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បុពវកថា 

ស្ថ ិត្កនុងរលប់ស្ុខស្នតិភាព ឯកភាពជាត្ិ ឯកភាពទឹកដី ស្ថ ិ ភាពនរោបាយ ឹងម្ម ំកា ម្បកាន់ខាា ប់នូវរោេកា ណ៍

េទធិម្បជាធិបរត្យយ នីត្ិ ដា និងកា រោ ពស្ិទធិរនុស្ស រៅរម្ការដំបូេ ដាធរានុញ្ញនិងចាប់, រាជ ោា ភិបាេនីត្ិកាេទី៦ 

នន ដាស្ភា រម្ការកា ដឹកនំម្បកបរោយគ្ត្ិបណឌ ិត្ បស្់ សម្ម្េចអគគម្ហាម្សនបត្ីម្ត្ម្ជា ហ ុន កសន នយក ដារន្រនតី 

ននម្ពះរាជាណាចម្កករពុជា បានធានជាប់ជាម្បចំនូវម្បម្កត្ីភាពននដំរណើ រៅរុខននកា អភិវឌ្ឍស្ងគររស្ដាកិចច ម្ស្បតារ

ករាវិធីនរោបាយ និងយុទធសាន្រស្តចត្ុរកាណ ដំណាក់កាេទី៤ រដើរបីកំរណើន កា ងា  ស្រធរ ៌និងម្បស្ិទធភាពរៅករពុជា។ 

ចប់តំាងពីឆ្ន ំ២០១៣ រក រាជ ោា ភិបាេបានបនតជំ ុញកា កកទម្រង់សាថ ប័នឱ្យម្មនស្រុ្ះថ្ាី រុត្ម្ស្ួច និងកាន់កត្ស្ុីជរម្ៅ 

រេើម្គ្ប់កននក និងម្គ្ប់វិស្័យ ម្ពរទងំបាននតេ់អាទិភាព និងចត្់ទុកភាព ឹងម្មនំនម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ គ្ឺ

ជាឆ្អឹងខនងននកា អនុវត្ត របៀបវា ៈរោេនរោបាយ បស្់រាជ ោា ភិបាេករពុជាឱ្យស្រម្រចបានម្បកបរោយរជាគ្ជ័យ និង 

ចី ភាព។ កនុងន័យរនះ កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈម្បកបរោយម្បស្ិទធភាព និងស្័កតិស្ិទធភាព គ្ឺជារូេោា នម្គ្ឹះដ៏ 

ចំបាច់រិនអាចខវះបានស្ម្ម្មប់ជំ ុញកា អភិវឌ្ឍម្បរទស្ជាត្ិ និងកាត្់បនថយភាពម្កីម្ក បស្់ម្បជាជន ជាពិរស្ស្ធាននូវ

កំរណើនរស្ដាកិចចម្បកបរោយចី ភាព និងកា បរងកើនម្បស្ិទធភាពននកា នតេ់រស្វាសាធា ណៈជូនម្បជាពេ ដា។ 

ជាក់កស្តង កា ម្បរេូចំណូេថ្វិកា ដាគ្មឺ្មនភាព ឹងម្ម ំតារ យៈកា អនុវត្តយុទធសាន្រស្ត រកៀ គ្ ចំណូេ យៈរពេ 

រធយរ ២០១៤-២០១៨ កដេចំណូេច នតម្មនកំរណើនជារធយរម្បម្មណ ១,៤ ពិនុ្ភាគ្ យនន ន.ស្.ស្. កនុងរួយឆ្ន ំខពស្់ 

ជាងរោេរៅ ០,៥ ពិនុ្ភាគ្ យ នន ន.ស្.ស្. កដេបានកំណត្់កនុងយុទធសាន្រស្ត។ បកនថរពីរនះ តារយៈកា អនុវត្តយុទធសាន្រស្ត   

រកៀ គ្ ចំណូេឆ្ន ំ២០១៩-២០២៣ ចំណូេច នតបានរកើនរ ើងខពស្់រៅឆ្ន ំ២០១៩ រោយស្រម្រចបាន ២៥,១% នន 

ន.ស្.ស្. ប ុកនតធាល ក់ចុះកនុងទំហំរយួអាចម្គ្ប់ម្គ្ងបានរៅអំ ុងរពេវិបត្តិននជំងកឺូវដី-១៩ រោេគ្ឺឆ្ន ំ២០២០ ស្រម្រចបាន 

២១,៥% នន ន.ស្.ស្. និងឆ្ន ំ២០២១ ស្រម្រចបាន ១៨,៩៣%នន ន.ស្.ស្.។ រទះជាោ ងរនះកតី ចប់ពីឆ្ន ំ២០២២ ត្រៅ,  

ចំណូេច នតម្មននិនន កា រកើនរ ើង រោយភាពសុានំនស្ហគ្រន៍តារ យៈយុទធនកា ចក់វា៉ាក់សាងំទទូងំម្បរទស្ បស្់រាជ-  

 ោា ភិបាេករពុជា កដេឈានដេ់កា របើកដំរណើ កា រស្ដាកិចចស្ងគររ ើងវិញរៅទូទងំម្បរទស្។ 

ស្រិទធនេននកិចចខិត្ខំរកៀ គ្ ចំណូេរនះ បានអនុញ្ញញ ត្ឱ្យរាជ ោា ភិបាេអាចស្នស ំ និងបងហូ ថ្វិកាកាន់កត្ 

រម្ចើនរៅកាន់វិស្័យអាទិភាព ក៏ដូចជាអាចបរងកើនោ ងរម្ចើននូវធនធានវិនិរោគ្សាធា ណៈកនុងម្ស្ុក ជាពិរស្ស្រេើ 

កា អភិវឌ្ឍរហោា  ចនស្រព័នធ ូបវន័ត កដេជាម្បកា ជួយរេើកសួ្្យរួយកម្រិត្ដេ់ឯករាជយភាពកននកថ្វិកា បស្់ករពុជា។ 

កនុង យៈរពេម្បម្មណ ២ ឆ្ន ំ ននវិបត្តិជំងកឺូវីដ-១៩ កនលងរៅ, រាជ ោា ភិបាេម្មនថ្វិកាម្គ្ប់ម្ោន់ រដើរបីោំម្ទកា អនុវត្ត 

រោេនរោបាយ  និងវិធានកា អនតរាគ្រន៍ទងំឡាយ រដើរបីជួយ កាេំនឹងជីវភាព ស្់រៅ បស្់ម្បជាជន ក៏ដូចជា កា 

េំនឹងធុ កិចច បស្់វិស្័យឯកជន កដេបាននិងកំពុងបនតទទួេ ងនូវនេប ះោេ់ពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩។ ជាក់កស្ត ង, 

រាជ ោា ភិបាេបានោក់ឱ្យអនុវត្តនូវករាវិធីឧបត្ថរភសាច់ម្បាក់ជនូម្គួ្សា ម្កីម្ក និងជនងាយ ងរម្ោះចប់តំាងពីកខរិថ្ុន ឆ្ន ំ

២០២០ រក និងបនត យៈរពេ ៩ កខរទៀត្ ហូត្ដេ់ដំណាច់កខកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២២។ ជារួយោន រនះ, រាជ ោា ភិបាេក៏បាននតេ ់ 

កា អនុរម្ោះកននកពនធតារ យៈកា ោក់រចញនូវ វិធានកា អនតរាគ្រន៍ទងំ ១០ ជុំកនលងរក រហើយនឹងពិនិត្យ និងវាយត្នរលោ ង 

រ ត្់ចត្់រេើភាពម្មទំកំនុងកា បនតវិធានកា ធានស្ំរៅជួយដេ់ម្បត្ិបត្តិក រៅកនុងវិស្័យរទស្ច ណ៍ និងវិស្័យអាកាស្ច ណ ៍ 



ii 

កដេបាន ងនេប ះោេ់រោយសា វិបត្តិននជំងកឺូវដី-១៩ រដើរបីនដេ់េទធភាពដេ់ធុ ជនោក់ព័នធកនុងកា កកេរអ និងរម្ត្ៀរ 

ខលួនទទេួសាវ គ្រន៍រភញៀវរទស្ច ជាត្ិ  និងអនត ជាត្ិបន្ប់ពីករពុជាម្ត្ូវបានរបើកម្បរទស្រពញរេញរ ើងវិញចប់ពីនថ្ៃទី០១  

កខវិចឆិកា ឆ្ន ំ២០២១។  

ទនឹ្រនឹងកា ធានបាននូវភាពរជឿទុកចិត្តននថ្វិកាជាសា វនត, បុរ េកខណៈស្ំខាន់ៗននគ្ណរនយយភាពហិ ញ្ញវត្ថុ  

ម្ត្ូវបាននិងកំពុងកសាង និងបនតពម្ងឹងបកនថរ រដើរបីធានគ្ណរនយយភាព និងម្បព័នធម្ត្ួត្ពិនិត្យនន្កនុង តារ យៈកា ោក់ 

ឱ្យអនុវត្តម្បព័នធបរចចកវិទាព័ត្៌ម្មនស្ម្ម្មប់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ (FMIS), កា ជំ ុញកា អនុវត្តនីត្ិវិធីកា ងា  

ថ្ាីតារម្បព័នធ និងបរងកើនកម្រិត្ស្វ ័យម្បវត្តិករា និងស្ុម្កឹត្ភាពននកា នេិត្ បាយកា ណ៍ និងភាពទន់រពេននកា រ ៀបចំ

 បាយកា ណហ៍ិ ញ្ញវត្ថុ ម្ពរទងំម្ត្ូវបានពម្ងឹង និងពម្ងីកវិសាេភាពទងំកនុងទិដាភាពននកា អនុវត្តចំណាត្់ថ្នន ក់ថ្វិកា និង 

កនុងទិដាភាពននកា ម្គ្បដណត ប់រេើសាថ ប័ន និងភាន ក់ងា ចំណាយ បស្់រាជ ោា ភិបាេឱ្យម្ស្បតារស្តង់ោអនត ជាត្ិរដើរបីរធវើ 

ឱ្យម្បរស្ើ រ ើងនូវកា ម្គ្ប់ម្គ្ងថ្វិកានិង ហំូ សាច់ម្បាក់។  

 ម្បព័នធ FMIS ម្ត្ូវបាននិងកំពុងអភិវឌ្ឍជហំានទី៣ រោយបានបញ្ចប់កា ោក់ឱ្យអនុវត្តជានលូវកា រេើកា ពម្ងីក  

កា អនុវត្តតារម្គ្ប់ម្កស្ួង-សាថ ប័ន, រនី្ រស្ដាកិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុទងំ ២៥ រាជធាន-ីរខត្ត និង ត្នោ រាជធានី-រខត្ត រហើយ 

ឈានរៅោក់ឱ្យអនុវត្តរៅតារបណាត  ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិជាបនតបន្ប់។ ជារួយោន រនះ,  រុខងា ថ្ាីចំនួនពី   ួរម្មន៖ 

រុខងា រ ៀបចំកននកា ថ្វិកា និងរុខងា េទធករារពញរេញម្ត្ូវបានោក់ឱ្យអនុវត្តសាកេបងរៅឆ្ន ំ២០២១។ រុខងា រ ៀបច ំ

កននកា ថ្វិកាម្ត្ូវបានោក់ឱ្យអនុវត្តរៅម្កស្ួងរស្ដាកិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុ និងម្កស្ួងកិចចកា ន ី ខណៈរុខងា េទធករារពញរេញ  

ម្ត្ូវបានោក់ឱ្យអនុវត្ត រៅម្កស្ួងរស្ដាកិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុ, ម្កស្ួងកិចចកា ន  ីនិងម្កស្ួងពត័្៌ម្មន។   ឯីនីត្ិវិធអីនុវត្តកា ងា  

ថ្ាីតារ FMIS រេើកា ទូទត្់ចំណាយរបៀវត្ស និងចំណាយទូទត្់ម្ត្ង់ កដេម្មនហានិភ័យកម្រិត្ទបម្ត្ូវបានោក់ឱ្យអនុវត្ត

ជានលូវកា រៅម្កស្ួង-សាថ ប័នចំនួន ២៧។  ជារួយនឹងកា របតជាញ ខពស្់ និងកននកា ម្បកបរោយរហិចឆិតា, ម្គ្ប់ម្បត្ិបត្តិកា  

ហិ ញ្ញវត្ថុកដេរៅរម្ៅម្បព័នធ FMIS នឹងម្ត្ូវរធវើស្វ ័យម្បវត្តិករាទងំម្ស្ុងកនុងម្បព័នធ រហើយកា រធវើស្វ ័យម្បវត្តិករារពញរេញ 

នូវដំរណើ កា ចំណាយច នត និងវិនិរោគ្នឹងម្ត្ូវអនុវត្តរៅម្គ្ប់ម្កស្ួង-សាថ ប័នម្ត្ឹរឆ្ន ំ២០២៥។ 

កនុងម្កបខណឌ ននកា នា ភាា ប់ថ្វិការៅនឹងរោេនរោបាយ ថ្វិកាករាវិធីរពញរេញ និងអងគភាពថ្វិកាម្ត្ូវបាន 

ោក់ឱ្យអនុវត្តរៅម្គ្ប់ម្កស្ួង-សាថ ប័ន និងតារបណាត  ដាបាេរាជធានី-រខត្តទងំ២៥។ កា ោក់ឱ្យអនុវត្តថ្វិកាករាវិធីបាន 

នំរកនូវកា កកកម្បរេើកា ម្គ្ប់ម្គ្ងថ្វិកាទងំម្ស្ុង, កដេពីរុនម្មនេកខណៈរជឈកា រៅតារម្កស្ួង-សាថ ប័ន និង ដាបាេ

រាជធាន-ីរខត្ត, ឥ ូវរនះ ម្មនេកខណៈវិរជឈកា  រោេគ្ឺអនកអនុវត្តគ្រម្ម្មង, ករាវិធី និងស្ករាភាពផ្្ទេ់ ឬ អនកបរចចករទស្ 

បានដឹងអំពីថ្វិកា បស្់ខលួន និងអាចរធវើស្ករាភាពកនុងេកខណៈបុរ ស្ករា រហើយម្បស្ិទធភាពននកា វិភាជថ្វិកាកាន់កត្ម្មន  

ភាពម្បរស្ើ រ ើង រោយបានកប រឆ្ព ះថ្វិការៅ កវិស្័យអាទិភាព និងចំរោេរៅ។ ជាកា កត្់ស្ម្មគ េ់ ម្កស្ួង-សាថ ប័ន 

រយួចំនួនបានចប់រនដើររធវើកា កកស្ម្រួេ ចនស្រព័នធ បស្់ខលួនជាបរណត ើ ៗ និងបរងកើនចំនួនអងគភាពថ្វិកា និងស្ិទធិអំណាច 

អនុរោរតារេិខិត្បទោា នគ្ត្ិយុត្តជាធ ម្មន រដើរបីឈានរឆ្ព ះរៅពម្ងឹងស្រិទធករាកថ្ររទៀត្។ ទនឹ្ររនះ, ម្កស្ួងរស្ដាកិចច  

និងហិ ញ្ញវត្ថុបាននិងកំពុងរ ៀបចំរស្ចកតីម្ោងចាប់ស្ត ីពីម្បព័នធហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ(ថ្ាី) និងរ ៀបចំកកស្ម្រួេេិខិត្បទោា ន 

គ្ត្ិយុត្តោំម្ទ រដើរបីធានថ្នម្បព័នធថ្វិកាព័ត្៌ម្មនស្រិទធករាអាចអនុវត្តបានតាររពេរវោរម្ោងទុក និងម្គ្ប់ស្ម្មស្ធាត្ុ 

គ្នលឹះននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈម្ត្ូវបានអនុវត្តម្បកបរោយម្បស្ិទធភាព, ស្័កតិស្ិទធភាព, គ្ណរនយយភាព  និងត្ម្មល ភាព។  



iii 

ខញុំស្ូរស្ំកដងកា រកាត្ស្ រស្ើ  និងវាយត្នរលខពស្់ចំរោះស្រិទធនេរេើកា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ  

កដេស្រម្រចបានរកដេ់រពេរនះ។ ស្រិទធនេគ្ួ ជាទីរេើកទឹកចិត្តរនះ រិនអាចកាត្់ផ្ទត ច់រចញពីកា ចូេ ួរោ ងស្ករា  

និងស្ម្សាក់ស្ម្សាមំ្បកបរោយកា ទទួេខុស្ម្ត្ូវកនុងភាពជាម្មច ស្់ បស្់ម្កស្ួង-សាថ ប័នបានរនះរទ ជាពិរស្ស្កា ោំម្ទជាប់ 

ជាម្បចំ និងកា របតជាញ ចិត្តឥត្ងាករ ពីថ្នន ក់ដឹកនំ និងសាថ បនិករោេនរោបាយ ននរាជ ោា ភិបាេករពុជា និងកិចចស្ហ-

ម្បត្ិបត្តិកា  បស្់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍។ ខញុំម្មនជំរនឿោ ងរុត្ម្មថំ្ន រយើងនឹងស្រម្រចបានរោេរៅគ្នលឹះកនុងដំណាក់កាេទី៣ បូក២  

កដេកម្បកាល យ “ថវិកា គឺជាឧបករណ៍ម្ោលនម្ោបាយ” រដើរបីោំម្ទកា អនុវត្ត របៀបវា ៈរោេនរោបាយ បស្់  

រាជ ោា ភិបាេឱ្យស្រម្រចបានរជាគ្ជ័យនិងចី ភាពតារ យៈកា អនុវត្តម្បកបរោយម្បស្ិទធភាព,  ស្័កតិស្ិទធភាព និង

គ្ណរនយយភាពទងំកននកា យុទធសាន្រស្តថ្វិកា និងថ្វិកាករាវិធីស្ំរៅនា ភាា ប់ថ្វិការៅនឹងរោេនរោបាយកដេកំណត្ ់

កនុងយុទធសាន្រស្តចត្ុរកាណ, កននកា យុទធសាន្រស្តអភិវឌ្ឍន៍ជាត្ិ, និងកននកា យុទធសាន្រស្តតារវិស្័យ។ 

ជាទីបញ្ចប់ កនុងនរគ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ និង ូបខញុំផ្្ទេ់ 

ស្រូរធវើកា វាយត្នរលខពស្់ចំរោះម្កុរកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ននម្កស្ួង-សាថ ប័ន និងអងគភាព

រម្ការឱ្វាទម្កស្ួងរស្ដាកិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុ, កិចចស្ហម្បត្ិបត្តិកា ភាពជានដគ្ូជារួយនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ កដេបានចូេ ួរ និង 

ោំម្ទជាប់ជាម្បចំនូវកា អនុវត្តករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ជាពិរស្ស្អគ្គរេខាធិកា ោា នគ្ណៈ-  

កម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ កដេបានខិត្ខំបំរពញរុខងា  បស្់ខលួនជាឧត្តររស្នធិកា 

ជនូគ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ទងំកា ងា ដឹកនំ, ស្ម្របស្ម្រួេ, ោំម្ទ 

និងម្ត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្នរលននកា អនុវត្តករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ទងំម្បចំម្ត្ីម្មស្ និងម្បចំ

ឆ្ន ំម្បកបរោយភាពម្គ្ប់ម្ជុងរម្ជាយ និងឆ្លុះបញ្ញច ងំទងំទិដាភាពកា ងា កកទម្រង់និងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ

ទងំរូេ៕ 

  



iv 

អារម្ភកថា 

ករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈគ្មឺ្មនចកខុវិស្័យម្បកបរោយរហិចឆិតា និងម្បាកដនិយរ រោេ  

គ្ឺកសាងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈករពុជាឱ្យម្ស្បតារស្តង់ោអនត ជាត្ិ ស្ំរៅផ្ទល ស្់បតូ ម្បព័នធកដេរផ្ទដ ត្រេើ 

ធាត្ុចូេ និងម្មនេកខណៈរជឈកា  រឆ្ព ះរៅម្បព័នធកដេរផ្ទដ ត្រេើធាត្ុរចញ ឬេទធនេ និងវិរជឈកា ។ គ្ណៈកម្មា ធិកា  

ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈបានរ ៀបចំនិងោក់ឱ្យអនុវត្តកននកា ស្ករាភាពម្បចំឆ្ន ំ កដេបូក 

ស្ ុបពីម្គ្ប់អងគភាពរម្ការឱ្វាទម្កស្ួងរស្ដាកិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុ និងម្កស្ួង-សាថ ប័ន អនរុោរតារសារាច  បស្់រាជ ោា ភិបាេ 

រេខ០៩ ស្  ចុះនថ្ៃទី២៨ កខធនូ ឆ្ន ំ២០១៥ ស្ត ីពីវិធាននិងនីត្ិវិធីននកា រ ៀបចំ កា អនុវត្ត កា ម្ត្ួត្ពិនិត្យតារោន និង 

កា វាយត្នរលរេើកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។     

អគ្គរេខាធិកា ោា នគ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ គ្ជឺារស្នធិកា ជូន  

គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ កនុងកា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ម្ត្ួត្ពិនិត្យ តារោន 

វឌ្ឍនភាពម្បចំម្ត្ីម្មស្ និងម្បចំឆ្ន ំ ននកា អនុវត្តករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។ ស្ម្ម្មប់ បាយកា ណ៍ 

ម្បចំឆ្ន ំ២០២១ កា បូកស្ ុប បាយកា ណ៍ គ្ឺរិនម្ត្ឹរកត្ជាកា តារោនកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ  

ប ុរណាណ ះរទ ប ុកនតកថ្រទងំជាកា វាយត្នរល ួររេើកា អនុវត្តកននកា ស្ករាភាព ួរដំណាក់កាេទី៣ បូក២ “កា នា ភាា ប់

ថ្វិការៅនឹងរោេនរោបាយ” កដេរម្ោងនឹងបញ្ចប់រៅឆ្ន ំ២០២២ រនះ រដើរបីជារូេោា នរម្ត្ៀររ ៀបចំរឆ្ព ះរៅ  

ដំណាក់កាេទី៤ “គ្ណរនយយភាពស្រិទធករា”។ កា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍អនុវត្តករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ 

សាធា ណៈ ដំណាក់កាេទី៣ បូក២ ម្បចំឆ្ន ំ២០២១ រនះ ម្ត្ូវបានរ ៀបចំតារវិធីសាន្រស្តរួយចំនួន កនុងរនះ ួរម្មន៖ (១) 

កា តារោនវឌ្ឍនភាពននកា អនុវត្តកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ, (កា តារោនវឌ្ឍនភាពននកា អនុវត្ត 

កា ស្រម្រច បស្់គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈកនុងឆ្ន ំ២០២១, កា អនុវត្តកននកា  

ស្ករាភាព ួរដំណាក់កាេទី៣ បូក២ និងកា រ ៀបចំ ស្ិកាខ សាោនសពវនាយស្ត ីពីបទពិរសាធន៍ថ្វិកាករាវិធីស្ម្ម្មប់ម្កស្ួង- 

សាថ ប័ន និង ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ), (២) កា វាយត្នរលចំណាយសាធា ណៈនិងគ្ណរនយយភាពហិ ញ្ញវត្ថុថ្នន ក់ជាត្ិ និង 

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ និង (៣) រត្ិរោបេ់ បស្់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ (េទធនេបឋរននកា ម្ត្ួត្ពិនិត្យរេើម្បស្ិទធភាពននកា អនុវត្ត 

ម្បព័នធ FMIS រោយរូេនិធិ ូបិយវត្ថុអនត ជាត្ិ និងេទធនេបឋរននកា ម្ត្ួត្ពិនិត្យចំណាយសាធា ណៈ រោយធនោ  

ពិភពរោក)។ 

កនអករេើេទធនេម្ត្ួត្ពិនិត្យតារោនរោយរម្បើម្បាស្់វិធីសាន្រស្តខាងរេើ ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈបាន

និងកំពុងកសាងជាបរណត ើ ៗ តារ យៈកា បនតកា រ ៀបចំ និងកា កកេរអម្បព័នធ ម្កបខណឌ គ្ត្ិយុត្ត យនតកា សាថ ប័ន និង  

កា អភិវឌ្ឍធនធានរនុស្ស។ រទះបីជាោ ងរនះកតី ម្បស្ិទធភាពននកា អនុវត្តម្បព័នធ និងេិខិត្បទោា នគ្ត្ិយុត្ត គ្ឺរៅម្មន 

កម្រិត្ កដេទរទ ឱ្យម្មនកា យកចិត្តទុកោក់ និងពម្ងឹងបកនថរ។ កនុងន័យរនះ ខញុំ ំពឹងថ្ន បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពម្បចំ 

ឆ្ន ំ២០២១ រនះ នឹងកាល យជាធាត្ុចូេដ៏ស្ំខាន់ស្ម្ម្មប់ម្កុរកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ រៅតារ

ម្កស្ួង-សាថ ប័ន និងម្កុរកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ននអងគភាពរម្ការឱ្វាទម្កស្ួងរស្ដាកិចចនិង 



v 

ហិ ញ្ញវត្ថុ  ស្ម្ម្មប់ជារូេោា នរ ៀបចំ និងកកស្ម្រួេកននកា ស្ករាភាពឱ្យកាន់កត្ម្មនគ្ុណភាពម្ស្បតារម្កបខណឌ កននកា  

ស្ករាភាព រួតារដំណាក់កាេននករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។ 

ជាទីបញ្ចប់, កនុងនរអគ្គរេខាធិកា ោា នគ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

និង ូបខញុំផ្្ទេ់ស្ូរស្ករតងកា ដឹងគុ្ណ និងកថ្លងអំណ គ្ុណដ៏ម្ជាេរម្ៅបំនុត្ជូន ឯកឧត្េម្អគគបណឌ ិត្សភាចរយ  

អូន ព័នធម្ុនីរ័ត្ន  ឧបនយក ដារន្រនតី  ដារន្រនតីម្កស្ួងរស្ដាកិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុ និងជាម្បធានគ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់  

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ កដេកត្ងកត្យកចិត្តទុកោក់ខពស្់ និងនតេ់អនុសាស្ន៍កណនំដ៏ម្មនត្នរល និងត្ម្រង់ទិស្ 

ទងំកា រ ៀបច ំនិងកា អនុវត្តករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ឱ្យស្រម្រចរជាគ្ជ័យ និងចី ភាព។ ជារួយោន រនះ,   

ខញុំក៏ស្រូកថ្លងអំណ គុ្ណជនូចំរោះម្កុរកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ រៅតារអងគភាពរម្ការឱ្វាទ 

ម្កស្ួងរស្ដាកិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុ និងម្កស្ួង-សាថ ប័ន កដេបានចេូ រួអនុវត្តករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ  

និងនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍កនុងម្កបខណឌ កិចចស្ហម្បត្ិបត្តិកា  រដើរបី ួរចំកណកទងំជំនួយបរចចករទស្ និងហិ ញ្ញវត្ថុ ស្ម្ម្មប់ោំម្ទ 

ករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ចប់តំាងពីដំណាក់កាេទី១  ហតូ្រកដេ់រពេបចចុបបនន៕ 

នថ្ៃ ពុធ ១ ររាច  កខរជស្ា  ឆ្ន ំខាេ ចតាវ ស្័ក ព.ស្.២៥៦៦ 

រាជធានីភនំរពញ នថ្ៃទី ១៥ កខ រិថុ្ន ឆ្ន ំ២០២២ 

រដាម្លខាធិការ 

និងជាអគគម្លខាធិការ ម្នអគគម្លខាធិការដ្ឋា ន 

គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

 

 

 

 

រស់ សីលវា៉ា   
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EFI Economics and Finance Institute  វិទាសាថ នរស្ដាកិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុ (វ.ស្.ហ.) 
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Domestic Product 
នេិត្នេកនុងម្ស្ុកស្ ុប (ន.ស្.ស្.) 

GFS Government Financial Statistics ស្ថ ិត្ិហិ ញ្ញវត្ថុ ោា ភិបាេ 
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General Secretariat of Public Financial 

Management Reform Steering Committee  
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កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ (អ.គ្.ហ.) 
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LM Line ministry ម្កស្ួង សាថ ប័ន 
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MEF Ministry of Economy and Finance ម្កស្ួងរស្ដាកិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុ (កស្ហវ.) 

MTBF Medium-Term Budget Framework ម្កបខណឌ ថ្វិកា យៈរពេរធយរ 

MTFF Medium-Term Fiscal Framework ម្កបខណឌ ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ យៈរពេរធយរ 

NAA National Audit Authority អាជាញ ធ ស្វនករាជាត្ិ (អ.ស្.ជ.) 

NSDP National Strategic Development Plan កននកា យុទធសាន្រស្តអភិវឌ្ឍន៍ជាត្ិ 

PFM Public Financial Management កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

WB World Bank ធនោ ពិភពរោក 

PFMRC 
Public Financial Management Reform 

Commission 

គ្ណៈករាកា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ 

សាធា ណៈ (ក.ហ.ស្.) 

PFMSC 
Public Financial Management Reform 

Steering Committee  

គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់ 

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

MOEYS Ministry of Education, Youth and Sport ម្កស្ួងអប់ ំ យុវជន និងកីឡា 

EFMS Education Financial Management System ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុម្កស្ួងអប់ ំ យុវជន និងកីឡា  

PB Program Budgeting  ថ្វិកាករាវិធី  

NRMIS 
Non-tax Revenue Management 

Information System 

ម្បព័នធព័ត្៌ម្មនវិទាម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរិនករន 

សា រពើពនធ 
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ខ្ៃឹម្សារសម្ងេបម្បត្ិបត្េ ិ

1> កនអករេើបទពិរសាធន៍ជាអនត ជាត្ិ និងបទពិរសាធន៍ជាវិជាម្មន បស្់ករពុជាខលួនឯងផ្្ទេ់កនុង យៈរពេ ១៦ ឆ្ន ំ 

ចុងរម្កាយរនះ បងាហ ញោ ងចាស្់ថ្ន កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈម្បកបរោយម្បស្ិទធភាព និងស្័កតិស្ិទធភាព  

គ្ឺជារូេោា នម្គ្ឹះដ៏ចំបាច់រិនអាចខវះបានស្ម្ម្មប់ជំ ុញកា អភិវឌ្ឍម្បរទស្ជាត្ិ, កា ធាននូវកំរណើនរស្ដាកិចច 

ម្បកបរោយចី ភាព និងកា កាត្់បនថយភាពម្កីម្ក ជាពិរស្ស្កា រេើកករពស្់កា នតេ់រស្វាសាធា ណៈជូនម្បជា-

ពេ ដា។ កនុងសាា  ត្ីរនះ រាជ ោា ភិបាេនីត្ិកាេទី៦ នន ដាស្ភា រម្ការកា ដឹកនំម្បកបរោយគ្ត្ិបណឌ ិត្ បស្់      

ស្ររតចអគ្គរហារស្នបត្រីត្រជា ហ ុន កសន នយក ដារន្រនត ីននម្ពះរាជាណាចម្កករពុជា បាននតេ់អាទិភាព និង 

ចត្់ទុកភាព ឹងម្មនំនម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ គ្ឺជាឆ្អឹងខនងននកា អនុវត្ត របៀបវា ៈរោេនរោបាយ

 បស្់រាជ ោា ភិបាេករពុជាឱ្យស្រម្រចបានម្បកបរោយរជាគ្ជ័យ និងចី ភាព រដើរបីរឆ្លើយត្បនឹងកា វិវឌ្ឍស្ងគរ-

រស្ដាកិចច ម្បកបរោយជវភាព ប ិោប័នន ម្បស្ិទធភាព ស្័កតិស្ិទធភាព និងគ្ណរនយយភាព។ 

2> ករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ បាននិងកំពុងកសាង និងពម្ងឹងរេើរូេោា នម្គឹ្ះននកា ម្គ្ប់ម្គ្ង 

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ  ួរម្មន “ម្បពន័ធ ម្កបខណឌ គ្ត្យិតុ្ត យនតកា សាថ បន័ នងិធនធានរនសុ្ស”។ បចចុបបនន, ករាវិធ ី

កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈស្ថ ិត្កនុង ដំណាក់កាេទី៣ “កា នា ភាា ប់ថ្វិការៅនងឹរោេនរោបាយ”  

កនុងរោេបំណងផ្ទល ស្់បតូ ជាបរណត ើ ៗ នូវម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈកដេកនអករេើធាត្ុចូេ និងរជឈកា   

រឆ្ព ះរៅជាម្បព័នធកដេរផ្ទត ត្រេើេទធនេ ឬស្រិទធករា និងវិរជឈកា  តារ យៈកា ពម្ងឹង និងពម្ងីកកា អនុវត្ត 

កននកា យុទធសាន្រស្តថ្វិកា កា អនុវត្តថ្វិកាករា វិធី និងកា អនុវត្តអងគភាពថ្វិកា ខណៈម្ត្ូវពម្ងឹងស្រិទធនេកដេ 

ស្រម្រចបានកនុងដំណាក់កាេទី១ និងដំណាក់កាេទី២ កនលងរៅនងកដ ។ ដំណាក់កាេទី៣ រនះម្ត្ូវបានបនតអនុវត្ត  

ពី ឆ្ន ំបកនថរ រដើរបីបញ្ចប់កា ងា រស្ស្ស្េ់ និងកសាងនូវេកខខណឌ ចំបាច់ទងំឡាយ រដើរបីឈានរៅោក់ឱ្យអនុវត្ត  

ម្បព័នធថ្វិកាព័ត្៌ម្មនស្រិទធករាកដេជាគ្នលឹះកនុងកា កសាង “វបបធរស៌្រទិធករា”។ កនុងន័យរនះ, គ្ណៈកម្មា ធកិា  

ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈបានោក់រចញកននកា ស្ករាភាព ួរ ៣បូក២ (CAP3+2)  

កដេម្មន យៈរពេពី ឆ្ន ំ (២០២១-២០២២) រោយបានកកស្ម្រួេ ចនស្រព័នធននកននកា ស្ករាភាព ួរ

ដំណាក់កាេទី៣  ម្ពរទងំផ្ទល ស្់បដូ ពីកា រផ្ទត ត្រេើស្ករាភាពរកជាស្រិទធករាគ្នលឹះ ស្ម្ម្មប់ជារូេោា ន កនុងកា 

កសាងនូវ កននកា ស្ករាភាព ួរ ដំណាក់កាេទី ៤ “គ្ណរនយយភាពស្រទិធករា” កដេ ំពឹងថ្ននឹងម្ត្ូវចប់រនតើរ ពី

ឆ្ន ំ២០២៣ ដេ់ឆ្ន ំ២០២៧។ 

3> រោេបំណងននកា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ម្ត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្នរលននកា អនុវត្តករាវិធីកកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថ ុ

សាធា ណៈ និងវឌ្ឍនភាពម្បចំឆ្ន ំ២០២១ រដើរបីនតេ់ជាធាត្ុចូេស្ម្ម្មប់កា រ ៀបចំកននកា ស្ករាភាព ួរ 

ដំណាក់កាេទី៤។ 

4> រៅឆ្ន ំ២០២១, កនុងកម្រិត្រោេបំណងននម្កបខណឌ កននកា ស្ករាភាព ួរឆ្ន ំ២០២១ ស្ូចនក ស្រិទធករាគ្នលឹះ

រម្ោង ចំនួន៤២ ស្រម្រចបានចំនួន២៦, រិនទន់ស្រម្រចបានតាររោេរៅចំនួន១៤ និងពុំម្មនព័ត្៌ម្មនបញ្ញា ក់

ចំនួន២។ 
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 ចនស្រពន័ធ 

ស្ចូនក  

ស្រទិធករា 

)រម្ោង(  

ស្ចូនក ស្រម្រចបាន 

នបត្ង 

(ស្រម្រចបាន 

តាររោេរៅ) 

ម្កហរ 

(រនិទនស់្រម្រចបាន 

តាររោរៅ) 

កននកទី ១ ៧ ៦ ១ 

កននកទី ២ ៩ ៧ ២ 

កននកទី ៣1 ១០ ៨ ១ 

កននកទី ៤2 ៨ ១ ៦ 

កននកទី ៥ ៨ ៥ ៣ 

ស្ករាភាពស្ ុប ៤២ ២៦ ១៤ 

 

5> កនុងកម្រិត្ចរងាក រស្ករាភាព ននម្កបខណឌ កននកា ស្ករាភាព ួរឆ្ន ំ២០២១ ស្ូចនក ស្រិទធករាគ្នលឹះរម្ោងចំនួន

១១៣ ស្រម្រចចំនួន៦០, រិនទន់ស្រម្រចបានចំនួន៣១ និងពុំម្មនព័ត្៌ម្មនរពញរេញកនុងកា វាយត្នរលចំនួន

១៧។ 

 ចនស្រពន័ធ 

ចនំនួស្ចូនក  

ស្រទិធករា 

)រម្ោង(  

ស្ចូនក ស្រម្រចបាន 

នបត្ង 

(ស្រម្រចបានតាររោេ

រៅ) 

ម្កហរ 

(រនិទនស់្រម្រចបាន 

តាររោរៅ) 

កននកទី ១3 ២៣ ១១ ៩ 

កននកទី ២ ២៦ ២០ ៦ 

កននកទី ៣4 ២៩ ២២ ២ 

កននកទី ៤5 ១៧ ៨ ៥ 

កននកទី ៥6 ១៨ ៧ ៨ 

ស្ករាភាពស្ ុប ១១៣ ៦២ ៣១ 

 

 

1 កននទី៣៖ ស្គ្.៧ ពុំទទួេបានព័ត្៌ម្មន 

2 កននកទី៤៖ ស្គ្៨ ពុំអនុវត្ត 

3 កននកទី១ ម្មនស្ូចនក ចំនួន ៣ ពុំទទួេបានព័ត្៌ម្មនរពញរេញ។ 

4 កននកទី៣ ម្មនស្ូចនក ចំនួន ៥ ពុំទទួេបានព័ត្៌ម្មនរពញរេញ។ 

5 កននកទី៤ ម្មនស្ូចនក ចំនួន ៤ ពុំទទួេបានព័ត្៌ម្មនរពញរេញ។ 

6 កននកទី៥ ម្មនស្ូចនក ចំនួន ៣ ពុំទទួេបានព័ត្៌ម្មនរពញរេញ។ 



 

xiii 

6> អងគភាពរម្ការឱ្វាទ កស្ហវ. បានរម្ោងស្ករាភាពស្ ុបចំនួន ២៦៧  រោយកនុងរនះស្ករាភាពស្រម្រចបាន

តាររោេរៅម្មនចំនួន ២១០  (៧៨,៦៥%)  និងពុំស្រម្រចតាររោេរៅម្មនចំនួន ៥៧ (២១,៣៥%)។   ីឯ 

ម្កស្ួង-សាថ ប័នបានរម្ោងស្ករាភាពស្ ុបចំនួន ៧៧៩ រោយកនុងរនះស្ករាភាពស្រម្រចបានតាររោេរៅម្មន

ចំនួន ៦០២ (៧៧,២៧%) និងពុំស្រម្រចតាររោេរៅម្មនចំនួន ១៧៧  (២២,៧៣%)។ 

 កននកទ១ី “កា បនតពម្ងងឹភាពរជឿទកុចតិ្តននថ្វកិា” 

7> កា អនុវត្តរោេនរោបាយហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ (Fiscal policy)៖ ភាពរជឿទុកចិត្តននថ្វិការៅកត្ កាភាពធន ់

រោយបនតពម្ងឹងកា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ម្បរូេចំណូេ (តារ យៈទំរនើបករា ដាបាេចំណូេ និងរោេនរោបាយពនធ)  

និងកា ពម្ងឹងរេើម្បស្ិទធភាពចំណាយ។ 

8> ចំរោះកា ពម្ងឹងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង និងអនុវត្តកននកា ម្បរូេចំណូេថ្វិកា ដាឆ្ន ំ២០២១ (ចំណូេច នត+រូេធនកនុង  

ម្បរទស្) ស្រម្រចបាន ២២ ១៥៥ ២០៨ ោនរ ៀេ ឬរស្ា ើនឹង ១០៤,៤៩% ននចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ កនុងរនះចំណូេ

ច នតស្រម្រចបាន ២២ ០៩៨ ៣២៦ ោនរ ៀេ ឬរស្ា ើ ១០៥,៣២% ននចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ និងចំណូេរូេធនកនុង 

ម្បរទស្ស្រម្រចបាន  ៥៦ ៨៨២ ោនរ ៀេ ឬរស្ា ើ ២៥,៧១% ននចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ។ 

9> ចំរោះចំណូេសា រពើពនធថ្នន ក់ជាត្ិស្រម្រចបាន ១៨ ៣៨០ ០៧៤ ោនរ ៀេ ឬរស្ា ើ ១០៤,៩១% ននចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ 

កនុងរនះអគ្គនយកោា នពនធោ  (អ.ព.ដ.) ស្រម្រចបាន ៩ ២៣៩ ០៥៣ ោនរ ៀេ ឬរស្ា ើ ១១៥,១៤%នន

ចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ និងអគ្គនយកោា នគ្យនិង ោា ក ករពុជា (អ.គ្. .) ស្រម្រចបាន ៩ ១៤១ ០២១ ោនរ ៀេ 

ឬរស្ា ើ ៩៦,២៦% ននចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ។ 

10> កា ម្បរូេចំណូេរិនករនសា រពើពនធថ្នន ក់ជាត្ិស្រម្រចបាន ១ ៧២១ ៨៧២ ោនរ ៀេ ឬរស្ា ើ ៧៨,៧៧%នន

ចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ។ 

11> ចំកណកកា អនុវត្តចំណូេថ្វិកាថ្នន ក់ ដាបាេរាជធានី-រខត្ត7 ស្រម្រចបាន ១ ៩៩៦ ៣៨០ ោនរ ៀេ ឬរស្ា ើនឹង 

១៥៦,៣៨% ននចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ កនុងរនះចំណូេសា រពើពនធស្រម្រចបាន ១ ៧៦៧ ១៨៧ោនរ ៀេ ឬរស្ា ើនឹង 

១៦៨,២៥% ននចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ និងចំណូេរិនករនសា រពើពនធស្រម្រចបាន ២២៩ ១៩៣ ោន-រ ៀេ ឬរស្ា ើនឹង 

១០១,២៧% ននចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ។ 

12> កា អនុវត្តថ្វិកា ដាស្ ុបឆ្ន ំ២០២១ (ទិននន័យបរណាត ះអាស្នន) ស្រម្រចបាន ២៧ ៤២៥ ០៥៧ ោនរ ៀេ ឬរស្ា ើ 

៩៥,៣៦% ននចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ (ម្បស្ិនរបើរធៀបនឹងថ្វិកាបន្ប់ពីរធវើវិច ណករាចំណាយកា អនុវត្តថ្វិកាឆ្ន ំ២០២១  

ស្រម្រចបាន ៩៨,៧៩%)។  ីឯកា ចំណាយម្បចំឆ្ន ំ ចប់ពីម្ត្ីម្មស្ទី២ ដេ់ម្ត្ីម្មស្ទី៤ ម្មនភាពយឺត្ោ វជាង

រោេរៅ កដេបានកំណត្់កនុងករាវិធីកកទម្រង់ (រោេរៅ ត្.រ ១=១៥%, ត្.រ ២=៤៥%,  ត្.រ ៣=៦៧% 

និង ត្.រ ៤=៩៦%)។ ចំកណកឯចំណាយថ្វិកាតារម្បរភទ (រោេរៅកំណត្់រិនម្ត្ូវត្ិចជាង ៩៨% ស្ម្ម្មប់

របៀវត្ស ៩៥%ស្ម្ម្មប់ទំនិញ/រស្វា និង ៨៥% ស្ម្ម្មប់រូេធន)ស្រម្រចបាន (១) របៀវត្សស្រម្រចបាន ៩៦,០៦% 

 

7 ត្រួេខចំណូេថ្វិកា ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិខាងរេើ ជាត្រួេខថ្វិការាជធានី-រខត្ត និងខណឌ ។ 



 

xiv 

ននចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ, ទំនិញ/រស្វា ស្រម្រចបាន ៩៥,១៨%ននចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ (ប ុកនតរបើរធៀបនឹងថ្វិការម្កាយវិច ណករា  

ចំណាយស្រម្រចបាន ១០៦,៦១%) និងចំណាយរូេធនស្រម្រចបាន ៩២,២៤% ននចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ។  

 កននកទ២ី “កា បនតពម្ងងឹគ្ណរនយយភាពហ ិញ្ញវត្ថុ” 

13> គ្រម្ម្មង FMIS ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ និងោក់ឱ្យអនុវត្តជំហានទី១ រៅឆ្ន ំ២០១៤ និងជំហានទី២ រៅឆ្ន ំ២០១៧។ រុខងា  

ស្នូេ និងចំណាត្់ថ្នន ក់ថ្វិកាម្ត្ូវបានោក់បញ្ចូេកនុងម្បព័នធ FMIS ជាបនតបន្ប់ម្ស្បតារជំហានយុទធសាន្រស្ត នន 

ម្បព័នធ។ ម្គ្ប់ម្កស្ួង-សាថ ប័ន, រនី្ រស្ដាកិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុរាជធានី-រខត្ត និង ត្នោ រាជធានី-រខត្ត ម្ត្ូវបានោក់

ឱ្យរម្បើម្បាស្់ FMIS។ ឆ្ន ំ២០២១ ម្មនអនករម្បើម្បាស្់ស្ ុបម្បម្មណ ១ ៩៤២នក់ និងកា ោា នចំនួន ១៣១។ 

កននកា ពម្ងីកកា អនុវត្តគ្រម្ម្មង FMIS ជំហានទី៣ ឆ្ន ំ២០២១-២០២៥ ម្មនវិសាេភាពម្គ្បដណដ ប់កា ពម្ងកី

កា អនុវត្ត រុខងា ស្នូេរៅ ដាបាេរាជធាន-ីរខត្តទងំ២៥, រនី្ ជំនញអាទិភាពរៅទទូងំម្បរទស្, អងគភាពថ្វិកា

អាណាប័ក  រន្ ស្ិទធិរពញរេញរៅថ្នន ក់កណាដ េ  ួរទងំថ្នន ក់រូេោា នថ្ាីៗបកនថររទៀត្ និងម្គ្ឹះសាថ នសាធា ណៈ

 ដាបាេ,  កា ពម្ងីកកា អនុវត្តរុខងា រ ៀបចំកននកា ថ្វិកា និងរុខងា ោក់ព័នធនឹងកិចចេទធករា និងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

កិចចស្នា រៅម្គ្បម់្កស្ួង-សាថ ប័ន និងអងគភាពរៅថ្នន ក់រូេោា ន, និងកា គ្ិត្គ្ូ រ ៀបចំ និងអភិវឌ្ឍបកនថររេើរុខងា  

ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយស្របត្តិ ដា និងម្គ្ប់ម្គ្ងស្ននិធិរៅកនុងម្បព័នធ FMIS។ 

14> រុខងា ថ្ាីចំនួនពី   ួរម្មន រុខងា រ ៀបចំកននកា ថ្វិកា និងរុខងា េទធករារពញរេញម្ត្ូវបានោក់ឱ្យអនុវត្ត

សាកេបង  រៅឆ្ន ំ២០២១។ រុខងា រ ៀបចំកននកា ថ្វិកាម្ត្ូវបានោក់ឱ្យអនុវត្តរៅ កស្ហវ., និងម្កស្ួងកិចចកា 

ន ី  ីឯរុខងា េទធករារពញរេញម្ត្ូវបានោក់ឱ្យអនុវត្តរៅ កស្ហវ., ម្កស្ួងកិចចកា ន ី និងម្កស្ួងព័ត្៌ម្មន។ 

15> នីត្ិវិធីអនុវត្តកា ងា ថ្ាីតារម្បព័នធ FMIS រេើកា ទូទត្់ចំណាយរបៀវត្ស និងចំណាយទូទត្់ម្ត្ង់ កដេម្មនហានិ-

ភ័យ  កនុងកម្រិត្ទី១ ម្ត្ូវបានោក់ឲ្យអនុវត្តជានលូវកា រៅម្កស្ួង-សាថ ប័នចំនួន ២៧ រហើយម្កស្ួង-សាថ ប័នចំនួន 

១០  រនសងរទៀត្ កដេម្មននីត្ិវិធីរោយក ក ម្ត្ូវបានស្ិកាអំពីនីត្ិវិធី ចួរាេ់ និងោក់ បាយកា ណ៍ស្ិកាឆ្លងកា 

ស្រម្រច កនុងកម្រិត្ថ្នន ក់ដឹកនំ FMWG។ រោយក ក នីត្ិវិធីធានចំណាយ និងទូទត្់ចំណាយរនសងរទៀត្ម្ត្ូវបានរធវើ

កា ស្ិកា  និងរ ៀបចំរស្ចកតីម្ោងេំហូ នីត្ិ វិធីអនុវត្តកា ងា ថ្ាីតារម្បព័នធ FMIS រៅកនុងម្កបខណឌ  កស្ហវ.  ួច

រាេ់។ 

16> ម្បព័នធបរចចកវិទាព័ត្៌ម្មនស្ម្ម្មប់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងទិននន័យបញ្ា ីសា រពើភណឌ ម្ទពយស្របត្តិ ដា (SARMIS) ម្ត្ូវបាន 

នតួចរនតើររ ើងចប់ពីឆ្ន ំ២០១៦ រក កនុងរោេបំណងម្ត្ួត្ពិនិត្យ តារោន កត្់ម្តា និងម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយស្របត្តិ ដា  

តារម្កស្ួង-សាថ ប័ន, អងគភាពរម្បើម្បាស្់ និងអងគភាពកាន់កាប់ម្ទពយស្របត្តិ ដាឱ្យម្មនម្បស្ិទធភាពខពស្់។ រៅឆ្ន ំ

២០២១ ម្កស្ួង-សាថ ប័នម្ត្ូវបានោក់ឱ្យរម្បើម្បាស្់ម្បព័នធ SARMIS ប ុកនតរិនទន់ េូនរៅរ ើយរោយធនធាន 

រនុស្ស និងស្ម្មភ  ៈ រៅម្មនកម្រិត្។ 

 កននកទី៣ “កា នា ភាា បថ់្វកិារៅនងឹរោេនរោបាយ” 

17> កា អនុវត្តថ្វិកាករាវិធីម្ត្ូវបានោក់ឱ្យអនុវត្តម្គ្ប់ម្កស្ួង-សាថ ប័នចប់ពីឆ្ន ំ២០១៥-២០១៨ និងម្គ្ប់ ដាបាេ   

រាជធានី-រខត្ត ឆ្ន ំ២០១៧-២០២១។ 
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18> រៅឆ្ន ំ២០២១ អងគភាពថ្វិកាម្មនចំនួនស្ ុប ៩២៦ កដេកនុងរនះ ដាបាេថ្នន ក់កណាត េម្មនចំនួន ៣២៣ នងិ 

ថ្នន ក់រូេោា ន (រនី្ ជំនញរាជធានី-រខត្ត)ចំនួន ៦០៣។ ស្ម្ម្មប់ថ្នន ក់កណាត េ អងគភាពថ្វិកាចំនួន ៣២៣ កនុង

រនះ  អងគភាពថ្វិកាជាអាណាប័ករន្ ស្ិទធិម្មនចំនួន ៨៣ និងរិនទន់រន្ ស្ិទធិ ២៤០ និងស្ម្ម្មប់ថ្នន ក់រូេោា នម្គ្ប់

អងគភាពថ្វិកាជាអាណាប័ករន្ ស្ិទធិចំនួន ៦០៣។ ទនឹ្ររនះ, ម្កស្ួង-សាថ ប័នចំនួន ៣ បាននិងកំពុងរ ៀបចំបរងកើត្

អងគភាពថ្វិកាកនុងរនះ រួម្មន៖ ម្កស្ួងរហានន,្ ម្កស្ួងរុខងា សាធា ណៈ និងម្កុរម្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍ករពុជា។ 

ស្ម្ម្មប់ ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ៖  ដាបាេរាជធានី-រខត្ត ម្មនកត្រួយអងគភាពថ្វិកានន ដាបាេរាជធានី-រខត្តនីរួយៗ 

រហើយខណឌ  កដេចំណះុឱ្យ ដាបាេរាជធានីភនំរពញ នឹងម្ត្ូវបរងកើត្ជាអងគភាពថ្វិកា រោយរហត្ុថ្នខណឌ ចំណះុ 

 ដាបាេរាជធាន ីភនំរពញម្មនទងំធនធានហិ ញ្ញវត្ថុ និងរនុស្សម្គ្ប់ម្ោន់។ 

19> កនអករេើឯកសា  MTBF ចំណាយច នត និងចំណាយរូេធនម្ត្ូវបានរធវើស្ម្មហ ណករាថ្វិកាចូេកនុងករាវិធីកនអក 

រេើពិតានថ្វិកាស្ម្ម្មប់ថ្វិកាករាវិធីរៅម្កស្ួងចំននួ ៤  ួរម្មន៖ ម្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ, ម្កស្ួងសាធា ណកា   

និងដឹកជញ្ាូន, ម្កស្ួងធនធានទឹក និងឧត្ុនិយរ និងម្កស្ួងអប់ ំ យុវជន និងកីឡា។ ករាវិធកីនអករេើពិតានថ្វិកា 

អនុវត្តរពញរេញ រហើយម្កស្ួងចំនួន ៥ រទៀត្ បាននិងកំពុងអនុវត្តសាកេបង ួរម្មន៖ ម្កស្ួងស្ុខាភិបាេ,  

ម្កស្ួងកស្ិករា  ុកាខ ម្បម្មញ់ និងរនសាទ, ម្កស្ួងរហានន្, ម្កស្ួងនម្បស្ណីយ៍ និងទូ គ្រនគ្រន៍ និង ម្កស្ងួ 

កា ងា  និងបណដុ ះបណាដ េវិជាា ជីវៈ។ 

20> គ្ម្មល ត្ននកា រ ៀបចំកននកា យុទធសាន្រស្តថ្វិកា និងគ្រម្ម្មងថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ ម្មនភាពម្បរស្ើ រ ើងរោយកនុងឆ្ន ំ

២០២១  រនះ គ្មឺ្មនគ្ម្មល ត្ម្ត្ឹរកត្ ៩,៨% ប ុរណាណ ះ។   ឯីកា ត្ម្រឹរកននកា យុទធសាន្រស្តថ្វិកា ដាបាេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ  វាង ដាបាេរាជធាន-ីរខត្ត ជារួយនឹងថ្វិការនី្ ជំនញ ក៏កំពុងម្មនវឌ្ឍនភាព ប ុកនតគុ្ណភាព និងភាពទន់

រពេរវោ ចំបាច់ម្ត្ូវពម្ងឹងបកនថររទៀត្។ 

21> បកនថរពីរនះ, ចាប់ស្ត ីពីភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯកជនម្ត្ូវបានអនុរ័ត្ និងោក់ឱ្យអនុវត្ត បន្ប់រកនឹងឈាន

រៅរ ៀបចំបញ្ចប់រស្ចកតីម្ោងអនុម្កឹត្យស្ត ីពីកា ោក់ឱ្យអនុវត្តនីត្ិវិធីម្បត្ិបត្តិ រួ (SOP) ស្ម្ម្មប់រ ៀបចំ នងិ

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង វិនិរោគ្សាធា ណៈតារយនតកា  PPP ម្ត្ូវបាននិងកំពុងរ ៀបចំ។  SOPរនះម្មនចំនួន ៣ 

ភាគ្ កនុងរនះ  ភាគ្១ អំពីរោេនរោបាយនិងនីត្ិវិធី SOP, ភាគ្២ អំពីរោេកា ណ៍កណនំចំនួន៧ និងភាគ្

៣ អំពីនីត្ិ វិធីកិចចេទធករា។ 

 កននកទ៤ី “កា រម្ត្ៀរខលួនស្ម្ម្មបជ់ំហានបន្ប”់ 

22> កនុងកននកកា រម្ត្ៀរខលួនស្ម្ម្មប់ជំហានបន្ប់,  កស្ហវ. បានបញ្ចប់កា រ ៀបចេំិខិត្បទោា នគ្ត្ិយុត្តិស្ំខាន់  ៗ ួរម្មន៖ 

23> កា រ ៀបចំចាប់ស្ដ ពីមី្បពន័ធហ ិញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ (ថ្ា)ី៖ គ្ណៈកម្មា ធិកា ពិនិត្យរស្ចកតីម្ោងបឋរនន វិរសាធនករា  

ចាប់ស្ត ីពីម្បព័នធហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ (ថ្ាី) ស្រម្រចបាន ០២ ជំពូក, ស្ ុប ៤៦ ម្មម្តា និងម្បជុំម្កុរកា ងា 

បរចចករទស្ ទី១ ពិនិត្យរស្ចកតីម្ោងបឋរ ស្រម្រចបាន ០៤ ជំពូក, ស្ ុប ៨៨ ម្មម្តា។ កាេប ិចឆទបញ្ចប់កា រ ៀបចំ

ចាប់ស្ត ីពីម្បព័នធហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ (ថ្ាី) ម្ត្ូវកកស្ម្រួេកាេប ិរចឆទកំណត្់ រោយនឹងម្ត្ូវបញ្ាូនរៅគ្ណៈ ដារន្រនតី 

ពិនិត្យ និងអនុរ័ត្រៅម្ត្ីម្មស្ទី៣ ឆ្ន ំ២០២២ និងបញ្ាូនរៅសាថ ប័ននីត្ិបបញ្ញត្តិរៅម្ត្ីម្មស្ទី៤ ឆ្ន ំ២០២២។ 
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24> កា កកស្ម្រួេអនុម្កឹត្យរេខ ៨១ អនម្ក.បក៖ បានបញ្ចប់កា ពិភាកាម្ត្ឹរកម្រិត្អគ្គនយកោា នថ្វិកា (អ.ថ្) និង 

បានបញ្ាូនរៅជំនញកា បារាងំ រដើរបីនតេ់ធាត្ុចេូ និងរម្ត្ៀរពិភាកាអនត អគ្គនយកោា ន និងោក់បញ្ចូេ

ជារួយរស្ចកតីម្ោងកកស្ម្រួេអនុម្កឹត្យរេខ ៨២ អនម្ក.បក។ កា កកស្ម្រួេអនុម្កឹត្យរេខ ៨២ អនម្ក.បក៖  

បានពិនិត្យ  និងកកស្ម្រួេរ ើងវិញជាបរណត ើ ៗ រេើរស្ចកតីម្ោងអនុម្កឹត្យរេខ៨២ អនម្ក.បក រោយកនអករេើសាា  ត្ី 

ននកិចចម្បជុំកម្រិត្ថ្នន ក់ដឹកនំរេើរស្ចកតីម្ោងចាប់ស្ត ីពីម្បព័នធហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ (ថ្ា)ី។ អនុម្កឹត្យទងំពី នឹងម្ត្ូវ

 រួបញ្ចូេោន រៅម្ត្ីម្មស្ទី៣ ឆ្ន ំ២០២២ រហើយរម្ោងនឹងោក់ជនូថ្នន ក់ដឹកនំ កស្ហវ. រៅម្ត្ីម្មស្ទី៤ ឆ្ន ំ

២០២២ ម្ពរទងំបញ្ាូនរៅគ្ណៈ ដារន្រនតីរៅម្ត្ីម្មស្ទី១ ឆ្ន ំ២០២៣។ 

 កននកទ៥ី “កា ោំម្ទករាវធិកីកទម្រង់ម្បកបរោយរជាគ្ជយ័នងិច ីភាព” 

25> កា រេើកករពស្់កា ចេូ រួកិចចកា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ កដេឆ្លុះបញ្ញច ងំតារ យៈកា រ ៀបច ំ

កននកា ស្ករាភាពេរអិត្ (GDAP3/MAP3) និងរាយកា ណ៍អំពីវឌ្ឍនភាពជាម្បចំបងាហ ញអំពីឆ្ន្ៈ កា ចូេ ួរ  

និងកា ទទួេខុស្ម្ត្ូវកនុងកា ងា កកទម្រង់។ កនុងន័យរនះ កា ពម្ងងឹយនតកា នន្កនុងម្កុរកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង 

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈរៅតារម្កស្ួង-សាថ ប័ន  ួរម្មនទងំអងគភាពរម្ការឱ្វាទ កស្ហវ. គ្ចំឺបាច់ម្ត្ូវពម្ងឹងកា -

ស្ម្របស្ម្រួេ និងម្ត្ួត្ពិនិត្យតារោនបកនថរ។ 

26> ម្បព័នធរេើកទឹកចិត្តស្ម្ម្មប់ម្កុរកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ៖ រូេនិធិ PFMRP ឆ្ន ំ២០២១  

រនះ ម្ត្ូវបាននដេ់ជូនម្កុរកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ រៅតារម្កស្ួង-សាថ ប័ន ចំនួន 

៣៥០  ូប  ឬរស្ា ើនឹងទឹកម្បាក់ស្ ុបម្បម្មណ ២ ៥២៦ ោនរ ៀេ និងចំរោះកា នតេ់ម្បាក់ឧបត្ថរភរុខងា ជូន

ម្កុរកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈននអងគភាពរម្ការឱ្វាទ កស្ហវ. ម្មនចំនួន ៤៨៩ នក់ រស្ា ើ

នឹងទឹកម្បាក់ ស្ ុបម្បម្មណ ៤ ៩១០ ោនរ ៀេ, និងរនី្  ស្ហវ. រាជធានី-រខត្ត ៥០ នក់ រស្ា ើនឹងទឹកម្បាក់ស្ ុប

ម្បម្មណ ៣១៥ ោនរ ៀេ។ 

27> កននកា យុទធសាន្រស្តកសាង និងអភិវឌ្ឍស្រត្ថភាពកនុងម្កបខណឌ ករាវិធីកកទម្រង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ម្ត្ូវបាន     

អនុរ័ត្រោយ ឯកឧត្េម្អគគបណឌ ិត្សភាចរយ ឧបនយករដាម្ន្តនេី តារចំណា ចុះនថ្ៃទី០៤ កខត្ុោ ឆ្ន ំ២០២១ 

រេើេិខិត្រេខ ៣៨៣ ស្ហវ/អគ្ហ។ ទនឹ្រនឹងរនះ  វិទាសាថ នរស្ដាកិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុ (វស្ហ.) បានបញ្ចប់ 

កា រ ៀបចំឯកសា ទស្សនទនស្ត ីពីគ្ុណវុឌ្ឍិរន្រនតីម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ រដើរបជីារូេោា នស្ម្ម្មប់រ ៀបចំ

បទោា នគ្ត្ិយុត្ត កដេជាឧបក ណ៍ស្ម្ម្មប់កំណត្់គុ្ណវុឌ្ឍិរន្រនតីកដេនឹងកាន់រុខងា  ឬទទេួបនុ្កកា ងា រេើ 

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ រៅតារម្កស្ួង-សាថ ប័ន រនី្  អងគភាពជំនញោក់ព័នធ និង ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ។ 

 កា នតេរ់ោបេ ់បស្់នដគ្អូភិវឌ្ឍន ៍

− េទធនេបឋរននកា វាយត្នរលចំណាយសាធា ណៈ 

28> អ.គ្.ហ. បានស្ហកា ជារយួធនោ ពិភពរោក រធវើកា វាយត្នរលចំណាយសា ធា ណៈទងំរៅ ដាបាេថ្នន ក់ជាត្ិ 

និង ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ កនុងរនះធនោ ពិភពរោកបានបញ្ចប់កា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍បឋរចំណាយសា-

ធា ណៈ  បស្់ម្កស្ួងកស្ិករា  ុកាខ ម្បម្មញ់ និងរនសាទ និង ដាបាេរខត្តម្ពះស្ីហនុ។ 
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29> េទធនេវាយត្នរលចំណាយសាធា ណៈ ននម្កស្ួងកស្ិករា  ុកាខ ម្បម្មញ់ និងរនសាទ ៖ េទធនេបឋរជា ួរបាន

បងាហ ញថ្ន ម្មនចំណចុចំនួន ៥ កដេម្កស្ួងកស្ិករា  ុកាខ ម្បម្មញ់ និងរនសាទ ម្ត្ូវកា ពម្ងឹងបកនថរ កនុងរនះ ួរ

ម្មន៖  កា ពម្ងឹងកា នា ភាា ប់កននកា យុទធសាន្រស្តថ្វិកាជារយួថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ, កា ពម្ងឹងកា ចេូ រួកនុងកា កំណត្់

អាទិភាព ថ្វិកាវិនិរោគ្រោយកា ស្ម្របស្ម្រួេកាន់កត្ទូោយ កនុងវិស្័យោក់ព័នធនឹងគ្រម្ម្មងវិនិរោគ្ហិ ញ្ញ- 

បបទនពីម្បភពខាងរម្ៅ, កា រធវើសារញ្ញករា និងទំរនើបករាម្ម ម្ទីស្ស្រិទធករា, កា ពម្ងឹងកា ធានចំណាយ និង

កននកា  ស្ម្ម្មប់កិចចេទធករាឱ្យទន់រពេរវោ, និងកា ពម្ងឹងម្កបខណឌ ម្ត្ួត្ពិនិត្យ។ 

30> េទធនេវាយត្នរលចំណាយសាធា ណៈរៅរខត្តម្ពះស្ហីនុ៖ េទធនេបឋរននកា វាយត្នរលបានបងាហ ញថ្ន រៅ

 ដាបាេរខត្ត ស្រត្ថភាពននកា រ ៀបចំកននកា យុទធសាន្រស្តថ្វិកា និងថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ រៅម្មនកម្រិត្, ម្មនគ្ម្មល ត្ 

ខពស្់ វាងកា អនុវត្តថ្វិកា និងកននកា  (កា ពាក ចំណូេទបរធៀបនឹងកា អនុវត្ត និងស្ំរណើបកនថរឥណទន

ថ្វិកាម្មនកម្រិត្ខពស្់), ស្ំរណើស្ម្ម្មប់កា បកនថរឥណទនថ្វិកាម្មនភាពយឺត្ោ វ, ដំរណើកា ធានចំណាយ និង

កិចចេទធករាម្ត្ូវកា រពេរវោយូ ,និងដំរណើ កា រ ៀបចំកា ទទួេទំនិញ និងកា ទូទត្់ម្ត្ូវកា  យៈរពេយូ ។ 

ស្ម្ម្មប់ ដាបាេម្កុងម្ស្ុក៖ កា រន ្រុខងា ចំនួន ៥៥ រុខងា  រៅ ដាបាេម្កុង ម្ស្ុក  ប ុកនត  ដាបាេម្កុង ម្ស្ុក 

ទទេួបានថ្វិកាត្ិចបំនុត្ និងរិនម្មនកា រន្ ថ្វិកា រៅតាររុខងា ទងំ ៥៥។ ស្ម្ម្មប់ ដាបាេឃុំ ស្ងាក ត្់៖ 

ស្រត្ថភាពរន្រនតីបរចចករទស្រៅម្មនកម្រិត្ កដេនំឱ្យម្មនកា ពនា រពេកនុងកា រ ៀបចំឯកសា គ្រម្ម្មង, ត្ម្មល ភាព  

និងដំរណើ កា កិចចេទធករា។ 

31> េទធនេខាងរេើជាេទធនេបឋរប ុរណាណ ះធនោ ពិភពរោកនឹងស្ហកា បកនថររទៀត្ជារួយ អ.គ្.ហ. ជាពិរស្ស្ 

ម្កស្ួងកស្ិករា  ុកាខ ម្បម្មញ់និងរនសាទ និង ដាបាេរខត្តម្ពះស្ីហនុ រដើរបីពិភាកា និងរធវើស្ុពេភាពបកនថររៅ

រេើ បកគ្ំរហើញខាងរេើរនះ។ 

− េទធនេបឋរននកា វាយត្នរលម្បស្ិទធភាពននកា អនវុត្តម្បពន័ធ FMIS   

32> អ.គ្.ហ. បានស្ហកា ជារួយរូេនិធិ ូបិយវត្ថុអនត ជាត្ិ (IMF) រធវើកា វាយនរលកា អនុវត្តម្បព័នធ FMIS ជំហានទី

១ ជំហានទី២ រដើរបីឆ្លុះបញ្ញច ងំកនុងជំហានទី៣។ េទធនេបឋរជា ួរបងាហ ញថ្ន កននកា ពម្ងីកម្បព័នធ FMIS 

ជំហានទី១ និងជំហានទី២ ទទួេបានរជាគ្ជ័យ។  រុខងា ននម្បព័នធ FMIS ម្ត្ូវបានោក់ឱ្យរម្បើម្បាស្់ ប ុកនតពុំ

ទន់ម្ត្ូវបានអនុវត្តរពញរេញរៅរ ើយ ជាពិរស្ស្កា ទញយកអត្ថម្បរោជន៍ជាអត្ិប ម្មពីម្បព័នធ FMIS។ 

 បាយកា ណ៍ បស្់ IMF បាននតេ់ជាអនុសាស្នត៍្ម្រង់ទិស្ រដើរបីពម្ងឹងកា អនុវត្តឱ្យបានរពញរេញនូវរុខងា នន

ម្បព័នធ FMIS, កា ត្ម្រង់ទិស្នីត្ិ វិធីអនុវត្តកា ងា  (Business Process Streamlining), កា នេិត្ បាយកា ណ៍, 

កា រធវើស្នធ នករាជារួយម្បព័នធរនសងៗ, និងកា ពម្ងឹងអភិបាេកិចច និងកា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ផ្ទល ស្់បតូ ។ 

 បចច័យរេើម្បពន័ធម្គ្បម់្គ្ងហ ិញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

− េទធនេននកា វាយត្នរល PEFA ថ្នន ក់ជាត្ ិ

33> កា វាយត្នរលម្បព័នធហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈម្ត្ូវបានរម្បើម្បាស្់ម្កបខណឌ  PEFA កដេធាល ប់បានរម្បើម្បាស្់ស្ម្ម្មប់ 

កា វាយត្នរលម្បព័នធហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈចំនួន៣ រេើក ួចរករហើយគ្ឺរៅឆ្ន ំ២០១០, ២០១៥ និងឆ្ន ំ២០២១។ 



 

xviii 

34> បចច័យរេើម្បព័នធហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈរនះ គ្ឺរធវើកា រម្បៀបរធៀបរេើេទធនេទងំ ៣ រេើក និងទញកា ស្ននិោា នរេើ 

េទធនេវាយត្នរលជាកម្រិត្ម្ម ម្កូ កនុងរនះ រួម្មន៖ (១)វិន័យថ្វិកា, (២)ម្បស្ិទធភាព វិភាជន៍ថ្វិកា និង (៣) 

ស្័កតិស្ិទធភាព ននកា នតេ់រស្វាសាធា ណៈ។ 

35>  បកគ្ំរហើញពកីា វាយត្នរល PEFA ឆ្ន ំ២០២១ កដេរម្បើម្បាស្់ម្កបខណឌ  PEFA ឆ្ន ំ២០១១ បងាហ ញថ្នម្មនកា កកេរអ 

កនុងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ បស្់ករពុជា កដេឆ្លុះបញ្ញច ងំតារ យៈកា រកើនរ ើងពិនុ្ ននស្ូចនក 

ស្រិទធករា  (PIs) ចំនួន ១០ កនុងរនះ ួរម្មន ៖  PI-2, PI-6, PI-7, PI-10, PI-13, PI-14, PI-19, PI-21, PI-23 

និង PI-25  ីឯ PI-3 ទទេួបានពិនុ្ទបរោយសា ម្មនគ្ម្មល ត្ខពស្់ វាងកននកា  និងេទធនេម្បរូេចំណូេចប់ព ី

ឆ្ន ំ២០១៧, ២០១៨ និង២០១៩។ អ.គ្.ហ. បាននិងកំពុងរ ៀបចំម្កបខណឌ វាយត្នរលម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ

សាធា ណៈ ននម្កស្ួង-សាថ ប័ន (កំពុងស្ថ ិត្កនុងរស្ចកតីម្ោង) រោយនឹងសាកេបងវាយត្នរលរៅឆ្ន ំ២០២២ រនះ។ 

− េទធនេននកា វាយត្នរល PEFA ថ្នន ករ់ម្ការជាត្ ិ

36> អ.គ្.ហ. បានរ ៀបចំរស្ចកតីម្ោងបឋរ និងម្បជុំពិរម្ោះរោបេ់រៅនថ្ៃទី០៥ កខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ រោយរម្បើម្បាស្់

ទិននន័យ ឆ្ន ំ២០១៦, ២០១៧, និង២០១៨។ អ.គ្.ហ. បានរធវើបចចុបបននភាព បាយកា ណ៍រោយរម្បើម្បាស្់ទិននន័យ

ឆ្ន ំ២០១៨, ២០១៩ និង២០២១ ម្ស្បតារម្កបខ័ណឌ រោេកា ណ៍វាយត្នរល PEFA ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិឆ្ន ំ២០២០។ 

 បាយកា ណ៍រនះ ម្ត្ូវបានរ ៀបចំជារស្ចកតីម្ោង និងបានរនញើជូនស្ម្មជិកម្កុរកា ងា , នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ និង

រេខាធិកា ោា ន PEFA រដើរបីពិនិត្យ និងនតេ់រោបេ ់។ បចចុបបនន, អ.គ្.ហ. បាននិងកំពុងកកស្ម្រួេកដេទទួេបាន 

ធាត្ុចូេបកនថរពីម្គ្បអ់ងគភាព និងរម្ោងបញ្ចប់កនុងម្ត្ីម្មស្ទី១ ឆ្ន ំ២០២២ រនះ។ 

37> កនអករេើេទធនេននកា វាយត្នរល និងម្ត្ួត្ពិនិត្យននកា អនុវត្តករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ

ឆ្ន ំ២០២១, គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្បម់្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ (គ្.ហ.ស្.) រធវើកា វាយត្នរល 

និងស្ននិោា នជា ួរននកា អនុវត្តម្គ្ប់កននក ននកននកា ស្ករាភាព ួរ ដំណាក់កាេទី៣ បូក ២ ដូចខាងរម្ការ។ 

38> ថ្វកិារៅកត្ម្មនភាពរជឿទកុចតិ្ត គ្ឺរៅកត្ កាបានជាសា វនតរោយ កាបាននូវភាព ឹងម្មនំនកា ម្បរូេចំណូេ, 

អនុបាត្បំណេុសាធា ណៈរៅម្មនកម្រិត្ទប, េុបបំបាត្់ចំណាយកកស្្ះ និងកា អនុវត្តថ្វិកាខិត្រៅ ករោេរៅ។ 

39> បរុ េកខណៈស្ំខាន់ៗ ននគ្ណរនយយភាពហ ិញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបាននិងកំពុងកសាង និងបនតពម្ងឹងបកនថរ រដើរបីធាន

គ្ណរនយយភាព និងម្បព័នធម្ត្ួត្ពិនិត្យនន្កនុង តារ យៈកា ោក់ឱ្យអនុវត្តម្បព័នធ FMIS, កា ជំ ុញកា អនុវត្តនីត្ិវិធី 

កា ងា ថ្ាីតារម្បព័នធ និងបរងកើនកម្រិត្ស្វ ័យម្បវត្តិករា និងស្ុម្កឹត្ភាពននកា នេិត្ បាយកា ណ៍ និងភាពទន់រពេ 

ននកា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុ ម្ពរទងំម្ត្ូវបានពម្ងឹង និងពម្ងីកវិសាេភាព ទងំកនុងទិដាភាពននកា អនុវត្ត

ចំណាត្់ថ្នន ក់ថ្វិកា និងកនុងទិដាភាពននកា ម្គ្បដណត ប់រេើសាថ ប័ន និងភាន ក់ងា ចំណាយ បស្់រាជ ោា ភិបាេ ឱ្យ

ម្ស្បតារស្តង់ោអនត ជាត្ិ រដើរបីរធវើឱ្យម្បរស្ើ រ ើងនូវកា ម្គ្ប់ម្គ្ងថ្វិកា និងេំហូ សាច់ម្បាក់។ 

40> ម្កបខណឌ ថ្វកិាករាវធិី ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ ពម្ងឹង និងពម្ងីកកា អនុវត្តទងំថ្នន ក់ជាត្ិ និងថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ ជារួយកា រ ៀបចំ   

និងអនុវត្តសាកេបងម្កបខណឌ ថ្វិកា យៈរពេរធយរ រោយបញ្ចូេកា កំណត្់ពិតានចំណាយ និងកបងកចកធានធាន 

ថ្វិកាបរម្រើឱ្យរោេបំណង រោេនរោបាយ បស្់ម្កស្ួង-សាថ ប័ន កដេជាឧបក ណ៍ស្ំខាន់ស្ម្ម្មប់នា ភាា ប់

ថ្វិការៅនឹងរោេនរោបាយ បស្់រាជ ោា ភិបាេ។ 



 

xix 

41> បរុ េកខណៈស្ខំាន់ៗ ននគ្ណរនយយភាពស្រទិធករា ម្ត្ូវបាននិងកំពុងរ ៀបចំជាបរណត ើ  ប ុកនតស្ថ ិត្កនុងដំណាក់កាេ 

បឋររៅរ ើយ។ កនុងន័យរនះ, បុរ េកខណៈស្ំខាន់ មៗ្ត្ូវបានកំណត្់ និងបញ្ចូេកនុងកននកា ស្ករាភាពដំណាក់កាេ 

អនត កាេរឆ្ព ះរៅដំណាក់កាេទី៤។ 

42> ស្រត្ថភាពរន្រនតរីៅតារម្កស្ងួ-សាថ បន័កនុងកា ម្គ្បម់្គ្ងហ ិញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ម្ត្ូវបានពម្ងងឹជាបរណត ើ ៗម្ពរទងំ

កម្រិត្ននកា យេ់ដឹង និងកា ចេូ រួអនុវត្តករាវិធីកកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថមុ្មនកា រកើនរ ើងជាេំោប់។ 

43> កា វាយត្នរល PEFA ទងំថ្នន ក់ជាត្ិ និងថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ បាននតេ់ជាេទធនេរោេ/បន្ត្់ រូេោា ន (Baseline) 

អំពីសាថ នភាពននម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈរៅករពុជា រដើរបីនតេ់ជាធាត្ុចូេស្ម្ម្មប់រ ៀបចំម្កបខណឌ

កននកា ស្ករាភាព តារ យៈកា កំណត្់កា ោា នអាទិភាព ស្ម្ម្មប់រោះម្សាយជាដំណាក់កាេៗ រដើរបីឈានរៅ

ស្រម្រចឱ្យបានចកខុវិស្័យនិងរបស្កករាននករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈនិងរោេកា ណ៍ទងំ៣  

 ួរម្មន៖ ប ូណភាពននកា រោ ពវិន័យថ្វិកា, ម្បស្ិទធភាពននថ្វិកា ទងំកនុងកននកវិភាជន៍ ទងំកនុងកននកម្បត្ិបត្តិកា , 

និងស្័កតិស្ិទធភាពននកា នតេ់រស្វាសាធា ណៈ។ 
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១. ម្សចកេីម្ េ្ើម្ 

១.១. ទិដាភាពទូម្ៅ ម្នកម្ាវិធីកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

1> ករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ម្ត្ូវបានម្បកាស្ោក់ឱ្យអនុវត្តជានលូវកា រម្ការអធបិត្ីភាពដ៏

ខពង់ខពស្់ បស្់ ស្ររតចអគ្គរហារស្នបត្រីត្រជា ហ ុន កសន នយក ដារន្រនតីនន ម្ពះរាជាណាចម្កករពុជា ននថ្ៃទី

០៥  កខធនូ ឆ្ន ំ២០០៤ កនុងរោេបំណងកកកម្បជាជំហានៗ នូវម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈករពុជា រឆ្ព ះ

រៅ ឧត្តម្មនុវត្តន៍អនត ជាត្ិ រោយម្បកាន់យកអភិម្ករជារខឿន និងកបងកចកជា ៤ ដំណាក់កាេ។ 

2> ដំណាកក់ាេទ១ី “ភាពរជឿទកុចតិ្តននថ្វកិា”  កដេអនុវត្តចបព់ីឆ្ន ំ២០០៤ ដេ់ឆ្ន ំ២០០៨ បានបញ្ចប់នូវសាថ នភាព 

កងវះសាច់ម្បាក់ដ៏រុានំ ៉ា រកជាអត្ិរ កសាច់ម្បាក់ តារ យៈកា េុបបំបាត្់ទងំម្ស្ុងនូវបំណេុកកស្្ះ រៅ ត្នោ ជាត្ិ   

កដេជារហត្ុរធវើឱ្យរាជ ោា ភិបាេករពុជារោះម្សាយបាននូវកា របើកម្បាក់របៀវត្សរទៀងទត្់ និងទន់រពេរវោ 

ជូនរន្រនតីរាជកា ។ កា បរងកើត្គ្ណនីរទេរៅ ត្នោ ជាត្ិ កដេជាកា ម្បរូេនដុំគ្ណនីទងំអស្់ បស្់រាជ ោា ភិបាេ  

បានកាល យជារូេោា នដ៏ស្ំខាន់ស្ម្ម្មប់របាះជំហានរៅ កដំណាក់កាេទី២។ 

3> ដំណាកក់ាេទ២ី “បនតពម្ងងឹគ្ណរនយយភាពហ ិញ្ញវត្ថុ” កដេម្ត្ូវបានអនុវត្តពីឆ្ន ំ២០០៩ ដេ់ឆ្ន ំ២០១៥ រោយ

ម្មនកា កកេរអជារម្ចើនរេើនីត្ិវិធីអនុវត្តថ្វិកា ជាពិរស្ស្កា ោក់ឱ្យអនុវត្តម្មត្ិកាថ្វិកាថ្ាី និងបលង់គ្ណរនយយថ្ាី 

ម្ពរទងំកា ោក់ឱ្យដំរណើ កា នូវម្បព័នធ FMIS។ 

4> ដំណាកក់ាេទ៣ី “កា នា ភាា ប់ថ្វកិារៅនងឹរោេនរោបាយ”
 
ម្ត្ូវបានអនុវត្តចប់ពីឆ្ន ំ២០១៦  ហូត្ដេ់ឆ្ន ំ

២០២០ កនុងរោេបំណងផ្ទល ស្់បតូ ជាបរណត ើ ៗ នូវម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងកដេកនអករេើធាត្ុចូេ និងរជឈកា រឆ្ព ះរៅជា

ម្បព័នធកដេរផ្ទត ត្រេើេទធនេ ឬស្រិទធករា និងវិរជឈកា  តារ យៈកា ពម្ងឹង និងពម្ងីកកា អនុវត្តកននកា យុទធសាន្រស្ត  

ថ្វិកា កា អនុវត្តថ្វិកាករាវិធី និងកា អនុវត្តអងគភាពថ្វិកា  ួរទងំកា អនុវត្តដំណាក់កាេទី១ និងទី២ កនលងរក។  

ដំណាក់កាេទី៣រនះម្ត្ូវបានពនា រពេពី ឆ្ន ំ រដើរបីបញ្ចប់កា ងា រស្ស្ស្េ់ចប់តំាងពីដំណាក់កាេទី១, ទី២ 

និងទី៣។ ដំណាក់កាេអនដ កាេរឆ្ព ះរៅដំណាក់កាេទី៤ ម្មនរោេរៅស្ំខាន់រឆ្ព ះរៅកសាងនូវេកខខណឌ ចំបាច់ 

ទងំឡាយរដើរបីឈានរៅោក់ឱ្យអនុវត្តម្បព័នធថ្វិកាព័ត្៌ម្មនស្រិទធករាកដេជាគ្នលឹះកនុងកា កសាង “វបបធរស៌្រទិធករា”  

កនុងម្កបខណឌ រាជ ោា ភិបាេទងំរូេ។ កននកា ស្ករាភាព ួរ៣បូក២ ម្មន យៈរពេពី ឆ្ន ំ (ឆ្ន ំ២០២១-២០២២) 

រហើយម្ត្ូវបានរ ៀបចំរោយពិនិត្យរ ើង វិញនូវ ចនស្រព័នធននកននកា ស្ករាភាព ួរដំណាក់កាេទី៣ ទងំរោេបំណង  

និងចរងាក រស្ករាភាព ម្ពរទងំផ្ទល ស្់បដូ ពីកា រផ្ទត ត្រេើស្ករាភាពរកជាស្រិទធករាគ្នលឹះស្ម្ម្មប់ជារូេោា នកនុង 

កា កសាងនូវកននកា ស្ករាភាព ួរដំណាក់កាេទី៤ រៅកនុងឆ្ន ំ២០២៣ ដេ់ឆ្ន ំ២០២៧។ 

5> ដំណាកក់ាេទ៤ី “គ្ណរនយយភាពស្រទិធករា” រម្ោងអនុវត្តចប់ពីឆ្ន ំ២០២៣ ដេ់ឆ្ន ំ២០២៧។ យុទធសាន្រស្ត នន

កា កកទម្រង់ម្បព័នធថ្វិកាឆ្ន ំ២០១៨-២០២៥ បានកំណត្់ទិស្រៅកកទម្រង់ម្បព័នធថ្វិការឆ្ព ះរៅម្បព័នធថ្វិកា

ស្រិទធករាកនុងរ ូកដេជា “ថ្វិកាពត័្៌ម្មនស្រទិធករា”។ យុទធសាន្រស្ត រនះ បាន កាទុករោេបំណងរដើរននកា អនុវត្ត  

ថ្វិកាករាវិធីរពញរេញ ម្មនន័យថ្នរម្បើម្បាស្់ករាវិធជីាឧបក ណ៍រដើរបីនា ភាា ប់ថ្វិការៅនឹងរោេនរោបាយ

ឱ្យបានរៅឆ្ន ំ២០២០ រហើយបន្ប់ពីរនះ នឹងចប់រនតើរឈានរៅអនុវត្តថ្វិកាស្រិទធករាចប់ពីឆ្ន ំ២០២២ ត្រៅ
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រោយពម្ងឹងជាបរណត ើ ៗនូវព័ត្៌ម្មនស្រិទធករា/េទធនេ និងគ្ណរនយយភាព រដើរបីម្មនរពេរវោម្គ្ប់ម្ោន់កនុង

កា រម្ត្ៀរខលួនស្ម្ម្មប់អនុវត្តថ្វិកាស្រិទធករារពញរេញរៅឆ្ន ំ២០២៥។ 

តារាងទី 1៖ កា កម្បម្បួេម្កបខណឌ កននកា ស្ករាភាព ួរដំណាក់កាេទី២, ៣ និង ៣បូក២ 

រចនសម្ព័នធ CAP CAP2 CAP2 New 
CAP3 

2016-2020 

CAP3 

2017-2020 

CAP3 

2018-2020 

CAP 

3+2 (2021) 

កននក ៣ ៤ ៥ ៥ ៥ ៥ 

រោេបំណង ១៤ ១៦ ២១ ២១ ២១ ១៩ 

ចរងាក រស្ករាភាព ៦២ ៧១ ៦៨ ៦៩ ៦៨ ៥៩ 

១.២. សាថ នភាពម្សដាកិចច 

6> បន្ប់ពីកំរណើនរស្ដាកិចច ឹងម្មជំាប់ៗោន ជាង ២ទស្សវត្ស ៍, ករពុជាបានចករចញពីម្បរទស្ចំណូេទបរៅជា

ម្បរទស្ម្មនចំណូេរធយរកម្រិត្ទបកាេពីឆ្ន ំ២០១៥ និងម្ត្ូវបានម្បស្ិទធិនរថ្នជា “ខាល រស្ដាកចិចថ្ាីរួយរៅ

អាស្ុី” កនុងឆ្ន ំ២០១៦។ ស្រិទធនេពីកំរណើនរស្ដាកិចចជារធយរកនុង ងវង់ ៧% កនុង ១ឆ្ន ំ បានកចកកនលផ្ទក ជូនរន្រនតី

រាជកា  និងកងកម្មល ងំម្បោប់អាវុធ តារ យៈកា ដំរ ើងម្បាក់របៀវត្សជាម្បចំឆ្ន ំ ម្ពរទងំម្បជាពេ ដាទូរៅតារ

 យៈកា បរងកើត្កា ងា  និងកា កសាងរហោា  ចនស្រព័នធ បូវន័ត។ 

7> រស្ដាកិចចករពុជានឆ្ន ំ២០២០ ម្មនកំរណើនអវិជាម្មន -៣,១% រោយសា ឥទធិពេននវិបត្តិជំងកឺូវដី-១៩ កដេបាន

បណាត េឱ្យវិស្័យជំ ុញកំរណើនស្ំខាន់ៗទទួេ ងនេប ះោេ់គ្ួ ឱ្យកត្់ស្ម្មគ េ់កនុងរនះ ួរម្មន៖ អនុវិស្័យ 

ស្ណាា ោ  និងរភាជនីយោា ន, អនុវិស្័យកាត្់រដ , អនុវិស្័យេក់ដំុ និងេក់រាយ, អនុវិស្័យស្ំណង់ និង 

អចេនម្ទពយ និងអនុវិស្័យដឹកជញ្ាូន។ រេើរូេោា នរនះ, ន.ស្.ស្. ស្ម្ម្មប់រនុស្សម្មន ក់ បានធាល ក់ចុះរករៅ

ម្ត្ឹរ ១ ៦០៤ ដុោល  អាររ ិក កនុងឆ្ន ំ២០២០ ពី ១ ៧០០ ដុោល  អារ ិក កនុងឆ្ន ំ២០១៩។ ទនឹ្ររនះ, អត្ិន ណាជា

រធយរ បានរកើនរ ើងរកកនុងអម្តា ២,៩% កនុងឆ្ន ំ២០២០ ពីអម្តា ១,៨% កនុងឆ្ន ំ២០១៩ ម្ស្បរពេកដេអម្តា

បតូ ម្បាក់ស្ថ ិត្ កនុងកម្រិត្ ៤ ០៨០ រ ៀេ កនុងរួយដុោល  អាររ  ិកកនុងឆ្ន ំ២០២០។ 

8> រស្ដាកិចចករពុជាឆ្ន ំ២០២១  ំពឹងថ្នម្មនកំរណើន ៣,០%  ីឯអត្ិន ណាជារធយរកនុងអម្តា ២,៩% និងអម្តាបតូ 

ម្បាក់ កាបានកនុងកម្រិត្ ៤ ០៦៨ រ ៀេ។ 

តារាងទី 2៖ ស្ូចនក រស្ដាកិចច ឆ្ន ំ២០១៦-២០២១ 

សូចនករម្សដាកិចច 2016 2017 2018 2019 2020 ប. 2021 ប. 

នស្ស្ នថ្លបចចុបបនន  

(ោនដោុល  អាររ ិក) 
២០ ០៣០ ២២ ២០៨ ២៤ ៦១០ ២៧ ១៣០ ២៥ ៩៤៥  ២៧  ២៧៩  

នេតិ្នេពតិ្កនុងម្ស្កុស្ បុ  

(ករំណើនជា%) 
៦,៩ ៧,០ ៧,៥ ៧,១ -៣,១ ៣,០ 

     វិស័្យកសិ្ករា ១,៣ ១,៧ ១,១ -០,៥ ០,៦ ១,១ 

     វិស័្យឧស្ាហករា ១០,៦ ៩,៧ ១១,៦ ១១,៣ -១,៤ ៧,៤ 

     វិស័្យរស្វាករា ៦,៨ ៧,០ ៦,៨ ៦,២ -៦,៥ -០,៤ 
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សូចនករម្សដាកិចច 2016 2017 2018 2019 2020 ប. 2021 ប. 

នស្ស្ ស្ម្ម្មបម់្មន ក ់ 

(ដោុល  អាររ កិ) 
១ ៣០៨  ១ ៤៣០ ១ ៥៦៣ ១ ៧០០ ១ ៦០៤    ១ ៦៦៥ 

អត្និ ណាជាម្បាករ់ ៀេ  

(ករំណើនរធយរម្បចំឆ្ន ំជា %) 
៣,០ ២,៩ ២,៥ ១,៨ ២,៩ ២,៩ 

អម្តាបតូ ម្បាក ់(រ ៀេ/ដោុល  ) ៤ ០៥៦ ៤ ០៤៥ ៤ ០៤៥ ៤ ០៥៥ ៤ ០៨០ ៤ ០៦៨  

ស្រត្េុយគ្ណនចី នត (% នន 

នស្ស្ ) ( រួបញ្ចូេបកងវ ) 
-៨,៧ -៨,១ -១១,៨ -១៥,០ -៨,៥ -៣៨,៦ 

ទនុបម្រងុអនត ជាត្ ិ (ចនំនួកខ

ននកា នំចេូទនំញិ នងិរស្វា) 
៦,៦ ៨,០ ៨,០ ៨,៨ ១៣,៤ ៨,០ 

ម្បភព៖ អ.គ្.ប នន កស្ហវ. 

9> កា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ គ្ឺបាន ួរចំកណកសាត   និងកសាងភាពធន់រស្ដាកិចច និង កា

េំនឹងជីវភាពម្បជាពេ ដា កដេម្ត្ូវបាន ងនេប ះោេ់ធៃន់ធៃ រោយជំងកឺូវដី-១៩។ រាជ ោា ភិបាេករពុជានឹង

ជំ ុញកា អនុវត្ត “ម្កបខណឌ យុទធសាន្រស្ត  និងករាវិធីសាត   និងជំ ុញកំរណើនរស្ដាកិចចករពុជា កនុងកា  ស្់រៅជារួយ   

ក ូវដី-១៩ តារគ្នលងម្បម្កត្ីភាពថ្ាី ស្ម្ម្មប់ឆ្ន ំ២០២១-២០២៣” រោយឈ រេើស្ស្ ស្តរភចំនួន ៣ (ឬរៅថ្ន 3Rs) 

ដូចត្រៅ៖ 

10> ស្ស្ ស្តរភទី១-កា សាត   (Recovery) តារ យៈកា កសាងរូេោា ន ឹងម្ម ំស្ម្ម្មប់ជំ ុញរស្ដាកិចចឱ្យវិេរៅស្ថ ិត្ 

រេើម្មោន៌នកំរណើនរ ើងវិញ រោយរផ្ទត ត្រេើកា ធានស្ុវត្ថិភាព, កា ម្គ្ប់ម្គ្ងនេប ះោេ់, កា  កាេំនឹង និង

កា រធវើឱ្យ ស្់ រវកីរ ើងវិញនូវធុ កិចចកដេម្មនស្កាដ នុពេ ជាពិរស្ស្ កនុងវិស្័យកដេទទេួ ងនេប ះោេ់ខាល ំង 

និងកា បរងកើត្កា ងា បកនថរឱ្យបានរម្ចើន និងឆ្ប់ ហ័ស្ ស្ំរៅរេើកសួ្្យជីវភាពម្បជាជន។ 

11> ស្ស្ ស្តរភទី២-កា កកទម្រង ់(Reform) តារ យៈកា បនតោក់រចញនូវវិធានកា កកទម្រង់ស្ំខាន់ៗជា ចនស្រព័នធ 

កដេ ួរម្មនជាអាទិ៍៖ កា រធវើឱ្យម្បរស្ើ រ ើងនូវប ិោកាស្ និងកិចចស្ម្រួេោណិជាករាស្ម្ម្មប់កា វិនិរោគ្ និង

ធុ កិចច, កា ជំ ុញ និងកា អភិវឌ្ឍឌ្ីជីថ្េ ូបនីយករាកនុងម្បព័នធរស្ដាកិចច ទងំវិស្័យសាធា ណៈ និងវិស្័យឯកជន ។ 

12> ស្ស្ ស្តរភទី៣-កា កសាងភាពធន ់(Resilience) តារ យៈកា ពម្ងឹងកា រម្ត្ៀរខលួន រដើរបីរឆ្លើយត្បរៅនឹងជំង ឺឬ

សាថ នភាពម្ស្រដៀងោន  កដេអាចនុ្ះរ ើងនរពេអនគ្ត្ រោយរផ្ទត ត្រេើកា អភិវឌ្ឍម្បព័នធស្ុខាភិបាេ និង

ម្បព័នធោំោ ស្ងគរកដេ ឹងម្ម ំនិងម្មនម្បស្ិទធភាពដូចជា រផ្ទដ ត្រេើវិស្័យគ្នលឹះរយួចំនួនរទៀត្កដេម្មនសា ៈស្ំខាន់ 

ស្ម្ម្មប់កា ធាននូវចី ភាព ប ិោប័នន ននកា សាត   និងកា អភិវឌ្ឍស្ងគររស្ដាកិចច។ 

១.៣. សាថ នភាពម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

13> ខណៈករពុជាកាល យជាម្បរទស្ចំណូេរធយរកម្រិត្ទប កនុងទិដាភាពហិ ញ្ញវត្ថុករពុជាជបួម្បទះបញ្ញហ ម្បឈរ

ស្ំខាន ់ ួរម្មន៖ (១) កា ថ្យចុះហិ ញ្ញបបទនឥណទនស្ំណង/ឥណទនស្របទនរធៀបនឹង ន.ស្.ស្. ស្ម្ម្មប់

គ្រម្ម្មង វិនិរោគ្, (២) កា រកើនរ ើងបនុ្កបុគ្គេិក និង (៣) កា បរងកើនចំណាយវិនិរោគ្ រដើរបីោំម្ទរស្ដាកិចច 

ខណៈកដេរូេោា នគ្ត្ិយុត្តម្ត្ូវបាននិងកំពុងរ ៀបចំ និងោក់ឱ្យអនុវត្តជាបរណត ើ ៗ។ 
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14> ចំរោះកា ពម្ងឹងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង និងអនុវត្តកននកា ម្បរូេចំណូេថ្វិកា ដា8 ឆ្ន ំ២០២១ (ទិននន័យបរណាត ះអាស្នន

គ្ិត្ម្ត្ឹរនថ្ៃ៣១ កខរករា ឆ្ន ំ២០២២) ស្រម្រចបាន ២២ ១៥៥ ២០៨ ោនរ ៀេ ឬរស្ា ើនឹង ១០៤,៤៩% នន

ចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ កនុងរនះចំណូេច នតស្រម្រចបាន ២២ ០៩៨ ៣២៦ ោនរ ៀេ ឬរស្ា ើ ១០៥,៣២% ននចាប់

ហិ ញ្ញវត្ថុ និងចំណូេរូេធនកនុងម្បរទស្ស្រម្រចបាន ៥៦ ៨៨២ ោនរ ៀេ ឬរស្ា ើ ២៥,៧១% ននចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ។ 

15> ចំរោះចំណូេសា រពើពនធថ្នន ក់ជាត្ិស្រម្រចបាន ១៨ ៣៨០ ០៧៤ ោនរ ៀេ ឬរស្ា ើ ១០៤,៩១% ននចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ 

កនុងរនះអគ្គនយកោា នពនធោ  (អ.ព.ដ.) ស្រម្រចបាន ៩ ២៣៩ ០៥៣ ោនរ ៀេ ឬរស្ា ើ ១១៥,១៤% នន

ចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ និង អ.គ្. . ស្រម្រចបាន ៩ ១៤១ ០២១ ោនរ ៀេ ឬរស្ា ើ ៩៦,២៦% ននចាបហ់ិ ញ្ញវត្ថុ។ 

16> កា ម្បរូេចំណូេរិនករនសា រពើពនធថ្នន ក់ជាត្ិស្រម្រចបាន ១ ៧២១ ៨៧២ ោនរ ៀេ ឬរស្ា ើ ៧៨,៧៧% នន

ចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ។ 

17> ចំកណកកា អនុវត្តចំណូេថ្វិកាថ្នន ក់ ដាបាេរាជធានី-រខត្ត9  ស្រម្រចបាន ១ ៩៩ ៣៨០ ោនរ ៀេ ឬរស្ា ើនឹង 

១៥៦,៣៨% ននចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ កនុងរនះ ចំណូេសា រពើពនធស្រម្រចបាន ១ ៧៦៧ ១៨៧ោនរ ៀេ ឬរស្ា ើនឹង 

១៦៨,២៥% ននចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ និងចំណូេរិនករនសា រពើពនធស្រម្រចបាន ២២៩ ១៩៣  ោនរ ៀេ ឬរស្ា ើនឹង 

១០១,២៧% ននចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ។ 

ដាម្ការទី 1៖ កា អនុវត្តកននកា ម្បរូេចំណូេឆ្ន ំ២០១៣-២០២១ 

ម្បភព៖ អ. .ជ (ត្ួរេខឆ្ន ំ២០២១ គ្ិត្ម្ត្ឹរនថ្ៃទី៣១ កខរករា ឆ្ន ំ២០២២) 

18> ដាម្ការទី២ បងាហ ញអំពីកា អនុវត្តថ្វិកា ដាស្ ុបឆ្ន ំ២០២១ (ទិននន័យបរណាត ះអាស្ននគ្ិត្ម្ត្ឹរនថ្ៃទី៣១ កខរករា 

ឆ្ន ំ២០២២) ស្រម្រចបាន ២៧ ៤២៥ ០៥៧ ោនរ ៀេ ឬរស្ា ើ ៩៥,៣៦% ននចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ (ម្បស្ិនរបើរធៀបនឹង 

ថ្វិកាបន្ប់ពីរធវើវិច ណករាចំណាយកា អនុវត្តថ្វិកាឆ្ន ំ២០២១ ស្រម្រចបាន ៩៨,៧៩%)។   ីឯកា ចំណាយ 

ម្បចំម្ត្ីម្មស្ ម្មនភាពយតឺ្ជាងរោេរៅ កដេបានកំណត្់កនុងករាវធិីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ  

(រោេរៅ ត្.រ ១ =១៥%, ត្.រ ២=៤៥%,  ត្.រ ៣=៦៧% និង ត្.រ ៤=៩៦%)។ ចំកណកឯ, ចំណាយ

ថ្វិកាតារម្បរភទ (រោេរៅកំណត្់រិនម្ត្ូវត្ិចជាង ៩៨% ស្ម្ម្មបរ់បៀវត្ស ៩៥%ស្ម្ម្មបទ់ំនិញ/រស្វា និង៨៥% 

ស្ម្ម្មប់រូេធន)ស្រម្រចបាន (១) របៀវត្សស្រម្រចបាន ៩៦,០៦% ននចាប់ហិ ញ្ញវត្ថ,ុ ទំនិញ/រស្វា ស្រម្រច

 

8 ចំណូេច នត+រូេធនកនុងម្បរទស្ 

9 ត្រួេខចំណូេថ្វិកា ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិខាងរេើ ជាត្រួេខថ្វិការាជធានី-រខត្ត និងខណឌ  
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បាន ៩៥,១៨% ននចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ (ប ុកនតរបើរធៀបនឹងថ្វិការម្កាយវិច ណករាចំណាយស្រម្រចបាន ១០៦,៦១%) 

និងចំណាយរូេធនស្រម្រចបាន ៩២,២៤% ននចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ។ 

ដាម្ការទី 2៖ កា អនុវត្តថ្វិកា ដាឆ្ន ំ២០១៣-២០២១ 

ម្បភព៖ អ. .ជ (គ្ិត្ម្ត្ឹរនថ្ៃទី៣១ កខរករា ឆ្ន ំ២០២២) 

១.៤. សនិទានកម្ា និងម្ោលបាំណង 

19> កា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ម្ត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្នរលករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ និង បាយកា ណ៍ 

វឌ្ឍនភាពម្បចំឆ្ន ំ២០២១ ននកា អនុវត្តករាវធិីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ដំណាក់កាេទី៣បូក២  

គ្ឺជាធាត្ុចូេស្ំខាន់រដើរបីរម្ត្ៀររ ៀបចំម្កបខណឌ កននកា ស្ករាភាព ួរ ដំណាក់កាេទី៤។ 

-  បាយកា ណ៍រនះ ម្ត្ូវបានរ ៀបចំតារ វិធីសាន្រស្តដូចខាងរម្ការ៖ 

- វឌ្ឍនភាពននកា អនុវត្តកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

- កា តារោនវឌ្ឍនភាពននកា អនុវត្តកា ស្រម្រច បស្់ គ្.ហ.ស្ កនុងឆ្ន ំ២០២១10 

- កា អនុវត្តកននកា ស្ករាភាព ួរដំណាក់កាេទី៣ បូក២ 

- កា រ ៀបចំស្ិកាខ សាោនសពវនាយស្ត ីពីបទពិរសាធន៍ថ្វិកាករាវិធីស្ម្ម្មប់ម្កស្ួង-សាថ ប័ន និង ដាបាេថ្នន ក់-

រម្ការជាត្ិ 

- កា វាយត្នរលចំណាយសាធា ណៈ និងគ្ណរនយយភាពហិ ញ្ញវត្ថុថ្នន ក់ជាត្ិ និងថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ។ 

- រត្ិរោបេ់ បស្់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍៖ េទធនេបឋរននកា ម្ត្ួត្ពិនិត្យរេើម្បស្ិទធភាពននកា អនុវត្តម្បព័នធបរចចកវិទា 

ព័ត្៌ម្មនស្ម្ម្មប់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ (FIMS) រោយ IMF និងេទធនេបឋរននកា ម្ត្ួត្ពិនិត្យ 

ចំណាយសាធា ណៈ រោយធនោ ពិភពរោក។ 

២. លទធ្លវាយត្ម្ម្ៃកម្ាវិធីកកទម្ម្ង់ និងវឌ្ឍនភាពម្បចាំឆ្ន ាំ២០២១ 

20> គ្ិត្ចប់ពីឆ្ន ំ២០០៤  ហូត្ដេ់ឆ្ន ំ២០២១, ចំណាយស្ម្ម្មប់អនុវត្ត PFMRP ស្ ុប ម្មនទំហំ ៣៥២ ៣២៩ ោន

រ ៀេ ឬ ៨៧,២១ ោនដុោល  ស្ហ ដាអាររ ិក កនុងរនះចំណាយរេើម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង FMIS ចំនួន 

 

10 កនុងរស្ចកតីស្រម្រចរនះ គ្.ហ.ស្ រម្ជើស្រ ីស្ពីម្គ្ប់កននកស្ម្ម្មប់អនុវត្តករាវិធីកកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ដំណាក់កាេទី៣។ 
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៤៧,២៤%, អងគភាពរម្ការឱ្វាទ កស្ហវ. ចំនួន ៣១,៧៨%, ម្កស្ួង-សាថ ប័នចំនួន ៤,៣៤%, រនី្ ស្ហវ. 

រាជធានី-រខត្តចំនួន ០,៣៤%, និងម្បាក់ឧបត្ថរភរេើកទឹកចិត្តចំនួន ១៦,៥៨%។ របើគិ្ត្ចំណាយតារម្បរភទវិញ 

ចំណាយរេើទំនិញនិងកា អភិវឌ្ឍម្បព័នធ FMIS ចំនួន ៣៨,៣៣%, ទីម្បឹកាចំនួន ២១,៧៩%, បណតុ ះបណាត េ/

ស្ិកាខ សាោ ចំនួន ២១,៨៥%, ម្បត្ិបត្តិកា ចំនួន ១,៥៥%, និងម្បាក់ឧបត្ថរភរេើកទឹកចិត្តចំនួន ១៦,៥៨%។ 

ដាម្ការទី 3៖ ចំណាយថ្វិកាតារអងគភាពោំម្ទ PFMRP ឆ្ន ំ២០០៤-២០២១ 

ដាម្ការទី 4៖ ចំណាយថ្វិកាតារម្បរភទោំម្ទ PFMRP ឆ្ន ំ២០០៤-២០២១ 

២.១. ការអនុវត្េក្នការសកម្ាភាពរួម្ ដាំណាក់កាលទី៣ បកូ២ 

ក ន្កទី១៖ ការបនេពម្ងឹងភាពម្ជឿទុកចិត្េម្នថវិកា 

21> កននករនះ រផ្ទត ត្រេើរោេបំណងចំំនួន ៣  ួរម្មន (១) បនតពម្ងឹងកា ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេ និងកា អនុវត្តកននកា 

ម្បរូេចំណូេ (២) ពម្ងឹងកា អនុវត្តថ្វិកា និងពម្ងឹងកា អនុវត្តកននកា ចំណាយនិង (៣) កកេរអដំរណើកា នន

កា អនុវត្តថ្វិកា។ 
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រោេបណំង១១ ៖ បនតពម្ងងឹកា ម្គ្បម់្គ្ងចំណូេនងិកា អនវុត្តកននកា ម្បរេូចំណូេ 

22> កនុងម្កបខណឌ កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ, កា ម្បរូេចំណូេរៅកត្ម្មនភាព ឹងម្ម។ំ តារ យៈ

កា អនុវត្តយុទធសាន្រស្ត រកៀ គ្ ចំណូេ យៈរពេរធយរ ២០១៤-២០១៨, ចំណូេច នតម្មនកំរណើនជារធយរ

ម្បម្មណ ១,៤ ពិនុ្ភាគ្ យនន ន.ស្.ស្. កនុងរួយឆ្ន ំ ខពស្់ជាងរោេរៅ ០,៥ ពិនុ្ភាគ្ យនន ន.ស្.ស្. កដេ

បានកំណត្់កនុងយុទធសាន្រស្ត។ យុទធសាន្រស្ត រកៀ គ្ ចំណូេ ២០១៩-២០២៣ ម្មនរោេបំណងរធវើទំរនើបភាវូបនីយករា 

 ដាបាេ និងរោេនរោបាយចំណូេសា រពើពនធ និងរិនករនសា រពើពនធ រដើរបីធានកា ម្បរូេចំណូេម្បកបរោយ 

ម្បស្ិទធភាព និងស្័កតិស្ិទធភាពខពស្់, កកេរអប ិោកាស្វិនិរោគ្, និងត្ម្រង់ទិស្កា វិនិរោគ្, ពម្ងឹងភាពម្បកតួ្ម្បកជង  

និងជំ ុញកា រធវើពិពិធករារស្ដាកិចចជាត្ិ។ 

23> រោេបំណងរនះម្មនស្ូចនក ស្រិទធករាចំនួន២ រហើយស្រម្រចបានដូចត្រៅ៖ 

សូចនករសម្ទិធកម្ា

គនៃឹឹះ 
លទធ្លម្ោល  

ម្ោលម្ៅ និងលទធ្លសម្ម្ម្ចបាន 

ម្ោលម្ៅឆ្ន ាំ២០២១ លទធ្លសម្ម្ម្ចបាន  

ស្គ្ ១. ភាគ្ យនន     

កា អនវុត្តចណូំេថ្វកិា

រធៀបនងឹចាបថ់្វកិា 

រៅឆ្ន ំ២០១៩ ចំណូេច នត 

ស្រម្រចបាន ១៣០,៥ % 

រធៀបនឹងចាប់ថ្វិកា 

កា អនុវត្តចណូំេច នដស្រម្រច

បានកនុង ងវង់ +/-៥% រធៀប

នឹងចាប់ថ្វិកាជារ ៀងរាេឆ់្ន ំ 

១០៤,៤៩% ននចាប់

ថ្វិកា 

ស្គ្ ២. ករំណើនចណូំេ

ច នតរធៀបនងឹ ន.ស្.ស្. 

រៅឆ្ន ំ២០១៩ ចំណូេច នដ

រកើន ៣,០១ ពិនុ្ភាគ្ យ 

នន ន.ស្.ស្. ជារធយរ ឆ្ន ំ

២០១៤-២០១៨ 

ោ ងត្ិច ០,៣ ពិនុ្ភាគ្ យ

នន ន.ស្.ស្ 

-២,៦៨ ពិនុ្ភាគ្ យ នន 

ន.ស្.ស្. 

24> រោយក ក ស្ូចនក ស្រិទធករាគ្នលឹះកម្រិត្ចរងាក រស្ករាភាព កដេោំម្ទដេ់កា ស្រម្រចបានស្ូចនក កម្រិត្ 

រោេបំណង ស្រម្រចបានដូចខាងរម្ការ។ 

25> ទី១.កននកសា រពើពនធ៖ ភាគ្ យននអនកជាប់ពនធបង់ម្បាក់ពនធទន់រពេរវោស្រម្រចបាន ៧៨% ននអនកជាប់ពនធ

ស្ ុបរោយក កបណត ឹងត្វា៉ា ននក ណីកំណត្់ពនធរ ើងវិញចំនួន ១ ៨៥២ ក ណី ម្ត្ូវបានរោះម្សាយកដេរស្ា ើនឹង 

ម្បម្មណ ៧៩,៧៩% រធៀបនឹងបណត ឹងត្វា៉ាស្ ុបចំនួន ២ ៣២១ ក ណី។ បណំេុពនធកដេអាចម្បរូេបានកនុងឆ្ន ំ 

២០២០ ម្មនចំនួន ៦ ៣១០ ០៣៩ ០៦៥ ១៤៨ រ ៀេ។ កា ម្បរូេបំណេុពនធកនុងឆ្ន ំ២០២១ ស្រម្រចបានចំនួន 

១ ០៨៧ ០៥៧ ៦៩៣ ៧៣៦ រ ៀេ រស្ា ើនឹងម្បម្មណ ១៧,២៣% ននបំណេុពនធកដេអាចម្បរូេបានកនុងឆ្ន ំ

២០២០។ ចំរោះកា ចត្់ថ្នន ក់បំណេុពនធកដេ “អាចម្បរូេបាន” និង “រិនអាចម្បរូេបាន” ម្ត្ូវបានកំណត្់ 

ដូចត្រៅ៖ បំណេុពនធកនុងបញ្ា ីអាចម្បរូេបាន (អាយុកាេត្ិចជាង ៣ឆ្ន ំ) ម្មនចំនួន ៣ ៥៧០ ស្ហម្ោស្ 

និងម្មនម្បាក់បំណេុពនធចំនួន ៦ ២១៥ ៥៦១ ោនរ ៀេ ខណៈកដេបំណេុពនធកនុងបញ្ា ីរិនអាចម្បរូេបាន 

(អាយុកាេរេើស្ ៣ឆ្ន ំ) ម្មនចំនួន ៤ ៩៣៤ ស្ហម្ោស្ និងម្មនម្បាក់បំណេុពនធចំនួន ៩ ១៥១ ១៩២ ោនរ ៀេ។

កនុងន័យរនះ, ព័ត្៌ម្មនបំណុេពនធ បស្់អនកជាប់ពនធម្ត្ូវបានបញ្ចូេ និងរធវើបចចុបបននភាពកនុងម្បព័នធស្ម្ម្មប់ 

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុពនធបានចនំួន ៥ ៩២៧ ស្ហម្ោស្ រស្ា ើនឹង ៧៧,១៧% (ស្ហម្ោស្ម្ត្ូវបញ្ចូេកនុងម្បព័នធ 
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ម្មនចំនួន ៧ ៦៨០)។ ចំរោះកា បរងកើនចំនួនស្ម្មជិកម្កុរធុ ជនេអបំនុត្កនុងឆ្ន ំ២០២១ ម្ត្ូវបានរម្ោងបកនថរ

ចំនួន ៥ ប ុកនតស្រម្រចបានម្ត្ឹរកត្ ៣ កដេស្ ុប ៤៣។   ីឯ ឆ្ន ំ២០២១រនះ ម្កស្ួងកស្ិករា  ុកាខ ម្បម្មញ់ និង 

រនសាទបានចូេ ួរ អនុវត្តម្បព័នធបញ្ា កត្រួយជាត្ិ កដេស្ ុបម្មនម្កស្ួង-សាថ ប័នចំនួន ៦ ចូេ ួរអនុវត្តម្បព័នធ 

បញ្ា កត្រួយជាត្ិ ដំណាក់កាេទី ២។ 

26> ទី២.កននកចណូំេរនិករនសា រពើពនធ៖ បណំេុរិនករនសា រពើពនធបានរកើនរ ើងចំនួន ៥,៩១% កដេម្មនទំហំ

ទឹកម្បាក់ស្ ុបម្បម្មណ ៥៥ ោនដុោល  អាររ ិក រោយរហត្ុថ្ន (១).បំណេុអាកាស្ច ស្ុីវិេចំនួន ៤ ០១៥ 

១៣៧  ដុោល  អាររ ិក ជាបំណេុរុានំ ៉ា បស្់ម្កុរហ ុនអាកាស្ច ណ៍ President Airline ចនំួន ២ ០២០ ៤៧២ ដុោល  

អាររ ិក  និង Royal Phnom Penh Airways ចំនួន ១ ៣៦០ ៨៥៨ ដុោល  អាររ ិក និងបំណេុចស្់ បស្់ម្កុរហ ុន

ត្ូចៗ រួយចំនួន (បំណេុរុានំ ៉ា), (២).បំណេុវិស្័យក ៉ា (ម្កុរកា ងា ទ បំណេុអនត ម្កស្ងួ) រកើនរ ើងរោយសា 

ម្កស្ួងក ៉ា  និងថ្នរពេបានរស្ន ើស្ុំត្ឹងទ បំណេុ បស្់ម្កុរហ ុន ស្វ  ៊ីខវ  ី (រខរបឌូា) កដេជំោក់ចំនួន ៤ ៥១១ 

០២០,៨៣ ដុោល  អាររ ិក និងបំណេុម្កុរកា ងា បាន ករឃើញថ្ាី និងចត្់វិធានកា ម្កុរហ ុនចំនួន ៤ រៅត្ំបន់ភនំធំ 

ម្ស្ុកបាធាយ  រខត្តកំពង់ចរ និង (៣). បំណេុស្របទនរនសាទ និង (៤). បំណេុពីភាស្ុីម្មនកា រកើនរ ើង

ខាល ំង រោយសា រិនម្មនកា ទូទត្់ស្ងបំណេុចស្់ និងបំណេុច នតឆ្ន ំ២០២១ រកើនរ ើងរោយសា អាជីវករារនះ

រិនបានអនុវត្ត ម្ស្បតារកា រដញនថ្លបាន រោយសា កា  ីករាេោេននជំងកឺូវដី-១៩។ រោយក ក, បំណេុវិស្័

យនម្បស្ណីយ៍ ថ្យចុះម្បម្មណ ១៣,០៨% រោយសា ម្កស្ងួសារីបានចត្់វិធានកា ត្ឹងទ បំណេុដេ់ម្កុរ

ហ ុនម្បត្ិបត្តិក  កដេរៅជំោក់បំណេុ ដា តារ យៈវិធានកា ម្បកាស្នសពវនាយជាសាធា ណៈ និងដកហតូ្

អាជាញ បណណ ជារដើរ។ 

27> ចនំនួម្កស្ងួ-សាថ បន័រម្បើម្បាស្ម់្បពន័ធបរចចកវិទាពត័្ម៌្មនស្ម្ម្មបក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងចណូំេរនិករនសា រពើពនធ 

(NRMIS)  នងិ  e-payment11៖ ម្បព័នធ NRMIS ម្ត្ូវបានោក់ឱ្យអនុវត្តរៅម្គ្ប់អងគភាពម្បរូេចំណូេរៅ ដា-

បាេថ្នន ក់ជាត្ិ ២៣ ម្កស្ួង-សាថ ប័ន រនី្  អងគភាពជំនញរាជធាន-ីរខត្ត ចំនួន ១៨ និងោក់អនុវត្តរៅ ដាបាេ

រាជធានី-រខត្ត។ បកនថរពីរនះ កា រធវើស្នធ នករាម្បព័នធ FMIS និងម្បព័នធ NRMIS ស្ម្ម្មប់ ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ 

ម្ត្ូវបនតជំ ុញបកនថរ រដើរបីរជៀស្វាងកា បរងកើត្បនុ្កកា ងា បកនថរ។ E-payment ម្ត្ូវបានរម្បើម្បាស្់រៅម្កស្ួង

ឧស្ាហករា,  វិទាសាន្រស្ត  បរចចកវិទា និងនវានុវត្តន៍, ម្កស្ងួសាធា ណកា និងដឹកជញ្ាូន, ម្កស្ួងអប់ ំ យុវជន 

និងកីឡា, ម្កស្ងួវបបធរ៌ និងវិចិម្ត្ស្ិេបៈ, ម្កស្ួងប សិាថ ន, ម្កស្ួងរទស្ច ណ៍, ម្កស្ងួកា ងា  និងបណតុ ះ-          

បណាត េវិជាា ជីវៈ, ម្កស្ួងក ៉ា និងថ្នរពេ, ម្កស្ួងោណិជាករា និងម្កស្ួងនម្បស្ណីយ៍ និងទូ គ្រនគ្រន៍ តារ    

 យៈសារាច រេខ ០០៨ ស្ហវ. ចុះនថ្ៃទី២៧ កខស្ីហា ឆ្ន ំ២០២១ ស្ត ីពីកា ោក់ឱ្យរម្បើម្បាស្់ម្បព័នធ e-payment 

ស្ម្ម្មប់កា ម្បរូេចំណូេរិនករនសា រពើពនធជំហានទី២។ ស្ិកាខ សាោនសពវនាយស្ត ីពីកា ោក់ឱ្យរម្បើម្បាស្់

ម្បព័នធទូទត្់រអ ិចម្ត្ូនិក ស្ម្ម្មប់កា បង់ចំណូេរិនករនសា រពើពនធ (e-payment) ជំហានទី២ ម្ត្ូវបាន

រ ៀបចំរៅនថ្ៃទី៣០ កខធនូ ឆ្ន ំ២០២១។ 

 

11 សារាច រេខ០០៨ ស្ហវ ចុះនថ្ៃទី២៧ កខស្ីហា ឆ្ន ំ២០២១ ស្ត ីពីកា ោក់ឱ្យរម្បើម្បាស្់ e-Payment ស្ម្ម្មប់កា ម្បរូេចំណូេរិនករនសា រពើពនធ ជំហានទី២។ 
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28> រស្ចកតីម្ោងចាប់ស្ត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរិនករនសា រពើពនធ ម្ត្ូវបានោក់ឆ្លងស្ិកាខ សាោពិរម្ោះរោបេ់

អនត ម្កស្ួង-សាថ ប័ន, នដគ្អូភិវឌ្ឍន៍, ត្ំណាងស្ងគរស្ុីវិេ និងកិចចម្បជុំកម្រិត្ថ្នន ក់ដឹកនំ កស្ហវ.។ ម្កុរកា ងា  

បានបញ្ចប់កិចចម្បជុំពិនិត្យពិភាការេើជំពូកទី១០ (ស្ត ីពីរទស្បបញ្ញញ ត្តិ) ជារួយម្កស្ួងយុត្តិធរ៌ និងអងគភាពម្បឆំ្ង 

អំរពើពុក េួយ។ ឯកសា រោេ (blueprint) ស្ត ីពីកា កកទម្រង់ម្បព័នធចំណូេរិនករនសា រពើពនធម្ត្ូវបានរ ៀបចំ

 ួចរាេ់ជាភាសាអង់រគ្លស្ រោយទទួេបានជំនួយបរចចករទស្ពីធនោ ពិភពរោក កដេបាននិងកំពុងបកកម្ប

ជាភាសាកខា ។ 

រោេបណំង ១២៖ ពម្ងងឹកា អនវុត្តថ្វកិា នងិពម្ងងឹកា អនវុត្តកននកា ចំណាយ 

29> រោេបំណងរនះម្មនស្ូចនក ស្រិទធករា “ស្គ្៣. ភាគ្ យននកា អនវុត្តចំណាយរធៀបនងឹចាបថ់្វកិាម្បចំឆ្ន ំ” 

ម្មនប  ិោយវឌ្ឍនភាពេរអិត្កនុងកថ្នខណឌ រេខ១៨។ 

រោេបណំង ១៣៖ កកេរអដរំណើកា ននកា អនវុត្តថ្វកិា 

30> យុទធសាន្រស្ត ននកា ទម្រង់ម្បព័នធេទធករាសាធា ណៈឆ្ន ំ២០១៩-២០២៥ បានកំណត្់នូវទិស្រៅជាយុទធសាន្រស្តអាទិភាព   

រេើកា កកទម្រង់គ្នលឹះៗ  ួរម្មន (១)កា រ ៀបចំ និងកា អនុរ័ត្កននកា េទធករា, (២) កា អនុវត្តកិចចេទធករា

សាធា ណៈ, (៣) កា ម្ត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្នរលរេើកា អនុវត្តកិចចេទធករា (ស្វនករាកិចចេទធករា), (៤) កា ពម្ងឹង 

ឯករាជយភាពននយនតកា រោះម្សាយបណត ឹងត្វា៉ា  និងបរងកើត្ឱ្យម្មន បបោក់រទស្ទណឌ  និង (៥) រហោា  ចនស្រព័នធ 

ម្ទម្ទង់ កដេ ួរម្មនកា កកេរអម្កបខណឌ គ្ត្ិយុត្តោក់ព័នធេទធករាសាធា ណៈ, កា រ ៀបចំរស្ៀវរៅកណនំស្ត ីពីេទធករា 

សាធា ណៈ, កា ស្ិកាអំពីកា រម្បើម្បាស្់េទធករាសាធា ណៈតារម្បព័នធរអ ិចម្ត្ូនិក និងកា កសាងស្រត្ថភាព។ 

31> រោេបំណងរនះម្មនស្ូចនក ស្រិទធករាចំនួនបី រហើយស្រម្រចបានេទធនេ ដូចត្រៅ៖ 

ស្គ្ ៤. ភាគ្ យននកននកា េទធករាម្ត្វូបានអនរុត័្រនុនថ្ៃទ៣ី១ កខធនូ រនុឆ្ន ំអនវុត្តថ្វកិា 

រោេរៅ៖ ៩០% ននកននកា េទធករាម្បចំឆ្ន ំម្ត្ូវបានអនុរ័ត្ឱ្យបានរុននថ្ៃទី៣១ កខធនូ រុនឆ្ន ំអនុវត្តថ្វិកា។ 

ស្រម្រចបាន៖ ម្កស្ួង-សាថ ប័ន អងគភាពថ្វិកាអាណាប័ករន្ ស្ិទធិ កដេបានរនញើរស្ចកតីម្ោងកននកា េទធករាម្បចំឆ្ន ំ

២០២១ រក កស្ហវ. និងម្ត្ូវបានពិនិត្យអនុរ័ត្ពី កស្ហវ. (គ្ិត្ម្ត្ឹរនថ្ៃទី៣១ កខធនូ ឆ្ន ំ២០២០) ម្មនដូចខាងរម្ការ៖ 

- ម្កស្ួង-សាថ ប័ន បានរនញើរកស្ ុបចំនួន ៥៣ សាថ ប័ន ឬរស្ា ើ៩៨,១៥% និងបានអនុវត្ត ួចរាេ់ចំនួន៤៩  សាថ ប័ន 

ឬរស្ា ើ ៩២,៤៥% 

- ស្ហម្ោស្សាធា ណៈ និងម្គ្ឹះសាថ នសាធា ណៈ ដាបាេ បានរនញើរកស្ ុបចំនួន ៣៨ សាថ ប័ន ឬរស្ា ើ ៩៤,៨៧% 

និងបានអនុវត្ត ួចរាេ់ចំនួន ២៥ សាថ ប័ន ឬរស្ា ើ ១០០%  

-  ដាបាេរាជធាន-ីរខត្ត បានរនញើរកស្ ុបចំនួន ២៥ សាថ ប័ន (១០០%) និងបានអនុរ័ត្ចំនួន ២៥ សាថ ប័ន 

(១០០%) 

- អងគភាពថ្វិកាបានរនញើរកស្ ុបចំនួន ៦១៨ អងគភាព ឬរស្ា ើ៩៦,១១% និងបានអនុរ័ត្ចំនួន៥៩៣ សាថ ប័ន ឬរស្ា ើ 

៩៥,៩៥%។ 
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រោយក ក, គ្រម្ម្មងកននកា េទធករាម្បចំឆ្ន ំ២០២២  បស្់សាថ ប័នអនុវត្តេទធករា/អងគភាពថ្វិកាចំនួន ៦៨% ប ុរណាណ ះ 

ម្ត្ូវបានោក់ម្បជុំច ច និងពិនិត្យស្រម្រចរៅកនុងកិចចម្បជុំច ចថ្វិកាកនុងកម្រិត្ថ្នន ក់ដឹកនំម្កស្ួង-សាថ ប័ន ជារួយ កស្ហវ.។ 

ស្គ្ ៥. ភាគ្ យននអងគភាពថ្វកិា បស្់ម្កស្ងួ-សាថ បន័នតេ ់បាយកា ណអ៍នវុត្តកិចចេទធករា 

រោេរៅ៖ ោ ងត្ិច ៦០% ននអងគភាពថ្វិកានតេ់ បាយកា ណ៍កិចចេទធករាទន់រពេរវោ រក កស្ហវ.។ 

ស្រម្រចបាន៖ កនុងឆ្ន ំ២០២០ អងគភាពថ្វិកាបានរនញើ បាយកា ណ៍កិចចេទធករាទន់រពេរវោ រក កស្ហវ. 

ម្មនស្ ុបចំនួន ៣៩១ អងគភាព រស្ា ើនឹង ៦១,១៨%។ 
 

ស្គ្ ៦.កា របាះជំហានរៅបរងកើនកម្រិត្ទកឹម្បាកស់្ិទធសិ្រម្រចកចិចេទធករាសាធា ណៈ បស្ស់ាថ បន័អនុវត្តេទធករា 

 វិរជឈកា កិចចេទធករាសាធា ណៈជំហានទី១ ម្ត្ូវបានបនតអនុវត្ត រោយបានបរងកើនកម្រិត្ទឹកម្បាក់ស្ិទធិស្រម្រច

ទទួេខុស្ម្ត្ូវរេើកិចចេទធករាសាធា ណៈ ជូនសាថ ប័នកដេអនុវត្តកិចចេទធករាផ្្ទេ់ អនុរោរតារម្បកាស្រេខ ០១០ 

ស្ហវ.ម្បក ចុះនថ្ៃទី១៤ កខរករា ឆ្ន ំ២០១៩ ស្ត ីពីកា នតេ់កម្រិត្ទឹកម្បាក់ស្ិទធិស្រម្រចកនុងកិចចេទធករាសាធា ណៈ។ 

ស្គ្ ៧. ករំណើនជាភាគ្ យននកា រម្បើម្បាស្់វធិីសាន្រស្ត ម្បកតួ្ម្បកជងេទធករា 

រោេរៅ៖ ោ ងត្ិច ៦០% ននទំហំទឹកម្បាក់កា ម្បគ្េ់កិចចស្នាស្ ុប (រេើកកេងកិចចស្នា បស្់ម្កស្ួង 

MPWT, MWRAM និង MRD) កដេម្មនរោេកា ណ៍ពីរាជ ោា ភិបាេចុះកិចចស្នារោយផ្្ទេ់ជារួយអងគភាព

ជំនញ បស្់ ដា)។ 

ស្រម្រចបាន៖ កនុងឆ្ន ំ២០២០ ទំហំទឹកម្បាក់កិចចស្នាស្ ុបម្បចំឆ្ន ំរម្បើម្បាស្់វិធីសាន្រស្ត ម្បកតួ្ម្បកជងេទធករា

ម្មនចំនួន ៦០,៦២%។ 

រោយក ក ស្ូចនក ស្រិទធករាគ្នលឹះកម្រិត្ចរងាក រស្ករាភាព កដេោំម្ទដេ់កា ស្រម្រចបានស្ូចនក កម្រិត្

រោេបំណងស្រម្រចបានដូចត្រៅ៖  

32> រោេកា ណ៍កណនំ ួរស្ត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ (PFMM) គ្ឺម្មនសា ៈស្ំខាន់ កនុងកា បណដុ ះបណាដ េ/

កណនំដេ់ម្កស្ួង-សាថ ប័ន រដើរបីរ ៀបចំរោេកា ណ៍កណនំផ្្ទេ់ បស្់ម្កស្ួង-សាថ ប័ន។ ម្កុរកា ងា បរចចករទស្ 

បាននិងកំពុងពិនិត្យ និងកកស្ម្រួេ រស្ចកតីម្ោងរេើកទី៦ រុនោក់ពិភាកាកនុងស្ិកាខ សាោ ពិរម្ោះរោបេ់។ កា -

ោក់ឱ្យម្កស្ួង-សាថ ប័នចំនួន ១០ រ ៀបចំរោេកា ណ៍កណនំស្ត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថនុន្កនុង (ជារស្ចកតីម្ោង) ពុំ

ទន់ម្មនវឌ្ឍនភាពគ្ួ ឱ្យកត្់ស្ម្មគ េ់ រម្ោះ PFMM  បស្់រាជ ោា ភិបាេ ម្ត្ូវបានពនា រពេ។ រៅឆ្ន ំ២០២២ រនះ 

ម្កស្ួង-សាថ ប័នចំនួន ១៣ នឹងម្ត្ូវបានរម្ជើស្រ ីស្ រដើរបីរ ៀបចំរោេកា ណ៍ FMM  បស្់ម្កស្ួង-សាថ ប័នសារី កនុង

រនះ ួរម្មន៖ (១).ម្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ, (២). ម្កស្ងួធនធានទឹក និងឧត្តុនិយរ, (៣). ម្កស្ួងអប់ ំ យុវជន 

និងកីឡា, (៤).ម្កស្ួងសាធា ណកា  និងដឹកជញ្ាូន, (៥).ម្កស្ួងកស្ិករា  ុកាខ ម្បម្មញ់ និងរនសាទ, (៦). ម្កស្ួង-

ស្ុខាភិបាេ, (៧). ម្កស្ួងកា ងា  និងបណតុ ះបណាត េវិជាា ជីវៈ, (៨). ម្កស្ួងរស្ដាកិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ, (៩).ម្កស្ួង-

រ ៀបចំកដនដី នគ្  ូបនីយករា  និងស្ំណង់, (១០). ម្កស្ួងប ិសាថ ន, (១១). ម្កស្ួងរុខងា សាធា ណៈ, (១២).

ម្កស្ួងកា ប រទស្និងស្ហម្បត្ិបត្តិកា អនត ជាត្ិ និង (១៣). ម្កស្ួងយុត្តិធរ៌។  
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33> កនុងឆ្ន ំ២០២១ កា អនុវត្តកា ទូទត្់ចំណាយថ្វិកាជាត្តិារ EFT  ស្រម្រចបានម្បម្មណ ៥៨% ននចំណាយស្ បុ។ 

កស្ហវ. បានស្ហកា ជា រួយធនោ ជាត្ិ និងធនោ កាណាឌ្ីោ  រហើយរម្ោងពម្ងីកវិសាេភាពរោយស្ហកា  

ជារួយធនោ រអស្ុីេីោ។ 

34> កា ស្ននោិា នកននកទី១ “ភាពរជឿទកុចតិ្តននថ្វកិា” គ្ ឺកាបាននវូភាព ងឹម្ម ំ កដេឆ្លុះបញ្ញច ងំអពំភីាពធនន់នម្បពន័ធ

ហ ិញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ កដេបានកសាងកនលងរក។ រទះបជីាោ ងរនះកតី កា រធវើសាថ បនយីករាយនដកា ម្បរេូ នងិ

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងចណូំេសា រពើពនធ នងិរនិករនសា រពើពនធ រៅម្មនេទធភាពកកេរអបកនថររទៀត្។ ចំរោះម្បស្ិទធភាព 

ចំណាយថ្វកិា នងឹម្ត្ូវពម្ងងឹរេើរបៀវត្ស, ទនំញិ/រស្វា នងិវនិរិោគ្តារ យៈកា រ ៀបច ំនងិអនវុត្តេខិតិ្បទោា ន

គ្ត្ិយតុ្ត ដូចម្មនកណំត្់កនុងយុទធសាន្រស្តគ្នលះឹ រម្ការករាវធិកីកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហ ិញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។ កនអករេើ

រេូោា នននកា កកទម្រងម់្បពន័ធថ្វកិា នងិេទធនេ ននកា អនវុត្តតារស្ចូនក ទងំ៦,ថ្វកិាឆ្ន ំ២០២១ បានបរំពញ 

ជាឧបក ណ៍ដម៏្មនម្បស្ិទធភាពកដេអាចជយួឱ្យរាជ ោា ភបិាេរឆ្លើយត្បរៅនងឹបញ្ញហ ម្បឈរ  នងិហានភិ័យនង

ទងំពងួ ទងំកនុង និងរម្ៅម្បរទស្ រដើរបីម្បយុទធ កា ោ អាយជុីវតិ្ម្បជាជន  កាេនំងឹស្ងគររស្ដាកិចច នងិ

ជវីភាព បស្ម់្បជាជន ម្ពរជារយួនងឹកា ត្ម្រងធ់នធានរឆ្ព ះរៅសាដ  នងិជ ំញុករំណើនរស្ដាកចិចរ ើងវញិ រៅ

រម្កាយរពេម្សាកម្សានតពីវបិត្តិជងំកឺូវដី-១៩ តារគ្នលងម្បម្កត្ថី្ាី រដើរបធីានស្ខុស្នតភិាព ស្ថ  ិភាព ស្ងគរ នងិ

ច ីភាពននករំណើនរស្ដាកចិច ម្ពរទងំភាពម្បកតួ្ម្បកជង បស្ក់រពុជា ជារយួនងឹកា បនតរេើកសួ្្យស្ខុមុ្មេភាព 

 បស្ម់្បជាជន។ 

ក ន្កទី២៖ ការបនេពម្ងឹងគណម្នយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ 

35> កននករនះ រផ្ទត ត្រេើរោេបំណងចំនួន ៥  ួរម្មន  (១) ពម្ងឹង និងពម្ងីកកា រម្បើម្បាស្់ម្បព័នធ FMIS, (២) ពម្ងឹង

កា អនុវត្តម្បព័នធគ្ណរនយយ ម្បព័នធកត្់ម្តា និងម្បព័នធ បាយកា ណ៍ថ្ាី, (៣) ពម្ងឹងកា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយស្របត្តិ ដា 

(ម្ទពយស្ករា យៈរពេកវង), (៤) ពម្ងឹងកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុសាធា ណៈ  ួរទងំហានិភ័យ ននកាត្ពវកិចចបំណេុ 

យថ្នរហត្ុ និងហានិភ័យបំណេុោក់ព័នធ ម្បកបរោយចី ភាព, និង (៥) ពម្ងឹងគ្ណរនយយភាពហិ ញ្ញវត្ថុរៅតារ

ម្គ្ឹះសាថ នសាធា ណៈ ដាបាេ និងស្ហម្ោស្សាធា ណៈ។ 

36> គ្រម្ម្មង FMIS ម្ត្ូវបានចប់រនតើរោក់អនុវត្តចប់ពីឆ្ន ំ២០១៤  ហតូ្រកដេ់បចចុបបនន (ជំហានទី១ ២០១៤-

២០១៦ និងជំហានទី២ ២០១៧-២០២០)។ កននកា ពម្ងីក FMIS ជំហានទី៣ ឆ្ន ំ២០២១-២០២៥ រផ្ទត ត្

ស្ំខាន់រេើ កា ោក់ឱ្យរម្បើម្បាស្់ FMIS រៅថ្នន ក់កណាត េ និងថ្នន ក់រូេោា ន, បនតអនុវត្តនីត្ិវធិីត្ម្រង់ទិស្

ស្ម្ម្មប់កា ទូទត្់របៀវត្ស ទូទត្់ម្ត្ង់ និងនីត្ិវធិីអនុវត្តរនសងៗតារកននកា , កា ោក់ឱ្យរម្បើម្បាស្់គ្រម្ម្មង FMIS 

រៅ ដាបាេម្កងុ ម្ស្កុ ខណឌ , កា អភិវឌ្ឍរុខងា ២ថ្ាីបកនថររៅកនុងម្បព័នធ FMIS (រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ងស្ននិធិ និង

រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយស្របត្តិ), កា ោក់ឱ្យរម្បើម្បាស្់រុខងា រ ៀបចំកននកា ថ្វកិាជាជំហានៗ, កា ោក់ឱ្យរម្បើម្បាស្ ់

រុខងា េទធករាជាជំហានៗ និងរោេរៅចំបាច់រនសងៗ (អភិវឌ្ឍន៍ករាវធិីម្គ្ប់ម្គ្ងអនករម្បើម្បាស្,់ បនតកា រធវើ

ស្នធ នករាជារួយម្បព័នធខាងរម្ៅ, ជំ ុញកា ទូទត្់តារម្បព័នធរអ ិចម្ត្ូនិច, ជំ ុញកា អនុវត្តចំណាត្់ថ្នន ក់ថ្វកិាទងំ

៧ និងជំ ុញកា រម្បើម្បាស្់ បាយកា ណ៍ កដេនេិត្រចញពីម្បព័នធ)។ 
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37> ជារួយោន រនះ កា រធវើស្វ ័យម្បវត្តិករាស្ម្ម្មប់កា អនុវត្តថ្វិកាតារម្បព័នធ FMIS តារ យៈកា អនុវត្តនីត្ិវិធីអនុវត្ត 

កា ងា ថ្ាីតារម្បព័នធ  FMIS ម្ស្បតារ “កននកា យុទធសាន្រស្តត្ម្រង់ទិស្នីត្ិវិធីអនុវត្តកា ងា តារម្បព័នធ FMIS ឆ្ន ំ 

២០២០-២០២៥” នឹងកាត្់បនថយនីត្ិវិធីអនុវត្តកា ងា ខាងរម្ៅម្បព័នធជាអត្ិប ម្មម្ស្បតារទិស្រៅវិរជឈកា 

ហិ ញ្ញវត្ថុ ននករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។ 

រោេបណំង ២១៖ ពម្ងងឹ នងិពម្ងកីកា រម្បើម្បាស្ម់្បពន័ធ FMIS 

38> រោេបំណងរនះម្មនស្ូចនក ស្រិទធករាចំនួនបី រហើយស្រម្រចបានេទធនេដូចត្រៅ៖ 

ស្គ្ ១. ចនំនួរុខស្ញ្ញញ ចណំាយរធវើស្វ ័យម្បវត្តកិរាស្ម្ម្មប់អនវុត្តថ្វកិាតារម្បពន័ធ FMIS រៅ ដាបាេថ្នន កក់ណាត េ 

រោេរៅ៖ នីត្ិវិធីធានចំណាយ និងទូទត្់ចំណាយរនសងៗកម្រិត្ ១ និងកម្រិត្ ២ ម្ត្ូវបានោក់ឱ្យអនុវត្តនលូវកា 

រៅ កស្ហវ. និង ៧ ម្កស្ួងរនសងរទៀត្។ 

 ស្រម្រចបាន៖ នីត្ិវិធីធានចំណាយ និងទូទត្់ចំណាយរនសងរទៀត្បានរធវើកា ស្ិកា និងរ ៀបចំរស្ចកតីម្ោងេំហូ 

នីត្ិវិធីអនុវត្តន៍កា ងា ថ្ាីតារម្បព័នធ FMISកដេម្មនហានិភ័យកម្រិត្ទី១ និងកម្រិត្ទី២ រៅកនុងម្កបខណឌ  កស្ហវ.។ នីត្ិ

 វិធី អនុវត្តកា ងា ថ្ាីតារម្បព័នធ FMIS រេើកា ទូទត្់ចំណាយរបៀវត្ស និងចំណាយទូទត្់ម្ត្ង់ កដេម្មនហានិភ័យ  កនុងកម្រិត្ 

នីរយួ  ៗ  ម្ត្ូវបានោក់ឱ្យអនុវត្តជានលូវកា រៅតារម្កស្ួង-សាថ ប័នចំនួន ២៧ រហើយម្កស្ួង-សាថ ប័ន ចំនួន ១០ រនសងរទៀត្ 

កដេម្មន នីត្ិវិធីរោយក ក ម្ត្ូវបានស្ិកាអំពីនីត្ិវិធី ចួរាេ់ ម្ពរទងំបានោក់ បាយកា ណ៍ស្ិកាឆ្លងកា ស្រម្រចកនុងកម្រិត្

ថ្នន ក់ដឹកនំ  FMWG។ និត្ិវិធីធានចំណាយ និងទូទត្់ចំណាយរនសងរទៀត្ម្ត្ូវបានរធវើកា ស្ិកា និងរ ៀបចំរស្ចកតីម្ោងេំហូ 

នីត្ិវិធីអនុវត្ត  កា ងា ថ្ាីតារម្បព័នធ FMIS កដេម្មនហានិភ័យកម្រិត្ទី៣ រៅកនុងម្កបខណឌ  កស្ហវ.។ 

ស្គ្ ២. រខុងា ព ីបកនថរថ្ាកីនុងម្បពន័ធ FMIS ម្ត្ូវបានពម្ងកីកា អនវុត្ត 

39> គ្រម្ម្មង FMIS ជំហានទី៣ ក៏នឹងម្ត្ូវបានោក់ពម្ងីកឱ្យរម្បើម្បាស្់ជាជំហានៗ រេើរុខងា ថ្ាីពី បកនថររទៀត្គ្ឺ  

រុខងា រ ៀបចំកននកា ថ្វិកា និងរុខងា េទធករារពញរេញស្ម្ម្មប់កា រម្បើម្បាស្់រៅតារបណាត ម្កស្ួង-សាថ ប័ន 

អងគភាពថ្វិកាអាណាប័ករន្ ស្ិទធិរពញរេញ និង ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ។ 

រោេរៅ៖ រខុងា ថ្ាីចំនួន២ (រ ៀបចកំននកា ថ្វិកា និងេទធករារពញរេញ)ម្ត្ូវបានោក់ឱ្យសាកេបងរៅ កស្ហវ. 

និងម្កស្ួងព័ត្៌ម្មន។ 

ស្រម្រចបាន៖ រុខងា រ ៀបចំកននកា ថ្វិកាម្ត្ូវបានោក់ឲ្យរម្បើម្បាស្់សាកេបងរៅ កស្ហវ. និងម្កស្ួងកិចចកា ន  ី

និងរុខងា េទធករារពញរេញម្ត្ូវបានោក់ឲ្យរម្បើម្បាស្់សាកេបងរៅ កស្ហវ. ម្កស្ួងកិចចកា ន ី និងម្កស្ួងព័ត្៌ម្មន 

ម្ពរទងំបានរ ៀបចំរម្ត្ៀរ ួចរាេ់ស្ម្ម្មប់កា ពម្ងីកកា រម្បើម្បាស្់កនុងឆ្ន ំ២០២២ ខាងរុខកដេម្មន ១១ ម្កស្ួងស្ម្ម្មប់ 

រុខងា រ ៀបចំកននកា ថ្វិកា និងម្គ្ប់ម្កស្ួង-សាថ ប័នទងំអស្់ស្ម្ម្មប់រុខងា េទធករារពញរេញ។  

ម្កស្ួង-សាថ ប័នចំនួន ៣៧ និងរន្រនតីចំនួន ១០០  ូប ោ ងត្ិចទទួេបានកា បណតុ ះបណាត េ ជំនញវិជាា ជីវៈរេើ

កា រម្បើម្បាស្់រុខងា ថ្ាីទងំពី  រហើយ  អនករម្បើម្បាស្់ចំនួន ២៥០ ូប ោ ងត្ិចទទួេបានកា បំប នស្រត្ថភាព ចំរណះដឹង

ថ្ាីៗបកនថរ។  
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កា ោក់ឱ្យអនុវត្តោក់ឱ្យអនុវត្តរុខងា នីរយួៗម្ត្ូវគ្ិត្គ្ូបកនថររេើកននកា ោក់ឱ្យអនុវត្ត រដើរបីឱ្យម្កស្ួង-សាថ ប័ន  

រម្ត្ៀរខលួន ចួរាេ់កនុងកា អនុវត្ត និងនសពវនាយឱ្យបានទូេំទូោយ និងោក់ឱ្យអនុវត្តរៅរដើរឆ្ន ំ តារ យៈេិខិត្បទោា ន

គ្ត្ិយុត្ត។ 

ស្គ្ ៣.ចនំនួកា ោា នអនវុត្តគ្រម្ម្មង FMIS បកនថរថ្ាី (ពម្ងកីកា រម្បើម្បាស្់រខុងា ស្នូេ បស្ម់្បពន័ធ FMIS រៅកាន់

អងគភាពថ្នន ក់ជាត្ិ, អងគភាពថ្នន ករ់ម្ការជាត្ិ, នងិម្គ្ះឹសាថ នសាធា ណៈ ដាបាេ) 

40> គ្រម្ម្មង FMIS ជំហានទី៣12 នឹងម្ត្ូវចប់រនដើរពម្ងីកកា ោក់ឱ្យរម្បើម្បាស្់នូវរុខងា ស្នូេចំនួន ៤  បស្់ម្បព័នធ 

FMIS កដេម្មនម្សាប ់គ្រឺុខងា វភិាជនថ៍្វកិា, រខុងា គ្ណនមី្ត្វូស្ង, រខុងា កា ទញិ, និងរខុងា គ្ណនមី្ត្វូទ  

រៅកាន់ ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ, ម្គ្ឹះសាថ នសាធា ណៈ ដាបាេ, រនី្ ជំនញ និង អងគភាពថ្វិកាអាណាប័ករន្ 

ស្ិទធិរពញរេញបកនថរថ្ាី។ 

រោេរៅ៖ អងគភាពថ្វិកាអាណាប័ករន្ ស្ិទធិបកនថរថ្ាីចំនួន២ ម្ត្ូវបានោក់ឱ្យរម្បើម្បាស្់ម្បព័នធ FMIS និង         

 ដាបាេរាជធានី-រខត្ត ទងំ ២៥ ម្ត្ូវបានោក់ដំរ ើងម្បព័នធ FMIS ស្ម្ម្មប់កា រម្ត្ៀរោក់ឱ្យរម្បើម្បាស្់រៅឆ្ន ំ ២០២២។ 

ស្រម្រចបាន៖ អងគភាពថ្វិកាអាណាប័ករន្ ស្ិទធិរពញរេញបកនថរថ្ាីចំនួន ២ (រេខាធិកា ោា នម្កុរម្បឹកាជាត្ិ

ោំោ ស្ងគរ និងឧត្តរម្កុរម្បឹការស្ដាកិចចជាត្ិ) បានរម្បើម្បាស្់ម្បព័នធ FMIS ជានលូវកា ស្ម្ម្មប់ម្បត្ិបត្តិកា ឆ្ន ំ២០២១។ 

ទនឹ្ររនះ,  ដាបាេរាជធានី-រខត្តទងំ ២៥ ម្ត្ូវបានម្បកាស្ជានលូវកា ចូេ រួអនុវត្តគ្រម្ម្មង FMIS ជំហានទី៣ រហើយ   

ឯកសា នីត្ិវិធអីនុវត្តកា ងា បចចុបបនន និងឯកសា នីត្ិវិធីអនុវត្តកា ងា ថ្ា ីតារម្បព័នធ FMIS ស្ម្ម្មប់ ដាបាេរាជធានី-រខត្ត

ទងំ២៥ ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាេ់ ម្ពរទងំអងគភាពថ្វិកាអាណាប័ករន្ ស្ិទធិរពញរេញចំនួន ១០ រទៀត្ ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ

ដំរ ើងម្បព័នធ FMIS ស្ម្ម្មប់កា រម្បើម្បាស្់រៅឆ្ន ំ២០២២។ 

រោេបណំង ២២៖ ពម្ងងឹកា អនវុត្តម្បពន័ធគ្ណរនយយ ម្បពន័ធកត្ម់្តា នងិម្បពន័ធ បាយកា ណថ៍្ាី 

41> រោេបំណងរនះម្មនស្ូចនក ស្រិទធករាចំនួនពី  រហើយស្រម្រចបានដូចត្រៅ៖ 

ស្គ្ ៤. ភាពទនរ់ពេរវោននកា បិទកចិចបញ្ាគី្ណរនយយ 

រោេរៅ៖កា បិទបញ្ា ីគ្ណរនយយកនុង យៈរពេពី ៦កខ រៅ ៩កខ។ 

ស្រម្រចបាន៖ កា បិទបញ្ច ីគ្ណរនយយម្ត្ូវបានរម្បើម្បាស្់ យៈរពេ ៩កខ រោយរហត្ុថ្នម្មនកា ពនា រពេកនងុ

បិទបញ្ា ីកា ថ្វិកា ហតូ្ដេ់ យៈរពេ ២-៣កខ បន្ប់ពីបញ្ចប់កា ិយប ិរចឆទថ្វិកា។ 

ស្គ្ ៥. កម្រតិ្អនរុោរភាពនន បាយកា ណហ៍ ិញ្ញវត្ថុតារស្ដងោ់ IPSAS Cash Basis 

រោេរៅ៖ បាយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុអាចទទួេយកបានម្ស្បតារ IPSAS Cash Basis 

ស្រម្រចបាន៖ បាយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុម្ស្បតារ IPSAS Cash basis ម្ត្ូវបានកកេរអកាន់កត្ម្បរស្ើ រ ើងតារ យៈ 

កា វាយត្នរលពីជំនញកា  IMF និងនិយ័ត្ក គ្ណរនយយ និងស្វនករា។ ស្ម្មស្ធាត្ុស្ំខាន់រួយចំនួនម្ត្ូវបានកកេរអ

 

12 ស្ម្ម្មប់ ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ ក៏រិនខុស្ោន ពីម្កស្ួង-សាថ ប័នកដ  គ្ឺរិនត្ម្រូវឱ្យរម្បើម្បាស្់រុខងា រស្ៀវរៅធំ និង រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ងសាច់ម្បាក់រនះរទ។ 
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រោយបានោត្ម្ត្ោងកាន់កត្េរអិត្រៅកនុងកំណត្់ស្ម្មគ េ់នន បាយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុ រោយបានោក់បងាហ ញព័ត្៌ម្មនអំពី

សាច់ម្បាក់ករចី កដេរិនទន់រម្បើម្បាស្់ និងព័ត្៌ម្មនអំពីអងគភាពថ្វិកាកដេរាយកា ណ៍ជារដើរ។ 

រស្ចកតីម្ោងយុទធសាន្រស្ត  ននកា អនុវត្តស្តង់ោគ្ណរនយយសាធា ណៈករពុជារូេោា នបងគ  ឆ្ន ំ២០២១-២០៣១ 

ម្ត្ូវបានទទួេកា ឯកភាពដ៍ខពង់ខពស្់រោយ ឯកឧត្េម្អគគបណឌ ិត្សភាចរយ ឧបនយករដាម្ន្តនេី កាេពីនថ្ៃទី២០ កខធន ូ

ឆ្ន ំ២០២១ និងកំពុងបនតនីត្ិវិធីរោ ពជនូម្បរុខរាជ ោា ភិបាេពិនិត្យនិងអនុរ័ត្ រៅម្ត្ីម្មស្ទី១ ឆ្ន ំ២០២២។ 

ស្គ្ ៦. ភាពទនរ់ពេរវោននកា រ ៀបច ំបាយកា ណហ៍ ិញ្ញវត្ថុ (IPSAS Cash Basis) 

រោេរៅ៖  បាយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុឆ្ន ំ២០១៩ ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាេ់កនុងម្ត្ីម្មស្ទី២ ឆ្ន ំ២០២១។ 

ស្រម្រចបាន៖ រស្ចកតីម្ោងបឋរចាប់ទទូត្់ថ្វិកាទរូៅ បស្់ ដាម្បចំឆ្ន ំម្ត្ូវបានរ ៀបចំ និងរនញើជនូអាជាញ ធ ស្វន-

ករាជាត្ិ អំ ុងរពេរធវើស្វនករាបញ្ញា ក់រេើរស្ចកតីម្ោងចាប់ទូទត្់ថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ  គ្ឺស្ថ ិត្កនុង យៈរពេ ៦ កខបន្ប់ពី

បញ្ចប់កា បិទបញ្ា ីចំណូេ-ចំណាយថ្វិកា។ 

រោេបណំង២៣. ពម្ងងឹកា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយស្របត្ត ិដា (ម្ទពយស្ករា យៈរពេកវង) 

42> រោេបំណងរនះម្មនស្ូចនក ស្រិទធករាចំនួនរួយ រហើយស្រម្រចបានេទធនេដូចត្រៅ៖ 

ស្គ្ ៧.ម្មន បាយកា ណ៍បូកស្ ុបម្ទពយស្របត្តិ ដា (Consolidation report)  បស្់ម្កស្ួង-សាថ ប័ន, រន្ី  

អងគភាពជំនញថ្នន ក់រូេោា ន និង ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ 

រោេរៅ៖ម្មន បាយកា ណ៍បូកស្ ុបម្ទពយស្របត្តិ ដាកម្រិត្ម្កស្ួង-សាថ ប័ន, រនី្ អងគភាពជំនញថ្នន ក់រូេោា ន  

និង ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ 

ស្រម្រចបាន៖ តារាងរកើនរ ើងនិងថ្យចុះម្ទពយស្របត្តិ ដាម្បចំឆ្ន ំ២០២០៖ អ.ទ.ច. បានទទួេបញ្ា ីពី ១ ៤៧០ 

អងគភាព រស្ា ើនឹង៨៩% (គ្ិត្ម្ត្ឹរនថ្ៃទី១៥ កខកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២១)។ 

ស្ថ ិត្ិបចចុបបននភាពទីតំាងដី ដាឆ្ន ំ២០២១៖ ទីតំាងកដេពុំទន់រធវើប័ណណករាស្ិទធិចំនួន ១០ ៧៩៦ កកនលង រស្ា ើនឹង៣៨%។ 

តារាងទី 3៖ ស្ថ ិត្ិកា រ ៀបចំប័ណណករាស្ិទធិរេើអចេនម្ទពយ បស្់ ដាឆ្ន ំ២០២០ 

 ចាំនួនអងគភាព

ម្ត្ូវម្ធវើ 

ចាំនួនបៃង់

សរុប 

ចាំនួនបៃង់បាន

ម្ធវើរួច 

ចាំនួនបៃង់ពុាំ

ទាន់បានម្ធវើ 

ភាគរយបាន

ម្ធវើ 

ម្កស្ួង-សាថ បន័  

(ថ្នន ក់កណាត េ) 

២៤៤ ១ ៤២៨ ៣៥៨ ១ ០៧០ ២៥% 

រន្ី  អងគភាពជនំញ  

(ថ្នន ក់រេូោា ន) 

៧៦៩ ១១ ៦៥៧ ៣ ៨៥១ ៧ ៨០៦ ៣៣% 

 ដាបាេរាជធាន-ីរខត្ត ២៥ ២៥៩ ១៥៨ ១០១ ៦១% 

 ដាបាេម្កុង ម្ស្ុក ខណឌ  ២០៣ ៥៥៣ ២១៣ ៣៤០ ៣៩% 

 ដាបាេឃុំ ស្ងាក ត្់ ១ ៦៤៦ ២ ៦៤២ ១ ៧៩៣ ៩៣៩ ៦៤% 

ស្ បុ ២ ៨៨៧ ១៦ ៥៣៩ ៦ ២៨៣ ១០ ២៥៦ ៣៨% 

ម្បភព៖  អ.ទ.ច.  
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ចំរោះកា រ ៀបចំបណ័ណករាស្ិទធិដីធលីននម្ទពយស្របត្តិ ដា, អាជាញ ធ កាន់កាប់ម្ទពយស្របត្តិ ដាបានរធវើប័ណណករាស្ិទធិ ួចរាេ់

រេើទីតំាងចំនួន ១៧ ៧៦៤ កកនលង រស្ា ើនឹង ៦២% ននទីតំាងស្ ុបចំនួន ២៨ ៥៦០ កកនលង ចំកណកទីតំាងកដេោា នប័ណណ

ករាស្ិទធិដីធលីម្ទពយស្របត្តិ ដាចំនួន ៣៨% រស្ា ើនឹង ១០ ៧៩៦ កកនលង កំពុងម្ត្ូវបានរ ៀបចំ និងអនុវត្តកិចចកា ទូរៅ។ ចំរោះ

កា រ ៀបចំឯកសា រោេស្ត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយស្របត្តិ ដា រៅរិនទន់បានរ ៀបចំរស្ចកតីម្ោងឯកសា ទស្សនទនរៅ 

រ ើយរទ បចចុបបននរទើបកត្បរងកើត្ម្កុរកា ងា អនត អគ្គនយកោា ននន កស្ហវ. រដើរបីរ ៀបចំស្ិកា និងកសាងឯកសា 

រោេរនះ និងពិភាការេើម្មត្ិកា។ 

កនុងទិដាភាពននកា រធវើទំរនើបករាម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយស្របត្តិ ដាម្បព័នធ SARMIS ម្ត្ូវបានោក់ឱ្យអនុវត្តរៅម្គ្ប់

ម្កស្ួង-សាថ ប័ន ប ុកនតពុំទន់ម្ត្ូវបានអនុវត្តរោយ េូន រោយសា ជួបម្បទះកតាត ម្បឈរ ួរម្មនស្រត្ថភាព និងស្ម្មភ  ៈ    

បរចចកវិទាព័ត្៌ម្មន។ អ.ទ.ច. រម្ការកា ស្ម្របស្ម្រួេពី អ.គ្.ហ. បានបនតរ ៀបចំវគ្គបណដុ ះបណាដ េបកនថររទៀត្ កដេ

ម្មនេកខណៈជាក់ោក់ស្ម្ម្មប់ឱ្យម្កស្ួង-សាថ ប័ន និង ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិអាចអនុវត្តបានរពញរេញ។ កា រ ៀបចំ

ស្ិកាខ សាោនសពវនាយអំពី SARMIS ជូនម្កស្ួង-សាថ ប័ន រនី្ ជំនញ ដាបាេរាជធានី-រខត្ត ម្កុង ម្ស្ុក ខណឌ  ចប់ពីនថ្ៃ

ទី៨ កខវិចឆិកា ឆ្ន ំ២០២១ ដេ់ នថ្ៃទ២ី១ កខកុរភៈ ឆ្ន ំ២០២២។ ទនឹ្ររនះ អ.គ្.ហ. នឹងពិនិត្យេទធភាពថ្វិកានគត្់នគង់ កុំពយូ-

ទ័ ជូនម្កស្ួង-សាថ ប័ន, សាោរាជធានី-រខត្ត និង ដាបាេម្កុង ម្ស្ុក ខណឌ  រដើរបីស្ម្រួេ និងពម្ងីកកា អនុវត្តម្បពន័ធ 

SARMIS។ 

រោេបណំង ២៤៖ ពម្ងងឹកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបណំេុសាធា ណៈ  រួទងំហានភិ័យននកាត្ពវកិចចបណំេុយថ្នរហត្ុ នងិហាន-ិ

ភ័យបណំេុោកព់ន័ធ ម្បកបរោយច ីភាព 

43> យុទធសាន្រស្តស្ត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុសាធា ណៈ ២០១៩-២០២៣ ម្ត្ូវបានអនុរ័ត្ និងោក់ឱ្យអនុវត្តរៅនថ្ៃទី

២២  កខត្ុោ ឆ្ន ំ២០១៩។ យុទធសាន្រស្ត រនះោក់រចញនូវវិធានកា ជាយុទធសាន្រស្តចំនួន ១០ រហើយរៅកត្បនត

អនុវត្តរោេកា ណ៍គ្នលឹះទងំ ៥។ 

44> រោេបំណងរនះម្មនស្ូចនក ស្រិទធករាចំនួនបួន រហើយស្រម្រចបានេទធនេដូចត្រៅ៖ 

ស្គ្ ៨. ស្ចូនក បណំេុគ្នលះឹទងំ ៥ រធៀបរៅនងឹពតិាន 

រោេរៅ៖ ស្ូចនក បំណេុគ្នលឹះទងំ ៥ បានម្ត្ូវបនដ ការម្ការពិតានកដេបានកំណត្់រៅកនុងយុទធសាន្រស្តស្ត ីពី 

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុសាធា ណៈ។ 

ស្រម្រចបាន៖ កនុងកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុសាធា ណៈ រាជ ោា ភិបាេករពុជាម្បកាន់ខាា ប់នូវសាា  ត្ីម្បុងម្បយ័ត្នខពស្់  

រោយបានអនុវត្តោ ងរុឺងម្ម ត្់នូវរោេកា ណ៍គ្នលឹះៗទំង ៥ កដេម្មនកនុងយុទធសាន្រស្តស្ត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណុេ  

សាធា ណៈ ២០១៩-២០២៣។ សាថ នភាពបំណុេសាធា ណៈ បស្់ករពុជាម្មនេកខណៈេអម្បរស្ើ ជាេំោប់។ កនអកតារ  

កា វិភាគ្ចី ភាពបំណុេបងាហ ញថ្នអនុបាត្បំណេុទងំ ៥  បស្់ករពុជា ស្ុទធកត្ស្ថ ិត្រម្ការអនុបាត្រោេទងំអស្់ ដូច

ម្មនបញ្ញា ក់កនុងតារាងទី៣។ តារបទោា នបរចចករទស្អនត ជាត្ិេទធនេរនះបញ្ញា ក់ថ្នសាថ នភាពបំណេុសាធា ណៈករពុជា

ម្មន “ចី ភាព” និង “ហានិភយ័កម្រតិ្ទប”។ 
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តារាងទី 4៖ ស្ូចនក បំណេុសាធា ណៈឆ្ន ំ ២០១៨-២០២១ 

សូចនករ អនុបាត្ម្ោល ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 
២០២១ 

(បា៉ា ន់សាា ន) 

ត្នរលបចចុបបនន ននបំណេុសាធា ណៈស្ ុប  

រធៀបនឹង នស្ស្ ៥៥ ២១,៤៨ ២០,៨ ២៤ ២៥,១ 

ត្នរលបចចុបបនន ននបំណេុសាធា ណៈរម្ៅម្បរទស្ 

រធៀបនឹង នស្ស្ ៤០ ២១,៤៦ ២០,៨ ២៤,៣ ២៥,១ 

រធៀបនឹងចំណូេ ១៨០ ២៨,៤ ២៦,៧ ៣២,៨ ៣៧,១ 

រស្វាបណំេុសាធា ណៈរម្ៅម្បរទស្ 

រធៀបនឹងកា នំរចញ  ១៥ ១,៤ ១,៥ ១,៨ ២,០ 

រធៀបនឹងចំណូេ ១៨ ៤,៩ ៤,៥ ៦,៣ ៦,២ 
 

ម្បភព៖ម្ពឹត្តិបម្ត្ស្ថ ិត្ិបំណេុសាធា ណៈករពុជារេខ ១២ (ទំព័ រេខ១២) 

 

ដាម្ការទី 5៖ ស្ននិធិបំណេុសាធា ណៈរម្ៅម្បរទស្ (គ្ិត្ម្ត្ឹរឆ្ម្មស្ទី១ ឆ្ន ំ២០២២) 

 

ម្បភព៖ ខលឹរសា ស្រងខបម្បត្ិបត្តិស្ត ីពីរស្ចកតីម្ោងចាប់ស្ត ីពីហិ ញ្ញវត្ថុស្ម្ម្មប់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងឆ្ន ំ២០២២ 

 

អនុម្កឹត្យស្ត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុសាធា ណៈ ម្ត្ូវបានពិនិត្យរ ើងវិញរោយភាា ប់ជារួយកា ស្ិកាពីរោេកា ណ៍

កណនំជាស្កេ និងស្ិកាម្សាវម្ជាវបទពិរសាធនននម្បរទស្ននកនុងត្ំបន់  ួរម្មន ម្បរទស្នថ្ រវៀត្ណារ         

ហវីេីពីន និង ឥណឌូ រនស្ុី។ ចំកណកឯ, ម្កបខណឌ រោេនរោបាយបឋរស្ត ីពីកា អភិវឌ្ឍរូេបម្ត្ ដា ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ  

និងទទួេបានកា អនុរ័ត្ ោក់ឱ្យអនុវត្តរោយរាជ ោា ភិបាេ កាេពីនថ្ៃទី១ កខត្ុោ ឆ្ន ំ២០២១ រដើរបីរឆ្លើយត្បរៅនឹង

សាថ នភាពចំបាច់ចំរោះរុខ  បស្់រាជ ោា ភិបាេ កនុងកា សាត  រស្ដាកិចចរ ើងវិញពីវិបត្តិននជំងឺកូវីដ-១៩ រហើយ

កននកា ស្ករាភាពស្ម្ម្មប់អនុវត្តរោេនរោបាយបឋររនះកម៏្ត្ូវបានរ ៀបចំនងកដ ។ ទនឹ្ររនះ រស្ចកតីម្ោង 

ម្កបខណឌ រោេនរោបាយ ួរស្ត ីពីកា អភិវឌ្ឍរូេបម្ត្ ដា ២០២២-២០២៨ ម្ត្ូវបាននិងកំពុងរ ៀបចំ និង

9,188.91ោន

ដោុល  អាររ កិ 
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រម្ោងរស្ន ើស្ុំកា ពិនិត្យ និងអនុរ័ត្ោក់ឱ្យរម្បើរម្បើម្បាស្់រៅឆ្ន ំ២០២២។ ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទិននន័យោក់ព័នធនឹង

កាត្ពវកិចចបំណេុជាយថ្នរហត្ុម្ត្ូវបានអនុរ័ត្ និងោក់ឱ្យអនុវត្តកាេពីនថ្ៃទី៤ កខស្ីហា ឆ្ន ំ២០២១។ ជារួយោន

រនះ, ទំរនើបករាឧបក ណ៍វិភាគ្ធាត្ុអំរណាយ និងទំរនើបករាម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទិននន័យ ួរស្ម្ម្មប់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុសាធា ណៈ (In-house Database for PDM) ម្ត្ូវបានអនុរ័ត្និងោក់ឱ្យអនុវត្តរៅនថ្ៃទី៤ កខស្ីហា ឆ្ន ំ

២០២១ នងកដ ។ 

ស្គ្ ៩. ហានភិ័យបណំេុម្ត្វូបានកណំត្់ 

រោេរៅ៖កា វិភាគ្ហានិភ័យបំណេុោក់ព័នធ និងហានិភ័យកាត្ពវកិចចបំណេុជាយថ្នរហត្ុ ម្ត្ូវបានរ ៀបចំោក់

បញ្ចូេរៅកនុង បាយកា ណ៍ោក់ជនូគ្ណៈកម្មា ធិកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុសាធា ណៈ 

ស្រម្រចបាន៖ អ.ស្.ប បានរ ៀបចំ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពននកា អនុវត្តវិធានកា ជាយុទធសាន្រស្ត   បាយកា ណ៍

ជូនគ្ណៈកម្មា ធិកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណុេសាធា ណៈ ម្មនខលឹរសា ហានិភ័យបំណុេសាធា ណៈ រោយបងាហ ញហានិភ័យ 

ននកាត្ពវកិចចបំណុេជាយថ្នរហត្ុ (Contingent Liabilities), ហានិភ័យថ្វិកា (Fiscal Risk), ហានិភ័យទីនា  

(Market Risk), ហានិភ័យម្បត្ិបត្តិកា  (Operational Risk), ហានិភ័យស្ន្ន័យភាពកនុងកា ទូទត្់រស្វាបំណុេ 

(Liquidity Risk), ហានិភ័យហិ ញ្ញបបទនននគ្រម្ម្មង (Project Funding Risk) និងហានិភ័យឥណទន  (Credit Risk) 

ម្បចំម្ត្ីម្មស្ទី១, ទី២, និងទី៣ ឆ្ន ំ២០២១ ម្ពរទងំនសពវនាយរេើរគ្ហទំព័ នលូវកា  បស្់ អ.ស្.ប.។ 

រោេបណំង ២៥៖ ពម្ងងឹគ្ណរនយយភាពហ ិញ្ញវត្ថុរៅតារម្គ្ះឹសាថ នសាធា ណៈ ដាបាេនងិស្ហម្ោស្សាធា ណៈ 

45> រោេបំណងរនះម្មនស្ូចនក ស្រិទធករាចំនួន២ រហើយស្រម្រចបានេទធនេដូចរៅ៖ 

ស្គ្ ១០. ម្មនយនតកា ចាស្ោ់ស្ក់នុងកា តារោនម្គ្ះឹសាថ នសាធា ណៈ ដាបាេ កម្រតិ្ កស្ហវ. 

