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១. ខ្លម
ឹ សារសង្ខេប

1> រាជរដ្ឋាភិបាលកលពុជា
សាធារណៈ

បាៃគបេជាាកកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុ

កនង
ុ ទិសគៅកកលលអត្បព័ៃធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈកលពុជា

ជាជំហាៃៗ គឆ្ពោះគៅរកសេ ង់ដ្ឋរអៃេរជារិ គ ោះរឺ “ការផ្លៃស់បេូរជាបគណេរើ ៗ
ពីត្បព័ៃធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ

កដលកែអកគលើធារុចល
ូ

គឆ្ពោះគៅរកត្បព័ៃធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ

ៃិងលជឈការ

កដលកែអកគលើលទធែល

ិ ជឈការ” តាលរយៈការអៃុវរេកលម វិធីកកទត្លង់ការត្រប់ត្រង
ឬសលិទក
ធ លម ៃិង វល
ហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈរយៈគពលកវង ត្រប់ត្ជុងគត្ជាយ ៃិងអៃុវរេយុទសា
ធ ស្តសេ

ិ
៤ ជំហាៃ ឬ/ៃិង ៤ ដំណាក់កាលរឺ (១)ការបគងកៃ
ើ ភាពគជឿទុកចិរគេ លើថវកា
(២)ការបគងកៃ
ើ រណគៃយយភាពហិរញ្ញវរថុ

ិ គៅៃឹងគោល
(៣)ការែារភាាប់ថវកា

ៃគោបាយ ៃិង (៤)ការបគងកៃ
ើ រណគៃយយភាពសលិទក
ធ លម។

2> ការបគងកៃើ ភាពគជឿទុកចិរបា
េ ៃនៃថវិកាកដលជាគោលគៅចលបងនៃ
ដំណាក់កាលទី១ ត្រូវបាៃចប់គែេើលដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេគៅចុងឆ្នំ២០០៤ ៃិងត្រូវ
បាៃអៃុវរេោ៉ាងគពញគលញគៅឆ្នំ២០០៥

គហើយត្រូវបាៃបញ្ច ប់គដ្ឋយ

គជារជ័យជាលួយៃឹងការត្បកាសដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេដំណាក់កាលទី២

គៅចុងឆ្នំ

២០០៨ ៃិងត្រូវបាៃអៃុវរេោ៉ាងគពញគលញគៅគដើលឆ្នំ២០០៩។ ភាពគជឿទុកចិរេបាៃនៃថវិកាពិរជាត្រូវបាៃបគងកើៃ គហើយត្រូវបាៃឆៃុោះបញ្ចង
ំ តាលរយៈកំគណើៃ
នៃត្បសិទភា
ធ ពអៃុវរេថ វិកា គ ោះរឺបាៃគធវឱ្
ើ យការអៃុវរេចណ
ំ ូលៃិងចំណាយ
នៃថវិកាជារិ ាៃរាៃរកាៃ់កររូចគធៀបៃឹងចាប់ថវិកាកដលបាៃអៃុលរ
័ បាៃ
គធវើឱ្យលំហូរចំណូលៃិងចំណាយកាៃ់ករាៃភាពរលូៃៃិងជាក់កសេ ង ត្បចំកែ
ៃិងត្បចំត្រីាស ៃិងបាៃគធវឱ្
ើ យការទូទរ់សាច់ត្បាក់បាៃទៃ់គពលគវលា ត្ពល

ទំងការ់បៃថយបាៃគសទ ើរករទំងត្សុងចំគ ោះបញ្ាបំណល
ុ សាច់ត្បាក់

កដល

ករងករកកសទ ោះដ៏រាុនំ រ៉ៃ។ កែអកគលើលទធែលរួរជាទីគាទៃៈៃិងទុកចិរេគៃោះគហើយ
កដលរាជរដ្ឋាភិបាលបាៃវាយរនលៃថាភាពគជឿទុកចិរបា
េ ៃនៃថវិកាជាសារវៃេ
័ ករចំបាច់ត្រូវបៃេពត្ងង
ឹ បកៃថលគទៀរ គៅកនុង
ត្រូវបាៃសគត្លចគដ្ឋយគជារជយ
ដំណាក់កាលទី២

ជាលួយៃឹងគោលគៅចលបងនៃការបគងកៃ
ើ រណគៃយយភាព

ហិរញ្ញវរថុ គហើយកដលគផ្លេរជាសំខាៃ់គលើការដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេត្បព័ៃធពរ
័ ា
៌ ៃវិទា
សត្ាប់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ។

3> ពិរណាស់ថាគទោះជាការគធវើកែៃការៃិងការគត្រៀលលកខណៈបាៃលអ
ោ៉ាងណា

ក៏គៅករលិៃឤចគចៀសែុរពីហាៃិភយ
័ កដលលិៃៃឹកសាមៃដល់បាៃ

កដរ។ កនង
ុ គពលកដលកំកណទត្លង់កព
ំ ុងែេលក់ ែៃផ្លកនៃភាពគជឿទុកចិរេបាៃគលើ
ថវិកា (ចំណូលអៃុវរេបាៃែពសជា
់ ងចាប់ គធវើឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលឤចសៃសសាច់
ំ
ត្បាក់បាៃគរៀងរាល់ឆ្នំ) គហើយកែអកគលើលល
ូ ដ្ឋាៃដ៏សំខាៃ់គៃោះ រាជរដ្ឋាភិបាល
កំពង
ុ ែិរែំពត្ងឹងបៃេៃង
ិ ឈាៃគៅបគងកៃ
ើ រណគៃយយភាពហិរញ្ញវរថុសំគៅបគងកៃ
ើ
ភាពចាស់លាស់

សុត្កឹរភាព

ៃិងភាពទៃ់គពលគវលានៃត្បព័ៃធករ់ត្តា

របាយការណ៍រណគៃយយៃិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ កដលជាលូលដ្ឋាៃដ៏សខា
ំ ៃ់
សត្ាប់ការវាយរនលៃៃិងវិភារ កនុងគោលគៅបគងកៃ
ើ ត្បសិទភា
ធ ព ស័កស
េិ ិទភា
ធ ព
ៃិងរាៃភាពនៃគោលៃគោបាយ តាលរយៈការដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេកែៃការសកលមភាព
រួល ដំណាក់កាលទី២ គៅគដើលឆ្នំ២០០៩ បញ្ាត្បឈលធំៗកដលលិៃៃឹកសាមៃ
ដល់បាៃគកើរគ ើងជាបៃេប ទ ប់។ បញ្ាត្បឈលទី១ រឺ ភាពសមុ រសាមញនៃ
ការងារគត្រៀលលកខណៈសត្ាប់ការដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេត្បព័ៃធពរ
័ ៌ាៃវិទា កដលលិៃ
ត្រឹលករជាការងារថមៃ
ី ិងាៃលកខណៈបគចចកគទសប៉ាុគណាណោះគទ

ករកថលទំង

ក់ព័ៃធដល់ការកកសត្លួលត្បព័ៃធការងារទំងលូល កដលប៉ាោះ ល់ដល់ការកកលលអ
រច សលពៃ
័ ធសាថប័ៃ ការត្រប់ត្រងការផ្លៃស់បេូរ ៃិងការកសាង ធៃធាៃលៃុសស
សត្ាប់បគត្លើឱ្យត្បព័ៃធថមី។ បញ្ាត្បឈលទី២ រឺ វិបរេិហិរញ្ញវរថុៃង
ិ គសដាកិចច
សកលគលាក

កដលជោះឥទធិពលដល់ការអៃុវរេចំណូលៃិងចំណាយៃិងគោល

ៃគោបាយថវិកាកលពុជា

ពិគសសបាៃគធវើឱ្យរគងាគោះរគងគើដល់ភាពគជឿទុកចិរបា
េ ៃ

នៃថវិកា។ បញ្ាត្បឈលទី៣ រឺ វិបរេិត្ពំកដៃកលពុជា-នថៃិងគត្ោោះទឹកជំៃៃ់ក៏
បាៃជោះឥទធិពលដល់ការអៃុវរេចំណាយៃិងគោលៃគោបាយចំណាយ កដល
គធវើឱ្យប៉ាោះ ល់ដល់សូច ករចំណាយសំខាៃ់ៗលួយចំៃៃ
ួ ។

បញ្ាត្បឈល

ចុងគត្កាយ រឺ វិបរេិថ វិកាសត្ាប់ោំត្ទរគត្ាងត្បព័ៃធពរ
័ ា
៌ ៃវិទាែៃួៃឯងករ
លេង កដលបាៃគធវើឱ្យរគត្ាងគដើលនៃគលដំ រី (FMIS Completed Modules)
ត្រូវការ់បៃថយលកគៅត្រឹលរគត្ាងកូៃដំ រី វិញ (Treasury Centric Module)។

4> គទោះជាោ៉ាងណា

លទធែលនៃកំកណទត្លង់រយៈគពលបួៃឆ្នំនៃការ

កសាងភាពគជឿទុកចិរនេ ៃថវិកា បាៃែេលល
់ ទធភាពៃិងបទពិគសាធៃ៍ដ៏សខា
ំ ៃ់
សត្ាប់កលពុជា កនុងការគដ្ឋោះត្សាយរាល់បញ្ាត្បឈលដូចបាៃរូសបញ្ាក់លក
ខាងគលើកដលត្រូវបាៃគកើរគ ង
ើ ែទួៃៗោន ៃិងជាបៃេប ទ ប់កង
នុ រងវងឆ្
់ ន ំ២០០៩,
២០១០ ៃិង២០១១ ជាពិគសសរឺការការ់បៃថយបាៃជាអរិបរាៃូវឥទធិពល
នៃ វិបរេិគសដាកិចៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវរថស
ុ កលគលាក
គៅែចីបុលអៃេរជារិ

ៃិងការបគញ្ច ៀសបាៃៃូវការររ់

កដលឤចគធវើឱ្យកលពុជាធាៃក់គៅកនង
ុ វិបរេប
ិ ំណល
ុ កថលគទៀរ

ែង។ ទៃទឹលគៃោះ ថវីរបិរករឤចជាការខារបង់គពលគវលាក៏ពិរកលៃ ករការ
ចំណាយគពលជាង ៥ឆ្នំ កនង
ុ ការគត្រៀលគរៀបចំដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេត្បព័ៃធពរ
័ ា
៌ ៃវិទា
សត្ាប់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ កៃៃងលកគៃោះ ក៏បាៃគធវើឱ្យគយើងាៃ
គពលគវលាកសវ ងយល់ គរៀៃសូត្រ ៃិងដកបទពិគសាធៃ៍បាៃកាៃ់ករគត្ចើៃ, បគងកៃ
ើ

បាៃៃូវភាពគជឿជាក់ ៃិងទំៃុកចិរេកាៃ់ករគត្ចើៃ ត្ពលទំងឤចគត្រៀលលកខណៈ
បាៃកាៃ់ករលអៃង
ិ រួចរាល់សត្ាប់ការចប់គែេើលអៃុវរេត្បព័ៃធព័រា
៌ ៃវិទា កដល
ទីបំែុរៃឹងត្រូវដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេគៅ គដើលឆ្នំ២០១៥ ខាងលុែគៃោះ។

5> ឆ្នំ២០១៤ រឺជាឆ្នំទី៦ នៃការបៃេអៃុវរេដំណាក់កាលទី ២ គ
ការបៃេជំរុញការអៃុវរេកែៃការសកលមភាពរួល

ដំណាក់កាលទី២

ោះរឺ

(CAP2)

កដលរួលាៃគោលបំណង ១៤ ៃិងចគងាកលសកលមភាព ៧៣ ៃិងកចកគចញជា
ឹ ភាពគជឿទុកចិរបា
៣ កែនក រឺកែនកទី១ សត្ាប់ការបៃេពត្ងង
េ ៃនៃថវិកា ាៃ
៤ គោលបំណង ៃិង ១៩ ចគងាកលសកលមភាព, កែនកទី២ សត្ាប់ការបគងកៃ
ើ
រណគៃយយភាពហិរញ្ញវរថុ ាៃ ៨ គោលបំណង ៃិង ៤៩ ចគងាកលសកលមភាព
ៃិងកែនកទី៣ ការគត្រៀលលកខណៈសត្ាប់ជំហាៃប ទ ប់ ាៃ ២ គោលបំណង
ៃិង ៥ ចគងាកលសកលមភាព កដលគផ្លេរគលើការសាកលបងអៃុវរេថ វិកាកលម វិធី
ៃិងការបគងកៃ
ើ ការគធវើសាហរណកលមៃង
ិ ភាពត្រប់ត្ជុងគត្ជាយនៃថវិកា។ ទៃទឹលគៃោះ
ឆ្នំ២០១៤ រឺជាឆ្នំចុងគត្កាយ កដលត្រូវបញ្ច ប់ការអៃុវរេយុទសា
ធ ស្តសេ ៣ បូក ២
កដលគផ្លេរគលើការគត្រៀលគរៀបចំត្បព័ៃធពរ
័ ា
៌ ៃវិទាសត្ាប់ត្បរិបរេិការររ ោរ
(Treasury Centric Module) ៃឹងត្រូវចប់គែេើលដ្ឋក់ឱ្យដំគណើរការ គៅគដើលឆ្នំ
២០១៥ ខាងលុែគៃោះ។

6> ដូគចនោះ

ទៃទឹលៃឹងការបៃេពត្ងឹងភាពគជឿទុកចិរបា
េ ៃនៃថវិកាគឆ្ពោះ

គៅរកត្បព័ៃធ រឹងា ំៃិងត្បកបគដ្ឋយសថ ិរភាពគ ោះ ការបគងកៃ
ើ រណគៃយយភាព
ហិរញ្ញវរថុជាសារវៃេ

ត្រូវករសគត្លចឱ្យបាៃគទើបឤចឈាៃគៅដំណាក់កាល

ទី៣ រឺ ការគផ្លេរគោលគៅជាចលបងគលើជំហាៃទី៣ ឬការបគងកើៃការែារភាាប់
ថវិកាគៅៃឹងគោលៃគោបាយ។ គរើកត្លិររណគៃយយភាពហិរញ្ញវរថុជាសារវៃេ
គ ោះត្រូវកំណរ់គដ្ឋយសូច ករអវីែៃោះ ៃិងតាលរគបៀបណា រឺជាចគលៃើយកដល

ត្រូវគឆៃើយតាលរយៈលទធែលនៃការត្រួរពិៃរ
ិ យគ ើងវិញនៃការអៃុវរេកលម វិធីកកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ ៃិង ការវាយរនលៃចណា
ំ
យសាធារណៈ
ៃិងរណគៃយយភាពហិរញ្ញវរថុ

(PEFA)

សត្ាប់ត្បព័ៃធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុ

សាធារណៈកលពុជា។

7> ដូចបាៃរូសបញ្ាក់ខាងគលើថាដំណាក់កាលទី៣

រួរត្រូវចប់គែេើល

គៅគពលត្បព័ៃធរកាភាពគជឿទុកចិរនេ ៃថវិកាជាលូលដ្ឋាៃ ាៃសថ ិរភាព ៃិង
រណគៃយយភាពហិរញ្ញវរថុសគត្លចបាៃជាសារវៃេ

កដលតាលការត្បគលើលគលើល

គៅគ ញ
ើ ថាឤចគៅចុងឆ្នំ២០១៥ គត្កាយពីការដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេត្បព័ៃធពរ
័ ា
៌ ៃវិទាសត្ាប់ត្បរិបរេកា
ិ រររ ោរ ការដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេារិកាថវិកាថមី ៃិងបៃង់
រណៃីថមី កដលឤចបគងកៃ
ើ ភាពចាស់លាស់ សុត្កឹរភាព ៃិងភាពទៃ់គពល
គវលានៃត្បព័ៃធករ់ត្តា របាយការណ៍រណគៃយយ ៃិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ
គហើយកដលគឆៃយ
ើ របគៅៃឹងសេ ង់ដ្ឋររណគៃយយរដាបាលសាធារណៈ កដលាៃ
លកខណៈជាអៃេរជារិ (IPSAS) កនុងកត្លិរសលត្សប ត្ពលទំងការដ្ឋក់ឱ្យ
អៃុវរេត្បព័ៃធត្បរិបរេកា
ិ រថវិកាថមី (ការែេលធា
់
ចំណាយ ការគធវល
ើ ទធកលម ៃិង
ការទូទរ់) កដលឤចធា បាៃៃូវការបគងកៃ
ើ ត្បសិទភា
ធ ព ស័កេិសិទភា
ធ ព ៃិង
រាៃភាពនៃការអៃុវរេថវិកា។ ល៉ាាងគទៀរ ដំណាក់កាលទី៣ រួរករត្រូវចប់គែេើល
ជាលួយៃឹងការចប់គែេើលជំហាៃទី១

នៃកំកណទត្លង់ត្បព័ៃធថ វិកា

(គដើលឆ្នំ

២០១៥ ឬ ២០១៦) កដលដំណាក់កាលទី៣ គៃោះឤចៃឹងបញ្ច ប់គៅចុងឆ្នំ
២០១៩ ឬ ២០២០ ជាលួយៃឹងការដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេដណា
ំ
ក់កាលទី៤ គហើយ
កដលសងឃឹលថាឤចៃឹងបញ្ច បជា
់ សាថពរៃូវគោលគៅទំងបួៃនៃកលម វិធីកកទត្លង់
ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈទំងលូល គៅត្រឹលឆ្នំ២០២៥។

២. ង្សចកដង្ី ្ដម
ើ
២.១. ង្ោលបំណខនៃការត្តួតព្ិៃិតយង្

ខ
ើ វិញ

8> ជាយៃេការតាលដ្ឋៃៃិងត្រួរពិៃរិ យ

កលម វិធីកកទត្លង់ការត្រប់ត្រង

ហិរញ្ញវរថុសាធារណៈាៃយៃេការ ៣ រឺ ការតាលដ្ឋៃៃិងត្រួរពិៃរ
ិ យត្បចំកែ
ត្បចំត្រីាស ៃិងត្បចំឆ្នំ។ ការតាលដ្ឋៃៃិងត្រួរពិៃិរយត្បចំកែ រឺជាការ
អៃុវរេកដលាៃលកខណៈជានែទកនុងរបស់ត្កសួងគសដាកិចៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវរថតា
ុ លរយៈ
រណៈកលមការកកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ (PFM Reform
Committee),

របស់ត្រប់ត្កសួង-សាថប័ៃជំ ញ

តាលរយៈត្កុលការងារ

កកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ (PFM Working Groups)
ៃិងរបស់រណៈកាមធិការនដរូអភិវឌ្ឍៃ៍ (PFM Development Partners
Committee)។

របាយការណ៍ត្បចំកែៃិងលទធែលនៃកិចចត្បជុំត្បចំកែទំង

គៃោះ ថវីរបិរករគធវើគ ើងជាលកខណៈនែទកនុង ករត្រូវបាៃកចកែាយោ៉ាងទូលាយ
ៃិងជាលូលដ្ឋាៃសត្ាប់ការគរៀបចំរបាយការណ៍ត្បចំត្រីាស

ត្ពលទំងជា

កលមវរថុសត្ាប់ការគកាោះត្បជុំ វិសាលញ្ញរបស់រណៈកាមធិការដឹក ំការងារកកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ (PFM Steering Committee)
ឬ/ៃិងត្កុលការងារបគចចកគទសសេ ីពីកំកណទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ
(PFM Technical Working Group) កនុងករណីចំបាច់។

9> ការតាលដ្ឋៃៃិងត្រួរពិៃិរយត្បចំត្រីាសរឺជាការអៃុវរេរួលោន កដល
របាយការណ៍ត្បចំត្រីាស

ត្រូវបាៃគរៀបចំគ ើងគដ្ឋយអរគគលខាធិការដ្ឋាៃ

រណៈកាមធិការដឹក ំ ការងារកកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ
(អ.គ.ហ.)

គដ្ឋយកែអកគលើរបាយការណ៍របស់ត្កសួងគសដាកិចចៃង
ិ ហិរញ្ញវរថុ

ៃិងរបស់ត្រប់ត្កសួង-សាថប័ៃជំ ញ។

របាយការណ៍ត្បចំត្រីាសគៃោះរឺជា

របាយការណ៍ែៃូវការៃិងត្រូវបាៃែសពវែាយជាសាធារណៈ

គត្កាយពីាៃការ

ឯកភាពកនង
ុ កិចត្ច បជុនំ ៃរណៈកលមការកកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ
របស់ត្កសួងគសដាកិចៃ
ច ិងហិរញ្ញវរថុ

រណៈកាមធិការដឹក ំការងារកកទត្លង់

ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ ៃិងត្កុលការងារបគចចកគទសសេ ីពីកំកណទត្លង់
ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ។

10>

ការតាលដ្ឋៃៃិងត្រួរពិៃិរយត្បចំឆ្នំ រឺជាការអៃុវរេរួលោន កដល

របាយការណ៍ត្បចំឆ្នំៃង
ឹ ត្រូវបាៃគរៀបចំគ ើងគដ្ឋយ អ.គ.ហ. គដ្ឋយកែអកគលើ
របាយការណ៍របស់ត្កសួងគសដាកិចចៃង
ិ ហិរញ្ញវរថុ ៃិងរបស់ត្រប់ត្កសួង-សាថប័ៃ
ជំ ញ។

របាយការណ៍ត្បចំឆ្នំគៃោះ

ែសពវែាយជាសាធារណៈ

រឺជារបាយការណ៍ែៃូវការៃិងត្រូវបាៃ

គត្កាយពីាៃការឯកភាពតាលរយៈកិចចត្បជុនំ ៃ

រណៈកលមការកកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ របស់ត្កសួងគសដាកិចច
ៃិងហិរញ្ញវរថុ

រណៈកាមធិការដឹក ំការងារកកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុ

សាធារណៈៃិងត្កុលការងារបគចចកគទសសេ ីពីកំកណទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុ
សាធារណៈ។ ទៃទឹលគៃោះ របាយការណ៍ត្បចំឆ្នំរឺជាកលមវរថស
ុ ត្ាប់ការត្រួរ
ពិៃិរយត្បចំឆ្នំ ( វិបសស ) កដលការត្រួរពិៃិរយត្បចំឆ្នំគៃោះាៃលកខណៈ
ទូលាយៃិងសុជ
ី គត្ៅ គដ្ឋយាៃទំងរបាយការណ៍វាយរនលៃរបស់ត្កុលវាយរនលៃ
ឯករាជយ
ប៉ាុគណាណោះគទ

ៃិងលិៃត្រឹលករជាការត្រួរពិៃិរយវឌ្ឍៃភាពនៃកែៃការសកលមភាព
ករក៏ជាគវទិកាសត្ាប់ការវាយរនលៃត្បសិទភា
ធ ពៃិងស័កេិសិទភា
ធ ព

នៃការអៃុវរេកលម វិធីកកទត្លង់ទង
ំ លូល

ត្ពលទំងជាយៃេការសត្ាប់ការកកលលអ

សកលមភាព ឬ/ៃិងយៃេការ យុទសា
ធ ស្តសេ កថលទំងឤចឈាៃដល់ការកកសត្លួល
ទិសគៅគទៀរែង កនង
ុ ករណីចំបាច់។

11>

បញ្ាត្បឈលកដលបាៃរូសបញ្ាក់ខាងគលើរួលទំងការគបាោះគឆ្នរ

សកលឆ្នំ២០១៣ ត្ពលទំងការកកសត្លួលរច សលព័ៃធនៃត្កសួងគសដាកិចៃ
ច ិង
ហិរញ្ញវរថុ ពិរជាបាៃជោះឥទធិពលដល់ការអៃុវរេកលម វិធីកកទត្លង់ការត្រប់ត្រង
ហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ ដំណាក់កាលទី២ កនង
ុ រយៈគពល៥ឆ្នំ (២០០៩-២០១៣)
កៃៃងលកគៃោះ។ ជាក់កសេ ង កែៃការសកលមភាពរួល ដំណាក់កាលទី ២ សត្ាប់
រយៈគពល៣ឆ្នំ (២០០៨-២០១០) លិៃត្រូវបាៃគធវើបចចុបបៃនភាព គហើយបាៃ
បគងកើរយុទសា
ធ ស្តសេ ៣ បូក ២ គៅឆ្នំ២០១១ កដលជាយុទសា
ធ ស្តសេ សត្លួច
សត្ាប់ករការគត្រៀលគរៀបចំការដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេត្បព័ៃធពរ
័ ា
៌ ៃវិទាសត្ាប់ការ
ត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុ

គដ្ឋយគផ្លេរគលើកែនកជំ ញជាលូលដ្ឋាៃ៣

រឺ

ប ទ រ់

រណគៃយយភាព សេ ង់ដ្ឋររណគៃយយ ៃិងត្បព័ៃធអៃុវរេថវិកា ត្ពលទំងកែនក
ោំត្ទជាលូលដ្ឋាៃ ២ រឺការគរៀបចំរត្ាងត្បព័ៃធពរ
័ ៌ាៃវិទា ៃិងការកសាង
សលរថភាពសត្ាប់ការអៃុវរេត្បព័ៃធពរ
័ ៌ាៃវិទាសត្ាប់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថ។
ុ
ការត្រួរពិៃិរយគដ្ឋយត្កុលឯករាជយ ៃិងកិចចត្បជុំត្រួរពិៃរ
ិ យត្បចំឆ្នំសត្ាប់ឆ្នំ
២០១២ ត្រូវបាៃែកខាៃ គហើយរបាយការណ៍ត្បចំត្រីាសៃិងកិចចត្បជុត្ំ បចំ
ត្រីាស ចប់តាំងពីគពលគរៀបចំគបាោះគឆ្នរឆ្នំ២០១៣ រហូរលកដល់ដណា
ំ
ច់
ឆ្នំ២០១៣ កៃៃងគៅគៃោះ ក៏ត្រូវបាៃែកខាៃកដរ។ គទោះោ៉ាងណា បញ្ាត្បឈល
ទំងគៃោះ លិៃបាៃបញ្ឈប់សកលមភាពកំកណទត្លង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលទំងត្សុង
គ ោះគទ ត្ោៃ់ករសៃទុោះនៃការអៃុវរេត្រូវបាៃថយចុោះ គដ្ឋយអគៃៃើករប៉ាុគណាណោះ។

12>

ដូគចនោះ គដើលបីសាេរសាថៃភាពៃិងជំរញ
ុ សៃទុោះនៃកំកណទត្លង់ឱ្យកាៃ់

ករាៃជវភាពខាៃំងកាៃជាងលុៃគៅគទៀរ

ជាពិគសសគដើលបីគឆៃើយរបគៅៃឹង

បរិបទនៃសាថៃភាពៃគោបាយ គសដាកិចច ៃិងសងគលគៅកនុងឤណរេិទី ៥ របស់
ឹ
រាជរដ្ឋាភិបាលគៃោះ ត្កសួងគសដាកិចចៃង
ិ ហិរញ្ញវរថុ កនុង លជាសាថប័ៃដក
ំ

ការងារកកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ បាៃគលើលគ ញ
ើ ៃូវសារៈសំខាៃ់ ភាពចំបាច់ ៃិងភាពប ទ ៃ់នៃការត្រួរពិៃរ
ិ យគ ើង វិញត្បកបគដ្ឋយ
ភាពត្រប់ត្ជុងគត្ជាយគលើការអៃុវរេកលម វិធីកកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈទំងលូល កនុងគោលបំណង៖

(១) វាយរនលៃគលើវឌ្ឍៃភាពត្បចំឆ្នំ២០១៣ តាលរយៈការត្រួរពិៃរ
ិ យ
ការអៃុវរេកែៃការសកលមភាពរួល ដំណាក់កាលទី ២ ៃិងយុទសា
ធ ស្តសេ ៣ បូក ២

(២) វាយរនលៃគលើត្បព័ៃធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈកលពុជា គដ្ឋយ
គត្បើត្កបែ័ណឌរងាវស់សលិទក
ធ លម របស់ PEFA

(៣)
ទំងលូល

ិ កី កទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
វាយរនលៃគលើកលម វធ
ុ ធារណៈ
គដ្ឋយពិៃរ
ិ យគ ើង វិញគលើចកខុ វិស័យៃិងយុទសា
ធ ស្តសេ រួលនៃកលម វិធី

កកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ៃិងឈាៃគៅ

(៤) គរៀបចំរគត្ាងសត្ាប់កច
ិ ដ
ច គំ ណើរការគរៀបចំកែៃការសកលមភាពរួល
ដំណាក់កាលទី ៣ គដ្ឋយកែអកគលើលទធែលនៃ (១) (២) ៃិង (៣)។
២.២. ដំង្ណើរការនៃការត្តួតព្ិៃិតយង្

ើខ វិញ

13> ដូចបាៃរូសបញ្ាក់គៅកនុងគោលបំណងខាងគលើថា ការត្រួរពិៃរិ យ
គ ើង វិញគៃោះរឺជាការងារសំខាៃ់ ចំបាច់ ប ទ ៃ់ ៃិងរត្លូវឱ្យាៃការត្រួរពិៃិរយត្បកបគដ្ឋយភាពត្រប់ត្ជុងគត្ជាយ

គលើការអៃុវរេកលម វិធីកកទត្លង់ការ

ត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈទំងលូល។

ដូគចនោះ

ការត្រួរពិៃរ
ិ យគៃោះាៃ

វិសាលភាពធំ ៃិងត្រូវការការចូលរួលពីត្រប់ភារី ក់ព័ៃធត្បកបគដ្ឋយភាពជា
ាចស់ ការទទួលែុសត្រូវ ៃិងរណគៃយយភាព ត្ពលទំងត្រូវការគពលគវលា
គត្ចើៃកថលគទៀរែង។ គដើលបីសគត្លចបាៃតាលគោលបំណងខាងគលើគត្កាលការ

ដឹក ំ ៃិងចងអល
ិ ហិរញ្ញវរថុ
ុ បងាាញ របស់ឯកឧរេលរដាលស្តៃេីត្កសួងគសដាកិចចៃង
អ.រ.ហ. បាៃគរៀបចំកិចចដំគណើរការនៃការត្រួរពិៃរ
ិ យគ ើង វិញគៃោះ កដលរួល
ាៃត្កុលការងារ សកលមភាពការងារ ៃិងគពលគវលាដូចខាងគត្កាល៖

(១) វាយរនលៃគលើវឌ្ឍៃភាពត្បចំឆ្ន២
ំ ០១៣ តាលរយៈការត្រួរពិៃរ
ិ យ
ការអៃុវរេកែៃការសកលមភាពរួល ដំណាក់កាលទី ២ ៃិងយុទសា
ធ ស្តសេ ៣ បូក
២។ ការវាយរនលៃគៃោះ ត្រូវបាៃគរៀបចំគ ើងគដ្ឋយសារដំគណើរការនៃការផ្លៃស់
បេូរពីឤណរេិទ៤
ី លកឤណរេិទ៥
ី បាៃគធវឱ្
ើ យាៃការែកខាៃកនុងការគធវើរបាយការណ៍វឌ្ឍៃភាព ៃិងកិចត្ច បជុំត្បចំត្រីាសសត្ាប់ឆ្នំ២០១៣ តាំងពីត្រីាស
ទី២ លក។
 ការវាយរនលៃវឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវរេកែៃការសកលមភាពរួល ដំណាក់កាលទី២ ៃិងយុទសា
ធ ស្តសេ ៣ បូក ២ រឺររ
ិ ត្រឹលកែ ធនូ ឆ្នំ២០១៣
ៃិងគដ្ឋយពិៃរ
ិ យគៅគលើកែនកសំខាៃ់ៗ ៥ រឺ ភាពគជឿទុកចិរបា
េ ៃ

ិ
នៃថវកា

រណគៃយយភាពហិរញ្ញវរថុ

ជំហាៃប ទ ប់

ការគត្រៀលលកខណៈសត្ាប់

ិ ា
ការគត្រៀលគរៀបចំដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេត្បព័ៃធពរ
័ ា
៌ ៃវទ

ៃិងការកសាងសលរថភាព។
 ការវាយរនលៃគលើវឌ្ឍៃភាពគៃោះ កែអកគលើលល
ូ ដ្ឋាៃ២ រឺ (១) លទធែល

សគត្លចបាៃនៃសូច ករគធៀបៃឹងគោលគៅ ៃិង (២)សកលមភាព
ការងារ

កដលសគត្លចបាៃគធៀបៃឹងសកលមភាពការងារ

កដលបាៃ

គត្ោងអៃុវរេ។
 ត្កុលការងារចំៃៃ
ួ ៤ របស់ អ.គ.ហ. ត្រូវបាៃបគងកើររឺ (១) ត្កុល

ិ ,
គោលៃគោបាយៃិងចំណល
ូ , (២) ត្កុលគរៀបចំៃង
ិ អៃុវរេថវកា

(៣)

ត្កុលោំត្ទទូគៅៃិងកសាងសលរថភាព,

(៤)

ត្កុលត្បព័ៃធ

ិ ា។ ត្កុលការងារទំង ៤ ដក
ឹ
ព័រា
៌ ៃវទ
ំគដ្ឋយរំណាង អ.គ.ហ.
ានក់ៃង
ិ ាៃសាសភាពពី ៣ គៅ ៤ ក់ រួលទំងរំណាងនដរូ
អភិវឌ្ឍៃ៍ បាៃចុោះគធវើការងារគដ្ឋយផ្លទល់ជាលួយត្រប់អរគ យកដ្ឋាៃ
គៅតាលកែនកគរៀងៗែៃួៃ។
 គត្ៅពីការចុោះគធវើការងារផ្លទល់ជាលួយអរគ យកដ្ឋាៃៃីលួយៗ អ.គ.ហ.
បាៃដឹក ំកិចចត្បជុំរួល ចំៃៃ
ួ ២ គលើក គដើលបីែេល់ការកណ ំបកៃថល
ពិភាកាគលើលទធែលបគណា
េ ោះឤសៃន ៃិងកសវ ងរកលរិគោបល់រួល
ត្ពលទំងការឯកភាពគៅគលើលទធែលបគណា
េ ោះឤសៃន
លូលដ្ឋាៃសត្ាប់ការបូកសរុប

កដលជា

ៃិងគរៀបចំរបាយការណ៍ដ្ឋក់ជៃ
ូ

រណៈកលមការកកទត្លង់របស់ត្កសួងគសដាកិចៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវរថុ

គដើលបី

ពិៃិរយ ពិភាកា ៃិងសគត្លច។
 គពលគវលានៃការគធវកា
ើ រវាយរនលៃវឌ្ឍៃភាពត្បចំឆ្នំ២០១៣៖
លករា-កុលភៈ ឆ្នំ២០១៤។

(២) វាយរនលៃគលើត្បព័ៃធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈកលពុជា គដ្ឋយ
គត្បើត្បាស់ត្កបែ័ណឌរងាវស់សលិទក
ធ លមរបស់ PEFA។
 ការវាយរនលៃៃង
ឹ គធវើគ ើងជា ២ ដំណាក់កាលបៃេប ទ ប់ោនគដ្ឋយ
អ.រ.ហ. ៃិងគដ្ឋយអរគគលខាធិការដ្ឋាៃ PEFA (PEFA Secretariat)
ជាលួយៃឹងរបាយការណ៍រួលោន។
 ត្កុលការងារចំៃៃ
ួ
២ ៃឹងត្រូវបគងកើរគដើលបីទទួលែុសត្រូវកនុងការ
ត្បលូលរួគលែ ៃិងព័រា
៌ ៃ ត្ពលទំងដ្ឋក់ពៃ
ិ ទុ ៃិងគរៀបចំរបាយ-

ការណ៍គៅតាលត្កុល។ ត្កុលទំងគៃោះៃឹងដឹក ំគដ្ឋយរំណាង អ.គ.ហ.
ៃិងាៃការចូលរួលពីរណា
ំ
ងអរគ យកដ្ឋាៃ ក់ពៃ
័ ធ

ៃិងនដរូ

អភិវឌ្ឍៃ៍។
 ការវាយរនលៃៃង
ឹ កែអកគលើត្កបែ័ណឌរងាវស់សលិទក
ធ លមចំណាយសាធារណៈៃិង រណគៃយយភាពហិរញ្ញវរថុ

(PEFA

Performance

Measurement Framework) កដលរួលាៃ ៤ ត្បគភទ ៃិងកចក
ជា ៦ កែនក ៃិង ៣១ សូច ករ។
 គពលគវលា៖ លី -កញ្ញ ២០១៤

(៣)
ទំងលូល

ិ កី កទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
វាយរនលៃគលើកលម វធ
ុ ធារណៈ
គដ្ឋយពិៃរ
ិ យគ ើង វិញគលើចកខុ វិស័យៃិងយុទសា
ធ ស្តសេ រួលនៃកលម វិធី

កកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ។

ដំណាក់កាលទី២នៃកលម វិធីកក

ទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ ត្រូវបាៃដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេចំៃៃ
ួ ៥ ឆ្នំ
គហើយរិរពីគពលបញ្ច ប់ដំណាក់កាលទី១ គៅចុងឆ្នំ២០០៨។ ដូគចនោះ ការ
ត្រួរពិៃរ
ិ យៃិងវាយរនលៃគលើទដ
ិ ាភាពរួលនៃការអៃុវរេកលម វិធីកកទត្លង់ទង
ំ លូល
គដ្ឋយពិៃរ
ិ យគ ើងវិញគលើចកខុ វិស័យៃិងយុទសា
ធ ស្តសេ

រឺកនុងគោលបំណងគដើលបី

(១) ធា ថាចកខុ វិស័យៃិងយុទសា
ធ ស្តសេ រយៈគពលកវងគៅករត្រឹលត្រូវៃិងសលត្សប
គហើយទិសគៅៃិងគោលគៅរួលនៃជំហាៃ ៃិងដំណាក់កាលៃីលួយៗនៃកំកណទត្លង់គៅករត្រឹលត្រូវ សលត្សប ៃិងត្រូវបៃេអៃុវរេ (២) គត្រៀលលកខណៈ
បញ្ច ប់ដំណាក់កាលទី២ ៃិងឈាៃគៅចប់គែេើលដំណាក់កាលទី៣។
 ការវាយរនលៃគលើកលម វិធីកកទត្លង់ទង
ំ លូលគៃោះ រឺត្រូវកែអកគលើ (១)

លទធែលនៃការសគត្លចបាៃទំង២ ដំណាក់កាល កដលាៃរយៈ

ិ ១០ឆ្នំកៃៃងគៅ (ចុងឆ្នំ២០០៤ ដល់ឆ្នំ២០១៣) គដ្ឋយ
គពលជរ
ពិៃរ
ិ យគៅគលើវឌ្ឍៃភាពនៃត្បព័ៃធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈកលពុជា
គធៀបគៅៃឹងសេ ងដ្ឋ
់ រអៃេរជារិ

ិ យ
កដលជាចកខុ វស
័ ៃិងគោលគៅ

រួលនៃកំកណទត្លង់ ៃិង (២) លទធែលនៃការវាយរនលៃគលើត្បព័ៃធ
ត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈកលពុជាគដ្ឋយគត្បើត្បាស់ត្កបែ័ណឌ
រងាវស់សលិទក
ធ លមរបស់ PEFA។
 អ.គ.ហ. គធវើការវាយរនលៃជាបឋលគលើវឌ្ឍៃភាពនៃត្បព័ៃធត្រប់ត្រង
ហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈកលពុជាគធៀបគៅៃឹងសេ ង់ដ្ឋរអៃេរជារិ

កដល

ជាចកខុ វិស័យៃិងគោលគៅរួលនៃកំកណទត្លង់គដ្ឋយកែអកគលើរបាយការណ៍លទធែលនៃការអៃុវរេកៃៃងលកពិគសសវឌ្ឍៃភាពនៃសកលមភាព
ការងារ ៃិងសូច ករកត្លិរែពស់កដលសគត្លចបាៃ។ លទធែលនៃ
ការវាយរនលៃជាបឋលគៃោះ ៃឹងត្រូវឆៃងការ់ការពិភាកាែេល់គោបល់
ៃិងធារុចល
ូ ោ៉ាងទូលាយទំងកត្លិរបគចចកគទស
ៃិងត្រប់ភារី ក់ពៃ
័ ធ

( វិបសស )

ៃិងៃគោបាយ

ៃិងត្កុលវាយរនលៃឯករាជយ

(EAP is requested by the Bank) ត្ពលទំងអនកជំ ញកត្លិរ
អៃេរជារិ (សៃនិសីទកត្លិរែពស់ High Level Conference will
be supported by the IMF)។
 គពលគវលានៃការវាយរនលៃកលម វិធីទង
ំ លូល៖ កុលភៈ-សីហា ២០១៤
 ការវាយរនលៃជាបឋលគដ្ឋយ អ.រ.ហ. ៖ កុលភៈ-លី
 ការវាយរនលៃឯករាជយ៖ គលសា-លិថុ

២០១៤

២០១៤

 ការវាយរនលៃត្បព័ៃធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈគដ្ឋយ
PEFA៖ លី -កញ្ញ ២០១៤
 សៃនិសីទកត្លិរែពស់៖ ឤចគធវក
ើ នុងកែ កញ្ញ ឬរុលា ២០១៤
 វិបសស ៖ ឤចគធវក
ើ ង
នុ កែរុលា ឬ កែ វិចិកា ឆ្នំ២០១៤ ប ទ ប់
ពីសិកាខសាលាកត្លិរែពស់

(៤) គរៀបចំរគត្ាងសត្ាប់កច
ិ ដ
ច គំ ណើរការគរៀបចំកែៃការសកលមភាពរួល
ដំណាក់កាលទី៣

គដ្ឋយកែអកគលើលទធែលនៃការវាយរនលៃគលើវឌ្ឍៃភាព

ត្បចំឆ្នំ២០១៣

ិ កី កទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុ
ការវាយរនលៃគលើកលម វធ

សាធារណៈទំងលូល ៃិង ការវាយរនលៃគលើត្បព័ៃធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ
កលពុជា។
ឹ
 ការគរៀបចំកែៃការសកលមភាពរួល (CAP) រឺត្រូវដក
ំគរៀបចំៃង
ិ
ឹ
ទទួលែុសត្រូវគដ្ឋយត្បធាៃរណៈកាមធិការដក
ំការងារកកទត្លង់
ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ រីឯការគរៀបចំកែៃការសកលមភាព
របស់អរគ យកដ្ឋាៃ

(GDAPs)

ៃិងកែៃការសកលមភាពរបស់

ត្កសួង-សាថប័ៃ (MAPs) រឺត្រូវដឹក ំគរៀបចំៃង
ិ ទទួលែុសត្រូវ
គដ្ឋយអរគ យក ៃិង ត្បធាៃសាថប័ៃ។
 អ.គ.ហ. គរៀបចំបៃង់បឋលនៃកែៃការសកលមភាពរួល ដំណាក់កាលទី៣
(CAP3)

គដ្ឋយកែអកគលើការវាយរនលៃវឌ្ឍៃភាពត្បចំឆ្នំ២០១៣

ជាពិគសសការវាយរនលៃគលើកែៃការសកលមភាពរួល ដំណាក់កាលទី២
(CAP2) ៃិង យុទសា
ធ ស្តសេ ៣ បូក ២ ៃិងកែអកគលើការវាយរនលៃជា

បឋលគលើកលម វិធីកកទត្លង់ទង
ំ លូល

គធៀបគៅៃឹងចកខុ វិស័យៃិង

គោលគៅរួល ត្ពលទំងយុទសា
ធ ស្តសេ បួៃជំហាៃ បួៃដំណាក់កាល។
 អរគ យកដ្ឋាៃៃិងត្រប់ត្កសួង-សាថប័ៃ ត្រូវចប់គែេើលគរៀបចំគសចកេ-ី
ត្ ងកែៃការសកលមភាព

សត្ាប់ដំណាក់កាលទី៣

ទៃទឹលោនៃឹងការត្រួរពិៃរ
ិ យកែៃការសកលមភាព

របស់ែួ ៃៃ

ដំណាក់កាលទី២

របស់ែួ ៃៃ គដ្ឋយកែអកគលើបៃងប
់ ឋលកែៃការសកលមភាពរួល ដំណាក់កាល
ទី៣ របស់ អ.គ.ហ.។
 ត្កុលវាយរនលៃឯករាជយ វាយរនលៃត្បព័ៃធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ
គដ្ឋយ PEFA ៃិង សៃនស
ិ ីទកត្លិរែពសៃ
់ ឹងែេលគ់ ោបល់អៃុសាសៃ៍
កដលជាធារុចូលសត្ាប់ការកកលលអកែៃការសកលមភាព ដំណាក់កាល
ទី៣ ទំងកែៃការសកលមភាពរួលទំងរបស់អរគ យកដ្ឋាៃ ៃិងរបស់
ត្កសួង-សាថប័ៃ។
 រយៈគពលនៃការគរៀបចំកែៃការសកលមភាព សត្ាប់ដំណាក់កាល
ទី៣៖ ២០១៤-២០១៥។
៣. លទ្ធ ្លនៃការត្តួតព្ិៃត
ិ យង្

ើខ វិញ

៣.១. ការវាយតនមលង្លើវឌ្ឍៃភាព្ត្បចំឆ្ន២
ំ ០១៣

14>

គដ្ឋយសារការែកខាៃកនុងការវាយរនលៃៃង
ិ ការគរៀបចំរបាយការណ៍

វឌ្ឍៃភាពត្បចំត្រីាសទី២ ត្រីាសទី៣ ៃិងត្រីាសទី៤ សត្ាប់ឆ្នំ២០១៣
ការវាយរនលៃវឌ្ឍៃភាពគៃោះរឺសត្ាប់វឌ្ឍៃភាពត្បចំឆ្នំ២០១៣ ករលេង រឺ
ាៃៃ័យថាជាវឌ្ឍៃភាពនៃកលម វិធីគដ្ឋយរិរត្រឹលដំណាច់កែធនូ ឆ្នំ២០១៣។
ទៃទឹលគៃោះ ការវាយរនលៃវឌ្ឍៃភាពគៃោះរឺ កែអកគលើលល
ូ ដ្ឋាៃ ៣ សំខាៃ់រឺ (១)

លទធែលសគត្លចបាៃនៃសកលមភាពការងារគៅតាលត្កុលទំង ៥ (ត្កុលគរៀបចំ
ថវិកា ត្កុលអៃុវរេថ វិកា ត្កុលគោលៃគោបាយ ត្កុលចំណូល ៃិងត្កុលោំត្ទ
ទូគៅ)

កដលការវាយរនលៃគៃោះរឺកែអកគលើភាររយនៃលទធែលសគត្លចបាៃ

របស់សកលមភាពៃីលយ
ួ ៗ (១០០% វាយរនលៃថាលអ, ៨០% គ ង
ើ វាយរនលៃ
ថាលអបងគួរ, គលើសពី ៥០% វាយរនលៃថាលធយល ៃិងត្រឹល ៥០% ចុោះ
វាយរនលៃថាគែាយ) ៃិង (២) លទធែលសគត្លចបាៃនៃសូច ករ ៃិងគោលគៅ
គៅតាលកែនកទំង៣ (ភាពគជឿទុកចិរេបាៃនៃថវិកា រណគៃយយភាពហិរញ្ញវរថុ
ៃិងការគត្រៀលលកខណៈសត្ាប់ជំហាៃប ទ ប់) ៃិង (៣) លទធែលសគត្លច
បាៃនៃគោលគៅរបស់ត្កុលទំង ៥ (ប ទ រ់រណគៃយយភាព សេ ង់ដ្ឋរការ
អៃុវរេថវិកា ព័រា
៌ ៃវិទា ៃិងការកសាងសលរថភាព) នៃយុទសា
ធ ស្តសេ ៣ បូក ២។
(១) ផ្្អកង្លើង្ោលបំណខៃិខចង្កោមសកមមភាព្ផ្ដលសង្ត្មចបាៃ
តាមត្កុមទំខ៥

15> កែៃការសកលមភាពរួលដំណាក់កាលទី២

រួលាៃគោលបំណង

ចំៃៃ
ួ ១៤ រឺពី ១១, ១២, ១៣, ១៤, ២១, ២២, ២៣, ២៤, ២៥, ២៦,
២៧, ៣១ ៃិង៣២ ៃិងចគងាកលសកលមភាពចំៃៃ
ួ ៧៣ រឺពី ១១.១ រហូរដល់
៣២.២។ គដើលបីសគត្លចបាៃគោលបំណង ៃិងចគងាកលសកលមភាពទំងគៃោះ
សកលមភាពការងារ ជាគត្ចើៃត្រូវបាៃកំណរ់ ៃិងអៃុវរេគដ្ឋយអរគ យកដ្ឋាៃ
ចំៃៃ
ួ ១២ ត្ពលទំងាៃការចូលរួលពីត្រប់ត្កសួង សាថប័ៃ កដលត្រូវបាៃកចក
ជា ៥ កែនក (ត្កុល) រឺ កែនកគោលៃគោបាយ កែនកចំណូល កែនកគរៀបចំថ វិកា
កែនកអៃុវរេថ វិកា ៃិងកែនកោំត្ទទូគៅ។

16>

ជារួល ពុា
ំ ៃគោលបំណងណាលួយសគត្លចបាៃ ១០០% គៅ

គ ើយគទ ប៉ាុកៃេសត្ាប់ចគងាកលសកលមភាព ចំៃៃ
ួ ១៣ (១៣.២, ១៣.៤,
១៤.៥, ២១.២, ២២.៣, ២៤.២, ២៤.៤, ២៤.៥, ២៤.៦, ២៥.៤,
២៨.៥, ២៨.៨ ៃិង ៣២.១) កនង
ុ ចំគណាលចគងាកលសកលមភាពទំង ៧៣
(១៨%) សគត្លចបាៃ ១០០% កដលភារគត្ចើៃនៃចគងាកលសកលមភាពទំងគៃោះ
រឺជាចគងាកលសកលមភាពកដលអៃុវរេគដ្ឋយអរគ យកដ្ឋាៃ ឬ
ករានក់ឯង

(គទោះជាោ៉ាងណា

យកដ្ឋាៃលួយ

ចគងាកលសកលមភាពទំងគៃោះៃឹងត្រូវពិៃិរយ

គ ើង វិញ ពិគសសកនុងគពលគរៀបចំកែៃការសកលមភាព សត្ាប់ដំណាក់កាល
ទី៣)។ ទៃទឹលគៃោះ ាៃគោលបំណងចំៃៃ
ួ ៥ (១១, ១៣, ២៤, ៣១, ៃិង
៣២) កនុងចំគណាលគោលបំណងទំង ១៤ (៣៦%) សគត្លចបាៃគលើសពី
៨០% គហើយាៃចគងាកលសកលមភាពចំៃៃ
ួ ២៣ (១៣.២, ១៣.៤, ១៤.៥,
២១.២, ២២.៣, ២៣.១, ២៣.៤, ២៤.៣, ២៤.២, ២៤.៤, ២៤.៥,
២៤.៦, ២៥.៤, ២៦.១, ២៦.៥, ២៧.១, ២៧.៥, ២៨.៣, ២៨.៥,
២៨.៨, ៣១.២, ៣១.៣, ៃិង៣២.១) កនុងចំគណាលចគងាកលសកលមភាពទំង
៧៣ (៣១%) សគត្លចបាៃគលើស ៨០%។

17> ដូគចនោះ ជារួល គបើពិៃរិ យគលើលទធែលសគត្លចបាៃ គដ្ឋយកែអកគលើ
គោលបំណង ៃិងចគងាកលសកលមភាពរឺាៃៃ័យថា គៅកត្លិរគោលបំណង
ាៃករ ៣៦% គទកដល សគត្លចបាៃគលើសពី ៨០%។ រីឯ ៦៤% គទៀរ
កដលសគត្លចបាៃពី ៨០% ចុោះ ត្រូវបៃេជំរញ
ុ ការអៃុវរេគដ្ឋយកនង
ុ គ ោះ ាៃ
៧% សគត្លចបាៃត្រឹល៥០%ចុោះ រឺគោលបំណង ២២. ការកកលលអឧបករណ៍
សត្ាប់ជរំ ញ
ុ ការទទួលែុសត្រូវ ៃិងរណគៃយយភាពកនង
ុ ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុ
ពិគសសរឺចគងាកលសកលមភាពគលែ ២២.១ កដល ក់ពៃ
័ ធៃង
ឹ ការត្រួរពិៃរ
ិ យ

គ ើង វិញគលើត្កបែ័ណឌររិយរ
ុ ៃ
េ ង
ិ ការពត្ងឹងការអៃុវរេចាប់

ត្ពលទំងការ

គរៀបចំៃង
ិ អៃុវរេយៃេការដ្ឋក់ពៃ
ិ ័យ ឬគទសទណឌ ៃិងការសគសើរ ឬ ែេល់
រងាវៃ់។ ទៃទឹលគៃោះ គៅកត្លិរចគងាកលសកលមភាពាៃ៦១% សគត្លចបាៃទប
ជាង ៨០% កដលត្រូវបៃេជំរញ
ុ អៃុវរេ គដ្ឋយកនង
ុ គ ោះាៃចគងាកលសកលមភាព
ចំៃៃ
ួ ១០ (១៤.២, ១៤.៦, ២២.១, ២២.២, ២៣.៣, ២៤.៧, ២៥.៥,
២៧.២, ២៧.៧, ២៨.៤) សគត្លចបាៃត្រឹល ៥០% ចុោះ រឺគសម ើៃង
ឹ ត្បាណ
១៤% នៃចគងាកលសកលមភាពទំងអស់ (សូលគលើលឧបសលពៃ
័ ធ ក៖ របាយការណ៍

លលអរ
ិ សរុប)។
(២) ផ្្អកង្លើសូចនាករៃិខង្ោលង្ៅតាមផ្្នកទំខ៣
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ការវាយរនលៃគលើលទធែលសគត្លចបាៃ ជារួលគដ្ឋយកែអកគលើភាររយ

នៃការសត្លចបាៃគលើសកលមភាពការងារៃីលួយៗ

កដលរួលចំកណកគៅកនុង

លទធែលសគត្លចបាៃនៃចគងាកលសកលមភាព ៃិងគោលបំណងនៃកលម វិធកី កទត្លង់
ខាងគលើ

ឹ ពីសាថៃភាពរួលនៃការអៃុវរេកែៃការ
ពិរជាបាៃែេលឱ្
់ យគយើងដង

សកលមភាពរួលនៃកលម វិធីកកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ

ពិគសស

គដើលបីដឹងពីទំហនំ ៃសកលមភាពការងារកដលសគត្លចបាៃ ៃិងទំហំនៃសកលមភាព
ការងារកដលគៅសល់ត្រូវអៃុវរេបៃេគៅតាលអងគភាព (កែនកៃិងត្កុល) កដល
ឹ ពីសកលមភាពអៃុវរេគលឿៃ ឬ យឺរគធៀបៃឹង
ទទួលបៃទុកអៃុវរេ ត្ពលទំងដង
គោលគៅរួលនៃកែៃការសកលមភាពរួល ៃិងចកខុ វិស័យនៃកលម វិធីកកទត្លង់ទង
ំ
លូល។ ប៉ាុកៃេការវាយរនលៃគដ្ឋយកែអកគលើសូច ករ ៃិងគោលគៅគៅតាលកែនក
ទំង ៣ នៃជំហាៃ ៃិងដំណាក់កាលកដលជាយុទសា
ធ ស្តសេ នៃកលម វិធីកកទត្លង់
ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ

ៃឹង រឹរករគធវឱ្
ើ យយល់កាៃ់ករចាស់ថាគរើ

លទធែលនៃសកលមភាពការងារទំងគ ោះ ៃឹងែគោ
ុំ ន គៅបាៃជាលទធែលចុងគត្កាយ
ណាលួយគៅកនង
ុ ការកកលលអត្បព័ៃធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈកលពុជា

ជា

ជំហាៃៗ ៃិងជាដំណាក់កាលៗគ ោះ ឤចបងាាញតាលរយៈការវាយរនលៃតាល
សូច ករៃិងគោលគៅគៅតាលកែនកទំង៣ នៃកែៃការសកលមភាពរួល ដូច
ខាងគត្កាល៖
ក. ភាព្ង្ ឿទ្ុកចិតរបាៃនៃថវិកា
កែនកទីលួយនៃកែៃការសកលមភាពរួលកដលាៃគោលបំណងចំៃៃ
ួ

៤

ៃិងចគងាកលសកលមភាពចំៃៃ
ួ ១៩ រឺ គផ្លេរគៅគលើការបៃេពត្ងឹងៃិងបគងកើៃភាព
គជឿទុកចិរេបាៃនៃថវិកា កនុងគោលគៅកសាងគឆ្ពោះគៅរកសថ រិ ភាពនៃភាពគជឿ
ទុកចិរេបាៃនៃថវិកាគលើលូលដ្ឋាៃនៃលទធែល កដលសគត្លចបាៃជាសារវៃេគៅ
កនុងដំណាក់កាលទី១។ ជាក់កសេ ង គោលបំណងជាចលបងនៃកែនកគៃោះ រឺការ
កកលលអការអៃុវរេថវិកាតាលរយៈការពត្ងឹងការត្រប់ត្រងចំណូល, ការត្រប់ត្រង
សាច់ត្បាក់,
ជារួល

ការអៃុវរេកិចល
ច ទធកលមសាធារណៈ

ៃិងការត្រប់ត្រងបំណល
ុ ។

គបើកែអកគលើចគងាកលសកលមភាពកដលសគត្លចបាៃកែនកគៃោះសគត្លចបាៃ

៨០% នៃគោលគៅចគងាកលសកលមភាពកដលត្រូវអៃុវរេ។ គដ្ឋយក ក ចគងាកល

សកលមភាពកដលអៃុវរេបាៃរិចជាង ៥០%នៃគោលគៅរឺ ១៤.២ ៃិង ១៤.៦
កដល ក់ពៃ
័ ៃ
ធ ង
ឹ ការដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេអៃុត្កឹរយថមី
លទធកលមសាធារណៈ

ៃិងរាល់បទដ្ឋាៃររិយរ
ុ ស
េ េព
ី ី

រួលទំងការអៃុវរេសេងដ្ឋ
់ រឯកសារគដញនថៃទង
ំ គៅ

ថានក់ជារិៃង
ិ ថានក់គត្កាលជារិ។

ទៃទឹលគៃោះ គបើពៃ
ិ រ
ិ យគលើលទធែលសគត្លចបាៃនៃសូច ករទំង ៦ កនុង
ឆ្នំ២០១៣ គធៀបៃឹងគោលគៅគ ញ
ើ ថាាៃ ២ សូច ករ សគត្លចបាៃតាល
គោលគៅរឺ៖
១-ចំណូលកនុងត្សុកអៃុវរេបាៃ ១០៤,៥% គធៀបៃឹងគោលគៅ +/-៥%
នៃចាប់ហិរញ្ញវរថ។
ុ
២-បំណល
ុ សាច់ត្បាក់កកសទ ោះរឺសូៃយគធៀបៃឹងគោលគៅលិៃឱ្យគលើស
ពី ២% នៃចំណាយសរុប។
គដ្ឋយក កសូច ករ ៣ គទៀរលិៃសគត្លចបាៃតាលគោលគៅរឺ៖
១-ភាពរលូៃនៃការអៃុវរេចំណាយកនុងឆ្នំ កដលឆៃុោះបញ្ចង
ំ អំពល
ី ទធភាព
កដលឤណាប័កឤចអៃុវរេចណា
ំ
យបាៃតាលកលម វិធីចណា
ំ
យកដលអៃុវរេបាៃ ៖
១៣,៣% គធៀបៃឹងគោលគៅ១៥% កនង
ុ ត្រីាសទី១, ៣៧,៣%គធៀប
ៃឹងគោលគៅ៤៥% កនង
ុ ត្រីាសទី២, ៦០,៨%គធៀបៃឹងគោលគៅ៦៧%
កនុងត្រីាសទី៣, ៩៦,១%គធៀបៃឹងគោលគៅ៩៦% កនុងត្រីាសទី៤។
២-ការអៃុវរេចណា
ំ
យតាលត្បគភទ៖ គបៀវរសអៃុវរេបាៃ ១៣២,១%
គធៀបៃឹងគោលគៅ ៩៨%, ទំៃញ
ិ ៃិងគសវា អៃុវរេបាៃ៧៩,៣% គធៀបៃឹង
គោលគៅ ៩៥%, ៃិងលូលធៃ អៃុវរេបាៃ ៨៣,៤% គធៀបៃឹងគោលគៅ
៨៥%។
៣- កំគណើៃចំណូលត្បចំឆ្នំអៃុវរេបាៃ ១៥,៥៩% នៃ ែសស គធៀប
ៃឹងគោលគៅកំគណើៃ ០,៥% ត្បចំឆ្នំ (ឆ្នំ២០១២ សគត្លចបាៃ ១៤,៣៧%
នៃែសស)។

គដ្ឋយក ក

សូច ករលួយគទៀរពុត្ំ រូវបាៃកំណរ់គោលគៅ

ទៃទ ឹលគៃោះ គបើពៃ
ិ រ
ិ យគលើលទធែលសគត្លចបាៃនៃសូច ករទំង ៦ កនុង
ឆ្នំ២០១៣ គធៀបៃឹងគោលគៅគ ញ
ើ ថាាៃ ២ សូច ករ សគត្លចបាៃតាល
គោលគៅរឺ៖
១-ចំណូលកនុងត្សុកអៃុវរេបាៃ ១០៤,៥% គធៀបៃឹងគោលគៅ +/-៥%
នៃចាប់ហិរញ្ញវរថុ។
២-បំណល
ុ សាច់ត្បាក់កកសទ ោះរឺសៃ
ូ យគធៀបៃឹងគោលគៅលិៃឱ្យគលើស
ពី ២% នៃចំណាយសរុប។
៣- កំគណើៃចំណូល ត្បចំឆ្នំអៃុវរេបាៃ ១៥,៥៩% នៃ ែសស គធៀប
ៃឹងគោលគៅកំគណើៃ ០,៥% ត្បចំឆ្នំ (ឆ្នំ២០១២ សគត្លចបាៃ ១៤,៣៧%
នៃែសស)។
គដ្ឋយក កសូច ករ ៣ គទៀរលិៃសគត្លចបាៃតាលគោលគៅរឺ៖
១-ភាពរលូៃនៃការអៃុវរេចណា
ំ
យកនុងឆ្នំ កដលឆៃុោះបញ្ចង
ំ អំពល
ី ទធភាព
កដលឤណាប័កឤចអៃុវរេចណា
ំ យបាៃតាលកលម វិធីចំណាយកដលអៃុវរេបាៃ ៖
១៣,៣% គធៀបៃឹងគោលគៅ១៥% កនុងត្រីាសទី១, ៣៧,៣%គធៀប
ៃឹងគោលគៅ៤៥% កនុងត្រីាសទី២, ៦០,៨%គធៀបៃឹងគោលគៅ៦៧%
កនុងត្រីាសទី៣, ៩៦,១%គធៀបៃឹងគោលគៅ៩៦% កនុងត្រីាសទី៤។
២-ការអៃុវរេចណា
ំ
យតាលត្បគភទ៖ គបៀវរសអៃុវរេបាៃ ១៣២,១%
គធៀបៃឹងគោលគៅ ៩៨%, ទំៃញ
ិ ៃិងគសវា អៃុវរេបាៃ៧៩,៣% គធៀបៃឹង
គោលគៅ ៩៥%, ៃិងលូល ធៃ អៃុវរេបាៃ ៨៣,៤% គធៀបៃឹងគោលគៅ
៨៥%។

គដ្ឋយក ក

សូច ករលួយគទៀរពុំត្រូវបាៃកំណរ់គោលគៅ

ចាស់លាស់សត្ាប់ជាលូលដ្ឋាៃកនុងការវាស់កវងគទ

ឹ ការ
គ ោះរឺការពត្ងង

អៃុវរេរណៃីគទលររ ោរជារិ។
ដូគចនោះ

ជារួល

ឤចសៃនដ្ឋ
ិ ា ៃបាៃថាភាពគជឿទុកចិរបា
េ ៃគលើថ វិកា

គៅកររកាបាៃជាសារវៃេសត្ាប់ឆ្នំ២០១៣គៃោះ ប៉ាុកៃេៃវូ លិៃទៃ់បាៃបគងកើៃ
គៅរកសថ ិរភាពតាលគោលគៅកដលចង់បាៃគ ោះគទ។

លទធែលគៃោះបាៃឆៃុោះ

បញ្ចង
ំ អំពីភាពចំបាច់កនុងការបៃេកកលលអៃិងពត្ងឹងការអៃុវរេកែៃការលទធកលម
ៃិងកលម វិធីចំណាយ

ឹ ការត្រប់ត្រងៃិងការត្បលូល
ជាលួយៃឹងការបៃេពត្ងង

ចំណូល ៃិងការត្រប់ត្រងសាច់ត្បាក់ត្បកបគដ្ឋយត្បសិទភា
ធ ពៃិងស័កេិសិទភា
ធ ព
គដើលបីគឆ្ពោះគៅធា សថ ិរភាពនៃភាពគជឿទុកចិរេបាៃនៃថវិកា។
ខ្. គណង្ៃយយភាព្ហិរញ្ញវតថុ
កែនកទីពីរនៃកែៃការសកលមភាពរួល កដលាៃគោលបំណងចំៃៃ
ួ ៨ ៃិង
ចគងាកលសកលមភាពចំៃៃ
ួ ៤៩ រឺ គផ្លេរគៅគលើការបគងកៃ
ើ រណគៃយយភាពហិរញ្ញវរថុ
កដលជាគោលគៅរបស់ជហា
ំ ៃទី២ ៃិងជាគោលបំណងចលបងនៃដំណាក់កាល
ទី២។

ជាក់កសេ ង រាល់សកលមភាពការងារនៃកែនកគៃោះរឺគផ្លេរគលើការកសាង

ៃិងដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេ បៃង់រណៃីថមី ារិកាថវិកាថមី អងគភាពថវិកា ៃិងការកកលលអ
ការអៃុវរេថ វិកា

ត្ពលទំងការដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេត្បព័ៃធព័រា
៌ ៃវិទាសត្ាប់ការ

ត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ កនុងគោលគៅបគងកៃ
ើ សុត្កឹរភាព រណគៃយយភាព
រាៃភាព ស័កេិសិទភា
ធ ពៃិងត្បសិទភា
ធ ពកនុងការអៃុវរេថវិកា។ ជារួល គបើកែអក
គលើចគងាកលសកលមភាព កែនកគៃោះសគត្លចបាៃត្បាណ ៧០% នៃគោលគៅ
ចគងាកលសកលមភាពកដលត្រូវអៃុវរេ។

គដ្ឋយក ក

ចគងាកលសកលមភាពកដល

អៃុវរេបាៃរិចជាង ៥០% នៃគោលគៅរឺ រួលាៃ ២២.១, ២៣.៣, ២៤.៧,
២៥.៥, ២៧.២ ៃិង ២៧.៧ កដល ក់ពៃ
័ ធៃង
ឹ (១) ការត្រួរពិៃរ
ិ យគ ង
ើ
ិ គលើត្កបែ័ណឌររិយរ
ឹ ការអៃុវរេចាប់ ត្ពលទំងការគរៀបចំ
វញ
ុ េិ ៃិងការពត្ងង
ៃិងដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេយៃេការដ្ឋក់ពៃ
ិ យ
័
ឬគទសទណឌ ៃិងការសគសើរ ឬែេល់
រងាវៃ់

(២)

ការគរៀបចំកែៃការសកលមភាពជាជំហាៃៗ

គឆ្ពោះគៅរកត្បព័ៃធ

រណគៃយយបងគរ (៣) ការកសាងកែៃការ ៃិងការែេលកា
់ របណុេ ោះបណា
េ ល
ិ ា (៤) ការគរៀបចំ ៃិង
ដល់ត្រប់លស្តៃេី ក់ពៃ
័ ធកង
នុ ការអៃុវរេត្បព័ៃធពរ
័ ា
៌ ៃវទ
អៃុវរេយៃេការចុោះបញ្ា ី
ការកកលលអ

ៃិងគធវប
ើ ចចុបបៃនភាពជាត្បចំត្ទពយសលបរេរិ ដា

(៥)

ឹ ការត្រប់ត្រងចំណល
ៃិងពត្ងង
ូ លិៃកលៃសារគពើពៃធគៅតាល

ិ ជឈការ
រាជធាៃី គែរេ ៃិង (៦) ការគរៀបចំគោលៃគោបាយ ៃិងយុទសា
ធ ស្តសេ វល
ហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ។

គដ្ឋយសារត្បព័ៃធបគងកៃ
ើ រណគៃយយភាពគៃោះកំពង
ុ

ត្រូវបាៃកសាងៃិងលិៃទៃ់បាៃដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេ

ដូគចនោះ

ពុំទៃ់ឤចកំណរ់

សូច ករៃិងគោលគៅចាស់លាស់កដលឤចវាស់កវងលទធែលបាៃឱ្យគចញ
ជាបរិាណ ឬ រុណភាពគៅគ ើយ។ គទោះជាោ៉ាងណាយុទសា
ធ ស្តសេ ៣ បូក ២
កដលត្រូវបាៃវាយរនលៃខាងគត្កាលៃឹងបញ្ាក់កាៃ់ករចាស់អព
ំ ីភាពរួចរាល់ ឬ
សាថៃភាពនៃការកសាងលកខណសលបរេិ ទំងលកខណៈបគចចកគទស ធៃធាៃ
លៃុសស

ៃិងការត្រប់ត្រងការផ្លៃស់បេូរកដលជារត្លូវការចំបាច់សត្ាប់ការ

ិ ា
ដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេត្បព័ៃធព័រា
៌ ៃវទ
ខាងលុែ។

តាលគោលគៅគៅ ក់កណា
េ លឆ្នំ២០១៥

គ. ការង្ត្តៀមលកេណៈសត្មាប់ ហា
ំ ៃបនាាប់
កែនកទីបនី ៃកែៃការសកលមភាពរួល កដលាៃគោលបំណងចំៃៃ
ួ ២ ៃិង
ចគងាកលសកលមភាពចំៃៃ
ួ ៥ រឺគផ្លេរគៅគលើការគត្រៀលលកខណៈសត្ាប់ជហា
ំ ៃ
ទី៣ ៃិងទី៤ រឺការែារភាាប់ថវិកាគៅៃឹងគោលៃគោបាយ ៃិង រណគៃយយភាព
សលិទក
ធ លម កដលត្រូវបៃេគត្រៀលលកខណៈជាបគណេើរៗ គៅកនុងដំណាក់កាលទី២
គៃោះ

គដើលបីធា ៃិរៃេរភាពៃិងត្បសិទភា
ធ ពនៃការអៃុវរេកលម វិធីកកទត្លង់ទង
ំ

ឹ
លូល។ ជាក់កសេ ង រាល់សកលមភាពការងារនៃកែនកគៃោះ រឺគផ្លោរគលើការបៃេពត្ងង
ី ភាពត្រប់ត្ជុងគត្ជាយៃិងសាហរណកលមថ វិកា
ៃិងពត្ងក

ពិគសសតាលរយៈ

ឹ ការអៃុវរេកែៃការយុទសា
ការពត្ងង
ធ ស្តសេ ថវិកាៃិងការបៃេពត្ងឹង
ការអៃុវរេថ វិកាកលម វិធី

ៃិងពត្ងីក

ពិគសសការដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេថ វិកាកលម វិធីគពញគលញ

គៅត្កសួងសាថប័ៃចំៃៃ
ួ ១០ ៃិងអងគភាពថវិកាគៅឆ្នំ២០១៥ ខាងលុែ។ ជារួល
កែអកគលើចគងាកលសកលមភាពកដលបាៃកំណរ់ កែនកគៃោះសគត្លចបាៃត្បាណ
៨៨% នៃគោលគៅចគងាកលសកលមភាពកដលត្រូវអៃុវរេ។ ដូគចនោះ ភារគត្ចើៃនៃ
សកលមភាពកនង
ុ កែនកគៃោះត្រូវបាៃសគត្លចតាលគោលគៅ។

គទោះជាោ៉ាងណា

័ នៃកែនកគៃោះភារគត្ចើៃចំណោះុ គៅគលើភាពចាស់លាស់នៃគោលការណ៍
គជារជយ
កណ ំ

ត្បសិទភា
ធ ព

ៃិងស័កស
េិ ទ
ិ ភា
ធ ពនៃការកណ ំ

ៃិងបណុេ ោះបណា
េ ល

ត្ពលទំងឆៃទៈៃិងសលរថភាពរបស់លស្តៃេត្ី រប់កត្លិរនៃត្កសួង-សាថប័ៃ ទំងអស់
កដលជាអនកអៃុវរេផ្លទល់។

(៣) ផ្្អកង្លើលទ្ធ្លសង្ត្មចបាៃតាមត្កុមទំខ ៥ នៃយុទ្ធសាស្តសរ
៣ បូក ២

19> ពិរណាស់ថា

គទោះជាបាៃវាយរនលៃគលើគោលបំណង ចគងាកល-

សកលមភាព ៃិងសូច ករគៅតាលកែនកៃីលួយៗ ដូចបាៃបងាាញលកខាងគលើក៏
គដ្ឋយ ករគបើគយើងចង់ដឹងថាគរើគយើងបាៃគត្រៀលលកខណៈរួចរាល់គហើយឬគៅ
សត្ាប់ការដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេត្បព័ៃធព័រ៌ាៃវិទាគៅឆ្នំ២០១៥ រឺគយើងពិរជាគៅ
លិៃទៃ់ឤចគឆៃយ
ើ ថាបាៃគត្រៀលរួចរាល់គហើយ ឬ លិៃទៃ់បាៃគត្រៀលរួចរាល់
គទត្បាកដកលៃ។

គ ោះគហើយរឺជាគហរុែលនៃការគរៀបចំៃង
ិ ដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេ

យុទសា
ធ ស្តសេ ៣ បូក ២ គៃោះ គៅឆ្នំ២០១១។ សកលមភាពចំៃៃ
ួ ៨១ កដលបាៃ
កំណរ់ថាជាសកលមភាពសំខាៃ់ ៃិងជារៃៃោះឹ សត្ាប់ការគត្រៀលដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេ
ត្បព័ៃធពរ
័ ា
៌ ៃវិទា

គហើយតាលការវាយរនលៃបាៃបងាាញថាាៃសកលមភាព

ចំៃៃ
ួ ៤៨ (៥៩%) សគត្លចបាៃ១០០%, សកលមភាពចំៃៃ
ួ ១៦ (២០%)
កំពង
ុ អៃុវរេៃិងាៃការយឺរោ៉ាវ, សកលមភាពចំៃៃ
ួ ៨ (១០%) លិៃទៃ់បាៃ
ចប់គែេើល, សកលមភាពចំៃៃ
ួ ៥ (៦%) លិៃទៃ់ដល់គពលកដលត្រូវចប់គែេើល,
ៃិងសកលមភាពចំៃៃ
ួ ៤

(៥%)

ពិៃិរយគ ញ
ើ ថាលិៃប៉ាោះ ល់ដល់ការគត្រៀល

លកខណៈគៃោះគទ។ តាលការវាយរនលៃជារួល គ ញ
ើ ថាសកលមភាពកដលយឺរោ៉ាវ
កនុងការអៃុវរេ រួរត្រូវជំរញ
ុ ឱ្យអៃុវរេឱ្យសគត្លចបាៃតាលកាលកំណរ់។ ទៃទឹល
គៃោះ កែនកកដលត្រូវជំរញ
ុ បញ្ច ប់រួលាៃ (១) ការគរៀបចំគលែកូដារិកាថវិកា
ិ ាសត្ាប់ការចងត្កងគសៀវគៅថវិកា,
ៃិងការគរៀបចំត្បព័ៃធព័រា
៌ ៃវទ

(២)

ការគរៀបចំៃិងកំណរ់គលើដំគណើរត្បរិបរេកា
ិ រអៃុវរេថ វិកាថមី, (៣) ការគរៀបចំ
យៃេការបិទបញ្ា ីរណគៃយយៃិងការគរៀបចំកំណរ់រាល់រំរូរបាយការណ៍រណគៃយយ

ៃិងហិរញ្ញវរថុ ៃិង (៤) ការែេលកា
់ របណេុោះបណា
េ លសេ អ
ី ំពកា
ី រអៃុវរេត្បព័ៃធ
ព័រា
៌ ៃវិទា ការត្រប់ត្រងការផ្លៃស់បេូរ ៃិងការវាយរនលៃែលប៉ាោះ ល់សេអ
ី ំពី
ការអៃុវរេត្បព័ៃធព័រា
៌ ៃវិទា។
៣.២. ការវាយតនមលង្លើកមម វិធីផ្កទ្ត្មខ់ការត្គប់ត្គខហិរញ្ញវតថុ
សាធារណៈទំខមូល

20>

ជារួល កលម វិធីកកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈឤចៃឹង

ត្រូវការគពលគវលារហូរដល់គៅ២០ឆ្នំ គធៀបៃឹងការគត្ោងទុកពីដំបូងថាត្រូវការ
ត្បាណ១០ឆ្នំករប៉ាុគណាណោះ។ ទៃទឹលៃឹងការពាករណ៍ពីដំបូងកដលាៃលកខណៈ
លហិចតា
ិ បណា
េ បញ្ាត្បឈលកដលលិៃៃឹកសាមៃដល់ៃិងលិៃសថ រ
ិ កនុងការត្រប់ត្រង
នៃកលម វិធីដូចបាៃរូសបញ្ាក់លកខាងគលើ

រឺជាសកខីភាពត្សាប់កដលបញ្ាក់

អំពភា
ី ពយឺរោ៉ាវ ពិគសសកនង
ុ ដំណាក់កាលទី២គៃោះករលេង។ គទោះោ៉ាងណា
២០ឆ្នំសត្ាប់កលពុជាកដលជាត្បគទសគទើបបាៃគងើបពីសស្តងាគល

ៃិងែវោះទំង

ធៃធាៃហិរញ្ញវរថៃ
ុ ិងធៃធាៃលៃុសសគធៀបគៅៃឹងបណា
េ ត្បគទសអភិវឌ្ឍ

ៃិង

ត្បគទសកំពុងអភិវឌ្ឍដនទគទៀរ កដលភារគត្ចើៃបាៃគត្បើគពលគវលាគធវក
ើ ំកណទត្លង់
គៃោះលិៃរិចជាង ១០ឆ្នំ គ ោះ រឺពិរជាឤចទទួលយកបាៃ។

21>

ចកខុ វិស័យៃិងគោលគៅរួល ត្ពលទំងយុទសា
ធ ស្តសេ បួៃជំហាៃ បួៃ

ដំណាក់កាល គៅករបងាាញថាត្រឹលត្រូវ សលត្សប ៃិងត្បកបគដ្ឋយត្បសិទភា
ធ ព
ៃិងស័កេិសិទភា
ធ ពសត្ាប់កលពុជា គហើយទិសគៅៃិងគោលបំណងទំងបួៃជំហាៃ
(ភាពគជឿទុកចិរេបាៃនៃថវិកា, រណគៃយយភាពហិរញ្ញវរថ,ុ ការែារភាាប់ថ វិកា
គៅៃឹងគោលៃគោបាយ ៃិងរណគៃយយភាពសលិទក
ធ លម) កដលត្រូវអៃុវរេ
ជាបួៃដំណាក់កាលគ ោះ ត្រូវបាៃែារភាាប់គៅៃឹងត្កបែ័ណឌរងាវស់សលិទក
ធ លម
របស់ PEFA ទំង ៤ត្បគភទ ៦កែនក ៃិង ២៨សូច ករបាៃោ៉ាងចាស់លាស់
កថលគទៀរៃិងកដលជាសូច ករគោល (កត្លិរែពស់) សត្ាប់ការរត្លង់ទិស
ត្បព័ៃធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈកលពុជាគឆ្ពោះគៅរកសេ ង់ដ្ឋរអៃេរជារិ។

22> ថវីរបិរភាពគជឿទុកចិរេបាៃនៃថវិកា ត្រូវបាៃសគត្លចជាលូលដ្ឋាៃ
ៃិងជាសារវៃេតាំងពីចង
ុ ឆ្នំ២០០៨ ក៏ពរ
ិ កលៃ ប៉ាុកៃេគៅលិៃទៃ់គពញគលញ
ៃិងលិៃទៃ់ធា បាៃសថ ិរភាពគៅគ ើយ។ ជាក់កសេ ង ត្បសិទភា
ធ ពៃិងស័កេិសិទភា
ធ ព

នៃការត្បលូលចំណូលតាលកែៃការកនុងឆ្នំ ៃិងការបង់ចូលររ ោរជារិគដ្ឋយ
រលូៃត្បចំកែគៅាៃកត្លិរ គហើយត្បសិទភា
ធ ពៃិងភាពស័កស
េិ ិទនធ ៃការអៃុវរេ
ចំណាយតាលកែៃការកនុងឆ្នំៃង
ិ ការទូទរ់គដ្ឋយររ ោរជារិ

គដ្ឋយរលូៃ

ត្បចំកែ ក៏គៅាៃកត្លិរកដរ។ ដូគចនោះ ថវីរបិរករសូច ករទំង ៦ កដលបាៃ
បៃេតាលដ្ឋៃបាៃបងាាញថា ភាពគជឿទុកចិរេបាៃនៃថវិកាគៅរកាបាៃជាលូលដ្ឋាៃ
ក៏គដ្ឋយករភាពគជឿទុកចិរបា
េ ៃនៃថវិកាគៃោះ គៅែុយត្សួយគៅគ ើយគដ្ឋយសារ
ត្បព័ៃធគដើលបីធា ភាពគជឿទុកចិរេគលើថ វិកាគៅពុំទៃ់បាៃដ្ឋក់

ៃិងត្រូវបាៃ

អៃុវរេគពញគលញគៅគ យ
ើ ។ សាថៃភាពគៃោះក៏បាៃឆៃុោះបញ្ចង
ំ ែងកដរតាលរយៈ
លទធែលវាយរនលៃគៅឆ្នំ២០០៩ គលើសូច ករចំៃួៃ ៧ រឺ PI-13 ដល់ PI-19
កដលទទួលបាៃពិៃទុ D+ ចំៃៃ
ួ ២, C ចំៃៃ
ួ ២, C+ ចំៃៃ
ួ ២, ៃិង B
ចំៃៃ
ួ លួយករប៉ាុគណាណោះ

(សងឃឹលថាការវាយរនលៃគលើកគៃោះ

ពិៃទុទង
ំ គៃោះៃឹង

គកើៃគ ើង)។ គដើលបីបៃេពត្ងឹងៃិងធា សថ ិរភាពនៃភាពគជឿទុកចិរេបាៃនៃថវិកា
គៃោះ លុៃៃឹងឈាៃគៅដំណាក់កាលទី៣ ចំបាច់ត្រូវបៃេពត្ងឹងការងារ ៤
សំខាៃ់ៗ រឺ៖

ឹ ការត្រប់ត្រងៃិងអៃុវរេកែៃការត្បលូលចំណល
(១) បៃេពត្ងង
ូ ឱ្យបាៃ
សលត្សបកនង
ុ កត្លិរលួយាៃសថ រិ ភាពកនង
ុ ឆ្នំ (ត្បលូលបាៃតាលកែៃការត្បចំ
កែ តាលចាប់ត្បចំឆ្នំ ៃិងបង់ចល
ូ ររ ោរជារិគដ្ឋយគទៀងទរ់ ត្ពលទំង
លិៃអៃុញ្ញរឱ្យាៃបំណល
ុ ពៃធឆៃងឆ្នំ)។

ឹ ការអៃុវរេថវកា
ិ ៃិងកែៃការចំណាយឱ្យបាៃសលត្សប
(២) បៃេពត្ងង
កដលឤចគជឿជាក់បាៃ ៃិងឤចបា៉ា ៃ់សាមៃបាៃ (ចំណាយត្បចំកែ អៃុវរេ
គដ្ឋយរលូៃៃិងត្បចំឆ្នំអៃុវរេបាៃតាលចាប់ៃិងលិៃអៃុញ្ញរឱ្យាៃបំណល
ុ

សាច់ត្បាក់ឆៃងឆ្នំ ឬ យកចំណូលកនុងឆ្នំគៅទូទរ់បំណល
ុ ឆ្នំចស់ កដលលិៃ
បាៃគត្ោង)។

ឹ ការត្រប់ត្រងសាច់ត្បាក់ ៃិងការត្រប់ត្រងរណៃីគៅ
(៣) បៃេពត្ងង
ធ ោរត្ពលទំងត្បសិទភា
ធ ពនៃការគត្បើត្បាស់រណៃីគទលររ ោរជារិ
ៃិងការគត្បើត្បាស់ត្បព័ៃធធ ោរកនង
ុ ការទូទរ់ត្បកបគដ្ឋយត្បសិទភា
ធ ព (ាៃ
របាយការណ៍ៃង
ិ កែៃការសាច់ត្បាក់ចាស់លាស់ ទៃ់គពលគវលា ជាលួយៃឹង
វិធាៃការត្បកបគដ្ឋយត្បសិទភា
ធ ពៃិងស័កេិសិទភា
ធ ព កនង
ុ ការគត្បើត្បាស់សាច់ត្បាក់)។

ឹ សលរថភាពកនង
(៤) បៃេពត្ងង
ុ ការត្រប់ត្រងបំណល
ុ ទំងបំណល
ុ កដល
ត្រូវសង ៃិងបំណល
ុ កដលត្រូវទរ។

23> ដូគចនោះ

ត្បសិៃគបើការងារទំង៤ ខាងគលើ ឤចសគត្លចបាៃគៅ

កនុងឆ្នំ២០១៤ គៃោះ គ ោះាៃៃ័យថា កលម វិធីអាចឈាៃគៅដំណាក់កាលទី
៣ បាៃគៅឆ្នំ២០១៥ ត្បសិៃគបើរណគៃយយភាពហិរញ្ញវរថុជាសារវៃេ ៃឹងត្រូវ
បាៃសគត្លចែងកដរគៅចុងឆ្នំ២០១៤

ឬ

គដើលឆ្នំ២០១៥

ខាងលុែគៃោះ

(ឤចាៃការលំបាកគដ្ឋយសារតាលការវាយរនលៃបគណា
េ ោះឤសៃនរឺ

ត្បព័ៃធ

ិ ាគៃោះ ៃឹងឤចចប់គែេល
ព័រា
៌ ៃ វទ
ើ អៃុវរេគពញគលញបាៃគៅគដើលឆ្នំ២០១៦
គត្ ោះ ២០១៥ រឺជាឆ្នំសត្ាប់សាកលបងៃិងកកសត្លួល)។

24> រណគៃយយភាពហិរញ្ញវរថុ

រឺជាគោលគៅចលបងនៃដំណាក់កាល

ទី២គៃោះ កដលគផ្លេរជាសំខាៃ់គលើ (១) ការកកលលអគលើការអៃុវរេថវិកា (សាលញ្ញ
ងាយត្សួល ឤចបា៉ា ៃ់សាមៃបាៃ ឤចគជឿជាក់បាៃ ៃិងាៃត្បសិទភា
ធ ព)
(២)

ការកកលលអគលើត្បព័ៃធរណគៃយយ

ការករ់ត្តា

ការគធវើរបាយការណ៍

(ចាស់លាស់ សុត្កឹរ ទៃ់គពលគវលា) ៃិង (៣) ការបគងកៃ
ើ ភាពត្រប់ត្ជុងគត្ជាយ
រណគៃយយភាព ៃិងរាៃភាព។ ពិរណាស់ថា សកលមភាពការងារជាគត្ចើៃត្រូវ
បាៃគធវក
ើ ង
នុ រយៈកាល ៥ឆ្នំកៃៃងលកគៃោះ កដលគផ្លេរគលើកែនកសំខាៃ់ៗ ដូចជា
ការគរៀបចំដំគណើរការត្បរិបរេកា
ិ រថមី ការគរៀបចំារិកាថវិកាថមី ការគរៀបចំបៃង់
រណៃីថមី ការដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេកែៃការយុទសា
ធ ស្តសេ ថវិកា ៃិងការគរៀបចំដ្ឋក់ឱ្យ
អៃុវរេអងគភាពថវិកាជាគដើល ក៏ប៉ាុកៃេលទធែលនៃរណគៃយយភាពហិរញ្ញវរថុគៃោះ
លិៃទៃ់ទទួលបាៃជាត្បព័ៃធគៅគ ើយគទ គដ្ឋយសារចំកណកៃីលយ
ួ ៗនៃត្បព័ៃធ
ពុំទៃ់បាៃែគុប
ំ ញ្ចូ លោនត្រប់ត្ជុងគត្ជាយ ៃិងគពញគលញគៅគ ើយ គបើគទោះជា
កែនកៃីលួយៗ

ឤចកំពុងទទួលបាៃចំកណកនៃការបគងកៃ
ើ រណគៃយយភាព

ហិរញ្ញវរថុ គរៀងៗែៃួៃក៏គដ្ឋយ។

25> ទីបែំ ុរ

អវីកដលគយើងបាៃរង់ចំគសទ ើរករត្ទំកលងបាៃគ ោះបាៃ

ៃិងកំពុងករលកដល់កលៃកទៃគហើយ គ ោះរឺការដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេត្បព័ៃធព័រា
៌ ៃវិទា
សត្ាប់ត្បរិបរេកា
ិ រការអៃុវរេថ វិកា

កដលកនុងជំហាៃទី១គៃោះ

រឺគផ្លេរគលើ

ត្បរិបរេកា
ិ រររ ោរជារិ ៃិងសត្ាប់ត្កសួងគសដាកិចៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវរថុ។ តាល
ការវាយរនលៃបគណា
េ ោះឤសៃន

ត្បព័ៃគធ ៃោះឤចៃឹងដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេគពញគលញ

បាៃគៅគដើលឆ្នំ២០១៦ រឺលៃ
ិ ឤចអៃុវរេគពញគលញបាៃគៅគដើលឆ្នំ២០១៥
គទ គត្ ោះត្កុលហៃ
ុ ព័រ៌ាៃវិទាត្រូវការគពល ១ ឆ្នំ (២០១៤) សត្ាប់កសាង
ត្បព័ៃធពរ
័ ា
៌ ៃ វិទា គដ្ឋយកែអកគលើលទធែលនៃកែនកៃីលួយៗ កដលគយើងបាៃ
គត្រៀលគហើយៃឹងត្រូវការរយៈគពលលួយសត្ាប់ការសាកលបង ៃិងកកលលអត្បព័ៃធ
កដលបាៃកសាងគ ោះ

(ឆ្នំ២០១៥

ត្រូវត្បរិបរេិការទំងត្បព័ៃធគដ្ឋយនដ

បចចុបបៃនៃិងត្បព័ៃធពរ
័ ៌ាៃវិទាថមី ទៃទឹលោន) គដើលបីឤចធា ការដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេ
ោ៉ាងគពញគលញគៅគដើលឆ្នំ២០១៦។ ដូគចនោះ ាៃៃ័យថា គៅចុងឆ្នំ ២០១៥

ឬគដើលឆ្នំ២០១៦ រណគៃយយភាពហិរញ្ញវរថៃ
ុ ង
ឹ ត្រូវបាៃបគងកៃ
ើ គៅគលើត្បព័ៃធ
ត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈកលពុជា បកៃថលគលើភាពគជឿទុកចិរេបាៃនៃថវិកា
កដលសគត្លចៃិងរកាបាៃកៃៃងលក (សុំគលើលត្បអប់កដលរូសគដ្ឋយប ទ រ់
ពណ៌ត្កហល ការ់ត្បអប់ទង
ំ ៤ គៅកនង
ុ ត្កបែ័ណឌរងាវស់សលិទក
ធ លម PEFA គៅ
កនុងដាត្កាលខាងគលើ)។

គពលគ ោះ

ាៃៃ័យថារណគៃយយភាពហិរញ្ញវរថុ

ត្រូវបាៃគត្លចជាសារវៃេ គហើយឤចឈាៃគៅគផ្លេរគលើការបគងកៃ
ើ ការែាភាាប់
ថវិកាគៅៃឹងគោលៃគោបាយកដលជាជំហាៃទី៣ ឬ ាៃៃ័យថា កលម វិធី
កកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ឤចឈាៃគៅដំណាក់កាលទី៣

ិ ាគៃោះ ត្រូវករចប់គែេល
បាៃ។ គទោះជាោ៉ាងណា រគត្ាងត្បព័ៃធពរ
័ ា
៌ ៃវទ
ើ
ពិចរណាអំពអ
ី កវី ដលត្រូវគធវគើ ត្កាយពីការដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេគពញគលញគៅឆ្នំ
២០១៦

ី ត្បព័ៃធពរ
ិ ាគៃោះគៅកែនក
រួលទំងកែៃការសត្ាប់ការពត្ងក
័ ា
៌ ៃវទ

ដនទគទៀរគៅនថៃអ ររ

ៃិងជាពិគសសគៅកនង
ុ ត្កបែ័ណឌនៃការគរៀបចំកែៃការ

សកលមភាពរួលសត្ាប់ដណា
ំ ក់កាលទី៣។

26> ការគត្រៀលលកខណៈសត្ាប់ជហា
ំ ៃប

ទ ប់ រឺជាកែនកសំខាៃ់សត្ាប់

ធា ៃិរៃេរភាពនៃយុទសា
ធ ស្តសេ បួៃជំហាៃ បួៃដំណាក់កាលនៃកលម វិធីកកទត្លង់
ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ។ ជាក់កសេ ង គ ញ
ើ ថាការគត្រៀលលកខណៈ
សត្ាប់ជហា
ំ ៃទី២ រឺការបគងកៃ
ើ រណគៃយយភាពហិរញ្ញវរថុ គៅកនុងដំណាក់កាល
ទី១ ពិរជាបាៃរួលចំកណកដ៏សំខាៃ់កនុងការធា ៃិរៃេរភាពនៃកលម វិធីកកទត្លង់។
ទៃទឹលគៃោះ កនង
ុ ដំណាក់កាលទី២គៃោះ គយើងបាៃៃិងកំពង
ុ គផ្លេរលីការងារ ២
ី ការអៃុវរេសាកលបងថវិកាកលម វិធី ៃិង
សំខាៃ់ រឺ (១) ការបៃេពត្ងឹងៃិងពត្ងក
(២) ការបគងកៃ
ើ ភាពត្រប់ត្ជុងគត្ជាយៃិងសាហរណកលមថ វិកា កដលជាការ
គត្រៀលលកខណៈសត្ាប់ជហា
ំ ៃទី៣ រឺការបគងកៃ
ើ ការែាភាាប់ថវិកាគៅៃឹងគោល

ៃគោបាយ។ តាលការវាយរនលៃ គទោះបីជាាៃភាពយឺរោ៉ាវែៃោះគដ្ឋយសារ
កតាេសរាៃុលរ
័ ក៏គដ្ឋយ កែអកតាលទិសគៅយុទសា
ធ ស្តសេ កំកណទត្លង់ត្បព័ៃធថវិកា
ឆ្នំ២០១៣-២០២០ គ ើញថាការគត្រៀលលកខណៈសគត្លចបាៃសលត្សបៃិង
ត្រប់ត្ោៃ់សត្ាប់ការឈាៃគៅជំហាៃទី៣ រឺការគផ្លេរគលើការបគងកើៃការែារភាាប់
ថវិកាគៅៃឹងគោលៃគោបាយគៅគដើលឆ្នំ២០១៥ ឬ ការឈាៃគៅដំណាក់កាល
ទី៣។ ដូគចនោះ ជំហាៃទី៣ ឬ ដំណាក់កាលទី៣ ឤចៃឹងចប់គែេល
ើ ជាលួយ

ិ កលម វធ
ិ គី ពញគលញ
ៃឹងការដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេសាកលបងថវកា
ិ
អងគភាពថវកា

ការដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេ

ឹ ការគរៀបចំកែៃការយុទសា
ិ
ៃិងការពត្ងង
ធ ស្តសេ ថវកា

ិ ា
ជាលួយៃឹងការចប់គែេល
ើ ត្បព័ៃធពរ
័ ា
៌ ៃវទ

ត្ពលទំង

(គពញគលញត្បសិៃគបើចដ
ំ ល់

ឆ្នំ២០១៦)។

27> ដូគចនោះ ការសគត្លចឈាៃគៅដំណាក់កាលទី៣ គៅឆ្នំ២០១៥ ឬ
២០១៦ រឺឤត្ស័យគលើ (១) ការសគត្លចបាៃៃូវការងារសំខាៃ់ ៤ សត្ាប់
ភាពគជឿទុកចិរេបាៃនៃថវិកាកដលបាៃរូសបញ្ាក់ខាងគលើ, (២) ការទុកចិរេ
គលើភាពរលូៃនៃដំគណើរការផ្លៃស់បេូរពីត្បព័ៃធត្បរិបរេកា
ិ របចចុបបៃន គៅត្បព័ៃធ
ព័រា
៌ ៃវិទាគៅឆ្នំ២០១៥ ៃិងឆ្នំ២០១៦ ៃិង (៣) ការគត្រៀលលកខណៈខាង
គលើពិគសសការអៃុវរេថវិកាកលម វិធីគពញគលញ ការដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេអងគភាពថវិកា
ៃិងការពត្ងឹងការគរៀបចំកែៃការយុទសា
ធ ស្តសេ ថវិកា។ ទៃទឹលគៃោះ ការវាយរនលៃគលើ
ត្បព័ៃធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈកលពុជា គដ្ឋយត្កបែ័ណឌរងាវស់សលិទក
ធ លម
PEFA

ៃឹងែេលព
់ រ
័ ា
៌ ៃៃិងអៃុសាសៃ៍សំខាៃ់ៗបកៃថលគទៀរ

សត្ាប់ការ

សគត្លចឈាៃគៅដំណាក់កាលទី៣គៃោះ (ករលទធែលឤចរហូរដល់កែលិថុ
ឬ កែកកកដ្ឋ ឆ្នំ២០១៤)។

៣.៣. ការវាយតនមលង្លើត្បព្័ៃធត្គប់ត្គខហិរញ្ញវតថុសាធារណៈកមពុជា

28> ការវាយរនលៃគលើត្បព័ៃធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈកលពុជា គដ្ឋយ
ត្កបែ័ណឌរងាវស់សលិទក
ធ លម PEFA ត្រូវបាៃគធវើជាគលើកទី១ គដ្ឋយកុងសល
ុ រង់
គៅឆ្នំ២០០៩

គដ្ឋយកែអកគលើរួគលែៃិងព័រ៌ាៃរយៈគពល៣

ឆ្នំ

រឺឆ្នំ

២០០៦ ឆ្នំ២០០៧ ៃិងឆ្នំ២០០៨។ ការវាយរនលៃគៃោះបាៃគធវើគ ើងសត្ាប់
ករត្បរិបរេិការរបស់ត្កសួង សាថប័ៃ គៅថានក់កណា
េ ល ៃិង ត្បរិបរេកា
ិ រលៃទីរ
ជំ ញគៅតាលគែរេ រឺលៃ
ិ បាៃវាយរនលៃត្បរិបរេិការត្បព័ៃធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុ
សាធារណៈនៃត្បរិបរេិការរបស់សាលាគែរេគទ។ ការវាយរនលៃត្បព័ៃធត្រប់ត្រង
ហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈកលពុជាគលើកគៃោះ រឺគដើលបី (១) ឆៃុោះបញ្ចង
ំ អំពីវឌ្ឍៃភាព
ៃិងភាពត្បគសើរគ ើងនៃត្បព័ៃធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈកលពុជា

គត្កាយពី

ការអៃុវរេកលម វិធីកកទត្លង់អស់ជិរ ១០ឆ្នំកៃៃងគៅែង, (២) គដើលបីែេលល
់ ូលដ្ឋាៃ
សត្ាប់ការគរៀបចំកែៃការសកលមភាពរួល ដំណាក់កាលទី៣ ែង ៃិង (៣) គដើលបី
កសាងសលរថភាពរបស់ អ.គ.ហ. កនុងការគធវកា
ើ រវាយរនលៃគដ្ឋយែៃួៃឯង ត្ពលទំង
ការទទួលសាគល់ៃូវសលរថភាពៃិងរុណភាពនៃការវាយរនលៃគៃោះែង។ ការវាយរនលៃគលើកគៃោះ ៃឹងកែអកគលើរួគលែៃិងព័រា
៌ ៃ រយៈគពល ៣ឆ្នំ រឺឆ្នំ ២០១០
ឆ្នំ២០១១ ៃិងឆ្នំ២០១២ (ឤចយកឆ្នំ ២០១១-២០១៣ ត្បសិៃគបើរួគលែ
ៃិងព័រា
៌ ៃ ឆ្នំ២០១៣ ឤចាៃត្រប់ត្ោៃ់)។ ការវាយរនលៃគៃោះ ក៏ៃង
ឹ គធវើ
សត្ាប់ករត្បរិបរេកា
ិ ររបស់ត្កសួង សាថប័ៃគៅថានក់កណា
េ ល ៃិងត្បរិបរេិការ
លៃទីរជំ ញគៅតាលគែរេ

ដូចគលើកលុៃកដរ។

រដាបាលថានក់គត្កាលជារិបាៃ

ៃិងកំពង
ុ ាៃការវិវរេៃង
ិ កកលលអជាគត្ចើៃ គពលថមីៗគៃោះ ដូគចនោះ រួរករគធវើការ

វាយរនលៃគៅគពលសលត្សបណាលួយគត្ ោះវាឤចជាលូលដ្ឋាៃសំខាៃ់សត្ាប់
ការគរៀបចំកែៃការសកលមភាពការងារកកទត្លង់គៅថានក់គត្កាលជារិ។

29> ខាងគត្កាលគៃោះរឺជាសូច

ករទំង ៣១ ជាលួយៃឹងលទធែលកដល

ត្រូវបាៃវាយរនលៃគៅឆ្នំ ២០០៩ កដលបាៃគរៀបចំគៅតាលកែនកទំង ៦ ៃិង
ត្បគភទទំង៤។ គបើគយើងពិៃិរយគលើលពិៃទុតាលកែនកទំង ៦ គ ើញថា (១) កែនក
ត្បរិបរេកា
ិ ររណគៃយយ ការករ់ត្តា ៃិងការគធវើរបាយការណ៍, (២) កែនកការ
ត្រួរពិៃរ
ិ យពីខាងគត្ៅៃិងសវៃកលម (គដ្ឋយៃីរិបបញ្ញរៃ
េិ ិងសវៃកលមជារិ) ៃិង
(៣) កែនកការអៃុវរេរបស់នដរូ បាៃពិៃទុទបជាងកែនកដនទ (C ៃិង D) គហើយ
ប ទ ប់លក កែនកភាពឤចបា៉ា ៃ់សាមៃបាៃ ៃិងការត្រួរពិៃរ
ិ យការអៃុវរេថ វិកា
(B លួយ គត្ៅពីគ ោះ C ៃិង D) ៃិងប ទ ប់លករឺកែនកភាពត្រប់ត្ជុងគត្ជាយ
ៃិងរាៃភាព (B ៃិង C) ៃិងប ទ ប់លកគទៀររឺភាពគជឿទុកចិរេបាៃនៃថវិកា
(ាៃ A B C ៃិង D) ៃិង កែនកចុងគត្កាយរឺការគរៀបចំថ វិកាគដ្ឋយ កែអកគលើ
គោលៃគោបាយ បាៃពិៃទុលអជាងគរ (A ៃិង B)។ លទធែលគៃោះាៃលកខណៈ
ចត្លុោះ

គដ្ឋយសារត្បព័ៃធ ត្រប់ត្រងទំង លូល លិៃ ទៃ់ ឆៃងគឆៃើយ ោនបាៃៃិង

គដ្ឋយសារត្បព័ៃធវាយរនលៃគៃោះរិរបញ្ចូ លៃូវអវី

កដលបាៃៃិងកំពុងកកលលអ

គទោះជាលទធែលលិៃទៃ់សគត្លចបាៃទំងត្សុងក៏គដ្ឋយ។

ឧទហរណ៍

លូលគហរុកដល ំឱ្យកែនកការគរៀបចំថ វិកាគដ្ឋយកែអកគលើគោលៃគោបាយ
បាៃពិៃទុលអ រឺគដ្ឋយគហរុថា ការដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេកែៃការយុទសា
ធ ស្តសេ ថវិកាៃិង
ថវិកាកលម វិធី គទោះជាលិៃទៃ់បាៃអៃុវរេគពញគលញៃិងត្បកបគដ្ឋយត្បសិទភា
ធ ព
ក៏គដ្ឋយ

គហើយត្បព័ៃធកដលឆៃងគឆៃយ
ើ ោនបាៃៃិងត្បកបគដ្ឋយភាពស័កេិសិទៃ
ធ ង
ិ

ត្បសិទភា
ធ ព គ ោះក៏កែនកទំងអស់លិៃត្រូវាៃកត្លិរែុសោនខាៃំងគពកកដរ។

ត្បង្េទ្/ផ្្នក/សូចនាករ

ពិៃទុរួល

(i)

(ii)

(iii)

ិ
ត្បគភទ/កែនក A :ភាពគជឿទុកចិរេនៃថវកា
Aggregate expenditure outPI-1

turn compared to original

B

B

approved budget (M1)
Composition of expenditure
PI-2

out-turn compare to original

D

D

approved budget (M1)
Aggregated revenue out-turn
PI-3

compared to original

A

A

C+

A

approved budget (M1)
Stock and monitoring of
PI-4

expenditure payment arrears

C

(M1)
ត្បគភទ/កែនក B: ភាពត្រប់ត្ជុងគត្ជាយ ៃិងរាៃភាព
PI-5

Classification of the budget
(M1)

C

C

Comprehensiveness of
PI-6

information included in

B

B

budget documentation (M1)
PI-7

Extended of unreported

C

C

C

(iv)

ត្បង្េទ្/ផ្្នក/សូចនាករ

ពិៃទុរួល

(i)

(ii)

(iii)

C+

C

A

D

C+

C

A

C

C

(iv)

government operations (M1)
Transparency of interPI-8

governmental fiscal relations
(M2)
Oversight of aggregate fiscal

PI-9

risk from other public sector
entities (M1)

PI-10

Public access to key fiscal
information (M1)
ិ
ត្បគភទ C: វដេនៃថវកា

ិ កែអកគលើគោលៃគោបាយ
កែនក C(i): ការគរៀបចំថ វកា
Orderliness and participation
PI-11

in the annual budget process

A

A

A

A

B

C

A

B

(M2)
Multi-year perspective in fiscal
PI-12

planning, expenditure policy

C

and budgeting (M2)

ិ
កែនក C(ii): ភាពឤចបា៉ា ៃ់សាមៃបាៃ ៃិងការត្រួរពិៃរ
ិ យនៃការអៃុវរេថ វកា
PI-13

Transparency of taxpayer
obligations and liabilities (M2)

B

B

B

C

ត្បង្េទ្/ផ្្នក/សូចនាករ

ពិៃទុរួល

(i)

(ii)

(iii)

C

B

C

C

D+

D

B

C

C+

B

B

C

C+

C

B

C

D+

B

C

B

C

C

C

C

C+

C

B

C

D+

D

C

C

(iv)

Effectiveness of measures for
PI-14

taxpayer registration and tax
assessment (M2)

PI-15

Effectiveness in collection of
tax payment (M1)
Predictability in the availability

PI-16

of funds for commitment of
expenditures (M1)
Recording and management

PI-17

of cash balances, debt and
guarantees (M2)

PI-18

Effectiveness of payroll
controls (M1)
Competition, value for money

PI-19

and controls in procurement
(M2)
Effectiveness of internal

PI-20

controls for non-salary
expenditure (M1)

PI-21

Effectiveness of internal audit
(M1)

D

ត្បង្េទ្/ផ្្នក/សូចនាករ

ពិៃទុរួល

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

កែនក C(iii) : ត្បរិបរេកា
ិ ររណគៃយយ ការករ់ត្តា ៃិងការគធវរើ បាយការណ៍
PI-22

Timeliness and regularity of
accounts reconciliation (M2)

C

B

D

C

C

C+

C

A

C

D+

D

C

D

C

D

Availability of information on
PI-23

resources received by service
delivery units (M1)

PI-24

Quality and timeliness of inyear-budget reports (M1)
Quality and timeliness of

PI-25

annual financial statements
(M1)

កែនក C(iv) : ការត្រួរពិៃរ
ិ យពីខាងគត្ៅ ៃិង សវៃកលម
PI-26

PI-27

Scope, nature and follow up
of external audit (M1)
Legislative scrutiny of the
annual budget law (M1)

D+

?

Legislative scrutiny of the
PI-28

external audit reports (M1)

?

D

ត្បង្េទ្/ផ្្នក/សូចនាករ

ពិៃទុរួល

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

ត្បគភទ/កែនក D : ការអៃុវរេរបស់នដរូអភិវឌ្ឍៃ៍
D-1

Predictability of direct budget
support (M1)

C

C

NU

D

D

D

D

D

Financial info provided by
D-2

donors for budget, reporting
on project, program aid (M1)
Proportion of aid that is

D-3

managed by use of national
procedures

៣.៤. ការង្រៀបចំផ្្ៃការសកមមភាព្សត្មាប់ដណា
ំ
ក់កាលទ្ី៣

30> គត្កាយពីពៃិ ិរយលទធែលនៃវឌ្ឍៃភាពត្បចំឆ្នំ២០១៣ លទធែល
នៃការវាយរនលៃគលើកលម វិធីកកទត្លង់ទង
ំ លូល

ត្ពលទំងគលើលទធែលនៃការ

វាយរនលៃត្បព័ៃធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈកលពុជា

ពិគសសគដ្ឋយពិៃរ
ិ យ

គលើកែៃការសកលមភាពរួល ដំណាក់កាលទី២ ៃិង យុទសា
ធ ស្តសេ ៣ បូក ២
អ.រ.ហ. បាៃគសន ើគ ើងៃូវបៃង់កែៃការសកលមភាពសត្ាប់ដណា
ំ
ក់កាលទី៣ ដូច
បងាាញកនុងតារាងខាងគត្កាល។ កែៃការសកលមភាពរួល ដំណាក់កាលទី៣ កដល
បាៃគសន ើគ ើងរួលាៃ ៤ កែនក ៃិង ១៩ គោលបំណងរឺ៖ (១) កែនកទី១
សត្ាប់ការបៃេពត្ងឹងភាពគជឿទុកចិរេបាៃនៃថវិកា ាៃគោលបំណងចំៃៃ
ួ
៤ (២) កែនកទី២ សត្ាប់ការបៃេបគងកៃ
ើ ៃិងពត្ងឹងរណគៃយយភាពហិរញ្ញវរថុ
ាៃគោលបំណងចំៃៃ
ួ ៤ (៣) កែនកទី៣ សត្ាប់ការបៃេបគងកៃ
ើ ៃិងពត្ងឹង

ការែារភាាប់ថវិកាគៅៃឹងគោលៃគោបាយ ាៃគោលបំណងចំៃួៃ ៧ ៃិង
(៤) កែនកទី៤ រឺការគត្រៀលលកខណៈសត្ាប់ជហា
ំ ៃទី ៤ រឺការបគងកៃ
ើ រណគៃយយភាពចំគ ោះសលិទក
ធ លម កដលរួលាៃគោលបំណងចំៃៃ
ួ ៤។ កែអកគលើបៃង់បឋល
គសន ើគ ើងគដ្ឋយ អ.រ.ហ. គៃោះ គៅគពលទទួលបាៃការអៃុល័រ ៃឹងត្រូវយក
គៅគធវើជាលូលដ្ឋាៃសត្ាប់ការគរៀបចំចគងាកលសកលមភាព

សត្ាប់ការគរៀបចំ

កែៃការសកលមភាពរួល ដំណាក់កាលទី៣ (CAP3) ៃិង ប ទ ប់លកការគរៀបចំ
សកលមភាពសត្ាប់ការគរៀបចំកែៃការសកលមភាពរបស់ អរគ យកដ្ឋាៃ (GDAP3)
ៃិងកែៃការសកលមភាពរបស់ត្កសួង សាថប័ៃ (MAP3)។ រួរករ់សាគល់ថា
ភាពជាាចស់ ការទទួលែុសត្រូវ ៃិងរណគៃយយភាពនៃការអៃុវរេៃង
ិ ការគរៀបចំ
កលម វិធីកកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ

ត្រូវបាៃបគងកៃ
ើ ពីលួយ

ដំណាក់កាលគៅលួយដំណាក់កាល កដលបាៃឆៃុោះបញ្ចង
ំ ទំងឆៃទៈៃិងសលរថភាព
ឹ
របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកលពុជា កនង
ុ ការដក
ំ ត្រប់ត្រង គរៀបចំ ៃិងអៃុវរេកលម វិធី
កកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ។ ឤត្ស័យគលើការសគត្លចខាងគលើ
ថាគរើដណា
ំ
ក់កាលទី ៣ ៃឹងត្រូវចប់គែេើលគៅគដើលឆ្នំ ២០១៥ ឬ ២០១៦
កែៃការសកលមភាពគៃោះៃឹងត្រូវគរៀបចំឱ្យបាៃគៅតាលត្បរិទៃ
ិ គ ោះ។

ផ្្ៃការសកមមភាព្រួម ដំណាក់កាលទ្ី៣ (CAP3)
កែនកទី១ :

កែនកទី២ :

កែនកទី៣ :

កែនកទី៤ :

ភាពគជឿទុកចិរេ

រណគៃយយភាព

ិ
ការែារភាាប់ថវកា

រណគៃយយភាព

ិ
បាៃនៃថវកា

ហិរញ្ញវរថុ

គៅៃឹង

សលិទក
ធ លម

គោលៃគោបាយ
១១. ពត្ងឹងការ

២១. ការដ្ឋក់ឱ្យ

៣១. ពត្ងឹងៃិង

៤១. គរៀបចំ

ត្រប់ត្រងចំណូល

អៃុវរេារិកាថវិកា

ពត្ងីកការអៃុវរេ

ត្កបែ័ណឌការ

ៃិងកែៃការត្បលូល

ថមីៃិងបៃង់រណៃីថមី

ថវិកាកលម វិធី

គរៀបចំថ វិកា

ចំណូល

គដ្ឋយសលិទក
ធ លម

១២.ពត្ងឹងការ

២២. ការដ្ឋក់ឱ្យ

៣២. ពត្ងឹងៃិង

៤២. គរៀបចំត្កប-

ត្រប់ត្រងបំណល
ុ

អៃុវរេត្បព័ៃធ

បគងកើៃភាពត្រប់

ែ័ណឌរណគៃយយ-

អៃុវរេថ វិកាថមី

ត្ជុងគត្ជាយ ៃិង

ភាពសលិទក
ធ លម

ៃិងដំគណើរការ

សាហរណកលម

ត្បរិបរេិការថមី

ថវិកា

១៣.ពត្ងឹងការ

២៣. ការដ្ឋក់ឱ្យ

៣៣. គរៀបចំ ៃិង

៤៣. គរៀបចំ

ត្រប់ត្រងសាច់ត្បាក់

អៃុវរេត្បព័ៃធ

ដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេ

ត្កបែ័ណឌសវៃកលម

ៃិងរណៃី

រណៃីថមី ត្បព័ៃធ

ត្បព័ៃធប ទ រ់

សលិទក
ធ លម

ករ់ត្តាថមី ត្បព័ៃធ

រណគៃយយភាព

របាយការណ៍ថមី

(រវាងៃីរិបបញ្ញរេិ

ៃិងត្បព័ៃធរាៃភាព

ៃិង ៃីរិត្បរិបរេិ
រវាង កសហវ ៃិង
ត្កសួង-សាថប័ៃ

ផ្្ៃការសកមមភាព្រួម ដំណាក់កាលទ្ី៣ (CAP3)
ៃិងគៅកនុងត្កសួង
សាថប័ៃ)
១៤. សត្លួលការ

២៤. ការដ្ឋក់ឱ្យ

៣៤. ពត្ងឹងការ

៤៤. គរៀបចំ

អៃុវរេថ វិកាៃិង

អៃុវរេឧបករណ៍

គរៀបចំគោល

កែៃការកសាង

ពត្ងឹងការអៃុវរេ

ៃិងយៃេ ការគដើលបី

ៃគោបាយ ៃិង

សលរថភាព

កែៃការចំណាយ

បគងកើៃការទទួល

ការគធវើកែៃការ

សត្ាប់ការ

ែុសត្រូវៃិង

ហិរញ្ញវរថុសាធារ-

អៃុវរេត្បព័ៃធ

រណគៃយយភាព

ណៈ

ត្រប់ត្រងគដ្ឋយ
កែអកគលើសលិទក
ធ លម

៣៥. ពត្ងឹងការងារ
សវៃកលមនែទកនុង
ៃិងអធិការកិចច
៣៦. ពត្ងឹងការ
អៃុវរេគោល
ៃគោបាយវិលជឈការ
ហិរញ្ញវរថុ
សាធារណៈ
៣៧. បគងកើៃ
ត្បសិទភា
ធ ពនៃការ
កសាងសលរថភាព
ៃិង វិធាៃការ
គលើកទឹកចិរេ

៤. បញ្ហ
ា ត្បឈម

31> គត្ៅពីបណាេបញ្ាត្បឈលរួលរបស់កលមវិធីកកទត្លង់ទងំ លូល ដូច
បាៃរូសបញ្ាក់ខាងគលើ

កដលជាកតាេសរាៃុល័រ

ត្រប់ត្រងរបស់កលម វិធីដូចជា

ៃិងលិៃសថ រ
ិ គត្កាលការ

បញ្ា វិបរេិហិរញ្ញវរថៃ
ុ ង
ិ គសដាកិចចសកលគលាក

បញ្ា វិបរេិត្ពំកដៃកលពុជា-នថ ៃិងគត្ោោះទឹកជំៃៃ់ កដលជោះឥទធិពលដល់ការ
អៃុវរេចំណូលៃិងចំណាយ ៃិងគោលៃគោបាយថវិកាកលពុជា ពិគសសបាៃ
គធវើឱ្យរគងាគោះរគងគើដល់ភាពគជឿទុកចិរបា
េ ៃនៃថវិកា ៃិងប៉ាោះ ល់ដល់គោលគៅ
នៃសូច ករចំណូលៃិងចំណាយសំខាៃ់ៗលួយចំៃួៃគ ោះ ក៏ាៃបញ្ាត្បឈល
លួយចំៃៃ
ួ កដលជាកតាេអរេគ ល័រកដលរួរត្រូវបាៃគលើកលកពិភាកា កសវ ងរក
វិធាៃការទប់សាករ់ គដើលបីគដ្ឋោះត្សាយឱ្យបាៃទៃ់គពលគវលាៃិងត្បកបគដ្ឋយ
គដើលបីធា ការអៃុវរេកលម វិធកី កទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុ

ត្បសិទភា
ធ ព

សាធារណៈទំងលូលត្បត្ពឹរេ គៅត្បកបគដ្ឋយត្បសិទភា
ធ ព ៃិងស័កិេសិទភា
ធ ព។
បញ្ាត្បឈលទំងគ ោះរួលាៃ៖
(១)

ឹ
បញ្ាត្បឈលកដលាៃចរិរជាការដក
ំ

(គោលៃគោបាយ

គោលការណ៍ ឬការែេលទ
់ ស
ិ គៅ)

 ភាពលិៃចាស់លាស់នៃការោំត្ទហិរញ្ញបបទៃសត្ាប់កលម វិធីកកទត្លង់
ជាក់កសេ ងវិបរេិថ វិកាសត្ាប់ោំត្ទរគត្ាងត្បព័ៃធព័រា
៌ ៃវិទា។

 គរើរួរគរៀបចំចាប់កាសុីណូ ៃិង ចាប់បរធៃបាលកិចចឬគទ ឬោ៉ាង
ដូចគលេច?
(២)

បញ្ាត្បឈលកដលាៃចរិរជាការត្រប់ត្រង

(ការកំណរ់

សកលមភាព ការចរ់កចង ការត្រប់ត្រង ៃិងការតាលដ្ឋៃការអៃុវរេ)

 ការលិៃឤចកបងកចកបាៃរវាងការងារកំកណទត្លង់ៃង
ិ ការងារត្បចំនថៃ។
 ការលិៃឤចរកគ ញ
ើ ៃូវអវីកដលត្រូវកកលលអគៅកនុងអងគភាពរបស់ែួ ៃៃ
គដើលបីបគងកើៃែលិរភាព ត្បសិទភា
ធ ព ៃិងស័កោិសទ
ិ ភា
ធ ពនៃការងារ។

 ការលិៃឤចចរ់តាំងលស្តៃេីឱ្យសលត្សបតាលសលរថភាពគដើលបីបគត្លើការងារ
របស់អងគភាពបាៃ។



ិ ៃការ
ការលិៃាៃវធា

ឬ/ៃិង

យៃេការចំគ ោះលស្តៃេីកដលោមៃឆៃទៈ

ោមៃរណា
ា ៃិងែវោះសលរថភាព។
(៣) បញ្ាត្បឈលកដលាៃចរិរជាបគចចកគទស

 ាៃសកលមភាពចាស់លាស់ ដឹងថាអងគភាពត្រូវការអវី ករែវោះជំ ញ
សត្ាប់គធវើ (ត្រូវការកុងសល
ុ រង់ សត្ាប់ជួយការងារជំ ញណាលួយ
ជាក់លាក់ កដលលិៃកលៃជាការងារត្បចំនថៃ)។

 ែវោះសលរថភាពកនុងការបគងកើៃត្បសិទភា
ធ ពៃិងស័កេិសិទភា
ធ ពនៃការបណេុោះបណា
េ ល ៃិងការកសាងសលរថភាព។
(៤) បញ្ាត្បឈលកដលាៃចរិរជារដាបាល ៃិងសត្លបសត្លួល

 កិចចសហការៃិងការផ្លៃស់បេូរព័រា
៌ ៃ ត្ពលទំងការសត្លបសត្លួលរវាង
អងគភាពៃិងសាថប័ៃគៅករពុទ
ំ ៃ់ាៃត្បសិទភា
ធ ពៃិងស័កេិសិទភា
ធ ព។
៥. បទ្ព្ិង្សាធៃ៍ៃខ
ិ សំណូមព្រ

32> ទៃទឹលៃឹងបញ្ាត្បឈលដូចបាៃគរៀបរាប់លកខាងគលើ អ.គ.ហ. ក៏
បាៃរកគ ញ
ើ ៃិងទទួលបាៃៃូវបទពិគសាធៃ៍លអៗលួយចំៃៃ
ួ

ៃិងសំណូលពរ

គែសងៗ កដលរួរគលើកយកលកកចករំកលកៃិងពិៃរ
ិ យពិភាកាគដ្ឋោះត្សាយកនង
ុ

ករណីចំបាច់ៃិងសលត្សប។ បទពិគសាធៃ៍ៃង
ិ សំណូលពរទំងគ ោះ ាៃដូច
ខាងគត្កាល៖
(១) បទពិគសាធៃ៍៖

 អរគ យកដ្ឋាៃកដលាៃកែៃការសកលមភាពៃិងសូច ករសលត្សបៃិង
ចាស់លាស់

រឺងាយត្សួលកនុងការតាលដ្ឋៃត្រួរពិៃរ
ិ យៃិងាៃការ

អៃុវរេបាៃលអ ត្ពលទំងាៃសលិទក
ធ លមលអ។
ឹ
 អរគ យកដ្ឋាៃកដលាៃការដក
ំៃង
ិ ការត្រប់ត្រងលអ រឺាៃសលិទក
ធ លម
លអ។

 ការចរ់តាំងលស្តៃេបា
ី ៃសលត្សប

(ចរ់តាំងលៃុសសត្រូវឱ្យគៅគរៀៃត្រូវ)

បគងកៃ
ើ ែលិរភាពៃិងត្បសិទភា
ធ ពការងាររបស់អងគភាព។

 ការបណេុោះបណា
េ លតាលវិធីបណេុោះត្រូបគងាគលឱ្យបណេុោះបណា
េ លបៃេបាៃ
ៃិងកំពុងបងាាញថាាៃស័កេិសទ
ិ ភា
ធ ពៃិងត្បសិទភា
ធ ពទំងកនុងអងគភាព
ៃិងឆៃងអងគភាព ៃិងត្កសួង សាថប័ៃ។

 ការកំណរ់លុែងារៃិងរួ ទីបាៃចាស់លាស់

បាៃរួលចំកណកបគងកើៃ

ែលិរភាពៃិងសលិទក
ធ លមរបស់លស្តៃេ។
ី
ិ រការងារចាស់លាស់សត្ាប់អងគភាព បាៃរួលចំកណកបគងកៃ
 កាលវភា
ើ
ែលិរភាពៃិងសលិទក
ធ លមរបស់លស្តៃេៃ
ី ង
ិ អងគភាព។

 ការគរៀបចំឱ្យាៃគសៀវគៅកណ ំសត្ាប់បុរល
គ ក
ិ
ែលិរភាពៃិងសលិទក
ធ លមរបស់លស្តៃេ។
ី

បាៃរួលចំកណក

(២) សំណល
ូ ពរ៖

 ត្រូវការកកៃៃងសុវរថភា
ិ ពសត្ាប់ដ្ឋក់លជឈលណឌលគត្សាចត្សង់លហៃេរាយ
(Disaster Recovery Center) សត្ាប់រគត្ាងព័រា
៌ ៃវិទា។

 ត្រូវការកកៃៃងាៃសុវរថភា
ិ ពគដើលបីរកាប័ណណចំណូលជារិ។
 ត្រូវការត្បព័ៃធព័រា
៌ ៃវិទាសត្ាប់ការចុោះបញ្ា សា
ី រគពើភ័ណឌត្ទពយ
សលបរេិរដា។

 ត្រូវការការបណេុោះបណា
េ លបកៃថលៃិងប ទ ៃ់ជាពិគសស ក់ពៃ
័ ធៃង
ឹ ការ
ដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេត្បព័ៃធពរ
័ ា
៌ ៃវិទា។
ិ គលើការែេលកា
 ត្រូវការពិៃិរយគ ើង វញ
់ រគលើកទឹកចិរេ។

 រួរគលើកទឹកចិរេ ោំត្ទ ៃិងជំរញ
ុ ការបណេុោះបណា
េ លគៅតាលអរគ យកដ្ឋាៃគដ្ឋយគត្បើត្បាស់លស្តៃេីរបស់ែួ ៃៃផ្លទល់

(អនកគចោះបគត្ងៀៃអនកលិៃ

គចោះ)។
៦. សៃន ិដ្ឋាៃ ៃិខ អៃុសាសៃ៍
(១) សៃនដ្ឋ
ិ ាៃ

 ការជួបត្បទោះបញ្ាៃិងភាពរឤក់រអួលកនង
ុ ការអៃុវរេគៅឆ្នំ២០១៣ ពិរ
ជាបាៃជោះឥទធិពលដល់ការអៃុវរេកំកណទត្លង់កដលបាៃគធវឱ្
ើ យសកលមភាព
ែៃោះាៃការយឺរោ៉ាវៃិងប៉ាោះ ល់ដល់ការសគត្លចគោលគៅនៃសូច ករ
សំខាៃ់ៗលួយចំៃៃ
ួ ពិគសសភាពគជឿទុកចិរបា
េ ៃនៃថវិកា។

 ដំណាក់កាលទី២ ាៃភាពសមុ រសាមញៃិងជួបបញ្ាត្បឈលគត្ចើៃពិរ
កលៃ ករក៏បាៃចរ់ វិធាៃការគដ្ឋោះត្សាយបាៃសលត្សប ទៃ់គពល ៃិង

ឤចសគត្លចបាៃតាលគោលគៅ (២០១៥/២០១៦) ដកបទពិគសាធៃ៍
លអៗបាៃជាគត្ចើៃែងកដរ ពិគសសការគធវទ
ើ ំគៃើបកលមត្បព័ៃធត្បរិបរេិការ
ការងារៃិងការកកលលអរច សលព័ៃធសាថប័ៃ។

 ការត្រួរពិៃរ
ិ យគ ើង វិញត្បកបគដ្ឋយភាពត្រប់ត្ជុងគត្ជាយគៃោះ ពិរជា
ិ ៃិងបគងកើរគ ើង វិញ
ាៃសារៈសំខាៃ់ណាស់សត្ាប់ការភាាប់គ ើង វញ
ៃូវជវភាពនៃកំកណទត្លង់

ៃិងឈាៃគៅកត្បកាៃយឱ្យគៅជាកាៃ ំងថមី

លួយកដលកាៃ់ករាៃសៃទុោះកាៃំងជាងលុៃ។
ឹ
 បទពិគសាធៃ៍បាៃបញ្ាក់ថាសលរថភាពដក
ំៃង
ិ ត្រប់ត្រងស័កេិសិទភា
ធ ព
នៃការការគត្បើត្បាស់លស្តៃេីាៃ កែៃការសកលមភាពការងារៃិងកាលវិភារ
ការងារចាស់លាស់

ត្ពលទំងាៃការកបងកចកលុែងារៃិងភារកិចច

សលត្សបៃិងចាស់លាស់ ជាលួយៃឹងការអៃុវរេគោលការណ៍ៃង
ិ វិៃយ
័
ត្រឹលត្រូវ

រឺជាលូលដ្ឋាៃធា ឱ្យាៃែលិរភាពែពស,់

សលិទក
ធ លមលអ

ស័កេិសិទភា
ធ ព ៃិងត្បសិទភា
ធ ពែពស់។
(២)អៃុសាសៃ៍

 ភាពជាាចស់ ការទទួលែុសត្រូវ ៃិងរណគៃយយភាព រឺជាគោលការណ៍
រៃៃោះឹ សត្ាប់ដំណាក់កាលគៃោះ គហើយរួរបំ ក់សាមររីគៃោះៃិងត្រួរពិៃរ
ិ យ
ោ៉ាងហមរ់ចរ់អំពីការអៃុវរេគោលការណ៍គៃោះ។

 រួរគធវកា
ើ រត្រួរពិៃិរយគ ើង វិញ

ៃិងវាយរនលៃជារួលគលើត្បសិទភា
ធ ពៃិង

ស័កេិសិទភា
ធ ពនៃការបណេុោះបណា
េ ល (របាយការណ៍អនកបណេុោះបណា
េ ល
ៃិងរបាយការណ៍អនកត្រូវបាៃបណេុោះបណា
េ លលិៃសុីោន)។

 រួរចប់គែេើលគរៀបចំត្បព័ៃធៃិងយៃេការសត្ាប់ត្រួរពិៃរ
ិ យ ៃិងវាយរនលៃ
លទធែលការងារគដ្ឋយកែអកគលើសូច ករវាស់កវងចាស់លាស់ សត្ាប់
ត្រប់អងគភាពៃិងសាថប័ៃ គដ្ឋយដ្ឋក់ៃិគទទសជាលួយៃឹងរងាវៃ់ៃង
ិ ពិៃយ
័ ។

 រួរកញករវាងការងារត្បចំនថៃៃង
ិ ការងារកំកណទត្លង់ គទើបងាយត្សួល
ត្រប់ត្រង។ ការងារត្បចំនថៃរជា
ឺ សកលមភាពការងារកដលត្រូវបាៃកំណរ់
កនុងលុែងារៃិងត្រូវគធវឱ្
ើ យសគត្លចបាៃលទធែលកដលបាៃកំណរ់

ៃិង

ែេលជ
់ ៃ
ូ ត្សបតាលគោលៃគោបាយៃិងកលម វិធីរបស់ត្កសួង។ ឯការងារ
កំកណទត្លង់ រឺជាសកលមភាពការងារកដលត្រូវបាៃរកគ ញ
ើ ថារួរគធវគើ ដើលបី
បគងកៃ
ើ ែលិរភាព ត្បសិទភា
ធ ព ៃិងស័កេិសិទិភា
ធ ពនៃការងារត្បចំនថៃ។

ឧបសមព ័ៃធ ក
របាយការណ៍លមអ ិតសរុប

ឧបសមព័ៃធ ក
របាយការណ៍លមអិតសរុប

ត្កុលគបសកកលមវាយរនលៃការអៃុវរេកលម វិធីកកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ កដលរួលាៃ (ក) កែនកគរៀបចំ
ថវិកាៃិងកែនកអៃុវរេថ វិកា,

(ែ)

កែនកត្រប់ត្រងចំណូលៃិងកែនកគោលៃគោបាយគសដាកិចចៃង
ិ ហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ,

(រ) កែនកោំត្ទទូគៅ កសាងសលរថភាព ៃិងរដាបាល ៃិង ( ) កែនកត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថតា
ុ លត្បព័ៃធពរ
័ ា
៌ ៃវិទា (FMIS)
ិ គលើការអៃុវរេកលម វិធីកកទត្លង់របស់អរគគលខាធិការដ្ឋាៃ អរគ យកដ្ឋាៃ អោគបាៃបំគពញគបសកកលមត្រួរពិៃរ
ិ យគ ើង វញ
ធិការដ្ឋាៃ ៃិងអងគភាពគត្កាលឱ្វាទនៃត្កសួងគសដាកិចៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវរថុ ទំង ១២ ចប់តាំងពីនថៃទ០
ី ៦ ដល់នថៃទី១៤ កែលករា
ឆ្នំ២០១៤។

ក. វឌ្ឍៃភាព្លមអ ិតត្បចំឆ្ន២
ំ ០១៣ តាមផ្្នក
១. ផ្្នកង្រៀបចំថ វិកាៃិខផ្្នកអៃុវតរ ថ វិកា
១.១. អគគ នាយកដ្ឋាៃថវិកា
ិ ត្កបែ័ណឌចាប់ ត្កបែ័ណឌសាថប័ៃ ៃិងរួ ទី/ការទទួលែុសត្រូវកនុងការត្រប់ត្រងបំណល
- ១២.១. ពិៃិរយគ ើង វញ
ុ
(១២.១.១ - ១២.១.៦) សគត្លចបាៃ ៧៥%

- ១២.២. គរៀបចំៃិងអៃុវរេយុទសា
ធ ស្តសេ ត្រប់ត្រងបំណល
ុ (១២.២.១ - ១២.២.៤) សគត្លចបាៃ ៦៨%
- ១២.៣. បគងកើរការគត្បើត្បាស់ត្បព័ៃធទៃ
ិ នៃយ
័ បំណល
ុ (១២.៣.១ - ១២.៣.៣) សគត្លចបាៃ ៧៧%
ិ ៃិងគធវើ វិគសាធៃកលមគលើចាប់ៃិងបទបបញ្ញរកេិ ដលកំណរ់ពរ
- ២១.១. ពិៃិរយគ ើង វញ
ី ួ ទី ៃិងការទទួលែុសត្រូវកនង
ុ
ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ របស់រដ្ឋាភិបាល (២១.១.១) សគត្លចបាៃ ៧០%
ិ ៃិងគធវើ វិគសាធៃកលមគលើចាប់ៃិងបទបបញ្ញរកេិ ដលកំណរ់ពរ
- ២១.១. ពិៃិរយគ ើង វញ
ី ួ ទី ៃិងការទទួលែុសត្រូវកនង
ុ
ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ របស់រដ្ឋាភិបាល (២១.១.១ - ២១.១.២) សគត្លចបាៃ ១០០%

- ២១.២. កំណរ់ឱ្យបាៃចាស់ពីប ទ រ់រណគៃយយភាព គៅកនុងការគរៀបចំថ វិកាត្បចំឆ្នំៃង
ិ កនង
ុ ការគរៀបចំកលម វិធី
វិៃិគោរសាធារណៈ (PIP) ៃិងកំណរ់ពកា
ី រទទួលែុសត្រូវឱ្យបាៃចាស់លាស់ រវាងត្កសួង-សាថប័ៃៃីលយ
ួ ៗ
រួលាៃ កសហវ ត្កសួងកែៃការ ៃិងត្កុលត្បឹកាអភិវឌ្ឍៃ៍កលពុជា (២១.២.១ - ២១.២.២) សគត្លចបាៃ ១០០%
ិ
- ២១.៣. កំណរ់អងគភាពថវកា
ៃិងអនកត្រប់ត្រងថវិកាគៅរដាបាលថានក់ជារិៃង
ិ ថានក់គត្កាលជារិ (២១.៣.១ ២១.៣.១៤) សគត្លចបាៃ ៧៣%

- ២១.៤. កំណរ់ពកា
ី រទទួលែុសត្រូវនៃការត្រប់ត្រងគៅត្រប់កត្លិរ (២១.៤.១ - ២១.៤.៩) សគត្លចបាៃ ៥៥%
- ២១.៥. គរៀបចំៃង
ិ គចញែាយកត្លងៃីរិ វិធីកណ ំកដលពៃយល់ពកា
ី រែោល់សិទិអ
ធ ណា
ំ
ចៃិងការទទួលែុសត្រូវដល់
អងគភាពថវិកាៃិងអនកត្រប់ត្រងថវិកាគហើយែសពវែាយតាលរយៈការបណោុោះបណា
ោ លៃិងសិកាខសាលា (២១.៥.១ ២៥.៥.៦) សគត្លចបាៃ %

- ២១.៦. កកសត្លួលរច សលពៃ
័ ធសាថប័ៃឱ្យគឆៃយ
ើ របគៅៃឹងត្បព័ៃធដំគណើរការការងារថមី កដលត្រូវបាៃបគងកើររួលទំង
ការបៃេបញ្ាូ ៃលស្តៃេីត្រួរពិៃរ
ិ យហិរញ្ញវរថុគៅតាល ត្កសួង-សាថប័ៃ គដ្ឋយកំណរ់ឱ្យបាៃចាស់ពីរួ ទីគៅកនង
ុ ត្កបែ័ណឌ
វិលជឈការ (២១.៦.១) សគត្លច បាៃ៩០%

- ២២.១. បគងកើរឱ្យាៃទណឌកលមសលត្សបចំគ ោះកំហុសឆគង ឬការត្រប់ត្រងធៃធាៃសាធារណៈលិៃសលត្សប ៃិង
ោមៃត្បសិទភា
ធ ព។ ទណឌកលមគៃោះត្រូវកចងគៅកនុងចាប់ៃិងគធវកា
ើ រែសពវែាយៃិងកណ ំឱ្យបាៃទូលំទូលាយ (២២.
១.១ - ២២.១.៧) សគត្លចបាៃ ១៧%

- ២២.២.

គរៀបចំឱ្យាៃតារាងបញ្ាក់អព
ំ ីសិទិអ
ធ ំណាចៃិងភាពទៃ់ភៃៃ់

កដលែេលជ
់ ៃ
ូ អងគភាពថវិកាកដលបាៃ

បំគពញលកខណៈវិៃិចយ
័ ិ កដលាៃការឯកភាពសត្ាប់ត្បព័ៃធត្រប់ត្រងធៃធាៃសាធារណៈ ដ៍ត្រឹលត្រូវ (២២.២.១
- ២២.២.៥) សគត្លចបាៃ ៥០%

- ២២.៣. គធវកា
ើ រត្រួរពិៃិរយគ ង
ើ វិញជាត្បចំគលើលទធែលនៃការត្រប់ត្រងធៃធាៃកដលសគត្លចបាៃគដ្ឋយអងគភាព
ថវិកាៃីលួយៗ គដើលបីគធវើជាលូលដ្ឋាៃ កនង
ុ ការពត្ងីកការែេលស
់ ិទិអ
ធ ណា
ំ
ចៃិងភាពទៃ់ភៃៃ់ (២២.៣.១-២២.៣.២)
សគត្លចបាៃ ១០០%

- ២៣.១. ត្រួរពិៃិរយគ ើងវិញ ៃិងបៃេកកលលអបៃង់រណៃីថមីៃង
ិ ចំណារ់ថានក់ថវិកាថមីគដើលបីពត្ងឹងៃិងអៃុវរេជាបគណេើរៗ
ចំណារ់ថានក់គសដាកិចច លុែងារ ៃិងរដាបាល (២៣.១.១ - ២៣.១.២៨) សគត្លចបាៃ ៧៦%

- ២៣.២. សកលមភាពសត្ាប់បគងកើរជំគ រីសសំរាប់អៃុវរោចំណារ់ថានក់តាលកលម វិធី ៃិងតាលលុែងារ ៃិង លទធែលអាទិ
ិ ៃការកដល
ភាពគែសងគទៀរ រួលបញ្ចូ ល ជំគ រីសសំរាប់ចប់យកព័រ៌ាៃសោ ព
ី ី វិធាៃការការ់បៃថយភាពត្កីត្ក ៃិង វធា
គឆៃើយរបៃឹង Gender (២៣.២.១ - ២៣.២.៥) សគត្លចបាៃ ៥០%

- ២៤.១. បៃោការ់បៃថយគពលគវលាសំរាប់ការគសន ើសុំធា ចំណាយៃិងការទូទរ់គៅកនុងត្កសួង-សាថប័ៃ (គដ្ឋយសៃមរ់
ថាាៃការកកលលអគៅគលើត្បព័ៃធកដលកំពង
ុ អៃុវរេៃង
ិ ការចប់គែោើលអៃុវរេជាបគណោើរៗ

FMIS

គៅកនង
ុ ឆ្នំ២០០៩

ៃិង ឆ្នំ២០១០) (២៤.១.១ - ២៤.១.១២) សគត្លចបាៃ ៦៤%

- ២៤.២. កកលលអដំគណើរការនៃត្បរិបរោកា
ិ រគៅកនង
ុ កសហវ/ត្កសួង-សាប័ៃ គដើលបីឱ្យត្សបគៅៃឹងការ វិវឌ្ឍៃ៍នៃបៃង់
រណគៃយយៃិងបទដ្ឋាៃរណគៃយយ ត្ពលទំងគធវកា
ើ រគែទៀងផ្លទរ់រណៃីជាត្បចំ (២៤.២.១) សគត្លចបាៃ១០០%

- ២៥.២. ដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេៃូវរបាយការណ៍អៃុវរេថ វិកាត្បចំត្រីាស កដលបញ្ាក់អព
ំ កា
ី រងារកដលបាៃបំគពញគធៀប
ៃឹងគោលគៅលទធែលទទួលបាៃការយឺរោ៉ាវៃិង វិធាៃការគដ្ឋោះត្សាយ៖ ពីត្កសួង-សាថប័ៃ លក កសហវ ៃិងគៅ
នែទកង
នុ ត្កសួង-សាថប័ៃ ពីអងគភាពថវិការហូរដល់ថានក់ដឹក ំ (២៥.២.១ - ២៥.២.៦) សគត្លចបាៃ %

- ២៨.១. គរៀបចំសាថប័ៃគដើលបីគឆៃើយរបៃឹងដំណាក់កាលទី២ គដ្ឋយរួលាៃ៖ ការបញ្ច ប់ការគធវើ វិភារលុែងារគៅ
ត្រប់ យកដ្ឋាៃនៃ កសហវ ៃិង យកដ្ឋាៃហិរញ្ញវរថនុ ៃ ត្កសួងសាថប័ៃ។ គរៀបចំៃិងអៃុវរេកែៃការយុទសា
ធ ស្តសេ

របស់ យកដ្ឋាៃៃីលយ
ួ ៗ។ គរៀបចំៃង
ិ ែសពវែាយឯកសារកណ ំសេីពត្ី បព័ៃធត្រប់ត្រង។ គរៀបចំគោលៃគោបាយ
សត្ាប់យុទសា
ធ ស្តសេ ត្រប់ត្រងត្បព័ៃធព័រា
៌ ៃវិទាគៅ កសហវ ការកសាងសលរថភាព យកដ្ឋាៃ ការគត្បើត្បាស់
ជំៃួយបគចចកគទសត្បកបគដ្ឋយត្បសិទភា
ធ ព។

កកលលអការអៃុវរេការងារតាលរយៈការបគងកើៃការគត្បើត្បាស់បគចចកវិទា

សគត្លចបាៃ ៦៦%
ិ ៃិងកកលលអការអៃុវរេថ វិកាតាលកលម វិធី (៣១.១.១ - ៣១.១.៦) សគត្លចបាៃ ៧៥%
- ៣១.១. ពិៃិរយគ ើង វញ
ី ថវិកាតាលកលម វិធី (៣១.២.១ - ៣១.២.៦) សគត្លចបាៃ ៨២%
- ៣១.២. គរៀបចំយុទសា
ធ ស្តសេ គដើលបីពត្ងក

- ៣១.៣. អៃុវរេកែៃការបណេុោះបណា
េ លៃិងការកសាងសលរថភាពសត្ាប់អៃុវរេថ វិកាតាលកលម វិធី

(៣១.១.១ -

៣១.១.៦) សគត្លចបាៃ ៩៥%

- ៣២.១. គរៀបចំគោលៃគោបាយសត្ាប់គធវើសាហរណកលមថ វិកា។ បៃេកកលលអការគធវស
ើ ាហរណកលមថ វិកាចរៃេ
ៃិងលូលធៃតាលរយៈការបៃេអៃុវរេត្កបែ័ណឌចំណាយរយៈគពលលធយល

(MTEF)

កែៃការយុទសា
ធ ស្តសេ ថវិកា

(BSPs) ៃិងថវិកាតាលកលម វិធី (BP) ឆៃុោះបញ្ចង
ំ ទិដាភាពការការ់បៃថយភាពត្កីត្កៃិងកយៃឌ្័រគៅកនង
ុ គោលការណ៍
កណ ំសេីពីកែៃការយុទសា
ធ ស្តសេ ថវិកាៃិងថវិកាតាលកលម វិធី (៣២.២.១ - ៣២.២.៣) សគត្លចបាៃ ១០០%

- ៣២.២. បៃេបញ្ចូ លចំណូលចំណាយ កដលគៅគត្ៅបរិបថថវិកាគៅកនង
ុ ថវិកាត្បចំឆ្នំរួលទំងការបងកៃ
ី ជាបគណេើរៗ
ៃូវការបញ្ចូ លលូលៃិធព
ិ នី ដរូអភិវឌ្ឍៃ៍គៅកនង
ុ ថវិកាត្បចំឆ្នំ (៣២.២.១-៣២.២.៦) សគត្លចបាៃ ៩៥%។
១.២. អគគ នាយកដ្ឋាៃហិរញ្ញវតថុ រដាបាលថានក់ង្ត្កាមជាតិ
ឹ ការគរៀបចំៃង
- ២៧.១. សិកាពីការអៃុវរេ គពលបចចុបបៃនៃង
ិ បគងកើរជគត្លើសសត្ាប់ពត្ងង
ិ អៃុវរេថ វិកាគែរេ-ត្កុង
(២៧.១.១ - ២៧.១.៣) សគត្លចបាៃ ៨៣%

- ២៧.២. កកលលអចំណូលលិៃកលៃសារគពើពៃធរបស់ គែរេ-ត្កុង (២៧.២.១ - ២៧.២.៥) សគត្លចបាៃ ២៤%
- ២៧.៣. កកលលអការគរៀបចំ ៃិងការអៃុវរេថ វិកាត្ពលទំងត្បព័ៃធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុ គែរេ ត្កុង ត្សុក ៃិងែណឌ
(២៧.៣.១ - ២៧.៣.៩) សគត្លចបាៃ ៧២%

- ២៧.៤. កកលលអការគរៀបចំៃង
ិ អៃុវរេថ វិកាត្ពលទំងត្បព័ៃធហរិ ញ្ញវរថុ

-ុំ សងាករ់ (២៧.៤.១ - ២៧.៤.៦) សគត្លច

បាៃ ៥៣%

- ២៧.៥. ពត្ងឹងសលរថភាពកនង
ុ ការគរៀបចំ ៃិងអៃុវរេថ វិកាត្ពលទំងការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុ កនុងត្កបែ័ណឌវិលជឈការ
ៃិង វិសហលជឈការ (២៧.៥.១ - ២៧.៥.៣) សគត្លចបាៃ ៨៧%

ិ ៃិងគធវើ វិគសាធៃកលមចាប់ អៃុត្កឹរយ ៃិងបទបបញ្ញរគេិ ែសងៗគដើលបីឱ្យាៃសងគិភាពគៅៃឹង
- ២៧.៦. ពិៃរ
ិ យគ ើង វញ
ចាប់សេីពីការត្រប់ត្រងរដាបាល រាជធាៃី គែរេ ត្កុង ៃិងត្សុក ែណឌ (២៧.៥.១ - ២៧.៦.២) សគត្លចបាៃ ៨០%

- ២៧.៧. គរៀបចំយុទសា
ធ ស្តសេ ៃិងគោលៃគោបាយវិលជឈការហិរញ្ញវរថុ គដ្ឋយកែអកគលើត្កបែ័ណឌយុទសា
ធ ស្តសេ នៃកលម វិធី
ិ ីកកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ (២៧.៧.១ - ២៧.៧.៥)
កកទត្លង់ វិលជឈការៃិងវិសហលជឈការៃិងកលម វធ
សគត្លចបាៃ ២%

- ២៧.៨. គរៀបចំកែៃការលលអរ
ិ គដើលបីោំត្ទដល់ការអៃុវរេជាបឋលៃូវទិដាភាពហិរញ្ញវរថុ ៃិងសារគពើពៃធ កដលាៃ
កចងគៅកនុងចាប់សេីពីការត្រប់ត្រងរដាបាល រាជធាៃី គែរេ ត្កុង ៃិង ត្សុក ែណឌ (២៧.៨.១ - ២៧.៨.២)
សគត្លចបាៃ ៥៥%។
១.៣. អគគ នាយកដ្ឋាៃលទ្ធកមមសាធារណៈ

- ១៤.១. កកលលអត្កបែ័ណឌចាប់លទធកលមសាធារណៈ (១៤.១.១ - ១៤.១.១៧) សគត្លចបាៃ ៧៥%
ិ ៃ ៃិងបទបបញ្ញរល
- ១៤.២. អៃុវរេអៃុត្កឹរយថមីសេព
ី ល
ី ទធកលមសាធារណៈ ៃិង វធា
េិ ទធកលមសាធារណៈ គដ្ឋយរួលទំង
ឯកសារគដញនថៃជាសេ ង់ដ្ឋរគៅថានក់ជារិៃង
ិ ថានក់គត្កាលជារិ (១៤.២.១ - ១៤.២.៤) សគត្លចបាៃ ៤០%

- ១៤.៣.

បៃេពត្ងឹងសលរថភាពរបស់អងគភាពលទធកលមគៅថានក់ជារិៃិងថានក់គត្កាលជារិគដើលបីអៃុវរេអៃុត្កឹរយថមីសោីពី

ិ ៃៃិងបទបបញ្ញរល
លទធកលមសាធារណៈៃិង វធា
េិ ទធកលមសាធារណៈ

គដ្ឋយរួលទំងឯកសារគដញនថៃជាសេ ង់ដ្ឋរ

(១៤.៣.១ -១៤.៣.៣) សគត្លចបាៃ ៦៣%
ឹ សលរថភាព យកដ្ឋាៃលទធកលមសាធារណៈគដើលបីត្រួរពិៃិរយតាលដ្ឋៃៃិងវាយរនលៃសលិទក
- ១៤.៤. ពត្ងង
ធ លមនៃត្បព័ៃធ
លទធកលមសាធារណៈ (១៤.៤.១ - ១៤.៤.៨) សគត្លចបាៃ ៨០%

- ១៤.៥.បគងកើៃភាពត្បកួរត្បកជងៃិងរាៃភាពកនុងដំគណើរការលទធកលម តាលរយៈការបគងកើៃការែសពវែាយជាសាធារណៈ
ៃិងគដ្ឋយចំហ (១៤.៥.១ - ១៤.៥.៣) សគត្លចបាៃ ១០០%

- ១៤.៦. កំណរ់ឱ្យបាៃចាស់ពប
ី ទ រ់រណគៃយយភាពកនង
ុ ដំគណើរការលទធកលម (១៤.៦.១ - ១៤.៦.៥) សគត្លចបាៃ
៤០%

- ២៨.១. គរៀបចំសាថប័ៃគដើលបីគឆៃើយរបៃឹងដំណាក់កាលទី២ គដ្ឋយរួលាៃ៖ ការបញ្ច បកា
់ រគធវើ វិភារលុែងារគៅត្រប់
យកដ្ឋាៃនៃ កសហវ ៃិង យកដ្ឋាៃហិរញ្ញវរថនុ ៃត្កសួង-សាថប័ៃ។ គរៀបចំៃង
ិ អៃុវរេកែៃការយុទសា
ធ ស្តសេ របស់
យកដ្ឋាៃៃីលួយៗ។ គរៀបចំៃិងែសពវែាយឯកសារកណ ំសេីពីត្បព័ៃធត្រប់ត្រង។ គរៀបចំគោលៃគោបាយសត្ាប់
យុទសា
ធ ស្តសេ ត្រប់ត្រងត្បព័ៃធព័រ៌ាៃវិទាគៅ កសហវ, ការកសាងសលរថភាព យកដ្ឋាៃ, ការគត្បើត្បាស់ជំៃយ
ួ

បគចចកគទសត្បកបគដ្ឋយត្បសិទភា
ធ ព។

កកលលអការអៃុវរេការងារតាលរយៈការបគងកៃ
ើ ការគត្បើត្បាស់បគចចក វិទា

សគត្លចបាៃ ៨០%

- ២៨.២.ការអភិវឌ្ឍធៃធាៃលៃុសសសត្ាប់ដំណាក់កាលទី២ គដ្ឋយរួលាៃ៖ ការបគងកើរត្កុលលស្តៃេីចលករ ៃិងការ
គត្ជើសគរីសលស្តៃេីពខា
ី ងគត្ៅគលើជំ ញកដលលិៃាៃត្រប់ត្ោៃ់។

គរៀបចំឱ្យាៃគោលៃគោបាយបងវល
ិ ជុនំ ៃការ

ងារ។ គរៀបចំកែៃការរកាទុកលស្តៃេីកដលាៃជំ ញសលត្សបៃិងសលរថភាព សគត្លចបាៃ ៧០%។

- ២៨.៣.ការកសាងៃិងបណេុោះបណា
េ លជំ ញសត្ាប់ដំណាក់កាលទី២

កដលាៃដូចជា៖

ី ៃូវការ
ការពត្ងក

កសាងជំ ញៃិងគរៀបចំវរគសក
ិ ាលូលដ្ឋាៃ។ គរៀបចំជាបឋលវរគសិកាថមីសត្ាប់លុែជំ ញសំខាៃ់ៗ។ ត្រូវចប់គែេើល
ដំគណើរការវរគសិកាកដល កសហវ បាៃគរៀបចំៃង
ិ គរៀបចំកែៃការកសាងសលរថភាពគៅតាលត្កសួង-សាថប័ៃ កដល
សថ ិរគៅកនុងត្កបែ័ណឌនៃកែៃការរបស់ កសហវ។ ត្សបគពលោនគៃោះកដរ ត្រូវបៃេគរៀបចំកែៃការបណេុោះបណា
េ ល
គៅបរគទស ជាពិគសសសត្ាប់ត្កុលលស្តៃេច
ី លករត្ពលទំងគរៀបចំៃិងអៃុវរេកែៃការទសសៃកិចចសិកា សគត្លចបាៃ
៦០%។

១.៤. អគគនាយកដ្ឋាៃរតនាោរជាតិ

- ១៣.១.

ឹ រណៃីគទលររ ោរ
បៃេត្បលូលែេុរ
ំ ណៃីធ ោររបស់រដ្ឋាភិបាលៃិងពត្ងង

“TSA”

(១៣.១.១-

១៣.១.១០) សគត្លចបាៃ ៨០%

- ១៣.២. បៃោពត្ងីកការគត្បើត្បាស់ត្បព័ៃធធ ោរសត្ាប់ត្បរិបរោិការចំណូលៃិងចំណាយសាធារណៈ (១៣.២.១ ១៣.២.៣)សគត្លចបាៃ ១០០%

- ១៣.៤. បៃេតាលដ្ឋៃបំណល
ុ កកសទ ោះៃិងអាយុកាលរបស់វា (១៣.៤.១ - ១៣.៤.៥) សគត្លចបាៃ ១០០%
ិ ៃិងបៃេកកលលអបៃងរ
ឹ ៃិងអៃុវរេជាបគណេើរៗ
- ២៣.១. ត្រួរពិៃរ
ិ យគ ង
ើ វញ
់ ណៃីថមីៃង
ិ ចំណារ់ថានក់ថវិកាថមីគដើលបីពត្ងង
ចំណារ់ថានក់គសដាកិចច លុែងារ ៃិងរដាបាល (២៣.១.១ - ២៣.១.៦)សគត្លចបាៃ ៩១%

- ២៣.២. សិកាៃិងែោលជ
់ គត្លើសចំណារ់ថានក់តាលកលម វិធី (២៣.២.១ - ២៣.២.២)សគត្លចបាៃ ១០០%
- ២៣.៣.សិកាៃិងែេលជ
់ គត្លើសសត្ាប់ការឈាៃគៅត្បព័ៃធរណគៃយយបងគរជាជំហាៃៗ (២៣.៣.១ - ២៣.៣.៩)
សគត្លចបាៃ ៣៣%

- ២៣.៤. គរៀបចំៃិងែសពវែាយឯកសារកណ ំអព
ំ រ
ី ណគៃយយ (២៣.៤.១ - ២៣.៤.៤) សគត្លចបាៃ ៩៣%

- ២៤.១. បៃោការ់បៃថយគពលគវលាសំរាប់ការគសន ើសធា
ុំ
ចំណាយៃិងការទូទរ់គៅកនង
ុ ត្កសួង សាថប័ៃ (គដ្ឋយ
សៃមរថា
់ ាៃការកកលលអគៅគលើត្បព័ៃធកដលកំពង
ុ អៃុវរេៃង
ិ ការចប់គែោើលអៃុវរេជាបគណោើរៗ

FMIS

គៅកនុងឆ្នំ

២០០៩ ៃិង ឆ្នំ២០១០) (២៤.១.១ - ២៤.១.៣)សគត្លចបាៃ ៩៧%

- ២៤.២. កកលលអដំគណើរការនៃត្បរិបរោកា
ិ រគៅកនង
ុ កសហវ/ ត្កសួង-សាថប័ៃ គដើលបីឱ្យត្សបគៅៃឹងការ វិវឌ្ឍៃ៍នៃ
បៃង់រណគៃយយៃិងបទដ្ឋាៃរណគៃយយ ត្ពលទំងគធវកា
ើ រគែទៀងផ្លទរ់រណៃីជាត្បចំ (២៤.២.១ - ២៤.២.៧)
សគត្លចបាៃ ១០០%
ឹ ភាពជាាចស់ ការចូលរួល ៃិងសលរថភាពកែនក FMIS ដល់ កសហវ ត្កសួង- ២៤.៣. បគងកៃ
ើ កត្លិរយល់ដង
សាថប័ៃ ៃិងរដាបាលថានក់គត្កាលជារិ (២៤.៣.១ - ២៤.៣.៧) សគត្លចបាៃ ៩៣%
ិ ៃូវសោ ង់ដ្ឋរ រណគៃយយរដាបាលសាធារណៈ កដលាៃលកខណៈជាអៃោរជារិ (IPSAS,
- ២៥.១. ពិៃរ
ិ យគ ើង វញ
GAAP) ៃិងវាយរនលៃភាពត្បាកដៃិយលៃិងភាពសលត្សបនៃលំដ្ឋប់លំគដ្ឋយកនុងការដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេសោង់ដ្ឋររណគៃយយ
ី ការគត្បើត្បាស់ FMIS (២៤.៥.១ - ២៤.៥.៤) សគត្លចបាៃ ៨០%
គៃោះគដ្ឋយែារភាាប់គៅៃឹងការពត្ងក

- ២៨.២. ការអភិវឌ្ឍធៃធាៃលៃុសសសត្ាប់ដំណាក់កាលទី២ គដ្ឋយរួលាៃ៖ ការបគងកើរត្កុលលស្តៃេីចលករ ៃិងការ
គត្ជើសគរីសលស្តៃេីពីខាងគត្ៅគលើជំ ញកដលលិៃាៃត្រប់ត្ោៃ់។ គរៀបចំឱ្យាៃគោលៃគោបាយបងវិលជុំនៃការងារ។
គរៀបចំកែៃការរកាទុកលស្តៃេីកដលាៃជំ ញសលត្សបៃិងសលរថភាព។ (២៨.២.១) សគត្លចបាៃ ១០០%។
ី ៃូវការកសាង
- ២៨.៣. ការកសាងៃិងបណេុោះបណា
េ លជំ ញសត្ាប់ដំណាក់កាលទី២ កដលាៃដូចជា៖ ការពត្ងក
ជំ ញៃិងគរៀបចំវរគសក
ិ ាលូលដ្ឋាៃ។

គរៀបចំជាបឋលវរគសិកាថមីសត្ាប់លុែជំ ញសំខាៃ់ៗ។

ត្រូវចប់គែេើល

ដំគណើរការវរគសិកាកដល កសហវ បាៃគរៀបចំៃង
ិ គរៀបចំកែៃការកសាងសលរថភាពគៅតាលត្កសួង-សាថប័ៃ កដល
សថ ិរគៅកនុងត្កបែ័ណឌនៃកែៃការរបស់ កសហវ។ ត្សបគពលោនគៃោះកដរ ត្រូវបៃេគរៀបចំកែៃការបណេុោះបណា
េ លគៅ
បរគទស

ជាពិគសសសត្ាប់ត្កុលលស្តៃេច
ី លករត្ពលទំងគរៀបចំៃង
ិ អៃុវរេកែៃការទសសៃកិចចសិកា

២៨.៣.៣) សគត្លចបាៃ ៩៣.៣%។

(២៨.៣.១-

២. ផ្្នកង្ោលៃង្ោបាយង្សដាកិចចៃខ
ិ ហិរញ្ញវតថុ ៃិខផ្្នកត្គប់ត្គខចំណូល
២.១. អគគ នាយកដ្ឋាៃង្ោលៃង្ោបាយង្សដាកិចចៃិខហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ

- ១១.១. កកសត្លួលៃិងអៃុវរេគោលៃគោបាយចំណូលរយៈគពលលធយល រួលទំងឧសម ៃ
័ ៃិងគត្បងការ (១១.១.១១១.១.៣) សគត្លចបាៃ ៨៥%

- ១១.៣. បៃេកកលលអរដាបាលៃិងគោលៃគោបាយពៃធរយ (រួលទំងវិធាៃការកកលលអ ការែេលព
់ ័រ៌ាៃ ៃិងរាៃភាព
ដល់អនកជាប់ពៃធ ៃិងអនកបង់កនត្លគសវា) (១១.៣.១) សគត្លចបាៃ ៧៥%

- ១១.៤. បៃោកកលលអរដាបាលៃិងគោលៃគោបាយពៃធដ្ឋរ (១១.៤.១)សគត្លចបាៃ ៧៥%
- ១១.៥. បៃោកកលលអគោលៃគោបាយៃិងរដាបាលចំណូលលិៃកលៃសារគពើពៃធ រួលទំងត្ទពយសលបរោិរដា (១១.៥.១)
សគត្លចបាៃ ៧៥%
ឹ ការពាករណ៍ា៉ាត្កូគសដាកិចៃ
- ១១.៦. ពត្ងង
ច ង
ិ ការពាករណ៍ចំណូល (១១.៦.១- ១១.៦.២)សគត្លចបាៃ %

- ២៣.១.

ត្រួរពិៃរ
ិ យគ ង
ើ វិញ

ៃិងបៃេកកលលអបៃងរ
់ ណៃីថមី

ឹ ៃិងអៃុវរេជា
ៃិងចំណារ់ថានក់ថ វិកាថមីគដើលបីពត្ងង

បគណេើរៗ ចំណារ់ថានក់គសដាកច
ិ ច លុែងារ ៃិងរដាបាល (២៣.១.១- ២៣.១.៥) សគត្លចបាៃ %

- ២៣.៣. សិកាៃិងែេលជ
់ គត្លើសសត្ាប់ការឈាៃគៅត្បព័ៃធរណគៃយយបងគរជាជំហាៃៗ (២៣.៣.១) សគត្លច
បាៃ %
ិ ៃូវសោ ង់ដ្ឋរ រណគៃយយរដាបាលសាធារណៈ កដលាៃលកខណៈជាអៃោរជារិ (IPSAS,
- ២៥.១. ពិៃរ
ិ យគ ើង វញ
GAAP) ៃិងវាយរនលៃភាពត្បាកដៃិយលៃិងភាពសលត្សបនៃលំដ្ឋប់លំគដ្ឋយកនុងការដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេសោង់ដ្ឋររណគៃយយ
ី ការគត្បើត្បាស់ FMIS (២៥.១.១) សគត្លចបាៃ %
គៃោះគដ្ឋយែារភាាប់គៅៃឹងការពត្ងក

- ២៥.៤. កកលលអទត្លង់របាយការណ៍ៃិងការផ្លៃស់បោូរព័រា
៌ ៃជាលួយសាធារណជៃ (២៥.៤.១-២៥.៤.២)សគត្លច
បាៃ %

- ៣២.១. គរៀបចំគោលៃគោបាយសត្ាប់គធវើសាហរណកលមថ វិកា។ បៃេកកលលអការគធវស
ើ ាហរណកលមថ វិកាចរៃេ
ៃិងលូលធៃតាលរយៈការបៃេអៃុវរេត្កបែ័ណឌចំណាយរយៈគពលលធយល (MTEF) កែៃការយុទសា
ធ ស្តសេ ថវិកា (BSPs)
ៃិងថវិកាតាលកលម វិធី (BP)។ ឆៃុោះបញ្ចង
ំ ទិដាភាពការការ់បៃថយភាពត្កីត្កៃិងកយៃឌ្័រគៅកនុងគោលការណ៍កណ ំ
សេ ីពីកែៃការយុទសា
ធ ស្តសេ ថវិកាៃិងថវិកាតាលកលម វិធី (៣២.១.១-៣២.១.២) សគត្លចបាៃ %។

២.២. អគគ នាយកដ្ឋាៃគយៃិខរដ្ឋាករកមពុជា
ិ ៃការកកលលអ ការែេលព
- ១១.៣. បៃេកកលលអរដាបាលៃិងគោលៃគោបាយពៃធរយ (រួលទំងវធា
់ ័រា
៌ ៃ ៃិងរាៃភាព
ដល់អនកជាប់ពៃធ ៃិងអនកបង់កនត្លគសវា(១១.៣.១-១១.៣.៦) សគត្លចបាៃ ៩៤%

- ២៨.៨. គរៀបចំៃិងអៃុវរេយទ
ុ សា
ធ ស្តសេ គដើលបីបគងកៃ
ើ ទំ ក់ទៃ
ំ ងកនង
ុ កត្លិរបគចចកគទសរវាងរណៈកាមធិការត្បរិបរេិ
ៃិងទីត្បឹកាកែនកត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុ (២៨.៨.១០-២៨.៨.១១) សគត្លចបាៃ ១០០%។
២.៣. អគគ នាយកដ្ឋាៃព្ៃធ ដ្ឋរ

- ១១.១.កកសត្លួលៃិងអៃុវរេគោលៃគោបាយចំណូលរយៈគពលលធយល រួលទំងឧសម ៃ
័ ៃិងគត្បងការ (១១.១.៣
ៃិង១១.១.១១) សគត្លចបាៃ %

- ១១.៤. បៃោកកលលអរដាបាលៃិងគោលៃគោបាយពៃធដ្ឋរសគត្លចបាៃ ១០០%
- ២៥.៤. កកលលអទត្លង់របាយការណ៍ៃិងការផ្លៃស់បោូរព័រា
៌ ៃជាលួយសាធារណជៃ សគត្លចបាៃ ១០០%
- ២៨.១. គរៀបចំសាថប័ៃគដើលបីគឆៃើយរបៃឹងដំណាក់កាលទី២ គដ្ឋយរួលាៃ៖ ការបញ្ច បកា
់ រគធវើ វិភារលុែងារគៅត្រប់
យកដ្ឋាៃនៃ កសហវ ៃិង យកដ្ឋាៃហិរញ្ញវរថនុ ៃ ត្កសួងសាថប័ៃ។ គរៀបចំៃិងអៃុវរេកែៃការយុទសា
ធ ស្តសេ របស់

យកដ្ឋាៃៃីលួយៗ។ គរៀបចំៃិងែសពវែាយឯកសារកណ ំសេីពត្ី បព័ៃធត្រប់ត្រង។ គរៀបចំគោលៃគោបាយសត្ាប់
យុទសា
ធ ស្តសេ ត្រប់ត្រងត្បព័ៃធព័រ៌ាៃវិទាគៅ

កសហវ

ការកសាងសលរថភាព យកដ្ឋាៃ

ការគត្បើត្បាស់ជៃ
ំ ួយ

បគចចកគទសត្បកបគដ្ឋយត្បសិទភា
ធ ព។ កកលលអការអៃុវរេការងារតាលរយៈការបគងកើៃការគត្បើត្បាស់បគចចកវិទា សគត្លច
បាៃ ១០០%។
២.៤. អគគនាយកដ្ឋាៃត្ទ្ព្យសមបតរ ិរដាៃខ
ិ ចំណូលមិៃផ្មៃសារង្ព្ើព្ៃធ

- ១១.១. កកសត្លួលៃិងអៃុវរេគោលៃគោបាយចំណូលរយៈគពលលធយល រួលទំងឧសម ៃ
័ ៃិងគត្បងការ (១១.១.៣)
សគត្លចបាៃ ៥០ %

- ១១.៥. បៃោកកលលអគោលៃគោបាយៃិងរដាបាលចំណូលលិៃកលៃសារគពើពៃធ រួលទំងត្ទពយសលបរោិរដា (១១.៥.១ ១១.៥.១២) សគត្លចបាៃ ៨៨%

- ២៥.៥.

ដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរោយៃោការគដើលបីបញ្ច បកា
់ រចុោះ បញ្ា សា
ី រគពើភ័ណឌត្ទពយសលបរោិរដាៃង
ិ គធវើបចចុបបៃនភាពជាត្បចំ

(២៥.៥.១-២៥.៥.៥) សគត្លចបាៃ ៥០%។

២.៥. អគគ នាយកដ្ឋាៃឧសាហកមម ហញ្
ិ ញវតថុ

- ១១.១. កកសត្លួលៃិងអៃុវរេគោលៃគោបាយចំណូលរយៈគពលលធយល រួលទំងឧសម ៃ
័ ៃិងគត្បងការ (១១.១.១១១.១.៦) សគត្លចបាៃ ៨៤ %

- ១១.៤. បៃោកកលលអរដាបាលៃិងគោលៃគោបាយពៃធដ្ឋរ (១១.៤.១ - ១១.៤.៣៣) សគត្លចបាៃ ៩៨%
- ២៨.៨. គរៀបចំៃិងអៃុវរេយទ
ុ សា
ធ ស្តសេ គដើលបីបគងកៃ
ើ ទំ ក់ទៃ
ំ ងកនង
ុ កត្លិរបគចចកគទសរវាងរណៈកាមធិការត្បរិបរេិ
ៃិងទីត្បឹកាកែនកត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុ(២៨.៨.១-២៨.៨.៥) សគត្លចបាៃ %
៣. ផ្្នកោំត្ទ្ទ្ូង្ៅ កសាខសមតថភាព្ ៃិខរដាបាល
៣.១. អគគ ង្លខាធិការដ្ឋាៃ

- ២១.១. ពិៃិរយគ ើង វិញៃិងគធវើវិគសាធៃកលមគលើចាប់ៃិងបទបបញ្ញរកេិ ដលកំណរ់ពរ
ី ួ ទី ៃិងការទទួលែុសត្រូវកនុង
ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ របស់រដ្ឋាភិបាល(២១.១.១-២១.១.២៦) សគត្លចបាៃ ២០%

- ២២.១.បគងកើរឱ្យាៃទណឌកលមសលត្សបចំគ ោះកំហុសឆគង

ឬការត្រប់ត្រងធៃធាៃសាធារណៈលិៃសលត្សបៃិង

ោមៃត្បសិទភា
ធ ព។ ទណឌកលមគៃោះត្រូវកចងគៅកនុងចាប់ៃិងគធវកា
ើ រែសពវែាយៃិងកណ ំឱ្យបាៃទូលំទូលាយសគត្លច
បាៃ ២០%

- ២៤.៣.បគងកៃ
ើ កត្លិរយល់ដឹង ភាពជាាចស់ ការចូលរួល ៃិងសលរថភាពកែនក FMIS ដល់ កសហវ ត្កសួង-សាថប័ៃ
ៃិងរដាបាលថានក់គត្កាលជារិ (២៤.៣.១-២៤.៣.៥) សគត្លចបាៃ ៨០%

- ២៤.៤. កសាងសលរថភាពត្រប់ត្រងរគត្ាង FMIS គដ្ឋយរួលាៃទំងគៅ កសហវ ត្កសួង-សាថប័ៃ ៃិងអងគភាព
ថានក់គត្កាលជារិ (២៤.៤.១-២៤.៤.២) សគត្លចបាៃ ១០០%
ឹ ការគរៀបចំ FMIS ៃិងបញ្ច បដ
- ២៤.៥. ពត្ងង
់ ំគណើរការលទធកលម (២៤.៥.១-២៤.៥.៥)សគត្លចបាៃ ១០០%

- ២៤.៦. គរៀបចំកែៃការអៃុវរេរួល (ការសាកលបងៃិងការពត្ងីក) គដ្ឋយរួលបញ្ចូ ល កសហវ ត្កសួង-សាថប័ៃ ៃិង
អងគភាពថានក់គត្កាលជារិ (២៤.៦.១-២៤.៦.១៥) សគត្លចបាៃ ១០០%

- ២៤.៧. គរៀបចំកែៃការៃិងវរគបណោុោះបណា
ោ ល ត្ពលទំងឯកសារបណោុោះបណា
ោ លសត្ាប់ការបៃេបណោុោះបណា
ោ ល
ដល់ត្រប់លស្តៃេីកដល ក់ពៃ
័ ធៃង
ឹ FMIS គៅ កសហវ ត្កសួង-សាថប័ៃ ៃិងអងគភាពថានក់គត្កាលជារិ(២៤.៧.១២៤.៧.៣)សគត្លចបាៃ ៣៣%

- ២៨.១. គរៀបចំសាថប័ៃគដើលបីគឆៃើយរបៃឹងដំណាក់កាលទី២ គដ្ឋយរួលាៃ៖ ការបញ្ច ប់ការគធវើ វិភារលុែងារគៅ
ត្រប់ យកដ្ឋាៃនៃ កសហវ ៃិង យកដ្ឋាៃហិរញ្ញវរថនុ ៃ ត្កសួងសាថប័ៃ។ គរៀបចំៃិងអៃុវរេកែៃការយុទសា
ធ ស្តសេ
របស់ យកដ្ឋាៃៃីលួយៗ។

គរៀបចំៃិងែសពវែាយឯកសារកណ ំសេីពត្ី បព័ៃធត្រប់ត្រង។

គរៀបចំគោលៃគោបាយ

សត្ាប់យុទសា
ធ ស្តសេ ត្រប់ត្រងត្បព័ៃធព័រា
៌ ៃវិទាគៅ កសហវ ការកសាងសលរថភាព យកដ្ឋាៃ ការគត្បើត្បាស់
ជំៃយ
ួ បគចចកគទសត្បកបគដ្ឋយត្បសិទភា
ធ ព។

កកលលអការអៃុវរេការងារតាលរយៈការបគងកៃ
ើ ការគត្បើត្បាស់បគចចកវិទា។

(២៨.១.១-២៨.១.១២) សគត្លចបាៃ ៥៣%

- ២៨.២. ការអភិវឌ្ឍធៃធាៃលៃុសសសត្ាប់ដំណាក់កាលទី២ គដ្ឋយរួលាៃ៖ ការបគងកើរត្កុលលស្តៃេីចលករ ៃិងការ
គត្ជើសគរីសលស្តៃេីពខា
ី ងគត្ៅគលើជំ ញកដលលិៃាៃត្រប់ត្ោៃ់។ គរៀបចំឱ្យាៃគោលៃគោបាយបងវល
ិ ជុនំ ៃការងារ។
គរៀបចំកែៃការរកាទុកលស្តៃេីកដលាៃជំ ញសលត្សបៃិងសលរថភាព

(២៨.២.១-២៨.២.៧)

សគត្លចបាៃ

៤២%
ី ៃូវការ
- ២៨.៣. ការកសាងៃិងបណេុោះបណា
េ លជំ ញសត្ាប់ដណា
ំ
ក់កាលទី២ កដលាៃដូចជា៖ ការពត្ងក
កសាងជំ ញៃិងគរៀបចំវរគសិកាលូលដ្ឋាៃ។ គរៀបចំជាបឋលវរគសិកាថមីសត្ាប់លុែជំ ញសំខាៃ់ៗ។ ត្រូវចប់គែេល
ើ
ដំគណើរការវរគសិកាកដល កសហវ បាៃគរៀបចំៃង
ិ គរៀបចំកែៃការកសាងសលរថភាពគៅតាលត្កសួង-សាថប័ៃ កដល

សថ ិរគៅកនុងត្កបែ័ណឌនៃកែៃការរបស់ កសហវ។ ត្សបគពលោនគៃោះកដរ ត្រូវបៃេគរៀបចំកែៃការបណេុោះបណា
េ លគៅ
បរគទស ជាពិគសសសត្ាប់ត្កុលលស្តៃេច
ី លករត្ពលទំងគរៀបចំៃិងអៃុវរេកែៃការទសសៃកិចចសិកា សគត្លចបាៃ ៩០%
ី រគត្ាង
- ២៨.៤. គរៀបចំឱ្យាៃការគលើកទឹកចិរេសត្ាប់ដំណាក់កាលទី២ កដលាៃដូចជា៖ ពិៃរ
ិ យ ៃិងពត្ងក
ែោលលា
់ ភការកែអកគលើលទធែលការងារ (MBPI) គដ្ឋយបកៃថលចំៃៃ
ួ លស្តៃេ។
ី គរៀបចំ វិធាៃការគដើលបីោំត្ទដល់អនក
កដលប៉ាោះ ល់គដ្ឋយសារការផ្លៃស់បោូរដំគណើរការៃិងសាថប័ៃ។
ការបណុេ ោះបណា
េ លកែអកតាលរត្លូវការ។

គរៀបចំ វិធសា
ី ស្តសេ សត្ាប់វាយរនលៃគដើលបីទទួលបាៃ

បគងេៃ
ើ ឱ្យាៃការយល់ដឹង ៃិងចូលរួលកនង
ុ កែៃការកសាងសលរថភាព។

(២៨.៤.១-២៨.៤.១១) សគត្លចបាៃ៣៨%

- ២៨.៥. គរៀបចំៃង
ិ អៃុវរេយុទសា
ធ ស្តសេ ទំ ក់ទំៃងៃិងសត្លបសត្លួលសត្ាប់កលម វិធីកកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុ
សាធារណៈ សគត្លចបាៃ ១០០%។
៣.២. អោគធិការដ្ឋាៃ

- ២២.១. បគងកើរឱ្យាៃទណឌកលមសលត្សបចំគ ោះកំហុសឆគង ឬការត្រប់ត្រងធៃធាៃសាធារណៈលិៃសលត្សប ៃិង
ោមៃត្បសិទភា
ធ ព។ ទណឌកលមគៃោះត្រូវកចងគៅកនុងចាប់ៃិងគធវកា
ើ រែសពវែាយៃិងកណ ំឱ្យបាៃទូលំទូលាយ សគត្លច
បាៃ ៥៨%

ី ការអៃុវរេ FMIS (ល៉ាូឌ្ុលសនូ ល ៃិង ល៉ាូឌ្ល
- ២៤.៨. ការអៃុវរេសាកលបងជំហាៃដំបូងៃិងពត្ងក
ុ សត្ាប់ថ វិកា)
(២៤.៨.៩) សគត្លចបាៃ ៦០%

- ២៦.២. កកលលអយៃេការគដើលបីធា ការគឆៃើយរបត្បកបគដ្ឋយត្បសិទភា
ធ ពគៅៃឹងលទធែលសវៃកលម ៃិងអធិការកិចច
គៅតាលបណា
េ អងគភាពថវិកា សគត្លចបាៃ៥១ %

- ២៦.៣. គរៀបចំៃិងកកលលអកែៃការសវៃកលម/អធិការកិចចត្បចំឆ្នំរបស់ត្កសួង សាថប័ៃ គដ្ឋយកែអកគលើលកខណៈ
វិៃិចយ
័ ិ វាយរនលៃហាៃិភយ
័ កដលបាៃែេលអ
់ ៃុសាសៃ៍គដ្ឋយ កសហវ សគត្លចបាៃ៧៧ %

- ២៦.៤. កសហវ ពិៃរ
ិ យគលើលគ ើងវិញពីភាពត្រប់ត្ោៃ់នៃរត្លូរបាយការណ៍សវៃកលម/អធិការកិចស
ច គត្លចបាៃ ៥៣%
- ២៦.៥. កកលលអរបាយការណ៍សវៃកលម/អធិការកិចច សគត្លចបាៃ ៩៤%
- ២៨.១. គរៀបចំសាថប័ៃគដើលបីគឆៃើយរបៃឹងដំណាក់កាលទី២ គដ្ឋយរួលាៃ៖ ការបញ្ច បកា
់ រគធវើ វិភារលុែងារគៅត្រប់
យកដ្ឋាៃនៃ កសហវ ៃិង យកដ្ឋាៃហិរញ្ញវរថនុ ៃ ត្កសួងសាថប័ៃ។ គរៀបចំៃិងអៃុវរេកែៃការយុទសា
ធ ស្តសេ របស់
យកដ្ឋាៃៃីលយ
ួ ៗ។ គរៀបចំៃង
ិ ែសពវែាយឯកសារកណ ំសេីពីត្បព័ៃធត្រប់ត្រង។ គរៀបចំគោលៃគោបាយសត្ាប់
យុទសា
ធ ស្តសេ ត្រប់ត្រងត្បព័ៃធព័រ៌ាៃវិទាគៅ កសហវ, ការកសាងសលរថភាព យកដ្ឋាៃ, ការគត្បើត្បាស់ជំៃយ
ួ

បគចចកគទសត្បកបគដ្ឋយត្បសិទភា
ធ ព។

កកលលអការអៃុវរេការងារតាលរយៈការបគងកៃ
ើ ការគត្បើត្បាស់បគចចក វិទា

សគត្លចបាៃ ២០%។
៣.៣. អគគ នាយកដ្ឋាៃសវៃកមម ន្ាកនុខ

- ២៦.១. បគងករ
ើ ឱ្យាៃអងគភាពសវៃកលមនែទកង
នុ គៅត្រប់ត្កសួង សគត្លចបាៃ ៨៥%
- ២៦.២. កកលលអយៃេការគដើលបីធា ការគឆៃើយរបត្បកបគដ្ឋយត្បសិទភា
ធ ពគៅៃឹងលទធែលសវៃកលម ៃិងអធិការកិចច
គៅតាលបណា
េ អងគភាពថវិកា សគត្លចបាៃ ៧៨%

- ២៦.៣. គរៀបចំៃិងកកលលអកែៃការសវៃកលម/អធិការកិចចត្បចំឆ្នំរបស់ត្កសួង-សាថប័ៃ គដ្ឋយកែអកគលើលកខណៈ
វិៃិចយ
័ ិ វាយរនលៃហាៃិភយ
័ កដលបាៃែេលអ
់ ៃុសាសៃ៍គដ្ឋយ កសហវសគត្លចបាៃ ៦០%

- ២៦.៤. កសហវ ពិៃិរយគលើលគ ើងវិញពីភាពត្រប់ត្ោៃ់នៃរត្លូរបាយការណ៍សវៃកលម/អធិការកិចស
ច គត្លចបាៃ ៦០%
- ២៦.៥. កកលលអរបាយការណ៍សវៃកលម/អធិការកិចច ៩៤%
- ២៨.១. គរៀបចំសាថប័ៃគដើលបីគឆៃើយរបៃឹងដំណាក់កាលទី២ គដ្ឋយរួលាៃ៖ ការបញ្ច បកា
់ រគធវើ វិភារលុែងារគៅត្រប់
យកដ្ឋាៃនៃ កសហវ ៃិង យកដ្ឋាៃហិរញ្ញវរថនុ ៃ ត្កសួង-សាថប័ៃ។ គរៀបចំៃិងអៃុវរេកែៃការយុទសា
ធ ស្តសេ របស់
យកដ្ឋាៃៃីលយ
ួ ៗ។

គរៀបចំៃិងែសពវែាយឯកសារកណ ំសេីពត្ី បព័ៃធត្រប់ត្រង។

គរៀបចំគោលៃគោបាយ

សត្ាប់យុទសា
ធ ស្តសេ ត្រប់ត្រងត្បព័ៃធព័រា
៌ ៃវិទាគៅ កសហវ ការកសាងសលរថភាព យកដ្ឋាៃ ការគត្បើត្បាស់
ជំៃយ
ួ បគចចកគទសត្បកបគដ្ឋយត្បសិទភា
ធ ព។

កកលលអការអៃុវរេការងារតាលរយៈការបគងកៃ
ើ ការគត្បើត្បាស់បគចចកវិទា

សគត្លចបាៃ ៧០%

- ២៨.២.ការអភិវឌ្ឍធៃធាៃលៃុសសសត្ាប់ដំណាក់កាលទី២ គដ្ឋយរួលាៃ៖ ការបគងកើរត្កុលលស្តៃេីចលករ ៃិងការ
គត្ជើសគរីសលស្តៃេីពខា
ី ងគត្ៅគលើជំ ញកដលលិៃាៃត្រប់ត្ោៃ់។

គរៀបចំឱ្យាៃគោលៃគោបាយបងវល
ិ ជុនំ ៃការ

ងារ។ គរៀបចំកែៃការរកាទុកលស្តៃេីកដលាៃជំ ញសលត្សបៃិងសលរថភាព សគត្លចបាៃ ៧០%
ី ៃូវការកសាង
- ២៨.៣. ការកសាងៃិងបណេុោះបណា
េ លជំ ញសត្ាប់ដំណាក់កាលទី២ កដលាៃដូចជា៖ ការពត្ងក
ជំ ញៃិងគរៀបចំវរគសក
ិ ាលូលដ្ឋាៃ។

គរៀបចំជាបឋលវរគសិកាថមីសត្ាប់លុែជំ ញសំខាៃ់ៗ។

ត្រូវចប់គែេើល

ដំគណើរការវរគសិកាកដល កសហវ បាៃគរៀបចំៃង
ិ គរៀបចំកែៃការកសាងសលរថភាពគៅតាលត្កសួង-សាថប័ៃ កដល
សថ ិរគៅកនុងត្កបែ័ណឌនៃកែៃការរបស់ កសហវ។ ត្សបគពលោនគៃោះកដរ ត្រូវបៃេគរៀបចំកែៃការបណេុោះបណា
េ ល
គៅបរគទស ជាពិគសសសត្ាប់ត្កុលលស្តៃេច
ី លករត្ពលទំងគរៀបចំៃិងអៃុវរេកែៃការទសសៃកិចចសិកា សគត្លចបាៃ
៩០%។

ខ្. តារាខមធយមភាគតាមង្ោលង្ៅៃិខចង្កោមសកមមភាព្របស់ត្កុមទំខ ៥

មធយមភាគនៃ

ចង្កោមសកមមភាព្

ចង្កោមសកមម ភាព្

១១

រួលទំងឧសម ័ៃៃិងគត្បងការ
១១.៣. បៃេ កកលលអរដាបាលៃិងគោលៃគោបាយពៃធ រយ (រួលទំង វិធាៃការកកលលអ
ការែេលព
់ ័រ៌ាៃ ៃិងរាៃភាពដល់អនកជាប់ពៃធ ៃិងអនកបង់កនត្លគសវា)
១១.៤. បៃោ កកលលអរដាបាលៃិងគោលៃគោបាយពៃធ ដ្ឋរ
បៃោ កកលលអគោលៃគោបាយៃិងរដាបាលចំណូលលិៃកលៃសារគពើពៃធ

ត្ទពយសលបរោិរដា
១១.៦. ពត្ងឹងការពាករណ៍ា៉ាត្កូគសដាកិចចៃិងការពាករណ៍ចំណូល

នៃង្ោលង្ៅ
សកមមភាព្
៨២%

១១.១. ៃិង ១១.២. កកសត្លួលៃិងអៃុវរេគោលៃគោបាយចំណូលរយៈគពលលធយល

១១.៥.

មធយមភាគ

៧៣%

៨៥%
៩១%

រួលទំង

៨២%

១២
១២.១. ពិៃិរយគ ើង វិញត្កបែ័ណឌចាប់ ត្កបែ័ណឌសាថប័ៃ ៃិងរួ ទី/ការទទួលែុសត្រូវ
កនុងការត្រប់ត្រងបំណល
ុ

៧៣%
៧៥%

១២.២. គរៀបចំៃិងអៃុវរេយុទសា
ធ ស្តសេ ត្រប់ត្រងបំណល
ុ

៦៨%

១២.៣. បគងកើរការគត្បើត្បាស់ត្បព័ៃធទិៃនៃ័យបំណល
ុ

៧៧%
១៣

១៣.១. បៃេ ត្បលូលែេុំរណៃីធ ោររបស់រដ្ឋាភិបាល ៃិងពត្ងឹងរណៃីគទលររ ោរ
“TSA”
១៣.២. បៃោ ពត្ងីកការគត្បើត្បាស់ត្បព័ៃធធ ោរសត្ាប់ត្បរិបរោិការចំណូលៃិងចំណាយ
សាធារណៈ

៩៣%
៨០%

១០០%

១៣.៣.ត្បលូលែោុំៃិងបៃោ កកលលអកែៃការសាច់ត្បាក់ (ចប់គែោើលពីត្បចំត្រីាស/ត្បចំកែ
ៃិងចប់គែោើលជាបគណោើរៗគៅត្បចំសបាោហ៍ៃិងត្បចំនថៃ?
១៣.៤. បៃេ តាលដ្ឋៃបំណល
ុ កកសទ ោះៃិងអាយុកាលរបស់វា

១០០%

១៤
១៤.១. កកលលអត្កបែ័ណឌចាប់លទធកលម សាធារណៈ

៦៦%
៧៥%

១៤.២. អៃុវរេអៃុត្កឹរយថមីសេីពល
ី ទធកលមសាធារណៈ ៃិង វិធាៃ ៃិងបទបបញ្ញរេិលទធកលម
សាធារណៈ គដ្ឋយរួលទំងឯកសារគដញនថៃ ជាសេ ង់ដ្ឋរគៅថានក់ជារិៃិងថានក់គត្កាលជារិ
១៤.៣.

៤០%

បៃេ ពត្ងឹងសលរថភាពរបស់អងគភាពលទធកលមគៅថានក់ជារិៃិងថានក់គត្កាលជារិ

គដើលបីអៃុវរេអៃុត្កឹរយថមីសោីពីលទធកលមសាធារណៈៃិងវិធាៃ ៃិងបទបបញ្ញរេិលទធកលម សាធារណៈ

៦៣%

គដ្ឋយរួលទំងឯកសារគដញនថៃជាសេ ង់ដ្ឋរ
១៤.៤. ពត្ងឹងសលរថភាព យកដ្ឋាៃលទធកលមសាធារណៈគដើលបីត្រួរពិៃិរយតាលដ្ឋៃ ៃិង
វាយរនលៃ សលិទក
ធ លមនៃត្បព័ៃធលទធកលមសាធារណៈ
១៤.៥.បគងកើៃភាពត្បកួរត្បកជងៃិងរាៃភាពកនុងដំគណើរការលទធកលម តាលរយៈការបគងកើៃ
ការែសពវែាយជាសាធារណៈ ៃិងគដ្ឋយចំហ
១៤.៦.កំណរ់ឱ្យបាៃចាស់ពីប ទ រ់រណគៃយយភាពកនុងដំគណើរការលទធកលម

៨០%

១០០%
៤០%

២១
២១.១. ពិៃិរយគ ើង វិញៃិងគធវើ វិគសាធៃកលមគលើចាប់ៃិងបទបបញ្ញរេិកដលកំណរ់ពីរួ ទី
ៃិងការទទួលែុសត្រូវកនុងការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ របស់រដ្ឋាភិបាល
២១.២. កំណរ់ឱ្យបាៃចាស់ពីប ទ រ់រណគៃយយភាព គៅកនុងការគរៀបចំថ វិកាត្បចំឆ្នំ
ៃិងកនុងការគរៀបចំកលម វិធី វិៃិគោរសាធារណៈ

(PIP)

ៃិងកំណរ់ពីការទទួលែុសត្រូវ

៧៣%
៦០%

១០០%

ឱ្យបាៃចាស់លាស់ រវាងត្កសួង-សាថប័ៃៃីលួយៗ រួលាៃ កសហវ ត្កសួងកែៃការ
ៃិងត្កុលត្បឹកាអភិវឌ្ឍៃ៍កលពុជា
២១.៣. កំណរ់អងគភាពថវិកា ៃិងអនកត្រប់ត្រងថវិកាគៅរដាបាលថានក់ជារិ ៃិងថានក់
គត្កាលជារិ
២១.៤. កំណរ់ពីការទទួលែុសត្រូវនៃការត្រប់ត្រងគៅត្រប់កត្លិរ
២១.៥.

៧៣%
៥៥%

គរៀបចំៃិងគចញែាយកត្លងៃីរិ វិធីកណ ំកដលពៃយល់ពីការែោល់សិទិអ
ធ ំណាច

ៃិងការទទួលែុសត្រូវដល់អងគភាពថវិកាៃិងអនកត្រប់ត្រងថវិកាគហើយែសពវែាយតាល
រយៈការបណុោ ោះបណា
ោ លៃិងសិកាខសាលា
២១.៦.កកសត្លួលរច សលព័ៃធសាថប័ៃឱ្យគឆៃើយរបគៅៃឹងត្បព័ៃធដំគណើរការការងារថមី
កដលត្រូវបាៃបគងកើររួលទំងការបៃេ បញ្ាូ ៃលស្តៃេត្ី រួរពិៃរ
ិ យហិរញ្ញវរថុគៅតាលត្កសួង-

៩០%

សាថប័ៃ គដ្ឋយកំណរ់ឱ្យបាៃចាស់ពីរួ ទី គៅកនុងត្កបែ័ណឌ វិលជឈការ
២២
២២.១.បគងកើរឱ្យាៃទណឌកលមសលត្សបចំគ ោះកំហុសឆគង

៤៩%
ឬ

ការត្រប់ត្រងធៃធាៃ

សាធារណៈលិៃសលត្សប ៃិងោមៃត្បសិទភា
ធ ព។ ទណឌកលម គៃោះត្រូវកចងគៅកនុងចាប់ៃិង
គធវើការែសពវែាយៃិងកណ ំ ឱ្យបាៃទូលំទលា
ូ យ

៣២%

២២.២.

គរៀបចំឱ្យាៃតារាងបញ្ាក់អំពីសិទិអ
ធ ំណាចៃិងភាពទៃ់ភៃៃ់

អងគភាពថវិកាកដលបាៃបំគពញលកខណៈវិៃិច័យ
ិ

កដលែេលជ
់ ូៃ

កដលាៃការឯកភាពសត្ាប់ត្បព័ៃធ

៥០%

ត្រប់ត្រងធៃធាៃសាធារណៈ ដ៍ត្រឹលត្រូវ
២២.៣.គធវើការត្រួរពិៃិរយគ ើង វិញជាត្បចំគលើលទធែលនៃការត្រប់ត្រងធៃធាៃកដល
សគត្លចបាៃគដ្ឋយអងគភាពថវិកាៃីលួយៗ គដើលបីគធវើជាលូលដ្ឋាៃ កនុងការពត្ងីកការែេល់

១០០%

សិទិអ
ធ ំណាចៃិងភាពទៃ់ភៃៃ់
២៣
២៣.១. ត្រួរពិៃិរយគ ើង វិញ ៃិងបៃេ កកលលអបៃង់រណៃីថមី ៃិងចំណារ់ថានក់ថ វិកាថមីគដើលបី
ពត្ងឹងៃិងអៃុវរេជាបគណេើរៗ ចំណារ់ថានក់គសដាកិចច លុែងារ ៃិងរដាបាល

៧៥%
៨៧%

២៣.២. សិកាៃិងែោល់ជគត្លើសចំណារ់ថានក់តាលកលម វិធី

៧៥%

២៣.៣. សិកាៃិងែេល់ជគត្លើសសត្ាប់ការឈាៃគៅត្បព័ៃធរណគៃយយបងគរជាជំហាៃៗ

៣៣%

២៣.៤. គរៀបចំៃិងែសពវែាយឯកសារកណ ំ អំពីរណគៃយយ

៩៣%

២៤
២៤.១.បៃោ ការ់បៃថ យគពលគវលាសំរាប់ការគសន ើសុំធា ចំណាយៃិងការទូទរ់គៅកនុង
ត្កសួង-សាថប័ៃ

(គដ្ឋយសៃម រ់ថាាៃការកកលលអគៅគលើត្បព័ៃធកដលកំពុងអៃុវរេៃិង

៨១%
៦៤%

ការចប់គែោើលអៃុវរេជាបគណោើរៗ FMIS គៅកនុងឆ្នំ២០០៩ ៃិង ឆ្នំ២០១០)
២៤.២. កកលលអដំគណើរការនៃត្បរិបរោិការគៅកនុង កសហវ/ ត្កសួង-សាថប័ៃ គដើលបី
ឱ្យត្សបគៅៃឹងការវិវឌ្ឍៃ៍នៃបៃង់រណគៃយយៃិងបទដ្ឋាៃរណគៃយយ

ត្ពលទំងគធវើការ

១០០%

គែទៀងផ្លទរ់រណៃីជាត្បចំ
២៤.៣. បគងកើៃកត្លិរយល់ដឹង ភាពជាាចស់ ការចូលរួល ៃិងសលរថភាពកែនក FMIS ដល់
កសហវ ត្កសួង-សាថប័ៃ ៃិងរដាបាលថានក់គត្កាលជារិ
២៤.៤. កសាងសលរថភាពត្រប់ត្រងរគត្ាង FMIS គដ្ឋយរួលាៃទំងគៅ កសហវ
ត្កសួង-សាថប័ៃ ៃិងអងគភាពថានក់គត្កាលជារិ
២៤.៥.ពត្ងឹងការគរៀបចំ FMIS ៃិងបញ្ច ប់ដំគណើរការលទធកលម
២៤.៦.

គរៀបចំកែៃការអៃុវរេរល
ួ

(ការសាកលបងៃិងការពត្ងីក)

៨៧%

១០០%
១០០%

គដ្ឋយរួលបញ្ចូ ល

កសហវ ត្កសួង-សាថប័ៃ ៃិងអងគភាពថានក់គត្កាលជារិ

១០០%

២៤.៧. គរៀបចំកែៃការៃិងវរគបណោុោះបណា
ោ ល ត្ពលទំងឯកសារបណោុោះបណា
ោ លសត្ាប់
ការបៃេ បណោុោះបណា
ោ លដល់ត្រប់លស្តៃេ ីកដល ក់ពៃ
័ ធៃឹង FMIS គៅ កសហវ ត្កសួង-

៣៣%

សាថប័ៃ ៃិងអងគភាពថានក់គត្កាលជារិ
២៤.៨. ការអៃុវរេសាកលបងជំហាៃដំបូងៃិងពត្ងីកការអៃុវរេ FMIS (ល៉ាូឌ្ុលសនូ ល ៃិង

៦០%

ល៉ាូឌ្ុលសត្ាប់ថ វិកា)
២៥

៧៥%

២៥.១. ពិៃិរយគ ើង វិញៃូវសោ ង់ដ្ឋរ រណគៃយយរដាបាលសាធារណៈ កដលាៃលកខណៈ
ជាអៃោ រជារិ (IPSAS, GAAP) ៃិងវាយរនលៃភាពត្បាកដៃិយលៃិងភាពសលត្សបនៃ
លំដ្ឋប់លំគដ្ឋយកនុងការដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេសោង់ដ្ឋររណគៃយយគៃោះគដ្ឋយែារភាាប់គៅៃឹងការ

៨០%

ពត្ងីកការគត្បើត្បាស់ FMIS
២៥.២. ដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេៃវូ របាយការណ៍អៃុវរេថវិកាត្បចំត្រីាស កដលបញ្ាក់អំពីការងារ
កដលបាៃបំគពញគធៀបៃឹងគោលគៅលទធែលទទួលបាៃការយឺរោ៉ាវ

ៃិង វិធាៃការ

គដ្ឋោះត្សាយ៖ ពីត្កសួង-សាថប័ៃ លក កសហវ ៃិងគៅនែទកនុងត្កសួង-សាថប័ៃ ពីអងគភាព

៧០%

ថវិការហូរដល់ថានក់ដឹក ំ
២៥.៣.

កកលលអទត្លង់របាយការណ៍អៃុវរេថ វិកាកដលត្រូវគែាើគៅរណៈរដាលស្តៃេ ីៃិង

សាថប័ៃៃីរិបបញ្ញរេិ
២៥.៤.កកលលអ ទត្លង់របាយការណ៍ៃិងការផ្លៃស់បោូរព័រ៌ាៃជាលួយសាធារណជៃ
២៥.៥. ដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរោយៃោ ការគដើលបីបញ្ច ប់ការចុោះ បញ្ា ីសារគពើភ័ណឌត្ទពយសលបរោិរដា ៃិង
គធវើបចចុបបៃន ភាពជាត្បចំ

១០០%
៥០%

២៦
២៦.១. បគងកើរឱ្យាៃអងគភាពសវៃកលមនែទកនុងគៅត្រប់ត្កសួង
២៦.២.

កកលលអ យៃេ ការគដើលបីធា ការគឆៃើយរបត្បកបគដ្ឋយត្បសិទភា
ធ ពគៅៃឹងលទធែល

សវៃកលម ៃិងអធិការកិចចគៅតាលបណា
េ អងគភាពថវិកា
២៦.៣.

៧០%
៨៥%
៦៤%

គរៀបចំៃិងកកលលអកែៃការសវៃកលម/អធិការកិចចត្បចំឆ្នំរបស់ត្កសួង-សាថប័ៃ

គដ្ឋយកែអកគលើលកខណៈវិៃិចយ
័ ិ វាយរនលៃហាៃិភ័យកដលបាៃែេលអ
់ ៃុសាសៃ៍គដ្ឋយ

៦៨%

កសហវ
២៦.៤. កសហវ ពិៃិរយគលើលគ ើង វិញពីភាពត្រប់ត្ោៃ់នៃរត្លូរបាយការណ៍សវៃកលម
/អធិការកិចច
២៦.៥. កកលលអរបាយការណ៍សវៃកលម /អធិការកិចច

៥៧%
៩៤%

២៧
២៧.១. សិកាពីការអៃុវរេ គពលបចចុបបៃន ៃិងបគងកើរជគត្លើសសត្ាប់ពត្ងឹងការគរៀបចំ
ៃិង អៃុវរេថ វិកា គែរេ-ត្កុង

៥៧%
៨៣%

២៧.២. កកលលអចំណូលលិៃកលៃសារគពើពៃធ របស់ គែរេ -ត្កុង

២៤%

២៧.៣. កកលលអការគរៀបចំ ៃិងការអៃុវរេថ វិកាត្ពលទំងត្បព័ៃធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុ គែរេ

៧២%

ត្កុង ត្សុក ៃិងែណឌ
២៧.៤. កកលលអការគរៀបចំ ៃិងអៃុវរេថ វិកាត្ពលទំងត្បព័ៃធហិរញ្ញវរថុ

ុំ-សងាករ់

២៧.៥. ពត្ងឹងសលរថភាពកនុងការគរៀបចំ ៃិងអៃុវរេថ វិកាត្ពលទំងការត្រប់ត្រង ហិរញ្ញវ
រថុ កនុងត្កបែ័ណឌ វិលជឈការៃិង វិសហលជឈការ

៥៣%
៨៧%

២៧.៦. ពិៃិរយគ ើង វិញៃិងគធវើ វិគសាធៃកលមចាប់ អៃុត្កឹរយ ៃិងបទបបញ្ញរេិគែសងៗគដើលបី
ឱ្យាៃសងគិភាពគៅៃឹងចាប់សេីពីការត្រប់ត្រងរដាបាលរាជធាៃី គែរេ ត្កុង ៃិងត្សុក

៨០%

ែណឌ
២៧.៧.

គរៀបចំយុទសា
ធ ស្តសេ ៃិងគោលៃគោបាយវិលជឈការហិរញ្ញវរថុ

គដ្ឋយកែអកគលើ

ត្កបែ័ណឌយុទសា
ធ ស្តសេ កៃកលម វិធីកកទត្លង់ វិលជឈការៃិង វិសហលជឈការ ៃិងកលម វិធីកកទត្លង់

២%

ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ
២៧.៨.

គរៀបចំកែៃការលលអិរគដើលបីោំត្ទដល់ការអៃុវរេជាបឋលៃូវទិដាភាពហិរញ្ញវរថុ

ៃិងសារគពើពៃធ កដលាៃកចងគៅកនុងចាប់សេីពីការត្រប់ត្រងរដាបាល រាជធាៃី គែរេ ត្កុង

៥៥%

ៃិង ត្សុក ែណឌ
២៨
២៨.១. គរៀបចំសាថប័ៃគដើលបីគឆៃើយរបៃឹងដំណាក់កាលទី២ គដ្ឋយរួលាៃ៖ ការបញ្ច ប់

៧៣%
៦៥%

ការគធវើ វិភារលុែងារគៅត្រប់ យកដ្ឋាៃនៃ កសហវ ៃិង យកដ្ឋាៃហិរញ្ញវរថុនៃត្កសួង
សាថប័ៃ។

គរៀបចំៃិងអៃុវរេកែៃការយុទសា
ធ ស្តសេ របស់ យកដ្ឋាៃៃីលួយៗ។

ែសពវែាយឯកសារកណ ំ សេីពីត្បព័ៃធត្រប់ត្រង។

គរៀបចំៃិង

គរៀបចំគោលៃគោបាយសត្ាប់

យុទសា
ធ ស្តសេ ត្រប់ត្រងត្បព័ៃធព័រ៌ាៃវិទាគៅ កសហវ ការកសាងសលរថភាព
ការគត្បើត្បាស់ជំៃួយបគចចកគទសត្បកបគដ្ឋយត្បសិទភា
ធ ព។

យកដ្ឋាៃ

កកលលអការអៃុវរេការងារ

តាលរយៈការបគងកើៃការគត្បើត្បាស់បគចចក វិទា។
២៨.២.ការអភិវឌ្ឍធៃធាៃលៃុសសសត្ាប់ដំណាក់កាលទី២ គដ្ឋយរួលាៃ៖ ការបគងកើរ
ត្កុលលស្តៃេ ីចលករ ៃិងការគត្ជើសគរីសលស្តៃេ ីពីខាងគត្ៅគលើជំ ញកដលលិៃាៃត្រប់ត្ោៃ់។
គរៀបចំឱ្យាៃគោលៃគោបាយបងវិលជុំនៃការងារ។

គរៀបចំកែៃការរកាទុកលស្តៃេ ីកដល

៧០%

ាៃជំ ញសលត្សបៃិងសលរថភាព។
២៨.៣. ការកសាងៃិងបណេុោះបណា
េ លជំ ញសត្ាប់ដំណាក់កាលទី២ កដលាៃ
ដូចជា៖ ការពត្ងីកៃូវការកសាងជំ ញៃិងគរៀបចំវរគសិកាលូលដ្ឋាៃ។ គរៀបចំជាបឋល
វរគសិកាថមីសត្ាប់លុែជំ ញសំខាៃ់ៗ។

ត្រូវចប់គែេើលដំគណើរការវរគសិកាកដល

កសហវ បាៃគរៀបចំៃិងគរៀបចំកែៃការកសាងសលរថភាពគៅតាលត្កសួង-សាថប័ៃ កដល
សថ ិរគៅកនុងត្កបែ័ណឌនៃកែៃការរបស់ កសហវ។ ត្សបគពលោនគៃោះកដរ ត្រូវបៃេ គរៀបចំ

៨៣%

កែៃការបណុេ ោះបណា
េ លគៅបរគទស ជាពិគសសសត្ាប់ត្កុលលស្តៃេ ីចលករត្ពលទំងគរៀបចំ
ៃិងអៃុវរេកែៃការទសសៃកិចចសិកា។
២៨.៤.

គរៀបចំឱ្យាៃការគលើកទឹកចិរេសត្ាប់ដំណាក់កាលទី២

កដលាៃដូចជា៖

ពិៃិរយ ៃិងពត្ងីករគត្ាងែោលលា
់ ភការកែអកគលើលទធែលការងារ (MBPI) គដ្ឋយបកៃថ ល
ចំៃួៃលស្តៃេ។
ី

គរៀបចំ វិធាៃការគដើលបីោំត្ទដល់អនកកដលប៉ាោះ ល់គដ្ឋយសារការផ្លៃស់បោូរ

ដំគណើរការៃិងសាថប័ៃ។

គរៀបចំ វិធីសាស្តសេ សត្ាប់វាយរនលៃគដើលបីទទួលបាៃការបណេុោះ-

៣៨%

បណា
េ លកែអកតាលរត្លូវការ។ បគងេើៃឱ្យាៃការយល់ដឹង ៃិងចូលរួលកនុងកែៃការកសាង
សលរថភាព។
២៨.៥.

គរៀបចំៃិងអៃុវរេយុទសា
ធ ស្តសេ ទំ ក់ទំៃងៃិងសត្លបសត្លួលសត្ាប់កលម វិធី

កកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ

១០០%

២៨.៦. កំណរ់ៃិងចងត្កងឯកសារសោ ីអំពីការទទួលែុសត្រូវរបស់សាថប័ៃៃីលួយៗ ៃិង
អងគភាពសត្លបសត្លួលកដលត្រូវចូលរួលគៅកនុងដំណាក់កាលទី២
២៨.៧.

គរៀបចំៃិងអៃុវរេយុទសា
ធ ស្តសេ សត្ាប់ដ្ឋក់បញ្ចូ លបញ្ាត្បទក់ត្កឡាគៅកនុងការ

គរៀបចំសាថប័ៃ សត្ាប់ដំណាក់កាលទី២
២៨.៨. គរៀបចំៃិងអៃុវរេយុទសា
ធ ស្តសេ គដើលបីបគងកើៃទំ ក់ទំៃងកនុងកត្លិរបគចចកគទសរវាង

១០០%

រណៈកាមធិការត្បរិបរេិ ៃិងទីត្បឹកាកែនកត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុ
២៨.៩. កកលលអអងគភាពសត្លបសត្លួល រួ ទី ការទទួលែុសត្រូវ ៃីរិ វិធី ៃិងឯកភាព
គៅគលើត្កបែ័ណឌធៃធាៃ
២៨.១០. ពិៃិរយ តាលដ្ឋៃ ៃិងវាយរនលៃ វឌ្ឍៃភាពគដើលបីសគត្លចបាៃចកខុ វិស័យដំណាក់កាល
ទី២

តាលរយៈការអៃុវរេកែៃការសកលមភាពរួល

ដំណាក់កាលទី២។

គធវើបចចុបបៃន ភាព

កែៃការសកលមភាពរួល ដំណាក់កាលទី២ កនុងករណីចំបាច់។
៣១

៨៤%

៣១.១. ពិៃិរយគ ើង វិញៃិងកកលលអការអៃុវរេថ វិកាតាលកលម វិធី

៧៥%

៣១.២. គរៀបចំយុទសា
ធ ស្តសេ គដើលបីពត្ងីកថវិកាតាលកលម វិធី

៨២%

៣១.៣.

អៃុវរេកែៃការបណេុោះបណា
េ លៃិងការកសាងសលរថភាពសត្ាប់អៃុវរេថ វិកា

តាលកលម វិធី

៩៥%

៣២

៩២%

៣២.១. គរៀបចំគោលៃគោបាយសត្ាប់គធវើសាហរណកលមថ វិកា។ បៃេ កកលលអការគធវើ
សាហរណកលម ថ វិកាចរៃេ ៃិងលូលធៃតាលរយៈការបៃេ អៃុវរេត្កបែ័ណឌចំណាយរយៈ
គពលលធយល (MTEF ) កែៃការយុទសា
ធ ស្តសេ ថវិកា (BSPs ) ៃិងថវិកាតាលកលម វិធី (BP)។

១០០%

ឆៃុោះបញ្ចង
ំ ទិដាភាពការការ់បៃថ យភាពត្កីត្កៃិងកយៃឌ្័រគៅកនុងគោលការណ៍កណ ំ
សេ ីពីកែៃការយុទសា
ធ ស្តសេ ថវិកាៃិងថវិកាតាលកលម វិធី
៣២.២. បៃេ បញ្ចូ លចំណូលចំណាយ កដលគៅគត្ៅបរិបថថវិកាគៅកនុងថវិកាត្បចំឆ្នំ
រួលទំងការបងកីៃជាបគណេើរៗ ៃូវការបញ្ចូ លលូលៃិធិពីនដរូអភិវឌ្ឍៃ៍ គៅកនុងថវិកាត្បចំ
ឆ្នំ

៨៣%

គ. តារាខមធយមភាគតាមង្ោលង្ៅង្ៅតាមផ្្នកទំខ៣
ក-ផ្្នកង្រៀបចំ
ផ្្នក

ថវិកា/
ផ្្នកអៃុវតរ
ថវិកា

ខ្-ផ្្នកង្ោលៃង្ោបាយ
ង្សដាកិចចៃិខហិរញ្ញវតថុ /
ផ្្នកត្គប់ត្គខចំណូល

ភាពគជឿទុកចិរេបាៃនៃថវិកា
គោលបំណង៤ ៃិង ចគងាកលសកលមភាព

គ-ផ្្នកោំត្ទ្
ទ្ូង្ៅ កសាខ
សមតថ ភាព្/
រដាបាល
លិៃាៃ

៧៨%

៨២%

៧៣%

៨៨%

៥៤%

សកលមភាពជាគត្ចើៃ

លិៃាៃ

ពុា
ំ ៃការវាយរនលៃ

សកលមភាព

១៩

មធយមភាគ

សកលមភាព

៨០%

រណគៃយយភាពហិរញ្ញវរថុ
គោលបំណង ៨ ៃិង

៧០%

ចគងាកលសកលមភាព ៤៩
ការគត្រៀលលកខណៈសត្ាប់
ជំហាៃប ទ ប់
គោលបំណង២ ៃិង ចគងាកលសកលមភាព៥

៨៨%

៨៨%

ឃ. តារាខតាមដ្ឋៃសកមមភាព្យុទ្ធសាស្តសរ ៣+២
សកមមភាព្អៃុវតរ

ល.រ

ត្កុមការករ

សកមមភាព្

បាៃខ្លះង្ហើយ/

បាៃបញ្ច ប់ង្ហើយ

ត្តូវអៃុវតរ បៃរ /
ង្ត្កាយកាលកំណត់

1
2
3
4

ប ទ រ់រណគៃយយភាព
ិ
អៃុវរេថ វកា
សោ ង់ដ្ឋរ
FMIS

សរុប
រិរជា%

សកមមភាព្
ព្ុំទៃ់ត្តូវ
បាៃចប់ង្្ដើម

សកមមភាព្

សកមមភាព្

ព្ុពា
ំ ក់ព្័ៃធ

ព្ុំទៃ់ដល់ង្ព្ល

សរុប

9

4

0

0

0

13

12

4

1

1

0

18

13

6

0

1

1

21

14

2

7

2

4

29

48

16

8

4

5

81

67%*

22%*

11%*

6%*

7%*

ឧបសមព័ៃធ ខ្
យុទ្ធសាស្តសរ ៣ + ២

Annex A. Matrix of Required Actions
PFM Group and Actions

Scheduled
Dates

Responsible
Departments

Status/Criticality

Oct 2011

BD

Largely complete: Decree drafted needs to be approved and signed by
PM.

1. Line Accountability
1.1 Implement Budget Entities
1.1.1 General Framework for Establishing
Budget Entity to be finalised and approved by
sub-decree

Criticality: Medium. Decision must
be made early for configuration into
FMIS.
1.1.2 Guideline for Piloting Budget Entity to be
finalised and approved with issuance of Prakas.
- Implementation Strategy

Mar 2012

BD, GDNT,
LMs, FAD, DIC
(Proj)

Responsibilities, etc. largely defined
Criticality: Medium if BEs to be
implemented BY2014.

PFM Group and Actions

Scheduled
Dates

- Financial Budget Controls

Responsible
Departments

Status/Criticality

ITD, IAD, GID

- Flexibilities and Authorities
1.1.3 Workshop & Training on Framework &
Guidelines to be provided for pilot Ministries

Jun-Jul
2012

BD

Rescheduled: Timing for Feb 2013,
i.e. BY2014 Budget formulation
cycle
Criticality: Medium

1.1.4 Budget Entity structure and business
processes completed and reviewed for pilot
ministries

Sep 2012

BD

Largely Identified for most
Ministries (not just the pilots).
Need to agree & approve
Criticality: Medium. For FMIS
configuration

1.1.5 MEF approves BE Structure for 10 pilot
Ministries
Guidelines for establishing Budget Entities

Oct 2012

BD, MEF
management

Criticality: Medium

PFM Group and Actions

Scheduled
Dates

Responsible
Departments

Feb-Dec
2013

BD

Status/Criticality

finalised, approved and issued
1.1.6 10 Pilot Ministries prepare 2014 Budget
Estimates using approved BE structure &
business processes

BY2014 Budget Formulation Cycle
Criticality: Medium for
implementing BEs

(2014
Budget)

1.2 Program Budgeting
1.2.1 Internal assessment and improvement
plan is completed for the 8 pilot ministry
program budgets

Oct 2011

BD

Criticality: Low but useful to be
clear early. Initially just
Program/Non-Program in FMIS.
Reviews undertaken and completed.

1.2.2 Sector Program Specialists Mobilised

Nov 2011
onwards

BD

Criticality: Low. Longer term action.
Mobilised and reviews undertaken.

1.2.3 External assessment of program budgets is

Dec 2011

BD

Criticality: Low. Longer term action.

PFM Group and Actions

Scheduled
Dates

Responsible
Departments

completed by Specialists for 8 pilot Ministries

Status/Criticality

Reviews undertaken and completed.

1.2.4 Implementation plan is approved for
deepening and expanding program budgeting
based upon the external evaluation of the pilot
ministries

Mar 2012

BD

Criticality: Low. Implementation
plan formulated for deepening PB in
pilot LMs in BY2014 and extending
to all LMs in BY2015 and BY2016.

1.2.5. Full list is completed of existing program
codes and descriptions

Apr 2012

BD

Criticality: Low. Longer term action

1.3 Delegation of Controls
IAD, MEF review of control implications for
implementing BEs with delegated
accountability:
Strengthening LM Internal Audit is covered
under Internal Audit standards in 3.3 below.

Included above 1.1.2

PFM Group and Actions

Scheduled
Dates

Responsible
Departments

Nov 2011

ITD, FAD

Status/Criticality

2. Budget Execution
2.1 Commitment (and Payment Visa)
2.1.1 Review FAD Commitment & Payment
systems

Criticality Medium.
Have more than one year to plan for
but need to start looking at early, as
proper development and testing will
take time.

- Review integration of information,
information gaps, and demonstrate how FMIS
will provide greater oversight.
- Review capabilities for developing to
accommodate 6 segment COA
- Review mechanism for data take-on for
earlier months in BY2014
2.1.2 FAD agreement to a phased reduction
approvals

Dec 2011

FAD, ITD, IAD,
GDNT

Criticality Medium: Approvals can
be undertaken outside the FMIS but
this is Critical to speedier processing

PFM Group and Actions

Scheduled
Dates

Responsible
Departments

Status/Criticality

of commitments/spending
2.1.3 Action plan. For gradually moving away
from central (FAD) control on approving
commitments to greater delegation to LMs via
out-placed FCs. (Need to ensure that controls
remain tight at all stages) Blueprint for
minimum required controls

Dec 2011

FAD, ITD, IAD,
GDNT

2.2 Procurement

Jan - Mar
2012

DPP, ITD

Nov 2011

GDNT, IAD,
LM, BD

2.2.1 Review of potential for streamlining the
manual procurement processes
2.3 Payments
2.3.1 Review of advance payments used for
funding regular budget execution and action
plan for bringing all expenditures into regular

As above.

Not Critical: Procurement Manual
being finalised

Criticality Medium:
Need to resolve issues and problems
otherwise problem will continue to
grow.

PFM Group and Actions

Scheduled
Dates

Responsible
Departments

Jan 2012

GDNT, IAD,
LM, BD

Criticality Medium:

Jul-Dec
2012

GDNT, ITD

Criticality High: Budget execution
will need to operate outside FMIS
for period Jan-Jun 2014. This will be
done through KIT, and the data
taken on into FMIS.

Sep 2011

GDNT, CMU,
MEF Senior
Mgmt

Status/Criticality

payment System
2.3.2 Implement action plan prepared for
bringing all expenditures into regular payment
System

2.3.3 Prepare GDNT's KIT for new 6 segment
COA. Review information in KIT for
compatibility for data take-on.

2.4 Cash Management
2.4.1 Mobilise CMU transfer to GDNT

Note that this will impact on ability
to meet IPSAS compliance.

Criticality Medium
CMU now in GDNT

PFM Group and Actions

2.4.2 Review status on Cash Management
statements, sources of information and
constraints.
Part of FMIS design below.

Scheduled
Dates

Responsible
Departments

Status/Criticality

Dec 2012

GDNT, ITD
CMU
FMIS
contractor

Criticality Medium
Look at other ways of strengthening
cash management. Currently being
finalised

PFM Group and Actions

2.5 Virements

Scheduled
Dates

Responsible
Departments

Dec 2011

BD

2.5.1. Review and agree proposals for
streamlined virements process with greater line
accountability under BEs.

Status/Criticality

Criticality Medium:
Budgetary Control Table drafted as
part of BE work. Needs signing of
decree.

Need to consider legal implications but also
need for all additional layers of administration this is part of FMIS design below.
2.6 Project Reporting & Budget Integration
2.6.1 Provide soft copy of Inventory of
Government implemented Projects

Nov 2011

DIC, ITD

Criticality Medium. Inventory list
already compiled for Government
implemented projects.

2.6.2 Provide Donor Master code list.

Nov 2011

DIC, ITD

Most information readily available

2.6.3 Collate direct aid project details update

Jan 2012

DIC, ITD

Scheduled
Dates

Responsible
Departments

Status/Criticality

2.6.4 Action Plan for mobilising project
submissions and compliance with SOPs & FM
Manual, including incorporation of capital
budgets into BSPs, etc.

Jan 2012

DIC, BD, GDNT

Some training already delivered. EForms will assist projects in
complying.

2.6.5 Mobilise and monitor project submissions

2012
onwards

DIC

2.7 Revenues

Jun 2012

NTRD, SPD,
FID, EFI,ITD

PFM Group and Actions

inventory

2.7.1 Review Non-Tax Revenue information
flows and collection and remittance procedures.
Make proposals for tightening procedures and
action plans for ensuring compliance

May require sanctions to enforce
compliance.
*** Needs follow up for latest
status****
Criticality Medium.

Scheduled
Dates

Responsible
Departments

2.8 Business Process Validation

July 2013 -

2.8.1 Validation of business processes in
conjunction with ITD Team and FMIS contractor

Mar 2014

Full
workgroup,
All MEF Depts.

PFM Group and Actions

IAD for
controls

Status/Criticality

Criticality High: But longer
timeframe as FMIS procurement
retendered and contractor
mobilisation unlikely before earlymid 2013, now.

3. Standards
3.1 Chart of Accounts/Budget Classification
3.1.1 General Framework for Budget
Classification (Divided into Budget Classification
and Chart of Accounts) with Prakas is finalised
and approved

Sep 2012

BD, GDNT,
DIC, LFD, ITD

Criticality High: Although Budget
Execution go-live unlikely until July
2014 now, the COA needs signing
off as soon as possible, so that
training can be planned and also
budget formulation system can be
developed (in-house) in time for
February 2013.

PFM Group and Actions

Scheduled
Dates

Responsible
Departments

3.1.2 Review with GDNT, DIC and LFD to ensure
economic item and source of funds classification
meet needs for accounting and investment
budget integration.

Sep 2012

ITD, GDNT,
DIC, LFD

As above

BD, GDNT,
DIC, LFD, ITD

As above

BD, GDNT,
ITD, DIC, LFD

As above

3.1.3 Guideline for Budget Classification (and
Chart of Accounts) Implementation is
completed and approved with issuance of
Circular for the 2014 Budget.
- Economic Item; Admin; Geographic
Classifications

Guideline:
Nov 2012

Status/Criticality

Circular
Feb 2013

- Partial: Source of Funds; Program; Functional

3.1.4 Manual and Prakas completed for the
implementation of each classification, including

PFM Group and Actions

codes

Scheduled
Dates

Responsible
Departments

Status/Criticality

Dec 2012

- Economic Item; Admin; Geographic
Classifications
- Partial: Source of Funds; Program; Functional
3.1.5 Workshops & Training on new revised
classification held for Line Ministries including
staff involved with projects financed by DPs

Nov-Dec
2012

BD, GDNT

Criticality High: BC/COA must be
well understood by all PFM users.
Required in advance of introducing
new segments

Jan 2012

GDNT

Only just delivered sensitising on
IPSAS to GDNT. Low criticality:
Accounting treatment in FMIS not
impacted. Reports can be
developed as IPSAS implementation

3.2 Accounting Standards
3.2.1 GDNT to formulate action plan for
implementing IPSAS and agree basis of
accounting in the roadmap

PFM Group and Actions

Scheduled
Dates

Responsible
Departments

Status/Criticality

progresses.
3.2.2 IPSAS Training & Implementation

2012-2014

GDNT

July 2011

ITD, IAD, GID
MEF

As above

3.3 Internal Audit & Inspection Standards &
Internal Control
3.3.1 Prepare Controls Risk Framework matrix
for all business processes - gain IAD input

Draft standards developed. LMs
need consistent approach to
auditing in the new computerised
environment.
Criticality Low: Important for
controls but FMIS can still proceed.

3.3.2 Formulate and agree blueprint for
minimum required controls

Dec 2011

ITD, IAD, GID

As above. Blueprint drafted.
Waiting to launch with IAD officially.
*** OK to finish this off now??***

PFM Group and Actions

3.3.3 Strengthen LM IADs - Training

Scheduled
Dates

Responsible
Departments

2012-2014

IAD, GID MEF

Status/Criticality

Criticality Low: Longer term
capacity and institution building

IADs LMs
3.3.4. Review information in FMIS to support
opportunities for intermediate and continuous
audit

Jul-Nov
2013

GID/ITD

Dec 2011

GDNT

Criticality Low

3.4 Recording & Reporting
3.4.1 GDNT to prepare list of Class 4/5 balances
at 31/12/10 with reconciliation status

Status of reconciliation to be
determined
Criticality High
Need to take on clean balances.
Cleaning up balances invariably
takes a long time. Need to start
early. Likely be need for many
write-offs - need to agree before go-

PFM Group and Actions

Scheduled
Dates

Responsible
Departments

Status/Criticality

live.
3.4.2 Action Plan For ongoing Reconciliation of
all Class4/5 Accounts

Sep 2012

GDNT, IAD

As above. Review of current and
future accounting treatments being
undertaken. Impact of IPSAS cash
basis and FMIS being assessed.

3.4.3 Reconcile & Seek Write Offs for Clean
2012 year end balances

Jan - Dec
2012

GDNT, LMs

As above

3.4.4 Prepare action plan for compiling
inventory of all Government Bank Accounts

Nov 2011

GDNT, DIC,
SPD

Criticality Medium: Bank Accounts
not currently in system will be
brought in over a period of time
gradually improving
comprehensiveness.

3.4.5 GDNT, DIC, SPD to compile full inventory
of all bank accounts, with reconciliation status,
and propose mechanism for ensuring proper,

Mar 2012

GDNT, DIC,
SPD

Criticality High: Identified bank
accounts and TSA must be fully
reconciled for bringing into FMIS.

PFM Group and Actions

Scheduled
Dates

Responsible
Departments

Important that all Bank Accounts
are fully reconciled as a matter of
routine.

regular reconciliation.

3.4.6 GDNT to agree cut off procedures and
action plan to expedite closure of 2011 & 2012
books

Status/Criticality

Dec 2012

GDNT

Dec 2013

Need to expedite year end closures
for 2012 and 2013
Criticality: High

3.5 Professionalisation
3.5.1 ITD Change Management Team to work
with MEF Departments to stimulate internal
recognition and demand for professionalisation
of finance cadres

2012-2013

3.5.2 Review past initiatives, e.g. ACCA/ CAT
course and determine the constraints to

Mar 2012

ITD CM Team
GDNT, FAD,
DIC, IAD, BD,
DPP, EFI, PD

ITD CM Team

Ideas floated but limited take up to
date - Proposals for twinning
arrangements
Criticality: Longer term
requirement but need to start early
New task

PFM Group and Actions

Scheduled
Dates

successful skills development and
3.5.3 Review twinning arrangements and
expedite. Identify other options and consider all
finance streams and procurement

Responsible
Departments

Status/Criticality

EFI, GDNT, PD

Criticality: Long Term

2012 ongoing

ITD CM Team

Status to be determined

EFI, GDNT, PD

Criticality: Long Term

Ongoing

ITD CM Team

Ongoing presentations,
questionnaires and meetings.

4. ITD FMIS Team
4.1 Change Management
4.1.1 Ongoing Change Management
Interventions - ADKAR (focus on awareness &
desire)

All MEF Depts.
Criticality: High

4.2 Training Needs Assessments
4.2.1 Complete FMIS TNA, and business process
and staff mapping - GDNT, FAD, BD, DIC, DPP,

Dec 2011

ITD CM Team
Selected

Questionnaires distributed meetings held. Limited response.

PFM Group and Actions

Scheduled
Dates

DAF.

4.2.2 Complete FMIS TNA, and business process
and staff mapping in other Departments.

Mar 2012

4.2.3 Complete FMIS TNA, and business process
and staff mapping in LMs and PTs

Mar 2012

Responsible
Departments

Status/Criticality

Depts.

Criticality High: This is needed for
impact assessment, presenting
planned BPR, and for team building
and identifying the FMIS roles and
responsibilities.

ITD CM Team
MEF Depts.
ITD CM Team
LMS, PTs

Questionnaires distributed.
Criticality: Low
Questionnaires distributed.
Criticality: Low

4.3 Impact Assessment
4.3.1 Update Impact Assessment at the
individual level

Dec 2011

ITD

Updated for TNAs received
Criticality High: Needed for taking
the BPR proposals and future

PFM Group and Actions

Scheduled
Dates

Responsible
Departments

Status/Criticality

processes to Depts.
4.3.2 Get senior MEF management approval to
the Impact Assessment and BPR proposals

Dec 2011

ITD
MEF Senior
Management

As above:
Criticality High.
Will we plan to re-launch this along
with BPR - future processes?

4.4 Business Process
4.4.1 Re-circulate Current Business Process
Document to all Depts. Garner and incorporate
feedback

Nov 2011

ITD, All Depts

4.4.2 Undertake extensive presentations on
future, to-be business processes and business
process reengineering (BPR). Gain feedback and
incorporate into BPR proposals

Nov-Dec
2011

ITD
All MEF Depts.

To be re-launched, once bidding
documents and tender progress.
Criticality High. Need to gain wide
acceptance of changes which must

PFM Group and Actions

Scheduled
Dates

Responsible
Departments

Status/Criticality

happen.
4.5 Transitioning and Team Building
4.5.1 Team building in FMIS Team

ITD

Technical team - training and role assignment
Appointment of Business Analysts

Jan 2012

Training & Induction of business analysts

ongoing

Criticality High: Need effective team
to support implementation.
Team building ongoing

Assign roles and responsibilities
4.5.2 Team building in implementation sites
Identify staff and agree roles and
responsibilities
Agree management roles

Team undertaken many ICT training
course. BAs selected and ready for
appointment.

ITD CM Team
2012-2013

Awaiting feedback from TNA
exercise

GDNT mgmt.
Criticality High: Need effective team
to support implementation

PFM Group and Actions

Scheduled
Dates

Responsible
Departments

Status/Criticality

Jan 2012

ITD FMIS
Team, GDNT

Important preparation of end users
in GDNT in readiness for
implementation

Team building workshops
4.6 Training
4.6.1 GDNT training workshops - General
concepts of FMIS, Principles of PFM, Basic
IPSAS, accounting via integrated systems.

Criticality High
4.6.2 Formulate Training Plan for other MEF
Departments and other FMIS sites

2012-2013

4.6.3 Training for LMs - understanding
accounting information in automated FMIS
reports

Late 2013

ITD FMIS
Team

Awaiting outcomes from TNA

ITD FMIS
Team

LMs will still operate manually at
this stage but will receive new
information from FMIS. Important
to understand and disseminate this
information but not immediately

Criticality Medium: Delivery of this
training will commence early 2012

PFM Group and Actions

Scheduled
Dates

Responsible
Departments

Status/Criticality

critical to FMIS Operations.
Criticality Medium:
4.6.4 Finance for Non Finance Managers in FMIS
- Pilot Budget Entities -

Late 2013

ITD FMIS
Team

As above. Criticality Medium:

Early 2013

ITD, WB

Criticality High: Original Bid
Terminated. Need to expedite WB
NOL to bidding documents and
other procurement sign-offs.

4.7 FMIS Implementation
4.7.1 Complete FMIS Procurement and award
contract

PFM Group and Actions

4.7.2 Implementation activities:
Specification gathering;
Design;
Build;
Testing and acceptance;
FMIS user training;
Deployment and go-live.

Scheduled
Dates

Responsible
Departments

July 2013

FMIS Teams

to

GDNT,
contractor,

July 2014

Status/Criticality

A separate fully detailed
implementation plan for the FMIS
will be formulated in conjunction
with the contractor

MEF Depts.,
LMs,
IAD
specifically on
adequacy of
controls
designed into
system

In matrix above "criticality" relates to criticality for implementation of the FMIS rather than the PFM
reforms themselves under platform two. For example, actions defined as low criticality mean that the FMIS
can still proceed without completion of the activity. However, these activities are still very important in
achieving the required broader reform objectives.

របាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលនៃការត្រួរពិៃិរយឡ

ើង វិញឡលើការអៃុវរតកម្ម វិធកី កទ្ត្ម្ង់ការ

ត្រប់ ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ត្រូវបានរ ៀបចំ រ ើងក្នុងរោលបំណងត្រួរពិនរ
ិ យតាមដាននិងវាយរម្មៃរលើ
វឌ្ឍនភាពម្នកា អនុវរតក្មម វិធីកក្ទត្មង់កា ត្រប់ត្រងហិ ញ្ញវរថុសាធា ណៈ មិនត្រឹមករសត្ាប់វឌ្ឍនភាពក្នុង
ឆ្នំ ២០១៣ បុរ្ណោះរទ ក្៏បុកនត បាយកា ណ៍រនោះនឹងបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពនិងបញ្ហា ត្បឈមជា ួម ម្ន យៈរពល
៥ ឆ្នំ ករមដង ម្នកា អនុវរតដំ្ក្់កា លទី២ ត្ពមទំងានបង្ហាញនូវលទធផលជា ួមម្នកា វាយរម្មៃត្បព័នធ
ត្រប់ត្រងហិ ញ្ញវរថុសាធា ណៈ (PEFA) ួមទំងរសចក្ដីត្ាងកផនកា សក្មមភា ព សត្ាប់ដំ្ក្់កា លទី៣
ផងកដ ។
បាយកា ណ៍សដីពល
ី ទធផលម្នកា ត្រួរ ពិនរ
ិ យរ ើង វិញរលើកា អនុវរតក្មម វិធី កក្ទត្មង់កា ត្រប់ ត្រង
ហិ ញ្ញវរថុសាធា ណៈ

អាចចារ់ទុក្ជា បាយកា ណ៍ត្រប់ ត្រុងរត្ជាយអំពីក្មម វិធីកក្ទត្មង់កា ត្រប់ ត្រងហិ ញ្ញវរថុ

សាធា ណៈ ក្នុង យៈរពល ៥ ឆ្នំ (២០០៩-២០១៣) និងជា បាយកា ណ៍រ ៀបចំតា មវិធីសាស្តសត វាយរម្មៃថ្មី
និងានលក្ខណៈនវានុវរតន៍

រដាយរហរុថា កា ត្រួរ ពិនរ
ិ យតាមដាននិងវាយរម្មៃត្រូវបានផ្លៃស់បដូ ពីកបប

ពិពណ៌នា មក្ជាកា វាយរម្មៃដាក្់នរិ ទេស រដាយកផែក្រលើមូលដាាន ២ រឺ ទី១. លទធផលសរត្មចបានម្ន
សូចនាក្ រធៀបនឹងរោលរៅ និង ទី២. សក្មមភាពកា ង្ហ កដលសរត្មចបានរធៀបនឹងសក្មមភា ពកា ង្ហ
កដលបានរត្ោងអនុវរត។
បាយកា ណ៍សដីពីល ទធផលម្នកា ត្រួរ ពិនរ
ិ យរ ើង វិញរលើកា អនុវរតក្មម វិធី កក្ទត្មង់កា ត្រប់ ត្រង
ហិ ញ្ញវរថុសាធា ណៈរនោះ

នឹងផដលជា
់ មូល ដាាននិងចំរណោះដឹង ដ៏ានសា ៈត្បរោរន៍សត្ាប់ថានក្់ដឹក្ នាំ

និងមស្តនតីរារកា ត្រប់ល ំដាប់ ថានក្់ម្នត្រប់ ត្ក្សួង-សាថប័ន ទុក្ជារដើមទុនពិចា ្អំពីរំហានកដលបានឆ្ៃងការ់
និងកា រ ៀបចំរបាោះរំហានរៅមុខជាបនតបនាេប់ ម្នក្មម វិធីកក្ទត្មង់កា ត្រប់ត្រងហិ ញ្ញវរថុសាធា ណៈ
រដាយភាពជាាាស់ និងសាម រីទទួល ខុសត្រូវខពស់។

ត្បក្ប

