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I. សស្ច្កតីសែតើម្  

 

 របាយការណ៍ត្រួរពនិិរយត្រចំាឆ្ន ំា២០១៤ ជារបាយការណ៍ដែលមានលក្ខណៈពិសេេជាងឆ្ន ំាណាៗទំាងអេ់ សត្រោះ

ក្ំាពងុឈានសៅរញ្ចរ់ែំាណាក្់កាលទី២ សឆ្ព ោះសៅែំាណាក្ក់ាលទី៣ ដែលលទធផលទំាងសនោះពរិជាមានសារៈេំាខាន់

េត្មារ់ឱ្យសយើងយល់ែឹងយ៉ា ងច្បាេ់អំាពីសាា នភាពពិរត្បាក្ែននការអនុវរតក្ម្មវិធីដក្ទត្ម្ង់ការត្ក្រ់ត្រងហិរញ្ញវរាសុាធារណៈ 

សោយពុំាសម្ើលរលំងលទធផលដែលទទួលបានពកីារអនុវរតសៅឆ្ន ំា២០១៣ ស ោះសទ។ ការតាម្ោនត្ររួពនិរិយត្រចំាឆ្ន ំាដែល

សរៀរច្បំាស ើងសោយអរគសលខាធិការោា នរណៈក្មាម ធិការែឹក្ ំាការងារដក្ទត្ម្ង់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរាុសាធារណៈ 

សោយដផែក្សលើរបាយការណ៍ររេ់ត្ក្េួងសេែាក្ិច្បចនិងហិរញ្ញវរាុ នងិររេ់ត្ររ់ត្ក្េួងសាា រ័ន  ជារបាយការណ៍ផលូវការ

រ ា រ់មានការឯក្ភាពតាម្រយៈក្ិច្បចត្រជុំារណៈក្ម្មការដក្ទត្ម្ងក់ារត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរាសុាធារណៈ ននត្ក្េួងសេែាក្ិច្បចនងិ

ហិរញ្ញវរា ុ , រណៈក្មាម ធកិារែឹក្ ំាការងារដក្ទត្ម្ង់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរាសុាធារណៈ និងត្ក្ុម្ការងាររសច្បចក្សទេេត ីពកីារ

ត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរាសុាធារណៈ (TWG) និងជាក្ម្មវរាុេត្មារ់ក្ិច្បចត្រជុំាត្រួរពនិរយត្រចំាឆ្ន ំា  ដែលជាសវទិកាេត្មារ់វាយ

រនម្លត្រេិទធភាព និងេ័ក្តិេិទធភាពននការអនុវរតក្ម្មវិធីដក្ត្ទសងើការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរាសុាធារណៈទំាងមូ្ល។ 

 ក្ម្មវិធីដក្ទត្ម្ងក់ារត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរាសុាធារណៈររេ់សយើងបានឈានែលច់្បំាណចុ្បរររ់ ស ោះរកឺាររញ្ចរ់ែំាណាក្់

កាលទី២ នងិសត្រៀម្ចរ់សផតើម្ែំាណាក្់កាលទី៣ ជាឆ្ន ំាេត្មារ់រនតពត្ងងឹេា ិរភាពននភាពសជឿទុក្ចិ្បរតសលើថវិកា  នងិការ

រសងកើនរណសនយយភាពហិរញ្ញវរាសុោយសតត រសលើការោក្ឱ់្យអនុវរតរលង់រណសនយយថម ី  មារកិាថវិកាថមី  ែំាសណើការននក្ិច្បច

ត្ររិររតកិារថមី ត្ពម្ទំាងការសាក្លអងអងគភាពថវិកា នងិថវិកាក្ម្មវិធីសពញសលញ សែើម្អីសត្រៀម្លក្ខណៈេត្មារ់ការអនុវរត

ជាចំាបាច់្ប។ ែូច្បសនោះដផនការែំាណាក្ក់ាលទី២ ថមី (CAP2-NEW) េត្មារ់ឆ្ន ំា២០១៤-២០១៥ បានសរៀរច្បំារួច្បរាលស់ៅសែើម្

ដែសម្សា ឆ្ន ំា២០១៤  សែើម្អីសត្រៀម្លក្ខណៈេត្មារ់ការអនុវរតក្នងុែំាណាក្ក់ាលអនតរកាលសនោះ និងបានផសពវផាយែល់

ត្ក្េួង សាា រ័នសធវើជាមូ្លោា ន េត្មារ់សរៀរច្បំាដផនការេក្ម្មភាពររេ់អរគ យក្ោា ន (GDAP2-New) នងិររេ់ត្ក្េួង/

សាា រ័ន (MAP2-New) ដែលមានេូច្ប ក្រត្រចំាត្រីមាេេត្មារ់វាេ់ដវងបានត្រសេើរជាងមុ្ន។ 

  សទោះជាយ៉ា ងណា សែើម្អីសយើងអាច្បឱ្យរនម្លរបាយការណ៍លទធផលេសត្ម្ច្បបានសៅឆ្ន ំា២០១៤ បាន សយើងរួររលំកឹ្

ស ើងវិញអំាពលីទធផល  នងិសាា នភាពននការអនុវរតដផនការេក្ម្មភាពសៅែំាណាក្ក់ាលទី២ សៅឆ្ន ំា២០១៣  តាម្រយៈ

របាយការណ៍េត ីពលីទធផលននការត្ររួពនិរិយស ើងវិញសលើការអនុវរតក្ម្មវិធីដក្ទត្ម្ងក់ារត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរាសុាធារណៈ ដែ  

ក្ុម្ភៈ ឆ្ន ំា២០១៣ ដែលបានឆលុោះរញ្ច ំាងអំាពីវឌ្ឍនភាពជារួម្ ពនិរយសៅសលើ ១៤ សោលរំាណង និង ៧៣ ច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព 

នងិដច្បក្ជា ៣ ដផនក្ ដផនក្ទី១ េត្មារ់រនតពត្ងឹងភាពសជឿទុក្ចិ្បរតបានននថវិកា ដផនក្ទី២ េត្មារ់ការ រសងកើន រណសនយយ 

ភាពហិរញ្ញវរាុ នងិដផនក្ទី៣ េត្មារ់ការសត្រៀម្លក្ខណៈជំាហានរ ា រ់ នងិការរសងកើនការសធវើេមាហរណក្ម្មថវិកា។ តាម្ រ

យៈរបាយការណ៍សនោះ សយើងពនិិរយស ើញថាបានឆលុោះរញ្ច ំាងអំាពីវឌ្ឍនភាពជារួម្ ដែលក្នងុស ោះ ភាពសជឿទុក្ចិ្បរតននថវិកា 

េត្មារ់ឆ្ន ំា២០១៣ សៅដររក្ាបានជាសារវនត សទោះជាជួរត្រទោះរញ្ា  នងិភាពរអាក្់រអលួក្នុងការអនុវរតសៅឆ្ន ំាក្នលងសៅ ក្៏

សោយ។ ការសត្រៀម្លក្ខណៈេត្មារ់ោក្់ឱ្យអនុវរតត្រពន័ធពរ័៌មានវិទា េត្មារ់រសងកើនរណសនយយភាពហិរញ្ញវរាុ សៅក្នងុ 
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ឆ្ន ំា២០១៥ សនោះ អាច្បអនុវរតសៅបាន សទោះជាែំាណាសក្ើកាលទី២ មានភាពេមុរសាម ញ នងិជួររញ្ា ត្រឈម្សត្ច្បើនពរិដម្ន 

 វិធានការសោោះត្សាយេម្ត្េរ និងទន់សពលត្រូវបានោក្ស់ច្បញ។ ការចរ់សផតើម្ោក្ឱ់្យអនុវរតសពញសលញ និងអងគភាព 

ថវិកាេត្មារ់ត្ក្េួង ១០ អាច្បអនុវរតបាន។      

 ជាមួ្យោន សនោះ ការអនុវរត ឆ្ន ំាក្នលងសៅមិ្នត្បាក្ែថាបានត្រត្ពឹរតសៅសោយោម នរញ្ា  និងឧរេរគស ោះសទ ជាក្់ដេត

ងរញ្ា ត្រឈម្មួ្យច្បំាននួត្រូវបានសលើក្ស ើង សែើម្អីដេវងរក្វិធានការទរ់សាក រ ់ និងសោោះត្សាយឱ្យបានទន់សពល សវលា 

នងិត្រក្រសោយត្រេិទធភាព ដែលរញ្ា ទំាងស ោះបានសតត រសៅសលើរញ្ា ត្រឈម្ដែលមានច្បរិរជាការែឹក្ ំា (សោល

នសយបាយ សោលការណ៍ ឬការផតល់ទិេសៅ), រញ្ា ត្រឈម្ដែលមានច្បរិរជាការត្ររ់ត្រង (ការក្ំាណរ់ េក្ម្មភាព ការ

ចរ់ដច្បង ការត្ររ់ត្រង នងិតាម្ោនអនុវរត), រញ្ា ត្រឈម្ដែលមានច្បរិររសច្បចក្សទេ (ជំា ញ ច្បាេ់លាេ់ និងការរ

ណតុ ោះរណាត ល) នងិរញ្ា ត្រឈម្ដែលមានច្បរិរជារែាបាល និងេត្ម្រេត្ម្លួ (ក្ិច្បចេហការ និងការតល េ់រតូរព័ទ៌មាន)។ 

សែើម្អីជាវិធានការសោោះត្សាយនវូរាល់រញ្ា ទំាងសនោះ របាយការណ៍ក្ប៏ានសលើក្ស ើងជា អនសុាេនេ៍ត្មារ់រនតដក្លម្ែក្នុង

ការអនុវរតសៅឆ្ន ំារ ា រ់ ដែលក្ិច្បចការេំាខាន់ៗមួ្យច្បំាននួរក្ព់ន័ធសៅនងឹភាពជាមាច េ់ នងិការទទួលែុេត្រូវ នងិ

រណសនយយភាពដែលររួត្រូវបានពត្ងងឹក្នុងឆ្ន ំា២០១៣, ររួសធវើការត្ររួពនិរិយស ើងវិញ នងិវាយ-រនម្លជារួម្សលើត្រេិទធភាព 

នងិេ័ក្តិេិទធភាពននការរណតុ ោះរណាត ល, ររួសរៀរច្បំាត្រពន័ធ នងិយនតការត្រួរពនិរិយ នងិវាយរនម្ល លទធផលការងារសោយ

ដផែក្សលើេូច្ប ក្រវាេ់ដវងច្បាេ់លាេ់ េត្មារ់ត្ររ់ត្ក្េួង/សាា រ័ន និងការដរងដច្បក្ឱ្យបាន ច្បាេ់លាេ់រវាងការងារ

ត្រចំានថៃ  និងការងារដក្ទត្ម្ង ់រឺជាមូ្លោា នងាយត្េលួេត្មារ់ការត្ររ់ត្រង។   

េត្មារ់ឆ្ន ំា២០១៤ សនោះ ដផនការេក្ម្មភាពរួម្ែំាណាក្់កាលទី២ ត្រូវបានោំាត្ទសោយដផនក្ច្បំាននួ៤ រ ឺដផនក្ទី១ ភាព

សជឿទកុ្ច្បរិតបានននថវកិារ ,ដផនក្ទី២ រណសនយយភាពហរិញ្ញវរា,ុ ដផនក្ទី៣ ការរសត្រៀម្លក្ខណៈេត្មារជ់ំាហានរ ា រ ់ នងិ

ដផនក្ទី៤ ការោំាត្ទែលក់ារអនវុរតក្ម្មវធិដីក្ទត្ម្ងត់្រក្រសោយសជារជយ័ នងិច្បរីភាព។ ក្ិច្បចការេំាខាន់េត្មារ់ រយៈសពល២ 

ឆ្ន ំារឺរត្ម្ូវឱ្យសយើងរនតសតត រការយក្ចិ្បរតទុក្ោក្់សលើភាពសជឿទុក្ចិ្បរតបានននថវិកា សែើម្អធីា ឱ្យបាននវូ ភាពរលនូ នងិេា ិរ

ភាពននការអនុវរតថវិកាក្នងុឆ្ន ំា ត្ពម្ទំាងការោក្់ឱ្យអនុវរតជាសាា ពរនវូត្រពន័ធរសច្បចក្វិទាព័រម៌ាន េត្មារ់ការត្ររ់ត្រង

ហិរញ្ញវរាុជំាហានទី១។ ជាលទធផល សាា នភាពននភាពសជឿទុក្ចិ្បរតបានននថវិកាត្រូវបានរក្ាជាសារវនត ែដែល សទោះរីជារនត

សៅមិ្នទនម់ានេា ិរភាពក្ត ី េត្មារ់ការរសងកើនរណសនយយភាពហិរញ្ញវរាុក្ិច្បចការេំាខាន់ៗ និងចំាបាច់្ប មួ្យច្បំាននួត្រូវបាន

អនុវរត ជាពិសេេ េមាេធារុចំាបាច់្បអាច្បយក្ម្ក្សត្រើត្បាេ់បានេត្មារ់ធា ែលក់ារអនុវរតត្រព័នធព័រម៌ាន វិទាេត្មារ់

ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរាបុានទន់សពលសវលាក្នុងសោលក្សាងត្រពន័ធរណសនយយភាព, ការសត្រៀម្លក្ខណៈេត្មារ់ជំាហាន

រ ា រ់ េក្ម្មភាពភារសត្ច្បើនេសត្ម្ច្បបានតាម្សោលសៅ ដែលភារសត្ច្បើនននក្ិច្បចការសនោះសតត រសលើ ការរនតពត្ងងឹភាពត្ររ់

ត្ជង់សត្ជាយ   និងេមាហរណក្ម្មថវិកា  ជាពិសេេការពត្ងងឹការការអនុវរតដផនការយុទធសាស្តេត  ថវិកា នងិការរនតពត្ងងឹ 

នងិពត្ងកី្ការអនុវរតថវិកាក្ម្ម វិធ,ី និងការងារេត្មារ់ោំាត្ទទូសៅនងិក្សាងេម្រាភាព ដែលសតត រសលើយុទធសាស្តេត

ត្ររ់ត្រងធនធានម្នុេស, ដផនការផសពវផាយ, ការរណតុ ោះរណាត ល ហាក្់សៅពុំាទនប់ានអនុវរតសៅបានត្រសេើរសៅស ើយសទ 

។ 



 

5 

 

 របាយការណ៍េដ ីពីវឌ្ឍនភាព ននការអនុវរតដផនការេក្ម្មភាពក្ម្មវិធីដក្ទត្ម្ង់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរាុសាធារណៈ 

ររេ់ត្ក្េួងសេែាក្ិច្បចនិងហិរញ្ញវរា ុ េត្មារ់ឆ្ន ំា២០១៤សនោះ នឹងសរៀររារ់ពីលទធផលេសត្ម្ច្បបានសោយលម្ែិរសៅតាម្ដផែក្

នីមួ្យៗ រហូរែល់ក្ត្ម្រិសោលរំាណង នងិច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព សធៀរនឹងេូច្ប ក្រ ត្ពម្ទំាងសលើក្ស ើងពរីញ្ា ត្រឈម្នងិ

អនសុាេន/៍ការងារត្រូវសធវើរនតផងដែរ។     

ការវាយរនម្លវឌ្ឍនភាពននការអនុវរតេក្ម្មភាពរួម្ែំាណាក្ក់ាលទី ២ ថមីសនោះ បានពនិិរយសៅសលើ៖  

 ដផនក្េំាខាន់ៗ ៤ រ ឺ ភាពសជឿទុក្ចិ្បរតននថវិកា រណសនយយភាពហិរញ្ញវរាសុាធារណៈ ការសត្រៀម្លក្ខណៈ

េត្មារ់ជំាហានរ ា រ់ នងិការោំាត្ទែលក់ារអនុវរតក្ម្មវិធដីក្ទត្ម្ង់ត្រក្រសោយសជារជយ័ នងិចី្បរភាព។  

 ច្បំាដណក្ឯ  វិធីសាស្តេត ននការវាយរនម្លវឌ្ឍនភាពសោយដផែក្សលើមូ្លោា ន ២ រឺ៖    

១. េក្ម្មភាពការងារេសត្ម្ច្បបានសធៀរនឹងេក្ម្មភាពដែលបានសត្ោងអនុវរត  

២. លទធផលេសត្ម្ច្បបាន សធៀរនងឹេូច្ប ក្រសោលសៅ។   

 ែូច្បបានរូេរញ្ា ក្ខ់ាងសលើ របាយការណ៍ត្រួរពនិិរយ និងវាយរនម្លត្រចំាឆ្ន ំាសនោះ រឺជាឯក្សារេំាខានច់ំាបាច់្បនងឹ

រត្មូ្វឱ្យមានការត្រួរពិនិរយត្រក្រសោយភាពត្ររ់ត្ជង់សត្ជាយសលើការអនុវរតក្ម្ម វិធីដក្ទត្ម្ង់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរាុសា

ធារណៈទំាងមូ្ល។ ក្នុងការអនុវរតដផនការេក្ម្មភាពែំាណាក្ក់ាលទី២ ថមីទំាងមូ្លេត្មារ់ឆ្ន ំា២០១៤-២០១៥ ទនាឹម្នងឹ

ការរនតពត្ងឹងភាពសជឿទុក្ចិ្បរតបានននថវិកាសឆ្ព ោះសៅរក្ត្រពន័ធរឹងមា ំា នងិត្រក្រសោយេធ ិរភាពស ោះ ការរសងកើនរណសនយយភាព

ហិរញ្ញវរាុជាសារវនតត្រូវដរេសត្ម្ច្បឱ្យបាន រួម្ទំាងការសត្រៀម្លក្ខណៈជារសណត ើរៗសៅក្នុងែំាណាក្ក់ាលទី២ សនោះ សទើរអាច្ប

ឈានសៅែំាណាក្ក់ាលទី៣ រ ឺ ការរសងកើនការផារភាា រ់ថវិកាសៅនឹងសោលនសយបាយ សោយធា និរនតរភាពននក្ម្មវិធីដក្

ទត្ម្ង់ទំាងមូ្ល។ 

 

II. េទធែេស្សម្ម្ច្បានតាម្ផែនក  

 េត្មារ់ឆ្ន ំា២០១៤ សនោះ សៅក្នុងដផនការេក្ម្មភាពរួម្ែំាណាក្ក់ាលទី២ ថមីសនោះ ដែលោំាត្ទសោយ៤ ដផនក្ រួម្មាន

សោលរំាណងច្បំាននួ ១៦  នងិច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពច្បំាននួ៦២។ េក្ម្មភាពការងារជាសត្ច្បើនត្រវូបានក្ំាណរ់ នងិអនុវរតសោយ

អងគភាពច្បំាននួ១២ សត្កាម្ឱ្វាទត្ក្េួងសេែាក្ិច្បចនងិហិរញ្ញវរាុ នងិការច្បលូរួម្ពតី្ក្រ់ត្ក្េួងសាា រ័ន។ ជារួម្ស ើញថា សាា ន

ភាពននដផនក្ទំាង៤ ទទួលបានលទធផលជារួម្ែូច្បរសៅ៖ ដផនក្ភាពសជឿទកុ្ច្បរិតបានននថវកិា មាន៤ សោលរំាណង នងិ ១៤

ច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព េសត្ម្ច្បបាន ៨៥%, ដផនក្រសងកើនរណសនយយភាពហរិញ្ញវរា ុ មាន៦ សោលរំាណង នងិ ២៥ ច្បសងាក ម្

េក្ម្មភាព េសត្ម្ច្បបាន ៧៥%, ដផនក្សត្រៀម្លក្ខណៈេត្មារជ់ំាហានរ ា រ ់ មាន ៤សោលរំាណង នងិ ១៩ ច្បសងាក ម្

េក្ម្មភាព េសត្ម្ច្បបាន ៨២% និងការោំាត្ទែលក់ារអនុវរតក្ម្មវិធីដក្ទត្ម្ងត់្រក្រសោយសជារជ័យ នងិចី្បរភាព មាន ២

សោលរំាណង នងិ ៤ ច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព េសត្ម្ច្បបាន ៧០%។  

 សរើដផែក្សលើសោលរំាណង នងិច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពសនោះ  េក្ម្មភាពដែលមានការែំាត្រងឹដត្រង នងិទទួលបានលទធផល

ត្រសេើរជាងសរ រឺការរនតត្ពងឹភាពសជឿទុក្ចិ្បរតបានននថវិការ អវីដែលជាក្តបីារម្ភ សពលសនោះ រឺេក្ម្មភាពដែលរសត្ម្ើឱ្យដផនក្



 

6 

 

រសងកើនរណសនយយភាពហិរញ្ញវរាុ ដែលលទធផលបានឆលុោះរញ្ច ំាងអំាពភីាពចំាបាច់្បក្នុងរនត នងិរសងកើនេក្ម្មភាពរដនាម្សទៀរ 

ជាពិសេេសៅសពលដែលត្រព័នធរសងកើនរណនរយយភាពក្ំាពងុត្រូវបានក្សាង។ េត្មារ់ការសត្រៀម្លក្ខណៈេត្មារ់ជំាហាន

រ ា រ់ ភារសត្ច្បើនេក្ម្មភាពេសត្ម្ច្បបានតាម្សោលសៅ សហើយដែលសជារជ័យននក្តាត សនោះសត្ច្បើនេា ិរសៅសលើការពត្ងងឹ

សោលការណ៍ដណ ំា និងការរណតុ ោះរណាត ល។ ច្បំាសរោះដផនក្ការោំាត្ទែល់ការអនុវរតក្ម្មវិធដីក្ទត្ម្ងត់្រក្រសោយសជារជយ័

នងិចី្បរភាព ពុំាទន់េសត្ម្ច្បបានតាម្សោលសៅសៅស ើយ ដែលេក្ម្មភាពភារសត្ច្បើនរក្ព់ន័ធនឹងការរណតុ ោះឆនាៈក្ំាដណ

ទត្ម្ង់ េម្រាភាពែឹក្ ំា នងិត្ររ់ត្រង ត្ពម្ទំាងយនតការសលើក្ទឹក្ចិ្បរត។ 

 

 ១. ភាពស ឿទកុច្ិត្តបានននថវិកា 

 ភាពសជឿទុក្ចិ្បរតបានននថវិកាត្រូវបានឆលុោះរញ្ច ំាងតាម្រយៈក្ំាសណើនននត្រេិទធភាពអនុវរតថវិកា មាននយ័ថា រមាល រ

ច្បំាណូល នងិច្បំាណាយថវិកាជារិកាន់ដររូច្បសធៀរនងឹច្បារ់ថវិកា ដែលបានអនុម័្រ, លំាហូរច្បំាណូល នងិច្បំាណាយថវិកាសនោះ

ក្៏កាន់ដររលនូ, ការទូទរស់ាច់្បត្បាក្ប់ានទន់សពលសវលា ត្ពម្ទំាងការ់រនាយបានសេា ើរដរទំាងត្េុងនូវរញ្ា រំាណលុក្ក្

េាោះដែលមានពីម្នុម្ក្។   

 សរើដផែក្សៅសលើលទធផលដែលេសត្ម្ច្បបានតាំាងពឆី្ន ំា២០១៣ ម្ក្ នងិសោយដផែក្សលើេូច្ប ក្រេមិ្ទធក្ម្មរនលោឹះទំាង 

៦ ស ើញថា រមាល រច្បំាណូល នងិច្បំាណាយថវិកាជារិកាន់ដររូច្បសធៀរនឹងច្បារ់ថវិកាដែលបានអនុម័្រ, លំាហូរច្បំាណូល នងិ

ច្បំាណាយថវិកាសនោះរនតកាន់ដររលនូ, ការទូទរស់ាច់្បត្បាក្ប់ានទន់សពលសវលា ត្ពម្ទំាងការ់រនាយបានសេា ើរដរទំាងត្េុង

នូវរញ្ា រំាណលុក្ក្េាោះសៅដររក្ាបានជាសារវនត រ៉ាុដនតសៅមិ្នទនប់ានរសងកើនសៅរក្េា ិរភាពតាម្សោលសៅដែលច្បងប់ាន

ស ោះសទ។ តាម្រយៈរបាយការណ៍លទធផលច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពដែលេសត្ម្ច្បបាន ដផនក្សនោះេសត្ម្ច្បបាន ៨០% ននសោល

សៅច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពដែលត្រវូអនុវរត ក្ប៏ានឆលុោះរញ្ច ំាងអំាពភីាពចំាបាច់្បក្នុងការរនតដក្លម្ែ នងិការពត្ងងឹការអនវុរត

ដផនការលទធក្ម្ម ក្៏ែូច្បជាក្ម្មវិធីច្បំាណាយត្រក្រសោយេ័ក្តិេិទធភាពជាមួ្យនងឹការរនតពត្ងឹង នងិរសងកើនត្រេិទធភាពក្នុង

ការត្ររ់ត្រងត្រមូ្លច្បំាណូល នងិការត្ររ់ត្រងសាច់្បត្បាក្ ់សែើម្អីសឆ្ព ោះសៅធា េា ិរភាពននដផនក្សនោះ។  

 ទនាឹម្ោន សនោះ រញ្ា ត្រឈម្ក្៏ដរងសក្ើរមានជាសរឿយៗ រយួ៉ា ងែូច្បជាត្រេិទធភាព និងភាពេ័ក្តិេិទធក្នុងការត្រមូ្ល

ច្បំាណូលតាម្ដផនការក្នុងឆ្ន ំា នងិការរង់ច្បំាណូលចូ្បលររ ោរជារសិោយរលនូត្រចំាដែសៅមានក្ត្ម្ិរ សហើយត្រេិទធភាព

ននការអនុវរតច្បំាណាយដផនការក្នុងឆ្ន ំា នងិការទូទរស់ោយររ ោរជារ ិ សោយរលនូត្រចំាដែក្៏សៅមានក្ត្ម្ិរផងដែរ។ 

ជាមួ្យោន សនោះ ថវីរអិរដរេូច្ប ទំាង៦ ដែលបានរនតតាម្ោន សហើយរងាា ញថា ភាពសជឿទុក្ចិ្បរតបានននថវិកាសៅរក្ាបាន

ជាមូ្លោា នដែរស ោះ ក្ភ៏ាពសជឿទុក្ចិ្បរតបានននថវិកាសនោះេា ិរសៅភាពផយុត្េួយ សោយសារត្រពន័ធពុំាទនជ់ាក្់លាក្ ់ នងិ

បានអនុវរតសពញសលញសៅស ើយ។ សហរុែូច្បសនោះ  របាយការណ៍ឆ្ន ំា២០១៣ បានជំារញុឱ្យមានការងារចំាបាច់្បត្រូវពត្ងងឹ

រដនាម្េំាខាន់ៗែូច្បជា (១) រនតពត្ងងឹការត្ររ់ត្រង នងិដផនការត្រមូ្លច្បំាណូលឱ្យបានេម្ត្េរក្នុងក្ត្ម្ិរមួ្យមានេា ិរ

ភាពក្នុងឆ្ន ំា (២) រនតពត្ងងឹការអនុវរតថវិកា នងិដផនការច្បំាណាយឱ្យបានេម្ត្េរដែលអាច្បសជឿជាក្ប់ាន នងិអាច្បបា៉ាន់

សាម នបាន (៣) រនតពត្ងងឹការត្ររ់ត្រងសាច់្បត្បាក្ ់នងិការត្ររ់ត្រងរណនធី ោរ ត្ពម្ទំាងត្រេិទធភាពននការសត្រើត្បាេ់



 

7 

 

រណនីសទលររ ោរជារិ នងិការសត្រើត្បាេ់ត្រពន័ធធ ោរក្នុងការទូទរត់្រក្រសោយត្រេិទធភាព (៤) រនតពត្ងងឹេម្រា

ភាពក្នុងការត្ររ់ត្រងរំាណលុទំាងរំាណលុដែលត្រូវេង នងិរំាណលុដែលត្រូវទរ។  

 សោយដ ក្ េត្មារ់ឆ្ន ំា២០១៤ សនោះ ភាពសជឿទុក្ចិ្បរតបានននថវិកាត្រូវបានរនតអនុវរតសោយមានសោលរំាណងច្បំាននួ

៤ នងិ១៤ ច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពសោយសតត រសលើការរនតពត្ងងឹក្នុងសោលសៅឈានសៅរក្េា ិរភាពជាក្ល់ាក្ន់នភាពសជឿទុក្ចិ្បរត

