអគគនាយកោឋ ន 

នងិោកប់ញ្ចូលជាមយួគសចកតរីពាងប្កសរមលួ

អនរុកតឹយគលេ ៨២ អនរក.បក គៅរតមីាសទ្ី

២ ឆ្ន ំ២០២២គនេះ ។ គសចកតរីពាងអនរុកតឹយ

គលេ ៨២ រតវូបានគរៀបច ំនងិរតវូគីវើបចចបុបនន

ភាពជាបគណត ើរ  ៗគោយប្ផអកគលើគោលការណ៍

សគរមចននរកមុការករគរៀបចគំសចកតរីពាងចាប់

របពន័ធហរិញ្ាវតថសុាធារណៈ ។ 

- អនរុកតឹយគលេ ៨១ 

/៨២  

- របកាសោកឱ់្យ 

អនវុតត 

 

៤១.១. គរៀបចំ នងិ 

អនុវតតលិេិតបទ្ោឋ ន

គតិយតុតសរមាប់ការ

អនវុតតថវធកាសមិទ្ធ-

កមម  

អ.ថ សច ១.  

ការោក់ឱ្យអនុវតតលិេិត   

បទ្ោឋ នគតយិតុតនិងការ 

អនវុតតរបពន័ធថវធកាពត័ម៌ាន

សមិទ្ធកមម 

 

- គោលការណ៍ប្ណនំាសត ី

ពីការគរៀបចថំវធកា

សមិទ្ធកមមរតូវបានគរៀបចំ

និងោក់ឱ្យ អនុវតត 

- គសចកតីរពាងគោល-

ការណ៍ប្ណនំាសតពីីការ

អនវុតតថវធកាសមិទ្ធកមម 

មិនទានប់ានគរៀបចំ

គោយរងចំ់អនុរកឹតយ

៨១/៨២ 

- ចាប់ ១ 

- អនុរកឹតយ ២ 

- គោលការណ៍ ១ 

 

 

- គសចកតីរពាងចាប់សត ីពីរបពន័ធ

ហិរញ្ាវតថសុាធារណៈថមីរតូវ

បានោក់ជូន គណៈរដឋមស្រនតី

ពិនតិយគៅចុងឆ្ន ំ២០២១ 

- គសចកតីរពាងអនុរកឹតយគលេ ៨១ 

រតូវបានោក់ជនូថ្នន ក់ដឹកនំាពនិតិយ 

- គសចកតីរពាងគោលការណ៍

ប្ណនំាសត ីពកីារអនុវតតថវធកា

សមិទ្ធកមម រតូវបានគរៀបច ំ

- អនុរកឹតយគលេ ៨២ (គោយ 

អ.រ.ជ) 

គសចកដីគរពៀងចាប់សត ីពីរបពន័ធហិរញ្ាវតថុ    

សាធារណៈថមីកំពុងពភិាកា (គោលគៅ 

សចូនាករគនេះរតវូបានបដូរគៅរតមីាសទី្១  

ឆ្ន ំ២០២២ គោយមានការឯកភាពជាផ្ូវការ

ពី DPM) ។ 

- ចាប់ ១ 

- អនុរកឹតយ ២ 

- គោលការណ៍ ១ 
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៤១.២. គរៀបច ំ

រកបេណឌ រពមគរពៀង 

លទ្ធផល 

 

អ.ថ សច ២. 

កិចចរពមគរពៀងគលើលទ្ធផល

កនងុឆ្ន ំនិងលទ្ធផលចុងគរកាយ

រសង កសហវ និងរកសួង  

សាថ ប័នរតូវបានចុេះហតថគលខា  

គោលការណ៍ប្ណនំាសត ី

ពីការគរៀបចថំវធកា

សមិទ្ធកមមរតូវបាន

គរៀបចំ និងអនុម័ត 

មានការចុេះហតថុគលខាគលើ 

កិចចរពមគរពៀងលទ្ធផលគោយ

ថ្នន ក់ដឹកនំា កសហវ និង

រកសួង សាថ ប័ន 

អនុម័តទ្រមងកិ់ចចរពមគរពៀង 

សមិទ្ធកមម ពីកសហវ 

 

 

 

ទ្រមង់គរពៀងគលើលទ្ធផលកនងុឆ្ន ំរសងរកសងួ

គសដឋកិចចនងិហរធញ្ាវតថុជាមួយនឹង  រកសួង 

សាថ ប័នទ្ទួ្លបានការឯកភាព និងគរតៀម 

អនវុតត ។ 

កិចចរពមគរពៀងមានចុេះ

ហតថគលខា 

 

៤១.៣. គរៀបចំរកប-

េណឌ  និងយនតការ

រគប់រគងការ អនុវតត

ថវធកាសមិទ្ធកមម 

 

អ.ថ សច ៣. 

សាកលបងមុេករអភបិាល

ថវធកា (មុេកររតតួពនិតិយ

ហិរញ្ាវតថនុិងលទ្ធកមម) គៅ

តាមរកសួង សាថ ប័ន 

មានប្តអភបិាល 

ហិរញ្ាវតថគុៅអម

រកសួងសាថ ប័នប ុគណ្តណ េះ 

មុេករអភបិាលថវធកាអម

រកសួង សាថ ប័នរតូវបគងោើតនិង

អនវុតតគពញគលញ 

 

N/A N/A របកាសសត ីពកីារោក់

ឱ្យអនុវតតមុេករ

អភបិាលថវធកា អម

រកសួង សាថ ប័ន 

 

៤២. ោកឱ់្យអនវុតត

របពន័ធតាមោន នងិ    

ពនិតិយសមទិ្ធកមមតាម

រកសងួ សាថ បន័ 

រកសងួ សាថ បន័ 

អ.ថ. 

 

សគ ៣.  

រកសងួចនំនួ ៦ មានយនដការ

តាមោន នងិពនិតិយសមទិ្ធកមម 

គៅរគបរ់កសងួ សាថ បន័ 

ការរគបរ់គង នងិអន-ុ

វតតថវធកាមនិទានគ់ផ្ទដ ត

គលើសមទិ្ធកមមគៅគ ើយ 

គហើយភាគគរចើនមនិ

ទានប់ានប្តងតំាង

របធានកមមវធី ជីាផ្វូការ 

គលើសពគីនេះ ការរបជុំ

តាមោនការថវធកា   

អនវុតតមនិរតវូបាន 

អនវុតត    ជាគទ្ៀងទាត់

គៅតាមរកសងួ សាថ បន័

គៅគ ើយ  

ការអនមុត័ជាផ្វូការនន 

យនដការរគបរ់គង នងិ តាម

ោនការអនវុតតថវធកាតាម

របពន័ធពត័ម៌ានសមទិ្ធកមម 

របកាសសដពីយីនដការគរៀបចថំវធកា 

នងិ របកាសសដពីយីនដការតាម

ោន នងិរតតួពនិតិយការអនវុតត

ថវធកា 

កសហវ.បានគចញរបកាសគលេ ១១៣ សហ

វ.របក សតពីកីារោកឱ់្យគរបើរបាសគ់ោល

ការណប៍្ណនំាសតពីកីារតាមោន នងិសយតនម្

ថវធកាសមទិ្ធកមម ។ 

របកាសសដពីរីបធាន 

កមមវធី ,ី របកាសសដពីយី

នដការគរៀបចថំវធកា នងិ 

របកាសសដពី ីយនដការ

តាមោន នងិរតតួ- 

ពនិតិយការអនវុតតថវធកា 

 

សគ ៤.  

ការគរៀបចបំ្ផនការរបតបិតតិ

ថវធការបចំឆ្ន ំ គៅរគបរ់កសងួ 

សាថ បន័  

រកសងួ សាថ បន័ បាន

គរៀបចកំមមវធី ចីណូំល

ចណំ្តយ ប្ដលជាមលូ

ោឋ នកនងុការគរៀបចំ

ប្ផនការរបតបិតតរិបចំ

ឆ្ន ំ ប្ដលនងឹរតវូគរបើ-

របាសជ់ាមលូោឋ ន

សរមាបធ់ានាចណំ្តយ

ជាកញ្ចប ់  

ការបញ្ជូនប្ផនការរបតបិតតិ

ថវធការបចំឆ្ន ំ គៅរកសងូគសដឋ

កចិច នងិហរិញ្ាវតថ ុ 

- រគបរ់កសងួ សាថ បន័មានយនដ

ការរគបរ់គងការអនវុតតថវធកា

តាមរកបេណឌ រគបរ់គង 

សមទិ្ធកមម 

- រកសងួ សាថ បន័មានយនតការ

រគបរ់គងសមទិ្ធកមម 

ពុមំានវឌ្ឍនភាព ។ ប្ផនការរបតបិតតថិវធកា

របចំឆ្ន ំរតវូបានបញ្ជូន

មករកសងួគសដឋកចិច 

នងិហរិញ្ាវតថ ុ
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៤២.១. គរៀបចនំិង

ោក់ឱ្យអនុវតត

ប្ផនការរបតិបតតិ

ថវធការបស់រកសងួ 

សាថ ប័ន  

រកសួង សាថ ប័ន 

អ.ថ 

 

សច ៤. 

មានប្ផនការរបតិបតតថិវធកា

របស់រកសួង សាថ ប័ន  

រកសួង សាថ ប័នគរៀបចំ

កមមវធីីចំណូល

ចំណ្តយតាមចណំ្តត់

ថ្នន ក់គសដឋកិចច ប ុគណ្តណ េះ 

ការបញ្ជូនប្ផនការរបតិបតតិ

ថវធការបចំឆ្ន ំ គៅរកសងួ

គសដឋកិចច និងហិរញ្ាវតថុ  

 

ទ្រមង់ប្ផនការរបតិបតតិរតូវបាន

គរៀបច ំ

 

បានគរៀបចំគសចកតីរពាងទ្សសនាទានបឋម  

សដ ីពកីារគរៀបចបំ្ផនការរបតិបតតថិវធការបចំឆ្ន ំ 

ប្ផនការរបតិបតតថិវធកា

របចំឆ្ន ំ រតូវបាន

បញ្ជូនមករកសងួ 

គសដឋកិចច និងហិរញ្ាវតថ ុ

 

៤២.២. គរៀបចំរកប-

េណឌ រតតួពនិតិយ  

តាមោន និងសយ

តនម្ (M&E) ថវធកា

សមិទ្ធកមម និងរបពន័ធ

ព័តម៌ានវធទ្ាសរមាប់

រគប់រគងសមិទ្ធកមម  

អ.ថ 

រកសួង សាថ ប័ន 

 

សច ៥.  

មានរបពន័ធរបាយការណ ៍

សមិទ្ធកមម  

 

រកសួង សាថ ប័ន ចនំនួ 

១៩ កនងុ ចគំណ្តម ៣៧ 

ផតល់របាយការណ៍

សមិទ្ធកមមជនូកសហវ. 

គហើយរបាយការណ៍

គនេះ មិនទាន់រតវូគីវើការ

សយតនម្ និងបូកសរុប

ជារបាយការណ៍រួមគៅ

គ ើយ ។ អងគភាព

ហិរញ្ាវតថនុនរកសួង 

សាថ ប័នគីវើការ   តាម

ោននងិបូកសរុបជនូ

មក កសហវ. 

មានយនតការ, គសៀវគៅគោល, 

របាយការណស៍មិទ្ធកមម នងិ

របព័នធ 

អនុម័តរកបេ័ណឌ សត ីពកីារតាម

ោននិងសយតនម្ ថវធកាសមិទ្ធកមម  

 

 

បានគរៀបចំ និងោក់ជនូថ្នន ក់ដឹកនំាសគរមច

ការោក់ឱ្យអនុវតតគោលការណប៍្ណនំាសដពីី

ការតាមោន និងសយតនម្ថវធកាសមិទ្ធកមម ។ 

យនតការ, គសៀវគៅ

គោល, របាយការណ៍

សមិទ្ធកមម និងរបពន័ធ 

 

៤៣. ពរងងឹរបសទិ្ធ

ភាពរបពន័ធរតតួពនិ-ិ

តយសមទិ្ធកមម (សវន

កមមនផទកនងុអីកិារកចិច

ហរិញ្ាវតថ ុនងិសវន-

កមមឯករាជយ) 

 

អ.ស.ក 

អ.គ.ី 

អ.ស.ជ 

រកសងួ សាថ បន័ 

សគ ៥. 

