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យុទធសាស្ត រ្នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្ាសាធារណៈ

ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥ 

ßភាពជ ឿទុកចិត្ត ប្រសិទធភាព ការប្រកួត្ប្រជ ង នងិការសនសសំំចច à 

 

 

 

បាៃទទួលការអៃុម្័ត្ពរីាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា 

ននងៃពុធ ៥កកើត្ កែពសិាែ ឆ្ន ាំកុរ ឯក្័ក ព.្. ២៥៦២  

ម្ត្វូៃឹងនងៃទី០៨ កែឧ្ភា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 



 

យុទធសាស្ត រ្នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្ាសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥                     i 

 

បុពវកថា 

ជៅពាក់កណ្តត លទសវត្សរ៍ទី៨០ កម្ពុជាបានជ្វើការជកទប្ម្ង់ជារជ ត្ ើរៗជ ព្ ោះជៅកាន់ជសដ្ឋកិចចទីផ្សារ ជ ើយបាន

ពុោះពារឆ្លងកាត្ប់្ររ់ឧរសរគជៅជលើកណំ្តត្ផ់្សលូវដ៏្លបំាកនងិជវង ា្ យ រ ូត្ឈានម្កដ្ល់ចំ្ចុររត្់ចនការជកទប្ម្ង់ឥត្

ថយជប្កាយជៅ ន្ ំ១៩៨៩ ជ ើយបានរនតជបាោះ ហំានជៅមុ្ខកានជ់ត្ជលឿននងិស្វវ ហារ់ជថម្ជទៀត្នាជពលរចចុរបនន។ ចារ់

ពី ន្ ំ១៩៩៣ម្ក រា រដ្ឋឋ ភិបាលបានចារ់ជផ្សតើម្អនុវត្តកម្មវិ្ីជកទប្ម្ង់ជោលនជោបាយម៉ា ប្កូជសដ្ឋកិចច និងរចនាសម្ព័នធ

ជសដ្ឋកិចចប្ររ់ប្ ុងជប្ជាយ សំជៅពប្ងឹងប្រពន័ធអភបិាលកិចចលអចនការប្ររ់ប្រងម៉ា ប្កូជសដ្ឋកិចច, ការជកលម្អប្រពន័ធថ វិកា 

ការពប្ងងឹការប្ររ់ប្រងលទធកម្មស្វធារ្ៈ, ការជ្វើទំជនើរភាវូរនយីកម្មប្រពន័ធប្ររ់ប្រងស្វរជពើពនធ, ការជកលម្អប្រពន័ធ

រ្ជនយយស្វធារ្ៈ ប្រពន័ធប្ត្តួ្ពនិតិ្យនងិសវនកម្ម នងិការពប្ងឹងការប្ររ់ប្រងប្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ ទនទឹម្នងឹការខតិ្ខំ

ោ៉ា ងសកម្មកនងុការជ្វើសម រ្កម្មជសដ្ឋកិចចកម្ពុជាជៅកនុងត្ំរនន់ងិពិភពជោក។  

ជាលទធផ្សល ចនការជកទប្ម្ងក់ារប្ររ់ប្រងជសដ្ឋកិចចនិង ិរញ្ញវត្ ថសីុុ ជប្ៅជនោះកនុងរយៈជពលជាងពីរទសវត្សរក៍នលងម្ក 

កម្ពុជាសជប្ម្ចបានកំជ ើ្នជសដ្ឋកិចចកនុងអប្ាម្្យម្ប្រចំា ន្ ំជាង៧ភាររយ ចនផ្សលតិ្ផ្សលកនុងប្សុកសរុរជាជរៀងរាល់្ ន ំ ជដ្ល

អនញុ្ញញ ត្ឱ្យកម្ពុជាអភិវឌ្ឍជលើប្ររ់វិស័យ។ រ៉ាុជនត សមិ្ទធផ្សលចនការអភិវឌ្ឍររស់កម្ពុជាជាងពីរទសវត្សរ៍ជនោះជៅមិ្នអាចជ្វើ

ឱ្យជយើងសករ់សកល់ជៅជ ើយជទ, កនុងនាម្ជាប្រមុ្ខរា រដ្ឋឋ ភបិាល ខំុ្មនរំ្ងប្បាថ្នន  “ជប្រកាល យកម្ពុជាឱ្យជៅជាប្រជទស

មនចំ្ូលម្្យម្កប្ម្ិត្ខពស់ជៅ ន្ ំ២០៣០ និងជៅជាប្រជទសមនចំ្ូលខពស់ជៅ ន្ ំ២០៥០ ាម្រយៈការកស្វងសងគម្

មួ្យជដ្លមនសុខសនតិភាព សថរិភាព ជោរពជោលការ្ ៍ប្រជា្ិរជត្យយ នងិការអភិវឌ្ឍប្រករជដ្ឋយចីរភាព នងិសម្្ម៌្ ”។ 

ជដ្ើម្បីសជប្ម្ចបានាម្រំ្ងប្បាថ្នន ជនោះ រា រដ្ឋឋ ភបិាលបានដ្ឋក់ជចញនវូជោលនជោបាយនងិយុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ង់

ជលើប្ររ់វិស័យជារនតរនាទ រ់។  

ជាក់ជសតង, កាលពចីថាទី៥ ជខ្នូ ន្ ំ២០០៤ ខំុ្បានដ្ឋកជ់ចញនូវរជរៀរវារៈជោលនជោបាយជកទប្ម្ង់សុ ីជប្ៅ

ចនការប្ររ់ប្រង ិរញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ៈ ជនាោះរឺ  “កម្ាវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ” ជដ្លជាររិស្វថ ន

ប្ររដ្ ត្ រ់មួ្យោ៉ា ងសំខាន់ កនុងចំជណ្តម្ររសិ្វថ នប្ររដ្ ត្ រ់មនលកខ្ៈសីុចង្វវ កប់្រទាក់ប្កឡាោន  និងោំប្ទដ្លក់ារ

អនុវត្តយុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ងន់ានាររស់រា រដ្ឋឋ ភបិាលឱ្យទទួលបានជជារ ័យ។  ជាលទធផ្សល, ការដ្ឋក់ជចញនវូកម្មវិ្ី

ជកទប្ម្ងក់ារប្ររ់ប្រង រិញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ៈ, ជដ្លប្ត្ូវបានយកម្កអនុវត្តប្រករជដ្ឋយការទទួលខុសប្ត្ូវខពស់ជដ្ឋយប្កសួង

ជសដ្ឋកិចចនងិ ិរញ្ញវត្ ថ ុ និងប្កសួង-ស្វថ រ័នពាកព់ន័ធ, បានផ្សតល់ជផ្សលផ្កក ជាវិ ជមនរួរជាទីជលើកទឹកចិត្ត និងមនប្រសិទធភាព

កនុងការជកៀរររចំ្ូល នងិការវិភា ្នធានស្វធារ្ៈឱ្យចំទិសជៅ សប្មរ់រជប្ម្ើឱ្យឧត្តម្ប្រជោ នរ៍រស់ប្រជទស

នងិប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា  ជាពិជសសការធានាបាននូវចីរភាពចនកំជ ើ្នជសដ្ឋកិចចកម្ពុជារយៈជពលជវង។ 

កាលពចីថាទី១២ ជខម្ករា ន្ ំ២០១៨ កនលងជៅជនោះ រ្ៈរដ្ឋម្ស្តនតបីានអនុម័្ត្ “យុទធសាស្ត រ្នៃការកកទម្ម្ង់

ម្បព័ៃធងវិកាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥” កនងុជោលជៅជកជប្រជា ំហានៗនូវប្រពន័ធប្ររ់ប្រង ិរញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ៈកម្ពុជាឱ្យ

ប្សរាម្ឧត្តមនុវត្តន៍អនតរជាត្ិ ជាពិជសសឈានជ ព្ ោះជៅអនុវត្តថវិកាសមិ្ទធកម្មជដ្លជាយុទធស្វស្តសតចនការផ្សារភាជ រ់

ថវិកាជៅនឹងជោលនជោបាយនិងរ្ជនយយភាពសមិ្ទធកម្មជៅ ន្ ំ២០២៥។ ជដ្ើម្បីរួម្ចំជ្កសជប្ម្ចឱ្យបានាម្

ជោលជៅចនយុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធថវិកា ន្ ំ២០១៨-២០២៥ជនោះ ចំាបាច់ប្ត្ូវមន “យុទធសាស្ត រ្នៃការកក

ទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្ាសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥” ជដ្លមនជោលជៅជឆ្លើយត្រជៅនឹងរញ្ញា ប្រឈម្ទាងំឡាយ





 

យុទធសាស្ត រ្នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្ាសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥                     i 

អារម្ភកថា 

កម្មវិ្ីជកទប្ម្ងក់ារប្ររ់ប្រង ិរញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ៈ ប្ត្ូវបានប្រកាសដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្សលូវការជប្កាម្អ្ិរត្ភីាព

ដ៏្ខពង់ខព ស់ររស់ ្កម្រចអគគម្ហាក្នបត្កីត្កជា ហ ុៃ ក្ៃ នយករដាម្ស្តៃរីនៃម្ពះរាជាណាចម្កកម្ពុជា កាលពី

ចថាទី៥ ជខ្នូ ន្ ំ២០០៤ រមឺនជោលរំ្ងជកជប្រជា ហំានៗនូវប្រពន័ធប្ររ់ប្រង ិរញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ៈកម្ពុជាឱ្យប្សរ

ជៅនងឹឧត្តមនុវត្តនអ៍នតរជាត្ិ។ រចចុរបនន ការអនុវត្តកម្មវិ្ីជកទប្ម្ង់ការប្ររ់ប្រង ិរញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ៈបាននងិកពំុងអនុវត្ត

 ហំានទី៣ រ ឺ“ការផ្សារភាា បង់វិកាកៅៃឹងកោលៃកោបាយ ” ក៏កពំងុមនវឌ្ឍនភាពលអ ជដ្ឋយនងឹជប្ោងរញ្ចរ់ជៅ

ន្ ំ២០២០ មុ្ននងឹឈានជៅ ហំានទី៤ រឺ “គណកៃយយភាព្ម្ិទធកម្ា” ចារព់ី្ ន ំ២០២១ ដ្ល់្ ន ំ២០២៥។ សថតិ្កនងុ

ទិសជៅជនោះ ឯកស្វរយុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធថវិកា ន្ ំ២០១៨-២០២៥ ជដ្លជាសនូលចនកម្មវិ្ីជកទប្ម្ងក់ារ

ប្ររ់ប្រង ិរញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ៈ ប្ត្ូវបានរ្ៈរដ្ឋម្ស្តនតីអនុម័្ត្កាលពចីថាទី១២ ជខម្ករា ន្ ំ២០១៨។ ជោលរំ្ងចន

យុទធស្វស្តសតជនោះ រឺជប្រកាល យជារជ ត្ ើរៗនូវប្រព័នធថវិកាកម្ពុជាឱ្យកាល យជាប្រពន័ធមួ្យជដ្លមនប្រសិទធភាព រ្ជនយយភាព 

នងិត្មល ភាព ប្សរាម្ឧត្តមនុវត្តន៍អនតរជាត្ិ។ ការជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធថវិកា រឺមិ្នប្ោនជ់ត្ជាការផ្កល ស់រតូររជរៀររររចន

ការប្ររ់ប្រងថវិការ៉ាុជណ្តណ ោះជទ រ៉ាុជនតការង្វរជនោះរឺជាអភិប្កម្ដ៍្សំខាន់រំផ្សតុ្មួ្យចនការជកទប្ម្ង់អភិបាលកិចច ជដ្ើម្បីជលើកកម្ពស់

ប្រសិទធភាព និងរ្ជនយយភាពចនការដឹ្កនំាររស់រា រដ្ឋឋ ភបិាលជទៀត្ផ្សង។ យុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ង់ប្រព័នធថវិកាជនោះ 

ក៏បានចងអលុឱ្យមនការជរៀរចំយុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈ ្ ន ំ២០១៩-២០២៥ ជដ្ឋយស្វរ វិស័យ

លទធកម្មស្វធារ្ៈ រឺជាជផ្សនកមួ្យដ្៏សំខានច់នការប្ររ់ប្រងចំណ្តយស្វធារ្ៈ។ កនលងម្ក ប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈ

ជៅកម្ពុជា ប្ត្ូវបានពប្ងងឹនិងជកលម្អជារជ ត្ ើរៗជប្កាម្កម្មវិ្ីជកទប្ម្ងក់ារប្ររ់ប្រង ិរញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ៈ។  

កនុងជោលរំ្ង ជដ្ើម្បីពជនលឿននិងសប្មួ្លនីត្ិ វី្ីលទធកម្មស្វធារ្ៈឱ្យមនសងគតិ្ភាពជាមួ្យទិសជៅចន

ការជកទប្ម្ងប់្រពន័ធថវិកា ន្ ំ២០១៨-២០២៥ រឺចំាបាច់ប្ត្ូវជ្វើការសិកាជលើទិដ្ឋភាពរទដ្ឋឋ នរត្យិុត្តពាកព់ន័ធ សិកាជលើ

រញ្ញា ប្រឈម្កនងុការអនុវត្តកនលងម្ក និងដ្កប្សង់រទពិជស្វ្ន៍ជដ្លបានម្កពីអនតរជាត្ិ ជដ្ើម្បីជ្វើជាមូ្លដ្ឋឋ នសប្មរ់ជ្វើ

ការជកទប្ម្ង់រជនថម្ជទៀត្កនុងជោលជៅជ ព្ ោះជៅជកលម្អប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈឱ្យកាន់ជត្មនភាពជ ឿទុកចិត្ត ប្រសិទធភាព 

ការប្រកួត្ប្រជ ង និងការសនសសំំចច ប្ពម្ទាងំប្សរាម្ឧត្តមនុវត្តន៍អនតរជាតិ្។ កនុងន័យជនោះ ឯកស្វរយុទធស្វស្តសតចន

ការជកទប្ម្ង់ប្រព័នធលទធកម្មស្វធារ្ៈ ន្ ំ២០១៩-២០២៥ ប្តូ្វបានជរៀរចំជ ើងជដ្ើម្បីកំ្ត្់ទិសជៅយុទធស្វស្តសត និង

ជផ្សនទីចងអុលផ្សលូវសប្មរ់ជ្វើការជកទប្ម្ង់ជលើសមសធាត្ុរនលឹោះៗ ចនប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈជដ្លប្ត្ូវអនុវត្តាម្អភបិ្កម្

ជា ំហានៗ និងជាដំ្ណ្តក់កាលៗ ប្សរាម្ប្ករខ័ ឌ្ និងទិសជៅយុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ង់ប្រព័នធថវិកា ន្ ំ២០១៨-

២០២៥។  

ឯកស្វរយុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធលទធកម្មស្វធា្ៈ ន្ ំ២០១៩-២០២៥ ប្ត្ូវបានជរៀរចំជ ើងជប្កាម្

ការដឹ្កនំាកប្មិ្ត្នជោបាយជដ្ឋយឯកឧត្តម្រ ឌ្ តិ្ ជូ វិជិត្រ រដ្ឋជលខា្កិារប្កសួងជសដ្ឋកិចចនងិ ិរញ្ញវត្ ថ ុ និងកប្ម្តិ្

រជចចកជទសជដ្ឋយឯកឧត្តម្រ ឌ្ ិត្ ឈឹម្ សាករ៉េត្ ប្រត្ភិរូា រដ្ឋឋ ភបិាលទទួលរនទុកជាអរគនាយកចនអរគនាយកដ្ឋឋ ន

លទធកម្មស្វធារ្ៈចនប្កសួងជសដ្ឋកិចចនិង ិរញ្ញវត្ ថ។ុ ទនទឹម្នឹងជនោះការជរៀរចំឯកស្វរយុទធស្វស្តសតជនោះក៏បានឆ្លងកាត់្

ការសិកាប្ស្វវប្ជាវនិងដ្កប្សង់រទពិជស្វ្ន៍ពបី្រជទសមួ្យចំននួ ជាពិជសសរទពិជស្វ្នព៍ីប្រជទសបារាងំនិង វលីពីនី 

រទពិជស្វ្នច៍នការអនុវត្តជាក់ជសតងររស់កម្ពុជា ការចូលរួម្ជចករំជលក នំាញនិងរទពិជស្វ្នផ៍្កទ លព់អីនក ំនាញការររជទស 

និងការផ្សតល់ម្ត្ិជោរល់ពចីដ្រអូភិវឌ្ឍន៍សំខាន់ៗ ប្ពម្ទាងំការផ្សតល់ម្ត្ិជោរល់ពីប្កសួងស្វថ រ័នពាក់ពន័ធរនលោឹះៗផ្សងជដ្រ។ 

 ឯកស្វរយុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈ២០១៩-២០២៥ជនោះ រឺជាឯកស្វរត្ប្ម្ង់ទិសជដ្ល

កំ្ត្់អំពីទិសជៅនិងជោលជៅចាស់ោស់ ប្រករជដ្ឋយភាពប្បាកដ្និយម្ និងជាក់ជសែងនិយម្ ជដ្ឋយមនជផ្សនទី





 

យុទធសាស្ត រ្នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្ាសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥                     

ម្មត្កិា 

            ទំព័រទី 

បុពវកថា i-ii 

អារម្ភកថា           i-ii 

ជាំពូកទ១ី: ក្ចករកីផ្សរើម្   

១.១ ស្វវារចនលទធកម្មស្វធារ្ៈជៅកម្ពុជា       ១ 

១.២ ការជកទប្ម្ងល់ទធកម្មស្វធារ្ៈជប្កាម្កម្មវិ្ីជកទប្ម្ងក់ារប្ររ់ប្រង ិរញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ៈ  ១ 

១.៣  វិចារ្កម្មចនការជរៀរចំយុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ង់ប្រព័នធលទធកម្មស្វធារ្ៈ   ២ 

ជាំពូកទ២ី: ទិ្កៅនៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្ាសាធារណៈ     ៣ 

២.១ ការពនិតិ្យជ ើងវិញជលើវឌ្ឍនភាពនិងរញ្ញា ប្រឈម្ចនការជកទប្ម្ងប់្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈ  ៣ 

២.២ ការវិភារចំ្ចុខាល ំង ចំ្ចុជខាយ កាោនុវត្តភាព នងិការរំរាម្កំជ ង (SWOT Analysis)  ៤ 

២.៣ ទិសជៅចនយុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ងប់្រពន័ធថវិកា ន្ ំ២០១៨-២០២៥    ៥ 

២.៤ រទពិជស្វ្ន៍ពបី្រជទស វលីីពនីនងិបារាងំ       ៦ 

២.៥ ការកំំ្ត្់ទិសជៅយុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈ    ៧ 

ជាំពូកទ៣ី: យុទធសាស្ត រ្នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្ាសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥  ៨ 

៣.១ ការជរៀរចំនងិការអនុម័្ត្ជផ្សនការលទធកម្ម       ៨ 

៣.២ ការអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈ        ៩ 

៣.២.១ ការជ្វើវិម្ ឈការលទធកម្មស្វធារ្ៈ       ៩ 

៣.២.២ កិចចដំ្ជ ើ្រការលទធកម្មស្វធារ្ៈ       ១០ 

៣.២.៣ ការពប្ងងឹត្មល ភាព រ្ជនយយភាព នងិការប្រកតួ្ប្រជ ង     ១០ 

៣.២.៤ ការពប្ងឹងការប្ររ់ប្រងការអនុវត្តកិចចសនា      ១១ 

៣.៣ ការប្ត្ួត្ពនិិត្យនិងការវាយត្ចម្លការអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈ     ១១  

៣.៤ ការពប្ងងឹឯករា យភាពចនយនតការជដ្ឋោះប្ស្វយរ ត្ ឹងត្វា៉ា       ១២ 

៣.៥ ជ ដ្ឋឋ រចនាសម្ពន័ធប្ទប្ទង ់         ១៣ 

៣.៥.១ ការជកលម្អប្ករខ័ ឌ្ រត្ិយតុ្តចនលទធកម្មស្វធារ្ៈ     ១៣ 

៣.៥.២ ការជរៀរចំជសៀវជៅជ្នំាសតីពលីទធកម្មស្វធារ្ៈ (Public Procurement Manual) ១៣ 

៣.៥.៣ ការសកិាអពំីការជប្រើប្បាស់លទធកម្មរដ្ឋឋ ភបិាលាម្ប្រពន័ធជអ ិចប្ត្នូិច (e-GP)  ១៤ 

៣.៥.៤ ការកស្វងសម្ត្ថភាព         ១៥ 

៣.៦ ការជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈជៅរដ្ឋបាលថ្នន ក់ជប្កាម្ជាត្ ិ    ១៥ 

៣.៦.១ ការជរៀរចំ នងិការអនម័ុ្ត្ជផ្សនការលទធកម្ម      ១៥ 

៣.៦.២ ការអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈ        ១៦ 

៣.៦.៣ ប្រពន័ធរបាយការ្៍អនុវត្តកិចចលទធកម្ម       ១៦ 



 

យុទធសាស្ត រ្នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្ាសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥                     

ជាំពូកទី៤: កផ្សៃទចីងអុលផ្សលូវកឆ្ព ះកៅកាៃ់កោលកៅនៃយុទធសាស្ត រ្     ១៧ 

៤.១  វិស្វលភាព           ១៧ 

៤.២ ជផ្សនទីចងអលុផ្សលូវ          ១៧ 

៤.២.១ ការជរៀរចំនងិការអនម័ុ្ត្ជផ្សនការលទធកម្ម       ១៧ 

៤.២.២ ការអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈ       ១៨ 

៤.២.៣ ការប្ត្តួ្ពនិតិ្យនងិការវាយត្ចម្លការអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈ    ១៨ 

៤.២.៤ ការពប្ងឹងឯករា យភាពចនយនតការជដ្ឋោះប្ស្វយរ ត្ ងឹត្វា៉ា      ១៨ 

៤.២.៥ ជ ដ្ឋឋ រចនាសម្ពន័ធប្ទប្ទង់        ១៩ 

៤.២.៥.១ ការជកលម្អប្ករខ័្ ឌ រត្ិយតុ្តចនលទធកម្មស្វធារ្ៈ     ១៩ 

៤.២.៥.២ ការសិកាអំពកីារជប្រើប្បាស់លទធកម្មរដ្ឋឋ ភិបាលាម្ប្រពន័ធជអ ិចប្ត្នូិច ( e-GP)  ១៩ 

៤.២.៥.៣ ការកស្វងសម្ត្ថភាព        ១៩ 

៤.៣ ការវិភារនងិការប្ររ់ប្រងហានភិ័យ        ២០ 

៤.៣.១ ការវិភារហានភិយ័         ២០ 

៤.៣.២ ការប្ររ់ប្រងហានភិយ័         ២០ 

ជាំពូកទ៥ី: ក្ចករី្ៃនដិ្ឋា ៃ         ២១ 

ឧរសម្ពន័ធទ១ី រទពជិស្វ្នអ៍ពំបី្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈររស់ប្រជទស វលីពីនីនងិបារាងំ   ២២ 

ឧរសម្ពន័ធទ២ី ជផ្សនទចីងអលុផ្សលូវជ ព្ ោះជៅកានជ់ោលជៅយទុធស្វស្តសត្ ន ំ២០២៥    ២៥



 

យុទធសាស្ត រ្នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្ាសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥          ទាំព័រ 1   

ជាំពូកទ១ី 

ក្ចករីកផ្សរើម្ 

១.១  សាវតារនៃលទធកម្ាសាធារណៈកៅកម្ពុជា 

លទធកម្មស្វធារ្ៈមនត្នួាទីោ៉ា ងសំខានក់នុងការរួម្ចំជ្កធានាត្មល ភាព រ្ជនយយភាព និងប្រសិទធភាព

ចនចំណ្តយស្វធារ្ៈ។ ជផ្សអកជលើមូ្លដ្ឋឋ នចារ់សតីពីប្រពន័ធ រិញ្ញវត្ ថុ្ ន ំ១៩៩៤ លខិិត្រទដ្ឋឋ នរត្យិុត្តពាកព់ន័ធនងឹលទធកម្ម

ស្វធារ្ៈមួ្យចំនួនប្ត្ូវបានរជងកើត្ជ ើង ជដ្លរួម្មនអនបុ្កឹត្យជលខ ៦០អនប្ក.រក ចុោះចថាទី៣១ ជខកកកដ្ឋ ន្ ំ១៩៩៥ 

សតីពីលទធកម្មស្វធារ្ៈ និងប្រកាសជលខ ៣១៩ស វ.ប្រក ចុោះចថាទី៣១ ជខសីហា ន្ ំ១៩៩៥ សតីពី វិធាននងិរទរបញ្ញត្តិ

សប្មរ់ប្ររ់ប្រងលទធកម្មស្វធារ្ ៈ។  ចារ់ាំងពី្ ន ំ២០០៤ម្ក ាម្រយៈកម្មវិ្ីជកទប្ម្ងក់ារប្ររ់ប្រង ិរញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ ៈ

និងជផ្សអកាម្រទពិជស្វ្នច៍នការអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈ និងការវិវឌ្ឍសងគម្ជសដ្ឋកិចចររស់កម្ពុជា លិខិត្រទដ្ឋឋ ន

រត្ិយតុ្តពាកព់ន័ធនឹងលទធកម្មស្វធារ្ៈមួ្យចនំនួប្ត្ូវបានរជងកើត្រជនថម្ជទៀត្នងិជកលម្អជារនតរនាទ រ់សំជៅធានាឱ្យការ

ប្ររ់ប្រងនងិការអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈប្រប្ពតឹ្តជៅកាន់ជត្មនត្មល ភាព រ្ជនយយភាព ភាពប្រកួត្ប្រជ ង នងិ

ប្រសិទធភាព។ លិខិត្រទដ្ឋឋ នរត្ិយតុ្តទាងំជនាោះរួម្មន អនបុ្កតឹ្យជលខ ១០៥អនប្ក.រក ចុោះចថាទី១៨ ជខត្ោុ ្ ន ំ២០០៦ 

សតីពលីទធកម្មស្វធារ្ៈ អនបុ្កឹត្យជលខ ១៤អនប្ក.រក ចុោះចថាទី២៦ ជខកុម្ភៈ ន្ ំ២០០៧ សតីពីការដ្ឋក់ឱ្យជប្រើប្បាស់នូវ

នតី្ិវិ្ីរួម្សប្មរ់ការអនុវត្តរជប្មង ិរញ្ញរបទានស ប្រត្ិរត្តិការពី្ នាោរពភិពជោកនងិ្នាោរអភិវឌ្ឍនអ៍ាសីុ នងិ

ប្រកាសជលខ ៣៨១ស វ.ប្រក ចុោះចថាទី១៥ ជខមិ្ថុនា ន្ ំ២០១០ សតពីីការដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តជសៀវជៅលទធកម្មសែីពីវិធាន

និងរទរបញ្ញត្តិសតីពលីទធកម្មស្វធារ្ៈ។ រនាទ រ់ម្ក ចារ់សតីពីលទធកម្មស្វធារ្ៈ ន្ ំ២០១២ ប្ពម្ទាងំអនបុ្កតឹ្យ ប្រកាស 

នងិស្វរាចរជ្នំាមួ្យចំននួសប្មរ់អនុវត្តចារ់ជនោះប្ត្ូវបានរជងកើត្ជ ើង។ ជទាោះរីជាមនប្ករខ័ ឌ្ ចារ់និងលិខិត្រទដ្ឋឋ ន

រត្ិយតុ្តទាងំជនោះក៏ជដ្ឋយក៏ការប្ររ់ប្រងលទធកម្មស្វធារ្ៈនាជពលរចចុរបនន មិ្នទានប់ានជញកឱ្យដ្ឋច់ពោីន រវាងត្នួាទី

ររស់ប្កសួងជសដ្ឋកិចចនិង ិរញ្ញវត្ ថជុដ្លជានិយត័្ករលទធកម្មស្វធារ្ ៈ និងត្ួនាទីររស់ស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល់

ជដ្លជាប្រត្ិរត្តិករលទធកម្មស្វធារ្ៈ។ ទនទឹម្ជនោះ រទដ្ឋឋ នរត្យិុត្តសប្មរ់ប្ររ់ប្រងនងិអនុវត្តរជប្មងលទធកម្មជដ្ល

ជប្រើប្បាស់ថវិកា ិរញ្ញរបទានជដ្ឋយចដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ ជៅដ្ឋច់ជដ្ឋយជ កពីរទដ្ឋឋ នរត្យិុត្តសប្មរ់ប្ររ់ប្រងនិងអនុវត្តរជប្មង

លទធកម្មជដ្លជប្រើប្បាស់ថវិការដ្ឋ។ ចំជ្កឯយនតការសប្មរ់ទទួលនិងជដ្ឋោះប្ស្វយរ ត្ ងឹត្វា៉ាលទធកម្ម ជៅមិ្នទាន់

មនភាពឯករា យនិងមនរររដ្ឋក់ជទាសទ ឌ្ ចាស់ោស់ជៅជ ើយ។  

១.២ ការកកទម្ម្ង់លទធកម្ាសាធារណៈកម្កាម្កម្ាវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ការជកទប្ម្ងប់្រពន័ធថវិកា រជឺាសនូលចនកម្មវិ្ីជកទប្ម្ងក់ារប្ររ់ប្រង ិរញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ៈ។ ឈរជលើមោច៌ន

ការជកទប្ម្ង់ជនោះ ជោលជៅសំខាន់រំផ្សុត្មួ្យរកឺារជ្វើឱ្យប្រពន័ធថវិកាកានជ់ត្កាល យជៅជា “ឧរករ្៍ជោលនជោបាយ” 

ពិត្ប្បាកដ្កនុងការវិភា  និងជប្រើប្បាស់្នធានប្រករជដ្ឋយប្រសិទធភាពនិងស័កែិសិទធិភាព  កនុងការជឆ្លើយត្រជៅនឹង

ជសចកែីប្ត្ូវការ សំ្ូម្ពរ នងិរំ្ងប្បាថ្នន ររស់ប្រជា ន។ កនុងប្ករខ័ ឌ្ ចនវដ្តថវិកា ការអនុវត្តថវិកាជាដំ្ណ្តកក់ាល

ជដ្ល្នធានប្ត្ូវបានជប្រើប្បាស់ជដ្ើម្បីសជប្ម្ចជោលនជោបាយររស់ប្កសួង-ស្វថ រ័ន។ ប្រសិទធភាពចនការអនុវត្តចំណ្តយ

ទាម្ទារឱ្យប្កសួង-ស្វថ រ័ន នងិអងគភាពថវិកាជោរពវិន័យថវិកា និងអនជុោម្ាម្ជោលការ្៍ជ្នំាសតីពនីីត្ិវិ្ីអនុវត្ត

ថវិកា ជដ្លកនុងជនាោះរួម្មនទាងំនីត្ិវិ្អីនុវត្តចំណ្តយឆ្លងាម្កិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈផ្សងជដ្រ។ 

កម្មវិ្ីជកទប្ម្ង់ការប្ររ់ប្រង ិរញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ៈ (Public Financial Management Reform Programme -

PFMRP) ប្ត្ូវបានរា រដ្ឋឋ ភិបាលកម្ពុជាដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តជៅជខ្នូ ន្ ំ២០០៤ ជដ្ឋយមនឆ្នទៈនជោបាយមុ្ត្ប្សួច ឥត្រាថយ 

និងមនជោលជៅចាស់ោស់រឺការផ្កល ស់រតូរប្រពន័ធថវិកាជផ្សអកជលើធាត្ុចូល និង វិម្ ឈការ ជ ព្ ោះជៅរកប្រពន័ធថវិកាជផ្សអកជលើ

សមិ្ទធកម្ម នងិ វិម្ ឈការ ជពាលរឺសំជៅជប្រកាល យជា ហំានៗនូវប្រពន័ធប្ររ់ប្រង ិរញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ៈជៅកម្ពុជាឱ្យជៅជា

ប្រព័នធមួ្យប្សរាម្រទដ្ឋឋ ននងិឧត្តមនុវត្តន៍អនតរជាត្ិ។ កម្មវិ្ីជកទប្ម្ង់ជនោះមនរួនដំ្ណ្តក់កាលនិងមនជោលរំ្ង

ជាក់ោក់សប្មរ់ដំ្ណ្តក់កាលនីមួ្យៗ ជពាលរឺៈ ដំ្ណ្តក់កាលទី១ រឺការរជងកើនភាពជ ឿទុកចិត្តបានចនថវិកា (២០០៥-

២០០៨) ដំ្ណ្តកក់ាលទី២ រកឺាររជងកើនរ្ជនយយភាព ិរញ្ញវត្ ថ ុ(២០០៩-២០១៥) ដំ្ណ្តក់កាលទី៣ រកឺារផ្សារភាជ រ់ថវិកា

ជៅនងឹជោលនជោបាយ (២០១៦-២០២០) និងដំ្ណ្តកក់ាលទី៤ រឺការរជងកើនរ ជ្នយយភាពសមិ្ទធកម្ម (២០២១-២០២៥)។ 



 

យុទធសាស្ត រ្នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្ាសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥          ទាំព័រ 2   

រចចុរបនន ការអនុវត្តកម្ម វិ្ីជកទប្ម្ង់ការប្ររ់ប្រង ិរញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ៈ បានឈានម្កដ្ល់ដំ្ណ្តក់កាលទី៣ 

‹ការផ្សារភាជ រ់ថវិកាជៅនងឹជោលនជោបាយ› ាម្រយៈការពប្ងងឹភាពជាមច ស់ នងិការទទួលខុសប្ត្ូវ ប្ពម្ទាងំការជផ្សទរ

្នធានឱ្យកាន់ជត្ជប្ចើន នូដ្លប់្កសួងស្វថ រ័ន។ កនុងររិរទជនោះ ការប្ររ់ប្រងលទធកម្មស្វធារ្ៈជារជរៀរវារៈដ៏្សំខាន់

ជដ្លប្ត្ូវពប្ងងឹឱ្យកានជ់ត្មនត្មល ភាព រ្ជនយយភាព និងប្រសិទធភាព។ ជាក់ជសែង ការជកទប្ម្ងល់ទធកម្មស្វធារ្ៈ

នាជពលកនលងម្ក សជប្ម្ចបានលទធផ្សលសំខាន់ៗមួ្យចំននួរមួ្មនៈ ការរជងកើត្ជផ្សនការលទធកម្មប្រចំា ន្ ំ ការរជងកើត្ចារ់

សតីពលីទធកម្មស្វធារ្ៈ ប្ពម្ទាងំលិខតិ្រទដ្ឋឋ នរត្យិុត្តសប្មរ់អនុវត្តចារ់ ការជ្វើវិស ម្ ឈការលទធកម្ម ការរជងកើត្

ជរ ទំព័រសប្មរ់រជង្វា ោះពត័្ម៌នលទធកម្ម នងិការរ ត្ុ ោះរណ្តត លដ្ល់ប្កសួង-ស្វថ រ័នជាជដ្ើម្។ 

ទនទឹម្នងឹសមិ្ទធផ្សលជដ្លសជប្ម្ចបានជនោះ ការអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈនាជពលរចចុរបននជនោះក៏ជៅមនរញ្ញា

ប្រឈម្មួ្យចំននួជដ្លប្ត្ូវពប្ងឹងនងិជកលម្អរជនថម្ជទៀត្កនងុជនាោះរួម្មនៈ ប្ករខ័ ឌ្ ចារ់នងិលិខិត្រទដ្ឋឋ នរត្ិយតុ្ត 

យនតការស្វថ រ័ននងិសម្ត្ថភាពប្ររ់ប្រង ត្មល ភាព នងិប្រសិទធភាព កនងុប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈ។ ជាមួ្យោន ជនោះជដ្រ 

កនុងរបាយការ្៍វាយត្ចម្លប្រព័នធប្ររ់ប្រង ិរញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ៈជៅ ន្ ំ២០១៥ ររស់ប្កសួងជសដ្ឋកិចចនិង ិរញ្ញវត្ ថ ុ

ជដ្ឋយជប្រើប្បាស់ “ប្ករខ័ ឌ្ វាយត្ចម្លចំណ្តយស្វធារ្ៈ នងិរ្ជនយយភាព ិរញ្ញវត្ ថ”ុ (Public Expenditure Financial 

Assessment Framework-PEFA ) កប៏ានរូសរញ្ញជ ក់អពំវីឌ្ឍនភាព នងិរញ្ញា ប្រឈម្កនងុប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈ 

ជដ្លពាកព់ន័ធនងឹត្មល ភាព ការប្រកួត្ប្រជ ង នងិយនតការជដ្ឋោះប្ស្វយរ ែ្ ឹងត្វា៉ា។  

 លទធផ្សលចនការវាយត្ចម្លជនោះ រឺជាមូ្លដ្ឋឋ នប្រឹោះសប្មរ់ជរៀរចំយុទធស្វស្តសត ជផ្សនទីចងអុលផ្សលូវ និងជផ្សនការ

សកម្មភាពលម្អិត្ជដ្ើម្បីជកលម្អប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈរជនថម្ជទៀត្ឱ្យប្សរាម្កម្មវិ្ីជកទប្ម្ង់ការប្ររ់ប្រង ិរញ្ញវត្ ថុ

ស្វធារ្ៈជៅដំ្ណ្តក់កាលរនាទ រ់ ជាពិជសសឱ្យប្សរជៅនឹងជោលជៅយុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ង់ប្រព័នធថវិកា ន្ ំ

២០១៨-២០២៥។ 

១.៣   វិចារណកម្ានៃការករបបចាំយុទធសាស្ត រ្នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្ាសាធារណៈ 

យុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ង់ប្រព័នធថវិកា ន្ ំ២០១៨-២០២៥ ជដ្លប្ត្ូវបានអនុម័្ត្ជដ្ឋយរ្ៈរដ្ឋម្ស្តនតីកនុង

សម័្យប្រ ុំជពញអងគកាលពចីថាទី១២ ជខម្ករា ន្ ំ២០១៨ មនជោលរំ្ងជប្រកាល យជារជ ត្ ើរៗនូវប្រពន័ធថវិកាកម្ពុជា 

ឱ្យកាល យជាប្រព័នធមួ្យជដ្លមនប្រសិទធភាព រ្ជនយយភាព និងត្មល ភាព ប្សរាម្ឧត្តមនុវត្តនអ៍នតរជាត្ិ។ យុទធស្វស្តសត

ចនការជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធថវិកាជនោះ កប៏ានចងអលុរង្វា ញផ្សងជដ្រអំពីទិសជៅចនការជកទប្ម្ងប់្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈ កនងុ

ជោលរំ្ងពប្ងឹងយនតការរ្ជនយយភាពាម្រយៈប្ករខ័ ឌ្ នយិ័ត្កម្មជដ្លកនងុជនាោះ ប្កសួងជសដ្ឋកិចចនងិ ិរញ្ញវត្ ថុ

ជដ្ើរត្ួនាទីជានិយ័ត្ករនិងសវនកម្មកិចចលទធកម្ម។ ចំជ្កឯស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ លប់្ត្ូវមនរ្ជនយយភាព

ចំជពាោះកិចចលទធកម្ម។ កនុងន័យជនោះ ត្ប្ម្ូវឱ្យមនការជផ្សទរសិទធិអំណ្តចនិងការទទួលខុសប្ត្ូវជលើកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈ

ជារជ ត្ ើរៗរជនថម្ជទៀត្  ូនស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល។់ រជនថម្ពីជលើជនោះ ក៏ត្ប្មូ្វឱ្យមនការពប្ងងឹនិងជកលម្អ

យនតការចនការទទួលនិងជដ្ឋោះប្ស្វយរ ត្ ឹងត្វា៉ាលទធកម្មឱ្យមនភាពឯករា យជដ្ឋយរជងកើត្ឱ្យមនរររដ្ឋក់ជទាសទ ឌ្  និង

ត្ប្ម្ូវឱ្យមនការជ្វើសុខដុ្ម្នយីកម្មវិធាន រទរបញ្ញត្តិ និងនតី្ិវិ្ចីនកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈឱ្យប្សរាម្ជោលការ្៍ប្រឹោះ

ចនកិចចលទធកម្ម និងឧត្តមនុវត្តន៍អនតរជាត្ិ ជដ្ើម្បីរជងកើនការប្រកួត្ប្រជ ងប្រករជដ្ឋយត្មល ភាពនងិប្រសិទធភាពផ្សងជដ្រ។ 

ជដ្ើម្បីសជប្ម្ចបាននវូជោលរំ្ងខាងជលើ ការជរៀរចំយុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ងប់្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈ រឺជា

ការជកទប្ម្ង់ជលើសមសធាត្ុរនលោឹះ ចៗនប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ ៈឱ្យប្សរាម្ររិរទកម្ពុជា ប្ពម្ទាងំរទដ្ឋឋ ននិងឧត្តមនុវត្តន៍

អនតរជាត្ិ។ កនុងស្វម រត្ីជនោះ កនុងកិចចប្រ ុំរ្ៈកម្មការជកទប្ម្ង់ការប្ររ់ប្រង ិរញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ៈកាលពចីថាទី៣០ ជខត្ុោ 

ន្ ំ២០១៧ ឯកឧត្រម្អគគបណឌ ិត្្ភាចារយឧបនយករដាម្ស្តៃរី រដាម្ស្តៃរីម្ក្ួងក្ដាកិចចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ បានសជប្ម្ច

ឱ្យជរៀរចំ “យុទធសាស្ត រ្នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្ាសាធារណៈ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥” ឱ្យមនសងគត្ភិាពជាមួ្យ

ឯកស្វរយុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធថវិកា ន្ ំ២០១៨-២០២៥។ 



 

យុទធសាស្ត រ្នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្ាសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥          ទាំព័រ 3   

ជាំពូកទ២ី 

ទិ្កៅនៃការកកទម្ម្ង់ម្បពៃ័ធលទធកម្ាសាធារណៈ 

 ឯកស្វរយុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ង់ប្រព័នធលទធកម្មស្វធារ្ៈ ន្ ំ២០១៩-២០២៥ រឺជាការកំ្ត្់ទិសជៅ

យុទធស្វស្តសត នងិជផ្សនទីចងអលុផ្សលូវ ជដ្ើម្បីជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈកម្ពុជាឱ្យប្សរាម្រទដ្ឋឋ ន នងិឧត្តមនុវត្តន៍

អនតរជាត្។ិ ការជកទប្ម្ងប់្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈ ន្ ំ២០១៩-២០២៥ នងឹប្ត្ូវជ្វើជ ើងជដ្ឋយឈរជលើមូ្លដ្ឋឋ នចនការពនិតិ្យ

ជ ើងវិញនូវប្ករខ័្ ឌ ចារ់និងលិខិត្រទដ្ឋឋ នរត្ិយតុ្តពាកព់ន័ធ ការ វិភារជលើចំ្ចុខាល ំង ចំ្ចុជខាយ កាោនវុត្តភាព 

ការរំរាម្កំជ ង រញ្ញា ប្រឈម្នានាជៅកនុងប្រព័នធលទធកម្មស្វធារ្ៈកម្ពុជានាជពលរចចុរបនន និងការដ្កប្សង់រទ

ពិជស្វ្នន៍ងិជម្ជរៀនជដ្លទទួលបានពីការអនុវត្តជាកជ់សតងនងិជដ្លបានម្កពីអនតរជាត្ ិ ប្ពម្ទាងំឯកស្វរយុទធស្វស្តសត

ចនការជកទប្ម្ង់ប្រព័នធថវិកា ន្ ំ២០១៨-២០២៥។  ំពូកជនោះនងឹពនយលផ់្សងជដ្រពីសមសធាត្រុនលឹោះៗចនទិសជៅយុទធស្វស្តសត

ចនការជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈជដ្លប្ត្ូវអនុវត្តជា ហំានៗចារ់ពី្ ន ំ២០១៩ រ តូ្ដ្ល់្ ន ំ២០២៥។  

២.១  ការពិៃិត្យក ើងវញិកលើវឌ្ឍៃភាពៃិងបញ្ហា ម្បឈម្នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្ាសាធារណៈ 

 ជផ្សអកាម្លទធផ្សលវាយត្ចម្លប្រពន័ធប្ររ់ប្រង ិរញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ៈជដ្ឋយជប្រើប្បាស់ “ប្ករខ័្ ឌ វាយត្ចម្លចំណ្តយ

ស្វធារ្ៈនងិរ្ជនយយភាព ិរញ្ញវត្ ថ ុ(PEFA Assessment Framework) ” ជៅ ន្ ំ២០១៥ ររស់ប្កសួងជសដ្ឋកិចច

នងិ ិរញ្ញវត្ ថ ុ នងិទីប្រឹកាទទួលរនទុក ិរញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ៈប្រចំាស្វថ រ័ន ិរញ្ញវត្ ថអុនតរជាត្បិានរង្វា ញថ្ន ការជកទប្ម្ង់

ការប្ររ់ប្រង ិរញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ៈទទួលបានលទធផ្សលលអប្រជសើរ ជដ្លកនុងជនាោះការជកទប្ម្ងល់ទធកម្មស្វធារ្ៈបានរួម្

ចំជ្កោ៉ា ងសំខានក់នងុការប្ររ់ប្រងជលើការអនុវត្តចំណ្តយស្វធារ្ៈកានជ់ត្មនប្រសិទធភាព។ ការវាយត្ចម្លជនោះប្ត្ូវ

បានជ្វើជ ើងជលើការជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈជដ្ឋយជផ្កត ត្សំខាន់ជលើរញ្ញា ពាកព់ន័ធនងឹត្មល ភាព ការប្រកួត្ប្រជ ង 

នងិយនតការជដ្ឋោះប្ស្វយរ ែ្ ឹងត្វា៉ា។ ជារួម្ លទធផ្សលចនការវាយត្ចម្លជនោះរង្វា ញថ្នមនវឌ្ឍនភាពរួរឱ្យកត្់សមគ ល់ជរើ

ជប្រៀរជ្ៀរជៅនងឹការវាយត្ចម្លជលើកមុ្ន ពិជសសមនវឌ្ឍនភាពជលើការជរើកចំ និងសិទធិទទួលបានព័ត្៌មនលទធកម្ម។ 

ទនទឹម្នឹងវឌ្ឍនភាពជនោះ ក៏ជៅមនរញ្ញា ប្រឈម្ផ្សងជដ្រពាកព់ន័ធនឹងការអនុវត្ត វិ្សី្វស្តសតលទធកម្ម និងយនតការជដ្ឋោះប្ស្វយ

រ ែ្ ឹងត្វា៉ា ជដ្លប្ត្ូវជកលម្អ។ 

 ជលើសពីជនោះជទៀត្ ជោងាម្លទធផ្សលចនការវាយត្ចម្លហានភិ័យអភិបាលកិចចនងិជផ្សនការប្ររ់ប្រង (Country 

Governance Risk Assessment and Management Plan) ន្ ំ២០១៥ ររស់្នាោរអភិវឌ្ឍនអ៍ាសីុ (ADB) ជលើ

ប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈជដ្ឋយជប្រើប្បាស់សូចនាករររស់អងគការអភិវឌ្ឍនន៍ងិស ប្រត្ិរត្តកិារជសដ្ឋកិចច (OECD) ជដ្ល

ជផ្សអកជលើសសរសែម្ភសំខាន់ៗចំននួរួនរឺ៖ (១). ប្ករខ័ ឌ្ ចារ់នងិលិខតិ្រទដ្ឋឋ នរត្ិយតុ្ត (Legislation and Regulatory 

Framework), (២). សម្ត្ថភាពប្ររ់ប្រងនងិប្ករខ័ ឌ្ ស្វថ រ័ន (Institutional Framework and Management 

Capacity), (៣). កិចចដំ្ជ ើ្រការលទធកម្មនិងទីផ្សារ (Procurement Operation and Market Practice) នងិ (៤).

ត្មល ភាពនងិសុច រិត្ភាពកនុងប្រព័នធលទធកម្ម (Integrity and Transparency in Procurement System) កប៏ាន

រង្វា ញថ្ន ការជកទប្ម្ងល់ទធកម្មស្វធារ្ៈមនវឌ្ឍនភាពរួរឱ្យកត្់សមគ ល់ កនងុជនាោះការជកទប្ម្ង់ប្ករខ័ ឌ្ ចារ់និង

លិខិត្រទដ្ឋឋ នរតិ្យុត្តមនវឌ្ឍនភាពលអប្រជសើរ ជរើជ្ៀរជៅនឹងការជកទប្ម្ង់ជលើជផ្សនក៣ជផ្សសងជទៀត្រួម្មន៖ ការ

កស្វងសម្ត្ថភាពប្ររ់ប្រងនិងប្ករខ័ ឌ្ ស្វថ រ័ន កិចចប្រត្ិរត្តិការលទធកម្មនិងទីផ្សារ និងត្មល ភាពនិងសុច រិត្ភាព



 

យុទធសាស្ត រ្នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្ាសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥          ទាំព័រ 4   

កនុងប្រពន័ធលទធកម្ម។ ទនទឹម្នងឹវឌ្ឍនភាពជនោះ ការវាយត្ចម្លជនោះកប៏ានរូសរញ្ញជ ក់ឱ្យជ ើញនូវរញ្ញា ប្រឈម្មួ្យចំននួ

ជដ្លប្ត្ូវជកលម្អ រួម្មន៖ (១).ប្ករខ័ ឌ្ ចារ់និងលិខិត្រទដ្ឋឋ នរត្យិុត្តពាក់ពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈជៅមិ្នទាន់មន

ការជ្វើសុខដុ្ម្នយីកម្ម ជដ្ឋយចងប្កងជាឯកស្វរជ្នំាលទធកម្មរួម្ជៅជ ើយ (២).សិទធិកនុងការទទួលបានព័ត្ម៌នលទធកម្ម

ស្វធារ្ៈមិ្នទាន់ទូលំទូោយ  (៣).យនតការជដ្ឋោះប្ស្វយរ ែ្ ឹងត្វា៉ា មិ្នទាន់ឯករា យ (៤).ត្មល ភាព និងប្រសិទធភាពកនុង

ការអនុវត្តលទធកម្មស្វធារ្ៈជៅមនកប្ម្ិត្ នងិ (៥).ការកស្វងសម្ត្ថភាព្នធានម្នុសសក៏ជៅមនកប្ម្ិត្ផ្សងជដ្រ។ 

២.២  ការវភិាគចាំណុចខ្ល ាំង ចាំណុចកែាយ កាលាៃុវត្រភាព ៃិងការគាំរាម្កាំកហង (SWOT Analysis) 

 ការវិភារចំ្ចុខាល ំង ចំ្ចុជខាយ កាោនវុត្តភាព នងិការររំាម្កំជ ងជៅកនងុប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈ

កម្ពុជានាជពលរចចុរបនន ជាសមសធាត្ុដ៏្សំខាន់មិ្នអាចជម្ើលរលំងជដ្លប្ត្ូវយកម្កវិភារសប្មរ់ជាធាត្ុចូលកនងុការ

ជរៀរចំឯកស្វរយុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ងប់្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈ ន្ ំ២០១៩ -២០២៥។ 

 

ចាំណុចខ្ល ាំង ចាំណុចកែាយ 

- មនចារ់សតីពីលទធកម្មស្វធារ្ៈ នងិលិខិត្រទដ្ឋឋ ន

រត្ិយតុ្តពាកព់ន័ធសប្មរ់ប្ររ់ប្រងនងិអនុវត្ត     

កិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈ 

- មនរចនាសម្ពន័ធចាស់ោស់សប្មរ់ប្ររ់ប្រង នងិ

អនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈ 

- មនការរ ត្ុ ោះរណ្តត លនងិ វិប្កឹត្យការ ំនាញលទធកម្ម

ស្វធារ្ៈដ្ល់ម្ស្តនតលីទធកម្មជារនតរនាទ រ់ជរៀងរាល់្ ន ំ 

- ម្ស្តនតីទទួលរនទុកលទធកម្មភារជប្ចើនមនសម្ត្ថភាព 

នងិឆ្នទៈ កនងុការអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈ  

- សវនកម្មកិចចលទធកម្មប្ត្ូវបានអនុវត្តជាជទៀងទាត្ ់

- ឯកស្វរនងិពត័្៌មនលទធកម្មប្ត្ូវបានផ្សសពវផ្សាយកនងុ 

ជរ ទំព័រររស់អរគនាយកដ្ឋឋ នលទធកម្មស្វធារ្ៈ។  

- មិ្នទានជ់ញកដ្ឋច់ពីោន រវាងត្នួាទីររស់នយិ័ត្ករនិង

ប្រត្ិរត្តកិរលទធកម្មស្វធារ្ៈ 

-  វិធាន រទរបញ្ញត្ិត នងិនីត្ិវិ្លីទធកម្មសប្មរ់

ប្ររ់ប្រងនងិអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈ ជលើកិចច

លទធកម្មជដ្លជប្រើប្បាស់ថវិការដ្ឋជៅដ្ឋច់ជដ្ឋយជ ក

ពីវិធាន រទរបញ្ញត្ត ិនិងនតី្ិវិ្លីទធកម្មសប្មរ់កិចច

លទធកម្ម ជដ្លជប្រើប្បាស់ថវិកា ិរញ្ញរបទានជដ្ឋយ

ចដ្រូអភិវឌ្ឍន ៍

- ការដ្ឋក់ជទាសទ ឌ្ ដ្លស់្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្ម

ផ្កទ លជ់ដ្លរំពានវិ្សី្វស្តសតនងិនតី្ិវិ្លីទធកម្មមិ្នទាន់

ចាត្់វិធានការជាក់ជសតងប្រករជដ្ឋយប្រសិទធភាព 

- ការផ្កល ស់រតូរម្ស្តនតីទទួលរនទុកលទធកម្មញឹកញារ់ជៅ

ាម្ស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល ់

- មិ្នទាន់មន ំជនឿទុកចិត្តជពញជលញពសី្វធារ្ ន

ជលើប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈ 

- អនកចូលរួម្កនងុការជដ្ញចថលប្រកតួ្ប្រជ ងជៅមនកប្ម្ិត្ 

- មិ្នទានម់នយនតការាម្ដ្ឋន នងិវាយត្ចម្លជលើវិជាជ  ីវៈ

ម្ស្តនតីទទួលរនទុកលទធកម្ម 

- ប្រពន័ធពត័្ម៌នវិទាមិ្នទានអ់ាចសប្ម្ួលដ្លក់ារ

ប្ររ់ប្រងលទធកម្មស្វធារ្ៈបានជពញជលញ។ 



 

យុទធសាស្ត រ្នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្ាសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥          ទាំព័រ 5   

កាលាៃុវត្រភាព ការគាំរាម្កាំកហង 

- រា រដ្ឋឋ ភបិាលមនឆ្នទៈនជោបាយខពស់កនុងការជក

ទប្ម្ង់ប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈ 

- ចារ់សតីពីលទធកម្មស្វធារ្ៈជដ្លកំពងុអនុវត្ត

អាចយកជាមូ្លដ្ឋឋ នសប្មរ់ជ្វើវិជស្វ្នកម្ម 

- ម្ស្តនតលីទធកម្មមនឆ្នទៈខពស់កនងុការចលូរួម្វរគ 

រ ត្ុ ោះរណ្តត លនងិវិប្កឹត្យការ នំាញលទធកម្មស្វធារ្ ៈ 

- ចដ្រអូភិវឌ្ឍន៍មួ្យចំននួបានផ្សតលន់ងិមនរំ្ងផ្សតល់

 នំួយរជចចកជទសសប្មរ់ជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធលទធកម្ម 

ស្វធារ្ៈនងិអភិវឌ្ឍន៍សម្ត្ថភាពម្ស្តនតលីទធកម្ម 

- ភាពជ ឿនជលឿន និងការពប្ងីកការជប្រើប្បាស់ប្រព័នធ

អុីនជ្ើជ្ត្ 

-  វិទាស្វថ នជសដ្ឋកិចចនិង ិរញ្ញវត្ ថជុាម្ ឈម្ ឌ្ ល

ប្រមូ្លផ្សតុំសប្មរ់រជប្ម្ើឱ្យការង្វររ ត្ុ ោះរណ្តត ល។ 

- ការជប្ ៀត្ជប្ ក ឬឥទធិពលណ្តមួ្យកនុងកិចច 

ដំ្ជ ើ្រការលទធកម្មស្វធារ្ៈ 

- អភបិាលកិចចលអជៅកនងុប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈមិ្ន

ទាន់ប្ត្ូវបានពប្ងឹងរជនថម្ 

- ការយល់ដឹ្ងររស់អនកជដ្ញចថលពីប្រពន័ធលទធកម្ម    

ស្វធារ្ៈជៅមនកប្មិ្ត្ 

- ការពនារជពល ឬមិ្នដំ្ជ ើ្រការចនកម្មវិ្ីជកទប្ម្ង់

ដ្ចទជទៀត្ ជដ្លអាចរ៉ាោះពាល់ដ្ល់ជលបឿន និង

ប្រសិទធភាពចនការជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈ 

- ការរំជរករជប្មងលទធកម្មជៅជារជប្មងត្ូចៗ ជដ្ើម្បី

រជញ្ចៀសការជដ្ញចថលប្រកតួ្ប្រជ ងស្វធារ្ៈ ឬ

ត្ប្ម្ូវាម្សិទធិសជប្ម្ចលទធកម្ម។ 

 

២.៣  ទិ្កៅនៃយុទធសាស្ត រ្នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធងវកិាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ 

ឯកស្វរយុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធថវិកា ន្ ំ២០១៨-២០២៥ ជដ្លជាសនូលចនកម្មវិ្ជីកទប្ម្ងក់ារប្ររ់ប្រង

 ិរញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ៈកនងុដំ្ណ្តក់កាលរនាទ រ់ប្ត្ូវបានរ្ៈរដ្ឋម្ស្តនតអីនុម័្ត្កាលពចីថាទី១២ ជខម្ករា ្ ន ំ២០១៨ បានកំ្ត្់

ជោលជៅជាស្វរវនត ជដ្ើម្បីឈានជ ព្ ោះជៅអនុវត្តថវិកាសមិ្ទធកម្ម ប្សរាម្ទិសជៅជាយុទធស្វស្តសតចនការផ្សារភាជ រ់ថវិកា

ជៅនឹងជោលនជោបាយនងិរ្ជនយយភាពសមិ្ទធកម្ម ន្ ំ២០២៥។ យុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធថវិកាជនោះ បាន

កំ្ត្់ជោលរំ្ង និងរូសវាសផ្សលូវចនការជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធថវិការរស់កម្ពុជាឈានជ ព្ ោះជៅជលើកកម្ពស់ប្រសិទធភាពចន

ការវិភា ថវិកា ាម្រយៈការជប្រើប្បាស់សូចនាករសមិ្ទធកម្មនងិប្រសិទធភាពចនការអនុវត្តថវិកាាម្រយៈការកាត្់រនថយ

នតី្ិវិ្ីចំណ្តយ នងិការផ្សតលសិ់ទធិអំណ្តច និងការទទួលខុសប្ត្ូវកាន់ជត្្ ំនិងចាស់ោស់ដ្លអ់ងគភាពប្រត្ិរត្តផិ្កទ ល។់ 

ឯកស្វរយុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធថវិកាជនោះ ក៏បានត្ប្ម្ង់ទិសសប្មរ់ការប្ររ់ប្រង ិរញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ៈ

ររស់រា រដ្ឋឋ ភិបាល និងបានត្ប្ម្ូវឱ្យជរៀរចំយុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ង់ប្រព័នធលទធកម្មស្វធារ្ៈជដ្ឋយជ ក កនុង

ជោលរំ្ងពប្ងងឹយនតការរ្ជនយយភាព ាម្រយៈប្ករខ័ ឌ្ នយិ័ត្កម្ម ជដ្លកនងុជនាោះប្កសួងជសដ្ឋកិចចនិង ិរញ្ញវត្ ថ ុ

មនត្នួាទីជានយិ័ត្ករ ចំជ្កស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ លប់្ត្ូវទទួលខុសប្ត្ូវនិងមនរ្ជនយយភាពចំជពាោះ

ការអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈ។ កនងុន័យជនោះ ការជ្វើវិម្ ឈការលទធកម្មស្វធារ្ៈនឹងប្ត្ូវអនុវត្តជារជ ត្ ើរៗនិង

ជពញជលញជៅ ន្ ំ២០២៥ ជ ើយសមសធាត្ុរនលឹោះៗមួ្យចំនួនចនដំ្ជ ើ្រការលទធកម្មស្វធារ្ៈចារ់ពីការជរៀរចំជផ្សនការ

លទធកម្មរ តូ្ដ្លក់ារប្ររ់ប្រងកិចចសនាលទធកម្មនងឹប្ត្ូវជ្វើការជកទប្ម្ង។់ ទនទឹម្ជនោះ សមសធាត្រុនលោឹះសំខាន់ៗដ្ចទជទៀត្

ជដ្លជារចនាសម្ពន័ធប្ទប្ទង់ កជ៏ារជរៀរវារៈចនការជកទប្ម្ងផ់្សងជដ្រ។ សមសធាត្ុរនលោឹះៗទាងំជនាោះរួម្មន៖ ការជកលម្អ

ប្ករខ័ ឌ្ រត្យិុត្តចនលទធកម្មស្វធារ្ៈ ការជ្វើសុខដុ្ម្នយីកម្មវិធាន រទរបញ្ញត្ិត និងនតី្ិវិ្ចីនកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈ

ឱ្យប្សរាម្ជោលការ្៍ប្រោឹះចនកិចចលទធកម្មនិងឧត្តមនុវត្តនអ៍នតរជាត្ិ នងិចងប្កងជាឯកស្វរជ្នំាលទធកម្មរួម្មួ្យ 

ការសិកាអពំីការជប្រើប្បាស់លទធកម្មរដ្ឋឋ ភិបាលាម្ប្រពន័ធជអ ិចប្ត្ូនិច (e-Government Procurement) ការកស្វង

សម្ត្ថភាពត្ួអងគពាក់ព័នធ និងការពប្ងឹងឯករា យភាពចនយនតការជដ្ឋោះប្ស្វយរ ត្ ឹងត្វា៉ា ជដ្ឋយរជងកើត្ឱ្យមនរររដ្ឋក់

ជទាសទ ឌ្ ។ 
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២.៤  បទពកិសាធៃ៍ពីម្បកទ្ហវលីីពីៃៃិងបារា ាំង  

 រទពិជស្វ្នព៍ីទសសនកិចចសិកាជលើប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈជៅប្រជទស វលីីពនីនងិបារាងំ បានរង្វា ញឱ្យ

ជ ើញថ្ន ការជ្វើការជកទប្ម្ង់ប្រព័នធលទធកម្មស្វធារ្ៈររស់ប្រជទសទាងំពីរជនោះមនលកខ្ៈប្សជដ្ៀងោន មួ្យចំនួន

ជៅនងឹការជកទប្ម្ងល់ទធកម្មស្វធារ្ៈររស់កម្ពុជារចចុរបនន។ ប្រជទសទាងំពរីជនោះបានជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈ 

ជដ្ឋយជផ្សអកជលើជោលការ្៍អភិបាលកិចចលអកនុងប្រព័នធលទធកម្មស្វធារ្ៈជដ្លកនុងជនាោះជផ្កត ត្ជលើរញ្ញា ត្មល ភាព 

រ្ជនយយភាព ការប្រកតួ្ប្រជ ង នងិប្រសិទធភាព ជាមួ្យនងឹការកំ្ត្់ជោលនជោបាយប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈ

ជត្ម្ួយសប្មរ់ប្រជទស កនងុជោលជៅជ ព្ ោះជៅការអនុវត្តលទធកម្មរដ្ឋឋ ភិបាលាម្ប្រពន័ធជអ ិចប្ត្នូិច (e-GP)។  

 កនុងទិសជៅជនោះ ប្រជទស វីលីពីនបានជ្វើការជកទប្ម្ង់ប្រព័នធលទធកម្មស្វធារ្ៈជដ្ឋយការពប្ងឹងយនតការ

រ្ជនយយភាព ាម្រយៈប្ករខ័ ឌ្ នយិត័្កម្ម ជដ្លកនងុជនាោះចារ់លទធកម្មស្វធារ្ៈ ន្ ំ២០០៣ ប្ត្ូវបានជ្វើវិជស្វ្នកម្ម

ជៅ ន្ ំ២០១៧ ជដ្ើម្បីជកលម្អសមសធាត្រុនលឹោះៗមួ្យចំននួជដ្លកនងុជនាោះមនការជរងជចកសិទធិអំណ្តចនិងការទទួលខុសប្ត្ូវ

ដ្ឋច់ពីោន រវាងស្វថ រ័នប្ររ់ប្រង (ជានយិ័ត្ករ) នងិស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល់ (ប្រត្ិរត្តិករ)។  

 ចំជពាោះប្រជទសបារាងំវិញបានជ្វើការជកទប្ម្ង់ប្រព័នធលទធកម្មស្វធារ្ៈជដ្ឋយជផ្សអកជលើជោលការ្៍ប្រោឹះសតីពី

ត្មល ភាព និងអភិបាលកិចចលអកនុងប្រព័នធលទធកម្មស្វធារ្ៈាម្រយៈការជកលម្អប្ករខ័ ឌ្ រតិ្យុត្តររស់ខលួ ន ជដ្ើម្បីឱ្យ

មនសងគត្ិភាពជាមួ្យប្រជទសអភិវឌ្ឍនន៍ងិត្ប្ម្ូវាម្លកខខ ឌ្ ររស់ស រម្ន៍អឺរ៉ាុរ។ កនងុនយ័ជនោះ ការជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធ

លទធកម្មស្វធារ្ៈររស់ប្រជទសបារាងំរចចុរបននបានឈានដ្លក់ារអនុវត្តលទធកម្មរដ្ឋឋ ភិបាលាម្ប្រពន័ធជអ ិចប្ត្នូិច 

(e-GP) ទាងំប្សុងជត្ម្តង។  

 ប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈររស់ប្រជទស វីលពីនីនិងបារាងំ រឺមនការជរងជចកដ្ឋច់ពោីន រវាងស្វថ រ័នប្ររ់ប្រង 

(នយិ័ត្ករ) នងិស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល ់(ប្រត្ិរត្តិករ)។ ជៅប្រជទស វីលពីនី លទធកម្មស្វធារ្ៈប្ត្ូវបាន

ប្ររ់ប្រងជដ្ឋយប្កុម្ប្រឹកាជោលនជោបាយលទធកម្មរដ្ឋឋ ភបិាល  (Government Procurement Policy Board - GPPB) 

ជដ្លជដ្ើរត្ួនាទីជានិយ័ត្ករ ជ ើយប្កុម្ប្រឹកាជនោះសថិត្ជៅជប្កាម្ការប្ររ់ប្រងររស់ប្កសួងថវិកានិងប្ររ់ប្រង។ ប្កុម្

ប្រឹកាជនោះមនត្នួាទីភារកិចចជរៀរចំជោលនជោបាយនងិលិខតិ្រទដ្ឋឋ នរត្យិុត្តសតពីលីទធកម្មស្វធារ្ៈ ផ្សតល់ជសវាោំប្ទ

ជផ្សនករជចចកជទសនិងកស្វងសម្ត្ថភាព្នធានម្នុសស ប្ពម្ទាងំមនភារកិចចប្ត្ួត្ពនិតិ្យនិងវាយត្ចម្លការអនុវត្តកិចចលទធកម្ម

ររស់ស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល់។ ជប្ៅពីប្កុម្ប្រឹកាជោលនជោបាយលទធកម្មរដ្ឋឋ ភិបាលជនោះក៏ជៅមនស្វថ រ័ន

មួ្យជទៀត្រសឺ្វថ រ័នផ្សតល់ជសវាលទធកម្ម (Procurement Services) ជដ្លជាប្រោឹះស្វថ នស្វធារ្ៈរដ្ឋបាល។ ស្វថ រ័នជនោះ

ប្ររ់ប្រងជដ្ឋយប្រធានប្កុម្ប្រឹកាភបិាលជដ្លចាត្ាំ់ងជដ្ឋយប្កសួងថវិកានងិប្ររ់ប្រងនងិមនសម ិកម្កពបី្កសួង

ស្វថ រ័នពាក់ពន័ធមួ្យចំននួ។ ស្វថ រ័នជនោះមនត្ួនាទីភារកិចចទទួលរនទុកផ្សតល់ជសវាជដ្ញចថលទំនញិទូជៅ (Common Goods) 

 នំួសឱ្យស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកចិចលទធកម្មផ្កទ ល់។ ទនទឹម្ជនោះ ស្វថ រ័នផ្សតលជ់សវាលទធកម្មជនោះក៏អាចផ្សតល់ជសវាលទធកម្មជដ្ញចថល

ទំនិញមិ្នទូជៅ (Non-Common Goods) និងសំ្ង់ (Civil Works) ាម្សំជ ើ្ររស់ស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្ម

ផ្កទ ល ់កនងុករ្ីមនសំជ ើ្ពសី្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល ់ជដ្ឋយយកកចប្ម្ជសវាកប្ម្ិត្អត្ិររម ៤% ចនត្ចម្ល

កិចចសនា។ 

 ចំជពាោះស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល ់ ដំ្រូងប្ត្ូវជរៀរចំនងិអនុម័្ត្ជផ្សនការលទធកម្មជដ្ឋយខលួ នឯង រួចប្ត្ូវ

ចម្លង នូជៅប្កុម្ប្រឹកាជោលនជោបាយលទធកម្មរដ្ឋឋ ភបិាល ជដ្ើម្បីជាមូ្លដ្ឋឋ នសប្មរ់ឱ្យប្កុម្ប្រឹកាជនោះាម្ដ្ឋនការ

អនុវត្តកិចចលទធកម្ម។ ជផ្សនការលទធកម្មប្រចំា ន្ ំជនោះក៏ប្ត្ូវចម្លង នូស្វថ រ័នផ្សតល់ជសវាលទធកម្មផ្សងជដ្រ សប្មរ់ឱ្យស្វថ រ័នជនោះ

ចាត្់ជចងជដ្ញចថលជលើមុ្ខសញ្ញញ លទធកម្មទំនិញទូជៅ។ ស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល់ប្ត្ូវមនកាត្ពវកិចចជផ្ស ្ើ

របាយការ្ អ៍នុវត្តកិចចលទធកម្ម នូប្កុម្ប្រឹកាភិបាលជោលនជោបាយលទធកម្មរដ្ឋឋ ភបិាល  សប្មរ់ជាមូ្លដ្ឋឋ នប្ត្ួត្ពនិតិ្យ 

នងិជ្វើសវនកម្មកិចចលទធកម្ម។ 
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 ការរតឹងនងិការជដ្ឋោះប្ស្វយរ ត្ ឹងលទធកម្មជៅ វលីពីនីរមឺនលកខ្ៈប្សជដ្ៀងោន នងឹប្រជទសកម្ពុជាជដ្រ។ អនករតងឹ

ប្ត្ូវរតឹងជៅរ្ៈកមម ្ិការវាយត្ចម្លសំជ ើ្ជដ្ញចថល។ កនងុករ្ ីមិ្នជពញចិត្តនឹងជសចកតីសជប្ម្ចររស់រ្ៈកមម ្កិារជនោះ 

អនករតងឹអាចរតឹងជៅប្រធានស្វថ រ័នជដ្លអនវុត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល ់ ជ ើយចុងជប្កាយមនសិទធិរតឹងជៅត្ោុការមនសម្ត្ថកិចច។ 

អនករតងឹប្ត្ូវរងច់ថលជសវាជលើរាលព់ាកយរ ត្ ឹងត្វា៉ាាម្ចារ់កំ្ត្់។ 

 ចំជពាោះជៅប្រជទសបារាងំវិញ ការប្ររ់ប្រងលទធកម្មស្វធារ្ៈប្ត្ូវបានប្ររ់ប្រងជដ្ឋយប្កុម្ប្រឹកាភបិាលលទធកម្ម

រដ្ឋជដ្លមនត្នួាទីជានយិត័្ករ ជ ើយប្កុម្ប្រឹកាភបិាលជនោះសថិត្ជៅជប្កាម្ប្កសួងជសដ្ឋកចិចនងិ ិរញ្ញវត្ ថ។ុ ជប្ៅពបី្កុម្

ប្រឹកាភបិាលជនោះ កម៏នស្វថ រ័នមួ្យជទៀត្ រឺស ពន័ធប្រមូ្លផ្សតុំទំនញិស្វធារ្ៈ (Union des Groupement 

Acharts Public-UGAP)ជដ្លជាស្វថ រ័នសវយ័ត្ ជ ើយស្វថ រ័នជនោះមនត្ួនាទីភារកិចចជ្វើកិចចលទធកម្មទំនញិ ជសវាកម្ម នងិ

ជសវាទីប្រឹកា (ជលើកជលងជត្លទធកម្មសំ្ង់) ាម្រយៈការជដ្ញចថលាម្ប្រពន័ធជអ ិចប្ត្នូិច (e-GP) នំួសឱ្យស្វថ រ័ន

ជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល់ទាំងអស់ ជដ្ឋយយកកចប្ម្ជសវាកប្មិ្ត្អតិ្ររម ៤%ចនត្ចម្លកិចចសនាដូ្ចជៅប្រជទស

 វីលីពនីជដ្រ។ យនតការរតឹងត្វា៉ា ជៅប្រជទសបារាងំវិញ រតឺ្ប្ម្ូវឱ្យអនករតឹងជរៀរចំរ ត្ ឹងជាោយលកខ្៍អកសររតឹងជៅ

ត្ោុការរ្ជនយយជត្ម្តង។  

 ជសចកតីលម្អិត្ចនរទពិជស្វ្ន៍ ជដ្លបានសិកាពីប្រជទស វីលីពីននិងបារាំងមនអ្ិរាយលម្អិត្ជៅកនុង

ឧរសម្ព័នធ១ចនឯកស្វរយុទធស្វស្តសតជនោះ។ 

 ជារួម្ ាម្រទពិជស្វ្នរ៍រស់ប្រជទស វីលពីនី និងបារាងំខាងជលើ ការជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈជៅ

ប្រជទស វលីពីនីបានផ្សតលន់វូជម្ជរៀនដ៏្សំខានក់នងុការត្ប្ម្ង់ទិសរជនថម្សប្មរ់ការជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈជៅ

កម្ពុជា។ 

២.៥  ការកាំណត្់ទិ្កៅយុទធសាស្ត រ្នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្ាសាធារណៈ 

ជផ្សអកាម្ទិសជៅចនការជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈជដ្លបានកំ្ត្់ជៅកនងុឯកស្វរ ßយុទធស្វស្តសតចន

ការជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធថវិកា ្ ន ំ២០១៨-២០២៥à រទពិជស្វ្ន៍ជដ្លទទួលបានពកីារអនុវត្តជាក់ជសតង និងពីអនតរជាត្ ិជាពិជសស

ពីប្រជទស វីលីពីននិងប្រជទសបារាងំ  លទធផ្សលចនការវាយត្ចម្លប្រព័នធប្ររ់ប្រង ិរញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ៈជដ្ឋយជប្រើប្បាស់ 

ßប្ករខ័ ឌ្ វាយត្ចម្លស្វធារ្ៈនិងរ្ជនយយ ិរញ្ញវត្ ថ ុ (PEFA Assessment Framework)à ន្ ំ២០១៥ ររស់

ប្កសួងជសដ្ឋកិចចនិង ិរញ្ញវត្ ថ,ុ លទធផ្សលចនការវាយត្ចម្លហានភិ័យអភិបាលកិចចនិងជផ្សនការប្ររ់ប្រង និងការវិភារ SWOT

ជលើប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ ៈកម្ពុជារចចុរបនន បានផ្សតលន់ូវប្ករខ័ ឌ្ ត្ប្ម្ង់ទិសសប្មរ់ការជរៀរចំយុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ង់

ប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈ។ សប្មរ់ប្ករខ័ ឌ្ ជពលជវោវិញ យុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈ

នងឹជដ្ើរាម្អភិប្កម្ចនការជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធថវិកា ជដ្ឋយសជប្ម្ចជប្ ើសជរីសយក ßងវកិា្ម្ិទធកម្ាà ជដ្លកំ្ត្់យក

ជោលជៅ សប្មរ់ជ្វើការផ្កល ស់រតូរប្រពន័ធថវិកាជា ហំានៗរ ូត្ដ្ល់្ ន ំ២០២៥។ ដូ្ចជនោះ យុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ង់

ប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈនឹងប្ររដ្ ត្ រ់ការង្វរជកទប្ម្ង់ពី្ ន ំ២០១៩ ដ្ល់្ ន ំ២០២៥ ជលើសមសធាត្ុរនលោឹះមួ្យចំននួ

ជដ្លពាក់ពន័ធនងឹកិចចដំ្ជ ើ្រការលទធកម្មស្វធារ្ៈនិងជ ដ្ឋឋ រចនាសម្ពន័ធប្ទប្ទង់ ដូ្ចមនរញ្ញជ កក់នុងចំ្ចុ២.៣ ចន

ឯកស្វរយុទធស្វស្តសតជនោះ។  



 

យុទធសាស្ត រ្នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្ាសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥          ទាំព័រ 8   

 

ជាំពូកទ៣ី 

យុទធសាស្ត រ្នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្ាសាធារណៈ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥ 

 

ជោលរំ្ងចនឯកស្វរយុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ង់ប្រព័នធលទធកម្មស្វធារ្ៈ រឺជដ្ើម្បីជ្វើឱ្យប្រព័នធលទធកម្ម

ស្វធារ្ៈកាល យជា ßម្បព័ៃធម្យួកដលកាៃ់កត្ម្មៃភាពកជឿទុកចតិ្រ ម្ប្ិទធភាព ការម្បកតួ្ម្បកជង ៃិងការ្ៃស ា្ំ ាំនច 

ម្ពម្ទាំងម្្បតាម្ឧត្រម្មៃុវត្រៃ៍អៃររជាត្àិ។ ជដ្ើម្បីសជប្ម្ចជោលរំ្ងជនោះ របឺ្ត្ូវកំ្ត្់ វិស្វលភាពនងិសមសធាត្ុ

រនលោឹះៗចនប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈ ជដ្លប្ត្ូវអនុវត្តាម្អភិប្កម្ជា ហំានៗនិងជាដំ្ណ្តក់កាលៗប្សរាម្ប្ករខ័ ឌ្

នងិទិសជៅយុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធថវិកា ន្ ំ២០១៨-២០២៥ ជ ើយទាម្ទារឱ្យមនការចូលរួម្ពីប្ររ់ប្កសួង 

ស្វថ រ័ន នងិត្អួងគពាក់ពន័ធកនុងការអនុវត្តយុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ង់ប្រព័នធលទធកម្មស្វធារ្ៈ ន្ ំ២០១៩-២០២៥ ប្រករ

ជដ្ឋយប្រសិទធភាពនងិការទទួលខុសប្ត្ូវ។  

 ំពូកជនោះនឹងជរៀររារ់អពំីការជកទប្ម្ង់សមសធាត្ុរនលឹោះៗ ពាក់ពន័ធនងឹប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈនិងការកំ្ត្ ់

ទិសជៅ ន្ ំ២០២៥។ ជដ្ើម្បធីានាបាននវូប្រសិទធភាពនងិចីរភាពចនការជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈចំាបាច់ប្ត្ូវជ្វើ

អាទិភាពនយីកម្មជលើសមសធាត្ុរនលោឹះៗទាងំជនាោះជដ្លពាកព់ន័ធនឹង៖ (១).ការជរៀរចំនងិការអនុម័្ត្ជផ្សនការលទធកម្ម 

(២).ការអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈ (៣).ការប្ត្ួត្ពនិិត្យនងិការវាយត្ចម្លជលើការអនុវត្តកិចចលទធកម្ម (៤).ការពប្ងឹង

ឯករា យភាពចនយនតការជដ្ឋោះប្ស្វយរ ត្ ងឹត្វា៉ា  និងរជងកើត្ឱ្យមនរររដ្ឋក់ជទាសទ ឌ្  នងិ (៥).ជ ដ្ឋឋ រចនាសម្ពន័ធ

ប្ទប្ទង់ជដ្លរួម្មន ការជកលម្អប្ករខ័ ឌ្ រត្ិយតុ្តចនលទធកម្មស្វធារ្ ៈ ការជរៀរចំជសៀវជៅជ្នំាសតីពលីទធកម្មស្វធារ្ ៈ 

ការសិកាអំពកីារជប្រើប្បាស់លទធកម្មរដ្ឋឋ ភិបាលាម្ប្រពន័ធជអ ិចប្ត្នូិច (e-GP) និងការកស្វងសម្ត្ថភាព។  

៣.១  ការករបបចាំៃិងការអៃុម្័ត្កផ្សៃការលទធកម្ា 

រចចុរបនន ការជរៀរចំជផ្សនការលទធកម្មប្រចំា ន្ ំររស់ស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល់ប្ត្ូវបានជ្វើជ ើងជដ្ឋយ

ជផ្សអកជលើជោលនជោបាយររស់រា រដ្ឋឋ ភបិាល ត្ួជលខចនកញ្ចរ់ថវិកាប្រចំា ន្ ំជដ្លបានពភិាកា នងិឯកភាពកនងុជពល

ចរចាថវិកាជាមួ្យប្កសួងជសដ្ឋកិចចនងិ ិរញ្ញវត្ ថ ុនងិត្ប្ម្ូវការជប្រើប្បាស់ប្រចំា ន្ ំររស់ស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល។់ 

ការជរៀរចំជផ្សនការលទធកម្ម រអឺងគភាពអនកជប្រើប្បាស់នីមួ្យៗចនស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល់ ប្ត្ូវជរៀរចំរជប្មង

ត្ប្ម្ូវការជប្រើប្បាស់ទំនញិ សំ្ង់ នងិជសវាកម្មប្រចំា ន្ ំររស់ខលួ ន រួចរញ្ជូនជៅអងគភាពលទធកម្ម/ប្កុម្លទធកម្មជដ្ើម្បីរូក

សរុរជរៀរចំជាជសចកតបី្ពាងជផ្សនការលទធកម្មប្រចំា ន្ ំ ដ្ឋក ់នូរ្ៈកមម ្កិារលទធកម្ម/ប្កមុ្លទធកម្មចនស្វថ រ័នជដ្លអនវុត្ត

កិចចលទធកម្មផ្កទ ល់ជដ្ើម្បីពនិតិ្យសជប្ម្ច រួចជសនើសំុការឯកភាពពីប្រធានស្វថ រ័នររស់ខលួ នមុ្ននងឹរញ្ជូនម្កប្កសួងជសដ្ឋកិចច

និង ិរញ្ញវត្ ថពុិនិត្យនិងអនុម័្ត្ ូនមុ្នចថាទី៣១ ជខ្នូ មុ្ន ន្ ំអនុវត្តថវិកា។ ការអនុវត្តជររជនោះ មនស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្ត

កិចចលទធកម្មផ្កទ ល់មួ្យចនំនួមនភាពយឺត្ោ៉ា វ កនងុការរញ្ជូនជសចកតបី្ពាងជផ្សនការលទធកម្មប្រចំា ន្ ំម្កប្កសួងជសដ្ឋកិចច

និង ិរញ្ញវត្ ថ ុជដ្ើម្បីជ្វើការពនិតិ្យនិងអនុម័្ត្ជដ្លជាជ ត្ុនំាឱ្យការអនុវត្តចំណ្តយជដ្លប្ត្ូវអនុវត្តាម្នីត្ិវិ្លីទធកម្មមិ្ន

ទាន់ជពលជវោ នងិមិ្នទានម់នប្រសិទធភាពជពញជលញ។ 

កនុងជោលជៅពជនលឿននិងពប្ងឹងប្រសិទធភាពចនការចំណ្តយស្វធារ្ៈជដ្លប្ត្ូវអនុវត្តនតី្ិវិ្លីទធកម្ម ការជរៀរចំ

ជផ្សនការលទធកម្មប្រចំា ន្ ំជដ្លរចចុរបននប្ត្ូវបានជ្វើជ ើងជប្កាយកិចចចរចាថវិកាជាមួ្យប្កសួងជសដ្ឋកិចចនិង ិរញ្ញវត្ ថនុឹងប្ត្ូវ

រតូរការជរៀរចំម្កជ្វើជៅមុ្នដំ្ជ ើ្រការជរៀរចំចរចាថវិកាប្រចំា ន្ ំជាមួ្យប្កសួងជសដ្ឋកិចចនងិ ិរញ្ញវត្ ថវិុញ។  



 

យុទធសាស្ត រ្នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្ាសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥          ទាំព័រ 9   

កនុងនយ័ជនោះ ស្វថ រ័នជដ្លអនវុត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល់ប្ត្ូវជរៀរចំរជប្មងជផ្សនការលទធកម្មប្រចំា ន្ ំភាជ រ់ម្កជាមួ្យនឹង

សំជ ើ្រជប្មងថវិកាប្រចំា ន្ ំជដ្ើម្បីជាមូ្លដ្ឋឋ នចនការចរចាថវិកាជាមួ្យប្កសួងជសដ្ឋកិចចនងិ ិរញ្ញវត្ ថ ុប្សរាម្ប្រត្ិទិន

ចនការជរៀរចំថវិកាប្រចំា ន្ ំ។ រនាទ រ់ម្ក ជផ្សអកជលើលទធផ្សលចនការពភិាកាចរចាថវិកាប្រចំា ន្ ំជាមួ្យប្កសួងជសដ្ឋកិចចនងិ

 ិរញ្ញវត្ ថ ុអងគភាពលទធកម្ម/ប្កមុ្លទធកម្មចនស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល ់ ប្ត្ូវជ្វើការជកសប្មួ្លរជប្មងជផ្សនការ

លទធកម្មប្រចំា ន្ ំ ជៅជាជសចកតីប្ពាងជផ្សនការលទធកម្មប្រចំា ន្ ំ រួចរញ្ជូនម្កប្កសួងជសដ្ឋកិចចនិង ិរញ្ញវត្ ថ ុជដ្ើម្បីធានាឱ្យ

ការពនិតិ្យនងិអនុម័្ត្ នូបានមុ្នចថាទី៣១ ជខ្នូ មុ្ន ន្ ំអនុវត្តថវិកា។  

ជោលរំ្ងសប្មរ់ ន្ ំ២០២៥ ស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល់ជៅរដ្ឋបាលថ្នន ក់ជាត្ិប្ត្ូវភាជ រ់រជប្មង

ជផ្សនការលទធកម្មប្រចំា ន្ ំម្កជាមួ្យនងឹសំជ ើ្រជប្មងថវិកាប្រចំា ន្ ំ។ ការពនិិត្យសជប្ម្ចជលើរជប្មងជផ្សនការលទធកម្ម

ប្រចំា ន្ ំនឹងប្ត្ូវជ្វើជ ើងជៅកនុងប្ករខ័ ឌ្ ចនការចរចាថវិកាកប្មិ្ត្ថ្នន ក់ដឹ្កនំាស្វថ រ័នជដ្លអនវុត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល់ ជាមួ្យ

ថ្នន ក់ដឹ្កនំាប្កសួងជសដ្ឋកិចចនិង ិរញ្ញវត្ ថ ុចារ់ពី្ ន ំ២០១៩ ត្ជៅ។  រីឯ ការពិនតិ្យនិងអនុម័្ត្ជសចកតីប្ពាងជផ្សនការលទធកម្ម

ប្រចំា ន្ ំ ប្ត្ូវជ្វើជ ើងជដ្ឋយប្កសួងជសដ្ឋកិចចនិង ិរញ្ញវត្ ថ ុឱ្យបានមុ្នចថាទី៣១ ជខ្នូ មុ្ន ន្ ំអនុវត្តថវិកា។ ចំជពាោះ ការពនិតិ្យ

នងិអនុម័្ត្ជសចកតបី្ពាងជផ្សនការលទធកម្មប្រចំា ន្ ំររស់ម្នទីរ ំនាញរា ធាន ី ជខត្ត នងឹប្ត្ូវជ្វើជ ើងជដ្ឋយម្នទីរជសដ្ឋកចិច

នងិ ិរញ្ញវត្ ថរុា ធានី ជខត្ត ចារ់ពី្ ន ំ២០២៣ត្ជៅ។ ជផ្សនការលទធកម្មប្រចំា ន្ ំជនោះនឹងកាល យជាមូ្លដ្ឋឋ នសំខាន់សប្មរ់

អនុវត្តនតី្ិវិ្លីទធកម្មស្វធារ្ៈររស់ស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល់និងធានានវូប្រសិទធភាពនងិស័កតិសិទធិភាពចន

ការជរៀរចំកម្មវិ្ីចំណ្តយប្រចំាប្ត្មីស/ឆ្មស។ 

៣.២  ការអៃុវត្រកចិចលទធកម្ាសាធារណៈ 

 ការជកទប្ម្ង់លទធកម្មស្វធារ្ៈជៅកម្ពុជាមនទិសជៅអនវុត្តាម្ជររ វិម្ ឈការកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈ ជដ្ឋយ

ផ្សតល់សិទធិអំណ្តចនិងការទទួលខុសប្ត្ូវជៅឱ្យស្វថ រ័នជដ្លអនវុត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល់។ ជាមួ្យនឹងទិសជៅជនោះ ស្វថ រ័នជដ្ល

អនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល់ប្ត្ូវបានត្ប្ម្ូវឱ្យអនុវត្តោ៉ា ងមឺុ្ងម៉ា ត្់នូវជោលការ្៍ ំរុញការប្រកួត្ប្រជ ង រជងកើនត្មល ភាព 

រ្ជនយយភាព ប្រសិទធភាព នងិភាពយតុ្តិ្ ម៌្ ជៅកនងុកិចចដំ្ជ ើ្រការលទធកម្មស្វធារ្ៈ។ ជាមួ្យោន ជនោះ ការប្ររ់ប្រង

ការអនុវត្តកិចចសនាលទធកម្មកជ៏ារជរៀរវារៈដ៏្សំខាន ់ជដ្លប្ត្ូវជ្វើការពនិតិ្យជកលម្អនងិពប្ងឹងរជនថម្ផ្សងជដ្រ។ 

៣.២.១ ការកធវើវិម្ជឈការលទធកម្ាសាធារណៈ 

 ការអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈនាជពលរចចុរបននបាននិងកំពុងអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈ ាម្ជររ

 វិស ម្ ឈការលទធកម្មស្វធារ្ៈ ជដ្ឋយផ្សតល់សិទធិអំណ្តចនងិការទទួលខុសប្ត្ូវជារជ ត្ ើរៗជៅឱ្យស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្ត

កិចចលទធកម្មផ្កទ ល់ ាម្រយៈការរជងកើនកប្មិ្ត្ទឹកប្បាក់សិទធិសជប្ម្ចជលើកិចចលទធកម្ម។ ការអនុវត្តជោលនជោបាយជនោះ 

ប្ត្ូវបានជ្វើជ ើងចារ់ាំងពី្ ន ំ២០០៥ រ ូត្ម្កដ្ល់រចចុរបនន ាម្រយៈការដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តប្រកាសជលខ ០៤៥ ស វ.ប្រក 

ចុោះចថាទី៣១ ជខម្ករា ន្ ំ២០០៥ សតីពកីារអនុវត្តវិស ម្ ឈការកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈ នងិប្រកាសអនតរប្កសួងជលខ 

៥៦៨ស វ.ប្រក ចុោះចថាទី២១ ជខឧសភា ន្ ំ២០១៤ សតីពីការប្ររល់សិទធិសជប្ម្ចជលើកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈជៅរដ្ឋបាល

រា ធាន ីជខត្ត ប្កុង ប្សុក ខ ឌ្ ។ ជាទិសជៅ ការរជងកើនកប្ម្ិត្ទឹកប្បាក់សិទធិសជប្ម្ចរជនថម្ជទៀត្នងឹប្ត្ូវជ្វើជ ើងជារនត

រនាទ រ់ចារ់ពី្ ន ំ២០១៩ ត្ជៅ។ ការរជងកើនកប្ម្ិត្ទឹកប្បាក់សិទធិសជប្ម្ចជនោះ ប្ត្ូវជផ្សអកជលើលទធផ្សលចនការវាយត្ចម្លជលើការ

អនុវត្តកិចចលទធកម្មររស់ស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល។់ ប្កសួងជសដ្ឋកិចចនងិ រិញ្ញវត្ ថនុឹងរតូរពីអនុវត្តកិចចលទធកម្ម

ស្វធារ្ៈាម្ជររ វិស ម្ ឈការជៅ វិម្ ឈការកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈជដ្ឋយផ្សតល់សិទធិអណំ្តច និងការទទួលខុសប្ត្ូវ

ជពញជលញ នូស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល់ជៅ ន្ ំ២០២៥ ជៅជពលមនប្ករខ័ ឌ្ រ្ជនយយភាពចាស់ោស់

ជ ើយប្កសួងជសដ្ឋកិចចនិង ិរញ្ញវត្ ថជុដ្ើរត្នួាទីជានិយ័ត្ករជពញជលញ ជលើកជលងជត្មុ្ខសញ្ញញ លទធកម្មមួ្យចំននួជដ្ល

មនទំ ំ្ ំមនចរិត្ជាយុទធស្វស្តសត មនលកខ្ៈរជចចកជទសជដ្ឋយជ កសប្មរ់ការប្ររ់ប្រង នងិ/ឬមនជវទយតិ្ភាព

ខពស់ជដ្លចំាបាច់ប្ត្ូវជត្ជាកម្មវត្ ថចុនការជសនើសំុការឯកភាពជាមុ្នពីប្កសួងជសដ្ឋកិចចនិង ិរញ្ញវត្ ថ។ុ ប្សរាម្ទិសជៅជនោះ 

យនតការប្ររ់ប្រងការអនុវត្តថវិកាជប្កាម្ចំ្ោុះប្កសួងជសដ្ឋកចិចនិង ិរញ្ញវត្ ថ ុជដ្ឋយប្រមូ្លផ្សតុំមុ្ខង្វរប្ត្តួ្ពនិតិ្យ ិរញ្ញវត្ ថុ

នងិកិចចលទធកម្មកនុងត្ួនាទីជាអភបិាលថវិកានឹងដ្ឋកឱ់្យជៅអម្ប្កសួង ស្វថ រ័នជារជ ត្ ើរៗ ចារ់ពី ន្ ំ២០២២ត្ជៅ។ ជដ្ឋយជ ក 

ចំជពាោះកិចចលទធកម្ម ិរញ្ញរបទានជដ្ឋយចដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ ត្ួនាទីអនុម័្ត្កិចចសនានឹងប្ត្ូវរំជពញជដ្ឋយអរគនាយកដ្ឋឋ ន

ស ប្រត្ិរត្តកិារអនតរជាត្និងិប្ររ់ប្រងរំ្លុ អនុជោម្ាម្នតី្ិវិ្ីរចចុរបននកម្ម សប្មរ់ការអនុវត្តរជប្មង រិញ្ញរបទាន

ពចីដ្រអូភិវឌ្ឍន។៍ 



 

យុទធសាស្ត រ្នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្ាសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥          ទាំព័រ 10   

៣.២.២ កិចចដាំកណើរការលទធកម្ាសាធារណៈ 

រចចុរបនន ការអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈបាននងិកពំុងអនវុត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈាម្ជររ វិស ម្ ឈការ

កិចចលទធកម្មស្វធារ្ ៈជដ្ឋយផ្សតល់សិទធិអំណ្តចនិងការទទួលខុសប្ត្ូវជារជ ត្ ើរៗ  ជៅឱ្យស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល់។ 

ការអនុវត្តជោលនជោបាយជនោះ រឺជដ្ើម្បីរជងកើនត្មល ភាព រ ជ្នយយភាព នងិប្រសិទធភាពចនការប្ររ់ប្រងលទធកម្មស្វធារ្ ៈ 

ាម្រយៈការពប្ងងឹការជរងជចកមុ្ខង្វរ ភារកិចច នងិការទទួលខុសប្ត្ូវឱ្យកាន់ជត្ចាស់ោស់ជៅកប្ម្ិត្ប្ររ់ប្រងនងិ

កប្ម្ិត្អនុវត្ត។ កនុងនយ័ជនោះ ការអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈររស់ស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ លម់នពីរកប្ម្តិ្ 

រឺកិចចលទធកម្មសថិត្ជប្កាម្សិទធិសជប្ម្ចររស់ខលួ នផ្កទ ល់ នងិកិចចលទធកម្មជលើសសិទធិសជប្ម្ចជដ្លប្ត្ូវជសនើសំុការពិនតិ្យសជប្ម្ច

ចុងជប្កាយពបី្កសួងជសដ្ឋកិចចនងិ ិរញ្ញវត្ ថ។ុ 

 ហំានដំ្រូងចនកិចចដំ្ជ ើ្រលទធកម្មស្វធារ្ៈរចចុរបនន រសឺ្វថ រ័នជដ្លអនវុត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ លប់្ត្ូវជរៀរចំជផ្សនការ

លទធកម្មប្រចំា ន្ ំជដ្លរង្វា ញពចំីននួរជប្មង ត្ចម្លបា៉ា នស់្វម នរជប្មង  វិ្សី្វស្តសតលទធកម្ម និងដំ្ណ្តក់កាលចនកិចចលទធកម្ម

ររស់រជប្មងនីមួ្យៗ ជ ើយជផ្សនការលទធកម្មប្រចំា ន្ ំប្ត្ូវអនម័ុ្ត្ជដ្ឋយប្កសួងជសដ្ឋកិចចនិង ិរញ្ញវត្ ថ។ុ ជផ្សអកាម្ជផ្សនការ

លទធកម្មប្រចំា ន្ ំជដ្លបានអនម័ុ្ត្រួច ស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល់ប្ត្ូវជរៀរចំជសនើសំុឥ្ទានធានាចំណ្តយ។ 

រនាទ រ់ពីទទួលបានឥ្ទានធានាចំណ្តយ ស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តលទធកម្មផ្កទ ល់ប្ត្ូវអនុវត្តកចិចលទធកម្មស្វធារ្ៈជៅាម្

 វិ្ីស្វស្តសត និងនីត្ិវិ្ីជដ្លកំ្ ត្់ជដ្ឋយប្ករខ័ ឌ្ ចារ់និងលិខិត្រទដ្ឋឋ នរត្ិយតុ្តពាកព់ន័ធ។ ជារួម្ លទធផ្សលចនការអនុវត្ត

កិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈកនលងម្កបានរង្វា ញឱ្យជ ើញថ្ន ស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ លភ់ារជប្ចើនបាននងិកំពងុ

អនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈបានលអ រ៉ាុជនតទនទឹម្ជនោះក៏ជៅមនស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល់មួ្យចំននួជៅមន

ភាពខវោះចជនាល ោះមិ្នទានអ់នុវត្តបានប្ររ់ប្ ងុជប្ជាយាម្លខិិត្រទដ្ឋឋ នរត្យិុត្តពាកព់ន័ធជា្រមន ជដ្លជាជ ត្ុមិ្នទាន់

ធានាបានជពញជលញនវូត្ចម្លចនស្វច់ប្បាក ់(Value for money)ជៅជ ើយ។  

 ជោលរំ្ងជៅ ន្ ំ២០២៥ រពឺប្ងឹងការអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈ និងជកលម្អនតី្ិវិ្វីាយត្ចម្លឱ្យកាន់ជត្

ចាស់ោស់និងមនភាពប្ររ់ប្ ុងជប្ជាយ ប្ពម្ទាងំប្ត្ូវជរៀរចំរជងកើត្ប្រពន័ធសតងដ់្ឋរត្ចម្ល សប្មរ់ធានានូវត្ចម្លចនស្វច់ប្បាក់

កនុងការអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈ។ 

៣.២.៣ ការពម្ងឹងត្ម្មល ភាព គណកៃយយភាព ៃិងការម្បកួត្ម្បកជង 

ត្មល ភាពាម្រយៈការផ្សសពវផ្សាយជាចំ នូវព័ត្៌មនលទធកម្មស្វធារ្ៈ ជាពិជសសព័ត្៌មនអំពីការជដ្ញចថល

ប្រកួត្ប្រជ ងជាស្វធារ្ៈរឺជាសមសធាត្ុរនលឹោះជៅកនុងប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈ។ ព័ត្ម៌នសំខាន់ៗពាកព់ន័ធលទធកម្ម

ស្វធារ្ៈនឹងប្តូ្វផ្សសពវផ្សាយជាស្វធារ្ៈ ជលើកជលងជត្ព័ត្៌មនមួ្យចំនួនជដ្លពាក់ព័នធដ្ល់ការសមា ត្់និងមន

ជវទយិត្ភាពខពស់។ ពត័្៌មនពាក់ពន័ធលទធកម្មប្ត្ូវជរៀរចំជ ើងកនងុទប្ម្ង់ស្វម្ញ្ញង្វយប្សលួយល ់ជ្វើរចចុរបននភាពជាជទៀងទាត្ ់

នងិអាចទទួលបានទាន់ជពលជវោ។ រជនថម្ពីជលើជនោះ ក៏ប្ត្ូវរងកភាពង្វយប្សលួដ្លអ់នកជដ្ញចថលកនងុការទទួលបានសិទធិ

ចូលរួម្កនងុការជដ្ញចថលផ្សងជដ្រ។  

រចចុរបនន ការផ្សសពវផ្សាយព័ត្ម៌នលទធកម្មសំខាន់ៗមួ្យចនំនួប្ត្ូវបានជ្វើជ ើងជៅជលើជរ ទំព័រលទធកម្មររស់

ប្កសួងជសដ្ឋកិចចនិង ិរញ្ញវត្ ថ។ុ ព័ត្ម៌នលទធកម្មសំខាន់ៗពាក់ពន័ធលទធកម្មទាងំជនាោះរួម្មន៖ លិខិត្រទដ្ឋឋ នរត្ិយតុ្ត

ពាកព់ន័ធ ជសចកត ីនូដំ្្ឹងអពំីការជដ្ញចថល ជសចកត ីនូដំ្្ឹងអំពីការសជប្ម្ចប្ររល់កចិចសនា ជផ្សនការលទធកម្ម នងិ



 

យុទធសាស្ត រ្នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្ាសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥          ទាំព័រ 11   

របាយការ្៍ប្ត្ួត្ពនិិត្យកិចចលទធកម្មាម្ជប្កាយជាជដ្ើម្។ ជោលរំ្ងចនការផ្សសពវផ្សាយព័ត្ម៌នទាងំជនោះ រឺជដ្ើម្បីជលើក

កម្ពស់ត្មល ភាព រ្ជនយយភាព នងិការប្រកួត្ប្រជ ង ប្ពម្ទាងំផ្សតល់ជាមូ្លដ្ឋឋ នសប្មរ់ការចលូរួម្កនុងការជដ្ញចថល។ 

ជផ្សអកាម្ការវាយត្ចម្លររស់ចដ្រូអភិវឌ្ឍនក៍នលងម្ក បានរង្វា ញថ្នការអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈជៅមនចំ្ចុខវោះ

ចជនាល ោះមួ្យចំននួជដ្លប្ត្ូវជកលម្អ ជដ្ើម្បីពប្ងឹងត្មល ភាព រ្ជនយយភាព និងការប្រកួត្ប្រជ ង។ កិចចដំ្ជ ើ្រការលទធកម្ម

ស្វធារ្ៈកនលងម្ក ជទាោះរីជាមនការផ្សសពវផ្សាយោ៉ា ងទូលំទូោយអំពពី័ត្ម៌នសតីពកីារជដ្ញចថលប្រកតួ្ប្រជ ងជាស្វធា្ៈ 

ាម្រយៈស្វរព័ត្ម៌ននងិជរ ទំព័រក៏ជដ្ឋយ ក៏ចំននួអនកចូលរួម្ជដ្ញចថលជៅមនកប្ម្ិត្ជៅជ ើយ។ ចារ់សតីពីលទធកម្ម

ស្វធារ្ៈបានជចងថ្ន  វិ្សី្វស្តសតជដ្ញចថលជដ្ឋយប្រកួត្ប្រជ ងជាស្វធារ្ៈ ជាវិ្ីស្វស្តសតលទធកម្មជដ្លមនកប្ម្តិ្

ត្មល ភាពខពស់នងិជដ្លប្ត្ូវ ំរញុឱ្យជប្រើកនុងកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈ រ៉ាុជនតកនុងការអនុវត្តជាក់ជសតងមនននិាន ការង្វកជៅរក

ការជប្រើប្បាស់ វិ្សី្វស្តសតលទធកម្មជដ្ឋយជ ក។ រជនថម្ពីជលើជនោះ កម៏នការរំជរករជប្មងលទធកម្មជៅជារជប្មងត្ូចៗ

កនុងជោលរំ្ងជរចជវោះពីការជដ្ញចថលប្រកួត្ប្រជ ង និងត្ប្មូ្វជៅាម្សិទធិសជប្ម្ចររស់ស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្ម

ផ្កទ លផ់្សងជដ្រ។ 

ជោលរំ្ងសប្មរ់ ន្ ំ២០២៥ រឺជលើកកម្ពស់ត្មល ភាព រ្ជនយយភាព និងការប្រកួត្ប្រជ ងកនុងដំ្ជ ើ្រការ

កិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈ ាម្រយៈការពប្ងងឹការអនុវត្តចារ់នងិលិខិត្រទដ្ឋឋ នរត្ិយតុ្តពាក់ពន័ធនងឹលទធកម្មស្វធារ្ៈ 

នងិចាត្់វិធានការជាក់ោក់និងមឺុ្ងម៉ា ត្់ចំជពាោះស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល់ជដ្លបានរំពានចារ់  វិធាន និង

រទរបញ្ញត្តពិាក់ពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈ។ 

៣.២.៤ ការពម្ងងឹការម្គប់ម្គងការអៃុវត្រកិចច្ៃា 

ការប្ររ់ប្រងការអនុវត្តកិចចសនា មនស្វរៈសំខាន់ចំជពាោះស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល់ ជដ្ើម្បធីានាឱ្យ

រាល់កាត្ពវកិចចនិងលកខខ ឌ្ ទាងំអស់ចនកិចចសនា ប្ត្ូវបានអនវុត្តប្ត្ឹម្ប្ត្ូវជដ្ឋយភារចីនកិចចសនា។ ជដ្ើម្បីពប្ងឹងប្រសិទធភាព

ចនការអនុវត្តកិចចសនា ចំាបាច់ប្ត្ូវមនលខិិត្រទដ្ឋឋ នរត្យិុត្តនងិយនតការប្ត្តួ្ពនិតិ្យចាស់ោស់ ប្រករជដ្ឋយ វិជាជ  វីៈ

នងិមនការទទួលខុសប្ត្ូវខពស់។ ទនទឹម្ជនោះ ស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ លប់្ត្ូវមនយនតការប្ររ់ប្រង ប្ត្ួត្ពនិិត្យ 

ាម្ដ្ឋន នងិវាយត្ចម្លការអនុវត្តកិចចសនា ប្ពម្ទាងំប្ររ់ប្រងរញ្ញា ជដ្លអាចជកើត្ជ ើងប្ត្ូវបានជដ្ឋោះប្ស្វយភាល ម្ៗ ឬ

អនុវត្ត វិធានការការពារជាមុ្នកុំឱ្យមនរញ្ញា ជកើត្ជ ើង។ ការប្ររប់្រងការអនុវត្តកិចចសនាររស់ស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចច

លទធកម្មផ្កទ លប់្រករជដ្ឋយប្រសិទធភាព រធឺានាបាននូវការអនុវត្តប្ត្ឹម្ប្ត្ូវាម្ររិម្ រុ្ ភាព លកខ្ៈរជចចកជទស 

រំនូសរលង់ នងិទានជ់ពលជវោកំ្ត្។់ 

ជោលជៅសប្មរ់ ន្ ំ២០២៥ រពឺប្ងងឹការអនុវត្តលិខិត្រទដ្ឋឋ នរត្យិុត្តសប្មរ់ប្ររ់ប្រងការអនុវត្តកិចចសនា

រចចុរបនន។ រជនថម្ពីជលើជនោះ ក៏ប្ត្ូវជកលម្អរជនថម្ជលើលិខតិ្រទដ្ឋឋ នរត្យិុត្តជនោះ ឱ្យកានជ់ត្ចាស់ោស់ ជពញជលញ និង

ប្ររ់ប្ ងុជប្ជាយ។ 

 

៣.៣  ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យៃិងការវាយត្នម្លការអៃុវត្រកិចចលទធកម្ាសាធារណៈ  

រចចុរបននការប្ត្ួត្ពនិតិ្យនងិវាយត្ចម្លការអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈប្ត្ូវបានជ្វើជ ើងាម្រយៈការជ្វើសវនកម្ម

ជលើកិចចលទធកម្មជដ្លជប្រើប្បាស់ថវិការដ្ឋនិងសថិត្ជប្កាម្សិទធិសជប្ម្ចររស់ស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកចិចលទធកម្មផ្កទ ល់ ជដ្ឋយមិ្ន

បានប្ររដ្ ត្ រ់ជលើកិចចលទធកម្មជដ្លជប្រើប្បាស់ថវិកា ិរញ្ញរបទានជដ្ឋយចដ្រូអភិវឌ្ឍន៍។ ការជ្វើសវនកម្មកិចចលទធកម្មជនោះ



 

យុទធសាស្ត រ្នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្ាសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥          ទាំព័រ 12   

ជទៀត្ជស្វត្ រឺជផ្កត ត្ជាសំខាន់ជត្ជលើអនុជោម្ភាពាម្ប្ករខ័ ឌ្ ចារ់និងលិខិត្រទដ្ឋឋ នរត្ិយុត្តពាក់ព័នធនឹងលទធកម្ម

ស្វធារ្ៈរ៉ាុជណ្តណ ោះ ជាជាងជៅជលើលទធផ្សលសជប្ម្ចបាន។ ម្ា៉ាងវិញជទៀត្ ការជ្វើសវនកម្មកិចចលទធកម្មជៅមិ្នទាន់មន

លកខ្ៈ រងងមំជៅជ ើយ ជដ្ឋយស្វរសម្ត្ថភាពនិងការយលដឹ់្ងជលើជផ្សនកសវនកម្មកិចចលទធកម្មជៅមនកប្មិ្ត្ និងមិ្នទាន់

មន វិធានការចាស់ោស់សប្មរ់ដ្ឋក់ជទាសទ ឌ្ ចំជពាោះការរំពានចារ់និងលខិិត្រទដ្ឋឋ នរត្ិយតុ្តពាក់ពន័ធនងឹលទធកម្ម

ស្វធារ្ៈ។    

ជោលរំ្ងសប្មរ់ ន្ ំ២០២៥ របឺ្ត្ូវពប្ងឹងការប្ត្តួ្ពនិតិ្យនងិការវាយត្ចម្លជលើការអនុវត្តកចិចលទធកម្មស្វធារ្ៈ

ទាងំជលើកិចចលទធកម្មជដ្លជប្រើប្បាស់ថវិការដ្ឋនងិកិចចលទធកម្មជដ្លជប្រើប្បាស់ថវិកា ិរញ្ញរបទានជដ្ឋយចដ្រអូភិវឌ្ឍន ៍ជដ្ឋយ

ប្ត្ូវជផ្កត ត្ទាងំជលើអនុជោម្ភាពាម្ប្ករខ័ ឌ្ ចារ់និងលខិតិ្រទដ្ឋឋ នរត្យិុត្ត និងទាងំជលើលទធផ្សលសជប្ម្ចបានផ្សងជដ្រ 

ប្ពម្ទាងំរជងកើត្ឱ្យមនរររដ្ឋក់ជទាសទ ឌ្ ចាស់ោស់ចំជពាោះការរំពានចារ់និងលិខិត្រទដ្ឋឋ នរត្ិយុត្ត និងរជងកើន

ការយល់ដឹ្ងនិងការកស្វងសម្ត្ថភាពជផ្សនកសវនកម្មកិចចលទធកម្ម។ 

៣.៤   ការពម្ងងឹឯករាជយភាពនៃយៃរការកដ្ឋះម្សាយបណរ ឹងត្វា៉េ  

 ចារ់សតីពីលទធកម្មស្វធារ្ៈ មប្ា៦២បានជចងថ្ន “ស្វមី្ស្វថ រ័នអនុវត្តលទធកម្មមនសម្ត្ថកិចចទទួលពនិតិ្យ

នងិជដ្ឋោះប្ស្វយរ ត្ ងឹត្វា៉ា ររស់អនកជដ្ញចថល ជៅប្ររ់ដំ្ណ្តក់កាលនីមួ្យៗចនកិចចលទធកម្ម។ អនករតងឹជដ្លមិ្នយលប់្ពម្

នឹងជសចកតីសជប្ម្ចររស់ស្វមី្ស្វថ រ័នអនុវត្តកិចចលទធកម្មអាចរតឹងជៅប្កសួងជសដ្ឋកិចចនិង ិរញ្ញវត្ ថជុដ្ើម្បីពិនិត្យនិង

ជដ្ឋោះប្ស្វយ ”។ ជផ្សអកាម្រញ្ញត្តចិនចារ់ជនោះ ជរររទ នីត្ិ វិ្ ីនិងយនតការទទួលពាកយរ ត្ ឹងនិងជដ្ឋោះប្ស្វយពាកយរ ត្ ឹង

ត្វា៉ាពាក់ពន័ធនងឹលទធកម្មស្វធារ្:ប្ត្ូវបានជរៀរចំនិងដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តាម្រយៈអនុប្កឹត្យជលខ ២១ អនប្ក.ប្រក ចុោះចថាទី២១ 

ជខកុម្ភៈ ន្ ំ២០១៨ សតីពីជរររទនិងនតី្ិវិ្ចីនការរតឹង នងិការជដ្ឋោះប្ស្វយរ ត្ ឹងត្វា៉ាលទធកម្ម។ អនុប្កឹត្យជនោះ បានកំ្ត្់

អំពីសិទធិកនងុការរតឹងត្វា៉ា  ជរររទនិងនីត្ិវិ្ចីនការដ្ឋកព់ាកយរ ត្ ឹងនងិជដ្ឋោះប្ស្វយពាកយរ ត្ ឹងត្វា៉ា  ប្ពម្ទាងំកំ្ត្ព់ី

យនតការសប្មរ់ការរតឹង កនងុជោលរំ្ងជដ្ើម្បធីានាឱ្យការជដ្ឋោះប្ស្វយរ ត្ ឹងត្វា៉ា ប្ត្ូវបានជ្វើជ ើងប្រករជដ្ឋយសុច រិត្ 

យុត្តិ្ ម៌្ នងិោម នការជរីសជអើង។ ការរតងឹត្វា៉ាអាចជកើត្ជ ើងជៅជពលអនកជដ្ញចថលពនិតិ្យជ ើញថ្ន មនភាពម្និប្រប្កត្ី

ជកើត្ជ ើងកនងុដំ្ជ ើ្រការចនកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈ ជ ើយការរតឹងត្វា៉ា ជនោះប្ត្ូវជ្វើជ ើងាម្លដំ្ឋរ់លំជដ្ឋយ ជាដំ្រូងប្ត្ូវ

រតឹងជៅស្វមី្ស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល់ រនាទ រ់ម្កអាចរតឹងម្កប្កសួងជសដ្ឋកិចចនងិ ិរញ្ញវត្ ថ ុ នងិចុងជប្កាយ

អាចជៅត្ោុការមនសម្ត្ថកចិច។ ប្កសួងជសដ្ឋកិចចនិង ិរញ្ញវត្ ថមុនសម្ត្ថកិចចទទួលពនិតិ្យនងិជដ្ឋោះប្ស្វយពាកយរ ត្ ឹង

ត្វា៉ា ររស់អនកជដ្ញចថល ជៅជពលជដ្លអនករតឹងមិ្នជពញចិត្តនឹងដំ្ជណ្តោះប្ស្វយររស់ស្វមី្ស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល់។ 

រ៉ាុជនត ប្រសិនជរើអនករតឹងត្វា៉ា ជនាោះជៅជត្មិ្នជពញចិត្តនឹងដំ្ជណ្តោះប្ស្វយររស់ប្កសួងជសដ្ឋកិចចនងិ ិរញ្ញវត្ ថជុទៀត្ អាចរតងឹ

រនតជៅត្ោុការមនសម្ត្ថកិចចចនប្ពោះរាជាណ្តចប្កកម្ពុជា។ យនតការជដ្ឋោះប្ស្វយពាកយរ ត្ ឹងត្វា៉ា ជររជនោះជៅមិ្នទាន់

ប្ត្ូវបានចាត្់ទុកថ្នមនលកខ្ ៈឯករា យជៅជ ើយ។  

 ជោលរំ្ងសប្មរ់ ន្ ំ២០២៥ រឺជកលម្អប្ករខ័ ឌ្ ចារ់និងលិខតិ្រទដ្ឋឋ នរត្យិុត្តពាកព់ន័ធ ជដ្ឋយរជងកើត្យនតការ

ឯករា យសប្មរ់ជដ្ឋោះប្ស្វយរ ត្ ឹងត្វា៉ា ជដ្លជកើត្ជចញពីការអនុវត្តរជប្មងលទធកម្មជដ្លជប្រើប្បាស់ថវិការដ្ឋនិងថវិកា

 ិរញ្ញរបទានជដ្ឋយចដ្រអូភវិឌ្ឍន ៍ ប្ពម្ទាងំរជងកើត្ឱ្យមនរររដ្ឋក់ជទាសទ ឌ្ ជៅជពលជដ្លប្កសួងជសដ្ឋកិចចនងិ ិរញ្ញវត្ ថុ

កាល យជានយិ័ត្ករជពញជលញ។ 



 

យុទធសាស្ត រ្នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្ាសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥          ទាំព័រ 13   

៣.៥  កហដ្ឋា រចន្ម្ព័ៃធម្ទម្ទង ់

៣.៥.១ ការកកលម្អម្កបែណ័ឌ គត្ិយុត្រនៃលទធកម្ាសាធារណៈ 

ជផ្សអកាម្រញ្ញត្តចិនចារ់សតីពលីទធកម្មស្វធារ្ៈ ប្កសួងជសដ្ឋកិចចនងិ ិរញ្ញវត្ ថ ុ រឺជាស្វថ រ័នមនសម្ត្ថកិចចកនងុ

ការប្ររ់ប្រងលទធកម្មស្វធារ្ៈ និងមនសិទធិអំណ្តចជរៀរចំជោលនជោបាយលទធកម្មស្វធារ្ៈប្ពម្ទាំងលិខិត្

រទដ្ឋឋ នរត្យិុត្តពាក់ពន័ធជផ្សសងជទៀត្។ ជប្ៅពីចារ់ជនោះមនលខិិត្រទដ្ឋឋ នរត្យិុត្តពាកព់ន័ធជផ្សសងជទៀត្ប្ត្ូវបានរជងកើត្ជ ើង

សប្មរ់ប្ររ់ប្រងនិងអនុវត្តកចិចលទធកម្មស្វធារ្ៈទាងំជៅរដ្ឋបាលថ្នន ក់ជាត្និងិរដ្ឋបាលថ្នន ក់ជប្កាម្ជាត្ ិ ជលើកជលងជត្

កិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈររស់រដ្ឋបាល ុ ំសង្វក ត្ ់ជដ្លប្ត្ូវប្ររ់ប្រងនងិអនុវត្តាម្លិខតិ្រទដ្ឋឋ នរត្យិតុ្តជដ្ឋយជ ក។ 

រ៉ាុជនត ជទាោះរីជាលិខតិ្រទដ្ឋឋ នរត្ិយតុ្តទាងំជនាោះប្ត្ូវបានជរៀរចំជ ើងកនុងជោលជៅនងិជោលរំ្ងរួម្ ជដ្ើម្បីជឆ្លើយត្រ

បានជៅនងឹជោលការ្៍ នងិវិធានជដ្លបានរញ្ញត្តិជដ្ឋយចារ់ជនោះក៏ជដ្ឋយ កល៏ិខិត្រទដ្ឋឋ នរត្ិយតុ្តទាងំជនាោះប្ត្ូវ

បានជរៀរចំជ ើងដ្ឋច់ជដ្ឋយជ កៗពីោន ។ 

ការអនុវត្តចារ់និងលិខតិ្រទដ្ឋឋ នរត្យិុត្តពាក់ពន័ធជា្រមននាជពលកនលងម្ក បានរង្វា ញឱ្យជ ើញថ្នរទដ្ឋឋ ន

រត្ិយតុ្តទាងំជនោះជៅមិ្នទាន់ជរងជចកឱ្យដ្ឋច់ពីោន រវាងការប្ររ់ប្រង នងិការអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ ៈ។ រជនថម្ពីជលើជនោះ 

លិខតិ្រទដ្ឋឋ នរត្យិុត្តទាងំជនោះកមិ៏្នទានជ់ឆ្លើយត្របានជពញជលញជៅនឹងប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈប្សរាម្រទដ្ឋឋ ន

នងិឧត្តមនុវត្តន៍អនតរជាត្ិ ប្ពម្ទាងំមិ្នទានជ់ឆ្លើយត្របានប្ររ់ប្ ងុជប្ជាយជៅនឹងការវិវត្តចនប្រពន័ធប្ររ់ប្រងថវិកាប្សរ

ាម្យុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធថវិកា ន្ ំ២០១៨-២០២៥ជៅជ ើយ។  

ជោលរំ្ងសប្មរ់ ន្ ំ២០២៥ របឺ្ត្ូវជ្វើវិស្វ្នកម្មចារ់សតីពលីទធកម្មស្វធារ្ៈនងិជកលម្អលិខតិ្រទដ្ឋឋ ន

រត្ិយតុ្តពាកព់ន័ធនានា ជដ្ើម្បីពប្ងឹងយនតការរ្ជនយយភាពាម្រយៈប្ករខ័ ឌ្ នយិ័ត្កម្ម ជដ្លកនុងជនាោះប្កសួងជសដ្ឋកិចច

នងិ ិរញ្ញវត្ ថមុនត្នួាទីជានយិត័្ករនងិសវនកម្មកិចចលទធកម្ម ចំជ្កឯស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ លប់្ត្ូវទទួល

ខុសប្ត្ូវនិងមនរ្ជនយយភាពចំជពាោះកិចចលទធកម្ម។ កនងុត្នួាទីជានយិ័ត្ករ ប្កសួងជសដ្ឋកិចចនងិ ិរញ្ញវត្ ថមុនត្នួាទី 

ភារកិចចសំខាន់ៗពាក់ពន័ធនងឹលទធកម្មស្វធារ្ៈជាអាទិ៍៖ 

- ជរៀរចំជោលនជោបាយនងិលិខតិ្រទដ្ឋឋ នរត្យិុត្តពាកព់ន័ធសប្មរ់ប្ររ់ប្រងលទធកម្មស្វធារ្ៈ 

- រ ត្ុ ោះរណ្តត លនងិវិប្កតឹ្យការ នំាញលទធកម្ម នូដ្ល់ម្ស្តនតចីនស្វថ រ័នជដ្លអនវុត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ លន់ងិត្អួងគ

ពាកព់ន័ធដ្ចទជទៀត្ 

- សវនកម្មកិចចលទធកម្ម  

- ជដ្ឋោះប្ស្វយរ ត្ ឹងត្វា៉ានងិវិវាទលទធកម្ម។ 

៣.៥.២ ការករបបចាំក្បវកៅកណនា្ំ រីពីលទធកម្ាសាធារណៈ (Public Procurement Manual)   

រចចុរបនន ការប្ររ់ប្រងនិងការអនុវត្តលទធកម្មស្វធារ្ៈប្ត្ូវបានប្ររ់ប្រងជដ្ឋយចារ់និងលិខិត្រទដ្ឋឋ នរត្ិយតុ្ត

ពាក់ពន័ធ។ ចារ់ជនោះបានជចងពជីោលការ្៍ជ្នំាសំខាន់ៗ ចំជ្កឯនីត្ិវិ្លីម្អិត្សប្មរ់ប្ររ់ប្រងនងិអនុវត្តប្ត្ូវបាន

ជចងកនងុលិខិត្រទដ្ឋឋ នរត្ិយតុ្តជផ្សសងៗោន ។ ជទាោះរីជាលិខតិ្រទដ្ឋឋ នរត្យិុត្តទាងំជនោះប្ត្ូវបានជរៀរចំជ ើងកនុងជោលជៅ

នងិជោលរំ្ងរួម្ ជដ្ើម្បីជឆ្លើយត្របានជៅនងឹជោលការ្៍ នងិ វិធានជដ្លបានរញ្ញត្ិតជដ្ឋយចារ់ក៏ជដ្ឋយ រ៉ាុជនតការជរៀរចំ

លិខិត្រទដ្ឋឋ នរត្យិតុ្តទាងំជនាោះប្ត្ូវបានជ្វើជ ើងដ្ឋច់ជដ្ឋយជ កៗពីោន  មិ្នទាន់ចងប្កងប្រមូ្លផ្សតុដំ្ឋក់ជាឯកស្វរជត្មួ្យ

ជៅជ ើយ។ ចារ់សតីពលីទធកម្មស្វធារ្ៈកប៏ានរញ្ញត្ិតជា្រមនអពំកីារអនុវត្តជោលការ្៍នងិនតី្ិវិ្ីជដ្ឋយជ កសប្មរ់

អនុវត្តកិចចលទធកម្មចនរជប្មងជដ្ល រិញ្ញរបទានជដ្ឋយចដ្រអូភិវឌ្ឍន៍ ជដ្លមនជចងកនុងកិចចប្ពម្ជប្ពៀង ិរញ្ញរបទាន។  

ជាដំ្ជណ្តោះប្ស្វយសប្មរ់ជពលអនារត្ រឺប្ត្ូវពនិតិ្យនងិជរៀរចំចងប្កងប្រមូ្លផ្សតុនំូវលិខតិ្រទដ្ឋឋ នរត្យិុត្តពាក់ពន័ធនានា

ដ្ឋក់កនងុឯកស្វរជត្ម្យួជដ្ើម្បរីងកលកខ្ៈង្វយប្សលួដ្លក់ារប្ររ់ប្រងនងិការអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈ។  

 ជោលរំ្ងសប្មរ់ ន្ ំ២០២៥ រឺប្ត្ូវជរៀរចំរជងកើត្ ßជសៀវជៅជ្នំាសតីពីលទធកម្មស្វធារ្ៈ (Public 

Procurement Manual)à ជដ្លរួម្រញ្ចូលនូវជោលការ្៍ វិធាន និងនតី្ិវិ្លីទធកម្មសប្មរ់ប្ររ់ប្រងនិងអនុវត្តកចិច

លទធកម្មស្វធារ្ៈជៅទូទាងំប្រជទស។ 



 

យុទធសាស្ត រ្នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្ាសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥          ទាំព័រ 14   

៣.៥.៣ ការ្កិាអាំពកីារកម្បើម្បា្់លទធកម្ារដ្ឋា ភបិាលតាម្ម្បព័ៃធកអ ិចម្ត្ូៃិច (e-GP) 

កិចចដំ្ជ ើ្រការលទធកម្មស្វធារ្ៈនាជពលរចចុរបនន រឺជ្វើជ ើងាម្លកខ្ៈស្វម្ញ្ញជដ្ឋយជផ្សអកជលើប្កដ្ឋសស្វន ម្ 

(Traditional Paper-based Procurement)  ជដ្លនំាឱ្យមនផ្សលលបំាកមួ្យចនំនួជដ្លជាជ ត្នំុាឱ្យការប្ររ់ប្រង

ព័ត្ម៌នមិ្នជពញជលញ នតី្ិវិ្ីជវង នងិចំណ្តយជពលជវោជប្ចើន។ ការរនតអនុវត្តកិចចលទធកម្មាម្លកខ្ៈស្វម្ញ្ញជររជនោះ 

ក៏ជារញ្ញា កនុងការរង្វអ ក់ការជប្រើប្បាស់ប្រព័នធរជចចក វិទាព័ត៌្មនសប្មរ់សប្មួ្លដ្ល់ការប្ររ់ប្រងនិងការអនុវត្តកិចច

លទធកម្មស្វធារ្ៈ។ ជទាោះជាោ៉ា ងណ្តក៏ជដ្ឋយ ចារ់ពី្ ន ំ២០១១ រ ូត្ដ្ល់រចចុរបននប្កសួងជសដ្ឋកិចចនិង ិរញ្ញវត្ ថបុាន

ជរៀរចំនិងដ្ឋក់ឱ្យដំ្ជ ើ្រការជរ ទំព័រលទធកម្មស្វធារ្ៈជដ្ើម្បីផ្សសពវផ្សាយព័ត្ម៌នពាក់ពន័ធនឹងលទធកម្មសំខាន់ៗ។ រជនថម្

ពីជលើជនោះ ប្រពន័ធរជចចក វិទាពត័្៌មនសប្មរ់ប្ររ់ប្រង ិរញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ៈ (Financial Management Information 

System- FMIS)  បាននងិកពំងុពប្ងកី វិស្វលភាពររស់ខលួ នដ្លប់្ររ់ប្កសួងស្វថ រ័នជៅ ន្ ំ២០២០ ជដ្លកនុងជនាោះមុ្ខង្វរ

លទធកម្មប្ត្ូវបានអនុវត្តប្ត្ឹម្កប្មិ្ត្មុ្ខង្វរធានាចំណ្តយនងិការរញ្ញជ ទិញ។ ាម្រយៈប្រពន័ធរជចចក វិទាពត័្៌មនសប្មរ់

ប្ររ់ប្រង ិរញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ ៈ (FMIS)ជនោះ រឺជាមូ្លដ្ឋឋ នសប្មរ់ការជបាោះ ហំានជៅកានក់ារជរៀរចំរជងកើត្លទធកម្មរដ្ឋឋ ភបិាល

ាម្ប្រពន័ធជអ ិចប្ត្នូិច (e-GP)។  

 ជដ្ើម្បីធានាឱ្យការអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈអាចប្រប្ពឹត្តជៅជដ្ឋយរលូន និងកាន់ជត្មនត្មល ភាពនិង 

ប្រសិទធភាពខពស់ រឺប្ត្ូវសិកានងិជរៀរចំរជងកើត្ប្ករខ័ ឌ្ រត្ិយតុ្តសប្មរ់អនុវត្តលទធកម្មរដ្ឋឋ ភបិាលាម្ប្រពន័ធជអ ិចប្ត្នូិច

(e-GP) ជដ្ឋយជប្រើប្បាស់ប្រពន័ធរជចចក វិទាព័ត្៌មនសប្មរ់ប្ររ់ប្រង ិរញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ ៈ (FMIS) ជដ្លបាននងិកពំុងអនុវត្ត

រចចុរបនន។ ការអនុវត្តកិចចលទធកម្មរដ្ឋឋ ភិបាលាម្ប្រព័នធជអ ិចប្ត្នូិច (e-GP) នឹងផ្សែលអ់ត្ថប្រជោ ន៍ជាអាទិ៍៖ 

- រជងកើនត្មល ភាពកនងុនតី្ិវិ្លីទធកម្ម និងការអនុវត្តលទធកម្មស្វធារ្ៈ 

- ការជ្វើឱ្យប្រជសើរជ ើងចនប្រសិទធភាពជៅកនុងដំ្ជ ើ្រការកិចចលទធកម្មាម្រយៈការកាត្់រនថយរយៈជពលចន

ការអនុវត្តកិចចលទធកម្ម រជងកើនត្ចម្លចនស្វច់ប្បាក ់និងការជលើកកម្ពស់រ្ជនយយភាព 

- ជលើកកម្ពស់ការរកាការសមា ត្ ់ភាពសុចរិត្ចនប្រត្ិរត្តិការរវាងស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល់ នងិ

អនកជដ្ញចថល 

- រជងកើត្មូ្លដ្ឋឋ នទិនននយ័រួម្ នងិប្រពន័ធជអ ិចប្ត្នូិចររស់លទធកម្ម ជដ្ើម្បី ួយសប្ម្លួដ្លក់ារប្ត្តួ្ពនិតិ្យ

របាយការ្៍ នងិការជរៀរចំជផ្សនការលទធកម្ម។ 

ជោលរំ្ងសប្មរ់ ន្ ំ២០២៥ នងឹដ្ឋក់ចលូរជនថម្នូវមុ្ខង្វរលទធកម្មមួ្យចនំនួជទៀត្ជៅកនងុប្រពន័ធរជចចក-

 វិទាព័ត្៌មនសប្មរ់ប្ររ់ប្រង ិរញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ៈ (FMIS) ជារជ ត្ ើរៗ។ ចំជពាោះ ការជរៀរចំនិងដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តកិចចលទធកម្ម

រដ្ឋឋ ភបិាលាម្ប្រពន័ធជអ ិចប្ត្នូិច (e-GP) នងឹប្ត្ូវជ្វើជ ើងជដ្ឋយជផ្សអកាម្ការសិកាវាយត្ចម្លជលើប្រពន័ធលទធកម្មនងិ

ការវិវត្តចនប្រពន័ធរជចចក វិទាព័ត្៌មនសប្មរ់ប្ររ់ប្រង ិរញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ៈ (FMIS) ។ ទនទឹម្ជនោះ ប្ត្ូវសិកាជរៀនសូប្ត្

នងិដ្កប្សង់រទពិជស្វ្នព៍ីរណ្តត ប្រជទសកនុងត្ំរនន់ិងពភិពជោក ជដ្លបាននិងកំពងុអនុវត្តកិចចលទធកម្មរដ្ឋឋ ភបិាល

ាម្ប្រពន័ធជអ ិចប្ត្នូិចជជារ យ័ ជដ្ើម្បីប្រមូ្លធាត្ុចូលសប្មរ់ជរៀរចំជផ្សនការសកម្មភាពកនងុការជរៀរចំលទធកម្មរដ្ឋឋ ភិបាល

ាម្ប្រពន័ធជអ ិចប្ត្នូិច (e-GP)។  
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៣.៥.៤ ការកសាង្ម្ត្ថភាព 

 កនលងម្ក ការរ ត្ុ ោះរណ្តត ល នំាញលទធកម្មស្វធារ្ៈមិ្នទានប់្ត្ូវបានជ្វើជ ើងជាប្រពន័ធជៅជ ើយ  ចំជ្កឯ

ការរ ត្ុ ោះរណ្តត លជនាោះជទៀត្ជស្វត្ មនរយៈជពលខល ីនិងជ្វើជ ើងាម្រយៈកម្ម វិ្ីជកទប្ម្ង់ការប្ររ់ប្រង ិរញ្ញវត្ ថុ

ស្វធារ្ៈជដ្ឋយការស ការរវាងអរគនាយកដ្ឋឋ នលទធកម្មស្វធារ្ៈនិងវិទាស្វថ នជសដ្ឋកិចចនិង រញិ្ញវត្ ថ។ុ កនុងករ្ីខលោះ 

អរគនាយកដ្ឋឋ នលទធកម្មស្វធារ្ៈបានអនុវត្តវរគរ ត្ុ ោះរណ្តត លជដ្ឋយផ្កទ លា់ម្ត្ប្ម្ូវការជាក់ជសតង ប្សរាម្លិខតិ្

រទដ្ឋឋ នរត្យិតុ្តថមីៗជដ្លប្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តាម្រយៈការជរៀរចំសិកាខ ស្វោ នងិការផ្សសពវផ្សាយជាជដ្ើម្។ ជទាោះរីជា

ការអនុវត្តសកម្មភាពរ ត្ុ ោះរណ្តត លជររជនោះទទួលបានលទធផ្សលរួរឱ្យកត្់សមគ លក់៏ជដ្ឋយ  រ៉ាុជនតទនទឹម្ជនោះ ក៏ជៅមន

រញ្ញា ប្រឈម្ជៅជ ើយ ជាពិជសសជប្កាយជពលអងគភាពថវិកាប្ត្ូវបានរជងកើត្ជ ើងជដ្លត្ប្មូ្វឱ្យមនប្កុម្លទធកម្ម សប្មរ់

ទទួលរនទុកកនុងការប្ររ់ប្រងនងិអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈជដ្ឋយផ្កទ ល។់ កនុងនយ័ជនោះ ជដ្ើម្បីរនតកស្វងសម្ត្ថភាព

ម្ស្តនតលីទធកម្ម រចំឺាបាច់ប្ត្ូវរជងកើត្ប្រពន័ធរ ត្ុ ោះរណ្តត លនិង វិប្កឹត្យការ ជដ្លមនលកខ្ៈប្រមូ្លផ្សតុនំងិប្ររ់ប្ ងុជប្ជាយ 

ជដ្ើម្បីធានាឱ្យការរ ត្ុ ោះរណ្តត លនិងអភិវឌ្ឍន៍សម្ត្ថភាពប្រករជដ្ឋយប្រសិទធភាព និងរុ្ភាព ជពាលរឺជ្វើឱ្យម្ស្តនតីអនុវត្ត

កិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈមនចំជ្ោះដឹ្ង  នំាញវិជាជ  ីវៈ នងិរុ្វុឌ្ឍិប្ររ់ប្ោន់ សប្មរ់ចូលរួម្អនុវត្តយុទធស្វស្តសតចន

ការជកទប្ម្ងប់្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈសជប្ម្ចបានជជារ ័យជដ្ឋយប្រសិទធភាពនិងចីរភាព ។ 

ជោលរំ្ងសប្មរ់ ន្ ំ២០២៥ រឺរនតពប្ងឹងសម្ត្ថភាពស្វថ រ័ននិង្នធានម្នុសសជលើមុ្ខ ំនាញលទធកម្ម 

ស្វធារ្ ៈ ជដ្លមនលកខ្ៈប្រមូ្លផ្សតុំជាប្រព័នធនងិប្ររ់ប្ ុងជប្ជាយ ជប្កាម្កម្មវិ្ីជកទប្ម្ង់ការប្ររ់ប្រង ិរញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ ៈ 

ជដ្ឋយយកវិទាស្វថ នជសដ្ឋកិចចនងិ ិរញ្ញវត្ ថជុាម្ ឈម្ ឌ្ លរ ត្ុ ោះរណ្តត ល ជដ្ឋយអនុជោម្ាម្ស្វម រត្ចីនជផ្សនការយុទធស្វស្តសត

សតីពីការកស្វងនងិអភិវឌ្ឍន៍សម្ត្ថភាពកនុងប្ករខ័ ឌ្ កម្មវិ្ីជកទប្ម្ង់ការប្ររ់ប្រង ិរញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ៈដំ្ណ្តក់កាលទី៣ 

ជដ្លប្ត្ូវបានប្រកាសដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តកាលពចីថាទី២១ ជខឧសភា ន្ ំ២០១៨។  

៣.៦  ការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្ាសាធារណៈកៅរដាបាលថាន កក់ម្កាម្ជាត្ិ 

រចចុរបនន ការប្ររ់ប្រងនងិការអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈររស់រដ្ឋបាលថ្នន ក់ជាត្និងិថ្នន ក់ជប្កាម្ជាត្ជិផ្សអកជលើ

ចារ់សតីពីលទធកម្មស្វធារ្ៈ ន្ ំ២០១២នងិលិខតិ្រទដ្ឋឋ នរត្ិយតុ្តពាក់ពន័ធជា្រមនដ្ចទជទៀត្ ជលើកជលងជត្រដ្ឋបាល ុ ំ

សង្វក ត្់ ជដ្លប្ត្ូវប្ររ់ប្រងនិងអនុវត្តាម្លិខិត្រទដ្ឋឋ នរត្យិុត្តជដ្ឋយជ ក។ ការជកទប្ម្ង់ការប្ររ់ប្រងនិងការអនុវត្តកិចច

លទធកម្មស្វធារ្ៈររស់រដ្ឋបាល  ុ ំសង្វក ត្ន់ឹងប្ត្ូវកំ្ត្ក់នងុឯកស្វរយុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធថវិការដ្ឋបាល

ថ្នន ក់ជប្កាម្ជាត្ិ្ ន ំ២០១៩-២០២៥។  

៣.៦.១ ការករបបចាំៃិងការអៃុម្័ត្កផ្សៃការលទធកម្ា  

រចចុរបនន ការជរៀរចំជផ្សនការលទធកម្មប្រចំា ន្ ំររស់រដ្ឋបាលរា ធានី ជខត្ត ប្កុង ប្សុក ខ ឌ្ ប្ត្វូបានជ្វើជ ើងជដ្ឋយ

ជផ្សអកជលើជផ្សនការអភវិឌ្ឍន៥៍ ន្ ំ កម្មវិ្ីវិនិជោរ៣ ន្ ំរកំលិ នងិត្ួជលខកញ្ចរ់ថវិកាប្រចំា ន្ ំ។ ជផ្សនការលទធកម្មររស់រដ្ឋបាល

រា ធាន ីជខត្ត ប្ត្ូវបានជរៀរចំជដ្ឋយអងគភាពលទធកម្មរា ធាន ីជខត្ត រួចរញ្ជូនជៅរ្ៈកមម ្កិារលទធកម្មរា ធាន ីជខត្ត

ពនិិត្យនិងសជប្ម្ច ប្ពម្ទាងំសំុការពនិតិ្យនងិឯកភាពពីប្កមុ្ប្រឹការា ធាន ី ជខត្ត មុ្ននងឹរញ្ជូនជៅប្កសួងជសដ្ឋកិចចនងិ

 ិរញ្ញវត្ ថពុនិតិ្យនងិអនុម័្ត្។ ចំជ្កជផ្សនការលទធកម្មររស់រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខ ឌ្  កចិចដំ្ជ ើ្រការជរៀរចំដូ្ចោន នឹង

ការជរៀរចំជផ្សនការលទធកម្មររស់រដ្ឋបាលរា ធាន ី ជខត្តជដ្រ រ៉ាុជនតការពនិតិ្យនងិអនុម័្ត្ចុងជប្កាយប្ត្ូវជ្វើជ ើងជដ្ឋយម្នទីរ
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ជសដ្ឋកិចចនងិ ិរញ្ញវត្ ថរុា ធាន ីជខត្ត។ ចំជពាោះជផ្សនការលទធកម្មររស់ម្នទីរ នំាញរា ធាន ីជខត្ត ប្ត្ូវជរៀរចំជ ើងជដ្ឋយប្កុម្

លទធកម្ម ចនអងគភាពថវិកា រនាទ រ់ម្កប្ត្ូវរញ្ជូនជៅអងគភាពលទធកម្មចនប្កសួង ស្វថ រ័នស្វមី្ជដ្ើម្បីរញ្ចូលជាឧរសម្ព័នធចន

ជផ្សនការលទធកម្មររស់ស្វមី្ប្កសួង ស្វថ រ័ន រួចរញ្ជូនរនតជៅប្កសួងជសដ្ឋកិចចនងិ ិរញ្ញវត្ ថជុដ្ើម្បីពិនតិ្យនងិអនុម័្ត្។ 

ជោលរំ្ងសប្មរ់ ន្ ំ២០២៥ ជផ្សនការលទធកម្មប្រចំា ន្ ំររស់រដ្ឋបាលរា ធានី ជខត្ត ប្កងុ ប្សុក ខ ឌ្  នងិ

ម្នទីរ ំនាញរា ធាន ី ជខត្ត នងឹប្ត្ូវពនិិត្យនងិអនុម័្ត្ជដ្ឋយម្នទីរជសដ្ឋកិចចនងិ ិរញ្ញវត្ ថរុា ធាន ី ជខត្ត។ ជផ្សនការលទធកម្ម

ប្រចំា ន្ ំជនោះនឹងកាល យជាមូ្លដ្ឋឋ នសំខាន់សប្មរ់អនុវត្តនតី្ិវិ្ីលទធកម្មស្វធារ្ៈររស់រដ្ឋបាលរា ធានី ជខត្ត ប្កងុ 

ប្សុក ខ ឌ្  និងធានានូវប្រសិទធភាពនិងស័កតិសិទធិភាពចនការជរៀរចំកម្មវិ្ីចំណ្តយប្រចំាប្ត្មីស/ឆ្មស។ 

 

៣.៦.២ ការអៃុវត្រកិចចលទធកម្ាសាធារណៈ 

រចចុរបននការអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈររស់រដ្ឋបាលរា ធានី ជខត្ត ប្កុង ប្សុក ខ ឌ្  ប្ត្វូបានអនុវត្តាម្ជររ

 វិស ម្ ឈការលទធកម្ម។ កនងុនយ័ជនោះ ការអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈររស់រដ្ឋបាលថ្នន ក់ជប្កាម្ជាត្មិនពីរកប្ម្តិ្ដូ្ចការ

អនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈររស់រដ្ឋបាលថ្នន ក់ជាត្ិជដ្រ រកឺិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈជដ្លពនិតិ្យសជប្ម្ចជដ្ឋយរដ្ឋបាល

រា ធាន ី ជខត្ត ប្កុង ប្សុក ខ ឌ្ ផ្កទ ល ់ នងិកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈជដ្លត្ប្មូ្វឱ្យជសនើសំុការពនិតិ្យសជប្ម្ចចុងជប្កាយពី

ប្កសួងជសដ្ឋកិចចនិង ិរញ្ញវត្ ថ។ុ 

ជោលរំ្ងសប្មរ់ ន្ ំ២០២៥ រឺជ្វើវិម្ ឈការលទធកម្មជដ្ឋយផ្សតលសិ់ទធិអំណ្តចនងិការទទួលខុសប្ត្ូវទាងំប្សុង 

 ូនរដ្ឋបាលរា ធានី ជខត្ត ប្កុង ប្សុក ខ ឌ្  ជៅជពលមនប្ករខ័ ឌ្ រ្ជនយយភាពចាស់ោស់ ជ ើយប្កសួង

ជសដ្ឋកិចចនិង ិរញ្ញវត្ ថជុដ្ើរត្នួាទីជានិយ័ត្ករជពញជលញ ជលើកជលងជត្មុ្ខសញ្ញញ លទធកម្មមួ្យចំននួជដ្លមនទំ ំ្ ំមន

ចរិត្ជាយុទធស្វស្តសត មនលកខ្ ៈរជចចកជទសជដ្ឋយជ កសប្មរ់ការប្ររ់ប្រង និង/ឬមនជវទយិត្ភាពខពស់ជដ្លចំាបាច់

ប្ត្ូវជត្ជាកម្មវត្ ថចុនការជសនើសំុការឯកភាពជាមុ្នពីប្កសួងជសដ្ឋកិចចនងិ ិរញ្ញវត្ ថ។ុ 

៣.៦.៣ ម្បព័ៃធរបាយការណ៍អៃុវត្រកិចចលទធកម្ា 

រចចុរបនន របាយការ្៍អនុវត្តកិចចលទធកម្មររស់រដ្ឋបាលរា ធានី ជខត្ត ប្ត្ូវបានជរៀរចំនិងរញ្ជូនជៅប្កសួង

ជសដ្ឋកិចចនងិ ិរញ្ញវត្ ថ។ុ ចំជ្កឯ របាយការ្៍អនុវត្តកិចចលទធកម្មររស់រដ្ឋបាលប្កងុ ប្សុក ខ ឌ្  ប្ត្ូវបានជរៀរចំនិងរញ្ជូន

ជៅម្នទីរជសដ្ឋកិចចនងិ ិរញ្ញវត្ ថជុដ្ើម្បីរូកសរុរ រួចរញ្ជូនរនតជៅប្កសួងជសដ្ឋកិចចនិង ិរញ្ញវត្ ថ។ុ ជដ្ឋយជ ក របាយការ្៍

អនុវត្តកិចចលទធកម្មររស់ម្នទីរ ំនាញរា ធានី ជខត្តប្ត្ូវបានជរៀរចំនិងរញ្ជូនជៅអងគភាពលទធកម្មររស់ស្វមី្ប្កសួង ស្វថ រ័ន

ជដ្ើម្បីរូកសរុរ រួចរញ្ជូនរនតជៅប្កសួងជសដ្ឋកិចចនងិ ិរញ្ញវត្ ថ។ុ 

ជោលរំ្ងសប្មរ់ ន្ ំ២០២៥ របាយការ្៍អនុវត្តកិចចលទធកម្មររស់រដ្ឋបាលរា ធាន ីជខត្ត ប្កងុ ប្សុក ខ ឌ្  

នងិម្នទីរ នំាញរា ធាន ីជខត្ត នងឹប្ត្ូវជរៀរចំាម្រំរូថមី នងិរញ្ជូនជៅម្នទីរជសដ្ឋកិចចនងិ ិរញ្ញវត្ ថ ុជដ្ើម្បីរូកសរុររួចរញ្ជូន

រនតជៅប្កសួងជសដ្ឋកិចចនងិ រិញ្ញវត្ ថ។ុ 
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ជាំពូកទី៤ 

កផ្សៃទីចងអុលផ្សលូវកឆ្ព ះកៅកាៃ់កោលកៅយុទធសាស្ត រ្ 

 ំពូកទី៤ជនោះ រូសរំជលចអំពីជផ្សនទីចងអុលផ្សលូវកនុងប្ករខ័ ឌ្ ចនការជកទប្ម្ង់ប្រព័នធលទធកម្មស្វធារ្ៈកម្ពុជា

ចារព់ី្ ន ំ២០១៩ រ តូ្ដ្ល់្ ន ំ២០២៥ នងិដ្ឋក់ជចញនូវសកម្មភាពជកទប្ម្ងា់ម្អភបិ្កម្ជាក់ជសតងជផ្សអកាម្ការសិកា

 វិភារប្ររ់ប្ ុងជប្ជាយ ជដ្ើម្បីជដ្ឋោះប្ស្វយរញ្ញា ប្រឈម្នានាកនុងប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈរចចុរបនន សំជៅសជប្ម្ចបាននូវ

ជោលរំ្ងយុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈដូ្ចបានកំ្ត្់ជៅកនុង ំពកូទី៣។ 

៤.១   វិសាលភាព 

ការជកទប្ម្ងប់្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈជនោះ របឺ្ររដ្ ត្ រ់ជលើសមសធាត្ុរនលោឹះៗជាយុទធស្វស្តសត ជដ្លពាក់ពន័ធ

ជៅនងឹ៖ (១).ការជរៀរចំនិងការអនុម័្ត្ជផ្សនការលទធកម្ម (២).ការអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈ (៣).ការប្ត្ួត្ពនិតិ្យនងិ

វាយត្ចម្លជលើការអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈ (៤).ការពប្ងឹងឯករា យភាពចនយនតការជដ្ឋោះប្ស្វយរ ត្ ឹងត្វា៉ា  ជដ្ឋយ

រជងកើត្ឱ្យមនរររដ្ឋក់ជទាសទ ឌ្  និង (៥).ជ ដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធប្ទប្ទង់ជដ្លរួម្មន៖ ការជកលម្អប្ករខ័ ឌ្ រត្យិុត្តចន

លទធកម្មស្វធារ្ៈ ការជរៀរចំជសៀវជៅជ្នំាសតីពលីទធកម្មស្វធារ្ៈ ការសិកាអំពកីារជប្រើប្បាស់លទធកម្មរដ្ឋឋ ភិបាល

ាម្ប្រពន័ធជអ ិចប្ត្នូិច (e-GP) និងការកស្វងសម្ត្ថភាព។ 

៤.២  កផ្សៃទីចងអុលផ្សលូវ 

៤.២.១ ការករបបចាំៃិងការអៃុម្័ត្កផ្សៃការលទធកម្ា 

ការជរៀរចំជផ្សនការលទធកម្មប្រចំា ន្ ំនងឹប្ត្ូវអនុវត្តជប្កាម្ប្ករខ័ ឌ្ រត្យិុត្តរួម្មួ្យប្ររ់ប្ ងុជប្ជាយនិងចាស់ោស់ 

ជដ្ើម្បរំីជពញរជនថម្ឱ្យការអនុវត្តរចចុរបនន ជដ្លជផ្សនការលទធកម្មប្រចំា ន្ ំប្ត្ូវបានជ្វើជ ើងជដ្ឋយជផ្សអកាម្ប្រកាសជលខ 

៨៥១ស វ.ប្រក ចុោះចថាទី២៨ ជខសីហា ន្ ំ២០១៧ សតពីកីារជរៀរចំជផ្សនការលទធកម្ម។ កនុងនយ័ជនោះ  នំួសឱ្យនតី្ិវិ្ី

រចចុរបននជដ្លជផ្សនការលទធកម្មប្រចំា ន្ ំប្ត្ូវបានជរៀរចំនិងសជប្ម្ចជប្កាយកិចចចរចាថវិកានិងការជរៀរចំជសចកតីប្ពាងចារ់

សតីពី ិរញ្ញវត្ ថសុប្មរ់ប្ររ់ប្រងប្រចំា ន្ ំប្ត្ូវបានអនុម័្ត្ ម្កជាការពិនិត្យនិងសជប្ម្ចជផ្សនការលទធកម្មប្រចំា ន្ ំនឹងប្តូ្វ

ជ្វើជៅកនងុប្ករខ័ ឌ្ ចនការចរចាថវិកាកប្មិ្ត្ថ្នន ក់ដឹ្កនំាស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល់ជាមួ្យប្កសួងជសដ្ឋកិចចនងិ

 ិរញ្ញវត្ ថចុារព់ី្ ន ំ២០១៩ត្ជៅ។ ដូ្ចជនោះ ការជរៀរចំជកលម្អជលើលិខតិ្រទដ្ឋឋ នរត្យិតុ្តពាក់ពន័ធនងឹការជរៀរចំជផ្សនការ

លទធកម្មប្រចំា ន្ ំនងឹប្ត្ូវជ្វើជ ើងជៅ ន្ ំ២០១៩។  

ជផ្សនការលទធកម្មប្រចំា ន្ ំររស់ស្វថ រ័នជដ្លអនវុត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល់ជៅថ្នន កក់ណ្តត លប្ត្ូវពនិតិ្យនងិអនុម័្ត្ ជដ្ឋយ

ប្កសួងជសដ្ឋកិចចនងិ ិរញ្ញវត្ ថ។ុ ចំជពាោះ ជផ្សនការលទធកម្មប្រចំា ន្ ំររស់ស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល ់ជដ្លជារដ្ឋបាល

រា ធាន ីជខត្ត នងិម្នទីរ ំនាញរា ធាន ីជខត្ត នងឹប្ត្ូវពនិតិ្យនងិអនុម័្ត្ជាផ្សលូវការជដ្ឋយម្នទីរជសដ្ឋកិចចនងិ ិរញ្ញវត្ ថចុារព់ី

ន្ ំ២០២៣។ 
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៤.២.២ ការអៃុវត្រកិចចលទធកម្ាសាធារណៈ 

កនុងជោលរំ្ងជដ្ើម្បីរជងកើនត្មល ភាព រ្ជនយយភាព នងិប្រសិទធភាពចនការប្ររ់ប្រងនងិការអនុវត្តកិចចលទធកម្ម

ស្វធារ្ៈ របឺ្ត្ូវមនការជរងជចកមុ្ខង្វរ ភារកិចច និងការទទួលខុសប្ត្ូវឱ្យកាន់ជត្ចាស់ោស់ជៅកប្ម្ិត្ប្ររ់ប្រងនងិ

កប្ម្ិត្អនុវត្ត។ ការផ្សតល់សិទធិអណំ្តចនិងការទទួលខុសប្ត្ូវកនុងការអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈជៅឱ្យស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្ត

កិចចលទធកម្មផ្កទ ល់ប្ត្ូវជ្វើជ ើងជារនតរនាទ រ់ ាម្រយៈការរជងកើនកប្ម្ិត្ទឹកប្បាក់សិទធិសជប្ម្ច ជដ្ឋយជផ្សអកជលើលទធផ្សលចន

ការវាយត្ចម្លជលើការអនុវត្តកិចចលទធកម្មររស់ស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល់ចារ់ជផ្សតើម្កនងុ ំហានទី១ ជៅ ន្ ំ២០១៩, 

 ំហានទី២ ជៅ ន្ ំ២០២២, និង ំហានទី៣ ជដ្លជា ំហានចុងជប្កាយជៅ ន្ ំ២០២៥ ជៅជពលមនរ្ជនយយភាព

ចាស់ោស់។ ការប្ររល់សិទធិសជប្ម្ចជលើកិចចលទធកម្មជនោះមិ្នអនុវត្តចំជពាោះមុ្ខសញ្ញញ លទធកម្មមួ្យចំននួ ជដ្លមនទំ ំ្ ំ

មនចរិត្ជាយុទធស្វស្តសតមនលកខ្ៈរជចចកជទសជដ្ឋយជ កសប្មរ់ការប្ររ់ប្រង នងិ/ឬមនជវទយតិ្ភាពខពស់ ជដ្លចំាបាច់

ប្ត្ូវជត្ជាកម្មវត្ ថចុនការជសនើសំុការឯកភាពជាមុ្នពីប្កសួងជសដ្ឋកិចចនងិ ិរញ្ញវត្ ថ។ុ ប្សរាម្ទិសជៅជនោះ ជៅដំ្ណ្តក់កាល

ដំ្រូងជៅ ន្ ំ២០២២ដ្ល់្ ន ំ២០២៥ ប្កសួងជសដ្ឋកិចចនិង រិញ្ញវត្ ថនុងឹជផ្សទរម្ស្តនតីជដ្លមន នំាញលទធកម្មស្វធារ្ៈឱ្យ

ជៅចូលរួម្កនងុប្ករខ័ ឌ្ អភបិាលថវិកាជៅអម្ប្កសួងស្វថ រ័ន។ ជាទិសជៅកនងុការជកទប្ម្ង់ជៅចថាអនារត្ ប្កសួងជសដ្ឋកិចច

នងិ ិរញ្ញវត្ ថនុឹងជផ្សទរមុ្ខង្វរលទធកម្ម ជដ្លជាជផ្សនកមួ្យចនអភបិាលថវិកាជៅអម្ជាមួ្យប្កសួង ស្វថ រ័ន  ជៅជពលជដ្លប្កសួង

ជសដ្ឋកិចចនងិ ិរញ្ញវត្ ថកុាល យជានយិ័ត្ករជពញជលញ។  

ទនទឹម្នឹងការផ្សតល់សិទធិអំណ្តចនិងការទទួលខុសប្តូ្វកនុងការអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈជៅឱ្យស្វថ រ័នជដ្ល

អនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល់រ ឺប្ត្ូវពប្ងងឹការប្ររ់ប្រងការអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈ ពប្ងឹងការជ្វើសវនកម្មកិចចលទធកម្ម 

នងិជរៀរចំរជងកើត្ប្រពន័ធសតងដ់្ឋរត្ចម្ល សប្មរ់ធានាត្មល ភាព រ្ជនយយភាព និងការប្រកតួ្ប្រជ ង ប្ពម្ទាងំធានាបាន

នូវត្ចម្លស្វច់ប្បាក់កនងុការអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈ។ ចារ់ពី្ ន ំ២០១៩ ត្ជៅ ប្ត្ូវពប្ងងឹការប្ររ់ប្រងការអនុវត្តកិចច

លទធកម្មស្វធារ្ៈ និងពប្ងងឹការជ្វើសវនកម្មកិចចលទធកម្ម។ ការសិកាប្ស្វវប្ជាវនងិជរៀរចំរជងកើត្ប្រពន័ធសតងដ់្ឋរត្ចម្ល

នឹងចារ់ជផ្សតើម្ពី្ ន ំ២០២០ ដ្ល់ ន្ ំ២០២២ ជ ើយនឹងប្ត្ូវដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តស្វកលបងជារជ ត្ ើរៗ ចារ់ពី ន្ ំ២០២៣ ត្ជៅ។ 

ចំជពាោះរបាយការ្៍អនុវត្តកិចចលទធកម្មររស់រដ្ឋបាលរា ធាន ីជខត្ត ប្កងុ ប្សុក ខ ឌ្  នងិម្នទីរ ំនាញរា ធាន ីជខត្តាម្

រំរូថមី នឹងប្ត្ូវជរៀរចំនងិដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តជៅ ន្ ំ២០២២។ 

៤.២.៣ ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យៃិងការវាយត្នម្លការអៃុវត្រកចិចលទធកម្ាសាធារណៈ 

កនុងទិសជៅជដ្ើម្បីរជងកើនប្រសិទធភាពចនការប្ររ់ប្រងកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈចំាបាច់ប្ត្ូវមនប្ករខ័ ឌ្ ចារ់និង

នតី្ិវិ្ីចាស់ោស់សប្មរ់ាម្ដ្ឋន ប្ត្ួត្ពនិិត្យ នងិវាយត្ចម្លជលើការអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈររស់ស្វថ រ័នជដ្ល

អនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល។់ ចារ់ពី្ ន ំ២០២១ ដ្ល់្ ន ំ២០២២ ប្កសួងជសដ្ឋកិចចនងិ ិរញ្ញវត្ ថ ុជរៀរចំជកលម្អជសៀវជៅជ្នំា

សតីពីការប្ត្ួត្ពនិតិ្យកិចចលទធកម្មាម្ជប្កាយ។  

ចារ់ពី្ ន ំ២០២៣ត្ជៅ រឺប្ត្ូវពប្ងីកការជ្វើសវនកម្មជលើការអនវុត្តកិចចលទធកម្មជដ្លជប្រើប្បាស់ថវិកា ិរញ្ញរបទាន

ជដ្ឋយចដ្រអូភិវឌ្ឍន៍ រជនថម្ពីជលើការជ្វើសវនកម្មជលើការអនុវត្តកិចចលទធកម្មជដ្លជប្រើប្បាស់ថវិការដ្ឋ។ 

៤.២.៤ ការពម្ងឹងឯករាជយភាពនៃយៃរការកដ្ឋះម្សាយបណរ ងឹត្វា៉េ  

 រចចុរបនន ការជដ្ឋោះប្ស្វយរ ត្ ងឹត្វា៉ាលទធកម្មប្ត្ូវជ្វើជ ើងជដ្ឋយជផ្សអកាម្អនុប្កតឹ្យជលខ២១ អនប្ក.រក ចុោះចថាទី

២១ ជខកុម្ភៈ ្ ន ំ២០១៨ សតីពីជរររទនិងនីត្ិវិ្ចីនការរតឹង និងការជដ្ឋោះប្ស្វយរ ត្ ឹងត្វា៉ា។ ជដ្ើម្បីធានាបាននូវឯករា យភាព

ចនយនតការជដ្ឋោះប្ស្វយរ ត្ ងឹត្វា៉ា ជនោះ រចំឺាបាច់ប្ត្ូវពនិតិ្យជ ើងវិញជដ្ើម្បីជកលម្អរជនថម្ជលើប្ករខ័ ឌ្ ចារ់និងលខិិត្

រទដ្ឋឋ នរត្ិយុត្តរចចុរបនននិងរជងកើត្យនតការជដ្ឋោះប្ស្វយរ ត្ ឹងត្វា៉ា ជនោះឱ្យមនភាពឯករា យ។ ចារ់ពី ន្ ំ២០២១ ដ្ល់

ន្ ំ២០២២ ប្ត្ូវជរៀរចំជកលម្អអនុប្កឹត្យជលខ២១ អនប្ក.រក ចុោះចថាទី២១ ជខកុម្ភៈ ន្ ំ២០១៨ សតីពជីរររទនិងនតី្ិវិ្ី

ចនការរតឹង និងការជដ្ឋោះប្ស្វយរ ត្ ឹងត្វា៉ា  ជដ្ឋយរជងកើត្ឱ្យមនរររដ្ឋក់ជទាសទ ឌ្ ។ 
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៤.២.៥ កហដ្ឋា រចន្ម្ព័ៃធម្ទម្ទង់ 

៤.២.៥.១ ការកកលម្អម្កបែណ័ឌ គត្ិយុត្រនៃលទធកម្ាសាធារណៈ 

 ជផ្សអកាម្យុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធថវិកា ន្ ំ២០១៨-២០២៥ ការសកិាជ ើងវិញប្ររ់ទិដ្ឋភាពចនចារ់

សែីពីប្រពន័ធ ិរញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ៈ ន្ ំ២០១២ នឹងប្ត្ូវចារ់ជផ្សតើម្សិកាពនិតិ្យជ ើងវិញជារជ ត្ ើរៗចារ់ពី ន្ ំ២០១៩ ជដ្ើម្បី

ជ្វើ វិជស្វ្នកម្មឱ្យរួចរាល់ជៅ ន្ ំ២០២០។ ដូ្ចជនោះ ការពនិតិ្យសិកាជ ើងវិញជលើចារ់សតីពលីទធកម្មស្វធារ្ៈនងឹប្ត្ូវ

ជ្វើជ ើងជារជ ត្ ើរៗពី ន្ ំ២០១៩ ជ ើយនងឹប្ត្ូវជ្វើវិជស្វ្នកម្មឱ្យបានរួចរាល់ជៅ ន្ ំ២០២១។  

ការជរៀរចំជកសប្ម្ួលឬជរៀរចំថមីនូវលិខិត្រទដ្ឋឋ នរត្យិុត្តពាក់ពន័ធនានាសប្មរ់អនុវត្តចារ់សតីពីលទធកម្មស្វធារ្ ៈ

ជប្កាយជ្វើវិជស្វ្នកម្មរួច ប្ត្ូវជ្វើជ ើងចារ់ពី្ ន ំ២០២២ ដ្ល់្ ន ំ២០២៣ ។ 

ចារ់ពី ន្ ំ២០២៣ ដ្ល់ ន្ ំ២០២៤ ប្តូ្វជរៀរចំរជងកើត្ “ជសៀវជៅជ្នំាសតីពីលទធកម្មស្វធារ្ៈ (Public 

Procurement Manual)” ជដ្លរួម្រញ្ចូលនូវជោលការ្៍ វិធាន និងនតី្ិវិ្ីលទធកម្មសប្មរ់ប្ររ់ប្រងនិងអនុវត្តកចិច

លទធកម្មស្វធារ្ៈ។  

៤.២.៥.២ ការ្កិាអាំពកីារកម្បើម្បា្់លទធកម្ារដ្ឋា ភិបាលតាម្ម្បព័ៃធកអ ិចម្ត្ូៃិច (e-GP) 

ជាទិសជៅ ជដ្ើម្បី ំរញុឱ្យប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈអាចប្រប្ពឹត្តជៅកានជ់ត្មនត្មល ភាពនងិប្រសិទធភាព ការ

សិកាជរៀនសូប្ត្នងិដ្កប្សងរ់ទពិជស្វ្នព៍ីរណ្តត ប្រជទសកនងុត្ំរនន់ងិពភិពជោក ជដ្លបាននងិកពំុងអនវុត្តកិចចលទធកម្ម

រដ្ឋឋ ភបិាលាម្ប្រពន័ធជអ ិចប្ត្នូិចជជារ យ័នឹងប្ត្ូវចារ់ជផ្សតើម្ពី្ ន ំ២០២០ ត្ជៅ ជដ្ើម្បីប្រមូ្លធាត្ុចលូសប្មរ់ជរៀរចំ

ជផ្សនការសកម្មភាព ជដ្ើម្បកីស្វងប្ករខ័ ឌ្ រត្យិតុ្តកនុងការរជងកើត្លទធកម្មរដ្ឋឋ ភិបាលាម្ប្រពន័ធជអ ិចប្ត្នូិច (e-GP) 

