
 

. 

 

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា 

គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  

 

 

របាយការណ៍ស្តីពីការតាម្ដ្ឋន នងិវាយត្ម្ម្ៃ 

ម្នការអនុវត្តកែនការស្កម្ាភាពស្ម្ម្មប់អនុវត្ត 

យុទធសាស្រស្តម្នការកកទម្ម្ង់ម្បព័នធថវិកាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥  

 

ដ ើម្បីដ្វើបច្ចុបបន្នភាពផែន្ការសកម្មភាពឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ ( ាំណាក់កាលទី២)សដរម្ច្ររបប់ដគោ លច្រ 

ផ លបាន្កាំណត់ ជាម្លូដ្ឋា ន្សរាប់អនុ្វតតរបព័ន្ធថវកិាសម្ិទធកម្ម 

 (សស្ចកតីម្ាងចុងសម្កាយម្ថៃទី១ កែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០២២) 

 

 

 

 

 

កែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០២២  



 

  



iii 

ម្មត្ិកានុម្កម្ 

ែៃឹម្សារស្សងេបម្បត្ិបត្ត ិ............................................................................................................... v 

១. សស្ចកតីសែតើម្ ......................................................................................................................... 1 

១.១ សាវតារ ......................................................................................................................... 1 

១. ២ ដោលបាំណង និ្ងវិ្សីាស្រសត  ................................................................................................. 2 

២. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវត្តកែនការស្កម្ាភាព ម្ន BSRS ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ ........................................ 4 

៣. បចចុបបននភាពកែនការស្កម្ាភាពឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ .................................................................... 8 

៣.១  វិ្សីាស្រសត  ...................................................................................................................... 8 

៣.២ ខ្លឹម្សារបូកសរុប ............................................................................................................. 9 

៣.៣ យន្តការតាម្ដ្ឋន្ ន្ងិរតួតពិន្ិតយការអន្ុវតតសកម្មភាព ............................................................... 19 

៤. បចច័យសលើម្បព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ...................................................................................... 19 

៤.១ ការផកលម្អរបព័ន្ធហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ .................................................................................... 19 

៤.២ លទធែលរពំឹងទុកនន្របពន័្ធហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ សរាប់ឆ្ន ាំ២០២៧ ................................................ 20 

៥. ការម្គប់ម្គងហានិភ័យ ......................................................................................................... 33 

៦. ស្ននិដ្ឋា ន   ...................................................................................................................... 36 

ឧបសម្ព័ន្ធទី១៖ ផែន្ការសកម្មភាពឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ តាម្សាថ ប័ន្ទទលួបន្ទុក ....................................... 38 

ឧបសម្ព័ន្ធទី២៖ បច្ចុបបន្នភាពផែន្ការសកម្មភាពឆ្ន ាំ២០២២-២០២៣ សរាប់អន្ុវតតយុទធសាស្រសត នន្ការផកទរម្ង់

របព័ន្ធថវកិាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ .................................................................................. 50 

ឧបសម្ព័ន្ធទី៣៖ បច្ចុបបន្នភាពផែន្ការសកម្មភាពឆ្ន ាំ២០២៤-២០២៥សរាប់អន្ុវតតយុទធសាស្រសត នន្ការ ផកទរម្ង់

របព័ន្ធថវកិាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ .................................................................................. 71 

ឧបសម្ព័ន្ធទី៤៖ បទបគា ញ ផែន្ការសកម្មភាពឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥សរាប់អន្ុវតត យុទធសាស្រសត នន្ការផកទរម្ង់របព័ន្ធ

ថវិកាឆ្ន ាំ ២០១៨-២០២៥ (ភាសាផខ្មរ) ......................................................................... 92 

ឧបសម្ព័ន្ធទី៥៖ បទបគា ញ ផែន្ការសកម្មភាពឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ សរាប់អន្ុវតតយុទធសាស្រសត នន្ការផកទរម្ង់របព័ន្ធ

ថវិកាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ (ភាសាអង់ដរលស) .................................................................. 110 

ឧបសម្ព័ន្ធទី៦៖ សុន្ទរកថាដបើក ន្ងិបិទកនងុសិកាា សាលាែសពវែាយសដ ីពី “ការដ្ឋកឱ់្យអនុ្វតតបច្ចុបបន្នភាពផែន្ការ

សកម្មភាពឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ សរាប់អនុ្វតតយុទធសាស្រសត នន្ការផកទរម្ងរ់បព័ន្ធថវកិាឆ្ន ាំ ២០១៨-

២០២៥” .......................................................................................................... 128 

 

  



iv 

បញ្ជ ីតារាង 

តារាងទី 1៖ វឌ្ឍន្ភាពសដងាបតាម្វិធាន្ការរន្លឹឹះនន្ BSRS ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ ............................................. 4 

តារាងទី 2៖ ផែន្ការសកម្មភាពឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ ............................................................................ 10 

តារាងទី 3៖ ការតាម្ដ្ឋន្លទធែលសដរម្ច្បាន្តាម្បដគោ លច្រ ............................................................... 15 

តារាងទី 4៖ ការចូ្លរួម្រកសួង សាថ ប័ន្សដរម្ច្បាន្សមិ្ទធកម្មនន្របព័ន្ធថវកិា ............................................... 18 

តារាងទី 5៖ សរម្ងព់ិន្ទុផ លនឹ្ងទទលួបាន្ដៅឆ្ន ាំ២០២៧ ..................................................................... 20 

តារាងទី 6៖ លទធែលរពំឹងទុកតាម្សូច្នាករ ន្ិងសាសធាតុដៅឆ្ន ាំ២០២៧ ................................................ 21 

តារាងទី 7៖ ការររប់ររងហាន្ិភ័យ ................................................................................................ 33 

បញ្ជ ីដាសម្កាម្ 

 ារកាម្ទ ី1៖ រកបខ្ណឌ  BSRS 2018-2025..................................................................................... 1 

 ារកាម្ទ ី2៖ វឌ្ឍន្ភាពនន្ការអន្ុវតត BSRS 2018-2025 ..................................................................... 4 

 ារកាម្ទ ី3៖ ការគររន្លឹឹះរតូវពរងឹងបផន្ថម្តាម្វ តថវកិា ដដ្ឋយដ្ៀបនឹ្ងសតង់ដ្ឋ PEFA ................................. 20 

  



v 

ែៃឹម្សារស្សងេបម្បត្ិបត្តិ 

1> យុទធសាស្រសត នន្ការផកទរម្ង់របព័ន្ធថវិកាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ រតូវបាន្ទទួលការឯកភាពពីរណៈរ ាម្ស្រន្តីកនុង

សម័្យរបជុាំដពញអងោដៅនថៃទី១២ ផខ្ម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៨ ។ យុទធសាស្រសត ដន្ឹះរតូវបាន្ផបងផច្កជាពីរ ាំណាក់កាល៖ 

➢  ាំណាក់កាលទី១ ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២១៖ សដរម្ច្បាន្ជាសារវន្តន្វូការែារភាា ប់ថវកិាដៅនឹ្ងដោលន្ដោបាយ 

និ្ង 

➢  ាំណាក់កាលទី២ ឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥៖ សដរម្ច្បាន្របពន័្ធថវិកាសមិ្ទធកម្មផ លាន្សងោតភិាពដៅនឹ្ងកម្ម-

 វិ្ីផកទរម្ង់ការររប់ររងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ  ាំណាកក់ាលទី៣ ន្ិងទី៤ ។ 

2> ការដរៀបច្ាំសមិ្ទធកម្មនន្ការអន្វុតតយុទធសាស្រសត នន្ការផកទរម្ងរ់បព័ន្ធថវិកាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ រយៈដពល ៤ឆ្ន ាំ ចាប់

ពីឆ្ន ាំ២០១៨-២០២១ ដរកាម្កម្មវិ្ីផកទរម្ង់ការររប់ររងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈកនុងដោលបាំណង ូច្តដៅ៖ 

➢ កាំណត់វឌ្ឍន្ភាពនន្ការអន្ុវតតផែន្ការសកម្មភាពនន្យទុធសាស្រសត។ 

➢ ពរងងឹការអនុ្វតតផែន្ការសកម្មភាព និ្ងយន្តការរតតួពិនិ្តយតាម្ដ្ឋន្ និ្ងវាយតនម្លតាម្ការដ្ឋា ន្ផកទរម្ង។់ 

➢ កាំណតប់ញ្ហា របឈម្និ្ងដ្ឋក់ដច្ញជាវិធាន្ការ ដ ើម្បីដដ្ឋឹះរសាយនិ្ងកាត់បន្ថយែលប ឹះពាល់អវិជាាន្ដលើការគរ 

ផកទរម្ង់ការររប់ររងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈផ លរតូវសដរម្ច្ឱ្យបាន្ន្ូវ ាំណាក់កាលអន្តរកាល (CAP3+2)។ 

➢ ដ្វើបច្ចុបបន្នភាពផែន្ការសកម្មភាពឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ សរាប់យុទធសាស្រសត នន្ការផកទរម្ង់របពន័្ធថវិកាឆ្ន ាំ
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២០២១ ាន្សកម្មភាពច្ាំន្ួន្ ១៣៤ សដរម្ច្បាន្តាម្ដោលដៅ, ២៤ កាំពងុបន្តអន្ុវតត, សកម្មភាពច្ាំន្ួន្៣ រតូវ
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ពរងកីវសិាលភាពនន្សាហរណកម្មថវិកាច្រន្ត និ្ងថវិកាមូ្ល្ន្ (ដដ្ឋយាន្ភាា ប់ដៅតារាងសដងាបរដរាង

 វិនិ្ដោរសាធារណៈហិរញ្ញបបនន្ដដ្ឋយថវិកាជាតិ)។ 

➢ ការភាា ប់ផែន្ការលទធកម្ម ន្ងិផែន្ការរជាដទយយបុដររបនន្ ជាមួ្យនឹ្ងរដរាងថវកិារបចាាំឆ្ន ាំរតូវបាន្អនុ្វតត។ 

➢ ដោលការណ៍ផណនាាំសតពីីការដរៀបច្ាំថវិកាពត័ា៌ន្សមិ្ទធកម្មរតូវបាន្ដរៀបច្ាំនិ្ងដ្ឋក់ឱ្យអនុ្វតត។ 

➢ បាន្ពិនិ្តយដសច្កតីរពាងបឋម្នន្វិដសា្ន្កម្មច្ាប់សត ីពីរបពន័្ធហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ (ថមី) សដរម្ច្បាន្ ០២

ជាំពកូ, សរុប ៤៦ារតា ដដ្ឋយរណៈកាម ្ិការ ន្ិងពិន្តិយដសច្កតីរពាងបឋម្សដរម្ច្បាន្ ០៤ជាំពកូ, សរុប ៨៨

ារតា ដដ្ឋយរកុម្ការគរបដច្ចកដទសទី១ (រិតរតឹម្សបាដ ហ៍ទ២ី ផខ្វិច្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១)។ 

➢ ដោលការណ៍ផណនាាំសវន្កម្មសមិ្ទធកម្ម ន្ិងដោលការណ៍ផណនាាំសវន្កម្មដលើរដរាងហរិញ្ញបបនន្ដដ្ឋយន រូ

អភិវឌ្ឍន្៍រតូវបាន្ដ្ឋកឱ់្យអន្ុវតត។ 
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➢ បន្តពរងកីការអនុ្វតតរបព័ន្ធ FMIS  ល់រកសួង សាថ ប័ន្ និ្ងបាន្ពរងីកការដ្ឋក់ច្ាំណាតថ់ាន ក់ថវកិានាំង ៧ កនងុ

របព័ន្ធ FMIS។ 

➢ ឯកសារសរាប់បណតុ ឹះបណាត លដោលការណ៍ និ្ងនី្តិវិ្ ីកនងុការដរៀបច្ាំថ វិកាសមិ្ទធកម្ម និ្ងដរៀបច្ាំវរោបណតុ ឹះ-  

បណាត លររូបដគោ លអាំពីដោលការណ៍ផណនាាំសតពីីការដរៀបច្ាំថវិកាសមិ្ទធកម្មដៅរតាីសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១។ 

4> អរោដលខា្ិការដ្ឋា ន្រណៈកាម ្ិការ ឹកនាាំការគរផកទរម្ង់ហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ (អ.រ.ហ.) សហការជាមួ្យអងោភាព

ពាកព់័ន្ធដរកាម្ឱ្វាទ កសហវ. ន្ិងរកសួង សាថ ប័ន្ពាក់ព័ន្ធបាន្ផកសរម្ួល ន្ងិដរៀបច្ាំផែន្ការសកម្មថមីសរាប់ឆ្ន ាំ

២០២២-២០២៥ ដ ើម្បីធានាឱ្យសដរម្ច្បាន្រសបតាម្ទិសដៅរបព័ន្ធថវិកាផ លបាន្កាំណត់កនងុយទុធសាស្រសត នន្ការ-

ផកទរម្ង់របពន័្ធថវិកាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥។ បច្ចុបបន្នភាពផែន្ការសកម្មភាពឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ កនុង ាំណាកក់ាល

ទី ២ ដន្ឹះ សកម្មភាពសរុបាន្ច្ាំន្ួន្ ៧៣ ផ លបាន្កាំណត់សូច្នាករ ន្ិងដោលដៅ ដដ្ឋយដរបើរបាស់ទរម្ង់រច្នា-

សម្ព័ន្ធ CAP3+2។ សកម្មភាពនាំងអស់នឹ្ងរតូវដ្ឋក់បញ្ចូលកនុងរកបខ្ណឌ ផែន្ការសកម្មភាពរួម្ រពម្នាំងផរបកាល យ

ដៅជាផែន្ការសកម្មភាពផកទរម្ង់ (GDAP/MAP) របស់អរោនាយកដ្ឋា ន្ដរកាម្ឱ្វាទរកសួងដស ាកិច្ចន្ិងហិរញ្ញវតថ ុ

និ្ងរកសួង សាថ ប័ន្។ ដដ្ឋយផែក រកសួង សាថ ប័ន្ដែសងដទៀត ផ លពុាំទទួលអន្ុវតតដដ្ឋយផ្ទទ ល់ រតូវចូ្លរួម្អន្ុវតត 

ន្ិងោាំរទដលើលទធែលរមួ្ាន្៖ (១) រាល តរវាងពិតាន្ច្ាំណាយដោលផ លកាំណត់កនងុសារាច្រសត ីពកីារដរៀបច្ាំ

ផែន្ការយុទធសាស្រសតថវកិា និ្ងលទធែលកញ្ចប់ថវកិារបចាាំឆ្ន ាំ កនុងរងវង+់/-១០%, (២) កិច្ចរពម្ដរពៀងសមិ្ទធកម្ម

រវាង កសហវ. ន្ងិរកសួង សាថ ប័ន្រតូវបាន្ដ្ឋកឱ់្យអន្ុវតត, (២) របាយការណ៍លទធែលនន្ការអន្ុវតតកិច្ចរពម្ដរពៀង

សមិ្ទធកម្មរវាង កសហវ. ន្ិងរកសួង សាថ ប័ន្, (៣) ររប់រកសួង សាថ ប័ន្ដរៀបច្ាំន្ិងអន្ុវតតផែន្ការរបតិបតតិរបចាាំឆ្ន ាំ, 

(៤) របព័ន្ធ FMIS សវ ័យរបវតតកិម្មដពញដលញរតូវអន្ុវតតររប់រកសួង សាថ ប័ន្, ន្ងិ (៥) រកបខ្ណឌ  ន្ិងយន្តការវាយ-

តនម្លសមិ្ទធកម្មរតូវបាន្ដរៀបច្ាំ និ្ងដ្ឋក់ឱ្យអនុ្វតតសាកលបង (ឆ្ន ាំ២០២៥ កសហវ. ន្ឹងដ្វើការដរជើសដរើសរកសួង- 

សាថ ប័ន្)។ 

5> បច្ច័យដលើរបព័ន្ធហិរញ្ញវតថសុាធារណៈដន្ឹះ រឺដ្វើការដរបៀបដ្ៀបដលើលទធែលនាំងបីដលើក ន្ិងនញការសន្និដ្ឋា ន្ដលើ

លទធែលវាយតនម្ល ជាករមិ្តា រកូ រួម្ាន្៖ (១) វិន័្យថវកិា, (២) របសិទធភាពវភិាជន៍្ថវិកា និ្ង (៣) ស័កតិសិទធ-

ភាពការែតល់ដសវាសាធារណៈ។ (១)  វនិ្យ័ថវកិា៖ ផែនកការអនុ្វតតច្ាំណាយថវិកាបគា ញថាាន្ភាពកាន់្ផតលអ

របដសើរ ប ុផន្តចាាំបាច់្រតូវដដ្ឋឹះរសាយដលើច្ាំណាយកកសទឹះ (នាំងផែនកន្យិម្ន្័យ ន្ិងបាំណលុចាស់) ន្ិងការអន្ុវតត

ច្ាំណូលថវិការតូវបន្តពរងឹងពាករណ៍ច្ាំណូល, ពរងងឹរ ាបាលរបមូ្លច្ាំណូលជាពិដសសអនុ្ដលាម្ភាព និ្ងការ

ររប់ររងហាន្ិភ័យ, ការតាម្ដ្ឋន្ដលើការររប់ររងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈដៅតាម្ររឹឹះសាថ ន្សាធារណៈរ ាបាល និ្ង

សហរោសសាធារណៈ,  (២) របសទិធភាពវភិាជន្៍ថវកិា៖ ថវិការបចាាំឆ្ន ាំរតូវបាន្ដរៀបច្ាំរសបតាម្របតិទិន្ថវិកា 

ប ុផន្តចាាំបាច់្រតូវបដងកើន្រុណភាពឯកសារថវិកាបផន្ថម្ដទៀត។ ការដរៀបច្ាំថវិការយៈដពលម្្យម្រសឺថ តិកនងុ ាំណាក់-

កាលចាប់ដែតើម្ដៅដែើយ ដដ្ឋយដហតុថារកបខ្ណឌ ហិរញ្ញវតថុរយៈដពលម្្យម្ពុាំនន់្រតូវបាន្អនុ្វតត និ្ងថវិការយៈ-

ដពលម្្យម្រតូវបាន្អន្ុវតតសាកលបងចាប់ពឆី្ន ាំ២០១៩ ន្ងិ (៣) សក័តសិទិធភាពការែតលដ់សវាសាធារណៈ៖ មិ្ន្

នន្់អន្ុវតតបាន្លអដៅដែើយ ជាពិដសសកងវឹះរបពន័្ធរតតួពនិ្តិយតាម្ដ្ឋន្ ន្ិងវាយតនម្លសមិ្ទធកម្ម, កិច្ចលទធកម្ម-     

សាធារណៈាន្ការរបកតួរបផជងដៅាន្ករម្ិត, ការែសពវែាយឯកសារថវិកាសរាប់រកសួង សាថ ប័ន្ែតល់ដសវា-   
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សាធារណៈដៅាន្ករមិ្ត និ្ងតាល ភាពថវកិាដៅាន្ករមិ្ត។ ជាមួ្យោន ដន្ឹះ, ការពរងងឹមុ្ខ្គរសវន្កម្មនែទកនុង

នឹ្ងជយួដលើកកម្ពស់របព័ន្ធរតតួពិនិ្តយ ដ ើម្បីធានារបសិទធភាពច្ាំណាយថវិកា និ្ងសមិ្ទធកម្ម។ 

6> ផែអកដលើការពិនិ្តយដលើការសដរម្ច្បាន្ន្វូបដគោ លច្រនន្យុទធសាស្រសត ដន្ឹះ ពិន្ទុនន្ការវាយតនម្លរបព័ន្ធររប់ររងហិរញ្ញវតថុ

សាធារណៈ ដដ្ឋយដរបើរបាស់រកបខ្ណឌ  PEFA ឆ្ន ាំ២០១៦ ាន្ការដកើន្ដែើងសូច្នាករច្ាំន្ួន្ ២១ កនុងច្ាំដណាម្ ៣១ 

សូច្នាករ ផ លឆលុឹះបញ្ហច ាំងការសដរម្ច្បាន្ន្វូច្កាុវិស័យរបកបដដ្ឋយម្ហិច្ឆិតា និ្ងរបាក និ្យម្ “កសាងរបព័ន្ធ

ហិរញ្ញវតថសុាធារណៈកម្ពុជាឱ្យរសបតាម្សតង់ដ្ឋអន្តរជាតិ ផ លាន្ដោលដៅផ្ទល ស់បតូររបព័ន្ធផ លដផ្ទដ តដលើធាតុ-

ចូ្ល និ្ងាន្លកាណៈម្ជឈការ ដឆ្ព ឹះដៅរបពន័្ធផ លដផ្ទដ តដលើធាតុដច្ញ ឬលទធែល និ្ងវមិ្ជឈការ”។
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១. សស្ចកតីសែតើម្ 

១.១ សាវតារ 

1> យុទធសាស្រសត  នន្ការផកទរម្ង់របព័ន្ធថវិកាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ បាន្កាំណត់ទិសដៅផកទរម្ង់របព័ន្ធថវិកាដឆ្ព ឹះដៅ

របព័ន្ធថវកិាសមិ្ទធកម្មកនុងម្ ផូ លជា “ថវកិាពត័ា៌ន្សមិ្ទធកម្ម”។ ផែន្ការសកម្មភាពផ លរតូវបាន្ផបងផច្កជា

ផែនកនាំង ៥ ន្ងិ ១៥ ដោលបាំណង ផ លផច្កជាពីរ ាំណាកក់ាលរួម្ាន្៖ ាំណាក់កាលទ១ីចាប់ពីឆ្ន ាំ២០១៧-

២០២១ ដផ្ទត តដលើការកសាងមូ្លដ្ឋា ន្ចាាំបាច់្សរាប់ការចាប់ដែតើម្អនុ្វតតថវកិាសមិ្ទធកម្ម និ្ង ាំណាកក់ាលទ ី២  

ចាប់ពីឆ្ន ាំ ២០២២ -២០២៥ ដផ្ទត តដលើការអន្ុវតតសាកលបងថវិកាសមិ្ទធកម្ម។ 

2> ផែន្ការសកម្មភាព៖ យុទធសាស្រសត ដន្ឹះបាន្ដ្ឋក់ដច្ញសកម្មភាពផកទរម្ង់សរុបច្ាំន្ួន្ ២០៤ (សកម្មភាព ១០៤ 

រតូវបញ្ចប់កនុង ណាកក់ាលទ ី១ ន្ិងច្ាំន្ួន្ ១០០ រតូវបញ្ចប់កនងុ ាំណាកក់ាលទ ី២ សរាប់អន្ុវតតកនងុឆ្ន ាំ២០១៧ 

-២០២៥ និ្ងអងោភាពទទួលខ្សុរតូវាន្ច្ាំន្ួន្ ១១ ដរកាម្ឱ្វាទ កសហវ. រួម្ាន្ ១. អរោនាយកដ្ឋា ន្ដោល

ន្ដោបាយ (អ.រ.ប.), ២. អរោនាយកដ្ឋា ន្ថវិកា (អ.ថ.), ៣. អរោនាយកដ្ឋា ន្ហិរញ្ញវតថុរ ាបាលថាន ក់ដរកាម្ជាត ិ

(អ.ហ.ក.), ៤. អរោនាយកដ្ឋា ន្លទធកម្មសាធារណៈ (អ.ល.ស.), ៥. អរោនាយកដ្ឋា ន្រតនាោរជាតិ (អ.រ.ជ.), ៦. 

អ.រ.ហ., ៧. អរោនាយកដ្ឋា ន្សវន្កម្មនែទកនុង, ៨. រកុម្ការគរររប់ររងរដរាង FMIS, ៩. ន្ិយ័តកររណដន្យយ 

ន្ិងសវន្កម្ម, ១០. វិទាសាថ ន្ដស ាកិច្ចនិ្ងហិរញ្ញវតថុ (វ.ស.ហ.) ន្ិង ១១. អោោ ្កិារដ្ឋា ន្ ន្ងិអាជាា ្រសវន្កម្ម-

ជាត។ិ 
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១. ២ សោលបាំណង និង វិធសីាស្រស្ត 

3> ការដរៀបច្ាំរបាយការណ៍រតួតពនិ្ិតយតាម្ដ្ឋន្ ន្ិងវាយតនម្លនន្ការអន្ុវតតយទុធសាស្រសត នន្ការផកទរម្ង់របព័ន្ធថវិកា

ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ រយៈដពល ៤ឆ្ន ាំ ចាប់ពីឆ្ន ាំ២០១៨-២០២១ ដរកាម្កម្មវិ្ីផកទរម្ង់ការររប់ររងហិរញ្ញវតថុសា-

ធារណៈ កនុងដោលបាំណង  ូច្តដៅ៖ 

➢ កាំណត់វឌ្ឍន្ភាពនន្ការអន្ុវតតផែន្ការសកម្មភាពនន្យទុធសាស្រសត   

➢ ពរងងឹការអនុ្វតតផែន្ការសកម្មភាព និ្ងយន្តការរតតួពិនិ្តយតាម្ដ្ឋន្ និ្ងវាយតនម្លតាម្ការដ្ឋា ន្ផកទរម្ង ់

➢ កាំណត់បញ្ហា របឈម្ និ្ងដ្ឋកដ់ច្ញជាវិធាន្ការ ដ ើម្បីដដ្ឋឹះរសាយ និ្ងកាត់បន្ថយែលប ឹះពាល់អវជិាាន្

ដលើការគរផកទរម្ង់ការររប់ររងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ ផ លរតូវសដរម្ច្ឱ្យបាន្ដៅ ាំណាកក់ាលអន្តរកាល 

(CAP3+2) និ្ងការឈាន្ដឆ្ព ឹះដៅថវិកាព័ត៌ាន្សមិ្ទធកម្ម/កម្មវិ្ីផកទរម្ង់ការររប់ររងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ

 ាំណាក់កាលទី៤ ។ 

4> អ.រ.ហ.  ឹកនាាំ ន្ិងសរម្បសរម្ួលកិច្ច ាំដណើរការពិន្ិតយវឌ្ឍន្ភាពនន្ការអន្ុវតតយុទធសាស្រសតរន្លឹឹះនាំង ៥ ដ ើម្បី

របមូ្លែតុាំព័តា៌ន្សតពីីការអនុ្វតតកន្លងដៅ (ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២១) ដហើយវិភារពត័ា៌ន្ទទលួបាន្ដដ្ឋយដផ្ទត ត

ដលើសុរកតឹភាព និ្ងភាពររប់រជុងដរជាយ ដ ើម្បីដរៀបច្ាំជារបាយការណ៍ និ្ងបាំែុសការពភិាកាពីទិសដៅអនុ្វតត

បន្ត (ឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥)។ 

5> សរាប់ការរតួតពិនិ្តយតាម្ដ្ឋន្វឌ្ឍន្ភាពករមិ្តកម្មវិ្ីផកទរម្ង់ការររប់ររងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ៖ អន្ុដលាម្

តាម្សារាច្ររបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលដលខ្ ០៩ សរ ចុ្ឹះនថៃទី២៨ ផខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥ សត ីពីវិធាន្និ្ងនី្តិវិ្ ីនន្ការដរៀបច្ាំ 

ការអន្ុវតត ការរតួតពិន្តិយតាម្ដ្ឋន្ ន្ិងការវាយតនម្លដលើការគរផកទរម្ងក់ារររប់ររងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ,        

រណៈកាម ្ិការ ឹកនាាំការគរផកទរម្ង់ការររប់ររងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ បាន្ដរៀបច្ាំកិច្ចរបជុាំជាដទៀងនតរ់បចាាំ 

រតីាស និ្ងឆ្ន ាំ ដដ្ឋយពិនិ្តយនាំងអនុ្វតតសមិ្ទធកម្មកម្មវិ្ីកនុងករមិ្តផែន្ការសកម្មភាពរួម្ (CAP) ន្ិងតាម្អងោភាព 

(GDAP) ន្ិងរកសួង សាថ ប័ន្ (MAP)។ ដនឹះជាោ ងដន្ឹះកតី សរាប់ការរតតួពនិ្ិតយតាម្ដ្ឋន្ករម្ិតយុទធសាស្រសត 

ោាំរទកម្មវិ្ ីផកទរម្ងរ់ឺដៅាន្ភាពកងវឹះច្ដនាល ឹះដៅដែើយ។ 

6> កនុងជាំហាន្ទី១ អ.រ.ហ. បាន្សហការជាមួ្យអងោភាពពាកព់ន័្ធដរកាម្ឱ្វាទ កសហវ. ដ ើម្បដី្វើការដរៀបច្ាំរបាយ-

ការណ៍បាន្ដផ្ទត តដលើលទធែលកនុងឆ្ន ាំ (Outputs) ដដ្ឋយផែអកដលើផែន្ការសកម្មភាពដ្ឋក់ដច្ញ ដ ើម្បីោាំរទការ

អន្ុវតតយុទធសាស្រសត។ 

7> កនុងជាំហាន្ទី២ដន្ឹះ ការដរៀបច្ាំរបាយការណ៍ន្ឹងដផ្ទត តដលើរណុភាពខ្លឹម្សារឯកសារយទុធសាស្រសត , ភាពរបនក់-

រកឡា ន្ងិសិន្ទិធភាព នន្ផែន្សកម្មភាពឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ និ្ងកម្មវិ្ផីកទរម្ង់ការររប់ររងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ 

រពម្នាំងឈាន្ដៅកាំណត់បច្ច័យដលើការផកទរម្ង់របពន័្ធថវិកា/ការររប់ររងហិរញ្ញតថសុាធារណៈ ដដ្ឋយដរបើរបាស់

រកបខ្ណឌ ច្ាំណាយសាធារណៈ ន្ិងរណដន្យយភាពហិរញ្ញវតថុ (PEFA)ឆ្ន ាំ២០១៦។ 

8> រច្នាសម្ព័ន្ធរបាយការណ៍សមិ្ទធកម្មនិ្ងបច្ចុបបន្នភាពផែន្ការសកម្មភាពសរាប់អនុ្វតតយុទធសាស្រសត នន្ការផក

ទរម្ង់របព័ន្ធថវកិាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ ដន្ឹះរតូវបាន្ផបងផច្កជា ៦ ផែនក  ូច្តដៅ៖ 

- ដសច្កតដីែតើម្៖ រូសរំដលច្សាំខាន្់ដលើដោលបាំណង,  វសិាលភាព និ្ងវិ្សីាស្រសត នន្ការដរៀបច្ាំរបាយការណ៍។ 
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- វឌ្ឍន្ភាពនន្ការអន្វុតតយទុធសាស្រសត  BSRS ២០១៨-២០២៥៖ កាំណត់ន្ូវលទធែលកនងុឆ្ន ាំ ដដ្ឋយរូសរំដលច្

ន្វូវឌ្ឍន្ភាព, បញ្ហា របឈម្ និ្ងវធិាន្ការ, ការសន្និដ្ឋា ន្ពីសមិ្ទធកម្មនន្ការផកទរម្ង់ ន្ិងទិសដៅ ន្ិង

សាំណូម្ពរដលើការអន្ុវតតផែន្ការសកម្មភាព។ 

- បច្ចុបបន្នភាពផែន្ការសកម្មភាពឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥៖ កាំណត់ន្ូវភាពរបនក់រកឡាោន នន្ការអន្ុវតតផែន្-

ការសកម្មភាពររប់តអួងោពាកព់័ន្ធ  ន្ងិែារភាា ប់លទធែលរពំងឹទុក ន្ងិបដគោ លច្រ ផ លបាន្កាំណតក់នុងយុទធ- 

សាស្រសត។ 

- បច្ចយ័ដលើរបពន័្ធហរិញ្ញវតថសុាធារណៈ៖ ដ្វើការបគា ញអាំពលីទធែលសដរម្ច្បាន្ដ្ៀបជាមួ្យលទធែលរបាយ-

ការណ៍ PEFA នាំងថាន កជ់ាតឆិ្ន ាំ២០២១ ផ លបាន្ដ្វើការវាយតនម្លច្ាំន្ួន្បីដលើករួច្ម្កដហើយ ដៅឆ្ន ាំ២០១០, 

២០១៥ ន្ិង២០២១ រពម្នាំងពិន្ទុរំពងឹទកុដដ្ឋយផែអកដលើរកបខ្ណឌ  PEFA ឆ្ន ាំ២០១៦ ។ 

- ការររបរ់រងហាន្ភិយ័៖ ពនិ្តិយដលើហាន្ិភ័យផ លបាន្កាំណត់កនងុយទុធសាស្រសត  ន្ិងបរិបទនន្ការផកទរម្ង ់

ដ ើម្បីដ្ឋក់ដច្ញជាវធិាន្ការដដ្ឋឹះរសាយ។ 

- សន្នដិ្ឋា ន្៖ សាំដោរដលើវឌ្ឍន្ភាព ន្ិងបច្ចយ័ ដ ើម្បីដ្វើការសន្និដ្ឋា ន្ជារួម្ និ្ង  ទិសដៅរបស់យុទធសាស្រសត

ដន្ឹះសាំដៅធានាថានាំងការដរៀបច្ាំ ន្ិងអន្ុវតតផែន្ការសកម្មភាពតាម្ការដ្ឋា ន្ផកទរម្ង់រធឺានាបាន្ន្ូវភាព-

ច្ាស់លាស់, របាក ន្យិម្ ន្ងិជវភាព។ 
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២. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវត្តកែនការស្កម្ាភាព ម្ន BSRS ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ 

9> យុទធសាស្រសត ដន្ឹះបាន្ដ្ឋក់ដច្ញសកម្មភាពសរុបច្ាំន្ួន្ ២០៤ ជាវឌ្ឍន្ភាពនន្ការអន្ុវតតរយៈដពលបួន្ឆ្ន ាំចាប់ពីឆ្ន ាំ

២០១៨-២០២១ ាន្ សកម្មភាពច្ាំន្ួន្ ១៣៤ សដរម្ច្បាន្តាម្ដោលដៅ, ២៤ កាំពុងបន្តអន្ុវតត, សកម្មភាព

ច្ាំន្ួន្ ៣ រតូវផកសរម្ួលដោលដៅ ន្ិងសកម្មភាពច្ាំន្ួន្៤៣ បន្តអន្ុវតត។ 

10> លទធែល នន្ការរតួតពិន្ិតយតាម្ដ្ឋន្វឌ្ឍន្ភាពនន្ការអន្ុវតត BSRS ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ នន្កម្មវិ្ីផកទរម្ង់ការ  

ររប់ររងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈបាន្ឆលុឹះបញ្ហច ាំងថា (១) កាដរៀបច្ាំផែន្ការសកម្មភាពាន្ភាពរបនក់រកឡា ន្ិងដឆលើយ

ឆលងនាំងកនងុករម្ិតយុទធសាស្រសតន្ីមួ្យៗ ន្ិងពយីុទធសាស្រសត ដៅយុទធសាស្រសត មួ្យដទៀត ន្ងិ (២) សដរម្ច្បាន្ន្ូវ

វឌ្ឍន្ភាពរួរឱ្យកត់សាោ ល់  ូច្ាន្រូសបញ្ហា ក់លម្អិត ូច្ខាងដរកាម្។ 

 ារកាម្ទ ី2៖ វឌ្ឍន្ភាពនន្ការអន្ុវតត BSRS 2018-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ស្ម្មា ល់អត្ថន័យតាម្ពណ៌៖ 

នបតង សកម្មភាពផកទរម្ងរ់តូវបាន្អន្ុវតតសដរម្ច្តាម្ដោលដៅ 

ដលឿង សកម្មភាពផកទរម្ង់ម្ិន្រតូវបាន្អន្ុវតតសដរម្ច្បាន្ ដហើយរតូវបន្តអន្ុវតតកនងុឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ 

រកហម្ សកម្មភាពផកទរម្ង់ម្ិន្រតូវបាន្អន្ុវតតសដរម្ច្បាន្ ដហើយចាាំបាច់្រតូវាន្ការផកសរម្ួលសកម្មភាព 

ដខ្ៀវ សកម្មភាពផកទរម្ងព់ុាំនន្់ ល់ដពលរតូវអន្ុវតត 

តារាងទី 1៖ វឌ្ឍន្ភាពសដងាបតាម្វិធាន្ការរន្លឹឹះនន្ BSRS ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ 

ល.រ ការងារកកទម្ម្ង់ វឌ្ឍនភាព (ឆ្ន ាំ២០១៨ - ២០២១) 

I. ការដរៀបច្ាំផែន្ការករម្តិយទុធសាស្រសត  

១ រកបខ្ណឌ ា រកូដស ាកិច្ចន្ិង 

ហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 

- ម្ ូផ លពាករណ៍ា រកូដស ាកិច្ចកម្ពុជា (Cambodia 

Macroeconomic Forecasting Model - CMFM)រតូវបាន្ដ្វើ

បច្ចុបបន្នកម្ម ន្ិងដរបើរបាស់ (version ២.០)។ 
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ល.រ ការងារកកទម្ម្ង់ វឌ្ឍនភាព (ឆ្ន ាំ២០១៨ - ២០២១) 

- សាថ ន្ភាពសងោម្-ដស ាកិច្ចផរបរបួល MTFF រតូវបាន្ពន្ារដពល

សរាប់អន្ុវតត ដហើយដរោងដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតឆ្ន ាំ២០២២ សរាប់

ដរៀបច្ាំ BSP ឆ្ន ាំ២០២៣-២០២៥។ កិច្ចការដន្ឹះរតូវបាន្ដរៀបច្ាំ ន្ិង

ដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតសាកលបងដៅឆ្ន ាំ២០២០។ 

២ រកបខ្ណឌ ថវិការយៈដពលម្្យម្ 

(MTBF) 

- ឯកសារ MTBF រតូវបាន្ដរៀបច្ាំ ន្ិងដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតចាប់តាាំងពីឆ្ន ាំ

២០១៩ ន្ិងដរោងអន្ុវតតែលូវការដៅឆ្ន ាំ២០២២។ 

៣ ផែន្ការយុទធសាស្រសតថវិកា (BSP) - បាន្ផកលម្អរុណភាពន្ិងភាពររប់រជុងដរជាយនន្ BSPដដ្ឋយពរងឹង

ការែារភាា ប់ថវិកាដៅន្ឹងដោលន្ដោបាយន្ិងកម្មវិ្ីពាក់ព័ន្ធ   

(ផកសរមួ្លដឈាម ឹះកម្មវិ្ី ន្ិងាន្ការពិពណ៌នាអាំពីដោលបាំណងនន្

កម្មវិ្ី)។ 

- បាន្ដ្វើសាហរណកម្មច្ាំណាយ (ថាន ក់ជាតិ)ច្រន្ត ន្ិងមូ្ល្ន្

ដដ្ឋយហិរញ្ញបបនន្កនុងរបដទស (រកសួង សាថ ប័ន្ច្ាំន្ួន្ ០៩) 

សរាប់ការដរៀបច្ាំ BSP ឆ្ន ាំ ២០២២-២០២៤។ 

- បាន្ពរងឹងរុណភាពពត័៌ាន្សមិ្ទធកម្មដ ើម្បីឈាន្ដៅអន្ុវតតថវិកា

សម្ិទធកម្ម តាម្រយៈការដរៀបច្ាំសាកលបងន្ូវរបាយការណ៍លទធែល

ដដ្ឋយផែអកដលើរកសួង សាថ ប័ន្ ច្ាំន្ួន្១០។ 

II. ការដរៀបច្ាំ ន្ងិអន្ុម្ត័ថវកិា 

១ ការដរៀបច្ាំថវិការបចាាំឆ្ន ាំ - ថវិកាកម្មវិ្ីរតូវបាន្អន្ុវតតដៅររប់រកសងួ សាថ ប័ន្ដៅឆ្ន ាំ២០១៨ 

ន្ិងរ ាបាលរាជធាន្ី ដខ្តតដៅឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

- បាន្ដ្វើសាហរណកម្មថវិកាច្រន្ត ន្ឹងថវិកាមូ្ល្ន្សរាប់រកសួង 

សាថ ប័ន្ច្ាំន្ួន្ ០៣1 សរាប់ច្ាប់ហិរញ្ញវតថុរបចាាំឆ្ន ាំ ២០២១ ដដ្ឋយ

ាន្ភាា ប់ដៅតារាងសដងាបរដរាងវិន្ិដោរសាធារណៈហិរញ្ញ-

បបនន្ដដ្ឋយថវិកាជាតិកនុងច្ាប់ថវិកាឆ្ន ាំ ២០២១។ 

- ការភាា ប់ផែន្ការលទធកម្ម (សារាច្រផណនាាំដលខ្ ០០៦.សហវ របស់ 

កសហវ. ចុ្ឹះនថៃទី១៧ ផខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៩ សត ីពីការដរៀបច្ាំរដរាង

ផែន្ការលទធកម្មរបចាាំឆ្ន ាំ)ន្ិងផែន្ការរជាដទយយបុដររបនន្ (របកាស

ដលខ្ ៦៦៣ សហវ.របក សត ីពីន្ីតិវិ្ីរជាដទយយបុដររបនន្សរាប់ 

រ ាបាលថាន ក់ជាតិ) ជាមួ្យន្ឹងសាំដណើថវិការបចាាំឆ្ន ាំ រតូវបាន្អន្ុវតត 

ន្ិងបន្តអន្ុវតត ល់ឆ្ន ាំ ២០២៥។ 

២ ការច្រចា ន្ិងការអន្ុម័្តថវិកា - បាន្ដរៀបច្ាំដសច្កដីរពាងដោលការណផ៍ណនាាំសដ ីការច្រចាថវិកា

ដដ្ឋយផែអកដលើលទធែលកនុងឆ្ន ាំរវាង កសហវ. ន្ិងរកសួង សាថ ប័ន្។ 

 

1 ដរោងពរងីកវិសាលភាពបផន្ថម្ជាដរៀងរាល់ឆ្ន ាំ 



6 

ល.រ ការងារកកទម្ម្ង់ វឌ្ឍនភាព (ឆ្ន ាំ២០១៨ - ២០២១) 

កិច្ចការដន្ឹះរតូវបាន្ដរោងដរៀបច្ាំផ លចាប់ដែតើម្ពីរតីាសទី២ ឆ្ន ាំ

២០១៨-២០២០ ។ 

- បាន្បញ្ាូន្ដសច្កតីរពាងច្ាប់ហិរញ្ញវតថុរបចាាំឆ្ន ាំដៅរណៈរ ាម្ស្រន្តី

តាម្កម្មវិ្ី ន្ិងច្ាំណាត់ថាន ក់ដស ាកិច្ចបាំរពួញ ដដ្ឋយាន្ភាា ប់

ឧបសម្ព័ន្ធថវិកា តាម្ច្ាំណាត់ថាន ក់កម្មវិ្ី ជាមួ្យន្ឹងដសច្កតីរពាង

ច្ាប់ហិរញ្ញវតថុរបចាាំឆ្ន ាំ។  

- បាន្ដរៀបច្ាំទរម្ង់នន្កិច្ចរពម្ដរពៀងដលើលទធែលកនុងឆ្ន ាំ។ 

- កិច្ចរពម្ដរពៀងដលើលទធែលកនុងឆ្ន ាំរវាង កសហវ. ជាម្ួយន្ឹងរកសួង 

សាថ ប័ន្រតូវបាន្ដរៀបច្ាំប ុផន្តពុាំនន្់បាន្ច្ុឹះហតថដលខា។ កិច្ចការដន្ឹះ

រតូវបាន្ដរោងដរៀបច្ាំ ដដ្ឋយាន្ចុ្ឹះហតថដលខាែងផ រដៅឆ្ន ាំ 

២០២១។ 

III. ការអន្វុតត ន្ងិការរតតួពនិ្តិយថវកិា 

១ ការរតួតពិន្ិតយការអន្ុវតតថវិកា - បាន្បញ្ចប់ការផកសរមួ្លដសច្កតីរពាងអន្ុរកឹតយដលខ្៨១ អន្រក.បក 

រតឹម្ករមិ្តអរោនាយកដ្ឋា ន្ថវិកា។ កិច្ចការដន្ឹះអន្ុវតតយឺតជាងដោល-

ដៅ ដដ្ឋយដរោងតាាំងពីរតីាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨  ល់រតីាសទី៣ ឆ្ន ាំ

២០១៩។ 

- បាន្បញ្ចប់ការសរមួ្លដសច្កតីរពាងអន្ុរកឹតយដលខ្៨២ អន្រក.បក 

រតឹម្ករមិ្តអរោនាយកដ្ឋា ន្រតនាោរជាតិ ។ កិច្ចការដន្ឹះអន្ុវតតយឺត-

ជាងដោលដៅ ដដ្ឋយដរោងតាាំងពីរតីាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨  ល ់     

រតីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៩។ 

ការមិ្ន្បញ្ចប់កិច្ចការនាំងពីរខាងដលើ អាច្ដ្វើឱ្យប ឹះពាល់ ល់ការ 

សាកលបងយន្តការររប់ររងការអន្ុវតតថវកិា ផ លរបមូ្លែតុាំន្វូមុ្ខ្គរ

រតួតពិន្ិតយហិរញ្ញវតថុ ន្ិងកិច្ចលទធកម្ម អម្រកសួង សាថ ប័ន្ ។ 

២. កិច្ចលទធកម្ម - បាន្ដរៀបច្ាំ អន្ុម្័ត ន្ិងដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតយុទធសាស្រសត នន្ការផកទរម្ង់

របព័ន្ធលទធកម្មសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥។ 

- សរាប់ជាំហាន្ទី១ កសហវ. បាន្ដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតរបកាសដលខ្ ០១០ 

សហវ.របក ច្ុឹះនថៃទី១៤ ផខ្ម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៩ សត ីពីការែតល់ករមិ្តទឹក

របាក់សិទធិសដរម្ច្កនុងកិច្ចលទធកម្មសាធារណៈ។ 

៣. ការរតួតពិន្ិតយការដបើកែតល់ - បាន្ដរៀបច្ាំន្ិងដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតរបកាសដលខ្ ៦៦៣ សហវ.របក សត ីពី

ច្ាំណាយតាម្រជាដទយយបុដររបនន្កនុងឆ្ន ាំ២០២០។ 

- បាន្ដរៀបច្ាំទរម្ង់កម្មវិ្ីច្ាំណូល-ច្ាំណាយដៅច្ាំណាត់ថាន ក់កម្មវិ្ី 

ន្ិងដស ាកិច្ចជាមូ្លដ្ឋា ន្ នន្ការអន្ុញ្ហញ តច្ាំណាយថវិកាជាកញ្ចប់។ 

IV ការតាម្ដ្ឋន្ ន្ងិការវាយតនម្ល 



7 

ល.រ ការងារកកទម្ម្ង់ វឌ្ឍនភាព (ឆ្ន ាំ២០១៨ - ២០២១) 

១ ដរៀបច្ាំរកបខ្ណឌ តាម្ដ្ឋន្ ន្ិងការវាយ-

តនម្ល 

- បាន្ដរៀបច្ាំដសច្កតីរពាងរកបខ្ណឌ តាម្ដ្ឋន្ ន្ិងវាយតនម្លសរាប់

ការែតល់ម្តិដោបល់ពីអរោនាយកដ្ឋា ន្ពាក់ព័ន្ធរួច្រាល់ រពម្នាំង

ដរោងបដងកើតនាយកដ្ឋា ន្រតួតពិន្ិតយន្ិងវាយតនម្ល នន្អរោនាយកដ្ឋា ន្

ថវិកា។ កិច្ចការដន្ឹះជាដោលដៅឆ្ន ាំ២០២១ រតូវបញ្ចប់របកាស

សរាប់ដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតរកបខ្ណឌ តាម្ដ្ឋន្ ន្ិងវាយតនម្ល។ 

២ ដ្វើសាថ ប័ន្ន្ីយកម្មរបាយការណ៍ 

ហិរញ្ញវតថុផែអកដលើសតង់ដ្ឋរណដន្យយ

បច្ចុបបន្នចាប់ពីឆ្ន ាំ២០២១ 

- បាន្ដរៀបច្ាំ ដ្ឋក់អន្ុវតត ែសពវែាយ ន្ិងបណតុ ឹះបណាត លសតង់ដ្ឋ

រណដន្យយសាធារណៈកម្ពុជាមូ្លដ្ឋា ន្សាច់្របាក់ ន្ិងដោលការណ៍

ផណនាាំដែសងៗ សរាប់អន្ុវតតសតង់ដ្ឋរណដន្យយសាធារណៈកម្ពុជា

ជូន្រកសួង សាថ ប័ន្ពាក់ព័ន្ធ។ 

- បាន្ដរៀបច្ាំដសច្កតីរពាងផែន្ការយុទធសាស្រសត នន្ការអន្ុវតតសតង់ដ្ឋ

រណដន្យយសាធារណៈកម្ពុជាមូ្លដ្ឋា ន្បងោរឆ្ន ាំ២០២១-២០៣១ 

ន្ិងផែន្ការសកម្មភាព។ កិច្ចការដន្ឹះរតូវបាន្ដរោងដរៀបច្ាំចាប់តាាំង

ពីរតីាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៩-រតីាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២០។ 

- បាន្ដរៀបច្ាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរសបតាម្សតង់ដ្ឋរណដន្យយ

បច្ចុបបន្នដដ្ឋយដរបើរបាស់តួដលខ្ពីរបព័ន្ធ FMIS។ 

- បាន្សិកាអាំពីលទធភាពនន្ការដ្ឋក់ឱ្យាន្របព័ន្ធរណដន្យយ 

សាធារណៈ (រណដន្យយទូដៅន្ិងរណដន្យយថវិកា) ន្ិងដរោងដ្ឋក់

ឱ្យអន្ុវតតដៅដពលដច្ញអន្ុរកឹតយដលខ្ ៨២ (ថមី)។ 

៣ ដ វ្ើសាថ បន័្ន្ីយកម្មរបាយការណហ៍រិញ្ញវតថុ

ផែអកដលើ Modified Cash-IPSAS ចាប់

ពឆី្ន ាំ២០២៥ 

- បាន្ដរៀបច្ាំដសច្កតីរពាងសតង់ដ្ឋរណដន្យយច្ាំន្ួន្ ៥ រួម្ាន្៖ 

(១) សតង់ដ្ឋសរាប់កត់រតា Account Receivable  

(២) សតង់ដ្ឋសរាប់កត់រតា Account Payable 

(៣) សតង់ដ្ឋសរាប់កត់រតាច្ាំណូលមិ្ន្ដដ្ឋឹះ ូរ 

(៤) សតង់ដ្ឋសរាប់កត់រតាសន្និ្ិ 

(៥) សតង់ដ្ឋសត ីពីការលាតរតដ្ឋងព័ត៌ាន្របស់ភារីពាក់ព័ន្ធ។ 

VI ដហដ្ឋា រច្នាសម្ពន័្ធរទរទង់ 

១ រកបខ្ណឌ រតិយុតតនន្ថវិកា - រិតរតឹម្សបាដ ហ៍ទី២ ផខ្វិច្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១, រណៈកាម ្ិការ 

ពិន្ិតយដសច្កតីរពាងបឋម្នន្វិដសា្ន្កម្មច្ាប់សត ីពីរបព័ន្ធហិរញ្ញវតថុ

សាធារណៈ (ថមី) សដរម្ច្បាន្ ០២ជាំពូក, សរុប ៤៦ារតា ន្ិងរបជុាំ

រកុម្ការគរបដច្ចកដទសទី ១ ពិន្ិតយដសច្កតីរពាងបឋម្សដរម្ច្បាន្ 

០៤ជាំពូក សរុប ៨៨ារតា។ កិច្ចការដន្ឹះរតូវបាន្ដរោងដរៀបច្ាំចាប់

ពីឆ្ន ាំ២០១៨-២០២០។ 

២ រកបខ្ណឌ រណដន្យយភាព - បាន្ែសពវែាយ ន្ិងដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតរបកាសដលខ្ ៥៤៣ សហវ.របក 

ចុ្ឹះនថៃទី៣០ ផខ្មិ្ថុនា ឆ្ន ាំ២០២០ សដ ីពីការដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតដោល-



8 

ល.រ ការងារកកទម្ម្ង់ វឌ្ឍនភាព (ឆ្ន ាំ២០១៨ - ២០២១) 

ការណ៍ផណនាាំសត ីពីការដ្វើសវន្កម្មដលើសមិ្ទធកម្ម ន្ិងរបកាសដលខ្ 

៥៤២ សហវ.របក ច្ុឹះនថៃទី៣០ ផខ្មិ្ថុនា ឆ្ន ាំ២០២០ សដ ីពីការដ្ឋក់

ឱ្យអន្ុវតតដោលការណ៍ផណនាាំសត ីពីការដ្វើសវន្កម្មដលើរបព័ន្ធបដច្ចក-

 វិទាព័ត៌ាន្។ 

៣ របព័ន្ធបដច្ចកវិទាព័ត៌ាន្សរាប់ការ

ររប់ររងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ (FMIS) 

- ររប់រកសួង សាថ ប័ន្អន្ុវតតរបព័ន្ធ FMIS, ម្ន្ទីរដស ាកិច្ចន្ិងហិរញ្ញវតថុ

រាជធាន្ី ដខ្តត ន្ិងរតនាោររាជធាន្ី ដខ្តត។ 

- បាន្ដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតច្ាំណាត់ថាន ក់ថវិកានាំង៧ កនុងរបព័ន្ធ FMIS 

- មុ្ខ្គរថវិកា ន្ិងលទធកម្មដពញដលញរតូវបាន្អភិវឌ្ឍ ន្ិងដ្ឋក់ឱ្យ

ដរបើរបាស់ជា ាំណាក់កាលចាប់ពីឆ្ន ាំ២០២១។ មុ្ខ្គរដរៀបច្ាំ

ផែន្ការថវិការតូវបាន្ដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតដៅ កសហវ., ន្ិងរកសួងកិច្ច-

ការនារើ រើឯមុ្ខ្គរលទធកម្ម ដៅ កសហវ., រកសួងកិច្ចការនារើ ន្ិង

រកសួងព័ត៌ាន្។ 

៤ កម្មវិ្ីកសាងសម្តថភាព ន្ិង 

បណឹុះបណាដ លថវិកាសមិ្ទធកម្ម 

- បាន្ដរៀបច្ាំឯកសារសរាប់បណតុ ឹះបណាត លដោលការណ៍ ន្ិងន្ីតិវិ្ី

កនុងការដរៀបច្ាំថវិកាសមិ្ទធកម្មន្ិងកម្មវិ្ីសរាប់ការបណតុ ឹះបណាត ល 

ជាំនាញវិភារថវិកា ន្ិងការដរៀបច្ាំថវិកា។ 

៣. បចចុបបននភាពកែនការស្កម្ាភាពឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ 

៣.១  វិធីសាស្រស្ត 

11> ដៅនថៃទី២០ ផខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ រណៈកម្មការផកទរម្ង់ការររប់ររងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈបាន្សដរម្ច្អន្ុញ្ហញ ត

ឱ្យ អ.រ.ហ. សរម្បសរមួ្លជាមួ្យអរោនាយកដ្ឋា ន្បដគោ ល ( កឹនាាំនិ្ងសរម្បសរមួ្ល) និ្ងអងោភាពពាកព់័ន្ធ

ដែសងដទៀត ដ ើម្បពីិន្ិតយ ន្ិងកាំណត់អាំពីទិសដៅ, ផែន្ការសកម្មភាពលម្អិត, សូច្នាករ, ដោលដៅ ន្ងិទរម្ង់

ផែន្ការសកម្មភាពឱ្យបាន្ច្ាស់លាស់ របាក ន្ិយម្ ន្ងិជវភាព។ បនាទ ប់ពកីិច្ចរបជុាំរណៈកម្មការផកទរម្ង ់

ការររប់ររងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ កិច្ចរបជុាំជាបន្តបនាទ ប់រតវូបាន្ដរៀបច្ាំ ដ ើម្បពីិភាកាដលើផែន្ការសកម្មភាព

សរាប់ការអនុ្វតតយទុធសាស្រសតរន្លឹឹះៗ ោាំរទកម្មវិ្ ីផកទរម្ងក់ារររប់ររងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ  ូច្តដៅ៖ 

✓ នថៃទី២៥ ផខ្ម្ករា ឆ្ន ាំ២០២២៖ រណៈកម្មការផកទរម្ងក់ារររប់ររងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ ែតល់    

អន្ុសាសន្៍ផណនាាំបផន្ថម្ឱ្យ ល់ អ.រ.ហ.ន្ិងអងោភាពពាក់ព័ន្ធនាំងអស់ជាំរុញការដរៀបច្ាំផែន្ការ

សកម្មភាព ដ ើម្បីឈាន្ដៅសដរម្ច្ឱ្យបាន្សកម្មភាពផ លបាន្ដ្ឋក់ដច្ញ។ 

✓ នថៃទី១៤ ផខ្កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២២៖ អ.រ.ហ. បាន្ ឹកនាាំរបជុាំពភិាកាករម្ិតបដច្ចកដទសជាម្យួអងោភាព

ពាកព់័ន្ធ។ 

✓ នថៃទី១៦ ផខ្កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២២៖ អ.រ.ហ. បាន្ ឹកនាាំការពភិាកាករមិ្តថាន ក់ ឹកនាាំ ដ ើម្បីសាអ តដលើ

ផែន្ការសកម្មភាព។ 
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✓ នថៃទី២១ ផខ្កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២២៖ អ.រ.ហ. បាន្ ឹកនាាំការពភិាកាករមិ្តថាន ក់ ឹកនាាំ ដ ើម្បីសាអ តដលើ

ផែន្ការសកម្មភាពដ ើម្បីដរតៀម្កិច្ចរបជុាំរណៈកម្មការផកទរម្ង់ការររប់ររងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈដៅ

នថៃទី២៤ ផខ្កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២២។ 

✓ នថៃទី០៣ ផខ្មី្នា ឆ្ន ាំ២០២២៖ អ.រ.ហ. ពិភាកាជាមួ្យតាំណាងអរោនាយកដ្ឋា ន្ថវិកា។ 

✓ នថៃទី០៥ ផខ្មី្នា ឆ្ន ាំ២០២២៖ អ.រ.ហ. ពភិាកានែទកនងុដលើដសច្កតីរពាងផែន្សកម្មភាព ដ ើម្បីដរតៀម្

កិច្ចរបជុាំរណៈកម្មការផកទរម្ង់ការររប់ររងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ។ 

✓ នថៃទី០៧ ផខ្មី្នា ឆ្ន ាំ២០២២៖ រណៈកម្មការផកទរម្ង់ការររប់ររងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ  ឹកនាាំកិច្ច-

របជុាំពភិាកាដលើដសច្កតីរពាងផែន្ការសកម្មភាព រពម្នាំងែតល់អន្សុាសន្៍ផណនាាំឱ្យបញ្ចប់ការគរ

ន្ិងពភិាកាករម្ិតបដច្ចកដទសបផន្ថម្។ 

✓ កិច្ចរបជុាំករម្ិតបដច្ចកដទសជាដរច្ើន្ដលើកដទៀត។ 

12> ការដរៀបច្ាំផែន្ការសកម្មភាពលម្អិតឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ថមី រឺដរបើរបាស់ទរម្ង់ CAP3+2 ន្ិងដរបើរបាស់ជាធាតុ-

ចូ្លពីផែន្ការសកម្មភាពលម្អតិនន្ BSRS ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥៖ 

I. ការដរៀបច្ាំផែន្ការករម្ិតយទុធសាស្រសត  

II. ការដរៀបច្ាំថវកិា និ្ងអនុ្ម័្តថវិកា 

III. ការអនុ្វតតថវិកា និ្ងការរតួតពិនិ្តយថវិកា 

IV. ការតាម្ដ្ឋន្រតួតពិន្ិតយ ន្ិងវាយតនម្ល 

V. ដហដ្ឋា រច្នាសម្ព័ន្ធរទរទង។់ 

13> កនុងន្យ័ដន្ឹះ, ការដរៀបច្ាំផែន្ការសកម្មភាពរពឺុាំផែអកសកម្មភាពលម្អតិដនាឹះដទ រឺផែអកដលើសកម្មភាពជារន្លឹឹះកនុង
ការផកទរម្ងរ់បព័ន្ធថវកិាថាន កជ់ាតិ ដដ្ឋយាន្ការចូ្លរួម្អនុ្វតតពអីងោភាពទទួលខ្ុសរតូវាន្ច្ាំន្ួន្ ១១ ដរកាម្

ឱ្វាទ កសហវ. (១. អរោនាយកដ្ឋា ន្ដោលន្ដោបាយ (អ.រ.ប.), ២. អរោនាយកដ្ឋា ន្ថវកិា (អ.ថ.), ៣. អរោ

នាយកដ្ឋា ន្លទធកម្មសាធារណៈ (អ.ល.ស.), ៤. អរោនាយកដ្ឋា ន្រតនាោរជាតិ, ៥. អ.រ.ហ., ៦. អរោនាយក

ដ្ឋា ន្សវន្កម្មនែទកនុង, ៧. រកុម្ការគរររប់ររងរដរាង FMIS, ៨. ន្យិ័តកររណដន្យយន្ងិសវន្កម្ម, ៩. វិទា

សាថ ន្ដស ាកិច្ចន្ងិហិរញ្ញវតថុ ន្ងិ ១០. អោោ ្កិារដ្ឋា ន្) ន្ងិអាជាា ្រសវន្កម្មជាត។ិ 

14> អ.រ.ហ. បាន្ពិន្តិយដលើបដគោ លច្រ ៣  ាំណាក់កាល កនុងដនាឹះ ាំណាកក់ាលទី១ ឆ្ន ាំ២០១៧-២០២១,  ាំណាក់-

កាលទី២ ឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ និ្ង ាំណាកក់ាលទ៣ី ចាប់ពីឆ្ន ាំ២០២៥ ដដ្ឋយតរមឹ្ម្សរាប់ការដរៀបច្ាំ

ផែន្ការសកម្មភាពឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥។ ជាលទធែលនន្ការរតួតពិន្តិយបគា ញថា ាន្ការពន្ារដពលអន្ុវតត

បដគោ លច្រជាដរច្ើន្ ដហើយរតូវបន្តអន្ុវតតចាប់ពីឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥។ 

៣.២ ែៃឹម្សារបូកស្រុប 

15> ផែន្ការសកម្មភាពឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ កនុង ាំណាកក់ាលទ២ី ដន្ឹះ សកម្មភាពសរុបាន្ច្ាំន្ួន្ ៧៣។ សកម្ម-

ភាពនាំងអស់ នឹ្ងរតូវដ្ឋក់បញ្ចូលកនុងផែន្ការសកម្មភាព (GDAP/MAP) របស់អរោនាយកដ្ឋា ន្ ន្ងិអងោភាព

ទទលួបន្ទុកអនុ្វតត។ 
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16> អងោភាពទទលួបន្ទុកផ្ទទ ល់អនុ្វតតសកម្មភាព សរុបាន្ច្ាំន្នួ្ ១០ រួម្ាន្៖ 

 ១. អរោនាយកដ្ឋា ន្ថវកិា    (២៨ សកម្មភាព) 

 ២. អរោនាយកដ្ឋា ន្រតនាោរជាត ិ   (៩ សកម្មភាព) 

 ៣. អរោនាយកដ្ឋា ន្លទធកម្មសាធារណៈ      (៣ សកម្មភាព) 

 ៤. អោោ ្ិការដ្ឋា ន្        (៥ សកម្មភាព) 

 ៥. អរោនាយកដ្ឋា ន្សវន្កម្មនែទកនុង     (៣ សកម្មភាព) 

 ៦. រកុម្ការគរ FMWG       (៧ សកម្មភាព) 

 ៧. វិទាសាថ ន្ដស ាកិច្ចនិ្ងហិរញ្ញវតថុ   (៤ សកម្មភាព) 

 ៨.អរោនាយកដ្ឋា ន្ដោលន្ដោបាយ  (៥ សកម្មភាព) 

 ៩.ន្ិយត័កររណដន្យយន្ងិសវន្កម្ម  (៨ សកម្មភាព) 

 ១០. អាជាា ្រសវន្កម្មជាត ិ   (១ សកម្មភាព)។ 

តារាងទី 2៖ ផែន្ការសកម្មភាពឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ 

រចនស្ម្ព័នធ ចាំនួនចសងាក ម្ស្កម្ាភាព ចាំនួនស្កម្ាភាព 

I.ការដរៀបច្ាំផែន្ការករម្ិតយទុធសាស្រសត  ៣ ៩ 

II.ការដរៀបច្ាំថវិកា និ្ងអនុ្ម័្តថវិកា ១ ១១ 

III.ការអនុ្វតតថវិកា និ្ងការរតតួពិនិ្តយថវកិា ៣ ១៦ 

IV.ការតាម្ដ្ឋន្រតតួពិន្តិយ ន្ងិវាយតនម្ល ៣ ១៧ 

V.ដហដ្ឋា រច្នាសម្ព័ន្ធរទរទង ់ ៣ ២០ 

ស្រុប ១៣ ៧៣ 

17> បច្ចុបបន្នភាពផែន្ការសកម្មភាពឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ លម្អិតតាម្ផែនកនាំង ៥  ូច្តដៅ៖ 

I.ការសរៀបចាំកែនការកម្ម្តិ្យុទធសាស្រស្ត 

ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព/វិធានការ ស្ចូនករស្ម្ទិធកម្ា សោលសៅ 

១.១ ផកលម្អរុណភាពន្ិងភាពដជឿ

ទុកចិ្តតបាន្នន្ការពាករា រក ូ

ដស ាកិច្ច ដដ្ឋយបា ន្ស់ាម ន្ច្ាំណូល

ន្ិងច្ាំណាយពហុឆ្ន ាំ 

%ករម្តិលដម្អៀងនន្ការពាករ

ដ្ៀបន្ងឹលទធែលអន្ុវតត 
 

កនុងរងវង+់/-៥% ឆ្ន ាំ២០២២-

២០២៥ 

១.២ ដ្វើសាថ ប័ន្ីយកម្មរកបខ្ណឌ

ហិរញ្ញវតថសុាធារណៈរយៈដពល

ម្្យម្ (MTFF) ន្ិងរកបខ្ណឌ

ថវិការយៈដពលម្្យម្ (MTBF) 

• ឯកសារ MTFF រតូវបាន្ដ្ឋក់

ឆលងដៅកនុងកិច្ចរបជុាំដពញ      

អងោរណៈរ ាម្ស្រន្តី ន្ិងអន្ុវតតជា

របចាាំ 
 

ឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ 
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ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព/វិធានការ ស្ចូនករស្ម្ទិធកម្ា សោលសៅ 

• ឯកសារ MTBF កាំណត់ពិតាន្

ច្ាំណាយដោលតាម្វិស័យ តាម្

រកសួង សាថ ប័ន្សដរម្ច្ដដ្ឋយ

នាយករ ាម្ស្រន្ត ី

ឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ 

១.៣ ផកលម្អរុណភាពន្ងិភាព

ររប់រជងុដរជាយនន្ផែន្ការ 

យុទធសាស្រសតថវកិាដដ្ឋយពរងងឹការ

ែារភាា ប់ដោលន្ដោបាយ ន្ងិ 

កម្មវិ្ពីាកព់័ន្ធ 

• ការកាត់បន្ថយរាល តរវាង

ផែន្ការយុទធសាស្រសតថវកិា និ្ង

រដរាងថវកិារបចាាំឆ្ន ាំ (N+1) 

   

កនុងរងវង ់+/-១0% 

II.ការសរៀបចាំថវកិា និងអនុម្័ត្ថវិកា 

ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព/វិធានការ ស្ចូនករស្ម្ទិធកម្ា សោលសៅ 

២.១ ចាប់ដែដើម្អនុ្វតតថវកិា 

សមិ្ទធកម្ម 

ដសច្កតីរពាងច្ាប់ហិរញ្ញវតថរុបចាាំឆ្ន ាំ

ាន្ភាា ប់ឧបសម្ព័ន្ធច្ាំណាតថ់ាន ក ់

កម្មវិ្,ី ច្ាំណាត់ថាន ក់ដស ាកិច្ច 

បាំរពួញ ន្ងិពត័ា៌ន្សមិ្ទធកម្ម  

• បន្តភាា ប់ច្ាំណាតថ់ាន កក់ម្មវិ្ ីដៅ 

CoM ឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ 

• រកបខ្ណឌ ពត័ា៌ន្សមិ្ទធកម្ម ដៅ 

CoM ដៅ ឆ្ន ាំ២០២៣ 

• ច្ាំណាតថ់ាន ក់ដស ាកិច្ចបាំរពួញដៅ 

CoM ដៅ ឆ្ន ាំ២០២៥ 

• ច្ាំណាតថ់ាន កក់ម្មវិ្,ី ច្ាំណាតថ់ាន ក់

ដស ាកិច្ចបាំរពួញន្ងិពត័៌ាន្សមិ្ទធ-

កម្មដៅអងោន្តីិបបញ្ញតត ិដៅឆ្ន ាំ

២០២៥ 
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III. ការអនុវត្តថវកិា និងការម្ត្តួ្ពិនិត្យថវកិា 

ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព/វិធានការ ស្ចូនករស្ម្ទិធកម្ា សោលសៅ 

៣.១ ដរៀបច្ាំបទដ្ឋា ន្រតិយតុត

សរាប់អនុ្វតតថវកិាសមិ្ទធកម្ម 

ការដ្ឋកឱ់្យអន្ុវតតបទដ្ឋា ន្រតយិុតត

សរាប់អនុ្វតតថវកិាសមិ្ទធកម្ម 

• អន្ុរកឹតយដលខ្ ៨១ ន្ងិ៨២ (ថមី) 

ឆ្ន ាំ២០២៣  

• របកាសសត ីពកីារដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតត

ដោលការណ៍ផណនាាំសតពីីការ    

អនុ្វតតថវកិាសមិ្ទធកម្មនិ្ងរតួត-   

ពិនិ្តយថវិកា ឆ្ន ាំ២០២៤ 

• របកាសសត ីពតីួនាទី ភារកិច្ច សទិធិ-

អាំណាច្ ន្ងិការទទួលខុ្សរតូវ

របស់អងោភាពរតតួពិនិ្តយថវកិាដៅ

អម្រកសួង សាថ ប័ន្ ន្ិងអងោភាព 

សាធារណៈរបហាក់របផហល ឆ្ន ាំ

២០២៤ 

• របកាសសត ីពកីារែតលក់រម្ិតទឹក

របាក់សិទធិសដរម្ច្កនងុកិច្ចលទធកម្ម

សាធារណៈ (ជាំហាន្ទី២) ឆ្ន ាំ

២០២៣ ន្ិងលិខ្តិបទដ្ឋា ន្

សរាប់ជាំហាទ៣ីបញ្ចប់កនុងឆ្ន ាំ

២០២៥ សរាប់អន្ុវតតឆ្ន ាំ២០២៦  

៣.២ បរងួម្ និ្ងពដន្លឿន្នី្តិវិ្ ីនន្

ការដបើកែតល់តាម្រយៈបទដ្ឋា ន្រតិ

យុតតសរាប់អនុ្វតតថវកិាសមិ្ទធកម្ម 

ដ ើម្បីឈាន្ដៅអន្ុវតតសវយ័របវតតិ-

កម្មតាម្របព័ន្ធ FMIS ដៅឆ្ន ាំ

២០២៥ 

ការដ្ឋកឱ់្យអន្ុវតតរបព័ន្ធ FMIS 

សវ ័យរបវតតកិម្មដពញដលញ 

 ូច្ាន្កនងុ ៥.២  
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៣.៣ ដរៀបច្ាំរកបខ្ណឌ អ្កិារកិច្ច

ហិរញ្ញវតថ ុ

ការដ្ឋកឱ់្យអន្ុវតតរកបខ្ណឌ អ្ិការ

កិច្ចហិរញ្ញវតថ ុ

• អនុ្រកឹតយសត ីពីវធិាន្និ្ងនី្តិវិ្ី

អ្កិារកិច្ចហិរញ្ញវតថុ ឆ្ន ាំ២០២២ 

• តួនាទីភារកចិ្ចដលើការគរអ្ិការកិច្ច

តាម្បណាត រកសួងរតូវបាន្ 

ផកសរម្ួលរសបតាម្រកបខ្ណឌ  

និ្ងវិធាន្នន្របព័ន្ធសវន្កម្មនែទកនុង 

ន្ិងអ្កិារកិច្ច ឆ្ន ាំ២០២៥ 

IV. ការតាម្ដ្ឋន និងវាយត្ម្ម្ៃ 

ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព/វិធានការ ស្ចូនករស្ម្ទិធកម្ា សោលសៅ 

៤.១ ដរៀបច្ាំរកបខ្ណឌ តាម្ដ្ឋន្ 

ន្ិងវាយតនម្ល 

រកបខ្ណឌ តាម្ដ្ឋន្ ន្ិងវាយតនម្ល

រតូវបាន្ដរៀបច្ាំន្ិងដ្ឋកឱ់្យអន្ុវតត 

• របកាសសត ីពកីារដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតត

ដោលការណ៍ផណនាាំសតពីីការតាម្

ដ្ឋន្ និ្ងវាយតនម្លថវកិាសមិ្ទធកម្ម 

ឆ្ន ាំ២០២២ 

• របាយការណ៍សត ីពលីទធែលនន្ការ

អន្ុវតតកិច្ចរពម្ដរពៀងសមិ្ទធកម្ម

រវាង កសហវ. ន្ិងរកសួង សាថ ប័ន្ 

ច្ាំន្ួន្៧ ឆ្ន ាំ២០២៤ ន្ងិច្ាំន្ួន្ ១០ 

បផន្ថម្ឆ្ន ាំ២០២៥ 

• ររប់រកសួង សាថ ប័ន្ដរៀបច្ាំរបាយ-

ការណ៍សមិ្ទធកម្ម ន្ងិហិរញ្ញវតថុ

របចាាំឆាសទី១ តាម្កម្មវិ្ ីនិ្ង

អនុ្កម្មវិ្ ី ចាប់ពឆី្ន ាំ២០២២-

២០២៥ 

• រកបខ្ណឌ  ន្ងិយន្តការសរាប់ដ្វើ

ការវាយតនម្លថវកិាសមិ្ទធកម្មរតូវ

បាន្ដរៀបច្ាំ ន្ងិរបកាសដ្ឋក់ឱ្យ 

អន្ុវតតឆ្ន ាំ២០២៥ 

• ដរជើសដរើសរកសួង សាថ ប័ន្ ផ ល

រតូវដ្វើការវាយតនម្លតាម្ការចាាំបាច់្

ឆ្ន ាំ២០២៥ 
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ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព/វិធានការ ស្ចូនករស្ម្ទិធកម្ា សោលសៅ 

៤.២ ដ្វើសាថ ប័ន្ន្យីកម្មរបាយ-

ការណ៍ហិរញ្ញវតថផុែអកដលើសតងដ់្ឋ

រណដន្យយបច្ចុបបន្ន 

ការកាំណត់សតង់ដ្ឋរណដន្យយ   

កម្ពុជាសរាប់ដរៀបច្ាំរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវតថ ុ

• យុទធសាស្រសតសតពីីការអន្ុវតតសតងដ់្ឋ

រណដន្យយសាធារណៈមូ្លដ្ឋា ន្

បងោរដៅកម្ពុជា ២០២១-២០៣១ 

ដៅឆ្ន ាំ២០២២ 

• សតង់ដ្ឋរណដន្យយសាធារណៈ  

កម្ពុជា ដដ្ឋយផែអកដលើមូ្លដ្ឋា ន្នន្

ដសច្កតីរពាងសតងដ់្ឋដលខ្ ៧០, 

៧១, ន្ងិ ៧២ ដៅឆ្ន ាំ២០២២ 

• ដសច្កតីរពាងទរម្ង់របាយការណ៍

ហិរញ្ញវតថុផ លរួម្បញ្ចូលរណនី្

រតូវសងរតូវបាន្អន្ុម័្តឆ្ន ាំ២០២៤ 

៤.៣ ដ្វើសាថ ប័ន្ន្យីកម្មរបាយ-

ការណ៍ហិរញ្ញវតថ ុផែអកដលើសតងដ់្ឋ

រណដន្យយ Modified Cash - 

IPSAS 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ រសបតាម្

សតង់ដ្ឋរណដន្យយ Modified 

Cash - IPSAS  

ដៅឆ្ន ាំ២០២៥ 

V. សហដ្ឋា រចនស្ម្ព័នធម្ទម្ទង ់

ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព/វិធានការ ស្ចូនករស្ម្ទិធកម្ា សោលសៅ 

៥.១ ដរៀបច្ាំរកបខ្ណឌ រតយិុតតនន្

ថវិកា និ្ងរកបខ្ណឌ រណដន្យយ-

ភាព 

ដសច្កតីរពាងច្ាប់សត ីពីរបព័ន្ធ 

ហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ (ថមី)រតូវបាន្

ដ្ឋក់ដៅ លអ់ងោន្ីតិបបញ្ញតត ិ

ឆ្ន ាំ២០២២ 

៥.២ ពរងងឹ និ្ងពរងកីការដរបើ-

របាស់របព័ន្ធ FMIS 

មុ្ខ្សញ្ហញ នាំងបីករម្ិតរតូវបាន្

ដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតកនងុរបព័ន្ធ FMIS 

ដពញដលញ 

ឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ 

៥.៣ ដរៀបច្ាំកម្មវិ្ ីកសាងសម្តថ-

ភាព និ្ងបណតុ ឹះបណាត លថវកិា

សមិ្ទធកម្ម 

ការដ្ឋកអ់នុ្វតតកម្មវិ្ ីកសាង 

សម្តថភាពនិ្ងបណតុ ឹះបណាត ល

ជាំនាញបដច្ចកដទសរយៈដពល

ម្្យម្ករមិ្តវញិ្ហញ បន្បរត 

ម្ស្រន្តីទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវតថុដៅររប់

រកសួង សាថ ប័ទទួលបាន្ជាំនាញ

បដច្ចកដទសរយៈដពលម្្យម្ករម្ិត

 វិញ្ហញ បន្បរត ឆ្ន ាំ២០២៣-២០២៥ 
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18> ផែអកដលើខ្លឹម្សារបូកសរុបខាងដលើ អ.រ.ហ.បាន្ែារភាា ប់បដគោ លច្រ BSRS ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ ដៅនឹ្ង

ផែន្ការសកម្មភាពឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ រតូវបាន្ផបងផច្កជា ៣ ជាំហាន្ (ជាំហាន្ទី១ ឆ្ន ាំ២០១៧-២០២១, 

ជាំហាន្ទី២ ឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ ន្ងិជាំហាន្ទី៣ ចាប់ពឆី្ន ាំ២០២៥) ។ តាម្រយៈការរតតួពនិ្តិយដន្ឹះបដគោ លច្រ 

BSRS ជាដរច្ើន្រតវូបាន្ពន្ារដពលការអន្វុតត ប ផុន្តរតវូសថ តិកនុងរកបខ្ណឌ ដពលដវលាម្និ្ឱ្យហសួឆ្ន ាំ២០២៥ ។ 

តារាងទី 3៖ ការតាម្ដ្ឋន្លទធែលសដរម្ច្បាន្តាម្បដគោ លច្រ 

សត្ើម្មនការកម្បម្បួលម្កបែណឌ សពលសវលាតាម្ដាំណាក់កាលនីម្ួយៗកដរឬសទ? 

ដាំណាក់កាលទ ី១ (២០១៧-២០២១) 

១.ររប់រកសួង-សាថ ប័ន្អនុ្វតតថវិកាកម្មវិ្ ី  បញ្ចប់ឆ្ន ាំ២០១៨ រសបតាម្ផែន្ការ 

២.ការពិនិ្តយដែើងវិញន្វូរច្នាសម្ព័ន្ធកម្មវិ្ីនឹ្ងរតូវដ្វើ

ឱ្យបាន្រួច្រាល់កនងុជាំហាន្ដន្ឹះ 

បាន្កាល យជាការគរជារបចាាំរបស់ អ.ថ. ប ុផន្តការអន្ុវតត

ថវកិាដៅកម្ពុជារកឺារដរៀបច្ាំកម្ម- វិ្ ីផែអកតាម្ច្ាំណាត់-

ថាន ក់រ ាបាលជាករម្តិមូ្លដ្ឋា ន្ដៅដែើយ។ ការអន្ុវតត

កម្មវិ្ រីផឺែអកដលើកម្មវិ្ ី ដ ើម្បីដោលដៅរួម្មួ្យ និ្ង

ផញកបន្ទុកបុរោលិកតាម្កម្មវិ្  ី។ 

៣.រកសួង សាថ ប័ន្ន្ឹងចាប់ដែតើម្ភាា ប់ផែន្ការលទធកម្ម 

ជាមួ្យន្ងឹសាំដណើរដរាងថវកិា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

បន្តអន្ុវតតរហូត ល់ឆ្ន ាំ២០២៥ 

៤.សាហរណកម្មថវកិាច្រន្ត និ្ងវិនិ្ដោរ កនងុការ

ដរៀបច្ាំ BSPឱ្យបាន្មុ្ន្ឆ្ន ាំ២០២០ 

បន្តអន្ុវតតរហូត ល់ឆ្ន ាំ២០២៥ 

៥. កិច្ចរពម្ដរពៀងសមិ្ទធកម្ម (performance 

agreement) ចាប់ដែតើម្ដ្ឋកឱ់្យអន្ុវតតចាប់ពឆី្ន ាំ 

២០១៩ 

ដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតត ត.ម្១ ឆ្ន ាំ២០២២ 

៦.ច្ាប់សត ីពីរបពន័្ធហិរញ្ញវតថសុាធារណៈន្ងឹរតូវដ្វើ

 វិដសា្ន្កម្មកនុងឆ្ន ាំ២០២០ 

នឹ្ងដរៀបច្ាំដដ្ឋយដរោងបញ្ាូន្អងោនី្តិបបញ្ញតត ិត.ម្ ៤ ឆ្ន ាំ

២០២២ 

៧.ដសច្កដីរពាងច្ាប់ហិរញ្ញវតថរុបចាាំឆ្ន ាំាន្ភាា ប់

ឧបសម្ព័ន្ធច្ាំណាត់ថាន ក់កម្មវិ្ី និ្ង ច្ាំណាត់ថាន ក់ដស ាកិច្ច

បាំរពួញ ន្ងឹដ្ឋកដ់ៅរណៈរ ាម្ស្រន្តី ចាប់ពីឆ្ន ាំ២០២០ 

• ច្ាំណាតថ់ាន កក់ម្មវិ្ីដៅ CoM ដៅ ត.ម្៤ ឆ្ន ាំ២០២១ 

(បន្តអន្ុវតត) 

• ច្ាំណាតថ់ាន ក់ដស ាកិច្ចបាំរពួញដៅ CoM  ដៅ  

ត.ម្៤ ឆ្ន ាំ២០២៥ 

(រសបតាម្ដសច្កតីរពាងច្ាប់សត ីពីរបព័ន្ធហិរញ្ញវតថសុា-

ធារណៈថមី) 
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៨.រកបខ្ណឌ តាម្ដ្ឋន្ន្ងិវាយតនម្លជាសារវន័្ដមួ្យនឹ្ង

រតូវដរៀបច្ាំចាបព់ីឆ្ន ាំ ២០១៩ 

• របកាសសត ីពកីារដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតដោលការណ៍ផណនាាំ 

សត ីពីការតាម្ដ្ឋន្ ន្ិងវាយតនម្លថវិកាសមិ្ទធកម្មដៅ   

ត.ម្.១ ឆ្ន ាំ២០២២ 

• របកាសសត ីពកីារដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតយន្តការសរាប់ដ្វើការ

តាម្ដ្ឋន្ និ្ងវាយតនម្លថវកិាសមិ្ទធកម្ម ដៅត.ម្.១ 

ឆ្ន ាំ២០២៤ 

៩. FMIS ន្ឹងរតូវដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតដៅររប់រកសួង-សាថ ប័ន្ 

និ្ងអងោភាពថវកិា ចាប់ពីឆ្ន ាំ ២០១៨ 

បន្តអន្ុវតត 

ដាំណាក់កាលទ ី២ (២០២២-២០២៥) 

១.ផែន្ការយុទធសាស្រសតថវកិានឹ្ងាន្ពត័៌ាន្សមិ្ទធកម្ម

កាន្់ផតច្ាស់ចាប់ពឆី្ន ាំ២០២២ 

អ.ថ ចាត់ទកុជាការគរសនូល ន្ិងបាន្អន្ុវតតជារបចាាំ 

២.កិច្ចរពម្ដរពៀងដលើលទធែលកនុងឆ្ន ាំ ន្ិងដលើលទធែល

ចុ្ងដរកាយរវាងរកសួងដស ាកចិ្ចន្ិងហិរញ្ញវតថជុាមួ្យន្ឹង

រកសួង  សាថ ប័ន្អន្ុវតតដរកាយដៅ ឆ្ន ាំ២០២៣ 

កិច្ចរពម្ដរពៀងសមិ្ទធកម្មរវាងរកសួងដស ាកិច្ចន្ងិ 

ហិរញ្ញវតថជុាមួ្យន្ងឹរកសួង សាថ ប័ន្ រតូវបាន្អន្ុវតត 

សាកលបង (៧/១០បផន្ថម្/១០បផន្ថម្/១០បផន្ថម្) ចាប់

ពី តម្.៤ ឆ្ន ាំ២០២២  ល់ ត.ម្.៤ ឆ្ន ាំ២០២៥ 

៣.ដសច្កដរីពាងច្ាប់ហិរញ្ញវតថរុបចាាំឆ្ន ាំ ាន្ឧបសម្ព័ន្ធ      

ច្ាំណាតថ់ាន កក់ម្មវិ្ ីនិ្ងច្ាំណាត់ថាន ក់ដស ាកិច្ចបាំរពួញ 

ន្ឹងដ្ឋកដ់ៅរណៈរ ាម្ស្រន្តីឆ្ន ាំ ២០២១ (ាន្សូច្នាករ

សមិ្ទធកម្មចាប់ពឆី្ន ាំ២០២២) 

ដសច្កដីរពាងច្ាប់ហិរញ្ញវតថរុបចាាំឆ្ន ាំាន្ឧបសម្ព័ន្ធរកប-

ខ្ណឌ ព័តា៌ន្សមិ្ទធកម្មដៅ CoMដៅ ត.ម្៤ ឆ្ន ាំ២០២២ 

៤.ដសច្កតីរពាងច្ាប់ហិរញ្ញវតថរុបចាាំឆ្ន ាំាន្ភាា ប់

ឧបសម្ព័ន្ធច្ាំណាត់ថាន ក់កម្មវិ្ ីច្ាំណាតថ់ាន ក់ដស ាកិច្ច

បាំរពួញ ន្ងិពត័ា៌ន្សមិ្ទធកម្មដ្ឋក់ដៅអងោន្ីតិបបញ្ញតតិ 

(ាន្សូច្នាករសមិ្ទធកម្មចាបព់ីឆ្ន ាំ២០២៤) 

ដសច្កតីរពាងច្ាប់ហិរញ្ញវតថរុបចាាំឆ្ន ាំ N+1 ាន្ភាា ប់

ឧបសម្ព័ន្ធច្ាំណាត់ថាន ក់កម្មវិ្ ីច្ាំណាតថ់ាន ក់ដស ាកិច្ច

បាំរពួញ ន្ងិពត័ា៌ន្សមិ្ទធកម្មដ្ឋក់ដៅអងោន្ីតិបបញ្ញតតិឆ្ន ាំ

២០២៥ ដៅត.ម្៤ ឆ្ន ាំ២០២៥ 

៥.MTFF & MTBF ែលូវការនឹ្ងចាប់ដែតើម្អនុ្វតតដៅឆ្ន ាំ 

២០២២ 

• MTBF បាន្ដរៀបច្ាំន្ិងអន្ុវតតសាកលបងចាប់តាាំងពី

ឆ្ន ាំ២០១៩ និ្ងែលូវការដៅឆ្ន ាំ២០២២ 

• MTFF បាន្ដរៀបច្ាំន្ងិអន្ុវតតសាកលបងចាប់តាាំងឆ្ន ាំ

២០១៩ (សាហរណកម្មច្ាំណាយច្រន្ត ន្ិងមូ្ល្ន្ 

និ្ងពិតាន្តាម្វិស័យ)។ ការគរនាំងពីរនឹ្ងអនុ្វតតជា

ែលូវការឆ្ន ាំ២០២២។ 
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៦.ដរៀបច្ាំនិ្ងដ្ឋក់បញ្ចូលដោលការណ៍ផណនាាំ ន្ងិ   

នី្តិវិ្ កីារគរសវន្កម្មសមិ្ទធកម្ម ដៅកនុងរកបខ្ណឌ

សវន្កម្មនែទកនងុ សរាប់អន្ុវតតចាប់ពឆី្ន ាំ ២០២២  

បញ្ចប់ដៅឆ្ន ាំ២០២០ ន្ិងបន្តការអន្ុវតត 

ដាំណាក់កាលទ ី៣ (ចាបព់ឆី្ន ាំ២០២៥) 

១.នី្តិវិ្ ីរបតិបតតិការថវិកានឹ្ងរតូវដ្វើឱ្យាន្ភាព

សាម្ញ្ញ និ្ងឌ្ជីីថលនី្យកម្មតាម្រយៈ FMIS 

បន្តអន្ុវតត 

២.ការរតួតពិន្ិតយហិរញ្ញវតថុនឹ្ងរតូវដ្វើតាម្រយៈ FMIS  អន្ុវតតររប់ករម្ិតហាន្ិភ័យតាម្របព័ន្ធ FMIS (ករមិ្ត

១, ករម្តិ២ ន្ងិករម្តិ៣) 

៣.កិច្ចលទធកម្មន្ងឹរតវូដ្វើរបតភូិកម្មសិទធិអាំណាច្បដណត ើរៗ

 ល់រកសួង សាថ ប័ន្ ន្ងិអាច្ឈាន្ដៅអន្ុវតតដពញ

ដលញតាម្ឧតតាន្ុវតតអន្តរជាតិ ដៅដពលាន្រកបខ្ណឌ

រណដន្យយភាពច្ាស់លាស់ដៅឆ្ន ាំ ២០២៥ 

ជាំហាន្ទី២ ឆ្ន ាំ២០២៣ និ្ងបញ្ចប់ការដរៀបច្ាំជាំហាន្ទី

៣ ឆ្ន ាំ២០២៥ 

៤.របាយការណ៍ផ លផែអកដលើសដង់ដ្ឋររណដន្យយ 

សាធារណៈអន្ដរជាតិទរម្ងស់ាច់្របាកផ់កសរម្ួល 

(Modified Cash-IPSAS) ចាបដ់ែដើម្ដៅឆ្ន ាំ ២០២៥ 

បន្តដរៀបច្ាំសតង់ដ្ឋ ដដ្ឋយរតូវដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតដៅឆ្ន ាំ

២០២៥ 

៥.រកបខ្ណឌ តាម្ដ្ឋន្ ន្ិងវាយតនម្លសមិ្ទធកម្មដពញ

ដលញន្ឹងរតូវអន្ុវតត 

ការអន្ុវតតសាកលបងន្ូវការដ្វើការតាម្ដ្ឋន្ ន្ងិវាយ-

តនម្លថវិកាសមិ្ទធកម្មដៅ ត.ម្១ ឆ្ន ាំ២០២៥ 

៦.សវន្កម្មសមិ្ទធកម្មន្ងឹកាល យជាការគរច្ម្បងថមីមួ្យ

របស់អាជាា ្រសវន្កម្មជាតិបនាទ ប់ពីរបព័ន្ធថវកិា 

សមិ្ទធកម្មរតូវអន្ុវតតដពញដលញចាប់ពីឆ្ន ាំ ២០២៥  

បន្តអន្ុវតតដដ្ឋយអាជាា ្រសវន្កម្មជាត ិ

19> ផែន្ការសកម្មភាពឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ ាន្លម្អិតកនុងឧបសម្ព័ន្ធ។ 

20> រកសួង សាថ ប័ន្ដែសងដទៀត ជាសាថ ប័ន្ចូ្លរួម្អន្ុវតតផែន្ការសកម្មភាព រឺដសន ើដ្ឋក់ដច្ញជាផែន្ការសកម្មភាព

របស់រកសួង សាថ ប័ន្ ដ ើម្បីសដរម្ច្ដោលដៅលទធែល រួម្ាន្៖ (១) រាល តរវាងពិតាន្ច្ាំណាយដោលផ ល

កាំណតក់នុងសារាច្រសត ីពកីារដរៀបច្ាំផែន្ការយទុធសាស្រសតថវកិា និ្ងលទធែលកញ្ចប់ថវកិារបចាាំឆ្ន ាំ កនងុរងវង់ +/-

១០%, (២) កិច្ចរពម្ដរពៀងសមិ្ទធកម្មរវាង កសហវ. ន្ងិរកសួង សាថ ប័ន្រតូវបាន្ដ្ឋកឱ់្យអន្ុវតត, (៣) របាយ-

ការណ៍លទធែលនន្ការអន្ុវតតកិច្ចរពម្ដរពៀងសមិ្ទធកម្មរវាង កសហវ. ន្ងិរកសួង សាថ ប័ន្, (៤) ររប់រកសួង  

សាថ ប័ន្ាន្ដរៀបច្ាំផែន្ការរបតិបតតិរបចាាំឆ្ន ាំ, (៥) របព័ន្ធ FMIS សវយ័របវតតិកម្មដពញដលញរតូវអន្ុវតតររប់

រកសួង សាថ ប័ន្, ន្ងិ (៦) រកបខ្ណឌ  ន្ិងយន្តការវាយតនម្លសមិ្ទធកម្មរតូវបាន្ដរៀបច្ាំ ន្ិងដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតសាក-

លបង (ឆ្ន ាំ២០២៥ កសហវ.ន្ងឹដ្វើការដរជើសដរើសរកសួង សាថ ប័ន្)។ 
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តារាងទី 4៖ ការចូ្លរួម្រកសួង សាថ ប័ន្សដរម្ច្បាន្សមិ្ទធកម្មនន្របព័ន្ធថវកិា 

វដតថវកិា 
លទធែលចុង

សម្កាយ 

ស្ចូនករ 

ស្ម្ិទធកម្ាគនៃឹឹះ 
សោលសៅឆ្ន ាំ ២០១៨-២០២៥ 

១.ដរៀបច្ាំផែន្ការ

យទុធសាស្រសតថវកិា 

ផែន្ការយុទធសាស្រសត

ថវិការតូវបាន្ផក-

លម្អរុណភាព ន្ិង

ាន្ភាពររប់រជងុ

ដរជាយ   

▪ ផែន្ការយុទធសាស្រសតថវកិា

រតូវបាន្ពរងងឹ 

▪ រាល តរវាងពិតាន្ច្ាំណាយដោល

ផ លកាំណតក់នុងសារាច្រសត ីពកីារ

ដរៀបច្ាំផែន្ការយុទធសាស្រសតថវកិា 

និ្ងលទធែលកញ្ចប់ថវកិារបចាាំឆ្ន ាំ 

កនុងរងវង ់+/-១០% 

២.ដរៀបច្ាំថវកិា

របចាាំឆ្ន ាំ 

ថវិកាពត័ា៌ន្ 

សមិ្ទធកម្មរតូវបាន្

ដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតត 

▪ ការដរៀបច្ាំថវិការតូវបាន្

រិតរូរដលើលទធែល/សមិ្ទធ-

កម្មដៅតាម្រកសួង សាថ ប័ន្ 

▪ កិច្ចរពម្ដរពៀងសមិ្ទធកម្មរវាង    

កសហវ. ន្ិងរកសួង សាថ ប័ន្រតូវ

បាន្ដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតត  

▪ របាយការណ៍លទធែលនន្ការ   

អន្ុវតតកិច្ចរពម្ដរពៀងសមិ្ទធកម្ម

រវាង កសហវ. ន្ិងរកសួង      

សាថ ប័ន្ 

៣.ការអន្វុតត ន្ងិ 

រតតួពនិ្តិយតាម្

ដ្ឋន្ 

ការដ្ឋកឱ់្យអន្ុវតត

រកបខ្ណឌ  

រតួតពិន្តិយ 

តាម្ដ្ឋន្ 

▪ ច្ាំន្ួន្រកសួង សាថ ប័ន្ាន្

ផែន្ការរបតិបតតិរបចាាំឆ្ន ាំ 

▪ ការដ្ឋកឱ់្យអន្ុវតតរបព័ន្ធ 

FMISសវ ័យរបវតតកិម្ម 

▪ ររប់រកសួង សាថ ប័ន្ដរៀបច្ាំ ន្ងិ

អន្ុវតតតាម្ផែន្ការរបតិបតតរិបចាាំ

ឆ្ន ាំ 

▪ របព័ន្ធ FMIS សវ ័យរបវតតិកម្ម  

ដពញដលញរតូវអន្ុវតតររប់រកសួង   

សាថ ប័ន្ 

៤.របាយការណ៍

សម្ទិធកម្ម 

របាយការណ៍

ព័តា៌ន្សមិ្ទធកម្ម

រតូវបាន្ដរៀបច្ាំ   

▪ ច្ាំន្ួន្រកសួង សាថ ប័ន្ដរៀបច្ាំ

របាយការណ៍សមិ្ទធកម្ម 

និ្ងហិរញ្ញវតថុតាម្កម្មវិ្ ី 

និ្ងអនុ្កម្មវិ្  ី

▪ ររប់រកសួង សាថ ប័ន្ដរៀបច្ាំ  

របាយការណ៍សមិ្ទធកម្ម ន្ិង 

ហិរញ្ញវតថុតាម្កម្មវិ្ី និ្ង       

អនុ្កម្មវិ្  ី

៥.ការវាយតនម្ល 

កម្មវិ្  ី(Program 

Evaluation) 

ការវាយតនម្លលទធ-

ែលសដរម្ច្បាន្

តាម្កម្មវិ្ ី

▪ ច្ាំន្ួន្រកសួង សាថ ប័ន្រតូវ

បាន្វាយតនម្លដលើលទធ-

ែល/សមិ្ទធកម្មតាម្កម្មវិ្ ី  

▪ របសិទធភាពច្ាំណាយសា-

ធារណៈរតូវបាន្បដងកើន្ 

▪ រកបខ្ណឌ  ន្ងិយន្តការវាយតនម្ល

សមិ្ទធកម្មរតូវបាន្ដរៀបច្ាំ ន្ិងដ្ឋក់

ឱ្យអន្ុវតតសាកលបង (ឆ្ន ាំ២០២៥ 

កសហវ.ន្ងឹដ្វើការដរជើដរើស

រកសួង សាថ ប័ន្) 
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(ការឆលុឹះបញ្ហច ាំងតាម្រយៈ 

PER ឬ PEFA) 

▪ ការច្ាំណាយសាធារណៈសរាប់  

 វិស័យសងោម្កិច្ចនិ្ងដស ាកិច្ចរតូវ

បាន្រតួតពិន្ិតយរបសិទធភាព 

៣.៣ យនតការតាម្ដ្ឋន និងម្ត្ួត្ពិនិត្យការអនុវត្តស្កម្ាភាព 

21> ការតាម្ដ្ឋន្វឌ្ឍន្ភាពនឹ្ងរតូវឆលុឹះបញ្ហច ាំងដៅកនងុរបាយកាណ៍វឌ្ឍន្ភាន្នន្ការអន្ុវតតផែន្ការសកម្មភាពរួម្នន្

កម្មវិ្ផីកទរម្ង់ការររប់ររងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈជាដរៀងរាល់រតាីសនន្ឆ្ន ាំន្ីមួ្យៗពិដសសរំដលច្ឱ្យដ ើញន្ូវ

សកម្មភាពរន្លឹឹះៗផ លរតូវបាន្អន្ុវតតន្ិងបន្តតាម្ដ្ឋន្។ 

22> សកម្មភាពនាំងអស់នន្ផែន្ការសកម្មភាពដន្ឹះ ន្ឹងរតូវដ្វើសាហរណកម្មចូ្លកនងុរកបខ្ណឌ ផែន្ការសកម្មភាព

រួម្ន្ិងមិ្ន្ាន្្ន្ធាន្ដដ្ឋយផែកសរាប់អន្ុវតតសកម្មភាពនាំងដនាឹះដទ, ដលើកផលងផតសកម្មភាពនកទ់ងន្ងឹ

សហរបតិបតតកិារជាមួ្យន្ងឹបារាាំង ផ លទទួលបាន្ជាំន្យួបដច្ចកដទស។ អ.រ.ហ. សហការជាមួ្យររប់អងោភាព

ដរកាម្ឱ្វាទ កសហវ. ន្ិងអាជាា ្រសវន្កម្មជាតិន្ងឹដ្វើការបូកសរុបរបាយការណ៍ជារបចាាំឆាសន្ិងឆ្ន ាំ។ 

23> ដៅដពលបញ្ចប់នន្ការអនុ្វតតយុទធសាស្រសត នន្ការផកទរម្ង់របព័ន្ធថវិកាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ អ.រ.ហ.ន្ងឹសហការ

ជាមួ្យអងោភាពដរកាម្ឱ្វាទ កសហវ. ន្ិងរកសួង សាថ ប័ន្ពាក់ព័ន្ធ រពម្នាំងន រូអភិវឌ្ឍន្ ៍ដ្វើការវាយតនម្លដលើ

របសិទធភាពច្ាំណាយសាធារណៈ តាម្រយៈការដរបើរបាស់វិ្សីាស្រសត រតួតពនិ្ិតយច្ាំណាយសាធារណៈ (PER) និ្ង

វាយតនម្លរបព័ន្ធហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ តាម្រយៈការដរបើរបាស់ឧបករណ៍ PEFA ឆ្ន ាំ២០១៦។ 

៤. បចច័យសលើម្បព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

៤.១ ការកកលម្អម្បព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

24> ការវាយតនម្លរបព័ន្ធហិរញ្ញវតថសុាធារណៈររឺតូវបាន្ដរបើរបាស់ផ លធាល ប់រតូវបាន្ដរបើរបាស់សរាប់ការវាយតនម្ល

របព័ន្ធហិរញ្ញវតថសុាធារណៈច្ាំន្ួន្បីដលើករួច្ម្កដហើយរដឺៅឆ្ន ាំ២០១០, ២០១៥ ន្ិងឆ្ន ាំ២០២១។ 

25> បច្ច័យដលើរបព័ន្ធហិរញ្ញវតថសុាធារណៈដន្ឹះ រឺដ្វើការដរបៀបដ្ៀបដលើលទធែលនាំងបីដលើក ន្ិងនញការសន្និដ្ឋា ន្

ដលើលទធែលវាយតនម្ល ជាករមិ្តា រក ូ រួម្ាន្៖ (១) វិន័្យថវិកា, (២) របសិទធភាពវិភាជន៍្ថវិកា និ្ង (៣) 

ស័កតិសិទធភាពការែតល់ដសវាសាធារណៈ។ 

26> របករាំដហើយពកីារវាយតនម្ល PEFA ឆ្ន ាំ២០២១ ផ លដរបើរបាស់រកបខ្ណឌ  PEFA ឆ្ន ាំ២០១១ បគា ញថាាន្ការ

ផកលម្អកនងុរបពន័្ធររប់ររងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈរបស់កម្ពុជា ផ លឆលុឹះបញ្ហច ាំងតាម្រយៈការដកើន្ដែើងពិន្ទុ នន្     

សូច្នារកសមិ្ទធកម្ម (PIs) ច្ាំន្ួន្ ១០ កនុងដនាឹះរួម្ាន្៖ PI-2, PI-6, PI-7, PI-10, PI-13, PI-14, PI19, 

PI-21, PI-23 ន្ងិ PI-25  រើឯ PI-3 ទទលួបាន្ពិន្ទុនបដដ្ឋយសារាន្រាល តខ្ពស់រវាងផែន្ការនិ្ងលទធែល

របមូ្លច្ាំណូលចាប់ពីឆ្ន ាំ២០១៧, ២០១៨ ន្ិង២០១៩។ 

27> ផែអកដលើលទធែលវាយតនម្លច្ាំណាយសាធារណៈ ន្ងិរណដន្យយភាពហិរញ្ញវតថុ (PEFA) ថាន កជ់ាតឆិ្ន ាំ២០២១ 

បាន្ឆលុឹះបញ្ហា ាំងថាវឌ្ឍន្ភាពនន្យុទធសាស្រសត ដន្ឹះ របឺាន្ន្ងិកាំពងុរួម្ច្ាំផណកកនងុការផកទរម្ងក់ារររប់ររងហិរញ្ញ-

វតថុសាធារណៈ ប ុផន្តចាាំបាច់្បន្តពរងឹងបផន្ថម្ ជាពិដសស (១) វនិ្យ័ថវកិា៖ ផែនកការអនុ្វតតច្ាំណាយថវិកា
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បគា ញថាាន្ភាពកាន្់ផតលអរបដសើរ ប ុផន្តចាាំបាច់្រតូវដដ្ឋឹះរសាយដលើច្ាំណាយកកសទឹះ (នាំងផែនកន្ិយម្ន្័យ 

និ្ងបាំណលុចាស់) និ្ងការអនុ្វតតច្ាំណូលថវិការតូវបន្តពរងឹងពាករណ៍ច្ាំណូល, ពរងឹងរ ាបាលរបមូ្លច្ាំណូល

ជាពិដសសអន្ុដលាម្ភាព ន្ងិការររប់ររងហាន្ិភ័យ, ការតាម្ដ្ឋន្ដលើការររប់ររងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈដៅ

តាម្ររឹឹះសាថ ន្សាធារណៈរ ាបាល ន្ិងសហរោសសាធារណៈ,  (២) របសទិធភាពវភិាជន្ថ៍វកិា៖ ថវកិារបចាាំឆ្ន ាំ

រតូវបាន្ដរៀបច្ាំរសបតាម្របតទិិន្ថវិកា ប ុផន្តចាាំបាច់្រតូវបដងកើន្រុណភាពឯកសារថវិកាបផន្ថម្ដទៀត។ ការដរៀបច្ាំ

ថវិការយៈដពលម្្យម្រសឺថ ិតកនងុ ាំណាកក់ាលចាប់ដែតើម្ដៅដែើយ ដដ្ឋយដហតុថារកបខ្ណឌ ហិរញ្ញវតថុរយៈដពល

ម្្យម្ពុាំនន់្រតូវបាន្អនុ្វតត និ្ងថវិការយៈដពលម្្យម្រតូវបាន្អនុ្វតតសាកលបងចាប់ពឆី្ន ាំ២០១៩ និ្ង (៣) 

សក័តសិទិធភាពការែតលដ់សវាសាធារណៈ៖ មិ្ន្នន្អ់ន្ុវតតបាន្លអដៅដែើយ ជាពិដសសកងវឹះរបព័ន្ធរតួតពិន្ិតយ

តាម្ដ្ឋន្ ន្ិងវាយតនម្លសមិ្ទធកម្ម, កិច្ចលទធកម្មសាធារណៈដៅមិ្ន្នន្ា់ន្ការរបកតួរបផជង, ការែសពវែាយ  

ឯកសារថវកិាសរាប់រកសួង សាថ ប័ន្ែតល់ដសវាសាធារណៈដៅាន្ករមិ្ត និ្ងតាល ភាពថវកិាដៅាន្ករមិ្ត ។ 

ជាមួ្យោន ដន្ឹះ, ការពរងងឹមុ្ខ្គរសវន្កម្មនែទកនងុន្ងឹជយួដលើកកម្ពស់របព័ន្ធរតួតពិន្ិតយនែទកនុង (Internal 

control system) ដ ើម្បីធានារបសិទធភាពច្ាំណាយថវិកា និ្ងសមិ្ទធកម្ម។ 

 ារកាម្ទ ី3៖ ការគររន្លឹឹះរតូវពរងឹងបផន្ថម្តាម្វ តថវកិា ដដ្ឋយដ្ៀបនឹ្ងសតង់ដ្ឋ PEFA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៤.២ លទធែលរំពងឹទុកម្នម្បព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ស្ម្ម្មប់ឆ្ន ាំ២០២៧ 

ផែអកដលើលទធែលនន្ការអនុ្វតតកម្មវិ្ីផកទរម្ងក់ារររប់ររងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ (ច្ាប់របព័ន្ធ និ្ងយុទធសាស្រសត

រន្លឹឹះៗដែសងដទៀត) សដរម្ច្បាន្, សូច្នាករច្ាំន្ួន្ ២១ កនុងច្ាំដណាម្ ៣១ សូច្នាករ (សូច្នាករ PI-30 ន្ិង PI-31 ពុាំ

អាច្វាយតនម្លបាន្  ូច្ដន្ឹះាន្ផត២៩សូច្នាករប ុដណាណ ឹះផ លអាច្វាយតនម្លបាន្) នឹ្ងដកើន្ដែើងពិន្ទុ ដ្ៀបន្ឹងលទធែល-

ដោល (Baseline) ឆ្ន ាំ២០២១ ដដ្ឋយដរបើរបាស់រកបខ្ណឌ  PEFA ឆ្ន ាំ២០១៦។ 

តារាងទី 5៖ សរម្ងព់ិន្ទុផ លនឹ្ងទទលួបាន្ដៅឆ្ន ាំ២០២៧ 

ឆ្ន ាំវាយតនម្ល/ពនិ្ទ ុ A B+ B C+ C D+ D 
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ឆ្ន ាំ២០២១ 2 2 1 12 4 7 1 

ឆ្ន ាំ២០២៧ 3 4 14 3 3 2 0 

តារាងទី 6៖ លទធែលរពំឹងទុកតាម្សូច្នាករ ន្ិងសាសធាតុដៅឆ្ន ាំ២០២៧ 

ស្ចូនករ PEFA (PIs) 
ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២១ 

ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២៧ 
អាំណឹះអាំណាង 

PI-1 លទធែលអន្ុវតតច្ាំណាយសរុប A A ការដោរពវិន័្យថវកិា៖ ថវកិា

សដរម្ច្បាន្តាម្ដោលដៅថវកិា

កនុងរងវង ់+/-៥%។  

PI-2 លទធែលអន្ុវតតច្ាំណាយតាម្សាស

ភារ (M1) 

C+ B ការដ្ឋកឱ់្យអន្ុវតតរកបខ្ណឌ ហរិញ្ញ-

វតថុសាធារណៈ និ្ងរកបខ្ណឌ ថវិកា 

រយៈដពលម្្យម្ន្ឹងជយួរកសួង  

សាថ ប័ន្ដរៀបច្ាំថវកិាកាន់្ផតាន្ភាព

ររប់រជងុដរជាយ និ្ងដ្វើអាទភិាព 

កម្មវិ្។ី 

2.1 លទធែលអន្ុវតតច្ាំណាយតាម្ច្ាំណាត់

ថាន ក់រ ាបាល 

C B  

2.2 លទធែលអន្ុវតតច្ាំណាយតាម្ច្ាំណាត់

ថាន ក់ដស ាកិច្ច 

B B  

2.3 ច្ាំណាយមិ្ន្បាន្ដរោងទកុ A A  

PI-3 លទធែលរបមូ្លច្ាំណូល (M2) C B ការពាករច្ាំណូល ន្ិងការដកៀររ

ច្ាំណូលរឺកាន្់ខ្តិដៅរកដោលដៅ 

ផ លជាម្ួយដ្ឋា ន្រន្លឹឹះកនងុការដរៀបច្ាំ 

MTFF ន្ិង MTBF។ 

3.1 លទធែលរបមូ្លច្ាំណូលសរុប D B  

3.2 លទធែលរបមូ្លច្ាំណូលតាម្សាស-

ភារ 

B B  

PI-4 ច្ាំណាតថ់ាន ក់ថវិកា  C B ការពរងងឹការអនុ្វតតច្ាំណាត់ថវិកា

នាំង៧ ជាពិដសសច្ាំណាតថ់ាន ក ់  

កម្មវិ្ ីនាំងររប់ ាំណាកក់ាលនន្វ ត
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ស្ចូនករ PEFA (PIs) 
ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២១ 

ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២៧ 
អាំណឹះអាំណាង 

ថវិកា៖ ការដរៀបច្ាំ, ការអនុ្វតត និ្ង

តាម្ដ្ឋន្ថវិកា។ 

PI-5 ឯកសារថវកិា B A PI-5 បគា ញអាំពភីាពររប់រជុង

ដរជាយថវិកា។ 

PI-6 កិច្ចរបតិបតតិការរបស់រ ាបាលថាន កជ់ាតិ

ផ លមិ្ន្កតរ់តាកនងុរបាយការណ៍ 

ហិរញ្ញវតថុ (M2) 

C+ B ការតាម្ដ្ឋន្ររឹឹះសាថ ន្សាធារណៈ

រ ាបាល និ្ងការបញ្ចូលសមិ្ទធកម្ម

ហិរញ្ញវតថុកនងុច្ាប់សត ីពកីារទនូត់

ថវិការបចាាំឆ្ន ាំ។ 

6.1 ច្ាំណាយផ លមិ្ន្កត់រតាកនុងរបាយ-

ការណ៍ហិរញ្ញវតថ ុ

B B  

6.2 ច្ាំណូលផ លមិ្ន្កត់រតាកនុងរបាយ-

ការណ៍ហិរញ្ញវតថ ុ

B B  

6.3 របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថនុន្អងោភាព

សវយ័ត (ររឹឹះសាថ ន្សាធារណៈរ ាបាល) 

D B  

PI-7 ការដែទរ្ន្ធាន្ដៅរ ាបាលថាន ក់ដរកាម្

ជាត ិ(M2) 

A A - 

7.1 របព័ន្ធ វិភាជន្៍្ ន្ធាន្ហិរញ្ញវតថុផ ល

បាន្ដែទរ 

A A  

7.2 ភាពនន្់ដពលនន្ព័តា៌ន្អាំពកីារដែទរ

្ន្ធាន្ហិរញ្ញវតថ ុ

A A  

PI-8 ព័តា៌ន្សមិ្ទធកម្មនន្ការែដល់ដសវា 

សាធារណៈ (M2) 

C+ B រកសួង សាថ ប័ន្ាន្របព័ន្ធ M&E 

និ្ងអនុ្វតតថវកិាសមិ្ទធកម្ម ផ ល

អាច្អន្ញុ្ហញ តឱ្យរកសួង សាថ ប័ន្ាន្

លទធែលតាម្កម្មវិ្ ី អនុ្កម្មវិ្ ី   

សូច្នាករ ដោលដៅ លទធែលកនុង

ឆ្ន ាំ ន្ិងលទធែលចុ្ងដរកាយ

ច្ាស់លាស់ជាងមុ្ន្។ 

8.1 ផែន្ការសមិ្ទធកម្មនន្ការែដល់ដសវា C B  
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ស្ចូនករ PEFA (PIs) 
ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២១ 

ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២៧ 
អាំណឹះអាំណាង 

សាធារណៈ 

8.2 សមិ្ទធកម្មសដរម្ច្បាន្នន្ការែដល ់

ដសវាសាធារណៈ 

C B  

8.3 ្ន្ធាន្ផ លអងោភាពែដល់ដសវា 

 សាធារណៈទទួលបាន្ 

B B  

8.4 ការវាយតនម្លសមិ្ទធកម្មដលើការែដល ់

ដសវាសាធារណៈ 

C B  

PI-9 លទធភាពសាធារណជន្ទទួលបាន្ 

ព័តា៌ន្ហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ  

D C • ការែសពវែាយជាសាធារណៈន្វូ 

ដសច្កតីរពាងច្ាប់ថវិការបចាាំឆ្ន ាំ 

កនុងរយៈដពលមួ្យសបាត ហ៍ 

បនាទ ប់ពីបញ្ាូន្ដៅរ ាសភា និ្ង

ែសពវែាយកនងុរយៈដពល ២   

សបាត ហ៍បនាទ ប់ពីដសច្កតរីពាង

ច្ាប់ថវិការតូវបាន្អនុ្ម័្ត 

(ារតា ៥១)។ 

• ការែសពវែាយជាសាធារណៈន្វូ 

ដសច្កតីរពាងច្ាប់ទូនត់ថវកិា

កនុងរយៈដពលមួ្យសបាត ហ៍ 

បនាទ ប់ពីបញ្ាូន្ដៅរ ាសភា និ្ង

ែសពវែាយកនងុរយៈដពល ២ 

សបាត ហ៍បនាទ ប់ពីដសច្កតរីពាង

ច្ាប់ថវិការតូវបាន្អនុ្ម័្ត 

(ារតា ៩២)។ 

• ឯកសារ MTFF (ផ លាន្

បញ្ចូលហានិ្ភ័យហិរញ្ញវតថុ) ន្ងិ 

MTBF រតូវបាន្ែសពវែាយដលើ

ដរហទាំព័ររបស់ កសហវ.។ 

• ការទទលួពិន្ទុខ្ពស់ជាងដន្ឹះ   

លុឹះរតា អាជាា ្រសវន្កម្មជាតិ

ែសពវែាយរបាយការណ៍ 

សវន្កម្មដលើច្ាប់ទនូត់ថវិកា

កនុងរយៈដពល១២ផខ្។  
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ស្ចូនករ PEFA (PIs) 
ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២១ 

ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២៧ 
អាំណឹះអាំណាង 

PI-10 ការកត់រតាហាន្ិភ័យហិរញ្ញវតថ ុ

សាធារណៈ (M2) 

D+ D+ ពិន្ទុរកា ផ លប ុផន្តសមិ្ទធកម្ម 

10.3។ 

10.1 ការតាម្ដ្ឋន្រតតួពិន្តិយសហរោស

សាធារណៈ 

C C  

10.2 ការតាម្ដ្ឋន្រតតួពិន្តិយរ ាបាលថាន ក់

ដរកាម្ជាត ិ

D D ពុាំាន្ការផកលម្អពាក់ព័ន្ធការដរៀបច្ាំ

របាយការណ៍សមិ្ទធកម្មហិរញ្ញវតថុ/

ថវិកា (ផ លបាន្ដ្វើសវន្កម្ម/មិ្ន្

នន្់ដ្វើសវន្កម្ម)។ 

10.3 កាតពវកិច្ចបាំណលុជាយថាដហតុ ន្ងិ

ហាន្ិភ័យហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ 

ដែសងៗ 

D C កសហវ.ដរៀបច្ាំ MTFF ផ លរមួ្

បញ្ចូលការវភិារហានិ្ភ័យហិរញ្ញវតថុ

សាធារណៈ រពម្នាំងាន្អរោនាយ

ដ្ឋា ន្ភាពជាន រូរវាងរ ាន្ិងឯកជន្

ទទលួបន្ទុកដលើ PPP ផ លាន្

ច្ាប់ ន្ិង SOPរតូវបាន្ន្ងិកាំពុង

ដរៀបច្ាំ។  

PI-11 ការររប់ររងវិនិ្ដោរសាធារណៈ 

(M2) 

D+ C ាន្លិខិ្តបទដ្ឋា ន្រតយិុតត ន្ងិ 

SOP សរាប់ររប់ររងវិនិ្ដោរ 

សាធារណៈ។ ការទទលួពិន្ទុជាងដន្ឹះ

រឺចាាំបាច់្រតូវែសពវែាយឯកសារ/

របាយការណ៍តាម្សាសធាត ុ    

ន្ីមួ្យៗ។  

11.1 ការវភិារដស ាកិច្ចសរាប់រដរាង

 វិនិ្ដោរសាធារណៈ 

C C  

11.2 ការដរជើសដរើសរដរាងវនិិ្ដោរ 

សាធារណៈ 

D C  

11.3 ការរណនាតរម្ូវការច្ាំណាយនន្

រដរាងវនិិ្ដោរសាធារណៈ 

D C  

11.4 ការតាម្ដ្ឋន្រតតួពិន្តិយរដរាង C C  
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ស្ចូនករ PEFA (PIs) 
ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២១ 

ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២៧ 
អាំណឹះអាំណាង 

 វិនិ្ដោរសាធារណៈ 

PI-12 ការររប់ររងរទពយសម្បតតិរ ា (M2) C B ការអន្ុវតត SARMIS ផ លជយួ ល់

របសិទធភាពនន្ការររប់ររងរទពយ-

សម្បតតិរ ា រពម្នាំងាន្នី្តិវិ្ ី

លម្អិតកនងុការជរម្ឹះរទពយសម្បតតិ    

រ ា។ 

ការផកលម្អ/ពិន្ទុខ្ពស់ជាងដន្ឹះររឺតូវ

ការយន្តការកនងុការបកូសរុប 

របាយការណ៍ Financial asset។ 

12.1 ការតាម្ដ្ឋន្រតតួពិន្តិយអច្លកម្ម

ហិរញ្ញវតថុ (Financial asset) 

C C  

12.2 ការតាម្ដ្ឋន្រតតួពិន្តិយរទពយសម្បតតិ

រ ាមិ្ន្ផម្ន្អច្លកម្មហិរញ្ញវតថ ុ

C B  

12.3 តាល ភាពនន្ការជរម្ឹះរទពយសម្បតតិ

រ ា 

C B  

PI-13 ការររប់ររងបាំណលុ (M2) B+ B+ - 

13.1 ការកត់រតា ន្ងិការរាយការណ៍អាំពី

បាំណលុ ន្ិងការធានារបស់រ ា 

C C  

13.2 ការអន្ុម័្តពិដ្ឋន្នន្ការខ្ចី ន្ិងការ

ធានារបស់រ ា 

A A  

13.3 យុទធសាស្រសតររប់ររងបាំណលុ A A  

PI-14 ការពាករា រកូដស ាកចិ្ចន្ិងហិរញ្ញវតថុ

សាធារណៈ (M2) 

C+ B កសហវ.ដរៀបច្ាំ MTFF ន្ងិ MTBF 

ផ លបដងកើន្ភាពររប់រជងុដរជាយ

កនុងការពាករា រកូដស ាកិច្ច ន្ិង

ហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ។ ការពាករ

រតូវដរៀបច្ាំ ន្ងិកាំណត់ការសន្មត់ 

(assumptions), ការពន្យល់ ន្ិង
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ស្ចូនករ PEFA (PIs) 
ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២១ 

ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២៧ 
អាំណឹះអាំណាង 

ការបដងកើតជាដសណារើយ ូដស ាកិច្ច 

ន្ិងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ។  

14.1 ការពាករា រកូដស ាកិច្ច B B  

14.2 ការពាករហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ C B  

14.3 ការវភិារដវទយតិភាពា រកូដស ាកិច្ច 

ន្ិងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 

C B  

PI-15 យុទធសាស្រសតហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ (M2) C+ B កសហវ.ដរៀបច្ាំ MTFF ន្ងិ MTBF 

ផ លបដងកើន្ភាពររប់រជងុដរជាយ

កនុងការពាករា រកូដស ាកិច្ច ន្ិង

ហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ។ 

15.1 ែលប ឹះពាល់ហិរញ្ញវតថសុាធារណៈនន្

សាំដណើដោលន្ដោបាយ 

C B  

15.2 ការអន្ុម័្តយុទធសាស្រសតហិរញ្ញវតថ ុ

សាធារណៈ 

C C  

15.3 ការរាយការណ៍លទធែលចុ្ងដរកាយ

នន្ហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ 

B B  

PI-16 ទសសន្វិស័យរយៈដពលម្្យម្កនងុការ

ដរោងច្ាំណាយ (M2) 

D+ C កសហវ.ដរៀបច្ាំ MTFF ន្ងិ MTBF 

ផ លបដងកើន្ភាពររប់រជងុដរជាយ

កនុងការពាករា រកូដស ាកិច្ច ន្ិង

ហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ។ 

16.1 ការបា ន្ស់ាម ន្ច្ាំណាយរយៈដពល

ម្្យម្ 

D C  

16.2 ពិដ្ឋន្ច្ាំណាយរយៈដពលម្្យម្ C C  

16.3 ការបន្សុផីែន្ការយុទធសាស្រសត ដៅន្ងឹ

ថវិការយៈដពលម្្យម្ 

C C  

16.4 សងោតិភាពរវាងរដរាងថវិកានិ្ង   

តួដលខ្បា ន្់សាម ន្ឆ្ន ាំមុ្ន្ 

D C  
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ស្ចូនករ PEFA (PIs) 
ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២១ 

ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២៧ 
អាំណឹះអាំណាង 

PI-17  ាំដណើរការដរៀបច្ាំថវកិា (M2) B+ A MTBF កាំណតព់ិដ្ឋន្ថវកិាច្រន្តនិ្ង

មូ្ល្ន្ ល់រកសួង សាថ ប័ន្។ 

17.1 របតិទនិ្ថវិកា A A  

17.2 ដោលការណ៍ផណនាាំនន្ការដរៀបច្ាំ

ថវិកា 

C A  

17.3 ការបញ្ាូន្រដរាងថវកិាដៅសាថ ប័ន្

ន្ីតិបបញ្ញតត ិ

A A  

PI-18 ការពិន្តិយពិន្ិសចយ័ថវកិាដដ្ឋយសាថ ប័ន្

ន្ីតិបបញ្ញតតិ (M1) 

C+ C+ កនុងករណីពុាំកាំណត់ច្ាំណចុ្ផ ន្

សម្តថកិច្ចរបស់អងោន្ីតិបបញ្ញតតខិាង

ដលើ, ពិន្ទុនឹ្ងពុាំាន្ការផរបរបលួ  

ដែើយ។ 

18.1  វសិាលភាពនន្ការពនិិ្តយពិន្ិសចយ័

ថវិកា 

C C  

18.2 នី្តិវិ្ ពីិនិ្តយពិនិ្សចយ័ថវិកាដដ្ឋយ

សាថ ប័ន្ន្ីតិបបញ្ញតត ិ

C C  

18.3 កាលកាំណត់នន្ការអនុ្ម័្តថវិកា A A  

18.4  វិធាន្ពាកព់័ន្ធការផកតរមូ្វថវិកា

ដដ្ឋយអងោន្តីិរបតិបតត ិ

A A  

PI-19 រ ាបាលច្ាំណូល (M2) C+ B ាន្ផកលម្អការររប់ររងបាំណលុ

ពន្ធដ្ឋរ។ 

19.1 សិទធិអាំណាច្ ន្ងិការទទលួខ្ុសរតូវ

ដលើ វិធាន្ការច្ាំណូល 

A A  

19.2 ការររប់ររងហាន្ិភ័យច្ាំណូល B B  

19.3 សវន្កម្ម ន្ងិការដសុើបអដងកតដលើ

ច្ាំណូល 

D C  

19.4 ការតាម្ដ្ឋន្រតតួពិន្តិយបាំណលុ

ច្ាំណូល 

D* C  
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ស្ចូនករ PEFA (PIs) 
ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២១ 

ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២៧ 
អាំណឹះអាំណាង 

PI-20 កិច្ចបញ្ា ិកាច្ាំណូល (M1) C+ B+ របព័ន្ធ FMIS រតូវបាន្អន្ុវតតដពញ

ដលញជាមួ្យរបព័ន្ធពន្ធដ្ឋរ ន្ងិ

រយ ផ លពដន្លឿន្ការទទួលសាោ ល់ 

ច្ាំណូល។ 

20.1 ព័តា៌ន្នន្ការរបមូ្លច្ាំណូល A A  

20.2 ការបផងវរច្ាំណូលរបមូ្លបាន្ A A  

20.3 ការដែទៀងផ្ទទ តរ់ណន្ីច្ាំណូល C B  

PI-21 ភាពអាច្បា ន់្របាណបាន្នន្ការវភិាជ

្ន្ធាន្កនុងឆ្ន ាំ (M2) 

C+ B របព័ន្ធ FMISដពញដលញន្ងឹជយួ

 ល់ការបូកសរុបសម្តុលយសាច់្

របាក់ ន្ងិ្នាោររបចាាំនថៃ។ 

21.1 ការបកូសរុបសម្តុលយសាច់្របាក ់ C A  

21.2 ការពាករណ៍ន្ិងតាម្ដ្ឋន្ 

សាច់្របាក ់

B B  

21.3 ព័តា៌ន្នន្ពដិ្ឋន្ធានាច្ាំណាយ B B  

21.4 ទាំហាំច្លនាឥណនន្កនងុឆ្ន ាំ C C  

PI-22 បាំណលុកកសទឹះផែនកច្ាំណាយ (M1) D+ D+ បាំណលុកកសទឹះផែនកច្ាំណាយរឺដៅ

មិ្ន្នន្់វឌ្ឍន្ភាព។ 

22.1 សន្និ្ិបាំណលុកកសទឹះ D D  

22.2 ការតាម្ដ្ឋន្រតតួពិន្តិយបាំណលុ 

កកសទឹះ 

C C  

PI-23 ការររប់ររងច្ាំណាយបន្ទុកបុរោលិក 

(M1) 

D+ C+ កនុងកម្មវិ្ផីកទរម្ង ់PFM, អាជាា ្រ

សវន្កម្មជាតរិឺដ្វើសវន្កម្មដលើ

ដបៀវតស ផ លពរងងឹដលើការ

ររប់ររងបុរោលកិ។ 

23.1 សនាធ ន្កម្មរវាងតារាងដបៀវតស ន្ិង

ទិន្នន្័យបុរោលិក 

B B  
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ស្ចូនករ PEFA (PIs) 
ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២១ 

ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២៧ 
អាំណឹះអាំណាង 

23.2 ការររប់ររងការផកសរមួ្លតារាង

ដបៀវតស 

B B  

23.3 របព័ន្ធរតតួពិន្តិយនែទកនងុសរាប់

តារាងដបៀវតស 

B B  

23.4 សវន្កម្មដលើតារាងដបៀវតស ន្ងិការ

ររប់ររងបុរោលកិ 

D C  

PI-24 ការររប់ររងលទធកម្មសាធារណៈ (M2) D+ B មុ្ខ្គរលទធកម្មសាធារណៈអន្ុវតត

ដពញដលញកនងុរបពន័្ធ FMIS, ការ

ដរបើរបាស់ វិ្សីាស្រសតលទធកម្ម 

សាធារណៈតាម្ការរបកតួរបផជងរឺ

អាច្ាន្វឌ្ឍន្ភាពតិច្តួច្។  

24.1 ការតាម្ដ្ឋន្រតតួពិន្តិយកិច្ចលទធកម្ម

សាធារណៈ 

D B  

24.2  វិ្សីាស្រសតលទធកម្មសាធារណៈ D D  

24.3 លទធភាពសាធារណជន្ទទួលបាន្

ព័តា៌ន្លទធកម្មសាធារណៈ 

D B  

24.4 ការររប់ររងយន្តការបណដ ឹងតវា៉ា  A A  

PI-25 របព័ន្ធរតួតពិន្តិយនែទកនងុសរាប់

ច្ាំណាយដរៅបន្ទុកបុរោលិក (M2) 

C B ការផកសរម្ួលអន្រុកតឹយដលខ្ ៨១ 

ន្ិង៨២ ដដ្ឋយកាំណតឱ់្យបាន្

ច្ាស់លាស់ ន្ិងរបសិទធភាពនន្ការ

អន្ុវតតច្ាំណាយថវកិា និ្ងមុ្ខ្គរ

រវាងម្ស្រន្តរីតតួពិន្តិយហិរញ្ញវតថ ុន្ិង

រណដន្យយករសាធារណៈ ដ ើម្បី

ដជៀសវាងការសទួ ន្មុ្ខ្គរ។ ម្ា ង

ដទៀត ការអន្ុវតតរបព័ន្ធ FMIS ដពញ

ដលញនឹ្ងពរងងឹរបសិទធភាព

ររប់ររងថវកិា។ 
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ស្ចូនករ PEFA (PIs) 
ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២១ 

ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២៧ 
អាំណឹះអាំណាង 

25.1 ការផបងផច្កភារកិច្ច C B  

25.2 របសិទធភាពនន្ការររប់ររងធានា

ច្ាំណាយ 

C B  

25.3 អនុ្ដលាម្ភាពនឹ្ងវិធាន្និ្ងនី្តិវិ្ី

ច្ាំណាយ 

C B  

PI-26 សវន្កម្មនែទកនងុ (M1) C+ B+ មុ្ខ្គរសវន្កម្មនែទកនងុដៅតាម្

រកសួង សាថ ប័ន្សរាប់កម្មវិ្  ី

ផកទរម្ង់ការររប់ររងហិរញ្ញវតថ ុ

សាធារណៈ  ាំណាកក់ាលទី៤។ 

របាយការណ៍សវន្កម្មន្ងឹរតូវដរបើ

របាស់ដដ្ឋយថាន ក់ ឹកនាាំដ ើម្បពីរងងឹ

របព័ន្ធរតួតពិន្ិតយនែទកនុង។ 

អរោនាយកដ្ឋា ន្សវន្កម្មនែទកនងុរតូវ

ពិន្ិតយដលើសុខ្ាុលភាពម្ុខ្គរ

សវន្កម្មដៅតាម្រកសួង សាថ ប័ន្ 

ដ ើម្បីែតល់ការោាំរទផែនកសម្តថភាព 

ន្ិងបដច្ចកដទសបផន្ថម្។  

26.1  វសិាលភាពនន្សវន្កម្មនែទកនងុ A A  

26.2 របដភទសវន្កម្ម ន្ងិសតង់ដ្ឋអន្ុវតត B B  

26.3 ការអន្ុវតតសវន្កម្មនែទកនងុ ន្ងិការ

ដរៀបច្ាំរបាយការណ៍សវន្កម្ម 

C B  

26.4 ការដឆលើយតបរបាយការណ៍សវន្កម្ម

នែទកនងុ 

C B  

PI-27 សុរកតឹភាពនន្ទនិ្នន្័យហិរញ្ញវតថុ (M2) C+ B ការដរបើរបាស់របពន័្ធ FMIS ដពញ-

ដលញន្ឹងធានាបាន្ន្ូវសុច្ចរតិភាព

ទិន្នន្័យ, ការទូនត់រណន្ីបដណាត ឹះ-
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ស្ចូនករ PEFA (PIs) 
ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២១ 

ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២៧ 
អាំណឹះអាំណាង 

អាសន្ន ន្ងិការជាំរុញការទូនតបុ់ដរ-

របនន្។ 

27.1 ការដែទៀងផ្ទទ តរ់ណន្ី្នាោរ B B  

27.2 រណន្ីបដណាដ ឹះអាសន្ន D C  

27.3 រណន្ីបុដររបនន្ C B  

27.4 នី្តិវិ្ ីផ លធានាសុរកតឹភាពនន្

ទិន្នន្័យហិរញ្ញវតថ ុ

B A  

PI-28 របាយការណ៍អនុ្វតតថវកិាកនងុឆ្ន ាំ (M2) C+ B ការដរបើរបាស់របពន័្ធ FMIS ដពញ-

ដលញន្ឹងពរងងឹការរតតួពនិិ្តយ 

(Control)ថវិកាផ លនញរបាយ-

ការណ៍តាម្ទរម្ង់របស់ កសហវ. 

ដហើយអាច្ឈាន្ដៅដរបើរបាស់

របព័ន្ធឌ្ជីីថលែងផ រ។ 

28.1  វសិាលភាព និ្ងភាពអាច្ដរបៀប

ដ្ៀបបាន្នន្របាយការណ៍ 

C B  

28.2 កាលកាំណត់នន្របាយការណ៍អន្ុវតត

ថវិកាកនងុឆ្ន ាំ 

B B  

28.3 ភាពរតឹម្រតូវនន្របាយការណ៍អន្ុវតត

ថវិកាកនងុឆ្ន ាំ 

C B  

PI-29 របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថរុបចាាំឆ្ន ាំ (M1) D+ C+ - ភាពររប់រជងុដរជាយនន្របាយ-

ការណ៍ហិរញ្ញវតថនុ្ឹងរតូវបាំដពញ

បផន្ថម្នន្ការអន្ុវតតយុទធសាស្រសតសដ ី

ពីការអន្ុវតតសដង់ដ្ឋរណដន្យយ

សាធារណៈមូ្លដ្ឋា ន្បងោរដៅ 

កម្ពុជា ២០២១-២០៣១។ 

- ច្ាប់សត ីពីរបព័ន្ធហិរញ្ញវតថ ុ



32 

ស្ចូនករ PEFA (PIs) 
ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២១ 

ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២៧ 
អាំណឹះអាំណាង 

សាធារណៈថមីកប៏ាន្រូសបញ្ហា ក់

អាំពីដពលដវលាដែាើជូន្ច្ាប់សតពីី

ការទនូត់ថវកិាដៅអាជាា ្រសវន្-

កម្មកនុងរយៈដពល ៨ផខ្ ។ 

29.1 ភាពដពញដលញនន្របាយការណ៍

ហិរញ្ញវតថុរបចាាំឆ្ន ាំ 

C B  

29.2 ការដែាើរបាយការណ៍ដៅសវន្កម្មនែទ

ដរៅ 

D C  

29.3 សតង់ដ្ឋរណដន្យយ B B  

PI-30 សវន្កម្មនែទដរៅ (M1) NU NU ការែតល់ពនិ្ទុរអឺារស័យដលើជាំហរ

របស់អាជាា ្រសវន្កម្មជាត ិថាដតើឱ្យ

ដ្វើវាយតនម្លឬដទ។  

30.1  វសិាលភាព និ្ងសតង់ដ្ឋសវន្កម្ម NU NU  

30.2 ការដែាើរបាយការណ៍សវន្កម្មដៅ  

សាថ ប័ន្ន្ីតិបបញ្ញតត ិ

NU NU  

30.3 ការតាម្ដ្ឋន្អន្សុាសន្ស៍វន្កម្មនែទ

ដរៅ 

NU NU  

30.4 ឯករាជយភាពនន្សាថ ប័ន្សវន្កម្ម

កាំពូល 

NU NU  

PI-31 ការពិន្តិយពិន្ិសចយ័ដលើរបាយការណ៍

សវន្កម្មដដ្ឋយសាថ ប័ន្ន្តីិបបញ្ញតតិ (M2) 

NA NA ករណី PI-30 មិ្ន្អាច្វាយតនម្ល ូច្

ដន្ឹះ PI-31 ក៏មិ្ន្អាច្ដរបើរបាស់

សរាប់ការវាយតនម្លែងផ រ។  

31.1 កាលកាំណត់នន្ការពិន្ិតយពិន្ិសចយ័

ដលើរបាយការណ៍សវន្កម្ម 

NA NA  

31.2 សវនាការពិន្តិយរបករាំដហើញ 

សវន្កម្ម 

NA NA  

31.3 អន្សុាសន្៍សវន្កម្មែដល់ដដ្ឋយ NA NA  
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ស្ចូនករ PEFA (PIs) 
ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២១ 

ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២៧ 
អាំណឹះអាំណាង 

សាថ ប័ន្ន្ីតិបបញ្ញតត ិ

31.4 តាល ភាពនន្ការពិន្តិយពនិ្ិសច ័យរបស់

សាថ ប័ន្ន្ីតិបបញ្ញតតិដលើរបាយការណ៍

សវន្កម្ម 

NA NA  

 

៥. ការម្គប់ម្គងហានិភ័យ 

28> យុទធសាស្រសត នន្ការផកទរម្ង់របព័ន្ធថវិកាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ បាន្កាំណត់ហាន្ិភ័យសរាប់ការអន្ុវតតយុទធ-

សាស្រសតដន្ឹះឱ្យទទលួបាន្ដជារជ័យ។ កនុងផែនកដន្ឹះ នឹ្ងរតួតពិនិ្តយដែើងវិញដលើច្ាំណចុ្ហានិ្ភ័យផ លបាន្ដ្ឋក់

ដច្ញ និ្ងលទធែលវភិាររបាយការណ៍ ដដ្ឋយដ្ឋក់ដច្ញវធិាន្ការជាកល់ាក់ ដ ើម្បតីអួងោនី្មួ្យៗ ដផ្ទត តការយក

ចិ្តតទុកដ្ឋក។់ ករម្ិតហាន្ិភ័យរតូវបាន្ផបងផច្កជាបីរម្ិត រួម្ាន្ ខ្ពស់, ម្្យម្ ន្ងិនប ផ លផែអកដលើ

លកាខ្ណឌ កាំណត់ច្ាំន្នួ្ ២ រួម្ាន្ សារៈសាំខាន់្នន្ការធានាបាន្ន្វូការសដរម្ច្ដោលដៅរបព័ន្ធថវិកា ផ លរតូវ

អនុ្វតតរបព័ន្ធថវកិាពត័ា៌ន្សមិ្ទធកម្ម ន្ងិរកបខ្ណឌ ដពលដវលាផ លបាន្កាំណត។់ 

តារាងទី 7៖ ការររប់ររងហាន្ិភ័យ 

ល.រ ហានិភ័យ កម្ម្ិត្  វិធានការ 

១ ការពន្ារដពលនន្ការអន្ុវតតសកម្មភាព

ផកទរម្ង់ណាមួ្យន្ឹងប ឹះពាល់ ល់ការ 

ផកទរម្ង់ដែសងដទៀត។ 

ខ្ពស់ ពរងឹងយន្តការរតួតពិន្ិតយតាម្ដ្ឋន្វឌ្ឍន្ភាពនន្ការ   

អន្ុវតតយុទធសាស្រសតរន្លឹឹះន្ីម្ួយៗ ដដ្ឋយរតូវដរៀបច្ាំរបាយ-

ការណ ៍ន្ិងកិច្ចរបជុាំតាម្ដ្ឋន្របចាាំឆាស ន្ិងឆ្ន ាំ ជា

ដទៀងនត់ ដ ើម្បីឱ្យររប់តួអងោអន្ុវតតយុទធសាស្រសតរន្លឹឹះ

ន្ីម្យួៗ បដងកើន្ការចូ្លរួម្ ន្ិងាន្លទធភាពដលើកន្ូវ

បញ្ហា របឈម្នាំងកនុងទិ ាភាពដោលន្ដោបាយ ន្ិង

បដច្ចកដទសជនូ្ថាន ក់ ឹកនាាំ ពិន្ិតយន្ិងសដរម្ច្។ 

២ ការអន្ុវតតថវិកាព័ត៌ាន្សមិ្ទធកម្មដៅឆ្ន ាំ

២០២៥ អាច្ន្ឹងរតូវពន្ារដពលអន្ុវតត 

របសិន្ដបើបុដរលកាខ្ណឌ  (ច្ាប់សត ីពី

របព័ន្ធហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ, អន្ុរកឹតយ

ដលខ្ ៨១, ៨២, MTFF...) ពុាំអាច្បញ្ចប់

កនុងឆ្ន ាំ២០២២ ដន្ឹះ។ 

ខ្ពស់ កាំណត់អាទិភាពជាបុដរលកាខ្ណឌ  ដ ើម្បីអាច្ឱ្យ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលអាច្អន្ុវតតរបព័ន្ធថវិកាសមិ្ទធកម្ម។ 

ការគរអាទិភាពនាំងដន្ឹះ រតូវកាំណត់ ន្ិងដ្ឋក់រកបខ្ណឌ

ដពលដវលាជាក់លាក់កនុងផែន្ការសកម្មភាពឆ្ន ាំ២០២២-

២០២៥។ 
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ល.រ ហានិភ័យ កម្ម្ិត្  វិធានការ 

៣ ការផកទរម្ង់របព័ន្ធថវិកា ន្ិង PFM 

 ាំណាក់កាលទី៣ ន្ិងទី៤ រឺរកសួង  

សាថ ប័ន្ាន្តួនាទីសាំខាន្់ ដ ើម្បីឈាន្ដៅ

សដរម្ច្បដគោ លច្រផ លបាន្ដ្ឋក់ដច្ញ។ 

កនុងន្័យដន្ឹះ, របសិន្ដបើភាពរបនក់

រកឡាោន  នន្ការផកទរម្ង់រន្លឹឹះរបស់រាជ- 

រដ្ឋា ភិបាលពុាំាន្រកបខ្ណឌ រួម្មួ្យដនាឹះ

ដទ ដលបឿន្នន្ការផកទរម្ង់អាច្បន្ទុច្

បគអ ក់ ឬរតូវការដពលដវលាដរច្ើន្។ 

ខ្ពស់ ជាំរុញការដរៀបច្ាំឯកសារច្កាុវិស័យន្ិងយុទធសាស្រសត

សរាប់កម្មវិ្ីផកទរម្ង់បីបូកមួ្យ (PFM, PAR, D&D 

ន្ិង Law & Judiciary)។ 

៤ សាថ ន្ភាពបច្ចុបបន្ន ការដរៀបច្ាំកម្មវិ្ី រឺ

ផែអកដលើរច្នាសម្ព័ន្ធរ ាបាល ដពាលរឺពុាំ

នន្់ឆលុឹះបញ្ហច ាំងន្វូការអន្ុវតតថវិកាកម្មវិ្ី/

សម្ិទធកម្ម។ 

ខ្ពស់ ពរងឹងការដរៀបច្ាំថវិកាដៅររប់រកសួង សាថ ប័ន្រសបតាម្ 

ដោលការណ៍ផណនាាំសត ីពីការដរៀបច្ាំថវិកាសមិ្ទធកម្ម។  

៥ ការកសាងសម្តថភាពរតូវដផ្ទត តដលើទិស-

ដៅនន្ការផកទរម្ង់របព័ន្ធថវិកា ន្ិង

សម្តថភាពពុាំនន្់សាារតដៅន្ឹង

ដលបឿន្នន្កិច្ចការផកទរម្ង់។ 

ខ្ពស់ ការអភិវឌ្ឍសម្តថភាពម្ស្រន្តីបដគោ លដៅតាម្រកសួង    

សាថ ប័ន្ផរបកាល យជាម្ស្រន្តីវិភារថវិកា ន្ិងាន្ច្ាំដណឹះ ឹង

ផែនកដស ាកិច្ច ន្ិងដោលន្ដោបាយសារណៈ ដ ើម្បី

ឈាន្អន្ុវតតការដរៀបច្ាំថវិកាែារភាា ប់ដៅន្ឹងដោល-

ន្ដោបាយ ន្ិងថវិកាព័ត៌ាន្សមិ្ទធកម្ម ។ 

៦ ការបណតុ ឹះវបប្ម៌្សមិ្ទធកម្មដៅររប់

រកសួង សាថ ប័ន្រឺពុាំនន្់រតូវបាន្ែតល់ 

អាទិភាពដៅដែើយ ផ លអាច្ប ឹះពាល់

 ល់ការអន្ុវតតរបព័ន្ធ PB។ 

ម្្យម្ ជាំរុញការដរៀបច្ាំរបាយការណ៍សមិ្ទធកម្មររប់រកសួង 

សាថ ប័ន្ ន្ិងសាកលបងបូកសរុបសមិ្ទធកម្មតាម្កម្មវិ្ី

ករមិ្តរដ្ឋា ភិបាល។ 

៧ ឆន្ទៈដលើការដ្វើវិម្ជឈការហិរញ្ញវតថុដៅតាម្

រកសួង សាថ ប័ន្ដៅាន្ករមិ្ត ន្ិងការ

បដងកើន្តាល ភាពដៅសាធារណជន្ដៅាន្

ករមិ្ត។ 

ម្្យម្ កសហវ. ន្ិងរកសួង សាថ ប័ន្រតូវសហការ ន្ិងជាំរុញដលើ

ការបដងកើតអងោភាពថវិកា ន្ិងដរៀបច្ាំដវទិកាសាធារណៈ 

ន្ិងែសពវែាយឯកសារថវិកាឱ្យកាន្់ផតទលូាំទូលាយ។ 
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ល.រ ហានិភ័យ កម្ម្ិត្  វិធានការ 

៨ ការដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតរបព័ន្ធ FMIS ឱ្យអន្ុវតត

ដៅររប់រកសួង សាថ ប័ន្ រឺជាយន្តការមួ្យ 

ដ ើម្បីធានាបាន្រណដន្យយភាពហិរញ្ញវតថុ 

ប ុផន្តចាាំបាច់្រតូវបន្តរិតររូដលើន្ីតិវិ្ី 

អន្ុវតតការគរ, ការែលិតរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវតថុ ន្ិងការដដ្ឋឹះរសាយដលើបញ្ហា -

របឈម្នន្ការអន្ុវតតថវិកាដៅតាម្

រកសួង សាថ ប័ន្។ 

ខ្ពស់ បដងកើន្កិច្ចសហការជាម្ួយរកសួង សាថ ប័ន្ដលើតរមូ្វ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ, ន្ីតិវិ្ីអន្ុវតតការគរ ន្ិងជាំរុញ

ការដដ្ឋឹះរសាយបញ្ហា របឈម្របស់រកសួង សាថ ប័ន្។ 

៩ ការដ្ឋក់ដច្ញផែន្ការសកម្មភាពផក-

ទរម្ង់ (MAP) របស់រកសួង សាថ ប័ន្ ពុាំ

នន្់ដឆលើយតបតាម្ការដ្ឋា ន្ផកទរម្ង់ 

អាទិភាពដៅដែើយ ផ លចាាំបាច្់ធានា

រកសួង សាថ ប័ន្ចូ្លរួម្អន្ុវតតផែន្ការ

សកម្មភាពតាម្លាំដ្ឋប់លាំដដ្ឋយ 

អាទិភាព។ 

ម្្យម្ អ.រ.ហ. ន្ិងអរោនាយកដ្ឋា ន្បដគោ លនន្ កសហវ. 

កាំណត់ផែន្កសកម្មភាពផកទរម្ង់អាទិភាព ដ ើម្បីជាំរុញ

រកសួង សាថ ប័ន្ដរៀបច្ាំ MAP ន្ិងអន្ុវតតរបចាាំឆ្ន ាំ។ 
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៦. ស្ននិដ្ឋា ន 

29> យុទធសាស្រសត នន្ការផកទរម្ង់របព័ន្ធថវិកាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ បាន្កាំណត់របព័ន្ធថវិកាកម្ពុជា ជារបព័ន្ធ ßថវកិា

ពត័ា៌ន្សម្ទិធកម្ម/ថវកិាសម្ទិធកម្មà  ផ លសម្រសបសរាប់បរិបទរបដទសកម្ពុជា នាំងដពលដវលា និ្ងសម្តថ-

ភាពសាថ ប័ន្។ 

30> យុទធសាស្រសត នន្ការផកទរម្ង់របព័ន្ធថវិកាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ រតូវបាន្ផបងផច្កជាពីរ ាំណាក់កាល៖ 

➢  ាំណាក់កាលទី១ ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២១៖ សដរម្ច្បាន្ជាសារវន្តន្វូការែារភាា ប់ថវកិាដៅនឹ្ងដោលន្ដោ- 

បាយ ន្ិង 

➢  ាំណាក់កាលទី២ ឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥៖ សដរម្ច្បាន្របពន័្ធថវិកាសមិ្ទធកម្មផ លាន្សងោតភិាពដៅនឹ្ង

កម្ម វិ្ីផកទរម្ងក់ារររប់ររងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ  ាំណាកក់ាលទ៣ី និ្ងទី៤។ 

31> ការផកទរម្ងរ់បព័ន្ធថវកិាសដរម្ច្បាន្ន្វូមូ្លដ្ឋា ន្មួ្យ ៏សាំខាន់្ (ការដ្ឋកឱ់្យអនុ្វតតផែន្ការយទុធសាស្រសត  និ្ង

ថវិកាកម្មវិ្ នីាំងរកសួង សាថ ប័ន្ និ្ងរ ាបាលរាជធានី្ ដខ្តត)។ រើឯការអនុ្វតតសកម្មភាពរន្លឹឹះដែសងដទៀតកនងុ 

BSRS ២០១៨-២០២៥ រឺបាន្ន្ិងកាំពុងដលច្ដច្ញជាផែលផ្ទក ជាបដណត ើរៗ។ 

32> សថ ិតកនងុ ាំណាកក់ាលទី១ ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២១ ផ លសដរម្ច្បាន្ជាសារវន្តន្វូការែារភាា ប់ថវិកាដៅនឹ្ងដោល-

ន្ដោបាយ ប ុផន្តាន្កងវឹះខាតសាសភាពរន្លឹឹះៗ រួម្ាន្ ឯកសារ MTFF, ការផកលម្អរុណភាព BSP ន្ិង 

PB ន្ិងការែារភាា ប់ BSP ដៅនឹ្ងដោលន្ដោបាយតាម្វិស័យ និ្ងផែន្ការយទុធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍្ជាតិ។ 

33> ការបញ្ចប់ការគររន្លឹឹះដសសសល់ ឬពន្ារដពលដរៀបច្ាំ ន្ងិអន្ុវតត រួររតូវពិន្ិតយ ន្ិងកាំណត់រកបខ្ណឌ ដពល-

ដវលាជាកល់ាក ់ ដ ើម្បីធានាថាទិសដៅជាយុទធសាស្រសតសដរម្ច្បាន្តាម្ដោលដៅ។ សកម្មភាពផ លបាន្ដរៀបច្ាំ

ដែើងរតូវបាន្សរម្តិសរា ាំង ដដ្ឋយាន្ការកាំណត់ដោលដៅច្ាស់លាស់ ន្ងិរកបខ្ណឌ ដពលដវលា ផ ល

ឈាន្ដៅសដរម្ច្បាន្បដគោ លច្រកាំណត់កនងុ BSRS ឆ្ន ាំ២០២១៨-២០២៥។ ដនឹះបីជាោ ងដន្ឹះកតី របសិន្ដបើ

ាន្សកម្មភាពរន្លឹឹះណាមួ្យរតូវពន្ារដពលអន្ុវតតឱ្យហួសរកបខ្ណឌ ដពលដវលាឆ្ន ាំ២០២៥ ដនាឹះន្ឹងប ឹះពាល់

 ល់សកម្មភាពដែសងដទៀត ផ លអាច្ឈាន្ដៅមិ្ន្សដរម្ច្បាន្បដគោ លច្រផ លបាន្កាំណត់។ 

34> ដ ើម្បីសដរម្ច្បាន្ន្ូវដោលដៅយុទធសាស្រសត ដន្ឹះ, សាសធាតុរន្លឹឹះនន្វ តថវិការតូវពរងងឹការអនុ្វតត៖ 

✓ ការដ្វើផែន្ការករម្តិយទុធសាស្រសត  ផ លជាផែន្ការរយៈដពលម្្យម្ាន្លកាណៈររប់រជងុដរជាយ និ្ង       

សាហរណកម្ម ន្ងិាន្រកបខ្ណឌ ររប់ររងហាន្ិភ័យច្ាស់លាស់ 

✓ ការដរៀបច្ាំថវកិា ន្ងិការអន្មុ្ត័ថវកិារបចាាំឆ្ន ាំ ដដ្ឋយដផ្ទត តដលើកម្មវិ្ ី និ្ងដោលបាំណងកម្មវិ្ ី

✓ ការអន្វុតតន្ងិរតតួពនិ្តិយថវកិា ផ លន្ឹងរតូវពដន្លឿន្ន្ងិដ្វើទាំដន្ើបកម្មតាម្រយៈការកាត់បន្ថយនី្តិវិ្កីារគរ 

និ្ង ដរបើរបាស់របព័ន្ធ FMIS 

✓ ការរតតួពនិ្តិយតាម្ដ្ឋន្ ន្ងិវាយតនម្ល ដដ្ឋយផែអកដលើរកបខ្ណឌ ជាសារវន្តសរាប់ដរៀបច្ាំរបាយការណ៍នន្់

ដពលដវលា រតឹម្រតូវ និ្ងររប់រជុងដរជាយ ដហើយជាបដណត ើរឈាន្ដៅរករបព័ន្ធរតួតពនិិ្តយតាម្ដ្ឋន្ និ្ង  

វាយតនម្ល ផ លាន្មុ្ខ្គរដពញដលញ។ 



37 

35> ការវាយតនម្ល PEFA នាំងថាន កជ់ាតិ បាន្ែតលជ់ាលទធែលដោល/បនាទ ត់មូ្លដ្ឋា ន្ (Baseline) អាំពសីាថ ន្ភាពនន្

របព័ន្ធររប់ររងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈដៅកម្ពុជា ដ ើម្បីែតល់ជាធាតុចូ្លសរាប់ដរៀបច្ាំរកបខ្ណឌ ផែន្ការសកម្ម-

ភាព តាម្រយៈការកាំណតក់ារដ្ឋា ន្អាទភិាព ដ ើម្បីដដ្ឋឹះរសាយជា ាំណាកក់ាលៗ ដ ើម្បឈីាន្ដៅសដរម្ច្ឱ្យបាន្

ច្កាុវិស័យ និ្ងដបសកកម្មនន្កម្មវិ្ីផកទរម្ងក់ារររប់ររងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ ន្ងិដោលការណ៍ច្ាំន្ួន្ ០៣   

រួម្ាន្ បូរណភាពនន្ការដោរពវិន័្យថវិកា, របសិទធភាពនន្ថវិកា នាំងកនងុផែនកវភិាជន៍្ នាំងកនុងផែនករបតិបតតិការ, 

ន្ិងស័កតិសិទធភាពនន្ការែតល់ដសវាសាធារណៈ។ 

36> ជារួម្, ដ ើម្បជីាំរុញច្លន្ការ នន្ការផកទរម្ង់ការដ្ឋា ន្នី្មួ្យៗ នាំងអងោនាយកដ្ឋា ន្ទទលួបន្ទុក ( ឹកនាាំ និ្ង
សរម្បសរមួ្ល) និ្ងអរោនាយកដ្ឋា ន្/អងោភាពពាកព់័ន្ធ របបីអនុ្វតតវិធាន្ការបផន្ថម្  ូច្តដៅ៖ 

➢ បន្តពរងងឹយន្តការអនុ្វតត និ្ងបុដរសកម្មបាំដពញតនួាទភីារកចិ្ចកនុងសាម រតទីទលួខុ្សរតូវ។ 

➢ បន្តពរងងឹយន្តការសរម្បសរមួ្ល តាម្ដ្ឋន្ ន្ងិរាយការណ៍ តាម្យន្តការផ លបាន្កាំណត់កនងុយទុធសាស្រសត  

ន្ិងផែន្ការសកម្មភាព។ 

➢ បន្តពរងងឹយន្តការសរម្បសរមួ្ល ចូ្លរួម្ និ្ងែដល់ព័តា៌ន្ដលើការដ្ឋា ន្ផកទរម្ង់ដែសងៗដទៀតផ លរបនក ់

រកឡាោន ន្ឹងការគរផកទរម្ងហ់ិរញ្ញវតថសុាធារណៈ (ដៅដរៅអាណតតិកិច្ច ឬផ ន្សម្តថកិច្ចនន្ កសហវ.)  

តាម្រយៈការទទលួបាន្ន្ូវព័តា៌ន្ពាក់ពន័្ធ, វឌ្ឍន្ភាព ន្ងិន្ិនាន ការនន្ការអន្ុវតត។ 
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ឧបស្ម្ព័នធទី១៖ កែនការស្កម្ាភាពឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ 

តាម្សាថ ប័នទទលួបនទុក  
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អគានយកដ្ឋា នសោលនសោបាយ 

 អរោនាយកដ្ឋា ន្ដោលន្ដោបាយដរៀបច្ាំ ន្ងិដ្ឋក់ដច្ញសកម្មភាពសរុបច្ាំន្ួន្ ៥ រួម្ាន្៖ 

1.1.1 ពិន្ិតយតាម្ដ្ឋន្ករម្ិតលដម្អៀងលទធែលពាករណ៍ា រកូដស ាកិច្ច (ឆ្ន ាំ N-1)  

1.1.2 ពិន្ិតយតាម្ដ្ឋន្ករម្ិតលដម្អៀងរកបខ្ណឌ ហិរញ្ញវតថុសាធារណៈរយៈដពលម្្យម្ (សាកលបង) 

1.1.3 ពរងកីវសិាលភាពដរៀបច្ាំសថ ិតនិាំងវសិាលភាពទិន្នន័្យ និ្ងវសិាលភាពសាថ ប័ន្ 

1.2.1 ដរៀបច្ាំរកបខ្ណឌ ហិរញ្ញវតថសុាធារណៈរយៈដពលម្្យម្ (MTFF) 

1.2.3 តាម្ដ្ឋន្ និ្ងវាយតនម្លការអនុ្វតតច្ាំណាយសាធារណៈដៅករមិ្តវិស័យ្ាំនាំង ៤ (ឆ្ន ាំ N-1) ដ ើម្បីជាមូ្លដ្ឋា ន្

កនុងការកាំណត់ពិតាន្ច្ាំណាយសរាប់ ៣ឆ្ន ាំខាងមុ្ខ្ (N+3)។ 
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អគានយកដ្ឋា នថវិកា 

អរោនាយកដ្ឋា ន្ថវកិាដរៀបច្ាំ ន្ងិដ្ឋក់ដច្ញសកម្មភាពសរុបច្ាំន្ួន្ ២៧ រួម្ាន្៖ 

1.2.2 ដរៀបច្ាំរកបខ្ណឌ ថវិការយៈដពលម្្យម្ (MTBF) 

1.3.1 បន្ថយរាល តរវាងពិតាន្ច្ាំណាយដោលផ លកាំណតក់នុងសារាច្រសត ីពកីារដរៀបច្ាំផែន្ការយទុធសាស្រសតថវកិា និ្ង

លទធែលកញ្ចប់ថវកិារបចាាំឆ្ន ាំ 

1.3.2 ដរៀបច្ាំ និ្ងពរងកីវសិាលភាពនន្ការែតលព់ិដ្ឋន្ច្ាំណាយដោលផែនកច្ាំណាយវិនិ្ដោរសាធារណៈហិរញ្ញបបនន្

ដដ្ឋយថវកិាថាន ក់ជាតិ (រដរាងវិនិ្ដោរផ្ទទ ល់) ដៅកនងុសារាច្រផណនាាំសតពីីការដរៀបច្ាំផែន្ការយទុធសាស្រសតថវកិា 

(បផន្ថម្ពីដលើរកសួងអាទភិាពច្ាំន្ួន្៩) 

1.3.3 ផណនាាំឱ្យរកសួងសាថ ប័ន្អាទិភាពដរៀបច្ាំបញ្ចូលរដរាងច្ាំណាយវិនិ្ដោរសាធារណៈហិរញ្ញបបនន្ដដ្ឋយថវិកា

ថាន ក ់ជាតិ (រដរាងវិនិ្ដោរផ្ទទ ល់) ដៅកនងុផែន្ការយទុធសាស្រសតថវិកា ដៅតាម្កម្ម វិ្ ីនិ្ងអនុ្កម្ម វិ្  ីផែអកតាម្

ពិដ្ឋន្ច្ាំណាយដោលផ លរតវូបាន្ែតលជ់ូន្ 

2.1.1 ដ្វើសាហរណកម្មច្ាំណាយច្រន្ត និ្ងវិនិ្ដោរសាធារណៈហិរញ្ញបបនន្ដដ្ឋយថវិកាថាន កជ់ាត ិ កនងុកម្មវិ្ីផែអក

ដលើពិតាន្ច្ាំណាយដោល 

2.1.2 អនុ្វតតសាកលបងថវកិាព័តា៌ន្សមិ្ទធកម្មដៅរកសួង សាថ ប័ន្ 

2.1.4 ដសច្កតីផណនាាំសត ីពីដោលការណ៍នន្ការដរៀបច្ាំនិ្ងការច្រចារថវកិាពត័ា៌ន្សមិ្ទធកម្មសរាប់រកុម្ការគរថវិកា

នន្ កសហវ.ដ្វើការច្រចារថវកិាជាមួ្យរកសួង សាថ ប័ន្ 

2.1.6 ដរៀបច្ាំដសច្កតរីពាងច្ាប់ហិរញ្ញវតថុរបចាាំឆ្ន ាំតាម្ច្ាំណាត់ថាន ក់កម្មវិ្ ី  

2.1.7 ដរៀបច្ាំដសច្កតរីពាងច្ាប់ហិរញ្ញវតថុរបចាាំឆ្ន ាំតាម្ច្ាំណាត់ថាន ក់ដស ាកិច្ចបាំរពួញ 

2.1.8 ដរៀបច្ាំលិខ្ិតបទដ្ឋា ន្ ន្ិងទរម្ង់អាំពីកិច្ចរពម្ដរពៀងដលើលទធែលកនុងឆ្ន ាំ ន្ងិដលើលទធែលចុ្ងដរកាយ រវាងរកសួង

ដស ាកិច្ចន្ិងហិរញ្ញវតថុជាម្យួន្ឹងរកសួង សាថ ប័ន្ 

2.1.9 ដ្ឋកឱ់្យអន្ុវតតកិច្ចរពម្ដរពៀងសមិ្ទធកម្មរវាង កសហវ. ន្ិងរកសួង សាថ ប័ន្ 

2.1.10 បូកសរុប ន្ិងច្ងរកងព័តា៌ន្សមិ្ទធកម្មរបស់រកសួង សាថ ប័ន្ 

2.1.11 ដរៀបច្ាំដសច្កតីរពាងច្ាប់ហិរញ្ញវតថុរបចាាំឆ្ន ាំដដ្ឋយាន្ភាា ប់ព័តា៌ន្សមិ្ទធកម្ម 

3.1.1  ដរៀបច្ាំអន្ុរកឹតយដលខ្ ៨១ អន្រក.បក (ថមី) 

3.1.4  ដរៀបច្ាំដសច្កតីរពាងដោលការណ៍ផណនាាំសត ីពអីនុ្វតតថវិកាសមិ្ទធកម្ម និ្ងរតតួពិនិ្តយថវិកា 

3.1.5 ដរៀបច្ាំយន្តការររប់ររងការអនុ្វតតថវិកា ផ លរបមូ្លែតុាំន្វូមុ្ខ្គររតួតពិនិ្តយហិរញ្ញវតថុ កិច្ចលទធកម្ម និ្ងច្ាំណូល

មិ្ន្ផម្ន្សារដពើពន្ធ ដដ្ឋយដ្ឋក់ឱ្យដៅអម្រកសួង សាថ ប័ន្ 

3.1.6 អនុ្វតតសាកលបងយន្តការររប់ររងការអនុ្វតតថវកិា ផ លរបមូ្លែតុាំន្វូមុ្ខ្គររតតួពិនិ្តយហិរញ្ញវតថ ុកិច្ចលទធកម្ម 

ន្ិងច្ាំណូលមិ្ន្ផម្ន្សារដពើពន្ធ ដដ្ឋយដ្ឋកឱ់្យដៅអម្រកសួង សាថ ប័ន្ 

3.1.7 ដរៀបច្ាំបណតុ ឹះបណាត លសត ីពកីារអនុ្វតតថវកិាតាម្ដោលការណ៍ផណនាាំសត ីពកីារអនុ្វតតថវកិាសមិ្ទធកម្ម និ្ងរតួត

ពិន្ិតយថវិកា និ្ងការបណតុ ឹះបណាត លដែសងៗដទៀតជនូ្អភិបាលថវិកា និ្ងអនកពាកព់័ន្ធ  
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3.2.1 ដរៀបច្ាំរបកាសសត ីពកីារដ្ឋក់ឱ្យរអនុ្វតតផែន្ការរបតិបតតិថវកិារបស់រកសួង សាថ ប័ន្ 

4.1.1 ដរៀបច្ាំរបកាសសត ីពកីារដ្ឋក់ឱ្យអនុ្វតតដោលការណ៍ផណនាាំសតពីីការតាម្ដ្ឋន្ និ្ងវាយតនម្លថវិកាសមិ្ទធកម្ម 

4.1.2 បណតុ ឹះបណាត លអាំពីដោលការណ៍ផណនាាំសត ីពកីារតាម្ដ្ឋន្ និ្ងវាយតនម្លថវកិាសមិ្ទធកម្ម 

4.1.3 តាម្ដ្ឋន្លទធែលនន្ការអន្ុវតតកិច្ចរពម្ដរពៀងសមិ្ទធកម្មរវាង កសហវ. ន្ងិរកសួង សាថ ប័ន្ 

4.1.4 ដរៀបច្ាំរកបខ្ណឌ  ន្ងិយន្តការវាយតនម្លសមិ្ទធកម្ម ន្ិងដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតសាកលបង 

5.1.1 ដរៀបច្ាំច្ាប់សត ីពីរបព័ន្ធហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ (ថមី) 

5.3.1 ដរៀបច្ាំវរោបណដុ ឹះបណាដ លសតពីីដោលការណ៍ផណនាាំសតពីីការដរៀបច្ាំថវិកាសមិ្ទធកម្ម 

5.3.2 ដរៀបច្ាំវរោបណដុ ឹះបណាដ លសតពីីដោលការណ៍ និ្ងន្តីិ វិ្ ចី្ាំណាយថវិកាសមិ្ទធកម្ម  

5.3.3 ដរៀបច្ាំបណដុ ឹះបណាដ លជាំនាញ វភិារ និ្ងដរៀបច្ាំថវិកា 

5.3.4 ដរៀបច្ាំវរោបណដុ ឹះបណាដ លសតពីីផែន្ការរបតិបតតិថវកិាជនូ្រកសួង សាថ ប័ន្។ 

  



42 

អគានយកដ្ឋា នលទធកម្ាសាធារណៈ 

អរោនាយកដ្ឋា ន្លទធកម្មសាធារណៈដរៀបច្ាំ ន្ិងដ្ឋក់ដច្ញសកម្មភាពសរុបច្ាំន្ួន្ ៣ រួម្ាន្៖ 

2.1.3 ភាា ប់រដរាងផែន្ការលទធកម្មជាមួ្យនឹ្ងសាំដណើថវកិារបចាាំឆ្ន ាំ 

3.1.8 ជាំរុញការអន្ុម័្តផែន្ការលទធកម្មរបចាាំឆ្ន ាំ  

3.1.9 ដរៀបច្ាំរបកាសសត ីពកីារបដងកើន្សិទធិសដរម្ច្ ន្ិងការទទួលខ្សុរតូវដលើកិច្ចលទធកម្ម។ 
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អគានយកដ្ឋា នរត្នោរជាត្ិ 

អរោនាយកដ្ឋា ន្រតនាោរជាតិដរៀបច្ាំ ន្ិងដ្ឋក់ដច្ញសកម្មភាពសរុបច្ាំន្ួន្ ៩ រួម្ាន្៖ 

2.1.5 ភាា ប់ផែន្ការរជាដទយយបុដររបនន្ជាមួ្យនឹ្ងសាំដណើថវិការបចាាំឆ្ន ាំ 

3.1.2 ដរៀបច្ាំអន្ុរកឹតយដលខ្ ៨២ អន្រក.បក (ថមី) 

3.1.3 ដរៀបច្ាំលិខ្ិតបទដ្ឋា ន្រតយិុតតោាំរទការអន្ុវតតអន្ុរកឹតយដលខ្ ៨២ (ថមី) 

3.2.2 ពរងកីវសិាលភាពនន្ការដរបើរបាស់របព័ន្ធទនូត់ EFT របស់្នាោរដអសីុលីដ្ឋ ជាមួ្យរបព័ន្ធ FMIS   

4.3.1 ដរៀបច្ាំដោលការណ៍រណដន្យយ និ្ងនី្តិវិ្រីណដន្យយ សរាប់អនុ្វតត ពាកព់័ន្ធនឹ្ងការទទួលសាោ ល់រណន្ី

រតូវទទលួ 

4.3.2 ផកសរមួ្លនី្តិវិ្ ីការគរ និ្ងកាំណតត់ដួលខ្រណនី្រតូវទទលួ ដ ើម្បីរសបតាម្សតង់ដ្ឋរណដន្យយ 

4.3.3 ដរៀបច្ាំដោលការណ៍រណដន្យយ និ្ងនី្តិវិ្រីណដន្យយ សរាប់អនុ្វតត ពាកព់័ន្ធនឹ្ងការទទួលសាោ ល់រណន្ី

រតូវសង 

4.3.4 ផកសរមួ្លនី្តិវិ្ ីការគរ និ្ងកាំណតត់ដួលខ្រណនី្រតូវសង ដ ើម្បីរសបតាម្សតង់ដ្ឋរណដន្យយ 

4.3.5 ដរៀបច្ាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ដដ្ឋយាន្ធាតុរណន្ីរតូវទទលួ ន្ិងរណន្ីរតូវសង រសបតាម្សតង់ដ្ឋ

រណដន្យយ ម្ូលដ្ឋា ន្សាច់្របាក់ផកសរម្ួល (Modified Cash)។ 
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អោា ធិការដ្ឋា ន 

អោោ ្ិការដ្ឋា ន្ដរៀបច្ាំ ន្ងិដ្ឋកដ់ច្ញសកម្មភាពសរុបច្ាំន្ួន្ ៥ រួម្ាន្៖ 

3.3.1 ដរៀបច្ាំរកបខ្ណឌ និ្ងវិធាន្នន្របព័ន្ធសវន្កម្មនែទកនុងន្ងិអ្កិារកិច្ចកនងុរកបខ្ណឌ រាជរដ្ឋា ភិបាលនាំងមូ្ល 

3.3.2 ដរៀបច្ាំអនុ្រកឹតយសត ីពីវិធាន្ និ្ងនី្តិវិ្ ីអ្ិការកិច្ចហិរញ្ញវតថ ុ

3.3.3 ដរៀបច្ាំសតង់ដ្ឋអ្កិារកិច្ចហិរញ្ញវតថុ 

3.3.4 ដរៀបច្ាំនិ្តិវិ្ ីអ្កិារកិច្ចហិរញ្ញវតថុដលើសមិ្ទធកម្ម 

3.3.5 ពរងងឹសម្តថភាពម្ស្រន្តីអោោ ្កិារដ្ឋា ន្។ 
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និយ័ត្ករគណសនយយនងិស្វនកម្ា 

ន្ិយ័តកររណដន្យយន្ិងសវន្កម្មដរៀបច្ាំ ន្ងិដ្ឋក់ដច្ញសកម្មភាពសរុបច្ាំន្ួន្ ៨ រួម្ាន្៖ 

4.2.1 ដរៀបច្ាំយទុធសាស្រសតសត ីពកីារអនុ្វតតសតងដ់្ឋរណដន្យយសាធារណៈមូ្លដ្ឋា ន្បងោរដៅកម្ពុជា ២០២១-២០៣១ 

4.2.2 អភិវឌ្ឍសតង់ដ្ឋរណដន្យយសាធារណៈកម្ពុជា ដដ្ឋយផែអកដលើមូ្លដ្ឋា ន្នន្ដសច្កតរីពាងសតង់ដ្ឋដលខ្ ៧០ 

(ច្ាំណូលអន្ុវតតកាតពវកិច្ច; សម្មូ្លន្ឹងសតង់ដ្ឋ IFRS 15), ដសច្កតីរពាងសតងដ់្ឋដលខ្ ៧១ (ច្ាំណូលមិ្ន្អន្ុ

វតតកាតពវកិច្ច) ន្ិងដសច្កតីរពាងសតង់ដ្ឋដលខ្៧២ (ច្ាំណាយនន្ការដែទរ) 

4.2.3 អភិវឌ្ឍដលើទរម្ង់ន្ងិាតិកាផ លបាន្ផកសរម្ួលនន្របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ ុអន្ុដលាម្តាម្រណដន្យយមូ្ល

ដ្ឋា ន្សាច់្របាក់ផកសរម្ួល 

4.2.4 ពិនិ្តយនិ្ងផកលម្អជាជាំហាន្ៗន្វូការដ្ឋក់បគា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ ុ ដៅដពលាតិកានិ្ងវសិាលភាពនន្

របាយ-ការណ៍ហិរញ្ញវតថកុាន្់ផត្ាំជាងមុ្ន្ 

4.2.5 កាំណត់ និ្ងពរគងការដ្វើវិដសា្ន្កម្មច្ាប់ ន្ងិបទបបញ្ញតតិចាាំបាច់្ដ ើម្បីអន្ុវតតរណដន្យយមូ្លដ្ឋា ន្សាច់្របាក់  

ផកសរម្ួល ន្ិងសតង់ដ្ឋ IPSAS 

4.2.6 ដរៀបច្ាំរបកាសផ លតរម្ូវឱ្យាន្ការលាតរតដ្ឋងកាំណត់សាោ ល់ ន្ងិការទទួលសាោ ល់រណន្ីរតូវទទលួ ន្ិង

រណន្ីរតូវសងនន្របតិបតតកិារអន្ុវតតកាតពវកិច្ចដៅកនងុរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ ុ

4.2.7 ពិន្ិតយ ន្ងិផកលម្អបទបបញ្ញតតិ ន្ិងដរៀបច្ាំបទបបញ្ញតតិបផន្ថម្ជាជាំហាន្ៗ ដ ើម្បីោាំរទ លក់ារដកើន្ដែើងន្ូវាតកិា 

និ្ងវសិាលភាពនន្របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ ុ

4.2.8 ដសន ើសុាំម្តិដោបលព់ីអាជាា ្រសវន្កម្មជាត ិ ដលើដសច្កតរីពាងដោលន្ដោបាយរណដន្យយ, ទរម្ង់ ន្ងិាតកិា

ផ លបាន្ផកសរម្ួលនន្របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ។ុ 
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អគានយកដ្ឋា នស្វនកម្ាម្ែទកនុង 

អរោនាយកដ្ឋា ន្សវន្កម្មនែទកនងុដរៀបច្ាំ ន្ងិដ្ឋក់ដច្ញសកម្មភាពសរុបច្ាំន្ួន្ ៣ រួម្ាន្៖ 

5.1.3 តាម្ដ្ឋន្ ន្ិងវាយតនម្លការដ្វើសវន្កម្ម/សវន្កម្មសមិ្ទធកម្មរបស់អងោភាពសវន្កម្មនែទកនងុនន្រកសួង-សាថ ប័ន្ 

5.1.4 ពរងងឹសម្តថភាពសវន្ករនែទកនងុសរាប់អន្ុវតតសវន្ករនែទកនងុសរាប់អន្ុវតតសវន្កម្មសមិ្ទធកម្ម 

5.2.6 បដងកើន្ការយល់ ឹង និ្ងការដរបើរបាស់រន្លងសវន្កម្ម (Audit log) ដៅកនុងរបព័ន្ធ FMIS សរាប់មុ្ខ្គរ 

សវន្កម្ម។ 
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ម្កុម្ការងារម្គប់ម្គងគសម្ម្មងម្បព័នធបសចចកវទិាព័ត្៌ម្មនស្ម្ម្មបក់ារម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

រកុម្ការគរររប់ររងរដរាងរបព័ន្ធបដច្ចកវិទាពត័ា៌ន្សរាប់ការររប់ររងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ (FMWG) 

ដរៀបច្ាំ ន្ិងដ្ឋក់ដច្ញសកម្មភាពសរុបច្ាំន្ួន្ ៧ រួម្ាន្៖ 

5.2.1 ពរងកីការដ្ឋក់ច្ាំណាតថ់ាន ក់ថវកិានាំង ៧ដៅកនុងរបព័ន្ធ FMIS 

5.2.2 ដ្ឋក់បញ្ចូលមុ្ខ្គរដរៀបច្ាំផែន្ការថវិកាកនុងរបព័ន្ធ FMIS ន្ងិ ដ្ឋក់ ឱ្យអន្ុវតតដៅតាម្រកសួង-សាថ ប័ន្  

អងោភាពថវកិាអាណាប័កដែទរសិទធិ និ្ង ម្ន្ទីរដស ាកិច្ចនិ្ងហរិញ្ញវតថុ 

5.2.3 ដ្ឋក់បញ្ចូលមុ្ខ្គរលទធកម្មដពញដលញកនុងរបព័ន្ធ FMIS ន្ងិដ្ឋកឱ់្យអន្ុវតតដៅតាម្រកសួង-សាថ ប័ន្ ន្ងិម្ន្ទីរ

ដស ាកិច្ចន្ិងហិរញ្ញវតថ ុ

5.2.4 ដ្ឋក់បញ្ចូលមុ្ខ្គរររប់ររងរទពយសម្បតតិរ ាកនងុរបពន័្ធ FMIS ន្ិងដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតដៅតាម្រកសួង-សាថ ប័ន្ 

5.2.5 ដ្ឋក់បញ្ចូលមុ្ខ្គរររប់ររងរទពយសម្បតតិរ ាកនងុរបពន័្ធ FMIS ន្ិងដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតដៅតាម្រកសួង-សាថ ប័ន្ 

5.2.7 អន្ុវតតជាបដណត ើរៗន្ូវមុ្ខ្សញ្ហញ នន្ការដ្វើសវ ័យរបវតតកិម្ម 

5.2.8   ដ្ឋកឱ់្យ ាំដណើរការរបព័ន្ធ FMIS នន្ មុ្ខ្គរសនូលដៅការដ្ឋា ន្បផន្ថម្ថមី។  
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 វិទាសាថ នសស្ដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

 វិទាសាថ ន្ដស ាកិច្ចនិ្ងហិរញ្ញវតថុដ្ឋក់ដច្ញសកម្មភាពសរុបច្ាំន្ួន្ ៤ រួម្ាន្៖ 

5.3.5 ែតល់ការបណតុ ឹះបណាត លដលើដោលការណ៍និ្ងនី្តិវិ្ ីច្ាំណាយថវិកាសមិ្ទធកម្ម 

5.3.6 ដលើកកម្ពស់ជាំនាញផែនកវិភារថវិកានិ្ងអនកររប់ររងថវិកាដៅកនងុការររប់ររងថវកិាសមិ្ទធកម្ម 

5.3.7 បដងកើន្កិច្ចសហការជាមួ្យររប់អរោនាយកដ្ឋា ន្ កសហវ. ដលើការអន្ុវតតការបណតុ ឹះបណាត លជាំនាញ 

បដច្ចកដទសរយៈដពលម្្យម្ករមិ្តវិញ្ហញ បន្បរត (Certificate Program) 

5.3.8 អនុ្វតតការបណតុ ឹះបណាត លជាំនាញបដច្ចកដទសរយៈដពលម្្យម្ករមិ្តវញិ្ហញ បន្បរតជនូ្ម្ស្រន្តរីាជការរកសួង  

សាថ ប័ន្ ទទលួបន្ទុកហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ។  
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អាជាា ធរស្វនកម្ាជាត្ ិ

អាជាា ្រសវន្កម្មជាតបិាន្ដរៀបច្ាំ ន្ិងដ្ឋក់ដច្ញសកម្មភាពច្ាំន្ួន្ ១ រួម្ាន្៖ 

5.1.2 ដ្វើសវន្កម្មសមិ្ទធកម្មនែទដរៅ។ 
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ឧបស្ម្ព័នធទ២ី៖ បចចុបបននភាពកែនការស្កម្ាភាពឆ្ន ាំ២០២២-២០២៣ 

ស្ម្ម្មប់អនុវត្តយុទធសាស្រស្តម្នការកកទម្ម្ង់ម្បព័នធថ វិកា                

ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥  
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កែនការស្កម្ាភាពស្ម្ម្មប់អនុវត្តយុទធសាស្រស្តម្នការកកទម្ម្ង់ម្បព័នធថវិកាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ 

ស្ម្ម្មប់អនុវត្តឆ្ន ាំ២០២២-២០២៣ 

ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២២ ឆ្ន ាំ ២០២៣ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

I ការសរៀបចាំកែនការកម្ម្ិត្យុទធសាស្រស្ត (សតត ត្សលើការសរៀបចាំម្កបែណឌ ម្ម៉ា ម្កូសស្ដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ម្កបែណឌ ថវិការយៈសពលម្ធយម្ និងកែនការយុទធសាស្រស្តថវិកា) 

1.1 ផកលម្អរណុភាពន្ងិភាពដជឿទកុច្តិតបាន្នន្ការពាករា រកូ

ដស ាកចិ្ច ដដ្ឋយបា ន្ស់ាម ន្ច្ាំណូលន្ងិច្ាំណាយពហឆុ្ន ាំ 

អ.រ.ប % ករម្តិលដម្អៀងនន្ការពាករដ្ៀបន្ងឹ

លទធែលអន្វុតត  

      +/-5%       +/-5% 

1.1.1 ពិន្ិតយតាម្ដ្ឋន្ករមិ្តលដម្អៀងលទធែលពាករណ៍ ា រកូដស ា

កិច្ច (ឆ្ន ាំ N-1)  

អ.រ.ប របាយការណ៍រតួតពិន្ិតយតាម្ដ្ឋន្រតូវបាន្

ដរៀបច្ាំជារបចាាំឆ្ន ាំ 

      របាយការណ៍រតួត

ពិន្ិតយតាម្ដ្ឋន្ 

      របាយការណ៍រតួត

ពិន្ិតយតាម្ដ្ឋន្ 

1.1.2 ពិន្ិតយតាម្ដ្ឋន្ករមិ្តលដម្អៀងរកបខ្ណឌ ហិរញ្ញវតថុសាធារណៈរ

យៈដពលម្្យម្ (សាកលបង) 

អ.រ.ប របាយការណ៍តាម្ដ្ឋន្ករមិ្តលដម្អៀងនន្

ការពាករច្ាំណូលរតូវបាន្ដរៀបច្ាំ ជារបចាាំ

ឆ្ន ាំ 

      របាយការណ៍រតួត

ពិន្ិតយតាម្ដ្ឋន្រតូវ

បាន្ដរៀបច្ាំ 

      របាយការណ៍រតូវ

បាន្ដរៀបច្ាំ 

1.1.3 ពរងីកវិសាលភាពដរៀបច្ាំសថ ិតិនាំងវិសាលភាពទិន្នន័្យ និ្ង

 វិសាលភាពសាថ ប័ន្ 

អ.រ.ប ច្ាំន្ួន្តារាងសថ ិតិហិរញ្ញវតថុរដ្ឋា ភិបាលរតូវ

ពរងីករបចាាំឆ្ន ាំ 

      តារាងសថ ិតិច្ាំន្ួន្ ១ 

(តារាងសថ ិតិ 

Integrated 

statement of 

flows for BCG) 

រតូវបាន្សិកា

ពរងីកវិសាលភាព

ដរៀបច្ាំ 

    តារាងសថ ិតិច្ាំន្ួន្ ១ 

(តារាងសថ ិតិ  

statement of 

sources and use 

of cash  for 

BCG) រតូវបាន្

សិកាពរងីកវិសាល

ភាពដរៀបច្ាំ 

  

1.2 ដ វ្ើសាថ បន័្យីកម្មរកបខ្ណឌ ហរិញ្ញវតថុសាធារណៈរយៈដពល

ម្្យម្ (MTFF) ន្ងិរកបខ្ណឌ ថវកិារយៈដពលម្្យម្ (MTBF) 

អ.រ.ប ឯកសារ MTFF រតវូបាន្ការដ្ឋកឆ់លងដៅ

កនុងកចិ្ចរបជុាំដពញអងោរណៈរ ាម្ស្រន្ត ីន្ងិ

អន្វុតតជារបចាាំ 

ឯកសារ MTFF 

រតវូបាន្អន្មុ្ត័

ដដ្ឋយអងោរណៈរ ា

ម្ស្រន្ត ី

      ឯកសារ MTFF 

រតវូបាន្អន្មុ្ត័

ដដ្ឋយអងោរណៈ  

រ ាម្ស្រន្ត ី

      

    អ.ថ ឯកសារ MTBF កាំណតព់តិាន្ច្ាំណាយ

ដោលតាម្វសិ័យ តាម្រកសងួ សាថ បន័្

សដរម្ច្ដដ្ឋយនាយករ ាម្ស្រន្ត ី

  ឯកសារ MTBF 

រតវូបាន្សដរម្ច្

ដដ្ឋយ នាយករ ា  -

ម្ស្រន្ត ី

      ឯកសារ MTBF 

រតវូបាន្សដរម្ច្

ដដ្ឋយ នាយករ ា - 

ម្ស្រន្ត ី

    

1.2.1 ដរៀបច្ាំរកបខ្ណឌ ហិរញ្ញវតថុសាធារណៈរយៈដពលម្្យម្ 

(MTFF) 

អ.រ.ប ការដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតឯកសារ MTFF ាន្ដសច្កតីរពាង

ឯកសារ MTFF 

      ឯកសារ MTFFរតូវ 

បាន្ដរៀបច្ាំន្ិងដ្ឋក់

ឱ្យអន្ុវតត 

ឯកសារ MTFFរតូវ

បាន្ែសពវែាយដលើ

    



52 

ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២២ ឆ្ន ាំ ២០២៣ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

ដរហទាំព័ររបស់    

កសហវ. 

1.2.2 ដរៀបច្ាំរកបខ្ណឌ ថវិការយៈដពលម្្យម្ (MTBF) អ.ថ ឯកសារ MTBF (៣ឆ្ន ាំរំកិល) រតូវបាន្

ដរៀបច្ាំន្ិងដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតត 

  ឯកសារ MTBF 

(៣ឆ្ន ាំរំកិល)រតូវ

បាន្ដរៀបច្ាំន្ិងដ្ឋក់

ឱ្យអន្ុវតត 

      ឯកសារ MTBF 

(៣ឆ្ន ាំរំកិល)រតូវ

បាន្ដរៀបច្ាំន្ិងដ្ឋក់

ឱ្យអន្ុវតត 

    

1.2.3 តាម្ដ្ឋន្ ន្ិងវាយតនម្លការអន្ុវតតច្ាំណាយសាធារណៈដៅ

ករមិ្តវិស័យ ា្ំនាំង ៤ (ឆ្ន ាំ N-1) ដ ើម្បីជាមូ្លដ្ឋា ន្កនុងការ

កាំណត់ពិតាន្ច្ាំណាយសរាប់ ៣ឆ្ន ាំខាងមុ្ខ្ (N+3) 

អ.រ.ប របាយការណ៍តាម្ដ្ឋន្ការអន្ុវតតច្ាំណាយ

សាធារណៈដៅករមិ្តវិស័យ ា្ំនាំង ៤ (ឆ្ន ាំ 

N-1)រតូវបាន្ដរៀបច្ាំជារបចាាំ 

      របាយការណ៍រតូវ

បាន្ដរៀបច្ាំ ន្ិងដ្ឋក់

ជនូ្ថាន ក់ ឹកនាាំ នន្

អរោនាយកដ្ឋា ន្

ដោលន្ដោបាយ 

      របាយការណ៍រតូវ

បាន្ដរៀបច្ាំ ន្ិងដ្ឋក់

ជនូ្ថាន ក់ ឹកនាាំ នន្

អរោនាយកដ្ឋា ន្

ដោលន្ដោបាយ 

1.3 ផកលម្អរណុភាពន្ងិភាពររបរ់ជងុដរជាយនន្ផែន្ការយទុធ

សាស្រសតថវកិាដដ្ឋយពរងងឹការែារភាា បដ់ោលន្ដោបាយ ន្ងិ

កម្មវិ្ ីពាកព់ន័្ធ 

អ.ថ % នន្ការកាតប់ន្ថយរាល តរវាងផែន្ការ

យទុធសាស្រសតថវកិា ន្ងិរដរាងថវកិារបចាាំ

ឆ្ន ាំ (N+1) 

កនុងរងវង់ +/-១០%       កនុងរងវង់+/-១០%       

1.3.1 បន្ថយរាល តរវាងពិតាន្ច្ាំណាយដោលផ លកាំណត់កនុងសារា-

ច្រសត ីពីការដរៀបច្ាំផែន្ការយុទធសាស្រសតថវិកា ន្ិងលទធែលកញ្ចប់

ថវិការបចាាំឆ្ន ាំ 

អ.ថ % នន្រាល តរវាងពិតាន្ច្ាំណាយដោល

ផ លកាំណត់កនុងសារាច្រសត ីពីការដរៀបច្ាំ

ផែន្ការយុទធសាស្រសតថវិកា ន្ិងលទធែល

កញ្ចប់ថវិការបចាាំឆ្ន ាំ  

កនុងរងវង់ +/- 

១០% 

      កនុងរងវង់ +/- 

១០% 

      

1.3.2 ដរៀបច្ាំ ន្ិងពរងីកវិសាលភាពនន្ការែតល់ពិដ្ឋន្ច្ាំណាយដោល

ផែនកច្ាំណាយវិនិ្ដោរសាធារណៈហិរញ្ញបបនន្ដដ្ឋយថវិកា

ថាន ក់ជាតិ (រដរាងវិនិ្ដោរផ្ទទ ល់) ដៅកនុងសារាច្រផណនាាំសត ីពី

ការដរៀបច្ាំផែន្ការយុទធសាស្រសតថវិកា (បផន្ថម្ពីដលើរកសួងអាទិ-

ភាព ច្ាំន្ួន្ ៩) 

អ.ថ កាំណត់ ន្ិងពរងីក ច្ាំន្ួន្រកសួង សាថ ប័ន្ 

ផ លរតូវែតល់ពិដ្ឋន្ច្ាំណាយដោល ផែនក

ច្ាំណាយវិនិ្ដោរសាធារណៈហិរញ្ញបបនន្

ដដ្ឋយថវិកាថាន ក់ជាតិ (រដរាងវិនិ្ដោរ

ផ្ទទ ល់)  

  ៩ រកសួង សាថ ប័ន្

អាទិភាព រតូវបាន្ 

ែតល់ពិដ្ឋន្ច្ាំណាយ

ដោល ផែនក

ច្ាំណាយវិនិ្ដោរ

សាធារណៈហិរញ្ញ-

បបនន្ដដ្ឋយថវិកា

ថាន ក់ជាតិ (រដរាង

 វិនិ្ដោរផ្ទទ ល់) 

      ៩ រកសួង សាថ ប័ន្

អាទិភាព រតូវបាន្ 

ែតល់ពិដ្ឋន្ច្ាំណាយ

ដោល ផែនក

ច្ាំណាយវិនិ្-ដោរ

សាធារណៈហិរញ្ញ-

បបនន្ដដ្ឋយថវិកា

ថាន ក់ជាតិ (រដរាង

 វិនិ្-ដោរផ្ទទ ល់) 

  សិកាន្ិងកាំណត់

ច្ាំន្ួន្រកសួង     

សាថ ប័ន្អាទិភាព

ផ លរតូវែតល់ជូន្ 

ពិដ្ឋន្ច្ាំណាយ

ដោល ផែនក

ច្ាំណាយ វិនិ្ដោរ

សាធារណៈហិរញ្ញ-

បបនន្ដដ្ឋយថវិកា

ថាន ក់ជាតិ (រដរាង

 វិនិ្ដោរផ្ទទ ល់) 

1.3.3 ផណនាាំឱ្យរកសួងសាថ ប័ន្អាទិភាពដរៀបច្ាំបញ្ចូលរដរាង

ច្ាំណាយវិនិ្ដោរសាធារណៈហិរញ្ញបបនន្ដដ្ឋយថវិកាថាន ក់

អ.ថ ច្ាំន្ួន្រកសួង សាថ ប័ន្ផ លបាន្ដ្ឋក់បញ្ចូល

រដរាងច្ាំណាយវិនិ្ដោរសាធារណៈ

  ៤រកសួង សាថ ប័ន្ 

អាទិភាព បាន្

      ៥រកសួង សាថ ប័ន្ 

អាទិភាព បាន្
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ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២២ ឆ្ន ាំ ២០២៣ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

ជាតិ (រដរាងវិនិ្ដោរផ្ទទ ល់) ដៅកនុងផែន្ការយុទធសាស្រសត

ថវិកា ដៅតាម្កម្ម វិ្ី ន្ិងអន្ុកម្ម វិ្ី ផែអកតាម្ពិដ្ឋន្ច្ាំណាយ

ដោលផ លរតូវបាន្ែតល់ជូន្ 

ហិរញ្ញបបនន្ដដ្ឋយថវិកាថាន ក់ជាតិ 

(រដរាងវិនិ្ដោរផ្ទទ ល់) ដៅកនុងផែន្ការ

យុទធសាស្រសតថវិកា 

បញ្ចូលរដរាង

ច្ាំណាយវិនិ្ដោរ

សាធារណៈហិរញ្ញ-

បបនន្ដដ្ឋយថវិកា

ថាន ក់ជាតិ (រដរាង

 វិនិ្ដោរផ្ទទ ល់) ដៅ

កនុងផែន្ការយុទធសា

ស្រសតថវិកា 

បញ្ចូលរដរាង

ច្ាំណាយវិនិ្ដោរ

សាធារណៈហិរញ្ញ-

បបនន្ដដ្ឋយថវិកា

ថាន ក់ជាតិ (រដរាង

 វិនិ្ដោរផ្ទទ ល់) ដៅ

កនុងផែន្ការយុទធសា

ស្រសតថវិកា 

II 
ការសរៀបចាំថវិកា និងអនុម្័ត្ថវិកា (សតត ត្សលើការពម្ងីកការអនុវត្តថវិកាកម្ាវិធី, ការសធវើស្ម្មហរណកម្ាចាំណាយចរនត និងថវិកាវិនិសោគ, កាំណត្់ពិដ្ឋនតាម្កម្ាវិធី, ការអនុវត្តថវិកាស្ម្ិទធកម្ាសៅម្គប់ម្កស្ួង សាថ ប័ន, ការចរចាែតល់ទម្ៃន់សលើព័ត្៌ម្មនស្ម្ិទធកម្ា និងឯកសារ

ភាជ ប់ជាម្ួយសស្ចកតីម្ាងចាប់ហិរញ្ញវត្ថុ) 

2.1 ចាបដ់ែដើម្អន្វុតតថវកិាសម្ទិធកម្ម អ.ថ ដសច្កតរីពាងច្ាប់ហរិញ្ញវតថុរបចាាំឆ្ន ាំ 

ាន្ភាា ប់ឧបសម្ពន័្ធច្ាំណាតថ់ាន កក់ម្មវិ្ ,ី   

ច្ាំណាតថ់ាន កដ់ស ាកចិ្ចបាំរពួញ ន្ងិពត័ា៌ន្

សម្ទិធកម្ម 

      ឧបសម្ពន័្ធច្ាំណាត់

ថាន ក់កម្មវិ្ រីតវូបាន្

ភាា បជ់ាម្ួយន្ងឹដស

ច្កតីរពាងច្ាប់

ហិរញ្ញវតថុរបចាាំឆ្ន ាំ 

N+1 ដ្ឋកដ់ៅរ

ណៈរ ា-ម្ស្រន្ត ី

      ឧបសម្ពន័្ធថវកិា

តាម្ច្ាំណាតថ់ាន ក់

កម្មវិ្  ីន្ងិរកប

ខ្ណឌ ពត័ា៌ន្សម្ទិធ

កម្ម ជាម្យួន្ងឹ  

ដសច្កតរីពាងច្ាប់

ហិរញ្ញវតថុឆ្ន ាំ N+1 

ដៅរណៈរ ាម្ស្រន្ត ី

    អ.ថ ការដរៀបច្ាំថវកិារតវូបាន្រតិររូដលើ លទធ-

ែល/សម្ទិធកម្មដៅតាម្រកសងួ សាថ បន័្ 

      កចិ្ចរពម្ដរពៀង

សម្ទិធកម្មរវាង     

កសហវ. ន្ងិ

រកសួង សាថ បន័្ រតវូ

បាន្អន្វុតតសាក-

លបង ច្ាំន្នួ្ ៧ 

រកសួង សាថ បន័្ 

      កចិ្ចរពម្ដរពៀង

សម្ទិធកម្មរវាង     

កសហវ. ន្ងិ

រកសួង សាថ បន័្ រតវូ

បាន្អន្វុតតសាក-

លបង ច្ាំន្នួ្ ១០ 

រកសួង សាថ បន័្ 

បផន្ថម្ 

2.1.1 ដ វ្ើសាហរណកម្មច្ាំណាយច្រន្ត និ្ងវិនិ្ដោរសាធារណៈ

ហិរញ្ញបបនន្ដដ្ឋយថវិកាថាន ក់ជាតិ កនុងកម្មវិ្ីផែអកដលើពិតាន្

ច្ាំណាយដោល 

អ.ថ ច្ាំន្ួន្រកសួង សាថ ប័ន្អាទិភាពដរៀបច្ាំថវិកា

សាហរណកម្ម ផ លាន្កាំណត់កនុងសារា

ច្រសត ីពីការដរៀបច្ាំរដរាងថវិការបចាាំឆ្ន ាំ 

    ៤ (រសូបយក

របាណ ៧០% នន្

ច្ាំណាយវិនិ្-ដោរ

សាធារណៈហិរញ្ញ-

      ៥ (រសូបយក

របាណ ៨០% នន្

ច្ាំណាយវិនិ្ដោរ

សាធារណៈហិរញ្ញ-
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ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២២ ឆ្ន ាំ ២០២៣ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

បបនន្ដដ្ឋយថវិកា

ថាន ក់ជាតិសរុប) 

បបនន្ដដ្ឋយថវិកា

ថាន ក់ជាតិសរុប) 

2.1.2 អនុ្វតតសាកលបងថវិកាព័ត៌ាន្សមិ្ទធកម្មដៅរកសងួ សាថ ប័ន្ អ.ថ ររប់រកសួង សាថ ប័ន្ដរៀបច្ាំថវិកាព័ត៌ាន្

សមិ្ទធកម្ម 

  ទរម្ង់ថវិកា

ព័ត៌ាន្សមិ្ទធកម្ម

រតូវបាន្ដរបើរបាស់

សរាប់ការដរៀបច្ាំ

ផែន្ការយុទធសាស្រសត

ថវិកា 

ទរម្ង់ថវិកា

ព័ត៌ាន្សមិ្ទធកម្ម

រតូវបាន្ដរបើរបាស់

សរាប់ការដរៀបច្ាំ

រដរាងថវិការបចាាំ

ឆ្ន ាំ 

    ទរម្ង់ថវិកា

ព័ត៌ាន្សមិ្ទធកម្ម

រតូវបាន្ដរបើរបាស់

សរាប់ការដរៀបច្ាំ

ផែន្ការយុទធសាស្រសត

ថវិកា 

ទរម្ង់ថវិកា

ព័ត៌ាន្សមិ្ទធកម្ម

រតូវបាន្ដរបើរបាស់

សរាប់ការដរៀបច្ាំ

រដរាងថវិការបចាាំ

ឆ្ន ាំ 

  

2.1.3 ភាា ប់រដរាងផែន្ការលទធកម្មជាមួ្យនឹ្ងសាំដណើថវិការបចាាំឆ្ន ាំ អ.ល.ស. ភាររយរកសួង សាថ ប័ន្ភាា ប់រដរាង

ផែន្ការលទធកម្មជាមួ្យសាំដណើថវិការបចាាំ

ឆ្ន ាំនន់្ដពលដវលា 

  ៦៥%       70%     

2.1.4 ដសច្កតីផណនាាំសត ីពីដោលការណ៍នន្ការដរៀបច្ាំន្ិងការច្រចារ

ថវិកាព័ត៌ាន្សមិ្ទធកម្មសរាប់រកុម្ការគរថវិកានន្       ក

សហវ ដ វ្ើការច្រចារថវិកាជាមួ្យរកសងួសាថ ប័ន្ 

អ.ថ ដសច្កតីផណនាាំសត ីពីដោលការណ៍នន្ការ

ដរៀបច្ាំនិ្ងការច្រចាថវិកាព័ត៌ាន្សមិ្ទធកម្ម

រតូវបាន្ដរៀបច្ាំ 

    ដសច្កតីផណនាាំសត ីពី

ដោលការណ៍នន្ការ

ដរៀបច្ាំន្ិងការច្រ -

ចារថវិកាព័ត៌ាន្

សមិ្ទធកម្មរតូវបាន្

ដរៀបច្ាំ 

          

2.1.5 ភាា ប់ផែន្ការរជាដទយយបុដររបនន្ជាមួ្យនឹ្ងសាំដណើថវិការបចាាំ

ឆ្ន ាំ 

អ.រ.ជ 

ន្ិង អ.ថ 

ច្ាំន្ួន្រកសួង សាថ ប័ន្ភាា ប់ផែន្ការរជាដទយយ

បុដររបនន្ជាមួ្យសាំដណើថវិការបចាាំឆ្ន ាំ

នន់្ដពលដវលា 

    ររប់រកសួង សាថ ប័ន្ 

រតូវភាា ប់ផែន្ការ    

រជាដទយយបុដររបនន្

ជាមួ្យសាំដណើថវិកា

របចាាំឆ្ន ាំ 

      ររប់រកសួង សាថ ប័ន្ 

រតូវភាា ប់ផែន្ការ    

រជាដទយយបុដររបនន្

ជាមួ្យសាំដណើថវិកា

របចាាំឆ្ន ាំ 

  

2.1.6 ដរៀបច្ាំដសច្កតីរពាងច្ាប់ហិរញ្ញវតថុរបចាាំឆ្ន ាំតាម្ច្ាំណាត់ថាន ក់ 

កម្មវិ្ី  

អ.ថ ឧបសម្ព័ន្ធនន្ច្ាំណាត់ថាន ក់កម្មវិ្ី        ឧបសម្ព័ន្ធច្ាំណាត់

ថាន ក់កម្មវិ្ីរតូវបាន្

ភាា ប់ជាមួ្យន្ឹង  

ដសច្កតីរពាងច្ាប់

ហិរញ្ញវតថុរបចាាំឆ្ន ាំ 

ដ្ឋក់ដៅរណៈរ ា

ម្ស្រន្តី 

      ឧបសម្ព័ន្ធច្ាំណាត់

ថាន ក់កម្មវិ្ីរតូវបាន្

ភាា ប់ជាមួ្យន្ឹង   

ដសច្កតីរពាងច្ាប់

ហិរញ្ញវតថុរបចាាំឆ្ន ាំ 

ដ្ឋក់ដៅរណៈរ ា

ម្ស្រន្តី 
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ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២២ ឆ្ន ាំ ២០២៣ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

2.1.7 ដរៀបច្ាំដសច្កតីរពាងច្ាប់ហិរញ្ញវតថុរបចាាំឆ្ន ាំតាម្ច្ាំណាត់ថាន ក់

ដស ាកិច្ចបាំរពួញ 

អ.ថ ឧបសម្ព័ន្ធនន្ច្ាំណាត់ថាន ក់ដស ាកិច្ចបាំរពួញ     ដរៀបច្ាំខ្លឹម្សារដ្ឋក់

ច្ូលកនុងដសច្កតី

រពាងច្ាប់សដ ីពី

របព័ន្ធហិរញ្ញវតថុ  

សាធារណៈថមី 

        ដរៀបច្ាំទរម្ង់ច្ាំ

ណាត់ថាន ក់ដស ាកិច្ច

បាំរពួញ 

2.1.8 ដរៀបច្ាំលិខិ្តបទដ្ឋា ន្ ន្ិងទរម្ង់អាំពីកិច្ចរពម្ដរពៀងដលើលទធ

ែលកនុងឆ្ន ាំ និ្ងដលើលទធែលច្ុងដរកាយ រវាងរកសួងដស ាកិច្ច

ន្ិងហិរញ្ញវតថុជាមួ្យន្ឹងរកសួង សាថ ប័ន្ 

អ.ថ កិច្ចរពម្ដរពៀងដលើលទធែលកនុងឆ្ន ាំ ន្ិងដលើ

លទធែលច្ុងដរកាយរវាង កសហវ. ជាមួ្យ

ន្ឹងរកសួង សាថ ប័ន្រតូវបាន្ដរៀបច្ាំ ន្ិង  

អន្ុម័្ត 

ទរម្ង់កិច្ចរពម្

ដរពៀងរតូវបាន្  

អន្ុម័្ត 

              

2.1.9 ដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតកិច្ចរពម្ដរពៀងសមិ្ទធកម្មរវាង កសហវ. និ្ង

រកសួង សាថ ប័ន្ 

អ.ថ កិច្ចរពម្ដរពៀងសមិ្ទធកម្មរវាង កសហវ. 

ន្ិងរកសួង សាថ ប័ន្ រតូវបាន្អន្ុវតត 

      កិច្ចរពម្ដរពៀង

សមិ្ទធកម្មរវាង     

កសហវ. និ្ង

រកសួង សាថ ប័ន្ រតូវ

បាន្អន្ុវតតសាក-

លបង ច្ាំន្ួន្ ៧ 

រកសួង សាថ ប័ន្ 

      កិច្ចរពម្ដរពៀង

សមិ្ទធកម្មរវាង     

កសហវ. និ្ង

រកសួង សាថ ប័ន្ រតូវ

បាន្អន្ុវតតសាក-

លបង ច្ាំន្ួន្ ១០ 

រកសួង សាថ ប័

ន្បផន្ថម្ 

2.1.10 បូកសរុប និ្ងច្ងរកងព័ត៌ាន្សមិ្ទធកម្មរបស់រកសួង សាថ ប័ន្ អ.ថ ព័ត៌ាន្សមិ្ទធកម្មរបស់រកសួង សាថ ប័ន្       សាកលបងបូកសរុប 

ន្ិងដរៀបច្ាំព័ត៌ាន្

សមិ្ទធកម្មរបស់

រកសួង សាថ ប័ន្ 

      ភាា ប់រកបខ្ណឌ

ព័ត៌ាន្សមិ្ទធកម្ម

ជាឧបសម្ព័ន្ធដៅន្ឹង

ដសច្កតីរពាងច្ាប់

ហិរញ្ញវតថុរបចាាំ

ឆ្ន ាំដៅរណៈរ ាម្ស្រន្តី  

2.1.11 ដរៀបច្ាំដសច្កតីរពាងច្ាប់ហិរញ្ញវតថុរបចាាំឆ្ន ាំដដ្ឋយាន្ភាា ប់

ព័ត៌ាន្សមិ្ទធកម្ម 

អ.ថ ការដ្ឋក់ភាា ប់រកបខ្ណឌ ព័ត៌ាន្សមិ្ទធកម្ម

ជាឧបសម្ព័ន្ធដៅន្ឹងដសច្កតីរពាងច្ាប់

ហិរញ្ញវតថុរបចាាំឆ្ន ាំ 

      ភាា ប់រកបខ្ណឌ

ព័ត៌ាន្សមិ្ទធកម្ម

ជាឧបសម្ព័ន្ធដៅន្ឹង

ដសច្កតីរពាងច្ាប់

ហិរញ្ញវតថុរបចាាំ

ឆ្ន ាំដៅរណៈរ ាម្ស្រន្តី  

      ភាា ប់រកបខ្ណឌ

ព័ត៌ាន្សមិ្ទធកម្ម

ជាឧបសម្ព័ន្ធដៅន្ឹង

ដសច្កតីរពាងច្ាប់

ហិរញ្ញវតថុរបចាាំ

ឆ្ន ាំដៅរណៈរ ាម្ស្រន្តី  

III. ការអនុវត្តថវិកា និងការម្ត្ួត្ពិនិត្យថវិកា (ការម្ត្ួត្ពិនិត្យការអនុវត្តថវិកា, កិចចលទធកម្ា, និងការម្ត្ួត្ពិនិត្យសបើកែតល់) 
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ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២២ ឆ្ន ាំ ២០២៣ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

3.1 ដរៀបច្ាំបទដ្ឋា ន្រតយិតុតសរាបអ់ន្វុតតថវកិាសម្ទិធកម្ម អ.ថ ការដ្ឋកឱ់្យអន្វុតតបទដ្ឋា ន្រតយិតុតសរាប់

អន្វុតតថវកិាសម្ទិធកម្ម 

        អន្រុកតឹយដលខ្៨១ 

ន្ងិ៨២(ថម)ីរតវូ

បាន្ដ្ឋកឱ់្យអន្វុតត 

    ដសច្កតរីពាង

របកាសច្ុងដរកាយ 

រតវូបាន្ដ្ឋកជ់នូ្

ថាន ក់ ឹកនាាំ កសហវ 

ពនិ្តិយ ន្ងិសដរម្ច្ 

3.1.1 ដរៀបច្ាំអន្ុរកឹតយដលខ្ ៨១ អន្រក.បក (ថមី) អ.ថ អន្ុរកឹតយដលខ្ ៨១ (ថមី) រតូវបាន្អន្ុម័្ត   ដសច្កតីរពាងអន្ុ

រកឹតយដលខ្ ៨១ 

(ថមី) រតូវបាន្ដរៀបច្ាំ

រួច្រាល់កនុងករមិ្ត

អរោនាយកដ្ឋា ន្ 

ដសច្កតីរពាងអន្ុ

រកឹតយដលខ្ ៨១ 

(ថមី) រតូវបាន្ដ្ឋក់

បញ្ចូលោន ជាមួ្យ

ន្ឹងដសច្កតីរពាងផក

រសមួ្លអន្ុរកឹតយ

ដលខ្ ៨២ 

ដសច្កតីរពាងអន្ុ

រកឹតយដលខ្ ៨១ 

(ថមី) រតូវបាន្ដ្ឋក់

ជនូ្ថាន ក់ ឹកនាាំ

រកសួង សហវ     

ពិន្ិតយ និ្ងអន្ុម័្ត  

        

3.1.2 ដរៀបច្ាំអន្ុរកឹតយដលខ្ ៨២ អន្រក.បក (ថមី) អ.រ.ជ អន្ុរកឹតយដលខ្ ៨២ (ថមី) រតូវបាន្អន្ុម័្ត ដសច្កតីរពាងថមីនន្

អន្ុរកឹតយដលខ្៨២ 

រតូវបាន្ដរៀបច្ាំ

រួច្រាល់ 

បញ្ចប់អន្ុរកឹតយ

ដលខ្៨២ (ថមី)  

ដសច្កតីរពាងអន្ុ-

រកឹតយដលខ្ ៨២ 

(ថមី) រតូវបាន្ដ្ឋក់

បញ្ចូលោន ជាមួ្យ

ន្ឹងដសច្កតីរពាង  

ផករសមួ្លអន្ុរកឹតយ

ដលខ្ ៨១ (ថមី) 

ដសច្កតីរពាងអន្ុ-

រកឹតយដលខ្ ៨២ 

(ថមី) រតូវបាន្ដ្ឋក់

ជនូ្ថាន ក់ ឹកនាាំ

រកសួង សហវ     

ពិន្ិតយ និ្ងអន្ុម័្ត  

        

3.1.3 ដរៀបច្ាំលិខិ្តបទដ្ឋា ន្រតិយុតតោាំរទការអន្ុវតតអន្ុរកឹតយដលខ្ 

៨២ (ថមី) 

អ.រ.ជ ការដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតលិខិ្តបទដ្ឋា ន្រតិយុតត 

ោាំរទ 

              លិខិ្តបទដ្ឋា ន្រតិ

យុតតោាំរទរតូវបាន្

ដរៀបច្ាំរួច្រាល់ ន្ិង

ដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតត 

3.1.4 ដរៀបច្ាំដសច្កតីរពាងដោលការណ៍ផណនាាំសត ីពីអនុ្វតតថវិកា 

សមិ្ទធកម្ម និ្ងរតួតពិនិ្តយថវិកា 

អ.ថ របកាសសត ីពីការដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតដោល-

ការណ៍ផណនាាំសត ីពីការអនុ្វតតថវិកាសមិ្ទធ-

កម្ម និ្ងរតួតពិនិ្តយថវិកា 

    សិកាន្ិងពិន្ិតយ

ដែើងវិញដលើដោល

ការណ៍ផណនាាំសត ីពី

ការអនុ្វតតថវិកា 

កម្មវិ្ី ន្ិងសិកា

ដលើ លិខិ្តបទដ្ឋា ន្

រតិយុតតថមីៗផ ល 

ដរៀបច្ាំាតិកាដោល

ការណ៍ផណនាាំសត ីពី

ការអនុ្វតតថវិកា 

កម្មវិ្ី ន្ិងសិកា

ដលើលិខិ្តបទដ្ឋា ន្

រតិយុតតថមីៗផ ល 

ដទើបបាន្ដ្ឋក់ដច្ញ

ឱ្យអន្ុវតត 

 ដរៀបច្ាំដសច្កតីរពាង

បឋម្សត ីពីដោល

ការណ៍ផណនាាំសត ីពី

ដោលការណ៍

ច្ាំណាយ និ្ងនី្តិវិ្ី

អនុ្វតតថវិកាសមិ្ទធ-

កម្ម  

ដសច្កតីរពាងសត ីពី

ដោលការណ៍

ផណនាាំ រតូវបាន្

ពិភាកានែទកនុងអរោ-

នាយកដ្ឋា ន្ថវិកា 

ដសច្កតីរពាងសត ីពី

ដោលការណ៍

ផណនាាំ រតូវបាន្

ពិភាកានែទកនុងអរោ-

នាយកដ្ឋា ន្ថវិកា 

ន្ិងអរោនាយកដ្ឋា ន្

ពាក់ព័ន្ធ ន្ិងដវច្-

ខ្ចប់ច្ុងដរកាយ 

ដសច្កតីរពាងសត ីពី

ដោលការណ៍

ផណនាាំ រតូវបាន្   

ពិន្ិតយពិភាកា ន្ិង

សដរម្ច្ដដ្ឋយថាន ក់

 ឹកនាាំរកសងួដស ា-

កិច្ចន្ិងហិរញ្ញវតថុ 
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ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២២ ឆ្ន ាំ ២០២៣ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

ដទើបបាន្ដ្ឋក់ដច្ញ

ឱ្យអន្ុវតត 

3.1.5 ដរៀបច្ាំយន្តការររប់ររងការអនុ្វតតថវិកា ផ លរបមូ្លែតុាំនូ្វមុ្ខ្

គររតួតពិន្ិតយហិរញ្ញវតថុ កិច្ចលទធកម្ម ន្ិងច្ាំណូលមិ្ន្ផម្ន្

សារដពើពន្ធ ដដ្ឋយដ្ឋក់ឱ្យដៅអម្រកសួង សាថ ប័ន្ 

អ.ថ របកាសសត ីពីតួនាទី ភារកិច្ច សិទធិអាំណាច្  

ន្ិងការទទួលខុ្សរតូវរបស់អងោភាព 

រតួតពិនិ្តយថវិកាដៅអម្រកសួង សាថ ប័ន្ 

ន្ិងអងោភាពសាធារណៈរបហាក់របផហល 

      សិកា ន្ិងដរៀបច្ាំ

ដសច្កតីរពាង

របកាសបឋម្សត ីពី 

តួនាទី ភារកិច្ច សិទធិ

អាំណាច្ និ្ងការ

ទទួលខុ្សរតូវរបស់

អងោភាពរតួត ពិន្ិតយ

ថវិកាដៅអម្រកសងួ 

សាថ ប័ន្ ន្ិងអងោភាព

សាធារណៈរបហាក់

របផហល 

ដសច្កតីរពាង

របកាសបឋម្ រតូវ

បាន្ដរៀបច្ាំដដ្ឋយ

រកុម្ការគរ រតូវ

បាន្ពិភាកា 

ដសច្កតីរពាង

របកាស រតូវបាន្

ដ្ឋក់ពិភាកាកនុង

ករមិ្តអរោនាយក-

ដ្ឋា ន្ថវិកា 

ដសច្កតីរពាង

របកាស រតូវបាន្

ពិភាកាជាមួ្យអន្តរ

អរោនាយកដ្ឋា ន្ពាក់

ព័ន្ធ 

ដសច្កតីរពាង

របកាសច្ុងដរកាយ 

រតូវបាន្ដ្ឋក់ជូន្

ថាន ក់ ឹកនាាំ កសហវ 

ពិន្ិតយ និ្ងសដរម្ច្ 

3.1.6 អនុ្វតតសាកលបងយន្តការររប់ររងការអនុ្វតតថវិកា ផ ល

របមូ្លែតុាំនូ្វមុ្ខ្គររតួតពិនិ្តយហិរញ្ញវតថុ កិច្ចលទធកម្ម ន្ិង

ច្ាំណូលមិ្ន្ផម្ន្សារដពើពន្ធ ដដ្ឋយដ្ឋក់ឱ្យដៅអម្រកសួង    

សាថ ប័ន្ 

អ.ថ អភិបាលថវិការកសួង សាថ ប័ន្ រតូវបាន្

បញ្ាូន្អម្រកសងួ សាថ ប័ន្ ជាជាំហាន្ៗ 

            ដរៀបច្ាំផែន្ការ

សកម្មភាពដ ើម្បី

ចាត់បញ្ាូន្អភិបាល

ថវិកា ឱ្យដៅអម្

រកសួង សាថ បប័ន្ 

តាម្ជាំហាន្ៗអន្ុ-

វតតមុ្ខ្គរថមីន្ិងដសន ើ

សុាំការអន្ុម័្តពីថាន ក់

 ឹកនាាំ កសហវ. 

ផែន្ការសកម្មភាព

ដ ើម្បីចាត់បញ្ាូន្

អភិបាលថវិកា ឱ្យ

ដៅអម្រកសួង    

សាថ បប័ន្តាម្ជាំហា-

ន្ៗអន្ុវតតមុ្ខ្គរថមី 

រតូវបាន្ដ្ឋក់ជូន្

 ឹកនាាំ កសហវ.   

ពិន្ិតយ និ្ងសដរម្ច្ 

3.1.7 ដរៀបច្ាំបណតុ ឹះបណាត លសត ីពីការអនុ្វតតថវិកាតាម្ដោលការណ៍

ផណនាាំសត ីពីការអនុ្វតតថវិកាសមិ្ទធកម្ម និ្ងរតួតពិនិ្តយថវិកា 

និ្ងការបណតុ ឹះបណាត លដែសងៗដទៀត ជនូ្អភិបាលថវិកា ន្ិង

អនកពាក់ព័ន្ធ  

អ.ថ អភិបាលថវិកានិ្ងអនកពាក់ព័ន្ធរតូវបាន្

ទទលួការបណតុ ឹះបណាត លជាបន្តបនាទ ប់ 

                

3.1.8 ជាំរុញការអន្ុម័្តផែន្ការលទធកម្មរបចាាំឆ្ន ាំ  អ.ល.ស. ភាររយនន្ដសច្កតីរពាងផែន្ការលទធកម្ម

របចាាំឆ្ន ាំ រតូវបាន្ពិន្ិតយន្ិងអន្ុម័្តដដ្ឋយ

ថាន ក់ ឹកនាាំ កសហវ មុ្ន្នថៃទី៣១ ផខ្ ន្ូ 

មុ្ន្ឆ្ន ាំអនុ្វតតថវិកា 

      ៩៥%       ៩៦% 
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ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២២ ឆ្ន ាំ ២០២៣ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

3.1.9 ដរៀបច្ាំរបកាសសត ីពីការបដងកើន្សិទធិសដរម្ច្ ន្ិងការទទួលខុ្ស

រតូវដលើកិច្ចលទធកម្ម 

អ.ល.ស. ការដ វ្ើវិម្ជឈការលទធកម្មជាំហាន្ទី២ ន្ិងទី

៣រតូវបាន្ដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតត 

  ដសច្កតីរពាងរបាយ

ការណ៍វាយតនម្លដលើ

ការអន្ុវតតកិច្ចលទធ

កម្មសាធារណៈ

របស់សាថ ប័ន្អន្ុវតត

លទធកម្ម/អងោភាព

ថវិកា ដ ើម្បីដ វ្ើច្ាំ-

ណាត់ថាន ក់សរាប់

បដងកើន្ករមិ្តទឹក

របាក់សិទធិសដរម្ច្

 ល់សាថ ប័ន្អន្ុវតត

លទធកម្មរតូវបាន្

ដរៀបច្ាំ 

ដសច្កតីរពាងរបាយ

ការណ៍វាយតនម្លដលើ

ការអន្ុវតតកិច្ចលទធ

កម្មសាធារណៈ

របស់សាថ ប័ន្អន្ុវតត

លទធកម្ម/អងោភាព

ថវិការតូវបាន្ដ្ឋក់

របជុាំពិន្ិតយន្ិង

ពិភាកា ន្ិងផក

សរមួ្លច្ុងដរកាយ

ដ្ឋក់ជនូ្ថាន ក់ ឹកនាាំ 

កសហវ ពិន្ិតយន្ិង

អន្ុម័្ត 

ដសច្កតីរពាង

របកាសសត ីពីការ   

ែតល់ករមិ្តទឹករបាក់

សិទធិសដរម្ច្កនុងកិច្ច

លទធកម្មសាធារណៈ 

(ជាំហាន្ទី២) រតូវ

បាន្ដរៀបច្ាំ និ្ងដ្ឋក់

ជនូ្ថាន ក់ ឹកនាាំ     

កសហវ ច្ុឹះហតថ

ដលខាដ្ឋក់ឱ្យអន្ុ-

វតត 

        

3.2 បរងួម្ ន្ងិពដន្លឿន្ន្តីិវិ្ នីន្ការដបើកែតលត់ាម្រយៈបទដ្ឋា ន្រតិ

យតុតសរាបអ់ន្វុតតថវកិាសម្ទិធកម្ម ដ ើម្បីឈាន្ដៅអន្វុតត

សវ ័យរបវតតកម្មតាម្របពន័្ធ FMIS ដៅឆ្ន ាំ២០២៥ 

FMWG 

អ.ថ 

អ.រ.ជ 

ការដ្ឋកឱ់្យអន្វុតតរបពន័្ធ FMIS សវ ័យ 

របវតតកិម្មដពញដលញ 

      កនុង ៥.២       កនុង ៥.២ 

3.2.1 ដរៀបច្ាំរបកាសសត ីពីការដ្ឋក់ឱ្យរអនុ្វតតផែន្ការរបតិបតតិថវិកា

របស់រកសួង សាថ ប័ន្ 

អ.ថ របកាសសត ីពីការដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតផែន្ការ

របតិបតតិថវិការបស់រកសងួ សាថ ប័ន្ រតូវ

បាន្ដរៀបច្ាំន្ិងអន្ុម័្ត 

        ទរម្ង់នន្ផែន្ការ

របតិបតតិថវិការបស់

រកសួង សាថ ប័ន្រតូវ

បាន្ដរៀបច្ាំ 

      

3.2.2 ពរងីកវិសាលភាពនន្ការដរបើរបាស់របព័ន្ធទនូត់ EFT របស់

្នាោរដអសុីលីដ្ឋ ជាមួ្យរបព័ន្ធ FMIS   

អ.រ.ជ ការដ្ឋក់ឱ្យរដរបើរបាស់របព័ន្ធទូនត់ EFT 

របស់្នាោរដអសុីលីដ្ឋជាមួ្យរបព័ន្ធ 

FMIS 

អន្ុសសរណៈនន្ការ

ដោរយល់ោន សត ីពី

ការដរបើរបាស់របព័ន្ធ 

ទូនត់  EFT របស់

្នាោរដអសុីលីដ្ឋ

រតូវបាន្ដរៀបច្ាំ                 

ការដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតត

សាកលបងន្ូវរបព័ន្ធ

ទូនត់ EFT របស់

្នាោរដអសុីលីដ្ឋ 

ការដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតត

ជាែលូវការនូ្វរបព័ន្ធ

ទនូត់ EFT របស់

្នាោរដអសុីលីដ្ឋ

តាម្បណាត ររតនាោ

ររាជធាន្ី ដខ្តត    

របាយការណ៍មុ្ខ្

សញ្ហញ ច្ាំណាយរតូវ

បាន្តាម្ដ្ឋន្ ន្ិង

ពរងីកការដរបើរបាស់

តាម្របព័ន្ធទូនត់ 

EFTរបស់្នាោរ

ដអសុីលីដ្ឋ 

  របាយការណ៍មុ្ខ្

សញ្ហញ ច្ាំណាយរតូវ

បាន្តាម្ដ្ឋន្ ន្ិង

ពរងីកការដរបើរបាស់

តាម្របព័ន្ធទូនត់ 

EFTរបស់្នាោរ

ដអសុីលីដ្ឋ 

  របាយការណ៍មុ្ខ្

សញ្ហញ ច្ាំណាយរតូវ

បាន្តាម្ដ្ឋន្ ន្ិង

ពរងីកការដរបើរបាស់

តាម្របព័ន្ធទូនត់ 

EFTរបស់្នាោរ

ដអសុីលីដ្ឋ 

3.3 ដរៀបច្ាំរកបខ្ណឌ អ្ិការកចិ្ចហរិញ្ញវតថុ អោោ ្កិារដ្ឋា ន្ ការដ្ឋកឱ់្យអន្វុតតរកបខ្ណឌ អ្ិការកចិ្ច

ហិរញ្ញវតថុ 

សតងដ់្ឋអ្ិការកចិ្ច

ហិរញ្ញវតថុរតវូបាន្

ដ្ឋកដ់របើរបាស ់

  អន្រុកតឹយសត ពីីវធិាន្

ន្ងិន្តីិវិ្ អី្ិការ

កចិ្ចហរិញ្ញវតថុ រតវូ

បាន្អន្មុ្ត័ 

    សតងដ់្ឋអ្ិការកចិ្ច

ហិរញ្ញវតថុរតវូបាន្

អន្វុតតសាកលបង 

សតងដ់្ឋអ្ិការកចិ្ច

ហិរញ្ញវតថុរតវូបាន្

អន្វុតតសាកលបង 

របាយការណត៍ាម្

ដ្ឋន្ការអន្វុតតសតង់

ដ្ឋអ្កិារកចិ្ច 

ហិរញ្ញវតថុ 
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ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២២ ឆ្ន ាំ ២០២៣ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

3.3.1 ដរៀបច្ាំរកបខ្ណឌ និ្ងវិធាន្នន្របព័ន្ធសវន្កម្មនែទកនុងនិ្ងអ្ិការ

កិច្ចកនុង រកបខ្ណឌ រាជរដ្ឋា ភិបាលនាំងមូ្ល 

អោោ ្ិការដ្ឋា ន្ ការដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតរកបខ្ណឌ  និ្ងវិធាន្ នន្

របព័ន្ធសវន្កម្មនែទកនុង ន្ិងអ្ិការកិច្ច កនុង

រកបខ្ណឌ រាជរដ្ឋា ភិបាល នាំងមូ្ល 

របាយការណ៍លទធ

ែលនន្ការសិកា

ដលើការគរដរៀបច្ាំ

រកបខ្ណឌ និ្ងវិធាន្

នន្សវន្កម្មនែទកនុង

ន្ិងអ្ិការកកិច្ច

រតូវបាន្សុាំការ

សដរម្ច្ពីថាន ក់

 ឹកនាាំ កសហវ 

ដសច្កតីរពាង

ផែន្ការសកម្មភាព

សរាប់ដរៀបច្ាំរកប

ខ្ណឌ  និ្ងវិធាន្នន្

របព័ន្ធសវន្កម្មនែទ

កនុងន្ិងអ្ិការ-កិច្ច

រតូវបាន្ដរៀបច្ាំ 

ដសច្កតីរពាង

ផែន្ការសកម្មភាព

សរាប់ដរៀបច្ាំរកប

ខ្ណឌ  និ្ងវិធាន្នន្

របព័ន្ធសវន្កម្មនែទ

កនុងន្ិងអ្ិការ-កិច្ច

រតូវបាន្ឆលងកិច្ច

របជុាំដដ្ឋយរកុម្

ការគរអន្តររកសួង 

ដសច្កតីរពាង

ផែន្ការសកម្មភាព

សរាប់ដរៀបច្ាំរកប

ខ្ណឌ  និ្ងវិធាន្នន្

របព័ន្ធសវន្កម្មនែទ

កនុងន្ិងអ្ិការ-កិច្ច

រតូវបាន្ដសន ើសុាំការ

សដរម្ច្ 

បទបបញ្ញតតិរតិយុតត

ពាក់ព័ន្ធន្ឹងការអន្ុ

វតតការគរអ្ិការ

កិច្ចន្ិងសវន្កម្មនែទ

កនុងរតូវបាន្ពិន្ិតយ

ករមិ្តរកសួងរតូវ

បាន្ពិនិ្តយដែើងវិញ 

ដសច្កតីរពាងរកប

ខ្ណឌ និ្ងវិធាន្ នន្

របព័ន្ធសវន្កម្មនែទ

កនុងន្ិងអ្ិការ-កិច្ច 

រតូវបាន្ដរៀបច្ាំ 

ដសច្កតីរពាងរកប

ខ្ណឌ និ្ងវិធាន្ នន្

របព័ន្ធសវន្កម្មនែទ

កនុងន្ិងអ្ិការ-កិច្ច 

រតូវបាន្របជុាំឆលង

រកុម្ការគរអន្តរ

រកសួង 

ដសច្កតីរពាងរកប

ខ្ណឌ និ្ងវិធាន្ នន្

របព័ន្ធសវន្កម្មនែទ

កនុងន្ិងអ្ិការកិច្ច 

រតូវបាន្របជុាំឆលង

រកុម្ការគរ អន្តរ

រកសងួ 

3.3.2 ដរៀបច្ាំអនុ្រកឹតយសត ីពីវិធាន្ និ្ងនី្តិវិ្ីអ្ិការកិច្ចហិរញ្ញវតថុ អោោ ្ិការដ្ឋា ន្ ការដ្ឋក់ឱ្យអនុ្វតតអនុ្រកឹតយសត ីពីវិធាន្ ន្ិង

នី្តិវិ្ីអ្ិការកិច្ចហិរញ្ញវតថុ  

ដសច្កតីរពាងអន្ុ-

រកឹតយរតូវបាន្របជុាំ

ឆលងអន្តរអរោនាយក-

ដ្ឋា ន្ កសហវ 

ដសច្កតីរពាងអន្ុ-

រកឹតយសត ីពីវិធាន្ ន្ិង

នី្តិវិ្ីអ្ិការកិច្ច

ហិរញ្ញវតថុ រតូវបាន្

ដសន ើសុាំសដរម្ច្ 

អនុ្រកឹតយសត ីពីវិធាន្

និ្ងនី្តិវិ្ីអ្ិការ

កិច្ចហិរញ្ញវតថុ រតូវ

បាន្អន្ុម័្ត 

អនុ្រកឹតយសត ីពីវិធាន្ 

និ្ងនី្តិវិ្ីអ្ិការ

កិច្ចហិរញ្ញវតថុរតូវ

បាន្ែសពវែាយ 

អនុ្រកឹតយសត ីពីវិធាន្ 

និ្ងនី្តិវិ្ីអ្ិការ

កិច្ចហិរញ្ញវតថុរតូវ

បាន្ែសពវែាយ 

អនុ្រកឹតយសត ីពីវិធាន្

និ្ងនី្តិវិ្ីនន្ការដ វ្ើ

អ្ិការកិច្ចហិរញ្ញវតថុ

រតូវបាន្ដរៀបច្ាំ

សិកាា សាលា

ែសពវែាយ ល់ម្ស្រន្តី

អោោ ្ិការដ្ឋា ន្     

កសហវ. 

អន្ុរកឹតយសត ីពី វិធាន្

និ្ងនី្តិវិ្ីនន្ការដ វ្ើ

អ្ិការកិច្ចហិរញ្ញវតថុ

រតូវបាន្ដរៀបច្ាំ

សិកាា សាលា

ែសពវែាយ ល់សាថ -

ប័ន្រងអ្ិការកិច្ច

ហិរញ្ញវតថុថាន ក់ជាតិ 

អនុ្រកឹតយសត ីពីវិធាន្

និ្ងនី្តិវិ្ីនន្ការដ វ្ើ

អ្ិការកិច្ចហិរញ្ញវតថុ

រតូវបាន្ដរៀបច្ាំ 

សិកាា សាលា

ែសពវែាយ ល់សាថ -

ប័ន្រងអ្ិការកិច្ច

ហិរញ្ញវតថុថាន ក់ដរកាម្

ជាតិ 

3.3.3 ដរៀបច្ាំសត ង់ដ្ឋអ្ិការកិច្ចហិរញ្ញវតថុ អោោ ្ិការដ្ឋា ន្ ការដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតសត ង់ដ្ឋអ្ិការកិច្ច  

ហិរញ្ញវតថុ 

សតង់ដ្ឋអ្ិការកិច្ច

ហិរញ្ញវតថុរតូវបាន្

ដ្ឋក់ដរបើរបាស់ 

សតង់ដ្ឋអ្ិការកិច្ច

ហិរញ្ញវតថុរតូវបាន្  

បណតុ ឹះបណាត ល

 ល់ម្ស្រន្តីអោោ ្ិ-

ការដ្ឋា ន្ 

សតង់ដ្ឋអ្ិការកិច្ច

ហិរញ្ញវតថុរតូវបាន្

អន្ុវតតសាកលបង 

របាយការណ៍តាម្

ដ្ឋន្ការអន្ុវតតសត ង់

ដ្ឋអ្ិការកិច្ច 

ហិរញ្ញវតថុ 

សតង់ដ្ឋអ្ិការកិច្ច

ហិរញ្ញវតថុរតូវបាន្

អន្ុវតតសាកលបង 

សតង់ដ្ឋរអ្ិការកិច្ច

ហិរញ្ញវតថុរតូវបាន្

អន្ុវតតសាកលបង 

សតង់ដ្ឋអ្ិការកិច្ច

ហិរញ្ញវតថុរតូវបាន្

អន្ុវតតសាកលបង 

របាយការណ៍តាម្

ដ្ឋន្ការអន្ុវតតសត ង់

ដ្ឋអ្ិការកិច្ច 

ហិរញ្ញវតថុ 

3.3.4 ដរៀបច្ាំនិ្តិវិ្ីអ្ិការកិច្ចហិរញ្ញវតថុដលើសមិ្ទធកម្ម អោោ ្ិការដ្ឋា ន្ ការដ្ឋក់ឱ្យអនុ្វតតនី្តិវិ្ីអ្ិការរកិច្ច 

ហិរញ្ញវតថុដលើសមិ្ទធកម្ម 

ដសច្កតីរពាងនន្ការ

ដ វ្ើអ្ិការកិច្ច 

ហិរញ្ញវតថុផែអកដលើ

សមិ្ទធកម្ម ផែនកទី១

ន្ិងទី២ រតូវបាន្

ដ្ឋក់របជុាំឆលងថាន ក់

 ឹកនាាំអោោ ្ិ

ការដ្ឋា ន្ 

ដសច្កតីរពាងនន្ការ

ដ វ្ើអ្ិការកិច្ច 

ហិរញ្ញវតថុផែអកដលើ

សមិ្ទធកម្ម ផែនកទី៣

ន្ិងទី៤ រតូវបាន្

ដ្ឋក់របជុាំឆលងថាន ក់

 ឹកនាាំអោោ ្ិ-

ការដ្ឋា ន្ 

ដសច្កតីរពាងនន្ការ

ដ វ្ើអ្ិការកិច្ច 

ហិរញ្ញវតថុផែអកដលើ

សមិ្ទធកម្ម ផែនកទី៥ 

រតូវបាន្ដ្ឋក់របជុាំ

ឆលងថាន ក់ ឹកនាាំអោោ -

្ិការដ្ឋា ន្ 

ដសច្កតីរពាងច្ុង

ដរកាយនន្ការដ វ្ើ

អ្ិការកិច្ចហិរញ្ញវតថុ

ផែអកដលើសមិ្ទធកម្ម 

រតូវបាន្បញ្ចប់ការ

ពិភាកាករមិ្តថាន ក់

 ឹកនាាំអោោ ្ិ-

ការដ្ឋា ន្ 

    ដសច្កតីរពាងនី្តិវិ្ី

អ្ិការកិច្ចហិរញ្ញវតថុ

ដលើសមិ្ទធកម្មរតូវ

បាន្ដរៀបច្ាំសិកាា -

សាលារបមូ្លធាតុ

ច្ូល 
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ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២២ ឆ្ន ាំ ២០២៣ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

3.3.5 ពរងឹងសម្តថភាពម្ស្រន្តីអោោ ្ិការដ្ឋា ន្ អោោ ្ិការដ្ឋា ន្ % ម្ស្រន្តីជាំាំនាញអ្ិការកិច្ចហិរញ្ញវតថុ រតូវ

បាន្អភិវឌ្ឍសម្តថភាពជាំនាញដលើការគរ

អ្ិការកិច្ចហិរញ្ញវតថុ 

  ម្ស្រន្តីជាំនាញអ្ិការ

កិច្ចហិរញ្ញវតថុ ោ ង

តិច្ណាស់ ៨០%

នន្អោោ ្ិការដ្ឋា ន្ 

រតូវបាន្បណតុ ឹះប-

ណាត លជាំនាញតាម្

បទដ្ឋា ន្ថមីៗផ ល

ដទើបដច្ញ  

    ម្ស្រន្តីជាំនាញអ្ិការ

កិច្ចហិរញ្ញវតថុ ោ ង

តិច្ណាស់ ៨០%

នន្អោោ ្ិការដ្ឋា ន្ 

រតូវបាន្បណតុ ឹះប-

ណាត លជាំនាញតាម្

បទដ្ឋា ន្ថមីៗផ ល

ដទើបដច្ញ  

      

IV. ការតាម្ដ្ឋននិងការវាយត្ម្ម្ៃ (សតត ត្សលើការសរៀបចាំរបាយការណ៍ស្ម្ិទធកម្ា និងហិរញ្ញវត្ថុ) 

4.1 រកបខ្ណឌ តាម្ដ្ឋន្ ន្ងិវាយតនម្ល អ.ថ 

អ.រ.ហ 

រកបខ្ណឌ តាម្ដ្ឋន្ ន្ងិវាយតនម្លរតវូបាន្

ដរៀបច្ាំន្ងិដ្ឋកឱ់្យអន្វុតត 

របកាសសត ពីកីារ

ដ្ឋកឱ់្យអន្វុតត

ដោលការណ៍

ផណនាាំសត ពីីការតាម្

ដ្ឋន្ ន្ងិវាយតនម្ល

ថវិកាសម្ទិធកម្ម 

រតវូបាន្ដរៀបច្ាំ ន្ងិ 

អន្មុ្ត័ 

  ររប់រកសួង សាថ បន័្

ដរៀបច្ាំរបាយការណ៍

សម្ទិធកម្ម ន្ងិ

ហិរញ្ញវតថុរបចាាំ

ឆាសទ១ីតាម្កម្ម

 វិ្  ីន្ងិអន្កុម្មវិ្  ី

  ររប់រកសួង សាថ បន័្

ដរៀបច្ាំរបាយការណ៍

សម្ទិធកម្ម ន្ងិ

ហិរញ្ញវតថុរបចាាំឆ្ន ាំ

២០២២ តាម្កម្ម

 វិ្  ីន្ងិអន្កុម្មវិ្  ី

  ររប់រកសួង សាថ បន័្

ដរៀបច្ាំរបាយការណ៍

សម្ទិធកម្ម ន្ងិ

ហិរញ្ញវតថុរបចាាំ

ឆាសទ១ីតាម្កម្ម

 វិ្  ីន្ងិអន្កុម្មវិ្  ី

  

4.1.1 ដរៀបច្ាំរបកាសសត ីពីការដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតដោលការណ៍ផណនាាំសត ីពី

ការតាម្ដ្ឋន្ និ្ងវាយតនម្លថវិកាសមិ្ទធកម្ម 
 

អ.ថ របកាសសត ីពីការដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតដោល

ការណ៍ផណនាាំសត ីពីការតាម្ដ្ឋន្ ន្ិងវាយ

តនម្លថវិកាសមិ្ទធកម្ម រតូវបាន្ដរៀបច្ាំនិ្ង 

អន្ុម័្ត 

របកាសសត ីពីការ

ដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតត

ដោលការណ៍

ផណនាាំសត ីពីការតាម្

ដ្ឋន្ ន្ិងវាយតនម្ល

ថវិកាសមិ្ទធកម្មរតូវ

បាន្ អន្ុម័្ត 

              

4.1.2 បណតុ ឹះបណាត លអាំពីដោលការណ៍ផណនាាំសត ីពីការតាម្ដ្ឋន្ ន្ិង

វាយតនម្លថវិកាសមិ្ទធកម្ម 

អ.ថ បណតុ ឹះបណាត លអាំពីដោលការណ៍ផណនាាំសត ី

ពីការតាម្ដ្ឋន្ និ្ងវាយតនម្លថវិកាសមិ្ទធ

កម្មជូន្ ល់ររូបដគោ ល (អរោនាយកដ្ឋា ន្

ថវិកា និ្ងរកសួង សាថ ប័ន្) ន្ិង ម្ស្រន្តី

ជាំនាញនន្រកសួង សាថ ប័ន្ 

      បណតុ ឹះបណាត លអាំពី

ដោលការណ៍ 

ផណនាាំសត ីពីការតាម្

ដ្ឋន្ ន្ិងវាយតនម្ល

ថវិកាសមិ្ទធកម្មជនូ្

 ល់ររូបដគោ ល

(អរោនាយកដ្ឋា ន្

បណតុ ឹះបណាត លអាំពី

ដោលការណ៍ 

ផណនាាំសត ីពីការ 

តាម្ដ្ឋន្ ន្ិងវាយ-

តនម្លថវិកាសមិ្ទធ

កម្មជូន្ ល់ម្ស្រន្តី

ជាំនាញរបស់

    បណតុ ឹះបណាត លអាំពី

ដោលការណ៍ 

ផណនាាំសត ីពីការ 

តាម្ដ្ឋន្ ន្ិងវាយ-

តនម្លថវិកាសមិ្ទធកម្ម

ជូន្ ល់ររូបដគោ ល

(អរោនាយកដ្ឋា ន្
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ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២២ ឆ្ន ាំ ២០២៣ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

ថវិកា ន្ិងរកសួង/

សាថ ប័ន្) ច្ាំន្ួន្ 

១២០ នាក់ 

រកសួង/សាថ ប័ន្ 

ច្ាំន្ួន្ ២០០ នាក់ 

ថវិកា ន្ិងរកសួង/

សាថ ប័ន្) តាម្តរមូ្វ

ការចាាំបាច្់ 

4.1.3 តាម្ដ្ឋន្លទធែលនន្ការអន្ុវតតកិច្ចរពម្ដរពៀងសមិ្ទធកម្មរវាង 

កសហវ. និ្ងរកសួង សាថ ប័ន្ 

អ.ថ របាយការណ៍សត ីពីលទធែលនន្ការអន្ុវតត

កិច្ចរពម្ដរពៀងសមិ្ទធកម្មរវាង កសហវ. 

ន្ិងរកសួង សាថ ប័ន្ 

                

4.1.4 ដរៀបច្ាំរកបខ្ណឌ  និ្ងយន្តការវាយតនម្លសមិ្ទធកម្ម និ្ងដ្ឋក់ឱ្យ 

អន្ុវតតសាកលបង 

អ.ថ រកបខ្ណឌ  ន្ិងយន្តការវាយតនម្លសមិ្ទធកម្ម

រតូវបាន្ដរៀបច្ាំ ន្ិងដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតសាក

លបង 

                

4.2 ដ វ្ើសាថ បន័្ន្យីកម្មរបាយការណហ៍រិញ្ញវតថុផែអកដលើសតងដ់្ឋ

រណដន្យយបច្ចុបបន្ន 

ន្យិត័ករ

រណដន្យយន្ងិ

សវន្កម្ម 

ការកាំណតស់តងដ់្ឋរណដន្យយកម្ពុជា

សរាបដ់រៀបច្ាំរបាយការណហ៍រិញ្ញវតថុ 

  យទុធសាស្រសត រតវូបាន្

អន្មុ្ត័ដដ្ឋយ

របម្ុខ្រាជរដ្ឋា ភ ិ -

បាល 

  ការដ្ឋកឱ់្យអន្វុតត 

សតងដ់្ឋរណដន្យយ

សាធារណៈកម្ពុជា 

ដដ្ឋយផែអកដលើម្លូ

ដ្ឋា ន្នន្ដសច្កតរីពាង

សតងដ់្ឋដលខ្ ៧០, 

៧១, ន្ងិ ៧២ 

        

4.2.1 ដរៀបច្ាំយុទធសាស្រសតសត ីពីការអន្ុវតតសត ង់ដ្ឋរណដន្យយសាធារ-

ណៈមូ្លដ្ឋា ន្បងោរដៅកម្ពុជា ២០២១-២០៣១ 

ន្ិយ័តករ

រណដន្យយន្ិង

សវន្កម្ម 

ការដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតយុទធសាស្រសតសត ីពីការអន្ុ-

វតតសត ង់ដ្ឋរណដន្យយសាធារណៈមូ្លដ្ឋា ន្

បងោរដៅកម្ពុជា ២០២១-២០៣១ 

យុទធសាស្រសត រតូវបាន្

ដ្ឋក់ជនូ្ថាន ក់ ឹកនាាំ 

កសហវ. ពិន្ិតយ 

ន្ិងសដរម្ច្ 

យុទធសាស្រសត រតូវបាន្

អន្ុម័្តដដ្ឋយ

របមុ្ខ្រាជរដ្ឋា ភិ  -

បាល 

យុទធសាស្រសត រតូវបាន្

ែសពវែាយ ល់ររប់

រកសួង សាថ ប័ន្ 

យុទធសាស្រសត រតូវបាន្

ែសពវែាយ ល់ររប់

រកសួង សាថ ប័ន្ 

        

4.2.2 អភិវឌ្ឍសត ង់ដ្ឋរណដន្យយសាធារណៈកម្ពុជា ដដ្ឋយផែអកដលើ

មូ្លដ្ឋា ន្នន្ដសច្កតីរពាងសត ង់ដ្ឋដលខ្ ៧០ (ច្ាំណូលអន្ុវតត

កាតពវកិច្ច; សម្មូ្លន្ឹងសតង់ដ្ឋ IFRS 15), ដសច្កតីរពាង   

សត ង់ដ្ឋដលខ្ ៧១ (ច្ាំណូលមិ្ន្អន្ុវតតកាតពវកិច្ច) និ្ងដសច្កតី

រពាងសត ង់ដ្ឋដលខ្ ៧២ (ច្ាំណាយនន្ការដែទរ) 

ន្ិយ័តករ

រណដន្យយន្ិង

សវន្កម្ម 

ការដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតសត ង់ដ្ឋរណដន្យយសា-

ធារណៈកម្ពុជា ដដ្ឋយផែអកដលើមូ្លដ្ឋា ន្នន្

ដសច្កតីរពាងសតង់ដ្ឋដលខ្ ៧០, ៧១, ន្ិង 

៧២  

ដសច្កតីរពាងទីមួ្យ

សតង់ដ្ឋរណដន្យយ

សាធារណៈកម្ពុជា 

ដដ្ឋយផែអកដលើមូ្ល

ដ្ឋា ន្នន្ដសច្កតីរពាង

សតង់ដ្ឋដលខ្ ៧០ 

(ច្ាំណូលអន្ុវតត

កាតពវកិច្ច; សម្

មូ្លន្ឹងសតង់ដ្ឋ 

IFRS 15), ដសច្កតី

រពាងសត ង់ដ្ឋដលខ្ 

ដសច្កតីរពាងទីមួ្យ

សតង់ដ្ឋរណដន្យយ

សាធារណៈកម្ពុជា 

ដដ្ឋយផែអកដលើមូ្ល

ដ្ឋា ន្នន្ដសច្កតីរពាង

សតង់ដ្ឋដលខ្ ៧០ 

(ច្ាំណូលអន្ុវតត

កាតពវកិច្ច; សម្

មូ្លន្ឹងសតង់ដ្ឋ 

IFRS 15), ដសច្កតី

រពាងសត ង់ដ្ឋដលខ្ 

ដសច្កតីរពាងទីមួ្យ

សតង់ដ្ឋរណដន្យយ

សាធារណៈកម្ពុជា 

ដដ្ឋយផែអកដលើ  

មូ្លដ្ឋា ន្នន្ដសច្កតី

រពាងសត ង់ដ្ឋដលខ្ 

៧០ (ច្ាំណូលអន្ុ

វតតកាតពវកិច្ច; សម្

មូ្លន្ឹងសតង់ដ្ឋ 

IFRS 15), ដសច្កតី

រពាងសត ង់ដ្ឋដលខ្ 

សតង់ដ្ឋរណដន្យយ

សាធារណៈកម្ពុជា 

ដដ្ឋយផែអកដលើមូ្ល-

ដ្ឋា ន្នន្ដសច្កតីរពាង

សតង់ដ្ឋដលខ្ ៧០, 

៧១, ៧២ រតូវបាន្

អភិវឌ្ឍ 
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ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២២ ឆ្ន ាំ ២០២៣ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

៧១ (ច្ាំណូលមិ្ន្

អន្ុវតតកាតពវកិច្ច) 

ន្ិងដសច្កតីរពាង  

សត ង់ដ្ឋដលខ្ ៧២ 

(ច្ាំណាយនន្ការ

ដែទរ) រតូវបាន្ដរៀប-

ច្ាំ។ 

៧១ (ច្ាំណូលមិ្ន្

អន្ុវតតកាតពវកិច្ច) 

ន្ិងដសច្កតីរពាង  

សត ង់ដ្ឋដលខ្ ៧២ 

(ច្ាំណាយនន្ការ

ដែទរ) រតូវបាន្ដ្ឋក់

ឆលងកិច្ចរបជុាំពិដរោឹះ

ដោបល់។ 

៧១ (ច្ាំណូលមិ្ន្

អន្ុវតតកាតពវកិច្ច) 

ន្ិងដសច្កតីរពាង  

សត ង់ដ្ឋដលខ្ ៧២ 

(ច្ាំណាយនន្ការ

ដែទរ) រតូវបាន្អន្ុ -

ម័្តដដ្ឋយរកុម្

របឹកាអាជាា ្រដសវា

ហិរញ្ញវតថុមិ្ន្ផម្ន្  

្នាោរ។ 

4.2.3 អភិវឌ្ឍដលើទរម្ង់ន្ិងាតិកាផ លបាន្ផកសរមួ្លនន្របាយ

ការណ៍ហិរញ្ញវតថុ អន្ុដលាម្តាម្រណដន្យយមូ្លដ្ឋា ន្សាច្់

របាក់ផកសរមួ្ល 

ន្ិយ័តករ

រណដន្យយន្ិង

សវន្កម្ម 

ការដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតទរម្ង់ន្ិងាតិកាផ ល

បាន្ផកសរមួ្លនន្របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 

អន្ុដលាម្តាម្រណដន្យយមូ្លដ្ឋា ន្សាច្់

របាក់ផកសរមួ្ល 

      ទរម្ង់ន្ិងាតិកា

ផ លបាន្ផក

សរមួ្លនន្របាយ-

ការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 

អន្ុដលាម្តាម្

រណដន្យយមូ្ល-

ដ្ឋា ន្សាច្់របាក់ផក

សរមួ្ល 

        

4.2.4 ពិន្ិតយន្ិងផកលម្អជាជាំហាន្ៗន្ូវការដ្ឋក់បគា ញរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវតថុ ដៅដពលាតិកានិ្ងវិសាលភាពនន្របាយការណ៍

ហិរញ្ញវតថុកាន្់ផត ា្ំជាងមុ្ន្ 

ន្ិយ័តករ

រណដន្យយន្ិង

សវន្កម្ម 

ការទទួលបាន្ម្តិដោបល់ ន្ិងការផកលម្អ

ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុផ លកាន្់ផត

ាន្វិសាលភាព ា្ំជាងមុ្ន្ 

        ដសច្កតីរពាងទរម្ង់

របាយការណ៍ 

ហិរញ្ញវតថុ ផ លរួម្

បញ្ចូលរណនី្រតូវ

ទទួល រតូវបាន្

ដរៀបច្ាំ 

ដសច្កតីរពាងទរម្ង់

របាយការណ៍ 

ហិរញ្ញវតថុ ផ លរួម្

បញ្ចូលរណនី្រតូវ

ទទួល រតូវបាន្

ពិភាកា 

ដសច្កតីរពាងទរម្ង់

របាយការណ៍ 

ហិរញ្ញវតថុ ផ លរួម្

បញ្ចូលរណនី្រតូវ

ទទួល រតូវបាន្

ពិភាកា 

ដសច្កតីរពាងទរម្ង់

របាយការណ៍ 

ហិរញ្ញវតថុ ផ លរួម្

បញ្ចូលរណនី្រតូវ

ទទួល រតូវបាន្អន្ុ

ម័្ត 

4.2.5 កាំណត់ និ្ងពរគងការដ វ្ើវិដសា្ន្កម្មច្ាប់ ន្ិងបទបបញ្ញតតិ

ចាាំបាច្់ដ ើម្បីអន្ុវតតរណដន្យយមូ្លដ្ឋា ន្សាច្់របាក់ផកសរមួ្ល 

ន្ិងសត ង់ដ្ឋ IPSAS 

ន្ិយ័តករ

រណដន្យយន្ិង

សវន្កម្ម 

ការដ វ្ើវិដសា្ន្កម្មច្ាប់ ន្ិងបទបបញ្ញតតិ

ចាាំបាច្់ដ ើម្បីអន្ុវតតរណដន្យយមូ្លដ្ឋា ន្

សាច្់របាក់ផកសរមួ្ល ន្ិងសត ង់ដ្ឋ IPSAS 

  សិកា ន្ិងពិន្ិតយ

ដលើច្ាប់ ន្ិងបទ-

បបញ្ញតតិចាាំបាច្់ដ ើម្បី

អន្ុវតតរណដន្យយ

មូ្លដ្ឋា ន្សាច្់របាក់

ផកសរមួ្ល 

ឯកសារច្ាប់ន្ិង

បទបបញ្ញតតិចាាំបាច្់

ផ លរតូវតាក់ផតង 

ឬ ដ វ្ើវិដសា្ន្កម្ម 

ដ ើម្បីអន្ុវតត

រណដន្យយមូ្ល

ដ្ឋា ន្សាច្់របាក់ផក-

ច្ាប់ និ្ងបទ-

បបញ្ញតតិចាាំបាច្់ 

ដ ើម្បីអន្ុវតត

រណដន្យយមូ្ល-

ដ្ឋា ន្សាច្់របាក់ផក

សរមួ្ល និ្ងសត ង់ដ្ឋ 

IPSAS រតូវបាន្
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ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២២ ឆ្ន ាំ ២០២៣ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

Waiting for local 

consultant 

សរមួ្ល រតូវបាន្

កាំណត់។ 

បញ្ចប់ការដ វ្ើ

 វិដសា្ន្កម្ម។ 

4.2.6 ដរៀបច្ាំរបកាសផ លតរមូ្វឱ្យាន្ការលាតរតដ្ឋងកាំណត់

សាោ ល់ ន្ិងការទទួលសាោ ល់រណន្ីរតូវទទួល ន្ិងរណន្ីរតូវ

សងនន្របតិបតតិការអន្ុវតតកាតពវកិច្ចដៅកនុងរបាយការណ៍ 

ហិរញ្ញវតថុ 

ន្ិយ័តករ

រណដន្យយន្ិង

សវន្កម្ម 

ការដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតរបកាសផ លតរមូ្វឱ្យ

ាន្ការលាតរតដ្ឋងកាំណត់សាោ ល់ ន្ិង

ការទទួលសាោ ល់រណន្ីរតូវទទួលន្ិង

រណន្ីរតូវសងនន្របតិបតតិការអន្ុវតត

កាតពវកិច្ច ដៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 

ដសច្កតីរពាងបឋម្

របកាសផ លតរមូ្វ

ឱ្យាន្ការលាត-

រតដ្ឋងកាំណត់

សាោ ល់ន្ិងការ

ទទួលសាោ ល់រណន្ី

រតូវទទួលន្ិង

រណន្ីរតូវសងនន្

របតិបតតិការអន្ុវតត

កាតពវកិច្ចដៅកនុង

របាយការណ៍ 

ហិរញ្ញវតថុ រតូវបាន្

ពរគង 

ដសច្កតីរពាង

របកាសផ លតរមូ្វ

ឱ្យាន្ការលាត-

រតដ្ឋងកាំណត់

សាោ ល់ន្ិងការ

ទទួលសាោ ល់រណន្ី

រតូវទទួលន្ិង

រណន្ីរតូវសងនន្

របតិបតតិការអន្ុវតត

កាតពវកិច្ចដៅកនុង

របាយការណ៍ 

ហិរញ្ញវតថុ រតូវបាន្

ដរៀបច្ាំដ្ឋក់ឆលងកិច្ច

របជុាំ ន្ិងអន្ុម័្ត

កនុងករមិ្តន្ិយ័តករ

រណដន្យយន្ិង

សវន្កម្ម។ 

ដសច្កតីរពាង

របកាសផ លតរមូ្វ 

ឱ្យាន្ការលាត-

រតដ្ឋងកាំណត់

សាោ ល់ន្ិងការ

ទទួលសាោ ល់ 

រណន្ីរតូវទទួល

ន្ិងរណន្ីរតូវសង

នន្របតិបតតិការអន្ុ-

វតតកាតពវកិច្ចដៅកនុង

របាយការណ៍ហិរញ្ញ

វតថុ រតូវបាន្ដ្ឋក់

ឆលងកិច្ចរបជុាំ និ្ង

រតូវបាន្អន្ុម័្ត 

ដដ្ឋយរកុម្របឹកា

អាជាា ្រដសវា 

ហិរញ្ញវតថុមិ្ន្ផម្ន្  

្នាោរ។ 

របកាសផ លតរមូ្វ

ឱ្យាន្ការលាត

រតដ្ឋងកាំណត់

សាោ ល់ន្ិងការ

ទទួលសាោ ល់រណន្ី

រតូវទទួលន្ិង

រណន្ីរតូវសងនន្

របតិបតតិការអន្ុវតត

កាតពវកិច្ចដៅកនុង

របាយការណ៍ 

ហិរញ្ញវតថុ រតូវបាន្

ដរៀបច្ាំ និ្ងអន្ុម័្ត 

        

4.2.7 ពិន្ិតយ និ្ងផកលម្អបទបបញ្ញតតិ ន្ិងដរៀបច្ាំបទបបញ្ញតតិបផន្ថម្ជា 

ជាំហាន្ៗ ដ ើម្បីោាំរទ ល់ការដកើន្ដែើងនូ្វាតិកា និ្ងវិសាល

ភាពនន្របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 

ន្ិយ័តករ

រណដន្យយន្ិង

សវន្កម្ម 

ការដ វ្ើវិដសា្ន្កម្ម និ្ងការដរៀបច្ាំបទ

បបញ្ញតតិបផន្ថម្ជាជាំហាន្ៗ ដ ើម្បីោាំរទ ល់

ការដកើន្ដែើងនូ្វាតិកា និ្ងវិសាលភាពនន្

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 

                

4.2.8 ដសន ើសុាំម្តិដោបល់ពីអាជាា ្រសវន្កម្មជាតិ ដលើដសច្កតីរពាង

ដោលន្ដោបាយរណដន្យយ, ទរម្ង់ ន្ិងាតិកាផ លបាន្ 

ផកសរមួ្លនន្របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 

ន្ិយ័តករ

រណដន្យយន្ិង

សវន្កម្ម 

ការទទួលបាន្ម្តិដោបល់ពីអាជាា ្រ 

សវន្កម្មជាតិដលើដសច្កតីរពាងដោល-

ន្ដោបាយរណដន្យយ, ទរម្ង់ន្ិងាតិកា

ផ លបាន្ផកសរមួ្លនន្របាយការណ៍

ហិរញ្ញវតថុ   

    ម្តិដោបល់ ន្ិង

ឯកសារអន្ុសាសន្៍ 

រតូវបាន្ែតល់ជូន្

 ល់ ន្.រ.ស. មុ្ន្

កិច្ចរបជុាំពិដរោឹះ

ដោបល់ជាមួ្យ

ការទទួលបាន្ម្តិ-

ដោបល់ន្ិងអន្ុ-

សាសន្៍ពីអាជាា  -  

្រសវន្កម្មជាតិដលើ

ដសច្កតីរពាងដោល

ន្ដោបាយ

រណដន្យយ, ទរម្ង់
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ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២២ ឆ្ន ាំ ២០២៣ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

អាជាា ្រសវន្កម្ម

ជាតិ 

ន្ិងាតិកាផ ល

បាន្ផកសរមួ្លនន្

របាយការណ៍ 

ហិរញ្ញវតថុ។   

4.3 ដ វ្ើសាថ បន័្ន្យីកម្មរបាយការណហ៍រិញ្ញវតថុ ផែអកដលើសតងដ់្ឋ

រណដន្យយ Modified Cash - IPSAS 

អ.រ.ជ របាយការណហ៍ិរញ្ញវតថុ រសបតាម្សតងដ់្ឋ

រណដន្យយ Modified Cash - IPSAS 

      របកាសសត ពីដីោល

ការណ៍រណដន្យយ 

ន្ងិន្តីិវិ្ ី

រណដន្យយសរាប់

រណន្រីតវូទទលួ

រតវូបាន្ដរៀបច្ាំ ន្ងិ

ដ្ឋកអ់ន្វុតត 

      របកាសសត ពីដីោល

ការណ៍រណដន្យយ 

ន្ងិន្តីិវិ្ ី

រណដន្យយសរាប់

រណន្រីតវូសងរតវូ

បាន្ដ្ឋកឱ់្យអន្វុតត 

4.3.1 ដរៀបច្ាំដោលការណ៍រណដន្យយ និ្ងនី្តិវិ្ីរណដន្យយ 

សរាប់អន្ុវតត ពាក់ព័ន្ធន្ឹងការទទួលសាោ ល់រណន្ីរតូវទទួល 

អ.រ.ជ របកាសសត ីពីដោលការណ៍រណដន្យយ ន្ិង

នី្តិវិ្ីរណដន្យយសរាប់រណនី្រតូវ

ទទួល 

      របកាសសត ីពីដោល-

ការណ៍រណដន្យយ 

និ្ងនី្តិវិ្ី

រណដន្យយសរាប់

រណន្ីរតូវទទួល

រតូវបាន្ដរៀបច្ាំ ន្ិង

ដ្ឋក់អន្ុវតត 

        

4.3.2 ផកសរមួ្លនី្តិវិ្ីការគរ និ្ងកាំណត់តួដលខ្រណនី្រតូវទទលួ 

ដ ើម្បីរសបតាម្សតង់ដ្ឋរណដន្យយ 

អ.រ.ជ តួដលខ្រណន្ីរតូវទទួល រសបតាម្សត ង់ដ្ឋ

រណដន្យយ 

              ផកសរមួ្លនី្តិវិ្ី

ការគរ និ្ងកាំណត់

តួដលខ្ ពាក់ព័ន្ធន្ឹង

រណន្ីរតូវទទួល 

4.3.3 ដរៀបច្ាំដោលការណ៍រណដន្យយ និ្ងនី្តិវិ្ីរណដន្យយ 

សរាប់អន្ុវតត ពាក់ព័ន្ធន្ឹងការទទួលសាោ ល់រណន្ីរតូវសង 

អ.រ.ជ របកាសសត ីពីដោលការណ៍រណដន្យយ ន្ិង

នី្តិវិ្ីរណដន្យយសរាប់រណនី្រតូវសង 

              របកាសសត ីពីដោល-

ការណ៍រណដន្យយ 

និ្ងនី្តិវិ្ី

រណដន្យយសរាប់

រណន្ីរតូវសងរតូវ

បាន្ដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតត 

4.3.4 ផកសរមួ្លនី្តិវិ្ីការគរ និ្ងកាំណត់តួដលខ្រណនី្រតូវសង 

ដ ើម្បីរសបតាម្សតង់ដ្ឋរណដន្យយ 

អ.រ.ជ តួដលខ្រណន្ីរតូវសង រសបតាម្សតង់ដ្ឋ

រណដន្យយ 
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ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២២ ឆ្ន ាំ ២០២៣ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

4.3.5 ដរៀបច្ាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ដដ្ឋយាន្ធាតុរណន្ីរតូវទទួល 

ន្ិងរណន្ីរតូវសង រសបតាម្សត ង់ដ្ឋរណដន្យយ Modified 

Cash 

អ.រ.ជ របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ រសបតាម្សត ង់ដ្ឋ

រណដន្យយ Modified Cash - IPSAS 

                

V.  សហដ្ឋា រចនស្ម្ព័នធម្ទម្ទង់ (សតត ត្សលើការសរៀបចាំបទដ្ឋា នគត្ិយុត្ត និងម្បព័នធបសចចកវិទាព័ត្៌ម្មនោាំម្ទស្ម្ម្មប់អនុវត្តថវិកាព័ត្៌ម្មនស្ម្ិទធកម្ា ) 

5.1 ដរៀបច្ាំរកបខ្ណឌ រតិយតុតនន្ថវកិា ន្ងិរកបខ្ណឌ រណដន្យយ-

ភាព 

 

ដសច្កតរីពាងច្ាប់  សតពីីរបពន័្ធហិរញ្ញវតថុ

សាធារណៈ (ថមី) រតវូបាន្ដ្ឋកដ់ៅ លអ់ងោ

ន្តីបិបញ្ញតត ិ

      ដសច្កតរីពាងច្ាប់  

សត ីពរីបពន័្ធហរិញ្ញវតថុ

សាធារណៈ (ថមី) 

រតវូបាន្ដ្ឋកដ់ៅ

 ល់អងោន្តីបិបញ្ញតត ិ

      ដសច្កតរីពាងរបាយ

ការណស៍វន្កម្ម

ច្ាំន្នួ្ ៥ បាន្ដែាើជនូ្

អងោភាពរងសវន្កម្ម

ដឆលើយបាំភល ឺន្ងិ 

របាយការណស៍វន្-

កម្មដលើកចិ្ចរបតបិតតិ

ការច្ាំន្នួ្ ៥ រតវូ

បាន្ដែាើជនូ្អងោន្តិ-ិ

បបញ្ញតត ិន្ងិសាថ បន័្

ពាកព់ន័្ធ 

5.1.1 ដរៀបច្ាំច្ាប់សត ីពីរបព័ន្ធហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ (ថមី) អ.ថ ច្ាប់សត ីពីរបព័ន្ធហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ (ថមី) 

រតូវបាន្ដរៀបច្ាំ 

ដសច្កតីរពាងច្ាប់  

សត ីពីរបព័ន្ធហិរញ្ញវតថុ

សាធារណៈ (ថមី) 

រតូវបាន្ពិន្ិតយ

បញ្ចប់ដដ្ឋយរណៈ

កាម ្ិការ ឹកនាាំការ

ដ វ្ើវិដសា្ន្កម្ម

ច្ាប់សត ីពីរបព័ន្ធ

ហិរញ្ញវតថុសាធារ-

ណៈ ន្ិងបទដ្ឋា ន្

រតិយុតតពាក់ព័ន្ធ 

ដសច្កតីរពាងច្ាប់  

សត ីពីរបព័ន្ធហិរញ្ញវតថុ

សាធារណៈ (ថមី) 

រតូវបាន្បញ្ចប់

ករមិ្តរកសួង  

ដស ាកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញ

វតថុ 

ដសច្កតីរពាងច្ាប់  

សត ីពីរបព័ន្ធហិរញ្ញវតថុ

សាធារណៈ (ថមី) 

រតូវបាន្ដ្ឋក់ដៅ

 ល់អងោន្ីតិ

របតិបតតិ 

ដសច្កតីរពាងច្ាប់  

សត ីពីរបព័ន្ធហិរញ្ញវតថុ

សាធារណៈ (ថមី) 

រតូវបាន្ដ្ឋក់ដៅ

 ល់អងោន្ីតិបបញ្ញតតិ 

        

5.1.2 ដ វ្ើសវន្កម្មសមិ្ទធកម្មនែទដរៅ អ.ស.ជ ច្ាំន្ួន្របាយការណ៍សវន្កម្មដលើកិច្ច

របតិបតតិការ (Performance Audit)/

សវន្កម្មសមិ្ទធកម្ម  

ផែន្ការសវន្កម្ម

របចាាំឆ្ន ាំ២០២២ 

រតូវបាន្អន្ុម័្ត 

ផែន្ការសវន្កម្ម

ដលើកិច្ចរបតិបតតិការ 

ច្ាំន្ួន្ ៥ រតូវបាន្

អន្ុម័្ត 

ច្ុឹះសវន្កម្មដលើកិច្ច

របតិបតតិការ ច្ាំន្ួន្ 

៥ 

ដសច្កតីរពាងរបាយ

ការណ៍សវន្កម្ម

ច្ាំន្ួន្ ៥ បាន្ដែាើជូន្

អងោភាពរងសវន្កម្ម

ដឆលើយបាំភលឺ ន្ិង 

ផែន្ការសវន្កម្ម

របចាាំឆ្ន ាំ២០២៣ 

រតូវបាន្អន្ុម័្ត 

ផែន្ការសវន្កម្ម

ដលើកិច្ចរបតិបតតិការ 

ច្ាំន្ួន្ ៥ រតូវបាន្

អន្ុម័្ត 

ច្ុឹះសវន្កម្មដលើកិច្ច

របតិបតតិការ ច្ាំន្ួន្ 

៥ 

ដសច្កតីរពាងរបាយ

ការណ៍សវន្កម្ម

ច្ាំន្ួន្ ៥ បាន្ដែាើជូន្

អងោភាពរងសវន្កម្ម

ដឆលើយបាំភលឺ ន្ិង  
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ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២២ ឆ្ន ាំ ២០២៣ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

របាយការណ៍សវន្-

កម្មដលើកិច្ចរបតិបតតិ

ការច្ាំន្ួន្ ៥ រតូវ

បាន្ដែាើជូន្អងោន្ិតិ-

បបញ្ញតតិ និ្ងសាថ ប័ន្

ពាក់ព័ន្ធ 

របាយការណ៍សវន្-

កម្មដលើកិច្ចរបតិបតតិ

ការច្ាំន្ួន្ ៥ រតូវ

បាន្ដែាើជូន្អងោន្ិតិ-

បបញ្ញតតិ និ្ងសាថ ប័ន្

ពាក់ព័ន្ធ 

5.1.3 តាម្ដ្ឋន្ ន្ិងវាយតនម្លការដ វ្ើសវន្កម្ម/សវន្កម្មសមិ្ទធកម្ម

របស់អងោភាពសវន្កម្មនែទកនុងនន្រកសួង-សាថ ប័ន្ 

អ.ស.ក ច្ាំន្ួន្របាយការណ៍វាយតនម្លដលើរបាយ-

ការណ៍សវន្កម្ម/សវន្កម្មសមិ្ទធកម្មរបស់

អងោភាពសវន្កម្មនែទកនុងនន្រកសួង-សាថ ប័ន្ 

  ច្ាំន្ួន្ ១ របាយ-

ការណ៍វាយតនម្លដលើ

របាយការណ៍សវន្-

កម្មសវន្កម្ម/សមិ្ទធ

កម្មរបស់រកសួង-

សាថ ប័ន្ 

ច្ាំន្ួន្ ១ របាយ-

ការណ៍វាយតនម្លដលើ

របាយការណ៍សវន្-

កម្មសវន្កម្ម/សមិ្ទធ

កម្មរបស់រកសួង-

សាថ ប័ន្ 

ច្ាំន្ួន្ ១ របាយ-

ការណ៍វាយតនម្លដលើ

របាយការណ៍សវន្-

កម្មសវន្កម្ម/សមិ្ទធ

កម្មរបស់រកសួង-

សាថ ប័ន្ 

ច្ាំន្ួន្ ១ របាយ-

ការណ៍វាយតនម្លដលើ

របាយការណ៍សវន្-

កម្មសវន្កម្ម/សមិ្ទធ

កម្មរបស់រកសួង-

សាថ ប័ន្ 

ច្ាំន្ួន្ ១ របាយ-

ការណ៍វាយតនម្លដលើ

របាយការណ៍សវន្

កម្មសវន្កម្ម/សមិ្ទធ

កម្មរបស់រកសួង-

សាថ ប័ន្ 

ច្ាំន្ួន្ ១ របាយ-

ការណ៍វាយតនម្លដលើ

របាយការណ៍សវន្-

កម្មសវន្កម្ម/សមិ្ទធ

កម្មរបស់រកសួង-

សាថ ប័ន្ 

ច្ាំន្ួន្ ១ របាយ-

ការណ៍វាយតនម្លដលើ

របាយការណ៍សវន្-

កម្មសវន្កម្ម/សមិ្ទធ

កម្មរបស់រកសួង-

សាថ ប័ន្ 

5.1.4 ពរងឹងសម្តថភាពសវន្ករនែទកនុងសរាប់អនុ្វតតសវន្ករនែទកនុង

សរាប់អន្ុវតតសវន្កម្មសមិ្ទធកម្ម 

អ.ស.ក ច្ាំនួ្ន្វរោបណតុ ឹះបណាត ល/សិកាា សាលា       ១វរោ       ១វរោ 

5.2 ពរងងឹ ន្ងិ ពរងកីការដរបើរបាសរ់បពន័្ធបដច្ចកវទិា ពត័ា៌ន្

សរាបក់ារររបរ់រងហរិញ្ញវតថុ 

សាធារណៈ (FMIS) 

FMWG ច្ាំន្នួ្ម្ខុ្សញ្ហញ ច្ាំណាយដ វ្ើសវ ័យរបវតតកិម្ម

សរាបអ់ន្វុតតថវកិាតាម្របពន័្ធ FMIS 

សវ ័យរបវតតិកម្មដលើ 

នី្តិវិ្ីទនូត់

ច្ាំណាយដបៀវតស 

ន្ិង ច្ាំណាយទូនត់

រតង់ដៅរកសួង  

សាថ ប័ន្ច្ាំន្ួន្ ១០ 

ផ លសល់ច្ុង

ដរកាយ 

    សវ ័យរបវតតិកម្មដលើ

នី្តិវិ្ីច្ាំណាយ

ថវិកាច្រន្តររប់មុ្ខ្

សញ្ហញ  ន្ិង  ច្លនា

ឥណនន្ថវិកា ដៅ

កសហវ ន្ិង 

រកសួងបរិសាថ ន្ ន្ិង  

នី្តិវិ្ីច្ាំណាយ

ថវិកាផ លមិ្ន្ាន្

ធានាច្ាំណាយជា

មុ្ន្ ដៅ រកសួង -

សាថ ប័ន្ច្ាំន្ួន្ ៨ 

  សវ ័យរបវតតិកម្មដលើ

នី្តិវិ្ីច្ាំណូល

ថវិកាដៅ កសហវ 

ន្ិង រកសួងបរិសាថ ន្  

សវ ័យរបវតតិកម្មដលើ 

នី្តិវិ្ីច្ាំណាយ

ថវិកាច្រន្តររប់មុ្ខ្

សញ្ហញ ,  ច្លនា

ឥណនន្ថវិកា និ្ង 

ច្ាំណូលថវិកាដៅ

រកសួង-សាថ ប័ន្

ច្ាំន្ួន្៨ 

  

5.2.1 ពរងីកការដ្ឋក់ច្ាំណាត់ថាន ក់ថវិកានាំង ៧ដៅកនុងរបព័ន្ធ FMIS FMWG ច្ាំណាត់ថាន ក់ថវិកានាំង ៧ រតូវបាន្តាម្

ដ្ឋន្ដលើការអន្ុវតតដៅកនុងរបព័ន្ធ FMIS 

និ្ង ពរងឹងរុណភាព ដដ្ឋយដ វ្ើបច្ចុបបន្ន

ភាព ន្ិង អភិវឌ្ឍបផន្ថម្ដៅកនុងរបព័ន្ធ 

FMIS 

    របាយការណ៍ពិន្ិតយ

រុណភាពដលើ 

របាយការណ៍ថវិកា

តាម្ច្ាំណាត់ថាន ក់

ថវិកានាំង៧ ដៅ

របាយការណ៍ច្ាំ

ណាត់ថាន ក់ថវិកា

នាំង៧ ដៅកនុង

របព័ន្ធ FMIS រតូវ

បាន្ដរៀបច្ាំផកលម្អ 

      របាយការណ៍លទធ-

ែលនន្ការដរបើ

របាស់ច្ាំណាត់ថាន ក់

ថវិកានាំង៧ និ្ង 

របាយការណ៍ ដៅ
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ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២២ ឆ្ន ាំ ២០២៣ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

កនុងរបព័ន្ធ FMIS 

រតូវបាន្ដរៀបច្ាំ ន្ិង 

ពិន្ិតយដែទៀងផ្ទទ ត់ 

ន្ិង ជាំរុញការដរបើ-

របាស់ 

កនុងរបព័ន្ធ FMIS 

រតូវបាន្ដរៀបច្ាំ 

ដ ើម្បីបន្តផកលម្អ 

ន្ិង ជាំរុញការដរបើ

របាស់ 

5.2.2 ដ្ឋក់បញ្ចូលមុ្ខ្គរដរៀបច្ាំផែន្ការថវិកាកនុងរបព័ន្ធ FMIS ន្ិង 

ដ្ឋក់ ឱ្យអន្ុវតតដៅតាម្រកសួង-សាថ ប័ន្ អងោភាពថវិកាអាណាប័

កដែទរសិទធិ និ្ង ម្ន្ទីរដស ាកិច្ចន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

FMWG មុ្ខ្គរដរៀបច្ាំផែន្ការថវិកា រតូវបាន្ដ្ឋក់

ឱ្យអន្ុវតតដៅរកសួង-សាថ ប័ន្ អងោភាពថវិកា

អាណាប័កដែទរសិទធិដៅថាន ក់កណាត ល ន្ិង

ម្ន្ទីរដស ាកិច្ចន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

មុ្ខ្គរដរៀបច្ាំ

ផែន្ការថវិកា រតូវ

ដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតដៅ 

រកសួង ច្ាំន្ួន្ ១១ 

ន្ិង អងោភាពថវិកា

អាណាប័កដែទរសិទធិ 

        មុ្ខ្គរដរៀបច្ាំ

ផែន្ការថវិកា រតូវ

ដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតដៅ 

រកសួង ច្ាំន្ួន្ ១២ 

បផន្ថម្, អងោភាព

ថវិកាអាណាប័កដែទរ

សិទធិ និ្ង ២៥ ម្ន្ទីរ 

សហវ 

    

5.2.3 ដ្ឋក់បញ្ចូលមុ្ខ្គរលទធកម្មដពញដលញកនុងរបព័ន្ធ FMIS ន្ិង 

ដ្ឋក់  ឱ្យអន្ុវតតដៅតាម្រកសួង-សាថ ប័ន្ ន្ិង ម្ន្ទីរដស ាកិច្ចន្ិង

ហិរញ្ញវតថុ 

FMWG មុ្ខ្គរលទធកម្មដពញដលញ រតូវបាន្ដ្ឋក់

ឱ្យអន្ុវតតដៅរកសួង-សាថ ប័ន្ ន្ិង ម្ន្ទីរ

ដស ាកិច្ចន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

មុ្ខ្គរលទធកម្ម

ដពញដលញដ្ឋក់ឱ្យ

អន្ុវតតដៅ ៣៤ 

រកសួង សាថ ប័ន្ ន្ិង 

អងោភាពថវិកា

អាណាប័កដែទរសិទធិ 

        មុ្ខ្គរលទធកម្ម

ដពញដលញដ្ឋក់ឱ្យ

អន្ុវតតដៅ  ២៥ 

ម្ន្ទីរ សហវ 

    

5.2.4 ដ្ឋក់បញ្ចូលមុ្ខ្គរររប់ររងរទពយសម្បតតិរ ាកនុងរបព័ន្ធ FMIS 

ន្ិងដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតដៅតាម្រកសួង-សាថ ប័ន្ 

FMWG មុ្ខ្គរររប់ររងរទពយសម្បតតិរ ាកនុងរបព័ន្ធ 

FMIS  រតូវបាន្អភិវឌ្ឍ និ្ង ដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតត

ដៅតាម្រកសួង-សាថ ប័ន្ 

                

5.2.5 ដ្ឋក់បញ្ចូលមុ្ខ្គរររប់ររងសន្និ្ិ កនុងរបព័ន្ធ FMIS ន្ិងដ្ឋក់

ឱ្យអន្ុវតតដៅតាម្រកសួង-សាថ ប័ន្ 

FMWG មុ្ខ្គរររប់ររងសន្និ្ិ កនុងរបព័ន្ធ FMIS 

ន្ិងដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតដៅតាម្រកសួង-សាថ ប័ន្ 

                

5.2.6 បដងកើន្ការយល់ ឹង ន្ិងការដរបើរបាស់រន្លងសវន្កម្ម (Audit 

log) ដៅកនុងរបព័ន្ធ FMIS សរាប់មុ្ខ្គរសវន្កម្ម) 

អ.ស.ក 

FMWG 

រន្លងសវន្កម្ម (Audit Log) ដៅតាម្មុ្ខ្

គរនន្របព័ន្ធ FMIS រតូវបាន្ដរបើរបាស់កនុង

ការដ វ្ើសវន្កម្មដដ្ឋយសវន្ករនែទកនុង 

  រន្លងសវន្កម្ម ដលើ

មុ្ខ្គរការទិញ  

(PO) នន្របព័ន្ធ  

FMIS រតូវបាន្ដរបើ

របាស់សាកលបង 

រន្លងសវន្កម្មដលើ

មុ្ខ្គរដសៀវដៅ ា្ំ 

(GL) នន្របព័ន្ធ  

FMIS រតូវបាន្ដរបើ

របាស់សាកលបង 

តរមូ្វការដរបើរបាស់

រន្លងសវន្កម្មកនុង

មុ្ខ្គរលទធកម្ម

ដពញដលញ (PR) 

នន្របព័ន្ធ  FMIS 

រតូវបាន្សិកា ន្ិង

កាំណត់ 

    សវន្ករោ ងតិច្ 

២០រូបបាន្ទទួល

ការបណតុ ឹះបណាត ល

ដលើការដរបើរបាស់

រន្លងសវន្កម្មកនុង

មុ្ខ្គរលទធកម្ម

រន្លងសវន្កម្មដលើ

មុ្ខ្គរលទធកម្ម

ដពញដលញ (PR) 

នន្របព័ន្ធ  FMIS 

រតូវបាន្ដរបើរបាស់

សាកលបង 
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ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២២ ឆ្ន ាំ ២០២៣ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

ដពញដលញ (PR) 

នន្របព័ន្ធ  FMIS  

5.2.7 អន្ុវតតជាបដណត ើរៗន្ូវមុ្ខ្សញ្ហញ នន្ការដ វ្ើសវ ័យរបវតតិកម្ម FMWG ច្ាំន្ួន្រកសួង-សាថ ប័ន្អន្ុវតតមុ្ខ្សញ្ហញ

សវ ័យរបវតតិកម្មដៅកនុងរបព័ន្ធ FMIS 

នី្តិវិ្ីអនុ្វតត

ការគរថមីតាម្

របព័ន្ធ FMIS ដលើ

ការទូនត់ច្ាំណាយ

ដបៀវតស ន្ិង

ច្ាំណាយរពម្ឬ

ទូនត់រតង់ រតូវបាន្

របកាសឱ្យអន្ុវតត

ដៅរកសួង-សាថ ប័

ន្ច្ាំន្ួន្ ១០ ដៅ

សល់  

    -នី្តិវិ្ីអនុ្វតត

ការគរថមីតាម្របព័ន្ធ 

FMIS ដលើររប់មុ្ខ្

សញ្ហញ ច្ាំណាយ

ថវិកាច្រន្តកនុង

របព័ន្ធ FMIS 

នាំងរសុង រតូវបាន្

របកាសឱ្យអន្ុវតត

ដៅកសហវ និ្ង 

រកសួងបរិសាថ ន្ 

-អនុ្វតតនី្តិវិ្ីអនុ្

វតតការគរថមីតាម្

របព័ន្ធ FMIS នូ្វ

មុ្ខ្សញ្ហញ ច្ាំណាយ

ថវិកាច្រន្តផ លមិ្ន្

ាន្ធានាច្ាំណាយ

ជាមុ្ន្ រតូវបាន្

របកាសឱ្យអន្ុវតត

ដៅរកសួង-សាថ ប័ន្

ច្ាំន្ួន្ ៨ 

  នី្តិវិ្ីច្ាំណូល

ថវិការតូវបាន្ដ្ឋក់

ឱ្យអន្ុវតតដៅ       

កសហវ ន្ិង 

រកសួងបរិសាថ ន្ រួម្

នាំងអងោភាពថវិកា

អាណាប័កដែទរសិទធិ 

កនុងរបព័ន្ធ FMIS 

នាំងរសុង 

នី្តិវិ្ីច្ាំណាយ

ថវិកាច្រន្ត ររប់មុ្ខ្

សញ្ហញ , ច្លនា

ឥណនន្ថវិកា 

(ការដរៀបច្ាំរបកាស

ន្ិយ័តកម្ម/ដែទរឥណ

នន្) ន្ិង ច្ាំណូល

ថវិកា រតូវបាន្ដ្ឋក់

ឱ្យអន្ុវតតដៅ

រកសួង-សាថ ប័

ន្ច្ាំន្ួន្ ៨  រួម្នាំង

អងោភាពថវិកា

អាណាប័កដែទរសិទធិ 

កនុងរបព័ន្ធ FMIS 

នាំងរសុង 

  

5.2.8 ដ្ឋក់ឱ្យ ាំដណើរការរបព័ន្ធ FMIS នន្ មុ្ខ្គរសនូល ដៅការដ្ឋា ន្

បផន្ថម្ថមី 

FMWG អងោភាពថវិកាអាណាប័កដែទរសិទធិបផន្ថម្ថមី 

ន្ិង  ររឹឹះសាថ ន្សាធារណៈរ ាបាល រតូវ

បាន្ដរបើរបាស់របព័ន្ធ FMIS ដលើមុ្ខ្គរ

សនូល 

ដ្ឋក់ឱ្យដរបើរបាស់

មុ្ខ្គរសនូលដៅ  

អងោភាពថវិកា

អាណាប័កដែទរសិទធិ

បផន្ថម្ថមី 

      អងោភាពថវិកា

អាណាប័កដែទរសិទធិ

ដពញដលញបផន្ថម្ថមី

ច្ាំន្ួន្ោ ងតិច្ ៥ 

(របសិន្ាន្) ន្ិង 

ររឹឹះសាថ ន្សាធារ-

ណៈរ ាបាលច្ាំន្ួន្ 

៥ រតូវបាន្ដ្ឋក់ឱ្យ

ដរបើរបាស់មុ្ខ្គរ
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ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២២ ឆ្ន ាំ ២០២៣ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

សនូលនន្របព័ន្ធ 

FMIS 

5.3 ដរៀបច្ាំកម្មវិ្ កីសាងសម្តថភាព ន្ងិបណតុ ឹះបណាត លថវកិា

សម្ទិធកម្ម 

វ.ស.ហ ការដ្ឋកអ់ន្វុតតកម្មវិ្ ីកសាងសម្តថភាពន្ងិ

បណតុ ឹះបណាត លជាំនាញបដច្ចកដទស 

រយៈដពលម្្យម្ករម្តិវញិ្ហញ បន្បរត 

      ឯកសារ សាភ រ ប

ណតុ ឹះបណាត ល រតវូ

បាន្បដរងៀន្សាក

លបង 

      ម្ស្រន្តទីទលួបន្ទុក

ហិរញ្ញវតថុដៅររប់

រកសួង សាថ បទ័ទលួ

បាន្ជាំនាញ

បដច្ចកដទសរយៈ

ដពលម្្យម្ករម្តិ

 វញិ្ហញ បន្បរត 

5.3.1 ដរៀបច្ាំវរោបណដុ ឹះបណាដ លសត ីពីដោលការណ៍ផណនាាំសត ីពីការដរៀប

ច្ាំថវិកាសមិ្ទធកម្ម 

អ.ថ ការបណដុ ឹះបណាដ លសត ីពីដោលការណ៍

ផណនាាំសត ីពីការដរៀបច្ាំថវិកាសមិ្ទធកម្ម រតូវ

បាន្ដរៀបច្ាំ  

ការបណដុ ឹះបណាដ ល

សត ីពីដោលការណ៍

ផណនាាំសត ីពីការ 

ដរៀបច្ាំថវិកាសមិ្ទធ

កម្មជូន្ ល់ម្ស្រន្តី

ជាំនាញថវិការបស់

រកសួង សាថ ប័ន្ 

ច្ាំន្ួន្ ៤០០ នាក់ 

    ការបណដុ ឹះបណាដ ល

សត ីពីដោលការណ៍

ផណនាាំសត ីពីការ 

ដរៀបច្ាំថវិកាសមិ្ទធ

កម្មជូន្ ល់ម្ស្រន្តី

ជាំនាញថវិការបស់

រកសួង សាថ ប័ន្ 

តាម្តរមូ្វការ

ចាាំបាច្់ 

ការបណដុ ឹះបណាដ ល

សត ីពីដោលការណ៍

ផណនាាំសត ីពីការ 

ដរៀបច្ាំថវិកាសមិ្ទធ

កម្មជូន្ ល់ម្ស្រន្តី

ជាំនាញថវិការបស់

រកសួង សាថ ប័ន្ 

តាម្តរមូ្វការ

ចាាំបាច្់ 

    ការបណដុ ឹះបណាដ ល

សត ីពីដោលការណ៍

ផណនាាំសត ីពីការ 

ដរៀបច្ាំថវិកាសមិ្ទធ

កម្មជូន្ ល់ម្ស្រន្តី

ជាំនាញថវិការបស់

រកសួង សាថ ប័ន្ 

តាម្តរមូ្វការ

ចាាំបាច្់ 

5.3.2 ដរៀបច្ាំវរោបណដុ ឹះបណាដ លសត ីពីដោលការណ៍ ន្ិងន្ីតិ វិ្ី

ច្ាំណាយថវិកាសមិ្ទធកម្ម  

អ.ថ ការបណដុ ឹះបណាដ លសត ីពីដោលការណ៍ ន្ិង

ន្ីតិ វិ្ីច្ាំណាយថវិកាសមិ្ទធកម្ម រតូវបាន្

ដរៀបច្ាំ 

                

5.3.3 ដរៀបច្ាំបណដុ ឹះបណាដ លជាំនាញ វិភារ និ្ងដរៀបច្ាំថវិកា អ.ថ ការបណតុ ឹះបណាត លសត ីពីជាំនាញវិភារថវិកា

ជនូ្ ល់ម្ស្រន្តីជាំនាញនន្នាយកដ្ឋា ន្ថវិកា -

នី្យកម្មនន្អរោនាយកដ្ឋា ន្ថវិកា 

ការបណតុ ឹះបណាត ល

សត ីពីជាំនាញវិភារ

ថវិកាជូន្ ល់ម្ស្រន្តី

ជាំនាញនន្នាយក

ដ្ឋា ន្ថវិកានី្យកម្ម

នន្អរោនាយកដ្ឋា ន្

ថវិកាច្ាំនួ្ន្ ៤៥ 

    ការបណតុ ឹះបណាត ល

សត ីពីជាំនាញវិភារ

ថវិកាជូន្ ល់ម្ស្រន្តី

ជាំនាញនន្នាយក

ដ្ឋា ន្ថវិកានី្យកម្ម

នន្អរោនាយកដ្ឋា ន្

ថវិកាច្ាំនួ្ន្ ៤៥ 

ការបណតុ ឹះបណាត ល

សត ីពីជាំនាញវិភារ

ថវិកាជូន្ ល់ម្ស្រន្តី

ជាំនាញនន្នាយក

ដ្ឋា ន្ថវិកានី្យកម្ម

នន្អរោនាយកដ្ឋា ន្

ថវិកាច្ាំនួ្ន្ ៤៥ 

នាក់ 

    ការបណតុ ឹះបណាត ល

សត ីពីជាំនាញវិភារ

ថវិកាជូន្ ល់ម្ស្រន្តី

ជាំនាញនន្នាយក

ដ្ឋា ន្ថវិកានី្យកម្ម

នន្អរោនាយកដ្ឋា ន្

ថវិកាច្ាំនួ្ន្ ៤៥ 

នាក់ 

5.3.4 ដរៀបច្ាំវរោបណដុ ឹះបណាដ លសត ីពី ផែន្ការរបតិបតតិថវិកា ជនូ្

រកសួង សាថ ប័ន្ 

អ.ថ វរោបណតុ ឹះបណាត លសត ីពី ផែន្ការរបតិបតតិ

ថវិកា រតូវបាន្ដរៀបច្ាំ 

                



70 

ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២២ ឆ្ន ាំ ២០២៣ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

5.3.5 ែតល់ការបណតុ ឹះបណាត លដលើដោលការណ៍និ្ងនី្តិវិ្ីច្ាំណាយ

ថវិកាសមិ្ទធកម្ម 

វ.ស.ហ ច្ាំនួ្ន្វរោែតល់ការបណតុ ឹះបណាត ល         វរោបណដុ ឹះបណាដ ល 

ច្ាំន្ួន្ ២ រតូវបាន្

ដរៀបច្ាំ 

វរោបណដុ ឹះបណាដ ល 

ច្ាំន្ួន្ ២ រតូវបាន្

ដរៀបច្ាំ 

វរោបណដុ ឹះបណាដ ល 

ច្ាំន្ួន្ ២ រតូវបាន្

ដរៀបច្ាំ 

វរោបណដុ ឹះបណាដ ល 

ច្ាំន្ួន្ ២ រតូវបាន្

ដរៀបច្ាំ 

5.3.6 ដលើកកម្ពស់ជាំនាញផែនកវិភារថវិកានិ្ងអនកររប់ររងថវិកាដៅ

កនុងការររប់ររងថវិកាសមិ្ទធកម្ម 

វ.ស.ហ ច្ាំនួ្ន្ម្ស្រន្តីច្លូរួម្វរោបណតុ ឹះបណាត ល             ម្ស្រន្តីរាជការច្ាំន្ួន្ 

២០ នាក់ បាន្ច្ូល

រួម្វរោបណដុ ឹះ-

បណាដ ល 

ម្ស្រន្តីរាជការច្ាំន្ួន្ 

២០ នាក់ បាន្ច្ូល

រួម្វរោបណដុ ឹះ-

បណាដ ល 

5.3.7 បដងកើន្កិច្ចសហការជាមួ្យររប់អរោនាយកដ្ឋា ន្ កសហវ ដលើ

ការអន្ុវតតការបណតុ ឹះបណាត លជាំនាញបដច្ចកដទសរយៈដពល

ម្្យម្ករមិ្តវិញ្ហញ បន្បរត (Certificate Program) 

វ.ស.ហ កម្មវិ្ីបណតុ ឹះបណាត លជាំនាញបដច្ចកដទស  

រយៈដពលម្្យម្ករមិ្តវិញ្ហញ បន្បរត 

  ដសច្កតីរពាង ឯក

សារកម្មវិ្ីបណតុ ឹះ-

បណាត លរតូវបាន្

ពិដរោឹះដោបល់

ជាមួ្យ 

អរោនាយកដ្ឋា ន្ពាក់

ព័ន្ធកសហវ 

ឯកសារ សាភ រៈ 

បណតុ ឹះបណាត ល 

រតូវបាន្ដរៀបច្ាំ 

ឯកសារ សាភ រៈ   

បណតុ ឹះបណាត ល 

រតូវបាន្បដរងៀន្ 

សាកលបង 

        

5.3.8 អនុ្វតតការបណតុ ឹះបណាត លជាំនាញបដច្ចកដទសរយៈដពលម្្យម្

ករមិ្តវិញ្ហញ បន្បរត ជូន្ម្ស្រន្តីរាជការរកសួង សាថ ប័ន្ ទទួល

បន្ទុកហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 

វ.ស.ហ ច្ាំនួ្ន្វរោបណតុ ឹះបណាត លជាំនាញបដច្ចកដទស

រយៈដពលម្្យម្ករមិ្តវិញ្ហញ បន្បរត 

            ការបណតុ ឹះបណាត ល

ជាំនាញបដច្ចកដទស

ច្ាំន្ួន្ ៣ វរោ រតូវ

បាន្ដរៀបច្ាំជូន្

រកសួង សាថ ប័ន្ 

ការបណតុ ឹះបណាត ល

ជាំនាញបដច្ចកដទស

ច្ាំន្ួន្ ៣ វរោ រតូវ

បាន្ដរៀបច្ាំជូន្

រកសួង សាថ ប័ន្ 
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ឧបស្ម្ព័នធទី៣៖ បចចុបបននភាពកែនការស្កម្ាភាពឆ្ន ាំ២០២៤-២០២៥

ស្ម្ម្មប់អនុវត្តយុទធសាស្រស្តម្នការ កកទម្ម្ង់ម្បព័នធថ វិកា            

ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥  
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កែនការស្កម្ាភាពស្ម្ម្មប់អនុវត្តយុទធសាស្រស្តម្នការកកទម្ម្ង់ម្បព័នធថវិកាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ 

ស្ម្ម្មប់អនុវត្តឆ្ន ាំ២០២៤-២០២៥ 

ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២៤ ឆ្ន ាំ ២០២៥ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

I ការសរៀបចាំកែនការកម្មិ្ត្យុទធសាស្រស្ត (សតត ត្សលើការសរៀបចាំម្កបែណឌ ម្ម៉ា ម្កសូស្ដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ម្កបែណឌ ថវិការយៈសពលម្ធយម្ និងកែនការយុទធសាស្រស្តថវិកា) 

1.1 ផកលម្អរណុភាពន្ងិភាពដជឿទកុច្តិតបាន្នន្ការពាករា រកដូស ា

កចិ្ច ដដ្ឋយបា ន្ស់ាម ន្ច្ាំណូលន្ងិច្ាំណាយពហឆុ្ន ាំ 

អ.រ.ប % ករម្តិលដម្អៀងនន្ការពាករដ្ៀបន្ងឹលទធែល

អន្វុតត  

      +/-5%       +/-5% 

1.1.1 ពិន្ិតយតាម្ដ្ឋន្ករមិ្តលដម្អៀងលទធែលពាករណ៍ា រកូដស ាកិច្ច 

(ឆ្ន ាំ N-1)  

អ.រ.ប របាយការណ៍រតួតពិន្ិតយតាម្ដ្ឋន្រតូវបាន្ដរៀបច្ាំជា

របចាាំឆ្ន ាំ 

      របាយការណ៍រតួត-

ពិន្ិតយតាម្ដ្ឋន្ 

      របាយការណ៍រតួត-

ពិន្ិតយតាម្ដ្ឋន្ 

1.1.2 ពិន្ិតយតាម្ដ្ឋន្ករមិ្តលដម្អៀងរកបខ្ណឌ ហិរញ្ញវតថុសាធារណៈរយៈ

ដពលម្្យម្ (សាកលបង) 

អ.រ.ប របាយការណ៍តាម្ដ្ឋន្ករមិ្តលដម្អៀងនន្ការពាករ

ច្ាំណូលរតូវបាន្ដរៀបច្ាំ ជារបចាាំឆ្ន ាំ 

      របាយការណ៍រតូវ

បាន្ដរៀបច្ាំ 

      របាយការណ៍រតូវ

បាន្ដរៀបច្ាំ 

1.1.3 ពរងីកវិសាលភាពដរៀបច្ាំសថ ិតិនាំងវិសាលភាពទិន្នន័្យ និ្ងវិសាល

ភាពសាថ ប័ន្ 

អ.រ.ប ច្ាំនួ្ន្តារាងសថ ិតិហិរញ្ញវតថុរដ្ឋា ភិបាលរតូវពរងីក

របចាាំឆ្ន ាំ 

      តារាងសថ ិតិច្ាំន្ួន្ ១ 

(តារាងសថ ិតិផរប

របួលនថល Holding 

gain and loss for 

BCG) រតូវបាន្

សិកាពរងីកវិសាល

ភាពដរៀបច្ាំ 

      តារាងសថ ិតិច្ាំន្ួន្ ១ 

(តារាងសថ ិតិផរប

របួលនថល Volume 

for BCG) រតូវបាន្

សិកាពរងីកវិសាល

ភាពដរៀបច្ាំ 

1.2 ដ វ្ើសាថ បន័្យីកម្មរកបខ្ណឌ ហរិញ្ញវតថុសាធារណៈរយៈដពលម្្យម្ 

(MTFF) ន្ងិរកបខ្ណឌ ថវកិារយៈដពលម្្យម្ (MTBF) 

អ.រ.ប ឯកសារ MTFF រតវូបាន្ការដ្ឋកឆ់លងដៅកនុងកចិ្ច

របជុាំដពញអងោរណៈរ ាម្ស្រន្ត ីន្ងិអន្វុតតជារបចាាំ 

ឯកសារ MTFF 

រតវូបាន្អន្មុ្ត័

ដដ្ឋយអងោ      

រណៈរ ាម្ស្រន្ត ី

      ឯកសារ MTFF 

រតវូបាន្អន្មុ្ត័

ដដ្ឋយអងោ      

រណៈរ ាម្ស្រន្ត ី

      

    អ.ថ ឯកសារ MTBF កាំណតព់តិាន្ច្ាំណាយដោលតាម្ 

 វសិ័យ តាម្រកសងួ សាថ បន័្សដរម្ច្ដដ្ឋយនាយក-

រ ាម្ស្រន្ត ី

  ឯកសារ MTBF 

រតវូបាន្សដរម្ច្

ដដ្ឋយនាយករ ា-

ម្ស្រន្ត ី

      ឯកសារ MTBF 

រតវូបាន្សដរម្ច្

ដដ្ឋយនាយករ ា-

ម្ស្រន្ត ី

    

1.2.1 ដរៀបច្ាំរកបខ្ណឌ ហិរញ្ញវតថុសាធារណៈរយៈដពលម្្យម្ (MTFF) អ.រ.ប ការដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតឯកសារ MTFF ឯកសារ MTFF

រតូវ បាន្ដរៀបច្ាំ

ន្ិងដ្ឋក់  ឱ្យ

អន្ុវតត 

ឯកសារ MTFF

រតូវបាន្ែសពវ -

ែាយដលើដរហ

ទាំព័ររបស់ 

កសហវ. 

    ឯកសារ MTFF

រតូវ បាន្ដរៀបច្ាំ

ន្ិងដ្ឋក់  ឱ្យ

អន្ុវតត 

ឯកសារ MTFF

រតូវបាន្

ែសពវែាយដលើ 

ដរហទាំព័ររបស់ 

កសហវ. 
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ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២៤ ឆ្ន ាំ ២០២៥ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

1.2.2 ដរៀបច្ាំរកបខ្ណឌ ថវិការយៈដពលម្្យម្ (MTBF) អ.ថ ឯកសារ MTBF (៣ឆ្ន ាំរំកិល) រតូវបាន្ដរៀបច្ាំន្ិង

ដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតត 

  ឯកសារ MTBF 

(៣ឆ្ន ាំរំកិល)រតូវ

បាន្ដរៀបច្ាំន្ិង

ដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតត 

      ឯកសារ MTBF 

(៣ឆ្ន ាំរំកិល)រតូវ

បាន្ដរៀបច្ាំន្ិង

ដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតត 

    

1.2.3 តាម្ដ្ឋន្ ន្ិងវាយតនម្លការអន្ុវតតច្ាំណាយសាធារណៈដៅករមិ្ត     

 វិស័យ ា្ំនាំង ៤ (ឆ្ន ាំ N-1) ដ ើម្បីជាមូ្លដ្ឋា ន្កនុងការកាំណត់ពិតាន្

ច្ាំណាយសរាប់ ៣ឆ្ន ាំខាងមុ្ខ្ (N+3) 

អ.រ.ប របាយការណ៍តាម្ដ្ឋន្ការអន្ុវតតច្ាំណាយសាធារ-

ណៈដៅករមិ្តវិស័យ ា្ំនាំង ៤ (ឆ្ន ាំ N-1)រតូវបាន្

ដរៀបច្ាំជារបចាាំ 

      របាយការណ៍រតូវ

បាន្ដរៀបច្ាំ ន្ិងដ្ឋក់

ជនូ្ថាន ក់ ឹកនាាំ នន្

អរោនាយកដ្ឋា ន្

ដោលន្ដោបាយ 

      របាយការណ៍រតូវ

បាន្ដរៀបច្ាំ ន្ិងដ្ឋក់

ជនូ្ថាន ក់ ឹកនាាំ នន្

អរោនាយកដ្ឋា ន្

ដោលន្ដោបាយ 

1.3 ផកលម្អរណុភាពន្ងិភាពររបរ់ជងុដរជាយនន្ផែន្ការយទុធសាស្រសត

ថវិកាដដ្ឋយពរងងឹការែារភាា បដ់ោលន្ដោបាយ ន្ងិកម្មវិ្ ពីាក់

ពន័្ធ 

អ.ថ % នន្ការកាតប់ន្ថយរាល តរវាងផែន្ការយទុធ -  

សាស្រសតថវកិា ន្ងិរដរាងថវកិារបចាាំឆ្ន ាំ (N+1) 

កនុងរងវង់+/- 

១០% 

      កនុងរងវង់ +/- 

១០% 

      

1.3.1 បន្ថយរាល តរវាងពិតាន្ច្ាំណាយដោលផ លកាំណត់កនុងសារាច្រសត ី

ពីការដរៀបច្ាំផែន្ការយុទធសាស្រសតថវិកា និ្ងលទធែលកញ្ចប់ថវិកា

របចាាំឆ្ន ាំ 

អ.ថ % នន្រាល តរវាងពិតាន្ច្ាំណាយដោលផ ល

កាំណត់កនុងសារាច្រសត ីពីការដរៀបច្ាំផែន្ការ យុទធ-

សាស្រសតថវិកា និ្ងលទធែលកញ្ចប់ថវិការបចាាំឆ្ន ាំ  

កនុងរងវង់ +/- 

១០% 

      កនុងរងវង់ +/- 

១០% 

      

1.3.2 ដរៀបច្ាំ ន្ិងពរងីកវិសាលភាពនន្ការែតល់ពិដ្ឋន្ច្ាំណាយដោល

ផែនកច្ាំណាយវិនិ្ដោរសាធារណៈហិរញ្ញបបនន្ដដ្ឋយថវិកាថាន ក់

ជាតិ (រដរាងវិនិ្ដោរផ្ទទ ល់) ដៅកនុងសារាច្រផណនាាំសត ីពីការ

ដរៀបច្ាំផែន្ការយុទធសាស្រសតថវិកា (បផន្ថម្ពីដលើរកសួងអាទិភាព 

ច្ាំន្ួន្ ៩) 

អ.ថ កាំណត់ ន្ិងពរងីក ច្ាំន្ួន្រកសួង សាថ ប័ន្ ផ លរតូវ

ែតល់ពិដ្ឋន្ច្ាំណាយដោល ផែនកច្ាំណាយវិនិ្ដោរ

សាធារណៈហិរញ្ញបបនន្ដដ្ឋយថវិកាថាន ក់ជាតិ 

(រដរាងវិនិ្ដោរផ្ទទ ល់)  

  ១០រកសួង សាថ  -

ប័ន្ អាទិភាពរតូវ

បាន្ែតល់ពិដ្ឋន្

ច្ាំណាយដោល

ផែនកច្ាំណាយវិនិ្-

ដោរសាធារ-

ណៈហិរញ្ញបប-

នន្ដដ្ឋយថវិកា

ថាន ក់ជាតិ 

(រដរាងវិនិ្-

ដោរផ្ទទ ល់) 

      ១១រកសួង សាថ  -

ប័ន្ អាទិ-ភាព 

រតូវបាន្ែតល់    

ពិដ្ឋន្ច្ាំណាយ

ដោល ផែនក

ច្ាំណាយវិនិ្-

ដោរសាធារ-

ណៈហិរញ្ញបប-

នន្ដដ្ឋយថវិកា

ថាន ក់ជាតិ 

(រដរាងវិនិ្-

ដោរផ្ទទ ល់) 

    

1.3.3 ផណនាាំឱ្យរកសួងសាថ ប័ន្អាទិភាពដរៀបច្ាំបញ្ចូលរដរាងច្ាំណាយ

 វិនិ្ដោរសាធារណៈហិរញ្ញបបនន្ដដ្ឋយថវិកាថាន ក់ជាតិ (រដរាង

 វិនិ្ដោរផ្ទទ ល់) ដៅកនុងផែន្ការយុទធសាស្រសតថវិកា ដៅតាម្កម្ម វិ្ី 

អ.ថ ច្ាំន្ួន្រកសួង សាថ ប័ន្ផ លបាន្ដ្ឋក់បញ្ចូលរដរាង

ច្ាំណាយវិនិ្ដោរសាធារណៈហិរញ្ញបបនន្ដដ្ឋយ

ថវិកាថាន ក់ជាតិ (រដរាងវិនិ្ដោរផ្ទទ ល់) ដៅកនុង

ផែន្ការយុទធសាស្រសតថវិកា 

  ៦ រកសួង សាថ   -

ប័ន្អាទិភាព 

បាន្បញ្ចូល

រដរាងច្ាំណាយ

      ៧ រកសួង សាថ - 

ប័ន្ អាទិភាព 

បាន្បញ្ចូល

រដរាងច្ាំណាយ
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ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២៤ ឆ្ន ាំ ២០២៥ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

ន្ិងអន្ុកម្ម វិ្ី ផែអកតាម្ពិដ្ឋន្ច្ាំណាយដោលផ លរតូវបាន្ែតល់

ជូន្ 

 វិនិ្ដោរសាធារ-

ណៈហិរញ្ញបប-

នន្ដដ្ឋយថវិកា

ថាន ក់ជាតិ 

(រដរាងវិនិ្-

ដោរផ្ទទ ល់) ដៅ

កនុងផែន្ការយុទធ-

សាស្រសតថវិកា 

 វិនិ្ដោរសាធារ-

ណៈហិរញ្ញបប-

នន្ដដ្ឋយថវិកា

ថាន ក់ជាតិ 

(រដរាងវិនិ្-

ដោរផ្ទទ ល់) ដៅ

កនុងផែន្ការយុទធ-

សាស្រសតថវិកា 

II 
ការសរៀបចាំថវកិា និងអនុម័្ត្ថវកិា (សតត ត្សលើការពម្ងីកការអនុវត្តថវិកាកម្ាវិធី, ការសធវើស្ម្មហរណកម្ាចាំណាយចរនត និងថវកិាវិនិសោគ, កាំណត់្ពិដ្ឋនតាម្កម្ាវិធី, ការអនុវត្តថវិកាស្មិ្ទធកម្ាសៅម្គប់ម្កសួ្ង សាថ ប័ន, ការចរចាែតល់

ទម្ៃន់សលើព័ត៌្ម្មនស្មិ្ទធកម្ា និងឯកសារភាជ ប់ជាមួ្យសស្ចកតមី្ាងចាប់ហរិញ្ញវត្ថុ) 

2.1 ចាបដ់ែដើម្អន្វុតតថវកិាសម្ទិធកម្ម អ.ថ ដសច្កតរីពាងច្ាប់ហរិញ្ញវតថុរបចាាំឆ្ន ាំ 

ាន្ភាា ប់ឧបសម្ពន័្ធច្ាំណាតថ់ាន កក់ម្មវិ្ ,ី ច្ាំណាត់

ថាន កដ់ស ាកចិ្ចបាំរពញួ ន្ងិពត័ា៌ន្សម្ទិធកម្ម 

      ឧបសម្ពន័្ធថវកិាតាម្

ច្ាំណាតថ់ាន ក់កម្មវិ្ ី 

ន្ងិរកបខ្ណឌ

ពត័ា៌ន្សម្ទិធកម្ម 

ជាម្ួយន្ងឹដសច្កតី

រពាងច្ាបហ់ិរញ្ញវតថុ

ឆ្ន ាំ N+1ដៅរណៈ

រ ាម្ស្រន្ត ី

      -ឧបសម្ពន័្ធថវកិា

តាម្ច្ាំណាតថ់ាន ក់

កម្មវិ្  ីដស ាកចិ្ច

បាំរពញួ ន្ងិរកប-

ខ្ណឌ ពត័ា៌ន្ 

សម្ទិធកម្ម ជាម្យួ

ន្ងឹ  ដសច្កតរីពាង

ច្ាបហ់ិរញ្ញវតថុ ឆ្ន ាំ 

N+1ដៅរណៈរ ា

ម្ស្រន្ត ី

-ដសច្កតរីពាងច្ាប់

ហិរញ្ញវតថុរបចាាំឆ្ន ាំ 

N+1 ាន្ភាា ប់

ឧបសម្ពន័្ធថវកិាតាម្

ច្ាំណាតថ់ាន កដ់ស ា-

កចិ្ចបាំរពួញ ន្ងិ

ពត័ា៌ន្សម្ទិធកម្ម

ដ្ឋកដ់ៅអងោន្តី-ិ

បបញ្ញតត ិ

    អ.ថ ការដរៀបច្ាំថវកិារតវូបាន្រតិររូដលើលទធែល/សម្ទិធ

កម្មដៅតាម្រកសួង សាថ បន័្ 

      កចិ្ចរពម្ដរពៀង

សម្ទិធកម្មរវាង     

      កចិ្ចរពម្ដរពៀង

សម្ទិធកម្មរវាង     



75 

ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២៤ ឆ្ន ាំ ២០២៥ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

កសហវ. ន្ងិ

រកសួង សាថ បន័្ រតវូ

បាន្អន្វុតតសាក-

លបង ១០រកសងួ 

សាថ បន័្ បផន្ថម្ 

កសហវ. ន្ងិ

រកសួង សាថ បន័្ រតវូ

បាន្អន្វុតតសាក-

លបង ច្ាំន្នួ្ ១០ 

រកសួង            

សាថ បន័្បផន្ថម្ 

2.1.1 ដ វ្ើសាហរណកម្មច្ាំណាយច្រន្ត និ្ងវិនិ្ដោរសាធារណៈហិរញ្ញ-

បបនន្ដដ្ឋយថវិកាថាន ក់ជាតិ កនុងកម្មវិ្ីផែអកដលើពិតាន្ច្ាំណាយ

ដោល 

អ.ថ ច្ាំនួ្ន្រកសងួ សាថ ប័ន្អាទិភាពដរៀបច្ាំថវិកាសា -

ហរណកម្ម ផ លាន្កាំណត់កនុងសារាច្រសត ីពីការ

ដរៀបច្ាំរដរាងថវិការបចាាំឆ្ន ាំ 

    ៦ (រសូបយក

របាណ ៨៥% 

នន្ច្ាំណាយវិនិ្-

ដោរសាធារ-

ណៈហិរញ្ញបប-

នន្ដដ្ឋយថវិកា

ថាន ក់ជាតិសរុប) 

      ៧ (រសូបយក

របាណ ៩០% 

នន្ច្ាំណាយវិនិ្-

ដោរសាធារ-

ណៈហិរញ្ញបប-

នន្ដដ្ឋយថវិកា

ថាន ក់ជាតិសរុប) 

  

2.1.2 អនុ្វតតសាកលបងថវិកាព័ត៌ាន្សមិ្ទធកម្មដៅរកសងួ សាថ ប័ន្ អ.ថ ររប់រកសួង សាថ ប័ន្ដរៀបច្ាំថវិកាព័ត៌ាន្សមិ្ទធ-

កម្ម 

  ទរម្ង់ថវិកា

ព័ត៌ាន្សមិ្ទធ

កម្មរតូវបាន្ដរបើ

របាស់សរាប់

ការដរៀបច្ាំ 

ផែន្ការ 

យុទធសាស្រសតថវិកា 

ទរម្ង់ថវិកា

ព័ត៌ាន្សមិ្ទធកម្ម

រតូវបាន្ដរបើរបាស់

សរាប់ការដរៀបច្ាំ

រដរាងថវិកា

របចាាំឆ្ន ាំ 

    ទរម្ង់ថវិកា

ព័ត៌ាន្សមិ្ទធ

កម្មរតូវបាន្ដរបើ

របាស់សរាប់

ការដរៀបច្ាំ

ផែន្ការយុទធសា-

ស្រសតថវិកា 

ទរម្ង់ថវិកា

ព័ត៌ាន្សមិ្ទធកម្ម

រតូវបាន្ដរបើរបាស់

សរាប់ការដរៀបច្ាំ

រដរាងថវិកា

របចាាំឆ្ន ាំ 

  

2.1.3 ភាា ប់រដរាងផែន្ការលទធកម្មជាមួ្យនឹ្ងសាំដណើថវិការបចាាំឆ្ន ាំ អ.ល.ស. ភាររយរកសួង សាថ ប័ន្ភាា ប់រដរាងផែន្ការលទធ

កម្មជាមួ្យសាំដណើថវិការបចាាំឆ្ន ាំនន់្ដពលដវលា 

  ៧៥%       ៨០%     

2.1.4 ដសច្កតីផណនាាំសត ីពីដោលការណ៍នន្ការដរៀបច្ាំនិ្ងការច្រចារថវិកា

ព័ត៌ាន្សមិ្ទធកម្មសរាប់រកុម្ការគរថវិកានន្ កសហវ ដ វ្ើការ

ច្រចារថវិកាជាមួ្យរកសួងសាថ ប័ន្ 

អ.ថ ដសច្កតីផណនាាំសត ីពីដោលការណ៍នន្ការដរៀបច្ាំន្ិង

ការច្រចាថវិកាព័ត៌ាន្សមិ្ទធកម្មរតូវបាន្ដរៀបច្ាំ 

                

2.1.5 ភាា ប់ផែន្ការរជាដទយយបុដររបនន្ជាមួ្យនឹ្ងសាំដណើថវិការបចាាំឆ្ន ាំ អ.រ.ជ 

ន្ិង អ.ថ 

ច្ាំន្ួន្រកសួង សាថ ប័ន្ភាា ប់ផែន្ការរជាដទយយបុដរ-

របនន្ជាមួ្យសាំដណើថវិការបចាាំឆ្ន ាំនន់្ដពលដវលា 

    ររប់រកសួង សាថ  -

ប័ន្ រតូវភាា ប់

ផែន្ការរជាដទយយ-

បុដររបនន្ជាមួ្យ

សាំដណើថវិការបចាាំ

ឆ្ន ាំ 

      ររប់រកសួង សាថ  -

ប័ន្ រតូវភាា ប់

ផែន្ការរជាដទយយ-

បុដររបនន្ជាមួ្យ

សាំដណើថវិការបចាាំ

ឆ្ន ាំ 
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ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២៤ ឆ្ន ាំ ២០២៥ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

2.1.6 ដរៀបច្ាំដសច្កតីរពាងច្ាប់ហិរញ្ញវតថុរបចាាំឆ្ន ាំតាម្ច្ាំណាត់ថាន ក់កម្មវិ្ី  អ.ថ ឧបសម្ព័ន្ធនន្ច្ាំណាត់ថាន ក់កម្មវិ្ី        ឧបសម្ព័ន្ធច្ាំ-ណាត់

ថាន ក់កម្មវិ្ីរតូវបាន្

ភាា ប់ជាមួ្យន្ឹង  

ដសច្កតីរពាងច្ាប់

ហិរញ្ញវតថុរបចាាំឆ្ន ាំ 

ដ្ឋក់ដៅរណៈរ ា

ម្ស្រន្តី 

      ភាា ប់ឧបសម្ព័ន្ធ  ច្ាំ

ណាត់ថាន ក់កម្មវិ្ី

រតូវបាន្ភាា ប់ជាមួ្យ

ន្ឹងដសច្កតីរពាង

ច្ាប់ហិរញ្ញវតថុរបចាាំ

ឆ្ន ាំ ដៅរណៈរ ា-

ម្ស្រន្តី ន្ិងអងោន្ីតិ-

បបញ្ញតតិ 

2.1.7 ដរៀបច្ាំដសច្កតីរពាងច្ាប់ហិរញ្ញវតថុរបចាាំឆ្ន ាំតាម្ច្ាំណាត់ថាន ក់ដស ា

កិច្ចបាំរពួញ 

អ.ថ ឧបសម្ព័ន្ធនន្ច្ាំណាត់ថាន ក់ដស ាកិច្ចបាំរពួញ       ដរៀបច្ាំសាកលបង  

ច្ាំណាត់ថាន ក់ដស ា

កិច្ចបាំរពួញ 

      ដសច្កតីរពាងច្ាប់

ហិរញ្ញវតថុរបចាាំឆ្ន ាំ

តាម្ច្ាំណាត់ថាន ក់

ដស ាកិច្ចបាំរពួញ 

រតូវបាន្ដ្ឋក់ជូន្   

រណៈរ ាម្ស្រន្តី ន្ិង

អងោន្ីតិបបញ្ញតតិ 

2.1.8 ដរៀបច្ាំលិខិ្តបទដ្ឋា ន្ ន្ិងទរម្ង់អាំពីកិច្ចរពម្ដរពៀងដលើលទធែល

កនុងឆ្ន ាំ និ្ងដលើលទធែលច្ុងដរកាយ រវាងរកសួងដស ាកិច្ចន្ិងហិរញ្ញ

វតថុជាមួ្យន្ឹងរកសួង សាថ ប័ន្ 

អ.ថ កិច្ចរពម្ដរពៀងដលើលទធែលកនុងឆ្ន ាំ ន្ិងដលើលទធែល

ច្ុងដរកាយរវាង កសហវ. ជាមួ្យន្ឹងរកសួង សាថ ប័

ន្រតូវបាន្ដរៀបច្ាំ និ្ងអន្ុម័្ត 

                

2.1.9 ដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតកិច្ចរពម្ដរពៀងសមិ្ទធកម្មរវាង កសហវ. និ្ងរកសួង 

សាថ ប័ន្ 

អ.ថ កិច្ចរពម្ដរពៀងសមិ្ទធកម្មរវាង កសហវ. និ្ងរកសួង 

សាថ ប័ន្ រតូវបាន្អន្ុវតត 

      កិច្ចរពម្ដរពៀង

សមិ្ទធកម្មរវាង     

កសហវ. និ្ង

រកសួង សាថ ប័ន្រតូវ

បាន្អន្ុវតតសាក-

លបង ១០រកសួង 

សាថ ប័ន្ បផន្ថម្ 

      កិច្ចរពម្ដរពៀង

សមិ្ទធកម្មរវាង     

កសហវ. និ្ង

រកសួង សាថ ប័ន្ រតូវ

បាន្អន្ុវតតសាក-

លបង ច្ាំន្ួន្ ១០ 

រកសួង សាថ ប័ន្ 

បផន្ថម្ 

2.1.10 បូកសរុប និ្ងច្ងរកងព័ត៌ាន្សមិ្ទធកម្មរបស់រកសួង សាថ ប័ន្ អ.ថ ព័ត៌ាន្សមិ្ទធកម្មរបស់រកសួង សាថ ប័ន្       ភាា ប់រកបខ្ណឌ

ព័ត៌ាន្សមិ្ទធកម្ម

ជាឧបសម្ព័ន្ធដៅន្ឹង

ដសច្កតីរពាងច្ាប់

ហិរញ្ញវតថុរបចាាំ

      ដ្ឋក់ភាា ប់រកបខ្ណឌ

ព័ត៌ាន្សមិ្ទធកម្ម

ជាឧបសម្ព័ន្ធដៅន្ឹង

ដសច្កតីរពាងច្ាប់

ហិរញ្ញវតថុរបចាាំ
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ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២៤ ឆ្ន ាំ ២០២៥ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

ឆ្ន ាំដៅ  រណៈរ ា

ម្ស្រន្ត ី 

ឆ្ន ាំដៅ     រណៈរ ា

ម្ស្រន្ត ីន្ិងអងោន្ីតិ-

បបញ្ញតតិ 

2.1.11 ដរៀបច្ាំដសច្កតីរពាងច្ាប់ហិរញ្ញវតថុរបចាាំឆ្ន ាំដដ្ឋយាន្ភាា ប់ព័ត៌ាន្

សមិ្ទធកម្ម 

អ.ថ ការដ្ឋក់ភាា ប់រកបខ្ណឌ ព័ត៌ាន្សមិ្ទធកម្មជា

ឧបសម្ព័ន្ធដៅន្ឹងដសច្កតីរពាងច្ាប់ហិរញ្ញវតថុរបចាាំ

ឆ្ន ាំ 

      ភាា ប់រកបខ្ណឌ

ព័ត៌ាន្សមិ្ទធកម្ម

ជាឧបសម្ព័ន្ធដៅន្ឹង

ដសច្កតីរពាងច្ាប់

ហិរញ្ញវតថុរបចាាំ

ឆ្ន ាំដៅរណៈរ ា-

ម្ស្រន្ត ីន្ិងអងោន្ីតិ-

បបញ្ញតតិ 

      ដ្ឋក់ភាា ប់រកបខ្ណឌ

ព័ត៌ាន្សមិ្ទធកម្ម

ជាឧបសម្ព័ន្ធដៅន្ឹង

ដសច្កតីរពាងច្ាប់

ហិរញ្ញវតថុរបចាាំ

ឆ្ន ាំដៅរណៈរ ាម្ស្រន្តី 

ន្ិងអងោន្ីតិបបញ្ញតតិ 

III. ការអនុវត្តថវកិា និងការម្តួ្ត្ពិនិត្យថវិកា (ការម្តួ្ត្ពិនិត្យការអនុវត្តថវកិា, កិចចលទធកម្ា, និងការម្តួ្ត្ពិនិត្យសបើកែតល់)  

3.1 ដរៀបច្ាំបទដ្ឋា ន្រតយិតុតសរាបអ់ន្វុតតថវកិាសម្ទិធកម្ម អ.ថ ការដ្ឋកឱ់្យអន្វុតតបទដ្ឋា ន្រតយិតុតសរាបអ់ន្វុតត

ថវិកាសម្ទិធកម្ម 

របកាសសត ពីតីួ

នាទ ីភារកចិ្ច 

សទិធអិាំណាច្ 

ន្ងិការទទលួ

ខ្ុសរតវូរបស់

អងោភាពរតតួ   

ពនិ្តិយថវកិា 

ដៅអម្រកសួង 

សាថ បន័្ ន្ងិអងោ-

ភាពសាធារណៈ

របហាក់

របផហល រតវូ

បាន្ដ្ឋកឱ់្យដរបើ

របាស ់

              

3.1.1 ដរៀបច្ាំអន្ុរកឹតយដលខ្ ៨១ អន្រក.បក (ថមី) អ.ថ អន្ុរកឹតយដលខ្ ៨១ (ថមី) រតូវបាន្អន្ុម័្ត                 

3.1.2 ដរៀបច្ាំអន្ុរកឹតយដលខ្ ៨២ អន្រក.បក (ថមី) អ.រ.ជ អន្ុរកឹតយដលខ្ ៨២ (ថមី) រតូវបាន្អន្ុម័្ត                 

3.1.3 ដរៀបច្ាំលិខិ្តបទដ្ឋា ន្រតិយុតតោាំរទការអន្ុវតតអន្ុរកឹតយដលខ្ ៨២ 

(ថមី) 

អ.រ.ជ ការដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតលិខិ្តបទដ្ឋា ន្រតិយុតតោាំរទ       លិខិ្តបទដ្ឋា ន្រតិ

យុតតោាំរទរតូវបាន្

      លិខិ្តបទដ្ឋា ន្រតិ

យុតតោាំរទរតូវបាន្
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ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២៤ ឆ្ន ាំ ២០២៥ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

ដរៀបច្ាំរួច្រាល់ ន្ិង

ដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតត 

ដរៀបច្ាំរួច្រាល់ ន្ិង

ដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតត 

3.1.4 ដរៀបច្ាំដសច្កតីរពាងដោលការណ៍ផណនាាំសត ីពីអនុ្វតតថវិកាសមិ្ទធ

កម្ម និ្ងរតួតពិនិ្តយថវិកា 

អ.ថ របកាសសត ីពីការដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតដោលការណ៍ផណនាាំ

សត ីពីការអនុ្វតតថវិកាសមិ្ទធកម្ម ន្ិងរតួតពិន្ិតយ 

ថវិកា 

របកាសរតូវ

បាន្ដ្ឋក់ឱ្យ 

អន្ុវតត 

              

3.1.5 ដរៀបច្ាំយន្តការររប់ររងការអនុ្វតតថវិកា ផ លរបមូ្លែតុាំនូ្វមុ្ខ្គរ

រតួតពិន្ិតយហិរញ្ញវតថុ កិច្ចលទធកម្ម ន្ិងច្ាំណូលមិ្ន្ផម្ន្សារដពើពន្ធ 

ដដ្ឋយដ្ឋក់ឱ្យដៅអម្រកសួង សាថ ប័ន្ 

អ.ថ របកាសសត ីពីតួនាទី ភារកិច្ច សិទធិអាំណាច្  

ន្ិងការទទួលខុ្សរតូវរបស់អងោភាព 

រតួតពិនិ្តយថវិកាដៅអម្រកសួង សាថ ប័ន្ ន្ិង     

អងោភាពសាធារណៈរបហាក់របផហល 

របកាសសត ីពីតួ-

នាទី ភារកិច្ច 

សិទធិអាំណាច្ 

ន្ិងការទទួល

ខុ្សរតូវរបស់

អងោ-ភាពរតួត    

ពិនិ្តយថវិកា 

ដៅអម្រកសួង 

សាថ ប័ន្ ន្ិងអងោ

ភាពសាធារណៈ

របហាក់

របផហល រតូវ

បាន្ដ្ឋក់ឱ្យដរបើ

របាស់ 

              

3.1.6 អនុ្វតតសាកលបងយន្តការររប់ររងការអនុ្វតតថវិកា ផ លរបមូ្លែតុាំ

ន្ូវមុ្ខ្គររតួតពិន្ិតយហិរញ្ញវតថុ កិច្ចលទធកម្ម ន្ិងច្ាំណូលមិ្ន្ផម្ន្

សារដពើពន្ធ ដដ្ឋយដ្ឋក់ឱ្យដៅអម្រកសួង សាថ ប័ន្ 

អ.ថ អភិបាលថវិការកសួង សាថ ប័ន្ រតូវបាន្បញ្ាូន្អម្

រកសួង សាថ ប័ន្ ជាជាំហាន្ៗ 

រកុម្អភិបាល

ថវិកាផ លរតូវ

អន្វុតតមុ្ខ្គរថមី

រតូវបាន្ដ្ឋក់ឱ្យ

អន្ុវតតសាក

លបងជាំហាន្

 ាំបូង 

              

3.1.7 ដរៀបច្ាំបណតុ ឹះបណាត លសត ីពីការអនុ្វតតថវិកាតាម្ដោលការណ៍

ផណនាាំសត ីពីការអនុ្វតតថវិកាសមិ្ទធកម្ម និ្ងរតួតពិនិ្តយថវិកា និ្ង

ការបណតុ ឹះបណាត លដែសងៗដទៀត ជនូ្អភិបាលថវិកា ន្ិងអនកពាក់-

ព័ន្ធ  

អ.ថ អភិបាលថវិកានិ្ងអនកពាក់ព័ន្ធរតូវបាន្ទទួលការ 

បណតុ ឹះបណាត លជាបន្តបនាទ ប់ 

ការបណតុ ឹះ     

បណាត លរតូវ

បាន្អន្ុវតត 

ការបណតុ ឹះ       

បណាត លរតូវបាន្

អន្ុវតត 
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ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២៤ ឆ្ន ាំ ២០២៥ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

3.1.8 ជាំរុញការអន្ុម័្តផែន្ការលទធកម្មរបចាាំឆ្ន ាំ  អ.ល.ស. ភាររយនន្ដសច្កតីរពាងផែន្ការលទធកម្មរបចាាំឆ្ន ាំ 

រតូវបាន្ពិនិ្តយនិ្ងអនុ្ម័្តដដ្ឋយថាន ក់ ឹកនាាំ        

កសហវ មុ្ន្នថៃទី៣១ ផខ្ ន្ូ មុ្ន្ឆ្ន ាំអនុ្វតតថវិកា 

      ៩៧%       ៩៨% 

3.1.9 ដរៀបច្ាំរបកាសសត ីពីការបដងកើន្សិទធិសដរម្ច្ ន្ិងការទទួលខុ្សរតូវ

ដលើកិច្ចលទធកម្ម 

អ.ល.ស. ការដ វ្ើវិម្ជឈការលទធកម្មជាំហាន្ទី២ និ្ងទី៣រតូវ

បាន្ដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតត 

          ដសច្កតីរពាង

របាយការណ៍

វាយតនម្លដលើការ

អន្ុវតតកិច្ចលទធ-

កម្មសាធារណៈ

របស់សាថ ប័ន្អន្ុ-

វតតលទធកម្ម/អងោ-

ភាពថវិកា ដ ើម្បី

ដ វ្ើច្ាំណាត់ថាន ក់

សរាប់បដងកើន្

ករមិ្តទឹករបាក់

សិទធិសដរម្ច្ ល់

សាថ ប័ន្អន្ុវតត

លទធកម្មរតូវបាន្

ដរៀបច្ាំ 

ដសច្កតីរពាង

របាយការណ៍វាយ

តនម្លដលើការអន្ុវតត

កិច្ចលទធកម្ម សា-

ធារណៈរបស់សាថ

ប័ន្អន្ុវតតលទធ

កម្ម/អងោភាពថវិកា 

រតូវបាន្ដ្ឋក់របជុាំ

ពិន្ិតយន្ិងពិភាកា 

ន្ិងផកសរមួ្លច្ុង

ដរកាយដ្ឋក់ជូន្

ថាន ក់ ឹកនាាំ        

កសហវ ពិន្ិតយ

ន្ិងអន្ុម័្ត 

ដសច្កតីរពាង

របកាសសត ីពីការ   

ែតល់ករមិ្តទឹករបាក់

សិទធិសដរម្ច្កនុង 

កិច្ចលទធកម្មសា - 

ធារណៈ (ជាំហាន្ទី

៣)រតូវបាន្ដរៀបច្ាំ 

ន្ិងដ្ឋក់ជូន្ថាន ក់

 ឹកនាាំ កសហវ ច្ុឹះ

ហតថដលខាដ្ឋក់ឱ្យ

អន្ុវតត 

3.2 បរងួម្ ន្ងិពដន្លឿន្ន្តីិវិ្ នីន្ការដបើកែតលត់ាម្រយៈបទដ្ឋា ន្រត-ិ

យតុតសរាបអ់ន្វុតតថវកិាសម្ទិធកម្ម ដ ើម្បីឈាន្ដៅអន្វុតត

សវ ័យរបវតតកម្មតាម្របពន័្ធ FMIS ដៅឆ្ន ាំ២០២៥ 

FMWG 

អ.ថ 

អ.រ.ជ 

ការដ្ឋកឱ់្យអន្វុតតរបពន័្ធ FMIS សវ ័យរបវតតកិម្ម

ដពញដលញ 

      កនុង ៥.២       កនុង ៥.២ 

3.2.1 ដរៀបច្ាំរបកាសសត ីពីការដ្ឋក់ឱ្យរអនុ្វតតផែន្ការរបតិបតតិថវិការបស់

រកសួង សាថ ប័ន្ 

អ.ថ របកាសសត ីពីការដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតផែន្ការរបតិបតតិ

ថវិការបស់រកសងួ សាថ ប័ន្ រតូវបាន្ដរៀបច្ាំន្ិង   

អន្ុម័្ត 

របកាសសត ីពីការ

ដ្ឋក់ឱ្យរអន្ុវតត

ទរម្ង់ផែន្ការ

របតិបតតិថវិកា

របស់រកសួង 

សាថ ប័ន្ រតូវបាន្

អន្ុម័្ត 

      ការដ្ឋក់ឱ្យអន្ុ

វតតសាកលបង

ដរៀបច្ាំផែន្ការ

របតិបតតិថវិកា

ដៅររប់រកសួង 

សាថ ប័ន្ 

      

3.2.2 ពរងីកវិសាលភាពនន្ការដរបើរបាស់របព័ន្ធទនូត់ EFT របស់

្នាោរដអសុីលីដ្ឋ ជាមួ្យរបព័ន្ធ FMIS   

អ.រ.ជ ការដ្ឋក់ឱ្យរដរបើរបាស់របព័ន្ធទូនត់ EFT របស់

្នាោរដអសុីលីដ្ឋជាមួ្យរបព័ន្ធ FMIS 

  របាយការណ៍មុ្ខ្

សញ្ហញ ច្ាំណាយ

រតូវបាន្តាម្-

  របាយការណ៍មុ្ខ្

សញ្ហញ ច្ាំណាយរតូវ

បាន្តាម្ដ្ឋន្ ន្ិង

  របាយការណ៍មុ្ខ្

សញ្ហញ ច្ាំណាយ

រតូវបាន្តាម្ដ្ឋន្ 

  របាយការណ៍មុ្ខ្

សញ្ហញ ច្ាំណាយរតូវ

បាន្តាម្ដ្ឋន្ ន្ិង



80 

ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២៤ ឆ្ន ាំ ២០២៥ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

ដ្ឋន្ និ្ងពរងីក

ការដរបើរបាស់

តាម្របព័ន្ធទូនត់ 

EFTរបស់

្នាោរដអសុីលី-

ដ្ឋ 

ពរងីកការដរបើរបាស់

តាម្របព័ន្ធទូនត់ 

EFTរបស់្នាោរ

ដអសុីលីដ្ឋ 

និ្ងពរងីកការដរបើ

របាស់តាម្របព័ន្ធ

ទូនត់ EFTរបស់

្នាោរដអសុីលី-

ដ្ឋ 

ពរងីកការដរបើរបាស់

តាម្របព័ន្ធទូនត់ 

EFTរបស់្នាោរ

ដអសុីលីដ្ឋ 

3.3 ដរៀបច្ាំរកបខ្ណឌ អ្ិការកចិ្ចហរិញ្ញវតថុ អោោ ្កិារដ្ឋា ន្ ការដ្ឋកឱ់្យអន្វុតតរកបខ្ណឌ អ្ិការកចិ្ចហរិញ្ញវតថុ       ដសច្កតរីពាង ន្តីិវិ្ ី

អ្កិារកចិ្ចហរិញ្ញវតថុ

ដលើសម្ទិធកម្មរតវូ

បាន្ដរបើរបាស់សាក

លបង 

  រកបខ្ណឌ ន្ងិ

 វធិាន្ នន្របពន័្ធ

សវន្កម្មនែទកនុង

ន្ងិអ្ិការកចិ្ច 

រតវូបាន្ដ្ឋកឱ់្យ

ដរបើរបាស ់

សតងដ់្ឋអ្ិការកចិ្ច

ហិរញ្ញវតថុថម ីរតវូ

បាន្ដ្ឋកឱ់្យអន្វុតត 

តនួាទភីារចិ្ចដលើ

ការគរអ្ិការកចិ្ច

តាម្បណាត រកសងួ

រតវូបាន្ផកសរម្លួ

រសបតាម្រកបខ្ណឌ

ន្ងិវធិាន្នន្របពន័្ធ

សវន្កម្មនែទកនុង ន្ងិ

អ្កិារកចិ្ច 

3.3.1 ដរៀបច្ាំរកបខ្ណឌ និ្ងវិធាន្នន្របព័ន្ធសវន្កម្មនែទកនុងនិ្ងអ្ិការកិច្ច

កនុង រកបខ្ណឌ រាជរដ្ឋា ភិបាលនាំងមូ្ល 

អោោ ្ិការដ្ឋា ន្ ការដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតរកបខ្ណឌ  និ្ងវិធាន្ នន្របព័ន្ធ

សវន្កម្មនែទកនុង ន្ិងអ្ិការកិច្ច កនុងរកបខ្ណឌ រាជរ

ដ្ឋា ភិបាល នាំងមូ្ល 

ដសច្កតីរពាង

រកបខ្ណឌ ន្ិង

 វិធាន្ នន្របព័ន្ធ

សវន្កម្មនែទកនុង

ន្ិងអ្ិការកិច្ច 

រតូវបាន្របជុាំ

ឆលងរកុម្ការគរ

អន្តររកសួង 

ដសច្កតីរពាងរកប

ខ្ណឌ និ្ងវិធាន្ 

នន្របព័ន្ធសវន្

កម្មនែទកនុងន្ិង

អ្ិការកិច្ច រតូវ

បាន្ដោរពសុាំការ

ពិន្ិតយន្ិង

សដរម្ច្ថាន ក់

 ឹកនាាំ កសហវ 

ដសច្កតីរពាងរកប

ខ្ណឌ និ្ងវិធាន្ នន្

របព័ន្ធសវន្កម្មនែទ

កនុងន្ិងអ្ិការកិច្ច 

រតូវបាន្ដ្ឋក់របជុាំ

ថាន ក់ ឹកនាាំអន្តរ

រកសួង 

ដសច្កតីរពាងរកប

ខ្ណឌ និ្ងវិធាន្ នន្

របព័ន្ធសវន្កម្មនែទ

កនងុន្ិងអ្ិការ-កិច្ច 

រតូវបាន្ដ្ឋក់របជុាំ

ថាន ក់ ឹកនាាំអន្តរ

រកសួង 

ដសច្កតីរពាង

រកបខ្ណឌ ន្ិង

 វិធាន្ នន្របព័ន្ធ

សវន្កម្មនែទកនុង

ន្ិងអ្ិការកិច្ច 

រតូវបាន្ដោរព

ដសន ើសុាំសដរម្ច្ 

រកបខ្ណឌ ន្ិង

 វិធាន្ នន្របព័ន្ធ

សវន្កម្មនែទកនុង

ន្ិងអ្ិការកិច្ច 

រតូវបាន្ដ្ឋក់ឱ្យ

ដរបើរបាស់ 

រកបខ្ណឌ ន្ិង

 វិធាន្ នន្របព័ន្ធ

សវន្កម្មនែទកនុង

ន្ិងអ្ិការកិច្ច 

រតូវបាន្

ែសពវែាយ 

តួនាទីភារិច្ចដលើ

ការគរអ្ិការកិច្ច 

តាម្បណាត រកសួង 

រតូវបាន្ផកសរមួ្ល

រសបតាម្រកបខ្ណឌ

និ្ងវិធាន្នន្របព័ន្ធ

សវន្កម្មនែទកនុង ន្ិង

អ្ិការកិច្ច 

3.3.2 ដរៀបច្ាំអនុ្រកឹតយសត ីពីវិធាន្ និ្ងនី្តិវិ្ីអ្ិការកិច្ចហិរញ្ញវតថុ អោោ ្ិការដ្ឋា ន្ ការដ្ឋក់ឱ្យអនុ្វតតអនុ្រកឹតយសត ីពីវិធាន្ និ្ងនី្តិវិ្ី

អ្ិការកិច្ចហិរញ្ញវតថុ  

  អន្ុរកឹតយសត ីពី

 វិធាន្និ្ងនី្តិវិ្ី

នន្ការដ វ្ើអ្ិការ

កិច្ចហិរញ្ញវតថុរតូវ

បាន្តាម្ដ្ឋន្ការ

អន្ុវតត 

អន្ុរកឹតយសត ីពី

 វិធាន្និ្ងនី្តិវិ្ី

នន្ការដ វ្ើអ្ិការ

កិច្ចហិរញ្ញវតថុរតូវ

បាន្តាម្ដ្ឋន្ការ

អន្ុវតត 

របាយការណ៍វាយ

តនម្លការអន្ុវតតអន្ុ

រកឹតយសត ីពីវិធាន្និ្ង

នី្តិវិ្ីនន្ការដ វ្ើ

អ្ិការកិច្ចហិរញ្ញវតថុ

រតូវបាន្ដរៀបច្ាំ 
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ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២៤ ឆ្ន ាំ ២០២៥ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

3.3.3 ដរៀបច្ាំសត ង់ដ្ឋអ្ិការកិច្ចហិរញ្ញវតថុ អោោ ្ិការដ្ឋា ន្ ការដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតសត ង់ដ្ឋអ្ិការកិច្ចហិរញ្ញវតថុ   សតង់ដ្ឋអ្ិការ-

កិច្ចហិរញ្ញវតថុរតូវ

បាន្ ពិន្ិតយន្ិង

ពិភាកាដែើងវិញ

ដលើសត ង់ដ្ឋរផ ល

មិ្ន្នន្់ដពញ

លកាណៈ 

  សតង់ដ្ឋអ្ិការកិច្ច-

ហិរញ្ញវតថុ រតូវបាន្

ផកសរមួ្ល សតង់ដ្ឋរ

ផ លមិ្ន្នន្់ដពញ

លកាណៈឱ្យបាន្

ដពញដលញ 

  សតង់ដ្ឋអ្ិការ

កិច្ចហិរញ្ញវតថុផក

តរមូ្វថមី រតូវបាន្

ែសពវែាយន្ិងប

ណតុ ឹះបណាត ល

 ល់ម្ស្រន្តីអោោ ្ិ

ការដ្ឋា ន្ 

សតង់ដ្ឋអ្ិការកិច្ច

ហិរញ្ញវតថុថមី រតូវ

បាន្ដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតត 

របាយការណ៍អន្ុវតត

សត ង់ដ្ឋរអ្ិការកិច្ច

ហិរញ្ញវតថុរតូវបាន្

ដរៀបច្ាំ 

3.3.4 ដរៀបច្ាំនិ្តិវិ្ីអ្ិការកិច្ចហិរញ្ញវតថុដលើសមិ្ទធកម្ម អោោ ្ិការដ្ឋា ន្ ការដ្ឋក់ឱ្យអនុ្វតតនី្តិវិ្ីអ្ិការរកិច្ចហិរញ្ញវតថុដលើ

សមិ្ទធកម្ម 

ដសច្កតីរពាង 

នី្តិវិ្ីអ្ិការ-

កិច្ចហិរញ្ញវតថុ

ដលើសមិ្ទធកម្ម

រតូវបាន្ពិន្ិតយ

ពិភាកាករមិ្ត

ថាន ក់ ឹកនាាំតាម្

មូ្លដ្ឋា ន្នន្

ធាតុច្ូល 

    ដសច្កតីរពាងនី្តិវិ្ី

អ្ិការកិច្ចហិរញ្ញវតថុ

ដលើសមិ្ទធកម្មរតូវ

បាន្ដរបើរបាស់ 

សាកលបង 

      របាយការណ៍វាយ

តនម្លការដរបើរបាស់

សាកលបងនន្នី្តិវិ្ី

អ្ិការកិច្ចហិរញ្ញវតថុ

ដលើសមិ្ទធកម្មរតូវ

បាន្ដរៀបច្ាំ 

3.3.5 ពរងឹងសម្តថភាពម្ស្រន្តីអោោ ្ិការដ្ឋា ន្ អោោ ្ិការដ្ឋា ន្ % ម្ស្រន្តីជាំាំនាញអ្ិការកិច្ចហិរញ្ញវតថុ រតូវបាន្

អភិវឌ្ឍសម្តថភាពជាំនាញដលើការគរអ្ិការកិច្ច

ហិរញ្ញវតថុ 

ម្ស្រន្តីជាំនាញ

អ្ិការកិច្ច

ហិរញ្ញវតថុ ោ ង

តិច្ណាស់ 

៨០%នន្អោោ  -

្ិការដ្ឋា ន្ រតូវ

បាន្បណតុ ឹះ  - 

បណាត លជាំនាញ

តាម្បទដ្ឋា ន្

ថមីៗផ លដទើប

ដច្ញ  

      ម្ស្រន្តីជាំនាញ

អ្ិការកិច្ច-

ហិរញ្ញវតថុ ោ ង

តិច្ណាស់ 

៨០%នន្អោោ  -

្ិការដ្ឋា ន្ រតូវ

បាន្បណតុ ឹះ  - 

បណាត លជាំនាញ

តាម្បទដ្ឋា ន្

ថមីៗផ លដទើប

ដច្ញ  

      

IV. ការតាម្ដ្ឋននិងការវាយត្ម្ម្ៃ (សតត ត្សលើការសរៀបចាំរបាយការណ៍ស្មិ្ទធកម្ា និងហិរញ្ញវត្ថុ)                 

4.1 រកបខ្ណឌ តាម្ដ្ឋន្ ន្ងិវាយតនម្ល អ.ថ 

អ.រ.ហ 

រកបខ្ណឌ តាម្ដ្ឋន្ ន្ងិវាយតនម្លរតវូបាន្ដរៀបច្ាំ

ន្ងិដ្ឋក់ឱ្យអន្វុតត 

ររប់រកសួង   

សាថ បន័្ដរៀបច្ាំ

របាយការណ៍

  -របាយការណស៍ត ី

ពលីទធែលនន្ការ

អន្វុតតកចិ្ចរពម្

  ររប់រកសួង  

សាថ បន័្ដរៀបច្ាំ

របាយការណ៍

  -របាយការណស៍ត ី

ពលីទធែលនន្ការ

អន្វុតតកចិ្ចរពម្

ដរជើសដរើសរកសងួ 

សាថ បន័្ ផ លរតវូដ វ្ើ
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ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២៤ ឆ្ន ាំ ២០២៥ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

សម្ទិធកម្ម ន្ងិ

ហិរញ្ញវតថុរបចាាំ

ឆ្ន ាំ២០២៣ 

តាម្កម្មវិ្  ីន្ងិ

អន្កុម្មវិ្  ី

ដរពៀងសម្ទិធកម្ម

រវាង កសហវ. 

ន្ងិរកសងួ សាថ ប័

ន្ ច្ាំន្នួ្ ៧ 

-ររបរ់កសងួ   

សាថ បន័្ដរៀបច្ាំ

របាយការណ៍

សម្ទិធកម្ម ន្ងិ

ហិរញ្ញវតថុរបចាាំ

ឆាសទ១ីតាម្

កម្មវិ្  ីន្ងិអន្ ុ-

កម្មវិ្  ី

សម្ទិធកម្ម ន្ងិ

ហិរញ្ញវតថុរបចាាំ

ឆ្ន ាំ២០២៣ 

តាម្កម្មវិ្  ីន្ងិ

អន្កុម្មវិ្  ី

ដរពៀងសម្ទិធកម្ម

រវាង កសហវ. 

ន្ងិរកសងួ       

សាថ បន័្ ច្ាំន្នួ្ ១០ 

បផន្ថម្ 

-ររបរ់កសងួ    

សាថ បន័្ដរៀបច្ាំ

របាយការណ៍

សម្ទិធកម្ម ន្ងិ

ហិរញ្ញវតថុរបចាាំ

ឆាសទ១ីតាម្

កម្មវិ្  ីន្ងិអន្ ុ-

កម្មវិ្  ី

ការវាយតនម្លតាម្

ការចាាំបាច្ ់

4.1.1 ដរៀបច្ាំរបកាសសត ីពីការដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតដោលការណ៍ផណនាាំសត ីពីការ

តាម្ដ្ឋន្ និ្ងវាយតនម្លថវិកាសមិ្ទធកម្ម 

អ.ថ របកាសសត ីពីការដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតដោលការណ៍ផណនាាំ

សត ីពីការតាម្ដ្ឋន្ និ្ងវាយតនម្លថវិកាសមិ្ទធកម្ម 

រតូវបាន្ដរៀបច្ាំន្ិអន្ុម័្ត 

                

4.1.2 បណតុ ឹះបណាត លអាំពីដោលការណ៍ផណនាាំសត ីពីការតាម្ដ្ឋន្ ន្ិងវាយ

តនម្លថវិកាសមិ្ទធកម្ម 

អ.ថ បណតុ ឹះបណាត លអាំពីដោលការណ៍ផណនាាំសត ីពីការ

តាម្ដ្ឋន្ និ្ងវាយតនម្លថវិកាសមិ្ទធកម្មជូន្ ល់ររូ-

បដគោ ល (អរោនាយកដ្ឋា ន្ថវិកា និ្ងរកសងួ       

សាថ ប័ន្) ន្ិង ម្ស្រន្តីជាំនាញនន្រកសួង សាថ ប័ន្ 

បណតុ ឹះបណាត ល

អាំពីដោល-

ការណ៍ ផណនាាំ

សត ីពីការតាម្-

ដ្ឋន្ ន្ិងវាយ-

តនម្លថវិកា

សមិ្ទធកម្មជូន្

 ល់ម្ស្រន្តី

ជាំនាញរបស់

រកសួង/សាថ ប័ន្ 

តាម្តរមូ្វការ

ចាាំបាច្់ 

    បណតុ ឹះបណាត លអាំពី

ដោលការណ៍ 

ផណនាាំសត ីពីការតាម្

ដ្ឋន្ ន្ិងវាយតនម្ល

ថវិកាសមិ្ទធកម្មជនូ្

 ល់ររូបដគោ ល(អរោ

នាយកដ្ឋា ន្ថវិកា 

ន្ិងរកសួង/សាថ ប័ន្) 

តាម្តរមូ្វការ

ចាាំបាច្់ 

បណតុ ឹះបណាត ល

អាំពីដោល-

ការណ៍ ផណនាាំ

សត ីពីការតាម្-

ដ្ឋន្ ន្ិងវាយ-

តនម្លថវិកា

សមិ្ទធកម្មជូន្

 ល់ម្ស្រន្តី

ជាំនាញរបស់

រកសួង/សាថ ប័ន្ 

តាម្តរមូ្វការ

ចាាំបាច្់ 

    បណតុ ឹះបណាត លអាំពី

ដោលការណ៍ 

ផណនាាំសត ីពីការ តាម្

ដ្ឋន្ ន្ិងវាយ-តនម្ល

ថវិកាសមិ្ទធកម្មជនូ្

 ល់ររូបដគោ ល(អរោ

នាយកដ្ឋា ន្ថវិកា 

ន្ិងរកសួង/សាថ ប័ន្) 

តាម្តរមូ្វការ

ចាាំបាច្់ 

4.1.3 តាម្ដ្ឋន្លទធែលនន្ការអន្ុវតតកិច្ចរពម្ដរពៀងសមិ្ទធកម្មរវាង 

កសហវ. និ្ងរកសួង សាថ ប័ន្ 

អ.ថ របាយការណ៍សត ីពីលទធែលនន្ការអន្ុវតតកិច្ចរពម្

ដរពៀងសមិ្ទធកម្មរវាង កសហវ. និ្ងរកសួង សាថ ប័ន្ 

    សិកាវិភារដលើ

លទធែលតាម្ដ្ឋន្

នន្ការអន្ុវតតកិច្ច

      សិកាវិភារដលើ

លទធែលតាម្ដ្ឋន្

នន្ការអន្ុវតតកិច្ច
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ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២៤ ឆ្ន ាំ ២០២៥ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

រពម្ដរពៀងដលើ

លទធែលកនុងឆ្ន ាំ ឬ

ដលើលទធែលច្ុង

ដរកាយរបស់

រកសួង សាថ ប័ន្ 

ផ លបាន្អន្ុវតត

សាកលបងច្ាំន្ួន្ 

៧  

រពម្ដរពៀងដលើ

លទធែលកនុងឆ្ន ាំ ឬ

ដលើលទធែលច្ុង

ដរកាយរបស់

រកសួង សាថ ប័ន្ 

ផ លបាន្អន្ុវតត

សាកលបងច្ាំន្ួន្ 

១០ បផន្ថម្ ន្ិង

ដលើកសាំដណើផក

លម្អសូច្នាករ

សមិ្ទធកម្មរន្លឹឹះ

សរាប់អន្ុវតតឆ្ន ាំ

បនាទ ប់  

4.1.4 ដរៀបច្ាំរកបខ្ណឌ  ន្ិងយន្តការវាយតនម្លសមិ្ទធកម្ម និ្ងដ្ឋក់ឱ្យ 

អន្ុវតតសាកលបង 

អ.ថ រកបខ្ណឌ  និ្ងយន្តការវាយតនម្លសមិ្ទធកម្មរតូវបាន្

ដរៀបច្ាំ ន្ិងដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតសាកលបង 

ការសិកា និ្ង

ការដរៀបច្ាំដសច្

កតីរពាងរបកាស

សត ីពីរកបខ្ណឌ  

ន្ិងយន្តការវាយ

តនម្លសមិ្ទធកម្ម 

      រកបខ្ណឌ  ន្ិង

យន្តការវាយ

តនម្លសមិ្ទធកម្ម 

រតូវបាន្

របកាសដ្ឋក់

អន្ុវតត 

    ដរជើសដរើសរកសួង 

សាថ ប័ន្ ផ លរតូវដ វ្ើ

ការវាយតនម្លតាម្

ការចាាំបាច្់ 

4.2 ដ វ្ើសាថ បន័្ន្យីកម្មរបាយការណហ៍រិញ្ញវតថុផែអកដលើសតងដ់្ឋ

រណដន្យយបច្ចុបបន្ន 

ន្យិត័ករ

រណដន្យយន្ងិ

សវន្កម្ម 

ការកាំណតស់តងដ់្ឋរណដន្យយកម្ពុជាសរាបដ់រៀបច្ាំ

របាយការណហ៍ិរញ្ញវតថុ 

      ដសច្កតរីពាងទរម្ង់

របាយការណហ៍ិរញ្ញ

វតថុ ផ លរមួ្បញ្ចូល

រណន្រីតវូសង រតវូ

បាន្អន្មុ្ត័ 

        

4.2.1 ដរៀបច្ាំយុទធសាស្រសតសត ីពីការអន្ុវតតសត ង់ដ្ឋរណដន្យយសាធារណៈ

មូ្លដ្ឋា ន្បងោរដៅកម្ពុជា ២០២១-២០៣១ 

ន្ិយ័តករ

រណដន្យយន្ិង

សវន្កម្ម 

ការដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតយុទធសាស្រសតសត ីពីការអន្ុវតតសត ង់ដ្ឋ

រណដន្យយសាធារណៈមូ្លដ្ឋា ន្បងោរដៅកម្ពុជា 

២០២១-២០៣១ 

                

4.2.2 អភិវឌ្ឍសត ង់ដ្ឋរណដន្យយសាធារណៈកម្ពុជា ដដ្ឋយផែអកដលើមូ្ល

ដ្ឋា ន្នន្ដសច្កតីរពាងសត ង់ដ្ឋដលខ្ ៧០ (ច្ាំណូលអន្ុវតតកាតពវកិច្ច; 

សម្មូ្លន្ឹងសតង់ដ្ឋ IFRS 15), ដសច្កតីរពាងសតង់ដ្ឋដលខ្ ៧១ 

ន្ិយ័តករ

រណដន្យយន្ិង

សវន្កម្ម 

ការដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតសត ង់ដ្ឋរណដន្យយសាធារណៈ

កម្ពុជា ដដ្ឋយផែអកដលើមូ្លដ្ឋា ន្នន្ដសច្កតីរពាងសតង់

ដ្ឋដលខ្ ៧០, ៧១, ន្ិង ៧២  
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ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២៤ ឆ្ន ាំ ២០២៥ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

(ច្ាំណូលមិ្ន្អន្ុវតតកាតពវកិច្ច) និ្ងដសច្កតីរពាងសតង់ដ្ឋដលខ្ ៧២ 

(ច្ាំណាយនន្ការដែទរ) 

4.2.3 អភិវឌ្ឍដលើទរម្ង់ន្ិងាតិកាផ លបាន្ផកសរមួ្លនន្របាយការណ៍

ហិរញ្ញវតថុ អន្ុដលាម្តាម្រណដន្យយមូ្លដ្ឋា ន្សាច្់របាក់ផក

សរមួ្ល 

ន្ិយ័តករ

រណដន្យយន្ិង

សវន្កម្ម 

ការដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតទរម្ង់ន្ិងាតិកាផ លបាន្ផក

សរមួ្លនន្របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ អន្ុដលាម្តាម្

រណដន្យយមូ្លដ្ឋា ន្សាច្់របាក់ផកសរមួ្ល 

                

4.2.4 ពិន្ិតយន្ិងផកលម្អជាជាំហាន្ៗន្ូវការដ្ឋក់បគា ញរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវតថុ ដៅដពលាតិកានិ្ងវិសាលភាពនន្របាយការណ៍ហិរញ្ញ-

វតថុកាន្់ផត ា្ំជាងមុ្ន្ 

ន្ិយ័តករ

រណដន្យយន្ិង

សវន្កម្ម 

ការទទួលបាន្ម្តិដោបល់ ន្ិងការផកលម្អដលើ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុផ លកាន់្ផតាន្វិសាល

ភាព្ាំជាងមុ្ន្ 

ដសច្កតីរពាង

ទរម្ង់របាយ

ការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 

ផ លរួម្បញ្ចូល

រណន្ីរតូវសង 

រតូវបាន្ដរៀបច្ាំ 

ដសច្កតីរពាង

ទរម្ង់របាយ

ការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 

ផ លរួម្បញ្ចូល

រណន្ីរតូវសង 

រតូវបាន្ពិភាកា 

ដសច្កតីរពាង

ទរម្ង់របាយ

ការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 

ផ លរួម្បញ្ចូល

រណន្ីរតូវសង 

រតូវបាន្ពិភាកា 

ដសច្កតីរពាងទរម្ង់

របាយការណ៍ហិរញ្ញ

វតថុ ផ លរួម្បញ្ចូល

រណន្ីរតូវសង រតូវ

បាន្អន្ុម័្ត 

        

4.2.5 កាំណត់ និ្ងពរគងការដ វ្ើវិដសា្ន្កម្មច្ាប់ ន្ិងបទបបញ្ញតតិចាាំបាច្់

ដ ើម្បីអន្ុវតតរណដន្យយមូ្លដ្ឋា ន្សាច្់របាក់ផកសរមួ្ល ន្ិងសត ង់

ដ្ឋ IPSAS 

ន្ិយ័តករ

រណដន្យយន្ិង

សវន្កម្ម 

ការដ វ្ើវិដសា្ន្កម្មច្ាប់ ន្ិងបទបបញ្ញតតិចាាំបាច្់

ដ ើម្បីអន្ុវតតរណដន្យយមូ្លដ្ឋា ន្សាច្់របាក់ផក

សរមួ្ល ន្ិងសត ង់ដ្ឋ IPSAS 

                

4.2.6 ដរៀបច្ាំរបកាសផ លតរមូ្វឱ្យាន្ការលាតរតដ្ឋងកាំណត់សាោ ល់ 

ន្ិងការទទួលសាោ ល់រណន្ីរតូវទទួល ន្ិងរណន្ីរតូវសងនន្

របតិបតតិការអន្ុវតតកាតពវកិច្ចដៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 

ន្ិយ័តករ

រណដន្យយន្ិង

សវន្កម្ម 

ការដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតរបកាសផ លតរមូ្វឱ្យាន្ការ

លាតរតដ្ឋងកាំណត់សាោ ល់ ន្ិងការទទួលសាោ ល់

រណន្ីរតូវទទួលន្ិងរណន្ីរតូវសងនន្របតិបតតិការ

អន្ុវតតកាតពវកិច្ច ដៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 

                

4.2.7 ពិន្ិតយ និ្ងផកលម្អបទបបញ្ញតតិ ន្ិងដរៀបច្ាំបទបបញ្ញតតិបផន្ថម្ជា     

ជាំហាន្ៗ ដ ើម្បីោាំរទ ល់ការដកើន្ដែើងនូ្វាតិកា និ្ងវិសាលភាព

នន្របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 

ន្ិយ័តករ

រណដន្យយន្ិង

សវន្កម្ម 

ការដ វ្ើវិដសា្ន្កម្ម និ្ងការដរៀបច្ាំបទបបញ្ញតតិ

បផន្ថម្ជាជាំហាន្ៗ ដ ើម្បីោាំរទ ល់ការដកើន្ដែើងន្ូវ

ាតិកា និ្ងវិសាលភាពនន្របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 

សិកាពិន្ិតយ ផក

លម្អ និ្ងដរៀបច្ាំ

បទបបញ្ញតតិ

បផន្ថម្ជា       

ជាំហាន្ៗ 

សិកា ពិន្ិតយ ផក

លម្អ និ្ងដរៀបច្ាំ

បទបបញ្ញតតិបផន្ថម្

ជាជាំហាន្ៗ 

សិកា ពិន្ិតយ ផក

លម្អ និ្ងដរៀបច្ាំ

បទបបញ្ញតតិបផន្ថម្

ជាជាំហាន្ៗ 

ការដ វ្ើវិដសា្ន្កម្ម 

ន្ិងការដរៀបច្ាំបទ

បបញ្ញតតិបផន្ថម្ជា   

ជាំហាន្ៗ 

សិកាពិន្ិតយ ផក

លម្អ និ្ងដរៀបច្ាំ

បទបបញ្ញតតិ

បផន្ថម្ជា       

ជាំហាន្ៗ 

សិកា ពិន្ិតយ ផក

លម្អ និ្ងដរៀបច្ាំ

បទបបញ្ញតតិបផន្ថម្

ជាជាំហាន្ៗ 

សិកា ពិន្ិតយ ផក

លម្អ និ្ងដរៀបច្ាំ

បទបបញ្ញតតិបផន្ថម្

ជាជាំហាន្ៗ 

ការដ វ្ើវិដសា្ន្-កម្ម

ន្ិងការដរៀបច្ាំបទ

បបញ្ញតតិបផន្ថម្ជា         

ជាំហាន្ៗ 

4.2.8 ដសន ើសុាំម្តិដោបល់ពីអាជាា ្រសវន្កម្មជាតិ ដលើដសច្កតីរពាងដោល

ន្ដោបាយរណដន្យយ, ទរម្ង់ ន្ិងាតិកាផ លបាន្ផកសរមួ្ល

នន្របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 

ន្ិយ័តករ

រណដន្យយន្ិង

សវន្កម្ម 

ការទទួលបាន្ម្តិដោបល់ពីអាជាា ្រសវន្កម្មជាតិ

ដលើដសច្កតីរពាងដោលន្ដោបាយរណដន្យយ, 

ទរម្ង់ន្ិងាតិកាផ លបាន្ផកសរមួ្លនន្របាយ-

ការណ៍ហិរញ្ញវតថុ   

                

4.3 ដ វ្ើសាថ បន័្ន្យីកម្មរបាយការណហ៍រិញ្ញវតថុ ផែអកដលើសតងដ់្ឋ

រណដន្យយ Modified Cash - IPSAS 

អ.រ.ជ របាយការណហ៍ិរញ្ញវតថុ រសបតាម្សតងដ់្ឋ

រណដន្យយ Modified Cash - IPSAS 

              របាយការណ ៍ 

ហិរញ្ញវតថុ រសបតាម្

សតងដ់្ឋរណដន្យយ 
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ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២៤ ឆ្ន ាំ ២០២៥ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

Modified Cash - 

IPSAS 

4.3.1 ដរៀបច្ាំដោលការណ៍រណដន្យយ និ្ងនី្តិវិ្ីរណដន្យយ សរាប់

អន្ុវតត ពាក់ព័ន្ធន្ឹងការទទួលសាោ ល់រណន្ីរតូវទទួល 

អ.រ.ជ របកាសសត ីពីដោលការណ៍រណដន្យយ និ្ងនី្តិវិ្ី

រណដន្យយសរាប់រណន្ីរតូវទទួល 

                

4.3.2 ផកសរមួ្លនី្តិវិ្ីការគរ និ្ងកាំណត់តួដលខ្រណនី្រតូវទទលួ 

ដ ើម្បីរសបតាម្សតង់ដ្ឋរណដន្យយ 

អ.រ.ជ តួដលខ្រណន្ីរតូវទទួល រសបតាម្សត ង់ដ្ឋ

រណដន្យយ 

      ផកសរមួ្លនី្តិវិ្ី

ការគរ និ្ងកាំណត់

តួដលខ្ ពាក់ព័ន្ធន្ឹង

រណន្ីរតូវទទួល 

        

4.3.3 ដរៀបច្ាំដោលការណ៍រណដន្យយ និ្ងនី្តិវិ្ីរណដន្យយ សរាប់

អន្ុវតត ពាក់ព័ន្ធន្ឹងការទទួលសាោ ល់រណន្ីរតូវសង 

អ.រ.ជ របកាសសត ីពីដោលការណ៍រណដន្យយ និ្ងនី្តិវិ្ី

រណដន្យយសរាប់រណន្ីរតូវសង 

                

4.3.4 ផកសរមួ្លនី្តិវិ្ីការគរ និ្ងកាំណត់តួដលខ្រណនី្រតូវសង ដ ើម្បី

រសបតាម្សតង់ដ្ឋរណដន្យយ 

អ.រ.ជ តួដលខ្រណន្ីរតូវសង រសបតាម្សតង់ដ្ឋ

រណដន្យយ 

      ផកសរមួ្លនី្តិវិ្ី

ការគរ និ្ងកាំណត់

តួដលខ្ ពាក់ព័ន្ធន្ឹង

រណន្ីរតូវសង 

        

4.3.5 ដរៀបច្ាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ដដ្ឋយាន្ធាតុរណន្ីរតូវទទួល 

ន្ិងរណន្ីរតូវសង រសបតាម្សត ង់ដ្ឋរណដន្យយ Modified 

Cash 

អ.រ.ជ របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ រសបតាម្សត ង់ដ្ឋ

រណដន្យយ Modified Cash - IPSAS 

              របាយការណ៍ហិរញ្ញ

វតថុ រសបតាម្សត ង់

ដ្ឋរណដន្យយ 

Modified Cash - 

IPSAS 

V.  សហដ្ឋា រចនស្ម្ព័នធម្ទម្ទង់ (សតត ត្សលើការសរៀបចាំបទដ្ឋា នគតិ្យុត្ត និងម្បព័នធបសចចកវិទាព័ត៌្ម្មនោាំម្ទស្ម្ម្មប់អនុវត្តថវិកាព័ត៌្ម្មនស្មិ្ទធកម្ា ) 

5.1 ដរៀបច្ាំរកបខ្ណឌ រតិយតុតនន្ថវកិា ន្ងិរកបខ្ណឌ រណដន្យយភាព 

 

ដសច្កតរីពាងច្ាប់សត ពីរីបពន័្ធហរិញ្ញវតថុសាធារណៈ 

(ថម)ី រតវូបាន្ដ្ឋកដ់ៅ លអ់ងោន្តីបិបញ្ញតត ិ

      ដសច្កតរីពាងរបាយ-

ការណស៍វន្កម្ម

ច្ាំន្នួ្ ៥ បាន្ដែាើជនូ្

អងោភាពរងសវន្កម្ម

ដឆលើយបាំភល ឺន្ងិ 

របាយការណស៍វន្-

កម្មដលើកចិ្ចរបតបិតតិ

ការច្ាំន្នួ្ ៥ រតវូ

បាន្ដែាើជនូ្អងោន្តិ-ិ

បបញ្ញតត ិន្ងិសាថ បន័្

ពាកព់ន័្ធ 

      ដសច្កតរីពាងរបាយ-

ការណស៍វន្កម្ម

ច្ាំន្នួ្ ៥ បាន្ដែាើជនូ្

អងោភាពរងសវន្កម្ម

ដឆលើយបាំភល ឺន្ងិ 

របាយការណស៍វន្

កម្មដលើកចិ្ចរបតបិតត-ិ

ការច្ាំន្នួ្ ៥ រតវូ

បាន្ដែាើជនូ្អងោន្តិ-ិ

បបញ្ញតត ិន្ងិសាថ បន័្

ពាកព់ន័្ធ 
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ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២៤ ឆ្ន ាំ ២០២៥ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

5.1.1 ដរៀបច្ាំច្ាប់សត ីពីរបព័ន្ធហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ (ថមី) អ.ថ ច្ាប់សត ីពីរបព័ន្ធហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ (ថមី) រតូវបាន្

ដរៀបច្ាំ 

                

5.1.2 ដ វ្ើសវន្កម្មសមិ្ទធកម្មនែទដរៅ អ.ស.ជ ច្ាំន្ួន្របាយការណ៍សវន្កម្មដលើកិច្ចរបតិបតតិការ 

(Performance Audit)/សវន្កម្មសមិ្ទធកម្ម  

ផែន្ការសវន្

កម្មរបចាាំឆ្ន ាំ

២០២៤ រតូវ

បាន្អន្ុម័្ត 

ផែន្ការសវន្កម្ម

ដលើកិច្ចរបតិបតតិ

ការ ច្ាំន្ួន្ ៥ 

រតូវបាន្អន្ុម័្ត 

ច្ុឹះសវន្កម្មដលើ

កិច្ចរបតិបតតិការ 

ច្ាំន្ួន្ ៥ 

ដសច្កតីរពាងរបាយ-

ការណ៍សវន្កម្ម

ច្ាំន្ួន្ ៥ បាន្ដែាើជូន្

អងោភាពរងសវន្កម្ម

ដឆលើយបាំភលឺ ន្ិង 

របាយការណ៍សវន្-

កម្មដលើកិច្ចរបតិបតតិ

ការច្ាំន្ួន្ ៥ រតូវ

បាន្ដែាើជូន្អងោន្ិតិ-

បបញ្ញតតិ និ្ងសាថ ប័ន្

ពាក់ព័ន្ធ 

ផែន្ការសវន្-

កម្មរបចាាំឆ្ន ាំ

២០២៥រតូវ

បាន្អន្ុម័្ត 

ផែន្ការសវន្កម្ម

ដលើកិច្ចរបតិបតតិ

ការ ច្ាំន្ួន្ ៥ រតូវ

បាន្អន្ុម័្ត 

ច្ុឹះសវន្កម្មដលើ

កិច្ចរបតិបតតិការ 

ច្ាំន្ួន្ ៥ 

ដសច្កតីរពាងរបាយ-

ការណ៍សវន្កម្ម

ច្ាំន្ួន្ ៥ បាន្ដែាើជូន្

អងោភាពរងសវន្កម្ម

ដឆលើយបាំភលឺ ន្ិង 

របាយការណ៍សវន្-

កម្មដលើកិច្ចរបតិបតតិ

ការច្ាំន្ួន្ ៥ រតូវ

បាន្ដែាើជូន្អងោន្ិតិ-

បបញ្ញតតិ និ្ងសាថ ប័ន្

ពាក់ព័ន្ធ 

5.1.3 តាម្ដ្ឋន្ ន្ិងវាយតនម្លការដ វ្ើសវន្កម្ម/សវន្កម្មសមិ្ទធកម្មរបស់

អងោភាពសវន្កម្មនែទកនុងនន្រកសួង សាថ ប័ន្ 

អ.ស.ក ច្ាំន្ួន្របាយការណ៍វាយតនម្លដលើរបាយការណ៍ 

សវន្កម្ម/សវន្កម្មសមិ្ទធកម្មរបស់អងោភាពសវន្-

កម្មនែទកនុងនន្រកសួង សាថ ប័ន្ 

ច្ាំន្ួន្ ១របាយ-

ការណ៍វាយតនម្ល

ដលើរបាយ

ការណ៍សវន្កម្ម

សវន្កម្ម/

សមិ្ទធកម្មរបស់

រកសួង សាថ ប័ន្ 

ច្ាំន្ួន្ ១ របាយ-

ការណ៍វាយតនម្ល

ដលើរបាយការណ៍

សវន្កម្មសវន្-

កម្ម/សមិ្ទធកម្ម

របស់រកសួង- 

សាថ ប័ន្ 

ច្ាំន្ួន្ ១ របាយ-

ការណ៍វាយតនម្ល

ដលើរបាយការណ៍

សវន្កម្មសវន្-

កម្ម/សមិ្ទធកម្ម

របស់រកសួង-   

សាថ ប័ន្ 

ច្ាំន្ួន្ ១ របាយ-

ការណ៍វាយតនម្លដលើ

របាយការណ៍សវន្-

កម្មសវន្កម្ម/សមិ្ទធ

កម្មរបស់រកសួង-

សាថ ប័ន្ 

ច្ាំន្ួន្ ១របាយ-

ការណ៍វាយតនម្ល

ដលើរបាយ-

ការណ៍សវន្កម្ម

សវន្កម្ម/

សមិ្ទធកម្មរបស់

រកសួង-សាថ ប័ន្ 

ច្ាំន្ួន្ ១ របាយ-

ការណ៍វាយតនម្ល

ដលើរបាយការណ៍

សវន្កម្មសវន្-

កម្ម/សមិ្ទធកម្ម

របស់រកសួង- 

សាថ ប័ន្ 

ច្ាំន្ួន្ ១ របាយ-

ការណ៍វាយតនម្ល

ដលើរបាយការណ៍

សវន្កម្មសវន្-

កម្ម/សមិ្ទធកម្ម

របស់រកសួង-  

សាថ ប័ន្ 

ច្ាំន្ួន្ ១ របាយ-

ការណ៍វាយតនម្លដលើ

របាយការណ៍សវន្

កម្មសវន្កម្ម/ 

សមិ្ទធកម្មរបស់

រកសួង-សាថ ប័ន្ 

5.1.4 ពរងឹងសម្តថភាពសវន្ករនែទកនុងសរាប់អនុ្វតតសវន្ករនែទកនុង

សរាប់អន្ុវតតសវន្កម្មសមិ្ទធកម្ម 

អ.ស.ក ច្ាំនួ្ន្វរោបណតុ ឹះបណាត ល/សិកាា សាលា       ១វរោ       ១វរោ 

5.2 ពរងងឹ ន្ងិ ពរងកីការដរបើរបាសរ់បពន័្ធបដច្ចកវទិា ពត័ា៌ន្

សរាបក់ារររបរ់រងហរិញ្ញវតថុ 

សាធារណៈ (FMIS) 

FMWG ច្ាំន្នួ្ម្ខុ្សញ្ហញ ច្ាំណាយដ វ្ើសវ ័យរបវតតកិម្មសរាប់

អន្វុតតថវកិាតាម្របពន័្ធ FMIS 

    សវ ័យរបវតតិកម្មដលើ

នី្តិវិ្ីច្ាំណាយ

ថវិកាច្រន្តររប់មុ្ខ្

សញ្ហញ ,  ច្លនា

ឥណនន្ថវិកា 

ន្ិង ច្ាំណូលថវិកា

ដៅរកសួង-សាថ ប័

ន្ ច្ាំន្ួន្ ១០ 

បផន្ថម្ 

សវ ័យរបវតតិកម្មដលើ 

នី្តិវិ្ីច្ាំណាយ

ថវិកាវិនិ្ដោរ

ហិរញ្ញបបនន្ដដ្ឋយ

ថវិកាថាន ក់ជាតិររប់

មុ្ខ្សញ្ហញ  ដៅ      

កសហវ ន្ិង 

រកសួងបរិសាថ ន្ 

  សវ ័យរបវតតិកម្ម

ដលើនី្តិវិ្ីលទធ-

កម្មដពញដលញ

ដៅ កសហវ និ្ង 

រកសួងបរិសាថ ន្ 

សវ ័យរបវតតិកម្មដលើ

នី្តិវិ្ីច្ាំណាយ

ថវិកាច្រន្តររប់មុ្ខ្

សញ្ហញ ,  ច្លនា

ឥណនន្ថវិកា 

ន្ិង ច្ាំណូលថវិកា

ដៅរកសួង-សាថ ប័

ន្ដសសសល់ ន្ិង 

ម្ន្ទីរសហវ 

សវ ័យរបវតតិកម្មដលើ

នី្តិវិ្ីច្ាំណាយ

ថវិកាវិនិ្ដោរ

ហិរញ្ញបបនន្ដដ្ឋយ

ថវិកាថាន ក់ជាតិ ររប់

មុ្ខ្សញ្ហញ  ដៅ

រកសួងច្ាំន្ួន្ ៣ 



87 

ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២៤ ឆ្ន ាំ ២០២៥ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

5.2.1 ពរងីកការដ្ឋក់ច្ាំណាត់ថាន ក់ថវិកានាំង ៧ដៅកនុងរបព័ន្ធ FMIS FMWG ច្ាំណាត់ថាន ក់ថវិកានាំង ៧ រតូវបាន្តាម្ដ្ឋន្ដលើ

ការអន្ុវតតដៅកនុងរបព័ន្ធ FMIS និ្ង ពរងឹងរុណ-

ភាព ដដ្ឋយដ វ្ើបច្ចុបបន្នភាព និ្ង អភិវឌ្ឍបផន្ថម្ដៅ

កនុងរបព័ន្ធ FMIS 

      របាយការណ៍លទធ-

ែលនន្ការដរបើ

របាស់ច្ាំណាត់ថាន ក់

ថវិកានាំង៧ និ្ង 

របាយការណ៍ ដៅ

កនុងរបព័ន្ធ FMIS 

រតូវបាន្ដរៀបច្ាំ 

ដ ើម្បីបន្តផកលម្អ 

ន្ិង ជាំរុញការដរបើ-

របាស់ 

      របាយការណ៍លទធ-

ែលនន្ការដរបើ

របាស់ច្ាំណាត់ថាន ក់

ថវិកានាំង៧ និ្ង 

របាយការណ៍ ដៅ

កនុងរបព័ន្ធ FMIS 

រតូវបាន្ដរៀបច្ាំ 

ដ ើម្បីបន្តផកលម្អ 

ន្ិង ជាំរុញការដរបើ

របាស់ 

5.2.2 ដ្ឋក់បញ្ចូលមុ្ខ្គរដរៀបច្ាំផែន្ការថវិកាកនុងរបព័ន្ធ FMIS ន្ិង 

ដ្ឋក់ ឱ្យអន្ុវតតដៅតាម្រកសួង-សាថ ប័ន្ អងោភាពថវិកាអាណាប័ក

ដែទរសិទធិ និ្ង ម្ន្ទីរដស ាកិច្ចន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

FMWG មុ្ខ្គរដរៀបច្ាំផែន្ការថវិកា រតូវបាន្ដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតត

ដៅរកសួង-សាថ ប័ន្ អងោភាពថវិកាអាណាប័កដែទរ-

សិទធិដៅថាន ក់កណាត ល ន្ិងម្ន្ទីរដស ាកិច្ចន្ិង   

ហិរញ្ញវតថុ 

  មុ្ខ្គរដរៀបច្ាំ

ផែន្ការថវិកា 

រតូវដ្ឋក់ឱ្យអន្ុ

វតតដៅ រកសួង 

ច្ាំន្ួន្ ១៤  

បផន្ថម្ ន្ិង អងោ-

ភាពថវិកាអាណា

ប័កដែទរសិទធិ  

            

5.2.3 ដ្ឋក់បញ្ចូលមុ្ខ្គរលទធកម្មដពញដលញកនុងរបព័ន្ធ FMIS ន្ិង 

ដ្ឋក់  ឱ្យអន្ុវតតដៅតាម្រកសួង-សាថ ប័ន្ ន្ិង ម្ន្ទីរដស ាកិច្ចន្ិង

ហិរញ្ញវតថុ 

FMWG មុ្ខ្គរលទធកម្មដពញដលញ រតូវបាន្ដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតត

ដៅរកសួង-សាថ ប័ន្ ន្ិង ម្ន្ទីរដស ាកិច្ចន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

                

5.2.4 ដ្ឋក់បញ្ចូលមុ្ខ្គរររប់ររងរទពយសម្បតតិរ ាកនុងរបព័ន្ធ FMIS ន្ិង

ដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតដៅតាម្រកសួង-សាថ ប័ន្ 

FMWG មុ្ខ្គរររប់ររងរទពយសម្បតតិរ ាកនុងរបព័ន្ធ FMIS  

រតូវបាន្អភិវឌ្ឍ និ្ង ដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតដៅតាម្

រកសួង-សាថ ប័ន្ 

  មុ្ខ្គរររប់ររង

រទពយសម្បតតិរ ា 

រតូវដ្ឋក់ឱ្យអន្ុ-

វតតសាកលបងដៅ

រកសួង-សាថ ប័ន្ 

ច្ាំន្ួន្ ៥ 

      មុ្ខ្គរររប់ររង

រទពយសម្បតតិរ ា 

រតូវដ្ឋក់ឱ្យអន្ុ-

វតតសាកលបងដៅ

រកសួង-សាថ ប័ន្ 

ច្ាំន្ួន្ ១០ 

    

5.2.5 ដ្ឋក់បញ្ចូលមុ្ខ្គរររប់ររងសន្និ្ិ កនុងរបព័ន្ធ FMIS ន្ិងដ្ឋក់ឱ្យ

អន្ុវតតដៅតាម្រកសួង-សាថ ប័ន្ 

FMWG មុ្ខ្គរររប់ររងសន្និ្ិ កនុងរបព័ន្ធ FMIS ន្ិងដ្ឋក់

ឱ្យអន្ុវតតដៅតាម្រកសួង-សាថ ប័ន្ 

          មុ្ខ្គរររប់ររង

សន្និ្ិ រតូវដ្ឋក់

ឱ្យអន្ុវតតសាក

លបងដៅ កសហ
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ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

វ និ្ង រកសួងប

 រិសាថ ន្ 

5.2.6 បដងកើន្ការយល់ ឹង ន្ិងការដរបើរបាស់រន្លងសវន្កម្ម (Audit log) 

ដៅកនុងរបព័ន្ធ FMIS សរាប់មុ្ខ្គរសវន្កម្ម) 

អ.ស.ក 

FMWG 

រន្លងសវន្កម្ម (Audit Log) ដៅតាម្មុ្ខ្គរនន្

របព័ន្ធ FMIS រតូវបាន្ដរបើរបាស់កនុងការដ វ្ើសវន្

កម្មដដ្ឋយសវន្ករនែទកនុង 

    តរមូ្វការដរបើ

របាស់រន្លងសវន្-

កម្មកនុងមុ្ខ្គរ

ដរៀបច្ាំផែន្ការ

ថវិកា (BP) នន្

របព័ន្ធ  FMIS 

រតូវបាន្សិកា 

ន្ិងកាំណត់ 

    សវន្ករោ ងតិច្ 

២០រូបបាន្

ទទលួការបណតុ ឹះ-

បណាត លដលើការ

ដរបើរបាស់រន្លង

សវន្កម្មកនុងមុ្ខ្-

គរដរៀបច្ាំ

ផែន្ការថវិកា 

(BP) នន្របព័ន្ធ  

FMIS  

រន្លងសវន្កម្មដលើ

មុ្ខ្គរដរៀបច្ាំ

ផែន្ការថវិកា 

(BP) នន្របព័ន្ធ  

FMIS រតូវបាន្

ដរបើរបាស់សាក-

លបង 

  

5.2.7 អន្ុវតតជាបដណត ើរៗន្ូវមុ្ខ្សញ្ហញ នន្ការដ វ្ើសវ ័យរបវតតិកម្ម FMWG ច្ាំន្ួន្រកសួង-សាថ ប័ន្អន្ុវតតមុ្ខ្សញ្ហញ សវ ័យរបវតតិ

កម្មដៅកនុងរបព័ន្ធ FMIS 

    នី្តិវិ្ីច្ាំណាយ

ថវិកាច្រន្ត ររប់

មុ្ខ្សញ្ហញ , 

ច្លនាឥណនន្

ថវិកា (ការដរៀបច្ាំ

របកាសន្ិយ័-

តកម្ម/ដែទរឥណ

នន្) ន្ិង 

ច្ាំណូលថវិកា រតូវ

បាន្ដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតត

ដៅរកសួង-សាថ ប័-

ន្ច្ាំន្ួន្ ១០ 

បផន្ថម្ រួម្នាំងអងោ

ភាពថវិកាអាណា-

ប័កដែទរសិទធិ កនុង

របព័ន្ធ FMIS 

នាំងរសុង 

នី្តិវិ្ីច្ាំណាយ

ថវិកាវិនិ្ដោរ

ហិរញ្ញបបនន្ដដ្ឋយ

ថវិកាថាន ក់ជាតិ ររប់

មុ្ខ្សញ្ហញ  រតូវបាន្

ដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតដៅ  

កសហវ ន្ិងរកសួង

បរិសាថ ន្ រួម្នាំងអងោ

ភាពថវិកាអាណា  -

ប័កដែទរសិទធិ កនុង

របព័ន្ធ FMIS 

នាំងរសុង 

  នី្តិវិ្ីលទធកម្ម

ដពញដលញ រតូវ

បាន្ដ្ឋក់ឱ្យអន្ុ

វតត ដៅ កសហវ 

ន្ិង រកសួង -    

បរិសាថ ន្ កនុង

របព័ន្ធ FMIS 

នាំងរសុង 

នី្តិវិ្ីច្ាំណាយ

ថវិកាច្រន្ត ររប់

មុ្ខ្សញ្ហញ , 

ច្លនាឥណនន្

ថវិកា (ការដរៀបច្ាំ

របកាសន្ិយ័

តកម្ម/ដែទរឥណ-

នន្) ន្ិង 

ច្ាំណូលថវិកា រតូវ

បាន្ដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតត

ដៅរកសួង-សាថ  -

ប័ន្ដសសសល់  

រួម្នាំងអងោភាព

ថវិកាអាណាប័ក

ដែទរសិទធិ និ្ង ម្ន្ទីរ

សហវ កនុងរបព័ន្ធ 

FMIS នាំងរសុង 

នី្តិវិ្ីច្ាំណាយ

ថវិកាវិនិ្ដោរ

ហិរញ្ញបបនន្ដដ្ឋយ

ថវិកាថាន ក់ជាតិ ររប់

មុ្ខ្សញ្ហញ  រតូវបាន្

ដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវតតដៅ 

រកសួងសាធារណ-

ការនិ្ង ឹកជញ្ាូន្, 

រកសួងអភិវឌ្ឍន្៍

ជន្បទ និ្ង រកសួង

្ន្ធាន្ទឹក ន្ិង 

ឧតុន្ិយម្ រួម្នាំង 

អងោភាពថវិកា

អាណាប័កដែទរសិទធិ 

កនុងរបព័ន្ធ FMIS 

នាំងរសុង 
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សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 
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ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

5.2.8 ដ្ឋក់ឱ្យ ាំដណើរការរបព័ន្ធ FMIS នន្ មុ្ខ្គរសនូល ដៅការដ្ឋា ន្

បផន្ថម្ថមី 

FMWG អងោភាពថវិកាអាណាប័កដែទរសិទធិបផន្ថម្ថមី ន្ិង  

ររឹឹះសាថ ន្សាធារណៈរ ាបាល រតូវបាន្ដរបើរបាស់

របព័ន្ធ FMIS ដលើមុ្ខ្គរសនូល 

អងោភាពថវិកា

អាណាប័កដែទរ

សិទធិដពញដលញ

បផន្ថម្ថមីច្ាំន្ួន្

ោ ងតិច្ ៥ 

(របសិន្ាន្) 

ន្ិង ររឹឹះសាថ ន្

សាធារណៈរ ា

បាលច្ាំន្ួន្ ១៥ 

បផន្ថម្រតូវបាន្

ដ្ឋក់ឱ្យដរបើ

របាស់មុ្ខ្គរ

សនូលនន្របព័ន្ធ 

FMIS 

      អងោភាពថវិកា

អាណាប័កដែទរ

សិទធិដពញដលញ

បផន្ថម្ថមីច្ាំន្ួន្

ោ ងតិច្ ៥ 

(របសិន្ាន្) 

ន្ិង ររឹឹះសាថ ន្

សាធារណៈរ ា-

បាល ផ លដៅ

សល់ រតូវបាន្

ដ្ឋក់ឱ្យដរបើ

របាស់មុ្ខ្គរ

សនូលនន្របព័ន្ធ 

FMIS 

      

5.3 ដរៀបច្ាំកម្មវិ្ កីសាងសម្តថភាព ន្ងិបណតុ ឹះបណាត លថវកិាសម្ទិធ-

កម្ម 

វ.ស.ហ ការដ្ឋកអ់ន្វុតតកម្មវិ្ ីកសាងសម្តថភាពន្ងិបណតុ ឹះ

បណាត លជាំនាញបដច្ចកដទសរយៈដពល ម្្យម្

ករម្តិវញិ្ហញ បន្បរត 

      ម្ស្រន្តទីទលួបន្ទុក

ហិរញ្ញវតថុដៅររប់

រកសួង សាថ បទ័ទលួ

បាន្ជាំនាញ

បដច្ចកដទសរយៈ

ដពលម្្យម្ករម្តិ

 វញិ្ហញ បន្បរត 

      ម្ស្រន្តទីទលួបន្ទុក

ហិរញ្ញវតថុដៅររប់

រកសួង សាថ បទ័ទលួ

បាន្ជាំនាញ

បដច្ចកដទសរយៈ

ដពលម្្យម្ករម្តិ

 វញិ្ហញ បន្បរត 

5.3.1 ដរៀបច្ាំវរោបណដុ ឹះបណាដ លសត ីពីដោលការណ៍ផណនាាំសត ីពីការដរៀបច្ាំ

ថវិកាសមិ្ទធកម្ម 

អ.ថ ការបណដុ ឹះបណាដ លសត ីពីដោលការណ៍ផណនាាំសត ីពី

ការដរៀបច្ាំថវិកាសមិ្ទធកម្ម រតូវបាន្ដរៀបច្ាំ  

ការបណដុ ឹះ-

បណាដ លសត ីពី

ដោលការណ៍

ផណនាាំសត ីពីការ

ដរៀបច្ាំថវិកា

សមិ្ទធកម្មជូន្

 ល់ម្ស្រន្តី

ជាំនាញថវកិា

របស់រកសួង 

សាថ ប័ន្ តាម្

    ការបណដុ ឹះបណាដ ល

សត ីពីដោលការណ៍

ផណនាាំសត ីពីការដរៀប

ច្ាំថវិកាសមិ្ទធកម្ម

ជូន្ ល់ម្ស្រន្តីជាំនាញ

ថវិការបស់រកសងួ 

សាថ ប័ន្ តាម្តរមូ្វ

ការចាាំបាច្់ 

ការបណដុ ឹះ-

បណាដ លសត ីពី

ដោលការណ៍

ផណនាាំសត ីពីការ

ដរៀបច្ាំថវិកា

សមិ្ទធកម្មជូន្

 ល់ម្ស្រន្តី

ជាំនាញថវិកា

របស់រកសួង 

សាថ ប័ន្ តាម្

    ការបណដុ ឹះបណាដ ល

សត ីពីដោលការណ៍

ផណនាាំសត ីពីការដរៀប

ច្ាំថវិកាសមិ្ទធកម្ម

ជូន្ ល់ម្ស្រន្តីជាំនាញ

ថវិការបស់រកសងួ 

សាថ ប័ន្ តាម្តរមូ្វ

ការចាាំបាច្់ 
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ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២៤ ឆ្ន ាំ ២០២៥ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

តរមូ្វការ

ចាាំបាច្់ 

តរមូ្វការ

ចាាំបាច្់ 

5.3.2 ដរៀបច្ាំវរោបណដុ ឹះបណាដ លសត ីពីដោលការណ៍ ន្ិងន្ីតិ វិ្ីច្ាំណាយ

ថវិកាសមិ្ទធកម្ម  

អ.ថ ការបណដុ ឹះបណាដ លសត ីពីដោលការណ៍ ន្ិងន្ីតិ វិ្ី

ច្ាំណាយថវិកាសមិ្ទធកម្ម រតូវបាន្ដរៀបច្ាំ 

    ឯកសារសរាប់

ការបណតុ ឹះបណាត ល

សត ីពីដោលការណ៍ 

និ្ងនី្តិវិ្ី

ច្ាំណាយថវិកា

សមិ្ទធកម្ម ដដ្ឋយ

ផែអកដលើដោល

ការណ៍ផណនាាំសត ីពី

ដោលការណ៍

ច្ាំណាយ ន្ិងន្ីតិ

 វិ្ីអនុ្វតតថវិកា

សមិ្ទធកម្ម 

ដលើកសាំដណើសុាំ

ដរៀបច្ាំការបណតុ ឹះ   -

បណាត លជូន្ថាន ក់

 ឹកនាាំរកសងួដស ា-

កិច្នច្ិងហិរញ្ញតថុ 

ដ ើម្បីដ វ្ើការបណតុ ឹះ-

បណាត លជូន្រកសួង 

សាថ ប័ន្ 

វរោបណតុ ឹះ      

បណាត លសត ីពី

ដោលការណ៍ 

និ្ងនី្តិវិ្ីអនុ្-

វតតថវិកាសមិ្ទធ

កម្មរតូវបាន្

ដរៀបច្ាំ 

វរោបណតុ ឹះ        

បណាត លសត ីពី

ដោលការណ៍ 

និ្ងនី្តិវិ្ីអនុ្វតត

ថវិកាសមិ្ទធកម្ម

រតូវបាន្ដរៀបច្ាំ 

    

5.3.3 ដរៀបច្ាំបណដុ ឹះបណាដ លជាំនាញ វិភារ និ្ងដរៀបច្ាំថវិកា អ.ថ ការបណតុ ឹះបណាត លសត ីពីជាំនាញវិភារថវិកាជនូ្ ល់

ម្ស្រន្តីជាំនាញនន្នាយកដ្ឋា ន្ថវិកានី្យកម្មនន្អរោ

នាយកដ្ឋា ន្ថវិកា 

ការបណតុ ឹះ     

បណាត លសត ីពី

ជាំនាញវិភារ

ថវិកាជូន្ ល់  

ម្ស្រន្តីជាំនាញនន្

នាយកដ្ឋា ន្

ថវិកានី្យកម្ម

នន្អរោនាយក

ដ្ឋា ន្ថវិកាច្ាំនួ្ន្ 

៤៥ នាក់ 

    ការបណតុ ឹះបណាត ល

សត ីពីជាំនាញវិភារ

ថវិកាជូន្ ល់ម្ស្រន្តី

ជាំនាញនន្នាយក

ដ្ឋា ន្ថវិកានី្យកម្ម

នន្អរោនាយកដ្ឋា ន្

ថវិកាច្ាំនួ្ន្ ៤៥ 

នាក់ 

ការបណតុ ឹះ     

បណាត លសត ីពី

ជាំនាញវិភារ

ថវិកាជូន្ ល់ 

ម្ស្រន្តីជាំនាញនន្

នាយកដ្ឋា ន្

ថវិកានី្យកម្ម

នន្អរោនាយក-

ដ្ឋា ន្ថវិកាច្ាំនួ្ន្ 

៤៥ នាក់ 

    ការបណតុ ឹះបណាត ល

សត ីពីជាំនាញវិភារ

ថវិកាជូន្ ល់ម្ស្រន្តី

ជាំនាញនន្នាយក

ដ្ឋា ន្ថវិកានី្យកម្ម

នន្អរោនាយកដ្ឋា ន្

ថវិកាច្ាំនួ្ន្ ៤៥ 

នាក់ 

5.3.4 ដរៀបច្ាំវរោបណដុ ឹះបណាដ លសត ីពី ផែន្ការរបតិបតតិថវិកា ជនូ្រកសងួ 

សាថ ប័ន្ 

អ.ថ វរោបណតុ ឹះបណាត លសត ីពី ផែន្ការរបតិបតតិថវិកា រតូវ

បាន្ដរៀបច្ាំ 

ដរៀបច្ាំវរោ 

បណដុ ឹះបណាដ ល

សត ីពី ផែន្ការ

របតិបតតិថវិកា 

ជូន្រកសួង   

សាថ ប័ន្ 

      ដរៀបច្ាំវរោ 

បណដុ ឹះបណាដ ល

សត ីពី ផែន្ការ

របតិបតតិថវិកា 

ជូន្រកសួង    

សាថ ប័ន្ (តាម្

ការចាាំបាច្់) 
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ល.រ  វិធានការ/ចសងាក ម្ស្កម្ាភាព អងាភាព សូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

សោលសៅសូ្ចនករស្មិ្ទធកម្ាគនៃឹឹះ 

ឆ្ន ាំ ២០២៤ ឆ្ន ាំ ២០២៥ 

ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ ត្.ម្.១ ត្.ម្.២ ត្.ម្.៣ ត្.ម្.៤ 

5.3.5 ែតល់ការបណតុ ឹះបណាត លដលើដោលការណ៍និ្ងនី្តិវិ្ីច្ាំណាយថវិកា

សមិ្ទធកម្ម 

វ.ស.ហ ច្ាំនួ្ន្វរោែតល់ការបណតុ ឹះបណាត ល វរោបណដុ ឹះ-

បណាដ ល ច្ាំន្ួន្ 

១ រតូវបាន្

ដរៀបច្ាំ 

វរោបណដុ ឹះ-

បណាដ ល ច្ាំន្ួន្ 

២ រតូវបាន្

ដរៀបច្ាំ 

វរោបណដុ ឹះបណាដ ល 

ច្ាំន្ួន្ ២ រតូវបាន្

ដរៀបច្ាំ 

វរោបណដុ ឹះបណាដ ល 

ច្ាំន្ួន្ ២ រតូវបាន្

ដរៀបច្ាំ 

វរោបណដុ ឹះ-

បណាដ ល ច្ាំន្ួន្ 

១ រតូវបាន្

ដរៀបច្ាំ 

វរោបណដុ ឹះ-

បណាដ ល ច្ាំន្ួន្ 

១ រតូវបាន្ដរៀបច្ាំ 

វរោបណដុ ឹះបណាដ ល 

ច្ាំន្ួន្ ១ រតូវបាន្

ដរៀបច្ាំ 

វរោបណដុ ឹះបណាដ ល 

ច្ាំន្ួន្ ១ រតូវបាន្

ដរៀបច្ាំ 

5.3.6 ដលើកកម្ពស់ជាំនាញផែនកវិភារថវិកានិ្ងអនកររប់ររងថវិកាដៅកនុង

ការររប់ររងថវិកាសមិ្ទធកម្ម 

វ.ស.ហ ច្ាំនួ្ន្ម្ស្រន្តីច្លូរួម្វរោបណតុ ឹះបណាត ល     ម្ស្រន្តីរាជការច្ាំន្ួន្ 

២០ នាក់ បាន្

ច្លូរួម្វរោបណដុ ឹះ-

បណាដ ល 

ម្ស្រន្តីរាជការច្ាំន្ួន្ 

២០ នាក់ បាន្ច្ូល

រួម្វរោបណដុ ឹះ-

បណាដ ល 

    ម្ស្រន្តីរាជការច្ាំនួ្ន្ 

២០ នាក់ បាន្

ច្លូរួម្វរោបណដុ ឹះ-

បណាដ ល 

  

5.3.7 បដងកើន្កិច្ចសហការជាមួ្យររប់អរោនាយកដ្ឋា ន្ កសហវ ដលើការ

អន្ុវតតការបណតុ ឹះបណាត លជាំនាញបដច្ចកដទសរយៈដពលម្្យម្

ករមិ្តវិញ្ហញ បន្បរត (Certificate Program) 

វ.ស.ហ កម្មវិ្ីបណតុ ឹះបណាត លជាំនាញបដច្ចកដទសរយៈ

ដពលម្្យម្ករមិ្តវិញ្ហញ បន្បរត 

ដសច្កតីរពាង 

ឯកសារកម្មវិ្ី 

បណតុ ឹះបណាត ល

រតូវបាន្ពិដរោឹះ

ដោបល់ន្ិងដ វ្ើ

បច្ចុបបន្នកម្ម

ជាមួ្យអរោ-

នាយកដ្ឋា ន្ពាក់

ព័ន្ធ កសហវ 

      ដសច្កតីរពាង 

ឯកសារកម្មវិ្ី 

បណតុ ឹះបណាត ល

រតូវបាន្ពិដរោឹះ

ដោបល់  

ន្ិងដ វ្ើបច្ចុបបន្ន

កម្មជាមួ្យអរោ-

នាយកដ្ឋា ន្ពាក់

ព័ន្ធ កសហវ 

      

5.3.8 អនុ្វតតការបណតុ ឹះបណាត លជាំនាញបដច្ចកដទសរយៈដពលម្្យម្

ករមិ្តវិញ្ហញ បន្បរត ជនូ្ម្ស្រន្តីរាជការរកសងួ សាថ ប័ន្ ទទលួបន្ទុក

ហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 

វ.ស.ហ ច្ាំនួ្ន្វរោបណតុ ឹះបណាត លជាំនាញបដច្ចកដទសរយៈ

ដពលម្្យម្ករមិ្តវិញ្ហញ បន្បរត 

    ការបណតុ ឹះ        

បណាត លជាំនាញ

បដច្ចកដទសច្ាំន្ួន្ 

៣ វរោ រតូវបាន្

ដរៀបច្ាំជូន្រកសួង 

សាថ ប័ន្ 

ការបណតុ ឹះបណាត ល

ជាំនាញបដច្ចកដទស

ច្ាំន្ួន្ ៣ វរោ រតូវ

បាន្ដរៀបច្ាំជូន្

រកសួង សាថ ប័ន្ 

    ការបណតុ ឹះ        

បណាត លជាំនាញ

បដច្ចកដទសច្ាំន្ួន្ 

៣ វរោ រតូវបាន្

ដរៀបច្ាំជូន្រកសួង 

សាថ ប័ន្ 

ការបណតុ ឹះបណាត ល

ជាំនាញបដច្ចកដទស

ច្ាំន្ួន្ ៣ វរោ រតូវ

បាន្ដរៀបច្ាំជូន្

រកសួង សាថ ប័ន្ 
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ឧបស្ម្ព័នធទី៤៖ បទបងាា ញ កែនការស្កម្ាភាពឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥

ស្ម្ម្មប់អនុវត្ត យុទធសាស្រស្តម្នការកកទម្ម្ង់ម្បព័នធថវិកា             

ឆ្ន ាំ ២០១៨-២០២៥ (ភាសាកែារ) 
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ឧបស្ម្ព័នធទ៥ី៖ បទបងាា ញ កែនការស្កម្ាភាពឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ 

ស្ម្ម្មប់អនុវត្តយុទធសាស្រស្តម្នការកកទម្ម្ង់ម្បព័នធថវិកាឆ្ន ាំ    

២០១៨-២០២៥ (ភាសាអងស់គៃស្) 
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ឧបស្ម្ព័នធទ៦ី៖ ស្ុនទរកថាសបើក និងបទិកនុងស្កិាេ សាលា      

ែសពវែាយស្ដីព ី“ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តបចចុបបននភាពកែនការស្កម្ាភាព

ឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ ស្ម្ម្មបអ់នុវត្តយុទធសាស្រស្តម្នការកកទម្ម្ង់

ម្បព័នធថវិកាឆ្ន ាំ ២០១៨-២០២៥” 

 



ទំព័រទី 1 

 

សុន្ទរកថាស្វា គមន្ ៍

ឯកឧត្តម ហាវ រត្ន្ៈ ប្រត្ិភូរាជរដ្ឋា ភិបាល ទទួលរន្ទុកជាអគគនាយកនន្អគគនាយកដ្ឋា ន្ថវិកា 

 

សកិ្ខា សាលាផ្សពវផ្ាយ សត ពីកី្ខរដាកឱ់្យអនវុត្ត ផផ្នក្ខរសកម្មភាពបច្ចុបបននភាពឆ្ន ំ ២០២២-២០២៥ 

សម្រាបអ់នវុត្តយទុធសាស្តសត ននក្ខរផកទម្រម្ងម់្របពន័ធថវកិ្ខឆ្ន ំ ២០១៨-២០២៥ 

8 
- ឯកឧត្តម្ រស ់ សីលវ៉ា  រដ្ឋលេខាធិក្ខរននម្រកសួងលសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអគ្គលេខាធិក្ខរននអគ្គ-

លេខាធិក្ខរដាឋ នគ្ណៈកាម ធិក្ខរដ្កឹនំក្ខរងារផកទម្រម្ងក់្ខរម្រគ្ប់ម្រគ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  ជាទីលោរពដ្៏

ខ្ពង់ខ្ពស់ ! 

- ឯកឧត្តម្ លលាកជំទាវ លលាក លលាកម្រសី ជាសាជកិគ្ណៈកាម ធិក្ខរដ្កឹនំក្ខរងារផកទម្រម្់ងក្ខរម្រគ្បម់្រគ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ជាម្របធានម្នទីរ ពីរាជធាន ី លខ្ត្ត និងជាម្របធានម្រកមុ្ក្ខរងារផកទម្រម្ង់ក្ខរម្រគ្ប់ម្រគ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈននម្រកសួង សាថ ប័ន និងម្នទីរ រាជធានី លខ្ត្ត ជាទីរាប់អាន!  

 

 នថៃលនេះ, ខ្្ុំ និងសហក្ខរីទាងំអស់ ានលសច្កដីលសាម្នសសរីករាយ និងសូម្សាវ គ្ម្ន៍យ៉ា ងកក់លតត  

ច្ំល េះវត្តានឯកឧត្តម្ លលាកជំទាវ លលាក លលាកម្រសី ជាពិលសសសូម្ផថែងអណំរគ្ុណយ៉ា ងម្រជាេលម្រៅជូន

ច្ំល េះ ឯកឧត្តម្ រស់ សីលវ៉ា  រដ្ឋលេខាធកិ្ខរននម្រកសងួលសដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុ នងិជាអគ្គលេខាធកិ្ខរននអគ្គ-

លេខាធកិ្ខរដាឋ នគ្ណៈកាម ធកិ្ខរដ្កឹនំក្ខរងារផកទម្រម្ងក់្ខរម្រគ្បម់្រគ្ងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ផដ្េបានអលញ្ជ ើញ

ច្ូេរួម្ជាអធិបតី្កនុងសិក្ខា សាលាផ្សពវផ្ាយ សត ីពី “ក្ខរដាក់ឱ្យអនុវត្តផផ្នក្ខរសកម្មភាពបច្ចុបបននភាពឆ្ន ំ 

២០២២-២០២៥ សម្រាបអ់នវុត្តយទុធសាស្តសត ននក្ខរផកទម្រម្ងម់្របពន័ធថវកិ្ខ (BSRS)ឆ្ន ំ ២០១៨-២០២៥” ។ 

 លជាគ្ជ័យដ្៏ម្រត្ច្េះម្រត្ច្ង់របស់រាជរដាឋ ភិបាេកនុងម្រគ្ប់ម្រគ្ងក្ខររកីរាេដាេននជំងកឺូវីដ្-១៩ បានផ្តេ ់

ឱ្ក្ខសឱ្យសិក្ខា សាលាផ្សពវផ្ាយនម្រពឹកលនេះម្របម្រពឹត្តលៅលដាយានក្ខរច្ូេរួម្េកាណៈរូបវនតផ្ទទ េ់ពីសំណាក់

ឯកឧត្តម្ លលាកជំទាវ លលាក លលាកម្រសី ជាម្របធានម្រកមុ្ក្ខរងារ និងជាសាជិកននម្រកុម្ក្ខរងារផកទម្រម្ង់ក្ខរ

ម្រគ្ប់ម្រគ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ផដ្េានច្នំនួសរបុ ១៥០ របូ។ 

 

- ឯកឧត្តម្, លលាកជទំាវ, លលាក លលាកម្រស ី

 ខ្្ុំសូម្ល ែ្ៀត្ឱ្ក្ខសលនេះរេំឹកល ើងវិញជូនអងគសិក្ខា សាលាម្រជាបថា, “យទុធសាស្តសត ននក្ខរផកទម្រម្ង់

ម្របពន័ធថវកិ្ខឆ្ន ំ ២០១៨-២០២៥” ម្រត្ូវបានអនុម្័ត្លដាយរាជរដាឋ ភិបាេ លៅកនុងកិច្ចម្របជុំលពញអងគគ្ណៈ-    

រដ្ឋម្ស្តនតី ននថៃទី១២ ផខ្ម្ករា ឆ្ន ំ២០១៨ និងបានម្របក្ខសដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្ែូវក្ខរ លម្រក្ខម្អធិបត្ីភាពដ្៏ខ្ពង់ខ្ពស ់

របស់ សម្មតចម្ត្ម្ជា ហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ាមន្តន្តីនន្ប្រះរាជាណាចប្កកមពុជា ក្ខេពីនថៃទី២០ ផខ្លម្សា ឆ្ន ំ

២០១៨ កនែងលៅ ។ ជាម្ួយោន លនេះ  “ផផ្នក្ខរសកម្មភាពសម្រាបអ់នវុត្តយទុធសាស្តសត ននក្ខរផកទម្រម្ងម់្របពន័ធ



ទំព័រទី 2 

 

ថវកិ្ខឆ្ន ំ ២០១៨-២០២៥” ទទួេបានក្ខរឯកភាពពីគ្ណៈកាម ធិក្ខរដ្ឹកនំក្ខរងារផកទម្រម្ង់ក្ខរម្រគ្បម់្រគ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក្ខេពីផខ្ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៩ លហើយម្រគ្ប់សកម្មភាពម្រត្ូវបានលរៀបច្ំដាក់បញ្ចូេលៅកនុង

ផផ្នក្ខរសកម្មភាពរួម្ (CAP) ដ្ំណាក់ក្ខេ ទី៣ បូក២ និងដ្ំណាក់ក្ខេទី៤ ននកម្មវិធីផកទម្រម្ង់ក្ខរម្រគ្បម់្រគ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ 

 វឌ្ឍនភាពននក្ខរអនុវត្តផផ្នក្ខរសកម្មភាព BSRS ជំហានទី ១ឆ្ន ំ ២០១៨-២០២១ ផដ្េបានលរៀប 

ច្ំបូកសរុប លដាយអគ្គលេខាធិក្ខរដាឋ នននគ្ណៈកាម ធិក្ខរដ្ឹកនំក្ខរងារផកទម្រម្ងក់្ខរម្រគ្ប់ម្រគ្ងហិរញ្ញវត្ថុសា-

ធារណៈ បងាា ញថាសកម្មភាពភាគ្លម្រច្ើនសម្រម្ច្បានតាម្បលងាគ េច្រ ផត្សកម្មភាពខ្ែេះលទៀត្ម្រត្ូវពនារលពេ 

លដាយកតាត សត្ានុម្័ត្ម្ួយច្ំនួន កនុងបរិក្ខរណ៍ននវិបត្ិតកូវដី្-១៩ ។ ដ្ូច្លនេះ ក្ខរពិនិត្យល ើងវិញលេើផផ្នក្ខរ

សកម្មភាព BSRS ឆ្ន ំ ២០១៨-២០២៥ និងក្ខរលធវើបច្ចុបបននភាពផផ្នក្ខរសកម្មភាពជំហានទ២ី (២០២២-

២០២៥) គឺ្ានភាពចំបាច្់ លដ្ើម្បីធានសលម្រម្ច្បានតាម្លោេលៅផដ្េបានកំណត្់ និងម្រសបតាម្បរិបទជាក់

ផសតងននក្ខរអនុវត្ត។ 

 

- ឯកឧត្តម្, លលាកជទំាវ, លលាក លលាកម្រស ី

 ក្ខរអនុវត្ត  “យទុធសាស្តសត ននក្ខរផកទម្រម្ងម់្របពន័ធថវកិ្ខឆ្ន ំ ២០១៨-២០២៥” បាន និងកំពុងផ្ទែ ស់បតូរ 

ម្រកបខ្ណឌ  និងនីត្ិវិធីននក្ខរអនុវត្តម្រគ្ប់ដ្ំណាក់ក្ខេននវដ្ឋថវិក្ខ រមួ្ាន ៖ (១). ក្ខរលរៀបច្ំផផ្នក្ខរយុទធ-

សាស្តសត លដាយលផ្ទត ត្លេើផផ្នក្ខរថវិក្ខរយៈលពេម្ធយម្, (២). ក្ខរលរៀបច្ំ និងក្ខរអនុវត្តថវិក្ខ តាម្ទសសនទាន

ថវិក្ខពត្៌ានសម្ិទធកម្ម, (៣). ក្ខរអនុវត្ត និងក្ខរម្រត្ួត្ពិនិត្យថវិក្ខ តាម្ម្របព័នធ FMIS ,  (៤). ក្ខរតាម្ដាននិង

វាយត្នម្ែ, និង (៥). លហដាឋ រច្នសម្ព័នធម្រទម្រទង់ ផដ្េរួម្ទាងំម្រកបខ្ណឌ គ្ត្ិយុត្តិ និង ម្របព័នធ FMIS ។ ដ្ូច្លនេះ 

លៅកនុងក្ខរអនុវត្តផផ្នក្ខរសកម្មភាពបច្ចុបបននភាព BSRS (២០២២-២០២៥) ទាម្ទារនូវក្ខរច្ូេរួម្ពីម្រគ្ប់ត្ួ-

អងគ ក់ព័នធ ទាំងខាងម្រកសួងលសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាពិលសស ពីម្រគ្ប់ម្រកសួង សាថ ប័ន ទាងំអស់ ។ 

 ខ្្ុំសូម្អនុញ្ញញ ត្គ្ូសរលំេច្បផនថម្ថា លម្រក្ខម្ម្គ្គុលទទសច្ងអេុបងាា ញ និងក្ខរសលម្រម្ច្ដ្៏ខ្ពង់ខ្ពសរ់បស ់

ឯកឧត្តម្អគ្គបណឌ តិ្សភាចរយ អូន្ រ័ន្ធមុនី្រ័ត្ន ឧបនយករដ្ឋម្ស្តនតី រដ្ឋម្ស្តនតីម្រកសួងលសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

និងដ្ឹកនំអនុវត្តលដាយ ឯកឧត្តម្ វង្សី វិសសុត្ រដ្ឋម្ស្តនតមី្របត្ភិអូម្នយករដ្ឋម្ស្តនត ី  នងិជារដ្ឋលេខាធកិ្ខរ-

ម្របចំក្ខរ  ម្រកសួងលសដ្ឋកចិ្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានលរៀបច្ំ “លសច្កតមី្រ ងច្ាបស់ត ពីមី្របពន័ធហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ(ថម)ី”  

ផដ្េម្រកបខ្ណឌ គ្ត្ិយុត្តិលោេដ្៏សំខាន់សម្រាប់ក្ខរចប់លផ្តើម្អនុវត្ត “ម្របពន័ធថវកិ្ខសម្ទិធកម្ម” ម្រសបតាម្ទិស-

លៅននក្ខរផកទម្រម្ង់ម្របព័នធថវិក្ខ។ ជាក់ផសតងក្ខរលរៀបច្ំ“លសច្កតមី្រ ងច្ាបស់ត ពីមី្របពន័ធហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ(ថម)ី” 

លនេះជាសកម្មភាពគ្នែឹេះម្ួយកនុងច្ំលណាម្សកម្មភាពចំបាច្់លផ្សងលទៀត្ននផផ្នក្ខរសកម្មភាព BSRS បច្ចុបបនន-

ភាព ឆ្ន ំ ២០២២-២០២៥ លដ្ើម្បីធានក្ខរអនុវត្តជាម្ូេដាឋ ននូវថវិក្ខសម្ិទធកម្ម យ៉ា ងយរូម្រត្ឹម្ឆ្ន ំ ២០២៦ ។ 
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- ឯកឧត្តម្, លលាកជទំាវ, លលាក លលាកម្រស ី

 ជាថមីម្តងលទៀត្ ខ្្ុំសូម្ផថែងអណំរគ្ុណយ៉ា ងម្រជាេលម្រៅ ច្ំល េះវត្តានរបស់ ឯកឧត្តម្ រស់ សីលវ៉ា  

រដ្ឋលេខាធកិ្ខរននម្រកសងួលសដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុ នងិជាអគ្គលេខាធកិ្ខរននអគ្គលេខាធកិ្ខរដាឋ នគ្ណៈកាម ធ-ិ

ក្ខរដ្កឹនំក្ខរងារផកទម្រម្ងក់្ខរម្រគ្បម់្រគ្ងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ផដ្េជានិច្ចក្ខេផត្ងផត្ងផ្តេ់ក្ខរយកច្ិត្ត-

ទុកដាក់ និងអាទិភាពខ្ពស់ ច្ំល េះក្ខរផកទម្រម្ងម់្របព័នធថវិក្ខ និងក្ខរងារផកទម្រម្ង់ហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈជារួម្។ 

ខ្្ុំក៏សូម្ផថែងអំណរគ្ុណ ឯកឧត្តម្, លលាកជំទាវ, អស់លលាក លលាកម្រសី ទាងំអស់ ផដ្េបានច្ំណាយលពេ-

លវលាដ្៏ានត្នម្ែ លដ្ើម្បីច្ូេរួម្កនុងសិក្ខា សាលានលពេលនេះ និងសូម្លោរពជូននូវពុទធពរទាំង ៤ ម្របក្ខរគឺ្ 

អាយុ វណណៈ សុខ្ៈ ពេៈ កំុបីល ែ្ ៀងឃ្លែ ត្ល ើយ ។  

 ជាបនតលៅលនេះ ខ្្ុំសូម្អនុញ្ញញ ត្លោរពអលញ្ជ ើញ ឯកឧត្តម្ រស់ សីលវ៉ា  រដ្ឋលេខាធកិ្ខរននម្រកសងួ-

លសដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុ នងិជាអគ្គលេខាធកិ្ខរននអគ្គលេខាធកិ្ខរដាឋ នគ្ណៈកាម ធកិ្ខរដ្កឹនំក្ខរងារផកទម្រម្ង់

ក្ខរម្រគ្បម់្រគ្ងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ផ្តេ់កិត្តិយសល ើងផថែងសុនទរកថាលបើកសិក្ខា សាលា សូម្លោរពអលញ្ញើញ !  

 

សូមអរគុណ! 

 

 

 

   

 

 



សុន្ទរកថារបសឯ់កឧត្តម រស ់សលីវ៉ា  រដ្ឋលេខាធិការ នន្ កសហវ. និ្ងជាអគ្គលេខាធិការ នន្ អ.គ្.ហ.      1 

 
សនុ្ទរកថាប ើក 

ឯកឧត្តម រស ់សលីវ៉ា  រដ្ឋបលខាធកិារក្កសងួបសដ្ឋកចិ្ចន្ងិហរិញ្ញវត្ថុ  
ន្ិងជាអគ្គបលខាធកិារ នន្អគ្គបលខាធិការដ្ឋឋ ន្គ្ណៈកម្មា ធិការដ្ឹកន ាំ

ការងារកកទក្មងក់ារក្គ្ ក់្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
កលែងកនងុ 

សកិាា សាលាសដពី ី
«ការដ្ឋក់ឱ្យអន្វុត្ត ច្ច ុបន្នភាពកែន្ការសកមាភាពឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ 

សក្ម្ម ់អន្វុត្តយទុធសាស្តសតនន្ការកកទក្មងក់្ ពន័្ធលវកិា 
ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥» 

នងៃចន្ទ ៨លកើត្ ខែអសសុជ ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា ស័ក ព.ស. ២៥៦៦ 
រាជធាន្ើភ្នាំលពញ នងៃទើ៣ ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ២០២២ 

3 

សមូបោរព៖ 
− ឯកឧត្តម បលាកជាំទាវ បលាក បលាកក្ស ីជាសម្មជិកគ្ណៈកម្មា ធិការ
ដ្ឹកន ាំការងារកកទក្ម់ងការក្គ្ ក់្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ន្ិងជា
ក្ ធាន្ក្កុមការងារកកទក្មង់ការក្គ្ ក់្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈនន្
ក្កសងួ សាថ  ័ន្ 

− ឯកឧត្តម បយ៉ាត្ វីកណល អន្ុរដ្ឋបលខាធិការ ន្ិងជាអគ្គបលខាធិការរង 
នន្អគ្គបលខាធិការដ្ឋឋ ន្គ្ណៈកម្មា ធកិារដ្ឹកន ាំការងារកកទក្មង់ការ
ក្គ្ ក់្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

− ឯកឧត្តម ហាវ រត្ន្ៈ ក្ ត្ិភរូាជរដ្ឋឋ ភិបាលទទួល ន្ទុកជាអគ្គនយក 
នន្អគ្គនយកដ្ឋឋ ន្លវិកា 
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− បលាក បលាកក្ស ីក្ ធាន្មន្ទីរបសដ្ឋកិច្ចន្ិងហរិញ្ញវត្ថុ រាជធាន្ី បេត្ត ន្ិង
ជាក្ ធាន្ក្កុមការងារកកទក្មង់ការក្គ្ ់ក្គ្ងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

− ឯកឧត្តម បលាកជាំទាវ បលាក បលាកក្ស ីនន្អងគពិធីទា ាំងមូល ជាទីបមក្ត្ី! 

នងៃលន្េះ, ែុ្ាំមាន្លសចកតើលោមន្សសនរកខេង និ្ងកិត្តិយសដ៏្ែពង់ែពស់ត្ាំណាង ឯកឧត្តម  
អគ្គបណ្ឌិ ត្សភាចារយ អូន្ ពន័្ធមនុ្ីរត័្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្តន្តើ រដ្ឋមន្តន្តើ រកសួងលសដ្ឋកិចចនិ្ង
ហរិញ្ញវត្ថុ និ្ងជារបធាន្គ្ណ្ៈកមាា ធិការដឹ្កនាាំការងារខកទរមង់ហរិញ្ញវត្ថុោធារណ្ៈ ខដ្េ
បាន្មកចូេរមួខងែងមតិ្លបើកជាមួយនឹ្ង ឯកឧត្តម លលាកជាំទាវ លលាក លលាករសើ កនុងពិធើលបើក 
«សិកាា ោលាផ្សពាផ្ាយសដើពើការដាក់ឱ្យអនុ្វត្តបចចុបបន្នភាពខផ្ន្ការសកមាភាព ឆ្ន ាំ២០២២-
២០២៥សរមាប់អនុ្វត្តយុទធោន្តសតនន្ការខកទរមង់របព័ន្ធងវកិាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥»។ 

ដូ្ចបាន្គូ្សបញ្ជា ក់លដាយ ឯកឧត្តម ហាវ រត្ន្ៈ របតិ្ភូ្រាជរដាឋ ភិ្បាេទទួេបន្ទុក
ជាអគ្គនាយក នន្អគ្គនាយកដាឋ ន្ងវកិា, យុទធោន្តសតនន្ការខកទរមង់របព័ន្ធងវកិាឆ្ន ាំ២០១៨-
២០២៥ គឺ្ជាសនូេ នន្កមាវធិើខកទរមង់ការរគ្ប់រគ្ងហរិញ្ញវត្ថុោធារណ្ៈ ខដ្េបាន្ទទួេការ
ឯកភាពពើគ្ណ្ៈរដ្ឋមន្តន្តើកនុងសម័យរបជុាំលពញអងគនានងៃទើ១២ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៨។ យុទធោន្តសត
លន្េះបាន្កាំណ្ត់្លោេបាំណ្ង និ្ងគូ្សវាសផ្ែូវ នន្ការខកទរមង់របព័ន្ធងវកិារបស់កមពុជាឈាន្
លឆ្ព េះលៅលេើកកមពស់របសិទធភាពនន្ការវភិាជងវកិា ត្វមរយៈការលរបើរបាស់សូចនាករសមិទធកមា 
ឬលៅថាេទធផ្េការងារជាមូេដាឋ ន្ និ្ងរបសិទធភាពនន្ការអនុ្វត្តងវកិា ត្វមរយៈការកាត់្
បន្ថយន្ើតិ្វធិើចាំណាយ និ្ងការផ្តេ់សិទធិអាំណាច និ្ងការទទួេែុសរតូ្វកាន់្ខត្ធាំ និ្ងចាស់
លាសដ់្េ់រកសួង ោថ ប័ន្ជាំនាញ ជាពិលសស អងគភាពរបតិ្បត្តិផ្ទទ េ់ ជាមួយនឹ្ងការលរបើរបាស់
របព័ន្ធបលចចកវទិាព័ត៌្មាន្សរមាប់ការរគ្ប់រគ្ងងវកិា។ ការកាំណ្ត់្លោេបាំណ្ងលន្េះ ក៏នឹ្ងរមួ
ចាំខណ្កយ៉ា ងសាំខាន្់ កនុងការលេើកកមពស់គ្ណ្លន្យយភាពកនុងការរគ្ប់រគ្ងងវកិា ទាាំងគ្ណ្- 
លន្យយភាពហរិញ្ញវត្ថុ និ្ងគ្ណ្លន្យយភាពសមិទធកមា ឬេទធផ្េ។ លេើសពើលន្េះ ត្មាែ ភាពកនុង
រកបែណ្ឌ នន្តួ្អងគោធារណ្ៈ និ្ងត្មាែ ភាពរវាងតួ្អងគោធារណ្ៈ និ្ងរបជាជន្ ក៍ជាលោេ-
បាំណ្ងសាំខាន្់របស់យុទធោន្តសតលន្េះខដ្រ។ 

យុទធោន្តសតនន្ការខកទរមង់របព័ន្ធងវកិាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥លន្េះជាចាំណុ្ចចាប់លផ្ដើម កនុង
ការខកខរបកាែ យជាបលណ្ដើ រៗនូ្វរបព័ន្ធងវកិាកមពុជាឱ្យកាែ យជារបព័ន្ធមួយ ខដ្េមាន្របសិទធភាព 
គ្ណ្លន្យយភាព និ្ងត្មាែ ភាពរសបត្វមឧត្តមានុ្វត្តជាអន្តរជាតិ្ ខដ្េជាសកាើកមានន្កិចចែិត្ែាំ
របឹងខរបងរបស់រាជរដាឋ ភិ្បាេ កនុងដ្ាំលណ្ើ រនន្ការរគ្ប់រគ្ងការអភិ្វឌ្ឍរបលទសកមពុជា លឆ្ព េះលៅ
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របលទសខដ្េមាន្ចាំណូ្េមធយមករមិត្ែពស់លៅឆ្ន ាំ២០៣០។ បខន្ថមពើលន្េះ, យុទធោន្តសតលន្េះជា
រកបែណ្ឌ  និ្ងឆ័រត្រមួ សរមាប់លរៀបចាំយុទធោន្តសតគ្ន្ែឹេះៗលផ្សងលទៀត្ រមួមាន្៖ (១) យុទធោន្តសត
នន្ការខកទរមង់របព័ន្ធងវកិារដ្ឋបាេថាន ក់លរកាមជាតិ្ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥, (២) យុទធោន្តសត
សតើពើការខកទរមង់របព័ន្ធរគ្ប់រគ្ងការវនិិ្លយគ្ោធារណ្ៈ ២០១៩-២០២៥, (៣) យុទធ- 
ោន្តសតនន្ការខកទរមង់របព័ន្ធេទធកមាោធារណ្ៈ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥ និ្ង (៤) យុទធោន្តសត
លកៀរគ្រចាំណូ្េ ២០១៩-២០២៣ និ្ង (៥) យុទធោន្តសតលផ្សងលទៀត្។ 

ជាមួយោន លន្េះ, រគ្ប់អគ្គនាយកដាឋ ន្ពាក់ព័ន្ធលរកាមឱ្វាទរកសួងលសដ្ឋកិចចនិ្ងហរិញ្ញវត្ថុ  
បាន្លរៀបចាំខផ្ន្ការសកមាជាក់លាក់ ខដ្េសកមាភាពសរុបចាំនួ្ន្ ២០៤ សរមាប់ការអនុ្វត្ត    
រយៈលពេ ៤ឆ្ន ាំចាប់ពើឆ្ន ាំ២០១៨-២០២១ មាន្សកមាភាពចាំន្ួន្ ១៣៤ សលរមចបាន្ត្វម
លោេលៅ, ២៤ កាំពុងបន្តអនុ្វត្ត, សកមាភាពចាំន្ួន្៣ រតូ្វខកសរមួេលោេលៅ និ្ងសកមាភាព
ចាំនួ្ន្៤៣ បន្តអនុ្វត្ត។ សមិទធកមាគ្ន្ែឹេះៗ នន្ការអនុ្វត្តយុទធោន្តសតនន្ការខកទរមង់របព័ន្ធងវកិា
ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ សលរមចបាន្ដូ្ចត្លៅ៖ 

➢ ការដាក់ឲ្យអនុ្វត្តងវកិាកមាវធិើលពញលេញលៅរគ្ប់រកសួង ោថ ប័ន្ និ្ង ត្វមបណាត  
រដ្ឋបាេរាជធាន្ើ លែត្ត រសបោន នឹ្ងការបលងកើត្ និ្ង ដាក់ឲ្យអនុ្វត្តអងគភាពងវកិាលៅ
រគ្ប់រកសួង ោថ ប័ន្។ ការដាក់ឲ្យអនុ្វត្តងវកិាកមាវធិើបាន្នាាំមកនូ្វការខកខរបការ
រគ្ប់រគ្ងងវកិាទាាំងរសុង, ខដ្េពើមុន្មាន្េកាណ្ៈមជឈការលៅត្វមរកសួង ោថ ប័ន្, 
ឥឡូវលន្េះ មាន្េកាណ្ៈវមិជឈការ លពាេគឺ្អនកអនុ្វត្តគ្លរមាង, កមាវធិើ និ្ង សកមាភាព
ផ្ទទ េ់ ឬ អនកបលចចកលទសបាន្ដឹ្ងពើងវកិារបស់ែែួន្និ្ងអាចលធាើសកមាភាពកនុងេកាណ្ៈ 
បុលរសកមា។ 

➢ ចាប់ហរិញ្ញវត្ថុរបចាាំឆ្ន ាំបាន្ចាប់លផ្តើម និ្ងពរងើកវោិេភាពនន្សមាហរណ្កមា
ងវកិាចរន្ត និ្ងងវកិាមូេធន្។ 

➢ រកបែណ្ឌ ងវកិារយៈលពេមធយម (លៅកាត្់ថា MTBF) រត្ូវបាន្ដាក់ឱ្យអនុ្វត្ត
ោកេបងចាប់ត្វាំងពើឆ្ន ាំ២០១៩ និ្ងរកបែណ្ឌ ហរិញ្ញវត្ថុោធារណ្ៈ (លៅកាត្់ថា 
MTFF) រតូ្វបាន្អនុ្វត្តោកេបងចាប់ពើឆ្ន ាំ២០២០។ 

➢ សាំលណ្ើ គ្លរមាងងវកិារបស់រកសួង ោថ ប័ន្ភាា បជ់ាមួយខផ្ន្ការេទធកមា និ្ងខផ្ន្ការ
រជាលទយយបុលររបទាន្។ 
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➢ លោេការណ៍្ខណ្នាាំសតើពើការលរៀបចាំងវកិាព័ត៌្មាន្សមិទធកមារតូ្វបាន្លរៀបចាំនិ្ងដាក់
ឱ្យអនុ្វត្ត។ 

➢ បាន្បញ្ចប់ពិនិ្ត្យលសចកតើរពាងបឋម នន្វលិោធន្កមាចាប់សតើពើរបព័ន្ធហរិញ្ញវត្ថុោ-
ធារណ្ៈ (ងាើ) ខដ្េលរោងដាក់ជូន្គ្ណ្ៈរដ្ឋមន្តន្តើ និ្ងោថ ប័ន្ន្ើតិ្បបញ្ញត្តិលៅរត្ើមាស
ទើ៤ ឆ្ន ាំ២០២២លន្េះ។ 

➢ លោេការណ៍្ខណ្នាាំសវន្កមាសមិទធកមា, លោេការណ៍្ខណ្នាាំសវន្កមាបលចចកវទិា
ព័ត្៌មាន្ និ្ងលោេការណ៍្ខណ្នាាំសវន្កមាលេើគ្លរមាងហរិញ្ញបបទាន្លដាយនដ្គូ្
អភិ្វឌ្ឍន៍្រតូ្វបាន្ដាក់ឱ្យអនុ្វត្ត។ 

➢ បន្តពរងើកការអនុ្វត្តរបព័ន្ធបលចចកវទិាព័ត៌្មាន្សរមាប់ការរគ្ប់រគ្ងហិរញ្ញវត្ថុោ-
ធារណ្ៈ (លៅកាត្់ថា FMIS) ដ្េ់រកសួង ោថ ប័ន្, រគឹ្េះោថ ន្ោធារណ្ៈរដ្ឋបាេ
និ្ងរដ្ឋបាេថាន ក់លរកាមជាតិ្ និ្ងសមាសធាតុ្សនូេនន្របព័ន្ធ FMIS។ 

➢ បាន្លរៀបចាំឯកោរសរមាប់បណ្តុ េះបណាត េលោេការណ៍្ និ្ងន្ើតិ្វធិើកនុងការលរៀបចាំ
ងវកិាសមិទធកមា និ្ងវគ្គបណ្តុ េះបណាត េរគូ្បលងាគ េអាំពើលោេការណ៍្ខណ្នាាំសតើពើការ
លរៀបចាំងវកិាសមិទធកមា។ 

ឯកឧត្តម, បលាកជាំទាវ, បលាក, បលាកក្ស ីជាទីបមក្ត្ី! 
លដាយបាន្ទទួេលោេការណ៍្សលរមចដ៏្ែពង់ែពស់ពើឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិ ត្សភាចារយ អូន្

ព័ន្ធមុន្នីរត័្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្តន្តើ រដ្ឋមន្តន្តើរកសួងលសដ្ឋកិចចនិ្ងហរិញ្ញវត្ថុ និ្ងជារបធាន្នន្    
អគ្គលេខាធិការដាឋ ន្គ្ណ្ៈកមាា ធិការដឹ្កនាាំការងារខកទរមង់ហរិញ្ញវត្ថុោធារណ្ៈ, អគ្គលេខាធិ-
ការដាឋ ន្គ្ណ្ៈកមាា ធិការដឹ្កនាាំការងារខកទរមង់ការរគ្ប់រគ្ងហរិញ្ញវត្ថុោធារណ្ៈ សហការ
ជាមួយអគ្គនាយកដាឋ ន្បលងាគ េ និ្ងអងគភាពពាក់ព័ន្ធលផ្សងលទៀត្លធាើការពិនិ្ត្យ និ្ងខកសរមួេ 
ខផ្ន្ការសកមាភាពេមអតិ្ឆ្ន ាំ ២០២២-២០២៥ សរមាប់អនុ្វត្តយុទធោន្តសត នន្ការខកទរមង់
របព័ន្ធងវកិាឆ្ន ាំ ២០១៨-២០២៥។ ការលធាើបចចុបបន្នភាពខផ្ន្ការសកមាភាពឆ្ន ាំ២០២២-
២០២៥ លដាយខផ្ន្ការសកមាភាពលន្េះរតូ្វបាន្ឆែងកាត់្កិចចរបជុាំជាលរចើន្លេើកទាាំងករមិត្ថាន ក់
ដឹ្កនាាំ និ្ងករមិត្បលចចកលទស ខដ្េលធាើការពិនិ្ត្យ និ្ងកាំណ្ត់្ទិសលៅខផ្ន្ការសកមាភាព
េមអិត្ សូចនាករ លោេលៅ និ្ងទរមង់ខផ្ន្ការសកមាភាពយ៉ា ងចាស់លាស់ របាកដ្និ្យម 
និ្ងជវភាព។ បចចុបបន្នខផ្ន្ការសកមាភាពឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ កនុងដ្ាំណាក់កាេទើ២ លន្េះមាន្
សកមាភាពសរុបចាំន្ួន្ ៧៣ ខដ្េបាន្កាំណ្ត្សូ់ចនាករ និ្ងលោេលៅ លដាយលរបើរបាស់ទរមង់ 
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នន្ខផ្ន្ការសកមាភាពរមួលរកាមកមាវធិើខកទរមង់ការរគ្ប់រគ្ងហរិញ្ញវត្ថុោធារណ្ៈ។ លបើលទាេះ    
បើជាទិសលៅ និ្ងរកបែណ្ឌ លពេលវលារតូ្វបាន្ខកេមអមួយចាំនួ្ន្លហើយកតើ យុទធោន្តសតនន្ការខក-
ទរមងរ់បព័ន្ធងវកិាឆ្ន ាំ ២០១៨-២០២៥ លៅខត្មាន្លោេលៅរបកបមហចិឆត្វែពស់ និ្ងរតូ្វបាន្
របលមើេល ើញនូ្វហានិ្ភ័្យសាំខាន់្ៗមួយចាំនួ្ន្ ខដ្េនឹ្ងជួបរបទេះលៅលពេអនុ្វត្ត។ លយើង
ចាាំបាច់ពួត្នដ្ោន ពុេះពារសលរមចឱ្យបាន្នូ្វបលងាគ េចរ ខដ្េបាន្កាំណ្ត់្កនុងយុទធោន្តសត លដ្ើមបើ
លឆែើយត្បលៅនឹ្ងសភាពការណ៍្កមពុជា ខដ្េកាំពុងឈាន្ដ្េ់ដ្ាំណាក់កាេងាើនន្ការអភិ្វឌ្ឍ ក៏
ដូ្ចជានិ្នាន ការងាើកនុងការរគ្ប់រគ្ងហរិញ្ញវត្ថុោធារណ្ៈជាអន្តរជាតិ្។ 
 

ឯកឧត្តម, បលាកជាំទាវ, បលាក, បលាកក្ស ីជាទីបមក្ត្ី ! 
 

ដូ្ច ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិ ត្សភាចារយ អូន្ ព័ន្ធមុន្ីរត័្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្តន្តើ រដ្ឋមន្តន្តើ 
រកសួងលសដ្ឋកិចចនិ្ងហរិញ្ញវត្ថុ និ្ងជារបធាន្គ្ណ្ៈកមាា ធិការដឹ្កនាាំការងារខកទរមង់ហរិញ្ញវត្ថុ
ោធារណ្ៈ បាន្គូ្សបញ្ជា ក់ជាលរឿយៗថា ការខកទរមង់ការរគ្ប់រគ្ងហិរញ្ញវត្ថុោធារណ្ៈ មិន្
ខមន្ជាការងារលដាយខឡករបស់រកសួងលសដ្ឋកិចច និ្ងហិរញ្ញវត្ថុ ប៉ាុលណាណ េះលទ ខត្ជាការងារខក-
ទរមងរ់បសរ់គ្បរ់កសងួ ោថ បន័្, ទាាំងថាន ក់ជាតិ្ និ្ងថាន ក់លរកាមជាតិ្។  

ែុ្ាំសូមលេើកទឹកចិត្តដ្េរ់គ្បរ់កសួង ោថ ប័ន្ឲ្យែិត្ែាំខកេមអខផ្ន្ការយុទធោន្តសតងវកិា, 
ពរងឹងគុ្ណ្ភាពងវកិាកមាវធិើ, ចូេរមួសកមា និ្ងបុលរសកមាខាែ ាំងលឡើងខងម លទៀត្កនុងការអនុ្វត្ត
របព័ន្ធ FMIS, រពមទាាំងពរងឹងគ្ណ្លន្យយភាព និ្ងត្មាែ ភាពនន្ការអនុ្វត្តងវកិារបស់ែែួន្ រពម
ជាមួយនឹ្ងការពរងឹងភាពដឹ្កនាាំកនុងការខកទរមង់ការរគ្ប់រគ្ងហរិញ្ញវត្ថុោធារណ្ៈ។ ចាំលពាេះ 
រដ្ឋបាេថាន ក់លរកាមជាតិ្ សូមលេើកទឹកចិត្តឱ្យបន្ដពរងឹងការលរៀបចាំ និ្ងអនុ្វត្តងវកិាកមាវធិើ, 
ពរងឹងរបសិទធភាពនន្ការវភិាជងវកិា និ្ងពរងឹងគ្ណ្លន្យយភាពងវកិាបខន្ថមលទៀត្។ 

ជាមួយោន លន្េះផ្ងខដ្រ, ែុ្ាំសូមបន្ដោាំរទដ្េកិ់ចចសហរបតិ្បត្តិការរបកបលដាយខផ្ែផ្ទក  រវាង
កមាវធិើជាតិ្ខកទរមង់រដ្ឋបាេោធារណ្ៈ, កមាវធិើជាតិ្សរមាបក់ារអភិ្វឌ្ឍត្វមខបបរបជាធិប-   
លត្យយលៅថាន ក់លរកាមជាតិ្ និ្ងការខកទរមង់ការរគ្ប់រគ្ងហរិញ្ញវត្ថុោធារណ្ៈ លដ្ើមបើធានាថា
ការដាឋ ន្ខកទរមង់ទាាំងបើអាចលបាេះជាំហាន្លៅកនុងលេបឿន្របហាក់របខហេោន  និ្ងបាំលពញោន លៅ
វញិលៅមក លដ្ើមបើពរងឹងអភិ្បាេកិចចោធារណ្ៈឲ្យបាន្េអជាអតិ្បរមា។ 
ឯកឧត្តម, បលាកជាំទាវ, បលាក, បលាកក្ស ីជាទីបមក្ត្ី ! 

កនុងសិកាា ោលាផ្សពាផ្ាយនារពឹកលន្េះ, លដ្ើមបើធានាឱ្យសលរមចបាន្នូ្វខផ្ែផ្ទក ត្វមការរ ាំពឹង
ទុក ែុ្ាំសូមលេើកទឹកចិត្តដ្េរ់គ្ប់សមាសភាពចូេរមួដូ្ចត្លៅ៖ 
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ទើ១) ពិនិ្ត្យ និ្ងវភិាគ្រគ្ប់ចាំណុ្ចនន្ខផ្ន្ការសកមាភាពលន្េះលដ្ើមបើជាធាតុ្ចូេកនុងការ 
បញ្ចូ េកនុងខផ្ន្ការសកមាភាពខកទរមង់របស់អងគភាពលរកាមឱ្វាទរកសួងលសដ្ឋកិចច និ្ងហរិញ្ញវត្ថុ 
(លៅកាត្់ថា GDAP) និ្ង របស់រកសួង ោថ បន័្ (លៅកាត្់ថា MAP)។ 

ទើ២) ពិនិ្ត្យ និ្ងពិភាកាលេើការអនុ្វត្តវធិាន្ការគ្ន្ែឹេះកន្ែងមក (ឧទាហរណ៍្៖ ការ
បលងកើត្/បលងកើន្អងគភាពងវកិា, ការលរៀបចាំងវកិាសមិទធកមា, ខផ្ន្ការយុទធោន្តសតងវកិា, ងវកិាកមា-
វធិើ, ការរគ្ប់រគ្ងហរិញ្ញវត្ថុោធារណ្ៈត្វមរបព័ន្ធបលចចកវទិាព័ត៌្មាន្, លោេការណ៍្អនុ្វត្ត
ងវកិា និ្ងរបាយការណ៍្ហរិញ្ញវត្ថុ និ្ងសមិទធកមាជាលដ្ើម) លដ្ើមបើរេិះរកដ្ាំលណាេះរោយជាក់លាក់។  

ទើ៣)  លធាើកិចចសហរបតិ្បត្តិការ និ្ងកិចចសហការោន  លដ្ើមបើកាំណ្ត់្ និ្ងជាំរុញអងគភាពងវកិា
អាណាប័កលផ្ទរសិទធិមិន្លពញលេញ ឱ្យកាែ យជាអងគភាពងវកិាអាណាប័កលផ្ទរសិទធិលពញលេញ។ 

ទើ៤) រគ្ប់រកសួង ោថ ប័ន្រតូ្វលរៀបចាំរបាយការណ៍្សតើពើវឌ្ឍន្ភាព នន្ការលរៀបចាំ និ្ងបលងកើត្
អងគភាពងវកិា (លដាយរតូ្វលធាើការរតួ្ត្ពិនិ្ត្យនិ្ងលរៀបចាំេកាណ្ៈសមបត្តិអងគភាពងវកិា, ការខក-
សរមួេរចនាសមព័ន្ធោថ ប័ន្ និ្ងការកោងសមត្ថភាព) និ្ង 

ទើ៥) ភាពចាាំបាច់កនុងការបន្តការយកចិត្តទុកដាក់លេើការពរងឹងសមត្ថភាពខផ្នករគ្ប់រគ្ង
ហរិញ្ញវត្ថុ, ទាាំងលៅថាន ក់ជាតិ្ និ្ងថាន ក់លរកាមជាតិ្, លដ្ើមបើោាំរទ និ្ង លឆែើយត្បលៅនឹ្ងការខកទរមង់ 
ការរគ្ប់រគ្ងហរិញ្ញវត្ថុោធារណ្ៈ ជាពិលសស លឆ្ព េះលៅ «របពន័្ធងវកិាព័ត៌្មាន្សមិទធកមា»។ 

មុន្នឹ្ងបញ្ច ប់, កនុងនាមត្ាំណាងឱ្យ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិ ត្សភាចារយ អូន្ ព័ន្ធមុន្ីរត័្ន 
ឧបនាយករដ្ឋមន្តន្តើ រដ្ឋមន្តន្តើ រកសួងលសដ្ឋកិចចនិ្ងហរិញ្ញវត្ថុនិ្ងជារបធាន្គ្ណ្ៈកមាា ធិការដឹ្កនាាំ
ការងារខកទរមង់ហរិញ្ញវត្ថុោធារណ្ៈ, ែុ្ាំសូមយកឱ្កាសលន្េះ វាយត្នមែែពស់ចាំលពាេះរកុមការងារ
បលចចកលទស នន្អគ្គលេខាធិការដាឋ ន្គ្ណ្ៈកមាធិការដឹ្កនាាំការងារខកទរមង់ការរគ្ប់រគ្ងហរិញ្ញ-
វត្ថុោធារណ្ៈ, អគ្គនាយកដាឋ ន្ងវកិា និ្ងអងគភាពពាក់ព័ន្ធលផ្សងលទៀត្ ខដ្េបាន្ចូេរមួយ៉ា ង
សកមាកនុងការលរៀបចាំរបាយការណ៍្ និ្ងលធាើបចចុបបន្នភាពខផ្ន្ការសកមាភាពឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥។ 

ជាចុងលរកាយ, ែុ្ាំសូមជូន្ពរឯកឧត្តម, លលាកជាំទាវ, លលាក, លលាករសើ, សូមទទួេបាន្
ពុទធពរទាាំង ៤ របការ គឺ្ អាយុ, វណ្ណៈ, សុែៈ, ពេៈ កុាំបើល ែៀងឃ្លែ ត្លឡើយ និ្ងសូមរបកាសលបើក 
«សកិាា សាលា សដពីីការដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវត្ត ច្ចុ បន្នភាពកែន្ការសកមាភាពឆ្ន ាំ
២០២២-២០២៥ សក្ម្ម ់អន្ុវត្តយទុធសាស្តសតនន្ការកកទក្មង់ក្ ព័ន្ធលវិកា
ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥» ចាប់ពើលពេលន្េះត្លៅ។ 

        សមូអរគ្ណុ! 
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សនុ្ទរកថាបទិ 

ឯកឧតតម យ ៉េត វណីែល អន្ុរដ្ឋយលខាធិការ នន្ក្កសងួយសដ្ឋកចិ្ចន្ងិ  
ហរិញ្ញវតថុ ន្ងិជាអគ្គយលខាធិការរង នន្ អគ្គយលខាធិការដ្ឋឋ ន្  

គ្ែៈកម្មា ធិការដ្កឹន ាំការងារណកទក្មង់ការក្គ្បក់្គ្ងហរិញ្ញវតថុសាធារែៈ 
តាំណាង ឯកឧតតម រស ់សលីវ៉េ  រដ្ឋយលខាធិការ នន្ កសហវ. ន្ិងជា 

អគ្គយលខាធិការ នន្ អ.គ្.ហ. 
ណលែងកនងុ 

សកិាា សាលាផ្សព្វផ្ា  
សដពី្ ី

ការដ្ឋក់ឱ្យអន្វុតតបច្ចុបបន្នភាព្ណផ្ន្ការសកមាភាព្ឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ 
សក្ម្មប់អន្វុតត ទុធសាស្តសតនន្ការណកទក្មងក់្បព្ន័្ធលវកិា 

ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ 
នងៃចន្ទ ៨លកើត្ ខែអសសុជ ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា ស័ក ព.ស. ២៥៦៦ 

រាជធាន្ើភ្នាំលពញ នងៃទើ០៣ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២ 
3 

សមូយោរព្៖ 
− ឯកឧតតម យលាកជាំទាវ យលាក យលាកក្ស ីជាសម្មជិកគ្ែៈកម្មា ធិការ
ដ្ឹកន ាំការងារណកទក្ម់ងការក្គ្បក់្គ្ងហរិញ្ញវតថុសាធារែៈ ន្ិងជា
ក្បធាន្ក្កុមការងារណកទក្មង់ការក្គ្បក់្គ្ងហរិញ្ញវតថុសាធារែៈនន្
ក្កសងួ សាថ ប័ន្ 

− ឯកឧតតម យលាកជាំទាវ យលាក យលាកក្ស ីតាំណាងអងគភាព្យក្កាមឱ្វទ 
ក្កសងួយសដ្ឋកិច្ចន្ងិហរិញ្ញវតថុ ន្ិងអងគសកិាា សាលា ជាទីយមក្តី! 
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ឆ្លងត្វមការលធាើបទបង្ហា ញ និ្ងការពិភាកាលពញមួយព្ពឹកលន្េះ ែុ្ាំសលងេត្ជារមួល ើញថា 
លយើងទាំងអស់គ្នន យេ់ដូ្ចគ្នន លេើវឌ្ឍន្ភាព, សារៈសាំខាន់្ និ្ងបន្តគ្នាំព្ទទិសលៅនន្ការអនុ្វត្ត
ខែន្ការសកមមភាពឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ នន្យុទធសាស្រសតនន្ការខកទព្មង់ព្បព័ន្ធងវកិាឆ្ន ាំ
២០២២-២០២៥ ខដ្េជាសនូេនន្កមមវធិើខកទព្មង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ាវត្ថុសាធារណៈ។ 
បខន្ថមពើលន្េះ, ែុ្ាំសូមគូ្សបញ្ញា ក់មដងលទៀត្ខដ្េ ឯកឧត្តម រស ់ សលីវ៉េ  រដ្ឋលេខាធិការ
ព្កសួងលសដ្ឋកិចចនិ្ងហរិញ្ាវត្ថុ  និ្ងជាអគ្គលេខាធិការនន្អគ្គលេខាធិការដ្ឋឋ ន្គ្ណៈកម្មម ធិការ
ដឹ្កនាំការង្ហរខកទព្មង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហរិញ្ាវត្ថុសាធារណៈ និ្ងឯកឧត្តម ហាវ រតន្ៈ 
ព្បតិ្ភូ្រាជរដ្ឋឋ ភិ្បាេទទួេបន្ទុកជាអគ្គនយក នន្អគ្គនយកដ្ឋឋ ន្ងវកិា បាន្ចងអុេបង្ហា ញ
ថា៖ យុទធសាស្រសតនន្ការខកទព្មង់ងវកិាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ ជាចាំណុចចាប់លែដើមកនុងការខក- 
ខព្បបលណដើ រៗនូ្វព្បព័ន្ធងវកិាកមពុជាឱ្យកាល យជាព្បព័ន្ធម្មន្ព្បសិទធភាព គ្ណលន្យយភាព និ្ង
ត្ម្មល ភាពព្សបត្វមឧត្តម្មនុ្វត្តជាអន្តរជាតិ្ និ្ងជាព្កបែណឌ រមួសព្ម្មប់លរៀបចាំយុទធសាស្រសត     
គ្ន្លឹេះៗលែសងលទៀត្ រមួម្មន្៖ (១) យុទធសាស្រសតនន្ការខកទព្មង់ព្បព័ន្ធងវកិារដ្ឋបាេថាន ក់លព្កាម-
ជាតិ្ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥, (២) យុទធសាស្រសតសតើពើការខកទព្មង់ព្បព័ន្ធព្គ្ប់ព្គ្ងការវនិិ្លោគ្
សាធារណៈ ២០១៩-២០២៥, (៣) យុទធសាស្រសតនន្ការខកទព្មង់ព្បព័ន្ធេទធកមមសាធារណៈ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥ និ្ង (៤) យុទធសាស្រសតលកៀរគ្រចាំណូេ ២០១៩-២០២៣ និ្ង (៥)  
យុទធសាស្រសតលែសងៗលទៀត្។  

ការលធាើបចចុបបន្នភាពខែន្ការសកមមភាពឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ សព្ម្មប់អនុ្វត្តយុទធសាស្រសត
នន្ការខកទព្មង់ព្បព័ន្ធងវកិាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥លន្េះ ព្តូ្វបាន្ឆ្លងកាត្់ការព្បជុាំជាលព្ចើន្លេើក
ទាំងកព្មិត្ថាន ក់ដឹ្កនាំ និ្ងកព្មិត្បលចចកលទស រមួទាំងបាន្ដ្ឋក់បញ្ចូ េកនុងកិចចព្បជុាំព្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ
ព្បចាាំឆ្ន ាំ២០២១ ែងខដ្រ លដ្ឋយម្មន្ការចូេរមួសហការពើអគ្គនយកដ្ឋឋ ន្លគ្នេ និ្ងអងគភាព
ពាក់ព័ន្ធលែសងលទៀត្លព្កាមឱ្វាទព្កសួងលសដ្ឋកិចចនិ្ងហរិញ្ាវត្ថុ  លដ្ើមបើធាននូ្វការទទួេែុស-
ព្តូ្វ គ្ណលន្យយភាព និ្ងសលព្មចបាន្បលង្ហគ េចរខដ្េបាន្កាំណត្់ ព្ពមទាំងសកមមភាពម្មន្
ភាពចាស់លាស់ សូចនករ និ្ងលគ្នេលៅអាចវាស់ខវង និ្ងព្កបែណឌ លពេលវលាកាំណត្់។ 
ឯកឧតតម, យលាកជាំទាវ, យលាក, យលាកក្ស ីជាទីយមក្តី ! 
ខែអកលេើេទធែេនន្ការលធាើបទបង្ហា ញ និ្ងការពិភាកាព្ពឹកលន្េះ ក៏ដូ្ចជាលដ្ើមបើឈាន្

សលព្មចព្បព័ន្ធងវកិាសមិទធកមម ឬងវកិាសមិទធកមមលៅឆ្ន ាំ២០២៥លន្េះ ែុ្ាំសូមែតេ់មតិ្លោបេ់
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ជាអនុ្សាសន្៍ជូន្ព្គ្ប់អគ្គនយកដ្ឋឋ ន្ទទួេបន្ទុកលព្កាមឱ្វាទព្កសួងលសដ្ឋកិចចនិ្ងហិរញ្ាវត្ថុ  
និ្ងត្ួអងគពាក់ព័ន្ធ ដូ្ចត្លៅ៖ 

ទើ១) លសនើព្កុមការង្ហរខកទព្មង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហរិញ្ាវត្ថុសាធារណៈយកសកមមភាពខដ្េ
បាន្កាំណត្់ខែន្ការសកមមភាពឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ និ្ងធាតុ្ចូេពើការពិភាកាយកលៅ
លរៀបចាំខែន្ការសកមមភាពេមអិត្កនុង GDAP និ្ង MAP។ 

ទើ២) លសនើព្កុមការង្ហរខកទព្មង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ាវត្ថុសាធារណៈលធាើការែសពាែាយបន្ត
ដ្េ់សម្មជិកព្កុមការង្ហរ លដ្ើមបើបស្រញ្ញា បការយេ់ដឹ្ង, បលងេើន្ការចូេរមួ និ្ងឆ្ន្ទៈលេើការង្ហរ
ខកទព្មង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ាវត្ថុសាធារណៈ។ 

ទើ៣) លសនើបន្តជាំរុញការខកសព្មួេន្ើតិ្វធិើអនុ្វត្តការង្ហរ និ្ងការលធាើសា័យព្បវត្តិកមមការអនុ្វត្ត 
ងវកិាត្វមព្បពន័្ធបលចចកវទិាព័ត្៌ម្មន្សព្ម្មប់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហរិញ្ាវត្ថុសាធារណៈ។ 

ទើ៤) លសនើបន្តពព្ងឹងការអនុ្វត្តងវកិាកមមវធិើ (ទាំងែលឹមសារ, ទាំងរចនសមព័ន្ធ និ្ង ទាំង
សមិទធកមម) និ្ងពិនិ្ត្យបលងេើន្ទាំងគុ្ណភាព និ្ងបរមិ្មណចាំនួ្ន្អងគភាពងវកិាលៅព្គ្ប់ព្កសួង 
សាថ ប័ន្ថាន ក់ជាតិ្។ 

ទើ៥) លសនើបន្តជាំរុញការលរៀបចាំេិែិត្បទដ្ឋឋ ន្គ្តិ្យុត្ត និ្ងឯកសារបលចចកលទសលែសងៗ 
លដ្ើមបើឈាន្លៅអនុ្វត្តងវកិាសមិទធកមមលពញលេញលៅឆ្ន ាំ២០២៥។ 

ទើ៦) លសនើបន្តពព្ងឹងការត្វមដ្ឋន្ និ្ងវាយត្នមលនន្ការអនុ្ត្តខែន្ការសកមមភាពឆ្ន ាំ
២០២២-២០២៥ជាព្បចាាំ លដ្ើមបើធានថារាេ់បញ្ញា ព្បឈមព្តូ្វបាន្លដ្ឋេះព្សាយទន់្លពេ 
និ្ងពុាំម្មន្ការរា ាំងសទេះដ្េ់ការសលព្មចបាន្នូ្វបលង្ហគ េចរខដ្េបាន្កាំណត់្កនុងយុទធសាស្រសត។ 

មុន្នឹ្ងបញ្ច ប់, កនុងនមត្ាំណាងឱ្យ ឯកឧត្តម រស ់សលីវ៉េ  រដ្ឋលេខាធិការព្កសួងលសដ្ឋ-
កិចច និ្ងហរិញ្ាវត្ថុ និ្ងជាអគ្គលេខាធិការ នន្អគ្គលេខាធិការដ្ឋឋ ន្គ្ណៈកម្មម ធិការដឹ្កនាំការង្ហរ
ខកទព្មង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហរិញ្ាវត្ថុសាធារណៈ និ្ង ឯកឧត្តមអគ្គបណឌិ ត្សភាចារយ អនូ្ ព្ន័្ធមនុ្ី
រត័ន ឧបនយករដ្ឋមស្រន្តើ រដ្ឋមស្រន្តើ ព្កសួងលសដ្ឋកិចចនិ្ងហរិញ្ាវត្ថុ និ្ងជាព្បធាន្គ្ណៈកម្មម ធិការ
ដឹ្កនាំការង្ហរខកទព្មង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហរិញ្ាវត្ថុសាធារណៈ, ែុ្ាំសូមលសនើឱ្យព្គ្ប់អងគភាពពាក់ព័ន្ធ
ទាំងអស់អនុ្វត្តយុទធសាស្រសតនន្ការខកទព្មង់ព្បព័ន្ធងវកិាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥លន្េះ ព្បកបលដ្ឋយ
ឆ្ន្ទៈមន្សិការ, និ្ង ការទទួេែុសព្ត្ូវែពស់ និ្ងព្ពមទាំងសូមអាំពាវនវ ដ្េព់្គ្ប់ព្កសងួ សាថ បន័្ 
ចូេរមួអនុ្វត្តយុទធសាស្រសតខកទព្មង់គ្ន្លឹេះ នន្កមមវធិើខកទព្មង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហរិញ្ាវត្ថុសាធារណៈ
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ខាងលេើ លដ្ើមបើឱ្យសលព្មចបាន្ត្វមលគ្នេលៅខដ្េបាន្កាំណត្់ ព្បកបលដ្ឋយ ព្បសិទធភាព, 
គ្ណលន្យយភាព និ្ងត្ម្មល ភាព ។ 

ជាមួយគ្នន លន្េះ ែុ្ាំសូមខងលងអាំណរគុ្ណនិ្ងវាយត្នមលែពស់ចាំលពាេះព្កុមការង្ហរបលចចកលទសនន្
អគ្គលេខាធិការដ្ឋឋ ន្គ្ណៈកម្មម ធិការដឹ្កនាំការង្ហរខកទព្មង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហរិញ្ាវត្ថុសាធារណៈ 
និ្ងអងគភាពពាក់ព័ន្ធលព្កាមឱ្វាទព្កសួងកិចចនិ្ងហរិញ្ាវត្ថុ ខដ្េចូេរមួបាំលពញលបសកកមមលន្េះ
ចាប់ត្វាំងពើដ្ាំណាក់កាេដ្ាំបូងមក រហូត្ទទួេបាន្េទធែេខែលផ្កេ គួ្រជាទើលម្មទន្លន្េះ សាំលៅរមួ
ចាំខណកលេើការខកេមអព្បព័ន្ធព្គ្ប់ព្គ្ងហរិញ្ាវត្ថុសាធារណៈលៅកមពុជា។  

ជាទើបញ្ច ប់, ែុ្ាំសូមជូន្ពរ ឯកឧត្តម លលាកជាំទវ លលាក លលាកព្សើ សម្មជិក សម្មជិកា 
នន្អងគសិកាា សាលាទាំងមូេ សូមព្បកបលដ្ឋយពុទធពរ ទាំងបួន្ព្បការ គឺ្អាយុ វណណៈ សុែៈ        
ពេៈ កុាំបើល លៀងឃ្លល ត្ល ើយ។ ែុ្ាំសូមព្បកាសបិទ “សកិាា សាលាផ្សព្វផ្ា សដពី្កីារ
ដ្ឋក់ឱ្យអន្វុតតបច្ចុបបន្នភាព្ណផ្ន្ការសកមាភាព្ឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ សក្ម្មប់
អន្ុវតត ទុធសាស្តសតនន្ការណកទក្មងក់្បព្័ន្ធលវិកាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥” ។ 

        សមូអរគ្ែុ! 
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