ការគរៀបចរំបពន័ធរតតួពនិតិយនផទ

កនងុ រសបតាមរបពន័ធថវធកា

សមទិ្ធកមម 

 

គោលការណប៍្ណនំា

សវនកមមសមទិ្ធកមមនផទ

កនងុរតវូបានោកឱ់្យ 

អនវុតត គហើយ អគគ.

សវនកមមនផទកនងុបាន 

បណតុ េះបណ្តត លអងគ-

ភាពសវនកមមនផទកនងុនន

រកសងួ សាថ បន័ 

- របពន័ធរតតួពនិតិយនផទកនងុ 

- របាយការណស៍វនកមម 

 

ឯកសារទ្សសនាទានសតពីដីគំណើរ

ការរបរពតឹតគៅននរបពន័ធរតតួ- 

ពនិតិយនផទកនងុរតវូបានគរៀបច ំ

 

-របពន័ធរតតួពនិតិយនផទកនងុរតវូបានោកឪ់្យ 

អនវុតតសាកលបងកនងុ កសហវ. 

-ឯកសាររបពន័ធរតតួពនិតិយនផទកនងុរបសអ់សក 

រតវូបានអនមុត័ 

-បានប្កសរមលួបញ្ជបគ់សចកតរីពាងអនរុកតឹយ

ថម ីសត ពីកីារគរៀបច ំនងិការរបរពតឹតគៅនន 

សវនកមមនផទកនងុ 

-បានគចញរបកាសសតពីគីោលការរបពន័ធ 

រតតួពនិតិយនផទកនងុបគចចកវធទ្ាពត័ម៌ាន 

- ឯកសាររបពន័ធរតតួ- 

ពនិតិយនផទកនងុ 

- របាយការណស៍វន-

កមម 

 

 

សគ ៦.  

ការអនវុតតរបពន័ធសវនកមម

សមទិ្ធកមម នងិសវនកមមបគចចកវធទ្ា

ពត័ម៌ានគៅកនងុរកសងួ សាថ បន័ 

រកសងួ សាថ បន័អនវុតត

ប្តការគីវើសវនកមមគលើ

របាយការណហ៍រិញ្ាវតថ ុ

នងិអនគុលាមភាព 

របាយការណស៍វនកមមសមទិ្ធ

កមមនងិសវនកមមបគចចកវធទ្ា

ពត័ម៌ានផដលគ់ោយសវនកមម

នផទកនងុ 

សវនកមមសមទិ្ធកមម នងិសវនកមម

បគចចកវធទ្ាពត័ម៌ាន រតវូបាន 

អនវុតត គៅរគបរ់កសងួ សាថ បន័ 

បនតអនវុតតសាកលបងសវនកមមសមទិ្ធកមមគៅ

រកសងួសាថ បន័ចនំនួ៦នងិសវនកមមបគចចក-

 វធទ្ាពត៍ម៌ានគៅរកសងួសាថ បន៍ចនំនួ៤ 

របាយការណស៍វន

សកមមសមទិ្ធកមម នងិ

របាយការណស៍វនកមម

បគចចកវធទ្ាពត័ម៌ាន 
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សគ ៧.  

ការផលតិរបាយការណស៍វន

កមមសមទិ្ធកមមគោយសវនកមម

ឯករាជយ 

មានរបាយការណស៍វន

កមមសមទិ្ធកមមចនំនួ ៥ 

រតវូបានគរៀបចគំោយ 

អាជាញ ីរសវនកមមជាត ិ

នងិបញ្ជូនគៅអងគនតីិ

បញ្ាតត ិ

របាយការណស៍វនសកមម

សមទិ្ធកមមផដលគ់ោយ 

សវនកមមឯករាជយ សរមាប់

រកសងួ សាថ បន័ 

មានរបាយការណស៍វនកមមសមទិ្ធ

កមមចនំនួ ៥ រតវូបានគរៀបចំ

គោយអាជាញ ីរសវនកមមជាត ិនងិ

បញ្ជូនគៅអងគនតី-ិបបញ្ាតត ិ

មានរបាយការណស៍វនកមមសមទិ្ធកមមចនំនួ ៥ 

រតវូបានគរៀបចគំោយអាជាញ រីសវនកមមជាត ិនងិ

បញ្ជូនគៅអងគនតីបិបញ្ាតត ិ

របាយការណស៍វន

សកមមសមទិ្ធកមម ផដល់

គោយសវនកមម 

ឯករាជយ  

 

៤៣.១. ពនិតិយ 

មុេករនិងកំណត់

ភាពរតតួោន និង

គោយប្ កោន រសង

សវនកមមនផទកនងុ និង 

អីិការកិចច  

អ.ស.ក 

អ.គ.ី 

អ.ស.ជ 

រកសួង សាថ ប័ន 

សច ៦.  

មុេករ ភារកិចច និងរគបៀប-

របបបំគពញការករសវនកមម

នផទកនងុ និងអីកិារកិចចរតូវបាន

កំណតច់ាសល់ាស ់

 

២០២០៖អនុរកឹតយសត ី

ពីរកបេណឌ មុេករ 

ភារកិចច របសស់វនកមម

នផទកនងុ និងអីកិារកិចច 

ចនំនួរកសួងប្ដលបាន 

អនវុតតតាមអនុរកឹតយសត ីពីរកប-

េណឌ  មុេករ ភារកិចចរបស់

សវនកមមនផទកនងុនិងអីិការកិចច 

រគប់រកសួងបានបំគពញការករ

ចុេះគីវើអីកិារកិចចនិងសវនកមមនផទ

កនងុរសបតាមេឹ្មសារននអនុ-

រកឹតយសត ពីីរកបេណឌ មុេករ ភារ-

កិចចរបស់សវនកមមនផទកនងុ និង 

អីិការកិចច 

បានចុេះរសាវរជាវ និងគរៀបចំរបាយការណគ៍លើ

ការអនុវតតតនួាទ្ភីារកិចចរបសស់វនកមមនផទកនងុ 

និងអីកិារកិចចចនំនួ ១២រកសួង ។ 

របាយការណត៍ាមោន

ការអនុវតតតនួាទ្ភីារ

កិចចរបស់សវនកមមនផទ-

កនងុ និងអីិការកិចច 

ផតល់គោយអោគ ីកិារ-

ោឋ ន កសហវ 

 

៤៣.២. គរៀបចំយនត-

ការនិងពរងឹងការ 

រតតួពនិតិយនផទកនងុ

អីិការកិចចហិរញ្ាវតថុ 

សវនកមមនផទកនងុគលើ

សមិទ្ធកមម និង  

សវនកមមបគចចកវធទ្ា

ព័តម៌ាន 

 

 

 

អ.ស.ក 

អ.គ.ី 

អ.រ.ជ 

អ.ស.ជ 

រកសួង សាថ ប័ន 

 

សច ៧.  

បញ្ចូលមុេកររតតួពនិតិយ និង

តាមោន តាមរបពន័ធ FMIS 

គៅរគប់រកសួង សាថ ប័ន 

មិនទានម់ានមុេករ

រតតួពនិតិយនិងតាម-

ោនកនងុ FMIS 

 

មានមុេកររតតួពនិតិយនិង

តាមោនកនងុ FMIS 

 

 FMIS អាចោក់ឱ្យដំគណើរការ

មុេកររតតួពនិតិយសាកលបង 

គៅ កសហវ. 

 

- FMIS អាចោក់ឱ្យដំគណើរការមុេកររតតួ- 

ពិនតិយសាកលបង គៅ កសហវ 

- បានទ្ទួ្លការបណតុ េះបណ្តត លសត ីពកីារគរបើ-

របាស់គន្ងសវនកមម (Audit log)កនងុ

របព័នធ FMIS ចនំនួ ១វគគ 

- បានអនវុតតសាកលបងគលើការគរបើរបាស ់

- Audit log គលើមុេករចនំនួ ៤  :មុេករ  

 វធភាជនថ៍វធកា (BA),មុេកររគប់រគងសាច់

របាក់ (CM),មុេករគណនីរតូវទារ (AR) 

និងមុេករគណនីរតូវសង (AP) 

- ២០២១៖ របាយ-

ការណ៍សយតនម្ការ

ោក់ឱ្យសាកលបង 

- ២០២២៖មុេករ

រតតួពនិតិយនិងតាម

ោនកនងុ របពន័ធ 

FMIS 

 

សច ៨.  

ចនំនួរកសួង សាថ ប័ន អនុវតត

សាកលបងរកបេណឌ សវនកមម

សមិទ្ធកមម និង សវនកមម 

បគចចកវធទ្ាពត័ម៌ាន 

នតីិវធីីសវនកមមសមិទ្ធ

កមមបានបញ្ចូលកនងុ

រកបេណឌ សវនកមម 

- របកាសោក់ឱ្យអនុវតត 

- ប្ផនការពរងីកការអនុវតត

តាមរកសួង សាថ ប័ន 

- ចនំនួ ៦ អងគភាពសវនកមម

តាមរកសួង សាថ ប័នចប់គផតើម

អនុវតតសាកលបង រកបេណឌ

សវនកមមសមិទ្ធកមម 

- ចនំនួ ៤ អងគភាពសវនកមម

តាមរកសួងសាថ ប័នចប់គផតើម

អនុវតតសាកលបង រកបេណឌ

សវនកមមបគចចកវធទ្ាពត័ម៌ាន 

− ចនំនួ ៦ អងគភាពសវនកមមតាមរកសងួ សាថ -ប័ន

ចប់គផតើមអនវុតតសាកលបង រកបេណឌ សវនកមម

សមិទ្ធកមម 

− ចនំនួ ៤ អងគភាពសវនកមមតាមរកសងួ សាថ -ប័ន

ចប់គផតើមអនវុតតសាកលបង រកបេណឌ សវនកមម

បគចចកវធទ្ាពត័ម៌ាន 

របាយការណស៍វនកមម

សាកលបង 
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សច ៩.  

រកបេណឌ អីិការកិចច- 

ហិរញ្ាវតថុរសបតាមរបពន័ធវធម-

ជឈការថវធការតូវបានគរៀបច ំ

ការករអីកិារកិចច

ហិរញ្ាវតថុមិនទានប់ាន

ពរងឹងរសបតាមរបពន័ធ

 វធមជឈការថវធកា 

ប្ផនការយុទ្ធសាស្រសត រតូវបាន

អនុម័តនិងោក់ឱ្យ   អនវុតត

តាមគោលគៅ 

ប្ផនការយុទ្ធសាស្រសតអីកិារកិចច

ហិរញ្ាវតថុ ២០២១-២០២៥ រតូវ

បានអនុម័ត និងោក់ឱ្យអនុវតត 

 

-បានោក់ឱ្យអនុវតតប្ផនការយុទ្ធសាស្រសត

អីិការកិចចហិរញ្ាវតថុ ២០២១-២០២៥ នងិ

បានគីវើការផសពវផាយអនុវតត 

ប្ផនការយុទ្ធសាស្រសត

អីិការកិចចហិរញ្ាវតថុ 

២០២១-២០២៥ 

 

៤៣.៣. ពរងឹងមុេ

ករសវនកមមនផទគរៅ

រសបតាមរបព័នធ

ថវធកាសមិទ្ធកមម 

 

អ.ស.ជ 

រកសួង សាថ ប័ន 

 

សច ១០.  

ចនំនួរបាយការណ៍សវនកមម

សមិទ្ធកមមបញ្ជូនសាថ ប័ននតីិ-

បបញ្ាតត ិ

ឆ្ន ំ២០២០៖សរុប

ចនំនួ ៥របាយការណ៍

សវនកមមសមិទ្ធកមម

បញ្ជូនសាថ ប័ននតីិបបញ្ាតត ិ

ពិនតិយគលើចនំនួរបាយការណ៍

សវនកមមសមិទ្ធកមមបញ្ជូន 

សាថ ប័ននតីិបបញ្ាតត ិ

សរុប ៥ របាយការណស៍វនកមម

សមិទ្ធកមមបញ្ជូនសាថ ប័ននតី-ិ

បបញ្ាតតិ (គកើនគ ើងមួយរបាយ-

ការណ៍ជារបចំឆ្ន ំ) 

មានរបាយការណស៍វនកមមសមិទ្ធកមមចនំនួ 

៥ រតូវបានគរៀបចគំោយអាជាញ ីរសវនកមម

ជាតិ និងបញ្ជូនគៅអងគនតីិបបញ្ាតត ិ

របាយការណស៍វនកមម

សមិទ្ធកមមបញ្ជូនសាថ ប័ន

នតីិបបញ្ាតត ិ

 

សច ១១.  

