
 
 

 

 

 

 

 

 

 

របាយការណ៍  

ស្ដីពី  

វឌ្ឍនភាពត្រីមាស្ទី១ ឆ្ន ាំ២០១៥  

ននការអនុវរតផែនការស្កម្មភាព ដាំណាក់កាលទី២ ថ្មី  

របស្់ ត្កស្ួងសស្ដឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវរថុ 

 

 

 

 

 

 

អគ្គសលខាធិការដ្ឋឋ នគ្ណៈកមាម ធិការដឹកនាំការងារផកទត្ម្ង់ការត្គ្ប់ត្គ្ងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ 

ផែសម្សា ឆ្ន ាំ២០១៥ 
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I. ែលឹម្សារស្សងេប 

II. សស្ច្កដីសែដើម្ 

 

 កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ បានឈានម្កដលដំ់ណាកក់ាលអនតរកាលននការអនុវត្តបញ្ចប់

ដំណាក់កាលទី២ រឺ “រណននយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថ”ុ នៅកនងុឆ្ន ំ២០១៥ននេះ នឆ្ព េះនៅចាប់ន្ដើម្ការអនុវត្តដំណាក់កាលទី៣ 

កដលនដដ ត្នលើ “ការ្ារភាា ប់ថវិកានៅនឹងនោលននោបាយ្” កនុងឆ្ន ំ២០១៦ ខាងមុ្ខ តាម្រយ្ៈការអនុវត្តក្នការសកម្មភាព 

ដំណាក់កាលទី២ ថមី (CAP 2-New) កដលម្ត្ូវអនុវត្តសម្ាប់រយ្ៈនពលមួ្យ្ឆ្ន ំ និង ៦កខ រឺសម្ាប់ឆាសទី២ ឆ្ន ំ២០១៤ 

នងិសម្ាប់មួ្យ្ឆ្ន ំ២០១៥។ 

 ការអនុវត្តកម្មវិធកីកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ម្ត្ូវបានតាម្ដាននងិម្ត្តួ្ពនិតិ្យតាម្រយ្ៈយ្នតការ

ច្បាស់លាស់ ម្រប់ម្ោន ់និងនទៀងទាត្ ់កដលរួម្ានការម្ត្ួត្ពនិិត្យម្បចំាកខ ម្បចំាម្ត្ីាស នងិម្បចំាឆ្ន ំ។ 

 របាយ្ការណ៍វឌ្ឍនភាពម្បចំាម្ត្ីាសននេះ រឺជារបាយ្ការណ៍វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តក្នការសកម្មភាពដំណាក់

កាលទី២ ថមី (CAP 2-New) របស់ម្កសួងនសដឋកិច្បចនិងហិរញ្ញវត្ថុ កដលនរៀបរាបព់លីទធ្ លសនម្ម្ច្បបាននដាយ្លម្អតិ្

នៅតាម្ក្អកនីមួ្យ្ៗ រហូត្ដលក់ម្ម្តិ្នោលបំណង នងិច្បនកោ ម្សកម្មភាព នធៀបនឹងសូច្បនាករ ម្ពម្ទាងំនលើកន ើងពី

បញ្ហា ម្បឈម្នងិអនុសាសន ៍ម្ពម្ទាងំការករកដលម្ត្ូវអនុវត្តបនត្ងកដរ។ 

 វិធីសាតសត កដលនម្បើម្បាស់សម្ាប់វាយ្ត្នម្ៃវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តក្នការសកម្មភាព ក្អកនលើមូ្លដាឋ ន ២ រឺ៖    

 ១. សកម្មភាពការករសនម្ម្ច្បបាននធៀបនឹងសកម្មភាពកដលបាននម្ោងអនុវត្ត  

 ២. លទធ្ លសនម្ម្ច្បបាន នធៀបនងឹសូច្បនាករនោលនៅ។   

ចំ្បកណកឯការ្ ដលន់ិនទេសវាយ្ត្នម្ៃនលើវឌ្ឍនភាពសនម្ម្ច្បបាន ម្ត្ូវបានកច្បកនច្បញជា ៤កម្ម្ិត្ រ៖ឺ  

 ១០០%   ៖ លអ 

 ខពស់ជាង ឬ នសម ើ ៨០%  ៖ លអបងគួរ 

 ខពស់ជាង ៥០ %  ៖ ម្ធយម្ 

 ទាបជាង ឬ នសម ើ ៥០%  ៖ នខាយ្។ 

III. លទធែលស្សត្ម្ច្បាន 

ផែនកទី១: ភាពស ឿទុកច្ិរតបានននថ្វិកា 

ក្នកទី១ ភាពន ឿទុកចិ្បត្តបានននថវិកា កនងុ CAP 2 New ម្ត្ូវពម្ងឹងតាម្រយ្ៈនោលបំណងចំ្បននួ ៤ រកឺារពម្ងងឹ

ការម្រប់ម្រងចំ្បណូលនងិការអនុវត្តក្នការម្បមូ្លចំ្បណូល, ការពម្ងងឹការម្រប់ម្រងបំណលុ, ការពម្ងឹងការម្រប់ម្រងសាច់្ប

ម្បាកន់ិងរណន ីនងិការកកលម្អការអនុវត្តថវិកានងិពម្ងងឹការអនុវត្តក្នការច្បណំាយ្ កដលោំម្ទនដាយ្ច្បនកោ ម្សកម្មភាព

ចំ្បននួ ១៤។ 
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ជារួម្ ក្អកនលើនោលបំណងកដលសនម្ម្ច្បបាន ក្នកននេះសនម្ម្ច្បបាន ៩១% កដលកនុងននាេះ ោម ននោលបំណងណាមួ្យ្ 

សនម្ម្ច្បបាន ទាបជាង ៨០% ន ើយ្ និង ានច្បនកោ ម្សកម្មភាពចំ្បននួ ៣ កដលសនម្ម្ច្បបានធំជាង ៥០%។ 

 ១. លទធែលសលើស្ូច្នករស្មិ្ទធកម្មគ្នលឹឹះ  

សូ្ច្នករ សោលសៅ វឌ្ឍនភាពត្រីមាស្ទី១ ឆ្ន ាំ២០១៤ វឌ្ឍនភាពត្រីមាស្ទី១ ឆ្ន ាំ២០១៥ 

១. លទធ្ លចំ្បណូលកនងុម្សុកសរបុ ជា

បនណត ើរៗកានក់ត្ខតិ្នៅរកនោលនៅ

កដលបានអនមុ្ត័្ នៅកនុងច្បាបហ់រិញ្ញវត្ថុ 

ចំ្បណូលកនុងម្សុកសរុបសនម្ម្ច្បបាន +/-៥%  

នធៀបនឹងនោលនៅកដលបានអនុម្ត័្កនុង

ច្បាប់ 

ចំ្បណូលកនុងម្សុកសនម្ម្ច្បបាន៖ 

 ម្ត្ាីសទី១: ២២,៣% 

 ច្បំណូលច្បរនត :២២,៨% 

 ច្បំណូលម្ូលធន : ០,៦% 

ចំ្បណូលកនុងម្សុកសនម្ម្ច្បបាន៖ 

 ម្ត្ាីសទី១:២១,៨% 

 ច្បំណូលច្បរនត :២២,០% 

 ច្បំណូលម្ូលធន : ០,៥% 

 

២. ោម នការបនងោើត្ន ើងនវូបណំលុកក

សេេះថម ី

បំណលុកកសេេះម្ត្ូវកម្ម្ិត្ម្ិនឱ្យនលើសពី ២%

ននច្បណំាយ្សរុប 

ោម ន ោម ន 

៣. អាណាបក័ជាបនណត ើរៗអាច្បបញ្ហា    

ចំ្បណាយ្នៅតាម្កម្មវធិចំី្បណាយ្នងិក្ន

ការសាច្បម់្បាក ់

សាថ នភាពច្បំណាយ្ម្និម្ត្ូវត្ិច្បជាងៈ 

 ម្ត្ាីសទី១: ១៥% 

 ម្ត្ាីសទ២ី:៤៥% 

 ម្ត្ាីសទី៣:៦៧% 

 ម្ត្ាីសទី៤:៩៦% 

 

ភាររយ្ននការទូទាត្់ នូអនក គ្ត្់្ គង់និងបុរគលិក

តាម្ម្បព័នធធនាោរម្និម្ត្វូត្ិច្បជាង ៨០%នន

ច្បំណាយ្សរុប 

 

 

 

ភាររយ្ននការបង់ច្បំណូលតាម្រយ្ៈម្បព័នធ 

ធនាោរម្និម្ត្ូវត្ិច្បជាង៦០%ននច្បំណាយ្ 

សរុប 

ច្បំណាយ្ថវិកាជាត្ិសនម្ម្ច្បបានកនុង៖  

 ម្ត្ាីសទី១: ១៥,៦ % 

 

 

 

 

ការទូទាត្ត់ាម្ម្បព័នធធនាោរសនម្ម្ច្ប

បាន៖  

 ម្ត្ាីសទី១: ១០០ % 

 ម្កសួងច្បំនួន ៩ បាននបើកនបៀវត្ស

តាម្ម្បព័នធធនាោរ 

 

ម្ត្ាីសទី១៖ 

 ច្បំណូលពនធរយ្:  

 ៩២%បង់តាម្ធនាោរនដាយ្ 

អត្ិថិ ន 

 ៨%បង់តាម្ធនាោរនដាយ្រយ្ 

 

 ច្បំណូលពនធដារ:   

 ៩៧%បង់តាម្ធនាោរនដាយ្ 

អនកជាប់ពនធ 

 ៣%បង់តាម្ធនាោរនដាយ្ពនធ

ដារ 

ច្បំណាយ្ថវិកាជាត្ិសនម្ម្ច្បបានកនុង៖  

 ម្ត្ាីសទី១: ១៥,៤% 

   

 

 

 

ការទូទាត្់តាម្ម្បព័នធធនាោរសនម្ម្ច្ប

បាន៖  

 ម្ត្ាីសទី១: ១០០%  

 ម្កសួងច្បំនួន ៣៩ បាននបើកនបៀវត្ស 

តាម្ម្បព័នធធនាោរ  

 

ម្ត្ាីសទី១៖ 

 ច្បំណូលពនធរយ្:  

 ៩២,៤១%បង់តាម្ធនាោរ 

នដាយ្អត្ិថិ ន 

 ៧,៥៩%បង់តាម្ធនាោរនដាយ្

រយ្ 

 ច្បំណូលពនធដារ:   

 ៩៧%បង់តាម្ធនាោរនដាយ្ 

អនកជាប់ពនធ 

 ៣%បង់តាម្ធនាោរនដាយ្ពនធ

ដារ 
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សូ្ច្នករ សោលសៅ វឌ្ឍនភាពត្រីមាស្ទី១ ឆ្ន ាំ២០១៤ វឌ្ឍនភាពត្រីមាស្ទី១ ឆ្ន ាំ២០១៥ 

៤. ច្បណំាយ្តាម្ម្បនេទ (សម្ាបប់រុគលកិ) 

កានក់ត្ខតិ្នៅរកថវកិាកដលបានអនមុ្ត័្ 
 

លទធ្ លចំ្បណាយ្នធៀបនឹងថវកិាអនមុ្័ត្ម្និ

ម្ត្ូវត្ិច្បជាង៖ 

 នបៀវត្សៈ ៩៨% 

 ទនំញិ/នសវាៈ ៩៥% 

 ម្ូលធនៈ ៨៥% 

ច្បំណាយ្ថវិកាជាត្សិនម្ម្ច្បបាន៖ 

ម្ត្ាីសទី១៖ 

 នបៀវត្ស:  ២២,៧% 

 ទនំញិ/នសវា: ១១,៧% 

 ម្ូលធនៈ ២៥,៥% 

 

ច្បំណាយ្ថវិកាជាត្ិសនម្ម្ច្បបានៈ 

ម្ត្ាីសទី១: 

 នបៀវត្ស: ២២,២% 

 ទនំញិ/នសវា: ៨,៦% 

 ម្ូលធនៈ ១៤,១% 

៥.ទនិន្លច្បណូំលនលើម្លូដាឋ នពនធកាន់

កត្ម្បនសើរជាងម្នុតាម្រយ្ៈការកកលម្អ 

ម្បសទិធភាពននការម្បម្លូនងិក្នការនម្បើ

ម្បាសម់្បេពច្បណូំលម្និកម្នសារនពើពនធ 

ការរមួ្ច្បកំណកនៅកនុង ្សស នន ច្បំណូលសរបុ

ានការកកលម្អនដាយ្បនងោើនម្បាណ ០.៥% 

កនុងម្ួយ្ឆ្ន ំ ¿  

 ច្បំណូលសារនពើពនធ៖២៤,១% 

 ពនធដេ ល់ : ២២,៥% 

 ពនធម្បនោល : ២២,៩% 

 ច្បំណូលម្និកម្នសារនពើពនធ : 

១៥,៥% 

 ច្បំណូលសារនពើពនធ៖២៣,៣% 

 ពនធដេ ល់ : ២៨,៧% 

 ពនធម្បនោល : ២៧,១% 

 ច្បំណូលម្និកម្នសារនពើពនធ : 

១៤,៤% 

 រយ្ៈ៩៩,១៩%;  

 ពនធដារៈ ១៥០,០៦%; 

 ម្ទពយសម្បត្តិរដឋៈ៨៧,២៣ %; 

 ឧសាកម្មហិរញ្ញវត្ថុៈ ៩៤,៤% 

៦. រាលក់ ន្កសខំាន់ៗ ននច្បណូំល នងិ     

ចំ្បណាយ្សាធារណៈម្ត្វូបានដាកប់ញ្ចូល

កនុងថវកិានងិរណនរីបស់ រដាឋ េបិាល  

ម្និានក ន្កសំខាន់ៗកដលម្ត្ូវបានដកនច្បញ រណនីនទាលរត្នាោរជាត្ិម្ត្ូវបាន

បនតពម្ងឹងនហើយ្ោម នរណនីថមី 

កដលនបើកនដាយ្ពំុានការអនញុ្ហញ ត្ 

(ច្បនំនួរណនីសរុប ៩៣) 

 

រណនីនទាលរត្នាោរជាត្ិម្ត្ូវបាន

បនតពម្ងឹងនហើយ្ោម នរណនីថមី 

កដលនបើកនដាយ្ពំុានការអនញុ្ហញ ត្ 

(ច្បនំនួរណនីសរុប ៨១) 
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២. លទធែលននស្កម្មភាពគ្នលឹឹះស្ត្មាប់បនតពត្ងឹងភាពស ឿទុកច្រិតបានននថ្វិកា 

នម្ៅពីការតាម្ដាននលើការអនុវត្តភាពន ឿទុកចិ្បត្តបានននថវិកា តាម្រយ្ៈសូច្បនាករសមិ្ទធកម្មរនៃឹេះទាងំ ៦ ខាងនលើ 

សកម្មភាពរនៃឹេះមួ្យ្ចំ្បននួនទៀត្ម្ត្ូវបានដាក់នច្បញ នដើម្បអីនុវត្ត្ ង និងសម្ាប់តាម្ដានម្ត្ួត្ពនិិត្យនលើការពម្ងឹងភាពន ឿ

ទុកចិ្បត្តបានននថវិកា្ង សំនៅោំម្ទការនធវើឱ្យម្បនសើរន ើងនូវរណននយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថ ុកដលជានោលបំណងយ្ុទធសាតសត នន

ដំណាក់កាលទី២។ 

សកម្មភាពទាងំននេះ ម្ត្ូវបានអនុវត្តកនុងនោលបំណង ចំ្បននួ ៤ និង ច្បនកោ ម្សកម្មភាព ចំ្បននួ ១៤ នដើម្បីពម្ងឹងភាព

ន ឿទុកចិ្បត្តបានននថវិកា កដលជាក្នកមួ្យ្ដ៏សំខានន់នកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ដំណាកក់ាលទី២ ថមី។ 

ការអនុវត្តសកម្មភាពនដើម្បីពម្ងងឹភាពន ឿទុកចិ្បត្តបានននថវិកាទាងំននាេះ សនម្ម្ច្បបានលទធ្ លដូច្បត្នៅ៖ 

២.១. ការពត្ងឹងការត្គ្ប់ត្គ្ងច្ាំណូលនិងការអនុវរតផែនការត្បម្ូលច្ាំណូល  

នោលបំណង ១១ ននក្នកភាពន ឿទុកចិ្បត្តបានននថវិកា ានច្បនកោ ម្សកម្មភាពចំ្បនួន ៤។ ក្អកនលើសកម្មភាពសនម្ម្ច្ប

បាន នោលបំណងននេះសនម្ម្ច្បបាន៨០% កនុងននាេះច្បនកោ ម្សកម្មភាព ១១.១ សនម្ម្ច្បបាន ៩០%, ១១.២ សនម្ម្ច្បបាន 

៧១%, ១១.៣ សនម្ម្ច្បបាន ៨៤% នងិ ១១.៤ សនម្ម្ច្បបាន ៧៤%។ 

ទនេឹម្ននេះ នបើពនិិត្យនម្ើលលទធ្ លសនម្ម្ច្បបានននសូច្បនាករទាងំ ៤ ននច្បនកោ ម្សកម្មភាពទាងំ៤ ន ើញថាាន

សូច្បនាករ ៣ សនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅ រឺ៖ 

១. ក្នការសកម្មភាពឆ្ន ំ២០១៥ កដលពាក់ពន័ធពិនសសដល់ការករនកៀរររចំ្បណូលរយ្នងិរដាឋ ករកម្ពុជា ការ       

កកលម្អនោលននោបាយ្ និងការនលើកកម្ពស់អេបិាលកិច្បចកនងុសាថ ប័នននេះម្ត្ូវបានដាកឱ់្យអនុវត្ត 

២. ម្បពន័ធ E-tax system ម្ត្ូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្ត 

៣. នសច្បកតីម្ពាងច្បាប់សត ីពីការម្រប់ម្រងកាសីុណូម្ត្ូវបានដាកឱ់្យម្កុម្ម្បឹកានតី្ិកម្មពនិតិ្យ។ 

នដាយ្ក ក សូច្បនាករ ៥ នទៀត្ មិ្នសនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅ រ៖ឺ 

១. បទបបញ្ញត្តិម្ត្ូវបាននរៀបចំ្ប និងរណៈកាម ធិការចំ្បណូលមិ្នកម្នសារនពើពនធនងិសារនពើពនធ ម្ត្ូវបានបនងោើត្ 

២. នសច្បកតីម្ពាងច្បាប់សត ីពីពនធនលើម្បត្ិបត្តិការនម្បងកាត្និងឧសម ័ន ម្ត្ូវបានបញ្ចប់ម្ត្ឹម្កម្ម្ិត្អរគនាយ្កដាឋ នពនធដារ 

៣. នសច្បកតីម្ពាងច្បាប់សត ីពីពនធនលើម្បត្ិបត្តិការធនធានករ៉ែធម្មជាត្ិ ដូច្បជា ាស ធយងូថម ទង់កដង ម្ត្ូវបានបញ្ចប់ម្ត្ឹម្ 

កម្ម្ិត្អរគនាយ្កដាឋ នពនធដារ 

៤. នសច្បកតីម្ពាងច្បាប់សត ីពីការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរដឋ ម្ត្ូវបានបញ្ចប់ម្ត្ឹម្កម្ម្ិត្ កសហវ 

៥. ការអនុវត្តចំ្បណូលម្បចំាម្ត្ីាសសនម្ម្ច្បបានកនងុរងវង ់ +/-២% (នលើកកលងកត្អរគនាយ្កដាឋ នរយ្នងិរដាឋ ករ

កម្ពុជា កដលសនម្ម្ច្បបាន៩៩,១៩%)។ 
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ទនេឹម្ននេះ នបើពនិិត្យនម្ើលលទធ្ លសនម្ម្ច្បបានននសូច្បនាករតាម្ច្បនកោ ម្សកម្មភាព នធៀបជាមួ្យ្សូច្បនាករនោល

បំណង ន ើញថាសូច្បនាករមួ្យ្ដ៏សំខាន់ នៅមិ្នទានស់នម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅរឺ៖ ការអនវុត្តចំ្បណូលម្បចំាម្ត្ាីសម្ត្ូវ

សនម្ម្ច្បបានកនុងរងវង ់+/-៥%។ 

 ជារួម្ អាច្បសននដិាឋ នបានថា ការពម្ងឹងការម្រប់ម្រងចំ្បណូល នងិការអនុវត្តក្នការម្បមូ្លចំ្បណូលកនងុឆ្ន ំនៅមិ្នទាន់ 

អនុវត្ត បានតាម្នោលនៅនដាយ្សារកត្សុម្កឹត្ភាពននការពាករណ៍ និងភាពរលនូននការម្បមូ្លចំ្បណូលកនុងឆ្ន ំនៅាន

កម្ម្ិត្ទាប។ 

២.២. ការពត្ងឹងការត្គ្ប់ត្គ្ងបាំណុល 

ការពម្ងងឹការម្រប់ម្រងបំណលុកដលជានោលបំណង១២ ននក្នកភាពន ឿទុកចិ្បត្តបានននថវិកា ានច្បនកោ ម្សកម្មភាព

ចំ្បននួ៣។ ក្អកនលើសកម្មភាពសនម្ម្ច្បបាន នោលបំណងននេះសនម្ម្ច្បបាន ១០០% កនងុននាេះ ច្បនកោ ម្សកម្មភាព ១២.១ 

សនម្ម្ច្បបាន ១០០%, ១២.២ សនម្ម្ច្បបាន ១០០% នងិ ១២.៣ សនម្ម្ច្បបាន ១០០%។ 

ទនេឹម្ននេះ នបើពនិិត្យនម្ើលលទធ្ លសនម្ម្ច្បបានននសូច្បនាករច្បនកោ ម្សកម្មភាព សម្ាប់ម្ត្ាីសទី១ ននេះ ន ើញថា 

សូច្បនាករទាងំ ៥ សនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅរឺ៖ 

១. ម្បកាសសតពីីនោលការណ៍នងិនីត្ិវិធមី្រប់ម្រងការឱ្យម្បាក់នរខចីម្ត្ូវបានអនុម័្ត្និងដាកឱ់្យអនុវត្ត 

២. នសច្បកតីម្ពាងម្បកាសនលើកទី១ សត ីពីនតី្ិវិធនីនការធានារបស់រដឋ ម្ត្ូវបាននរៀបចំ្ប 

៣. នសច្បកតីម្ពាងចុ្បងនម្កាយ្សតពីីបច្បចុបបននកម្មនលើយ្ុទធសាតសត ម្រប់ម្រងបំណលុ ម្ត្ូវបាននរៀបចំ្ប 

៤. នសច្បកដីម្ពាងសដ ីពកីារនធវើបច្បចុបបននកម្មនលើក្នការអេិវឌ្ឍនស៍ម្ត្ថភាពសាថ ប័ននងិធនធានម្នុសស ម្ត្ូវបាននរៀបចំ្ប 

៥. ការអនុវត្តម្បពន័ធ DMFAS ម្ត្ូវបានវាយ្ត្នម្ៃ (នដាយ្ នំាញការ UNTAD)។ 

ដូច្បននេះ អាច្បសននដិាឋ នបានថាការពម្ងឹងការម្រប់ម្រងបំណលុនៅកត្រកាបានសម្ាប់ម្ត្ីាសទី១ ឆ្ន ំ២០១៥។  

