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អគគសលខាធកិារដាឋ នគណៈកមាម ការធកិារដកឹនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) 

របាយការណ៍ម្តួ្ត្ពិនិត្យតាម្ដានសមិ្ទធកម្មម្បចាំម្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៦  1 

សសច្កតីសសងេប 

ការររៀបចំរបាយការណ៍រនេះ គមឺានរោលរៅនងិរោលបំណងក្នងុការតាមដានត្ររួពនិិរយ នងិវាយរម្មៃការអនុវរត

ក្មមវិធីកក្ទត្មងក់ារត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈដំណាក្ក់ាលទី៣ របស់អងគភាពរត្កាមឱវាទម្នត្ក្សួងរសដឋក្ិចចនងិ

ហិរញ្ញវរ ថ ុ រដាយរតត រយក្ករត្រីមាសទី២ ប នុរណាណ េះ។ ទនទឹមរនេះ ការវាយរម្មៃ នងិររៀបចំឱយមានជារបាយការណ៍រនេះ ក្៏

នងឹផ្តលល់ទធភាពក្នងុការប ហ្ា ញវឌ្ឍនភាពការ្រ ក្ំណរន់ូវបញ្ហហា ត្បឈមនានាកដលទាមទារឱយមានកក្លមអ នងិក្ណំរ់

នូវការ្រជាអាទិភាពកដលត្រវូបនតអនុវរតសត្មាប់ក្មមវិធីកក្ទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ រៅក្ត្មរិត្ក្សួង

រសដឋក្ិចចនងិហិរញ្ញវរ ថ ុ នងិត្ក្សួង សាថ ប័នពាក្់ពន័ធម្នរាជរដាឋ ភបិាល។ ជាក្់កសែង បកត្មបត្មួលលទធផ្លម្នការវាយរម្មៃ 

ត្រមីាសទី២ នងឹអាចយក្មក្រធៀបនងឹលទធផ្លម្នការវាយរម្មៃ ត្រមីាសទី១ ឆ្ន ំ២០១៦ កដលត្រូវបានររៀបចំរ ើងរដាយ

អគគរលខាធកិារដាឋ នគណៈក្មាម ធកិារដឹក្នំាការ្រកក្ទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ (អ.គ.ហ.) រដាយប ហ្ា ញ

ឱយរ ើញនូវវឌ្ឍនភាព បញ្ហហា ត្បឈម និងទិសរៅការ្រជហំានបនាទ ប់ និងទាមទារឱយមានការយក្ចិរតដាក្់ខ្ពស់បកនថម

រទៀរផ្ងកដរ តាមរយៈការចលូរួមអនុវរតរដាយតទ លព់ីអងគភាពពាក្ព់ន័ធរត្កាមឱវាទ ក្សហវ។ ជាមួយោន រនេះ ភាពខ្វេះ

ចរនាៃ េះរៅក្នងុអនុវរតក្មមវិធីកក្ទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ ក្ត៏្រូវបានក្ណំរ់កផ្អក្រលើរបាយការណ៍កដល

ររៀបចំរ ើងរដាយអងគភាពសាមី រោងរលើកផ្នការសក្មមភាពដំណាក្ក់ាលទី៣ (GDAP3) កដលចំបាច់ត្រូវការបនតត្រួរ

ពនិិរយ, កក្លមអ នងិការពត្ងងឹបកនថម រដាយ អ.គ.ហ និងពីត្គប់អងគភាពរត្កាមឱវាទ ក្សហវ។ រលើសពីរនេះរទៀរ លទធផ្លម្ន

ការវាយរម្មៃត្រមីាសទី២រនេះ នងឹផ្ែលន់ូវមូលដាឋ នោ ងសំខាន់សត្មាប់ អ.គ.ហ ររៀបចំយុទធសាស្តសតក្នុងការអនុវរតកផ្នការ

សក្មមភាពរួមកដលបានដាក្់រចញ រដើមបីសរត្មចរោលរៅក្នុងទសសនវិស័យកវងឆ្ា យ ម្នក្មមវិធីកក្ទត្មង់ការត្គប់ត្គង

ហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ។ 

ក្នុងនយ័រនេះ ភាពរជាគជ័យម្នការអនុវរតក្មមវិធីកក្ទត្មង ់ គឺនងឹជួយោំត្ទដលក់ារសរត្មចបានផ្ងកដរនូវត្បពន័ធ

ថវិកាថមីរដាយរតត រជាសំខាន់រលើរោលការណ៍ ០៤ គឺ (១)  វិន័យថវិកា៖ ការត្បមូលផ្តុមំ្នឯក្សារថវិកា និងលទធភាពម្ន

ការវិភាជថវិការៅតាមកផ្នការ (រពាលគឺការររៀបចំ នងិការអនុវរតចំណូលចំណាយ), (២) យុទធសាស្តសតវិភាជនធ៍នធាន៖

ប ហ្ា ញពលីទធភាពរបស់រាជរដាឋ ភបិាលក្នងុការផ្តលន់ូវធនធានហិរញ្ញវរ ថតុ្គប់ត្ោន់ដល់អងគភាពផ្តល់រសវាសាធារណៈ នងិ

រត្បើត្បាស់ធនធានហិរញ្ញវរ ថកុដលត្បមូលបានពសីាធារណជន នងិសហត្ោសនានា កដលអាចរ ៃ្ើយរបទាងំក្នងុរោល

បំណងរោលនរោបាយ នងិរោលរៅ, (៣) ត្បសិទធភាពម្នការផ្តល់រសវាសាធារណៈ៖ រតត ររលើធនធានហិរញ្ញវរ ថកុដល

អាចបរងកើរជារម្មៃក្នងុការរត្បើត្បាស់រដើមបផី្តល់រសវាសាធារណៈ  នងិការការ់បនថយនវូការខារបង់ត្បរោជន៏រផ្សងៗ   រហើយ 

រហើយការបរងកើនត្បសិទធភាពម្នការផ្តល់រសវាសាធារណៈជាការ្រចំបាច់ កដលអាចរធវើរៅបានតាមរយៈការរក្ៀរគរចំណូល 

នងិទាមទារនូវគណរនយយភាពក្នុងការរត្បើត្បាស់ធនធានសាធារណៈត្គប់ក្ត្មរិ, នងិ (៤) ភាពត្គប់ត្ជុងរត្ជាយម្ន

ព័រម៌ានថវិកា៖ របាការណ៍ការអនុវរតចំណូល-ចំណាយ។ 

រដាយក ក្ រោងតាមរបាយការណ៍វាយរនេះ រយើងអាចសននដិាឋ ននវូកផ្នក្ទាងំ ០៥ ជាសរងេបបានថា៖ 

១.បនតពត្ងងឹភាពរជឿទកុ្ចរិតម្នថវកិា សរត្មចបាន ៨០%៖ កផ្អក្រលើសូចនាក្រសមិទធក្មមគនៃេឹះទាងំ ៥ រ ើញ

ថាគមាៃ រ ចំណូល នងិចំណាយថវិកាជារិកាន់កររូចរធៀបនងឹចាប់ថវិកា កដលបានអនម័ុរ, លំហូរចំណូល

នងិចំណាយថវិកាកាន់កររលនូ, ការទូទារស់ាច់ត្បាក្ក់ាន់ករមានភាពលអត្បរសើរ ត្ពមទាងំការ់បនថយបាន

ទាងំត្សុងនវូបញ្ហហា បំណលុក្ក្សទេះ។ ទនទឹមរនេះ ក្៏ទាមទារឱយមានការពត្ងងឹបកនថម ជាពិរសសរលើត្បពន័ធ នងិ



អគគសលខាធកិារដាឋ នគណៈកមាម ការធកិារដកឹនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) 

របាយការណ៍ម្តួ្ត្ពិនិត្យតាម្ដានសមិ្ទធកម្មម្បចាំម្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៦  2 

ត្ក្បខ្ណឌ គរិយរុតរផ្សងៗកដលជាមូលដាឋ នក្នុងការោំត្ទការ្ររនេះ។ ភាពរជឿទុក្ចិរតបានម្នថវិការៅករ

អាចធានាបាន ប ុកនតរៅមិនទានម់ានសថិរភាពរៅរ ើយ។    

២.បនតពត្ងងឹគណរនយយភាពហរិញ្ញវរ ថ ុ សរត្មចបាន ៨២%៖ កផ្អក្តាមលទធផ្លចរ ក្ មសក្មមភាព រយើង

អាចសននដិាឋ នបានថា ក្ិចចការសំខាន់ៗ នងិចំបាច់មួយចនំនួ ជាពរិសស សមាសធារចំុបាច់អាចយក្មក្

រត្បើត្បាស់បាន សត្មាប់ធានាដលក់ារអនុវរតត្បពន័ធពរ័៌ មានវិទាសត្មាប់ការត្គប់ត្គងហរិញ្ញវរ ថសុាធារនៈ 

(FMIS) បានទាន់រពលរវលាតាមកាលក្ំណរ់។ កផ្នក្រនេះ រៅករធានាបាន ប ុកនតអាចនងឹជួបត្បទេះក្ិចច

ត្បឈមនារពលខាងមុខ្ ត្បសិនការបញ្ចប់ការ្រ FMIS ដំណាក្់កាលទី១ មិនទាន់រពលរវលា នងិក្ងវេះ

ការចលូរួមររៀបចំ នងិ្នទៈសត្មាប់កផ្នការដំណាក្់កាលទី២។ 

៣.ការផ្ារភាា បថ់វកិារៅនងឹរោលនរោបាយ សរត្មចបាន ៨៧%៖ កផ្អក្តាមលទធផ្លចរ ក្ មសក្មមភាព 

ការផ្ារភាា ប់ថវិការៅនងឹរោលនរោបាយ គឺជាដំណាក្ក់ាលដ៏សំខានន់ងឹចំបាច់កដលមិនអាចរមើល

រំលងបាននវូរាលក់ារររៀបចំសក្មមភាពលមអរិោំត្ទពីត្គប់អងគភាព ក្សហវ នងិត្ក្សួងសាថ ប័ន។ កផ្នក្រនេះ 

កាន់ករសខំាន ់កដលការ្រចំបាច់ត្រូវពរនៃឿនការររៀបចំ នងិអនុវរត ដូចជា ការររៀបចំកផ្នការយុទធសាស្តសត

កក្ទត្មង់ត្បពន័ធថវិកាឆ្ន ំ២០១៧-២០២៥, ការររៀបចំ MTEF នងិរោលនរោបាយវិមជឈការហិរញ្ញវរ ថរុៅ

ថាន ក្់រត្កាម ជារ។ិ 

៤.ការរត្រៀមលក្េណៈសត្មាបជ់ហំានបនាទ ប ់ សរត្មចបាន ៧៦ %៖ កផ្អក្តាមលទធផ្លចរ ក្ មសក្មមភាព 

កផ្នក្រនេះសរត្មចបានទាប រនាេះបញ្ហា ក្អ់ំពភីាពចំបាច់ក្នុងការបនត និងពត្ងឹងការោំត្ទដល់កផ្នក្រនេះ បកនថម

រទៀររនាេះ គ ឺត្ក្បខ្័ណឌ ថវិកា ត្ក្បខ្័ណឌ គណរនយយភាព នងិត្ក្បខ្ណឌ      សវនក្មមរដាយកផ្អក្រលើសមិទធ

ក្មមកដលផ្ារភាា ប់ការចំណាយសត្មាប់ក្មមវិធនីីមួយ។ កផ្នក្រនេះ មានសក្មមភាពលមអិរោំមិនទាន់រពញ

រលញ កដលចំបាច់ឱយមានការររៀបចំ និងក្ំណរក់ារទទួលខ្សុត្រូវចាស់លាស់។ 

៥.ការោំត្ទដលក់ារអនវុរតក្មមវធិកីក្ទត្មងត់្បក្បរដាយរជាគជយ័នងិចរីភាពសរត្មចបាន ៧២%៖ កផ្អក្

តាមលទធផ្លចរ ក្ មសក្មមភាព កផ្នក្រនេះសរត្មចបានទាបជាង បណាត រកផ្នក្ទាងំ ៤រផ្សងរទៀរ រនាេះបញ្ហា ក្់

អំពភីាពចំបាច់ក្នុងការបនត នងិពត្ងងឹការោំត្ទដលក់ផ្នក្រនេះ បកនថមរទៀររនាេះ គ ឺ ពត្ងងឹនងិពត្ងកី្ភាពជា

អនក្ដឹក្នំា សមរថភាពត្គប់ត្គងសមរថភាពបរចចក្រទស ភាពជាមាច ស់ ការទទួលខ្ុសត្រូវ នងិមានសមានគរិ

ភាពជាមួយនងឹ ការោំត្ទការអនុវរតក្មមវិធីកក្ទត្មងក់ារត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈដំណាក្់កាលទី៣ 

នងិដំណាក្់កាលបនាទ ប់។ អគគនាយក្ដាឋ នមួយចំននួមិនបានររៀបចំសក្មមភាពោំត្ទកផ្នក្រនេះ និងទាមទារឱយ

មានការសហការជាមួយក្ំកណទត្មង់រដឋបាលសាធារណៈ៕ 

 

 

 

 

 

 



អគគសលខាធកិារដាឋ នគណៈកមាម ការធកិារដកឹនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) 

របាយការណ៍ម្តួ្ត្ពិនិត្យតាម្ដានសមិ្ទធកម្មម្បចាំម្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៦  3 

១. សសច្កតសីែតើម្ 

១.១. សាវតាកម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ក្នុងសាម ររីរនេះ ក្មមវិធកីក្ទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ ត្រូវបានរាជរដាឋ ភិបាលក្មពុជាត្បកាសដាក្ឱ់យអនុវរត

រៅកខ្ធនូ ឆ្ន ំ២០០៤ សត្មាប់រយៈរពលកវង ក្នុងរោលរៅកត្បកាៃ យត្បពន័ធហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈក្មពុជា រៅជាត្បពន័ធហិរញ្ញ-

វរ ថសុាធារណៈ ត្សបតាមសែង់ដារ នងិឧរតមានុវរតនអ៍នតរជារិ កដលមានលក្េណៈ វិមជឈការ រតែ ររលើធារុរចញ និង  

សមិទធក្មមរៅឆ្ន ំ២០២៥។ ជាក្់កសតង ក្នងុឋានៈជាសសរសែមភមួយម្នគណៈក្មាម ធិការរោលនរោបាយរសដឋក្ិចចនងិ 

ហិរញ្ញវរ ថ,ុ គណៈក្មាម ធកិារដឹក្នំាការ្រកក្ទត្មងក់ារត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ (គ.ហ.ស.) មានភារក្ិចចដឹក្នំា, 

ររៀបចំ, អនុវរត, សត្មបសត្មួល និង វាយរម្មៃការអនុវរតក្មមវិធីកក្ទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ រដាយក្ំណរ់

យក្ជា ៤ ជំហាន និងដំណាក្ក់ាល ដូចខាងរត្កាម៖  

 ដំណាក្់កាលទី១ : “ភាពរជឿទុក្ចិរតបានម្នថវិកា” ត្រូវបានអនុវរត ចបព់ឆី្ន ំ២០០៤ ដល់ ឆ្ន ំ២០០៨,  

 ដំណាក្់កាលទី២ : “គណរនយយភាពហិរញ្ញវរ ថ”ុ សត្មាប់ឆ្ន ំ២០០៩ ដល ់ឆ្ន ំ២០១៥,  

 ដំណាក្់កាលទី៣ : “ការផ្ារភាា ប់ថវិការៅនឹងរោលនរោបាយ” ពឆី្ន ំ២០១៦ ដល ់ឆ្ន ំ២០២០ និង  

 ដំណាក្់កាលទី៤ : “គណរនយយភាពចំរពាេះសមិទធក្មម” ពឆី្ន ំ២០២១ ដល់ ឆ្ន ំ២០២៥។ 

រជាគជ័យម្នការអនុវរតក្មមវិធកីក្ទត្មងក់ារត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ របស់រាជរដាឋ ភបិាលក្មពុជា ពឹងកផ្អក្ជា

សំខានរ់លើការត្បមូលផ្ែុនំូវរាលក់្ិចចខិ្រខ្ំត្បឹងកត្បងនិងក្ិចចសហការជិរសនិទធពីត្គប់ភាគពីាក្់ពន័ធទាងំអស់ ទាងំក្នុង/រវាង 

អគគនាយក្ដាឋ ន នងិអងគភាពរត្កាម ឱវាទត្ក្សួងរសដឋក្ិចចនងិហិរញ្ញវរ ថ ុក្៏ដូចជាត្ក្សួង-សាថ ប័ន ពាក្់ពន័ធម្នរាជរដាឋ ភបិាល

ក្មពុជា។ ចលនាការម្នការកក្ទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ រត្មូវឱយមានការោំត្ទត្បក្បរដាយ្នទៈ, ការរបែជាា

ចិរតខ្ព ស់, ភាពជាមាច ស់ នងិការទទួលខុ្សត្រូវខ្ពស់ពថីាន ក្់ដឹក្នំានិងមស្តនតីរាជការត្គប់លដំាប់ថាន ក្,់ ចបព់ីក្ត្មរិបរចចក្រទស

រហូរដលក់្ត្មិររោលនរោបាយ ត្សបរពលដំរណើរការម្នការអនុវរតក្មមវិធីកក្ទត្មងក់ារត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ 

ៃ្ងការព់ដំីណាក្ក់ាលមួយ រៅដំណាក្់កាលមួយ មិនអាចរគចផ្រុពីការរពើបត្បទេះនងឹបញ្ហហា ត្បឈមដ៏ត្សួចត្សាលមួយ

ចំននួរនាេះរទ កដលត្បការរនេះចំបាច់ត្រូវមានដំរណាេះត្សាយសមានគរនិងិទាន់រពល។ រដើមបីសរត្មចចក្េុវិស័យរយៈ

រពលខ្ៃ ី មធយម នងិកវងឆ្ា យ គ.ហ.ស. បានផ្ែួចរផ្ែើមនងិបរងកើរឱយមានយនតការការ្រត្បទាក្់ត្ក្ឡាោន ចំននួបី គឺ៖ 

 ទី១.យនតការសត្មបសត្មួលរវាងក្មមវិធីកក្ទត្មងក់ារអភិវឌ្ឍតាមកបបត្បជាធិបររយយរៅថាន ក្់រត្កាមជារិ ក្មមវិធី 

កក្ទត្មងក់ារត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ និងក្មមវិធីជារកិ្ំកណទត្មង់រដឋបាលសាធារណៈ នងិ  

 ទី២.យនតការរដាេះត្សាយបញ្ហហា ត្បឈមក្នុងការអនុវរតសក្មមភាពការ្រកក្ទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ 

រត្កាមការសត្មបសត្មលួរបស់ អ.គ.ហ. 

 ទី៣. វិធាននងិនីរិវិធមី្នការររៀបចំ ការអនុវរត ការត្ររួពនិរិយនិងតាមដាន នងិការវាយរម្មៃរលើការ្រកក្ទត្មង់

ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ។ 

រដាយក ក្ ឆ្ន ំ២០១៦ គឺជាឆ្ន ំចប់រផ្តើមអនុវរតដំណាក្ក់ាលទី៣ ម្នក្មមវិធកីក្ទត្មងក់ារត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ

បនាទ ប់ព ីដំណាក្ក់ាលទី២ បានសរត្មចរជាគជ័យក្នុងការពត្ងឹងបាននវូគណរនយយភាពហរិញ្ញវរ ថ ុតាមរយៈការពត្ងងឹនិង

ក្ំពងុបនតពត្ងងឹកថមរទៀរ ក្នងុការដាក្់ឱយអនុវរតនូវសមាសភាគសំខាន់ៗ ជាមូលដាឋ ននានា ជាអាទិ៍ ការដាក្ឱ់យអនុវរត

មារកិាថវិកាថមី, បៃង់គណរនយយថមី, អងគភាពថវិកា, ថវិកាក្មមវិធីរពញរលញរៅត្ក្សួងទាងំ២៥ នងិការអនុវរតត្បពន័ធ

ព័រម៌ានវិទាសត្មាប់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈដំណាក្់កាលទី១ កដលបានបញ្ចប់រៅដំណាច់ឆ្ន ំ២០១៦។ 



អគគសលខាធកិារដាឋ នគណៈកមាម ការធកិារដកឹនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) 

របាយការណ៍ម្តួ្ត្ពិនិត្យតាម្ដានសមិ្ទធកម្មម្បចាំម្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៦  4 

ក្នុងដំណាក្ក់ាលទី៣ ក្មមវិធីកក្ទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ រតត ររលើចំណចុអាទិភាពចនំនួ ៣គ ឺ

  ១.ការត្គប់ត្គងការត្បមូលចំណូល 

  ២. ការពត្ងងឹ នងិពត្ងកី្ការររៀបចំត្បពន័ធ FMIS  

  ៣. ការពត្ងងឹ នងិពត្ងកី្ការអនុវរតថវិកាក្មមវិធ ី

 ១.២. សោលបាំណង 

របាយការណ៍ការរនេះពិរណាស់ គនឺងឹប ហ្ា ញពីវឌ្ឍនភាព បញ្ហហា ត្បឈម និងទិសរៅការ្របនត ទាងំសត្មាប់អគគ-

រលខាធកិារដាឋ ន អ.គ.ហ. កដលជារសនាធកិារឱយ គ.ហ.ស ក្នងុការដឹក្នំា ត្គប់ត្គង នងិសត្មបសត្មួល រលើក្មមវិធកីក្

ទត្មង់ការត្គបត់្គងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ នងិទាងំអងគភាពពាក្ព់ន័ធរត្កាមឱវាទ ក្សហវ នងិត្ក្សួង សាថ ប័នផ្ងកដរ ក្នងុការ

បនតគរិគូរ នងិគូសរវៀសកសវងរក្ដំរណាេះត្សាយ និងបរងកើរត្ក្បខ្ណឌ  យនតការ យុទធសាស្តសត នងិនីរិវិធីការ្រថមីក្នងុ  

រោលរៅោំត្ទ ពត្ងឹង នងិពត្ងីក្ការអនុវរតការ្រកក្ទត្មងទ់ាងំសត្មាប់ត្ក្បខ័្ណឌ សាថ ប័ន នងិរាជរដាឋ ភបិាល ឱយសរត្មច     

បានរជាគជយ័ត្បក្បរដាយត្បសិទធភាពនងិស័ក្តិសិទធភាព។ ជាចុងរត្កាយ របាយការណ៍ត្រួរពនិិរយនិងវាយរម្មៃរនេះ នងឹ

ត្រូវចរ់ជាឧបក្រណ៍ នងិជារម្មៃបកនថមសត្មាប់ត្ទត្ទងក់្មមវិធកីក្ទត្មងក់ារត្គប់ត្គងហរិញ្ញវរ ថសុាធារណៈ រៅដំណាក្ក់ាល

បនាទ ប់ត្បក្បរដាយត្បសិទធភាពនងិស័ក្ែិសិទធភាព និងទុក្ជាមូលដាឋ នពរ័៌មានត្គប់ត្ជងុរត្ជាយរដើមបីបនតចងអលុនិងបំភៃ ឺ  

ក្ិចចដំរណើរការម្នការអនុវរតការ្រកក្ទត្មង់ នងិរដើមបីជាត្បរោជន៍ដលត់្គប់ត្ក្សួង សាថ ប័ន នងិអងគភាពពាក្ព់ន័ធ  ក្មមវិធី

កក្ទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ។ 

១.៣.  វិធីសា្សតការសរបបច្ាំរបាយកាណ ៍

រដើមបីធានាបាននូវការអភិវឌ្ឍគុណភាព នងិភាពត្គប់ត្ជងុរត្ជាយម្នការររៀបចំរបាយការណ៍ត្រួរពនិរិយ និងវាយ

រម្មៃក្មមវិធីកក្ទត្មង់ក្មមវិធីកក្ទត្មង់ការត្គបត់្គងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ ចប់រផ្តើមពតី្រមីាស រហូរដល ់ ត្បចំឆ្ន ំ នងិពី

ដំណាក្់កាលទី១ រៅដំណាក្ក់ាលបនាទ ប់ ត្ក្ុមការ្ររបស់អគគរលខាធកិារដាឋ នគណៈក្មាម ធិការដឹក្នំាការ្រកក្ទត្មង់

ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ (អ.គ.ហ) កដលមានការចលូរួមពអីងគភាពរត្កាមឱវាទត្ក្សួងរសដឋក្ិចចនងិហិរញ្ញវរ ថ ុ

នងិសាថ ប័នរដឋកដលពាក្់ពន័ធ តាមរយៈការអនុវរតតទ ល ់និងររៀបចំរចញជារបាយការណ៍ នងិរផ្ាើមក្ អ.គ.ហ. រដើមបីពនិរិយ 

វាយរម្មៃ និងបូក្សរុបរចញជារបាយការណ៍រួម។ ក្ិចចដំរណើរការររៀបចំរបាយការណ៍រនេះ គតឺាមរយៈកផ្នក្ទាងំ៥ ម្ន        

អ.គ.ហ. កដលទទួលបនទុក្អងគភាពរត្កាមឱវាទត្ក្សួងរសដឋក្ិចចនងិហិរញ្ញវរ ថ ុរួមមាន៖ 

១.កផ្នក្រោលនរោបាយ៖ អគគនាយក្នាយក្ដាឋ នរោលនរោយរសដឋក្ិចចនិងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ។ 

២.កផ្នក្ចណូំល៖ អគគនាយក្ដាឋ នពនធដារ, គយនិងរដាឋ ក្រក្មពុជា, ត្ទពយសមបរិតរដឋនិងចំណូលមិនកមនសាររពើ-

ពនធ, នងិឧសាហក្មមហិរញ្ញវរ ថ។ុ 

៣.កផ្នក្ររៀបចថំវកិា៖ អគគនាយក្ដាឋ នថវិកា និង រដឋបាលហិរញ្ញវរ ថថុាន ក្់រត្កាមជារ។ិ 

៤.កផ្នក្អនវុរែថវកិា៖ អគគនាយក្ដាឋ នររនាោរជារិ នងិ លទធក្មមសាធារណៈ។ 

៥.កផ្នក្ោំត្ទទរូៅនងិក្សាងសមរថភាព៖ អគគរលខាធកិារដាឋ ន ក្សហវ, សវនក្មមម្ផ្ទក្នងុ, អោគ រធិការដាឋ ន, 

ត្ក្ុមការ្រ FMIS នងិ វិទាសាថ នរសដឋក្ិចចនងិហិរញ្ញវរ ថ។ុ 

កផ្នក្នីមួយៗ ត្រូវចំបាច់ត្បមូលរបាយការណ៍ពតី្គប់អងគភាពទទួលបនទុក្ទាងំត្រមីាស នងិឆ្ន ំ កផ្អក្រលើកផ្នការ

សក្មមភាពរួបដំណាក្ក់ាលទី៣ (GDAP3) រដើមបីពិនរិយ នងិររៀបចំបូក្សរុប រដាយប ហ្ា ញនូវវឌ្ឍនភាព បញ្ហហា ត្បឈម 



អគគសលខាធកិារដាឋ នគណៈកមាម ការធកិារដកឹនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) 

របាយការណ៍ម្តួ្ត្ពិនិត្យតាម្ដានសមិ្ទធកម្មម្បចាំម្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៦  5 

នងិសំរណើសំណូមពរ រហើយ ៃ្ងកផ្នការរនេះរួមោន រៅក្នងុ អ.គ.ហ. ទាងំមូល មុននងឹដាក្់បញ្ចូលជាររបៀបវារៈសត្មាប់

ក្ិចចត្បជុពំិភាក្ាជាមួយត្គប់អងគភាពរត្កាមឱវាទ ក្សហវ នងិរត្កាមការដឹក្នំាដ៏ខ្ពងខ់្ព ស់របស់ឯក្ឧរតមបណឌ រិរទស     

រដឋមស្តនតី រដឋមស្តនតតី្ក្សួងរសដឋក្ចិចនងិហិរញ្ញវរ ថ ុរដើមបីសំុការពនិរិយ នងិសរត្មចបកនថម ក្នុងរោលរៅកក្លមអចំណចុកដលរៅ

ខ្វេះចរនាៃ េះ។  
 

១.៤. ទាំហាំ នងិកដនកាំណត្ ់

ការររៀបចំរបាយការណ៍ត្រួរពនិរិយ នងិវាយរម្មៃរនេះ មានវិសាលភាពត្គបដណត ប់ករអងគភាពទាងំ១២ រត្កាមឱវាទ 

ក្សហវ ត្សបរពលកដលទត្មង់របាយការណ៍សររសររនេះត្រវូបានរធវើកក្សត្មលួ នងិរធវើបចចបុបននភាព ក្នងុរោលរៅពត្ងងឹ

សមានគរិភាព និងសងគរិភាពជាមួយនឹងការវិវឌ្ឍម្នក្មមវិធីកក្ទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ ពីមួយដំណាក្់កាល 

រៅមួយដំណាក្់កាល ជាពិរសស គឺកផ្អក្រលើកផ្នការសក្មមរួមដំណាក្់កាលទី៣ (MAP3), នងិកផ្នការសក្មមភាពរមួ

ដំណាក្់កាលទី៣ របស់អគគនាយក្ដាឋ ន (GDAP3)  រហើយគិរត្រឹមកផ្នការសក្មមភាព នងិសូចនាក្រត្រមីាសទី២ ឆ្ន ំ

២០១៦ ករប ុរណាណ េះ។ 

ជាមួយោន រនេះ ការតាមដានត្រួរពនិរិយសិមិទធក្មម រដាយអគគរលខាធកិារដាឋ នគណៈក្មាម ធកិារដឹក្នំាការ្រកក្

ទត្មង់ការត្គបត់្គងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ (អ.គ.ហ) ត្រូវបានរធវើរ ើងត្បក្បរដាយភាពម រច់រ់ ចាស់លាស់ នងិរទៀងទារ់ 

តាមរយៈក្ិចចត្បជុំត្បចំត្រីមាស និងត្បចំឆ្ន ំ ម្នគណៈក្មមការដឹក្នំាការ្រកក្ទត្មង់សត្មាប់រធវើការវាយរម្មៃពីត្បសិទធភាព 

នងិស័ក្តិសិទធភាពម្នការអនុវរតក្មមវិធីកក្ទត្មងក់ារត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈទាងំមូល។  

របាយការណ៍សមិទធក្មមត្បចំត្រីមាសទី២ នងឹររៀបរាប់ពលីទធផ្លសរត្មចបាន រដាយលមអិររៅតាមកផ្អក្នីមួយៗ 

រហូរដលក់្ត្មិររោលបំណង នងិចរ ក្ មសក្មមភាពរធៀបនងឹសូចនាក្រ ត្ពមទាងំរលើក្រ ើងពីបញ្ហហា ត្បឈម សំណូមពរ 

នងិការ្រត្រូវរធវើបនតផ្ងកដរ។     

 វិធីសាស្តសតកដលរត្បើត្បាស់សត្មាប់វាយរម្មៃសមិទធក្មមម្នការអនុវរតកផ្នការសក្មមភាព ក្នងុត្រមីាសទី២ ឆ្ន ំ២០១៦ 

រនេះ កផ្អក្រលើមូលដាឋ ន ២ គឺ៖  

១. សក្មមភាពការ្រសរត្មចបានរធៀបនឹងសក្មមភាពកដលបានរត្ោងអនុវរត 

២. លទធផ្លសរត្មចបានរធៀបនងឹសូចនាក្ររោលរៅ។ 

ក្នុងរនាេះកដរ ការផ្តលន់ិរទទសវាយរម្មៃរលើវឌ្ឍនភាពសរត្មចបាន ត្រូវបានកបងកចក្ជា ៣ ក្ត្មរិ សត្មាប់រោល

បំណង និងចរ ក្ មសក្មមភាពគឺ៖ លអ (៩០%-១០០%), មធយម (៨០%-៩០%),  នងិ រខ្ាយ (រត្កាម ៨០%)។ 
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២. លទធែលសសម្ម្ច្បានម្បចាំម្ត្ីមាសទ២ី 

២.១. វឌ្ឍនភាពការអនុវត្តម្កបែណឌ សចូ្នករសម្ិទធកម្មសហភាពអុ៊ឺរ បុ 

 ក្ិចចត្ពមរត្ពៀងហិរញ្ញវរ ថជុាមួយសហភាពអឺរ ុប គឺរធវើការត្ររួពនិរិយរលើវឌ្ឍនភាពត្បចំត្រមីាស នងិត្បចំឆ្ន ំ 

រលើសូចនាក្រសមិទធក្មមចំននួ ៨ ត្បចំឆ្ន ំ២០១៦។  

 វឌ្ឍនភាពត្បចំ្មាស រធៀបនងឹសូចនាក្ររោលរៅត្បចំឆ្ន ំ រដាយសារករមនិទានប់ានររៀបចំកបងកចក្     

សូចនាក្ររោលរៅត្បចំត្រមីាស ឬ ្មាសរៅរ ើយ។ ចំរពាេះសូចនាក្រកដលមិនសរត្មចបានតាមរោលរៅ 

គឺជាក្មមវរ ថមុ្នការការ់បនថយថវិកាត្ទត្ទង់ (Budget Support)។ 

 វឌ្ឍនភាពតាមសូចនាក្រនីមួយៗ ត្រូវបានក្ំណរន់ូវក្ត្មរិហានភិយ័ ដូចខាងរត្កាម៖ 

• ក្ត្មិរទាប (៨០% រៅ ៩៩%) ក្ំណរ់រដាយព័ណម៌្បរង 

• ក្ត្មិរមធយម (៥០% រៅ ៧៩%) ក្ំណរ់រដាយព័ណ៌រលឿង 

• ក្ត្មិរខ្ពស់ (០% រៅ ៤៩%) ក្ំណរ់រដាយព័ណ៌ត្ក្ហម   
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វឌ្ឍនភាពការអនុវត្តម្កបែណឌ សចូ្នករសម្ិទធកម្មសហភាពអ៊ឺរ ុប 

ល.រ 

លកេ័ណឌ ជាក់

លាក់ 

(សកម្មភាព) 

អងគភាព

ទទួល

បនទុក 

សូច្នករ ឆ្ន ាំ២០១៦ វឌ្ឍនភាព 
កម្ម្ិត្ 

ហានិភ័យ 

១ 

កក្លមអគុណ

ភាពសថិរិជារិ 

ត្ក្សួង

កផ្នការ 

សថិរិគណរនយយជារិឆ្ន ំ 

២០១៥ ត្រូវបានផ្សពវផ្ាយ 

ក្នុងកខ្វិចឆិកា ឆ្ន ំ២០១៦ 

បានបញ្ចប់ជាផ្ៃូវការគណរនយយជារិ 

និងរបាយការណ៍សត្មាប់ឆ្ន ំ២០១៥ 

កដលរត្ោងផ្សពវផ្ាយក្នុងកខ្វិចឆិកា 

ឆ្ន ំ២០១៥ (បា ន់.៩០%)។ 

 

២ 

កក្លមអ

ត្បព័នធ

ព័រ៌មានវិទា

ត្គប់ត្គង

ហិរញ្ញវរថ ុ 

សាធារណៈ 

 FMWG 

ត្បព័នធ FMISត្រូវបានដាក្់ឱយ

អនុវរតរៅ ក្សហវ និង 

ររនាោររាជធានី រខ្រត 

បានដាក្់ឱយដំរណើរការរពញរលញ 

(៦ អគគនាយក្ដាឋ ន នងិ ២៥  

ររនាោររាជធានី រខ្រត) (១០០%)។ 

ោម ន 

បញ្ចប់ការររៀបចំគរត្មាង 

FMIS ជំហានទី២  

បានររៀបចំរសចក្តីត្ពាង កដល

សរត្មចបានត្បមាណ ៦៥%។ 

 

៣ 

ពត្ងឹងសុត្ក្ឹរ

ភាព នងិរមាៃ

ភាពថវិកាម្ន

ការរផ្ទរថវិកា

រៅថាន ក្់

រត្កាមជារិ 

GDSNAF 

ការរផ្ទរហិរញ្ញវរថរុដាយភាា ប់

លក្េខ្ណឌ រៅត្ក្ុង ត្សុក្ ម្ន

ការអនុវរតមុខ្្រសត្មាប់      

 វិស័យបរិសាថ ន,អប់រំ,  

សុខាភិបាល និង  

អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 

បានររៀបចំរសចក្តីត្ពាងអនុត្ក្ឹរយការ

រផ្ទរហិរញ្ញវរថរុៅថាន ក្់រត្កាមជារិ សតីពី

ការរផ្ទរធនធានមានភាា ប់លក្េខ្ណឌ ។ 

សត្មាប់ការអនុវរតសូចនាក្ររនេះ 

សរត្មចបាន ៧៥%។  

 

 

៤ 

 

 

 

 

ពត្ងឹងរមាៃ

ភាពថវិកា 

GDEPFP 

TOFE និង GFS ត្បចំកខ្ ត្រូវ

ផ្សពវផ្ាយមិនយូរជាង ៣កខ្

រត្កាយរពលរបាយការណ៍ត្រូវ

បានបញ្ចប់ 

បានផ្សពវផ្ាយ TOFE និង GFS 

រទៀងទារ់តាមសូចនាក្រក្ំណរ់  

NAA 

ផ្សពវផ្ាយរបាយការណ៍    

សវនក្មមត្បចំឆ្ន ំសតីពីការអនុ

វរតហិរញ្ញវរថរុបស់រាជរដាឋ  

ភិបាលក្មពុជា ត្រូវបាន

ផ្សពវផ្ាយមិនយឺរជាង៣កខ្ 

រត្កាយរបាយការណ៍សវនក្មម

អនុម័ររដាយរាជរដាឋ ភិបាល

ក្មពុជា 

បានផ្សពវផ្ាយរបាយការណ៍      

សវនក្មមរលើការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថុ

សាធារណៈឆ្ន ំ២០០៦-២០១៤ ប ុកនត

សហភាពអឺរ ុប គឺចង់ឱយផ្សពវផ្ាយ

របាយការណ៍សវនក្មមរលើចាប់     

ទទូារ់។  
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៥ 

បរងកើនការអនុ

វរតថវិកាកផ្អក្

រលើសមិទធក្មម 

GDB 

បរងកើរយនតការត្រួរពិនិរយ

សត្មាប់ការសាក្លបង ការអនុ

វរតថវិកាកផ្អក្រលើសមិទធក្មម 

ោម នវឌ្ឍនភាព 

 

៦ 

 

 

ពត្ងឹងត្បសិទធ

ភាព នងិមុខ្

្រសវនក្មម 

GDIA 
រោលការណ៍សតីពីសវនក្មមម្ផ្ទ

ក្នុងត្រូវបានអនុម័រ 

រោលការណ៍សតីពីសវនក្មមម្ផ្ទក្នុងត្រូវ

ត្រួរពិនិរយ និង  កក្រត្មូវ (៦០%) 
 

 

អងគភាពសវនក្មមម្ផ្ទក្នុងត្រូវ

បានបរងកើរោ ងរហាចណាស់ 

៨០%ម្នត្ក្សួង សាថ ប័ន កដល

ត្គប់ដណត ប់ោ ងរហាចណាស់ 

៥០% ម្នចំណាយចរនត រួម

បញ្ចូល ត្ក្សួងអប់រំ យុវជន 

និងក្ីឡា 

ត្ក្សួងចំនួន ២៨ បានបរងកើរអងគ

ភាពសវនក្មមម្ផ្ទក្នុង រលើក្កលងករ 

ត្ក្សួងត្ពេះបរមរាជវាងំ,  សហត្ោស  

សាធារណៈ និងសាថ ប័ន (រុលាការ

ក្ំពូល, សាលាឧទធរណ៍...) 

 

៧ 

ពត្ងឹងការ

ត្បមូល

ចំណូល 

GDEPFP 

And 

Revenue 

Agencies 

ចំណូលចរនតត្បចំឆ្ន ំរក្ើនរ ើង 

០,៥ ពិនទុភាគរយ ម្ន ផ្.ស.ស 

សរត្មចបាន ៥២,៥% រធៀបនឹង

រោលរៅ (កផ្អក្រលើការគណនារបស់

អគគនាយក្ដាឋ នរោលនរោបាយ   

រសដឋក្ិចចនិងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ) 

 

៨ 

បរងកើនរមាៃ

ភាពលទធក្មម

សាធារណៈ 

GDPP 

កផ្នការលទធក្មមត្បចំឆ្ន ំរបស់

ត្ក្សួង សាថ ប័ន រួមទាងំឱកាស

លទធក្មម (Procurement 

Opportunity) និងការត្បគល់

ក្ិចចសនាត្រូវបានផ្សពវផ្ាយ

រលើរគហទំព័ររបស់អគគនាយក្

ដាឋ នលទធក្មមសាធារណៈ 

(១) កផ្នការលទធក្មមរបស់អងគភាព

លទធក្មម (ត្ក្សួង សាថ -ប័ន,មនទីរ

ជំនាញ និងសហត្ោសសាធារណៈ 

និង ឱកាសម្នលទធក្មម (រសចក្តីជូន 

ដំណឺងចូលរួមរដញម្ថៃ) និងរសចក្តី

ជូនដំណឺងការត្បគល់ក្ិចចសនា ត្រូវ

បានផ្សពវផ្ាយរលើរគហទំព័ររបស់ 

GDPP (រលើសពិដានក្ំណរ់, 

Threshold)។ 

(២) សត្មាប់រត្កាមពិដានក្ំណរ់ការ

ផ្សពវផ្ាយរៅមានក្ត្មិររៅរ ើយ។ 

      សរបុសរត្មចបាន ៩០% 

 

 

 

 

ក្ត្មរិហានភិយ័ ៖      ខ្ពស់ (ទាបជាង ៥០%)        មធយម (៥០%-៨៩%)        ទាប (៩០%-៩៩%) 
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២.២. តារាងសសងេបសចូ្នករសម្ិទធកម្មគនឹ្ឹះម្បចាំម្ត្ីមាសទី២ 

សូច្នករ សោលសៅ 
វឌ្ឍនភាពម្តី្មាសទី២   

ឆ្ន ាំ២០១៥ 

វឌ្ឍនភាពម្តី្មាសទី២ 

 ឆ្ន ាំ២០១៦ 

១. លទធផ្លចំណូលក្នងុត្សុក្សរបុ 

ជាបរណត ើរៗកានក់រខ្រិរៅរក្រោល

រៅកដលបានអនមុរ័រៅក្នងុចាប ់

ហរិញ្ញវរថ ុ

ចំណូលក្នុងត្សុក្សរុបសរត្មច

បាន+/-៥% រធៀបនឹងរោលរៅ

កដលបានអនុមរ័ក្នុងចាប់ 

ចំណូលក្នុងត្សុក្សរត្មចបាន៖ 

 ត្រមីាសទី១: ២៣,១% 

 ចំណូលចរនត : ២៣,៩% 

 ចំណូលមលូធន (ក្នុងត្សុក្) : 

៧,៣% 

 ត្រមីាសទ២ី: ២៨,៩% 

 ចំណូលចរនត : ២៩,៧% 

 ចំណូលមូលធន (ក្នុងត្សុក្): 

៩,២% 

សត្មាបក់ារអនុវរតកផ្នការត្បមូល

ចំណូលសាររពើពនធរធៀបនឹងកផ្នការ

ត្បចំត្រមីាសទ២ី ៖ 

 គយនិងរដាឋ ក្រ៖ ១១៦,៥៤% 

 ពនធដារ៖ ១០៧,០៣% 

សត្មាបក់ារអនុវរតកផ្នការត្បមូល

ចំណូលមនិកមនសាររពើពនធរធៀបនឹង

កផ្នការ៖ 

 ត្ទពយសមបរតិរដឋ៖ ៧៣,៧៧% 

ឧសាហក្មមហិរញ្ញវរថុ

៖២៨៩,៥៥% 

ចំណូលក្នុងត្សុក្សរត្មចបាន៖ 

 ត្រមីាសទី១: ២៧,២% 

 ចំណូលចរនត : ២៥,២% 

 ចំណូលមូលធន (ក្នុងត្សុក្) : 

៥.៥% 

 ត្រមីាសទ២ី: ២៨,២% 

 ចំណូលចរនត : ២៨,៦% 

 ចំណូលមូលធន (ក្នុងត្សុក្) 

៤,០% 

សត្មាបក់ារអនុវរតកផ្នការត្បមូល

ចំណូលសាររពើពនធរធៀបនឹងកផ្នការ

ត្បចំត្រមីាសទ២ី ៖ 

 គយនិងរដាឋ ក្រ៖ ១០៦,៨៥% 

 ពនធដារ៖ ៩៩,៣៤% 

សត្មាបក់ារអនុវរតកផ្នការត្បមូល

ចំណូលមនិកមនសាររពើពនធរធៀបនឹង

កផ្នការ៖ 

 ត្ទពយសមបរតិរដឋ៖ ១០៥,១៦% 

ឧសាហក្មមហិរញ្ញវរថុ

៖១២៩,៤៧% 

២. ោម នការបរងកើររ ើងនវូបណំលុ 

ក្ក្សទេះថម ី(គរិរយៈរពល៦០ម្ថា) 

បំណលុក្ក្សទេះត្រូវក្ត្មិរមនិឱយ

រលើសពី ២%ម្នចណំាយសរុប 
ោម ន ោម ន 

៣. អាណាបក័្ជាបរណត ើរៗអាចបញ្ហា    

ចំណាយរៅតាមក្មមវធិចីណំាយនងិ

កផ្នការសាចត់្បាក្ ់

សាថ នភាពចំណាយមនិត្រូវរិចជាងៈ 

 ត្រមីាសទី១: ១៥% 

 ត្រមីាសទ២ី: ៤៥% 

 ត្រមីាសទី៣: ៦៧% 

 ត្រមីាសទី៤: ៩៦% 

 

ភាគរយម្នការទូទារ់ជនូអនក្ផ្គរផ់្គង់

និងបគុគលកិ្តាមត្បព័នធធនាោរមនិ 

ត្រវូរិចជាង៨០%ម្នចំណាយសរុប 

 

 

 

ចំណាយថវិកាជារិសរត្មចបាន៖  

 ត្រមីាសទី១:  ១៥,១៦% 

 ត្រមីាសទ២ី:  ៣០,១០% 

 

 

 

ការទូទារត់ាមត្បព័នធធនាោរសរត្មច 

បាន៖  

 ត្រមីាសទី១: ១០០% 

 ត្រមីាសទ២ី: ១០០% 

 ត្ក្សងួចំននួ ៣៦ ត្ក្សួង សាថ ប័ន 

បានរបើក្របៀវរសតាមត្បពន័ធនាោរ 

ចំណាយថវិកាជារិសរត្មចបាន៖  

 ត្រមីាសទី១: ១៤,៥៧% 

 ត្រមីាសទ២ី: ៣២,៩៧%  

 

 

 

ការទូទារត់ាមត្បព័នធធនាោរសរត្មច 

បាន៖  

 ត្រមីាសទី១: ១០០% 

 ត្រមីាសទ២ី: ១០០% 

 ត្ក្សងួចំននួ ៣៦ ត្ក្សួង សាថ ប័ន 

បានរបើក្របៀវរសតាមត្បពន័ធនាោរ 
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សូច្នករ សោលសៅ 
វឌ្ឍនភាពម្តី្មាសទី២   

ឆ្ន ាំ២០១៥ 

វឌ្ឍនភាពម្តី្មាសទី២ 

 ឆ្ន ាំ២០១៦ 

ភាគរយម្នការបង់ចំណូលតាមរយៈ 

ត្បព័នធធនាោរមនិត្រូវរិចជាង 

៦០%ម្នចំណូលសរុប 

 

ត្រមីាសទ១ី៖ 

ចំណូលពនធគយ:  

 ៩២% បង់តាមធនាោររដាយ 

 អរិថិជន 

 ៨%បង់តាមធនាោររដាយគយ 

-ចំណូលពនធដារ: 

 ៩៨,៨% បង់តាមធនាោររដាយ 

អរិថិជន 

 ១,២%បង់តាមធនាោររដាយ 

ពនធដារ 

ត្រមីាសទ២ី៖ 

ចំណូលពនធគយ:  

 ៩២,៦% បង់តាមធនាោររដាយ

អរិថិជន 

 ៧,៤%បង់តាមធនាោររដាយគយ 

-ចំណូលពនធដារ: 

 ៨៥% បង់តាមធនាោររដាយ    

អរិថិជន 

 ១៥%បង់តាមធនាោររដាយ 

ពនធដារ 

ត្រមីាសទ១ី៖ 

-ចំណូលពនធគយ:  

 ៩៤,២% បង់តាមធនាោររដាយ

អរិថិជន 

 ៥,៨% បង់តាមធនាោររដាយគយ 

-ចំណូលពនធដារ: 

 ៩៦,៩% បង់តាមធនាោររដាយ 

អរិថិជន 

 ៣,១%បង់តាមធនាោររដាយ 

ពនធដារ 

ត្រមីាសទ២ី៖ 

ចំណូលពនធគយ:  

 ៩០,៤% បង់តាមធនាោររដាយ

អរិថិជន 

 ៩,៦%បង់តាមធនាោររដាយគយ 

-ចំណូលពនធដារ: 

 ៩៩,៧% បង់តាមធនាោររដាយ

អរិថិជន 

 ០,៣%បង់តាមធនាោររដាយពនធ

ដារ 

៤. ចណំាយតាមត្បរភទ (សត្មាប់

បគុគលកិ្) កានក់រខ្រិរៅរក្ថវកិា

កដលបានអនមុរ័ 

 

លទធផ្លចណំាយរធៀបនឹងថវកិា

អនុមរ័មនិត្រូវរិចជាង៖ 

 របៀវរសៈ ៩៨% 

 ទនំញិ/រសវាៈ ៩៥% 

 មូលធនៈ ៨៥% 

 

ចំណាយថវិកាជារសិរត្មចបាន៖ 

ត្រមីាសទី១ ៖ 

 របៀវរស:  ២២,៣៤% 

 ទនំញិ/រសវា: ៨,៥៤% 

 មូលធនៈ ១២,៧៥% 

ត្រមីាសទ២ី ឆ្ន ំ២០១៥៖ 

 របៀវរស:  ៤៤,៥៤% 

 ទនំញិ/រសវា: ១៩,៦៨% 

 មូលធនៈ ២៨,៩២% 

ចំណាយថវិកាជារិសរត្មចបានៈ 

ត្រមីាសទី១ ៖ 

 របៀវរស: ១៨,៦៤% 

 ទនំញិ/រសវា: ៨,៨៨% 

 មូលធនៈ ១៤,២៥% 

ត្រមីាសទ២ី ឆ្ន ំ២០១៦៖ 

 របៀវរស: ៤២,១៥% 

 ទនំញិ/រសវា: ២០,៣០% 

 មូលធនៈ ២៧,៤៥% 

៥.ទនិនផ្លចណូំលរលើមលូដាឋ នពនធ

កានក់រត្បរសើរជាងមនុតាមរយៈ ការ

កក្លមអត្បសទិធភាពម្នការត្បមលូ នងិ

កផ្នការរត្បើត្បាសត់្បភពចណូំល មនិ

កមនសាររពើពនធ 

ការរួមចំកណក្រៅក្នុង ផ្.ស.ស ម្ន 

ចំណូល សរុបមានការកក្លមអ

រដាយ បរងកើនត្បមាណ ០,៥% ក្នុង

មួយឆ្ន ំ 

 ចំណូលសាររពើពនធ៖ ៣១,៥% 

 ពនធតទ ល់ : ៤៣,៥% 

 ពនធត្បរោល : ២៤,១% 

 ចំណូលមនិកមនសាររពើពនធ : 

១៨,៣% 

 ចំណូលសាររពើពនធ៖ ២៩,១% 

 ពនធតទ ល់ : ៣៧,១% 

 ពនធត្បរោល : ២៧,០% 

 ចំណូលមនិកមនសាររពើពនធ : 

២៥,៣% 
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សូច្នករ សោលសៅ 
វឌ្ឍនភាពម្តី្មាសទី២   

ឆ្ន ាំ២០១៥ 

វឌ្ឍនភាពម្តី្មាសទី២ 

 ឆ្ន ាំ២០១៦ 

៦. រាលក់ផ្នក្សខំាន់ៗ ម្នចណូំល នងិ     

ចំណាយសាធារណៈត្រវូបានដាក្ ់

បញ្ចូលក្នុងថវកិានងិគណនរីបស ់ 

រដាឋ ភបិាល  

មនិមានកផ្នក្សំខាន់ៗកដលត្រូវបាន

ដក្រចញ 

មានចនំនួគណនសីរុប៖ ៨២ គណន ី មានចនំនួគណនសីរុប៖ ៨៣ គណន ី

 

បំណក្ត្សាយលទធផ្លម្នការអនុវរតសូចនាក្រ៖  

ក. ការអនុវត្តការម្បម្លូច្ាំណូលសារសពើពនធ និងម្ិនកម្នសារសពើពនធ 

 អគគនាយក្ដាឋ នគយនងិរដាឋ ក្រក្មពុជា  

រោងតាមទិនននយ័របស់អគគនាយក្ដាឋ នររនាោរជារិ, អគគនាយក្ដាឋ នគយនងិរដាឋ ក្រក្មពុជាអនុវរតបាន 

១.៧៧៥.៩១៦ លានររៀលខ្ពស់ជាងកផ្នការត្បចំត្រមីាសទី២ ត្បមាណ ៦,៨៥% កដលរសមើនងឹ 

២៦,៧១% ម្នចាប់ថវិកាឆ្ន ំ២០១៦។ ត្បសិនរបើរធៀបការអនុវរតត្បចំត្រមីាសទី២ ឆ្ន ំ២០១៦ នងិត្រមីាស

ទី២ ឆ្ន ំ២០១៥ ការអនុវរតចំណូលមានការរក្ើនរ ើង១៥,៦៤%។ តាមរយៈទិនននយ័របស់អគគនាយក្ដាឋ ន

គយនងិរដាឋ ក្រ  ក្មពុជា (រដាយគិរករចំណូលសាររពើពនធ) រួរលខ្ម្នការបង់ចំណូលគយចូលររនាោរជារិ

ក្នុងត្រមីាសទី២ ឆ្ន ំ២០១៦ រនេះ សរត្មចបាន ១.៧៧៦.០៦៨ លានររៀល ខ្ពស់ជាងកផ្នការ ៦,៨៦% 

រដាយសារការអនុវរតោ ងមឺុងមា រន់ូវការត្រួរពនិិរយរដើមទី ក្ណាត លទី នងិចុងទី និងបានដាក្់ឱយអនុវរត

កផ្នការសក្មមភាពម្នការត្បមូលពនធអាក្រ នងិត្បាក្ព់និយ័រលើោនយនតមានត្សាប់ក្នងុត្បរទសកដលមិន

បានបំរពញការពវក្ិចចពនធនិងអាក្រ និងការកក្សត្មលួអត្តាអាក្រពិរសសកដលចូលជាធរមានរៅកខ្រមសា 

ឆ្ន ំ២០១៦។  

 អគគនាយក្ដាឋ នពនធដារ  

រោងតាមទិនននយ័របស់អគគនាយក្ដាឋ នររនាោរជារិ, អគគនាយក្ដាឋ នពនធដារ (ចំណូលសាររពើពនធថាន ក្់

ជារិ) អនុវរតបាន ១,៥៩២,១៩៩ លានររៀល រសមើនងឹ ៩៩,៣៤% ម្នកផ្នការត្បចំត្រមីាសទី២ ឬ រសមើ 

២៨%ម្នចាប់ថវិកា។ ត្បសិនរបើរធៀបការអនុវរតត្បចំត្រមីាសទី២ ឆ្ន ំ២០១៦ និងត្រមីាសទី២ ឆ្ន ំ២០១៥ 

ការអនុវរតចំណូលមានការរក្ើនរ ើង ១៥,៩៩%។ តាមរយៈទិននន័យរបស់អគគនាយក្ដាឋ នពនធដារ (រដាយ

គិរករចំណូលសាររពើពនធថាន ក្ជ់ារិ) រួរលខ្ម្នការបង់ចំណូលពនធដារចូលររនាោរជារកិ្នងុត្រមីាសទី២ ឆ្ន ំ

២០១៦រនេះ សរត្មចបាន ១.៥៨៦.៦៨៦.៨ លានររៀល កដលរសមើ ៩៩% ម្នកផ្នការត្បចំត្រមីាសទី២ 

ឬរសមើ ២៧.៩០% ម្នចាប់ថវិកា។ ការពត្ងងឹការអនុវរតចាប់ពនធដារ និងពត្ងឹងការអនុវរតយុទធសាស្តសត

រក្ៀរគរចំណូល និងក្មមវិធីកក្ទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ គជឺំរញុឱយចំណូលពនធដារមាន

ក្ំរណើនជាលដំាប់។ 
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 ចណូំលមនិកមនសារសារពើពនធ  

រោងតាមទិននន័យរបស់អគគនាយដាឋ នររនាោរជារិ (រដាយមិនបញ្ចូលចំណូលពអីគគនាយក្ដាឋ នឧសាហក្មម

ហិរញ្ញវរ ថ)ុ ចំណូលមិនកមនសាររពើពនធអនុវរតបាន ៤៣៨.៦៥០ លានររៀល រក្ើនរលើសកផ្នការ ៥.១៦% ឬ

រសមើនងឹ២៥.៥៤% ម្នចាប់ថវិកាឆ្ន ំ២០១៦។ ត្បសិនរបើរធៀបការអនុវរតត្បចំត្រមីាសទី២ ឆ្ន ំ២០១៦ នងិ

ការអនុវរតត្រីមាសទី២ ឆ្ន ំ២០១៥ ចំណូលមានក្ំរណើន ៦៣,៤០%។ ការរក្ើនរ ើងម្នចំណូលមិនកមន

សាររពើពនធ គតឺ្ក្សួង សាថ ប័នពត្ងងឹការអនុវរតយុទធសាស្តសតរក្ៀរគរចំណូល ដូចជាការពត្ងងឹការរងឹទារ

បំណលុ នងិជំរញុឱយការបង់ចំណូលឱយបានទានរ់ពលរវលា។  

អគគនាយក្ដាឋ នឧសាហក្មមហរិញ្ញវរ ថមុានត្បភពចំណូលចំននួ ៣ គឺ (១) ចំណូលការពវក្ចិចពីកាសីុណូ, 

(២) ចំណូលការពវក្ិចចពីរឆ្ន រ នងិ (៣) ចំណូលពអីាជាា បណណកាសុីណូ។  រោងតាមទិននន័យរបស់អគគ-

នាយក្ដាឋ នររនាោរជារ ិ(មិនគរិបញ្ចូលចំណូលមក្ពីអាជាា ប័ណណ រដាយចំណូលរនេះ ត្រូវដាក្ក់្នុងចំណូល

អាជាា ប័ណណជាមួយត្ក្សួង សាថ ប័ន), ចំណូលត្បមូលបានចំនួន ២៩.៥៥០លានររៀល ខ្ពស់ជាងកផ្នការ 

២៩.៤៧% ឬ រសមើនងឹ២១.៩១% ម្នចាប់ថវិកា។ ការរក្ើនរ ើងម្នចំណូល រដាយការរឹរបនតងឹការចុេះត្ររួ

ពនិិរយបណាត រកាសុីណូ នងិការជំរញុឱយបង់ចំណូលត្បចំកខ្បានទានរ់ពលរវលា ជាពិរសសកាសុីណូកដល

បង់មតងមួយត្រមីាស។ 

ែ. បាំណុលកកសទឹះ 

ោម នការបរងកើររ ើងនូវបំណលុក្ក្សទេះថមី របើគរិរយៈរពល៦០ម្ថា ចបព់ីអាណរតិរបើក្ផ្តលត់្បាក្់បានចូល

ររនាោរជារិរហូរដលម់្ថាទូទារ់។ រនេះប ហ្ា ញថាដំរណើរការទូទារ់ នងិសាថ នភាពសាច់ត្បាក្់ មានលក្េណៈលអ

ត្បរសើរជាងមុន និងខិ្រជិររៅរក្នោិមអនតរជារមិ្នការក្ណំរ់បំណលុក្ក្សទេះ។ 

គ. ច្ាំណាយថវកិាជាត្ ិ

ការអនុវរតចំណាយសត្មាប់ត្រមីាសទី២ គឺសរត្មចបាន ៣២,៩៧% ម្នចាប់ថវិកា រពាលគទឺាបជាង 

១២,០៣%។ ត្ក្សួង-សាថ ប័នមួយចំននួ កដលអនុវរតថវិកាសត្មាប់ត្រមីាសទី២ បានរិចជាងរោលរៅ ៤៥% 

រធៀបនងឹចាប់ថវិកា មានដូចររៅ៖  

១. ត្ក្សួងមុខ្្រសាធារណៈ អនុវរតបាន ២១,០៤% 

២. ត្ក្ុមត្បឹក្ាអភិវឌ្ឍនក៍្មពុជា អនុវរតបាន ៣,៧៦% 

៣. ត្ក្សួងមហាម្ផ្ទ (រដឋបាលទូរៅ) អនុវរតបាន ២៨,២៣% 

៤. ត្ក្សួងទំនាក្់ទំនងរដឋសភា ត្ពឹទធសភា នងិអធកិារក្ិចច អនវុរតបាន ៣១,៨៣% 

៥. ត្ក្សួងការបររទស នងិសហត្បរិបរតិការអនតរជារិ អនុវរតបាន ៤២,៥៣% 

៦. ត្ក្សួងកផ្នការ អនុវរតបាន ៣១,០៩% 

៧. ត្ក្សួងយរុតិធម៌ អនុវរតបាន ១៧,៦៣% 

៨. គណៈក្មាម ធកិារជារិររៀបចំការរបាេះរឆ្ន រ អនុវរតបាន ៣,៨៩% 

៩. អាជាា ធរសវនក្មមជារ ិអនវុរតបាន ២៨,២៩% 
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១០. អងគភាពត្បឆំ្អំរពើពុក្រលយួ អនុវរតបាន ៣៧,៩២% 

១១. ត្ក្សួងការពារជារិ អនុវរតបាន ៤៣,០៩% 

១២. ត្ក្សួងមហាម្ផ្ទ  (សនតសុិខ្សាធារណៈ) អនុវរតបាន ៤៣,៣៣% 

១៣. ត្ក្សួងពរ័៌មាន អនុវរតបាន ៣៩,៣២% 

១៤. ត្ក្សួងសុខាភបិាល អនវុរតបាន ៣៥,២៤% 

១៥. ត្ក្សួងអប់រំ យុវជន នងិក្ឡីា ៣៣,៣៦% 

១៦. ត្ក្សួងវបបធម៌ និងវិចិត្រសិលបៈ អនុវរតបាន ២៤,២៤% 

១៧. ត្ក្សួងបរសិាថ ន អនុវរតបាន ២៤,៥៧% 

១៨. ត្ក្សួងសងគមក្ិចច អរីរយុទធជន នងិយុវនរីិសមបទា អនុវរតបាន ៤១,៤៥% 

១៩. ត្ក្សួងធមមការ និងសាសនា អនុវរតបាន ២៧,៥០% 

២០. ត្ក្សួងក្ិចចការនារី អនុវរតបាន ២៨,៣៣% 

២១. ត្ក្សួងការ្រ និងបណតុ េះបណាត លវិជាា ជីវៈ អនុវរតបាន ១៥,៣៦% 

២២. រដឋរលខាធកិារដាឋ នអាកាសចរសីុវិល អនុវរតបាន ៨,៣៣% 

២៣. ត្ក្សួងករ  នងិថាមពល អនុវរតបាន ១៨,៨៤% 

២៤. ត្ក្សួងពាណិជាក្មម អនុវរតបាន ១៨,១៦% 

២៥. ត្ក្សួងក្សិក្មម រកុាេ ត្បមាញ់ នងិ រនសាទ អនុវរតបាន ២០,៤៩% ២៦. ត្ក្សួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ 

អនុវរតបាន ៧,៧៩% 

២៧. ត្ក្សួងម្ត្បសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍ អនុវរតបាន ១៧,៩៤% 

២៨. ត្ក្សួងសាធារណៈការ នងិដឹក្ជញ្ាូន អនុវរតបាន ១០,៧១% 

២៩. ត្ក្សួងរទសចរណ៍ អនុវរតបាន ៣២,១០% 

៣០. ត្ក្សួងររៀបចំកដនដី នគរូបនយីក្មម និងសំណង់ អនវុរតបាន ១៩,៣៥% 

៣១. ត្ក្សួងធនធានទឹក្ នងិឧរតនុិយម អនុវរតបាន ៦,៨០% 

៣២. ត្ក្សួងឧសាហក្មម នងិសិបបក្មម អនុវរតបាន ២៥,៦០%។ 

រដាយក ក្ រដឋបាលថាន ក្់រត្កាមជារិ (រាជធាន-ីរខ្រត, ត្ក្ុង-ត្សុក្ នងិ ុ-ំស ក្ រ់) អនុវរតបាន ១៩,០១%។ 

ឃ. ច្ាំណាយតាម្ម្បសភទ 

ចំណាយតាមត្បរភទសរត្មចបាន ដូចររៅ៖ របៀវរស មាន ៤២,១៥%, ទំនញិ/រសវា មាន 

២០,៣២% នងិ មលូធន មាន ២៧,៤៥%។ 
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៣. វឌ្ឍនភាពតាម្កែនក 

៣.១. កែនកទី១៖ បនតពម្ងឹងភាពស ឿទុកច្ិត្តននថវកិា (៨០%) 

ភាពរជឿទុក្ចិរតម្នថវិកា គឺសំរៅសមរថភាពរបស់រដាឋ ភិបាលក្នុងការអនុវរតថវិកា រដើមបសីរត្មចបាននូវររបៀប 

វារៈរោលនរោបាយរបស់រាជរដាឋ ភិបាល។ ការ្រពត្ងឹងភាពរជឿទុក្ចិរតម្នថវិកា រៅករត្រូវបានបនតអនុវរតរៅក្នុង

ដំណាក្់កាលទី៣ គមឺានរោលរៅចមបងឈានរៅរក្ត្បពន័ធដ៏រឹងមំានងិត្បក្បរដាយសិថរភាព ជាពិរសស ចំបាច់ត្រូវ 

រតត រការយក្ចិរតទុក្ដាក្់ខ្ពស់សត្មាប់ (១) ការអនុវរតចំណូល នងិចំណាយត្បចំត្រមីាសមានភាពរលនូនងិអាចបា ន់

សាម នបាន (ក្ត្មិរលរមអៀងម្នការអនុវរតមិនរលើសពី +/-៥%រធៀបរៅនងឹក្មមវិធីចំណូល-ចំណាយ) និង (២) ការ

ត្គប់ត្គងបំណលុត្រូវសង នងិបំណលុត្រូវទារក្នុងឆ្ន ំត្បក្បរដាយត្បសិទធភាព។ 

សត្មាប់ត្រមីាសទី២ កផ្នក្ទី១៖ បនតពត្ងងឹភាពរជឿទុក្ចិរតម្នថវិកា (សរត្មចបាន ៨០%) រដាយមានរោល

បំណងចំននួ ៤ និងចរ ក្ មសក្មមភាពចំននួ ៩ អនុវរតរដាយ អគគនាយក្ដាឋ នរោលនរោបាយរសដឋក្ិចចនងិហរិញ្ញវរ ថសុា

ធារណៈ, អគគនាយក្ដាឋ នគយនងិរដាឋ ក្រក្មពុជា, អគគនាយក្ដាឋ នពនធដារ, អគគនាយក្ដាឋ នត្ទពយសមបរតិរដឋនងិចំណូល

មិនកមនសារពពីនធ, អគគនាយក្ដាឋ នឧសាហក្មមហិរញ្ញវរ ថ,ុ អគគនាយក្ដាឋ នថវិកា, អគគនាយក្ដាឋ នររនាោរជារ,ិ អគគ

នាយក្ដាឋ នលទធក្មមសាធារណៈ, អគគរលខាធិការដាឋ ន ក្សហវ និងត្ក្ុមការ្រត្គប់ត្គងគរត្មាងត្បពន័ធពរ័ម៌ានវិទា

ត្គប់ត្គងវិស័យហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ (FMWG)។ 

៣.១.១.រោលបណំង១១៖ការបនតពត្ងងឹការត្គបត់្គងចណូំលនងិការអនវុរតកផ្នការត្បមលូចណូំល (៧៧%) 

រដើមបីពត្ងងឹត្បសិទធភាពម្នការត្គប់ត្គងចំណូល (ចំណូលសាររពើពនធ នងិចំណូលមិនកមនសាររពើពនធ) 

ការររៀបចំរោលនរោបាយចំណូល និងយុទធសាស្តសតរក្ៀរគរចំណូលរយៈរពលមធយម គឺជាក្តាត គនៃេឹះរដើមបធីានា

នូវការលុបបំបារ់ឱនភាពសាច់ត្បាក្ទ់ាងំត្សុង, ភាពរលនូម្នលហំូរចំណូល នងិបា ន់ត្បមាណបាន។ 

រោលបំណងរនេះមាន ០៣ ចរ ក្ មសក្មមភាព កដលត្រូវអនុវរតរដាយ អគគនាយក្ដាឋ នរោលនរោបាយ

រសដឋក្ិចចនងិហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ, អគគនាយក្ដាឋ នគយនងិរដាឋ ក្រក្មពុជា, អគគនាយក្ដាឋ នពនធដារ, អគគនាយក្- 

ដាឋ នត្ទពយសមបរតរិដឋនងិចំណូលមិនកមនសាររពើពនធ, អគគនាយក្ដាឋ នឧសាហក្មមហិរញ្ញវរ ថ ុនងិអគគរលខាធកិារដាឋ ន

ម្ន ក្សហវ។ ជាក្់កសតង រោលបំណងរនេះសរត្មចបាន ៧៧%  ក្នុងរនាេះ ចរ ក្ មសក្មមភាព ១១.១.អនុវរត

រោលនរោបាយចំណូលរយៈរពលមធយម និងយុទធសាស្តសតរក្ៀរគរចំណូល ៨៦%, ១១.២ បនតកក្លមអរោល

នរោបាយនងិរដឋបាលគយ, ពនធដារ និងចំណូលមិនកមនសាររពើពនធនងិត្ទពយសមបរតិរដឋ ៨១%, ១១.៣. 

ពត្ងងឹការពាក្រចំណូល ៦៣%។ 

ជាក្ក់សតងសូចនាក្រសរត្មចបានតាមរោលរៅ គ៖ឺ 

១. ការចុេះត្រួរពនិិរយត្គប់សក្មមភាពអាជីវក្មមជាត្បចំនងិ របាយការណ៏ត្ររួពនិរិយចំណូលត្បចំត្រី

មាសទី២ ត្រូវបានររៀបចំបញ្ចប់  

២. ការអនុវរតត្បកាសអនតរត្ក្សួងរវាង ក្សហវ នងិត្ក្សួងមហាម្ផ្ទ នងិលិខ្រិបទដាឋ នគរយិុរតនានា

ត្រូវបានពត្ងងឹនិងអនុវរត រដើមបីចរ ់វិធានការតាមផ្ៃូវចាប់ ចំរពាេះអាជីវក្មមកលបងសីុសងត្គប់



អគគសលខាធកិារដាឋ នគណៈកមាម ការធកិារដកឹនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) 

របាយការណ៍ម្តួ្ត្ពិនិត្យតាម្ដានសមិ្ទធកម្មម្បចាំម្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៦  15 

ត្បរភទត្ពមទាងំអាជីវក្មម បញ្ហច  ំ នងិត្បរិរភាគរដាយអនុបបទានកដលពុមំានអាជាា បណណរៅរខ្រត

សាវ យររៀង រខ្រតររនគិរី និងរខ្រតក្ណាត ល 

៣. រសចក្តីត្ពាងចាប់សតីពីពនធរលើត្បរិបរតកិាររត្បងការនងិឧសមន័, នងិធនធានករ ធមមជារិ ដូចជា 

មាស ធយូងថម ទង់កដង ត្រូវបានររៀបចំបញ្ចប់ក្ត្មិរ អគគ.ពនធដារ រដាយមានធារុពតី្ក្សួងពាក្ព់ន័ធ 

៤. ការសិក្ាត្សាវត្ជាវររៀបចំបទបបញ្ញរតនិានាសតពីីពនធរលើចំណូលបុគគល (Personal Income 

Tax)ត្រូវបានបញ្ចប់ក្ត្មិរត្ក្មុការ្របរចចក្រទស 

៥. រសចក្តីត្ពាងត្បកាសសតពីកីារបំរពញបកនថមការពវក្ិចចសាររពើពនធចំរពាេះសហត្ោស កដលអនុវរត

គរត្មាងរត្ចើន (Multi QIP) ត្រូវបានបញ្ចប់ក្ត្មិរត្ក្ុមការ្របរចចក្រទស និងរត្ោងដាក្់ជនូ

ថាន ក្់ដឹក្នំាពនិិរយ 

៦. ៤០ សហត្ោស ត្រូវបានរផ្ទរជាអនក្ជាប់ពនធពីរបបរ  ការរៅសវ័យត្បកាសក្នងុត្រមីាសទី២ និង

ក្ំពងុបនតតាមដាន នងិត្រួរពនិរិយការរផ្ទរអនក្ជាប់ពនធតាមសាខាពនធដាររខ្រត-ខ្ណឌ ទាងំអស់ 

៧. រសចក្តីត្ពាងសារាចរកណនំាសតពីី ការត្គប់ត្គងត្ទពយសមបរតិរដឋត្គឹេះសាថ នសាធារណៈរដឋបាលត្រូវ

បានររៀបចំ 

៨. ទិននន័យចំណូលពនធដារត្រូវបានត្បមូលផ្តុនំងិចងត្ក្ងជាមូលដាឋ នសត្មាប់គំរូពាក្រណ៏។ 

 រឯីសូចនាក្រមនិសរត្មចបានតាមរោលរៅ គ៖ឺ 

១. (១១.១.១៩.)សារាចរកណនំាសតីពី ការត្គប់ត្គងប ក្ នម់្ដបង់ត្បាក្ន់ងិក្ត្មងរសវាសាធារណៈជា

មួយត្ក្សួងរទសចរណ៍ នងិ រដឋរលខាធកិារដាឋ នអាកាសចរណ៍សីុវិល ត្រូវបានកក្សត្មលួ ៨០% 

២. (១១.២.១.)រសចក្តីត្ពាងវិធានការរគៀគរចំណូលគយរដើមបីប េះប ូវចំណូលកដលបារ់បង់ ២៥% 

៣. (១១.២.៧.)រសចក្តីត្ពាងត្បកាសសតីពកីារអនុវរតចាប់សតីពីសាររពើពនធ មាត្តា ១១១ ពាក្ព់ន័ធនឹង 

ការរឹបអូស នងិលក្់ត្ទពយសមបរតិរបស់អនក្ជាប់ពនធ កដលជពំាក្់ត្បាក្់ពនធ រហើយមិនត្ពមចូលខ្ៃួ ន

មក្បង់ពនធ ត្រូវបានពនិិរយសរត្មចក្ត្មិរត្ក្ុមការ្រ ៨០% 

៤. (១១.២.១៦.)បញ្ារពិរត្ោេះរោបលព់នធត្រូវបានដាក្់ឲ្យរត្បើត្បាស់ ៣ សាខាពនធដារ ៧០% 

៥. (១១.២.២១.)រសចក្តីត្ពាងចាប់សតីពីការត្គប់ត្គងការរត្បើត្បាស់និងការចរ់កចងត្ទពយសមបរតិរដឋ

ត្រូវបានពនិរិយនងិសរត្មចរដាយ ក្សហវ ២៥% 

៦. (១១.២.២២.)រសចក្តីត្ពាងចាប់សតីពី ការត្គប់ត្គងចំណូលមិនកមនសាររពើពនធ ត្រូវបានត្បជុំ

ពិភាក្ាក្ត្មរិ ក្សហវ ០%។ 

រដាយក ក្ ការ្រផ្តលម់រិត្បឹក្ាចាប់រលើលខិ្ិរបទដាឋ នគរិយរុតសត្មាប់ការអនុវរតយុទធសាស្តសតរក្ៀរគរ

ចំណូលរយៈរពលមធយមឆ្ន ំ ២០១៤-២០១៨ (សក្មមភាព ១១.១.២៧) អគគរលខាធកិារដាឋ នម្ន ក្សហវ 

បានរសនើតៃ ស់បតូរសូចនាក្ររៅជា “ផ្តលម់រិត្បឹក្ាចាប់ តាមរយៈរពលដូចររៅ៖  

១. រត្កាម ១០ ត្បការ/មាត្តា៖ ២ សបាត ហ ៍

 ២. ពី ១០ រៅ ៣០ ត្បការ/មាត្តា៖ ៣ សបាត ហ ៍



អគគសលខាធកិារដាឋ នគណៈកមាម ការធកិារដកឹនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) 

របាយការណ៍ម្តួ្ត្ពិនិត្យតាម្ដានសមិ្ទធកម្មម្បចាំម្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៦  16 

 ៣. ពី ៣០ រៅ ៦០ ត្បការ/មាត្តា៖ ៤ សបាត ហ ៍

 ៤. ព ី៦០ រៅ ១០០ ត្បការ/មាត្តា៖ ៥ សបាត ហ ៍

 ៥. ព ី១០០ ត្បការ/មាត្តារ ើងរៅ៖ ៦ សបាត ហ”៍ 

ការរសនើសំុតៃ ស់បតូរសូចនាក្ររនេះ គរឺដាយរហរថុា សូចនាក្រកដលបានក្ំណរព់ីមុន មិនផ្តលន់ូវភាពជា

មាច ស់ដលអ់គគរលខាធកិារដាឋ ន ក្សហវ រនាេះរ ើយ រហើយការសរត្មចរជាគជ័យម្នសូចនាក្ររនេះ គឺ

អាត្សយ័ទាងំត្សុងរលើវឌ្ឍនភាព នងិការក្ំណរអ់ាទិភាពម្នអគគនាយក្ដាឋ នជំនាញពាក្់ពន័ធ។ 

៣.១.២.រោលបណំង១២៖ ការបនតពត្ងងឹការត្គបត់្គងបណំលុ (៨៣%) 

ការត្គប់ត្គងបំណលុសាធារណៈ សំរៅដលក់ារត្គប់ត្គងរលើរាល់ត្បរិបរតកិាររបស់រដាឋ ភិបាលពាក្ព់ន័ធ

នងឹការខ្ច តី្បាក្់ពីរគ, ការឱយត្បាក្់រគខ្ច ,ី ការរបាេះផ្ាយនងិការដាក្ល់ក្់មលូបត្ររដឋ, ការរបាេះផ្ាយនងិដាក្់

លក្់បណណរដឋអធិបររយយ, ការធារនា, ការរពវក្ិចចបំណលុជាយថារហរ,ុ ការទូទារ់រសវាបណំលុ, ការររៀបចំ

រចនាសមពន័ធបំណលុរ ើងវិញ, ការត្គប់ត្គងហានភិ័យ, ការវិនិរោគរដាយរត្បើអរិររក្សាច់ត្បាក្់ ឬអរិររក្

ថវិកា នងិត្បរិបរតិការរផ្សងៗរទៀរពាក្ព់ន័ធនងឹបំណលុសាធារណៈ។ 

រោលបំណងរនេះមាន ០៣ ចរ ក្ មសក្មមភាព កដលត្រូវអនុវរតរដាយ អគគនាយក្ដាឋ នគយនងិរដាឋ ក្រ

ក្មពុជា, អគគនាយក្ដាឋ នពនធដារ, អគគនាយក្ដាឋ នថវិកា នងិអគគរលខាធកិារដាឋ ន ក្សហវ។ ជាក្់កសតង រោល

បំណងរនេះសរត្មចជារួម ៨៣% ក្នងុរនាេះ ចរ ក្ មសក្មមភាព ១២.១. អនុវរតយុទធសាស្តសតត្គប់ត្គងបំណលុ

ត្បក្បរដាយស័ក្កិសិទធភាព នងិត្បសិទធភាព ១០០%, ១២.២. ររៀបចំត្ក្បខ្័ណឌ គរិយរុត នងិយនតការសត្មាប់ 

អនុវរតការធានារបស់រដឋ ៧៥%, ១២.៣. ពត្ងឹងត្បសិទធភាពម្នការត្គប់ត្គងបំណលុត្រូវទារក្នងុឆ្ន ំ ៧៣%។ 

ជាក្ក់សតងសូចនាក្រសរត្មចបានតាមរោលរៅ គ៖ឺ 

១. រសចក្តីត្ពាងសតងដ់ារនីរិវិធតី្បរិបរតិការសត្មាប់ការត្គប់ត្គងបំណលុសាធារណៈ ត្រូវបានររៀបចំ 

២. មស្តនតបំីណលុពនធរៅតាមនាយក្ដាឋ ន/សាខាពនធដាររខ្រត/ខ្ណឌ  ត្រូវបានបណតុ េះបណាត ល ១រលើក្ 

ពកីារត្គប់ត្គងនងិការត្បមូលបំណលុពនធ។ 

 រឯីសូចនាក្រមនិសរត្មចបានតាមរោលរៅ គ៖ឺ 

១. (១២.២.១.)រសចក្ែីត្ពាងរោលនរោបាយសែពីកីារធានារបស់រដឋត្រូវបានកក្លមអ នងិរធវើសិកាេ

សាលាពិរត្ោេះរោបល់ ៥០% 

២. (១២.២.២.)មរិត្បឹក្ាចាប់រលើលិខ្រិបទដាឋ នគរយិុរតសត្មាប់ររៀបចំត្ក្បខ្័ណឌ គរយិុរត នងិ

យនតការសត្មាប់អនុវរតការធានារបស់រដឋត្រូវបានផ្តលជ់នូតាមកផ្នការ ៥០% 

៣. (១២.៣.២.)រសចក្តីត្ពាងរសៀវរៅកណនំាសតីពីសវនក្មមម្ផ្ទក្នងុ ត្រូវបានពនិិរយសរត្មចក្ត្មិរ 

អគគ.ពនធដារ ៨០%។ 

រដាយក ក្ ការ្រផ្តលម់រិត្បឹក្ាចាប់រលើលិខ្រិបទដាឋ នគរិយរុត សត្មាប់ការអនុវរតយុទធសាស្តសតត្គប់

ត្គងបំណលុត្បក្បរដាយស័ក្តសិិទធភាពនងិត្បសិទធភាព (សក្មមភាព ១២.២.២) អគគរលខាធិការដាឋ ន         

ក្សហវ បានរសនើបតូរសូចនាក្ររៅជា “ផ្តល់មរិត្បកឹ្ាចាប់ តាមរយៈរពលដូចររៅ៖  



អគគសលខាធកិារដាឋ នគណៈកមាម ការធកិារដកឹនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) 

របាយការណ៍ម្តួ្ត្ពិនិត្យតាម្ដានសមិ្ទធកម្មម្បចាំម្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៦  17 

 ១. រត្កាម ១០ ត្បការ/មាត្តា៖ ២ សបាត ហ ៍

 ២. ពី ១០ រៅ ៣០ ត្បការ/មាត្តា៖ ៣ សបាត ហ ៍

 ៣. ពី ៣០ រៅ ៦០ ត្បការ/មាត្តា៖ ៤ សបាត ហ ៍

 ៤. ព ី៦០ រៅ ១០០ ត្បការ/មាត្តា៖ ៥ សបាត ហ ៍

 ៥. ព ី១០០ ត្បការ/មាត្តារ ើងរៅ៖ ៦ សបាត ហ”៍ 

ការរសនើសំុតៃ ស់បតូរសូចនាក្ររនេះ គឺរដាយរហរុថា សូចនាក្រកដលបានក្ំណរព់ីមុន មិនផ្តលន់ូវភាពជា

មាច ស់ដល់ អគគរលខាធិការដាឋ ន ក្សហវ រនាេះរ ើយ រហើយការសរត្មចរជាគជយ័ម្នសូចនាក្ររនេះ គឺអាត្ស័យ

ទាងំត្សុងរលើវឌ្ឍនភាពនិងការក្ំណរអ់ាទិភាពម្នអគគនាយក្ដាឋ នជនំាញពាក្់ពន័ធ។ 

៣.១.៣.រោលបណំង១៣៖ ការពត្ងងឹការត្គបត់្គងសាចត់្បាក្ ់នងិគណន ី(៩៤%)  

ការត្គប់់ត្គងសាច់ត្បាក្់ គឺសំរៅដលធ់ានាឱយបានមានសាច់ត្បាក្់ត្គប់ត្ោនក់្នុងធនាោរ រដើមបីទូទារ់

ចំណាយបានទាន់រពលរវលា នងិពត្ងងឹការត្គប់ត្គងគណនរីទាលររនាោរ។ ការត្គប់ត្គងសាច់បានលអ ត្រូវ

មាន (១) ការពាក្រណ៍លហំូរសាច់ត្បាក្អ់ាចទុក្ចិរតបាន, (២) មានត្បពន័ធក្រត់្តាត្បរិបរតិការសាច់ត្បាក្ប់ាន

ត្រឹមត្រូវ និង (៣) ការរត្បើត្បាស់សាច់ត្បាក្់សត្មាប់វិនិរោគ។ 

រោលបំណងរនេះមាន ០៥ ចរ ក្ មសក្មមភាព កដលត្រូវអនុវរតរដាយ អគគនាយក្ដាឋ នររនាោរជារ,ិ 

អគគនាយក្ដាឋ នថវិកា នងិត្ក្មុការ្រត្គប់ត្គងគរត្មាង FMIS។ ជាក្់កសតង រោលបំណងរនេះសរត្មចបាន 

៩៤%  ក្នងុរនាេះ ចរ ក្ មសក្មមភាព ១៣.១. បនតកក្លមអ នងិពត្ងងឹការររៀបចំកផ្នការសាច់ត្បាក្់ (៩៨%), 

១៣.២. បនតពត្ងងឹការរត្បើត្បាស់ត្បពន័ធធនាោរត្ពមទាងំសិក្ា នងិពនិិរយលទធភាពឈានរៅអនុវរតការទូទារ់

តាម E-Transfer (៦៣%), ១៣.៣. ររៀបចំយនតការត្បមូលផ្តុនំងិបូក្សរុបរបាយការណ៍អនុវរតថវិកាគរត្មាង

របស់ម្ដគអូភិវឌ្ឍន ៍ កដលរៅរត្ៅត្បពន័ធររនាោរជាជំហានៗ និងបនតពត្ងឹងគណនីរទាលររនាោរ សរត្មច

បាន (១០០%), ១៣.៤. បនតតាមដានបំណលុក្ក្សទេះ នងិអាយកុាលរបស់វា (១០០%), ១៣.៥. ទូទារ់បុររ

ត្បទានឱយបានទាន់រពលរវលា (១០០%)។ 

ជាក្ក់សតងសូចនាក្រសរត្មចបានតាមរោលរៅ គ៖ឺ 

១. សាថ នភាពសាច់ត្បាក្ ់ត្រូវបានតាមដាន ពនិរិយ ពាក្រណ៍ជាត្បចំ និងបានកក្លមអជាបនតបនាទ ប់ 

២. សាថ នភាពចំណូលនងិចំណាយរបស់ត្ក្សួង សាថ ប័ន ជាត្បចំ (តាមរយៈឯក្សារជា Hard copy) 

ត្រូវបានត្បមូល តាមដាន ពនិិរយ និងពាក្រណ៍ នងិឈានរៅរត្បើត្បាស់រួរលខ្ក្នុងត្បពន័ធ 

(CMS) 

៣. ការទូទារ់ចំណាយតាមរយៈត្បពន័ធ FMIS និង ត្បពន័ធរបស់ NBC ត្រូវបានបនតសាក្លបងអនុវរត 

រដើមបីឈានដល់ការអនុវរតតាមត្បពន័ធ E-Transfer 

៤. គណនកីដលរបើក្នងិរត្បើត្បាស់រៅតាមធនាោរជាម្ដគូ (ធនាោរពាណិជារៅថាន ក្់ក្ណាត ល នងិ

ថាន ក្រ់ាជធានរីខ្រត) ត្រូវបានពនិរិយ នងិតាមដាន។ 

 



អគគសលខាធកិារដាឋ នគណៈកមាម ការធកិារដកឹនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) 

របាយការណ៍ម្តួ្ត្ពិនិត្យតាម្ដានសមិ្ទធកម្មម្បចាំម្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៦  18 

៣.១.៤.រោលបណំង១៤៖ ការកក្លមអការអនវុរតថវកិា នងិពត្ងងឹការអនវុរតកផ្នការចណំាយ (៧២%) 

ការអនុវរតថវិកាត្បក្បរដាយត្បសិទធភាព នងិស័ក្តិសិទធភាព គឺមានក្ត្មិរលរមអៀង រធៀបនងឹចាប់ថវិកា

សថិរក្នងុចរនាៃ េះ +/-៥%។ ការអនុវរតថវិកាសរត្មចឱយបានតាមរោលរៅ គឺទាមទារឱយកក្លមអនរីិវិធីអនុវរត 

នងិពត្ងងឹការររៀបចំក្មមវិធីចំណូល-ចំណាយ។ 

រោលបំណងរនេះមាន ០៣ ចរ ក្ មសក្មមភាព កដលត្រូវអនុវរត អគគនាយក្ដាឋ នលទធក្មមសាធារណៈ, 

អគគរលខាធកិារដាឋ នម្នក្សហវ, និងត្ក្ុមការ្រត្គប់ត្គងគ់រត្មាង FMIS។ ជាក្់កសតង រោលបំណងរនេះ

សរត្មចបានជារួម ៧១%  ក្នងុរនាេះ ចរ ក្ មសក្មមភាព ១៤.១. ការរធវើសុខ្ដុមនយីក្មមរវាងការអនុវរតវិធាន 

នងិបទបបញ្ញរតិសតពីលីទធក្មមសាធារណៈ (IRRPP) នងិសតងដ់ារនរីិវិធីរួម (SOP/PM) ៤៦%, ១៤.២ បរងកើនការ

ត្បក្ួរត្បកជង នងិរមាៃ ភាពក្នងុដំរណើរការលទធក្មមរដាយមានការចលូរួមជាសាធារណៈ ៤៨%, ១៤.៣. ររៀបចំ

កផ្នការចំណាយត្បចំត្រីមាសឱយមានសុត្ក្ឹរភាព ១០០%។ 

ជាក្ក់សតងសូចនាក្រសរត្មចបានតាមរោលរៅ គ៖ឺ 

១.  វិធីសាស្តសតក្នុងការររៀបចំក្មមវិធីចំណាយត្រូវបានពនិរិយនងិកក្លមអ 

២.  វិធាននងិនីរិវិធមី្នការអនុវរតក្មមវិធីចំណូល-ចំណាយ ត្បចំត្រមីាស ត្បចំឆ្ន ំ ត្រូវបានផ្សពវ

ផ្ាយនិងដាក្ឱ់យអនុវរតដលត់្គប់អងគភាពថវិកាម្ន ក្សហវ 

៣. ត្បពន័ធក្រ់ត្តាអនុវរតចំណាយថវិកាក្មមវិធី តាមចរ ក្ មសក្មមភាព របស់ អងគភាពថវិកា ក្សហវ

ត្រូវបានផ្សពវផ្ាយកណនំា និងដាក្់ឱយអនុវរត។ 

 រឯីសូចនាក្រមនិសរត្មចបានតាមរោលរៅ គ៖ឺ 

១. (១៤.២.២.)រសចក្តីត្ពាងអនុត្ក្ឹរយសតីពីកបបបទនងិនីរិវិធមី្នការបតឹង និងការរដាេះត្សាយបណត ឹង

រវា  នងិវិវាទលទធក្មមត្រូវបានអនុម័ររដាយ គណៈរដឋមស្តនតី (COM) ៧០% 

២. (១៤.២.៣.)ត្បកាសចំននួ ០៦ ត្រូវបានបរងកើរនងិបនតររៀបចំ រួមមាន៖ (១) ត្បកាសសតពីីបុររ

លក្េណៈសមបរតិអនក្រដញម្ថៃ,  (២) ត្បកាសសតីព ី  ការរធវើចំណារ់ត្បរភទ នងិចំណារថ់ាន ក្អ់នក្

រដញម្ថៃ , (៣) ត្បកាសសតពីនីរីិវិធីវាយរម្មៃសំរណើរដញម្ថៃ ,  (៤) ត្បកាសសតីព ីវិធមី្នការចុេះ 

ការជត្មេះ នងិការ ផ្សពវផ្ាយបញ្ាីរមម  , (៥)ត្បកាសសតីពពីីកបបបទ នងិនរីិវិធមី្នការបតឹងនងិការ

រដាេះត្សាយបណត ឹង រវា នងិវិវាទលទធក្មម  (៦) ត្បកាសសតីពកីារត្គប់ត្គងក្ិចចសនា ៦៥% 

៣. (១៤.២.៨.)រសចក្តតី្ពាងលិខ្រិបទដាឋ នគរយិុរតសតពីី ក្ិចចសត្មបសត្មួលរវាងអងគភាពថវិកា នងិ

អងគភាពហិរញ្ញវរ ថកុ្នុងការររៀបចំកផ្នការលទធក្មម ត្រូវបានររៀបចំ ០% 

៤. (១៤.២.៩.)ត្ក្ុមលទធក្មមរបស់អងគភាពថវិកាចំននួ ៣១ មានការយល់ដឹងអពំីរោលការណ៍វិធាន 

 វិធីសាស្តសត និងនរីិវិធលីទធក្មម ម្ន ក្សហវ ០%។ 

 

 

 



អគគសលខាធកិារដាឋ នគណៈកមាម ការធកិារដកឹនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) 

របាយការណ៍ម្តួ្ត្ពិនិត្យតាម្ដានសមិ្ទធកម្មម្បចាំម្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៦  19 

៣.២. កែនកទ២ី ៖ បនតពម្ងឹងគណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ (៨២%) 

ការពត្ងងឹគណរនយយភាពហិរញ្ញវរ ថ ុ សំរៅរលើគណរនយយភាពកដលពាក្ព់ន័ធនងឹការររៀបចំត្បពន័ធ នងិនរីិវិធី

ត្គប់ត្គងថវិកា និងហិរញ្ញវរ ថ ុ ត្សបតាមចាប់នងិរោលការណ៍ហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ។ រដើមបីធានាបាននូវគណរនយយ

ភាពហិរញ្ញវរ ថ ុការររៀបចំត្បពន័ធតាមដាន, ក្រត់្តា និងការររៀបចំរបាយការណ៍ រដាយសុត្ក្រឹយ និងទាន់រពលរវលា គឺជា

ក្មមវរ ថចំុបងសត្មាប់ជហំានទី២។ 

ការពត្ងងឹគណរនយយភាពហិរញ្ញវរ ថ ុមាននយ័ថា ការទទួលខ្សុត្រូវចំរពាេះរាជរដាឋ ភិបាលរបស់ ត្ក្សួង-សាថ ប័ន 

គឺជាការ្រចំបាច់ក្នងុការអនវុរតថវិកា នងិការ្រហិរញ្ញវរ ថ ុ នងិការពត្ងឹងគណរនយយភាពហិរញ្ញវរ ថជុាសារវនតត្រូវករ

សរត្មចឱយបាន និងត្រូវបនតអនុវរតរៅក្នុងដំណាក្ក់ាលទី៣ ទនទឹមនងឹការបនតពត្ងឹងភាពរជឿទុក្ចិរតម្នថវិកា រឆ្ព េះរៅ

រក្ត្បព័នធដ៏រឹងមំា នងិត្បក្បរដាយសថិរភាព។ ទនទឹមរនេះ ការពត្ងងឹគណរនយយភាពហិរញ្ញវរ ថ ុ  គឺជារោលរៅចមបងម្ន

ដំណាក្់កាលទី៣រនេះ កដលរតត រសំខាន់រៅរលើ (១) ពត្ងឹងការអនុវរតមារកិាថវិកាថមី នងិបៃង់គណរនយយថមី (២) 

ពត្ងងឹការអនុវរតត្បពន័ធអនុវរតថវិកាថមី នងិដំរណើរការត្បរិបរតិថមី (៣) ពត្ងងឹការអនុវរតត្បព័នធគណរនយយថម ី ត្បព័នធ  

ក្រ់ត្តាថម ីត្បពន័ធរបាយការណ៍ថមី នងិត្បពន័ធរមាៃ ភាព នងិ (៤) ពត្ងងឹការអនុវរតឧបក្រណ៍ នងិយនតការរដើមបីបរងកើនការ

ទទួលខ្ុសត្រូវ នងិគណរនយយភាព (ត្បពន័ធត្ររួពនិរិយ)។  

សត្មាប់ត្រមីាសទី២ ឆ្ន ំ២០១៦ កផ្នក្ទី២៖ ការពត្ងឹងគណរនយយភាពហិរញ្ញវរ ថ ុ(សរត្មចបាន ៨២%)ត្រូវបាន

បនតអនុវរត រដាយមានរោលបំណងចំននួ ៤ នងិចរ ក្ មសក្មមភាពចនំនួ ១៤ រហើយមានសក្មមភាពរត្ោងអនុវរត 

រដាយអគគនាយក្ដាឋ នចំននួ ០៧ រួមមាន អគគនាយក្ដាឋ នថវិកា, អគគនាយក្ដាឋ នររនាោរជារិ, អគគនាយក្ដាឋ នហិរញ្ញ-

វរ ថរុដឋបាលថាន ក្់រត្កាមជារ,ិ អគគរលខាធិការដាឋ ន ក្សហវ, អោគ ធកិារដាឋ ន, អគគនាយក្ដាឋ នត្ទពយសមបរតិរដឋនិងចំណូល

មិនកមនសាររពើពនធ, ត្ក្ុមការ្រ FMIS។  

៣.២.១.រោលបណំង២១៖ ពត្ងងឹការអនវុរតមារកិាថវកិាថម ីនងិបៃងគ់ណរនយយថម ី(៩២%) 

ការអនុវរតមារិថវិកាថម ី នងិបៃង់គណរនយយថម ី ត្រូវបនតកក្លមអរដើមបធីានាឱយមានសងគរភិាពនងិអនុវរត     

នងិសតងដ់ារអនតរជារិចំណារថ់ាន ក្។់ ជាក្ក់សតង រោលបំណងរនេះជារួមសរត្មចបាន ៩២% នងិមានចរ ក្ ម

សក្មមភាពករ ០១រទ  អនុវរតរដាយ អគគនាយក្ដាឋ នគគនាយក្ដាឋ នររនាោរជារ ិ២១.១ បនតកក្លមអបៃង់គណរនយយ

ថមី នងិចំណារ់ថាន ក្់ថវិកាថមី (ភូមិសាស្តសត, អងគភាពត្បរិបរត ិ នងិរដឋបាល, ក្មមវិធី នងិរសដឋក្ិចច) នងិអនុវរត         

ចំណារថ់ាន ក្ ់០៣ បកនថមរទៀរ (មុខ្្រ, មូលនធិ ិនងិគរត្មាង) ៩២%។ 

ជាក្ក់សតងសូចនាក្រសរត្មចបានតាមរោលរៅ គ៖ឺ 

១. របាយការណ៍ពនិរិយ នងិតាមដានកក្សត្មលួចំណារថ់ាន ក្់រសដឋក្ិចចត្រូវបានដាក្ត់្បជុនំងិពនិិរយ 

២. ការកក្សត្មលួចំណារថ់ាន ក្ក់្មមវិធីត្រូវបានពនិរិយនងិកក្លមអ (ការចរចថវិកា)និងដាក្់ត្បជុ ំ

៣. ឧបសមព័នធម្នចំណារថ់ាន ក្អ់ងគភាពត្បរិបរតនិងិរដឋបាលរលើក្ទី២ ត្រូវបានត្បជុនំិងពនិរិយររៀបចំ 

៤. បៃង់គណរនយយរបស់ត្គេឹះសាថ នសាធារណៈរដឋបាលនមួីយៗត្រូវបានពនិិរយ និងររៀបចំត្បកាស

ដាក្់ឱយអនុវរត, បៃង់គណរនយយរបស់របឡាជារិសនតិសុខ្សងគមសត្មាប់មស្តនតីរាជការសីុវិល (ប

ជស), អាជាា ធរអបារា នងិមូលនធិិជនពិការបានររៀបចំរចួ, នងិ ត្បកាសបំរពញបកនថមជំពូក្ 



អគគសលខាធកិារដាឋ នគណៈកមាម ការធកិារដកឹនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) 

របាយការណ៍ម្តួ្ត្ពិនិត្យតាម្ដានសមិ្ទធកម្មម្បចាំម្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៦  20 

គណនី អនគុណនី សននិធិសត្មាប់ររៀបចំបៃង់គណរនយយត្គេឹះសាថ នសាធារណៈរដឋបាល ត្រូវបាន

ររៀបចំ។ 

 រឯីសូចនាក្រមនិសរត្មចបានតាមរោលរៅ គ៖ឺ 

១. (២១.១.១០.)ររនាោររាជធានីរខ្រត ព ី គណន ីអនុគណនថីមី កដលរត្បើត្បាស់ក្នុងត្បពន័ធ FMIS 

ត្រូវបានជនូដំណឹងនិងផ្សពវផ្ាយ តាមរយៈការបណតុ េះបណាត ល ៥០%។ 

៣.២.២.រោលបណំង២២៖ ពត្ងងឹការអនវុរតត្បពន័ធអនវុរតថវកិាថម ីនងិដរំណើរការត្បរបិរតកិារថម ី(៨៤%) 

ការ្រពត្ងងឹការអនុវរតត្បពន័ធអនុវរតថវិកាថម ី និងត្បរិបរតកិារថមី គឺមានរោលរៅបនតការ់បនថយរពល

រវលាសត្មាប់សំរណើសំុធានាចំណាយ នងិការទូទារ់រៅតាម ត្ក្សួង-សាថ ប័ន និងកក្លមអត្បរិបរតកិាររៅក្នងុ   

ក្សហវ រដាយពត្ងឹងការអនុវរតត្បពន័ធថវិកាថម ីតាមរយៈការបរងកើនក្ត្មិរយល់ដឹង, ភាពជាមាច ស់, ការចលូរួម 

នងិសមរថភាពកផ្នក្ FMIS ទាងំ ក្សហវ នងិ ត្ក្សួង សាថ ប័ន នងិរដឋបាលថាន ក្់រត្កាមជារ។ិ ជាក្់កសតង រោល

បំណងរនេះជារួមសរត្មចបាន ៨៤% នងិមានចរ ក្ មសក្មមភាពចំននួ ០៥ អនុវរតរដាយអគគនាយក្ដាឋ នថវិកា,        

អគគនាយក្ដាឋ នររនាោរជារ,ិ អគគរលខាធកិារ ក្សហវ នងិ ត្ក្ុមការ្រ FMWG ក្នុងរនាេះ ចរ ក្ មសក្មមភាព 

២២.១ បនតការ់បនថយរពលរវលាសត្មាប់សំរណើសំុធានាចំណាយនងិការទូទារ់រៅតាមត្ក្សួង-សាថ ប័ន ៧៧% 

២២.២ កក្លមអត្បរិបរតកិាររៅក្នងុក្សហវ ត្ក្សួង សាថ ប័ន រដើមបីឱយត្សបរៅនឹងការវិវឌ្ឍម្នបៃងគ់ណរនយយ

នងិបទដាឋ នគណរនយយ ត្ពមទាងំរធវើការរផ្ទៀងតទ រគ់ណនធីនាោរជាត្បចំ ៩៥%, ២២.៣ បរងកើនក្ត្មិរយល់

ដឹង, ភាពជាមាច ស់, ការចលូរួម និងសមរថភាពកផ្នក្ FMIS ទាងំក្សហវ ត្ក្សួង សាថ ប័ន និងរដឋបាលថាន ក្់រត្កាម

ជារិ ៩០%, ២២.៤ ក្សាងសមរថភាពត្គប់ត្គងគរត្មាង FMIS រដាយរួមទាងំរៅ ក្សហវ ត្ក្សួង-សាថ ប័ន នងិ

អងគភាពថាន ក្់រត្កាមជារិ ១០០%, និង ២២.៥ អនុវរតសាក្លបងជហំានដំបូងនិងពត្ងីក្ការអនុវរត FMIS (ម ូឌ្ុលសនូល 

នងិម ូឌ្លុ សត្មាប់ថវិកា និងពត្ងកី្ការអនុវរត FMIS រៅត្ក្សួង-សាថ ប័ន) ៧២%។   

ជាក្ក់សតងសូចនាក្រសរត្មចបានតាមរោលរៅ គ៖ឺ 

១. រសចក្តីត្ពាងត្ក្បខ្ណឌ រយៈរពលខ្ៃ  ីនងិមធយម សត្មាប់ វិនិរោគសាធារណៈ ជំពកូ្ ២១ ត្រូវបាន

ររៀបចំ និងបញ្ាូនរៅ អគគ.នាយក្ដាឋ នរោលនរោបាយ 

២. ត្ក្ុមការ្រ FMIS របស់ GDNT បានររៀបចំក្ិចចត្បជុំរដើមបីពនិិរយ និងរដាេះត្សាយបញ្ហហា នានា

ជាមួយអងគភាពពាក្ព់ន័ធនងឹការ្រ FMIS ដូចជា FMIS Contructor & នាយក្ដាឋ នពរ័៌មាន

 វិទា អគគ.ថវិកា នងិ អគគ. ហិរញ្ញវរ ថរុដឋបាលថាន ក្់រត្កាមជារ ិ

៣. ការពនិរិយ នងិកក្លមអក្ិចចបញ្ាកិាគណរនយយរបស់រដឋបាលថាន ក្់រត្កាមជារិ ឱយត្សបរៅនងឹបៃង់

គណរនយយថមីត្រូវបានពត្ងងឹ, កណនំាមស្តនតជីនំាញថាន ក្់ក្ណាត ល នងិថាន ក្់រាជធានីរខ្រតក្នុងការរត្បើ

ត្បាស់បៃងគ់ណរនយយឱយបានត្រឹម ជាពិរសសការបញ្ចូលទិនននយ័រៅក្នុងត្បពន័ធ FMIS បនតបញ្ចូល

ត្បរិបរតកិាររៅក្នុងត្បពន័ធ FMISត្សបតាមគណនីរៅក្នងុត្បព័នថ FMIS កដលរសនើរ ើងរដាយ 

Contractor។  

 



អគគសលខាធកិារដាឋ នគណៈកមាម ការធកិារដកឹនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) 

របាយការណ៍ម្តួ្ត្ពិនិត្យតាម្ដានសមិ្ទធកម្មម្បចាំម្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៦  21 

 រឯីសូចនាក្រមនិសរត្មចបានតាមរោលរៅ គ៖ឺ 

១. (២២.៥.១.)រចនាសមពន័ធត្គប់ត្គងត្បពន័ធ FMIS ត្រូវបានររៀបចំកក្សត្មលួ និងអនុម័រជាផ្ៃូវការ

ជាមួយយនតការរលើក្ទឹក្ចិរតសមត្សបជាលក្េណៈត្បពន័ធរចនាសមពន័ធត្ក្ុមការ្រត្គប់ត្គង

គរត្មាង FMIS ៥០% 

២. (២២.៥.៤.)ឯក្សារកផ្នការពត្ងកី្ការអនុវរតត្បពន័ធ FMIS ជំហានទី២ ត្រូវបានក្សាងចប់ជា

សាថ ពររ ើងរៅកខ្ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៦ នងិមានរសចក្ែតី្ពាងកផ្នការពត្ងកី្ការអនុវរតត្បពន័ធ FMIS 

ជហំានទី២ ៨៥% 

៣. (២២.៥.៩.)អនក្រត្បើត្បាស់នងិសិទធិរត្បើត្បាស់ត្បពន័ធ FMIS ជំហានទី២ ដំណាក្់កាលទី១ត្រូវបាន

ក្ំណរ់ ៦០%។ 

៣.២.៣.រោលបណំង២៣៖ ពត្ងងឹការអនវុរតត្បពន័ធគណរនយយថម ីត្បពន័ធក្រត់្តាថម ីត្បពន័ធរបាយការណ៍ថម ីនងិ

ត្បពន័ធរមាៃ ភាព (៧៦%) 

ពត្ងងឹការអនុវរតត្បពន័ធគណរនយយថមី ត្បពន័ធក្រ់ត្តាថម ី ត្បពន័ធរបាយការណ៍ថមី នងិ ត្បពន័ធរមាៃ ភាព ពរិ

ណាស់នឹងត្រូវរតត ររលើការដាក្់ឱយអនុវរតថវិកាក្មមវិធីទូលំទូលាយ    ត្សបរពលកដលការររៀបចំសតងដ់ារគណ- 

រនយយសាធារណៈត្សបតាមសតងដ់ារ IPSAS, គណនីបងគរ, ការពត្ងកី្ការរត្បើត្បាស់ FMIS, ការចុេះបញ្ាសីាររពើ

ភ័ណឌ ត្ទពយសមបរតិរដឋ ត្បក្បរដាយសុត្ក្ឹរភាពនងិសមានគរិភាព ជាពិរសស ការកក្លមអទត្មង់របាយការណ៍ 

នងិការតៃ ស់បតូរពរ័៌មានជាមួយសាធារណជន។  

ជាក្់កសតង រោលបំណងរនេះជារួមសរត្មចបាន ៧៦% នងិមានចរ ក្ មសក្មមភាពចំននួ ៤ អនុវរតរដាយ

អគគនាយក្ដាឋ នថវិកា, អគគនាយក្ដាឋ នររនាោរជារ,ិ អគគនាយក្ដាឋ នហិរញ្ញវរ ថរុដឋបាលថាន ក្់រត្កាមជារិ, អគគ-

រលខាធកិារដាឋ ន ក្សហវ នងិអគគនាយក្ដាឋ នត្ទពយសមបរតិរដឋ និងចំណូលមិនកមនសាររពើពនធ ក្នុងរនាេះ ចរ ក្ ម

សក្មមភាព ២៣.១ ររៀបចំសតងដ់ារគណរនយយសាធារណៈត្សបតាមសតងដ់ារ IPSAS នងិដាក្ឱ់យអនុវរតជា      

បរណត ើរៗតាមលដំាប់លំរដាយត្ពមទាងំផ្ារភាា ប់រៅនឹងការពត្ងីក្ការរត្បើត្បាស់ FMIS និងបរងកើរជរត្មើស

សត្មាប់ការអនុវរត ជាជំហានៗរៅរក្ការអនុវរតគណនីបងគរ ៦៨%, ២៣.២ ការកក្លមអទត្មង់របាយការណ៍

អនុវរតថវិកាកដលត្រូវរផ្ាើរៅគណៈរដឋមស្តនត ី នងិសាថ ប័ននីរិបបញ្ញរិត ៨៤%, ២៣.៣ ការកក្លមអទត្មង់របាយ

ការណ៍ និងការតៃ ស់បតូរព័រម៌ានជាមួយសាធារណជន ៩៦%, នងិ ២៣.៤ ដាក្់ឱយអនុវរតយនតការរដើមបីបញ្ចប់

ការចុេះបញ្ាសីាររពើភ័ណឌ ត្ទពយសមបរតិរដឋ និងរធវើបចចុបបននភាពជាត្បចំ ៥៥%។ 

ជាក្ក់សតងសូចនាក្រសរត្មចបានតាមរោលរៅ គ៖ឺ 

១. របាយការណ៍ Flash report (Socio-Economic Trends) នងិ ត្ពរឹតិប័ត្រសថិររិសដឋក្ិចចនងិ

ហិរញ្ញវរ ថ ុត្រូវបានរចញផ្ាយទាងំភាសាកខ្ម រនិងអង់រគៃស 

២. របាយការណ៍អនុវរតថវិកា្មាសទី១ ត្រូវបានររៀបចំ និងផ្សពវផ្ាយតាមរយៈរគហទំព័រ ក្សហវ 

នងិរត្ោងចុេះផ្ាយរៅរគហ៍ទំព័រ ក្សហវ រៅរដើមត្រមីាសទី៣ 

៣. រសចក្តីត្ពាងអនតុ្ក្រឹយសតពីីការត្ោប់ត្គងបញ្ាសីាររពើភណឌ ត្ទពយសមបរតិរដឋក្ត្មរិអនតរអគគ.ដាឋ ន។ 



អគគសលខាធកិារដាឋ នគណៈកមាម ការធកិារដកឹនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) 

របាយការណ៍ម្តួ្ត្ពិនិត្យតាម្ដានសមិ្ទធកម្មម្បចាំម្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៦  22 

 រឯីសូចនាក្រមនិសរត្មចបានតាមរោលរៅ គ៖ឺ 

១. (២៣.១.៤.)ជំរញុការត្បាក្់ត្រវូទារ និងត្រូវសង ឱយមានការក្រ់ត្តាក្នុងក្ិចចបញ្ាកិាគណរនយយ

រដើមបីសិក្ា នងិបរងកើរឱយមានជរត្មើសរដើមបីឈានរៅរក្គណរនយយបងគរជាជហំា៊ា នៗ ត្រូវបាន

អនុវរត ៥០% 

២. (២៣.២.៣.)រសចក្តីត្ពាងចាប់ទូទារ់ថវិកាត្បចំឆ្ន ំ ត្រូវបានត្បជុំកក្សត្មលួ និងររៀបចំដាក្់

ជនូគណៈរដឋមស្តនត ីនងិសាថ ប័ននរីិបបញ្ញរតិ ៥០% 

៣. (២៣.៤.៥.)លខិ្ិរបទដាឋ នគរិយរុតការត្គប់ត្គងត្ទពយសមបរតិរដឋ ត្រូវបានពនិរិយ និងររៀបចំកក្

សត្មួល ២០% 

៤. (២៣.៤.៦.)មរិត្បកឹ្ាចាប់រលើលិខ្រិបទដាឋ នគរយិុរត សត្មាប់ការដាក្ឱ់យអនុវរតយនតការរដើមបី

បញ្ចប់ការចេុះបញ្ាសីាររពើភ័ណឌ ត្ទពយសមបរតិរដឋត្រូវបានផ្តលជ់នូតាមកផ្នការ ៩០%។ 

៣.២.៤.រោលបណំង២៤៖ ពត្ងងឹការអនវុរតឧបក្រណ៍ នងិយនតការរដើមបបីរងកើនការទទលួខ្សុត្រវូ នងិ

គណរនយយភាព (ត្បពន័ធត្ររួពនិរិយ) (៧៧%) 

ពត្ងងឹការអនុវរតឧបក្រណ៍ នងិយនតការរដើមបីបរងកើនការទទួលខុ្សត្រូវ និងគណរនយយភាព គឺរតត រ     

ចំបាច់ចំរពាេះភាពទទួលខ្ុសត្រូវរលើ វិធានការរលើក្ទឹក្ចិរត នងិរឹររបរិចំរពាេះក្ហំុស គ្ង ឬ ការត្គប់ត្គង

ធនធានសាធារណៈមិនសមត្សប នងិោម នត្បសិទធភាព ជាពិរសសការបរងកើន គណរនយយភាពនូវការអនុវរតយនត

ការត្ររួពនិរិយ។  

ជាក្់កសតង រោលបំណងរនេះជារួមសរត្មចបាន ៧៧% នងិចរ ក្ មសក្មមភាពចំននួ ០៤ អនុវរតរដាយ

អគគនាយក្ដាឋ នថវិកា, អគគនាយក្ដាឋ នររនាោរជារ,ិ អគគនាយក្ដាឋ នហិរញ្ញវរ ថរុដឋបាលថាន ក្់រត្កាមជារិ, អគគ-

រលខាធកិារដាឋ ន ក្សហវ ក្នុងរនាេះ ចរ ក្ មសក្មមភាព ២៤.១ បរងកើរឱយមានទណឌ ក្មមរដឋបាលសមត្សបចំរពាេះ

ក្ំហុស គ្ង ឬការត្គប់ត្គងធនធានសាធារណៈមិនសមត្សបនងិោម នត្បសិទធភាព រហើយទណឌ ក្មមរនេះត្រូវកចង 

ក្នុងលិខ្ិរបទដាឋ នគរយិុរត និងរធវើការផ្សពវផ្ាយ និងកណនំាឱយបានទូលំទូលាយ ៤០%, ២៤.២ រធវើបចចុបបននភាព 

នងិផ្តល់សិទធិអណំាច និងភាពទន់ភៃន់ជាបនតបនាទ ប់ជនូអងគភាពថវិកា ១០០%, ២៤.៤ ររៀបចំ នងិដាក្់ឱយអនុវរត

ទត្មង់របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពអនុវរតថវិកាត្បចំត្រមីាស ្មាស និងត្បចំឆ្ន ំ (រដាយរំរលចពកីារររៀបចំថវិកា,

លទធផ្លសរត្មចបាន នងិវិធានការរដាេះត្សាយ ពីត្ក្សួង សាថ ប័ន រៅ ក្សហវ នងិរៅម្ផ្ទក្នុងត្ក្សួងនីមួយៗ) 

៧៦%។ រដាយក ក្ ២៤.៣ ត្រួរពនិរិយរ ើងវិញរលើការអនុវរតសិទធិអំណាចនិងភាពទនភ់ៃន់កដលបានផ្តលជ់នូ 

រដើមបីរធវើជាមូលដាឋ នក្នងុការពត្ងីក្ការផ្តល់សិទធិអំណាច នងិភាពទន់ភៃន់មិនមានសក្មមភាពរត្ោងអនុវរតក្នុងត្រី

មាសទី ២ រនេះរទ។ 

ជាក្ក់សតងសូចនាក្រសរត្មចបានតាមរោលរៅ គ៖ឺ 

១. អងគភាពថវិកាសត្មាប់បនតអនុវរត ឆ្ន ំ២០១៦ ត្រូវបានពត្ងងឹនងិកក្លមអការររៀបចំបរងកើរ; ពត្ងកី្

បកនថមនូវការដាក្ឱ់យអនុវរត អងគភាពថវិកាថមីរៅឆ្ន ំ២០១៦ របស់ត្ក្សួងសាថ ប័ន; ការរសនើសំុបរងកើរ  



អគគសលខាធកិារដាឋ នគណៈកមាម ការធកិារដកឹនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) 

របាយការណ៍ម្តួ្ត្ពិនិត្យតាម្ដានសមិ្ទធកម្មម្បចាំម្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៦  23 

អងគភាពថវិការបស់ ត្ក្សួង សាថ ប័ន កដលបាននងឹក្ពំងុអនុវរតថវិកាក្មមវិធីបានពនិរិយនងិកក្

សត្មួល 

២. បានពនិរិយនងិកក្សត្មលួរលើការផ្តល់សិទធិរត្បើត្បាស់រជារទយយបុររត្បទានក្នុងការទិញតទ លព់ីត្ក្ុម

ហ៊ានុ; បានពនិរិយនងិកក្សត្មលួរលើសិទធិមស្តនតីទទួលបនទុក្ហរិញ្ញវរ ថ;ុ បានពនិិរយនងិផ្តលសិ់ទធិក្នុង

ការកក្សត្មលួ ត្ក្ុមការ្រលទធក្មម; កក្សត្មលួនងិររៀបចំរោលការណ៍នងិ នីរិវិធមី្ផ្ទក្នងុបកនថម

សត្មាប់អនុវរតថវិកា; បានពនិរិយនងិកក្សត្មលួសិទធិចរ់កចងការអនុវរតថវិការបស់ខ្ៃួ ន 

៣. សំរណើថវិកាក្មមវិធីត្បចំត្រីមាសត្រូវបានកក្លមអទត្មង ់

៤. ទត្មង់របាយការណ៍ម្នការរធវើនយិ័រក្មមត្រូវបានកក្លមអទត្មង ់

៥. ទត្មង់របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពថវិកាត្បចំត្រមីាសនងិ/ឬ្មាសនងិត្បចំឆ្ន ំត្រូវបានររៀបចំនងិ

ដាក្់ឱយអនុវរត (ចប់រផ្តើមអនុវរតចប់ពតី្រមីាសទី ១ ឆ្ន ំ២០១៦)។ 

 រឯីសូចនាក្រមនិសរត្មចបានតាមរោលរៅ គ៖ឺ 

១. (២៤.១.៣.)លិខ្រិបទដាឋ នគរិយរុត ពាក្ព់ន័ធនឹង វិធានការរមួម្នការដាក្់ទណឌ ក្មមរដឋបាលក្នុង     

 វិស័យហិរញ្ញវរ ថ ុសាធារណៈត្រវូបានត្បមូលនងិចងត្ក្ង ០% 

២. (២៤.២.៧.)ត្បកាសសតីពីត្ក្បខ្័ណឌ សិទធិអំណាច នងិការទទួលខ្ុសត្រូវរបស់អងគភាពថវិកា ក្

សហវ ត្រូវផ្សពវ ផ្ាយនងិដាក្់អនុវរត ០% 

៣. (២៤.៤.៥.)រសចក្តីត្ពាងរលើក្ទី១ របាយការណ៏វឌ្ឍនភាព អនុវរតថវិកាជំពូក្២១ (វិនរិោគ

តទ ល)់ នងិជំពូក្៦១ (ជួសជលុនងិកថទាផំ្ៃូវថនល ់ធារាសាស្តសត) ត្បចំត្រមីាស ្មាស នងិត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូវបានររៀបចំ ០%។ 

៣.៣. កែនកទី៣៖ ការែាភាា ប់ថវកិាសៅនឹងសោលនសោបាយ (៨៧%) 

ការររៀបចំថវិកាផ្ារភាា ប់រៅនងឹរោលរោលនរោយ គជឺាជំហានដ៏សំខាន់សត្មាប់ការអនុរតក្នុងក្មមវិធីកក្-

ទត្មង់ការត្គបត់្គងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ ដំណាក្់កាលទី៣ រនេះ។ ការអនុវរតថវិកាក្មមវិធតី្បក្បរដាយត្បសិទធភាព នងិ

ស័ក្តិសិទធភាព គទឺាមទារឱយត្ក្សួង-សាថ ប័ន ក្ំណរន់ូវចក្េុវិស័យ រោលបំណងរោលនរោបាយ ក្មមវិធី និងអនកុ្មមវិធី 

ឱយចាស់លាស់ នងិសងគរិភាពជាមួយយុទធសាស្តសតចរុរកាណ និងកផ្នការយុទធសាស្តសតអភិវឌ្ឍជារិ។ ក្នុងនយ័រនេះ 

ត្ក្សួងរសដឋក្ិចចនិងហិរញ្ញវរ ថ ុត្រូវររៀបចំត្ក្បខ្ណឌ ថវិការយៈរពលមធយម រដើមបីក្ំណរ់ពដិានថវិកាសត្មាប់វិស័យ នងិ

ឈានរៅការររៀបចំពដិានសត្មាប់ត្ក្សួង-សាថ ប័ន។  

សត្មាប់ត្រមីាសទី២ ឆ្ន ំ២០១៦ កផ្នក្ទី៣៖ ការផ្ាភាា ប់ថវិការៅនងឺរោលនរោបាយ (សរត្មចបាន ៨៧%) 

រដាយមានរោលបំណងចំននួ ៦ រួមមាន (១) ការពត្ងឹង នងិពត្ងកី្ការអនុវរតថវិកាក្មមវិធ,ី (២) ការររៀបចំថវិកាឱយ

មានលក្េណៈត្គប់ត្ជុងរត្ជាយ និងរធវើសមាហរណក្មមថវិកា, (៣) ការររៀបចំនងិដាក្់ឱយអនុវរតត្បពន័ធបនាទ រ់

គណរនយយភាព (រវាងនរីិបញ្ញរតនិិងនរីិត្បរិបរតិ, រវាងក្សហវនងិត្ក្សួង-សាថ ប័ន និងរៅក្នងុត្ក្សួង-សាថ ប័ន), (៤) 

ការពត្ងងឹការររៀបចំរោលនរោបាយ នងិការរធវើកផ្នការហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ (ការររៀបចំរោលនរោបាយនងិ

កផ្នការចំណូលនងិចំណាយរយៈរពលមធយម), (៥) ការររៀបចំត្បព័នធត្ររួពនិរិយ នងិ (៦) ការពត្ងឹងការអនុវរតរោល



អគគសលខាធកិារដាឋ នគណៈកមាម ការធកិារដកឹនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) 

របាយការណ៍ម្តួ្ត្ពិនិត្យតាម្ដានសមិ្ទធកម្មម្បចាំម្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៦  24 

នរោបាយវិមជឈការហិរញ្ញវរ ថ ុ និងចរ ក្ មសក្មមភាពចំននួ ២៣ នងិត្រូវបានអនុវរតរដាយអគគនាយក្ដាឋ នចំននួ ០៧ 

រួមមាន អគគរលខាធកិារដាឋ ន ក្សហវ, អគគនាយក្ដាឋ នថវិកា, អគគនាយក្ដាឋ នររនាោរជារិ, អគគនាយក្ដាឋ នហរិញ្ញវរ ថុ

រដឋបាលថាន ក្់រត្កាមជារ,ិ អគគនាយក្ដាឋ នរោលនរោបាយរសដឋក្ិចច និងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ, អគគនាយក្ដាឋ ន    

សវនក្មមម្ផ្ទក្នងុ នងិអោគ រធិការដាឋ ន។ 

៣.៣.១.រោលបណំង៣១៖ ការពត្ងងឹ នងិពត្ងកី្ការអនវុរតថវកិាក្មមវធិ ី(១០០%) 

ការអនុវរតថវិកាក្មមវិធីជាឧបក្រណ៍ជំរុញឱយការផ្ារភាា ប់ថវិការៅនងឹរោលនរោបាយ បរត្មើឱយយុទធសាស្តសត

ចរុរកាណ នងិកផ្នការយុទធសាស្តសតអភិវឌ្ឍជារ។ិ ជាក្់កសតង រោលបំណងរនេះជារួមសរត្មចបាន ១០០% នងិ

មានចរ ក្ មសក្មមភាពចំននួ ៣ អនុវរតរដាយអគគនាយក្ដាឋ នថវិកា អគគនាយក្ដាឋ នររនាោរជារ ិ នងិអគគ

រលខាធកិារដាឋ ន ក្សហវ ក្នងុរនាេះ ចរ ក្ មសក្មមភាព ៣១.១ ការពនិរិយរ ើងវិញនងិការកក្លមអការអនវុរត

ថវិកាក្មមវិធី ១០០%, ៣១.២ ការររៀបចំយុទធសាស្តសតរដើមបពីត្ងីក្ថវិកាក្មមវិធី ១០០% នងិ ៣១.៣ ការអនុវរត

កផ្នការបណតុ េះបណាត លនងិការក្សាងសមរថភាពសត្មាប់ការពត្ងងឹនងិពត្ងកី្ការអនុវរតថវិកាក្មមវិធី ១០០%។  

ជាក្ក់សតងសូចនាក្រសរត្មចបានតាមរោលរៅ គ៖ឺ 

១. ឯក្សារវាយរម្មៃអពំីការររៀបចំ នងិអនុវរតថវិកាក្មមវិធី របស់ត្ក្សួងអនុវរតថវិកាក្មមវិធីត្រូវបាន

ររៀបចំ 

២. ការអនុវរតថវិកាក្មមវិធីរៅតាម ត្ក្សួង-សាថ ប័ន អនុវរតថវិកាក្មមវិធីត្រូវបានចុេះពនិិរយ នងិពត្ងងឹ 

៣.រោលការណ៍កណនំាសតពីកីារររៀបចំថវិកាក្មមវិធីដល់ត្ក្សួង សាថ ប័នអនុវរតថវិកាក្មមវិធី (ថាន ក្ ់   

ក្ណាត ល និងមនទីរជនំាញ) ត្រវូបានផ្សពវផ្ាយ 

៤. រោលការណ៍កណនំាសតពីីការអនុវរតថវិកាក្មមវិធីដល់ត្ក្សួង សាថ ប័នអនុវរតថវិកាក្មមវិធី (ថាន ក្ក់្

ណាត ល នងិមនទីរជនំាញ) ត្រូវបានផ្សពវផ្ាយ 

៥. រោលការណ៍កណនំាសតពីនីីរិវិធីអនុវរតថវិកា (សិទធិអំណាចម្នការរធវើនយិរ័ក្មម) ត្រូវបានពនិិរយ 

នងិកក្លមអរ ើងវិញរដើមបីឲ្យត្សបតាមសាថ នភាពជាក្់កសតង 

៦. យុទធសាស្តសត រដើមបីពត្ងីក្ថវិកាក្មមវិធតី្រូវបានររៀបចំ នងិដាក្ឲ់្យអនុវរត។ 

៣.៣.២.រោលបណំង៣២៖ ការររៀបចថំវកិាឱយមានលក្េណៈត្គបត់្ជងុរត្ជាយ នងិរធវើសមាហរណក្មមថវកិា 

(១០០%) 

ការររៀបចំថវិកាត្គប់ត្ជុងរត្ជាយ សំរៅដល់ថវិការពញរលញកដល ៃ្ុេះបញ្ហច ងំត្គប់ត្បភពចំណូល នងិ

ត្គប់មុខ្សញ្ហញ ។ ជាក្់កសតង រោលបំណងរនេះជារួម សរត្មចបាន ១០០% នងិមានចរ ក្ មសក្មមភាពចំននួ ២ 

អនុវរតរដាយអគគនាយក្ដាឋ នថវិកា ក្នុងរនាេះ ចរ ក្ មសក្មមភាព ៣២.១ បនតកក្លមអការរធវើសមាហរណក្មមថវិកា

ចរនតនងិថវិកាមូលធន តាមរយៈត្ក្បខ្័ណឌ ចំណាយរយៈរពលមធយម (MTEF), កផ្នការយុទធសាស្តសតថវិកា 

(BSP) និងថវិកាក្មមវិធី (PB) ១០០% និង ៣២.២ ការបញ្ចូលចំណូល-ចំណាយកដលរៅរត្ៅបរិបទថវិការៅ

ក្នុងថវិកាត្បចំឆ្ន ំ រដាយរួមទាងំថវិកាម្ដគូអភិវឌ្ឍន ៍មនិមានសក្មមភាពអនុវរតក្នងុត្រីមាសទី២រនេះរទ។  

 



អគគសលខាធកិារដាឋ នគណៈកមាម ការធកិារដកឹនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) 

របាយការណ៍ម្តួ្ត្ពិនិត្យតាម្ដានសមិ្ទធកម្មម្បចាំម្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៦  25 

ជាក្ក់សតងសូចនាក្រសរត្មចបានតាមរោលរៅ គ៖ឺ 

១. ត្ក្បខ្័ណឌ ចំណាយរយ:ខ្ៃ ី នងិមធយមម្នចំណាយ វិនិរោគសាធារណ: (ជំពកូ្២១) នងិចំណាយ

ជួសជលុនងិកថទា ំ (ជំពកូ្៦១) ត្រូវបានររៀបចំបញ្ាូលក្នុងត្ក្បខ្័ណឌ កផ្នការយុទធសាស្តសតថវិកា 

(BSP) (ត្ក្បខ្័ណឌ មា ត្ក្រូសដឋក្ិចច) បានបញ្ាូលត្ក្បខ្ណឌ ចំណាយវិនិរោគ នងិចំណាយជួស

ជលុកថទា ំរៅក្នុងត្ក្បខ្ណឌ មា ត្ក្ូរសដឋក្ិចចឆ្ន ំ២០១៧-២០១៩ (១០០% ក្នុងត្រមីាសទី១)។ 

៣.៣.៣.រោលបណំង៣៣៖ ការររៀបចនំងិដាក្ឱ់យអនវុរតត្បពន័ធបនាទ រគ់ណរនយយភាព (១០០%) 

រៅរពលថវិកាក្មមវិធីត្រូវបានដាក្់ឲ្យអនុវរតោ ងទូលំទូលាយ រហើយអងគភាពថវិកាត្រូវបានរធវើវិមជឈិការ

អំណាច នងិការទទួលខ្ុសត្រូវ ត្បពន័ធបនាទ រគ់ណរនយយភាព គួរត្រូវបានក្ំណរ់ឲ្យបានចាស់លាស់រវាង      

នរីិបញ្ញរតិ នងិនរីិត្បរិបរតិ រវាង ក្សហវ នងិត្ក្សួង-សាថ ប័ន នងិម្ផ្ទក្នុងត្ក្សួង-សាថ ប័ន។ ក្នងុន័យរនេះ ត្ក្សួង-      

សាថ ប័នអនុវរតថវិកាក្មមវិធ ី ត្រូវកបងកចក្ការទទួលខ្ុសត្រូវឱយបានចាស់លាស់ត្សបតាមរោលការណ៍ម្នការ

ររៀបចំ នងិអនុវរតថវិកាក្មមវិធី។ ជាក្់កសតង រោលបំណងរនេះជារួមសរត្មចបាន ១០០% និងមានចរ ក្ ម

សក្មមភាពចំននួ ០៤ អនុវរតរដាយអគគនាយដាឋ នថវិកា ក្នងុរនាេះ ចរ ក្ មសក្មមភាព ៣៣.១ ការពនិរិយរ ើងវិញ 

នងិររៀបចំលិខ្រិបទដាឋ នគរិយរុតក្នងុត្ក្បខ្័ណឌ ម្នការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈរបស់រដាឋ ភបិាល ក្នងុបរិបថ 

ម្នការអនុវរតថវិកាក្មមវិធី ១០០% នងិ៣៣.៤ ការកក្សត្មួលរចនាសមពន័ធសាថ ប័ន ឱយរ ៃ្ើយរបរៅនឹងត្បពន័ធ

ដំរណើរការការ្រថមីកដលត្រូវបានបរងកើរ ១០០%។ រដាយក ក្ សត្មាប់ចរ ក្ មសក្មមភាព ៣៣.២ នងិ 

៣៣.៣ មិនមានសក្មមភាពរត្ោងអនុវរតរដាយអគគនាយក្ដាឋ នក្នុងត្រមីាសទី២ រនេះរទ។ 

ជាក្ក់សតងសូចនាក្រសរត្មចបានតាមរោលរៅ គ៖ឺ 

១. ត្បកាសរលខ្ ២៧៤ សហវ.ហក្ ចុេះម្ថាទី១៧ កខ្មីនាឆ្ន ំ២០១៦ សតីពីការត្បគល់សិទធិជាអភិបាល

ហិរញ្ញវរ ថ ុ ជនូមស្តនតតី្ររួពនិរិយហិរញ្ញវរ ថអុមតទ លត់ាម ត្ក្សួង-សាថ ប័ន រៅរដឋបាលក្ណាែ លក្នុង

ការពនិរិយសរត្មចផ្ែលទិ់ដាឋ ការរលើលិខ្រិធានាចំណាយ នងិរលើអាណរតិរបើក្ត្បាក្់ត្រូវបានដាក្ ់

ឱយរត្បើ។ 

៣.៣.៤.រោលបណំង៣៤៖ ការពត្ងងឹការររៀបចរំោលនរោបាយនងិការរធវើកផ្នការហរិញ្ញវរ ថសុាធារណៈ (៥៩%) 

ការររៀបចំរោលនរោបាយ នងិការរធវើកផ្នការហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ គទឺាមទារឱយមានសមរថភាពវិភាគ 

បរិបទត្ក្បខ្ណឌ មា ត្ក្ូរសដឋក្ចិច នងិសមរថភាពការររៀបចំត្ក្បខ្ណឌ ថវិការយៈរពលមធយម រដើមបីជាមូលដាឋ ន

សត្មាប់ត្ក្បខ្ណឌ ចំណូល-ចំណាយរយៈរពលមធយម នងិពដិានសត្មាប់តាមវិស័យ ឬ ត្ក្សួង សាថ ប័ន។      

ជាក្់កសតង រោលបំណងរនេះជារួមសរត្មចបាន ៥៩% នងិមានចរ ក្ មសក្មមភាពចំននួ ៣ អនុវរតរដាយអគគ-

នាយក្ដាឋ នរោលនរោបាយរសដឋក្ិចចនងិហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ ក្នងុរនាេះ ចរ ក្ មសក្មមភាព ៣៤.១.ពត្ងឹង

សមរថភាពររៀបចំនិងបរងកើនស័ក្តិសិទធភាព នងិត្បសិទធភាពម្នត្ក្បខ្័ណឌ  រោលនរោបាយមា ត្ក្ូរសដឋក្ិចច មិន

មានសក្មមភាពអនុវរតក្នងុត្រមីានទី២ រនេះរទ, ៣៤.២.ពត្ងឹងសមរថភាពររៀបចំនងិបរងកើនស័ក្តិសិទធភាព នងិ

ត្បសិទធភាពម្នត្ក្បខ្័ណឌ ចំណូល-ចំណាយរយៈរពលមធយម ២៥% នងិ ៣៤.៣. ពត្ងឹងសមរថភាពវិភាគ នងិ

ពាក្រណ៍សាថ នភាពរសដឋក្ិចច នងិហិរញ្ញវរ ថ ុ៦៣%។  



អគគសលខាធកិារដាឋ នគណៈកមាម ការធកិារដកឹនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) 

របាយការណ៍ម្តួ្ត្ពិនិត្យតាម្ដានសមិ្ទធកម្មម្បចាំម្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៦  26 

ជាក្ក់សតងសូចនាក្រមនិសរត្មចបានតាមរោលរៅ គ៖ឺ 

១. (៣៤.២.១.)សិកាេ សាលាពិរត្ោេះរោបល់ នងិបស្តញ្ហា បពីដំរណើរការក្នងុការរៀបចំ MTEF 

២០១៨-២០២០ ត្រូវបានររៀបចំដល់ត្ក្សួងសាថ ប័នពាក្់ពន័ធនានា ០% 

២. (៣៤.៣.៥.)សិកាេ សាលាផ្សពវផ្ាយ GFS &TOFE នងិ ពត្ងងឹការត្បមូលទិនននយ័ពីសាថ បនាពាក្់

ពន័ធថាន ក្់ជារិ នងិរត្កាមជារិ (ក្នុង១ឆ្ន ំ១ដង រលើក្កលងឆ្ន ំទី៣) ត្រូវបានររៀបចំ ៥០% 

៣.(៣៤.៣.៦.)របាយការណ៍ពិភាក្ា នងិពនិរិយតទ លរ់ៅថាន ក្់មូលដាឋ ន រដើមបីបរងកើនត្បសិទធភាពម្ន

ការវិភាគរត្កាយការតាមដានត្បចំត្រមីាសរលើសាថ នភាពរសដឋក្ិចចជារួម ត្រូវបានររៀបចំ ៦០% 

៤. (៣៤.៣.៩.)ក្ិចចពភិាក្ា នងិពិរត្ោេះរោបល់ជាមួយសាថ ប័នពាក្់ពន័ធ រដើមបពីនិិរយ នងិកក្

សត្មួលរោលនរោបាយពនធ ត្រូវបានរធវើរ ើង ៥០% 

៥. (៣៤.៣.១២.)មុខ្ទំនញិកដលចំបាច់ក្នុងចំរណាមទំនញិអាទិភាព កដលទាមទារឱយមានការ

សិក្ារលើការកក្សត្មលួអត្តាពនធគយ ត្រូវបានក្ំណរ់ ៦០%។ 

៣.៣.៥.រោលបណំង៣៥៖ ការររៀបចតំ្បពន័ធត្ររួពនិរិយ (៨៦%) 

ទនទឹមនងឹការអនុវរតថវិកាក្មមវិធីរពញរលញ ការររៀបចំត្បព័នធត្ររួពនិរិយកាន់ករមានមុខ្្រសំខាន់

សត្មាប់ការអនុវរតថវិកាឱយមានត្បសិទធភាព, ស័ក្តិសិទធភាព នងិសនសសំំម្ច។ ការកបងកចក្រួនាទីរបស់សវនក្មម

ម្ផ្ទក្នងុ នងិអធកិារក្ិចច គួរត្រូវបានររៀបចំឲ្យបានចាស់លាស់ រដើមបីបរញ្ាៀសការរធវើការ្រត្រួរោន រៅតាម

ត្ក្សួង-សាថ ប័ន។ ទនទឹមរនេះ សវនក្មមម្ផ្ទងក្នុង ក្៏ត្រូវបានបរងកើររ ើងរដើមបបីរងកើនរម្មៃបកនថម នងិកក្លមអដំរណើរ

ក្នុងអងគភាព។ សវនក្មមម្ផ្ទក្នងុ នឹងជយួអងគភាពសរត្មចបាននូវរោលបំណង រដាយនំាមក្ជាត្បពន័ធ  វិន័យ

រដើមបីវាយរម្មៃ និងកក្លមអរនវូត្បសិទធភាពម្នការត្គប់ត្គង, ការត្ររួពនិរិយ និងដំរណើការអភបិាលក្ិចចរៅក្នុង

អងគភាព។ ការត្ររួពនិរិយម្ផ្ទក្នុង គឺជាដំរណើរការររៀបចំ នងិចរ់កចង រដើមបធីានាឱយសរត្មចបាននូវរោល

បំណង (១) ត្បសិទធភាព នងិស័ក្តិសិទធភាពក្ិចចដំរណើការរបស់អងគភាព, (២) ភាពរជឿទុក្ចិរតរលើរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវរ ថនុងិ (៣) អនរុលាមតាមចាប់និងបទបញ្ញរតិជាធរមាន។ 

ជាក្់កសតង រោលបំណងរនេះជារួម សរត្មចបាន ៨៦% នងិមានចរ ក្ មសក្មមភាពចំននួ ៥ អនុវរតរដាយ

អគគនាយក្ដាឋ នសវនក្មមម្ផ្ទក្នងុ អោគ រធកិារដាឋ ន និងរលខាធកិារដាឋ ន ក្សហវ ក្នងុរនាេះ ចរ ក្ មសក្មមភាព 

៣៥.១ ត្ររួពនិរិយរមើលរ ើងវិញពតី្បពន័ធត្ររួពនិរិយ អធិការក្ិចច សវនក្មម នងិសវនក្មមម្ផ្ទក្នងុនារពល

បចចុបបននរៅត្គប់ត្ក្សួង-សាថ ប័ន ១០០%, ៣៥.២ ររៀបចំត្បពន័ថត្រួរពនិិរយថមីឱយមាន ត្បសិទធភាព ស័ក្តិសិទធភាព 

នងិរ ៃ្ើយរបបានរៅនងឹបរិបទថមី រដើមបីបំរពញមុខ្្រោន រៅ វិញរៅមក្ សត្មាប់ការត្គប់ត្គងត្ក្សួង-សាថ ប័ន 

៨៤%, ៣៥.៣ កក្លមអយនតការត្ររួពនិរិយ រដើមបធីានាការរ ៃ្ើយរបក្នុងការបំរពញមុខ្្ររវាងសវនក្មមម្ផ្ទក្នងុ 

នងិអធកិារក្ិចចត្បក្បរដាយត្បសិទធភាពរៅនងឹលទធផ្ល កដលរក្រ ើញរដាយសវនក្មមម្ផ្ទក្នុង នងិអធកិារក្ិចច

សរត្មចបាន ៦១%, ៣៥.៤ ររៀបចំនងិកក្លមអ កផ្នការសក្មមភាព នងិក្មមវិធីសវនក្មម/អធកិារក្ិចច ត្បចំឆ្ន ំ

របស់ត្ក្សួង-សាថ ប័ន រដាយកផ្អក្រលើលក្េណៈវិនិចឆយ័ នងិចរ់វិធានការវាយរម្មៃហានភិយ័ កដលផ្តល់          



អគគសលខាធកិារដាឋ នគណៈកមាម ការធកិារដកឹនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) 

របាយការណ៍ម្តួ្ត្ពិនិត្យតាម្ដានសមិ្ទធកម្មម្បចាំម្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៦  27 

អនសុាសន៍រដាយត្ក្សួងរសដឋក្ិចចនងិហិរញ្ញវរ ថ ុ ៧៨%។ រដាយក ក្ ចរ ក្ មសក្មមភាព ៣៥.៥ មិនមាន

កផ្នការអនុវរតកដលរត្ោងរដាយអគគនាយក្ដាឋ នពាក្់ពន័ធ។  

ជាក្ក់សតងសូចនាក្រសរត្មចបានតាមរោលរៅ គ៖ឺ 

១. នរីិវិធមី្នការក្ំណរ់រោលបំណង និង វិសាលភាពសវនក្មម នងិការកសវងយល់សវនដាឋ នម្ន

ដំណាក្ក់ាលកផ្នការចុេះសវនក្មម ត្រូវបានររៀបចំ 

២. រសចក្តីត្ពាងនីរិវិធមី្នការវាយរម្មៃហានភិ័យក្នុងដំរណើរការ (Assess risks in the process) 

នងិការក្ំណរក់្ុងត្រលូខ្វេះចរនាៃ េះ (Control gap)ត្រូវបានររៀបចំពនិិរយកក្លមអរួច 

៣. សវនដាឋ នចំននួ ៥ រោលរៅ ត្រូវបានជំរញុនងិកក្លមអតាមអនសុាសនស៍វនក្រចុេះតាមដានអនុ

សាសន៍ រៅថាន ក្ក់្ណាត ល នងិរខ្រត និងរចញលិខិ្រជត្មុញអនុវរតអនសុាសន៍ចុេះតាមដានការអនុ

វរតអនសុាសន៍សវនក្មម 

៤. រសចក្តីត្ពាងយនតការរធវើអធកិារក្ិចចហិរញ្ញវរ ថរុៅរដឋបាលថាន ក្ជ់ារិ ត្រូវបានដាក្់ ៃ្ងរោបល់រៅ

ក្ត្មិរនាយក្ដាឋ នអធិការក្ិចចរដឋបាលថាន ក្់ជារិ 

៥.កផ្នការសវនក្មមត្ក្សួងសាថ ប័នសរុបចំននួ ៥រោលរៅត្រូវបានពនិរិយនងិផ្តលរ់ោបលក់ក្លមអ។ 

 រឯីសូចនាក្រមនិសរត្មចបានតាមរោលរៅ គ៖ឺ 

១. (៣៥.២.១.)មរតិ្បឹក្ាចាប់រលើការកក្លមអ យនតការត្ររួពនិិរយរដើមបធីានាការរ ៃ្ើយរបក្នុងការ

បំរពញមុខ្្ររវាងសវនក្មមម្ផ្ទក្នុង នងិអធកិារក្ិចច ត្បក្បរដាយត្បសិទធភាពរៅនងឹលទធផ្ល

កដលរក្រ ើញរដាយសវនក្មមម្ផ្ទក្នងុនិងអធកិារក្ិចចត្គប់ត្គង ត្គប់ត្ក្សួងសាថ ប័ន ត្រូវបានផ្តល់

ជនូតាមកផ្នការ ០% 

២. (៣៥.៣.៦.)រសចក្តីត្ពាងយនតការរធវើអធកិារក្ិចចហិរញ្ញវរ ថរុៅរដឋបាលថាន ក្់រត្កាមជារិ ត្រវូបាន

ដាក្់ ៃ្ងរោប-ល់រៅក្ត្មិរនាយក្ដាឋ នអធិការក្ិចចហិរញ្ញវរ ថថុាន ក្់រត្កាមជារិ ក្នុងរនាេះមារិកាម្ន

រសចក្តីត្ពាងយនតការរធវើអធកិារក្ិចចហិរញ្ញវរ ថរុួមមាន ការត្គប់ត្គងសាច់ត្បាក្់ត្បរតិបរតិការចណូំល 

(សាររពើពនឋ នងិមិនកមនសាររពើពនឋ) ត្បរិបរតិការចំណាយ ការត្គប់ត្គងលទធក្មម ការត្គប់ត្គង

ត្ទពយសមបរតិរដឋនងិសមរលុយ ៧០%។ 

៣.៣.៦.រោលបណំង៣៦៖ ការពត្ងងឹការអនវុរតរោលនរោបាយ វមិជឈការហរិញ្ញវរ ថ ុ(៨២%) 

ការអនុវរតរោលនរោបាយវិមជឈការហិរញ្ញវរ ថ ុ សំរៅរោលនរោបាយរផ្ទរកផ្នក្ហិរញ្ញវរ ថពុថីាន ក្់ជារ ិ

រៅថាន ក្់រត្កាមជារិ រដើមបធីានាដលអ់ភិវឌ្ឍនថ៍ាន ក្់រត្កាមជារិត្បក្បរដាយត្បសិទធភាព និងស័ក្តិសិទធភាព។   

លក្េណៈភូមិសាស្តសត, រសដឋក្ចិច-សងគម និងត្បជាសាស្តសត គខឺ្ុសោន រៅថាន ក្់រត្កាមជារិ ដូចរនេះ ទំហំហរិញ្ញវរ ថ ុ  

ោំត្ទគឺខ្ុសរំបន់មួយរៅរំបនមួ់យ។ ជាក្់កសតង រោលបំណងរនេះជារួមសរត្មចបាន ៨២% នងិមានចរ ក្ ម

សក្មមភាពចនំនួ ៦ អនុវរតរដាយអគគនាយដាឋ នរដឋបាលហិរញ្ញវរ ថថុាន ក្់រត្កាមជារ ិនងិរលខាធិការដាឋ ន  ក្នងុរនាេះ 

ចរ ក្ មសក្មមភាព ៣៦.១. ពនិរិយរមើលរ ើងវិញ នងិអនុវរតរោលនរោបាយសតពីី វិមជឈការហិរញ្ញវរ ថរុយៈរពល

មធយមនិងកវង ៥៧%, ៣៦.២ អនុវរតការត្បមូលចំណូលតទ ល់របស់រដឋបាលថាន ក្់រត្កាមជារិ ១០០%, ៣៦.៣. 



អគគសលខាធកិារដាឋ នគណៈកមាម ការធកិារដកឹនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) 

របាយការណ៍ម្តួ្ត្ពិនិត្យតាម្ដានសមិ្ទធកម្មម្បចាំម្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៦  28 

អនុវរតសាក្លបងនងិពត្ងីក្មូលនធិិវិនិរោគសត្មាប់រដឋបាលថាន ក្់រត្កាមជារ ិ(SNIF) ៧៦%, ៣៦.៤. ពនិិរយ

រមើលរ ើងវិញ នងិដាក្់ឱយអនវុរតរោលការណ៍កណនំាសតីពីកផ្នការយុទធសាស្តសតថវិកាសត្មាប់រដឋបាលថាន ក្់រត្កាម

ជារិ ១០០%, ៣៦.៥. ររៀបចំនិងអនុវរតការរផ្ទរធនធានមានភាា ប់លក្េខ្ណឌ  ៨០%, ៣៦.៦. ររៀបចំរោល

ការណ៍កណនំាសតពីីការររៀបចំនងិការអនុវរតថវិកាក្មមវិធីរពញរលញ នងិអងគភាពថវិកាសត្មាប់ថវិការដឋបាល

ថាន ក្់រត្កាមជារិ ៨៣%។  

ជាក្ក់សតងសូចនាក្រសរត្មចបានតាមរោលរៅ គ៖ឺ 

១. លិខ្រិបទដាឋ នគរយិុរតពិាក្ព់ន័ធនានា (អនតុ្ក្រឹយ/ត្បកាស) រដើមបីអនុវរតការត្បមូលចំណូលតទ ល ់

(កចក្រំកលក្) របស់រដឋបាលថាន ក្់រត្កាមជារ ិត្រូវបានររៀបចំ នងិដាក្ត់្បជុពំិភាក្ា 

២. រោលការណ៍កណនំាសតពី ី ការររៀបចំកផ្នការយុទធសាស្តសតថវិកាសត្មាប់រដឋបាលថាន ក្់រត្កាមជារិ

ត្រូវបានផ្សពវផ្ាយ និងបណតុ េះបណាត លដល់រដឋបាលថាន ក្់រត្កាមជារិ 

៣. (៣៦.១.៥.)រោលការណ៍ក្ណំរល់ក្េណ: វិនិចឆ័យ ត្រូវបានររៀបចំរួច និងដាក្ឱ់យអនុវរត និងរដឋ

បាលរខ្រត ចំននួ ០៦ ត្រូវបានរត្ជើសររីសសត្មាប់អនុវរតថវិកាក្មមវិធី នងិអងគភាពថវិការៅឆ្ន ំ 

២០១៧។  

 រឯីសូចនាក្រមនិសរត្មចបានតាមរោលរៅ គ៖ឺ 

១. (៣៦.១.១.)រសចក្តីត្ពាងឯក្សាររោលនរោបាយសតីពីវិមជឈការហិរញ្ញវរ ថរុយៈរពលមធយម និង

កវងត្រូវបានដាក្់ត្បជុំពភិាក្ាត្បមូលធារុចលូ ៧០% 

២. (៣៦.១.៣.)រសចក្តីត្ពាងរសៀវរៅកណនំាសតីពី ការររៀបចំនងិអនុវរតថវិការបស់រដឋបាលថាន ក្់

រត្កាមជារិត្រូវបានបញ្ចប់ នងិ ដាក្ឱ់យរត្បើត្បាស់ ៥០% 

៣. (៣៦.១.៥.)រសចក្តីត្ពាងលខិ្រិបទដាឋ នគរយិុរតិសតពីីត្បពន័ធត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរ ថ ុុំស ក្ រត់្រវូបាន

ដាក្់ពភិាក្ាក្នុងក្ត្មរិ ក្សហវ ៥០% 

៤. (៣៦.៣.១.)លិខ្រិបទដាឋ នគរិយរុតិសតីពកីារររៀបចំនងិត្បត្ពរឹតរៅម្នរលខាធិការដាឋ នត្ក្ុមត្បឹក្ា

ត្គប់ត្គងមូលនធិិ វិនិរោគរដឋបាលថាន ក្់រត្កាមជារិត្រូវបានដាក្់ឱយរត្បើត្បាស់ ៩០% 

៥. (៣៦.៣.៣.)រសចក្តតី្ពាងកបបបទ និងនរីិវិធីនានាសត្មាប់រដឋបាលថាន ក្់រត្កាមជារិ ត្រូវបាន

ររៀបចំនងិដាក្់សំរណើគរត្មាងរដើមបីរសនើសំុមូលនធិិ SNIF ៦០% 

៦. (៣៦.៣.៤.)រសចក្តីត្ពាងរសៀវរៅកណនំាសតីពីត្បរិបរតកិារគរត្មាងមូលនិធ ិSNIF ត្រូវបានដាក្់

ត្បជុំពភិាក្ា ៨០% 

៧. (៣៦.៥.១.)របាយការណ៍ត្ររួពនិិរយ នងិវាយរម្មៃរ ើងវិញនូវការអនុវរតសាក្លបងយនតការរផ្ទរ

ធនធានរបស់ត្ក្សួងសាថ ប័នថាន ក្់ជារិ ត្រូវបានដាក្ត់្បជុពំភិាក្ាអនក្ពាក្ព់ន័ធនិងដាក្ជ់នូថាន ក្់

ដឹក្នំាពនិិរយផ្តលអ់នសុាសន៍កណនំា ៨០% 

៨. (៣៦.៥.២.)លិខ្ិរបទដាឋ នគរិយរុតសតីពី ការរផ្ទរធនធានមានភាា ប់លក្េខ្ណឌ ត្រូវបានដាក្់ត្បជុំ

ពិភាក្ាអងគភាពពាក្់ពន័ធរសចក្តីត្ពាងលិខ្រិបទដាឋ នគរយិុរត ិត្រូវបានដាក្់ត្បជុពំិភាក្ា ៨០% 



អគគសលខាធកិារដាឋ នគណៈកមាម ការធកិារដកឹនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) 

របាយការណ៍ម្តួ្ត្ពិនិត្យតាម្ដានសមិ្ទធកម្មម្បចាំម្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៦  29 

៩. (៣៦.៦.១.)នីរិវិធនីងិរោលការណ៍សត្មាប់ររៀបចំ នងិអនវុរតថវិកាក្មមវិធី នងិ អងគភាពថវិកា

សត្មាប់ថវិការដឋបាលថាន ក្់រត្កាមជារិត្រូវបានដាក្់ឲ្យរត្បើត្បាស់ ៧៥%។ 

៣.៤. កែនកទី៤៖ ការសម្ត្ៀម្ែ្នួសម្មាប់ ាំហានបនទ ប ់(៧៦%) 

គណរនយយភាពរលើសមិទធក្មម គឺសំរៅដលក់ារទទួលខ្ុសត្រូវរបស់ត្ក្សួង សាថ ប័ន ឬអងគភាពសាធារណៈ

ត្បហាក្់ត្បកហល រដឋបាលថាន ក្រ់ត្កាមជារនិងិបុគគលចំរពាេះមុខ្្រ នងិភារក្ិចចកដលបានអនុវរតតាមរយៈត្បពន័ធរបាយ-

ការណ៍។ សមាសធារុទំនាក្ទំ់នងសំខាន់ពត្ងងឹគណរនយយភាព គ ឺ (១) ដាក្់រចញរោលបំណងកដលអាចវាស់កវង

បាន នងិការទទួលខ្ុសត្រូវចាស់លាស់ (២) ររៀបចំកផ្នការរដើមបីសរត្មចឱយបាននូវរោលបំណង (៣) អនុវរត

សក្មមភាព នងិរធវើការត្ររួពនិរិយតាមវឌ្ឍនភាព (៤) រាយការណ៍វឌ្ឍនភាព និង (៥) វាយរម្មៃលទធផ្ល នងិផ្តល់មរិ

រោបល់ត្រលប់មក្វិញ។  

ការរត្រៀមខ្ៃួ នសត្មាប់ជហំានបនាទ ប់ គមឺានរោលរៅជាក្ល់ាក្ន់ូវការចង់បាន ត្ក្បខ្ណ័ឌ ថវិកា ត្ក្បខ្័ណឌ

គណរនយយភាព នងិត្ក្បខ្័ណឌ សវនក្មមរដាយកផ្អក្រលើសមិទធក្មមកដលផ្ារភាា ប់ការចំណាយសត្មាប់ក្មមវិធនីីមួយៗ។ 

ទនទឹមរនេះ ការរត្រៀមខ្ៃួ នសត្មាប់ជហំានបនាទ ប់ មានរោលបំណងចំននួ៤ រួមមាន  )១( បរងកើរត្ក្បខ្័ណឌ ថវិការដាយ

កផ្អក្រលើសមិទធក្មម )២(  បរងកើរត្ក្បខ្ណឌ គណរនយយភាពម្នសមិទធិក្មម )៣(  បរងកើរត្ក្បខ្ណឌ សវនក្មមរលើសមិទធិក្មម 

នងិ )៤(  ររៀបចំកផ្នការក្សាងសមរថភាព (រដាយរួមទាងំសាថ ប័ននីរិបបញ្ញរតិ នងិអជាា ធរសវនក្មមជារិ)។  

សត្មាប់ត្រមីាសទី២រនេះ កផ្នក្ទី៤៖ ការរត្រៀមខ្ៃួ នសត្មាប់ជហំានបនាទ ប់ (សរត្មចបាន ៧៦%) ត្រូវបានបនត

អនុវរត រដាយក្ំណរ់រចញជា ៤រោលបំណង នងិចរ ក្ មសក្មមភាពចំននួ ០៩ អនុវរតរដាយ អគគនាយក្ដាឋ នថវិកា, 

អគគរលខាធកិារដាឋ ន ក្សហវ នងិវិទាសាថ នរសដឋក្ិចចនងិហិរញ្ញវរ ថ។ុ  

៣.៤.១.រោលបណំង៤១ ៖ បរងកើរត្ក្បខ្ណ័ឌ ថវកិារដាយកផ្អក្រលើសមទិធក្មម (៨១%) 

ការបរងកើរត្ក្បខ្័ណឌ ថវិការដាយកផ្អក្រលើសមិទធក្មម គរឺដើមបីពត្ងីង នងិរលើក្ក្មពស់សមរថភាពអនុវរត

ថវិកាតាមកផ្នការឱយត្សបតាមត្ក្បខ្័ណឌ គរយិរុត កដលរត្មូវឱយរោរពវិធានថវិកា នងិនរីិវិធីកដលបានក្ំណរ ់

រលើសពីរនេះគឺមានត្បពន័ធត្គប់ត្គងកដលអាចវាយរម្មៃនិងរក្ាបាននូវសមិទធក្មម។ ជាក្ក់សតង រោលបំណងរនេះ

សរត្មចបាន ៨១% និងមានចរ ក្ មសក្មមភាពចនំនួ ២ កដលអនុវរតរដាយ អគគនាយក្ដាឋ នថវិកា នងិអគគ-

រលខាធកិារដាឋ ន ក្សហវ ក្នងុរនាេះ ចរ ក្ មសក្មមភាព ៤១.១ សិក្ា នងិររៀបចំត្ក្បខ្័ណឌ រោលម្នរោល

ការណ៍ថវិកាកផ្អក្រលើសមិទធក្មម (Performance Based Budgeting PBB)សរត្មចបាន ៧៣% និង ៤១.២ 

ពិរត្ោេះរោបល់រលើរោលការណ៍ថវិការកផ្អក្រលើសមិទធក្មម (មិនទាន់ដលរ់ពលអនុវរតក្នងុត្រីមាសទី២)។  

ជាក្ក់សតងសូចនាក្រសរត្មចបានតាមរោលរៅ គ៖ឺ 

១. ត្ក្បខ្ណឌ គរិយរុតពាក្់ពន័ធសត្មាប់ជាមូលដាឋ នម្នការអនុម័រថវិកាក្មមវិធី និងថវិកាកផ្អក្រលើ

សមិទធក្មមត្រូវបានសិក្ា នងិចងត្ក្ងសត្មាប់ជាមូលដាឋ នម្នការអនុម័រថវិកាតាមក្មមវិធ ី នងិ

ថវិកាកផ្អក្រលើសមិទធក្មម 

២. ត្បពន័ធពរ័ម៌ានវិទាត្គប់ត្គងមស្តនតរីាជការ ក្សហវ ត្រូវបានដាក្់ឱយអនុវរតជាផ្ៃូវការ។ 

 



អគគសលខាធកិារដាឋ នគណៈកមាម ការធកិារដកឹនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) 

របាយការណ៍ម្តួ្ត្ពិនិត្យតាម្ដានសមិ្ទធកម្មម្បចាំម្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៦  30 

 រឯីសូចនាក្រមនិសរត្មចបានតាមរោលរៅ គ៖ឺ 

១. (៤១.១.៦.)ត្បកាសសតពីីវិធាននងិនីរិវិធមី្នការររៀបចំការអនវុរតការត្រួរពិនរិយ នងិវាយរម្មៃម្ន

ការអភិវឌ្ឍសមរថភាពមស្តនតរីាជការម្ន ក្សហវ ត្រូវបានររៀបចំ ២០%។ 

៣.៤.២.រោលបណំង៤២៖ បរងកើរត្ក្បខ្ណឌ គណរនយយភាពម្នសមទិធក្មម 

ការបរងកើរត្ក្បខ្ណឌ គណរនយយភាពម្នសមិទធក្មម គឺរដើមបីរលើក្ក្មពស់សមិទធក្មមមស្តនតី នងិត្គប់ត្គង 

សមិទធក្មមមស្តនតី ត្បក្បរដាយ គុណភាព និងត្បសិទធភាព។  

ការបរងកើរត្ក្បខ្ណឌ គណរនយយភាពម្នសមិទធកិ្មម គរឺដើមបរីលើក្ក្មពស់សមិទធក្មមមស្តនត ី នងិររៀបចំត្បពន័ធ

មួយចាស់លាស់ កដលអាចវាយរម្មៃនងិរក្ាបាននូវសមិទធក្មមម្នការអនុវរតការ្រទាងំការ្រកក្ទត្មង ់ នងិ

មិនកក្ទត្មង់។ ជាក្់កសតង រោលបំណងរនេះ មិនទានអ់ាចវាស់កវងបានរទ រដាយរហរថុា មិនមានអងគភាពណា

មួយកដលពាក្់ពន័ធនងឹរោលបំណង ឬ ចរ ក្ មសក្មមភាព បានររៀបចំសក្មមភាពោំត្ទរដើមបីអនុវរតរនាេះរ ើយ 

ក្នងុរនាេះ មានចរ ក្ មសក្មមភាពចំននួ ០២ គឺ ៤២.១ សិក្ានងិររៀបចំត្ក្បខ្ណឌ រោលម្នការត្គប់ត្គងកផ្អក្រលើ

សមិទធក្មម (Performance Based Management-PBM) និង ៤២.២. ពិរត្ោេះរោបល់រលើរោលការណ៍

ត្គប់ត្គងកផ្អក្រលើសមិទធក្មម។  

រយើងអាចសននដិាឋ នបានថា រោលបំណងរនេះ គឺសថរិរៅក្នុងក្ត្មិរមយួពុទំាន់រ ៃ្ើយរបបានទាងំត្សុង

តាមទិសរៅកដលបានដាក្់រចញរៅរ ើយ កដលទាមទារឱយអគគនាយក្ដាឋ ន ជាពិរសស អគគរលខាធិការដាឋ ន  

ក្សហវ ចំបាច់ត្រូវររៀបចំសក្មមភាពរដើមបីោំត្ទចរ ក្ មសក្មមភាព នងិរោលបំណងរនេះ។  

៣.៤.៣.រោលបណំង៤៣ ៖ បរងកើរត្ក្បខ្ណ័ឌ សវនក្មមកផ្អក្រលើសមទិធក្មម 

ការបរងកើរត្ក្បខ្ណឌ សវនក្មមកផ្អក្រលើសមិទធក្មម គឺសំរៅដលក់ារត្ររួពនិរិយឯក្រាជយម្នក្មមវិធី, មុខ្្រ, 

ដំរណើការ ឬ ការត្គប់ត្គងត្បពន័ធនិងនរីិវិធីរបស់រដាឋ ភបិាល រដើមបីវាយរម្មៃថាររើអងគភាពសរត្មចបាននូវភាព

សនសសំំម្ច, ស័ក្តិសិទធភាព នងិត្បសិទធភាពម្នការរត្បើត្បាស់ធនធាន។ 

ការបរងកើរត្ក្បខ្ណឌ សវនក្មមកផ្អក្រលើសមិទធក្មម សំរៅរលើការបរងកើនការរត្មង់ទិសការអនុវរតថវិកា 

ត្បក្បរដាយត្បសិទធភាព និងស័ក្តិសិទធភាព តាមរយៈការររៀបចំរោលការណ៍កណនំាសតពីកីាររធវើសវនក្មមរលើ

សមិទធក្មម និងការររៀបចំកផ្នការបណតុ េះបណាត លសវនក្មមរៅតាមត្ក្សួងសាថ ប័ន។ ជាក្់កសតង រោលបំណង

រនេះមនិទាន់ដល់រពលអនុវរតនងិវាស់កវងបានរៅរ ើយរទ ក្នងុរនាេះ មានចរ ក្ មសក្មមភាពចនំនួ ០២ គ ឺ

៤៣.១. សិក្ានងិររៀបចំត្ក្បខ្ណឌ រោលម្នសវនក្មមកផ្អក្រលើសមិទធក្មម (Performance Based Auditing-

PBA)  នងិ ៤៣.២. ពិរត្ោេះរោបល់រលើរោលការណ៍សវនក្មមកផ្អក្រលើសមិទធក្មម។  

 

 

 

 

សំោល៖់  សត្មាប់រោលបំណង ៤២ នងិ ៤៣ អគគនាយក្ដាឋ នថវិកាបាននងិក្ពំុងររៀបចំកផ្នការយុទធ

សាស្តសតកក្ទត្មង់ត្បពន័ធថវិកាក្មពុជា ២០១៧-២០២៥ កដលនងឹបរងកើរត្ក្បខ្ណឌ រួមសត្មាប់

ដំណាក្់កាលទី៣ នងិដំណាក្ក់ាលទី៤។ 



អគគសលខាធកិារដាឋ នគណៈកមាម ការធកិារដកឹនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) 

របាយការណ៍ម្តួ្ត្ពិនិត្យតាម្ដានសមិ្ទធកម្មម្បចាំម្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៦  31 

៣.៤.៤.រោលបណំង៤៤៖ ររៀបចកំផ្នការក្សាងសមរថភាព (រដាយរមួទាងំសាថ បន័នរីបិបញ្ញរត ិ នងិអជាា ធរ 

សវនក្មមជារ)ិ (៧២%) 

ការររៀបចំកផ្នការក្សាងសមរថភាព ក្នុងរោលរៅរដើមបឱីយអងគភាពនីរិបបញ្ញរតិ នងិអជាា ធរសវនក្មម

ជារិ ពត្ងងឹនិងពត្ងីក្សមរថភាពពាក្ព់ន័ធនឹងការ្រត្ររួពនិរិយ និងសវនក្មមកផ្អក្រលើសមិទធក្មម។ តាមរយៈការ

ពត្ងងឹសមរថភាពរនេះ នងឹជយួឱយការអនុវរតថវិការបស់រាជរដាឋ ភបិាលត្បក្បរដាយភាពសនសសំំម្ច, រមាៃ ភាព, 

គណរនយយភាព, ត្បសិទធភាព និងស័ក្កិសិទធភាព។ ជាក្់កសតង រោលបំណងរនេះសរត្មចបាន ៧២% នងិមាន

ចរ ក្ មសក្មមភាពចនំនួ ៦ អនវុរតរដាយ វិទាសាថ នរសដឋក្ិចចនងិហិរញ្ញវរ ថ ុនងិអគគរលខាធកិារដាឋ ន ក្សហវ ក្នុង

រនាេះ ៤៤.១ ររៀបចំកផ្នការក្សាងសមរថភាព (Capacity Development Plan-CDP) ៧១%, ៤៤.២ 

ពិរត្ោេះរោបលន់ិងអនុម័រកផ្នការក្សាងសមរថភាព ២០% នងិ ៤៤.៣ ផ្សពវផ្ាយនិងអនុវរតកផ្នការ        

ក្សាងសមរថភាព (ពុមំានអងគភាពពាក្ព់ន័ធនឹងការ្ររនេះររៀបចំសក្មមភាពោំត្ទរទ)។ 

ជាក្ក់សតងសូចនាក្រមនិសរត្មចបានតាមរោលរៅ គ៖ឺ 

១. (៤៤.១.១.)រសចក្ែីត្ពាងកផ្នការយុទធសាស្តសតអភិវឌ្ឍធនធានមនុសសរបស់ ត្ក្សួងសាថ ប័ន រលើ

ជំនាញត្គប់ត្គងរសដឋក្ិចចនងិហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ សត្មាប់រយៈរពល ៣ ឆ្ន ំ (២០១៦ -២០១៨)

ត្រូវបានររៀបចំ នងិដាក្់ឱយពិរត្ោេះរោបល់ ០% 

២. (៤៤.១.២.)កផ្នការសក្មមភាព ពត្ងងឹសមរថភាពររៀបចំត្គបូរ គ្ ល សតពីីការអនវុរតថវិកាក្មមវិធ ី

របស់ត្ក្សួងសាថ ប័ន ក្នុងការត្គប់ត្គងរសដឋក្ិចចនិងហិរញ្ញវរ ថ ុ ត្រូវបានររៀបចំ នងិដាក្់ឱយពរិត្ោេះ

រោបល់ ៩៥% 

៣. (៤៤.១.៣.) ចំននួត្ក្សួង/សាថ ប័ន មនទីរត្រូវចុេះវាយរម្មៃរត្មូវការ ម្នវគគបណែុ េះបណាែ ល 

(Traning Need Assessment) ត្រូវបានក្ំណរន់ងិររៀបចំ ០% 

៤. (៤៤.១.៤.)កផ្នការបណតុ េះបណាត លត្ក្បខ្ណឌ  ត្ក្សួងរសដឋក្ិចចនងិហិរញ្ញវរ ថ ុ សត្មាប់សត្មាប់     

រយៈរពល ៣ ឆ្ន ំ (២០១៦ -២០១៨) ត្រូវបានររៀបចំ ៩៨% 

៥. (៤៤.១.៥.)កផ្នការត្រួរពនិិរយ តាមដាន នងិវាយរម្មៃតាមបណាត  ត្ក្សួង-សាថ ប័ន មនទីរ រលើ

ជំនាញរសដឋក្ិចច នងិហិរញ្ញវរ ថ ុសត្មាប់សត្មាប់រយៈរពល ៣ ឆ្ន ំ (២០១៦ -២០១៨) ត្រូវបាន

ររៀបចំ និងបនតដាក្់ឱយពិរត្ោេះរោបល់ នងិអនុម័រ ៨០%។ 

៣.៥. កែនកទ៥ី៖ ការោាំម្ទដលក់ារអនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ម្បកបសដាយសជាគ ័យ និងច្ីរភាព (៧២%) 

ការោំត្ទដល់ការអនុវរតក្មមវិធកីក្ទត្មង់ត្បក្បរដាយរជាគជយ័ នងិចីរភាព ត្រូវបានររៀបចំរ ើងក្នុងរោលរៅ

ពត្ងងឹនងិពត្ងកី្ភាពជាអនក្ដឹក្នំា សមរថភាពត្គប់ត្គង សមរថភាពបរចចក្រទស ភាពជាមាច ស់ ការទទួលខ្ុសត្រូវ ឱយ

ត្សបតាម នងិមានសមានគរិភាពជាមួយនឹង ការោំត្ទការអនុវរតក្មមវិធីកក្ទត្មងក់ារត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ 

ដំណាក្់កាលទី៣ នងិដំណាក្ក់ាលបនាទ ប់។ ទនទឹមរនេះ ការោំត្ទដលក់ារអនុវរតក្មមវិធីកក្ទត្មង់ត្បក្បរដាយរជាគជយ័ 

នងិចីរភាព ជាកផ្នក្មួយដ៍សំខានម់្នដំណាក្ក់ាល ទី៣ រនេះផ្ងកដរ រដាយរតត រសំខាន់រៅរលើ  (១) បរងកើនភាពជាអនក្

ដឹក្នំា សមរថភាពត្គប់ត្គង នងិបណែុ េះ្នទៈក្ំកណទត្មង់ត្ពមទាងំបរងកើនភាពជាមាច ស់ នងិការទទួលខ្ុសត្រូវ, (២) 



អគគសលខាធកិារដាឋ នគណៈកមាម ការធកិារដកឹនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) 

របាយការណ៍ម្តួ្ត្ពិនិត្យតាម្ដានសមិ្ទធកម្មម្បចាំម្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៦  32 

បរងកើនត្បសិទធភាពម្នការក្សាងសមរថភាព និង វិធានការរលើក្ទឹក្ចិរត នងិ (៣) ពត្ងងឹការក្សាងសមរថភាពសត្មាប់

អនុវរតក្មមវិធីកក្ទត្មងក់ារត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ។       

សត្មាប់ត្រមីាសទី២ ឆ្ន ំ២០១៦ កផ្នក្ទី៥៖ ការោំត្ទដលក់ារអនុវរតក្មមវិធីកក្ទត្មងត់្បក្បរដាយរជាគជយ័ នងិ

ចីរភាព (សរត្មចបាន ៧២%) រដាយមានរោលបំណងចំននួ ៣ នងិចរ ក្ មសក្មមភាពចំននួ ៨ អនុវរតរដាយ        

អគគនាយក្ដាឋ នចំននួ  ១២ រួមមាន៖ អគគនាយក្ដាឋ នថវិកា, អគគនាយក្ដាឋ នសវនក្មមម្ផ្ទក្នងុ, អគគនាយក្ដាឋ នពនធដារ, 

អគគនាយក្ដាឋ នររនាោរជារ,ិ អគគរលខាធកិារដាឋ ន, ត្ក្ុមការ្រត្គប់ត្គងគំររាង FMIS, អគគនាយក្ដាឋ នហិរញ្ញវរ ថ ុ   

រដឋបាលថាន ក្់រត្កាមជារ,ិ អគគនាយក្ដាឋ នលទធក្មមសាធារណៈ,  វិទាសាថ នរសដឋក្ិចច នងិ ហិរញ្ញវរ ថ,ុ អគគនាយក្ដាឋ ន

ឧសាហក្មមហិរញ្ញវរ ថ,ុ អោគ ធិការដាឋ ន, នងិអគគនាយក្ដាឋ នរោលនរោបាយរសដឋក្ចិចនងិហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ។ 

រដើមបបី ហ្ា ញ នងិកសវងយលព់ីសាថ នភាពការអនុវរតការោំត្ទដលក់ារអនុវរតក្មមវិធីកក្ទត្មងត់្បក្បរដាយរជាគជយ័ នងិ

ចីរភាព កដលអាចសរត្មចបានក្នុងក្ត្មិរកបបណារនាេះ របាយការណ៍ត្រមីាសរនេះនងឹរំរលចអំព ី វឌ្ឍនភាព បញ្ហហា

ត្បឈម នងិសំណូមពររៅតាមរោលបំណងនីមួយៗជាបនតបនាទ ប់។ 

៣.៥.១.រោលបណំង៥១៖ បរងកើនភាពជាអនក្ដកឹ្នំា សមរថភាពត្គបត់្គង នងិបណតុ េះ្នទៈក្កំណទត្មងត់្ពមទាងំ

បរងកើនភាពជាមាច ស់នងិការទទលួខ្សុត្រវូ (៧០%) 

ការបរងកើនភាពជាអនក្ដឹក្នំា សមរថភាពត្គប់ត្គង នងិបណតុ េះ្នទៈក្ំកណទត្មងត់្ពមទាងំបរងកើនភាពជា

មាច ស់និងការទទួលខ្ុសត្រូវ  គជឺាក្តាត សំខាន់រដើមបីោំត្ទការ្ រកក្ទត្មង់ត្បក្បរដាយត្បសិទធភាព និងស័ក្តសិទធភាព។ 

ភាពជាអនក្ដឹក្នំា សំរៅអនក្ដឹក្នំាកដលមានចក្េុវិស័យកវងឆ្ា យសត្មាប់រត្មង់ទិស នងិអភិវឌ្ឍនស៍ាថ ប័ន, 

សមរថភាពការត្គប់ត្គង សំរៅសមរថភាពក្នងុការររៀបចំកផ្នការ, ការចរ់កចង, ការដឹក្នំា  និងការត្រួរពនិិរយ 

តាមដាន នងិវាយរម្មៃ។  ទនទមឹនងឹរនេះ ការបណតុ េះ្នទៈក្ំកណទត្មង់ គធឺានានូវការចលូរមួការ្រកក្ទត្មងឱ់យ 

សក្មម និងបុររសក្មម។ 

ការបរងកើនភាពជាអនក្ដឹក្នំា សមរថភាពត្គប់ត្គង នងិបណតុ េះ្នទៈក្ំកណទត្មងត់្ពមទាងំបរងកើនភាពជា

មាច ស់និងការទទួលខ្ុសត្រូវទាមទារនវូការពត្ងងឹបកនថមរទៀរ រដើមបធីានាឱយបាននូវការចលូរួមចំកណក្ក្នងុការ

កក្ទត្មង់ត្បក្ប រដាយត្បសិទធភាព នងិស័ក្តសិទធភាព។ ជាក្់កសតង រោលបំណងរនេះជារួមសរត្មចបាន ៧០% 

នងិ មានចរ ក្ មសក្មមភាពចំននួ ២ អនុវរតរដាយ  វិទាសាថ នរសដឋក្ិចចនងិហិរញ្ញវរ ថ,ុ អគគនាយក្ដាឋ នថវិកា,   

អគគរលខាធកិារដាឋ ន ក្សហវ, អគគនាយក្ដាឋ នហរិញ្ញវរ ថរុដឋបាលថាន ក្់រត្កាមជារិ, នងិ អគគនាយក្ដាឋ នររនាោជារ ិ

គ ឺ៥១.១  ពត្ងឹងភាពជាអនក្ដឹក្នំា និងសមរថភាពត្គប់ត្គង ៧៨% នងិ ៥១.២ បរងកើន្នទៈក្ំកណទត្មង់ភាពជា

មាច ស់ នងិការទទួលខ្ុសត្រូវ ៦២%។  

ជាក្ក់សតងសូចនាក្រមនិសរត្មចបានតាមរោលរៅ គ៖ឺ 

១. (៥១.១.៣.)សារាចរសតីពីវិធាននងិនរីិវិធី ម្នការបរងកើនសមរថភាពជាអនក្ដឹក្នំា នងិសមរថភាព

ត្គប់ត្គងម្នត្ក្សួងរសដឋក្ិចចនងិហិរញ្ញវរ ថ ុត្រូវបានររៀបចំ ០% 

២. (៥១.១.៤.)ឯក្សារសតពីីចក្េុវិស័យត្គប់ត្គង នងិអភិវឌ្ឍធនធានមនសុស ក្សហវ  រយៈរពល 

០៣ឆ្ន ំ ២០១៧-២០១៩ ត្រូវបានររៀបចំនងិអនុវរត ៨៥% 



អគគសលខាធកិារដាឋ នគណៈកមាម ការធកិារដកឹនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) 

របាយការណ៍ម្តួ្ត្ពិនិត្យតាម្ដានសមិ្ទធកម្មម្បចាំម្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៦  33 

៣. (៥១.១.៥.)ឯក្សារសតពីីចក្េុ វិស័យពត្ងងឹភាពជាអនក្ដឹក្នំា នងិ សមរថភាពត្គប់ត្គងរបស់ថាន ក្់

ដឹក្នំានាយក្ដាឋ ន ម្នអគគរលខាធកិារដាឋ នត្រូវបានសរត្មចនងិអនុវរត ៨៥% 

៤. ក្ត្មងសត្មង់បទបបញ្ញរតិគរយិុរតពាក្ព់ន័ធនងឹកដនសមរថក្ចិចត្ក្សួងរសដឋក្ិចច និងហិរញ្ញវរ ថ ុ ត្រូវ

បានររៀបចំចងត្ក្ង នងិផ្សពវផ្ាយ ៥០%។ 

៣.៥.២.រោលបណំង៥២៖ បរងកើនត្បសិទធភាពម្នការក្សាងសមរថភាពនងិវធិានការរលើក្ទកឹ្ចរិត (៨០%) 

ការអភិវឌ្ឍនធ៍នធានមនុសសរលើកផ្នក្ហរិញ្ញវរ ថសុាធារណៈជាមូលដាឋ ន នងិោនសត្មាប់ោំត្ទការ្រកក្

ទត្មង់ត្បក្បរដាយរជាជ័យ នងិចីរភាព ម្នដំណាក្់កាលទី៣ នងិដំណាក្់កាលទី៤។ សុខ្ដុមនយីក្មមការរលើក្

ទឹក្ចិរតត្គប់ត្ក្សួង សាថ ប័ន គធឺានាដលត់្បសិទធភាពការអនវុរតការ្រ និងរលើក្ក្មពស់គណរនយយភាពសមិទធ

ក្មមរបស់ត្ក្សួង សាថ ប័ន នងិមស្តនតរីាជការ។ 

រដើមបីបរងកើន្នទៈចូលរួម ពីត្គប់អគគនាយក្ដាឋ ន និងត្ក្សួងសាថ ប័ន ការបរងកើនត្បសិទធភាពម្នការក្សាង 

សមរថភាព នងិវិធានការរលើក្ទឹក្ចិរតជាការចំបាច់កដលមិនអាចខ្វេះបាន។ ជាក្់កសតង រោលបំណងរនេះជារួម

សរត្មចបាន ៨០% នងិមានចរ ក្ មសក្មមភាពចនំនួ ២ អនុវរតរដាយ វិទាសាថ នរសដឋក្ិចចនងិហិរញ្ញវរ ថ,ុ       

អគគនាយក្ដាឋ នថវិកា នងិអគគរលខាធកិារដាឋ ន ក្សហវ ក្នុងរនាេះ ចរ ក្ មសក្មមភាព ៥២.១. ពនិិរយរមើលរ ើង

 វិញពតី្បសិទធភាពនងិភាពសក័្តសិិទធម្នការបណតុ េះបណាត ល នងិររៀបចំ កផ្នការក្សាងសមរថភាពថមី ៧០% នងិ 

៥២.២. ពនិិរយរមើលរ ើង វិញពយីនតការ និងអភិត្ក្មម្នការផ្តលក់ាររលើក្ទឹក្ចិរត រយៈរពលក្នៃងមក្និងររៀបចំ

ឱយមានយនតការ នងិអភតិ្ក្មថមីសតីពកីារផ្តលក់ាររលើក្ទឹក្ចិរតកដលមានសមធម៌ និងសងគរភិាព ៩០%។        

តាមរយៈវឌ្ឍនភាពក្នងុរោលបំណងរនេះមនិមានសូចនាក្រគនៃេឹះណាមួយសរត្មចបានតាមរោលរៅរទ។  

ជាក្ក់សតងសូចនាក្រមនិសរត្មចបានតាមរោលរៅ គ៖ឺ 

១. (៥២.១.៣.)ត្គូបរ គ្ លបកនថមចំននួ ៣០នាក្ ់រលើជនំាញថវិកា លទធក្មមសាធារណៈ គណរនយយ

សាធារណៈអធកិារក្ិចចហិរញ្ញវរ ថ ុសវនក្មម និងជនំាញពាក្់ពន័ធ ត្រូវបានរត្ជើសររីស ៩០% 

២. (៥២.២.១.)កផ្នការពនិិរយសមិទធក្មមនិងសាថ នភាពបំរពញការ្ររបស់មស្តនតី ក្សហវ ទាងំថាន ក្់

ជារិ និងថាន ក្់មូលដាឋ នសត្មាប់ឆ្ន ំ២០១៦ ត្រូវបានអនុវរត ៨៥%។ 

៣.៥.៣.រោលបណំង៥៣៖ ពត្ងងឹការក្សាងសមរថភាពសត្មាប ់ អនវុរតក្មមវធិកីក្ទត្មងក់ារត្គបត់្គងហរិញ្ញវរ ថុ

សាធារណៈ ដណំាក្ក់ាលទ៣ី  (៦៦%) 

ឈានមក្ដំណាក្ក់ាលទី៣ ការផ្ាភាា ប់ថវិការៅនងឹរោលនរោបាយ ការក្សាងសមរថភាពរៅត្គប់

ក្ត្មិរត្ក្សួង សាថ ប័ន ត្រូវបានចរ់ទុក្ជាក្តាត អាទិភាព រពាលគឺការរត្បើត្បាស់ធនធានមនសុសឱយចំណចុជំនាញ 

នងិបណតុ េះបណាត លឱយចំមស្តនតីកដលត្បក្បរដាយសកាត នពុល។ ការក្សាងសក្មរថភាពរនេះ សំរៅដំរណើរការ

មួយកដលនំាមក្នូវការរលើក្ក្មពស់ជំនាញ (ទាងំជនំាញទូរៅ និងជនំាញជាក្ល់ាក្់) កដលរធវើឱយត្បរសើររ ើងនូវ

នរីិវិធី នងិពត្ងងឹសាថ ប័ន។ 

ការពត្ងងឹការក្សាងសមរថភាពសត្មាប់អនុវរតក្មមវិធកីក្ទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈរៅក្នងុ

ដំណាក្ក់ាលទី៣ ត្រូវបនតការយក្ចិរតទុក្ដាក្់បកនថមរទៀរ រដើមបីធានាឱយបាននូវការចលូរមួចំកណក្ក្នុងការកក្



អគគសលខាធកិារដាឋ នគណៈកមាម ការធកិារដកឹនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) 

របាយការណ៍ម្តួ្ត្ពិនិត្យតាម្ដានសមិ្ទធកម្មម្បចាំម្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៦  34 

ទត្មង់ត្បក្បរដាយ ត្បសិទធភាព និងស័ក្តសិទធភាព។ ជាក្់កសតង រោលបំណងរនេះជារួមសរត្មចបាន ៦៦% នងិ

មានចរ ក្ មសក្មមភាពចនំនួ ៤ អនុវរតរដាយ  វិទាសាថ នរសដឋក្ិចចនងិហិរញ្ញវរ ថ,ុ អគគនាយក្ដាឋ នថវិកា, អគគ-

រលខាធិការដាឋ ន,  អគគនាយក្ដាឋ នហិរញ្ញវរ ថរុដឋបាល ថាន ក្់រត្កាមជារិ, អគគនាយក្ដាឋ នររនាោជារិ, អគគនាយក្ដាឋ ន

រោលនរោបាយរសដឋក្ិចចនងិហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ, អគគនាយក្ដាឋ នសវនក្មមម្ផ្ទក្នុង, អគគនាយក្ដាឋ នពនធដារ, 

អគគនាយក្ដាឋ នលទធក្មមសាធារណៈ, អគគនាយក្ដាឋ ន ឧសាហក្មមហិរញ្ញវរ ថ ុ រួមមាន ៥៣.១.ររៀបចំសាថ ប័ន

រដើមបីរ ៃ្ ើយរបនងឹដំណាក្ក់ាលទី៣ រួមមាន (១) ការបញ្ចប់វិភាគមុខ្្ររៅត្គប់អគគនាយក្ដាឋ ន  ក្សហវ នងិ

នាយក្ដាឋ ន (២) ររៀបចំនិងអនុវរតកផ្នការកក្សត្មលួរចនាសមព័នធរបស់អគគនាយក្ដាឋ ននងិនាយក្ដាឋ ននីមួយៗ 

(៣) ររៀបចំនងិ ផ្សពវផ្ាយឯក្សារកណនំាសតីពតី្បពន័ធត្គប់ត្គងថមី (៤) ររៀបចំរោលនរោបាយសត្មាប់យុទធសាស្តសត

ត្គប់ត្គងពរ័ម៌ានវិទា រៅ ក្សហវ (៥) ការរត្បើត្បាស់ជនំយួបរចចក្រទសត្បក្បរដាយត្បសិទធភាព នងិ (៦)   កក្

លមអការអនុវរតការ្រតាមរយៈការបរងកើរការរត្បើត្បាស់បរចចក្វិទា ៥១%,  ៥៣.២. ការអភិវឌ្ឍធនធាន

មនុសសសត្មាប់ ដំណាក្ក់ាលទី៣ កដលរួមមានការបណតុ េះបណាត លជំនាញទាងំរៅក្នងុក្សហវ នងិត្ក្សួង    ស្

ថាប័ន ៥៨%, ៥៣.៣. ររៀបចំនងិអនុវរតយុទធសាស្តសតទំនាក្់ទំនង និងសត្មបសត្មលួសត្មាប់ដំណាក្ក់ាល    ទី

៣ (ពុំទានម់ានសក្មមភាពអនវុរត), នងិ៥៣.៤.ក្ំណរ់រនួាទី នងិការទទួលខ្ុសត្រូវសត្មាប់កក្លមអក្ិចចសត្មប

សត្មួលរវាងសាថ ប័ន នងិអងគភាព ៩០%។    

ជាក្ក់សតងសូចនាក្រសរត្មចបានតាមរោលរៅ គ៖ឺ 

១. រសចក្តីត្ពាងកផ្នការយុទធសាស្តសតត្គប់ត្គងធនធានមនុសស របស់ អគគ.ពនធដារត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹម

ក្ត្មិរត្ក្ុមការ្រ នងិដាក្់ ៃ្ងរោបលធ់ារុចូលពីថាន ក្់ដឹក្នំានាយក្ដាឋ ន នងិអគគនាយក្រង  

២. ត្បពន័ធត្គប់ត្គងបុគគលិក្តាមត្បព័នធព័រម៌ានវិទាអគគ.ពនធដារ ត្រូវបានររៀបចំ  

៣. បញ្ាសីាររពើភ័ណឌ របស់សាខាពនធដារខ្ណឌ ទាងំអស់ម្ន អគគ.ពនធដារ ត្រូវបានររៀបចំ 

៤. ត្បពន័ធត្គប់ត្គងឯក្សារលិខ្ិរគរិយរុត ិ(e-Doc) ត្រូវបានបានឱយរត្បើត្បាស់ជាផ្ៃូវការតាមនាយក្

ដាឋ ននីមួយៗ នងិ រលខាធិការដាឋ នក្នុងអគគ.ររនាោរជារ ិ

៥. ត្ក្បខ្ណឌ មុខ្្រអោគ ធកិារដាឋ ន ១០ត្ក្សួង ត្រូវបានសិក្ារលើបទបញ្ញរតិជាធរមាន 

៦. វគគបណែុ េះបណាែ លចំននួ ១២ វគគ កដលមានមស្តនតរីាជការចនំនួ ១៣២៩ រូបទទួលបានការបណែុ េះ

បណាែ លរដើមបីពត្ងឹងសមរថភាពក្នងុការអនុវរតការ្រត្បចំម្ថា 

៧. វបបធម៌បង់ពនធនងិការអនុវរតក្មមវិធីកក្ទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ នងិយុទធសាស្តសត

រក្ៀរគរចំណូលត្បចំឆ្ន ំ ២០១៤-២០១៨ ត្រូវបានបណតុ េះបណាត លដល់មស្តនតនីងិអនក្ជាប់ពនធតាម

ខ្ណឌ -ត្ក្ុង-ត្សុក្ចំននួ ៥០។ 

 រឯីសូចនាក្រមនិសរត្មចបានតាមរោលរៅ គ៖ឺ 

១. (៥៣.១.៥.)ត្បពន័ធបរចចក្វិទារដើមបីត្គប់ត្គងទិនននយ័ត្ទពយសមបរតិរដឋនងិបញ្ាសីាររពើភណឌ  របស់

គគនាយក្ដាឋ នត្ទពយសមបរិតរដឋ ត្រូវបានបរងកើរ ០% 



អគគសលខាធកិារដាឋ នគណៈកមាម ការធកិារដកឹនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) 

របាយការណ៍ម្តួ្ត្ពិនិត្យតាម្ដានសមិ្ទធកម្មម្បចាំម្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៦  35 

២. (៥៣.១.១០.)រសចក្តតី្ពាងសារាចរសតីពកីារពពិណ៌នាលក្េណៈសមបរតិរបស់មត្នីតរាជការ ក្សហវ 

ត្រូវបានពិរត្ោេះរោបល ់៧០% 

៣. (៥៣.១.១២.)ត្បពន័ធត្គប់ត្គងមស្តនតរីាជការ ក្សហវ តាមត្បពន័ធពរ័៌មានវិទាត្រូវបានររៀបចំ 

៧០% 

៤. (៥៣.១.១៣.)រសចក្ែតី្ពាងទី១ ឯក្សាររោលនរោបាយបរចចក្ វិទាព័រម៌ាននងិគមនាគមន៍

សត្មាប់ ក្សហវ ត្រូវបានររៀបចំបញ្ចប់ ៣៥% 

៥. (៥៣.១.១៤.)ត្ក្បខ្័ណឌ គរយិុរតត្គប់ត្គងនងិសត្មបសត្មួលរលើការរត្បើត្បាស់ ICT រៅក្នុង      

ក្សហវ ត្រូវបានផ្សពវផ្ាយជនូត្គប់អងគភាពរត្កាមឱវាទ ក្សហវ និងដាក្ឱ់យអនុវរត ៨៥% 

៦. (៥៣.១.១៥.)កផ្នការរយៈរពលមធយម (២០១៧-២០១៩) រលើការអភិវឌ្ឍបរចចក្ វិទាព័រ៌មាន

នងិគមនាគមន៍ សត្មាប់ ក្សហវ ត្រូវបានររៀបចំ ២៥% 

៧. (៥៣.២.៦.)ត្គូបរ គ្ លសត្មាប់ការអនុវរតថវិកាក្មមវិធី នងិអងគភាពថវិកា សត្មាប់រដឋបាលថាន ក្់

រត្កាមជារិត្រូវបានររៀបចំរួច ០%។ 
 

រដាយក ក្ សក្មមភាព ៥៣.២.១. ររៀបចំបណតុ េះបណាត លត្គូបរ គ្ លអគគនាយក្ដាឋ នហិរញ្ញវរ ថរុដឋបា

លថាន ក្រ់ត្កាមជារ ិត្រូវរលើក្រៅរធវើរៅត្រមីាសទី៣  វិញ, សក្មមភាព ៥១.១.២.ររៀបចំយុទធសាស្តសតត្គប់ត្គង

នងិអភិវឌ្ឍនធ៍នធានមនុសស ក្សហវ រយៈរពល០៣ឆ្ន ំ ២០១៧-២០១៩ រសនើសំុពនារពលរៅត្រមីាស

បនាទ ប់, នងិសក្មមភាព ៥៣.២.២.ររៀបចំវគគបណតុ េះបណាត លខ្ៃ ីរលើការរត្បើត្បាស់ក្មមវិធគីណរនយយ ( Qick 

Book, Peachtree) រសនើសំុរលើក្រៅអនុវរតរៅត្រមីាសទី៣។ 

 

៤. បញ្ញា ម្បឈម្ 

 ការររៀបចំកផ្នការសក្មមភាព នងិគុណភាពម្នសូចនាក្រ ពុទំាន់ត្គប់ត្ជងុរត្ជាយ នងិរ ៃ្ើយរបរៅនឹងមុខ្្រ

នងិភារក្ិចច នងិលទធផ្លរពំងឹទុក្រៅរ ើយ កដលនំាឱយអងគភាពនីមួយៗ មានការលបំាក្ក្នងុការវាស់កវងសមិទធ

ក្មមរបស់សាមីអងគភាព 

 អងគភាពរត្កាមឱវាទ ក្សហវ មួយចនំនួរៅករបនតរលើរហរុថា មានការ្ររផ្សងៗ ឬ ត្បចំម្ថារត្ចើន ឬ 

ការ្រមិនបានរត្ោងទុក្រក្ើរមានរ ើងសត្មាប់អនុវរត កដលនំាឱយមានការយរឺឬមិនអនវុរតសក្មមភាពនងិសូ

ចនាក្រកដលបានឯក្ភាពដាក្រ់ចញរៅក្នងុ GDAP3 

 ការចលូរួមោំត្ទនិងអនុវរតសារាចររាជរដឋភបិាលរលខ្ ០៩ សតីពីវិធាននងិនរីិវិធមី្នការររៀបចំ អនុវរត ការត្រួរ

ពនិិរយតាមដាន និងការវាយរម្មៃរលើការ្រកក្ទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ គមិឺនទានប់ានរពញ

រលញ និងត្គប់ត្ជុងរត្ជាយរៅរ ើយ រពាលគមឺានក្ត្មិរទាប 

 ភាពជាមាច ស់ ភាពជាអនក្ដឹក្នំា នងិបនាទ រគ់ណរនយយភាព  គជឺាបុររលក្េណៈសមបរតិខ្វេះមនិបានរដើមបីសរត្មច

ចក្េុវិស័យកក្ទត្មង់ ក្៏មិនកររៅមិនទានត់្គប់ត្ជុងរត្ជាយ នងិរៅមានក្ត្មិរ 



អគគសលខាធកិារដាឋ នគណៈកមាម ការធកិារដកឹនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) 

របាយការណ៍ម្តួ្ត្ពិនិត្យតាម្ដានសមិ្ទធកម្មម្បចាំម្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៦  36 

 ទសសនៈនិងការយលរ់ ើញរយៈរពលមធយម និងកវងសត្មាប់ការ្រកក្ទត្មង់ជារួមរៅមិនទានអ់ាចទទួល

យក្បាន រវាង អ.គ.ហ. នងិអងគភាពម្នក្សហវ នងិត្ក្សួង សាថ ប័ន កដលអាចកាៃ យជាឧបសគគដល់ការ

សរត្មចរោលរៅករមួយ 

 មិនទានប់ានររៀបចំបញ្ចប់ទសសនសតីពីកផ្នការយុទធសស្តសតអភិវឌ្ឍនស៍មរថភាពសត្មាប់ការ្រត្គប់ត្គងហិរញ្ញ

វរ ថសុាធារណៈ ជាពិរសស ដណំាក្ក់ាលទី៣ 

 គរត្មាង FMIS ដំណាក្់កាលទី១ រៅទានប់ានររៀបចំបញ្ចប់ឱយបានត្គប់ត្ជងុរត្ជាយ រដាយរហរុថា រៅករ

មានបញ្ហហា ត្បឈមមួយចំននួរៅកររក្ើរមានសត្មាប់ អងគភាពពាក្់ពន័ធ រត្កាមឱវាទ ក្សហវ កដលជាឧបសគគ

ក្នុងការសរត្មចបានដំណាក្ក់ាលទី១ និងឈានរៅអនុវរតកផ្នការដំណាក្់កាលទី២៕ 

 

៥. សាំណូម្ពរ  

 អគគនាយក្ដាឋ ន/អងគភាព ក្សហវ គួរពនិិរយរមើលរ ើងវិញពីសូចនាក្រកដលបានក្ំណរ់រួច នងិសូចនាក្រ

កដលម្ដគូអភិវឌ្ឍនប៍ានរសនើ ជាពិរសស សូចនាក្រកដលសថិរក្នងុឬពាក្ព់ន័ធនងឹកដនសមរថក្ិចចរបស់អងគភាព 

រដើមបីរត្រៀមររៀបចំកផ្នការសក្មមភាពអនុវរត ២០១៧ 

 រសនើរត្ក្ុមការ្រត្គប់ត្គងគរត្មាង FMIS ពិនរិយ នងិមានរបាយការណ៍ជាក្ល់ាក្់សតពីីបិទបញ្ចប់គរត្មាង 

FMIS ដំណាក្ក់ាលទី១ និងរដាេះត្សាយបញ្ហហា កដលរៅសលឱ់យបានរត្សច រដើមបីឱយ អគហ. មានលទធផ្លក្នុង

ការចលូរួមោំត្ទការអនុវរតគរត្មាងបនត 

 រសនើ ពនិិរយពភិាក្ា នងិសរត្មច ក្នុងការត្បគល់ឱយអងគភាពកដលពាក្់ព័នធនងឹមុខ្្រ នងិភារក្ិចចម្នរោល

បំណងទី ៤២. បរងកើរត្ក្បខ្ណឌ គណរនយយភាពម្នសមិទធក្មម នងិ ៤៣. បរងកើរត្ក្បខ្ណឌ សវនក្មមកផ្អក្រលើ

សមិទធក្មម រដើមបីររៀបចំកផ្នការសក្មមភាពសត្មាប់អនុវរតរៅត្រមីាសទី៤ ឆ្ន ំ២០១៦ 

 រសនើសំុការសរត្មចពីគណៈក្មមការ រលើការផ្តលព់និទុសូនយ ចំរពាេះការយរឺោ វម្នការផ្តលរ់បាយការណ៍ត្បចំត្រី

មាស (២ សបាត ហ៍) រដាយអនរុលាមតាមសារាចរ ០៩ 

 រសនើអងគភាពសនូលកដលពាក្់ពន័ធក្នុងគរត្មាង FMIS ពិនរិយ នងិររៀបចំជារបាយការណ៍ជាក្ល់ាក្់ រដាយរំរលច

នូវវឌ្ឍនភាព នងិបញ្ហហា ត្បឈមកដលរៅសល់ក្នងុដំណាក្់កាលទី១ ម្នគរត្មាង FMIS 

 រសនើ វិទាសាថ នរសដឋក្ិចចនិងហិរញ្ញវរ ថ ុពរនៃឿនការររៀបចំយុទធសាស្តសត សតីពកីារអភិវឌ្ឍន៍សមរថភាព ឬ ការបណតុ េះ

បណាត លការ្ររសដឋក្ិចចនងិហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ 

 រសនើពរនៃឿនការររៀបចំកផ្នយុទធសាស្តសតកក្ទត្មង់ត្បពន័ធថវិកាក្មពុជាឆ្ន ំ២០១៧-២០២៥  

 ពរនៃឿនការររៀបចំត្ក្បខ្ណឌ ចំណាយរយៈរពលមធយម កដលអូសបនាៃ យរយៈរពលយរូមក្រហើយ 

 រសនើពរនៃឿនការររៀបចំលិខ្រិបដាឋ នគរយិុរតពិាក្ព់ន័ធលទធក្មមសាធារណៈ (វឌ្ឍនភាពមានរចិរួច) 

 រសនើពរនៃឿនការររៀបចំរោលនរោបាយវិមជឈការហិរញ្ញវរ ថរុៅថាន ក្់រត្កាមជារិ 



អគគសលខាធកិារដាឋ នគណៈកមាម ការធកិារដកឹនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) 

របាយការណ៍ម្តួ្ត្ពិនិត្យតាម្ដានសមិ្ទធកម្មម្បចាំម្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៦  37 

 រសនើសំុការពនិរិយនងិសរត្មច រដើមបីឱយមានការចូលរួមពីមស្តនត ី ឬថាន ក្់ដឹក្នំាម្នបណាត អងគភាពពាក្ព់ន័ធ ក្សហវ 

រៅរពលមានក្មមវិធផី្សពវផ្ាយការ្រកក្ទត្មងក់ារត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ ក្នងុរោលរៅរួមោន ក្ំណរ់

បញ្ហហា ឱយបានជាក្់មុននងឹឈានរៅដាក្់រចញនូវដំរណាេះត្សាយ៕ 

 

៦. សននដិាឋ ន 

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពត្បចំត្រីមាសទី២ ឆ្ន ំ២០១៦ រទាេះបីមានវឌ្ឍនភាពត្សបរៅតាមសូចនាក្រកដលបាន

ក្ំណរក់្៏រដាយ ក្៏រៅមានសូចនាក្រមួយចំននួរទៀររៅមិនទាន់សរត្មចបានតាមរោលរៅរៅរ ើយ រដាយសារក្តាត

អរតរនាម័រ/សរានុម័រ។ របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពត្បចំត្រមីាសទី២ រនេះ ក្ប៏ានរំរលចឱយរ ើញពីភាពចំបាច់ក្នុងការ

ពនិិរយរមើលរ ើងវិញ នងិកក្សត្មួលសូចនាក្រ/សក្មមភាពលមអរិមួយចនំនួ រៅត្រមីាស និងឆ្ន ំបនាទ ប់ រដើមបីសរត្មច

បានតាមរោលរៅរួមម្ន CAP3។ 

ជាក្់កសតង ការអនុវរតកផ្នការសក្មមភាពរួមដំណាក្ក់ាលទី៣ ត្រមីាសទី២ រនេះ ក្៏មិនមានភាពខ្ុសកបៃក្ជាង

ការអនុវរតត្រីមាសទី១ កដរ រដាយក ក្ របាយការណ៍រនេះ គួរក្រ់សមាគ លផ់្ងកដរនូវសមិទធផ្លជារួមរៅតាមកផ្នក្ 

នីមួយៗកដលបានចូលរមួអនុវរតរដាយអងគភាពរត្កាម ឱវាទត្ក្សួងរសដឋក្ិចចនិងហិរញ្ញវរ ថ ុ តាមរយៈការដាក្់រចញនូវ

កផ្នការសក្មមភាពលមអរិរដើមបីោំត្ទ ដល់ការ្រកក្ទត្មងក់ារត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈ ជាពិរសសគឺដំណាក្់

កាលទី៣រនេះករមតង។ រោងតាមរបាយការណ៍រនេះ រយើងអាចសននដិាឋ នជារួមបានថា៖ 

១.បនតពត្ងងឹភាពរជឿទកុ្ចរិតម្នថវកិា៖ កផ្អក្រលើសូចនាក្រសមិទធក្មមគនៃឹេះទាងំ ៥ រ ើញថាគមាៃ រ 

ចំណូល នងិចំណាយថវិកាជារិកាន់កររូចរធៀបនងឹចាប់ថវិកា កដលបានអនុម័រ, លហំូរចំណូលនងិ

ចំណាយថវិកាកានក់ររលនូ, ការទូទារស់ាច់ត្បាក្ក់ាន់ករមានភាពលអត្បរសើរ ត្ពមទាងំការ់បនថយបាន

ទាងំត្សុងនវូបញ្ហហា បំណលុក្ក្សទេះ។ កផ្អក្តាម លទធផ្លម្នចរ ក្ មសក្មមភាព កផ្នក្រនេះសរត្មចបាន 

៨០% មាននយ័ថា ការ្រពត្ងងឹ កផ្នក្ភាពរជឿទុក្ចិរតបានម្នថវិកា បាននងិក្ពំុងបនតអនុវរតបាន

ត្បរសើរផ្ងកដរ។ ជាទូរៅ ភាពរជឿទុក្ចិរតបានម្នថវិកា អាចរក្ាបានជាសារវនត  ប ុកនតចំបាច់ត្រូវបនត

ពត្ងងឹក្ិចចសហការជាមួយអងគភាពពាក្ព់ន័ធ ជាពិរសស ត្បសិទធភាពម្នក្ិចចដំរណើរការររៀបចំ និងការអនុ

វរតកផ្នការចំណូល និងចំណាយក្នងុឆ្ន ំ គឺពុទំានម់ានភាពសតុ្ក្ឹរ នងិសមរថភាពពាក្រណ៍  (ក្នងុឆ្ន ំ) 

ហាក្់រៅមានក្ត្មិរ។ ទនទឹមរនេះ ការត្គប់ត្គងសាច់ត្បាក្់ក្ទ៏ាមទារឱយមានការពត្ងឹងបកនថម ជាពិរសស

រលើត្បពន័ធ និងត្ក្បខ្ណឌ គរយិុរតរផ្សងៗកដលជាមូលដាឋ នក្នុងការោំត្ទការ្ររនេះ។ ភាពរជឿទុក្ចិរត

បានម្នថវិការៅករអាចធានាបាន ប ុកនតរៅមិនទានម់ានសថិរភាពរៅរ ើយ។    

២.បនតពត្ងងឹគណរនយយភាពហរិញ្ញវរ ថ៖ុ ជារួមកផ្អក្តាមលទធផ្លចរ ក្ មសក្មមភាពកដលសរត្មចបាន 

៨២% រយើងអាចសននដិាឋ នបានថា ក្ិចចការសំខាន់ៗ នងិចំបាច់មួយចំននួ ជាពិរសស សមាសធារុ

ចំបាច់អាចយក្មក្រត្បើត្បាស់បាន សត្មាប់ធានាដលក់ារអនុវរតត្បពន័ធពរ័ម៌ានវិទាសត្មាប់ការត្គប់

ត្គងហិរញ្ញវរ ថសុាធារនៈ (FMIS) បានទាន់រពលរវលាតាមកាលក្ំណរ់។ រទាេះជាោ ងរនេះក្តី ការ្រ

កដលគួរករបកនថមការយក្ចិរតទុក្ដាក្់ខ្ពស់រនាេះ គភឺាពចាស់លាស់ម្នការបិទបញ្ចប់គរត្មាង FMIS 



អគគសលខាធកិារដាឋ នគណៈកមាម ការធកិារដកឹនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) 

របាយការណ៍ម្តួ្ត្ពិនិត្យតាម្ដានសមិ្ទធកម្មម្បចាំម្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៦  38 

ដំណាក្់កាលទី១ ករមតង ទនទមឹនងឹការដាក្់ឱយអនុវរតឧបក្រណ៍ នងិយនតការរដើមបីបរងកើនការទទួលខ្ុស

ត្រូវ  នងិគណរនយយភាព  ជាពិរសស ចំរពាេះត្ក្សួងសាថ ប័ន កដលបានអនុវរតថវិកាក្មមវិធីរពញរលញ 

នងិត្ក្សួងសាថ ប័នកដលនងឹអនុវរតថវិកាក្មមវិធី ពុទំាន់ត្រូវបានររៀបចំជាសក្មមភាពឱយបានជាក្ល់ាក្។់ 

កផ្នក្រនេះ រៅករធានាបាន ប ុកនតអាចនឹងជួបត្បទេះក្ិចចត្បឈមនារពលខាងមុខ្ ត្បសិនការបញ្ចប់ការ្រ 

FMIS ដំណាក្់កាលទី១ មិនទាន់រពលរវលា នងិក្ងវេះការចលូរួមររៀបចំ នងិ្នទៈសត្មាប់កផ្នការ

ដំណាក្់កាលទី២។ 

៣.ការផ្ារភាា បថ់វកិារៅនងឹរោលនរោបាយ៖ សត្មាប់ការ្ររនេះ ជារួមកផ្អក្តាមលទធផ្លចរ ក្ ម

សក្មមភាពកដលសរត្មចបាន ៨៧% រដាយរហរុថា ការផ្ារភាា ប់ថវិការៅនឹងរោលនរោបាយ គឺជា

ដំណាក្់កាលដ៏សំខានន់ងឹចំបាច់កដលមិនអាចរមើលរលំងបាននូវរាលក់ារររៀបចំសក្មមភាពលមអរិោំត្ទ

ពីត្គប់អងគភាព ក្សហវ នងិត្ក្សួងសាថ ប័ន។ ជាក្់កសតង គកឺារកដលចំបាច់ចំរពាេះមុខ្ នងិមិនអាចខ្វេះ

បានរនាេះ គកឺារពត្ងងឹការររៀបចំ និងក្ំណរន់វូសិទធអណំាច និងមុខ្្រភារក្ិចចខ្សត្មាប់អងគភាពថវិកា

រៅតាមត្ក្សួងសាថ ប័ន អនុវរតថវិកាក្មមវិធី និងរត្រៀមអនុវរត។ ទនទឹមរនេះ ការពត្ងងឹការររៀបចំកផ្នការ

ថវិកា (ចំណូលចំណាយ) រយៈរពលមធយម និងកផ្នការយុទធសាស្តសតថវិកា និងត្ក្បខ្ណឌ គរិយរុតរផ្សងៗ 

កដលោំត្ទដលក់្ិចចដំរណើការការ្រទាងំអស់រនេះ ការររៀបចំរោលការណ៍កណនំាសែីពកីារររៀបចំកផ្ន

ការយុទធសាស្តសតថវិការដឋបាលថាន ក្់រត្កាមជារនិងិការររៀបចំរោលនរោបាយវិមជឈការហិរញ្ញវរ ថសុត្មាប់ 

រយៈរពលមធយម នងិកវង នងិការដាក្ឱ់យអនុវរតរោលការណ៏កណនំាសតីពនីរីិវិធីត្បរិបរតិការចំណាយ

ថវិកាតាមក្មមវិធីគួរត្រូវបានយក្ចិរតទុដាក្់ និងពត្ងឹងសក្មមភាពអនុវរត។ កផ្នក្រនេះ កានក់រសំខាន ់កដល

ការ្រចំបាច់ត្រូវពរនៃឿនការររៀបចំ និងអនុវរត ដូចជា ការររៀបចំកផ្នការយុទធសាស្តសតកក្ទត្មង់ត្បពន័ធ

ថវិកាឆ្ន ំ២០១៧-២០២៥, ការររៀបចំ MTEF នងិរោលនរោបាយវិមជឈការហិរញ្ញវរ ថរុៅថាន ក្់រត្កាម 

ជារិ។ 

៤.ការរត្រៀមលក្េណៈសត្មាបជ់ហំានបនាទ ប៖់ សត្មាប់កផ្នក្រនេះ ជារួម កផ្អក្តាមលទធផ្លចរ ក្ ម

សក្មមភាពកផ្នក្រនេះសរត្មចបាន ៧៩% រដាយរហរថុា កផ្នក្រនេះសរត្មចបានទាប រនាេះបញ្ហា ក្់អពំីភាព

ចំបាច់ក្នុងការបនត នងិពត្ងងឹការោំត្ទដល់កផ្នក្រនេះ បកនថមរទៀររនាេះ គ ឺ ត្ក្បខ្័ណឌ ថវិកា ត្ក្បខ្័ណឌ

គណរនយយភាព និងត្ក្បខ្័ណឌ សវនក្មមរដាយកផ្អក្រលើសមិទធក្មមកដលផ្ារភាា ប់ការចំណាយសត្មាប់ក្មម

 វិធីនីមួយ។ ទនទឹមរនេះ អងគភាព ក្សហវ នងិត្ក្សួងសាថ ប័ន គរួពនិិរយ  នងិររៀបចំសក្មមភាពលមអរិោំត្ទ

រួមមាន  )១( បរងកើរត្ក្បខ្័ណឌ ថវិការដាយកផ្អក្រលើសមិទធក្មម )២(  បរងកើរត្ក្បខ្ណឌ គណរនយយភាពម្ន

សមិទធិក្មម )៣(  បរងកើរត្ក្បខ្ណឌ សវនក្មមរលើសមិទធិក្មម នងិ )៤(  ររៀបចំកផ្នការក្សាងសមរថភាព 

(រដាយរួមទាងំសាថ ប័ននីរិបបញ្ញរតិ នងិអជាា ធរសវនក្មមជារិ)។ កផ្នក្រនេះ មានសក្មមភាពលមអរិោំមិន

ទាន់រពញរលញ កដលចំបាច់ឱយមានការររៀបចំ និងក្ំណរក់ារទទួលខ្ុសត្រូវចាស់លាស់។ 

៥.ការោំត្ទដលក់ារអនវុរតក្មមវធិកីក្ទត្មងត់្បក្បរដាយរជាគជយ័នងិចរីភាព៖ សត្មាប់កផ្នក្រនេះ ជារួម 

កផ្អក្តាមលទធផ្លចរ ក្ មសក្មមភាពកផ្នក្រនេះសរត្មចបាន ៧២% រដាយរហរថុា កផ្នក្រនេះសរត្មចបាន



អគគសលខាធកិារដាឋ នគណៈកមាម ការធកិារដកឹនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) 

របាយការណ៍ម្តួ្ត្ពិនិត្យតាម្ដានសមិ្ទធកម្មម្បចាំម្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៦  39 

ទាបជាង បណាត រកផ្នក្ទាងំ ៤រផ្សងរទៀរ រនាេះបញ្ហា ក្អ់ំពភីាពចំបាច់ក្នងុការបនត នងិពត្ងងឹការោំត្ទដល់

កផ្នក្រនេះ បកនថមរទៀររនាេះ គ ឺយុទធសាស្តសតត្គប់ត្គងធនធានមនុសស  កផ្នការផ្សពវផ្ាយ នងិការបណតុ េះ 

បណាត លពីសក្មមភាពកក្ទត្មង ់ ឱយបានទូលាយ, ការររៀចឱំយត្បរសើរជាងមុន នងិរធវើបចចបបននក្មមនូវ     

ឯក្សារបណតុ េះបណាត លវិស័យជនំាញ។ ពត្ងងឹនងិពត្ងកី្ភាពជាអនក្ដឹក្នំា សមរថភាពត្គប់ត្គងសមរថភាព

បរចចក្រទស ភាពជាមាច ស់ ការទទួលខ្ុសត្រូវ និងមានសមានគរិភាពជាមួយនងឹ ការោំត្ទការអនុវរតក្មម

 វិធីកក្ទត្មងក់ារត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរ ថសុាធារណៈដំណាក្ក់ាលទី៣ នងិដំណាក្ក់ាលបនាទ ប់។ អគគនាយក្ 

ដាឋ នមួយចំននួមិនបានររៀបចំសក្មមភាពោំត្ទកផ្នក្រនេះ នងិទាមទារឱយមានការសហការជាមួយក្ំកណ

ទត្មង់រដឋបាលសាធារណៈ៕ 

 

ឧបសម្ព័នធ៖ តារាងរបាយការណ៍សម្ទិធកម្មម្បចាំម្ត្មីាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៦ 