ចនំនួអងគភាពសវនកមមនផទកនងុ

ននរកសួង សាថ ប័នគផញើរបាយ-

ការណស៍វនកមមនផទកនងុជនូ អ.ស.ជ 

អងគភាពសវនកមមនផទ

កនងុននរកសួង សាថ ប័ន

មិនបានគផញើរបាយ-

ការណ៍ជនូ អ.ស.ជ 

អងគភាពសវនកមមនផទកនងុនន

រកសួង សាថ ប័នគផញើរបាយ-

ការណ៍សវនកមមនផទកនងុជនូ  

អ.ស.ជ 

រគប់អងគភាពសវនកមមនផទកនងុនន

រកសួង សាថ ប័នគផញើរបាយការណ៍

សវនកមមនផទកនងុជនូ អ.ស.ជ 

ពុំទ្ទ្ទ្លួបានពត័ម៌ាន របាយការណស៍វនកមម

នផទកនងុជនូ អ.ស.ជ 

 

៤៣.៤.គរៀបចំ

ប្ផនការយុទ្ធសាស្រសត

សវនកមមនិងប្ផនការ

សវនកមមរបចំឆ្ន ំ 

និងតាមោនការអនុ-

វតតអនសុាសន៍ និង

 វធធានការ 

អ.ស.ក 

អ.ស.ជ 

រកសួង សាថ ប័ន 

 

សច ១២.  

ចនំនួអងគភាពសវនកមមនន

រកសួង-សាថ ប័នមានប្ផនការ

យុទ្ធសាស្រសតសវនកមមប្ផនការ

សវនកមមរបចំឆ្ន ំ និងរបាយ-

ការណ៍សវនកមមសតងោ់រ 

ឆ្ន ំ ២០២០៖ កនងុ

ចំគណ្តម អងគភាព 

សវនកមមននរកសួង  

សាថ ប័ន ចនំនួ ៣២ 

 អងគភាព (មិនរាប់

បញ្ចូលអងគភាពជា 

សហរោសសាធារណៈ 

និងីនាោរ) មានអងគ-

ភាពសវនកមមនន

រកសួង សាថ ប័ន ចនំនួ 

២៣ អងគភាពមាន

ប្ផនការយុទ្ធសាស្រសត

សវនកមម និងប្ផនការ

សវនកមមរបចំឆ្ន ំ  

ចនំនួប្ផនការយុទ្ធសាស្រសត

សវនកមម ប្ផនការសវនកមម

របចំឆ្ន ំ នងិរបាយការណ៍

សវនកមមនផទកនងុ បញ្ជូនមក  

អ.ស.ក នន កសហវ 

 

- អងគភាពសវនកមមនផទកនងុននរកសួង 

សាថ ប័ន យ ងតចិ ចនំនួ ២០ 

មានប្ផនការយុទ្ធសាស្រសតសវនកមម 

និងប្ផនការសវនកមមរបចំឆ្ន ំ 

- អងគភាពសវនកមមនផទកនងុនន

រកសួង សាថ ប័ន យ ងតិច ចនំនួ 

៨ បានរតតួពនិតិយរបសិទ្ធភាព

ននមុេករសវនកមម 

- ប្ផនការសកមមភាព ចនំនួ ៨៥% 

ននប្ផនការសវនកមមរបចំឆ្ន ំ

របស់ កសហវ និង ៦៥% នន

ប្ផនការសវនកមមរបចំឆ្ន ំ

របស់រកសួង  

សាថ ប័ន រតូវបានអនុវតតរបាយ-

ការណ៍សវនកមមនផទកនងុននរកសួង 

សាថ ប័ន យ ងតចិចនំនួ ២០ 

មានផតលគ់យបល់ប្កលមអរសប

តាមនតីិវធីីសវនកមម ជាសតងោ់ 

− បានតាមោនគលើការគរៀបចំប្ផនការយុទ្ធ-

សាស្រសត  និងប្ផនការសវនកមមនផទកនងុរបចំឆ្ន ំ

របស់ រកសួង សាថ ប័នចនំនួ ២០ 

− បានរតតួពនិតិយរបសិទ្ធភាព ននមុេករ

សវន-កមមនផទកនងុគៅរកសួងសាថ ប័នចនំនួ ៨  

− បានអនវុតតប្ផនការសកមមភាព ននប្ផនការ 

សវនកមមនផទកនងុរបចំឆ្ន ំ សគរមចបាន ៥អងគ-

ភាពគលើប្ផនការ ៨០អងគភាព 

− តាមោនការអនុវតតប្ផនការសវនកមម ចនំនួ 

៨រកសួង សាថ ប័ន ប្ដលបានគរជើសគរីស 

សគរមចបាន ១០០អងគភាពគលើ ប្ផនការ 

៣១២អងគភាព 

− បានពនិតិយ និងផតលគ់យបល់ប្កលមអគលើ

របាយការណស៍វនកមមនផទកនងុននរកសួង សាថ ប័ន 

ចនំនួ ២០របាយការណ ៍

- របាយការណត៍ាម

ោនគលើការគរៀបចំ

ប្ផនការសវនកមម 

- នផទកនងុនងិរបាយ-

ការណ៍អនុវតតសវន-

កមមនផទកនងុតាម 

សតងោ់រ 

-  របាយការណផ៍តល់-

គយបល ់
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សច ១៣.  

ភាពរយននអនសុាសនស៍វន-

ករនផទកនងុរតូវបានអនុវតត 

  

- ភាគរយននអនុ

សាសន៍កនងឆ្ន ំំ N-1 

រតូវបានអនុវតតកនងុ

ករមិត ៦០  %ចគំពាេះ

អងគភាព នន  

កសហវ និង ៥០% 

ចំគពាេះ អងគភាពនន

រកសួង សាថ ប័ន 

- គចញផាយ ៨ 

លិេិតជំរុញ 

អនសុាសន៍រតូវបានអនុវតត

របចំឆ្ន ំ និងរតូវបានបូកសរុប 

(ចនំនួអនសុាសនស៍គរមច

បាន/អនសុាសន៍សរុប) 

- យ ងតចិ ៦០% ននអនុ-

សាសន៍សវនកមម ឆ្ន ំំ N-1 នន

អងគភាពគរកាមឱ្សទ្ កសហវ 

រតូវបានអនុវតតប្កលមអយ ង

តចិ ៥៥ %ននអនសុាសន៍

សវនកមម របស់រកសួង សាថ ប័ន

បានគ្្ើយតប និងប្កលមអតាម

 វធធានការ 

- លិេិតជំរុញប្កលមអអនុ-

សាសន៍សវនកមមប្ដលបាន

គលើកគ ើងគោយ អ .ស.ជ  

យ ងតចិ ១០ រតូវបានគរៀបចំ

ជូន កសហវ 

− យ ងតចិ ៦០% ននអនុ-សាសន៍សវនកមម ឆ្ន ំំ 

N-1 ននអងគភាពគរកាមឱ្សទ្ កសហវ រតូវ

បានអនវុតតប្កលមអយ ងតចិ ៥៥%ននអនុ-

សាសន៍សវនកមម របស់រកសួង សាថ ប័នបាន

គ្្ើយតប និងប្កលមអតាមវធធានការ 

− លិេិតជំរុញប្កលមអអនសុាសនស៍វនកមម

ប្ដលបានគលើកគ ើងគោយ អ .ស.ជ  យ ង

តចិ ១០ រតូវបានគរៀបចំជនូ កសហវ 

− បានតាមោនវឌ្ឍនភាពននការប្កលមអអន-ុ

សាសន៍សវនកមមរោមុន (ឆ្ន ំំ N-1)ចនំនួ៧

អងគភាព មានអនសុាសន៍សរុប ១៤៦ កនងុ

គនាេះ បានអនុវតតប្កលមអគពញគលញ និង

កំពុងប្កលមអ ចនំនួ ១៤២គសម ើនឹង ៩៧% 

− បានតាមោនវឌ្ឍនភាពការ ប្កលមអអនុ-

សាសន៍សវនកមម(ឆ្ន ំំN-1)គលើរកសួង 

គរជើស-គរីសចនំនួ ៤ មាន ៦៧អងគភាពសរុប 

៣៣៤អនសុាសន៍ ប្ដលកនងុគនាេះអនុសាសន ៍

បានប្កលមអគពញគលញ និងកំពុងប្កលមអ ចនំនួ 

២៦៨ គសម ើនឹង ៨០% 

− សគរមចបាន ១២ លិេិតជំរុញគលើរបាយការណ៍

សវនកមមប្ដលបានគលើកគ ើងគោយ អ.ស.ជ 

- របាយការណ៍វឌ្ឍន

ភាពតាមោនការ

អនវុតតអនសុាសន៍

សវនកមម 

- របាយការណ/៍

លិេិតជំរុញ 

 

៤៤. គលើកកមពស ់

តម្ាភាពថវធកា 

 

អ.ថ 

អ.គ.ប 

 

សគ ៨.  

ការផដល ់នងិទ្ទ្លួបាន

ពត័ម៌ានថវធកាកានប់្តរគបរ់ជងុ

គរជាយ នងិកានប់្ត 

ទ្លូទំ្លូាយ 

គយងតាមការសយ-

តនម្ឆ្ន ំ ២០២០ ពនិទុ

តម្ាភាពននថវធកាស

ទ្ទួ្លបាន ពនិទ ុC 

សរមាប ់PI-4 , ពនិទ ុD 

សរមាប ់PI-6.3 នងិ 

ពនិទុ  C សរមាប ់PI-8 

 វធី សីាស្រសតសសប់្វងប្ផអកគលើ 

គសៀវគៅប្ណនំាអពំកីារសយ-

តនម្ PEFA 

N/A N/A របាយការណស៍យ  

PEFA ពរីឆ្ន ំមដង គរៀបចំ

គោយ   អ.គ.ហ 

 

៤៤.១. ប្កលមអសូច-

នាករ តម្ាភាពថវធកា

អ.ថ 

អ.គ.ប 

រកសួង សាថ ប័ន 

សច ១៤.  PEFA 2020 ទី្១. សចូនាករចណំ្តតថ់្នន ក់

ថវធកាទ្ទួ្លពនិទុ (PI-4) C គៅ B 

N/A - N/A របាយការណ៍ PEFA 

រតូវបានគរៀបចំពីរឆ្ន ំ

មតង 
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កំណត់កនងុរបាយ-

ការណ៍ PEFA 

សូចនាករចនំនួ ៣ កនងុសសរ

សតមទ្ ី២ ទ្ទួ្ល  ចណំ្តត់

ថ្នន ក់បប្នថមមួយករមិតគទ្ៀត  

- រតូវមានចំណ្តតថ់្នន ក់មុេ

ករសរមាប់គរៀបចថំវធកា, 

អនវុតតថវធកា និងគរៀបចំ

របាយការណម៍ានសងគតិ

ភាពជាមួយ COFOG 

ទី្២. សចូនាកររបាយការណ៍

ហិរញ្ាវតថុរបស់រគឹេះសាថ នសាធា-

រណៈរដឋបាល (PI-6.3) 

ទ្ទួ្លពនិទុ D គៅ B 

- រគឹេះសាថ នសាធារណៈ 

រដឋបាលរតូវគផ ញើរបាយ-

ការណ៍អនុវតតថវធកាមក  

អ.ថ និងរបាយការណ៍

ហិរញ្ាវតថុមក អ.រ.ជ 

ទី្៣.សចូនាករពត័ម៌ានសមិទ្ធ-

កមមសរមាប់ការផតល់គសសសា-

ធារណៈ (PI-8) ទ្ទួ្លពនិទុ C 

គៅ B 

- រកសួង សាថ ប័ន ផសពវផាយ 

BSP និង PB គលើគគ

ហទ្ំព័រ   (ជាពិគសស

រកសួង សាថ ប័នសថតិកនងុ 

 វធស័យគសដឋកិចច និង 

សងគមកិចច) 

ទី្៤. រកសួងសាថ ប័នផសពវផាយ

របាយការណស៍មិទ្ធកមមរបចំឆ្ន ំ 

(ការសគរមចបានសចូនាករ

សមិទ្ធកមម នងិគោលគៅតាម

កមមវធីី និងអនុកមមវធីី) (ជា

ពិគសសរកសួង សាថ ប័ន សថតិ

កនងុវធសយ័គសដឋកិចច នងិសងគមកិចច) 
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៤៤.២. បគងោើនភាព

រគប់រជុងគរជាយនន

ឯកសារថវធកា និង

ភាពទាន់គពលគវលា

ននការផសពវផាយជា 

សាធារណៈ 

 

 

អ.ថ 

អ.គ.ប 

រកសួង សាថ ប័ន 

សច ១៥.  