រោេរៅ៖ ទ១ី) េកខណៈ វិនិចឆ័យអបបប ម្មននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ស្ម្ម្មប់ម្គឹ្ះសាថ នសាធា ណៈ 

 ដាបាេ និងទី២)  បាយកា ណ៍ស្ិកាអំពីវិធីសាន្រស្តវាយត្នរលម្គឹ្ះសាថ នសាធា ណៈកម្រិត្ កស្ហវ.។ 

ស្រម្រចបាន៖ អ.ថ្ បានរ ៀបចំ បាយកា ណ៍ស្ិការេើកា កំណត់្េកខណៈវិនិចឆ័យអបប ម្មននកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈស្ម្ម្មប់ម្គ្ឹះសាថ នសាធា ណៈ។ ស្ម្ម្មប់ម្គ្ឹះសាថ នសាធា ណៈ ដាបាេ, កនុងចំរណារម្គ្ឹះសាថ ន    

សាធា ណៈ ដាបាេចំនួន ២៩ ម្មនម្គ្ឹះសាថ នចំនួន ២៧ កដេបានរនញើ បាយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុឆ្ន ំ២០២០ រក អ. .ជ។ 

អ. .ជ អាចរធវើកា បូកស្ ុប បាយកា ណ៍បញ្ចូេោន បានម្ត្ឹរកត្ ២៣ ម្គ្ឹះសាថ នសាធា ណៈ ដាបាេប ុរណាណ ះ ពីរម្ោះ

 បាយកា ណ៍ បស្់ម្គ្ឹះសាថ នសាធា ណៈ ដាបាេចំនួន ៤ រទៀត្ គ្ឺត្ួរេខរៅពុំទន់ម្មនស្ងគត្ិភាពនិងម្គ្ប់ម្ជុងរម្ជាយ

រៅរ ើយ។   ីឯ ម្គ្ឹះសាថ នសាធា ណៈ ដាបាេចំនួន ២ រនសងរទៀត្ គ្រឺៅរិនទន់រនញើ បាយកា ណ៍ របើរទះបីជាម្មនកា រម្កើន 

 ំេឹក។ 

ស្គ្ ១១.ម្មនយនតកា ចាស្ោ់ស្ក់នុងកា តារោនស្ហម្ោស្សាធា ណៈកម្រតិ្ កស្ហវ. 

រោេរៅ៖ រស្ចកតីម្ោងចាប់ស្ត ីពីស្ហម្ោស្សាធា ណៈម្ត្ូវបានោក់ឆ្លងទីស្ត ីកា គ្ណៈ ដាន្រនតីនិងអងគនីត្ិបញ្ញញ ត្តិ។ 

ស្រម្រចបាន៖ រស្ចកតីម្ោងចាប់ស្ត ីពីស្ហម្ោស្សាធា ណៈម្ត្ូវបានតាក់កត្ងជាទម្រង់ចាប់ និងខលឹរសា  ួចរាេ់ 

កនុងកម្រិត្ម្កុរកា ងា បរចចករទស្នន កស្ហវ. និង ង់ចំទទួេធាត្ុចូេពីទីម្បឹកាបរចចករទស្ទីភាន ក់ងា អភិវឌ្ឍន៍បារាងំ 

(AFD) រៅម្ត្ីម្មស្ទី១ ឆ្ន ំ២០២២។ អ.ទ.ច. រម្ោងនឹងរធវើស្ិកាខ សាោពិរម្ោះរោបេ់នម្ត្ីម្មស្ទី២ ឆ្ន ំ២០២២ 
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ជារួយស្ហម្ោស្សាធា ណៈ, ម្កស្ួង-សាថ ប័ន និងអនកោក់ព័នធ និងរម្ោងនឹងបញ្ាូនរៅទីស្ត ីកា គ្ណៈ ដារន្រនតីនម្ត្ីម្មស្

ទី៣ ឆ្ន ំ២០២២។ ទនឹ្ររនះ, ម្កុរកា ងា នន កស្ហវ. បាននិងកំពុងរ ៀបចំឯកសា យុទធសាន្រស្ត កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ស្ហម្ោស្សាធា ណៈ កដេជាកននទីបងាហ ញនលូវននកា កកទម្រង់ស្ហម្ោស្សាធា ណៈ និងជាធាត្ុចូេដ៏ស្ំខាន់ស្ម្ម្មប់

កា រ ៀបចំរស្ចកតីម្ោងចាប់រនះ។ 

ចំរោះកា ងា ម្ត្ួត្ពិនិត្យតារោនស្ហម្ោស្សាធា ណៈ ម្កុរកា ងា បរចចករទស្ ក៏បានរ ៀបចំ បាយកា ណ៍ស្ត ពី ី

កា វាយត្នរលសាថ នភាពហិ ញ្ញវត្ថុស្ហម្ោស្សាធា ណៈ រដើរបីោក់ជូនថ្នន ក់ដឹកនំ  កស្ហវ. ពិនិត្យ និងស្រម្រច រោយ

បានរផ្ទត ត្រេើចំណចុស្ំខាន់ៗចំនួន ៤  ួរម្មន (១) សាថ នភាពហិ ញ្ញវត្ថុ និងេទធនេអាជីវករាស្ម្ម្មបក់ា ិយប ិរចឆទឆ្ន ំ

២០២០, (២) បណាត ខ្ង់ទូទត្់ជារួយថ្វិកា ដាស្ម្ម្មប់ឆ្ន ំ២០២០, (៣) កា បង់ភាគ្ោភចេូថ្វិកា ដាឆ្ន ំ២០២០  បស្់

ស្ហម្ោស្សាធា ណៈ និង (៤) សាថ នភាពរូេធន ននម្កុរហ ុនចម្រុះកដេ ដាម្មនភាគ្ករាសាធា ណៈជាចំនួនភាគ្ត្ិច

ស្ម្ម្មប់កា ិយប ិរចឆទ  ឆ្ន ំ២០២០។ 

46> ជាកា ស្ននោិា ន ស្ម្ម្មបក់ននកទី២ “គ្ណរនយយភាពហ ិញ្ញវត្ថុ”  FMIS ជាម្បពន័ធស្នូេននគ្ណរនយយភាពហ ិញ្ញវត្ថុ 

រហើយម្ត្វូបានពម្ងកី នងិោកឱ់្យអនវុត្តម្គ្បម់្កស្ួង-សាថ បន័។ កា ោកឱ់្យអនុវត្តរខុងា ថ្ាចីនំនួ ២ នងិនតី្ិវធិអីនុវត្ត 

កា ងា ថ្ាីគ្ ួម្មនកា គ្តិ្គ្ ូអពំីវិសាេភាព ននកា រម្បើម្បាស្់រខុងា ថ្ាចីនំនួ ២ នងិកា ស្កិាឱ្យបានស្ុជីរម្ៅអពំី 

ហានិភយ័ននកា ោកឱ់្យអនវុត្តនតី្ិវធិអីនវុត្តកា ងា ថ្ាតីារម្បពន័ធ FMIS។ កនុងនយ័រនះ, ម្ករុកា ងា ម្គ្បម់្គ្ងគ្រម្ម្មង 

FMIS គ្ ួបនតពនិតិ្យ នងិជ ំញុកា ងា អាទភិាពរនះរដើរបឱី្យម្ស្បរៅនងឹទសិ្រៅម្បពន័ធថ្វិកា កដេបានកណំត្ក់នុង

យុទធសាន្រស្ត ននកកទម្រង់ម្បពន័ធថ្វកិាឆ្ន ំ២០១៨-២០២៥។ 

ក ន្កទី៣៖ ការ្ារភាជ ប់ថវិកាម្ៅនឹងម្ោលនម្ោបាយ 

47> រៅកនុងកននកនា ភាា ប់ថ្វិការៅនឹងរោេនរោបាយ គ្ឺរផ្ទត ត្រេើរោេបំណងចំននួ ៥  រួម្មន៖(១) ពម្ងឹង និងពម្ងកី 

កា អនុវត្តថ្វិកាករាវិធី និងកា ម្ត្ួត្ពិនិត្យថ្វិកា, (២) រ ៀបចំថ្វិកាឱ្យម្មនេកខណៈម្គ្ប់ម្ជុងរម្ជាយ និងរធវើស្ម្ម-

ហ ណករាថ្វិកា, (៣) រ ៀបចំ និងោក់ឱ្យអនុវត្តម្បព័នធបន្ត្់គ្ណរនយយភាព, (៤) ពម្ងឹងកា រ ៀបចំរោេនរោបាយ  

និងកា រធវើកននកា ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ និង (៥) ពម្ងឹងកា អនុវត្តរោេនរោបាយវិរជឈកា ហិ ញ្ញវត្ថុ។ 

48> យុទធសាន្រស្ត ននកា កកទម្រង់ម្បព័នធថ្វិកាឆ្ន ំ២០១៨-២០២៥ បានកំណត្់ទិស្រៅកកទម្រង់ម្បព័នធថ្វិការឆ្ព ះរៅ

ម្បព័នធថ្វិកាស្រិទធករាកនុងរ កូដេជា “ថ្វកិាពត័្៌ម្មនស្រទិធករា”។ កននកា ស្ករាភាពម្ត្ូវបានកបងកចកជាកននក

ទងំ  ៥ រនះម្មន ១៥ រោេបំណង កដេកចកជាពី ដំណាក់កាេ  ួរម្មន៖ ដំណាក់កាេទី១ ចប់ពីឆ្ន ំ២០១៧-

២០២១  រផ្ទត ត្រេើកា កសាងរូេោា នចំបាចស់្ម្ម្មប់កា ចប់រនតើរអនុវត្តថ្វិកាស្រិទធករា និងដំណាក់កាេទី២ 

ចប់ពីឆ្ន ំ ២០២២-២០២៥ រផ្ទត ត្រេើកា អនុវត្តសាកេបងថ្វិកាស្រិទធករា។ រួយកននកននយុទធសាន្រស្ត រនះ គ្ឺអនុវត្ត

កនុងកននកទី៣  រដើរបីកសាង និងបរងកើត្ម្បព័នធថ្វិកា យៈរពេរធយរ កដេនា ភាា ប់ជារយួយុទធសាន្រស្តចត្ុរកាណ, 

កននយុទធសាន្រស្តអភិវឌ្ឍន៍ជាត្ិ និងយុទធសាន្រស្តតារវិស្័យ។ 

រោេបណំង ៣១៖ រ ៀបចំ នងិោកឱ់្យអនវុត្តម្កបខណឌ ហ ិញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ នងិថ្វកិា យៈរពេរធយរ 
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49> រោេបំណងរនះម្មនស្ូចនក ស្រិទធករាចំនួនបី រហើយស្រម្រចបានេទធនេដូចរៅ៖ 

ស្គ្ ១.កា ោកឆ់្លងម្កបខណឌ ហ ិញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ យៈរពេរធយរ (MTFF) រៅកនុងកចិចម្បជុរំពញអងគគ្ណៈ ដារន្រនត ី

នងិអនវុត្តជាម្បចំ 

រោេរៅ៖ ម្កបខណឌ រោេនរោបាយម្ម ម្កូរស្ដាកិចច និងរោេនរោបាយហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈស្ម្ម្មប់ 

កា រ ៀបចំរស្ចកដីម្ោងចាប់ស្ដ ីពីហិ ញ្ញវត្ថុស្ម្ម្មប់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងឆ្ន ំ២០២២ ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ និងរស្ន ើស្ុំកា អនុរ័ត្ពី 

ម្បរុខរាជ ោា ភិបាេ។ 

ស្រម្រចបាន៖ ម្កបខណឌ រោេនរោបាយម្ម ម្កូរស្ដាកិចច និងរោេនរោបាយហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈម្ត្ូវបាន

រ ៀបចំ និងោក់ឱ្យអនុវត្ត។ កា រ ៀបចំរនះ ម្ត្ូវបានអនុរោរតារកា ស្រម្រច បស្់ថ្នន ក់ដឹកនំ កស្ហវ. កនុងកា ពនា រពេ 

ោក់ឱ្យអនុវត្តនូវ MTFF រោយសា ភាពរិនម្បាកដម្បជាននកា  កីរាេោេជំងកឺូវដី-១៩ និងនេប ះោេ់រេើរស្ដាកិចច

ករពុជា។ ជារួយោន រនះ, អ.គ្.ប. ក៏បានបនតរ ៀបចំរស្ចកតីម្ោង MTFF និងបានោក់ជនូថ្នន ក់ដឹកនំ កស្ហវ. ពិនិត្យ និង

ស្រម្រច។ 

ស្គ្ ២. កា អនរុត័្ម្កបខណឌ ថ្វកិា យៈរពេរធយរ (MTBF) រោយម្មនពិតានថ្វកិាតារវសិ្យ័តារម្កស្ងួ- 

សាថ ប័នរោយម្បរុខរាជ ោា ភិបាេ 

រោេរៅ៖ រស្ចកតីម្ោងឯកសា  MTBF រោយម្មនកំណត្់ពិតានថ្វិកាតារវិស្័យ 

ស្រម្រចបាន៖ កា រ ៀបចំឯកសា  MTBF រោយម្មនកំណត្់ពិតានតារវិស្័យតារ ម្កស្ងួ-សាថ ប័ន ម្ត្ូវបានអនុ

រ័ត្ រោយម្បរុខរាជ ោា ភិបាេ។ 

ស្គ្ ៣. កននកា យទុធសាន្រស្តថ្វកិាម្ត្ូវបានរ ៀបចរំោយម្មនស្ចូនក ស្រិទធករា 

រោេរៅ៖ កននកា យុទធសាន្រស្តថ្វិកាម្ត្ូវបានរ ៀបចំរោយម្មនស្ចូនក ស្រិទធករា 

ស្រម្រចបាន៖ ម្កស្ួងអនុវត្តថ្វិកាករាវិធីចំនួន១៥ ម្ត្ូវបានម្ត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្នរលរេើកា រ ៀបចំកននកា   

យុទធសាន្រស្តថ្វិកា រោយពិនិត្យរឃើញដូចខាងរម្ការ៖ 

- រោេបំណងរោេនរោបាយ៖ កា រ ៀបចំជាទូរៅអាចទទួេយកបាន។ 

- ករាវិធី៖ ភាគ្រម្ចើនអាចទទួេយកបាន កត្រឈាា ះករាវិធី  ចនស្រព័នធនន្កនុងករាវិធី និងរុខងា ករាវិធី បស្ ់

ម្កស្ួងខលះត្ម្រូវឱ្យកកស្ម្រួេ។ 

- ស្ូចនក ៖ រៅកត្ជាបញ្ញហ ម្បឈរ រម្ោះភាគ្រម្ចើនម្កស្ួង-សាថ ប័នរិនអាចកញកោច់ វាងស្ូចនក ធាត្ុចូេ 

ស្ូចនក េទធនេ និងស្ូចនក ដំរណើ កា  ខណៈកដេស្ូចនក ខលះរិនអាចវាស្់កវងបាន។ រទះជាោ ងណា  

កស្ហវ. កំពុងស្ម្របស្ម្រួេជយួពម្ងឹងបកនថរ។ 

- កា រម្ោងចំណូេ-ចំណាយ៖ ភាគ្រម្ចើនឆ្លុះបញ្ញច ងំពីេទធភាពម្បរូេចំណូេជាក់កស្ដង កត្កា រម្ោងចំណាយ

រៅរិនទន់រោ ពបានតារ។ 

កនអករេើ MTBF ម្កស្ួង-សាថ ប័នចំនួន ០៩ ម្ត្ូវបានរធវើស្ម្មហ ណករាចំណាយច នត និងចំណាយរូេធន ដាចូេ

កនុងករាវិធកីនអករេើពិតានថ្វិកាកនុងកននកា យុទធសាន្រស្តថ្វិកា និងម្កស្ួង-សាថ ប័នចំនួន ០៤ ម្ត្ូវបានរធវើស្ម្មហ ណករា 

ចំណាយច នត និងចំណាយរូេធន ដាចូេកនុងករាវិធីកនអករេើពិតានថ្វិកាស្ម្ម្មប់ថ្វិកាករាវិធី។ 
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រោេបណំង ៣២៖ ពម្ងងឹកា ម្គ្ប់ម្គ្ងវនិរិោគ្សាធា ណៈ 

50> យុទធសាន្រស្តស្ត ីពីកា កកទម្រង់ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងកា វិនិរោគ្សាធា ណៈ ២០១៩-២០២៥ ម្ត្ូវបានម្បរុខរាជ ោា ភិ-

បាេ អនុរ័ត្កាេពីនថ្ៃទី២២ កខត្ុោ ឆ្ន ំ២០១៩ និងម្បកាស្ោក់ឱ្យអនុវត្ត រៅនថ្ៃទី២៥ កខត្ុោ ឆ្ន ំ២០១៩ 

នស្រ័យម្បជុំរពញអងគគ្ណៈ ដារន្រនតី កនុងរោេបំណងបរងកើត្ឱ្យបាននូវម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងវិនិរោគ្សាធា ណៈ ួរ

រួយ បស្់ជាត្ិ កដេធានបាននូវភាពរឆ្លើយត្ប ម្បស្ិទធភាព ស្័កតិស្ិទធភាព ត្ម្មល ភាព គ្ណរនយយភាព និងម្ស្បតារ 

ឧត្តម្មនុវត្តន៍ និងប ិកា ណ៍ និងពម្ងឹងស្រត្ថភាព ម្បកបរោយចី ភាពននកា កបងកចក និងកា រម្បើម្បាស្់ធនធាន

សាធា ណៈម្ស្បតារឧត្តម្មនុវត្តន៍ជាអនត ជាត្ិ និងប ិកា ណ៍ជាក់កស្តង បស្់ករពុជា ស្ំរៅ ួរចំកណកបរងកើនរេបឿន 

ននកា រធវើពិពិធករារស្ដាកិចច និងពម្ងឹងស្រត្ថភាពម្បកតួ្ម្បកជង កដេជារេូោា នម្គ្ឹះកនុងកា ធានបានកំរណើន

រស្ដាកិចចខពស្់ម្បកបរោយចី ភាព និងប ិោបននរឆ្ព ះរៅស្រម្រចបរងាគ េច ឆ្ន ំ២០៣០និងចកខុវិស្័យករពុជាឆ្ន ំ២០៥០។ 

51> យុទធសាន្រស្ត រនះ ម្មនវិសាេភាពម្គ្បដណត ប់រេើម្គ្ប់គ្រម្ម្មងវិនិរោគ្សាធា ណៈពីម្គ្ប់ម្បភពហិ ញ្ញបបទន 

(ទងំពីថ្វិកាជាត្ិ, ថ្វិកាហិ ញ្ញបបទនរោយនដគ្អូភិវឌ្ឍន៍ និងទុនវិនិរោគ្ឯកជនតារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង

 ដានិងឯកជន) និងរៅម្គ្ប់កម្រិត្ ដាបាេ (ទងំថ្នន ក់ជាត្ិ ទងំ ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ, ម្គ្ឹះសាថ នសាធា ណៈ  ដាបាេ, 

ស្ហម្ោស្សាធា ណៈ និងអងគភាពសាធា ណៈម្បហាក់ម្បកហេ)។ 

52> រោេបំណងរនះម្មនស្ូចនក ស្រិទធករាចំនួនបី រហើយស្រម្រចបានេទធនេដូចរៅ៖ 

ស្គ្ ៤. កា រ ៀបចំយនតកា ម្គ្បម់្គ្ងវដតគ្រម្ម្មងវនិរិោគ្សាធា ណៈ 

រោេរៅ៖ អនុម្កឹត្យចំនួន ១, យនដកា  ១, ម្បកាស្ចំនួន ៣ និងរោេកា ណ៍កណនំចំនួន ៤ ម្ត្ូវបានអនុរ័ត្ 

និងនសពវនាយ។ 

ស្រម្រចបាន៖ កនអករេើកា អនុវត្តកននកា កស្រាភាពននយុទធសាន្រស្តស្ត ីពីកា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង វិនិរោគ្  

សាធា ណៈ២០១៩-២០២៥ ស្ូចនក គ្នលឹះកដេបានកំណត្់កនុងរោេរៅឆ្ន ំ២០២១ ស្រម្រចបានដូចត្រៅ៖ 

53> រស្ចកតីម្ោងអនុម្កឹត្យស្ត ីពីកា ោក់ឱ្យអនុវត្តនីត្ិវិធីម្បត្ិបត្តិ រួ (SOP) ស្ម្ម្មប់រ ៀបចំ និងម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវិនិរោគ្ 

សាធា ណៈតារយនតកា  PPP ម្ត្ូវបាននិងកំពុងរ ៀបចំ។  SOPរនះម្មនចំនួន ៣ភាគ្ កនុងរនះ ភាគ្១ អំពី

រោេនរោបាយនិងនីត្ិវិធី SOP, ភាគ្២ អំពីរោេកា ណ៍កណនំចំនួន៧ និងភាគ្៣ អំពីនីត្ិ វិធកីិចចេទធករា។ 

54> យនតកា ១៖ គ្ណៈករាកា វិនិរោគ្សាធា ណៈ (គ្.វ.ស្.) និងរេខាធិកា ោា នម្ត្ូវបានបរងកើត្រ ើងតារ យៈ  

រស្ចកតីម្បកាស្ កដេម្ត្ូវបានចុះហត្ថរេខារោយ ឯកឧត្េម្អគគបណឌ ិត្សភាចរយ ឧបនយករដាម្ន្តនេី រៅនថ្ៃ

ទី៣ កខស្ីហា ឆ្ន ំ២០២១។    ីឯកា រ ៀបចយំនតកា ោំម្ទហិ ញ្ញវត្ថុស្ម្ម្មប់ស្ិកាស្រិទធិេទធភាព និងរ ៀបចំគ្រម្ម្មង

ថ្វិកា គ្មឺ្កុរកា ងា  ជំនញបរចចករទស្ស្ម្ម្មប់ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទិននន័យគ្រម្ម្មងវិនិរោគ្សាធា ណៈ ម្ត្ូវបាន

បរងកើត្រ ើងតារ យៈម្បកាស្រេខ  ៧៥០ ស្ហវ.ម្បក ចុះនថ្ៃទី២៣ កខកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០។ ជារួយោន រនះ, កា 

បរងកើត្អងគភាព និងដំរណើ កា អងគភាពម្គ្ប់ម្គ្ងរូេនិធិោំម្ទកា ស្ិកាស្រិទធិេទធភាពនិងកា រ ៀបចំគ្រម្ម្មងវិនិ

រោគ្សាធា ណៈ គ្ឺរៅពុំទន់ម្មនវឌ្ឍនភាពរៅរ ើយ។ 
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55> ម្បកាស្ចំនួន ៣៖ (១) រស្ចកតីម្ោងបឋរម្បកាស្ស្ត ីពីនីត្ិវិធីម្បត្ិបត្តិ ននកា ម្គ្ប់ម្គ្ង រ ៀបចំ និងអនុវត្ត

គ្រម្ម្មង វិនិរោគ្សាធា ណៈហិ ញ្ញបបទនរោយថ្វិកាថ្នន ក់ជាត្ ិ (គ្រម្ម្មង វិនិរោគ្ផ្្ទេ់) បានោក់ឱ្យពិភាកា 

រដើរបីទទួេបានធាត្ុចូេស្ម្ម្មប់ រ ៀបចំកកេរអ រៅកម្រិត្អនត ម្កស្ងួ និងកម្រិត្ថ្នន ក់ដឹកនំ កស្ហវ.។ (២) រស្ចកតី-

ម្ោង ម្បកាស្ស្ត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា វិនិរោគ្សាធា ណៈស្ម្ម្មប់ ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាេ់ 

និងបាន រ ៀបចំកិចចម្បជុំពិភាកាពិរម្ោះរោបេ់រោយ ម្មនកា ចូេ ួរពី  អងគភាពោក់ព័នធរម្ការឱ្វាទ កស្ហវ., រនី្  

ស្ហវ., ម្កស្ួងរហានន្ និង ដាបាេរាជធាន-ីរខត្តទងំ២៥ ម្ពរទងំបានបញ្ាូនរស្ចកតីម្ោងនីត្ិវិធីរនះរៅម្កស្ួង-

រហានន្ រដើរបីពិនិត្យនិងនតេ់រោបេ់រៅកនុងអំ ុងកខរីន ឆ្ន ំ២០២១។ (៣) រស្ចកតីម្ោងម្បកាស្ស្ត ីពីរោេ-

កា ណ៍  រួស្ម្ម្មប់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងកថ្ទរំហោា  ចនស្រព័នធនលូវថ្នេ់ ម្ត្ូវបានអនុរ័ត្។ 

56> រោេកា ណ៍កណនំចំនួន ៤៖ កា រ ៀបចំរោេកា ណ៍កណនំគ្ឺម្មនវឌ្ឍនភាពត្ិចត្ួច និងកកស្ម្រួេកននកា 

អនុវត្ត រោយកនុងរនះ (១) រោេកា ណ៍កណនំស្ម្ម្មប់កា រ ៀបចំករាវធិីវិនិរោគ្សាធា ណៈ ៣ឆ្ន ំ ំកិេនឹងម្ត្ូវ

បានរ ៀបចំបញ្ចប់កនុងឆ្ន ំ២០២២, (២) រោេកា ណ៍កណនំស្ត ីពីកា រ ៀបចំស្ំរណើគ្រម្ម្មង (វដតននគ្រម្ម្មង    

 វិនិរោគ្សាធា ណៈ) នឹងម្ត្ូវបានបញ្ចប់រៅឆ្ន ំ២០២៣, (៣) រោេកា ណ៍ និងនីត្ិវិធមី្គ្ប់ម្គ្ងយនតកា ោំម្ទ

ហិ ញ្ញវត្ថុស្ម្ម្មប់ស្ិកាស្រិទធិេទធភាពនិងរ ៀបចំគ្រម្ម្មង នឹងម្ត្ូវបញ្ចប់រៅឆ្ន ំ២០២៣ និង (៤)រស្ចកដីម្ោង 

ទស្សនទនរោេកា ណ៍និងនីត្ិវិធីម្គ្ប់ម្គ្ងយនតកា ោំម្ទហិ ញ្ញវត្ថុស្ម្ម្មប់ស្ិកាស្រិទធិេទធភាព និងរ ៀបចំ

គ្រម្ម្មង ម្ត្ូវបានរ ៀបចំជារួយជំនញកា  ADB។ 

រោេបណំង៣៣៖ ពម្ងងឹកា រ ៀបចំ នងិកា អនវុត្តថ្វកិាករាវធិី រោយនា ភាា បរ់ៅនងឹកននកា យទុធសាន្រស្តថ្វកិា 

57> រោេបំណងរនះម្មនស្ូចនក ស្រិទធករាចំនួនបួន រហើយស្រម្រចបានេទធនេដូចត្រៅ៖ 

ស្គ្ ៥.កា កញកបនុ្កបគុ្គេកិបានតារករាវធិនីរីយួៗឆ្ន ំ N+1 

រោេរៅ៖ កា ស្ិកាសាកេបងកញកបនុ្កបុគ្គេិក។ 

ស្រម្រចបាន៖ អគ្គនយកោា នថ្វិកា បានរ ៀបចំឯកសា ទស្សនទនស្ត ីពីកា កញកបនុ្កបុគ្គេិក កស្ហវ. 

បានចប់រនតើរសាកេបងកញកបនុ្កបុគ្គេិកតារករាវិធី។ ម្កស្ួង-សាថ ប័នម្មនកា េំបាកកនុងកា កញកបនុ្កបុគ្គេិក

រៅតារករាវិធី រោយរហត្ុថ្នបចចុបបននបនុ្កបុគ្គេិកម្ត្ូវបានោក់កនុងករាវិធីោំម្ទ កដេចំបាច់ត្ម្រូវឱ្យម្មនកា ស្ិកា

ចាស្់ោស្់ រៅតារម្កស្ួង-សាថ ប័ននីរួយៗ។ 

ស្គ្ ៦.កា កាត្ប់នថយគ្ម្មល ត្ វាងកននកា យុទធសាន្រស្តថ្វកិា នងិគ្រម្ម្មងថ្វកិាម្បចំឆ្ន ំ (N+1) 

រោេរៅ៖ គ្ម្មល ត្ វាងកននកា យុទធសាន្រស្តថ្វិកា និងគ្រម្ម្មងថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ (N+1) ម្ត្ូវបាន ការិនឱ្យរេើស្ 

ជាអត្ិប ម្មម្ត្ឹរ ២០%។ 

ស្រម្រចបាន៖ គ្ម្មល ត្ វាងកននកា យុទធសាន្រស្តថ្វិកា និងគ្រម្ម្មងថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ២០២១ ស្រម្រចបាន ៩,៨%។ 

ជារួយោន រនះ ម្កស្ួង-សាថ ប័នចំនួន ១០ ម្ត្ូវបានពិនិត្យរេើកា នា ភាា ប់ វាងកននកា យុទធសាន្រស្តថ្វិកា និងយុទធសាន្រស្តចត្-ុ

រកាណដំណាក់កាេទី៤ និងកននកា យុទធសាន្រស្តអភិវឌ្ឍន៍ជាត្ិ រហើយក៏វាយត្នរលរេើគុ្ណភាពកននកា យុទធសាន្រស្តថ្វិកា
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 បស្់ម្កស្ួង-សាថ ប័នចំនួន ១៥13។ ចំរោះគ្ម្មល ត្ននកននកា យុទធសាន្រស្តថ្វិកា២០២១-២០២៣ និងថ្វិកាករាវិធីម្បចំឆ្ន ំ

២០២១ ស្ម្ម្មប់កននកចំណាយថ្វិកា កស្ហវ. ម្មនទំហំ ៣,១% និងម្កស្ួងអប់ ំ យុវជន និងកីឡា ម្មនទំហំ ៥,៣៦%។ 

ស្គ្ ៧. (១) ចនំនួម្កស្ងួ-សាថ បន័ម្ត្តួ្ពនិតិ្យេកខណៈស្របត្តអិងគភាពថ្វកិា នងិ (២) ម្កបខណឌ វាយត្នរលអងគភាពថ្វកិា  

58> ម្កស្ួង-សាថ ប័នរយួចំនួនក៏រៅ កាកា ម្គ្ប់ម្គ្ងថ្វិកាតារកបបម្បរេូនដុំរៅរ ើយ រោយអនុញ្ញញ ត្ឱ្យម្មនអងគភាព

ថ្វិកាចំនួនត្ិចត្ចួ កដេម្មនន័យថ្នថ្វិកានដេ់ដេ់អងគភាពអនុវត្តផ្្ទេ់ ក៏ម្មនត្ិចត្ចួនងកដ ។ កនុងន័យរនះ  

កា បរងកើនចំនួនអងគភាពថ្វិកា និងអងគភាពថ្វិកាជាអាណាប័ករន្ ស្ិទធិ ជាកា ងា ស្ំខាន់ កដេចំបាច់ម្ត្ូវជំ ុញ 

និងពម្ងឹងស្រត្ថភាពបកនថរ។ កនុងទិស្រៅវិរជឈកា ហិ ញ្ញវត្ថុរៅតារម្កស្ួង-សាថ ប័ន, រាជ ោា ភិបាេបានោក់រចញ  

អនុម្កឹត្យរេខ ២៤២ អនម្ក.បក ចុះនថ្ៃទី១៤ កខធនូ ឆ្ន ំ២០២១ ស្ត ីពីកា បរងកើនចំនួនអងគភាពថ្វិកា និងកា ម្បគ្េ់

ស្ិទធិជាអាណាប័ករន្ ស្ិទធិជូនអងគភាពថ្វិកា រដើរបីធានម្បស្ិទធភាព ស្័កតិស្ិទធភាព ត្ម្មល ភាព និងគ្ណរនយយភាព

កនុងកា រ ៀបចំ អនុវត្តថ្វិកា ម្ពរទងំម្ត្ួត្ពិនិត្យេទធនេននកា អនុវត្តស្ករាភាពកា ងា  និងថ្វិកា។ ទនឹ្ររនះ,  

កស្ហវ.បានរចញម្បកាស្រេខ ៥៤៤ ស្ហវ.ម្បក ចុះនថ្ៃទី០៩ កខកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២១ ស្ត ីពីស្ិទិធអំណាច កា ទទួេ-  

ខុស្ម្ត្ូវ និងនីត្ិវិធីអនុវត្តថ្វិកាករាវិធី បស្់អងគភាពថ្វិកា រដើរបីធានម្បស្ិទធភាព ស្័កតិស្ិទធភាព ត្ម្មល ភាព និង

គ្ណរនយយភាព កនុងកា អនុវត្តថ្វិកាតារ យៈកា ម្បគ្េ់អាណត្តិកិចចចាស្់ោស្់ រដើរបីស្រម្រចបានស្រិទធករា

កា ងា ។ 

59>   ីឯកា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ស្ត ីពីវឌ្ឍនភាព ននកា រ ៀបចំ និងបរងកើត្អងគភាពថ្វិកា (កា ម្ត្ួត្ពិនិត្យនិងរ ៀបចំេកខណៈ 

ស្របត្តិកកស្ម្រួេ ចនស្រព័នធសាថ ប័ន និងកា កសាងស្រត្ថភាព) កដេរ ៀបចំរ ើងរោយម្កស្ួង-សាថ ប័ន ពុំទន់

ម្មនវឌ្ឍនភាពរៅរ ើយ។ 

ស្គ្ ៨.ចនំនួអងគភាពថ្វកិាជាអាណាប័ករន្ ស្ិទធមិ្ត្ូវបានបរងកើត្អនរុោរតាររោេកា ណក៍ណនំ បស្ក់ស្ហវ. 

រោេរៅ៖ ទី១)-បកនថរចំនួន ៣ អងគភាពថ្វិកាជាអាណប័ករន្ ស្ិទធិកថ្ររទៀត្ និងទី២)-បកនថរ ១០ អងគភាព

ថ្វិកា រៅតារម្កស្ួង-សាថ ប័ន 

ស្រម្រចបាន៖ រៅឆ្ន ំ២០២១ អងគភាពថ្វិកាម្មនចំនួនស្ ុប ៩២៦ កដេរកើនរ ើងចំនួន ១២ អងគភាពថ្វិកា (ឆ្ន ំ

២០២០ម្មនចំនួន ៩១៤) កដេកនុងរនះ ដាបាេកណាត េម្មនចំនួន ៣២៣ (រកើនរ ើង១២) និងថ្នន ក់រូេោា ន (រនី្ 

ជំនញរាជធានី-រខត្ត)ចំនួន ៦០៣។ ស្ម្ម្មប់ថ្នន ក់កណាត េ អងគភាពថ្វិកាចំនួន ៣២៣ កនុងរនះ អងគភាពថ្វិកាជា  

អាណាប័ករន្ ស្ិទធិម្មនចំនួន ៨៣ (ឆ្ន ំ២០២០ ម្មនចំនួន ៦១) និងរិនទន់រន្ ស្ិទធិ ២៤០ (ឆ្ន ំ២០២០ ម្មនចំនួន ២៥០) 

និងស្ម្ម្មប់ថ្នន ក់រេូោា នម្គ្ប់អងគភាពថ្វិកាជាអាណាប័ករន្ ស្ិទធិចំនួន ៦៨៦ (ឆ្ន ំ២០២០ ម្មនចំនួន ៦៦៤)។ ទនឹ្ររនះ, 

ម្កស្ួង-សាថ ប័នចំនួន ៣ បាននិងកំពុងរ ៀបចំបរងកើត្អងគភាពថ្វិកាកនុងរនះ រួម្មន៖ ម្កស្ងួរហានន្, ម្កស្ួងរុខងា    

សាធា ណៈ និង ម្កុរម្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍ករពុជា។ 

 

13  ម្កស្ួងកា ោ ជាត្ិ, ម្កស្ួងយុត្តិធរ៌, ម្កស្ួងកា ប រទស្ និងស្ហម្បត្ិបត្តិកា អនត ជាត្ិ,ម្កស្ួងព័ត្៌ម្មន,ម្កស្ួងស្ុខាភិបាេ, ម្កស្ួងក ៉ា និងថ្នរពេ, ម្កស្ួង

ោណិជាករា, ម្កស្ួងអប់ ំ យុវជន និងកីឡា, ម្កស្ួងប ិសាថ ន, ម្កស្ួងកិចចកា ន ី, ម្កស្ួងរទស្ច ណ៍, ម្កសួ្ងកា ងា  និងបណតុ ះបណាត េវិជាា ជីវៈ, ម្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍

ជនបទ,ម្កស្ួងកស្ិករា  ុកាខ ម្បម្មញ់ និងរនសាទ និងម្កស្ួងនម្បស្ណីយ៍ និងទូ គ្រនគ្រន៍។ 
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រោេបណំង ៣៤៖ ជ ំញុកា រធវើវរិជឈកា ហ ិញ្ញវត្ថុស្ម្ម្មប ់ដាបាេថ្នន ករ់ម្ការជាត្ ិ

60> រោេបំណងរនះម្មនស្ូចនក ស្រិទធករាចំនួនពី  រហើយស្រម្រចបានេទធនេដូចរៅ៖ 

ស្គ្ ៩. ស្ម្មហ ណករាកននកា យុទធសាន្រស្តថ្វកិា ដាបាេថ្នន ករ់ម្ការជាត្ ិវាងរាជធាន-ីរខត្ត ជារយួនងឹថ្វកិាម្កងុ  

ម្ស្កុ នងិ ថ្វកិាឃុំ ស្ងាក ត្ ់

រោេរៅ៖ ត្ម្រឹរកននកា យុទធសាន្រស្តថ្វិកា ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ  វាងរាជធាន-ីរខត្ត ជារួយនឹងថ្វិការនី្ 

ជំនញនដេ់ស្ិទធិដេ់ ដាបាេរាជធានី-រខត្តរធវើនិយ័ត្កនុងកម្រិត្អនុគ្ណនី និងកម្រិត្គ្ណនីននជំពូកកត្រួយ (កនុងចរងាក រ

ស្ករាភាពកត្រួយ) និងកនុងកម្រិត្អនុគ្ណនីននគ្ណនីកត្រួយ (ពីចរងាក រស្ករាភាពរួយរៅចរងាក រស្ករាភាពរួយរទៀត្

កនុងអនុករាវិធីកត្រួយ) រោយរស្ចកតីស្រម្រច បស្់អភបិាេននគ្ណៈអភិបាេរាជធាន-ីរខត្តសារ។ី 

ស្រម្រចបាន៖ កា ត្ម្រឹរ និងរធវើស្ម្មហ ណករាបរណត ើ ៗកននកា  ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ ហូត្ស្រម្រចបាន

រពញរេញរៅឆ្ន ំ២០២៣ រោយម្ត្ូវអនុវត្តតារជំហានៗ កនុងរនះកា ត្ម្រឹរជារួយរនី្ ជំនញ (ឆ្ន ំ២០២១), ស្ម្មហ ណ- 

ករាកននកា ជារយួ ដាបាេម្កុងម្ស្ុក (ឆ្ន ំ២០២២) និងស្ម្មហ ណករាកននកា ជារួយ ដាបាេឃុំ ស្ងាក ត្់ (ឆ្ន ំ២០២៣)។ 

ស្គ្ ១០. កា រធវើម្បត្ភិកូរាស្ទិធអិំណាចននកា រធវើនិយត័្ថ្វកិាជនូ ដាបាេថ្នន ករ់ម្ការជាត្ ិ

រោេរៅ៖នដេ់ស្ិទធិដេ់ ដាបាេរាជធាន-ីរខត្តរធវើនិយ័ត្កនុងកម្រិត្អនុគ្ណនី និងកម្រិត្គ្ណនី ននជំពូកកត្រួយ 

(កនុងចរងាក រស្ករាភាពកត្រួយ) និងកនុងកម្រិត្អនុគ្ណនីននគ្ណនីកត្រួយ (ពីចរងាក រស្ករាភាពរួយរៅចរងាក រស្ករាភាព

រយួរទៀត្កនុងអនុករាវិធីកត្រួយ) រោយរស្ចកតីស្រម្រច បស្់អភិបាេននគ្ណៈអភិបាេរាជធានី-រខត្តសារី 

ស្រម្រចបាន៖ កស្ហវ. បានោក់ឱ្យអនុវត្តម្បកាស្ស្ដ ីពីនីត្ិវិធីោក់ឱ្យអនុវត្តថ្វិកាករាវិធី ដាបាេរាជធានី-រខត្ត។ 

61> រោយក ក កា អនុវត្តគ្រម្ម្មងតារ យៈកា អនុវត្តកិចចេទធករារោយក កជារួយសាថ ប័ន ដា គ្ឺរិនត្ម្រូវឱ្យម្មន

កក់ម្បាក់រដើរបីធានស្ុពេភាពរទ។ រៅរពេអនុវត្តគ្រម្ម្មងចប់ គ្ឺរបើកម្បាក់ម្ត្ឹរ ៩០% ប ុរណាណ ះ រហើយស្េ់ 

១០%រទៀត្ កាទុកស្ម្ម្មប់ធានស្ុពេភាពគ្រម្ម្មងកនុង យៈរពេ ១២ កខ។ ម្បស្ិនរបើគ្រម្ម្មងរនះម្មន 

គ្ុណភាពេអ រនះ ១០% រទៀត្នឹងរបើកជូន។ កនុងក ណីស្ថ ិត្កនុងឆ្ន ំថ្វិកាកត្រួយ គ្រឺិនម្មនបញ្ញហ ស្ម្ម្មប់កា 

ទូទត្់រនះរទ ប ុកនតកនុងក ណីឆ្លងឆ្ន ំថ្វិកា រិនអាចដកម្បាក់ ១០% រោយសា ថ្វិកាកដេស្េ់ម្ត្ូវបកងវ ចេូ

ថ្វិកាជាត្ិ វិញអនុរោរតារេិខិត្បទោា នគ្ត្ិយុត្តជាធ ម្មន ដូចរនះ ដាបាេរាជធានីភនំរពញពុំម្មនឥណ-

ទនស្ម្ម្មប់ទូទត្់ ១០%រនះរទ។ អាម្ស្័យរនះ, អគ្គនយកោា នហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ និងអគ្គនយក-

ោា នេទធករាសាធា ណៈនន កស្ហវ.  ពិនិត្យ និងស្ិការេើបញ្ញហ ម្បឈររនះ។ 

62> ជាកា ស្ននោិា នកននកទ៣ី ម្កបខណឌ ថ្វកិា យៈរពេរធយរម្ត្វូបានរ ៀបចំ នងិអនវុត្តសាកេបង នងិ ម្កបខណឌ

រោេនរោបាយម្ម ម្ករូស្ដាកចិច និងរោេនរោបាយហ ិញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ឆ្ន ំ-២០២៣ នងឹម្ត្ូវរ ៀបចសំ្ម្ម្មប់

រ ៀបចកំននកា យុទធសាន្រស្តថ្វកិា ២០២៣-២០២៥ នងិថ្វកិាម្បចំឆ្ន ំ២០២៣។ កចិចកា រនះ នងឹបងកេកខណៈ

ងាយម្ស្េួដេម់្កស្ងួ-សាថ បន័ កនុងកា រ ៀបចំថ្វកិា រោយម្មនកណំត្ថ់្វកិាទងំវសិ្័យ នងិម្កស្ងួ-សាថ បន័ 

ពរិស្ស្កា រធវើស្ម្មហ ណករាថ្វកិាច នត នងិវនិរិោគ្  រួទងំរពេរវោអនរុោរតារម្បត្ទិនិននកា រ ៀបចថំ្វកិា។  
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ជារយួោន រនះ កា កកទម្រង់វរិជឈកា ហ ិញ្ញវត្ថុ ដាបាេថ្នន ករ់ម្ការជាត្ ិម្ត្វូរោះម្សាយជាកញ្ចប ់រហើយម្មនេកខណៈ

ជាម្បពន័ធ។ 

ក ន្កទី៤៖ ការបញ្ច ប់ការម្ម្ត្ៀម្ខ្ៃនួម្ឆ្ព ឹះម្ៅគណម្នយយភាពសមិ្ទធកម្ា 

63> កា រម្ត្ៀរខលួនស្ម្ម្មប់ជំហានបន្ប់រផ្ទត ត្រេើរោេបំណងចំនួន ៤  រួម្មន  (១) បរងកើត្ម្កបខណឌ ថ្វិកាកនអករេើ

ព័ត្៌ម្មនស្រិទធករា, (២)រ ៀបចំ និងោក់ឱ្យអនុវត្តម្កបខណឌ គ្ណរនយយភាពស្រិទធករា, (៣) ពម្ងឹងម្បស្ិទធភាព 

ម្បព័នធម្ត្ួត្ពិនិត្យ, និង (៤) រ ៀបចំ និងអនុវត្តកននកា កសាងស្រត្ថភាព  (រោយ រួបញ្ចូេទងំសាថ ប័ននីត្ិបបញ្ញត្ិត 

និងអាជាញ ធ ស្វនករាជាត្ិ)។ 

រោេបណំង ៤១៖ ោកឱ់្យអនវុត្តម្បពន័ធថ្វកិាពត័្៌ម្មនស្រិទធករា 

64> រោេបំណងរនះម្មនស្ូចនក ស្រិទធករាចំនួនពី  រហើយស្រម្រចបានេទធនេដូចរៅ៖ 

ស្គ្ ១. សាកេបងរ ៀបចកំននកា ស្រិទធករាគ្នលះឹ 

រោេរៅ៖ សាកេបងរ ៀបចំកននកា ស្រិទធករាគ្នលឹះម្បចំឆ្ន ំ២០២១។ 

ស្រម្រចបាន៖ តារកននកា ស្ករាភាពននយុទធសាន្រស្ត កកទម្រង់ម្បព័នធថ្វិកាឆ្ន ំ ២០១៨-២០២៥, ថ្វិកាព័ត្៌ម្មន

ស្រិទធករា កដេម្ត្ូវបានរៅកាត្់ថ្ន ថ្វិកាស្រិទធករា នឹងម្ត្ូវអនុវត្តសាកេបងនូវកា រ ៀបចំគ្រម្ម្មងថ្វិកាឆ្ន ំ២០២៣។ 

ដូចរនះ កននកា ស្រិទធករាគ្នលឹះរនះ នឹងម្ត្ូវរ ៀបចំរ ើង រៅរពេទម្រង់កិចចម្ពររម្ពៀងស្រិទធករា ម្ត្ូវបានោក់ឱ្យអនុវត្ត។ 

កនុងន័យរនះ អ.ថ្. បានរ ៀបចំ និងោក់ឱ្យអនុវត្តនូវទម្រង់កិចចម្ពររម្ពៀងស្រិទធករាតារ យៈម្បកាស្រេខ ១៤៩ ស្ហវ.

ម្បក ចុះនថ្ៃទី ១៧ កខ កុរភៈ ឆ្ន ំ ២០២២។ 

ស្គ្ ២.វរិសាធនករាអនមុ្កតឹ្យរេខ ៨១ អនម្ក.បក ស្ត ពីកីា បរងកើត្កា ម្ត្តួ្ពនិតិ្យហ ិញ្ញវត្ថុរេើកា ចំណាយ 

ថ្វិកា ដា និងអនុម្កឹត្យរេខ៨២អនម្ក.បក ស្ត ីពីបទបញ្ញា ទូរៅននគ្ណរនយយសាធា ណៈ នងិកា អនវុត្តម្បពន័ធថ្វកិា

ពត័្៌ម្មនស្រទិធករា  

រោេរៅ៖ រស្ចកតីម្ោងអនុម្កឹត្យរេខ ៨១ អនម្ក.បក ោក់ជនូថ្នន ក់ដឹកនំពិនិត្យ និងរស្ចកតីម្ោងអនុម្កឹត្យរេខ 

៨២ អនម្ក.បក ស្ត ីពីបទបញ្ញា ទូរៅននគ្ណរនយយសាធា ណៈោក់ជនូថ្នន ក់ដឹកនំពិនិត្យ។ 

ស្រម្រចបាន៖  វិរសាធនករាអនុម្កឹត្យរេខ ៨១ អនម្ក.បក៖ អថ្ ពិនិត្យបញ្ាប់កម្រិត្អគ្គនយកោា ន រោយ

ទទួេបានធាត្ុចូេពីជំនញកា ម្កស្ួងហិ ញ្ញវត្ថុននសាធា ណ ដាបារាងំ។  វិរសាធនករាអនុម្កឹត្យរេខ ៨២ អនម្ក.បក៖ 

អ. .ជ. បានពភិាកានន្កនុង ចួរាេ់ រោយ ង់ចំកកស្ម្រួេនិងរធវើបចចបបននភាព ម្ស្បតារចាប់ម្បព័នធហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។ 

អនុម្កឹត្យទងំពី នឹងម្ត្ូវោក់បញ្ចូេោន រៅម្ត្ីម្មស្ទី២ និងោក់ជនូថ្នន ក់ដឹកនំរៅម្ត្ីម្មស្ទី៣ និងបញ្ាូនរៅរាជ ោា ភិបាេ 

រៅម្ត្ីម្មស្ទី៤។ 

65> ទនឹ្ររនះ កា រ ៀបចំចាបស់្ត ីពីម្បព័នធហិ ញ្ញវត្ថុថ្ាីគ្បឺានជួបម្បទះបញ្ញហ ម្បឈរ កដេបណាត េឱ្យម្មនភាពយតឺ្-

ោ វ ដូចត្រៅ៖ កតាត រពេរវោ៖ ស្ម្មជិកម្កុរកា ងា បរចចករទស្រួយចំនួន ម្ត្ូវចូេ រួកនុងកិចចម្បជុំច ចថ្វិកា

ស្ម្ម្មប់រ ៀបចំចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុម្បចំឆ្ន ំ២០២១, និងកា   ីករាេោេននជំងឺកូវីដ-១៩ កដេរធវើឱ្យម្មនកា អាក-់
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ខានកនុងកា ជួបម្បជុំជារួយជំនញកា បារាងំ រដើរបីទទួេបានធាត្ុចូេស្ម្ម្មប់កា រ ៀបចំចាប់ស្ត ីពីម្បព័នធហិ ញ្ញ-

វត្ថុសាធា ណៈថ្ាី និង កតាត វិសាេភាព៖ ចាប់រនះម្គ្បដណត ប់ម្បព័នធហិ ញ្ញវត្ថុទងំរូេ ដូចរនះម្គ្ប់ ភាគ្ីោក-់

ព័នធទងំអស្់ ម្ត្ូវស្ិកា និងកស្វងយេ់ពីរោេកា ណ៍ជារម្ចើន រា ងរទៀត្ចាប់រនះម្ត្ូវម្មនស្ងគត្ិភាពជារួយ

នឹងចាប់ និងឯកសា បទោា នគ្ត្ិយុត្តរនសងៗ។ 

រោេបណំង ៤២៖ ោកឱ់្យអនវុត្តម្បពន័ធតារោន នងិពនិតិ្យស្រទិធករាតារម្កស្ងួ-សាថ បន័ 

66> រោេបំណងរនះម្មនស្ូចនក ស្រិទធករាចំនួនម្បំារួយ រហើយស្រម្រចបានេទធនេដូចរៅ៖ 

ស្គ្ ៣. ម្កស្ងួចនំនួ ៦ ម្មនយនដកា តារោន នងិពនិតិ្យស្រទិធករា រៅម្គ្ប់ម្កស្ងួ-សាថ បន័ 

រោេរៅ៖ម្បកាស្ស្ដ ីពីយនដកា រ ៀបចំថ្វិកា និងម្បកាស្ស្ដ ីពីយនដកា តារោន និងម្ត្ួត្ពិនិត្យកា អនុវត្តថ្វិកា។ 

ស្រម្រចបាន៖ កស្ហវ.បានរចញម្បកាស្រេខ ១១៣ ស្ហវ.ម្បក ស្ត ីពីកា ោក់ឱ្យរម្បើម្បាស្់រោេកា ណ៍ 

កណនំស្ត ីពីកា តារោន និងវាយត្នរលថ្វិកាស្រិទធករា រដើរបីជួយដេ់រាជ ោា ភិបាេកនុងកា រ ៀបចំ វិភាគ្ និងអនុវត្តរោេ- 

នរោបាយ, ជួយកំណត្់អាទិភាពស្ំខាន់ៗ កដេោំម្ទដេ់កា រ ៀបចំកននកា  និងគ្រម្ម្មងថ្វិកាកាន់កត្ម្មនម្បស្ិទធភាព 

ម្ពរទំងរឆ្លើយត្បរៅតារេទធភាពធនធាន, និងបរងកើនគ្ណរនយយភាព និងត្ម្មល ភាពកនុងកា ស្រម្រចនូវរោេបំណង

រោេនរោបាយ កដេបានោក់រចញ និងជាជំនួយដេ់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងស្ករាភាពកា ងា ។ 

ស្គ្ ៤. កា រ ៀបចកំននកា ម្បត្ិបត្តថិ្វកិាម្បចំឆ្ន ំ រៅម្គ្បម់្កស្ងួ-សាថ បន័ 

រោេរៅ៖ 

១) ម្គ្ប់ម្កស្ួង-សាថ ប័នម្មនយនដកា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា អនុវត្តថ្វកិាតារម្កបខណឌ ម្គ្ប់ម្គ្ងស្រិទធករា និង  

២) ម្កស្ួង-សាថ ប័នម្មនយនតកា ម្គ្ប់ម្គ្ងស្រិទធករា។ 

ស្រម្រចបាន៖ ពុំម្មនវឌ្ឍនភាព។ ប ុកនត ទស្សនទនស្ត ីពីការ ៀបចំកននកា ម្បត្ិបត្តិថ្វិកា ម្បចំឆ្ន ំ ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ។ 

រៅជំហានបន្ប់ អគ្គនយកោា នថ្វិកា នឹងរ ៀបចំទម្រង់ននកននកា ម្បត្ិបត្តិ បស្់ម្កស្ួង-សាថ ប័ន កដេនឹងោក់ឱ្យអនុវត្ត 

រោយម្បកាស្ បស្់ កស្ហវ. រៅរដើរឆ្ន ំ ២០២៤។ 

ស្គ្ ៥. យនតកា តារម្កស្ងួ-សាថ បន័រធវើកា ម្ត្តួ្ពនិតិ្យនងិវាយត្នរលថ្វកិាករាវធិ ី

រោេរៅ៖កស្ហវ.បានរចញម្បកាស្រេខ ១១៣ ស្ហវ.ម្បក ចុះនថ្ៃទី០២ កខកុរភៈ ឆ្ន ំ២០២២ ស្ត ីពីកា ោក់ឱ្យ 

រម្បើម្បាស្់រោេកា ណ៍កណនំស្ត ីពីកា តារោន និងវាយត្នរលថ្វិកាស្រិទធករា។ ជាកា ងា បន្ប់,  អគ្គនយកោា នថ្វិកា

នឹងរ ៀបចំ ម្បកាស្ស្ត ីពីកា ោក់ឱ្យអនុវត្តយនតកា ស្ម្ម្មប់រធវើកា តារោន និងវាយត្នរលថ្វិកាស្រិទធករាឆ្ន ំ២០២៤ និងោក់

ឱ្យអនុវត្តសាកេបងរៅឆ្ន ំ២០២៥។ 

រោេបណំង ៤៣៖ ពម្ងងឹម្បស្ទិធភាពម្បពន័ធម្ត្តួ្ពនិតិ្យស្រទិធករា (ស្វនករានន្កនុងអធកិា កចិចហ ិញ្ញវត្ថុ នងិស្វនករា

ឯករាជយ) 

ស្គ្ ៦. កា រ ៀបចមំ្បពន័ធម្ត្តួ្ពនិតិ្យនន្កនុង ម្ស្បតារម្បពន័ធថ្វកិាស្រិទធករា 

រោេរៅ៖ ឯកសា ទស្សនទនស្ត ីពីដំរណើ កា ម្បម្ពឹត្តរៅននម្បព័នធម្ត្ួត្ពិនិត្យនន្កនុងម្ត្ូវបានរ ៀបចំ។ 
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វឌ្ឍនភាព៖ អគ្គនយកោា នស្វនករានន្កនុងបានរ ៀបចំឯកសា ម្បព័នធម្ត្ួត្ពិនិត្យនន្កនុង និងបានកកស្ម្រួេ 

បញ្ាប់រស្ចកតីម្ោងអនុម្កឹត្យថ្ាីស្ត ីពីកា រ ៀបចំ និងកា ម្បម្ពឹត្តរៅននស្វនករានន្កនុង និងរចញម្បកាស្ស្ត ីពីរោេកា ណ៍ម្បព័នធ 

ម្ត្ួត្ពិនិត្យនន្កនុងបរចចកវិទាព័ត្៌ម្មន។ 

ស្គ្ ៧. កា អនវុត្តម្បពន័ធស្វនករាស្រទិធករា នងិស្វនករាបរចចកវទិាពត័្៌ម្មន 

រោេរៅ៖ស្វនករាស្រិទធករា និងស្វនករាបរចចកវិទាព័ត្៌ម្មន ម្ត្ូវបានអនុវត្តរៅម្គ្ប់ម្កស្ួង-សាថ ប័ន។ 

ស្រម្រចបាន៖ អនុវត្តស្វនករាស្រិទធករាសាកេបងជាក ណីស្ិកាជូនម្កស្ួង ចំនួន ៦ និងអនុវត្តស្វនករា 

បរចចកវិទាព័ត្៌ម្មនសាកេបងជាក ណីស្ិកាជនូម្កស្ងួ ចំនួន ៤។ 

67> រោយក ក អ.ស្.ក បានទទេួកា បណតុ ះបណាត េស្ត ីពីកា រម្បើម្បាស្់គ្នលងស្វនករា (Audit log) កនុងម្បព័នធ 

FMIS ចំនួន ១វគ្គ, និងបានអនុវត្តសាកេបងរេើកា រម្បើម្បាស្់ Audit log រេើរុខងា ចំនួន ៤  ួរម្មន រុខងា 

 វិភាជន៍ថ្វិកា (BA), រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ងសាច់ម្បាក់ (CM), រុខងា គ្ណនីម្ត្ូវទ  (AR) និងរុខងា គ្ណនីម្ត្ូវស្ង 

(AP)។ 

ស្គ្ ៨. កា នេតិ្ បាយកា ណស៍្វនករាស្រិទធករារោយស្វនករាឯករាជយ 

រោេរៅ៖ម្មន បាយកា ណ៍ស្វនករាស្រិទធករាចំនួន ៥ ម្ត្ូវបានរ ៀបចំរោយអាជាញ ធ ស្វនករាជាត្ិ និងបញ្ាូន

រៅអងគនីត្ិបបញ្ញត្តិ។ 

ស្រម្រចបាន៖ អាជាញ ស្វនករាជាត្ិ បនតរធវើស្វនករារេើកិចចម្បត្ិបត្តិកា  (Performance Audit) ស្ម្ម្មប់

កា ិយប ិរចឆទ ២០២១ ចំនួន ៥ ស្ម្ម្មប់កា ិយប ិរចឆទ២០២០ជូនអងគនីត្ិបបញ្ញត្តិ។ 

68> កា រ ៀបចមំ្កបខណឌ អធកិា កចិច៖ កននកា យុទធសាន្រស្តអធិកា កិចចហិ ញ្ញវត្ថុ ២០២១-២០២៥ ម្ត្ូវបានរធវើកា 

នសពវនាយអនុវត្ត និងបានចុះម្សាវម្ជាវ និងរ ៀបចំ បាយកា ណ៍រេើកា អនុវត្តត្ួនទីភា កិចច បស្់ស្វនករានន្កនុង  

និងអធិកា កិចចចំនួន ១២ម្កស្ួង។ 

រោេបណំង ៤៤៖ រេើកករពស្ត់្ម្មល ភាពថ្វកិា 

69> កស្ហវ. បានបនតយកចតិ្តទកុរេើកា របើកចំហ  ឱ្យម្មនកា ចេូ រួរត្ិរោបេ់ពីវិស្័យឯកជន, នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍, 

អនកស្ិកាម្សាវម្ជាវ, និស្សិត្, សាធា ណជន, អងគកា រិនករន ោា ភិបាេ និង បណាត ញសា ព័ត្៌ម្មនជាត្ិ និង

អនត ជាត្ិ  រៅកនុងរវទិកាពិរម្ោះរោបេ់រនសងៗរៅកនុងដំរណើ កា  ននកា រ ៀបចំថ្វិកា និងកា ពម្ងីកកា របើក

ទូោយព័ត្៌ម្មនថ្វិកាជាសាធា ណៈ កនុងរោេរៅពម្ងឹងម្បស្ិទធភាពននកា វិភាជថ្វិកា និងកា រម្បើម្បាស្់

ធនធានម្បកបរោយ ម្បស្ិទធភាព, ស្័កតិស្ិទធភាព, ត្ម្មល ភាព និងគ្ណរនយយភាព។ 

70> កា បរងកើនកា ចេូ ួរពីសាធា ណជនកនុងដរំណើ កា ថ្វិកា៖ រដើរបីបរងកើនកា ចូេ ួរពីសាធា ណជន,  អ.គ្.ប និង     

អ.ថ្ បានរ ៀបចំរវទិកាសាធា ណៈស្ត ីពីម្កបខណឌ ម្ម ម្កូរស្ដាកិចច និងម្កបខណឌ ថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ 14 ។ កា រ ៀបចំ

រស្ៀវរៅថ្វិកាពេ ដា (Citizen Budget) និងរវទិកានសពវនាយពីថ្វិកាករាវិធី បស្់ម្កស្ួង-សាថ ប័នសារីជូន

 

14 ម្បម្ពឹត្រៅរៅនថ្ៃទី២៧ កខរករា ឆ្ន ំ២០២១ 
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សាធា ណជន៖  រស្ចកតីកណនំស្ត ីពីការ ៀបចំរវទិកាសាធា ណៈ និងរស្ៀវរៅថ្វិកាពេ ដា រដើរបីនសពវនាយអំពី

កញ្ចប់ថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ បស្់ម្កស្ងួនីរួយៗ ជនូដេ់នដគ្ូោក់ព័នធ និងសាធា ណជន ម្ត្ូវបានោក់រចញតារ យៈ

េិខិត្រេខ ១៩៤៨  ស្ហវ.អថ្ ចុះនថ្ៃទី ១៤ កខរីន ឆ្ន ំ២០២២ រោយរម្ជើស្រ ីស្ម្កស្ួងចំនួន ៤ កដេ ួរ

ម្មន៖ (១) ម្កស្ួងអប់ ំ យុវជន និងកីឡា, (២) ម្កស្ួងស្ងគរកិចច អត្ីត្យុទធជន និងយុវនីត្ិស្របទ, (៣) ម្កស្ួង

ធនធានទឹក និងឧត្ុនិយរ និង (៤) ម្កស្ងួឧស្ាហករា វិទាសាន្រស្ត  បរចចកវិទា និងនវានុវត្តន៍ ស្ម្ម្មប់កា ចប់

រនតើរអនុវត្តរៅកនុងឆ្ន ំ ២០២២។ 

71> កា បរងកើនកា នសពវនាយឯកសា ថ្វកិា 15 ៖ កស្ហវ. បានរធវើកា នសពវនាយជាសាធា ណៈនូវឯកសា ថ្វកិាជា

រទៀងទត្់រេើរគ្ហទំព័   ួរម្មន (១) ម្កបខណឌ រោេនរោបាយម្ម ម្កូរស្ដាកិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ, (២) 

សារាច ស្ត ីពីកា រ ៀបចំកននកា យុទធសាន្រស្តថ្វិកា និងថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ, (៣) ខលឹរសា ស្រងខបម្បត្ិបត្តិស្ត ីពីរស្ចកតី-

ម្ោងចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុម្បចំឆ្ន ំ,  (៤) រស្ៀវរៅថ្វិកាស្រងខបននចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុម្បចំឆ្ន ំ, (៥) សារាច ស្ដ ីពីកា អនុវត្ត 

ចាប់ស្ដ ីពីហិ ញ្ញវត្ថុស្ម្ម្មប់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងឆ្ន ំ២០២១, (៥)  បាយកា ណ៍ម្បត្ិបត្តិកា ហិ ញ្ញវត្ថុ ដា (ស្តង់ោ TOFE 

& GFS) ម្បចំកខ, (៦) ចាប់ស្ត ីពីកា ទូទត្់ថ្វិកា, (៧)  បាយកា ណ៍និនន កា រស្ដាកិចចស្ងគរម្បចំកខ, (៨) 

ម្ពឹត្តិបម្ត្ស្ថ ិត្ិរស្ដាកិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុម្បចំម្ត្ីម្មស្ និង (៩) ម្ពឹត្តប័ម្ត្ស្ថ ិត្ិបំណុេសាធា ណៈ។ ជារួយោន

រនះ អាជាញ ធ ស្វនករាជាត្ិ បាននសពវនាយ បាយកា ណ៍ស្វនករាស្ត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។ 

72> កា បរងកើនត្ម្មល ភាពកចិចេទធករាសាធា ណៈ៖ អ.េ.ស្ បាននសពវនាយម្ពឹត្តិបម្ត្ស្ថ ិត្ិេទធករាសាធា ណៈ និង

កននកា េទធករា, រស្ចកតីជូនដំណឹង និងកា ម្បគ្េ់កិចចស្នារេើរគ្ហទំព័ នងកដ ។ 

73> ជា រួ កា ឈានរៅអនវុត្តដំណាកក់ាេទ៤ី នងឹម្ត្វូរម្ត្ៀរខលួន ចួរាេស់្ម្ម្មប់ោកឱ់្យអនវុត្តចប់ពឆី្ន ំ២០២៣ 

ត្រៅ តារ យៈកា រ ៀបចចំាប់ស្ត ពីមី្បពន័ធហ ិញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ (ថ្ាី), កា រ ៀបចអំនមុ្កតឹ្យរេខ៨១ នងិ ៨២ (ថ្ា)ី 

ម្ពរទងំកា រ ៀបចំម្កបខណឌ ថ្វិកាពត័្៌ម្មនស្រិទធករា កដេ ពំងឹថ្នម្ត្វូបញ្ចបក់នុងឆ្ន ំ២០២២។ ទន្រឹរនះ, រខុងា   

ស្វនករានន្កនុង (ជាពរិស្ស្កា រធវើស្វនករាស្រទិធករា) នងិអធកិា កចិច រៅម្គ្បម់្កស្ងួ-សាថ បន័ម្ត្វូពម្ងងឹបកនថរ 

ជាបរណត ើ ៗ រដើរបធីានម្កស្ងួ-សាថ បន័ម្មនម្បពន័ធម្ត្តួ្ពនិតិ្យនន្កនុង ងឹម្ម ំ ម្ស្បរពេរាជ ោា ភបិាេបាននងិ

កពំងុរធវើវិរជឍកា ហ ិញ្ញវត្ថុដេម់្កស្ងួ-សាថ បន័។ 

ក ន្កទ៥ី៖ ការោាំម្ទដល់ការអនុវត្េកម្ាវិធីកកទម្ម្ង់ម្បកបម្ដ្ឋយម្ជាគជ័យនិងចីរភាព 

74> កននកោំម្ទដេ់កា អនុវត្តករាវិធីកកទម្រង់ម្បកបរោយរជាគ្ជ័យ និងចី ភាព រផ្ទត ត្រេើរោេបំណងចំនួន ៣  ួរ

ម្មន (១) បរងកើនភាពជាអនកដឹកនំ, ស្រត្ថភាពម្គ្ប់ម្គ្ង, និងបណតុ ះឆ្ន្ៈកំកណទម្រង់ ម្ពរទងំបរងកើនភាពជា

ម្មច ស្់  និងកា ទទួេខុស្ម្ត្ូវ, (២) បរងកើនម្បស្ិទធភាពននកា  កសាងស្រត្ថភាព និងវិធានកា រេើកទឹកចិត្ត, និង 

(៣)  ពម្ងងឹកា កសាងស្រត្ថភាពស្ម្ម្មបអ់នុវត្តករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ដំណាក់កាេ

ទី៣។ 

 

15 ឯកសា ថ្វិកាអាចកស្វង កបានរៅរេើរគ្ហទំព័  បស់្ កស្ហវ. www.mef.gov.kh និង បស្់អាជាញ ធ ស្វនករាជាត្ិ www.naacambodia.com។ 

http://www.mef.gov.kh/
http://www.naacambodia.com/
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75> ម្បស្ិទធភាព និងស្័កតិស្ិទធភាពននសាថ ប័នសាធា ណៈម្ត្ូវឆ្លុះបញ្ញច ងំនូវស្រត្ថភាពសាថ ប័ន៖ កា ដឹកនំ និងកា អនុវត្ត,  

កា ស្ម្របស្ម្រួេសាថ ប័ន/រុខងា , កា កសាងធនធានរនុស្សទំងប ិម្មណ និងគ្ុណភាព និងកា រេើក-       

ទឹកចិត្ត/ស្រិទធករា/គ្ុណាធិបរត្យយ។ 

រោេបណំង ៥១៖ ពម្ងងឹភាពជាអនកដកឹនំ នងិស្រត្ថភាព កនងុកា ម្គ្បម់្គ្ងភាពជាម្មច ស្ ់នងិកា ទទេួខសុ្ម្ត្វូ កនុងកា កកទម្រង ់

76> រោេបំណងរនះម្មនស្ូចនក ស្រិទធករាចំនួនពី  រហើយស្រម្រចបានេទធនេដូចរៅ៖ 

ស្គ្ ១. ភាពទនរ់ពេរវោននកា នតេក់ននកា  GDAP/MAP នងិ បាយកា ណស៍្រិទធករាម្បចំឆ្ន ំរក អ.គ្.ហ. 

រោេរៅ៖ កននកា  GDAP & MAP និង បាយកា ណ៍ស្រិទធករាម្បចំឆ្ន ំ ម្ត្ូវបាននតេ់ម្ត្ឹរកាេប ិរចឆទកំណត្់

រោយ អ.គ្.ហ.។ 

ស្រម្រចបាន៖ កននកា  GDAP ១៧/១៧ បានរនញើរក អ.គ្.ហ.បានទន់រពេរវោ និងម្កស្ួង-សាថ ប័នចំនួន 

៣៤/៤១ បានរនញើកននកា  MAP រក អ.គ្.ហ. បានទន់រពេរវោ។   ីឯកា រនញើ បាយកា ណ៍ននកា អនុវត្ត GDAP 

ទទួេបាន ១៧/១៧ បានទន់រពេរវោ និង បាយកា ណ៍ននកា អនុវត្ត MAPទទួេបាន ៣៩/៤១។ 

ស្គ្ ២. កសាងកននកា យុទធសាន្រស្ត  និងកននកា ស្ករាភាពអភិវឌ្ឍន៍ស្រត្ថភាពកនុងម្កបខណឌ ករាវធិីកកទម្រង់

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ យៈរពេ ៥ឆ្ន ំ (ដំណាក់កាេទី៤) ភាា ប់ជារួយនឹង Certificate Program 

77> កននកា យុទធសាន្រស្តកសាងនិងអភិវឌ្ឍស្រត្ថភាពរនះ ម្ត្ូវបានអនុរ័ត្រោយ ឯកឧត្េម្អគគបណឌ ិត្សភាចរយ

ឧបនយករដាម្ន្តនេី តារចំណា ចុះនថ្ៃទី៤ កខត្ុោ ឆ្ន ំ២០២១ រេើេិខិត្រេខ ៣៨៣ ស្ហវ/អគ្ហ។ ទនឹ្ររនះ,  

វស្ហ. បានបញ្ចប់កា រ ៀបចំឯកសា ទស្សនទនស្ត ីពីគ្ុណវុឌ្ឍិរន្រនតីម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ និងបានរោ ព 

រស្ន ើស្ុំ ឯកឧត្េម្អគគបណឌ ិត្សភាចរយ ឧបនយករដាម្ន្តនេី ោំម្ទ និងនតេ់កា កណនំរដើរបីជារូេោា នស្ម្ម្មប់ 

រ ៀបចំបទោា នគ្ត្ិយុត្ត កដេជាឧបក ណ៍ស្ម្ម្មប់កំណត្់គ្ុណវុឌ្ឍិរន្រនតីកដេនឹងកាន់រុខងា  ឬទទួេបនុ្កកា ងា  

រេើកា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈរៅតារម្កស្ួង-សាថ ប័ន រនី្  អងគភាពជំនញោក់ព័នធ និង ដាបាេថ្នន ក់-

រម្ការជាត្ិ។ 

រោេបណំង ៥២៖ ធានចេនកា ននកា កកទម្រងក់ា ម្គ្បម់្គ្ងហ ិញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

78> រោេបំណងរនះម្មនស្ូចនក ស្រិទធករាចំនួនបី រហើយស្រម្រចបានេទធនេដូចត្រៅ៖ 

ស្គ្ ៣. កហស្ នងិេកខខណឌ រោង (TOR) ម្ត្វូបានរធវើបចចុបបននភាព រៅតាររោេកា ណក៍ណំត្ ់នងិត្ម្រវូ

កា  បស្អ់ងគភាព 

រោេរៅ៖ េកខខណឌ រោងត្នួទីភា កិចចននស្ម្មជិកម្កុរកា ងា កកទម្រង់ PFM ម្គ្ប់ម្កស្ួង-សាថ ប័ន ម្ត្ូវបាន

ស្ម្រួច និងត្ម្រឹរតាររោេបំណង/ស្ករាភាពគ្នលឹះកនុងម្ម ម្ទីស្តារកននកា  GDAP/MAPឆ្ន ំ២០២១។ 

ស្រម្រចបាន៖ អ.គ្.ហ. បានកណនំដេ់ម្កុរកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធាណៈ នន កស្ហវ. និង

ម្កស្ួង-សាថ ប័នរ ៀបចំេកខខណឌ រោងឱ្យម្ស្បតារកននកា ស្ករាភាព រោយរន្រនតីទទួេបនុ្កចាស្់ោស្់។ 

ស្គ្ ៤. ម្បពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ងស្រិទធករា នងិគ្ណរនយយភាពននករាវធិកីកទម្រងម់្ត្វូបានរ ៀបច ំនងិអនវុត្ត 
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រោេរៅទ១ី៖  បាយកា ណ៍ស្ត ីពីកា ោក់សាកេបងនន្កនុង អ.គ្.ហ. រេើម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងស្រិទធករា និងគ្ណរនយយ-

ភាព (PMAS)។ 

វឌ្ឍនភាព៖ ជាសាវតាននកា ោក់ឲ្យសាកេបងរេើកា រម្បើម្បាស្់ម្បព័នធ PMAS រៅនន្កនុង អ.គ្.ហ. កដេបានរ ៀបចំ 

វគ្គបណតុ ះបណាត េចប់តំាងពីនថ្ៃទី២៨ កខធន ូឆ្ន ំ២០២០ និងោក់ឲ្យដំរណើ កា កនុងម្ត្ីម្មស្ទី២ ឆ្ន ំ២០២២ កនលងរៅ។ រុខងា  

 បស្់ម្បព័នធ PMAS កនុងដណំាក់កាេទី១ រនះម្ត្ូវបានរ ៀបចំតាររុខងា  (Module) ចំនួន៤  ួរម្មនកា រ ៀបចំកននកា  

ម្គ្ប់ម្គ្ងរោេបំណង, ម្គ្ប់ម្គ្ងេំហូ ឯកសា  និងកា អនុរ័ត្ឌ្ីជីថ្េ។ 

រោេរៅទ២ី៖ នតី្ិវធិអីនវុត្តកា ងា  នងិអភវិឌ្ឍនម៍្បពន័ធម្គ្បម់្គ្ងស្រិទធករា នងិគ្ណរនយយភាព (PMAS) 

ស្ម្ម្មបក់រាវធិកីកទម្រងក់ា ម្គ្បម់្គ្ងហ ិញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។ 

ស្រម្រចបាន៖ កនុងកា រ ៀបចំកិចចដំរណើ កា ម្បព័នធ PMAS កនុងដំណាក់កាេទី២ រនះ រន្រនតីជំនញបរចចករទស្ 

នន អ.គ្.ហ. កដេទទួេបនុ្ករេើកា រ ៀបចំម្បព័នធបានស្ិកាពីត្ម្រូវកា  និងម្បវត្តិរម្បើម្បាស្់ បស្់អងគភាពកនុងម្កប-

ខណឌ ករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ និងបានចងម្កងជាឯកសា កដេ ួរម្មន៖ (១).ទម្រង់ម្បរភទ

េិខិត្, (២).ម្បវត្តិរ ឿងអនករម្បើម្បាស្់, (៣). កំណត្់ទំហំកា ងា កនុងម្បព័នធ និង (៤). កំណត្់ចាប់រម្បើម្បាស្់កនុង

ម្បព័នធ។ 

79> កា រ ៀបចំរោេកា ណ៍កណនំម្គ្ប់ម្គ្ងេទធនេ៖ បន្ប់ពីពិភាកានន្កនុង អ.គ្.ហ. និងពិរម្ោះរោបេ់

ជារួយជំនញកា ស្ហភាពអឺ ៉ាុបជាបនតបន្ប់កនុងម្ត្ីម្មស្ទី២ និងទី៣ ឆ្ន ំ២០២១ រស្ចកដីម្ោងរោេកា ណ៍រនះ

រម្ោងនឹងបញ្ចប់កា រ ៀបចំ និងោក់ជនូថ្នន ក់ដឹកនំ រដើរបីពិនិត្យនិងស្រម្រចកនុងម្ត្ីម្មស្ទី១ ឆ្ន ំ២០២២  និងរម្ោង 

រធវើកា នសពវនាយ និងបណដុ ះបណាដ េដេ់អងគភាពអនុវត្តគ្រម្ម្មងរម្ការករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ

សាធា ណៈ រៅកនុងម្ត្ីម្មស្ទី២ ឆ្ន ំ២០២២។ 

ស្គ្ ៥. ម្កបខណឌ រេើកទកឹចតិ្តនា ភាា បស់្រទិធករាកនុងករាវធិកីកទម្រងម់្ត្វូបានរ ៀបច ំ នងិោកឱ់្យអនវុត្ត 

រោេរៅ៖ម្កបខណឌ រេើកទឹកចិត្តនា ភាា ប់ស្រិទធករាម្ត្ូវបានរ ៀបចំ និងោក់ឱ្យអនុវត្តរៅឆ្ន ំ២០២១។ 

ស្រម្រចបាន៖ បចចុបបននរម្ការករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈននម្កស្ួង-សាថ ប័ន និងអងគភាព 

រម្ការឱ្វាទ កស្ហវ.ទទួេបានម្បាក់ឧបត្ថរភរុខងា  ប ុកនតពុំទន់នា ភាា ប់នឹងស្រិទធករារពញរេញរៅរ ើយ។ ម្បព័នធ

រេើកទឹកចិត្តស្ម្ម្មប់ម្កុរកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ៖ រូេនិធិ PFMRP ឆ្ន ំ២០២១ រនះ បាន

នដេ់ជូនម្កុរកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ រៅតារម្កស្ួង-សាថ ប័ន ចំននួ ៣៥០  ូប ឬរស្ា ើនឹងទឹកម្បាក់  

ស្ ុបម្បម្មណ ២ ៥២៦ ោនរ ៀេ និងចំរោះកា នតេ់ម្បាក់ឧបត្ថរភរុខងា ជូនម្កុរកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ

សាធា ណៈននអងគភាពរម្ការឱ្វាទ កស្ហវ. ម្មនចំនួន ៤៨៩ នក់ រស្ា ើនឹងទឹកម្បាក់ស្ ុបម្បម្មណ ៤ ៩១០ ោនរ ៀេ,  

និងរនី្  ស្ហវ. រាជធានី-រខត្ត ចំនួន ៥០ នក់ រស្ា ើនឹងទឹកម្បាក់ស្ ុបម្បម្មណ ៣១៥ ោនរ ៀេ។ 

រោេបណំង ៥៣៖ ពម្ងងឹភាពម្បទកម់្កឡាោន  វាងកា ោា នននករាវធិកីកទម្រងរ់នសងៗរទៀត្ 

80> រោេបំណងរនះម្មនស្ូចនក ស្រិទធករាចំនួនពី  រហើយស្រម្រចបានេទធនេដូចរៅ៖ 

ស្គ្ ៦. កា បនដកចិចម្បជុរំធវើបចចុបបននភាពននករាវធិកីកទម្រង ់៣ បកូ ១  បស្រ់ាជ ោា ភបិាេ 
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រោេរៅទ១ី៖ កិចចម្បជុំករាវិធីកកទម្រង់ ៣ បកូ ១ ម្ត្ូវបានរ ៀបចំម្បចំ។  

ស្រម្រចបាន៖ ពុំម្មនវឌ្ឍនភាពរោយ ង់ចំកា រ ៀបចំកិចចម្បជុំផ្ទល ស្់បតូ រវនរោយរេខាធិកា ោា នគ្ណៈកម្មា ធិកា  

ជាត្ិស្ម្ម្មប់កា អភិវឌ្ឍតារកបបម្បជាធិបរត្យយរៅថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ (គ្.ជ.អ.ប.)។ 

រោេរៅទ២ី៖ កិចចម្បជុំករាវិធីកកទម្រង់ ៣ បកូ ១ ម្ត្ូវបានរ ៀបចំម្បចំម្ត្ីម្មស្ និងោ ងត្ិច ៩០%ននកននកា 

ស្ករាភាពម្ត្ូវបានអនុវត្ត។ 

ស្រម្រចបាន៖ ពុំម្មនវឌ្ឍនភាព។ 

ស្គ្ ៧. កា កណំត្់ចកខុវសិ្័យនងិយទុធសាន្រស្ត ននករាវធិកីកទម្រង់ ៣ បកូ ១  បស្រ់ាជ ោា ភបិាេ 

រោេរៅ៖ ឯកសា ទស្សនទន ស្ត ីពីចកខុវិស្័យនិងយុទធសាន្រស្ត ននករាវិធីកកទម្រង់ ៣ បកូ ១។ 

ស្រម្រចបាន៖ រស្ចកីតម្ោងឯកសា ទស្សនទនចកខុវិស្័យកកទម្រង ់៣ បូក១ ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ និងបានឆ្លងកិចចម្បជុំ 

រេខាធិកា ោា នករាវិធីកកទម្រង់ទំង៤ រោយបានឯកភាព ួចរាេ់រេើម្មត្ិកា អភមិ្ករ និងម្កបខណឌ រពេរវោ។  

81> ជាកា ស្ននោិា ន កា អនវុត្តកននកទ៥ី រនះ  ងនេប ះោេត់្ចិត្ចួចរំោះកា រ ៀបចវំគ្គបណតុ ះបណាត េ យៈរពេខល ី

នងិស្កិាខ សាោនសពវនាយ រោយសា កនុងប កិា ណ៍ននកា  កីរាេោេននជងំកឺូវដី-១៩ កនុងឆ្ន ំ២០២១, ត្អួងគ

កដេ ម្មនកា ោកព់ន័ធបានផ្ទល ស្់បតូ វធិសីាន្រស្ត ននកា បណតុ ះបណាត េ ឬស្កិាខ សាោតារ យៈម្បពន័ធអនឡាញ។ ម្ករុ

កា ងា  កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហ ិញ្ញវត្ថុសាធា ណៈរៅតារអងគភាពរម្ការឱ្វាទ កស្ហវ. និងម្កស្ួង-សាថ ប័ន  

បានខិត្ខំ អនុវត្តតារកននកា  និងបានរនញើ បាយកា ណស៍្រិទធករារក អ.គ្.ហ. ទនរ់ពេរវោ របើរទះជាម្មន

ភាពយតឺ្ោ វស្ម្ម្មប់ម្កស្ួង-សាថ ប័នរួយចំនួនកតី។ រដើរបីជំ ុញចេនកា ននកា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ

សាធា ណៈ  ម្កុរកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហ ិញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ គ្បបអីនវុត្តវធិានកា បកនថរ ួរម្មន កា បនត

ពម្ងងឹយនតកា អនវុត្ត នងិបរុ ស្ករាបរំពញត្នួទភីា កចិចកនុងសាា  ត្ទីទេួខសុ្ម្ត្វូ  កដេបានកណំត្ក់នុងេកខខណឌ  

រោងកា ងា   នងិបនតពម្ងងឹយនតកា ស្ម្របស្ម្រេួ តារោន នងិរាយកា ណ៍ននកា អនវុត្តកននកា ស្ករាភាព  

ដូចម្មនកណំត្ ់កនុង GDAP &MAP។ 

 
8 
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២.២. វឌ្ឍនភាពតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ន រួម្ទាាំងអងគភាពម្ម្កាម្ឱវាទ កសហវ. 

82>  បាយកា ណ៍ម្ត្ួត្ពិនិត្យរនះ ម្ត្ូវបានរធវើកា បូកស្ ុប និងវាយត្នរលកនអករេើកននកា ស្ករាភាព  និងស្ូចនក  ឆ្ន ំ

២០២១ កដេស្រម្រចបានរោយអងគភាពទងំ ១៧ រម្ការឱ្វាទ កស្ហវ., រនី្  ស្ហវ. ទងំ២៥ រាជធានី-រខត្ត 

និងម្កស្ួង-សាថ ប័ន។  

83> រោេកា ណោ៍កព់នុ្ិទរូៅ៖  វិធីសាន្រស្ត កដេម្ត្ូវបានរម្បើម្បាស្់ រដើរបីម្ត្ួត្ពិនិត្យស្រិទធករាននកា អនុវត្តកននកា 

ស្ករាភាពម្បចំម្ត្ីម្មស្ និងឆ្ន ំ២០២១ រនះ កនអករេើរូេោា នចំនួន ០២ ស្ំខាន់ គ្ឺ (១) ស្ករាភាពកា ងា ស្រម្រច 

បានជាក់កស្តងរធៀបនឹងស្ករាភាពកដេបានរម្ោងអនុវត្ត,  និង (២) េទធនេស្រម្រចបានជាក់កស្តងរធៀបនឹង 

ស្ូចនក រោេរៅ ឬ ស្ូចនក កដេបានោក់រចញ។ កនងុរនះ, កា នតេ់និរទស្្វាយត្នរលរេើស្រិទធករាស្រម្រចបាន 

ម្ត្ូវបានកំណត្់ជា ៣ កម្រិត្ ស្ម្ម្មប់រោេបំណង និងចរងាក រស្ករាភាព គ្ឺ៖ េអម្បរស្ើ  (៩៦% - ១០០%), 

េអ (៨៦% - ៩៥%), េអបងគួ  (៧១% -៨៥%), រធយរ (៦១% -៧០%)  និង រខាយ (រម្ការ ៦០%)។ 

២.២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវត្េតាម្អងគភាពម្ម្កាម្ឱវាទ កសហវ. (GDAP3+2) 

84>  បាយកា ណ៍ម្ត្ួត្ពិនិត្យវឌ្ឍនភាពឆ្ន ំ២០២១ ក៏បានឆ្លុះបញ្ញច ងំស្រិទធករាតារអងគភាពរម្ការឱ្វាទ កស្ហវ. ទងំ 

១៧។ វឌ្ឍនភាពននកា អនុវត្តកននកា ស្ករាភាព បស្់អងគភាពទងំ ១៧  ទទួេបានេទធនេរេើស្ពី ៨៦% ដូច

ម្មនកនុងដាម្ការទី៦។ 

ដាម្ការទី 6៖ វឌ្ឍនភាព (%) តារអងគភាពរម្ការឱ្វាទ កស្ហវ. 

 

85> ទនឹ្ររនះ រនី្  ស្ហវ. ទងំ ២៥ រាជធានី-រខត្ត បានរផ្ទត ត្ស្ករាភាពកកទម្រង់ោក់ព័នធនឹងរុខងា  បស្់រនី្   ួរ

ម្មន កា ជំ ុញកា ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរិនករនសា រពើពនធរៅថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ, កា ជំ ញុកា រម្បើម្បាស្់ម្បព័នធ FMIS, កា 

ជំ ុញ កា រធវើប័ណណករាស្ិទធិអចេនម្ទពយ កដេកាន់កាប់រោយ កស្ហវ. រៅថ្នន ក់រូេោា ន និងប័ណណករាស្ិទធិ

អចេនម្ទពយ  នន ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ, កា ជំ ុញកា រ ៀបចំបញ្ា ីសា រពើភណឌ ម្ទពយស្របត្តិ ដា បស្់រនី្ ជំនញ 
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និង ដាបាេរាជធានី-រខត្ត, កា ជំ ុញកា អនុវត្តកននកា យុទធសាន្រស្តថ្វិកា, ថ្វិកាករាវិធី និងអងគភាពថ្វិកា, និង 

កា ជំ ុញកា អនុវត្តកា រន្ ភា កិចចរុខងា  និងធនធាន។ 

86> ជាេទធនេ, វឌ្ឍនភាពស្ំខាន់ៗកដេស្រម្រចបាន  ួរម្មន៖ 

- បានចុះម្ត្ួត្ពិនិត្យកា អនុវត្តរស្ៀវរៅបនុ្ករៅរាជធានី-រខត្ត ស្ ុបបានចំនួន ៤៤៩ ទីតំាង ឬរស្ា ើនឹង ១០០% 

រធៀបនឹងរោេរៅម្បចំឆ្ន ំ។ 

- បានម្ត្ួត្ពិនិត្យកា អនុវត្តម្បកាស្ស្ដ ីពីកា នដេ់រស្វាសាធា ណៈរៅម្ចករចញ-ចូេកត្រួយរៅរាជធានី-រខត្ត 

ស្ ុបបានចំនួន ៣១៦ រនី្  និងអងគភាពជំនញ ឬរស្ា ើនឹង ៩២% រធៀបនឹងរោេរៅម្បចំឆ្ន ំ។ 

- បានរធវើប័ណឌ ករាស្ិទធិអចេនម្ទពយ កដេស្ថ ិត្រម្ការកា កាន់កាប់ បស្់ កស្ហវ. រៅថ្នន ក់រូេោា ន ចំនួន ៩ បណណ   

ឬរស្ា ើនឹង ៥៦% រធៀបនឹងរោេរៅម្បចំឆ្ន ំ។ 

- បានរធវើបណ័ណករាស្ិទធិអចេនម្ទពយននរនី្ និងអងគភាពជំនញ និង ដាបាេរាជធានី-រខត្ត ម្កុងម្ស្ុក-ខណឌ  

ស្ ុបបានចំនួន ១៣៤ ប័ណណ ឬរស្ា ើនឹង ៨៨% រធៀបនឹងរោេរៅម្បចំឆ្ន ំ។ 

- បានរ ៀបចំតារាងរម្បៀបរធៀបកា រកើនរ ើង/ថ្យចុះននម្ទពយស្របត្តិ ដាម្បចំឆ្ន ំ២០២០  បស្់រនី្  និងអងគភាព 

ជំនញជុំវិញរាជធានី-រខត្ត បានស្ ុបចំនួន ៨០៣ រនី្  និងអងគភាព ឬរស្ា ើនឹង ៩៩% នឹងរោេរៅម្បចំឆ្ន ំ។ 

- បានរ ៀបចំតារាងរម្បៀបរធៀបកា រកើនរ ើង/ថ្យចុះននម្ទពយស្របត្តិ ដាម្បចំឆ្ន ំ២០២០  បស្់ ដាបាេថ្នន ក់-

រម្ការជាត្ិ ស្ ុបចំនួន ១ ១២១  ឬរស្ា ើនឹង ៨៩% រធៀបនឹងរោេរៅម្បចំឆ្ន ំ។ 

ដាម្ការទី 7៖ វឌ្ឍនភាពននកា អនុវត្តកននកា ស្ករាភាព បស្់ រនី្  ស្ហវ. រាជធានី-រខត្្
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ដាម្ការទី 8៖ កា អនុវត្តថ្វិកា និងវឌ្ឍនភាព (%) ម្បចំឆ្ន ំ២០២១  បស្់រនី្  ស្ហវ. រាជធានី-រខត្្

% ថ្វិកា (អនុវត្ត+ឧបត្ថរភ) រធៀបនឹងថ្វិកា រនី្  ស្ ុប        N/N, % ចំនួនស្ករាភាព និងពិនុ្សិ្ទធករា 
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២.២.២. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវត្េតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ន (MAP3+2) 

87>  បាយកា ណវ៍ឌ្ឍនភាពននកននកា ស្ករាភាព (MAP)  បស្ម់្កស្ងួ-សាថ បន័ ទងំ ៤០ ៖ កនុងម្កបខណឌ ករាវិធ-ី   

កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ, សាថ ប័នចំនួន ៥   ួរម្មន ៖ (១) សាថ ប័នរស្វារស្ដាកិចចម្មនចំនួន ១១ 

ម្កស្ួង-សាថ ប័ន, (២) សាថ ប័នរស្វាហិ ញ្ញវត្ថុកា ប រទស្ និងរស្វាសាធា ណៈទូរៅ ម្មនចំនួន ៨ ម្កស្ួង-សាថ ប័ន, (៣) 

សាថ ប័ន រស្វាកា ោ ជាត្ិ ស្នតិស្ុខ និងស្ណាត ប់ធាន ប់សាធា ណៈ ម្មនចំនួន ៥ ម្កស្ួង-សាថ ប័ន, (៤) សាថ ប័នរស្វា

ស្ងគរកិចច  ម្មនចំនួន ៦ ម្កស្ួង-សាថ ប័ន និង (៥) សាថ ប័ន កំពូេ និងឯករាជយ ម្មនចំនួន ១១ ម្កស្ួង-សាថ ប័ន។ 

88> កនអករេើេទធនេននកា ម្ត្ួត្ពិនិត្យ តារោនវឌ្ឍនភាព ននកា អនុវត្ត MAP3+2 ឆ្ន ំ២០២១, កា រ ៀបចំ 

MAP3+2  ម្មនភាពចាស្់ោស្់ជាងរុន និងកាត្់បនថយកា រ ៀបចំស្ករាភាពម្បចំនថ្ៃ។ រទះបីជាោ ងរនះកតី, 

កា ោក់រចញកននកា ស្ករាភាពកកទម្រង់ (MAP)  បស្់ម្កស្ួង-សាថ ប័ន ពុំទន់រឆ្លើយត្បតារកា ោា នកកទម្រង់

អាទិភាពរៅរ ើយ  កដេចំបាច់ធានម្កស្ួង-សាថ ប័នចូេ ួរអនុវត្តកននកា ស្ករាភាពតារេំោប់េំរោយ  

អាទិភាព។ អ.គ្.ហ. និងអគ្គនយកោា នបរងាគ េនន កស្ហវ. កំណត្់កននកា ស្ករាភាពកកទម្រង់អាទិភាព 

រដើរបីជំ ុញម្កស្ួង-សាថ ប័ន រ ៀបចំ MAP និងអនុវត្តម្បចំឆ្ន ំ។ 

89> ខណៈត្នួទ ីបស្់ម្កស្ងួ-សាថ បន័កានក់ត្ស្ំខាន ់កនុងកា ចេូ ួរចកំណកកនុង PFMRP ជាពរិស្ស្កនុងដំណាកក់ាេ

ទី៣ នងិទ៤ី, កា ពម្ងងឹស្រត្ថភាពអងគភាពននម្កស្ួង-សាថ ប័ន (អងគភាពហ ិញ្ញវត្ថុ និងអងគភាពថ្វិកា) ជាកិចចកា 

រួយកដេម្ត្ូវយកចិត្តទុកោក់ និងជំ ុញបកនថរ រម្ការកា ោំម្ទ បស្់អងគភាពហិ ញ្ញវត្ថុ ម្បកបរោយស្ករា, បុរ ស្ករា  

និងអនត ស្ករា។ ម្កស្ួង-សាថ ប័នស្ថ ិត្កនុងវិស្័យកត្រយួ គ្ ួរ ៀបចំរោេនរោបាយឱ្យម្មនភាពម្បទក់ម្កឡាោន   

រដើរបីស្រម្រចឱ្យបានេទធនេចុងរម្កាយ គ្ធឺានកា នា ភាា ប់ថ្វិការៅនឹងរោេនរោបាយ។ កា កណំត្់ស្ករាភាព 

អាទិភាពស្ម្ម្មប់កា រ ៀបចំ និងអនុវត្តស្ម្ម្មប់ម្កស្ួង-សាថ ប័ន រៅកនុងឆ្ន ំ២០២១ ជាពិរស្ស្បនតរេើកករពស្់ នងិ

ពម្ងឹងកា រ ៀបចំ និងកា អនុវត្ត “កា ពម្ងឹងកា ម្គ្ប់ម្គ្ងនិងអនុវត្តកននកា ម្បរូេចំណូេ និងចំណាយ”, “កា បរងកើន 

គ្ណរនយយភាពហិ ញ្ញវត្ថុ” និង “កា នា ភាា ប់ថ្វិការៅនឹងរោេនរោបាយ”។ េទធនេស្រម្រចគ្នលឹះស្រម្រចបាន 

និងស្រងខបដូចកនុងតារាងខាងរម្ការ។ 

តារាងទី 5 ៖ វឌ្ឍនភាពតារម្កស្ួង-សាថ ប័ន 

សូចនករសម្ទិធកម្ាគនៃឹឹះ ម្ោលម្ៅឆ្ន ាំ២០២១ វឌ្ឍនភាព 

កននកទ ី១ ៖ កា បនតពម្ងងឹភាពរជឿទកុចតិ្តននថ្វកិា 

១.ចំនួនម្កស្ួង-សាថ ប័នរម្បើ-

ម្បាស្់ម្បព័នធ NRMIS និង E-

payment 

កា បង់ចំណូេតារ E-Payment 

ដេ់ ១០ ម្កស្ងួ-សាថ បន័បកនថរ 

- ម្បព័នធ NRMIS ម្ត្ូវបានោកឱ់្យអនុវត្តរៅម្គ្ប់

អងគភាពម្បរូេចំណូេ ចំនួន ២៣ម្កស្ួង-សាថ បន័ 

និងោកអ់នុវត្តសាកេបង ដាបាេរាជធានី។  

- E-payment ម្ត្ូវបានរម្បើម្បាស្់រៅម្កស្ួងឧស្ា- 

ហករា វិទាសាន្រស្ត  បរចចកវិទា និងនវានុវត្តន៍, 

ម្កស្ងួសាធា ណកា នងិដឹកជញ្ាូន, ម្កស្ួងអប់ ំ 

យុវជន និងកីឡា, ម្កស្ងួវបបធរ៌ និងវិចិម្ត្ស្ិេបៈ, 

ម្កស្ួងប ិសាថ ន, ម្កស្ួងរទស្ច ណ,៍ ម្កស្ងួកា ងា   
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និងបណតុ ះបណាត េវិជាា ជីវៈ, ម្កស្ងួក ៉ា និងថ្នរពេ, 

ម្កស្ួងោណជិាករា និងម្កស្ួងនម្បស្ណីយ៍ នងិ

ទូ គ្រនគ្រន៍។ 

២.ចំននួម្កស្ួង-សាថ ប័នរនញើ

កននកា  ជារទយយបុរ ម្បទន

រក កស្ហវ.ទន់រពេរវោ 

ម្គ្បម់្កស្ងួ-សាថ ប័នរនញើកននកា   

 ជារទយយបុរ ម្បទនរក កស្ហវ.

ទន់រពេរវោ 

ម្កស្ួង-សាថ បន័ចំនួន ១០ រេើ ៣៨ (រស្ា ើនឹង២៧%) 

បានរ ៀបចំកននកា  ជារទយយបុរ ម្បទនតារសាា  ត្ី

ម្បកាស្រេខ ៦៦៣ស្ហវ.ម្បក។ រោយក កម្កស្ួង-

សាថ ប័នចំននួ ២៨ រទៀត្រៅរិនទនប់ានរ ៀបចំទន់

រពេរវោរៅរ ើយ។ 

៣.ចំនួនម្កស្ួង-សាថ ប័នទូទត្់

ថ្វិកាបុរ ម្បទនទន់រពេ

រវោ ស្ម្ម្មប់ថ្វិកាច នត 

ម្គ្បម់្កស្ងួ-សាថ ប័នទទូត់្ថ្វិកា

បុរ ម្បទន (ស្ម្ម្មប់ថ្វិកាច នត) 

ទន់រពេរវោ 

រៅកនុងឆ្ន ំ២០២១ ម្កស្ួង-សាថ បន័ ចំនួន២៣ បាន

ទទេួបុរ ម្បទន (ស្ម្ម្មប់ថ្វិកាច នត) រហើយម្មន

ម្កស្ួងចនំួន៦ប រុណាណ ះកដេទទូត់្ថ្វិកាបុរ ម្បទន

ទន់រពេរវោកនុងឆ្ន ំថ្វិកា។ 

៤.ចំនួនម្កស្ួង-សាថ ប័ន របើក-

ម្បាក់របស្កករា តារម្បព័នធ

ធនោ  

ម្គ្បម់្កស្ងួ-សាថ ប័នរបើកម្បាក់

របស្កករាតារម្បព័នធធនោ  

ម្បាក់របស្កករា បស្់ម្កស្ួង-សាថ ប័នសារមី្ត្ូវបាន

របើកនតេ់តារម្បព័នធធនោ កនុងឆ្ន ំ២០២១  

៥.ភាគ្ យននកននកា េទធករា

ម្ត្ូវបានអនុរ័ត្រុននថ្ៃទី៣១ 

កខធនូ រុនឆ្ន ំអនុវត្តថ្វិកា 

៩០% កននកា េទធករាម្បចំឆ្ន ំ

ម្ត្ូវបានអនុរ័ត្ឱ្យបានរុននថ្ៃទី

៣១ កខធនូ រុនឆ្ន ំអនុវត្តថ្វិកា 

ម្កស្ួង-សាថ ប័ន អងគភាពថ្វិកាអាណាប័ករន ្ស្ិទធិ 

កដេបានរនញើរស្ចកតីម្ោងកននកា េទធករាម្បចំឆ្ន ំ

២០២១ រក កស្ហវ. និងម្ត្ូវបានពនិិត្យអនុរត័្ពី 

កស្ហវ. (គិ្ម្ត្រឹនថ្ៃទី៣១ កខធនូ ឆ្ន ំ២០២០) ម្មន

ដូចខាងរម្ការ៖ 

- ម្កស្ួង-សាថ បន័ បានរនញើរកស្ ុបចំនួន ៥៣សាថ ប័ន  

ឬរស្ា ើ៩៨,១៥% និងបានអនុវត្ត ួចរាេ់ចំនួន៤៩ 

សាថ ប័នឬរស្ា ើ ៩២,៤៥% 

- ស្ហម្ោស្សាធា ណៈនិងម្គឹ្ះសាថ នសាធា ណៈ

 ដាបាេ បានរនញើរកស្ ុបចំននួ៣៨សាថ ប័ន ឬ

រស្ា ើ៩៤,៨៧%នងិបានអនុវត្ត ចួរាេ់ចំនួន២៥

សាថ ប័ន ឬរស្ា ើ ១០០% និងបានអនុវត្ត ចួរាេ់់

ចំនួន២៥សាថ បន័ ឬរស្ា ើ១០០% 

-  ដាបាេរាជធានី-រខត្ត: បានរនញើរកស្ ុបចំននួ ២៥       

សាថ ប័ន (១០០%)និងបានអនរុ័ត្ចំនួន ២៥ 

សាថ ប័ន (១០០%) 

- អងគភាពថ្វិកាបានរនញើរកស្ ុបចំននួ ៦១៨អងគភាព  

ឬរស្ា ើ៩៦,១១% និងបានអនុរ័ត្ចំនួន៥៩៣ 

សាថ ប័ន ឬរស្ា ើ ៩៥,៩៥%។ 



 

36 

៦.ភាគ្ យននអងគភាពថ្វិកា

 បស្់ម្កស្ួង-សាថ ប័ននតេ់

 បាយកា ណ៍អនុវត្ត 

កិចចេទធករា 

ោ ងតិ្ច ៦០% ននអងគភាពថ្វិកា

នតេ់ បាយកា ណក៍ិចចេទធករាទន់

រពេរវោរក កស្ហវ. 

កនុងឆ្ន ំ២០២០ អងគភាពថ្វិកាបានរនញើ បាយកា ណ៍ 

កិចចេទធករាទនរ់ពេរវោរក កស្ហវ. ម្មនស្ ុប

ចំនួន ៣៩១ អងគភាព ឬរស្ា ើនឹង ៦១,១៨ភាគ្ យ។ 

កននកទ ី២ ៖ កា បនតពម្ងងឹគ្ណរនយយភាពហ ិញ្ញវត្ថុ 

១.ចំនួនរខុស្ញ្ញញ ចំណាយរធវើ

ស្វ ័យម្បវត្តិករាស្ម្ម្មប់អនុវត្ត

ថ្វិកាតារ FMIS រៅ ដាបាេ

ថ្នន ក់កណាត េ 

នីតិ្វិធីធានចំណាយ និងទទូត់្

ចំណាយរនសងៗ កម្រិត្ ១ និង

កម្រិត្ ២ ម្ត្ូវបានោក់ឱ្យអនុវត្ត

នលូវកា រៅ កស្ហវ. និង ៧ 

ម្កស្ួង រនសងរទៀត្ 

- នីតិ្វិធីធានចំណាយនិងទទូត់្ចំណាយរនសង

រទៀត្បានរធវើកា ស្ិកានងិរ ៀបចំរស្ចកតីម្ោង

េំហូ នីតិ្វិធីអនវុត្តកា ងា ថ្ាីតារម្បព័នធ FMIS 

កដេម្មនហានភិ័យកម្រិត្ទី១ និងកម្រិត្ទ២ី 

រៅកនុងម្កបខណឌ  កស្ហវ. 

- នីតិ្វិធីអនុវត្តកា ងា ថ្ាីតារម្បព័នធ FMIS រេើ

កា ទទូត្់ចំណាយរបៀវត្ស និងចំណាយទូទត់្

ម្ត្ង់ កដេម្មនហានភិ័យកនុងកម្រិត្ទី១ ម្ត្ូវ

បានោក់ឲ្យអនុវត្តជានលវូកា រៅម្កស្ួង-សាថ ប័ន 

ចំនួន ២៧ រហើយម្កស្ងួ-សាថ បន័ ចំនួន ១០ 

រនសងរទៀត្ កដេម្មននីតិ្វិធីរោយក ក ម្តូ្វ

បាននិងស្ិកាអពីំនីតិ្វិធី ួចរាេ់ និងោក់ជនូ

 បាយកា ណ៍ស្កិាឆ្លងកា ស្រម្រចកនុងកម្រិត្

ថ្នន ក់ដឹកនំ FMWG។  

២.ចំននួម្កស្ួង-សាថ ប័នោក់

ឱ្យអនុវត្ត SARMIS 

ម្បព័នធ SARMIS ម្ត្ូវបានោក់ឱ្យ

អនុវត្តរៅម្គ្បម់្កស្ួង-សាថ ប័ន 

ម្គ្បម់្កស្ងួ-សាថ ប័នម្ត្ូវបានោកឱ់្យអនុវត្តម្បពន័ធ 

SARMIS ប ុកនតពុំទនម់្ត្ូវបានអនុវត្តរោយ េូន 

រោយសា ជបួម្បទះកតាត ម្បឈរ រួម្មន ស្រត្ថភាព 

និងស្ម្មភ  ៈបរចចកវិទា។ 

កននកទ ី៣ ៖ កា ពម្ងងឹម្បស្ទិធភាពននកា នា ភាា បថ់្វកិារៅនងឹរោេនរោបាយ 

១.កំណត្អ់ម្តាគ្ម្មល ត្ វាង

កននកា យុទធសាន្រស្តថ្វិកា និង

គ្រម្ម្មងថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ  

ភាគ្ យ គ្ម្មល ត្ននកននកា យុទធ-

សាន្រស្តថ្វិកា ៣ឆ្ន ំ ំកិេ និង

កននកា ថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំកដេអនុរ័ត្ 

ម្ត្ូវបានកាត្់បនថយ 

- កននកា យុទធសាន្រស្តថ្វិកា និងគ្រម្ម្មងថ្វិកា

ម្បចំឆ្ន ំ២០២១ ម្មនគ្ម្មល ត្ ៩,៨%។ 

- ម្កស្ួង-សាថ បន័ចំនួន ១៧ ម្ត្ូវបានពនិិត្យរ ើង

 វិញរេើកា នា ភាា បន់នកននកា យុទធសាន្រស្ត

ថ្វិការៅនឹងយទុធសាន្រស្តចតុ្រកាណដំណាក-់

កាេទី ៤ និងកននកា យុទធសាន្រស្តអភិវឌ្ឍជាត្។ិ 

២.ចំនួនម្កស្ួង-សាថ ប័នរ ៀបច ំ

ថ្វិកាស្ម្មហ ណករា កដេម្មន 

កំណត្់កនុងសារាច ស្ត ីពីកា រ ៀបច ំ

BSP និងថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ  

ចំនួន ៤ ម្កស្ួង-សាថ ប័នម្ត្ូវបាន

រធវើស្ម្មហ ណករាចំណាយច នត

និងចំណាយរេូធន ដាចេូកនុង

ករាវិធីកនអករេើពិតានថ្វិកា 

ម្កស្ួង-សាថ បន័ចំនួន ៩ បានរធវើស្ម្មហ ណករា

ចំណាយច នតនងិចំណាយរេូធន ដាចេូកនុងករា

 វិធីកនអករេើពិតានថ្វិកា។ 
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កននកទ ី៤ ៖ កា បញ្ចបក់ា រម្ត្ៀរខលួនរឆ្ព ះរៅគ្ណរនយយភាពស្រទិធករា 

១.ចំនួនម្កស្ួង-សាថ ប័នអនុវត្ត 

សាកេបងម្កបខណឌ ស្វនករា 

ស្រិទធករា នងិស្វនករាបរចចក-

 វិទាព័ត្ម៌្មន 

• ចំនួន ៦ អងគភាពស្វនករាតារ

ម្កស្ួងសាថ ប័នចប់រនតើរអនុវត្ត

សាកេបង ម្កបខណឌ ស្វនករា

ស្រិទធករា 

• ចំនួន ៤ អងគភាពស្វនករាតារ

ម្កស្ួងសាថ ប័នចប់រនតើរអនុវត្ត

សាកេបងម្កបខណឌ ស្វនករា

បរចចកវិទាព័ត៌្ម្មន 

- ចំនួន ៦ អងគភាពស្វនករាតារម្កស្ួង-សាថ បន័

ចប់រនតើរអនុវត្តសាកេបងម្កបខណឌ ស្វនករា

ស្រិទធករា 

- ចំនួន ៤ អងគភាពស្វនករាតារម្កស្ួង-សាថ បន័

ចប់រនតើរអនុវត្តសាកេបងម្កបខណឌ ស្វនករា   

បរចចកវិទាព័ត៌្ម្មន។ 

២.ចំននួអងគភាពស្វនករានន្

កនុងននម្កស្ួង-សាថ ប័នរនញើ

 បាយកា ណ៍ស្វនករានន្កនុង

ជូន អ.ស្.ជ. 

ម្គ្ប់អងគភាពស្វនករានន្កនុងនន

ម្កស្ួង-សាថ បន័រនញើ បាយកា ណ៍

ស្វនករានន្កនុងជូន  អ.ស្.ជ. 

ឆ្ន ំ២០២១  បាយកា ណស៍្វនករានន្កនុងម្មនចនំួន

២០៨ ម្ត្ូវបានរនញើរៅ អ.ស្.ជ រោយទទួេបានពី

ម្កស្ួង-សាថ បន័ និងស្ហម្ោស្  សាធា ណៈ។ 

ប ុកនតរៅម្មនអងគភាពស្វនករាននម្កស្ួង-សាថ បន័

រួយចំនួនពុបំានរនញើ បាយកា ណជ៍ូន អ.ស្.ជ.រៅ

រ ើយ។ 

៣.ចំនួនអងគភាពស្វនករានន

ម្កស្ួង-សាថ បន័ម្មនកននកា 

យុទធសាន្រស្តស្វនករាកននកា 

ស្វនករាម្បចំឆ្ន ំ និង បាយ-

កា ណស៍្វនករាស្តង់ោ 

កននកា យុទធសាន្រស្តស្វនករា,

កននកា ស្វនករា/ បស្់ម្កស្ួង

សាថ ប័នម្តូ្វបានរ ៀបចំ 

- បានតារោនរេើកា រ ៀបចំកននកា យុទធសាន្រស្ត  

និងកននកា ស្វនករានន្កនុងម្បចំឆ្ន ំ បស្់ម្កស្ងួ-

សាថ ប័នចំននួ ២០ 

- បានម្ត្ួត្ពិនតិ្យម្បស្ិទធភាពននរុខងា ស្វនករា 

នន្កនុងរៅម្កស្ងួ-សាថ បន័ចំនួន ៨  

- បានអនុវត្តកននកា ស្ករាភាពននកននកា  

ស្វនករានន្កនុងម្បចំឆ្ន ំស្រម្រចបាន ៥អងគភាព/ 

៨០អងគភាព 

- តារោនកា អនវុត្តកននកា ស្វនករា ចំនួន 

៨ម្កស្ួង-សាថ បន័ កដេបានរម្ជើស្រ ីស្ 

ស្រម្រចបាន ១០០អងគភាព/ ៣១២អងគភាព 

- បានពនិិត្យ និងនតេ់រោបេ់កកេរអរេើ

 បាយកា ណ៍ស្វនករានន្កនុងននម្កស្ួង-សាថ ប័ន 

ចំនួន ២០ បាយកា ណ។៍ 

កននកទ ី៥ ៖ កា ោំម្ទករាវធិកីកទម្រងម់្បកបរោយច ីភាព នងិភាពម្បទកម់្កឡាោន ននកា កកទម្រងរ់នសងរទៀត្ 

១.ភាពទន់រពេរវោននកា 

រនញើកននកា ស្ករាភាព MAP 

ម្បចំឆ្ន ំ២០២១ 

ម្គ្បម់្កស្ងួ-សាថ ប័នរ ៀបចំ

កននកា ស្ករាភាព MAP និងរនញើ

រក អ.គ្.ហ. ទន់រពេរវោ 

ម្កស្ួង-សាថ បន័ចំនួន ៣៤/៤១ បានរនញើរ ៀបចំ និង

រនញើរក អ.គ្.ហ. បានទន់រពេរវោ។ 
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២.ភាពទន់រពេរវោនន  កា 

នតេ់ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពនន

កា អនុវត្ត MAP ម្បចំឆ្ន ំ 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពនន     

កា អនុវត្ត MAPម្បចំម្ត្មី្មស្

ទងំអស្់ម្ត្ូវបាននតេ់ម្ត្ឹរ   

កាេកំណត្ ់

ម្កស្ងួ-សាថ បន័ចនំួន ៣៩/៤១ បានរនញើ បាយកា ណ៍

វឌ្ឍនភាពរក អ.គ្.ហ. បានទនរ់ពេរវោ។ 

៣.ភាពទន់រពេរវោនន  

កា រស្ន ើស្ម្មស្ភាព ក.ហ.ស្. 

ទទួេបានម្បាកឧ់បត្ថរភរេើក

ទឹកចិត្ត ម្បចំឆ្ន ំ 

ម្គ្បម់្កស្ងួ-សាថ ប័នរ ៀបចំ

ស្ម្មស្ភាព ក.ហ.ស្. ទទួេ

បានម្បាកឧ់បត្ថរភរេើកទឹកចិត្ត

ម្បចំឆ្ន ំ តារកាេកំណត្់ បស្ ់

អ.គ្.ហ. 

ម្គ្ប់ម្កស្ួង-សាថ ប័នបានរ ៀបចំស្ម្មស្ភាព ក.ហ.ស្. 

ទទួេបានម្បាក់ឧបត្ថរភរេើកទឹកចិត្ត និងរនញើរក 

អ.គ្.ហ. ប ុកនតម្មនរួយចនំួនប រុណាណ ះបានទន់

រពេរវោ កដេនំឱ្យកា រ ៀបចំកា របើកនតេ់ម្បាក់

ឧបត្ថរភរុខងា ម្មនភាពយឺត្ ហូត្ដេ់ម្ត្ីម្មស្ទី២។ 

90> វឌ្ឍនភាព (%) តារម្កស្ួង-សាថ ប័នភាគ្រម្ចើនម្បម្មណជាង ៧០% អនុវត្តកននកា ស្ករាភាពទទួេបានេទធ-

នេរេើស្ពី ៨៦% រេើកកេងកត្ម្កស្ួង ដូចម្មនបងាហ ញកនុងដាម្ការទី ៩។ 

ដាម្ការទី 9៖ កា អនុវត្តថ្វិកា និងវឌ្ឍនភាព (%) ម្បចំឆ្ន ំ២០២១  បស្់ម្កស្ួង-សាថ ប័ន
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២.៣. ម្ោបល់ម្ដគូអភិវឌ្ឍន៍ម្លើការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

២.៣.១ លទធ្លបឋម្ម្នការវាយត្ម្ម្ៃម្បសិទធភាពម្នការអនុវត្េម្បព័នធ FMIS 

91> អ.គ្.ហ. បានស្ហកា ជារួយរូេនិធិ ូបិយវត្ថុអនត ជាត្ិ (IMF) បានរ ៀបចំរស្ចកតីម្ោង បាយកា ណ៍វាយត្នរល

ម្បស្ិទធភាពននកា អនុវត្តម្បព័នធ FMIS ជំហានទី១ (ឆ្ន ំ២០១៤-២០១៦) និងជំហានទី២ (ឆ្ន ំ២០១៧-២០២០) 

រដើរបីត្ម្រង់ទិស្បកនថររេើកា អនុវត្តជំហានទី៣ ឆ្ន ំ២០២១-២០២៥ និងចូេ ួរចំកណកកនុងកា រ ៀបចំកននកា 

ស្ករាភាព ួរ ដំណាក់កាេទី៤។ 

92> កនុងទស្សនវិស្័យននកា រធវើវិរជឈកា ហិ ញ្ញវត្ថុ, ម្បព័នធ FMIS គ្ឺជាឧបក ណ៍ោំម្ទ ជំ ុញ និងពរនលឿនស្ករាភាព

ទូរៅ បស្់ករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ រៅម្គ្ប់ដំណាក់កាេរដើរបីបរងកើននូវគ្ណរនយយ-

ភាព ម្បស្ិទធភាព ស្័កតិស្ិទធភាព និងរធវើទំរនើបភាវូបនីយករាម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈរៅករពុជា កដេ

អាចនដេ់ នូវព័ត្៌ម្មនចំណូេ-ចំណាយថ្វិកាជាត្មិ្គ្ប់ម្ជុងរម្ជាយ ទន់រពេរវោ និងឈានរៅកា រធវើ

ស្វ ័យម្បវត្តិករារេើកា រ ៀបចំថ្វិកា និងកា អនុវត្តថ្វិកា។ ជារួយោន រនះ យុទធសាន្រស្ត ននកា កកទម្រង់ម្បព័នធថ្វកិា

ឆ្ន ំ២០១៨-២០២៥ បានគ្ូស្បញ្ញា ក់ថ្នម្បព័នធ FMIS នឹងជំ ុញឱ្យម្មនកា ផ្ទល ស្់បតូ នីត្ិវិធីកា ងា  រហើយរោេរៅ

ឆ្ន ំ២០២៥ ម្បព័នធ  FMIS នឹងស្វ ័យម្បវត្តិករាកា រ ៀបចំថ្វិកា កា ជួយស្ម្រួេដេ់កា រន្ ឥណទនថ្វិការៅ

ដេ់អងគភាពថ្វិកា និង ស្ម្ម្មប់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង និងម្ត្ួត្ពិនិត្យចំណាយ បស្់ម្កស្ួង-សាថ ប័ន។ 

93> កនុងន័យរនះ, រោក Holger van Eden, រោកម្ស្ី Delphine Moretti, រោក Kris Kauffmann និងរោក 

Anumpam Raj បានស្ិកាម្សាវម្ជាវ ម្ពរទងំនា ភាា ប់រៅកា អនុវត្តេអ (Good practice) ជារួយបណាត

ម្បរទស្រនសងៗរទៀត្ ជាពិរស្ស្រេើអាទិភាពគ្នលឹះ ួរម្មន៖ (ទី១) សាថ នភាពបចចុបបននននកា បំោក់បណាត ញ និង

ដំរណើ កា ម្បព័នធ FMIS រៅតារម្កស្ួង-សាថ ប័ន និង ដាបាេរាជធានី-រខត្ត, (ទី២) កា អភិវឌ្ឍបរចចករទស្នន

ម្បព័នធ FMIS, (ទី៣) រុខងា ម្បព័នធ FMIS ទងំកា រ ៀបចំកននកា ថ្វិកា, កា អនុវត្តថ្វិកា, កា នេិត្ បាយកា ណ៍ 

ថ្វិកា និងកា រធវើស្នធ នករាម្បព័នធ FMIS ជារួយម្បព័នធរនសងរទៀត្, (ទី៤) កា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ផ្ទល ស្់បតូ  និង (ទី៥) 

កា គ្ិត្ពិច ណារេើត្នរលននេុយ (Value for Money)។ 

ក. យុទធសាន្តសេពម្ងីកម្បព័នធ FMIS 

94> ម្បព័នធ FMIS ជំហានទី១ និងទី២  ម្ត្ូវបានពម្ងីក និងោក់ឱ្យរម្បើម្បាស្់រៅម្គ្ប់ម្កស្ួង-សាថ ប័ន, រនី្ រស្ដាកិចច

និងហិ ញ្ញវត្ថុទងំ ២៥, និងម្គ្ប ់ត្នោ រាជធានី-រខត្ត កដេរផ្ទត ត្ស្ំខាន់រេើរុខងា អនុវត្តថ្វិកា និងគ្ណរនយយ។  

កនុងដំណាក់កាេរនះ កា រម្បើម្បាស្់ម្បព័នធ FMIS គ្ឺរៅម្មនបញ្ញហ ម្បឈររួយចំនួន ួរម្មន កា រ ៀបចំរុខងា នីត្ិវិធ ី

អនុវត្តកា ងា ខាងរម្ៅ គ្ឺយឺត្ជាងកា អភិវឌ្ឍម្បព័នធបរចចករទស្, ម្កបខណឌ គ្ត្ិយុត្ត និងកា កកស្ម្រួេនីត្ិវិធី- 

អនុវត្តកា ងា រៅម្មនកម្រិត្, កា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ផ្ទល ស្់បតូ រៅម្មនភាពទន់រខាយ និងកា អនុវត្តកា ងា ម្ត្ូវរធវើរ ើង 

ទងំនដនង  និងម្បព័នធនង។   ីឯ កា រធវើស្នធ នករា វាងម្បព័នធ FMIS និងម្បព័នធរនសងរទៀត្ (កា ម្គ្ប់ម្គ្ងសាច់

ម្បាក់, ធនោ ោណិជា, ម្បព័នធពនធោ , គ្យ, ម្បព័នធចំណូេរិនករនសា រពើពនធ, ម្បព័នធរបៀវត្ស, និងម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ) រៅរិនទន់រពញរេញរៅរ ើយ រហើយម្បព័នធ FMIS និងម្បព័នធបរចចកវិទាព័ត្៌ម្មនវិទា

ស្ម្ម្មប់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ បស្់ម្កស្ួងអប់ ំ យុវជន និងកីឡា (Education Management Information 
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System) គ្ឺរៅរិនទន់រធវើស្នធ នករារៅរ ើយ16។ កា ពម្ងីក FMIS ជំហានទី៣ កា ោក់ឱ្យអនុវត្តរុខងា ថ្ាីពី   

(រុខងា រ ៀបចំកននកា ថ្វិកា និងេទធករារពញរេញ) បងាហ ញនូវកា រកើនរ ើងចំណាយថ្វិកាស្ម្ម្មប់ម្បព័នធ, 

ចំនួនបុគ្គេិក និងបនុ្កកា ងា ។ 

ហានិភយ័ចរបង៖ រេខាធកិា ោា នម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង FMIS បាននិងកំពុងពម្ងីកកដនស្រត្ថកិចចរេើស្

កម្រិត្ បស្់ខលួន រោយសា កត្អគ្គនយកោា នកានរ់ុខងា  (functional department) គ្ឺរៅកត្អករា (Passive)ខាល ំង, 

រហើយឧបក ណ៍បរចចកវិទា (Hardware)កដេបានពម្ងីក និងបំោក់ស្ម្ម្មប់អនករម្បើម្បាស្់ម្បព័នធ គ្ឺរិនទន់រឃើញម្មន

សា ៈម្បរោជន៍ ជាពិរស្ស្អនករម្បើម្បាស្់រៅតារម្កស្ួង-សាថ ប័ន រោយសា កា អនុវត្តនីត្ិវិធីថ្ាីតារម្បព័នធទងំម្ស្ុងរិន

ទន់ដេ់រពេអនុវត្ត 17។ 

អនសុាស្ន៍៖ ផ្ទអ កកា ពម្ងីកម្បព័នធបរណាត ះអាស្ននកនុង យៈរពេ ២ឆ្ន ំ និងរផ្ទត ត្រេើកា រធវើឱ្យដំរណើ កា រុខងា  

ម្បព័នធស្ម្ម្មប់ កស្ហវ. និងម្កស្ួង-សាថ ប័នស្ម្ម្មប់រុខងា ទងំ៨, កា កកេរអអភិបាេកិចចនិងកា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ផ្ទល ស្់បតូ , 

កា ពម្ងឹងស្រត្ថភាពបុគ្គេិក IT និងកា កកទម្រង់ PFM ខណៈរពេជំ ុញកា ម្ត្ួត្ពិនិត្យរេើកា ចំណាយតារម្បព័នធ។ 18 

ខ្.ការអភិវឌ្ឍបម្ចចកម្ទសម្នម្បព័នធ FMIS 

95> កា អភិវឌ្ឍម្បព័នធម្មនវឌ្ឍនភាពរៅរុខោ ងេអម្បរស្ើ  រដើរបីធានឱ្យបាននូវម្បស្ិទធភាពននកា រម្បើម្បាស្់ម្បព័នធ

ម្គ្ប់កា ោា នកដេភាា ប់ម្បព័នធ FMIS ជាពិរស្ស្កា អភិវឌ្ឍ Data warehouse ស្ម្ម្មប់នុ្កនិងទញយក

ទិននន័យ រកវិញ។ រទះបីជាោ ងរនះកតី ក៏ម្មនបញ្ញហ ម្បឈររួយចំនួនកដេអនករម្បើម្បាស្់ជួបម្បទះនងកដ  

ទក់ទងភាព-យតឺ្ោ វននកា រម្បើម្បាស្់ម្បព័នធ, និងម្បស្ិទធភាពរៅម្មនកម្រិត្ កដេបងាហ ញនូវហានិភ័យស្ម្ម្មប់

កា ពម្ងីកម្បព័នធ  FMIS ជំហានទី៣។ រដើរបីរោះម្សាយបញ្ញហ ទងំរនះ ចំណចុកកេរអរួយចំនួនគ្ួ កត្ម្ត្ូវរធវើរ ើង

កដេ ួរម្មន៖ (១) កា តារោនេំហូ ននដំរណើ កា ទូទត្់ស្ម្ម្មប់កា អនុវត្តនីត្ិវិធីថ្ាីតារម្បព័នធ FMIS 

(Business Process Streamlining), (២)កា នតួចរនតើរឱ្យម្មនកា រម្បើម្បាស្់ហត្ថរេខារអ ិចម្ត្ូនិក, (៣) កា 

ពម្ងឹងត្នួទីស្វនករានន្កនុងនិងនន្រម្ៅ កដេរដើ ត្ួស្ំខាន់កនុងកា វាយត្នរលរុខងា  និងដំរណើកា ម្បព័នធ, (៤) 

កនុងជំហានទី៣, ម្បព័នធ FMIS នឹងម្ត្ូវពម្ងីកកា ោា នបកនថរ ហតូ្ដេ់ ១៤៨ និងបកនថរអនករម្បើម្បាស្់ ១ ៩០០ នក់, 

ដូចរនះកា រត្ស្តម្មម្ត្ោា នម្បព័នធ គ្ឺជាកា ចំបាច់រដើរបីបញ្ញា ក់អំពីស្រត្ថភាពម្បព័នធ, ដំរណើ កា ម្បព័នធ និង 

database កដេអាចម្ទម្ទង់ស្ម្ម្មប់កននកា នរពេខាងរុខ។ 

 

 

 

16 រោយសា ម្បព័នធ EFMS  បស្់ ម្កស្ួងអប់ ំ យុវជន និងកីឡា កំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជំនន់ទី៣ កដេតារកា រម្ោងទុកម្បព័នធរនះ នឹង ួចរាេ់ស្ម្ម្មប់រុខងា បញ្ញា ទិញ និង 

គ្ណនីម្ត្ូវស្ង រៅកខររសា ឆ្ន ំ២០២២។ 
17 គ្ូស្បញ្ញច ក់បកនថររោយរេខាធិកា ោា នម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង FMIS  
18 បកនថរពីអនុសាស្ន៍ បស្់ IMF, រេខាធិកា ោា នម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង FMIS បានគ្ូស្បញ្ញា ក់បកនថរថ្ន កា ពម្ងឹងកា អនុវត្តនីត្ិវិធីថ្ាីតារម្បព័នធទងំម្សុ្ង

បាន េុះម្តាកត្ម្គ្ប់អងគភាពថ្វិកាបានចូេ ួររម្បើម្បាស់្ម្បព័នធ រហត្ុរនះ កា ពម្ងីកម្ត្ូវដំរណើ កា ទន្ឹរនឹងកា ពម្ងឹង និង ម្ត្ូវពម្ងីកឱ្យកាន់កត្រេឿនបកនថរ។ 
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គ.មុ្ខ្ងារម្បព័នធ FMIS  

96> របើរទះបីជាម្មនកា ស្រម្រចបាននូវរុខងា ម្បព័នធរួយចំនួនកនុងជំហានទី១ និងជំហានទី២ប ុកនតរៅម្មនគ្ម្មល ត្ជា

រម្ចើនកនុងជំហានទងំ២។ កននកា ពម្ងីក FMIS ជំហានទី៣ គ្រឺិនទន់ម្មនរហិចឆតាម្គ្ប់ម្ោន់រៅរ ើយ។ 

រខុងា អនវុត្តថ្វិកា 

- ម្បព័នធ FMIS បានោំម្ទរពញរេញស្ម្ម្មប់ម្បត្ិបត្តិកា តារម្បព័នធរអ ិចម្ត្ូនិករោយបញ្ចូេព័ត្៌ម្មនកដេ

ម្មនកនុងវិកកយបម្ត្ និងរធវើកា ទូទត្់។ 

- ម្កបខ័ណឌ ម្គ្ប់ម្គ្ងម្មនម្បស្ិទធភាព និងស្ម្រួេស្ម្ម្មប់កា ទូទត្់កដេម្មនហានិភ័យទប ប ុកនតរៅកត្បញ្ញហ

ម្បឈរស្ម្ម្មប់កា ទូទត្់រនសងរទៀត្ កដេត្ម្រូវឱ្យកត្់ម្តាម្បត្ិបត្តិកា រោយនដនងកដ ។ 

- រុខងា បញ្ញា ទិញរិនម្ត្ូវបានរម្បើម្បាស្ស់្ម្ម្មប់ម្ត្ួត្ពិនិត្យកា ធានចំណាយ។ 

- បញ្ញហ ម្ត្ួត្ពិនិត្យថ្វិកាស្ំខាន់ៗ៖ កងវះស្ំណុំទិននន័យរពញរេញ កដេរិនអាច កបានននគ្ំ ូ បាយកា ណ៍ 

កា កកត្ម្រូវទិននន័យរោយនដ កំណត្់ម្តាទិននន័យរោយនដម្ស្បោន ។ 

- បលង់គ្ណរនយយ (CoA) និងកា  វិភាជថ្វិកាេរអិត្រៅម្មនកម្រិត្ កដេត្ម្រូវឱ្យម្កស្ួងោក់ព័នធបរងកើត្ម្បព័នធ

បំរពញបកនថរ (MoEYS)។ 

អនសុាស្ន៍៖ (១) បនតកាត្់បនថយនីត្ិវិធីអនុវត្តកា ងា ម្ស្បតារកននកា  និង (២) អភិវឌ្ឍរុខងា រពញរេញនន

រុខងា អនុវត្តថ្វិកាស្នូេទងំ កស្ហវ. និងម្កស្ួង-សាថ ប័ន កដេម្ត្ូវេុបកា ម្ត្ួត្ពិនិត្យ (control) និងកា កត្់ម្តា (records) 

រោយនដម្ស្បោន ។ 

រខុងា គ្ណរនយយ នងិ បាយកា ណ៍ 

- បលង់គ្ណរនយយឆ្លុះបញ្ញច ងំពីរោេកា ណ៍រ ៀបចំតារកបបទំរនើប ប ុកនតចំណាត្់ថ្នន ក់កននក ដាបាេ និងករាវិធីពុំទន ់

ស្ុីជរម្ៅរៅរ ើយ។ 

-  បាយកា ណ៍ស្ដង់ោកដេម្ត្ូវបានបរងកើត្រ ើង និងម្មនរៅកនុង FMIS -  ួរទងំ បាយកា ណ៍ស្តង់ោស្ម្ម្មប់ 

នេិត្ បាយកា ណ៍ស្ត ីពីចាប់ទទូត្់ថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ និង បាយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុ IPSAS។ 

- រទះជាោ ងណាក៏រោយ  បាយកា ណ៍ម្គ្ប់ម្គ្ងថ្វិកាជារម្ចើនស្ម្ម្មប់កា រម្បើម្បាស្់នន្កនុងរិនម្ត្ូវបានបរងកើត្ 

រ ើងរទ (dashboards គ្ឺកំពុងរ ៀបចំ)។ 

-  វិធានស្ម្ម្មប់កិចចបញ្ា ិកាគ្ណរនយយម្ត្ូវបាន ឹត្បនតឹង រដើរបីរធវើឱ្យម្បរស្ើ រ ើងនូវគ្ុណភាពទិននន័យ និងភាពទន់ 

រពេរវោ កដេចាប់ស្ត ីពីម្បព័នធហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈថ្ាីនឹង ួរចំកណករេើកា រោះម្សាយចំណចុរនះ។ 

- ចំណចុខវះខាត្ទិននន័យស្ំខាន់ៗទក់ទងនឹងបរុ ម្បទន និងកា ចំណាយកដេទទួេហិ ញ្ញបបទនពីនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ 

កដេបងាហ ញនូវកា កកទម្រង់ពុំទន់ម្មនរហិចឆតា។ 

អនសុាស្ន៍៖ នតេ់អាទិភាពកនុងកា រោះម្សាយបញ្ញហ រុខងា បចចុបបនន។ 

រខុងា រ ៀបចកំននកា ថ្វកិា 

- រុខងា រនះកដេទទួេបាន និងបំោក់ម្ោន់កត្រដើរបីោំម្ទដេ់កា  រួនសនំនកា បា ន់ម្បម្មណថ្វិកា រោេគ្ឺ

រិនទន់ម្មនគ្រម្ម្មងរម្បើម្បាស្់ស្ម្ម្មប់កា ោក់រស្ន ើ និងកា ច ចថ្វិកា។ 
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- ភាពម្មនកម្រិត្រៅរេើទស្សនទន ននកា រម្បើម្បាស្់រុខងា រ ៀបចំកននកា ថ្វិកាស្ម្ម្មប់ដំរណើ កា ថ្វិកាន

រពេអនគ្ត្ (ឧទហ ណ៍៖ កា រម្បើម្បាស្់ស្ម្ម្មប់កំំណត្់ពិតានថ្វិកា, MTBF, ថ្វិកាព័ត្៌ម្មនស្រិទធករាពហុឆ្ន ំ 

ដូចម្មន ំរេចរៅកនុង BSRS)។ 

- កា រ ៀបចំថ្វិការូេធនពហុឆ្ន ំ គ្រឺិនម្មនស្ងគត្ិភាពជារួយម្បព័នធ FMIS បចចុបបនន  កដេបញ្ញហ រនះម្ត្ូវបាន

និងកំពុងពិនិត្យ និងរោះម្សាយរៅកនុងប ិបទននចាប់ស្ត ីពីម្បព័នធហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈថ្ាី។ 

- កា ោក់ឱ្យអនុវត្តរុខងា រ ៀបចំកននកា ថ្វិកា ម្ត្ូវបានកម្រិត្ម្ត្ឹរបញ្ចូេព័ត្៌ម្មនថ្វិកា កដេរិនទន់ម្មន    

រហិចឆិតាម្គ្ប់ម្ោន់។ 

អនុសាស្ន៍៖ កា បរងកើត្នីត្ិវិធីអនុវត្តកា ងា ស្ម្ម្មប់កា ោក់ឱ្យរម្បើម្បាស្់រពញរេញននរុខងា រ ៀបចំកននកា 

ថ្វិកា រដើរបីោំម្ទ BSRS និងរដើរបីធានបាននូវរុខងា ស្ម្ម្មប់ស្ម្មហ ណករាថ្វិកាច នត និងរូេធន។ 

ធនោ  នងិកា ទូទត្់ 

- ម្បព័នធ FMIS ម្មនេទធភាពេុបបំបាត្់កា របើកនតេ់ម្បាក់រម្ការ ូបភាពជាសាច់ម្បាក់ រោយអគ្គនយកោា ន  

 ត្នោ ជាត្ិ ប ុកនត ចនស្រព័នធ TSA អាចម្ត្ូវបានកកេរអបកនថររទៀត្។ 

- កា រធវើស្ម្មហ ណករាជារួយធនោ ជាត្ិ (NBC) និងធនោ ោណិជាបានអនុញ្ញញ ត្របើកដំរណើ កា កា ផ្ទល ស្់បតូ 

ពីកា រម្បើម្បាស្់រូេបបទនប័ម្ត្រៅជាកា រម្បើម្បាស្់ EFT ប ុកនតបណតុ ំឯកសា  (batch) រៅកត្ម្មនបនតបញ្ចូេ

កា ចត្់កចងទិននន័យរោយនដ (ឧទហ ណ៍៖ តារាងរបៀវត្ស)។ 

- កា ទទួេយករស្វាធនោ ចេ័ត្ និងបរចចកវិទាហិ ញ្ញវត្ថុរនសងរទៀត្នតេ់នូវកា  ំពឹងទុកកដេថ្នម្បព័នធ     

 ត្នោ  និងកា នតេ់រស្វាកាន់កត្ម្មនម្បស្ិទធភាព (ម្បស្ិនរបើ/រៅរពេបានភាា ប់រៅម្បព័នធ FMIS)។ 

អនសុាស្ន៖៍ រ ៀបចំឯកសា ទស្សនទនយុទធសាន្រស្តស្ម្ម្មប់កា រធវើស្នធ នករា វាង ចនស្រព័នធធនោ  បស្់ ោា ភ-ិ

បាេ និងម្បព័នធទទូត្់កនុងប ិបទននគំ្និត្នតួចរនតើរឌ្ីជីថ្េនីយករាកាន់កត្ទេំូទូោយ។ 

រខុងា េទធករារពញរេញ 

- រុខងា េទធករាម្ត្ូវបានអភិវឌ្ឍរោយកននក កដេម្ត្ូវកស្វង កវិធសីាន្រស្តឌ្ីជីថ្េកដេម្មនម្សាប់ចំរោះេទធករា។ 

- ខវះរោេបំណងត្ម្មល ភាព និងកា ផ្ទល ស្់បតូ រៅជាេទធករារអ ិចម្ត្ូនិក (e-procurement)។19 

- កា ពម្ងីករុខងា េទធករាម្ត្ូវបានរម្ោងទុកស្ម្ម្មប់កត្េទធករា ននកា ចំណាយច នតបចចុបបននប ុរណាណ ះ រោយសា 

នយកោា នវិនិរោគ្ ននអគ្គនយកោា នថ្វិកា (GDB/DI) រិនទន់រម្បើម្បាស្់រុខងា បញ្ញា ទិញ (PO)។ 

អនសុាស្ន៍៖ (១) នតេ់អាទិភាពដេ់កា រោះម្សាយបញ្ញហ  PO, (២) បញ្ចូេកា ចំណាយរូេធនរៅកនុងម្បព័នធ 

និង (៣) ោក់ឱ្យដំរណើ កា រុខងា េទធករារពញរេញដេ់ម្គ្បម់្កស្ួង-សាថ ប័នជាដំណាក់កាេ។ កនុង យៈរពេរធយរ គ្ឺ

បនតរធវើកា កកទម្រង់រេើកិចចេទធករាបកនថររទៀត្ រហើយបញ្ចូេកនុងរុខងា រនះ។ 

 

 

 

19 កា ឈានរៅ E-procurement គ្ឺម្ត្ូវម្ស្បរៅតារកា កកទម្រង់ម្បព័នធេទធករាសាធា ណៈ។ 
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ឃ.អភិបាលកិចច 

- គ្រម្ម្មង FMIS បាននិងកំពុងដំរណើ កា រោយរោងតារកននទីបងាហ ញនលូវកដេបានម្ពររម្ពៀងោន ជារយួនឹង

រោេបំណង បស្់ CAP ប ុកនតរិនម្មនកា ពិរម្ោះរោបេ់នលូវកា  និងរទៀងទត្់អំពីវឌ្ឍនភាពជារួយនឹងច នត

ននកា ទម្រង់រនសងរទៀត្ និងកា ពិភាកាអំពីបញ្ញហ ម្បឈរចរបងៗជារួយនឹងរេបឿន និងវឌ្ឍនភាពរនសងៗ

កដេស្រម្រចបាន។ 

- រិនម្មនយនតកា ស្ម្របស្ម្រួេចាស្់ោស្់ វាងម្កុរកា ងា  FMWG និងគ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា  

កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ កដេនំឱ្យរេខាធិកា ោា ន FMIS អនុរ័ត្កនុងក ណីជារម្ចើននូវ

 វិធីសាន្រស្ត ននកា បញ្ចូេរៅកនុងម្បព័នធបរចចកវិទាព័ត្៌ម្មន ដូចកា អនុវត្តនរពេបចចុបបនន ជាជាងកា កំណត្់ជា

ម្បព័នធ និងកា  ំពឹងទុកកា ចំរោះផ្ទល ស្់បតូ កដេម្មនកនុងចាប់ស្ត ីពីម្បព័នធហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈថ្ាី។ 

- យនតកា ស្ម្របស្ម្រួេចំបាច់ម្ត្ូវត្ម្រង់ទិស្រិនម្ត្ឹរកត្រាយកា ណ៍ប ុរណាណ ះរទ ប ុកនតកថ្រទងំរឆ្ព ះរៅកា រធវើ 

រស្ចកតីស្រម្រចចិត្តឱ្យបានទន់រពេរវោ (រុនរពេបញ្ញហ រនះកាន់កត្ ីកធំរ ើង រហើយរិនអាចរោះម្សាយ

បានោ ងងាយ) និងម្មនរោេបំណងជំ ុញភាពជាអនកដឹកនំរេើវឌ្ឍនភាពននកា ទម្រង់ទងំរូេ។ 

អនុសាស្ន៍៖ ម្កុរកា ងា  FMIS គ្ួ បញ្ចូេស្ម្មស្ភាពត្ំណាងម្កុរអនករម្បើម្បាស្់, និងគ្ ួម្មនកា ស្ម្របស្ម្រួេ 

ជានលូវកា  និងរទៀងទត្់ជាងរពេបចចុបបននរនះ(គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ, 

ម្កុរកា ងា រ ៀបចំចាប់ស្ត ីពីម្បព័នធហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈថ្ាី និងម្កុរកា ងា  FMWG)។ 

ង.ការម្គប់ម្គងការផ្លៃ ស់បេូរ 

97> ម្បព័នធ FMIS ម្ត្ូវបានម្គ្ប់ម្គ្ងរោយម្កុរកា ងា  FMWG កដេបរងកើត្រ ើងរៅឆ្ន ំ២០១៧ កដេកនុងរនះម្មន

ស្ម្មជិក ៣២នក់ រកពីថ្នន ក់ដឹកនំ កស្ហវ. និងម្បជុំជារ ៀងរាេ់ម្ត្ីម្មស្ រហើយកនុងកា អនុវត្តកា ងា ម្បចំនថ្ៃ 

ម្កុរកា ងា  FMWG ម្មនរេខាធិកា ោា នរួយ កដេម្មនបុគ្គេិកចំនួន ១៤០ នក់។ បញ្ញហ ម្កបខណឌ អភិបាេ

កិចចរួយចំនួនក៏គ្ួ ម្ត្ូវបានរោះម្សាយ រួម្មន (១) កា ពម្ងឹងភាពជាអនកដឹកនំ និងកា ចូេ ួរ បស្់នយកោា ន

បរងាគ េកនុងម្កុរកា ងា  FMWG, (២)  កា បកនថរត្ំណាងម្កស្ួង-សាថ ប័ន  ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ និងអនករម្បើ-

ម្បាស្់ដនទរទៀត្កនុងម្កុរកា ងា  FMWG, (៣) អគ្គនយកោា នកាន់រុខងា  (functional department) ម្ត្ូវ

ចូេ ួរឱ្យស្ករា (Active) ជារួយរេខាធិកា ោា ន FMWG, (៤) កា កបងកចក និងត្នួទីភា កិចច បស្់ម្កុរ

កា ងា  FMWG និងម្កស្ួង-សាថ ប័ន និង (៥) កា កំណត្់ម្បព័នធស្វ ័យម្បវត្តិករា, កា កាត្់បនថយនីត្ិវិធីកា ងា  និង

កា រ ៀបចំ ចនស្រព័នធកា ងា រ ើងវិញ។ 

អនសុាស្ន៍៖ 

- ភាពជាអនកដឹកនំ និងគ្ណរនយយភាពស្ម្ម្មប់កា កកទម្រង់នីត្ិវិធីកា ងា ចំបាច់ម្ត្ូវពម្ងឹង និងរៅជារួយ    

អគ្គនយកោា នរុខងា នីរួយៗ ជារួយនឹងត្ួនទីម្បឹកា បស្់រេខាធិកា ោា ន FMWG។ 

- ពម្ងឹងកា យេ់ដឹងអំពីកា កកទម្រង់ PFM រៅកនុងអគ្គនយកោា នជំនញ, ម្កស្ួង-សាថ ប័ន និងរេខាធិកា ោា ន 

FMWG តារ យៈទីម្បឹកា PFM។ 
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- ពម្ងឹងស្ករាភាពនសពវនាយ បស្់ថ្នន ក់ដឹកនំជាន់ខពស្់រេើរហត្ុនេ និងអត្ថម្បរោជន៍ននកា រម្បើម្បាស្់ម្បព័នធ 

FMIS។ 

- បរងកើត្រវទិកាអនករម្បើម្បាស្់ រដើរបីពិភាកាអំពីបញ្ញហ ម្បត្ិបត្តិកា  និងកា អភិវឌ្ឍម្បព័នធ FMIS ជាម្បចំ។20 

ច. ត្ម្ម្ៃម្នលុយ (Value for Money) 

98> កនុង យៈរពេប ុនា នឆ្ន ំរនះ កា ចំណាយរេើម្បព័នធ FMIS ម្មនកា រកើនរ ើងខពស្់ ប ុកនតចំណាយរនះរិនស្ូវជា

ម្មនម្បស្ិទធភាពរោយសា  (១) កា ចំណាយរម្ចើនរេើឧបក ណ៍បរចចកវិទា (កនុងរនះរួយចំនួនចប់រនតើរចស្់

រម្បើកេងបាន), (២) រុខងា ស្នូេ បស្់ម្បព័នធរួយចំនួនរិនអនុវត្តបានរពញរេញ, (៣) កា រកើនរ ើងននចំនួន

អនករម្បើម្បាស្់, (៤) កា កកស្ម្រួេ ចនស្រព័នធកា ងា បន្ប់ពីរុខងា ម្ត្ូវបានបរងកើត្ កដេរធវើឱ្យចំណាយរកើន

រ ើងរទវដង និង (៥) ចំនួនបុគ្គេិកនយកោា នព័ត្៌ម្មនវិទារកើនរ ើង ប ុកនតរិនស្វូម្មនម្បស្ិទធភាព។ 

99> ជា រួ, កនអករេើកា ស្កិា នងិកា អនវុត្តម្បពន័ធ FMIS កនលងរក, អ.គ្.ហ. ស្រូនតេអ់នសុាស្ន៍ជា រួជនូ (ទ១ី) 

ម្កុរកា ងា  FMWG ម្ត្វូបនតគ្តិ្គ្ ូកនុងរនះ រួម្មន៖ (១) កា ពម្ងកីម្បពន័ធ FMIS ម្ត្ូវម្មនភាពម្បយត័្នម្បកយង  

រដើរបឱី្យកា រម្បើម្បាស្់ម្បកបរោយម្បស្ិទធភាព, ស្ក័តសិ្ទិធភាព នងិស្នសសំ្ំនច, (២) ពម្ងងឹរខុងា អនវុត្តម្បពន័ធ 

FMIS នងិចេូ រួ បស្អ់គ្គនយកោា នជំនញរម្ការឱ្វាទ កស្ហវ.កនុងម្ករុកា ងា  FMWG, (៣) កា នេតិ្បាន

នូវ បាយកា ណ៍ថ្វិកាម្គ្ប់ម្ជុងរម្ជាយម្ស្បតារទម្រង់ និងត្ម្រូវកា  និង (៤) ម្ត្ូវជំ ុញកា រធវើស្វ ័យម្បវត្តិករា 

កា អនវុត្តថ្វកិាម្ពរទងំម្ត្វូពរនលឿនកា កកស្ម្រេួនតី្ិវធិអីនវុត្តកា ងា រៅតារម្កស្ងួ-សាថ បន័ឱ្យម្ស្បតារប បិទ 

ននកា កកទម្រង ់នងិម្បពន័ធ FMIS។ (ទី២) អនករម្បើម្បាស្ម់្បពន័ធ FMIS៖ (១) ម្ត្វូពម្ងងឹ នងិចេូ រួស្ហកា 

ជារយួម្កុរកា ងា  FMWG រេើកា រោះម្សាយបញ្ញហ ម្បឈរននកនុងកា រម្បើម្បាស្ម់្បពន័ធ, (២) ម្ត្វូរម្បើម្បាស្់

ម្បពន័ធ FMIS កត្រួយ ស្ម្ម្មបក់ា ម្គ្បម់្គ្ងហ ិញ្ញវត្ថុសាធា ណៈរោយពុមំ្ត្ូវអភិវឌ្ឍម្បពន័ធរនសងៗ កដេនំឱ្យ

ពិបាកកនុងកា ម្គ្បម់្គ្ងម្បពន័ធ នងិនំឱ្យរកើនរ ើងនថ្លចំណាយខពស្់ កដេនងឹកាល យជាបនុ្កស្ម្ម្មប់ថ្វកិាជាត្ិ,នងិ 

(៣) ម្ត្វូចេូ រួកា អនវុត្តកននកា ពម្ងកីម្បពន័ធ FMIS ជហំានទី៣ ឆ្ន ំ២០២១-២០២៥ ម្បកបរោយបរុ ស្ករា 

ស្ករា នងិអនត ស្ករា។ 

២.៣.២ លទធ្លបឋម្ម្នការម្ត្ួត្ពិនិត្យចាំណាយសាធារណៈ  

100> អ.គ្.ហ. ស្ហកា ជារួយធនោ ពិភពរោកស្ិការេើកា ម្ត្ួត្ពិនិត្យចំណាយសាធា ណៈ (PER) រោយរម្ជើស្-

រ ីស្ម្បធានបទ Macro-fiscal performance, ម្បព័នធថ្វិកានន ដាបាេរខត្តម្ពះស្ីហនុ  រួទងំម្កុង-ម្ស្ុក និង

ឃុ-ំស្ងាក ត្់, ម្បព័នធថ្វិកាននម្កស្ងួស្ុខាភិបាេ និងម្កស្ួងកស្ិករា  ុកាខ ម្បម្មញ់ និងរនសាទ។ 

101> ស្ម្ម្មប់ បាយកា ណ៍ទងំបួនរនះនឹងចប់រនតើរចប់ពីម្ត្ីម្មស្ទី១ ឆ្ន ំ២០២២  ហូត្ដេ់ឆ្ន ំ២០២៣។ ជាជំហាន

ដំបូង ធនោ ពិភពរោកបានរ ៀបចំរស្ចកតីម្ោងបទបងាហ ញបឋរជនូម្កុរកា បរចចករទស្ អ.គ្.ហ. រដើរបីពិនិត្យ

រេើ បកគ្ំរហើញ និងកា ងា បនត រដើរបីឈានរៅបញ្ចប់ បាយកា ណ៍។ 

 

20 ចំណចុរនះ រេខាធិកា ោា ន FMWG បានបញ្ញា ក់បកនថរថ្ន ម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង FMIS កត្ងរ ៀបចំករាវិធីជបួអនករម្បើម្បាស់្រដើរបីសាត ប់វឌ្ឍនភាព និងបញ្ញហ

ម្បឈរ បស្់អនករម្បើម្បាស្់រ ៀងរាេ់ចុងឆ្ន ំរដើរបីម្បរេូធាត្ុចូេស្ម្ម្មប់រោះម្សាយ។ ម្កុរកា ងា  ម្មនកា ខកខានកនុងកា រ ៀបចំអំ ុងរពេម្មនកា នុ្ះកា រាេ

ោេននវិបត្តិជំងកឺូវដី-១៩ ប ុរណាណ ះ។ រទះជាោ ងរនះកតី ម្កុរកា ងា កត្ងកត្ទក់ទងរោះម្សាយបញ្ញហ ម្បឈរជនូអនករម្បើម្បាស់្ជាម្បចំនថ្ៃនងកដ ។ 
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ក.េទធនេបឋរននកា វាយត្នរលចំណាយសាធា ណៈ ននម្កស្ងួកស្កិរា  កុាខ ម្បម្មញ់ នងិរនសាទ 

102> ម្កស្ួងកស្ិករា  ុកាខ ម្បម្មញ់ និងរនសាទម្ត្ូវបានម្ត្ួត្ពិនិត្យចំណាយសាធា ណៈរៅឆ្ន ំ២០១៨ រោយធនោ 

ពិភពរោក កដេ ករឃើញនូវចំណចុគ្នលឹះ រួម្មន៖កា ចំណាយកនុងវិស្័យកស្ិករាគ្សឺ្ថ ិត្កនុងកម្រិត្ស្រត្ុេយេអ 

(well balance), កា វិនិរោគ្រៅម្មនកម្រិត្រេើកា ស្ិកាម្សាវម្ជាវកននកកស្ិករា និងកា ម្គ្ប់ម្គ្ងជំងឺ, និង    

កងវះព័ត្៌ម្មនស្រិទធករាស្ម្ម្មប់អនុវត្តថ្វិកាករាវិធី។  

103> កា ស្ិកាឆ្ន ំ២០២២ នឹងរផ្ទត ត្រេើម្បស្ិទធភាពម្បព័នធថ្វិកាននម្កស្ងួកស្ិករា  ុកាខ ម្បម្មញ់ និងរនសាទ។ កនុង

ចំរណារម្កស្ួងបី ស្ថ ិត្កនុងវិស្័យកស្ិករា កនុងរនះម្កស្ងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (MRD), ម្កស្ួងធនធានទឹក និងឧត្តុនិយរ  

(MORWAM) និងម្កស្ួងកស្ិករា  ុកាខ ម្បម្មញ់ និងរនសាទ (MAFF)បងាហ ញថ្ន ថ្វិការៅឆ្ន ំ២០២០  បស្់ MRD 

ម្មនចំកណក ៣១%, MORWAM ម្មនចំកណក ៤៦% និង MAFF ម្មនចំកណក ២៣%។ 

ដាម្ការទី 9៖ ថ្វិកាវិស្័យកស្ិករា 

  

104> ស្ម្ម្មប់ថ្វិកាឆ្ន ំ២០២១  បស្់ MAFF របៀវត្សបាន ួរចំកណកម្បម្មណ ៤៦% ននចំណាយស្ ុបបន្ប់រករស្វា 

ម្បម្មណ ២៤%, ទំនិញម្បម្មណ ១៣% និងរនសងរទៀត្ម្បម្មណ ១៧% រហើយថ្វិការៅថ្នន ក់កណាត េម្បម្មណ 

៦៥% និងរូេោា នម្បម្មណ ៣៥%។  

 

ដាម្ការទី 10៖ កា ចំណាយថ្វិកាតារចំណាត្់ថ្នន ក់រស្ដាកិចច (%ចំណាយស្ ុប) 

69% 65% 61% 62% 65%
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105> េទធនេបឋរជា ួរបានបងាហ ញថ្ន ម្មនចំណចុចំនួន ៥ កដេម្កស្ួងកស្ិករា  ុកាខ ម្បម្មញ់ និងរនសាទ ម្ត្ូវកា 

ពម្ងឹងបកនថរកនុងរនះ រួម្មន៖ កា ពម្ងឹងកា នា ភាា ប់កននកា យុទធសាន្រស្តថ្វិកាជារួយថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ, កា ពម្ងឹង

កា ចូេ ួរកនុងកា កំណត្់អាទិភាពថ្វិកាវិនិរោគ្រោយកា ស្ម្របស្ម្រួេកាន់កត្ទូោយកនុងវិស្័យោក់ព័នធ

នឹងគ្រម្ម្មង  វិនិរោគ្ហិ ញ្ញបបទនពីម្បភពខាងរម្ៅ, កា រធវើសារញ្ញករា និងទំរនើបករាម្ម ម្ទីស្ស្រិទធករា, កា ពម្ងងឹ 

កា ធានចំណាយ និងកននកា ស្ម្ម្មប់កិចចេទធករាឱ្យទន់រពេរវោ, និងកា ពម្ងឹងម្កបខណឌ ម្ត្ួត្ពិនិត្យ។ 

ដាម្ការទី 11៖ អនុសាស្ន៍កកេរអម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈរៅ MAFF 

 

ខ.េទធនេបឋរននកា វាយត្នរលចំណាយសាធា ណៈ ននរខត្តម្ពះស្ហីនុ 

106> ករាវិធីជាត្ិស្ម្ម្មប់កា អភិវឌ្ឍតារកបបម្បជាធិបរត្យយរៅថ្នន ក់រម្ការជាត្ិម្ត្ូវបានរ ៀបចំ និងោក់ឱ្យអនុវត្ត

កដេករាវិធីជាត្ិទី១ ឆ្ន ំ២០១០-២០១៩ និងករាវិធីជាត្ិទី២ ឆ្ន ំ២០២១-២០៣០។ ជារួយោន រនះ, យុទធសាន្រស្ត

ននកា កកម្រង់ម្បព័នធថ្វិកា ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិឆ្ន ំ២០១៩-២០២៥ ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ និងោក់ឱ្យអនុវត្ត កដេ

ម្មនទិស្រៅពម្ងឹង និងពម្ងីកកា អនុវត្តថ្វិកាករាវិធីជាបរណត ើ ៗ រដើរបីឈានដេ់កា អនុវត្តថ្វិកាករាវិធីរពញ

រេញ និងអងគភាពថ្វិការោយធានឱ្យបាននូវកា នា ភាា ប់ថ្វិការៅនឹងរោេនរោបាយ ជាពិរស្ស្រោេ

បំណងរោេនរោបាយ ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវត្ម្រឹរជារួយនឹងរោេនរោបាយជាត្ិ និងម្ស្បតារ ចន

ស្រព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងនន ដាបាេ កដេកំណត្់ត្ួនទី ស្ិទធិអំណាច និងកា ទទួេខុស្ម្ត្ូវនន ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ។ 

កា ស្ិការេើម្បព័នធវាយត្នរលម្បស្ិទធភាពម្បព័នធថ្វិកាថ្នន ក់រម្ការជាត្ិរៅរខត្តម្ពះស្ីហនុ គ្ឺរផ្ទត ត្រេើ ដាបាេ

ទងំបីកម្រិត្  ួរម្មន  ដាបាេរខត្ត, ម្កុង ម្ស្ុក និងឃុំ ស្ងាក ត្។់ 

❖  ដាបាេរខត្តម្ពះស្ហីនុ 

107> កនអករេើទិននន័យថ្វិកាឆ្ន ំ២០១៨-២០២០ បងាហ ញថ្នកា រម្ោងចំណូេ និងចំណាយថ្វិការធៀបនឹងកា អនុវត្ត 

ម្មនគ្ម្មល ត្ កដេម្កុរកា ងា នឹងបនតស្ិកាបកនថររេើក ណីរនះ។ 
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108> េទធនេបឋរននកា វាយត្នរលបានបងាហ ញថ្នរៅ ដាបាេរខត្ត ៖ ស្រត្ថភាពននកា រ ៀបចំកននកា យុទធសាន្រស្តថ្វិកា 

និងថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំរៅម្មនកម្រិត្, ម្មនគ្ម្មល ត្ខពស្់ វាងកា អនុវត្តថ្វិកា និងកននកា  (កា ពាក ចំណូេទបរធៀប

នឹងកា អនុវត្ត និងស្ំរណើបកនថរឥណទនថ្វិកាម្មនកម្រិត្ខពស្)់, ស្ំរណើស្ម្ម្មប់កា បកនថរឥណទនថ្វិកាម្មន

ភាពយតឺ្ោ វ, ដំរណើកា ធានចំណាយ និងកិចចេទធករាម្ត្ូវកា រពេរវោយ ូ, និងដំរណើ កា រ ៀបចំកា ទទួេ

ទំនិញ និងកា ទូទត្់ម្ត្ូវកា  យៈរពេយ ូ  (ជាពិរស្ស្គ្រម្ម្មងកដេរេើស្ពិតានថ្វិកា)។ 

តារាងទី 6៖ កា រម្ោង និងអនុវត្តថ្ វកិាឆ្ន ំ២០១៨-២០២០ 

 

❖  ដាបាេម្កងុ ម្ស្កុ 

109> កា រន្ រុខងា ចំនួន ៥៥ រុខងា  រៅ ដាបាេម្កុង ម្ស្ុក ប ុកនត ដាបាេម្កុង ម្ស្ុក ទទួេបានថ្វិកាត្ិចបំនុត្ និង

រិនម្មនកា រន្ ថ្វិការៅតាររុខងា ទងំ ៥៥។  

ដាម្ការទី 12៖ កា វិភាជថ្វិកាដេ់ ដាបាេម្កុង ម្ស្ុកតារចំណាត្់ថ្នន ក់រស្ដាកិចច 

 

❖  ដាបាេឃុ ំស្ងាក ត្ ់

110> ស្រត្ថភាពរន្រនតីបរចចករទស្រៅម្មនកម្រិត្កដេនំឱ្យម្មនកា ពនា រពេកនងុកា រ ៀបចំឯកសា គ្រម្ម្មង និងបញ្ញហ  

រួយរទៀត្គ្ឺោក់ព័នធនឹងត្ម្មល ភាព និងដំរណើកា កិចចេទធករា។ 

Plan Actual % Plan Actual % Plan Actual %

Total 36,173        138,819        384% 48,153        193,148        401% 135,021        149,293   111%

Tax 31,600        111,790        354% 42,700        160,149        375% 120,727        114,924    95%

Non-tax 473              437                92% 453              574                127% 9,044             12,586      139%

Transfer 4,100          26,593          649% 5,000          32,425          648% 5,250             21,784      415%

Total 36,173        134,819        373% 44,313        75,557          171% 117,867        87,836      75%

Ch60 2,533          2,627             104% 2,711          3,371             124% 3,291             2,941        89%

Ch61 26,638        50,984          191% 32,359        63,446          196% 92,282          63,782      69%

Ch64 2,733          2,808             103% 3,077          3,219             105% 10,684          10,849      102%

Ch62 415              1,312             316% 700              1,054             151% 1,400             3,539        253%

Ch65 1,625          75,266          4632% 1,708          2,070             121% -                 1,431        

Ch69 1,809          -                 0% 2,408          -                 0% 6,310             -            0%

Ch21 420              1,822             434% 1,350          2,398             178% 3,900             5,295        136%
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ដាម្ការទី 13៖ កា វិភាជថ្វិកាដេ់ ដាបាេឃុំ ស្ងាក ត្់តារចំណាត្់ថ្នន ក់រស្ដាកិចច 

 

111> រទះជាោ ងរនះកត ីខាងរេើរនះ ជាេទធនេបឋរប រុណាណ ះ ធនោ ពិភពរោកនងឹស្ហកា បកនថររទៀត្ជារួយ 

អ.គ្.ហ. ជាពរិស្ស្ម្កស្ងួកស្កិរា  កុាខ ម្បម្មញ ់នងិរនសាទ នងិ ដាបាេរខត្តម្ពះស្ហីន ុរដើរបីពិភាកា និងរធវើ

ស្ុពេភាពបកនថររៅរេើ បកគ្ំរហើញខាងរេើរនះ។  បាយកា ណ៍បន្ប់ពីម្មនកា ពរិម្ោះយេប់កនថរជារយួ

ភាគ្ី កដេម្មនកា ោកព់ន័ធនងឹម្ត្ូវរាយកា ណេ៍រអតិ្រៅកនុងកចិចម្បជុំម្ត្តួ្ពនិតិ្យម្បចំឆ្ន ំ២០២១ រៅនថ្ៃទ២ី៣ 

កខរីន ឆ្ន ំ២០២២ ខាងរខុ។ 
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២.៤ លទធ្លម្នការវាយត្ម្ម្ៃម្បព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

២.៤.១ លទធ្លម្នការវាយត្ម្ម្ៃ PEFA ឆ្ន ាំ២០២១ 

112> កា វាយត្នរលម្បព័នធហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈគ្ឺម្ត្ូវបានរម្បើម្បាស្់ម្កបខណឌ ចំណាយសាធា ណៈ និងគ្ណរនយយភាព

ហិ ញ្ញវត្ថុ (PEFA) កដេធាល ប់ម្ត្ូវបានរម្បើម្បាស្់ស្ម្ម្មប់កា វាយត្នរលម្បព័នធហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈចំនួនបីរេើក ួច

រករហើយគ្ឺរៅឆ្ន ំ២០១០, ២០១៥ និងឆ្ន ំ២០២១។ 

113> បចច័យរេើម្បព័នធហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈរនះ គ្ឺរធវើកា រម្បៀបរធៀបរេើេទធនេទងំបីរេើក និងទញកា ស្ននិោា ន

រេើេទធនេវាយត្នរលជាកម្រិត្ម្ម ម្កូ  ួរម្មន៖ (១) វិន័យថ្វិកា, (២) ម្បស្ិទធភាពវិភាជន៍ថ្វិកា និង (៣) 

ស្័កតិស្ិទធភាពកា នតេ់រស្វាសាធា ណៈ។ 

114>  បកគ្ំរហើញកា វាយត្នរល PEFA ឆ្ន ំ២០២១ កដេរម្បើម្បាស្់ម្កបខណឌ  PEFA ឆ្ន ំ២០១១ បងាហ ញថ្នម្មនកា កកេរអ 

កនុងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ បស្់ករពុជាកដេឆ្លុះបញ្ញច ំងតារ យៈកា រកើនរ ើងពិនុ្ ននស្ូចនក 

ស្រិទធករា (PIs) ចំននួ ១០ កនុងរនះ ួរម្មន៖ PI-2, PI-6, PI-7, PI-10, PI-13, PI-14, PI19, PI-21, PI-23 

និង PI-25    ីឯ PI-3 ទទួេបានពិនុ្ទបរោយសា ម្មនគ្ម្មល ត្ខពស្់ វាងកននកា  និងេទធនេម្បរូេចំណូេចប់ពី

ឆ្ន ំ២០១៧, ២០១៨ និង២០១៩។ 

115> កនអករេើេទធនេននកា វាយត្នរលចំណាយសាធា ណៈ និងគ្ណរនយយភាពហិ ញ្ញវត្ថុ (PEFA) ថ្នន ក់ជាត្ិនិងថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិឆ្ន ំ២០២១ (ម្មនជារស្ចកតីម្ោង) បានឆ្លុះបញ្ញា ងំថ្នវឌ្ឍនភាពននយុទធសាន្រស្តគ្នលឹះទងំ៥ កំពុង ួរ

ចំកណក កនុងកា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ប ុកនតចំបាច់ម្ត្ូវបនតពម្ងឹងបកនថរ ជាពិរស្ស្  (១) វនិ័យ

ថ្វកិា៖ កននករេើកា អនុវត្តចំណាយថ្វិកាបងាហ ញថ្នម្មនភាពកាន់កត្ម្មនេអម្បរស្ើ  ប ុកនតចំបាច់ម្ត្ូវរោះម្សាយរេើ

ចំណាយ កកស្្ះ (ទងំកននកនិយរន័យ និងបំណេុរ ត្ក) និងកា អនុវត្តចំណូេថ្វិកាម្ត្ូវបនតពម្ងឹងកា ពាក 

ចំណូេ, ពម្ងឹង ដាបាេម្បរូេចំណូេជាពិរស្ស្អនុរោរភាព និងកា ម្គ្ប់ម្គ្ងហានិភ័យ, កា តារោនរេើ

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈរៅតារម្គ្ឹះសាថ នសាធា ណៈ ដាបាេ និងស្ហម្ោស្សាធា ណៈ,(២) ម្បស្ទិធភាព

 វភិាជនថ៍្វកិា៖ ថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំម្ត្ូវបានរ ៀបចំម្ស្បតារម្បត្ិទិនថ្វិកា ប ុកនតចំបាច់ម្ត្ូវបរងកើនគុ្ណភាពឯកសា 

ថ្វិកាបកនថររទៀត្។ កា រ ៀបចំថ្វិកា យៈរពេរធយរ គ្ឺស្ថ ិត្កនុងដំណាក់កាេចប់រនតើររៅរ ើយ រោយរហត្ុថ្ន 

MTFF ពុំទន់ម្ត្ូវបានអនុវត្ត និងថ្វិកា យៈរពេរធយរម្ត្ូវបានអនុវត្តសាកេបងចប់ពីឆ្ន ំ២០១៩ និង (៣) 

ស្ក័តសិ្ិទធភាព ននកា នតេ់រស្វាសាធា ណៈ៖ រិនទន់អនុវត្តបានេអរៅរ ើយជាពិរស្ស្កងវះម្បព័នធម្ត្ួត្ពិនិត្យ

តារោន និងវាយត្នរលស្រិទធករា, កិចចេទធករាសាធា ណៈរៅរិនទន់ម្មនកា ម្បកួត្ម្បកជង, កា នសពវនាយឯក

សា ថ្វិកាស្ម្ម្មប់ ម្កស្ួង-សាថ ប័ន នតេ់រស្វាសាធា ណៈរៅម្មនកម្រិត្ និងត្ម្មល ភាពថ្វិការៅម្មនកម្រិត្។ 

ជារួយោន រនះកា ពម្ងឹងរុខងា ស្វនករានន្កនុងនឹងជួយរេើកករពស្់ម្បព័នធម្ត្ួត្ពិនិត្យ (Internal control system) 

រដើរបីធានម្បស្ិទធភាពចំណាយថ្វិកា និងស្រិទធករា។ 
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ដាម្ការទី 14៖ កា ងា គ្នលឹះម្ត្ូវពម្ងឹងបកនថរតារវដតថ្វិកា រោយរធៀបនឹងស្តង់ោ PEFA 

 

២.៤.២ លទធ្លបឋម្ម្នការវាយត្ម្ម្ៃម្បព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្ៅរដាបាលរាជធានីភនាំម្ពញ 

116> ម្កបខណឌ  PEFA គ្ឺជាឧបក ណ៍ស្ម្ម្មប់វាយត្នរលម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ បស្់ម្បរទស្រួយ កដេ

អាចម្ត្ូវបានរម្បើស្ម្ម្មប់ ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិនងកដ ។ ខណៈរពេកដេរផ្ទត ត្រេើយុតាត ធិកា  ដាបាេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិស្ម្ម្មប់ ដាបាេរាជធានីភនំរពញ (PPCA), កា វាយត្នរល PEFA រនះក៏កំណត្់ចំណចុខាល ំង និងចំណចុ

រខាយននម្បព័នធ PFM ស្ម្ម្មប់ ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ (SNAs) ជាទូរៅ។  

 បាយកា ណ៍រនះបងាហ ញពីកា វាយត្នរលជាប ិម្មណតារស្ស្ ស្តរភ PEFA ទងំម្បំាពី ដូចខាងរម្ការ៖ 

- ស្ស្ ស្តរភ SNG៖ ទំនក់ទំនងថ្វិកាអនត  ដាបាេ  

- ស្ស្ ស្តរភទី១៖ ភាពរជឿទុកចិត្តននថ្វិកា  

- ស្ស្ ស្តរភទី២៖ ត្ម្មល ភាពននហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

- ស្ស្ ស្តរភទី៣៖ កា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយស្របត្តិ និងបំណេុ  

- ស្ស្ ស្តរភទី៤៖ យុទធសាន្រស្តសា រពើពនធកនអករេើរោេនរោបាយ និងថ្វិកា  

- ស្ស្ ស្តរភទី៥៖ កា ពាក  និងកា ម្គ្ប់ម្គ្ងកនុងកា អនុវត្តថ្វិកា  

- ស្ស្ ស្តរភទី៦៖ គ្ណរនយយ និង បាយកា ណ៍  

- ស្ស្ ស្តរភទី៧៖ កា ពិនិត្យពិនិស្ច ័យ និងស្វនករានន្រម្ៅ។  

117> កា វាយត្នរលពិនិត្យររើេស្ូចនក  PEFA (PIs) ចំនួន ៣៤ និងស្ម្មស្ធាត្ុននកា អនុវត្ត ១០១ រោយម្មន 

ស្ូចនក បកនថរចំនួន ៣ រដើរបីពិនិត្យររើេកា រន្ ម្បាក់ពី ោា ភិបាេថ្នន ក់កណាត េ កដេរៅថ្នទំនក់ទំនង

ថ្វិកាអនត  ោា ភិបាេ និងកា ពិរម្ោះរោបេ់ជាសាធា ណៈ។ កា វាយត្នរលរនះក៏នតេ់នវូ បាយកា ណ៍កា អនុវត្ត 

 រួបញ្ចូេោន រោយស្រងខបកដេវិភាគ្ េទធនេរៅទូទងំស្ូចនក ទងំអស្់ រដើរបីស្រងខបពីនេប ះោេ់ស្ម្ម្មប់
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កា អនុវត្តរធៀបនឹងេទធនេថ្វិកាស្នូេចំនួន ៣  ួរម្មន៖  វិន័យថ្វិកា, ម្បស្ិទធភាពវិភាជន៍ធនធាន និង ស្័កតិស្ិទធ-

ភាពននកា នតេ់រស្វាសាធា ណៈ។ 

ក.សនិទានកម្ានិងម្ោលបាំណង 

118> រពេរវោស្ម្ម្មប់កា វាយត្នរល PEFA រនះ ស្ម្ម្មបក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈរៅ ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ ិ 

កដេកំណត្់រោេរៅ ដាបាេរាជធានីភនំរពញ ក៏រកដេ់ចំណចុស្ំខាន់ស្ម្ម្មប់ របៀបវា ៈកា កកទម្រង់ PFM 

ទងំថ្នន ក់ជាត្ិ និងថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ។ ពិរស្ស្ជាងរនះរៅរទៀត្ រៅថ្នន ក់ជាត្ិ PFMRP កដេម្មនរូេោា នរេើ

ដំណាក់កាេរនះ បចចុបបននស្ថ ិត្រៅកនុងឆ្ន ំចុងរម្កាយកដេបានអនុវត្តស្ម្ម្មប់ដំណាក់កាេទី៣ រោយបនត យៈរពេ 

ពី ឆ្ន ំ ជារួយនឹងកា ងា កំពងុរ ៀបច ំួចរហើយរេើកា បរងកើត្ CAP4 កដេ ំពងឹថ្ននឹងម្គ្បដណត ប់ចប់ពីឆ្ន ំ២០២៣-

២០២៧។ កា  ករឃើញពីកា វាយត្នរល PEFA ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិនន PPCA  ួរជារួយនឹងកា អនុវត្ត PEFA ថ្នន ក់ជាត្ិ 

គ្ជឺាកា  ួរចំកណកដ៏ស្ំខាន់ចំរោះកា បរងកើត្រោេបំណង CAP4 រៅទូទងំជួ ននរោេបំណងកម្រិត្ស្ម្មស្ភាគ្  

PFM  រួទងំអនកកដេទក់ទងនឹងកា រ ៀបចំថ្វិកា, ម្បត្ិបត្តិកា ថ្វិកា និង បាយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុ េទធករាសាធា ណៈ 

និងកា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា វិនិរោគ្សាធា ណៈ ក៏ដចូជាស្ម្ម្មប់រោេបំណង CAP4 ជាពិរស្ស្រផ្ទត ត្រេើកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ និងបញ្ញហ វិរជឈកា ហិ ញ្ញវត្ថុ។ 

119> ដូចកដេបានកត្់ស្ម្មគ េ់ខាងរេើ កា វាយត្នរល PEFA ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិរនះរផ្ទត ត្រេើកា អនុវត្ត PFM, ម្បព័នធ និង

ដំរណើ កា  បស្់ PPCA។ កា ស្រម្រចចិត្តរដើរបីកំណត្់រោេរៅជាពិរស្ស្ PPCA ឆ្លុះបញ្ញច ងំពីកា ពិច ណា

ស្ំខាន់ពី ។ ទីរួយ រាជធានីភនំរពញ រិនម្ត្ឹរកត្ជារាជធានី កដេម្មនចំនួនម្បជាជនរម្ចើនជាងរគ្ប ុរណាណ ះរទ ប ុកនត

ក៏ម្មនសាថ នភាពរេចរធាល រួយនងកដ  ទក់ទងនឹងរស្ដាកិចច ស្ករាភាពអាជីវករា និងកា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ 

សាធា ណៈ។ ដូរចនះរហើយ កា រម្ជើស្រ ីស្រាជធានីភនំរពញជាចំណចុរផ្ទត ត្កត្រួយស្ម្ម្មប់កា វាយត្នរលកា អនុវត្ត 

PEFA ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ រនះអនុញ្ញញ ត្ឱ្យចប់យកស្ម្មម្មម្ត្ដ៏ធំននស្ករាភាពហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ

ស្ ុប ួរទងំចំណូេ និងចំណាយ។ ទីពី  រាជធានីភនំរពញម្មនឋានៈពិរស្ស្រួយរៅកនុងវិសាេភាពនន ដាបាេថ្នន ក់-

រម្ការជាត្ិ និងកា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុម្មនេកខណៈខុស្កបលករួយចំនួន របើរធៀបជារួយ ដាបាេរខត្តរនសងរទៀត្។  

120>  បាយកា ណ៍រនះបងាហ ញពីកា  ករឃើញស្ំខាន់ៗ ននកា វាយត្នរលដំបូង ននម្បព័នធ PFM រៅកនុង PPCA កដេអនុវត្ត  

 វិធីសាន្រស្ត  PEFA។ េទធនេននកា វាយត្នរលនឹងម្ត្ូវបានរម្បើជាធាត្ុបញ្ចូេស្ម្ម្មប់កា រ ៀបចំ CAP4 ឆ្ន ំ២០២៣-

២០២៧។ ជាទូរៅ កា វាយត្នរលរនះជួយរាជ ោា ភិបាេករពុជា ឱ្យយេ់កាន់កត្ចាស្់អំពីធាត្ុស្ំខាន់ៗ ននម្បព័នធ 

PFM ទងំរូេ។ 

121> េទធនេននកា វាយត្នរលរនះរិនអាចអនុវត្តស្ម្ម្មប់ ដាបាេរខត្តរនសងរទៀត្បានរទ រោយសា េកខណៈពិរស្ស្

 បស្់រាជធានី។ រទះជាោ ងណាក៏រោយ េទធនេរនះកាល យជារូេោា នស្ម្ម្មប់កា វាយត្នរលបន្ប់ ក៏ដូចជា 

កា កកេរអម្បព័នធ PFM នងកដ ។ 

122> កា ម្គ្បដណត ប់ននកា វាយត្នរល៖ កា វាយត្នរលរនះម្គ្បដណត ប់រេើ PPCA រេើរុខងា ម្បត្តិបត្តិ, ទីចត្់កា , អងគភាព  

ចំណាយ និងម្កុរម្បឹកា និងកា នតេ់រស្វាសាធា ណៈកនុងស្រត្ថកិចច និងស្ករាភាពទំនក់ទំនងថ្នន ក់ជាត្ិ។ កនុង

កដនស្រិត្ថកិចច បស្់ PPCA គ្ឺរិនម្មនម្គ្ឹះសាថ នសាធា ណៈ ដាបាេ ឬស្ហម្ោស្សាធា ណៈកដេស្ថ ិត្រម្ការ  
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កា ម្គ្ប់ម្គ្ងផ្្ទេ់ បស្់ PPCA រទ។ កា វាយត្នរលរម្បើម្បាស្់ទិននន័យស្ម្ម្មប់ យៈរពេ ៣ ឆ្ន ំ (២០១៨, ២០១៩  

និង២០២០) ស្ម្ម្មប់ស្ូចនក ជារម្ចើន រហើយទនឹ្រនឹងរនះក៏ម្ត្ូវគ្ិត្គ្ូ ពីដំរណើ កា  និង/ឬទិននន័យស្ម្ម្មប់ឆ្ន ំ 

២០២១ តារកា ទរទ រោយស្ូចនក កា អនុវត្តជាក់ោក់។ 

ខ្.ភាពខាៃ ាំង និងភាពម្ខ្ាយ 

123> កា  ករឃើញចរបងននកា វាយត្នរលគ្ឺរផ្ទត ត្រេើថ្នរត្ើ PPCA ម្មនម្បព័នធស្រម្ស្បរដើរបីោំម្ទកា ស្រម្រចបាននូវ

េទធនេថ្វិកាស្ំខាន់ៗចំនួនបីគ្ឺវិន័យថ្វិកា ម្បស្ិទធភាពវិភាជន៍ធនធាន និងម្បស្ិទធភាពកនុងកា រម្បើម្បាស្់

ធនធានស្ម្ម្មប់កា នតេ់រស្វា។ 

124> ជាេទធនេននកា វាយត្នរលបងាហ ញថ្ន ស្ូចនក ចំនួន ៤ កនុងចំរណារ ៣៤ ទទេួពិនុ្ “A” ឬ “B” កដេម្ស្បរៅ

នឹងកា អនុវត្តេអ (Good practice) ជាអនត ជាត្ិ; ស្ូចនក ចំនួន ៦ ទទួេបានពិនុ្ “C” ឬ “C+” កដេស្ថ ិត្កនុង

កម្រិត្រូេោា ន រហើយស្ូចនក ចំននួ ១៨ ទទេួបានពិនុ្ “D” ឬ “D+” កដេបងាហ ញពីកា អនុវត្ត រខាយ។ រោយ-

ក ក ស្ូចនក ចំនួន ៣ គ្ឺ “NA-Not Applicable” ម្មនន័យថ្នពុំម្មនរុខងា រៅ ដាបាេរាជធានីភនំរពញ 

(ស្ម្ម្មប់ស្ូចនក  PI-13, PI-19 និង PI-31) និងស្ូចនក ចំនួន ៣ គ្ ឺ“NU-Not Use” ម្មនន័យថ្នពុំម្ត្វូ

បានរម្បើម្បាស្់ស្ម្ម្មប់ ដាបាេរាជធានីភនំរពញ (ស្ម្ម្មប់ស្ូចនក  PI-15, PI-16 និង PI-30 ដូចកដេបាន

បងាហ ញរៅរម្ការដាម្ការ ១៦ និងតារាងទី៧។ 

ដាម្ការទី 15៖ ស្រងខបពិនុ្ននម្បព័នធ PFM នន ដាបាេរាជធានីភនំរពញ 

 

❖ ភាពខាល ំង 

125> ម្បព័នធ PFM  បស្់ PPCA កដេរៅកត្ស្ថ ិត្កនុងដំណាក់កាេដំបូង ននកា អភិវឌ្ឍម្បាកដជាម្ត្ូវកា រពេរវោ

បកនថររទៀត្រដើរបីកកេរអ។ អវីកដេគ្ួ ឱ្យចប់អា រាណ៍រនះគ្ ឺPPCA ពងឹកនអករេើចំណូេម្បភពផ្្ទេ់ខលួន និងកា -

កចក ំកេកចំណូេពនធ និងកា រ ៀបចំថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំម្ស្បតារម្បត្ិទិនរនញើជូន កស្ហវ. ទន់រពេរវោ និងម្មន

D 

D+ 

C 

C+ 

B 

A 

B+ 
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ធាត្ុស្ំខាន់ៗភាគ្រម្ចើន។ ម្បព័នធ PFM កដេម្មនម្បស្ិទធភាព គ្ឺទរទ ឱ្យម្មនកា ពម្ងឹងសាថ ប័ន ម្កបខណឌ  

បទបបញ្ញត្តិ និងកា អភិវឌ្ឍស្រត្ថភាព។ 

❖ ភាពរខាយ 

126> ចំណចុរខាយននម្បព័នធ PFM  បស្់ PPCA ម្ត្ូវបាន ករឃើញដូចជា (១) កងវះខាត្កា ស្ម្របស្ម្រួេស្ម្ម្មប់

កា រ ៀបចំថ្វិកា (២) យនតកា ម្ត្ួត្ពិនិត្យ និងត្ុេយភាពម្មនកម្រិត្ វាងគ្ណៈអភិបាេ និងម្កុរម្បឹកា។ ម្កុរម្បឹកា 

រាជធានីភនំរពញ (PPCC) គ្ឺខវះកា ោំម្ទកននកបរចចករទស្រដើរបីពិនិត្យ និងវាយត្នរលរេើកា ចំណាយថ្វិកា យៈ-

រពេរធយរ កននកា ថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ និងកា អនុវត្ត ម្ពរទងំ បាយកា ណ៍ស្វនករា (៣) កងវះត្ម្មល ភាព រោយសា 

កងវះកា នសពវនាយឯកសា ថ្វិកាដេ់សាធា ណជន និងកា ចូេ ួរជាសាធា ណៈកនុងវដតថ្វិកា។ បញ្ញហ រនះអាច

ប ះោេ់រិនម្ត្ឹរកត្សាធា ណជនទូរៅប ុរណាណ ះរទ ប ុកនតកថ្រទងំកា រ ៀបចំនន្កនុង បស្់ ដាបាេរាជធានីភនំរពញ 

រដើរបីធានថ្នស្ករាភាព និងម្បត្ិបត្តិកា  បស្់ ោា ភិបាេកំពុងម្បម្ពឹត្តរៅកនុងម្កបខ័ណឌ រោេនរោបាយសា រពើពនធ 

 បស្់ ោា ភិបាេ រហើយជាករាវត្ថុននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងថ្វិកា និងកា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ឱ្យបានម្គ្ប់ម្ោន់។ (៤) កងវះ

កា រម្បើម្បាស្់វិធីសាន្រស្តេទធករាសាធា ណៈម្បកតួ្ម្បកជងជាសាធា ណៈ។  វិធីសាន្រស្ត ម្បកតួ្ម្បកជងរនះគ្រឺដើរបី

ធានបាននូវត្នរលននម្បាក់ (value for money), ស្នសសំ្ំនច និងគ្ណរនយយភាព។ (៥) កងវះននយនតកា តារោន  

និងវាយត្នរល និងកា ចត្់កចង នន្កនុងរដើរបីធាន ថ្នកននកា នតេ់រស្វាសាធា ណៈម្ត្ូវបានកំណត្់រោយករាវិធី និង 

ដំរណើ កា រៅរុខរួយជំហានរៅរុខ។ (៦) កងវះជំនញហ ិញ្ញវត្ថុកនុងកា នតេ់ជំនួយបរចចករទស្ឱ្យម្ត្ូវនឹងរេបឿន  

ននកំកណទម្រង់។ (៧) កងវះខាត្គ្ុណភាព BSP និង PB តារករាវិធី អនុករាវិធី េទធនេកនុងឆ្ន ំ េទធនេចុងរម្កាយ 

ស្ូចនក ស្រិទធករាគ្នលឹះ និងរោេរៅ និង (៨) កា បា ន់ម្បម្មណកា អនុវត្តថ្វិកាគ្ឺរៅម្មនកម្រិត្។ ចំណចុរខាយ 

ទងំរនះបងាហ ញពីម្បព័នធ PFM រៅម្មនកម្រិត្ រដើរបីឱ្យកា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្បកបរោយម្បស្ិទធភាពននរោេនរោបាយ 

និងករាវិធី កា ម្គ្ប់ម្គ្ងថ្វិកា និងកា ម្គ្ប់ម្គ្ងនន្កនុង រដើរបីធានថ្នរោេនរោបាយ បទបបញ្ញត្តិ និងចាប់ម្ត្វូ

បានអនុវត្តតារកនុងអំ ុងរពេដំរណើ កា ននកា អនុវត្តថ្វិកា។ 

គ.បចច័យម្នលទធ្លចុងម្ម្កាយថវិកា 

❖  វនិ័យថ្វកិា 

127> ស្ ុបរក វិន័យថ្វិការៅកត្ជាបញ្ញហ កងវេ់ស្ម្ម្មប់ទងំកា ចំណាយ និងកា ម្បរូេចំណូេកដេរិនម្មនភាព

ជាក់កស្តង និងអនុវត្តដូចកដេបានអនុរ័ត្។ កា រន្ ពីកម្រិត្ខពស្់នន ោា ភិបាេ (HLG-1 ‘D’) និង វិធានថ្វិកា 

និងកា ម្ត្ួត្ពិនិត្យសាថ នភាពថ្វិកា (HLG-2 ‘C+’)។ េទធនេននកា ចំណាយបានបងាហ ញពីស្រិទធករារខាយ 

(PI-1 ‘D’ និង PI-2 ‘D+’); ចំណាយកកស្្ះរៅកត្ម្បឈរនឹងកា ខវះខាត្នននិយរន័យម្ត្ឹរម្ត្ូវស្ម្ម្មប់

ចំណាយកកស្្ះកដេម្ស្បតារស្តង់ោអនត ជាត្ិ កងវះដំរណើ កា ម្ត្ួត្ពិនិត្យកា ចំណាយម្បកបរោយម្បស្ិទធភាព 

(PI-22 ‘D*’) និងកងវះកា ម្ត្ួត្ពិនិត្យរៅថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ (PI-10 ‘D’)។ 

128> េទធនេ ននកា អនុវត្តកននកា ម្បរូេចំណូេ (PI-3 ‘D’) បងាហ ញថ្នេទធនេ និងកា រម្ោងគ្ឺម្មនគ្ម្មល ត្ដ៏ធំកដេ

ម្ត្ូវកា ពម្ងឹងកា ពាក ណ៍ម្បាក់ចំណូេ។ បញ្ញហ ជារូេោា នរួយននម្បាក់ចំណូេពីម្ទពយស្របត្តិ ដាគ្ឺកា កំណត្់
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កា ចុះបញ្ា ីម្ទពយស្របត្តិ ដា និងកា ម្គ្ប់ម្គ្ងសា រពើភ័ណឌ  រោយសា កងវះម្បព័នធបរចចកវិទាព័ត្៌ម្មន។ PPCA រ ៀបចំ  

និងម្ត្ួត្ពិនិត្យថ្វិកា បស្់ខលួនរោយកនអករេើចំណាត្់ថ្នន ក់រស្ដាកិចចកត្ប ុរណាណ ះ។ ឯកសា ថ្វិកា រួម្មនកា ចត្់ថ្នន ក់ 

រស្ដាកិចច (PI-4 ‘D’) និងគ្ុណភាពននកា អនុវត្ត និង ចនស្រព័នធននករាវិធីម្ត្ូវកកេរអបកនថររទៀត្ រោយសា កា រ ៀបចំ  

BSP  បស្់ PPCA រិនបាន ួរបញ្ចូេ នូវកននកា  បស្់ ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ  ួរទងំកា ត្ម្រឹរកននកា  បស្់ 

PPCA និងរនី្ ជំនញ។ BSP  បស្់ PPCA ក៏កំណត្់ោ ងចាស្់នូវេទធនេ និងេទធនេកដេ ំពឹងទុក (PI-8 ‘D’)។ 

129> PIM រៅកត្ស្ថ ិត្កនុងដំណាក់កាេដំបូង (PI-11 ‘D+’) រហើយកា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយស្របត្តិម្ត្ូវកា កា កកេរអបកនថរ

រទៀត្ (PI-12 ‘C+’)។ កា ម្គ្ប់ម្គ្ងនន្កនុងរេើកា ចំណាយរិនករនម្បាក់របៀវត្ស ៍ម្មនម្បស្ិទធភាពរួយកននក ប ុកនត

ម្បស្ិទធភាពននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ចំណាយ និងកា អនុរោរតារវិធាន និងនីត្ិវិធីននកា ទូទត្់រៅកត្អាចរធវើឱ្យ

ម្បរស្ើ រ ើង (PI-25 ‘C’)។ 

❖ យុទធសាន្រស្ត វិភាជន៍ធនធាន 

130> ចំណចុខវះខាត្រៅកត្រកើត្ម្មនជារួយនឹងកងវះភាពម្គ្ប់ម្ជុងរម្ជាយឯកសា ថ្វិកា និងកា រធវើចំណាត្់ថ្នន ក់ (PI-5 

‘D’ និង PI-4 ‘D’) និងកងវះព័ត្៌ម្មនកដេអាចទុកចិត្តបាន និងទន់រពេរវោកដេបាននតេ់ជូនរេើកា រន្ រៅ 

PPCA, ខណឌ  និង ស្ងាក ត្់កដេរ ៀបចំថ្វិកាផ្្ទេ់ខលួន (PI-7 ‘C’)។ ត្ម្មល ភាពចំរោះសាធា ណជនម្មនកម្រិត្

រោយសា កងវះកា នសពវនាយព័ត្៌ម្មនថ្វិកា (PI-9 ‘D’) និងកា ចូេ ួរជាសាធា ណៈរៅកនុងវដតថ្វិកា (PI-9bis 

‘D+’)។ 

131> រពេរវោស្ម្ម្មប់កា រ ៀបចំ BSP គ្ឺម្មនសា ៈស្ំខាន់ខាល ំងណាស្់ស្ម្ម្មប់ PPCA រដើរបីម្មនរពេរវោម្គ្ប់ម្ោន់

កនុងកា បម្ងួបបម្ងួរ និងរធវើឱ្យវាម្ស្បតារ NSDP, កននកា អភិវឌ្ឍ ៥ ឆ្ន ំ, PIP, និង BSP  បស្់រនី្ ជំនញ។ 

រេើស្ពីរនះរទៀត្ គ្ុណភាពនន BSP  ួរទងំ ចនស្រព័នធករាវិធី និង KPIs ស្ម្ម្មប់េទធនេកនុងឆ្ន ំ និងេទធនេ

ចុងរម្កាយគ្ឺរៅកត្ជាចំណចុរខាយ រោយសា កត្កា រិនម្ត្ូវបានកំណត្់ចាស្់ោស្់ និងនតេ់គ្ុណភាពេអស្ម្ម្មប់ 

កា វាស្់កវងស្រិទធករា (PI-14 ‘D’)។ 

132> PPCC ពិនិត្យជាចរបងរេើព័ត្៌ម្មនេរអិត្ននចំណូេ និងកា ចំណាយ រួបញ្ចូេកនុងស្ំរណើថ្វិកា ប ុកនតខវះ រោេកា ណ ៍

ពិភាកា និងកា ចំណាយថ្វិកា យៈរពេរធយរ (PI-18 ‘D+’ និង PI-31 ‘NA’) ។ 

❖ ម្បស្ទិធភាពននកា រម្បើម្បាស្ធ់នធានស្ម្ម្មបន់តេរ់ស្វា 

133> កម្រិត្រធយរននកា ពាក រៅកនុងរូេនិធិកដេម្មនស្ម្ម្មប់ PPCA កំ ុងរពេអនុវត្តថ្វិកា (PI-21.2 ‘B’) និង

ដេ់ខណឌ  (PI-7.2 ‘C’) ោំម្ទកា នតេ់រស្វាម្បកបរោយម្បស្ិទធភាព។ ម្បព័នធម្ត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្នរលស្រិទធករា

ស្ម្ម្មប់កា នតេ់រស្វាម្ត្ូវកត្ម្ត្ូវបានបរងកើត្រ ើងស្ម្ម្មប់ PPCA (PI-8 ‘D’) និងភាា ប់ជារួយកា     អនុវត្តជារូេោា ន 

ននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយស្របត្តិសាធា ណៈ (PI-12 ‘C+’)។ PPCC ពិនិត្យរេើកា ចំណាយថ្វិកា យៈរពេរធយរ 

(PI-14 ‘D’) កដេម្បឈររុខនឹងបញ្ញហ រោយសា  យៈរពេខលីបំនុត្កដេម្ត្ូវបានអនុញ្ញញ ត្កនុងកា អនុវត្តស្ម្ម្មប់ 

ដំរណើ កា រនះ និងជំនួយបរចចករទស្រដើរបីធានឱ្យម្មនយនតកា ម្ត្ួត្ពិនិត្យ និងស្រត្ុេយ។ 
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134> ត្នរលននកិចចស្នាទំងអស្់កដេទទួេបានតារ យៈវិធីសាន្រស្ត ម្បកួត្ម្បកជងកនុងឆ្ន ំហិ ញ្ញវត្ថុ កដេបានបញ្ចប់ 

ចុងរម្កាយម្មនចំនួនត្ិចជាង ១០% ននត្នរលស្ ុបននកិចចស្នាទងំអស្់ កដេម្មនន័យថ្នភាគ្រម្ចើនននេទធករា

ម្ត្ូវបានរធវើរ ើងរោយរម្បើវិធីសាន្រស្ត រិនម្បកួត្ម្បកជងម្បកហេ ៩០% (PI-24 ‘D+’)។ គ្ួបនសនំឹងចំណាយកកស្្ះ 

(PI-22 ‘D*’) ទំនងជារិនបរងកើត្ត្នរលេអស្ម្ម្មប់ម្បាក់ (Value for money) រេើកា ចំណាយជាត្ិរទ។ 

135> កងវះម្បព័នធម្ត្ួត្ពិនិត្យនន្កនុង (PI-23.4 ‘D’, PI-25.2 ‘C’ និង PI-25.3 ‘C’ និង PI-26 ‘D’) រទះបីជាម្មន

កា ម្ត្ួត្ពិនិត្យទន់រពេរវោ និងពិនិត្យរោយសាថ ប័ននីត្ិបបញ្ញត្តិក៏រោយ (PI-31, វាយត្នរល ‘NA’) និងត្ម្មល -

ភាពសាធា ណៈ (PI-9 ‘D’) គ្រឺៅម្មនកម្រិត្ កដេរិនទន់អាចឆ្លុះបញ្ញច ងំនូវម្បស្ិទធភាពរៅម្មនកម្រិត្កនុងកា 

រម្បើម្បាស្់ធនធានសាធា ណៈ។ 

136> ស្ ុបរក កា វាយត្នរល PEFA ស្ម្ម្មប់ PPCA បងាហ ញថ្ន ម្មនត្ម្រូវកា កនុងកា ពម្ងឹងកា កកទម្រង់ PFM រៅកនុង 

PPCA រដើរបីបរងកើត្ជារូេោា នម្គឹ្ះដ៏ ឹងម្មរំួយស្ម្ម្មប់កា កកេរអម្បព័នធ PFM រដើរបីឱ្យ PPCA រ ៀបចំកននកា 

ម្បរូេ និងរម្បើម្បាស្់ធនធានម្ស្បតារកា ចំណាយថ្វិកា យៈរពេរធយរ ក៏ដូចជាកននកា អភិវឌ្ឍ យៈរពេ ៥

ឆ្ន ំ។ ម្បស្ិទធភាពននម្បព័នធ PFM កដេម្មនជាក់កស្តងម្មនកម្រិត្រៅរ ើយ ស្រត្ថភាពស្ម្ម្មប់កា អនុវត្តម្កបខណឌ  

គ្ត្ិយុត្តរៅម្មនកម្រិត្ រហើយកា ម្ត្ួត្ពិនិត្យស្រិទធករាម្ត្ូវបានពម្ងឹងគ្ ួឱ្យកត្់ស្ម្មគ េ់។ ចំណចុខវះខាត្ម្ត្ូវបាន 

នា ភាា ប់រៅនឹងភាពរជឿទុកចិត្តននថ្វិកា កដេរៅម្មនកម្រិត្ទប កដេជាឧបក ណ៍រួយរដើរបីស្រម្រចបាននវូ

រោេបំណងរោេនរោបាយកម្រិត្ខពស្់។ 

តារាងទី 7៖ ពិនុ្តារស្ូចនក ស្រិទធករា PEFA ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ ស្ម្ម្មប់ ដាបាេរាជធានីភនំរពញ 

សូចនករ PFM 
 វិធីសាន្តសេ

ដ្ឋក់ពិនទុ 

ការវាយត្ម្ម្ៃតាម្សម្មសធាត្ ុ សរុប

ពិនទុ i. ii. iii. iv. 

ស្ស្ ស្តរភ SNG៖ ទនំកទ់នំងថ្វកិាអនត  ោា ភបិាេ 

HLG-1 កា រន្ ធនធានហិ ញ្ញវត្ថុពីថ្នន កជ់ាត្ ិ M2 D D D C D 

HLG-2 

 វិធានហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ និងកា ម្តួ្ត្ពិនិត្យ 

តារោនសាថ នភាពហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ 

 

M1 A NA C  C+ 

ស្ស្ ស្តរភទ១ី: ភាពរជឿទកុចតិ្តននថ្វកិា 

PI-1 េទធនេអនុវត្តចំណាយស្ ុប 

 

 D    D 

PI-2 េទធនេអនុវត្តចំណាយតារស្ម្មស្ភាគ្ M1 NA D B  D+ 

PI-3 េទធនេម្បរូេចំណូេ M2 D D   D 

ស្ស្ ស្តរភទ២ី៖ ត្ម្មល ភាពននហ ិញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

PI-4 ចំណាត់្ថ្នន ក់ថ្វិកា  D    D 

PI-5 ឯកសា ថ្វិកា  D    D 
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សូចនករ PFM 
 វិធីសាន្តសេ

ដ្ឋក់ពិនទុ 

ការវាយត្ម្ម្ៃតាម្សម្មសធាត្ ុ សរុប

ពិនទុ i. ii. iii. iv. 

PI-6 
កិចចម្បត្ិបត្តិកា  បស្់ ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ ិ

កដេរិនកត្់ម្តាកនុង បាយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថ ុ

 

M2 A A NA  A 

PI-7 កា រន្ ធនធានរៅ ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ ិ M2 C C   C 

PI-8 ព័ត្៌ម្មនស្រិទធករាននកា នដេ់រស្វាសាធា ណៈ M2 D D D D D 

PI-9 េទធភាពសាធា ណជនទទួេបានព័ត្ម៌្មនហិ ញ្ញ

វត្ថុ 

សាធា ណៈ 

 D    D 

PI-9bis កា ពិរម្ោះរោបេ់ជាសាធា ណៈ M2 D C D  D+ 

ស្ស្ ស្តរភទ៣ី៖ កា ម្គ្បម់្គ្ងម្ទពយស្របត្ត ិនងិបណំេុ 

PI-10 កា រាយកា ណហ៍ានភិ័យហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ M2 NA D NA  D 

PI-11 កា ម្គ្ប់ម្គ្ងវិនិរោគ្សាធា ណៈ M2 D D C C D+ 

PI-12 កា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយស្របត្តិ ដា M2 C C B  C+ 

PI-13 កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ M2 NA NA NA  NA 

ស្ស្ ស្តរភទ៤ី៖ យទុធសាន្រស្តសា រពើពនធកនអករេើរោេនរោបាយ នងិថ្វកិា 

 PI-14 យុទធសាន្រស្តថ្វិកា យៈរពេរធយរ M2 C D D D D 

PI-15 យុទធសាន្រស្តហិ ញ្ញវត្ថ ុ M2 NU NU NU  NU 

PI-16 កា រ ៀបចំថ្វិកាចំណាយ យៈរពេរធយរ  M2 NU NU NU NU NU 

PI-17 ដំរណើ កា រ ៀបចំថ្វិកា M2 A D D  C 

PI-18 កា ពិនិត្យពិនសិ្ចយ័ថ្វិការោយសាថ ប័ននីតិ្បបញ្ញត្ត ិ M1 C D A A D+ 

ស្ស្ ស្តរភទ៥ី៖ កា ពាក  នងិកា ម្គ្បម់្គ្ងកនុងកា អនវុត្តថ្វកិា 

PI-19  ដាបាេចំណូេពនធ M2 NA NA NA NA NA 

PI-20 កិចចបញ្ា ិកាចំណូេ M1 A A NA  A 

PI-21 
ភាពអាចបា ន់ម្បម្មណបានននកា វិភាជធនធាន 

កនុងឆ្ន ំ 
M2 A B D A B 

PI-22 ចំណាយកកស្្ះ M1 D* D*   D* 

PI-23 កា ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណាយបនុ្កបុគ្គេិក M1 B B B D D+ 

PI-24 កា ម្គ្ប់ម្គ្ងេទធករាសាធា ណៈ M2 A D D D D+ 

PI-25 
ម្បព័នធម្ត្ួត្ពិនតិ្យនន្កនុងស្ម្ម្មបច់ំណាយរម្ៅ 

បនុ្កបុគ្គេិក 
M2 C C C  C 
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សូចនករ PFM 
 វិធីសាន្តសេ

ដ្ឋក់ពិនទុ 

ការវាយត្ម្ម្ៃតាម្សម្មសធាត្ ុ សរុប

ពិនទុ i. ii. iii. iv. 

PI-26 ស្វនករានន្កនុង M1 D NA NA NA D 

ស្ស្ ស្តរភទ៦ី: គ្ណរនយយ នងិ បាយកា ណ ៍

PI-27 ស្ុម្កឹត្ភាពននទនិនន័យហិ ញ្ញវត្ថ ុ M2 NA NA NA B B 

PI-28  បាយកា ណ៍អនុវត្តថ្វិកាកនុងឆ្ន ំ M1 C A C  C+ 

PI-29  បាយកា ណ៍ហ ិញ្ញវត្ថុម្បចំឆ្ន ំ M1 C D D  D+ 

ស្ស្ ស្តរភទ៧ី: កា ពនិតិ្យពនិសិ្ច យ័ នងិស្វនករានន្រម្ៅ 

PI-30 ស្វនករានន្រម្ៅ M1 NU NU NU NU NU 

PI-31 
កា ពិនិត្យពនិសិ្ច យ័រេើ បាយកា ណស៍្វនករា

រោយសាថ ប័ននតី្ិបបញ្ញត្ត ិ
M2 NA NA NA NA NA 
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៣. បញ្ហា ម្បឈម្ និង វិធានការ 

137> ករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ដំណាក់កាេទី៣ បានរម្ោងបញ្ចប់កនុងឆ្ន ំ២០២០ ប ុកនត កនុង

រោេបំណងបញ្ចប់កា ងា រស្ស្ស្េ់ម្គ្ប់កននកននម្កបខណឌ កននកា ស្ករាភាព ួរ គ្.ហ.ស្ បានស្រម្រចពនា រពេ 

 យៈរពេ ២ឆ្ន ំ។ កនុងន័យរនះ, កននកា ស្ករាភាព ួរ ដំណាក់កាេអនត កាេ ម្ត្ូវបានរៅកាត្់ និងសារញ្ញ គ្ឺ

កននកា ស្ករាភាព ួរបីបូកពី  (CAP3+2)ស្ម្ម្មប់អនុវត្តពីឆ្ន ំ២០២១ ដេ់ឆ្ន ំ២០២២ រដើរបីរម្ត្ៀរខលួនស្ម្ម្មប់

ជំហានបន្ប់ “គ្ណរនយយភាពស្រិទធករា”។ 

138> ខាងរម្ការស្រងខបនូវបញ្ញហ ម្បឈរ និង វិធានកា គ្នលឹះៗ ស្ម្ម្មប់កា អនុវត្តកនុងករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង 

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ រដើរបីបញ្ចប់រៅឆ្ន ំ២០២២ ៖ 

សាថ នភាព  វិធានការ 

ក ន្កទី១ “ភាពម្ជឿទុកចិត្េម្នថវិកា” 

ក. ម្ោលនម្ោបាយពនធ 

១.កា រ ៀបចំរស្ចកដីម្ោងចាបស់្ដ ីពីអាក ពិរស្ស្ម្មនស្ភាព 

ម្ទឹង។ 

▪ រស្ន ើអងគភាពោកព់័នធបនតជំ ុញកា ងា រ ៀបចំ 

រស្ចកតីម្ោងចាប់រនះ។ 

ខ្. ម្បសិទធភាពម្គបម់្គងចាំណាយថវិកា 

២.កា របើកម្បាករ់បស្កករាតារម្បព័នធធនោ រៅរិនទន់  

អនុវត្តរៅម្គ្ប់ម្កស្ួង សាថ បន័ និងរិនទនម់្មន នីតិ្វិធីេរអិត្

ស្ម្ម្មប់អនុវត្ត។ ម្កស្ួង-សាថ បន័រួយចំនួនរទៀត្ពុំទនម់្មន    

ឆ្ន្ៈកនុងកា ោក់រចញជាស្ករាភាពស្ម្ម្មប់អនវុត្តស្ករាភាព

រនះរៅរ ើយ។ 

▪ រស្ន ើអគ្គនយកោា នថ្វិកា និងអគ្គនយកោា ន ត្នោ ជាតិ្  

 ួរទងំអងគភាពោក់ព័នធ ពិនិត្យនិងស្កិារេើរ ៀបចំនីតិ្វិធី

េរអិត្ និងជំ ញុកា របើកម្បាក់របស្កករាតារម្បព័នធ      

ធនោ ។ 

៣.ម្កស្ួង-សាថ បន័ម្មនកា ពិបាកកនុងកា អនុវត្តថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ 

រោយសា  (១) កញ្ចប់ថ្វិកាម្តូ្វបានរនញើជនូម្កស្ងួ-សាថ បន័ និង

អងគភាពថ្វិកាយតឺ្ (២) នីតិ្វិធីហិ ញ្ញវត្ថុថ្ាី (នីត្ ិវិធីចំណាយ ជា-

រទយយបុរ ម្បទនស្ម្ម្មប់ ដាបាេថ្នន ក់ជាត្ិ និងថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ

,  វិធាន និងនតិី្វិធីចំណាយម្បាករ់បស្កករារៅកនងុ និងរម្ៅ

ម្បរទស្ស្ម្ម្មប់ ដាបាេថ្នន ក់ជាតិ្,និងវិធាននិងនីតិ្វិធីចំណាយ

ស្ម្ម្មប់កា រ ៀបចំវគ្គបណតុ ះបណាត េ កិចចម្បជុ ំស្ិកាខ សាោ 

និងស្ននសិ្ីទស្ម្ម្មប់ ដាបាេថ្នន ក់ជាត្ិ) និង របៀបរម្បើម្បាស្់

រុខងា រេើម្បពន័ធ FMIS រៅពុទំនន់សពវនាយបានទូេំទូោយ 

និង (៣) កា អនុវត្តកា បិទបញ្ាចីុងឆ្ន ំម្មនភាពត្ឹង ឹង។ កតាត

ទងំអស្់រនះ    បណាត េឱ្យកា អនុវត្តចំណាយថ្វិកាម្មនភាព

យឺត្ោ វ និងចណំាយឆ្លងឆ្ន ំរយួចំនួនពុមំ្ត្ូវបានទូទត្់ រហើយ

កា បូកស្ ុបឯកសា ហិ ញ្ញវត្ថុ នងិរ ៀបចំកិចចបញ្ា ិកា

គ្ណរនយយរោយអងគភាពហិ ញ្ញវត្ថុ កដេជា រស្នធិកា  បស្់

▪ រស្ន ើអគ្គនយកោា នថ្វិកា, អគ្គនយកោា នហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបាេ

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ និងអគ្គនយកោា ន  ត្នោ ជាត្ិ ពិនិត្យ

រ ើងវិញរេើេិខិត្បទោា នថ្ាមី្ពរទងំជំ ញុកា នសពវនាយ

េិខិត្បទោា នថ្ាីៗ  ជាពិរស្ស្ោក់ព័នធកា អនុវត្តថ្វិកា 

ម្ពរទងំបនតពម្ងឹងកា ពិភាកា និងកំណត់្បញ្ញហ ម្បឈរ

ជារួយម្កស្ួង-សាថ ប័ន កដេអនុវត្តេិខិត្បទោា នថ្ាី រដើរបី

ធានថ្នកា អនុវត្តថ្វិកាម្មនភាព េូន។  



 

59 

អាណាប័ករដើរកខស គ្មឺ្មនភាពស្ាុគ្សាា ញ និងម្ត្ូវកា រពេ

រវោរម្ចើន រោយរហតុ្ថ្ន អងគភាពហិ ញ្ញវត្ថមុ្ត្វូស្ម្រប-

ស្ម្រួេជារួយអងគភាពថ្វិកាជារម្ចើន។ 

ក ន្កទី២ “គណម្នយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ” 

គ.ម្បព័នធបម្ចចកវិទាព័ត៌្ម្មនសម្ម្មប់ម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

៤.កា កំណត្ទ់ម្រង់ បាយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុ រួស្ម្ម្មប់ ដាបាេ

រាជធាន-ីរខត្ត កដេអាចនេិត្រចញពីម្បពន័ធ FMIS រដើរបី

រជៀស្វាងកា រម្បើម្បាស្់ បាយកា ណម៍្មនទម្រង់រម្ចើន និង

បនុ្កដេ់រន្រនតីទទេួបនុ្ក កដេរម្បើម្បាស្ម់្បព័នធរោយនដនង 

និងម្បពន័ធនងកនងុនេិត្ បាយកា ណ៍។ 

រស្ន ើ FMWG ស្ហកា ជារយួអគ្គនយកោា នហ ិញ្ញវត្ថុ ដាបាេ

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ និង ដាបាេរាជធាន-ីរខត្តស្ិការេើត្ម្រូវកា   

 បាយកា ណ៍ហ ិញ្ញវត្ថុ។ 

៥. កា បនតពម្ងីកម្បព័នធ FMIS រៅកា ោា នកានក់ត្រម្ចើនបាន

បរងកើនបនុ្កចំណាយ, ចំននួរន្រនតី នងិបនុ្កកា ងា ។ រុខងា 

ម្បព័នធម្ត្ូវបានោក់ឱ្យរម្បើម្បាស្់ ប ុកនតពុទំនអ់នុវត្តរពញរេញ

រៅរ ើយ។ រា ងរទៀត្ អគ្គនយកោា នជំនញពុំបានចេូ ួរ

រពញរេញរេើកា ស្ិកានីតិ្វិធីអនុវត្តកា ងា ស្ម្ម្មប់រុខងា 

ថ្ាីៗ កដេកិចចកា រនះម្ត្ូវបានស្កិា និងរ ៀបចំរ ើងរោយ

រេខាធិកា ោា ន FMWG កដេអាចនំឱ្យពិបាកកំណត់្នីតិ្វិធី

អនុវត្តកា ងា ចាស្ោ់ស្,់ អនវុត្តរោយ េូន និងកកស្ម្រួេ

រម្ចើនរេើក។ 

គ្ណៈករាកា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ នន    

កស្ហវ.ដឹកនំកិចចម្បជុំពិនិត្យរេើកា អនុវត្តគ្រម្ម្មង FMIS 

និង ំហូ នីតិ្វិធីអនុវត្តកា ងា ថ្នន ក់ជាតិ្។ 

គ.ការម្គបម់្គងម្ទពយសម្បត្េិរដា 

៦. ម្កស្ួង-សាថ បន័រួយចំនួនពុំទន់ចប់រនតើរអនុវត្ត ម្បព័នធ 

SARMIS និងបញ្ញហ ម្បឈរជាបរចចករទស្រួយចំនួន  ួរម្មន 

កា ពិបាកពនិិត្យទិននន័យតារកា ោិេ័យ, តារាងទិននន័យបាន

ជម្រះ ោា នជួ ឈ បញ្ញា ក់អត្តស្ញ្ញញ ណ និងរនិអាចកំណត្់

ទិននន័យជាម្កុរ កនុងតារាងចុះបញ្ា ី។ 

រស្ន ើអគ្គនយកោា នម្ទពយស្របត្តិ ដា និងចំណូេរិនករនសា រពើ

ពនធបនតជំ ុញកា រម្បើម្បាស្ម់្បព័នធ SARMIS រៅតារម្កស្ួង-

សាថ ប័ន នងិកកេរអម្បព័នធ SARMIS បកនថររទៀត្។ 

៧.អាជាញ ធ កានក់ាប់ម្ទពយស្របត្តិ ដាបានរធវើបណ័ណករាស្ិទធិ

 ួចរាេ់រេើទីតំាងចំនួន ១៧ ៧៦៤ កកនលង រស្ា ើនឹង ៦២% នន 

ទីតំាងស្ ុបចំននួ ២៨ ៥៦០ កកនលង ចំកណកទតំីាងកដេោា ន 

ប័ណណករាស្ិទធិដីធលីម្ទពយស្របត្តិ ដាចំននួ ៣៨% រស្ា ើនឹង ១០ 

៧៩៦ កកនលង។ 

រស្ន ើអគ្គនយកោា នស្របត្តិ ដា និងចំណូេរិនករនសា រពើពនធ

បនតជំ ញុកា ងា កា រ ៀបចំប័ណណករាស្ិទធិដីធលីននម្ទពយស្របត្តិ ដា 

និងកា រ ៀបចំកននកា រោេននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយស្របត្តិ ដា។ 

ក ន្កទី៣ “ការ្ារភាជ ប់ថវកិាម្ៅនឹងម្ោលនម្ោបាយ” 

ឃ. ការកកទម្ម្ង់វិម្ជឈការហិរញ្ញវត្ថុនិងម្បពន័ធថវិកាម្ៅថាន ក់ម្ម្កាម្ជាត្ិ 
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៨. ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិពបិាកកនុងកា កំណត្ស់្ូចនក    

ស្រិទធករាេទធនេកនុងឆ្ន ំនងិរោេរៅ/េទធនេចុងរម្កាយ

និងរោេរៅកនងុ BSP និងថ្វិកាករាវិធី  ួរទងំកា រ ៀបចំ

 បាយកា ណ៍ស្រិទធករា។ 

រស្ន ើអគ្គនយកោា នហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិបនតកា    

បណតុ ះបណាត េ និងរ ៀបចំរោេកា ណ៍កណនំេរអិត្រេើកា 

តារម្ត្ួត្ពនិិត្យស្រិទធករា/េទធនេ។ 

៩.កា អនុវត្តថ្វិកាករាវិធីថ្នន ក់រម្ការជាតិ្ម្តូ្វបាននិងកំពុងអនុ-

វត្តរៅ ដាបាេរាជធានី-រខត្ត ប ុកនតត្ម្រូវឱ្យម្មនកា ស្ម្រប

ស្ម្រួេជារម្ចើនរដើរបីរោះម្សាយ បញ្ញហ ឈរ។ 

រស្ន ើអគ្គនយកោា នហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិគួ្ រ ៀបចំ

ស្ិកាខ សាោស្តពីីកា អនុវត្តថ្វិកាថ្វិកាករាវិធីជាម្បចំឆ្ន ំ។ 

ក ន្កទី៤ “ការម្ម្ត្ៀម្ខ្ៃនួសម្ម្មប់ជាំហានបនទ ប”់ 

ង. លិខ្ិត្បទដ្ឋា នគត្ិយុត្េ 

១០.កា រ ៀបចំេិខិត្បទោា នរោេ (ចាប់ស្ត ពីីម្បព័នធហិ ញ្ញវត្ថុ

សាធា ណៈថ្ាី, អនុម្កតឹ្យរេខ៨១ និង៨២) ម្ត្ូវបានពនា   

រពេ។ 

ចាប់ស្ត ីពីម្បព័នធហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈថ្ាីនឹងម្តូ្វបញ្ាូនរៅ    

អងគនីត្ិបបញ្ញត្តិរៅម្ត្មី្មស្ទី៤ ឆ្ន ំ២០២២   ីឯអនុម្កឹត្យរេខ 

៨១ និង៨២ រៅម្ត្ីម្មស្ទី១ ឆ្ន ំ២០២៣ ម្តូ្វបញ្ាូនរៅម្បរុខ

រាជ ោា ភបិាេ។ 

ម្្សងៗ 

ច. ម្នទីរ សហវ 

១១.រន្ី  ស្ហវ. រាជធានីរខត្ត បំរពញរុខងា ជាអភិបាេ

ហិ ញ្ញវត្ថុរៅថ្នន ក់រេូោា ន និងរៅ ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ 

ប ុកនតម្មនកា ពិបាកកនុងកា បំរពញរុខងា រេើកា ងា រួយចំនួន 

កនុងរនះ ួរម្មន៖  (១) ពុំម្មនស្ិទធិកនុងកា ពនិតិ្យ បាយកា ណ៍

ស្ម្ម្មប់កា បងច់ំណូេកនុង NRMIS បស្់រន្ី ជនំញ, (២) 

កា ជំ ុញឱ្យអាជាញ ធ កានក់ាប់ម្ទពយស្របត្តិ ដារធវើប័ណណករាស្ិទធដីិ

ធលី, (៣) កននកា េទធករា បស្់រន្ី ជនំញម្មនទំហំថ្វិកាត្ូច 

កដេពិបាកកនុងកា អនុវត្តនីត្ិ វិធីេទធករា និង (៤) កា បូក

ស្ ុប បាយកា ណស៍្រិទធករា បស្់រន្ី ជំនញ គឺ្រិនទនអ់ាច

បូកស្ ុបបាន រោយសា រន្ី ជនំញពុំបានរនញើជនូរន្ី  ស្ហវ.។ 

រស្ន ើ អ.គ្.ហ. ស្ហកា ជារយួអគ្គនយកោា នោក់ព័នធរម្ការ

ឱ្វាទ កស្ហវ. ពិនិត្យ និងរោះម្សារេើបញ្ញហ ម្បឈរ បស្់រន្ី  

ស្ហវ. ជាជហំាន។ 
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៤. សននិដ្ឋា ន 

139>  បាយកា ណ៍ម្ត្ួត្ពិនិត្យវឌ្ឍនភាពករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈឆ្ន ំ២០២១ បាននតេ់នូវ 

កា វាយត្នរលម្គ្ប់ម្ជុងរម្ជាយ ទងំរេើទិដាភាពននកា អនុវត្ត កា វិភាគ្ និងវាយត្នរលេអិត្េអន់រេើភាពខាល ំង និង

ភាពរខាយននម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។ កនអករេើេទធនេម្បចំឆ្ន ំ ២០២១ រនះ កា អនុវត្តកននកា  

ស្ករាភាពោំម្ទករាវិធីកកទម្រងក់ា ម្គ្បម់្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈទទួេបានេទធនេេអម្បរស្ើ  រោយកនុងរនះអងគភាព 

រម្ការឱ្វាទ កស្ហវ. ជាង ១០០% អនុវត្តកននកា បានរេើស្ពី ៨៥%, រនី្  ស្ហវ. រាជធានីរខត្ត ជាង ៨៨% 

អនុវត្តកននកា បានរេើស្ពី ៨៥%, និងម្កស្ួង-សាថ ប័ន ជាង ៧០% អនុវត្កននកា បានរេើស្ពី ៨៥% ម្ស្ប

នឹងស្រិទធករាតារអងគភាពនន កស្ហវ.។ រា ងរទៀត្ គ្ុណភាពកា រ ៀបចំ GDAP/MAP និងកា រាយកា ណ៍ម្មន

គ្ុណភាពម្បរស្ើ ជាងរុននងកដ  កដេងាយម្ស្ួេ រំេច និងកំណត្់ជា រួកនុងម្កបខណឌ ករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្បម់្គ្ង 

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។ 

140> រទះបីជាម្មនកា វិវឌ្ឍគ្ួ ឱ្យកត្់ស្ម្មគ េ់ ននកា អនុវត្តករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ក៏រៅ

ម្មនកា ងា កដេម្ត្ូវរធវើបនត រដើរបីស្រម្រចឱ្យនូវដំណាក់កាេទ៣ី “កា នា ភាា បថ់្វកិារៅនងឹរោេនរោបាយ” 

កដេបានឆ្លុះបញ្ញច ងំរៅម្គ្ប់កននកននកននកា ស្ករាភាព រួ ដចូខាងរម្ការ៖ 

141> កននកទ១ី៖ កា រធវើពិពិធករាចំណូេថ្វិកាម្បកបរោយចី ភាព, កា រ ៀបចំចាប់ស្ត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរិនករន

សា រពើពនធ និងឯកសា រោេ (Blueprint), ម្កបខណឌ រោេនរោបាយស្ត ីកា អភិវឌ្ឍរូេបម្ត្ ដា, កា កំណត្់

និយរន័យចំណាយកកស្្ះ, ភាព េនូននកា អនុវត្តចំណាយថ្វិកាម្បចំម្ត្ីម្មស្ និងកា ជំ ុញរ ៀបចំរោេកា ណ៍

កណនំ ួរស្ដ ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ PFMM 

142> កននកទ២ី៖ កា ជំ ុញកា រម្បើម្បាស្់ចំណាត្់ថ្នន ក់រុខងា កនុងកា រ ៀបចំ តារោន និងរ ៀបចំ បាយកា ណ៍, កា ជំ ុញ  

កាត្់បនថយនីត្ិវិធីកា ងា  និងពម្ងឹងរុខងា ម្បព័នធ រដើរបីឈានរៅកា រធវើស្វ ័យម្បវត្តិករា, កា ឈានរៅកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ម្ទពយស្របត្តិ ដា តារម្បព័នធ SARMIS និងរធវើបណ័ណករាស្ិទធិដីធលី, កា ជំ ុញម្គ្ឹះសាថ នសាធា ណៈ ដាបាេអនុវត្តនីត្ិវិធ ី

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុថ្ាី។ 

143> កននកទី៣៖ អភិវឌ្ឍម្បព័នធថ្វិកា យៈរពេរធយរ, កា បរងកើនគុ្ណភាព BSP និងបរងកើត្ និងបរងកើនអងគភាពថ្វិកា 

ម្ពរទងំកា រធវើស្ម្មហ ណករាថ្វិកាវិនិរោគ្ រៅកនុងករាវិធ។ី 

144> កននកទ៤ី៖ កា ជំ ុញកា រ ៀបចំចាប់ម្បព័នធហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ និងអនុម្កឹត្យោក់ព័នធស្ម្ម្មប់កា អនុវត្តម្បព័នធ

ថ្វិកាព័ត្៌ម្មនស្រិទធករាម្មនកា ពនា រពេ និងកា រ ៀបចំម្កបខណឌ ស្ម្ម្មប់អនុវត្ត និងម្ត្ួត្ពិនិត្យថ្វិកាព័ត្៌ម្មន

ស្រិទធករា,។ 

145> កននកទី៥៖ កា កសាងស្រត្ថភាពឱ្យម្ស្បតាររេបឿន ននកា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ និង 

កា បរងកើត្ឱ្យម្កបខណឌ  ួរស្ម្ម្មប់កា ងា កកទម្រង់បីបូករួយ។ 

146> នីត្ិវិធីននកា អនុវត្តថ្វិកាម្ត្ូវបានកកេរអរម្ចើន, ប ុកនដរៅរិនទន់អាចធានបាននូវភាពឆ្ប់ ហ័ស្, ភាពម្ត្ឹរម្ត្ូវ  

និងភាពអាចបា ន់ម្បម្មណបានតារកា  ំពឹងទុករៅរ ើយ។ កា ងា រនះរិនករនជាកា ងា ោច់រោយក ក  បស្់

ម្កស្ួងរស្ដាកិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុរនះរទ ប ុកនតក៏ជាកា ងា ផ្្ទេ់ បស្់ម្កស្ួង-សាថ ប័ននងកដ ។កស្ហវ. បានរធវើកា កក-
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ស្ម្រួេរួយចំនួនរហើយរេើបញ្ញហ រនះ, ក៏ប ុកនតម្កស្ួង សាថ ប័នសារី ក៏ម្ត្ូវខិត្ខំកាត្់បនថយនីត្ ិវិធីនន្កនុង បស្់ខលួន 

រដើរបីបរងកើនម្បស្ិទធភាព និងត្ម្មល ភាពនន្កនុង បស្់ខលួននងកដ ។ ភាពចំបាច់កនុងកា បនត កា យកចិត្តទុកោក់រេើ 

កា ពម្ងឹងស្រត្ថភាពកននកម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ ទងំរៅថ្នន ក់ជាត្ិ និងថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ រដើរបីោំម្ទ និងរឆ្លើយត្បរៅនឹង 

កា កកទម្រង់កា ម្គ្បម់្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈជាពិរស្ស្រឆ្ព ះរៅម្បព័នធថ្វិកាព័ត្៌ម្មនស្រិទធករា។ 

147> គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្បម់្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈរធវើកា វាយត្នរល និងស្ននិោា នជា ួរនន

កា អនុវត្តម្គ្ប់កននក ននកននស្ករាភាព ួរ ដំណាក់កាេទី ៣បូក២ ឆ្ន ំ២០២១ ដូចខាងរម្ការ៖ 

148> ថ្វកិារៅកត្ម្មនភាពរជឿទកុចតិ្ត គ្ឺរៅកត្ កាបានជាសា វនតរោយ កាបាននូវភាព ឹងម្មងំ កា ម្បរូេចំណូេ, 

អនុបាត្បំណេុសាធា ណៈរៅម្មនកម្រិត្ទប, េុបបំណាយកកស្្ះ និងកា អនុវត្តថ្វិកាខិត្រៅ ករោេរៅ។ 

149> បរុ េកខខណឌ ស្ំខាន់ៗននគ្ណរនយយភាពហ ិញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបាន និងកំពុងកសាង និងបនតពម្ងឹងបកនថរ រដើរបីធាន

គ្ណរនយយភាព និងម្បព័នធម្ត្ួត្ពិនិត្យនន្កនុង តារ យៈកា ោក់ឱ្យអនុវត្តម្បព័នធ FMIS, កា ជំ ុញកា អនុវត្តនីត្ិ

 វិធីកា ងា ថ្ាីតារម្បព័នធ និងបរងកើនកម្រិត្ស្វ ័យម្បវត្តិករា និងស្ុម្កឹត្ភាពននកា នេិត្ បាយកា ណ៍ និងភាពទន់រពេ 

ននកា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុ។ បកនថរពីរនះ ម្ត្ូវបានពម្ងឹង និងពម្ងីកវិសាេភាព ទំងកនុងទិដាភាពនន 

កា អនុវត្តចំណាត្់ថ្នន ក់ថ្វិកា និងកនុងទិដាភាពននកា ម្គ្បដណត ប់រេើសាថ ប័ន និងភាន ក់ងា ចំណាយ បស្់រាជ ោា ភិបាេ 

ឱ្យម្ស្បតារស្តង់ោអនត ជាត្ិ រដើរបីរធវើឱ្យម្បរស្ើ រ ើងនូវកា ម្គ្ប់ម្គ្ងថ្វិកា និង ហំ ូសាច់ម្បាក់។ 

150> ម្កបខណឌ ថ្វកិាករាវធិី ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ ពម្ងឹង និងពម្ងីកកា អនុវត្តទងំថ្នន ក់ជាត្ិ និងថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ ជារួយកា រ ៀបចំ  
និងអនុវត្តសាកេបងម្កបខណឌ ថ្វិកា យៈរពេរធយររោយបញ្ចូេកា កំណត្់ពិតានចំណាយ និងកបងកចកធានធាន 

ថ្វិកាបរម្រើឱ្យរោេបំណងរោេនរោបាយ បស្់ម្កស្ួង-សាថ ប័ន កដេជាឧបក ណ៍ស្ំខាន់ស្ម្ម្មប់នា ភាា ប់ 

ថ្វិការៅនឹងរោេនរោបាយ បស្់រាជ ោា ភិបាេ។ 

151> បរុ េកខណៈស្ំខាន់ៗននគ្ណរនយយភាពស្រទិធករា ម្ត្ូវបាននិងកំពុងរ ៀបចំជាបរណត ើ  ប ុកនតស្ថ ិត្កនុងដំណាក់កាេ

បឋររៅរ ើយ។ កនុងន័យរនះ បុរ េកខណៈស្ំខាន់ៗម្ត្ូវបានកំណត្់ និងបញ្ចូេកនុងកននកា ស្ករាភាព ដំណាក់កាេ 

អនត កាេរឆ្ព ះរៅដំណាក់កាេទី៤។ 

152> ស្រត្ថភាពរន្រនតីននម្កស្ួង-សាថ ប័នកនុងកា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ម្ត្ូវបានពម្ងឹងជាបរណត ើ ៗ និងកម្រិត្ 

ននកា យេ់ដឹង និងកា ចេូ រួអនុវត្តករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុម្មនកា រកើនរ ើងជា េំោប់។ 

153> កា វាយត្នរល PEFA ទងំថ្នន ក់ជាត្ិ និងថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ បាននតេ់ជាេទធនេរោេ/បន្ត្់រូេោា ន (Baseline) 

អំពីសាថ នភាពននម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈរៅករពុជា រដើរបីនតេ់ជាធាត្ុចូេស្ម្ម្មប់រ ៀបចំម្កបខណឌ

កននកា ស្ករាភាព តារ យៈកា កំណត្់កា ោា នអាទិភាព រដើរបីរោះម្សាយជាដំណាក់កាេៗ រដើរបីឈានរៅ

ស្រម្រចឱ្យបានចកខុវិស្័យ និងរបស្កករាននករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ និងរោេកា ណ៍  

០៣  ួរម្មន ប ូណភាពននកា រោ ពវិន័យថ្វិកា, ម្បស្ិទធភាពននថ្វិកា ទងំកនុងកននកវិភាជន៍ទងំកនុងកននកម្បត្ិបត្តិកា ,  

និងស្័កតិស្ិទធភាព ននកា នតេ់រស្វាសាធា ណៈ។ បកនថរពីរនះ, កា នតេ់រត្ិរោបេ់ បស្់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ តារ យៈ

កា ម្ត្ួត្ពិនិត្យរេើម្បស្ិទធភាពម្បព័នធ FMIS និងម្ត្ួត្ពិនិត្យចំណាយសាធា ណៈបាននតេ់រូេោា ន ស្ម្ម្មប់កកេរអ 
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គ្ុណម្បព័នធ FMIS និងកំណត្់ចំណចុបញ្ញហ ម្បឈរ និងអនុសាស្ន៍កកេរអកា ម្គ្ប់ម្គ្ងថ្វិការៅតារម្កស្ួង- 

សាថ ប័ន។ 

154> ជា រួ, កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហ ិញ្ញវត្ថុសាធា ណៈម្បកបរោយម្បស្ិទធភាព នងិស្ក័តសិ្ិទធភាព គ្ឺរេូោា នម្គ្ះឹដ៏ចំបាច់រិន

អាចខវះបាន ស្ម្ម្មប់កា ជំ ុញអភិវឌ្ឍម្បរទស្ជាត្ិ និងកាត្់បនថយភាពម្កីម្ក ជាពិរស្ស្តារ យៈកា ធាននវូ

ករំណើនរស្ដាកចិចម្បកបរោយប ោិបន័ន នងិបរងកើនម្បស្ិទធភាពកនុងកា នតេរ់ស្វាសាធា ណៈ ដេម់្បជាជន ម្ពរទងំ 

 រួចកំណកស្រម្រចបាននវូចកខុវសិ្័យ យៈរពេកវង បស្ក់រពុជា។ 
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ឧបសម្ព័នធ 
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ឧបសម្ព័នធទី១ ៖ វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវត្េការសម្ម្ម្ចរបស់ គ.ហ.ស. ម្បចាំឆ្ន ាំ២០២១  
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ល.រ ការសម្ម្ម្ចរបស់ គ.ហ.ស. 

អងគភាព

ទទួល

បនទុក 

ម្ោលម្ៅ

បញ្ចប ់

វឌ្ឍនភាព 

(គិ្ត្ម្ត្ឹរនថ្ៃទី ២៣ កខរីន ឆ្ន ំ២០២២) 

I. វឌ្ឍនភាពសម្ម្ម្ចបាន 

០១ 
រស្ចកតីម្ោងចាប់ស្ត ីពីភាពជា 

នដគូ្ វាង ដា និងឯកជន 
CUPPP 

ម្ត្ីម្មស្ទី៤  

ឆ្ន ំ២០២១ 

ម្បកាស្ឱ្យរម្បើម្បាស្់រោយម្ពះរាជម្ករ

រេខ នស្/ ករ/១១២១/០១៨ ចុះនថ្ៃទី

១៨ កខវិចឆិកា ឆ្ន ំ២០២១។ 

 

០២ 

អនុម្កតឹ្យស្ត ីពីកា បរងកើនចំនួន   

អងគភាពថ្វិកា នងិកា ម្បគ្េ់ស្ទិធិ

អំណាចជាអាណាប័ករន្ ស្ិទធជិូន

អងគភាពថ្វិកា 

GDB - 
អនុម្កតឹ្យ ម្ត្ូវបានអនុរ័ត្រោយម្បរុខរាជ- 

 ោា ភបិាេរៅនថ្ៃទី ១៤ កខធនូ ឆ្ន ំ២០២១។  
 

០៣ 

កននកា យុទធសាន្រស្តស្ត ីពីកា កសាង 

និងអភវិឌ្ឍស្រត្ថភាពកនងុម្កបខណឌ  

PFMRP ដណំាក់កាេទី៤ 

EFI 
ម្ត្ីម្មស្ទី១  

ឆ្ន ំ២០២១ 

កននកា យុទធសាន្រស្ត ម្ត្ូវបានអនរុ័ត្ដ៏ខពង់-

ខពស្់ពី ឯកឧត្តរ អគ្គបណឌ ិត្ស្ភាច យ តារ

ចំណា ចុះនថ្ៃទី ៤ កខ ត្ុោ ឆ្ន ំ២០២១ 

រហើយកំពុងស្ថ ិត្កនុងកា រ ៀបចំនីតិ្វិធីរបាះ

ពុរព និងរម្ោងនសពវនាយរៅកនុងម្ត្ីម្មស្ទី

១ ឆ្ន ំ២០២២ ។ 

 

០៤ 

ស្នធ នករា វាង FMIS និងម្បពន័ធ

របៀវត្ស បស្់ម្កស្ួងរុខងា សា-

ធា ណៈ 

FMWG និង 

MCS 

ម្ត្ីម្មស្ទី១ 

ឆ្ន ំ២០២១ 

បានោក់ឱ្យដំរណើកា រៅ កស្ហវ. និង

ម្កស្ួងរខុងា សាធា ណៈ រៅកនុងកខឧស្ភា 

ឆ្ន ំ២០២១ ស្ម្ម្មប់នតេជ់ាគ្ំ ូ និងរូេោា ន

កនុងកា ឈានរៅអនុវត្តរៅម្កស្ងួ-សាថ បន័

រនសងរទៀត្ រៅដំណាក់កាេបន្ប់។ 

 

០៥ 

 បាយកា ណ៍វាយត្នរលចំណាយ

សាធា ណៈ និងគ្ណរនយយភាព

ហិ ញ្ញវត្ថុ ថ្នន កជ់ាត្ិ ឆ្ន ំ២០២០ 

GSC 
ម្ត្ីម្មស្ទ២ី 

ឆ្ន ំ២០២១ 

PEFA Check រៅនថ្ៃទី ១៤ កខរិថ្ុន ឆ្ន ំ

២០២២។ បាននសពវនាយរៅនថ្ៃទី ០៦ កខ 

កកកោ ឆ្ន ំ២០២១។ រ ៀបចសំ្ិកាខ សាោរៅ

នថ្ៃទី ១៩ កខកកកោ ឆ្ន ំ២០២២។ 

 

០៦ 
កននកា ស្ករាភាពស្ម្ម្មប់ជំ ញុ

កា បរងកើត្អងគភាពថ្វិកា 
GDB 

ម្ត្ីម្មស្ទី៤ 

ឆ្ន ំ២០២១ 

អគ្គនយកោា នថ្វិកា បានរ ៀបចំកននកា 

ស្ករាភាពស្ម្ម្មប់ ជំ ុញកា បរងកើត្អងគភាព

ថ្វិកា។ 

 

០៧ 

កា ស្ិកាអពំីេទធភាពបរងកើន អងគ

ភាពថ្វិការៅ ដាបាេរាជធានី-រខត្ត 

និងរ ៀបចំជាកននកា ស្ករាភាព

ជាក់ោក់ 

GDSNAF 
ម្ត្ីម្មស្ទ២ី 

ឆ្ន ំ២០២១ 

អគ្គនយកោា នហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបាេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ បានរ ៀបចំ បាយកា ណស៍្ិកា

អំពីេទធ-ភាពបរងកើនអងគភាពថ្វិការៅ     

 ដាបាេ រាជធានី-រខត្ត។ 

 

០៨ កននកា រធវើបណណករាស្ិទធិដីធលី បស្ ់ដា GDSP 
ម្ត្ីម្មស្ទ២ី 

ឆ្ន ំ២០២១  

កននកា ស្ករាភាព ម្តូ្វបានរធវើបចចុបបននភាព

បកនថរ កនុងកម្រិត្ម្កុរកា ងា អនត ម្កស្ងួ។ 

 

II. វឌ្ឍនភាពបនេតាម្ដ្ឋន 

ក. ម្កបខណឌ គ្ត្យិតុ្ត 
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ល.រ ការសម្ម្ម្ចរបស់ គ.ហ.ស. 

អងគភាព

ទទួល

បនទុក 

ម្ោលម្ៅ

បញ្ចប ់

វឌ្ឍនភាព 

(គិ្ត្ម្ត្ឹរនថ្ៃទី ២៣ កខរីន ឆ្ន ំ២០២២) 

១ 
រស្ចកតីម្ោងចាប់ស្ត ីពីម្បព័នធ

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ (ថ្ាី)  
GDB 

ម្ត្ីម្មស្ទី៤  

ឆ្ន ំ២០២២ 

រស្ចកតីម្ោងចាប់ រម្ោងបញ្ចបក់ម្រិត្  

កស្ហវ. និងបញ្ាូនរៅគ្ណៈ ដារន្រនតីរៅ  

ម្តី្ម្មស្ទី៣ ឆ្ន ំ២០២២ និងបញ្ាូនរៅ 

អងគនីត្ិបបញ្ញត្តិរៅម្ត្មី្មស្ទី៤ ឆ្ន ំ២០២២។ 

 

២ 
រស្ចកតីម្ោងចាបស់្ត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេរិនករនសា រពើពនធ  
GDSPNTR 

ម្ត្ីម្មស្ទី៤  

ឆ្ន ំ២០២២ 

រស្ចកតីម្ោងចាប់ បានោក់ឆ្លងស្ិកាខ សាោ

ពិរម្ោះរោបេ់អនត ម្កស្ួង-សាថ ប័ន, នដគូ្

អភិវឌ្ឍន៍, តំ្ណាងស្ងគរស្ុីវិេ និងកិចចម្បជុ ំ

កម្រិត្ថ្នន ក់ដឹកនំ កស្ហវ.។ ម្កុរកា ងា 

បានពិភាកា រេើជំពូកទី១០ (ស្ត ីពរីទស្បប-

ញ្ញញ ត្តិ) ជារួយម្កស្ួងយុត្តិធរ៌ និងអងគភាព

ម្បឆំ្ងអំរពើពុក េួយ ចប់ស្ពវម្គ្ប់ននថ្ៃទី 

២៨ កខរករា ២០២២។ ដំណាកក់ាេបនត

នឹងោក់ឆ្លងរៅគ្ណៈកម្មា ធិកា រោេ-

នរោបាយរស្ដាកិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុ ននថ្ៃទី

២៨ កខរីន ឆ្ន ំ២០២២។ 

 

៣ 
ម្កបខណឌ រោេនរោបាយស្តពីី

កា អភិវឌ្ឍរូេបម្ត្ ដា 

GSC & 

GDICDM 

ម្ត្ីម្មស្ទី៤  

ឆ្ន ំ២០២១ 

ម្កុរកា ងា បរចចករទស្កំពុងបនតរ ៀបចំ   

រស្ចកតីម្ោងម្កបខណឌ រោេនរោបាយ រួ

ស្ត ីពីកា អភិវឌ្ឍរេូបម្ត្ ដា២០២២-២០២៨។ 

 

៤ 
រស្ចកតីម្ោងចាប់ស្ត ីពីកា ម្គ្ប់-

ម្គ្ងស្ហម្ោស្សាធា ណៈ   
GDSP 

ម្ត្ីម្មស្ទី ៤ ឆ្ន ំ

២០២២ 

រស្ចកតីម្ោងចាប់ ម្ត្ូវបានតាក់កត្ងជា

ទម្រង់ចាប់ និងខលឹរសា   ួចរាេ់កម្រិត្  

ម្កុរកា ងា បរចចករទស្ កស្ហវ.។ រម្ោង

រ ៀបចំស្ិកាខ សាោពិរម្ោះរោបេ់ន    

ម្ត្ីម្មស្ទី១ ឆ្ន ំ២០២២ និងរម្ោងបញ្ាូន

រៅទីស្ត ីកា គ្ណៈ ដារន្រនតី រៅម្ត្មី្មស្ទី៣ 

ឆ្ន ំ២០២២។  រោយសា ម្ត្ូវកសាង     

ឯកសា យុទធសាន្រស្ត កកទម្រង់ ស្ហម្ោស្

សាធា ណៈជារនុស្និ ស្ម្ម្មបជ់ាធាត្ុចូេ

បកនថររៅរេើរស្ចកតីម្ោងចាប់រនះ។ 

 

៥ 

កា កកស្ម្រួេអនុម្កឹត្យរេខ៨១ 

អនម្ក.បក ចុះនថ្ៃទី១៦ កខវិចឆិកា 

ឆ្ន ំ១៩៩៥ ស្ត ីពកីា បរងកើត្កា ម្ត្តួ្-

ពិនិត្យហិ ញ្ញវត្ថុរេើកា ចំណាយ

ថ្វិកា ដារៅតារម្កស្ងួ រខត្ត ម្កុង 

GDB 
ម្ត្ីម្មស្ទី១  

ឆ្ន ំ២០២២ 

បានបញ្ចប់កា ពភិាកាម្ត្ឹរកម្រតិ្                

អគ្គនយកោា នថ្វិកា និងបានបញ្ាូនរៅ

ជំនញកា បារាងំរដើរបីនតេ់ធាត្ុចូេ និង

រម្ត្ៀរពិភាកា អនត អគ្គនយកោា ន នងិ

ោក់បញ្ចូេជារួយរស្ចកតីម្ោង កកស្ម្រួេ

 



 

68 
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អងគភាព

ទទួល

បនទុក 

ម្ោលម្ៅ

បញ្ចប ់

វឌ្ឍនភាព 

(គិ្ត្ម្ត្ឹរនថ្ៃទី ២៣ កខរីន ឆ្ន ំ២០២២) 

ម្កុងស្វយ័ត្ រាជធានភីនំរពញ និង

អងគកា សាធា ណៈ 

អនុម្កតឹ្យរេខ ៨២ អនម្ក.បក រៅ             

ម្ត្ីម្មស្ទី៣ ឆ្ន ំ២០២២ រនះ។ 

៦ 

កា កកស្ម្រួេអនុម្កឹត្យរេខ៨២ 

អនម្ក.បក ចុះនថ្ៃទី១៦ កខវិចឆិកា 

ឆ្ន ំ១៩៩៥ ស្ត ពីបីទបញ្ញា ទូរៅនន

គ្ណរនយយសាធា ណៈ 

GDNT 
ម្ត្ីម្មស្ទី១  

ឆ្ន ំ២០២២ 

រស្ចកតីម្ោងអនមុ្កឹត្យរេខ ៨២ ម្ត្ូវបាន

រ ៀបចំ និងម្តូ្វរធវើបចចុបបននភាពជាបរណត ើ ៗ 

រោយកនអករេើរោេកា ណស៍្រម្រចនន 

ម្កុរកា ងា រ ៀបចំរស្ចកតីម្ោងចាប់ស្ត ពីី 

ម្បព័នធហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ។ 

 

៧ 

រោេកា ណ៍កណនំ ួរស្ដ ពីីកា -

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

 បស្់រាជ ោា ភបិាេ 

GSC 
ម្ត្ីម្មស្ទ២ី  

ឆ្ន ំ២០២១ 

ម្កុរកា ងា បរចចករទស្ បាននិងកំពុងពិនិត្យ 

និងកកស្ម្រួេរស្ចកតីម្ោងរេើកទី៦ រុន

ោក់ឆ្លងស្កិាខ សាោពិរម្ោះរោបេ់។ 

 

៨ 

រស្ចកតីម្ោងម្បកាស្រោេកា ណ៍ 

និងនីតិ្ វិធីស្ម្ម្មប់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេរិនករនសា រពើពនធ កនុង

េកខខណឌ ននកា រន្ រុខងា ចំរោះ

ចំណូេពីរស្វាសាធា ណៈ ចណូំេ

ពីកា ផ្ទកពនិ័យនិងកា ោក់ទណឌ - 

ករា នងិកនុងេកខខណឌ ននកា កចក-

 ំកេកចំណូេពីរស្វាធា ណៈនិង

ចំណូេពីកា ចត្់កចងម្ទពយ-

ស្របត្តិ ដា ពី ដាបាេថ្នន កជ់ាត្ិរៅ

ឱ្យ ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ ិ

GDSPNTR 

GSC 

ម្ត្ីម្មស្ទី៤  

ឆ្ន ំ២០២១  

បានបញ្ចប់រស្ចកតីម្ោងម្បកាស្ និងោក់

ឆ្លងកិចចម្បជុំពិរម្ោះរោបេ់ជារួយ

ម្កស្ួង-សាថ បន័ ទងំកម្រិត្បរចចករទស្ និង

កម្រិត្ថ្នន ក់ដឹកនំរៅកខកុរភៈ ឆ្ន ំ២០២២។ 

រស្ចកតីម្ោងម្បកាស្រនះ រម្ោងរោ ពជូន 

ឯកឧត្តរអគ្គបណឌ ិត្ស្ភាច យ ពិនិត្យ និង

អនុរ័ត្ រៅរដើរម្ត្ីម្មស្ទ២ី ឆ្ន ំ២០២២។ 

បញ្ញា ក់៖ បានដរំ ើងគ្ត្ិយុត្តភាពពីរស្ចកតី

ម្ោងម្បកាស្រៅជារស្ចកតីម្ោងអនមុ្កឹត្យ

រម្ការចំណង់រជើងរស្ចកតីម្ោង “អនុម្កតឹ្យ

ស្ត ីពីរោេ- កា ណ៍នងិនីតិ្វិធីបកនថរ

ស្ម្ម្មប់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរិនករន

សា រពើពនធកនុងេកខខណឌ ននកា រន្ រុខងា  

និងកា កចក ំកេកចំណូេរិនករនសា រពើ

ពនធ ពី ដាបាេថ្នន ក់ជាត្ិរៅឱ្យ ដាបាេ 

ថ្នន ក់រម្ការជាត្។ិ 

 

៩ 

កា រ ៀបចំសារាច  បស្់រាជ ោា ភិ-

បាេស្ម្ម្មប់ជំ ញុម្កស្ួង-សាថ បន័ 

ជាពិរស្ស្ម្កស្ងួ-សាថ បន័ស្ថ ិត្កនងុ 

 វិស្័យរស្ដាកិចច និងស្ងគរកិចចឱ្យ

រធវើកា នសពវនាយ ឬរ ៀបចំរវទិកា

សាធា ណៈ អំពីថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ

 បស្់ម្កស្ួង-សាថ ប័នសារី ជនូ

សាធា ណជន 

GDB 
ម្ត្ីម្មស្ទី៤  

ឆ្ន ំ២០២១  

រស្ចកតីកណនំអពំីកា រ ៀបចំរវទិកាសាធា ណៈ 

និងរស្ៀវរៅថ្វិកាពេ ដា រដើរបីនសពវនាយ

អំពីកញ្ចប់ថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ បស្់ម្កស្ងួ

នីរួយៗ ជនូដេ់សាធា ណជន និង នដគូ្ 

ោក់ព័នធ ម្ត្ូវបានស្រម្រចោក់ឱ្យអនុវត្ត 

រោយរម្ជើស្រ ីស្ម្កស្ួងចំនួន ៤  ួរម្មន៖ 

(១)-ម្កស្ួងអប់ ំ យុវជន នងិកឡីា (២)-

ម្កស្ួងស្ងគរកចិច អត្ីត្យុទធជន និងយុវនីត្ិ
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អងគភាព

ទទួល

បនទុក 

ម្ោលម្ៅ

បញ្ចប ់

វឌ្ឍនភាព 

(គិ្ត្ម្ត្ឹរនថ្ៃទី ២៣ កខរីន ឆ្ន ំ២០២២) 

ស្របទ (៣)-ម្កស្ួងធនធានទកឹ និងឧត្-ុ

និយរ និង (៤)- ម្កស្ួងឧស្ាហករា  

 វិទាសាន្រស្ត  បរចចកវិទា និង នវានិវត្ត   

តារ យៈេិខិត្រេខ ១៩៤៨ ស្ហវ-អថ្ 

ចុះនថ្ៃទី ១៤ កខ រីន ឆ្ន ំ ២០២២ ចប់ពី

ឆ្ន ំ ២០២២។ 

ខ្. យទុធសាន្តសេ 

១០ 

រស្ចកតីម្ោងយទុធសាន្រស្តស្ត ីពី   

កា អនុវត្តស្តងោ់គ្ណរនយយ   

សាធា ណៈរូេោា នបងគ រៅ  

ករពុជា ២០២១-២០៣១ 

ACAR 
ម្ត្ីម្មស្ទ២ី ឆ្ន ំ

២០២១ 

រស្ចកតីម្ោងចុងរម្កាយយុទធសាន្រស្តទទួេ

បានកា ឯកភាពជារោេកា ណក៍នុងកិចច

ម្បជុំគ្ណៈករាកា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ កាេពីនថ្ៃទី ២០ កខ

ធនូ ឆ្ន ំ២០២១។ អ.គ្.ហ. ស្ហកា ជារយួ

និយ័ត្-ក គ្ណរនយយនិងស្វនករា បាន

និងកំពុងកកស្ម្រួេបកនថររដើរបីរោ ពជូន

ម្បរុខរាជ ោា -ភបិាេ អនុរ័ត្។ 

 

១១ 

ឯកសា ទស្សនទនស្ត ីពីចកខុវិស្័យ 

និងយុទធសាន្រស្ត ននកា ងា កកទម្រង ់

៣ បូក ១ 

GSC, 

NCDD, 

PAR & 

CLJR 

ម្ត្ីម្មស្ទី៤ 

 ឆ្ន ំ២០២១  

រស្ចកតីម្ោងឯកសា ទស្សនទន ម្ត្ូវបាន

រ ៀបចំ និងម្ត្ូវបានពភិាកាកនុងកិចចម្បជុំ

កម្រិត្អនត កា ោា នកកទម្រង់៣ បូក ១ 

ចំនួន ៣ រេើក និងគ្រម្ម្មងវិបស្សន ម្តូ្វ

បានរ ៀបច។ំ 

 

១២ 
ចកខុវិស្័យ បស្ម់្កស្ងួរស្ដាកិចច

និងហិ ញ្ញវត្ថ ុ
GSMEF 

ម្ត្ីម្មស្ទី៤  

ឆ្ន ំ២០២១  

រស្ចកតីម្ោងចកខុវិស្័យ ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ

 ួចរាេ់ និងបានោក់ឆ្លងកម្រិត្ថ្នន ក់-

ដឹកនំ។ រម្ោងម្បជុំឆ្លងជារួយ ឯកឧត្តរ

អគ្គបណឌ ិត្-ស្ភាច យ ននថ្ៃទ១ី៩ កខររសា 

ឆ្ន ំ២០២២ ខាងរុខ។ 

 

១៣ 
កននកា ររស្ម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយ-

ស្របត្តិ ដា យៈរពេរធយរនិងកវង 
GDSP 

ម្ត្ីម្មស្ទី៤  

ឆ្ន ំ២០២២ 

ម្កុរកា ងា ស្ិកា និងរ ៀបចំឯកសា 

រោេស្ត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយស្របត្តិ ដា 

ម្ត្ូវបានបរងកើត្រៅនថ្ៃទី២១ កខកញ្ញញ  ឆ្ន ំ

២០២១ រហើយបានរ ៀបចំម្មត្កិារោេ 

និងខលឹរសា ម្ោងខលះៗននជំពូកនីរួយៗ។ 
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អងគភាព

ទទួល

បនទុក 

ម្ោលម្ៅ

បញ្ចប ់

វឌ្ឍនភាព 

(គិ្ត្ម្ត្ឹរនថ្ៃទី ២៣ កខរីន ឆ្ន ំ២០២២) 

១៤ 

ឯកសា រោេ (Blueprint) ស្ត ីពី

កា កកទម្រង់ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេរិនករនសា រពើពនធ 

GDSP 
ម្ត្ីម្មស្ទី៤  

ឆ្ន ំ២០២១ 

បានពនិិត្យឯកសា រោេរោយស្ម្រួេ

ខលឹរសា ពីភាសាអង់រគ្លស្ រៅភាសាកខា ឱ្យ

ម្ត្ឹរម្ត្ូវតារោកយ និងទិដាភាពបរចចករទស្ 

រដើរបីោក់ជនូម្កុរកា ងា កម្រិត្អនត -             

អគ្គនយកោា ន នន កស្ហវ. ពនិិត្យ               

កកស្ម្រួេចុងរម្កាយ។ បានរ ៀបចំម្បជុំ    

កកស្ម្រួេរស្ចកតីម្ោងរេើកទ៣ី រោយ 

ម្កុរកា ងា .កស្ហវ. ននថ្ៃទី២១ រីន 

២០២២។ 

 

គ. ម្បព័នធបម្ចចកវិទាព័ត៌្ម្មន 

១៥ 

ស្នធ នករា វាងម្បព័នធ FMIS នងិ 

ម្បព័នធ EFMS  បស្់ម្កស្ួងអប់  ំ

យុវជន នងិកីឡា 

MoEYS&F

MWG 

ម្ត្ីម្មស្ទី១  

ឆ្ន ំ២០២២ 

ម្កស្ួងអប់ ំ យុវជន នងិកីឡា កពំុងរធវើ

បចចុបបននភាព នងិអភិវឌ្ឍបកនថររុខងា កា 

ទិញ នងិរុខងា ម្ត្ូវស្ង រេើម្បព័នធ EFMS 

ជំនន់ទី ៣ ថ្ាី កដេរម្ោងនឹងបញ្ចប់ និង

ោក់ឱ្យរម្បើម្បាស្់រៅកខររសា ឆ្ន ំ២០២២។ 

ជារួយោន រនះ ម្កុរកា ងា  FMIS កំពុងនត

េ់កិចចស្ហកា កនុងកា នតេ់ធាត្ចុេូ និង

ត្ម្រូវកា ននជនូម្កុរកា ងា  MoEYS 

រដើរបីស្ិកាេរអិត្អំពីត្ម្រូវកា ពត័្៌ម្មនរៅ

តារដំណាក់កាេននកា អភិវឌ្ឍម្បព័នធ 

EFMS រៅតាររុខងា  នីរួយៗកនុងកា រធវើ

ស្នធ នករា វាងម្បព័នធទងំ២។ ឆ្ន ំ២០២២ 

រនះ នឹងរម្ោងរធវើស្នធ នករាកត្រួយរុខងា 

កា ទិញ នងិឆ្ន ំ២០២៣ រុខងា ម្ត្ូវស្ង។ 

 

ឃ. យនេការ 

១៦ 

កា ពិនិត្យនិងស្កិារ ៀបចំកា កបង-

កចករុខងា  បស្ស់្វនករានន្កនងុ

និងអធកិា កិចចតារម្កស្ួង-សាថ បន័ 

អនុរោរតារអនុម្កឹត្យរេខ ១៦៨ 

អនម្ក.បក ចុះនថ្ៃទី០៨ កខត្ុោ 

ឆ្ន ំ២០២០ 

GI&GDIA 
ម្ត្ីម្មស្ទី៤ 

ឆ្ន ំ២០២១ 

បានតារោនកា អនុវត្តអនុម្កឹត្យរេខ

១៦៨ អនម្ក.បក រៅតារបណាត ម្កស្ួង-

សាថ ប័នចំននួ ១២។ ជាជហំានបន្ប់ អោគ ធិ

កា  ោា ននងឹរ ៀបចំម្កបខ័ណឌ នងិវិធាននន

ម្បព័នធស្វនករានន្កនុង និងអធិកា កិចចកនុង

ម្កបខណ័ឌ រាជ ោា ភបិាេទងំរេូរម្ការ

ជំនួយបរចចករទស្ពី AFD។ 
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អងគភាព

ទទួល

បនទុក 

ម្ោលម្ៅ

បញ្ចប ់

វឌ្ឍនភាព 

(គិ្ត្ម្ត្ឹរនថ្ៃទី ២៣ កខរីន ឆ្ន ំ២០២២) 

១៧ 
 បាយកា ណ៍ PEFA ថ្នន ក់រម្ការ-

ជាត្ិ ឆ្ន ំ២០២០ 
GSC 

ម្ត្ីម្មស្ទ២ី  

ឆ្ន ំ២០២១  

បានបញ្ចប់កា កកស្ម្រួេរស្ចកតីម្ោងទី១ 

រោយបានពិនិត្យនិងកកស្ម្រួេតាររត្ិ-

រោបេ់ បស្់ម្កុរកា ងា  PEFA, រេខាធិ- 

កា ោា ន PEFA និងនដគ្អូភិវឌ្ឍន៍។ ជា

កា ងា បន្ប់ អ.គ្.ហ. នឹងរ ៀបចំស្ិកាខ -

សាោពិរម្ោះរោបេ់រេើរស្ចកតីម្ោង

រនះរៅចុងម្ត្មី្មស្ទី១ ឆ្ន ំ២០២២។ 

 

១៨ 

ម្កបខណឌ  ួរ កននទីបងាហ ញនលូវ 

និងកននកា ស្ករាភាពស្ម្ម្មប់

រោះម្សាយចណំាយកកស្្ះ 

GSC 
ម្ត្ីម្មស្ទី៤ 

ឆ្ន ំ២០២១  

ម្កុរជនំញកា  ស្ថ ិត្រៅកនងុដំណាក់កាេ

រម្ោងបញ្ចប់កា រធវើស្ុពេភាពរៅរេើ 

 បាយកា ណ៍ស្កិាអំពីជហំានចណំាយ

នីរួយៗ រដើរបីអាចពិភាកាបឋរទក់ទង

នឹង បកគំ្រហើញនរពេខាងរុខ។ 

 

១៩ 

ករាវិធីស្ិកាភាា ប់វិញ្ញបនបម្ត្ 

(Certificate Program) រោយ

នា ភាា ប់រុខតំ្កណងឱ្យបាន  

ម្គ្ប់ម្ជុងរម្ជាយ 

EFI 
ម្ត្ីម្មស្ទី៤ 

ឆ្ន ំ២០២១  

រស្ចកតីម្ោងម្បកាស្អនត ម្កស្ងួ ស្ត ីពី

គុ្ណ-វុឌ្ឍិរន្រនតីម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា 

ណៈ  បានពិរម្ោះរោបេ់ នងិ រ ៀបចំ

កម្រិត្ វស្ហ។ ទន្ឹរនឹងរនះ ករាវិធីស្ិកា 

Certificate Program កំពុងរ ៀបចំម្ស្ប

តារកននកា យុទធសាន្រស្តកសាង និង 

អភិវឌ្ឍស្រត្ថភាពដំណាក់កាេ ៣ បូក ២ 

និង ដំណាក់កាេទី៤ និង អាចអនុវត្តបាន

កនុងឆ្ន ំ ២០២៣ ខាងរុខ។ 

 

២០ 

កា វាយត្នរលរេើបចច័យននកា ងា 

កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ

សាធា ណៈ (PFM Impact 

Assessment) 

GSC 
ម្ត្ីម្មស្ទី៤ ឆ្ន ំ

២០២១  

រស្ចកតីម្ោង បាយកា ណ៍បឋរននកា វាយ

ត្នរលរនះ កំពុងរ ៀបចំ និងបនតកកស្ម្រួេ 

រដើរបីរម្ត្ៀរជបួម្បជុំជារួយម្កុរកា ងា  ប

រចចករទស្។ 

 

២១ 

ពិនិត្យ នងិរធវើបចចុបបននភាពស្ម្មស្- 

ភាពគ្ណៈកម្មា ធកិា , គ្ណៈកម្មា -

កា  និងម្កុរកា ងា កកទម្រង់ 

កា ម្គ្បម់្គ្ងហ ិញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ 

កនុងម្កបខណឌ ករាវិធីកកទម្រង់កា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

GSC 
ម្ត្ីម្មស្ទី៤ ឆ្ន ំ

២០២១  

បានរ ៀបចំរស្ចកតីម្ោងរស្ចកតសី្រម្រច 

និង កំពុងពនិិត្យរធវើបចចុបបននភាពស្ម្មស្ភាព

កនុងម្កបខណឌ ករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ និងរម្ោងរោ ពរស្ន ើ 

ស្ុំឯកឧត្តរអគ្គបណឌ ិត្ស្ភាច យ ពិនិត្យ 

និងស្រម្រចរេើស្ម្មស្ភាពរៅម្ត្ីម្មស្ទី

២ ឆ្ន ំ២០២២ រនះ។ 

 

២២ 
កា បរងកើត្ម្កុរកា ងា អនត អគ្គ-

នយកោា នននម្កស្ួងរស្ដាកិចច
GSMEF 

ម្ត្ីម្មស្ទី១ ឆ្ន ំ

២០២២ 

បានកបងកចកម្កុរកា ងា រដើរបីស្ិការៅរេើ

ម្កបខណឌ គ្ត្ិយុត្តកដេម្មនម្សាប់ និង
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អងគភាព

ទទួល

បនទុក 

ម្ោលម្ៅ

បញ្ចប ់

វឌ្ឍនភាព 

(គិ្ត្ម្ត្ឹរនថ្ៃទី ២៣ កខរីន ឆ្ន ំ២០២២) 

និងហិ ញ្ញវត្ថុ ស្កិា និងវាយត្នរល

អំពីរុខងា  បស្រ់ន្ី  ស្ហវ. និង

េិខិត្បទោា នគ្ត្ិយុត្តោក់ពន័ធ 

រ ៀបចំបំរពញបកនថរនូវចំណចុកដេកចង

រិនចាស្់ោស្់ រដើរបីរ ៀបចំជារស្ចកតីម្ោង

រោេកា ណ៍ថ្ាី។ បចចុបបនន អគ្គរេខាធិកា -

ោា ន កស្ហវ. បានរ ៀបចំជារស្ចកតីម្ោង

រោេកា ណ៍កណនំ។ 

២៣ រូេនិធិ PFMRP ម្គ្ប់ម្ជុងរម្ជាយ GSC 
ម្ត្ីម្មស្ទី៣  

ឆ្ន ំ២០២១  

បានរ ៀបចំ បាយកា ណ៍ស្ិកាេរអិត្អំពី

កា អនុវត្តរេូនធិិ PFMRP ដណំាក់កាេទី

១ និងកា ឈានរៅអនុវត្ត ដំណាក់កាេទី២ 

និងបានទទួេកា ឯកភាពជារោេកា ណ៍ពី 

ឯកឧត្តរអគ្គបណឌ ិត្ស្ភាច យ រៅនថ្ៃទី ១៧ 

កខរីន ឆ្ន ំ២០២២។ 

 

២៤ 

កា វាយត្នរលកា អនុវត្តម្កបខណឌ

ថ្វិកាទូទំងម្បរទស្ (ថ្នន ក់ជាតិ្ 

និងថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ) 

GSC 
ម្ត្ីម្មស្ទ២ី ឆ្ន ំ

២០២២ 

 បាយកា ណ៍វាយត្នរលបឋរ ម្ត្វូបានោក់

ឆ្លងកិចចម្បជុំគ្ណៈករាកា កកទម្រង់កា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ នន កស្ហវ. 

រៅនថ្ៃទី ០១ កខរីន ឆ្ន ំ២០២២។  បក 

គំ្រហើញនន បាយកា ណ៍ នឹងម្តូ្វោក់បញ្ចូេ

កនុងកននកា ស្ករាភាព ួរ ដំណាក់កាេទី៤។ 

 

២៥ 
កា វាយត្នរល ដាបាេសា រពើពនធ

រោយរម្បើម្បាស្ម់្កបខណឌ  TADAT 
GSC 

ម្ត្ីម្មស្ទី៤ ឆ្ន ំ

២០២១ 

កា វាយត្នរល TADAT ម្ត្ូវបានបញ្ចប់រោយ

រជាគ្ជ័យ បន្ប់ពីេទធនេនិងខលឹរសា 

 បាយកា ណ៍ននកា វាយត្នរល ម្ត្ូវបានរធវើ 

ស្ុពេភាពរោយរេខាធិកា ោា ន TADAT 

និងគ្ណៈករាកា វាយត្នរល TADAT។ អគ្ហ 

បានរោ ពរាយកា ណ៍ជូនឯកឧត្តរអគ្គបណឌ ិត្

ស្ភាច យ។ 

 

២៦ 

កា រ ៀបចំរស្ៀវរៅថ្វិកាពេ ដា 

(Citizen Budget) និងរវទិកា

នសពវនាយថ្វិកាករាវិធីជនូសាធា- 

 ណជន  បស្់ម្កស្ួងអាទិភាព

ចំនួន ០៤ កដេម្កស្ួងចំននួ ០២ 

ស្ថ ិត្កនុងវិស្័យរស្ដាកិចច និងម្កស្ងួ

ចំនួន ០២ រទៀត្ស្ថ ិត្កនុងវិស្័យ

ស្ងគរកិចច 

GDB& 

GSC 

ចប់រនតើរពីឆ្ន ំ

២០២២ 

រស្ចកតីកណនំអពំីកា រ ៀបចំរវទិកាសាធា ណៈ 

និងរស្ៀវរៅថ្វិកាពេ ដា រដើរបីនសពវនាយ

អំពីកញ្ចប់ថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ បស្់ម្កស្ងួ

នីរួយៗ ជនូដេ់សាធា ណជន និង នដគូ្

ោក់ព័នធ ម្ត្ូវបានស្រម្រចោក់ឱ្យអនុវត្ត 

រោយកា រម្ជើស្រ ីស្ម្កស្ួងចំននួ ៤  ួរម្មន៖ 

(១)-ម្កស្ួងអប់ ំ យុវជន នងិកឡីា (២)-

ម្កស្ួងស្ងគរកិចច អត្ីត្យុទធជន និងយុវនីត្ិ

ស្របទ (៣)-ម្កស្ួងធនធានទកឹ និងឧត្-ុ
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ល.រ ការសម្ម្ម្ចរបស់ គ.ហ.ស. 

អងគភាព

ទទួល

បនទុក 

ម្ោលម្ៅ

បញ្ចប ់

វឌ្ឍនភាព 

(គិ្ត្ម្ត្ឹរនថ្ៃទី ២៣ កខរីន ឆ្ន ំ២០២២) 

និយរ និង (៤)- ម្កស្ងួឧស្ាហករា វិទាសាន្រស្ត  

បរចចកវិទា និង នវានិវត្ត តារ យៈេិខិត្

រេខ ១៩៤៨ ស្ហវ-អថ្ ចុះនថ្ៃទ ី១៤ កខ 

រីន ឆ្ន ំ ២០២២។ 

២៧ 

ជំ ុញម្កស្ងួ-សាថ ប័នអាទិភាព

ចំនួន ០៥-០៧ រ ៀបចំ FMM 

 បស្់ម្កស្ួង-សាថ ប័នសារ ី

GSC ២០២២ 

កាេពីកខរករា ឆ្ន ំ២០២២, អ.គ្.ហ.បាន

រ ៀបចំកិចចម្បជុំជារួយម្កស្ួង-សាថ ប័នោក់

ព័នធ រដើរបីរេើកករពស្់កា យេ់ដឹង និងកា 

ចេូ ួររ ៀបច ំFMM។ កនុងរនះ ម្កស្ួង- 

សាថ ប័នចំននួ ១២ បានោក់កននកា 

ស្ករាភាពរ ៀបចំ FMM តារយនតកា  

MAP និង GDAP ស្ម្ម្មបឆ់្ន ំ២០២២។ 

 

III. វឌ្ឍនភាពបនេតាម្ដ្ឋន 

ក. ម្កបខណឌ គ្ត្យិតុ្ត 

០១ 

កា រម្បើម្បាស្់ធាត្ុចូេកដេទទួេ

បានព ីបាយកា ណ៍វាយត្នរលកា អនុ

វត្តម្បព័នធ FMIS និងកា វាយត្នរល

ចំណាយសាធា ណៈ បញ្ចូេកនុង

កននកា ស្ករាភាព រួ ដំណាក់

កាេទី៤ (CAP4)។ 

GSC ២០២២ - - 

០២ 

កា កំណត់្វិធានកា គ្នលះឹជំ ុញ

រេបឿនកា ងា កកទម្រង ់(Reform 

Triggers) ឆ្ន ំ២០២២ 

GSC ២០២២ - - 

០៣ 

កា ពិនិត្យរេើកា រន្ រុខងា ចំនួន 

៥៥ រុខងា  រៅ ដាបាេម្កុង ម្ស្កុ 

និងថ្វិកាឱ្យម្ស្បតាររុខងា ទងំ 

៥៥ 

GDSNAF ២០២២ - - 

០៤ 
កា រ ៀបចំរស្ចកដីម្ោងចាបស់្ដ ពីី

អាក ពិរស្ស្ 

LCs, GDT, 

GDCE 
- - - 

០៥ 

 កា ពិនិត្យរេើកា របើកម្បាក់

របស្កករាតារម្បព័នធធនោ  

រៅតារម្កស្ួង-សាថ ប័ន 

GDB, 

GDNT 
២០២២ - - 
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ល.រ ការសម្ម្ម្ចរបស់ គ.ហ.ស. 

អងគភាព

ទទួល

បនទុក 

ម្ោលម្ៅ

បញ្ចប ់

វឌ្ឍនភាព 

(គិ្ត្ម្ត្ឹរនថ្ៃទី ២៣ កខរីន ឆ្ន ំ២០២២) 

០៦ 

កា ជំ ុញម្កស្ួង-សាថ ប័នកនុងកា 

អនុវត្ត SARMIS ទងំរៅ ដាបាេ

ថ្នន ក់ជាត្ិ និង ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ ិ

GDSPNR ២០២២ - - 

០៧ 

កា ជំ ុញកា រ ៀបចំបណណករាស្ទិធិ

ដីធលី បស្់ ដា និងកននកា ររ

ស្ម្ម្មបម់្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយស្របត្តិ ដា។ 

GDSPNR ២០២២ - - 
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ឧបសម្ព័នធទី២៖ តារាងអនុវត្េថវិកា និងសម្ិទធកម្ា របស់អងគភាពម្ម្កាម្ឱវាទ កសហវ. ម្បចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
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េ. . 
អងគភាពរម្ការឱ្វាទ  

កស្ហវ. 

ថ្វកិាឆ្ន ំ២០២១ (គ្តិ្ជាោនរ់ ៀេ) 
#ស្ករាភាព

ស្រម្រចបាន 

ពនុ្ិភាគ្ យ 

ម្បចំឆ្ន ំ២០២១ ថ្វកិាអនវុត្ត PFMRP 
ឧបត្ថរភរេើក 

ទកឹចតិ្ត PFM 

ឧបត្ថរភរេើកទកឹ- 

ចតិ្តរម្ៅ PFM 
ថ្វកិាស្ បុ 

1 អគ្គនយកោា នរោេនរោបាយ 506,489 495,535 - 1,002,024 19/22 93% 

2 អគ្គនយកោា នគ្យ និង ោា ក ករពុជា 32,514 - - 32,514 12/13 96% 

3 អគ្គនយកោា នពនធោ  407,671 - - 407,671 21/29 97% 

4 
អគ្គនយកោា នម្ទពយស្របត្តិ ដា និង

ចំណូេរិនករនសា រពើពនធ 
155,702 - - 155,702 6/14 92% 

5 អគ្គនយកោា នថ្វិកា 316,107 427,637 189,708 933,452 56/59 98% 

6 
អគ្គនយកោា នហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបាេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ 
262,933 328,822 - 591,755 29/40 92% 

7 
អគ្គនយកោា នស្ហម្បត្ិបត្តិកា អនត ជាត្ិ 

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 
- 155,542 - 155,542 17/17 100% 

8 អគ្គនយកោា ន ត្នោ ជាត្ិ 509,475 266,122 490,000 1,265,597 24/26 98% 

9 អគ្គនយកោា នេទធករាសាធា ណៈ 50,372 98,519 - 148,891 4/10 87% 

10 
អគ្គរេខាធិកា ោា ន ននម្កស្ួងរស្ដាកិចច

និងហិ ញ្ញវត្ថុ 
368,800 396,834 1,454,107 2,219,741 30/36 98% 

11 អោគ ធិកា ោា ន - 136,937 - 136,937 16/20 94% 

12 អគ្គនយកោា នស្វនករានន្កនុង 238,067 274,233 73,520 585,820 13/16 92% 

13  វិទាសាថ នរស្ដាកិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 77,722 177,593 188,210 443,525 10/13 99% 

14 ម្កុរកា ងា  FMIS 15,869,275 1,382,884 - 17,252,159 15/21 97% 

15 ម្កុរម្បឹកានីតិ្ករា 42,629 550,806 - 593,435 9/9 100% 

16 និយ័ត្ក គ្ណរនយយនិងស្វនករា 13,556 35,431 264,134 313,121 6/8 88% 
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េ. . 
អងគភាពរម្ការឱ្វាទ  

កស្ហវ. 

ថ្វកិាឆ្ន ំ២០២១ (គ្តិ្ជាោនរ់ ៀេ) 
#ស្ករាភាព

ស្រម្រចបាន 

ពនុ្ិភាគ្ យ 

ម្បចំឆ្ន ំ២០២១ ថ្វកិាអនវុត្ត PFMRP 
ឧបត្ថរភរេើក 

ទកឹចតិ្ត PFM 

ឧបត្ថរភរេើកទកឹ- 

ចតិ្តរម្ៅ PFM 
ថ្វកិាស្ បុ 

17 
អងគភាពភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯកជន

ថ្នន ក់កណាត េ 
- 183,296 - 183,296 2/5 89% 

ស្ បុ ួរ 18,851,312 4,910,191 2,659,679 26,421,182 - - 
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ឧបសម្ព័នធទី៣៖ តារាងអនុវត្េថវិកា និងសមិ្ទធកម្ា របស់ម្នទីរ សហវ. រាជធានី-ម្ខ្ត្េ ម្បចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
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េ. . 
អងគភាពរម្ការឱ្វាទ  

កស្ហវ. 

ថ្វកិាឆ្ន ំ២០២១ (គ្តិ្ជាោនរ់ ៀេ) 

#ស្ករាភាព

ស្រម្រចបាន 

ពនុ្ិភាគ្ យ 

ម្បចំឆ្ន ំ២០២១ 

ថ្វកិាអនវុត្ត PFMRP 
ឧបត្ថរភរេើក- 

ទកឹចតិ្ត PFM 

ឧបត្ថរភរេើក

ទកឹ- 

ចតិ្តរម្ៅ PFM 

ថ្វកិាស្ បុ 

១ រន្ី រស្ដាកិចចនងិហិ ញ្ញវត្ថុរខត្តបន្យម្មនជ័យ 6,777 12,608  -  19,385  9/11 98% 

២ រន្ី រស្ដាកិចចនងិហិ ញ្ញវត្ថុរខត្តបាត្់ដំបង 9,887 12,608  -  22,495  7/1០ 96% 

៣ រន្ី រស្ដាកិចចនងិហិ ញ្ញវត្ថុរខត្តកំពង់ចរ 6,776 12,608  -  19,384  6/10 89% 

៤ រន្ី រស្ដាកិចចនងិហិ ញ្ញវត្ថុរខត្តកំពង់ឆ្ន ំង 11,033 12,608  -  23,641  8/10 97% 

៥ រន្ី រស្ដាកិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុរខត្តកំពង់ស្ព  ឺ 6,777 12,608  -  19,385  10/11 89% 

៦ រន្ី រស្ដាកិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុរខត្តកំពង់ធ ំ 7,776 12,608  -  20,384  11/11 100% 

៧ រន្ី រស្ដាកិចចនងិហិ ញ្ញវត្ថុរខត្តកំពត្ 6,777 12,608  -  19,385  10/11 97% 

៨ រន្ី រស្ដាកិចចនងិហិ ញ្ញវត្ថុរខត្តកណាដ េ 6,777 12,608  -  19,385  10/11 89% 

៩ រន្ី រស្ដាកិចចនងិហិ ញ្ញវត្ថុរខត្តរកាះកុង 6,776 12,608  -  19,384  9/11 85% 

១០ រន្ី រស្ដាកិចចនងិហិ ញ្ញវត្ថុរខត្តម្ករចះ 7,276 12,608  -  19,884  9/10 87% 

១១ រន្ី រស្ដាកិចចនងិហិ ញ្ញវត្ថុរខត្តរណឌ េគី្ ី 14,173 12,608  -  26,781  9/11 95% 

១២ រន្ី រស្ដាកិចចនងិហិ ញ្ញវត្ថុរាជធានភីនំរពញ 20,330 12,608  -  32,938  10/10 100% 

១៣ រន្ី រស្ដាកិចចនងិហិ ញ្ញវត្ថុរខត្តម្ពះវិហា  6,776 12,608  -  19,384  9/11 78% 

១៤ រន្ី រស្ដាកិចចនងិហិ ញ្ញវត្ថុរខត្តនម្ពកវង 5,162 12,608  -  17,770  11/11 100% 

១៥ រន្ី រស្ដាកិចចនងិហិ ញ្ញវត្ថុរខត្តរោធិ៍សាត្ ់ 5,162 12,608  -  17,770  8/10 98% 

១៦ រន្ី រស្ដាកិចចនងិហិ ញ្ញវត្ថុរខត្ត ត្នគ្ី ី 6,776 12,608  -  19,384  9/11 76% 

១៧ រន្ី រស្ដាកិចចនងិហិ ញ្ញវត្ថុរខត្តរស្ៀររាប 6,776 12,608  -  19,384  8/11 78% 
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េ. . 
អងគភាពរម្ការឱ្វាទ  

កស្ហវ. 

ថ្វកិាឆ្ន ំ២០២១ (គ្តិ្ជាោនរ់ ៀេ) 

#ស្ករាភាព

ស្រម្រចបាន 

ពនុ្ិភាគ្ យ 

ម្បចំឆ្ន ំ២០២១ 

ថ្វកិាអនវុត្ត PFMRP 
ឧបត្ថរភរេើក- 

ទកឹចតិ្ត PFM 

ឧបត្ថរភរេើក

ទកឹ- 

ចតិ្តរម្ៅ PFM 

ថ្វកិាស្ បុ 

១៨ រន្ី រស្ដាកិចចនងិហិ ញ្ញវត្ថុរខត្តម្ពះស្ីហនុ 18,764 12,608  -  31,372  10/10 100% 

១៩ រន្ី រស្ដាកិចចនងិហិ ញ្ញវត្ថុរខត្តស្្ឹងកម្ត្ង 6,776 12,608  -  19,384  10/11 98% 

២០ រន្ី រស្ដាកិចចនងិហិ ញ្ញវត្ថុរខត្តសាវ យរ ៀង 6,776 12,608  -  19,384  9/11 81% 

២១ រន្ី រស្ដាកិចចនងិហិ ញ្ញវត្ថុរខត្តតាកកវ 12,262 12,608  -  24,870  9/10 99% 

២២ រន្ី រស្ដាកិចចនងិហិ ញ្ញវត្ថុរខត្តឧត្ដ ម្មនជ័យ 6,776 12,608  -  19,384  10/11 96% 

២៣ រន្ី រស្ដាកិចចនងិហិ ញ្ញវត្ថុរខត្តកកប 8,519 12,608  -  21,127  9/11 98% 

២៤ រន្ី រស្ដាកិចចនងិហិ ញ្ញវត្ថុរខត្តនប េិន 6,776 12,608  -  19,384  11/11 100% 

២៥ រន្ី រស្ដាកិចចនងិហិ ញ្ញវត្ថុរខត្តត្បូងឃាុ ំ 5,163 12,608  -  17,771  9/10 91% 

ស្ បុ រួ              213,599  315,210  -    528,809   -  - 
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ឧបសម្ព័នធទី៤៖ តារាងអនុវត្េថវិកា និងសម្ិទធកម្ា របស់ម្កសួង-សាថ ប័ន ម្បចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
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េ.  ម្កស្ងួ-សាថ បន័ 

ថ្វកិាឆ្ន ំ២០២១ (គ្តិ្ជាោនរ់ ៀេ) 

#ស្ករាភាពស្រម្រចបាន 
ពនុ្ិភាគ្ យ 

ម្បចំឆ្ន ំ២០២១ 
ថ្វកិាអនវុត្ត 

PFMRP 

ម្បាកឧ់បត្ថរភ 

រេើកទកឹចតិ្ត PFM 
ថ្វកិាស្ បុ 

សាថ បន័រស្វារស្ដាកចិច 

១  ដារេខាធិកា ោា នអាកាស្ច ណស៍្ុីវិេ 101,837 71,700 173,537  11/30 81% 

២ ម្កស្ួងឧស្ាហករា វិទាសាន្រស្ត  បរចចកវិទា និងនវានុវត្តន ៍ - 70,800 70,800 29/32 95% 

៣ ម្កស្ួងក ៉ា និងថ្នរពេ 65,570 70,800 136,370 37/44 95% 

៤ ម្កស្ួងោណជិាករា - 70,800 70,800 19/30 84% 

៥ ម្កស្ួងកស្ិករា  ុកាខ ម្បម្មញន់ិងរនសាទ - 69,300 69,300 18/32 79% 

៦ ម្កស្ួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ 55,636 70,800 126,436 15/17 94% 

៧ ម្កស្ួងនម្បស្ណីយ៍ នងិទូ គ្រនគ្រន ៍  70,800 70,800 22/29 94% 

៨ ម្កស្ងួសាធា ណកា នងិដឹកជញ្ាូន 130,907 61,800 192,707 25/35 82% 

៩ ម្កស្ួងរទស្ច ណ៍ - 70,800 70,800 26/36 83% 

១០ ម្កស្ួងធនធានទឹកនិងឧត្នុិយរ - 70,800 70,800 21/28 87% 

១១ ម្កស្ងួកា ងា នងិបណតុ ះបណាត េវិជាា ជីវៈ - 70,800 70,800 20/31 82% 

សាថ បន័រស្វាហ ិញ្ញវត្ថុ កាប រទស្ នងិរស្វាសាធា ណៈ 

១ ទីស្ត ីកា គ្ណៈ ដារន្រនត ី - 58,800 58,800 13/19 93% 

២ ម្កស្ួងរខុងា សាធា ណៈ - 72,600 72,600 28/39 94% 

៣ ម្កុរម្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍ករពុជា - 70,800 70,800 29/30 98% 



 

83 

៤ ម្កស្ួងទនំកទ់ំនងជារយួ ដាស្ភា ម្ពឹទធស្ភា និងអធកិា កិចច 38,564 64,800 103,364 19/22 90% 

៥ ម្កស្ួងកា ប រទស្និងស្ហម្បត្បិត្តិកា អនត ជាត្ ិ 48,225 70,800 119,025 25/25 100% 

៦ ម្កស្ួងព័ត្ម៌្មន - 58,800 58,800 13/21 86% 

៧ ម្កស្ួងកននកា  152,812 70,800 223,612  33/35 96%  

៨ គ្ណៈករាកា រូេបម្ត្ករពុជា 28,922 58,950 87,872 16/17 99% 

សាថ បន័កា ោ ជាត្ ិស្នតសិ្ខុ នងិស្ណាត បធ់ាន បស់ាធា ណៈ 

១ ម្កស្ួងកា ោ ជាត្ ិ - 58,800 58,800 25/30 87% 

២ ម្កស្ួងរហានន្-កននក ដាបាេទូរៅ 11,634 70,800 82,434 23/23 100% 

៣ ម្កស្ួងរហានន្-ស្នតសិ្ខុស្ងគរ 78,309 70,800 149,109 21/27 84% 

៤ ម្កស្ួងប សិាថ ន - 58,800 58,800 29/38 86% 

៥ ម្កស្ងួរ ៀបចំកដនដី នគ្ ូបនីយករា និងស្ណំង់  - 70,800 70,800 30/44 86% 

សាថ បន័ស្ងគរកចិច 

១ ម្កស្ួងស្ុខាភបិាេ - 70,800 70,800 19/24 92% 

២ ម្កស្ួងអប់ ំ យុវជន នងិកីឡា - 70,800 70,800 28/39 88% 

៣ ម្កស្ងួវបបធរ៌ និងវិចិម្ត្ស្ិេបៈ - 70,800 70,800 25/31 91% 

៤ ម្កស្ួងស្ងគរកចិច អត្ីត្យុទធជន និងយុវនីត្សិ្របទ - 52,800 52,800 30/35 89% 

៥ ម្កស្ួងធរាកា  និងសាស្ន - 46,800 46,800 26/28 95% 

៦ ម្កស្ួងកិចចកា ន  ី - 58,800 58,800 23/27 96% 

សាថ បន័កពំេូ នងិឯករាជយ 

១ ម្កស្ួងម្ពះប ររាជវាងំ - 58,800 58,800 12/20 91% 
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២ អគ្គរេខាធិកា ោា នម្កុរម្បឹកាធរានញុ្ញ - 34,800 34,800 12/14 93% 

៣ អគ្គរេខាធិកា ោា នម្ពឹទធស្ភា - 40,800 40,800 7/12 87% 

៤ អគ្គរេខាធិកា ោា ន ដាស្ភា - 46,800 46,800  5/23 27%  

៥ អគ្គរេខាធិកា ោា នសាោឧទធ ណ៍ - 37,300 37,300 13/15 96% 

៦ អគ្គរេខាធិកា ោា នននឧត្តរម្កុរម្បឹកាអងគរៅម្ករ 30,081 40,800 70,881 15/17 100% 

៧ គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាត្ិរ ៀបចំកា របាះរឆ្ន ត្ - 46,800 46,800 23/33 88% 

៨ អាជាញ ធ ស្វនករាជាត្ ិ - 70,800 70,800 19/25 86% 

៩ អងគភាពម្បឆំ្ងអំរពើពុក េួយ - 64,800 64,800 13/17 90% 

១០ អគ្គរេខាធិកា ោា នត្ុោកា កំពូេ - 34,800 34,800 8/15 98% 

១១ ម្កស្ួងយុត្តិធរ៌ 304,332 52,800 357,132 17/31 78% 

ស្ បុ រួ 1,046,829 2,525,650 3,572,479  - 
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ឧបសម្ព័នធទី ៥ ៖ តារាងសម្ងេបវឌ្ឍនភាពម្បចាំឆ្ន ាំ២០២១ (ទម្ម្ង់ CAP3+2) 
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21 ស្គ្៖ ស្ូចនក រោេបំណង 

22 រោេរៅកំណត្់កនុងយុទធសាន្រស្ត រកៀ គ្ ចំណូេ ២០១៩-២០២៣។ រោេរៅសូ្ចនក រនះអាចនឹងកម្បម្បួេរោយនេប ះោេ់បណាត រកពីកា  កីរាេោេននជំងកឺូវដី-១៩។ 

23 ស្ច៖ ស្ូចនក ចរងាក រស្ករាភាព 

រោេបំណង/

ចរងាក រស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅស្ចូនក ស្រទិធ

ករាឆ្ន ំ ២០២១ 
េទធនេស្រម្រចបានឆ្ន ំ២០១ 

ភស្តុតាង/ 

ឯកសា អំណះអំណាង 
ពណ ៌

ក ន្កទី/ម្ខ្ឿនទី ១ ៖ ការបនេពម្ងឹងភាពម្ជឿទុកចិត្េម្នថវិកា 

េទធនេននកា អនុវត្តថ្វិកា (ចំណូេ-ចំណាយ) ម្បចំម្ត្ីម្មស្ និងម្បចំឆ្ន ំម្មនភាព េូន និងអាចបា ន់ម្បម្មណបានស្ថ ិត្រៅកនុង ងវង់ +/-៥%ននចាប់ថ្វិកា និង រឆ្លើយត្បបានតារស្ភាពកា ណ៍ 

១១. បនតពម្ងងឹកា 

ម្គ្ប-់ម្គ្ងចណូំេនងិ

កា អនវុត្តកននកា 

ម្បរូេចណូំេ 

កស្ហវ. 

ម្កស្ងួ-សាថ បន័ 

ស្គ្21 ១.  

ភាគ្ យននកា អនវុត្ត

ចណូំេថ្វិការធៀប

នងឹចាប់ថ្វិកា 

រៅឆ្ន ំ២០១៩ 

ចណូំេច នត ស្រម្រច

បាន ១៣០,៥ % រធៀប

នងឹចាប់ថ្វិកា 

ចណូំេថ្វិកាស្ ុប  (ថ្នន ក់

ជាត្ ិ+ថ្នន ករ់ម្ការជាត្ ិម្ត្រឹ

កម្រតិ្ ដាបាេរាជធានី-រខត្ត) 

/ រធៀបនងឹចាបថ់្វកិា 

កា អនវុត្តចណូំេច នដ

ស្រម្រចបានកនុង ងវង ់+/-

៥% រធៀបនងឹចាបថ់្វកិា

ជារ ៀងរាេឆ់្ន ំ 

ម្បរេូចំណូេថ្វកិា ដាឆ្ន ំ២០២១ (ថ្នន កជ់ាត្+ិ

ថ្នន ករ់ម្ការជាត្កិម្រតិ្ ដាបាេរាជធាន ីរខត្ត) 

ស្រម្រចបាន ១០៤,៤៩% (២២ ១៥៥ ប ៊ីោន

រ ៀេ)។ 

 បាយកា ណច៍ំណូេ

ព ីអ. .ជ, អ.ព.ដ, អ.

គ្.  នងិ អ.ទ.ជ 

 

ស្គ្ ២.  

ករំណើនចណូំេច នត

រធៀបនងឹន.ស្.ស្. 

រៅឆ្ន ំ២០១៩ ចណូំេ

ច នដរកើន ៣,០១ 

ពិនុ្ភាគ្ យ នន ន.

ស្.ស្. ជារធយរ ឆ្ន ំ

២០១៤-២០១៨ 

(ចណូំេច នតឆ្ន ំ N/ន.ស្.ស្. 

ឆ្ន ំ N) - (ចណូំេច នតឆ្ន ំ 

N-1/ន.ស្.ស្ ឆ្ន ំ N-1)  

(វាស្ក់វងជារធយរឆ្ន ំ

២០១៩-២០២៣) 

ោ ងត្ចិ ០,៣ ពនុ្ិភាគ្

 យនន ន.ស្.ស្22  

ករំណើនចណូំេច នតរធៀបនងឹន.ស្.ស្. ស្រម្រច

បាន   -២,៦៨ ពនុ្ិភាគ្ យ។ 

 បាយកា ណច៍ំណូេ

ព ីអ. .ជ នងិ  

ន.ស្.ស្  ព ីអ.គ្.ប 

 

 

 

១១.១. អនុវត្ត  

រោេនរោបាយ និង

កកទម្រង់  ដាបាេគ្យ 

និងពនធោ  

 

 

អ.ព.ដ 

 

ស្ច23 ១.  

ភាគ្ យននអនកជាប់

ពនធបង់ម្បាក់ពនធ

ទន់រពេរវោ 

រៅឆ្ន ំ ២០១៨ អនក

ជាបព់នធ ៧០% បាន

បង់ម្បាក់ពនធទន់

រពេរវោ 

(ចំនួនអនកជាប់ពនធបង់ពនធ

ទន់រពេរវោ/ចំនួនអនក

ជាប់ពនធបង់ពនធស្ ុប)* 

១០០ 

អនកជាប់ពនធ ៧៦% បាន

បង់ពនធទន់រពេរវោ 

 

ភាគ្ យននអនកជាប់ពនធ បង់ម្បាក់ពនធទន់រពេ

រវោម្បចំឆ្ន ំ២០២១ ស្រម្រចបានជា ួរម្បម្មណ 

៧៨%។ 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាព

 បស្ ់អ.ព.ដ  

 

ស្ច ២. 

ភាគ្ យននកា អនុវត្ត

កននកា ស្វនករា 

កនុងឆ្ន ំ២០១៨ ស្ហ

ម្ោស្ ៥០% ម្ត្ូវបាន

រធវើស្វនករារធៀបនងឹ

កននកា ស្វនករា 

(ចំនួនស្វនករា/កននកា 

ស្វនករា)*១០០ 

ភាគ្ យននកា អនុវត្តកននកា 

ស្វនករាម្មនកា រកើនរ ើង 

៥% រ ៀងរាេ់ឆ្ន ំ 

កា អនុវត្តកននកា ស្វនករាជា ួរស្រម្រចបានម្បម្មណ 

៧៨.១៦% (អនុវត្តបាន ៦ ៥៣៥ ស្ហម្ោស្ 

រធៀបនឹង កននកា ចំនួន ៨ ៣៦១ ស្ហម្ោស្)។ 

 បាយកា ណ៍ 

វឌ្ឍនភាព បស្ ់ អ.ព.ដ 

 



 

87 

រោេបំណង/

ចរងាក រស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅស្ចូនក ស្រទិធ

ករាឆ្ន ំ ២០២១ 
េទធនេស្រម្រចបានឆ្ន ំ២០១ 

ភស្តុតាង/ 

ឯកសា អំណះអំណាង 
ពណ ៌

ស្ច ៣.  

បំណេុពនធម្ត្ូវ

បានកាត្់បនថយជា

ភាគ្ យ 

ស្នាត្់ថ្នបំណេុពនធ

ម្មនចំនួន ៥០% ជា

បំណេុកដេអាច

ម្បរូេបាន 

(បំណេុពនធស្ ុបឆ្ន ំ N - 

បំណេុពនធស្ ុបឆ្ន ំ N-1)/ 

(បំណេុពនធកដេអាច

ម្បរូេបាន N-1)*100 

ោ ងរហាចណាស្់ ៥% 

ននបំណេុពនធកដេអាច

ម្បរូេបាននឹងម្ត្ូវកាត្់

បនថយ 

- បំណេុពនធកដេអាចម្បរេូបានកនុងឆ្ន ំ២០២០ 

ម្មនចំនួន ៦ ៣១០ ០៣៩ ០៦៥ ១៤៨ រ ៀេ 

- កា ម្បរេូបំណេុពនធកនុងឆ្ន ំ២០២១ស្រម្រច

បានចំនួន ១ ០៨៧ ០៥៧ ៦៩៣ ៧៣៦ រ ៀេ 

រស្ា ើនឹងម្បម្មណ ១៧.២៣% ននបំណេុពនធ

កដេអាចម្បរូេបានកនុងឆ្ន ំ២០២០ 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍន

ភាព បស្ ់អ.ព.ដ 

 

ស្ច ៤.  

ចំននួបណត ឹងត្វា៉ា នន

ក ណីកំណត្់ពនធ

រ ើងវិញម្ត្ូវបាន

រោះម្សាយ 

ឆ្ន ំ ២០១៩ ៖ ៥០% 

ននបណដ ឹងត្វា៉ា នន

ក ណីកំណត្់ពនធ

រ ើងវិញម្ត្ូវបាន

រោះម្សាយ 

(ចំនួនបណដ ឹងត្វា៉ា កដេ

បានរោះម្សាយស្ ុបឆ្ន ំ 

N/ចំនួនបណដ ឹងត្វា៉ាស្ ុបឆ្ន ំ 

N)*100 

កា រោះម្សាយបណត ឹងត្វា៉ា

រេើក ណីកំណត្់ពនធរ ើង

 វិញម្មនកា រកើនរ ើង ៥% 

ជារ ៀងរាេ់ឆ្ន ំ 

បណត ឹងត្វា៉ា ននក ណីកំណត្់ពនធរ ើងវិញចំននួ១ 

៨៥២ក ណីម្ត្ូវបានរោះម្សាយកដេរស្ា ើនឹងម្បម្មណ

៧៩.៧៩%រធៀបនឹងបណត ឹងត្វា៉ាស្ ុបចំននួ ២៣២១ 

ក ណ។ី 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍន

ភាព បស្ ់អ.ព.ដ 

 

អ.គ្.  

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

 

ស្ច ៥. 

ចំននួស្ម្មជិកម្កុរ

ធុ ជនេអបំនុត្ ម្ត្ូវ

បានបរងកើន  

ឆ្ន ំ២០២០ ម្មន

ចំនួន ៤០ ធុ ជនេអ

បំនុត្ 

ចំននួវិញ្ញញ បនបម្ត្ទទេួ

សាគ េ់ស្ម្មជិកថ្ាី 

ចំនួនធុ ជនេអបំនុត្ម្ត្ូវ

បានបរងកើនោ ងត្ិច ៥ កនុង

រួយឆ្ន ំ 

បានបកនថរចំននួស្ម្មជិកធុ ជនេអបំនុត្ចំននួ ៣ 

កនុងម្ត្ីម្មស្ទី២។ 

 វិញ្ញញ បនបម្ត្ទទេួ

សាគ េ់ស្ម្មជិកម្កុរធុ 

ជនេអបំនុត្ 

 

ស្ច ៦.  

ចំនួនកា ោក់ឱ្យ

អនុវត្តម្បព័នធបញ្ា 

កត្រួយជាត្ ិ

ម្កស្ួង សាថ ប័នចំនួន 

៥ ចូេ ួរអនុវត្ត

ម្បព័នធបញ្ា កត្រួយ

ជាត្ិ ដំណាក់កាេទី ២ 

រស្ចកតីជូនដំណឹងោក់ឱ្យ 

អនុវត្តម្បព័នធបញ្ា កត្រួយ

ជាត្ិ បស្់ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

ម្កស្ួងកស្ិករា  ុកាខ ម្បម្មញ ់

និងរនសាទ ម្ត្ូវបានោក់

អនុវត្តម្បព័នធបញ្ា កត្រួយ

ជាត្ិ ដំណាក់កាេទី ២ 

ម្កស្ួងកស្ិករា  ុកាខ ម្បម្មញ់ និងរនសាទបានចូេ

 ួរអនុវត្តម្បព័នធបញ្ច កត្រួយជាត្ិ។ 

រស្ចកតីជូនដំណឹងោក់

ឱ្យអនុវត្តម្បព័នធបញ្ា 

កត្រួយជាត្ិ បស្់

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

 

ស្ច ៧.  

ភាគ្ យននកា អនុវត្ត 

Post -Clearance 

Audit (PCA) 

រធៀបនឹងកននកា  

កា អនុវត្តឆ្ន ំ២០២០ 

ស្រម្រចបាន ៧០% 

រធៀបនឹងកននកា  

(ចំននួម្កុរហ ុន ងស្វនករា 

/ចំននួម្កុរហ ុនស្ ុបកនុង

កននកា ចុះស្វនករា)* ១០០ 

កា អនុវត្តស្វនករាគ្យ

ស្រម្រចបានោ ងត្ិច 

៩៥% រធៀបនឹងកននកា  

គ្ិត្ម្ត្ឹរម្ត្ីម្មស្ទី៤ ឆ្ន ំ២០២១ បានរធវើស្វនករា

រម្កាយរពេបរញ្ចញទំនិញពីគ្យស្ ុប១៦ម្កុរហ ុន

រស្ា ើនឹង២.៧%ននកននកា ម្បចំឆ្ន ំ (៥៧៦ម្កុរហ ុន)។ 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍន

ភាព បស្ ់អ.គ្.  
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រោេបំណង/

ចរងាក រស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅស្ចូនក ស្រទិធ

ករាឆ្ន ំ ២០២១ 
េទធនេស្រម្រចបានឆ្ន ំ២០១ 

ភស្តុតាង/ 

ឯកសា អំណះអំណាង 
ពណ ៌

អ.គ្.  

អ.ព.ដ 

ស្ច ៨. 

ស្នធ នករាម្បព័នធ

ពនធោ  និងម្បព័នធ

អាសីុ្គ្ូោ 

ម្កុរកា ងា 

បរចចករទស្នន  អគ្គ-

នយកោា នទងំ ០២ 

បាននិងកំពុងស្ិកា  

 បាយកា ណ៍ស្ត ីពីស្នធ ន-

ករាម្បព័នធពនធោ  និង

ម្បព័នធអាស្ុីគ្ូោ 

ស្នធ នករាម្បព័នធពនធោ  

និងម្បព័នធអាស្ុីគ្ូោ ម្ត្ូវ

បានោក់ឱ្យអនុវត្តជានលូវកា  

- បានរធវើវិសិ្ដាករាម្បព័នធអាសីុ្គ្ោូរៅជំនន់ថ្ាី

៤.៣.៣ និងបានោក់ឱ្យអនុវត្តកាេពីកខរិថ្ុន 

ឆ្ន ំ២០២១។ 

- កា រធវើស្នធ នករាម្បព័នធស្វ ័យម្បវត្តិករាទិននន័យ 

 វាងអគ្គនយកោា នពនធោ  និង អគ្គនយកោា ន

គ្យ និង ោា ក ករពុជា ម្ត្ូវបានម្បកាស្ោក់ឱ្យ

រម្បើម្បាស្់រៅនថ្ៃទី១៨ កខរករា ឆ្ន ំ២០២១ កដេ

អនុញ្ញញ ត្ឱ្យអគ្គ-នយកោា នទងំពី នតេ់ជូនោន រៅ

 វិញរៅរកនវូព័ត្៌ម្មន និងទិននន័យកដេអាចបរម្រើ

ឱ្យកា សិ្កាវិភាគ្រេើកវិធានកា ពម្ងឹង                  

កា ម្គ្ប់ម្គ្ង និងបរងកើនកា ម្បរូេចំណូេពនធ

ោ  និងចំណូេពនធគ្យ។ 

 បាយកា ណ៍ស្ត ីព ី          

ស្នធ នករាម្បព័នធពនធោ  

និងម្បព័នធអាស្ុីគ្ូោ 

 

១១.២. អនុវត្ត

រោេ-នរោបាយ 

និងកកទម្រង់ ដាបាេ

ចំណូេរិនករនពនធ 

អ.គ្.  

អ.ឧ.ហ 

អ.ទ.ច 

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

ស្ច ៩.   

ភាគ្ យននកា កាត្់

បនថយបំណេុរិន-

ករនសា រពើពនធ 

- ២០១៩ បំណេុរិន

-ករនសា រពើពនធរស្ា ើ

នឹង ៣០ % នន

ចំណូេស្ ុបរៅឆ្ន ំ 

២០១៩ 

- បំណេុរិនករន 

សា រពើពនធថ្យចុះ 

១៦% រធៀបនងឹ

បំណេុស្ ុបឆ្ន ំ២០១៨ 

(បំណេុរិនករនពនធស្ ុប

ឆ្ន ំ N - បំណេុ រិនករន

ពនធស្ ុបឆ្ន ំ N-1) / 

បំណេុពនធស្ ុបឆ្ន ំ N-1 

រៅឆ្ន ំ២០២១បំណុេរិន

ករនសា រពើពនធថ្យចុះ 

១០% រធៀបនឹងបំណេុ

ស្ ុបឆ្ន ំ២០២០ 

បានរ ៀបចំតារាងបណំេុរិនករនសា រពើពនធ ួចរាេ់។  

(ពុំទន់ទទួេបានព័ត្៌ម្មនរពញរេញ) 

 បាយកា ណ៍ 

វឌ្ឍនភាព បស្់អគ្គ-

នយកោា នម្ទពយ

ស្របត្តិ ដានិងចំណូេ

រិនករនសា រពើពនធ 

 

ស្ច  ១០.  

ចំនួនម្កស្ួង-សាថ ប័

ន និង ដាបាេថ្នន ក់-

- ចំនួន ៣ ម្កស្ួង សាថ -

ប័ន បានអនុវត្ត E-

Payment ឆ្ន ំ២០២០  

ម្បព័នធ NRMIS ម្ត្ូវបាន

ោក់ឱ្យរម្បើម្បាស្់ដេ់ 

- ម្បព័នធ NRMIS ម្ត្ូវបាន

ោក់ឱ្យអនុវត្តរៅម្គ្ប់   

១. ម្បពន័ធ NRMIS ៖ 

-បានរ ៀបចំវគ្គបណតុ ះបណាត េស្ម្ម្មប់ ដាបាេ   

រាជធានីភនំរពញរៅនថ្ៃទី២៣ កខស្ីហា ឆ្ន ំ២០២១ និង 

 បាយកា ណ៍ 

វឌ្ឍនភាព បស្់អគ្គ-

នយកោា នម្ទពយ
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រោេបំណង/

ចរងាក រស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅស្ចូនក ស្រទិធ

ករាឆ្ន ំ ២០២១ 
េទធនេស្រម្រចបានឆ្ន ំ២០១ 

ភស្តុតាង/ 

ឯកសា អំណះអំណាង 
ពណ ៌

រម្ការជាត្ិរម្បើ

ម្បាស្ម់្បព័នធ 

NRMIS និង  E-

payment 

- ចំនួន ២៣ ម្កស្ួង  

សាថ ប័ន និងរន្ី 

ជំនញចំនួន ១៨ 

បានអនុវត្ត 

NRMIS 

អងគភាពម្បរេូចំណូេ

រៅ ដាបាេ រាធានីរខត្ត 

រដើរបីកត្់ម្តា ួរនឹងកា ពម្ងីក

 វិសាេភាពរម្បើម្បាស់្ E-

Payment ដេ់ម្កស្ួង  

សាថ ប័ន បកនថររទៀត្ 

អងគភាពម្បរេូចំណូេ

រៅ ដាបាេថ្នន ក់ជាត្ិ 

- ោក់ឱ្យសាកេបងម្បព័នធ

NRMIS រៅសាោរាជ-

ធានីភនំរពញ 

- ម្បព័នធ NRMIS ម្ត្ូវបាន

ោក់ឱ្យអនុវត្តជានលូវកា រៅ

សាោរាជធានី រខត្តទងំ ២៥  

- កា បង់ចំណូេតារ E-

Payment ដេ់ ១០ 

ម្កស្ួង-សាថ ប័ន បកនថរ 

 ដាបាេរខត្ត ទងំ២៤ រៅនថ្ៃទី២២ កខត្ុោ ឆ្ន ំ

២០២១ 

-បានរ ៀបចំស្ិកាខ សាោនសពវនាយម្បព័នធ NRMIS

ដំណាក់-កាេទី២ ជំហានទី១ រៅនថ្ៃទី២៦ កខ វិចឆិកា 

ឆ្ន ំ២០២១ 

-បានរចញសារាច រេខ០០៧ ស្ហវ ចុះនថ្ៃទី២៧ កខ

ស្ីហា ឆ្ន ំ២០២១ ស្ត ីពីកា ោក់ឱ្យរម្បើម្បាស្់ម្បព័នធ 

NRMIS ដំណាក់កាេទី២ ជំហានទ១ី ដេ់ ដាបាេ 

រាជធានី រខត្ត 

២. E-Payment ៖ 

-បានរ ៀបចំស្ិកាខ សាោនសពវនាយ ស្ត ីពីកា ោក់ឱ្យ 

រម្បើម្បាស្់ម្បព័នធទូទត្់រអ ិចម្ត្ូនិកស្ម្ម្មប់កា បង់

ចំណូេរិនករនសា រពើពនធ (E-Payment) ជំហាន    

ទី២ រៅនថ្ៃទី៣០ កខធនូ ឆ្ន ំ២០២១ 

-បានរចញសារាច រេខ០០៨ ស្ហវ ចុះនថ្ៃទី២៧ កខ

ស្ីហា ឆ្ន ំ២០២១ ស្ត ីពីកា ោក់ឱ្យអនុវត្ត E-Payment 

ជំហានទី២ 

ស្របត្តិ ដានិងចំណូេ

រិនករនសា រពើពនធ 

ស្ច ១១.  

កា រ ៀបចំបទោា ន

គ្ត្ិយុត្តិ ស្ម្ម្មប់

ម្បរូេចំណូេរិន

ករនសា រពើពនធ 

- អនុម្កឹត្យរេខ ៧២ អន

ម្ក .បក ចុះនថ្ៃទី ០៧ 

កខរិថ្ុន ឆ្ន ំ២០២០ 

២០១៨ ស្ត ីពីកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរិន

ករនសា រពើពនធ 

- ចាប់ស្ត ីពីកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងកេបង

ចាប់ អនុម្កឹត្យ  និង

ម្បកាស្ ម្ត្ូវបានអនុរ័ត្ 

និងោក់ឱ្យអនុវត្ត 

- ចាប់ស្ត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេរិនករនសា រពើ

ពនធម្ត្ូវបានោក់ជូនទីស្ត ី

កា គ្ណៈ ដារន្រនតី 

- ឯកសា រោេ 

(Blueprint)ស្ត ីពីកា កក-

ទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេ

-រស្ចកតីម្ោងចាប់រនះបានោក់ឆ្លងកិចចម្បជុំននថ្ៃទី 

១៦ កខវិចឆិកា ឆ្ន ំ២០២១ ជារួយអនត ម្កសួ្ង សាថ ប័ន 

(ចំនួន៣៥) រោយម្មនកា ចូេ ួរពីនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ 

(ចំនួន០៥) និងត្ំណាងស្ងគរសីុ្វិេ កនុងកា -

ពិរម្ោះរោបេ់ និងម្បរេូធាត្ុចូេបកនថរ។ 

២.បចចុបបននៈបាននិងកំពុងម្បជុំពិនិត្យពិភាការេើ

ជំពូកទី១០ (ស្ត ីពីរទស្បបញ្ញញ ត្តិ) ជារួយម្កស្ួង

យុត្តិធរ៌ និងអងគភាពម្បឆំ្ងអំរពើពុក េួយ។  

- ចាប់ស្ត ីពីកា -

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេ  

រិនករនសា រពើពនធ 

- ឯកសា រោេ 

(Blueprint + 

Action plan) 

- អនុម្កឹត្យ និង

ម្បកាស្ 
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រោេបំណង/

ចរងាក រស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅស្ចូនក ស្រទិធ

ករាឆ្ន ំ ២០២១ 
េទធនេស្រម្រចបានឆ្ន ំ២០១ 

ភស្តុតាង/ 

ឯកសា អំណះអំណាង 
ពណ ៌

ោណិជាករាម្ត្ូវបាន

អនុរ័ត្ និងម្បកាស្

ោក់ឱ្យអនុវត្តឆ្ន ំ

២០២១ (អនុរ័ត្ 

២៦ ត្ុោ២០២០) 

រិនករនសា រពើពនធ ោក់

ជនូថ្នន ក់ដឹកនំ.កស្ហវ. 

- អនុម្កឹត្យចំនួន ១ នងិ

ម្បកាស្ចំនួន ១ ម្ត្ូវបាន

អនុរ័ត្ ម្ស្បតារកា 

កណនំរោយចាប់ស្ត ីពីកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងកេបងោណិជា

ករា 

៣.ដំរណើ កា បនតៈបន្ប់ពីកិចចម្បជុំខាងរេើខាងរេើ

នតេ់ធាត្ុចូេចប់ស្ពវម្គ្ប់ នឹងបនតោក់ចូេគ្ណៈ

កម្មា ធិកា រោេនរោបាយរស្ដាកិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ។  

៤.ជំហានបន្បៈ់ នងឹោក់ជូនទីស្ត ីកា គ្ណៈ ដារ

ន្រនតី (រោងេិខិត្រេខ៨៤៨៦.ស្ហវ.អទច. ចុះ

នថ្ៃទី ១៤ ត្ុោ ២០២១) 

-ម្កុរកា ងា .អទច.បានពិនិត្យឯកសា រោេ 

(Blueprint) ស្ត ីពីកា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេ

រិនករនសា រពើពនធ  រោយស្ម្រួេខលឹរសា ពីភាសា

អង់រគ្លស្រៅកខា ឱ្យម្ត្ឹរម្ត្ូវតារ ោកយរពចន៍, អកខរា

 វ ុីទធ និងទិដាភាពបរចចករទស្ ួចរាេ់កម្រិត្.អទច.។ 

រហើយកិចចកា ងា រនះនឹងបនតោក់ជនូម្កុរកា ងា 

កម្រិត្អនត អគ្គនយកោា នកស្ហវ. បានពិនិត្យកក

ស្ម្រួេចុងរម្កាយនកខកុរភៈ ឆ្ន ំ២០២២។ 

 

១១.៣. ជំ ុញកា -

តារោនកា អនុវត្ត

យុទធសាន្រស្ត  រកៀ គ្ 

ចំណូេ និងកកេរអ

រោេនរោបាយ

សា រពើពនធ 

អ.គ្.ប 

អ.ព.ដ 

ក.ន 

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

ស្ច  ១២.  

ភាគ្ យស្រម្រច

បានននកា អនុវត្ត

ស្ករាភាព កកទម្រង់

រៅកនុងយុទធសាន្រស្ត

រកៀ គ្ ចំណូេ 

៧០% ននស្ករាភាព

កដេបានោក់រចញ

រៅកនុង RMS ២០១៩-

២០២៣ ស្រម្រច

បានតារកននកា  

ចំនួនស្ករាភាពកកទម្រង់

កដេស្រម្រចបានកនុងឆ្ន ំ  

N-1 /ចំនួនស្ករាភាព 

កកទម្រង់ស្ ុបរៅកនុង 

RMS ស្ម្ម្មប់ឆ្ន ំ N-1 

ោ ងរហាចណាស្់ ៨០% 

ននស្ករាភាពកកទម្រង់

កដេបានោក់រចញ 

ស្រម្រចបានតារកននកា   

-  បាយកា ណ៍ម្ត្ួត្ពិនិត្យកា អនុវត្តយុទធសាន្រស្ត

រកៀ គ្ ចំណូេម្បចំឆ្ន ំ២០២០និងឆ្ម្មស្ទី១ឆ្ន ំ

២០២១ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ។ 

(ពុំទន់ទទួេបានព័ត្៌ម្មនរពញរេញ) 

 បាយកា ណ៍ម្បចំ

ឆ្ម្មស្ ម្បចំឆ្ន ំ ោក់ 

កណាត េ អាណត្តិ និង

បញ្ចប់អាណត្តិ ននកា  

អនុវត្ត RMS 

 

ស្ច  ១៣.  

បទោា នគ្ត្ិយុត្ត

ោក់ព័នធរោេ-

នរោបាយសា រពើ-

ម្មនចាប់ និងេិខិត្

បទោា នគ្ត្ិយុត្ត

ស្ម្ម្មប់អនុវត្ត ប ុកនត

រិនទន់ម្គ្ប់ម្ជុង-

រម្ជាយ 

ចាប់ និងេិខិត្បទោា ន

គ្ត្ិយុត្ត ម្ត្ូវបានអនុរ័ត្ 

- រស្ចកដីម្ោងចាប់ស្ដ ីពី

អាក ពិរស្ស្ម្ត្ូវបាន

រ ៀបចំម្ត្ឹរកម្រិត្ម្កុរ-

កា ងា   

រិនម្មនរាយកា ណ៍ ចាប់ និងេិខិត្

បទោា នគ្ត្ិយុត្ត 
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រោេបំណង/

ចរងាក រស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅស្ចូនក ស្រទិធ

ករាឆ្ន ំ ២០២១ 
េទធនេស្រម្រចបានឆ្ន ំ២០១ 

ភស្តុតាង/ 

ឯកសា អំណះអំណាង 
ពណ ៌

ពនធ ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ 

និងពិនិត្យរ ើងវិញ 

- រស្ចកតីម្ោងម្កបខណឌ

រោេនរោបាយ

ស្ម្ម្មបរ់ម្ត្ៀរេកខណៈ

អនុវត្តពនធរេើម្បាក់

ចំណូេ ូបវនតបុគ្គេ ម្ត្ូវ

បានរ ៀបចំ និងោក់ជូន

ថ្នន ក់ដឹកនំ កស្ហវ ពិ

និត្យ និងស្រម្រច 

១២. ពម្ងងឹកា អនុ

វត្តថ្វិកា នងិពម្ងងឹ     

កា អនវុត្តកននកា 

ចំណាយ 

អ.ថ្ 

អ. .ជ 

ម្កស្ងួ សាថ បន័ 

ស្គ្ ៣.  

ភាគ្ យននកា អនុ-

វត្តចណំាយរធៀបនងឹ

ចាប់ថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ  

រៅឆ្ន ំ ២០១៩ 

ចំណាយថ្វកិាអនវុត្ត

បាន ៩៩,៥%រធៀប

នងឹចាប់ថ្វិកា 

កា អនវុត្តចណំាយស្ ុប

ឆ្ន ំ N/ចាប់ថ្វិកាឆ្ន ំ N 

កា ចំណាយថ្វិកាស្ ុប

ម្បចំឆ្ន ំស្រម្រចបានកនុង

 ងវង ់+/-៥% រធៀបនងឹ

ចាប់ថ្វិកា 

កា ចំណាយថ្វិកាស្ ុបម្បចំឆ្ន ំស្រម្រចបាន 

៩៥,៣៦%។ 

 បាយកា ណច៍ំណាយ

ថ្វកិា ដាព ីអ. .ជ 

 

១២.១. រ ៀបចំករាវិធី

ចំណាយម្ស្បតារ

កននកា ម្បត្ិបត្តិម្បចំ

ឆ្ន ំ  

ម្កស្ួង សាថ ប័ន ស្ច  ១៤.  

ភាគ្ យននកា អនុ-

វត្តចំណាយរធៀប

នឹងចាបម់្បចំម្ត្ី-

ម្មស្  

 

រៅឆ្ន ំ២០១៩  

ត្.រ ១=១៦,២២% 

ត្.រ ២=

៣៥,៥៧% 

ត្.រ ៣ =

៥៩,៣៤% 

ត្.រ ៤=៩៩,០៥% 

ត្ួរេខអនុវត្តចំណាយ

ថ្វិកា (បូករោងម្បចំ ម្ត្ី

ម្មស្) រធៀបនឹងចាប់

ថ្វិកា  

ថ្វិកាជាត្ិអនុវត្តម្បចំម្ត្ី

ម្មស្រធៀបនឹងចាប់ថ្វិកា៖ 

ត្.រ ១=២០% 

ត្.រ ២=៤៥% 

ត្.រ ៣ =៧០% 

ត្.រ ៤=៩៦% 

ថ្វិកាជាត្ិអនុវត្តម្បចំម្ត្ីម្មស្រធៀបនឹងចាប់ថ្វិកា៖ 

ត្.រ ១=១៩,៩៨%% 

ត្.រ ២=៣៩,១០% 

ត្.រ ៣ =៦៤,០៧% 

ត្.រ ៤=៩៥,៣៦% 

 បាយកា ណ៍អនុវត្ត

ថ្វិកាពី អ. .ជ និង

ម្កស្ួង-សាថ ប័ន 

 

១២.២. ម្គ្ប់ម្គ្ង

សាចម់្បាក់ម្បកប-

រោយម្បស្ិទធភាព 

អ. .ជ ស្ច  ១៥.  

ភាគ្ យកា អនុវត្ត

ចំណូេ ចំណាយ 

ជាក់កស្តងរធៀបនឹង

កា ពាក ម្បចំម្ត្ីម្មស្ 

ស្នាត្់ថ្ន  ត្នោ

 ជាត្ិពាក សាច់

ម្បាក់ ស្ថ ិត្រៅកនុង

 ងវង់ +/-៥% រធៀប

នងឹកា អនុវត្តជាក់កស្ដង 

រធយរភាគ្ ំហូ សាច់ម្បាក់

ម្បចំម្ត្ីម្មស្ = 

 េំហូ សាច់ម្បាក់ជាក់កស្ត

ង/កា ពាក សាច់ម្បាក់ 

េទធនេស្ថ ិត្កនុងចរនល ះ 

+/-៥% 

ស្រម្រចបាន១០០% 

(ពុំទន់ទទួេបានព័ត្៌ម្មនរពញរេញ) 

 បាយកា ណ៍ម្គ្ប់ម្គ្ង

សាច់ម្បាក់ពី អ. .ជ 
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24  បាយកា ណ៍ស្ថ ិត្ិេទធករាសាធា ណៈ 

រោេបំណង/

ចរងាក រស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅស្ចូនក ស្រទិធ

ករាឆ្ន ំ ២០២១ 
េទធនេស្រម្រចបានឆ្ន ំ២០១ 

ភស្តុតាង/ 

ឯកសា អំណះអំណាង 
ពណ ៌

១៣. កកេរអដរំណើ

កា ននកា អនវុត្ត

ថ្វកិា 

អ.េ.សា 

អ. .ជ 

អ.ថ្ 

រន្ ី ស្ហវ 

ម្កស្ងួ សាថ បន័ 

ស្គ្ ៤.  

ភាគ្ យននកននកា 

េទធករាម្ត្វូបាន

អនុរត័្រនុនថ្ៃទី

៣១ កខធនូ រនុឆ្ន ំ

អនវុត្តថ្វិកា 

រៅឆ្ន ំ២០១៩ 

កននកា េទធករា    

អនុរត័្រនុនថ្ៃទ៣ី១ 

កខធនូ រនុឆ្ន ំអនវុត្ត

ថ្វកិាម្មនចនំនួ 

៦៥%  

(ចនំនួកននកា េទធករា 

អនុរត័្/ចនំនួកននកា  

េទធករាស្ បុម្បចំឆ្ន ំ)* 

១០០ 

 

៩០% កននកា េទធករា

ម្បចំឆ្ន ំម្ត្វូបានអនរុ័ត្ឱ្យ

បានរុននថ្ៃទ៣ី១ កខធនូ 

រុនឆ្ន ំអនវុត្តថ្វិកា 

 

គ្តិ្ម្ត្ឹរនថ្ៃទ ី៣១ កខធនូ ឆ្ន ំ២០២១សាថ បន័អនវុត្ត 

េទធករា/អងគភាពថ្វកិា កដេបានរនញើរស្ចកតមី្ោង

កននកា េទធករាម្បចំឆ្ន ំ២០២២រក កស្ហវ នងិ

ម្ត្វូបានអនវុត្តព ីកស្ហវ ម្មនដចូខាងរម្ការ៖ 

- ម្កស្ងួសាថ បន័ បានរនញើរកស្ ុបចនំនួ ៥៣ សាថ បន័ 

(៩៨.១៥%) នងិបានអនវុត្ត ចួរាេច់នំនួ ៤៩    

សាថ បន័ (៩២.45%) 

- ស្ហម្ោស្សាធា ណៈនងិម្គ្ឹះសាថ នសាធា ណៈ ដា-

បាេ បានរនញើរកស្ ុបចនំនួ៣៨សាថ បន័(៩៤.៨៧%) 

នងិបានអនវុត្ត ួចរាេច់នំនួ២៥សាថ បន័(១០០%) 

នងិបានអនវុត្ត ចួរាេ់ច់នំនួ២៥សាថ បន័(១០០%) 

- អងគភាពថ្វិកា បានរនញើរកស្ ុបចនំនួ ៦១៨       

អងគភាព(៩៦.១១%) នងិបានអនរុត័្ ចួរាេច់នំនួ

៥៩៣សាថ បន័  (៩៥.៩៥%)។ 

 បាយកា ណវ៍ឌ្ឍនភាព

ននកា អនុរត័្កននកា 

េទធករាម្បចំឆ្ន ំ បស្ ់

កស្ហវ  

 

ស្គ្ ៥.  

ភាគ្ យននអងគភាព

ថ្វកិា បស្ម់្កស្ងួ 

សាថ បន័នតេ់ បាយ-

កា ណអ៍នវុត្តកចិច-

េទធករា 

ឆ្ន ំ២០១៩ ៖ ៤៦% 

អងគភាពថ្វកិា (២៩៤ 

ននអងគភាពថ្វិកាចនំនួ 

៦៣៩) បាននតេ់

 បាយកា ណ៍អនវុត្ត

កចិចេទធករារក           

កស្ហវ24  

ចនំនួអងគភាពថ្វិកានតេ់

 បាយកា ណក៍ចិចេទធករា

ទន់រពេរវោ/ចនំនួ 

អងគភាពថ្វិកាទងំអស្់ 

ោ ងត្ចិ ៦០% ននអងគ

ភាពថ្វិកានតេ់ បាយ

កា ណក៍ចិចេទធករាទន់

រពេរវោ រក កស្ហវ 

កនុងឆ្ន ំ២០២០ អងគភាពថ្វិកាបានរនញើ បាយកា ណក៍ចិច

េទធករាទនរ់ពេរវោ រក កស្ហវ ម្មនស្ ុប

ចនំនួ ៣៩១អងគភាព រស្ា ើនងឹ ៦១,១៨ភាគ្ យ។  

 បាយកា ណ៍ស្ថ តិ្ ិ

េទធករាសាធា ណៈ 
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រោេបំណង/

ចរងាក រស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅស្ចូនក ស្រទិធ

ករាឆ្ន ំ ២០២១ 
េទធនេស្រម្រចបានឆ្ន ំ២០១ 

ភស្តុតាង/ 

ឯកសា អំណះអំណាង 
ពណ ៌

ស្គ្ ៦. 

កា របាះជហំានរៅ

បរងកើនកម្រិត្ទកឹ

ម្បាក់ស្ទិធសិ្រម្រច

កចិចេទធករាសាធា 

ណៈ  បស្ស់ាថ បន័

អនវុត្តេទធករា 

រៅឆ្ន ំ២០១៩ ជហំាន

ទ១ី ម្ត្វូបានោកឱ់្យ  

អនវុត្តរោយបាន

បរងកើនកម្រិត្ទកឹម្បាក់

ស្ិទធសិ្រម្រចកចិចេទធករា 

សាធា ណៈ  បស្ ់

សាថ បន័អនវុត្តេទធករា 

កា រម្បៀបរធៀបកា បរងកើន

កម្រតិ្ទកឹម្បាកស់្ទិធិ

ស្រម្រចកចិចេទធករាសា-

ធា ណៈ (procurement 

threshold) 

កា បនតអនវុត្តជហំានទ១ី 

ននកា បរងកើនកម្រតិ្ទកឹ

ម្បាក់ស្ទិធសិ្រម្រចកចិច

េទធករាសាធា ណៈ 

 

 

បានអនវុត្តជំហានទ១ី ននកា បរងកើនកម្រតិ្ទកឹ

ម្បាក់ស្ទិធសិ្រម្រចកចិចេទធករាសាធា ណៈ។ 

ជហំានទ២ី នងឹចបរ់នតើររៅឆ្ន ំ២០២២។ 

 

ម្បកាស្ស្ត ពីីបរងកើន

កម្រតិ្ទកឹម្បាកស់្ទិធិ

ស្រម្រចកចិចេទធករា

សាធា ណៈ បស្ ់    

សាថ បន័អនវុត្តេទធករា 

ជហំានទ ី២  

 

ស្គ្ ៧.  

ករំណើនជាភាគ្ យ

ននកា រម្បើម្បាស្ ់ 

 វធិសីាន្រស្ត ម្បកតួ្

ម្បកជងេទធករា 

រៅឆ្ន ំ២០១៩ កា 

រម្បើ-ម្បាស្់វធិសីាន្រស្ត

ម្បកតួ្ម្បកជងេទធ

ករាអនវុត្តបាន 

៤៥% ននទហំទំកឹ

ម្បាកម់្បគ្េក់ចិច

ស្នាស្ ុប 

ទហំទំកឹម្បាកក់ចិចស្នា

រោយរម្បើម្បាស្់វធិសីាន្រស្ត

ម្បកតួ្ម្បកជង/ត្នរលកចិច

ស្នាស្ ុបម្បចំឆ្ន ំ (រេើក

កេងកចិចស្នា បស្ម់្កស្ងួ 

MPWT, MWRAM, MRD, 

MoEYS កដេម្មន 

រោេកា ណព៍រីាជ ោា ភិ-

បាេចះុកិចចស្នារោយ

ផ្្ទេជ់ារយួអងគភាព

ជនំញ បស្់ ដា) 

ោ ងត្ចិ ៦០% ននទហំំ

ទកឹម្បាក់កា ម្បគ្េក់ចិច

ស្នាស្ ុប 

កនុងឆ្ន ំ២០២០ ទំហំទឹកម្បាក់កិចចស្នាស្ ុបម្បចំ

ឆ្ន ំរម្បើម្បាស្់វិធីសាន្រស្ត ម្បកួត្ម្បកជងេទធករា ម្មន

ចំនួន៦០.៦២% (រេើកកេងកចិចស្នា បស្ម់្កស្ងួ

ចនំនួ ៣ គ្ ឺMPWT, MoWRAM, MRD)។ 

កចិចស្នាេទធករាកបង-

កចកតារវធិសីាន្រស្តេទធ-

ករា ( បាយកា ណព៍ ី 

អ.េ.សា) 

 

១៣.១. អនុវត្តយុទធ-  

សាន្រស្តននកា កកទម្រង់

ម្បព័នធេទធករាសា-

ធា ណៈឆ្ន ំ២០១៩-

២០២៥ 

អ.េ.សា 

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

រន្ី  ស្ហវ 

ស្ច ១៦.  

 វិរសាធនករាចាប់

ស្ត ីពេីទធករា 

សាធា ណៈ 

ឆ្ន ំ ២០១២ 

ចាប់ស្ត ីពីេទធករា 

សាធា ណៈឆ្ន ំ 

២០១២ 

ចាប់ស្ត ីពីេទធករា 

សាធា ណៈ ម្ត្ូវបាន 

អនុរ័ត្រោយ ដាស្ភា 

រស្ចកតីម្ោងចាប់ស្ត ីពី

 វិរសាធនករាចាប់ស្ត ីពី 

េទធករាសាធា ណៈ ម្ត្ូវ

បានបញ្ចូនរៅទីស្ត ីកា     

គ្ណៈ ដារន្រនតី រដើរបីពិនិត្យ  

និង អនុរ័ត្ 

រស្ចកតីម្ោងទី១តារាងម្ម ម្ទីស្ស្ម្ម្មប់កា រធវើវិរសាធន

ករាចាប់ស្ត ីពីេទធករាសាធា ណៈម្ត្ូវបានបានោក់   

ម្បជុំកម្រិត្ម្កុរកា ងា បរចចករទស្ (អនត អគ្គនយកោា ន) 

និងបានកកស្ម្រួេជារស្ចកតីម្ោងចុងរម្កាយ ួចរាេ់។ 

ជារួយោន រនះ អគ្គនយកោា នេទធករាសាធា ណៈបាន

រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ស្ត ីពីេទធនេបឋរននកិចចម្បជុំពិ   

ភាការេើតារាងម្ម ម្ទីស្រដើរបីរោ ពជូនឯកឧត្តរ  

អនុម្កឹត្យ  ម្បកាស្  

សារាច កណនំ និង

េិខិត្បទោា នគ្ត្ិ

យុត្តោក់ព័នធកដេ

បានរ ៀបចំ 
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រោេបំណង/

ចរងាក រស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅស្ចូនក ស្រទិធ

ករាឆ្ន ំ ២០២១ 
េទធនេស្រម្រចបានឆ្ន ំ២០១ 

ភស្តុតាង/ 

ឯកសា អំណះអំណាង 
ពណ ៌

អគ្គបណឌ ិត្ស្ភាច យឧបនយក ដារន្រនតី តារ យៈ

េិខិត្ ២៦១/២១ អ.េ.សា ចុះនថ្ៃទី០៦ កខធនូ ឆ្ន ំ

២០២១  បស្់អគ្គនយកោា នេទធករាសាធា ណៈ។ 

ស្ច ១៧.  

ភាគ្ យននកា អនុ-

វត្តចំនួនស្ករាភាព

កកទម្រង់កដេបាន

កំណត្់រៅកនុងយុទធ-

សាន្រស្តកកទម្រង់

ម្បព័នធេទធករា 

សាធា ណៈ 

ពុំម្មនទិននន័យ (ចំនួនស្ករាភាពស្រម្រច

បាន/ចំនួនស្ករាភាពកក-

ទម្រង់កដេបានកំណត្់

រៅកនុងយុទធសាន្រស្ត )*១០០ 

៨០% ននស្ករាភាពកក-

ទម្រង់ម្បចំឆ្ន ំរៅកនុង 

យុទធសាន្រស្តស្រម្រចបាន 

កា អនុវត្តកននកា ស្ករាភាពយុទធសាន្រស្ត កកទម្រង់

ម្បព័នធេទធករាសាធា ណៈឆ្ន ំ២០១៩-២០២៥ 

ស្រម្រចបានចំនួន៧៥%។ 

 បាយកា ណ៍ម្ត្ួត្ពិនិត្យ 

កា អនុវត្តយុទធសាន្រស្ត

ននកា កកទម្រង់ម្បព័នធ

េទធករាសាធា ណៈ 

 

១៣.២. កកេរអ

ដំរណើ កា អនុវត្ត 

និងកា ទូទត្់

ចំណាយ 

 

 

អ. .ជ 

អ.គ្.ហ 

អ.ថ្ 

រន្ី  ស្ហវ 

 

ស្ច  ១៨.  

ក. ភាគ្ យទំហំនន

ចំណាយកកស្្ះ 

ខ. ម្កបខណឌ កននទី

បងាហ ញនលូវ និង

កននកា ស្ករាភាព 

ស្ម្ម្មប់រោះម្សាយ

ចំណាយកកស្្ះ (កា -

កំណត្់និយរន័យថ្ាី

ននចំណាយកកស្្ះ) 

រៅឆ្ន ំ២០២០ រិនម្មន

ចំណាយកកស្្ះ រោយ

គ្ិត្ យៈរពេ ៦០ នថ្ៃ 

ចប់តំាងពីអាណត្តិ

ចូេដេ់ អ. .ជ 

ក. ចំណាយកកស្្ះស្ ុប/

ចំណាយស្ ុបម្បចំឆ្ន ំ 

ខ. កា ស្រម្រច បស្់  

គ្.ហ.ស្ 

ក. ចំណាយកកស្្ះរិន

រេើស្ព ី២% ននចំណាយ

ស្ ុបម្បចំឆ្ន ំ (រោយគ្ិត្

ចប់តំាងពីអាណត្តិចូេដេ់ 

អ. .ជ រេើស្ពី ៦០ នថ្ៃ) 

ខ. ម្កបខណឌ កននទីបងាហ ញ

នលូវ និងកននកា ស្ករាភាព 

ស្ម្ម្មបរ់ោះម្សាយ

ចំណាយកកស្្ះ                 

(កា កំណត្់និយរន័យថ្ាី

ននចំណាយកកស្្ះ)  

ម្ត្ូវបានអនុរ័ត្ 

- រិនម្មនចំណាយកកស្្ះ 

- ស្ម្ម្មប់ម្កបខណឌ កននទីបងាហ ញនលូវ និងកនន

ស្ករាភាពស្ម្ម្មប់រោះម្សាយចំណាយកកស្្ះ ,

ម្កុរជំនញកា  ស្ថ ិត្រៅកនុងដំណាក់កាេរម្ោង

បញ្ចប់កា រធវើស្ុពេភាពរៅរេើ បាយកា ណ៍

ស្ិកាអំពីជំហានចំណាយនីរួយ  ៗរដើរបីអាច

ពិភាកាបឋរទក់ទងនឹង បកគ្ំរហើញ នរពេខាងរុខ។ 

ក.  បាយកា ណ៍

ចំណាយកកស្្ះ 

ខ. កា ស្រម្រច បស្់     

គ្.ហ.ស្ 
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រោេបំណង/

ចរងាក រស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅស្ចូនក ស្រទិធ

ករាឆ្ន ំ ២០២១ 
េទធនេស្រម្រចបានឆ្ន ំ២០១ 

ភស្តុតាង/ 

ឯកសា អំណះអំណាង 
ពណ ៌

អ. .ជ 

FMWG 

 

ស្ច  ១៩.  

ភាគ្ យចំណាយ

ស្ ុបរធវើកា ទូទត្់

តារ E-Transfer 

ឆ្ន ំ២០១៩៖ ចំណាយ

ស្ ុបម្បម្មណ ៥០% 

ម្ត្ូវបានទូទត្់តារ 

E-Transfer 

នេរធៀបចំណាយទូទត្់

តារ E-Transfer/ ចំណាយ

ស្ ុបកដេបានទូទត្់ 

ចំណាយថ្វិកាជាត្ិ

ម្បម្មណ ៥៥% នន

ចំណាយស្ ុបម្ត្ូវបាន

ទូទត្់តារ E-Transfer 

កនុងឆ្ន ំ ២០២១ ចំណាយថ្វិកាជាត្ិ  ម្បម្មណ 

៥៨% ននចំណាយស្ ុបម្ត្ូវបានទូទត្់តារ E-

Transfer 

 បាយកា ណ៍ 

វឌ្ឍនភាព បស្់  

អ. .ជ 

 

អ.គ្.ហ 

អ.ថ្ 

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

ស្ច  ២០.  

ចំនួនម្កស្ួង សាថ ប័ន 

រ ៀបចំរោេកា ណ៍

កណនំហិ ញ្ញវត្ថុ 

សាធា ណៈ 

(PFMM)  

ពុំំទន់ម្មនម្កស្ួង  

សាថ ប័នបានរ ៀបចំ

រៅរ ើយ 

ម្បកាស្អនត ម្កស្ួង ( វាង

កស្ហវ និងម្កស្ួង  

សាថ ប័នសារី) ស្ត ីពីកា 

ោក់ឱ្យអនុវត្ត PFMM 

ម្កស្ួង-សាថ ប័នចំនួន ១០ 

ម្មន PFMM (រស្ចកតី

ម្ោង) រម្ោះ PFMM 

 បស្់រាជ ោា -ភិបាេ ម្ត្ូវ

បានពនា រពេ  

ពុំទន់ម្មនវឌ្ឍនភាព។ កាេពីកខរករា ឆ្ន ំ

២០២២, អ.គ្.ហ.បានរ ៀបចំកិចចម្បជុំជារួយ

ម្កស្ួង-សាថ ប័ន  ោក់ព័នធ រដើរបីរេើកករពស្់            

កា យេ់ដឹង និងកា ចេូ ួររ ៀបចំ FMM។ កនុង

រនះ ម្កស្ួង សាថ ប័នចំនួន១២ បានោក់កននកា 

ស្ករាភាពរ ៀបចំ FMM  តារយនតកា  MAP និង 

GDAP ស្ម្ម្មប់ឆ្ន ំ២០២២។ 

PFMM  បស្់ម្កស្ួង  

សាថ ប័ន 

 

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

អ.ថ្ 

ស្ច ២១.  

ភាគ្ យននម្កស្ួង

សាថ ប័ន កដេបាន

រ ៀបច ំនិងនតេ់

កននកា ឥណទន 

 ជារទយយបុរ ម្បទន

ស្ម្ម្មប់កា ច ច 

កញ្ចប់ថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ  

ម្បកាស្រេខ ៦៦៣ 

ចុះនថ្ៃទី ២៨ កខក

កកោ ឆ្ន ំ២០២០ ស្ត ីពី 

នីត្ិវិធីចំណាយតារ 

ជារទយយបុរ ម្បទន

ស្ម្ម្មប់ ដា-បាេ

ថ្នន ក់ជាត្ិ  

 

(ចំនួនម្កស្ួង សាថ ប័ន

កដេបាននតេ់កននកា 

ឥណទន ជារទយយបុរ -

ម្បទន/ចំនួនម្កស្ួង   

សាថ ប័នទងំអស្់)* ១០០ 

 

១០០% ម្កស្ួង សាថ ប័ន

បានរ ៀបចំ និងកននកា 

ឥណទន  ជារទយយបុរ 

ម្បទន ស្ម្ម្មប់កា ច ច 

កញ្ចប់ថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ បាន

ទន់រពេរវោ  

ម្កស្ួង សាថ ប័នចំនួន ១០ រេើ ៣៨ (រស្ា ើនឹង

២៧%) បានរ ៀបចំកននកា  ជារទយយបុរ ម្បទន

តារសាា  ត្ីម្បកាស្រេខ ៦៦៣.ស្ហវ.ម្បក។ 

រោយក កម្កស្ួង សាថ ប័នចំនួន ២៨ រទៀត្រៅរិន

ទន់បានរ ៀបចំទន់រពេរវោរៅរ ើយ។ 

 បាយកា ណ៍វាយត្នរល

អំពីរពេរវោននកា -

រ ៀបច ំនិងនតេ់

កននកា    ជារទយយ   

បុរ ម្បទនជូន  

កស្ហវ  បស្់ម្កស្ួង  

សាថ ប័ន 

 

១៣.៣. ជំ ុញកា -

ទទូត្់ថ្វិកាបុរ 

ម្បទន 

 

 

អ.ថ្ 

អ. .ជ 

ម្កស្ង សាថ ប័ន 

ស្ច ២២.  

ចំនួនម្កស្ួង-     

សាថ ប័នទទូត្់ថ្វិកា

បុរ ម្បទនទន់

រពេរវោស្ម្ម្មប់ 

ថ្វិកាច នត 

- ឆ្ន ំ២០១៨៖ 

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

៩០% (៣៧/៤១)  

- ឆ្ន ំ២០១៩៖ 

ម្កស្ងួ សាថ ប័ន 

៧៦%  (៣១/៤១) 

ចំនួនម្កស្ួង សាថ ប័នទូទត្់

បុរ ម្បទនទន់រពេ / 

ចំនួនម្កស្ួងសាថ -ប័ន ទងំអស្់ 

ម្គ្ប់ម្កស្ួង សាថ ប័នទូទត្់

ថ្វិកាបុរ ម្បទន 

(ស្ម្ម្មប់ថ្វិកាច នត) ទន់

រពេរវោ 

- ១៣ ម្កស្ួង សាថ ប័ន រិនទន់បានទូទត្់បុរ ម្បទន 

ឱ្យបានទន់រពេរវោកនុងឆ្ន ំថ្វិកា២០២០ ប ុកនត

បានទូទត្់ ួចរាេ់រៅកនុងឆ្ន ំ២០២១។ 

 បាយកា ណ៍ស្ត ីពី    

កា ទទូត្់ថ្វិកាបុរ -

ម្បទនពី អ. .ជ 
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រោេបំណង/

ចរងាក រស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅស្ចូនក ស្រទិធ

ករាឆ្ន ំ ២០២១ 
េទធនេស្រម្រចបានឆ្ន ំ២០១ 

ភស្តុតាង/ 

ឯកសា អំណះអំណាង 
ពណ ៌

ទូទត្់បុរ ម្បទន

ទន់រពេ 

- កនុងឆ្ន ំថ្វិកា២០២១ ម្មន ១៧ម្កស្ួង សាថ ប័ន

កដេរិនទន់បានទូទត្់បុរ ម្បទនបានទន់រពេ

រវោ។ 

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

 

ស្ច ២៣.  

ចំនួនម្កស្ួង សាថ ប័ន 

របើកម្បាក់របស្កករា 

តារម្បព័នធធនោ  

ឆ្ន ំ២០២០៖ ម្មន ៩ 

ម្កស្ួង-សាថ ប័ន របើក

ម្បាក់របស្កករាតារ

ម្បព័នធធនោ  

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាព

 បស្់ម្កស្ួង សាថ ប័ន រោយ

ភាច ប់ជារួយ បាយកា ណ៍

ធនោ  (Bank Statement) 

ម្គ្ប់ម្កស្ួង សាថ ប័នរបើក

ម្បាក់របស្កករា តារម្បព័នធ

ធនោ  

កា របើកម្បាក់របស្កករាតារម្បព័នធធនោ រៅរិន

ទន់ម្មននីត្ិវិធីេរអិត្ រហើយម្មនម្កសួ្ង-សាថ ប័ន

រួយចំនួនត្ូចប ុរណាណ ះបាននិងកំពុងអនុវត្ត។ 

ម្កស្ួង-សាថ ប័នរួយចំនួនរទៀត្ពុំទន់ម្មនឆ្ន្ៈកនុង

កា ោក់រចញជាស្ករាភាពស្ម្ម្មប់អនុវត្ត

ស្ករាភាពរនះរៅរ ើយ។ 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាព

 បស្់ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

រោយភាច ប់ជារួយ 

 បាយកា ណ៍ធនោ  

(Bank Statement) 
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រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅឆ្ន ំ ២០២១ េទធនេស្រម្រចបាន 

ភស្តុតាង/ 

ឯកសា អំណះអំណា

ង 

ពណ ៌

ក ន្កទី/ម្ខ្ឿនទី ២ ៖ ការបនេពម្ងឹងគណម្នយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ 

កា រធវើស្វ ័យម្បវត្តិករា និងពម្ងីកម្បព័នធបរចចកវិទាព័ត្៌ម្មនស្ម្ម្មប់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ (FMIS), កា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុទន់រពេរវោ និងម្គ្ប់ម្ជុងរម្ជាយ, និង ពម្ងឹងកា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយស្របត្តិ ដា។ 

២១. ពម្ងងឹ នងិ ពម្ងកី

កា រម្បើម្បាស្ម់្បពន័ធបរចចក

 វទិា ពត័្ម៌្មនស្ម្ម្មប់កា 

ម្គ្ប-់ម្គ្ងហ ិញ្ញវត្ថុសាធា 

ណៈ (FMIS) 

FMWG 

អ.ថ្ 

អ. .ជ 

អ.ហ.ក 

អគ្គ.ោកព់ន័ធ 

ម្កស្ងួ  

សាថ បន័ 

 

ស្គ្ ១.  

ចនំនួរខុស្ញ្ញញ

ចំណាយរធវើ

ស្វ ័យម្បវត្តកិរា

ស្ម្ម្មបអ់នវុត្តថ្វិកា

តារម្បពន័ធ FMIS 

រៅ ដាបាេថ្នន កក់

ណាត េ 

ឆ្ន ំ២០២០៖ កស្ហវ

នងិម្កស្ួងចនំនួ ៧ បាន

អនវុត្តនតី្ិវធិីអនវុត្ត

កា ងា ថ្ាតីារម្បពន័ធ 

FMIS រេើកា ទូទត្់

ចំណាយ របៀវត្ស នងិ    

កា ទទូត្ម់្ត្ង ់កដេម្មន 

ហានភិ័យកនុងកម្រតិ្ ១ 

ចនំនួម្កស្ងួ សាថ បន័ នងិ

ចនំនួនតី្ិវធិីអនវុត្តកា ងា 

ថ្ាតីារម្បពន័ធ FMIS ម្ត្វូ

បានោកឱ់្យអនវុត្តជានលូវកា  

 

នតី្ិវធិីធានចណំាយ នងិទទូត្់

ចំណាយរនសងៗ កម្រិត្ ១ នងិ

កម្រតិ្ ២ ម្ត្វូបានោកឱ់្យអនវុត្ត

នលូវកា  រៅ កស្ហវ នងិ ៧ 

ម្កស្ងួ រនសងរទៀត្ 

- នតី្ិវធិីអនវុត្តកា ងា ថ្ាតីារម្បពន័ធ fmis រេើ

កា ទូទត្ច់ណំាយរបៀវត្សនងិចំណាយទទូត្់

ម្ត្ងក់ដេម្មនហានភិយ័កនុងកម្រតិ្នរីួយៗ

ម្ត្វូបានោកឲ់្យអនវុត្តជានលូវកា រៅម្កស្ងួ

សាថ បន័ចនំនួ 27 កនុងរពេកដេម្កស្ងួសាថ ប័

ន 10 រនសងរទៀត្ម្មននតី្ិវធិរីោយក កនងិ

កំពងុគ្រម្ម្មង បាយកា ណឆ៍្លងកា ស្រម្រច

កនុងកម្រតិ្ថ្នន កដ់កឹនំរុននងឹអនវុត្តន ៍

- នតី្ិវធិីធានចណំាយនងិទទូត្ច់ំណាយរនសង

រទៀត្បានរធវើកា ស្កិានងិរ ៀបចរំស្ចកតមី្ោង

េហំ ូនតី្ិវធិអីនវុត្តកា ងា ថ្ាតីារម្បពន័ធ 

FMIS កដេម្មនហានភិយ័កម្រតិ្ទ ី1 នងិ

កម្រតិ្ទ ី2 រៅកនុងម្កបខណឌ កស្ហវ . 

-  បាយកា ណ ៍

វឌ្ឍនភាព 

- ឯកសា គ្ត្ិយតុ្ត ិ/

ម្បកាស្ោកឱ់្យ

រម្បើម្បាស្ជ់ានលូវកា  

 

  ស្គ្ ២.  

រុខងា ពី បកនថរថ្ាី

កនុងម្បពន័ធ FMIS ម្ត្វូ

បានពម្ងកីកា អនវុត្ត 

 

 

រៅឆ្ន ំ ២០២០៖រខុងា  

ស្នូេចនំនួ ៦, នងិរខុងា 

រ ៀបចកំននកា ថ្វកិា 

នងិរខុងា េទធករារពញ

រេញបានបញ្ចប់កា 

អភវិឌ្ឍ (ម្កបខណឌ កចិច

ម្ពររម្ពៀងជារយួស្ហ

ភាពអឺ ៉ាុប) 

ចនំនួកា ោា នកដេបាន

ោក ់ឱ្យរម្បើម្បាស្រ់ខុងា 

ថ្ាីពី  

រខុងា ថ្ាីព ីគ្ឺរខុងា រ ៀបចំ

កននកា ថ្វិកា នងិរខុងា េទធ

ករារពញរេញម្ត្វូបានោកឱ់្យ

សាកេបងរៅ កស្ហវ. នងិ

ម្កស្ងួពត័្ម៌្មន 

 

- រុខងា ថ្ា ី 2  រៅរេើរុខងា រ ៀបចកំននកា 

ថ្វកិាម្ត្ូវបានោកឲ់្យរម្បើម្បាស្ស់ាកេបងរៅ

ម្កស្ងួរស្ដាកចិចនងិហ ិញ្ញវត្ថុ នងិ ម្កស្ងួកចិច

កា ន  ីនងិរខុងា េទធករារពញរេញម្ត្វូ

បានោកឲ់្យរម្បើម្បាស្់សាកេបងរៅម្កស្ួង

រស្ដាកចិចនងិហិ ញ្ញវត្ថុម្កស្ងួកចិចកា ន  ីនងិ 

ម្កស្ងួពត័្ម៌្មន នងិបានរ ៀបចរំម្ត្ៀរ ចួរាេ់

ស្ម្ម្មប់កា ពម្ងកីកា រម្បើម្បាស្ក់នុងឆ្ន ំ 

2022  ខាងរខុកដេម្មន 11 ម្កស្ងួស្ម្ម្មប់

-  បាយកា ណ ៍

វឌ្ឍនភាព 

- ឯកសា គ្ត្ិយតុ្ត ិ/ 

រោេកា ណ៍

កណនំ  /រស្ចកតី

ដំណងឹ ជនូ  
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រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅឆ្ន ំ ២០២១ េទធនេស្រម្រចបាន 

ភស្តុតាង/ 

ឯកសា អំណះអំណា

ង 

ពណ ៌

ម្គ្ប់រខុងា រ ៀបចកំននកា ថ្វិកានងិ ម្គ្ងសាថ បន័

ទងំអស្់ស្ម្ម្មបរ់ុខងា េទធករារពញរេញ។ 

  ស្គ្ ៣.  

ចនំនួកា ោា នអនវុត្ត

គ្រម្ម្មង FMIS 

បកនថរថ្ា ី(ពម្ងកីកា 

រម្បើម្បាស្់រខុងា ស្នូេ

 បស្ម់្បពន័ធ FMIS រៅ

កាន់អងគភាពថ្នន ក់ជាត្ិ, 

អងគភាពថ្នន ក់រម្ការជាត្,ិ 

នងិម្គ្ឹះសាថ នសាធា ណៈ

 ដាបាេ) 

រៅឆ្ន ំ២០២០ ៖ ម្គ្ប់

ម្កស្ងួ-សាថ បន័  (៣៧), រន្ី  

ស្ហវ (២៥),   ត្នោ  

(២៥), អគ្គនយកោា ន

គ្នលះឹ  កស្ហវ (៨), 

នងិអងគភាពថ្វិកា

អាណាបក័រន្ ស្ទិធចិនំនួ 

២៥ បកនថរ ម្ត្វូបានោក់

ឱ្យរម្បើម្បាស្ម់្បពន័ធ 

FMIS ជានលូវកា  

ចនំនួកា ោា នបកនថរថ្ា ី

កដេបានោកឱ់្យរម្បើ

ម្បាស្ម់្បពន័ធ FMIS 

 

អងគភាពថ្វិកាអាណាប័ករន្ ស្ទិធិ

បកនថរថ្ាចីំននួ ២ ម្ត្វូបានោក់

ឱ្យរម្បើម្បាស្ម់្បពន័ធ FMIS នងិ ដា

បាេ រាជធាន ីរខត្ត ទងំ ២៥ ម្ត្វូ

បានោកដ់ំរ ើងម្បពន័ធ FMIS 

ស្ម្ម្មប់កា -រម្ត្ៀរោកឱ់្យរម្បើ

ម្បាស្រ់ៅឆ្ន ំ ២០២២ 

- អងគភាពថ្វិកាអាណាប័ករន្ ស្ទិធិបកនថរថ្ាី

ចនំនួព ីពអីគ្គរេខាធិកា ោា នម្កុរម្បកឹា

ជាត្ិោំោ ស្ងគរ នងិឧត្តរម្ករុម្បកឹា          

រស្ដាកចិចជាត្មិ្ត្វូបានោកឲ់្យរម្បើម្បាស្់

ម្បពន័ធ FMIS ជានលូវកា  

-  ដាបាេរាជធានរីខត្តចនំួន 25 នងិអងគភាព

ថ្វកិាអាណាបក័រន្ ស្ិទធបិកនថរថ្ាចីនំនួ ១០ 

ម្ត្វូបានោកដ់រំ ើងម្បពន័ធ FMIS ស្ម្ម្មប់

រម្បើម្បាស្ជ់ានលូវកា រៅរដើរឆ្ន ំ២០២២ 

-  បាយកា ណ ៍

វឌ្ឍនភាព 

- ឯកសា គ្ត្ិយតុ្ត/ិ

ម្បកាស្ោកឱ់្យ

រម្បើម្បាស្ជ់ានលូវកា  

 

 

២១.១.ស្វ ័យម្បវត្តិករា 

និងកា ពម្ងីកកា ោា ន         

រម្បើម្បាស្ម់្បព័នធ FMIS  

 

 

FMWG 

អ.ថ្ 

អ. .ជ 

អ.ហ.ក 

អគ្គ.ោក់ព័នធ 

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

ស្ច ១. 

ចំនួនរុខស្ញ្ញញ

ចំណាយរធវើស្វ ័យម្បវត្តិ

ករាស្ម្ម្មប់អនុវត្ត

ថ្វិកាតារម្បព័នធ 

FMIS រៅ ដាបាេ

ថ្នន ក់កណាត េ 

ឆ្ន ំ២០២០៖ កស្ហវ 

នងិម្កស្ួងចំនួន ៧ 

បានអនុវត្តនីត្ិវិធីអនុវត្ត

កា ងា ថ្ាីតារ FMIS រេើ

កា ទូទត្់ចំណាយ 

របៀវត្ស និងកា ទូទត្់

ម្ត្ង់កដេម្មនហានិ

ភ័យកនុងកម្រិត្ ១ 

ចំនួនម្កស្ួង សាថ ប័ន និង

ចំននួនីត្ិវិធីអនុវត្តកា ងា 

ថ្ាីតារ FMIS ម្ត្ូវបាន

ោក់ ឱ្យអនុវត្តជានលូវកា  

នីត្ិវិធីធានចំណាយ និងទទូត្់

ចំណាយរនសងៗ កម្រិត្ ១ និង

កម្រិត្ ២ ម្ត្ូវបានោក់ឱ្យអនុវត្ត

នលូវកា  រៅ កស្ហវ និង ៧ 

ម្កស្ួង រនសងរទៀត្ 

- ម្កស្ួងសាថ ប័នចំនួន 27 ម្ត្ូវបានោក់ឱ្យអនុ

វត្តនីត្ិវិធីអនុវត្តកា ងា ថ្ាីបាន FMISជានលូវ

កា រេើកា ទូទត្់របៀវត្សនិងទូទត្់ម្ត្ងក់ដេម្មន 

ហានិភ័យ កម្រិត្ទី1  និងកំពុងបនតរ ៀបចំ

ស្ម្ម្មប់កា អនុវត្តរៅម្កស្ួងសាថ ប័នចំនួន   

10កដេរៅស្េ់កាល យជាម្កស្ួងសាថ ប័នម្មន 

េកខណៈពិរស្ស្រោយក ក។ 

- បានសិ្កានិងរ ៀបចំរស្ចកតីម្ោងេំហូ នីត្ិវិធី

អនុវត្តកា ងា ថ្ាីតារម្បព័នធ FMIS រេើកា -

ធានចំណាយ និងទទូត្់ចំណាយថ្វិការនសង

រទៀត្រម្ៅពីទូទត្់របៀវត្ស និងទូទត្់ម្ត្ង់

កដេម្មនហានិភ័យកម្រិត្ទី 1 និងកម្រិត្ទី 2 

រៅកនុងម្កបខណឌ កស្ហវ . 

-  បាយកា ណ៍ 

វឌ្ឍនភាព 

- ឯកសា គ្ត្ិយុត្តិ/

ម្បកាស្ោក់ឱ្យ 

រម្បើម្បាស់្ជានលូវកា  
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រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅឆ្ន ំ ២០២១ េទធនេស្រម្រចបាន 

ភស្តុតាង/ 

ឯកសា អំណះអំណា

ង 

ពណ ៌

 FMWG 

អ.ថ្ 

អ. .ជ 

អ.ហ.ក 

អគ្គ.ោក់ព័នធ 

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

 

ស្ច ២.  

ចំនួនកា ោា នអនុវត្ត

គ្រម្ម្មង FMIS 

បកនថរថ្ាី (ពម្ងីកកា 

រម្បើម្បាស្់រុខងា ស្នូេ

 បស្ម់្បព័នធ FMIS រៅ

កាន់អងគភាពថ្នន ក់ជាត្ិ

អងគភាពថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ 

នងិម្គ្ឹះសាថ នសាធា ណៈ 

 ដាបាេ) 

រៅឆ្ន ំ ២០២០៖ ម្គ្ប់

ម្កស្ួង-សាថ ប័ន (៣៧), 

រន្ី  ស្ហវ (២៥),              

 ត្នោ  (២៥), អគ្គ-

នយកោា នគ្នលឹះ                

កស្ហវ. (៨), និង       

អងគភាពថ្វិកាអាណាប័ក

រន្ ស្ិទធិចំនួន ២៥

បកនថរ ម្ត្ូវបានោកឱ់្យ

រម្បើម្បាស្់ម្បព័នធ FMIS 

ជានលូវកា  

ចំនួនកា ោា នបកនថរថ្ាី 

កដេបានោក់ឱ្យរម្បើ

ម្បាស្់ម្បព័នធ FMIS 

 

អងគភាពថ្វិកាអាណាប័ករន្ ស្ិទធិ

បកនថរថ្ាីចំនួន ២ ម្ត្ូវបានោក់

ឱ្យរម្បើម្បាស្ម់្បព័នធ FMIS 

 

- អងគភាពថ្វិកាអាណាប័ករន្ សិ្ទធបិកនថរថ្ាីពី  

(អគ្គរេខាធិកា  ោា នម្កុរម្បឹកាជាត្ិោំោ 

ស្ងគរនិងឧត្តរម្កុរម្បឹការស្ដាកិចចជាត្ិ)បាន

រម្បើម្បាស្់ម្បព័នធ FMIS ជានលូវកា ស្ម្ម្មប់

ដេ់ម្បត្ិបត្តិកា ឆ្ន ំ 2021។ 

-  បាយកា ណ៍ 

វឌ្ឍនភាព 

- ឯកសា គ្ត្ិយុត្ត/

ម្បកាស្ោក់ឱ្យ 

រម្បើម្បាស់្នលូវកា  

 

២១.២. រធវើស្នធ នករា

ជារួយម្បព័នធដនទរនសង

រទៀត្ 

 

FMWG 

អ.ថ្ 

អ. .ជ 

អ.ហ.ក 

អគ្គ.ោក់ព័នធ 

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

ស្ច ៣. 

អភិវឌ្ឍន៍កកេរអ

បកនថរ និងោក់ឱ្យដំ-

រណើកា ជានលូវកា រេើ

កា រធវើស្នធ នករា

 វាងម្បព័នធ FMIS 

និងម្បព័នធខាងរម្ៅ 

ឆ្ន ំ២០២០៖ ស្នធ នករា

ជារួយម្បព័នធ ASYCUDA,  

ម្បព័នធពនធោ ,  DMFAS, 

NRMIS, ម្បព័នធ

ធនោ ជាត្ិននករពុជា 

និងធនោ ោណិជានដគ្ូ 

- បាយកា ណ៍េទធនេ   

កា កកេរអ ឬ អភិវឌ្ឍ

បកនថរស្នធ នករាម្បព័នធ 

-ចំនួនម្បព័នធកដេបានរធវើ

ស្នធ នករាជារួយ FMIS 

- កកេរអរុខងា ស្នធ នករា

កដេម្មនម្សាប់៖ DMFAS, 

NBC, ពនធោ  

- អភិវឌ្ឍន៍បកនថរស្នធ នករា

ទិននន័យ វាង FMIS ជារួយ

នឹងម្បព័នធរបៀវត្ស 

- អភិវឌ្ឍន៍បកនថរស្នធ នករាទិននន័យ វាង 

FMIS ជារួយនឹងម្បព័នធបរចចកវិទាព័ត្៌ម្មន

រនសងៗ  ួរម្មន ៖  PIM និង EFMS  បស្់ម្កស្ួង

អប់ ំ យុវជន និងកីឡា។ 

 

-  បាយកា ណ៍េទធ

នេ/វាយត្នរល 

- រោេកា ណ៍

កណនំ /រស្ចកតីជូន

ដំណឹង 

 

២១.៣. ពម្ងីកកា អនុវត្ត 

គ្រម្ម្មង FMIS រេើរុខងា  

រ ៀបចំកននកា ថ្វិកា និង 

រុខងា េទធករារពញ

រេញ 

FMWG 

អ. .ជ 

អ.ថ្ 

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

អគ្គ.ោក់ព័នធ 

ស្ច ៤. 

រុខងា រ ៀបចំកននកា  

ថ្វិកា និងរុខងា 

េទធករារពញរេញ 

ម្ត្ូវបានោក់ឱ្យអនវុត្ត

រៅម្កស្ួង-សាថ ប័ន 

រៅឆ្ន ំ ២០២០៖ រ ូឌុ្េ

ស្នូេចំនួន ៦ និង          

រ ូឌុ្េ រ ៀបចំកននកា 

ថ្វិកា និងរ ូឌ្ុេេទធករា 

រពញរេញបានបញ្ចប់

កា អភិវឌ្ឍ 

ចំនួនកា ោា នកដេបាន

ោក់ឱ្យរម្បើម្បាស្់រុខងា 

ពី ថ្ាី ននម្បព័នធ FMIS 

 

កស្ហវ និង ម្កស្ួងព័ត្៌ម្មន 

ម្ត្ូវបានោក់ឱ្យរម្បើម្បាស្ ់             

សាកេបងរេើរុខងា ថ្ាីពី  

 

រុខងា រ ៀបចំកននកា ថ្វិកា ម្ត្ូវបានោក់ឱ្យ

រម្បើម្បាស្់សាកេបងរៅ កស្ហវ. និង 

ម្កស្ួងកិចចកា ន ី និង រុខងា េទធករារពញ

រេញ ម្ត្ូវបានោក់ឲ្យរម្បើម្បាស្់សាកេបង

រៅ កស្ហវ. ម្កស្ួងកិចចកា ន ី និង ម្កស្ួង

ព័ត្៌ម្មន។ 

-  បាយកា ណ៍ 

វឌ្ឍនភាព 

- ឯកសា គ្ត្ិយុត្តិ/

ម្បកាស្ោក់ឱ្យ 

រម្បើម្បាស់្ជានលូវកា  
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រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅឆ្ន ំ ២០២១ េទធនេស្រម្រចបាន 

ភស្តុតាង/ 

ឯកសា អំណះអំណា

ង 

ពណ ៌

២១.៤. ពម្ងឹងរេើស្រត្ថ-

ភាពអនករម្បើម្បាស្់ និង

ម្បព័នធ FMIS  

 

FMWG 

អ.ថ្ 

អ. .ជ 

អ.ោក់ព័នធ 

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

 

ស្ច ៥. 

ចំនួនរន្រនតីរាជកា 

កដេរម្បើម្បាស្់ម្បព័នធ 

FMIS ម្ត្ូវបានពម្ងឹង

ស្រត្ថភាពតារ យៈ

កា បណដុ ះបណាដ េ

 វិជាា ជីវៈ និង កា អនុ

វត្តកា ងា ជាក់-កស្ដង 

ឆ្ន ំ ២០២០៖ រន្រនតី

បរងាគ េរៅតារ ត្នោ  

រន្ី រស្ដាកិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ, 

ម្កស្ួង-សាថ ប័ន និងអងគ

ភាព ថ្វិកាអាណាប័ក

រន្ ស្ិទធិ ចំនួន ២០០  ូប

ទទួេបានកា បំប ន

ស្រត្ថភាពចំរណះដឹង 

ថ្ាីៗរេើកា រម្បើម្បាស្់

ម្បព័នធ FMIS 

ចំនួនរន្រនតីរាជកា  ឬ 

ចំនួនម្កស្ួង-សាថ ប័ន 

កដេទទួេបានកា 

អភិវឌ្ឍស្រត្ថភាពបកនថរ

កនុងកា រម្បើម្បាស្់ម្បព័នធ 

FMIS 

- ម្កស្ួងចំនួន ២ និងរន្រនតី 

ចំនួន ៥០ បូ ោ ងត្ិច ទទួេ

បានកា បណតុ ះបណាត េ

ជំនញវិជាា ជីវៈរេើកា រម្បើ

ម្បាស្់រុខងា ពី ថ្ាី 

- អនករម្បើម្បាស្់ចំនួន ២០០  ូប 

ោ ងត្ិចទទួេបានកា បំប ន

ស្រត្ថភាពចំរណះដឹងថ្ាីៗ

បកនថរ 

- ម្កស្ួងចំនួន ៣៧ និង រន្រនតី ចំនួន ១០០  ូប 

ោ ងត្ិចទទេួបានកា បណតុ ះបណាត េជំនញ

 វិជាា ជីវៈរេើកា រម្បើម្បាស់្រុខងា ពី ថ្ាី។ 

- អនករម្បើម្បាស្់ចំនួន ២៥០ ូប ោ ងត្ិចទទួេ

បានកា បំប នស្រត្ថភាពចំរណះដឹងថ្ាីៗបកនថរ។ 

 បាយកា ណ៍វាយ

ត្នរល បស្់ FMWG 

ោក់ជនូថ្នន ក់ដឹកនំ  

កស្ហវ. 

 

 

អ. .ជ 

អ.គ្.ហ 

អ.ស្.ប 

FMWG 

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

ស្ច ៦. 

េទធភាពននកា កត្់ម្តា

ចំណាយថ្វិកានដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន៍កនុងម្បព័នធ 

FMIS 

ពុំទន់ម្មនម្កស្ួង សាថ ប័ន 

អនុវត្ត 

-  បាយកា ណ៍បូកស្ ុប

ននកា អនុវត្តថ្វិកានដគ្ូ

ម្ស្បតារម្មត្ិកាថ្វិកា ដា 

-  បាយកា ណ៍េទធភាព 

និងកននកា ស្ម្ម្មប់

អភិវឌ្ឍន៍កា កត្់ម្តា

កនុងម្បព័នធ FMIS 

ម្គ្ប់ម្កសួ្ង សាថ ប័នអនុវត្តថ្វិកានដ

គ្ ូម្មន បាយកា ណ៍ បូកស្ ុបនន

កា -អនុវត្តថ្វិកា ម្ស្បតារ

ម្មត្ិកាថ្វិកា ដា និងរនញើរក កស្ហវ 

ទន់រពេរវោ 

-  បាយកា ណ៍ស្ត ីពីកា ពិភាកា និងេទធភាព

កនុងកា កត្់ម្តាចំណាយថ្វិកានដគ្កូនុងម្បព័នធ 

FMIS 

-  បាយកា ណ ៍និងកននកា ស្ម្ម្មប់អភិវឌ្ឍនូវ           

រុខងា កត្់ម្តាចំណាយថ្វិកានដគ្អូភិវឌ្ឍន៍កនុង

ម្បព័នធ FMIS 

- ២០២១៖  បាយ-

កា ណ៍បូកស្ ុបកា 

អនុវត្តថ្វិកានដគ្ូ បស់្ 

អ. .ជ និង អ.ស្.ប 

- ២០២២៖  បាយ-

កា ណ៍ស្ត ីពីកា ស្ិកា

េទធភាពកត្់ម្តាកនុង

ម្បព័នធ FMIS 

 

 

FMWG 

អ.ថ្ 

អ. .ជ 

អ.ហ.ក 

អគ្គ.ោក់ព័នធ 

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

 

ស្ច ៧. 

 បាយកា ណ៍ តារ

ោនរេើកា អនុវត្ត

ថ្វិការៅកនុងម្បព័នធ 

FMIS ម្ត្ូវបានពម្ងឹង

គុ្ណភាព, រធវើ

បចចុបបននភាព និង 

ឆ្ន ំ ២០២០៖  បាយ-

កា ណ៍ និងតារាង

ឧបស្រព័នធស្ម្ម្មប់ចាប់

ទូទត្់ម្ត្ូវបានម្ត្ួត្ពនិិត្យ 

កកេរអ និង  បាយកា ណ៍

កដេជាត្ម្រូវកា រម្បើម្បាស្់

 បស្់ម្កស្ួង-សាថ ប័ន 

 បាយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុ,

 បាយកា ណ៍តារោន

ម្បត្ិបត្តិកា  និង បាយ-

កា ណ៍ត្ម្រូវកា នន 

កដេនឹងម្ត្ូវបានអភិវឌ្ឍ

បកនថរថ្ាី និងអភិវឌ្ឍកកេរអ 

-  បាយកា ណ៍តារចំណាត្់ 

ថ្នន ក់ថ្វិកាទងំ ៧ ម្ត្ូវបាន 

តារោនរេើកា អនុវត្តរៅកនុង

ម្បព័នធ FMIS និងពម្ងឹងគុ្ណ

ភាព រោយរធវើបចចុបបននភាព 

និង អភិវឌ្ឍបកនថររៅកនុង

ម្បព័នធ FMIS 

-  បាយកា ណ៍វាយត្នរល  រេើកា អនុវត្តកា -

បញ្ចូេព័ត្៌ម្មនចំណាត្់ថ្នន ក់ថ្វិកា កនុងម្បព័នធ 

FMIS ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាេ់ រដើរបីជំ ុញឲ្យ

កា អនុវត្តបានរពញរេញម្ពរទងំបានពិនិត្យ

និងពម្ងឹងគុ្ណភាព បាយកា ណ៍  រោយ

បានរធវើបចចុបបននភាពអភិវឌ្ឍបកនថររត្ស្ត    

-  បាយកា ណ៍ 

វឌ្ឍនភាព 

- ឯកសា គ្ត្ិយុត្ត /

ម្បកាស្ោក់ឱ្យ

រម្បើម្បាស់្ជានលូវកា  
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រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅឆ្ន ំ ២០២១ េទធនេស្រម្រចបាន 

ភស្តុតាង/ 

ឯកសា អំណះអំណា

ង 

ពណ ៌

អភិវឌ្ឍបកនថររៅកនុង

ម្បព័នធ FMIS 

 

និង រន្ី រស្ដា-កិចចនិង

ហិ ញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបាន

អភិវឌ្ឍបកនថររៅកនុង

ម្បព័នធ FMIS 

- ករាវិធីកញ្ចក់ថ្វិកាជំនន ់១  

ម្ត្ូវបានម្ត្ួត្ពិនិត្យ និងោក់

ឱ្យរម្បើម្បាស្់ ស្ម្ម្មប់ថ្នន ក់-

ដឹកនំម្កសួ្ង និងអងគភាោក់ព័នធ 

សាកេបងនិងកា ោក់ឱ្យរម្បើម្បាស្់ បាយ-

កា ណ៍កនុងរជឈោា ននលូវកា  បស់្ម្បព័នធ FMIS  

- ករាវិធីកញ្ចក់ថ្វិកាជំនន់ 2 ម្ត្ូវបានអភិវឌ្ឍ

ទេ់រោយទទួេបានកា ម្ត្ួត្ពិនិត្យ និង

កា ោ ទងំទត្់រេើព័ត្៌ម្មននិងទិននន័យដេ់  

អគ្គនយកោា នោក់ព័នធម្ពរទងំបានបញ្ចប់  

កា វាយត្នរលក៏ម្បព័នធសុ្វត្ថិភាព បស់្ករាវិធី 

 

FMWG 

អ.ថ្ 

អ. .ជ 

អគ្គ.ោក់ព័នធ 

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

 

ស្ច ៨. 

ម្មនយនតកា ម្បកប 

រោយចី ភាពកនុង   

កា ម្ទម្ទង់ោំម្ទ និង 

រោះម្សាយបញ្ញហ រេើ

កា រម្បើម្បាស្់ម្បព័នធ 

FMIS 

 

រៅឆ្ន ំ ២០១៩ 

រជឈរណឌ េរោះ

ម្សាយបញ្ញហ  ម្ត្ូវបាន

រ ៀបចំ និងោក់ឱ្យ

ដំរណើ កា  និង រៅឆ្ន ំ 

២០២០ ឧបក ណ៍ប

រចចកវិទាព័ត្៌ម្មនរៅ

ម្គ្ប់អងគភាពអនករម្បើ

ម្បាស្់ម្បព័នធ FMIS ម្ត្ូវ

បានទទួេកា ម្ទម្ទង់  

និង ម្ត្ួត្ពិនិត្យជាម្បចំ 

- រជឈរណឌ េរោះ

ម្សាយបញ្ញហ  ម្ត្ូវបាន

រម្បើម្បាស្់ 

- កា ម្ត្ួត្ពិនិត្យជាម្បចំ

នូវឧបក ណ៍បរចចក

 វិទាព័ត្៌ម្មនរៅម្គ្ប់

អងគភាពអនករម្បើម្បាស្់

ម្បព័នធ FMIS 

- ៨០% ននស្ំបុម្ត្បញ្ញហ  ម្ត្ូវ

បានរឆ្លើយត្បទន់រពេរវោ 

- កា ម្ត្ួត្ពិនិត្យជាម្បចំនូវ

ឧបក ណ៍បរចចកវិទាព័ត្៌ម្មន

រៅម្គ្ប់អងគភាពអនករម្បើម្បាស្់

ម្បព័នធ FMIS 

- 95 ភាគ្ យននស្ំបុម្ត្បញ្ញហ ម្ត្ូវបានរោះ

ម្សាយនិងរឆ្លើយត្បទន់រពេរវោបញ្ញហ កូវដី

19 រាងំ-ស្្ះដេ់ម្កុរកា ងា កនុងកា ចុះម្ត្ួត្

ពិនិត្យជាម្បចំនវូឧបក ណ៍បរចចកវិទា

ព័ត្៌ម្មនរៅម្គ្ប-់អងគភាពអនករម្បើម្បាស្់

ម្បព័នធ FMIS 

- ឯកសា គ្ត្ិយុត្តិ 

-  បាយកា ណ៍វឌ្ឍន-

ភាព/ស្ថ ិត្ិ 

 

 

 

អ.ថ្ 

អ. .ជ 

អ.ហ.ក 

FMWG 

ស្ច ៩.  

ចំនួនចំណាត្់ថ្នន ក់ម្ត្ូវ

បានរម្បើម្បាស្់

ស្ម្ម្មបក់ា រ ៀបចំថ្វិកា

, កា អនុវត្តថ្វិកា និងកា 

ម្ត្ួត្ពិនិត្យតារោន

ថ្វិកា 

ទិននន័យពីចំណាត្់ថ្នន ក់

រុខងា  និងភូរិសាន្រស្ត

រៅម្មនកម្រិត្ 

- កា រ ៀបចំ អនុវត្ត និង

កា ម្ត្ួត្ពិនិត្យថ្វិកា

ម្ត្ូវបានរម្បើម្បាស្់ចំ

ណាត្់រុខងា  

- កា កត្់ម្តាទិននន័យ និង

នេិត្ បាយកា ណ៍

តារចំណាត្់ថ្នន ក់ថ្វិកា 

- ចំណាត្់ថ្នន ក់រុខងា ម្ត្ូវអនុ

វត្តអនុរោរតារ COFOG 

និងម្ស្បតារម្បកាស្រេខ 

៩៩៦ ស្ហវ  .ម្បកចុះនថ្ៃទី  ១១ 

កខត្ុោ ឆ្ន ំ២០១៧ ស្ត ីពីកា ោក់ 

ឱ្យអនុវត្តចំណាត្់ ថ្នន ក់រុខងា 

- ទិននន័យពីចំណាត្់ថ្នន ក់រុខងា  និងភូរិសាន្រស្ត  

ម្មនរៅម្គ្បម់្បត្ិបត្តិកា ននកា ទូទត្់តារ 

អាណត្តិរបើកម្បាក់ 

 បាយកា ណ៍               

វាយត្នរល បស្់          

រូេនិធិ ូបិយវត្ថុ  

អនត ជាត្ិ 
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រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅឆ្ន ំ ២០២១ េទធនេស្រម្រចបាន 

ភស្តុតាង/ 

ឯកសា អំណះអំណា

ង 

ពណ ៌

ននម្មត្ិកា ថ្វិកា  បស់្ ដាបាេ

ថ្នន ក់ជាត្ិនិងថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ 

- ចំណាត្់ថ្នន ក់ភូរិសាន្រស្ត ម្ត្ូវ

បានអនុវត្តរពញរេញ 

 

FMWG ស្ច ១០. 

រជឈរណឌ េទិននន័យ

ម្ត្ូវបានបរងកើន

ស្រត្ថ-ភាព និងស្ុវត្ថិ

ភាព 

ឆ្ន ំ២០២០៖  

- រជឈរណឌ េទិននន័យ

ម្ទម្ទង់អនករម្បើម្បាស្់

បានចំនួន ១៦០០។  

- បានស្ិកា និងកកេរអ

ចំណចុខវះខាត្ នន

ម្បព័នធស្ុវត្ថិភាព បស្់

រជឈរណឌ េទិននន័យ 

- ចំនួនអនករម្បើម្បាស្់

កដេ រជឈរណឌ េ

ទិននន័យម្មនស្រត្ថភាព

អាចម្ទម្ទង់បាន   

- ម្មន បាយកា ណ៍

ម្បឹកាជារួយម្កុរហ ុន 

- រជឈរណឌ េទិននន័យម្មន

ស្រត្ថភាពអាចម្ទម្ទង់អនករម្បើ

ម្បាស្់បកនថរោ ងត្ិច ៥០០ 

នក់ 

- ម្មន បាយកា ណ៍ម្បឹកា

ជារួយម្កុរហ ុនស្ម្ម្មប់

រម្ត្ៀរយកវិញ្ញញ បនបម្ត្ 

ISO/IEC:27001:2013 

- ឯកសា ត្ម្រូវកា បរចចករទស្សំ្រាប់ពម្ងឹងស្រត្ថ

ភាព   និងស្ុវត្ថិភាព បស្់រជឈរណឌ េ

ទិននន័យម្ត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាេ់ និងបានោក់

ឲ្យរដញនថ្ល ួចរាេ់រោយកំពុងបនតដំរណើ កា 

វាយត្នរលរម្ជើស្រ សី្ម្កុរហ ុននគត្់នគង់ 

- ម្មន បាយកា ណ៍ម្បឹកាជារួយម្កុរហ ុន

ស្ម្ម្មប់រម្ត្ៀរយកវិញ្ញញ បនបម្ត្

ISO/IEC:27001:2013 

-  បាយកា ណ៍ 

វឌ្ឍនភាព 

-  វិញ្ញញ បនបម្ត្ 

 

២១.៥. ជំ ុញកា តារ

ោនម្ត្ួត្ពិនិត្យកា អនុវត្ត

គ្រម្ម្មង FMIS ជំហានទី ៣ 

FMWG 

អ.ថ្ 

អ. .ជ 

អ.ហ.ក 

អគ្គ.ោក់ព័នធ 

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

 

ស្ច ១១.  

ចំនួនស្ករាភាព

ស្រម្រចបានរធៀប

នឹងកា រម្ោង កនុង

រួយឆ្ន ំកនុងកម្រិត្           

គ្ណៈករាកា កកទម្រង់ 

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ 

សាធា ណៈ 

 

- រៅឆ្ន ំ ២០២០ 

ស្ករាភាព ឬស្រិទធ-

ករា ៩៩ %ស្រម្រច

បានកនុងជំហានទី ២ 

- ម្មនកននកា ពម្ងីក

កា អនុវត្តគ្រម្ម្មង 

FMIS ជំហានទី៣ 

និងម្មនកា បន្រញ្ញា ប

កា យេ់ដឹង 

% ននកា ស្រម្រចស្ូចនក  

ឬ អនុគ្រម្ម្មង និង

ស្ករាភាពោំម្ទននតារ

កននកា ម្បចំឆ្ន ំ 

៩០% ននស្ករាភាពស្រម្រច

បានជារ ៀងរាេ់ឆ្ន ំ 

ស្រម្រចបានវឌ្ឍនភាពម្បចំឆ្ន ំ២០២១ចំនួន

៩៥%រធៀបកននកា កដេបានោក់រចញ 

-  បាយកា ណ៍ 

វឌ្ឍនភាព 

- ឯកសា កននកា  

 

២២. ពម្ងងឹកា អនវុត្ត

ម្បពន័ធគ្ណរនយយ ម្បពន័ធ

កត្ម់្តា នងិម្បពន័ធ បាយ-

កា ណថ៍្ា ី

អ. .ជ 

FMWG 

ស្គ្ ៤.  

ភាពទនរ់ពេរវោ

ននកា បទិកចិចបញ្ា ី-

គ្ណរនយយ 

រៅឆ្ន ំ ២០២០ កា បទិ

បញ្ាគី្ណរនយយ ម្ត្វូ

បានរម្បើម្បាស្ ់យៈរពេ 

៩ កខ 

កាេប ិរចឆទននកា បទិ

បញ្ាគី្ណរនយយរធៀបនងឹ

កា ិយប ិរចឆទថ្វិកា ឬ ព ី

១៨០ រៅ ២៧០ នថ្ៃ 

កា បទិបញ្ាគី្ណរនយយកនុង  

 យៈរពេ ព ី៦ កខ រៅ ៩កខ 

 

កា បទិបញ្ចគី្ណរនយយម្ត្វូរម្បើរពេ៩កខ  បាយកា ណ៍

គ្ណរនយយ/ បាយ

កា ណហ៍ ិញ្ញវត្ថុ 
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រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅឆ្ន ំ ២០២១ េទធនេស្រម្រចបាន 

ភស្តុតាង/ 

ឯកសា អំណះអំណា

ង 

ពណ ៌

ម្បម្កត្ទីនិរម្កាយ

កា ិយប ិរចឆទថ្វិកា 

 

ក.ជ.គ្ 

អ. .ជ 

 

ស្គ្ ៥.  

កម្រតិ្អនរុោរភាព

នន  បាយកា ណ៍

ហ ិញ្ញវត្ថុតារស្ដងោ់ 

IPSAS Cash Basis  

 បាយកា ណហ៍ិ ញ្ញវត្ថុ

ឆ្ន ំ២០១៩ ម្ត្វូបាន

រ ៀបចកំនុងកម្រតិ្អាច

ទទេួយកបាន

អនរុោរភាព IPSAS 

Cash Basis  

ចនំនួស្តងោ់គ្ណរនយយ

កដេរម្បើកនុងកា រ ៀបចំ

 បាយកា ណហ៍ិ ញ្ញវត្ថុ 

អនរុោរតារស្តងោ់សា-

ធា ណៈ IPSAS Cash 

Basis រធៀបនងឹចនំនួ    

ស្តងោ់គ្ណរនយយ            

សាធា ណៈ IPSAS Cash 

Basis (រេើកកេងស្តងោ់

កដេរនិោកព់ន័ធ) 

 បាយកា ណហ៍ិ ញ្ញវត្ថុអាច

ទទេួយកបានម្ស្បតារ 

IPSAS Cash Basis  

 

 បាយកា ណហ៍ ិញ្ញវត្ថុម្ស្បតារ IPSAS 

Cash basis ម្ត្វូបានកកេរអកានក់ត្ម្បរស្ើ 

រ ើងតារ យះកា វាយត្នរលពជីនំញកា IMF។ 

ស្ម្មស្ធាត្សុ្ំខានរ់ួយចនំនួម្ត្វូបានកកេរអ 

រោយបានោត្ម្ត្ោងកានក់ត្េរអតិ្រៅ   

កនុងកណំត្់ស្ម្មគ េន់ន បាយកា ណហ៍ិ ញ្ញវត្ថុ  

រោយបានោក់បងាហ ញពត័្ម៌្មនអំពសីាចម់្បាក់

ករចកីដេរនិទនរ់ម្បើម្បាស្ន់ថិ្ពត័្ម៌្មន អពំី

អងគភាពថ្វិកាកដេរាយកា ណជ៍ារដើរ 

 បាយកា ណវ៍ាយ

ត្នរល បស្ជ់នំញកា  

IMF  

 

 

អ. .ជ 

ម្កស្ងួ សាថ បន័ 

 

ស្គ្ ៦.  

ភាពទនរ់ពេរវោ

ននកា រ ៀបចំ បាយ-

កា ណហ៍ ិញ្ញវត្ថុ 

រៅឆ្ន ំ២០២០ កា 

រ ៀបចំ បាយកា ណ៍

ហ ិញ្ញវត្ថុ ឆ្ន ំ២០១៨ 

ម្ត្វូបាន ចួរាេ ់កនុង  

ម្ត្មី្មស្ទ៤ី ឆ្ន ំ២០២០ 

កា នេតិ្ បាយកា ណ៍

ម្ត្វូម្ស្បតារម្កបខណឌ

រពេរវោកណំត្ ់ 

 បាយកា ណហ៍ិ ញ្ញវត្ថុឆ្ន ំ២០១៩ 

ម្ត្វូបានរ ៀបចំ ចួរាេក់នុងម្ត្ី

ម្មស្ទ ី២ ឆ្ន ំ២០២១ 

 បាយកា ណហ៍ិ ញ្ញវត្ថុឆ្ន ំ២០១៩ ម្ត្វូបាន

រ ៀបចំ ចួរាេក់នុងម្ត្មី្មស្ទី ២ ឆ្ន ំ២០២១ 

 បាយកា ណ ៍          

ហ ិញ្ញវត្ថុ  បស្ ់          

អ. .ជ 

 

២២.១. រ ៀបចំ និងោក់

ឱ្យអនុវត្តស្តង់ោ

គ្ណរនយយសាធា ណៈ

ករពុជា 

ក.ជ.គ្ 

អ. .ជ 

 

ស្ច ១២.  

ភាគ្ យននកា អនុវត្ត

ស្ករាភាពរៅកនុងយុទធ-

សាន្រស្តស្រម្រចបាន 

យុទធសាន្រស្តស្ត ីពីកា    

អនុវត្តស្តង់ោ

គ្ណរនយយ សាធា ណៈ

រូេោា នបងគ  

ចំនួនស្ករាភាពស្រម្រច

បាន/ ចំនួនស្ករាភាព

កដេបានោក់រចញរៅ

កនុង 

យុទធសាន្រស្ត  

៩០% ននស្ករាភាពស្ ុប 

ស្រម្រចបាន  

− ន .គ្.ស្ បានពិនិត្យ និងនតេ់រោបេ់

 ួចរាេ់រេើរស្ចកតីម្ោង បាយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុ

ឆ្ន ំ ២០១៩ -២០២០ កដេនេិត្រោយ           

អគ្គនយកោា ន ត្នោ ជាត្ិអនុវត្តតារ 

IPSAS Cash Basis។ 

− ឯកសា យុទធសាន្រស្ត  ស្ត ីពីកា អនុវត្តស្តង់ោ-

គ្ណរនយយសាធា ណៈករពុជារូេោា នបងគ 

ឆ្ន ំ ២០១៩  -២០៣១ម្ត្ូវបានទទួេបានកា ឯក

 បាយកា ណ៍ម្ត្ួត្ពិនិត្យ

និងវាយនរលយុទធសាន្រស្ត

ស្ត ីពីកា អនុវត្តស្តង់ោ

គ្ណរនយយសាធា ណៈ 

រូេោា នបងគ  
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រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅឆ្ន ំ ២០២១ េទធនេស្រម្រចបាន 

ភស្តុតាង/ 

ឯកសា អំណះអំណា

ង 

ពណ ៌

ភាពដ៍ខពង់ខពស្់រោយឯកឧត្តរអគ្គបណឌ ិត្

ស្ភាច យ ឧបនយ ដារន្រនតីកាេពីនថ្ៃទី២០ កខ

ធនូ ឆ្ន ំ២០២១ នឹងរោ ពសំុ្កា កា ស្រម្រចដ៍

ខពង់ខពស្់រដើរបីអនុរ័ត្រោយម្បរុខរាជ ោា ភិ-

បាេរៅម្ត្ីម្មស្ទី១ ឆ្ន ំ២០២២។ 

− កននកា ស្ករាភាពេរអិត្ោំម្ទរៅរេើ           

កា អនុវត្តយុទធសាន្រស្ត ននកា អនុវត្តយុទធសាន្រស្ត

ននកា កកទម្រង់គ្ណរនយយសាធា ណៈករពុជា 

ម្ត្ូវបានទទួេបានកា ឯកភាពដ៍ខពង់ខពស្់

រោយឯកឧត្តរអគ្គបណឌ ិត្ស្ភាច យ          

ឧបនយ ដារន្រនតី កាេពីនថ្ៃទី១៧ កខកញ្ញញ  

ឆ្ន ំ២០២១។ 

− ស្តង់ោគ្ណរនយយស្ម្ម្មប់កត្់ម្តាចំណូេរិន

រោះដូ , ស្តង់ោគ្ណរនយយស្ម្ម្មប់កត្់ម្តា 

ស្ននិធិនិងស្តង់ោគ្ណរនយយស្ម្ម្មប់កត្់ម្តា

ពីកា ោត្ម្ត្ោងព៍ត្៌ម្មន បស្់ភាគ្ីោក់ព័នធ

ម្ត្ូវបានអនុរ័ត្។ 

២២.២. រ ៀបចំ បាយ-

កា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុរចញពី

ម្បព័នធ FMIS ទន់រពេ

រវោម្ស្បតារស្តង់ោ

គ្ណរនយយសាធា ណៈ 

ករពុជា 

 

 

អ. .ជ 

FMWG 

ស្ច ១៣.  

ម្មន បាយកា ណ៍ 

ហិ ញ្ញវត្ថុកដេនេិត្ 

រចញពមី្បព័នធ FMIS 

ម្ស្បតារស្តង់ោ

គ្ណរនយយសាធា 

ណៈករពុជាតារម្កប

ខណឌ រពេរវោ

ម្បព័នធ FMIS អាចនេិត្ 

 បាយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុ

 ួរម្មន ៖  បាយកា ណ៍

ចំណូេថ្វិកានិង បាយ-

កា ណ៍ចំណាយថ្វិកា 

អនុរោរភាព, ភាពទន់

រពេរវោ និងកា នេិត្

 បាយកា ណ៍ពីម្បព័នធ 

FMIS 

 

 

-  បាយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុ

អនុរោរតារស្តង់ោ

គ្ណរនយយសាធា ណៈ 

- ករពុជារូេោា នសាច់ម្បាក់ម្ត្ូវ

បានរ ៀបចំរេើរូេោា ន 

រចញពមី្បព័នធ FMIS  

- តារាងឧបស្រព័នធចំណូេ

ចំណាយស្ម្ម្មប់រ ៀបចំចាប់

- បាយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុតារស្តង់ោ IPSAS 

Cash basis ឆ្ន ំ២០១៩ និងឆ្ន ំ២០២០ បាន

រ ៀបច ួំចរាេ់រោយកនអករេើរូេោា ន ពី

ម្បព័នធ FMIS។ 

-រស្ចកតីម្ោងបឋរចាប់ទទូត្់ថ្វិកាទរូៅ 

 បស្់ ដាម្បចំឆ្ន ំម្ត្ូវបានរ ៀបចំនិងរនញើជូន  

អាជាញ ធ ស្វនករាជាត្ិអំ ុងរពេរធវើស្វនករា

បញ្ញា ក់រេើរស្ចកតីម្ោងចាប់ទទូត្់ថ្វិកាម្បចំ

-  បាយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុ 

ម្ស្បតារស្តង់ោ

គ្ណរនយយសាធា -

ណៈករពុជារូេោា ន

សាច់ម្បាក់ 

- តារាងឧបស្រព័នធ

ចំណូេ ចំណាយ
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រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅឆ្ន ំ ២០២១ េទធនេស្រម្រចបាន 

ភស្តុតាង/ 

ឯកសា អំណះអំណា

ង 

ពណ ៌

កំណត្់កដេបាន

កំណត្់ 

ទូទត្់ម្បចំឆ្ន ំ២០២០ អាច    

នេិត្សាកេបងរចញពី 

FMIS រៅតារចំណាត្់ថ្នន ក់

ននម្មត្ិកាថ្វិកាសំ្ខាន់ៗ 

- រស្ចកតីម្ោងបឋរចាប់ទូទត្់

ថ្វិកាទូរៅ បស្់ ដាម្បចំឆ្ន ំ

ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ និងរនញើជូន

អាជាញ ធ ស្វនករាជាត្ិអំ ុង

រពេរធវើស្វនករាបញ្ញា ក់រេើ

រស្ចកតីម្ោងចាប់ទូទត្់ថ្វិកា

ម្បចំឆ្ន ំកនុង យៈរពេ ៦ កខ 

បន្ប់ពីបញ្ចប់កា បិទបញ្ា ី

ចំណូេ ចំណាយថ្វិកា ម្បចំឆ្ន ំ 

ឆ្ន ំ  គ្ឺស្ថ ិត្កនុង  យៈរពេ ៦ កខ បន្ប់ពីបញ្ចប់ 

កា បិទបញ្ា ីចំណូេចំណាយថ្វិកា 

ស្ម្ម្មប់រ ៀបចំចាប់

ទូទត្់ម្បចំឆ្ន ំ 

- រស្ចកតីម្ោងចាប់

ទទូត្់ថ្វិកាទូរៅ

 បស្់ ដាម្បចំឆ្ន ំម្ត្ូវ

បានឆ្លង កស្ហវ. 

និងបញ្ាូនរៅអាជាញ - 

ធ ស្វនករាជាត្ិ 

២២.៣. រ ៀបចំ បាយ-

កា ណ៍អនុវត្តថ្វិកាម្បចំ

កខ ម្ត្ីម្មស្ ឆ្ម្មស្ និង

ឆ្ន ំតារ FMIS  

អ.ហ.ក 

FMWG 

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

ស្ច ១៤.  

ម្កស្ួង សាថ ប័ន ម្មន

 បាយកា ណ៍អនុវត្ត

ថ្វិកា 

 បាយកា ណ៍អនុវត្ត

ថ្វិការម្ៅ FMIS តារ

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

FMIS អាចនេិត្ បាយ - 

ណ៍អនុវត្តថ្វិកា តារ

ត្ម្រូវកា  បស្់ម្កស្ួង   

សាថ ប័ន និង ដាបាេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ 

 បាយកា ណ៍អនុវត្តថ្វិកាម្បចំ

កខ ម្ត្ីម្មស្ ឆ្ម្មស្ និងឆ្ន ំ នេិ

ត្រចញពីម្បព័នធ FMIS ស្ម្ម្មប់

ម្កស្ួង-សាថ ប័ន និង ដាបា

េថ្នន ក់-រម្ការជាត្ិ 

- ម្មន បាយកា ណ៍តារោនវឌ្ឃនភាពម្បចំឆ្ន ំ 

- ស្រម្រចបាន ១០០ %កា ឧបត្ថរភធនថ្វិកា

ម្ត្ីម្មស្ទី៤, កា បកងវ ឥណទន និង              

កា បកនថរឥណទន បស្់ ដាបាេថ្នន ក់រម្ការ-

ជាត្ិ ម្ត្ូវបានកត្់ម្តារៅកនុងម្បព័នធ FMIS  

- ស្រម្រចបាន ១០ ០ % បាយកា ណ៍អនុវត្ត

ថ្វិកាម្បចំម្ត្ីម្មស្ ឆ្ម្មស្ និងម្បចំឆ្ន ំ បស្់

 ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិនេិត្រចញពី FMIS។ 

 បាយកា ណ៍អនុវត្ត

ថ្វិកាម្បចំកខ                   

ម្ត្ីម្មស្ ឆ្ម្មស្ និង

ឆ្ន ំ នេិត្រចញពី 

FMIS ស្ម្ម្មប់

ម្កស្ួង សាថ ប័ន និង 

 ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ 

 

២៣. ពម្ងងឹកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ម្ទពយស្របត្តិ ដា (ម្ទពយ-

ស្ករា យៈរពេកវង) 

 

អ.ទ.ជ 

អ. .ជ 

ម្កស្ងួ សាថ បន័ 

ស្គ្ ៧. 

ម្មន បាយកា ណប៍កូ

ស្ បុម្ទពយស្របត្ត ិដា 

(Consolidation report) 

ពុំទនម់្មនម្បពន័ធបកូ

ស្ ុប ួរ ខណៈកដេ

ម្កស្ងួ  សាថ បន័រយួ

ចនំនួបានអភវិឌ្ឍម្បព័នធ

 បាយកា ណ៍បកូស្ បុ

ម្ទពយស្របត្តមិ្ត្វូបកូស្ ុប

កនុងកម្រតិ្ម្កស្ងួ សាថ បន័, 

រន្ ីអងគភាពជនំញថ្នន ក់

ម្មន បាយកា ណ៍បកូស្ ុបម្ទពយ

ស្របត្ត ិដា (Consolidation 

report)កម្រតិ្ម្កស្ងួ សាថ បន័, 

កា រ ៀបចំតារាងរកើនរ ើង និងថ្យចុះនូវ

ម្ទពយស្របត្តិ ដាម្បចំឆ្ន ំ (២០២០) រោយ

ទទួេបាន៨៩% ននអងគភាពរម្បើម្បាស្់ស្ ុប

 បាយកា ណ៍បកូ

ស្ ុបម្ទពយស្របត្តមិ្ត្វូ

បូកស្ បុកនុងកម្រតិ្   
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រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅឆ្ន ំ ២០២១ េទធនេស្រម្រចបាន 

ភស្តុតាង/ 

ឯកសា អំណះអំណា

ង 

ពណ ៌

 បស្ម់្កស្ងួ សាថ បន័, 

រន្ ីអងគភាពជនំញ

ថ្នន ក់រេូោា ននងិ ដា

បាេថ្នន ករ់ម្ការជាត្ ិ

ស្ម្ម្មប់កា ម្គ្បម់្គ្ង

 បស្ម់្កស្ងួ សាថ បន័ 

សារ ី

រូេោា ន នងិ ដាបាេ

ថ្នន ករ់ម្ការជាត្ ិ

រន្ ីអងគភាពជនំញថ្នន ក់រេូោា ន 

នងិ ដាបាេថ្នន ករ់ម្ការជាត្ ិ

 

៣០៣៦ អងគ-ភាព (គ្ិត្ម្ត្ឹរ ២០ រករា 

២០២១)។ 

 ោា ភ-ិបាេនងិ

កម្រតិ្ម្កស្ងួ សាថ បន័ 

២៣.១. រ ៀបចំ និងោក់

ឱ្យអនុវត្តយនតកា  និង

បទោា នគ្ត្ិយុត្តម្គ្ប់ម្គ្ង

ម្ទពយ ដាស្របត្តិ ដា 

អ.ទ.ច 

អ. .ជ 

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

ស្ច ១៥.  

េិខិត្បទោា នគ្ត្ិយតុ្ត 

ស្ម្ម្មប់ម្គ្ងម្គ្ង និង

ចត្់កចងម្ទពយស្របត្តិ ដា 

ចាប់ស្ត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ង 

កា រម្បើម្បាស្់ និង           

កា ចត្់កចងម្ទពយ-

ស្របត្តិ ដា 

េិខិត្បទោា នគ្ត្ិយុត្ត 

ម្ត្ូវបានអនុរ័ត្ 

ម្បកាស្ស្ត ីពីកា ោក់ឱ្យរម្បើម្បាស្់

រស្ៀវរៅកណនំស្ត ីពីវិធាន និង  

នីត្ិវិធីននកា រ ៀបចំបញ្ា ីសា រពើ-

ភណឌ ម្ទពយស្របត្តិ ដា 

ម្បកាស្រេខ១១៣ ចុះនថ្ៃទី០២ កខកុរភៈ ឆ្ន ំ

២០២១ ស្ត ីពីកា ោក់ឱ្យរម្បើម្បាស្់រស្ៀវរៅ

កណនំស្ត ីពីវិធាននិងនីត្ិវធីននកា រ ៀបចំបញ្ា ី

សា រពើភណឌ ម្ទពយស្របត្តិ ដា ម្ត្ូវបានោក់ឱ្យ

អនុវត្ត។ 

ម្បកាស្ ២ បកនថរ  

  

ស្ច ១៦. 

ភាគ្ យននកា រ ៀបចំ

បណណករាស្ិទធិម្ទពយ-

ស្របត្តិ ដា 

ភាគ្ យបណណករាស្ិទធិ

ម្ទពយស្របត្តិ ដា (ថ្នន ក់

ជាត្ិចំនួន និងថ្នន ក់

រម្ការ ជាត្ិចំនួន) ម្ត្ូវ

បានរ ៀបចំ 

១៥%ននបណណករាស្ិទធិរិន

ទន់បានចុះបញ្ា ី (ដីធលី)

ស្ ុប នឹងម្ត្ូវរ ៀបចំ 

- ចំនួនបណណករាស្ិទធិរិនទន់

បានចុះបញ្ា ី (ដីធលី)ស្ ុប ម្ត្ូវ

បាន រ ៀបចំរោយម្កុរ

កា ងា អនត ម្កស្ួង 

- កននកា ស្ករាភាពម្ត្ូវបាន

រ ៀបចំ 

− រហើយទីតំាងកដេពុំទន់បានរធវើប័ណណករាស្ិទធិ

ម្មនចំនួន ១០ ៧៩៦កកនលង រស្ា ើនឹង៣៨ %

ននទីតំាងស្ ុប នឹងម្ត្ូវបនតជំ ុញរធវើប័ណណករា

ស្ិទធិឱ្យអស្់កនុងឆ្ន ំ២០២៣។ 

− បានរចញម្បកាស្អនត ម្កស្ួងរេខ៩៧១ 

ស្ហវ .ម្បក ចុះនថ្ៃទី២៤ កខធនូ ឆ្ន ំ២០២១ ស្ត ីពី

កា បំរពញបកនថរស្ម្មស្ភាព គ្ណៈករាកា 

អនត ម្កស្ួង និងរធវើស្ថ ិត្ិបចចុបបននភាពទីតំាងដី

 ដាកដេបានចុះកនុងបញ្ា ីសា រពើភណឌ ម្ទពយ-

ស្របត្តិ ដា បស្់ម្កស្ួង សាថ ប័ន រៅថ្នន ក់កណាត េ 

រដើរបីរ ៀបចំរធវើប័ណណករាស្ិទធិ។ 

 បាយកា ណ៍ម្បចំឆ្ន ំ 

ស្ដ ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ម្ទពយស្របត្តិ ដា 

 

 

 

  

ស្ច ១៧. 

រ ៀបចំឯកសា រោេ 

(Blueprint) 

ស្ត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ម្ទពយស្របត្តិ ដា 

ចាប់ស្ត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

កា រម្បើម្បាស្់ និងកា -

ចត្់កចងម្ទពយស្របត្តិ ដា  

កា ឯកភាព និងោក់ឱ្យ  

អនុវត្តរោយថ្នន ក់ដឹកនំ 

 កហស្វ. 

រស្ចកតីម្ោងឯកសា រោេ 

(Blueprint) ម្ត្ូវបានោក់ឆ្លង

កម្រិត្អនត អគ្គនយកោា ន កស្ហវ 

-ឯកឧត្តរបណឌ ិត្ ដារេខាធិកា កស្ហវ. 

ទទេួបនុ្ក និងម្កុរកា ងា បរចចករទស្នន           

.អទច.បានម្បជុំពិភាកា និងស្ិកាកស្វង ក 

ឯកសា ោក់ព័នធកនុងកា រ ៀបចំឯកសា រោេ

រនះ។ ជាេទធនេបឋរបានរ ៀបចំម្មត្ិកានន

- រស្ចកតីម្ោងកម្រិត្

អនត អគ្គនយកោា ន 

នន កស្ហវ 

- ឯកសា រោេ 

(Blueprint) នលូវកា  
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រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅឆ្ន ំ ២០២១ េទធនេស្រម្រចបាន 

ភស្តុតាង/ 

ឯកសា អំណះអំណា

ង 

ពណ ៌

(Nonfinancial 

Asset) 

ឯកសា រោេរនះរៅកម្រិត្ម្កុរកា ងា 

បរចចករទស្ រហើយរស្ចកតីម្ោងម្មត្ិការនះនឹង

ោក់ឆ្លងម្បជុំជារួយម្កុរអនត អគ្គនយកោា ន.

កស្ហវ. នកខកុរភៈ  ឆ្ន ំ២០២២។ 

 

 ស្ច ១៨. 

កម្រិត្ទំហំម្ទពយ

ស្ករា យៈរពេកវង 

(Fixed Asset 

Threshold) ម្ត្ូវបាន

កំណត្់/ចត្់ថ្នន ក់ 

ពុំទន់ម្មនកា កំណត្់

ជាក់ោក់ 

ម្បកាស្ម្ត្ូវបានអនុរ័ត្ 

 

 

ម្បកាស្ស្ត ីពីកា ោក់ឱ្យ 

អនុវត្ត fixed assets 

thresholdម្ត្ូវបានរ ៀបចំ និង

ោក់ឱ្យអនុវត្ត 

 

បានបូកស្ ុបធាត្ុចូេតារកិចចម្បជុំរម្ចើន

រេើក រម្ចើនសា  ជារួយអគ្គនយកោា នគ្នលឹះ

ោក់ព័នធ និងបានរ ៀបចំវគ្គស្ិកាខ សាោ

ពិរម្ោះរោបេ់ម្បរូេធាត្ុចូេពីម្គ្ប់

ម្កស្ួង-សាថ ប័ន អងគភាព  ដាបាេថ្នន ក់ជាត្ិ 

និងថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ  ួរទងំ ម្គ្ឹះសាថ ន ដាបាេ

សាធា ណៈ កនុងកា រ ៀបចំរស្ចកតីម្ោងម្បកាស្ 

និងបានបូកស្ ុបរាយកា ណ៍ពីបញ្ញហ ម្បឈរ

ដេ់ថ្នន ក់ដឹកនំម្កស្ួងរស្ដាកិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ពិនិត្យ និងស្រម្រច។ 

ម្បកាស្ស្ត ីពីកា ោក់

ឱ្យអនុវត្ត fixed 

assets threshold 

 

២៣.២. កកេរអ និងោក់

ឱ្យអនុវត្តម្បព័នធបរចចក-

 វិទាព័ត្៌ម្មនម្គ្ប់ម្គ្ង

ម្ទពយស្របត្តិ ដា 

(SARMIS) 

អ.ទ.ច 

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

ស្ច ១៩.  

ចំនួនម្កស្ួង សាថ ប័ន

ោក់ឱ្យអនុវត្ត 

SARMIS 

SARMIS បានោកឱ់្យ

អនុវត្តកម្រិត្ម្កស្ួង  

សាថ ប័ន រៅឆ្ន ំ២០២០ 

ម្កស្ួង សាថ ប័នដំរ ើង 

និងអនុវត្តម្បព័នធ 

SARMIS 

ម្បព័នធ SARMIS ម្ត្ូវបានោក់

ឱ្យអនុវត្តរៅម្គ្ប់ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

និង ដាបាេរាជធានី-រខត្ត 

អ.ទ.ច.បាន នងិកំពុងរធវើកា បណតុ ះបណាត េ 

 យៈរពេកវងបកនថរ ដេ់អងគភាពរម្បើម្បាស្់

ម្គ្បម់្កស្ួងសាថ ប័ន,នីត្ិបុគ្គេសាធា ណៈ   

ស្ហម្ោស្សាធា ណៈ និងរន្ី រស្ដាកិចចនិង

ហិ ញ្ញវត្ថុរាជធានីរខត្ត  ួចរាេ់តារ យៈ 

Zoom រដើរបីយេ់កាន់កត្ចាស់្ម្មនចំរណះដឹង 

និងកា រម្បើម្បាស្់ម្បព័នធ SARMIS កនុង      

កា ពម្ងឹងម្បសិ្ទធភាពកា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយ-

ស្របត្តិ ដា។ រហើយកននកា បនតនឹងបណតុ ះ-             

បណាត េ ដេ់ ដាបាេរាជធានី-រខត្ត និង               

 ដាបាេម្កុង-ម្សុ្ក-ខណឌ  ទងំអស្់ចប់ពីនថ្ៃទី 

 បាយកា ណ៍ 

វឌ្ឍនភាពននកា អនុ-

វត្តម្បព័នធ SARMIS 
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រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅឆ្ន ំ ២០២១ េទធនេស្រម្រចបាន 

ភស្តុតាង/ 

ឯកសា អំណះអំណា

ង 

ពណ ៌

១0 កខរករា  ហូត្ដេ់ នថ្ៃទី២១ កខកុរភៈ ឆ្ន ំ

២០២២។ 

២៤. ពម្ងងឹកា ម្គ្បម់្គ្ង

បំណេុសាធា ណៈ  ួរ

ទងំហានភិយ័នន

កាត្ពវកចិចបណំេុ

យថ្នរហត្ ុនងិហានភិយ័

បំណេុោកព់ន័ធ 

ម្បកបរោយចី ភាព 

អ.ស្.ប 

អ.គ្.ហ 

 

ស្គ្ ៨.  

ស្ូចនក បណំេុ

គ្នលឹះទងំ ៥ រធៀប

រៅនងឹពតិាន 

 

ស្ូចនក បណំេុគ្នលះឹ

ទងំ ៥ ស្ថ តិ្រម្ការ

ពតិានកដេបានកណំត្់

រៅកនុងយទុធសាន្រស្តស្ត ីពី

កា ម្គ្ប់- ម្គ្ងបំណេុ

សាធា ណៈ 

ស្ូចនក បណំេុគ្នលះឹ

ទងំ ៥ រធៀបនងឹពតិាន

កដេកណំត្រ់ៅកនុងយទុធ

សាន្រស្ត ម្គ្បម់្គ្ងបំណេុ

សាធា ណៈ 

 

ស្ូចនក បណំេុគ្នលះឹទងំ ៥ 

បានម្ត្វូបនដ ការម្ការពតិាន

កដេបានកណំត្រ់ៅកនុង                   

យទុធសាន្រស្តស្ត ពីីកា ម្គ្បម់្គ្ង

បំណេុសាធា ណៈ 

ស្ូចនក បណំេុគ្នលះឹទងំ ៥ ម្ត្វូបានបនដ

 ការម្ការពតិានកដេបានកំណត្រ់ៅកនងុ  

យទុធសាន្រស្តស្ត ពីីកា ម្គ្បម់្គ្ងបណំេុសាធា ណៈ 

កនុងរនះ៖ 

− អនបុាត្ត្នរលបចចុបបននននបំណេុសាធា ណៈ

ស្ ុបរធៀបនងឹ នស្ស្ ស្ថ តិ្កនុង ងវង ់

២៤,៤    %រធៀបនងឹពតិាន ៥៥ %  

−  អនបុាត្ត្នរលបចចុបបននននបំណេុសាធា ណៈ 

រម្ៅម្បរទ ស្ រធៀបនងឹ នស្ស្ ស្ថ តិ្កនុង

 ងវង ់២៤,៤   %រធៀបនងឹពតិាន ៤០ %  

− អនបុាត្ត្នរលបចចុបបននននបំណេុសាធា ណៈ 

រម្ៅម្បរទស្ រធៀបនងឹកា នំរចញ ស្ថ តិ្កនុង

 ងវង ់៣៥,៦   %រធៀបនងឹពតិាន ១៨០ %  

−  អនបុាត្រស្វាបំណេុសាធា ណៈរម្ៅ

ម្បរទស្រធៀបនងឹកា នំរចញ ស្ថ ិត្កនុង ងវង ់

២,០   %រធៀបនងឹពតិាន ១៥ %  

− អនបុាត្រស្វាបណំេុសាធា ណៈរម្ៅ

ម្បរទស្រធៀបនងឹចណូំេថ្វិកាជាត្ ិស្ថ តិ្កនុង

 ងវង ់៧,០   %រធៀបនងឹពតិាន ១៨ % ។ 

 បាយកា ណវ៍ឌ្ឍន-

ភាពននកា អនវុត្ត 

យទុធសាន្រស្តស្ត ពីី           

កា ម្គ្បម់្គ្ងបណំេុ 

សាធា ណៈ កដេ     

ម្ត្វូោកជ់នូគ្ណៈ-   

កម្មា ធកិា ម្គ្បម់្គ្ង

បំណេុសាធា ណៈ 

 

 

 ស្គ្ ៩. 

ហានភិយ័បំណេុម្ត្វូ

បានកណំត្ ់

 

 បាយកា ណវ៍ឌ្ឍនភាព

ននកា អនវុត្តយទុធសា

ន្រស្តស្ត ីពីកា ម្គ្បម់្គ្ង

បំណេុសាធា ណៈ 

កា  វភិាគ្អពំីហានភិយ័នន

បំណេុសាធា ណៈ 

កា វភិាគ្ហានិភយ័បណំេុោកព់ន័ធ 

នងិហានភិយ័កាត្ពវកចិចបណំេុ

ជាយថ្នរហត្ ុម្ត្វូបានរ ៀបច ំ

ោកប់ញ្ចូេរៅកនុង បាយកា ណ៍

កា វិភាគ្ហានភិយ័បណំេុោក់ពន័ធ នងិហាន-ិ

ភយ័កាត្ពវកចិចបំណេុជាយថ្នរហត្ ុម្ត្វូបាន

រ ៀបច ំោកប់ញ្ចូេរៅកនុង បាយកា ណោ៍ក់

ជនូគ្ណៈកម្មា ធកិា ម្គ្ប់ម្គ្ងបណំេុសាធា ណៈ។ 

 បាយកា ណោ៍កជ់នូ 

គ្ណៈកម្មា ធកិា 

ម្គ្បម់្គ្ងបណំេុសា-

ធា ណៈ  
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រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅឆ្ន ំ ២០២១ េទធនេស្រម្រចបាន 

ភស្តុតាង/ 

ឯកសា អំណះអំណា

ង 

ពណ ៌

ម្បចំម្ត្មី្មស្ កដេម្ត្វូ

បានោកជ់នូគ្ណៈ-          

កម្មា ធកិា ម្គ្បម់្គ្ង

បំណេុសាធា ណៈ 

ោកជ់នូគ្ណៈកម្មា ធកិា 

ម្គ្បម់្គ្ងបណំេុសាធា ណៈ 

២៤.១. ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ

សាធា ណៈ 

អ.ស្.ប ស្ច ២០.  

ភាពទន់រពេរវោ

ននកា រ ៀបចំ បាយ-

កា ណ៍ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុរោយ ួរ

បញ្ចូេស្ូចនក 

បំណេុគ្នលឹះទងំ ៥

កដេបានកំណត្់រៅ

កនុងយុទធសាន្រស្តស្ត ីពី

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សាធា ណៈ 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាព

ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ ជាម្បចំ

ម្ត្ីម្មស្ 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាព 

ម្បចំម្ត្ីម្មស្ 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពម្បចំម្ត្ី-

ម្មស្ននកា អនុវត្តយុទធសាន្រស្ត    

ស្ត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ                 

សាធា ណៈ ២០១៩-២០២៣ 

រោយ ួរបញ្ចូេនវូស្ូចនក 

បំណេុគ្នលឹះទងំ ៥ ម្ត្ូវបាន

រ ៀបចំនិងោក់ជូនគ្ណៈកម្មា ធិកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុសាធា ណៈរៅ

កនុងកខទី ១ បន្ប់ដំណាច់               

ម្ត្ីម្មស្នីរួយៗ 

បានរ ៀបចំ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពននកា អនុវត្ត

 វិធានកា ជាយុទធសាន្រស្ត ម្បចំម្ត្ីម្មស្ទី១, ទី២, 

និងទី៣ ឆ្ន ំ២០២១ ម្ពរទងំនសពវនាយរេើ              

រគ្ហទំព័ នលូវកា  បស់្អគ្គនយកោា ន។ 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍន-

ភាពននកា អនុវត្ត      

យុទធសាន្រស្តស្ត ីពីកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ    

សាធា ណៈ កដេម្ត្ូវ

ោក់ជូនគ្ណៈកម្មា -

ធិកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុសាធា ណៈ 

 

 

អ.គ្.ហ 

អ.ស្.ប 

 

ស្ច ២១. 

ម្កបខណឌ រោេ-

នរោបាយស្ត ីពីកា -

អភិវឌ្ឍរេូបម្ត្ ដា 

រិនទន់ម្មនម្កបខណឌ

រោេនរោបាយ និង

កននកា ស្ករាភាព 

ម្កបខណឌ រោេ-

នរោបាយ និងកននកា 

ស្ករាភាព 

ម្កបខណឌ រោេនរោបាយស្ត ីពី

កា អភិវឌ្ឍរូេបម្ត្ ដា ម្ត្ូវបាន

អនុរ័ត្ 

ម្កបខណឌ រោេនរោបាយបឋរ ស្ត ីពីកា 

អភិវឌ្ឍរូេបម្ត្ ដា ម្ត្ូវបានអនុរ័ត្ោក់ឱ្យ អនុវត្ត

ដ៏ខពង់ខពស្់ រោយស្ររតចរត្រជានយក ដារន្រនតី 

កាេពីនថ្ៃទី១ កខត្ុោ ឆ្ន ំ២០២១។ 

ម្កបខណឌ រោេ-

នរោបាយស្ត ីពីកា 

អភិវឌ្ឍរូេបម្ត្ ដា 

និងកននកា

ស្ករាភាព 

 

២៤.២.ម្ត្ួត្ពិនិត្យតារ

ោនហានិភ័យបំណុេ

សា-ធា ណៈ  

អ.ស្.ប ស្ច ២២.  

 បាយកា ណ៍ជូន 

គ្ណៈកម្មា ធិកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុសា-

ធា ណៈ ម្មនខលឹរសា 

ហានិភ័យកាត្ពវកិចច

បំណេុជាយថ្នរហត្ុ 

ម្ត្ូវបាន ំរេចរៅកនុង

 បាយកា ណ៍ោក់ជូន

គ្-ណៈកម្មា ធិកា 

 បាយកា ណ៍ជូនគ្ណៈ- 

កម្មា ធិកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុសាធា ណៈ កដេ

ម្មនបងាហ ញព័ត្៏ម្មនអំពី

 បាយកា ណ៍ជូនគ្ណៈកម្មា ធិ

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុសាធា ណៈ 

ម្មនខលឹរសា ហានិភ័យបំណេុ

សាធា ណៈ រោយបងាហ ញហានិ-

ភ័យននកាត្ពវកិចចបំណេុ             

បានរ ៀបចំ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពននកា អនុ

វត្ត វិធានកា ជាយុទធសាន្រស្ត   បាយកា ណ៍

ជូនគ្ណៈកម្មា ធិកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុសាធា ណៈ 

ម្មនខលឹរសា ហានិភ័យបំណេុសាធា ណៈ 

រោយបងាហ ញហានិភ័យននកាត្ពវកិចចបំណេុ   ជា

 បាយកា ណ៍ជូន 

គ្ណៈកម្មា ធិកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុសា-

ធា ណៈ 
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រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅឆ្ន ំ ២០២១ េទធនេស្រម្រចបាន 

ភស្តុតាង/ 

ឯកសា អំណះអំណា

ង 

ពណ ៌

ហានិភ័យបំណេុ        

សាធា ណៈ 

 

ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ               

សាធា ណៈ 

កា វិភាគ្ហានិភ័យ

បំណេុសាធា ណៈ 

ជាយថ្នរហត្ុ (Contingent 

Liabilities), ហានិភ័យថ្វិកា 

(Fiscal Risk), ហានិភ័យទីនា  

(Market Risk), ហានិភ័យ

ម្បត្ិបត្តិកា  (Operational 

Risk), ហានិភ័យស្ន្ន័យភាព

កនុងកា ទូទត្់រស្វាបំណេុ 

(Liquidity Risk), ហានិភ័យ

ហិ ញ្ញបបទនននគ្រម្ម្មង 

(Project Funding Risk) និង

ហានិភ័យឥណទន  (Credit Risk) 

យថ្នរហត្ុ (Contingent Liabilities), ហានិ-

ភ័យថ្វិកា (Fiscal Risk), ហានិភ័យទីនា  

(Market Risk), ហានិភ័យម្បត្ិបត្តិកា  

(Operational Risk), ហានិភ័យស្ន្ន័យ

ភាពកនុងកា ទូទត្់រស្វាបំណេុ (Liquidity 

Risk), ហានិភ័យហិ ញ្ញ-បបទនននគ្រម្ម្មង 

(Project Funding Risk) និងហានិភ័យ         

ឥណទន  (Credit Risk) ម្បចំម្ត្ីម្មស្ទី១, ទី២, 

និងទី៣ ឆ្ន ំ២០២១ ម្ពរទងំនសពវនាយរេើ

រគ្ហទំព័ នលូវកា  បស់្អគ្គនយកោា ន 

២៤.៣. ពម្ងឹងម្បព័នធោំ

ម្ទម្បត្ិបត្តិកា ស្ម្ម្មប់      

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ              

សាធា ណៈ  

អ.ស្.ប ស្ច ២៣.  

ចំនួនរុខងា ម្បព័នធ 

ោំម្ទម្បត្ិបត្តិកា 

ស្ម្ម្មប់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុសាធា ណៈ 

ម្ត្ូវបានរធវើទំរនើបករា 

និងពម្ងីកបកនថរ 

ម្បព័នធោំម្ទម្បត្ិបត្តិកា 

ស្ម្ម្មប់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុសាធា ណៈ 

ចំបាច់ម្ត្ូវរធវើទំរនើបករា 

និងពម្ងីករុខងា បកនថរ 

ម្បព័នធោំម្ទម្បត្ិបត្តិកា 

ស្ម្ម្មប់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុសាធា ណៈ 

ម្បព័នធោំម្ទម្បត្ិបត្តិកា ស្ម្ម្មប់

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុសាធា ណៈ 

ម្ត្ូវបាន ៖ 

- ពម្ងីកបកនថររុខងា ចំននួ ១ 

គ្ឺ៖ (១)វិភាគ្ធាត្ុអំរណាយ  

- រធវើទំរនើបករារុខងា ចំនួន៣ 

ពី Excel Base រៅ Web 

Base គ្ឺ៖ (១)ទូទត្់រស្វា

បំណេុ, (២)ម្បរូេរស្វា        

បំណេុ និង (៣)ម្គ្ប់ម្គ្ង

ឯកសា  

ទំរនើបករាម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទិននន័យ ួរ ម្ត្ូវបាន

អនុរ័ត្ និងោក់ឱ្យអនុវត្ត ម្បកាស្រេខ 

៤៨៨ ស្ហវ.ម្បក ចុះនថ្ៃទី៤ កខស្ីហា ឆ្ន ំ

២០២១។ 

ម្បកាស្ោក់ឱ្យអនុវត្ត  
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រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅឆ្ន ំ ២០២១ េទធនេស្រម្រចបាន 

ភស្តុតាង/ 

ឯកសា អំណះអំណា

ង 

ពណ ៌

២៥. ពម្ងងឹគ្ណរនយយ-

ភាពហិ ញ្ញវត្ថុរៅតារ

ម្គ្ឹះសាថ នសាធា ណៈ 

 ដាបាេ នងិស្ហម្ោស្ 

សាធា ណៈ 

អ.ថ្ 

អ. .ជ 

ម្កស្ងួ សាថ បន័ 

ស្គ្ ១០.  

ម្មនយនតកា 

ចាស្ោ់ស្ក់នុង         

កា តារោន

ម្គ្ឹះសាថ ន 

សាធា ណៈ ដាបាេ 

កម្រតិ្ កស្ហវ. 

ពុំទនម់្មន  - េកខណវនិចិឆយ័អបបប 

ម្មននកា ម្គ្បម់្គ្ង

ហ ិញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

ស្ម្ម្មបម់្គ្ឹះសាថ ន           

សាធា ណៈ ដាបាេ 

-  វធិសីាន្រស្តវាយត្នរល

ម្គ្ឹះសាថ នសាធា ណៈ  

- េកខណវនិចិឆយ័អបបប ម្មនន

កា ម្គ្បម់្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

ស្ម្ម្មបម់្គ្ឹះសាថ នសាធា ណៈ 

 ដាបាេ 

-  បាយកា ណស៍្កិាអពំីវធិ ី              

សាន្រស្តវាយត្នរលម្គ្ះឹសាថ ន             

សាធា ណៈកម្រតិ្ កស្ហវ . 

បានរ ៀបចំ បាយកា ណ៍ស្កិារេើកា កណំត្់

េកខណៈវនិចិឆ័យអបប ម្មននកា ម្គ្បម់្គ្ងហ ិញ្ញ-

វត្ថុសាធា ណៈស្ម្ម្មប់ម្គ្ះឹសាថ នសាធា ណៈ។ 

- ២០២១៖  បាយ-

កា ណស៍្កិា  បស្់

ម្កុរកា ងា  នងិ

េកខណវនិចិឆយ័អបប-

ប ម្ម 

 

 អ.ទ.ច 

ម្កស្ងួ សាថ បន័ 

ស្គ្. ១១ 

ម្មនយនតកា 

ចាស្ោ់ស្ក់នុងកា 

តារោនស្ហម្ោស្

សាធា ណៈកម្រតិ្  

កស្ហវ. 

ស្ហម្ោស្សាធា ណៈ

ចនំនួ ១៤ បាននតេ់

 បាយកា ណ៍រក  

កស្ហវ. 

រស្ចកតមី្ោងចាប់ស្ត ពីី 

ស្ហម្ោស្សាធា ណៈ 

ម្ត្វូបានរ ៀបចំ 

រស្ចកតមី្ោងចាប់ស្ត ពីីស្ហ

ម្ោស្សាធា ណៈ ម្ត្វូបាន

រ ៀបចោំកឆ់្លងថ្នន កដ់ឹកនំ ក

ស្ហវ. 

− ម្មនកា ផ្ទល ស់្បតូ ស្ម្មស្ភាពថ្នន ក់ដឹកនំ និង 

ស្ម្មជិកននម្កុរកា ងា កំកណទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ស្ហម្ោស្សាធា ណៈ )រស្ចកតីស្រម្រច ថ្ាី 

រេខ ០០៨ស្ហវ ននថ្ៃទី២២ កខរីន ឆ្ន ំ

២០២១( ។  

− រស្ចកតីម្ោងចាប់រនះ គ្ឺបានតាក់កត្ងជាទម្រង់

ចាប ់និងខលឹរសា  ួចរាេ់កម្រិត្ម្កុរកា ងា 

បរចចករទស្ កស្ហវ  .។ រហើយម្កុរកា ងា  ង់ចំ

ទទួេធាត្ុចូេពី ទីម្បឹកាបរចចករទស្ 

Agence Franaise de Développement 

(AFD)នម្ត្ីម្មស្ទី១ ឆ្ន ំ២០២២ បន្ប់រក

រទៀត្ .អទច.  រម្ោងនឹងរធវើស្ិកាខ សាោពិរម្ោះ

រោបេ់នម្ត្ីម្មស្ទី២ ឆ្ន ំ២០២២ជារួយ

ស្ហម្ោស្សាធា ណៈ, ម្កស្ួងសាថ ប័ន និងអនក

ោក់ព័នធ។ ដំណាក់កាេបនតគ្ឺរម្ោងនឹងបញ្ាូនរៅ

ទីស្ត ីកា គ្ណៈ ដារន្រនតី នម្ត្ីម្មស្ទី៣ ឆ្ន ំ

២០២២។  

ចាប់ស្ត ពីីស្ហម្ោស្    

សាធា ណៈ 
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រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅឆ្ន ំ ២០២១ េទធនេស្រម្រចបាន 

ភស្តុតាង/ 

ឯកសា អំណះអំណា

ង 

ពណ ៌

− ម្ស្បរពេរនះនងកដ  គ្មឺ្កុរកា ងា កស្ហវ .

កំំពុង រ ៀបចំឯកសា យុទធសាន្រស្ត កកទម្រង់         

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងស្ហម្ោស្សាធា ណៈ ស្ម្ម្មប់

ជាកននទីបងាហ ញនលូវចាស់្ោស់្ កនុងទិស្រៅ

កកទម្រង់ស្ហម្ោស្សាធា ណៈ។ បន្ប់ពី

បញ្ចប់ឯកសា យុទធសាន្រស្ត រនះវាក៏ជាធាត្ុចូេ

ដ៏ស្ំខាន់ជាខលឹរសា រោេ ស្ម្ម្មប់ោក់

បញ្ចូេរៅឯកសា ម្ោងចាប់រនះស្ំរៅឱ្យ

កាន់កត្ម្បសិ្ទធភាព និងម្គ្ប់ម្ជុងរម្ជាយ។ 

២៥.១. រ ៀបចំ និងអនុវត្ត

េកខណវិនិចឆ័យអបបប ម្ម

ននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ

សាធា ណៈស្ម្ម្មប់

ម្គ្ឹះសាថ នសាធា ណៈ 

 ដាបាេ 

អ.ថ្ 

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

ស្ច ២៤.  

ចំនួនម្គ្ឹះសាថ ន              

សាធា ណៈ ដាបាេ

កដេអនុវត្តតារ

េកខណវិនិចឆ័យអបប

ប ម្មននកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

រិនទន់បានកំណត្់

េកខណវិនិចឆ័យអបប- 

ប ម្ម 

- េកខណវិនិចឆ័យអបប           

ប ម្មននកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ

ស្ម្ម្មប់ម្គ្ឹះសាថ ន              

សាធា ណៈ 

-  ដាបាេវាយត្នរល

ម្គ្ឹះសាថ នសាធា ណៈ

 ដាបាេកដេអនុវត្ត

តារេកខណវិនិចឆ័យ     

អបបបម្ម 

- េកខណវិនិចឆ័យអបបប ម្ម

ស្ម្ម្មប់ម្គ្ឹះសាថ នសាធា ណៈ

 ដាបាេ ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ 

- កា វាយត្នរលបឋររេើកា អនុវត្ត 

ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ 

បានរ ៀបចំ បាយកា ណ៍ និងរស្ន ើស្ុំរោេ

កា ណ៍កំណត្់អំពីេកខណវិនិចឆ័យអបបប ម្មនន

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈស្ម្ម្មប់

ម្គ្ឹះសាថ នសាធា ណៈ ដាបាេ បានរធវើ ួចរហើយ។ 

- េកខណវិនិចឆ័យ 

អបបប ម្មននកា -

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ

សាធា ណៈ

ស្ម្ម្មបម់្គ្ឹះសាថ ន

សាធា ណៈ ដាបាេ 

- វាយត្នរលម្គ្ឹះសាថ ន       

សាធា ណៈ           

 ដាបាេកដេ              

អនុវត្តតារេកខណ

 វិនិចឆ័យអបបប ម្ម 

 

២៥.២. អនុវត្តកិចចបញ្ា ិកា

គ្ណរនយយថ្ាី រ ៀបចំ

 បាយ-កា ណ៍ អនុវត្ត

ថ្វិកា,  បាយកា ណ៍

ហិ ញ្ញវត្ថុ និងវាយត្នរល

អ. .ជ 

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

 

 

ស្ច ២៥.  

ចំនួនម្គ្ឹះសាថ ន 

សាធា ណៈ ដាបាេ  

នតេ់ បាយកា ណ៍

ហិ ញ្ញវត្ថុម្ស្បតារ

ម្មនម្គ្ឹះសាថ នសាធា -

ណៈ ដាបាេចំនួន ១៦ 

/៣០ បាននត បាយ

កា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុ ប ុកនត

រិនទន់ម្ស្បតារ

 បាយកា ណ៍អនុវត្តថ្វិកា 

និង បាយកា ណ៍ហិ ញ្ញ

វត្ថុ បស្់ម្គ្ឹះសាថ នសាធា 

ណៈ ដាបាេ 

 

ម្គ្ឹះសាថ នសាធា ណៈ ដាបាេ 

ម្ត្ូវម្មន បាយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុ

ម្ស្បតារបទោាន នគ្ត្ិយុត្តកដេ

ម្មនជាធ ម្មន  

 

ម្គ្ឹះសាថ នសាធា ណៈ ដាបាេចំនួន២៧ កនុង 

ចំរណារម្គ្ឹះសាថ នទងំ២៩ បានរនញើ  បាយ-

កា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុ ឆ្ន ំ២០២០រកអគ្គនយកោា ន

 ត្នោ ជាត្ិរដើរបរីធវើកា បូកស្ ុប។រហើយម្មន

កត្ បាយកា ណ៍ បស្់ម្គ្ឹះសាថ នសាធា ណៈ           

 បាយកា ណ៍បូក

ស្ ុប បស្់ អ. .ជ 

រេើ បាយកា ណ៍

ហិ ញ្ញវត្ថុ បស្់

ម្គ្ឹះសាថ ន 
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រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅឆ្ន ំ ២០២១ េទធនេស្រម្រចបាន 

ភស្តុតាង/ 

ឯកសា អំណះអំណា

ង 

ពណ ៌

ស្រិទធករា ននកា អនុវត្ត

ថ្វិកា បស់្ម្គឹ្ះសាថ ន 

សាធា ណៈ ដាបាេ និង

ស្ហម្ោស្សាធា ណៈ 

បទោា នគ្ត្ិយុត្តកដេ

ម្មនជាធ ម្មន និង

ទន់រពេរវោ 

បទោា ន គ្ត្ិយុត្ត 

ទងំម្សុ្ង និងទន់

រពេរវោ 

 

 

 ដាបាេចំនួន២៣ប ុរណាណ ះកដេអាចយករក

បូកស្ ុបចូេោន បានរោយក កម្គ្ឹះសាថ ន

ចំនួន៤រទៀត្រិនអាចយកជាកា ណ៍បានរទ

រោយសា ត្ួរេខពុំម្មនស្ងគត្ិភាពោន           

និងពុំទន់ម្គ្បម់្ជុងរម្ជាយ។ 

សាធា ណៈ ដាបាេ 

 

 អ.ទ.ច ស្ច ២៦.  

យនតកា ននកា តារ

ោន និងវាយត្នរល

ស្រិទធករាននកា អនុ-

វត្តថ្វិកា បស់្ស្ហ

ម្ោស្សាធា ណៈ 

ចាប់ស្ត ីពីស្ហម្ោស្ 

សាធា ណៈ រ ៀបចំ

កម្រិត្  អទច 

ឯកសា ម្ោងចាប់ -  បាយកា ណ៍បូកស្ ុប 

េទធនេសាថ នភាព 

ហិ ញ្ញវត្ថុននស្ហម្ោស្ 

សាធា ណៈកម្រិត្ កស្ហវ 

- រស្ចកតីម្ោងចាប់ស្ត ីពីស្ហ-

ម្ោស្សាធា ណៈ ម្ត្ូវបាន

រ ៀបចំោក់ឆ្លងថ្នន ក់ដឹកនំ       

កស្ហវ. 

-បានរ ៀបចំ បាយកា ណ៍ ចួរាេ់ស្ត ីពីកា -

វាយត្នរលសាថ នភាពហិ ញ្ញវត្ថុស្ហម្ោស្            

សាធា ណៈ ោក់ជនូថ្នន ក់ដឹកនំ.កស្ហវ. 

តារ យៈេិខិត្រេខ ៥៩៦.អទច ចុះនថ្ៃទី២១ 

កខត្ុោ ឆ្ន ំ២០២១ រោយបានរាយកា ណ៍៖ 

១.សាថ នភាពហិ ញ្ញវត្ថុនិងេទធនេ             

អាជីវករាកា ិយប ិរចឆទឆ្ន ំ២០២០, 

២.បណាត ខ្ង់ទទូត្់ជារួយថ្វិកា ដា

ស្ម្ម្មប់ឆ្ន ំ២០២០,  

៣.កា បង់ភាគ្ោភចេូថ្វិកា ដាឆ្ន ំ

២០២០ បស្់ស្ហម្ោស្សាធា ណៈ 

៤.សាថ នភាពរូេធនននម្កុរហ ុនចម្រុះ

កដេ ដាម្មនភាគ្ករាសាធា ណៈជា

ចំនួនភាគ្ត្ិចកា ិយប ិរចឆទឆ្ន ំ២០២០។ 

២០២១៖  បាយ-

កា ណ៍សាថ នភាព

ហិ ញ្ញវត្ថុ 
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រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 
រោេរៅឆ្ន ំ២០២១ េទធនេស្រម្រចបានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំណះ

អណំាង 
ពណ ៌

ក ន្កទី/ម្ខ្ឿនទី ៣ ៖ ការពម្ងឹងម្បសិទធភាពម្នការ្ារភាជ ប់ថវិកាម្ៅនឹងម្ោលនម្ោបាយ 

ម្កបខណឌ ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ និងថ្វិកា យៈរពេរធយរ,កា ពម្ងឹងកា អនុវត្តថ្វិកាករាវិធី, កា រ ៀបចំម្កបខណឌ ននកា ម្គ្បម់្គ្ង វិនិរោគ្សាធា ណៈ និង កា បនដជំ ុញកា រធវើ វិរជឈកា ម្បព័នធថ្វិកាពីថ្នន ក់ជាត្ិ រៅថ្នន ក់រម្ការជាត្។ិ 

៣១. រ ៀបច ំនងិោក់

ឱ្យអនវុត្តម្កបខណឌ

ហ ិញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

នងិថ្វកិា យៈរពេ

រធយរ 

អ.ថ្ 

អ.គ្.ប 

អ.ហ.ក 

អ.ស្.ប 

ម្កស្ងួ 

សាថ បន័ 

ស្គ្ ១. 

កា ោក់ឆ្លងម្កប

ខណឌ ហ ិញ្ញវត្ថុសា

ធា ណៈ 

 យៈរពេរធយរ 

(MTFF) រៅកនុងកចិច-

ម្បជុរំពញអងគគ្ណៈ

 ដារន្រនត ីនងិអនវុត្ត

ជាម្បចំ 

- ម្កបខណឌ រោេ

នរោបាយម្ម ម្កូ

រស្ដាកចិចនិង

រោេ

នរោបាយ

ហិ ញ្ញវត្ថុ 

- សាធា ណៈ 

ស្ម្ម្មប់កា 

រ ៀបចរំស្ចកដី

ម្ោងចាប់ស្ដ ពីី

ហ ិញ្ញវត្ថុ

ស្ម្ម្មប់កា 

ម្គ្បម់្គ្ងឆ្ន ំ 

២០២១ 

- រស្ចកតមី្ោង

ម្កប-ខណឌ

ហ ិញ្ញវត្ថុ 

សាធា ណៈ 

 យៈរពេរធយរ 

(MTFF) 

- ឯកសា ម្កបខណ័ឌ រោេ

នរោបាយម្ម ម្ករូស្ដាកចិច 

នងិរោេនរោបាយ 

ហ ិញ្ញ-វត្ថុសាធា ណៈ  

- ម្កបខណ័ឌ ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា -

ណៈ យៈរពេរធយរ 

(MTFF) 

ម្កបខណឌ រោេនរោបាយម្ម ម្កូ

រស្ដាកចិចនងិរោេនរោបាយ

ហ ិញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ស្ម្ម្មបក់ា 

រ ៀបចរំស្ចកដមី្ោងចាប់ស្ដ ពី ី

ហ ិញ្ញវត្ថុស្ម្ម្មប់កា ម្គ្បម់្គ្ងឆ្ន ំ 

២០២២ ម្ត្វូបានរ ៀបច ំនងិរស្ន ើ

ស្ុំកា អនុរត័្ពមី្បរខុរាជ ោា ភិ

បាេ  

រស្ចកដមី្ោង MTFF ២០២១-២០២៣ 

ម្ត្វូបានោកជ់នូថ្នន ក់ដកឹនំ កស្ហវ 

ប កុនដរោយសា កា  កីរាេោេននជងំ ឺ

កូវដី-១៩,ថ្នន ក់ដកឹនំ កស្ហវ. បាន

ស្រម្រចពនា រពេកនុងកា ោក់ឱ្យ            

អនវុត្ត រហើយជាទិស្រៅនងឹោកឱ់្យ            

អនវុត្តរៅឆ្ន ំ២០២២ ស្ម្ម្មបរ់ ៀបចំ

កននកា យទុធសាន្រស្តថ្វកិាឆ្ន ំ២០២៣-

២០២៥ នងិគ្រម្ម្មងថ្វកិាឆ្ន ំ២០២៣។ 

- ឆ្ន ំ២០២១ ៖ ម្កបខណឌ

រោេនរោបាយម្ម ម្ក ូ      

រស្ដាកចិច នងិរោេ-

នរោបាយហ ិញ្ញវត្ថុ           

សាធា ណៈ ស្ម្ម្មបក់ា 

រ ៀបចរំស្ចកដមី្ោងចាប់          

ស្ដ ីពហីិ ញ្ញវត្ថុស្ម្ម្មប ់            

កា ម្គ្បម់្គ្ងឆ្ន ំ ២០២២ 

 

 

  

ស្គ្ ២.  

កា អនរុត័្ម្កបខណឌ

ថ្វកិា យៈរពេ

រធយរ (MTBF) 

ម្កបខណឌ ថ្វិកា 

 យៈរពេរធយរ 

(MTBF) ឆ្ន ំ

២០២០-២០២២ 

កាេប ិរចឆទននកា ឯកភាព

 បស្ម់្បរខុរាជ ោា ភបិាេរេើ

ម្កបខណឌ ថ្វិកា យៈរពេ

រស្ចកតមី្ោងថ្វិកា យៈរពេ

រធយរ (MTBF)រោយម្មនពតិាន

ថ្វកិាតារវិស្យ័ 

បានរ ៀបច ំនងិទទេួបានកា អនរុត័្

រោយម្បរខុ រាជ ោា ភបិាេរេើ

ឧបស្រពន័ធស្ត ីពពីតិានថ្វកិាឆ្ន ំ ២០២២-

- ២០២១៖ រស្ចកតមី្ោង 

- ២០២២៖ កាេប រិចឆទនន

ចំណា ឯកភាព ឬ ស្ជណ 

 បស្ម់្បរខុរាជ ោា ភបិាេ
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រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 
រោេរៅឆ្ន ំ២០២១ េទធនេស្រម្រចបានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំណះ

អណំាង 
ពណ ៌

រោយម្មនពតិាន

ថ្វកិាតារវិស្-័យ

តារម្កស្ងួ 

សាថ បន័រោយម្បរខុ 

រាជ ោា ភបិាេ 

ម្ត្វូបានរ ៀបច ំនងិ

អនវុត្តសាកេបង 

រធយរ (MTBF) ម្បចំឆ្ន ំ 

២០២២-២០២៤  

២០២៤ ស្ម្ម្មបម់្កស្ួង -សាថ បន័ រៅ

នថ្ៃទ ី០៩      ររសា ឆ្ន ំ ២០២១។ 

រេើម្កបខណឌ ថ្វិកា យៈ

រពេរធយរ(MTBF) រោយ

ម្មនពតិានថ្វិកាតារវិស្យ័

តារម្កស្ងួ សាថ បន័ 

  

ស្គ្ ៣. 

កននកា យទុធសាន្រស្ត

ថ្វកិាម្ត្វូបានរ ៀបចំ

រោយម្មនស្ចូនក 

ស្រទិធករា 

កននកា យទុធសាន្រស្ត

ថ្វកិា ម្ត្វូបាន

រ ៀបចរំោយម្មន     

ស្ូចនក ស្រទិធ

ករា ប កុនតរនិទន់

ម្មនគ្ុណភាពេអ 

 បាយកា ណវ៍ាយត្នរលកននកា 

យទុធសាន្រស្តថ្វកិារោយ អ.ថ្   

រស្ចកតមី្ោងកននកា  

យទុធសាន្រស្តថ្វកិាម្មន 

ស្ូចនក ស្រទិធករា 

កននកា យទុធសាន្រស្តថ្វកិាឆ្ន ំ២០២២-

២០២៤ ម្មន រំេចស្ចូនក ស្រទិធករា។ 

- ២០២១៖ រស្ចកតមី្ោង 

- ២០២២៖កននកា យទុធសា

ន្រស្តថ្វិកាននម្កស្ងួ សាថ បន័ 

 

៣១.១. កកេរអគ្ុណ-

ភាពននកា ពាក ម្ម ម្កូ

រស្ដាកិចចនិងរធវើសាថ ប័នី-

យករាម្កបខណឌ ហិ ញ្ញ-

វត្ថុសាធា ណៈ យៈ

រពេរធយរ និងម្កប-

ខណឌ ថ្វិកា យៈរពេ

រធយរ 

អ.គ្.ប 

អ.ថ្ 

ស្ច ១. 

ភាគ្ យកម្រិត្

េររអៀងម្កបខណឌ

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

 យៈរពេរធយរ

រធៀបនឹងកា អនុវត្ត

ឆ្ន ំ N-1 

 

 

 

-  បាយកា ណ៍ស្ត ី

ពីកា ពិនិត្យ 

តារោនកម្រិត្

េររអៀងេទធនេ

ពាក ណ៍ម្ម ម្កូ

រស្ដាកិចច (ឆ្ន ំ 

N-1)  

-  បាយកា ណ៍នន

កា អនុវត្តយនត

កា ពិរម្ោះ

រោបេ់រេើ

ម្កបខ័ណឌ ហិ ញ្ញ-

វត្ថុសាធា ណៈ 

 យៈរពេរធយរ 

-  បាយកា ណ៍ 

- កា អនុវត្តថ្វិកាឆ្ន ំ N-1 

រធៀបនឹងកា រ ៀបចំម្កប

ខណឌ ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

យៈរពេរធយរ (MTFF) 

-  បាយកា ណ៍តារោន និង

ពនយេ់អំពីគ្ម្មល ត្ )កម្រិត្

បរចចករទស្ (  

+/-៥% កម្រិត្េររអៀងម្កបខណឌ

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ យៈរពេ

រធយរ និងកា អនុវត្តឆ្ន ំ N-1  

 

 

-  បាយកា ណ៍ស្ត ីពីកា ពិនិត្យតារោន

កម្រិត្េររអៀងេទធនេពាក ណ៍        

ម្ម ម្កូរស្ដាកិចច ឆ្ន ំ ២០២០ ម្ត្ូវបាន

រ ៀបចំ 

-  បាយកា ណ៍តារោនកម្រិត្េររអៀង 

ននម្កបខណឌ ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈឆ្ន ំ 

២០២០ ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ 

២០២១-២០២២៖ ឯកសា 

កដេបានអនុរ័ត្ 
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រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 
រោេរៅឆ្ន ំ២០២១ េទធនេស្រម្រចបានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំណះ

អណំាង 
ពណ ៌

ពិនិត្យតារោន

កម្រិត្េររអៀង

បឋរនន

ម្កបខ័ណឌ ហិ ញ្ញ-

វត្ថុសាធា ណៈ 

 យៈរពេរធយរ

សាកេបង 

  ស្ច ២.  

MTFFម្ត្ូវបានអនុរ័ត្

រោយគ្ណៈ ដារន្រនតី 

 

- ម្កបខ័ណឌ

រោេ-

នរោបាយម្ម ម្កូ

រស្ដាកិចចនិង

រោេនរោបាយ

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា- 

 ណៈ  

- រស្ចកតីម្ោង 

ម្កបខណឌ ហិ ញ្ញ

វត្ថុសាធា ណៈ

 យរពេរធយរ 

(MTFF) 

- ឯកសា ម្កបខណឌ រោេ-

នរោបាយម្ម ម្កូរស្ដាកិចច 

និង រោេនរោបាយ

ហិ ញ្ញ-វត្ថុសាធា ណៈ 

- ម្កបខ័ណឌ ហិ ញ្ញវត្ថុ 

សាធា ណៈ យៈរពេរធយរ 

(MTFF) 

ម្កបខ័ណឌ រោេនរោបាយម្ម ម្កូ

រស្ដាកិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

ស្ម្ម្មបក់ា រ ៀបចំរស្ចកដីម្ោង

ចាប់ ស្ត ីពីហិ ញ្ញវត្ថុស្ម្ម្មប់            

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងឆ្ន ំ ២០២២ ម្ត្ូវ

បានរ ៀបច ំនិងរស្ន ើស្ុំកា អនុរ័ត្

ពីម្បរុខរាជ ោា ភិបាេ 

-ម្កបខណឌ រោេនរោបាយម្ម ម្កូរស្ដា-

កិចច និងរោេនរោបាយហិ ញ្ញវត្ថុ          

សាធា ណៈ ស្ម្ម្មប់កា រ ៀបចំរស្ចកដី

ម្ោងចាប់ ស្ត ីពីហិ ញ្ញវត្ថុស្ម្ម្មប់          

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងឆ្ន ំ ២០២២ ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ 

និងអនុរ័ត្ពីម្បរុខរាជ ោា ភិបាេ 

- ឆ្ន ំ២០២១ ៖ ម្កបខ័ណឌ

រោេនរោបាយម្ម ម្កូរស្ដាកិចច 

និងរោេនរោបាយ           

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ស្ម្ម្មប់

កា រ ៀបចំរស្ចកដីម្ោងចាប់

ស្ដ ីពីហិ ញ្ញ-ត្ថុស្ម្ម្មប់              

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងឆ្ន ំ ២០២២ 

- ឆ្ន ំ២០២២ ៖ ម្កបខណឌ

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ យៈ-

រពេរធយរ (MTFF) ឆ្ន ំ

២០២៣-២០២៥ 

 

  

ស្ច ៣.  

MTBF ម្មនបញ្ចូេ

ពិតានថ្វិកាពហុឆ្ន ំ

ម្ត្ូវបានរធវើស្ពុេករា 

និងោក់ឱ្យអនុវត្ត 

MTBF ឆ្ន ំ២០២០-

២០២២  ម្ត្ូវបាន

រ ៀបច ំនិងអនុវត្ត

សាកេបងស្ម្ម្មប់

 ដាបាេថ្នន ក់ជាត្ិ 

េិខិត្ កស្ហវ. រោ ពជូន

ម្បរុខរាជ ោា ភិបាេអនុរ័

ត្រេើ MTBF 

MTBF (កំណត្់ពិតានថ្វិកាពហុ

ឆ្ន ំ)ម្ត្ូវបានោក់ឱ្យោក់ឱ្យអនុវត្ត 

 

ម្កបខណឌ  យរពេរធយរ ( MTBF)

រោយម្មនកំណត្់ពិតានពហុឆ្ន ំម្ត្ូវបាន

អនុរ័ត្រោយម្បរុខរាជ ោា ភិបាេ និង

បានោក់ឱ្យអនុវត្តដេ់ម្កស្ួង-សាថ ប័ន។ 

២០២១៖ម្កបខណឌ ថ្វិកា យៈ

រពេរធយរ 

 

៣១.២. រ ៀបចំស្ថ ិត្ិ

ហិ ញ្ញវត្ថុ ោា ភិបាេ 

អ.គ្.ប ស្ច ៤. 

ស្ថ ិត្ិហិ ញ្ញវត្ថុ ោា ភិ- 

តារាង GFS ពី

តារាង ១ - ៥ 

តារាងទងំ៧ ស្ម្ម្មប់ ោា - - តារាង ៦៖ តារាងចំណាយ

តារចំណាត្់ថ្នន ក់រុខងា នន 

− តារាង ៦៖ តារាងចំណាយតារចំណាត្់

ថ្នន ក់រុខងា នន ោា ភិបាេ(COFOG) 

- ២០២១៖ តារាង ៦ : 

COFOG ស្ម្ម្មប់ថ្នន ក់ជាត្ិ 

 



 

117 

រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 
រោេរៅឆ្ន ំ២០២១ េទធនេស្រម្រចបានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំណះ

អណំាង 
ពណ ៌

(GFS)ឱ្យរពញរេញ

ម្បកបរោយគ្ុណភាព 

បាេ (GFS)ម្ត្ូវ

បានរ ៀបចំរពញ

រេញទងំវិសាេ

ភាពទិននន័យ និង

 វិសាេ-ភាពសាថ ប័ន

ម្ស្បតារនិោរ

(GFS២០១៤)  

ភិបាេទូរៅ (General 

Government)ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ

រ ើងម្ស្បតាររោេកា ណ៍

កណនំ GFSM2014 

ោា ភិ-បាេ (COFOG) ថ្នន ក់

ជាត្ិ ម្ត្ូវបានរ ៀបចំរោយ

រផ្ទត ត្រេើចំណាយស្ងគរ 

រោយម្គ្បដណត ប់រុខងា  

០៣/ ១០ (រុខងា អប់ ំ, 

រុខងា ស្ុខាភិបាេ, និង 

រុខងា ោំោ ស្ងគរ)  

- Statement Operation 

ម្ត្ូវបានពម្ងីកវិសាេភាព

បកនថរ ស្ម្ម្មប់ ោា ភិបា

េទូរៅ (General 

Government) 

ថ្នន ក់ជាត្ិម្ត្ូវបានរ ៀបចំរោយរផ្ទត ត្រេើ

ចំណាយស្ងគរ រោយម្គ្ប់ដណត ប់រុខងា 

០៣/១០ (រុខងា អប់ ំ, រុខងា ស្ុខាភិបា-

េ, និងរុខងា ោំោ ស្ងគរ) 

− Statement Operation ម្ត្វូបាន

ពម្ងីក វិសាេភាពបកនថរស្ម្ម្មប់ ោា -    

ភិបាេទូរៅ (General Governement) 

(០៣/១០ រុខងា ) និង

 វិសាេភាពនន Statement 

Operation ស្ម្ម្មប់ ោា ភិបាេ 

ទូរៅ (General 

Government) 

- ២០២២៖តារាង៧: 

Integrated Statement of 

Flows ម្ត្ូវបានស្ិការ ៀបចំ 

រុខងា  ១០ /១០ ននតារាង 

៦ : COFOG ស្ម្ម្មប់ថ្នន ក់ជាត្ិ 

៣២. ពម្ងងឹកា 

ម្គ្បម់្គ្ងវនិិរោគ្សា-

ធា ណៈ 

 

 

អ.គ្.ហ. 

អ .ស្.ប 

អ.ថ្ 

អ.គ្.ប 

អ. .ជ 

អ.ហ.ក 

 

 

ស្គ្ ៤.  

កា រ ៀបចំយនតកា 

ម្គ្បម់្គ្ងវដតគ្រម្ម្មង 

 វនិរិោគ្សាធា ណៈ  

 

យទុធសាន្រស្តស្ត ពីីកា 

កកទម្រង់ម្បពន័ធ

ម្គ្បម់្គ្ងកា  

 វនិរិោគ្សាធា -

ណៈ ២០១៩ -

២០២៥ បាន

រ ៀបច ំនងិអនុ

ម្កតឹ្យស្ត ពីីកា 

ម្គ្បម់្គ្ងកា វ-ិ 

នរិោគ្សាធា ណៈ 

បានអនុរត័្ ប កុនត

ត្ម្រវូឱ្យម្មនរ ៀបចំ

យនដកា  នងិេខិតិ្

- កា អនរុត័្រេើកា អនមុ្កតឹ្យ 

- កា ោក់ឱ្យអនវុត្តម្បកាស្ 

 

អនមុ្កតឹ្យចនំនួ ១, យនដកា  ១, 

ម្បកាស្ចនំនួ ៣ នងិរោេ

កា ណក៍ណនំចនំនួ ៤ ម្ត្វូបាន

អនុរត័្ នងិនសពវនាយ  

 

 

រោេកា ណក៍ណនំចនំនួ៣ ម្ត្វូបាន

អនុរត័្  ួរម្មន (១) រោេកា ណ៍

កណនំេរអតិ្ស្ត ីពវីដតននគ្រម្ម្មងវនិ-ិ

រោគ្សាធា ណៈ, (២) រោេកា ណ៍

នងិនតី្ិវធិមី្គ្បម់្គ្ងយនតកា ោំម្ទហិ ញ្ញវត្ថុ

ស្ម្ម្មប់ស្កិាស្រទិធេិទធភាព នងិរ ៀបចំ

គ្រម្ម្មង នងិ (៣) រោេកា ណក៍ណនំ

ស្ម្ម្មប់កា រ ៀបចកំរាវធិីវនិរិោគ្           

សាធា ណៈ ៣ឆ្ន ំ កំេិ។ 

- ២០២១៖អនមុ្កតឹ្យចនំនួ ១,  

យនដកា  ១, ម្បកាស្ចនំនួ ៣ 

នងិរោេកា ណក៍ណនំចនំនួ ៤  

- ២០២២៖ ឯកសា ោកព់ន័ធ

នងឹកា ម្គ្បម់្គ្ងគ្រម្ម្មង វនិិ-

រោគ្សាធា ណៈ 
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25 (១) រោេកា ណ៍កណនំស្ម្ម្មប់កា រ ៀបចំករាវិធីវិនិរោគ្សាធា ណៈ ៣ឆ្ន ំ ំកិេម្ត្ូវបានរ ៀបចំនិងនសពវនាយ (២០២១), (២) រោេកា ណ៍កណនំស្ត ីពីកា រ ៀបចំសំ្រណើគ្រម្ម្មង (វដតននគ្រម្ម្មងវិនិរោគ្សាធា ណៈ)ម្ត្ូវបានអនុរ័ត្ និងម្បកាស្

រោយ កស្ហវ. (២០២១), (៣) រោេកា ណ៍និងនីត្ិវិធីម្គ្ប់ម្គ្ងយនតកា ោំម្ទហិ ញ្ញវត្ថុស្ម្ម្មប់សិ្កាស្រិទធិេទធភាពនិងរ ៀបចំគ្រម្ម្មង ម្ត្ូវបានរ ៀបចំនិងអនុវត្ត (២០២២) 

រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 
រោេរៅឆ្ន ំ២០២១ េទធនេស្រម្រចបានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំណះ

អណំាង 
ពណ ៌

បទោា នរនសងរទៀត្

ស្ម្ម្មបអ់នវុត្ត  

៣២.១. រ ៀបចំ កកេរអ 

ឬបរងកើត្េិខិត្បទោា ន

គ្ត្ិយុត្តោក់ព័នធនឹង 

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា វិនិរោ

គ្សាធា ណៈ 

 

អ.គ្.ហ 

អ.ស្.ប 

អ.ថ្ 

អ.គ្.ប 

អ.ហ.ក 

 

ស្ច ៥.  

កា រ ៀបចំរោេ-

កា ណ៍កណនំស្ម្ម្មប់

រ ៀបចំករាវិធី វិនិរោគ្

សាធា ណៈចំនួន 

០៣ 

 យុទធសាន្រស្តស្ត ីពី

កា កកទម្រង់ម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងកា   វិនិ-

រោគ្សាធា ណៈ 

២០១៩-២០២៥ 

រោេកា ណ៍ទងំ ៣ ម្ត្ូវបាន

អនុរ័ត្ និងអនុវត្តតាររោេ-

រៅកំណត្់ 

រោេកា ណ៍កណនំចំនួន៣ 25 

ម្ត្ូវបានអនុរ័ត្ 

 

រោេកា ណ៍កណនំចំនួន៣ម្ត្ូវបានអនុរ័ត្ 

 ួរម្មន (១) រោេកា ណ៍កណនំេរអិត្  

ស្ត ីពវីដតននគ្រម្ម្មងវិនិរោគ្សាធា ណៈ, 

(២) រោេកា ណ៍និងនីត្ិវិធីម្គ្ប់ម្គ្ង

យនតកា ោំម្ទហិ ញ្ញវត្ថុស្ម្ម្មប់ស្ិកា

ស្រិទធិេទធភាព និងរ ៀបចំគ្រម្ម្មង នងិ 

(៣) រោេកា ណ៍កណនំស្ម្ម្មប ់             

កា រ ៀបចំករាវិធីវិនិរោគ្សាធា ណៈ 

៣ឆ្ន ំ ំកិេ។ 

២០២១ និង ២០២២៖ 

 រោេកា ណ៍ចំនួន ៣  

 

 

  

ស្ច ៦.  

ម្មនយនដកា កំណត្់    

អត្តស្ញ្ញញ ណ

គ្រម្ម្មង វិនិរោគ្ ដា

បាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ

រៅ កស្ហវ. 

ម្មនយនតកា  

ស្ម្របស្ម្រួេរិន

ទន់ម្មនយនតកា 

កំណត្់អត្ត

ស្ញ្ញញ ណ 

ម្មនយនដកា កំណត្់អត្ត-

ស្ញ្ញញ ណគ្រម្ម្មង វិនិរោគ្ ដា-

បាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ រៅ 

 កស្ហវ. 

 

េិខិត្បទោា នគ្ត្ិយតុ្តិស្ម្ម្មប់

រ ៀបចំយនតកា កំណត្់អត្តស្ញ្ញញ ណ

គ្រម្ម្មង វិនិរោគ្ ដាបាេថ្នន ក់-

រម្ការជាត្ិម្ត្ូវបានរ ៀបចំនិងោក់

ឱ្យអនុវត្ត 

ពុំម្មនកា រាយកា ណ៍ - ២០២១៖េិខិត្បទោា ន 

គ្ត្ិយុត្ត 

- ២០២២៖បញ្ា ីគ្រម្ម្មងវិនិ-

រោគ្ 

 

  

ស្ច ៧.  

គ្ណៈករាកា វិនិរោគ្ 

សាធា ណៈស្ម្ម្មប់ 

ោំម្ទយនតកា បុរ -

ថ្វិកានីយករាកា  

 វិនិរោគ្ 

ពុំទន់ម្មនគ្ណៈ- 

កម្មា ធិកា  

ម្បកាស្ស្ត ីពីកា បរងកើត្គ្ណៈ-

ករាកា វិនិរោគ្សាធា ណៈ

ម្ត្ូវបានអនុរ័ត្ និងអនុវត្ត

តាររោេរៅកំណត្់ 

- ម្បកាស្ស្ត ីពីកា បរងកើត្                  

គ្ណៈករាកា  វិនិរោគ្ 

សាធា ណៈ ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ 

និងោក់ឱ្យអនុវត្ត 

-ម្បកាស្ស្ត ីពីកា បរងកើត្គ្ណៈករាកា     

 វិនិរោគ្សាធា ណៈ ម្ត្ូវបានរ ៀបច ំ

- ២០២១៖ម្បកាស្ស្ត ីពីកា -

បរងកើត្គ្ណៈករាធិកាវិនិរោគ្

សាធា ណៈ 

- ២០២២៖ បាយកា ណ៍ស្ត ីពី

បញ្ា ីគ្រម្ម្មងវិនិរោគ្សាធា ណៈ 
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26 (១) ម្បកាស្ស្ត ីពីកា ោក់ឱ្យអនុវត្តរោេកា ណ៍ ួរស្ម្ម្មប់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងកថ្ទរំហោា  ចនស្រព័នធនលូវថ្នេ់សាធា ណៈ ម្ត្ូវបានរ ៀបចំនិងោក់ឱ្យអនុវត្តឆ្ន ំ ២០២១, (២) ម្បកាស្ស្ត ីពីកា ោក់ឱ្យអនុវត្តនីត្ិវិធីម្បត្ិបត្តិ ននកា ម្គ្ប់ម្គ្ង រ ៀបចំ និង

អនុវត្តគ្រម្ម្មង វិនិរោគ្សាធា ណៈហិ ញ្ញបបទនរោយថ្វិកាថ្នន ក់ជាត្ិ (គ្រម្ម្មង វិនិរោគ្ផ្្ទេ់) ម្ត្ូវបានរ ៀបចំនិោក់ឱ្យអនុវត្តឆ្ន ំ ២០២២, និង (៣) ម្បកាស្ស្ត ីពីកា ោក់ឱ្យអនុវត្តរោេកា ណ៍ ួរស្ម្ម្មប់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងកថ្ទរំហោា  ចនស្រព័នធ

ធារាសាន្រស្ត  ម្ត្ូវបានរ ៀបចំនិងោក់ឱ្យអនុវត្តឆ្ន ំ ២០២២។ 

រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 
រោេរៅឆ្ន ំ២០២១ េទធនេស្រម្រចបានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំណះ

អណំាង 
ពណ ៌

- េកខខណឌ រោងកា ងា 

ស្ម្ម្មប់រេខាធិកា ោា ន              

គ្ណៈករាកា  

  

ស្ច ៨.  

ចំនួនម្បកាស្ស្ដ ីពី

កា ោក់ឱ្យអនុវត្ត 

នីត្ិវិធីម្គ្ប់ម្គ្ង

ម្បត្ិបត្តិកា គ្រម្ម្មង

 វិនិរោគ្សាធា ណៈ 

ហិ ញ្ញបបទនរោយ

ថ្វិកាជាត្ិ, កា រម្បើ-

ម្បាស្់និងកា កថ្ទំ

រហោា  ចនស្រព័នធនលូវ

ថ្នេ់ និងកា កថ្ទំ

រហោា  ចនស្រព័នធ 

ធារាសាន្រស្ត  

ម្មនរស្ចកតីម្ោងស្ត ី

ពីរោេកា ណ៍

កណនំស្ត ីពីនីត្ិវិធី 

និងកបបបទនន             

កា អនុវត្តចំណាយ

 វិនិរោគ្សាធា ណៈ

ហិ ញ្ញបបទនរោយ

ថ្វិកាជាត្ិ 

(គ្រម្ម្មងវិនិរោគ្

ផ្្ទេ់) 

ម្បកាស្អនត ម្កស្ួងចំនួន ៣ 

បានអនុរ័ត្ និងអនុវត្តតារ

រោេរៅកំណត្់ 

 

ម្បកាស្អនត ម្កស្ួងស្ត ីពីរោេ-

កា ណ៍ ួរ ស្ម្ម្មប់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

គ្រម្ម្មងកថ្ទរំហោា  ចនស្រព័នធ

នលូវថ្នេ់សាធា ណៈម្បកាស្អនត -

ម្កស្ួងចំនួន ៣
26
ម្ត្ូវបានអនុរ័ត្ 

និងោក់ឱ្យអនុវត្ត 

− រស្ចកតីម្ោងម្បកាស្ស្ត ីពីរោេកា ណ៍

 ួរ ស្ម្ម្មប់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងកថ្ទំ

រហោា  ចនស្រព័នធនលូវថ្នេ់សាធា ណៈ 

ម្ត្ូវបានអនុរ័ត្ 

− រស្ចកតីម្ោងបឋរម្បកាស្ស្ត ីពីនីត្ិវិធី

ម្បត្ិបត្តិននកា ម្គ្ប់ម្គ្ង រ ៀបច ំនិង

អនុវត្តគ្រម្ម្មងវិនិរោគ្សាធា ណៈ

ហិ ញ្ញបបទនរោយថ្វិកាថ្នន ក់ជាត្ ិ

)គ្រម្ម្មងវិនិរោគ្ផ្្ទេ ់(បានោក់

ឱ្យពិភាកា រដើរបីទទួេបានធាត្ុចូេ

ស្ម្ម្មប់រ ៀបចំ កកេរអ រៅកម្រិត្អនត 

ម្កស្ួង កាេពីនថ្ៃទី០៦ កខរករា ឆ្ន ំ

២០២១ និងបានោក់ម្បជុំពិភាកា

 វាងអគ្គនយកោា នថ្វិកា និង ឯក

ឧត្តរ ដារេខាធិកា ទទេួបនុ្ក      

ចន់ ស្ុធី កាេពីនថ្ៃទី២១ កខកញ្ញញ  

ឆ្ន ំ២០២១។ ទន្ឹររនះ នយកោា ន  

 វិនិរោគ្ ននអគ្គនយកោា នថ្វិកា 

- ២០២១៖ ម្បកាស្ចំនួន ១ 

 

 



 

120 

រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 
រោេរៅឆ្ន ំ២០២១ េទធនេស្រម្រចបានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំណះ

អណំាង 
ពណ ៌

បានរ ៀបចំ បាយកា ណ៍ស្ត ីពីវឌ្ឍនភាព

ននកា រ ៀបចំនីត្ិវិធីម្បត្ិបត្ត ិរនះ 

រោ ពជូន ឯកឧត្តរ  វងសី  វិស្សុត្    

 ដារន្រនតីម្បត្ិភូអរនយក ដារន្រនតី និង

ជា ដារេខាធិកា ម្បចំកា ។ កាេពី

នថ្ៃទី១១ កខរករា ឆ្ន ំ២០២២            

ឯកឧត្តរ ដារន្រនតីម្បត្ិភូអរ               

នយក ដារន្រនតី បានដឹកនំកិចចម្បជុំពិនិត្យ 

ពិភាកា និងនតេ់កា កណនំរេើ            

រស្ចកតីម្ោងរនះបកនថរ 

៣២.២. រ ៀបចំនិង

ោក់ឱ្យអនុវត្តេិខិត្

បទោា នគ្ត្ិយុត្ត

ស្ម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ង

គ្រម្ម្មងវិនិរោគ្តារ

យនតកា ភាពជានដគ្ូ 

 វាង ដានិងឯកជន 

(PPP) 

អ. .ជ 

 

ស្ច ៩. 

ចាប់ស្ត ីពីភាពជា          

នដគ្ូ វាង ដានិងឯក-

ជនម្ត្ូវបានអនុរ័ត្ 

និងម្បកាស្ឱ្យរម្បើ 

រស្ចកតីម្ោងចាប់

ម្ត្ូវបានោក់

ពិរម្ោះរោបេ់

កម្រិត្អនត ម្កស្ួង 

សាថ ប័ន 

ចាប់ម្ត្ូវបានអនុរ័ត្ និង

ម្បកាស្ឱ្យរម្បើ តាររោេរៅ

កំណត្់ 

ចាប់ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ និងោក់ឱ្យ

អនុវត្តឆ្ន ំ២០២១ 

 

ចាប់ស្ត ីពីភាពជានដគ្ូ វាង ដានិងឯកជន  

ម្ត្ូវបានអនុរ័ត្ និងម្បកាស្ឱ្យរម្បើម្បាស្់ 

២០២១៖ ចាប់ស្ត ីពី  PPP  

  ស្ច ១០.  

អនុម្កឹត្យស្ដ ីពីកា អនុ-

វត្តនីត្ិវិធីម្បត្ិបត្តិ

កា  (SOP) ស្ម្ម្មប់

រ ៀបចំ និងម្គ្ប់ម្គ្ង

គ្រម្ម្មងវិនិរោគ្

សា-ធា ណៈតារ

រស្ចកតីម្ោង SOP 

ទងំ ០៣ ភាគ្ 

ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ គ្ឺ៖ 

- ភាគ្១ ៖ រស្ចកតី

ម្ោងរោេ-

នរោបាយ និង

នតី្ិវិធីនន  SOP, 

អនុម្កឹត្យម្ត្ូវបានអនុរ័ត្ និង 

ោក់់ឱ្យអនុវត្តនីត្ិវិធីទងំអស្់ 

តាររោេរៅកំណត្់ 

អនុម្កឹត្យស្ដ ីពីកា អនុវត្ត នីត្ិវិធី

ម្បត្ិបត្តិកា ស្ម្ម្មប់រ ៀបចំនិង

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវិនិរោគ្សាធា -

ណៈ តារយនតកា  PPP ម្ត្ូវបាន

ោក់ឱ្យអនុវត្ត 

 

ពុំទទួេបាេព័ត្៌ម្មន ២០២១៖អនុម្កឹត្យស្ដ ីពីកា -

អនុវត្តនីត្ិវិធីម្បត្ិបត្តិកា 

ស្ម្ម្មប់រ ៀបចំ និងម្គ្ប់ម្គ្ង

គ្រម្ម្មងវិនិរោគ្សាធា ណៈ

តារយនតកា  PPP 
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រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 
រោេរៅឆ្ន ំ២០២១ េទធនេស្រម្រចបានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំណះ

អណំាង 
ពណ ៌

យនតកា  PPP ម្ត្ូវ

បានោក់ឱ្យអនុវត្ត 

- ភាគ្២ ៖រស្ចកតី

ម្ោងរោកា ណ៍

កណនំចំនួន០៦, 

- ភាគ្៣៖ រស្ចកតី

ម្ោងនីត្ិវិធីកិចច

េទធករា  

៣២. ៣. តារោនកា 

អនុវត្តយុទធសាន្រស្តស្ត ីពី

កា កកទម្រង់ម្បព័នធ 

ម្គ្បម់្គ្ងវិនិរោគ្           

សាធា ណៈ និងវាយ-

ត្នរលម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង      

កា វិនិរោគ្សាធា ណៈ 

(PIMA)រៅករពុជា  

អ.គ្.ហ 

អ.ស្.ប 

 

ស្ច  ១១.  

ភាគ្ យននកា អនុវត្ត

ចំនួនស្ករាភាពកក-

ទម្រង់កដេបាន

កំណត្់រៅកនុង 

យុទធសាន្រស្ត  

ពុំទន់ម្មនទិននន័យ ចំនួនស្ករាភាពស្រម្រចបាន/

ចំនួនស្ករាកកទម្រង់កដេ

បានកំណត្់រៅកនុងយុទធសាន្រស្ត  

ោ ងរហាចណាស្់ ៩០% នន

ស្ករាភាពកកទម្រង់ម្បចំឆ្ន ំរៅ

កនុងយុទធសាន្រស្តស្រម្រចបាន 

 

 

 

ពុំទទួេបាេព័ត្៌ម្មន  បាយកា ណ៍ម្ត្ួត្ពិនិត្យកា -

អនុវត្តយុទធសាន្រស្តស្ត ីពីកា កក-

ទម្រង់ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងវិនិរោគ្

សាធា ណៈរោយ អ.គ្.ហ 

 

៣២.៤. ពម្ងឹងកា អនុ-

វត្តនីត្ិវិធី ួរស្ម្ម្មប់  

កា ម្គ្ប់ម្គ្ង និងរ ៀបចំ

កា តារោនកា អនុវត្ត

គ្រម្ម្មង វិនិរោគ្ 

សាធា ណៈ 

អ.គ្.ប 

 

 

ស្ច ១២.  

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

ទិននន័យគ្រម្ម្មង 

 វិនិរោគ្សាធា ណៈ

ម្ត្ូវបានអភិវឌ្ឍនិង

ោក់ឱ្យអនុវត្ត 

-ម្កុរកា ងា 

ជំនញបរចចករទស្

រ ៀបចំ កសាងនិង

កថ្ទមំ្បព័នធ 

-រិនទន់ម្មន

ម្បព័នធទិននន័យ 

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទិននន័យ

គ្រម្ម្មងវិនិរោគ្សាធា ណៈ 

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទិននន័យគ្រម្ម្មង 

 វិនិរោគ្សាធា ណៈ ជំហានទី១ 

ម្ត្ូវបានអភិវឌ្ឍ 

 

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទិននន័យគ្រម្ម្មងវិនិ

រោគ្សាធា ណៈម្ត្ូវបានបណតុ ះបណាត

េ 

២០២២ ៖ ម្មនម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងទិននន័យជានលូវកា  

 

 

៣២.៥. ពម្ងឹង               

កា អនុវត្តនីត្ិវិធី ួរ

ស្ម្ម្មប់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង 

និងរ ៀបចំកា តារោន

កា អនុវត្តគ្រម្ម្មង

អ.ស្.ប ស្ច ១៣. 

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

ទិននន័យគ្រម្ម្មង

ហិ ញ្ញបបទនពីនដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន៍ ម្ត្ូវបាន

អនុរ័ត្ឱ្យរម្បើម្បាស្់

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

ទិននន័យគ្រម្ម្មង

ហិ ញ្ញបបទនពីនដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន៍ម្ត្ូវបាន

ស្រម្រចោក់ឱ្យ    

រម្បើម្បាស្់កនុងម្កប

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទិននន័យ

គ្រម្ម្មងហិ ញ្ញបបទនពីនដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន៍កដេម្ត្ូវបានអនុរ័ត្ 

និងកា ទញទិននន័យពីម្បព័នធ

រនះ 

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទិននន័យគ្រម្ម្មង

ហិ ញ្ញបបទនពីនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ 

ម្ត្ូវបានអនុរ័ត្ោក់ឱ្យអនុវត្តជា

នលូវកា  

ទិននន័យននម្គ្ប់គ្រម្ម្មងរម្ការម្កបខណឌ

ហិ ញ្ញបបទនពីនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍កដេអនុវត្ត

រោយម្កស្ួង សាថ ប័នរាជ ោា ភិបាេ 

និងឆ្លងកាត្់កស្ហវ. ម្ត្ូវបានកត្់ម្តា

ចូេកនុងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទិននន័យគ្រម្ម្មង

ហិ ញ្ញបបទនពីនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍  

- ម្បកាស្ោក់ឱ្យអនុវត្ត 

-  បាយកា ណ៍និងទិននន័យ

ទញរចញពីម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

ទិននន័យគ្រម្ម្មងហិ ញ្ញបបទន

ពីនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ 

 



 

122 

រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 
រោេរៅឆ្ន ំ២០២១ េទធនេស្រម្រចបានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំណះ

អណំាង 
ពណ ៌

ហិ ញ្ញបបទនពីនដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន៍  

ជានលូវកា  និងម្ត្ូវ

បានអនុវត្តរពញ

រេញ  

ខណឌ សាកេបងនិង

បញ្ចូេទិននន័យ

រោេចំបាច់ 

(Piloy Test & 

Data Entry)   

 អ.ស្.ប ស្ច ១៤. 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍន-

ភាពននកា អនុវត្ត

គ្រម្ម្មងហិ ញ្ញបប

ទនពីនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍

ម្ត្ូវបានរ ៀបចំជា

ម្បចំ 

ម្មនកា រ ៀបចំ

 បាយកា ណ៍ស្ត ីពី

កា ម្បគ្េ់កិចចស្នា

កា ដកសាច់ម្បាក់ 

និងបញ្ញហ ម្បឈរ

កនុងកា អនុវត្ត

គ្រម្ម្មងហិ ញ្ញបប

ទនពីនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍

ជាម្បចំ 

ម្ត្ីម្មស្/ម្បចំឆ្ន ំ 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពននកា 

អនុវត្តគ្រម្ម្មងហិ ញ្ញបបទនពី

នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ម្បចំម្ត្ីម្មស្

និងម្បចំឆ្ន ំម្ត្ូវបានរ ៀបចំនិង

ោក់ជនូថ្នន ក់ដឹកនំ 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពននកា -

អនុវត្តគ្រម្ម្មងហិ ញ្ញបបទនពី  

នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ឆ្ន ំ ២០២០ និង

ម្បចំម្ត្ីម្មស្ឆ្ន ំ២០២១ ម្ត្ូវបាន

រ ៀបចំនិងោក់ជូនថ្នន ក់ដឹកនំ៖ 

- ជាម្បចំម្ត្ីម្មស្កនុងកខទី ១ 

បន្ប់ពីដំណាច់ម្ត្ីម្មស្

នីរួយៗ 

- ជាម្បចំឆ្ន ំ កនុងម្ត្ីម្មស្ទី ១ 

បន្ប់ពីដំណាច់ឆ្ន ំនីរួយៗ 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពននកា អនុវត្ត

គ្រម្ម្មងហិ ញ្ញបបទនពីនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ 

ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ និងោក់ជនូថ្នន ក់ដឹកនំ៖ 

- ជាម្បចំម្ត្ីម្មស្កនុងកខទី ១ បន្ប់ពី

ដំណាច់ម្ត្ីម្មស្នីរួយៗ 

- ជាម្បចំឆ្ន ំ កនុងម្ត្ីម្មស្ទី ១ បន្ប់ពី

ដំណាច់ឆ្ន ំនីរួយៗ 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពម្បចំ

ម្ត្ីម្មស្ និងឆ្ន ំម្ត្ូវបានោក់

ជនូថ្នន ក់ដឹកនំ កស្ហវ. 

 

៣៣. ពម្ងងឹកា រ ៀបច ំ

នងិកា អនវុត្តថ្វិកា   

ករាវធិ ីរោយនា ភាា ប់

រៅនងឹកននកា                 

យទុធសាន្រស្តថ្វកិា 

 

 

អ.ថ្ 

អ.ហ.ក 

ស្គ្ ៥.  

កា កញកបនុ្ក

បុគ្គេកិបានតារករា

 វធិនីីរយួៗឆ្ន ំ N+1 

កា រម្ោងបនុ្ក

បុគ្គេកិម្បរេូនដុំ

កនុងករាវធិកីត្រយួ 

កា រម្ោងបនុ្កបគុ្គេកិម្ត្វូ

បានកញករៅតារករាវធិី

នីរយួៗ 

ស្ិកាសាកេបងកញកបនុ្ក

បុគ្គេកិ 

ឯកសា ទស្សនទនស្ត ីពីកា កញកបនុ្ក

បុគ្គេិកម្ត្ូវបានរ ៀបចំ។ 

រស្ៀវរៅថ្វកិាឆ្ន ំ ២០២៣ 

 បស្ម់្កស្ងួ សាថ បន័ នងិឆ្ន ំបនដ

បន្ប ់ 

 

  ស្គ្ ៦. 

កា កាត្ប់នថយគ្ម្មល ត្

 វាងកននកា យទុធ-

សាន្រស្តថ្វកិា នងិ

កា រម្ោងថ្វិកា

ស្ ុប បស្ម់្កស្ងួ 

សាថ បន័  នងិ ដាបា

េរាជធាន ីរខត្ត 

នេរធៀបជាភាគ្ យននកា 

រម្ោងថ្វកិាស្ ុបននម្កស្ងួ   

សាថ បន័  នងិ ដាបាេរាជធាន ី

រខត្ត  រៅកនុងកននកា យទុធសា-

គ្ម្មល ត្ វាងកននកា យទុធសាន្រស្ត

ថ្វកិា នងិគ្រម្ម្មងថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ 

(N+1) ម្ត្វូបាន ការនិឱ្យ

រេើស្ជាអត្ិប ម្មម្ត្រឹ ២០% 

កននកា យទុធសាន្រស្តថ្វកិា នងិគ្រម្ម្មង

ថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ២០២១ ម្មនគ្ម្មល ត្ ៩,៨%។ 

២០២២ ម្ត្វូបានកាត្់បនថយរៅកម្រតិ្

ម្ត្ឹរ៥,៥%។  

 បាយកា ណ៍បកូស្ បុកា 

រម្ោងថ្វកិាម្បចំឆ្ន ំ រោយ

 ំរេចឱ្យរឃើញភាពខុស្ោន

 វាងកា រម្ោងថ្វិកាកនុង
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រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 
រោេរៅឆ្ន ំ២០២១ េទធនេស្រម្រចបានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំណះ

អណំាង 
ពណ ៌

គ្រម្ម្មងថ្វិកាម្បចំ

ឆ្ន ំ (N+1) 

រៅកនុងកននកា 

យទុធសាន្រស្តថ្វកិា

រិនឱ្យរេើស្ព ី

២០% ននកា 

រម្ោងថ្វកិាម្បចំ

ឆ្ន ំ (N+1) 

ន្រស្តថ្វិកា រៅនងឹកា រម្ោងរៅ

កនុងថ្វកិាម្បចំឆ្ន ំ (N+1) 

កននកា យទុធសាន្រស្ត  នងិថ្វកិា

ម្បចំឆ្ន ំ 

 អ.ថ្ 

ម្កស្ងួ 

សាថ បន័ 

ស្គ្ ៧. 

- ចនំនួម្កស្ងួ សាថ - 

បន័ម្ត្តួ្ពនិតិ្យ 

េកខណៈស្របត្តិ

អងគភាពថ្វិកា 

- ម្កបខណឌ វាយ

ត្នរលអងគភាពថ្វិកា  

 

 

 

- ពុមំ្មនកា ម្ត្តួ្

ពិនតិ្យរៅរ ើយ 

- រិនទនប់ាន

រ ៀបចមំ្កបខណឌ

វាយត្នរល 

-  បាយកា ណ៍ស្ត ពី ី

វឌ្ឍនភាព ននកា រ ៀបច ំ

នងិបរងកើត្អងគភាពថ្វិកា 

- ម្កបខណឌ វាយត្នរលអងគភាព

ថ្វកិា 

- ម្គ្បម់្កស្ងួ សាថ បន័ម្ត្វូរ ៀបចំ

 បាយកា ណ៍ស្ត ពីវីឌ្ឍនភាព 

ននកា រ ៀបច ំនងិបរងកើត្អងគ

ភាពថ្វិកា (កា ម្ត្តួ្ពិនតិ្យនងិ

រ ៀបចំេកខណៈស្របត្តកិក

ស្ម្រេួ  ចនស្រពន័ធ សាថ បន័ 

នងិកា កសាងស្រត្ថភាព)   

- ម្កបខណឌ វាយត្នរល   អងគភាព

ថ្វកិា នងិម្កស្ងួ សាថ ប័ន ចនំនួ 

១ ម្ត្វូបានរ ៀបចសំាកេបង វាយ

ត្នរល  

ពុទំទួេបានពត័្ម៌្មន - ២០២១៖  បាយកា ណ៍ស្ត ី

ពវីឌ្ឍនភាពននកា រ ៀបច ំ

នងិបរងកើត្អងគភាពថ្វកិា 

- ២០២១៖ ម្កបខណឌ វាយ

ត្នរលអងគភាពថ្វិកា 

- ២០២២៖  បាយកា ណប៍កូ

ស្ ុបកា វាយត្នរល 

 

 អ.ថ្ 

ម្កស្ងួ 

សាថ បន័ 

ស្គ្ ៨.  

ចនំនួអងគភាពថ្វិកា

ជាអាណាបក័រន្ 

ស្ិទធមិ្ត្វូបានបរងកើត្

អនរុោរតាររោេ

កា ណក៍ណនំ បស្ ់

 កស្ហវ. 

រៅឆ្ន ំ២០១៩ អងគ-

ភាពថ្វិកាជា

អាណា-បក័រន្ ស្ទិធិ

ម្មនចនំនួ ៦៦៤ 

នងិរិនទនរ់ន្ 

ស្ិទធចិនំនួ ២៤៨៖ 

- ថ្នន កក់ណាត

េម្មន ៣០៨ 

កនុងរនះអងគ-

ម្បកាស្អនត ម្កស្ងួ (កស្ហវ 

នងិម្កស្ួង សាថ ប័ន សារ)ី ស្ត ីពី

កា បរងកើត្អងគភាពថ្វិកាជា

អាណាបក័រន្ ស្ទិធិ 

- បកនថរចនំនួ ៣ អងគភាពថ្វិកា

ជាអាណបក័រន្ ស្ទិធកិថ្ររទៀត្ 

- បកនថរ ១០ អងគភាពថ្វិកា រៅ

តារម្កស្ងួ សាថ បន័ 

 

អងគភាពថ្វិកាជាអាណាបក័រន្ ស្ទិធ 

(ថ្នន កក់ណាដ េ)ចនំនួ ១២ម្ត្វូបាន

បរងកើត្បកនថរ នងិអងគភាពថ្វិកាថ្ាចីនំនួ 

៥ ម្ត្វូបានបរងកើត្បកនថរ (ម្កស្ងួ

រហានន្កននក ដាបាេ ចនំនួ ១ អងគភាព, 

ម្កស្ងួខុងា សាធា ណៈ ៣ អងគភាព 

នងិ ម្ករុម្បកឹាអភវិឌ្ឍនក៍រពុជា ១អងគ

ភាព) 

ម្បកាស្អនត ម្កស្ងួ ( វាង 

កស្ហវ. នងិម្កស្ងួ សាថ ប័

នសារ)ី ស្ត ពីីកា បរងកើត្អងគភាព

ថ្វកិាជាអាណាបក័រន្ ស្ទិធ ិ
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រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 
រោេរៅឆ្ន ំ២០២១ េទធនេស្រម្រចបានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំណះ

អណំាង 
ពណ ៌

ភាពថ្វិកាអាណា

ប័ករន្ ស្ទិធ ិ៦០ 

នងិរិនទនរ់ន្ 

ស្ិទធ ិ២៤៨ 

- ថ្នន ក់រេូោា ន

ម្មន ៦០៨ (រន្ 

ស្ិទធទិងំអស្)់ 

៣៣.១. ពិនិត្យគ្ុណ-

ភាពននកា រ ៀបចំករា

 វិធីនិងរ ៀបចំកបងកចក

ចំណាយ (ចំណាត្់ថ្នន ក់

រស្ដាកិចច) តារករាវិធី

នីរួយៗ 

 

អ.ថ្ 

ម្កស្ួង 

សាថ ប័ន 

ស្ច ១៥.  

កំណត្់អម្តាគ្ម្មល ត្

 វាងកននកា យុទធ-

សាន្រស្តថ្វិកា និង

គ្រម្ម្មងថ្វិកាម្បចំ

ឆ្ន ំ  

 បាយកា ណ៍ បស្់

នដគ្ូបញ្ញា ក់ថ្ន

ថ្វិកានា ភាា ប់កត្

យុទធសាន្រស្ត               

ចត្ុរកាណកត្ 

ប ុរណាណ ះ និង 

គ្ម្មល ត្ធំ វាងថ្វិកា

ឆ្ន ំ២០២០             

(កស្ហវ.) ទបជាង 

BSP៣៧% 

BSP និង PB ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ

កនុងរពេកត្រួយ និងគ្ម្មល ត្នន

កា រ ៀបចំថ្យចុះ 

អម្តាគ្ម្មល ត្ វាង កននកា យុទធ- 

សាន្រស្តបីឆ្ន ំ និងគ្រម្ម្មងថ្វិកា

ម្បចំឆ្ន ំម្ត្ូវបានកចងកនុងសារាច 

រ ៀបចំថ្វិកានិងកា រ ៀបចំកនុង

ទម្រង់ និងរពេកត្រួយម្ស្ប

តារថ្វិកាករាវិធី 

កននកា យុទធសាន្រស្តបីឆ្ន ំនិងគ្រម្ម្មង

ថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ម្ត្ូវបានកចងកនុង

សារាច រ ៀបចំថ្វិកាកនុងរពេកត្រួយអ

ម្តាគ្ម្មល ត្កនុងកម្រិត្ ៩,៨%។ កននកា 

យុទធសាន្រស្តបីឆ្ន ំ និងគ្រម្ម្មងថ្វិកាម្បចំ

ឆ្ន ំ២០២២ម្ត្ូវបានកចងកនុងសារាច ពី 

កនុងរពេរវោរនសងោន  រហើយអម្តា            

គ្ម្មល ត្ថ្វិកាម្ត្ូវបានកាត្់បនថយរកម្ត្ឹរ 

៥,៥%។ 

សារាច រ ៀបចំថ្វិកាម្មន

បញ្ចូេកា កណបកនថរដូចម្មន

កំណត្់កនុងស្ូចនក  

 

  

ស្ច ១៦. 

គ្រម្ម្មងថ្វិកាម្បចំ

ឆ្ន ំ បស្់ ដាបាេ 

ថ្នន ក់ជាត្ិម្មន ំរេច

ចំណាយេរអិត្តារ

ករាវិធីនីរួយៗ 

គ្រម្ម្មងថ្វិការិន

ទន់ម្មន  ំរេច

ចំណាយតារ           

ករាវិធី 

ចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុស្ម្ម្មប់               

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្បចំឆ្ន ំ បាន          

អនុរ័ត្រោយ ដាស្ភា កដេ

ម្មន ំរេចកា កញកចំណាយ

េរអិត្តារករាវិធី 

គ្រម្ម្មងថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ  បស្់ 

 ដាបាេថ្នន ក់ជាត្ិម្មន ំរេច 

ចំណាយេរអិត្តារករាវិធី

នីរួយៗ 

គ្រម្ម្មងថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ បស់្ ដាបាេ 

ថ្នន ក់ជាត្ិ ម្មន ំរេចចំណាយេរអិត្តារ

ករាវិធីនីរួយៗ។ 

ចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុស្ម្ម្មប់                 

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្បចំឆ្ន ំបាន            

អនុរ័ត្រោយសាថ ប័ននីត្ិ-

បបញ្ញត្តិ 

 

  

ស្ច ១៧. 

ចំណាយបនុ្ក

បុគ្គេិកម្ត្ូវបាន

កា រ ៀបចំថ្វិការិន

ទន់ម្មនកា កញក

ចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុស្ម្ម្មប់កា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងម្បចំឆ្ន ំបានអនុរ័ត្

រោយ ដាស្ភា កដេម្មន

ទស្សទនននកា បំកបកចំណាយ

បនុ្កបុគ្គេិកតារករាវិធី 

ឯកសា ទស្សនទនស្ត ីពីកា កញកបនុ្ក

បុគ្គេិកម្ត្ូវបានរ ៀបចំ។ 

ចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុស្ម្ម្មប់កា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងម្បចំឆ្ន ំអនុរ័ត្រោយ

សាថ ប័ននីត្ិបបញ្ញត្តិ 
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រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 
រោេរៅឆ្ន ំ២០២១ េទធនេស្រម្រចបានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំណះ

អណំាង 
ពណ ៌

កញកតារករាវិធី

ស្ម្ម្មប់ឆ្ន ំ N+1 

បនុ្កបុគ្គេិកតារ

ករាវិធីរទ 

 ំរេចកា កញក វាងបនុ្ក

បុគ្គេិកតារករាវិធី 

៣៣.២. កំណត្់បន្ត្់

គ្ណរនយយភាព និង

កា ទទួេខុស្ម្ត្ូវតារ

ករាវិធីនិងអនុករាវិធី  

ម្កស្ួង 

សាថ ប័ន 

អ.ថ្ 

អ.គ្.ហ 

ស្ច ១៨.  

កា កំណត្់

គ្ណរនយយភាព         

នន្កនុងម្កស្ួង សាថ បន័ 

និងអងគភាពថ្វិកា 

កា កំណត្់

គ្ណរនយយភាព 

រិនទន់ម្មនេិខិត្

គ្ត្ិ-យុត្តិ 

ម្បកាស្/រស្ចកតីស្រម្រច ស្ត ីពី

កា កំណត្់ គ្ណរនយយភាព 

សារាច កណនំ (អថ្)ម្បកាស្/  

រស្ចកតីស្រម្រច ស្ត ីពីកា កំណត្់

គ្ណរនយយភាព  តារម្កស្ួង     

សាថ បន័ ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ 

ពុំទទួេបានព័ត្៌ម្មន ម្បកាស្/រស្ចកតីស្រម្រចស្ត ីពី

កា កំណត្់គ្ណរនយយភាព 

 

៣៣.៣. រធវើស្ម្មហ -

ណករាចំណាយច នត

និងចំណាយរូេធន

ចេូកនុងរាវិធីកនអករេើ

ពិតានថ្វិកា 

អ.ថ្ 

អ.ស្.ប 

ស្ច ១៩.  

ចំនួនម្កស្ួង សាថ ប័ន

រ ៀបចំថ្វិកាស្ម្ម-

ហ ណករា កដេ

ម្មនកំណត្់កនុងសារា

ច ស្ត ីពីកា រ ៀបចំ 

BSP និងថ្វិកាម្បចំ

ឆ្ន ំ 

ចំណាយច នតនិង

ចំណាយរូេធន

ម្ត្ូវបានរធវើស្ម្ម

ហ ណ-ករាចំនួន 

៣ ម្កស្ួង MRD, 

MPWT និង 

MWRAM 

- សារាច ស្ត ីពីកា រ ៀបចំ

ថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ និងកននកា 

យុទធសាន្រស្តថ្វិកា 

- រស្ៀវរៅថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ

 បស្់ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

- ចាប់ស្ត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ 

ចំនួន ៤ ម្កស្ួង សាថ ប័នម្ត្ូវបាន

រធវើស្ម្មហ ណករាចំណាយច នត

និងចំណាយរូេធន ដាចូេកនុង

ករាវិធកីនអករេើពិតានថ្វិកា 

 

 

-បានរធវើស្ម្មហ ណករាចំណាយច នត

និងចំណាយរូេធន ដាចូេកនុងពិតាន

ថ្វិកា ២០២២-២០២៤ ស្ម្ម្មប់ម្កស្ួង 

សាថ ប័ន ចំនួន 9 (MRD, MPWT, 

MWRM, MoH, MAF, 

MoI,MoPT,MoLT និង MoEYs) 

-គ្រម្ម្មងចំណាយរូេធនកនុងម្សុ្ក 

 បស្់ម្កស្ួង សាថ ប័ន ចំនួន ០១ បកនថរ

រទៀត្ (ម្កស្ួងអប់  ំយុវជន និងកីឡា)

ម្ត្ូវបានកណនំោក់បញ្ចូេរៅកនុង

កននកា យុទធសាន្រស្តថ្វិកា រៅតារករាវិធី

នីរួយៗ កដេម្មនកា នា ភាា ប់រៅនឹង

យុទធសាន្រស្តចត្ុរកាណដំណាក់កាេទី ៤ 

- សារាច ស្ត ីពីកា រ ៀបចំថ្វិកា

ម្បចំឆ្ន ំ និងកននកា យុទធ-

សាន្រស្តថ្វិកា 

- រស្ៀវរៅថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ បស់្

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

- ចាប់ស្ត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងថ្វិកា

ម្បចំឆ្ន ំ 

 

៣៤. ជ ំុញកា រធវើ 

 វិរជឈកា ហ ិញ្ញវត្ថុ

ស្ម្ម្មប់ ដាបាេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ ិ

អ.ហ.ក 

អ.ថ្ 

ស្គ្ ៩.  

ស្ម្មហ ណករា

កននកា យទុធសាន្រស្ត

ថ្វកិា ដាបាេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ វាងរាជ-

ធាន ីរខត្ត ជារយួ

កននកា យទុធសាន្រស្ត

ថ្វកិា ដាបាេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ ិ(ម្កប-

ខណឌ ថ្វិការាជធាន ី

រខត្ត រនិទនប់ាន

រធវើស្ម្មហ ណករា

កា ឆ្លុះបញ្ញច ងំថ្វិកាម្កងុ ម្ស្កុ 

នងិថ្វកិា ឃុ ំស្ងាក ត្ជ់ាកននកនន

យទុធសាន្រស្តថ្វកិា ដាបាេរាជ-

ធាន ីរខត្ត 

ត្ម្ររឹកននកា យទុធសាន្រស្តថ្វកិា

 ដាបាេថ្នន ករ់ម្ការជាត្ ិ វាងរាជ

ធាន ីរខត្ត ជារយួនងឹ ថ្វិការន្ ី

ជនំញ  

ត្ម្ររឹកននកា យទុធសាន្រស្តថ្វកិា ដាបាេ

ថ្នន ករ់ម្ការជាត្ ិ វាងរាជធាន ីរខត្ត 

ជារយួនងឹថ្វិការន្ ីជនំញ រាជធាន-ី

រខត្ត។ ប កុនតគ្ណុភាព នងិភាពទនរ់ពេ 

ចំបាចម់្ត្វូពម្ងងឹបកនថរ។ 

កននកា យទុធសាន្រស្តរាជធាន ី

រខត្ត កដេទទេួបានកា អនរុ័

ត្រោយម្កុរម្បកឹារខត្ត 
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រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 
រោេរៅឆ្ន ំ២០២១ េទធនេស្រម្រចបានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំណះ

អណំាង 
ពណ ៌

នងឹ ថ្វិកាម្កងុ ម្ស្កុ 

នងិ ថ្វិកាឃុ ំស្ងាក ត្ ់

ជារយួនងឹថ្វិកា

ម្កងុ ម្ស្កុ នងិ

ថ្វកិាឃុ ំស្ងាក ត្)់ 

  

ស្គ្ ១០.  

កា រធវើម្បត្ភិកូរាស្ទិធិ

អំណាចននកា រធវើ 

នយិត័្ថ្វិកាជនូ ដា- 

បាេថ្នន ករ់ម្ការជាត្ ិ

 ដាបាេថ្នន ករ់ម្ការ

ជាត្ ិម្ត្វូស្ុំកា រធវើ 

នយិត័្ថ្វិការេើ

ម្គ្បអ់នគុ្ណន ីនងិ

ចរងាក រស្ករាភាព 

រកម្កស្ងួរស្ដាកចិច 

នងិហ ិញ្ញវត្ថុ 

 ដាបាេថ្នន ករ់ម្ការជាត្ ិម្ត្វូស្ុំ

កា រធវើនយិត័្ថ្វិការេើម្គ្ប ់  

អនុគ្ណននីងិចរងាក រ

ស្ករាភាពរកម្កស្ងួរស្ដាកចិច 

នងិហ ិញ្ញវត្ថុ 

នដេស់្ទិធិដេ ់ដាបាេរាជធាន ី

រខត្តរធវើនយិត័្កនុងកម្រតិ្អនុគ្ណនី 

នងិកម្រិត្គ្ណន ីននជពំូកកត្រយួ 

(កនុងចរងាក រស្ករាភាពកត្រយួ) 

នងិកនុងកម្រតិ្អនគុ្ណន ីនន

គ្ណនកីត្រយួ (ពចីរងាក រ-

ស្ករាភាពរយួរៅចរងាក រ-

ស្ករាភាពរយួរទៀត្កនុងអនកុរាវធិី

កត្រួយ) រោយរស្ចកតីស្រម្រច

 បស្អ់ភបិាេននគ្ណៈអភបិាេ

រាជធាន ីរខត្តសារ ី

 ដាបាេរាជធាន ីរខត្ត ទទេួបានឆ្ន្នុ

ស្ិទធកនុងកា រធវើនយិត័្ថ្វកិាតារ យៈ

ម្បកាស្ស្ត ពី ី នតី្ិវធិអីនវុត្តថ្វិកាករាវធិ ី

រៅ ដាបាេថ្នន ករ់ម្ការជាត្ិ។ 

ម្បកាស្ស្ដ ពីនីតី្ិវធិោីកឱ់្យអនវុត្ត

ថ្វិកាករាវធិ ីដាបាេរាជធាន ីរខត្ត 

 

៣៤.១. ពម្ងឹង និង

ពម្ងីកកា អនុវត្តថ្វិកា

ករាវិធីរពញរេញរៅ

 ដាបាេរាជធានី រខត្ត 

 

 

អ.ហ.ក ស្ច ២០.  

ចំនួន ដាបាេរាជធាន ី

រខត្តអនុវត្តថ្វិកាករាវិធី 

ម្គ្ប់ ដាបាេរាជ-

ធានី រខត្តបានអនុវត្ត

ថ្វិកាករាវិធីរេើក-

កេងកត្ ដាបាេ 

រាជធានីភនំរពញរិន

ទន់អនុវត្តថ្វិកា 

ករាវិធី 

គ្រម្ម្មងថ្វិកា បស់្ ដាបាេ 

រាជធានី រខត្ត បាន ំរេច

ព័ត្៌ម្មនហិ ញ្ញវត្ថុនិងរិនករន

ហិ ញ្ញវត្ថុ 

ម្គ្ប់ ដាបាេរាជធានី រខត្តអនុវត្ត

ថ្វិកាករាវិធីោ ងយូ ឆ្ន ំ២០២១ 

 ដាបាេរាជធានីទងំ២៥រខត្តអនុវត្ត

ថ្វិកាករាវិធ។ី 

រស្ៀវរៅថ្វិកា 

 ដាបាេរាជធានី រខត្ត 

 

  

ស្ច ២១.  

ចំនួន ដាបាេរាជធានី 

រខត្តរ ៀបចំ បាយ-

កា ណ៍ស្រិទធករា 

ម្គ្ប់ ដាបាេរាជ-

ធានី រខត្តបានអនុវត្ត

ថ្វិកាករាវិធី រេើក-

កេងកត្ ដាបាេ  

 បាយកា ណ៍ថ្វិកាស្រិទធករា

ម្បចំឆ្ន ំ 

 ដាបាេរាជធានីរខត្តោ ងត្ិច

ចំនួន ១២ រ ៀបចំ បាយកា ណ៍

ថ្វិកាស្រិទធករាម្បចំឆ្ន ំ 

 ដាបាេរាជធានីរខត្ត១២រ ៀបចំ បាយ-

កា ណ៍ 

 បាយកា ណ៍ថ្វិកាស្រិទធករា

ម្បចំឆ្ន ំ 

 



 

127 

រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 
រោេរៅឆ្ន ំ២០២១ េទធនេស្រម្រចបានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំណះ

អណំាង 
ពណ ៌

រាជធានីភនំរពញរិន

ទន់អនុវត្តថ្វិកា 

ករាវិធី 

  

ស្ច ២២. 

ចំណាត្់ថ្នន ក់ថ្វិកា

ទងំ៧ ម្ត្ូវបាន           

អនុវត្តរពញរេញ 

ចំណាត្់ថ្នន ក់ថ្វិកា

ទងំ ៧ រិនទន់ 

អនុវត្តបានរពញ-

រេញ 

 បាយកា ណ៍តារចំណាត្់ថ្នន ក់

ថ្វិកាទងំ ៧ អាចទញរចញពី

ម្បព័នធ FMIS និងរម្បើម្បាស្់ជា

នលូវកា  

ចំណាត្់ថ្នន ក់ករាវិធី និង 

ចំណាត្់ថ្នន ក់គ្រម្ម្មងម្ត្ូវបាន

ោក់ឱ្យរម្បើម្បាស្់ឆ្ន ំ ២០២១ 

ម្បកាស្ចំណាត្់ថ្នន ក់គ្រម្ម្មងនិងចំណាត្់

ថ្នន ក់រុខងា រ ៀបចំ ួចបាន៩០%។ 

 បាយកា ណ៍តារចំណាត្់ថ្នន ក់

ទងំ ៧ 

 

  

ស្ច ២៣.  

កា រធវើម្បត្ិភូករាស្ិទធិ

អំណាចននកា រធវើ 

និយ័ត្ថ្វិកាជនូ ដា- 

បាេរាជធានី រខត្ត 

 ដាបាេរាជធានី 

រខត្ត ម្ត្ូវស្ុំកា រធវើ 

និយ័ត្ថ្វិការេើ

ម្គ្ប់អនុគ្ណនី 

និងចរងាក រ

ស្ករាភាពរក            

កស្ហវ. 

 ដាបាេរាជធានី រខត្ត ម្ត្ូវស្ុំ

កា រធវើនិយ័ត្ថ្វិការេើម្គ្ប់

អនុ-គ្ណនី និង ចរងាក រ

ស្ករាភាពរកម្កស្ួង រស្ដាកិចច 

និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

នដេ់ស្ិទធិដេ់ ដាបាេរាជធានី- 

រខត្ត រធវើនិយ័ត្កនុងកម្រិត្អនុ

គ្ណនី និងកម្រិត្គ្ណនី នន

ជំពូកកត្រួយ (កនុងចរងាក រ

ស្ករាភាពកត្រួយ) និងកនុងកម្រិត្

អនុគ្ណនី ននគ្ណនីកត្រួយ (ពី

ចរងាក រស្ករាភាពរួយរៅចរងាក រ

ស្ករាភាពរួយរទៀត្កនុងអនុករា

 វិធីកត្រួយ) រោយរស្ចកតីស្រម្រច

 បស្់អភិបាេននគ្ណៈអភិបាេ

រាជធានី រខត្តសារី 

 ដាបាេរាជធានី រខត្ត ទទួេបានឆ្ន្នុ

ស្ិទធិនិយ័ត្ថ្វិកាតារ យះម្បកាស្នីត្ិវិធី

អនុវត្តថ្វិកាករាវិធ។ី 

ម្បកាស្ស្ត ីពីនីត្ិវិធីអនុវត្តថ្វិកា

ករាវិធី ដាបាេរាជធានី រខត្ត 

ម្ត្ូវបានោក់ឱ្យអនុវត្ត 

 

 

អ.ហ.ក ស្ច ២៤. 

រោេកា ណ៍កណនំ

ស្ត ីពីកា ច ច ថ្វិកា

កនអករេើករាវិធី 

ច ច តារ Line 

budgeting 

រោេកា ណ៍កណនំស្ត ីពីកា 

ច ច ថ្វិកាកនអករេើករាវិធី 

រោេកា ណ៍កណនំស្ត ីពីកា 

ច ចថ្វិកាកនអករេើករាវិធីម្ត្ូវ

បានោក់ឱ្យអនុវត្ត 

រោេនរោបាយបានរ ៀបចំ ួច៩០% រោេកា ណ៍កណនំ  

៣៤.២. រ ៀបចំម្កប

ខណឌ ថ្វិកា យៈរធយរ

 បស្់ ដាបាេថ្នន ក់-

រម្ការជាត្ិ និងកននកា 

អ.ហ.ក ស្ច ២៥.  

កា រ ៀបចំម្កបខណឌ

ថ្វិកា  យៈរពេ

កននកា ស្ករាភាព

យុទធសាន្រស្តថ្វិកា

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ 

ម្មនម្កបខណឌ  និងយនតកា  រស្ចកតីម្ោងចុងរម្កាយម្កបខណឌ

ថ្វិកា យៈរធយរ បស់្ ដាបាេ

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិម្ត្ូវបានរ ៀបចំ 

និងពិរម្ោះរោបេ់ 

រស្ចកតីម្ោងចុងរម្កាយម្កបខណឌ ថ្វិកា    

 យៈរធយរ បស្់ ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ 

ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ និងពិរម្ោះរោបេ់ 

ម្កបខណឌ  និងយនតកា   
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រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 
រោេរៅឆ្ន ំ២០២១ េទធនេស្រម្រចបានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំណះ

អណំាង 
ពណ ៌

យុទធសាន្រស្តរាជធានី 

រខត្ត 

រធយរ បស្ ់ ដាបាេ

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ  

នឹងរម្ោងរោ ពជូន ឯកឧត្តរអគ្គបណឌ ិត្

ស្ភាច យ ពិនិត្យ និងស្រម្រចដ៏ខពង់ខពស្់។ 

៣៤.៣.នា ភាា ប់

កននកា វិនិរោគ្ជារួយ

នឹងថ្វិកានីយករាវិនិ

រោគ្ និងស្ម្មហ ណ

ករាករាវិធីវិនិរោគ្បី

ឆ្ន ំ ំកិេ បស្់ ដាបាេ

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ 

អ.ហ.ក ស្ច ២៦.  

រធវើស្ម្មហ ណករា

កននកា យុទធសាន្រស្ត

ថ្វិកា រៅ ដាបាេ

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ 

កននកា យុទធសាន្រស្ត

ថ្វិកា បស្់ ដាបាេ

ម្កុងម្សុ្ក ខណឌ  

រិនទន់រធវើស្ម្ម

ហ -ណករា 

កននកា យុទធសាន្រស្តថ្វិកា 

កដេបានរធវើស្ម្មហ ណករា 

កននកា យុទធសាន្រស្តថ្វិកាបីឆ្ន ំ

 ំកិេ បស់្ ដាបាេម្កុងម្សុ្ក

ខណឌ  ម្ត្ូវបានរធវើស្ម្មហ ណករា 

 

 

ភាគ្ យស្ម្មហ ណករាបាន ៧៥។ ស្ម្មហ ណករាកននកា យុទធ- 

សាន្រស្តថ្វិកា នន ដាបាេថ្នន ក់-

រម្ការជាត្ិ 

 

 

៣៤.៤. អនុវត្តរូេនិធិ 

 វិនិរោគ្ស្ម្ម្មប់ ដា- 

បាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ 

(SNIF) 

អ.ហ.ក ស្ច ២៧. 

រូេនិធិវិនិរោគ្-

ស្ម្ម្មប់ ដាបាេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ (SNIF) 

ម្ត្ូវបានអនុវត្ត

រពញ-រេញ 

ម្សុ្កចំននួជាង 

៦០  ម្ត្ូវបាន

រម្ជើស្រ ីស្ស្ម្ម្មប់ 

អនុវត្តរូេនិធិវិនិ

រោគ្ស្ម្ម្មប់ ដាបា

េថ្នន ក់រម្ការ-ជាត្ ិ

 បាយកា ណ៍អនុវត្ត SNIF 

ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ រោយគ្ូស្

បញ្ញា ក់ភាពរពញរេញនន    

កា អនុវត្ត 

រូេនិធិវិនិរោគ្ស្ម្ម្មប់ ដាបា

េថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ (SNIF) ម្ត្ូវ

បានអនុវត្តរពញរេញស្ម្ម្មប់ 

 ដាបាេម្កុង ម្សុ្កទងំ ១៨៩ 

 ដាបាេម្កុង ម្សុ្ក ១៨៩ ម្ត្ូវបានវាយ-

ត្នរលស្រិទធករានិងម្កុង ម្សុ្ក ៣២ម្ត្ូវ

បានជាប់ជ័យោភី 

 បាយកា ណ៍អនុវត្ត SNIF  

៣៤.៥. ពម្ងឹងកា អនុ-

វត្តថ្វិកាកា រន្ រុខងា  

និងកា រន្ ធនធាន

ហិ ញ្ញវត្ថុម្មនភាា ប់េកខ-

ខ័ណឌ ជូន ដាបាេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ 

អ.ហ.ក ស្ច ២៨. 

តារោនម្ត្ួត្ពិនិត្យ

កា អនុវត្តថ្វិកាកា 

រន្ រខុងា  និងកា 

រន្ ធនធានហិ ញ្ញវត្ថុ

ម្មនភាា ប់េកខខ័ណឌ

ជូន ដាបាេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ 

ពុំទន់ម្មន  បាយកា ណ៍តារោន ម្ត្ួត្ពិនិ-

ត្យកា អនុវត្តថ្វិកាកា រន្ រុខ-

ងា  និងកា រន្ ធនធានហិ ញ្ញ-

វត្ថុម្មនភាា ប់េកខខ័ណឌ ជូន ដា

បា-េថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ 

-  ដាបាេរាជធានី រខត្តចំនួន 

១២ ម្ត្ូវបានចុះពិនិត្យ និង

វាយត្នរលកា អនុវត្តរុខងា រន្ី 

ស្ុខាភិបាេ 

-  ដាបាេម្កុង ម្សុ្កចំននួ ៦ 

ននរខត្តបាត្់ដំបង ម្ត្ូវបានចុះ

ពិនិត្យ និងវាយត្នរលកា អនុវត្ត

រុខងា  ៣ នន វិស័្យអប់ ំ 

 បាយកា ណ៍តារោនកា រន្ រុខងា 

ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ ួច 

- ចាប់ថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ 

-  បាយកា ណ៍តារោន 

- សារាច  /ម្កបខណឌ  គ្ិត្ិយុត្តិ 

 

៣៤.៦. រ ៀបចំ និងអនុ

វត្តេិខិត្បទោា នគ្ត្ិ-

យុត្តស្ម្ម្មប់ោំម្ទ           

អ.ហ.ក ស្ច ២៩.  រស្ចកតីម្ោងរិន

ទន់រ ៀបចំ 

- ម្បកាស្ ៣ 

- អនុម្កឹត្យ ២ 

- ម្បកាស្ជំនួយកា ហិ ញ្ញវត្ថុ

 ដា-បាេឃុំ ស្ងាក ត្់ 

-ម្បកាស្ជំនួយកា ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបាេឃុំ

ស្ងាក ត្់ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ ួច 

- ម្បកាស្ ៣ 

- អនុម្កឹត្យ ២ 
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រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 
រោេរៅឆ្ន ំ២០២១ េទធនេស្រម្រចបានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំណះ

អណំាង 
ពណ ៌

អនុវត្តវិរជឈកា  និង

 វិស្ហរជឈកា ហិ ញ្ញវត្ថុ 

កា ោក់ឱ្យអនុវត្ត

េិខិត្បទោា នគ្ត្ិ-

យុត្តិ 

- ម្បកាស្នីត្ិវិធីចំណាយ

របស្កករាស្ម្ម្មប់ ដាបាេ

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ 

- ម្បកាស្ស្ត ីពីនីត្ិវិធីចំណាយ

រេើកា ម្បជុំ ស្ននិស្ីទស្ម្ម្មប់

 ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ 

-ម្បកាស្និត្ិវិធីចំណាយរបស្កករា

ស្ម្ម្មប់ ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិរ ៀបចំ ួច 

-ម្បកាស្ស្ត ីពីនិត្ិវិធីចំណាយរេើកា 

ម្បជុំស្ននិស្ីទស្ម្ម្មប់ ដាបាេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិរ ៀបចំ ួច 
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រោេបំណង/

ចរងាក រស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 
ស្ូចនក ស្រទិធករាគ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 
រោេរៅស្ចូនក ស្រទិធករា េទធនេស្រម្របានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំ

ណះអំណាង 
ពណ ៌

ក ន្កទី / ម្ខ្ឿនទី ៤ ៖ ការបញ្ចប់ការម្ម្ត្ៀម្ខ្ៃនួម្ឆ្ព ឹះម្ៅគណម្នយយភាពសម្ទិធកម្ា 

កា ោក់ឱ្យអនុវត្ត “ម្បព័នធថ្វិកាព័ត្៌ម្មនស្រិទធករា” និង ធាននូវគ្ណរនយយស្រិទធករារៅកនុងវដដថ្វិកា ទងំចំរោះអងគនីត្ិបបញ្ញត្តិ សាថ ប័នឯករាជយ និងសាធា ណជន។ 

៤១. ោក់ឱ្យអនវុត្ត

ម្បពន័ធថ្វិកាពត័្ម៌្មន

ស្រទិធករា 

 

អ.ថ្ 

អ. .ជ 

ស្គ្ ១.  

សាកេបងរ ៀបចកំននកា 

ស្រទិធករាគ្នលះឹ 

រិនទនម់្មនកននកា  

ស្រទិធករាគ្នលះឹ  

 

កននកា ស្រទិធករាគ្នលះឹម្បចំ

ឆ្ន ំ 

សាកេបងរ ៀបចកំននកា 

ស្រទិធ-ករាគ្នលឹះម្បចំឆ្ន ំ

២០២១  

ពុមំ្មនវឌ្ឍនភាព ប កុនត អគ្គនយកោា ន

ថ្វកិាបានរ ៀបចទំម្រងក់ិចចម្ពររម្ពៀងរេើ

េទធនេកនុងឆ្ន ំ វាង កស្ហវ. និងម្កស្ងួ 

សាថ បន័ស្ម្ម្មបអ់នវុត្តឆ្ន ំ២០២២។ 

ឯកសា កននកា 

ស្រទិធករាគ្នលះឹម្បចំ

ឆ្ន ំ 

 

ស្គ្ ២. 

 វរិសាធនករាអនមុ្កតឹ្យរេខ 

៨១ (អគ្គ.ថ្វិកា)អនមុ្កតឹ្យ

រេខ៨២ នងិកា អនវុត្ត 

ម្បពន័ធថ្វិកាពត័្ម៌្មនស្រទិធ

ករា (អគ្គ. ត្នោជាត្)ិ 

អនមុ្កតឹ្យរេខ ៨១ 

នងិអនមុ្កតឹ្យរេខ 

៨២ ជារេូោា ននន

កា អនវុត្តម្បពន័ធថ្វកិា

ព័ត្ម៌្មនស្រទិធករា។ 

អនមុ្កតឹ្យ ទងំពី ម្ត្វូ

បានកំពងុកកស្ម្រេួ 

កដេចំចចម់្ត្វូកា 

បណដុ ះបណាដ

នសពវនាយ នងិោកឱ់្យ

អនវុត្តនវូនតី្ិវធិីថ្ារីនះ  

កា ោក់ឱ្យអនវុត្ដនវូអនុ-

ម្កតឹ្យរេខ ៨១ នងិអនុ

ម្កតឹ្យរេខ ៨២ ថ្ាសី្ម្ម្មប់

ឆ្ន ំថ្វកិាណារយួ  

- រស្ចកតមី្ោងអនមុ្កតឹ្យរេខ 

៨១ ោកជ់នូថ្នន កដ់កឹនំ 

ពិនតិ្យ  

- រស្ចកតមី្ោងអនមុ្កតឹ្យរេខ 

៨២ ោកជ់នូថ្នន កដ់កឹនំពនិតិ្យ 

  

 

រស្ចកតមី្ោងអនមុ្កតឹ្យរេខ ៨១ បានបញ្ចប់

កា ពភិាកាម្ត្ឹរកម្រតិ្អគ្គនយកោា ន នងិ

បានបញ្ាូនរៅជនំញកា បារាងំរដើរបីនតេ់

ធាត្ចុេូ នងិរម្ត្ៀរពិភាកាអនត អគ្គនយក

ោា ន នងិោកប់ញ្ចូេជារយួរស្ចកតមី្ោងកក

ស្ម្រេួអនមុ្កតឹ្យរេខ ៨២ អនម្ក.បក 

រៅម្ត្មី្មស្ទ២ី ឆ្ន ំ២០២២រនះ។ រស្ចកតី

ម្ោងអនមុ្កតឹ្យរេខ ៨២ ម្ត្វូបានរ ៀបច ំ

នងិម្ត្វូរធវើបចចុបបននភាពជាបរណត ើ ៗ រោយ

កនអករេើរោេកា ណស៍្រម្រចននម្ករុកា ងា 

រ ៀបចរំស្ចកតមី្ោងចាបម់្បពន័ធហិ ញ្ញវត្ថុ   

សាធា ណៈ។ 

- អនមុ្កតឹ្យរេខ 

៨១  /៨២  

- ម្បកាស្ោកឱ់្យ 

អនវុត្ត 

 

៤១.១. រ ៀបចំ និង 

អនុវត្តេិខិត្

បទោា នគ្ត្ិយុត្ត

ស្ម្ម្មប់កា អនុវត្ត

ថ្វិកាស្រិទធ-ករា  

អ.ថ្ ស្ច ១.  

កា ោក់ឱ្យអនុវត្តេិខិត្   

បទោា នគ្ត្ិយុត្តនិងកា  

អនុវត្តម្បព័នធថ្វិកាព័ត្៌ម្មន

ស្រិទធករា 

 

- រោេកា ណ៍កណនំ

ស្ត ីពីកា រ ៀបចំថ្វិកា

ស្រិទធករាម្ត្ូវបាន

រ ៀបចំនិងោក់ឱ្យ អនុវត្ត 

- រស្ចកតីម្ោងរោេ-

កា ណ៍កណនំស្ត ីពី

កា អនុវត្តថ្វិកា

ស្រិទធករា រិនទន់

- ចាប់ ១ 

- អនុម្កឹត្យ ២ 

- រោេកា ណ៍ ១ 

 

 

- រស្ចកតីម្ោងចាប់ស្ត ីពី

ម្បព័នធហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ

ថ្ាីម្ត្ូវបានោក់ជូន គ្ណៈ ដា

រន្រនតីពិនិត្យរៅចុងឆ្ន ំ

២០២១ 

- រស្ចកតីម្ោងអនុម្កឹត្យរេខ 

៨១ ម្ត្ូវបានោក់ជនូថ្នន ក់ដឹកនំ

ពិនិត្យ 

រស្ចកដីរម្ពៀងចាប់ស្ត ីពីម្បព័នធហិ ញ្ញវត្ថុ    

សាធា ណៈថ្ាីកំពុងពិភាកា (រោេរៅ 

ស្ូចនក រនះម្ត្ូវបានបដូ រៅម្ត្ីម្មស្ទី១  

ឆ្ន ំ២០២២ រោយម្មនកា ឯកភាពជានលូវ

កា ព ីDPM)។ 

- ចាប់ ១ 

- អនុម្កឹត្យ ២ 

- រោេកា ណ៍ ១ 

 



 

131 

រោេបំណង/

ចរងាក រស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 
ស្ូចនក ស្រទិធករាគ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 
រោេរៅស្ចូនក ស្រទិធករា េទធនេស្រម្របានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំ

ណះអំណាង 
ពណ ៌

បានរ ៀបចំរោយ ង់

ចំអនុម្កឹត្យ៨១/៨២ 

- រស្ចកតីម្ោងរោេកា ណ៍

កណនំស្ត ីពីកា អនុវត្តថ្វិកា

ស្រិទធករា ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ 

- អនុម្កឹត្យរេខ ៨២ (រោយ 

អ. .ជ) 

៤១.២. រ ៀបចំ 

ម្កបខណឌ ម្ពររម្ពៀង 

េទធនេ 

 

អ.ថ្ ស្ច ២. 

កិចចម្ពររម្ពៀងរេើេទធនេ

កនុងឆ្ន ំនិងេទធនេចុង-

រម្កាយ វាង កស្ហវ និង

ម្កស្ួង សាថ ប័នម្ត្ូវបានចុះ

ហត្ថរេខា  

រោេកា ណ៍កណនំ

ស្ត ីពីកា រ ៀបចំថ្វិកា

ស្រិទធករាម្ត្ូវបាន

រ ៀបចំ និងអនុរ័ត្ 

ម្មនកា ចុះហត្ថុរេខារេើ 

កិចចម្ពររម្ពៀងេទធនេ

រោយថ្នន ក់ដឹកនំ កស្ហវ 

និងម្កស្ួង សាថ ប័ន 

អនុរ័ត្ទម្រង់កិចចម្ពររម្ពៀង 

ស្រិទធករា ពីកស្ហវ 

 

 

 

ទម្រង់រម្ពៀងរេើេទធនេកនុងឆ្ន ំ វាង

ម្កស្ួងរស្ដាកិចចនិងហ ិញ្ញវត្ថុជារួយនឹង  

ម្កស្ួងសាថ ប័នទទួេបានកា ឯកភាព និង

រម្ត្ៀរអនុវត្ត។ 

កិចចម្ពររម្ពៀងម្មន

ចុះហត្ថរេខា 

 

៤១.៣. រ ៀបចំម្កប-

ខណឌ  និងយនតកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងកា  អនុវត្ត

ថ្វិកាស្រិទធករា 

 

អ.ថ្ ស្ច ៣. 

សាកេបងរុខងា អភិបាេ

ថ្វិកា (រុខងា ម្ត្ួត្ពិនិត្យ

ហិ ញ្ញវត្ថុនិងេទធករា) រៅ

តារម្កស្ួង សាថ ប័ន 

ម្មនកត្អភិបាេ 

ហិ ញ្ញវត្ថុរៅអរ

ម្កស្ួងសាថ ប័ន

ប ុរណាណ ះ 

រុខងា អភិបាេថ្វិកាអរ

ម្កស្ួងសាថ ប័នម្ត្ូវបរងកើត្និង

អនុវត្តរពញរេញ 

 

N/A N/A ម្បកាស្ស្ត ីពីកា ោក់

ឱ្យអនុវត្តរុខងា 

អភិបាេថ្វិកា អរ

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

 

៤២. ោកឱ់្យអនវុត្ត

ម្បពន័ធតារោន នងិ    

ពិនតិ្យស្រទិធករា

តារម្កស្ងួ សាថ បន័ 

ម្កស្ងួ សាថ បន័ 

អ.ថ្. 

 

ស្គ្ ៣.  

ម្កស្ងួចនំនួ ៦ ម្មនយនដកា 

តារោន នងិពនិតិ្យស្រទិធករា 

រៅម្គ្បម់្កស្ងួ សាថ ប័ន 

កា ម្គ្បម់្គ្ង នងិ

អនុ-វត្តថ្វិការនិទន់

រផ្ទដ ត្រេើស្រទិធករា

រៅរ ើយ រហើយភាគ្

រម្ចើនរនិទនប់ាន

កត្ងតំាងម្បធាន         

ករាវធិជីានលូវកា  

រេើស្ពីរនះ កា ម្បជុំ

តារោនកា ថ្វិកា

អនវុត្តរនិម្ត្វូបាន 

កា អនរុត័្ជានលូវកា នន 

យនដកា ម្គ្បម់្គ្ង នងិ តារ

ោនកា អនវុត្តថ្វិកាតារ

ម្បពន័ធពត័្ម៌្មនស្រទិធករា 

ម្បកាស្ស្ដ ពីយីនដកា រ ៀបចំ

ថ្វកិា នងិ ម្បកាស្ស្ដ ីពយីនដ

កា តារោន នងិម្ត្តួ្ពនិតិ្យ

កា អនវុត្តថ្វិកា 

កស្ហវ.បានរចញម្បកាស្រេខ ១១៣ 

ស្ហវ.ម្បក ស្ត ពីីកា ោកឱ់្យរម្បើម្បាស្់

រោេកា ណក៍ណនំស្ត ីពីកា តារោន នងិ

វាយត្នរលថ្វិកាស្រទិធករា។ 

ម្បកាស្ស្ដ ពីមី្បធាន 

ករាវធិ,ី ម្បកាស្ស្ដ ីពី

យនដកា រ ៀបចថំ្វិកា 

នងិ ម្បកាស្ស្ដ ីព ី   

យនដកា តារោន នងិ

ម្ត្តួ្ពនិតិ្យកា អនវុត្ត

ថ្វិកា 
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រោេបំណង/

ចរងាក រស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 
ស្ូចនក ស្រទិធករាគ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 
រោេរៅស្ចូនក ស្រទិធករា េទធនេស្រម្របានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំ

ណះអំណាង 
ពណ ៌

អនវុត្ត ជារទៀងទត្់

រៅតារម្កស្ងួ សាថ បន័

រៅរ ើយ  

ស្គ្ ៤.  

កា រ ៀបចកំននកា ម្បត្បិត្តិ

ថ្វកិាម្បចំឆ្ន ំ រៅម្គ្ប់

ម្កស្ងួ សាថ បន័  

ម្កស្ងួ សាថ បន័ បាន

រ ៀបចកំរាវធិចីណូំេ

ចំណាយ កដេជា

រេូោា នកនុងកា រ ៀបចំ

កននកា ម្បត្ិបត្តិ

ម្បចំឆ្ន ំ កដេនងឹម្ត្វូ

រម្បើម្បាស្ជ់ារេូ-

ោា នស្ម្ម្មប់ធាន

ចំណាយជាកញ្ចប ់  

កា បញ្ាូនកននកា ម្បត្ិបត្តិ

ថ្វកិាម្បចំឆ្ន ំ រៅម្កស្ូង

រស្ដាកចិច នងិហ ិញ្ញវត្ថុ  

- ម្គ្បម់្កស្ងួ សាថ បន័ម្មន   

យនដកា ម្គ្បម់្គ្ងកា អនវុត្ត

ថ្វកិាតារម្កបខណឌ

ម្គ្បម់្គ្ងស្រទិធករា 

- ម្កស្ងួ សាថ បន័ម្មនយនតកា 

ម្គ្បម់្គ្ងស្រទិធករា 

ពុមំ្មនវឌ្ឍនភាព។ កននកា ម្បត្ិបត្តិ

ថ្វកិាម្បចំឆ្ន ំម្ត្វូ

បានបញ្ាូនរកម្កស្ងួ

រស្ដាកចិច នងិហ ិញ្ញវត្ថុ 

 

៤២.១. រ ៀបចំនិង

ោក់ឱ្យអនុវត្ត

កននកា ម្បត្ិបត្តិ

ថ្វិកា បស់្ម្កសួ្ង 

សាថ ប័ន  

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

អ.ថ្ 

 

ស្ច ៤. 

ម្មនកននកា ម្បត្ិបត្តិថ្វិកា

 បស្់ម្កស្ួង សាថ ប័ន  

ម្កស្ួង សាថ ប័នរ ៀបចំ

ករាវិធីចំណូេចំណាយ

តារចំណាត្់ថ្នន ក់

រស្ដាកិចច ប ុរណាណ ះ 

កា បញ្ាូនកននកា ម្បត្ិបត្តិ

ថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ រៅម្កសួ្ង

រស្ដាកិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ  

 

ទម្រង់កននកា ម្បត្ិបត្តិម្ត្ូវបាន

រ ៀបចំ 

 

បានរ ៀបចំរស្ចកតីម្ោងទស្សនទនបឋរ  

ស្ដ ីពីកា រ ៀបចំកននកា ម្បត្ិបត្តិថ្វិកាម្បចំ

ឆ្ន ំ 

កននកា ម្បត្ិបត្តិ

ថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ ម្ត្ូវ

បានបញ្ាូនរកម្កសួ្ង 

រស្ដាកិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

 

៤២.២. រ ៀបចំម្កប-

ខណឌ ម្ត្ួត្ពិនិត្យ  

តារោន និងវាយ

ត្នរល (M&E) ថ្វិកា

ស្រិទធករា និង

ម្បព័នធព័ត្៌ម្មនវិទា

ស្ម្ម្មបម់្គ្ប់ម្គ្ង

ស្រិទធករា  

អ.ថ្ 

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

 

ស្ច ៥.  

ម្មនម្បព័នធ បាយកា ណ៍ 

ស្រិទធករា  

 

ម្កស្ួង សាថ ប័ន ចំនួន 

១៩ កនុង ចំរណារ 

៣៧ នតេ់ បាយកា ណ៍

ស្រិទធករាជូនកស្ហវ. 

រហើយ បាយកា ណ៍

រនះ រិនទន់ម្ត្ូវរធវើ

កា វាយត្នរល និងបូក

ស្ ុបជា បាយកា ណ៍

ម្មនយនតកា , រស្ៀវរៅរោេ, 

 បាយកា ណ៍ស្រិទធករា និង

ម្បព័នធ 

អនុរ័ត្ម្កបខ័ណឌ ស្ត ីពីកា តារ

ោននិងវាយត្នរល ថ្វិកាស្រិទធករា  

 

 

បានរ ៀបចំ និងោក់ជនូថ្នន ក់ដឹកនំ

ស្រម្រចកា ោក់ឱ្យអនុវត្តរោេកា ណ៍

កណនំស្ដ ីពីកា តារោន និងវាយត្នរល

ថ្វិកាស្រិទធករា។ 

យនតកា , រស្ៀវរៅ

រោេ,  បាយកា ណ៍

ស្រិទធករា និងម្បព័នធ 
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រោេបំណង/

ចរងាក រស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 
ស្ូចនក ស្រទិធករាគ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 
រោេរៅស្ចូនក ស្រទិធករា េទធនេស្រម្របានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំ

ណះអំណាង 
ពណ ៌

 ួររៅរ ើយ។ អងគភាព

ហិ ញ្ញវត្ថុននម្កស្ួង 

សាថ ប័នរធវើកា  តារ

ោននិងបូកស្ ុបជូន

រក កស្ហវ. 

៤៣. ពម្ងងឹម្បស្ទិធ

ភាពម្បពន័ធម្ត្តួ្ពនិិ-

ត្យស្រទិធករា (ស្វន

ករានន្កនុងអធិកា 

កចិចហ ិញ្ញវត្ថុ នងិ

ស្វនករាឯករាជយ) 

 

អ.ស្.ក 

អ.គ្.ធ 

អ.ស្.ជ 

ម្កស្ងួ សាថ បន័ 

ស្គ្ ៥. 

កា រ ៀបចំម្បពន័ធម្ត្តួ្ពនិតិ្យ

នន្កនុង ម្ស្បតារម្បព័នធ

ថ្វកិាស្រទិធករា 

 

រោេកា ណក៍ណនំ

ស្វនករាស្រទិធករានន្

កនុងម្ត្វូបានោកឱ់្យ 

អនវុត្ត រហើយ អគ្គ.

ស្វនករានន្កនុងបាន 

បណតុ ះបណាត េអងគ-

ភាពស្វនករានន្កនុង

ននម្កស្ងួ សាថ បន័ 

- ម្បពន័ធម្ត្តួ្ពនិតិ្យនន្កនុង 

-  បាយកា ណ៍ស្វនករា 

 

ឯកសា ទស្សនទនស្ត ីពី

ដំរណើ កា ម្បម្ពតឹ្តរៅននម្បពន័ធ

ម្ត្តួ្ពនិតិ្យនន្កនុងម្ត្វូបាន

រ ៀបច ំ

 

-ម្បពន័ធម្ត្តួ្ពនិតិ្យនន្កនុងម្ត្វូបានោកឪ់្យ 

អនវុត្តសាកេបងកនុង កស្ហវ. 

-ឯកសា ម្បពន័ធម្ត្តួ្ពិនតិ្យនន្កនុង បស្់

អស្ក ម្ត្វូបានអនរុត័្ 

-បានកកស្ម្រេួបញ្ាប់រស្ចកតមី្ោងអនមុ្កតឹ្យ

ថ្ា ីស្ត ពីីកា រ ៀបច ំនងិកា ម្បម្ពតឹ្តរៅនន

ស្វនករានន្កនុង 

-បានរចញម្បកាស្ស្ត ីពរីោេកា ម្បព័នធ 

ម្ត្តួ្ពនិតិ្យនន្កនុងបរចចកវទិាពត័្ម៌្មន 

- ឯកសា ម្បពន័ធ

ម្ត្តួ្- 

ពិនតិ្យនន្កនុង 

-  បាយកា ណ៍

ស្វន-ករា 

 

 

ស្គ្ ៦.  

កា អនវុត្តម្បពន័ធស្វនករា

ស្រទិធករា នងិស្វនករាបរចចក

 វទិាពត័្ម៌្មនរៅកនុងម្កស្ងួ 

សាថ បន័ 

ម្កស្ងួ សាថ បន័អនវុត្ត

កត្កា រធវើស្វនករា

រេើ បាយកា ណ៍

ហ ិញ្ញវត្ថុ នងិ

អនរុោរភាព 

 បាយកា ណ៍ស្វនករាស្រទិធ

ករានងិស្វនករាបរចចកវទិា

ព័ត្ម៌្មននដេរ់ោយស្វនករា

នន្កនុង 

ស្វនករាស្រទិធករា នងិស្វន

ករាបរចចកវទិាពត័្ម៌្មន ម្ត្វូ

បានអនវុត្ត រៅម្គ្បម់្កស្ងួ 

សាថ បន័ 

បនតអនវុត្តសាកេបងស្វនករាស្រទិធករា

រៅម្កស្ងួសាថ បន័ចនំនួ៦នងិស្វនករា    

បរចចកវទិាពត៍្ម៌្មនរៅម្កស្ងួសាថ បន៍ចនំនួ

៤ 

 បាយកា ណ៍ស្វន

ស្ករាស្រទិធករា នងិ

 បាយកា ណ៍ស្វនករា

បរចចកវទិាពត័្ម៌្មន 

 

ស្គ្ ៧.  

កា នេតិ្ បាយកា ណ៍ស្វន

ករាស្រទិធករារោយស្វន

ករាឯករាជយ 

ម្មន បាយកា ណ៍

ស្វនករាស្រទិធករា

ចនំនួ ៥ ម្ត្វូបាន

រ ៀបចរំោយ អាជាញ ធ

 ស្វនករាជាត្ ិនងិ

បញ្ាូនរៅអងគនតី្ិ-

បញ្ញត្ត ិ

 បាយកា ណ៍ស្វនស្ករា

ស្រទិធករានដេរ់ោយ 

ស្វនករាឯករាជយ ស្ម្ម្មប់

ម្កស្ងួ សាថ បន័ 

ម្មន បាយកា ណ៍ស្វនករា

ស្រទិធករាចនំនួ ៥ ម្ត្វូបាន

រ ៀបចរំោយអាជាញ ធ ស្វនករា

ជាត្ ិនងិបញ្ាូនរៅអងគនតី្ិ-

បបញ្ញត្ត ិ

ម្មន បាយកា ណ៍ស្វនករាស្រទិធករាចនំនួ 

៥ ម្ត្ូវបានរ ៀបចរំោយអាជាញ ធ ស្វនករា

ជាត្ ិនងិបញ្ាូនរៅអងគនតី្បិបញ្ញត្ត ិ

 បាយកា ណ៍ស្វន

ស្ករាស្រទិធករា នដេ់

រោយស្វនករា 

ឯករាជយ  
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រោេបំណង/

ចរងាក រស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 
ស្ូចនក ស្រទិធករាគ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 
រោេរៅស្ចូនក ស្រទិធករា េទធនេស្រម្របានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំ

ណះអំណាង 
ពណ ៌

៤៣.១. ពិនិត្យ 

រុខងា និងកំណត្់

ភាពម្ត្ួត្ោន និង

រោយក កោន  វាង

ស្វនករានន្កនុង និង 

អធិកា កិចច  

អ.ស្.ក 

អ.គ្.ធ 

អ.ស្.ជ 

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

ស្ច ៦.  

រុខងា  ភា កិចច និង របៀប-

 បបបំរពញកា ងា ស្វនករា

នន្កនុង និងអធិកា កិចចម្ត្ូវ

បានកំណត្់ចាស្់ោស់្ 

 

២០២០៖អនុម្កឹត្យ

ស្ត ីពីម្កបខណឌ រុខងា  

ភា កិចច  បស្់ស្វន

ករានន្កនុង និងអធិកា 

កិចច 

ចំនួនម្កស្ួងកដេបាន 

អនុវត្តតារអនុម្កឹត្យស្ត ីពី

ម្កប-ខណឌ  រុខងា  ភា កិចច

 បស្់ស្វនករានន្កនុងនិង

អធិកា កិចច 

ម្គ្ប់ម្កស្ួងបានបំរពញកា ងា 

ចុះរធវើអធិកា កិចចនិងស្វនករា

នន្កនុងម្ស្បតារខលឹរសា នន

អនុ-ម្កឹត្យស្ត ីពីម្កបខណឌ រុខ

ងា  ភា -កិចច បស្់ស្វនករានន្

កនុង និង 

អធិកា កិចច 

បានចុះម្សាវម្ជាវ និងរ ៀបចំ បាយកា ណ៍

រេើកា អនុវត្តត្ួនទីភា កិចច បស្់ស្វនករា

នន្កនុង និងអធិកា កិចចចំនួន ១២ម្កស្ួង។ 

 បាយកា ណ៍តារ

ោនកា អនុវត្តត្ួនទី

ភា កិចច បស្់ស្វនករា

នន្-កនុង និងអធិកា 

កិចច 

នតេ់រោយអោគ ធិកា -

ោា ន កស្ហវ 

 

៤៣.២. រ ៀបចំ

យនត-កា និងពម្ងឹង

កា ម្ត្ួត្ពិនិត្យនន្កនុង

អធិកា កិចចហិ ញ្ញវត្ថុ 

ស្វនករានន្កនុងរេើ

ស្រិទធករា និង  

ស្វនករាបរចចកវិទា

ព័ត្៌ម្មន 

 

 

 

អ.ស្.ក 

អ.គ្.ធ 

អ. .ជ 

អ.ស្.ជ 

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

 

ស្ច ៧.  

បញ្ចូេរុខងា ម្ត្ួត្ពិនិត្យ 

និងតារោន តារម្បព័នធ 

FMIS រៅម្គ្ប់ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

រិនទន់ម្មនរុខងា 

ម្ត្ួត្ពិនិត្យនិងតារ-

ោនកនុង FMIS 

 

ម្មនរុខងា ម្ត្ួត្ពិនិត្យនិង

តារោនកនុង FMIS 

 

 FMIS អាចោក់ឱ្យដំរណើ កា 

រុខងា ម្ត្ួត្ពិនិត្យសាកេបង 

រៅ កស្ហវ. 

 

- FMIS អាចោក់ឱ្យដំរណើ កា រុខងា   

ម្ត្ួត្ពិនិត្យសាកេបង រៅ កស្ហវ 

- បានទទេួកា បណតុ ះបណាត េស្ត ីពីកា 

រម្បើ-ម្បាស្់គ្នលងស្វនករា (Audit log)

កនុងម្បព័នធ FMIS ចំនួន ១វគ្គ 

- បានអនុវត្តសាកេបងរេើកា រម្បើម្បាស្់ 

- Audit log រេើរុខងា ចំនួន ៤  :រុខងា  

 វិភាជន៍ថ្វិកា (BA),រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ងសាច់

ម្បាក់ (CM),រុខងា គ្ណនីម្ត្ូវទ  (AR) 

និងរុខងា គ្ណនីម្ត្ូវស្ង (AP) 

- ២០២១៖  បាយ-

កា ណ៍វាយត្នរល

កា ោក់ឱ្យសាក-

េបង 

- ២០២២៖រុខងា 

ម្ត្ួត្ពិនិត្យនិងតារ

ោនកនុង ម្បព័នធ 

FMIS 

 

ស្ច ៨.  

ចំនួនម្កស្ួង សាថ ប័ន អនុវត្ត

សាកេបងម្កបខណឌ ស្វន

ករាស្រិទធករា និង ស្វនករា 

បរចចកវិទាព័ត្៌ម្មន 

នីត្ិវិធីស្វនករា

ស្រិទធករាបានបញ្ចូេ

កនុងម្កបខណឌ ស្វន

ករា 

- ម្បកាស្ោក់ឱ្យអនុវត្ត 

- កននកា ពម្ងីកកា អនុវត្ត

តារម្កស្ួង សាថ ប័ន 

- ចំនួន ៦ អងគភាពស្វនករា

តារម្កស្ួង សាថ ប័នចប់រនតើ

រអនុវត្តសាកេបង ម្កប

ខណឌ ស្វនករាស្រិទធករា 

- ចំនួន ៤ អងគភាពស្វនករា

តារម្កស្ួងសាថ ប័នចប់រនតើរ

អនុវត្តសាកេបង ម្កបខណឌ

ស្វនករាបរចចកវិទាព័ត្៌ម្មន 

− ចំនួន ៦ អងគភាពស្វនករាតារម្កស្ួង សាថ  -

ប័នចប់រនតើរអនុវត្តសាកេបងម្កបខណឌ

ស្វនករាស្រិទធករា 

− ចំនួន ៤ អងគភាពស្វនករាតារម្កស្ួង សាថ -

ប័នចប់រនតើរអនុវត្តសាកេបង ម្កបខណឌ

ស្វនករាបរចចកវិទាព័ត្៌ម្មន 

 បាយកា ណ៍ស្វន

ករាសាកេបង 

 

 



 

135 

រោេបំណង/

ចរងាក រស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 
ស្ូចនក ស្រទិធករាគ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 
រោេរៅស្ចូនក ស្រទិធករា េទធនេស្រម្របានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំ

ណះអំណាង 
ពណ ៌

ស្ច ៩.  

ម្កបខណឌ អធិកា កិចច- 

ហិ ញ្ញវត្ថុម្ស្បតារម្បព័នធវិរ-

ជឈកា ថ្វិកាម្ត្ូវបានរ ៀបចំ 

កា ងា អធិកា កិចច

ហិ ញ្ញវត្ថុរិនទន់បាន

ពម្ងឹងម្ស្បតារ

ម្បព័នធវិរជឈកា ថ្វិកា 

កននកា យុទធសាន្រស្ត ម្ត្ូវបាន

អនុរ័ត្និងោក់ឱ្យអនុវត្ត

តាររោេរៅ 

កននកា យុទធសាន្រស្តអធិកា កិចច

ហិ ញ្ញវត្ថុ ២០២១-២០២៥ 

ម្ត្ូវបានអនុរ័ត្ និងោក់ឱ្យ

អនុវត្ត 

-បានោក់ឱ្យអនុវត្តកននកា យុទធសាន្រស្ត

អធិកា កិចចហិ ញ្ញវត្ថុ ២០២១-២០២៥ និង

បានរធវើកា នសពវនាយអនុវត្ត 

កននកា យុទធសាន្រស្ត

អធិកា កិចចហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០២១-២០២៥ 

 

៤៣.៣. ពម្ងឹងរុខ

ងា ស្វនករានន្រម្ៅ

ម្ស្បតារម្បព័នធ

ថ្វិកាស្រិទធករា 

 

អ.ស្.ជ 

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

 

ស្ច ១០.  

ចំនួន បាយកា ណ៍ស្វនករា

ស្រិទធករាបញ្ាូនសាថ ប័ននីត្ិ-

បបញ្ញត្តិ 

ឆ្ន ំ២០២០៖ស្ ុប

ចំនួន ៥ បាយកា ណ៍

ស្វនករាស្រិទធករា

បញ្ាូនសាថ ប័ននីត្ិ

បបញ្ញត្តិ 

ពិនិត្យរេើចំនួន បាយ

កា ណ៍ស្វនករាស្រិទធករា

បញ្ាូន 

សាថ ប័ននីត្ិបបញ្ញត្តិ 

ស្ ុប ៥  បាយកា ណ៍ស្វន

ករាស្រិទធករាបញ្ាូនសាថ ប័

ននីត្ិ-បបញ្ញត្តិ (រកើនរ ើងរួយ

 បាយ-កា ណ៍ជាម្បចំឆ្ន ំ) 

ម្មន បាយកា ណ៍ស្វនករាស្រិទធករាចំនួន 

៥ ម្ត្ូវបានរ ៀបចំរោយអាជាញ ធ ស្វនករា

ជាត្ិ និងបញ្ាូនរៅអងគនតី្ិបបញ្ញត្តិ 

 បាយកា ណ៍ស្វន

ករាស្រិទធករាបញ្ាូន

សាថ ប័ននីត្ិបបញ្ញត្តិ 

 

ស្ច ១១.  

ចំនួនអងគភាពស្វនករានន្

កនុងននម្កស្ួង សាថ ប័នរនញើ

 បាយ-កា ណ៍ស្វនករានន្កនុង

ជូន អ.ស្.ជ 

អងគភាពស្វនករានន្

កនុងននម្កស្ួង សាថ ប័ន

រិនបានរនញើ បាយ-

កា ណ៍ជូន អ.ស្.ជ 

អងគភាពស្វនករានន្កនុងនន

ម្កស្ួង សាថ ប័នរនញើ បាយ-

កា ណ៍ស្វនករានន្កនុងជូន  

អ.ស្.ជ 

ម្គ្ប់អងគភាពស្វនករានន្កនុងនន

ម្កស្ួង សាថ ប័នរនញើ បាយ

កា ណ៍ស្វនករានន្កនុងជូន     

អ.ស្.ជ 

ពុំទទទួេបានព័ត្៌ម្មន  បាយកា ណ៍ស្វន

ករានន្កនុងជូន                     

អ.ស្.ជ 

 

៤៣.៤.រ ៀបចំ

កននកា យុទធសាន្រស្ត

ស្វនករានិង

កននកា ស្វនករា

ម្បចំឆ្ន ំ និងតារ

ោនកា អនុវត្តអនុ-

សាស្ន៍ និងវិធានកា  

អ.ស្.ក 

អ.ស្.ជ 

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

 

ស្ច ១២.  

ចំនួនអងគភាពស្វនករានន

ម្កស្ួង-សាថ ប័នម្មនកននកា 

យុទធសាន្រស្តស្វនករាកននកា 

ស្វនករាម្បចំឆ្ន ំ និង បាយ-

កា ណ៍ស្វនករាស្តង់ោ 

ឆ្ន ំ ២០២០៖ កនុង

ចំរណារ អងគភាព 

ស្វនករាននម្កស្ងួ  

សាថ ប័ន ចំនួន ៣២ 

 អងគភាព (រិនរាប់

បញ្ចូេអងគភាពជា 

ស្ហម្ោស្សាធា 

ណៈ និងធនោ ) 

ម្មនអងគ-ភាពស្វន

ករាននម្កស្ួង សាថ ប័ន 

ចំនួន ២៣ អងគភាព

ម្មនកននកា យុទធ

ចំនួនកននកា យុទធសាន្រស្ត

ស្វនករា កននកា ស្វនករា

ម្បចំឆ្ន ំ និង បាយកា ណ៍

ស្វនករានន្កនុង បញ្ាូនរក  

អ.ស្.ក នន កស្ហវ 

 

- អងគភាពស្វនករានន្កនុងនន

ម្កស្ួង សាថ ប័ន ោ ងត្ិច 

ចំនួន ២០ ម្មនកននកា យុទធ

សាន្រស្តស្វនករា និងកននកា 

ស្វនករាម្បចំឆ្ន ំ 

- អងគភាពស្វនករានន្កនុងនន

ម្កស្ួង សាថ ប័ន ោ ងត្ិច 

ចំនួន ៨ បានម្ត្ួត្ពិនិត្យ

ម្បស្ិទធភាពននរុខងា ស្វនករា 

- កននកា ស្ករាភាព ចំនួន 

៨៥% ននកននកា ស្វនករា

ម្បចំឆ្ន ំ បស្់ កស្ហវ និង 

− បានតារោនរេើកា រ ៀបចំកននកា យុទធ-

សាន្រស្ត និងកននកា ស្វនករានន្កនុងម្បចំ

ឆ្ន ំ បស្់ ម្កស្ួង សាថ ប័នចំនួន ២០ 

− បានម្ត្ួត្ពិនិត្យម្បស្ិទធភាព ននរុខងា 

ស្វន-ករានន្កនុងរៅម្កស្ួងសាថ ប័នចំនួន 

៨  

− បានអនុវត្តកននកា ស្ករាភាព ននកននកា  

ស្វនករានន្កនុងម្បចំឆ្ន ំ ស្រម្រចបាន ៥

អងគ-ភាពរេើកននកា  ៨០អងគភាព 

− តារោនកា អនុវត្តកននកា ស្វនករា 

ចំនួន ៨ម្កស្ួង សាថ ប័ន កដេបានរម្ជើស្

-  បាយកា ណ៍តារ

ោនរេើកា រ ៀបចំ

កននកា ស្វនករា 

- នន្កនុងនិង បាយ-

កា ណ៍អនុវត្ត

ស្វន-ករានន្កនុង

តារស្តង់ោ 

-  បាយកា ណ៍នតេ់-

រោបេ់ 
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រោេបំណង/

ចរងាក រស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 
ស្ូចនក ស្រទិធករាគ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 
រោេរៅស្ចូនក ស្រទិធករា េទធនេស្រម្របានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំ

ណះអំណាង 
ពណ ៌

សាន្រស្តស្វនករា និង

កននកា ស្វនករា

ម្បចំឆ្ន ំ  

៦៥% ននកននកា ស្វនករា

ម្បចំឆ្ន ំ បស្់ម្កស្ួង  

សាថ ប័ន ម្ត្ូវបានអនុវត្ត

 បាយកា ណ៍ស្វនករានន្កនុង

ននម្កស្ួង សាថ ប័ន ោ ងត្ិច

ចំនួន ២០ ម្មននតេ់

រោបេ់កកេរអម្ស្បតារនីត្ិ

 វិធីស្វនករា ជាស្តង់ោ 

រ ីស្ ស្រម្រចបាន ១០០អងគភាពរេើ 

កននកា  ៣១២អងគភាព 

− បានពិនិត្យ និងនតេ់រោបេ់កកេរអរេើ

 បាយកា ណ៍ស្វនករានន្កនុងននម្កស្ួង     

សាថ ប័ន ចំនួន ២០ បាយកា ណ៍ 

ស្ច ១៣.  

ភាព យននអនុសាស្ន៍

ស្វន-ក នន្កនុងម្ត្ូវបានអនុ

វត្ត 

  

- ភាគ្ យននអនុ

សាស្ន៍កនងឆ្ន ំំ N-

1 ម្ត្ូវបានអនុវត្ត

កនុងកម្រិត្ ៦០ %

ចំរោះអងគភាព នន  

កស្ហវ និង 

៥០% ចំរោះ អងគ

ភាពននម្កស្ួង សាថ

ប័ន 

- រចញនាយ ៨ 

េិខិត្ជំ ុញ 

អនុសាស្ន៍ម្ត្ូវបានអនុវត្ត

ម្បចំឆ្ន ំ និងម្ត្ូវបានបូក

ស្ ុប (ចំនួនអនុសាស្ន៍

ស្រម្រចបាន/អនុសាស្ន៍

ស្ ុប) 

- ោ ងត្ិច ៦០% ននអនុ-

សាស្ន៍ស្វនករា ឆ្ន ំំ N-1 

ននអងគភាពរម្ការឱ្វាទ ក

ស្ហវ ម្ត្ូវបានអនុវត្តកក

េរអោ ងត្ិច ៥៥  %ននអនុ

សាស្ន៍ស្វនករា  បស្់

ម្កស្ួង សាថ ប័នបានរឆ្លើយត្ប 

និងកកេរអតារវិធានកា  

- េិខិត្ជំ ុញកកេរអអនុ-

សាស្ន៍ស្វនករាកដេបាន

រេើករ ើងរោយ អ  .ស្.ជ  

ោ ងត្ិច ១០ ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ

ជូន កស្ហវ 

− ោ ងត្ិច ៦០  %សាស្ន៍ស្វន-ននអនុ

ករា ឆ្ន ំំ N- 1 ននអងគភាពរម្ការឱ្វាទ ក

ស្ហវ ម្ត្ូវបានអនុវត្តកកេរអោ ងត្ិច 

៥៥% ននអនុ-សាស្ន៍ស្វនករា  បស្់

ម្កស្ួង សាថ ប័នបានរឆ្លើយត្ប និងកកេរអ

តារវិធានកា  

− េិខិត្ជំ ុញកកេរអអនុសាស្ន៍ស្វនករា

កដេបានរេើករ ើងរោយ អ .ស្.ជ  

ោ ងត្ិច ១០ ម្ត្ូវបានរ ៀបចំជូន កស្ហវ 

− បានតារោនវឌ្ឍនភាពននកា កកេរអ

អនុ-សាស្ន៍ស្វនករាម្ោរុន  )ឆ្ន ំំ N-1)

ចំនួន៧អងគភាព ម្មនអនុសាស្ន៍ស្ ុប 

១៤៦ កនុងរនះ បានអនុវត្តកកេរអរពញ

រេញ និងកំពុងកកេរអ ចំនួន ១៤២រស្ា ើ

នឹង ៩៧% 

− បានតារោនវឌ្ឍនភាពកា  កកេរអអនុ-

សាស្ន៍ស្វនករា )ឆ្ន ំំ N-1)រេើម្កស្ួង 

រម្ជើស្-រ ីស្ចំនួន ៤ ម្មន ៦៧អងគភាព

-  បាយកា ណ៍វឌ្ឍន

ភាពតារោនកា 

អនុវត្តអនុសាស្ន៍

ស្វនករា 

-  បាយកា ណ៍/

េិខិត្ជំ ុញ 
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រោេបំណង/

ចរងាក រស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 
ស្ូចនក ស្រទិធករាគ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 
រោេរៅស្ចូនក ស្រទិធករា េទធនេស្រម្របានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំ

ណះអំណាង 
ពណ ៌

ស្ ុប ៣៣៤អនុសាស្ន៍ កដេកនុងរនះ

អនុសាស្ន៍ បានកកេរអរពញរេញ និង

កំពុងកកេរអ ចំនួន ២៦៨ រស្ា ើនឹង ៨០% 

− ស្រម្រចបាន ១២ េិខិត្ជំ ុញរេើ បាយ

កា ណ៍ស្វនករាកដេបានរេើករ ើងរោយ 

អ  .ស្.ជ  

៤៤. រេើកករពស្ ់

ត្ម្មល ភាពថ្វកិា 

 

អ.ថ្ 

អ.គ្.ប 

 

ស្គ្ ៨.  

កា នដេ ់នងិទទេួបាន

ព័ត្ម៌្មនថ្វិកាកានក់ត្ម្គ្ប់

ម្ជងុរម្ជាយ នងិកានក់ត្ 

ទេូទំោូយ 

រោងតារកា វាយ-

ត្នរលឆ្ន ំ ២០២០ ពនុ្ិ

ត្ម្មល ភាពននថ្វកិាស្

ទទេួបាន ពនុ្ិ C 

ស្ម្ម្មប ់PI-4 , ពនុ្ិ 

D ស្ម្ម្មប ់PI-6.3 

នងិ ពនុ្ិ  C ស្ម្ម្មប ់

PI-8 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វងកនអករេើ 

រស្ៀវរៅកណនំអំពកីា 

វាយ-ត្នរល PEFA 

N/A N/A  បាយកា ណវ៍ាយ  

PEFA ពី ឆ្ន ំរដង រ ៀប

ចរំោយ   អ.គ្.ហ 

 

៤៤.១. កកេរអស្ូច-

នក  ត្ម្មល ភាពថ្វិកា

កំណត្់កនុង បាយ-

កា ណ៍ PEFA 

អ.ថ្ 

អ.គ្.ប 

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

ស្ច ១៤.  

ស្ូចនក ចំនួន ៣ កនុង

ស្ស្ ស្តរទី ២ ទទួេ           

ចំណាត្់ថ្នន ក់បកនថររួយ

កម្រិត្រទៀត្  

PEFA 2020 ទី១. ស្ូចនក ចំណាត្់ថ្នន ក់

ថ្វិកាទទួេពិនុ្ (PI-4) C រៅ B 

- ម្ត្ូវម្មនចំណាត្់ថ្នន ក់

រុខងា ស្ម្ម្មប់រ ៀបចំ

ថ្វិកា, អនុវត្តថ្វិកា 

និងរ ៀបចំ បាយកា ណ៍

ម្មនស្ងគត្ិភាពជារួយ 

COFOG 

ទី២. ស្ូចនក  បាយកា ណ៍

ហិ ញ្ញវត្ថុ បស្់ម្គ្ឹះសាថ ន   

សាធា ណៈ ដាបាេ (PI-

6.3) ទទេួពិនុ្ D រៅ B 

N/A - N/A  បាយកា ណ៍ PEFA 

ម្ត្ូវបានរ ៀបចំពី ឆ្ន ំ

រតង 
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រោេបំណង/

ចរងាក រស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 
ស្ូចនក ស្រទិធករាគ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 
រោេរៅស្ចូនក ស្រទិធករា េទធនេស្រម្របានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំ

ណះអំណាង 
ពណ ៌

- ម្គ្ឹះសាថ នសាធា ណៈ 

 ដាបាេម្ត្ូវរនញើ បាយ-

កា ណ៍អនុវត្តថ្វិការក  

អ.ថ្ និង បាយកា ណ៍

ហិ ញ្ញវត្ថុរក អ. .ជ 

ទី៣.ស្ចូនក ព័ត្៌ម្មន

ស្រិទធ-ករាស្ម្ម្មប់កា នតេ់

រស្វាសា-ធា ណៈ (PI-8) 

ទទេួពិនុ្ C រៅ B 

- ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

នសពវនាយ BSP និង PB 

រេើរគ្ហទំព័    (ជា

ពិរស្ស្ម្កស្ួង សាថ ប័ន

ស្ថ ិត្កនុង វិស័្យរស្ដាកិចច 

និងស្ងគរកិចច) 

ទី៤. ម្កស្ួងសាថ ប័ន

នសពវនាយ បាយកា ណ៍

ស្រិទធករាម្បចំឆ្ន ំ                

(កា ស្រម្រចបានស្ូចនក 

ស្រិទធករា និងរោេរៅ

តារករាវិធី និងអនុករាវិធី) 

(ជាពិរស្ស្ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

ស្ថ ិត្កនុងវិស័្យរស្ដាកិចច និង

ស្ងគរកិចច) 
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រោេបំណង/

ចរងាក រស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 
ស្ូចនក ស្រទិធករាគ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 
រោេរៅស្ចូនក ស្រទិធករា េទធនេស្រម្របានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំ

ណះអំណាង 
ពណ ៌

៤៤.២. បរងកើនភាព

ម្គ្ប់ម្ជុងរម្ជាយនន

ឯកសា ថ្វិកា និង

ភាពទន់រពេរវោ

ននកា នសពវនាយជា 

សាធា ណៈ 

 

 

អ.ថ្ 

អ.គ្.ប 

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

ស្ច ១៥.  

ព័ត្៌ម្មនស្ំខាន់ៗ ោក់ព័នធ

នឹងថ្វិកាម្ត្ូវបាន  បញ្ចូេ

កនុងស្ំណុំឯកសា ននរស្ចកដី

ម្ោងចាបថ់្វិកា 

 

PEFA ឆ្ន ំ 2019  បាយកា ណ៍ PEFA ឯកសា ថ្វិកាកដេម្ត្ូវបញ្ាូន

រៅស្ភាម្មនបញ្ចូេព័ត្៌ម្មន

បកនថរ៖ ម្មនស្ននិធិបំណេុ, 

ម្មនហានិភ័យហិ ញ្ញវត្ថុ,  ម្មន

រស្ច-កតីពនយេ់ជាក់ោក់អំពី

កា កម្បម្បួេថ្វិការេើ            

កា អនុវត្តរោេនរោបាយថ្ាី, 

និង ម្មនចំណាយសា រពើពនធ 

(Tax expenditure) 

ពុំទន់ទទួេបានព័ត្៌ម្មន  បាយកា ណ៍ PEFA 

ម្ត្ូវបានរ ៀបចំពី ឆ្ន ំ

រតង 

 

៤៤.៣. រ ៀបចំ

រវទិកាសាធា ណៈ

ស្ត ីពីម្កបខណឌ

ហិ ញ្ញវត្ថុ 

សាធា ណៈ             

 យៈរពេរធយរ 

និងថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ 

កនុងរោេបំណង

បរងកើនកា ចូេ ួរ 

និងកា ទទួេបាន

ព័ត្៌ម្មន បស្ ់            

សាធា ណជន 

 

អ.ថ្ 

អ.គ្.ប 

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

ស្ច ១៦.  

កា រ ៀបចំរវទិកាសាធា ណៈ

ស្ដ ីពីកា រ ៀបចំថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ

ដេ់ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

រវទិកាសាធា ណៈ

ម្បចំឆ្ន ំ កនុងម្កបខណឌ

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

 យៈរពេរធយរ 

ម្កស្ួង សាថ ប័នរ ៀបចំរវទិកា

សាធា ណៈម្បចំឆ្ន ំ 

រវទិកាសាធា ណៈ បស្ម់្កស្ួង 

សាថ ប័នម្ត្ូវបានរ ៀបចំ 

បានរ ៀបចំរវទិកាសាធា ណៈស្ដ ីពីម្កប-

ខណឌ ម្ម ម្កូរស្ដាកិចច និងម្កបខណឌ ថ្វិកា

ម្បចំឆ្ន ំ កាេពីនថ្ៃទី២៧ កខរករា ឆ្ន ំ

២០២១។ 

 បាយកា ណ៍រវទិកា 

សាធា ណៈ បស្់

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

 

អ.ថ្ 

អ.គ្.ប 

ម្កសួ្ង សាថ ប័ន 

ស្ច ១៧.  

ថ្វិកាស្ម្ម្មប់ម្បជាពេ ដា

ម្ត្ូវបានកកេរអ និង

នសពវនាយជារទៀត្ទត្់ 

 

 

រស្ៀវរៅថ្វិកា

ពេ ដាម្ត្ូវបាន

នសពវនាយជារ ៀង

រាេ់ឆ្ន ំ តាររគ្-

ហទំព័  កស្ហវ 

រស្ៀវរៅថ្វិកាពេ ដាម្ត្ូវ

បាននសពវនាយរម្ការរពេ

ថ្វិកាអនុរ័ត្ ួច និង ម្មត្ិកា

បានកា កកេរអរធៀបនឹង

រស្ៀវរៅថ្វិការុនៗ 

(ព័ត្៌ម្មនបកនថរ និង  ូបភាព

ងាយយេ់។េ។) 

រស្ៀវរៅថ្វិកាពេ ដាម្ត្ូវបាន

កកេរអជារ ៀងរាេ់ ២ ឆ្ន ំរដង 

និងនសពវនាយជារ ៀងរាេ់ឆ្ន ំ 

 

រស្ៀវរៅថ្វិកាពេ ដាបានកកេរអ និង

នសពវនាយ។ 

- រស្ៀវរៅថ្វិកា

ពេ ដា កដេបាន

របាះនាយ 

- កា វាយត្នរលរោយ    

អ.គ្.ហ. 
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រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅស្ចូនក ស្រទិធករា

ឆ្ន ំ២០២១ 
េទធនេស្រម្របានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំ

ណះអំណាង 
ពណ ៌

ក ន្កទី ៥ ៖ ការោាំម្ទកម្ាវិធកីកទម្ម្ងម់្បកបម្ដ្ឋយចីរភាព និងភាពម្បទាកម់្កឡាោន ម្នការកកទម្ម្ង់ម្្សងម្ទៀត្ 

កា  កាចេនកា ននកា កកទម្រង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈម្បកបរោយចី ភាព និងកា បរងកើនភាពម្បទក់ម្កឡាោន នឹងកា កកទម្រង់រនសងរទៀត្ (៣+១)។ 

៥១. ពម្ងងឹភាពជាអនក

ដឹកនំ នងិស្រត្ថភាព កនុង

កា ម្គ្បម់្គ្ងភាពជាម្មច ស្ ់

នងិកា ទទេួខសុ្ម្ត្វូកនុង

កា កកទម្រង ់

កស្ហវ 

ម្កស្ងួ សាថ បន័ 

ស្គ្ ១.  

ភាពទនរ់ពេរវោ

ននកា នតេក់ននកា  

GDAP, MAP នងិ

 បាយកា ណស៍្រទិធ

ករាម្បចំឆ្ន ំរក  

អ.គ្.ហ. 

ស្នាត្៖  

ជារធយរ, កននកា  

GDAP, MAP នងិ         

 បាយកា ណ៍ស្រទិធ

ករាម្បចំឆ្ន ំម្ត្វូ

បាននតេ ់១៥ នថ្ៃ

បន្បព់ីកាេ

កណំត្ ់

កននកា  GDAP,  MAP  នងិ

 បាយកា ណ៍ស្រទិធករាកដេនត

េ់ោ ងយ ូ ៥ នថ្ៃ បន្ប់ពី

កាេកណំត្ម់្ត្វូចត្ទ់កុថ្នយតឺ្

ោ វ  

កននកា  GDAP, MAP នងិ

 បាយកា ណ៍ស្រទិធករាម្បចំ

ឆ្ន ំ ម្ត្វូបាន  នតេម់្ត្រឹនថ្ៃនន

កាេកណំត្រ់ោយ អ.គ្.ហ. 

ម្កស្ងួ-សាថ បន័ ម្មនចនំនួ ៣៩/៤១ រស្ា ើ

នងឹ ៨៣%។ 

អងគភាពរម្ការឱ្វាទ កស្ហវ. ម្មនចនំនួ 

១៧/១៧ រស្ា ើនងឹ ១០០%។ 

រន្ ី ស្ហវ. រាជធានី-រខត្ត ម្មនចនំនួ 

២៥/២៥ % រស្ន ើនងឹ ១០០% 

កននកា  GDAP, 

MAP នងិ បាយ

កា ណស៍្រទិធករា

ម្បចំឆ្ន ំនលូវកា  

 

ស្គ្ ២.  

កសាងកននកា  

យទុធសាន្រស្ត  នងិ

កននកា ស្ករាភាព

អភវិឌ្ឍនស៍្រត្ថភាព

កនុងម្កបខណឌ ករាវធិ ី

កកទម្រងហ់ ិញ្ញវត្ថុ 

សាធា ណៈ  យៈរពេ 

៥ ឆ្ន ំ (ដំណាកក់ាេ

ទ៤ី) ភាា បជ់ារួយនងឹ 

Certificate Program 

កននកា យទុធ

សាន្រស្តអភវិឌ្ឍ

ស្រត្ថភាពកនុងម្កប

ខណឌ ករាវធិកីក

ទម្រងហ់ ិញ្ញវត្ថុសា

ធា ណៈ (ដណំាក់

កាេទ ី៣)   

កននកា យទុធសាន្រស្ត  នងិ

កននកា ស្ករាភាពអភវិឌ្ឍន៍

ស្រត្ថភាព                  យៈ

រពេ ៥ ឆ្ន ំ (ដណំាក់កាេទ ី

៤) ភាា បជ់ារួយនងឹ 

Certificate Program ម្ត្វូ

បានរ ៀបច ំ

កននកា យទុធសាន្រស្តអភវិឌ្ឍន ៍

ស្រត្ថភាពកនុងម្កបខណឌ ករាវធិី

កកទម្រងហ់ ិញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

 យៈរពេ ៥ ឆ្ន ំ (ដណំាក់កាេទ ី

៤) ភាា បជ់ារយួនឹង Certificate 

Program ម្ត្វូបានរ ៀបច ំ

កននកា យទុធសាន្រស្ត  ទទេួបានអនុរត័្ព ី  

ឯកឧត្តរអគ្គបណឌ តិ្ស្ភាច យ រៅនថ្ៃទ ី៤ 

កខ ត្ោុ ឆ្ន ំ២០២១។ ឯកសា ទស្សនទនស្ត ី

ពីគ្ណុវុឌ្ឍរិន្រនតមី្គ្បម់្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ  

ម្ត្វូបានរ ៀបច ំនងិទទេួបានកា កណនំព ី

ឯកឧត្តរអគ្គបណឌ តិ្ស្ភាច យ រៅនថ្ៃទ៥ី 

កខរករា ឆ្ន ំ ២០២២។ 

ឯកសា កននកា  

យទុធសាន្រស្ត  នងិ

កននកា ស្ករាភាព

អភវិឌ្ឍន៍ស្រត្ថភាព

នលូវកា  

 

ស្គ្ ៣.  

កហស្ នងិេកខខណឌ

រោង (TOR) ម្ត្វូ

បានរធវើបចចុបបននភាព 

ចនំនួស្ម្មស្ភាព 

កហស្ កនុងរស្ចកតី

ស្រម្រច នងិ

េកខខណឌ រោង 

ចនំនួម្កស្ងួ សាថ បន័ កដេ

បានរធវើបចចុបបននភាពនវូស្ម្ម

ភាព កហស្ នងិេកខខណឌ

រោង 

េកខខណឌ រោងត្នួទីភា កចិច

ននស្ម្មជកិម្កុរកា ងា កក-

ទម្រង ់PFM ម្គ្បម់្កស្ួង 

អងគភាពរម្ការឱ្វាទ កហស្វ. នងិ

ម្កស្ងួ-សាថ បន័បានរធវើបចចុបបននភាព នងិ

កកេរអជាម្បចំនវូេកខខណឌ រោងកា 

រោយត្ម្ររឹជារយួរោេបំណង/

រស្ចកតសី្រម្រច 

កហស្ នងិ 

េកខខណឌ រោង 

(TOR) ម្បចំឆ្ន ំ 
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រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅស្ចូនក ស្រទិធករា

ឆ្ន ំ២០២១ 
េទធនេស្រម្របានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំ

ណះអំណាង 
ពណ ៌

រៅតាររោេកា ណ៍

កណំត្ ់នងិត្ម្រវូកា 

 បស្អ់ងគភាព 

 បស្ម់្កស្ងួ សាថ ប័

ន បចចុបបនន 

 

 

 សាថ បន័ ម្ត្វូបានស្ម្រួចនងិ

ត្ម្ររឹតាររោេបណំង/

ស្ករាភាពគ្នលះឹកនុងម្ម ម្ទសី្នន

កននកា  GDAP/MAPឆ្ន ំ ២០២១ 

ស្ករាភាពគ្នលះឹកនុង GDAP/MAP            

តារ យៈយនកកា ននកា នតេម់្បាកឧ់បត្ថរភ

រម្ការ PFMRP។ 

 

 

 

 

៥១.១. រ ៀបចំ, អនុវត្ត 

និងរាយកា ណ៍ពីវឌ្ឍនភាព 

និងកា ស្រម្រចបាននូវ

កននកា ស្ករាភាព និង

រោេរៅស្រិទធករាម្បចំ

ឆ្ន ំ  

កស្ហវ 

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

ស្ច ១.  

ភាពទន់រពេរវោ

ននកា នតេ់ បាយ-

កា ណ៍វឌ្ឍនភាពនន

កា អនុវត្ត  GDAP 

និង MAP ម្បចំម្ត្ីម្មស្ 

ស្នាត្៖  

ជារធយរ បាយ

កា ណ៍វឌ្ឍនភាព

ននកា អនុវត្ត 

GDAPនិង MAP 

ម្បចំម្ត្ីម្មស្ ម្ត្ូវ

បាននតេ់ ១០ នថ្ៃ

បន្ប់ពីកាេ

កំណត្់ 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពននកា 

អនុវត្ត GDAP/MAP ម្បចំម្ត្ី

ម្មស្ ទងំឡាយណាកដេនតេ់ 

ោ ងយូ  ៥ នថ្ៃ បន្ប់ពីកាេ

កំណត្់ ម្ត្ូវរាប់ថ្នម្មនភាពយឺត្

ោ វ 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពននកា 

អនុវត្ត GDAP និង MAP 

ម្បចំម្ត្ីម្មស្ទងំអស្់ម្ត្ូវបាន

នតេ់ម្ត្ឹរកាេកំណត្់  

 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពននកា អនុវត្ត 

GDAP និង MAP ម្បចំម្ត្ីម្មស្ទងំអស្់

ម្ត្ូវបាននតេ់ម្ត្ឹរកាេកំណត្់  (រេើក

កេងម្កស្ួង-សាថ ប័ន រួយចំនួន ប ុរណាណ ះ។ 

 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍន

ភាពនលូវកា ននកា អនុ

វត្ត GDAPនិង MAP 

ម្បចំម្ត្ីម្មស្ 

 

ស្ច ២.  

វឌ្ឍនភាពជាភាគ្ យ 

ននកា អនុវត្តកននកា 

ស្ករាភាព GDAP 

និង MAPម្បចំម្ត្ីម្មស្ 

ម្ត្ីម្មស្ទី២ ឆ្ន ំ

២០២០ ៖  

ស្ម្ម្មប់ម្កស្ួង 

សាថ ប័នជារធយរ 

៨៩% និងស្ម្ម្មប់  

អងគភាព កស្ហវ 

ជារធយរ ៩១% 

(ចំនួនស្ករាភាពកដេ

ស្រម្រច/ចំនួនស្ករាភាពកនុង

កននកា  GDAP និង MAP)*

១០០ 

វឌ្ឍនភាពជាភាគ្ យននកា 

អនុ-វត្តកននកា ស្ករាភាព 

GDAP និង MAP ស្រម្រចបាន 

ោ ងត្ិច ៩៥ % ម្បចំម្ត្ី

ម្មស្ 

អងគភាពរម្ការឱ្វាទ កស្ហវ. ១០០% 

អនុវត្តកននកា បានរេើស្ពី ៨៥%, រន្ី  

ស្ហវ. រាជធានីរខត្ត ជាង ៨៨% អនុវត្ត

កននកា បានរេើស្ពី ៨៥%, និងម្កស្ួង-

សាថ ប័ន ជាង ៧០% អនុវត្កននកា បាន

រេើស្ពី ៨៥%។ 

-  បាយកា ណ៍វឌ្ឍន

ភាពននកា អនុវត្ត

កននកា  GDAP 

និង MAP នលូវកា  

ម្បចំម្ត្ីម្មស្ 

- កា គ្ណន បស្់       

អ.គ្.ហ រោយ

ម្មនកា យេ់ម្ស្ប

ជារួយអងគភាព

រម្ការឱ្វាទ កស្ហវ 

និង ម្កស្ួង សាថ ប័ន  

 

ស្ច ៣.  ស្នាត្៖ % ននចំនួនស្រិទធករាកដេ

ស្រម្រចបានកនុងឆ្ន ំ រធៀបនឹង

- ជារធយរោ ងត្ិច ៨០  %  

ស្ូចនក ស្រិទធករាស្រម្រច

- ពុំទន់ទទួេបានព័ត្៌ម្មន -  បាយកា ណ៍ស្រិទធ

ករាននកា អនុវត្ត 
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រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅស្ចូនក ស្រទិធករា

ឆ្ន ំ២០២១ 
េទធនេស្រម្របានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំ

ណះអំណាង 
ពណ ៌

ភាគ្ យននកា ស្រម្រច

បានរោេរៅស្ូចនក 

ស្រិទធករាកនុងឆ្ន ំ 

រធៀបនឹងរោេរៅ

កដេបានកំណត្់កនុង

កននកា  GDAP និង 

MAP ម្បចំឆ្ន ំ 

 

កនុងឆ្ន ំ២០២០ 

-ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

៨០% 

-អងគភាព កស្ហវ 

៩០% 

ចំនួនស្រិទធករាកនុងកននកា  

GDAP និង MAP (រាប់កត្

ស្រិទធករាស្រម្រចរពញរេញ

កនុងឆ្ន ំ) 

បាន កនុងឆ្ន ំ រធៀបនឹងចំនួន

រោេរៅ កដេបានកំណត្់

កនុងកននកា  GDAP ម្បចំឆ្ន ំ 

- ជារធយរោ ងត្ិច ៨០ %  

ស្ូចនក ស្រិទធករាកនុងឆ្ន ំ

ស្រម្រចបាន រធៀបនឹងចំនួន

រោេរៅកដេបានកំណត្់

កនុងកននកា  MAP ម្បចំឆ្ន ំ  

GDAP និង MAP 

នលូវកា ម្បចំឆ្ន ំ 

- កា គ្ណន បស្់       

អ.គ្.ហ រោយ

ម្មនកា យេ់ម្ស្ប

ជារួយអងគភាព

រម្ការឱ្វាទ កស្ហវ 

និងម្កស្ួង សាថ ប័ន 

៥១.២. កសាងស្រត្ថ

ភាពស្ម្ម្មប់អនុវត្តករា វិធី

កក-ទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

ដំណាក់កាេទី ៤ 

 

វ.ស្.ហ 

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

ស្ច ៤.  

ភាគ្ យននកា 

ស្រម្រចបានកា អនុ

វត្តកននកា ស្ករាភាព 

GDAP និង MAP 

ម្បចំឆ្ន ំ កដេម្មន

កា ោក់ព័នធនឹង               

កា បណតុ ះបណាត េ/

អភិវឌ្ឍន៍ស្រត្ថភាព 

ស្នាត្៖ 

កា អនុវត្តកននកា 

ស្ករាភាព GDAP 

និង MAP ឆ្ន ំ

២០១៩ កដេម្មន

កា ោក់ព័នធនឹង              

កា បណតុ ះបណាត

េ/អភិវឌ្ឍន៍ស្រត្ថ

ភាព ស្រម្រចបាន 

៩០% រធៀបនឹង

កននកា  

កា អនុវត្តរម្បៀបរធៀបនឹង

កននកា  កដេបានកំណត្់កនុង

កននកា ស្ករាភាព GDAP និង 

MAP ម្បចំឆ្ន ំ កដេម្មនកា 

ោក់ព័នធនឹង         កា បណតុ ះ

បណាត េ/អភិវឌ្ឍន៍ស្រត្ថភាព 

៩០%ននកា ស្រម្រចបានកា  

អនុវត្តកននកា ស្ករាភាព 

GDAP និង MAPម្បចំឆ្ន ំ

កដេម្មនកា ោក់ព័នធនឹងកា ប

ណតុ ះ-បណាត េ/អភិវឌ្ឍន៍ស្រត្ថ

ភាព រធៀបនឹងកននកា  

កា អនុវត្តស្ករាភាពម្បចំឆ្ន ំ ២០២១ 

 បស្់ វស្ហ ស្រម្រចបាន ៩៥%។ 

 បាយកា ណ៍ស្រិទធ

ករាននកា អនុវត្ត

កននកា  GDAP និង 

MAPនលូវកា ម្បចំឆ្ន ំ 

(ស្ករាភាពោក់ព័នធ

នឹងកា បណតុ ះបណាត េ/

អភិវឌ្ឍន៍ស្រត្ថភាព) 

 

ស្ច ៥.  

កសាងកននកា យុទធ-

សាន្រស្ត  និងកននកា 

ស្ករាភាពអភិវឌ្ឍ

ស្រត្ថភាពកនុងម្កប

ខណឌ ករាវិធីកកទម្រង់

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ   

កននកា យុទធសាន្រស្ត

អភិវឌ្ឍស្រត្ថភាព

កនុង ម្កបខណឌ ករា

 វិធីកកទម្រង់ហិ ញ្ញ

វត្ថុសាធា ណៈ 

(ដំណាក់កាេទី 

៣)   

កននកា យុទធសាន្រស្ត  និង

កននកា ស្ករាភាពអភិវឌ្ឍ

ស្រត្ថភាព យៈរពេ ៥ ឆ្ន ំ 

(ដំណាក់-កាេទី ៤) ភាា ប់

ជារួយនឹងCertificate 

Programម្ត្ូវបានរ ៀបចំ 

កននកា យុទធសាន្រស្ត  អភិវឌ្ឍ

ស្រត្ថភាពកនុងម្កបខណឌ ករាវិធី

កកទម្រង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ  

 យៈរពេ ៥ ឆ្ន ំ (ដំណាក់-

កាេទី៤)ភាា ប់ជារួយនឹង

Certificate Program ម្ត្ូវ

បានរ ៀបចំ 

-កននកា យុទធសាន្រស្តកសាង និងអភិវឌ្ឍ

ស្រត្ថភាពរនះ ម្ត្ូវបានអនុរ័ត្រោយឯក-

ឧត្តរឧបនយក ដារន្រនតី  ដារន្រនតីកស្ហវ. 

តារចំណា ចុះនថ្ៃទី ៤ កខ ត្ុោ ឆ្ន ំ

២០២១ រេើេិខិត្រេខ ៣៨៣              

ស្ហវ/អគ្ហ។  

ឯកសា កននកា យុទធ-

សាន្រស្ត  និងកននកា 

ស្ករាភាពអភិវឌ្ឍ

ស្រត្ថភាពនលូវកា  
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រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅស្ចូនក ស្រទិធករា

ឆ្ន ំ២០២១ 
េទធនេស្រម្របានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំ

ណះអំណាង 
ពណ ៌

 យៈរពេ ៥ ឆ្ន ំ ភាា ប់

ជារួយនឹង Certificate 

Program (ដំណាក់

កាេទី៤) 

-វស្ហ. បានរ ៀបចំ បុពវបថ្ អា រភកថ្ន 

និង ម្បកាស្ោក់ឱ្យអនុវត្តជានលូវកា បកនថរ 

រដើរបីបនតនីត្ិវិធរីបាះពុរព និង នសពវនាយ

ោក់ឱ្យរម្បើម្បាស់្ជានលូវកា  

ស្ច ៦.  

ចំននួករាវិធីសិ្កា

រេើជំនញជាសា វនត 

(Certification 

program) 

វ.ស្.ហ  ម្មនករា

 វិធី             ប

ណតុ ះបណាត េ  យៈ

រពេរធយរ រេើ ៥ 

រុខជំនញ៖ 

១.  ជារទយយបុរ 

ម្បទន 

២.  ជារទ

យយចំណូេ 

៣. េទធករាសាធា 

ណៈ 

៤. ម្គ្ប់ម្គ្ងថ្វិកា 

និង 

ហិ ញ្ញវត្ថុ 

៥. ម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ា ី

សា រពើ-ភណឌ ម្ទពយ

ស្របត្តិ ដា និង

ចំណូេរិនករន

សា រពើពនធ 

េកខណស្របត្តិនន ករាវិធី

ស្ិកាជា Certification 

program៖  

១.ម្មនករាវិធីសិ្កា

ចាស្់ោស់្ រោយបញ្ញា ក់នូវ

រុខវិជាា ោក់-ព័នធនន 

២. ម្មនេកខខណឌ វាយ-ត្នរល

កនុងកា នតេ់វិញ្ញញ បនបម្ត្  

ករាវិធីសិ្កាចំនួន ៣ ម្ត្ូវបាន

រ ៀបចំ និងអនុវត្ត 

វស្ហ បានបញ្ចប់កា រ ៀបចំឯកសា ទស្សន

ទន ស្ត ីពីគ្ុណវុឌ្ឍិរន្រនតីម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសា

ធា ណៈ និងបានរោ ពរស្ន ើស្ុំឯកឧត្តរអគ្គ

បណឌ ិត្ស្ភាច យ ឧបនយក ដារន្រនតីោំម្ទ 

និង នតេ់កា កណនំ រដើរបីជារូេោា ន

ស្ម្ម្មប់រ ៀបចំបទោា នគ្ត្ិយុត្ត កដេជា

ឧបក ណ ៍ស្ម្ម្មប់កំណត្់គ្ុណវុឌ្ឍិរន្រនតី

កដេនឹងកាន់រុខងា  ឬ ទទួេបនុ្ក

កា ងា រេើកា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

រៅតារម្កស្ួង សាថ ប័ន រន្ី អងគភាពជំនញ

ោក់ព័នធ និង  ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ។ 

ឯកសា ករាវិធីសិ្កា

នលូវកា  

 

អគ្គរេខាធិ- ស្ច ៧. 

ចំនួនស្ិកាខ សាោ

កចក ំកេកបទ

រិនធាល ប់រ ៀបចំ ចំនួនស្ិកាខ សាោកចក- ំកេក

បទពិរសាធន៍អំពីករាវិធីកក

ទម្រង់កា -ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ

ោ ងរហាចណាស្់ ១ ដង ពុំបានរ ៀបចំ  បាយកា ណ៍ស្ិកាខ -

សាោ 
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រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅស្ចូនក ស្រទិធករា

ឆ្ន ំ២០២១ 
េទធនេស្រម្របានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំ

ណះអំណាង 
ពណ ៌

កា ោា ន ដា-

ស្ភានិងម្ពឺ

ទធស្ភា 

ពិរសាធន៍អំពីករាវិធី

កកទម្រង់កា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ 

សាធា ណៈស្ម្ម្មប់ 

សាថ ប័ននីត្ិបបញ្ញត្តិ 

សា-ធា ណៈ ដេ់ស្ម្មជិកនិង

ស្ម្មជិកាននសាថ ប័ននីត្ិបបញ្ញត្តិ 

ម្ត្ូវបានរ ៀបចំរោយសាថ ប័ន 

នីត្ិបបញ្ញត្តិ 

អគ្គរេខា- 

ធិកា ោា ន  

កស្ហវ 

ស្ច ៨.  

កសាងម្កបខណឌ

ម្គ្ប់ម្គ្ងបុគ្គេិកោក់-

ព័នធនឹងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

រិនទន់ម្មនយនត

កា  

ទស្សនទនស្ត ីពីម្កប-ខណឌ

ម្គ្ប់ម្គ្ងបុគ្គេិកោក់ព័នធនឹង

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា 

ណៈ  

ទស្សនទនស្ត ីពីម្កបខណឌ

ម្គ្ប់ម្គ្ងបុគ្គេិកោក់ព័នធនឹង

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា 

ណៈ ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ  

ពុំទទួេបានព័ត្៌ម្មន ទស្សនទនស្ត ីព ី 

ម្កបខណឌ ម្គ្ប់ម្គ្ង

បុគ្គេិកោក់ព័នធនឹង

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញ

វត្ថសុា-ធា ណៈម្កប

ខណឌ គ្ត្ិ-យុត្ត 

 

៥១.៣. បរងកើនកា យេ់

ដឹង កា ចេូ ួរ និងកិចច-

ស្ហកា អនុវត្តកា ងា          

កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

អ.គ្.ហ 

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

អងគភាពរម្ការ

ឱ្វាទ កស្ហវ 

ស្ច ៩.  

បរងកើនម្បស្ិទធភាព 

កា ទំនក់ទំនងនិង

កា ចូេ ួរពី

ម្គ្ប់ម្គ្ងម្កស្ួង              

សាថ ប័ន និងអងគភាព

រម្ការឱ្វាទ 

កស្ហវ រេើកិចចកា 

កកទម្រង់កា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ       

សាធា ណៈ 

 

 

ពុំទន់ម្មនរ ៀបចំ

ឯកសា  យុទធ

សាន្រស្ត  ឬកននកា 

ស្ករាភាព ស្ត ីពី

កា ទំនក់ទំនង 

រដើរបីបរងកើនកា 

យេ់ដឹងនិងកា 

ចូេ ួរោំម្ទកា 

អនុវត្តកា ងា  កក

ទម្រង់កា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ

សាធា ណៈ   រៅ

រ ើយ  

គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា 

កកទម្រង់               កា 

ម្គ្ប់ម្គ្ង ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ

ឯកភាព            រេើកននកា 

យុទធសាន្រស្ត  ស្ត ីពីកា ទំនក់

ទំនងនិងោក់ឱ្យអនុវត្ត និង

នសពវនាយ រដើរបីបរងកើនកា 

យេ់ដឹងនិង               កា 

ចូេ ួរោំម្ទកា អនុវត្តកា ងា 

កកទម្រង់          កា ម្គ្ប់ម្គ្ង 

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ  

- ឯកសា ទស្សនទនស្ត ីពីកា -

រ ៀបចំកននកា យុទធសាន្រស្ត          

ស្ត ីពីកា ទំនក់ទំនង ម្ត្ូវបាន

រ ៀបចំ និងោក់ពិរម្ោះ

រោបេ់ 

- រស្ចកតីម្ោងចុងរម្កាយនន

កននកា យុទធសាន្រស្តស្ត ីពី           

កា ទំនក់ទំនងម្ត្ូវបានរ ៀបចំ 

និងោក់ពិរម្ោះរោបេ់ 

 

បានរ ៀបចំជាទស្សនទន - ឯកសា ទស្សនទន

ស្ម្ម្មប់រ ៀបចំ

កននកា យុទធសាន្រស្ត  

ស្ត ីពីកា ទំនក់ទំង 

- រស្ចកតីម្ោងចុង-

រម្កាយកននកា យុទធ-

សាន្រស្តស្ត ីពីកា 

ទំនក់ទំនង 

- កននកា យុទធសាន្រស្ត

ស្ត ីពកីិចចទំនក់ទំនង 

អនុរ័ត្ ួច 

-  បាយកា ណ៍ននកា -

អនុវត្តកននកា យុទធ-

សាន្រស្តស្ត ីពី                 

កា ទំនក់ទំនង  
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រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅស្ចូនក ស្រទិធករា

ឆ្ន ំ២០២១ 
េទធនេស្រម្របានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំ

ណះអំណាង 
ពណ ៌

ស្ច ១០. 

ចំនួនម្កស្ួង សាថ ប័ន 

និងអងគភាព កស្ហវ. 

រ ៀបចំកិចចម្បជុំ ឬ 

 វិបស្សន រេើកា ងា 

កកទម្រង់ម្បចំឆ្ន ំដឹកនំ

រោយម្បធានសាថ ប័ន 

ស្នាត្៖ ៦០% នន

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

និងអងគភាព  

កស្ហវ. បាន

រ ៀបចំ 

ោ ងរហាចណាស្់ ១រេើក/ឆ្ន ំ 

ដឹកនំ រោយម្បធានម្កុរ

កា ងា  រេើ របៀបវា ៈស្ត ីពី

កា ងា  

កកទម្រង់ម្បចំឆ្ន ំ 

ម្គ្ប់ម្កស្ួង សាថ ប័ន និង 

អងគភាព កហស្វ 

ពុំទន់ទទួេបានព័ត្៌ម្មន  បាយកា ណ៍កិចចម្បជុំ  

៥២. ធានចេនកា នន

កា កកទម្រងក់ា ម្គ្បម់្គ្ង 

ហ ិញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

អ.គ្.ហ ស្គ្ ៤.  

ម្បពន័ធម្គ្បម់្គ្ង

ស្រទិធករា នងិ

គ្ណរនយយភាពនន

ករាវធិកីកទម្រងម់្ត្វូ

បានរ ៀបច ំនងិ 

អនវុត្ត 

- ម្បពន័ធម្គ្បម់្គ្ង

ស្រទិធ-ករា នងិ

គ្ណរនយយភាព 

(Performance 

Management 

and 

Accountability 

System-

PMAS) ម្ត្វូ

បានោកអ់នវុត្ត

សាក-េបង

ស្ម្ម្មប់កា 

រ ៀបចកំននកា 

ម្បត្បិត្តិ បស្ ់

-  អគ្ហ កនុងឆ្ន ំ

២០២០ 

- រស្ចកតមី្ោង

រោេ-កា ណ៍

កណនំកា -

អនរុោរភាពននកា - 

រម្បើម្បាស្ម់្បពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ងកននក

រេើេទធ-នេ  បស្អ់ងគភាព 

នងិម្កស្ងួ សាថ បន័ តារ   រគ្គុ

រទស្អនករម្បើម្បាស្ ់(user 

guide) នងិ 

រោេកា ណក៍ណនំ   ស្តពីីកា 

ម្គ្បម់្គ្ងកនអករេើេទធនេ

(RBM guideline)  

-  បាយកា ណរ៏េើោកស់ាក-

េបងនន្កនុង អ .រេើគ្.ហ 

ម្បពន័ធម្គ្បម់្គ្ងស្រទិធករា  

នងិគ្ណរនយយភាព (PMAS) 

- កចិចដរំណើ កា  (Business 

Process) នងិអភវិឌ្ឍន៍

ម្បពន័ធម្គ្បម់្គ្ងស្រទិធករា 

នងិគ្ណរនយយភាព 

(PMAS)ស្ម្ម្មបក់រាវធិកីក-

ទម្រងក់ា ម្គ្បម់្គ្ងហ ិញ្ញវត្ថុ

សាធា ណៈ 

- អនុរត័្ នងិបណតុ ះបណាត េ

រោេកា ណក៍ណនំកា -

ម្គ្បម់្គ្ងកនអករេើេទធនេ  

− កា ោកឲ់្យសាកេបងរេើកា រម្បើម្បាស្់

ម្បពន័ធម្គ្បម់្គ្ងស្រទិធករា នងិគ្ណរនយយ

ភាព(PMAS) រៅនន្កនុង អ  .គ្.ហ .  កដេបាន

រ ៀបចវំគ្គបណតុ ះបណាត េចបតំ់ាងពនីថ្ៃទ ី

២៨ កខធនូ ឆ្ន ំ២០២០ នងិោកឲ់្យដរំណើ កា 

កនុងម្ត្មី្មស្ទ២ី ឆ្ន ំ២០២២ កនលងរៅ។ ជា

េទធនេម្គ្បក់ននកនន អ  .គ្.ហ. បានចេូ រួ

បណតុ ះបណាត េ នងិអនវុត្តម្បពន័ធ

− កនុងកា រ ៀបចកំចិចដរំណើ កា ម្បពន័ធ PMAS 

កនុងដំណាក់កាេទី២រនះរន្រនតជីនំញ

បរចចករទស្ នន អ  .គ្.ហ .  កដេទទេួបនុ្ករេើ

កា រ ៀបចមំ្បពន័ធបានស្ិកាពតី្ម្រវូកា  នងិ

ម្បវត្តរិម្បើម្បាស្ ់បស្អ់ងគភាពរម្ការករាវធិី

កកទម្រង់កា ម្គ្បម់្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

នងិបានចងម្កងជាឯកសា កដេ ួរម្មន៖    

១  .ទម្រងម់្បរភទេខិតិ្ ,២ .ម្បវត្តរិ ឿងអនក

-  បាយកា ណ៍ បស្ ់    

អ.គ្.ហ. បញ្ញា ក់ពី

ចនំនួននកា រម្បើ-

ម្បាស្់

ម្បពន័្រនគបម់្គ្ង

ស្រទិធករានងិ

គ្ណរនយយភាព  

(PMAS) 

- កចិចដរំណើ កា  

(Business 

Process) 
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27 ឧ៖រេើកទឹកចិត្តដេ់រន្រនតីរឆ្នើរ និងម្កស្ួង សាថ ប័ន (unconditional allocation) 

រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅស្ចូនក ស្រទិធករា

ឆ្ន ំ២០២១ 
េទធនេស្រម្របានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំ

ណះអំណាង 
ពណ ៌

ម្គ្បម់្គ្ងកនអក

រេើេទធ-នេ 

រម្បើម្បាស្,់ ៣  .កំណត្ទ់ហំំកា ងា កនុង

ម្បពន័ធ, ៤   .កំណត្ច់ាបរ់ម្បើម្បាស្ក់នុង

ម្បពន័ធ។ 

ស្គ្ ៥.  

ម្កបខណ័ឌ រេើកទកឹ

ចតិ្ត 27 នា ភាា ប់

ស្រទិធករាកនុងករាវធិី

កកទម្រង ់ម្ត្វូបាន

រ ៀបច ំ នងិោកឱ់្យ

អនវុត្ត 

រិនទនម់្មន

ម្កបខណ័ឌ រនសង

រទៀត្ រម្ៅពី

ម្បកាស្ រេខ 

៣៥១ ស្ហវ.ម្បក 

កា ទទេួសាគ េអ់ងគភាព ឬសាថ

ប័នម្មនសាន នដរេើកា ងា កក

ទម្រងក់ា -ម្គ្បម់្គ្ងហ ិញ្ញវត្ថុ    

សាធា ណៈម្បចំឆ្ន ំ 

ម្កបខណឌ រេើកទកឹចតិ្តនា 

ភាា ប់ស្រទិធករាម្ត្វូបានរ ៀបចំ

នងិោកឱ់្យអនវុត្តរៅឆ្ន ំ

២០២១ 

បចចុបបនន កា រេើកទកឹចតិ្ត ម្ត្វូបានរធវើរ ើង

តារ យៈកា នតេម់្បាកឧ់បត្ថរភរេើកទកឹ

ចតិ្តរម្ការករាវធិកីកទម្រងក់ា ម្គ្បម់្គ្ង

ហ ិញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ប កុនតពុទំនប់ាននា 

ភាា បរ់ពញរេញជារយួស្រិទធករារៅរ ើយ។ 

ម្បកាស្/រស្ចកតី

ស្រម្រចស្ត ីពេីកខណៈ

 វនិចិឆយ័វាយត្នរល

ទទេួសាគ េ់អងគភាព

ឬសាថ បន័ម្មនសាន នដ

រេើកា ងា កកទម្រង ់

កា ម្គ្បម់្គ្ងហិ ញ្ញ

វត្ថ ុ   សាធា ណៈរៅ

តារម្កស្ងួ សាថ បន័ 

 

៥២.១. រ ៀបច ំនិងអនុវត្ត

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងស្រិទធករា 

និងគ្ណរនយយភាព (PMAS) 

ននករាវិធីកកទម្រង់កា -

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា- 

 ណៈ 

អ.គ្.ហ 

 

ស្ច ១១.  

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

ស្រិទធករា និង

គ្ណរនយយភាពនន

ករាវិធីកកទម្រង់ម្ត្ូវ

បានអភិវឌ្ឍន៍ និង

រម្បើម្បាស្់ 

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងស្រិទធ

ករាម្ត្ូវបានម្បរេូ

នតុំជាទម្រង់ Excel 

ម្មនរម្ចើនដំណាក់-

កាេ និងបងាហ ញ

ព័ត្៌ម្មនស្រិទធករា

ពុំទន់រពេរវោ  

 

កិចចដំរណើ កា  (Business 

Process) និងអភិវឌ្ឍន៍ម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងស្រិទធករា និង

គ្ណរនយយភាព(PMAS) 

 បាយកា ណ៍សិ្កាពីនីត្ិវិធី 

និងកិចចដំរណើ កា ម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងស្រិទធករា និង

គ្ណរនយយភាព (PMAS)ម្ត្ូវ

បានរ ៀបចំ និងអភិវឌ្ឍន៍ 

ម្បព័នធ 

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងស្រិទធករា និងគ្ណរនយយ-

ភាព ននករាវិធីកកទម្រង់ជំហានទី ១ ម្ត្ូវ

បានោក់ឱ្យអនុវត្តសាកេបរៅនន្កនុង     

អ.គ្.ហ.។ 

រស្ចកតីម្បកាស្ោក់

ឱ្យអនុវត្តម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងស្រិទធករា 

និងគ្ណរនយយភាព 

(PMAS) 

 

៥២.២. រ ៀបចំ និង 

អនុវត្តយនតកា រេើកទឹក

ចិត្តស្ម្ម្មប់រេូនិធិកក-

ទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

អ.គ្.ហ 

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

 

ស្ច ១២.  

រ ៀបចំរោេកា ណ៍

កណនំកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

កនអករេើេទធនេ 

រស្ចកតីម្ោងរោេ

កា ណ៍កណនំកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងកនអករេើ

េទធនេ 

រស្ៀវរៅរោេកា ណ៍កណនំ

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងកនអករេើេទធនេ 

និងចំននួវគ្គបណតុ ះបណាត េ 

អនុរ័ត្ និងបណតុ ះបណាត េ

រោេកា ណ៍កណនំកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងកនអករេើេទធនេ 

បានរ ៀបចំជារស្ចកតីម្ោងទស្សនស្ត ីពីកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងកនអករេើេទធនេ។ 

រស្ចកតីម្បកាស្ោក់

ឱ្យរោេកា ណ៍

កណនំស្ត ីពីកា ម្គ្ប់-

ម្គ្ងកនអករេើេទធនេ 
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28 គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាត្ិស្ម្ម្មប់កា អនុវត្តតារកបបម្បជាធិបរត្យយរៅថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ (គ្.ជ.អ.ប) 

29 គ្ណៈកម្មា ធិកា កកទម្រង់ ដាបាេសាធា ណៈ (គ្.ក. ) 

30 គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា កកទម្រង់ចាប់និងម្បព័នធយុត្តិធរ៌ (គ្.ក.ច.យ) 

រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅស្ចូនក ស្រទិធករា

ឆ្ន ំ២០២១ 
េទធនេស្រម្របានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំ

ណះអំណាង 
ពណ ៌

ហិ ញ្ញ-វត្ថុសាធា ណៈ 

ដំណាក-់កាេទី ២ 

ស្ច ១៣.  

ភាពទន់រពេរវោ 

ននកា រស្ន ើស្ម្មស្

ភាព កហស្ ទទួេ

បានម្បាក់ឧបត្ថរភ

រេើកទឹកចិត្ត ម្បចំឆ្ន ំ 

ស្នាត្ ៖ ម្គ្ប់

ម្កស្ួង  

សាថ ប័ន និងអងគភាព                     

កស្ហវ. រ ៀបចំ

ស្ំរណើទន់រពេ

រវោ 

ោ ងយូ  ៥ នថ្ៃ បន្ប់ពីកាេ

កំណត្់។ កា យឺត្-ោ វកនុងកំ ុង

រពេរនះគ្មឺ្ត្ូវបានពិនុ្រពញ 

ម្គ្ប់ម្កស្ួង សាថ ប័នរ ៀបចំ

ស្ម្មស្ភាព កហស្ ទទួេ

បានម្បាក់ឧបត្ថរភរេើក   ទឹក

ចិត្ត ម្បចំឆ្ន ំតារកាេកំណត្់

 បស្់ អគ្ហ 

ម្កស្ួង-សាថ ប័នបានរ ៀបចំស្ម្មស្ភាព

ទទួេបានម្បាក់ឧបត្ថរភ និងរនញើរក        

អ.គ្.ហ. ជាម្បចំឆ្ន ំ។ 

រស្ចកតីស្រម្រចស្ត ីពី

កា ទទួេសាគ េ់ 

កហស្ ទទួេបាន

កា រេើកទឹកចិត្ត

ស្ម្ម្មប់កា ងា              

កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

 

ស្ច ១៤.  

ម្កបខណឌ រេើកទឹកចិត្ត

នា ភាា ប់ស្រិទធករា    

ករាវិធីកកទម្រង់ម្ត្ូវ

បានរ ៀបចំនិងោក់

ឱ្យអនុវត្ត 

 

រិនទន់ម្មនម្កប

ខណឌ រនសងរទៀត្ 

រម្ៅពីម្បកាស្ 

រេខ ៣៥១ ស្ហ

វ.ម្បក 

កា ទទួេសាគ េ់អងគភាព ឬសាថ

ប័នម្មនសាន នដរេើកា ងា កក

ទម្រង់កា -ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ            

សាធា ណៈម្បចំឆ្ន ំ 

 

ម្កបខណឌ រេើកទឹកចិត្តនា 

ភាា ប់ស្រិទធករា ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ

និងោក់ឱ្យអនុវត្តរៅឆ្ន ំ 

២០២១  

បចចុបបនន កា រេើកទឹកចិត្ត ម្ត្ូវបានរធវើរ ើង

តារ យៈកា នតេ់ម្បាក់ឧបត្ថរភរេើកទឹក

ចិត្តរម្ការករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ប ុកនតពុំទន់បាននា 

ភាា ប់រពញរេញជារួយស្រិទធករារៅរ ើ

យ។ 

ម្បកាស្/រស្ចកតី

ស្រម្រចស្ត ីពីេកខណៈ

 វិនិចឆ័យវាយត្នរល

ទទួេសាគ េ់ អងគភាព

ឬសាថ ប័នម្មនសាន នដ

រេើកា ងា កកទម្រង់ 

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញ

វត្ថ ុ  សាធា ណៈរៅ

តារម្កស្ួង សាថ ប័ន 

 

៥៣. ពម្ងងឹភាពម្បទក់

ម្កឡាោន  វាងកា ោា ននន

ករាវធិកីកទម្រងរ់នសងៗ

រទៀត្ 

គ្.ជ.អ.ប28 

អ.គ្.ហ 

គ្.ក. 29 

គ្.ក.ច.យ30 

ម្កស្ងួ សាថ បន័ 

ស្គ្ ៦.  

កា បនដកចិចម្បជុំរធវើ

បចចុបបននភាពននករា-

 វធិកីកទម្រង ់៣ បកូ 

១  បស្់រាជ ោា ភបិាេ 

បានរ ៀបចកំចិចម្បជុំ

ផ្ទល ស្រ់វនោ ងត្ចិ 

១ដង/ម្ត្-ីម្មស្ 

តាររស្ចកតី

ស្រម្រចអនត 

ម្កស្ងួរេខ ០០៦ 

ចនំនួកចិចម្បជុមំ្ត្វូបានរ ៀបច ំ

(ោ ងត្ចិ ៤ ដង/ឆ្ន ំ) នងិេទធ

នេស្រម្រចបានជា %រធៀប

នងឹកននកា ស្ករាភាពម្បចំឆ្ន ំ 

- កចិចម្បជុកំរាវធិកីកទម្រង ់៣ 

បូក ១ ម្ត្វូបានរ ៀបចមំ្បចំ  

- កចិចម្បជុកំរាវធិកីកទម្រង ់៣ 

បូក ១ ម្ត្វូបានរ ៀបចមំ្បចំ

ម្ត្មី្មស្ នងិោ ងត្ចិ 

ពុមំ្មនវឌ្ឍនភាព រោយ ងចំ់កា ដកឹនំ

ម្បជុ ំបស្រ់េខាធកិា ោា ន គ្ជអប។ 

ស្ម្ម្មបក់ននកា ស្ករាភាព ម្ត្វូបាន

អាកខ់ានរោយម្ត្វូរផ្ទត ត្រេើកា រ ៀបចំ

ឯកសា ទស្សនទន ស្ត ីពចីកខុវិស្យ័នងិ

 បាយកា ណម៍្បជុកំរា

 វធិកីកទម្រង៣់ បកូ ១ 
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រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅស្ចូនក ស្រទិធករា

ឆ្ន ំ២០២១ 
េទធនេស្រម្របានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំ

ណះអំណាង 
ពណ ៌

៩០%ននកននកា ស្ករាភាព

ម្ត្វូបានអនវុត្ត 

យទុធសាន្រស្ត ននករាវធិកីកទម្រង ់៣ បកូ 

១។ 

ស្គ្ ៧.  

កា កំណត្ច់កខុវិស្យ័

នងិយទុធសាន្រស្ត ននករា

 វធិកីកទម្រង ់៣ បកូ ១ 

 បស្រ់ាជ ោា ភបិាេ 

ពុំទនម់្មនរោេ

បំណងនងិយទុធ

សាន្រស្ត  រួននករាវធិី

កក-ទម្រង ់៣ បូក 

១ 

 

 

 

 

ឯកសា ទស្សនទន ស្ត ីពចីកខុវិ

ស្័យនងិយទុធ-សាន្រស្ត ននករាវធិី

កកទម្រង ់៣ បកូ ១ ម្ត្វូបាន

ទទេួកា ឯកភាព ពមី្បរខុ      

រាជ ោា ភបិាេ ឬម្បធានគ្ណៈ-

កម្មា ធកិា  ទងំបនួ 

ឯកសា ទស្សនទន ស្ត ីពចីកខ-ុ 

 វិស្យ័នងិយទុធសាន្រស្ត ននករាវធិី

កកទម្រង ់៣ បកូ ១ 

រស្ចកតមី្ោងឯកសា ទស្សនទនស្ត ីពចីកខុវសិ្័

យ នងិយទុធសាន្រស្តករាវធិកីកទម្រង ់ប ីបកូ 

រួយ ម្ត្វូបានរ ៀបច ំនងិម្ត្វូបានពិភាកា

កនុងកចិចម្បជុកំម្រតិ្អនត កា ោា នកកទម្រង់

៣ បកូ ១ ចនំនួ ៣រេើក នងិគ្រម្ម្មង

 វិបស្សន ម្ត្វូបានរ ៀបច។ំ 

- ឯកសា  

ទស្សនទន  

-  បាយកា ណក៍ចិច

ម្បជុកំរាវធិកីក-

ទម្រង ់៣ បកូ ១ 

- រស្ចកតមី្ោង

កននកា ស្ករាភាព

 រួននករាវធិកីក-

ទម្រង ់៣ បកូ ១ 

ស្ត ីព ីចកខុវិស្យ័ 

នងិយទុធសាន្រស្ត  

ករាវធិកីកទម្រង ់

៣ បកូ ១ 

 

ស្គ្ ៨.  

ចនំនួម្កស្ងួ សាថ បន័

បានរ ៀបចកំា 

ពិពណន៌រខុត្កំណង 

កនអករេើរោេកា ណ៍

កណនំ 

រស្ចកតមី្ោងរោេ

កា ណក៍ណនំ ស្ត ីពី

កា ពណិន៌រុខ

ត្កំណង 

- រោេកា ណក៍ណនំ ម្ត្វូ

បានោកឱ់្យអនវុត្ត រោយ

បទោា នគ្ត្យិតុ្ត 

- ចនំនួម្កស្ងួសាថ បន័កដេ

បានរ ៀបចំកា ពពិណន៌រខុ

ត្កំណងបានម្ត្ឹរម្ត្វូម្ស្ប

តាររោេកា ណក៍ណនំ 

រោេកា ណក៍ណនំ ស្ត ីពីកា  

ពិណន៌រខុត្កំណងម្ត្វូបាន

ោកឱ់្យអនវុត្ត 

បានបញ្ចបក់ា រ ៀបចរំស្ចកតមី្ោងរេើកទី

២ ននឯកសា កណនំស្ត ីពីកា រ ៀបចកំា 

ពិពណ័ន៌រខុ-ត្កំណង នងិបានបញ្ចបរ់ស្

ចកតមី្ោងអនមុ្កតឹ្យស្ត ពីីកា ោកឱ់្យអនវុត្ត

ឯកសា កណនំស្ត ពីកីា រ ៀបចំកា ពិពណ័៍

នរខុត្កំណងកនុងកម្រិត្អគ្គនយកោា ន

រោេនរោបាយរខុងា សាធា ណ:។ 

- ឯកសា នលូវកា នន 

រោេកា ណ៍

កណនំ នងិ

កននកា ស្ករាភាព

ស្ត ីពីកា ពពិណន៌

រុខត្កំណង 

-  បាយកា ណ៍

វឌ្ឍនភាពននកា 

រ ៀបចំពពិណន៌

រុខត្កំណង បស្់

ម្កស្ងួ សាថ បន័ 
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រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅស្ចូនក ស្រទិធករា

ឆ្ន ំ២០២១ 
េទធនេស្រម្របានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំ

ណះអំណាង 
ពណ ៌

៥៣.១. រ ៀបចំយនតកា 

ស្ម្របស្ម្រួេអនត ករា

 វិធីកកទម្រង់កនុងម្កបខណឌ

អគ្គ- /រេខាធិកា ោា នកក

ទម្រង់ ៣ បូក ១  

គ្.ជ.អ.ប  

អ.គ្.ហ 

គ្.ក.   

គ្.ក.ច.យ 

ស្ច ១៥.  

យនតកា ស្ម្រប

ស្ម្រួេអនត ករាវិធី 

កកទម្រង់ ៣ បូក ១ 

ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ

បចចុបបននភាព និង 

អនុវត្ត 

រស្ចកតីស្រម្រច

អនត ម្កស្ួងរេខ 

០០៦ ស្ត ីពី យនត

កា ស្ម្របស្ម្រួេ

អនត កា ោា នកក-

ទម្រង់បី (ពុំបាន

បញ្ចូេករាវិធីកក-

ទម្រង់ចាប់និង

ម្បព័នធយុត្តិធរ៌) 

 

រស្ចកតីស្រម្រចអនត ម្កស្ួង

រេខ ០០៦ ស្ត ីពី យនតកា 

ស្ម្របស្ម្រួេអនត កា ោា នកក-

ទម្រង់ ៣ បូក ១ ម្ត្ូវបានកក-

ស្ម្រួេនិងទទួេបានកា ឯក

ភាពរោយម្បធាន 

សាថ ប័ន/ម្បធានគ្ណៈ- 

កម្មា ធិកា ទងំ ៤ 

យនតកា ថ្ាីម្ត្ូវបានរ ៀបចំ និង

ោក់ឱ្យអនុវត្ត និង 

កិចចម្បជុំ ម្ត្ូវបានរ ៀបចំោ ង

ត្ិច ១ដង/ឆ្ន ំ 

ពុំម្មនវឌ្ឍនភាព រោយ ង់ចំកា ដឹកនំ

ម្បជុំ បស្់រេខាធិកា ោា ន គ្ជអប។ 

ស្ម្ម្មប់កននកា ស្ករាភាព ម្ត្ូវបានអាក់-

ខានរោយម្ត្ូវរផ្ទត ត្រេើកា រ ៀបចំឯកសា 

ទស្សនទន ស្ត ីពីចកខុវិស័្យនិងយុទធសាន្រស្ត

ននករាវិធីកកទម្រង់ ៣ បូក ១។ 

េិខិត្បទោា នគ្ត្ិ

យុត្ត ឬ  រស្ចកតី

ស្រម្រចអនត ម្កស្ួង 

ឬរស្ចកតីស្រម្រច   

រាជ ោា ភិបាេ 

 

ស្ច ១៦.  

 វិបស្សន ឬកិចចស្ន្ន

 វាងថ្នន ក់ដឹកនំករាវិធី

កកទម្រង់ ៣ បូក ១ 

ម្ត្ូវបានរ ៀបចំជាម្បចំ 

ពុំធាល ប់ម្មនកា 

រ ៀបចំកម្រិត្ថ្នន ក់

ដឹកនំករាវិធី

នីរួយៗ 

ចំនួនដង ននកា រ ៀបចំ

 វិបស្សន/ឆ្ន ំ 

ោ ងត្ិច ១ ដង ជារ ៀងរាេ់ 

២ ឆ្ន ំរដង គិ្ត្ចប់ពីឆ្ន ំ 

២០២១ 

ពុទំទួេបានព័ត្៌ម្មន។  បាយកា ណ៍

 វិបស្សន ឬ កិចច

ស្ន្ន 

 

៥៣.២. រ ៀបចំឯកសា ទ

ស្សនទនស្ត ីពយីុទធសា

ន្រស្ត  និងចកខុវិស័្យ  ួរនន

ករាវិធីកកទម្រង់ ៣ បូក ១ 

 បស្់ ោា ភិបាេ 

គ្.ជ.អ.ប 

អ.គ្.ហ 

គ្.ក.  

គ្.ក.ច.យ 

ស្ច ១៧.  

ឯកសា ទស្សនទន

ស្ត ីពចីកខុវិស័្យនិង

យុទ្-សាន្រស្ត  នន    

ករាវិធីកកទម្រង់ ៣ 

បូក ១ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ 

 

ពុំទន់ម្មនឯកសា  

ទស្សនទន 

ឯកសា ទស្សនទន ម្ត្ូវបាន

ទទួេកា ឯកភាពពីម្បរុខ            

រាជ ោា ភិបាេ ឬម្បធាន                 

គ្ណៈកម្មា ធិកា  ទងំ ៤ 

 

ឯកសា ទស្សនទន ស្ត ីពីចកខ-ុ 

 វិស័្យនិងយុទធសាន្រស្ត ននករាវិធី

កកទម្រង់ ៣ បូក ១ ម្ត្ូវបាន

រ ៀបចំរៅម្ត្ីម្មស្ទី ៤ ឆ្ន ំ 

២០២១ 

រស្ចកតីម្ោងឯកសា ទស្សនទនស្ត ីពីចកខុ              

 វិស័្យ និងយុទធសាន្រស្តករាវិធីកកទម្រង់ បី 

បូក រួយ ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ និងម្ត្ូវបាន

ពិភាកាកនុងកិចចម្បជុំកម្រិត្អនត កា ោា ន   

កកទម្រង់៣ បូក ១ ចំនួន ៣រេើក និង

គ្រម្ម្មងវិបស្សន ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ។ 

- ឯកសា ទស្សន-

ទន 

-  បាយកា ណ៍កិចច

ម្បជុំករាវិធីកក-

ទម្រង់ ៣ បូក ១ 

- រស្ចកតីម្ោង

កននកា ស្ករាភាព

 ួរននករាវិធីកក-

ទម្រង់ ៣ បូក ១ 

ស្ត ីពីចកខុវិស័្យ 

និងយុទធសាន្រស្ត
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ស្ម្មគ េ៖់ 

CAP កននកា ស្ករាភាព ួរ វ.ស្.ហ  វិទាសាថ នរស្ដាកិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ

GDAP កននកា ស្ករាភាព បស្អ់ងគភាពរម្ការឱ្វាទម្កស្ួងរស្ដាកិចច នងិហិ ញ្ញវត្ថុ  អ. .ជ អងគភាពភាពជានដគូ្ វាង ដា និងឯកជនថ្នន ក់កណាដ េ 

MAP កននកា ស្ករាភាព បស្ម់្កស្ងួ សាថ ប័ន អ.ស្.ជ អជាញ ធ ស្វនករាជាត្ ិ

ស្គ្ ស្ូចនក រោេបំណង អ.គ្.ហ អគ្គរេខាធិកា ោា នគ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

ស្ច ស្ូចនក ចរងាក រស្ករាភាព គ្.ជ .អ.ប គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាត្ិស្ម្ម្មប់កា អនុវត្តតារកបបម្បជាធិបរត្យយរៅថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ 

ស្ស្ ស្ូចនក ស្ករាភាព គ្.ក.  គ្ណៈកម្មា ធិកា កកទម្រង់ ដាបាេសាធា ណៈ 

រោេបំណង/ចរងាក រ

ស្ករាភាព 

អងគភាព 

អនវុត្ត 

ស្ូចនក ស្រទិធករា

គ្នលឹះ 

េទធនេរោេ 

(Baseline) 

 វធិសីាន្រស្តវាស្ក់វង 

(Measuring Method) 

រោេរៅស្ចូនក ស្រទិធករា

ឆ្ន ំ២០២១ 
េទធនេស្រម្របានឆ្ន ំ២០២១ 

ភស្តុតាង/ឯកសា អំ

ណះអំណាង 
ពណ ៌

ករាវិធីកកទម្រង ់

៣ បូក ១ 

៥៣.៣. ម្គ្ប់ម្គ្ង

ធនធានរនុស្ស រឆ្លើយត្ប

នឹងត្ម្រូវកា កា ងា កក

ទម្រង់ និងទិស្រៅ បស្់

អងគភាព និង 

សាថ ប័ន 

ម្កសួ្ងរុខងា 

សាធា ណៈ 

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

ស្ច ១៨.  

ចំនួនម្កស្ួង សាថ ប័ន

បានរ ៀបចំកា 

ពិពណ៌នរុខត្ំកណង 

កនអករេើរោេកា ណ៍

កណនំ 

រស្ចកតីម្ោងរោេ

កា ណ៍កណនំ ស្ត ីពី

កា ពិណ៌នរុខ

ត្ំកណង 

- រោេកា ណ៍កណនំ ម្ត្ូវ

បានោក់ឱ្យអនុវត្ត រោយ

បទោា នគ្ត្ិយុត្ត 

- ចំនួនម្កស្ួង សាថ ប័នកដេ

បានរ ៀបចំកា ពិពណ៌ន

រុខត្ំកណងបានម្ត្ឹរម្ត្ូវ

ម្ស្បតាររោេកា ណ៍

កណនំ 

រោេកា ណ៍កណនំ ស្ត ីពីកា  

ពិណ៌នរុខត្ំកណង ម្ត្ូវបាន

ោក់ឱ្យអនុវត្ត 

ពុំម្មនវឌ្ឍនភាព - ឯកសា នលូវកា នន

រោេកា ណ៍

កណនំ និង

កននកា 

ស្ករាភាពស្ត ីពី

កា ពិពណ៌នរុខ

ត្ំកណង  

-  បាយកា ណ៍

វឌ្ឍនភាពននកា 

រ ៀបចំពិពណ៌ន

រុខត្ំកណង បស្់

ម្កស្ួង សាថ ប័ន 

 



 

151 

ក.ស្.ហ.វ ម្កស្ួងរស្ដាកិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុ  គ្.ក.ច.យ គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា កកទម្រង់ចាប់និងម្បព័នធយុត្តិធរ៌ 

អ.ព.ដ អគ្គនយកោា នពនធោ  MPWT ម្កស្ងួសាធា ណកា  នងិដឹកជញ្ាូន 

អ.គ្.  អគ្គនយកោា នគ្យ និង ោា ក ករពុជា MWRAM ម្កស្ួងធនធានទឹក និង ឧត្នុយិរ 

FMWG ម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងព័ត៌្ម្មនវិទាម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ MRD ម្កស្ួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ 

ក.ជ.គ្ ម្កុរម្បឹកាជាតិ្គ្ណរនយយ MoEYS ម្កស្ួងអប់ ំ យុវជន នងិកីឡា 

ក.ន ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា PFMM រោេកា ណ៍កណនំហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ 

អ.ឧ.ហ អគ្គនយកោា នឧស្ាហករាហិ ញ្ញវត្ថ ុ ASYCUDA ម្បព័នធស្វ ័យម្បវត្តករាទិននន័យគ្យ (អាស្ុីគូ្ោ) 

អ. .ត្ អគ្គនយកោា ន ត្នោ ជាត្ ិ DMFAS ម្បព័នធវិភាគ្ហិ ញ្ញវត្ថុ និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

អ.ថ្ អគ្គនយកោា នថ្វិកា NRMIS ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទិននន័យចណូំេរិនករនសា រពើពនធ 

អ.ហ.ក អគ្គនយកោា នហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ SARMIS ម្បព័នធបរចចកវិទាត៌្ម្មនម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ា ីសា រពើភណឌ ម្ទពយស្របត្តិ ដា 

អ.េ.សា អគ្គនយកោា នេទធករាសាធា ណៈ EFMS ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុម្កស្ួងអប់ ំ យុវជន នងិកីឡា 

អ.ទ.ច អគ្គនយកោា នម្ទពយស្របត្តិ ដា និងចំណូេរិនករនសា រពើពនធ IPSAS គ្ណរនយយសាធា ណៈកដេម្មនេកខណៈជាអនត ជាត្ ិ

អ.គ្.ស្ អគ្គនយកោា នរោេនរោបាយ PEFA ចំណាយសាធា ណៈ និងគ្ណរនយយភាពហិ ញ្ញវត្ថុ  

អ.ស្.ក អគ្គនយកោា នស្វនករានន្កនុង PMAS ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងស្រិទធករា និងគ្ណរនយយភាព 

អ.ស្.ប អគ្គនយកោា នស្ហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្និិងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ RBM  កា ម្គ្ប់ម្គ្ងកនអករេើេទធនេ 

អ.គ្.ធ អោគ ធិកា ោា ន ក.ហ.ស្ ម្កុរកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈរៅតារម្កស្ួង-សាថ បន័ 
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ឧបសម្ព័នធទី ៦ ៖ បទបងាា ញសេីពរីបាយការណ៍ម្ត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្ម្ម្ៃ PFMRP និងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

ម្បចាំម្ត្ីម្មសទី៤ និងឆ្ន ាំ២០២១ សម្ម្មប់កិចចម្បជុាំ គ.ក.ហ. ម្ន កសហវ. 

 

  



1

1

ថ្ងៃអង្គា រ ១៣រោច ខែមាឃ ឆ្ន ាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥

ទីសត ីការត្កសួងរសដ្ឋកិចចនិងហិរញ្ញវរថ,ុថ្ងៃទី ០១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២

របាយការណ៍ត្រួរពិនិរយ និងវាយរម្លៃកលមវិធីកកទត្លង់ការត្រប់ត្រង

ហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ និងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពត្បចាំត្រីមាសទី៤ និងឆ្ន ាំ២០២១ 

កិចចត្រជ ាំគណៈកមមការខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ 

ថ្នត្កសួងរសដ្ឋកិចចនងិហិរញ្ញវរថុ

“ខកលមអត្រពន័ធ ត្ករែណឌ គរយិ រត យនតការសាថ រន័ និងធនធានមន សស”

2

មារិកា

១. សសចកតីស ត្ើល

២. វឌ្ឍនភាពត្បចាំឆ្ន ាំ២០២១ 

៣. ចាំណាយស ើការអនុវរតកលមវិធីកកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ឆ្ន ាំ២០០៤-២០២១

៤. សោប ់ម្ៃរូអភិវឌ្ឍន៍ ç  ទធ្ បឋលម្នការវាយរម្លៃត្បព័នធ FMIS និងការវាយរម្លៃចាំណាយសាធារណៈ 

៥. បចច័យស ើត្បព័នធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ

៦. បញ្ហា ត្បឈល និងសាំសណើៃាំសណាោះត្សាយ

៧. សននិដ្ឋា ន



2

3

សាោចររលែ ០៩ សរ ររស់ោជរដ្ឋឋ ភិបាល ច ុះថ្ងៃទី២៨ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៥ សត ីពីវិធាន នងិនរីិវិធីថ្នការររៀរចាំ ការអន វរត

ការត្រួរពិនិរយ ការតាមដ្ឋន និងការវាយរថ្មលរលើការង្គរខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ។

របាយការណ៍ត្រួរពិនិរយនិងវាយរថ្មលកមមវិធីខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ និងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

ត្រចាំត្រីមាសទ៤ី និងឆ្ន ាំ២០២១ គឺមានភាពត្គរ់ត្ជុងរត្ោយ តាមរយៈការររងកើនការចូលរមួផ្តល់ោធារ ចូលពីត្គរ់ភាគី

ខដ្លមានការពាក់ព័នធរមួមាន អងាភាពរត្កាមឱវាទ កសហវ. រមួទាំងមនទីរ សហវ. ោជធាន-ីរែរត, ត្កសួង-សាថ រ័ន

រដ្ឋបាលោជធានី-រែរត, និងថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ ។

របាយការណ៍រនុះនឹងកាល យោធារ ចូលដ្៏មានសារៈសាំខាន់សត្មារ់ររៀរចាំខផ្នការសកមមភាពរមួ ដ្ាំណាក់កាលទី៤ ថ្ន   

ការអន វរតកមមវិធខីកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ។

១. សសចកតីស ត្ើ់ល − សាវតារ និងរោលរាំណង

44

អងាភាពរត្កាមឱវាទ         

កសហវ.រួមទាំងមនទីរ     

សហវ.រផ្ញើរបាយការណ៍

កិចចត្រជ ាំត្រមូលធារ ចូល

រខនថម និងរផ្ទៀងផ្ទទ រទ់និននយ័ 

ោមយួត្គរ់រួអងាពាក់ព័នធ

ត្កសងួ-សាថ រ័ន រផ្ញើ

របាយការណ៍

សិកាា សាលាពិរត្ោុះរោរល់

សត ីពី របាយការណ៍វាយរថ្មល

ត្រសិទធភាពថ្នការអន វរត 

ត្រព័នធ FMIS 

សិកាា សាលាខចករំខលករទ-

ពិរសាធន៍សត ីពកីារអន វរតងវកិា

កមមវិធីរៅរដ្ឋបាលថ្នន ក់ោរិ 

និងរដ្ឋបាលថ្នន ក់រត្កាមោរិ

របាយការណ៍ត្ររួពិនរិយ នងិវាយរថ្មលកមមវធីិ

ខកទត្មងក់ារត្គរត់្គងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ នងិ

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពត្រចាំត្រមីាសទ៤ី 

នងិឆ្ន ាំ២០២១ 

កិចចត្រជ ាំថ្ផ្ទកនុង អ.គ.ហ.

១. សសចកតីស ត្ើ់ល −  វិធីសា្សត ររៀរចាំរបាយការណ៍

របាយការណ៍ PEFA    

ថ្នន ក់ោរិ,PEFA ថ្នន ក់-

រត្កាមោរិ,របាយការណ៍

វាយរថ្មលត្រសិទធភាពត្រព័នធ

FMIS, របាយការណ៍ PER

ខផ្នការសកមមភាពរមួ 

ដ្ាំណាក់កាលទី៤ 

(CAP4)



3

២. វឌ្ឍនភាពត្បចាំឆ្ន ាំ២០២១ 

២.១.វឌ្ឍនភាពថ្នការអន វរតការសរត្មចររស់ គ.ហ.ស.

២.២.វឌ្ឍនភាពថ្នការអន វរតខផ្នការសកមមភាពរួម
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១.ចារ់សត ីពីភាពោថ្ដ្គូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន

២.អន ត្កឹរយសត ីពីការររងកើនចាំននួអងាភាពងវកិា និងការត្រគល់សិទធិអាំណាចោអាណារ័ករផ្ទរសិទធិជូនអងាភាពងវកិា

៣.ខផ្នការយ ទធសា្សតសត ីពីការកសាង និងអភិវឌ្ឍសមរថភាពកនងុត្ករែណឌ  PFMRP ដ្ាំណាក់កាលទី៤ 

៤.សនាធ នកមមរវាងត្រព័នធ FMIS និងត្រព័នធររៀវរសររស់ត្កសួងម ែង្គរសាធារណៈ 

៥.របាយការណ៍វាយរថ្មលចាំណាយសាធារណៈ និងគណរនយយភាពហិរញ្ញវរថុ ថ្នន ក់ោរិ ឆ្ន ាំ២០២១ 

៦.ខផ្នការសកមមភាពសត្មារ់ជាំរ ញការររងកើរអងាភាពងវកិា

៧.ការសិកាអាំពីលទធភាពររងកើនអងាភាពងវកិារៅរដ្ឋបាលោជធាន-ីរែរត និងររៀរចាំោខផ្នការសកមមភាពោក់លាក់

៨.ខផ្នការរធវើរណណកមមសិទធិដ្ធីលីររស់រដ្ឋ

ការសរត្មចររស់ គ.ហ.ស.សរ រ

មានចាំននួ ៣៥  វិធានការ កនងុរនាុះ

សរត្មចបាន  ៨  វិធានការ ។

២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វឌ្ឍនភាពសរត្មចបាន
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១.រសចកតីត្ពាងចារ់សត ីពីត្រព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ (ងមី) [GDB ; រ.ម៤ ឆ្ន ាំ២០២២ ដ្ឋក់ជូនសាថ រ័ននរីរិបញ្ញរិត] 

ចារ់សត ីពីត្រព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ (ងមី)រត្ោងរញ្ចរ់កត្មិរ កសហវ.និងរញ្ជូនរៅគណៈរដ្ឋម្នតី រៅត្រីមាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២២ និងរញ្ជូនរៅអងានីរិរបញ្ញរតិ 

រៅត្រីមាសទី ៤ ឆ្ន ាំ២០២២ ។

២.រសចកតីត្ពាងចារ់សត ីពីការត្គរ់ត្គងចាំណូលមិនខមនសាររពើពនធ [GDSPNR;រ.ម៤,២០២២] 

រសចកតីត្ពាងចារ់ បានដ្ឋក់ឆ្លងសិកាា សាលាពិរត្ោុះរោរល់អនតរត្កសួង-សាថ រ័ន,ថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍,រាំណាងសងាមស ីវិល និងកិចចត្រជ ាំកត្មិរថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ កសហវ.។ 

ត្កុមការង្គរបានពិភាការលើជាំពូកទ១ី០ (សត ីពីរទសរបញ្ញញ រតិ)ោមួយត្កសួងយ រតិធម៌ និងអងាភាពត្រឆ្ាំងអាំរពើព ករលួយ ចរ់សពវត្គរ់នាថ្ងៃទី ២៨ ខែមកោ

២០២២ ។ ដ្ាំណាក់កាលរនតនឹងដ្ឋក់ឆ្លងរៅគណៈកមាម ធិការរោលនរោបាយរសដ្ឋកិចចនិងហិរញ្ញវរថុ ។

៣.ត្ករែណឌ រោលនរោបាយសត ីការអភិវឌ្ឍមលូរត្ររដ្ឋ [GSC & GDICDM; រ.ម៤,២០២១]

ត្កុមការង្គរររចចករទសកាំព ងរនតររៀរចាំរសចកតីត្ពាងត្ករែណឌ រោលនរោបាយរមួសត ីពីការអភិវឌ្ឍមូលរត្ររដ្ឋ ២០២២-២០២៨ ។

៤.រសចកតីត្ពាងចារ់សត ីពីការត្គរ់ត្គងសហត្ោសសាធារណៈ  [GDSPNR; រ.ម៤,២០២២ រញ្ជូនរៅសាថ រ័ននីរិរបញ្ញរត]ិ

រសចកតីត្ពាងចារ់ ត្រូវបានតាក់ខរងោទត្មង់ចារ់ និងែលឹមសាររចួោល់កត្មិរត្កុមការង្គរររចចករទស កសហវ.។ រត្ោងររៀរចាំសិកាា សាលាពិរត្ោុះរោរល់នា

ត្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ និងរត្ោងរញ្ជូនរៅទីសត ីការគណៈរដ្ឋម្នតី រៅ រ.ម.៣ ឆ្ន ាំ២០២២។ 

ត្កបខណឌ
ររិយុរត

២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វឌ្ឍនភាពរនតតាមដ្ឋន
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៥.ការខកសត្មួលអន ត្កឹរយរលែ៨១ អនត្ក.រក ច ុះថ្ងៃទី១៦ ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ១៩៩៥ [GDB; រ.ម១,២០២២]

បានរញ្ចរ់ការពិភាកាត្រឹមកត្មិរអគានាយកដ្ឋឋ នងវិកា និងបានរញ្ជូនរៅជាំនាញការបាោាំងរដ្ើមបីផ្តល់ធារ ចលូ និងរត្រៀមពិភាកាអនតរអគានាយកដ្ឋឋ ន និង

ដ្ឋក់រញ្ចូលោមួយរសចកតីត្ពាងខកសត្មួលអន ត្កឹរយរលែ ៨២ អនត្ក.រក រៅត្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២២រនុះ ។

៦.ការខកសត្មួលអន ត្កឹរយរលែ៨២ អនត្ក.រក ច ុះថ្ងៃទី១៦ ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ១៩៩៥ [GDNT; រ.ម១, ២០២២]

រសចកតីត្ពាងអន ត្កឹរយរលែ ៨២ ត្រូវបានររៀរចាំ និងត្រូវរធវើរចចុរបននភាពោររណត ើរៗ រដ្ឋយខផ្អករលើរោលការណ៍សរត្មចថ្នត្កុមការង្គរររៀរចាំរសចកតីត្ពាង

ចារ់ត្រព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ។

៧.រោលការណ៍ខណនាាំរួមសដ ីពីការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ររស់ោជរដ្ឋឋ ភិបាល [GSC; រ.ម២,២០២១] 

ត្កុមការង្គរររចចករទស បាននិងកាំព ងពិនិរយ និងខកសត្មួលរសចកតីត្ពាងរលើកទី៦ ថ្នរោលការណ៍ខណនាាំរួមសត ីពីការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈម នដ្ឋក់

សិកាា សាលាពិរត្ោុះរោរល់ ។

ត្កបខណឌ
ររិយុរត

២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វឌ្ឍនភាពរនតតាមដ្ឋន
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៨.រសចកតីត្ពាងត្រកាសរោលការណ៍ និងនីរិវិធីសត្មារ់ការត្គរ់ត្គងចាំណូលមិនខមនសាររពើពនធ កនុងលកាែណឌ ថ្នការរផ្ទរម ែង្គរចាំរពាុះ

ចាំណូលពីរសវាសាធារណៈ ចាំណូលពីការផ្ទកពិន័យនិងការដ្ឋក់ទណឌ កមម និងកនុងលកាែណឌ ថ្នការខចករំខលកចាំណូលពីរសវាធារណៈ

និងចាំណូលពីការចរ់ខចងត្ទពយសមបរតិរដ្ឋ ពីរដ្ឋបាលថ្នន ក់ោរិរៅឱយរដ្ឋបាលថ្នន ក់រត្កាមោរិ GSC & GDSPNR; រ.ម.៤,២០២១

បានរញ្ចរ់រសចកតីត្ពាងត្រកាសរោល និងដ្ឋក់ឆ្លងកិចចត្រជ ាំពិរត្ោុះរោរល់ោមយួត្កសួង-សាថ រ័ន ទាំងកត្មិរររចចករទស និងកត្មិរថ្នន ក់ដឹ្កនាាំរៅខែក មភៈ 

ឆ្ន ាំ២០២២ ។ រសចកតីត្ពាងត្រកាសរោលរនុះ រត្ោងរោរពជូន ឯកឧរតមអគារណឌ ិរសភាចរយ ពិនិរយ និងអន ម័រ រៅខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២ ។

៩.សាោចរររស់ោជរដ្ឋឋ ភិបាលសត្មារ់ជាំរ ញត្កសួង-សាថ រ័នោពិរសសត្កសួង-សាថ រ័នសថ ិរកនុងវិស័យរសដ្ឋកិចចនិងសងាមកិចចឱយរធវើ

ការផ្សពវផ្ាយ ឬររៀរចាំរវទិកាសាធារណៈ អាំពីងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំររស់ត្កសងួ-សាថ រ័នសាមីជូនសាធារណជន GDB; រ.ម.៤,២០២១

សាោចរខណនាាំសត ីពីការជាំរ ញត្កសួង-សាថ រ័ន កនងុវិស័យរសដ្ឋកិចច និងសងាមកិចច ឱយរធវើការផ្សពវផ្ាយ ឬររៀរចាំរវទិការសាធារណៈអាំពីងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំររស់

ត្កសួងសាមីជនូសាធារណជនកាំព ងដ្ាំរណើរការរសន ើស ាំការសរត្មចដ៏្ែពង់ែពស់ពីថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ កសហវ. ។

ត្កបខណឌ
ររិយុរត

២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វឌ្ឍនភាពរនតតាមដ្ឋន
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១០.រសចកតីត្ពាងយ ទធសា្សតសត ីពីការអន វរតសតង់ដ្ឋគណរនយយសាធារណៈមូលដ្ឋឋ នរងាររៅកមពុោ ២០២១-២០៣១ [ACAR ;រ.ម២,២០២១]

រសចកតីត្ពាងច ងរត្កាយយ ទធសា្សតទទួលបានការឯកភាពោរោលការណ៍កនងុកិចចត្រជ ាំគណៈកមមការខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ កាលពីថ្ងៃទី ២០ ខែ

ធន ូឆ្ន ាំ២០២១ ។ អ.គ.ហ.សហការោមួយនិយ័រករគណរនយយនិងសវនកមម បាននិងកាំព ងខកសត្មួលរខនថមរដ្ើមបីរោរពជូនត្រម ែោជរដ្ឋឋ ភិបាល អន ម័រ ។

១១.ឯកសារទសសនាទនសត ីពីចកាុវិស័យ និងយ ទធសា្សត ថ្នការង្គរខកទត្មង់ ៣ រូក ១ [GSC, NCDD, PAR និង CLJR ; រ.ម៤,២០២១] 

រសចកតីត្ពាងឯកសារទសសនាទនសត ីពីចកាុវិស័យនិងយ ទធសា្សតកមមវិធីខកទត្មង់ រី រូក មួយ ត្រូវបានររៀរចាំ និងត្រូវបានពិភាកាកនងុកិចចត្រជ ាំកត្មិរ                     

អនតរការដ្ឋឋ នខកទត្មង់៣ រូក ១ ចាំនួន ៣រលើក និងគរត្មាងវិរសសនា ត្រូវបានររៀរចាំ ។

១២.ចកាុវិស័យររស់ត្កសងួរសដ្ឋកិចចនិងហិរញ្ញវរថុ GSMEF; រ.ម៤,២០២១] 

រសចកតីត្ពាងចកាុវិស័យររស់ត្កសួងរសដ្ឋកិចច និងហិរញ្ញវរថុ ត្រូវបានររៀរចាំរចួោល់ និងបានដ្ឋក់ឆ្លងកត្មិរថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ ។ រត្ោងដ្ឋក់ឆ្លងវិរសសនាត្កសួងនាថ្ងៃទី

២២-២៣ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២ ខាងម ែ ។

១៣.ខផ្នការរមសត្មារ់ត្គរ់ត្គងត្ទពយសមបរតិរដ្ឋរយៈរពលមធយមនិងខវង GDSPNR; រ.ម.៤,២០២២

ត្កុមការង្គរសិកានិងររៀរចាំឯកសាររោលសត ីពីការត្គរ់ត្គងត្ទពយសមបរតិរដ្ឋត្រូវបានររងកើររៅថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០២១ និងបានររៀរចាំមារិការោល ។

១៤.ឯកសាររោល (Blueprint) សត ីពីការខកទត្មង់ត្រព័នធត្គរ់ត្គងចាំណូលមិនខមនសាររពើពនធ GDSPNR; រ.ម.៤,២០២១

បានពិនិរយឯកសាររោល (Blueprint) សត ីពីការខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងចាំណូលមិនខមនសាររពើពនធ  រដ្ឋយសត្មួលែលឹមសារពីភាសាអង់រគលស រៅភាសាខែមរឱយ

ត្រឹមត្រូវតាមពាកយ និងទិដ្ឋភាពររចចករទស រដ្ើមបីដ្ឋក់ជនូត្កុមការង្គរកត្មិរអនតរអគានាយកដ្ឋឋ ន.កសហវ.ពិនិរយខកសត្មួលច ងរត្កាយ ។

២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វឌ្ឍនភាពរនតតាមដ្ឋន
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១៥.សនាធ នកមមរវាងត្រព័នធ FMIS និង ត្រព័នធ EFMS ររស់ត្កសួងអរ់រ ំយ វជន និងកីឡា [MoEYS & FMWG ; រ.ម១ ,២០២២] 

ត្កសួងអរ់រ ំយ វជន និងកីឡា កាំព ងរធវើរចចុរបននភាព និងអភិវឌ្ឍរខនថមម ែង្គរការទិញ និងម ែង្គរត្រូវសង រលើត្រព័នធ EFMS ជាំនាន់ទី ៣ ងមី ខដ្លរត្ោងនឹង

រញ្ចរ់ និងដ្ឋក់ឱយរត្រើត្បាស់រៅខែរមសា ឆ្ន ាំ២០២២ ។ ោមួយោន រនុះ ត្កុមការង្គរ FMIS កាំព ងផ្តល់កិចចសហការកនងុការផ្តល់ធារ ចូល និងរត្មូវការនានាជូន     

ត្កុមការង្គរ MoEYS រដ្ើមបីសិកាលមអិរអាំពីរត្មូវការព័រ៌មានរៅតាមដ្ាំណាក់កាលថ្នការអភិវឌ្ឍត្រព័នធ EFMS រៅតាមម ែង្គរនីមយួៗកនងុការរធវើសនាធ នកមម

រវាងត្រព័នធទាំង២ ។ ឆ្ន ាំ២០២២រនុះ នឹងរត្ោងរធវើសនាធ នកមមខរមយួម ែង្គរការទិញ និងឆ្ន ាំ២០២៣ ម ែង្គរត្រូវសង ។

២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វឌ្ឍនភាពរនតតាមដ្ឋន
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១៦.ការពិនិរយនិងសិការរៀរចាំការខរងខចកម ែង្គរររស់សវនកមមថ្ផ្ទកនុងនិងអធិការកិចចតាមត្កសួង-សាថ រ័ន អន រលាមតាមអន ត្កឹរយរលែ 

១៦៨ អនត្ក.រក ច ុះថ្ងៃទី០៨ ខែរ លា ឆ្ន ាំ២០២០ [GI&GDIA ;រ.ម៤,២០២១] 

បានតាមដ្ឋនការអន វរតអន ត្កឹរយរលែ១៦៨ អនត្ក.រក រៅតាមរណាត ត្កសួង-សាថ រ័នចាំនួន ១២ ។ ោជាំហានរនាទ រ់ អោា ធិការដ្ឋឋ ននឹងររៀរចាំត្ករែ័ណឌ និង

 វិធានថ្នត្រព័នធសវនកមមថ្ផ្ទកនងុ និងអធិការកិចចកនងុត្ករែ័ណឌ ោជរដ្ឋឋ ភិបាលទាំងមូលរត្កាមជាំនយួររចចករទសពី AFD ។

១៧.របាយការណ៍ PEFA ថ្នន ក់រត្កាមោរិ ឆ្ន ាំ២០២០ [GSC ;រ.ម២,២០២១] 

បានរញ្ចរ់ការខកសត្មួលរសចកតីត្ពាងទី១ រដ្ឋយបានពិនិរយនងិខកសត្មួលតាមមរិរោរល់ររស់ត្កុមការង្គរ PEFA, រលខាធិការដ្ឋឋ ន PEFA និងថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ ។ 

ោការង្គររនាទ រ់ អ.គ.ហ.នឹងររៀរចាំសិកាា សាលាពិរត្ោុះរោរល់រលើរសចកតីត្ពាងរនុះរៅត្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ ។

១៨. ត្ករែណឌ រួម ខផ្នទីរង្គា ញផ្លូវ និងខផ្នការសកមមភាពសត្មារ់រដ្ឋុះត្សាយចាំណាយកកសទុះ [GSC; រម៤,២០២១]

ត្កុមជាំនាញការ សថ ិររៅកនងុដ្ាំណាក់កាលរត្ោងរញ្ចរ់ការរធវើស ពលភាពរៅរលើរបាយការណ៍សិកាអាំពីជាំហានចាំណាយនីមយួៗ រដ្ើមបីអាចពិភាការឋម

ទក់ទងនឹងររកគាំរហើញនារពលខាងម ែ។

១៩.កមមវិធីសិកាភាជ រ់វិញ្ញរនរត្រ (Certificate Program) រដ្ឋយផ្ារភាជ រ់ម ែរាំខណងឱយបានត្គរ់ត្ជុងរត្ោយ [EFI; រ.ម៤,២០២១]

ឯកសារទសសនាទនសត ីពីគ ណវ ឌ្ឍិម្នតីត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ  ត្រូវបានររៀរចាំ និងទទួលបានការខណនាាំពី ឯកឧរតមអគារណឌ ិរសភាចរយ រៅថ្ងៃទី៥ 

ខែមកោ ឆ្ន ាំ ២០២២ ។  តាមចាំណារដ្៏ែពង់ែពស់ររស់ ឯកឧរតមអគារណឌ ិរសភាចរយ,ឯកសារទសសនាទន ត្រូវបានរនតនីរិវធធីដ្ឋក់ឆ្លងកិចចត្រជ ាំោមួយត្កុម-

ការង្គរខកទត្មង់៣រូក១ថ្ន អ.គ.ហ រដ្ើមបីពិនិរយ និង ផ្តល់រោរល់រខនថម រដ្ើមបីររៀរចាំរសចកតីត្ពាងត្រកាសអនតរត្កសួង ។

២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វឌ្ឍនភាពរនតតាមដ្ឋន
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២០.ការវាយរថ្មលរលើរចច័យថ្នការង្គរខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ (PFM Impact Assessment) GSC; រ.ម៤,២០២១

រសចកតីត្ពាងរបាយការណ៍រឋមថ្នការវាយរថ្មលរនុះកាំព ងររៀរចាំ និងរនតខកសត្មួល រដ្ើមបីរត្រៀមជរួត្រជ ាំោមួយត្កុមការង្គរររចចករទស ។

២១.ពិនិរយ និងរធវើរចចុរបននភាពសមាសភាពគណៈកមាម ធិការ,គណៈកមមការ និងត្កុមការង្គរខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ 

កនុងត្ករែណឌ កមមវិធីខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ GSC; រ.ម៤,២០២១

បានររៀរចាំរសចកតីត្ពាងរសចកតីសរត្មច និង កាំព ងពិនិរយរធវើរចចុរបននភាពសមាសភាពកនុងត្ករែណឌ កមមវិធីខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ និង

រត្ោងរោរពរសន ើស ាំ ឯកឧរតមអគារណឌ ិរសភាចរយ ពិនិរយ និងសរត្មចរលើសមាសភាពរៅរដ្ើមខែរមសា ឆ្ន ាំ២០២២ រនុះ ។

២២.ការររងកើរត្កុមការង្គរអនតរអគានាយកដ្ឋឋ នថ្នត្កសងួរសដ្ឋកិចចនិងហិរញ្ញវរថុ សិកា និងវាយរថ្មលអាំពីម ែង្គរររស់មនទីរ សហវ.និង

លិែិររទដ្ឋឋ នគរិយ រតពាក់ព័នធ [GSMEF; រម១,២០២២]

បានខរងខចកត្កុមការង្គររដ្ើមបីសិការៅរលើត្ករែណឌ គរិយ រតខដ្លមានត្សា រ់និងររៀរចាំរាំរពញរខនថមនូវចាំណ ចខដ្លខចងមិនចាស់លាស់ រដ្ើមបីររៀរចាំ      

ោរសចកតីត្ពាងរោលការណ៍ងមី ។ រចចុរបនន អគារលខាធិការដ្ឋឋ ន កសហវ.បានររៀរចាំោរសចកតីត្ពាងរោលការណ៍ខណនាាំ ។

២៣.មលូនិធិ PFMRP ត្គរ់ត្ជុងរត្ោយ [GSC; រ.ម៣,២០២១] 

បានររៀរចាំរបាយការណ៍សិកាលមអិរអាំពីការអន វរតមលូនិធិ PFMRP ដ្ាំណាក់កាលទី១ និងការឈានរៅអន វរត ដ្ាំណាក់កាលទី២ និងកាំព ងររៀរចាំរោរពរសន ើស ាំ

ការពិនិរយនិងសរត្មចដ្៏ែពង់ែពស់ពី ឯកឧរតមអគារណឌ ិរសភាចរយ ។

២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វឌ្ឍនភាពរនតតាមដ្ឋន
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២៤.ការវាយរថ្មលការអន វរតត្ករែណឌ ងវិកាទូទាំងត្ររទស (ថ្នន ក់ោរិ និងថ្នន ក់រត្កាមោរិ)[GSC; រម២,២០២២]

អ.គ.ហ.សហការោមួយធនាោរពិភពរលាក រដ្ឋយរត្ោងនឹងមានោលទធផ្លោយការណ៍ជនូថ្នន ក់ដឹ្កនាាំកនងុកិចចត្រជ ាំគណៈកមាម ធិការដឹ្កនាាំការង្គរ                  

ខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ និងថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ កនងុកិចចត្រជ ាំត្រួរពិនិរយត្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ រៅថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២ ។

២៥.ការវាយរថ្មលរដ្ឋបាលសាររពើពនធរដ្ឋយរត្រើត្បាស់ត្ករែណឌ  TADAT [GSC; រម៤,២០២១]

របាយការណ៍វាយរថ្មលរដ្ឋបាលសាររពើពនធរដ្ឋយរត្រើត្បាស់ត្ករែណឌ  TADAT ត្រូវបានររៀរចាំ និងផ្តល់ស ពលភាពរដ្ឋយរលខាធិការដ្ឋឋ ន TADAT។ អ.គ.ហ.

កាំព ងរសន ើស ាំរោលការណ៍រដ្ើមបីោយការណ៍លទធផ្លថ្នការវាយរថ្មលរនុះជនូគណៈកមាម ធិការដឹ្កនាាំការង្គរខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ។

២៦.ការររៀរចាំរសៀវរៅងវិកាពលរដ្ឋ (Citizen Budget) និងរវទិកាផ្សពវផ្ាយងវិកាកមមវិធីជនូសាធារណជន ររស់ត្កសួងអាទិភាព

ចាំនួន ០៤ ខដ្លត្កសួងចាំនួន ០២ សថ ិរកនុងវិស័យរសដ្ឋកិចច និងត្កសងួចាំននួ ០២ រទៀរសថ ិរកនុងវិសយ័សងាមកិចច [GDB & GSC,

ចរ់រផ្តើមពី២០២២]

រសចកតីត្ពាងឯកសារទសសនាទនសត្មារ់ោមូលដ្ឋឋ នរលើការររៀរចាំ និងផ្សពវផ្ាយរសៀវរៅងវិកា ខដ្លរមួរញ្ចូលទាំង មារិកាសរងារគាំរូសត្មារ់ការររៀរចាំ

រសៀវរៅងវិកាពលរដ្ឋររស់ត្កសួងទាំង ៤ រួមមាន៖ (១).ត្កសួងអរ់រំ យ វជន និងកីឡា (២).ត្កសួងសងាមកិចច អរីរយ ទធជន និងយ វនីរិសមបទ (៣).

ត្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនរទ (៤).ត្កសួងកសិកមម រ កាា ត្រមាញ់ និងរនសាទ ។

២៧.ជាំរ ញត្កសួង-សាថ រ័នអាទិភាពចាំនួន ០៥-០៧ ររៀរចាំ FMM ររស់ត្កសួង-សាថ រ័នសាមី [GSC, ២០២២]

កាលពីខែមកោ ឆ្ន ាំ២០២២,អ.គ.ហ.បានររៀរចាំកិចចត្រជ ាំោមួយត្កសួង-សាថ រ័នពាក់ព័នធ រដ្ើមបីរលើកកមពស់ការយល់ដឹ្ង និងការចូលរួមររៀរចាំ FMM ។ កនងុ

រនាុះ ត្កសួង-សាថ រ័នចាំនួន ១២ បានដ្ឋក់ខផ្នការសកមមភាពររៀរចាំ FMM  តាមយនតការ MAP និង GDAP សត្មារ់ឆ្ន ាំ២០២២។

២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វឌ្ឍនភាពរនតតាមដ្ឋន
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២.២. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតក្នការសកលមភាពរួល

• វឌ្ឍនភាពតាមខផ្នកទាំង ៥ ថ្នខផ្នការសកមមភាពរួម 

• វឌ្ឍនភាព (%)តាមអងាភាពរត្កាមឱវាទ កសហវ.

• វឌ្ឍនភាព (%)តាមមនទីរ សហវ.ោជធានី រែរត 

• វឌ្ឍនភាព (%)តាមត្កសួង-សាថ រ័ន

1616
ទិននន័យចាំណូល-ចាំណាយគិរត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែមកោ ឆ្ន ាំ២០២២ (ទិននន័យររណាត ុះអាសនន)។

១០៤,៤៩ %

១២២គណនី

ររៀវរស ៩៦,០៦%

ទាំនិញ-រសវា ៩៥,១៨% (រធៀរចារ់), ១០៦,៦១% (រធៀរឥណទនរត្កាយវចិរណកមម)

មូលធន ៩២,២៤%-២,៦៨ ពិនទុភាគរយ ថ្ន ផ្.ស.ស.

លិនមាន

ត្រភព៖អគានាយកដ្ឋឋ នររនាោរោរិ

(ទាំហាំ ២២ ១៥៥ រ ៊ីលានររៀល)

ទាំហាំ ផ្.ស.ស ឆ្ន ាំ២០២១=១១៦ ៧១១ រ ៊ីលានររៀល (ត្រភព៖ត្ករែណឌ មា៉ា ត្កូរសដ្ឋកិចច និងហិរញ្ញវរថុសារណៈ)។

ចាំណូលចរនតរធៀរនឹង ផ្.ស.ស.៖ ឆ្ន ាំ២០២០ =២១,៦២%ថ្ន ផ្.ស.ស,ឆ្ន ាំ២០២១ =១៨,៥៧%ថ្ន ផ្.ស.ស ។ 

❖ការត្បលូ ចាំណូ ថវិកាថ្នន កជ់ារិ

គយ និងរដ្ឋឋ ករ៖ ៩៦,២៦%

ពនធដ្ឋរ៖ ១១៥,១៤ %

ចាំណូលមិនខមនសាររពើពនធ ៖ ៧៨,៧៧%

❖ការត្បលូ ចាំណូ ថវិកាថរៃាបា ថ្នន ក-់

សត្កាលជារិ (រៃាបា រាជធានី-សខរត)

ចាំណូលសាររពើពនធ៖ ១៦៨,៣%

ចាំណូលមិនខមនសាររពើពនធ៖១០១,៣%

៩៥,៣៦% (រធៀរចារ់ងវកិា)

៩៨,៧៩% (រធៀរឥណទនរត្កាយវចិរណកមម)

រផ្សងៗ៖
រនទុកហិរញ្ញវរថុ ៨០,៧៩%,អរថត្ររោជនស៍ងាម ១៦៣,៨៨%,
ឧររថមភធន ៤៧,៥៨%,និង ពនធនិងអាករ ១៦៨,៨០%

(ទាំហាំអន វរតងវកិា ២៦ ១៥២ រ ៊ីលានររៀល)

៩៩,៥៦%

ក ន្កទ១ី៖ បនតពត្ងឹងភាពសជឿទុកចិរតម្នថវិកា è សូចនាករសមិទធកមមគនលឹុះទាំង៦
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•ចាំនួនត្កសួង សាថ រ័ន,ចាំនួនសហត្ោសសាធារណៈនងិត្គឹុះសាថ នសាធារណៈរដ្ឋបាល និង

ចាំនួនអងាភាពងវកិា រលើសពី ៩០%បានរផ្ញើខផ្នការលទធកមមត្រចាំឆ្ន ាំមក កសហវ.និងត្រូវ

បានអន ម័រទនរ់ពលរវលា ។

៩០%ខផ្នការលទធកមមត្រចាំឆ្ន ាំត្រូវបានអន ម័រឱយ

បានម នថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ម នឆ្ន ាំអន វរតងវកិា

•អងាភាពងវិកាបានរផ្ញើរបាយការណកិ៍ចចលទធកមមទនរ់ពលរវលា មក កសហវ.មានសរ រចាំននួ 

៣៩១ អងាភាព រសម ើនឹង ៦១,១៨% ។

ោ៉ា ងរិច ៦០%ថ្នអងាភាពងវិកាផ្តលរ់បាយការណ ៍

កិចចលទធកមមទនរ់ពលរវលា មក កសហវ (គិរកនុង

ឆ្ន ាំ២០២០)

•រៅឆ្ន ាំ២០១៩ ជាំហានទី១ ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយអន វរតរដ្ឋយបានររងកើនកត្មិរទកឹត្បាក់សិទធិ

សរត្មចកិចចលទធកមមសាធារណៈ ររស់សាថ រ័នអន វរតលទធកមម ។ 

•ជាំហានទី ២ នឹងត្រូវចរ់រផ្តើមរៅឆ្ន ាំ២០២២ ។

ការរនតអន វរតជាំហានទ១ី ថ្នការររងកើនកត្មិរទកឹ

ត្បាក់សិទធិសរត្មចកិចចលទធកមមសាធារណៈ

• ទាំហាំទឹកត្បាក់កិចចសនាសរ រត្រចាំឆ្ន ាំរត្រើត្បាស់វធីិសា្សត ត្រកួរត្រខជងលទធកមមមានចាំននួ

៦០,៦២%។

ោ៉ា ងរិច ៦០%ថ្នទាំហាំទកឹត្បាក់ត្រគលក់ិចចសនា

សរ រ រត្រើត្បាស់វិធីសា្សត ត្រកួរត្រខជង (គិរកនុងឆ្ន ាំ

២០២០)

ក ន្កទ១ី៖ ការបនតពត្ងឹងភាពសជឿទុកចិរតម្នថវិកា è វឌ្ឍនភាព

១

២

៣

៤

ក ន្កទ១ី៖ ការបនតពត្ងឹងភាពសជឿទុកចិរតម្នថវិកា è សននិដ្ឋឋ ន

ភាពរជឿទ កចិរតថ្នងវិកា គឺរកាបាននូវភាពរឹងមា ាំ ខដ្លឆ្លុុះរញ្ញច ាំងអាំពីភាពធនថ្នត្រពន័ធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ខដ្ល

បានកសាងកនលងមក ។ រទុះរីោោ៉ា ងរនុះកតី ការ រធវើ សាថ រនីយកមម យនដការត្រមូល និងការ ត្គរ់ត្គង ចាំណូល សាររពើពនធ និងមនិ 

ខមនសាររពើពនធ រៅ មាន លទធភាព ខកលមអ រខនថមរទៀរ ។ ចាំរពាុះត្រសិទធភាពចាំណាយងវិកា ត្រូវពត្ងឹងរលើររៀវរស, ទាំនិញ/រសវា

និងវិនិរោគតាមរយៈការររៀរចាំ និងអន វរតលិែិររទដ្ឋឋ នគរិយ រត ដ្ចូមានកាំណរ់កនុងយ ទធសា្សតគនលឹុះទាំង៤ (BSRS,

SBSRS, PPSRS & PIMSRS) ។ ខផ្អករលើមូលដ្ឋឋ រនុះ, ងវិកាឆ្ន ាំ២០២១ បានរាំរពញោឧរករណ៍ដ្៏មានត្រសិទធភាពខដ្លអាច

ជួយឱយោជរដ្ឋឋ ភិបាលរឆ្លើយរររៅនឹងរញ្ញា ត្រឈម និងហានិភ័យទាំងកនុង និងរត្ៅត្ររទស រដ្ើមបីត្រយ ទធការពារអាយ ជីវិរ

ត្រោជន រកាលាំនឹងសងាមរសដ្ឋកិចច និងជីវភាពររស់ត្រោជន ត្ពមោមួយនឹងការរត្មង់ធនធានរឆ្ព ុះរៅសាដ រ និងជាំរ ញ

កាំរណើនរសដ្ឋកិចចរ ើងវិញ រៅរត្កាយរពលមានភាពធរូរសបើយពីវិររតិជាំងឺកូវធដ្-១៩ តាមគនលងត្រត្ករីងមី រដ្ើមបីធានាស ែសនតិភាព

សថ ិរភាពសងាម និងចីរភាពថ្នកាំរណើនរសដ្ឋកិចច ត្ពមទាំងភាពត្រករួត្រខជងររស់កមពុោ ោមួយនឹងការរនតរលើកសទួយស ែ មាលភាព

ររស់ត្រោជន ។

18
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•នីរិវិធីអន វរតការង្គរងមីតាមត្រព័នធ FMIS រលើការទទូរច់ាំណាយររៀវរស និងចាំណាយទទូរត់្រង់ 

ខដ្លមានហានភិ័យកត្មិរ១ ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយអន វរតោផ្លូវការរៅត្កសួងសាថ រ័នចាំននួ ២៧ ។

នីរិវិធីធានាចាំណាយ និងទទូរច់ាំណាយរផ្សងៗ 

កត្មិរ ១ និងកត្មិរ ២ ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយអន វរតផ្លូវការ 

រៅ កសហវ.និង ៧ ត្កសងួ រផ្សងរទៀរ

•ម ែង្គរររៀរចាំខផ្នការងវកិា ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយរត្រើត្បាស់សាកលបងរៅ កសហវ.និង ត្កសងួ

កិចចការនារធ និង ម ែង្គរលទធកមមរពញរលញ ត្រូវបានដ្ឋក់ឲ្យរត្រើត្បាសស់ាកលបងរៅ កសហវ.

ត្កសងួកិចចការនារធ និង ត្កសងួព័រ៌មាន ។

ម ែង្គរងមីពីរ (ម ែង្គរររៀរចាំខផ្នការងវកិា និងម ែង្គរ

លទធកមមរពញរលញ) ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយសាកលបងរៅ 

កសហវ. និងត្កសងួព័រម៌ាន

•អងាភាពងវិកាអាណារ័ករផ្ទរសិទធរិខនថមងមីចាំននួ ២ ត្រូវបានដ្ឋក់ឲ្យរត្រើត្បាស់ត្រពន័ធ FMIS ោ   

ផ្លូវការ ។  រដ្ឋបាលោជធាន ីរែរតចាំនួន ២៥ និងអងាភាពងវកិាអាណារ័ករផ្ទរសទិធិរខនថមងមីចាំននួ 

១០ ត្រូវបានដ្ឋក់ដ្ាំរ ើង FMIS សត្មារ់រត្រៀមរត្រើត្បាស់ោផ្លូវការរៅរដ្ើមឆ្ន ាំ ២០២២ ។

អងាភាពងវិកាអាណារ័ករផ្ទរសិទធរិខនថមងមី ២ ត្រូវ

បានដ្ឋក់ឱយរត្រើត្បាស់ត្រពន័ធ FMIS និងរដ្ឋបាល     

ោជធាន ីរែរត ទាំង ២៥ ត្រូវបានដ្ឋក់ដ្ាំរ ើងត្រពន័ធ 

FMIS សត្មារ់រត្រៀមរត្រើត្បាស់រៅឆ្ន ាំ ២០២២

• ការរិទរញ្ចគីណរនយយត្រវូរត្រើរយៈរពល៩ ខែ ។ការរិទរញ្ជ ីគណរនយយកនុងរយៈរពល ពី ៦ ខែ រៅ ៩ខែ

ក ន្កទ២ី៖ ការបនតពត្ងឹងរណសនយយភាពហិរញ្ញវរថុ è វឌ្ឍនភាព

១

២

៣

៤
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• សមាសធារ សាំខានម់យួចាំននួត្រូវបានខកលមអរដ្ឋយបានលារត្រដ្ឋងកាន់ខរលមអិររៅកនុង

កាំណរ់សមាា លថ់្នរបាយការណហ៍ិរញ្ញវរថុរដ្ឋយបានដ្ឋក់រង្គា ញពរ័៌មានអាំពីសាច់ត្បាក់កមចី

ខដ្លមិនទនរ់ត្រើត្បាស់នងិព័រម៌ានអាំពអីងាភាពងវកិាខដ្លោយការណ៍ ។

កត្មិរអន រលាមភាព ថ្ន របាយការណហ៍ិរញ្ញវរថុតាម

សដង់ដ្ឋ IPSAS Cash Basis 

• របាយការណហ៍ិរញ្ញវរថុឆ្ន ាំ២០១៩ ត្រូវបានររៀរចាំរួចោលក់នុងអាំ ងុត្រមីាសទី ២ ឆ្ន ាំ២០២១ ។
របាយការណហ៍ិរញ្ញវរថុឆ្ន ាំ២០១៩ ត្រូវបានររៀរចាំ

រួចោល់កនុងត្រមីាសទ ី២ ឆ្ន ាំ២០២១

• គិរត្រឹម ២០ ខែមកោ ២០២១ ការររៀរចាំតាោងរកើនរ ើង និងងយច ុះនូវត្ទពយសមបរតរិដ្ឋ

ត្រចាំឆ្ន ាំ (២០២០)រដ្ឋយទទលួបាន ៨៩%ថ្នអងាភាពរត្រើត្បាស់សរ រ ៣០៣៦ អងាភាព ។

របាយការណរ៍កូសរ រត្ទពយសមបរតរិដ្ឋ កត្មិរត្កសងួ -

សាថ រ័ន, មនទីរអងាភាពជាំនាញថ្នន ក់មូលដ្ឋឋ ន និង      

រដ្ឋបាលថ្នន ក់រត្កាមោរិ

• សូចនាកររាំណ លគនលុឹះទាំង ៥ ត្រូវបានរនដរការត្កាមពិតានខដ្លបានកាំណររ់ៅកនុង      

យ ទធសា្សតសត ីពីការត្គរ់ត្គងរាំណ លសាធារណៈ ។

សូចនាកររាំណ លគនលុឹះទាំង ៥ បានត្រវូរនដរការត្កាម

ពិតានខដ្លបានកាំណររ់ៅកនុងយ ទធសា្សតសត ីព ី     

ការត្គរ់ត្គងរាំណ លសាធារណៈ

ក ន្កទ២ី៖ ការបនតពត្ងឹងរណសនយយភាពហិរញ្ញវរថុ è វឌ្ឍនភាព (រ...)
៥

៦

៧

៨
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•បានររៀនចាំរបាយការណជ៍ូនគណៈកមាម ធិការត្គរ់ត្គងរាំណ លសាធារណៈ មានែលឹមសារហានិភ័យ

រាំណ លសាធារណៈ  ត្រចត្រីមាសទី១,ត្រីមាសទី២,និងត្រីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២១ ត្ពមទាំង

ផ្សពវផ្ាយរលើរគហទាំព័រផ្លូវការ ។

ការវិភាគហានភ័ិយរាំណ ល និងហានភ័ិយការពវកិចច

រាំណ លោយថ្នរហរ  ត្រូវបានររៀរចាំដ្ឋក់រញ្ចូលរៅ

កនុងរបាយការណដ៍្ឋក់ជនូគណៈកមាម ធិការត្គរ់ត្គង

រាំណ ល

•បានររៀរចាំរបាយការណ៍សិការលើការកាំណរល់កាណៈវនិចិឆ័យអរបរមាថ្នការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុ  

សាធារណៈសត្មារ់ត្គឹុះសាថ នសាធារណៈ ។

លកាណវិនចិឆ័យអរបររមាថ្នការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុ

សាធារណៈ សត្មារ់ត្គឹុះសាថ នសាធារណៈរដ្ឋបាល

និងរបាយការណ៍សិកាអាំពីវធីិសា្សតវាយរថ្មល

ត្គឹុះសាថ នសាធារណៈកត្មិរ កសហវ.

• រសចកតីត្ពាងចារ់ ត្រូវបានតាក់ខរងោទត្មង់ចារ់ និងែលឹមសាររចួោលក់ត្មិរត្កុមការង្គរ

ររចចករទស កសហវ.។ រត្ោងររៀរចាំសិកាា សាលាពិរត្ោុះរោរលន់ាត្រមីាសទ ី១ និងរត្ោង

រញ្ជូនរៅទសីត ីការគណៈរដ្ឋម្នត ីរៅ រ.ម.៣ ឆ្ន ាំ២០២២។ 

រសចកតីត្ពាងចារ់សត ីពីសហត្ោសសាធារណៈ     

ត្រូវបានររៀរចាំដ្ឋក់ឆ្លងថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ កសហវ.

• ទីតាាំងខដ្លព ាំទនប់ានរធវើរណណកមមសិទធមិានចាំននួ ១០ ៧៩៦ កខនលង រសម ើនឹង ៣៨%ថ្នទី

តាាំងសរ រ នឹងត្រូវរនតជាំរ ញរធវើរ័ណណកមមសិទធឱិយអស់កនុងឆ្ន ាំ២០២៣ ។

ចាំនួនរណណកមមសិទធមិិនទនប់ានច ុះរញ្ជ ី(ដី្ធលី)សរ រ 

ត្រូវបានររៀរចាំរដ្ឋយត្កុមការង្គរអនតរត្កសួង និង

ខផ្នការសកមមភាពត្រវូបានររៀរចាំ

ក ន្កទ២ី៖ ការបនតពត្ងឹងរណសនយយភាពហិរញ្ញវរថុ è វឌ្ឍនភាព (រ...)

៩

១០

១១

១១

ក ន្កទ២ី៖ ការបនតពត្ងឹងរណសនយយភាពហិរញ្ញវរថុ è សននិដ្ឋឋ ន
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ត្រព័នធ FMIS ោត្រព័នធ សនូលថ្នគណរនយយភាព ហិរញ្ញវរថុ រហើយត្រូវបានពត្ងីក និងដ្ឋក់ឱយអន វរត

ត្គរ់ត្កសួង-សាថ រ័ន ។ ទនទឹមនឹងវឌ្ឍនភាពរនុះ គួរមានការគិរគូរអាំពីវិសាលភាពថ្នការរត្រើត្បាស់ម ែង្គរងមី

ចាំនួន២ នងិការសិកាឱយបានស ីជរត្ៅរខនថមរទៀរអាំពីហានភិ័យថ្នការដ្ឋកឱ់យអន វរតនរីិវិធីអន វរតការង្គរងមី

តាមត្រព័នធ FMIS (Business Process Streamlining) ។ កនុងន័យរនុះ, ត្កុមការង្គរត្គរ់ត្គងគរត្មាង

FMIS គួររនតពិនិរយ នងិជាំរ ញការង្គរអាទិភាពរនុះ រដ្ើមបីឱយការអន វរតត្សររៅនឹងទិសរៅត្រព័នធងវិកា ខដ្ល

បានកាំណរ់កនុងយ ទធសា្សត ថ្នការខកទត្មង់ត្រព័នធងវិកាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ ។
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ក ន្កទ៣ី៖ ការពត្ងឹងត្បសិទធភាពម្ន្ារភាា ប់ថវិកាសៅនឹងសោ នសោបាយ è វឌ្ឍនភាព

•រសចកដីត្ពាង MTFF ២០២១-២០២៣ ត្រូវបានដ្ឋក់ជូនថ្នន ក់ដ្ឹកនាាំ កសហវ រ៉ា ខនដរដ្ឋយសារការរធកោលដ្ឋល

ថ្នជាំងកឺូវធដ្-១៩,ថ្នន ក់ដ្ឹកនាាំ កសហវ.បានសរត្មចពនាររពលកនុងការដ្ឋក់ឱយអន វរត រហើយោទិសរៅនឹងដ្ឋក់ឱយ

អន វរតរៅឆ្ន ាំ២០២២ សត្មារ់ររៀរចាំខផ្នការយ ទធសា្សតងវិកាឆ្ន ាំ២០២៣-២០២៥ និងគរត្មាងងវិកាឆ្ន ាំ២០២៣ ។

ត្ករែណឌ រោលនរោបាយមា៉ា ត្កូរសដ្ឋកិចចនិងរោលនរោ-

បាយហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ សត្មារ់ការររៀរចាំរសចកដីត្ពាង

ចារ់សដ ីពីហិរញ្ញវរថុសត្មារ់ការត្គរត់្គងឆ្ន ាំ២០២២

•ការររៀរចាំឯកសារ MTBF រដ្ឋយមានពតិានតាមវស័ិយតាម ត្កសងួ-សាថ រ័ន ត្រូវបានអន ម័រ

រដ្ឋយត្រម ែោជរដ្ឋឋ ភិបាល។

រសចកតីត្ពាងត្ករែណឌ ងវិការយៈរពលមធយម (MTBF)

កាំណរ់ពិតានងវកិាពហ ឆ្ន ាំ ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយដ្ឋក់ឱយ

អន វរត

•រសចកតីត្ពាង MTBF ររស់រដ្ឋបាលថ្នន ក់រត្កាមោរិ ត្រូវបានររៀរចាំរួចោល់ និងរត្រៀមរោរពជូន              

ឯកឧរតមអគារណឌ ិរសភាចរយ ពិនិរយ និងសរត្មចដ្៏ែពង់ែពស់ ។

រសចកតីត្ពាងរឋមថ្នត្ករែណឌ ងវកិារយៈរពល

មធយម (MTBF) ររស់រដ្ឋបាលថ្នន ក់រត្កាមោរិ ត្រូវ

បានររៀរចាំ

• រោលការណ៍ខណនាាំចាំនួន៣ ត្រវូបានអន ម័រ រួមមាន (១)រោលការណ៍ខណនាាំលមអិរសត ីពីវដ្តថ្នគរត្មាងវិន-ិ

រោគសាធារណៈ,(២)រោលការណ៍និងនីរិវិធីត្គរ់ត្គងយនតការោាំត្ទហរិញ្ញវរថុសត្មារ់សិកាសមិទធិលទធភាព 

និងររៀរចាំគរត្មាង និង (៣)រោលការណ៍ខណនាាំសត្មារក់ារររៀរចាំកមមវិធីវិនិរោគសាធារណៈ ៣ឆ្ន ាំរំកិល។ 

ការររៀរចាំយនតការត្គរ់ត្គងវដ្តគរត្មាងវនិរិោគ

សាធារណៈ 

• ឯកសារទសសនាទនសត ីពកីារខញករនទុករ គាលកិ ត្រូវបានររៀរចាំ ។
ការខញករនទុករ គាលកិបានតាមកមមវធីិនមីយួៗឆ្ន ាំ 

N+1

១

២

៣

៤

៥
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ក ន្កទ៣ី៖ ការពត្ងឹងត្បសិទធភាពម្ន្ារភាា ប់ថវិកាសៅនឹងសោ នសោបាយ è វឌ្ឍនភាព (រ...)

•ខផ្នការយ ទធសា្សតងវិកា និងគរត្មាងងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ មានគមាល រ ៩,៨%។
គមាល ររវាងខផ្នការយ ទធសា្សតងវកិា និងគរត្មាង

ងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំ (N+1)

•រៅឆ្ន ាំ២០២១ អងាភាពងវិកាមានចាំននួសរ រ ៩២៦ ខដ្លកនុងរនាុះរដ្ឋបាលកណាត លមានចាំនួន ៣២៣ (រកើនរ ើង១២)និងថ្នន ក់-

មូលដ្ឋឋ ន (មនទីរជាំនាញោជធានី រែរត)ចាំនួន ៦០៣ ។ សត្មារ់ថ្នន ក់កណាត ល អងាភាពងវិកាចាំននួ ៣២៣ កនុងរនាុះ អងាភាពងវិកាោ

អាណារ័ករផ្ទរសិទធិមានចាំនួន ៨៣ (ឆ្ន ាំ២០២០ មានចាំនួន ៦១)និងមិនទន់រផ្ទរសិទធិ ២៤០ (ឆ្ន ាំ២០២០ មានចាំនួន ២៥០)និង

សត្មារ់ថ្នន ក់មូលដ្ឋឋ នត្គរ់អងាភាពងវិកាោអាណារ័ករផ្ទរសិទធិចាំននួ ៦០៣ (ឆ្ន ាំ២០២០ មានចាំនួន ៦០៣)។

រខនថមចាំននួ ៣ អងាភាពងវិកាោអាណរ័ករផ្ទរសិទធិ

ខងមរទៀរ និងរខនថម ១០ អងាភាពងវិកា រៅតាម

ត្កសងួ-សាថ រ័ន

•រត្មឹមខផ្នការយ ទធសា្សតងវកិារដ្ឋបាលថ្នន ក់រត្កាមោរិ រវាងោជធាន ីរែរត ោមយួនឹងងវិកា

មនទីរជាំនាញ ោជធាន-ីរែរត ។ រ៉ា ខនតគ ណភាព និងភាពទនរ់ពល ចាំបាច់ត្រូវពត្ងឹងរខនថម ។

រត្មឹមខផ្នការយ ទធសា្សតងវកិារដ្ឋបាលថ្នន ក-់

រត្កាមោរិ រវាងោជធាន-ីរែរត ោមយួនឹងងវិកា

មនទីរជាំនាញ 

• រដ្ឋបាលោជធាន ីរែរត ទទលួបានឆ្នាទ ន សិទធកនុ ងការរធវើនយិរ័ងវកិាតាមរយៈត្រកាសសតពីី   

នីរិវិធីអន វរតងវកិាកមមវធីិ រៅរដ្ឋបាលថ្នន ក់រត្កាមោរិ ។

ការរធវើត្ររិភូកមមសិទធអិាំណាចថ្នការរធវើនយិរ័ងវកិាជនូ

រដ្ឋបាលថ្នន ក់រត្កាមោរិ

៦

៧

៨

៩
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ក ន្កទ៣ី៖ ការពត្ងឹងត្បសិទធភាពម្ន្ារភាា ប់ថវិកាសៅនឹងសោ នសោបាយ è សននិដ្ឋឋ ន

ត្ករែណឌ ងវិការយៈរពលមធយមត្រូវបានររៀរចាំ និងអន វរតសាកលបង និង ឯកសារ MTFF នឹងត្រូវ

ដ្ឋក់កិចចត្រជ ាំរពញអងាគណៈរដ្ឋម្នតីរៅឆ្ន ាំ២០២២ សត្មារ់ររៀរចាំខផ្នការយ ទធសា្សតងវិកា ២០២៣-២០២៥

និងងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំ២០២៣ ខដ្លនងឹរងកលកាណៈង្គយត្សួលដ្ល់ត្កសួង-សាថ រ័ន កនុងការររៀរចាំងវិកា រដ្ឋយ

មានកាំណរ់ងវិកាទាំងវិស័យ និងត្កសងួ-សាថ រ័ន ពិរសសការរធវើសមាហរណកមមងវិកាចរនត និងវិនិរោគ រួមទាំង

រពលរវលាអន រលាមតាមត្ររិទិនថ្នការររៀរចាំងវិកា ។ រដ្ឋយខ ក ត្កសួង-សាថ រន័មួយចាំនួនក៏រៅរកាការ-

ត្គរ់ត្គងងវិកាតាមខររត្រមូលផ្ដុាំរៅរ ើយ រដ្ឋយអន ញ្ញញ រឱយមានអងាភាពងវិកាចាំននួរិចរួច ខដ្លមានន័យថ្ន

ងវិកាផ្ដល់ដ្លអ់ងាភាពអន វរតផ្ទទ ល់ ក៏មានរិចរចួផ្ងខដ្រ ។ កនុងន័យរនុះ ការររងកើនចាំននួអងាភាពងវិកា នងិ

អងាភាពងវិកាោអាណារ័ករផ្ទរសិទធិោការង្គរសាំខាន់ ខដ្លចាំបាច់ត្រូវជាំរ ញ និងពត្ងឹងសមរថភាពរខនថម ។

26

ក ន្កទ៤ី៖ការបញ្ច ប់ការសត្រៀលខៃនួសឆ្ព ោះសៅរណសនយយភាពសលិទធកលម è វឌ្ឍនភាព

•ព ាំមានវឌ្ឍនភាព រ៉ា ខនត អគានាយកដ្ឋឋ នងវកិាបានររៀរចាំទត្មង់កិចចត្ពមរត្ពៀងរលើលទធផ្លកនុង

ឆ្ន ាំរវាង កសហវ.និងត្កសងួ សាថ រ័នសត្មារ់អន វរតឆ្ន ាំ២០២២។

សាកលបងររៀរចាំខផ្នការសមិទធកមមគនលុឹះត្រចាំឆ្ន ាំ

២០២១ 

•រសចកតតី្ពាងអន ត្ករឹយរលែ ៨១ បានរញ្ចរ់ការពភិាកាត្រមឹកត្មិរអគានាយកដ្ឋឋ ន និងបានរញ្ជូនរៅជាំនាញការបាោាំង

រដ្ើមបីផ្តល់ធារ ចូល និងរត្រៀមពភិាកាអនតរអគានាយកដ្ឋឋ ន និងដ្ឋករ់ញ្ចូលោមួយរសចកតីត្ពាងខកសត្មលួអន ត្កឹរយរលែ 

៨២ អនត្ក.រក រៅត្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២២រនុះ ។ រសចកតតី្ពាងអន ត្ករឹយរលែ ៨២ ត្រូវបានររៀរចាំ និងត្រូវរធវើរចចុរបនន

ភាពោររណត ើរៗ  រដ្ឋយខផ្អករលើរោលការណ៍សរត្មចថ្នត្កមុការង្គរររៀរចាំរសចកតីត្ពាងចារ់ត្រព័នធហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ ។

រសចកតីត្ពាងអន ត្កឹរយរលែ ៨១ និងរសចកតីត្ពាង

អន ត្កឹរយរលែ ៨២ ដ្ឋក់ជនូថ្នន ក់ដឹ្កនាាំពនិរិយ

•កសហវ.បានរចញត្រកាសរលែ ១១៣ សហវ.ត្រក សត ីពីការដ្ឋក់ឱយរត្រើត្បាស់រោលការណ៍

ខណនាាំសត ីពកីារតាមដ្ឋន និងវាយរថ្មលងវកិាសមិទធកមម ។

ត្រកាសសដ ីពីយនដការតាមដ្ឋន និងត្រួរពនិរិយ      

ការអន វរតងវិកា

• ព ាំមានវឌ្ឍនភាព ។

ត្គរ់ត្កសងួ-សាថ រ័នមានយនដការត្គរ់ត្គងការអន វរត

ងវិកាតាមត្ករែណឌ ត្គរ់ត្គងសមិទធកមម និងមាន

យនតការត្គរ់ត្គងសមិទធកមម

១

២

៣

៤
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27

ក ន្កទ៤ី៖ការបញ្ច ប់ការសត្រៀលខៃនួសឆ្ព ោះសៅរណសនយយភាពសលិទធកលម è វឌ្ឍនភាព (រ...)

•កសហវ.បានររៀរចាំឯកសារត្រព័នធត្ររួពនិរិយថ្ផ្ទកនុង,បានខកសត្មួលរញ្ជរ់រសចកតីត្ពាង

អន ត្កឹរយងមី សត ីពីការររៀរចាំ និងការត្រត្ពឹរតរៅថ្នសវនកមមថ្ផ្ទកនុង និងរចញត្រកាសសត ីពី

រោលការណត៍្រព័នធត្ររួពនិរិយថ្ផ្ទកនុងររចចកវទិាពរ័ម៌ាន ។

ការររៀរចាំត្រពន័ធត្ររួពនិរិយថ្ផ្ទកនុង ត្សរតាមត្រព័នធ

ងវិកាសមិទធកមម

•អន វរតសវនកមមសមិទធកមមសាកលបងោករណីសិកាជនូត្កសួង ចាំនួន ៦ និងអន វរតសវនកមម

ររចចកវិទាពរ័ម៌ាន សាកលបងោករណីសិកាជនូត្កសងួ ចាំននួ ៤ ។

សវនកមមសមិទធកមម និងសវនកមមររចចក វទិាពរ័ម៌ាន 

ត្រូវបានអន វរត រៅត្គរ់ត្កសងួ-សាថ រន័

•មានរបាយការណស៍វនកមមសមិទធកមមចាំននួ ៥ ត្រូវបានររៀរចាំរដ្ឋយអាោញ ធរ សវនកមមោរិ និង

រញ្ជូនរៅអងានរីរិបញ្ញរតិ ។

មានរបាយការណស៍វនកមមសមិទធកមមចាំនួន ៥ ត្រូវ

បានររៀរចាំរដ្ឋយអាោញ ធរសវនកមមោរិ និងរញ្ជូន

រៅអងានីររិបញ្ញរតិ

•កសហវ.បានររៀរចាំរវទិកាសាធារណៈ សត ីពីត្ករែណឌ មា៉ា ត្កូរសដ្ឋកិចច និងត្ករែណឌ ងវិកា

ត្រចាំឆ្ន ាំ និងផ្សពវផ្ាយឯកសារងវកិារផ្សងរទៀរ ។
ការរលើកកមពស់រមាល ភាពងវិកា

៥

៦

៧

៧

ក ន្កទ៤ី៖ការបញ្ច ប់ការសត្រៀលខៃនួសឆ្ព ោះសៅរណសនយយភាពសលិទធកលម è សននិដ្ឋឋ ន

ោរួម ការឈានរៅអន វរតដ្ាំណាក់កាលទ៤ី នងឹត្រូវរត្រៀមែលួនរួចោល់សត្មារ់ដ្ឋក់ឱយអន វរតចរ់ពី

ឆ្ន ាំ២០២៣ ររៅ តាមរយៈការររៀរចាំចារ់សត ីពីត្រព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ (ងមី), ការររៀរចាំអន ត្កឹរយរលែ

៨១ និង ៨២ (ងមី) ត្ពមទាំងការររៀរចាំត្ករែណឌ ងវិកាព័រម៌ានសមិទធកមម ខដ្លរំពឹងថ្នត្រូវរញ្ចរ់កនុងឆ្ន ាំ

២០២២ ។ ទនទមឹរនុះ, ម ែង្គរសវនកមមថ្ផ្ទកនុង (ោពិរសសការរធវើសវនកមមសមិទធកមម) និងអធកិារកិចច រៅ

ត្គរ់ត្កសួង-សាថ រ័នត្រូវពត្ងឹងរខនថមោររណត ើរៗ រដ្ើមបីធានាថ្នត្កសួង-សាថ រ័នមានត្រព័នធត្រួរពិនរិយថ្ផ្ទកនុង

 រឹងមា ាំ ត្សររពលោជរដ្ឋឋ ភិបាលបាននងិកាំព ងរធវើវិមជឍការហិរញ្ញវរថុដ្ល់ត្កសួង-សាថ រ័ន ។

28
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29

ក ន្កទ៥ី ៖ការោាំត្ទកលមវិធីកកទត្លង់ និងភាពត្បទាក់ត្កឡាោន ម្នការកកទត្លង់ è វឌ្ឍនភាព

•ត្កសួង-សាថ រ័ន មានចាំននួ ៣៩/៤១ រសម ើនឹង ៩៥%។

•អងាភាពរត្កាមឱវាទ កសហវ.មានចាំនួន ១៧/១៧ រសម ើនឹង ១០០% ។

•មនទីរ សហវ.ោជធាន-ីរែរត មានចាំននួ ២៥/២៥ រសន ើនឹង ១០០%។

របាយការណស៍មិទធកមមត្រចាំឆ្ន ាំ 

(GDAP/PDAP/MAP) ត្រូវបានផ្តលជ់នូ អ.គ.ហ.

ត្សរតាមសាោចរ ០៩ សរ ច ុះថ្ងៃទី ០៨ ខែធន ូឆ្ន ាំ

២០១៥ (ត្រឹមដ្ាំណាច់ខែមកោ ថ្នឆ្ន ាំរនាទ រ់) ។ 

•ខផ្នការយ ទធសា្សត ទទួលបានអន ម័រព ីឯកឧរតមអគារណឌ រិសភាចរយ រៅថ្ងៃទ ី៤ ខែ រ លា 

ឆ្ន ាំ២០២១ ។ ឯកសារទសសនាទនសត ីពគី ណវ ឌ្ឍិម្នតតី្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ  ត្រូវបាន

ររៀរចាំ និងទទលួបានការខណនាាំព ីឯកឧរតមអគារណឌ រិសភាចរយ រៅថ្ងៃទី៥ ខែមកោ ឆ្ន ាំ ២០២២ ។ 

ខផ្នការយ ទធសា្សតអភិវឌ្ឍនស៍មរថភាពកនុងត្ករែណឌ  

PFMRP ដ្ាំណាក់កាលទី ត្រូវបានអន មរ័ និង កមមវិធី

 វិញ្ញញ រនរត្រ (Certificate Program) ត្រូវបានររៀរចាំ

•អងាភាពរត្កាមឱវាទ កសហវ.និងត្កសងួ-សាថ រ័នបានរធវើរចចុរបននភាព និងខកលមអោត្រចាំនូវ

លកាែណឌ រោងការរដ្ឋយរត្មឹមោមយួរោលរាំណង/សកមមភាពគនលុឹះកនុង GDAP/MAP    

តាមរយៈយនកការថ្នការផ្តលត់្បាក់ឧររថមភរត្កាម PFMRP ។

លកាែណឌ រោងរនួាទីភារកិចចថ្នសមាជិកត្កមុការង្គរខកទត្មង់ 

PFM អងាភាពរត្កាមឱវា កសហវ.និងត្គរ់ត្កសួង សាថ រ័ន 

ត្រូវបានសត្មួចនងិរត្មមឹតាមរោលរាំណង/សកមមភាពគនលឹុះ

កនុងមា៉ា ត្ទីសថ្នខផ្នការ GDAP/MAPឆ្ន ាំ ២០២១

• ត្រព័នធត្គរ់ត្គងសមិទធកមម និងគណរនយយភាព ថ្នកមមវិធីខកទត្មង់ជាំហានទ ី១ ត្រូវបានដ្ឋក់

ឱយអន វរតសាកលបរៅថ្ផ្ទកនុង អ.គ.ហ.។

ត្រព័នធត្គរ់ត្គងសមិទធកមម និងគណរនយយភាព ថ្នកមមវិធី

ខកទត្មង់ត្រូវបានររៀរចាំ និងអន វរត (ជាំហានរឋមអន វរត

ថ្ផ្ទកនងុ អ.គ.ហ.)

១

២

៣

៤

30

ក ន្កទ៥ី៖ការោាំត្ទកលមវិធីកកទត្លង់ និងភាពត្បទាក់ត្កឡាោន ម្នការកកទត្លង់ è វឌ្ឍនភាព (រ...)

•រចចុរបនន ការរលើកទឹកចិរត ត្រូវបានរធវើរ ើងតាមរយៈការផ្តលត់្បាក់ឧររថមភរលើកទឹកចិរតរត្កាម

កមមវិធីខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ រ៉ា ខនតព ាំទនប់ានផ្ារភាជ រ់រពញរលញោមយួ

សមិទធកមមរៅរ ើយ ។

ត្ករែណឌ រលើកទកឹចិរតផ្ារភាជ រ់សមិទធកមមត្រវូបាន

ររៀរចាំនិងដ្ឋក់ឱយអន វរតរៅឆ្ន ាំ២០២១

•ព ាំមានវឌ្ឍនភាព រដ្ឋយរង់ចាំការដឹ្កនាាំត្រជ ាំររស់រលខាធិការដ្ឋឋ ន គជអរ ។

•សត្មារ់ខផ្នការសកមមភាព ត្រូវបានអាក់ខានរដ្ឋយត្រវូរផ្ទត ររលើការររៀរចាំឯកសារទសសនាទន 

សត ីពីចកាុវិស័យនងិយ ទធសា្សត ថ្នកមមវិធីខកទត្មង់ ៣ រកូ ១ ។

កិចចត្រជ ាំកមមវិធីខកទត្មង់ ៣ រកូ ១ ត្រូវបានររៀរចាំ

ត្រចាំត្រីមាស និងោ៉ា ងរចិ ៩០%ថ្នខផ្នការ

សកមមភាពត្រូវបានអន វរត

•រសចកតីត្ពាងឯកសារទសសនាទនសត ីពចីកាុវស័ិយនងិយ ទធសា្សតកមមវិធីខកទត្មង់ រី រូក មួយ 

ត្រូវបានររៀរចាំ និងត្រូវបានពភិាកាកនុងកិចចត្រជ ាំកត្មិរអនតរការដ្ឋឋ នខកទត្មង់៣ រកូ ១ ចាំនួន 

៣រលើក និងគរត្មាងវិរសសនា ត្រូវបានររៀរចាំ។

ឯកសារទសសនាទនសត ីពចីកាុវស័ិយនងិយ ទធសា្សត

ថ្នកមមវិធីខកទត្មង់ ៣ រកូ ១

•បានរញ្ចរ់ការររៀរចាំរសចកតីត្ពាងរលើកទ២ី ថ្នឯកសារខណនាាំសត ីពកីារររៀរចាំការពពិ័ណន៌ាម ែ-

រាំខណង និងបានរញ្ចរ់រសចកតីត្ពាងអន ត្កឹរយសត ីពកីារដ្ឋក់ឱយអន វរតឯកសារខណនាាំសត ីពកីារររៀរចាំ

ការពិព័ណ៍នាម ែរាំខណងកនុងកត្មិរអគានាយកដ្ឋឋ នរោលនរោបាយម ែង្គរសាធារណ:។

រោលការណខ៍ណនាាំ សត ីពីការពិពណន៌ាម ែរាំខណង 

ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយអន វរត

៥

៦

៧

៨
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ក ន្កទ៥ី៖ការោាំត្ទកលមវិធីកកទត្លង់ និងភាពត្បទាក់ត្កឡាោន ម្នការកកទត្លង់ è សននិដ្ឋឋ ន

ការអន វរតខផ្នកទី៥រនុះ រងផ្លរ៉ាុះពាលរ់ិចរចួចាំរពាុះការររៀរចាំវគារណតុ ុះរណាត លរយៈរពលែលី នងិ

សិកាា សាលាផ្សពវផ្ាយ រដ្ឋយសារកនងុររិការណ៍ថ្នការរធកោលដ្ឋលជាំងកូឺវធដ្-១៩ កនុងឆ្ន ាំ២០២១, រួអងាខដ្លមាន

ការពាក់ព័នធបានផ្ទល ស់រតូរវិធីសា្សត ថ្នការរណតុ ុះរណាត ល ឬសិកាា សាលាតាមរយៈត្រព័នធអនឡាញ ។ ត្កុមការង្គរ

ខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈរៅតាមអងាភាពរត្កាមឱវាទ កសហវ. និងត្កសងួ-សាថ រ័ន បានែរិែាំ

អន វរតតាមខផ្នការ នងិបានរផ្ញើរបាយការណ៍សមិទធកមមមក អ.គ.ហ. ទន់រពលរវលា ររើរទុះោមានភាពយរឺ

ោ៉ា វសត្មារ់ត្កសងួ-សាថ រន័មួយចាំនួនកតី ។ រដ្ើមបីជាំរ ញចលនការ ថ្នការខកទត្មងក់ារត្គរត់្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ

ត្កុមការង្គរខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ គរបីអន វរតវិធានការរខនថមរួមមាន ការរនតពត្ងឹងយនតការ

អន វរត នងិរ ររសកមមរាំរពញរនួាទីភារកិចចកនុងសាម ររីទទួលែ សត្រូវ ខដ្លបានកាំណរ់កនុងលកាែណឌ រោងការង្គរ

និងរនតពត្ងឹងយនតការសត្មរសត្មួល តាមដ្ឋន និងោយការណ៍ថ្នការអន វរតខផ្នការសកមមភាព ដ្ូចមានកាំណរ់

កនុង GDAP, C/PDAP, &MAP ។
31

➢ វឌ្ឍនភាព (%) តាលអងគភាពសត្កាលឱវាទ កសហវ. ត្បចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១
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➢ វឌ្ឍនភាព (%) តាលអងគភាពសត្កាលឱវាទ កសហវ. ត្បចាំឆ្ន ាំ២០២១
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ការអន វរតងវិកា ត្បាក់ឧររថមភ

ម ែង្គរខកទត្មង់

ត្បាក់ឧររថមភ

ម ែង្គររត្ៅខកទត្មង់ % ងវិកា (អន វរត+ឧររថមភ)រធៀរនឹងងវិកាអងាភាព សរ រ N/N,% ចាំនួនសកមមភាព និងពិនទុសមិទធកមម

ការអន វរតងវកិា នងិវឌ្ឍនភាពោភាគរយ (%)ត្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ ររសអ់ងាភាពរត្កាមឱវាទ កសហវ.

➢ សលិទធកលមសសងេបតាលលនទីរ សហវ. រាជធានី សខរត

34

១១.២.១.រសៀវរៅរនទុក

១១.២.២.ការអន វរតត្រកាសសដ ី

ពីការផ្ដលរ់សវាសាធារណៈរៅ

មនទរី-អងាភាពជាំនាញ

២៣.១.១.រណណកមមសទិធិ

អចលនត្ទពយ រត្កាម កសហវ.

រៅថ្នន កម់លូដ្ឋឋ ន

២៣.១.២.រណណកមមសទិធិ

អចលនត្ទពយថ្នមនទរី-អងាភាព

ជាំនាញ និងរដ្ឋបាលថ្នន ករ់ត្កាម

ោរិ

២៣.១.៣.តាោងរត្រៀររធៀរ

ការរកើនរ ើង/ងយច ុះថ្នត្ទពយ

សមបរតរិដ្ឋត្រចាំឆ្ន ាំ២០២០ររស់

មនទរី-អងាភាពជាំនាញ

២៣.១.៤.តាោងរត្រៀររធៀរ

ការរកើនរ ើង/ងយច ុះថ្នត្ទពយ

សមបរតរិដ្ឋត្រចាំឆ្ន ាំររសរ់ដ្ឋបាល

ថ្នន ក់រត្កាមោរិ

រោលរៅត្រចាំឆ្ន ាំ 451 345 16 153 813 1253

វឌ្ឍនភាពត្រចាំឆ្ន ាំ 449 316 9 134 803 1121

%រធៀរត្រចាំឆ្ន ាំ 100% 92% 56% 88% 99% 89%
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វឌ្ឍនភាពថ្នការអន វរតខផ្នការសកមមភាពររសម់នទរី សហវ. ោជធាន-ីរែរត ត្រចាំឆ្ន ាំ២០២១
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➢ វឌ្ឍនភាព (%) តាលលនទីរ សហវ. រាជធានី សខរត ត្បចាំត្រីមាសទី ៤ ឆ្ន ាំ២០២១
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➢ វឌ្ឍនភាព (%) តាលត្កសួង-សាថ ប័ន ត្បចាំត្រីមាសទី ៤ ឆ្ន ាំ២០២១
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ស្ថា ប័នេងគមកិច្ច ស្ថា ប័នកំពូល និងឯករាជ្យ

វឌ្ឍនភាពោភាគរយ (%)ត្រចាំត្រមីាសទ ី៤ ររសត់្កសងួ-សាថ រន័

➢ វឌ្ឍនភាព (%) តាលត្កសួង-សាថ ប័ន ត្បចាំឆ្ន ាំ២០២១
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សាថ រ័នរសវារសដ្ឋកិចច សាថ រ័នរសវាហិរញ្ញវរថុ ការរររទស និងរសវាសាធារណៈទូរៅ សាថ រ័នរសវាការពារោរិ សាថ រ័នរសវាសងាមកិចច សាថ រ័នកាំពូលនិងឯកោជយ

ការអន វរតងវកិា នងិវឌ្ឍនភាពោភាគរយ (%)ត្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ ររសត់្កសងួ-សាថ រន័

ការអន វរតងវិកា ត្បាក់ឧររថមភរលើកទឹកចិរត % ងវិកា (អន វរត+ឧររថមភ)រធៀរនឹងងវិកា LMs សរ រ N/N,% ចាំនួនសកមមភាព និងពិនទុសិទធកមម
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៣.ចាំណាយស ើការអនុវរតកលមវិធីកកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ឆ្ន ាំ២០០៤-២០២១

39សមាា ល់៖ ចាំណាយររស់ត្កមុការង្គរ FMIS, អងាភាពរត្កាមឱវាទ កសហវ.ត្កសួង-សាថ័ ន និងមនទីរ សហវ.រកូរញ្វូលចាំណាយរលើទាំនញិ,ទីត្រឹកា,រណតុ ុះរណាត ល/សិកាា សាលា,និងត្ររិររតកិារ ។

៛ 166,840($41.20),

(47.24%)

៛ 112,258($27.72),

(31.78%)

៛ 15,330($3.79),(4.34%)

៛ 200($0.05),(0.34%)

៛ 58,560($14.46),(16.58%)

៛ 352,329($87.21),(100%)

(0.00%) (20.00%) (40.00%) (60.00%) (80.00%) (100.00%) (120.00%)

ត្កុមការង្គរ 

FMWG

អងាភាព កសហវ

ត្កសួង-សាថ រ័ន

មនទីរ សហវ

ត្បាក់ឧររថមភរលើក

ទឹកចិរត

សរ រ

គ
ិរ
ោ
លា
ន
ររ
ៀល

ចាំណាយរលើការអន វរត PFMRP ឆ្ន ាំ២០០៤-២០២១

៣.ចាំណាយស ើការអនុវរតកលមវិធីកកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ឆ្ន ាំ២០០៤-២០២១

40

៛ 135,368($33.42),

(38.33%)

៛ 76,642($18.92),

(21.70%)

៛ 77,175($19.06),

(21.85%)

៛ 5,460($1.35),(1.55%)
៛ 58,560($14.46),

(16.58%)

ចាំណាយតាមត្ររភទរលើការអន វរត PFMRP ឆ្ន ាំ២០០៤-២០២១

ទាំនិញ និងការអភិវឌ្ឍត្រពន័ធ FMIS

ទីត្រឹកា

រណដុ ុះរណាដ ល/សិកាា សាលា

ត្ររិររតិការ

ត្បាក់ឧររថមភរលើកទឹកចិរត

គិរោលានររៀល/លានដ្ លាល សហរដ្ឋអារមរិក
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៤. សោប ់ម្ៃរូអភិវឌ្ឍន៍ ç លទធផ្លរឋមថ្នការវាយរថ្មលត្រសិទធភាពថ្នការអន វរតត្រព័នធ FMIS

41

ជាំហានទ១ី (២០១៣-២០១៦)

- ៨ អគានាយកដ្ឋឋ នគនលឹុះ ថ្ន កសហវ.

- ២៥ ររនាោរោជធានី-រែរត

*៣៣ការដ្ឋឋ ន និងអនករត្រើត្បាស់                                

ចាំនួន ៥០០ នាក់ 

ជាំហានទ២ី (២០១៧-២០២០)

- ៣៧ ត្កសួង-សាថ រ័ន

- ២៥ មនទីរ សហវ.ោជធានី-រែរត

- ២៥ អងាភាពងវិកាអាណារ័ករផ្ទរសិទធិ

*៨៧ ការដ្ឋឋ ន និងអនករត្រើត្បាស់                            

ចាំនួន ១ ១៦២ នាក់

ជាំហានទ៣ី (២០២១-២០២៥)

- ២៥ រដ្ឋបាលោជធានី-រែរត

- ២៧ រដ្ឋបាលត្កុង,១៤ រដ្ឋបាលែណឌ ,និង ២ រដ្ឋបាលត្សុក

- ៥០ មនទីរជាំនាញ ោជធានី-រែរត (២ត្កសួង-សាថ រ័ន)

- ២០ អងាភាពងវិកាអាណារ័ករផ្ទរសិទធិ

* ១៣៨ ការដ្ឋឋ ន និងអនករត្រើត្បាស់ចាំននួ ១ ៧០០ នាក់

❖ ការពត្ងកីការរត្រើត្បាស់ត្រព័នធ FMIS
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ការខកលមអត្រព័នធ

ការរធវើសនាធ នកមម

ត្រព័នធ

ការរធវើមាត្រដ្ឋឋ នត្រពន័ធ

(System Scalability)

ការរត្រើត្បាស់ web-based application សត្មារ់ក ាំពយូទ័ររផ្សង រដ្ើមបីអាចរត្រើត្បាស់ត្រព័នធ FMIS បាន ។

ការររៀរចាំរបាយការណ៍ជនូថ្នន ក់ដឹ្កនាាំអាំពលីាំហរូថ្នការអន រតនរីិវធីិអន វរតការង្គរងមីតាមត្រព័នធ FMIS រៅតាមដ្ាំណាក់កាលត្រួរពនិរិយនមីយួៗ 

(pendency of payment at various control points)។ អាចររៀរចាំោ Dashboard សត្មារ់ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំរដ្ើមបីតាមដ្ឋនអាំពលីាំហរូថ្នការទទូរ ់។

ការផ្តួចរផ្តើមឱយមានការរត្រើត្បាស់ហរថរលខារអ ចិត្រូនកិ ។

ការពត្ងឹងរនួាទសីវនកមម ខដ្លរដ្ើររសួាំខានក់នុងការវាយរថ្មលម ែង្គរ និងដ្ាំរណើការត្រព័នធ ។

ការរធវើសនាធ នកមមរវាងត្រព័នធ DMFAS និង ត្រព័នធ FMIS 

រៅមិនទនរ់ពញរលញ ។

មិនទន់រធវើសនាធ នកមមរវាងត្រព័នធ FMIS និង ត្រព័នធ EFMS

ការផ្ទល ស់រតូរទនិននយ័រវាងត្រព័នធរផ្សងរទៀរ ោអាទ  PIMS 

ររស់ GDP និង PPMS ររស់ GDICDM ។

ការពត្ងឹងការរធវើសនាធ នកមមោមួយធនាោរោរិ និងធនាោរ

ពាណិជជរផ្សងរទៀរ រដ្ើមបីពត្ងឹងការទទូរត់ាមត្រព័នធរអ ចិ

ត្រូនិក និងការរផ្ទៀងផ្ទទ ររ់បាយការណរ៍ដ្ឋយសវ ័យត្រវរតិ 

(Automatic reconciliation)

ការអភិវឌ្ឍ

ត្បព័នធ

កនុងជាំហានទ៣ី,ត្រព័នធ FMIS នឹងត្រូវពត្ងីក

ការដ្ឋឋ នរខនថមរហរូដ្ល ់១៣៨ និងរខនថមអនក

រត្រើត្បាស់ចាំនួន ១ ៧០០ នាក,់ដ្ចូរនុះការររសត

មាត្រដ្ឋឋ នត្រព័នធ គឺោការចាំបាច់រដ្ើមបីរញ្ញជ ក់

អាំពីសមរថភាពត្រពន័ធ,ដ្ាំរណើរការត្រព័នធ និង 

database ខដ្លអាចត្ទត្ទង់សត្មារ់ខផ្នការ

នារពលខាងម ែ ។ 
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ការអន វរតងវកិា

គណរនយយ និង

ការររៀរចាំរបាយ-

ការណ៍

ការររៀរចាំ

ខផ្នការងវកិា

លទធកមម
ភាពខវោះចស ៃ្ ោះ

ម្នលុខងារ

ត្បព័នធ FMIS 

ម ែង្គរសត្មារ់អន វរតងវិកាកនងុត្រព័នធ FMIS ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយរត្រើត្បាស់ រ៉ា ខនតរៅមានការរត្រើត្បាស់រដ្ឋយថ្ដ្ រៅរ ើយ ។

រលង់គណរនយយ (CoA) មិនត្រូវបានកាំណរ់សត្មារ់អងាភាពខដ្លសថ ិរកនុងកត្មិរទររាំផ្ រ (Lowest level units) ថ្នត្កសួង-សាថ រ័ន ។ ការណ៍រនុះ រត្មូវឱយអងាភាពទាំង

រនាុះ អន វរតងវិការដ្ឋយរត្រើត្បាស់រដ្ឋយថ្ដ្ និងកនងុករណីែលុះត្រូវររងកើរត្រព័នធសត្មារ់រត្រើត្បាស់ថ្ផ្ទកនុង ដូ្ចោ EFMS ររស់ ត្កសួងអរ់រំ យ វជន និងកីឡា ោរដ្ើម ។

ត្កសួង-សាថ រ័ន រៅព ាំអាចរត្រើត្បាស់ត្រព័នធសត្មារ់

ររៀរចាំរបាយការណ៍ និងត្គរ់ត្គងងវិកាថ្ផ្ទកនងុ ។

ចាំណាយហិរញ្ញរបទនរដ្ឋយថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ ព ាំទន់បាន

ករ់ត្តាចូលត្រព័នធ FMIS ។

ម ែង្គរររៀរចាំខផ្នការងវិកា នឹងត្រូវរត្រើត្បាស់សត្មារ់រញ្ចូលសាំរណើងវិកា 

(Budget Request Collation) រដ្ឋយព ាំទន់រត្រើត្បាស់សត្មារ់ររៀរចាំងវិកា,

ការរសន ើ និងការចរចខដ្លកិចចការទាំងរនុះ រៅខរដ្ាំរណើរការរដ្ឋយថ្ដ្រៅរ ើយ ។

ម ែង្គរលទធកមមព ាំមានវសិាលភាពដ្ល់

លទធកមមចាំណាយវនិរិោគ គឺត្រឹមចាំណាយ

ចរនត ។
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❖ ការររៀរចាំអភិបាលកចិច នងិការត្គរ់ត្គងការផ្ទល ស់រតូរ

ការត្គរត់្គង   

ការផ្ទល ស់រតូរ

ការររៀរចាំខផ្នការ

និងការត្ររួពនិរិយ

តាមដ្ឋន

ការរត្មមឹ

ោមយួរររៀរ-

វារៈ  PFMRP

គរត្មាង FMIS ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយរត្រើត្បាស់ត្សរតាមខផ្នការខដ្លបានកាំណរ ់

រ៉ា ខនតព ាំមានការពរិត្ោុះរោរលោ់ផ្លូវការ ឬោរទៀងទរអ់ាំពីវឌ្ឍនភាព និង

រញ្ញា ត្រឈមគនលឹុះៗ ។

អងាភាពជាំនាញចាំបាច់ត្រូវចលូរួមរពញរលញោមួយរលខាធិការដ្ឋឋ ន FMWG 

រដ្ើមបីធានាថ្នការអន វរតសរត្មចតាមរោលរៅរពំឹងទ កខដ្លបានដ្ឋក់រចញ

កនុងកមមវិធីខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ។
ពត្ងឹងការររៀរចាំខផ្នការ និងការតាមដ្ឋន

គរត្មាង FMIS ។

ពត្ងឹងការតាមដ្ឋនអន សាសនថ៍្នរបាយ-

ការណ៍ទីត្រឹកា (Advisory Report), និង

របាយការណ៍សវនកមមរលើត្រព័នធ FMIS ។

ការយល់ដឹ្ងអាំពីរត្មូវការថ្នការរត្មង់ទិសនរីិវធីិអន វរតការង្គរ

តាមត្រព័នធ FMIS (Business Process) រៅមានកត្មិរ ។

ដ្ាំរណើរការ (Process) ត្រូវបានររៀរចាំរ ើងវញិរនាទ រ់ពដី្ឋក់ឱយ

រត្រើត្បាស់ម ែង្គរថ្នត្រព័នធ FMIS ។

ការយល់ដឹ្ងអាំពីរត្មូវការ និង អរថត្ររោជន ៍ថ្នការរត្រើត្បាស់

ត្រព័នធ FMIS រៅមានកត្មិរ ។

គួរររងកើរោរវទិកាពភិាការលើការរត្រើត្បាសត់្រព័នធ FMIS ោ

ត្រចាំ រដ្ឋយមានការចូលរួមពអីនករត្រើត្បាស ់។
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៤. សោប ់ម្ៃរូអភិវឌ្ឍន៍ çលទធផ្លរឋមថ្នការវាយរថ្មលត្រសិទធភាពថ្នការអន វរតត្រព័នធ FMIS (រ...)

ោរួម ខផ្នការពត្ងីកត្រព័នធ FMIS ជាំហានទី១ និងជាំហានទី២ ទទួលបានរោគជ័យ ។

ម ែង្គរថ្នត្រពន័ធ FMIS ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយរត្រើត្បាស់ រ៉ា ខនតព ាំទនត់្រូវបានអន វរតរពញរលញរៅ

រ ើយ ោពិរសសការទញអរថត្ររោជន៍ោអររិរមាពីត្រព័នធ FMIS ។ កនុងន័យរនុះ គួររផ្ទត រ

រលើការពត្ងឹងការអន វរតឱយបានរពញរលញនវូម ែង្គរថ្នត្រព័នធ FMIS, ការរត្មង់ទិសនីរិវិធី

អន វរតការង្គរ, ការផ្លិររបាយការណ៍, ការរធវើសនាធ នកមមោមួយត្រព័នធរផ្សង ,ៗ និងការពត្ងឹង

អភិបាលកិចច និងការត្គរ់ត្គងការផ្ទល ស់រតូរ, ម ននឹងពត្ងីកការដ្ឋឋ នត្រព័នធ FMIS រខនថមរទៀរ ។

45
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ពត្ងឹង BSP និង 

ការផ្ារភាជ រោ់មយួ

ងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំ

ពត្ងឹងការចលូរមួ

កនងុការកាំណរអ់ាទិ-

ភាពងវិកាវិនរិោគ

រធវើសាមញ្ញកមម និង

ទាំរនើរកមមមា៉ា ត្ទីស

សមិទធកមម

ការរធវើរ លយភាព

រវាងសមទិធកមម និង

ភាពររ់ខរន

ពត្ងឹងត្ករែណឌ

ត្រួរពិនរិយ

ថ្នន ក់ជារិ

រត្មឹមរចនាសមព័នធកមមវិធី 

រធវើសមាហរណកមមចាំណាយវិនិរោគកនុងត្សុក និងត្រភពខាងរត្ៅ រៅកនងុ BSP

រត្មឹម BSP ោមួយ MTFF

ពត្ងឹងរនួាទីត្កសួង-សាថ រ័នកនុងការរធវើការសិកាសមិទធិ

លទធភាព ។

ពត្ងឹងការសត្មរសត្មួលឱយទលូាយកនុងវិស័យ ពាក់ព័នធ

នឹងរត្មាងវិនិរោគហិរញ្ញរបទនពីត្រភពខាងរត្ៅ ។

មិនរូករញ្ចូលធារ ចលូោមា៉ា ត្ទីស (ឧ.សិកាា សាលា)

រផ្ទត ររលើលទធផ្លកនងុឆ្ន ាំ និងលទធផ្លច ងរត្កាយ

ការ់រនថយសូចនាករ មករៅត្រឹម ៥ រៅ ១០ ខដ្លោសូនាករគនលឹុះ

រធវើសមាហរណកមមមា៉ា ត្ទីសសមិទធកមមរៅកនុងសាំរណើងវិកា 

សមិទធកមម (តាមរយៈ BSP) គួរត្រូវបានរផ្ទត រកនងុការចរចងវិកា

ររៀរចាំមា៉ា ត្ទីសមិទធកមម ភាជ រ់ោមយួនឹងការកសាងសមរថភាព ។

គិរគូររលើការផ្តល់ឆ្នាទ ន សិទធកនងុការរធវើនិយ័រងវិកា    

រវាងសមាសធារ ចាំណាយមួយចាំនួន

ពត្ងឹងការធានាចាំណាយ និងខផ្នការសត្មារ់កិចចលទធកមម

ឱយទន់រពលរវលា

រធវើរចចុរបននភាពរនួាទី និងភារកិចចសវនកមមថ្ផ្ទកនងុ

ររងកើរ ររៀរចាំខផ្នទីរង្គា ញផ្លូវ និងអន វរតត្ករែណឌ

ត្រូរពិនិរយថ្ផ្ទកនងុ

ផ្សពវផ្ាយរបាយការណ៍សវនកមមររស់ត្កសួង

កសិកមម រ កាា ត្រមាញ់ និងរនសាទ 

❖ ត្កសងួកសកិមម រ កាា ត្រមាញ ់នងិរនសាទ



24

៤. សោប ់ម្ៃរូអភិវឌ្ឍន៍ ç លទធផ្លរឋមថ្នការវាយរថ្មលចាំណាយសាធារណៈ

47

រដ្ឋបាលរែរត

រដ្ឋបាលត្កុង 

ត្សុក

រដ្ឋបាលឃ ាំ

សង្គក រ់

សមរថភាព និងរញ្ញា ត្រឈមថ្នការររៀរចាំ BSP និង ងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំ

គមាល រែពស់រវាងការអន វរតងវកិា និងខផ្នការ (ការពាករចាំណូលទរ

រធៀរនឹងការអន វរត និង សាំរណើរខនថមឥណទនងវកិាមានកត្មិរែពស់ ។

សាំរណើសត្មារ់ការរខនថមឥណទនងវកិាមានភាពយរឺោ៉ា វ ។

ដ្ាំរណើការធានាចាំណាយ និងកិចចលទធកមមត្រូវការរពលរវលាយរូ     

(ោពិរសសគរត្មាងខដ្លរលើសពតិានងវកិា)។

ដ្ាំរណើរការររៀរចាំការទទលួទាំនញិ និងការទូទរត់្រវូការរយៈរពលយរូ  

(ោពិរសសគរត្មាងខដ្លរលើសពតិានងវកិា)។

ការរផ្ទម ែង្គរចាំនួន ៥៥ ម ែង្គរ រៅ

រដ្ឋបាលត្កុង ត្សុក ។ រ៉ា ខនត រដ្ឋបាល 

ត្កុង ត្សុក ទទលួបានងវកិារចិរាំផ្ រ 

និងមិនមានការរផ្ទរងវកិា រៅតាម  

ម ែង្គរទាំង ៥៥ ។

ការពនាររពលកនុងការររៀរចាំឯកសារគរត្មាង រដ្ឋយសារព ាំមាន

ម្នតីររចចករទសត្គរ់ត្ោន់ ។

រមាល ភាព និងរញ្ញា ត្រឈម កនុងដ្ាំរណើការកិចចលទធកមម ។

❖ រដ្ឋបាលរែរតត្ពុះសហីន 
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ការវាយរថ្មលត្រព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ត្រូវបានរត្រើត្បាសត់្ករែណឌ ចាំណាយសាធារណៈ និងគណរនយយភាពហិរញ្ញវរថុ (PEFA) ខដ្ល

ធាល រ់បានរត្រើត្បាស់សត្មារ់ការវាយរថ្មលត្រព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈចាំនួនរីរលើករួចមករហើយគឺរៅឆ្ន ាំ២០១០, ២០១៥ និងឆ្ន ាំ២០២១ ។

រចច័យរលើត្រព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈរនុះ គឺរធវើការរត្រៀររធៀររលើលទធផ្លទាំងរីរលើក នងិទញការសននិដ្ឋឋ នរលើលទធផ្លវាយរថ្មលោកត្មរិ

មា៉ា ត្កូ កនុងរនាុះរួមមាន៖ (១)  វិន័យងវកិា, (២) ត្រសិទធភាពវភិាជនង៍វកិា និង (៣) ស័កតិសិទធភាពការផ្តល់រសវាសាធារណៈ ។

ររកគាំរហើយពីការវាយរថ្មល PEFA ឆ្ន ាំ២០២១ ខដ្លរត្រើត្បាស់ត្ករែណឌ PEFA ឆ្ន ាំ២០១១ រង្គា ញថ្នមានការខកលមអកនុងត្រព័នធត្គរ់ត្គង

ហិរញ្ញវរថុសាធារណៈររស់កមពុោ ខដ្លឆ្លុុះរញ្ញច ាំងតាមរយៈការរកើនរ ើងពិនទុថ្នសចូនារកសមិទធកមម (PIs) ចាំននួ ១០ កនងុរនាុះរួមមាន៖

PI-2, PI-6, PI-7, PI-10, PI-13, PI-14, PI19, PI-21, PI-23 និង PI-25  រធឯ PI-3 ទទួលបានពិនទុទររដ្ឋយសារមានគមាល រែពស់រវាង

ខផ្នការនិងលទធផ្លត្រមូលចាំណូលចរ់ពីឆ្ន ាំ២០១៧, ២០១៨ និង២០១៩ ។ អ.គ.ហ.បាននិងកាំព ងររៀរចាំត្ករែណឌ វាយរថ្មលត្រពន័ធ

ត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ថ្នត្កសួង សាថ រ័ន (កាំព ងសថ ិររសចកតីត្ពាង) និងសាកលបងវាយរថ្មលឆ្ន ាំ២០២២រនុះ ។
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PI-1 ចាំណាយសរ ររធៀរនឹងចារ់ ងវិកាខដ្លបាន អន ម័រ  

PI-2 សមាសធារ ចាំណាយរធៀរនងឹ ចារ់ ងវិកា ខដ្លបានអន ម័រ

PI-3 ចាំណូលសរ ររធៀរនឹងចារ់ ងវិកាខដ្លបានអន ម័រ

PI-4 សននិធិរាំណ លកកសទុះ និងការត្រួរពិនិរយតាមដ្ឋនចាំណាយកកសទុះ

PI-5 ចាំណារ់ថ្នន ក់ងវិកា

PI-6 ភាពត្គរ់ត្ជុងរត្ោយ ថ្ន ព័រ៌មាន ខដ្ល ត្រវូ បាន រញ្ចូល រៅកនុង ឯកសារ ងវិកា

PI-7 ទាំហាំថ្នត្ររិររតិការររស់រដ្ឋឋ ភិបាលខដ្លមនិត្រវូបានោយការណ៍

PI-8 រមាល ភាពថ្នទាំនាក់ទាំនងហិរញ្ញវរថុរៅត្គរ់ថ្នន ក់ថ្នរដ្ឋបាល (ថ្នន ក់ោរនិងិរត្កាមោរិ)

PI-9 ការ ត្រួរពិនិរយហានភ័ិយងវិកា  ពីអងាភាព សាធារណៈដ្ថ្ទរទៀរ រត្ៅពីត្កសួង  -សាថ រ័នរដ្ឋ

PI-10 លទធភាព ររស់ សាធារណជន  កនុងការទទលួ បាន ព័រ៌មាន ងវកិា សាំខាន់ៗ

PI-11 កាលាន ត្កម និងការចលូរួមកនុងកិចចដ្ាំរណើរការររៀរចាំងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំ

PI-12 ទសសនៈវិស័យរត្ចើនឆ្ន ាំកនុងការរធវើខផ្នការងវកិារោលនរោបាយចាំណាយ និងការររៀរចាំងវកិា

PI-13 រមាល ភាពថ្នការពវកិចចោរ់ពនធ និងរាំណ លពនធររស់អនកោរ់ពនធ

PI-14 ត្រសិទធភាពថ្នវធិានការសត្មារ់ច ុះរញ្ជអីនកោរ់ពនធនងិការវាយរថ្មលពនធ

PI-15 ត្រសិទវភាព ថ្ន ការត្រមូល ពនធ

PI-16 ភាពអាចបា៉ា ន់ត្រមាណបាននវូអរថភិាពងវកិាសត្មារ់ធានាចាំណាយ

PI-17ការករ់ត្តា និងការត្គរ់ត្គង សមរ  លយ សាច់ត្បាក់,រាំណ ល និងការ ធា នា

PI-18 ត្រសិទធភាព ថ្ន ការត្ររួពិនរិយ រញ្ជ ី ត្បាក់ររៀវរស

PI-19 រមាល ភាព ការ ត្រកួ រ ត្រខជង និង យនតការ រដ្ឋុះ ត្សាយរណត ឹងរវា៉ា  កនុង កិចច លទធកមម

PI-20 ត្រសិទធភាពថ្នការត្ររួពិនរិយថ្ផ្ទកនុងរៅរលើចាំណាយ មិនខមន ររៀវរស

PI-21 ត្រសិទធភាពថ្នសវនកមមថ្ផ្ទកនុង

PI-22 ភាពទន់រពល និងភាព រទៀងទរ់ ថ្នការ រផ្ទៀងផ្ទទ រ ់គណន ី   

PI-23 អរថិភាព ថ្ន ព័រ៌មាន សត ីពី ធនធាន ខដ្លទទលួ បានពីអងាភាពផ្តល ់រសវា

PI-24 គ ណភាព និង ភាពទន់ រពល ថ្នរបាយការណ៍ងវិកា កនុងឆ្ន ាំ

PI-25 គ ណភាព និង ភាពទន់ រពល រវលាថ្ន របាយការណ៍   ហិរញ្ញវរថុ ត្រចាំឆ្ន ាំ   

PI-26  វិសាលភាព ចរិរលកាណៈ និង ការតាម ដ្ឋន រនតថ្ន សវនកមមពីខាងរត្ៅ

PI-27 ការត្រួរពិនិរយ រលើ ចារ់ ងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំរដ្ឋយអងានរីិ របញ្ញរតិ

PI-28 ការត្រួរពិនិរយ រលើរបាយការណ៍សវនកមម  ពីខាងរត្ៅ រដ្ឋយអងានីរិ រប ញ្ញរតិ

រាំខររាំរួលពិនទុ PEFA ឆ្ន ាំ២០១០,២០១៥,២០២១

ពិនទុ ឆ្ន ាំ២០១០ ពិនទុ ឆ្ន ាំ២០១៥ ពិនទុឆ្ន ាំ២០២១

A

B+

B

C+

C

D+

D

NA/NU
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 វនិយ័ងវកិា៖ ខផ្នកការអន វរតចាំណាយងវិការង្គា ញថ្នមានភាពកាន់ខរមានលអត្ររសើរ រ៉ា ខនតចាំបាច់ត្រវូរដ្ឋុះត្សាយរលើចាំណាយកកសទុះ (ទាំង

ខផ្នកនិយមន័យ នងិរាំណ លចស់) និងការអន វរតចាំណូលងវិកាត្រូវរនតពត្ងឹងការពាករចាំណូល, ពត្ងឹងរដ្ឋបាលត្រមូលចាំណូលោពិរសស

អន រលាមភាព និងការត្គរ់ត្គងហានិភ័យ, ការតាមដ្ឋនរលើការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈរៅតាមត្គឹុះសាថ នសាធារណៈរដ្ឋបាល និងសហត្ោស

សាធារណៈ ។

ត្រសិទធភាពវភិាជនង៍វកិា៖ ងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំត្រូវបានររៀរចាំត្សរតាមត្ររិទិនងវិកា រ៉ា ខនតចាំបាច់ត្រូវររងកើនគ ណភាពឯកសារងវិការខនថមរទៀរ ។

ការ ររៀរចាំងវិការយៈរពលមធយមគសឺថ ិរកនុងដ្ាំណាក់កាលចរ់រផ្តើមរៅរ ើយ រដ្ឋយរហរ ថ្នត្ករែណឌ ហិរញ្ញវរថុរយៈរពលមធយមព ាំទន់ត្រូវបាន

អន វរត និងងវិការយៈរពលមធយមត្រូវបានអន វរតសាកលបងចរ់ពីឆ្ន ាំ២០១៩ ។

ស័កតសិិទធភាពការផ្តល់រសវាសាធារណៈ៖ មិនទន់អន វរតបានលអរៅរ ើយ ោពិរសសកងវុះត្រព័នធត្រួរពិនិរយតាមដ្ឋន និងវាយរថ្មលសមិទធកមម,

កិចចលទធកមមសាធារណៈគឺការត្រកួរត្រខជងរៅមានកត្មិរ,និងរមាល ភាពងវិកាក៏រៅមានកត្មិរ ផ្ងខដ្រ ។
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សរៀបចាំ

ក្នការ

សរៀបចាំថវិកា

អនុវរតថវិកា

ត្រួរពិនិរយ និង

វាយរម្លៃ

ពិនិរយពិនិសច័យ

ថវិកា 
សមាហរណកមមងវិកាចរនត និងមលូធន

ងវិការយៈរពលមធយម

គ ណភាព BSP និង PB (រចនាសមព័នធកមមវិធី 

និងសូចនាករ)

ការរត្រើត្បាស់ចាំណារ់ថ្នន ក់ម ែង្គរ

ការផ្ារភាជ រ់រវាងត្ករែណឌ មា៉ា ត្កូរសដ្ឋកិចច  

និងហិរញ្ញវរថុ និងខផ្នការយ ទធសា្សតងវិកា ។ 

ការផ្ារភាជ រ់ខផ្នការយ ទធសា្សតតាមវិស័យរៅនឹងខផ្នការ

យ ទធសា្សតអភិវឌ្ឍន៍ោរិ

ការផ្ារភាជ រ់ខផ្នការយ ទធសា្សតតាមវិស័យ និងធនធាន ។
ជាំនួយររចចករទសរដ្ើមបីពិនិរយរលើរសចកតីត្ពាង

ចារ់ងវិកា និងរបាយការណ៍សវនកមម

យនតការតាមដ្ឋនអន សាសនស៍វនកមមថ្ផ្ទរត្ៅ ។

ការវាយរថ្មលសមិទធកមមរៅតាម                               

ត្កសួង-សាថ រ័នោជរដ្ឋឋ ភិបាល

ត្រព័នធត្រួរពិនិរយ និងវាយរថ្មលសមិទធកមម

សវនកមមរលើសមិទធកមមសថ ិរកនងុ                          

ដ្ាំណាក់កាលចរ់រផ្តើម

សវនកមមរលើររៀវរស

ម ែង្គរសវនកមម និងអធិការកិចច

ត្គឹុះសាថ នសាធារណៈ និងសហត្ោសសាធារណៈ ។

ចាំណាយកកសទុះ និងរាំណ លពនធ

ការរត្រើត្បាស់វិធីសា្សត កិចចលទធកមម រមួទាំងរមាល ភាព

ការវិភាគ និងវាយរថ្មលហានិភ័យពនធ

ការអន វរតម ែង្គរអភបិាលហិរញ្ញវរថ ុនិងគណរនយយករ

ភាពទន់រពលរវលាថ្នការផ្លរិរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ

សមាហរណកមមត្រព័នធររៀវរស និងត្រព័នធត្គរ់ត្គងធនធានមន សស ។

ចាំណុចរនៃឹោះ

ត្រូវពត្ងឹងបកនថល

តាលវៃតថវិកា
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HLG-1 ការរផ្ទរធនធានហរិញ្ញវរថុ  ពី ថ្នន ក់ោរិ 

HLG-2  វិធានហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ និងការត្រួរពិនិរយតាមដ្ឋនសាថ នភាពហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ
PI-1  លទធផ្ល អន វរត ចាំណាយសរ រ 

PI-2 លទធផ្ល អន វរត ចាំណាយតាម សមាសភាគ 

PI-3 លទធផ្ល ត្រមូល ចាំណូល 

PI-4 ចាំណារ់ថ្នន ក់ងវិកា 

PI-5 ឯកសារងវិកា

PI-6 កិចចត្ររិររតិការររស់ រដ្ឋបាល ថ្នន ក់រត្កាមោរិ ខដ្លមិនករ់ត្តាកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ

PI-7 ការរផ្ទរធនធាន រៅ រដ្ឋបាល ថ្នន ក់រត្កាមោរ ិ

PI-8 ព័រ៌មាន សមិទធកមម ថ្ន ការផ្ដលរ់សវាសាធារណៈ

PI-9 លទធភាពសាធារណជនទទួលបានព័រម៌ានហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ

PI-9bis ការពិរត្ោុះរោរលោ់សាធារណៈ

PI-10 ការករ់ត្តាហានិភ័យហរិញ្ញវរថុសាធារណៈ
PI-11 ការត្គរ់ត្គងវិនិរោគសាធារណៈ

PI-12 ការត្គរ់ត្គងត្ទពយសមបរតិរដ្ឋ

PI-14 យ ទធសា្សតងវិការយៈរពលមធយម
PI-17 ដ្ាំរណើរការររៀរចាំងវិកា

PI-18 ការពិនិរយ ពិនិសច ័យ ងវកិា រដ្ឋយសាថ រន័ នរីរិបញ្ញរតិ

PI-20 កិចចរញ្ជ ិកាចាំណូល 

PI-21 ភាពអាចបា៉ា ន់ត្រមាណបានថ្នការវិភាជធនធានកនុងឆ្ន ាំ

PI-22 ចាំណាយកកសទុះ

PI-23 ការត្គរ់ត្គងចាំណាយរនទុករ គាលកិ

PI-24 ការត្គរ់ត្គងលទធកមមសាធារណៈ

PI-25 ត្រព័នធត្រួរពិនរិយថ្ផ្ទកនុងសត្មារ់ចាំណាយរត្ៅរនទុករ គាលកិ

PI-26 សវនកមមថ្ផ្ទកនុង

PI-27 ស ត្កឹរភាព ថ្នទនិននយ័ហិរញ្ញវរថុ

PI-28 របាយការណ៍អន វរតងវិកាកនុងឆ្ន ាំ
PI-29 របាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុត្រចាំឆ្ន ាំ

ពិនទុវាយរថ្មលសចូនាករ PEFA ថ្នន ក់រត្កាមោរ ិសត្មាររ់ដ្ឋបាលោជធានភីនាំរពញ

A

B+

B

C+

C

D+

D

ពិនទុ ចាំននួសចូនាករ

A 2

B+ 0

B 2

C+ 3

C 3

D+ 7

D 11
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សរៀបចាំ

ក្នការ

សរៀបចាំថវិកា

អនុវរតថវិកា

ត្រួរពិនិរយ និង

វាយរម្លៃ

ពិនិរយពិនិសច័យ

ថវិកា 
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គ ណភាពងវិកាកមមវិធី (រចនាសមព័នធកមម វិធី, លទធផ្ល

ច ងរត្កាយ និងលទធផ្លច ងរត្កាយ (សូចនាករ និង

រោលរៅ)

ការរត្រើត្បាស់ចាំណារ់ថ្នន ក់ម ែង្គរ

ការត្គរ់ត្គងវិនិរោគសាធារណៈ

ររងកើនរមាល ភាពងវិកា និងការចូលរមួពីសាធារណជន

ររងកើនគ ណភាព និងភាពទន់រពលរវលាថ្នការររៀរចាំ

ខផ្នការយ ទធសា្សតងវិកា 

ការដ្ឋក់ឱយអន វរតងវិការយៈរពលមធយម (MTBF)ពត្ងឹងម ែង្គរត្ររិរ លយភាព

ពត្ងឹងការត្រួរពិនិរយវដ្ឋងវិកា

ត្រព័នធត្រួរពិនិរយតាមដ្ឋន និងវាយរថ្មល

សមិទធកមម

សវនកមមរលើររៀវរស

ម ែង្គរសវនកមម ចាំណាយកកសទុះ 

ការរត្រើត្បាស់វិធីសា្សត កិចចលទធកមម រមួទាំងរមាល ភាព

ការអន វរតម ែង្គរអភបិាលហិរញ្ញវរថ ុនិងគណរនយយករ

ភាពទន់រពលរវលាថ្នការផ្លរិរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ

ចាំណុចរនៃឹោះ

ត្រូវពត្ងឹងបកនថល

តាលវៃតថវិកា

៥. បចច័យស ើត្បព័នធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈç លទធផ្លរឋមថ្នការវាយរថ្មល PEFA ថ្នន ក់រត្កាមោរិ

៦. បញ្ហា ត្បឈល និងសាំសណើៃាំសណាោះត្សាយ

ល.រ. រញ្ញា ត្រឈម សាំរណើដ្ាំរណាុះត្សាយ

ខផ្នកទ១ី៖ ការរនតពត្ងងឹភាពរជឿទ កចិរតថ្នងវកិា

០១ ការររៀរចាំរសចកដីត្ពាងចារ់សដ ីពអីាករពរិសស រៅមិនទន់មានវឌ្ឍនភាព ។ រសន ើអងាភាពពាក់ព័នធជាំរ ញការង្គរររៀរចាំរសចកតីត្ពាងចារ់រនុះ ។ (GDAP)

០២ ការររើកត្បាក់ររសកកមមតាមត្រព័នធធនាោររៅមិនទនម់ាននរីិវធីិលមអិរ 

រហើយមានត្កសងួ-សាថ រ័នមួយចាំននួរចូរ៉ា រណាណ ុះបាននងិកាំព ងអន វរត ។ 

ត្កសងួ-សាថ រ័នមយួចាំនួនរទៀរព ាំទនម់ានឆ្នទៈកនុងការដ្ឋក់រចញោសកមមភាព

សត្មារ់អន វរតសកមមភាពរនុះរៅរ ើយ។

រសន ើអគានាយកដ្ឋឋ នងវកិា និងអគានាយកដ្ឋឋ នររនាោរោរិ រមួទាំងអងាភាពពាក់ពន័ធ 

ពិនិរយ និងសិការលើររៀរចាំនីរិវធីិលមអិរ និងជាំរ ញការអន វរតរៅតាមត្កសងួ-សាថ រ័ន ។

(MAP)
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៦. បញ្ហា ត្បឈល និងសាំសណើៃាំសណាោះត្សាយ (រ...)

ល.រ. រញ្ញា ត្រឈម សាំរណើដ្ាំរណាុះត្សាយ

ខផ្នកទ១ី៖ ការរនតពត្ងងឹភាពរជឿទ កចិរតថ្នងវកិា

០៣

ត្កសងួ-សាថ រ័នមានការពបិាកកនុងការអន វរតងវកិាត្រចាំឆ្ន ាំ រដ្ឋយសារ (១)

កញ្ចរ់ងវកិាត្រូវបានរផ្ញើជនូត្កសងួ-សាថ រ័ន នងិអងាភាពងវិកាយរឺោ៉ា វ (២)

នរីិវិធីហិរញ្ញវរថុងមី (នរីិចាំណាយរជជរទយយរ ររត្រទនសត្មារ់រដ្ឋបាលថ្នន ក់ោរិ

និងថ្នន ករ់ត្កាមោរិ) នងិរររៀររត្រើត្បាស់ម ែង្គររលើត្រពន័ធ FMIS រៅព ាំទន់

ផ្សពវផ្ាយបានទលូាំទលូាយ និង (៣) ការអន វរតការរទិរញ្ជ ីច ងឆ្ន ាំមានភាព

រឹងរឹង ។ កតាត ទាំងអសរ់នុះ រណាត លឱយការអន វរតចាំណាយងវកិាមានភាពយរឺ

ោ៉ា វ និងចាំណាយឆ្លងឆ្ន ាំមយួចាំនួនព ាំត្រូវបានទទូរ់ រហើយការរូកសរ រឯកសារ

ហិរញ្ញវរថុ និងររៀរចាំកិចចរញ្ជកិាគណរនយយរដ្ឋយអងាភាពហិរញ្ញវរថុ ខដ្លោ

រសនាធកិារររសអ់ាណារ័ករដ្ើមខែស គឺមានភាពសមុគសាម ញ និងត្រូវការរពល

រវលារត្ចើន រដ្ឋយរហរ ថ្នអងាភាពហិរញ្ញវរថុត្រូវសត្មរសត្មួលោមយួអងាភាព

ងវិកាោរត្ចើន ។

រសន ើអគានាយកដ្ឋឋ នងវកិា,អគានាយកដ្ឋឋ នហរិញ្ញវរថុរដ្ឋបាលថ្នន រត្កាមោរិ និងអគា-

នាយកដ្ឋឋ នររនាោរោរិ ពិនិរយរ ើងវញិរលើការនរីចិាំណាយរជជរទយយរ ររត្រទន

សត្មារ់រដ្ឋបាលថ្នន ក់ោរិ និងថ្នន ក់រត្កាមោរិ ត្ពមទាំងពត្ងឹងការផ្សពវផ្ាយលែិិរ

រទដ្ឋឋ នងមីៗ ោពិរសសពាក់ព័នធការអន វរតងវកិា ត្ពមទាំងរនតពត្ងឹងការពភិាកា និង

កាំណរ់រញ្ញា ត្រឈមោមយួត្កសងួ សាថ រ័ន ខដ្លអន វរតលែិិររទដ្ឋឋ នងមី រដ្ើមបីឱយ

ការអន វរតងវកិាកាន់ខរមានភាពរលនូ ។

(សិកាា សាលា PB)
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៦. បញ្ហា ត្បឈល និងសាំសណើៃាំសណាោះត្សាយ (រ...)

ល.រ. រញ្ញា ត្រឈម សាំរណើដ្ាំរណាុះត្សាយ

ខផ្នកទ២ី៖ ការរនតពត្ងងឹគណរនយយភាពហិរញ្ញវរថុ

០៤

ការកាំណរ់ទត្មង់របាយការណ៍ហរិញ្ញវរថុរួមសត្មារ់រដ្ឋបាលោជធាន-ីរែរត 

ខដ្លអាចផ្លរិរចញព ីFMIS រដ្ើមបីរជៀសវាងការរត្រើត្បាសរ់បាយការណ៍

មានទត្មង់រត្ចើន និងររងកើនរនទុកដ្ល់ម្នតីទទលួរនទុក ខដ្លរត្រើត្បាស់រដ្ឋយ

ថ្ដ្ផ្ង និងត្រព័នធផ្ងកនុងការផ្លរិរបាយការណ៍ផ្ង ។

រសន ើ FMWG សហការោមយួអគានាយកដ្ឋឋ នហរិញ្ញវរថុរដ្ឋបាលថ្នន ក់រត្កាមោរិ និង

រដ្ឋបាលោជធាន-ីរែរតសិការលើរត្មូវការរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ ។

(SNA PB Workshop)

០៥

ការរនតពត្ងីកត្រព័នធ FMIS រៅការដ្ឋឋ នកាន់ខររត្ចើនបានររងកើនរនទុកចាំណាយ,

ចាំននួម្នតី និងរនទុកការង្គរ ។ ម ែង្គរត្រព័នធត្រូវបានដ្ឋក់ឱយរត្រើត្បាស់ រ៉ា ខនតព ាំ

ទន់អន វរតរពញរលញរៅរ ើយ ។ មា៉ាងរទៀរ អគានាយកដ្ឋឋ នជាំនាញព ាំបាន

ចលូរមួរពញរលញរលើការសិកានរីិវធីិអន វរតការង្គរសត្មារ់ម ែង្គរងមីៗ 

ខដ្លកិចចការរនុះត្រូវបានសកិា និងររៀរចាំរ ើងរដ្ឋយរលខាធិការដ្ឋឋ ន 

FMWG ខដ្លអាចនាាំឱយពបិាកកាំណរន់រីិវធីិអន វរតការង្គរចាស់លាស,់

អន វរតរដ្ឋយរលនូ និងខកសត្មួលរត្ចើនរលើក ។

ររើគួររផ្ទត ររលើការពត្ងឹងការអន វរតឱយបានរពញរលញនវូម ែង្គរថ្នត្រព័នធ FMIS, 

ការខកសត្មួលនិរិវធីិអន វរតការង្គរ, ការផ្លិររបាយការណ៍, ការរធវើសនាធ នកមមោមយួ

ត្រព័នធរផ្សងៗ, ការពត្ងឹងអភិបាលកិចច និងការត្គរ់ត្គងការផ្ទល ស់រតូរ ខដ្រឬរទ?
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៦. បញ្ហា ត្បឈល និងសាំសណើៃាំសណាោះត្សាយ (រ...)

ល.រ. រញ្ញា ត្រឈម សាំរណើដ្ាំរណាុះត្សាយ

០៦

ត្កសងួ-សាថ រ័នមយួចាំនួនព ាំទនច់រ់រផ្តើមអន វរត SARMIS និងរញ្ញា ត្រឈម

ោររចចករទសមួយចាំនួន រួមមាន ការពិបាកពនិរិយទនិនន័យតាមការោិលយ័,

តាោងទិនននយ័បានជត្មុះ ោម នជួរឈររញ្ញជ ក់អាំពអីរតសញ្ញញ ណ និងមិនអាច

កាំណរ់ទិនននយ័ោត្កុមកនុងតាោងច ុះរញ្ជ ី។

រសន ើអគានាយកដ្ឋឋ នត្ទពយសមបរតិរដ្ឋ និងចាំណូលមិនខមនសាររពើពនធរនតជាំរ ញ          

ការរត្រើត្បាស់ SARMISរៅតាមត្កសងួ-សាថ រ័ន និងខកលមអ SARMIS រខនថមរទៀរ ។ 

(MAP)

០៧

អាោញ ធរកាន់ការ់ត្ទពយសមបរតរិដ្ឋបានរធវើរណណកមមសទិធរិួចោលរ់លើទតីាាំងចាំនួន 

១៧ ៧៦៤ កខនលង រសម ើនឹង ៦២%ថ្នទីតាាំងសរ រចាំននួ ២៨ ៥៦០ កខនលង 

ចាំខណកទីតាាំងខដ្លោម នរណណកមមសិទធដីិ្ធលីត្ទពយសមបរតរិដ្ឋចាំននួ ៣៨%រសម ើ

នឹង ១០ ៧៩៦ កខនលង ។ ការររៀរចាំរណណកមមសិទធិរនុះ រៅខរមានរញ្ញា រៅ

តាមរណាត ោជធាន-ីរែរតមួយចាំននួ ខដ្លត្រូវរដ្ឋុះត្សាយ និងពរនលឿន      

ការររៀរចាំរណណកមមសិទធិរខនថមរទៀរ ។

រសន ើអគានាយកដ្ឋឋ នសមបរតរិដ្ឋ និងចាំណូលមិនខមនសាររពើពនធរនតជាំរ ញការង្គរ                 

ការររៀរចាំរណណកមមសិទធិដី្ធលីថ្នត្ទពយសមបរតរិដ្ឋ និងការររៀរចាំខផ្នការរោលថ្ន       

ការត្គរ់ត្គងត្ទពយសមបរតិរដ្ឋ ។

(GDAP)
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ល.រ. រញ្ញា ត្រឈម សាំរណើដ្ាំរណាុះត្សាយ

ខផ្នកទ៣ី ៖ ការពត្ងងឹការផ្ារភាជ រ់ងវកិារៅនងឹរោលនរោបាយ

០៨

រដ្ឋបាលថ្នន ក់រត្កាមោរិពិបាកកនុងការកាំណរ់សូចនាករសមិទធកមមលទធផ្លកនុងឆ្ន ាំ 

និងរោលរៅ/លទធផ្លច ងរត្កាយនងិរោលរៅកនុង BSP និងងវិកាកមមវិធី 

រួមទាំងការររៀរចាំរបាយការណ៍សមិទធកមម ។

រសន ើអគានាយកដ្ឋឋ នហិរញ្ញវរថុរដ្ឋបាលថ្នន ក់រត្កាមោរិរនតការរណតុ ុះរណាត ល និងររៀរចាំ

រោលការណ៍ខណនាាំលមអិររលើការតាមដ្ឋនសមិទធកមម/លទធផ្ល ។

(SNA PB Workshop)

០៩
ការអន វរតងវកិាកមមវធីិថ្នន ក់រត្កាមោរិត្រវូបាននងិកាំព ងអន វរតរៅរដ្ឋបាលោជធាន ី

រែរត រ៉ា ខនតរត្មូវឱយមានការសត្មរសត្មួលោរត្ចើនរដ្ើមបីរដ្ឋុះត្សាយរញ្ញា ឈម ។

រសន ើអគានាយកដ្ឋឋ នហិរញ្ញវរថុរដ្ឋបាលថ្នន ក់រត្កាមោរិគួរចរ់រផ្តើមររៀរចាំសកិាា សាលាសតពីី

ការអន វរតងវកិាងវកិាកមមវិធីោត្រចាំឆ្ន ាំ ។ (SNA PB Workshop)

ខផ្នកទ៤ី ៖ ការរញ្ចរ់ការរត្រៀមែលួនរឆ្ព ុះរៅគណរនយយភាពសមិទធកមម 

១០

ការររៀរចាំលិែិររទដ្ឋឋ នរោល (ចារ់សត ីពីត្រព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈងមី,

អន ត្កឹរយរលែ៨១ និង៨២)កាំព ងខរមានវឌ្ឍនភាព ។ កនុងករណី មិនបាន

រញ្ចរ់កនុងឆ្ន ាំ២០២២ អាចនឹងមានរចច័យដ្ល់ការរញ្ចរក់ាររត្រៀមែលួនសត្មារ់

ឈានរៅអន វរតងវិកាពរ័ម៌ានសមិទធកមម ។

រសន ើជាំរ ញការររៀរចាំលែិិររទដ្ឋឋ នរោលរនុះ រដ្ឋយរញ្ចរ់កនុងឆ្ន ាំ២០២២ ។

(GDAP)
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ល.រ. រញ្ញា ត្រឈម សាំរណើដ្ាំរណាុះត្សាយ

រញ្ញា ត្រឈមររសម់នទរី សហវ. ោជធានី រែរត

១១

មនទីរ សហវ.ោជធានរីែរត រាំរពញម ែង្គរោអភិបាលហរិញ្ញវរថុរៅថ្នន ក់មូលដ្ឋឋ ន 

និងរៅរដ្ឋបាលថ្នន ក់រត្កាមោរ ិរ៉ា ខនតមានការពបិាកកនុងការរាំរពញម ែង្គររលើ

ការង្គរមួយចាំនួន កនុងរនាុះរួមមាន៖  (១)ព ាំមានសិទធកិនុងការពនិរិយរបាយការណ៍

សត្មារ់ការរង់ចាំណូលកនុង NRMISររស់មនទីរជាំនាញ, (២)ការជាំរ ញឱយអាោញ ធរ

កាន់ការ់ត្ទពយសមបរតរិដ្ឋរធវើរណណកមមសិទធដីិ្ធលី,(៣)ខផ្នការលទធកមមររសម់នទីរ

ជាំនាញមានទាំហាំងវកិា ខដ្លព ាំអាចអន វរតនរីលិទធកមមបាន និង (៤)ការរូកសរ រ

របាយការណ៍សមិទធកមមររស់មនទរីជាំនាញ មិនទន់បាន រដ្ឋយសារមនទីរជាំនាញព ាំ

បានរផ្ញើជូន មនទីរ សហវ.។

រសន ើ អ.គ.ហ. សហការោមយួអគានាយកដ្ឋឋ នពាក់ពន័ធរត្កាមឱវាទ កសហវ.

ពិនិរយ និងរដ្ឋុះត្សារលើរញ្ញា ត្រឈមររស់មនទរី សហវ. ោជាំហាន ។

(កិចចត្រជ ាំពិភារលើរបាយការណ៍ោមយួមនទរី សហវ)
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ខផ្អករលើលទធផ្លថ្នការត្ររួពនិិរយតាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាពត្រចាំឆ្ន ាំ២០២១, សកមមភាពោរត្ចើន

សរត្មចបានតាមរោលរៅ និងសកមមភាពមួយចាំនួនកាំព ងមានវឌ្ឍនភាព រហើយសកមមភាពគនលឹុះពាក-់

ព័នធនឹងការរត្រៀមែលួនសត្មារ់ជាំហានរនាទ រ់ ត្រូវបាននងិកាំព ងររៀរចាំោររណត ើរៗផ្ងខដ្រ ។ គ ណភាពថ្ន

ការររៀរចាំ GDAP/PDAP/MAP និងរបាយការណ៍មានភាពត្ររសើរោងម ន ។ អងាភាពរត្កាមឱវាទ

កសហវ. ១០០% អន វរតខផ្នការបានរលើសពី ៨៥%, មនទីរ សហវ. ោជធានីរែរត ោង ៩០% អន វរត

ខផ្នការបានរលើសពី ៨៥%, និងត្កសួង-សាថ រ័ន ោង ៧០% អន វរតខផ្នការបានរលើសពី ៨៥% ។

ររើរទុះោសថ ិរកនុងររិការណ៍ថ្នការរធកោលដ្ឋលជាំងកូឺវធដ្-១៩, សកមមភាពខកទត្មង់រៅខរមាន

ចលនការគួរឱយករ់សមាា ល់ ខដ្លរនុះបានរង្គា ញអាំពីឆ្នទៈ និងការចូលរួមពីត្គរ់ភាគីខដ្លមាន

ការពាក់ព័នធកនុងការកសាងត្រព័នធត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈររស់កមពុោ ឱយកាន់ខររឹងមា ាំ និង

ធននឹងវិររតិ ។
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61

ងវិការៅខរមានភាពរជឿទ កចិរត ខដ្លបានកាល យោកមាល ាំងចលករកនុងការត្ទត្ទង់ និងជាំរ ញកាំរណើនរសដ្ឋកិចច ររើរទុះរីោមានផ្លរ៉ាុះពាល់

រដ្ឋយសារការរធកោលដ្ឋលថ្នជាំងកឺូវធដ្-១៩ រ៉ា ខនតត្រូវពត្ងឹងពិពិធកមមចាំណូល និងពត្ងឹងត្រសិទធភាពអន វរតចាំណាយ ។

រ ររលកាណៈសាំខាន់ៗ  ថ្នគណរនយយភាពហិរញ្ញវរថ ុត្រូវបានកសាង និងពត្ងឹងរខនថម រដ្ើមបីធានាគណរនយយភាព និងត្រព័នធត្រួរពិនិរយថ្ផ្ទកនុង   

កនុងរោលរៅរត្រើត្បាស់ធនធានហិរញ្ញវរថុត្រកររដ្ឋយត្រសិទធភាព ស័កតិ សិទធភាព និងរមាល ភាព ។

ត្ករែណឌ ងវកិាកមមវធីិ ត្រូវបានររៀរចាំ ពត្ងឹង និងពត្ងីកការអន វរតទាំងរៅរដ្ឋបាលថ្នន ក់ោរិ និងរៅរដ្ឋបាលថ្នន ក់រត្កាមោរិ ខដ្លោ

ឧរករណ៍សាំខាន់សត្មារ់ផ្ារភាជ រ់ងវិការៅនឹងរោលនរោបាយររស់ោជរដ្ឋឋ ភិបាល ។

រ ររលកាណៈសាំខាន់ៗ  ថ្នគណរនយយភាពសមទិធកមម ត្រូវបាននិងកាំព ងររៀរចាំោររណត ើរៗ ខដ្លសថ ិរកនុងដ្ាំណាក់កាលឈានរៅរញ្ចរ់រដ្ើមបី

រត្រៀមែលួនសត្មារ់ដ្ាំណាក់កាលទី៤ ។

សមរថភាពម្នតថី្នត្កសួង-សាថ រ័នកនងុការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ ត្រូវបានពត្ងឹងោររណត ើរៗ និងកត្មិរ ថ្ន  ការយល់ដ្ឹង និងការចូលរមួអន វរត   

កមមវិធីខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ មានការរកើនរ ើង រ៉ា ខនតត្រូវជាំរ ញរខនថមរទៀរសត្មារ់ការអន វរតដ្ាំណាក់កាលទ៤ី ខដ្លោ     

ដ្ាំណាក់កាលកាន់ខរសាំខាន់ ។
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៧. សសចកតីសននិដ្ឋា ន (រ...)
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ការវាយរថ្មល PEFA ទាំងថ្នន កោ់រិ និងថ្នន ក់រត្កាមោរិ បានផ្តល់ោលទធផ្លរោល/រនាទ រ់មូលដ្ឋឋ ន

(Baseline) អាំពីសាថ នភាពថ្នត្រព័នធត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈរៅកមពុោ រដ្ើមបីផ្តល់ោធារ ចលូសត្មារ់ររៀរចាំ

ត្ករែណឌ ខផ្នការសកមមភាព តាមរយៈការកាំណរក់ារដ្ឋឋ នអាទិភាព រដ្ើមបីរដ្ឋុះត្សាយោដ្ាំណាកក់ាលៗ ។

ការខកទត្មង់ ការ ត្គរ់ត្គង ហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ គឺចាំបាច់ត្រូវពត្ងឹងោត្រចាំ និងកសាងសមាសធារ សាំខាន់ៗ

រខនថមរទៀរ រដ្ើមបីរឆ្លើយ ររបាន រៅ នឹង ររិការណ ៍ថ្នជាំងកូឺវធដ្-១៩ និងវិររតិរផ្សងៗខដ្លអាចរកើរមានោ

យថ្នរហរ រដ្ើមបី រត្មង់ រឆ្ព ុះរៅ រក គណរនយយភាព សមិទធកមម ។

ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈត្រកររដ្ឋយត្រសិទធភាព និងសក័តិសិទធភាព គឺមូលដ្ឋឋ នត្គឹុះដ្៏ចាំបាច់

មិនអាចែវុះបាន សត្មារ់ការជាំរ ញអភិវឌ្ឍត្ររទសោរិ និងការរ់នថយភាពត្កតី្ក ោពិរសសតាមរយៈការធានា

នូវកាំរណើនរសដ្ឋកិចចត្រកររដ្ឋយររិោរ័នន និងររងកើនត្រសិទធភាពកនុងការផ្តល់រសវាសាធារណៈ ដ្ល់ត្រោជន

ត្ពមទាំងរួមចាំខណកសរត្មចបាននវូចកាុវិស័យ រយៈរពល ខវង ររស់ កមពុោ ។
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អភិត្កលការងារ ៤ ត្បការ របស់ត្កសួងសសៃាកិចចនិងហិរញ្ញវរថុ

សូលអររុណ!

១.អន វរតការង្គរត្រកររដ្ឋយវោិជ ជីវៈ និងរោរពត្កមសីលធម៌វោិជ ជីវៈ

២.អន វរតការង្គរោត្កុម

៣.អន វរតការង្គររដ្ឋយត្រកាន់ខាជ រ់សាម រររី ររសកមម និងរោលការណ៍ត្រសិទធភាពងវិកា

៤.មិនត្រូវរមើលរលំងកាំហ សែលួនឯង
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ឧបសម្ព័នធទី ៧ ៖ បទបងាា ញសេីពីរបាយការណ៍ម្ត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្ម្ម្ៃ PFMRP និងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពម្បចាំ

ម្ត្ីម្មសទី៤ និងឆ្ន ាំ២០២១ សម្ម្មប់កិចចម្បជុាំម្ត្ួត្ពិនិត្យម្បចាំឆ្ន ាំ២០២១ (ភាសាកខ្ារ) 

  



1

ថ្ងៃពុធ ៦រោច ខែផល្គុន ឆ្ន ាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥

ត្រព័នធវរីេអអូនឡាញ,ថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២

របាយការណ៍ត្រួរពិនិរយ និងវាយរម្លៃកលមវិធីកកទត្លង់ការត្រប់ត្រង

ហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ និងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពត្បចាំត្រីមាសទី៤ និងឆ្ន ាំ២០២១ 

កិចចត្រជុាំត្រួរពិនរិយត្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ 

ការអនវុរតកមមវិធីខកទត្មង់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ េាំណាក់កាល្ទ៣ី រូក២

“ខកល្មអត្រពន័ធ ត្ករែណឌ ររយុិរត យនតការសាថ រន័ និងធនធានមនសុស”

1

មារិកា

១. សសចកតីស ត្ើល

២. វឌ្ឍនភាពត្បចាំឆ្ន ាំ២០២១ 

៣. ចាំណាយស ើការអនុវរតកលមវិធីកកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ឆ្ន ាំ២០០៤-២០២១

៤. សោប ់ម្ៃរូអភិវឌ្ឍន៍ ç  ទធ្ បឋលម្នការវាយរម្លៃត្បព័នធ FMIS និងការវាយរម្លៃចាំណាយសាធារណៈ 

៥. បចច័យស ើត្បព័នធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ

៦. សននិដ្ឋា ន

2



2

សាោចររល្ែ ០៩ សរ ររស់ោជរដ្ឋា ភិបាល្ ចុុះថ្ងៃទី២៨ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៥ សត ីពីវិធាន នងិនរីិវិធីថ្នការររៀរចាំ ការអនុវរត

ការត្រួរពិនិរយ ការតាមដ្ឋន និងការវាយរថ្មលរល្ើការងារខកទត្មង់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ។

របាយការណ៍ត្រួរពិនិរយនិងវាយរថ្មលកមមវិធីខកទត្មង់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ និងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

ត្រចាំត្រីមាសទ៤ី និងឆ្ន ាំ២០២១ រឺមានភាពត្ររ់ត្ជុងរត្ោយ តាមរយៈការររងកើនការចូល្រមួផតល្់ោធារុចូល្ពីត្ររ់ភារី

ខេល្មានការពាក់ព័នធរមួមាន អងគភាពរត្កាមឱវាទ កសហវ. រមួទាំងមនទីរ សហវ. ោជធាន-ីរែរត, ត្កសួង-សាថ រ័ន

រេាបាល្ោជធានី-រែរត, និងថ្េរូអភិវឌ្ឍន៍ ។

របាយការណ៍រនុះ នឹងកាល យោធារុចូល្េ៏មានសារៈសាំខាន់សត្មារ់ររៀរចាំខផនការសកមមភាពរមួ េាំណាក់កាល្ទី៤ ថ្ន   

ការអនុវរតកមមវិធខីកទត្មង់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ។

១. សសចកតីស ត្ើ់ល − សាវតារ និងរោល្រាំណង

3

4

អងគភាពរត្កាមឱវាទ         

កសហវ.រួមទាំងមនទីរ     

សហវ.រផញើរបាយការណ៍

កិចចត្រជុាំត្រមូល្ធារុចូល្

រខនថម និងរផទៀងផ្ទទ រទ់និននយ័ 

ោមយួត្ររ់រួអងគពាក់ព័នធ

ត្កសងួ-សាថ រ័ន រផញើ

របាយការណ៍

សិកាា សាលាពិរត្ោុះរោរល្់

សត ីពីរបាយការណ៍វាយរថ្មល

ត្រសិទធភាពថ្នការអនវុរត 

ត្រព័នធ FMIS 

សិកាា សាលាខចករំខល្ករទ-

ពិរសាធន៍សត ីពកីារអនុវរតងវកិា

កមមវិធីរៅរេាបាល្ថ្នន ក់ោរិ 

និងរេាបាល្ថ្នន ក់រត្កាមោរិ

របាយការណ៍ត្ររួពិនរិយ នងិវាយរថ្មលកមមវធីិ

ខកទត្មងក់ារត្ររត់្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ នងិ

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពត្រចាំត្រមីាសទ៤ី 

នងិឆ្ន ាំ២០២១ 

កិចចត្រជុាំថ្ផទកនុង អ.រ.ហ.

១. សសចកតីស ត្ើ់ល −  វិធីសា្សត ររៀរចាំរបាយការណ៍

របាយការណ៍ PEFA    

ថ្នន ក់ោរិ,PEFA ថ្នន ក់-

រត្កាមោរិ,របាយការណ៍

វាយរថ្មលត្រព័នធ FMIS, 

របាយការណ៍ PER

ខផនការសកមមភាពរមួ 

េាំណាក់កាល្ទី៤ 

(CAP4)

4



3

២. វឌ្ឍនភាពត្បចាំឆ្ន ាំ២០២១ 

២.១.វឌ្ឍនភាពថ្នការអនុវរតការសរត្មចររស់ រ.ហ.ស.

២.២.វឌ្ឍនភាពថ្នការអនុវរតខផនការសកមមភាពរួម

55

6

១.ចារ់សត ីពីភាពោថ្េរូរវាងរេានិងឯកជន

២.អនុត្កឹរយសត ីពីការររងកើនចាំននួអងគភាពងវកិា និងការត្ររល្់សិទធិអាំណាចោអាណារ័ករផទរសិទធិជូនអងគភាពងវកិា

៣.ខផនការយុទធសា្សតសត ីពីការកសាង និងអភិវឌ្ឍសមរថភាពកនងុត្ករែណឌ  PFMRP េាំណាក់កាល្ទី៤ 

៤.សនាធ នកមមរវាងត្រព័នធ FMIS និងត្រព័នធររៀវរសររស់ត្កសួងមុែងារសាធារណៈ 

៥.របាយការណ៍វាយរថ្មលចាំណាយសាធារណៈ និងរណរនយយភាពហិរញ្ញវរថុ ថ្នន ក់ោរិ ឆ្ន ាំ២០២១ 

៦.ខផនការសកមមភាពសត្មារ់ជាំរុញការររងកើរអងគភាពងវកិា

៧.ការសិកាអាំពីល្ទធភាពររងកើនអងគភាពងវកិារៅរេាបាល្ោជធាន-ីរែរត និងររៀរចាំោខផនការសកមមភាពោក់លាក់

៨.ខផនការរធវើរណណកមមសិទធិេធីលីររស់រេា

ការសរត្មចររស់ រ.ហ.ស.សរុរ

មានចាំននួ ៣៥  វិធានការ កនងុរនាុះ

សរត្មចបាន ៨  វិធានការ ។

២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វឌ្ឍនភាពសរត្មចបាន
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១.រសចកតីត្ពាងចារ់សត ីពីត្រព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ (ងមី) [GDB ; រ.ម៤ ឆ្ន ាំ២០២២ ដ្ឋក់ជូនសាថ រ័ននរីរិបញ្ញរិត] 

ចារ់សត ីពីត្រព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ (ងមី)រត្ោងរញ្ចរ់កត្មិរ កសហវ.និងរញ្ជូនរៅរណៈរេាម្នតី រៅត្រីមាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២២ និងរញ្ជូនរៅអងគនីរិរបញ្ញរតិ 

រៅត្រីមាសទី ៤ ឆ្ន ាំ២០២២ ។

២.រសចកតីត្ពាងចារ់សត ីពីការត្ររ់ត្រងចាំណូល្មិនខមនសាររពើពនធ [GDSPNR;រ.ម៤,២០២២] 

រសចកតីត្ពាងចារ់ បានដ្ឋក់ឆ្លងសិកាា សាលាពិរត្ោុះរោរល្់អនតរត្កសួង-សាថ រ័ន,ថ្េរូអភិវឌ្ឍន៍,រាំណាងសងគមសីុវិល្ និងកិចចត្រជុាំកត្មិរថ្នន ក់េឹកនាាំ កសហវ.។ 

ត្កុមការងារបានពិភាការល្ើជាំពូកទ១ី០ (សត ីពីរទសរបញ្ញញ រតិ)ោមួយត្កសួងយុរតិធម៌ និងអងគភាពត្រឆ្ាំងអាំរពើពុករល្ួយ ចរ់សពវត្ររ់នាថ្ងៃទី ២៨ ខែមកោ

២០២២ ។ េាំណាក់កាល្រនតនឹងដ្ឋក់ឆ្លងរៅរណៈកមាម ធិការរោល្នរោបាយរសេាកិចចនិងហិរញ្ញវរថុ នាថ្ងៃទី ២៨ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២ ។

៣.ត្ករែណឌ រោល្នរោបាយសត ីពីការអភិវឌ្ឍមលូ្រត្ររេា [GSC & GDICDM; រ.ម៤,២០២១]

ត្កុមការងារររចចករទសកាំពុងរនតររៀរចាំរសចកតីត្ពាងត្ករែណឌ រោល្នរោបាយរមួសត ីពីការអភិវឌ្ឍមូល្រត្ររេា ២០២២-២០២៨ ។

៤.រសចកតីត្ពាងចារ់សត ីពីការត្ររ់ត្រងសហត្ោសសាធារណៈ  [GDSPNR; រ.ម៤,២០២២ រញ្ជូនរៅសាថ រ័ននីរិរបញ្ញរត]ិ

រសចកតីត្ពាងចារ់ ត្រូវបានតាក់ខរងោទត្មង់ចារ់ និងែលឹមសាររចួោល្់កត្មិរត្កុមការងារររចចករទស កសហវ. ។ រត្ោងររៀរចាំសិកាា សាលាពិរត្ោុះរោរល្់នា

ត្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ និងរត្ោងរញ្ជូនរៅទីសត ីការរណៈរេាម្នតី រៅត្រីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២២ ។  រដ្ឋយសារត្រូវកសាងឯកសារយុទធសា្សត ខកទត្មង់សហ-

ត្ោសសាធារណៈោមុនសិន សត្មារ់ោធារុចូល្រខនថមរៅរល្ើរសចកតីត្ពាងចារ់រនុះ។ 

ត្កបខណឌ
ររិយុរត

២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វឌ្ឍនភាពរនតតាមដ្ឋន
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៥.ការខកសត្មួល្អនុត្កឹរយរល្ែ៨១ អនត្ក.រក ចុុះថ្ងៃទី១៦ ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ១៩៩៥ [GDB; រ.ម១,២០២២]

បានរញ្ចរ់ការពិភាកាត្រឹមកត្មិរអរគនាយកដ្ឋា នងវិកា និងបានរញ្ជូនរៅជាំនាញការបាោាំងរេើមបីផតល្់ធារុចលូ្ និងរត្រៀមពិភាកាអនតរអរគនាយកដ្ឋា ន និង

ដ្ឋក់រញ្ចូល្ោមួយរសចកតីត្ពាងខកសត្មួល្អនុត្កឹរយរល្ែ ៨២ អនត្ក.រក រៅត្រីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២២ រនុះ ។

៦.ការខកសត្មួល្អនុត្កឹរយរល្ែ៨២ អនត្ក.រក ចុុះថ្ងៃទី១៦ ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ១៩៩៥ [GDNT; រ.ម១, ២០២២]

រសចកតីត្ពាងអនុត្កឹរយរល្ែ ៨២ ត្រូវបានររៀរចាំ និងត្រូវរធវើរចចុរបននភាពោររណត ើរៗ រដ្ឋយខផអករល្ើរោល្ការណ៍សរត្មចថ្នត្កុមការងារររៀរចាំរសចកតីត្ពាង

ចារ់សត ីពីត្រព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ។

៧.រោល្ការណ៍ខណនាាំរួមសដ ីពីការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ររស់ោជរដ្ឋា ភិបាល្ [GSC; រ.ម២,២០២១] 

ត្កុមការងារររចចករទស បាននិងកាំពុងពិនិរយ និងខកសត្មួល្រសចកតីត្ពាងរល្ើកទី៦ មុនដ្ឋក់ឆ្លងសិកាា សាលាពិរត្ោុះរោរល្់ ។

ត្កបខណឌ
ររិយុរត

២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វឌ្ឍនភាពរនតតាមដ្ឋន

8



5

9

៨.រសចកតីត្ពាងត្រកាសសត ីពីរោល្ការណ៍ និងនីរិវិធីសត្មារ់ការត្ររ់ត្រងចាំណូល្មិនខមនសាររពើពនធ កនុងល្កាែណឌ ថ្នការរផទរមុែងារចាំរពាុះ

ចាំណូល្ពីរសវាសាធារណៈ ចាំណូល្ពីការផ្ទកពិន័យនិងការដ្ឋក់ទណឌ កមម និងកនុងល្កាែណឌ ថ្នការខចករំខល្កចាំណូល្ពីរសវាធារណៈ

និងចាំណូល្ពីការចរ់ខចងត្ទពយសមបរតិរេា ពីរេាបាល្ថ្នន ក់ោរិរៅឱយរេាបាល្ថ្នន ក់រត្កាមោរិ GSC & GDSPNR; រ.ម.៤,២០២១

បានរញ្ចរ់រសចកតីត្ពាងត្រកាស និងដ្ឋក់ឆ្លងកិចចត្រជុាំពិរត្ោុះរោរល្់ោមយួត្កសួង-សាថ រ័ន ទាំងកត្មិរររចចករទស និងកត្មិរថ្នន ក់េឹកនាាំរៅខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ

២០២២ ។ រសចកតីត្ពាងត្រកាសរនុះ រត្ោងរោរពជូន ឯកឧរតមអរគរណឌ ិរសភាចរយ ពិនិរយ និងអនុម័រ រៅរេើមត្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២២ ។

៩.សាោចរររស់ោជរដ្ឋា ភិបាល្សត្មារ់ជាំរុញត្កសួង-សាថ រ័នោពិរសសត្កសួង-សាថ រ័នសថ ិរកនុងវិស័យរសេាកិចចនិងសងគមកិចចឱយរធវើ

ការផសពវផាយ ឬររៀរចាំរវទិកាសាធារណៈ អាំពីងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំររស់ត្កសងួ-សាថ រ័នសាមីជូនសាធារណជន GDB; រ.ម.៤,២០២១

រសចកតីខណនាាំអាំពីការររៀរចាំរវទិកាសាធារណៈ និងរសៀវរៅងវិកាពល្រេា រេើមបីផសពវផាយអាំពីកញ្ចរ់ងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំររស់ត្កសួង នីមយួ  ៗជូនេល្់សាធារណជន 

និង ថ្េរូរពាក់ព័នធ ត្រូវបានសរត្មចដ្ឋក់ឱយអនុវរត រដ្ឋយរត្ជើសររីសត្កសួងចាំនួន ៤ រួមមាន៖ (១)-ត្កសួងអរ់រំ យុវជន និងកីឡា (២)-ត្កសួងសងគមកិចច 

អរីរយុទធជន និងយុវនីរិសមបទ (៣)-ត្កសួងធនធានទឹក និង ឧរុនិយម និង (៤)- ត្កសួងឧសាហកមម វិទាសា្សត  ររចចកវិទា និង នវានិវរតតាមរយៈ

ល្ិែិររល្ែ ១៩៤៨ សហវ-អង ចុុះថ្ងៃទី ១៤ ខែ មីនា ឆ្ន ាំ ២០២២ ចរ់ពីឆ្ន ាំ ២០២២ ។

ត្កបខណឌ
ររិយុរត

២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វឌ្ឍនភាពរនតតាមដ្ឋន
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យុទធសាស្រសត

១០.រសចកតីត្ពាងយុទធសា្សតសត ីពីការអនុវរតសតង់ដ្ឋរណរនយយសាធារណៈមលូ្ដ្ឋា នរងគររៅកមពុោ ២០២១-២០៣១ [ACAR ;រ.ម២,២០២១]

រសចកតីត្ពាងចុងរត្កាយយុទធសា្សតទទួល្បានការឯកភាពោរោល្ការណ៍កនងុកិចចត្រជុាំរណៈកមមការខកទត្មង់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ កាល្ពីថ្ងៃទី ២០ ខែ

ធន ូឆ្ន ាំ២០២១ ។ អ.រ.ហ.សហការោមួយនិយ័រកររណរនយយនិងសវនកមម បាននិងកាំពុងខកសត្មួល្រខនថមរេើមបីរោរពជូនត្រមុែោជរដ្ឋា ភិបាល្ អនុម័រ ។

១១.ឯកសារទសសនាទនសត ីពីចកាុវិស័យ និងយុទធសា្សត ថ្នការងារខកទត្មង់ ៣ រូក ១ [GSC, NCDD, PAR និង CLJR ; រ.ម៤,២០២១] 

រសចកតីត្ពាងឯកសារទសសនាទន ត្រូវបានររៀរចាំ និងត្រូវបានពិភាកាកនងុកិចចត្រជុាំកត្មិរអនតរការដ្ឋា នខកទត្មង់៣ រូក ១ ចាំនួន ៣រល្ើក និងររត្មាងវិរសសនា 

ត្រូវបានររៀរចាំ ។

១២.ចកាុវិស័យររស់ត្កសងួរសេាកិចចនិងហិរញ្ញវរថុ GSMEF; រ.ម៤,២០២១] 

រសចកតីត្ពាងចកាុវិស័យ ត្រូវបានររៀរចាំរចួោល្់ និងបានដ្ឋក់ឆ្លងកត្មិរថ្នន ក់េឹកនាាំ ។ រត្ោងត្រជុាំឆ្លងោមយួ ឯកឧរតមអរគរណឌ ិរសភាចរយ នាថ្ងៃទី១៩ ខែរមសា 

ឆ្ន ាំ២០២២ ខាងមុែ។

១៣.ខផនការរមសត្មារ់ត្ររ់ត្រងត្ទពយសមបរតិរេារយៈរពល្មធយម និងខវង GDSPNR; រ.ម.៤,២០២២

ត្កុមការងារសិកានិងររៀរចាំឯកសាររោល្សត ីពីការត្ររ់ត្រងត្ទពយសមបរតិរេា ត្រូវបានររងកើររៅថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០២១ រហើយបានររៀរចាំមារិការោល្ 

និងែលឹមសារត្ពាងែលុះៗថ្នជាំពូកនីមយួៗ។

១៤.ឯកសាររោល្ (Blueprint) សត ីពីការខកទត្មង់ត្រព័នធត្ររ់ត្រងចាំណូល្មិនខមនសាររពើពនធ GDSPNR; រ.ម.៤,២០២១

បានពិនិរយឯកសាររោល្រដ្ឋយសត្មួល្ែលឹមសារពីភាសាអង់ររលស រៅភាសាខែមរឱយត្រឹមត្រូវតាមពាកយ និងទិេាភាពររចចករទស រេើមបីដ្ឋក់ជនូត្កុមការងារកត្មិរ

អនតរអរគនាយកដ្ឋា ន.កសហវ.ពិនិរយខកសត្មួល្ចុងរត្កាយ ។ បានររៀរចាំត្រជុាំខកសត្មួល្រសចកតីត្ពាងរល្ើកទី៣ រដ្ឋយត្កុមការងារ.កសហវ.នាថ្ងៃទី២១ មីនា ២០២២។

២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វឌ្ឍនភាពរនតតាមដ្ឋន
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បសចចកវិទា
ព័រ៌មាន

១៥.សនាធ នកមមរវាងត្រព័នធ FMIS និង ត្រព័នធ EFMS ររស់ត្កសួងអរ់រ ំយុវជន និងកីឡា [MoEYS & FMWG ; រ.ម១ ,២០២២] 

ត្កសួងអរ់រ ំយុវជន និងកីឡា កាំពុងរធវើរចចុរបននភាព និងអភិវឌ្ឍរខនថមមុែងារការទិញ និងមុែងារត្រូវសង រល្ើត្រព័នធ EFMS ជាំនាន់ទី ៣ ងមី ខេល្រត្ោងនឹង

រញ្ចរ់ និងដ្ឋក់ឱយរត្រើត្បាស់រៅខែរមសា ឆ្ន ាំ២០២២ ។ ោមួយោន រនុះ ត្កុមការងារ FMIS កាំពុងផតល្់កិចចសហការកនុងការផតល្់ធារុចូល្ និងរត្មូវការនានាជូន     

ត្កុមការងារ MoEYS រេើមបីសិកាល្មអិរអាំពីរត្មូវការព័រ៌មានរៅតាមេាំណាក់កាល្ថ្នការអភិវឌ្ឍត្រព័នធ EFMS រៅតាមមុែងារនីមយួៗកនងុការរធវើសនាធ នកមម

រវាងត្រព័នធទាំង២ ។ ឆ្ន ាំ២០២២ រនុះ នឹងរត្ោងរធវើសនាធ នកមមខរមយួមុែងារការទិញ និងឆ្ន ាំ២០២៣ មុែងារត្រូវសង ។

២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វឌ្ឍនភាពរនតតាមដ្ឋន
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១៦.ការពិនិរយនិងសិការរៀរចាំការខរងខចកមុែងារររស់សវនកមមថ្ផទកនុងនិងអធិការកិចចតាមត្កសួង-សាថ រ័ន អនុរលាមតាមអនុត្កឹរយរល្ែ 

១៦៨ អនត្ក.រក ចុុះថ្ងៃទី០៨ ខែរុលា ឆ្ន ាំ២០២០ [GI&GDIA ;រ.ម៤,២០២១] 

បានតាមដ្ឋនការអនុវរតអនុត្កឹរយរល្ែ១៦៨ អនត្ក.រក រៅតាមរណាត ត្កសួង-សាថ រ័នចាំនួន ១២ ។ ោជាំហានរនាទ រ់ អោគ ធិការដ្ឋា ននឹងររៀរចាំត្ករែ័ណឌ និង

 វិធានថ្នត្រព័នធសវនកមមថ្ផទកនងុ និងអធិការកិចចកនងុត្ករែ័ណឌ ោជរដ្ឋា ភិបាល្ទាំងមូល្រត្កាមជាំនយួររចចករទសពី AFD ។

១៧.របាយការណ៍ PEFA ថ្នន ក់រត្កាមោរិ ឆ្ន ាំ២០២០ [GSC ;រ.ម២,២០២១] 

បានរញ្ចរ់ការខកសត្មួល្រសចកតីត្ពាងទី១ រដ្ឋយបានពិនិរយនងិខកសត្មួល្តាមមរិរោរល្់ររស់ត្កុមការងារ PEFA, រល្ខាធិការដ្ឋា ន PEFA និងថ្េរូអភិវឌ្ឍន៍ ។ 

ោការងាររនាទ រ់ អ.រ.ហ.នឹងររៀរចាំសិកាា សាលាពិរត្ោុះរោរល្់រល្ើរសចកតីត្ពាងរនុះរៅចុងត្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ ។

១៨. ត្ករែណឌ រួម ខផនទីរងាា ញផលូវ និងខផនការសកមមភាពសត្មារ់រដ្ឋុះត្សាយចាំណាយកកសទុះ [GSC; រម៤,២០២១]

ត្កុមជាំនាញការ សថ ិររៅកនងុេាំណាក់កាល្រត្ោងរញ្ចរ់ការរធវើសុពល្ភាពរៅរល្ើរបាយការណ៍សិកាអាំពីជាំហានចាំណាយនីមយួៗ រេើមបីអាចពិភាការឋម

ទក់ទងនឹងររករាំរហើញនារពល្ខាងមុែ។

១៩.កមមវិធីសិកាភាជ រ់វិញ្ញញ រនរត្រ (Certificate Program) រដ្ឋយផារភាជ រ់មុែរាំខណងឱយបានត្ររ់ត្ជុងរត្ោយ [EFI; រ.ម៤,២០២១]

រសចកតីត្ពាងត្រកាសអនតរត្កសួង សត ីពីរុណវុឌ្ឍិម្នតីត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ  បានពិរត្ោុះរោរល្់ និង ររៀរចាំកត្មិរ វសហ ។ ទនទឹមនឹងរនុះ កមមវិធី

សិកា Certificate Program កាំពុងររៀរចាំត្សរតាមខផនការយុទធសា្សតកសាង និង អភិវឌ្ឍសមរថភាព េាំណាក់កាល្  ៣ រូក ២ នងិ េាំណាក់កាល្ទី៤ និង  

អាចអនុវរតបានកនងុឆ្ន ាំ ២០២៣ ខាងមុែ ។

២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វឌ្ឍនភាពរនតតាមដ្ឋន
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២០.ការវាយរថ្មលរល្ើរចច័យថ្នការងារខកទត្មង់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ (PFM Impact Assessment) GSC; រ.ម៤,២០២១

រសចកតីត្ពាងរបាយការណ៍រឋមថ្នការវាយរថ្មលរនុះ កាំពុងររៀរចាំ និងរនតខកសត្មួល្ រេើមបីរត្រៀមជរួត្រជុាំោមួយត្កុមការងារររចចករទស ។

២១.ពិនិរយ និងរធវើរចចុរបននភាពសមាសភាពរណៈកមាម ធិការ,រណៈកមមការ និងត្កុមការងារខកទត្មង់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ 

កនុងត្ករែណឌ កមមវិធីខកទត្មង់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ GSC; រ.ម៤,២០២១

បានររៀរចាំរសចកតីត្ពាងរសចកតីសរត្មច និង កាំពុងពិនិរយរធវើរចចុរបននភាពសមាសភាពកនុងត្ករែណឌ កមមវិធីខកទត្មង់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ និង

រត្ោងរោរពរសន ើសុាំ ឯកឧរតមអរគរណឌ ិរសភាចរយ ពិនិរយ និងសរត្មចរល្ើសមាសភាពរៅខែរមសា ឆ្ន ាំ២០២២ រនុះ ។

២២.ការររងកើរត្កុមការងារអនតរអរគនាយកដ្ឋា នថ្នត្កសងួរសេាកិចចនិងហិរញ្ញវរថុ សិកា និងវាយរថ្មលអាំពីមុែងារររស់មនទីរ សហវ.និង

ល្ិែិររទដ្ឋា នររិយុរតពាក់ព័នធ [GSMEF; រម១,២០២២]

បានខរងខចកត្កុមការងាររេើមបីសិការៅរល្ើត្ករែណឌ ររិយុរតខេល្មានត្សារ់ និងររៀរចាំរាំរពញរខនថមនូវចាំណចុខេល្ខចងមិនចាស់លាស់ រេើមបីររៀរចាំ      

ោរសចកតីត្ពាងរោល្ការណ៍ងមី ។ រចចុរបនន អរគរល្ខាធិការដ្ឋា ន កសហវ.បានររៀរចាំោរសចកតីត្ពាងរោល្ការណ៍ខណនាាំ ។

២៣.មូល្និធិ PFMRP ត្ររ់ត្ជុងរត្ោយ [GSC; រ.ម៣,២០២១] 

បានររៀរចាំរបាយការណ៍សិកាល្មអិរអាំពីការអនុវរតមលូ្និធិ PFMRP េាំណាក់កាល្ទី១ និងការឈានរៅអនុវរត េាំណាក់កាល្ទី២ និងបានទទួល្ការឯកភាព

ោរោល្ការណ៍ពី ឯកឧរតមអរគរណឌ ិរសភាចរយ រៅថ្ងៃទី ១៧ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២ ។

២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វឌ្ឍនភាពរនតតាមដ្ឋន

13

14

យនតការ

២៤.ការវាយរថ្មលការអនុវរតត្ករែណឌ ងវិកាទូទាំងត្ររទស (ថ្នន ក់ោរិ និងថ្នន ក់រត្កាមោរិ)[GSC; រម២,២០២២]

របាយការណ៍វាយរថ្មលរឋម ត្រូវបានដ្ឋក់ឆ្លងកិចចត្រជុាំរណៈកមមការខកទត្មង់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ថ្ន កសហវ រៅថ្ងៃទី ០១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២ ។ 

ររករាំរហើញថ្នរបាយការណ៍ នឹងត្រូវដ្ឋក់រញ្ចូល្កនងុខផនការសកមមភាពរមួ េាំណាក់កាល្ទី៤ ។

២៥.ការវាយរថ្មលរេាបាល្សាររពើពនធរដ្ឋយរត្រើត្បាស់ត្ករែណឌ  TADAT [GSC; រម៤,២០២១]

ការវាយរថ្មល TADAT ត្រូវបានរញ្ចរ់រដ្ឋយរោរជ័យ រនាទ រ់ពីល្ទធផល្និងែលឹមសាររបាយការណ៍ថ្នការវាយរថ្មល ត្រូវបានរធវើសុពល្ភាពរដ្ឋយរល្ខាធិការដ្ឋា ន 

TADAT និងរណៈកមមការវាយរថ្មល TADAT ។ អរហ បានរោរពោយការណ៍ជូនឯកឧរតមអរគរណឌ ិរសភាចរយ ។

២៦.ការររៀរចាំរសៀវរៅងវិកាពល្រេា (Citizen Budget) និងរវទិកាផសពវផាយងវិកាកមមវិធីជនូសាធារណជន ររស់ត្កសួងអាទិភាពចាំនួន ០៤ 

ខេល្ត្កសួងចាំនួន ០២ សថ ិរកនុងវិស័យរសេាកិចច និងត្កសងួចាំននួ ០២ រទៀរសថ ិរកនុងវិស័យសងគមកិចច [GDB & GSC,២០២២]

រសចកតីខណនាាំអាំពីការររៀរចាំរវទិកាសាធារណៈ និងរសៀវរៅងវិកាពល្រេា រេើមបីផសពវផាយអាំពីកញ្ចរ់ងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំររស់ត្កសួង នីមយួ  ៗជូនេល្់សាធារណជន និង 

ថ្េរូរពាក់ព័នធ ត្រូវបានសរត្មចដ្ឋក់ឱយអនុវរត រដ្ឋយការរត្ជើសររីសត្កសួងចាំនួន ៤ រួមមាន៖ (១)-ត្កសួងអរ់រំ យុវជន និងកីឡា (២)-ត្កសួងសងគមកិចច អរីរយុទធជន 

និងយុវនីរិសមបទ (៣)-ត្កសួងធនធានទឹក និង ឧរុនិយម និង (៤)- ត្កសួងឧសាហកមម វិទាសា្សត  ររចចកវិទា និង នវានិវរត តាមរយៈល្ិែិររល្ែ 

១៩៤៨ សហវ-អង ចុុះថ្ងៃទី ១៤ ខែ មីនា ឆ្ន ាំ ២០២២ ។

២៧.ជាំរុញត្កសួង-សាថ រ័នអាទិភាពចាំនួន ០៥-០៧ ររៀរចាំ FMM ររស់ត្កសួង-សាថ រ័នសាមី [GSC, ២០២២]

កាល្ពីខែមកោ ឆ្ន ាំ២០២២,អ.រ.ហ.បានររៀរចាំកិចចត្រជុាំោមួយត្កសួង-សាថ រ័នពាក់ព័នធ រេើមបីរល្ើកកមពស់ការយល្់េឹង និងការចូល្រួមររៀរចាំ FMM ។ កនងុ

រនាុះ ត្កសួង-សាថ រ័នចាំនួន ១២ បានដ្ឋក់ខផនការសកមមភាពររៀរចាំ FMM តាមយនតការ MAP និង GDAP សត្មារ់ឆ្ន ាំ២០២២។

២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វឌ្ឍនភាពរនតតាមដ្ឋន
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២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វិធានការរខនថម

១.ការរត្រើត្បាស់ធារុចូល្ខេល្ទទួល្បានពីរបាយការណ៍វាយរថ្មលការអនុវរតត្រព័នធ FMIS (សហការវាយរថ្មលរដ្ឋយមូល្និធិរូរិយវរថុអនតរោរិ) និង

ការវាយរថ្មលចាំណាយសាធារណៈ (សហការវាយរថ្មលរដ្ឋយធនាោរពិភររលាក)រញ្ចូល្កនុងខផនការសកមមភាពរួម េាំណាក់កាល្ទី៤ (CAP4)

២.ការកាំណរ់វិធានការរនលឹុះជាំរុញរល្បឿនការងារខកទត្មង់ (Reform Triggers) ឆ្ន ាំ២០២២-២០២៣

៣.ការពិនិរយរល្ើការរផទរមុែងារចាំនួន ៥៥ មុែងារ រៅរេាបាល្ត្កុង ត្សុក និងងវិកាឱយត្សរតាមមុែងារទាំង ៥៥

៤.ការររៀរចាំរសចកដីត្ពាងចារ់សដ ីពីអាករពិរសស

៥.ការពិនិរយរល្ើការររើកត្បាក់ររសកកមមតាមត្រព័នធធនាោរ រៅតាមត្កសួង-សាថ រ័ន

៦.ការជាំរុញការអនុវរត SARMIS ទាំងរៅរេាបាល្ថ្នន ក់ោរិ និងរេាបាល្ថ្នន ក់រត្កាមោរិ

៧.ការជាំរុញការររៀរចាំរណណកមមសិទធិេីធលីររស់រេា និងខផនការរមសត្មារ់ត្ររ់ត្រងត្ទពយសមបរតិរេា រយៈរពល្មធយម និងខវង ។
15

16

២.២. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតក្នការសកលមភាពរួល

• វឌ្ឍនភាពតាមខផនកទាំង ៥ ថ្នខផនការសកមមភាពរួម 

• វឌ្ឍនភាព (%)តាមអងគភាពរត្កាមឱវាទ កសហវ.

• វឌ្ឍនភាព (%)តាមមនទីរ សហវ.ោជធានី-រែរត 

• វឌ្ឍនភាព (%)តាមត្កសួង-សាថ រ័ន

16
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ទិននន័យចាំណូល្-ចាំណាយរិរត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែមកោ ឆ្ន ាំ២០២២ (ទិននន័យររណាត ុះអាសនន)។

១០៤,៤៩ %

១២២រណនី

ររៀវរស ៩៦,០៦%

ទាំនិញ-រសវា ៩៥,១៨% (រធៀរចារ់), ១០៦,៦១% (រធៀរឥណទនរត្កាយវចិរណកមម)

មូល្ធន ៩២,២៤%-២,៦៨ ពិនទុភាររយ ថ្ន ផ.ស.ស.

លិនមាន

ត្រភព៖អរគនាយកដ្ឋា នររនាោរោរិ

(ទាំហាំ ២២ ១៥៥ រ ៊ីលានររៀល្)

ទាំហាំ ផ.ស.ស ឆ្ន ាំ២០២១=១១៦ ៧១១ រ ៊ីលានររៀល្ (ត្រភព៖ត្ករែណឌ មា៉ា ត្កូរសេាកិចច និងហិរញ្ញវរថុសារណៈ)។

ចាំណូល្ចរនតរធៀរនឹង ផ.ស.ស.៖ ឆ្ន ាំ២០២០ =២១,៦២%ថ្ន ផ.ស.ស,ឆ្ន ាំ២០២១ =១៨,៥៧%ថ្ន ផ.ស.ស ។ 

❖ការត្បលូ ចាំណូ ថវិកាថ្នន កជ់ារិ

រយ និងរដ្ឋា ករ៖ ៩៦,២៦%

ពនធដ្ឋរ៖ ១១៥,១៤ %

ចាំណូល្មិនខមនសាររពើពនធ ៖ ៧៨,៧៧%

❖ការត្បលូ ចាំណូ ថវិការៃាបា ថ្នន ក-់

សត្កាលជារិ (រៃាបា រាជធានី-សខរត)

ចាំណូល្សាររពើពនធ៖ ១៦៨,៣%

ចាំណូល្មិនខមនសាររពើពនធ៖១០១,៣%

៩៥,៣៦% (រធៀរចារ់ងវកិា)

៩៨,៧៩% (រធៀរឥណទនរត្កាយវចិរណកមម)

រផសងៗ៖
រនទុកហិរញ្ញវរថុ ៨០,៧៩%,អរថត្ររោជនស៍ងគម ១៦៣,៨៨%,
ឧររថមភធន ៤៧,៥៨%,និង ពនធនិងអាករ ១៦៨,៨០%

(ទាំហាំអនុវរតងវកិា ២៦ ១៥២ រ ៊ីលានររៀល្)

៩៩,៥៦%

ក ន្កទ១ី៖ បនតពត្ងឹងភាពសជឿទុកចិរតម្នថវិកា è សូចនាករសមិទធកមមរនលឹុះទាំង៦
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•ចាំនួនត្កសួង សាថ រ័ន,ចាំនួនសហត្ោសសាធារណៈ និងត្រឹុះសាថ នសាធារណៈរេាបាល្ និង

ចាំនួនអងគភាពងវកិា រល្ើសពី ៩០%បានរផញើខផនការល្ទធកមមត្រចាំឆ្ន ាំមក កសហវ.និងត្រូវ

បានអនមុ័រទនរ់ពល្រវលា ។

៩០%ខផនការល្ទធកមមត្រចាំឆ្ន ាំត្រូវបានអនមុ័រឱយ

បានមុនថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ មុនឆ្ន ាំអនវុរតងវកិា

•អងគភាពងវិកាបានរផញើរបាយការណកិ៍ចចល្ទធកមមទនរ់ពល្រវលា មក កសហវ.មានសរុរចាំននួ 

៣៩១ អងគភាព រសម ើនឹង ៦១,១៨% ។

ោ៉ា ងរិច ៦០%ថ្នអងគភាពងវិកាផតល្រ់បាយការណ ៍

កិចចល្ទធកមមទនរ់ពល្រវលា មក កសហវ. (រិរកនុង

ឆ្ន ាំ២០២០)

•រៅឆ្ន ាំ២០១៩ ជាំហានទី១ ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយអនវុរតរដ្ឋយបានររងកើនកត្មិរទកឹត្បាក់សិទធិ

សរត្មចកិចចល្ទធកមមសាធារណៈ ររស់សាថ រ័នអនុវរតល្ទធកមម ។ 

ការរនតអនុវរតជាំហានទ១ី ថ្នការររងកើនកត្មិរទកឹ

ត្បាក់សិទធិសរត្មចកិចចល្ទធកមមសាធារណៈ

• ទាំហាំទឹកត្បាក់កិចចសនាសររុត្រចាំឆ្ន ាំរត្រើត្បាស់វធីិសា្សត ត្រកួរត្រខជងល្ទធកមមមានចាំននួ

៦០,៦២%។

ោ៉ា ងរិច ៦០%ថ្នទាំហាំទកឹត្បាក់ត្ររល្ក់ិចចសនា

សរុរ រត្រើត្បាស់វិធីសា្សត ត្រកួរត្រខជង (រិរកនុងឆ្ន ាំ

២០២០)

ក ន្កទ១ី៖ ការបនតពត្ងឹងភាពសជឿទុកចិរតម្នថវិកា è វឌ្ឍនភាព

១

២

៣

៤
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ក ន្កទ១ី៖ ការបនតពត្ងឹងភាពសជឿទុកចិរតម្នថវិកា è សននិដ្ឋា ន

ភាពរជឿទុកចិរតថ្នងវិកា រឺរកាបាននូវភាពរឹងមា ាំ ខេល្ឆ្លុុះរញ្ញច ាំងអាំពីភាពធនថ្នត្រពន័ធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ខេល្

បានកសាងកនលងមក ។ រទុះរីោោ៉ា ងរនុះកតី ការ រធវើ សាថ រនីយកមម យនដការត្រមូល្ និងការ ត្ររ់ត្រង ការចាំណូល្ សាររពើពនធ និង

មិន ខមនសាររពើពនធ រៅ មាន ល្ទធភាព ខកល្មអ រខនថមរទៀរ ។ ចាំរពាុះត្រសិទធភាពចាំណាយងវិកា ត្រូវពត្ងឹងរល្ើររៀវរស, ទាំនិញ/

រសវា និងវិនិរោរតាមរយៈការររៀរចាំ និងអនុវរតល្ែិិររទដ្ឋា នររិយុរត េូចមានកាំណរក់នុងយុទធសា្សតរនលឹុះទាំង៤ (BSRS,

SBSRS, PPSRS & PIMSRS) ។ ខផអករល្ើមូល្ដ្ឋា រនុះ, ងវិកាឆ្ន ាំ២០២១ បានរាំរពញោឧរករណ៍េ៏មានត្រសិទធភាពខេល្អាច

ជួយឱយោជរដ្ឋា ភិបាល្រឆ្លើយរររៅនឹងរញ្ញា ត្រឈម និងហានិភ័យទាំងកនុង និងរត្ៅត្ររទស រេើមបីត្រយុទធការពារអាយុជីវិរ

ត្រោជន រកាល្ាំនឹងសងគមរសេាកិចច និងជីវភាពររស់ត្រោជន ត្ពមោមួយនឹងការរត្មង់ធនធានរឆ្ព ុះរៅសាដ រ និងជាំរុញ

កាំរណើនរសេាកិចចរ ើងវិញ រៅរត្កាយរពល្មានភាពធរូរសបើយពីវិររតិជាំងឺកូវេី-១៩ តាមរនលងត្រត្ករីងមី រេើមបីធានាសុែសនតិភាព

សថ ិរភាពសងគម និងចីរភាពថ្នកាំរណើនរសេាកិចច ត្ពមទាំងភាពត្រករួត្រខជងររស់កមពុោ ោមួយនឹងការរនតរល្ើកសទួយសុែុមាល្ភាព

ររស់ត្រោជន ។
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•នីរិវិធីអនវុរតការងារងមីតាមត្រព័នធ FMIS រល្ើការទទូរច់ាំណាយររៀវរស និងចាំណាយទទូរត់្រង់ 

ខេល្មានហានភិ័យកត្មិរ១ ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយអនវុរតោផលូវការរៅត្កសួងសាថ រ័នចាំននួ ២៧ ។

នីរិវិធីធានាចាំណាយ និងទទូរច់ាំណាយរផសងៗ 

កត្មិរ ១ និងកត្មិរ ២ ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយអនវុរតផលូវការ 

រៅ កសហវ.និង ៧ ត្កសួង រផសងរទៀរ

•មុែងារររៀរចាំខផនការងវកិា ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយរត្រើត្បាស់សាកល្បងរៅ កសហវ.និង ត្កសងួ

កិចចការនារ ីនិង មុែងារល្ទធកមមរពញរល្ញ ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយរត្រើត្បាស់សាកល្បងរៅ កសហវ.

ត្កសងួកិចចការនារី និង ត្កសងួព័រ៌មាន ។

មុែងារងមីពីរ (មុែងារររៀរចាំខផនការងវកិា និងមុែងារ

ល្ទធកមមរពញរល្ញ) ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយសាកល្បងរៅ 

កសហវ. និងត្កសងួព័រម៌ាន

•អងគភាពងវិកាអាណារ័ករផទរសិទធរិខនថមងមីចាំននួ ២ ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយរត្រើត្បាស់ត្រពន័ធ FMIS ោ   

ផលូវការ ។  រេាបាល្ោជធាន-ីរែរតចាំននួ ២៥ និងអងគភាពងវកិាអាណារ័ករផទរសិទធិរខនថមងមីចាំននួ

១០ ត្រូវបានដ្ឋក់េាំរ ើងត្រពន័ធ FMIS សត្មារ់រត្រៀមរត្រើត្បាស់ោផលូវការរៅរេើមឆ្ន ាំ ២០២២ ។

អងគភាពងវិកាអាណារ័ករផទរសិទធរិខនថមងមី ២ ត្រូវ

បានដ្ឋក់ឱយរត្រើត្បាស់ត្រពន័ធ FMIS និងរេាបាល្     

ោជធាន-ីរែរត ទាំង ២៥ ត្រូវបានដ្ឋក់េាំរ ើងត្រពន័ធ 

FMIS សត្មារ់រត្រៀមរត្រើត្បាស់រៅឆ្ន ាំ២០២២

• ការរិទរញ្ចរីណរនយយត្រវូរត្រើរយៈរពល្៩ ខែ ។ការរិទរញ្ជ ីរណរនយយកនុងរយៈរពល្ ពី ៦ ខែ រៅ ៩ខែ

ក ន្កទ២ី៖ ការបនតពត្ងឹងរណសនយយភាពហិរញ្ញវរថុ è វឌ្ឍនភាព

១

២

៣

៤
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• សមាសធារុសាំខានម់យួចាំននួត្រូវបានខកល្មអរដ្ឋយបានលារត្រដ្ឋងកាន់ខរល្មអិររៅកនុង

កាំណរ់សមាគ ល្ថ់្នរបាយការណហ៍ិរញ្ញវរថុរដ្ឋយបានដ្ឋក់រងាា ញពរ័៌មានអាំពីសាច់ត្បាក់កមចី

ខេល្មិនទនរ់ត្រើត្បាស់នងិព័រម៌ានអាំពអីងគភាពងវកិាខេល្ោយការណ៍ ។

កត្មិរអនុរលាមភាព ថ្ន របាយការណ៍ហិរញ្ញវរថតុាម

សដង់ដ្ឋ IPSAS Cash Basis 

• របាយការណហ៍ិរញ្ញវរថុឆ្ន ាំ២០១៩ ត្រូវបានររៀរចាំរួចោល្ក់នុងអាំ ងុត្រមីាសទី ២ ឆ្ន ាំ២០២១ ។
របាយការណហ៍ិរញ្ញវរថុឆ្ន ាំ២០១៩ ត្រូវបានររៀរចាំ

រួចោល្់កនុងត្រមីាសទ ី២ ឆ្ន ាំ២០២១

• រិរត្រឹមថ្ងៃទី ២០ ខែមកោ ២០២១ ការររៀរចាំតាោងរកើនរ ើង និងងយចុុះនូវត្ទពយសមបរតិ

រេាត្រចាំឆ្ន ាំ (២០២០)រដ្ឋយទទួល្បាន ៨៩%ថ្នអងគភាពរត្រើត្បាសស់រុរ៣ ០៣៦ អងគភាព ។

របាយការណរ៍កូសរុរត្ទពយសមបរតរិេា កត្មិរត្កសងួ -

សាថ រ័ន,មនទីរអងគភាពជាំនាញថ្នន ក់មូល្ដ្ឋា ន និងរេាបាល្

ថ្នន ក់រត្កាមោរិ

• សូចនាកររាំណលុ្រនលុឹះទាំង ៥ ត្រូវបានរនដរការត្កាមពិតានខេល្បានកាំណររ់ៅកនុង      

យុទធសា្សតសត ីពីការត្ររ់ត្រងរាំណលុ្សាធារណៈ ។

សូចនាកររាំណលុ្រនលុឹះទាំង ៥ ត្រូវបានរនដរការត្កាម

ពិតានខេល្បានកាំណររ់ៅកនុងយុទធសា្សតសត ីពកីារត្ររ-់

ត្រងរាំណលុ្សាធារណៈ

ក ន្កទ២ី៖ ការបនតពត្ងឹងរណសនយយភាពហិរញ្ញវរថុ è វឌ្ឍនភាព (រ...)
៥

៦

៧

៨
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•បានររៀរចាំរបាយការណ៍ជនូរណៈកមាម ធិការត្ររ់ត្រងរាំណលុ្សាធារណៈ មានែលឹមសារហានិភ័យ

រាំណលុ្សាធារណៈ  ត្រចាំត្រីមាសទី១,ត្រីមាសទី២,និងត្រីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២១ ត្ពមទាំង

ផសពវផាយរល្ើររហទាំព័រផលូវការ ។

ការវិភារហានភ័ិយរាំណលុ្ និងហានភ័ិយការពវកិចច

រាំណលុ្ោយថ្នរហរ ុត្រូវបានររៀរចាំដ្ឋក់រញ្ចូល្រៅ

កនុងរបាយការណដ៍្ឋក់ជនូរណៈកមាម ធិការត្ររ់ត្រង

រាំណលុ្

•បានររៀរចាំរបាយការណ៍សិការល្ើការកាំណរល់្កាណៈវនិចិឆ័យអរបរមាថ្នការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុ  

សាធារណៈសត្មារ់ត្រឹុះសាថ នសាធារណៈ ។

ល្កាណវិនចិឆ័យអរបររមាថ្នការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុ

សាធារណៈ សត្មារ់ត្រឹុះសាថ នសាធារណៈរេាបាល្និង

របាយការណសិ៍កាអាំពីវធីិសា្សតវាយរថ្មលត្រឹុះសាថ ន

សាធារណៈ កត្មិរ កសហវ.

• រសចកតីត្ពាងចារ់ ត្រូវបានតាក់ខរងោទត្មង់ចារ់ និងែលឹមសាររចួោល្ក់ត្មិរត្កុមការងារ

ររចចករទស កសហវ.។ រត្ោងររៀរចាំសិកាា សាលាពិរត្ោុះរោរល្ន់ាត្រមីាសទ ី១ និងរត្ោង

រញ្ជូនរៅទសីត ីការរណៈរេាម្នត ីរៅត្រីមាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២២ ។ 

រសចកតីត្ពាងចារ់សត ីពីសហត្ោសសាធារណៈ     

ត្រូវបានររៀរចាំដ្ឋក់ឆ្លងថ្នន ក់េឹកនាាំ កសហវ.

• ទីតាាំងខេល្ពុាំទនប់ានរធវើរណណកមមសិទធមិានចាំននួ ១០ ៧៩៦ កខនលង រសម ើនឹង ៣៨%ថ្ន

ទីតាាំងសរុរ នឹងត្រូវរនតជាំរញុរធវើរណណកមមសិទធឱិយអស់កនុងឆ្ន ាំ២០២៣ ។

ចាំនួនរណណកមមសិទធមិិនទនប់ានចុុះរញ្ជ ី(េីធលី)សរុរ 

ត្រូវបានររៀរចាំរដ្ឋយត្កុមការងារអនតរត្កសួង និង

ខផនការសកមមភាពត្រវូបានររៀរចាំ

ក ន្កទ២ី៖ ការបនតពត្ងឹងរណសនយយភាពហិរញ្ញវរថុ è វឌ្ឍនភាព (រ...)

៩

១០

១១

១១

22
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ក ន្កទ២ី៖ ការបនតពត្ងឹងរណសនយយភាពហិរញ្ញវរថុ è សននិដ្ឋា ន

ត្រព័នធ FMIS ោត្រព័នធ សនូល្ថ្នរណរនយយភាព ហិរញ្ញវរថុ រហើយត្រូវបានពត្ងីក និងដ្ឋក់ឱយអនុវរត

ត្ររ់ត្កសួង-សាថ រ័ន ។ ទនទឹមនឹងវឌ្ឍនភាពរនុះ រួរមានការរិររូរអាំពីវិសាល្ភាពថ្នការរត្រើត្បាស់មុែងារងមី

ចាំនួន២ នងិការសិកាឱយបានសុីជរត្ៅរខនថមរទៀរអាំពីហានភិ័យថ្នការដ្ឋកឱ់យអនុវរតនរីិវិធីអនុវរតការងារងមី

តាមត្រព័នធ FMIS (Business Process Streamlining) ។ កនុងន័យរនុះ, ត្កុមការងារត្ររ់ត្រងររត្មាង

FMIS រួររនតពិនិរយ នងិជាំរញុការងារអាទិភាពរនុះ រេើមបីឱយការអនុវរតត្សររៅនឹងទិសរៅត្រព័នធងវិកា ខេល្

បានកាំណរ់កនុងយុទធសា្សត ថ្នការខកទត្មង់ត្រព័នធងវិកាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ ។

23

ក ន្កទ៣ី៖ ការពត្ងឹងត្បសិទធភាពម្ន្ារភាា ប់ថវិកាសៅនឹងសោ នសោបាយ è វឌ្ឍនភាព

•រសចកដីត្ពាងឯកសារ MTFF ត្រូវបានពនាររពល្កនុងការអនវុរត រដ្ឋយជាំនសួមកវញិត្ករែណឌ

រោល្នរោបាយមា៉ា ត្កូរសេាកិចច និងរោល្នរោបាយហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ឆ្ន ាំ២០២៣។

ត្ករែណឌ រោល្នរោបាយមា៉ា ត្កូរសេាកិចចនិងរោល្នរោ-

បាយហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ សត្មារ់ការររៀរចាំរសចកដីត្ពាង

ចារ់សដ ីពីហិរញ្ញវរថុសត្មារ់ការត្ររ់ត្រងឆ្ន ាំ២០២២

•ការររៀរចាំឯកសារ MTBF រដ្ឋយមានពតិានតាមវស័ិយ និងតាមត្កសងួ-សាថ រ័ន ត្រូវបានអនមុ័រ

រដ្ឋយត្រមុែោជរដ្ឋា ភិបាល្ ។

រសចកតីត្ពាងត្ករែណឌ ងវិការយៈរពល្មធយម (MTBF)

កាំណរ់ពិតានងវកិាពហុឆ្ន ាំ ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយអនវុរត

•រសចកតីត្ពាង MTBF ររស់រេាបាល្ថ្នន ក់រត្កាមោរិ ត្រូវបានររៀរចាំរួចោល្់ និងរត្រៀមរោរពជូន              

ឯកឧរតមអរគរណឌ ិរសភាចរយ ពិនិរយ និងសរត្មចេ៏ែពង់ែពស់ ។

រសចកតីត្ពាងរឋមថ្នត្ករែណឌ ងវកិារយៈរពល្

មធយម (MTBF) ររស់រេាបាល្ថ្នន ក់រត្កាមោរិ ត្រូវ

បានររៀរចាំ

• រោល្ការណ៍ខណនាាំចាំនួន៣ ត្រវូបានអនុម័រ រួមមាន (១)រោល្ការណ៍ខណនាាំល្មអិរសត ីពីវេតថ្នររត្មាងវិន-ិ

រោរសាធារណៈ,(២)រោល្ការណ៍និងនីរិវិធីត្ររ់ត្រងយនតការោាំត្ទហរិញ្ញវរថុសត្មារ់សិកាសមិទធិល្ទធភាព 

និងររៀរចាំររត្មាង និង (៣)រោល្ការណ៍ខណនាាំសត្មារក់ារររៀរចាំកមមវិធីវិនិរោរសាធារណៈ ៣ឆ្ន ាំរំកិល្។ 

ការររៀរចាំយនតការត្ររ់ត្រងវេតររត្មាងវនិរិោរ

សាធារណៈ 

• ឯកសារទសសនាទនសត ីពកីារខញករនទុករុរគល្កិ ត្រូវបានររៀរចាំ ។
ការខញករនទុករុរគល្កិបានតាមកមមវធីិនមីយួៗឆ្ន ាំ 

N+1

១

២

៣

៤

៥
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ក ន្កទ៣ី៖ ការពត្ងឹងត្បសិទធភាពម្ន្ារភាា ប់ថវិកាសៅនឹងសោ នសោបាយ è វឌ្ឍនភាព (រ...)

•ខផនការយទុធសា្សតងវិកា និងររត្មាងងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ មានរមាល រ ៩,៨%។
រមាល ររវាងខផនការយទុធសា្សតងវកិា និងររត្មាង

ងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំ (N+1)

•រៅឆ្ន ាំ២០២១ អងគភាពងវិកាមានចាំននួសរុរ ៩២៦ ខេល្កនុងរនាុះរេាបាល្កណាត ល្មានចាំនួន ៣២៣ (រកើនរ ើង១២)និងថ្នន ក់-

មូល្ដ្ឋា ន (មនទីរជាំនាញោជធានី រែរត)ចាំនួន ៦០៣ ។ សត្មារ់ថ្នន ក់កណាត ល្ អងគភាពងវិកាចាំននួ ៣២៣ កនុងរនាុះ អងគភាពងវិកាោ

អាណារ័ករផទរសិទធិមានចាំនួន ៨៣ (ឆ្ន ាំ២០២០ មានចាំនួន ៦១)និងមិនទន់រផទរសិទធិ ២៤០ (ឆ្ន ាំ២០២០ មានចាំនួន ២៥០)និង

សត្មារ់ថ្នន ក់មូល្ដ្ឋា នត្ររ់អងគភាពងវិកាោអាណារ័ករផទរសិទធិចាំននួ ៦០៣ (ឆ្ន ាំ២០២០ មានចាំនួន ៦០៣)។

រខនថមចាំននួ ៣ អងគភាពងវិកាោអាណរ័ករផទរសិទធិ

ខងមរទៀរ និងរខនថម ១០ អងគភាពងវិកា រៅតាម

ត្កសងួ-សាថ រ័ន

•បានរត្មឹមខផនការយុទធសា្សតងវិការេាបាល្ថ្នន ក់រត្កាមោរិ រវាងោជធាន ីរែរត ោមយួនឹង

ងវិកាមនទីរជាំនាញ ោជធាន-ីរែរត ។ រ៉ាុខនតរុណភាព និងភាពទនរ់ពល្ ចាំបាច់ត្រូវពត្ងឹងរខនថម ។

រត្មឹមខផនការយទុធសា្សតងវកិារេាបាល្ថ្នន ក-់

រត្កាមោរិ រវាងោជធាន-ីរែរត ោមយួនឹងងវិកា

មនទីរជាំនាញ 

• រេាបាល្ោជធាន ីរែរត ទទលួ្បានឆ្នាទ នសិុទធកនុ ងការរធវើនយិរ័ងវកិាតាមរយៈត្រកាសសតពីី   

នីរិវិធីអនវុរតងវកិាកមមវធីិរៅរេាបាល្ថ្នន ក់រត្កាមោរិ ។

ការរធវើត្ររិភូកមមសិទធអិាំណាចថ្នការរធវើនយិរ័ងវកិាជនូ

រេាបាល្ថ្នន ក់រត្កាមោរិ

៦

៧

៨

៩

25

ក ន្កទ៣ី៖ ការពត្ងឹងត្បសិទធភាពម្ន្ារភាា ប់ថវិកាសៅនឹងសោ នសោបាយ è សននិដ្ឋា ន

ត្ករែណឌ ងវិការយៈរពល្មធយមត្រូវបានររៀរចាំ និងអនុវរតសាកល្បង នងិត្ករែណឌ រោល្នរោបាយមា៉ា ត្កូ

រសេាកិចច និងរោល្នរោបាយហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ឆ្ន ាំ២០២៣ នងឹត្រូវររៀរចាំសត្មារ់ររៀរចាំខផនការយុទធសា្សត

ងវិកា ២០២៣-២០២៥ និងងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំ២០២៣ ។ កិចចការរនុះ នឹងរងកល្កាណៈងាយត្សលួ្េល្់ត្កសងួ-សាថ រ័ន

កនុងការររៀរចាំងវិកា រដ្ឋយមានកាំណរ់ងវិកាទាំងវិស័យ និងត្កសងួ-សាថ រ័ន ពិរសសការរធវើសមាហរណកមមងវិកាចរនត

និងវិនិរោរ រួមទាំងរពល្រវលាអនុរលាមតាមត្ររិទិនថ្នការររៀរចាំងវិកា ។ រដ្ឋយខ ក ត្កសងួ-សាថ រន័មួយចាំនួន

ក៏រៅរកាការត្ររ់ត្រងងវិកាតាមខររត្រមូល្ផដុាំរៅរ ើយ រដ្ឋយអនញុ្ញញ រឱយមានអងគភាពងវិកាចាំននួរិចរចួ ខេល្

មានន័យថ្ន ងវិកាផដល្់េល្់អងគភាពអនុវរតផ្ទទ ល្់ ក៏មានរិចរួចផងខេរ ។ កនុងន័យរនុះ ការររងកើនចាំននួអងគភាព

ងវិកា និងអងគភាពងវិកាោអាណារ័ករផទរសិទធិោការងារសាំខាន់ ខេល្ចាំបាច់ត្រូវជាំរញុ និងពត្ងឹងសមរថភាពរខនថម ។
26
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ក ន្កទ៤ី៖ការបញ្ច ប់ការសត្រៀលខៃនួសឆ្ព ោះសៅរណសនយយភាពសលិទធកលម è វឌ្ឍនភាព

•ពុាំមានវឌ្ឍនភាព រ៉ាុខនតបានររៀរចាំទត្មង់កិចចត្ពមរត្ពៀងរល្ើល្ទធផល្កនុងឆ្ន ាំរវាង កសហវ.និង

ត្កសងួ សាថ រ័នសត្មារ់អនុវរតឆ្ន ាំ២០២២ ។

សាកល្បងររៀរចាំខផនការសមិទធកមមរនលុឹះត្រចាំឆ្ន ាំ

២០២១ 

•រសចកតតី្ពាងអនតុ្ករឹយរល្ែ ៨១ បានរញ្ចរ់ការពភិាកាត្រមឹកត្មិរអរគនាយកដ្ឋា ន និងបានរញ្ជូនរៅជាំនាញការបាោាំង

រេើមបីផតល្់ធារុចូល្ និងរត្រៀមពភិាកាអនតរអរគនាយកដ្ឋា ន និងដ្ឋករ់ញ្ចូល្ោមួយរសចកតីត្ពាងខកសត្មលួ្អនតុ្កឹរយរល្ែ 

៨២ អនត្ក.រក រៅត្រីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២២រនុះ ។រសចកតតី្ពាងអនតុ្ករឹយរល្ែ ៨២ ត្រូវបានររៀរចាំ និងត្រូវរធវើរចចុរបននភាពោ

ររណត ើរៗ  រដ្ឋយខផអករល្ើរោល្ការណ៍សរត្មចថ្នត្កមុការងារររៀរចាំរសចកតីត្ពាងចារ់ត្រព័នធហរិញ្ញវរថុសាធារណៈ ។

រសចកតីត្ពាងអនុត្កឹរយរល្ែ ៨១ និងរសចកតីត្ពាង

អនុត្កឹរយរល្ែ ៨២ ដ្ឋក់ជនូថ្នន ក់េឹកនាាំពនិរិយ

•កសហវ.បានរចញត្រកាសរល្ែ ១១៣ សហវ.ត្រក សត ីពីការដ្ឋក់ឱយរត្រើត្បាស់រោល្ការណ៍

ខណនាាំសត ីពកីារតាមដ្ឋន និងវាយរថ្មលងវកិាសមិទធកមម ។

ត្រកាសសដ ីពីយនដការតាមដ្ឋន និងត្រួរពនិរិយ      

ការអនុវរតងវិកា

• ពុាំមានវឌ្ឍនភាព ។

ត្ររ់ត្កសងួ-សាថ រ័នមានយនដការត្ររ់ត្រងការអនុវរត

ងវិកាតាមត្ករែណឌ ត្ររ់ត្រងសមិទធកមម និងមាន

យនតការត្ររ់ត្រងសមិទធកមម

១

២

៣

៤

27

ក ន្កទ៤ី៖ការបញ្ច ប់ការសត្រៀលខៃនួសឆ្ព ោះសៅរណសនយយភាពសលិទធកលម è វឌ្ឍនភាព (រ...)

•កសហវ.បានររៀរចាំឯកសារត្រព័នធត្ររួពនិរិយថ្ផទកនុង,បានខកសត្មួល្រញ្ជរ់រសចកតីត្ពាង

អនុត្កឹរយងមី សត ីពីការររៀរចាំ និងការត្រត្ពឹរតរៅថ្នសវនកមមថ្ផទកនុង និងរចញត្រកាសសត ីពី

រោល្ការណត៍្រព័នធត្ររួពនិរិយថ្ផទកនុងររចចកវទិាពរ័ម៌ាន ។

ការររៀរចាំត្រពន័ធត្ររួពនិរិយថ្ផទកនុង ត្សរតាមត្រព័នធ

ងវិកាសមិទធកមម

•អនុវរតសវនកមមសមិទធកមមសាកល្បងោករណីសិកាជនូត្កសួង ចាំនួន ៦ និងអនុវរតសវនកមម

ររចចកវិទាពរ័ម៌ាន សាកល្បងោករណីសិកាជនូត្កសងួ ចាំននួ ៤ ។

សវនកមមសមិទធកមម និងសវនកមមររចចក វទិាពរ័ម៌ាន 

ត្រូវបានអនវុរត រៅត្ររ់ត្កសងួ-សាថ រន័

•របាយការណស៍វនកមមសមិទធកមមចាំននួ ៥ ត្រូវបានររៀរចាំរដ្ឋយអាោញ ធរ សវនកមមោរ ិនិងបាន

រញ្ជូនរៅអងគនរីរិបញ្ញរតិ ។

របាយការណស៍វនកមមសមិទធកមមចាំននួ ៥ ត្រូវបាន

ររៀរចាំរដ្ឋយអាោញ ធរសវនកមមោរិ និងរញ្ជូនរៅ

អងគនីរិរបញ្ញរតិ

•កសហវ.បានររៀរចាំរវទិកាសាធារណៈ សត ីពីត្ករែណឌ មា៉ា ត្កូរសេាកិចច និងត្ករែណឌ ងវិកា

ត្រចាំឆ្ន ាំ និងផសពវផាយឯកសារងវកិារផសងរទៀរ ។
ការរល្ើកកមពស់រមាល ភាពងវិកា

៥

៦

៧

៧

28
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ក ន្កទ៤ី៖ការបញ្ច ប់ការសត្រៀលខៃនួសឆ្ព ោះសៅរណសនយយភាពសលិទធកលម è សននិដ្ឋា ន

ោរួម ការឈានរៅអនុវរតេាំណាក់កាល្ទ៤ី នងឹត្រូវរត្រៀមែលួនរួចោល្់សត្មារ់ដ្ឋក់ឱយអនុវរតចរ់ពី

ឆ្ន ាំ២០២៣ ររៅ តាមរយៈការររៀរចាំចារ់សត ីពីត្រព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ (ងមី), ការររៀរចាំអនុត្កឹរយរល្ែ

៨១ និង ៨២ (ងមី) ត្ពមទាំងការររៀរចាំត្ករែណឌ ងវិកាព័រម៌ានសមិទធកមម ខេល្រំពឹងថ្នត្រូវរញ្ចរ់កនុងឆ្ន ាំ

២០២២ ។ ទនទមឹរនុះ, មុែងារសវនកមមថ្ផទកនុង (ោពិរសសការរធវើសវនកមមសមិទធកមម) និងអធកិារកិចច រៅ

ត្ររ់ត្កសួង-សាថ រ័នត្រូវពត្ងឹងរខនថមោររណត ើរៗ រេើមបីធានាថ្នត្កសួង-សាថ រ័នមានត្រព័នធត្រួរពិនរិយថ្ផទកនុង

 រឹងមា ាំ ត្សររពល្ោជរដ្ឋា ភិបាល្បាននងិកាំពុងរធវើវិមជឍការហិរញ្ញវរថុេល្់ត្កសួង-សាថ រ័ន ។

2929

ក ន្កទ៥ី ៖ការោាំត្ទកលមវិធីកកទត្លង់ និងភាពត្បទាក់ត្កឡាោន ម្នការកកទត្លង់ è វឌ្ឍនភាព

•ត្កសួង-សាថ រ័ន មានចាំននួ ៣៩/៤១ រសម ើនឹង ៩៥%។

•អងគភាពរត្កាមឱវាទ កសហវ.មានចាំនួន ១៧/១៧ រសម ើនឹង ១០០% ។

•មនទីរ សហវ.ោជធាន-ីរែរត មានចាំននួ ២៥/២៥ រសន ើនឹង ១០០%។

របាយការណស៍មិទធកមមត្រចាំឆ្ន ាំ 

(GDAP/PDAP/MAP) ត្រូវបានផតល្ជ់នូ អ.រ.ហ.

ត្សរតាមសាោចរ ០៩ សរ ចុុះថ្ងៃទី ០៨ ខែធន ូឆ្ន ាំ

២០១៥ (ត្រឹមេាំណាច់ខែមកោ ថ្នឆ្ន ាំរនាទ រ់) ។ 

•ខផនការយទុធសា្សត ទទួល្បានការអនមុ័រព ីឯកឧរតមអរគរណឌ រិសភាចរយ រៅថ្ងៃទ ី០៤ ខែ រុលា 

ឆ្ន ាំ២០២១ ។ ឯកសារទសសនាទនសត ីពរុីណវុឌ្ឍិម្នតតី្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ  ត្រូវបាន

ររៀរចាំ និងទទលួ្បានការខណនាាំព ីឯកឧរតមអរគរណឌ រិសភាចរយ រៅថ្ងៃទី០៥ ខែមកោ ឆ្ន ាំ ២០២២ ។ 

ខផនការយទុធសា្សតអភិវឌ្ឍនស៍មរថភាពកនុងត្ករែណឌ  

PFMRP េាំណាក់កាល្ទី ត្រូវបានអនមុរ័ និង កមមវិធី

 វិញ្ញញ រនរត្រ (Certificate Program) ត្រូវបានររៀរចាំ

•អងគភាពរត្កាមឱវាទ កសហវ.និងត្កសួង-សាថ រ័នបានរធវើរចចុរបននភាព និងខកល្មអោត្រចាំនូវ

ល្កាែណឌ រោងការងាររដ្ឋយរត្មឹមោមយួរោល្រាំណង/សកមមភាពរនលុឹះកនុង GDAP/MAP    

តាមរយៈយនកការថ្នការផតល្ត់្បាក់ឧររថមភរត្កាម PFMRP ។

ល្កាែណឌ រោងរនួាទីភារកិចចថ្នសមាជិកត្កមុការងារខកទត្មង់ 

PFM អងគភាពរត្កាមឱវា កសហវ.និងត្ររ់ត្កសួង សាថ រ័ន 

ត្រូវបានសត្មួចនងិរត្មមឹតាមរោល្រាំណង/សកមមភាពរនលឹុះ

កនុងមា៉ា ត្ទីសថ្នខផនការ GDAP/MAPឆ្ន ាំ ២០២១

• ត្រព័នធត្ររ់ត្រងសមិទធកមម និងរណរនយយភាព ថ្នកមមវិធីខកទត្មង់ជាំហានទ ី១ ត្រូវបានដ្ឋក់

ឱយអនុវរតសាកល្បរៅថ្ផទកនុង អ.រ.ហ.។

ត្រព័នធត្ររ់ត្រងសមិទធកមម និងរណរនយយភាព ថ្នកមមវិធី

ខកទត្មង់ត្រូវបានររៀរចាំ និងអនុវរត (ជាំហានរឋមអនុវរត

ថ្ផទកនងុ អ.រ.ហ.)

១

២

៣

៤

30
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ក ន្កទ៥ី៖ការោាំត្ទកលមវិធីកកទត្លង់ និងភាពត្បទាក់ត្កឡាោន ម្នការកកទត្លង់ è វឌ្ឍនភាព (រ...)

•រចចុរបនន ការរល្ើកទឹកចិរត ត្រូវបានរធវើរ ើងតាមរយៈការផតល្ត់្បាក់ឧររថមភរល្ើកទឹកចិរតរត្កាម

PFMRP រ៉ាុខនតពុាំទនប់ានផារភាជ រ់រពញរល្ញោមយួសមិទធកមមរៅរ ើយ ។

ត្ករែណឌ រល្ើកទកឹចិរតផារភាជ រ់សមិទធកមមត្រវូបាន

ររៀរចាំនិងដ្ឋក់ឱយអនវុរតរៅឆ្ន ាំ២០២១

•ពុាំមានវឌ្ឍនភាព រល្ើការររៀរចាំកិចចត្រជុាំ (ការររៀរចាំោល្កាណៈវលិ្ជុាំ)។

•សត្មារ់ខផនការសកមមភាព ត្រូវបានអាក់ខានរដ្ឋយត្រវូរផ្ទត ររល្ើការររៀរចាំឯកសារទសសនាទន 

សត ីពីចកាុវិស័យនងិយទុធសា្សត ថ្នកមមវិធីខកទត្មង់ ៣ រកូ ១ ។

កិចចត្រជុាំកមមវិធីខកទត្មង់ ៣ រកូ ១ ត្រូវបានររៀរចាំ

ត្រចាំត្រីមាស និងោ៉ា ងរចិ ៩០%ថ្នខផនការ

សកមមភាពត្រូវបានអនវុរត

•រសចកតីត្ពាងឯកសារទសសនាទនសត ីពចីកាុវស័ិយនងិយុទធសា្សតកមមវិធីខកទត្មង់ រី រូក មួយ 

ត្រូវបានររៀរចាំ និងត្រូវបានពភិាកាកនុងកិចចត្រជុាំកត្មិរអនតរការដ្ឋា នខកទត្មង់៣ រកូ ១ ចាំនួន 

៣រល្ើក និងររត្មាងវិរសសនា ត្រូវបានររៀរចាំ ។

ឯកសារទសសនាទនសត ីពចីកាុវស័ិយនងិយទុធសា្សត

ថ្នកមមវិធីខកទត្មង់ ៣ រកូ ១

•បានរញ្ចរ់ការររៀរចាំរសចកតីត្ពាងរល្ើកទ២ី ថ្នឯកសារខណនាាំសត ីពកីារររៀរចាំការពពិ័ណន៌ាមុែ-

រាំខណង និងបានរញ្ចរ់រសចកតីត្ពាងអនុត្កឹរយសត ីពកីារដ្ឋក់ឱយអនវុរតឯកសារខណនាាំសត ីពកីារររៀរចាំ

ការពិព័ណ៍នាមុែរាំខណង កនុងកត្មិរអរគនាយកដ្ឋា ន ។

រោល្ការណខ៍ណនាាំសត ីពីការពពិណន៌ាមុែរាំខណង 

ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយអនវុរត

៥

៦

៧

៨

31

ក ន្កទ៥ី៖ការោាំត្ទកលមវិធីកកទត្លង់ និងភាពត្បទាក់ត្កឡាោន ម្នការកកទត្លង់ è សននិដ្ឋា ន

ការអនុវរតខផនកទី៥រនុះ រងផល្រ៉ាុះពាល្រ់ិចរចួចាំរពាុះការររៀរចាំវរគរណតុ ុះរណាត ល្រយៈរពល្ែលី នងិ

សិកាា សាលាផសពវផាយ រដ្ឋយសារកនងុររិការណ៍ថ្នការរីកោល្ដ្ឋល្ជាំងកូឺវីេ-១៩ កនុងឆ្ន ាំ២០២១, រួអងគខេល្មាន

ការពាក់ព័នធបានផ្ទល ស់រតូរវិធសីា្សត ថ្នការរណតុ ុះរណាត ល្ ឬសិកាា សាលាតាមរយៈត្រព័នធអនឡាញ ។ ត្កុមការងារ

ខកទត្មង់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈរៅតាមអងគភាពរត្កាមឱវាទ កសហវ. រួមទាំងមនទរីនិងត្កសួង-សាថ រ័ន

បានែិរែាំអនុវរតតាមខផនការ និងបានរផញើរបាយការណ៍សមិទធកមមមក អ.រ.ហ. ទន់រពល្រវលា ររើរទុះោមាន

ភាពយឺរោ៉ា វសត្មារ់ត្កសួង-សាថ រន័មួយចាំនួនកតី ។ រេើមបីជាំរុញចល្នការ ថ្នការខកទត្មង់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុ

សាធារណៈ ត្កុមការងារខកទត្មង់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ររបីអនុវរតវិធានការរខនថមរួមមាន ការរនត

ពត្ងងឹយនតការអនុវរត នងិរុររសកមមកនុងការរាំរពញរួនាទភីារកិចចកនុងសាម ររីទទួល្ែុសត្រូវ ខេល្បានកាំណរ់កនងុ

ល្កាែណឌ រោងការងារ និងរនតពត្ងឹងយនតការសត្មរសត្មួល្ តាមដ្ឋន និងោយការណក៍ារអនុវរតខផនការ

សកមមភាព េូចមានកាំណរ់កនុង GDAP, C/PDAP, &MAP ។
32
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➢ វឌ្ឍនភាព (%) តាលអងគភាពសត្កាលឱវាទ កសហវ. ត្បចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១
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វឌ្ឍនភាពោភាររយ (%)ត្រចាំត្រមីាសទ ី៤ ររសអ់ងគភាពរត្កាមឱវាទ កសហវ.

33

➢ វឌ្ឍនភាព (%) តាលអងគភាពសត្កាលឱវាទ កសហវ. ត្បចាំឆ្ន ាំ២០២១

ការអនវុរតងវកិា នងិវឌ្ឍនភាពោភាររយ (%)ត្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ ររសអ់ងគភាពរត្កាមឱវាទ កសហវ.
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ការអនុវរតងវិកា ត្បាក់ឧររថមភកនុងខកទត្មង់ ត្បាក់ឧររថមភរត្ៅខកទត្មង់ % ងវិកា (អនុវរត+ឧររថមភ)រធៀរនឹងងវិកាអងគភាព សរុរ N/N,% ចាំនួនសកមមភាព និងពិនទុសមិទធកមម
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➢ សលិទធកលមសសងេបតាលលនទីរ សហវ. រាជធានី សខរត

១១.២.១.រសៀវរៅរនទុក

១១.២.២.ការអនវុរតត្រកាសសដពីី

ការផដល្រ់សវាសាធារណៈរៅមនទរី-

អងគភាពជាំនាញ

២៣.១.១.រណណកមមសទិធអិចល្ន
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➢ វឌ្ឍនភាព (%) តាលលនទីរ សហវ. រាជធានី សខរត ត្បចាំឆ្ន ាំ២០២១
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➢ វឌ្ឍនភាព (%) តាលត្កសួង-សាថ ប័ន ត្បចាំឆ្ន ាំ២០២១
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ការអនវុរតងវកិា នងិវឌ្ឍនភាពោភាររយ (%)ត្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ ររសត់្កសងួ-សាថ រន័

ការអនុវរតងវិកា ត្បាក់ឧររថមភរល្ើកទឹកចិរត % ងវិកា (អនុវរត+ឧររថមភ)រធៀរនឹងងវិកា LMs សរុរ N/N,% ចាំនួនសកមមភាព និងពិនទុសិទធកមម 39

៣.ចាំណាយស ើការអនុវរតកលមវិធីកកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ឆ្ន ាំ២០០៤-២០២១

សមាគ ល្់៖ ចាំណាយររស់ត្កមុការងារ FMIS, អងគភាពរត្កាមឱវាទ កសហវ.ត្កសួង-សាថ័ ន និងមនទីរ សហវ.រូករញ្វូល្ចាំណាយរល្ើទាំនិញ,ទីត្រឹកា,រណតុ ុះរណាត ល្/សិកាា សាលា,និងត្ររិររតិការ ។

ត្រភពហិរញ្ញរបទន៖ រដ្ឋា ភិបាល្,CF, PHRD Grant, IDA&MDTF (ធនាោរពិភពរលាក), UNICEF, សហភាពអឺរ ុរ, និងធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី.

៛ 166,840($41.20),

(47.24%)

៛ 112,258($27.72),

(31.78%)

៛ 15,330($3.79),(4.34%)

៛ 200($0.05),(0.34%)

៛ 58,560($14.46),(16.58%)

៛ 352,329($87.21),(100%)

(0.00%) (20.00%) (40.00%) (60.00%) (80.00%) (100.00%) (120.00%)

ត្កុមការងារ FMWG

អងគភាព កសហវ

ត្កសួង-សាថ រ័ន

មនទីរ សហវ

ត្បាក់ឧររថមភរល្ើកទឹកចិរត

សរុរ

រ
ិរ
ោ
លា
ន
ររ
ៀល្

ចាំណាយរល្ើការអនវុរត PFMRP ឆ្ន ាំ២០០៤-២០២១
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៣.ចាំណាយស ើការអនុវរតកលមវិធីកកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ឆ្ន ាំ២០០៤-២០២១

៛ 135,368($33.42),

(38.33%)

៛ 76,642($18.92),

(21.70%)

៛ 77,175($19.06),

(21.85%)

៛ 5,460($1.35),(1.55%)
៛ 58,560($14.46),

(16.58%)

ចាំណាយតាមត្ររភទរល្ើការអនវុរត PFMRP ឆ្ន ាំ២០០៤-២០២១

ទាំនិញ និងការអភិវឌ្ឍត្រពន័ធ FMIS

ទីត្រឹកា

រណដុ ុះរណាដ ល្/សិកាា សាលា

ត្ររិររតិការ

ត្បាក់ឧររថមភរល្ើកទឹកចិរត

រិរោលានររៀល្/លានេុលាល រសហរេាអារមរិក

ត្រភពហិរញ្ញរបទន៖ រដ្ឋា ភិបាល្,CF, PHRD Grant, IDA&MDTF (ធនាោរពិភពរលាក), UNICEF, សហភាពអឺរ ុរ, និងធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី.
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៤. សោប ់ម្ៃរូអភិវឌ្ឍន៍ ç ល្ទធផល្រឋមថ្នការវាយរថ្មលត្រសិទធភាពថ្នការអនុវរតត្រព័នធ FMIS

ជាំហានទ១ី (២០១៣-២០១៦)

- ៨ អរគនាយកដ្ឋា នរនលឹុះ ថ្ន កសហវ.

- ២៥ ររនាោរោជធានី-រែរត

*៣៣ការដ្ឋា ន និងអនករត្រើត្បាស់                                

ចាំនួន ៥០០ នាក់ 

ជាំហានទ២ី (២០១៧-២០២០)

- ៣៧ ត្កសួង-សាថ រ័ន

- ២៥ មនទីរ សហវ.ោជធានី-រែរត

- ២៥ អងគភាពងវិកាអាណារ័ករផទរសិទធិ

*៨៧ ការដ្ឋា ន និងអនករត្រើត្បាស់                            

ចាំនួន ១ ១៦២ នាក់

ជាំហានទ៣ី (២០២១-២០២៥)

- ២៥ រេាបាល្ោជធានី-រែរត (២០២២)

- ត្រឹុះសាថ នសាធារណៈរេាបាល្ ១៥ (២០២៣)

- ត្រឹុះសាថ នសាធារណៈរេាបាល្រសសសល្់ (២០២៤)

- មុែងារងមីៗ រៅត្ររ់ការដ្ឋា នជាំហានមុនៗ

- រេាបាល្ត្កុង ែណឌ  និង ត្សុក ចាំននួ ៤៣ (២០២៤)

- មនទីរជាំនាញរៅោជធាន-ីរែរតររស់ត្កសួងចាំនួន ២ (២០២៥)

* រត្ោង ១៤៨ ការដ្ឋា ន និងអនករត្រើត្បាស់ចាំននួ ១ ៩០០ នាក់

(មិនោរ់រញ្ចូល្ការដ្ឋា ន FMIS Portal V1)

❖ ការពត្ងកីការរត្រើត្បាស់ត្រព័នធ FMIS

កាំណរ់សមាគ ល្់៖ ព័រ៌មានអាំពីការពត្ងកីការដ្ឋក់ឱយអនុវរតត្រព័នធ FMIS ទទួល្បាការរធវើរចចុរបននភាពរខនថមពីរល្ខាធិការដ្ឋា ន FMWG ។
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៤. សោប ់ម្ៃរូអភិវឌ្ឍន៍ çល្ទធផល្រឋមថ្នការវាយរថ្មលត្រសិទធភាពថ្នការអនវុរតត្រព័នធ FMIS (រ...)

ការខកល្មអត្រព័នធ

ការរធវើសនាធ នកមម

ត្រព័នធ

ការរធវើមាត្រដ្ឋា នត្រពន័ធ

(System Scalability)

ការផតួចរផតើមឱយមានការរត្រើត្បាស់ហរថរល្ខារអ ចិត្រូនកិ ។

ការពត្ងឹងរនួាទសីវនកមម ខេល្រេើររសួាំខានក់នុងការវាយរថ្មលមុែងារ និងេាំរណើការត្រព័នធ ។

ការរធវើសនាធ នកមមរវាងត្រព័នធ DMFAS និង ត្រព័នធ FMIS 

រៅមិនទនរ់ពញរល្ញ ។

មិនទន់រធវើសនាធ នកមមរវាងត្រព័នធ FMIS និង ត្រព័នធ EFMS

ការផ្ទល ស់រតូរទនិននយ័រវាងត្រព័នធរផសងរទៀរ ោអាទ  PIP-

BDMS ររស់ GDP និង PPMS ររស់ GDICDM ។

ការពត្ងឹងការរធវើសនាធ នកមមោមួយធនាោរោរិ និងធនាោរ

ពាណិជជរផសងរទៀរ រេើមបីពត្ងឹងការទទូរត់ាមត្រព័នធរអ ចិ

ត្រូនិក និងការរផទៀងផ្ទទ ររ់បាយការណរ៍ដ្ឋយសវ ័យត្រវរតិ 

(Automatic reconciliation)

ការអភិវឌ្ឍ

ត្បព័នធ

កនុងជាំហានទ៣ី,ត្រព័នធ FMIS នឹងត្រូវពត្ងីក

ការដ្ឋា នរខនថមរហរូេល្ ់១៤៨ និងរខនថមអនក

រត្រើត្បាស់ចាំនួន ១ ៩០០ នាក,់េចូរនុះការររសត

មាត្រដ្ឋា នត្រព័នធ រឺោការចាំបាច់ ។ ការររៀរចាំ

មុែងារត្រព័នធ (Module architecture) និង

កិចចល្ទធកមម Sever អាចពិនិរយ ឱយត្សរតាម

ការពត្ងីកត្រព័នធ ។
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៤. សោប ់ម្ៃរូអភិវឌ្ឍន៍ çល្ទធផល្រឋមថ្នការវាយរថ្មលត្រសិទធភាពថ្នការអនវុរតត្រព័នធ FMIS (រ...)

ការអនវុរតងវកិា

រណរនយយ និង

ការររៀរចាំរបាយ-

ការណ៍

ការររៀរចាំ

ខផនការងវកិា

ល្ទធកមម
ភាពខវោះចស ៃ្ ោះ

ម្នលុខងារ

ត្បព័នធ FMIS 

មុែងារសត្មារ់អនុវរតងវិកាកនងុត្រព័នធ FMIS ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយរត្រើត្បាស់ រ៉ាុខនតរៅមានការរត្រើត្បាស់រដ្ឋយថ្េ រៅរ ើយ ។

រដ្ឋយសារភាពមានកត្មិរថ្នរលង់រណរនយយ (CoA),ការវិភាជល្មអិរងវិកា (budget sub-allocation) រត្មូវឱយត្កសួង-សាថ រ័នររងកើរត្រព័នធរេើមបីរាំរពញរខនថម ។

ត្កសួង-សាថ រ័ន ពុាំអាចរត្រើត្បាស់ត្រព័នធសត្មារ់

ត្ររ់ត្រងងវិកាថ្ផទកនុង និងតាមដ្ឋនអងគភាពអនុវរតងវិកា

រៅកត្មិរទរ (lover-level budget entities) 

រដ្ឋយសារភាពមានកត្មិរថ្នរលង់រណរនយយ (COA)។

ចាំណាយហិរញ្ញរបទនរដ្ឋយថ្េរូអភិវឌ្ឍន៍ ពុាំទន់បាន

ករ់ត្តាចូល្ត្រព័នធ FMIS ។

មុែងារររៀរចាំខផនការងវិកា នឹងត្រូវរត្រើត្បាស់សត្មារ់រញ្ចូល្សាំរណើងវិកា 

(Budget Request Collation) រដ្ឋយពុាំទន់រត្រើត្បាស់សត្មារ់ររៀរចាំងវិកា,

ការរសន ើ និងការចរចខេល្កិចចការទាំងរនុះ រៅខរេាំរណើរការរដ្ឋយថ្េរៅរ ើយ ។

មុែងារល្ទធកមមពុាំមានវសិាល្ភាពេល្់

ល្ទធកមមចាំណាយវនិរិោរ រឺត្រមឹចាំណាយ

ចរនត ។
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៤. សោប ់ម្ៃរូអភិវឌ្ឍន៍ çល្ទធផល្រឋមថ្នការវាយរថ្មលត្រសិទធភាពថ្នការអនវុរតត្រព័នធ FMIS (រ...)

❖ ការររៀរចាំអភិបាល្កចិច នងិការត្ររ់ត្រងការផ្ទល ស់រតូរ

ការត្ររត់្រង   

ការផ្ទល ស់រតូរ

ការររៀរចាំខផនការ

និងការត្ររួពនិរិយ

តាមដ្ឋន

ការរត្មមឹ

ោមយួរររៀរ-

វារៈ  PFMRP

ររត្មាង FMIS ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយរត្រើត្បាស់ត្សរតាមខផនការខេល្បានកាំណរ ់

រ៉ាុខនតពុាំមានការពរិត្ោុះរោរល្ោ់ផលូវការ ឬោរទៀងទរអ់ាំពីវឌ្ឍនភាព និង  

រញ្ញា ត្រឈមរនលឹុះៗ ។

ការេឹកនាាំកនុងកិចចត្ររិររតិការ (Operational leadership) និងការចូល្រួម

ររស់អងគភាពជាំនាញ រៅកនុង FMWG អាចពត្ងឹងរខនថម ។

ពត្ងឹងការររៀរចាំខផនការ និងការតាមដ្ឋន

ររត្មាង FMIS ។

ពត្ងឹងការតាមដ្ឋនអនុសាសនថ៍្នរបាយ-

ការណ៍ទីត្រឹកា (Advisory Report), និង

របាយការណ៍សវនកមមរល្ើត្រព័នធ FMIS ។

ការយល្់េឹងអាំពីរត្មូវការថ្នការរត្មង់ទិសនរីិវធីិអនវុរតការងារ

តាមត្រព័នធ FMIS (Business Process) រៅមានកត្មិរ ។

េាំរណើរការ (Process) ត្រូវបានររៀរចាំរ ើងវញិរនាទ រ់ពដី្ឋក់ឱយ

រត្រើត្បាស់មុែងារថ្នត្រព័នធ FMIS ។

រួរររងកើរោរវទិកាពភិាការល្ើការរត្រើត្បាស់ត្រព័នធ FMIS ោ

ត្រចាំ រដ្ឋយមានការចូល្រួមពអីនករត្រើត្បាស ់។
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ោរួម ខផនការពត្ងីកត្រព័នធ FMIS ជាំហានទី១ និងជាំហានទី២ ទទួល្បានរោរជ័យ ។

មុែងារថ្នត្រពន័ធ FMIS ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយរត្រើត្បាស់ រ៉ាុខនតពុាំទនត់្រូវបានអនុវរតរពញរល្ញរៅ

រ ើយ ោពិរសសការទញអរថត្ររោជន៍ោអររិរមាពីត្រព័នធ FMIS ។ កនុងន័យរនុះ ររួរផ្ទត រ

រល្ើការពត្ងឹងការអនុវរតឱយបានរពញរល្ញនវូមុែងារថ្នត្រព័នធ FMIS, ការរត្មង់ទិសនីរិវិធី

អនុវរតការងារ, ការផល្ិររបាយការណ៍, ការរធវើសនាធ នកមមោមួយត្រព័នធរផសង ,ៗ និងការពត្ងឹង

អភិបាល្កិចច និងការត្ររ់ត្រងការផ្ទល ស់រតូរ, មុននឹងពត្ងីកការដ្ឋា នត្រព័នធ FMIS រខនថមរទៀរ ។
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៤. សោប ់ម្ៃរូអភិវឌ្ឍន៍ ç ល្ទធផល្រឋមថ្នការវាយរថ្មលចាំណាយសាធារណៈ

ពត្ងឹង BSP និង 

ការផារភាជ រោ់មយួ

ងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំ

ពត្ងឹងការចលូ្រមួ

កនងុការកាំណរអ់ាទិ-

ភាពងវិកាវិនរិោរ

រធវើសាមញ្ញកមម និង

ទាំរនើរកមមមា៉ា ត្ទីស

សមិទធកមម

ការរធវើរលុ្យភាព

រវាងសមទិធកមម និង

ភាពររ់ខរន

ពត្ងឹងត្ករែណឌ

ត្រួរពិនរិយ

ថ្នន ក់ជារិ

រត្មឹមរចនាសមព័នធកមមវិធី 

រធវើសមាហរណកមមចាំណាយវិនិរោរកនុងត្សុក និងត្រភពខាងរត្ៅ រៅកនងុ BSP

រត្មឹម BSP ោមួយ MTFF

ពត្ងឹងរនួាទីត្កសួង-សាថ រ័នកនុងការរធវើការសិកាសមិទធិ

ល្ទធភាព ។

ពត្ងឹងការសត្មរសត្មួល្ឱយទលូាយកនុងវិស័យ ពាក់ព័នធ

នឹងរត្មាងវិនិរោរហិរញ្ញរបទនពីត្រភពខាងរត្ៅ ។

មិនរូករញ្ចូល្ធារុចលូ្ោមា៉ា ត្ទីស (ឧ.សិកាា សាលា)

រផ្ទត ររល្ើល្ទធផល្កនងុឆ្ន ាំ និងល្ទធផល្ចុងរត្កាយ

ការ់រនថយសូចនាករ មករៅត្រឹម ៥ រៅ ១០ ខេល្ោសូនាកររនលឹុះ

រធវើសមាហរណកមមមា៉ា ត្ទីសសមិទធកមមរៅកនុងសាំរណើងវិកា 

សមិទធកមម (តាមរយៈ BSP) រួរត្រូវបានរផ្ទត រកនងុការចរចងវិកា

ររៀរចាំមា៉ា ត្ទីសមិទធកមម ភាជ រ់ោមយួនឹងការកសាងសមរថភាព ។

រិររូររល្ើការផតល្់ឆ្នាទ នុសិទធិកនងុការរធវើនិយ័រងវិកា    

រវាងសមាសធារុចាំណាយមួយចាំនួន

ពត្ងឹងការធានាចាំណាយ និងខផនការសត្មារ់កិចចល្ទធកមម

ឱយទន់រពល្រវលា

រធវើរចចុរបននភាពរនួាទី និងភារកិចចសវនកមមថ្ផទកនងុ

ររងកើរ ររៀរចាំខផនទីរងាា ញផលូវ និងអនុវរតត្ករែណឌ

ត្រួរពិនិរយថ្ផទកនងុ

ផសពវផាយរបាយការណ៍សវនកមមររស់ត្កសួង

កសិកមម រុកាា ត្រមាញ់ និងរនសាទ 

❖ ត្កសងួកសកិមម រកុាា ត្រមាញ ់នងិរនសាទ

47

៤. សោប ់ម្ៃរូអភិវឌ្ឍន៍ ç ល្ទធផល្រឋមថ្នការវាយរថ្មលចាំណាយសាធារណៈ

រេាបាល្រែរត

រេាបាល្ត្កុង 

ត្សុក

រេាបាល្ឃុាំ

សងាក រ់

សមរថភាព និងរញ្ញា ត្រឈមថ្នការររៀរចាំ BSP និង ងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំ ។

រមាល រែពស់រវាងការអនុវរតងវកិា និងខផនការ (ការពាករចាំណូល្ទររធៀរ

នឹងការអនុវរត និង សាំរណើរខនថមឥណទនងវិកាមានកត្មិរែពស់)។

សាំរណើសត្មារ់ការរខនថមឥណទនងវកិាមានភាពយរឺោ៉ា វ ។

េាំរណើការធានាចាំណាយ និងកិចចល្ទធកមមត្រូវការរពល្រវលាយរូ ។

េាំរណើរការររៀរចាំការទទលួ្ទាំនញិ និងការទូទរត់្រវូការរយៈរពល្យរូ ។

ការរផទមុែងារចាំនួន ៥៥ មុែងារ រៅ

រេាបាល្ត្កុង ត្សុក ។ រ៉ាុខនត រេាបាល្ 

ត្កុង ត្សុក ទទលួ្បានងវកិារចិ និង

មិនមានការរផទរងវិការៅតាមមុែងារ

ទាំង ៥៥ ។

ការពនាររពល្កនុងការររៀរចាំឯកសារររត្មាង រដ្ឋយសារពុាំមាន

ម្នតីររចចករទសត្ររ់ត្ោន់ ។

រមាល ភាព និងរញ្ញា ត្រឈម កនុងេាំរណើការកិចចល្ទធកមម ។

❖ រេាបាល្រែរតត្ពុះសហីនុ
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៥. បចច័យស ើត្បព័នធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈç ល្ទធផល្ថ្នការវាយរថ្មល PEFA ថ្នន ក់ោរិ

ការវាយរថ្មលត្រព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ត្រូវបានរត្រើត្បាសត់្ករែណឌ ចាំណាយសាធារណៈ និងរណរនយយភាពហិរញ្ញវរថុ (PEFA) ខេល្

ធាល រ់បានរត្រើត្បាស់សត្មារ់ការវាយរថ្មលត្រព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈចាំនួនរីរល្ើករួចមករហើយរឺរៅឆ្ន ាំ២០១០, ២០១៥ និងឆ្ន ាំ២០២១ ។

រចច័យរល្ើត្រព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈរនុះ រឺរធវើការរត្រៀររធៀររល្ើល្ទធផល្ទាំងរីរល្ើក នងិទញការសននិដ្ឋា នរល្ើល្ទធផល្វាយរថ្មលោកត្មរិ

មា៉ា ត្កូ កនុងរនាុះរួមមាន៖ (១)  វិន័យងវកិា, (២) ត្រសិទធភាពវភិាជនង៍វកិា និង (៣) ស័កតិសិទធភាពថ្នការផតល់្រសវាសាធារណៈ ។

ររករាំរហើយពីការវាយរថ្មល PEFA ឆ្ន ាំ២០២១ ខេល្រត្រើត្បាស់ត្ករែណឌ PEFA ឆ្ន ាំ២០១១ រងាា ញថ្នមានការខកល្មអកនុងត្រព័នធត្ររ់ត្រង

ហិរញ្ញវរថុសាធារណៈររស់កមពុោ ខេល្ឆ្លុុះរញ្ញច ាំងតាមរយៈការរកើនរ ើងពិនទុថ្នសចូនារកសមិទធកមម (PIs) ចាំននួ ១០ កនងុរនាុះរួមមាន៖

PI-2, PI-6, PI-7, PI-10, PI-13, PI-14, PI19, PI-21, PI-23 និង PI-25  រីឯ PI-3 ទទួល្បានពិនទុទររដ្ឋយសារមានរមាល រែពស់រវាង

ខផនការនិងល្ទធផល្ត្រមូល្ចាំណូល្ចរ់ពីឆ្ន ាំ២០១៧, ២០១៨ និង២០១៩ ។ អ.រ.ហ.បាននិងកាំពុងររៀរចាំត្ករែណឌ វាយរថ្មលត្រពន័ធ

ត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ថ្នត្កសួង សាថ រ័ន (កាំពុងសថ ិររសចកតីត្ពាង) និងសាកល្បងវាយរថ្មលឆ្ន ាំ២០២២រនុះ ។
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PI-1 ចាំណាយសរុររធៀរនឹងចារ់ ងវិកាខេល្បាន អនមុ័រ  

PI-2 សមាសធារុចាំណាយរធៀរនងឹ ចារ់ ងវិកា ខេល្បានអនមុ័រ

PI-3 ចាំណូល្សរុររធៀរនឹងចារ់ ងវិកាខេល្បានអនមុ័រ

PI-4 សននិធិរាំណលុ្កកសទុះ និងការត្រួរពិនិរយតាមដ្ឋនចាំណាយកកសទុះ

PI-5 ចាំណារ់ថ្នន ក់ងវិកា

PI-6 ភាពត្ររ់ត្ជុងរត្ោយ ថ្ន ព័រ៌មាន ខេល្ ត្រវូ បាន រញ្ចូល្ រៅកនុង ឯកសារ ងវិកា

PI-7 ទាំហាំថ្នត្ររិររតិការររស់រដ្ឋា ភិបាល្ខេល្មនិត្រវូបានោយការណ៍

PI-8 រមាល ភាពថ្នទាំនាក់ទាំនងហិរញ្ញវរថុរៅត្ររ់ថ្នន ក់ថ្នរេាបាល្ (ថ្នន ក់ោរនិងិរត្កាមោរិ)

PI-9 ការ ត្រួរពិនិរយហានភ័ិយងវិកា  ពីអងគភាព សាធារណៈេថ្ទរទៀរ រត្ៅពីត្កសួង  -សាថ រ័នរេា

PI-10 ល្ទធភាព ររស់ សាធារណជន  កនុងការទទលួ្ បាន ព័រ៌មាន ងវកិា សាំខាន់ៗ

PI-11 កាលានុត្កម និងការចលូ្រួមកនុងកិចចេាំរណើរការររៀរចាំងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំ

PI-12 ទសសនៈវិស័យរត្ចើនឆ្ន ាំកនុងការរធវើខផនការងវកិារោល្នរោបាយចាំណាយ និងការររៀរចាំងវកិា

PI-13 រមាល ភាពថ្នការពវកិចចោរ់ពនធ និងរាំណលុ្ពនធររស់អនកោរ់ពនធ

PI-14 ត្រសិទធភាពថ្នវធិានការសត្មារ់ចុុះរញ្ជអីនកោរ់ពនធនងិការវាយរថ្មលពនធ

PI-15 ត្រសិទវភាព ថ្ន ការត្រមូល្ ពនធ

PI-16 ភាពអាចបា៉ា ន់ត្រមាណបាននវូអរថភិាពងវកិាសត្មារ់ធានាចាំណាយ

PI-17ការករ់ត្តា និងការត្ររ់ត្រង សមរុ ល្យ សាច់ត្បាក់,រាំណលុ្ និងការ ធា នា

PI-18 ត្រសិទធភាព ថ្ន ការត្ររួពិនរិយ រញ្ជ ី ត្បាក់ររៀវរស

PI-19 រមាល ភាព ការ ត្រកួ រ ត្រខជង និង យនតការ រដ្ឋុះ ត្សាយរណត ឹងរវា  កនុង កិចច ល្ទធកមម

PI-20 ត្រសិទធភាពថ្នការត្ររួពិនរិយថ្ផទកនុងរៅរល្ើចាំណាយ មិនខមន ររៀវរស

PI-21 ត្រសិទធភាពថ្នសវនកមមថ្ផទកនុង

PI-22 ភាពទន់រពល្ និងភាព រទៀងទរ់ ថ្នការ រផទៀងផ្ទទ រ ់រណន ី   

PI-23 អរថិភាព ថ្ន ព័រ៌មាន សត ីពី ធនធាន ខេល្ទទលួ្ បានពីអងគភាពផតល្ ់រសវា

PI-24 រុណភាព និង ភាពទន់ រពល្ ថ្នរបាយការណ៍ងវិកា កនុងឆ្ន ាំ

PI-25 រុណភាព និង ភាពទន់ រពល្ រវលាថ្ន របាយការណ៍   ហិរញ្ញវរថុ ត្រចាំឆ្ន ាំ   

PI-26  វិសាល្ភាព ចរិរល្កាណៈ និង ការតាម ដ្ឋន រនតថ្ន សវនកមមពីខាងរត្ៅ

PI-27 ការត្រួរពិនិរយ រល្ើ ចារ់ ងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំរដ្ឋយអងគនរីិ របញ្ញរតិ

PI-28 ការត្រួរពិនិរយ រល្ើរបាយការណ៍សវនកមម  ពីខាងរត្ៅ រដ្ឋយអងគនីរិ រប ញ្ញរតិ

រាំខររាំរួល្ពិនទុ PEFA ឆ្ន ាំ២០១០,២០១៥,២០២១

ពិនទុ ឆ្ន ាំ២០១០ ពិនទុ ឆ្ន ាំ២០១៥ ពិនទុឆ្ន ាំ២០២១

A

B+

B

C+

C

D+

D

NA/NU
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 .រ សូច្ករ
ពិនទុ

ឆ្ន ាំ ២០១០

ពិនទុ

ឆ្ន ាំ២០១៥

ពិនទុ

ឆ្ន ាំ២០២១
បកត្លបត្លួ 

១ ល្ទធផល្ថ្នការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ ៖ ភាពរជឿទកុចិរតថ្នងវកិា

PI-1 ចាំណាយសរុររធៀរនឹងចារ់ងវកិាខេល្បាន អនម័ុរ B A A មិនមាន

PI-2 សមាសធារចុាំណាយរធៀរនងឹ ចារ់ ងវិកាខេល្បានអនុម័រ D D+ B+

PI-3 ចាំណូល្សរុររធៀរនងឹចារ់ងវិកាខេល្បានអនុម័រ A A D

PI-4 សននិធិរាំណលុ្កកសទុះ និងការត្រួរពិនិរយតាមដ្ឋនចាំណាយកកសទុះ C+ D+ D+ មិនមាន

២ ការងារត្រួរសីុោន សាំខាន់ៗ  ៖ ភាពត្ររ់ត្ជុងរត្ោយ នងិរមាល ភាពថ្នងវកិា

PI-5 ចាំណារ់ថ្នន ក់ងវិកា C C C មិនមាន

PI-6 ភាពត្ររ់ត្ជុងរត្ោយ ថ្ន ព័រ៌មាន ខេល្ ត្រវូ បាន រញ្ចូល្ រៅកនុង ឯកសារ ងវកិា B C B

PI-7 ទាំហាំថ្នត្ររិររតកិារររស់រដ្ឋា ភិបាល្ខេល្មិនត្រូវបានោយការណ៍ C C B

PI-8 រមាល ភាពថ្នទាំនាក់ទាំនងហរិញ្ញវរថុរៅត្ររ់ថ្នន ក់ថ្នរេាបាល្ (ថ្នន ក់ោរិនិងរត្កាមោរិ) C+ B B មិនមាន

PI-9
ការ ត្រួរពិនរិយហានភ័ិយងវកិា  ពីអងគភាពសាធារណៈេថ្ទរទៀរ រត្ៅពីត្កសងួ -

សាថ រ័នរេា
C+ C+ C+ មិនមាន

PI-10 ល្ទធភាព ររស់ សាធារណជន  កនុងការទទលួ្ បាន ពរ័ម៌ាន ងវកិា សាំខាន់ៗ C D C

៥. បចច័យស ើត្បព័នធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈç ល្ទធផល្ថ្នការវាយរថ្មល PEFA ថ្នន ក់ោរិ
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 .រ សូច្ករ
ពិនទុ

ឆ្ន ាំ ២០១០

ពិនទុ

ឆ្ន ាំ២០១៥

ពិនទុ

ឆ្ន ាំ២០២១
បកត្លបត្លួ 

៣ វេតងវកិា

៣.១ ការផារភាជ រ់ងវកិារៅនងឹរោល្នរោបាយ

PI-11 កាលានុត្កម និងការចលូ្រមួកនុងកិចចេាំរណើរការររៀរចាំងវកិាត្រចាំឆ្ន ាំ A A A មិនមាន

PI-12 
ទសសនៈវស័ិយរត្ចើនឆ្ន ាំកនុងការរធវើខផនការងវិការោល្នរោបាយចាំណាយ

និងការររៀរចាំងវិកា
B C+ C+ មិនមាន

៣ .២ ភាពអាចបា៉ានត់្រមាណបាន នងិការត្រួរពិនរិយការអនវុរតងវកិា

PI-13 រមាល ភាពថ្នការពវកិចចោរ់ពនធ និងរាំណលុ្ពនធររស់អនកោរ់ពនធ B C+ B

PI-14 ត្រសិទធភាពថ្នវធិានការសត្មារ់ចុុះរញ្ជអីនកោរ់ពនធនងិការវាយរថ្មលពនធ C D+ C+

PI-15 ត្រសិទវភាព ថ្ន ការត្រមលូ្ ពនធ D+ D+ NA មិនអាចរត្រៀររធៀរ

PI-16 ភាពអាចបា៉ា នត់្រមាណបាននវូអរថភិាពងវកិាសត្មារ់ធានាចាំណាយ C+ C+ C+ មិនមាន

PI-17 ការករ់ត្តា និងការត្ររ់ត្រង សមរុ ល្យ សាច់ត្បាក់, រាំណលុ្ និងការ ធា នា C+ C+ C+ មិនមាន

PI-18 ត្រសិទធភាព ថ្ន ការត្ររួពិនរិយ រញ្ជ ីត្បាក់ររៀវរស D+ D+ D+ មិនមាន

PI-19 រមាល ភាព ការ ត្រកួ រ ត្រខជង និង យនតការ រដ្ឋុះ ត្សាយរណត ឹងរវា  កនុង កិចច ល្ទធកមម NA D C+

PI-20 ត្រសិទធភាពថ្នការត្ររួពិនរិយថ្ផទកនុងរៅរល្ើចាំណាយ មិនខមន ររៀវរស C C C មិនមាន

PI-21 ត្រសិទធភាពថ្នសវនកមមថ្ផទកនុង D+ C C+

៥. បចច័យស ើត្បព័នធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈç ល្ទធផល្ថ្នការវាយរថ្មល PEFA ថ្នន ក់ោរិ
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 .រ សូច្ករ
ពិនទុ

ឆ្ន ាំ ២០១០

ពិនទុ

ឆ្ន ាំ២០១៥

ពិនទុ

ឆ្ន ាំ២០២១
បកត្លបត្លួ 

៣ វេតងវកិា (រ...)

៣.៣ រណរនយយ,ការករត់្តា នងិរបាយការណ៍

PI-22 ភាពទនរ់ពល្ និងភាពរទៀងទរ ់ថ្នការរផទៀងផ្ទទ រ ់រណន ី C C C មិនមាន

PI-23 អរថិភាព ថ្ន ព័រម៌ាន សត ីព ីធនធាន ខេល្ទទលួ្ បានពអីងគភាពផតល្ ់រសវា C D B

PI-24 រុណភាព និង ភាពទន ់រពល្ ថ្នរបាយការណ៍ងវកិា កនុងឆ្ន ាំ C+ C+ C+ មិនមាន

PI-25 រុណភាព និង ភាពទន ់រពល្ រវលាថ្ន របាយការណ៍   ហរិញ្ញវរថុ ត្រចាំឆ្ន ាំ  D+ D+ C+

៣ .៤ ការត្រួរពិនរិយ នងិ សវនកមម ខាងរត្ៅ

PI-26  វិសាល្ភាព ចរិរល្កាណៈ និង ការតាម ដ្ឋន រនតថ្ន សវនកមមពខីាងរត្ៅ D+ NR NA មិនអាចរត្រៀររធៀរ

PI-27 ការត្រួរពិនរិយ រល្ើ ចារ់ ងវកិាត្រចាំឆ្ន ាំរដ្ឋយអងគនីរ ិរបញ្ញរតិ NU C+ C+ មិនមាន

PI-28 ការត្រួរពិនរិយ រល្ើរបាយការណ៍សវនកមម  ពខីាងរត្ៅ រដ្ឋយអងគនីរិ រប ញ្ញរតិ NU B B មិនមាន

៤ ការអនវុរត ររស ់ថ្េរូអភវិឌ្ឍន៍ ពុាំវាយរថ្មល

៥. បចច័យស ើត្បព័នធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈç ល្ទធផល្ថ្នការវាយរថ្មល PEFA ថ្នន ក់ោរិ
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៥. បចច័យស ើត្បព័នធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈç ល្ទធផល្ថ្នការវាយរថ្មល PEFA ថ្នន ក់ោរិ

 វនិយ័ងវកិា៖ ខផនកការអនុវរតចាំណាយងវិការងាា ញថ្នមានភាពកាន់ខរមានល្អត្ររសើរ រ៉ាុខនតចាំបាច់ត្រវូរដ្ឋុះត្សាយរល្ើចាំណាយកកសទុះ (ទាំង

ខផនកនិយមន័យ នងិរាំណលុ្ចស់) និងការអនុវរតចាំណូល្ងវិកាត្រូវរនតពត្ងឹងការពាករចាំណូល្, ពត្ងឹងរេាបាល្ត្រមូល្ចាំណូល្ោពិរសស

អនុរលាមភាព និងការត្ររ់ត្រងហានិភ័យ, ការតាមដ្ឋនរល្ើការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈរៅតាមត្រឹុះសាថ នសាធារណៈរេាបាល្ និងសហត្ោស

សាធារណៈ ។

ត្រសិទធភាពវភិាជនង៍វកិា៖ ងវិកាត្រចាំឆ្ន ាំត្រូវបានររៀរចាំត្សរតាមត្ររិទិនងវិកា រ៉ាុខនតចាំបាច់ត្រូវររងកើនរុណភាពឯកសារងវិការខនថមរទៀរ ។

ការ ររៀរចាំងវិការយៈរពល្មធយមរសឺថ ិរកនុងេាំណាក់កាល្ចរ់រផតើមរៅរ ើយ រដ្ឋយរហរុថ្នត្ករែណឌ ហិរញ្ញវរថុរយៈរពល្មធយមពុាំទន់ត្រូវបាន

អនុវរត និងងវិការយៈរពល្មធយមត្រូវបានអនុវរតសាកល្បងចរ់ពីឆ្ន ាំ២០១៩ ។

ស័កតសិិទធភាពការផតល់្រសវាសាធារណៈ៖ មិនទន់អនុវរតបានល្អរៅរ ើយ ោពិរសសកងវុះត្រព័នធត្រួរពិនិរយតាមដ្ឋន និងវាយរថ្មលសមិទធកមម,

កិចចល្ទធកមមសាធារណៈរឺការត្រកួរត្រខជងរៅមានកត្មិរ,និងរមាល ភាពងវិកាក៏រៅមានកត្មិរ ផងខេរ ។
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សរៀបចាំ

ក្នការ

សរៀបចាំថវិកា

អនុវរតថវិកា

ត្រួរពិនិរយ និង

វាយរម្លៃ

ពិនិរយពិនិសច័យ

ថវិកា 
សមាហរណកមមងវិកាចរនត និងមលូ្ធន

ងវិការយៈរពល្មធយម

រុណភាព BSP និង PB (រចនាសមព័នធកមមវិធី 

និងសូចនាករ)

ការរត្រើត្បាស់ចាំណារ់ថ្នន ក់មុែងារ

ការផារភាជ រ់រវាងត្ករែណឌ មា៉ា ត្កូរសេាកិចច  

និងហិរញ្ញវរថុ និងខផនការយុទធសា្សតងវិកា ។ 

ការផារភាជ រ់ខផនការយុទធសា្សតតាមវិស័យរៅនឹងខផនការ

យុទធសា្សតអភិវឌ្ឍន៍ោរិ

ការផារភាជ រ់ខផនការយុទធសា្សតតាមវិស័យ និងធនធាន ។
ជាំនួយររចចករទសរេើមបីពិនិរយរល្ើរសចកតីត្ពាង

ចារ់ងវិកា និងរបាយការណ៍សវនកមម

យនតការតាមដ្ឋនអនសុាសនស៍វនកមមថ្ផទរត្ៅ ។

ការវាយរថ្មលសមិទធកមមរៅតាម                               

ត្កសួង-សាថ រ័នោជរដ្ឋា ភិបាល្

ត្រព័នធត្រួរពិនិរយ និងវាយរថ្មលសមិទធកមម

សវនកមមរល្ើសមិទធកមមសថ ិរកនងុ                          

េាំណាក់កាល្ចរ់រផតើម

សវនកមមរល្ើររៀវរស

មុែងារសវនកមម និងអធិការកិចច

ត្រឹុះសាថ នសាធារណៈ និងសហត្ោសសាធារណៈ ។

ចាំណាយកកសទុះ និងរាំណលុ្ពនធ

ការរត្រើត្បាស់វិធីសា្សត កិចចល្ទធកមម រមួទាំងរមាល ភាព

ការវិភារ និងវាយរថ្មលហានិភ័យពនធ

ការអនុវរតមុែងារអភបិាល្ហិរញ្ញវរថ ុនិងរណរនយយករ

ភាពទន់រពល្រវលាថ្នការផល្រិរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ

សមាហរណកមមត្រព័នធររៀវរស និងត្រព័នធត្ររ់ត្រងធនធានមនសុស ។

ចាំណុចរនៃឹោះ

ត្រូវពត្ងឹងបកនថល

តាលវៃតថវិកា
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HLG-1 ការរផទរធនធានហរិញ្ញវរថុ  ពី ថ្នន ក់ោរិ 

HLG-2  វិធានហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ និងការត្រួរពិនិរយតាមដ្ឋនសាថ នភាពហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ
PI-1  ល្ទធផល្ អនវុរត ចាំណាយសរុរ 

PI-2 ល្ទធផល្ អនវុរត ចាំណាយតាម សមាសភារ 

PI-3 ល្ទធផល្ ត្រមូល្ ចាំណូល្ 

PI-4 ចាំណារ់ថ្នន ក់ងវិកា 

PI-5 ឯកសារងវិកា

PI-6 កិចចត្ររិររតិការររស់ រេាបាល្ ថ្នន ក់រត្កាមោរិ ខេល្មិនករ់ត្តាកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ

PI-7 ការរផទរធនធាន រៅ រេាបាល្ ថ្នន ក់រត្កាមោរ ិ

PI-8 ព័រ៌មាន សមិទធកមម ថ្ន ការផដល្រ់សវាសាធារណៈ

PI-9 ល្ទធភាពសាធារណជនទទួល្បានព័រម៌ានហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ

PI-9bis ការពិរត្ោុះរោរល្ោ់សាធារណៈ

PI-10 ការករ់ត្តាហានិភ័យហរិញ្ញវរថុសាធារណៈ
PI-11 ការត្ររ់ត្រងវិនិរោរសាធារណៈ

PI-12 ការត្ររ់ត្រងត្ទពយសមបរតិរេា

PI-14 យុទធសា្សតងវិការយៈរពល្មធយម
PI-17 េាំរណើរការររៀរចាំងវិកា

PI-18 ការពិនិរយ ពិនិសច ័យ ងវកិា រដ្ឋយសាថ រន័ នរីរិបញ្ញរតិ

PI-20 កិចចរញ្ជ ិកាចាំណូល្ 

PI-21 ភាពអាចបា៉ា ន់ត្រមាណបានថ្នការវិភាជធនធានកនុងឆ្ន ាំ

PI-22 ចាំណាយកកសទុះ

PI-23 ការត្ររ់ត្រងចាំណាយរនទុករុរគល្កិ

PI-24 ការត្ររ់ត្រងល្ទធកមមសាធារណៈ

PI-25 ត្រព័នធត្រួរពិនរិយថ្ផទកនុងសត្មារ់ចាំណាយរត្ៅរនទុករុរគល្កិ

PI-26 សវនកមមថ្ផទកនុង

PI-27 សុត្កឹរភាព ថ្នទនិននយ័ហិរញ្ញវរថុ

PI-28 របាយការណ៍អនុវរតងវិកាកនុងឆ្ន ាំ
PI-29 របាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុត្រចាំឆ្ន ាំ

ពិនទុវាយរថ្មលសចូនាករ PEFA ថ្នន ក់រត្កាមោរ ិសត្មាររ់េាបាល្ោជធានភីនាំរពញ

A

B+

B

C+

C

D+

D

ពិនទុ ចាំននួសចូនាករ

A 2

B+ 0

B 2

C+ 3

C 3

D+ 7

D 11
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សរៀបចាំ

ក្នការ

សរៀបចាំថវិកា

អនុវរតថវិកា

ត្រួរពិនិរយ និង

វាយរម្លៃ

ពិនិរយពិនិសច័យ

ថវិកា 

រុណភាពងវិកាកមមវិធី (រចនាសមព័នធកមម វិធី, ល្ទធផល្

ចុងរត្កាយ និងល្ទធផល្ចុងរត្កាយ (សូចនាករ និង

រោល្រៅ)

ការរត្រើត្បាស់ចាំណារ់ថ្នន ក់មុែងារ

ការត្ររ់ត្រងវិនិរោរសាធារណៈ

ររងកើនរមាល ភាពងវិកា និងការចូល្រមួពីសាធារណជន

ររងកើនរុណភាព និងភាពទន់រពល្រវលាថ្នការររៀរចាំ

ខផនការយុទធសា្សតងវិកា 

ការដ្ឋក់ឱយអនុវរតងវិការយៈរពល្មធយម (MTBF)ពត្ងឹងមុែងារត្ររិរុល្យភាព

ពត្ងឹងការត្រួរពិនិរយវេាងវិកា

ត្រព័នធត្រួរពិនិរយតាមដ្ឋន និងវាយរថ្មល

សមិទធកមម

សវនកមមរល្ើររៀវរស

មុែងារសវនកមម ចាំណាយកកសទុះ 

ការរត្រើត្បាស់វិធីសា្សត កិចចល្ទធកមម រមួទាំងរមាល ភាព

ការអនុវរតមុែងារអភបិាល្ហិរញ្ញវរថ ុនិងរណរនយយករ

ភាពទន់រពល្រវលាថ្នការផល្រិរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ

ចាំណុចរនៃឹោះ

ត្រូវពត្ងឹងបកនថល

តាលវៃតថវិកា
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៦. សសចកតីសននិដ្ឋា ន

ខផអករល្ើល្ទធផល្ថ្នការត្ររួពនិិរយតាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាពត្រចាំឆ្ន ាំ២០២១, សកមមភាពោរត្ចើន

សរត្មចបានតាមរោល្រៅ និងសកមមភាពមួយចាំនួនកាំពងុមានវឌ្ឍនភាព រហើយសកមមភាពរនលឹុះពាក-់

ព័នធនឹងការរត្រៀមែលួនសត្មារ់ជាំហានរនាទ រ់ ត្រូវបាននងិកាំពុងររៀរចាំោររណត ើរៗផងខេរ ។ រុណភាពថ្ន

ការររៀរចាំ GDAP/PDAP/MAP និងរបាយការណ៍មានភាពត្ររសើរោងមុន ។ អងគភាពរត្កាមឱវាទ

កសហវ. ១០០% អនុវរតខផនការបានរល្ើសពី ៨៥%, មនទីរ សហវ. ោជធានីរែរត ោង ៩០% អនុវរត

ខផនការបានរល្ើសពី ៨៥%, និងត្កសួង-សាថ រ័ន ោង ៧០% អនុវរតខផនការបានរល្ើសពី ៨៥% ។

ររើរទុះោសថ ិរកនុងររិការណ៍ថ្នការរីកោល្ដ្ឋល្ជាំងកូឺវីេ-១៩, សកមមភាពខកទត្មង់រៅខរមាន

ចល្នការរួរឱយករ់សមាគ ល្់ ខេល្រនុះបានរងាា ញអាំពីឆ្នទៈ និងការចូល្រួមពីត្ររ់ភារីខេល្មាន

ការពាក់ព័នធកនុងការកសាងត្រព័នធត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈររស់កមពុោ ឱយកាន់ខររឹងមា ាំ និង

ធននឹងវិររតិ ។
58
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៦. សសចកតីសននិដ្ឋា ន (រ...)

ងវិការៅខរមានភាពរជឿទុកចិរត ខេល្បានកាល យោកមាល ាំងចល្ករកនុងការត្ទត្ទង់ និងជាំរុញកាំរណើនរសេាកិចច ររើរទុះរីោមានផល្រ៉ាុះពាល្់

រដ្ឋយសារការរីកោល្ដ្ឋល្ថ្នជាំងកឺូវេី-១៩ ។ រ៉ាុខនតត្រូវពត្ងឹងពិពិធកមមចាំណូល្ និងពត្ងឹងត្រសិទធភាពអនុវរតចាំណាយ ។

រុររល្កាណៈសាំខាន់ៗ  ថ្នរណរនយយភាពហិរញ្ញវរថ ុត្រូវបានកសាង និងពត្ងឹងរខនថម រេើមបីធានារណរនយយភាព និងត្រព័នធត្រួរពិនិរយថ្ផទកនុង   

កនុងរោល្រៅរត្រើត្បាស់ធនធានហិរញ្ញវរថុត្រកររដ្ឋយត្រសិទធភាព ស័កតិ សិទធភាព និងរមាល ភាព ។

ត្ករែណឌ ងវកិាកមមវធីិ ត្រូវបានររៀរចាំ ពត្ងឹង និងពត្ងីកការអនុវរតទាំងរៅរេាបាល្ថ្នន ក់ោរិ និងរៅរេាបាល្ថ្នន ក់រត្កាមោរិ ខេល្ោ

ឧរករណ៍សាំខាន់សត្មារ់ផារភាជ រ់ងវិការៅនឹងរោល្នរោបាយររស់ោជរដ្ឋា ភិបាល្ ។

រុររល្កាណៈសាំខាន់ៗ  ថ្នរណរនយយភាពសមទិធកមម ត្រូវបាននិងកាំពុងររៀរចាំោររណត ើរៗ ខេល្សថ ិរកនុងេាំណាក់កាល្ឈានរៅរញ្ចរ់រេើមបី

រត្រៀមែលួនសត្មារ់េាំណាក់កាល្ទី៤ ។

សមរថភាពម្នតថី្នត្កសួង-សាថ រ័នកនងុការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ ត្រូវបានពត្ងឹងោររណត ើរៗ និងកត្មិរ ថ្ន  ការយល្់េឹង និងការចូល្រមួអនុវរត   

កមមវិធីខកទត្មង់ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ មានការរកើនរ ើង រ៉ាុខនតត្រូវជាំរុញរខនថមរទៀរសត្មារ់ការអនវុរតេាំណាក់កាល្ទ៤ី ខេល្ោ     

េាំណាក់កាល្កាន់ខរសាំខាន់ ។
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៦. សសចកតីសននិដ្ឋា ន (រ...)

ការវាយរថ្មល PEFA ទាំងថ្នន កោ់រិ និងថ្នន ក់រត្កាមោរិ បានផតល្់ោល្ទធផល្រោល្/រនាទ រ់មូល្ដ្ឋា ន

(Baseline) អាំពីសាថ នភាពថ្នត្រព័នធត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈរៅកមពុោ រេើមបីផតល្់ោធារុចលូ្សត្មារ់ររៀរចាំ

ត្ករែណឌ ខផនការសកមមភាព តាមរយៈការកាំណរក់ារដ្ឋា នអាទិភាព រេើមបីរដ្ឋុះត្សាយោេាំណាកក់ាល្ៗ ។

ការខកទត្មង់ ការ ត្ររ់ត្រង ហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ រឺចាំបាច់ត្រូវពត្ងឹងោត្រចាំ និងកសាងសមាសធារុ សាំខាន់ៗ

រខនថមរទៀរ រេើមបីរឆ្លើយ ររបាន រៅ នឹង ររិការណ ៍ថ្នជាំងកូឺវីេ-១៩ និងវិររតិរផសងៗខេល្អាចរកើរមានោ

យថ្នរហរុ រេើមបី រត្មង់ រឆ្ព ុះរៅ រក រណរនយយភាព សមិទធកមម ។

ការត្ររ់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈត្រកររដ្ឋយត្រសិទធភាព និងសក័តិសិទធភាព រឺមូល្ដ្ឋា នត្រឹុះេ៏ចាំបាច់

មិនអាចែវុះបាន សត្មារ់ការជាំរញុអភិវឌ្ឍត្ររទសោរិ និងការរ់នថយភាពត្កតី្ក ោពិរសសតាមរយៈការធានា

នូវកាំរណើនរសេាកិចចត្រកររដ្ឋយររិោរ័នន និងររងកើនត្រសិទធភាពកនុងការផតល្់រសវាសាធារណៈ េល្់ត្រោជន

ត្ពមទាំងរួមចាំខណកសរត្មចបាននវូចកាុវិស័យ រយៈរពល្ ខវង ររស់ កមពុោ ។
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អភិត្កលការងារ ៤ ត្បការ របស់ត្កសួងសសៃាកិចចនិងហិរញ្ញវរថុ

សូលអររុណ!

១.អនុវរតការងារត្រកររដ្ឋយវោិជ ជីវៈ និងរោរពត្កមសីល្ធម៌វោិជ ជីវៈ

២.អនុវរតការងារោត្កុម

៣.អនុវរតការងាររដ្ឋយត្រកាន់ខាជ រ់សាម រររុីររសកមម និងរោល្ការណ៍ត្រសិទធភាពងវិកា

៤.មិនត្រូវរមើល្រលំ្ងកាំហុសែលួនឯង
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េ.  រត្រិោបេ ់

ក. រត្រិោបេទ់រូៅ 

០១ រត្រិោបេ ់បស្ន់ដគ្អូភិវឌ្ឍន៍៖ 

នដគ្អូភិវឌ្ឍន៍អបអ សាទ រាជ ោា ភិបាេករពុជា និងម្កស្ួងរស្ដាកិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុ ចំរោះវឌ្ឍនភាពម្បករោយ

ចី ភាពរេើម្គ្ប់ទិដាភាពននកា កកទម្រង់កា ម្គ្បម់្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ និងកា របតជាញ ោំម្ទកា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។ 

 
 កា រឆ្លើយត្ប បស្ ់ អ.គ្.ហ. រេើវឌ្ឍនភាពម្បកបរោយច ីភាពរេើម្គ្ប់ទដិាភាពននកា កកទម្រងក់ា ម្គ្បម់្គ្ង 

ហ ិញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ នងិកា របតជាញ ោំម្ទកា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហ ិញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។ 

រាជ ោា ភិបាេនីត្ិកាេទី៦ នន ដាស្ភា រម្ការកា ដឹកនំម្បកបរោយគ្ត្ិបណឌ ិត្ បស្់ សម្ម្េចអគគម្ហា

ម្សនបត្ីម្ត្ម្ជា ហ ុន កសន នយក ដារន្រនតី ននម្ពះរាជាណាចម្កករពុជា បាននតេ់អាទិភាព និងចត្់ទុកភាព ឹងម្មនំន

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ គ្ឺជាឆ្អឹងខនងននកា អនុវត្ត របៀបវា ៈរោេនរោបាយ បស្់រាជ ោា ភិបាេ 

ករពុជាឱ្យស្រម្រចបានម្បកបរោយរជាគ្ជ័យ និងចី ភាព។ ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈរួយ ឹងម្ម ំនឹង

ឈានរៅស្រម្រចបាននូវេទធនេចុងរម្កាយទងំ៣ ននករាវិធកីកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ  ួរម្មន 

(១) ប ូណភាពននកា រោ ពវន័ិយថ្វិកា, (២) ម្បស្ិទធភាពននថ្វិកា ទងំកនងុកននកវិភាជន៍ ទងំកនុងកននកម្បត្ិបត្តិកា  

និង (៣) ស្័កតិស្ិទធភាពននកា នតេ់រស្វាសាធា ណៈ។ ស្រិទធនេស្រម្រចបានរម្ការករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈរេើទិដាភាពទំងបួន  ួរម្មន កា កកេរអម្បព័នធ, ម្កបខណឌ គ្ត្ិយុត្ត, យនតកា សាថ ប័ន និង

កា កសាងស្រត្ថភាព បានឆ្លុះបញ្ញច ងំអពំីកា ចូេ ួរចំកណកោំម្ទ និងអនុវត្តពីម្គ្ប់ត្ួអងគោក់ព័នធ ម្ពរទងំ   

ឆ្លុះបញ្ញច ងំអំពីកិចចស្ហម្បត្ិបត្តិកា ជារួយបណាត នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍។  

ជារួយោន រនះ, គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ បាននិងកំពុង

ពិនិត្យរធវើបចចុបបននភាពកននកា យុទធសាន្រស្តត្ម្រង់ទិស្នីត្ិវិធីអនុវត្តកា ងា ថ្ាីតារ FMIS, កននកា ស្ករាភាពស្ម្ម្មប់ 

អនុវត្ត (១) យុទធសាន្រស្ត ននកា កកទម្រង់ម្បព័នធថ្វិកា ឆ្ន ំ២០១៨-២០២៥, (២) យុទធសាន្រស្តស្ត ីពីកា កកទម្រង់ម្បព័នធ 

ម្គ្ប់ម្គ្ងកា វិនិរោគ្សាធា ណៈ ២០១៩-២០២៥, (៣) យុទធសាន្រស្ត ននកា កកទម្រង់ម្បព័នធថ្វិកា ដាបាេ 

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ  ឆ្ន ំ២០១៩-២០២៥, និង (៤) យុទធសាន្រស្ត ននកា កកទម្រង់ម្បព័នធេទធករាសាធា ណៈឆ្ន ំ២០១៩-

២០២៥ កនុងរោេបំណងត្ម្រង់ទិស្កា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ដំណាក់កាេទី៤។ 
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កនុងនរគ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ, អ.គ្.ហ. ស្ូរកថ្លង

អំណ គ្ុណដេ់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ កដេនតេ់កា ោំម្ទទងំជនំួយហិ ញ្ញវត្ថុ និងជំនួយបរចចករទស្កនុងកា អនុវត្ត    

ករាវិធី កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ចប់តំាងពីដំណាក់កាេទី១  ហតូ្រកដេ់បចចុបបនន។ 

០២ រត្រិោបេ ់បស្ន់ដគ្អូភិវឌ្ឍន៍៖ 

នដគ្អូភិវឌ្ឍន៍កត្់ស្ម្មគ េ់រឃើញថ្ន កា អនុវត្តករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ (PFMRP) កនុង

ឆ្ន ំ២០២១ បាននំឱ្យស្រម្រចបាននូវេទធនេគ្នលឹះៗ   ួរម្មន ៖ កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបាននូវស្ភាពកា ណ៍ននកា  ីករាេោេជំង ឺ

កូវដី-១៩, កា ោំម្ទដេ់ម្បជាជនម្កីម្ក និងម្បជាជនងាយ ងរម្ោះ តារ យៈករាវិធីោំោ ស្ងគរ ក៏ដចូជាោំម្ទ

អាជីវករា និងស្ហម្ោស្ធុនត្ចូនិងរធយរ។ (១) កា ពនូនតុំចំណាយសាធា ណៈរដើរបីជំ ុញកា នតេ់ធនធានស្ម្ម្មប់

រឆ្លើយត្បរៅនឹងវិបត្តិននជំងកឺូវដី-១៩, (២) កា ពម្ងឹងកា រកៀ គ្ ចំណូេកនុងឆ្ន ំ២០២១, និង (៣) កា អនុរ័ត្

ម្កបខណឌ យុទធសាន្រស្ត  និងករាវិធីសាត   និងជំ ុញកំរណើនរស្ដាកិចចករពុជាកនុងកា  ស្់រៅជារួយកូវដី-១៩ តារ

គ្នលងម្បម្កត្ីភាពថ្ាី ស្ម្ម្មប់ឆ្ន ំ២០២១-២០២៣ បានឆ្លុះបញ្ញច ងំោ ងចាស្់អំពីកិចចខិត្ខំម្បឹងកម្បង បស្់រាជ-    

 ោា ភិបាេ កនុងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង និងរធវើឱ្យម្មនស្ភាពធ ូរស្បើយោ ងឆ្ប់ ហ័ស្ពីវិបត្តិននជំងកឺូវដី-១៩។ 

 
២.១) កា រឆ្លើយត្ប បស្អ់គ្គនយកោា នថ្វកិាអពំ ី (i) កា ពនូនតុចំំណាយសាធា ណៈរដើរបជី ំញុកា នតេ់

ធនធានស្ម្ម្មបរ់ឆ្លើយត្បរៅនងឹវបិត្តនិនជងំកឺូវដី-១៩។ 

រៅឆ្ន ំ២០២១ រាជ ោា ភិបាេករពុជា បានស្រម្រចពនា រពេដំរ ើងម្បាក់របៀវត្ស ៍រន្រនតីរាជកា  និង

អនុញ្ញញ ត្ឲ្យរម្ជើស្រ ីស្រន្រនតីរាជកា ថ្ាី ស្ម្ម្មបក់ត្ វិស្័យស្ុខាភិបាេកត្រួយប ុរណាណ ះ។ តារ យៈវិធានកា រនះ 

ថ្វិកាម្បម្មណ ២០០ ោនដុោល  អាររ ិកម្ត្ូវបានស្នសទំុក កដេបានជួយដេ់រោេនរោបាយអនតរាគ្រន៍

ហិ ញ្ញបបទន រដើរបីោំម្ទវិស្័យស្ុខាភិបាេ ស្ងគរ និងរស្ដាកិចចកនុងអំ ុងរពេម្មនកា  ីករាេោេននជំងកឺូវដី-

១៩។ 

អនុវត្តតារវិធីសាន្រស្ត ម្ស្រដៀងោន រនះ កា វិភាជម្ត្ូវបានចត្់កចងឱ្យកាន់កត្ម្មនម្បស្ិទធភាពស្ម្ម្មប់ ចំណាយ 

រិនករនជាម្បាក់របៀវត្ស រោយអនុវត្តវិធានកា ដចូជា (១) ោា នកា  វិភាជស្ម្ម្មប់ចំណាយកដេរិនចំបាច់ 

(២)  កា វិភាជម្មនភាពត្ឹង ឹងស្ម្ម្មប់ចំណាយកដេម្មនភាពចំបាច់ត្ិចត្ចួ (៣) បនតវិភាជស្ម្ម្មប់ចំណាយ

ចំបាច់, (៤) របតជាញ វិភាជបកនថររទៀត្ចំរោះចំណាយចំបាច់បំនុត្។ រេើស្ពីរនះ កា រផ្ទត ត្ស្ំខាន់គ្រឺេើវិស្័យ

អាទិភាព  ទក់ទិននឹងស្ករាភាព និងករាវិធី (Program)  បស្់ម្កស្ួង-សាថ ប័ននន កនុងម្កបខណឌ ននកា  កា

ត្ុេយភាពកម្រិត្ជីវភាពម្បជាពេ ដា កតាត ស្ងគរ និងរស្ដាកិចចកនុងប ិបទននកា  កីរាេោេជំងកឺូវដី-១៩។ 

ជារួយោន រនះ កនអករេើកា ស្រម្រច បស្់រាជ ោា ភិបាេ, ម្កស្ួងរស្ដាកិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុបានោក់រចញនូវ

សារាច កដេ រួបញ្ចូេវិធានកា វិច ណករាចំណាយថ្វិកា រៅអំ ុងរពេអនុវត្តចាប់ថ្វិកាកនុងឆ្ន ំ២០២១ 

ទងំចំណាយច នត និងចំណាយរូេធន រៅកម្រិត្ថ្នន ក់ជាត្ិ។  វិធានកា រនះ ជយួឱ្យរាជ ោា ភិបាេស្នសថំ្វិកា
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ម្បម្មណ ៩៨ ោនដុោល អាររ ិក រដើរបីរោះម្សាយនូវនេប ះោេ់ជាអវិជាម្មនរេើស្ងគររស្ដាកិចចកដេបណាត េ 

រកពីកា បិទខ្ប់រដើរបីម្បយុទធម្បឆំ្ងនឹងកា  កីរាេននជំងឺកូវដី-១៩ កនុងស្ហគ្រន៍ ២០ កុរភៈ ២០២១។  

 
២.២) កា រឆ្លើយត្ប បស្អ់គ្គនយកោា នរោេនរោបាយអពំី (ii) កា ពម្ងងឹកា រកៀ គ្ ចណូំេកនុងឆ្ន ំ

២០២១, នងិ (iii) កា អនរុត័្ម្កបខណឌ យុទធសាន្រស្ត  នងិករាវធិសីាត   នងិជ ំញុករំណើនរស្ដាកិចចករពុជាកនងុ     

កា  ស្រ់ៅជារយួកូវដី-១៩ តារគ្នលងម្បម្កត្ភីាពថ្ាី ស្ម្ម្មបឆ់្ន ំ២០២១-២០២៣ 

 ជាេទធនេនន “កា នុ្ះ កីរាេោេជំងកឺូវីដ-១៩ ២០ កុរភៈ”  ួរជារួយនឹងកា អនុវត្តវិធានកា បនធូ -

បនថយពនធ ស្ម្ម្មប់ធុ កិចចកដេ ងនេប ះោេ់, ចំណូេច នតកនុងឆ្ន ំ២០២១ បានទទួេ ងស្ម្មព ធបកនថររទៀត្ 

រោយធាល ក់ចុះ -៥,៣% (ទិននន័យពីម្បព័នធ FMIS គ្ិត្ម្ត្ឹរនថ្ៃទី ១៦ កខកុរភៈ ឆ្ន ំ២០២២)។ ជារួយោន រនះ ត្ម្រូវ

កា ចំណាយសាធា ណៈបានបនតរកើនរ ើង រោយសា វិធានកា ជារម្ចើនម្ត្ូវបានោក់រចញ រដើរបីម្គ្ប់ម្គ្ង   

កា  ីក-រាេោេ និងរដើរបីជំ ុញកា រងើបរ ើងវិញននស្ករាភាពរស្ដាកិចចកនុងម្ស្ុក។  

 រាជ ោា ភិបាេបានររើេរឃើញអំពីសា ៈស្ំខាន់ កនុងកា ជំ ុញកា រកៀ គ្ ចំណូេស្ម្ម្មប់ យៈរពេ

រធយរខាងរុខ។ ដូចរនះ រាជ ោា ភិបាេនឹងបនតអនុវត្តយុទធសាន្រស្ត រកៀ គ្ ចំណូេ ២០១៩-២០២៣ កនុងរោេ

បំណង រធវើទំរនើបករា ដាបាេពនធ, រធវើវិច ណករារោេនរោបាយពនធ និងកសាងរូេោា នស្ម្ម្មប់កា កក-

ទម្រង់ម្បព័នធពនធទងំរូេ។ បចចុបបនន រាជ ោា ភិបាេបានរធវើកា ស្ិកាអពំីម្បរភទពនធនន  ួរម្មន រោេ-

នរោបាយអាក ពិរស្ស្, ពនធរេើម្បាក់ចំណូេ បូវន័តបុគ្គេ និងកា កកទម្រង់ម្បព័នធពនធ រដើរបីរឆ្លើយត្បរៅនឹង

កា ផ្ទល ស្់បតូ  ចន-ស្រព័នធស្ងគររស្ដាកិចចជាត្ិ និងរស្ចកតីម្ត្ូវកា ស្ម្ម្មប់កា អភិវឌ្ឍ។ 

 បកនថរពីរនះ ម្កបខណឌ យុទធសាន្រស្ត  និងករាវិធីសាត   និងជំ ុញកំរណើនរស្ដាកិចចករពុជាកនុងកា  ស្់រៅ

ជារួយកូវដី-១៩ តារគ្នលងម្បម្កត្ីភាពថ្ាី ស្ម្ម្មប់ឆ្ន ំ២០២១-២០២៣ នឹងម្ត្ូវរម្បើម្បាស្់ជាកននទីបងាហ ញនលូវ

ស្ម្ម្មប់ោំម្ទកា រងើបរ ើងវញិននរស្ដាកិចចករពុជា ជារួយនឹងវិធានកា ជាក់ោក់ រោយរផ្ទត ត្កា យកចតិ្តទុកោក់

រេើ កា សាត  កំរណើន, កា កកទម្រង់, និងកា កសាងភាពធន។់ រទះជាោ ងរនះកតី យនតកា ហិ ញ្ញបបទន គ្ឺជាស្ម្មស្

ធាត្ុ រួយកនុងចំរណារស្ម្មស្ធាត្ុស្ំខាន់ជារម្ចើន ននម្កបខណឌ យុទធសាន្រស្ត  និងករាវិធីសាត  រនះ រដើរបីោំម្ទ   

កា អនុវត្ត       ខណៈម្ត្ូវធានឱ្យបាននូវចី ភាពហិ ញ្ញវត្ថុនងកដ ។ រាជ ោា ភិបាេ នឹងបនតរម្បើម្បាស្់ធនធានឱ្យ

អស្់ពីស្កាត នុពេ  រោយរធវើអាទិភាវូបនីយករាចំណាយ រដើរបីោំម្ទរោេរៅជាអាទិភាព ខណៈបរងកើត្យនតកា 

ហិ ញ្ញបបទនបកនថរដូចជាកា បរងកើត្ទីនា រូេបម្ត្ ដា និងយនតកា ភាពជានដគ្ ូវាង ដានិងឯកជន ជារដើរ។ 

០៣ រត្រិោបេ ់បស្ន់ដគ្អូភិវឌ្ឍន៍៖ 

នដគ្អូភិវឌ្ឍន៍កត្់ស្ម្មគ េ់រឃើញថ្ន ខណៈកដេប ិម្មណននចំណាយសាធា ណៈម្ត្ូវបានជំ ុញកាន់កត្រម្ចើន

ម្ស្បជារួយនឹងកា រកើនរ ើងេំហថ្វិកា (រុនម្មនកា  កីរាេោេននជំងកឺូវដី-១៩), គ្ុណភាពននចំណាយ    

សាធា ណៈ រៅម្មនបញ្ញហ ម្បឈរ។ កនុងន័យរនះ កា កកទម្រង់បកនថររទៀត្ គ្ួ រផ្ទត ត្កា យកចិត្តទុកោក់រេើ      

កា កកេរអទិដាភាពរនះ រដើរបីរឆ្ព ះរៅអនុវត្តគ្ណរនយយភាពចំរោះស្រិទធករា។ 

 
 កា រឆ្លើយត្ប បស្អ់គ្គនយកោា នថ្វកិារៅរេើគ្ណុភាពននចំណាយសាធា ណៈ  
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រដើរបីម្គ្ប់ម្គ្ងចំណាយសាធា ណៈ និងកនុងអំ ុងរពេននកា រ ៀបចំថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ រាជ ោា ភិបាេ

បានរផ្ទត ត្រេើកា រេើកករពស្់ម្បស្ិទធភាពននកា  វិភាជថ្វិកាដេ់ម្កស្ងួ-សាថ ប័ននន រោយខិត្ខំកកេរអកា  វិភាជ 

ថ្វិកាឱ្យកាន់កត្ចំរោេរៅ និងភាពចំបាច់ ម្ពរទងំកា បរងកើនកា រឆ្លើយត្ប បស្់ថ្វិការៅនឹងរោេនរោបាយ 

អាទិភាពតារ  វិស្័យ។ 

គ្ុណភាពចំណាយសាធា ណៈ ម្ត្ូវបានកកេរអគ្ួ ឱ្យកត្់ស្ម្មគ េ់កនុង យៈរពេប ុនា ឆ្ន ំចុងរម្កាយ

រនះ រោយសា កា ម្ត្ួត្ពិនិត្យោ ងរ ត្់ចត្់អំ ុងរពេច ចថ្វិកា និងតារជំហានចំណាយនីរួយៗ។ រុខស្ញ្ញញ

ចំណាយម្ត្ូវបានកំណត្់រៅកនុងកា ច ចថ្វិកា អំពីចំណាយម្បចំ រិនម្បចំ ឬជារុខស្ញ្ញញ ចំណាយរិនចំបាច់។ 

ស្ំរណើចំណាយថ្វិកាស្ម្ម្មប់កា អនុវត្ត ម្ត្ូវបានម្ត្ួត្ពិនិត្យជារយួកននកា  និងកា ស្រម្រចរៅអំ ុងរពេ

ច ច ថ្វិកា។ កនុងក ណីម្មនកា កម្បម្បួេ នឹងម្ត្ូវរធវើកា រន្ៀងផ្្ទត្់ និងរស្ន ើស្ុំកា ពនយេ់បកនថរ។ ជា ួរ កា កកេរអ

ម្បស្ិទធភាពននកា អនុវត្តថ្វិកា គ្មឺ្ត្ូវបនតយកចិត្តទុកោក់។ បចចុបបនន ថ្វិកាម្ត្ូវបានម្គ្ប់ម្គ្ងផ្្ទេ់រោយអងគភាព

ថ្ វិកា, រហើយវិធានកា វិច ណករាថ្វិកាម្ត្ូវបានោក់រចញជាបនតបន្ប់រដើរបីបរងកើន “ត្នរលននេុយ” ស្ម្ម្មប់ចំណាយ 

ច នតនិងចំណាយរូេធន។ បកនថរពីរនះ គ្រម្ម្មងរហោា  ចនស្រព័នធហិ ញ្ញបបទនរោយចំណាយរូេធនកនុងម្ស្ុក 

ម្ត្ូវបានម្គ្ប់ម្គ្ងតារ យៈគ្ណៈកម្មា ធិកា អនត ម្កស្ួង កដេជាភស្តុតារបញ្ញា ក់អំពីម្បស្ិទធភាពខពស្់ទំង

កនុង កា រ ៀបចំ និងកា អនុវត្ត។ 

 កា នតេរ់ត្បិកនថរ បស្់ អ .គ្ .ហ .រៅរេើគ្ណុភាពននចណំាយសាធា ណៈ   

ម្កស្ងួរស្ដាកិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុបាននិងកំពុងោក់រចញជាវិធានកា គ្នលឹះៗ រដើរបីបរងកើនគ្ុណភាព

ចំណាយ ថ្វិកា កនុងរនះ ួរម្មនដចូខាងរម្ការ៖ 

១) ជាទិស្រៅ, FMIS នឹងម្ត្ូវរម្បើម្បាស្់ជាឧបក ណ៍ស្ម្ម្មប់កា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

២) រ ៀបចំចាប់ម្បព័នធហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ (ថ្ាី) កដេនឹងម្ត្ូវរ ៀបចំបញ្ចប់រស្ចកតីម្ោងរៅកខរីន និងោក់

ជូនសាថ ប័ននីត្ិបបញ្ញត្តិរៅម្ត្ីម្មស្ទី៤ ឆ្ន ំ២០២២ រនះ។ ចាប់រនះគ្ឺជាគ្នលឹះននកា កកទម្រង់ម្គ្ប់ស្ម្មស្ធាត្ុនន 

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ជាពិរស្ស្កា ពម្ងឹងគ្ណរនយយភាពហិ ញ្ញវត្ថុ និងគ្ណរនយយភាពស្រិទធករា។  

០៤ រត្រិោបេ ់បស្ន់ដគ្អូភិវឌ្ឍន៍៖ 

កនុង យៈរពេរធយរ, ស្ម្មព ធហិ ញ្ញវត្ថុស្ម្ម្មប់រាជ ោា ភិបាេ ទំនងជារៅកត្ស្ថ ិត្កនងុកម្រិត្ខពស្់ រហើយត្ម្រូវកា 

កនុងកា រធវើអាទិភាពវូបនីយករា, កា ពម្ងឹង និងកា អនុវត្តកា ងា កកទម្រង់គ្នលឹះៗ នឹងកាន់កត្ម្មនភាពបន្ន់។ 

 បាយកា ណ៍ម្បចំឆ្ន ំ បានបងាហ ញអំពីកិចចកា កដេម្ត្ូវកកទម្រង់កាន់កត្ស្ុីជរម្ៅបកនថររទៀត្ រដើរបីរឆ្លើយត្ប

រៅនឹងបញ្ញហ ម្បឈរទងំរនះ។ 

 
៤.១) កា រឆ្លើយត្ប បស្់ អ.គ្.ហ. រេើកចិចកា កដេម្ត្ូវរធវើកា កកទម្រងប់កនថរឱ្យកានក់ត្ស្ុជីរម្ៅ។ 

ចំរោះស្ំោធហិ ញ្ញវត្ថុបចចុបបនន, កា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ នឹងរផ្ទត ត្ជាស្ំខាន់រេើ

កា ពម្ងីកេំហថ្វិកា និងកា ពម្ងឹងម្បស្ិទធភាពននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណាយសាធា ណៈ បកនថររទៀត្។ 



 

223 

ចំរោះកននកចំណូេ ដូចបានោក់រចញកនុងយុទធសាន្រស្ត រកៀគ្ ចំណូេ ២០១៩-២០២៣, រាជ ោា ភិបាេ

នឹងអនុវត្តម្កបខណឌ រោេនរោបាយពនធ្  ួរទងំពនធរេើម្បាក់ចំរណញរូេធន និងពនធរេើម្បាក់ចំណូេ ូបវនត

បុគ្គេ។ បកនថរពីរនះ រាជ ោា ភិបាេកំពុងរធវើកា ស្ិការេើម្បព័នធពនធរ ើងវិញ រហើយរោយម្មនកា ោំម្ទបរចចករទស្

ពីម្កុរកា ងា ធនោ ពិភពរោក, េទធនេននកា ស្ិការនះនឹងអាចស្រម្រចបានម្ត្ឹរដំណាច់ឆ្ន ំ២០២២ ម្ពរទងំ

កាល យជាធាត្ុចូេដ៏ស្ំខាន់ស្ម្ម្មប់ត្ម្រឹររោេនរោបាយ និង ដាបាេពនធករពុជា នឆ្ន ំខាងរុខ។ បចចុបបនន 

អគ្គនយកោា នរោេនរោបាយ និងអគ្គនយកោា នពនធោ កំពុងស្ហកា រ ៀបចំម្កបខណឌ រោេនរោបាយ

និងម្កបខណឌ ម្បត្ិបត្តិរោេនរោបាយ កនុងកា រម្ត្ៀរោក់ឱ្យអនុវត្តពនធថ្ាីទងំរនះ។ 

រោយក ក ស្ម្ម្មប់ចំណូេរិនករនសា រពើពនធ គ្ឺ ងកា ប ះទងគិចោ ងខាល ំងពីវិបត្តិននជំងឺកូវីដ-១៩។ 

ជាកា ស្ននិោា ន កំរណើនចំណូេរិនករនសា រពើពនធរិនទន់អាចវិេរៅ កកម្រិត្ កដេស្រម្រចបានរុនរពេ

ម្មនវិបត្តិកូវដី-១៩ រៅរ ើយ។ ោ ងណារិញ ស្ម្ម្មប់កា ោា នកកទម្រង់រនះ កា យកចិត្តទុកោក់ម្ត្ូវបាននតេ់

រេើកា កកេរអម្បស្ិទធភាព និងស្័កតិស្ិទធភាពននកា ម្គ្ប់ម្គ្ង តារ យៈកា ោក់ឱ្យអនុវត្តម្បព័នធ NRMIS និង

ម្បព័នធ SARMIS។ បកនថរពីរនះ ឯកសា រោេស្ត ីពីកា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរិនករនសា រពើពនធម្ត្ូវ

បានរ ៀបចំជារស្ចកតីម្ោង ទនឹ្រនឹងរស្ចកតីម្ោងចាប់ស្ត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរិនករនសា រពើពនធ កំពុងម្ត្ូវ

បានពិរម្ោះរោបេ់ និងរម្ត្ៀរោក់ឆ្លងគ្ណៈកម្មា ធិកា រោេនរោបាយរស្ដាកិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុ  ម្ពរទំង

គ្ណៈ ដារន្រនតីរៅកនុងឆ្ន ំ២០២២ រនះ។ 

ស្ម្ម្មប់កននកចំណាយ កិចចខិត្ខំកកទម្រង់ម្ត្ូវត្ម្រង់រឆ្ព ះរៅពម្ងឹងវឌ្ឍនភាពននកា ោក់ឱ្យដំរណើ កា រុខ

ងា  នននន FMIS រោយកា ត្ម្រង់ទិស្នីត្ិវិធីថ្ាី (Business Process Streamlining) និងកា ដករចញនូវ

ដំរណើ កា  ម្បត្ិបត្តិកា ហិ ញ្ញវត្ថុចំណាយរម្ៅម្បព័នធ ម្ពរទំងពម្ងឹងកា អនុវត្តយុទធសាន្រស្តស្នូេនន កនុង

រនះ ួរម្មន៖ យុទធសាន្រស្ត ននកា កកទម្រង់ម្បព័នធថ្វិកា ឆ្ន ំ២០១៨-២០២៥, យុទធសាន្រស្តស្ត ីពីកា កកទម្រង់

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងកា វិ-និរោគ្សាធា ណៈ ២០១៩-២០២៥, យុទធសាន្រស្ត ននកា កកទម្រង់ម្បព័នធថ្វិកា ដាបាេ    

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ ឆ្ន ំ២០១៩-២០២៥ និងយុទធសាន្រស្ត ននកា កកទម្រង់ម្បព័នធេទធករាសាធា ណៈឆ្ន ំ២០១៩-

២០២៥។ 

 
៤.២.) កា រឆ្លើយត្ប បស្អ់គ្គនយកោា នថ្វកិារៅរេើវធិានកា  យៈរពេរធយរស្ម្ម្មបស្ម្មព ធហ ិញ្ញវត្ថុ។ 

ឱ្នភាពថ្វិកា យៈរពេរធយរម្ត្ូវបានពាក ថ្ននឹងរកើនរ ើង របើរធៀបនឹងត្រួេខកនលងរក រោយសា 

កត្កំរណើនចំណូេយឺត្ របើរធៀបរៅនឹងកំរណើនឆ្ប់ ហ័ស្រុនកា  កីរាេោេននជំងឺកូវដី-១៩ និងត្ម្រូវកា 

ចំណាយរម្ចើនរ ើង ស្ម្ម្មប់កននកា សាត  រ ើងវិញ រដើរបីស្រម្រចបាននូវអាទិភាពរោេនរោបាយស្ំខាន់ៗ

 បស្់រាជ ោា ភិបាេ។ កា ណរ៍នះ បងាហ ញថ្ន របៀបវា ៈរោេនរោបាយហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ  បស្់រាជ ោា ភិបាេ 

នឹងម្ត្ូវរផ្ទត ត្កា យកចិត្តទុកោក់បកនថររទៀត្រេើយុទធសាន្រស្ត រកៀ គ្ ចំណូេ និងម្កបខណឌ ចំណាយម្គ្ប់ម្ជុង-

រម្ជាយ រដើរបីធានបាននូវចី ភាពថ្វិកា។ បញ្ញហ ម្បឈរទងំរនះ ួរម្មន ៖ 
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i) អនត កាេរឆ្ព ះរៅម្បរទស្ម្មនចំណូេរធយរ នំរកនូវកា ថ្រថ្យជំនួយហិ ញ្ញបបទន និងករចីស្របទន

ខពស្់។ នដគ្អូភិវឌ្ឍន៍ ត្ម្រូវឱ្យរាជ ោា ភិបាេ បរងកើនកា  ួរចំកណកជាសាច់ម្បាក់ និងបនតោំម្ទ

គ្រម្ម្មង និងករាវិធីជាក់ោក់រយួចំនួន។ រាជ ោា ភិបាេក៏នឹងទទួេខុស្ម្ត្ូវនងកដ ចំរោះករាវិធីស្ំខាន់  ៗ

កនុងចំរណារករាវិធីស្ំខាន់ៗរនសងរទៀត្កដេបានបញ្ចប់រោយហិ ញ្ញបបទន បស្់នដគ្ូ អភិវឌ្ឍន៍ ដូរចនះ

ម្មនកា រកើនរ ើងកាត្ពវកិចចរស្វាបំណេុពីគ្រម្ម្មងនន។ 

ii) កាត្ពវកិចចទូទត្់ស្ម្ម្មប់គ្រម្ម្មងធំៗ ពហុឆ្ន ំ ទងំកា ចំណាយច នត និងរូេធន។ និង 

iii) កា រកើនរ ើងននចំណាយរបៀវត្ស កដេោក់ស្ម្មព ធរេើចំណាយចំបាច់រិនករនរបៀវត្ស និងចំណាយវិនិ -

រោគ្ចំបាច។់ 

០៥ រត្រិោបេ ់បស្ន់ដគ្អូភិវឌ្ឍន៍៖ 

នដគ្អូភិវឌ្ឍន៍សាវ គ្រន៍ចំរោះវឌ្ឍនភាពននកា រ ៀបចំកននកា ស្ករាភាព ួរ ដំណាក់កាេទី៤ (CAP4)។ នដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន៍ ីករាយចូេ ួរកិចចពិរម្ោះរោបេ់ស្ម្ម្មប់កា រ ៀបចំ CAP4។ 

 
 កា រឆ្លើយត្ប បស្់ អ.គ្.ហ. រេើកា ចូេ ួរ បស្់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍កនុងដំរណើ កា ពិរម្ោះរោបេ់

ស្ម្ម្មប់កា រ ៀបចំ CAP4។ 

អ.គ្.ហ. ចប់រនតើររ ៀបចំ CAP4 កនុងកខករុភៈ ឆ្ន ំ២០២២ កដេរម្ោងបញ្ចប់ម្ត្ឹរដំណាច់កខរិថ្ុន ឆ្ន ំ

២០២២ រហើយរម្បើម្បាស្់ CAP4 ស្ម្ម្មប់រ ៀបចំកននកា ស្ករាភាពេរអិត្ GDAP, MAP and PDAP ឱ្យបាន

ម្ត្ឹរដំណាច់ឆ្ន ំ២០២២។ ការ ៀបចំ CAP4 ម្ត្ូវបានម្បម្ពឹត្តរៅជា ៣ ជំហាន (ទី១) កា ពិនិត្យរេើ របៀបវា ៈ           

កកទម្រង់ កដេរៅរស្ស្ស្េ់, (ទី២) កា ពិភាការេើម្កបខណឌ  និងស្ម្មស្ធាត្ុ CAP4, និង (ទី៣) កា រស្ន ើ

ស្ុំកា ពិនិត្យនិងអនុសាស្ន៍កណនំរេើរស្ចកតីម្ោង CAP4 ពីគ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់           

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។ 

គ្ិត្រកម្ត្ឹររពេរនះ ម្កុរកា ងា រ ៀបចំ CAP4 បានពិនិត្យកា ោា នកកទម្រង់ស្ំខាន់ៗ និងបានរ ៀបចំ

ជារស្ចកតីម្ោងម្កបខណឌ  CAP4  ួចរាេ់។ ម្កបខណឌ រនះម្ត្ូវបានោក់ពិភាកាជារួយនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍កនុង       

កិចចម្បជុំតារម្បព័នធអនឡាញ រៅនថ្ៃទី១៧ កខរីន ឆ្ន ំ២០២២ រហើយធាត្ុចូេ បស្់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ ពិរស្ស្តារ យៈ

កា រ ៀបចំ ទស្សនទន (Policy Note)  បស្់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ ម្ត្ូវបានឆ្លុះបញ្ញច ងំកនុងខលឹរសា ម្កបខណឌ  CAP4 

កកស្ម្រួេ ចុងរម្កាយ ។ 

អ.គ្.ហ. សាវ គ្រន៍ចំរោះកា ចូេ ួរ បស្់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍កនុងដំរណើ កា រ ៀបចំ CAP4។ 

ខ. រត្រិោបេជ់ាក់ោក់ 

0៦ រត្រិោបេ ់បស្ន់ដគ្អូភិវឌ្ឍន៍៖ 
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នដគ្អូភិវឌ្ឍន៍រកាត្ស្ រស្ើ ចំរោះកិចចខិត្ខំម្បឹងកម្បងរេើកា រ ៀបចំរស្ចកតីម្ោងចាប់ស្ត ីពីម្បព័នធហិ ញ្ញវត្ថុសា-

ធា ណៈ (ថ្ាី) កនុងកា ឯកភាពរេើម្គ្ប់ម្មម្តារៅកម្រិត្បរចចករទស្ម្ត្ឹរចុងកខរីន ឆ្ន ំ២០២២ និងកា របតជាញ រនញើ

រស្ចកតីម្ោងចាប់ជូនសាថ ប័ននីត្ិបបញ្ញត្ិតអនុរ័ត្ម្ត្ឹរចុងឆ្ន ំ២០២២។ 

 
 កា រឆ្លើយត្ប បស្អ់គ្គនយកោា នថ្វកិារេើកា របតជាញ រនញើរស្ចកតមី្ោងចាបជ់នូសាថ បន័នតី្បិបញ្ញត្ិតអនរុត័្

ម្ត្ឹរចងុឆ្ន ំ២០២២។ 

គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា រ ៀបចំចាប់ថ្ាីរនះនឹងបញ្ចប់រស្ចកតីម្ោងចាប់ស្ត ីពីម្បព័នធហិ ញ្ញវត្ថុសាធា -

ណៈ រៅចុងកខរីន។ កិចចពិរម្ោះរោបេ់ជារួយនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍, ម្កស្ួង-សាថ ប័ន និងភាគី្ោក់ព័នធរនសងរទៀត្ 

នឹងម្ត្ូវរធវើរ ើងរុនោក់ជនូថ្នន ក់ដឹកនំកំពូេននម្កស្ួងរស្ដាកិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុ។ ថ្នន ក់ដឹកនំកំពេូននម្កស្ងួ   

រស្ដាកិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុនឹងនតេ់នូវកា ម្ត្ួត្ពិនិត្យចុងរម្កាយរៅម្ត្ីម្មស្ទី២។ កា ោក់ជូនទីស្ត ីកា គ្ណៈ ដារន្រនតី 

នឹងរធវើរ ើងរៅម្ត្ីម្មស្ទី៣។ រៅម្ត្ីម្មស្ទី៤  ដាស្ភានឹងទទួេបានរស្ចកតីម្ោងចាប់រនះ។ 

០៧ រត្រិោបេ ់បស្ន់ដគ្អូភិវឌ្ឍន៍៖ 

នដគ្អូភិវឌ្ឍន៍ ំេឹកអំពីកា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈនបត្ង (Greening PFM reforming) 

រៅរពេកដេអាចអនុវត្តបានរដើរបីោំម្ទរោេនរោបាយរវត្យិត្ភាពអាកាស្ធាត្ុ (climate-sensitive policies) 

ឬអាចអនុវត្តកនុង CAP4។ 

 
 កា រឆ្លើយត្ប បស្ ់អ .គ្ .ហ .រៅរេើកា កកទម្រងក់ា ម្គ្បម់្គ្ងហ ិញ្ញវត្ថុសាធា ណៈនបត្ង ។ 

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈអាចជាឧបក ណ៍រួយស្ម្ម្មប់អនុវត្តរោេនរោបាយ បស្់រាជ ោា ភិបាេ។ 

រោយរហត្ុថ្នបញ្ញហ កម្បម្បួេអាកាស្ធាត្ុនិងកា ោំោ ប សិាថ នគ្ឺជារោេនរោបាយអាទិភាពកនុងកននកា យុទធ-

សាន្រស្តអភិវឌ្ឍន៍ជាត្ិនិងរោេរៅអភិវឌ្ឍន៍ម្បកបរោយចី ភាពករពុជា, កា កកទម្រង់ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ

សាធា ណៈឱ្យម្មនេកខណៈរឆ្លើយត្បស្ម្ម្មប់អនុវត្តរោេនរោបាយទងំរនះ គ្ឺពិត្ជាកិចចកា ស្ំខាន់។ 

គ្ិត្រកម្ត្ឹររពេរនះ, អ.គ្.ហ បានកត្់ស្ម្មគ េ់ថ្ន តារ យៈកិចចស្ហកា  វាងអគ្គនយកោា នរោេនរោបាយ 

ននម្កស្ួងរស្ដាកិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុ និងម្កុរម្បឹកាជាត្ិអភិវឌ្ឍន៍ម្បកបរោយចី ភាពននម្កស្ងួប ិសាថ ន, បញ្ញហ កម្បម្បួេ

អាកាស្ធាត្ុ និងកា ោំោ ប ិសាថ នម្ត្ូវបាន ំរេចជារោេនរោបាយអាទិភាពកនុងសារាច ស្ត ីពីកា រ ៀបចំកននកា 

យុទធសាន្រស្តថ្វិកា និងថ្វិកាករាវិធី។ ម្កស្ួង-សាថ ប័នម្ត្ូវបានជំ ុញឱ្យបន្រញ្ញា បអាទិភាពរោេនរោបាយរនះ

រៅកនុងករាវិធី និងគ្រម្ម្មងអភិវឌ្ឍន៍ននកននកា ថ្វិកា បស្់ម្កស្ងួ-សាថ ប័នសារី។ 

ជាទិស្រៅបនត, អ.គ្.ហ នឹងស្ហកា ជារួយអងគភាពោក់ព័នធរម្ការឱ្វាទម្កស្ួងរស្ដាកិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

 ំរេចកា កកទម្រង់ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ឱ្យម្មនេកខណៈរឆ្លើយត្បរៅនឹងបញ្ញហ កម្បម្បួេអាកាស្ធាត្ុ

និងកា ោំោ ប ិសាថ ន (green PFM) រៅកនុងនីត្ិវិធីស្តង់ោម្បត្ិបត្តិ រួ (SOP) និងឯកសា កណនំស្ត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ង  

 វិនិរោគ្សាធា ណៈ និងកា ម្គ្ប់ម្គ្ងេទធករាសាធា ណៈ ម្ពរទងំកា ោា នរនសងៗរទៀត្ តារកា ចំបាច់។ 

គ្. ស្រំណើបញ្ញា កប់កនថរ 
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០៨ រត្រិោបេ ់បស្ន់ដគ្អូភិវឌ្ឍន៍៖ 

នដគ្អូភិវឌ្ឍន៍រស្ន ើព័ត្៌ម្មនបកនថរអំពីកិចចខិត្ខំម្បឹងកម្បងកនុងកា បនតពម្ងឹងកា រកៀ គ្ ចំណូេកនុងម្ស្ុក នរពេ

អនគ្ត្ ជាពិរស្ស្ទក់ទិននឹងរោេនរោបាយពនធ និង ដាបាេពនធ។ កា  ពំឹងទុកកនុងកា ផ្ទល េ់បតូ រេូោា ន 

នស្ស្ នរពេខាងរុខ (rebasing of GDP) នឹងកាត្់បនថយចំកណកននចំណូេ បស្់ករពុជា េុះម្តាកត្រាជ ោា -

ភិបាេចត្់វិធានកា ចំបាច់នន កនុងកា ពម្ងីករេូោា នននកា ម្បរូេពនធ កកេរអរោេនរោបាយពនធ និង

រធវើទំរនើបករា ដាបាេពនធ។ 

 
 កា រឆ្លើយត្ប បស្អ់គ្គនយកោា នរោេនរោបាយអពំកីចិចខិត្ខមំ្បងឹកម្បងកនុងកា បនតពម្ងងឹកា រកៀ គ្ 

ចំណូេ កនុងម្ស្កុ នរពេខាងរខុ ជាពរិស្ស្ទក់ទនិនងឹរោេនរោបាយពនធ នងិ ដាបាេពនធ។ 

យុទធសាន្រស្ត រកៀ គ្ ចំណូេ ២០១៩-២០២៣ (RMS-II) រៅកត្ជាយុទធសាន្រស្តគ្នលឹះស្ម្ម្មប់ពម្ងឹងកា ម្បរូេ

ចំណូេកនុងម្ស្ុក, រាជ ោា ភិបាេនឹងបនតពម្ងឹងកា អនុវត្តយុទធសាន្រស្ត រនះ ជាពិរស្ស្កា រធវើទំរនើបករា ដាបាេ 

ម្បរូេចំណូេ និងកា រ ៀបចំរោេនរោបាយពនធស្ំខាន់ៗ។ RMS-II នឹងបនតរផ្ទត ត្កា យកចិត្តទុកោក់រេើកា -

ពម្ងឹងស្រត្ថភាពសាថ ប័ន និងធនធានរនុស្ស, កា កកស្ម្រួេ ចនស្រព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង ឱ្យម្ស្បនឹងប ិកា ណ៍ននកា អភ-ិ 

វឌ្ឍន,៍ កា ពម្ងឹងម្បស្ិទធភាពស្ម្របស្ម្រួេជារយួម្កស្ងួ-សាថ ប័នោក់ព័នធ, កា ម្ត្ួត្ពិនិត្យ និងោក់ឱ្យអនុវត្តវិធានកា  

រោេនរោបាយថ្ាីរដើរបីរោះម្សាយបញ្ញហ ម្បឈរ, កា បនតរធវើវិច ណករារោេនរោបាយពនធ និងរិនករនពនធ 

រដើរបីធានស្ងគត្ិភាពជារួយរោេរៅកកទម្រង់ និងរោេនរោបាយរនសងៗ បស្់រាជ ោា ភិបាេ ជាពិរស្ស្

កា កំណត្់ និងកា នា ភាា ប់វិធានកា ជាយុទធសាន្រស្តជារយួស្ចូនក ស្រិទធករាគ្នលឹះ កនុងរោេបំណងម្ត្ួត្ពិនិត្យ 

តារោន និងវាយត្នរល។ ជាក់កស្តង រោងតារ RMS-II, ម្កស្ួងរស្ដាកិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុបាននិងកំពុងរ ៀបចំរោេ-

នរោបាយអាក ពិរស្ស្, ម្កបខណឌ រោេនរោបាយស្ម្ម្មប់រម្ត្ៀរេកខណៈអនុវត្តពនធរេើម្បាក់ចំណូេ ូប-      

វន័តបុគ្គេ។េ។ ជារួយោន រនះ, ម្កស្ួងរស្ដាកិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុ បាននិងកំពុងរធវើកា វាយត្នរលោក់កណាត េ

អាណត្តិរេើកា អនុវត្ត RMS-II រដើរបីតារោន និងវាយត្នរលវឌ្ឍនភាព, កំណត្់បញ្ញហ ម្បឈរ និងរស្ន ើកកស្ម្រួេ ឬ

 វិធានកា  រដើរបីធានកនុងកា ស្រម្រចបានរោេរៅតារកា កំណត្់។ 

 បកនថរពីរេើរនះ កា អនុរ័ត្ និងអនុវត្តចាប់វិនិរោគ្ថ្ាី,  វិធានកា កកេរអប ិោកាស្ធុ កិចច, រេើកករពស្់

ស្ហម្ោស្ធុនត្ូចនិងរធយរ,  វិធានកា រេើកករពស្់កា សាត  រស្ដាកិចចរ ើងវិញ ក៏ដូចជាកា រេើកទឹកចិត្តរនសងៗ ជា

ពិរស្ស្វិធានកា កដេម្បទក់ម្កឡាោន  និង ម្កបខណឌ យុទធសាន្រស្ត  និងករាវិធីសាត   និងជំ ុញកំរណើនរស្ដាកិចចករពុជា

កនុងកា  ស្់រៅជារួយកូវដី-១៩ តារគ្នលងម្បម្កត្ីភាពថ្ាី ស្ម្ម្មប់ឆ្ន ំ២០២១-២០២៣ នឹងជយួជំ ុញកា វិនិរោគ្ 

និងទក់ទញធុ កិចច កដេនឹងពម្ងីករូេោា នស្ម្ម្មប់កា ម្បរេូចំណូេ។ 

០៩ រត្រិោបេ ់បស្ន់ដគ្អូភិវឌ្ឍន៍៖ 

នដគ្អូភិវឌ្ឍន៍រស្ន ើព័ត្៌ម្មនបកនថរអំពីសាថ នភាពននកា អនុរ័ត្នីត្ិវិធីម្គ្ប់ម្គ្ងម្បត្ិបត្តិកា ស្ម្ម្មប់រ ៀបចំ និងម្គ្ប់ម្គ្ង

គ្រម្ម្មង PPP (SOP) ស្ម្ម្មប់កា អនុវត្តចាប់ស្ត ីពីភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯកជន (ម្ត្ូវបានអនុរ័ត្កាេពីឆ្ន ំ២០២១)។ 



 

227 

 
 កា រឆ្លើយត្ប បស្់អគ្គនយកោា នភាពជានដគ្ូ វាង ដានិងឯកជនរេើសាថ នភាពននកា អនុរ័ត្នីត្ិ-

 វិធីម្គ្ប់ម្គ្ងម្បត្ិបត្តកិា ស្ម្ម្មបរ់ ៀបចំ នងិម្គ្បម់្គ្ងគ្រម្ម្មង PPP (SOP)។ 

នីត្ិវិធីម្គ្ប់ម្គ្ងម្បត្ិបត្តិកា ស្ម្ម្មប់រ ៀបចំ និងម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង PPP (SOP) ម្ត្ូវបានចប់រនតើររ ៀបចំ

រ ើងម្ស្បរពេជារួយនឹងកា រ ៀបចំរស្ចកតីម្ោងចាប់ស្ត ីពីភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯកជន។  រទះជាោ ងរនះ

កតី,ចាប់រនះម្ត្ូវបានអនុរ័ត្ និងោក់ឱ្យអនុវត្តរៅម្ត្ីម្មស្ទី៤ ឆ្ន ំ២០២១ ប ុកនតកា រ ៀបចំ SOP រៅម្មនភាពយតឺ្

ោ ងជាងកា រម្ោងទុក រោយសា រូេរហត្ុស្ំខាន់ៗរួយចំនួន  ួរម្មន ៖ នេប ះោេ់នន វិបត្តិជំងឺកូវដី-១៩ 

និងភាពស្ាុគ្សាា ញកននកបរចចករទស្នន SOP។ រទះជាម្មនបញ្ញហ ម្បឈរទងំរនះក៏រោយ, កា រ ៀបចំ SOP 

កំពុងម្មនវឌ្ឍនភាព។ SOP រនះ ម្មនបីភាគ្ (ភាគ្ទ ី១៖ រោេនរោបាយ និងនីត្ិវិធ,ី ភាគ្ទ ី២ ៖ រោេ

កា ណ៍កណនំ, និងភាគ្ទ ី៣ ៖ នីត្ិវិធីេទធករា)។ រកដេ់រពេរនះ, រោេកា ណ៍កណនំរួយចំនួនម្ត្ូវបានោក់

ពិភាកា  ួចរហើយជារួយភាគ្ីោក់ព័នធ រហើយអងគភាពរម្ោងរស្ន ើស្ុំអនុរ័ត្ និងោក់ឱ្យអនុវត្ត SOP រនះ រៅម្ត្ី

ម្មស្ទី ២ ឆ្ន ំ២០២២។ 

១០ រត្រិោបេ ់បស្ន់ដគ្អូភិវឌ្ឍន៍៖ 

នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍កត្់ស្ម្មគ េ់រឃើញថ្នអំ ុងរពេកិចចកា កកទម្រង់កដេបានម្ត្ូវោក់ឱ្យអនុវត្តកនុងឆ្ន ំ២០២១ ម្មនវឌ្ឍនភាព

គ្ ួឱ្យកត្់ស្ម្មគ េ់ ប ុកនតរៅម្មនត្ម្រូវកា ពម្ងឹងបកនថរ។ កនុងន័យរនះ, នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍រស្ន ើព័ត្៌ម្មនបកនថរដូចខាង

រម្ការ៖ 

i) កននកា ស្ម្ម្មប់អនុវត្តម្កបខណឌ កននកា  យៈរពេរធយរ និងកា អនុវត្តម្កបខណឌ ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ   

 យៈរពេរធយរ )MTFF) និងម្កបខណឌ ថ្វិកា យៈរពេរធយរ )MTBF)។ 

ii) កិចចខិត្ខំម្បឹងកម្បងកនុងកា បរងកើនកា រម្បើម្បាស្់នីត្ិវិធីម្បកួត្ម្បកជងកនុងកិចចេទធករាសាធា ណៈ។  

 
១០.១) កា រឆ្លើយត្ប បស្់អគ្គនយកោា នរោេនរោបាយអពំមី្កបខណឌ កននកា  យៈរពេរធយរ នងិកា អនវុត្ត 

ម្កបខណឌ ហ ិញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ យៈរពេរធយរ (MTFF)។ 

ម្កុរកា ងា បរចចករទស្បានរ ៀបចំរស្ចកតីម្ោង MTFF ឆ្ន ំ២០២៣-២០២៥  ួចរាេ់។ ប ុកនត រោយសា 

ភាពរិនម្បាកដម្បជាកដេរកើត្រ ើងពីស្ន្រងាគ រ ុស្សី-អ ុយកម្កន កដេនំរកនូវនេប ះោេ់ជាស្កេ ម្ពរទងំ

កា ផ្ទល ស្់បតូ ឆ្ន ំរោេននកា គ្ណន នស្ស្  បស្់រាជ ោា ភិបាេ ចប់ពីឆ្ន ំ ២០២៣ កដេនឹងនំរកនូវកា ផ្ទល ស្់បតូ  

ជាបរចចករទស្រួយចំនួន និងនំរកនូវកា ពិភាកាជារោេនរោបាយរម្ចើន, ថ្នន ក់ដឹកនំននម្កស្ងួរស្ដាកិចច 

និងហិ ញ្ញវត្ថុ បានស្រម្រចពនារពេអនុវត្ត MTFF ឆ្ន ំ ២០២៣-២០២៥។ ដូរចនះ កា អនុវត្ត MTFF ជានលូវកា  

រេើកដំបូងនឹងរធវើរៅឆ្ន ំ ២០២៣ កដេជាម្កបខណឌ ស្ម្ម្មប់ឆ្ន ំ ២០២៤-២០២៦។ 

 
១០.២) កា រឆ្លើយត្ប បស្អ់គ្គនយកោា នថ្វកិាអពំមី្កបខណឌ ថ្វកិា យៈរពេរធយរ។ 

បចចុបបនន ម្កបខ័ណឌ រោេនរោបាយម្ម ម្កូរស្ដាកិចច និងរោេនរោបាយហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈឆ្ន ំ 

២០២២ ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ និងអនុរ័ត្។ រោយកនអករេើយុទធសាន្រស្ត ននកា កកទម្រង់ម្បព័នធថ្វិកា (BSRS) ២០១៨-
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២០២៥ ម្កបខណឌ ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ យៈរពេរធយរ (MTFF) គ្ឺជារូេោា នស្ម្ម្មប់រ ៀបចំម្កបខណឌ

ថ្វិកា យៈរពេរធយរ (MTBF)។ រដើរបីបញ្ចប់កា ងា រនះជាបរណត ើ ៗ  និងពម្ងឹងស្រត្ថភាពស្ម្ម្មប់កា រ ៀបចំ 

MTBF អគ្គនយកោា នថ្វិកាបានបញ្ចូេកា ងា រនះរៅកនុងកននកា យុទធសាន្រស្តថ្វិកា (BSP) រោយកំណត្់ពិោន

ចំណាយ និងបនតបញ្ចូេចំណាយច នត និងចំណាយរូេធនរៅតាររោេរៅម្បចំឆ្ន ំកដេម្ត្ូវបានអនុរ័ត្។ 

វឌ្ឍនភាពជាវិជាម្មនននកា រ ៀបចំឯកសា  MTBF នឹង រួបញ្ចូេចំណាយពិតានរូេោា ន និងម្ស្ប

តារទិស្រៅរោេនរោបាយស្ំខាន់ៗរួយចំនួន បស្់ម្កស្ួង-សាថ ប័ន កដេ រួបញ្ចូេពីឯកសា  MTFF  នា ភាា ប់

រៅយុទធសាន្រស្ត កដេបានោក់រចញនរពេថ្ាីៗ និងអាទិភាពស្ំខាន់ៗស្ម្ម្មប់ យៈរពេរធយរ រដើរបីធានថ្ន

រិនឃ្លល ត្ចកពីរោេបំណង ួរននរោេនរោបាយជាត្ិ។ បកនថរពីរេើរនះ, កា ោក់ចំណាយពិតានរូេោា ន

ស្ម្ម្មប់ម្កស្ួង-សាថ ប័ន នឹងជួយស្ម្រួេដេ់ម្កស្ួង-សាថ ប័ន ម្មនកននកា ចាស្់ោស្់រៅតារករាវិធី/គ្រម្ម្មង

ពហុឆ្ន ំ ជារយួនឹងថ្វិកាហិ ញ្ញបបទនរោយជាត្ិ និងថ្វិកាហិ ញ្ញវត្ថុរោយប រទស្។ 

 
១០.៣) កា រឆ្លើយត្ប បស្អ់គ្គនយកោា នេទធករាសាធា ណៈ នងិអគ្គនយកោា នថ្វកិា (នយកោា នវនិរិោគ្) 

អពំនីតី្ិវធិមី្បកតួ្ម្បកជងកនុងកចិចេទធករាសាធា ណៈ។ 

❖ អគ្គនយកោា នេទធករាសាធា ណៈ ៖  

កិចចខិត្ខំម្បឹងកម្បងរដើរបីពម្ងឹងម្បស្ិទធភាពននវិធីសាន្រស្តេទធករាម្បកតួ្ម្បកជងម្មនដូចខាងរម្ការ៖ 

− បនតម្ត្ួត្ពិនិត្យរេើកា អនុវត្តកននកា េទធករាម្បចំឆ្ន ំកដេបានអនុរ័ត្ 

− ពិនិត្យឱ្យបានហាត្់ចត្់នូវស្ំរណើរោេកា ណ៍ស្ម្ម្មប់កា រម្បើម្បាស្់វិធីសាន្រស្តកិចចេទធករាជាជរម្រើស្ 

(កិចចស្នាផ្្ទេ់) 

− ជំ ុញកា រដញនថ្លម្បកួត្ម្បកជងស្ម្ម្មប់គ្រម្ម្មងចំណាយ វិនិរោគ្។ 

❖ អគ្គនយកោា នថ្វកិា )នយកោា នវនិរិោគ្(៖  

ោក់ព័នធនឹងបញ្ញហ រនះ អគ្គនយកោា នថ្វិកានឹងបនតអនុវត្តកិចចកា ស្ំខាន់ៗ ដចូខាងរម្ការ៖  

១. កា បរងកើត្រូេនិធិ/ថ្វិកាស្ម្ម្មប់កា ស្ិកាគ្រម្ម្មង នឹងកកេរអម្បស្ិទធភាពននកា រ ៀបចំកននកា វិនិរោគ្

សាធា ណៈ, កា ស្ិកាគ្រម្ម្មង, កា វាយត្នរល និងកា រម្ជើស្រ សី្, កា រ ៀបចំឯកសា វិស្វករា 

(drawings) និងេកខខណឌ បរចចករទស្ (technical specifications) ក៏ដចូជារចៀស្វាងកា កកស្ម្រួេ

គ្រម្ម្មងជាញឹក-ញាបក់ដេនឹងម្មនបចច័យដេ់ស្័កតិស្ិទធភាពននកា អនុវត្តគ្រម្ម្មង។ កា ណ៍រនះ នឹងជំ ញុ

ម្បស្ិទធភាពននកា អនុវត្តគ្រម្ម្មងរដញនថ្លម្បកួត្ម្បកជងកដេជារូេោា នម្គ្ឹះរឆ្ព ះរៅបរងកើនគ្រម្ម្មងរដញនថ្ល

ម្បកួត្ម្បកជងហិ ញ្ញ-បបទន រោយថ្វិកាជាត្ិ។ 

២. កា បរងកើត្ម្កបខណឌ  ួរស្ម្ម្មប់កំណត្់ឱ្យចាស្់ោស្់អំពីត្ួនទីនិងរុខងា ននអងគភាពចំណះុម្កស្ួង-សាថ ប័ន 

ជាពិរស្ស្អងគភាពវិស្វករា នឹងម្ត្ូវរ ៀបចំ និងរស្ន ើស្ុំកា អនុរ័ត្ពីម្បរុខរាជ ោា ភិបាេ។ ម្កបខណឌ
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រនះ នឹងកាល យជារូេោា នគ្ត្ិយុត្តកដេម្មនសា ៈស្ំខាន់រដើរបីកា ោ  និងកាត្់បនថយកា បរងកើត្អងគភាព

 វិស្វករាកដេបាននិងកំពុងអនុវត្តគ្រម្ម្មងរោយរម្បើម្បាស្់វិធីសាន្រស្តេទធករារោយក ក។ 

៣. អគ្គនយកោា នថ្វិកា នឹងស្ហកា ោ ងជិត្ស្ន ិត្ និងបនតជំ ុញម្កស្ងួ-សាថ ប័នតារ យៈយនតកា គ្ណៈ-

កម្មា ធិកា អនត ម្កស្ងួរដើរបីអនុវត្តគ្រម្ម្មងរដញនថ្លម្បកតួ្ម្បកជងហិ ញ្ញបបទនរោយថ្វិកាជាត្ិ ក៏ដូចជា 

ពម្ងឹងម្បស្ិទធភាពននកា ស្ិកាគ្រម្ម្មង, កា រ ៀបចំ និងកា តារោន។ 

៤ . អគ្គនយកោា នថ្វិកា និងអគ្គនយកោា នេទធករាសាធា ណៈ ស្ហកា ោន រ ៀបចំកននកា ស្ករាភាព

ស្ម្ម្មប់ស្ិកាស្រិទធិេទធភាពននកា បរងកើនគ្រម្ម្មងរដញនថ្ល រោយរម្បើម្បាស្់វិធីសាន្រស្ត ម្បកតួ្ម្បកជង

ចំរោះគ្រម្ម្មងកដេហិ ញ្ញបបទនរោយថ្វិកាជាត្។ិ 

គ្. ស្រំណើ 

១១ រត្រិោបេ ់បស្ន់ដគ្អូភិវឌ្ឍន៍៖ 

នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ ីករាយចំរោះកា បរងកើនកា យកចិត្តទុកោក់រេើកា កកេរអម្បស្ិទធភាពននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ

សាធា ណៈ តារ យៈម្បព័នធនន ជាអាទិ៍ ម្បព័នធ FMIS, ម្បព័នធ SARMIS, និងម្បព័នធ NRMIS។ នដគ្ូអភិវឌ្ឍន ៍

រេើកទឹកចិត្តរាជ ោា ភិបាេ បនតកិចចខិត្ខំម្បឹងកម្បងកនុងកា បរងកើត្ និងរធវើសាថ ប័នីយករាម្បព័នធទងំរនះ ជា

ពិរស្ស្ ម្បព័នធ FMIS។ នដគ្អូភិវឌ្ឍន៍រកាត្ស្ រស្ើ ចំរោះកា បនតត្ម្រង់ទិស្នីត្ិវិធីថ្ាី (Business process 

streamlining តារម្បព័នធ FMIS រដើរបីរធវើឱ្យម្បរស្ើ រ ើងនូវគ្ណរនយយភាពហិ ញ្ញវត្ថុ, កា ដករចញនូវដំរណើ កា  

(outdated process) កដេកេងចំបាច់, កា បនតរធវើស្នធ នករា វាងម្បព័នធ FMIS និងម្បព័នធរនសងៗ និង     

កា បញ្ចូេនូវចំណាយវិនិរោគ្ រដើរបីធានភាពម្គ្ប់ម្ជុងរម្ជាយននកា កត្់ម្តាទិននន័យ។ 

 
១១.១) កា រឆ្លើយត្ប បស្ម់្ករុកា ងា  FMIS រេើម្បពន័ធ FMIS 

ឯកឧត្តរអគ្គបណឌ តិ្ស្ភាច យ ឧបនយក ដារន្រនតី និងថ្នន ក់ដឹកនំម្កស្ងួរស្ដាកិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុ បានឯកភាព

រេើកា ត្ម្រង់ទិស្នីត្ិវិធីថ្ាីតារម្បព័នធ FMIS ទងំម្ស្ុង រហើយដករចញនូវដំរណើ កា ម្បត្បិត្តិកា ហិ ញ្ញវត្ថុចំណាយ 

កដេរៅរម្ៅម្បព័នធ FMIS។ ចប់រនតើរពីម្ត្ីម្មស្ទី៣ ឆ្ន ំ២០២២ ត្រៅ, ម្កស្ួងរស្ដាកិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុ និងម្កស្ួង

ប ិសាថ ន (បូក ួរទងំអងគភាពអាណាប័ករន្ ស្ិទធិ) នឹងម្ត្ូវោក់ឱ្យអនុវត្តសាកេបងស្ម្ម្មប់កា រធវើស្វ ័យម្បវត្តិករា

រពញរេញរេើចំណាយច នតកនុងម្បព័នធ FMIS ម្ស្បរពេកដេម្កស្ួង-សាថ ប័ន ៨ រនសងរទៀត្ អនុវត្តរពញរេញ

នូវដំរណើ កា ចំណាយកដេរិនករនជាកា ធានចំណាយ (non-commitment expenditure)។ ជារយួនឹង

កា របតជាញ ខពស្់ និងកននកា ម្បកបរោយរហិចឆិតា, កា រធវើស្វ ័យម្បវត្តិករារពញរេញនូវដំរណើ កា ចំណាយច នត 

នឹងម្ត្ូវអនុវត្តរៅម្គ្ប់ម្កស្ួង-សាថ ប័ន ( រួទងំអងគភាពថ្វិកា) ម្ត្ឹរឆ្ន ំ២០២៣។ ដំរណើ កា ចំណាយវិនិរោគ្ 

នឹងម្ត្ូវត្ម្រង់ទិស្ និងអនុវត្តរពញរេញកនុងម្បព័នធ FMIS រៅឆ្ន ំ២០២៤។ 

 
១១.២) កា រឆ្លើយត្ប បស្អ់គ្គនយកោា នម្ទពយស្របត្តិ ដានងិចណូំេរនិករនសា រពើពនធ នងិអគ្គនយកោា ន

 ត្នោ ជាត្អិពំមី្បពន័ធ SARMIS និង ម្បពន័ធ NRMIS។ 
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❖ អគ្គនយកោា នម្ទពយស្របត្ត ិដានងិចណូំេរនិករនសា រពើពនធ  )អ .ទ.ច(. ៖ 

បន្ប់ពីម្បកាស្ោក់ឱ្យអនុវត្តម្បព័នធ SARMIS រៅនថ្ៃទី ០១ កខរករា ឆ្ន ំ២០២១, អគ្គនយកោា ន

ម្ទពយ-ស្របត្តិ ដានិងចំណូេរិនករនសា រពើពនធ បានរ ៀបចំវគ្គបណតុ ះបណាត េរួយចំនួន ជូនរន្រនតីរាជកា ននម្កស្ងួ-

សាថ ប័ន,  ដាបាេរាជធានី-រខត្ត, ម្កុង-ម្ស្ុក-ខណឌ , និងស្ហម្ោស្សាធា ណៈ ចប់ពីនថ្ៃទី ០៨ កខវិចឆិកា ឆ្ន ំ

២០២១ ដេ់នថ្ៃទី ២១ កខកុរភៈ ឆ្ន ំ២០២២។ វគ្គបណតុ ះបណាត េស្ម្ម្មប់ោំម្ទកា ោក់ឱ្យអនុវត្តម្បព័នធ 

SARMIS រៅកម្រិត្ឃុ-ំស្ងាក ត្់ ម្ត្ូវបានពិភាកាជារួយ អ.គ្.ហ.។ កនុងជំហានរឆ្ព ះរៅរុខ ម្បព័នធ SARMIS នឹង

កាល យជាម្បព័នធអនឡាញកដេនឹងម្ត្ូវរធវើស្នធ នករាជារួយម្បព័នធ FMIS រៅឆ្ន ំ២០២៥។ 

ម្បព័នធ NRMIS ម្ត្ូវបានោក់ឱ្យអនុវត្តរៅម្កស្ួង-សាថ ប័នចំននួ ២៣  ួរជារួយនឹងរនី្ ជំនញ និង ដាបាេ 

រាជធានី-រខត្ត។ ម្បព័នធ NRMIS ម្ត្ូវបានរធវើស្នធ នករាជារួយម្បព័នធ FMIS រៅកខរករា ឆ្ន ំ២០២០។ កនុងឆ្ន ំ

២០២២, អគ្គនយកោា នម្ទពយស្របត្តិ ដានិងចំណូេរិនករនសា រពើពនធ នឹងរ ៀបចំវគ្គបណតុ ះបណាត េស្ម្ម្មប់

កា អនុវត្តម្បព័នធ NRMIS ជនូរន្រនតីរាជកា នន ដាបាេម្កុង-ម្ស្ុក-ខណឌ  រដើរបីរម្ត្ៀរខលួនស្ម្ម្មប់កា ោក់ឱ្យអនុវត្ត

នរពេខាងរុខ។ 

❖ អគ្គនយកោា ន ត្នោ ជាត្ិ៖ ម្បពន័ធ NRMIS។  

អនុរោរតារម្បកាស្រេខ ៨៧៥ ស្ហវ.ម្បក ចុះនថ្ៃទី២១ កខ កកកោ ឆ្ន ំ២០២១៦ ស្ត ីពីកា បរងកើត្

ម្កុរកា ងា បរចចករទស្រដើរបីស្ម្រួេនីត្ិវិធីកត្់ម្តាចំណូេរិនករនសា រពើពនធ, កននកា ស្ករាភាពកនម្បព័នធ 

NRMIS ម្ត្ូវបានរ ៀបចំរ ើង និងោក់ឱ្យអនុវត្តដូចខាងរម្ការ៖ 

i) ឆ្ន ំ ២០១៦-២០១៨  

− ម្បកាស្ស្ម្មស្ភាពស្ម្មជិកម្កុរកា ងា  ក .រ.ព ) NRMIS-WG) 

− រ ៀបចំកននកា ស្ករាភាព 

− ទស្សនកិចចស្ិការៅតារបណាត ម្កស្ួង-សាថ ប័នរួយកដេរគ្បានរម្បើម្បាស្់ម្បព័នធ ួចរហើយ 

− នីត្ិវិធីអនុវត្តកា ងា  )BP)។ 

ii) ឆ្ន ំ២០១៨-២០២០ ដំណាក់កាេទី១  ួរម្មន ៣ ជំហាន 

− NRMIS បានោក់ឱ្យអនុវត្តរៅម្កស្ួង-សាថ ប័ន ចំនួន ១៤ រៅនថ្ៃទី ២២ កខកុរភៈ ឆ្ន ំ២០១៨  

− NRMIS បានោក់ឱ្យអនុវត្តរៅម្កស្ួង សាថ ប័ន ចំនួន ៩ រៅនថ្ៃទី ១៩ កខកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០១៨  

− NRMIS បានោក់ឱ្យអនុវត្តរៅរនី្  អងគភាពជំនញរាជធានី រខត្ត ចំនួន ១៨ រៅនថ្ៃទី នថ្ៃទី ៣១ កខធនូ 

ឆ្ន ំ២០១៩។ 

iii) ឆ្ន ំ២០២០-២០២២  ួរម្មន ៣ ជំហាន 

❖ ឆ្ន ំ២០២០-២០២១, NRMIS រៅ ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ ដំណាក់កាេទី២ ម្មន ៣ ជំហាន 

− NRMIS បានោក់ឱ្យអនុវត្ត រៅ ដាបាេរាជធានី-រខត្ត រៅនថ្ៃទី២៧ កខស្ីហា ឆ្ន ំ២០២១ 

− NRMIS ោក់ឱ្យអនុវត្ត រៅ ដាបាេម្កុង-ម្ស្ុក-ខណឌ  រៅឆ្ន ំ២០២២ 
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− NRMIS ោក់ឱ្យអនុវត្ត រៅ ដាបាេឃុំ-ស្ងាក ត្់ រៅឆ្ន ំ២០២៣។ 

❖ ឆ្ន ំ២០២០-២០២១ កា បង់ចំណូេតារម្បព័នធទូទត្់រអ ិចម្ត្ូនិក នា ភាា ប់ជារួយម្បព័នធ NRMIS 

(NRMIS-e-Payment) ចំននួ ២៣ ម្កស្ួង-សាថ ប័ន  ួរម្មន ៣ ជំហាន និងរនី្  អងគភាពជំនញរម្ការឱ្វាទ  

− NRMIS-e-Payment បានោក់ឱ្យអនុវត្តរៅម្កស្ួង-សាថ ប័ន ចំនួន ៣ រៅនថ្ៃទី ១០ កខវិចឆិកា ឆ្ន ំ២០២០  

− NRMIS-e-Payment បានោក់ឱ្យអនុវត្តរៅម្កស្ួង-សាថ ប័ន ចំននួ ១០ រៅនថ្ៃទី ២៧ កខស្ីហា ឆ្ន ំ

២០២១  

− NRMIS-e-Payment បានោក់ឱ្យអនុវត្តរៅម្កស្ួង-សាថ ប័ន ចំននួ ១០ រៅនថ្ៃទី ០៧ កខរីន ឆ្ន ំ២០២២។ 

iv) កននកា ស្ករាភាពបនត ឆ្ន ំ២០២៣-២០២៧ (CAP4) 

− NRMIS ោក់ឱ្យអនុវត្តរៅ ដាបាេឃុំ-ស្ងាក ត្់ រៅឆ្ន ំ២០២៣ (បនត( 

− NRMIS ោក់ឱ្យអនុវត្ត រៅម្កស្ួង-សាថ ប័នចំនួន ១៥ និងរនី្ ជំនញ ចំនួន ៧ កដេរិនទន់បាន 

រម្បើម្បាស្់ម្បព័នធ NRMIS រៅឆ្ន ំ២០២៤ រោយសា ម្កស្ួង-សាថ ប័នទងំរនះរិនម្មនចំណូេពីរស្វា

សា ធា ណៈ ប ុកនតម្មនចំណូេពីម្ទពយស្របត្តិ ដា និងចំណូេរនសងៗ 

− NMRIS-e-Payment ោក់ឱ្យអនុវត្ត រៅម្កស្ួង-សាថ ប័ន ចំនួន ១៥ និងរនី្ ជំនញ ចំនួន ៧, ោក់ឱ្យ

អនុវត្តរៅ ដាបាេរាជធានី-រខត្ត, ោក់ឱ្យអនុវត្តរៅ ដាបាេម្កុង-ម្ស្ុក-ខណឌ , ោក់ឱ្យអនុវត្តរៅ ដាបាេ 

ឃុ-ំស្ងាក ត្់ឆ្ន ំ ២០២៤-២០២៧។ 

១២ រត្រិោបេ ់បស្ន់ដគ្អូភិវឌ្ឍន៍៖ 

នដគ្អូភិវឌ្ឍន៍កត្់ស្ម្មគ េ់រឃើញថ្ន ករពុជាបានរបតជាញ អនុវត្តថ្វិកាព័ត្៌ម្មនស្រិទធករា រៅជំហានបន្ប់។ រៅកនុង

ជំហានបន្ប់រនះ ម្កស្ួង-សាថ ប័ន នឹងម្ត្ូវម្មនគ្ណរនយយភាពកាន់កត្រម្ចើនចំរោះស្រិទធករា បស្់ម្កស្ងួ-សាថ ប័ន 

សារី។ រដើរបីោំម្ទកិចចកា រនះ នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍រស្ន ើព័ត្៌ម្មនបកនថរអំពីកា ោក់ឱ្យអនុវត្តកិចចម្ពររម្ពៀងស្រិទធករា 

ជារួយម្កស្ួង-សាថ ប័ន ជាកននករយួកដេភាពបត្់កបនកាន់កត្រម្ចើនកនុងកា អនុវត្តថ្វិកាម្ត្ូវបានអនុញ្ញញ ត្។ 

 
 កា រឆ្លើយត្ប បស្អ់គ្គនយកោា នថ្វកិាអពំកីា ោកឱ់្យអនវុត្តកិចចម្ពររម្ពៀងស្រទិធករា ជារួយម្កស្ងួ -សាថ ប័

ន នងិ កា នតេភ់ាពបត្ក់បនកានក់ត្រម្ចើនកនុងកា អនវុត្តថ្វកិា។ 

ម្ស្បតារកននកា ស្ករាភាពននយុទធសាន្រស្ត ននកា កកទម្រង់ម្បព័នធថ្វិកាឆ្ន ំ ២០១៨-២០២៥, ថ្វិកាស្រិទធករា

នឹងម្ត្ូវបានសាកេបងអនុវត្តស្ម្ម្មប់ចាប់ថ្វិកានរពេខាងរុខកនុងឆ្ន ំ២០២៣។ ទនឹ្រនឹងរនះ ទម្រង់កិចចម្ពររម្ពៀង

ថ្វិកាស្រិទធករាម្ត្ូវបានបរងកើត្រ ើងចំនួន ៣  ួរម្មន៖ 

i) កិចចម្ពររម្ពៀង វាងម្កស្ួងរស្ដាកិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុ និងម្កស្ួង -សាថ ប័ន ស្ត ីពីកា អនុវត្តថ្វិកាករាវិធី/

ថ្ វិកាស្រិទធករា 

ii) កិចចម្ពររម្ពៀង វាងម្កស្ួង-សាថ ប័ន ជារយួអនកម្គ្ប់ម្គ្ងករាវិធី និង 

iii) កិចចម្ពររម្ពៀង វាងអនកម្គ្ប់ម្គ្ងករាវិធ ីនិងម្បធានអងគភាពថ្វិកា 

ទម្រង់កិចចម្ពររម្ពៀងរនះម្ត្ូវបានអនុវត្តរោយម្បកាស្រេខ ១៤៩ ស្ហវ.ម្បក ចុះនថ្ៃទី ១៧ កខ

កុរភៈ ឆ្ន ំ ២០២២ ស្ត ីពីកា កណនំទម្រង់កិចចម្ពររម្ពៀងថ្វិកាស្រិទធករា។ 
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១៣ រត្រិោបេ ់បស្ន់ដគ្អូភិវឌ្ឍន៍៖ 

រដើរបីោំម្ទអនត កាេរឆ្ព ះរៅថ្វិកាព័ត្៌ម្មនស្រិទធករា, នដគ្អូភិវឌ្ឍន៍នតេ់អនុសាស្ន៍បនតពម្ងឹងកា នា ភាា ប់

ថ្វិការៅនឹងរោេនរោបាយ រោយរផ្ទត ត្រេើកិចចកា ដូចខាងរម្ការ៖ 

i) អនុវត្តចំណាត្់ថ្នន ក់ថ្វិកាឱ្យបានរពញរេញ កដេជាឧបក ណ៍ស្ម្ម្មប់កា រធវើរស្ចកតីស្រម្រចចិត្តកននក

រោេនរោបាយ 

ii) បនតបរងកើត្ត្ិចនិច និងអភិវឌ្ឍន៍ស្រត្ថភាព ស្ម្ម្មប់វិភាគ្បចច័យថ្វិកាននរោេនរោបាយ និង

ស្ម្ម្មប់នា ភាា ប់កា ងា អាទិភាពរៅនឹងកា ពម្ងាយថ្វិកា )budget deployment) 

iii) រធវើស្និទនករា ចនស្រព័នធថ្វិកាករាវិធីរដើរបីចប់យកម្គ្ប់ករាវិធី កដេទក់ទិននឹងចំណាយវិនិរោគ្ 

និងចំណាយបនុ្កបុគ្គេិក 

iv) បនតពម្ងីកកា អនុវត្តស្ម្មហ ណករាថ្វិកា។ 

 
១៣.១) កា រឆ្លើយត្ប បស្ម់្ករុកា ងា  FMIS រៅរេើចណំាត្់ថ្នន កថ់្វកិាទងំ ៧។ 

បចចុបបនន ចំណាត្់ថ្នន ក់ថ្វិកាទ៧ំ ម្ត្ូវបានអនុវត្តកនុងម្បព័នធ FMIS។  បាយកា ណ៍រម្បើម្បាស្់ចំណាត្់ថ្នន ក់

ថ្វិកាទងំ ៧ អាចទញបានរចញពីម្បព័នធ។ ដចូរនះ ព័ត្៌ម្មនអំពីកា រ ៀបចំ និងកា អនុវត្តថ្វិកា ម្ត្ូវបានកត្់ម្តា 

និងម្បត្ិបត្តិកា កាន់កត្េរអិត្ កដេថ្នន ក់ដឹកនំ ឬអនករម្បើម្បាស្់អាចទញយកព័ត្៌ម្មនទងំរនះស្ម្ម្មប់រធវើរស្ចកតី-

ស្រម្រចចិត្ត។ រដើរបីជយួស្ម្រួេដេ់ថ្នន ក់ដឹកនំ ឬអនករម្បើម្បាស្់, ម្កុរកា ងា  FMIS បានអភិវឌ្ឍកញ្ចក់ថ្វិកា 

ជំនន់ទី២ កដេជំហានបឋរ នឹងម្ត្ូវរ ៀបចំជនូស្ម្ម្មប់ថ្នន ក់ដឹកនំកំពេូ បស្់ម្កស្ងួរស្ដាកិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុ និង

ជំហានបន្ប់ោក់ឱ្យអនុវត្តរៅម្កស្ួង-សាថ ប័នចំនួន ៩ ស្ម្ម្មប់ជាកា រេើកចិត្តចំរោះម្កស្ួង-សាថ ប័នកដេចូេ

 ួរ អនុវត្តស្វ ័យម្បវត្តិករារពញរេញនូវដំរណើ កា ចំណាយកនុងម្បព័នធ FMIS។ កញ្ចក់ថ្វិការនះ ក៏នឹងម្ត្ូវោក់ឱ្យ

អនុវត្តរៅម្គ្ប់ម្កស្ួង-សាថ ប័នរៅឆ្ន ំ២០២៣ នងកដ ។ កា របាះបង់រចេនូវដំរណើ កា រោយនដរៅរម្ៅម្បព័នធ 

FMIS នឹងនតេ់ឱ្កាស្ស្ម្ម្មប់រាជ ោា ភិបាេ កនុងកា រេើកករពស្់គ្ុណភាព និងភាពទន់រពេរវោននព័ត្៌ម្មន 

រហើយនឹងនតេ់រពេរវោស្ម្ម្មប់ថ្នន ក់ដឹកនំម្កស្ងួ-សាថ ប័ន (កម្រិត្អគ្គនយករ ើង) បតូ ពីត្នួទី និងកា ទទួេ

ខុស្ម្ត្ូវរៅរេើដំរណើ កា កដេរិននតេ់ត្នរលបកនថរ រៅជាកា តារោនម្ត្ួត្ពិនិត្យ វិភាគ្ ោំម្ទ និងនតេ់អនុ

សាស្ន៍កណនំរន្រនតីរម្ការឱ្វាទកនុងកា នតេ់រស្វាសាធា ណៈឱ្យកាន់កត្ម្បរស្ើ រ ើង ម្ពរទងំពម្ងឹងកា រ ៀបចំ

កននកា ថ្វិកា និងកា អនុវត្តឱ្យនា ភាា ប់ជារួយរោេនរោបាយ បស្់រាជ ោា ភិបាេ ឱ្យស្រម្រចបានេទធនេ

តារកា  ំពឹងទុក។ 

 
១៣.២) កា រឆ្លើយត្ប បស្អ់គ្គនយកោា នហ ិញ្ញវត្ថុ ដាបាេថ្នន ករ់ម្ការជាត្អិពំចីំណាត្់ថ្នន ក់ភរូសាន្រស្ត  នងិចំណាត្់-

ថ្នន កគ់្រម្ម្មង។ 

ចំណាត្់ថ្នន ក់ភូរិសាន្រស្ត  និងចំណាត្់ថ្នន ក់គ្រម្ម្មង ម្ត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាេ់។ ចំណាត្់ថ្នន ក់ទងំពី រនះ នឹង

ម្ត្ូវោក់រស្ន ើស្ុំកា ស្រម្រចដ៏ខពង់ខពស្់ពី ឯកឧត្តរអគ្គបណឌ តិ្ស្ភាច យ រៅរដើរម្ត្ីម្មស្ទី២ ឆ្ន ំ២០២២ និង

ោក់ឱ្យ ដាបាេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិអនុវត្តរៅឆ្ន ំ២០២៣។ 
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១៣.៣) កា រឆ្លើយត្ប បស្អ់គ្គនយកោា នថ្វកិាអពំចីណំាត្់ថ្នន កក់រាវធិ ីនងិចំណាត្់ថ្នន ករ់ខុងា  នងិ ចំណចុទ ី

(ii) បនតបរងកើត្វធិីសាន្រស្ត  នងិអភិវឌ្ឍនស៍្រត្ថភាព ស្ម្ម្មប់វភិាគ្បចច័យថ្វកិាននរោេនរោបាយ នងិស្ម្ម្មប់

នា ភាា បក់ា ងា អាទភិាពរៅនងឹកា ពម្ងាយថ្វកិា (budget deployment), (iii) រធវើស្នទិនករា ចនស្រពន័ធ

ថ្វកិា ករាវធិី រដើរបចីប់យកម្គ្បក់រាវធិី កដេទក់ទនិនងឹចំណាយវនិរិោគ្ នងិចណំាយបនុ្កបគុ្គេកិ នងិ 

(iv) បនតពម្ងកីកា អនវុត្តស្ម្មហ ណករាថ្វកិា។ 

(i) ម្កស្ួងរស្ដាកិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុបានោក់រចញនូវម្បកាស្កនុងឆ្ន ំ២០១៧ រោយត្ម្រូវឱ្យអនុវត្តចំណាត្់ថ្នន ក់ 

រុខងា កនុងកា រាយកា ណ៍អំពីកា អនុវត្តថ្វិកា កដេអងគភាពថ្វិកាននម្ត្ូវបងាហ ញអំពីអនុវិភាជន៍ថ្វិកា (sub 

allocation) រៅកម្រិត្ករាវិធី, អនុករាវិធី និងស្ករាភាពជារយួនឹងកា នា ភាា ប់រៅនឹង (Mapping) COFOG។ 

ម្កស្ួងរស្ដាកិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុ បាននិងកំពុងោក់ឱ្យអនុវត្តសាកេបងនូវចំណាត្់ថ្នន ក់រុខងា កនអករេើថ្វិកាករា

 វិធីតារពីឆ្ន ំ២០១៩ ជារយួនឹងកា បនតពម្ងឹងកា អនុវត្តជាបរណត ើ ៗ។ កា ចូេ ួរពីម្កស្ួង-សាថ ប័ន គ្ឺពិត្ជា

ម្មនសា ៈស្ំខាន់កនុងកា ស្រម្រចបាននូវេទធនេេអម្បរស្ើ ននកា ទទួេយក COFOG រកអនុវត្ត។ កា នា ភាា ប់

 វាង ចំណាត្់ថ្នន កថ្វិកានិង COFOG ម្គ្បដណត ប់ទងំចំណាយបនុ្កបុគ្គេិក។  វិនិរោគ្កនុងម្ស្ុកម្ត្ូវបាននា ភាា ប់

 ួចរាេ់ រៅកនុងចំណាត្់ថ្នន ក់រុខងា  ខណៈហិ ញ្ញបបទនអនត ជាត្ិ (ទទេួបនុ្ករោយអគ្គនយកោា នស្ហ-

ម្បត្ិបត្តិកា អនត ជាត្ិ និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ) រៅរិនទន់នា ភាា ប់រៅរៅកនុងចំណាត្់ថ្នន ក់រុខងា រៅរ ើយ។ 

(ii) អគ្គនយកោា នថ្វិកា បានរ ៀបចំវគ្គបណតុ ះបណាត េចំនួន ៣ វគ្គតារម្បព័នធ Zoom អពំីថ្វិកាស្រិទធករា 

កនុងរនះ ួរម្មនដចូខាងរម្ការ៖  

 ១. វគ្គបណតុ ះបណាត េនថ្ៃទី ៦ - ៧ កខធនូ ឆ្ន ំ២០២១ ស្ម្ម្មប់ស្ិកាខ ការ និងរន្រនតីថ្វិកានននយកោា ន

ថ្វិកានីយករា ចំនួន ៧៥  បូ។ 

២.  វគ្គបណតុ ះបណាត េនថ្ៃទី ១៥ - ១៦ កខធនូ ឆ្ន ំ២០២១ ស្ម្ម្មប់ស្ិកាខ ការននម្កស្ួង-សាថ ប័នស្ ុប

ចំនួន ៣៦៦  ូប  

៣. វគ្គបណតុ ះបណាត េនថ្ៃទី ៩ -១១ កខរីន ឆ្ន ំ២០២២ ស្ម្ម្មប់ស្ិកាខ ការ និងរន្រនតីថ្វិកាននម្កស្ងួ-សាថ ប័

ន (បូក ួរទងំសាថ ប័នសាធា ណៈ ដាបាេ និងរនី្ រខត្ត) ស្ ុបរម្ចើនជាង ១០០០  ូប។ 

អគ្គនយកោា នថ្វិកាបនតកកេរអចំណាត្់ថ្នន ក់ថ្វិកាទងំ ៧ រៅកនុងម្បព័នធ FMIS កដេជាកិចចខិត្ខំ

ម្បឹងកម្បងបនតបរងកើត្ត្ិចនិចស្ម្ម្មប់វិភាគ្បចច័យថ្វិកាចំរោះរោេនរោបាយ។ ជារួយោន រនះ អគ្គនយកោា ន

ថ្វិកា កំពុងកកេរអគុ្ណភាពកននកា យុទធសាន្រស្តថ្វិកាតារ យៈកា កកេរអស្ចូនក ។ រៅកនុងជំហានរ ៀបចំ

ថ្វិកា, អគ្គនយកោា នថ្វិកាោក់រចញនូវទម្រង់រ ៀបចំថ្វិកាថ្ាី និងទម្រង់ បាយកា ណ៍ថ្ាី ( បាយកា ណ៍ស្ត ីពី

ចំណាយរបៀវត្ស ៍តារករាវិធី)។ រន្រនតីថ្វិកាក៏ទទេួបាននូវវគ្គបណតុ ះបណាត េរយួចំនួន កដេនតេ់រោយរូេនិធិ

 បិូយវត្ថុអនត ជាត្ិអំពីកា វិភាគ្ថ្វិកា, កា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្បស្ិទធភាពចំណាយថ្វិកា, និងម្បធានបទោក់ព័នធរនសងរទៀត្។ 

កនុងកិចចស្ហកា ជារួងអងគកា  UNICEF, អគ្គនយកោា នថ្វិការម្ោងវាយត្នរលត្ម្រូវកា បណតុ ះបណាត េ 

(TNA) រដើរបីោំម្ទកា អនុវត្តថ្វិកាស្រិទធករា កដេនឹងម្ត្ូវោក់ឱ្យអនុវត្តសាកេបងស្ម្ម្មប់ឆ្ន ំថ្វិកា ២០២៣។ 
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បកនថរពីរនះ ម្កស្ួងរស្ដាកិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុបានរ ៀបចំ និងអនុវត្តរោេកា ណ៍កណនំអំពីកា តារោននិងវាយត្នរល 

ថ្វិកាស្រិទធករា នងកដ ។ 

(iii) និង (iv) ជារួយនឹងកា ោក់រចញនូវ MTFF និង MTBF រៅកនុងសារាច រ ៀបចំកននកា យុទធសាន្រស្ត

ថ្វិកា, ពិតានថ្វិការេូធន បងាហ ញកា វិភាជចំណាយស្ម្ម្មប់ម្កស្ងួអាទិភាពចំនួន ៩ កដេជារូេោា នស្ម្ម្មប់

កននកា  វិនិរោគ្ ៣ ឆ្ន ំ ំកិេ ស្ម្ម្មប់ហិ ញ្ញបបទនថ្វិកាជាត្ ិក៏ដូចជាកា រធវើស្ម្មហ ណករា និងវិច ណករា

គ្រម្ម្មងហិ ញ្ញបបទនកនុងម្ស្ុក រៅកនុង ចនស្រព័នធករាវិធ ីនិងអនុករាវិធីននកននកា យុទធសាន្រស្តថ្វិកា  បស្់ម្កស្ងួ-

សាថ ប័ន។ កា ណ៍រនះ ម្មនរោេបំណងពម្ងឹងកា នា ភាា ប់ថ្វិការៅនឹងរោេនរោបាយ។  ហូត្រកដេ់រពេ

រនះ កា រធវើស្ម្មហ ណករាថ្វិកាច នតនិងរូេធន ម្ត្ូវបានកកេរអរៅកម្រិត្កននកា យុទធសាន្រស្តថ្វិកា និង

កាន់កត្ស្ុីជរម្ៅកថ្ររទៀត្រៅកនុង ចនស្រព័នធថ្វិកាករាវិធី និងកា រ ៀបចំចាប់ថ្វិកាម្បចំឆ្ន ំ។ ជា ួរ កននកា 

ស្ករាភាពស្ម្ម្មប់អនុវត្តយុទធសាន្រស្ត ននកា កកទម្រង់ម្បព័នធថ្វិកាឆ្ន ំ២០១៨-២០២៥ និងកននកា ស្ករាភាព

 ួរ (CAP) នឹងពម្ងឹងកា អនុវត្តរេើកា រធវើស្ម្មហ ណករាថ្វិការនះ។ 

១៤ រត្រិោបេ ់បស្ន់ដគ្អូភិវឌ្ឍន៍៖ 

នដគ្អូភិវឌ្ឍន៍ស្រូរកាត្ស្ រស្ើ អំពីវឌ្ឍនភាពននកា រធវើវិរជឈកា ហិ ញ្ញវត្ថុ រោយរន្ រុខងា ទងំ ៥៥ រៅ ដាបាេ 

ម្កុង-ម្ស្ុក។ នដគ្អូភិវឌ្ឍន៍នតេ់រោបេ់ថ្ន រុខងា ថ្ាីទងំ ៥៥ រនះគួ្ ម្ត្ូវរន្ ធនធានបកនថរ។ 

 
 កា រឆ្លើយត្ប បស្អ់គ្គនយកោា នហ ិញ្ញវត្ថុ ដាបាេថ្នន ករ់ម្ការជាត្អិពំកីា បកនថរថ្វកិានតេជ់នូស្ម្ម្មប់

រខុងា ទងំ ៥៥ រនះ។ 

អនុរោរតារកា កណនំដ៏ខពង់ខពស្់ បស្់ ឯកឧត្តរអគ្គបណឌ តិ្ស្ភាច យ នកិចចម្បជុំនថ្ៃទី ០៧ កខរីន ឆ្ន ំ

២០២២, ម្កុរកា ងា ចំរោះកិចចម្ត្ូវបានបរងកើត្ រដើរបីស្ិការេើកា រន្ ធនធានបកនថរស្ម្ម្មប់អនុវត្តរុខងា 

កដេបានរន្ ។ បចចុបបនន, ម្កុរកា ងា ចំរោះកិចចបាននិងកំពុងចុះរបស្កករារៅកាន់ ដាបាេម្កុង-ម្ស្ុករោេ

រៅ រដើរបីម្បរូេព័ត្៌ម្មនបកនថរទក់ទងនឹងកា អនុវត្តរុខងា កដេបានរន្ ទងំ៥៥ និងរម្ត្ៀររ ៀបចំបូកស្ ុបជា

 បាយ-កា ណ៍រោ ពោក់ជូន ឯកឧត្តរអគ្គបណឌ តិ្ស្ភាច យ រដើរបីនតេ់អនុសាស្ន៍កណនំដ៏ខពង់ខពស្់រេើកា រន្ 

ធនធានបកនថរស្ម្ម្មប់អនុវត្តរុខងា កដេបានរន្ ទងំ៥៥រនះ។ 
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Video Conference, March 23, 2022
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and PFMRP for 4th Quarter and 2021

2021 Annual Review Meeting
Implementation of PFM Reform Program Stage3+2

“Improving System, Legal Framework, Institutional Mechanism and Human Resources”
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Circular No.09 SR of the Royal Government of Cambodia dated 28 December 2015 on measures and

procedures for preparing, implementing, monitoring and evaluating PFMRP.

Report on Monitoring and Evaluation of Implementing PFMRP and PFMRP for 4th Quarter and 2021 is very

comprehensive through promoting the participations as inputs from all relevant parties, including entities under

the Ministry of Economy and Finance (MEF), capital/provincial departments of economy and finance, line

ministries (LMs), capital/provincial administrations, and development partners (DPs).

This report will be used as the main inputs for preparing Consolidated Action Plan – Stage 4 (CAP4).

1. Introduction − Background and Purpose

44

GDAPs’ and C/PDAPs’ 

Performance Report

Meetings for collecting 

additional inputs and 

verifying data with all 

relevant parties.

MAPs’ Peformance

Report

The consultation 

workshop  on FMIS 

system evaluation report

The workshop on 

Experiences of  

implementing Program 

Budgeting at national and 

sub-national 

administrations

Report on Monitoring and Evaluation of 

Implementing PFMRP and  PFMRP for 4th

Quarter and 2021

GSC Internal Meeting

1. Introduction − Methodology of Report Preparation

National PEFA Assessment 
Report, Sub-National PEFA 

Assessment Report, FMIS 

System Evaluation Report, 

PER Report

Consolidated Action 

Plan – stage 4 (CAP4)
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2. Annual Progress in 2021

2.1. Progress of Implementing Executive Orders

2.2. Progress of Implementing Consolidated Action Plan

5

66

1. Law on Public-Private Partnership

2. Sub-Decree on Increasing the Number of Budget Entities and Handing Over the Authority to Budget 

Entities

3. Capacity Development Strategic Plan for PFMRP-Stage 4

4. The interface of FMIS and Payroll System of the Ministry of Civil Service

5. 2021 National PEFA Assessment Report

6. Action plan to reinforce establishing budget entities

7. Study on the possibility of increasing budget entities in the capital/provincial administrations and 

prepare a specific action plan

8.  State land title preparation plan

There are 35 executive 

orders, of which 8 measures 

were achieved.

2.1. Progress of Implementing Executive Orders − Measures achieved
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1. Draft Law on Public Financial System (New)  [GDB ; Q4, 2022 submit to the legislative body] 

This draft law is to be completed at MEF, and submitted to the Council of Ministers in Q3, 2022 and the legislative body in Q4, 2022.

2. Draft Law on Non-Tax Revenue Management [GDSPNR; Q4,2022] 

Draft Law passed inter-ministerial consultation workshop, development partners, representatives of civil society organizations and MEF’s 

management meeting. The Working Group completely discussed the Chapter 10 (Conviction) With the Ministry of Justice and the Anti-

Corruption Unit on January 28, 2022. This draft law will be discussed in the Economic and Financial Policy Committee meeting on 28 March 

2022.

3. Policy Framework for Developing Government Bond [GSC & GDICDM; Q4, 2021]

The Technical Working Group continues to draft a Policy Framework on Developing Government Bond 2022-2028.

4. Draft Law on Public Enterprises Management [GDSPNR; Q4, 2022 submit to the legislative body]

The draft law has been completed (in legal format and content) at MEF Technical Working Group level. They plans to arrange consultation 

workshop in Q1, 2022 and to send to the Council of Ministers in Q3, 2022. It is due to a need to develop Strategy on Reforming Public 

Enterprise for input in the draft law.

Legal 

framework

2.1. Progress of Implementing Executive Orders − On-going Progress

88

5. Revision Sub-Decree No.81 ANKr.BK dated 16 November 1995 [GDB; Q1, 2022]

The draft Sub-Decree was completely discussed at the GDB level and sent to a French expert for inputs. GDB plans for inter-general 

department discussion and to incorporate with the draft Sub-Decree No. 82 in Q3, 2022.

6. Revision Sub-Decree No.82 ANKr.BK dated 16 November 1995 [GDNT; Q1, 2022]

Draft Sub-Decree was prepared and gradually updated based on principles decided by Working Group Preparing draft Law on Public Financial 

System (New).

7. Government Public Financial Management Manual [GSC; Q1,2021] 

The Technical Working Group has been reviewing and revising the sixth draft prior to the consultation workshop.

Legal 

framework

2.1. Progress of Implementing Executive Orders − On-going Progress
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8. Draft “Prakas on the Principles and Procedures for Non-Tax Revenue Management in Condition of Functions 

Transferring for Revenue from Public Services, Revenue from Fines and Penalties, and in Condition of Sharing Revenue 

from Public Services and Revenue from State Property from National Administrations to Sub-National Administrations”. 

GSC & GDSPNR; Q4, 2021

Draft Prakas was prepared and passed the consultation meetings with line ministries both at technical and management level in February 

2022. The draft Prakas will be submitted to H.E. Dr. DPM for endorsement in the early Q2, 2022.

9. Government circular to encourage LMs especially LMs within social and economic sectors to disseminate or organize 

public forum on their own annual budget. GDB; Q4, 2021

Guidelines for organizing public forums and citizen budget books to disseminate the annual budget of each LMs to the public and relevant 

partners were decided to be implemented by selecting four LMs including: (1) Ministry of Education, Youth and Sports (2) Ministry of 

Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation (3) Ministry of Water Resources and Meteorology and (4) Ministry of Industry, Science, 

Technology and Innovation through letter No. 1948 dated 14 March 2022, starting from 2022.

Legal 

framework

2.1. Progress of Implementing Executive Orders − On-going Progress

1010

Strategy

10. Draft Strategy on Implementing Accrual Basis Cambodian Public Sector Accounting Standards 2021-2031 [ACAR ; Q2,

2021]

The final draft strategy was approved in principle in PFMRC meeting on December 20, 2021. GSC and ACAR have been further reviewing prior to 

seeking for endorsement by the Head of the Royal Government.

11. Concept Note on the Vision and Strategy for 3+1 Reform Programs [GSC, NCDD, PAR និង CLJR ; Q4, 2021] 

Draft concept note was prepared and discussed in 3+1 reform secretariats meeting 3 times and retreat plan was prepared.

12. Vision of the Ministry of Economy and Finance GSMEF; Q4, 2021] 

The draft vision was prepared and passed the management level. To is to pass the meeting led by H.E DPM on 19 April 2022.

13. Master Plan for State Property Management in medium/long term GDSPNR; Q4, 2022

The working group to study and prepare this master plan was established on 21 September 2021, and the main content and some substances  were prepared.

14. Blueprint on Non-tax Revenue Management System Reform GDSPNR; Q4, 2021

Blueprint was reviewed and correctly translated into Khmer language in order to submit to inter-general departments working group for final review. 

A MEF working group meeting to revise the 3rd draft was organized on 21 March 2022. 10

2.1. Progress of Implementing Executive Orders − On-going Progress
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IT

Systems

15. Interface between FMIS and EFMS of the Ministry of Education, Youth and Sports [MoEYS & FMWG ; Q1 , 2022] 

The MoEYS is updating and further developing the Purchase Order and Payable module on EFMS in new 3rd version, which is scheduled to be

completed and launched in April 2022. In addition, the FMWG is collaborating to provide inputs and requirements to the MoEYS Working

Group to study in detail the information requirements at each stage of the EFMS development process for each module for interacting (the

Purchase Order in 2022 and the Account Payable in 2023).

2.1. Progress of Implementing Executive Orders − On-going Progress

1212

Mechanism

16. Separation of functions between internal audit and inspection at LMs in accordance with Sub-Decree No. 168, dated 

October 08, 2020 [GI&GDIA ; Q4, 2021] 

Monitored the implementation of Sub-Decree No. 168 at 12 LMs. Next step, GI will develop the Framework and Rule of Internal Audit and 

Inspection System under the technical assistance of AFD.

17. 2020 Sub-National PEFA Assessment Report [GSC; Q2, 2021] 

GSC has finished revising the first draft following the comments of PEFA Working Group, PEFA Secretariat and development partners. GSC 

will organize a consultation workshop in Q1, 2022.

18. Overarching Framework, Roadmap and Action Plan for Addressing Expenditure Arrears [GSC; Q4, 2021]

The expert team is finalizing the sample tracing for initial finding discussion in the near future.

19. Certificate Program with Conditions [EFI; Q4,2021]

Draft Prakas on Qualification of PFM Officers has been consulted and prepared at EFI level. Certification Program is being prepared in 

accordance to Capacity Development Strategic Plan for PFMRP-Stage 3+2 and stage 4. It will be implemented by 2023.

2.1. Progress of Implementing Executive Orders − On-going Progress
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Mechanism

20. PFM Impact Assessment GSC; Q4, 2021

The initial draft report is being prepared and revised to prepare for technical working group meeting.

21. Update on PFMRC and PFMSC members, and PFM reform working groups at entities under MEF and at LMs GSC; Q4, 2021

GSC has prepared draft decisions on PFMRC and PFMSC members and is reviewing the update on PFM reform working groups at entities

under the MEF and at LMs. The draft decisions are to submit to H.E. DPM by April 2022.

22. Establishment of inter-general department of MEF’s  working group to study and evaluate the functions of 

capital/provincial departments of economy and finance and relevant legal regulations [GSMEF; Q1, 2022]

Working group has divided the team to study the existing legal framework and prepare to supplement the ambiguities to draft a new principle. 

Currently, the GSMEF has finished the preparation of a draft principle.

23. Comprehensive PFMRP Fund [GSC; Q3,2021] 

GSC has prepared a detailed study report on implementing the PFMRP fund phase 1 and the possibility to implement phase 2. This report was 

approved by H.E. DPM on 17 March 2022. 

2.1. Progress of Implementing Executive Orders − On-going Progress

1414

Mechanism

24. Assessing the budget execution across the country (National and sub-national administrations [GSC; Q2, 2022]

The preliminary assessment report is passed the PFMRC meeting on 01 March 2022. The findings of the report will be incorporated in draft 

CAP4.

25. TADAT Assessment Report [GSC; Q4, 2021]

TADAT assessment report was validated by TADAT secretariat and TADAT Assessment Committee. GSC has submitted the report to H.E DPM.

26. Preparing citizen budget book and organizing the public forum on program budgeting of 4 priority LMs, in which 2 are 

in economic sector and other 2 in social sector. [GDB & GSC, Starting from 2022]

Guidelines for organizing public forums and citizen budget books to disseminate the annual budget of each LMs to the public and relevant 

partners were decided to be implemented by selecting four LMs including: (1) Ministry of Education, Youth and Sports (2) Ministry of 

Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation (3) Ministry of Water Resources and Meteorology and (4) Ministry of Industry, Science, 

Technology and Innovation through letter No. 1948 dated 14 March 2022, starting from 2022.

27. Encourage 05-07 priority LMs to prepare Financial Management Manual (FMM) [GSC, 2022]

In January 2022, GSC organized a meeting with relevant LMs to raise awareness and participation in preparing FMM. 12 LMs  have incorporated action 

plan regarding FMM preparation in MAP and GDAP for 2022.

2.1. Progress of Implementing Executive Orders − On-going Progress
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1. Incorporate the inputs of FMIS system evaluation report (Cooperated in evaluation by IMF) and public expenditure 

review report (Cooperated in evaluation by World Bank) into CAP4

2. Identifying PFM reform triggers for 2022-2023

3. Reviewing the transfer of 55 functions to subnational administrations and budget following those functions.

4. Draft Law on Specific Tax

5. Reviewing the disbursement of mission allowance through banking system at LMs

6. Reinforcing the use of the SARMIS system at both national and subnational levels.

7. Reinforcing the preparation of state land titles and master plan for state property management in medium/long-term.

2.1. Progress of Implementing Executive Orders − Further Measures

1616

2.2. Progress of CAP Implementation 

• Progress of Each Part of CAP

• Performance (%) of Entities under the MEF

• Performance (%) of Capital/Provincial Departments of Economy and Finance

• Performance (%) of Line Ministries
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Revenue and expenditure data was as of 31 January 2022 (Temporary data) 

104.49%

122 Accounts

Salary: 96.06%

Goods/Service: 95.18% (of the Budget Law) , 106.61% (of the budget rationalization)

Capital: 92.24%-2.68 % points of GDP

No

Source: GDNT

(22 155 billion riels)

GDP in 2021=116 711 billion riels (Source: Public Macroeconomic and Financial Framework) 

% of current revenue of GDP: 2020=21.62%, 2021=18.57%.

❖ Revenue Mobilization at National Level

GDCE: 96.26%

GDT: 115.14%

Non-Tax Revenue: 78.77%

❖Revenue Mobilization at Sub-national Level

(Capital/Provincial Administrations)

Tax Revenue:168.3%

Non-Tax Revenue: 101.3%

95.36 (of the budget Law)

98.79% (Of the budget rationalization)

Others: 

Financial charge 80.79%, social benefits 163.88%

Subsidies 47.58%, tax and duties 168.80%

(Budget execution: 26 152 billion riels)

99.56%

Part1: Further Strengthening Budget Credibility - 6 key Performance Indicators

18

•LMs, public enterprises, public administration establishments and budget entities 

more than 90% timely submitted their annual procurement plan to MEF. The plans 

were approved on time.

90% of annual procurement plans 

approved on 31st December before 

budget year starts.

• There are 391 budget entities, equal to 61.18 %, submitted their procurement report 

to MEF. 

At least 60% of Budget Entities 

submitted their procurement reports on 

time to MEF (In 2020)

• The phase 1 was implemented in 2019.
Further implementing procurement 

decentralization phase 1

• 60.62% used of the total amount awarded contracts used the competitive 

procurement method.

At least 60% of the total amount awarded 

contracts used the competitive 

procurement method.

Part1: Further Strengthening Budget Credibility - Progress

1

2

3

4
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Part1: Further Strengthening Budget Credibility - Conclusion

Budget Credibility remains strong, reflecting the resilience of PFM system. Nonetheless, the

institutionalization of tax and non-tax revenue management and mobilization mechanism has the room for

improvement. Regarding cost effectiveness, it needs to strengthen the expenditure on salary, goods/services,

and investment by formulating and implementing legal regulations stated in BSRS, SBSRS, PPSRS, and

PIMSRS. Basically, 2021 budget plays an important role for government to address the challenges and

identify risks both domestically and externally in order to protect citizens, maintain social and economic

stability and promote people’s livelihood toward rehabilitation and boost of economic growth after Covid-19

crisis relief. This is to ensure peace, social stability, sustainable economic growth and competitiveness.

19

20

•New business process for payment on salaries and direct payment with low risk (1st

level) was implemented at 27 LMs.

Procedure for commitment and other 

payment at 1st and 2nd level was officially 

implemented at MEF and 7 LMs

•Budget Preparation Module was piloted at MEF, and Ministry of Women’s Affairs. 

•Full Procurement Module was piloted at MEF, Ministry of Women’s Affairs, and 

Ministry of Information.

2 new modules ( Budget Preparation and 

Full Procurement) were piloted at MEF 

and Ministry of Information.

•2 new authorized budget entities officially implemented FMIS.  FMIS system was 

installed at 25 capital/provincial administrations and 10 new authorized budget 

entities.

2 new authorized budget entities used 

FMIS system. The FMIS system was 

installed at 25 capital/provincial 

administrations for official use in 2022. 

• Closing of account within 9 months. Closing of account within 6-9 months

Part 2: Further Strengthening Financial Accountability - Progress

1

2

3

4
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• Some key elements of financial statement were improved in accordance with IPSAS 

cash basis.

Compliance rate of financial statements in

accordance with IPSAS cash basis

• 2019 financial report was prepared in the 2nd quarter of 2021. 
2019 financial report was prepared in the 

2nd quarter of 2021. 

• As of 20 January 2021, 2020 annual updated list of inventories were submitted by 

89% of 3036 entities. 

State property consolidating report of 

LMs, and subnational administrations

• 5 debt indicators continued to be retained below the ceilings/thresholds in DMS.5 debt indicators are retained below the 

ceilings/thresholds in DMS

Part 2: Further Strengthening Financial Accountability - Progress (Cont...)

5

6

7

8

22

• The report was prepared and submitted to Public Debt Management Committee, 

stressing the public dept risk, for 1st , 2nd , and 3rd quarter of 2021 published on the 

website. 

The analysis of public debt risk and the 

contingent liabilities risk was 

incorporated in the report for Public Debt 

Management Committee.

• The study report on defining minimum criteria of public financial management for 

public administration establishments was prepared.

Minimum criteria of public financial 

management for public administration 

establishments and study report on method to 

assess the public administration establishments

• The draft law has been prepared in legal form and content at MEF Technical 

Working Group level. Working Group plans to arrange consultation workshop in 

Q1, 2022 and to send to the Council of Ministers in Q3, 2022. 

Draft law on Public Enterprise 

Management was prepared and submitted 

to MEF’s management.

• 10,786 locations have no land title which equal to 38% of total locations. The land 

titles for those locations will be prepared by 2023. 

All unregistered state lands were 

consolidated by Inter-ministerial 

Working Group.

Part 2: Further Strengthening Financial Accountability - Progress (Cont...)

9

10

11

12
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Part 2: Further Strengthening Financial Accountability - Conclusion

23

The FMIS is a core system of financial accountability. It has been implemented

by all LMs. However, there should be a consideration on the scope of using 2 new

modules and in-depth study the risk of business process streamlining. FMWG should

further review and push these priority tasks in order to align with the BSRS’s direction.

24

Part 3: Strengthening Efficiency of Budget-Policy Linkage - Progress

•The draft MTFF has been delayed for implementation. The 2023 Macroeconomic 

and fiscal policy frameworks will be implemented instead.

Macroeconomic and fiscal policy 

framework for formulating 2022 Draft 

budget Law.

•The  MTBF setting budget celling by sectors was endorsed by the head of the royal 

government.

Draft MTBF setting budget ceiling for 

Multi-year

•Draft MTBF for Sub-national administration was prepared and is being prepared to 

submit to H.E. Dr. DPM for endorsement.

Draft MTBF for Sub-national 

administrations

• 3 guideline were approved including (1) Detail Guideline on Public Investment 

Project Cycle, (2) Principle and Procedure for Managing Financial Support 

Mechanism for Feasibility Study and Project Preparation, and (3) Guideline on 

Formulating Three-year Rolling Public Investment Program.

Developing management mechanism for 

public investment project cycle

• Concept Note on Allocating Wage Expenses was prepared.
Allocating wage expenses by each

program in year N+1

1

2

3

4

5
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Part 3: Strengthening Efficiency of Budget-Policy Linkage - Progress (Cont...)

• The gap between BSP and 2021 annual budget proposal was 9.8%.
Gap between BSP and annul budget 

(n+1)

•In 2021, There were 926 budget entities, of which 323 (+12) at central 

administrations and 603 (line departments) at local. Among 323 budget entities at 

central administrations, there were 83 authorized (+22) and 240 non-authorized 

budget entities (-10). At local, all 602 are authorized budget entitles..

Increasing 3 authorized budget entities 

and 10 budget entities at LMs

•Aligned sub-national administrations’ BSPs: Between capital/provincial 

administrations and line departments. However, there is a room for improvement.

Aligning of sub-national administrations’ 

BSPs: Between capital/provincial 

administrations and line departments’

• Capital/provincial administrations obtained discretion for budget virement through 

Prakas on Procedure to Implement Program Budgeting at Subnational 

Administration. 

Delegating authority of virement process 

to sub-national administrations

6

7

8

9

26

Part 3: Strengthening Efficiency of Budget-Policy Linkage - Conclusion

The MTBF was prepared and piloted. The 2023 Macroeconomic and fiscal policy

frameworks will be prepared for formulating BSP 2023-2025 and budget proposal 2023. This tasks

provide flexibility to LMs for budget preparation as it set the budget ceiling both in sector and LMs,

especially integration of capital and current expenditure, and alignment with the calendar of budget

preparation. Nevertheless, some LMs still retained the centralized budget management, allowing to

have few budget entities. In this regard, the increase of budget entities and authorized budget entities

is very important for objective of financial decentralization.
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27

Part 4: The Completion of Readiness Towards Performance Accountability - Progress

•No progress, but has prepared a format on perfomance agreement between MEF 

and LMs for implementing in 2022. 
Pilot 2021 key performance planning

•The draft Sub-Decree no. 81 was completely discussed at the general department 

level and sent to French expert for inputs. It is to prepare for inter-general department 

discussion and to incorporate with the draft Sub-Decree No. 82 in the third quarter of 2022.

Draft sub-decree No.81 and draft sub-

degree No.82 were submitted to MEF 

management for review

•Prakas no.113 MEF.PrK. On Implementing Guidelines on M&E for performance 

budgeting.

Prakas on M&E Mechanism for budget 

execution.

• No progress. 
All LMs have mechanism to manage 

budget execution in accordance with 

performance budgeting framework. 

1

2

3

4

28

Part 4: The Completion of Readiness Towards Performance Accountability - Progress (Cont...)

•MEF has Prepared documents on the internal control system, revised the draft new 

sub-decree on the organization and functioning of the internal audit and issued a 

Prakas on guideline for IT Internal Control System. 

Preparing internal control in accordance 

with performance budgeting system

•Pilot performance audit as a case study for 6 LMs and ICT audit as case study for 4 

LMs 

Performance audit and ICT audit 

implemented at all LMs

•5 performance audit reports were prepared by NAA and submitted to the Legislative 

body.

5 performance audit reports were 

prepared by NAA and submitted to the 

Legislative body

•MEF organized public forum on macroeconomic and annual budget framework  

and published other budget documents. 
Budget transparency

5

6

6

7
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Part 4: The Completion of Readiness Towards Performance Accountability - Conclusion

In Overall, stepping toward PFMRP stage 4 will be ready in 2023 through the

formulation of draft Law on Public Financial System (new), Sub-decree no. 81 & 82 (new) and

performance-informed budgeting framework. Those are expected to be finished by 2022.

Meanwhile, internal audit functions (especially performance audit) and inspection at all LMs

needs to be gradually strengthened in order to ensure that all LMs contain sound internal control

system in place while the royal government has been decentralizing finance to LMs.

29

30

•39/41 LMs, 17/17 entities under the MEF, and 25/25 capital/provincial departments 

of economy and finance submitted their report to GSC on time.

Annual performance report (GDAP/ 

PDAP/ MAP) timely submitted to GSC

•Strategic Plan was approved by H.E. Dr. DPM on October 4, 2021. Concept Note on 

the qualifications of PFM Officers was prepared and further guided by H.E. Dr. 

DPM on January 5, 2022.

Capacity Development Strategic Plan in 

PFMRP stage 4  was approved and 

Certificate Program was prepared.  

•Entities under the MEF and LMs have annually updated and revised term of 

references, aligning with objectives / key activities in GDAP / MAP matrix through  

incentive mechanism under PFMRP.

Terms of references of members of the 

PFM reform working groups at entities 

under the MEF and all LMs aligned 

with objectives / key activities in 2021 

GDAP / MAP

• Performance Management and Accountability System under PFMRP was piloted in 

GSC for 1st step. 

Performance Management and 

Accountability System under PFMRP 

was developed and implemented (first 

step in GSC)

1

2

3

4

Part 5: Support the PFMRP and Cross Cutting Issues of Other Reforms - Progress 
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31

•Currently, motivation was applied through incentive disbursement under the 

PFMRP, but still gap in linking to performance.

Motivational framework linking to 

performance was prepared and 

implemented in 2021.

•No progress on meeting arrangement (rotation)..

•The action plan was pended due to the need to focus on developing Concept Note on 

the Vision and Strategy for 3+1 Reform Programs.

3 + 1 reform program meeting was 

organized quarterly. At least 90% of 

action plan was implemented

•Draft concept note was prepared and discussed in 3+1 reform secretariats meeting 3 

times and retreat plan was prepared.
Concept Note on the Vision and Strategy 

for 3+1 Reform Programs

• Completed the 2nd draft Guidelines on Preparing Job Descriptions.

• Completed draft Sub-Decree for Launching Guidelines on Preparing Job 

Descriptions, at the General Department level.

Guidelines on job descriptions are 

implemented

5

6

7

8

Part 5: Support the PFMRP and Cross Cutting Issues of Other Reforms - Progress (cont.…)

Part 5 implementation was little affected regarding the organization of short-term

trainings/workshops due to in the context of Covid-19 pandemic in 2021 by changing the method of

physical organizing trainings/workshops to virtual mode. PFM reform working groups at entities

under the MEF including capital/provincial departments of economy and finance and LMs made the

efforts for implementation and timely submitted the report of performance to GSC although late

submission of some LMs. To boost the momentum of PFMRP, all PFM reform working groups should

take further action to be proactive in performing with high responsibility especially to further

strengthen mechanism of coordinating, monitoring and reporting the GDAP/PDAP/MAP

implementation.

32

Part 5: Support the PFMRP and Cross Cutting Issues of Other Reforms - Conclusion
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➢ Performance (%) of Entities under the MEF for the 4th Quarter 2021

33
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➢ Performance (%) of Entities under the MEF in 2021
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➢ Summary Performance of Capital/Provincial Departments of Economy and Finance

35

Review the Public

Service Contract

implementation

Review the

implementation of

Prakas on Service

Delivery at line

departments

Encourage the

preparation of state

property title under

MEF at local level

Encourage the

preparation of state

property title under

line departments and

subnational

administrations

Annual comparative

state assets register of

line departments

Annual comparative

state assets register of

capital/provincial

administrations

Annual Target 451 345 16 153 813 1253

Annual Progress 449 316 9 134 803 1121

% 100% 92% 56% 88% 99% 89%
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➢ Performance (%) of Capital/Provincial Departments of Economy and Finance in 

the 4th Quarter 2021.
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➢ Performance (%) of LMs for 2021
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3. Expense on Implementing PFM Reform Program (2004-2021)

40Note: Expense of FMWG, DEF, LMs, MEF’s Entities includes Goods, Consultants, Trainings/Workshops, and Operations.

Sources of Fund: Government, CF, PHRD Grant, IDA&MDTF (World Bank), UNICEF, EU, ADB.
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៛ 135,368 ($ 33.42), 

(38.33%)

៛ 76,642 ($ 18.92), 

(21.70%)

៛ 77,175 ($ 19.06), 

(21.85%)

៛ 5,460 ($ 1.35), 

(1.55%)

៛ 58,560 ($ 

14.46), 

(16.58%)

Expense by Categories on PFMRP Implementation (2004-2021)

Goods and System Development

Consultants

Trainings/Workshops

Operations

PFM Incentive

3. Expense on Implementing PFM Reform Program (2004-2021) (Con…)

Million Riels / Million US Dollars Sources of Fund: Government, CF, PHRD Grant, IDA&MDTF (World Bank), UNICEF, EU, ADB.

4. Development Partner’s Comments - Preliminary Results of Evaluating FMIS 

42

Phase 1 (2013-2016)

- 8 key General Departments  of MEF.

- 25 Capital-Provincial Treasury

*33 sites with 500 users

Phase 2 (2017-2020)

- 37 Line Ministries 

- 25 Capital/Provincial Departments of Economy 

and Finance

- 25 Authorized Budget Entities

*87 sites with 1,162 users

Phase 3 (2021-2025)

- 25 Capital/Provincial Administrations (2022)

- 15 Public Administration Establishments (2023)

- Remaining Public Administration Establishments (2024)

- New functions at all FMIS sites

- Municipal, Khan, and District Administrations, totally 43 (2024)

- Line departments of 2 ministries (2025)

* 148 sites with 1,900 users

(excluded workstations of FMIS Portal V1)

❖ Expanding FMIS

Note: The status was updated following the comment of FMWG
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Improving System 

Performance

InteroperabilitySystem Scalability

Electronic signature Initiative

Strengthening audit role in FMIS

DMFAS - No Functional Connection yet with FMIS

EFMS of MoEYS not connected

Interoperability of PIP-BDMS system of GDP and 

PMS of GDICDM

Further work on banking interface (EFT and 

automatic reconciliation)

System 

Development

In phase 3, FMIS will be expanded to 148 

sites with 1,900 users. Therefore, A 

scalability test  is suggested with a phase 

III ecosystem on FMIS; Server 

procurement and module architecture may 

need to be adjusted as expansion 

proceeds.

4. Development Partner’s Comments - Preliminary Results of Evaluating FMIS (Con…) 

44

Budget 

Execution

Accounting 

and Reporting

Budget 

Planning

Procurement Lack of FMIS 

functionality

The budget execution functionality of the FMIS has been largely delivered but still reflect existing manual processes

Limitation to CoA and budget sub-allocation require LMs to develop supplementary system.

LMs indicate that the system cannot be used for 

budget management and monitoring of their 

lower-level budget entities due to limited COA.

Development partner funded expenditure is a 

major component of spending not recorded in the 

FMIS.

Budget module is only for budget collation. Budget development, 

submission, and negotiation are to remain using manual processes.

Procurement Module is planned 

presently only for current 

expenditure. it does not yet plan to 

provide coverage of capital 

expenditure.

4. Development Partner’s Comments - Preliminary Results of Evaluating FMIS (Con…) 
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❖ Governance and change management

Change 

management

Planning and 

monitoring

Alignment of 

FMIS project 

with the wider 

PFM Reform 

Agenda

FMIS project has been progressing according to agreed roadmaps 

consistent with objectives of the CAP, but no formal and regular 

consultations.

The operational leadership and involvement of functional departments 

in the FMWG could be strengthened.

Strengthening FMIS project planning and 

monitoring.

Monitoring of audit and advisory report 

recommendations in relation to the FMIS 

project is suggested.

Understanding of business process reform needs is weak; 

process are generally redesigned after modules have been 

activated.

A user forum to discuss operational and development 

issues on a regular basis.

4. Development Partner’s Comments - Preliminary Results of Evaluating FMIS (Con…) 

Overall, the development of system over phase I and II has been quite

successful, especially the technical roll-out of the system. FMIS functionalities were

introduced but still major gap. The FMIS benefits maximizing is limited. In this

regard, the focus should be on strengthening the full operationalization of FMIS

functionalities, streamlining business process, producing report, interoperability, and

strengthening governance and change management prior to further FMIS expanding.

46

4. Development Partner’s Comments - Preliminary Results of Evaluating FMIS - Conclusion
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Strengthen BSP 

and linkages to 

the annual 

budget

Strengthen 

involvement in 

capital budget 

prioritization

Simplify and 

standardize 

performance 

metrics

Balance 

flexibility and 

performance

Strengthen 

oversight 

frameworks

National level

Align program structures 

Include all capital investments (domestic or external) in BSP 

Align BSP to MTFF

Strengthen role of LM in feasibility studies -

through earmarked funds and capacity building

Strengthen sector wide coordination around 

externally funded capital projects

Exclude inputs as metrics 

Focus on outputs

Reduce the number of indicators to 5-15 key indicators 

Integrate performance metrics in proposals

Performance (through BSP), a stronger role in budget 

negotiations

Design of performance metrics to be accompanied by 

capacity building 

Discretion over virements between some 

expenditure items during implementation 

Streamlining of budget commitment, plan for 

the timely Procurement Process 

Update the internal audit team (HQ)’s roles 

and responsibilities

Develop, roadmap and implement of Internal 

control framework

Publish audited report 

❖ Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

4. Development Partner’s Comments - Preliminary Results of  Public Expenditure Review

48

The Provincial 

administration

District 

and 

municipali

ty level

Commune

/Sangkat 

level

BSP/PB formulation challenges and capacity issues

Too high variation between planned and actual budget

Late request for additional budget credit

Lengthy process of commitment and procurementLengthy 

process of ‘receiving good’ and ‘payment order’ preparation 

Transfer of 55 functions 

DM receive the least budget and 

no budget transfer following the 

55 functions

Delay in project document preparation

Transparency and challenges in procurement process

❖ Preah Sihanouk Provincial Administration

4. Development Partner’s Comments - Preliminary Results of  Public Expenditure Review (con…)
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5. Impact on PFM System – National PEFA Assessment Report 

49

The PFM system assessment in Cambodia uses the PEFA framework, which was three times already for assessment: in

2010, 2015 and 2021.

The impacts on the PFM system is to compare between those 3 assessment results by drawing conclusions on 3

outcome including: (1) fiscal discipline, (2) efficiency of budget allocation, and (3) efficient public service delivery

The findings of the 2021 PEFA assessment, which uses the 2011 PEFA framework, show that there have been

improvements in Cambodian PFM system, reflected by the increase in the score of 10 performance indicators (PIs),

including: PI- 2, PI-6, PI-7, PI-10, PI-13, PI-14, PI19, PI-21, PI-23 and PI-25, while PI-3 received low scores due to

high gap between plans and revenue collection results between 2017, 2018 and 2019. GSC has been preparing a

framework for evaluating the PFM system of line ministries (currently in draft) and piloting this 2022 assessment.

50

PI-1 Aggregate expenditure out-turn compared to original approved budget
PI-2 Composition of expenditure out-turn compared to original approved budget

PI-3 Aggregate revenue out-turn compared to original approved budget

PI-4 Stock and monitoring of expenditure payment arrears

PI-5 Classification of the budget

PI-6 Comprehensiveness of information included in budget documentation

PI-7 Extent of unreported government operations

PI-8 Transparency of inter-governmental fiscal relations

PI-9 Oversight of aggregate fiscal risk from other public sector entities

PI-10 Public access to key fiscal information

PI-11 Orderliness and participation in the annual budget process

PI-12 Multi-year perspective in fiscal planning, expenditure policy and budgeting

PI-13 Transparency of taxpayer obligations and liabilities

PI-14 Effectiveness of measures for taxpayer registration and tax assessment
PI-15 Effectiveness in collection of tax payments

PI-16 Predictability in the availability of funds for commitment of expenditures

PI-17 Recording and management of cash balances, debt and guarantees

PI-18 Effectiveness of payroll controls

PI-19 Competition, value for money and controls in procurement

PI-20 Effectiveness of internal controls for non-salary expenditure

PI-21 Effectiveness of internal audit

PI-22 Timeliness and regularity of accounts reconciliation

PI-23 Availability of information on resources received by service delivery units

PI-24 Quality and timeliness of in-year budget reports

PI-25 Quality and timeliness of annual financial statements

PI-26 Scope, nature and follow-up of external audit

PI-27 Legislative scrutiny of the annual budget law

PI-28 Legislative scrutiny of external audit reports

Change in PEFA PIs' Scoring (2010,2015, 2021)

Scoring in 2010 Scoring in 2015 Scoring in 2021

A

B+

B

C+

C

D+

D

5. Impact on PFM System – National PEFA Assessment Report (Con…) 



26

51

No. Indicator
Score 

2010

Score

2015

Score

2021
Variation

1 PFM-OUT-TURNS: Credibility of the budget 

PI-1 Aggregate expenditure out-turn compared to original approved budget B A A No

PI-2 Composition of expenditure out-turn compared to original approved budget D D+ B+

PI-3 Aggregate revenue out-turn compared to original approved budget A A D

PI-4 Stock and monitoring of expenditure payment arrears C+ D+ D+ No

2 KEY CROSS-CUTTING ISSUES: Comprehensiveness and Transparency

PI-5 Classification of the budget C C C No

PI-6 Comprehensiveness of information included in budget documentation B C B

PI-7 Extent of unreported government operations C C B

PI-8 
Transparency of inter-governmental fiscal relations (National and 

Subnational Level)
C+ B B No

PI-9 Oversight of aggregate fiscal risk from other public sector entities C+ C+ C+ No

PI-10 Public access to key fiscal information C D C

5. Impact on PFM System – National PEFA Assessment Report (Con…) 

No. Indicator
Score 

2010

Score

2015

Score

2021
Variation

3 BUDGET CYCLE

3.1 Policy-Based Budgeting

PI-11 Orderliness and participation in the annual budget process A A A No

PI-12 Multi-year perspective in fiscal planning, expenditure policy and budgeting B C+ C+ No

3.2 Predictability and Control in Budget Execution

PI-13 Transparency of taxpayer obligations and liabilities B C+ B

PI-14 Effectiveness of measures for taxpayer registration and tax assessment C D+ C+

PI-15 Effectiveness in collection of tax payments D+ D+ NA Cannot Compare

PI-16 Predictability in the availability of funds for commitment of expenditures C+ C+ C+ No

PI-17 Recording and management of cash balances, debt and guarantees C+ C+ C+ No

PI-18 Effectiveness of payroll controls D+ D+ D+ No

PI-19 Competition, value for money and controls in procurement NA D C+

PI-20 Effectiveness of internal controls for non-salary expenditure C C C No

PI-21 Effectiveness of internal audit D+ C C+
52

5. Impact on PFM System – National PEFA Assessment Report (Con…) 
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No. Indicator

Score 

2010

Score

2015

Score

2021 Variation

3 BUDGET CYCLE (Continued….) 

3.3 Accounting, Recording and Reporting 

PI-22 Timeliness and regularity of accounts reconciliation C C C No

PI-23 Availability of information on resources received by service delivery units C D B

PI-24 Quality and timeliness of in-year budget reports C+ C+ C+ No

PI-25 Quality and timeliness of annual financial statements D+ D+ C+

3.4 External Scrutiny and Audit

PI-26 Scope, nature and follow-up of external audit D+ NR NA Cannot Compare

PI-27 Legislative scrutiny of the annual budget law NU C+ C+ No

PI-28 Legislative scrutiny of external audit reports NU B B No

4 DONOR PRACTICES Not Assess
53

5. Impact on PFM System – National PEFA Assessment Report (Con…) 

54

Fiscal Discipline: Budget expenditure was improved, but there is a need to address the expenditure arrears (both in definition

and existing arrears) while revenue needs further improvement on forecasting, strengthening revenue mobilization administration

especially in compliance and risk management, monitoring public financial management at public administration establishments,

and public enterprises.

Efficiency of Budget allocation: The annual budget is prepared in accordance with the budget calendar, but the quality of budget

documents needs to be further improved. Medium-term budgeting is still in the early stage, as the medium-term financial

framework has not yet been implemented and the medium-term budget has been piloted since 2019.

Efficient public services delivery: Lack of effective implementation, especially lack of performance M&E system, limited

competition in public procurement and limited budget transparency.

5. Impact on PFM System – National PEFA Assessment Report (Con…) 
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Planning

Budgeting

Execution

M&E

Oversight
Integrate recurrent and capital expenditure

Medium budget expenditure

Quality of BSP and PB (program structure 

and indicators)

Functional classification

Linkage of macroeconomic and fiscal 

policy framework with BSP។

Linkage of sectoral policies with NSDP

Linkage of sectoral policies with resources
Technical support 

Follow up mechanism of recommendations

Performance assessment in LMs                               

Performance assessment system

Performance audit

Payroll audit

Overlap function of audit and inspection

Public administration of Establishment and 

public enterprises 

Expenditure arrears and tax arrears

Transparency and using competitiveness public procurement 

method

Analyze and assess tax risk

Overlap function of financial controllers and accountants

Timeliness of financial report

Integration of payroll and HRMIS

Key tasks that need to be 

strengthened through the 

budget cycle

5. Impact on PFM System – National PEFA Assessment Report (Con…) 
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❖ Subnational PEFA for Phnom Penh Capital Administration. 

5. Impact on PFM System – Subnational PEFA Assessment Report

HLG-1. Transfers from higher level of government

HLG-2. Transfers from a higher level of government
PI-1. Aggregate expenditure outturn

PI-2. Expenditure composition outturn

PI-3. Revenue outturn

PI-4. Budget classification

PI-5. Budget documentation

PI-6. Subnational government operations outside financial reports

PI-7. Transfers to subnational governments

PI-8. Performance information for service delivery

PI-9. Public access to fiscal information

PI-9bis. Public consultation

PI-10. Fiscal risk reporting
PI-11. Public investment management

PI-12. Public asset management

PI-14. Macroeconomic and fiscal forecasting
PI-17. Budget preparation process

PI-18. Legislative scrutiny of budgets

PI-20. Accounting for revenues

PI-21. Predictability of in-year resource allocation

PI-22. Expenditure arrears

PI-23. Payroll controls

PI-24. Procurement

PI-25. Internal controls on non-salary expenditure

PI-26. Internal audit

PI-27. Financial data integrity

PI-28. In-year budget reports
PI-29. Annual financial reports

A

B+

B

C+

C

D+

D
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Planning

Budgeting

Execution

M&E

Oversight

57

Quality of program budgeting 

Functional classification

Public Investment Management

Budget transparency and public participation

Improve the quality and timeliness of BSP preparation.

MTBF implementation
Check and balance

Strengthening the control in

budget cycle

Performance M&E System

Payroll audit

Audit function

Expenditure arrears

Use of procurement methods including transparency

Function of financial controllers and Accountants

Timeliness of producing financial statement

Key tasks that need to be 

strengthened through the 

budget cycle

5. Impact on PFM System – Subnational PEFA Assessment Report

6. Conclusion

58

Based on the results of the 2021 progress M&E report, many activities have been achieved

against targets and some activities are in progress. Key activities related to the preparation for the

next step are being gradually developed. The quality of GDAP / PDAP / MAP preparation and

reports has been improved. 100% of entities under the MEF achieved 85% of action plan, More

than 90% of capital/provincial departments of economy and finance achieved more than 85% of

action plan, and more than 70% of LMs achieved more than 85% of action plan. Despite the context

of the Covid-19 pandemic, the reform movement remains remarkably dynamic, demonstrating the

willingness and participations of all parties involved in building the PFM system in Cambodia to be

stronger and resilient to crisis.
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6. Conclusion (Con...)

59

The budget remains credible, which has become a driving force to sustain and boost economic growth, despite the impacts of 

the Covid-19 pandemic. However there is needs to strengthen revenue diversification and improve spending efficiency.

Key prerequisites for financial accountability have been established and strengthened to ensure accountability and internal 

control systems in order to use financial resources efficiently, effectively and transparently.

The program budget framework is designed to strengthen and expand implementation at both the national and sub-national 

administrations, which is an important tool for linking budgets to government policies.

The key prerequisites for performance accountability are being gradually prepared, which is in the final stages to prepare 

for the fourth phase.

The capacity of officials of line ministries to manage public finances is gradually strengthened, and the level of awareness 

and participation in the implementation of PFM reform programs is increasing, but further implementation is needed for Phase 

4, which is the more important phase.
59

60

The PEFA assessments at both national and sub-national levels provide a baseline for the

status of Cambodian PFM system. It plays crucial role in providing inputs for CAP preparation

through identifying the priorities to address the challenges step by step. PFM reforms need to be

strengthened on a regular basis, and it’s key components need to be further built to respond to the

context of Covid-19 and other potential crises in order to have a clear direction toward

performance accountability.

The effective and efficient PFM is an indispensable foundation for national development

and poverty reduction, especially for ensuring inclusive economic growth and increasing efficiency

in public services delivery, and contribution to attaining Cambodia’s long-term vision.

6. Conclusion (Con...)
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4 Working Approaches of the Ministry of Economy and Finance

Thank you!

1. Perform professional work and respect professional ethics

2. Teamwork

3. Perform in accordance to spirit of pro-activeness and budget efficiency principles

4. Do not overlook own mistakes 
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ត្ម្ម្ៃ PFMRP និងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពម្បចាំម្ត្ីម្មសទី៤ និងឆ្ន ាំ២០២១ (ភាសាអង់ម្គៃស)  
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No. Remarks 

I. General Remarks 

01 Comment by DPs:  

Development partners (DPs) congratulate the Royal Government of Cambodia (RGC) and the Ministry 

of Economy and Finance (MEF) for the sustained good progress in all aspects of PFM reform and 

reiterate commitment to support further PFM reforms in the country. 

 
Respond by GSC on the sustained good progress in all aspects of PFM reform and reiterate 

commitment to support further PFM reforms in the country. 

The RGC in the 6th legislature, under the wise leadership of Samdech Akka Moha Sena Padey Techo 

Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, prioritized and considered a sound PFM 

system as a backbone for successful and sustainable implementation of the RGC’s policy agenda. A 

sound PFM system will lead to achieve three outcomes of PFMRP including (1) integrity of budget 

discipline, (2) efficiency of budget in both allocation and operation and (3) effectiveness of public 

service delivery. The achievements of PFMRP, including improving system, legal framework, 

institutional mechanism, and capacity development have reflected the participation and support of all 

relevant parties as well as DPs’ cooperation. 

The PFM Reform Steering Committee reviews the updated action plans of FMIS Business 

Streamlining Process, Budget System Reform Strategy 2018-2025, the Public Investment 

Management System Reform Strategy 2019-2025, the Budget System Reform Strategy for Sub-

National Administration 2019-2025, and the Public Procurement System Reform Strategy 2019-2025 

to orient PFMRP-Stage 4. 

On behalf of the PFM Reform Steering Committee, GSC would like to thank DPs for generous support 

both financial and technical assistance since PFMRP-Stage 1. 

02 Comment by DPs:  

DPs note that the PFMRP implementation in 2021 has led to achieving key results including managing 

the shock of the COVID-19 pandemic, supporting poor and vulnerable groups through social 

protection programmes as well as businesses and Small and Medium-sized Enterprises (SMEs). The 

efforts on (i) consolidation of public expenditures to boost resources for the COVID-19 response, (ii) 

boosting of revenue mobilization for 2021, and (iii) the adoption of a Strategic Framework and 

Programs for Economic Recovery in the New Normal 2021-2023 clearly underpinned Cambodia’s 

efforts to manage and swiftly recover from the pandemic. 

 
 

2.1) Respond by GDB on (i) consolidation of public expenditures to boost resources for the 

COVID-19 response. 

In 2021, the RGC has decided to postpone increasing salary of civil servants and permitted new civil 

servants recruitment exclusively for health sector. Through this measure, approximately 200 million 

US dollars were saved which helped financing intervention policies to support health, social and 

economic sectors during the covid-19 pandemic. 

Following a similar approach, allocation has been treated more efficiently for non-wage expenses by 

implementing such measures as (1) –  no allocation for unnecessary expenses, (2) – stringent allocation 

for less necessary expenses, (3) – continue allocating for necessary expenses, (4) – devote more 

allocation to the most necessary expenses. In addition, focus has been on priority sectors that entails 

activities, programs of ministries and agencies within the framework of maintaining balance of people 

living standards, social and economic factors in the context of the covid-19 pandemic. 
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In addition, based on the RGC’s decision, the MEF issued a circular introducing budget rationalization 

measures, during the implementation of the budget law in 2021 on both current and capital expenditure 

at the national level. This measure helped save approximately 98 million US dollars to address the 

negative socio-economic impact resulted from the lockdown combating the community outbreak on 

February 20, 2021. 

 
2.2) Respond by GDP on (ii) boosting of revenue mobilization for 2021 and (iii) the adoption of 

a Strategic Framework and Programs for Economic Recovery in the New Normal 2021-2023. 

As a result of the “20 February Community Outbreak” in addition to the implementation of tax 

relief measures for the impacted businesses, current revenue in 2021 has undergone further pressure, 

declining by -5.3% (Data from FMIS as of 16 Feb 2022). At the same time, expenditure needs to 

continue to increase as many measures have been put in place to manage the pandemic and to boost 

the recovery of domestic economic activities.  

The RGC sees the importance to boost the medium-term revenue mobilization. Thus, the RGC will 

continue to implement the “Revenue Mobilization Strategy 2019-2023 – RMS 2019-2023” aimed 

at modernizing the tax administration, rationalizing tax policies and laying a foundation for the whole 

tax system reform. Also, RGC is now conducting a study on a number of tax issues including excise 

tax, personal income tax and tax system reform – in response to the changing of national socio-

economic structure and development needs. 

Meanwhile, the adoption of the “Strategic Framework and Programs for Economic Recovery in 

the New Normal 2021-2023” will serve as a road map to support Cambodia’s economic recovery 

with specific and targeted measures, by focusing on Recovery, Reform and Resilience. Nevertheless, 

financing mechanism is one of the most indispensable elements of this program to support its 

implementation while also ensuring fiscal sustainability. The RGC will continue to utilize our 

resources to the fullest by prioritizing spending to support high-priority objectives while also 

developing other financing mechanisms such as the development of the government’s bond market 

and the public-private partnership mechanism. 

03 Comment by DPs:  

DPs partners note that while the quantity of spending has been substantially boosted together with the 

rising fiscal space (pre-pandemic), the quality of spending remains a challenge. Future reforming 

efforts should focus on improving this aspect to accompany the transition towards the implementation 

of performance accountability. 

 
Respond by GDB on the quality of spending. 

To manage the expenditures and during the preparation of the annual budget, the RGC has focused on 

improving the efficiency of budget allocation to line ministries and institutions by striving to improve 

budget allocation in a more targeted and necessary manner as well as increasing the response of the 

budget to the priority policies by sectors. 

The quality of spending has improved significantly in the last few years thanks to the serious scrutiny 

during the budget negotiation and spending stage. Expenditure items were identified in the budget 

negotiation whether they are ongoing expenditure, one-off expenditure, or unnecessary items that 

would be screened out. Expenditure proposals for implementation have been checked against plans 

and other decision made during the budget negotiation; any variation will be verified and explained. 

Overall, improving efficiency of budget execution is a continuous focus. The budget is now handled 

directly by budget entities, and budget rationalization measures were also introduced from time to time 

to increase the "value of money" for current and capital expenditures. In addition, infrastructure 

projects financed by the domestic capital expenditure have been managed through the inter-ministerial 

committee proved to be highly effective in both the preparation and execution. 

Additional comment of GSC on the quality of spending. 
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The MEF is issuing key measures to improve quality of spending as follows: 

1.Direction: FMIS is used as a tool for PFM reform 

2.PFM system law (New): the draft is finalized by March and summited to legislative body in Q4 of 

2022. This law is a key for reform of all PFM elements, in particular, enhancement of financial 

accountability and performance accountability.  

04 Comment by DPs:  

In the medium term, fiscal pressure for the government is likely to remain high and the need to 

prioritize, strengthen and deliver on key PFM reforms will become even more urgent. The annual 

report already highlights the areas where further deepening of reforms is suitable to respond to these 

challenges. 

 
4.1) Respond by GSC on areas where further deepening of PFM reforms is suitable. 

In the face of fiscal pressure, the deepening of PFM reform will focus on both expanding fiscal space 

and further strengthening the efficiency of public expenditure management.  

On the revenue side, as set in the Revenue Mobilization Strategy 2019-2023, the RGC will have 

implemented new tax policies (e.g., capital gain and personal income taxes). In addition, the RGC is 

conducting a tax system review, and with the support from the World Bank team, the review finding 

at the end of 2022 will be instrumental to shape tax policies and administration in the coming years. 

Currently, GDP and GDT are collaborating to put forward policy and operational frameworks to 

materialize these attempts. 

Non-tax revenue, on the other hand, was hard hit by the pandemic; it is unlikely that the pre-pandemic 

revenue growth could be achieved any time soon. However, in this reform area, the focus has been 

dedicated to improving efficiency and effectiveness of management by introducing the SARMIS and 

NRMIS. Additionally, a blueprint for reforming non-tax revenue management has been drafted, and 

the draft law on non-tax revenue management is already consulted and is being processed for 

submission to Council of Ministers. 

On the expenditure side, the effort of reform is dedicated to consolidating progress in the FMIS 

operationalization by streamlining all the processes and removing all the expenditure financial 

transaction processes outside the system, and strengthening the implementation of core PFM system 

reform strategies, namely the Budget System Reform Strategy 2018-2025, the Public Investment 

Management System Reform Strategy 2019-2025, the Budget System Reform Strategy for Sub-

National Administration 2019-2025, and the Public Procurement System Reform Strategy 2019-2025.  

 
 

4.2) Respond by GDB on measures for medium-term fiscal pressure. 
 

The medium-term fiscal deficit is forecasted to widen from historical figures due to a slower growth 

of revenue compared to pre-pandemic years, and more spending needs for post recovery plan to 

achieve the key policy priorities of RGC. This indicates that RGC’s fiscal policy agenda will need 

to further focus on revenue mobilization strategy and a comprehensive expenditure framework to 

ensure fiscal sustainability. Indeed, there are challenges as follows:  

(a). The transition of the country into the middle-income tier brings the expected decrease in grants 

and possible highly concessional loans. DPs require the RGC to increase the share of the 

contribution in kind and in cash and continue to support certain projects and programs. The RGC 

will also be responsible in covering some of the major programs which completed by the DP’s 

financing; hence, increasing the debt service obligation from the projects.  

(b). The obligation to pay for the large projects of multi-year in nature, both current and investment 

expenditures.  

(c). Increasing of wage expenditure which pressure on necessary non-wage and investment 

expenditures. 

05 Comment by DPs:  
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DPs welcome the ongoing preparation of a Consolidated Action Plan for implementation of Stage 4 

of the PFM Reform Program (CAP 4). DPs appreciate their involvement in the consultation processes 

for its development. 

 
Respond by GSC on the DPs’ involvement in the consultation processes of CAP4 preparation. 

GSC started CAP4 preparation in February 2022 in an attempt to finalize it by June so that it could be 

based for formulating GDAP, MAP and PDAP by the end of 2022. The CAP4 preparation involves 

three main steps including (i) re-examination of outstanding reform agendas, (ii) discussion on the 

CAP4 framework and composition, and (iii) seeking endorsement on the draft CAP4 by the PFM 

Reform Steering Committee. 

So far, the CAP4 preparation team has examined key reform areas, and drafted out a CAP4 framework. 

The draft framework was discussed with DPs in a Zoom Meeting on 17th March 2022, and DPs’ inputs 

in a Policy Note are reflected in the revised CAP4 framework. 

We are welcome DPs for the CAP4 preparation process.    

II. Specific Remarks 

06 Comment by DPs: 

DPs commend MEF’s Public Finance System Law (PFS Law) Steering Committee’s efforts to endorse 

all articles of the draft PFS law at the technical level by the end of March 2022 and appreciate the 

strong commitment to ensure the approval of law by the National Assembly by the end of 2022. 

 
 

Respond by GDB on the strong commitment to ensure the approval of PFS law by the National 

Assembly by the end of 2022. 
 

The Steering Committee (SC) will complete the draft law on the Public Financial System (PFS) by the 

end of March. Consultation with DPs, LMs and other stakeholders will be conducted prior to 

submission to the top management of MEF. The top management of MEF will provide a final 

review in the 2nd quarter. Submission to the Office of the Council of Ministers will take place in 

the 3rd quarter and to the National Assembly in the 4th quarter of 2022.  
 

07 Comment by DPs:  

DPs recall the importance of greening PFM reforming efforts whenever possible to support climate-

sensitive policies, possibly already within the CAP4. 

 
Respond by GSC on the greening PFM reforming efforts. 

PFM system could exemplify a tool for implementing government policies. Since climate change and 

environmental protection are policy priorities in the NSDP and CSDG, reforming the PFM to be 

compatible for implementing these policies (or greening the PFM) is of course significant.  

So far, GSC has noted through collaboration between GDB/MEF and NCSD/MOE31, climate change 

and environmental protection have been highlighted as a policy priority in BSP and PB circulars. LMs 

are encouraged to mainstream this priority into their development intervention (program and project). 

In the way forward, GSC will work with relevant GDs/MEF to further reflect greening PFM in SOPs and 

guidelines for public investment management, public procurement, and in more PFM areas if necessary.   

III. Clarifications 

08 Comment by DPs: 

 

31 NCSD/MOE = National Council for Sustainable Development in the Ministry of Environment 
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DPs request more information about efforts to further strengthen Domestic Revenue Mobilisation 

(DRM) in the future, especially regarding tax policy and tax administration. The expected rebasing of 

GDP will reduce Cambodia's revenue share unless the Government takes substantial measures to 

increase the tax base, improve tax policy and modernize tax administration. 

 
Respond by GDP on the efforts to further strengthen Domestic Revenue Mobilisation (DRM) in 

the future especially regarding tax policy and tax administration. 

The Revenue Mobilization Strategy 2019-2023 (RMS-II) remains a key strategy for strengthening the 

domestic revenue collection, and the government will continue to strengthen its implementation, 

especially the modernization of the revenue administration and formulation of key tax policies. The 

RMS-II will continue its focus on strengthening institutional capacity and human resources, revising 

management structure in line with new development context, strengthening efficiency in coordination 

with relevant line ministries and institutions, reviewing and introducing new policy measures to solve 

the problems, continuing to rationalize tax and non-tax policies to ensure consistency with the reform 

targets and other policies of the RGC, especially setting and linking strategic measures with key 

performance indicators for monitoring and evaluation purposes. For instance, according to the RMS-

II, currently, the MEF is in the process of formulating the excise policy, a framework to prepare for 

the implementation of personal income tax, etc. At the same time, the MEF is in the process of 

conducting a mid-term assessment on the implementation of the strategy to monitor and evaluate the 

progress, find the implementation of challenges and, possibly, propose revisions or additional 

measures to ensure the success of achieving the set goal. 

In addition, the adoption and implementation of the new investment law, measures to improve business 

environment, SME promotion, measures to promote recovery and other incentives, particularly those 

which are in line with “the Strategic Framework and Programs for Economic Recovery in the 

Context of Living with COVID-19 in a New Normal 2021-2023”, will help boost the investment 

and attract business, which will in turn expand the bases for revenue collection. 

09 Comment by DPs: 

DPs ask for more information on the state of play of the approval of the Standard Operating Procedures 

to implement the Law on Public Private Partnership (approved in 2021). 

 
Respond by Central PPP unit on information on the state of play of the approval of the Standard 

Operating Procedures. 

The Standard Operating Procedures for preparing and managing the PPP projects (SOP for PPP) has 

been prepared in parallel with the preparation of the Law on PPP. However, the law on PPP has been 

adopted and issued to implement in the 4th quarter of 2021 while the SOP is still behind schedule due 

to some key issues including the Covid-19 impact, on the one hand, and more specifically the technical 

complexity of the SOP, on the other hand. Even though, we have faced these challenges, the SOP is 

going on the way of progression. The SOP contains three volumes, and each volume contains some 

guidelines (Vol. 1: Policies and Procedures, Vol. 2: Guidelines, and Vol. 3: Procurement Manual). Up 

to now, some of these guidelines have been consulted with relevant stakeholders, and the CPU planned 

to adopt the SOP and issue to implement in 2nd quarter of 2022. 

10 Comment by DPs:  

DPs note that while some reforms launched in 2021 represent remarkable progress, they are still in 

need of further consolidation. In this light, DPs ask for further information on: 

1) Plans for implementation of a medium-term planning framework and use of the Medium-Term 

Fiscal Framework (MTFF) and the Medium-Term Budgetary Framework (MTBF) as key 

planning tools. 
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2) Efforts to increase the use of competitive procedures in public procurement.  

 
10.1) Respond by GDP on medium-term planning framework and MTFF 

Technical team has drafted the MTFF 2023-2025 already. However, due to the uncertainties arising 

from the Russian-Ukraine War and its global impact as well as the government’s need to implement 

rebased GDP by 2023 that will cause some technical changes and trigger some policy debates, the 

MEF’s management decide to postpone the implementation of MTFF 2023-2025. Thus, the first 

official implementation of MTFF will be in 2023 which is for the FY 2024-2026. 

 10.2) Respond by GDB on MTBF: 
 

Currently, the macroeconomic policy framework and public financial policy 2022 have been prepared 

and approved. Based on the Budget System Reform Strategy (BSRS) 2018-2025, the Medium-Term 

Fiscal Framework (MTFF) is the basis for the medium-term budget framework (MTBF). In order to 

gradually complete this work and strengthen the capacity to organize the MTBF, the General 

Department of Budget has integrated this work into the Strategic Budget Plan (BSP) by setting 

expenditure ceiling and continuing to integrate current expenditures and capital expenditures 

according to the target of each year which was approved.  

The positive progress of designing MTBF document will integrate the baseline ceiling expenditure 

and in line with some key policy directions of LMs, which incorporates from MTFF document—link 

to the recent launch strategy and key priorities for the medium term to ensure those are not separated 

from the mutual objective of the national policy. In addition to this, putting baseline ceiling 

expenditure for LMs will guide them to have a well-planned multi-year programs/projects within 

national and foreign finance budget.  

 10.3) Respond by GDPP and GDB (Department of Investment) on the competitive procedures 

in public procurement. 

GDPP: 

The efforts to further strengthen the effectiveness of competitive procurement method are as follows: 

− Ongoing supervision on the implementation of the approved annual procurement plan. 

− Meticulously review the principal requests for the usage of alternative procurement method 

(Direct Contracting). 

− Promote competitive bidding for capital expenditure projects. 

GDB: 

With regard to this issue, GDB will continue working on many crucial actions as the following: 

1- The establishment of budget/Fund for project study will improve the effectiveness and efficiency 

of public investment planning, the project study, appraisal and selection, the preparation of technical 

specifications and drawings as well as avoiding frequent project adjustment that would affect the 

effectiveness of the project implementation. This will effectively accelerate the implementation of 

competitive bidding projects which by and large is the fundament basis forwards increasing 

competitive bidding projects financed by national budget. 

2- The establishment of Common Framework for the clear determination of roles and functions of 

subordinated entities of ministries and institutions in particular construction or engineering 

units/departments to be sought and approved by the Royal Government. This Framework will be a 

crucial and legal basis to prevent and reduce the establishment of construction or engineering 

units/departments that have been implementing projects by separate procurement method. 

3- The General Department of Budget will closely cooperate and continuously urge the ministries and 

institutions via inter-ministerial committee mechanism to implement the competitive bidding 

projects financed by national budget as well as to effectively strengthen project study, preparation 

and monitoring. 
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4- The General Department of Budget and the General Department of Public Procurement will work 

together to prepare action plan in conducting a feasibility study of increasing the competitive 

bidding projects financed by national budget. 
 

IV. Suggestions 

11 Comment by DPs: 

DPs are pleased to see increased emphasis on improving efficiency in the PFM through systems such 

as the Financial Management Information Systems (FMIS), State Asset Register Management 

Information System (SARMIS) and Non-Tax Revenue Management Information System (NRMIS). 

DPs encourage the government to continue with efforts to develop and institutionalize these systems. 

In particular, on FMIS, DPs recommend further streamlining of business processes to enhance 

financial accountability, the removal of all outdated processes that are no longer needed, the 

continuation of the interfacing between FMIS and other systems and the inclusion of capital 

expenditures to ensure comprehensiveness of data recording.   

 
11.1) Respond by FMWG on FMIS. 

MEF’s top management particularly Dr. DPM approved to streamline all the processes and removed 

all the expenditure financial transaction processes outside the system. Starting from Q3, 2022, MEF 

and Ministry of Environment and its Authorized Budget Entities (ABEs) will be the first piloted line 

ministries and agencies that purely implement full automation of all the current expenditure processes 

in FMIS along with other 8-line ministries which will implement fully the non-commitment 

expenditure processes. With the strong commitment and ambitious plan, the full automation of all 

current expenditure processes will be implemented to all line ministries and their Budget Entities by 

2023. The capital expenditure processes will be streamlined and processed fully in FMIS in 2024. 

 
11.2) Respond by GDSPNR and GDNT on SARMIS and NRMIS. 

GDSPNR: 

After launching of SARMIS on January 1, 2021, GDSPNR conducted a series of SARMIS refresher 

trainings to officials from line ministries, institutions, capital/provincial and municipal/district/khan 

administrations, SOEs from 8 November 2021 to 21 February 2022. Training of trainers for supporting 

the rollout of SARMIS to Sangkat/Commune administrations program is being discussed with GSC. 

Going forward, SARMIS is an online system which is integrated into FMIS in 2025.       

The NRMIS has been rolled out to 23-line ministries, their provincial departments, and 

capital/provincial administrations. The NRMIS was integrated into FMIS in January 2020. In 2022, 

GDSPNR will provide NRMIS training to officials from municipal/district/khan administrations to be 

prepared for the future rollout of this system.   

GDNT:  

Refer to the Prakas No.875-dated 21/07/2016 about Creating Technical Working Group To 

facilitate non-tax revenue recording procedure. 

      Based on the Prakas No. 875 above the action plan of the NRMIS has been prepared and   

implemented as follows:  

1. 2016-2018 

− Announcement of NRMIS Working Group (NRMIS-WG) 

− Prepare the action plan 

− Study Tour at some LMs that has used their own system 

− Business Process 
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− Others. 

2. 2018-2020 Stage 1, 3 steps 

− The NRMIS was introduced to 14 LMs (22/02/2018) 

− The NRMIS was introduced to additional 9 LMs (19/09/2018) 

− The NRMIS was introduced to 18 LDs (31/12/2019) 

3. 2020-2022, 3 steps 

      3.1. Year 2020-2021: NRMIS- Sub National Level 3 steps 

− The NRMIS is introduced to Capital and Provincial Administrations (27/08/2021) 

− The NRMIS at Municipality, District, Khan (Move to 2022) 

− Commune/Sangkat Administrations. (Move to 2023) 

     3.2. Year 2020-2021: NRMIS-e-Payment 23LMs, 3 steps with LDs 

− The NRMIS-e-Payment was introduced to 3 LMs (10/11/2020)  

− The NRMIS-e-Payment was introduced to additional 10 LMs (27/08/2021) 

− NRMIS-e-Payment was introduced to additional 10 LDs (07/03/2022) 

Continuing action plan 2023-2027 (CAP4) 

− Commune/Sangkat Administrations (Move to 2023) 

− The NRMIS should be introduced to other 15 LMs and 7 LDs, which has not used the 

NRMIS because it has no public revenue services (2024) 

− The NMRIS-e-Payment should implement at LMs15&7LDs, Capital/ Provincial 

Administrations, Municipality/District/ Khan Administrations, and Commune/Sangkat 

Administrations (2024-2027). 

12 Comment by DPs:  

DPs note that Cambodia is committed to implement performance informed budgeting in the next phase 

of PFM Reform Program. In this phase Line Ministries (LMs) will need to be more accountable 

directly to their performances. To support this step, DPs suggest the introduction of performance 

agreements with LMs as part of which greater flexibility on budget execution should be allowed. 

 
 

Respond by GDB on the introduction of performance agreements with LMs and greater 

flexibility on budget execution direction. 
 

In line with the Action Plan of the Budget System Reform Strategy 2018-2025, the Performance 

Budgeting will be piloted for the upcoming budget law in 2023. Meanwhile, three forms of 

Performance budgeting agreements have been developed, including:  

1- Agreement between the Ministry of Economy and Finance and the line-ministry/ institution on 

the implementation of the Program budgeting / Performance budgeting  

2- Agreement between line-ministry/ institution with the program manager and  

3- Agreement between the program manager and the head of the budget unit  

This form of agreement was issued by Prakas No. 149 MEF-PrK dated 17 February 2022 on the 

introduction of the performance informed budget implementation.  
 

13 Comment by DPs:  

To support the transition towards performance informed budgeting, DPs recommend further 

strengthening of policy budget linkage by:  

(i) fully implementing budget classification as a tool and for policy decision; 
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(ii) further developing techniques and capacities for analyzing the budgetary impact of policies 

and for connecting priorities to budget deployment;  

(iii) rationalizing of program budget structure to capture all program related expenses including 

capital investment and personnel cost;  

(iv) further deepening and expansion of budget integration implementation.  

 
13.1) Respond by FMWG on 7 budget classifications. 

The 7 segments of the budget classification are now implemented in the FMIS. The reports using all 

segments are also available in the system. Therefore, the budget planning and execution information 

are being recorded and transacted in more detail and all decision-makers can extract this information 

at their willingness to make use of this information. To facilitate the decision-makers, FMWG has 

developed the Budget Mirror version 2 which will be deployed firstly for MEF’s top management and 

then will be rolled out to the 9-line ministries as an incentive for their participation in the full 

automation of the expenditure processes in FMIS. This will also be available to all line ministries in 

2023. The abandonment of the manual financial processes outside the system will provide the 

opportunity for the Government to enhance the quality and timeliness of the information and will spare 

the top management of the line ministries (from general director level up) from their previous roles 

and responsibility on taking care of the non-value-added processes by changing it to real management 

and leadership roles such as to monitor, analyse, support and provide high-quality advice to 

subordinators for providing better service delivery to the public and how to see through and reinforce 

the formulation of the budget planning and its execution link to the Government’s policies, expected 

outcome and impact. 

 
13.2) Respond by GDSNAF on Geographic and Project Classification. 

The Geographic and Project Classifications have been finalized. These two classifications will be 

submitted to H.E DPM for approval as early as the 2nd quarter of 2022 and will be introduced in 2023 

to Subnational Administrations.   

 
 

13.3) Respond by GDB on the Programme and Functional Classifications, and point number (ii) 

further developing techniques and capacities for analysing the budgetary impact of policies and 

for connecting priorities to budget deployment; (iii) rationalizing of program budget structure 

to capture all program related expenses including capital investment and personnel cost; (iv) 

further deepening and expansion of budget integration implementation. 
 

(i) MEF issued a Prakas in 2017 that requires implementation of functional classification in budget 

reporting where all budget institutions shall present the sub allocation of budget at program, sub-

program and activity levels with appropriate mapping to COFOG. MEF has been piloting 

functional classification based on program since 2019 and is continuing to strengthen the 

implementation of this function. Participation from ministries and institutions is also critical to 

achieve the best results in the adoption of COFOG. This mapping already covers personnel cost. 

Domestic investment is already mapped in functional Classifications while international financing 

(in charged by the General Department of International Cooperation and Debt management) has 

not yet been mapped in functional Classifications.  

(ii) GDB organized 3 online (Zoom) training sessions on Performance Budget including:  

• December 6-7, 2021 for a total of 75 trainers and budget officers of the Budget Formulation 

Department,  

• December 15-16, 2021 for a total of 366 trainers of ministries and institutions,  

• March 9-11, 2022 for more than 1,000 trainers and budget officers of ministries and 

institutions (including Public Institution Administrations and provincial departments).  

GDB continues working on improving all 7 budget classifications in FMIS as an effort to further 

developing techniques for analyzing the budgetary impact to policy. GDB is also working to 

enhance BSP quality which includes indicators improvement. At the budget preparation stage, 
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GDB introduces new budget preparation forms and new reporting forms (report on salary 

expenditure by program). The Budget officials have also received series of trainings provided by 

IMF on budget analysis, expenditure efficiency management, and other topics.  

In collaboration with UNICEF, the General Department of Budget plans to assess the Training Needs 

Assessment (TNA) to support the implementation of the Performance Budget to be piloted for the 

upcoming 2023 budget. In addition, MEF has developed and implemented guidelines on 

monitoring and evaluating performance budgets. 

(iii) and (iv): With the issuance of MTFF and MTBF in the BSP circular, capital budget ceilings 

indicate the allocation for 9 prioritized LMs which have laid the basis for three years-rolling public 

investment plan for national budget financing as well as an integrating and rationalizing the 

domestically financed projects into the program and sub-program structure level of the LMs’ BSP. 

This also intends to strengthen budget policy linkages. So far, the budget integration between 

current and capital budget have been improved at BSP level and will be further deepening in 

program budget structure and annual budget law preparation. In conclusion, BSRS action plan 

2022-2025 and PFM-CAP will further strengthen this budget integration implementation.  

14 Comment by DPs:  

DPs appreciate the progress made in fiscal decentralization following the transfer of 55 functions to 

the municipal and district administrations. DPs suggest additional funds to be provided to cover the 

newly assigned functions. 

 
Respond by GDSNAF on additional funds to be provided to cover the newly assigned functions 

(55 functions). 

As advised by H.E. Dr. DPM in the meeting on 7th March 2022, an Ad-hoc Working Group was 

established. Currently, the Working Group is conducting a field trip to select districts/municipalities 

to collect additional information on the 55 transferred functions; and will subsequently be submitted a 

report to H.E. Dr. DPM for seeking guidance on the additional funding for the 55 functions.   
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Executive Summary 

1. Based on the international experience and the positive experience of Cambodia itself over the last 16 years, 
it is clear that “effective and efficient public financial management (PFM) is an indispensable foundation 
for promoting the country’s development, ensuring sustainable economic growth and poverty reduction 
especially improving public service delivery to citizens. In this spirit, the Royal Government of the 6th 
legislature of the National Assembly, under the wise leadership of Samdech Akka Moha Sena Padei 
Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, has prioritized and considered a sound 
PFM system as the backbone to successfully and sustainably implement the policy agenda of the Royal 
Government of Cambodia (RGC) in order to respond to the socio-economic development dynamically, 
inclusively, efficiently, effectively and accountably. 

2. The PFM reform program has been building and strengthening the foundations of Cambodian PFM system 
through formulation and enhancing the “legal framework, mechanisms, institutions and human 
resources”. Currently, the PFM reform program is in the third phase “Budget-policy Linkage” with the 
aim of gradual transforming an input and centralized PFM system into an output/result and decentralized 
system through strengthening and expanding the implementation of BSP, program budgeting and budget 
entities, while strengthening the achievements accomplished in the first and the second phase. The third 
phase is extended for two more years to complete the remaining works and build the necessary conditions 
toward implementing the performance-informed budgeting, which is a key to build “performance 
culture”.  In this regard, PFM Reform Steering Committee launched a two-year Consolidated Action Plan 
(CAP3 + 2) for 2021-2022 by revising the CAP’s structure from activities-based to performance-based 
which is the foundation to formulate the CAP4 for 2023-2027. 

3. The main purpose of preparing Report on Monitoring and Evaluation of Implementing PFM Reform 
Program for 2021 PFM Reform Progress is to provide the essential inputs for CAP4. 

4. The Objective’s KPIs of CAP3+2 for 2021achived 27 KPIs, 13 KPIs were not achieved while 2 KPIs had 
no information. 

Structure  KPIs (Plan) Status 
Green (Achieved) Red (Not Achieved) 

Part 1 7 6 1 
Part 2 9 7 2 
Part 31 10 8 1 
Part 42 8 1 6 
Part 5 8 5 3 

Total 42 27 13 

5. The Cluster Activities’ KPIs of CAP3+2 2021 achieved 66, 30 KPIs were not achieved, while 
other 17 KPIs had no full information for evaluation. 

Structure KPIs (Plan) Status 
Green (Achieved) Green (Achieved) 

Part 13 23 11 9 
Part 2 26 20 6 
Part 34 29 20 2 
Part 45 17 8 5 
Part 56 18 7 8 
Total 113 66 30 

6. Entities under the MEF planned a total of 267 activities, of which 210 activities were achieved against 
targets, equivalent to 78.65% while 57 activities were not achieved, equivalent to 21.35%. LMs Planed a 

 
1Part 3: KPI number 7 had no information. 
2Part 4: KPI number 8 is non-applicable 
3 There are 3 indicators did not receive full information 
4 There are 7 indicators did not receive full information. 
5 There are 4 indicators did not receive full information.  
6 There are 3 indicators did not receive full information. 
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total of 779 activities, of which 602 activities were achieved, equivalent to 77.27% while 177 activities 
were not achieved, equivalent to 22.73%.  

Part 1 “Further Strengthened Budget Credibility” 

7. Fiscal policy: budget credibility remains strong due to the continue of strengthening revenue collection 
management (through modernization of revenue administration and tax policy) and efficiency of 
expenditure. 

8. Revenue collection (current and domestic capital revenue) reached 22,155,208 million riels or 105.32% 
of budget law, of which current revenue reached 22,098,326 million riels or equal to 102.01% of budget 
law and the domestic capital revenue reached 56,882 million riels or equal to 25.71% of budget law. 

 Tax revenue collection at national level reached 18,380,074 million riels or equal to 104.91% of 
budget law, of which GDT achieved 9,239,053 million riels or equal to 115.14 % of budget law and 
GDCE achieved 9,141,021 million riels or equal to 96.26% of budget law.  

 Non-tax revenue collection at national level reached 1,721,872 million riels, or equal to 78.77% of 
budget law. 

 Revenue collection at subnational level (capital/provincial administrations) 7   reached 1,996,380 
million riels or 156.38% of budget law, of which tax revenue reached 1,767,187 million riels or equal 
to 168.25% of budget law and non-tax revenue reached 229,193 million riels or equal to 101.27% of 
budget law. 

9. 2021 budget execution (temporary) reached 27,425,057 million riels or equal to 95.36% of budget law or 
95.36 % of budget rationalization. Quarterly budget execution was slower than targets (Q1=20%, 
Q2=45%, Q3=79%, and Q4=96%) set in CAP3+2. Expenditure by categories (target should not be less 
than 98% for salary, 95% for goods / services and 85% for capital) achieved (1) Salary reached 96.06% 
of the budget law, goods and services reached 95.18% of budget law (106.61% of budget rationalization) 
and capital expenditure reached 92.24% of budget law.  

Part 2 “Further Strengthened Financial Accountability” 

10. The FMIS project was designed and implemented in the first phase in 2014 and the second phase in 2017. 
Core modules and budget classifications have been integrated into FMIS in line with the strategic steps of 
the FMIS. All LMs, capital/provincial departments of economy and finance, and capital/provincial 
treasuries operationalized FMIS. By 2021, there were a total of 1,942 users and 131 workstations. FMIS 
blueprint phase 3 for 2021-2025 covered the expansion of core modules to 25 capital/provincial 
administrations, priority line departments across the country, full authorized budget entities at central 
administration and new local administration and public administration establishments, expansion of 
budget preparation and full procurement modules to all LMs and further development of asset 
management module and inventory management modules. 

11. Two new modules, including budget preparation module and full procurement module was piloted. In 
2021, the budget planning module was implemented at MEF, and the Ministry of Women’s Affairs and 
the full procurement module at MEF, the Ministry of Women’s Affairs and the Ministry of Information. 

12. New business process for payment on salaries and direct payment with low risk (1st level) was officially 
implemented in 27 LMs, and other 10 LMs having deferent procedures were already studied. The study 
report was submitted to the FMWG’s management for decision. On the other hand, business process for 
other commitment and payment was studied and draft new business process was prepared in MEF 
framework. 

13. SARMIS was initiated sin 2016 with the purpose of efficient monitoring, recording and managing state 
property at LMs, using units and holding units. In 2021, LMs operationalized the SARMIS, but still gap 
due to the lack of human and material resources. 

Part 3 “Strengthening efficiency of Budget-Policy Linkages” 

14. The program budget was implemented at all LMs in 2015-2018 and 25 capital/provincial Administrations 
in 2017-2021. 

15. n 2021, a total of 926 budget entities exists, an increase of 12 from 2020 (914), of which 323 are central 
budget entities (an increase of 12) and 603 are local budget entities (provincial departments). For central 

 
7 Revenue data at subnational level is only capital/provincial and Khan administration. 
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level, 83 are authorised budget entities (61 in 2020), 240 are not (250 in 2020); at local level, all 603 are 
authorised budget entities (603 in 2020). Meanwhile, 3 LMs are preparing to create budget entities namely, 
Ministry of Interior, Ministry of Civil Service and Council for the Development of Cambodia. For the 
subnational level, the capital/provincial administrations had only one budget entity for each, and the Khans 
under Phnom Penh Capital Administration will be equipped with budget entity because those Khans 
contained both financial resources and sufficient human resources. 

16. Based on the MTBF document, current and capital expenditures were integrated into the program which 
set the budget ceiling for 4 LMs including the Ministry of Rural Development, the Ministry of Public 
Works and Transport, the Ministry of Water Resources and Meteorology, and the Ministry of Education, 
Youth and Sports. Other five LMs including the Ministry of Health, the Ministry of Agriculture, Forestry 
and Fisheries, the Ministry of Information, the Ministry of Post and Communication, and the Ministry of 
Labor and Vocational Training are in the process of pilot. 

17. The gap between BSP and annual budgeting has been improved, with a gap of only 9.8% in 2021. The 
alignment of subnational BSP between capital/provincial administrations with budget of line departments 
is in progress. However, the quality and timeliness need to be further strengthened. 

18. In addition, the Law on Public-Private Partnership was approved and implemented, and will then proceed 
to finalize the draft sub-decree on implementing the Standard Operational Procedures (SOP) for preparing 
and managing public investment projects in accordance with A PPP mechanism which is being developed. 
The SOP consists of three volumes (Volume 1: Policies and procedures, Volume 2: Seven guidelines and 
Volume 3: Procurement procedures).  

Part 4 “Completion for Readiness towards Performance Accountability” 

19. In the part on preparation for the next step, MEF completed the preparation of key legal documents 
as the following: 

 Preparation of the draft Law on Public Financial System (New): The Preliminary Draft Review 
Committee of the Amendment to the Law on the Public Financial System (New) achieved 2 chapters, 
a total of 46 articles and the first technical working group meeting reviewed the initial draft and 
achieved 4 chapters, a total of 88 articles. The deadline for the preparation of the law on the (New) 
public financial system is to be revised, which will be sent to the Council of Minister for review and 
approval in the third quarter of 2022 and sent to the legislative body in the 4th quarter of 2022. 

 Amendment to Sub-Decree no. 81: The draft was sent to French experts for inputs and prepared for 
inter-departmental discussions and incorporating with the draft amendment to Sub-Decree no. 82. 
Revision of Sub-Decree no. 82 ANK.BK: The draft was gradually reviewed and revised based on 
the spirit of the management meeting on the new draft law on public financial system. These 2 sub-
decrees will be merged in the third quarter of 2022, submitted to the MEF management by 4th quarter 
of 2022, and to the Council of Minister by 1st quarter 2023. 

Part 5 “Support the Successful PFM Reform Program and Cross Cutting Issues of Other Reforms” 

20. Promoting involvement in PFM reform program, which is reflected through the preparation of reform 
action plans (GDAP3+2/ MAP3+2) and progress reports, on a regular basis, demonstrating participation, 
willingness and responsibility in the reform process. However, the strengthening of internal mechanisms 
in coordination and M&E for the PFM reform in LMs and entities under the MEF is needed. 

21. The incentive scheme for the PFM reform working groups: the PFMRP fund in 2021 has been provided 
to the PFM reform working groups at LMs of 350 People with approximately 2,626 million riels. For the 
provision of PFM incentives to the PFM reform working groups of entities under the MEF, there are 489 
people with approximately 4,910 million Riels and to capital/provincial departments of economy and 
finance of 50 people with approximately 315 million riels. 

22. Capacity Development Strategic Plan in PFM Reform Program Stage 4 was approved by Deputy Prime 
Minister, Minister of Economy and Finance on October 4, 2021. Concept Note on the qualifications of 
PFM Officers was prepared. This note will play an important basis for preparing legal documents which 
will define qualifications of offers who will be in the position regarding PFM at LMs, line departments, 
and subnational administrations. 
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Development Partners’ Comments 

- Preliminary Results of Public Expenditure Assessment. 

23. The GSC Collaborated with the World Bank to evaluate public expenditures in both national and 
subnational administrations, in which the World Bank completed the preparation of the Preliminary Public 
Expenditure Report of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries and the Sihanoukville Provincial 
Administration. 

24. The results of the Public Expenditure Assessment of the Ministry of Agriculture, Forestry and 
Fisheries: Preliminary results show that there are five points that the Ministry of Agriculture, Forestry 
and Fisheries needs to strengthen, including strengthening the linkage between BSP and annual budget, 
strengthening involvement in investment budget prioritization by wider coordination around externally 
funded capital projects, simplification and modernization of performance matrixes, strengthening 
commitment and plan for procurement on time, and strengthening the control framework. 

25. The results of the Public Expenditure Assessment of Preah Sihanouk Province: show that at the 
provincial administration: The capacity for strategic planning, budgeting and annual budgeting is still 
limited, too high variation between planned and actual budget (Under-forecast revenue and high level of 
in-year additional budget request), late request for additional appropriation, lengthy process of 
commitment and procurement, and lengthy process of ‘receiving good’ and ‘payment order’ preparation. 
For the municipal and district administrations, the transfer of 55 functions to the municipal and district 
administrations. However, the municipal and district administrations received the least budget and no 
budget transfer following the 55 functions. For the sangkat and commune administrations: the capacity of 
technical officers is still limited, which leads to delays in the preparation of project documents and another 
issue related to transparency and challenges in the procurement process. 

26.  However, the above is only a preliminary result, the World Bank will further cooperate with GSC. In 
particular, the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries and the Sihanouk provincial administration 
to discuss and validate the above findings.  

- Preliminary results of the evaluation of the effectiveness of FMIS implementation 

27. The GSC has partnered with the International Monetary Fund (IMF) to review the implementation of 
FMIS, Phase I, Phase II, to reflect in Phase III. Preliminary results indicate that the first and second phase 
of FMIS expansion plan has been successful. The functions of FMIS have been introduced but have not 
yet been fully implemented, especially to maximize the benefits of FMIS. In this regard, the IMF report 
proposed to consider delaying the expansion of the site for two years in order to strengthen the full 
implementation of the functions of FMIS, report production, interface with systems, and strengthen 
governance and change management. This report will also be reported in detail at the 2021 annual review 
meeting on March 23, 2022. 

Impact on Public Financial Management System 

- Results of National PEFA Assessment 

28. The PFM system assessment in Cambodia uses the PEFA framework, which was three times already for 
assessment: in 2010, 2015 and 2021. 

29. The impacts on the PFM system is to compare between those 3 assessment results by drawing conclusions 
on 3 outcomes including: (1) fiscal discipline, (2) efficiency of budget allocation, and (3) efficient public 
service delivery 

30. The findings of the 2021 PEFA assessment, which uses the 2011 PEFA framework, show that there have 
been improvements in Cambodian PFM system, reflected by the increase in the score of 10 performance 
indicators (PIs), including: PI- 2, PI-6, PI-7, PI-10, PI-13, PI-14, PI19, PI-21, PI-23 and PI-25, while PI-
3 received low scores due to high gap between plans and revenue collection results between 2017, 2018 
and 2019. GSC has been preparing a framework for evaluating the PFM system of line ministries 
(currently in draft) and piloting this 2022 assessment. 

- Preliminary Results of Sub-national PEFA for PPCA performance assessment 

31. The GSC prepared preliminary draft and consultation meeting on December 15, 2019 using data from 
2016, 2017, and 2018. GSC has updated the report using data from 2018, 2019 and 2021 in accordance 
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with the framework of the PEFA for Sub-National Assessment in 2020. This report was drafted and sent 
to the PEFA working group, development partners and PEFA Secretariat for review and comment. 
Currently, GSC has been revising based on additional inputs received from all entities, and is scheduled 
to be completed in the first quarter of 2022.  

Conclusion 

32. Based on the results of the 2021 progress M&E report, PFM Reform Steering Committee conclude 
as the following: 

 The budget remains credible, which has become a driving force to sustain and boost economic growth, 
despite the impacts of the Covid-19 pandemic, but needs to strengthen revenue diversification and 
improve spending efficiency. 

 Key prerequisites for financial accountability have been established and strengthened to ensure 
accountability and internal control systems in order to use financial resources efficiently, effectively 
and transparently. 

 The program budget framework is designed to strengthen and expand implementation at both the 
national and sub-national administrations, which is an important tool for linking budgets to 
government policies. 

 The key prerequisites for performance accountability are being gradually prepared, which is in the 
final stages to prepare for the fourth phase. 

 The capacity of officials of line ministries to manage public finances is gradually strengthened, and 
the level of awareness and participation in the implementation of PFM reform programs is increasing, 
but further implementation is needed for Phase 4, which is the more important phase. 

33. PEFA assessments at both national and sub-national levels provide a baseline for the status of Cambodian 
PFM system. It plays crucial role in providing inputs for CAP preparation through identifying the priorities 
to address the challenges step by step. PFM reforms need to be strengthened on a regular basis, and its 
key components need to be further built to respond to the context of Covid-19 and other potential crises 
in order to have a clear direction toward performance accountability. Effective and efficient PFM is an 
indispensable foundation for national development and poverty reduction, especially for ensuring 
inclusive economic growth and increasing efficiency in public services delivery, and contribution to 
attaining Cambodia’s long-term vision. 
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1. Introduction  
1.1. Overall Aspects of PFM Reform Program 
1. The PFM reform program was officially launched under the leadership of Samdach Akka Moha Sena 

Padey Techo Hun Sen, Prime Minister of Kingdom of Cambodia, on 05th December 2004 in an attempt 
to transform Cambodian PFM system toward international best practices. The reform was well-designed and 
embraces the Platform Approach for carrying out in four stages. 

2. Implementing during 2004-2008, Stage 1 “Budget Credibility” addressed the chronic cash shortages 
through complete eliminating expenditure arrears that adversely affected the timeliness and regularity of 
payroll to civil servants and arm forces. Creating Treasury Single Account (TSA) to consoidate all 
accounts of the RGC was an important basis for stepping toward Stage 2.  

3. Stage 2 “Financial Accountability” has been implemented during 2009-2015, and in the period, the RGC 
improved budget execution procedures, implemented new budget classifications and new Chart of 
Accounts (COA), and subsequently launched the FMIS.  

4. Implementing in 2016-2020, Stage 3 “Budget-Policy Linkage” has gradually changed the budget 
system from “an input and centralized basis” toward “a performance and decentralized basis” through 
expanding and strengthening the implementation of BSP, Program Budgeting, budget entities, and the 
continued implementation of Stage 1 and Stage 2 reform agenda. The Stage 3 of PFM reform program is 
delayed for two years to finalize all unfinished works and to build the concrete foundation in the Stage 1, 
Stage 2, and Stage 3. The delay in transition to Stage 4 aims to build all pre-requisites for implementing 
performance-informed budgeting which is the key to incubate “performance culture” in the whole 
government. The two years consolidated action plan 2021-2022 (CAP3+2 2021-2022) is formulated based 
on a review of CAP3 structure including the revision of its objectives and cluster activities, and change in 
focus from reform activities to reform performances. This change is the foundation for preparing the CAP4 
in 2023-2027.  

5. Stage 4 “Performance Accountability” is expected to get implemented in 2023-2027. The Budget 
System Reform Strategy (BSRS) 2018-2025 sets “Performance-Informed Budgeting” as the model to 
direct budget system reform. The strategy has retained original objective of implementing full-fledged 
program budget for linking budget with policy in 2020, and then, will start to implement performance 
budgeting from 2022 onwards by gradually strengthening performance/outcome information and 
accountability to have sufficient time to be ready for implementing full performance budgeting in 2025.  

 
Table 1: The modification of CAP in PFMRP Stage 2, Stage 3 and Stage 3+2 

Structure of CAP CAP2 CAP2 New CAP3 
2016-2020 

CAP3 
2017-2020 

CAP3 
2018-2020 CAP3+2 

Parts 3 4 5 5 5 5 
Objectives 14 16 21 21 21 19 
Cluster Activities 62 71 68 69 68 59 

 

1.2. Economic Status 

6. Following more than two decades of strong economic growth, Cambodia graduated from low-income 
country to the lower-middle-income status in 2015 and was called as “Asia’s New Tiger Economy” in 
2016. The achievement of this economic growth in average of 7% per annum has distributed the benefits 
to government officials and arm forces resulted in the increase of annual salary and to people through job 
creation and infrastructure development. 

7. The Cambodian economy in 2020 had negative growth at -3.1% due to the impact of covid-19 pandemic 
which has affected on growth-driven sectors namely hotel and restaurant, garment, whole sale and retail, 
construction and real estate, and transportation. As a result, the GDP per capita decreased from 1,700 USD 
in 2019 to 1,604 USD in 2020. In addition, the inflation rate increased from 1.8% in 2019 to 2.9% in 2020 
and the exchange rate around 4,065 riels/USD. 

8. In 2021, the expected economic growth is 3.0% while inflation rate is in average at 2.9% and exchange 
rate is maintained at 4,068 riel/USD in 2020. 
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Table 2: Economic Indicators 2016-2021 

Economic Indicators 2016 2017 2018 2019 2020  2021  

GDP at current price (Million USD) 20,030 22,208 24,610 27,130 25,645  27,279  

Real GDP (% increase) 6.9 7.0 7.5 7.1 -3.1 3.0 

    Agriculture Sector 1.3 1.7 1.1 -0.5 0.6 1.1 

    Industry Sector 10.6 9.7 11.6 11.3 -1.4 7.4 

    Service Sector 6.8 7.0 6.8 6.2 -6.5 -0.4 

GDP Per Capita (USD) 1,308  1,430 1,563 1,700 1,604    1,665  

Inflation in Riels (% increase, year average) 3.0 2.9 2.5 1.8 2.9 2.9 

Exchange rate (riels/USD) 4,056 4,045 4,045 4,055 4,080 4,068  

Current account balance (% of GDP) 
(including transfer) -8.7 -8.1 -11.8 -15 -8.5 -38.6 

Foreign reserve (months of importing G&S) 6.6 8.0 8.0 8.8 13.4 8.0 
Source: General Department of Policy, Ministry of Economy and Finance 

 
9. In the context of covid-19 pandemic, the PFM Reform also contributes to the economic recovery and 

resilience as well as maintaining livelihood of the people. As an economic prospect and covid-19 recovery 
plan, the RGC will implement “The Strategic Framework and Programs for Economic Recovery in 
the Context of Living with Covid-19 in a New Normal 2021-2023” by upholding three approaches so 
called “3Rs” as follows: 

 Pillar 1-Recovery: By reviving foundation of economy back to path to recovery, focusing on ensuring 
the security, managing the impact, maintaining stability and revitalization of potential businesses 
especially the covid-19 affected sectors, and rapidly generating more jobs, aimed at promoting the 
recovery of people’s livelihoods. 

 Reform: By continuing to introduce key structural reform measures, including improving investment 
climate and trade facilitation for investments and businesses, and promoting digitalization of economic 
system both in public and private sectors. 

 Resilience: By strengthening preparedness for responsiveness with similar diseases or crises that may 
erupt in the future, focusing on development of effective and strong health and social protection 
systems through ensuring the sustainability and inclusiveness of socio-economic development. 
 

1.3. PFM Status 

10. In an economic status as lower-middle-income country, Cambodia faces major challenges such as (1) 
decrease of grant and concessional loan for financing public investment, (2) rising burden in expenditure 
for government official, (3) rising needs in public investment for supporting economy while the regulatory 
frameworks for managing the investment are being developed.  

11. In term of management and implementation of state revenue collection plan8, based on temporary data 
dated January 31, 2022, RGC achieved 22,155,208 million riels or equivalent to 104.91% of budget law 
in which current revenue was collected in an amount of 22,098,326 million riels or equivalant to 105.32% 
of budget law and domestic capital revenue achieved 56,882 million riels or equivalent to 25.71% of budget 
law.  

12. Tax revenue collection at national level achieved 18,380,074 million riels or equivalent to 104.91% of 
budget law in which the tax revenue collection by GDT achieved 9,239,053 million riels or equivalent to 
115.14% of budget law and by GDCE achieved 9,141,021 million riels or equivalent to 96.26% of budget 
law. 

13. The non-tax revenue collection achieved 1,721,872 million riels or equivalent to 78.77% of the budget 
law. 

 
8 Both current and capital revenue 
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14. Capital and provincial administrations achieved 1,996,380 million riels or quivanlent to 156.38% of the 
budget law9, of which tax revenue was collected with amount of 1,767,187 million riels or quivalent to 
168.25% of budget law, and non-tax revenue was collected with amount of 229,193 million riels or 
equivalent to 101.27% of budget law 

Diagram 1:  Revenue Collection 2013-2021 

Source: GDNT (the 2021 data is updated on 31th January 2022) 

15. Diagram #2 below shows a contemporary data that the 2021 budget execution was in the amount of 
27,425,057 million riels or equivalent to 95.36% of budget law (98.79 of budget rationalization). Quarterly 
budget execution was slower than targets (Q1=20%, Q2=45%, Q3=70%, and Q4=96%) set in CAP3. For 
budget execution by type of expenditures (target is set that salary must be at least 98%, goods/services 
must be at least 95%, and capital expense must be at least 85%), salary achieved 96.06%, goods/services 
achieved 95.18% (106.61 of budget rationalization) and capital achieved 92.24% of the budget law. 

Diagram 2: Budget Execution in 2013-2021 

Source: GDNT (as of 31th January 2022) 

1.4. Rationales and Objectives 

16. Report on Monitoring and Evaluation of Implementing PFMRP and Q4 and 2021 PFMRP progress serve 
as an important input for preparing CAP4. 

17. The 2021 report is prepared through a comprehensive methodology as follows: 
 Progress of implementing PFM reform program 
− Monitoring on the implementation of the executive orders of PFM Reform Steering committee in 

2021 
− The implementation of CAP3+2 
− Workshops on “Experiences of Implementing Program Budgeting for National and Subnational 

Administrations. 

 
9 Above figure on revenue collection at sub-national is based on budget figures of capital/provincial/Khan administration 
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 Public Expenditure and Financial Accountability-PEFA at National and Subnational level 
 Comments and recommendations of DPs including the preliminary result of FMIS Review conducted 
by IMF, and the preliminary result of Public Expenditure Review conducted by World Bank. 

2. Annual Progress of Implementing PFM Reform Program in 2021 

18. From 2004-2021, the total budget expenditure of PFMRP is 352,329 million riels equal to 87,21 million 
USD of which amount, 47.24% was allocated to FMWG, 31.78% for General Departments of MEF, 4.34% 
for LMs and Agencies, 0.34% for Capital/Provincial Departments of MEF, and 16.58% for incentive. For 
the types of expenditure, 38.33% of total budget was used for FMIS goods and system development, 
21.79% for TA services, 21.85% for Training/Workshop, 1.55% for operation, and 16.58% for incentive. 

Diagram 3: Expense on PFMRP Implementation 2004-2021 

 

Note: Expense of FMWG, DEF, LMs, MEF’s Entities includes Goods, Consultants, Trainings/Workshops, and 
Operations. Sources of Fund: Government, CF, PHRD Grant, IDA&MDTF (World Bank), UNICEF, EU, 
ADB. 

Diagram 4: Expense by Categories on PFMRP Implementation 2004-2021
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Sources of Fund: Government, CF, PHRD Grant, IDA&MDTF (World Bank), UNICEF, EU, ADB. 

2.1. CAP3+2 Implementaion 

Part 1: Further Strengthened Budget Credibility 

19. This Part focuses on three objectives, including (1) continue to strengthen revenue management and 
collection implementation, (2) strengthen the budget implementation and the implementation of budget 
execution plan, and (3) improve the implementation of budget process. 

Objective 11: continue to strengthen revenue management and collection implementation 

20. In the PFM reform framework, the revenue collection is still robust. Through the implementation of 
Revenue Mobilization Strategy (RMS) 2014-2018, the current revenue collection has achieved growth 
rate approximately 1.4% points of GDP annually higher than target set in RMS at 0.5% point of GDP. The 
objective of RMS 2019-2023 is to modernize tax and non-tax policy and administration in order to ensure 
effective and efficient revenue collection, to improve investment climate and guidance, to strengthen 
competitiveness, and to promote economic diversification. 

21. There are two indicators to measure this objective, and its progress is highlighted as below: 

Key Performance 
Indicator Baseline 

Target and Achievement 

2021 Target Achievement 

OI 1. Percentage of 
revenue collection 
compared to budget law 

In 2019, current 
revenue reached 
130.5% of budget law 

Actual current revenue is 
achieved within +/- 5% 
compared to annual 
budget law 

104.49% compared to 
budget law 

OI 2. Current revenue 
growth compared to 
GDP 

In 2019, current 
revenue grew by 3.01 
percentage points of 
GDP in average from 
2014-2018 

At least 0.3 % points of 
GDP 

-2.28% points of GDP 

22. Cluster Activities’ KPIs of each objective is as follows: 

1-Tax Revenue 

23. Percentage of taxpayers have paid taxes timely achieved 78% while 1,852 out of 2.321 tax complaints 
on tax reassessment have been solved equal to 79.79% of total complaints. 

24. The achievement of collectable tax arrears reinforcement is as follows: 
 The total collectable tax arrears in 2020 is 6,310,039,065,148 riels 
 The total tax arrears collected in 2021 achieved 1,087,057,693,736 riels equal to 17.23% of total 

collectable tax arrears in 2020. 
25. The tax arrears classification as “Collectable tax arrears” and “Uncollectable tax arrears” has been 

determined as follows: 
 Collectable tax arrears (age less than 3 years): 3,570 enterprises with the amount of tax arrears in 

total 6,215,561 million riels. 
 Uncollectable tax arrears (age more than 3 years): 4,934 enterprises with the amount of tax arrears 

in total 9,151,192 million riels 
In this regard, tax arrears information of 5,927 enterprises have been entered and updated in the tax 

arrears system equal to 77.17% of 7,680 enterprises which will be entered into the system. 

26. In 2021, 3 best traders have been identified. In total, there are 43 best traders as of 2021. This achievement 
is lower than target which is at least 5 best traders to be increased annually. In addition, National Single 
Window (NSW) has been operationalized in the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forestry. In total, 
6 LMs operationalized NSW in the 2nd phase. 

2-Non-Tax Revenue 
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27. Non-tax arrears has increased 5.91% in the total amount of 55 million USD due to: (1) non-tax arrears of 
Civil Aviation amounted 4,015,137 USD which is a chronic arrear of President Airline with amount of 
2,020,472 USD, Royal Phnom Penh Airway with amount of 1,360,858 USD, and chronic arrears of other 
small airline companies; (2)non-tax arrears in mining sector has been increased because Ministry of 
Mines and Energy requested to reinforce non-tax arrears collection from one company with the total 
amount of 4,511,020.83 USD and the new identified non-tax arrears of other 4 companies in Phnom 
Thom area, Bateay district, Kampong Cham province; (3) non-tax arrears in fisheries concession; and (4) 
non-tax arrears from rental fee have increased dramatically because of increase in previous year unpaid 
arears and current arrears in 2021 due to the covid-19 pandemic. However, non-tax arrears in telecom 
sector have decreased by 13.08% because of strict measures and reinforcements conducted by Ministry 
of Post and Telecommunication on the operating companies which have non-tax arrears such as public 
announcement and festinating license.   

28. The number of LMs using NRMIS and e-payment10: 
 NRMIS has been operationalized by all revenue-collecting entities at national level (23 LMs), 18 

capital/provincial line departments, and also extended to capital/provincial administration. In 
addition, the integration between FMIS and NRMIS at subnational administration has been 
accelerated in order to reduce workload. 

 E-payment was implemented at Ministry of Industry, Science, Technology and Innovation, Ministry 
of Public Work and Transports, Ministry of Education, Youth and Sports, Ministry of Culture and 
Fine Arts, Ministry of Environment, Ministry of Tourism, Ministry of Labor and Vocational 
Training, Ministry of Mines and Energy, Ministry of Commerce, and Ministry of Post and 
Telecommunication through the MEF Circular 008 dated on 27 August 2021 on operationalization 
of e-payment for non-tax revenue collection-phase 2. The dissemination workshop on this electronic 
payment was also organized in December 30, 2021. 

29. The draft Law on Non-Tax Revenue Management has been consulted with relevant LMs, DPs, CSO, and 
also discussed among management members of MEF. The drafting team has discussed with Ministry of 
Justice and Anti-Corruption Unit. The Economic and Financial Policy Committee was conducted to 
discuss this draft on 28th March 2022. The preparation of blueprint for Non-Tax Revenue System Reform 
in English version was finalized with the technical support from World Bank and being translated in 
Khmer version. 

Objective 12: strengthen the budget implementation and the implementation of budget execution 
plan 

30. In this objective, there is one KPI “OI 3. % of actual budget execution compared with annual budget 
law”. Its progress has been descripted in paragraph 12 of this report. 

Objective 13: improve the implementation of budget process 

31. Public Procurement System Reform Strategy 2019-2025 has set out strategic direction for the key reforms 
namely, (1) the preparation and endorsement of procurement plan; (2) the implementation of public 
procurement; (3) the monitoring and evaluation on procurement implementation (procurement audit); (4) 
Strengthening independent mechanism for addressing complaints and imposing penalties; and (5) 
supporting infrastructure including the improvement of procurement related regulations, the preparation 
of procurement guideline, the study on e-procurement, and the capacity building. 

32. In this objective, there are three KPIs. The progress is as following: 

OI 4: percentage of procurement plans was approved on 31st December before starting budget year 
 
 

Target: 90% of annual procurement plan is approved by 31st December before the year of budget 
execution starts 
Progress: LMs and Authorized budget entities that submitted draft procurement plan 2021 to MEF and 
approved by MEF by 31st December 2020 are as below: 

 There are 53 entities equal to 98.15% submitted their procurement plans, of which 49 entities fully 
implemented the plan equal to 92.45%. 

 
10 Circular No. 008 MEF dated 27 August 2021 on operationalization of e-payment for non-tax revenue collection-phase 2. 
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 There are 38 public enterprises and public administration establishments equal to 94.87% submitted 
their procurement plan, of which 25 public enterprises and public administration establishments 
fully implemented the plan.  

 All 25 capital/provincial administrations submitted their procurement plan all of which got approval 
from MEF. 

 There are 618 budget entities submitted the procurement plans equal to 96.11%, of which 593 
entities got approval equal to 95.95%. 

However, in 2021 only 68% of procurement plan 2022 was discussed, reviewed and approved in the 
budget negotiation meeting between management members of MEF and LMs. 
 
OI 5: percentage of LMs’ budget entities which provide procurement implementation report 
 

Target: at least 60% of budget entities submitted procurement implementation report on time to MEF. 
Progress: in 2020, there are 361 budget entities equal to 61.18% submitted procurement 

implementation report to MEF on time. 

OI 6: movement in improving procurement threshold for procurement implementing agencies 
 

Target: continue implementation of first step in improving procurement threshold 
Progress: procurement decentralization-phase 1 has been implemented by increasing procurement 

threshold for procurement implementing entities to decide on their procurement based on 
MEF Prokas 010 dated 14th January 2019 on Increase Threshold on Public Procurement. 

OI 7: percentage of increase in use of competitive procurement method 
 

Target: at least 60% of total amount contract award (except contract of MPWT, MWRAM and MRD 
which got RGC’s approval to have direct contract with state specialized entities). 
Progress: in 2020, the total amount of contract with competitive procurement method is round 60.62%. 

33. In addition, indicators of cluster activities under each OIs of objectives achieved progress as follows: 

 Public Financial Management Manual (PFMM) is the key document for guiding LMs in preparing 
their guideline. The drafting team is reviewing the 6th draft of PFMM for consultation in the 
upcoming workshop. In addition, in 2021, there are 10 LMs has prepared the draft guideline, and in 
2022, 13 LMs have been identified to prepare their guideline including: (1) Ministry of Rural 
Development, (2) Ministry of Water Resource and Meteorology, (3) Ministry of Education, Youth 
and Sports, (4) Ministry of Public Works and Transport, (5) Ministry of Agriculture, Fisheries and 
Forestry, (6) Ministry of Health, (7) Ministry of Labor and Vocational Training, (8) Ministry of 
Economy and Finance, (9) Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction, (10) 
Ministry of Environment, (11) Ministry of Civil Servant, (12) Ministry of Foreign Affairs and 
International Cooperation, and (13) Ministry of Justice. 

 In 2021, the payment through EFT is around 58% of total payment. MEF has cooperation with 
National Bank of Cambodia and Canadia Bank, and plans to extend cooperation with ACLEDA. 

34. In conclusion, the momentum of Part 1 “Further Strengthened Budget Credibility” is still robust which 
indicates the resilience of Cambodia’s PFM system that has been developed so far. However, there are 
still areas to be further improved in term of institutionalization of tax and non-tax revenue collection 
and management mechanism. In term of effective budget execution, more actions needed to be done by 
focusing on salary expense, goods/services and investment through the implementation of regulations 
as indicated in PFMRP’s 4 core reform strategies (BSRS, SBSRS, PPSRS and PIMSRS). 

35. Based on progresses of the above 6 indicators and budget system reform, the budget 2021 served as an 
effective tool for the RGC to respond to both in-country and out-country challenges and risks in order 
to ensure socio-economic stability and people’s livelihood. This progress also made effective use of 
budget to accelerate economic recovery and rapid growth after covid-19 to ensure peace, social stability 
and sustainable economic growth as well as improve. 
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Part 2: Further Strengthened Financial Accountability 

36. This part focuses on 5 objectives: (1) Strengthening and expansion of FMIS, (2) Strengthening of new 
accounting, recording and reporting systems, (3) Strengthening of state assets management (long-term 
assets), (4) Strengthening of sustainable public debt management including risks of contingent liabilities 
and other related risks and (5) Strengthening of financial accountability at public administration 
establishments and public enterprises. 

37. The FMIS project began in 2014 (Phase 1: 2014-2016 and Phase 2: 2017-2020). FMIS Blueprint Phase 
3 for 2021-2025 aims at implementing FMIS in central and local agencies, continuing to-be business 
process for salary payment and other planned expenditures, implementing FMIS at 
Municipal/District/Khan administrations, developing 2 additional modules (Inventory Management and 
State Asset Management modules), gradually implementing Budget Planning module, gradually 
implementing Procurement module (user management, interfacing with external systems, electronic 
payment, implementing all 7 budget classifications and using system-generated reports). 

38. Concurrently, automation of budget execution via FMIS new business processes per the “FMIS 
Business Process Streamlining Strategic Plan 2020-2025” should significantly reduce processes outside 
the System in line with financial decentralisation objective of the PFMRP. 

Objective 21: Strengthening and expansion of FMIS 

39. There are 3 indicators in this objective with progress as follows: 

OI 1: Expense types automated for execution in FMIS at central agencies 

Target: Budget commitment and expenditure payment processes risk level 1 and 2 are implemented 
at MEF and 7 LMs 

Progress:  

 New business process is developed for implementation at MEF for commitment and payment 
processes for expenditures with low and medium risk levels (level 1 and 2). 

 New business process for salary and low-risk direct payments are implemented at 27 LMs; New 
business process for 10 LMs with distinctive processes developed for review by FMWG. 

 Business process for budget commitment and payment for other expenditures with risk level 3 is 
developed to be implemented at MEF. 

OI 2: Two new FMIS modules are expanded 

40. Within FMIS Phase 3, the 2 new modules: Budget Planning and Full Procurement modules will be 
implemented gradually to LMs, full authorised budget entities and sub-national administrations. 

Target: 2 new modules (Budget Preparation and Full Procurement modules) are piloted at MEF and 
Ministry of Information. 

Progress: 
 Budget Planning module is piloted at MEF and Ministry of Women’s Affairs; Full Procurement 

module is piloted at MEF, Ministry of Women’s Affairs and Ministry of Information. The expansion 
of Budget Preparation module is to 11 LMs and Full Procurement module to all LMs. 

 Training on FMIS: 37 LMs ~ 100 officers are trained on the 2 new modules; 250 new users are 
updated on new knowledge. 
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 Implementation of new modules should be readied for implementation and dissemination at the 
beginning of the year via regulations. 

OI 3: New sites for FMIS implementation (expanding implementation of core modules of FMIS to 
central, local agencies and public administrative establishment) 

41. Per FMIS Phase 311, four existing core modules (Budget Allocation, Account Payable, Purchase Order 
and Account Receivable modules) will be implemented to sub-national administrations, public 
administration establishment, capital/provincial line department and new authorized budget entities. 

Target: FMIS is implemented at two new full authorised budget entities; FMIS and supporting 
infrastructure is installed at 25 capital/provincial administrations for implementation in the beginning 
of 2022. 

Progress: Two new authorised budget entities (GSNSPC and SNEC) started using FMIS officially in 
2021. 25 capital/provincial administrations have been officially included in FMIS Phase 3 with current 
and to-be business processes already developed. Moreover, FMIS system was installed at 10 full 
authorised budget entities form operation in 2022. 

Objective 22: Strengthening of new accounting, recording and reporting systems 

42. There are 2 KPIs in this objective with progress as follows: 

OI 4: Timely account closure 

Target: Accounts closed within 6 to 9 months 

Progress: Account closure is complete within 9 months due to 2-3 months’ delay of payment after 
end of fiscal year. 

OI 5: Compliance of financial reports with IPSAS Cash Basis 

Target: Financial reports in compliance with IPSAS Cash Basis 
Progress: 

 Per evaluation done by IMF expert and Accounting and Audit Regulator (ACAR), financial reports 
in compliance with IPSAS Cash Basis is improved further. Important components have been 
improved with details included in disclosure of the financial reports such as unused liabilities and 
information on reporting budget entities. 

 Draft strategic plan on implementation of public accounting standards accrual basis 2021-2031 is 
approved by H.E. DPM on 20th December 2021 and is processed for approval from PM in Q1-2022. 

OI 6: Timeliness of financial reports (IPSAS Cash Basis) 

Target: 2019 FY Financial reports is ready in Q2-2021 

Progress: Preliminary draft of budget settlement law is prepared and sent to NAA for review within 6 
months after account closure. 

Objective 23: Strengthening of state asset management (long-term assets) 

43. There is 1 KPI in this objective with progress as follows: 

 
11 For subnational administration is not different form LMs, meaning that it didn’t require General Ledger and Cash Management 
modules. 
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OI 7: Consolidation reports of state assets for LMs, line departments and sub-national 
administrations 

Target: Consolidation reports of state assets for LMs, line departments and sub-national administrations 
Progress: 

 Annual comparative tables of state assets for FY2020: GDSNR reports having received from 1,470 
entities ~ 89% (as of 15th September 2021) 

 Update of state land statistics for 2021: state lands without title stands at 10,796 plots ~ 38%. 

Table 3: Statistics on ownership titles of state-owned real estates in 2020 

 # Entities # Titles 
# Titles 
issued 

# Titles not 
issued 

% Completed 

LMs (central) 244 1,428 358 1,070 25% 

Line departments (local) 769 11,657 3,851 7,806 33% 

Capital/provincial 
administrations 

25 259 158 101 61% 

Municipal, District and Khan 
administrations 

203 553 213 340 39% 

Commune and Sangkat 
administrations 

1646 2,642 1,703 939 64% 

Total 2887 16,539 6,283 10,256 38% 
Source: GDSNR 

 For the process of applying for ownership titles for state lands, Asset Controlling Authorities have 
applied and received titles for 17,764 plots of land ~ 62% of the total 28,560 plots of land, hence 
38% remains without titles ~ 10,796 plots being pushed for titles. For master plan for state asset 
management, a concept note is yet prepared; only an inter-departmental working group within MEF 
is formed for this purpose. 

 SARMIS is implemented at all LMs but usage of the system has not been smooth due to issues of 
capacity and equipment. GDSNR, facilitated by GSC, is organising more trainings tailored to LMs 
and sub-national administrations for full implementation. A dissemination workshop on SARMIS 
for LMs and sub-national administrations was organised between 8th November 2021 – 21st 
February 2022. Moreover, GSC is looking at budget availability for supplying computers to LMs, 
capital/provincial administrations, and Municipal, District and Khan administrations to support 
implementation and expansion of SARMIS. 

Objective 24: Strengthening of sustainable public debt management including risks of contingent 
liabilities and other related risks 

44. Public Debt Management Strategy 2019-2023 was approved and put into force on 22nd October 2019. 
This strategy includes 10 strategic measures and 5 key principles. 

45. There are 4 KPIs in this objective with progress as follows: 

OI 8: 5 key debt indicators against ceilings 

Target: All 5 key indicators are kept below ceilings in the Public Debt Management Strategy. 

Progress: In managing debts, the RGC is cautious and strictly adheres to the 5 key principles stipulated 
in the Public Debt Management Strategy 2019-2023. Debt status of Cambodia has been improving. Per 
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debt sustainability analysis, all 5 debt ratios of Cambodia are under the recommended thresholds as 
shown in Table 4. Within the international standards, this shows that public debt status of Cambodia in 
“sustainable” and “low-risk”. 

Table 4: Public debt indicators 2018-2021 

Indicators Thresholds 2018 2019 2020 2021 (est.) 
Total public debts (current price) 
% of GDP 55 21.48 20.8 24 25.1 
External debts (current price) 
% of GDP 40 21.46 20.8 24.3 25.1 
% of revenue 180 28.4 26.7 32.8 37.1 
External debts service 
# times of exports 15 1.4 1.5 1.8 2.0 
# times of revenue 18 4.9 4.5 6.3 6.2 

Source: Bulletin on Cambodia Public Debts no. 12 (page 12) 

Diagram 5: External Debts Outstanding (as of Semester 1 – 2022) 

Source: Executive summary of Budget Law 2022 

46. Sub-decree on public debt management is being reviewed with studies of international guidelines, 
experiences of other countries in the region namely, Thailand, Vietnam, the Philippines and Indonesia. 
The preliminary policy framework on developing government bonds is approved by the RGC on 1st 
October 2021 as response to current situation facing the Royal Government in economic recovery after 
Covid-19, together with a preliminary action plan to implement this policy framework. A 
comprehensive policy framework for 2022-2028 is to be approved in 2022. Data management system 
for contingent debt obligation is approved and launched on 4th August 2021. Meanwhile, modernisation 
of grant component analysis and comprehensive debt management systems (in-house database for 
PDM) was approved and launched on the same day (4th August 2021).  

OI 9: Identification of debt risks 
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Target: Analysis of debt risks and contingent debt obligations is performed and submitted to Public 
Debt Management Committee  

Progress: GDICDM has prepared a progress report of execution of strategic measures and submitted to 
Public Debt Management Committee, containing public debt risks including contingent liabilities, fiscal 
risks, market risks, operational risks, liquidity risks, project funding risks and credit risks for Q1, Q2, 
and Q3-2021 and published on official website of GDICDM. 

Objective 25: Strengthening of financial accountability at public administrative entities and public 
enterprises 

47. There are 2 KPIs in this objective with progress as follows: 

OI 10: Clear mechanism within MEF to monitor public administrative entities 

Target: (1) Minimum criteria for public financial management in public administration establishment 
and (2) A proposal report within MEF on evaluation methodology of public administrative entities. 

Progress: GDB has prepared a proposal report on the minimum criteria of public financial management 
for public administrative entities. For these entities, out of a total of 29 entities, 27 have submitted 
FY2020 financial reports to GDNT. GDNT was able to consolidate the reports of only 23 entities for 
the rest are not in a consistent and comprehensive format. The remaining 2 entities have not submitted 
financial reports even after repeated reminders. 

OI 11: Clear mechanism within MEF to monitor public enterprises 

Target: Draft law on public enterprise is submitted to OCM and the legislatives for approval  

Progress: 

 Law on public enterprise is drafted in an MEF technical working and is awaiting inputs from AFD’s 
consultants in Q1, 2022. GDSPNR plans to conduct a consultation workshop with public 
enterprises, LMs and other stakeholders in Q2, 2022, and submit the draft law to Council of Minister 
in Q3, 2022. Meanwhile, MEF working group is working on public enterprise reforms strategy 
which will serve as a guide for reforms and a crucial input for this draft law. 

 For M&E of public enterprises, the technical working group has prepared an evaluation report of 
financial situation of public enterprises for MEF management, outlining 4 key areas: (1) financial 
situation and business returns in FY2020, (2) expenditure items to be settled with state budget for 
FY2020, (3) dividend payments to state budget in FY2020 and (4) status of capital/equity in FY2020 
of state-private joint enterprises where the State holds minority stakes. 

48. As a conclusion for Part 2 “Strengthened financial accountability”, FMIS remains the core system of 
financial accountability which has been rolled out to all LMs. Implementation of FMIS Phase 2 with 
new business processes should bring into consideration the scope of 2 new modules to be implemented 
and the risks involved in new business processes via FMIS. In this regard, FMWG should review and 
push FMIS roll-out as a priority to align with the direction stipulated in BSRS 2018-2025. 

Part 3: Strengthening efficiency of Budget-Policy Linkages 

49. Part 3 “Budget-policy linkages” comprises of 6 objectives: (1) Strengthening and expanding 
implementation of program budgeting and budget monitoring, (2) Comprehensive budget preparation 
and budget integration, (3) Implementation of accountability system, (4) Strengthening policy 
formulation and fiscal planning, and (5) Strengthening of financial decentralisation policy. 
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50. BSRS 2018-2025 defines the direction of budget reforms towards performance budgeting per the model 
of “performance-informed budgeting”. The action plan constitutes 5 parts with 15 objectives, divided 
into 2 stages: Stage 1, from 2017-2021, focuses on building foundation for implementation of 
performance budgeting and Stage 2, from 2022-2025 focuses on piloting performance budgeting. 
Certain objectives of this strategy are executed in this Part 3 of CAP3+2, which aims to build a medium-
term budget system linking the Rectangular Strategies, NSDP and sectoral strategies. 

Objective 31: Formulate and implement medium-term fiscal and budget frameworks 

51. There are 3 indicators in this objective with progress as follows: 

OI 1: Submission of medium-term fiscal framework (MTFF) for discussion in plenary session of the 
Council of Ministers and implementation  

Target: Medium-term macroeconomic and fiscal framework for drafting the FY2022 budget law is 
formulated and submitted for approval from the head of the RGC. 

Progress: Macroeconomic and fiscal framework was formulated and implemented. This is in line with 
decision of MEF’s management on delaying the implementation of MTFF due to the uncertainty of 
Covid-19 pandemic and impact on Cambodia economy. Meanwhile, General Department of Policy 
continued to prepare MTFF and submitted to MEF’s management. 

 since 2019 with current and capital expenditure integration and sectoral budget ceilings, and served as 
a pilot framework for formulation of MTFF. Moreover, GDP prepared and submitted draft MTFF 2021-
2023 to MEF management. Due to uncertainty arising from Covid-19 and its impacts on Cambodia’s 
economy, MEF management has decided to delay implementation of MTFF to 2022 for the preparation 
of BSP 2023-2025 and FY2023 budget. 

OI 2: Approval of medium-term budget framework (MTBF) with budget ceilings for sectors and LMs 
by the head of the RGC 

Target: MTBF with sectoral budget ceilings 

Progress: MTBF with budget ceilings by sector and LM was approved by the PM 

OI 3: BSPs include performance indicators  

Target: BSPs are prepared with performance indicators 

Progress: 

 BSPs of 15 program budget-implementing LMs were reviewed with results as follow: 
− policy objectives: acceptable in general 
− programs: the majority is acceptable except some LMs where program titles, sub-program 

structures and program functions need revision 
− indicators: still an issue as the majority of LMs were unable to distinguish input, output and 

process indicators, while some are unmeasurable; MEF is working on strengthening this 
further 

− revenue-expenditure planning: the majority reflected revenue collection capacity but for 
expenditure, planning did not follow guidelines. 

 Based on MTBF, current and capital expenditures of 9 LMs were integrated in programs under 
budget ceilings in BSP and 4 LMs in program budgets. 

Objective 32: Strengthening public investment management 
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52. Public Investment Management System Reforms strategy 2019-2025 was approved by the RGC on 22nd 
October 2019 and put into force on 25th October 2019 in the plenary session of the Council of Ministers, 
aiming to create a national public investment management system that ensures responsiveness, 
efficiency, effectiveness, transparency, accountability, and in line with best practices and Cambodian 
context. It also aims to strengthen capacity in allocating and use of public resources per international 
best practices within the context of Cambodia, to accelerate economic diversification and 
competitiveness for strong, sustainable, and inclusive economic growth, towards Cambodia’s 2030 
milestones and Vision 2050. 

53. This strategy covers public investment projects of all sources of funding (state, DP or PPP financed) 
and of all levels of administrations (national and sub-national administrations, public administrative 
entities, public enterprises and other equivalent institutions). 

54. There are 3 KPIs in this objective with progress as follows: 

OI 4: Formulation of public investment cycle management mechanism 

Target: 1 sub-decree, 1 mechanism, 3 prakas, and 4 guidelines approved and disseminated. 

Progress: Execution of the action plan of public investment management reforms strategy 2019-2025 
yields results per the 2021 KPIs as follow: 

 Draft sub-decree on standard operating procedure (SOP) for preparation and management of public 
investment projects via PPP is being prepared. This SOP comprises 3 parts: Part 1 on policy and 
procedure, Part 2 on guidelines, and Part 3 on procurement procedure. 

 Mechanism: Public Investment Committee (PIC) and its secretariat was created with the issuance 
of an MEF prakas dated 3rd August 2021. Financial support mechanism for feasibility study and 
budget planning is being worked on by the technical working group on system for data of public 
investment project management via Prakas 750 MEF.Prk dated 23rd September 2020. However, 
creation of a unit for management of support fund on feasibility study and public investment project 
formulation does not have any progress. 

 Prakas: (1) Draft prakas on operating procedure of management, planning and execution of 
nationally funded public investment projects (direct investment project) was discussed in order to 
gain inputs for improvement at inter-ministerial level and management level at line ministries; (2) 
Draft prakas on public investment management for sub-national administrations was completed, 
discussed with relevant stakeholders including GDs of MEF, PDEF, MOI, capital/provincial 
administrations, and sent to MOI for comments in March 2021; (3) Draft prakas on guidelines for 
public road infrastructure maintenance was endosed. 

 Guidelines: preparation of guidelines has little progress with request for changes to action plan, 
namely (1) Guideline for preparation of 3-year rolling public investment program is to be completed 
in 2022, (2) Guideline for preparation of project request (cycle of public investment project) is to 
be completed in 2023, (3) Guideline and procedure for management of financial support mechanism 
for feasibility study and project formulation is to be completed in 2023, and (4) Draft concept note 
on guideline and procedure for management of financial support mechanism for feasibility study 
and project formulation is prepared with ADB consultant. 

Objective 33: Strengthening preparation and execution of program budgeting with linkage to BSP 

55. There are 4 KPIs in this objective with progress as follows: 

OI 5: Allocation of salary expenditure by programs in FY N+1 
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Target: Pilot study of salary expenditure allocation. 

Progress: GDB has prepared a concept note for allocating salary expenditure by program. LMs face 
difficulties in allocation salary expenditure by program as LM’s salary expenditure is allocated in whole 
to the support programs, requiring further study into each LM case. 

OI 6: Reduction of gap between BSP and annual budget (N+1) 

Target: Gap between BSP and annual budget (N+1) does not exceed 20%. 

Progress: Gap between BSP and FY2021 annual budget was 9.8%. 10 LMs were reviewed for linkage 
between BSP and Rectangular Strategy, NSDP; 15 LMs 12  were evaluated on quality of BSP. 
Expenditure gap between BSP 2021-2023 and FY2021 annual budget of MEF was 3.1% and 5.36% for 
MoEYS. 

OI 7: (1) Number of LMs reviewing criteria of budget entities, and (2) Budget entity review framework 

56. Some LMs still manage budgets centrally, allowing for only few budget entities, meaning budget 
allocated to spending units is minimal. In this regard, increasing the number of budget entities and 
delegating more authority to budget entities are crucial and necessary. Per fiscal decentralisation 
directive at LMs, the Government has issued sub-decree 242 ANKr.BK dated 14th December 2021 on 
the increase of budget entities and delegation of authority to budget entities for efficiency, effectiveness 
and transparency in planning, execution and performance review of core function and budget. 
Moreover, MEF has issued Prakas 544 MEF.Prk dated 9th September 2021 on the power, responsibility 
and budget execution procedure of budget entities to ensure efficiency, effectiveness, transparency and 
accountability in budget execution via clear delegation for performance. 

57. As for the progress report on the creation of budget entities (Review of criteria, organisational structure 
change, and capacity building) by LMs, has no progress. 

OI 8: Number of authorised budget entities created per MEF’s instruction 

Target: (1) 3 additional authorised budget entities, (2) 10 additional budget entities 

Progress: In 2021, a total of 926 budget entities exists, an increase of 12 from 2020 (914), of which 323 
are central budget entities (an increase of 12) and 603 are local budget entities (provincial departments). 
For central level, 83 are authorised budget entities (61 in 2020), 240 are not (250 in 2020); at local level, 
all 603 are authorised budget entities (603 in 2020). 3 LMs are preparing to create budget entities 
namely, MOI, MCS and CDC. 

Objective 34: Push for fiscal decentralisation for sub-national decentralisation 

58. There are 2 KPIs in this objective with progress as follows: 

OI 9: Integration of sub-national BSPs: between capital/provincial administrations and 
krong/srok/khan administrations 

Target: To align BSP of the sub-national administrations between the capital/ provincial 
administrations with the budget of the capital/provincial line departments, to  authorize the 
capital/provincial administrations for budget virement at the sub-account level and the account level of 
the same chapter (within the same cluster of activities) and at the sub-account level of the same account 

 
12 MND, MOJ, MOFAIC, MI, MOH, MME, MOT, MoEYS, MOE, MWA, MT, MWVT, MRD, MAAF and MPTC. 
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(from one cluster of activities to another cluster of activities in the same sub-program) by the Decision 
of the Governor of the relevant capital and province. 

Progress: Gradual alignment and integration of sub-national administrative plans to complete by 2023, 
with step-by-step implementation of alignment with capital/provincial line departments (in 2021), 
integrating plan with municipal and district administrations (in 2022) and integrating plan with 
commune / Sangkat administration (in 2023). 

OI 10: Delegation of authority for budget virement to sub-national administrations 

Target: To provide the authority to the capital/provincial administration for budget virement at the sub-
account level and the account level of the same chapter (within a single cluster of activities) and at the 
sub-account level of a single account (from one cluster of activities to another cluster of activities in the 
same sub-program) by the Decision of the Governor of the relevant capital and province. 

Progress:  MEF has implemented the Prakas on the Procedure for Implementing the Program 
Budgeting of the Capital and Provincial Administration.  

59. In particular, the implementation of the project through the implementation of separate procurement 
with state entities does not require a deposit to ensure validity. At the end of the project, only 90% is 
paid and the remaining 10% is kept to guarantee the project for 12 months. If the project is of good 
quality, another 10% will be offered. In the case of the same budget year, there is no problem for 
payment. In the case of the next budget year, the 10% remaining payment cannot be paid because the 
remaining budget is diverted to the national budget in accordance with the legal documents in force, so 
the Phnom Penh capital administration does not have the credit for this 10% payment. Based on this, 
GDSNAF and the GDPP of the MEF examine this problem. 

60. In conclusion, for part 3, the MTBF has been prepared and piloted and macroeconomic and fiscal 
framework 2023 was implemented. The MTFF to be implemented will facilitate LMs in preparing 
budget, by determining budgets for both sectors and LMs, especially the integration of current and 
capital budgets, including time in accordance with the budget calendar. At the same time, the fiscal 
decentralization reform of the sub-national administration must be addressed in a package and 
systematically. 

Part 4: Completion of Readiness towards Performance Accountability 

61. Preparation for the next step focuses on four objectives, including (1) developing a budget framework 
based on performance information, (2) developing and implementing performance accountability 
frameworks, (3) strengthening the control system, and (4) Develop and implement capacity building 
plans (including the legislature and the National Audit Authority). 

Objective 41: Implement the performance-based budgeting 

62. This objective has KPIs and have achieved the following results: 

OI 1:  Piloting preparation of key performance plan 

Target: Piloting preparation of key performance plan for 2021 

Progress: No progress, as an action plan stated in BSRS 2018-2025, performance informed budgeting 
or performance budgeting will be piloted in preparation of budget proposal 2023. Therefore, this key 
performance plan will be prepared once performance agreement was implemented. In this regard, 
General Department of Budget has prepared and promulgated the performance agreement through 
Prakas No. 149 MEF. Br.K dated 17 February 2022. 
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OI 2: Amendment Sub-Decree no. 81 on the Establishment of Financial Control on Expenditure of 
the State Budget and Sub-Decree no. 82 on the General Regulations of Public Accounting and the 
Implementation of the Performance-based budgeting 

Target: Draft Sub-Decree no. 81, submitted to the management for review, and draft Sub-Decree no. 
82 on General Rules of Public Accounting, submitted to the management for review. 

Progress: 

 Amendment Sub-Decree no. 81: GDB have finalized reviewing in the level of the General 
Department by receiving inputs from the experts of the Ministry of Finance of the French 
Republic. 

 Amendment Sub-Decree no. 82: Internal discussions have been completed, pending amendments 
and updates in accordance with the Public Financial System Law. 

 Both sub-decrees will be merged in the second quarter and submitted to the management in the third 
quarter and submitted to the Royal Government in the fourth quarter. 

63. At the same time, the drafting of a new financial system law has faced the following challenges: 

 Timing: Some members of the technical working group have to attend the budget negotiation 
meeting for the preparation of the budget law for the year 2021, and the spread of Covid-19 disease, 
which interrupted the meeting with French experts to get inputs for the preparation of the Law on 
the Public Financial System (New). 

 Scope: This law covers the entire financial system, so all stakeholders must examine and understand 
the principles, and this law must be consistent with other laws and regulations. 

Objective 42: Implement a system to monitor and review performance by line ministries 

64.  This objective has six performance indicators and has achieved the following results: 

OI 3: six LMs have mechanisms to monitor and review performance in all line ministries 

Target: Prakas on budgeting mechanisms and Prakas on mechanisms for monitoring and evaluation 
budget implementation. 

Progress: MEF has issued Prakas no. 113 on the Implementation of Guidelines on Monitoring and 
Evaluation Performance Budgets to assist the Royal Government in developing, analyzing and 
implementing policies, identifying key priorities in support of a more effective planning and budgeting, 
responsiveness to resources, and increased accountability and transparency in achieving established 
policy objectives and assisting in the management of work activities. 

OI 4: Preparation of annual budget operational plan in all line ministries 

Target: All LMs have mechanism to manage budget operation in accordance with performance 
budgeting framework. 

Progress: Concept note on formulating annual budget operational plan was prepared. Nex step, General 
Department of Budget has been preparing format of LM’s operational plan which will be promulgated 
by MEF’s prakas in 2024.  

OI 5: Mechanisms by line ministries to monitor and evaluate program budgets 

Target: MEF has issued Prakas no. 113 dated 2 February 2022 on the Implementation of the Guidelines 
for Monitoring and Evaluation Performance Budgets. As a follow-up work, GDB will prepare a Prakas 
on the implementation of the mechanism for monitoring and evaluation performance budget for 2024 
and the pilot implementation in 2025. 
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Objective 43: Strengthen the efficiency of the performance reviewing system (internal audit, financial 
inspection and independent audit) 

OI 6: Establishment of internal control system in accordance with the performance budget system 

Target: Concept Note on the functioning of the internal control system is prepared 

Progress: GDIA has prepared the documents for the internal control system and revised the new draft 
sub-decree on the operating and functioning of the internal audit and issued a Prakas on the Principles 
of the ICT internal control system. 

OI 7: Implementation of performance audit and information technology audit 

Target: Performance audit and IT audit are implemented in all line ministries. 

Progress: have implemented pilot performance audits as case studies for 6 LMs and implemented IT 
audits as case studies for 4 LMs. 

65. Separately, GDIA received one training session on the use of the audit log in the FMIS, and piloted the 
use of the audit log on four functions, including budget allocation (BA) and cash management (CM), 
account receivable (AR) and account payable (AP) functions. 

OI 8: performance audit reports produced by Independent Audit 

Target: Five performance audit reports were prepared by the National Audit Authority and submitted 
to the legislature. 

Progress: The National Audit Authority continues to conduct five performance audits for the period 
2021 and for the period 2020. 

66. Preparation of Inspection Framework: Strategic Plan for Financial Inspection 2021-2025 and 
disseminated, researched and prepared a report on the implementation of the duties and responsibilities 
of the Internal Audit and Inspection of 12 Ministries. 

Objective 44: Promote budget transparency 

67. MEF has continued focusing on openness, input from the private sectors, development partners, 
researchers, students, the public, NGOs and national and international media in various consultative 
forums in the process of budgeting and expanding the openness of budget information to the public in 
order to strengthen the efficiency of budget allocation and efficient use of resources, efficiency, 
transparency and accountability. 

68. Increasing Public Participation in the Budget Process: Instruction on public forum and citizen budget 
book to publish on annual budget package of each lMs to relevant DPs and the public was promulgated 
through letter No. 1948 MEF-GDB dated 14 March 2022 with selection of 4 LMs including: The 
Ministry of Education, Youth and Sports, the Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth 
Rehabilitation, the Ministry of Water Resource and Meteorology, and the Ministry of Industry, Science, 
Technology and Innovation. 

 Rural Development and the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. 

69. Increasing the dissemination of budget documents: MEF has published budget documents on the 
website regularly, including (1) the macroeconomic and public financial policy framework, (2) the 
circular on budget strategic planning and annual budget, and (3) executive summary of the draft annual 
financial law, (4) the summary budget book of the annual financial law, (5) circular on the 
implementation of the 2021 budget law, (6) state financial transaction report (TOFE & GFS standard), 
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(7) the law on budget payments, (8) the monthly socio-economic trends report, (9) the quarterly 
economic and financial statistics bulletin, and (10) the public debt statistics bulletin. At the same time, 
the National Audit Authority has published the audit report on public financial management. 

70. Increasing Public Procurement Transparency: GDPP has published public procurement statistics 
bulletins and procurement plans, announcements and contract submissions on its website as well. 

71. Overall, the implementation of the stage 4 will be ready for implementation from 2023 onwards through 
the preparation of the law on the public financial system (new), the preparation of sub-decrees 81 and 
82 (new) and Preparation of the performance-based budgeting framework expected to be completed by 
2022. At the same time, the functions of internal audit (especially performance auditing) and inspection 
in all line ministries must be gradually strengthened to ensure that line ministries have a strong internal 
control system while the Royal Government will delegate the financial management authority to line 
ministries. 

Part 5: Support the Successful PFM Reform Program and Cross Cutting Issues of Other Reforms 

72. Support the Successful PFM Reform Program and Cross Cutting Issues of Other Reforms focuses on 
three objectives, including (1) increasing leadership, management capacity, and training reform 
commitment, as well as increasing ownership and accountability, (2) enhancing the effectiveness of the 
capacity building and incentive rules, and (3) strengthening the capacity building for the implementation 
of the third phase of the public financial management reform program. 

73. The efficiency and effectiveness of public entities must reflect institutional capacity: leadership and 
implementation, institutional / functional coordination, building human resources in both quantity and 
quality, and motivation / performance / merit. 

Objective 51: Strengthen leadership and management capacity, ownership and responsibility for 
reform 

74. This objective 2 KPIs and achieves the following results: 

OI 1: Timeliness of GDAP / MAP plan submission and annual performance report to GSC.  

Target: The GDAP & MAP and annual performance report are provided by the due date by GSC. 

Progress: GDAP 17/17 submitted to GSC on time and 34/41 ministries and institutions submitted MAP 
to GSC on time. The GDAP implementation report received 17/17 on time and the MAP implementation 
report received 39/41. 

OI 2: Develop a strategic plan and action plan for capacity development within the framework of the five-year 
public financial reform program (Phase 4) in conjunction with the Certificate Program 

75. This strategic plan for capacity building and development was approved by His Excellency Deputy 
Prime Minister according to the note dated October 4, 2021 on letter No. 383 MEF/GSC. Meanwhile, 
MEF has completed the concept note on the qualifications of public financial management officers and 
requested His Excellency Deputy Prime Minister to support and provide guidance as a basis for the 
preparation of legal standards as a tool for determining the qualifications of officials who will hold 
positions or responsibilities on the management of public finances in line ministries, institutions, 
provincial departments, relevant professional units and sub-national administrations. 

Objective 52: Ensure the movement of public financial management reform 

76. This objective has 3 KPIs and achieves the following results: 
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OI 3: PFMRC and Terms of Reference (TOR) are updated according to the organization's policies and 
requirements. 

Target: TOR of roles and responsibilities of PFM reform team members in all line ministries have been 
clarified and aligned according to key objectives / activities in the matrix according to GDAP / MAP 
2021. 

Progress: GSC introduced the Public Financial Management Reform Working Group of MEF. And 
ministries and institutions to prepare the reference conditions in accordance with the action plan by the 
officer in charge. 

OI 4: Performance and accountability management system of reform programs are developed and 
implemented 

Target 1: Report on the internal piloting of GSC on Performance Management and Accountability 
System (PMAS) 

Progress: A background of piloting the use of PMAS systems within GSC which organized the training 
since December 28, 2020 and launched the implementation in the second quarter of 2022. The functions 
of the PMAS system in the first phase is organized into four functions (Module), including: Planning, 
objective management, work flow management and digital approval. 

Target 2: Working Procedures and Development of Performance Management and Accountability 
System (PMAS) for Public Financial Management Reform Program 

Progress: In organizing the operation of the PMAS system in the second phase, the technical officials 
of GSC in charge of system design, have studied the needs and usage history of the organization under 
the Public Financial Management Reform Program and compiled the following documents: 1. Type of 
letter format, 2. User history, 3. Determine the amount of work in the system and 4. Define system usage 
rules. 

77. Preparation of result-based management guideline: After GSC internal discussion and consultation with 
EU experts in the second and third quarters of 2021, the draft guideline is scheduled to be finalized and 
submitted to the management for review and approve in the first quarter of 2022, and plans to 
disseminate and train Project Implementation Agencies under the PFM Reform Program in the second 
quarter of 2022. 

OI 5: Incentive framework to link achievements in the reform program have been developed and implemented 

Target: Incentive and Performance Linkage Framework is prepared and implemented by 2021. 

Progress: Currently, under the Public Financial Management Reform Program of line ministries and 
Units under the MEF, they have received functional allowances, but have not yet been fully linked to 
their performances. Incentive System for Public Financial Management Reform Working Group: The 
PFMRP Funds in 2021 has provided 350 members of the Public Financial Management Reform 
Working Groups in line ministries with a total amount of approximately 2,526 million Riels, and for the 
Public Financial Management Reform Working Group of the unit under the MEF, there are 489 people, 
equivalent to a total amount of about 4,910 million riels, and the Capital/Provincial Department of 
Economy and Finance, there are 50 people, equivalent to a total amount of approximately 315 million 
riels. 

Objective 53: Strengthen the consistency between the sites of other reform programs 

78. This objective has 2 KPIs and achieves the following results: 

OI 6: Continuation of the meeting to update the 3+1 reform program of the Royal Government 
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Target 1: 3+1 reform program meetings are held regularly. 

Progress: No progress pending the organization of a rotating meeting by the Secretariat of the National 
Committee for Sub-National Democratic Development (NCDD). 

Target 2: 3+1 reform program meetings are held quarterly and at least 90% of the action plan is 
implemented 

Progress: No progress due to awaiting a meeting (rotation) led by NCDD Secretariat. The action plan 
was pended due to the need to focus on developing Concept Note on the Vision and Strategy for 3+1 
Reform Programs. 

OI 7: Defining the vision and strategy of the Royal Government's 3+1 reform program 

Target: Concept Note on the vision and strategy of the 3+1 reform program. 

Progress: The draft: Concept Note on the vision and strategy of the 3+1 reform program reforms was 
prepared and discussed in the meeting of the Secretariat of the 4 reform programs by agreeing on the 
content, approach and timeframe. 

79. In conclusion, the implementation of Part 5 has had little impact on the preparation of short-term training 
courses and dissemination workshops as in the context of the Covid-19 epidemic in 2021, stakeholders 
have changed their approach to online training or workshops. Public Financial Management Reform 
Working Group in units under MEF and line ministries have worked hard to implement the plan and 
sent the progress report to GSC on time, despite delays for some line ministries.  In order to accelerate 
the public financial management reform movement, the Public Financial Management Reform Working 
Group should implement additional measures, including the continued strengthening of implementation 
mechanisms and the fulfillment of duties and responsibilities in the sense of responsibility set out in the 
terms of reference, and continue to strengthen the coordination mechanism to monitor and report on the 
implementation of the action plan as set in GDAP & MAP. 

2.2. Performace of Implementing Agencies 

80. This performance report is monitored based on the 2021 Action Plan and Indicators achieved by the 18 
entities under the MEF and the 25 Capital/Provincial Departments of Economy and Finance and LMs. 

81. General scoring principle: The method used to monitor the achievement of the implementation of the 
quarterly action plan and 2021 is based on two main bases: (1) the actual activities achieved compared 
to the planned activities, and (2) actual results compared to target indicators or set indicators. In that, 
the achievement rating is defined as 3 levels for the objectives and cluster of activities: excellence (96% 
- 100%), good (86% - 95%), fairly good (71% -85). %), moderate (61% -70%) and weak (below 60%). 

2.2.1. Performance of Entities under the MEF 

82. Progress Monitoring Report 2021 also reflects the performances of all 17 units under the MEF. The 
progress of the implementation of the action plan of the 17 units achieved more than 86% as shown in 
the sixth diagram. 



 

30 

Diagram 6: Progress (%) of units under MEF 

83. Meanwhile, the 25 Capital/provincial Departments of Economy and Finance have focused on reform 
activities related to the functions of the Departments, including the promotion of non-tax revenue 
management at the sub-national level, the promotion of the use of FMIS, the promotion of Property title 
registration owned by MEF at the local level and real estate titles of sub-national administrations, 
promoting the preparation of inventory of state assets of capital/provincial departments and 
capital/provincial administrations, promoting the implementation of the budget strategic plan, program 
budgets and budget entities, and promoting implementation of task, function and resource delegation. 

84. As a result, significant progress has been achieved, including: 

 Inspected the implementation of service delivery agreement in the capital/province, a total of 449 
locations, equal to 100% compared to the annual target. 

 Inspected the implementation of the Prakas on the provision of public services at the one-window 
service office in the capital/province, a total of 316 capital/provincial departments and specialized 
units equal to 92% compared to the annual target. 

 registered 9 real estate titles under the Ministry of Economy and Finance at the local level, 
equivalent to 56% of the annual target. 

 registered real estate titles of real estate of provincial/capital departments and units and Capital, 
Province, Municipality, District, Khan administration, a total of 134 titles, equal to 88% compared 
to the annual target. 

 Prepared a table comparing the increase / decrease of state property of inventory book in 2020 of 
the provincial/capital departments and units around the capital-province, a total of 803 departments 
and units equal to 99% of the annual target. 

 Prepared a table comparing the increase / decrease of state assets of inventory book in 2020 of the 
sub-national administrations, a total of 1,121 sub-national administrations, equivalent to 89% of the 
annual target. 
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Diagram 7: Progress of the Implementation of the Action Plan of the Capital/provincial Departments 

of Economy and Finance 

Diagram 8: Budget Execution and Performance (%) in 2021 of the Capital/provincial Departments 

of Economy and Finance 

2.2.2. Performance of Line Ministries  

85. Progress Report of the Action Plan (MAP) of the 40 LMs: within the framework of the Public Financial 
Management Reform Program, 5 categories of entities, including: (1) 11 economic service institutions, 
(2) 8 financial, foreign affair and general public service institutions (3) 5 national defense and security 
and public order institutions (4) 6 social service institutions, and (5) 11 supreme and independent 
institutions. 

86. Based on the results of monitoring the progress of the implementation of MAP3+2 in 2021, the 
preparation of MAP3+2 is clearer and reduces the operation of daily activities. However, the 
implementation of the Reform Action Plan (MAP) of the line ministries has not yet responded to the 
priority reform sites, which is necessary to ensure that the line ministries participate in the 
implementation of the action plan in the order of priority. GSC and the main General Departments of 
MEF have identified priority reform action plans to encourage line ministries to prepare MAP and 
implement it annually. 

87. As the role of ministries and institutions becomes more important in contributing to the PFMRP, 
especially in the third and fourth stages, capacity building of the line ministries (financial and budgetary 
units) is a task that needs to be addressed and further promotion under the support of active, proactive 
and interactive financial entities. Line ministries in the same sector should formulate policies that are 
coordinated to achieve the outcomes, which is to ensure that the budget is linked to policy. Identifying 
priority activities for the preparation and implementation of Line ministries in 2021, in particular, 
continue to promote and strengthen the preparation and implementation of "Strengthening the 
management and implementation of revenue collection and expenditure plans", "Improving financial 
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accountability" and "Linking budgets to policies." Outcomes, achievements and summary as in the table 
below: 

Table 5: Progress by Line Ministries 

KPIs Objective in 2021 Progress 

Part 1: Further Strengthened Budget Credibility 

1. Number of Line 
ministries using 
NRMIS and E-
Payment System 

Payment via E-
payment to 
additional 10-line 
ministries 

 NRMIS system has been implemented in all 23 
revenue collection units of line ministries and piloted 
in the Capital Administration. 
 E-payment is used by the Ministry of Industry, 
Science, Technology and Innovation, Ministry of 
Public Work and Transport, Ministry of Education, 
Youth and Sport, Ministry of Culture and Fine Art, 
Ministry of Environment, the Ministry of Tourism, 
Ministry of Labor and Vocational Training, Ministry 
of Mine and Energy, Ministry of Commerce and 
Ministry of Posts and Telecommunications. 

2. The number of 
ministries and 
institutions that 
send the petty cash 
plan to the MEF 
on time  

All line ministries 
send the petty cash 
plan to the MEF on 
time  

10 out of 38-line ministries (equivalent to 27%) 663. 
have prepared the petty cash plan in accordance with 
Prakas No. 663. However, 28 other line ministries 
have not been prepared on time yet. 

3. Number of line 
ministries prepare 
payment of 
advance cash for 
current budget on 
time 

All line ministries 
prepare payment of 
advance cash for 
current budget on 
time  

In 2021, 23 LMs received advance cash (for current 
budget) and there are 6 LMs that have prepared 
payment for the advance cash in the budget year on 
time. 

4. Number of Line 
Ministries paying 
for mission 
incentives through 
the Banking 
System  

All line ministries 
paying for Mission 
incentives through 
the Banking 
System  

The mission incentives of the relevant line ministries 
have been provided through the banking system in 
2021 

5. Percentage of 
procurement plan 
approved before 31 
December before 
budget execution 
year 

90% annual 
procurement plan 
approved before 31 
December before 
budget execution 
year 

Line ministries, fully authorized budget units who 
have submitted the draft procurement plan for 2021 to 
MEF and approved by the MEF (as of December 31, 
2020) are as follows: 

 Line ministries sent a total of 53 entities or equal 
to 98.15% and completed 49 entities or equal to 
92.45% 

 Public enterprises and public administrative 
institutions sent a total of 38 entities or equal to 
94.87% and 25 entities were completed or equal to 
100% and 25 entities were completed or equal to 
100% 

 Capital and Provincial Administration: submitted 
to a total of 25 entities (100%) and approved by 25 
entities (100%) 
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KPIs Objective in 2021 Progress 

 Budget units sent a total of 618 units or equal to 
96.11% and approved 593 entities or equal to 
95.95%. 

6. Percentage of 
budget units of 
line ministries 
provide 
procurement 
implementation 
reports 

At least 60% of 
budget units provide 
procurement 
implementation 
reports on time to 
MEF 

By 2020, the budget units sent timely procurement 
reports to the MEF, a total of 391 units, accounting 
for 61.18 percent. 

Part 2: Further Strengthened Financial Accountability 

1. Number of 
expenditure 
subjects to 
automate the 
implementation of 
FMIS budget at 
the central level 
administration 

Level 1 and Level 
2 expenditure 
commitment and 
Payment 
Procedures have 
been officially 
implemented in 
MEF and 7 other 
ministries 

 Expenditure commitment and payment 
procedures have been examined and prepared 
drafts of business streamlining under FMIS with 
Level 1 and Level 2 risks within the MEF 
framework. 

 Business streamlining via FMIS for the payment 
of payroll and direct payments at risk level 1 have 
been officially implemented in 27 line ministries, 
and 10 other line ministries with separate 
procedures have been examined the procedures 
and submitted the examination report to the 
FMWG management to decide. 

2. Number of line 
ministries 
implementing 
SARMIS  

The SARMIS 
system has been 
implemented in all 
line ministries 

All line ministries have been implemented SARMIS 
but have not been implemented smoothly due to 
some challenges, including capacity and 
technological equipment. 

Part 3: Strengthening efficiency of Budget-Policy Linkages 

1. Determine the 
gap between the 
budget strategic 
plan and the annual 
budget  

The percentage of 
the gap between 
the three-year 
rolling budget 
strategic plan and 
the approved 
annual budget is 
reduced 

 The budget strategic plan and the budget for 2021 
have the gap of 9.8% . 

 17 line ministries have reviewed the linking of the 
budget strategic plan to the Rectangular Strategy 
phase 4 and the National Strategic Development 
Plan. 

2. The number of 
line ministries 
preparing the 
integrated budgets 
set out in the circular 
on the preparation 
of the BSP and the 
annual budgets  

4-line ministries 
have integrated 
current expenditures 
and capital 
expenditures into 
the program based 
on the budget 
ceiling  

9-line ministries have integrated Current expenditure 
and state capital expenditure into the program based 
on the budget ceiling. 

Part 4: Completion of Readiness towards Performance Accountability 

1. Number of line 
ministries 
implementing the 

• 6 Audit 
departments in 
line ministries 

 6 Audit departments in line ministries start Pilot 
Performance Achievement Audit Framework 
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88. Progress (%) of line ministries, about 70% the line ministries have implemented the action plan to achieve 
more than 86%, except for the ministries as shown in the diagram 9. 

KPIs Objective in 2021 Progress 

Performance Audit 
and IT Audit  

start Pilot 
Performance 
Achievement Audit 
Framework 

• 4 Audit 
departments in 
line ministries 
begin piloting IT 
Audit Framework  

 4 Audit departments in line ministries begin 
piloting IT Audit Framework  

2. Number of 
Internal Audit 
Units of line 
ministries sending 
the Internal Audit 
Report to the NAA  

All Internal Audit 
Units of line 
ministries submit 
Internal Audit 
Report to the NAA  

In 2021, 28 internal audit reports were submitted to 
the NAA, received from line ministries and public 
enterprises. However, the audit units of some 
ministries and institutions have not yet submitted 
their reports to the NAA. 

3. The number of 
audit units of the 
line ministries 
having the audit 
strategic plan, the 
annual audit plan 
and the standard 
audit report 

The audit strategic 
plan, the annual 
audit plan and the 
standard audit 
report are prepared 

 Have monitored the preparation of audit strategic 
plan and annual internal audit plan of 20-line 
ministries 

 Have Inspected the effectiveness of the internal 
audit function in 8-line ministries 

 Have Implemented the action plan of the annual 
internal audit plan, achieved 5 units out of the 
plan of 80 units 

 Have monitored the implementation of the audit 
plan of 8-line ministries that have selected 100 
units out of the plan of 312 units. 

 Have reviewed and suggested improvements to the 
internal audit report of 20-line ministries. 

Part 5: Support the Successful PFMRP and Cross Cutting  Issues of Other Reforms 

1. Timeliness of 
submitting MAP 
for 2021  

All line ministries 
prepare MAP and 
send it to the GSC 
on time.  

- 34/41-line ministries have prepared and sent to 
GSC on time. 

2. Timeliness of 
the submission of 
the annual MAP 
progress report  

All quarterly MAP 
progress reports are 
provided on time  

- 39/41-line ministries have sent progress reports to 
GSC on time. 

3. Timeliness of 
proposing the 
membership of 
Public Financial 
Management 
Reform Working 
Group 
to receive the 
annual incentive 

All line ministries 
have prepared the 
membership of the 
Public Financial 
Management 
Reform Working 
Group to receive 
annual incentives 
based on GSC setting. 

- All line ministries have prepared the membership 
of the Public Financial Management Reform 
Working Group to receive incentives and sent to 
GSC but only a few were on time, which led to 
the delay in arranging the providing of the 
incentives until the second quarter. 
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Diagram 9: Budget Execution and Performance (%) of LMs 
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2.3. Development Partners’ Comments 

2.3.1 Preliminary Results of FMIS Review 

89. GSC collaborates with IMF to review the FMIS development in phase 1 (2014-2016) and phase 2 
(2017-2020) to orient the FMIS phase 3 (2021-2025) and CAP4 preparation. 

90. From the perspective of financial decentralization, the FMIS is a tool to support, promote and 
accelerate the overall activities of the PFMRP at all stages to increase accountability, efficiency and 
modernize the PFM system in Cambodia, which can provide information on comprehensive and 
timely state revenue-expenditure data and lead to the automation of budget preparation and 
execution. At the same time, the BSRS 2018-2025 emphasizes that the FMIS will promote changes 
in work procedures, and the goal for 2025, the FMIS will automate budgeting, facilitate the transfer 
of appropriation to budget entities as well as for the management and control of expenditures of line 
ministries/institutions. 

91. Mr. Holger van Eden, Ms. Delphine Moretti, Mr. Kris Kauffmann and Mr. Anumpam Raj have 
studied and linked good practice with other countries, especially on key priorities, including: (1) the 
current status of the network and FMIS in the line ministries/institutions and capital and provincial 
administrations. , (2) technical development of FMIS, (3) functions of FMIS, including budget 
planning, budget implementation, budget reporting, and FMIS interfacing with other systems, (4) 
change management and (5) value for money issue. 

A. Roll-out FMIS strategy 
 

92. FMIS Phase 1 and 2 have been expanded and are used in all line ministries/institutions, 
Capital/Provincial Departments of Economy and Finance, and Treasuries, focusing on budgeting and 
accounting functions. At this stage, the use of FMIS is facing a number of challenges, including the 
development of functions is slower than the development of technical systems, legal frameworks and 
procedures have not been revised, change management is still weak (need participation of all level 
of managements) and parallel process both manually and systemically. The interfacing between 
FMIS and other systems (cash management, commercial banking, taxation, customs, non-tax 
revenue, payroll, and debt management) is still incomplete, and FMIS and Education Management 
Information System (EMIS) is not yet interfaced due to the need to upgrade EMIS to 3rd version. 
Expansion of FMIS Phase 3 by two new module (budget planning and full procurement) proved to 
be slower as planned and increased budget expenditures for the system, staffing and workload. 

Major risk: Secretariate of FMWG overextends itself (signs are already there), functional 
departments remain too passive, hardware is rolled-out but system not seen as very useful for users 
(especially line ministries) >>> may result in dramatic need to restructure approach in future as DPs 
see major gaps in functionality. 
Recommendation: temporize further system expansion (possibly with a few exceptions), with two 
years, and focus on activating PFM functionality (for MEF and LMs of existing 8 modules, 
improving governance and change management, and strengthening staff IT and PFM reform 
capacity, while controlling costs. 

B. FMIS Development 

93. System development is well progressed to ensure the efficient use of all site systems connected to 
FMIS, especially the development of data warehouse for data storage and retrieval. However, there 
are also some challenges that users face regarding the slowness of the system, and the limited 
efficiency that indicates the risk for the expansion of FMIS Phase 3. To address these issues, a number 
of improvements should be made, including: (1) the use of web-based applications for computers, 
(2) monitoring the flow of payment processes for the implementation of new procedures through 
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FMIS (Business Process Streamlining). (3) Initiation of the use of electronic signatures, (4) 
Strengthening the role of internal and external audit, which plays an important role in evaluating 
system functions and processes, (5) In the third phase, FMIS will be expanded to additional 138 sites 
and 1,700 users, so system scalability testing is needed to confirm system capabilities, system 
performance and sustainable databases for future plans. 

C. Functionality of FMIS  

94. Despite the achievements of system functions in the phase 1 and 2, there are still many gaps to be 
addressed. The FMIS phase 3 is not ambitious enough.  

 Budget execution 
- FMIS fully supports electronic transacting of receipts and payments. 
- Control framework effective and streamlined for low-risk payments but are still excessive for 

other payments. Involves involve duplicate manual processes. 
- Purchase order functionality not used for commitment control. 
- Significant budget monitoring issues: lack of complete data sets, unavailability of templates, 

manual adjustment of data, parallel manual data records. 
- Limitations to CoA and budget sub-allocation require line ministries to develop supplementary 

systems (MoEYS). 
Recommendation: Further progress on the streamlining agenda necessary. Develop the full 

functionality of core budget execution functions – from both a MEF and line ministry perspective, a key 
result of which will be elimination of parallel manual controls and records. 

 Accounting and Reporting 
- Chart of accounts reflects modern design principles, but administrative and program 

classification lack “depth” 
- Standardized reports developed and available in the FMIS – including standard reports for 

producing BSL report and IPSAS financial statements 
- However, many budget management reports for internal use have not been developed 

(dashboards on the way) 
- Closing of account rules have been tightened, improving data quality and timeliness > more is 

needed and new FSL could contribute 
- Significant data gaps related to advances and DP-funded expenditure > reforms not ambitious. 

Recommendation: Prioritize resolving present functionality issues.  

 Budget Planning 
- Budget module acquired and configured only to support the collation of the budget estimates; 

no use planned for budget submission and development/negotiation 
- Limited work on conceptualizing the use of the module for the future budget processes (Setting 

of ceilings, MTBF, multi-year performance informed budgeting as per BSRS). 
- Multi-year budgeting for capital not consistent with current configuration of FMIS – issues 

being addressed in context of FSL 
- Roll-out of budget planning module limited to budget collation, spread out over many years 

>>> not ambitious enough = costly 
Recommendation: Develop business processes for full deployment of the budget module to 

support BSRS and to ensure functionality for integrated capital budgeting (in accordance with new FSL). 

 Banking and Payments 
- FMIS has enabled almost complete elimination of cash holding by GDNT, but TSA structure 

could be further improved  
- Interface with NBC and commercial banks has enabled transition from checks to EFT, but 

batch files still include manual handling of data (e.g. payroll). 
- Adoption of mobile banking and other financial technologies offer prospect of more efficient 

treasury and service delivery (if/once connected to FMIS) 
Recommendation: develop a strategic concept for government banking structures and payment 

interface(s) in context of wider digitalization initiatives. 
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 Procurement 
- Procurement module partially developed. Seeks to digitize existing approach to procurement.  
- Lacks transparency objective and transformation to e-procurement 
- Roll-out is planned presently only for current expenditure procurement due in part to DGB/DI 

not using PO module 

Recommendation: Prioritize resolution of PO issues. Incorporate capital expenditure in system. 
Roll-out full functionality system to line ministries in phased process. Over the medium-term, further 
develop procurement reforms and incorporate in module.    

D. Governance 

- FMIS project has been progressing according to agreed roadmaps consistent with the objectives 
of the CAP, but no formal and regular consultations on progress with other reform streams and 
discussion of potential challenges with different pace and progress achieved. 

- No clear coordination mechanism between FMWG and PFL Steering Committee, leading to the 
FMIS Secretariat adopting in many cases the approach of embedding into the IT system the 
current ways of working (to avoid the risk of stalling the system’s roll-out) rather than 
systematically identifying and anticipating changes brought by the future PFL. 

- Coordination mechanisms need to be oriented not only on reporting but also towards timely 
decision-making (before problems are too entrenched to be easily resolved) and aimed at 
fostering leadership over overall reform progress.  

- Governance arrangements are not clearly supportive of the coordination and alignment of the 
FMIS project with the emerging government digitalization framework.  

E. Change management  
 

95. FMIS project is governed by the FMWG, established in 2017, which consists of 32 members from 
the leadership of the MEF and conducting quarterly meeting. The FMWG has a secretariat consist of 
140 employees. Some issues of governance framework should also be addressed, including (1) 
strengthening the leadership and involvement of functional departments in the FMWG, (2) addition 
of representatives of line ministries/institutions, subnational administrations and other users in 
FMWG, (3) the functional department must actively participate with FMWG Secretariat, and (4) the 
roles and responsibilities of the FMWG and line ministries/institutions 

Recommendation: 
 Leadership and accountability for business process reform needs to be enhanced and be with the 

respective functional DGs, with advisory role of ITD/FMWG Secretariat 
 Strengthen PFM reform understanding in DGs, LMs and ITD through dedicated PFM Advisor(s) 
 Enhance senior management outreach activities on FMIS rationale and benefits 
 Develop user forums to discuss operational and development issues on a regular basis. 

F. Value for Money 
 

96. Over the years, the cost of FMIS has increased significantly, but this cost is less efficient due to (1) 
the high cost of technology equipment (some of which are old and obsolete), (2) The core functions 
of some systems are not fully implemented, (3) the increase in the number of users, (4) substantial 
business process design takes place after modules have been activated, which doubles the cost, and 
(5) ITD staff numbers have increased significantly, but less productive.  

97. Overall, based on this study and the experience of implementation of the FMIS, the GSC 
recommends that firstly, the FMWG wisely consider, including: (1) the expansion of the FMIS 
system with prudential manner to ensure effectiveness, efficiency and economy, (2) 
Strengthening the implementation of functional FMIS and the participation of the functional 
general department under MEF in the FMWG, (3) the FMIS is able to produce comprehensive 
budget statements in compliance with format as well as demand of users, and (4) promote the 
automation and implementation of the budget, as well as to expedite business process 
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streamlining in line ministries/institutions in accordance with the context of the reform and the 
FMIS. Secondly, FMIS users shall: (1) strengthen and cooperate with the FMWG on solving 
the challenges of using the system, (2) use the only FMIS for public financial management 
without developing various systems that make it difficult to manage the system and costly that 
will be a burden for the national budget, and (3) participate in the implementation of the FMIS 
phase 3 (2021-2025) with proactive, active and interactive. 

2.3.2 Preliminary Results of Public Expenditure Review  

98. GSC collaborate with the World Bank to study public expenditure review by selecting the topic of 
macro-fiscal performance, the budget system of Sihanoukville administration, including cities, 
districts and communes, the budget system of the Ministry of Health and the Ministry of Agriculture, 
Forestry and Fisheries. 

99. For these four reports will start from the first quarter of 2022 until 2023. As a first step, the World 
Bank has prepared a preliminary draft presentation for the GSC technical team. To review the 
findings and further work to complete the report. 

A. Preliminary results of public expenditure review of Ministry of Agriculture, Forestry and 
Fisheries  
 

100. PER is conducted for Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) in 2018 by the World 
Bank, which found key points, including: expenditure on agriculture is well balanced, limit 
investment in agricultural research and disease management, and a lack of performance information 
for implementing program budgets. 

101. The 2022 study focuses on the efficiency of the budget system of the Ministry of Agriculture, 
Forestry and Fisheries. Three ministries’ budget 2020 in agriculture sector shows MRD, MoRWAM, 
and MAFF shared 31%, 46% and 23% respectively. 

Diagram 10: Agriculture sector budget 

102. For MAFF's 2021 budget, salaries shared 46% of total expenditure, followed by 24% for services, 
13% for goods and 17% for others. The central and local levels absorbed 65% and 35%. 
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 Diagram 11: Expenditure by economic classification (% total expenditure) 
 

103. Preliminary results found 5 key reforms that MAFF shall strengthen such as BSP and annual budget 
linkages, capital budget prioritization, simplify and standardize performance metrics, balance 
flexibility and performance, and oversight framework.  

Diagram 12: Recommendation to improve MAFF’s PFM system 

B. Preliminary results of PER of Preah Sihanouk Province 
104. The National Program for Sub-National Democratic Development was formulated and implemented 

by the National Program-I for 2010-2019 and National Program-II for 2021-2030. At the same time, 
the Subnational Budget System Reform Strategy 2019-2025 was prepared and implemented with the 
aim of gradually strengthening and expanding the implementation of the program budget in order to 
achieve the implementation of the full program budget and the budget entities to ensure budget-
policy linkages, especially the policy objectives of the sub-national administration, in line with 
national policy and in line with the governing structure of the administration, which defines the roles, 
authority, and responsibilities of the sub-national administration. Study on sub-national budget 
efficiency evaluation system focus on the 3 levels in Preak Sihanouk, including provincial, 
municipal, district and sangkat and commune administrations. 

 Preak Sihanouk Administration  
 

105. Budget outturn 2018-2020 shows that it is quite difference between budget plan and execution.  
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106. Preliminary results at the provincial administration show that the capacity for strategic planning, 
budgeting and annual budgeting is limited, large gap between budget implementation and planning 
(low revenue estimate compared to implementation and high additional appropriation), delay 
requests for additional appropriation, commitment and procurement take a long time, as well as the 
process of arranging receipts and payments of goods takes a long time. 

Table 6: Budget outturn 2018-2020 

 Municipal and district administrations 
107. The transfer of 55 functions to the municipal and district administrations, but the municipal and 

district administrations received the least budget and have not received budget transfer for all 55 
functions.  

Diagram 13: Budget allocation by economic classification 
 
 

 Sangkat and commune administrations 
108. The capacity of technical staff is still limited, leading to delays in preparing project documents, and 

another issue is related to transparency and the procurement process. 

Diagram 14: Budget allocation by economic classification 
 
 

Plan Actual % Plan Actual % Plan Actual %
Total 36,173        138,819        384% 48,153        193,148        401% 135,021        149,293   111%
Tax 31,600        111,790        354% 42,700        160,149        375% 120,727        114,924    95%
Non-tax 473              437                92% 453              574                127% 9,044             12,586      139%
Transfer 4,100          26,593          649% 5,000          32,425          648% 5,250             21,784      415%
Total 36,173        134,819        373% 44,313        75,557          171% 117,867        87,836      75%
Ch60 2,533          2,627             104% 2,711          3,371             124% 3,291             2,941        89%
Ch61 26,638        50,984          191% 32,359        63,446          196% 92,282          63,782      69%
Ch64 2,733          2,808             103% 3,077          3,219             105% 10,684          10,849      102%
Ch62 415              1,312             316% 700              1,054             151% 1,400             3,539        253%
Ch65 1,625          75,266          4632% 1,708          2,070             121% -                 1,431        
Ch69 1,809          -                 0% 2,408          -                 0% 6,310             -            0%
Ch21 420              1,822             434% 1,350          2,398             178% 3,900             5,295        136%
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109. The above is only a preliminary result and the World Bank will further cooperate with the GSC, in 
particular, the MAFF and the Sihanouk Provincial Administration to discuss and validate the above 
findings.  

2.4. PFM system assessemnt  
2.4.1 Results of 2021 PEFA Assessment for National Level  

110. The PFM system assessment in Cambodia uses the PEFA framework, which was three times already 
for assessment: in 2010, 2015 and 2021. 

111. The impacts on the PFM system is to compare between those 3 assessment results by drawing 
conclusions on 3 outcomes including: (1) fiscal discipline, (2) efficiency of budget allocation, and 
(3) efficient public service delivery 

112. The findings of the 2021 PEFA assessment, which uses the 2011 PEFA framework, show that there 
have been improvements in Cambodian PFM system, reflected by the increase in the score of 10 
performance indicators (PIs), including: PI- 2, PI-6, PI-7, PI-10, PI-13, PI-14, PI19, PI-21, PI-23 and 
PI-25, while PI-3 received low scores due to high gap between plans and revenue collection results 
between 2017, 2018 and 2019. GSC has been preparing a framework for evaluating the PFM system 
of line ministries (currently in draft) and piloting this 2022 assessment. 

113. Based on PEFA performance assessment 2021, the findings have showed,  (1) Fiscal Discipline: 
Budget expenditure was improved, but there is a need to address the expenditure arrears (both in 
definition and existing arrears) while revenue needs further improvement on forecasting, 
strengthening revenue mobilization administration especially in compliance and risk management, 
monitoring public financial management at public administration of establishments, and public 
enterprises, (2) Efficiency of Budget allocation: The annual budget is prepared in accordance with 
the budget calendar, but the quality of budget documents needs to be further improved. Medium-
term budgeting is still in the early stage, as the medium-term financial framework has not yet been 
implemented and the medium-term budget has been piloted since 2019 and (3) Efficient public 
services delivery: Lack of effective implementation, especially lack of performance M&E system, 
limited competition in public procurement and limited budget transparency. 

Diagram 15: Key reform actions in budget cycle by using PEFA standard 
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2.4.2 Preliminary Result of 2021 PEFA Assessment for Subnational Level 

114. The PEFA framework is a tool for assessing a country’s public financial management (PFM) system, 
which can also be used for subnational administration. This report highlights quantitative ratings for 
seven PEFA ‘Pillars’ as follows: 

 SNG pillar: Intergovernmental fiscal relations  
 Pillar I: Budget reliability 
 Pillar II: Transparency of public finances 
 Pillar III: Management of assets and liabilities 
 Pillar IV: Policy-based fiscal strategy and budgeting 
 Pillar V: Predictability and control in budget execution  
 Pillar VI: Accounting and reporting 
 Pillar VII: External scrutiny and audit. 

115. The assessment examines 34 PEFA indicators (PIs) and 101 performance dimensions, with three 
additional indicators to examine transfers from central government, called the Intergovernmental 
fiscal relations and public consultation. The assessment also provides a concise integrated 
performance report analyzing the results across all indicators to summarize their implications for 
performance against three core budgetary outcomes, namely fiscal discipline, efficient resource 
allocation, and efficient service delivery. 

Rationale and purpose 

116. The timing for this PEFA assessment for subnational PFM targeting the PPCA also comes at a critical 
juncture for the PFM reform agenda at both the national and subnational levels. More specifically, at 
the national level, the platform-based PFMRP is currently in its final year of the designated horizon 
for Platform 3 by extending for two years, with work already underway on formulating the CAP4 
expected to cover the period 2023-2027. Findings from this subnational PEFA assessment of the 
PPCA, together with the national PEFA performance, are important contributions to the formulation 
of CAP4 objectives across a range of PFM component-level objectives, including those pertaining to 
budget preparation, execution and financial report, public procurement and public investment 
management, as well as for the CAP4 objective specifically targeting subnational financial 
management and fiscal decentralization issues. 

117. As noted above, this subnational PEFA assessment focuses on PFM performance, systems and 
processes of the PPCA. The decision to specifically target PPCA reflects two key considerations. 
Firstly, Phnom Penh is not only the capital and the largest city in terms of population, but it also has 
a uniquely dominant status in terms of economic, business activities and public finance management. 
Thus, the choice of Phnom Penh as the singular focus for this subnational PEFA performance 
assessment allows for the capture of a large proportion of total subnational public financial activity, 
including both revenue and expenditure. Secondly, Phnom Penh has a unique status within the scope 
of subnational administrations, implying some limitations on the direct comparability of findings for 
provincial administrations. 

118. This report presents significant findings of the first assessment of PFM systems in the PPCA applying 
the PEFA methodology. The results of the assessment will be used as an input for the preparation of 
the PFMRP CAP4 for Platform 4 covering the period 2023-2027. More generally, this exercise assists 
the RGC to understand more clearly key elements of the overall PFM system. 

119. The result of this assessment cannot be applied for other provincial administrations due to the special 
characteristics of the Capital city. However, it becomes a baseline for the next assessment as well as 
improving the PFM system.  
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120. Coverage of assessment: The assessment covers the PPCA, its executive, spending units and council, 
the services supplied under its authority, as well as PFM activities involving interaction with the 
central government. There are no extra-budgetary units or public enterprises under direct supervision 
of PPCA. The assessment uses data for the 3-year period (2018, 2019 and 2020) for many indicators, 
while also referring to processes and/or data for 2021, as required by specific performance indicators. 

Main strengths and weaknesses 

121. The main findings of the assessment are focused on whether the PPCA has appropriated systems in 
place to support achieving the three main fiscal outcomes, namely aggregate fiscal discipline, 
strategic allocation of resources and efficiency in the use of resources for service delivery or not. 

122. The assessment results show that 4 of the 34 indicators score either “A” or “B”, for a performance  
considered above the basic alignment with good practice; 6  indicators score  “C” or “C+” that 
suggests basic alignment with the international PFM standards, and 18 indicators scored “D” or “D+” 
that suggest weak performance, 3 indicators are ‘NA’ (PI-13, PI-19, and PI-31) and 3 indicators are 
‘NU’ (PI-15, PI-16, and PI-30) as indicated under diagram 31 and table 14. 

Diagram 16: Summary Score for Subnational PEFA for Phnom Penh Capital Administration.  

 

Strengths  

123. The PPCA’s PFM system, which is still in the early stage of development, certainly needs more time 
to improve.  The PPCA depends on its own source revenue and tax revenue sharing; ordinary annual 
budget preparation is submitted to MEF on time to consolidate to Council of Ministers and 
Parliament, and most of the key elements of PFM system are existed. The sound PFM system is 
required strengthening institutions, regulatory frameworks, and capacity development.  

Weaknesses  

124. The weaknesses of PPCA’s PFM system are found such as (1) limited coordination for budget 
preparation, (2) limited check and balance mechanism between executive branch and councils. The 
PPCC lacks technical support to review and scrutinize the medium-term budget expenditure, annual 
budget plan and execution as well as audit report, (3) limited transparency due to lack of publishing 
the budget document to public and public participation in the budget cycle. This matter may affect 
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not only the general public but also its internal arrangement to ensure that activities and operations 
of governments are taking place within the government fiscal policy framework and are subject to 
adequate budget management and reporting arrangements. (4) lack of using competitive public 
procurement method. This competitive method is to ensure the value of money, economy and 
accountability, (5) lack of monitoring and evaluation performance mechanism and internal 
arrangement to ensure that public service delivery plan is set by program and sub-program, (6) lack 
of financial skills to provide technical support to match with the speed of reform, (7) limited BSP 
and PB quality due to not clearly identify outputs, outcomes, and targets in the program/sub-program, 
and (8) lack of predictable budget execution. These weaknesses indicate the deficiency of system to 
be effective management of policy and program, budget management and internal control ensures 
that policies, regulations, and laws are complied with during the process of budget execution.  

Impact of budgetary and fiscal outcomes 

Aggregate fiscal discipline 

125. Overall, fiscal discipline is still a matter of concern for both spending and revenue collection that is 
not realistic and implemented as passed. Transfers from a higher level of government (HLG-1, rated 
‘D+’) and fiscal rule and monitoring of fiscal position (HLG-2, rate ‘C+’). The expenditure outturn 
indicated weak performance (PI-1, rated ‘D’ and PI-2, rated ‘D+’); expenditure arrears are still 
challenged by a lack of proper definition for arrears aligned to the international standards, lack of an 
effective expenditure monitoring process (PI-22, rated ‘D*’), and lack of monitoring on lower 
subnational level (PI-10, rated ‘D’). 

126. Revenue outturn (PI-3, rated ‘D’) remains a big deviation that needs to strengthen revenue 
forecasting. One of the fundamental issues with revenue from state property is the limitation of state 
property registration and inventory management due to a lack of information technology systems. 
The PPCA prepares and monitors its budget based only on economic classification. The budget 
documents include economic classification (PI-4, rated ‘D’) and quality of performance and structure 
of program needs to improve more because PPCA’S BSP preparation is not effectively integrating 
the SNA’s plans, including aligning PPCA line department BSP. Nor does the PPCA’s BSP clearly 
define expected outcomes and outputs (PI-8, rated ‘D’). 

127. The PIM is still in early-stage (PI-11, rated ‘D+’) and asset management needs further improvement 
(PI-12, rated ‘C+’). Internal control on non-salary expenditure is partially effective but the 
effectiveness of expenditure controls and compliance with payment rules and procedures can still be 
improved (PI-25, rated ‘C’). 

Strategic allocation of resources 

128. The weaknesses still persist with the lack of comprehensiveness of the budget documentation, and 
its classification (PI-5 rated ‘D’ and PI-4 rated ‘D’) and lack of reliable and timely information 
provided on the transfers to PPCA, Khans and Sangkats, which prepare their own budgets (PI-7, 
rated ‘C’). Transparency to the public is limited due to lack of publication of fiscal information (PI-
9, rated ‘D’) and public participation in the budget cycle (PI-9bis, rated ‘D+’). 

129. Timing for BSP preparation is very important for PPCA to have enough time to consolidate and make 
it align with NSDP, 5-year Development Plan, PIP and line departments’ BSP. Additionally, the 
quality of BSP including program structures and KPIs for outputs and outcomes is weak due to not 
being clearly defined and provided good quality for measuring performance (PI-14, rated ‘D’). 
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130. The PPCC reviews mainly on details of revenue and expenditure included in the budget proposals 
but lacks discussion policies and medium-term budget expenditure (PI-18, rated ‘D+’ and PI-31, 
rated ‘NA’). 

Efficiency in use of resources for service delivery 

131. The medium level of predictability in funds available to the PPCA during budget execution (PI-21.2, 
rated ‘B’) and to Khan (PI-7.2, rated ‘C’) support efficient service delivery. The performance 
monitoring and evaluation systems for service delivery have to be developed for the PPCA (PI-8, 
rated ‘D’) and linked with basic performance of public asset management (PI-12, rated ‘C+’). The 
PPCC scrutinizes medium-term budget expenditure (PI-14, rated ‘D’) that faces challenges due to 
the extremely short period allowed in practice for this process and technical support to ensure the 
check and balance mechanism in place.  

132. The value of all contracts awarded through competitive methods in the last completed financial year 
accounted for less than 10% of the total value of all contracts, meaning a large majority of 
procurement is conducted using non-competitive methods about 90% (PI-24, rated ‘D+’). Combined 
with the expenditure arrears (PI-22, rated ‘D*’) is unlikely to generate good Value for Money on 
national expenditure. 

133. Deficiencies in the internal control systems (PI-23.4, rated ‘D’; PI-25.2 rated ‘C’ and PI-25.3, rated 
‘C’ and PI-26, rated ‘D’) despite timely and orderly reviews by the legislature (PI-31, rated ‘NA’) 
and low extent of public transparency (PI-9, rated ‘D’) to limited of efficiency in the use of public 
resources. 

134. Overall, the assessment confirms that there is a need to strengthen PFM reforms in the PPCA in order 
to establish a solid foundation for improving PFM system to enable the PPCA to plan the 
mobilization and use of resources in line with its medium-term budget expenditure as well as a 5-
year development plan. The effectiveness of the PFM systems in place is limited, and capacity for 
enforcement of the existing regulatory framework is limited and monitoring of performance must be 
considerably strengthened. Weaknesses are linked to the limited credibility of the budget as an 
instrument to achieve high-level policy objectives.  

Table 7: Overview of the scores of the PEFA indicators 

PFM performance indicator 
Scoring 
method 

Dimension ratings Overall 
Rating i. ii. iii. iv. 

SNG Pillar: Intergovernmental fiscal relations 

HLG-1 Transfers from higher level of government M2 D D D C D 

HLG-2 Fiscal rules and monitoring of fiscal 
position 

M1 A NA C  C+ 

Pillar I: Budget reliability 

PI-1 Aggregate expenditure outturn  D    D 

PI-2 Expenditure composition outturn M1 NA D B  D+ 

PI-3 Revenue outturn M2 D D   D 

Pillar II: Transparency of public finances 

PI-4 Budget classification  D    D 

PI-5 Budget documentation  D    D 

PI-6 Subnational operations outside financial 
reports 

M2 A A NA  A 

PI-7 Transfers to subnational governments M2 C C   C 

PI-8 Performance information for service 
delivery 

M2 D D D D D 
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PFM performance indicator 
Scoring 
method 

Dimension ratings Overall 
Rating i. ii. iii. iv. 

PI-9 Public access to fiscal information  D    D 

PI-9bis Public consultation M2 D C D  D+ 

Pillar III: Management of assets and liabilities 

PI-10 Fiscal risk reporting M2 NA C NA  D 

PI-11 Public investment management M2 D D C C D+ 

PI-12 Public asset management M2 C C B  B 

PI-13 Debt management M2 NA NA NA  NA 

Pillar IV: Policy-based fiscal strategy and budgeting 

PI-14 Medium-term budget strategy  M2 C D D D D 

PI-15 Fiscal strategy M2 NU NU NU  NU 

PI-16 Medium-term perspective in expenditure 
budgeting 

M2 NU NU NU NU NU 

PI-17 Budget preparation process M2 A D D  C 

PI-18 Legislative scrutiny of budgets M1 C D A A D+ 

Pillar V: Predictability and control in budget execution 

PI-19 Tax administration M2 NA NA NA NA NA 

PI-20 Accounting for revenue M1 A A NA  A 

PI-21 Predictability of in-year resource allocation M2 A B D A B 

PI-22 Expenditure arrears M1 A C   D* 

PI-23 Payroll controls M1 B B B D D+ 

PI-24 Procurement M2 A D D D D+ 

PI-25 Internal controls on non-salary expenditure M2 C C C  C 

PI-26 Internal audit M1 D NA NA NA D 

Pillar VI: Accounting and reporting 

PI-27 Financial data integrity M2 NA NA NA B B 

PI-28 In-year budget reports M1 C A C  C+ 

PI-29 Annual financial reports 
 

M1 C D D  D+ 

Pillar VII: External scrutiny and audit 

PI-30 External audit M1 NU NU NU NU NU 

PI-31 Legislative scrutiny of audit reports M2 NA NA NA NA NA 

 
3. Challenges and measures 

135. The PFM Reform Program is scheduled to be completed in 2020, but with the aim of completing the 
remaining works in the all parts of CAP3, PFM Reform Steering Committee decided to extend it by 
two years. In this sense, the Transitional Consolidated Action Plan (CAP3 + 2) for the 
implementation of 2021-2022 is to prepare for the next step “Performance Accountability”. 

136. Below is a summary of the challenges and key measures for implementation in the PFM Reform 
Program to complete in 2022: 

Situations Measures 
Part 1: Further strengthened budget credibility 
A. Tax policy 
1. The draft law on Specific Tax is stagnant. Request the relevant entities to speed up 

for preparing this draft law. 
B. Effective budget management 
2. Mission payments via banking system are not 
implemented in all LMs and there is no detailed 

Request the GDB and GDNT including 
relevant entities to review and study on 
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Situations Measures 
procedure. Some LMs are not willingness to set out an 
action to implement this activity.  

detailed procedures and promote 
mission payment via banking system. 

3. LMs face difficulty to implement the annual budget 
due to (1) Budget package was sent to LMs and budget 
entities late (2) New financial procedures (petty cash 
procedure for national and sub-national administrations, 
Rules and Procedures for mission payment for domestic 
and oversea mission for national level, and rules and 
procedures for conducting training, meeting, workshop, 
and conference for national administration) and how to 
use FMIS modules are not yet widely publicized and (3) 
Implementation of closing annual financial reports is 
strict. All of these factors are slow down the 
implementation of budget execution and some delay 
expenditures to next year are not paid and consolidating 
financial statements and preparing accounting records 
by financial entities are complicated and time 
consuming to coordinate with many budget entities. 

Request GDB, GDSNAF and GDNT to 
review new regulations and disseminate 
new regulations, especially regulations 
related to budget execution and 
continue to strengthen discussions and 
challenge determination with LMs that 
implement new regulations in order to 
ensure smoothly budget execution. 

Part 2: Further strengthened financial accountability 
C. Financial management information system (FMIS) 
4. Determining the format of financial statements for the 
capital/provincial administration, which can be 
produced from the FMIS system to avoid the use of 
multiple forms of reports and burden the officers in 
charge who use both manual and system to produce 
reports. 

Request FMWG to cooperate with the 
GDSNAF and capital/provincial 
administrations to study the financial 
report format requirements. 

5. Continuing to roll out FMIS to many sites has 
increased costs, staffing and workloads. The system 
functionalities have been used but are not yet fully 
implemented. In other words, specialized general 
departments (functional general departments) do not 
fully involved in the study of business process 
streamlining for new functions, which were studied and 
organized by the FMWG Secretariat, which can lead to 
difficulties in defining procedures, performing clear 
tasks, implementing them smoothly and editing many 
times. 

The PFM Reform Commission of the 
MEF meeting was conducted to review 
the implementation of the FMIS project 
and business process streamlining for 
the national level. 

C. Management of state property 
6. Some LMs have not yet started implementing the 
SARMIS and some technical challenges, including 
difficult to check data at offices, cleared data tables, no 
identification columns and cannot group data in the registry. 

Request GDSPNR continues to enforce  
the use of SARMIS in LMs and further 
improve SARMIS. 

7. The State Property Authorities have already issued 
titles to 17,764 locations, accounting for 62% of the total 
28,560 locations as for the location without land title, 
38% of the state property is equal to 10,796 places. 

Request the GDSPNR continue to 
enforce the preparation of land titles of 
state property and the development of a 
master plan for the management of state 
property. 

Part 3: Strengthening efficiency of Budget-Policy Linkages 

D. Financial decentralization and budgeting reform at the sub-national level 
8. Sub-national administrations find it difficult to set 
performance indicators for the year and targets / 
outcomes and goals in the BSP and program budgets, 
including the preparation of performance reports. 

Request GDSNAF continue training 
and develop detailed guidelines for 
monitoring performances/ results. 
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Situations Measures 
9. Program budget at Subnational administrations has 
been implemented in the capital/provincial administrations, 
but there is much work for coordination to address 
problems. 

Request GDSNAF to prepare 
Workshop on the program budgeting 
implementation annually. 

Part 4: Completion of readiness towards performance accountability 

E. Legal framework 
10. Preparation of core regulations (Law on the new 
Public Financial System, Sub-Decree no. 81 and 82) 
have been delayed 

The new law on the public financial 
system will be sent to the legislature in 
the fourth quarter of 2022, while sub-
decrees 81 and 82 will be summited to 
the head of the Royal Government in 
the first quarter of 2023 

Other 

F. Departments of Economy and Finance 

11. Capital/provincial departments of Economy and 
Finance serve as financial controllers at the local level 
and at the sub-national administration. However, it is 
difficult to perform some functions, including: (1) does 
not have the right to review the report for revenue in 
NRMIS of the line departments, (2) Enforcing  
managing authorities of state property to register land 
titles, (3) the procurement plans of the specialized line 
departments have limited budget that face constraint to 
execute the  procurement rules and procedures and (4) 
performance report of the capital/provincial line 
departments is not consolidated since line departments 
have not submitted to Capital and Provincial 
Departments of Economy and Finance. 

Request GSC to cooperate with 
relevant general departments under 
MEF to examine and address the 
challenges of the MEF department step 
by step. 

4.  Conclusion 

137. The Review of Implementing PFM Reform Program for 2021 report provides a comprehensive 
assessment of both aspects of implementation, analysis and detailed evaluation of the strengths and 
weaknesses of the PFM system. Based on the results of the year 2021, the implementation of the 
action plan to support the PFM reform program has achieved good results. The entities under the 
MEF have implemented the plan more than 85%, more than 88% of capital/provincial departments 
of economy and finance have implemented the plan more than 85%, and more than 70% of line 
ministries have implemented the plan more than 85% in line with the performances of the units of 
the MEF. In addition, the quality of GDAP/MAP preparation and reporting is also improved, which 
is easier to highlight and define as a whole within the framework of the PFM Reform Program. 

138. Despite significant progress on the implementation of the PFM reform program, there are remaining 
works to be completed in “Budget-policy Linkage”, which are reflected in all parts of CAP3+2 as 
follows: 

 Part 1: Sustainable budget revenue diversification, preparation of Law on Non-tax revenue 
management and blueprint, policy framework for developing government bond, defining 
expenditure arrears, smooth quarterly budget expenditure execution and promoting the 
development of PFMM. 

 Part 2: Enforcing the use of functional classification in the preparation, monitoring and reporting, 
business process streamlining and strengthening system functionalities to automate, access to 
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SARMIS management of state assets and land titles, and public administration of establishments 
to implement new financial management procedures. 

 Part 3: Develop medium-term budget system, improving the quality of BSP, creating and 
increasing budget units as well as integrating investment budgets into programs. 

 Part 4: Enforcing the preparation of the public financial system law and related sub-decrees for 
the implementation of the performance-based budgeting, and developing a framework for 
implementing and monitoring the performance-based budgeting 

 Part 5: Capacity building in line with the pace of PFM reform and the establishment of a general 
framework for 3+1 reform. 

139. Budget execution procedures have been significantly improved, but still can’t guarantee speed, 
accuracy and predictability as expected. This work is not the separate work of the MEF, but also the 
direct work of LMs. The MEF has made some adjustments on this issue. However, the relevant LMs 
must also persist to reduce their internal procedures to increase their efficiency and internal 
transparency. The need to continue to focus on strengthening financial management capacity at both 
the national and sub-national levels to support and respond to PFM reform, especially towards the 
performance-based budgeting. 

140. The PFM Reform Steering Committee evaluates and summarizes the implementation of all aspects 
of the Consolidated Action Plan Phase 3+2, 2021 as follows: 

 Budget remains reliable which is essentially maintained by maintaining strong revenue 
collection, keeping public debt ratios low, eliminating expenditure arrears and implementing 
budgets closer to targets. 

 Key prerequisites of financial accountability are being built and further strengthened to ensure 
accountability and internal control system through the implementation of FMIS, promoting the 
implementation of new business process streamlining, increasing the level of automation, 
accuracy of report production and timeliness of preparation of financial statements. In addition, 
strengthened and expanded both in terms of implementation of budget classifications and in terms 
of coverage of government spending institutions in line with international standards to improve 
budget management and cash flow. 

 Program Budgeting Framework is prepared, strengthened and expanded the implementation at 
both the national and sub-national administrations with the preparation and piloted 
implementation of a medium-term budget framework by incorporating the budget ceiling and 
allocating budget resources to serve the policy objectives of line ministries, which are the main 
tools for linking the budget to the policies of the Royal Government. 

 Key characteristics of Performance Accountability are being prepared gradually but is still in 
the initial stages. In this sense, key characteristics have been identified and incorporated into the 
transition phase action plan to the fourth phase. 

 Ability of officials of line ministries to manage public finances gradually strengthened and 
level of awareness and participation in the implementation of financial management reform 
programs has been steadily increasing. 

141. PEFA Assessments, both national and sub-national administrations, provide baseline results on the 
situation of the public financial management system in Cambodia to provide inputs for developing 
an action plan framework through setting priorities, to solve step by step to achieve the vision and 
mission of the PFM Reform Program and the three principles, including integrity of budget 
discipline, budget efficiency in both allocation and operations, and the effectiveness of public service 
delivery. 

142. Overall, effective and efficient management of public finances: it is an indispensable foundation for 
promoting national development and reducing poverty especially, by ensuring inclusiveness, 
economic growth and increasing efficiency in providing public services to the people and contribute 
to achieving Cambodia’s long-term vision. 
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