លទធ្ លននេះ បានឆៃុេះបញ្ហច ងំអំពភីាពចំាបាច់្បកដលម្ត្ូវខតិ្ខបំកនថម្នទៀត្នដើម្បីឱ្យការម្រប់ម្រងបំណលុកាន់កត្ានម្បសិទធ-

ភាព នងិសនម្ម្ច្បតាម្នោលនៅកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ដំណាកក់ាលទី២ថមី កដលនងឹម្ត្ូវបញ្ចប់នៅចុ្បងឆ្ន ំ២០១៥ ជាពិនសស ការ

ពននៃឿនការនរៀបចំ្បនតី្ិវិធនីនការធានារបស់រដឋកដលជាក្នកមួ្យ្សំខានន់នការម្រប់ម្រងបំណលុសាធារណៈ។ 

២.៣. ការពត្ងឹងការត្គ្ប់ត្គ្ងសាច្់ត្បាក់និងគ្ណនី 

ការពម្ងងឹការម្រប់ម្រងសាច់្បម្បាកន់ងិរណន ីកដលជានោលបំណង ១៣ ននក្នកភាពន ឿទុកចិ្បត្តបានននថវិកាាន

ច្បនកោ ម្សកម្មភាពចំ្បននួ ៤។ នបើក្អកនលើសកម្មភាពសនម្ម្ច្បបាន នោលបំណងននេះសនម្ម្ច្បបាន ៩៧% កនុងននាេះច្បនកោ ម្

សកម្មភាព ១៣.១ សនម្ម្ច្បបាន ១០០%, ច្បនកោ ម្សកម្មភាព ១៣.២ សនម្ម្ច្បបាន ១០០%, ១៣.៣ សនម្ម្ច្បបាន 

៨៩% នងិច្បនកោ ម្សកម្មភាព ១៣.៤ សនម្ម្ច្បបាន ១០០%។ 

នបើពិនតិ្យនម្ើលលទធ្ លសនម្ម្ច្បបានននសូច្បនាករច្បនកោ ម្សកម្មភាព សម្ាប់ម្ត្ាីសទី១ ននេះ ន ើញថា ាន ៣ 

សូច្បនាករសនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅ រ៖ឺ 
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១. រណននីម្ៅម្បពន័ធ “TSA” នៅតាម្ធនាោរជាត្និងិធនាោរពាណិ ាកដលមិ្នានការអនុញ្ហញ ត្ពី កសហវ ម្ត្ូវ

បានបនតបិទ, រណនីនទាលរត្នាោរនៅរា ធាន-ីនខត្ត ម្ត្ូវបានតាម្ដាននិងកំណត្់ច្បាស់លាស់ និង សិកាម្បនេទ

រណនរីនម្ាងរបស់នដរូអេិវឌ្ឍន ៍

២. ការទូទាត្់ថាន ក់កណាត ល សម្ម្ច្បបាន១០០% តាម្ម្បព័នធធនាោរ,  ម្បព័នធទូទាត្ត់ាម្ E-transfer ម្ត្ូវបានសិកា 

នងិការនបើកនបៀវត្សតាម្ម្បពន័ធធនាោរម្ត្ូវបានពម្ងងឹ 

៣. អាណត្តិនបើកម្បាកម់្ត្ូវបានតាម្ដាននងិនបើក្តលឆ់្ប់រហស័នងិទាន់នពលនវលា, ក្នការសាហរណកម្មបំណលុ

កកសេេះម្ត្ូវបាននរៀបចំ្ប និងការនរៀបចំ្បម្បពន័ធតាម្ដានបំណលុកកសេេះ ម្ត្ូវបានបញ្ចប់។ 

នដាយ្ក ក សូច្បនាករមួ្យ្នទៀត្មិ្នសនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅ រ ឺ ការកកលម្អរបាយ្ការណ៏ ក្នការសាច់្បម្បាក់

ម្បចំានថៃ សបាត ហ៏ កខ នងិម្ត្ាីស នងិការពិនតិ្យតាម្ដានការម្រប់ម្រងសាច់្បម្បាក។់ ការម្ិនសនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅ

ននេះ នដាយ្សារការពាករណ៍នៅពុទំានខិ់ត្ តិ្នឹងចំ្បណូល-ចំ្បណាយ្ជាក់កសតងនៅន ើយ្ ប ុកនត អរគនាយ្កដាឋ នរត្នាោរ

ជាត្ិបាន ំរញុកិច្បចដំនណើរពិនម្ោេះនថៃជាមួ្យ្ Consultant នងិត្ំណាងអរគនលខាធិការដាឋ ន អ.រ.ហ នៅម្ត្ាីសទី១ និង

ម្ត្ាីសបនាេ ប់នដើម្បីឈានដលក់ារបនងោើត្ Web-based Application Software សម្ាប់ជា ំនយួ្កនុងការនធវើក្នការ 

នងិការពាករណ៍សាច់្បម្បាកឱ់្យានសុម្កឹត្ភាពនងិឈាននៅសនម្ម្ច្បតាម្នោលបំណង ១៣ នាចុ្បងឆ្ន ំ២០១៥ននេះ។ 

ដូច្បននេះ អាច្បសននដិាឋ នបានថាការពម្ងងឹការម្រប់ម្រងសាច់្បម្បាកន់ងិរណនធីនាោរនៅកត្រកាបានសម្ាប់ម្ត្ាីស

ទី១ ឆ្ន ំ២០១៥ និងខិត្ តិ្នៅរកសថ ិរភាពតាម្នោលនៅ នទាេះបីជាសូច្បនាករច្បនកោ ម្សកម្មភាព ១៣.៣ មិ្នបានសនម្ម្ច្ប

តាម្នោលនៅកំណត្ក់៏នដាយ្ ជាក់កសដង ការពាករណ៍ចំ្បណូល-ចំ្បណាយ្ នៅពុំទានប់ានសុម្កឹត្ នដាយ្សារនៅកងវេះ

ម្បពន័ធ Software Online សម្ាប់ម្កសួង សាថ ប័នថាន ក់កណាត ល នដើម្បីបញ្ចូលទិនននយ័្។ ដូច្បននេះ អរគនាយ្កដាឋ ន

រត្នាោរជាត្ិម្ត្ូវបនត ម្មុ្ញការអេិវឌ្ឍម្បពន័ធ Software Online រួម្ទាងំបនងោើត្យ្នតការម្ត្តួ្ពនិតិ្យជាម្បចំា នងិ

បណតុ េះបណាត លដលម់្កសួង សាថ ប័នថាន កក់ណាត លឱ្យនធវើបច្បចបុបននភាពទិននន័យ្។ 

២.៤. ការផកលម្អការអនុវរតថ្វកិានិងពត្ងឹងការអនុវរតផែនការច្ាំណាយ 

នោលបំណង ១៤ ននក្នកភាពន ឿទុកចិ្បត្តបានននថវិកា ានច្បនកោ ម្សកម្មភាពចំ្បននួ ៣។ ក្អកនលើសកម្មភាព

សនម្ម្ច្បបាន នោលបំណងននេះសនម្ម្ច្បបាន ៨៧% កនងុននាេះ ច្បនកោ ម្សកម្មភាព ១៤.១ សនម្ម្ច្បបាន ៧១%, ច្បនកោ ម្

សកម្មភាព ១៤.២ សនម្ម្ច្បបាន ៩០% និង ១៤.៣ សនម្ម្ច្បបាន ១០០%។ 

នបើពិនតិ្យនលើលទធ្ លសនម្ម្ច្បបានននសូច្បនាករច្បនកោ ម្សកម្មភាព សម្ាប់ម្ត្ាីសទី១ននេះ ន ើញថាាន ១ 

សូច្បនាករសនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅ រ៖ឺ ការអនុវត្តការទូទាត្ចំ់្បណាយ្តាម្ក្នការចំ្បណាយ្។ 

នដាយ្ក ក ានសូច្បនាករ ២ មិ្នសនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅ រ៖ឺ 

១. នសច្បកតមី្ពាងអនុម្កឹត្យនងិម្បកាសនានាម្ត្ូវបានអនុម័្ត្នងិ្សពវ្ាយ្ និង  នសៀវនៅកណនំាសតពីលីទធកម្ម ម្ត្ូវ

បានដាក់ឱ្យអនុវត្ត 
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២. នសច្បកតីម្ពាងការនរៀបចំ្ប Operational manual សម្ាប់ការនរៀបចំ្ប និងការអនុវត្តរនម្ាងវិនិនោរ និងការករ

 ួស លុកថទាកំពំុងដំនណើរការជាសនសឹម្ៗ។ 

ដូច្បននេះ អាច្បសននដិាឋ នបានថា ការកកលម្អការអនុវត្តថវិកានងិពម្ងងឹការអនុវត្តក្នការចំ្បណាយ្ មិ្នទានស់នម្ម្ច្ប

បានតាម្នោលនៅកំណត្ ់ សម្ាប់ម្ត្ាីសទី១ននេះនទ នដាយ្នហត្ុថា (១)យ្នតការម្ត្ួត្ពនិិត្យន្េកនុងអរគនាយ្កដាឋ ននលើ

សកម្មភាពនងិការកំណត្សូ់ច្បនាករនៅានកម្មិ្ត្ នដើម្បនីឆៃើយ្ត្បនៅនឹងច្បនកោ ម្សកម្មភាពនងិនោលបំណងកដលបានកំ

ណត្់ (២) សាថ ប័នអនុវត្តលទធកម្មមួ្យ្ច្បនំនួមិ្នន្ញើនសច្បកតី នូដំណឹងសត ីពកីារនដញនថៃម្កអរគនាយ្កដាឋ នលទធកម្ម។ 

ផែនកទ២ី: គ្ណសនយយភាពហិរញ្ញវរថុ 

នៅកនងុ CAP 2 New ក្នកទី២ រណននយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ ម្ត្ូវបានអនុវត្តតាម្រយ្ៈនោលបំណងចំ្បននួ រកឺារដាក់

ឱ្យអនុវត្តាត្កិាថវិកាថមីនិងបៃងរ់ណននយ្យថមី, ការដាកឱ់្យអនុវត្តម្បពន័ធអនុវត្តថវិកាថមីនងិដំនណើរការម្បត្ិបត្តកិារថមី, ការ

ដាកឱ់្យអនុវត្តម្បពន័ធរណននយ្យថមី ម្បពន័ធកត្ម់្តាថមី ម្បពន័ធរបាយ្ការណ៍ថមី និងម្បពន័ធត្ាៃ ភាព, ការដាកឱ់្យអនុវត្ត

ឧបករណ៍នងិយ្នតការនដើម្បបីនងោើនការទទួលខុសម្ត្ូវនងិរណននយ្យភាព, ពម្ងងឹនិងបនងោើនភាពម្រប់ម្ ងុនម្ជាយ្នងិ

សាហរណកម្មថវិកា នងិពម្ងងឹការករសវនកម្មន្េកនងុនងិអធកិារកចិ្បច។ នោលបំណងទាងំននេះ ម្ត្ូវបានោំម្ទនដាយ្ 

ច្បនកោ ម្សកម្មភាពច្បនំនួ ២៥។  

នបើក្អកនលើនោលបំណងកដលសនម្ម្ច្បបាន ក្នកននេះសនម្ម្ច្បបាន ៧៦% កដលកនងុននាេះោម ននោលបំណងណាមួ្យ្

សនម្ម្ច្បបាន ១០០% នទ, ាននោលបំណងចំ្បននួ ៤ សនម្ម្ច្បបាននលើស ៨០%, នោលបំណងចំ្បននួ ១ សនម្ម្ច្បបាន

នម្កាម្៨០% នងិនោលបំណងចំ្បននួ ១ សនម្ម្ច្បបាននសម ើ៥០%។ កនុងចំ្បនណាម្ច្បនកោ ម្សកម្មភាពទាងំ២៥ ានច្បនកោ ម្

សកម្មភាពច្បនំនួ ៣ សនម្ម្ច្បបាននលើស ៥០%, ច្បនកោ ម្សកម្មភាពចំ្បននួ ៥ សនម្ម្ច្បបានទាបជាងឬនសម ើ ៥០% នងិ

ច្បនកោ ម្សកម្មភាពច្បនំនួ ១ មិ្នអាច្បនធវើការវាស់កវងបាន។  

១. ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតមារិកាថ្វកិាថ្មីនិងបលង់គ្ណសនយយថ្មី 

នោលបំណង២១ ននរណននយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថាុន ច្បនកោ ម្សកម្មភាពចំ្បននួ៤ ។ នបើក្អកនលើសកម្មភាពកដល

សនម្ម្ច្បបានកនងុម្ត្ាីសទី១ ឆ្ន ំ២០១៥ នោលបំណងននេះសនម្ម្ច្បបាន ៩៦% កនុងននាេះច្បនកោ ម្សកម្មភាព ២១.១ 

សនម្ម្ច្បបាន ៨៧%, ២១.២ សនម្ម្ច្បបាន ១០០%, ២១.៣ សនម្ម្ច្បបាន ១០០% និង ២១.៤ សនម្ម្ច្បបាន ១០០%។  

នបើពិនតិ្យនម្ើលលទធ្ លសនម្ម្ច្បបានននសូច្បនាករច្បនកោ ម្សកម្មភាព សម្ាប់ម្ត្ាីសទី១ននេះ ន ើញថាានសូច្បនាករ 

៤ សនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅរឺ៖ 

១. តារាងច្បម្ៃងននបៃង់រណននយ្យថមី នងិតារាងម្បត្ិបត្តកិារហរិញ្ញវត្ថុរបស់រដឋ (TOEF នងិGFS) ម្ត្ូវបានកកសម្ម្លួ 

២. នោលការណ៍កណនំាសត ីពីម្កបខ័ណឌ ាត្ិកាថវិកាថមី ម្ត្ូវបានអនុម័្ត្ 

៣. ពត័្ា៌នសត ីពីរច្បនាសម្ពន័ធមុ្ខករនងិនសវារបស់ម្កសួងសាថ ប័ន ម្ត្ូវបាននធវើបច្បចុបបននភាព នងិ តារាងសត ីពីចំ្បណាត្់ថាន ក់

រដឋបាលនិងចំ្បណាត្ថ់ាន ក់មុ្ខករថមី ម្ត្ូវបាននរៀបចំ្ប 

៤. របាយ្ការណ៍តាម្សតងដ់ារ IPSAS ម្ត្ូវបានម្ត្ួត្ពនិតិ្យនងិវាយ្ត្នម្ៃអំពរីុណភាពនិងភាពអាច្បទទួលយ្កបាន។ 
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ជារួម្ អាច្បសននដិាឋ នបានថាការនម្ត្ៀម្លកខណៈនដើម្បដីាកឱ់្យអនុវត្តាត្ិកាថវិកាថមី និងបៃងរ់ណននយ្យថមី និង របាយ្-

ការណ៏តាម្សតងដ់ារ  IPSAS សម្ាប់ ហំានទី១ននម្បពន័ធ FMIS នៅកខកកោដា ឆ្ន ំ២០១៥ នៅកត្រកាបានសម្ាប់ម្ត្ីាសទី១ 

ឆ្ន ំ២០១៥។ នលើសពីននេះនទៀត្ សូច្បនាករកដលសនម្ម្ច្បមិ្នបាននពញនលញនៅម្ត្ាីសទី៤ ឆ្ន ំ២០១៤ សនម្ម្ច្បបានកនងុ

ម្ត្ាីសទី១ ឆ្ន ំ២០១៥ រឺការដាក់ឱ្យអនុម័្ត្នោលការកណនំាសតពីីម្កបខ័ណឌ ាត្ិកាថវិកាថមី។  

២. ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតត្បព័នធអនុវរតថ្វិកាថ្មនីិងដាំសណើរការត្បរិបរតិការថ្ម ី

នោលបំណង២២ ននរណននយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ ានច្បនកោ ម្សកម្មភាពច្បនំនួ ៧។ នោលបំណងននេះ សនម្ម្ច្បបាន

ម្ត្ឹម្ ៧៥% ជាក់កសតង ច្បនកោ ម្សកម្មភាព ២២.១ សនម្ម្ច្បបាន ៩២%, ២២.២ សនម្ម្ច្បបាន ៣៥%, ២២.៣. 

សនម្ម្ច្បបាន ៩០%, ២២.៤. សនម្ម្ច្បបាន ៥៨%, ២២.៥. សនម្ម្ច្បបាន ៩២%, ២២.៦ សនម្ម្ច្បបាន ៨០%, នងិ 

២២.៧. សនម្ម្ច្បបាន ៧៧%។  

នបើពិនតិ្យនម្ើលលទធ្ លសនម្ម្ច្បបានននសូច្បនាករច្បនកោ ម្សកម្មភាព សម្ាប់ម្ត្ាីសទី១ននេះ ន ើញថាាន ៥ 

សូច្បនាករសនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅ៖ 

១. បរិបទចំ្បណាយ្ថមីម្សបតាម្ម្បពន័ធ FMIS ម្ត្ូវបានបនតនរៀបចំ្ប 

២. សម្ត្ថភាពក្នក FMIS នងិការចូ្បលរួម្កនុងរនម្ាង FMIS របស់ម្តនត ីកសហវ ម្ត្ូវបនតពម្ងងឹតាម្រយ្ៈការ្សពវ្ាយ្

ោ ងទូលំទូលាយ្ 

៣. សម្ត្ថភាពម្តនតមី្រប់ម្រងរនម្ាង FMIS ក្នកម្រប់នម្ោង FMIS នងិក្នកហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ម្ត្ូវបានបនងោើត្នងិ

ពម្ងកី 

៤. ក្នការយ្ុទធសាតសត ម្រប់ម្រងការដៃ ស់បដូរ ម្ត្វូបាន្សពវ្ាយ្នងិអនុវត្ត 

៥. វរគបណដុ េះបណាដ ល នំាញរណននយ្យនងិ ITពាកព់ន័ធ FMIS ម្ត្ូវបាននរៀបចំ្ប។  

 នដាយ្ក ក ានកត្ ២ សូច្បនាករ  មិ្នសនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅ រ៖ឺ 

១.ការវិភារ្លប េះពាលន់នការម្រប់នម្ោងការដៃ ស់បតូរ នងិការនធវើបច្បចុបបននភាពឯកសាររត្ិយ្តុ្ត 

២.សម្ត្ថភាពរបស់ម្តនតីម្រប់ម្រងរនម្ាង FMIS ក្នកម្រប់ម្រងរនម្ាង FMIS នងិក្នកហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ។ 

ដូច្បននេះ អាច្បសននដិាឋ នបានថាការដាកឱ់្យអនុវត្តម្បពន័ធអនុវត្តថវិកាថមីនិងដំនណើរការម្បត្ិបត្តកិារថមី នៅកត្រកាបាន 

ជាសារវនត និងអាច្បបនងោើនម្បសិទធភាពការករនដើម្បឈីាននៅសនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅសម្ាប់ម្បចំាម្ត្ីាសទី១ ប ុកនត 

ជាក់កសដង ការដាក់នច្បញសូច្បនាករទាងំ២ ខាងនលើ នៅកត្ត្ម្ម្ូវឱ្យានការយ្កចិ្បត្តទុកដាក ់ និងឆនេៈខពស់បកនថម្នទៀត្ 

នដើម្បសីនម្ម្ច្បឱ្យបាននវូការដាក់ឱ្យអនុវត្តម្បពន័ធថវិកាថមីនិងដំនណើរការម្បត្ិបត្តិការថមី ម្សបជាមួ្យ្ការដាក់ឱ្យអនុវត្ត FMIS 

នៅកខ កកោដា ខាងមុ្ខននេះ។  
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៣. ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតត្បព័នធគ្ណសនយយថ្មី ត្បព័នធករ់ត្ាថ្មី ត្បព័នធរបាយការណថ៍្មី និងត្បព័នធរមាល ភាព 

នោលបំណង២៣ ននរណននយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ ានច្បនកោ ម្សកម្មភាពអនុវត្តចំ្បននួ ៤។ ជារួម្ នបើក្អកនលើសកម្ម

ភាពកដលសនម្ម្ច្បបាន នោលបំណងននេះសនម្ម្ច្បបាន ៨៦% កនងុននាេះច្បនកោ ម្សកម្មភាព ២៣.១ សនម្ម្ច្បបាន៩០%, 

២៣.៤ សនម្ម្ច្បបាន១០០%, ២៣.៥ សនម្ម្ច្បបាន៦៥% នងិច្បនកោ ម្សកម្មភាព ២៣.៣ មិ្នអាច្បនធវើការវាស់កវងបាន។ 

នបើពិនតិ្យនម្ើលលទធ្ លសនម្ម្ច្បបានននសូច្បនាករច្បនកោ ម្សកម្មភាព សម្ាប់ម្ត្ាីសទី១ននេះន ើញថា សូច្បនាករ ២ 

សនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅ រ៖ឺ  

១. បទដាឋ នរណននយ្យបច្បចុបបនន នងិសដងដ់ាររណននយ្យអនតរជាត្ិ ម្ត្ូវបាននម្បៀបនធៀប នងិ សដងដ់ាររបាយ្ការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថកុ្អកនលើមូ្លដាឋ នសាច់្បម្បាកម់្ត្ូវបានម្ត្ួត្ពនិតិ្យនងិវាយ្ត្នម្ៃ 

២. ព័ត្ា៌នសំខាន់ៗមួ្យ្ចំ្បននួ ម្ត្ូវបានដាក់បញ្ចូលនៅកនុងនរហទំព័រ។ 

សូច្បនាករ ១នទៀត្ មិ្នសនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅ រឺ៖ សារាច្បរកណនំាសដពីីបញ្ា ីសារនពើេ័ណឌ  ម្ត្ូវបាន្សពវ្ាយ្

ដល់ម្កសួង សាថ ប័ន នងិម្រប់អងគភាព។ 

សូច្បនាករ ១ នទៀត្ មិ្នអាច្បនធវើការវាសក់វងបាន រនឺសៀវនៅនោលនងិទំរង់របាយ្ការណ៍អនុវត្តថវិកាតាម្កម្មវិធី 

ម្ត្ូវបាន្សពវ្ាយ្ដលម់្កសួងទាងំ១០ នដាយ្នហត្ុថា អរគនាយ្កដាឋ នពាកព់ន័ធពុំបាននរៀបចំ្បសកម្មភាព។ 

ដូច្បននេះ អាច្បសននដិាឋ នបានថា ការដាកឱ់្យអនុវត្តម្បពន័ធរណននយ្យថមី ម្បពន័ធកត្ម់្តាថមី ម្បពន័ធរបាយ្ការណ៍ថមី 

និងម្បពន័ធត្ាៃ ភាព មិ្នទានអ់ាច្បធានានិងរកាបាន សម្ាប់ម្ត្ីាសទី១ ឆ្ន ំ២០១៥ នៅន ើយ្នទ នដាយ្នហត្ុថា សកម្មភាព

កដលអនុវត្តោំម្ទដល់ការសនម្ម្ច្បបាននូវច្បនកោ ម្សកម្មភាព ២៣.៣ ពុមំ្ត្ូវបាននរៀបចំ្ប។ 

៤. ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតឧបករណ៍ និងយនតការសដើម្បបីសងកើនការទទួលែុស្ត្រូវនិងគ្ណសនយយភាព 

នោលបំណង២៤ ននក្នករណននយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថ ុានច្បនកោ ម្សកម្មភាពចំ្បនួន ៤ ។ ជារួម្ នបើក្អកនលើសកម្មភាព

កដលសនម្ម្ច្បបាន នោលបំណងននេះសនម្ម្ច្បបាន ២៥% កនងុននាេះច្បនកោ ម្សកម្មភាព ២៤.១ និង២៤.២ សនម្ម្ច្បបាន

៥០%។ 

នបើពិនតិ្យនម្ើលលទធ្ លសនម្ម្ច្បបានននសូច្បនាករច្បនកោ ម្សកម្មភាព សម្ាប់ម្ត្ាីសទី១ននេះ ន ើញថាមិ្នាន

សូច្បនាករណាមួ្យ្សនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅន ើយ្ កនុងននាេះ រួម្ាន៖ 

១. នោលការណ៍កណនំាសត ីពកីារនរៀបចំ្បឱ្យានទណឌ កម្មសម្ាប់ការម្រប់ម្រងធនធានសាធារណៈមិ្នសម្ម្សប ម្ត្ូវ

បានកំណត្ន់ដាយ្ម្កសួងនសដឋកិច្បចនងិហិរញ្ញវត្ថ ុ

២. នោលការណ៏សត ីពីសិទធិអណំាច្ប និងការទទួលខុសម្ត្ូវរបស់អងគភាពថវិកា ម្ត្ូវបាននរៀបចំ្ប 

៣. ការម្ត្តួ្ពនិតិ្យន ើងវិញជាម្បចំានលើលទធ្ លននការម្រប់ម្រងធនធានកដលសនម្ម្ច្បបាននដាយ្អងគភាពថវិកា 

នីមួ្យ្ៗ នដើម្បីនធវើជាមូ្លដាឋ ន កនុងការពម្ងកីការ្តលសិ់ទធិអំណាច្ប និងភាពទនេ់ៃន់ម្ត្ូវបានអនុវត្តម្បចំាម្ត្ាីស 
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៤. រម្មូ្របាយ្ការណ៏អនុវត្តថវិកាម្បចំាម្ត្ាីសកដលបញ្ហា ក់អពំីការករកដលបានបំនពញនធៀបនឹងនោលនៅ    

លទធ្ លទទួលបានការយ្ឺត្ោ វ នងិវិធានការនដាេះម្សាយ្ ៖ ពមី្កសួង-សាថ ប័ន ម្ក កសហវ នងិនៅន្េកនុង

ម្កសួង-សាថ ប័ន ពីអងគភាពថវិការហតូ្ ដលថ់ាន ក់ដឹកនំាម្ត្ូវបាននរៀបចំ្បនធវើបច្បចុបបននភាព។ 

ដូច្បននេះ អាច្បសននដិាឋ នបានថាការដាកឱ់្យអនុវត្តឧបករណ៍នងិយ្នតការនដើម្បីបនងោើនការទទួលខុសម្ត្ូវនងិរណននយ្យ-

ភាព ពុទំានអ់ាច្បធានានងិរកាបាន នៅកនុងម្ត្ាីសទី១ ឆ្ន ំ២០១៥ននេះ នៅន ើយ្នទ នដាយ្នហត្ថុាសកម្មភាពកដលោំម្ទ 

ច្បនកោ ម្សកម្មភាពកដលបានកណំត្់ ពុមំ្ត្ូវបានអនុវត្តតាម្ក្នការ។ តាម្រយ្ៈលទធ្ លននេះ អរគនាយ្កដាឋ នថ វិកាចំាបាច់្ប

ម្ត្ូវអនុវត្តសកម្មភាពកដលបានដាក់នច្បញកនុងនោលបំណងននេះ។ 

៥. ពត្ងឹងនិងបសងកើនភាពត្គ្ប់ត្ ុងសត្ោយនិងស្មាហរណកម្មថ្វិកា 

 នោលបំណង ២៥ ននរណននយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថាុនច្បនកោ ម្សកម្មភាពច្បនំនួ២។ នបើក្អកនលើសកម្មភាពកដល

សនម្ម្ច្បបាន នោលបំណងននេះសនម្ម្ច្បបាន៨០% កនងុននាេះ ច្បនកោ ម្សកម្មភាព ២៥.១ សនម្ម្ច្បបាន ៦០% នងិច្បនកោ ម្-

សកម្មភាព ២៥.២ សនម្ម្ច្បបាន១០០%។  

 នបើពិនតិ្យនម្ើលលទធ្ លសនម្ម្ច្បបានននសូច្បនាករច្បនកោ ម្សកម្មភាព សម្ាប់ម្ត្ីាសទី១ននេះ ន ើញថាានសូច្បនាករ 

១  សនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅ រឺ សារាច្បរសត ពីីក្នការយ្ុទធសាតសតថវិកាម្បចំាឆ្ន ំនដើម្បនីធវើសាហរណកម្មថវិកា រវាង 

ថវិកាច្បរនត ថវិកាមូ្លធន នងិម្រឹេះសាថ នសាធារណៈរដឋបាល ម្ត្ូវបានកកលម្អនងិនរៀបចំ្ប។ សូច្បនាករ ១ នទៀត្ សនម្ម្ច្បមិ្ន

បាននពញនលញ រឺ នសច្បកតីម្ពាងសត ីពីនោលការណ៏កណនំាអំពកីារនរៀបចំ្ប BSP ម្ត្ូវបានកកលម្អនិងនធវើបច្បចុបបននភាព (សនម្ម្ច្ប

បាន ៦០%)។  

 ដូច្បននេះ អាច្បសននដិាឋ នបានថាការពម្ងងឹនិងបនងោើនភាពម្រប់ម្ ុងនម្ជាយ្និងសាហរណកម្មថវិកា នៅម្ត្ីាសទី១ 

ឆ្ន ំ២០១៥ បាននងិកពំងុបនតអនុវត្ត នដើម្បីឈាននៅដល់នោលនៅកដលបានកំណត្។់ លទធ្ លននេះ បានឆៃុេះបញ្ហច ងំ

អំពភីាពចំាបាច់្បកដលម្ត្ូវខតិ្ខបំកនថម្នទៀត្ ជាពិនសសការពននៃឿនការបញ្ចប់ការកកលម្អនងិនធវើបច្បចុបបននភាពនននោលការណ៍

កណនំាអំពកីារនរៀបចំ្ប  BSP នងិបនតកកលម្អការនធវើសាហរណកម្មថវិកាច្បរនតនងិមូ្លធន។ 

 ៦. ពត្ងឹងការងារស្វនកម្មនែៃកនុងនិងអធិការកិច្ច  

នោលបំណង២៦ ននក្នករណននយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ បានកំណត្់នច្បញនូវច្បនកោ ម្សកម្មភាពចំ្បននួ៤។ នបើក្អកនលើ

សកម្មភាពកដលសនម្ម្ច្បបាន នោលបំណងននេះសនម្ម្ច្បបាន ៩៥% កដលកនងុននាេះ ច្បនកោ ម្សកម្មភាព ២៦.១ សនម្ម្ច្ប

បាន ៩៤%, ២៦.២ សនម្ម្ច្បបាន ៩៥%, ២៦.៣. សនម្ម្ច្បបាន ១០០%, និង ២៦.៤. សនម្ម្ច្បបាន ៩០%។  

នបើពិនតិ្យនម្ើលលទធ្ លសនម្ម្ច្បបានននសូច្បនាករច្បនកោ ម្សកម្មភាព ម្បចំាម្ត្ាីសទី១ ឆ្ន ំ២០១៥ ន ើញថា ាន

សូច្បនាករទាងំ ៤ សនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅ រ៖ឺ 

១. អងគភាពសវនកម្មន្េកនងុនៅម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័ន ម្ត្ូវបាននរៀបចំ្បនងិដាកឱ់្យអនុវត្ត 

២. ាននតី្ិវិធនីិងម្កបខ័ណឌ ច្បាប់រួម្មួ្យ្ សម្ាប់នដាេះម្សាយ្រាល់បញ្ហា នងិ វិវាទពាកព់ន័ធនងឹការករសវនកម្មនងិ

អធកិារកិច្បច នៅតាម្អងគភាពរដឋ 
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៣.  ក្នការអធកិារកិច្បចនងិសវនកម្មនធៀបនងឹសមិ្ទធ្ លជាក់កសដង របស់ម្កសួង សាថ ប័ន ម្ត្ូវបាននរៀបចំ្ប កកលម្អ 

នងិដាកឱ់្យអនុវត្ត ម្បកបនដាយ្ម្បសិទធភាពនងិការទទួលខុសម្ត្ូវខពស់ តាម្ការកណនំារបស់ កសហវ 

៤. កំណត្ន់ហត្ ុបទដាឋ ន និងរម្មូ្របាយ្ការណ៍នធវើអធកិារកចិ្បចហិរញ្ញវត្ថ/ុរបាយ្ការណ៍សវនកម្ម ម្ត្ូវបាននរៀបចំ្បនងិ

ដាកឱ់្យអនុវត្ត។ 

ដូច្បននេះ អាច្បសននដិាឋ នបានថាការពម្ងងឹការករសវនកម្មន្េកនុងនងិអធកិារកិច្បច រមឺ្ត្ូវបានពម្ងងឹនងិពម្ងកី នៅតាម្

ម្កសួង-សាថ ប័នពាក់ពន័ធទាងំអស់នដាយ្រតិ្ម្ត្ឹម្ម្ត្ាីសទី១ននេះ ក៏ប ុកនតនៅានការករសំខានន់ិងចំាបាច់្បមួ្យ្ រឺការពម្ងឹង 

នងិបនងោើនម្បសិទធភាពននការម្ត្ួត្ពនិិត្យន្េកនុងសម្ាប់ការករនងិចំ្បណាយ្មិ្នកម្ននបៀវត្ស នដើម្បីឈាននៅសនម្ម្ច្បតាម្

នោលនៅនម្ោងទុក។ 

ផែនកទី៣: ការសត្រៀម្លកេណៈស្ត្មាប់ ាំហានបនៃ ប់ 

ក្នកទី៣ ការនម្ត្ៀម្លកខណៈសម្ាប់ ហំានបនាេ ប់ ម្ត្ូវបានោំម្ទនដាយ្នោលបំណងចំ្បននួ ៤ នងិ ច្បនកោ ម្សកម្ម

ភាពច្បំននួ ១៩។ នោលបំណងទាងំ ៤ រួម្ាន ការពម្ងងឹនងិពម្ងកីការអនុវត្តថវិកាតាម្កម្មវិធី, ការនរៀបចំ្បនិងដាកឱ់្យ

អនុវត្តម្បពន័ធរណននយ្យភាព (រវាងនតី្ិបបញ្ញត្តនិងិនីត្មិ្បត្ិបត្តិ រវាង កសហវ នងិម្កសួង សាថ ប័ន នងិនៅកនុងម្កបខណឌ

ម្កសួង សាថ ប័ន), ពម្ងឹងការនរៀបចំ្បនោលននោបាយ្នងិការនធវើក្នការហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នងិពម្ងងឹការអនុវត្តនោល

ននោបាយ្វិម្ ឈការហិរញ្ញវត្ថ។ុ  

ក្អកនលើនោលបំណងកដលសនម្ម្ច្បបាន ក្នកននេះសនម្ម្ច្បបាន ៨៣% កដលកនងុននាេះាននោលបំណងចំ្បននួ៣ 

សនម្ម្ច្បបាននលើស ៨០% នងិាននោលបំណងចំ្បននួ១ សនម្ម្ច្បបាននលើស ៥០%។ ចំ្បកណកឯច្បនកោ ម្សកម្មភាពទាងំ 

១៩ កនុងននាេះានច្បនកោ ម្សកម្មភាពច្បនំនួ ៣ សនម្ម្ច្បបាននលើស ៥០%, ច្បនកោ ម្សកម្មភាពចំ្បននួ ១ សនម្ម្ច្បបានទាប

ជាងឬនសម ើ ៥០% នងិច្បនកោ ម្សកម្មភាពច្បនំនួ ២ មិ្នអាច្បវាស់កវងបាន។ 

១. ការពត្ងឹងនិងពត្ងីកការអនុវរតថ្វកិាាម្កម្មវិធី 

នោលបំណង ៣១ ននក្នកការនម្ត្ៀម្លកខណៈសម្ាប់ ហំានបនាេ ប់ ាន៣ច្បនកោ ម្សកម្មភាព។ នបើក្អកនលើសកម្មភាព

សនម្ម្ច្បបាន នោលបំណងននេះសនម្ម្ច្បបាន ៩០% កនុងននាេះច្បនកោ ម្សកម្មភាព ៣១.១ និង ៣១.២  សនម្ម្ច្បបាន១០០% 

 រឯឯច្បនកោ ម្សកម្មភាព ៣១.៣ សនម្ម្ច្បបាន៧០%។  

នបើពិនតិ្យនម្ើលលទធ្ លសនម្ម្ច្បបានននសូច្បនាករច្បនកោ ម្សកម្មភាព សម្ាប់ម្ត្ីាសទី១ននេះ ន ើញថាានសូច្បនាករ

៣ សនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅរឺ៖ 

១. នោលការណ៏កណនំាសតពីនីតី្ិវិធីម្បត្ិបត្តិការចំ្បណាយ្ថវិកាតាម្កម្មវិធីម្ត្ូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តនងិ្សពវ្ាយ្ម្ពម្

ទាងំបណតុ េះបណាត លដល់ម្កសួងអនុវត្តថវិកាកម្មវិធ ី

២. នោលការណ៍កណនំាសដ ីពកីារនរៀបចំ្បថវិកាកម្មវិធីម្ត្ូវបាននធវើបច្បចុបបននភាព 
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៣. វរគបណដុ េះបណាត លនងិ នំយួ្បនច្បចកនទសដល់ម្កសួង សាថ ប័ននម្ត្ៀម្អនុវត្តថវិកាកម្មវិធី ម្ត្ូវបាននរៀបចំ្បនិង្ដល់

កិច្បចសម្ម្បសម្ម្ួល។ 

នម្ៅពលីទធ្ លកដលសម្ម្ច្បបានខាងនលើតាម្សូច្បនាករននក្នការសកម្មភាពដំណាកក់ាលទី២ថមី របស់អរគនាយ្កដាឋ ន 

នងិនោលនៅនដើម្បពីម្ងីកការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធ,ី ម្កសួង សាថ ប័ន ចំ្បននួ១៥ បកនថម្នទៀត្ម្ត្ូវបាននសន ើសំុដាក់បញ្ចូលឱ្យអនុវត្ត

ថវិកាកម្មវិធីនពញនលញនៅឆ្ន ំ២០១៦។  

ជារួម្ អាច្បសននដិាឋ នបានថាការពម្ងងឹនងិពម្ងកីការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធ ី ម្ត្ូវបានអនវុត្តតាម្នោលនៅសម្ាប់ម្ត្ាីស

ទី១ ឆ្ន ំ២០១៥។ នលើសពីននេះនៅនទៀត្សូច្បនាករកដលសនម្ម្ច្បមិ្នបាននពញនលញនៅម្ត្ាីសទី១ ឆ្ន ំ២០១៤ សនម្ម្ច្បបាន

កនុងម្ត្ាីសទី១ ឆ្ន ំ២០១៥ ននេះ ជាពិនសសការដាកឱ់្យអនុវត្តនោលការណ៏កណនំាសត ីពីនតី្ ិវិធមី្បត្ិបត្តិការចំ្បណាយ្ថវិកាតាម្

កម្មវិធ ី នងិនោលការណ៏ននេះម្ត្ូវបាន្សពវ្ ាយ្ នងិបណតុ េះបណាត លដលម់្កសួងអនវុត្តថវិកាកម្មវិធទីាងំ១០។  

២. សរៀបច្ាំនិងដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតត្បព័នធគ្ណសនយយភាព (រវាងនីរិបបញ្ញរត ិ និងនីរិត្បរិបរតិ រវាង 

កស្ហវ និង ត្កសួ្ង សាថ ប័ន និងសៅកនុងត្កបែណឌ ត្កសួ្ង សាថ ប័ន) 

នោលបំណង ៣២ ននការនម្ត្ៀម្សម្ាប់ ំហានបនាេ ប់ ច្បនកោ ម្សកម្មភាពចំ្បនួន ៦។ នបើក្អកនលើសកម្មភាពសនម្ម្ច្ប

បានកនងុម្ត្ាីសទី១ ឆ្ន ំ២០១៥ នោលបំណងននេះសនម្ម្ច្បបាន៥៦% កនងុននាេះច្បនកោ ម្សកម្មភាព ៣២.១ សនម្ម្ច្ប

បាន១០០%, ៣២.៣ សនម្ម្ច្បបាន ១០០%, ៣២.៥ សនម្ម្ច្បបាន៩០% នងិ ៣២.៦ សនម្ម្ច្បបាន៥០%។ នដាយ្ក ក 

សម្ាប់ច្បនកោ ម្សកម្មភាព ៣២.២ និង ៣២.៤ អរគនាយ្កដាឋ នពាកព់ន័ធមិ្នបាននរៀបចំ្បក្នការសកម្មភាពលម្អតិ្សម្ាប់

ោំម្ទច្បនកោ ម្សកម្មភាពននេះនទ។  

នបើពិនតិ្យនម្ើលលទធ្ លសនម្ម្ច្បបានននសូច្បនាករច្បនកោ ម្សកម្មភាព សម្ាប់ម្ត្ីាសទី១ននេះ ន ើញថាានសូច្បនាករ

២ សនម្ម្ច្បបាននពញនលញ រ៖ឺ 

១. ម្កបខ័ណឌ ច្បាប់សម្ាប់អនវុត្តអំណាច្បហិរញ្ញវត្ថុនៅអងគភាពថវិការបស់ម្កសួងទាងំ១០ បានពនិិត្យ និងម្ត្មិ្បកឹា

ច្បាប់កនុងម្កបខណឌ កម្មវិធីកកំណទម្ម្ង់ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈម្ត្ូវបាន្តល ់នូអរគនាយ្កដាឋ ន 

២. អងគភាពថវិកា ម្កសួងសាថ ប័ន១០ កដលអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី ម្ត្ូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្ត 

នដាយ្ក ក ានសូច្បនាករ ២ នទៀត្សនម្ម្ច្បមិ្នបាននពញនលញ រឺ៖ 

១. នោលការណ៍កណនំាសត ីពកីារនរៀបចំ្បអងគភាពថវិកាម្ត្ូវបាននធវើបច្បចុបបននភាព នដាយ្សនម្ម្ច្បបាន៨០%នដាយ្សារ

មិ្នទានប់ាននបាេះពុម្ពតាម្ការនម្ោងទុក 

២. ម្តនតមី្ត្ួត្ពនិតិ្យហិរញ្ញវត្ថុកដលអម្ដេ ល់ម្កសួងសាថ ប័ន ម្ត្ូវបានម្បត្ិេូកម្មអំណាច្បបកនថម្ (សនម្ម្ច្បបាន៥០%)។ 

នដាយ្ក ក សូច្បនាករននច្បនកោ ម្សកម្មភាព ៣២.២ និង ៣២.៤ មិ្នអាច្បនធវើការវាស់កវងបាន នម្ពាេះអរគនាយ្កដាឋ ន

ពាកព់ន័ធ មិ្នបានបាននរៀបចំ្បសកម្មភាពនងិសូច្បនាករឱ្យនឆៃើយ្ត្បនៅនឹងនោលបំណងកនុងក្នការសកម្មភាពរួម្ ដំណាក-់

កាលទី២ ថមី។  
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ដូច្បននេះ អាច្បសននដិាឋ នបានថាការនរៀបចំ្បនិងដាកឱ់្យអនុវត្តម្បពន័ធរណននយ្យភាព (រវាងនតី្បិបញ្ញត្ត ិនិងនតី្មិ្បត្ិបត្តិ 

រវាង កសហវ និង ម្កសួង សាថ ប័ន នងិនៅកនងុម្កបខណឌ ម្កសួង សាថ ប័ន) មិ្នទានអ់ាច្បធានានងិរកាបានតាម្នោលនៅ

កំណត្់សម្ាប់ម្ត្ាីសទី១ ឆ្ន ំ២០១៥ ននេះ នដាយ្នហត្ថុាការនរៀបចំ្បក្នការសកម្មភាពនិងការកំណត្សូ់ច្បនាករមិ្នទាន់

ានសុម្កឹត្ភាពនងិសងគត្ភិាពនពញនលញ ឱ្យនឆៃើយ្ត្បនៅនងឹច្បនកោ ម្សកម្មភាពនងិនោលបំណង។ លទធ្ លននេះបាន

ឆៃុេះបញ្ហច ងំអំពភីាពចំាបាច់្បកដលម្ត្ូវនរៀបចំ្បក្នការសកម្មភាពនិងសូច្បនាករ ឱ្យនឆៃើយ្ត្បនៅនឹងច្បនកោ ម្សកម្មភាព ៣២.២ 

នងិ ៣២.៤ ម្ពម្ទាងំបញ្ចប់ការនរៀបចំ្បនធវើម្បត្េិូកម្មអំណាច្បបកនថម្ដល់ម្តនតមី្ត្ួត្ពនិតិ្យហិរញ្ញវត្ថកុដលនៅអម្ដេ ល់ម្កសួង

សាថ ប័ន។ 

៣. ពត្ងឹងការសរៀបច្ាំសោលនសោបាយនិងការសធវ ើផែនការហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ 

នោលបំណង ៣៣ ននក្នកទី៣ននេះ ានច្បនកោ ម្សកម្មភាពចំ្បននួ ៣។ នបើក្អកនលើសកម្មភាពកដលសនម្ម្ច្បបាន 

នោលបំណងននេះសនម្ម្ច្បបាន ៩៧% កនុងននាេះ ច្បនកោ ម្សកម្មភាព៣៣.១ សនម្ម្ច្បបាន៩៥% ៣៣.២ សនម្ម្ច្បបាន 

៩៨% នងិ៣៣.៣ សនម្ម្ច្បបាន ១០០%។ 

នបើពិនតិ្យនម្ើលលទធ្ លសនម្ម្ច្បបានននសូច្បនាករច្បនកោ ម្សកម្មភាព សម្ាប់ម្ត្ីាសទី១ននេះ ន ើញថាានសូច្បនាករ 

៣ បានសនម្ម្ច្បតាម្នោលនៅ រួម្ាន៖ 

១. ឯកសារកណនំាកនុងការសម្ម្បសម្ម្ួលម្បមូ្លទិនននយ័្ពសីាថ ប័ន្លតិ្និងកម្ម្ងសថ ិត្ិសម្ាប់ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ តិ្ិម្ត្ូវ

បាននរៀបចំ្ប ម្ពម្ទាងំរបាយ្ការណ៍ននិាន ការនសដឋកិច្បច-សងគម្ ម្ត្ូវបានពម្ងកីពត័្៌ាន 

២. ម្កបខ័ណឌ ចំ្បណាយ្រយ្ៈនពលម្ធយម្ ២០១៥-២០១៧ ម្ត្ូវបានបញ្ចប់ (កម្ម្តិ្ម្កសួង) ម្ពម្ទាងំទម្ម្ង ់

សតងដ់ារ នងិការបញ្ចូលទិនននយ័្ចំ្បណូលចំ្បណាយ្ រវាង TOFE នងិ GFS ម្ត្ូវបាននរៀបចំ្ប 

៣. ទម្ម្ង់វិភារ ទម្ម្ងទិ់នននយ័្បញ្ា ីទូទាត្ព់ាណិ ាកម្ម សម្ាប់ម្ ូកដលា ម្កូនសដឋកិច្បច ម្ត្ូវបានច្បងម្កង និង

របាយ្ការណ៍ វិភារនសដឋកិច្បចម្បចំាឆ្ន ំម្ត្ូវបាននរៀបចំ្ប។ 

ដូច្បននេះ អាច្បសននដិាឋ នបានថាការពម្ងងឹការនរៀបចំ្បនោលននោបាយ្នងិការនធវើក្នការហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ នៅកត្

អាច្បធានានងិរកាបាន កនុងម្ត្ីាសទី១ ឆ្ន ំ២០១៥ ននេះ នដាយ្នហត្ុថាសកម្មភាពោំម្ទភារនម្ច្បើនបានសនម្ម្ច្បរួច្បរាល់

តាម្នោលនៅ នងិានសកម្មភាពត្ិច្បត្ួច្បប ុនណាណ េះកដលមិ្នទាន់សនម្ម្ច្បនោលនៅ កត្កពំងុឈាននៅសនម្ម្ច្បកនុងរយ្ៈនពល

ដ៏ខៃីខាងមុ្ខននេះ។ នទាេះោ ងណា លទធ្ លននេះបានឆៃុេះបញ្ហច ងំអំពភីាពចំាបាច់្បកនុងការបនដការយ្កចិ្បត្តទុកដាក់អនុវត្តនោល

បំណងននេះ ជាពិនសស រកឺារពម្ងងឹសម្ត្ថភាពនរៀបចំ្ប និងបនងោើនស័កដិសិទធភាព និងម្បសិទធភាពននម្កបខ័ណឌ នោលននោ-

បាយ្ា ម្កនូសដឋកិច្បច។ 

៤. ពត្ងឹងការអនុវរតសោលនសោបាយវិម្ ឈការហិរញ្ញវរថុ 

 នោលបំណង៣៤ ននការនម្ត្ៀម្ខៃួនសម្ាប់ ហំានបនាេ ប់ ានច្បនកោ ម្សកម្មភាពចំ្បននួ៧។ នបើក្អកនលើសកម្មភាព

កដលសនម្ម្ច្បបានកនុងម្ត្ាីសទី១ ឆ្ន ំ២០១៥ នោលបំណងននេះសនម្ម្ច្បបាន៨៨% កនុងននាេះច្បនកោ ម្សកម្មភាព ៣៤.១ 
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សនម្ម្ច្បបាន៦៣%, ៣៤.២ សនម្ម្ច្បបាន១០០%, ៣៤.៣ សនម្ម្ច្បបាន៩០%, ៣៤.៤ សនម្ម្ច្បបាន១០០%, ៣៤.៥ 

សនម្ម្ច្បបាន៧៥%, ៣៤.៦ សនម្ម្ច្បបាន៨៥% នងិ ៣៤.៧ សនម្ម្ច្បបាន ១០០%។ 

នបើពិនតិ្យនម្ើលលទធ្ លសនម្ម្ច្បបានននសូច្បនាករច្បនកោ ម្សកម្មភាព សម្ាប់ម្ត្ាីសទី១ននេះ ន ើញថាាន៦ 

សូច្បនាករសនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅ រឺ៖ 

 ១. នសច្បកតីម្ពាងនោលននោបាយ្សតពីីវិម្ ឈការហិរញ្ញវត្ថុ រយ្ៈនពលម្ធយម្ នងិ កវង ម្ត្ូវបាននរៀបចំ្ប 

 ២. នសច្បកតីម្ពាងនោលការណ៏កណនំាសត ីពកីារនរៀបចំ្បនងិអនុវត្តថវិការបស់រដឋបាលថាន ក់នម្កាម្ជាត្ិម្ត្ូវបាននរៀបចំ្ប 

នងិបានសិកាពមី្បពន័ធទិនននយ័្ជាមួ្យ្អរគនាយ្កដាឋ នពាកព់ន័ធ នដើម្បីនរៀបចំ្បទិនននយ័្ថវិកាសម្ាប់រដឋបាលថាន ក់ 

នម្កាម្ជាត្ ិ

 ៣. លខិតិ្បទដាឋ នរត្យិ្តុ្តនដើម្បីអនវុត្តឯកសារនោលននោបាយ្សតពីីការម្បមូ្លចំ្បណូលដេ ល់របស់រដឋបាលថាន ក់

នម្កាម្ជាត្ិម្ត្ូវបាននរៀបចំ្បជាមួ្យ្អងគភាពពាក់ពន័ធ 

 ៤. នសច្បកតីម្ពាងឯកសារទសសនាទានសតពីីឧបករណ៏វិនិនោរ ម្ត្ូវបានបញ្ចប់ 

 ៥. នោលការណ៏កណនំាសតពីកីារនរៀបចំ្បក្នការយ្ុទធសាតសតថវិការដឋបាលថាន ក់នម្កាម្ជាត្ិម្ត្ូវបាននរៀបចំ្ប 

 ៦. នសច្បកតីម្ពាងឯកសារទសសនាទានសតពីកីារអេិវឌ្ឍសម្ត្ថភាពម្តនតអីរគនាយ្កដាឋ នសម្ាប់វិភារនោលននោបាយ្

 វិម្ ឈការហរិញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបាននរៀបចំ្ប។ 

នដាយ្ក ក ានសូច្បនាករ១ ននច្បនកោ ម្សកម្មភាព ៣៤.១ សនម្ម្ច្បមិ្នបាននពញនលញ រឺ៖ លិខតិ្បទដាឋ ន

រត្ិយ្តុ្តមួ្យ្ច្បនំនួមិ្នម្ត្ូវបាននរៀបចំ្បនងិដាក់ឱ្យអនុវត្តទាន់នពលនវលា។ 

ដូច្បននេះ អាច្បសននិដាឋ នបានថាការពម្ងឹងការអនុវត្តនោលននោបាយ្វិម្ ឈការហិរញ្ញវត្ថុ សនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅ

សម្ាប់ម្ត្ាីសទី១ ឆ្ន ំ២០១៥។ នលើសពីននេះនៅនទៀត្ អនសុាសន៏កដលបាននលើកន ើងកនុងរបាយ្ការណ៏វឌ្ឍនភាព

ឆ្ន ំ២០១៤ ម្ត្ូវបានអនុវត្តកនុងម្ត្ីាសទី១ ឆ្ន ំ២០១៥ ននេះ ជាពិនសសនោលការណ៍កណនំាសដ ីពីការនរៀបចំ្បក្នការយ្ុទធសាតសត

ថវិកាសម្ាប់រដឋបាលថាន កន់ម្កាម្ជាត្ិម្ត្ូវបាននរៀបចំ្ប នងិនសច្បកតីម្ពាងនោលននោបាយ្ វិម្ ឈការហិរញ្ញវត្ថសុម្ាប់រយ្ៈ

នពលម្ធយម្ និងកវង ម្ត្ូវបាននរៀបចំ្ប។  

ផែនកទី៤: ការោាំត្ទដលក់ារអនុវរតកម្មវិធីផកទត្ម្ង់ត្បកបសដ្ឋយសោគ្ ័យនិងច្ីរភាព 

ក្នកទី៤ ម្ត្ូវបានបនងោើត្ន ើង សម្ាប់ោំម្ទដលក់ារអនុវត្តកម្មវិធកីកទម្ម្ងម់្បកបនដាយ្នជារ ័យ្នងិចី្បរភាព តាម្

រយ្ៈនោលបំណងចំ្បននួ ២ រួម្ាន “ការបនងោើនភាពជាអនកដឹកនំា សម្ត្ថភាពម្រប់ម្រង នងិបណដុ េះឆនេៈកំកណទម្ម្ងម់្ពម្ 

ទាងំបនងោើនភាពជាាច ស់និងការទទួលខុសម្ត្ូវ ” និង “បនងោើនម្បសិទធភាពននការកសាងសម្ត្ថភាពនិង វិធានការនលើកទឹកចិ្បត្ត”។ 

នោលបំណងនីមួ្យ្ៗ ម្ត្ូវបានោំម្ទនដាយ្ច្បនកោ ម្សកម្មភាពអនុវត្តចំ្បននួ២។ 

 នបើក្អកនលើការសនម្ម្ច្បបាននននោលបំណងទាងំពីរ ក្នកននេះសនម្ម្ច្បបាន ៦១% នដាយ្កនុងននាេះ នោលបំណង

ទាងំពីរ សនម្ម្ច្បបាននលើស ៥០%  រឯឯច្បនកោ ម្សកម្មភាព វិញ ាន ១ សនម្ម្ច្បបាននម្កាម្ ៥០% នងិ ៣ សនម្ម្ច្បបាន
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នម្កាម្ ៨០%។ ទនេឹម្ននេះ ានអរគនាយ្កដាឋ ន ២ កដលមិ្នបាននរៀបចំ្បសកម្មភាពោំម្ទកនុងក្នកននេះ រឺអរគនាយ្កដាឋ ន

លទធកម្មសាធារណៈ នងិអោគ ធកិារដាឋ ន។ 

១. បសងកើនភាពោអនកដឹកនាំ ស្ម្រថភាពត្គ្ប់ត្គ្ង និងបណតុ ឹះឆនៃៈកាំផណទត្ម្ងត់្ពម្ទាំងបសងកើនភាពោមាច ស្់

និងការទទួលែុស្ត្រូវ 

នោលបំណង ៤១ ននក្នកោំម្ទដលក់ារអនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ម្បកបនដាយ្នជារ យ័្នងិចី្បរភាព ានច្បនកោ ម្

សកម្មភាពចំ្បននួ ២។ នបើក្អកនលើសកម្មភាពសនម្ម្ច្បបាន នោលបំណងននេះសនម្ម្ច្បបាន ៥៣% កនុងននាេះច្បនកោ ម្សកម្មភាព 

៤១.១. សនម្ម្ច្បបាន ៤៨% នងិ ៤១.២. សនម្ម្ច្បបាន ៥៨%។  

ទនេឹម្ននេះ នបើពនិតិ្យនលើសកម្មភាពសរុបកដលោំម្ទដលន់ោលបំណង ៤១ ននេះ រឺានកត្ ៤ អរគនាយ្កដាឋ ន កត្

ប ុនណាណ េះ កដលបាននរៀបចំ្បសកម្មភាពោំម្ទ នដាយ្កនុងននាេះ សម្ាប់ច្បនកោ ម្សកម្មភាព ៤១.១ ាន៣ អងគភាព រ៖ឺ 

អរគនលខាធកិារដាឋ ន អរគនាយ្កដាឋ នរយ្និងរដាឋ ករកម្ពុជា នងិរត្នាោរជាត្ិ រឯឯច្បនកោ ម្សកម្មភាព ៤១.២ ាន៣ 

អងគភាព បាននរៀបចំ្បសកម្មភាពោំម្ទ កនុងននាេះានអរគនលខាធកិារដាឋ ន អរគនាយ្កដាឋ នពនធដារ នងិអរគនាយ្កដាឋ ន

រត្នាោរជាត្ិ។ 

ដូច្បននេះ អាច្បសននដិាឋ នបានថាការបនងោើនភាពជាអនកដឹកនំា សម្ត្ថភាពម្រប់ម្រង និងបណតុ េះឆនេៈកំកណទម្ម្ង ់ ម្ពម្

ទាងំបនងោើនភាពជាាច ស់នងិការទទួលខុសម្ត្ូវ មិ្នទានអ់ាច្បរកាបានសម្ាប់ឆ្ន ំ២០១៥ នៅន ើយ្នទ នដាយ្នហត្ថុាាន

អរគនាយ្កដាឋ ននលើសពពីាកក់ណាដ ល ម្និបាននរៀបចំ្បសកម្មភាពោំម្ទនោលបំណងននេះ។  

២. បសងកើនត្បស្ទិធភាពននការកសាងស្ម្រថភាពនិងវិធានការសលើកទកឹច្ិរត 

នោលបំណងទី២ ននក្នកោំម្ទដល់ការអនុវត្តកម្មវិធកីកទម្ម្ងម់្បកបនដាយ្នជារ ័យ្នងិចី្បរភាពានច្បនកោ ម្សកម្ម

ភាពចំ្បននួ ២។ នបើក្អកនលើសកម្មភាពសនម្ម្ច្បបាន នោលបំណងននេះសនម្ម្ច្បបាន៦៩% កនុងននាេះច្បនកោ ម្សកម្មភាព 

៤២.១. សនម្ម្ច្បបាន៥៨% នងិ ៤២.២. សនម្ម្ច្បបាន៧៩%។ 

ទនេឹម្ននេះ នបើពនិតិ្យនលើសកម្មភាពសរុបកដលោំម្ទដលន់ោលបំណង ៤២ ននេះ រាឺនកត្ ២ អរគនាយ្កដាឋ នកត្ប នុណាណ េះ 

កដលមិ្នបាននរៀបចំ្បសកម្មភាពោំម្ទ រ ឺអរគនាយ្កដាឋ នលទធកម្មសាធារណៈ នងិ អោគ ធកិារដាឋ ន។ សម្ាប់ច្បនកោ ម្សកម្ម

ភាព ៤២.១ ាន ៤ អងគភាព មិ្នបាននរៀបចំ្បសកម្មភាពោំម្ទ កនងុននាេះាន៖ អរគនាយ្កដាឋ នលទធកម្មសាធារណៈ        

អោគ ធិការដាឋ ន អរគនាយ្កដាឋ នរយ្នងិរដាឋ ករកម្ពុជា នងិអរគនាយ្កដាឋ នម្ទពយសម្បត្តិរដឋ  រឯឯច្បនកោ ម្សកម្មភាព ៤២.២ 

ាន ៥ អងគភាព បាននរៀបចំ្បសកម្មភាពោំម្ទ កដលភារនម្ច្បើនជាសកម្មភាពអនុវត្តកនុងការនរៀបចំ្បក្នការសកម្មភាពននការ

្ដលក់ារនលើកទឹកចិ្បត្តកនុងម្កបខ័ណឌ ម្បកាស ៦១៦ សហវ.ម្បក ច្បុេះនថៃទី០៤ កខមិ្ថុនា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

ដូច្បននេះ អាច្បសននដិាឋ នបានថាភាពជាអនកដឹកនំា សម្ត្ថភាពម្រប់ម្រង នងិការបណតុ េះឆនេៈកំកណទម្ម្ង់ ម្ពម្ទាងំ 

ភាពជាាច ស់និងការទទួលខុសម្ត្ូវ ម្ត្ូវបានបនងោើនសម្ាប់ឆ្ន ំ២០១៥ ក៏ប ុកនតអរគនាយ្កដាឋ នកដលមិ្នបាននរៀបចំ្បសកម្មភាព

ោំម្ទនោលបំណងននេះ ម្ត្ូវចាប់ន្ដើម្នរៀបចំ្បសកម្មភាព ជាពិនសស សកម្មភាពោំម្ទការកសាងសម្ត្ថភាពម្តនតី ម្ពម្ទាងំ

ចាត្ត់ាំងម្តនតឱី្យបានសម្ម្សប (ចាត្ត់ាងំម្ត្ូវ នងិ នរឯសឱ្យនៅនរៀនម្ត្ូវ) នដើម្បបីនងោើន្លតិ្ភាព នងិម្បសិទធភាពការករ

របស់អងគភាព។ 
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IV. បញ្ហា ត្បឈម្ 

- អរគនាយ្កដាឋ នមួ្យ្ចំ្បននួ មិ្នបាននរៀបចំ្បសកម្មភាពោំម្ទច្បនកោ ម្សកម្មភាពនិងនោលបំណងកដលបានដាក់នច្បញ 

- អរគនាយ្កដាឋ នមួ្យ្ច្បនំនួ មិ្នបានអនុវត្តសកម្មភាពកដលបានដាក់នច្បញកនងុក្នការសកម្មភាព 

- ការនម្ោងចំ្បណូលនងិការអនុវត្តក្នការច្បំណូល ម្បចំាម្ត្ាីស នៅានរាៃ ត្ធំជាង +/-៥% 

- អរគនាយ្កដាឋ ននោលននោបាយ្នសដឋកិច្បចនិងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ មិ្នអាច្បទទួលព័ត្ា៌នបានម្រប់ម្ោនព់អីរគនា-

យ្កដាឋ នពនធដារ និង អរគនាយ្កដាឋ នរយ្និងរដាឋ ករកម្ពុជា នដើម្បកីកលម្អម្ ូកដលពាករណ៍ចំ្បណូល 

- ខវេះខាត្ធនធានម្នុសសនដើម្បមី្រប់ម្រងនងិខវេះខាត្ថវិកា សម្ាប់ wide area network (ពនធដារ) 

- ការយ្ល់ដឹងរបស់ម្តនតី នំាញនៅានកំរិត្នលើក្នកសវនកម្ម បនច្បចកនទសកលបង នងិការសាអ ត្ម្បាក់ នងិហិរញ្ញ

បបទាននេរវកម្ម (ឧសាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ) 

- ការបណដុ េះបណាដ លនដាយ្ Contractor មិ្នានភាពម្រប់ម្ោន់សម្ាប់ម្កុម្ការករ FMIS នងិ Contractor មិ្ន

សូវាន នំាញកនុងការន្េរចំ្បនណេះដឹង ូនម្តនតីបនកគ ល 

- ការករម្រប់ម្រងការដៃ ស់បតូរសម្ាប់រនម្ាង FMIS ានភាពយ្ឺត្ោ វនដាយ្សារការរង់ចំាការច្បុេះហត្ថនលខានលើ

ឯកសារនតី្ិវិធីអនុវត្តការករពអីរគនាយ្កដាឋ នពាកព់ន័ធ ប ុកនតមិ្នាន្លប េះពាល់ដលដំ់នណើរការរនម្ាងទាងំមូ្ល

ននាេះនទ នងិ; 

- សាា រៈក្នកព័ត្ា៌នវិទារបស់រត្នាោររា ធាន-ីនខត្ត នៅានកម្មិ្ត្។ 

V. អនុសាស្ន ៍

- អរគនាយ្កដាឋ នកដលមិ្នបានដឹកនំាម្ប ុំម្បចំាកខសត ីពីការករកកំណទម្ម្ង់ ម្ត្ូវនរៀបចំ្បក្នការម្ប ុំនដើម្បីម្ត្ួត្ពិនតិ្យ 

និងតាម្ដានសកម្មភាពការកកទម្ម្ង់កដលបានដាក់នច្បញ 

- អរគនាយ្កដាឋ ន ម្ត្ូវនរៀបចំ្បសកម្មភាព សូច្បនាករ និង នោលនៅននសូច្បនាករឱ្យបានម្រប់ម្ោនច់្បាស់លាស់ ាន

សងគត្ភិាព និងម្រប់ម្ ុងនម្ជាយ្ 

- ររួដាក់វិធានការត្ងឹរឹងនដើម្បីបញ្ចប់ភាពរុានំរ៉ែននបញ្ហា ម្បឈម្កនងុការនៅយ្ក នងិ្តល់ទិនននយ័្ ម្ពម្ទាងំកិច្បចសម្ម្ប

សម្ម្ួលន្េកនងុរបស់អរគនាយ្កដាឋ ន 

- អងគភាពម្បមូ្លចំ្បណូល រួរកត្នរៀបចំ្បម្ ូកដលពាករណ៍ចំ្បណូលម្បកបនដាយ្ម្បសិទធភាព នដាយ្ានកិច្បចសហការ

នងិការ្ដល់ជា នំយួ្បនច្បចកនទសពីអរគនាយ្កដាឋ ននោលននោបាយ្ 

- រួរម្ត្ូវានយ្នតការដឹកនំាសម្ម្បសម្មួ្លការនរៀបចំ្បនីត្ិវិធរួីម្ ននការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី រវាងអរគនាយ្កដាឋ នថវិកា

នងិអរគនាយ្កដាឋ នរត្នាោរជាត្ិនលើនតី្ិវិធរួីម្ ននការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធ ីមិ្នទានម់្ត្ូវបាននរៀបចំ្បឱ្យបានសងគត្ភិាព

នងិនពញនលញ 

- ម្ត្ូវនរៀបចំ្បនងិអនុវត្តក្នការពម្ងឹងសម្ត្ថភាពម្តនត ី របស់អរគនាយ្កដាឋ នហិរញ្ញវត្ថុរដឋបាលថាន ក់នម្កាម្ជាត្កិនុងការ

នរៀបចំ្បក្នការយ្ុទធសាតសតថវិកា 
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- បនត ំរុញការនរៀបចំ្បសាសធាត្ុទាងំឡាយ្សម្ាប់ការដាក់ឱ្យអនុវត្តរនម្ាង FMIS Go Live កខកកោដា ឆ្ន ំ២០១៥ 

- រួរនរៀបចំ្បការវាយ្ត្នម្ៃនលើសមិ្ទធកម្មននការបណដុ េះបណាដ លកនៃងម្ក នងិ ការនរៀបចំ្បឱ្យានយ្នតការនងិ វិធីសាតសត រួម្

ននការវាយ្ត្នម្ៃត្ម្ម្ូវការបណដុ េះបណាដ លរបស់អរគនាយ្កដាឋ ន/អងគភាព នម្កាម្ឱ្វាទ កសហវ នដើម្បីនលើកទឹកចិ្បត្តម្តនតី

រា ការនិងបនងោើនសមិ្ទធកម្មការករ។ 
VI. សស្ច្កតីស្ននដិ្ឋឋ ន 

របាយ្ការណ៍វឌ្ឍនភាពម្ត្ាីសទី១ ឆ្ន ំ២០១៥ ននការអនុវត្តក្នការសកម្មភាព ដំណាក់កាលទី២ ថមី ននកម្មវិធីកក

ទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ កនុងម្ត្ីាសទី១ ឆ្ន ំ២០១៥ ននេះ បានបកា ញថា៖ 

 ភាពន ឿទុកចិ្បត្តបានននថវិកា នៅកត្រកាបានជាសារវន័ត ប ុកនតមិ្នទាន់ានសថ ិរភាពនៅន ើយ្  នដាយ្សនម្ម្ច្បបាន 

៩១% នននោលនៅ។ 

 រណននយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុនៅកត្ធានាបាន កត្មិ្នទាន់សនម្ម្ច្បតាម្នោលនៅនៅន ើយ្  នដាយ្សនម្ម្ច្បបាន៧៦% 

នននោលនៅ។ 

 ការនម្ត្ៀម្លកខណៈសម្ាប់ ហំានបនាេ ប់នៅកត្ធានាបាន កត្មិ្នទាន់សនម្ម្ច្បតាម្នោលនៅនៅន ើយ្  នដាយ្

សនម្ម្ច្បបាន ៨៣% នននោលនៅ។ 

 ការោំម្ទដល់ការអនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ម្បកបនដាយ្នជារ ័យ្និងចី្បរភាព នៅមិ្នទានអ់ាច្បរកាបានកនុងម្ត្ីាសទី

១ ននេះនៅន ើយ្នទ នដាយ្សនម្ម្ច្បបាន ៦១%។ 

ជារួម្ លទធ្ លវឌ្ឍនភាពម្បចំាម្ត្ាីសទី១ ឆ្ន ំ២០១៥ ការអនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ

នៅកត្អាច្បរកាបាន នទាេះបីមិ្នទានអ់ាច្បសនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅសូច្បនាករមិ្ទធកម្មរនៃេឹះម្រប់ម្ ុងនម្ជាយ្កន៏ដាយ្ នងិ

ចំាបាច់្បនដាេះម្សាយ្បញ្ហា ម្បឈម្នងិអនុវត្តតាម្អនសុាសន៍កដលបាននលើកន ើង។  