ព័តម៌ានសខំាន់ៗ ពាក់ពន័ធនឹង

ថវធការតវូបាន  បញ្ចូលកនងុ

សំណុំឯកសារននគសចកដីរពាង

ចាប់ថវធកា 

 

PEFA ឆ្ន ំ 2019 របាយការណ៍ PEFA ឯកសារថវធកាប្ដលរតូវបញ្ជូនគៅ

សភាមានបញ្ចូលពត័ម៌ានបប្នថម

៖ មានសននិ-ីិបំណលុ, មាន 

ោនភិ័យហិរញ្ាវតថុ,  មានគសច-

កតីពនយល់ជាក់លាក់អំពកីារប្រប-

របួលថវធកាគលើការអនុវតតគោល-

នគយបាយថមី, និង មាន

ចំណ្តយសារគពើពនធ (Tax 

expenditure) 

ពុំទាន់ទ្ទួ្លបានពត័ម៌ាន របាយការណ៍ PEFA 

រតូវបានគរៀបចំពីរឆ្ន ំ

មតង 

 

៤៤.៣. គរៀបចំ

គវទ្ិកាសាធារណៈសត ី

ពីរកបេណឌ ហិរញ្ាវតថ ុ

សាធារណៈរយៈ

គពលមីយម និង

ថវធការបចំឆ្ន ំ កនងុ

គោលបំណងបគងោើន

ការចលូរួម និងការ

ទ្ទួ្លបានពត័ម៌ាន

របស់សាធារណៈជន 

 

អ.ថ 

អ.គ.ប 

រកសួង សាថ ប័ន 

សច ១៦.  

ការគរៀបចំគវទ្ិកាសាធារណៈ

សដ ីពកីារគរៀបចថំវធការបចំឆ្ន ំ

ដល់រកសួង សាថ ប័ន 

គវទ្ិកាសាធារណៈ

របចំឆ្ន ំ កនងុរកបេណឌ

ហិរញ្ាវតថសុាធារណៈ 

រយៈគពលមីយម 

រកសួង សាថ ប័នគរៀបចគំវទ្កិា

សាធារណៈរបចំឆ្ន ំ 

គវទ្ិកាសាធារណៈរបស់រកសួង 

សាថ ប័នរតូវបានគរៀបច ំ

បានគរៀបចំគវទ្កិាសាធារណៈសដ ីពីរកបេណឌ

មា រកូគសដឋកិចច និងរកបេណឌ ថវធការបចំឆ្ន ំ 

កាលពនីថៃទ្២ី៧ ប្េមករា ឆ្ន ំ២០២១ ។ 

របាយការណ៍គវទ្ិកា 

សាធារណៈរបស់

រកសួង សាថ ប័ន 

 

អ.ថ 

អ.គ.ប 

រកសួង សាថ ប័ន 

សច ១៧.  

ថវធកាសរមាប់របជាពលរដឋ

រតូវបានប្កលមអ និង

ផសពវផាយជាគទ្ៀតទាត ់

 

 

គសៀវគៅថវធកាពលរដឋ

រតូវបានផសពវផាយជា

គរៀងរាលឆ់្ន ំ តាមគគ-

ហទ្ំព័រ កសហវ 

គសៀវគៅថវធកាពលរដឋរតូវ

បានផសពវផាយគរកាមគពល

ថវធកាអនុម័តរួច និង មាតកិា

បានការប្កលមអគីៀបនឹង

គសៀវគៅថវធកាមុនៗ 

(ពត័ម៌ានបប្នថម និង រូបភាព

កយយល់ ។ល។) 

គសៀវគៅថវធកាពលរដឋរតូវបាន

ប្កលមអជាគរៀងរាល់ ២ ឆ្ន ំមដង 

និងផសពវផាយជាគរៀងរាលឆ់្ន ំ 

 

គសៀវគៅថវធកាពលរដឋបានប្កលមអ និង

ផសពវផាយ ។ 

- គសៀវគៅថវធកា

ពលរដឋ ប្ដលបាន

គបាេះផាយ 

- ការសយតនម្គោយ    

អ.គ.ហ. 
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គោលបណំង/ចគកោ ម

សកមមភាព 

អងគភាព 

អនវុតត 

សចូនាករសមទិ្ធកមម

គន្េឹះ 
លទ្ធផលគោល (Baseline) 

 វធី សីាស្រសតសសប់្វង 

(Measuring Method) 

គោលគៅសចូនាករសមទិ្ធកមមឆ្ន ំ

២០២១ 
លទ្ធផលសគរមបានឆ្ន ំ២០២១ 

ភសតុតាង/ឯកសារអំ

ណេះអណំ្តង 
ពណ ៌

ផែែកទី ៥ ៖ ការោងំ្ទកម្មវិធីផកទង្ម្រ់ង្បកបខោយ្ចីរភាព ន្ិរភាពង្បទាក់ង្កឡាោែ នន្ការផកទង្ម្រ់ខែេរខទៀត្ 

ការរកាចលនការននការប្កទ្រមងហ់ិរញ្ាវតថសុាធារណៈរបកបគោយចីរភាព និងការបគងោើនភាពរបទាក់រកឡាោន នឹងការប្កទ្រមង់គផសងគទ្ៀត (៣+១) ។ 

៥១. ពរងងឹភាពជាអនក

ដកឹនំា នងិសមតថភាព កនងុ

ការរគបរ់គងភាពជាមាច ស ់

នងិការទ្ទ្លួេសុរតវូកនងុ

ការប្កទ្រមង ់

កសហវ 

រកសងួ សាថ បន័ 

សគ ១.  

ភាពទានគ់ពលគវលានន

ការផតលប់្ផនការ GDAP, 

MAP នងិរបាយការណ៍

សមទិ្ធកមមរបចំឆ្ន ំមក  

អ.គ.ហ. 

សនមត៖  

ជាមីយម, ប្ផនការ GDAP, 

MAP នងិរបាយការណ ៍

សមទិ្ធកមមរបចំឆ្ន ំរតវូបានផត

ល ់១៥ នថៃបនាទ បព់កីាល

កណំត ់

ប្ផនការ GDAP,  MAP  

នងិរបាយការណស៍មទិ្ធ

កមមប្ដលផតលយ់ ងយរូ ៥ 

នថៃ បនាទ បព់កីាលកណំត់

រតវូចតទ់្កុថ្នយតឺយ វ  

ប្ផនការ GDAP, MAP នងិ

របាយការណស៍មទិ្ធកមមរបចំឆ្ន ំ 

រតវូបាន  ផតលរ់តមឹនថៃននកាល

កណំតគ់ោយ 

អ.គ.ហ. 

រកសងួ-សាថ បន័ មានចនំនួ ៣៩/៤១ គសម ើនងឹ 

៨៣% ។ 

អងគភាពគរកាមឱ្សទ្ កសហវ. មានចនំនួ 

១៧/១៧ គសម ើនងឹ ១០០% ។ 

មនទរី សហវ. រាជធាន-ីគេតត មានចនំនួ ២៥/

២៥ % គសន ើនងឹ ១០០% 

ប្ផនការ GDAP, MAP 

នងិរបាយការណស៍មទិ្ធ

កមមរបចំឆ្ន ំផ្វូការ 

 

សគ ២.  

កសាងប្ផនការ 

យទុ្ធសាស្រសត នងិ

ប្ផនការសកមមភាព

អភវិឌ្ឍនស៍មតថភាព

កនងុរកបេណឌ កមមវធី  ី

ប្កទ្រមងហ់រិញ្ាវតថ ុ

សាធារណៈ រយៈគពល 

៥ ឆ្ន ំ (ដណំ្តកក់ាលទ្ី

៤) ភាជ បជ់ាមយួនងឹ 

Certificate Program 

ប្ផនការយទុ្ធសាស្រសតអភវិឌ្ឍ

សមតថភាពកនងុរកបេណឌ កមម

 វធី បី្កទ្រមងហ់រិញ្ាវតថ ុ

សាធារណៈ (ដណំ្តកក់ាល

ទី្ ៣)   

ប្ផនការយទុ្ធសាស្រសត នងិ

ប្ផនការសកមមភាពអភវិឌ្ឍ

នស៍មតថភាពរយៈគពល ៥ 

ឆ្ន ំ (ដណំ្តកក់ាលទ្ ី៤) 

ភាជ បជ់ាមយួនងឹ 

Certificate Program 

រតវូបានគរៀបច ំ

ប្ផនការយទុ្ធសាស្រសតអភវិឌ្ឍន ៍

សមតថភាពកនងុរកបេណឌ កមមវធី ី

ប្កទ្រមងហ់រិញ្ាវតថសុាធារណៈ 

រយៈគពល ៥ ឆ្ន ំ (ដណំ្តកក់ាលទី្ 

៤) ភាជ បជ់ាមយួនងឹ Certificate 

Program រតវូបានគរៀបច ំ

ប្ផនការយទុ្ធសាស្រសត ទ្ទ្លួបានអនមុត័ព ី  

ឯកឧតតមអគគបណឌ តិសភាចរយ គៅនថៃទ្ ី៤ ប្េ 

តលុា ឆ្ន ំ២០២១ ។ ឯកសារទ្សសនាទានសតពីី

គណុវឌុ្ឍមិស្រនតរីគបរ់គងហរិញ្ាវតថសុាធារណៈ  រតវូ

បានគរៀបច ំនងិទ្ទ្លួបានការប្ណនំាព ីឯក

ឧតតមអគគបណឌ តិសភាចរយ គៅនថៃទ្៥ី ប្េមក

រា ឆ្ន ំ ២០២២។ 

ឯកសារប្ផនការ 

យទុ្ធសាស្រសត នងិ

ប្ផនការសកមមភាព

អភវិឌ្ឍន ៍សមតថភាព

ផ្វូការ 

 

សគ ៣.  

កហស នងិលកាេណឌ

គយង (TOR) រតវូ

បានគីវើបចចបុបននភាព 

គៅតាមគោលការណ៍

កណំត ់នងិតរមវូការ

របសអ់ងគភាព 

ចនំនួសមាសភាព កហស 

កនងុគសចកតសីគរមច នងិ

លកាេណឌ គយង របស់

រកសងួ សាថ បន័ បចចបុបនន 

 

 

ចនំនួរកសងួ សាថ បន័ 

ប្ដលបានគីវើបចចបុបននភាព

នវូសមាភាព កហស នងិ

លកាេណឌ គយង 

លកាេណឌ គយងតនួាទី្ភារកចិចនន

សមាជកិរកមុការករប្ក-ទ្រមង ់

PFM រគបរ់កសងួ 

 សាថ បន័ រតវូបានសរមចួនងិ

តរមមឹតាមគោលបណំង/

សកមមភាពគន្េឹះកនងុមា រទី្សនន

ប្ផនការ GDAP/MAPឆ្ន ំ ២០២១ 

អងគភាពគរកាមឱ្សទ្ កហសវ. នងិរកសងួ-

សាថ បន័បានគីវើបចចបុបននភាព នងិប្កលមអជា

របចំនវូលកាេណឌ គយងការគោយតរមមឹ

ជាមយួគោលបណំង/សកមមភាពគន្េឹះកនងុ 

GDAP/MAP តាមរយៈយនោការននការផតល់

របាកឧ់បតថមភគរកាម PFMRP ។ 

គសចកតសីគរមច កហស 

នងិ លកាេណឌ គយង 

(TOR) របចំឆ្ន  ំ

 

 

 

 

 

៥១.១. គរៀបចំ, អនុវតត និង

រាយការណ៍ពីវឌ្ឍនភាព និង

កសហវ 

រកសួង សាថ ប័ន 

សច ១.  សនមត៖  របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

ននការអនុវតត GDAP/MAP 

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននការ

អនវុតត GDAP និង MAP របចំ

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននការអនុវតត GDAP 

និង MAP របចំរតមីាសទាងំអស់រតវូបានផត

របាយការណ៍វឌ្ឍន

ភាពផ្ូវការននការអនុ
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ការសគរមចបាននូវប្ផនការ

សកមមភាព និងគោលគៅ

សមិទ្ធកមមរបចំឆ្ន ំ  

ភាពទាន់គពលគវលានន

ការផតល់របាយការណ៍

វឌ្ឍនភាពននការអនុវតត  

GDAP នងិ MAP 

របចំរតមីាស 

ជាមីយមរបាយការណ៍

វឌ្ឍនភាពននការអនុវតត 

GDAPនិង MAP របចំរតី

មាស រតវូបានផតល ់១០ នថៃ

បនាទ ប់ពកីាលកំណត ់

របចំរតមីាស ទាងំឡាយ

ណ្តប្ដលផតល ់យ ងយូរ ៥ 

នថៃ បនាទ ប់ពកីាលកំណត ់

រតូវរាប់ថ្នមានភាពយឺតយ វ 

រតមីាសទាងំអស់រតូវបានផតល់

រតឹមកាលកំណត់  

 

ល់រតឹមកាលកំណត់  (គលើកប្លងរកសួង-សាថ

ប័ន មួយចនំនួ ប ុគណ្តណ េះ ។ 

 

វតត GDAPនិង MAP 

របចំរតមីាស 

សច ២.  

វឌ្ឍនភាពជាភាគរយ 

ននការអនវុតតប្ផនការ

សកមមភាព GDAP នងិ 

MAPរបចំរតមីាស 

រតមីាសទ្ី២ ឆ្ន ំ២០២០ ៖  

សរមាប់រកសួង សាថ ប័នជា

មីយម ៨៩% និងសរមាប់  

អងគភាព កសហវ ជាមីយម 

៩១% 

(ចនំនួសកមមភាពប្ដល

សគរមច/ចនំនួ

សកមមភាពកនងុប្ផនការ 

GDAP នងិ MAP)*១០០ 

វឌ្ឍនភាពជាភាគរយននការអនុ-

វតតប្ផនការសកមមភាព GDAP 

និង MAP សគរមចបាន យ ងតិច 

៩៥ % របចំរតមីាស 

អងគភាពគរកាមឱ្សទ្ កសហវ. ១០០% អនុ

វតតប្ផនការបានគលើសពី ៨៥%, មនទីរ សហ

វ. រាជធានគីេតត ជាង ៨៨% អនុវតតប្ផនការ

បានគលើសព ី៨៥%, និងរកសងួ-សាថ ប័ន ជាង 

៧០% អនុវតប្ផនការបានគលើសពី ៨៥% ។ 

- របាយការណ៍វឌ្ឍន

ភាពននការអនវុតត

ប្ផនការ GDAP និង 

MAP ផ្ូវការ របចំ

រតមីាស 

- ការគណនារបស់       

អ.គ.ហ គោយមាន

ការយល់រសប

ជាមួយអងគភាព

គរកាមឱ្សទ្ កសហវ 

និង រកសួង សាថ ប័ន  

 

សច ៣.  

ភាគរយននការសគរមច

បានគោលគៅសូចនា

ករសមិទ្ធកមមកនងុឆ្ន ំ 

គីៀបនឹងគោលគៅ

ប្ដលបានកំណត់កនងុ

ប្ផនការ GDAP នងិ 

MAP របចំឆ្ន ំ 

 

សនមត៖ 

កនងុឆ្ន ំ២០២០ 

-រកសួង សាថ ប័ន ៨០% 

-អងគភាព កសហវ ៩០% 

% ននចនំនួសមិទ្ធកមម

ប្ដលសគរមចបានកនងុឆ្ន ំ 

គីៀបនឹងចនំនួសមិទ្ធកមម

កនងុប្ផនការ GDAP និង 

MAP (រាប់ប្តសមិទ្ធកមម

សគរមចគពញគលញកនងុ

ឆ្ន ំ) 

- ជាមីយមយ ងតិច ៨០  %  សចូ

នាករសមិទ្ធកមមសគរមចបាន 

កនងុឆ្ន ំ គីៀបនឹងចនំនួគោលគៅ 

ប្ដលបានកំណត់កនងុប្ផនការ 

GDAP របចំឆ្ន ំ 

- ជាមីយមយ ងតិច ៨០ % សចូ

នាករសមិទ្ធកមមកនងុឆ្ន ំសគរមច

បាន គីៀបនឹងចនំនួគោលគៅ

ប្ដលបានកំណត់កនងុប្ផនការ 

MAP របចំឆ្ន ំ  

- ពុំទាន់ទ្ទួ្លបានពត័ម៌ាន - របាយការណ៍សមិទ្ធ

កមមននការអនុវតត 

GDAP និង MAP ផ្ូវ

ការរបចំឆ្ន ំ 

- ការគណនារបស ់      

អ.គ.ហ គោយមាន

ការយល់រសប

ជាមួយអងគភាព

គរកាមឱ្សទ្ កសហវ 

និង រកសួង សាថ ប័ន 

 

៥១.២. កសាងសមតថភាព

សរមាប់អនុវតតកមម វធីីប្ក-

ទ្រមងក់ាររគប់រគងហិរញ្ាវតថុ

សាធារណៈ ដំណ្តកក់ាលទ្ ី

៤ 

វ.ស.ហ 

រកសួង សាថ ប័ន 

សច ៤.  

ភាគរយននការសគរមច

បានការអនុវតតប្ផនការ

សកមមភាព GDAP នងិ 

MAP របចំឆ្ន ំ ប្ដល

សនមត៖ 

ការអនុវតតប្ផនការ

សកមមភាព GDAP និង 

MAP ឆ្ន ំ២០១៩ ប្ដលមាន

ការពាក់ពន័ធនឹងការ បណតុ េះ-

ការអនុវតតគរបៀបគីៀប

នឹងប្ផនការ ប្ដលបាន

កំណត់កនងុប្ផនការ

សកមមភាព GDAP និង 

៩០%ននការសគរមចបានការ 

អនុវតតប្ផនការសកមមភាព GDAP 

និង MAPរបចំឆ្ន ំប្ដលមានការ

ពាក់ពន័ធនឹងការបណតុ េះបណ្តត ល/

ការអនុវតតសកមមភាពរបចំឆ្ន ំ ២០២១ របស់ 

វសហ សគរមចបាន ៩៥% ។ 

របាយការណស៍មិទ្ធកមម

ននការអនុវតតប្ផនការ 

GDAP និង MAPផ្ូវការ

របចំឆ្ន ំ (សកមមភាព

ពាក់ពន័ធនឹងការបណតុ េះ
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 មានការពាក់ពន័ធនងឹ

ការបណតុ េះបណ្តត ល/

អភិវឌ្ឍន៍សមតថភាព 

បណ្តត ល/អភិវឌ្ឍន៍សមតថ-

ភាព សគរមចបាន ៩០% 

គីៀបនឹងប្ផនការ 

MAP របចំឆ្ន ំ ប្ដលមាន

ការពាក់ពន័ធនឹងការ 

បណតុ េះបណ្តត ល/អភិវឌ្ឍ-

នស៍មតថភាព 

អភិវឌ្ឍនស៍មតថភាព គីៀបនឹង

ប្ផនការ 

បណ្តត ល/អភិវឌ្ឍន៍

សមតថភាព) 

សច ៥.  

កសាងប្ផនការយុទ្ធសាស្រសត  

និងប្ផនការសកមមភាព

អភិវឌ្ឍសមតថភាពកនងុ

រកបេណឌ កមមវធីីប្កទ្រមង់

ហិរញ្ាវតថសុាធារណៈ   

រយៈគពល ៥ ឆ្ន ំ ភាជ ប់

ជាមួយនឹង Certificate 

Program (ដំណ្តក់

កាលទ្៤ី) 

ប្ផនការយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌ្ឍ

សមតថភាពកនងុរកបេណឌ

កមមវធីីប្កទ្រមង់ហិរញ្ាវតថ ុ

សាធារណៈ (ដំណ្តកក់ាល

ទី្ ៣)   

ប្ផនការយុទ្ធសាស្រសត  និង

ប្ផនការសកមមភាព

អភិវឌ្ឍសមតថភាពរយៈ

គពល ៥ ឆ្ន ំ (ដំណ្តក់

កាលទ្ី ៤) ភាជ ប់ជាមួយ

នឹងCertificate 

Programរតូវបានគរៀបច ំ

ប្ផនការយុទ្ធសាស្រសត  អភវិឌ្ឍ

សមតថភាពកនងុរកបេណឌ កមមវធីី

ប្កទ្រមង់ហិរញ្ាវតថសុាធារណៈ  

រយៈគពល ៥ ឆ្ន ំ (ដំណ្តក់កាល

ទី្៤)ភាជ ប់ជាមួយនឹងCertificate 

Program រតូវបានគរៀបច ំ

-ប្ផនការយុទ្ធសាស្រសតកសាង និងអភវិឌ្ឍ

សមតថភាពគនេះ រតវូបានអនុម័តគោយឯក-

ឧតតមឧបនាយករដឋមស្រនត ី រដឋមស្រនតីកសហវ. 

តាមចណំ្តរចុេះនថៃទ្ី ៤ ប្េ តលុា ឆ្ន ំ២០២១ 

គលើលិេិតគលេ ៣៨៣ សហវ/អគហ ។  

-វសហ. បានគរៀបចំ បុពវបថ អារមភកថ្ន និង 

របកាសោក់ឱ្យអនុវតតជាផ្ូវការបប្នថម គដើមបី

បនតនតីិវធីីគបាេះពុមព និង ផសពវផាយោក់ឱ្យ

គរបើរបាស់ជាផ្ូវការ 

ឯកសារប្ផនការយុទ្ធ-

សាស្រសត  និងប្ផនការ

សកមមភាពអភិវឌ្ឍ

សមតថភាពផ្ូវការ 

 

សច ៦.  

ចនំនួកមមវធីីសិកាគលើ

ជនំាញជាសារវនត 

(Certification 

program) 

វ.ស.ហ  មានកមមវធីីបណតុ េះ

បណ្តត ល រយៈគពលមីយម 

គលើ ៥ មុេជនំាញ៖ 

១. រជជគទ្យយបុគររបទាន 

២. រជជគទ្យយចំណូល 

៣. លទ្ធកមមសាធារណៈ 

៤. រគប់រគងថវធកា និង 

ហិរញ្ាវតថ ុ

៥. រគប់រគងបញ្ជ ីសារគពើ

ភណឌ រទ្ពយសមបតតិរដឋ និង

ចំណូលមិនប្មនសារគពើពនធ 

លកាណសមបតតនិន កមមវធីី

សិកាជា Certification 

program៖  

១.មានកមមវធីីសិកា

ចាសល់ាស់ គោយ

បញ្ញជ ក់នវូមុេវធជាជ ពាក់

ព័នធនានា 

២. មានលកាេណឌ សយ

តនម្កនងុការផតល់

 វធញ្ញា បនបរត  

កមមវធីីសិកាចនំនួ ៣ រតូវបាន

គរៀបចំ និងអនុវតត 

វសហ បានបញ្ចប់ការគរៀបចំឯកសារទ្សសនាទាន 

សត ីពីគុណវឌុ្ឍិមស្រនតីរគប់រគងហិរញ្ាវតថសុាធារណៈ 

និងបានគោរពគសន ើសុំឯកឧតតមអគគបណឌ តិ

សភាចរយ ឧបនាយករដឋមស្រនតោំីរទ្ និង ផតល់

ការប្ណនំា គដើមបីជាមូលោឋ នសរមាប់គរៀបចំ

បទ្ោឋ នគតយិតុត ប្ដលជាឧបករណ៍ សរមាប់

កំណត់គុណវឌុ្ឍិមស្រនតបី្ដលនឹងកាន់មុេករ ឬ 

ទ្ទួ្លបនទុកការករគលើការរគប់រគងហិរញ្ាវតថុ

សាធារណៈ គៅតាមរកសួង សាថ ប័ន មនទីរអងគភាព

ជនំាញពាក់ពន័ធ និង រដឋបាលថ្នន ក់គរកាមជាត ិ។ 

ឯកសារកមមវធីីសិកាផ្ូវ

ការ 

 

អគគគលខាីិ- 

ការោឋ នរដឋ-

សភានិងរពឺ

ទ្ធសភា 

សច ៧. 

ចនំនួសកិាា សាលាប្ចក

រំប្លកបទ្ពគិសាីន៍

អំពីកមមវធីីប្កទ្រមង់ការ

រគប់រគងហិរញ្ាវតថ ុ

សាធារណៈសរមាប់ 

មិនធ្ាប់គរៀបច ំ ចនំនួសកិាា សាលាប្ចក

រំប្លកបទ្ពគិសាីន៍អពំី

កមមវធីីប្កទ្រមង់ការ

រគប់រគងហិរញ្ាវតថសុាធារ

ណៈ ដលស់មាជិកនិង

សមាជកិាននសាថ ប័ននតីិ

យ ងគោចណ្តស់ ១ ដង ពុំបានគរៀបច ំ របាយការណស៍កិាា -

សាលា 
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សាថ ប័ននតីិបបញ្ាតត ិ បបញ្ាតតិ រតូវបានគរៀបចំ

គោយសាថ ប័ននតីិបបញ្ាតត ិ

អគគគលខា- 

ីិការោឋ ន  

កសហវ 

សច ៨.  

កសាងរកបេណឌ

រគប់រគងបុគគលិកពាក់-

ព័នធនឹងការរគប់រគង

ហិរញ្ាវតថសុាធារណៈ 

មិនទានម់ានយនតការ ទ្សសនាទានសត ីពីរកប-

េណឌ រគប់រគងបុគគលិក

ពាក់ពន័ធនឹងការរគប់រគង

ហិរញ្ាវតថសុាធារណៈ  

ទ្សសនាទានសត ីពីរកបេណឌ

រគប់រគងបុគគលិកពាក់ពន័ធនឹងការ

រគប់រគងហិរញ្ាវតថុសាធារណៈ 

រតូវបានគរៀបចំ  

ពុទំ្ទួ្លបានពត័ម៌ាន ទ្សសនាទានសត ីពីរកប-

េណឌ រគប់រគងបុគគលិក

ពាក់ពន័ធនឹងការ

រគប់រគងហិរញ្ាវតថសុា-

ធារណៈរកបេណឌ គតិ-

យុតត 

 

៥១.៣. បគងោើនការយល់ដឹង 

ការចលូរួម និង កិចចសហ-

ការអនុវតតការករប្ក

ទ្រមង់ការរគប់រគងហិរញ្ា

វតថសុាធារណៈ 

អ.គ.ហ 

រកសួង សាថ ប័ន 

អងគភាពគរកាម

ឱ្សទ្ កសហវ 

សច ៩.  

បគងោើនរបសិទ្ធភាពការ

ទ្ំនាក់ទ្នំងនិងការ

ចូលរួមពីរគប់រគង

រកសួង សាថ ប័ន និងអងគ

ភាពគរកាមឱ្សទ្ 

កសហវ គលើកិចចការប្ក

ទ្រមង់ការរគប់រគង

ហិរញ្ាវតថសុាធារណៈ 

 

 

ពុំទានម់ានគរៀបចំឯកសារ 

យុទ្ធសាស្រសត  ឬប្ផនការ

សកមមភាព សត ីពកីារទ្នំាក់

ទ្ំនង គដើមបីបគងោើនការយល់

ដឹងនិងការចលូរួមោំរទ្ការ

អនវុតតការករប្កទ្រមង់ការ

រគប់រគងហិរញ្ាវតថសុាធារ-

ណៈគៅគ ើយ  

គណៈកមាម ីិការដឹកនំា

ការករប្កទ្រមងក់ារ

រគប់រគង ហិរញ្ាវតថសុាធារ

ណៈឯកភាព គលើប្ផនការ

យុទ្ធសាស្រសត  សត ីពកីារ

ទ្ំនាក់ទ្នំងនិងោក់ឱ្យ

អនវុតត និងផសពវផាយ 

គដើមបីបគងោើនការយល់ដឹង

និងការចលូរួមោំរទ្ការ

អនវុតតការករប្ក

ទ្រមង់ការរគប់រគង 

ហិរញ្ាវតថសុាធារណៈ  

- ឯកសារទ្សសនាទានសត ីពកីារ

គរៀបចំប្ផនការយុទ្ធសាស្រសតសត ីពី

ការទ្នំាក់ទ្នំង រតវូបានគរៀបច ំ

និងោក់ពិគរោេះគយបល ់

- គសចកតីរពាងចុងគរកាយនន

ប្ផនការយុទ្ធសាស្រសតសត ីពកីារ

ទ្ំនាក់ទ្នំងរតូវបានគរៀបចំ និង

ោក់ពិគរោេះគយបល ់

 

បានគរៀបចំជាទ្សសនាទាន - ឯកសារទ្សសនាទាន

សរមាប់គរៀបចំ

ប្ផនការ  យទ្ធសាស្រសត

សត ីពកីារទ្នំាក់ទ្ំង 

- គសចកតីរពាងចុង-

គរកាយប្ផនការយុទ្ធ-

សាស្រសតសត ពីីការទ្នំាក់

ទ្ំនង 

- ប្ផនការយុទ្ធសាស្រសត

សត ីពីកិចចទំ្នាក់ទ្នំង 

អនុម័តរួច 

- របាយការណន៍នការ

អនវុតតប្ផនការយុទ្ធ-

សាស្រសតសត ពីីការទ្នំាក់

ទ្ំនង  

 

សច ១០. 

ចនំនួរកសួង សាថ ប័ន 

និងអងគភាព កសហវ. 

គរៀបចំកិចចរបជុ ំ

ឬវធបសសនា គលើការករ

ប្កទ្រមង់របចំឆ្ន ំ

ដឹកនំាគោយរបធាន 

សាថ ប័ន 

សនមត៖ ៦០% ននរកសួង 

សាថ ប័ន និងអងគភាព  

កសហវ. បានគរៀបច ំ

យ ងគោចណ្តស់ ១

គលើក/ឆ្ន ំ ដឹកនំា គោយ

របធានរកុមការករ គលើ

រគបៀបសរៈសត ីពកីារករ 

ប្កទ្រមង់របចំឆ្ន ំ 

រគប់រកសួង សាថ ប័ន និង 

អងគភាព កហសវ 

ពុំទាន់ទ្ទួ្លបានពត័ម៌ាន របាយការណ៍កិចចរបជុ ំ  
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7 ឧ៖គលើកទ្ឹកចតិតដល់មស្រនតីគ ន្ើម និងរកសងួ សាថ ប័ន (unconditional allocation) 

៥២. ធានាចលនាការននការ

ប្កទ្រមងក់ាររគបរ់គង ហរិញ្ា

វតថសុាធារណៈ 

អ.គ.ហ សគ ៤.  

របពន័ធរគបរ់គងសមទិ្ធ-

កមម នងិគណគនយយ

ភាពននកមមវធី បី្កទ្រមង់

រតវូបានគរៀបច ំនងិ 

អនវុតត 

- របពន័ធរគបរ់គងសមទិ្ធកមម 

នងិគណគនយយភាព 

(Performance 

Management and 

Accountability 

System-PMAS) រតវូ

បានោកអ់នវុតតសាក

លបងសរមាបក់ារគរៀបចំ

ប្ផនការរបតបិតតរិបស ់

-  អគហ កនងុឆ្ន ំ២០២០ 

- គសចកតរីពាងគោល

ការណប៍្ណនំាការ

រគបរ់គងប្ផអកគលើលទ្ធ-

ផល 

អនគុលាមភាពននការ 

គរបើរបាសរ់បពន័ធរគបរ់គង

ប្ផនកគលើលទ្ធ-ផល របស់

អងគភាព នងិរកសងួ សាថ ប័

ន តាមមគគគុទ្សអនកគរបើ

របាស ់(user guide) នងិ 

គោលការណប៍្ណនំាសតពីី

ការរគបរ់គងប្ផអកគលើលទ្ធ

ផល(RBM guideline)  

- របាយការណគ៏លើោកស់ាក

លបងនផទកនងុ អ.គ.ហ គលើ

របពន័ធរគបរ់គងសមទិ្ធកមម នងិ

គណគនយយភាព (PMAS) 

- កចិចដគំណើរការ (Business 

Process) នងិអភវិឌ្ឍនរ៍បពន័ធ

រគបរ់គងសមទិ្ធកមម នងិ

គណគនយយភាព (PMAS)

សរមាបក់មមវធី បី្កទ្រមងក់ារ

រគបរ់គងហរិញ្ាវតថសុាធារណៈ 

- អនមុត័ នងិបណតុ េះបណ្តត ល

គោលការណប៍្ណនំាការ

រគបរ់គងប្ផអកគលើលទ្ធផល  

− ការោកឲ់្យសាកលបងគលើការគរបើរបាសរ់បពន័ធ

រគបរ់គងសមទិ្ធកមម នងិគណគនយយភាព(PMAS) 

គៅនផទកនងុ អ.គ.ហ. ប្ដលបានគរៀបចវំគគបណតុ េះ

បណ្តត លចបតំ់ាងពនីថៃទ្ ី២៨ ប្េីន ូឆ្ន ំ២០២០ 

នងិោកឲ់្យដគំណើរការកនងុរតមីាសទ្២ី ឆ្ន ំ២០២២ 

កនង្គៅ។ ជាលទ្ធផលរគបប់្ផនកនន អ.គ.ហ. 

បានចលូរមួបណតុ េះបណ្តត ល នងិអនវុតតរបពន័ធ

របកបគោយថ្នមភាព នងិការទ្ទ្លួេសុរតវូ

េពសគ់ៅតាមមេុករ នងិភារកចិចប្ដលរបពន័ធ

បានកណំត។់ 

− កនងុការគរៀបចកំចិចដគំណើរការរបពន័ធ PMAS កនងុ

ដណំ្តកក់ាលទី្២គនេះមស្រនតជីនំាញបគចចកគទ្ស 

នន អ.គ.ហ. ប្ដលទ្ទួ្លបនទកុគលើការគរៀបចរំបពន័ធ

បានសកិាពតីរមវូការ នងិរបវតតគិរបើរបាសរ់បស់

អងគភាពគរកាមកមមវធី បី្កទ្រមងក់ាររគបរ់គង

ហរិញ្ាវតថសុាធារណៈ នងិបានចងរកងជាឯក

សារប្ដលរមួមាន៖    ១.ទ្រមងរ់បគភទ្លេិតិ,

២.របវតតគិរឿងអនកគរបើរបាស,់ ៣.កណំតទ់្ហំំ

ការករកនងុរបពន័ធ, ៤. កណំតច់ាបគ់របើរបាស់

កនងុរបពន័ធ ។ 

- របាយការណរ៍បស ់    

អ.គ.ហ. បញ្ញជ កព់ី

ចនំនួននការគរបើ

របាសរ់បពស័្រនគបរ់គង

សមទិ្ធកមមនងិ

គណគនយយភាព  

(PMAS) 

- កចិចដគំណើរការ 

(Business 

Process) 

 

សគ ៥.  

រកបេណ័ឌ គលើកទ្កឹចតិត 

7 ផារភាជ បស់មទិ្ធកមម

កនងុកមមវធី បី្កទ្រមង ់

រតវូបានគរៀបច ំ នងិ

ោកឱ់្យអនវុតត 

មនិទានម់ានរកបេណ័ឌ គផសង

គទ្ៀត គរៅពរីបកាស គលេ 

៣៥១ សហវ.របក 

ការទ្ទ្លួសាគ លអ់ងគភាព 

ឬសាថ បន័មានសាន នដគលើ

ការករប្កទ្រមងក់ារ

រគបរ់គងហរិញ្ាវតថសុាធា-

រណៈរបចំឆ្ន  ំ

រកបេណឌ គលើកទ្កឹចតិតផារភាជ ប់

សមទិ្ធកមមរតវូបានគរៀបចនំងិោក់

ឱ្យអនវុតតគៅឆ្ន ំ២០២១ 

បចចបុបនន ការគលើកទឹ្កចតិត រតវូបានគីវើគ ើង

តាមរយៈការផតលរ់បាកឧ់បតថមភគលើកទ្កឹចតិត

គរកាមកមមវធី បី្កទ្រមងក់ាររគបរ់គងហរិញ្ាវតថុ

សាធារណៈ ប បុ្នតពុទំានប់ានផារភាជ បគ់ពញ

គលញជាមយួសមទិ្ធកមមគៅគ ើយ ។ 

របកាស/គសចកតី

សគរមចសតពីលីកាណៈ

 វធនចិិយ័   សយតនម្

ទ្ទ្លួសាគ ល ់ អងគភាព

ឬសាថ បន័មានសាន នដគលើ

ការករប្កទ្រមង ់ការ

រគបរ់គងហរិញ្ាវតថ ុ   
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សាធារណៈគៅតាម

រកសងួ សាថ បន័ 

៥២.១. គរៀបចំ និងអនវុតត

របព័នធរគប់រគងសមិទ្ធកមម 

និងគណគនយយភាព (PMAS) 

ននកមមវធីីប្កទ្រមង់ការ

រគប់រគងហិរញ្ាវតថសុាធា- 

រណៈ 

អ.គ.ហ 

 

សច ១១.  

របព័នធរគប់រគងសមិទ្ធ-

កមម និងគណគនយយ

ភាពននកមមវធីីប្កទ្រមង់

រតូវបានអភិវឌ្ឍន៍ និង

គរបើរបាស ់

ការរគប់រគងសមិទ្ធកមមរតវូ

បានរបមូលផតុំជាទ្រមង់ 

Excel មានគរចើនដំណ្តក់

កាល និងបកា ញពត័ម៌ាន

សមិទ្ធកមមពុំទានគ់ពលគវលា  

 

កិចចដំគណើរការ 

(Business Process) 

និងអភិវឌ្ឍន៍របពន័ធ

រគប់រគងសមិទ្ធកមម និង

គណគនយយភាព(PMAS) 

របាយការណ៍សិកាពនីតីិវធីី និង

កិចចដំគណើរការរបព័នធរគប់រគង

សមិទ្ធកមម និងគណគនយយភាព 

(PMAS)រតូវបានគរៀបចំ និង

អភិវឌ្ឍន៍ របពន័ធ 

របព័នធរគប់រគងសមិទ្ធកមម និងគណគនយយ

ភាព ននកមមវធីីប្កទ្រមង់ជោំនទី្ ១ រតូវបាន

ោក់ឱ្យអនុវតតសាកលបគៅនផទកនងុ អ.គ.ហ. ។ 

គសចកតីរបកាសោក់ឱ្យ   

អនវុតតរបពន័ធរគប់រគង

សមិទ្ធកមម និង 

គណគនយយភាព 

(PMAS) 

 

៥២.២. គរៀបចំ និង 

អនវុតតយនតការគលើកទ្ឹកចតិត

សរមាប់មូលនិីបិ្ក-

ទ្រមង់ការរគប់រគងហិរញ្ា-

វតថសុាធារណៈ ដំណ្តក់-

កាលទ្ ី២ 

អ.គ.ហ 

រកសួង សាថ ប័ន 

 

សច ១២.  

គរៀបចំគោលការណ៍

ប្ណនំាការរគប់រគង

ប្ផអកគលើលទ្ធផល 

គសចកតីរពាងគោលការណ៍

ប្ណនំាការរគប់រគងប្ផអក

គលើលទ្ធផល 

គសៀវគៅគោលការណ៍

ប្ណនំាការរគប់រគងប្ផអក

គលើលទ្ធផល និងចនំនួ

វគគបណតុ េះបណ្តត ល 

អនុម័ត និងបណតុ េះបណ្តត ល

គោលការណ៍ប្ណនំាការ

រគប់រគងប្ផអកគលើលទ្ធផល 

បានគរៀបចំជាគសចកតីរពាងទ្សសនាសត ីពកីារ

រគប់រគងប្ផអកគលើលទ្ធផល ។ 

គសចកតីរបកាសោក់ឱ្យ

គោលការណ៍ប្ណនំាសត ី

ពីការរគប់រគងប្ផអកគលើ

លទ្ធផល 

 

សច ១៣.  

ភាពទាន់គពលគវលា 

ននការគសន ើសមាសភាព 

កហស ទ្ទួ្លបាន

របាក់ឧបតថមភគលើកទ្ឹក

ចតិត របចំឆ្ន ំ 

សនមត ៖ រគប់រកសួង  

សាថ ប័ន និងអងគភាព កសហវ. 

គរៀបចំសគំណើទាន់គពល-

គវលា 

យ ងយូរ ៥ នថៃ បនាទ ប់ពី

កាលកំណត់។ ការយតឺ-

យ វកនងុកំ ុងគពលគនេះ

គឺរតូវបានពនិទុគពញ 

រគប់រកសួង សាថ ប័នគរៀបចំ

សមាសភាព កហស ទ្ទួ្លបាន

របាក់ឧបតថមភគលើក   ទ្ឹកចតិត 

របចំឆ្ន ំតាមកាលកំណត់របស់ 

អគហ 

រកសួង-សាថ ប័នបានគរៀបចសំមាសភាពទ្ទ្លួ

បានរបាក់ឧបតថមភ និងគផ ញើមក អ.គ.ហ. ជា

របចំឆ្ន ំ ។ 

គសចកតីសគរមចសត ីពី

ការទ្ទួ្លសាគ ល ់

កហស ទ្ទួ្លបានការ

គលើកទ្ឹកចតិតសរមាប់

ការករប្កទ្រមងក់ារ

រគប់រគងហិរញ្ាវតថសុា

ធារណៈ 

 

សច ១៤.  

រកបេណឌ គលើកទ្ឹកចតិត

ផារភាជ ប់សមិទ្ធកមម    

កមមវធីីប្កទ្រមង់រតូវ

បានគរៀបចនំិងោក់ឱ្យ

អនវុតត 

 

មិនទានម់ានរកបេណឌ

គផសងគទ្ៀត គរៅពីរបកាស 

គលេ ៣៥១ សហវ.របក 

ការទ្ទួ្លសាគ លអ់ងគភាព 

ឬសាថ ប័នមានសាន នដគលើ

ការករប្កទ្រមងក់ារ

រគប់រគងហិរញ្ាវតថសុាធា- 

រណៈរបចំឆ្ន ំ 

 

រកបេណឌ គលើកទ្ឹកចតិតផារភាជ ប់

សមិទ្ធកមម រតូវបានគរៀបចនំិង

ោក់ឱ្យអនុវតតគៅឆ្ន ំ ២០២១  

បចចុបបនន ការគលើកទឹ្កចតិត រតូវបានគីវើគ ើង

តាមរយៈការផតល់របាក់ឧបតថមភគលើកទ្ឹកចតិត

គរកាមកមមវធីីប្កទ្រមង់ការរគប់រគងហិរញ្ាវតថុ

សាធារណៈ ប ុប្នតពុំទានប់ានផារភាជ ប់គពញ

គលញជាមួយសមិទ្ធកមមគៅគ ើយ ។ 

របកាស/គសចកតី

សគរមចសត ីពលីកាណៈ

 វធនិចិយ័   សយតនម្

ទ្ទួ្លសាគ ល់  អងគភាព

ឬសាថ ប័នមានសាន នដ

គលើការករប្កទ្រមង់ 

ការរគប់រគងហិរញ្ាវតថុ   

សាធារណៈគៅតាម

រកសួង សាថ ប័ន 

 

៥៣. ពរងងឹភាពរបទាក់

រកឡាោន រសងការោឋ នននកមម

 វធី បី្កទ្រមងគ់ផសងៗគទ្ៀត 

សគ ៦.  

ការបនដកចិចរបជុគំីវើ

បចចបុបននភាពននកមមវធី ី

បានគរៀបចកំចិចរបជុផ្ំ្ទស់

គវនយ ងតចិ ១ដង/រត-ី

ចនំនួកចិចរបជុរំតវូបាន

គរៀបច ំ(យ ងតចិ ៤ ដង/

ឆ្ន ំ) នងិលទ្ធផលសគរមច

- កចិចរបជុកំមមវធី បី្កទ្រមង ់៣ 

បកូ ១ រតវូបានគរៀបចរំបចំ  

ពុមំានវឌ្ឍនភាព គោយរងចំ់ការដកឹនំា

របជុរំបសគ់លខាីកិារោឋ ន គជអប ។ 

របាយការណរ៍បជុកំមម

 វធី បី្កទ្រមង៣់ បកូ ១ 
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8 គណៈកមាម ីកិារជាតិសរមាប់ការអនុវតតតាមប្បបរបជាីិបគតយយគៅថ្នន ក់គរកាមជាតិ (គ.ជ.អ.ប) 

9 គណៈកមាម ីកិារប្កទ្រមង់រដឋបាលសាធារណៈ (គ.ក.រ) 

10 គណៈកមាម ីិការដឹកនំាការប្កទ្រមង់ចាប់និងរបពន័ធយតុតិីម៌ (គ.ក.ច.យ) 

គ.ជ.អ.ប8 

អ.គ.ហ 

គ.ក.រ9 

គ.ក.ច.យ10 

រកសងួ សាថ បន័ 

ប្កទ្រមង ់៣ បកូ ១ 

របសរ់ាជរោឋ ភបិាល 

មាស តាមគសចកតសីគរមច

អនតររកសងួគលេ ០០៦ 

បានជា %គីៀបនងឹ

ប្ផនការសកមមភាពរបចំ

ឆ្ន  ំ

- កចិចរបជុកំមមវធី បី្កទ្រមង ់៣ 

បកូ ១ រតវូបានគរៀបចរំបចំរតី

មាស នងិយ ងតចិ ៩០%នន

ប្ផនការសកមមភាពរតវូបាន

អនវុតត 

សរមាបប់្ផនការសកមមភាព រតវូបានអាក់

ខានគោយរតវូគផ្ទត តគលើការគរៀបចឯំកសារ

ទ្សសនាទាន សតពីចីកាុវធសយ័នងិយទុ្ធសាស្រសត

ននកមមវធី បី្កទ្រមង ់៣ បកូ ១ ។ 

 

សគ ៧.  

ការកណំតច់កាុវធសយ័

នងិយទុ្ធសាស្រសតននកមម

 វធី បី្កទ្រមង ់៣ បកូ ១ 

របសរ់ាជរោឋ ភបិាល 

ពុទំានម់ានគោលបណំងនងិ

យទុ្ធសាស្រសតរមួននកមមវធី បី្ក-

ទ្រមង ់៣ បកូ ១ 

 

 

 

 

ឯកសារទ្សសនាទាន សតពីី

ចកាុវធសយ័នងិយទុ្ធ-

សាស្រសតននកមមវធី បី្ក-

ទ្រមង ់៣ បកូ ១ រតវូ

បានទ្ទ្លួការឯកភាព ពី

របមេុរាជរោឋ ភបិាល ឬ

របធានគណៈកមាម ីកិារ 

ទាងំបនួ 

ឯកសារទ្សសនាទាន សតពីចីកា-ុ 

 វធសយ័នងិយទុ្ធសាស្រសតននកមមវធី ី

ប្កទ្រមង ់៣ បកូ ១ 

គសចកតរីពាងឯកសារទ្សសនាទានសតពីចីកាុវធសយ័ 

នងិយទុ្ធសាស្រសតកមមវធី បី្កទ្រមង ់ប ីបកូ មយួ 

រតវូបានគរៀបច ំនងិរតវូបានពភិាកាកនងុកចិច

របជុកំរមតិអនតរការោឋ នប្កទ្រមង៣់ បកូ ១ 

ចនំនួ ៣គលើក នងិគគរមាងវធបសសនា រតវូបាន

គរៀបច។ំ 

- ឯកសារ 

ទ្សសនាទាន  

- របាយការណក៍ចិច

របជុកំមមវធី បី្ក-

ទ្រមង ់៣ បកូ ១ 

- គសចកតរីពាង

ប្ផនការសកមមភាព

រមួននកមមវធី បី្ក

ទ្រមង ់៣ បកូ ១ សត ី

ព ីចកាុវធសយ័ នងិ 

យទុ្ធសាស្រសតកមមវធី បី្ក

ទ្រមង ់៣ បកូ ១ 

 

សគ ៨.  

ចនំនួរកសងួ សាថ បន័

បានគរៀបចកំារ

ពពិណន៌ាមេុតបំ្ណង 

ប្ផអកគលើគោលការណ៍

ប្ណនំា 

គសចកតរីពាងគោលការណ៍

ប្ណនំា សតពីកីារពណិន៌ាមេុ

តបំ្ណង 

- គោលការណប៍្ណនំា 

រតវូបានោកឱ់្យអនវុតត 

គោយបទ្ោឋ នគតយិតុត 

- ចនំនួរកសងួសាថ បន័

ប្ដលបានគរៀបចកំារ

ពពិណន៌ាមេុតបំ្ណង

បានរតមឹរតវូរសបតាម

គោលការណប៍្ណនំា 

គោលការណប៍្ណនំា សតពីកីារ ពិ

ណន៌ាមេុតបំ្ណងរតវូបានោក់

ឱ្យអនវុតត 

បានបញ្ចបក់ារគរៀបចគំសចកតរីពាងគលើកទ្២ី 

ននឯកសារប្ណនំាសតពីកីារគរៀបចកំារពពិណ័ន៌ា

មេុ-តបំ្ណង នងិបានបញ្ចបគ់សចកតរីពាងអនុ

រកតឹយសត ពីកីារោកឱ់្យអនវុតតឯកសារប្ណនំាសត ី

ពកីារគរៀបចកំារពពិណ័ន៍ាមេុតបំ្ណងកនងុ

ករមតិអគគនាយកោឋ នគោលនគយបាយមេុ

ករសាធារណ: ។ 

- ឯកសារផ្វូការនន 

គោលការណប៍្ណនំា 

នងិប្ផនការ

សកមមភាពសតពីកីារ

ពពិណន៌ាមេុ

តបំ្ណង 

- របាយការណវ៍ឌ្ឍន

ភាពននការគរៀបចំ

ពពិណន៌ាមេុ
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តបំ្ណងរបស់

រកសងួ សាថ បន័ 

៥៣.១. គរៀបចយំនតការ

សរមបសរមួលអនតរកមមវធីី

ប្កទ្រមង់កនងុរកបេណឌ អគគ- 

/គលខាីិការោឋ នប្កទ្រមង់ 

៣ បូក ១  

គ.ជ.អ.ប  

អ.គ.ហ 

គ.ក.រ  

គ.ក.ច.យ 

សច ១៥.  

យនតការសរមប

សរមួលអនតរកមមវធីី 

ប្កទ្រមង់ ៣ បូក ១ 

រតូវបានគរៀបចំ

បចចុបបននភាព នងិ 

អនវុតត 

គសចកតីសគរមចអនតររកសួង

គលេ ០០៦ សតពីី យនតការ

សរមបសរមួលអនតរ-

ការោឋ នប្កទ្រមង់បី (ពុបំាន

បញ្ចូលកមមវធីីប្កទ្រមង់

ចាប់និងរបពន័ធយតុតិី ម៌) 

 

គសចកតីសគរមចអនតរ

រកសួងគលេ ០០៦ សតពីី 

យនតការសរមបសរមួល

អនតរការោឋ នប្កទ្រមង់ ៣ 

បូក ១ រតូវបានប្ក-

សរមួលនិងទ្ទួ្លបាន

ការឯកភាពគោយរបធាន 

សាថ ប័ន/របធានគណៈ- 

កមាម ីកិារទាងំ ៤ 

យនតការថមីរតូវបានគរៀបច ំនិង

ោក់ឱ្យអនុវតត និង 

កិចចរបជុំ រតូវបានគរៀបចយំ ង

តចិ ១ដង/ឆ្ន ំ 

ពុំមានវឌ្ឍនភាព គោយរង់ចំការដឹកនំារបជុំ

របស់គលខាីិការោឋ ន គជអប ។ សរមាប់

ប្ផនការសកមមភាព រតវូបានអាក់ខានគោយ

រតូវគផ្ទត តគលើការគរៀបចំឯកសារទ្សសនាទាន 

សត ីពីចកាុវធសយ័និងយុទ្ធសាស្រសត ននកមមវធីីប្ក

ទ្រមង់ ៣ បូក ១ ។ 

លិេិតបទ្ោឋ នគតយិតុត 

ឬ  គសចកតសីគរមច

អនតររកសួង ឬគសចកតី

សគរមចរាជរោឋ - 

ភិបាល 

 

សច ១៦.  

 វធបសសនា ឬកិចចសនទនា

រសងថ្នន ក់ដឹកនំាកមមវធីី

ប្កទ្រមង់ ៣ បូក ១ 

រតូវបានគរៀបចំជារបចំ 

ពុំធ្ាប់មានការគរៀបចំករមិត

ថ្នន ក់ដឹកនំាកមមវធីីនីមួយៗ 

ចនំនួដង ននការគរៀបចំ

 វធបសសនា/ឆ្ន ំ 

យ ងតចិ ១ ដង ជាគរៀងរាល់ ២ 

ឆ្ន ំមដង គិតចប់ពឆី្ន ំ ២០២១ 

ពុទំ្ទួ្លបានពត័ម៌ាន ។ របាយការណ៍វធបសសនា 

ឬ កិចចសនទនា 

 

៥៣.២. គរៀបចំឯកសារទ្

សសនាទានសត ីពយីុទ្ធសាស្រសត  

និងចកាុវធសយ័ រួមននកមមវធីី

ប្កទ្រមង ់៣ បូក ១ របស ់

រោឋ ភបិាល 

គ.ជ.អ.ប 

អ.គ.ហ 

គ.ក.រ 

គ.ក.ច.យ 

សច ១៧.  

ឯកសារទ្សសនាទានសត ី

ពីចកាុវធសយ័និងយុទ្ធ-

សាស្រសត  ននកមមវធីីប្ក-

ទ្រមង់ ៣ បូក ១រតវូ

បានគរៀបច ំ

 

ពុំទានម់ានឯកសារ 

ទ្សសនាទាន 

ឯកសារទ្សសនាទាន រតវូ

បានទ្ទួ្លការឯកភាពពី

របមុេរាជរោឋ ភបិាល ឬ

របធានគណៈកមាម ីកិារ 

ទាងំ ៤ 

 

ឯកសារទ្សសនាទាន សត ីពចីកា-ុ 

 វធស័យនិងយុទ្ធសាស្រសតននកមមវធីី

ប្កទ្រមង់ ៣ បូក ១ រតូវបាន

គរៀបចំគៅរតមីាសទ្ី ៤ ឆ្ន ំ 

២០២១ 

គសចកតីរពាងឯកសារទ្សសនាទានសតពីីចកាុវធស័យ 

និងយុទ្ធសាស្រសតកមមវធីីប្កទ្រមង់ បី បូក មួយ 

រតូវបានគរៀបចំ និងរតូវបានពិភាកាកនងុកិចច

របជុំករមិតអនតរការោឋ នប្កទ្រមង់៣ បូក ១ 

ចនំនួ ៣គលើក និងគគរមាងវធបសសនា រតូវ

បានគរៀបចំ។ 

- ឯកសារទ្សសនា-

ទាន 

- របាយការណ៍កិចច

របជុំកមមវធីីប្ក-

ទ្រមង់ ៣ បូក ១ 

- គសចកតីរពាង

ប្ផនការសកមមភាព

រួមននកមមវធីីប្ក-

ទ្រមង់ ៣ បូក ១ 

សត ីពីចកាុវធស័យ និង

យុទ្ធសាស្រសតកមមវធីី

ប្កទ្រមង់ ៣ បូក ១ 

 

៥៣.៣. រគប់រគងីនធាន

មនសុស គ្្ើយតបនឹងតរមូវ

រកសួងមុេករ

សាធារណៈ 

រកសួង សាថ ប័ន 

សច ១៨.  

ចនំនួរកសួង សាថ ប័ន

បានគរៀបចំការ

គសចកតីរពាងគោលការណ៍

ប្ណនំា សត ីពកីារពិណន៌ាមុេ

តបំ្ណង 

- គោលការណ៍ប្ណនំា 

រតូវបានោក់ឱ្យអនុ-

វតត គោយបទ្ោឋ ន 

គោលការណ៍ប្ណនំា សត ីពកីារ 

ពិណន៌ាមុេតបំ្ណង រតូវបាន

ោក់ឱ្យអនុវតត 

ពុំមានវឌ្ឍនភាព - ឯកសារផ្ូវការនន

គោលការណ៍

ប្ណនំា និង
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សមាគ ល៖់ 

CAP ប្ផនការសកមមភាពរួម វ.ស.ហ  វធទ្ាសាថ នគសដឋកិចចនិងហិរញ្ាវតថុ 

GDAP ប្ផនការសកមមភាពរបស់អងគភាពគរកាមឱ្សទ្រកសួងគសដឋកិចច និងហិរញ្ាវតថុ  អ.រ.ជ អងគភាពភាពជានដគូរសងរដឋ និងឯកជនថ្នន ក់កណ្តដ ល 

MAP ប្ផនការសកមមភាពរបស់រកសួង សាថ ប័ន អ.ស.ជ អជាញ ីរសវនកមមជាតិ 

សគ សូចនាករគោលបំណង អ.គ.ហ អគគគលខាីិការោឋ នគណៈកមាម ីិការដឹកនំាការករប្កទ្រមង់ការរគប់រគងហិរញ្ាវតថុសាធារណៈ 

សច សូចនាករចគកោ មសកមមភាព គ.ជ.អ.ប គណៈកមាម ីិការជាតិសរមាប់ការអនុវតតតាមប្បបរបជាីិបគតយយគៅថ្នន ក់គរកាមជាតិ 

សស សូចនាករសកមមភាព គ.ក.រ គណៈកមាម ីិការប្កទ្រមង់រដឋបាលសាធារណៈ 

ក.ស.ហ.វ រកសួងគសដឋកិចចនិងហិរញ្ាវតថុ  គ.ក.ច.យ គណៈកមាម ីិការដឹកនំាការប្កទ្រមង់ចាប់និងរបព័នធយុតតិីម៌ 

អ.ព.ដ អគគនាយកោឋ នពនធោរ MPWT រកសងួសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន 

អ.គ.រ អគគនាយកោឋ នគយ និងរោឋ ករកមពុជា MWRAM រកសួងីនធានទ្ឹក និង ឧតនុិយម 

FMWG រកុមការកររគប់រគងគគរមាងព័ត៌មានវធទ្ារគប់រគងហិរញ្ាវតថុសាធារណៈ MRD រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ 

ក.ជ.គ រកុមរបឹកាជាតិគណគនយយ MoEYS រកសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា 

ក.ន រកុមរបឹកានីតិកមម PFMM គោលការណ៍ប្ណនំាហិរញ្ាវតថុសាធារណៈ 

អ.ឧ.ហ អគគនាយកោឋ នឧសាហកមមហិរញ្ាវតថុ ASYCUDA របព័នធសវ ័យរបវតតកមមទ្ិននន័យគយ (អាសុីគូោ) 

ការការករប្កទ្រមង់ និង

ទ្ិសគៅរបស់អងគភាព និង 

សាថ ប័ន 

ពិពណ៌នាមុេតបំ្ណង 

ប្ផអកគលើគោលការណ៍

ប្ណនំា 

គតិយតុត 

- ចនំនួរកសួង សាថ ប័ន

ប្ដលបានគរៀបចកំារ

ពិពណន៌ាមុេតំប្ណង

បានរតឹមរតូវរសប

តាមគោលការណ៍

ប្ណនំា 

ប្ផនការសកមមភាព

សត ីពកីារពិពណន៌ា

មុេតំប្ណង  

- របាយការណ៍វឌ្ឍន

ភាពននការគរៀបចំ

ពិពណន៌ាមុេ

តបំ្ណងរបស់

រកសួង សាថ ប័ន 



CAP3+2 2021-2022 

134 

អ.រ.ត អគគនាយកោឋ នរតនាោរជាតិ DMFAS របព័នធវធភាគហិរញ្ាវតថុ និងរគប់រគងបំណលុ 

អ.ថ អគគនាយកោឋ នថវធកា NRMIS របព័នធរគប់រគងទ្ិននន័យចំណូលមិនប្មនសារគពើពនធ 

អ.ហ.ក អគគនាយកោឋ នហិរញ្ាវតថុរដឋបាលថ្នន ក់គរកាមជាតិ SARMIS របព័នធបគចចកវធទ្ាត៌មានរគប់រគងបញ្ជ ីសារគពើភណឌ រទ្ពយសមបតតិរដឋ 

អ.ល.សា អគគនាយកោឋ នលទ្ធកមមសាធារណៈ EFMS របព័នធរគប់រគងហិរញ្ាវតថុរកសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា 

អ.ទ្.ច អគគនាយកោឋ នរទ្ពយសមបតតិរដឋ និងចំណូលមិនប្មនសារគពើពនធ IPSAS គណគនយយសាធារណៈប្ដលមានលកាណៈជាអនតរជាតិ 

អ.គ.ស អគគនាយកោឋ នគោលនគយបាយ PEFA ចំណ្តយសាធារណៈ និងគណគនយយភាពហិរញ្ាវតថុ  

អ.ស.ក អគគនាយកោឋ នសវនកមមនផទកនុង PMAS របព័នធរគប់រគងសមិទ្ធកមម និងគណគនយយភាព 

អ.ស.ប អគគនាយកោឋ នសហរបតិបតតិការអនតរជាតិនងិរគប់រគងបំណលុ RBM  ការរគប់រគងប្ផអកគលើលទ្ធផល 

អ.គ.ី អោគ ីិការោឋ ន ក.ហ.ស រកុមការករប្កទ្រមង់ការរគប់រគងហិរញ្ាវតថុសាធារណៈគៅតាមរកសួង-សាថ ប័ន 
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