ជដ្លជាជផ្សនកម្ួយចនប្រពន័ធរជចចក វិទាព័ត្៌មនសប្មរ់ប្ររ់ប្រង ិរញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ៈ (FMIS)។ ទនទឹម្ជនោះ ក៏ប្ត្ូវពប្ងីក

ការអនវុត្តនូវមុ្ខង្វរលទធកម្មមួ្យចំននួរជនថម្ជទៀត្ជៅកនងុប្រពន័ធរជចចក វិទាព័ត្ម៌នសប្មរ់ប្ររ់ប្រង រិញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ៈ 

(FMIS) ជដ្លរួម្មនៈ ការប្ររ់ប្រងជផ្សនការលទធកម្ម ការប្ររ់ប្រងការចុោះរញ្ជីអនកជដ្ញចថល ការប្ររ់ប្រងកិចចសនា 

ការប្ររល់ទទួលជាជដ្ើម្។  

៤.២.៥.៣ ការកសាង្ម្ត្ថភាព 

 ជដ្ឋយស្វរមនការផ្កល ស់រតូររជរៀររររនិងប្រពន័ធចនការប្ររ់ប្រងនងិការអនុវត្តការង្វរជដ្លអាចជកើត្ជចញពីការ

ជកទប្ម្ង់ប្រព័នធលទធកម្មស្វធារ្ៈ ជៅជពលជដ្លកម្មវិ្ីជកទប្ម្ង់ប្ត្ូវបានអនុវត្តជដ្ឋយជពញជលញជៅប្ររ់ដំ្ណ្តក់កាល

ជនាោះ ចំាបាច់ប្ត្ូវជរៀរចំនិងអភវិឌ្ឍន៍កម្មវិ្ីរ ត្ុ ោះរណ្តត លនងិវិប្កឹត្យការ នំាញវិជាជ  ីវៈពាក់ពន័ធនងឹលទធកម្មស្វធារ្ៈ

 ូនម្ស្តនតបី្ររ់ប្រងនិងអនុវត្តលទធកម្មស្វធារ្ៈ ជដ្ើម្បីឱ្យម្ស្តនតទីាងំជនាោះមនលទធភាពនិងសម្ត្ថភាពប្ររ់ប្ោន់ទុកជាមុ្ន 

ជដ្ើម្បីសប្ម្រខលួ នជៅនឹងររិោកាសនិងររិរទការង្វរថមីជៅស្វថ រ័នររស់ខលួ ន។ កនុងទិសជៅជដ្ើម្បោំីប្ទដ្ល់សកម្មភាពចន

ការអនុវត្តយុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈ ប្ត្ូវជរៀរចំជផ្សនការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាពម្ស្តនតីទទួលរនទុក

លទធកម្មស្វធារ្ៈសប្មរ់រំជពញនវូត្ប្មូ្វការចន នំាញវិជាជ  ីវៈកនុងការអនុវត្តការង្វរជកទប្ម្ង់។  

 ជោលជៅរួម្ចនការកស្វងសម្ត្ថភាពម្ស្តនតីរា ការជលើ ំនាញលទធកម្មស្វធារ្ ៈ រជឺដ្ើម្បីពប្ងងឹនងិពប្ងីកសម្ត្ថភាព

 ំនាញវិជាជ  ីវៈ ដ្ល់ម្ស្តនតលីទធកម្មជដ្ើម្បីជឆ្លើយត្រជៅនឹងត្ប្ម្វូការចនការអនុវត្តត្នួាទីភារកចិចពាក់ពន័ធនងឹការង្វរលទធកម្ម

ស្វធារ្ៈ ជ ើយការកស្វងសម្ត្ថភាពជនោះនងឹប្ត្ូវជ្វើជ ើងចារ់ពី្ ន ំ២០១៩ ត្ជៅ។ 



 

យុទធសាស្ត រ្នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្ាសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥          ទាំព័រ 20   

៤.៣  ការវភិាគៃិងការម្គប់ម្គងហាៃិភ័យ  

៤.៣.១  ការវភិាគហាៃភិយ័ 

 ជាការពិត្ ការឈានជៅសជប្ម្ចជោលរំ្ងចនការជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈប្ត្វូការជពលជវោនងិ

ប្ត្ូវជ្វើដំ្ជ ើ្រជៅជលើផ្សលូវដ៏្ជវង ា្ យ។ ដូ្ជចនោះ កិចចការសំខាន ់រឺប្ត្ូវកំ្ត្ព់ី ហំានសប្មរ់អនុវត្តដំ្ជ ើ្រការជកទប្ម្ង់ជនោះ 

ជាពិជសសប្ត្ូវវាយត្ចម្លថ្ន ជត្ើជោលជៅជដ្លបានកំ្ត្់រួចជ ើយ ទទួលបានជជារ យ័ជ ើយឬោ៉ា ងណ្ត មុ្ននងឹរនត

ឈានជៅអនុវត្ត ហំានរនតរនាទ រ់ជទៀត្។ ការអនុវត្តយុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈ រឺជាកិចចការ

ជដ្លមនវិស្វលភាព្នំិងមនភាពប្រទាក់ប្កឡាជាមួ្យនឹងការជកទប្ម្ង់ការប្ររ់ប្រង ិរញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ៈ  ការជកទប្ម្ង់

ប្រពន័ធថវិកា នងិកំជ្ទប្ម្ងជ់ផ្សសងៗជទៀត្ររស់រា រដ្ឋឋ ភិបាលរួម្មនៈ ការជកទប្ម្ង់វិម្ ឈការនងិវិស ម្ ឈការ នងិ

ការជកទប្ម្ង់រដ្ឋបាលស្វធារ្ៈជដ្លជាជ ត្ុនំាឱ្យការអនវុត្តយុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ង់ប្រព័នធលទធកម្មស្វធារ្ៈជនោះ

អាច ួរប្រទោះនូវហានភិ័យ។ 

ជលើសពីជនោះរចនាសម្ពន័ធោំប្ទ កិចចសប្ម្រសប្ម្លួ នងិកិចចស ប្រត្ិរត្តិការជាមួ្យចដ្រូពាក់ពន័ធកនុងការអនុវត្ត

យុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ ៈ រឺជាលកខខ ឌ្ ចំាបាច់មិ្នអាចខវោះបានជដ្លជ្វើឱ្យការអនុវត្តយុទធស្វស្តសត

ជកទប្ម្ង់ជនោះទទួលបានជជារ ័យ។ ការកស្វងសម្ត្ថភាពត្អួងគពាកព់ន័ធជដ្ើម្បីប្ររ់ប្រងការផ្កល ស់រតូរជៅកនុងប្ករខ័ ឌ្ ចន

យុទធស្វស្តសតជកទប្ម្ង់រឺជាកិចចការចំាបាច់ជដ្ើម្បីជដ្ឋោះប្ស្វយនវូហានភិ័យជដ្លអាចជកើត្មនជ ើងជាយថ្នជ ត្។ុ  

        ហានភិយ័ចម្បងៗជដ្លអាចជកើត្មនជ ើងកនុងការអនុវត្តយទុធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ងប់្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈ

រួម្មន៖ កងវោះឆ្នទៈររស់ថ្នន កដឹ់្កនំានិងម្ស្តនតីរជចចកជទសកនុងការទទួលយកនិងអនុវត្តាម្ការជកទប្ម្ង់  ភាពមិ្នប្សរោន

ចនរទដ្ឋឋ នរត្យិុត្តពាក់ពន័ធ ជដ្លរណ្តត លម្កពកីារពនារជពលចនការជរៀរចំនិងវិជស្វ្នកម្មចនលខិិត្រទដ្ឋឋ នរត្ិយតុ្ត

ពាកព់ន័ធជដ្ឋយស្វរកាត ជផ្សសងៗ កងវោះកិចចសប្ម្រសប្ម្លួ កិចចស ប្រត្ិរត្តិការ ការោំប្ទ នងិសម្ត្ថភាពររស់ត្អួងគពាកព់ន័ធ

កនុងការអនុវត្តយុទធស្វស្តសតជកទប្ម្ង់ នងិការពនារជពលជវោចនការអនុវត្តកម្មវិ្ីជកទប្ម្ង់ជៅកនងុការដ្ឋឋ នណ្តមួ្យជដ្ល

មនភាពប្រទាកប់្កឡាោន ។ 

៤.៣.២ ការម្គប់ម្គងហាៃិភ័យ 

ជដ្ើម្បីរង្វក រនិងជដ្ឋោះប្ស្វយនូវហានិភ័យជដ្លអាចជកើត្ជ ើងជាយថ្នជ ត្ុ កនុងការអនុវត្តយុទធស្វស្តសតចនការ

ជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈរឺប្ត្ូវមនវិធានដូ្ចខាងជប្កាម្៖ 

- ផ្សសពវផ្សាយ អរ់រំ នងិរស្តញ្ញជ រការយល់ដឹ្ងអំពីអត្ថប្រជោ ន៍រួម្ ជដ្លជកើត្ជចញពីកម្មវិ្ីជកទប្ម្ង់កនុង

ជោលជៅជដ្ើម្បីឱ្យថ្នន ក់ដឹ្កនំា និងម្ស្តនតពីាកព់ន័ធ ោំប្ទនិងចូលរួម្អនុវត្តយុទធស្វស្តសតជកទប្ម្ង ់

- កំ្ត្់ជផ្សនការសកម្មភាពឱ្យបានចាស់ោស់ចនការជ្វើវិជស្វ្នកម្មនិងជកលម្អលិខិត្រទដ្ឋឋ នរត្ិយតុ្តពាកព់ន័ធ  

- រជងកើត្យនតការសប្ម្រសប្ម្លួឱ្យបានចាស់ោស់ជៅកប្ម្ិត្ថ្នន ក់ជាត្ ិនិងថ្នន ក់ជប្កាម្ជាត្ិ 

- កំ្ត្់ជពលជវោឱ្យបានចាស់ោស់ាម្លដំ្ឋរ់លជំដ្ឋយ នងិជចៀសវាងភាពជាន់ោន  នងិកងវោះ្នធាន

ជដ្លជាឧរសរគរាងំសទោះដ្លក់ារអនុវត្តពជនលឿនជពលជវោកនងុការអនុវត្តយុទធស្វស្តសតជកទប្ម្ង់ជាយថ្នជ ត្ ុ

- រជងកើត្ជផ្សនការសកម្មភាពកស្វង និងអភិវឌ្ឍ្នធានម្នុសស ជដ្ើម្បីោំប្ទដ្ល់ការអនុវត្តយុទធស្វស្តសតជកទប្ម្ង់ 

- រជងកើត្ឱ្យមនប្រពន័ធដ្ឋក់ពនិយ័ នងិជទាសទ ឌ្  ដ្លអ់នកមិ្នអនុវត្តាម្ នងិប្រប្ពតឹ្តខុស នងិការជលើកទឹកចិត្ត

ដ្ល់ម្ស្តនតអីនុវត្តបានលអកនងុការអនុវត្តយុទធស្វស្តសតជកទប្ម្ង។់  
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ជាំពូកទ៥ី 

ក្ចករី្ៃនដិ្ឋា ៃ 

 ប្កសួងជសដ្ឋកិចចនិង ិរញ្ញវត្ ថទុទួលស្វគ ល់ថ្ន ជដ្ើម្បីសជប្ម្ចជោលរំ្ងយុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ង់ប្រព័នធ

លទធកម្មស្វធារ្ៈ ្ ន ំ២០១៩ -២០២៥ ប្ត្ូវការជពលជវោនងិប្ត្ូវជ្វើដំ្ជ ើ្រជៅជលើផ្សលូវដ៏្ជវង ា្ យ  នងិប្ត្ូវពោុះពារឆ្លងកាត្់

ការខិត្ខំប្រឹងជប្រងជថម្ជទៀត្។ ជជារ ័យចនការអនុវត្តយុទធស្វស្តសតជកទប្ម្ង់ជនោះ រឺអាប្សយ័ជលើលទធផ្សលចនការជកទប្ម្ង់

ការប្ររ់ប្រង ិរញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ៈ ការជកទប្ម្ង់ប្រព័នធថវិកា រួម្ទាងំការជកទប្ម្ង់សំខាន់ៗជផ្សសងជទៀត្ររស់រា រដ្ឋឋ ភិបាល

រួម្មន៖ ការជកទប្ម្ង់ វិម្ ឈការនងិវិស ម្ ឈការនងិការជកទប្ម្ង់រដ្ឋបាលស្វធារ្ៈ ប្ពម្ទាងំការចូលរមួ្អនុវត្តោ៉ា ង

សកម្មពីប្ររ់ត្អួងគពាកព់ន័ធរួម្មន៖ ចដ្រអូភិវឌ្ឍន៍ វិស័យឯក ន សងគម្សីុវិល ថ្នន ក់ដឹ្កនំា នងិម្ស្តនតរីា ការប្ររ់ប្កសួង 

ស្វថ រ័នផ្សងជដ្រ។ 

 ការជរៀរចំយុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ង់ប្រព័នធលទធកម្មស្វធារ្ៈ ន្ ំ២០១៩-២០២៥ រឺជដ្ើម្បីជកលម្អប្រព័នធ

លទធកម្មស្វធារ្ៈឱ្យកាល យជាប្រពន័ធមួ្យកាន់ជត្មនភាពជ ឿទុកចិត្ត ប្រសិទធភាព ការប្រកួត្ប្រជ ង និងប្សរាម្

រទដ្ឋឋ ន និងឧត្តមនុវត្តនអ៍នតរជាត្ិ ប្ពម្ទាងំរួម្ចំជ្កពប្ងឹងកិចចអភិវឌ្ឍនប៍្រករជដ្ឋយចីរភាពសប្មរ់រយៈជពលជវង 

សំជៅ ំរញុកំជ ើ្នជសដ្ឋកិចច រនតរជងកើត្ការង្វរ  ជរងជចកផ្សលចនកំជ ើ្នជសដ្ឋកិចចប្រករជដ្ឋយសម្្ម៌្ នងិធានាឱ្យបាននូវ

ប្រសិទធភាពចនស្វថ រ័នស្វធារ្ៈ ជាពិជសសរួម្ចំជ្កអនុវត្តាម្ចកខុវិស័យជវង ា្ យនងិរំ្ងប្បាថ្នន ដ៏្ឧត្តងុឧត្តម្

ររស់ ្កម្រចអគគម្ហាក្នបត្កីត្កជា ហ ុៃ ក្ៃ នយករដាម្ស្តៃរីនៃម្ពះរាជាណាចម្កកម្ពុជា កនងុការជប្រកាល យ

កម្ពុជាឱ្យជៅជាប្រជទសមនចំ្ូលម្្យម្កប្ម្ិត្ខពស់ជៅ ន្ ំ២០៣០ នងិប្រជទសមនចំ្ូលខពស់ជៅ ន្ ំ២០៥០ នងិ

ការកស្វងបាននូវសងគម្មួ្យប្រករជដ្ឋយសុខដុ្ម្រម្នាទាងំកនុងសងគម្ជាត្និងិទាងំកនុងប្កុម្ប្រួស្វរ។ ាម្រយៈការអនុវត្ត

យុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈ ន្ ំ២០១៩-២០២៥ នឹងរួម្ចំជ្កដ្ល់ការរជងកើនត្មល ភាពនងិ

ប្រសិទធភាព ចនការប្ររ់ប្រងចំណ្តយស្វធារ្ៈររស់រដ្ឋឋ ភិបាលជដ្លជផ្កត ត្អាទិភាពកាន់ជត្ខាល ំងជលើកំជ ើ្នជសដ្ឋកិចច

ចនការប្ទប្ទង់ វិស័យសងគម្កចិច សប្មរ់រជប្ម្ើឧត្តម្ប្រជោ ន៍ររស់ប្រជទសជាត្ិ និងប្រជាពលរដ្ឋទាងំមូ្ល។ 

  ចុងជប្កាយ ឯកស្វរយុទធស្វស្តសតចនការជកទប្ម្ង់ប្រព័នធលទធកម្មស្វធារ្ៈ ន្ ំ២០១៩-២០២៥ ប្ត្ូវបានចាត្់ទុកជា

ឯកស្វររស់ ជដ្លជាកម្មវត្ ថចុនការជកសប្ម្លួជារនតរនាទ រ់ជៅាម្ររិការ្៍ថមី ជដ្លមិ្នអាចពាករ្៍ប្ត្ឹម្ប្ត្ូវបាន

ទាងំប្សុងជ ើយ។  
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ឧប្ម្រ័ៃធទី១ 

បទពកិសាធៃ៍អាំពីម្បព័ៃធលទធកម្ាសាធារណៈរប្់ម្បកទ្ហវីលីពីៃៃិងបារា ាំង 

១.១  ម្បកទ្ហវីលីពីៃ 

 ប្រពន័ធថវិកាជៅប្រជទស វលីពីនីប្ត្ូវបានអនុវត្តាម្ប្រពន័ធថវិកាជផ្សអកជលើសមិ្ទធកម្ម។ មុ្ន ន្ ំ២០០៣ ការប្ររ់ប្រង

លទធកម្មស្វធារ្ៈររស់ប្រជទស វលីីពនីប្ត្ូវបានអនុវត្តាម្ប្រពន័ធមិ្នចាស់ោស់ជៅរាយបា៉ាយមិ្នប្រមូ្លផ្សតុ ំ ជ ើយ

ជោលនជោបាយ ចារ់ និងរទរបញ្ញត្ិទាងំឡាយមិ្នមនសងគត្ិភាពរវាងោន  នងិមិ្នជោរពាម្សតងដ់្ឋរអនតរជាត្ ិ ខវោះ

ត្មល ភាព នងិខវោះយនតការប្រត្តិ្លុយការ (Check and Balance)។ ាម្ការវាយត្ចម្លររស់ភាន កង់្វរលទធកម្មសប្មរ់វាយត្ចម្ល

សូចនាករសមិ្ទធកម្ម និងអនុជោម្ភាព (Agency Procurement Compliance and Performance Indicator-APCPI) 

បានរង្វា ញពីរញ្ញា ប្រឈម្មួ្យចំននួពាកព់ន័ធនឹងលទធកម្មស្វធារ្ៈរួម្មន៖ ជរៀរចំជផ្សនការលទធកម្ម ៣៥% ខកខាន

មិ្នអនុវត្តលទធកម្ម ១៧% ពនារជពលកនងុដំ្ជ ើ្រការពនិិត្យនងិ/ឬការពនិិត្យសជប្ម្ច ១០% មិ្នមនរុរគលកិប្ររ់ប្ោន ់

៨% រញ្ញា ជៅប្កសួងថវិកានងិប្ររ់ប្រង (អងគភាពលទធកម្ម ៣% មនការចលូរួម្ពអីនកអជងកត្ការ ៣% ការប្ររ់ប្រង

របាយការ្៍មិ្នសូវលអ ១%) នងិមនការរកប្ស្វយចារ់ខសុោន ។ ជផ្សតើម្ជចញពីរញ្ញា ទាងំជនោះ ការជកទប្ម្ង់ប្រពន័ធលទធកម្ម

ស្វធារ្ៈររស់ វីលពីនីប្ត្ូវបានជ្វើជ ើងជៅ ន្ ំ២០០៣ ជដ្ឋយជផ្សអកជលើជោលការ្៍អភបិាលកិចចលអកនុងប្រពន័ធលទធកម្ម

ស្វធារ្ៈកនងុជនាោះរួម្មន៖ ត្មល ភាព រ្ជនយយភាព ការប្រកួត្ប្រជ ង នងិប្រសិទធភាព ប្ពម្ទាងំការាម្ដ្ឋនប្ត្តួ្ពនិតិ្យ

នងិវាយត្ចម្ល ជាមួ្យនងឹការកំ្ ត្់ជោលនជោបាយប្រពន័ធលទធកម្មជត្មួ្យ ជដ្ឋយប្ររដ្ ត្ រ់ទាងំថវិកាជាត្ ិនិងថវិកា

ជដ្ល ិរញ្ញរបទានជដ្ឋយចដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ ជលើកជលងជត្មនជចងកនុងសនធិសញ្ញញ ជដ្ឋយជ ក ឬប្ត្ូវជោរពាម្សនធិសញ្ញញ  

ឬកិចចប្ពម្ជប្ពៀងអនតរជាត្ិជដ្ឋយជ កណ្តមួ្យ។   

 ចារ់លទធកម្មស្វធារ្ៈ ន្ ំ២០០៣ ជដ្លប្ត្ូវបានជ្វើវិជស្វ្នកម្មជៅ ន្ ំ២០១៧ បានជរងជចកសិទធិអណំ្តច

នងិការទទួលខុសប្ត្ូវដ្ឋច់ពោីន រវាងស្វថ រ័នប្ររ់ប្រង (និយត័្ករ) នងិស្វថ រ័នអនុវត្តលទធកម្ម (ប្រត្ិរត្តកិរ)។    វលីីពនី

បានរជងកើត្ប្កុម្ប្រឹកាជោលនជោបាយលទធកម្មស្វធារ្ៈរដ្ឋឋ ភិបាល (Government Procurement Policy Board-

GPPB)ជដ្លជដ្ើរត្ួជានយិ័ត្ករ ជ ើយមនមុ្ខង្វរសំខាន់រីរ៖ឺ (១).ជរៀរចំជោលនជោបាយលទធកម្មស្វធារ្ៈ (២). 

រ ត្ុ ោះរណ្តត ល នំាញលទធកម្មដ្លស់្វថ រ័នអនុវត្តលទធកម្ម នងិ (៣).ប្ត្ួត្ពនិិត្យនិងវាយត្ចម្លជលើការអនុវត្តលទធកម្ម។ 

ប្កុម្ប្រឹកាជោលនជោបាយលទធកម្មស្វធារ្ៈរដ្ឋឋ ភបិាលសថិត្ជប្កាម្ប្កសួងថវិកានិងប្ររ់ប្រង ជដ្ឋយមនសមសភាព

ចូលរួម្ពបី្កសួងស្វថ រ័នសំខាន់ៗចំននួ១២ រួម្ទាងំភាន ក់ង្វរសវនកម្ម អងគភាពប្រ្ំងអំជពើពុករលយួ នងិត្ណំ្តង វិស័យ

ឯក នផ្សងជដ្រ។ ប្កុម្ប្រឹកាជោលនជោបាយជនោះកម៏នការិោល័យោំប្ទជផ្សនករជចចកជទស (Technical Support 

Office-TSO) ជដ្លប្រមូ្លផ្សតុនំូវ នំាញរជចចកជទសសប្មរ់ោំប្ទដ្លក់ិចចដំ្ជ ើ្រការលទធកម្មស្វធារ្ៈ។ 

 ការអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈររស់ស្វថ រ័នអនុវត្តលទធកម្ម ប្ត្ូវជ្វើជ ើងជដ្ឋយជផ្សអកាម្ជផ្សនការលទធកម្ម។ 

ជផ្សនការលទធកម្មប្ត្ូវបានជរៀរចំជ ើង ាម្សតងដ់្ឋរររស់ប្កុម្ប្រឹកាជោលនជោបាយលទធកម្មស្វធារ្ៈរដ្ឋឋ ភិបាល និង

អនុម័្ត្ជដ្ឋយប្រធានស្វថ រ័នអនុវត្តលទធកម្ម (Head of Procurement Entity - HOPE)។  

ជប្ៅពីស្វថ រ័នអនុវត្តលទធកម្មជៅប្កសួងថវិកានិងប្ររ់ប្រង ក៏មនស្វថ រ័នមួ្យជផ្សសងជទៀត្ជប្ៅពីប្កុម្ប្រឹកា

ជោលនជោបាយលទធកម្មស្វធារ្ៈរដ្ឋឋ ភបិាល ជដ្លជៅថ្នស្វថ រ័នផ្សតលជ់សវាលទធកម្ម (Procurement Service-PS) 

ជដ្លជាស្វថ រ័នសវយត័្ ជ ើយរំជពញមុ្ខង្វរជាអនក ួយជផ្សនករជចចកជទសនិងជាអនកជ្វើលទធកម្ម នំួសