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II. សស្ច្កដីសែដើម្ 

 រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា បានដ្ឋក់ចេញកម្មវិធកីកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ចៅឆ្ន ាំ២០០៤ ចដ្ឋយមាន

ម្កសួងចសដ្ាកិេចនិងហិរញ្ញវត្ថ ុ ជាអ្នកដឹ្កនាំនិងសម្ម្បសម្មួ្ល កនងុទិសចៅកកលម្អម្បពន័ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ

កម្ពុជា ជាជាំហានៗចឆ្ព ោះចៅរកសដង់ដ្ឋរអ្នតរជាត្ិ ចៅឆ្ន ាំ២០២៥ ចដ្ឋយចធវើការផ្លា ស់បដូរជាបចណដ ើរៗ ពីម្បព័នធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ កដ្លកអអកចលើធាត្ុេូលនិងម្ជឈការ ចឆ្ព ោះចៅរកម្បព័នធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ កដ្លកអអកចលើលទធអល 

ឬ សមិ្ទធកម្ម នងិវិម្ជឈការ។ ច ោះយ៉ា ងណាក៏ចដ្ឋយ ចោលចៅម្បកបចដ្ឋយម្ហិេឆតាចនោះ មិ្នអាេសចម្ម្េបានកនុងរយៈ

ចពលខ្ាី និង ោម នទសសនៈវិស័យកវងឆ្ា យចនោះចទ។ កនុងន័យចនោះ កម្មវិធកីកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ជាកម្ម

 វិធរីយៈចពលកវងនិងម្រប់ម្ជុងចម្ជាយ កដ្លការអ្នុវត្តកម្មវិធមី្ត្ូវបានកបងកេកជាដ្ាំណាកក់ាលៗ ចដ្ឋយមានរយៈចពល 

នងិ ចោលចៅេាស់លាស់ តាម្ដ្ាំណាក់កាលនីមួ្យៗ ដ្ូេត្ចៅ៖ 

- ដ្ាំណាក់កាលទី១ (២០០៤-២០០៨) ៖ ភាពចជឿទុកេិត្តបានននថវិកា 

- ដ្ាំណាក់កាលទី២ (២០០៩-២០១៥) ៖ រណចនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ

- ដ្ាំណាក់កាលទី៣ (២០១៦-២០២០) ៖ ការអារភាា ប់ថវិកាចៅនឹងចោលនចយបាយ 

- ដ្ាំណាក់កាលទី៤ (២០២១-២០២៥) ៖ រណចនយយភាពេាំច ោះសមិ្ទធកម្ម។ 

ដ្ាំណាក់កាលទី១ ននភាពចជឿទុកេិត្តបានននថវិកា បានសចម្ម្េចដ្ឋយចជារជយ័ កនុងឆ្ន ាំ២០០៨ ចដ្ឋយបានកម្ប

កាា យពីភាពរុាាំនរ៉ៃននឱនភាពសាេ់ម្បាក់ ម្កជាមានអ្ត្ិចរកសាេ់ម្បាក ់តាម្រយៈការបចងកើនការម្បមូ្លេាំណូល និង វិចារណកម្ម

េាំណាយ។ ថវតី្បិត្កត្ ដ្ាំណាក់កាលទី១ ទទួលបានចជារជ័យតាម្ការរពំឹងទុក ក៏ប៉ាុកនត កាំកណទម្ម្ង់ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

ម្ត្ូវបនតដ្ាំចណើរកវងឆ្ា យចទៀត្ តាម្ដ្ាំណាកក់ាលបនតបនា ប់របស់កម្មវិធ។ី កនុងនយ័ចនោះ បនា ប់ពភីាពចជឿទុកេិត្តបាននន

ថវិកាម្ត្ូវបានរកាជាសារវនតចនោះ ការពម្ងឹងរណចនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ ជាចោលចៅេម្បងននដ្ាំណាក់កាលទី២ កដ្លម្ត្វូ

បានអ្នុវត្តចពញចលញ ចៅកនងុឆ្ន ាំ២០០៩ តាម្រយៈការចរៀបេាំនិងការអ្នុវត្តកអនការសកម្មភាព របស់ ម្កសួង សាថ ប័ន ក៏

ដូ្េជា អ្រគនយកដ្ឋា ននីមួ្យៗ េាំណោុះម្កសួងចសដ្ាកិេចនងិហិរញ្ញវត្ថ។ុ កនងុចោលចៅបចងកើនរណចនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ 

កអនការសកម្មភាពដ្ាំណាកក់ាលទី២ ចផ្លដ ត្ជាពិចសសចលើការបចងកើនភាពេាស់លាស់ សុម្កតឹ្ភាព នងិភាព នច់ពលចវលា

ននម្បពន័ធកត្ម់្តា នងិរបាយការណ៍រណចនយយនិងហិរញ្ញវត្ថ ុកដ្លជាមូ្លដ្ឋា នដ៏្សាំខានស់ម្មាប់ការវាយត្នម្ានិង វិភារ កនងុ

ចោលចៅបចងកើនម្បសិទធភាព ស័កដិសិទធភាព នងិត្មាា ភាព។ ដ្ាំណាក់កាលទី២ រឺជាដ្ាំណាកក់ាលដ៏្សាំខានប់ាំអតុ្ កនុង

េាំចណាម្ដ្ាំណាកក់ាល ាំង៤ ននកម្មវិធកីកទម្ម្ង់ ចហើយកអ៏ាេចាត្់ទុកថា ចជារជយ័ននដ្ាំណាក់កាលទី២ រឺជាកតាត កដ្ល

កាំណត្ច់ជារជ័យននកម្មវិធកីកទម្ម្ង់ ាំងមូ្ល។ បេចុបបនន កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កាំពុងសថ ិត្ចៅ

កនុងដ្ាំណាកក់ាលអ្នតរកាល កដ្លម្ត្ូវបានអ្នុវត្ត តាម្រយៈកអនការសកម្មភាព ដ្ាំណាកក់ាលទី២ ថមី (Consolidated 

Action Plan 2 New) ចដ្ើម្បីសចម្ម្េបញ្ចប់ដ្ាំណាក់កាលទី២ រឺ ការបចងកើនរណចនយយភាពហរិញ្ញវត្ថ ុនិងសម្មាប់ ការ

ចម្ត្ៀម្លកខណៈឈានចៅអ្នុវត្តដ្ាំណាក់កាលទី៣ រឺ ការអារភាា បថ់វកិាចៅនងឹចោលនចយបាយ ចៅឆ្ន ាំ២០១៦។  
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កអនការសកម្មភាព ដ្ាំណាកក់ាលទី២ ថម ី(CAP 2 new) ចនោះ ម្ត្ូវបានចម្ោងសម្មាប់ការអ្នុវត្តកនុងរយៈចពល ១ឆ្ន ាំ 

និង ៦កខ្ មានន័យថាសម្មាប់ឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ និង សម្មាប់ឆ្ន ាំ២០១៥ ាំងមូ្ល។ ដូ្េចនោះ របាយការណ៍សដ ីពវីឌ្ឍនភាព

ម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ចនោះ រឺជារបាយការណ៍ម្ត្មីាសទី១ កនុងម្កបខ្ណឌ ននការអ្នុវត្តកអនការសកម្មភាព ដ្ាំណាកក់ាល

ទី២ ថមី (CAP 2 new) របស់ម្កសួងចសដ្ាកិេចនងិហិរញ្ញវត្ថុ។ របាយការណ៍ចនោះ មានភាពខ្សុោន ពីរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

ននការអ្នុវត្តកអនការសកម្មភាព ដ្ាំណាក់កាលទី២ (CAP 2)  ចលើ វិធីសាតសត ននការរាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបស់អ្រគនយក

ដ្ឋា ននីមួ្យៗ នងិ វិធីសាតសត ននការវាយត្នម្ាវឌ្ឍនភាពរបស់អ្រគចលខាធកិារដ្ឋា នរណៈកមាម ធិការដឹ្កនាំការងារកកទម្ម្ង់

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (អ្.រ.ហ.)។ េាំច ោះរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបស់អ្រគនយកដ្ឋា ននីមួ្យៗ ម្ត្ូវចរៀបេាំ

តាម្ទម្ម្ង់របាយការណ៍ថមីកដ្ល អ្.រ.ហ. បានចរៀបេាំនងិដ្ឋក់ឱយអ្នុវត្ត។ េាំកណកឯ  វិធីសាតសត ននការវាយត្នម្ាវឌ្ឍនភាព

ចដ្ឋយ អ្.រ.ហ. កអអកចលើមូ្លដ្ឋា ន ២ រឺ៖  

១. សកម្មភាពការងារសចម្ម្េបានចធៀបនឹងសកម្មភាពកដ្លបានចម្ោងអ្នុវត្ត  

២. លទធអលសចម្ម្េបាន ចធៀបនងឹសូេនករចោលចៅ។ 

របាយការណ៍សដ ីពវីឌ្ឍនភាពម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ននការអ្នុវត្តកអនការសកម្មភាព ដ្ាំណាកក់ាលទី២ ថមី របស់

ម្កសួងចសដ្ាកិេចនិងហិរញ្ញវត្ថ ុ ចនោះ នងឹចរៀបរាប់ពីលទធអលសចម្ម្េបានចដ្ឋយលម្អិត្ចៅតាម្កអអកនីមួ្យៗ រហូត្ដ្ល់កម្ម្តិ្

ចោលបាំណង នងិេចងាក ម្សកម្មភាព ចធៀបនងឹសូេនករ ម្ពម្ ាំងចលើកច ើងពបីញ្ហា ម្បឈម្នងិអ្នសុាសន/៍ការងារម្ត្ូវ

ចធវើបនតអងកដ្រ។ 

III. លទធែលស្សត្ម្ច្បាន 

ផែនកទី១: ភាពស ឿទុកច្ិរតបានននថ្វិកា 

កអនកទី១ ភាពចជឿទុកេិត្តបានននថវិកា កនុង CAP 2 NEW មានចោលបាំណងេាំននួ ៤ (១១. ការពម្ងឹងការម្រប់ម្រង 

េាំណូល និងការអ្នុវត្តកអនការម្បមូ្លេាំណូល, ១២. ការពម្ងងឹការម្រប់ម្រងបាំណលុ, ១៣. ការពម្ងឹងការម្រប់ម្រងសាេ់

ម្បាកន់ិងរណន ីនិង ១៤. ការកកលម្អការអ្នុវត្តថវិកានិងពម្ងងឹការអ្នុវត្តកអនការេាំណាយ) និងេចងាក ម្សកម្មភាពេាំននួ 

១៤  រឯឯ កនុង CAP 2 មានចោលបាំណងេាំននួ ៤ កត្េចងាក ម្សកម្មភាពម្ត្ឹម្ ១៩។ កនុងេាំចណាម្ចោលបាំណង ាំង៤ រវាង 

CAP 2 នងិ CAP 2  NEW មានភាពខ្ុសោន ម្ត្ង៖់ 

- ចោលបាំណង ១១ ៖ ចៅកនងុ CAP 2 ចោលបាំណងចនោះ ចផ្លដ ត្ចលើការបនតកកលម្អរដ្ាបាលនងិចោលនចយបាយ

េាំណូល។ ចៅកនុង CAP 2 New ការយកេិត្តទុកដ្ឋក់ចផ្លដ ត្ចៅចលើការពម្ងងឹការម្រប់ម្រងេាំណូលនិងការអ្នុវត្ត

កអនការម្បមូ្លេាំណូលវិញ។ ចៅកនងុ CAP 2 េចងាក ម្សកម្មភាពនីមួ្យៗ ម្ត្ូវមានសកម្មភាពោាំម្ទចសា ើរពមី្រប់អ្ងគ

ភាព ក់ពន័ធការម្បមូ្លេាំណូល បានចសេកដីថា ោម នេចងាក ម្សកម្មភាពណាមួ្យ កដ្លមានកត្មួ្យអ្ងគភាពអ្នុវត្ត

ចនោះច ើយ។  ចដ្ឋយក ក ចៅកនងុ CAP 2 New េចងាក ម្សកម្មភាពនីមួ្យៗ ម្ត្ូវទទួលខ្ុសម្ត្វូចដ្ឋយអ្រគនយក-
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ដ្ឋា នកត្មួ្យរត្ ់ ក៏ប៉ាុកនត អ្រគនយកដ្ឋា ននីមួ្យៗ ម្ត្ូវអដលក់ិេចសហការោន ចៅ វិញចៅម្ក ចដ្ើម្បីពម្ងងឹការម្រប់ម្រង

េាំណូលនងិការអ្នុវត្តកអនការម្បមូ្លេាំណូល។  

- ចោលបាំណង ១៤ ៖ កនងុ CAP 2 New ការកកលម្អការអ្នុវត្តថវិកានងិពម្ងងឹការអ្នុវត្តកអនការេាំណាយ ចផ្លដ ត្

តាាំងពកីារធានេាំណាយរហតូ្ដ្លក់ារទូ ត្់ មិ្នម្ត្ឹម្កត្កនុងនតី្ិវិធេីាំណាយលទធកម្មសាធារណៈ កត្កថម្ ាំង

សម្មាប់េាំណាយចម្ៅពីលទធកម្មសាធារណៈអងកដ្រ កនងុចោលចៅធាននីត្ិវិធីខ្ា ីដ្ាំចណើរការចលឿន នងិមានម្បសិទធ-

ភាព។ 

ជារួម្ កអអកចលើចោលបាំណងកដ្លសចម្ម្េបាន កអនកចនោះសចម្ម្េបាន ៧៧% កដ្លកនុងចនោះ ចោលបាំណង ១១ 

សចម្ម្េបាន ៧៦%, ចោលបាំណង ១២ សចម្ម្េបាន ៨០%, ចោលបាំណង ១៣ សចម្ម្េបាន ៨៧% និង ចោលបាំណង 

១៤  សចម្ម្េបាន ៦៤%។ ចដ្ឋយក ក េចងាក ម្សកម្មភាពកដ្លសចម្ម្េបាន បជាង ៥០% រឺ េចងាក ម្សកម្មភាព 

១១.៣  នងិ ១២.១។ ទនឹាម្ចនោះ ចបើពនិិត្យចលើលទធអលសចម្ម្េបានននសូេនកររនាឹោះ ាំង ៦ នងិ សូេនករននចោល 

បាំណង ាំង៤ ចដ្ើម្បីពម្ងងឹនងិោាំម្ទដ្ល់ការសចម្ម្េបានភាពចជឿទុកេិត្តបានននថវិកា ជារួម្ រសឺចម្ម្េបានតាម្ចោល 

ចៅននសូេនករកដ្លបានកាំណត្់។ 

ទនាឹម្ចនោះ ចបើពិនតិ្យចម្ើលលទធអលសចម្ម្េបានននសូេនករ ាំង ៦ កនុងម្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ រឺមានសូេនករ 

២ អាេចធៀបនឹងចោលចៅសូេនករ បានតាម្រយៈលទធអលសម្ម្េបាន ដូ្េខាងចម្កាម្៖ 

១. េាំណូលកនងុម្សុកអ្នុវត្តបាន ៧៤,៨% ចកើនច ើង៦,៣% ចលើសម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៣។ េាំណូលកនុងម្សុក 

អ្នុវត្តសរុប កនុងឆ្ន ាំ២០១៣ សចម្ម្េបាន ៩៩,៦% ដូ្េចនោះ លទធអលសចម្ម្េបានកនុងម្ត្មីាសទី៣ចនោះ អាេឱយ

សននដិ្ឋា នបានថា េាំណូលកនុងម្សុកសរុបសម្មាប់ឆ្ន ាំ ២០១៤ អាេសចម្ម្េបានកនុងរងវង ់+/-៥%ននេាប់។ 

២. បាំណលុសាេ់ម្បាក់កកសាោះ រឺសូនយ កដ្លចោលចៅកាំណត្ ់រឺមិ្នឱយចលើសព ី២%ននេាំណាយសរុប។ 
 

 ចដ្ឋយក កសូេនករ ៣ចទៀត្ មិ្នសចម្ម្េបានតាម្ចោលចៅ រឺ៖ 

១. ភាពរលនូននការអ្នុវត្តេាំណាយកនុងឆ្ន ាំ កដ្លឆាុោះបញ្ហច ាំងអ្ាំពលីទធភាពកដ្លអាណាប័កអាេអ្នុវត្តេាំណាយបាន

តាម្កម្មវិធ។ី េាំណាយកដ្លអ្នុវត្តបាន រ ឺ១៣,៤% សម្មាប់ម្ត្ីមាសទី១ ចធៀបនងឹចោលចៅ ១៥%, ៣៣,៣% 

សម្មាប់ម្ត្មីាសទី២ ចធៀបនងឹចោលចៅ ៤៥% និង៥៦,២% សម្មាប់ម្ត្ីមាសទី៣ ចធៀបនងឹចោលចៅ៦៧%។  

២. កាំចណើនេាំណូលម្បចាាំឆ្ន ាំ២០១៤ អាេសចម្ម្េបានចលើស ០,៥% នន អ.ស.ស ម្បចាាំឆ្ន ាំ ចដ្ឋយសារេាំណូល 

កនុងម្សុក កនងុម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ មានកាំចណើនខ្ពស់ជាងម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៣ នងិម្យ៉ាងចទៀត្ លទធអលស

ម្ម្េបានកនុងឆ្ន ាំ២០១៣ មាន ១៣%ននអសស ។ 

៣. ការអ្នុវត្តេាំណាយតាម្ម្បចភទ: ការអ្នុវត្តចៅម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤  បជាងការអ្នុវត្តចៅម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ

២០១៣ ម្បមាណ ១៥,៦% សម្មាប់ចបៀវត្ស; ២,៥%សម្មាប់ទាំនិញនងិចសវា នងិ ០,៣% សម្មាប់េាំណាយមូ្លធន។ 
 

េាំកណកឯ សូេនករមួ្យចទៀត្ ពុាំបានកាំណត្់ចោលចៅេាស់លាស់សម្មាប់ជាមូ្លដ្ឋា នកនុងការវាស់កវងចនោះ រកឺារ 

ពម្ងងឹការអ្នុវត្តរណនីច លរត្នោរជាត្។ិ 
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ដូ្ចេនោះ ជារួម្ អាេសននដិ្ឋា នបានថាភាពចជឿទុកេិត្តបានននថវិកា ចៅកត្រកាបានជាសារវនត សម្មាប់ម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ

២០១៤ ចនោះ កត្មិ្ន នប់ានបចងកើនចៅរកសថ ិរភាពតាម្ចោលចៅកដ្លេងប់ានចនោះចទ។ លទធអលចនោះបានឆាុោះបញ្ហច ាំងអ្ាំពី

ភាពចាាំបាេ់កនុងការពម្ងងឹការម្រប់ម្រងេាំណូលនងិការអ្នុវត្តកអនការម្បមូ្លេាំណូល, ពម្ងងឹការម្រប់ម្រងបាំណលុ, ពម្ងងឹ

ការម្រប់ម្រងសាេ់ម្បាកន់ិងរណន ី និងចផ្លដ ត្ជាពិចសសចលើការពម្ងងឹនិងកកលម្អការអ្នុវត្តថវិកានងិការអ្នវុត្តកអនការេាំ

ណាយ។ 

 ១. លទធែលសលើស្ូច្នករស្មិ្ទធកម្មគ្នលឹឹះ  

សូេនករសមិ្ទធកម្មរនាោឹះចលើភាពចជឿទុកេិត្តបានននថវិកា បានសចម្ម្េជាលទធអល ដូ្េត្ចៅ៖ 

 សូេនករទ១ី រកឺារម្បមូ្លេាំណូលកនុងម្សុក កដ្លចៅម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ អ្នុវត្តបាន ៧៤,៨% ចកើនចលើស

ម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៣ ម្បមាណ ៦,៣%។ េាំណូលកនងុម្សុកម្បចាាំម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ មានការចកើនច ើង

ចធៀបនងឹម្ត្មីាសទី៣ឆ្ន ាំ២០១៣ ចដ្ឋយសារ៖ 

 ការចកើនច ើងននេាំណូលពនធរយម្បមាណ ៤២%។ កនងុចនោះ ពនធចលើការនាំេូលអលតិ្អលចម្បងកាត្ មានការ 

ចកើនច ើង៣៨%; ពនធចលើការនាំេូលទាំនញិសម្មាប់កថ ាំអាូវថនល់ចកើនច ើង២៣%; អាករពិចសសចលើទាំនញិនាំ 

េូលចកើនច ើង៦៣% នងិអាករចលើត្នម្ាបកនថម្ចលើការនាំេូលចកើនច ើង៣១%។  

 ការចកើនច ើងននេាំណូលពនធពនធដ្ឋរម្បមាណ៣៤%។ កនងុចនោះ ពនធចលើម្បាក់េាំចណញចកើនច ើង ៤៨%; ពនធ 

ចលើម្បាក់ចបៀវត្ស ចកើនច ើង ៤៤%; ពនធចលើអលទុនដី្ធាី អាោះសកម្បង ចកើនច ើង ២៦% នងិអាករចលើត្នម្ាបកនថម្ 

ចកើនច ើង២២%។ 

 ការចកើនច ើងននអាករចលើការសីុណូម្បមាណ ៣១%។ 

 ការចកើនច ើងននេាំណូលមិ្នកម្នសារចពើពនធចកើនច ើងម្បមាណ ៥១%។ កនុងចនោះ ការជលួសហម្ោសនិងអ្េល- 

នវត្ថុចកើនច ើង ១៨%; ម្បាក់េាំចណញពីសហម្ោសសាធារណៈ ចកើនច ើង ៧២%; អលទុនពអីាកាសេរណ៍សីុ វិល 

ចកើនច ើង៣៣% នងិអាករសាថ នទូត្ចកើនច ើង១០%។ 

- សូេនករទ២ី កដ្លចោលចៅបានកាំណត្ព់បីាំណលុកកសាោះមិ្នឱយចលើសព ី ២% ននេាំណាយសរុប។ ការអ្នុវត្ត

ជាក់កសតងចៅកនងុរយៈចពល ៥ ឆ្ន ាំេុងចម្កាយចនោះ បាំណលុកកសាោះម្ត្ូវបានលុបបាំបាត្ច់ លរឺសាេ់ម្បាកម់្ត្ូវបាន 

ធានសម្មាប់ការេាំណាយ ាំងម្សុង។ បាំណលុកកសាោះ រួរម្ត្ូវបានចធវើការតាម្ដ្ឋនម្ត្ួត្ពនិតិ្យជាបនតចទៀត្ ចបើច ោះបី

សាថ នភាពសាេ់ម្បាកម់្ត្ូវបានធានសម្មាប់ការេាំណាយ ាំងម្សុងយ៉ា ងណាក៏ចដ្ឋយ ចម្ ោះការកាំណត្ត់ាម្ដ្ឋនចនោះ 

រឺជាម្ចធយយបាយកនុងការវាស់កវងចលើភាពចជឿទុកេិត្តបានននថវិកា ាំងកនងុសាថ នភាព វិជាមាន និង ាំងកនុងសាថ នភាព

អ្វិជាមាន។ 

- សូេនករទ៣ី កដ្លចោលចៅបានកាំណត្ក់ារអ្នុវត្តេាំណាយចៅម្ត្មីាសទី៣ ននឆ្ន ាំនមួី្យៗ មិ្នម្ត្ូវត្ិេជាង 

៦៧%។ ការអ្នុវត្តជាក់កសតងកនុងម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ការអ្នុវត្តេាំណាយសចម្ម្េបានម្ត្ឹម្កត្ ៥៦,២%  ប 

ជាងចោលចៅម្បមាណ ១០,៨% នងិ បជាងការអ្នុវត្តេាំណាយម្បចាាំម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៣ ម្បមាណ 
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១២,៦%។ ការអ្នុវត្ត បជាងចោលចៅចនោះ ចដ្ឋយសារកត្ការកកលម្អការអ្នុវត្តនតី្ិវិធីេាំណាយ ចដ្ើម្បទីទួលបាន

ម្បសិទធភាពម្បចសើរជាងមុ្ន។ ការអ្នុវត្តេាំណាយថវិកាបាន បជាងកអនការចនោះ របឺណាត លម្កពកីារ រតត្បនតងឹការ

អតល់ចោលការណ៍ធានេាំណាយនងិការចធវើលទធកម្មសាធារណៈ ចដ្ើម្បីពម្ងឹងម្បសិទធភាពកនុងការអ្នុវត្តេាំណាយ។ 

អាម្សយ័ចដ្ឋយមូ្លចហត្ុចនោះ ចទើបចធវើឱយមានភាពយតឺ្យ៉ា វដ្លក់ារអ្នុវត្តេាំណាយថវិកា។ ម្កសួង សាថ ប័នមួ្យ 

េាំននួ កដ្លបានអ្នុវត្តយឺត្យ៉ា វមានដូ្េត្ចៅ៖ ១. ម្កសួងចរៀបេាំកដ្ន នររូបនីយកម្មនងិសាំណង់ ២. រដ្ាចលខា- 

ធិការដ្ឋា នអាកាសេរសីុវិល ៣. ម្កសួងអ្ភិវឌ្ឍន៍ជនបទ នងិ៤. ម្កសួងធនធានទឹក ជាចដ្ើម្។ 

- សូេនករទ៤ី កាំណត្ព់ីេាំណាយតាម្ម្បចភទ កដ្លរួម្មាន ចបៀវត្ស ទាំនញិនងិចសវា និងេាំណាយមូ្លធន។ សម្មាប់

ម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ េាំណាយសម្មាប់ចបៀវត្សអ្នុវត្តបាន ៧៤,៣%; ទាំនញិនិងចសវា អ្នុវត្តបាន ៤៣,៧% 

នងិេាំណាយមូ្លធន អ្នុវត្តបាន ៤៨,៥%។ ការអ្នវុត្តចៅម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤   បជាងការអ្នវុត្តចៅម្ត្មីាស ទី

៣ ឆ្ន ាំ២០១៣ ម្បមាណ ១៥,៦% សម្មាប់ចបៀវត្ស; ២,៥%សម្មាប់ទាំនិញនងិចសវា នងិ ០,៣% សម្មាប់ 

េាំណាយមូ្លធន។ ការអ្នវុត្តេាំណាយថវិកាបាន បជាងកអនការចនោះ របឺណាត លម្កពកីារ រតត្បនតងឹការអតល ់

ចោលការណ៍ធានេាំណាយនងិការចធវើលទធកម្មសាធារណៈ ម្ពម្ ាំងការកកទម្ម្ងមួ់្យេាំននួដូ្េជាកកទម្ម្ង់ម្បព័នធ

ចបើកម្បាកច់បៀវត្សតាម្ម្បព័នធធនោរនិង ន់ចពលចវលា ជាចដ្ើម្។ អាម្សយ័ចដ្ឋយមានការពម្ងឹងម្បសិទធភាពកនុងការ

អ្នុវត្តេាំណាយចនោះ ចទើបចធវើឱយមានភាពយឺត្យ៉ា វដ្លក់ារអ្នវុត្តេាំណាយថវិកា។ 

 សូេនករទ៥ី កដ្លកាំណត្ព់ភីាររយននេាំណូលសារចពើពនធនងិេាំណូលមិ្នកម្នសារចពើពនធម្បចាាំឆ្ន ាំ រួម្េាំកណកចៅ

កនុង អ.ស.ស. ម្ត្ូវមានកាំចណើន ០,៥%។ ការអ្នុវត្តចៅកនងុម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ េាំណូលពនធ អ្នុវត្តបាន 

៨១,៥% និងេាំណូលមិ្នកម្នសារចពើពនធ ៦៣,៦% ចកើនចលើសការអ្នុវត្តកនុងម្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៣ េាំននួ ១០ % 

សម្មាប់េាំណូលពនធដ្ឋរ នងិ ៥,៥% សម្មាប់េាំណូលមិ្នកម្នសារចពើពនធ។ កាំចណើនេាំណូលចនោះបណាត លម្កព៖ី 

 ការចកើនច ើងននេាំណូលពនធរយម្បមាណ៣៦%។ កនុងចនោះ ពនធចលើការនាំេូលអលិត្អលចម្បងកាត្មានការ 

ចកើនច ើង ១១%; ពនធចលើការនាំេូលទាំនញិសម្មាប់កថ ាំអាូវថនល់ចកើនច ើង ៩%; ពនធចលើការនាំចេញមានការ 

ចកើនច ើង ៥៩%; អាករពិចសសចលើទាំនញិនាំេូលចកើនច ើង៤០% នងិអាករចលើត្នម្ាបកនថម្ចលើការនាំេូល 

ចកើនច ើង៣៥%។ 

 ការចកើនច ើងននេាំណូលពនធពនធដ្ឋរម្បមាណ ២១%។ កនងុចនោះ ពនធចលើម្បាក់េាំចណញចកើនច ើង២៧%; ពនធ 

ចលើម្បាក់ចបៀរវត្សចកើនច ើង៣១%; ពនធចលើអលទុនដី្ធាី អាោះសកម្បង ចកើនច ើង៣៩%; អាករពិចសសចលើ

ទាំនិញកនងុម្សុកចកើនច ើង១១% នងិអាករចលើត្នម្ាបកនថម្ចកើនច ើង១៤%។ 

 ការចកើនច ើងននេាំណូលមិ្នកម្នសារចពើពនធចកើនច ើងម្បមាណ៣១%។ កនុងចនោះ សម្ប ននម្ពចឈើចកើនច ើង 

២២%;  ម្បាក់េាំចណញពីសហម្ោសសាធារណៈ ចកើនច ើង ១០១%; អលទុនពីអាកាសេរណ៍សីុវិលចកើនច ើង 

២១%; ការម្ត្ួត្ពនិិត្យរុណភាពអលតិ្អល ចកើនច ើង៥៨% នងិអាករសាថ នទូត្ចកើនច ើង៨%។ 

- សូេនករទ៦ី រកឺារពម្ងឹងរណនីច លរត្នោរ។ រតិ្ចាប់តាាំងពឆី្ន ាំ២០០៨ ម្ក រណនីច លរត្នោរម្ត្វូបាន

ពម្ងងឹជាបចណត ើរៗ។ រណនកីដ្លម្កសួង សាថ ប័នននបានចបើកម្ត្ូវបានបិទ និងងាកម្កចម្បើម្បាស់ រណនចី ល
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រត្នោរ សម្មាប់រាល់ម្បត្ិបត្តកិារេាំណូលនងិេាំណាយ។ រណនតីាម្ធនោរេាំននួ១.៧៣៥រណនី ម្ត្ូវបានបិទ

កនុងប៉ានុម នឆ្ន ាំកនាងចៅ ចហើយរហូត្ម្កដ្ល់ចពលចនោះ មិ្នមានការបិទរណនីចទៀត្ចទ ចដ្ឋយសារមិ្នមានការចបើក

រណនីថមីចដ្ឋយោម នការអ្នញុ្ហញ ត្ពីម្កសួងចសដ្ាកិេចនិងហិរញ្ញវត្ថុច ើយ។ ចដ្ឋយក ក អ្រគនយកដ្ឋា នរត្នោរជាត្ិ

នងឹបនតតាម្ដ្ឋនចទៀត្ ជាពិចសសរណនរីចម្មាងរបស់នដ្រអូ្ភិវឌ្ឍន៍កដ្លអ្ស់សកម្មភាពជាចដ្ើម្។ 

 
 

តារាងខាងចម្កាម្ចនោះបងាា ញជនូជាសចងខបនូវលទធអលចដ្ឋយកអអកចលើសូេនករ៖ 
 

សូ្ច្នករ សោលសៅ វឌ្ឍនភាពត្រីមាស្ទ៣ី ឆ្ន ាំ២០១៣ វឌ្ឍនភាពត្រីមាស្ទ៣ី ឆ្ន ាំ២០១៤ 

១. លទធអលេាំណូលកនងុម្សុកសរបុ ជាប

ចណត ើរៗកានក់ត្ខ្តិ្ចៅរកចោលចៅកដ្ល

បានអ្នមុ្ត័្ ចៅកនងុេាបហ់រិញ្ញវត្ថ ុ

េាំណូលកនុងម្សុកសរុបសចម្ម្េបាន +/-៥%  

ចធៀបនឹងចោលចៅកដ្លបានអ្នុម្ត័្កនុង

េាប់ 

េាំណូលកនុងម្សុកសចម្ម្េបាន៖ 

 ម្ត្មីាសទី១:២១,៣% 

 ម្ត្មីាសទ២ី: ៤៨,១% 

 ម្ត្មីាសទី៣: ៦៨,៥% 

េាំណូលកនុងម្សុកសចម្ម្េបាន៖ 

 ម្ត្មីាសទី១:២២,% 

 ម្ត្មីាសទ២ី: ៥០,៥% 

 ម្ត្មីាសទី៣: ៧៤,៨% 

 

២. ោម នការបចងកើត្ច ើងនវូបាំណលុកក

សាោះថម ី

បាំណលុកកសាោះម្ត្ូវកម្ម្ិត្ម្ិនឱយចលើសពី ២%

ននេាំណាយសរុប 

ម្និមានបាំណលុកកសាោះ ម្និមានបាំណលុកកសាោះ 

៣. អាណាបក័ជាបចណត ើរៗអាេបញ្ហា    

េាំណាយចៅតាម្កម្មវធិេីាំណាយនងិកអន

ការសាេម់្បាក ់

សាថ នភាពេាំណាយម្និម្ត្ូវត្ិេជាងៈ 

 ម្ត្មីាសទី១: ១៥% 

 ម្ត្មីាសទ២ី:៤៥% 

 ម្ត្មីាសទី៣:៦៧% 

 ម្ត្មីាសទី៤:៩៦% 

 

ភាររយននការទូ ត្់ជនូអ្នកអគត្អ់គង់និងបុរគលិក

តាម្ម្បព័នធធនោរម្និម្ត្វូត្ិេជាង ៨០%នន

េាំណាយសរុប 

 

 

 

 

 

 

 

ភាររយននការបង់េាំណូលតាម្រយៈម្បព័នធ 

ធនោរម្និម្ត្ូវត្ិេជាង៦០%ននេាំណាយ

សរុប 

េាំណាយថវិកាជាត្ិសចម្ម្េបានកនុង៖  

 ម្ត្មីាសទី១:១៩ % 

 ម្ត្មីាសទ២ី: ៣៧,៣% 

 ម្ត្មីាសទី៣: ៦០,៨% 

 

 

ការទូ ត្ត់ាម្ម្បព័នធធនោរសចម្ម្េ

បាន៖  

 ម្ត្មីាសទី១: ៩៣ % 

 ម្ត្មីាសទ២ី: ៩២.៥% 

 ម្ត្មីាសទី៣: ៩២,៣% 

 ម្កសួងេាំននួ៣៩ បានចបើកចបៀវត្ស

តាម្ម្បព័នធធនោរ (មានកត្ថាន ក់

ដ្ឹកនាំចៅថាន ក់រដ្ាបាលកណាត ល

ប៉ាុចណាណ ោះ 

 

ម្ត្មីាសទី១៖ 

 េាំណូលពនធរយ:៩១,៥% 

 េាំណូលពនធដ្ឋរ: ៩៩,១% 

ម្ត្មីាសទ២ី៖ 

 េាំណូលពនធរយ:៩៣% 

 េាំណូលពនធដ្ឋរ: ៩៣,៨%  

ម្ត្មីាសទី៣៖ 

 េាំណូលពនធរយ: ៩១% 

 េាំណូលពនធដ្ឋរ:  ៨៧,១% 

េាំណាយថវិកាជាត្ិសចម្ម្េបានកនុង៖  

 ម្ត្មីាសទី១: ១៣,៤% 

 ម្ត្មីាសទ២ី: ៣៣,៣% 

 ម្ត្មីាសទី៣: ៥៦,២% 

   

 

ការទូ ត្់តាម្ម្បព័នធធនោរសចម្ម្េ

បាន៖  

 ម្ត្មីាសទី១: ១០០%  

 ម្ត្មីាសទ២ី: ១០០% 

 ម្ត្មីាសទី៣: ១០០% 

 ម្កសួងេាំនួន ៣៩ បានចបើកចបៀវត្ស

តាម្ម្បព័នធធនោរ (ម្តនតរីាជការ

ទូចៅចលើកកលង កត្រដ្ាសភា) 

 

 

ម្ត្មីាសទី១៖ 

 េាំណូលពនធរយ: ៨៩,៧% 

 េាំណូលពនធដ្ឋរ:  ១០០% 

ម្ត្មីាសទ២ី៖ 

 េាំណូលពនធរយ: ៩១% 

 េាំណូលពនធដ្ឋរ:  ៩៧,៥% 

ម្ត្មីាសទី៣៖ 

 េាំណូលពនធរយ: ៩៣% 

 េាំណូលពនធដ្ឋរ: ៩២,៣% 
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៤. េាំណាយតាម្ម្បចភទ (សម្មាបប់រុគលកិ) 

កានក់ត្ខ្តិ្ចៅរកថវកិាកដ្លបានអ្នមុ្ត័្ 
 

លទធអលេាំណាយចធៀបនឹងថវកិាអ្នមុ្័ត្ម្និ

ម្ត្ូវត្ិេជាង៖ 

 ចបៀវត្សៈ ៩៨% 

 ទាំនញិ/ចសវាៈ ៩៥% 

 ម្ូលធនៈ ៨៥% 

េាំណាយថវិកាជាត្សិចម្ម្េបាន៖ 

ម្ត្មីាសទី១៖ 

 ចបៀវត្ស:  ១៦,៦% 

 ទាំនញិ/ចសវា: ១០,០១% 

 ម្ូលធនៈ ១១,៤% 

ម្ត្មីាសទ២ី៖ 

 ចបៀវត្ស:  ៥៤,០% 

 ទាំនញិ/ចសវា: ២៦,២% 

 ម្ូលធន:  ២៩,០% 

ម្ត្មីាសទី៣៖ 

 ចបៀវត្ស:  ៨៩,៩% 

 ទាំនញិ/ចសវា: ៤៦,២% 

 ម្ូលធន:  ៤៨,៨% 

េាំណាយថវិកាជាត្ិសចម្ម្េបានៈ 

ម្ត្មីាសទី១: 

 ចបៀវត្ស: ២២,៩% 

 ទាំនញិ/ចសវា: ១២,១% 

 ម្ូលធនៈ ១១,២% 

ម្ត្មីាសទ២ី៖ 

 ចបៀវត្ស:  ៤៨,៤% 

 ទាំនញិ/ចសវា: ២២,៦% 

 ម្ូលធន:  ៤១,២% 

ម្ត្មីាសទី៣៖ 

 ចបៀវត្សៈ  ៧៤,៣% 

 ទាំនញិ/ចសវាៈ ៤៣,៧% 

 ម្ូលធនៈ  ៤៨,៥% 
 

៥.ទនិនអលេាំណូលចលើម្លូដ្ឋា នពនធ

កានក់ត្ម្បចសើរជាងម្នុតាម្រយៈការកក

លម្អម្បសទិធភាពននការម្បម្លូនងិ

កអនការចម្បើម្បាសម់្បភពេាំណូលម្និកម្ន

សារចពើពនធ 

ការរមួ្េាំកណកចៅកនុង អសស នន េាំណូលសរបុ

មានការកកលម្អចដ្ឋយបចងកើនម្បមាណ ០.៥% 

កនុងម្ួយឆ្ន ាំ ¿  

 ម្ត្មីាសទ១ី៖ 

 េាំណូលពនធ៖ ២៧% 

 េាំណូលម្និកម្នសារចពើពនធ: 

២៥,៩% 

 

 

 ម្ត្មីាសទ២ី៖ 

 េាំណូលពនធ: ៤៩,១% 

- ពនធផ្លា ល:់ ៥៩,៩% 

- ពនធម្បចយល: ៤៨,៥% 

 េាំណូលម្និកម្នសារចពើពនធ: 

៤២,៤% 

 ម្ត្មីាសទ៣ី៖ 

 េាំណូលពនធ: ៧១,៥% 

- ពនធផ្លា ល:់ ៧៨,៣% 

- ពនធម្បចយល: ៧៣,៤% 

 េាំណូលម្និកម្នសារចពើពនធ៖ 

៥៨,១% 

 ម្ត្មីាសទ១ី៖ 

 េាំណូលពនធ៖ ២៤,២% 

- ពនធផ្លា ល:់ ២២,៥% 

- ពនធម្បចយល: ២២,៩% 

 េាំណូលម្និកម្នសារចពើពនធ: 

១៦,១% 

 ម្ត្មីាសទ២ី៖ 

 េាំណូលពនធ: ៥៤,២% 

- ពនធផ្លា ល:់ ៦៤,៣% 

- ពនធម្បចយល: ៤៧,៤% 

 េាំណូលម្និកម្នសារចពើពនធ: 

៤៣,២% 

 ម្ត្មីាសទ៣ី៖ 

 េាំណូលពនធ: ៨១,៥% 

- ពនធផ្លា ល:់ ៨៨,១% 

- ពនធម្បចយល: ៧៥,២% 

 េាំណូលម្និកម្នសារចពើពនធ៖ 

៦៣,៦% 

៦. រាលក់អនកសាំខាន់ៗ ននេាំណូលនងិេាំ

ណាយសាធារណៈម្ត្វូបានដ្ឋកប់ញ្ចូល

កនុងថវកិានងិរណនរីបស់ រដ្ឋា ភបិាល  

ម្និមានកអនកសាំខាន់ៗកដ្លម្ត្ូវបានដ្កចេញ រណនីច លរត្នោរជាត្ិម្ត្ូវបាន

បនតពម្ងឹង 

 

រណនីច លរត្នោរជាត្ិម្ត្ូវបាន

បនតពម្ងឹង 
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២. លទធែលននស្កម្មភាពគ្នលឹឹះស្ត្មាប់បនតពត្ងឹងភាពស ឿទកុច្ិរតបានននថ្វកិា 

ចម្ៅពីសូេនករសមិ្ទធកម្មរនាោឹះ ាំង ៦ ខាងចលើ សកម្មភាពរនាឹោះមួ្យេាំននួចទៀត្ម្ត្ូវបានអ្នុវត្ត ចដ្ើម្បីពម្ងឹងភាព 

ចជឿទុកេិត្តបានននថវិកា សាំចៅោាំម្ទ ការសធវើឱ្យត្បសស្ើរស ើងនូវគ្ណសនយយភាពហិរញ្ញវរថុ កដ្លជាចោលបាំណងយុទធ

សាតសត ននដ្ាំណាកក់ាលទី២។ 

សកម្មភាព ាំងចនោះ ម្ត្ូវបានអ្នុវត្តកនុងចោលបាំណង េាំននួ ៤ និង េចងាក ម្សកម្មភាព េាំននួ ១៤ ចដ្ើម្បពីម្ងឹងភាព

ចជឿទុកេិត្តបានននថវិកា កដ្លជាកអនកមួ្យដ៏្សាំខាន ់ ននកម្មវិធកីកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ្ាំណាកក់ាលទី

២ ថមី។ 

ការអ្នុវត្តសកម្មភាពចដ្ើម្បីពម្ងឹងភាពចជឿទុកេិត្តបានននថវិកា  ាំងចនោះ សចម្ម្េបានលទធអលដូ្េត្ចៅ៖ 

២.១. ការពត្ងឹងការត្គ្ប់ត្គ្ងច្ាំណូលនិងការអនុវរតផែនការត្បមូ្លច្ាំណូល  

ចៅកនងុ CAP 2 ចោលបាំណង ១១ ននកអនកភាពចជឿទុកេិត្តបានននថវិកា ចផ្លដ ត្ចលើការបនតកកលម្អរដ្ាបាល នងិ 

ចោលនចយបាយេាំណូល កដ្លចោលបាំណងចនោះ ម្ត្ូវបានកកសម្ម្លួម្កជា ការពម្ងងឹការម្រប់ម្រងេាំណូលនងិការអ្នុ

វត្តកអនការម្បមូ្លេាំណូល វិញ ចៅកនុង CAP 2 New។  រឯឯកនុងកម្ម្ិត្េចងាក ម្សកម្មភាព មានការត្ម្ម្ឹម្េាំននួេចងាក ម្ 

សកម្មភាពព ី៦ ម្កម្ត្ឹម្ ៤ កត្ប៉ាុចណាណ ោះ កដ្លេចងាក ម្សកម្មភាពនីមួ្យៗ កនុង CAP 2 New ចនោះ ម្ត្ូវទទួលខ្ុសម្ត្ូវអ្នុ

វត្តចដ្ឋយអ្ងគភាព ក់ពន័ធេាំណូលនីមួ្យៗ ចម្កាម្ឱវាទម្កសួងចសដ្ាកិេចនងិហិរញ្ញវត្ថ។ុ អ្រគនយកដ្ឋា នកដ្លទទួលបនាុក

ម្បមូ្លេាំណូល (រយ ពនធដ្ឋរ និងេាំណូលមិ្នកម្នសារចពើពនធ) ម្ត្ូវចរៀបេាំសកម្មភាពចដ្ើម្បីពម្ងឹងសម្ត្ថភាពពយករណ៍ 

សម្ត្ថភាពម្រប់ម្រង និងម្បសិទធភាពននការម្បមូ្លេាំណូល។ ចដ្ឋយក ក អ្រគនយកដ្ឋា នចោលនចយបាយចសដ្ាកិេចនងិ

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ម្ត្ូវដ្ឋកក់អនការកនុងការពម្ងងឹសម្ត្ថភាពននការចរៀបេាំ សុម្កឹត្ភាពននការពយករណ៍ នងិម្បសិទធភាព

ននការអ្នុវត្តម្កបខ្័ណឌ នងិចោលនចយបាយេាំណូល (Top-Down Approach) ចដ្ើម្បីអាេឱយអ្ងគភាពទទួលបនាុកម្បមូ្ល 

េាំណូល មានមូ្លដ្ឋា នកនុងការចរៀបេាំនងិការអ្នុវត្ត កអនការម្បមូ្លេាំណូលម្បចាាំឆ្ន ាំរបស់ខ្ាួន (Bottom-Up Approach)។  

ជារួម្ ចបើកអអកចលើសកម្មភាពកដ្លសចម្ម្េបាន ចោលបាំណងចនោះសចម្ម្េបាន ៧៦.៣៤%។ ចដ្ឋយក ក េចងាក ម្

សកម្មភាពកដ្លសចម្ម្េបានត្ិេជាង ៥០% ននចោលចៅរឺេចងាក ម្សកម្មភាព ១១.៣។ 

ទនាឹម្ចនោះ ចបើពនិតិ្យចម្ើលលទធអលសចម្ម្េបានននសូេនករ ាំង ៤ ននេចងាក ម្សកម្មភាព ននចោលបាំណង ១១ 

សម្មាប់ម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ច ើញថា មានសូេនករ២ សចម្ម្េតាម្ចោលចៅ រ៖ឺ 

១. បញ្ហា ម្បឈម្ កព់ន័ធនឹងទិនននយ័ និងពត័្៌មានកដ្ល កទ់ងនឹងមូ្លដ្ឋា នរិត្ពនធ ចដ្ើម្បីកកលម្អម្៉ាូកដ្លពយករណ៍ 

េាំណូលម្ត្ូវបានកាំណត្ ់និង ចសេកតីម្ ងយុទធសាតសត ចកៀរររេាំណូលរយៈចពលម្ធយម្ ២០១៤-២០១៨ ម្ត្ូវបាន

ចរៀបេាំ 

២. ការពម្ងងឹការម្រប់ម្រងតាម្រយៈការបចងកើត្បញ្ារជាត្ិកត្មួ្យ (Cambodian National Single Window), 

ការពម្ងកីម្បសវ ័យម្បវត្តកម្មអាសីុរដូ្ឋរ (ASACUDA) 
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ចដ្ឋយក ក សេូនករ ២ ចទៀត្ មិ្នសចម្ម្េបានតាម្ចោលចៅ រ៖ឺ 

១. ការសិកាម្៉ាូកដ្លពយករណ៍េាំណូលពនធដ្ឋរ នងិ ការចរៀបេាំនងិកកសម្ម្ួលលិខ្ិត្បទដ្ឋា នរត្យិុត្ត កព់ន័ធ វិស័យ

ពនធដ្ឋរ  

២.  ការចរៀបេាំនិងកកសម្ម្ួលលិខ្ិត្បទដ្ឋា នរត្ិយតុ្ត កព់ន័ធ វិស័យម្ទពយសម្បត្តិរដ្ានិងេាំណូលមិ្នកម្នសារចពើពនធ។ 

ដូ្េចនោះ ជារួម្ តាម្រយៈសកម្មភាពនងិលទធអលកដ្លសចម្ម្េបាន  ការពម្ងងឹការម្រប់ម្រងេាំណូលនងិការអ្នុវត្ត

កអនការម្បមូ្លេាំណូល ចៅកត្រកាបាន សម្មាប់ម្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ កត្ចៅមិ្ន នអ់ាេបចងកើនបានចៅរកសថ ិរភាព

តាម្ចោលចៅកដ្លេងប់ានចៅច ើយ ចដ្ឋយសារកត្មានសកម្មភាពមួ្យេាំនួនកដ្លអ្នុវត្តកនុងេចងាក ម្សកម្មភាព ១១.៣ មាន

ភាពយឺត្យ៉ា វ។ លទធអលចនោះបានឆាុោះបញ្ហច ាំងអ្ាំពភីាពចាាំបាេ់កនុងការបនតកកលម្អនងិពម្ងងឹសម្ត្ថភាពននការចរៀបេាំ សុម្កឹត្

ភាពននការពយករណ៍និងម្បសិទធភាពននការអ្នុវត្តម្កបខ្័ណឌ និងចោលនចយយេាំណូល ការពម្ងឹងសម្ត្ថភាពពយករណ៍ 

សម្ត្ថភាពម្រប់ម្រង និងម្បសិទធភាពននការម្បមូ្លេាំណូលរយនងិរដ្ឋា ករ េាំណូលពនធដ្ឋរ និងេាំណូលមិ្នកម្នសារចពើពនធ 

ចដ្ើម្បីចឆ្ព ោះចៅធានការពម្ងឹងការម្រប់ម្រងេាំណូលនងិការអ្នុវត្តកអនការម្បមូ្លេាំណូលម្បកបចដ្ឋយ ម្បសិទធភាព។ 

២.២. ការពត្ងឹងការត្គ្ប់ត្គ្ងបាំណុល 

ការពម្ងងឹការម្រប់ម្រងបាំណលុ កដ្លជាចោលបាំណងទី២ ននកអនកភាពចជឿទុកេិត្តបានននថវិកា មិ្នមានបកម្ម្ប

ម្ម្ួលពី CAP 2 ចទ  ាំងកម្ម្ិត្ចោលបាំណងនងិកម្ម្ិត្េចងាក ម្សកម្មភាព។ 

ចោលបាំណងទី២ចនោះ មានេចងាក ម្សកម្មភាពេាំននួ ៣ ចដ្ឋយចផ្លត ត្ចៅចលើការពម្ងងឹការម្រប់ម្រងបាំណលុ តាម្រ

យៈេចងាក ម្សកម្មភាព ១២.១. ពនិិត្យចម្ើលច ើង វិញ និងកកលម្អម្កបខ័្ណឌ រត្ិយតុ្ត នងិម្កបខ្័ណឌ សាថ ប័ន ម្ពម្ ាំងត្ួនទី 

និងការទទួលខ្ុសម្ត្ូវកនុងការម្រប់ម្រងបាំណលុ ១២.២. ចរៀបេាំនិងដ្ឋក់ឱយអ្នុវត្តយទុធសាតសត ម្រប់ម្រងបាំណលុ និង ១២.៣. 

បចងកើនស័កតិសិទធភាព នងិម្បសិទធភាពននការចម្បើម្បាស់ទិនននយ័បាំណលុ។ ជារួម្ ចបើកអអកចលើសកម្មភាពកដ្លសចម្ម្េបាន 

ចោលបាំណងចនោះសចម្ម្េបាន ៨០% កនងុចនោះ េចងាក ម្សកម្មភាព ១២.១ សចម្ម្េបានត្េិជាង ៥០%។  

ទនាឹម្ចនោះ ចបើពនិតិ្យចម្ើលលទធអលសចម្ម្េបានននសូេនករ ាំង ៣ ននេចងាក ម្សកម្មភាព ននចោលបាំណង ១២ 

សម្មាប់ម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ច ើញថា មានសូេនករ ២សចម្ម្េបានតាម្ចោលចៅរ៖ឺ 

១. ចសេកតីម្ ងបេចុបបននកម្មយុទធសាតសត ម្រប់ម្រងបាំណលុ ២០១៤-២០១៨ និងកអនការអ្ភិវឌ្ឍន៏សម្ត្ថភាពសាថ ប័ន 

នងិធនធានម្នុសសម្ត្ូវបានចរៀបេាំ រួម្ ាំងរបាយការណ៍សត ីពកីារវិភារេីរភាពបាំណលុ (DSA) ម្ត្ូវបានចធវើបេចុ

បបននកម្ម 

២. ម្បពន័ធម្រប់ម្រងបាំណលុ DMFAS 6.0 ម្ត្ូវបានត្ចម្ាើងរួេរាល់ នងិបានបណតុ ោះបណាត លមូ្លដ្ឋា នម្រោឹះកនងុការ 

ចម្បើម្បាស់មុ្នកអនការអ្នុវត្តកនងុម្ត្មីាសទី៤។ 

ចដ្ឋយក ក សូេនករ ១ កដ្លមិ្នសចម្ម្េបានតាម្ចោលចៅចនោះ រឺ ចសេកតមី្ ងម្បកាសសត ីពីចោលការណ៍ នងិ

នតី្ិវិធមី្រប់ម្រងការឱយម្បាក់ចរខ្ចី។ ការម្និសចម្ម្េបានតាម្ចោលចៅចនោះ ចដ្ឋយសារការយឺត្យ៉ា វកនងុការចរៀបេាំចសេកតី

ម្ ងម្បកាសចនោះ។ 
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ដូ្េចនោះ តាម្រយៈសកម្មភាពនងិលទធអលកដ្លសចម្ម្េបាន អាេសននដិ្ឋា នបានថា ការពម្ងឹងការម្រប់ម្រងបាំណលុ

ចៅកត្រកាបាន សម្មាប់ម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ កត្មិ្ន ន់អាេបចងកើនចៅរកសថ ិរភាពតាម្ចោលចៅកដ្លេង់បានចៅ

ច ើយចទ ពីចម្ ោះថាសុម្កតឹ្ភាពននរបាយការណ៏វិភារេីរភាពបាំណលុចៅម្ត្ូវការពម្ងងឹបកនថម្ ចដ្ឋយមូ្លចហត្កុងវោះខាត្

ទិននន័យមួ្យេាំននួសម្មាប់ចធវើការវិភារេីរភាពបាំណលុ សម្ត្ថភាពសាថ ប័ន នងិធនធានម្នសុសសម្មាប់ការម្រប់ម្រងបាំណលុ

ចៅមានកម្ម្ិត្ និង ម្កបខ្័ណឌ រត្ិយតុ្តនិងម្កបខ្័ណឌ សាថ ប័ន ម្ពម្ ាំងត្ួនទី និងការទទួលខ្ុសម្ត្ូវកនុងការម្រប់ម្រងបាំណលុ

ម្ត្ូវការកកលម្អបកនថម្។ លទធអលចនោះបានឆាុោះបញ្ហច ាំងអ្ាំពភីាពចាាំបាេ់កនុងការបនតអ្ភិវឌ្ឍនស៏ាថ ប័ននងិធនធានម្នុសសសម្មាប់

ការម្រប់ម្រងបាំណលុសាធារណៈ នងិបចងកើនសុម្កតឹ្ភាពននការចរៀបេាំរបាយការណ៏វិភារេីរភាពបាំណលុចដ្ឋយចដ្ឋោះម្សាយ

បញ្ហា ម្បឈម្នងិកងវោះខាត្ទិនននយ័មួ្យេាំននួសម្មាប់ចធវើការវិភារេីរភាពបាំណលុ។ 

២.៣. ការពត្ងឹងការត្គ្ប់ត្គ្ងសាច្់ត្បាក់និងគ្ណនី 

ការពម្ងងឹការម្រប់ម្រងសាេ់ម្បាកន់ងិរណន ីកដ្លជាចោលបាំណង ១៣ ននកអនកភាពចជឿទុកេិត្តបានននថវិកា មិ្ន

មានបកម្ម្បម្ម្ួលពី CAP 2 ចទ  ាំងកម្ម្ិត្ចោលបាំណងនងិកម្ម្ិត្េចងាក ម្សកម្មភាព។ 

ចោលបាំណង ១៣ ននកអនកភាពចជឿទុកេិត្តបានននថវិកា មានេចងាក ម្សកម្មភាពេាំននួ ៤ រ ឺ ពម្ងឹងការម្រប់ម្រង

សាេ់ ម្បាកន់ងិរណន ី តាម្រយៈេចងាក ម្សកម្មភាព ១៣.១. បនតម្បមូ្លអតុាំរណនធីនោររបស់រដ្ឋា ភបិាលនងិពម្ងឹង

រណនចី លរបស់រត្នោរ, ១៣.២. បនតពម្ងងឹនងិពម្ងកីការចម្បើម្បាស់ម្បពន័ធធនោរសម្មាប់ម្បត្ិបត្តកិារេាំណូល នងិ

េាំណាយសាធារណៈ, ១៣.៣. ម្បមូ្លអតុាំនិងបនតកកលម្អកអនការសាេ់ម្បាក ់ (ពីម្បចាាំម្ត្ីមាស/កខ្ ឈានចៅ ម្បចាាំសបាត ហ៍/

នថា) និង ១៣.៤. បនតតាម្ដ្ឋនបាំណលុកកសាោះនងិឤយកុាលរបស់វា។ ជារួម្ ចបើកអអកចលើសកម្មភាពកដ្លសចម្ម្េបាន 

ចោលបាំណងចនោះសចម្ម្េបាន ៨៧% កនងុចនោះេចងាក ម្សកម្មភាព ១៣.១ សចម្ម្េបាន ១០០%, េចងាក ម្សកម្មភាព 

១៣.២ សចម្ម្េបាន ៩៩%, ១៣.៣ សចម្ម្េបាន ៥០% នងិេចងាក ម្សកម្មភាព ១៣.៤ សចម្ម្េបាន ១០០%។ 

ទនាឹម្ចនោះ ចបើពនិិត្យចម្ើលលទធអលសចម្ម្េបានននសូេនករ ាំង ៤ ននេចងាក ម្សកម្មភាព ននចោលបាំណង ១៣ 

សម្មាប់ម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ច ើញថា មាន ៣ សូេនករសចម្ម្េតាម្ចោលចៅ រ៖ឺ 

១. រណនីចម្ៅម្បពន័ធ TSA ចៅធនោរជាត្ិ នងិ ធនោរ ណិជា កដ្លមិ្នមានការអ្នញុ្ហញ ត្ពី កសហវ ម្ត្ូវបាន

បិទ, រណនីច លរត្នោរជាត្ិចៅរាជធាន ី ចខ្ត្ត ម្ត្ូវបានតាម្ដ្ឋននងិកាំណត្់េាស់លាស់ និងរណនរីចម្មាង

របស់នដ្រូអ្ភិវឌ្ឍម្ត្ូវបានម្បមូ្លេងម្កង 

២. ការទូ ត្ថ់ាន កក់ណាដ លតាម្ម្បពន័ធធនោរ ១០០% នងិ ម្បពន័ធទូ ត្ត់ាម្ E-Transfer ម្ត្ូវបានសិកា នងិ 

រណនមី្បាក់ចបៀវត្សម្ត្ូវបានតាម្ដ្ឋនជាម្បចាាំ 

៣. អាណត្តចិបើកម្បាកម់្ត្ូវបានតាម្ដ្ឋននងិចបើកអដលឆ់្ប់រហ័សនងិ ន់ចពលចវលា នងិ សមាហរណកម្មបាំណលុ

កកសាោះម្ត្ូវបានសិកា។ 
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ចដ្ឋយក ក សូេនករមួ្យកដ្លមិ្នសចម្ម្េបានតាម្ចោលចៅ រ ឺការម្បមូ្លទិននន័យចដ្ើម្បីសាកលបងចរៀបេាំកអនការ

សាេ់ម្បាកម់្បចាាំនថានិងសបាដ ហ៍ និង ការពិនតិ្យតាម្ដ្ឋនការម្រប់ម្រងសាេ់ម្បាក។់ ការមិ្នសចម្ម្េបានតាម្ចោលចៅចនោះ 

ចដ្ឋយសារការពយករណ៍ចៅពុាំ នខិ់្ត្ជិត្នងឹេាំណូល-េាំណាយជាក់កសតងចៅច ើយ កនុងរមាា ត្ +/-5% ឬ +/-10% នងិ 

ចដ្ឋយសារអ្ងគភាព កព់ន័ធពុាំ នប់ានអតលព់ត័្ម៌ាននងិរបាយការណ៍តាម្ការចសន ើសុាំឱយបាន នច់ពលចវលា។ 

ដូ្េចនោះ ជារួម្ អាេសននដិ្ឋា នបានថា ការពម្ងងឹការម្រប់ម្រងសាេ់ម្បាកន់ងិរណន ីចៅកត្រកាបានសម្មាប់ម្ត្មីាស

ទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ កត្ចៅមិ្ន នអ់ាេបចងកើនចៅរកសថ ិរភាពតាម្ចោលចៅកដ្លេងប់ានចៅច ើយ ចដ្ឋយចហត្ុថាសូេនករ 

ម្ត្ីមាសទី៣ ននេចងាក ម្សកម្មភាព ១៣.៣ មិ្នបានសចម្ម្េតាម្ចោលចៅកាំណត្់ ជាក់កសដង ការពយករណ៍េាំណូល-េាំណាយ 

ពុាំ ន់បានសុម្កឹត្ និងការអដលព់័ត្៌មាននិងរបាយការណ៍មានភាពយឺត្យ៉ា វ។ លទធអលចនោះបានឆាុោះបញ្ហច ាំងពីភាពចាាំបាេ់កនុង

ការបនដការកកលម្អនងិពម្ងឹងការម្បមូ្លអដុាំកអនការសាេ់ម្បាក់ (ពីម្បចាាំម្ត្ីមាស/កខ្ ឈានចៅម្បចាាំសបាដ ហ/៍នថា)។ 

២.៤. ការផកលម្អការអនុវរតថ្វកិានិងពត្ងឹងការអនុវរតផែនការច្ាំណាយ 

ចៅកនងុ CAP 2 ចោលបាំណង ១៤ ននកអនកភាពចជឿទុកេិត្តបានននថវិកា ចផ្លដ ត្ចលើការបនតកកលម្អលទធកម្មសាធារ

ណៈ កដ្លចោលបាំណងដ្កដ្លចនោះ ម្ត្ូវបានកកសម្ម្លួម្កជា ការកកលម្អការអ្នុវត្តថវិកានិងពម្ងឹងការអ្នុវត្តកអនការ

េាំណាយ វិញ ចៅកនងុ CAP 2 New។ រឯឯកនុងកម្ម្ិត្េចងាក ម្សកម្មភាព មានការត្ម្ម្ឹម្េាំននួេចងាក ម្សកម្មភាពព ី ៦ ម្ក

ម្ត្ឹម្ ៣ កត្ប៉ាុចណាណ ោះ កដ្លេចងាក ម្សកម្មភាពនីមួ្យៗ កនុង CAP 2 New ចនោះ។ ចោលបាំណង ១៤ កនុង CAP 2 New ចនោះ 

មានវិសាលភាពម្របដ្ណដ ប់ចលើការពម្ងងឹការអ្នុវត្តកអនការេាំណាយ ធាំជាង ចោលបាំណង ១៤ កនុង CAP 2 ចដ្ឋយចហត្ុ

ថា កនុង CAP 2 ការពម្ងឹងការអ្នុវត្តកអនការេាំណាយ ចផ្លដ ត្កត្ចៅចលើការេាំណាយ ក់ពន័ធលទធកម្មសាធារណៈកត្ប៉ាុចណាណ ោះ

។   រឯឯ កនុង CAP 2 New ការកកលម្អការអ្នុវត្តថវិកានងិពម្ងឹងការអ្នុវត្តកអនការេាំណាយ ចផ្លដ ត្តាាំងពកីារធានេាំណាយ 

រហូត្ដ្លក់ារទូ ត្់ មិ្នម្ត្ឹម្កត្កនុងនីត្ិវិធេីាំណាយលទធកម្មសាធារណៈ កត្កថម្ ាំងសម្មាប់េាំណាយចម្ៅពលីទធកម្មសា

ធារណៈអងកដ្រ កនុងចោលចៅធាននតី្ិវិធីខ្ាី ដ្ាំចណើរការចលឿន នងិមានម្បសិទធភាព។ 

ចោលបាំណង ១៤ ននកអនកភាពចជឿទុកេិត្តបានននថវិកា មានេចងាក ម្សកម្មភាពេាំននួ ៣ រចឺផ្លដ ត្ចលើការកកលម្អការ

អ្នុវត្តថវិកានិងពម្ងឹងការអ្នុវត្តកអនការេាំណាយ តាម្រយៈេចងាក ម្សកម្មភាព ១៤.១. កកលម្អនិងពម្ងឹងការអ្នុវត្តម្កបខ្ណ័ឌ

រត្ិយតុ្តសត ីពលីទធកម្មសាធារណៈម្ពម្ ាំងបចងកើនស័កតិសិទធភាព នងិម្បសិទធភាពននកិេចលទធកម្មសាធារណៈ, ១៤.២. កកលម្អ

នងិបចងកើនស័កតិសិទធភាពនងិម្បសិទធភាពននកិេចដ្ាំចណើរការអតលធ់ានេាំណាយ នងិ ១៤.៣.  កកលម្អនិងបចងកើនស័កតិសិទធភាព 

នងិម្បសិទធភាពននកិេចដ្ាំចណើរការអតល់ការទូ ត្់។ ជារួម្ ចបើកអអកចលើសកម្មភាពកដ្លសចម្ម្េបាន ចោលបាំណងចនោះ ស

ចម្ម្េបាន ៦៤% កនុងចនោះ េចងាក ម្សកម្មភាព ១៤.១ សចម្ម្េបាន ៥៤%, េចងាក ម្សកម្មភាព ១៤.២ សចម្ម្េបាន ៧៣

% នងិ ១៤.៣ សចម្ម្េបាន ៦៥%។ 

ទនាឹម្ចនោះ ចបើពនិិត្យចម្ើលលទធអលសចម្ម្េបានននសូេនករ ាំង ៣ ននេចងាក ម្សកម្មភាព ននចោលបាំណង ១៤ 

សម្មាប់ម្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ច ើញថា សូេនករ ាំង៣ចនោះ មិ្នសចម្ម្េតាម្ចោលចៅ រឺ ១. ចសេកដីម្ ងអ្នមុ្កតឹ្យនងិ

ម្បកាសននម្ត្ូវបានពិនតិ្យនងិពិភាកា និងចសៀវចៅកណនាំសដ ីពីលទធកម្មម្ត្ូវបានចធវើបេចុបបននភាព ២. ចសេកតីម្ ងចោល-
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ការណ៏ននការអតលធ់ានេាំណាយសម្មាប់រចម្មាង វិនិចយរនងិកម្មវិធីកថ ាំចហដ្ឋា រេនសម្ព័នធសាធារណៈ ម្ត្ូវបានចរៀបេាំ 

និង ការធានេាំណាយម្ត្ូវបានអ្នុវត្តតាម្កអនការេាំណាយ នងិ ៣. កបបបទននការទូ ត្់សម្មាប់រចម្មាង វិនិចយរនិង កម្ម

 វិធីកថ ាំចហដ្ឋា រេនសម្ព័នធសាធារណៈម្ត្ូវបានចរៀបេាំ និងការទូ ត្់េាំណាយម្ត្ូវបានអ្នុវត្តតាម្កអនការេាំណាយ។  

ដូ្េចនោះ ជារួម្ អាេសននដិ្ឋា នបានថា ការកកលម្អការអ្នុវត្តថវិកានងិពម្ងងឹការអ្នុវត្តកអនការេាំណាយ មិ្នអាេសចម្ម្េ

បានតាម្ចោលចៅកាំណត្ ់កនុងម្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ចនោះចទ ចដ្ឋយចហត្ុថា ការចរៀបេាំសកម្មភាពនិងការកាំណត្់សូេនករ 

មិ្ន នម់ានភាពសុម្កតឹ្ភាពនងិសងគត្ិភាពចពញចលញ ឱយចឆាើយត្បចៅនងឹេចងាក ម្សកម្មភាពនងិចោលបាំណងកដ្លបាន

កាំណត្។់ 

ផែនកទ២ី: គ្ណសនយយភាពហិរញ្ញវរថុ 

ចៅកនុង CAP 2 កអនកទី២ រណចនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបានោាំម្ទចដ្ឋយចោលបាំណងេាំនួន ៨ នងិ េចងាក ម្សកម្មភាព

េាំននួ ៤៩  រឯឯ ចៅកនុង CAP 2 New មានចោលបាំណងេាំននួ ៦ (២១. ការដ្ឋកឱ់យអ្នុវត្តមាត្ិកាថវិកាថមីនិងបាង់រណចនយយថមី, 

២២. ការដ្ឋកឱ់យអ្នុវត្តម្បព័នធអ្នុវត្តថវិកាថមីនិងដ្ាំចណើរការម្បត្ិបត្តិការថមី, ២៣. ការដ្ឋកឱ់យអ្នុវត្តម្បព័នធរណចនយយថមី 

ម្បព័នធកត្់ម្តាថម ី ម្បពន័ធរបាយការណ៍ថមី និងម្បពន័ធត្មាា ភាព, ២៤. ការដ្ឋកឱ់យអ្នុវត្តឧបករណ៍និងយនតការចដ្ើម្បបីចងកើនការ

ទទួលខ្ុសម្ត្ូវនងិរណចនយយភាព, ២៥. ពម្ងងឹនងិបចងកើនភាពម្រប់ម្ជងុចម្ជាយនងិសមាហរណកម្មថវិកា នងិ ២៦. ពម្ងងឹ

ការងារសវនកម្មនអាកនុងនងិអ្ធកិារកេិច) និង េចងាក ម្សកម្មភាពេាំននួ ២៨។ ម្ពម្ជាមួ្យោន ចនោះ កនុងចោលចៅបចងកើនចលបឿន

ននការអ្នុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ជាពិចសសការបញ្ចប់ចដ្ឋយចជារជ័យននដ្ាំណាកក់ាលទី២ រឺ

រណចនយយភាពហិរញ្ញវត្ថចុនោះ រណៈកមាម ធិការដឹ្កនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ បានបចងកើត្នងិ

ដ្ឋកឱ់យអ្នុវត្តយុទធសាតសត  ៣+២ ចៅកខ្មី្ន ឆ្ន ាំ២០១០។ យុទធសាតសត  ៣+២ ចនោះ ម្ត្ូវបានោាំម្ទចដ្ឋយ  កតាត លកីរ

សាំខាន់ៗ េាំននួ ៥ កដ្លម្ត្ូវអ្នុវត្តចដ្ឋយអ្ងគភាព េាំននួ ៣ រឺ អ្រគនយកដ្ឋា នរត្នោរជាត្ិ នយកដ្ឋា នថវិកា (បេចុបបនន 

អ្រគនយកដ្ឋា នថវិកា) នងិនយកដ្ឋា នព័ត្៌មាន វិទយ។ កតាត លកីរ ាំង៥ ម្ត្ូវបានោាំម្ទចដ្ឋយ កតាត លកីររនាោឹះ៣ រឺ បនា ត្់

រណចនយយភាព សដង់ដ្ឋររណចនយយ នងិ ការអ្នុវត្តថវិកា បូកកថម្កតាត លកីររនាោឹះេាំននួ ២ ចទៀត្ រឺ ម្បពន័ធព័ត្ម៌ាន វិទយ

សម្មាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ នងិ ការអ្ភិវឌ្ឍន៍សម្ត្ថភាព។ ឆ្ន ាំ២០០៤ ចនោះ រឺជាឆ្ន ាំេុងចម្កាយកដ្លម្ត្ូវ

បញ្ចប់ការអ្នុវត្តយុទធសាតសត  ៣+២ កដ្លចផ្លដ ត្ចលើការចម្ត្ៀម្ចរៀបេាំម្បពន័ធព័ត្ម៌ានវិទយសម្មាប់ម្បត្ិបត្តកិាររត្នោរ 

(Treasury Centric Module) នងិ ម្ត្ូវចាប់ចអដើម្ដ្ឋកឱ់យដ្ាំចណើរការចៅចដ្ើម្ឆ្ន ាំ២០១៥។ 

កនុងកអនកចនោះ េាំណេុខ្ុសោន ព ីCAP 2 រឺកនងុ CAP 2 New មានការដ្ឋកឱ់យអ្នុវត្តចពញចលញេាំណាត្់ថាន ក់ថវិកាថមី 

យ៉ា ងត្ិេ ៣ េាំណាត្ថ់ាន ក ់ រ ឺ ចសដ្ាកិេច ភូមិ្សាតសត  នងិរដ្ាបាល។ ម្យ៉ាងចទៀត្ ការបនតកកលម្អភាពម្រប់ម្ជងុចម្ជាយនងិ

សមាហរណកម្មថវិកា កដ្លម្ត្វូបានអ្នុវត្តកនុងចោលបាំណង ៣២ ននកអនកទី៣ នន CAP 2 ម្ត្ូវបានកកសម្ម្ួលម្កជាចោល

បាំណង ២៥ ននកអនករណចនយយភាពហិរញ្ញវត្ថចុនោះ។ 

ជារួម្ កអអកចលើចោលបាំណងកដ្លសចម្ម្េបាន កអនកចនោះសចម្ម្េបាន ៦៤% កដ្លកនុងចនោះចោលបាំណងទី១     

សចម្ម្េបាន ៧០%, ចោលបាំណងទី២ សចម្ម្េបាន ៨៣%, ចោលបាំណងទី៣ សចម្ម្េបាន ៤០%, ចោលបាំណងទី៤ 
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សចម្ម្េបាន ៩%, ចោលបាំណងទី៥ សចម្ម្េបាន ១០០% និង ចោលបាំណងទី៦ សចម្ម្េបាន ៨០%។ ចដ្ឋយក ក 

េចងាក ម្សកម្មភាពកដ្លសចម្ម្េបាន បជាង ៥០% រឺ េចងាក ម្សកម្មភាព ២១.៤, ២៣.២, ២៣.៣, ២៣.៤,២៤.១, 

២៤.២, ២៤.៣, ២៤.៤, នងិ ២៦.៣។ ទនឹាម្ចនោះ ចបើពនិតិ្យចលើលទធអលសចម្ម្េបានននសូេនករ ននចោលបាំណង ាំង

៦ ចដ្ើម្ប ីពម្ងងឹនងិោាំម្ទដ្លរ់ណចនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ ុជារមួ្ រឺសចម្ម្េបានតាម្ចោលចៅននសូេនករកដ្លបានកាំណត្់ 

ប៉ាុកនដ ចាាំបាេ់ម្ត្ូវចរៀបេាំសកម្មភាពនងិសូេនករចដ្ើម្បោីាំម្ទដ្លេ់ចងាក ម្សកម្មភាពកដ្លមិ្នសចម្ម្េបានខាងចលើ។ 

ដូ្ចេនោះ ជារួម្ អាេសននដិ្ឋា នបានថារណចនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ ចៅកត្រកាបានសម្មាប់ម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ចនោះ 

កត្មិ្ន នប់ានបចងកើនចៅរកសថ ិរភាពតាម្ចោលចៅកដ្លេង់បានចៅច ើយ។ លទធអលចនោះបានឆាុោះបញ្ហច ាំង អ្ាំពភីាពចាាំបាេ់ 

ជាពិចសស កនងុការពម្ងឹងការដ្ឋក់ឱយអ្នុវត្តម្បពន័ធរណចនយយថម ី ម្បពន័ធកត្់ម្តាថម ី ម្បព័នធរបាយការណ៍ថមី នងិម្បពន័ធត្មាា

ភាព ការដ្ឋក់ឱយអ្នុវត្តឧបករណ៍និងយនតការចដ្ើម្បីបចងកើនការទទួលខ្ុសម្ត្ូវនងិរណចនយយភាពកនុងចោលចៅបនតពម្ងងឹ

រណចនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ។ុ  

១. ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតមារិកាថ្វកិាថ្មីនិងបលង់គ្ណសនយយថ្មី 

ការបនតកកលម្អមាត្ិកាថវិកាថមនីងិបាង់រណចនយយថមី ម្ត្ូវបានអ្នុវត្តចៅកនងុចោលបាំណង ២៣ ននកអនករណចនយយ-

ភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ នន CAP 2 តាម្រយៈការអ្នុវត្តេចងាក ម្សកម្មភាពេាំននួ ៤។ កនុងចោលចៅបចងកើនរណចនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ 

ការកសាងនិងដ្ឋកឱ់យអ្នុវត្តមាត្កិាថវិកាថមីនងិបាងរ់ណចនយយថមី កដ្លចៅមិ្ន នស់ចម្ម្េបានតាម្ការចម្ោងទុកចៅកនុង 

CAP 2 ចៅកត្បនតអ្នុវត្តកនងុកអនករណចនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ (ចោលបាំណង ២១) នន CAP 2 New។  រវាង CAP 2 នងិ 

CAP 2 New មានភាពកបាកោន ម្ត្ង ់ការដ្ឋក់ឱយអ្នុវត្តចពញចលញេាំណាត្ថ់ាន ក់ថវិកាថមី យ៉ា ងត្េិ ៣ េាំណាត្់ថាន ក់ រឺ ចសដ្ាកេិច 

ភូមិ្សាតសត  នងិរដ្ាបាល។ 

ចដ្ើម្បីសចម្ម្េបានតាម្ការកាំណត្់ េចងាក ម្សកម្មភាពេាំននួ៤ ម្ត្ូវបានដ្ឋកឱ់យអ្នុវត្ត រឺ ២១.១. ម្ត្ួត្ពិនតិ្យច ើង វិញ

នងិបនតកកលម្អបាង់រណចនយយថមី, ២១.២. ម្ត្តួ្ពនិតិ្យច ើង វិញនិងបនដកកលម្អេាំណាត្ថ់ាន កថ់វិកាថមីចដ្ើម្បដី្ឋកអ់្នុវត្ដឱយ

ចពញចលញយ៉ា ងត្ិេ ៤ រឺ េាំណាត្់ថាន ក់ភូមិ្សាតសត   អ្ងគភាពម្បត្ិបត្តិ និងរដ្ាបាល  កម្មវិធ ី និងចសដ្ាកិេច និង ២១.៣. 

សិកានិងអតលជ់ចម្ម្ើសេាំណាត្ថ់ាន ក់មុ្ខ្ងារ មូ្លនធិិ នងិរចម្មាង ២១.៤ សិកានងិអតលជ់ចម្ម្ើសសម្មាប់ការឈានចៅ

ម្បពន័ធរណចនយយ បងគរជាជាំហានៗ។ ជារួម្ ចបើកអអកចលើសកម្មភាពកដ្លសចម្ម្េបានកនងុម្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ចោល

បាំណងចនោះសចម្ម្េបាន ៧០%។ ចដ្ឋយក ក េចងាក ម្សកម្មភាពកដ្លសចម្ម្េបានត្ិេជាង ៥០% ននចោលចៅរឺេចងាក ម្

សកម្មភាព ២១.៤។ 

ទនាឹម្ចនោះ ចបើពនិតិ្យចម្ើលលទធអលសចម្ម្េបានននសូេនករ ាំង ៤ ននេចងាក ម្សកម្មភាព ននចោលបាំណង ២១ 

សម្មាប់ម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ច ើញថា មានសូេនករ៣ សចម្ម្េបានតាម្ចោលចៅរ៖ឺ 

១. ភាពខ្ុសោន នងិដូ្េោន រវាង CoA និង TOFE ម្ត្ូវបានសិកា, ភាពខ្ុសោន និងដូ្េោន រវាង CoA នងិ GFS ម្ត្ូវ

បានសិកានងិកាំណត្ត់្ម្ម្ូវការកនុងការចធវើទាំនក់ទាំនង នងិ មាត្ិការណនីថមមី្ត្ូវបានអសពវអាយ ចដ្ើម្បីចម្ត្ៀម្អ្នុ

វត្តចៅឆ្ន ាំ២០១៥ 
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២. េាំណាត្ថ់ាន កភ់ូមិ្សាតសត   អ្ងគភាពម្បត្ិបត្តនិងិរដ្ាបាល  កម្មវិធី  និងចសដ្ាកិេច ម្ត្ូវបានពិនតិ្យច ើងវិញនងិកកលម្អ 

៣. ជចម្ម្ើសេាំណាត្ថ់ាន កក់ម្មវិធី មុ្ខ្ងារ នងិម្បភពធនធាន ម្ត្ូវបានសិកា។  

ចដ្ឋយក កសូេនករ ១ កដ្លមិ្នសចម្ម្េបានតាម្ចោលចៅចនោះ រ ឺ របាយការណ៍តាម្សតងដ់្ឋរ IPSAS Cash 

Basis ម្ត្ូវបានចរៀបេាំសាកលបង។ ការម្និសចម្ម្េតាម្ចោលចៅចនោះ ចដ្ឋយសារ កងវោះជាំនញការចដ្ើម្បីសិកានងិអដល់

ជចម្ម្ើសសម្មាប់ការអ្នុវត្តសាកលបងម្បពន័ធរណចនយយបងគរជាជាំហានៗ។ 

ដូ្េចនោះ ជារួម្ អាេសននដិ្ឋា នបានថា ការដ្ឋក់ឱយអ្នុវត្តមាត្ិកាថវិកាថមីនងិបាងរ់ណចនយយថមី ចៅកត្រកាបានសម្មាប់

ម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ក៏ប៉ាកុនតចៅមិ្ន ន់សចម្ម្េបានតាម្ចោលចៅកដ្លេងប់ានចៅច ើយ ចដ្ឋយចហត្ថុាសូេនករ 

ម្ត្មីាសទី៣ ននេចងាក ម្សកម្មភាព ២១.៤ មិ្នបានសចម្ម្េតាម្ចោលចៅកាំណត្់ ចដ្ឋយសារកងវោះជាំនញការ ចដ្ើម្បីសិកា

នងិអដលជ់ចម្ម្ើសសម្មាប់ការអ្នុវត្តសាកលបងម្បពន័ធរណចនយយបងគរជាជាំហានៗ។ លទធអលចនោះបានឆាុោះបញ្ហច ាំងអ្ាំពភីាពចាាំ

បាេ់កនុងការបនតកកលម្អបាង់រណចនយយថមនីិងេាំណាត្ថ់ាន កថ់វិកាថមី ចដ្ើម្បដី្ឋក់អ្នុវត្ដឱយចពញចលញយ៉ា ងត្ិេ៤ រឺ េាំណាត្ថ់ាន ក់

ភូមិ្សាតសត   អ្ងគភាពម្បត្ិបត្តនិងិរដ្ាបាល  កម្មវិធី  នងិចសដ្ាកិេច នងិសិកាដ្ឋកឱ់យអ្នុវត្តបកនថម្េាំណាត្ថ់ាន កមុ់្ខ្ងារ មូ្ល

នធិិ នងិរចម្មាង និងចម្ជើសចរឯសជាំនញការឱយ ន់ចពលចវលា ចដ្ើម្បីបនតសិកានងិអដលជ់ចម្ម្ើសសម្មាប់ការអ្នវុត្តសាក

លបងម្បពន័ធរណចនយយបងគរជាជាំហានៗ។ 

២. ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតត្បព័នធអនុវរតថ្វិកាថ្មនីិងដាំសណើរការត្បរិបរតិការថ្ម ី

ការកកលម្អដ្ាំចណើរការនិងម្បត្បិត្តិការអ្នុវត្តថវិកា កដ្លម្ត្ូវបានអ្នុវត្តកនុងចោលបាំណង ២៤ នន CAP 2 ម្ត្ូវបាន

កកសម្ម្ួលម្កជាចោលបាំណង ២២. ការដ្ឋក់ឱយអ្នុវត្តម្បពន័ធអ្នុវត្តថវិកាថមីនងិដ្ាំចណើរការម្បត្ិបត្តិការថម ី កនុង CAP 2 

New។ ចោលបាំណងចនោះ ចផ្លដ ត្ជាពិចសសដ្ល់ការដ្ឋកឱ់យអ្នុវត្តម្បពន័ធ FMIS។ ម្យ៉ាងចទៀត្ េចងាក ម្សកម្មភាពននចោល

បាំណងចនោះ មានេាំននួ ៨ កនងុ CAP 2 ម្ត្ូវត្ម្ម្ឹម្ម្ក េាំននួ ៧ កនងុ CAP 2 New កដ្លរួម្មាន៖ ២២.១. បនតកាត្ប់នថយ

ចពលចវលាសម្មាប់ការចសន ើសុាំធានេាំណាយនងិការទូ ត្់ចៅកនងុម្កសួង-សាថ ប័ន ២២.២. កកលម្អដ្ាំចណើរការននម្បត្ិបត្តិ

ការចៅកនុងកសហវ/ម្កសួង-សាថ ប័ន ចដ្ើម្បីឱយម្សបចៅនងឹការវិវឌ្ឍនន៍នបាងរ់ណចនយយ នងិបទដ្ឋា នរណចនយយ ម្ពម្ ាំង

ចធវើការចអាៀងផ្លា ត្់រណនធីនោរជាម្បចាាំ ២២.៣. បចងកើនកម្មិ្ត្យល់ដឹ្ងភាពជាមាច ស់ការេូលរួម្ និងសម្ត្ថភាពកអនក FMIS 

ដ្ល ់កសហវ ម្កសួង-សាថ ប័ន និងរដ្ាបាលថាន ក់ចម្កាម្ជាត្ិ ២២.៤. កសាងសម្ត្ថភាពម្រប់ម្រងរចម្មាង FMIS ចដ្ឋយរមួ្ 

 ាំងចៅ កសហវ ម្កសួង សាថ ប័ន នងិអ្ងគភាពថាន ក់ចម្កាម្ជាត្ិ ២២.៥. ចរៀបេាំកអនការអ្នុវត្តរួម្ (ការសាកលបងនងិការ 

ពម្ងកី) ចដ្ឋយរួម្បញ្ចូល កសហវ ម្កសួង-សាថ ប័ន និងអ្ងគភាពថាន ក់ចម្កាម្ជាត្ ិ២២.៦. ចរៀបេាំកអនការ នងិវរគបណតុ ោះប

ណាត ល ម្ពម្ ាំងឯកសារបណតុ ោះបណាត លសម្មាប់ការបនតបណដុ ោះបណាដ លដ្ល់ម្រប់ម្តនតកីដ្ល កព់ន័ធនឹង FMIS ចៅ ក

សហវ ម្កសួង-សាថ ប័ន នងិអ្ងគភាពថាន ក់ចម្កាម្ជាត្ ិនងិ ២២.៧. ការអ្នុវត្តសាកលបងជាំហានដ្ាំបូងនងិពម្ងីកការអ្នុវត្ត 

FMIS (ម្៉ាឌូ្ុលសនូលនងិម្៉ាឌូ្លុសម្មាប់ថវិកា)។  

ជារួម្ ចបើកអអកចលើសកម្មភាពកដ្លសចម្ម្េបាន ចោលបាំណងចនោះ សចម្ម្េបាន ៨៣% ចដ្ឋយកនុងចនោះ េចងាក ម្ 

សកម្មភាព ២២.១. សចម្ម្េបាន ៦៦%, េចងាក ម្សកម្មភាព ២២.២. សចម្ម្េបាន ៧៥%, េចងាក ម្សកម្មភាព ២២.៣. 
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សចម្ម្េបាន ១០០%, េចងាក ម្សកម្មភាព ២២.៤. សចម្ម្េបាន ៧៥%, េចងាក ម្សកម្មភាព ២២.៥. សចម្ម្េបាន ៩៣

%, េចងាក ម្សកម្មភាព ២២.៦. សចម្ម្េបាន ១០០% និងេចងាក ម្សកម្មភាព ២២.៧. សចម្ម្េ បាន  ៦៩%។ 

ទនាឹម្ចនោះ ចបើពនិិត្យចម្ើលលទធអលសចម្ម្េបានននសូេនករ ាំង ៧ ននេចងាក ម្សកម្មភាព ននចោលបាំណងទី២ 

សម្មាប់ម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ច ើញថា សូេនករ ាំង ៧ ចនោះ សចម្ម្េតាម្ចោលចៅ រ៖ឺ 

១. ចសមា៉ា បរិបទេាំណាយបេចុបបននម្ត្ូវបានចរៀបេាំ 

២. សតងដ់្ឋរននការអ្នុវត្តថវិកាននបណាត ម្បទសចអសងៗ តាម្រយៈ PEMNA ចដ្ើម្បីបនតពម្ងឹងការងារអ្នវុត្តថវិកាម្សប

តាម្សតងដ់្ឋរអ្នតរជាត្ិ ម្ត្ូវបានសិកា 

៣. សម្ត្ថភាពកអនក FMIS របស់ម្តនតី កសហវ ម្ត្ូវបានបចងកើន តាម្រយៈការអសពវអាយទូលាំទូលាយ ចលើចរហទាំព័រ

និងម្ពតឹ្តបម្ត្ពត័្ម៌ាន ការជួបសមាា សផ្លា ល ់ការចរៀបេាំសិកាខ សាលាអសពវអាយ នងិការបណដុ ោះបណាដ ល 

៤. សម្ត្ថភាពម្តនតមី្រប់ម្រងរចម្មាង FMIS កអនកម្រប់ម្រងមូ្លដ្ឋា នទិនននយ័ (Database) ម្ត្ូវបានពម្ងកីបកនថម្ 

៥. ចសេកដីម្ ងកអនការអ្នុវត្តម្បពន័ធ FMIS រួម្ សម្មាប់ដ្ាំណាកក់ាលទី១ ម្ត្ូវបានចរៀបេាំ 

៦. ចសេកដីម្ ងកអនការបណដុ ោះបណាដ លរួម្សម្មាប់រចម្មាង FMIS ដ្ាំណាក់កាលទី១ ម្ត្ូវបានកកលម្អ 

៧. បនាប់សម្មាប់បណដុ ោះបណាដ លម្បពន័ធ FMIS ម្ត្ូវបានចរៀបេាំ, ចសេកដីម្ ងឯកសារនតី្ិវិធីអ្នុវត្តការងារអ្នរត្

ម្ត្ូវបានចរៀបេាំ នងិចសេកដីម្ ងឯកសារវាយត្នម្ាអលប៉ាោះ លម់្ត្ូវបានចរៀបេាំ។ 

ដូ្េចនោះ ជារួម្ អាេសននដិ្ឋា នបានថា កអអកចលើសកម្មភាពនងិសូេនករកដ្លបានកាំណត្ក់នុងកអនការសកម្មភាព 

ដ្ាំណាកក់ាលទី២ ថមី របស់អ្រគនយកដ្ឋា ន/អ្ងគភាព  ការដ្ឋកឱ់យអ្នុវត្តម្បពន័ធអ្នុវត្តថវិកាថមីនិងដ្ាំចណើរការម្បត្ិបត្តិការថមី 

អាេរកាបានសម្មាប់ម្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ប៉ាុកនត ជាក់កសដង ការចរៀបេាំសូេនករទី៧ ខាងចលើ (ដូ្េជាចសេកដីម្ ងឯក

សារនតី្ិវិធីអ្នុវត្តការងារអ្នរត្ម្ត្ូវបានចរៀបេាំ នងិ ចសេកដីម្ ងឯកសារវាយត្នម្ាអលប៉ាោះ លម់្ត្ូវបានចរៀបេាំ) មិ្នម្ត្ូវ

តាម្ចពលចវលាកាំណត្់ ចម្ ោះថាកនុងម្ត្ីមាសទី៣ចនោះ យ៉ា ងចហាេណាស់ នតី្ិវិធអី្នុវត្តការងារអ្នរត្ (To-Be 

Business Process), យុទធសាតសតសម្មាប់ការម្រប់ម្រងការផ្លា ស់បដូរ (Change Management Strategy) និងឯកសារ

វាយត្នម្ាអលប៉ាោះ លស់ម្មាប់រចម្មាង FMIS រួរម្ត្ូវបានចរៀបេាំឱយបានរួេរាលក់នុងអ្ាំ ុងចដ្ើម្ម្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

ចដ្ើម្បឈីានចៅចរៀបេាំនងិដ្ឋកឱ់យអ្នុវត្ត (Go Live) រចម្មាង FMIS បានចៅកខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៥ ដូ្េកដ្លបានកាំណត្់។ 

ប៉ាុកនត ការដ្ឋកឱ់យអ្នុវត្ត Go Live មិ្នអាេសចម្ម្េចៅបាន ចដ្ឋយចហត្ថុា េាំណេុ ាំងបីចនោះខាងចលើចនោះ មិ្ន នប់ាន

ចរៀបេាំរួេរាល់ចៅកនងុម្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ចនោះចទ នងិម្យ៉ាងចទៀត្ចដ្ឋយសារសម្ត្ថភាពរបស់ម្កុម្ហ ុនអគត្អ់គងម់្បពន័ធ

ព័ត្ម៌ានវិទយម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS Contractor) ចៅមានកម្ម្ិត្។ ដូ្េចនោះ ចដ្ើម្បអីាេចរៀបេាំនិងដ្ឋកឱ់យ

អ្នុវត្ត (Go Live) ចនោះបានតាម្ចពលចវលាកាំណត្ ់រួរចរៀបេាំឱយមានការម្ត្តួ្ពនិតិ្យច ើងវិញចលើរចម្មាង FMIS។ 
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៣. ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតត្បព័នធគ្ណសនយយថ្មី ត្បព័នធករ់ត្ាថ្មី ត្បព័នធរបាយការណ៍ថ្មី និងត្បព័នធរមាល

ភាព 

ការដ្ឋកឱ់យអ្នុវត្តម្បព័នធរណចនយយថមី ម្បពន័ធកត្់ម្តាថមី ម្បពន័ធរបាយការណ៍ថមី និងម្បពន័ធត្មាា ភាព កដ្លជាចោល

បាំណង ២៣ ននកអនករណចនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ មិ្នមានបកម្ម្បម្ម្ួលពី CAP 2 ចទ  ាំងកម្ម្ិត្ចោលបាំណងនងិកម្ម្ិត្

េចងាក ម្សកម្មភាព។ 

ចោលបាំណងចនោះ មានេចងាក ម្សកម្មភាពអ្នុវត្តេាំននួ ៥ រឺចផ្លដ ត្ចៅចលើការដ្ឋកឱ់យអ្នុវត្តម្បព័នធរណចនយយថមី 

ម្បពន័ធកត្់ម្តាថម ីម្បពន័ធរបាយការណ៍ថមី នងិម្បពន័ធត្មាា ភាព តាម្រយៈេចងាក ម្សកម្មភាព ២៣.១. ការពិនតិ្យច ើង វិញនូវសដង់

ដ្ឋររណចនយយ រដ្ាបាលសាធារណៈ កដ្លមានលកខណៈជាអ្នតរជាត្ិ (IPSAS, GAPP) នងិវាយត្នម្ាភាពម្បាកដ្និយម្ នងិ

ភាពសម្ម្សបននលាំដ្ឋប់លាំចដ្ឋយកនុងការដ្ឋកឱ់យអ្នុវត្តសដងដ់្ឋររណចនយយចនោះ ចដ្ឋយអារភាា ប់ចៅនងឹការពម្ងីកការចម្បើម្បា

ស់ FMIS, ២៣.២. ដ្ឋកឱ់យអ្នុវត្តនូវរបាយការណ៍អ្នុវត្តថវិកាម្បចាាំ ម្ត្ីមាសកដ្លបញ្ហា កអ់្ាំពកីារងារកដ្លបានបាំចពញ

ចធៀបនងឹចោលចៅ លទធអលទទួលបាន ការយឺត្យ៉ា វ នងិ  វិធានការចដ្ឋោះម្សាយ៖ ពីម្កសួង-សាថ ប័ន ម្ក កសហវ នងិចៅ

នអាកនងុម្កសួង-សាថ ប័ន ពអី្ងគភាពថវិការហូត្ដ្ល់ ថាន ក ់ ដឹ្កនាំ, ២៣.៣. កកលម្អទម្ម្ង់របាយការណ៍អ្នុវត្តថវិកាកដ្ល

ម្ត្ូវចអញើចៅរណៈរដ្ាម្តនតី និងសាថ ប័ននីត្ិបបញ្ញត្តិ, ២៣.៤. កកលម្អទម្ម្ង់របាយការណ៍និងការផ្លា ស់បដូរព័ត្៌មានជាមួ្យ

សាធារណជន និង ២៣.៥. ដ្ឋក់ឱយអ្នុវត្តយនតការចដ្ើម្បីបញ្ចប់ការេុោះបញ្ាសីារចពើភណ័ឌ ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ានងិចធវើបេចុបបនន

ភាពជាម្បចាាំ។ ជារួម្ ចបើកអអកចលើសកម្មភាពកដ្លសចម្ម្េបាន ចោលបាំណងចនោះសចម្ម្េបាន ៤០% កនុងចនោះេចងាក ម្

សកម្មភាព ២៣.១ និង ២៣.៥ សចម្ម្េបាន១០០% ប៉ាុកនតេចងាក ម្សកម្មភាព ៣ ចទៀត្ រឺ េចងាក ម្សកម្មភាព ២៣.២, 

២៣.៣ នងិ ២៣.៤ មិ្នមានសកម្មភាពអ្នុវត្តចទ។ 

ទនាឹម្ចនោះ ចបើពិនតិ្យចម្ើលលទធអលសចម្ម្េបានននសូេនករ ាំង ៥ ននេចងាក ម្សកម្មភាព ននចោលបាំណងទី៣ 

សម្មាប់ម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ច ើញថា សូេនករ ាំង ៥ សចម្ម្េបានតាម្ចោលចៅេាំននួ ២ រ៖ឺ 

១. សតងដ់្ឋររបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថកុអអកចលើមូ្លដ្ឋា នសាេ់ម្បាក ់ម្ត្ូវបានចរៀបេាំ 

២. ចសេកតីម្ ងសារាេរកណនាំសត ីពីបញ្ា ីសារចពើភ័ណឌ ម្ត្ូវបានអ្នុម័្ត្ចដ្ឋយ រ.ម្.រ។ 

ចដ្ឋយក ក សូេនករ ៣ ចទៀត្ មិ្នអាេចធវើការវាស់កវងបាន ចដ្ឋយចហត្ុថា អ្រគនយកដ្ឋា ន ក់ពន័ធពុាំបានចរៀបេាំ

សកម្មភាពនិងសូេនករចដ្ើម្បីោាំម្ទដ្លេ់ចងាក ម្សកម្មភាពនងិសូេនករ ាំងបីខាងចលើចទ។ 

ដូ្េចនោះ ជារួម្ អាេសននដិ្ឋា នបានថា ការដ្ឋកឱ់យអ្នុវត្តម្បពន័ធរណចនយយថមី ម្បពន័ធកត្់ម្តាថមី ម្បពន័ធរបាយការណ៍ថមី 

នងិម្បពន័ធត្មាា ភាព មិ្ន នអ់ាេធាននិងរកាបាន សម្មាប់ម្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ចៅច ើយចទ ចដ្ឋយចហត្ថុា សកម្ម

ភាពកដ្លអ្នុវត្តោាំម្ទដ្ល់ការសចម្ម្េបាននូវេចងាក ម្សកម្មភាព ២៣.២, ២៣.៣ និង ២៣.៤ កដ្លបានកាំណត្់ ពុាំម្ត្ូវ

បានចរៀបេាំ។ តាម្រយៈលទធអលចនោះ អ្រគនយកដ្ឋា ន កព់ន័ធចាាំបាេ់ម្ត្ូវចរៀបេាំសកម្មភាពចដ្ើម្បីោាំម្ទដ្ល់េចងាក ម្សកម្មភាព  
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២៣.២, ២៣.៣ និង ២៣.៤ កនុងចោលបាំណងអាេដ្ឋកឱ់យអ្នុវត្តម្បពន័ធរណចនយយថមី ម្បព័នធកត្ម់្តាថមី ម្បពន័ធរបាយការ

ណ៍ថមី និងម្បពន័ធត្មាា ភាព ដូ្េបានកាំណត្ក់នុងកអនការសកម្មភាពរួម្ ដ្ាំណាក់កាលទី២ ថមី។ 

៤. ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតឧបករណ៍ និងយនតការសដើម្បបីសងកើនការទទួលែុស្ត្រូវនិងគ្ណសនយយភាព 

ការដ្ឋកឱ់យអ្នុវត្តឧបករណ៍ នងិយនតការចដ្ើម្បីបចងកើនការទទួលខ្ុសម្ត្ូវនងិរណចនយយភាព កដ្លជាចោលបាំណង 

២៤ ននកអនករណចនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ មិ្នមានភាពខ្ុសោន  ពី CAP 2 ចទ  ាំងកម្ម្តិ្ចោលបាំណងនងិកម្ម្ិត្េចងាក ម្

សកម្មភាព។ 

ចោលបាំណងទី៤ ននកអនករណចនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ ុមានេចងាក ម្សកម្មភាពេាំនួន ៣ រឺចផ្លដ ត្ចៅចលើការដ្ឋកឱ់យអ្នុវត្ត

ឧបករណ៍ នងិយនតការចដ្ើម្បបីចងកើនការទទួលខ្ុសម្ត្ូវនិងរណចនយយភាព តាម្រយៈេចងាក ម្សកម្មភាព ២៤.១. បចងកើត្ឱយ

មានទណឌ កម្មសម្ម្សបេាំច ោះកាំហុសឆគង ឬ ការម្រប់ម្រងធនធានសាធារណៈមិ្នសម្ម្សប និងោម នម្បសិទធភាព។ ទណឌ កម្ម

ចនោះម្ត្ូវកេងចៅកនងុេាប់នងិចធវើការអសពវអាយនងិកណនាំឱយបានទូលាំទូលាយ, ២៤.២. ចរៀបេាំឱយមានតារាងបញ្ហា កអ់្ាំពសិីទធិ  

អ្ាំណាេ នងិភាពទនភ់ានក់ដ្លនងឹអដលជ់នូអ្ងគភាពថវិកាកដ្លបានបាំចពញលកខណៈវិនិេឆយ័ កដ្លមានការឯកភាពសម្មាប់

ម្បពន័ធម្រប់ម្រងធនធានសាធារណៈដ៏្ម្ត្ឹម្ម្ត្ូវ, ២៤.៣. ចធវើការម្ត្តួ្ពនិតិ្យច ើងវិញជាម្បចាាំចលើលទធអលននការម្រប់ម្រងធនធា

នកដ្លសចម្ម្េបានចដ្ឋយអ្ងគភាពថវិកានីមួ្យៗ ចដ្ើម្បីចធវើជាមូ្លដ្ឋា នកនុងការពម្ងកីការអដលសិ់ទធិអ្ាំណាេនងិភាពទន់ភាន ់ នងិ 

២៤.៤. ដ្ឋក់ឱយអ្នុវត្តនូវរបាយការណ៍អ្នុវត្តថវិកាម្បចាាំម្ត្មីាស កដ្លប ា ក់អ្ាំពីការងារកដ្លបានបាំចពញចធៀបនងឹចោល

ចៅលទធអល ទទួលបានការយតឺ្យ៉ា វនងិ វិធានការដ្ាំចណាោះម្សាយ៖ ពីម្កសួង-សាថ ប័ន ម្ក កសហវ នងិចៅនអាកនុងម្កសួង

សាថ ប័ន ពីអ្ងគភាពថវិការហតូ្ដ្លថ់ាន ក់ដឹ្កនាំ។ ជារួម្ ចបើកអអកចលើសកម្មភាពកដ្លសចម្ម្េបាន ចោលបាំណងចនោះសចម្ម្េ

បាន ៩%  ប៉ាុកនតេចងាក ម្សកម្មភាព ៣ ចទៀត្ រ ឺេចងាក ម្សកម្មភាព ២៤.២, ២៤.៣ និង ២៤.៤ មិ្នមានសកម្មភាពអ្នវុត្ត

ចទ។ 

ទនាឹម្ចនោះ ចបើពនិិត្យចម្ើលលទធអលសចម្ម្េបានននសូេនករ ាំង ៤ ននេចងាក ម្សកម្មភាព ននចោលបាំណងទី៤ 

សម្មាប់ម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ច ើញថាមិ្នអាេចធវើការវាស់កវងបាន ចដ្ឋយចហត្ុថា អ្រគនយកដ្ឋា នថវិកាពុាំបានចរៀបេាំ

សកម្មភាពនិងសូេនករចដ្ើម្បីោាំម្ទដ្ល់េចងាក ម្សកម្មភាពនងិសូេនករ ាំង ៤ ខាងចលើចទ។ 

ដូ្េចនោះ ជារួម្ អាេសននដិ្ឋា នបានថា ការដ្ឋក់ឱយអ្នុវត្តឧបករណ៍នងិយនតការចដ្ើម្បីបចងកើនការទទួលខ្ុសម្ត្ូវនងិរណ

ចនយយភាព មិ្ន នអ់ាេធាននិងរកាបាន សម្មាប់ម្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ចៅច ើយចទ ចដ្ឋយចហត្ុថា សកម្មភាពកដ្ល

អ្នុវត្តោាំម្ទដ្ល់ការសចម្ម្េបាននូវេចងាក ម្សកម្មភាព ២៤.២, ២៤.៣ និង ២៤.៤ កដ្លបានកាំណត្់ ពុាំម្ត្ូវបានចរៀបេាំ។ 

តាម្រយៈលទធអលចនោះ អ្រគនយកដ្ឋា ន កព់ន័ធចាាំបាេ់ម្ត្ូវចរៀបេាំសកម្មភាពចដ្ើម្បោីាំម្ទដ្លេ់ចងាក ម្សកម្មភាព  ២៤.២, 

២៤.៣ និង ២៤.៤ កនុងចោលបាំណងអាេដ្ឋកឱ់យអ្នុវត្តឧបករណ៍នងិយនតការចដ្ើម្បីបចងកើនការទទួលខ្ុសម្ត្វូនងិ

រណចនយយភាព ដូ្េបានកាំណត្ក់នុងកអនការសកម្មភាពរួម្ ដ្ាំណាក់កាលទី២ ថមី។ 
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៥. ពត្ងឹងនិងបសងកើនភាពត្គ្ប់ត្ ុងសត្ោយនិងស្មាហរណកម្មថ្វិកា 

ការបនតកកលម្អភាពម្រប់ម្ជុងចម្ជាយនងិសមាហរណកម្មថវិកា ម្ត្ូវបានអ្នុវត្តកនងុចោលបាំណង ៣២ ននកអនកទី៣ 

រឺ សកម្មភាពសម្មាប់ជាំហានបនា ប់ នន CAP 2 តាម្រយៈការអ្នវុត្តេចងាក ម្សកម្មភាពេាំននួ២។ ចដ្ឋយចហត្ថុាចោល

បាំណងចនោះ ចៅមិ្ន ន់សចម្ម្េបានតាម្ចោលចៅកាំណត្់ចៅច ើយ ចោលបាំណងចនោះចៅម្ត្ូវការអ្នុវត្តកនុង CAP 2 

New ជាបនតចទៀត្។ 

ចោលបាំណងចនោះ េចងាក ម្សកម្មភាពេាំននួ២ ម្ត្ូវបានបនតអ្នវុត្តរឺ េចងាក ម្សកម្មភាព ២៥.១. ចរៀបេាំចោលនចយបាយ 

សម្មាប់ចធវើសមាហរណកម្មថវិកា, បនតកកលម្អការចធវើសមាហរណកម្មថវិកាេរនតនិងមូ្លធន តាម្រយៈការបនតអ្នុវត្តម្កបខ័្ណឌ

េាំណាយរយៈចពលម្ធយម្ (MTEF) កអនការយុទធសាតសតថវិកា (BSP) នងិថវិកាតាម្កម្មវិធី (BP), ឆាុោះបញ្ហច ាំងទិដ្ាភាពការ

កាត្ប់នថយភាពម្កីម្ក និងកយនឌ្រ័ចៅកនុងចោលការណ៍កណនាំសត ីពីកអនការយុទធសាតសតថវិកា និងថវិកាតាម្កម្មវិធី នងិ 

២៥.២. បនតបញ្ចូលេាំណូលេាំណាយកដ្លចៅចម្ៅបរិបថថ វិកាចៅកនុងថ វិកាម្បចាាំឆ្ន ាំរួម្ ាំងការបចងកើនជាបចណត ើរៗនូវការ   

បញ្ចូលមូ្លនធិពិនីដ្រអូ្ភិវឌ្ឍន៍ចៅកនងុថវិកាម្បចាាំឆ្ន ាំ។ ជារួម្ ចបើកអអកចលើសកម្មភាពកដ្លសចម្ម្េបានកនុងម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ 

២០១៤ ចោលបាំណងចនោះសចម្ម្េបាន ១០០% កនុងចនោះសកម្មភាពននេចងាក ម្សកម្មភាព ២៥.១ កដ្លបានចរៀបេាំ ពុាំ

 នដ់្លច់ពលអ្នុវត្ត នងិេចងាក ម្សកម្មភាព ២៥.២ សចម្ម្េបាន ១០០% កដ្លមានសូេនករ រឺ កអនការកកលម្អទិននន័

យហិរញ្ញបប នម្ត្ូវបានចរៀបេាំ។ 

ដូ្េចនោះ តាម្រយៈសកម្មភាពនងិលទធអលកដ្លសចម្ម្េបាន អាេសននដិ្ឋា នបានថា ការពម្ងងឹនងិបចងកើនភាពម្រប់

ម្ជុងចម្ជាយនងិសមាហរណកម្មថវិកា ចៅកត្រកាបានសម្មាប់ម្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ចដ្ើម្បីធានសងគត្ភិាពនងិភាពម្រប់

ម្ជុងចម្ជាយននថវិកាតាម្ចោលចៅកាំណត្ ់ ប៉ាុកនតចៅមិ្ន ន់សចម្ម្េបានភាពម្រប់ម្ជងុចម្ជាយនងិសមាហរណកម្មថវិការ

ចពញចលញចៅច ើយចទ។ លទធអលចនោះបានឆាុោះបញ្ហច ាំងអ្ាំពភីាពចាាំបាេ់កដ្លអ្រគនយកដ្ឋា ន ក់ពន័ធ ម្ត្ូវបនតខ្តិ្ខ្ាំកនុងការ 

អ្នុវត្តេចងាក ម្សកម្មភាព ាំងពីរ ម្បកបចដ្ឋយម្បសិទធភាព ជាពិចសសការចធវើសមាហរណកម្មថវិកាេរនតនងិមូ្លធននងិ 

ការបញ្ចូលមូ្លនធិពិនីដ្រអូ្ភិវឌ្ឍនច៍ៅកនុងថវិកាម្បចាាំឆ្ន ាំ។ 

 ៦. ពត្ងឹងការងារស្វនកម្មនែៃកនុងនិងអធិការកិច្ច 

ការពម្ងងឹការងារសវនកម្មនអាកនុងនងិអ្ធកិារកិេច កដ្លជាចោលបាំណង ២៦ ននកអនករណចនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ មិ្ន

មានភាពខ្ុសោន  ពី CAP 2 ចទ  ាំងកម្ម្តិ្ចោលបាំណងនិងកម្ម្ិត្េចងាក ម្សកម្មភាព។ 

ចោលបាំណង ២៦ ននកអនករណចនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ ុបានកាំណត្ដ់្ឋក់ចេញនូវេចងាក ម្សកម្មភាពេាំននួ៤ ចដ្ឋយចផ្លត

ត្យកេិត្តដ្ឋក់ជ់ាអាទិភាពចៅចលើការពម្ងងឹការងារសវនកម្មនអាកនុងនងិអ្ធកិារកិេច តាម្រយៈេចងាក ម្សកម្មភាព ២៦.១.     

ដ្ាំចណើរការចពញចលញអ្ងគភាពសវនកម្មនអាចៅម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័ន, ២៦.២. កកលម្អយនតការចដ្ើម្បីធានការចឆាើយត្បម្បកប

ចដ្ឋយម្បសិទធភាពចៅនងឹលទធអលសវនកម្ម នងិអ្ធកិារកិេចចៅតាម្បណាត អ្ងគភាពថវិកា, ២៦.៣. ចរៀបេាំនងិកកលម្អកអន

ការសវនកម្ម/អ្ធកិារកិេចម្បចាាំឆ្ន ាំរបស់ម្កសួង-សាថ ប័ន ចដ្ឋយកអអកចលើលកខណៈ វិនិេឆយ័វាយត្នម្ាហានភិយ័កដ្លបានអតលអ់្នុ

សាសន៍ចដ្ឋយ កសហវ នងិ ២៦.៤. កសហវ ពនិតិ្យចម្ើលច ើងវិញពភីាពម្រប់ម្ោនន់នរាំរូរបាយការណ៍សវនកម្ម/  អ្ធកិា
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រកិេចនិងចធវើការកកលម្អ។ ជារួម្ កអអកចលើសកម្មភាពកដ្លសចម្ម្េបាន ចោលបាំណងចនោះសចម្ម្េបាន ៨០%។ ចដ្ឋយក ក 

េចងាក ម្សកម្មភាពកដ្លសចម្ម្េ បជាង ៥០% រឺេចងាក ម្សកម្មភាព ២៦.៣។ 

ទនាឹម្ចនោះ ចបើពនិិត្យចលើលទធអលសចម្ម្េបានននសូេនករ ាំង ៤ ននេចងាក ម្សកម្មភាពននចោលបាំណង ២៦ ស

ម្មាប់ម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ច ើញថាសូេនករ ៣ សចម្ម្េបានតាម្ចោលចៅ រ៖ឺ 

១. អ្ងគភាពសវនកម្មចៅតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ន កដ្លពុាំ នប់ចងកើត្ ម្ត្ូវបានចរៀបេាំម្សបតាម្នតី្ិវិធ/ីលកខណៈវិនិេឆយ័

សម្ម្សបតាម្ការកណនាំរបស់អ្រគនយកដ្ឋា នសវនកម្មនអាកនងុ នន កសហវ 

២. យនតការនងិនតី្ិវិធីសម្មាប់ម្បឹកាចយបលន់ងិកកលម្អរបាយការណ៍សវនកម្មនងិអ្ធកិារកិេចម្កសួងសាថ ប័ន ម្ត្ូវ 

បានបចងកើត្និងអ្នុវត្ត 

៣. កអនការសវនកម្មនិងអ្ធកិារកិេចម្បចាាំឆ្ន ាំ របស់ម្កសួង សាថ ប័ន ម្ត្ូវបានចរៀបេាំ 

ចដ្ឋយក ក សម្មាប់សូេនករននេចងាក ម្សកម្មភាព ២៦.២ កនុងម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ពបិាកចធវើការវាស់កវង 

តាម្ដ្ឋនអ្នុវត្ត ចដ្ឋយចហត្ថុា សូេនករននសកម្មភាព កដ្លបានចរៀបេាំចដ្ើម្បីោាំម្ទដ្លេ់ចងាក ម្សកម្មភាពចនោះ ពុាំ ន់

មានភាពម្រប់ម្ោន ់សុម្កឹត្ភាព នងិសងគត្ិភាព។ 

ដូ្េចនោះ ជារួម្ អាេសននដិ្ឋា នបានថាការពម្ងឹងការងារសវនកម្មនអាកនុងនងិអ្ធកិារកិេច ចៅកត្រកាបានសម្មាប់ម្ត្ី

មាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ កត្ចៅមិ្ន នឈ់ានចៅរកសថ ិរភាពតាម្ចោលចៅកដ្លេងប់ានចៅច ើយ។ លទធអលចនោះ បានឆាុោះ

បញ្ហច ាំងអ្ាំពតី្ម្ម្ូវការចាាំបាេ់កនុងការបនតចរៀបេាំដ្ាំចណើរការចពញចលញអ្ងគភាពសវនកម្មនអាកនុងចៅម្រប់ម្កសួង សាថ ប័ន, ចរៀបេាំ

នងិកកលម្អកអនការសវនកម្ម/អ្ធកិារកេិចម្បចាាំឆ្ន ាំ របស់ម្កសួង សាថ ប័ន, ការពនិតិ្យចម្ើលច ើង វិញពភីាពម្រប់ម្ោនន់នរាំរូ

របាយការណ៍សវនកម្ម/អ្ធកិារកិេច នងិជាពចិសស ការកកលម្អយនតការចដ្ើម្បីធានការចឆាើយត្បម្បកបចដ្ឋយម្បសិទធភាព

នងិលទធអលសវនកម្មនងិអ្ធកិារកិេចចៅតាម្បណាដ អ្ងគភាពថវិកា។ 

ផែនកទី៣: ការសត្រៀម្លកេណៈស្ត្មាប់ ាំហានបនៃ ប់ 

កអនកទី៣ ការចម្ត្ៀម្លកខណៈសម្មាប់ជាំហានបនា ប់ កនងុ CAP 2 New ម្ត្ូវបានោាំម្ទចដ្ឋយចោលបាំណងេាំននួ ៤ 

នងិ េចងាក ម្សកម្មភាពេាំននួ ១៩ នងិ កនុង CAP 2 ចដ្ឋយចោលបាំណងេាំននួ ២ នងិេចងាក ម្សកម្មភាពេាំននួ ៥។ ចោល

បាំណង ាំង ៤ រួម្មាន ៣១. ការពម្ងងឹនិងពម្ងីកការអ្នវុត្តថវិកាតាម្កម្មវិធី, ៣២. ចរៀបេាំនងិដ្ឋកឱ់យអ្នុវត្តម្បពន័ធ

រណចនយយភាព (រវាងនតី្ិបបញ្ញត្តនិិងនតី្ិម្បត្ិបត្តិ រវាង កសហវ នងិម្កសួង-សាថ ប័ន នងិចៅកនុងម្កបខ្ណឌ ម្កសួង-សាថ ប័

ន), ៣៣. ពម្ងងឹការចរៀបេាំចោលនចយបាយនងិការចធវើកអនការហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នងិ ៣៤. ពម្ងងឹការអ្នុវត្តចោល

នចយបាយវិម្ជឈការហិរញ្ញវត្ថ។ុ កនុងេាំចណាម្ចោលបាំណង ាំង ៤ កនងុ CAP 2 New មានកត្ចោលបាំណង ៣១ កត្មួ្យ

រត្់ កដ្លមិ្នខ្ុសោន ពី CAP 2។ ចម្ៅពីចនោះ ចោលបាំណង ៣២ ម្ត្ូវបានបចងកើត្ថមី ចដ្ើម្បោីាំម្ទដ្លដ់្ាំចណើរការននការអ្នុ

វត្តថវិកាកម្មវិធីចពញចលញ នងិ ការដ្ឋក់ឱយអ្នុវត្តអ្ងគភាពថវិកា ននម្កសួង ាំង១០ ចៅឆ្ន ាំ២០១៥, ចោលបាំណង ៣៣ ក៏

ម្ត្ូវបានបចងកើត្ថមីកដ្រ កនងុចោលចៅពម្ងងឹការចរៀបេាំចោលនចយបាយមា៉ា ម្កចូសដ្ាកិេចនងិការចធវើកអនការហិរញ្ញវត្ថសុាធារ

ណៈ សម្មាប់រយៈចពលកវង។ ចដ្ឋយក ក ចោលបាំណង៣៤ អ្ាំពកីារចរៀបេាំចោលនចយបាយនងិយុទធសាតសត  វិម្ជឈការ
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ហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបានផ្លា ស់បដូរទីតាាំង ពីកអនកទី២ នន CAP 2 ម្កសថ ិត្ចៅកនុងកអនកទី៣ នន  CAP 2 New រឺការចម្ត្ៀម្លកខណៈ

សម្មាប់ជាំហានបនា ប់ ចដ្ើម្បីឈានចៅអ្នុវត្ត ដ្ាំណាកក់ាលទី៣ រឺការបចងកើនការអាភាា ប់ថវិកាចៅនងឹចោលនចយបាយ 

ចដ្ឋយចផ្លត ត្ចលើការពម្ងងឹការអ្នុវត្តចោលនចយបាយ វិម្ជឈការហិរញ្ញវត្ថ។ុ 

ជារួម្ កអអកចលើចោលបាំណងកដ្លសចម្ម្េបាន កអនកចនោះសចម្ម្េបាន ៧៥% កដ្លកនុងចនោះចោលបាំណងទី១ 

សចម្ម្េបាន ៦៥%, ចោលបាំណងទី២ សចម្ម្េបាន៧០%, ចោលបាំណងទី៣ សចម្ម្េបាន៨៣% និង ចោលបាំណងទី

៤ សចម្ម្េបាន ៨០%។ ចដ្ឋយក ក េចងាក ម្សកម្មភាពកដ្លសចម្ម្េបាន បជាង ៥០% រឺ េចងាក ម្សកម្មភាព ៣១.១, 

៣២.២, ៣២.៤ នងិ ៣៤.៦។ ទនឹាម្ចនោះ ចបើពនិិត្យចលើលទធអលសចម្ម្េបានននសូេនករ ននចោលបាំណង ាំង៤ ចដ្ើម្បី

ពម្ងងឹនងិោាំម្ទដ្លក់ារចម្ត្ៀម្លកខណៈសម្មាប់ជាំហានបនា ប់ ជារួម្ រឺសចម្ម្េបានតាម្ចោលចៅននសូេនករកដ្លបាន

កាំណត្់ ប៉ាុកនដ ចាាំបាេ់ម្ត្ូវចរៀបេាំសកម្មភាពនងិសូេនករចដ្ើម្បីោាំម្ទដ្លេ់ចងាក ម្សកម្មភាពកដ្លមិ្នសចម្ម្េបានខាងចលើ។ 

ដូ្ចេនោះ ជារួម្ អាេសននដិ្ឋា នបានថាការចម្ត្ៀម្លកខណៈសម្មាប់ជាំហានបនា ប់ ចៅកត្រកាបាន សម្មាប់ម្ត្មីាសទី៣ 

ឆ្ន ាំ២០១៤ចនោះ កត្មិ្ន នស់ចម្ម្េបានតាម្ចោលចៅកដ្លេង់បានចៅច ើយ។ លទធអលចនោះបានឆាុោះបញ្ហច ាំងអ្ាំពភីាព

ចាាំបាេ់ ជាពិចសស កនុងការពម្ងងឹការចរៀបេាំនិងដ្ឋកឱ់យអ្នុវត្តម្បពន័ធរណចនយយភាព (រវាងនតី្បិបញ្ញត្តិនងិនីត្មិ្បត្ិបត្តិ

រវាង កសហវ នងិម្កសួង-សាថ ប័ន នងិចៅកនងុម្កបខ្ណឌ ម្កសួង-សាថ ប័ន) និង ពម្ងងឹការចរៀបេាំចោលនចយបាយនងិការ

ចធវើកអនការហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កនុងចោលចៅធានឱយបាននូវការចម្ត្ៀម្លកខណៈសម្មាប់ជាំហានបនា ប់ ម្បកបចដ្ឋយ

ចជារជ័យនងិេីរភាព។ 

១. ការពត្ងឹងនិងពត្ងីកការអនុវរតថ្វកិាាម្កម្មវិធី 

ការពម្ងឹងនិងពម្ងីកការអ្នុវត្តថវិកាតាម្កម្ម វិធីកដ្លជាចោលបាំណង ៣១ ននកអនកការចម្ត្ៀម្លកខណៈសម្មាប់

ជាំហានបនា ប់ មិ្នមានភាពខ្សុោន  ពី CAP 2 ចទ  ាំងកម្ម្តិ្ចោលបាំណងនិងកម្ម្តិ្េចងាក ម្សកម្មភាព។ 

ចោលបាំណងទី១ ននកអនកចម្ត្ៀម្លកខណៈសម្មាប់ជាំហានបនា ប់ មានេចងាក ម្សកម្មភាពអ្នុវត្តេាំននួ ២ រ៖ឺ ៣១.១. 

ពនិិត្យច ើងវិញនងិកកលម្អការអ្នុវត្តថវិកាតាម្កម្មវិធ,ី ៣១.២. ចរៀបេាំយុទធសាតសត ចដ្ើម្បីពម្ងកីថវិកាតាម្កម្មវិធី នងិ 

៣១.៣. អ្នុវត្តកអនការបណតុ ោះបណាត លនងិការកសាងសម្ត្ថភាពសម្មាប់អ្នុវត្តថវិកាតាម្កម្មវិធ។ី ជារួម្ ចបើកអអកចលើ

សកម្មភាពកដ្លសចម្ម្េបានកនុងម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ចោលបាំណងចនោះសចម្ម្េបាន ៦៥% កនុងចនោះសកម្មភាពនន

េចងាក ម្សកម្មភាព ៣១.២ កដ្លបានចរៀបេាំ ពុាំ នដ់្លច់ពលអ្នុវត្ត។ ចដ្ឋយក ក េចងាក ម្សកម្មភាពកដ្លសចម្ម្េបាន

 បជាង៥០% រេឺចងាក ម្សកម្មភាព ៣១.១។ 

ទនាឹម្ចនោះ ចបើពនិិត្យចម្ើលលទធអលសចម្ម្េបានននសូេនករ ាំង ៣ ននេចងាក ម្សកម្មភាព ននចោលបាំណងទី១ 

សម្មាប់ម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ច ើញថាមាន ១ សូេនករ សចម្ម្េបានតាម្ចោលចៅ រឺ ឯកសារបចម្ងៀនននថ វិកាកម្មវិធី

ម្ត្ូវចធវើបេចុបបននភាព ចដ្ើម្បអី្នុវត្តកអនការបណតុ ោះបណាត ល និងការកសាងសម្ត្ថភាពសម្មាប់អ្នុវត្តថវិកាតាម្កម្មវិធ។ី  
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ចដ្ឋយក ក សូេនករននេចងាក ម្សកម្មភាព ៣១.១ មិ្នសចម្ម្េតាម្ចោលចៅ រ ឺចសេកតីម្ ងចោលការណ៏កណ-

នាំសត ីពីនតី្ ិវិធមី្បត្ិបត្តកិារេាំណាយថវិកាតាម្កម្មវិធ ី ម្ត្ូវបានចរៀបេាំ។ ការម្និសចម្ម្េតាម្ចោលចៅចនោះ ចដ្ឋយសារការ

ចរៀបេាំសកម្មភាពនិងការកាំណត្សូ់េនករមិ្នមានសុម្កតឹ្ភាព (ចពលចវលាមិ្នម្រប់ម្ោន់) និងម្យ៉ាងចទៀត្ សូេនករនន

េចងាក ម្សកម្មភាព ៣១.២ មិ្ន នដ់្ល់ចពលអ្នុវត្ត។ 

ដូ្េចនោះ ជារួម្ អាេសននដិ្ឋា នបានថា ការពម្ងងឹនងិពម្ងកីការអ្នុវត្តថវិកាកម្មវិធ ីចៅកត្រកាបានសម្មាប់ម្ត្មីាសទី

៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ប៉ាុកនតចៅមិ្ន នប់ានឈានចៅរកចោលចៅកដ្លេងប់ានចៅច ើយ ចដ្ឋយសារភាពយតឺ្យ៉ា វននការចរៀបេាំ

ចសេកដីម្ ងចោលការណ៍កណនាំ។ លទធអលចនោះបានឆាុោះបញ្ហច ាំងអ្ាំពភីាពចាាំបាេ់កនុងការពម្ងឹងការចរៀបេាំចោលការណ៏   

កណនាំសត ពីីនតី្ិវិធីម្បត្បិត្តិការេាំណាយថវិកាតាម្កម្មវិធី ចដ្ើម្បីដ្ឋក់ឱយថាន ក់ដឹ្កនាំអ្នុម័្ត្ចៅេុងឆ្ន ាំ២០១៤  នច់ពល

ចវលា។ 

២. សរៀបច្ាំនិងដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតត្បព័នធគ្ណសនយយភាព (រវាងនីរិបបញ្ញរត ិ និងនីរិត្បរិបរតិ រវាង    

កស្ហវ និង ត្កសួ្ង សាថ ប័ន និងសៅកនុងត្កបែណឌ ត្កសួ្ង សាថ ប័ន) 

ចោលបាំណង ៣២ ម្ត្ូវបានបចងកើត្ថមី កនងុ CAP 2 New ចដ្ើម្បីោាំម្ទដ្លដ់្ាំចណើរការននការអ្នុវត្តថវិកាកម្មវិធីចពញ

ចលញ និង ការដ្ឋកឱ់យអ្នុវត្តអ្ងគភាពថវិកា ននម្កសួង ាំង១០ ចៅឆ្ន ាំ២០១៥។  

ចោលបាំណងចនោះ មានេចងាក ម្សកម្មភាពេាំននួ ៦ ចដ្ឋយចផ្លត ត្ចៅចលើការចរៀបេាំនិងដ្ឋក់ឱយអ្នុវត្តម្បពន័ធរណចនយយ

ភាព តាម្រយៈេចងាក ម្សកម្មភាព ៣២.១. ពនិិត្យច ើងវិញនងិចធវើវិចសាធនកម្មចលើេាប់នងិបទបញ្ញត្តកិដ្លកាំណត្ព់តី្នួទី

នងិការទទួលខ្ុសម្ត្ូវកនងុការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ របស់រដ្ឋា ភបិាល, ៣២.២. កាំណត្ឱ់យបានេាស់ពីបនា ត្់

រណចនយយភាពកនងុការចរៀបេាំថវិកាម្បចាាំឆ្ន ាំនងិកនងុការចរៀបេាំកម្មវិធ ីវិនិចយរសាធារណៈ និងកាំណត្ព់ីការទទួលខ្ុសម្ត្ូវឱយ

បានេាស់លាស់រវាងម្កសួង-សាថ ប័ននីមួ្យៗ រួម្មាន កសហវ ម្កសួង កអនការនិងម្កុម្ម្បឹកាអ្ភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា, ៣២.៣. 

កាំណត្អ់្ងគភាពថវិកានងិអ្នកម្រប់ម្រងថវិកាចៅរដ្ាបាលថាន កជ់ាត្ិនងិ ថាន ក់ចម្កាម្ជាត្ិ, ៣២.៤. កាំណត្់ពីការទទួលខ្ុសម្ត្ូវ

ននការម្រប់ម្រងចៅម្រប់កម្ម្ិត្, ៣២.៥. ចរៀបេាំនិងចេញអាយ កម្ម្ង នតី្ិវិធីកណនាំកដ្លពនយលព់ីការអតល់សិទធិអ្ាំណាេនិង

ការទទួលខុ្សម្ត្ូវដ្ល់អ្ងគភាពថវិកានិងអ្នកម្រប់ម្រងថ វិកាចហើយអសពវអាយតាម្រយៈវរគបណតុ ោះបណាត លនងិសិកាខ សាលា នងិ 

៣២.៦. កកសម្ម្លួរេនសម្ពន័ធសាថ ប័នឱយចឆាើយត្បចៅនងឹ ម្បព័នធដ្ាំចណើរការការងារថមីកដ្លម្ត្ូវបានបចងកើត្រួម្ ាំងការបនត  

បញ្ាូនម្តនតីម្ត្ួត្ពនិតិ្យហរិញ្ញវត្ថចុៅតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ន ចដ្ឋយ កាំណត្់ឱយបានេាស់ពីត្នួទីចៅកនងុម្កបខ្ណ័ឌ វិម្ជឈការ។ 

ជារួម្ ចបើកអអកចលើសកម្មភាពកដ្លសចម្ម្េបានកនងុម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ចោលបាំណងចនោះសចម្ម្េបាន៧០% កនុងចនោះ

េចងាក ម្សកម្មភាព ៣២.១. កដ្លបានចរៀបេាំ ពុាំ នដ់្លច់ពលអ្នុវត្ត។ ចដ្ឋយក ក សកម្មភាពននេចងាក ម្សកម្មភាព 

៣២.២. នងិ េចងាក ម្សកម្មភាព ៣២.៤. មិ្នម្ត្ូវបានចរៀបេាំ។  

ទនាឹម្ចនោះ ចបើពនិិត្យចម្ើលលទធអលសចម្ម្េបានននសូេនករ ាំង ៦ ននេចងាក ម្សកម្មភាពននចោលបាំណងទី២ 

សម្មាប់ម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ច ើញថា មាន ២ សូេនករ សចម្ម្េបានតាម្ចោលចៅ រ ឺ 
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១. ម្កុម្ការងារសម្មាប់ចរៀបេាំសិកាមុ្ខ្េាំណាយម្ត្ូវចធវើម្បត្ភិូកម្មដ្ល់ម្តនតមី្ត្ួត្ពនិតិ្យហិរញ្ញវត្ថុ កនុងការេុោះទិដ្ឋា ការ 

ចលើលិខ្តិ្ធានេាំណាយនងិអាណត្តិចបើកម្បាក ់ម្ត្ូវបានបចងកើត្ 

២. ចោលការណ៍វាយត្នម្ាចដ្ើម្បីកាំណត្អ់្ងគភាពថវិកាដ្លម់្កសួង សាថ ប័នអ្នុវត្តថវិកាកម្មវិធីម្ត្ូវបានចរៀបេាំ។ 

ចដ្ឋយក ក សូេនករននេចងាក ម្សកម្មភាព ៤ ចទៀត្ មិ្ន ន់សចម្ម្េបានតាម្ចោលចៅ ចដ្ឋយចហត្ុថា សូេនករ

ននេចងាក ម្សកម្មភាព ៣២.១. កដ្លបានចរៀបេាំ ពុាំ នដ់្លច់ពលអ្នុវត្ត, សូេនករននេចងាក ម្សកម្មភាព ៣២.២ នងិ 

៣២.៤ មិ្នអាេចធវើការវាស់កវងបាន ចដ្ឋយសកម្មភាពនងិសូេនករ ពុាំម្ត្ូវបានចរៀបេាំ និងសូេនករននេចងាក ម្សកម្មភាព 

៣២.៥ មិ្នបានសចម្ម្េតាម្ចោលចៅ។ 

ដូ្េចនោះ ជារួម្ អាេសននដិ្ឋា នបានថា ការចរៀបេាំនិងដ្ឋក់ឱយអ្នុវត្តម្បពន័ធរណចនយយភាព (រវាងនតី្ិបបញ្ញត្ត ិនងិនតី្ិ

ម្បត្ិបត្ត ិ រវាង កសហវ និង ម្កសួង សាថ ប័ន នងិចៅកនងុម្កបខ្ណឌ ម្កសួង សាថ ប័ន) មិ្ន នអ់ាេធាននងិរកាបានតាម្

ចោលចៅកាំណត្់ សម្មាប់ម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ចនោះ ចដ្ឋយចហត្ថុា ការចរៀបេាំសកម្មភាពនងិការកាំណត្សូ់េនករមិ្ន

 ន់មានភាពសុម្កឹត្ភាពនិងសងគត្ិភាពចពញចលញ ឱយចឆាើយត្បចៅនឹងេចងាក ម្សកម្មភាពនិងចោលបាំណងកដ្លបាន    

កាំណត្ ់ កនងុកអនការសកម្មភាពរួម្ ដ្ាំណាក់កាលទី២ ថមី ជាពិចសស េចងាក ម្សកម្មភាព ៣២.២. រ ឺ ការកាំណត្ឱ់យបាន

េាស់ពបីនា ត្រ់ណចនយយភាពកនុងការចរៀបេាំថវិកាម្បចាាំឆ្ន ាំនិងកនុងការចរៀបេាំកម្មវិធី វិនិចយរសាធារណៈ, េចងាក ម្សកម្មភាព 

៣២.៤. រឺ ការកាំណត្់ពីការទទួលខ្ុសម្ត្ូវននការម្រប់ម្រងចៅម្រប់កម្ម្ិត្និងេចងាក ម្សកម្មភាព, និង ៣២.៥. រឺការចរៀបេាំ 

នងិចេញអាយកម្ម្ងនតី្ិវិធីកណនាំ កដ្លពនយលព់កីារអតល់សិទធិអ្ាំណាេនិងការទទួលខ្ុសម្ត្ូវដ្ល់អ្ងគភាពថវិកានងិអ្នក

ម្រប់ម្រងថវិកា។ លទធអលចនោះបានឆាុោះបញ្ហច ាំងអ្ាំពភីាពចាាំបាេ់កដ្លម្ត្ូវចរៀបេាំសកម្មភាពច ើងវិញឱយចឆាើយត្បចៅនងឹេចងាក ម្

សកម្មភាព ៣២.២, ៣២.៤ នងិ៣២.៥ ននចោលបាំណងទី២ កអនកចម្ត្ៀម្លកខណៈសម្មាប់ជាំហានបនា ប់ ដូ្េបានកាំណត្់

កនុងកអនការសកម្មភាពរួម្ ដ្ាំណាកក់ាលទី២ ថមី។ 

  ៣. ពត្ងឹងការសរៀបច្ាំសោលនសោបាយនិងការសធវ ើផែនការហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ 

ចោលបាំណង ៣៣ ននកអនកទី៣ចនោះ ជាចោលបាំណងកដ្លម្ត្ូវបានបចងកើត្ថមី កនុង CAP 2 New កនុងចោលចៅ

ពម្ងងឹការចរៀបេាំចោលនចយបាយមា៉ា ម្កូចសដ្ាកិេចនងិការចធវើកអនការហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ សម្មាប់រយៈចពលកវង កដ្ល 

ការងារចនោះ ម្ត្ូវបានកាំណត្ក់នងុ CAP 2 កដ្រ កត្សម្មាប់រយៈចពលខ្ាកីត្ប៉ាុចណាណ ោះ។ 

ចោលបាំណងចនោះ មានេចងាក ម្សកម្មភាពេាំននួ ៣ រចឺផ្លដ ត្ចៅ ចលើការពម្ងឹងការចរៀបេាំចោលនចយបាយនិងការចធវើ

កអនការហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ តាម្រយៈេចងាក ម្សកម្មភាព ៣៣.១. ពម្ងងឹសម្ត្ថភាពចរៀបេាំ នងិបចងកើនស័កដិសិទធភាព នងិ

ម្បសិទធភាពននម្កបខ្័ណឌ ចោលនចយបាយមា៉ា ម្កចូសដ្ាកិេច ៣៣.២. ពម្ងឹងសម្ត្ថភាពចរៀបេាំ នងិបចងកើនស័កដិសិទធភាព នងិ

ម្បសិទធភាពននម្កបខ្័ណឌ េាំណូលេាំណាយរយៈចពលម្ធយម្ នងិ ៣៣.៣. ពម្ងឹងសម្ត្ថភាព វិភារនិងពយករណ៍សាថ នភាព

ចសដ្ាកិេចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ ជារួម្ ចបើកអអកចលើសកម្មភាពកដ្លសចម្ម្េបានចោលបាំណងចនោះ សចម្ម្េបាន ៨៣% កនុងចនោះ

េចងាក ម្សកម្មភាព ៣៣.១ និង ៣៣.៣ សចម្ម្េបាន ១០០% និង េចងាក ម្សកម្មភាព  ៣៣.២ សចម្ម្េបាន ៥០%។ 
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ទនាឹម្ចនោះ ចបើពិនតិ្យចម្ើលលទធអលសចម្ម្េបានននសូេនករ ាំង ៣ ននេចងាក ម្សកម្មភាព ននចោលបាំណង ៣៣ 

សម្មាប់ម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ច ើញថាសូេនករ ាំង៣ មិ្នបានសចម្ម្េតាម្ចោលចៅ រ៖ឺ 

១. ទិនននយ័និងសថ តិ្ចិសដ្ាកិេចនងិហិរញ្ញវត្ថមុ្ត្ូវបានបនតចរៀបេាំម្បមូ្លអដុាំ 

២. ម្កបខ្័ណឌ េាំណូលេាំណាយរយៈចពលម្ធយម្ ២០១២-២០១៤ ម្ត្ូវបានពិនតិ្យនិងកាំណត្់នូវភាពខ្វោះខាត្ចដ្ើម្បី  

កកលម្អ ពីកម្ម្ិត្ចលើម្កចម្កាម្ (Top-Down Approach) 

៣. ត្ម្ម្ូវការអ្ញ្ញត្តម្៉ាូកដ្លមា៉ា ម្កូចសដ្ាកិេចម្ត្ូវបានបញ្ចប់ការសិកា និង ទម្ម្ង់វិភារនងិទិនននយ័ អ.ស.ស ម្ត្ូវបាន

េងម្កង។ 

ការម្និសចម្ម្េតាម្ចោលចៅននសូេនករ ាំង៣ ខាងចលើចនោះ ចដ្ឋយសារមានការលាំបាកកនុងការម្បមូ្លទិននន័យ 

ចហើយទិននន័យមួ្យេាំននួមិ្នមានសុម្កតឹ្ភាពនិងសងគត្ភិាព នងិបញ្ហា ចពលចវលាសម្មាប់អ្នុវត្តសកម្មភាពកដ្លបានដ្ឋក់

ចេញ។ 

ដូ្េចនោះ ជារួម្ អាេសននដិ្ឋា នបានថា ការពម្ងងឹការចរៀបេាំចោលនចយបាយនងិការចធវើកអនការហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

មិ្ន នអ់ាេធាននងិរកាបាន សម្មាប់ម្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ចៅច ើយចទ ចដ្ឋយចហត្ុថា សកម្មភាពោាំម្ទដ្លក់ារ

សចម្ម្េបាននូវេចងាក ម្សកម្មភាព ៣៣.១, ៣៣.២ នងិ ៣៣.៣ កដ្លបានកាំណត្ ់ មិ្នម្ត្ូវបានអ្នុវត្តតាម្ចោលចៅ

ចម្ោងទុក។ លទធអលចនោះបានឆាុោះបញ្ហច ាំងអ្ាំពភីាពចាាំបាេ់កនងុការបនដពម្ងងឹសម្ត្ថភាពចរៀបេាំ នងិបចងកើនស័កដិសិទធភាព នងិ

ម្បសិទធភាពននម្កបខ្័ណឌ ចោលនចយបាយមា៉ា ម្កូចសដ្ាកិេច, បនតពម្ងងឹសម្ត្ថភាពចរៀបេាំនងិបចងកើនស័កដិសិទធភាព នងិ 

ម្បសិទធភាពននម្កបខ្័ណឌ េាំណូលេាំណាយរយៈចពលម្ធយម្ នងិបនតពម្ងងឹសម្ត្ថភាព វិភារនងិពយករណ៍សាថ នភាពចសដ្ាកេិច 

នងិហិរញ្ញវត្ថ។ុ 

៤. ពត្ងឹងការអនុវរតសោលនសោបាយវិម្ ឈការហិរញ្ញវរថុ 

ការចរៀបេាំចោលនចយបាយនងិយុទធសាតសត  វិម្ជឈការហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបានអ្នុវត្តកនងុចោលបាំណង ២៧ ននកអនករណ

ចនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ កនងុ CAP 2  តាម្រយៈការអ្នុវត្តេចងាក ម្សកម្មភាពេាំននួ៨។ ចដ្ឋយក កចៅកនុង CAP 2  New 

ចោលបាំណងចនោះ សថ តិ្ចៅកនុងកអនកទី៣ រកឺារចម្ត្ៀម្លកខណៈសម្មាប់ជាំហានបនា ប់ ចដ្ើម្បីឈានចៅអ្នុវត្ត ដ្ាំណាកក់ាលទី

៣ រកឺារបចងកើនការអាភាា ប់ថវិកាចៅនឹងចោលនចយបាយ ចដ្ឋយចផ្លត ត្ចលើការពម្ងឹងការអ្នុវត្តចោលនចយបាយ វិម្ជឈការ

ហិរញ្ញវត្ថុ ចដ្ឋយចហត្ុថាចោលនចយបាយនិងយុទធសាតសត  វិម្ជឈការហិរញ្ញវត្ថមុ្ត្ូវបានចរៀបេាំរួេចហើយកនុងកអនការសកម្មភាព

ដ្ាំណាក់កាលទី២។ 

ចោលបាំណងចនោះ មានេចងាក ម្សកម្មភាពេាំននួ ៧ រ ឺ ៣៤.១. បនតចរៀបេាំអ្នុម្កតឹ្យ ម្បកាស សារាេរ ចសេកតី

កណនាំ កដ្លត្ម្ម្ូវចដ្ឋយេាប់សត ីពីរបបហិរញ្ញវត្ថនុងិការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរបស់រដ្ាបាលថាន កច់ម្កាម្ជាត្ិ, ៣៤.២. 

ចរៀបេាំនងិអ្នុវត្តចោលនចយបាយសតពីីវិម្ជឈការហិរញ្ញវត្ថ ុ រយៈចពលម្ធយម្និងកវង, ៣៤.៣. បចងកើត្ នងិកកលម្អ

ឧបករណ៍ អ្ភបិាលកិេចម្ទម្ទងក់ារចរៀបេាំនងិអ្នុវត្តថវិការបស់រដ្ា បាលថាន កច់ម្កាម្ជាត្ិ, ៣៤.៤. សិកាចរៀបេាំ និងអ្នវុត្ត

ការម្បមូ្លេាំណូលផ្លា លរ់បស់រដ្ាបាលថាន ក់ចម្កាម្ជាត្.ិ ៣៤.៥. បចងកើត្ឧបករណ៍ វិនិចយរសម្មាប់រដ្ាបាលថាន កច់ម្កាម្
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ជាត្ិ (SNIF), ៣៤.៦. ចរៀបេាំកអនការយុទធសាតសតថវិកាសម្មាប់រដ្ាបាលថាន ក់ចម្កាម្ជាត្ ិ នងិ ៣៤.៧. ចរៀបេាំកអនការ

កសាងសម្ត្ថភាពម្តនតី ាំងចៅថាន ក់ជាត្ ិនងិថាន កច់ម្កាម្ជាត្ ិជាពិចសស ក់ទិនចៅនងឹការអ្នុវត្ត FMIS។ ជារួម្ ចបើកអអក

ចលើសកម្មភាពកដ្លសចម្ម្េបានកនងុម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ចោលបាំណងចនោះសចម្ម្េបាន ៨០%។ ចដ្ឋយក ក េចងាក ម្

សកម្មភាពកដ្លសចម្ម្េបានត្ិេជាង ៥០% រឺេចងាក ម្សកម្មភាព ៣៤.៦។ 

ទនាឹម្ចនោះ ចបើពនិតិ្យចម្ើលលទធអលសចម្ម្េបានននសូេនករ ាំង ៧ ននេចងាក ម្សកម្មភាព ននចោលបាំណងទី៤ 

សម្មាប់ម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ច ើញថាមាន ៤ សូេនករ ននេចងាក ម្សកម្មភាព ៣៤.៣, ៣៤.៤, ៣៤.៥ និង ៣៤.៧ 

សចម្ម្េបានតាម្ចោលចៅ រ៖ឺ 

១. លិខ្តិ្បទដ្ឋា នរត្យិុត្តសត ពីីការចរៀបេាំ នងិការអ្នុវត្តថវិការដ្ាបាលថាន ក់ចម្កាម្ជាត្កិដ្លមានម្សាប់ម្ត្ូវបានកក

សម្ម្ួលនងិកាំណត្ ់

២. ចសេកតីម្ ងចោលនចយបាយសតពីីការម្បមូ្លេាំណូលផ្លា លរ់បស់រដ្ាបាលថាន ក់ចម្កាម្ជាត្ិម្ត្ូវបានចរៀបេាំ 

៣. ចសេកតីម្ ងឯកសារទសសន នសត ីពីឧបករណ៍វិនិចយរសម្មាប់រដ្ាបាលថាន ក់ចម្កាម្ជាត្ិម្ត្ូវបានចរៀបេាំ 

៤. កអនការកសាងសម្ត្ថភាពម្តនតី ាំងចៅថាន ក់ជាត្ិ នងិថាន ក់ចម្កាម្ជាត្ ិ ជាពិចសស ក់ទិនចៅនងឹ ការអ្នុវត្ត 

FMIS ម្ត្ូវបានបញ្ចប់។  

ចដ្ឋយក ក សូេនករ ២ កដ្លមិ្នសចម្ម្េបានតាម្ចោលចៅចនោះ រ ឺ ១. លិខ្ិត្បទដ្ឋា នរត្យិុត្តននម្ត្ូវបាន

ចរៀបេាំ អ្នុម័្ត្ នងិអសពវអាយអ្នុវត្ត នងិ ២. ចសេកតីម្ ងចោលការណ៍កណនាំសដ ពីកីារចរៀបេាំកអនការយុទធសាតសតថវិកា 

សម្មាប់រដ្ាបាលថាន ក់ចម្កាម្ជាត្ិ ម្ត្ូវបានចរៀបេាំ។ ការម្និសចម្ម្េតាម្ចោលចៅចនោះ ចដ្ឋយចហត្ុថាបញ្ហា ចពលចវលា នងិ  

សម្ត្ថភាពម្តនតចីៅមានកម្ម្តិ្សម្មាប់ចរៀបេាំឯកសារ។ ម្យ៉ាងចទៀត្ សូេនករននេចងាក ម្សកម្មភាព ៣៤.២ មិ្ន នដ់្ល់ 

ចពលអ្នុវត្តសម្មាប់ម្ត្ីមាសទី៣ ចនោះចទ។ 

ដូ្េចនោះ តាម្ការវាយត្នម្ាសកម្មភាពនងិលទធអលកដ្លសចម្ម្េបាន អាេសននដិ្ឋា នបានថា ការពម្ងងឹការអ្នុវត្ត

ចោលនចយបាយវិម្ជឈការហរិញ្ញវត្ថុ ចៅកត្រកាបានតាម្ចោលចៅកាំណត្់ សម្មាប់ម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ច ោះបជីាការ

អ្នវុត្តសកម្មភាពនងិេចងាក ម្សកម្មភាពមួ្យេាំននួមានការយតឺ្យ៉ា វនងិមិ្នសចម្ម្េតាម្ចោលចៅក៏ចដ្ឋយ។ លទធអលចនោះបាន

ឆាុោះបញ្ហច ាំងអ្ាំពភីាពចាាំបាេ់កដ្លត្ម្ម្ូវឱយខ្ិត្ខ្ាំបកនថម្ចទៀត្ ជាពិចសសបញ្ចប់ការចរៀបេាំចសេកតមី្ ងចោលការណ៍កណនាំសដ ីពី

ការចរៀបេាំកអនការយុទធសាតសតថវិកាសម្មាប់រដ្ាបាលថាន កច់ម្កាម្ជាត្ិ។ ចដ្ើម្បីសចម្ម្េបានសូេនករចនោះ អ្រគនយកដ្ឋា នសា

មីុ្ រួរចសន ើសុាំជាំនយួបចេចកចទសបកនថម្ពីអ្រគនយកដ្ឋា នថវិកា ឬ អ្រគចលខាធកិារដ្ឋា ន អ្.រ.ហ។   

ផែនកទី៤: ការោាំត្ទដលក់ារអនុវរតកម្មវិធីផកទត្ម្ង់ត្បកបសដ្ឋយសោគ្ ័យនិងច្ីរភាព 

កអនកទី៤ ម្ត្ូវបានបចងកើត្ច ើង សម្មាប់ោាំម្ទដ្លក់ារអ្នុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ងម់្បកបចដ្ឋយចជារជ័យនងិេីរភាព តាម្រ

យៈចោលបាំណងេាំននួ ២ រួម្មាន ៤១. បចងកើនភាពជាអ្នកដឹ្កនាំ សម្ត្ថភាពម្រប់ម្រង និងបណដុ ោះឆនាៈកាំកណទម្ម្ង ់ ម្ពម្

 ាំងបចងកើនភាពជាមាច ស់ នងិការទទួលខ្ុសម្ត្ូវ និង ៤២. បចងកើនម្បសិទធភាពននការកសាងសម្ត្ថភាពនងិ វិធានការចលើក
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ទឹកេិត្ត។ ចោលបាំណងនីមួ្យៗ ម្ត្ូវបានោាំម្ទចដ្ឋយេចងាក ម្សកម្មភាពអ្នុវត្តេាំននួ ២។ ចោលបាំណង ៤១ ជាចោលបាំណ

ងកដ្លម្ត្ូវបានបចងកើត្ថមី កនងុ CAP 2 New កនុងចោលចៅបចងកើនភាពជាអ្នកដឹ្កនាំ សម្ត្ថភាពម្រប់ម្រង នងិបណតុ ោះឆនាៈ

កាំកណទម្ម្ងម់្ពម្ ាំងបចងកើនភាពជាមាច ស់នងិការទទួលខ្ុសម្ត្វូ របស់សាថ ប័ន អ្ងគភាព នងិម្តនតរីាជការ។ ចដ្ឋយក ក 

ចោលបាំណង ៤២ កដ្លចផ្លដ ត្ចលើការបចងកើនម្បសិទធភាពននការកសាងសម្ត្ថភាពនងិ វិធានការចលើកទឹកេិត្ត  មិ្នមានភាព

ខ្ុសោន  ពី CAP 2 ចទ កត្ចោលបាំណងចនោះ មានភាពខ្ុសោន  កនុងកម្ម្ិត្េចងាក ម្សកម្មភាព ម្ត្ង់ថា កនុង CAP 2 េចងាក ម្

សកម្មភាពោាំម្ទ កដ្លមានរហតូ្ដ្ល ់១០ ម្ត្ូវបានត្ម្ម្ឹម្ម្កម្ត្ឹម្ ២ េចងាក ម្សកម្មភាព កនងុ CAP 2 New។ 

ជារួម្ កអអកចលើចោលបាំណងកដ្លសចម្ម្េបាន កអនកចនោះសចម្ម្េបាន ៩១% កដ្លកនុងចនោះចោលបាំណងទី១ 

សចម្ម្េបាន ១០០% និង ចោលបាំណងទី២ សចម្ម្េបាន៨២%។ ទនឹាម្ចនោះ ចបើពនិិត្យចលើលទធអលសចម្ម្េបានននសូ

េនករននចោលបាំណង ាំង២ ចដ្ើម្បោីាំម្ទដ្ល់ការអ្នុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ងម់្បកបចដ្ឋយចជារជ័យនងិេីរភាព ជារួម្ រឺ

សចម្ម្េបានតាម្ចោលចៅននសូេនករកដ្លបានកាំណត្ ់ប៉ាកុនដ ចាាំបាេ់ម្ត្ូវចរៀបេាំសកម្មភាពនងិសូេនករចដ្ើម្បោីាំម្ទដ្ល់

េចងាក ម្សកម្មភាពនងិចោលបាំណង ឱយមានភាពម្រប់ម្ោន ់សុម្កឹត្ភាព នងិសងគត្ិភាព។ 

ដូ្ចេនោះ ជារួម្ អាេសននដិ្ឋា នបានថា ការោាំម្ទដ្លក់ារអ្នវុត្តកម្មវិធកីកទម្ម្ង់ម្បកបចដ្ឋយចជារជ័យ និងេីរភាព  

អាេរកាបាន សម្មាប់ម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ចនោះ កត្មិ្ន ន់អាេឈានចៅរកសថ ិរភាពតាម្ចោលចៅកដ្លេងប់ានចនោះ

ចទ។ លទធអលចនោះបានឆាុោះបញ្ហច ាំងអ្ាំពភីាពចាាំបាេ់ កនុងការពម្ងងឹភាពជាអ្នកដឹ្កនាំនងិសម្ត្ថភាពម្រប់ម្រង នងិ បចងកើនឆនាៈ

កាំកណទម្ម្ង ់ភាពជាមាច ស់នងិការទទួលខ្ុសម្ត្ូវ នងិការពិនតិ្យចម្ើលច ើងវិញពមី្បសិទធភាព នងិភាពស័កតិសិទធននការបណតុ ោះ

បណាត ល នងិចរៀបេាំកអនការកសាងសម្ត្ថភាពថមី។ 

១. បសងកើនភាពោអនកដកឹនាំ ស្ម្រថភាពត្គ្ប់ត្គ្ង និងបណតុ ឹះឆនៃៈកាំផណទត្ម្ង់ត្ពម្ទាំងបសងកើនភាព

ោមាច ស្ន់ិងការទទួលែុស្ត្រូវ 

ចោលបាំណង ៤១ ននកអនកោាំម្ទដ្លក់ារអ្នុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ម្បកបចដ្ឋយចជារជយ័នងិេីរភាព មានេចងាក ម្

សកម្មភាពេាំននួ ២ រួម្មាន េចងាក ម្សកម្មភាព ៤១.១. ពម្ងងឹភាពជាអ្នកដឹ្កនាំ និងសម្ត្ថភាពម្រប់ម្រង និង ៤១.២. បចងកើន

ឆនាៈកាំកណទម្ម្ង់ភាពជាមាច ស់ និងការទទួលខ្ុសម្ត្ូវ។ ជារួម្ ចបើកអអកចលើសកម្មភាពកដ្លសចម្ម្េបាន ចោលបាំណងចនោះ

សចម្ម្េបាន ១០០%។  

ទនាឹម្ចនោះ ចបើពនិតិ្យចម្ើលលទធអលសចម្ម្េបានននសូេនករ ាំង២ ននេចងាក ម្សកម្មភាព ននចោលបាំណងទី១ ស

ម្មាប់ម្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ច ើញថាសម្ត្ថភាពម្រប់ម្រងម្ត្ូវបានបចងកើន តាម្រយៈការចរៀបេាំលកខខ្ណឌ ចយងការងារ នងិ 

បទបញ្ហា នអាកនុង ម្ពម្ ាំងការបណដុ ោះបណាដ លនិងការេូលរួម្សិកាខ សាលា។ េាំកណកឯ ឆនាៈ ភាពជាមាច ស់ និងការទទួលខ្ុស

ម្ត្ូវ កសដងច ើងតាម្រយៈការេូលរួម្របស់អ្រគនយកដ្ឋា ន/អ្ងគភាព កនុងកម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

ជាពិចសស ការចរៀបេាំកអនការសកម្មភាព របស់អ្រគនយកដ្ឋា ន/អ្ងគភាព ឱយចឆាើយត្បចៅនឹងកអនការសកម្មភាពរួម្ ដ្ាំណាក់

កាលទី២ ថមី។ ឆនាៈ ភាពជាមាច ស់ និងការទទួលខ្ុសម្ត្ូវចនោះ ម្ត្ូវបានពម្ងឹងបកនថម្ចទៀត្ តាម្រយៈការបចងកើត្ម្កុម្ការងារ 
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នងិចោលការណ៍កណនាំ/ទម្ម្ង ់ សម្មាប់ម្ត្ួត្ពនិិត្យនិងវាយត្នម្ាសមិ្ទធកម្ម។ សូេនកររបស់សកម្មភាពកដ្លបានចរៀបេាំ 

ថវីត្បិត្កត្សចម្ម្េបានតាម្ចោលចៅ កនងុម្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ចនោះក៏ចដ្ឋយ ប៉ាុកនតចៅមិ្ន នប់ានចឆាើយត្បឱយបានម្រប់

ម្ោន់ ចៅតាម្សូេនករននេចងាក ម្សកម្មភាពកដ្លបានកាំណត្់។ 

ដូ្េចនោះ ជារួម្ អាេសននដិ្ឋា នបានថា ការបចងកើនភាពជាអ្នកដឹ្កនាំ សម្ត្ថភាពម្រប់ម្រង នងិបណតុ ោះឆនាៈកាំកណទម្ម្ង់

ម្ពម្ ាំងបចងកើនភាពជាមាច ស់នងិការទទួលខ្ុសម្ត្ូវ អាេរកាបាន សម្មាប់ម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ រឺមិ្ន នឈ់ានចៅរក

សថ ិរភាពតាម្ចោលចៅកដ្លេងប់ានចៅច ើយចទ។ តាម្រយៈលទធអលចនោះ កប៏ានឆាុោះបញ្ហច ាំងអ្ាំពីភាពចាាំបាេ់កនុងការពម្ងងឹ

នងិកកលម្អនូវការចរៀបេាំសកម្មភាព ឱយមានសុម្កឹត្ភាពនងិសងគត្ភិាព ចដ្ើម្បឱីយចឆាើយត្បចៅនឹងេចងាក ម្សកម្មភាព ៤១.១ 

នងិ  ៤១.២ កនុងចោលចៅោាំម្ទការអ្នុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ងម់្បកបចដ្ឋយម្បសិទធភាព។ 

២. បសងកើនត្បស្ិទធភាពននការកសាងស្ម្រថភាពនិងវិធានការសលើកទកឹច្ិរត 

ចោលបាំណងទី២ ននកអនកោាំម្ទដ្លក់ារអ្នុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ម្បកបចដ្ឋយចជារជយ័នងិេីរភាព មានេចងាក ម្

សកម្មភាពេាំននួ ២ រួម្មាន េចងាក ម្សកម្មភាព ៤២.១. ពនិតិ្យចម្ើលច ើងវិញពមី្បសិទធភាព នងិភាពស័កតិសិទធននការបណតុ ោះ

បណាត ល នងិចរៀបេាំកអនការកសាងសម្ត្ថភាពថមី នងិ ៤២.២. ពនិតិ្យចម្ើលច ើងវិញពីយនតការ នងិអ្ភិម្កម្ននការអតលក់ារ

ចលើកទឹកេិត្តរយៈចពលកនាងម្ក និងចរៀបេាំឱយមានយនតការ នងិអ្ភិម្កម្ថមីសត ីពកីារអតលក់ារចលើកទឹកេិត្តកដ្លមានសម្ធម៌្ 

នងិសងគត្ភិាព។ ជារួម្ កអអកចលើសកម្មភាពសចម្ម្េបាន ចោលបាំណងចនោះសចម្ម្េបាន ៨២%។  

ទនាឹម្ចនោះ ចបើពនិតិ្យចម្ើលលទធអលសចម្ម្េបានននសូេនករ ាំង២ ននេចងាក ម្សកម្មភាព ននចោលបាំណងទី២ ស

ម្មាប់ម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ច ើញថាម្បសិទធភាពនងិស័កដិសិទធភាព ននការបណដុ ោះបណាដ លនងិការចរៀបេាំកអនការកសាង

សម្ត្ថភាពថមី ម្ត្ូវបានេូលរួម្ោាំម្ទតាម្រយៈការចរៀបេាំឯកសារបណដុ ោះបណាដ ល។ រឯឯ យនតការនងិអ្ភមិ្កម្ថមីសដ ីពីការអដល់

ការចលើកទឹកេិត្តកដ្លមានសម្ធម៌្នងិសងគត្ភិាព ម្ត្ូវបានបចងកើត្ច ើងតាម្រយៈការចរៀបេាំលិខ្តិ្បទដ្ឋា នរត្យិុត្ត ច លរឺ 

ម្បកាសចលខ្ ៦១៦ សហវ.ម្បក េុោះនថាទី០៤ កខ្មិ្ថុន ឆ្ន ាំ២០១៤ និង សារាេរចលខ្ ០០៨ សដ ពីីការអ្នុវត្តម្បកាសចលខ្ 

៦១៦ សហវ.ម្បក ម្ពម្ ាំងការបចងកើត្រណៈកមាម ធកិារវាយត្នម្ាសមិ្ទធកម្មនិងអដលក់ារចលើកទឹកេិត្ត នន ម្កសួងចសដ្ាកិេច

នងិហិរញ្ញវត្ថុ (រ.ស.ល នន កសហវ) និង រណៈកមាម ធកិារវាយត្នម្ាសមិ្ទធកម្មនិងអដលក់ារចលើកទឹកេិត្ត ននអ្រគនយក

ដ្ឋា ន/អ្ងគភាព (រ.ស.ល ននអ្ងគភាព)។ ក៏ប៉ាុកនត សូេនករននសកម្មភាពកដ្លោាំម្ទដ្លសូ់េនករននេចងាក ម្សកម្មភាព 

៤២.១ ត្ម្ម្ូវការបណដុ ោះបណាដ លនងិការបណដុ ោះបណាដ លកនាងម្ក ម្ត្ូវបានចរៀបេាំនងិវាយត្នម្ា មិ្ន នប់ានចរៀបេាំឱយមាន

សុម្កឹត្ភាពនងិម្រប់ម្ោនច់ៅច ើយចទ ចដ្ឋយសារការបណដុ ោះបណាដ លកនាងម្ក មិ្ន នម់្ត្វូបានវាយត្នម្ា នងិ យនតការនងិ

 វិធីសាតសត រួម្ននការវាយត្នម្ាត្ម្មូ្វការបណដុ ោះបណាដ លរបស់អ្រគនយកដ្ឋា ន/អ្ងគភាព ចម្កាម្ឱវាទ កសហវ ចៅចពលខាងមុ្

ខ្ ពុាំ នម់្ត្ូវបានចរៀបេាំចៅច ើយ។ 

ដូ្េចនោះ ជារួម្ អាេសននដិ្ឋា នបានថា ការបចងកើនម្បសិទធភាព ននការកសាងសម្ត្ថភាពនិងវិធានការចលើកទឹកេិត្ត  អាេ

រកាបាន សម្មាប់ម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ រមិឺ្ន នឈ់ានចៅរកសថ ិរភាពតាម្ចោលចៅកដ្លេងប់ានចៅច ើយចទ។ តាម្

រយៈលទធអលចនោះ ក៏បានឆាុោះបញ្ហច ាំងអ្ាំពអីាទិភាព កនុងការចរៀបេាំការវាយត្នម្ាចលើសមិ្ទធកម្មននការបណដុ ោះបណាដ លកនាងម្ក 
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និង ការចរៀបេាំឱយមានយនតការនិង វិធីសាតសត រួម្ននការវាយត្នម្ាត្ម្ម្ូវការបណដុ ោះបណាដ លរបស់អ្រគនយកដ្ឋា ន/អ្ងគភាព ចម្កាម្

ឱវាទ កសហវ ចៅចពលខាងមុ្ខ្ កនុងចោលចៅោាំម្ទការអ្នុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ម្បកបចដ្ឋយម្បសិទធភាពនិងេីរភាព។ 

IV. បញ្ហា ត្បឈម្ 

- កងវោះសម្ត្ថភាពកនុងការចរៀបេាំម្៉ាូកដ្លពយករណ៍េាំណូលរប់សអ្ងគភាពម្បមូ្លេាំណូល 

- អ្រគនយកដ្ឋា នចោលនចយបាយចសដ្ាកិេចនិងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ មិ្នអាេទទួលព័ត្ម៌ានបានម្រប់ម្ោនព់អី្រគន-

យកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ នងិ អ្រគនយកដ្ឋា នរយនិងរដ្ឋា ករកម្ពុជា ចដ្ើម្បកីកលម្អម្៉ាូកដ្លពយករណ៍េាំណូល 

- កងវោះខាត្ទិនននយ័មួ្យេាំននួសម្មាប់ចធវើការវិភារេីរភាពបាំណលុ 

- នតី្ិវិធនីនការងារ នងិការចធវើលទធកម្មមានលកខណៈយូរចពក 

- ភាពយឺត្យ៉ា វននការចរៀបេាំនតី្ិវិធអី្នុវត្តការងារអ្នរត្ (To-Be Business Process) និងឯកសារវាយត្នម្ា  

អលប៉ាោះ លស់ម្មាប់រចម្មាង FMIS 

- កងវោះសម្ត្ថភាពរបស់ម្កុម្ហ ុនអគត្អ់គងម់្បពន័ធព័ត្ម៌ានវិទយម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (FMIS Contractor) កនុង

ការចរៀបេាំរចម្មាង FMIS 

- សម្ត្ថភាពម្តនតចីៅមានកម្ម្តិ្កនុងការចរៀបេាំចោលការណ៍កណនាំសដ ីពីការចរៀបេាំកអនការយុទធសាតសតថវិកា សម្មាប់

រដ្ាបាលថាន ក់ចម្កាម្ជាត្ ិ

- ការចរៀបេាំសកម្មភាពនងិការកាំណត្់សូេនករ មិ្ន នម់ានភាពសុម្កឹត្ភាពនិងសងគត្ភិាពចពញចលញ ឱយចឆាើយត្ប

ចៅនឹងេចងាក ម្សកម្មភាពនងិចោលបាំណងកដ្លបានកាំណត្ ់

- ម្បសិទធភាពនិងស័កដិសិទធភាព ននការបណដុ ោះបណាដ ល នងិ ការចរៀបេាំកអនការកសាងសម្ត្ថភាព 

- កងវោះការយកេិត្តទុកដ្ឋកេ់ាំច ោះការងារកកទម្ម្ង ់(របាយការណ៍យឺត្ នងិរុណភាពចៅមានកម្ម្ិត្) 

- កិេចសហការនិងការផ្លា ស់បដូរពត័្៌មាន ម្ពម្ ាំងការសម្ម្បសម្មួ្លរវាងអ្ងគភាព និង សាថ ប័ន ចៅមិ្ន នម់្បសិទធភាព

នងិស័កដិសិទធភាព។ 

V. អនុសាស្ន ៍

-   ចសន ើអតល់របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពម្បចាាំម្ត្ីមាសឱយបាន ន់ចពលចវលា 

- កញកឱយដ្ឋេ់ពោីន រវាង ការងារម្បចាាំនថា នងិ ការងារកកទម្ម្ង ់

- ររួបចងកើនភាពជាមាច ស់ចលើកអនការសកម្មភាពរបស់ខ្ាួន 

- អ្រគនយកដ្ឋា នកដ្លបចងកើត្ថមី កដ្លរួម្បញ្ចូលោន ចដ្ឋយនយកដ្ឋា ន/អ្ងគភាពចម្េើន ម្ត្ូវចរៀបេាំយនតការសម្ម្បសម្ម្លួ

នអាកនងុឱយបានសម្ម្សប កនុងការោាំម្ទដ្លក់ារងារកកទម្ម្ង ់

- រួរចរៀបេាំការវាយត្នម្ាចលើសមិ្ទធកម្មននការបណដុ ោះបណាដ លកនាងម្ក នងិ ការចរៀបេាំឱយមានយនតការនងិ វិធីសាតសត រួម្

ននការវាយត្នម្ាត្ម្ម្ូវការបណដុ ោះបណាដ លរបស់អ្រគនយកដ្ឋា ន/អ្ងគភាព ចម្កាម្ឱវាទ កសហវ 



29 

 

- រួរចរៀបេាំសកម្មភាពនងិការកាំណត្់សូេនករ កដ្លមិ្ន នម់ានភាពសុម្កតឹ្ភាពនិងសងគត្ិភាពចពញចលញ ឱយ

ចឆាើយត្បចៅនឹងេចងាក ម្សកម្មភាពនងិចោលបាំណង កដ្លបានកាំណត្ក់នងុ កអនការសកម្មភាពរួម្ ដ្ាំណាក់កាលទី២ 

ថមី (CAP 2 NEW) 
- ម្ត្ូវចធវើការម្ត្ួត្ពនិតិ្យច ើងវិញ ចលើការចរៀបេាំរចម្មាង FMIS ចដ្ើម្បឈីានចៅចរៀបេាំនងិដ្ឋកឱ់យអ្នុវត្ត (Go Live) 

រចម្មាង FMIS បានចៅកខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៥ ដូ្េកដ្លបានកាំណត្់។ 

VI. សស្ច្កតីស្ននដិ្ឋឋ ន 

ជារួម្ របាយការណ៍សដ ីពវីឌ្ឍនភាពម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ចនោះ បានបងាា ញថា ការអ្នុវត្តកអនការសកម្មភាព នន

កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ កនុងម្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ចៅកត្អាេរកាបាន ច ោះបីមិ្ន នអ់ាេ

សចម្ម្េបានតាម្ចោលចៅសូេនករមិ្ទធកម្មរនាឹោះម្រប់ម្ជងុចម្ជាយក៏ចដ្ឋយ។ លទធអលចនោះ ចកើត្ចេញពីកិេចខ្ិត្ខ្ាំម្បឹងកម្បង

របស់រណៈកមាម ធិការដឹ្កនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ម្ពម្ ាំងបានឆាុោះបញ្ហច ាំងអ្ាំពបីញ្ហា ម្បឈម្

មួ្យេាំននួ កដ្លម្ត្ូវចដ្ឋោះម្សាយជាចាាំបាេ់ កនុងចោលចៅសចម្ម្េបាននូវ ចោលចៅសូេនករមិ្ទធកម្មរម្ាឹោះសម្មាប់ម្ត្មីាស

បនា ប់ ក៏ដូ្េជាការសចម្ម្េបាននូវសូេនករសមិ្ទធកម្មរនាោឹះរួម្ ននកអនការសកម្មភាព ាំងមូ្ល អងកដ្រ។ 

ដូ្េចនោះ អាេសននដិ្ឋា នបានថា កម្មវិធកីកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ចៅកត្សថ ិត្ចលើរនាងដ៏្ម្ត្ឹម្ម្ត្ូវ 

តាម្កអនការកដ្លបានដ្ឋក់ចេញ។ ទនាឹម្ចនោះ ការអ្នុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ កដ្លកានក់ត្

មានលកខណៈសីុជចម្ៅនងិសមុរសាម ញជាងមុ្នចនោះ  ម្ រឱយមានការចដ្ឋោះម្សាយបញ្ហា ម្បឈម្ចៅេាំច ោះមុ្ខ្ នងិការ

ផ្លា ស់បដូររចបៀបរបបចធវើការងារកដ្លោម នម្បសិទធភាព ម្សបចពលកដ្លការអ្នុវត្តថវិកាកម្មវិធី កាំពងុម្ត្ូវបានចាប់ចអដើម្ ចៅ

ឆ្ន ាំ២០១៥ ចនោះ។ តាម្រយៈបទពិចសាធនក៍ដ្លទទួលបានពកីារអ្នុវត្តកម្មវិធកីកទម្ម្ងក់នាងម្ក បានបងាា ញថា សម្ត្ថភាព

ដឹ្កនាំនងិម្រប់ម្រង ស័កដសិិទធភាពននការចម្បើម្បាស់ម្តនដចីៅមានកម្ម្ិត្។ ម្បការចនោះ  ម្ រឱយមានការកបងកេកមុ្ខ្ងារ 

ភារកិេចឱយសម្ម្សបនងិេាស់លាស់ជាងមុ្ន ម្ពម្ ាំងការអ្នុវត្ដចោលការណ៍ ក៏ដូ្េជា វិន័យឱយបានមឺុ្ងមា៉ា ត្់ កដ្លជា

មូ្លដ្ឋា នធានឱយមាន សមិ្ទធកម្មលអ ស័កដិសិទធភាព នងិម្បសិទធភាពខ្ពស់។ ម្យ៉ាងចទៀត្ ភាពជាមាច ស់ ការទទួលខ្ុសម្ត្ូវ នងិ

រណចនយយភាព ម្ត្ូវបានចាត្ទុ់កជាចោលការណ៍រនាោឹះសម្មាប់ដ្ាំណាក់កាលចនោះអងកដ្រ។ 

 ជាទីបញ្ចប់ កនុងការបាំចពញមុ្ខ្ងារ ដឹ្កនាំ ចរៀបេាំ សម្ម្បសម្មួ្លការអ្នុវត្ត តាម្ដ្ឋន នងិម្ត្តួ្ពនិតិ្យការអ្នុវត្ត

កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ម្ពម្ ាំងកនុងការសម្ម្បសម្ម្ួលកិេចសហម្បត្បិត្តិ

ការជាមួ្យនដ្រូអ្ភិវឌ្ឍន ៍ក់ពន័ធ រណៈកមាម ធិការដឹ្កនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ចបដជាញ បនតអ្នវុត្ត

ចដ្ើម្បសីចម្ម្េ កអនការសកម្មភាព កដ្លជាឧបករណ៍រនាោឹះសម្មាប់ោាំម្ទដ្លច់ជារជ័យននដ្ាំណាកក់ាលទី២ ចដ្ើម្បអីាេ

ឈានចៅចាប់ចអដើម្ការអ្នុវត្តដ្ាំណាក់កាលទី៣ រ ឺ ការអារភាា ប់ថវិកាចៅនឹងចោលនចយបាយ ចដ្ឋយម្បកាន់យក     

“លទធអល ឬ សមិ្ទធកម្ម” ជាអ្ភិម្កម្ននការអ្នុវត្តសកម្មភាព កនងុចោលចៅ អ្ភបិាលកិេចលអ កដ្លជាសនូលននយុទធសាតសត   

េត្ុចកាណ ដ្ាំណាកក់ាលទី៣។  