បានននថវិកាតាម្រយៈការពត្ងងឹការត្ររ់ត្រងច្បំាណូល នងិការអនុវរតដផនការត្រមូ្លច្បំាណូល (២) ការពត្ងឹងការត្ររ់ត្រង

រំាណលុ (៣) កាពត្ងឹងការត្ររ់ត្រងសាច់្បត្បាក្ន់ិងរណនធី ោរ (៤) ការដក្លម្ែការអនុវរតថវិកានងិពត្ងងឹការអនុវរត

ដផនការច្បំាណាយ។   

 រហូរម្ក្ែលស់ពលរច្បចុរអននសនោះ សាា នភាព រមាល រច្បំាណូល នងិច្បំាណាយថវិកាជារិសៅដររក្ាបានកាន់ដររូច្បសធៀរ

នងឹច្បារ់ថវិកាដែលបានអនុម័្រ, លំាហូរច្បំាណូល និងច្បំាណាយថវិកាសនោះក្៏កាន់ដររលនូ, ការទូទរស់ាច់្បត្បាក្ប់ានទន់

សពលសវលា ត្ពម្ទំាងការ់រនាយបានជាែ៏រារនូវរញ្ា រំាណលុក្ក្េាោះ ក្៏រ៉ាុដនតត្រេិទធភាពននការសរៀរច្បំា នងិការអនុវរត

ដផនការច្បំាណូល និងច្បំាណាយក្នុងឆ្ន ំាពុំាទនម់ានភាពេុត្ក្រឹ  និងេម្រាភាពពាក្រណ៍ ហាក្់សៅមានក្ត្មិ្រ។ មានន័យថា

េត្មារ់ឆ្ន ំារ ា រ់សនោះសៅេលក់្ិច្បចការចំាបាច់្បត្រូវការទម្ទរឱ្យមានការពត្ងងឹរដនាម្ ជាពិសេេ ត្រេិទធភាពននការសរៀរច្បំា 

នងិការអនុវរតដផនការច្បំាណូលនងិច្បំាណាយក្នុងឆ្ន ំា េម្រាភាពពាក្រណ៍ក្នុងឆ្ន ំា និងការរសងកើនត្រេិទធភាពក្នុងការត្ររ់ត្រង

សាច់្បត្បាក្ជ់ាត្រពន័ធ នងិជាយនតការ។    

 សែើម្អីសម្ើលពសីាា នភាពននដផនក្ភាពសជឿទុក្ចិ្បរតបានននថវិកា របាយការណ៍សនោះសត្រើត្បាេ់នូវម្សធាបាយ២ េត្មារ់

វាេដវង នងិតាម្ោនតាម្រយៈការត្ររួពនិរិយសោយដផែក្សលើលទធផលសលើេូច្ប ក្រេមិ្ទធក្ម្មរនលោឹះ នងិេក្ម្មភាពការងារ

ដែលត្រូវបានក្ំាណរ់ និងអនុវរតសោយអងគភាពរក្់ពន័ធត្ក្េួងសេែាក្ិច្បចនិងហិរញ្ញវរាុ ក្៏ែូច្បជាត្ក្េួងសាា រ័នែនទសទៀររិរ

ជាភាររយននការេសត្ម្ច្បបានសលើេក្ម្មភាពនីមួ្យៗ។   

  

 ១.១. ដផែក្សលើលទធផលសលើេូច្ប ក្រេម្ទិធក្ម្មរនលោឹះ  

 សោយពនិរិយសម្ើលលទធផលេសត្ម្ច្បបានននេូច្ប ក្រទំាង៦ ឆ្ន ំា២០១៤ ស ើញថា មានេូច្ប ក្រ៤ អាច្បេសត្ម្ច្ប

បានតាម្សោលសៅែូច្បោន សៅក្នុងឆ្ន ំា២០១៣ ដែរ រ៉ាុដនតដរេូច្ប ក្រែលោះ ដែលេសត្ម្ច្បបានតាម្សោលសៅសៅឆ្ន ំាក្នលងសៅ 

ដរជាពុំាត្រូវបានរក្ាការេសត្ម្ច្បបានសៅឆ្ន ំា២០១៤ សនោះសទ សហើយេូច្ប ក្រែលោះសទៀរពុំាេសត្ម្ច្បបានសៅឆ្ន ំា២០១៣ ត្រូវ

បានដក្លម្ែ នងិេសត្ម្ច្បបានសៅឆ្ន ំា២០១៤សនោះ។ 

១.ែូច្បោន សៅនងឹឆ្ន ំា២០១៣ ដែរ ពុំាមានរំាណលុសាច់្បត្បាក្ក់្ក្េាោះ ត្រូវបានេសងករស ើញសៅក្នងុឆ្ន ំា២០១៤ សនោះសទ 

ដែលសោលសៅក្ំាណរ ់រមិឺ្នឱ្យសលើេព២ី% ននច្បំាណាយេរុរ។ 

២.ែុេោន សៅនងឹឆ្ន ំា២០១៣  សទោះរីជាលទធផលតាម្ត្រមីាេនីមួ្យៗពុំាបានរងាា ញអំាពេីា ិរភាពននលទធភាពរញ្ា

ច្បំាណាយសៅតាម្ក្ម្មវិធចី្បំាណាយននដផនការសាច់្បត្បាក្យ់៉ា ងណាក្៏សោយ ក្៏លទធផលចុ្បងឆ្ន ំា២០១៤ រងាា ញអំាពកីារេសត្ម្ច្ប

បាននូវលទធភាពរញ្ា ច្បំាណាយបាន៩៩,៦ % ដែលសោលសៅបានក្ំាណរ់មិ្នឱ្យរិច្បជាង៩៦% សៅឆ្ន ំា២០១៤ ក្តាត សនោះឆលុោះ

រញ្ច ំាងអំាពីេូច្ប ក្រសនោះេសត្ម្ច្បបានតាម្សោលសៅ។ លទធផលសនោះត្រសេើរជាងឆ្ន ំា២០១៣ ដែលលទធភាពរញ្ា ច្បំាណាយ
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េសត្ម្ច្បបានត្រឹម្៩៤,៨ % រ៉ាុសណាណ ោះ  ដែលរងាា ញឱ្យស ើញអំាពលីទធភាពដែលអាណារ័ក្អាច្បអនុវរតច្បំាណាយក្នុងឆ្ន ំាក្នលង

សៅពុំាអនុវរតបានតាម្ក្ម្មវិធ។ី 

៣.ការអនុវរតច្បំាណាយតាម្ត្រសេទ: ច្បំាណាយមូ្លធនអនវុរតបាន៨៦,៧% (ឆ្ន ំា២០១៣ បាន៨៥%) សធៀរនងឹ

សោលសៅ ៨៥%, ច្បំាណាយេត្មារ់សរៀវរសអនុវរតបាន ១០២,៦% (ឆ្ន ំា២០១៣ បាន ៩៩%) សធៀរនងឹសោលសៅ ៩៨% , 

សេវា/ទំានិញអនុវរតបាន ១១២,៧% (សៅឆ្ន ំា២០១៣ បាន១០៤,៨%) សធៀរនងឹសោលសៅ៩៥%។ សយងតាម្ភាររយ

តាម្ត្រសេទនីមួ្យៗ េូច្ប ក្រសនោះេសត្ម្ច្បបានតាម្សោលសៅែូច្បោន សៅនឹងឆ្ន ំា២០១៣ ផងដែរ។  

៤.ក្ំាសណើនច្បំាណូលមូ្លោា នពនធត្រចំាឆ្ន ំា២០១៤ អនុវរតបាន ១៦,៦១% ននផ.េ.េ. សធៀរនឹងសោលសៅក្ំាសណើន 

០,៥% នន  ផ.េ.េ ត្រចំាឆ្ន ំា (ឆ្ន ំា២០១៣ េសត្ម្ច្បបាន  ១៥,១៦%ននផ.េ.េ.) 

 សោយដ ក្េូច្ប ក្រ១ សទៀរ មិ្នេសត្ម្ច្បបានតាម្សោលសៅ រឺ៖ 

១.ែុេោន សៅនងឹឆ្ន ំា២០១៣ សៅឆ្ន ំា២០១៤ សនោះ ច្បំាណូលក្នងុត្េុក្ត្រូវអនុវរតបានក្នុងរងវង ់+/-៥%ននច្បារ់ ជាក្់

ដេតងលទធផលេសត្ម្ច្បបាន រឺ ១១០,៧% សក្ើនស ើង ១០,៧% (សៅឆ្ន ំា២០១៣ េសត្ម្ច្បបាន ៩៦,៦%)។ សទោះជាយ៉ា ង

ណាក្៏សោយ ក្៏ការមិ្នេសត្ម្ច្បបានតាម្សោលសៅសនោះមិ្នមានផលអវិជាមានែល់សេែាក្ចិ្បចជារិទំាងមូ្លសទ ផាុយសៅវិញ 

សនោះជាការរងាា ញអំាពលីទធផលក្ំាសណើនច្បំាណូលេរុរែពេ់ហេួពីការពាក្រណ៍សោយសារដរលទធផលដផលតក ននការដក្ទត្ម្ង់

រែាបាលច្បំាណូលររេ់អរគ យក្រក្់ពន័ធក្នុងរយៈកាលក្នលងសៅសនោះ។ ជារួម្ េូច្ប ក្រសនោះ ពុំាេសត្ម្ច្បបានតាម្សោលសៅ

ែូច្បឆ្ន ំា២០១៣ សទ។ ច្បំាដណក្ឯេូច្ប ក្រមួ្យសទៀរ ពុំាបានក្ំាណរ់សោលសៅច្បាេ់លាេ់េត្មារ់ជាមូ្លោា នក្នុងការវាេ់

ដវងស ោះ រកឺារពត្ងឹងការអនុវរតរណនីសទលររ ោរជារិ។ 

តារាង១៖ េូច្ប ការេមិ្ទធក្ម្មរនលោឹះ, ត្រេព៖រ ោរជារ ិ
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ដផែក្ក្តាម្លទធផល េមិ្ទធក្ម្មរនលោឹះសនោះ ស ើញថា សទោះរីជាេូច្ប ក្រទំាង ៤ខាងសលើេសត្ម្ច្បបានតាម្សោល

សៅយ៉ា ងណាក្៏សោយ ក្៏ការពុំារនតរក្ាបានពឆី្ន ំាមួ្យសៅឆ្ន ំាមួ្យសទៀរច្បំាសរោះេូច្ប ក្រមួ្យច្បំាននួរងាា ញអំាពកីារមិ្នទន់

មានេា ិរភាពននភាពសជឿទុក្ចិ្បរតបានននថវិកា ដែលជាទូសៅអាច្បរក្ាបានជាសារវនតចរឆ់្ន ំា២០០៨ ម្ក្។ សែើម្អីរនតពនិរិយ

សម្ើលេក្ម្មភាពដែលបានោក្់សច្បញក្នុងសោលសៅរនតត្ពងឹដផនក្សនោះឱ្យបានកាន់ដរត្រសេើរដថម្សទៀរ សយើងនឹងពនិរិយសៅ

សលើសោលរំាណងទំាង៤ ដែលចូ្បលរួម្ោំាត្ទសោយច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពជាសត្ច្បើន  នងិការេសត្ម្ច្បបានជាលទធផលរិរជាភារ

រយសធៀរនឹងសោលសៅដែលត្រូវអនុវរត។ េូម្សម្ើលឧរេម្ព័នធ (ក្) ដែលរញ្ា ក្ល់ម្ែរិអំាពីេូច្ប ក្រនីមួ្យៗ ដែលជា

មូ្លោា នេត្មារ់ការវាយរនម្លអំាពសីាា នភាពខាងសលើ។ 

 

១.២. លទធផលននេក្ម្មភាពរនលោឹះេត្មាររ់នតពត្ងងឹភាពសជឿទកុ្ច្បរិតបានននថវកិា 

ទនាឹម្នងឹការវាយរនម្លដផែក្សលើេូច្ប ក្រេមិ្ទធក្ម្មរនលោឹះដែលរិរជាររិមាណែូច្បបានសរៀររារ់ខាងសលើ នងិសែើម្អី

ធា ថា ត្រពន័ធយនតការ ត្ក្រែ័ណឌ ររិយរុត នងិធនធានម្នុេសត្ររ់ត្ោន ់ េត្មារ់រនតរសត្ម្ើឱ្យភាពសជឿទុក្ចិ្បរតបាននន

ថវិកា សយើងនងឹរនតវាយរនម្លការងារដែលអនុវរតសៅក្ត្ម្ិរច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពជារុណភាពរនតសទៀរ។  

សោយដផែក្សលើច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពដែលេសត្ម្ច្បបានសៅឆ្ន ំា២០១៣ ដផនក្សនោះេសត្ម្ច្បបាន៨០% ននសោលសៅច្បសងាក ម្

េក្ម្មភាពដែលត្រូវអនុវរត។ េត្មារ់ឆ្ន ំា២០១៤ េក្ម្មភាពទំាងសនោះ ត្រូវបានរនតអនុវរតសែើម្អីពត្ងឹងភាពសជឿទុក្ចិ្បរតបាន

ននថវិកាដែលមានច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពច្បំាននួ១៤  នងិេសត្ម្ច្បបានលទធផល៨៥ % ក្នុងស ោះ៥  េសត្ម្ច្បបានតាម្សោលសៅ 

៧ ក្ំាពុងអនុវរត១ សទៀរមិ្នទន់ែល់សពលអនុវរត និង១ មានការយរឺយ៉ា វ រចឺ្បសងាក ម្េក្ម្មភាព១១.៣ ការពត្ងងឹេម្រា

ភាពពាក្រណ៍ េម្រាភាពត្ររ់ត្រង នងិត្រេិទធភាពននការអនុវរតដផនការច្បំាណូលពនធោរសត្កាម្េម្រាក្ិច្បចអរគ យក្ោា ន

ពនធោរ។ សទោះជាយ៉ា ងណាក្៏សោយ ច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពដែលយឺរសនោះ ពុំាមានទំាហំាធៃនធ់ៃរដែលអាច្បរ៉ាោះរលែ់លក់ារពត្ងឹង

ភាពសជឿទុក្ចិ្បរតបានននថវិកាសទ រ៉ាុដនតជាេក្ម្មភាពដែលសយើងត្រូវរនតេសត្ម្ច្បឱ្យបាន សែើម្អីជាមូ្លោា នជាក្់លាក្់ម្យួក្នុង

ការធា ឱ្យដផនក្សនោះកាន់ដរមានភាពសជឿទុក្ចិ្បរតបានរដនាម្សទៀរ។  

 

១.២.១.ការពត្ងងឹការត្ររត់្រងច្បំាណូល នងិការអនវុរតដផនការត្រម្លូច្បំាណូល 

សោលរំាណងសនោះត្រូវបានរនតអនុវរតពដីផនការេក្ម្មភាពរួម្ែំាណាក្ក់ាលទី ២ (CAP 2) សៅឆ្ន ំា២០១៣ សោយ

សតដ រសលើការរនតដក្លម្ែរែាបាល នងិសោលនសយបាយច្បំាណូល សហើយត្រូវបានដក្េត្មួ្លម្ក្ជាការពត្ងងឹការត្ររ់ត្រង

ច្បំាណូល នងិការអនុវរតដផនការត្រមូ្លច្បំាណូល សោយបានេត្ម្ួច្បច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពព៦ី  ម្ក្ត្រឹម្៤  សៅឆ្ន ំា២០១៤  វិញ។ 

សោយដ ក្ េត្មារ់ឆ្ន ំា២០១៣  ការងារដក្លម្ែរែាបាល នងិសោលនសយបាយពនធោរ េសត្ម្ច្បបានលទធផលជាវិជាមាន 

ផាុយសៅវិញ ក្ិច្បចការមួ្យច្បំាននួរក្ព់ន័ធការដក្េត្ម្លួ នងិការអនុវរតសោលនសយបាយច្បំាណូលរយៈសពលម្ធយម្ សៅមាន

ការយឺរយ៉ា វ។ រញ្ា ត្រឈម្មួ្យច្បំាននួក្នងុការអនុវរតការងារសនោះមានរក្់ពន័ធសៅនឹងការសរៀរច្បំារច្ប េម្ព័នធថម ីេម្រាភាពម្

ស្តនត ីនិងក្ិច្បចេហការពអីងគភាពរក្ព់ន័ធ។ ជាវិធានការរនតដែលបានោក្ស់ច្បញសៅឆ្ន ំា២០១៣ ការរនតពត្ងងឹដផនការត្រមូ្ល
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ច្បំាណូលត្រចំាដែតាម្ច្បារ់ត្រចំាឆ្ន ំា ការរង់ច្បលូររ ោរជារិសោយសទៀងទរ ់ ត្ពម្ទំាងមិ្នអនញុ្ញ រឱ្យមានរំាណលុពនធ

ឆលងឆ្ន ំា។ 

សរើពិនរិយសម្ើលច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពទំាង៤ ក្នុងឆ្ន ំា២០១៤ សនោះ ការងារេំាខាន់ៗ ច្បំាននួ៤ ត្រវូបានក្ំាណរេ់ត្មារ់ោំាត្ទ

ែល់សោលរំាណងទី១ រួម្មាន ការពាក្រណ៍ដផែក្សលើម្៉ាូដឌ្លែ៏េុត្ក្ឹរ, យុទធសាស្តេត សក្ៀរររច្បំាណូលរយៈសពលម្ធយម្ត្រវូ

បានអនុវរត, ច្បំាណូលក្នុងត្េុក្េរុរសក្ើន០,៥ % ននផេេ នងិការអនុវរតច្បំាណូលេសត្ម្ច្បបាន +/- ៥% ននច្បារ់។ ជា

រួម្ សរើដផែក្សលើេក្ម្មភាពដែលបានអនុវរត សោលរំាណងសនោះេសត្ម្ច្បបាន៧០% ក្នុងស ោះ ច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព១១.១ េសត្ម្ច្ប

បាន១០០%, ១១.២ េសត្ម្ច្បបាន៦០%,  និង ១១.៤ េសត្ម្ច្បបាន៧៦%។ សោយដ ក្ ច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព ដែលេសត្ម្ច្ប

បានរចិ្បជាង៥០% រឺ ១១.៣  ដែលរក្ព់ន័ធនងឹការពត្ងងឹេម្រាភាពពាក្រណ៍េម្រាភាពត្ររត់្រង នងិត្រេិទធភាពននការអនុ

វរតដផនការច្បំាណូលពនធោរ។  

 ដផែក្តាម្លទធផលខាងសលើ ការងារេំាខាន់ៗដែលេសត្ម្ច្បបានជាវិជាមានតាម្សោលសៅរួម្មាន៖ មានម្៉ាូដែល

ពាក្រណ៍ច្បំាណូលែ៏េុត្ក្ឹរយ នងិសេច្បក្តីត្រងយុទធសាស្តេត សក្ៀរររច្បំាណូលរយៈសពលម្ធយម្ ២០១៤-២០១៨ ត្រូវបានអនុម័្រ 

នងិោក្ឱ់្យអនុវរត។ ផាុយសៅវិញ ការងារដែលត្រូវពត្ងងឹ នងិពសនលឿន សែើម្អីេសត្ម្ច្បឱ្យបានទនស់ពលសវលាតាម្ដផនការ

ដែលបានសត្ោងទុក្រ ឺ (១) ការពត្ងងឹការត្ររ់ត្រងរែាបាលរយតាម្រយៈការរសងកើររញ្ារដរមួ្យជារ ិ (Cambodian 

National Single Window), នងិការពត្ងកី្ត្រេវ ័យត្រវរតក្ម្មអាេីុរោូរ (ASACUDA) (២) ម្៉ាូដែលពាក្រណ៍ច្បំាណូល

ពនធោរត្រូវរញ្ចរ់ត្រឹម្ក្ត្ម្ិរអរគ យក្ោា នពនធោរ,  ការសរៀរច្បំា នងិដក្េត្ម្ួលលិែិររទោា នររយិរុតរក្ព់ន័ធ វិេ័យពនធ

ោរ, និងម្ជឈម្ណឌ លទិនននយ័ (Data Center) ត្រូវបានសរៀរច្បំារួច្បរាល់ និងោក្់ឱ្យែំាសណើរការ (៣) ការសរៀរច្បំានងិដក្

េត្ម្ួលលិែិររទោា នររិយរុតរក្់ពន័ធ វិេ័យត្ទពយេម្អរតរិែា នងិច្បំាណូលមិ្នដម្នសារសពើពនធ។   ច្បំាសរោះសេច្បក្តីត្រងច្បារ់

ត្ររ់ត្រងការេីុណូ សទោះរីជាមិ្នទន់ត្រូវបានអនុម័្រសៅស ើយក្ត ី ក្៏ការងារជាសត្ច្បើនត្រូវបានអនុវរតតាម្រយៈការសរៀរច្បំាក្ិច្បច

ត្រជុំាជាសត្ច្បើនសលើក្ សែើម្អដីក្េត្ម្ួលមុ្ននឹងោក្ព់ិភាក្ាជាសាធារណៈជាមួ្យត្ររិររតិក្រកាេីុណូសែើម្អតី្រមូ្លធារចូុ្បល

រដនាម្សទៀរ។    

ក្នុងការអនុវរតសែើម្អីេសត្ម្ច្បបាននូវសោលរំាណងសនោះ ក្៏មានរញ្ា ត្រឈម្មួ្យច្បំានួនសក្ើរស ើងផងដែរ រឺក្ងវោះជំានយួរ

សច្បចក្សទេ នងិការមិ្នទន់ដរងដច្បក្ត្ក្ុម្ការងារច្បាេ់លាេ់េត្មារ់ទទួលែុេត្រូវតាម្មុ្ែងារររេ់ែលួន។ សហើយសែើម្អដីក្

លម្ែសោលរំាណងសនោះឱ្យបានកាន់ដរត្រសេើរស ើងដថម្សទៀរ អងគភាពត្រមូ្លច្បំាណូលរួរដរេហការជាមួ្យអរគ យក្-

ោា នសោលនសយបាយសេែាក្ចិ្បច នងិហិរញ្ញវរាសុាធារណៈ សែើម្អីពសនលឿនការសរៀរច្បំាម្៉ាូដែលពាក្រណ៍ច្បំាណូល និងត្រូវដរង

ដច្បក្រ ួទីការទទួលែុេត្រូវររេ់ម្ស្តនតឱី្យបានច្បាេ់លាេ់ សោយសរៀរច្បំាលក្ខែណឌ សយងេត្មារ់ម្ស្តនតមីាន ក្់ៗដែលទទួលរ

នាុក្។    

 ១.២.២.ការពត្ងងឹការត្ររត់្រងរំាណលុ  

ការពត្ងងឹការត្ររ់ត្រងរំាណលុ រជឺាច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពដែលបានអនុវរតព ី CAP 2 សៅឆ្ន ំា២០១៣ និងរនតអនុវរត

សៅឆ្ន ំា២០១៤ សោយរក្ាច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពែដែល។ សោយដ ក្ េត្មារ់ឆ្ន ំា២០១៣ មានេក្ម្មភាពជាសត្ច្បើនេសត្ម្ច្ប
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បានជាវិជាមាន េត្មារ់ោំាត្ទែលក់ារសត្រើត្បាេ់ទិនននយ័រំាណលុ រ៉ាុដនតការសរៀរច្បំា នងិអនុវរតយុទធសាស្តេត ត្ររ់ត្រងរំាណលុ

ហាក្ែូ់ច្បមិ្នទនម់ានភាពរលនូសៅស ើយ។ ជាមួ្យោន សនោះ រញ្ា ត្រឈម្មួ្យច្បំាននួត្រូវបានេសងករស ើញថា មានក្ងវោះ

ខារធនធានម្នុេស េម្រាភាពម្ស្តនត ីនងិការដក្េត្ម្លួរច្ប េម្ពន័ធ។ ជាវិធានការរនត ការរនតពិនរិយ នងិដក្េត្ម្លួសេច្ប

ក្តតី្រងត្រកាេេត ីពីយនតការ  វិធីសាស្តេត  នងិនរីិវិធីេត្មារ់ត្ររិររតកិារត្ររ់ត្រងរំាណលុសាធារណៈ ដែលរួម្រញ្ចូលនូវ

សេច្បក្តីត្រងេតងោ់រនីរិវីធតី្ររិររតិការការេត្មារ់ការត្ររ់ត្រងរំាណលុសាធារណៈ សែើម្អោីក្់ឆលងក្ិច្បចត្រជុំាពិសត្ោោះ

សយរលក់្ត្ម្ិររសច្បចក្សទេ នងិការរសម្លើងត្រពន័ធ DMFAS ពី Version  5.3 សៅ 6.0 រឺជាការងារចំាបាច់្បដែលត្រូវពត្ងឹង

ក្នុងជំាហានរ ា រ់។  

សរើពិនរិយសម្ើលច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពទំាង៣ ក្នុងឆ្ន ំា២០១៤ សនោះ ការងារេំាខាន់ៗ ច្បំាននួ៣ ត្រូវបានក្ំាណរេ់ត្មារ់ោំា

ត្ទែល់សោលរំាណងទី២ សនោះ រួម្មាន (១) ពនិរិយសម្ើលស ើងវិញ និងដក្លម្ែត្ក្រែ័ណឌ ររិយរុត និងត្ក្រ័ែណឌ សាា រ័ន 

ត្ពម្ទំាងរ ួទី និងការទទួលែុេត្រូវក្នងុការត្ររ់ត្រងរំាណលុ (២) សរៀរច្បំា នងិោក្ឱ់្យអនុវរតយុទធសាស្តេត ត្ររ់ត្រងថវិកា

រំាណលុ នងិ (៣) រសងកើនេ័ក្តិេិទធភាព នងិត្រេិទធភាពននការសត្រើត្បាេ់ទិនននយ័រំាណលុ។  ជារួម្ សរើដផែក្សលើេក្ម្មភាព

ដែលបានអនុវរតសោលរំាណងសនោះេសត្ម្ច្បបាន៩២% ក្នងុស ោះ ច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព ១២.១ េសត្ម្ច្បបាន ១០០%, ១២.២ 

េសត្ម្ច្បបាន៨៦% និង ១២.៣ េសត្ម្បាន៩០%។     

 ដផែក្តាម្លទធផលខាងសលើ ការងារេំាខាន់ៗដែលេសត្ម្ច្បបានជាវិជាមានតាម្សោលសៅរ ឺ  ត្ក្រែណឌ ររយិុរដ និង

យនដការត្ររ់ត្រងរំាណលុត្រូវបានសរៀរច្បំាតាម្រយៈលទធផលេំាខាន់ៗ រួម្មាន (១) សេច្បក្តីត្រងត្រកាេចុ្បងសត្កាយេត ីពី

សោលការណ៍    នងិនីរិវិធតី្ររ់ត្រងការឲ្យត្បាក្់សរែចតី្រូវបានសរៀរច្បំា   នងិសេច្បក្តតី្រងរឋម្ត្រកាេេតពីីសោលការណ៍

នងិនីរិវិធីេត្មារ់ត្ររិររតកិារត្ររ់ត្រងរំាណលុសាធារណៈ នងិនីរិវិធកី្នុងការធា ររេ់រែាត្រូវបានសរៀរច្បំា  (២) របាយ-

ការណ៍រច្បចុរអននក្ម្ម វិភារចី្បរភាពរំាណលុត្រូវបានពនិិរយ នងិដក្េត្ម្លួ នងិរបាយការណ៏វីភារច្បសងាក ម្ រំាណលុត្រូវបាន

សរៀរច្បំា (៣) ត្រពន័ធត្ររ់ត្រងរំាណលុ DMFAS 6.0 ត្រូវបានរសម្លើងរួច្បរាល ់និងបានរណតុ ោះរណាត លមូ្លោា នត្រោឹះក្នងុការ

សត្រើត្បាេ់មុ្នដផនការអនុវរតក្នងុត្រមីាេទី៤ នងិសេច្បក្តីត្រងត្ពរឹតិរ័ត្ររំាណលុត្រូវបានសរៀរច្បំា។ ផាុយសៅវិញ ការងារដែល

ត្រូវពត្ងងឹ នងិពសនលឿន សែើម្អេីសត្ម្ច្បឱ្យបានទន់សពលសវលាតាម្ដផនការដែលបានសត្ោងទុក្រ ឺ “សេច្បក្តីត្រងចុ្បងសត្កាយ

េត ីពីរច្បចុរអននក្ម្មយុទធសាស្តេត ត្ររ់ត្រងរំាណលុសាធារណៈ ២០១៤-២០១៨ ត្រូវបានអនុម័្រ” និង “ដផនការអេិវឌ្ឍន៍

េម្រាភាពសាា រ័ននងិធនធានម្នុេសត្រូវបានសធវើរច្បចុរអននភាព នងិត្រូវបានអនុម័្រ នងិោក្់ឲ្យអនុវរត”។ មូ្លសហរដុែល 

មិ្នេសត្ម្ច្បបានតាម្សោលសៅសនោះ សោយសហរថុា យុទធសាស្តេត ត្ររ់ត្រងរំាណលុសាធារណៈ ២០១៤-២០១៨ ត្រូវរដនាម្ 

ឧរេម្ព័នធមួ្យសទៀរ រឺសោលនសយបាយត្ររ់ត្រងហានេិយ័រំាណលុសាធារណៈ។     

ទនាឹម្សនោះ រញ្ា ត្រឈម្ក្ត៏្រវូបានេសងករស ើញសៅក្នុងសោលរំាណងសនោះផងដែរ តាម្រយៈក្តាត មួ្យច្បំាននួែូច្បជា 

ការអនុវរតសែើម្អីេសត្ម្ច្បបានតាម្េូច្ប ក្រដែលបានក្ំាណរព់ុំាត្រូវបានយក្ចិ្បរតទុក្ោក្ ់ នងិត្រួរពនិរិយតាម្ោន នងិ

ការងារមួ្យច្បំាននួសទៀរត្រូវេសត្ម្ច្បបានតាម្ការក្ំាណរ ់ រ៉ាុដនតសោយការរដនាម្េក្ម្មភាពមួ្យច្បំាននួសទៀរសធវើឱ្យេក្ម្មភាព

ស ោះយរឺយ៉ា វសៅវិញ។ សហើយសែើម្អដីក្លម្ែសោលរំាណងសនោះឱ្យបានកានដ់រត្រសេើរស ើងដថម្សទៀរ េក្ម្មភាពរនលឹោះត្រូវរនត

អនុវរតែូច្បជា  (១) រញ្ចរ់ការសរៀរច្បំាដផនការអេិវឌ្ឍន៍េម្រាភាពសាា រ័ន នងិធនធានម្នេុសេត្មារ់ការត្ររ់ត្រងរំាណលុ
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សាធារណៈ សែើម្អីោក្ឱ់្យថាន ក្ែឹ់ក្ ំាអនុម័្រនិងោក្់ឲ្យអនវុរត (២) រញ្ចរ់សេច្បក្តីត្រងរច្បចុរអក្ម្មយុទធសាស្តេត ត្ររ់ត្រង

រំាណលុសាធារណៈ ២០១៤-២០១៨ សែើម្អីោក្់ឱ្យថាន ក្់ែឹក្ ំាអនុម័្រ នងិោក្់ឲ្យអនុវរត   នងិ (៣)  រសងកើនេុត្ក្ឹរភាព

ននការសរៀរច្បំារបាយការណ៏វិភារចី្បរភាពរំាណលុសោយសោោះត្សាយរញ្ា ត្រឈម្ នងិក្ងវោះខារទិនននយ័មួ្យច្បំាននួេត្មារ់

សធវើការវិភារចី្បរភាពរំាណលុ។  

 ១.២.៣.ការពត្ងងឹការត្ររត់្រងសាច្បត់្បាក្ន់ងិរណនធី ោរ   

ការពត្ងងឹការត្ររ់ត្រងសាច់្បត្បាក្ន់ងិរណនធី ោរ រឺជាច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពដែលបានអនុវរតព ី CAP 2 សៅឆ្ន ំា

២០១៣ នងិរនតអនុវរតសៅឆ្ន ំា២០១៤ សោយរក្ាច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពែដែល។ សោយដ ក្ េត្មារ់ឆ្ន ំា២០១៣ មាន

េក្ម្មភាពជាសត្ច្បើនេសត្ម្ច្បបានជាវិជាមាន េត្មារ់ោំាត្ទែលស់ោលរំាណងសនោះ រយួ៉ា ងេក្ម្មភាពេត្មារ់រនតពត្ងីក្

 វិសាលភាព ការសត្រើត្បាេ់ត្រពន័ធធ ោរេត្មារ់ត្ររិររតកិារច្បំាណូល-ច្បំាណាយថវិកា នងិការតាម្ោនអាណរតិមិ្ន ទន់

ទូទរ់ នងិអាយុកាលររេ់វា  ត្ពម្ទំាងទឹក្ត្បាក្់ត្រូវេងត្រវូបានពត្ងងឹយ៉ា ងមានត្រេិទធភាព។ ផាុយសៅវិញ េក្ម្ម-ភាព 

េត្មារ់រសត្ម្ើសោលសៅក្នុងការត្រមូ្លផតុំារណនីធ ោររោា េិបាល និងពត្ងឹងរណនសីទលររ ោរ  (TSA) សៅមិ្នទន់

េសត្ម្ច្បបានច្បរ់េពវត្ររ់។ ជាមួ្យោន សនោះ រញ្ា ត្រឈម្មួ្យច្បំាននួត្រូវបានេសងករស ើញថា សត្ៅពីក្ងវោះេមាភ រៈ នងិថវិកា 

ការងារមួ្យច្បំាននួសៅមិ្នទនអ់នុវរតតាម្ដផនការែូច្បជាការេិក្ា និងពនិិរយស ើងវិញនូវការលទធភាពត្រមូ្លផតុំារណនី

រសត្មាងររេ់នែរអូេិវឌ្ឍនស៍ៅក្នងុរច្ប េម្ពន័ធរណននីសៅ សោយសារការត្រមូ្លផតុំារណនរីសត្មាងររេ់នែរអូេិវឌ្ឍន៍

សៅក្នងុរច្ប េម្ពន័ធរណនីសទល រឺជារញ្ា ត្រឈម្ដែលមានលក្ខណៈេនុរសាម ញ សោយមិ្នមានមូ្លោា ន នងិត្រេព

ច្បាេ់លាេ់ក្នុងការពនិរិយតាម្ោនសផសងវិញសទៀរ ដផនការជាជំាហានៗេត្មារ់អនុវរតរណនីរងគរ ត្រូវការសត្រើរយៈសពល

យូរសលើេពី៥ ឆ្ន ំា។ ជាវិធានការរនត ការងារចំាបាច់្បមួ្យច្បំាននួត្រូវបានក្ំាណរែូ់ច្បជា ការត្រមូ្លផតុំា នងិពត្ងងឹរដនាម្ការសធវើ

ដផនការសាច់្បត្បាក្,់ ក្សាងត្រព័នធត្ររ់ត្រងសាច់្បត្បាក្ស់ោយមានសោលការណ៍ នងិនរីិវិធេីត្មារ់អងគភាពរក្់ពន័ធ សែើម្អី

រសងកើរការពាក្រណ៍លំាហូរសាច់្បត្បាក្ ់ នងិការពាក្រណ៍េម្រលុយត្បាក្ចុ់្បងនថៃ សៅរណនសីទលររ ោរឱ្យមានភាពត្រមឹ្

ត្រូវ នងិទន់សពលសវលា។  

សរើពិនរិយសម្ើលច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពទំាង៤ ក្នុងឆ្ន ំា២០១៤  ការងារេំាខាន់ៗ ត្រូវបានសតត រសៅសលើការពត្ងងឹរណនី

សទល នងិត្រពន័ធធ ោរសពញសលញ ត្ពម្ទំាងការត្ររ់ត្រងសាច់្បត្បាក្ត់្រក្រសោយេ័ក្តេិិទធភាព និងត្រេិទធភាព។  ជា

រួម្ សរើដផែក្សលើេក្ម្មភាពដែលបានអនុវរតសោលរំាណងសនោះេសត្ម្ច្បបាន៩៦% ក្នុងស ោះច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព១៣.១ នងិ

១៣.៤ េសត្ម្ច្បបាន១០០%,  ច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព១៣.២ េសត្ម្ច្បបាន៩៦%, ១៣.៣ េសត្ម្ច្បបាន៨៧%។ 

ដផែក្តាម្លទធផលខាងសលើ ការងារេំាខាន់ៗដែលេសត្ម្ច្បបានជាវិជាមានតាម្សោលសៅរឺ  (១) ពត្ងឹងឱ្យកាន់ដរ

មានេ័ក្ដិេិទធភាព នងិត្រេិទធភាពក្នុងការត្ររ់ត្រងរណនី និងការត្ររ់ត្រងសាច់្បត្បាក្ត់ាម្រយៈការសត្រើត្បាេ់ត្រពន័ធ

ធ ោរសពញសលញ សោយរណនីសទលររ ោរសៅរាជធាន ី សែរតត្រូវបានតាម្ោន នងិក្ំាណរ់ច្បាេ់លាេ់ នងិត្រមូ្ល

ច្បងត្ក្ងរណនរីសត្មាងររេ់នែរូអេិវឌ្ឍ (២) ការក្រ់ត្តា នងិតាម្ោនទិននន័យអាណរតសិរើក្ត្បាក្ម់ានភាពេុត្ក្ឹរច្បាេ់

លាេ់។ ផាុយសៅវិញ ការងារដែលត្រូវពត្ងងឹ នងិពសនលឿន សែើម្អីេសត្ម្ច្បឱ្យបានទន់សពលសវលាតាម្ដផនការដែលបាន

សត្ោងទុក្ រឺ (១) ត្ររិររតិការច្បំាណូល និងច្បំាណាយសាធារណៈត្រូវបានសត្រើត្បាេ់តាម្ត្រព័នធធ ោរ១០០% សហើយនឹង
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ឈានសៅសត្រើត្បាេ់ត្រព័នធ E-Transfe។ ការមិ្នេសត្ម្ច្បបានតាម្សោលសៅសនោះសោយសារការសត្រើត្បាេ់ត្រពន័ធ E-Transfer 

អាច្បមានហានេិ័យ សត្រោះមិ្នមានឯក្សារ Hard Copy េត្មារ់ត្រួរពនិរិយនិងរម្កល់ទុក្។ ជាែំាសណាោះត្សាយ អរគ យក្

ោា នររ ោរត្រូវការសពលសវលាក្នុងេិក្ាលម្ែិរពរីុណេម្អរតិ និងរុណវិររតិររេ់ត្រព័នធ E-Transfer ជាមួ្យធ ោរជារិ

ននក្ម្ពុជា (២) សាក្លអងសរៀរច្បំាដផនការសាច់្បត្បាក្ត់្រចំានថៃនិងេបាដ ហ ៍ និងការពនិិរយតាម្ោនការត្ររ់ត្រងសាច់្បត្បាក្។់ 

ការមិ្នេសត្ម្ច្បបានតាម្សោលសៅសនោះ សោយសារការពាក្រណ៍សៅពុំាទនែិ់រជិរនងឹច្បំាណូល-ច្បំាណាយជាក្់ដេតងសៅស ើ

យ។ សទោះរីជាបានសរៀរច្បំារណតុ ោះរណាត លត្ររ់ត្ក្េួង សាា រ័ន ពីការសធវើដផនការសាច់្បត្បាក្់ររេ់ែលួនក្ស៏ោយ ក្អ៏ងគភាពរក្់

ពន័ធពុំាទនប់ានផតលព់រ័ម៌ាន  នងិរបាយការណ៍តាម្ការសេន ើេុំា រួរផស ំាជាមួ្យអរគ យក្ោា នររ ោរជារិពុំាមិ្នទនម់ាន

ត្រព័នធ  Software Online េត្មារ់ឲ្យត្ក្េួង  សាា រ័នថាន ក្់ក្ណាត លទំាំាងអេ់់រញ្ចូលទិននន័យដផនការច្បំាណូល-ច្បំាណាយ 

ររេ់ែលួនសែើម្អីឲ្យការសធវើដផនការមានភាពត្រឹម្ត្រូវ និងបានទន់សពលសវលា។     

សហើយសែើម្អដីក្លម្ែសោលរំាណងសនោះឱ្យបានកាន់ដរត្រសេើរស ើងដថម្សទៀរ េក្ម្មភាពរនលឹោះត្រូវរនតអនុវរតក្នុងឆ្ន ំា 

២០១៥ ខាងមុ្ែ អរគ យក្ោា នររ ោរជារិត្រូវរនតជំារញុក្នុងការអេិវឌ្ឍត្រពន័ធ Software Online រួម្ទំាងរសងកើរយនតការ

ត្រួរពនិិរយជាត្រចំា  និងរណតុ ោះរណាត លែល់ត្ក្េួង សាា រ័នថាន ក្់ក្ណាត លឱ្យសធវើរច្បចុរអននទិននន័យ។            

ជារួម្ តាម្រយៈការសរៀរច្បំារួច្បរាលន់ូវត្ក្រែណឌ ររិយុរត នងិយនតការននការអនុវរតរណនីសទលសពញសលញ និងត្ក្រ-

ែណឌ ររិយុរត យនតការ និងនរិិវិធនីនការអនុវរតត្រពន័ធធ ោរសពញសលញ ការពត្ងងឹការត្ររ់ត្រងសាច់្បត្បាក្ន់ងិរណនី

ធ ោរត្រូវបានពត្ងងឹរដនាម្ រ៉ាុដនតសៅពុំាទនម់ានភាពត្ររ់ត្ជងុសត្ជាយសៅស ើយ ដែលចំាបាច់្បត្រូវការនូវការសរៀរច្បំា 

ត្ក្រែ័ណឌ  ររយិុរត យនតការ នងិនីរិវិធនីនការត្ររ់ត្រងសាច់្បត្បាក្ត់្រក្រសោយរមាល ភាព េ័ក្តេិិទធភាព នងិត្រេិទធភាព។   

 ១.២.៤.ការដក្លម្ែការអនវុរតថវកិានងិពត្ងងឹការអនវុរតដផនការច្បំាណាយ   

ការដក្លម្ែការអនុវរតថវិកានិងពត្ងងឹការអនុវរតដផនការច្បំាណាយ រឺជាច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពដែលបានអនុវរតព ីCAP 2 

សៅឆ្ន ំា២០១៣ នងិរនតអនុវរតសៅឆ្ន ំា២០១៤ សោយបានេត្ម្លួច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពព៦ី ម្ក្ត្រឹម្៣ ។ សោយដ ក្ េត្មារ់

ឆ្ន ំា២០១៣ េក្ម្មភាពជាសត្ច្បើនពុំាទនអ់នុវរតបានតាម្ដផនការសៅស ើយសទ រ៉ាុដនតអវដីែលរួរក្រ់េមាគ ល់ស ោះ រឺការរសងកើន

ភាពត្រក្ួរត្រដជង នងិរមាល ភាពក្នុងែំាសណើរការលទធក្ម្ម តាម្រយៈការផសពវផាយជាសាធារណៈ និងសោយច្បំាហ េសត្ម្ច្ប

បានសពញសលញ។ ផាុយសៅវិញ ការអនុវរតអនតុ្ក្រឹយថមីេត ីពលីទធក្ម្មសាធារណៈ និងរទរអញ្ញរតលិទធក្ម្មសាធារណៈ ត្ពម្ទំា

ងការក្ំាណរឱ់្យបានច្បាេ់លាេ់ពីរ ា ររ់ណសនយយភាពក្នុងែំាសណើរការលទធក្ម្មហាក្ម់ានការយរឺយ៉ា វសៅស ើយ។ រញ្ា

ត្រឈម្ដែលេសងករស ើញក្នលងម្ក្សនោះ ររឺក្់ពន័ធសៅនងឹការេត្ម្រេត្ម្លួពអីរគ យក្ោា នសៅអរគ យក្ោា នមួ្យ, 

ក្ងវោះេម្រាភាពម្ស្តនត ីនងិក្ងវោះការតាម្ោន នងិត្រួរពនិិរយសលើេក្ម្មភាពដែលបានោក្់សច្បញ ជាពិសេេ លិែរិរទោា ន

ររិយុរតមួ្យច្បំានួន េត្មារ់អនុវរតច្បារ់េត ីពីលទធក្ម្មសាធារណៈមិ្នទន់បានអនុម័្រ។ ជាវិធានការរ ា រ់ េក្ម្មភាព

មួ្យច្បំាននួត្រូវបានក្ំាណរ ់រឺការជំារុញការអនុម័្រនងិោក្ឱ់្យអនុវរតលិែរិរទោា ន  េត ីពលីទធក្ម្មសាធារណៈ។ 

សរើពិនរិយសម្ើលច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពទំាង៣ ក្នុងឆ្ន ំា២០១៤  ការងារេំាខាន់ៗ ត្រូវបានសតត រសៅសលើការយនតការ និងអនុ

វរតថវិកា និងដផនការច្បំាណាយដែលនងឹត្រូវបានេត្មួ្ល នងិពត្ងងឹ។ ជារួម្ សរើដផែក្សលើេក្ម្មភាពដែលបានអនុវរតសោល
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រំាណងសនោះេសត្ម្ច្បបាន៨៩% ក្នុងស ោះ ១៤.៣ េសត្ម្ច្បបាន១០០% នងិច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព ១៤.២ េសត្ម្ច្បបាន ៨៣%

។  

ដផែក្តាម្លទធផលខាងសលើ ការងារេំាខាន់ៗដែលេសត្ម្ច្បបានជាវិជាមានតាម្សោលសៅ រឺដរររទននការទូទរ់

េត្មារ់រសត្មាង វិនិសយរ   និងក្ម្មវិធដីថទំាសហោា នរច្ប េម្ព័នធសាធារណៈត្រូវបានអនម័ុ្រ និងអនុវរតការទូទរ់ច្បំាណាយ

តាម្ដផនការច្បំាណាយ។  ផាុយសៅវិញ ការងារដែលត្រូវពត្ងឹង និងពសនលឿន សែើម្អីេសត្ម្ច្បឱ្យបានទនស់ពលសវលាតាម្ដផនការ

ដែលបានសត្ោងទុក្ រ ឺ(១) ការសរៀរច្បំាសេច្បក្តីត្រងអនតុ្ក្រឹយេត ីពដីរររទ និងនរីិវិធនីនការរតឹង និងការសោោះត្សាយរណត ឹង

រវា៉ា  នងិ វិវាទលទធក្ម្ម, ការសរៀរច្បំាសធវើរច្បចុរអននភាពសេៀវសៅលទធក្ម្មេត ីពកីារអនុវរត វិធាន និងរទរអញ្ញរតេិត ីពីលទធក្ម្មសាធារ

ណៈ (IRRPP) សោយសធវើេុែែុម្នយីក្ម្មជាមួ្យេតងោ់រនរី ិវិធីរួម្, រសងកើរត្រព័នធត្ររ់ត្រងលទធក្ម្មសាធារណៈតាម្ត្រព័នធ

ព័រ៌មានវិទា (២) ការដក្លម្ែនរីិវិធនីនការសរៀរច្បំា នងិផតលក់ារធា ច្បំាណាយថមី និងសលឿន។ អងគភាពរក្ព់ន័ធត្រូវរសងកើនការ

យក្ចិ្បរតទុក្ោក្ ់តាម្ោន និងជំារុញការអនុវរតឱ្យបានតាម្សោលសៅក្ំាណរ់។  

ទនាឹម្សនោះ រញ្ា ត្រឈម្ក្ត៏្រវូបានេសងករស ើញសៅក្នុងសោលរំាណងសនោះផងដែរ តាម្រយៈក្តាត មួ្យច្បំាននួែូច្បជា

(១) ការសរៀរច្បំាេក្ម្មភាព និងការក្ំាណរ់េូច្ប ក្រមិ្នទនម់ានភាពេុត្ក្ឹរ នងិេងគរិភាពសពញសលញ ឱ្យសឆលើយររសៅនងឹ

ច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព នងិសោលរំាណងដែលបានក្ំាណរ់  (២) ក្ងវោះការោំាត្ទពតី្រួរពនិរិយនផាក្នុងររេ់អរគ យក្ោា នក្នុង

ការជំារញុការងារឱ្យទនដ់ផនការ នងិត្េរសៅតាម្េូច្ប ក្រដែលបានក្ំាណរ់ (៣) ក្ងវោះត្រពន័ធត្រួរពនិិរយេមិ្ទធក្ម្មការ

ងារនផាក្នងុររេ់អរគ យក្ោា ន។      

ជាវិធានការរ ា រ់ េក្ម្មភាពម្យួច្បំាននួត្រូវបានសលើក្ស ើងសោយបានសេន ើេុំាឱ្យអរគ យក្ោា នរក្់ពន័ធរួរពិនរិយ 

នងិដក្េត្ម្លួដផនការេក្ម្មភាព និងេូច្ប ក្រតាម្ត្រមីាេឱ្យមានេុត្ក្ឹរភាព នងិេងគរភិាពសៅតាម្ CAP 2 New  

នងិរួរសរៀរច្បំាក្ិច្បចត្រជុំាត្រចំាដែឱ្យបានសទៀងទរ ់សែើម្អីត្រួរពនិរិយេមិ្ទធក្ម្មការងារ។  

ជារួម្ ការដក្លម្ែការអនុវរតថវិកានងិពត្ងងឹការអនុវរតដផនការច្បំាណាយ មិ្នទនេ់សត្ម្ច្បតាម្សោលសៅក្ំាណរស់ពញ- 

សលញសៅស ើយសទ សោយសហរថុា អរគ យក្ោា នរក្ព់ន័ធរួរពនិិរយ នងិដក្េត្ម្លួដផនការេក្ម្មភាព និងេូច្ប ក្រតាម្

ត្រមីាេឱ្យមានេុត្ក្ឹរយភាព នងិេងគរិភាពសៅតាម្េក្ម្មភាពរួម្ែំាណាក្់កាលទី២ ថមី (២)សរៀរច្បំាក្ិច្បចត្រជុំាត្រចំាដែឱ្យបាន

សទៀងទរ ់សែើម្អីត្រួរពនិរិយេមិ្ទធក្ម្មការងារ។ 

ែូច្បសនោះ សោលរំាណងទំាង៤ ែូច្បបានសរៀររារ់ខាងសលើសនោះ ជាការពនយលរ់ដនាម្អំាពកីារេសត្ម្ច្បបាននូវេូច្ប ក្រ

េំាខាន់ៗ មួ្យច្បំាននួក្៏ែូច្បជាការទម្ទរឱ្យមានការពត្ងឹងនូវក្ិច្បចការមួ្យច្បំាននួសទៀរដែលពុំាទន់េសត្ម្ច្បបាន។  ជា វិធាន

ការរនត និងក្នងុសោលសៅរក្ាេា ិរភាពននភាពសជឿទុក្ចិ្បរតបានននថវិកា ទិេសៅជាក្់លាក្មួ់្យច្បំាននួរួរត្រូវបានក្ំាណរស់ៅ

ក្នុង CAP 3  សរលរឺ ការអនវុរតច្បំាណូលនងិច្បំាណាយត្រចំាត្រីមាេមានភាពរលនូ និងអាច្បបា៉ានស់ាម នបាន (ក្ត្ម្ិរលសម្ែៀង

ននការអនុវរតមិ្នឱ្យសលើេ៥% សធៀរនឹងការអនុវរតច្បំាណូល-ច្បំាណាយ) និងការត្ររ់ត្រងរំាណលុ (ត្រូវេង នងិត្រូវទរ) 

ក្នុងឆ្ន ំាត្រក្រសោយត្រេិទធភាព។  ថវីរអិរដរពុំាមានរំាណលុក្ក្េាោះ (ត្ក្រែណឌ ៩០  នថៃ) រ៉ាុដនតការឈានសៅរក្េា ិរភាព នងិ

ការេសត្ម្ច្បបាននូវត្រពន័ធែ៏រឹងមា ំាននភាពសជឿទុក្ចិ្បរតបានននថវិកា លុោះត្តាមានយនតការក្ត្រត់្តា  នងិត្រពន័ធរបាយការណ៍
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ច្បាេ់លាេ់ នងិទន់សពលសវលាសលើរំាណលុក្ក្េាោះ (ទំាងរំាណលុដែលត្រូវទ និងរំាណលុដែលត្រូវេង) ជាពិសេេសៅ

សទៀរមានដរការឈានសៅរសងកើនេតងោ់ររហរូែល់សៅ ៦០ នថៃ នងិ/ឬ៣០ នថៃ សទើរអាច្បធា បាន។ 

 សោលសៅការងារែូច្បបានសរៀររារ់ខាងសលើ នងឹត្រូវេសត្ម្ច្បឱ្យបានសៅឆ្ន ំា ២០១៤ នងិ ២០១៥ សែើម្អីជាការពត្ងងឹ

ជំាហរជាក្់លាក្ក់្នុងការឈានសៅែំាណាក្់កាលទី៣ បានសៅឆ្ន ំា ២០១៦ ក្នងុសពលដែលរណសនយយភាពហិរញ្ញវរា ុ ជាសារ

វនតនងឹត្រូវេសត្ម្ច្បបានសៅក្នុងសពលរញ្ចរ់ CAP 2 New សនោះ។ជា វិធានការរនត និងក្នុងសោលសៅរក្ាេា ិរភាពននភាពសជឿ

ទុក្ចិ្បរតបានននថវិកា ទិេសៅជាក្ល់ាក្មួ់្យច្បំាននួក្ំាពុងត្រូវបានក្ំាណរ់សៅក្នុងដផនការេក្ម្មភាពរួម្ ែំាណាក្ក់ាលទី៣ 

សរលរ ឺការអនុវរតច្បំាណូលនងិច្បំាណាយត្រចំាត្រមីាេមានភាពរលនូ និងអាច្បបា៉ានស់ាម នបាន (ក្ត្ម្ិរលសម្ែៀងននការអនុវរត

មិ្នឱ្យសលើេ៥% សធៀរនឹងការអនុវរតច្បំាណូល-ច្បំាណាយ) នងិការត្ររ់ត្រងរំាណលុ (ត្រូវេង នងិត្រូវទរ) ក្នុងឆ្ន ំា

ត្រក្រសោយត្រេិទធភាព។    

 

២:រណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ 

 ែូច្បដែលបានរូេរញ្ា ក្់ពខីាងសែើម្រួច្បម្ក្សហើយ ការរសងកើនរណសនយយភាពហិរញ្ញវរាុជាសារវនតត្រូវដរេសត្ម្ច្បឱ្យ

បានសទើរអាច្បឈានសៅែំាណាក្់កាលទី៣ ទនាឹម្នងឹការរងតពត្ងងឹភាពសជឿទុក្ចិ្បរតបានននថវិកាសឆ្ព ោះសៅរក្ត្រពន័ធែ៏ រងឹមា ំា 

នងិត្រក្រសោយេា ិរភាព។ សរើការេសត្ម្ច្បជាសារវនតសនោះ ត្រវូចូ្បលរួម្ោំាត្ទសោយេក្ម្មភាពដររណាស ោះ សយើងនងឹត្រូវពិ

នរិយលទធផលដែលរំសលច្បស ើងសៅក្នងុដផនក្សនោះតាម្សោលរំាណង នងិច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពដែលបានោក្់សច្បញ។ 

 រណសនយយភាពហិរញ្ញវរា ុ  រឺជាសោលសៅច្បម្អងននែំាណាក្ក់ាលទី២ សនោះ ដែលសតត រេំាខាន់សៅសលើ (១) ការដក្

លម្ែសលើការអនុវរតថវិកា  (២) ការដក្លម្ែសលើត្រពន័ធរណសនយយ ការក្រ់ត្តា ការសធវើរបាយការណ៍ (៣) ការរសងកើនភាព

ត្ររ់ត្ជងុសត្ជាយ រណសនយយភាព និងរមាល ភាព។ ថវីរអរិដរេក្ម្មភាពការងារជាសត្ច្បើនត្រូវបានអនុវរតក្នុងរយៈកាលក្នលង

សៅ ដែលសតត រសលើការសរៀរច្បំាក្ិច្បចែំាសណើរការត្ររិររតិការថម ីការសរៀរច្បំាមារកិាថវិកាថមី រលងរ់ណសនយយថមី ការោក្ឱ់្យអនុវរត

ដផនការយុទធសាស្តេតថវិកា នងិការសរៀរច្បំាោក្ឱ់្យអនុវរតអងគភាពថវិកាជាសែើម្ ក្៏រ៉ាុដនតលទធផលននរណសនយយភាពហិរញ្ញវរាុ 

មិ្នទន់ទទួលបានជាត្រពន័ធសៅស ើយសទ សោយសារដរច្បំាដណក្នីមួ្យៗននត្រពន័ធពុំាទនប់ានផគុំាចូ្បលោន ត្ររ់ត្ជងស់ត្ជាយ នងិ

សពញសលញសៅស ើយ។ សរើដផែក្សៅសលើលទធផលដែលេសត្ម្ច្បបានតាំាងពឆី្ន ំា២០១៣ម្ក្ ស ើញថា មានេក្ម្មភាពជាសត្ច្បើន

បានរសត្ម្ើឱ្យដផនក្សនោះ និងេសត្ម្ច្បបានត្រមាន៧០% ននសោលសៅច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពដែលត្រូវអនុវរត។ ជារួម្ សរើដផែក្សលើ

ច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពដែលេសត្ម្ច្បបាន ស ើញថា សទោះរីជាដផនក្សនោះពុំាទនអ់ាច្បក្ំាណរេូ់ច្ប ក្រ នងិសោលសៅច្បាេ់លាេ់

ដែលអាច្បវាេ់ដវងលទធផលបានជាររិមាណ នងិរុណភាពក្ព៏ិរដម្នក្ត ី រ៉ាុដនតជារត្ម្ូវការចំាបាច់្បេត្មារ់ការោក្ឱ់្យអនវុរត

ត្រពន័ធព័រម៌ានវិទាតាម្សោលសៅអាច្បធា បាន។ សទោះជាយ៉ា ងណា រសត្មាងត្រពន័ធពរ័៌មានវិទាសនោះត្រូវដរចរ់សផតើម្

ពិចរណាអំាពីអវដីែលត្រូវសធវើសត្កាយពីបានោក្ឱ់្យអនុវរតជំាហានទី១ សៅចុ្បងឆ្ន ំា២០១៥ រួច្បម្ក្ រួម្ទំាងដផនការេត្មារ់

ពត្ងកី្ត្រពន័ធព័រម៌ានវិទាសនោះសៅជំាហានទី២ រ ា រ់សទៀរ សហើយដែលត្រូវការសត្រៀម្លក្ខណៈត្ររ់ត្ោនស់ៅក្នុងជំាហានជា

រនតរ ា រ់សទៀរ។ ទនាឹម្ោន សនោះដែរ រញ្ា ត្រឈម្មួ្យច្បំាននួត្រូវបានពនិិរយស ើញសៅក្នុងការអនុវរតក្នលង 



 

16 

 

សៅសនោះរក្ព់ន័ធនងឹភាពម្និច្បាេ់លាេ់ននការោំាត្ទហិរញ្ញរអទនននការដក្ទត្ម្ង់ដែលោំាត្ទែលរ់សត្មាងព័រម៌ាន វិទា 

នងិសេច្បក្តីត្រូវការរណតុ ោះរណាត លរដនាម្ នងិរ ា ន់ជាពិសេេរក្់ពន័ធ នងឹការោក្ឱ់្យអនុវរតត្រពន័ធពរ័ម៌ានវិទា ក្ែូ៏ច្បជា

ការសត្រើត្បាេ់ត្រពន័ធសនោះ េត្មារ់ការច្បុោះរញ្ាសីារសពើេ័ណឌ ត្ទពយេម្អរតិរែា។  

សោយដ ក្េត្មារ់ឆ្ន ំា២០១៤  េត្មារ់ឆ្ន ំា២០១៤ សនោះ រណសនយយភាពហិរញ្ញវរាតុ្រូវបានរនតអនុវរតសោយមាន

សោលរំាណងច្បំាននួ៦ នងិច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពច្បំាននួ២៦ សោយសតត រសៅសលើ (១) ការោក្ឱ់្យអនុវរតមារកិាថវិកាថមនីិងរលង់

រណសនយយថមី (២) ការោក្ឱ់្យអនុវរតត្រពន័ធអនុវរតថវិកាថមនីងិែំាសណើរការត្ររិររតកិារថម ី (៣) ការោក្ឱ់្យអនុវរតត្រពន័ធ

រណសនយយថមី ត្រពន័ធក្រ់ត្តាថម ី ត្រពន័ធរបាយការណ៍ថមី នងិត្រព័នធរមាល ភាព (៤) ការោក្ឱ់្យអនុវរតឧរក្រណ៍ នងិយនតការ

សែើម្អរីសងកើនការទទួលែុេត្រូវនងិរណសនយយភាព (៥) ពត្ងឹង នងិរសងកើនភាពត្ររ់ត្ជុងសត្ជាយនិងេមាហរណក្ម្មថវិកា 

(៦) ពត្ងឹងការងារេវនក្ម្មនផាក្នុងនងិអធកិារក្ិច្បច។   

 សាា នភាពននរណសនយយភាពហិរញ្ញវរាសុៅចុ្បងឆ្ន ំា២០១៤ ជារួម្ េសត្ម្ច្បបាន៧៥% ជាការេននោិា នក្ិច្បចការេំាខា

ន់ៗ នងិចំាបាច់្បមួ្យច្បំាននួ ជាពិសេេ េមាេធារុចំាបាច់្បអាច្បយក្ម្ក្សត្រើត្បាេ់បានេត្មារ់ធា ែល់ការអនុវរតត្រពន័ធ

ព័រម៌ានវិទាេត្មារ់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរាុបានទន់សពលសវលាតាម្ក្នុងការោក្់ឱ្យអនុវរតសៅក្នុងអំា ុងដែក្ក្កោ ឆ្ន ំា

២០១៥ ខាងមុ្ែសនោះ។ ការជាត្ពួយបារម្ភ ការោក្ឱ់្យអនវុរតឧរក្រណ៍ និងយនតការនិងការរសងកើនការទទួលែុេត្រូវ នងិ

រណសនយយភាព ជាពិសេេ ច្បំាសរោះត្ក្េួង សាា រ័ន ១០ ដែលអនុវរតថវិកាក្ម្មវិធីសពញសលញ ពុំាទនត់្រូវបានសរៀរច្បំាជា

េក្ម្មភាពឱ្យបានជាក្ល់ាក្ស់ៅស ើយសទ។    

 សែើម្អីែឹងពសីាា នភាពននរណសនយយភាពហិរញ្ញវរាថុា េសត្ម្ច្បបានក្នុងក្ត្ម្ិរដររណាស ោះ របាយការណ៍សនោះនឹង

រងាា ញជូនអំាពីវឌ្ឍនភាព រញ្ា ត្រឈម្ និងេំាណូម្ពរសៅតាម្សោលរំាណងនីមួ្យៗជារនតរ ា រ់។   

២.១. ការោក្ឱ់្យអនវុរតមារកិាថវកិាថម ីនងិរលងរ់ណសនយយថម ី 

ការោក្ឱ់្យអនុវរតមារិកាថវិកាថមីនងិរលង់រណសនយយថម ី រឺជាច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពដែលបានអនុវរតព ី CAP 2 សៅឆ្ន ំា

២០១៣ នងិរនតអនុវរតសៅឆ្ន ំា២០១៤ សោយបានេត្ម្លួច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពព៦ី ម្ក្ត្រឹម្៤ សោយសតត សៅសលើរលង់

រណសនយយថមីត្រូវោក្ឱ់្យអនុវរតត្រឹម្ឆ្ន ំា២០១៥, ោក្ឱ់្យអនុវរតសពញសលញច្បំាណារ់ថាន ក្ថ់វិកាថមី យ៉ា ងរិច្ប ៤ ច្បំាណារ់ថាន ក្់ រឺ 

ច្បំាណារ់ថាន ក្់េូមិ្សាស្តេត   អងគភាពត្ររិររតិនិងរែាបាល  ក្ម្មវិធ ីនងិសេែាក្ិច្បច និងេិក្ាសត្រៀម្ោក្់ឱ្យអនុវរតច្បំាណារថ់ាន ក្ ់៣ 

រដនាម្សទៀររឺ មុ្ែងារ មូ្លនធិិ នងិរសត្មាង។  សោយដ ក្ សទោះរីជាេក្ម្មភាពជាសត្ច្បើនពុំាទនអ់នុវរតបានតាម្ដផនការ

សៅស ើយសទ រ៉ាុដនតអវដីែលរួរក្រ់េមាគ ល់ស ោះ េក្ម្មភាពេត្មារ់រសងកើនជសត្ម្ើេេត្មារ់អនុវរតច្បំាណារថ់ាន ក្ត់ាម្ក្ម្មវិធ ី

នងិតាម្មុ្ែងារ នងិលទធផលអាទិភាពសផសងសទៀរត្រូវបានអនុវរតច្បរ់ជាសាា ពរ។ ផាុយសៅវិញេក្ម្មភាពេត្មារ់រសងកើរ

ដផនការជាជំាហានៗ េត្មារ់ឈានសៅអនុវរតរណនីរងគរ អនុវរតសៅសៅមានការយឺរយ៉ា វសៅស ើយ។    ជាវិធានការរនត

ការសរៀរច្បំាត្រងមារកិាថវិកាលម្ែរិសែើម្អីោក្ឱ់្យអនុវរតដផនក្ែលោះននច្បំាណារថ់ាន ក្ក់្ម្មវិធី នងិច្បំាណារថ់ាន ក្មូ់្លនិធ ិ ច្បំាណារ់

ថាន ក្មុ់្ែងារ នងិការសរៀរច្បំាតារាងេត្មារ់សធវើថវិកាតាម្មារកិាែូច្បជាការសរៀរច្បំាសារាច្បរ ត្រកាេោក្ឱ់្យអនុវរតថវិកាថមីជា

ក្ិច្បចការដែលត្រូវពត្ងងឹ។  
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 សរើពិនរិយសម្ើលច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពសៅក្នុងឆ្ន ំា២០១៤  វិញ ស ើញថាក្ិច្បចការេំាខាន់ៗ ច្បំាននួ ៤ នងឹត្រូវរនតអនុវរតស ោះ

រឺ (១) ត្រួរពនិរិយស ើង វិញនងិរនតដក្លម្ែរលង់រណសនយយថម ី (២) ត្រួរពនិរិយស ើង វិញនងិរនដដក្លម្ែច្បំាណារថ់ាន ក្ថ់វិកាថមី

សែើម្អោីក្់អនុវរដឱ្យសពញសលញយ៉ា ងរិច្ប ៤ រឺច្បំាណារ់ថាន ក្េ់ូមិ្សាស្តេត   អងគភាពត្ររិររតិនងិរែាបាល  ក្ម្មវិធី  និងសេែាក្ិច្បច 

និង (៣) េិក្ានិងផតលជ់សត្ម្ើេច្បំាណារថ់ាន ក្់មុ្ែងារ មូ្លនធិិ នងិរសត្មាង (៤) េិក្ានងិផតលជ់សត្ម្ើេេត្មារ់ការឈាន

សៅត្រព័នធរណសនយយរងគរជាជំាហានៗ។  ជារួម្  សរើដផែក្សលើេក្ម្មភាពដែលបានអនុវរតសោលរំាណងសនោះេសត្ម្ច្បបាន

៦៧% ក្នងុស ោះ ច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព២១.២ េសត្ម្ច្បបាន ៩៣%,  ២១.១ េសត្ម្ច្បបាន ៧៧%, ២១.៤ េសត្ម្ច្បបាន ៧០%

២១.៣ េសត្ម្បាន៦០%។   

ដផែក្តាម្លទធផលខាងសលើ ការងារេំាខាន់ៗ  ដែលេសត្ម្ច្បបានជាវិជាមានតាម្សោលសៅ រ ឺ  (១)រលង់រណនីថមតី្រូវ

បានោក្ឲ់្យអនុម័្រ និងអនុវរត និង (២) ជសត្ម្ើេច្បំាណារថ់ាន ក្់មុ្ែងារ ត្រេពធនធាន នងិរសត្មាងត្រូវបានេិក្ា   សែើម្អី

សត្រៀម្ោក្់ឱ្យអនុវរត។ ផាុយសៅវិញ ការងារដែលហាក្់សៅមានភាពយឺរយ៉ា វ នងិដែលត្រូវរនតពត្ងឹង រកឺារអនុម័្រច្បំាណារ់

ថាន ក្េ់ូមិ្សាស្តេត  អងគភាពត្រររិរតិនងិរែាបាល ក្ម្មវិធី នងិសេែាក្ិច្បច។ សេច្បក្តីត្រងចុ្បងសត្កាយននការដក្េត្ម្លួសោល

ការណ៍ដណ ំាេត ីពីត្ក្រែ័ណមារកិាថវិកាថមីត្រូវបានោក្់ជនូថាន ក្់ែឹក្ ំាពនិរិយេសត្ម្ច្ប នងិ របាយការណ៍តាម្េតង-់ោរ 

IPSAS Cash Basis ត្រូវបានសរៀរច្បំាអនុវរតសាក្លអង។ ទត្ម្ង់របាយការណ៏តាម្េតង់ោរ IPSAS Cash Basis បាន

សរៀរច្បំារួច្បរាល់សហើយ រ៉ាុដនតមិ្នអាច្បែក្ត្េងទិ់នននយ័េត្មារ់រំាសពញឱ្យបានសពញសលញសៅស ើយ។  

សយងតាម្លទធផលខាងសលើសនោះ ការោក្ឱ់្យអនុវរតមារកិាថវិកាថមីនងិរលងរ់ណសនយយថមីេត្មារ់ជំាហានទី១ នន

ត្រពន័ធ FMIS ទំានងជាអាច្បត្រត្ពឹរតសៅបានទនស់ពលតាម្ការសត្ោងទុក្ សោយេមាេធារចុំាបាច់្បមួ្យច្បំាននួ េត្មារ់អនុ

វរតត្រពន័ធ FMIS អាច្បសត្រើត្បាេ់បាន។ ជាមួ្យោន សនោះដែរ ភាពចំាបាច់្បក្នុងការពសនលឿនការឱ្យអនុវរដច្បំាណារថ់ាន ក្ថ់វិកាសពញ

សលញយ៉ា ងរិច្ប៤ រឺច្បំាណារថ់ាន ក្់េូមិ្សាស្តេត   អងគភាពត្ររិររតនិិងរែាបាល  ក្ម្មវិធ ី នងិសេែាក្ិច្បច, េិក្ា និងោក្ឱ់្យអនុ

វរតរដនាម្ច្បំាណារថ់ាន ក្មុ់្ែងារ មូ្លនធិ ិនិងរសត្មាង នងិរញ្ារ់ការសរៀរច្បំាបាយការណ៍តាម្េតងោ់រ IPSAS Cash Basis 

ឱ្យបានសពញសលញ។  

២.២.ការោក្ឱ់្យអនវុរតត្រពន័ធអនវុរតថវកិាថមនីងិែំាសណើរការត្រររិរតកិារថម ី

ការោក្ឱ់្យអនុវរតត្រព័នធអនុវរតថវិកាថមី នងិែំាសណើរការត្រររិរតិការថម ី រឺជាច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពដែលបានអនុវរតព ី

CAP 2 សៅឆ្ន ំា២០១៣ នងិរនតអនុវរតសៅឆ្ន ំា២០១៤ សោយបានដក្លម្ែច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពម្ួយច្បំាននួ។ សោយដ ក្ 

េត្មារ់ឆ្ន ំា២០១៣ វឌ្ឍនភាព មួ្យច្បំាននួត្រូវបានេសងករស ើញ រឺការដក្លម្ែែំាសណើរការននក្ិច្បចត្ររិររតិការររេ់ត្ក្េួង 

សេែាក្ិច្បចនងិហិរញ្ញវរា ុត្ក្េួង សាា រ័ន ច្បំាណាយសែើម្អឱី្យត្េរសៅនងឹការរសងកើររលង់រណសនយយ និងវិធានរណសនយយ ត្ពម្

ទំាងការត្រមូ្លផតុំារណសនយយធ ោរជាត្រចំា, ការក្សាងេម្រាភាពត្ររ់ត្រងរសត្មាង FMIS។ ផាុយសៅវិញ ការសរៀរច្បំា

ដផនការរណតុ ោះរណាត ល ត្ពម្ទំាងឯក្សាររណតុ ោះរណាត លម្ស្តនតដីែលរក្់ពន័ធនងឹ FMIS បានអនុវរតសៅយឺរជាងដផនការ។ 

ជាវិធានការរនត នងិក្ំាណរ់ស ើងវិញពីរ ួទីររេ់ម្ស្តនតតី្រួរពនិិរយហិរញ្ញវរា ុនងិការសរៀរច្បំារសងកើរសេៀវសៅសោលេត ី

ពកីារដណ ំានរីិវិធីច្បំាណាយ នងិដរររទត្រួរពនិរិយហិរញ្ញវរាថុវិកាតាម្ក្ម្មវិធរីរេ់អងគភាពថវិកា។  



 

18 

 

សរើពិនរិយសម្ើលច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពទំាង៧ សៅក្នុងឆ្ន ំា២០១៤  ស ើញថាក្ិច្បចការេំាខាន់ៗ ច្បំាននួត្រូវបានក្ំាណរេ់ត្មារ់

ត្រពន័ធ និងែំាសណើរការអនុវរតថវិកាថមតី្រក្រសោយេ័ក្តិេិទធភាព នងិត្រេិទធភាព។ ជារួម្ សរើដផែក្សលើេក្ម្មភាពដែលបាន

អនុវរត សោលរំាណងសនោះេសត្ម្ច្បបាន៧៨% ក្នុងស ោះ ច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព២២.១ េសត្ម្ច្បបាន៩៣%, ២២.២ េសត្ម្ច្ប

បាន៨៦%, ២២.៣. េសត្ម្ច្បបាន៨៣%, ២២.៤. េសត្ម្ច្បបាន ៨៥%, ២២.៥. េសត្ម្ច្បបាន ៨៧%, ២២.៦ 

េសត្ម្ច្បបាន ៥០%, នងិ ២២.៧. េសត្ម្ច្បបាន ៦៣%។  

ដផែក្តាម្លទធផលខាងសលើ ការងារេំាខាន់ៗ ដែលមានការវិវឌ្ឍត្រសេើរជាងឆ្ន ំាក្នលងសៅរួម្មាន (១) នីរិវិធនីនការ

អនុវរតថវិកាត្រូវបានការ់រនាយជាអរិរអរមា (២) ឯក្សារររយិុរតេំាខាន់ៗត្រូវបានសធវើរច្បចុរអននភាព េត្មារ់ពត្ងងឹការ

អនុវរតថវិកាទំាងថាន ក្ជ់ារិ នងិថាន ក្់សត្កាម្ជារិឱ្យត្េរតាម្ការវិវឌ្ឍននរលងរ់ណសនយយ (៣) េម្រាភាពម្ស្តនតកី្នុងការសត្រើ

ត្បាេ់ត្រពន័ធ  FMIS ត្រូវបានរសងកើន នងិ (៤) ដផនការត្ររ់ត្រងរសត្មាង  FMIS រួម្ត្រូវបានសរៀរច្បំាត្ររ់ត្ជុងសត្ជាយ។  

ផាុយសៅវិញ ក្ិច្បចការមួ្យច្បំាននួរក្ព់ន័ធនឹងការអនុម័្រដផនការរណដុ ោះរណាដ លរួម្េត្មារ់រសត្មាង FMIS ែំាណាក្ក់ាលទី១ 

នងិឯក្សារនីរិវិធអីនុវរតការងារអ ររ នងិសត្ោងរលងន់រីិវិធីអនុវរតការងារក្នុងត្រពន័ធ FMIS សៅមានភាពយឺរយ៉ា វសៅ

ស ើយ។ ជាវិធានការរនត សែើម្អីអាច្បសរៀរច្បំានិងោក្ឱ់្យអនុវរត (Go Live) សនោះបានតាម្សពលសវលាក្ំាណរប់ាន អរគ យក្

ោា ន/អងគភាពរនលោឹះ ដែលមានភារៈក្ិច្បចទទួលរនាុក្សរៀរច្បំារសត្មាង FMIS ត្រូវរនតពត្ងឹងក្ចិ្បចេហត្ររិររតកិារ នងិសោរព

ត្ររិររិតសោលការណ៏នងិមុ្ែងារននការទទួលែុេត្រូវ ជាពិសេេ ត្រូវហា៊ា នទទួលសាគ ល់េត្មារ់ការដក្លម្ែ និងសជារជ័

យ។ 

២.៣. ការោក្ឱ់្យអនវុរតត្រពន័ធរណសនយយថម ីត្រពន័ធក្រត់្តាថម ីត្រពន័ធរបាយការណ៍ថម ីនងិត្រពន័ធរមាល ភាព 

ការោក្ឱ់្យអនុវរតត្រព័នធរណសនយយថមី ត្រពន័ធក្រត់្តាថមី ត្រពន័ធរបាយការណ៍ថមី និងត្រពន័ធរមាល ភាព រឺជាច្បសងាក ម្

េក្ម្មភាពដែលបានអនុវរតពី CAP 2 សៅឆ្ន ំា២០១៣ នងិត្រូវអនុវរតសៅឆ្ន ំា២០១៤ រនតសទៀរ។សោយដ ក្ េត្មារ់ឆ្ន ំា

២០១៣ មានេក្ម្មភាពជាសត្ច្បើនេសត្ម្ច្បបានជាវិជាមាន េត្មារ់ោំាត្ទែលស់ោលរំាណងសនោះ រយួ៉ា ងេក្ម្មភាពេត្មារ់

រនតពត្ងកី្ វិសាលភាព ការសត្រើត្បាេ់ត្រពន័ធធ ោរេត្មារ់ត្ររិររតិការច្បំាណូល-ច្បំាណាយថវិកា និងការតាម្ោនអាណរតិ

មិ្នទន់ទូទរ ់ និងអាយកុាលររេ់វា  ត្ពម្ទំាងទឹក្ត្បាក្ត់្រូវេងត្រូវបានពត្ងងឹយ៉ា ងមានត្រេិទធភាព។ ផាុយសៅ វិញ 

េក្ម្មភាព េត្មារ់រសត្ម្ើសោលសៅក្នងុការត្រមូ្លផតុំារណនធី ោររោា េបិាល នងិពត្ងងឹរណនសីទលររ ោរ  (TSA) 

សៅមិ្នទន់េសត្ម្ច្បបានច្បរ់េពវត្ររ់។ ជាមួ្យោន សនោះ រញ្ា ត្រឈម្មួ្យច្បំាននួត្រូវបានេសងករស ើញថា សត្ៅពកី្ងវោះេមាភ

រៈ នងិថវិកា ការងារមួ្យច្បំាននួសៅមិ្នទនអ់នុវរតតាម្ដផនការែូច្បជា ការេិក្ា និងពនិិរយស ើងវិញនូវការលទធភាពត្រមូ្ល

ផតុំារណនីរសត្មាងររេ់នែរអូេិវឌ្ឍនស៍ៅក្នងុរច្ប េម្ពន័ធរណននីសៅ សោយសារការត្រមូ្លផតុំារនណីរសត្មាងររេ់នែរូ

អេិវឌ្ឍនស៍ៅក្នុងរច្ប េម្ពន័ធរណនីសទល រឺជារញ្ា ត្រឈម្ដែលមានលក្ខណៈេមុរសាម ញ សោយមិ្នមានមូ្លោា ន នងិ

ត្រេពច្បាេ់លាេ់ក្នុងការពនិរិយតាម្ោន សផសងវិញសទៀរ ដផនការជាជំាហានៗ េត្មារ់អនុវរតរណនរីងគរត្រូវការសត្រើរយៈ

សពលយូរសលើេពី៥ ឆ្ន ំា។ ជាវិធានការរនត ការងារចំាបាច់្បមួ្យច្បំាននួត្រូវបានក្ំាណរែូ់ច្បជា ការត្រមូ្លផតុំា នងិពត្ងឹងរដនាម្

ការសធវើដផនការសាច់្បត្បាក្,់ ក្សាងត្រពន័ធត្ររ់ត្រងសាច់្បត្បាក្ស់ោយមានសោលការណ៍ នងិនីរិវិធេីត្មារ់អងគភាពរក្ព់ន័ធ 
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សែើម្អរីសងកើរការពាក្រណ៍លំាហូរសាច់្បត្បាក្ ់នងិការពាក្រណ៍េម្រុលយត្បាក្ចុ់្បងនថៃ សៅរណនសីទលររ ោរឱ្យមានភាព

ត្រឹម្ត្រូវ និងទន់សពលសវលា។  

សរើពិនរិយសម្ើលច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពក្នុងឆ្ន ំា២០១៤ ការងារេំាខាន់ៗ ត្រូវបានក្ំាណរ ់និងោក្ឱ់្យអនុវរត (១) ការពនិរិយ

ស ើង វិញនូវេដងោ់ររណសនយយ រែាបាលសាធារណៈ ដែលមានលក្ខណៈជាអនតរជារិ (IPSAS, GAPP) និងវាយរនម្លភាព

ត្បាក្ែនិយម្ និងភាពេម្ត្េរននលំាោរ់លំាសោយក្នុងការោក្ឱ់្យអនុវរតេដង់ោររណសនយយសនោះ សោយផារភាា រ់សៅនឹងការ

ពត្ងីក្ការសត្រើត្បាេ់ FMIS (២) ោក្ឱ់្យអនុវរតនូវរបាយការណ៍អនុវរតថវិកាថត្រចំាត្រមីាេដែលរញ្ា ក្អ់ំាពកីារងារដែលបាន

រំាសពញសធៀរនឹងសោលសៅលទធផលទទួលបាន ការយឺរយ៉ា វ និងវិធានការសោោះត្សាយ (៣) ដក្លម្ែទត្ម្ង់របាយ-ការណ៍

អនុវរតថវិកាដែលត្រូវសផញើសៅរណៈរែាម្ស្តនតី និងសាា រ័ននីរិរអញ្ញរតិ (៤) ដក្លម្ែទត្ម្ង់របាយការណ៍និងការតល េ់-រដូរព័រ៌

មានជាមួ្យសាធារណជន និង (៥) ោក្ឱ់្យអនុវរតយនតការ សែើម្អីរញ្ចរ់ការច្បុោះរញ្ាសីារសពើេណ័ឌ ត្ទពយេម្អរតិរែានងិសធវើ

រច្បចុរអននភាពជាត្រចំា។  ជារួម្ សរើដផែក្សលើេក្ម្មភាពដែលបានអនុវរត សោលរំាណងសនោះេសត្ម្ច្បបាន៧៤%ក្នុងស ោះ 

ច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព២៣.៥ េសត្ម្ច្បបាន១០០% និងច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព ២៣.១  េសត្ម្ច្បបាន៨៨%។ ច្បំាដណក្ឯច្បសងាក ម្

េក្ម្មភាព២ សទៀររឺ ២៣.៣ និង ២៣.៤ អរគ យក្ោា នរក្់ពន័ធមិ្នទនប់ានសរៀរច្បំាដផនការេក្ម្មភាពលម្ែិរេត្មារ់ោំា

ត្ទសទ រ៉ាុដនតច្បំាសរោះច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព ២៣.៣  យោា នបានរាយការណ៏ពីដផនការេម្មភាព និងលទធផលេសត្ម្ច្បបានតាម្

ច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពសនោះ សរើសទោះរីជាអរគ យោា នមិ្នបានសត្ោងេក្ម្មភាពទុក្ជាមុ្នក្៏សោយ។    

ដផែក្តាម្លទធផលខាងសលើ វឌ្ឍនភាពដែលេសត្ម្ច្បបាន រឺសេច្បក្តីត្រងសារាច្បរដណ ំាេត ពីីរញ្ាសីារសពើេ័ណឌ សោយ

ោក្រ់នម្លត្រូវបានពនិរិយ នងិេសត្ម្ច្បសោយត្ក្េួងសេែាក្ចិ្បចនងិហិរញ្ញវរា។ុ ផាុយសៅវិញ េតង់ោររណសនយយរច្បចុរអនន ត្រូវ

បានេិក្ាវាយរនម្ល នងិរនតដក្លំាអឲ្យត្េរតាម្េតងោ់ររណសនយយសាធារណៈអនតរជារិពុំាទនអ់នុវរតបានត្ររ់ ត្ជងុ

សត្ជាយសៅស ើយសទ។   

ជាវិធានរនត តាម្រយៈលទធផលសនោះ អរគ យក្ោា នរក្ព់ន័ធចំាបាច់្បត្រូវសរៀរច្បំាេក្ម្មភាពលម្ែិរក្នុងការោំាត្ទសោល

រំាណងេត្មារ់ោក្ឱ់្យអនុវរតត្រព័នធរណសនយយថមី ត្រពន័ធក្រ់ត្តាថមី ត្រពន័ធរបាយការណ៍ថមី និងត្រពន័ធរមាល ភាព ែូច្បបាន

ក្ំាណរក់្នុងដផនការេក្ម្មភាពរួម្ ែំាណាក្់កាលទី២ ថមី។   

២.៤. ការោក្ឱ់្យអនវុរតឧរក្រណ៍ នងិយនតការសែើម្អរីសងកើនការទទលួែេុត្រវូនងិរណសនយយភាព  

ការោក្ឱ់្យអនុវរតឧរក្រណ៍ នងិយនតការសែើម្អីរសងកើនការទទួលែុេត្រូវនងិរណសនយយភាព រឺជាច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព

ដែលបានអនុវរតព ីCAP 2 សៅឆ្ន ំា២០១៣ នងិត្រូវអនុវរតសៅឆ្ន ំា២០១៤ រនតសទៀរ។ សោយដ ក្ េត្មារ់ឆ្ន ំា២០១៣វឌ្ឍន

ភាពមួ្យច្បំាននួត្រូវបានេសងករស ើញែូច្បជាការសធវើការត្រួរពនិរិយជាត្រចំាច្បំាសរោះការអនុវរតរទោា នត្ររ់ត្រងធនធានររេ់

អងគភាពថវិកា សែើម្អីសធវើការម្លូោា នក្នងុការពត្ងីក្ ការផតលេិ់ទធិអំាណាច្ប និងភាពទនេ់លន។់ ផាុយសៅវិញ ការរសងកើរឱ្យមាន

 វិធានការពនិយ័ និងការោក្ទ់ណឌ ក្ម្មេម្ត្េរច្បំាសរោះការត្ររ់ត្រងធនធានមិ្នេម្ត្េរ ឬ ោម នត្រេិទធភាព រារ់ទំាងការ

ោក្រ់ញ្ចូល វិធានការ  សៅក្នុងច្បារ់នងិសធវើការដណ ំាផសពវផាយឱ្យបានទូលាយ អនុវរតបានសៅរិច្បរួច្ប នងិហាក្ស់ៅ

ឆ្ៃ យពីដផនការេក្ម្មភាពដែលបានសត្ោងទុក្។   
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េត្មារ់ឆ្ន ំា២០១៤ ច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពច្បំាននួ ៤ បានសតដ រសៅសលើ (១)ការរសងកើរឱ្យមានទណឌ ក្ម្មេម្ត្េរច្បំាសរោះ 

ក្ំាហុេឆគង ឬ ការត្ររ់ត្រងធនធានសាធារណៈមិ្នេម្ត្េរ និងោម នត្រេិទធភាព។ ទណឌ ក្ម្មសនោះត្រូវដច្បងសៅក្នងុច្បារ់នងិសធវើ

ការផសពវផាយនងិដណ ំាឱ្យបានទូលំាទូលាយ (២)  សរៀរច្បំាឱ្យមានតារាងរញ្ា ក្អ់ំាពេិីទធិ អំាណាច្ប នងិភាពទន់េលនដ់ែលនងឹ

ផដល់ជូនអងគភាពថវិកាដែលបានរំាសពញលក្ខណៈវិនិច្បឆ័យ ដែលមានការឯក្ភាពេត្មារ់ត្រព័នធត្ររ់ត្រងធនធានសា

ធារណៈែ៏ត្រឹម្ត្រូវ (៣) សធវើការត្រួរពនិរិយស ើងវិញជាត្រចំាសលើលទធផលននការត្ររ់ត្រងធនធានដែលេសត្ម្ច្បបានសោយអងគ

ភាពថវិកានីមួ្យៗ   សែើម្អីសធវើជាមូ្លោា នក្នុងការពត្ងកី្ការផដល់េិទធិអំាណាច្បនងិភាពទន់េលន ់នងិ (៤) ោក្ឱ់្យអនុវរតនូវរបាយ

ការណ៍អនុវរតថវិកាត្រចំាត្រមីាេ ដែលររា ក្អ់ំាពកីារងារដែលបានរំាសពញសធៀរនងឹសោលសៅលទធផល ទទួលបានការ

យឺរយ៉ា វនងិ វិធានការែំាសណាោះត្សាយ៖ ពីត្ក្េួង-សាា រ័ន ម្ក្ ក្េហវ និងសៅនផាក្នងុត្ក្េួងសាា រ័ន ពីអងគភាពថវិកា

រហរូែលថ់ាន ក្់ែឹក្ ំា។ ជារួម្ សរើដផែក្សលើេក្ម្មភាពដែលបានអនុវរតក្នុងឆ្ន ំាសនោះ សោលរំាណងសនោះេសត្ម្ច្បបានត្រមឹ្ 

២៣% ក្នុងស ោះច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព ២៤.១ េសត្ម្ច្បបាន ៩០%  រីឯ ច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព ៣ សទៀរ រឺ ២៤.២, ២៤.៣ និង 

២៤.៤ មិ្នមានេក្ម្មភាពអនវុរតសទ។   

ដផែក្តាម្លទធផលខាងសលើ សោលរំាណងសនោះដែលរួរត្រូវសរៀរច្បំាេក្ម្មភាពឱ្យបានសត្ច្បើន ដរជាក្់ដេតងេក្ម្មភាព

ដែលបានអនុវរត នងិលទធផលដែលទទួលបានសៅមានក្ត្ម្ិរទរខាល ំាង ដែលជាក្តបីារម្ភេត្មារ់ត្រេិទធភាពននការ

ត្ររ់ត្រងធនធានសាធារណៈ នងិ វិន័យម្ស្តនតសីាធារណៈពុំាត្រូវបានរសងកើនត្េរតាម្ន ិន ការននការដក្ទត្ម្ងត់្រពន័ធថវិកា 

ដែលក្ំាពងុអនុវរត សពលរច្បចរុអននសនោះ។ ជាការេននោិា ន េត្មារ់សោលរំាណងសនោះ សៅមានក្ិច្បចការជាសត្ច្បើនដែលត្រូវរនត

ពត្ងឹងរក្ព់ន័ធនឹងរទរញ្ា នផាក្នុងត្ររ់ យក្ោា ន អងគភាព សត្កាម្ឱ្វាទ, សោលការណ៍េត ីពេិីទធិអំាណាច្ប និងការទទួលែេុ

ត្រូវររេ់អងគភាពថវិកា ត្ពម្ទំាងការពត្ងឹងការត្រួរពនិរិយស ើងវិញជាត្រចំាសលើលទធផលននការត្ររ់ត្រងធនធាន ដែល

េសត្ម្ច្បបានសោយអងគភាពថវិកានីមួ្យៗ សៅតាម្ត្ររ់ត្ក្េួង សាា រ័ន។  

២.៥. ពត្ងងឹនងិរសងកើនភាពត្ររត់្ជងុសត្ជាយនងិេមាហរណក្ម្មថវកិា 

ការោក្ឱ់្យអនុវរតឧរក្រណ៍ នងិយនតការសែើម្អីរសងកើនការទទួលែុេត្រូវនងិរណសនយយភាព រឺជាច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព

ដែលបានអនុវរតព ីCAP 2 សៅឆ្ន ំា២០១៣ នងិត្រូវអនុវរតសៅឆ្ន ំា២០១៤ រនតសទៀរ។ សោយដ ក្ េត្មារ់ឆ្ន ំា២០១៣វឌ្ឍន

ភាពមួ្យច្បំាននួត្រូវបានេសងករស ើញែូច្បជា ការសរៀរច្បំាសោលនសយបាយេត្មារ់សធវើេមាហរណក្ម្មថវិកា, រនតដក្លម្ែការ

សធវើេមាហរណក្ម្មថវិកាច្បរនត នងិមូ្លធនតាម្រយៈការរនតអនុវរតត្ក្រែ័ណឌ ច្បំាណាយរយៈសពលម្ធយម្ (MTEF)  ដផនការ

យុទធសាស្តេតថវិកា (BSPs)  នងិថវិកាតាម្ក្ម្មវិធ ី (BP), ឆលុោះរញ្ច ំាងទិែាភាពការការរ់នាយភាពត្ក្ីត្ក្ និងដយនឌ្័រសៅក្នុង

សោលការណ៍ដណ ំាេត ពីដីផនការយុទធសាស្តេតថវិកា នងិថវិកាតាម្ក្ម្មវិធី។ ផាុយសៅវិញ ការរនតរញ្ចូលច្បំាណូល ច្បំាណាយ 

ដែលសៅសត្ៅររិរថ ថវិកាសៅក្នងុថវិកាត្រចំាឆ្ន ំារួម្ទំាងការរសងកើនជារសណត ើរៗនូវការរញ្ចូលមូ្លនធិនិែរអូេិវឌ្ឍនស៍ៅក្នងុ

ថវិកាត្រចំាឆ្ន ំា សទោះរីជាេសត្ម្ច្បបានការងារសត្ច្បើន រ៉ាុដនតសៅមិ្នទនេ់សត្ម្ច្បបានជាសាា ពរ តាម្ដផនការដែលបានសត្ោង

ទុក្សៅស ើយសទ។  

េត្មារ់ឆ្ន ំា២០១៤ សនោះ េក្ម្មភាពសនោះត្រូវបានរនតអនុវរតសែើម្អីពត្ងងឹ (១) សរៀរច្បំាសោលនសយបាយ េត្មារ់សធវើេមា

ហរណក្ម្មថវិកា, រនតដក្លម្ែការសធវើេមាហរណក្ម្មថវិកាច្បរនតនិងមូ្លធនតាម្រយៈការរនតអនុវរតត្ក្រែ័ណឌ ច្បំាណាយរយៈ
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សពលម្ធយម្  (MTEF) ដផនការយុទធសាស្តេតថវិកា (BSP) នងិថវិកាតាម្ក្ម្មវិធី (BP), ឆលុោះរញ្ច ំាងទិែាភាពការការរ់នាយ

ភាពត្ក្ីត្ក្ នងិដយនឌ្័រសៅក្នងុសោលការណ៍ដណ ំាេត ីពីដផនការយុទធសាស្តេតថវិកា នងិថវិកាតាម្ក្ម្មវិធ ី និង (២) រនត

រញ្ចូលច្បំាណូលច្បំាណាយដែលសៅសត្ៅររិរថថ វិកាសៅក្នុងថ វិកាត្រចំាឆ្ន ំារួម្ទំាងការរសងកើនជារសណត ើរៗនូវការរញ្ចូលមូ្លនិធិ

ពនីែរអូេិវឌ្ឍនស៍ៅក្នុងថវិកាត្រចំាឆ្ន ំា។  ជារួម្ សរើដផែក្សលើេក្ម្មភាពដែលេសត្ម្ច្បបានក្នុងឆ្ន ំា២០១៤ សោលរំាណងសនោះ

េសត្ម្ច្ប ១០០% ក្នងុស ោះ ច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពដែលអនវុរតសៅេសត្ម្ច្បតាម្ដផនការរ ឺ ២៥.១ សោយដ ក្ ច្បសងាក ម្

េក្ម្មភាព ២៥.២ មិ្នទន់មានេក្ម្មភាពដែលអាច្បវាេ់ដវងបានសទ សត្រោះេក្ម្មភាពទំាងស ោះ ត្រូវអនុវរតសៅឆ្ន ំា២០១៥។  

ដផែក្តាម្លទធផលខាងសលើសនោះ េក្ម្មភាពដែលរួរឱ្យក្រេ់មាគ ល់ នងិេសត្ម្ច្បសៅបានតាម្ដផនការ រឺ “លក្ខណៈ

 វិនិច្បឆ័យេត្មារ់វាយរនម្លោក្ព់និាុ និង វិធីសាស្តេតចរ់ថាន ក្់សលើការសរៀរច្បំា BSP ត្រូវបានដក្េត្ម្លួ”។  សទោះជាយ៉ា ងណា

សោលរំាណងសនោះចំាបាច់្បរត្ម្ូវឱ្យអរគ យក្ោា នរក្់ពន័ធត្រូវរនតែរិែំាអនុវរត តាម្រយៈការសរៀរច្បំា ដផនការេក្ម្មភាព និង

េូច្ប ក្រ ឱ្មានេុត្ក្ិរភាព និងេងគរិភាព រដនាម្សទៀរ និង សោលការណ៏ យនតការ នរីិវិធី និង ត្ក្រែណឌ ររយិរុត

េត្មារ់ធា េងគរភិាព នងិភាពត្ររ់ត្ជងុសត្ជាយននថវិកា សែើម្អោីក្ឱ់្យអនុវរតឆមាេទី២ ឆ្ន ំា២០១៥ ជាពិសេេការសធវើ

េមាហរណក្ម្មថវិកាច្បរនតនងិមូ្លធន នងិការរញ្ចូលមូ្លនធិិពនីែរអូេិវឌ្ឍនស៍ៅក្នងុថវិកាត្រចំាឆ្ន ំា។  

២.៦. ពត្ងងឹការងារេវនក្ម្មនផាក្នងុនងិអធកិារក្ចិ្បច      

ការោក្ឱ់្យពត្ងឹងការងារេវនក្ម្មនផាក្នងុនងិអធិការក្ិច្បច រឺជាច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពដែលបានអនុវរតព ី CAP 2 សៅឆ្ន ំា

២០១៣ នងិត្រូវអនុវរតសៅឆ្ន ំា២០១៤ រនតសទៀរ។ សោយដ ក្ េត្មារ់ឆ្ន ំា២០១៣ សទោះរីជាពុំាមានច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពណា

មួ្យរញ្ចរ់បានជាសាា ពរក្ព៏រិដម្ន រ៉ាុដនតវឌ្ឍនភាពមួ្យច្បំាននួត្រូវបានេសងករស ើញសៅសលើការរសងកើរអងគភាពេវនក្ម្មនផា

ក្នុងសៅត្ររ់ត្ក្េួង នងិធា ត្រេិទធភាពការងារេវនក្ម្មនផាក្នុង និងការដក្លម្ែេវនក្ម្មនផាក្នុងនងិអធកិារក្ិច្បច។ ផាុយសៅ

 វិញ សៅេលក់ារងារដែលរនតពត្ងងឹពីការដក្លម្ែយនតការ សែើម្អីធា ការសឆលើយររសែើម្អីត្រេិទធភាពសៅនឹងលទធផលេវន

ក្ម្ម នងិអធកិារក្ិច្បចសៅតាម្រណាត អងគភាពថវិកា។ ជាមួ្យោន សនោះ រញ្ា ត្រឈម្មួ្យច្បំាននួត្រូវបានរំសលច្បស ើងដែលអងគ

ភាពរក្ព់ន័ធពុំាបានអនុវរតតាម្ដផនការស ោះ រកឺារសរៀរច្បំាសេច្បក្តីត្រងនីរិវិធនីនទណឌ ក្ម្មសៅតាម្ក្ត្ម្រិននក្ំាហុេឆគងតាម្

ច្បារ់េត ីពីលក្ខនតកិ្ៈច្បារ់ម្ស្តនតរីាជការេីុវិល នងិច្បារ់េត ីពីត្រពន័ធហិរញ្ញវរាសុាធារណៈក្នុងការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរាសុាធារ

ណៈ មិ្នអាច្បអនុវរតបានទន់សពលសវលា សោយសារែវោះខារឯក្សារររិយរុតោំាត្ទ។  ជា វិធានការរនត ថាន ក្់ែឹក្ ំាត្ក្េួង 

សាា រ័ន នងិេហត្ោេសាធារណៈរសងកើនការយក្ចិ្បរតទុក្ចិ្បរតទុក្ោក្ែ់លមុ់្ែងារេវនក្ម្មនផាក្នុង ពិសេេ ក្នុងការជំារញុ

ការសផញើដផនការ នងិរបាយការណ៍េវនក្ម្មសៅអាជាញ ធរេវនក្ម្មជារ ិនិងសៅត្ក្េួងសេែាក្ិច្បចនងិហិរញ្ញវរា ុនងិរត្ម្ូវការដក្

េត្ម្ួល នងិរសងកើរេក្ម្មភាពមួ្យច្បំាននួសៅក្នុង CAP 3 េត្មារ់រសងកើនយនតការ សែើម្អេីត្ម្រសៅតាម្រសច្បចក្វិទាព័រម៌ា

ន។   

េត្មារ់ឆ្ន ំា២០១៤  វិញ េក្ម្មភាពសនោះត្រូវបានរនតអនុវរតសែើម្អីពត្ងងឹសលើ (១) ែំាសណើរការសពញសលញអងគភាពេវន

ក្ម្មនផាសៅត្ររ់ត្ក្េួង-សាា រ័ន (២) ដក្លម្ែយនតការ សែើម្អីធា ការសឆលើយររត្រក្រសោយត្រេិទធភាពសៅនងឹលទធផល

េវនក្ម្ម និងអធកិារក្ិច្បចសៅតាម្រណាត អងគភាពថវិកា (៣)សរៀរច្បំានងិដក្លម្ែដផនការេវនក្ម្ម/អធិការក្ិច្បចត្រចំាឆ្ន ំាររេ់

ត្ក្េួង-សាា រ័ន សោយដផែក្សលើលក្ខណៈ វិនិច្បឆ័យវាយរនម្លហានេិយ័ដែលបានផតលអ់នសុាេន៍សោយ ក្េហវ នងិ  
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(៤) ក្េហវ ពនិរិយសម្ើលស ើងវិញពី ភាពត្ររ់ត្ោនន់នរំារូរបាយការណ៍េវនក្ម្ម/អធកិារក្ិច្បចនងិសធវើការដក្លម្ែ។ ជារួម្

សោលរំាណងសនោះេសត្ម្ច្បបានត្រឹម្ ៨០% ជាក្់ដេតងច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព ២៦.១ េសត្ម្ច្បបាន ៧៩%, ២៦.២ េសត្ម្ច្ប

បាន ៨០%, ២៦.៣. េសត្ម្ច្បបាន ៧៧%, នងិ ២៦.៤. េសត្ម្ច្បបាន ៩០%។     

 ដផែក្តាម្លទធផលខាងសលើ ពុំាមានច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពណាមួ្យេសត្ម្ច្បបានត្ររ់ត្ោនត់ាម្ដផនការដែលបានសត្ោង

ទុក្សៅស ើយសទ សហើយក្ិច្បចការដែលត្រវូរនតពត្ងងឹស ោះរួម្មាន (១) ត្ក្េួង សាា រ័នច្បំាននួ ៨ ដែលអនុវរតថវិកាក្ម្មវិធី

សពញសលញរួរត្រូវបានពិនរិយត្រេិទធភាពការអនុវរតេវនក្ម្ម (២) េវនោា ន ៣ សោលសៅត្រូវបានពិនរិយ និងតាម្ោន

ការអនុវរតអនសុាេនរ៍រេ់ NAA (៣) ផសពវផាយទត្ម្ង់សរេតរុណភាពសលើរបាយការណ៍ជនូត្ក្េួង សាា រ័ន នងិ (៤) ពិ

នរិយ នងិដក្លម្ែដផនការអធកិារក្ិច្បចររេ់ត្ក្េួងសាា រ័នដែលបានសរៀរច្បំាស ើង សែើម្អីឱ្យត្េរតាម្នីរិវិធី នងិការដណ ំា

សោយត្ក្េួងសេែាក្ិច្បចនងិហិរញ្ញវរា។ុ មូ្លសហរដុែលសធវើឱ្យលទធផលខាងសលើសនោះមិ្នេសត្ម្ច្បបានតាម្ដផនការ រឺភារ

សត្ច្បើនអងគភាពរក្់ពន័ធពុំាបានសរៀរច្បំាដផនការថវិកា សែើម្អីោំាត្ទែលេ់ក្ម្មភាពទំាងសនោះឱ្យបានត្រឹម្ត្រូវ។  

ែូច្បសនោះ ការពត្ងឹងការងារេវនក្ម្មនផាក្នងុ នងិអធកិារក្ិច្បច សៅដរមានែំាសណើរការលែក្នុងការដក្លម្ែឱ្យត្េរតាម្ 

រទោា នររយិរុត នងិេតងោ់រ េត្មារ់ឆ្ន ំា២០១៤ ក្៏រ៉ាុដនតសៅមានការងារមួ្យច្បំាននួសទៀរដែលចំាបាច់្បត្រូវពត្ងងឹ នងិពត្ងកី្ 

សែើម្អបីានឈានសៅេសត្ម្ច្បតាម្សោលសៅដែលបានសត្ោងទុក្ និងរត្ម្ូវការជាក្់ដេតងក្នុងការរនតរសងកើនឆនាៈ នងិសរតជាញ ដក្ 

លម្ែរដនាម្សទៀរសលើរបាយការណ៏េត ីពីត្រេិទធភាពននត្រពន័ធ និងយនតការត្រួរពនិិរយនផាក្នុងដែលរក្ព់ន័ធនងឹការអនវុរត 

ថវិកា (ច្បំាណាយ-ច្បំាណូល) ទំាងដផនក្ហិរញ្ញវរា ុនិងមិ្នដម្នហិរញ្ញវរាុ។   

សយើងអាច្បេននោិា នបានថា េត្មារ់ការរសងកើនរណសនយយភាពហិរញ្ញវរាកុ្ិច្បចការេំាខាន់ៗ នងិចំាបាច់្បមួ្យច្បំាននួ ត្រូវ

បានអនុវរត ជាពិសេេ េមាេធារុចំាបាច់្បមានែូច្បជារលង់រណនីថម ី មារកិាថវិកាថមី នងិការងារដក្លម្ែការអនុវរត ថវិកា 

អាច្បយក្ម្ក្សត្រើត្បាេ់បានេត្មារ់ធា ែលក់ារអនុវរតត្រពន័ធព័រម៌ាន វិទាេត្មារ់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរាបុានទន់ សពល

សវលាតាម្កាលក្ំាណរ់។ សែើម្អីរនតពត្ងងឹដផនក្សនោះ ទិេសៅជាក្ល់ាក្់ម្យួច្បំាននួបាននងិក្ំាពុងសរៀរច្បំាសៅក្នុងត្ក្រែណ័ឌ រួម្

នន CAP 3 សរលរ ឺ ត្រពន័ធ យនតការ ត្ក្រែ័ណឌ ររិយរុតត្រូវបានោក្ឱ់្យអនុវរតត្រឹម្ឆ្ន ំា២០១៨ (ច្បំាណារថ់ាន ក្់ថវិកា រលង់

រណសនយយ នងិការអនុវរត FMIS ែំាណាក្់កាលទី១ នងិទី ២)  រួម្ទំាងត្រពន័ធរណសនយយ នងិត្រពន័ធក្រត់្តា និងត្រពន័ធ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវរាតុ្រូវបានអនុវរតត្រក្រសោយត្រេិទធភាព េ័ក្តិេិទធភាព រមាល ភាព េុត្ក្ឹរភាព នងិទន ់សពលសវលា។ 

 

 

៣.ការសម្ត្ៀម្េកខណៈស្ម្ម្មប់ ំាហានបនា ប់ 

ដផនក្ទី៣ ននដផនការេក្ម្មភាពរួម្ ជាដផនការេក្ម្មភាពដែលត្រូវបានអនុវរតតាំាងព ី CAP 2 មានសោលរំាណង

ច្បំាននួ២ សោយបានសតត រសៅសលើការសត្រៀម្លក្ខណៈេត្មារ់ជំាហានទី ៣ នងិទី៤ ការផារភាា រ់ថវិកាសៅនងឹសោល

នសយបាយ និងរណសនយយភាពេមិ្ទធក្ម្ម ដែលត្រូវរនតអនុវរតជារសណត ើរៗ សៅក្នងុែំាណាក្ក់ាលទី២ សែើម្អីធា នរិនតរ

ភាព និងត្រេិទធភាពននការអនុវរតក្ម្មវិធីដក្ទត្ម្ងទ់ំាងមូ្ល។ ជាក្់ដេតង  សរើសយើងពិនរិយសម្ើលថយសត្កាយរនតិច្បសទៀរ 
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ស ើញថា ការសត្រៀម្លក្ខណៈេត្មារ់ជំាហានទី២ សៅក្នងុែំាណាក្ក់ាលទី១ ពិរជាបានរួម្ច្បំាដណក្ែ៏េំាខានក់្នុងការធា 

និរនតរភាពននការដក្ទត្ម្ង។់  សហើយសៅក្នងុែំាណាក្ទី់ ២ សនោះ សោលសៅច្បម្អងបានសតត រសៅសលើការរនតពត្ងឹង និងពត្ងកី្

ភាពត្ររ់ត្ជងុសត្ជាយ នងិេមាហរណក្ម្មថវិកា ជាពិសេេ ការោក្ឱ់្យអនុវរតថវិកាក្ម្មវិធសីពញសលញសៅត្ក្េួង សាា រ័ន

ច្បំាននួ១០ និងអងគភាពថវិកាសៅឆ្ន ំា២០១៥។  ដផែក្តាម្លទធផលច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពដែលេសត្ម្ច្បបានកាលពីឆ្ន ំា២០១៣ 

ដផនក្សនោះ អនុវរតសៅបាន៨៨% ននសោលសៅច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពដែលបានអនុវរត។ តាម្ការវាយរនម្លជារួម្ ភារសត្ច្បើននន

េក្ម្មភាពននដផនក្សនោះ េសត្ម្ច្បបានជាវិជាមានសត្ច្បើន រ៉ាុដនត សារៈេំាខានន់នដផនក្សនោះក្នុងឆ្ន ំាក្នលងសៅ ភារសត្ច្បើនសតត រសៅសលើ

ភាពច្បាេ់លាេ់ននសោលការណ៍ដណ ំា ការរណតុ ោះរណាត ល ការរណតុ ោះឆនាៈ និងេម្រាភាពររេ់ម្ស្តនតតី្ររ់ដផនក្។យ៉ា ង

ណាមិ្ញ សរើដផែក្តាម្ទិេសៅយុទធសាស្តេត ននការដក្ទត្ម្ងត់្រពន័ធថវិកាឆ្ន ំា២០១៣-២០២០ ស ើញថា េក្ម្មភាពមួ្យច្បំាននួ

អាច្បសៅមានការយឺរយ៉ា វ ក្៏រ៉ាុដនតការសត្រៀម្លក្ខណៈ ពិរជាេសត្ម្ច្បបានេម្ត្េរ នងិត្ររ់ត្ោនស់ៅក្នុងរយៈកាលក្នលង

ម្ក្សនោះ។ 

េត្មារ់ឆ្ន ំា២០១៤ សនោះ វិញ ដផនក្សនោះត្រូវោំាត្ទសោយសោលរំាណងច្បំាននួ៤ នងិច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពច្បំាននួ១៩ ដែល

សតត រសៅសលើ (១) ការពត្ងឹងនងិពត្ងកី្ការអនុវរតថវិកាតាម្ក្ម្មវិធី (២) សរៀរច្បំានិងោក្ឱ់្យអនុវរតត្រពន័ធរណសនយយភាព 

(រវាងនរីិរអញ្ញរតនិងិនីរតិ្ររិររតរិវាង ក្េហវ នងិត្ក្េួង-សាា រ័ន នងិសៅក្នងុត្ក្រែណឌ ត្ក្េួង-សាា រ័ន) (៣) ពត្ងឹងការ

សរៀរច្បំាសោលនសយបាយនងិការសធវើដផនការហិរញ្ញវរាសុាធារណៈ និង (៤) ពត្ងងឹការអនុវរតសោលនសយបាយវិម្ជឈការ

ហិរញ្ញវរា ុ ដែលជាការរនតសត្រៀម្លក្ខណៈេត្មារ់ជំាហានទី៣ សហើយនឹងត្រូវរនតអនុវរតរហូរែលឆ់្ន ំា២០១៥ ក្នុងសោលសៅ

រសងកើនត្រេិទធភាព វិភាជន ៍និងត្រេិទធភាពននការសត្រើត្បាេ់ថវិកាចំាបាច់្បត្រូវមានេមាេធារថុមីដែលត្រូវរារ់រញ្ចូលរួម្មាន

ដផនការយុទធសាស្តេតថវិកា, ថវិកាក្ម្មវិធី នងិអងគភាពថវិកា។ ដផនការយុទធសាស្តេតថវិកា នងិថវិកាក្ម្មវិធីត្រូវបានោក្ឱ់្យ

អនុវរតសាក្លអងចរត់ាំាងពឆី្ន ំា២០០៨ ម្ក្។ ជារួម្ ដផែក្សលើច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពដែលបានក្ំាណរ ់ ដផនក្សនោះេសត្ម្ច្បបាន 

៨២% ននសោលសៅច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព។ ែូច្បសនោះ ការសត្រៀម្លក្ខណៈេត្មារ់ជំាហានរ ា រ់សៅក្នុងឆ្ន ំា២០១៤ សនោះ 

េសត្ម្ច្បបានការងារសត្ច្បើន ដរចំាបាច់្បត្រូវែិរែំាពត្ងឹងសោលការណ៍ដណ ំាេត ីពីការសរៀរច្បំាដផនការយុទធសាស្តេតថវិកាេត្មារ់

រែាបាលថាន ក្់សត្កាម្ជារិ នងិសោលនសយបាយ វិម្ជឈការហិរញ្ញវរា ុេត្មារ់រយៈសពលម្ធយម្ នងិដវង នងិការោក្ឱ់្យអនវុរត

សោលការណ៍ដណ ំាេត ីពនីីរិវិធីត្ររិររតិការច្បំាណាយថវិកាតាម្ក្ម្មវិធរីួរត្រូវបានយក្ចិ្បរតទុក្ោក្ ់ នងិពត្ងឹងេក្ម្មភាព

អនុវរត។  

ច្បំាណចុ្បខាងសត្កាម្សនោះ រឺជាការវាយរនម្លអំាពីវឌ្ឍនភាព រញ្ា ត្រឈម្ នងិទិេសៅសឆ្ព ោះសៅមុ្ែតាម្សោលរំាណងទំា

ង៤ េត្មារ់ោំាត្ទឱ្យដផនក្សនោះ សោយមិ្នត្រឹម្ដរឆលុោះរញ្ច ំាងអំាពីរបាយការណ៍លទធផលសៅឆ្ន ំា២០១៤ រ៉ាុសណាណ ោះសទ រ៉ាុដនត សយើ

ងក្៏សឆលៀរពនិិរយសម្ើលអំាពសីាា នភាពដែលេសត្ម្ច្បបានសៅឆ្ន ំា២០១៣ ផងដែរ។  

៣.១. ការពត្ងងឹ នងិពត្ងកី្ការអនវុរតថវកិាតាម្ក្ម្មវធិ ី   

ការពត្ងងឹនិងពត្ងីក្ការអនុវរតថវិកាតាម្ក្ម្មវិធ ីរឺជាច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពដែលបានអនុវរតព ីCAP 2 សៅឆ្ន ំា២០១៣ 

នងិត្រូវអនុវរតសៅឆ្ន ំា២០១៤ រនតសទៀរ។ សោយដ ក្ េត្មារ់ឆ្ន ំា២០១៣ សទោះរីជាច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពភារសត្ច្បើនពុំាទន់
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បានរញ្ចរ់តាម្ដផនការសៅស ើយក្ត ី រ៉ាុដនតក្ិច្បចការេំាខាន់ៗ មួ្យច្បំាននួត្រូវបានអនុវរតបានសត្ច្បើន ជាពិសេេ ការអនុវរត

ដផនការរណតុ ោះរណាត លនងិការក្សាងេម្រាភាពេត្មារ់អនវុរតថវិកាក្ម្ម វិធី និងការសរៀរច្បំាយុទធសាស្តេត សែើម្អពីត្ងកី្យុទធ

សាស្តេតថវិកាក្ម្មវិធ។ី ផាុយសៅវិញ សៅមានក្ិច្បចការមួ្យច្បំាននួសទៀរត្រូវការពត្ងងឹរដនាម្ែូច្បជាការពនិរិយស ើងវិញ នងិដក្

លម្ែ នងិអនុវរតថវិកាក្ម្មវិធី។ ជាវិធានការរនត ការសរើក្វរគរណតុ ោះរណាត ល និងផសពវផាយសារាច្បរដណ ំាេត ីពីរសរៀរនន

ការអនុវរតសោលការណ៍ដណ ំាអងគភាពថវិកា, ការសរៀរច្បំាត្ក្រែ័ណឌ អងគភាពថវិកា ការតល េ់រតូររសរៀរការងារថមីររេ់

ត្ក្េួងទំាង១០, វាយរនម្លពីភាពខាល ំាង និងភាពសែាយ ននសោលការណ៍ដណ ំា, របាយការណ៍េត ីពីការអនុវរតអងគភាព

ថវិការរេ់ត្ក្េួងសាក្លអងទំាង១០, ការរូក្េរុររបាយការណ៍ទំាងស ោះ និងការផតល់អនុសាេន៍សែើម្អីដក្លម្ែ

សោលការណ៍ដណ ំា និងត្រូវរណតុ ោះរណាត លត្ក្េួងសាក្លអងអនុវរតអងគភាពថវិកាទំាង១០ ខាងមុ្ែ ឆ្រ់ៗសនោះេិន។ 

 េត្មារ់ឆ្ន ំា២០១៤ ច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពច្បំានួន ៣ ត្រូវបានោក់្ឱ្យអនុវរតដែលសតត រសៅសលើ (១) ពិនិរយស ើងវិញ 

និងដក្លម្ែការអនុវរតតាម្ក្ម្មវិធី (២) ការសរៀរច្បំាយុទធសាស្តេត ថវិកាតាម្ក្ម្ម វិធី និង (៣) អនុវរតដផនការរណតុ ោះរណាត

លនិងក្សាងេម្រាភាពេត្មារ់អនុវរតថវិកាក្ម្ម វិធី។ ជារួម្ ដផែក្សលើេក្ម្មភាពដែលលបានអនុវរត ដផនក្សនោះ េសត្ម្ច្ប

បាន ៨០%  ក្នុងស ោះ ច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព ៣១.៣  េសត្ម្ច្បបាន១០០% , ច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព ៣១.១ េសត្ម្បាន ៦០% 

និងសោយដ ក្ច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព ៣១.២ ដែលបានសរៀរច្បំាពុំាទនែ់ល់សពលអនុវរត។  

ដផែក្តាម្លទធផលខាងសលើ វឌ្ឍនភាពធំាៗ មួ្យច្បំានួន ត្រូវេសត្ម្ច្បបានតាម្ដផនការរួម្មាន  (១)  “សោលការណ៍

ដណ ំាេត ីពីការសរៀរច្បំាថវិកាក្ម្មវិធីតាម្វិេ័យបានដក្លម្ែ” នងិ (២) ឯក្សាររសត្ងៀនននថវិកាក្ម្មវិធីបានសធវើរច្បចុរអននភាព  

និងបានរណតុ ោះរណាត លែល់ត្រូរសងាគ ល និងម្ស្តនតមី្ក្ពតី្ក្េួងសាា រ័នដែលអនុវរតថវិកាក្ម្មវិធីឆ្ន ំា២០១៥ និងសត្រៀម្អនវុរត

ថវិកាក្ម្មវិធីឆ្ន ំា ២០១៦ ច្បំានួនេរុរទំាងអេ់ ១២៥០  ក្់។ ផាុយសៅវិញ េក្ម្មភាពដែលពុំាេសត្ម្ច្បបានតាម្ដផនការ រ ឺ

ោក្ឱ់្យអនុវរតសោលការណ៏ដណ ំាេត ីពីនរី ិវិធីត្ររិររតកិារច្បំាណាយថវិកាតាម្ក្ម្មវិធ។ី ការម្និេសត្ម្ច្បតាម្សោលសៅសនោះ 

សោយសារការសរៀរច្បំាដផនការេក្ម្មភាព នងិការក្ំាណរេូ់ច្ប ក្រមិ្នមានេុត្ក្ឹរភាព ជាពិសេេ រញ្ា ការក្ំាណរស់ពល

សវលា េត្មារ់អនុវរតពុំាមានច្បាេ់លាេ់។ រ៉ាុដនត សោលការណ៏សនោះ ត្រូវបានអរគ យក្ោា នរក្ព់ន័ធ សលើក្េំាសណើ នងិោក្់

ជនូថាន ក្់ែឹក្ ំាពនិិរយនិងេសត្ម្ច្បសៅសែើម្ដែម្ក្រា ឆ្ន ំា២០១៥។ ម្ា៉ាងសទៀរ ការសរៀរច្បំាយុទធសាស្តេតថវិកាតាម្ក្ម្មវិធី 

សទោះរីជាមិ្នទនែ់ល់សពលអនុវរតសៅក្នុងដផនការេក្ម្មភាពក្នងុឆ្ន ំា២០១៤ ក្៏សោយ ក្៏ក្នងុសោលសៅពត្ងកី្ការអនុវរត

ថវិកាក្ម្មវិធ,ី ត្ក្េួងសាា រ័នដែលសត្ោងនងឹចូ្បលរួម្អនុវរតសៅឆ្ន ំា២០១៦  ត្រូវបានផតលជ់ំានយួរសច្បចក្សទេជារនតរ ា រ់។  

ែូច្បសនោះ ជារួម្ អាច្បេននោិា នបានថា ការពត្ងឹងនងិពត្ងកី្ការអនុវរតថវិកាក្ម្មវិធី ត្រូវបានអនុវរតតាម្សោលសៅ

េត្មារ់ឆ្ន ំា២០១៤ សទោះរីជាេូច្ប ក្រមួ្យច្បំាននួេសត្ម្ច្បបានមិ្នសពញសលញ ជាពិសេេេ ភាពយរឺយ៉ា វននការោក្ឱ់្យអនុ

វរតសោលការណ៏ដណ ំាេត ីពនីរី ិវិធីត្ររិររតកិារច្បំាណាយថវិកាតាម្ក្ម្មវិធនីងិការយល់ែឹងពីថវិកាក្ម្មវិធរីរេ់ត្ក្េួងសាា រ័

នដែលេម ័រចិ្បរតអនុវរតថវិកាតាម្ក្ម្មវិធីឆ្ន ំា២០១៦សៅមានក្ត្មិ្រ។ លទធផលសនោះបានឆលុោះរញ្ច ំាងអំាពភីាពចំាបាច់្បក្នុងការ

រញ្ចរ់ និងោក្់អនុវរតសោលការណ៏ដណ ំាេត ីពនីរីិវិធតី្ររិររតិការច្បំាណាយថវិកាក្ម្មវិធីសៅសែើម្ឆ្ន ំា២០១៥ សនោះ 

ត្រក្រសោយត្រេិទធភាព នងិេក្ត័េិទធភាព និងសេន ើឱ្យត្ក្េួងសាា រ័នដែលសត្ោងអនុវរតថវិកាតាម្ក្ម្មវិធសីត្រៀម្សរៀរច្បំា

ដផនការេក្ម្មភាពទុក្ជាមុ្ន។  
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៣.២.សរៀរច្បំានងិោក្ឱ់្យអនវុរតត្រពន័ធរណសនយយភាព (រវាងនរីរិអញ្ញរតនិងិនរីតិ្រររិរត ិ រវាងត្ក្េួងសេែាក្ចិ្បច នងិ

ហរិញ្ញវរា ុនងិត្ក្េួង សាា រន័ នងិសៅក្នងុត្ក្រែណឌ ត្ក្េួង សាា រន័)  

 សរៀរច្បំានងិោក្់ឱ្យអនុវរតត្រពន័ធរណសនយយភាព រឺជាច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពដែលបានអនុវរតសៅក្នងុដផនក្ទី២ នន CAP 2 

សៅឆ្ន ំា២០១៣ សហើយត្រូវយក្អនុវរតរនតសៅដផនក្សនោះ េត្មារ់ឆ្ន ំា២០១៤  វិញ សោយបានដក្លម្ែច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពមួ្យ

ច្បំាននួ។ សោយដ ក្ េត្មារ់ឆ្ន ំា២០១៣ េក្ម្មភាពដែលេសត្ម្ច្បបានតាម្ដផនការរឺ ការងារពិនរិយស ើងវិញនងឹសធវើ

 វិសសាធនក្ម្មច្បារ់ ដែលក្ំាណរ់ពរីួ ទី នងិការទទួលែុេត្រូវក្នុងការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរាសុាធារណៈ នងិការក្ំាណរ់ឱ្យ

បានច្បាេ់ពីរ ា ររ់ណសនយយភាពក្នុងការសរៀរច្បំាថវិកាត្រចំាឆ្ន ំា នងិការសរៀរច្បំា វិនិសយរសាធារណៈ (PIP) និងក្ំាណរព់ី

ការទទួលែុេត្រូវឱ្យបានច្បាេ់លាេ់រវាងត្ក្េួង សាា រ័ននីមួ្យៗ បានេសត្ម្ច្បសៅច្បរ់េពវត្ររ់។ ផាុយសៅវិញការសរៀរច្បំា

តារាងរញ្ា ក្ព់ីេិទធិអំាណាច្ប នងិភាពទន់េលន ់ដែលនងឹផតលជ់នូអងគភាពថវិកា ហាក្ស់ៅមានការយឺរយ៉ា វ នងិពុំាទនេ់សត្ម្

ច្បបានតាម្ដផនការ។ ជាវិធានរនត មានអនសុាេនមួ៍្យច្បំាននួត្រូវបានរំសលច្បស ើងែូច្បជា ការក្ំាណរ ់ នងិោក្ឱ់្យអនុវរត

ត្រពន័ធរ ា រ់រណសនយយឱ្យមានភាពេម្ត្េរសៅតាម្ថវិកាក្ម្មវិធី នងិត្េរតាម្យុទធសាស្តេត ននការដក្ទត្ម្ងត់្រពន័ធថវិកា

ឆ្ន ំា២០១៣-២០២០។  

េត្មារ់ឆ្ន ំា២០១៤ សនោះ េក្ម្មភាពត្រូវរនតអនុវរតសែើម្អីពត្ងងឹសលើ (១) ការពនិរិយស ើងវិញ នងិសធវើ វិសសាធនក្ម្មសលើ

ច្បារ់ នងិរទរញ្ញរតដិែលក្ំាណរ់រ ួទី នងិការទទួលែុេត្រូវក្នុងការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរាសុាធារណៈររេ់រោា េិបាល (២) 

ក្ំាណរឱ់្យបានច្បាេ់ពីរ ា ររ់ណសនយយភាពក្នុងការសរៀរច្បំាថវិកាត្រចំាឆ្ន ំា នងិក្នុងការសរៀរច្បំាក្ម្មវិធី វិនិសយរសាធារណៈ 

នងិក្ំាណរ់អំាពកីារទទួលែុេត្រូវឱ្យបានច្បាេ់លាេ់រវាងត្ក្េួង សាា រ័ននីមួ្យៗ (៣) ក្ំាណរអ់ងគភាពថវិកានងិអនក្

ត្ររ់ត្រងថវិកាសៅរែាបាលថាន ក្ជ់ារិ នងិសត្កាម្ជារិ  (៤) ក្ំាណរព់ីការទទួលែុេត្រូវ នងិការត្ររ់ត្រងត្ររ់ក្ត្ម្រិ (៥) 

សរៀរច្បំា នងិសច្បញផាយក្ត្ម្ងនរី ិវិធីដណ ំា ពនយលព់ីការផតលេិ់ទធិអំាណាច្ប និងការទទួលែុេត្រូវ ែលអ់ងគភាពថវិកា នងិ

អនក្ត្ររ់ត្រងថវិកា តាម្រយៈវរគរណតុ ោះរណាត ល និងេិកាខ សាលា  នងិ (៦) ដក្េត្ម្លួរច្ប េម្ពន័ធសាា រ័ន ឱ្យសឆលើយររសៅ

នងឹត្រពន័ធែំាសណើរការការងារថមី សោយក្ំាណរឱ់្យបានច្បាេ់លាេ់ពរីួ ទីក្នុងត្ក្រែ័ណឌ  វិម្ជឈការ។ ជារួម្ សោលរំាណង

សនោះេសត្ម្ច្បបាន ៨៦% ក្នុងស ោះច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព៣២.៥ េសត្ម្ច្បបាន ១០០%,  ៣២.៣ េសត្ម្ច្បបាន៩០%, ៣២.៦ 

េសត្ម្ច្បបាន៧០%។ សោយដ ក្ ច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព ៣២.១ ពុំាទនែ់លស់ពលអនុវរត នងិច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព ៣២.២ នងិ 

៣២.៤. អរគ យោា នរក្ព់ន័ធមិ្នបានសរៀរច្បំាដផនការេក្ម្មភាពលម្ែិរេត្មារ់ោំាត្ទសនោះសទ។   

ដផែក្តាម្លទធផលខាងសលើសនោះ   វឌ្ឍនភាពរួរឱ្យក្រ់េមាគ លម់ានែូច្បជា    បានពនិរិយស ើង វិញត្ក្រែ័ណឌ ច្បារ់

េត្មារ់អនុវរតអំាណាច្បហរិញ្ញវរាុសៅអងគភាពថវិកា នងិបានផសពវផាយសោលការណ៏ដណ ំា េត ីពកីារសរៀរច្បំានងិោក្ឱ់្យអនុ

វរតអងគភាពថវិកាជនូត្ក្េួង-សាា រ័ន ដែលសត្ោងអនុវរតថវិកាក្ម្មវិធី។ ផាុយសៅ វិញ េក្ម្មភាពដែលពុំាបានអនុវរតតាម្

ដផនការក្ំាណរ ់ រតឺ្រកាេអនតរត្ក្េួងេដ ពីីការទទួលសាគ ល ់ នងិោក្ឱ់្យអនុវរតអងគភាពថវិកាេត្មារ់ត្ក្េួងទំាង១០ ត្រវូ

បានសរៀរច្បំា  និងម្ស្តនតីត្រួរពនិិរយហិរញ្ញវរាដុែលសៅអម្តា លត់្ក្េួងសាា រ័នត្រូវបានត្ររិេកូ្ម្មអំាណាច្បរដនាម្ក្នុងការចុ្បោះ

ទិោា ការសលើលែិិរធា ច្បំាណាយ នងិអាណរតិសរើក្ត្បាក្់េត្មារ់មុ្ែច្បំាណាយមួ្យច្បំាននួ នងិក្នងុទំាហំាទឹក្ត្បាក្់ក្ំាណរ។់  
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ែូច្បសនោះ សយើងអាច្បេននោិា នបានថា សោលរំាណងសនោះត្រូវបានអនុវរតសៅបានសត្ច្បើន រ៉ាុដនតពុំាទនេ់សត្ម្ច្បបានសពញ

សលញតាម្ដផនការដែលបានក្ំាណរ់សៅស ើយសទ។ លទធផលសនោះ បានឆលុោះរញ្ច ំាងអំាពភីាពចំាបាច់្បដែលត្រូវសរៀរច្បំាដផនការ

េក្ម្មភាព នងិេូច្ប ក្រឱ្យសឆលើយររសៅនងឹការក្ំាណរឱ់្យបានច្បាេ់ពីរ ា ររ់ណសនយយភាពក្នុងការសរៀរច្បំាថវិកាត្រចំាឆ្ន ំា 

នងិក្នុងការសរៀរច្បំាក្ម្មវិធ ីវិនិសយរសាធារណៈ នងិក្ំាណរ់អំាពកីារទទួលែុេត្រូវឱ្យបានច្បាេ់លាេ់រវាងត្ក្េួង សាា រ័

ននីមួ្យៗ  និងរញ្ចរ់ការសរៀរច្បំាោក្់ឱ្យអនុវរតត្រកាេអនតរត្ក្េួងេដ ីពីការទទួលសាគ ល ់ នងិោក្ឱ់្យអនុវរតអងគភាពថវិកា

េត្មារ់ត្ក្េួងទំាង១០ ត្ពម្ទំាងរញ្ចរ់ការសរៀរច្បំាត្រកាេត្ររិេកូ្ម្មអំាណាច្បរដនាម្ែល់ម្ស្តនតតី្ររួពនិរិយហិរញ្ញវរាដុែលសៅ

អម្តា ល់ត្ក្េួងសាា រ័ន។    

៣.៣. ពត្ងងឹការសរៀរច្បំាសោលនសយបាយនងិការសធវើដផនការហរិញ្ញវរាសុាធារណៈ  

ការពត្ងងឹការសរៀរច្បំាសោលនសយបាយ នងិការសធវើដផនការហិរញ្ញវរាសុាធារណៈ រឺជាច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពដែលពុំាត្រូវ

បានអនុវរតសៅក្នងុ CAP 2 សៅឆ្ន ំា២០១៣ សទ សហើយជាេក្ម្មភាពដែលត្រូវបានរសងកើរថមីសៅឆ្ន ំា២០១៤ សោយសតត រសលើ  

(១) ការពត្ងងឹេម្រាភាពសរៀរច្បំា  និងរសងកើនេ័ក្ដិេិទធភាព នងិត្រេិទធភាពននត្ក្រែ័ណឌ សោលនសយបាយមា៉ា ត្ក្សូេែាក្ិច្បច  

(២) ការពត្ងងឹេម្រាភាពសរៀរច្បំា និងរសងកើនេ័ក្ដិេិទធភាព នងិត្រេិទធភាពននត្ក្រែ័ណឌ ច្បំាណូលច្បំាណាយរយៈសពលម្ធយម្ 

នងិ (៣) ពត្ងឹងេម្រាភាព វិភារនិងពាក្រណ៍សាា នភាពសេែាក្ិច្បចនិងហិរញ្ញវរាុ។  ជារួម្  សរើដផែក្សលើេក្ម្មភាព  ដែល

េសត្ម្ច្បបាន សោលរំាណងសនោះ េសត្ម្ច្បបានក្នងុវងវង ់៩៥% ក្នុងស ោះ ច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព ៣៣.១ េសត្ម្ច្បបាន៩៥% នងិ

២ ច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពសទៀរ សទោះរីជាមិ្នទន់ែល់សពលអនុវរត  ក្៏អរគ យក្ោា នរក្់ពន័ធបានចរ់សផតើម្អនុវរតច្បសងាក ម្

េក្ម្មភាពបានលទធផលសត្ច្បើនជារនតរ ា រ់។  

ដផែក្តាម្លទធផលខាងសលើសនោះ  េក្ម្មភាពធំាៗមួ្យច្បំាននួ ត្រវូបានអនុវរតសោយទទួលបានលទធផលសត្ច្បើនដែលរក្់

ពន័ធសៅនងឹទិនននយ័នងិេា ិរិសេែាក្ិច្បចនងិហិរញ្ញវរា ុ ត្រូវបានសរៀរច្បំានងិត្រមូ្លផដុំា។ ផាុយសៅវិញ េក្ម្មភាពដែលពុំាទន់

េសត្ម្ច្បបានតាម្ដផនការមានែូច្បជាការសរៀរច្បំាត្ក្រែ័ណឌ ច្បំាណូលច្បំាណាយរយៈសពលម្ធយម្ ២០១៥-២០១៧ ត្រូវបានពិ

នរិយស ើងវិញ និង ត្រូវសរៀរច្បំា ពីក្ត្ម្ិរសលើម្ក្សត្កាម្ (Top-Down Approach) និងរត្ម្ូវការទិនននយ័េត្មារ់ម្៉ាូដែល

ពាក្រណ៍សាា នភាពសេែាក្ិច្បចនងិហិរញ្ញវរាុ ត្រូវបានរញ្ចរ់ការេិក្ាទត្ម្ង់ វិភារនងិទិនននយ័សារសពើពនធត្រូវបានច្បងត្ក្ង 

នងិរបាយការណ៍វិភារសេែាក្ិច្បចត្រចំាឆ្ន ំា។ ការម្និេសត្ម្ច្បតាម្សោលសៅសនោះ សោយសារក្ងវោះម្ស្តនតដីែលជាសហរុ ំាឱ្យការ

េិក្ាសរៀរច្បំាសេច្បក្ដីត្រងយនតការពត្ងកី្វិសាលភាព TOFE នងិ GFS ថាន ក្់សត្កាម្ជារិមានភាពយឺរយ៉ា វ,  ក្ងវោះខារ

ទិននន័យក្នុងការសរៀរច្បំាត្ក្រែណ័ឌ ច្បំាណាយរយៈសពលម្ធយម្ ២០១៥-២០១៧ (MTEF) នងិែំាសណើរការម្៉ាូដែលសោល

នសយបាយនងិក្ម្មវិធីហិរញ្ញវរា ុ(Financial Programming and Policies Model) មិ្នទនម់ានេងគរិភាពលែសៅស ើយ។   

 ែូច្បសនោះ សយើងអាច្បេននោិា នបានថា ការពត្ងឹងការសរៀរច្បំាសោលនសយបាយនងិការសធវើដផនការហិរញ្ញវរាសុាធារ-

ណៈ ត្រូវបានអនុវរតសោយទទួលបានលទធផលវិជាមានសត្ច្បើន រ៉ាុដនតចំាបាច់្បត្រូវការរនដពត្ងងឹេម្រាភាពសរៀរច្បំា នងិរសងកើន

េ័ក្ដិេិទធភាព នងិត្រេិទធភាពននត្ក្រែ័ណឌ ច្បំាណូលច្បំាណាយរយៈសពលម្ធយម្ នងិរនតពត្ងងឹេម្រាភាព វិភារ នងិពាក្រណ៍
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សាា នភាពសេែាក្ចិ្បចនងិហិរញ្ញវរា ុ ឱ្យកាន់ដរត្រសេើរស ើងដថម្សទៀរ តាម្រយៈការពត្ងងឹេម្រាភាពម្ស្តនតភីាពត្ររ់ត្ជងុ-

សត្ជាយននទិននន័យ និងការធា េងគរិភាពននម្៉ាូដែលថមីជាមួ្យសាា នភាពដែលមានត្សារ់។  

៣.៤. ពត្ងងឹការអនវុរតសោលនសយបាយវមិ្ជឈការហរិញ្ញវរា ុ    

ការពត្ងងឹការអនុវរតសោលនសយបាយ វិម្ជឈការហិរញ្ញវរា ុជាសោលរំាណងដែលត្រូវបានោក្ឱ់្យអនុវរតសៅក្នងុ ដផនក្

ទី ២ នន CAP 2  សៅឆ្ន ំាក្នលងសៅ  សហើយត្រូវរនតអនុវរតសៅដផនក្ទី៣   នន CAP 2New សៅឆ្ន ំា២០១៤ សនោះរដនាម្សទៀរ។    

ដផែក្តាម្លទធផលដែលេសត្ម្ច្បបានសៅឆ្ន ំា២០១៣   ជាទូសៅពុំាមានច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពណាមួ្យេសត្ម្ច្បបានជាសាា ពរ

ស ោះសទ រ៉ាុដនតមានច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពែលោះដែលអនុវរតសៅបានសត្ច្បើនរួរឱ្យក្រ់េមាគ លរ់ក្ព់ន័ធនឹងពត្ងឹងេម្រាភាពក្នងុការ

សរៀរច្បំា នងិអនុវរតថវិកា ត្ពម្ទំាងត្រពន័ធហិរញ្ញវរា ុ ត្ក្រែណឌ  វិម្ជឈការ នងិ វិេហម្ជឈការ និងការេិក្ាពីការអនុវរត និង

រសងកើរជសត្ម្ើេេត្មារ់ពត្ងកី្ការសរៀរច្បំា នងិអនុវរតថវិកាសែរត ត្ក្ងុ។ ផាុយសៅវិញ នងិអវីដែលជាក្តបីារម្ភ រកឺារសរៀរច្បំាយទុធ

សាស្តេត  នងិសោលនសយបាយ វិម្ជឈការហិរញ្ញវរាសុោយដផែក្សលើត្ក្រែណឌ យុទធសាស្តេត ននក្ម្មវិធីដក្ទត្ម្ងក់ារត្ររ់ត្រង

ហិរញ្ញវរាសុាធារណៈ នងិការដក្លម្ែច្បំាណូលមិ្នដម្នសារសពើពនធររេ់សែរត ត្ក្ងុ េា ិរសៅសាា នភាពដែលឆ្ៃ យពដីផនការ

ដែលបានោក្ស់ច្បញ។  

 សរើពិនរិយសម្ើលច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពេត្មារ់ឆ្ន ំា២០១៤  វិញ សោលរំាណងសនោះ ត្រូវោំាត្ទសោយច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព

ច្បំាននួ ៧ រឺ (១) រនតសរៀរច្បំាអនុត្ក្ឹរយត្រកាេសារាច្បរ សេច្បក្តីដណ ំា ដែលរត្ម្ូវសោយច្បារ់េត ីពីរររហិរញ្ញវរានុងិការ

ត្ររ់ត្រងត្ទពយេម្អរតិររេ់រែាបាលថាន ក្ស់ត្កាម្ជារិ (២)សរៀរច្បំានិងអនុវរតសោលនសយបាយេត ីពីវិម្ជឈការហិរញ្ញវរា ុ រយៈ

សពលម្ធយម្និងដវង (៣) រសងកើរ និងដក្លម្ែឧរក្រណ៍ អេិបាលក្ិច្បចត្ទត្ទង់ការសរៀរច្បំានងិអនុវរតថវិការរេ់រែាបាលថាន ក្់

សត្កាម្ជារិ (៤) េិក្ាសរៀរច្បំា នងិអនុវរតការត្រមូ្លច្បំាណូលតា លរ់រេ់រែាបាលថាន ក្់សត្កាម្ជារិ (៥) រសងកើរឧរក្រណ៍ វិនិ

សយរេត្មារ់រែាបាលថាន ក្ស់ត្កាម្ជារិ (SNIF) (៦) សរៀរច្បំាដផនការយុទធសាស្តេតថវិកាេត្មារ់រែាបាលថាន ក្់សត្កាម្ជារនិងិ 

(៧) សរៀរច្បំាដផនការក្សាងេម្រាភាពម្ស្តនតីទំាងសៅថាន ក្់ជារិ និងថាន ក្ស់ត្កាម្ជារិ ជាពសិេេទក្់ទិនសៅនងឹការអនុវរត 

FMIS។ ជារួម្ សរើដផែក្សលើេក្ម្មភាពដែលេសត្ម្ច្បបានក្នុងឆ្ន ំា២០១៤ សោលរំាណងសនោះេសត្ម្ច្បបាន៦៨% ក្នងុសនោះ 

៣៤.៧, ៣៤.៣  នងិ ៣៤.៤ េសត្ម្ច្បបាន១០០%, ច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព ៣៤.១ េសត្ម្ច្បបាន៨៤% និង ៣៤.៥ 

េសត្ម្ច្បបាន៧០%។ សោយដ ក្ ច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព ២ ដែលេសត្ម្ច្បបានរិច្បជាង ៥០% រឺ៣៤.៦ េសត្ម្ច្បបាន២០%  

នងិ៣៤.២ ពុំាមានេក្ម្មភាពអនុវរតតាម្ដផនការដែលអរគ យក្ោា នបានោក្់សច្បញ។  

ដផែក្តាម្លទធផលខាងសលើ ការងារេំាខាន់ៗ ដែលេសត្ម្ច្បបានជាវិជាមានរួម្មាន (១) លិែរិរទោា នររយិុរត នរីិ

 វិធេីត្មារ់ការអនុវរតថវិកាថាន ក្់សត្កាម្ជារតិ្រូវបានដក្េត្ម្លួ និងសរៀរច្បំា (២) ឯក្សារទេសនទនេត អីំាពីត្រេពច្បំាណូល

តា លរ់រេ់រែាបាលថាន ក្់សត្កាម្ជារិត្រូវបានរញ្ចរ់ (៣) ដផនការក្សាងេម្រាភាពត្រូវបានសរៀរច្បំា នងិម្ស្តនតីថាន ក្់ ជារិ

ទទួលបានការរណតុ ោះរណាត លពិសេេទក្់ទងការអនុវរត FMIS។ ផាុយសៅវិញ េក្ម្មភាពដែលពុំាេសត្ម្ច្បបានតាម្

ដផនការរួម្មាន (១) លិែរិរទោា នររយិុរតមួ្យច្បំាននួដែលរត្មូ្វសោយច្បារ់េត ីពីរររហិរញ្ញវរា ុនងិការត្ររ់ត្រងត្ទពយ

េម្អរតិររេ់រែាបាលថាន ក្់សត្កាម្ជារិក្ំាពងុរនតសរៀរច្បំា រ៉ាុដនតមិ្នទន់ច្បរ់េពវត្ររ់សៅស ើយ (២) ឯក្សារសោលនសយបាយ 
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នងិលិែិររទោា នររិយរុតេត្មារ់រសងកើរឧរក្រណ៍វិនិសយរេត្មារ់រែាបាលថាន ក្់សត្កាម្ជារិ សៅមិ្នទនប់ានសរៀរច្បំាេពវ

ត្ររ់សៅស ើយ នងិ (៣) ការសរៀរច្បំាដផនការយុទធសាស្តេតថវិកាេត្មារ់រែាបាលថាន ក្់សត្កាម្ជារិ សៅមិ្នទនប់ានសរៀរច្បំាេពវ

ត្ររ់សៅស ើយ។ សោយដ ក្ ការសរៀរច្បំាសេច្បក្តីត្រងរឋម្ឯក្សារសោលនសយបាយេតពីីវិម្ជឈការហិរញ្ញវរាុរយៈសពល 

ម្ធយម្ នងិដវង ពុំាត្រូវបានអនវុរតតាម្ដផនការ។ លទធផលសនោះបានឆលុោះរញ្ច ំាងអំាពភីាពចំាបាច់្ប ដែលរត្ម្ូវឱ្យអងគភាពរក្ព់ន័ធ

ែិរែំារដនាម្សទៀរ ជាពិសេេ ពត្ងឹងការសរៀរច្បំាសោលការណ៍ដណ ំាេដ ីពកីារសរៀរច្បំាដផនការយុទធសាស្តេតថវិកាេត្មារ់រែាបាល

ថាន ក្ស់ត្កាម្ជារិ និងការសរៀរច្បំាសោលនសយបាយវិម្ជឈការហិរញ្ញវរាុេត្មារ់រយៈសពលម្ធយម្ នងិដវង សហើយសែើម្អីេសត្ម្ច្ប

បានសោលរំាណងសនោះ អងគភាពសាមី្ រួរសេន ើេុំាជំានយួរសច្បចក្សទេរដនាម្ពីអរគ យក្ោា នថវិកា ឬ អរគសលខាធកិារោា នរ

ណៈក្មាម ធិការែឹក្ ំាការងារដក្ទត្ម្ងក់ារត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរាសុាធារណៈ នងិពត្ងងឹការសរៀរច្បំាដផនការយុទធសាស្តេតថវិកា

េត្មារ់រែាបាលថាន ក្់សត្កាម្ជារិ។   

ជារួម្ េត្មារ់ការ សត្រៀម្លក្ខណៈេត្មារ់ជំាហានរ ា រ់ េក្ម្មភាពភារសត្ច្បើនេសត្ម្ច្បបានតាម្សោលសៅ ដែល

ភារសត្ច្បើនននក្ិច្បចការសនោះសតត រសលើ ការរនតពត្ងឹងភាពត្ររ់ត្ជង់សត្ជាយ នងិេមាហរណក្ម្មថវិកា ជាពិសេេ ការរត្ងងឹ

ការការអនុវរតដផនការយុទធសាស្តេតថវីកា និងការរនតពត្ងងឹ នងិពត្ងកី្ការអនុវរតថវិកាក្ម្មវិធី ដរចំាបាច់្បត្រូវែិរែំាពត្ងងឹការ

សរៀរច្បំាសោលការណ៍ដណ ំាេដ ីពីការសរៀរច្បំាដផនការយុទធសាស្តេតថវិកាេត្មារ់រែាបាលថាន ក្ស់ត្កាម្ជារិ និងការសរៀរច្បំាសោល

នសយបាយវិម្ជឈការហិរញ្ញវរា ុ េត្មារ់រយៈសពលម្ធយម្ នងិដវង និងការោក្ឱ់្យអនុវរតសោលការណ៏ដណ ំាេត ីពនីីរ ិវិធី

ត្ររិររតិការច្បំាណាយថវិកាតាម្ក្ម្មវិធីររួត្រូវបានយក្ចិ្បរតទុោក្់ នងិពត្ងងឹេក្ម្មភាពអនុវរត ថវិកាក្ម្មវិធីសពញសលញ។ 

សែើម្អីរនតពត្ងងឹដផនក្សនោះ ទិេសៅជាក្ល់ាក្់ម្យួច្បំាននួបាននងិក្ំាពុងសរៀរច្បំាសៅក្នុងត្ក្រែ័ណឌ រួម្នន CAP 3 សរលរឺ

ដផនការយុទធសាស្តេតថវិកាត្រូវបានសរៀរច្បំា នងិអនុវរតត្រក្រសោយេ័ក្តិេិទធភាព នងិត្រេិទធភាព នងិត្រូវអនុម័្រសោយរ

ណៈរែាម្ស្តនត ី , ថវិកាក្ម្មវិធ ី និងអងគភាពថវិកាត្រូវបានអនុវរតត្ររ់ត្ក្េួង សាា រ័ន ថាន ក្់ជារ ិ នងិថាន ក្់សត្កាម្ជារិ

ត្រក្រសោយេ័ក្តិេិទធភាព នងិត្រេិទធភាព, ត្ក្រែ័ណឌ ច្បំាណាយរយៈសពលម្ធយម្ (MTEF) នងិត្ក្រែ័ណឌ ច្បំាណូលរយៈ

សពលម្ធយម្-រីឆ្ន ំារំក្លិ  ( MTRF) ត្រូវបានសរៀរច្បំានងិោក្ឱ់្យអនុវរតត្រក្រសោយត្រេិទធភាព នងិភាព េ័ក្តិេិទធ។         

 

៤. ការគំាម្ទដ្េក់ារអនវុត្តកម្មវិធផីកទម្ម្ង់ម្បកបសដ្ឋយសោរ ័យនិងច្ីរភាព  

ការោំាត្ទែក្់ការអនុវរតក្ម្មវិធដីក្ទត្ម្ងត់្រក្រសោយសជារជយ័និងចី្បរភាព ជាដផនក្មួ្យថមដីែលចរស់ផតើម្អនុវរតត្េរ

ោន ជាមួ្យនឹងដផនក្ទំាង៣ ែូច្បបានសរៀររារខ់ាងសលើ េត្មារ់ចូ្បលរួម្ច្បំាដណក្សៅក្នុង CAP 2 New សៅឆ្ន ំា២០១៤។ សោយ

ដ ក្ េក្ម្មភាពមួ្យច្បំាននួមិ្នដម្នេុទធដរថមីត្េឡាងស ោះសទ សរលរ ឺេក្ម្មភាពមួ្យច្បំាននួត្រូវបានោក្ឱ់្យអនុវរតសៅក្នុង

សោលរំាណងទី២៨ ននដផនក្ទី២ សៅក្នងុ CAP 2 សៅឆ្ន ំាក្នលងសៅ តាម្រយៈការសរៀរច្បំាសាា រ័ន, ការអេិវឌ្ឍធនធានម្នេុស 

នងិការក្សាងរណតុ ោះរណាត លជំា ញ ,ការសរៀរច្បំាឱ្យមានការសលើក្ទឹក្ចិ្បរត ត្ពម្ទំាងការសរៀរច្បំា និងអនុវរតយុទធសាស្តេតទំា ក្់

ទំានងេត្ម្រេត្ម្លួេត្មារ់ក្ម្មវិធីដក្ទត្ម្ងក់ារត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរាសុាធារណៈ សែើម្អីសឆលើយររឱ្យមានត្រេិទធភាពសៅនងឹ

ែំាណាក្់កាលទី២។ តាម្លទធផល ដែលបានអនុវរត ឆ្ន ំាក្នលងម្ក្ ស ើញថា េក្ម្មភាពទំាងសនោះេសត្ម្ច្បបានក្នុងរងវង់ 
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៧៣% ដែលលទធផលលែត្រសេើរមួ្យច្បំាននួត្រូវបានពត្ងងឹសៅសលើការក្សាង នងិរណតុ ោះរណាត លជំា ញតាម្រយៈការ

សរៀរច្បំាវរគេិក្ា នងិេិកាខ សាលា។ ផាុយសៅវិញ ការងារដែលទម្ទរឱ្យមានការពត្ងឹងរដនាម្ស ោះរកឺារសរៀរច្បំាឱ្យមាន

ត្រពន័ធសលើក្ទឹក្ចិ្បរត តាម្រយៈការសរៀរច្បំាត្បាក្រ់ងាវ ន ់ោំាត្ទែលក់ារតល េ់រតូរែំាសណើរការ និងសាា រ័ន នងិការយលែឹ់ង រួម្ទំា

ងការចូ្បលរួម្ក្នុងដផនការក្សាងេម្រាភាព។  

េត្មារ់ឆ្ន ំា២០១៤ សនោះ ដផនក្សនោះត្រូវបានោំាត្ទសោយសោលរំាណងច្បំាននួ២ រឺ (១) រសងកើនភាពជាអនក្ែឹក្ ំា េម្រា

ភាពត្ររ់ត្រង នងិរណដុ ោះឆនាៈក្ំាដណទត្ម្ង ់ ត្ពម្ទំាងរសងកើនភាពជាមាច េ់ និងការទទួលែេុត្រូវ នងិ (២) រសងកើនត្រេិទធ

ភាពននការក្សាងេម្រាភាពនងិ វិធានការសលើក្ទឹក្ចិ្បរត។ មាននយ័ថា ដផនក្ទំាង៣ ដែលសយើងបានែរិែំាក្សាង និងពត្ងឹង

សៅក្នងុែំាណាក្់កាលទី២ សនោះរឺជាការក្សាងត្រពន័ធត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរាសុាធារណៈមួ្យត្រក្រសោយត្រេិទធភាព នងិ

េ័ក្តិេិទធភាព សែើម្អឈីានសៅរក្េតងោ់រអនតរជារ,ិ ការក្សាងនូវយនតការ និងការសរៀរច្បំាច្បងត្ក្ងនូវរទោា នររយិរុត 

សែើម្អីពត្ងងឹែល់ការអនុវរតែលក់្ិច្បចែំាសណើរការននត្រពន័ធទំាងមូ្លឱ្យមានភាពត្រឡាក្ត់្ក្ឡាោន  រ៉ាុដនតការក្សាងទំាងអេ់មិ្ន

ទន់មានលក្ខណៈត្ររ់ត្ោនស់ ើយ ដែលចំាបាច់្បទម្ទរអនក្ែឹក្ ំា នងិអនក្ចូ្បលរួម្រស្តញ្ា រចូ្បលសៅក្នងុត្រព័នធសនោះ សហើយ

អាច្បអនុវរតនិងត្ររិររតសិៅតាម្មុ្ែងារនិងរ ួទីររេ់ែលួនឱ្យមានត្រេិទធភាព នងិេ័ក្តិេិទធភាព។ 

ជារួម្ដផែក្សលើច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពដែលបានអនុវរតសធៀរសៅនងឹដផនការដែលត្រូវអនុវរត ដផនក្សនោះ េសត្ម្ច្បបាន លទធ

ផលក្នុងរងវងត់្រមាណដរ ៧០% រ៉ាុសណាណ ោះ ដែលសនោះ រញ្ា ក្ឱ់្យស ើញថា ដផនក្ទី៤ សនោះ េា ិរសៅសាា នភាពម្យួពុំាទនល់ែ

ត្រសេើរសធៀរនងឹដផនក្ែ៏នទសទៀរ សហើយចំាបាច់្បទម្ទរឱ្យមានការរនតពត្ងឹងការោំាត្ទែល់ដផនក្សនោះឱ្យបានខាល ំាងកាល  នងិ

េក្ម្មដថម្សទៀរ ជាពិសេេ ការសរៀរច្បំាឱ្យត្រសេើរជាងមុ្ន នងិសធវើរច្បចុរអននក្ម្មឯក្សាររណតុ ោះរណាត ល វិេ័យជំា ញឱ្យបាន

េុត្ក្ឹរដថម្សទៀរ ក្៏ែូច្បជាការសរៀរច្បំារសងកើរេក្ម្មភាពឱ្យបានមុ្រត្េួច្ប ក្នុងការោំាត្ទែលក់ាររសងកើនភាពជាអនក្ែឹក្ ំា 

េម្រាភាពត្ររ់ត្រង នងិការរណតុ ោះឆនាៈននការដក្ទត្ម្ង ់ ត្ពម្ទំាងរសងកើនភាពជាមាច េ់ នងិការទទួលែុេត្រូវត្ររ់ត្ក្េួង 

សាា រ័ន ដែលច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពទំាងពីរសនោះេា ិរសៅសាា នភាពម្ួយ ដែលពុំាទន ់ 

 របាយការណ៍ខាងសត្កាម្សនោះនងឹមានរញ្ា ក្ជ់នូលម្ែិរអំាពីវឌ្ឍនភាព រញ្ា ត្រឈម្ និងទិេសៅសឆ្ព ោះសៅម្ុែតាម្

សោលរំាណងទំាង២។ សោយសហរថុាសោលរំាណងទំាងសនោះ ពុំាត្រូវបានរំសលច្បសៅឆ្ន ំាក្នលង របាយការណ៍សនោះនឹងមិ្ន សធវើ 

ការសត្រៀរសធៀរអំាពីវឌ្ឍនភាពដែលេសត្ម្ច្បបានសៅឆ្ន ំា ២០១៣ ជាមួ្យនឹងការងារដែលបានអនុវរតសៅឆ្ន ំា ២០១៤ 

ែូច្បដែលបានសរៀររារ់ពខិាងសលើស ោះសទ ។  

 

 

 

៤.១. រសងកើនភាពជាអនក្ែកឹ្ ំា េម្រាភាពត្ររត់្រង នងិរណតុ ោះឆនាៈក្ំាដណទត្ម្ងត់្ពម្ទំាងរសងកើនភាពជាមាច េ់នងិ  

ការទទលួែេុត្រវូ 

េត្មារ់ឆ្ន ំា ២០១៤ សនោះ  ការរសងកើនភាពជាអនក្ែឹក្ ំា េម្រាភាពត្ររ់ត្រង និងរណតុ ោះឆនាៈក្ំាដណទត្ម្ង់  ត្ពម្ទំាង

រសងកើនភាពជាមាច េ់នងិ ការទទួលែុេត្រូវ មានច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពច្បំាននួ ២ រឺ (១) ពត្ងឹងភាពជាអនក្ែឹក្ ំា និងេម្រាភាព
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ត្ររ់ត្រង និង (២) រសងកើនឆនាៈក្ំាដណទត្ម្ង់ភាពជាមាច េ់ និងការទទួលែុេត្រូវ។ ជារួម្ ដផនក្សលើការអនុវរតក្នលងម្ក្ សោល

រំាណងសនោះេសត្ម្ច្បបាន ៦០% ក្នុងស ោះ ច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព ៤១.១ េសត្ម្ច្បបាន ៤០% និងច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព ៤១.២ 

េសត្ម្ច្បបាន ៨០%។ 

ដផែក្សលើលទធផលខាងសលើសនោះ  ស ើញថាេក្ម្មភាពេត្មារ់ពត្ងឹងេម្រាភាពត្ររ់ត្រងត្រូវបានរសងកើនតាម្រយៈការ  

រណដុ ោះរណាដ ល និងេិកាខ សាលា ត្ពម្ទំាងការច្បលូរួម្មានលក្ខណៈផុេផលុ រ៉ាដុនត ធារពុិរននេក្ម្មភាពដែលបានអនុវរត 

ពុំាទន់រំាសពញតាម្សោលសៅននសោលរំាណងសនោះស ើយ។ ក្នងុច្បំាសណាម្ ១២ អរគ យក្ោា នច្បំាណោុះឱ្យត្ក្េួងសេែាក្ិច្បចនងិ

ហិរញ្ញវរា ុ មានដរ២ អរគ យក្ោា នរ៉ាុសណាណ ោះ ដែលបានរសងកើរក្ម្មវិធីរណតុ ោះរណាត លក្នុងសោលសៅពត្ងឹងេម្រាភាព

ត្ររ់ត្រង នងិេម្រាភាពែឹក្ ំា។ សហើយមានដរ១ អរគ យក្ោា ន ដែលបានសរៀរច្បំាេក្ម្មភាព និងត្ក្ុម្ការងារ

ច្បាេ់លាេ់ េត្មារ់ពត្ងងឹឆនាៈក្ំាដណទត្ម្ង់ ភាពជាមាច េ់ និងការទទួលែុេត្រូវតាម្រយៈការចូ្បលរួម្ររេ់អរគ យក្-

ោា ន/អងគភាព ក្នុងក្ម្មវិធីដក្ទត្ម្ងក់ារត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរាសុាធារណៈ ជាពិសេេ ការសរៀរច្បំាដផនការេក្ម្មភាពររេ់អរគ

 យក្ោា ន/អងគភាព ឱ្យសឆលើយររសៅនងឹដផនការេក្ម្មភាពរួម្ ែំាណាក្់កាលទី២ ថមី។ ជាមួ្យោន សនោះ អរគ យក្ោា នមួ្យ

ច្បំាននួសទៀរ បានេារិសៅែំាណាក្ក់ាលក្ំាពុងរញ្ចរ់ត្រកាេ សេច្បក្តីដណ ំា រទោា នររិយរុត  ក្នុងទិេសៅផសពវផាយ

ដផនការេក្ម្មភាព ដក្ទត្ម្ង ់ និងការអនុវរតដផនការេក្ម្មភាពដែលបានោក្ស់ច្បញ។ មានេក្ម្មភាពសត្ច្បើនសែើម្អរីត្ម្ឱី្យ

ដផនក្សនោះ។       

៤.២.រសងកើនត្រេិទធភាពននការក្សាងេម្រាភាពនងិវធិានការសលើក្ទកឹ្ច្បរិត 

 សោលរំាណងសនោះ មានច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពោំាត្ទច្បំាននួ ២ េត្មារ់ឆ្ន ំា ២០១៤ សនោះ (១) ពនិិរយសម្ើលស ើង វិញពី

ត្រេិទធភាព នងិភាពេ័ក្តិេិទធននការរណតុ ោះរណាត ល នងិសរៀរច្បំាដផនការក្សាងេម្រាភាពថមី នងិ (២)ពិនរិយសម្ើលស ើងវិញ

ពយីនតការ នងិអេតិ្ក្ម្ននការផតលក់ារសលើក្ទឹក្ចិ្បរតរយៈសពលក្នលងម្ក្ នងិសរៀរច្បំាឱ្យមានយនតការ និងអេិត្ក្ម្ថមីេត ីពីការផត

លក់ារសលើក្ទឹក្ចិ្បរតដែលមានេម្ធម៌្ និងេងគរភិាព។ ជារួម្ ដផនក្សលើការអនុវរតក្នលងម្ក្ សោលរំាណងសនោះេសត្ម្ច្បបាន

ក្នុងរងវង៨់០% ក្នុងស ោះ  ច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព៤២.១ េសត្ម្ច្បបាន៦២% និង៤២.២ េសត្ម្ច្បបាន៩៨%។   

ដផែក្តាម្លទធផលដែលេសត្ម្ច្បបានខាងសលើសនោះ ពុំាមានេក្ម្មភាពណាមួ្យ ដែលោំាត្ទសលើការពនិរិយស ើងវិញនូវ

ត្រេិទធភាព និងភាពេ័ក្តិេិទធភាពននការរណតុ ោះរណាត ល នងិសរៀរច្បំាដផនការក្សាងេម្រាភាព េសត្ម្ច្បបានជាសាា ពរសទ។

សទោះជាយ៉ា ងណាក្ត ី ក្៏សៅមានេក្ម្មភាព វិជាមានមួ្យច្បំាននួសរៀរច្បំារសណត ើរៗក្នុងស ោះ រដឺផនការយុទធសាស្តេតអេិវឌ្ឍនត៍្ក្េួង 

សាា រ័ន ក្ំាពុងត្រូវបានពិនរិយ និងដក្លម្ែ។ ផាុយពីសនោះ េក្ម្មភាពត្សាវត្ជាវ ឯក្សាររណតុ ោះរណាត ល តាម្វិេ័យជំា ញរក្់

ពន័ធនឹងការត្ររ់ត្រងេែាក្ិច្បច និងហិរញ្ញវរាុ អនុវរតសៅសៅរចិ្បរួច្បសធៀរនឹងដផនការដែលបានោក្់សច្បញ។ យ៉ា ងណាមិ្ញ 

េក្ម្មភាពេត្មារ់ោំាត្ទពិនិរយសម្ើលស ើងវិញពយីនតការ និងអេតិ្ក្ម្ននការផតលក់ារសលើក្ទឹក្ចិ្បរតរយៈសពលក្នលងម្ក្ នងិ

សរៀរច្បំាឱ្យមានយនតការ និងអេតិ្ក្ម្ថមីេត ីពីការផតល់ការសលើក្ទឹក្ចិ្បរតដែលមានេម្ធម៌្ និងេងគរភិាព ទទួលបានវឌ្ឍនភាព

សត្ច្បើន ក្នងុស ោះេក្ម្មភាពភាក្សត្ច្បើនេសត្ម្ច្បបានទំាងត្េុងតាម្ដផនការដែលបានសត្ោងទុក្ ដែលលទធផលទំាងសនោះដេតង

សច្បញតាម្រយៈការសរៀរច្បំារណៈក្មាម ធិការសែើម្អីពនិរិយ និងវាយរនម្លដែលទទួលបានក្រសលើក្ទឹក្ចិ្បរត, ការរសងកើរឱ្យមាន
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យនតការតាម្ោនេមិ្ទធក្ម្ម នងិសត្ជើេសរីេម្ស្តនតីេត្មារ់ទទួលបានការសលើក្ទិក្ចិ្បរត ត្ពម្ទំាងពត្ងកី្យនតការោក្ទ់ណឌ ក្

ម្ម។  

ជារួម្ការងារដក្ទត្ម្ងត់្រូវសតត រសលើត្រពន័ធដែលមានត្សារ់, យនតការដែលត្រូវសែើរ, ត្ក្រែណឌ ររយិុរត ដែលមាន

លក្ខណៈេម្ត្េរមិ្នអាច្បត្ររ់ត្ោន់េត្មារ់អាច្បឱ្យការងារសនោះែំាសណើរការបានសោយរលនូ និងេ័ក្តិេិទធភាពបានសទ ែ៏

រារណាេម្រាភាពររេ់សាា រ័នពុំាត្រូវបានពត្ងឹង   សែើម្អរីណតុ ោះ ឆនាៈ ការសរតជាញ ចិ្បរត ភាពជាមាច េ់ និងការទទួលែុេ។ ការ

ងារេត្មារ់ពត្ងឹងភាពជាអនក្ែឹក្ ំា និងេម្រាភាពត្ររ់ត្រង ហាក្់សៅពុំាទនប់ានអនុវរតសៅបានត្រសេើរសៅស ើយសទ ដែល

ទម្ទរនូវការពត្ងឹងការងារជាក្់លាក្រ់ដនាម្សទៀរែូច្បជា៖យុទធសាស្តេត ត្ររ់ត្រងធនធានម្នុេស,ដផនការផសពវផាយ, ការ

រណតុ ោះរណាត លពេីក្ម្មភាពដក្ទត្ម្ងក់ារត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរាសុាធារណៈឱ្យបានទូលាយ នងិការសរៀរច្បំាឱ្យបានត្រសេើរជាង

មុ្ន នងិការសធវើរច្បចុរអននក្ម្មនវូឯក្សាររណតុ ោះរណាត លតាម្វិេ័យជំា ញ។សែើម្អីរនតពត្ងឹងដផនក្សនោះ ទិេសៅជាក្ល់ាក្មួ់្យ

ច្បំាននួបាននងិក្ំាពុងសរៀរច្បំាសៅក្នុងត្ក្រែ័ណឌ រួម្នន CAP 3 សរលរ ឺ ភាពជាអនក្ែឹក្ ំា េម្រាភាពត្ររ់ត្រង េម្រាភាព

រសច្បចក្សទេភាពជាមាច េ់ ការទទួលែុេត្រូវ  មានេមានររភិាពជាមួ្យនងឹការោំាត្ទការអនុវរតក្ម្មវិធដីក្ទត្ម្ង់ការ

ត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរាសុាធារណៈ។   

សម្សរៀន នងិរទពិសសាធន៍មួ្យច្បំាននួក្ប៏ានរញ្ា ក្ផ់ងដែរ ការងារដក្ទត្ម្ងក់ារត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរាសុាធារណៈសនោះ 

ពិរជាពុំាអាច្បអនុវរតសៅសោយោម នការោំាត្ទពីត្ក្េួងសាា រ័នែនទសទៀរបានស ោះសទ សត្រោះក្នុងការសរៀរច្បំាដផនការេក្ម្មភាព

រួម្ែំាណាក្់កាលទី២ នងិទី៣ អងគភាពដែលត្រូវចូ្បលរួម្រសងកើរជាច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព/េក្ម្មភាព ក្៏មិ្នដម្នេា ិរសៅដរ

ត្ក្េួងសេែាក្ិច្បចនិងហិរញ្ញវរា ុ ដរមាន ក្ឯ់ងេុទធសាធស ោះសទ ត្ក្េួងសាា រ័ន ទំាងអេ់េុទធដរមានច្បំាដណក្ចូ្បលរួម្អនុវរត

សត្កាម្ការ ពនិរិយតាម្ោនពអីរគសលខាធិការោា នែឹក្ ំាការងារដក្ទត្ម្ង់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរាសុាធារណៈ។ 

 

៥.វឌ្ឍនភាពរបស្់ ម្កស្ួង /សាថ ប័ន 

រទពិសសាធនរ៍រេ់ត្ក្េួង សាា រ័ន ក្នុងការអនុវរតក្ម្មវិធីដក្ទត្ម្ង់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរាុសាធារណៈអេ់រយៈសពល

ជាង១០ ឆ្ន ំាក្នលងម្ក្សនោះ ថវីរអិរដរត្ររ់ត្ក្េួង សាា រ័ន បានចូ្បលរួម្ច្បំាដណក្ពែីំាណាក្់កាលមួ្យសៅែំាណាក្់មួ្យដម្នពរិ 

ដរការអនុវរតសៅពុំាទនម់ានត្រេិទធភាព នងិេ័ក្តិេិទធភាព។ សយើងត្រូវទទួលសាគ ល់ថាភាពេក្ម្ម ក្៏ែូច្បជាការទទួលសាគ ល់

អំាពភីាពចំាបាច់្បដែលត្រូវចូ្បលរមួ្ច្បំាដណក្ក្នុងក្ម្មវិធីែឹក្ ំាការងារដក្ទត្ម្ង់សនោះសៅមានក្ត្ម្រិសៅស ើយ ជាក្់ដេតងត្ក្េួង 

សាា រ័ន ភារសត្ច្បើន សត្ច្បើនរង់ចំាការផតលទិ់េសៅ និងការដណ ំាពតី្ក្េួងសេែាក្ិច្បចនិងហិរញ្ញវរាុ ជាជាងដែលត្ក្េួង សាា រ័ន

ទំាងសនោះែិរែំាពត្ងងឹសោយែលួនឯង និងដេវងរក្ច្បំាណចុ្បដែលត្រូវដក្លម្ែ ដែលក្តាត ទំាងសនោះសធវើឱ្យក្ម្មវិធីដក្ទត្ម្ង់ទំាងមូ្ល 

ជួររញ្ា ត្រឈម្ជាសត្ច្បើន នងិអនុវរតសៅមានការយឺរយ៉ា វ។  

ក្នុងែំាណាក្ក់ាលននច្បំាណចុ្បរររ ់ជាពិសេេ ការរញ្ចរ់ែំាណាក្់កាលទី២ ឈានសៅែំាណាក្ក់ាលទី៣ សយើងក្ឈ៏ាន

ម្ក្ែល់ច្បំាណចុ្បតល េ់រតូរែ៏េំាខានមួ់្យផងដែរ សរលរកឺារងារដក្ទត្ម្ង់ត្រូវបានសផារពីត្ក្េួងសេែាក្ិច្បចនិងហិរញ្ញវរា ុ សៅ

ត្ក្េួង សាា រ័ន   ដែលសធវើឱ្យទម្ៃនក់ារងារក្៏ត្រូវបានសផារផងដែរ។  
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តាម្រយៈរបាយការណ៍ដែលត្ក្េួង សាា រ័នបានសរៀរច្បំាស ើញថា ភាពជាមាច េ់និងការទទួលែុេត្រូវសៅមានក្ត្ម្ិរ

សៅស ើយ ជាក្់ដេតង របាយការណ៍បានរំសលច្បពកីារងារត្រចំានថៃសត្ច្បើនជាងការងារដក្ទត្ម្ង់ ដែលសនោះរងាា ញឱ្យស ើញអំាពកីារ

មិ្នទនដ់ញក្ឱ្យោច់្បពោីន អំាពកីារងារត្រចំានថៃ និងការងារដក្ទត្ម្ង់។ សត្ៅពីសនោះ មានក្ិច្បចការជាសត្ច្បើនបាននងិក្ំាពុងអនុវរតពុំា

មានភាពរលនូែូច្បជា ការសរៀរច្បំាដផនការយុទធសាស្តេតថវិកា ការអនុវរតថវិកា និងក្តាត ធនធានម្នុេស ជាសែើម្។ សោយដ ក្

ក្នុងដផនការេក្ម្មភាពដែលសរៀរច្បំាស ើងសោយត្ក្េួងសាា រ័ន េត្មារ់ដក្លម្ែ និងសែើម្អអីាច្បត្ក្េួងសាា រ័នអនុវរតសៅបាន

ត្រសេើរជាងមុ្ន ពុំាបានរំសលច្បអំាពីការងារចំាបាច់្ប ដែលត្រូវដក្លម្ែស ោះសទ។ 

 

III.បញ្ហា ម្បឈម្ 

 ែូច្បបានរូេរញ្ា ក្់ពីខាងសែើម្សហើយថា ការអនុវរតក្ម្មវិធីដក្ទត្ម្ង់សៅក្នុងឆ្ន ំានីមួ្យៗ រដម្ងត្រត្ពឹរតសៅសោយមានក្

ងវោះខារជារ់ម្ក្ជាមួ្យជាត្រចំា សធវើឱ្យក្ម្មវិធីដក្ទត្ម្ង់ទំាងមូ្លពុំាអាច្បត្រត្ពឹរតសៅសោយរលនូបានជាត្រចំាស ោះសទ។ រញ្ា

ត្រឈម្ដែលត្រូវបានរំសលច្បស ើងតាំាងពឆី្ន ំា២០១៣ ក្៏ត្រូវបានត្រទោះស ើញស ើងវិញជាសរីយៗ រនតសទៀរក្នុងឆ្ន ំា ២០១៤ 

សនោះ។ រដនាម្ពីសនោះ ក្៏សៅមានរញ្ា ត្រឈម្ជារសច្បចក្សទេែ៏នទសទៀរ ែូច្បមានរូេរញ្ា ក្់ែូច្បខាងសត្កាម្សនោះ៖ 

 ការអនុវរតដផនការច្បំាណូល នងិច្បំាណាយក្នុងឆ្ន ំាពុំាទនម់ានភាពេុត្ក្ឹរ នងិេម្រាភាពពាក្រណ៍ (ក្នុងឆ្ន ំា)ហាក្់ សៅ

មានក្ត្ម្ិរ 

 ការសរៀរច្បំាេក្ម្មភាព និងការក្ំាណរ់េូច្ប ក្រ មិ្នទនម់ានេុត្ក្ឹរភាព និងេងគរិភាពសៅនឹងច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព 

និងសោលរំាណងដែលបានក្ំាណរ ់

 ទទួលសាគ ល់ថាវិធសិាស្តេតវាេ់ដវងលទធផលតាម្េក្ម្មភាព សៅពុំាទនម់ានរូរម្នតជាលក្ខណៈវិទាសាស្តេត  

 សោយេម្រាភាពម្ស្តនតីសៅមានក្ត្ម្ិរ ការសរៀរច្បំាសោលការណ៍ដណ ំាេដ ីពកីារសរៀរច្បំាដផនការយទុធសាស្តេតថវកិា 

េត្មាររ់ែាបាលថាន ក្ស់ត្កាម្ជារ ិពុំាទនប់ានអនវុរតតាម្ដផនការ 

 ការអនុវរតដផនការច្បំាណូល នងិច្បំាណាយក្នងុឆ្ន ំាពុំាទនម់ានភាពេុត្ក្រឹនងិេម្រាភាពពាក្រណ៍(ក្នុងឆ្ន ំា )ហាក្់សៅ

មានក្ត្ម្ិរ 

 ត្ក្េួងទំាង ១០ ដែលត្រូវអនុវរតសាក្លអងអងគភាពថវិកា ពុំាទន់ទទួលបានការដណេតពីនីីរិវិធីអនុវរតលម្ែិរ 

ច្បាេ់លាេ់ ដែលអាច្បជារញ្ា ត្រឈម្ក្នុងការអនុវរតត្រក្រសោយត្រេិទធភាព និងរណសនយយភាព ក្នុងឆ្ន ំា 

២០១៥ 

 ត្រេិទធភាពននការរណតុ ោះរណាត ល និងការក្សាងេម្រាភាព ដែលការសរៀរច្បំា Training Need Assessment អាច្ប

ឱ្យសយើងែឹងពីរត្មូ្វការពិរត្បាក្ែ ននការរណតុ ោះរណាត ល 

 ថាន ក្់ែឹក្ ំាអរគ យក្ោា នមួ្យច្បំាននួ ពុំាបានសរៀរច្បំាត្រជុំាត្រចំាដែ និងត្រចំាត្រីមាេ សែើម្អតីាម្ោន នងិវាយរនម្ល 

អំាពីវឌ្ឍនភាព និងរញ្ា ត្រឈក្នុងការអនុវរតក្ម្មវិធីដក្ទត្ម្ង់ររេ់ែលួន។ 
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IV. អនុសាស្ន ៍   

 ក្នុងការអនុវរតក្ម្មវិធី ដក្ទត្ម្ង់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរាុសាធារណៈ ទំាងមូ្លក្នុងទិេសៅដក្លម្ែត្រពន័ធត្ររ់ត្រង

ហិរញ្ញវរាសុាធារណៈក្ម្ពុជាជាជំាហានៗ សឆ្ព ោះសៅរក្េតងោ់រអនតរជារិ ត្េរតាម្ទេស ទនេត ីពីទិេសៅយុទធសាស្តេត នន

ការដក្ទត្ម្ងត់្រពន័ធថវិកាក្ម្ក្ម្ពុជា ឆ្ន ំា ២០១៣-២០២០ ពិរជាមានការលំាបាក្ ។ ជាក្ដ់េតង េត្មារ់ការអនុវរតសៅឆ្ន ំា 

២០១៤ សនោះ រញ្ា ត្រឈម្ រមួ្ទំាងែំាសណាោះត្សាយមួ្យច្បំាននួត្រូវបានសរៀរច្បំាសោោះត្សាយ សែើម្អីសាត រសាា នភាពេត្មារ់ការ

អនុវរតសៅជំាហានរ ា រ់។ េត្មារ់ក្ំាណរ់ក្តាត សជារជយ័ ច្បំាណចុ្បែូច្បសរៀររារ់ជនូខាងសត្កាម្សនោះ ររួត្រូវបានយក្ចិ្បរត

ទុក្ោក្់ នងិក្ំាណរ់ជាក្តាត អទិភាពជាមូ្លោា នក្នុងការអនុវរតក្ម្មវិធីដក្ទត្ម្ង់សនោះបានសៅសោយរលនូពីមួ្យឆ្ន ំាសៅមួ្យឆ្ន ំា

៖ 

 រួររសងកើន េុត្ក្ឹរភាព ននការអនុវរតដផនការច្បំាណូល និងច្បំាណាយក្នុងឆ្ន ំា  នងិេម្រាភាពពាក្រណ៍ (ក្នុងឆ្ន ំា)ដែល

សៅមានក្ត្ម្ិរ 

 រួរសរៀរច្បំាេក្ម្មភាព និងការក្ំាណរ់េូច្ប ក្រ ឱ្យមានេុត្ក្ឹរភាព និងេងគរិភាពសៅនងឹច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព និង

សោលរំាណងដែលបានក្ំាណរ ់

 ររួពត្ងឹងការសរៀរច្បំាសោលការណ៍ដណ ំាេដ ីពីការសរៀរច្បំាដផនការយទុធសាស្តេតថវកិា េត្មាររ់ែាបាលថាន ក្ស់ត្កាម្ជារ ិ

តាម្េក្ម្មភាព និងការក្ំាណរ់េូច្ប ក្រ 

 រួរសរៀរច្បំាសេច្បក្តីដណ ំាដណេត ីពនីីរិវិធីអនុវរតលម្ែិរ ច្បាេ់លាេ់េត្មារ់ ត្ក្េួងទំាង ១០ ដែលត្រូវអនុវរតសាក្

លអងអងគភាពថវិកា និងអាច្បអនុវរតត្រក្រសោយត្រេិទធភាព និងរណសនយយភាព ក្នុងឆ្ន ំា ២០១៥ 

 ររួពត្ងឹងត្រេិទធភាពននការរណតុ ោះរណាត ល និងការក្សាងេម្រាភាព តាម្រយៈការសរៀរច្បំា Training Need 

Assessment  

 ថាន ក្់ែឹក្ ំាអរគ យក្ោា នមួ្យច្បំាននួ ពុំាបានសរៀរច្បំាត្រជុំាត្រចំាដែ និងត្រចំាត្រីមាេ រួរសរៀរច្បំាត្រជុំាជាត្រចំាសែើម្អី

តាម្ោន និងវាយរនម្ល អំាពីវឌ្ឍនភាព នងិរញ្ា ត្រឈក្នងុការអនុវរតក្ម្មវិធីដក្ទត្ម្ង់ររេ់ែលួន។ 

 រញ្ា ត្រឈម្សនោះ ត្រូវបានសលើក្យក្ម្ក្ពិភាក្ាសៅក្នងុក្ចិ្បចសត្រជុំារណៈក្មាម ការែឹក្ ំាការងារដក្ទត្ម្ង់កាលពីថៃទី 

២៩ ដែម្ក្រា ឆ្ន ំា ២០១៥ សោយឯក្ឧរតម្រែាម្ស្តនតីត្ក្េួងសេែាក្ិច្បច និងហិរញ្ញវរាុ បានោក្់សច្បញជាវិធានការមួ្យច្បំាននួ សែើម្អី

ដក្លម្ែសាា នភាពទំាងសនោះភាល ម្ៗ។ ជាលទធផលការងារមួ្យច្បំាននួត្រូវបានអរគ យក្ោា នរក្់ពន័ធបានសរៀរច្បំាេក្ម្មភាព នងិ

ពត្ងឹងការអនុវរតនវូក្ិច្បចការចំាបាច់្បមួ្យច្បំាននួែូច្បរសៅ៖ 

១. រក្់ពន័ធនងឹការជំារុុ្ញការោក្ឱ់្យអនវុរតឧរក្រណ៍ នងិយនតការសែើម្អរីសងកើនការទទលួែេុត្រវូ នងិរណសនយយ

ភាពសែើម្អីរសត្ម្ើឱ្យត្រេិទធភាពននត្រពន័ធ និងយនតការត្រួរពនិរិយនផាក្នុងដែលរក្ព់ន័ធនឹងការអនុវរតថវិកា អរគ

 យក្ោា នរក្់ពន័ធបានសរៀរច្បំាជាេក្ម្មភាព និងបានក្ំាណរេូ់ច្ប ក្រ ត្ពម្ទំាងសរៀរច្បំាជាេក្ម្មភាពអនុវរតជារ

សណត ើរៗ សទោះរីជាលទធផលភាល ម្ៗពុំាទន់អាច្បវាយរនម្លបានសៅស ើយក្៏ពិរដម្ន។ 

២.ច្បំាសរោះច្បំាណចុ្បដែលរក្ព់ន័ធនឹងការពត្ងងឹសលើក្ិច្បចការការអនុវរតដផនការច្បំាណូល និងច្បំាណាយក្នុងឆ្ន ំាពុំាទនម់ាន

ភាពេុត្ក្រឹយ និងេម្រាភាពពាក្រណ៍ (ក្នុងឆ្ន ំា )ហាក្់សៅមានក្ត្ម្ិរ ជាវិធានការស ើញថា អងគភាពត្រមូ្ល
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ច្បំាណូលបានសរៀរច្បំាេក្ម្មភាពេត្មារ់ោំាត្ទការសរៀរច្បំាម្៉ាូដែលពាក្រណ៍ច្បំាណូល (េត្មារ់ពនធោរ ចរ់សផតើម្ត្រី

មាេទី១, រយចរ់សផតើម្ត្រីមាេទី២, ទយពយេម្អរតិរែាត្រីមាេទី៣ និងឧេាហក្ម្មហិរញ្ញវរាតុ្រីមាេទី២) 

៣. រក្់ពន័ធនងឹការពត្ងឹងការសរៀរច្បំានិងការអនវុរតដផនការយទុធសាស្តេតេថវកិា សែើម្អីរសងកើនភាពត្ររ់ត្ជងុសត្ជាយ

ននថវិកាអរគ យោា នថវិកាននត្ក្េួងសេែាក្ិច្បចនិងហិរញ្ញវរា ុ បានសរៀរច្បំាសារាច្បរេត ីពីដផនការយុទធសាស្តេតថវិកា

ត្រចំាឆ្ន ំាត្រូវបានដក្លម្ែ និងសរៀរច្បំារួច្ប សែើម្អីសធវើេមាហរណក្ម្មថវិការវាងថវិកាច្បរនត ថវិកាមូ្លធន នងិត្រឹោះសាា ន

សាធារណៈ នងិសោលការណ៏ដណ ំាេត ីអំាពីការសរៀរច្បំាដផនការយុទធសាស្តេតថ វិកាត្រូវបានក្ំាពងុដក្លម្ែឱ្យត្េរតាម្

ការដក្ទត្ម្ង់ត្រព័នធថវិកាឆ្ន ំា ២០១៣-២០២០ 

៤. ច្បំាសរោះអរគ យក្ោា នដែលទទួលរនាុក្ក្ិច្បចការរែាបាលថាន ក្់សត្កាម្ជារិ ដែលរត្មូ្វឱ្យមានការពត្ងងឹការ

សរៀរច្បំាដផនការយុទធសាស្តេតថវិកាេត្មារ់រែាបាលថាន ក្់សត្កាម្ជារិ និងក្នុងក្រណីចំាបាច់្បរួរសេន ើេុំាជំានួយរសច្បចក្-

សទេរដនាម្ពីអរគ យក្ោា នថវិកា ឬ អរគសលខាធិការោា នែឹក្ ំាការងារដក្ទត្ម្ង់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរាុ 

សាធារណៈស ោះ អរគ យក្ោា នបានសរៀរច្បំាសោលការណ៏ដណ ំាេត ីពីការសរៀរច្បំាដផនការយុទធសាស្តេត  រែាបាល 

ថាន ក្់សត្កាម្ជារិ សោយមានក្ិច្បចេហការពីអងគភាពរក្ព់ន័ធ   

៥.ច្បំារោះត្ក្េួងទំាង១០ ដែលត្រូវអនុវរតសាក្លអងអងគភាពថវិកា សហើយពុំាទន់ទទួលបានការដណ ំាេត ីពី នីរិវិធី

អនុវរតលម្ែិរ ច្បាេ់លាេ់ ដែលអាច្បជារញ្ា ត្រឈម្ក្នងុការអនុវរតត្រក្រសោយត្រេិទធភាព នងិ រណសនយយភាព 

ក្នុងឆ្ន ំា២០១៥ ស ោះ អរគ យោា នថវិកាននត្ក្េួងសេែាក្ិច្បចនិងហិរញ្ញវរាុបានសរៀរច្បំា និង ោក្ឱ់្យអនុវរតសោលការ

ណ៏ដណ ំាេត ីពីនរី ិវិធីត្ររិររតិការច្បំាណាយថវិកាតាម្ក្ម្មវិធីសៅដែម្ក្រា ឆ្ន ំា២០១៥ 

៦.េត្មារ់អរគ យក្ោា នលទធក្ម្ម ដែលរត្មូ្វឱ្យមានសរៀរច្បំាត្រជុំា សែើម្អយីលព់ែីលមឹ្សារសេច្បក្តតី្រងនរីិវីធលីទធ

ក្ម្ម និងសធវើការដក្លម្ែឱ្យបានត្រឹម្ត្រូវ រួច្បសធវើការរណតុ ោះរណាត លែល់ម្ស្តនតីទទួលរនាុក្ឱ្យ យល់ច្បាេ់ ទំាងម្នាីរឱ្យ

យល់ែឹងពកីារងារទំាងស ោះ  

 

V. ស្ននិដ្ឋឋ ន 

ជាការេននោិា នជារួម្ នងិឆលងតាម្រទពិសសាធន ៍សពលក្នលងម្ក្ សរៀងរាលក់ារេសត្ម្ច្បចិ្បរតឈានសៅរញ្ចរ់ពី 

ែំាណាក្់កាលមួ្យសែើម្អីឆលងសៅែំាណាក្់កាលមួ្យសទៀរ អាច្បអនុវរតសៅបានសោយរលនូ រអឺាត្េយ័សលើការេសត្ម្ច្បបាននវូ 

លទធផលការងារេំាខាន់ៗតាម្ដផនក្នីមួ្យៗ ដែលបានោក្ស់ច្បញសៅក្នងុជំាហាន/ែំាណាក្ក់ាលនីមួ្យៗជាពិសេេ ទនាមឹ្ 

នងឹការរនតពត្ងឹងភាពសជឿទុក្ចិ្បរតបានននថវិកាសឆ្ព ោះសៅរក្ត្រពន័ធរឹងមា ំា និងត្រក្រសោយេា ិរភាពស ោះ ការរសងកើន 

រណសនយយភាពហិរញ្ញវរាុជាសារវនតក្ត៏្រូវដរេសត្ម្ច្បឱ្យបាន សទើរអាច្បឈានសៅែំាណាក្ក់ាលទី៣ រឺការរសងកើនការ ផារ 

ភាា រ់ ថវិកាសៅនងឹសោលនសយបាយ។ សៅក្នងុការអនុវរតដផនការេក្ម្មភាពរួម្ែំាណាក្ក់ាលទី២ ថមីសនោះ ការរនតពត្ងងឹ នងិ

ពត្ងកី្ការអនុវរតសាក្លអងថវិកាក្ម្មវិធី នងិការរសងកើនភាពត្ររ់ត្ជង់សត្ជាយ នងិេមាហរណក្ម្មថវិកា ដែលជាការ 

សត្រៀម្លក្ខណៈេត្មារ់ជំាហានទី៣។ សយងតាម្របាយការណ៍វាយសនោះ សយើងអាច្បេនោិា នជារួម្បានថា៖ 
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១. ភាពសជឿទកុ្ច្បរិតបានននថវកិា ដផែក្សលើេូច្ប ក្រេមិ្ទធក្ម្មរនលោិះទំាង ៥ ស ើញថារមាល រច្បំាណូល នងិច្បំាណាយ

ថវិកាជារិកាន់ដររូច្បសធៀរនឹងច្បារ់ថវិកា ដែលបានអនុម័្រ, លំាហូរច្បំាណូល និងច្បំាណាយថវិកាសនោះក្៏កានដ់ររលនូ, ការ

ទូទរ់សាច់្បត្បាក្ប់ានទន់សពលសវលា ត្ពម្ទំាងការ់រនាយបានសេា ើរដរទំាងត្េុងនូវរញ្ា រំាណលុក្ក្េាោះ ។ ដផែក្តាម្ លទធ

ផលននច្បសងាក ម្េក្ម្មភាព ដផនក្សនោះេសត្ម្ច្បបាន ៨៥% មាននយ័ថា េក្ម្មភាពេត្មារ់រនតពត្ងងឹដផនក្ភាពសជឿ ទុក្ចិ្បរត

បានននថវិកាបាននងិក្ំាពុងអនវុរតសៅបានត្រសេើរ ផងដែរ។ ជាទូសៅ ភាពសជឿទុក្ចិ្បរតបានននថវិកាអាច្បរក្ាបាន ជាសារវនត  

រ៉ាុដនតចំាបាច់្បត្រូវការមានការពត្ងឹងសលើក្ិច្បចកាចំាបាច់្បរមួ្យច្បំាននួ ជាពិសេេ ត្រេិទធភាពននការសរៀរច្បំា នងិការ អនុវរត

ដផនការច្បំាណូល និងច្បំាណាយក្នុងឆ្ន ំាពុំាទនម់ានភាពេុត្ក្រឹ  និងេម្រាភាពពាក្រណ៍  (ក្នុងឆ្ន ំា) ហាក្់សៅមាន ក្ត្ម្ិរ។ 

ទនាឹម្សនោះ ការត្ររ់ត្រងសាច់្បត្បាក្ក់្៏ទម្ទរឱ្យមានការពត្ងងឹរដនាម្ ជាពិសេេសលើត្រពន័ធ នងិយនតការ។ ថវីរអរិដរពុំាមាន

រំាណលុក្ក្េាោះ (េតងោ់រ៩០  នថៃ) រ៉ាុដនតការឈានសៅធា េា ិរភាព និងភាពសជឿទុក្ចិ្បរត បាននន ថវិកា លុោះត្តាមានយនត

ការក្ត្រ់ត្តា នងិត្រពន័ធរបាយការណ៍ច្បាេ់លាេ់ នងិទន់សពលសវលាសលើរំាណលុក្ក្េាោះ (ទំាង រំាណលុត្រូវទ នងិត្រូវ

េង)។    

២.ច្បំាសរោះរណសនយយភាពហរិញ្ញវរាុ ជារួម្ដផែក្តាម្លទធផលច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពដែលេសត្ម្ច្បបាន ៧៥% សយើង 

អាច្បេននោិា នបានថា ក្ិច្បចការេំាខាន់ៗ នងិចំាបាច់្បមួ្យច្បំាននួ ជាពិសេេ េមាេធារចុំាបាច់្ប អាច្បយក្ម្ក្សត្រើត្បាេ់បាន 

េត្មារ់ធា ែលក់ារអនុវរតត្រព័នធព័រម៌ានវិទាេត្មារ់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរាុ (FMIS) បានទនស់ពលសវលាតាម្កាល ក្ំា

ណរ់។ អវីដែលជាការត្ពយួបារម្ភស ោះរកឺារោក្់ឱ្យអនុវរតឧរក្រណ៍ និងយនតការសែើម្អីរសងកើនការទទួលែុេត្រូវ  នងិ 

រណសនយយភាព  ជាពិសេេ ច្បំាសរោះត្ក្េួងសាា រ័ន១០ ដែលអនុវរតថវិកាក្ម្មវិធីសពញសលញ ពុំាទន់ត្រូវបានសរៀរច្បំាជា 

េក្ម្មភាពឱ្យបានជាក្ល់ាក្។់ 

៣. េត្មារក់ារសត្រៀម្លក្ខណៈេត្មារជ់ំាហានរ ា រ ់ជារួម្ដផែក្តាម្លទធផលច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពដែលេសត្ម្ច្បបាន 

៨២% ការសត្រៀម្លក្ខណៈេត្មារ់ជំាហានរ ា រ់េសត្ម្ច្បបានការងារសត្ច្បើន ដរចំាបាច់្បត្រូវែិរែំាពត្ងឹងការសរៀរច្បំាសោល

ការណ៍ដណ ំាេដ ីពកីារសរៀរច្បំាដផនការយុទធសាស្តេតថវិកាេត្មារ់រែាបាលថាន ក្ស់ត្កាម្ជារ ិនិងការសរៀរច្បំាសោលនសយបាយ  វិ

ម្ជឈការហិរញ្ញវរាុ េត្មារ់រយៈសពលម្ធយម្ និងដវង នងិការោក្់ឱ្យអនុវរតសោលការណ៏ដណ ំាេត ីពីនរី ិវិធីត្ររិររតិការ

ច្បំាណាយថវិកាតាម្ក្ម្មវិធីររួត្រូវបានយក្ចិ្បរតទុោក្់ នងិពត្ងឹងេក្ម្មភាពអនុវរត។ 

៤.េត្មារ់ដផនក្ច្បងុសត្កាយរកឺារោំាត្ទែលក់ារអនវុរតក្ម្មវធិដីក្ទត្ម្ងត់្រក្រសោយសជារជយ័ នងិច្បរីភាព ជារួម្ ដផែក្

តាម្លទធផលច្បសងាក ម្េក្ម្មភាពដផនក្សនោះេសត្ម្ច្បបាន៧០% ដែលជាការក្រ់េមាគ ល់ ក្នុងច្បំាសណាម្ដផនក្ទំាង៤ ដផនក្ សនោះ

េសត្ម្ច្បបានទរជាងសរ ស ោះរញ្ា ក្់អំាពភីាពចំាបាច់្បក្នុងការរនត នងិពត្ងងឹការោំាត្ទែល់ដផនក្សនោះ រដនាម្សទៀរ ជា

ពិសេេ យុទធសាស្តេត ត្ររ់ត្រងធនធានម្នុេស  ដផនការផសពវផាយ នងិការរណតុ ោះរណាត លពីេក្ម្មភាពដក្ទត្ម្ង់ ឱ្យបាន

ទូលាយ, ការសរៀច្បំាឱ្យត្រសេើរជាងមុ្ន នងិសធវើរច្បចរអននក្ម្មនវូឯក្សាររណតុ ោះរណាត លវិេ័យជំា ញ។ ររួសរៀរច្បំារសងកើរ 

េក្ម្មភាពឱ្យបានជាក្ល់ាក្់រដនាម្សទៀរ៕  


