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អគ�េលខាធិការដា� នគណៈកមា� ធិការដឹកនំា
ការងារែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ

របស់

គណៈកមា� ធិការដឹកនាំ
ការងារែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ

 

       រាជរដា� ភបិាលបានដាក់ឱ្យអនុវត� កម�វ�ធែីកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��

សាធារណៈ ក��ងេគាលេ�ែ្របកា� យ្របព័ន�ហិរ��វត��សាធារណៈកម��ជាេឆា� ះេ�

កាន់្របព័ន�ហិរ��វត��សាធារណៈេផា� តេល�លទ�ផល ឬសមទិ�កម� និងវ�មជ្ឈការ ្រសប

តាមស�ងដ់ារនិងឧត�មានុវត�ន៍អន�រជាតិ។ ក��ងការអនុវត� រាជរដា� ភបិាលកម��ជាបាន

កំណត់យកយុទ�សា�ស� ែកទ្រមង់ “េបាះជំហានជាដំណាក់កាល” េដាយមាន ៤ 

ជំហាន និងែចកេចញជា ៤ ដណំាក់កាល ែដល្រត�វដាក់ឱ្យអនុវត�បន�បនា� ប ់្របកប

េដាយភាព្រគប្់រជ�ងេ្រជាយ ភាពជាមា� ស ់ក��ងសា� រតីទទលួខុស្រត�វខ�ស ់្របកបេដាយ

មហិច�តា និង្របាកដនិយម។

      កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ បានប��បក់ារអនុវត�

ដំណាក់កាលទី៣ “ការផ្សោរភា� ប់ថវ�កាេ�នឹងេគាលនេយាបាយ”។ ែផ�កេល�

វឌ្ឍនភាពៃនការអនុវត�ែផនការសកម�ភាពរមួដណំាក់កាលទ៣ី ឆា� ២ំ០១៦-២០២០ 

គណៈកមា� ធិការដឹកនាកំារងារែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

(គ.ហ.ស) បានសេ្រមចបន�អនុវត�ការដា� នែកទ្រមងហិ់រ��វត��សាធារណៈ ក��ងដណំាក់

កាលទ៣ី តាមរយៈការដាក់ឱ្យអនុវត� “ែផនការសកម�ភាពរមួដណំាកក់ាលទី៣ 

បកូ ២ ឆា� ២ំ០២១-២០២២” េដ�ម្ីបប��បក់ារងារអាទភិាពក��ងការដា� នែកទ្រមង់

សខំាន់ៗ មនុនឹងឈានេ�អនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមងក់ារ្រគប្់រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

ដណំាក់កាលទ៤ី គ ឺ“គណេនយ្យភាពសមិទ�កម�”។

       េដ�ម្ីបធានា្របសទិ�ភាពៃនការវ�ភាជន៍ថវ�កាឱ្យចេំគាលេ� និងសេ្រមចបានេគាលបណំង

ក��ងែផនការសកម�ភាពរួម អគ�េលខាធិការដា� នគណៈកមា� ធិការដឹកនំាការងារ

ែកទ្រមងក់ារ្រគប្់រគងហិរ��វត��សាធារណៈ (អ.គ.ហ.) ក��ងនាមជាេសនាធិការរបស ់

គ.ហ.ស បានសេង�បលទ�ផលគន�ះឹក��ងឆា�  ំនិងេរៀបចថំវ�កា្របចំាឆា�  ំេដ�ម្ីបគំា្រទដល់

ការអនុវត�ែផនការសកម�ភាពរមួ របសអ់ង�ភាពេ្រកាមកម�វ�ធីែកទ្រមងក់ារ្រគប្់រគង

ហិរ��វត��សាធារណៈេដាយេផា� តេល�ែផនការសកម�ភាពរមួដណំាក់កាលទ៣ីបកូ២, 

្រកបខណ� សចូនាករគន�ះឹរបសៃ់ដគអូភវិឌ្ឍន៍, ព្រងងឹនិងព្រងកីការេ្រប�្របាសគ់េ្រមាង

្របព័ន�បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មានស្រមាបក់ារ្រគប្់រគងហិរ��វត��សាធារណៈ, ការកសាងនិង

អភវិឌ្ឍសមត�ភាព,េសចក�សីេ្រមចរបស ់គ.ហ.ស. តាមរយៈ កិច�្របជំុវឌ្ឍនភាព្របចំា

ឆា�  ំនិងែផនការសកម�ភាពៃនែផនការយទុ�សា�ស�េ្រកាមកម�វ�ធីែកទ្រមងក់ារ្រគប្់រគង

ហិរ��វត��សាធារណៈរមួមាន៖   

(១) យទុ�សា�ស�ែកទ្រមង្់របព័ន�ថវ�កា

(២) យទុ�សា�ស�េកៀរគរចណូំល

(៣) យទុ�សា�ស�ៃនការែកទ្រមង្់របព័ន�លទ�កម�សាធារណៈ

(៤) យទុ�សា�ស�ៃនការែកទ្រមង្់របព័ន�ថវ�កាថា� ក់េ្រកាមជាតិ

(៥) យទុ�សា�ស�ស� ពីីការែកទ្រមង្់របព័ន�វ�និេយាគសាធារណៈ

អគ�េលខាធិការដា� នគណៈកមា� ធិការដឹកនំា
ការងារែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ

 

      ព្រងឹងការអនវុត�យុទ�សា�ស�េកៀរគរចណូំល ២០១៩-២០២៣  (កំេណ�ន

០.៣ពិន��ភាគរយៃន ផសស និងអនុបាតតាមអង�ភាព)

      កេំណ�នចណូំលពន� េធៀបចណូំលរបសអ់គ�នាយកដា� នពន�ដារ និងអគ�នាយក

ដា� នគយ និង រដា� ករ និងចំណូលមិនែមនសារេព�ពន�

      កាត់បន�យបំណុលសារេព�ពន�បង�រ ្រត�វទារសរុប (ទារបណំលុ+េកៀរគរ) , 

បំណុលអាទិភាព និងបំណុលសហ្រគាស (អ�កជាបព់ន�ែដលមានបណំលុអាទភិាព

បានកំណត់្របចំា្រតីមាសនិងេធ��ចណំាត់ថា� ក់េដ�ម្ីបអនុវត�វ�ធានការតឹងទារ)

      បន�ព្រងឹងការេ្រប�្របាស់ ្របព័ន�ព័ត៌មានវ�ទ្យោរបសអ់គ�នាយកដា� នពន�ដារ 

      ព្រងឹងការងារអេង�តអចលន្រទព្យ េខត�ចនំនួ ៧

      ព្រងងឹយន�ការកចិ�ស្រម�លពាណិជ�កម� និងព្រងងឹយន�ការផ�លក់ារេល�ក

ទឹកចិត�ែផ�កគយ ស្រមាបស់ហ្រគាសធុនតចូ និងមធ្យម

       បទដា� នគតយុិត�ចំិណូលមិនែមនសារេព�ពន�  (ច្បោបស់�ពីីការ្រគប្់រគងចណូំល

មនិែមនសារេព�ពន�, វ�េសាធនកម�្រពះរាជ្រកមស� ពីីលក�ន�កិៈទេូ� ៃនសហ្រគាស

សាធារណៈ , ឯកសារេគាល (blueprint) ស�ពីីការែកទ្រមង្់របព័ន�ចណូំលមនិែមន

សារេព�ពន�)

      ្របពន័� NRMIS នងិ  e-payment  (្រគបអ់ង�ភាព្របមលូចណូំលេ�រដ�បាល

ថា� ក់ជាតិ, សាលារាជធានី េខត�ទាងំ ២៥, ការបងច់ណូំលតាមរយៈ E-Payment

្រត�វបានដាក់ឱ្យអនុវត� ជំហានទ២ី (១០ ្រកសងួ) និង ជំហានទ៣ី (១០ ្រកសងួ) 

     ព្រងឹងការេរៀបចំនិងអនុវត�ែផនការចំណាយឱ្យមានសុ្រកឹត្យភាព  ក្រមិត

លេម��ង +/-៥%)      

      យុទ�សា�ស�ៃនការែកទ្រមង់្របពន័�លទ�កម�សាធារណៈឆា� ២ំ០១៩-២០២៥

(ច្បោបស់� ពីីវ�េសាធនកម�ច្បោបល់ទ�កម�សាធារណៈ្រត�វបានអនុមត័ និងដាក់ឱ្យអនុវត�)

      ដេំណ�រអនវុត� នងិ ការទទូាតច់ណំាយ(ចណំាយកកស�ះមនិេល�សពី ២% 

ៃនចណំាយសរុប្របចំាឆា�  ំេដាយគិតចាបតំ់ាងពីអាណត�ចិលូដល់រតនាគារជាតិេល�ស

ពី៦០ ៃថ�, ្រកបខណ� ែផនទបីងា� ញផ��វ និងែផនការសកម�ភាព ស្រមាបេ់ដាះ្រសាយ

ចណំាយកកស�ះ, ចណំាយថវ�កាជាតិទាងំអស ់្រត�វបានទទូាត់តាម E-Transfer)

      ជំរុញការទូទាត់ថវ�កាបុេរ្របទាននិងរជ�េទយ្យបុេរ្របទាន(្រគប់្រកសួង

សា� បន័េប�ក្របាក់េបសកកម�តាម្របព័ន�ធនាគារ)

 

      ការព្យោករម៉ា្រក�េសដ�កិច�និងេធ��សា� ប័នីយកម�្រកបខណ� ការហិរ��វត��

សាធារណៈរយៈេពលមធ្យម និង្រកបខណ� ថវ�ការយៈេពលមធ្យម (+/-៥% 

ក្រមតិលេម��ង្រកបខណ� ហិរ��វត��សាធារណៈរយៈេពលមធ្យម និងការអនុវត�ឆា�  ំN-1) 

       ស�តិហិរិ��វត��រាជរដា� ភបិាល (GFS)(តារាង ៦៖ តារាងចណំាយតាមចណំាត់

ថា� ក់មខុងារៃនរដា� ភបិាល, Statement Operation ្រត�វបានព្រងកីវ�សាលភាព 

      ការ្រគប់្រគងវ�និេយាគសាធារណៈ(្របកាសស� ីពីការបេង��តគណៈកម�ការ

វ�និេយាគសាធារណៈ , ្របកាសអន�រ្រកសងួស�ពីីេគាលការណ៍រមួ ស្រមាបក់ារ្រគប្់រគង

គេ្រមាងែថទាេំហដា� រចនាសម�ន័�ផ��វថ�ល់សាធារណៈ, ច្បោបស់� ពីីយន�ការភាពជាៃដគរូ

រវាងរដ�និងឯកជន, អនុ្រកឹត្យស� ពីីការអនុវត�នីតិវ�ធី្របតិបត�កិាររមួស្រមាបេ់រៀបចនិំង

្រគប្់រគងគេ្រមាងវ�និេយាគសាធារណៈតាមយន�ការភាពជាៃដគរូវាងរដ�និងឯកជន)

       េរៀបច ំនងិការអនវុត�ថវ�កាកម�វ�ធ ីេដាយផ្សោរភា� បេ់�នឹងែផនការយុទ�សា�ស�

ថវ�កា(សិក្សោសាកល្បងែញកបន��កបុគ�លិក, គមា� តរវាងែផនការយុទ�សា�ស�ថវ�កា 

និងគេ្រមាងថវ�កា្របចំាឆា�  ំ(n+1) ្រត�វបានរក្សោមនិឱ្យេល�សជាអតិបរមា្រតឹម ២០%)

       វ�មជ្ឈការហិរ��វត��ស្រមាប់រដ�បាលថា� ក់េ្រកាមជាតិ(្រគបរ់ដ�បាលរាជធានី

េខត�អនុវត�ថវ�កាកម�វ�ធី, របាយការណ៍ថវ�កាសមិទ�កម�្របចំាឆា� ំ , ្របតិភូកម�សិទ�ិ

អណំាចៃនការេធ��និយត័ថវ�កាជនូរដ�បាលរាជធានី េខត�, ្រកបខណ� ថវ�ការយៈមធ្យម

របសរ់ដ�បាលថា� ក់េ្រកាមជាតិ និងែផនការយទុ�សា�ស�រាជធានី េខត� )

       មូលនិធិវ�និេយាគស្រមាប់រដ�បាលថា� ក់េ្រកាមជាតិ (SNIF)(រដ�បាល្រក�ង 

្រស�កទាងំ១៨៩, បេង��នចណូំលរបសរ់ដ�បាលថា� ក់េ្រកាមជាតិ)

      ្របព័ន�តាមដាន និងពិនិត្យសមិទ�កម�តាម្រកសួង សា� ប័ន(ែផនការ្របតិបត�ិ

ថវ�ការបស់្រកសួង សា� ប័ន, ្រកបខណ� ្រត�តពិនិត្យ តាមដាន និងវាយតៃម� (M&E) 

ថវ�កាសមទិ�កម�និង្របព័ន�ព័ត៌មានវ�ទ្យោស្រមាប្់រគប្់រគងសមទិ�កម�)     

      ្របពន័�្រត�តពនិតិ្យសមិទ�កម� (សវនកម�ៃផ�ក��ង អធិការកិច�ហិរ��វត�� និងសវនកម�

ឯករាជ្យ(ឯកសារទស្សនាទានស� ពីីដេំណ�រការ្រប្រពឹត�េ�ៃន្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក��ង, 

ការអនុវត�្របព័ន�សវនកម�សមទិ�កម�េ�ក��ង្រកសងួ សា� បន័, របាយការណ៍សវនកម�

សមទិ�កម�ចនំនួ ១០ ្រត�វបានេរៀបចេំដាយអាជា� ធរសវនកម�ជាតិ និងប���នេ�អង�

នីតិប្ប��ត�)ិ

      តមា� ភាពថវ�កា(របាយការណ៍ PEFA, ឯកសារថវ�កាែដល្រត�វប���នេ�សភា, 

េវទកិាសាធារណៈរបស្់រកសងួ សា� បន័, េសៀវេ�ថវ�កាពលរដ�)

       ្របពន័�ថវ�កាពត័ម៌ានសមិទ�កម�(លិខិតបទដា� នគតិយតុ�ស្រមាបក់ារអនុវត�ថវ�កា

សមទិ�កម�  រមួទាងំេសចក�្ីរពាងអនុ្រកឹត្យេលខ៨១ និង ៨២, ្រកបខណ� ្រពមេ្រព�ង

លទ�ផល) 

      ព្រងឹងភាពជាអ�កដឹកនា ំនិង សមត�ភាព ក��ងការ្រគប្់រគង ភាពជាមា� ស ់និង

ការទទលួខុស្រត�វ(ែផនការ GDAP, MAP និងរបាយការណ៍សមទិ�កម�្របចំាឆា� ,ំ ែផនការ

យុទ�សា�ស�  អភិវឌ្ឍសមត�ភាពក��ង្រកបខណ� កម�វ�ធីែកទ្រមង់ហិរ��វត��សាធារណៈ

រយៈេពល ៥ ឆា�  ំ(ដណំាក់កាលទ៤ី), លក�ខណ� េយាងតនួាទភីារកិច�ៃនសមាជិក្រក�ម

ការងារែកទ្រមង ់PFM ្រគប្់រកសងួសា� បន័ )  

      ធានាចលនាការៃនែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ(្របព័ន�

បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន្រគប្់រគងែផ�កេល�លទ�ផលៃនកម�វ�ធីែកទ្រមង ់(PMAS), ្រកបខ័ណ�

េល�កទកឹចតិ�ផ្សោរភា� បស់មទិ�កម�្រត�វបានេរៀបចនិំងដាក់ឱ្យអនុវត�)

      ព្រងងឹភាព្របទាក្់រកឡាគា� រវាងការដា� នៃនកម�វ�ធែីកទ្រមង់េផ្សងៗេទៀត

(កិច�្របជំុកម�វ�ធីែកទ្រមង ់៣ បកូ ១, ឯកសារទស្សនាទាន ស�ពីីចក��វ�សយ័និងយទុ�សា�ស�

ៃនកម�វ�ធីែកទ្រមង ់៣ បកូ ១, ្រកសងួ សា� បន័ ចនំនួ ១៦ បានេរៀបចកំារពិពណ៌នាមខុ

ដែំណង, េរៀបចេំគាលការណ៍ែណនំា និងែផនការសកម�ភាព ស� ពីីការពិពណ៌នាមខុ

តំែណង)

      ព្រងីក នងិេធ� �ស�យ័្របវត�កិម�្របពន័� FMIS (នីតិវ�ធីធានាចណំាយ និងទទូាត់

ចណំាយេផ្សង  ៗក្រមតិ១ និងក្រមតិ២ ដាក់ឱ្យអនុវត�ជាផ��វការេ�្រគប្់រកសងួ សា� បន័, 

ម៉ឌូលុថ�ពីីរគមឺ៉ឌូលុេរៀបចែំផនការថវ�កា និងម៉ឌូលុលទ�កម�េពញេលញ្រត�វបានដាក់

ឱ្យសាកល្បងេ� កសហវ និង្រកសងួព័ត៌មាន)

      សនា� នកម�  FMIS ជាមយួ្របព័ន�បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មានសខំាន់ៗេផ្សង(្របព័ន� 

DMFAS, ្របព័ន�េបៀវត្ស, NBC)

      ការអនុវត�្របព័ន�គណេនយ្យ ្របព័ន�កត់្រតា និង្របព័ន�របាយការណ៍ថ�ី

(ការបទិប��កិាគណេនយ្យក��ងរយៈេពល ៦ែខ, ក្រមតិអនុេលាមភាពៃនរបាយការណ៍ 

IPSAS Cash Basis េល�សពី ៨០%, ផ្សព�ផ្សោយជាសាធារណៈេសចក�្ីរពាងច្បោប់

ទទូាត់ថវ�កា្របចំាឆា� )ំ

      ្របពន័�្រគប់្រគងប��សីារេព�ភណ� ្រទព្យសម្បត�រិដ� (SARMIS) (្រគប្់រកសងួ

សា� បន័ និងរដ�បាលថា� ក់េ្រកាមជាតិ, របាយការណ៍បកូសរុប្រទព្យសម្បត�រិដ�ក្រមតិ

្រកសងួ សា� បន័) 

      ព្រងឹងការ្រគប់្រគងបំណុលសាធារណៈ (សចូនាករបណំលុគន�ះឹទាងំ ៥ បាន

្រត�វបន�រក្សោេ្រកាមពិតាន, ការវ�ភាគហានិភយ័បណំលុពាក់ពន័� និងហានិភយ័កាតព�កិច�

បណំលុជាយថាេហតុ, យទុ�សា�ស�ស� ពីីការអភវិឌ្ឍមលូប្រតរដ�)

      ព្រងងឹគណេនយ្យភាពហរិ��វត��េ�តាម្រគះឹសា� នសាធារណៈរដ�បាល នងិ 

សហ្រគាសសាធារណៈ(ស�ងដ់ារអប្បរមាៃនការ្រគប្់រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ស្រមាប់

្រគឹះសា� នសាធារណៈរដ�បាល, របាយការណ៍សកិ្សោអពីំវ�ធីសា�ស�វាយតៃម�្រគឹះសា� ន

សាធារណៈ និងសហ្រគាសសាធារណៈ ក្រមតិ កសហវ)

ក. សេង�បលទ�ផលគន�ឹះក��ងឆា�  ំ២០២១

របូភាពទ១ី៖ ដណំាក់កាលៃនការេរៀបច ំនិង្រគប្់រគងលទ�ផលតាម្រកបខណ� តក�កម�

ែផ�កទី ១ ៖ បន�ព្រងងឹភាពទុកចតិ�បានៃនថវ�កា ែផ�កទី ២៖បន�ព្រងឹងគណេនយ្យភាពហរិញវត��

ែផ�កទី ៣៖ការផ្សោរភា� ប់ថវ�កាេ�នងឹេគាលនេយាបាយ

ែផ�កទី ៤៖ ការេ្រត�មខ��នស្រមាប់ជហំានបនា� ប់

ែផ�កទី៥៖ ការគា្ំរទកម�វ�ធែីកទ្រមង់្របកបេដាយចីរភាព 
នងិភាព្របទាក្់រកឡាគា� ៃនការែកទ្រមង់េផ្សងេទៀត



 

ទាញយកឯកសារទន់េ�ទីេនះ

ក��ងឆា� ២ំ០២១េនះ ្រកសួង-សា� ប័ន បានេផា� តេល�អាទិភាព ៥ គឺ៖ សេង�បែផនការថវ�កាឆា� ២ំ០២១

      ព្រងឹង្របសិទ�ភាពការ្រគប់្រគងចំណូល-ចំណាយ(% ភាគរយ ៃនការអនុវត�

ចណូំលថវ�កាេធៀបនឹងច្បោបថ់វ�កា, %ភាគរយ គមា� តៃនការអនុវត�ថវ�កា និងែផនការ

ថវ�កា្របចំាឆា�  ំN-1, %ភាគរយ ៃនការអនុវត�ចណំាយេធៀបនឹងច្បោប្់របចំា្រតីមាសក��ង

ឆា�  ំN)។

      ព្រងឹង្របសិទ�ភាពៃនការ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ�(% ភាគរយ ៃន្របមលូ

ទនិ�ន័យប��សីារេព�ភណ័� ្រទព្យសម្បត�រិដ�និងេធ��បច��ប្បន�ភាពជា្របចំា, % ភាគរយ ៃន

ការប���លទនិ�ន័យ្រទព្យសម្បតិ�រដ�ក��ង្របពន័�បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន្រគប្់រគង្រទព្យសម្បត�ិ

រដ� (SARMIS)) 

      ព្រងឹង និងព្រងីកការអនុវត�្របព័ន� FMIS(នីតិវ�ធីអនុវត�ការងារ (Business

 Process) តាម្របព័ន� FMIS េល�ការទទូាត់ចណំាយេបៀវត្ស និងចណំាយ្រពមឬ

ទទូាត់្រតង,់ នីតិវ�ធីអនុវត�ការងារថ�ដីាក់ក��ង FMIS (១). ធានាចណំាយ និងទទូាត់

ចណំាយ, (២).ចលនាឥណទានចណំាយថវ�កា, (៣).កត់្រតាចណូំលថវ�កា,និង 

(៤).កិច�លទ�កម� )

      ព្រងឹង្របសិទ�ភាពៃនការអនុវត�ថវ�កាកម�វ�ធី(#ចនំនួរបាយការណ៍វាយ

តៃម�ការអនុវត�ថវ�កាកម�វ�ធី្របចំាឆមាសនិង្របចំាឆា�  ំ្រត�វបានេរៀបច ំនិងេផ��ជនូ្រកសងួ

េសដ�កិច�និងហិរ��វត�� , េគាលការណ៍ែណនំាហិរ��វត��សាធារណៈ (FMM), % ភាគរយ

គមា� តៃនែផនការយទុ�សា�ស�ថវ�កា ៣ឆា� រំ�កិល និងែផនការថវ�កា្របចំាឆា� ,ំ សកិ្សោៃន

ការេរៀបចនិំងបេង��តអង�ភាពថវ�កា)

      ព្រងឹងការេរៀបចំនិងការអនុវត�កម�វ�ធីសវនកម�/អធិការកិច�្របចាឆំា�  ំ

(ែផនការយទុ�សា�ស�សវនកម� ,ែផនការសវនកម�/អធិការកិច�្របចំាឆា� ,ំ % ភាគរយ 

ៃនការអនុវត�ែផនការសវនកម�្របចំាឆា� ,ំ % ភាគរយ ៃនការអនុវត�ែផនការអធិការកិច�

្របចំាឆា� ,ំ % ភាគរយ ៃនសវនដា� ន្រត�វេឆ��យតប និងែកលម�តាមវ�ធានការែដលបាន

េល�កេឡ�ងេដាយសវនកម�ៃផ�ក��ង)

ក១. ែផនការថវ�កាឆា� ២ំ០២១ និងភាគរយតាម្របេភទចំណាយ ក៣. ែផនការថវ�កាឆា� ២ំ០២១ តាម្របេភទអង�ភាព

ក២. ការេ្រប�បេធៀប ែផនការថវ�កាឆា� ២ំ០២១ និងឆា� ២ំ០២០ 
តាម្របេភទចំណាយ   

 

*សមា� ល់៖ ទិន�ន័យក��ងែផ�ក "គ" អង�ភាពទាងំអស់ មានចំនួនសរុប៥៩ អង�ភាពែដលែបងែចក ថវ�កាែដលបានអនុម័តតាម
              ្របេភទចណំាយ។ ក��ងេនាះអង�ភាពចនំនួ ៨ ែដលពំុទាន់មានត្រម�វការថវ�កា។

ខ. ្របភពហិរ��វត��្រទ្រទង់កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��
សាធារណៈ

គ. ្របេភទចំណាយតាមអង�ភាពអនុវត�គេ្រមាង េ្រកាមកម�វ�ធី
ែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគង ហិរ��វត��សាធារណៈ

ជាន់ទី៧ អគារ "គ"ៃន ្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��
(+៨៥៥) ៨៥ ៧៧៧ ៩២០
gsc@pfm.gov.kh
www.pfm.gov.kh

ទាញយកឯកសារទន់េ�ទីេនះ

      ថវ�កាឆា� ២ំ០២១ ្រត�វបានេរៀបចេំដាយអនុេលាមេ�តាមសកម�ភាពែដលស�តិេ្រកាម

ែផនការសកម�ភាពរមួដណំាក់កាលទ៣ីបកូ២ និងសចូនាករសមទិ�កម�គន�ះឹែដលបាន្រពម

េ្រព�ងជាមយួៃដគអូភវិឌ្ឍន៍េ្រកាម្របភពថវ�កា្រទ្រទង ់(បដភិាគរបសរ់ាជរដា� ភបិាល៣៣% 

និងហិរ��ប្បទានពីសហភាពអរឺ�បុ ៦៦%) និងជំនយួជាថវ�កាពីៃដគដូៃទេទៀត ១%។ 

    ក��ងេគាលេ�ព្រងឹងការអនុវត�មខុងារ និងភារកិច� របសថ់ា� ក់ដកឹនំា និងម�ន�រីាជការ

្រគប់លំដាប់ថា� ក់ ្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� េ្រកាមការដឹកនំា្រគប់្រគងរបស់ 

ឯកឧត�មអគ�បណ� ិតសភាចារ្យ អូន ព័ន�មុនីរ�ត� ឧបនាយករដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី

្រកសងួេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� បានសេ្រមចដាក់ឱ្យអនុវត�នវូអភ្ិរកមការងារ ៤ ្របការ 

ដចូតេ�៖

      ទី១. អនវុត�ការងារ្របកបេដាយវ�ជា� ជវីៈ នងិេគារព្រកមសីលធម៌វ�ជា� ជវីៈ

្រត�វមានមនសកិារវ�ជា� ជវីៈ និង្របកាន់ខា� បន់វូេគាលការណ៍អភបិាលកិច�ល�។

     ទី២. អនុវត�ការងារជា្រក�ម៖ បំេពញការងារេដ�ម្ីបបេ្រម�ឧត�ម្របេយាជន៍ៃន

ការព្រងងឹសា� បន័ និង យន�ការការងារ េដាយេយាងេល�សា� រតីៃនការេគារពឋានានុ្រកម

 មខុងារ និងភារកិច�េរៀងៗខ��ន ្រពមទាងំសា� រតីសាមគ�ភីាព និងឯកភាពរ�ងមា ំទាងំ

ែផ�កទស្សនះ េគាលជំហរ និងសកម�ភាព។ 

     ទី៣. អនវុត�ការងារេដាយ្របកានខ់ា� ប់សា� រតបុីេរសកម� នងិេគាលការណ៍

្របសិទ�ភាពថវ�កា៖ មនិបេង��ត ប��  បងា� រទបស់ា� ត់ប�� មនិឱ្យេក�តមាន េដាះ្រសាយប��

ទាន់េ�តិចតចួ និងអនុវត�ការងារេដាយ្របកាន់ខា� បន់វូេគាលការណ៍្របសទិ�ភាពថវ�កា

ទាងំក��ងការ្របមលូ និងក��ងកិច�្របតិបត�កិារចណំាយ។ 

     ទី៤. មិន្រត�វេម�លរ�លងកហំសុខ��នឯង៖ 

ទទលួសា� ល់ និងែកត្រម�វកំហុសរបសខ់��នេដាយអនុេលាមតាម អភ្ិរក�មការងារ ៥ 

យ៉ាងរបស់ សេម�ចអគ�មហារសនាបតីេតេជា ហ៊ុន ែសន  នាយករដ�ម�ន�ី 

ៃន្រពះរាជាណាច្រកកម��ជា គ ឺ“ឆ��ះក��ក ់ងតូទឹក ដសុែក�ល ព្យោបាល នងិវះកាត”់។ 

អភិ្រកមការងារ ៤ ្របការ របស់្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��


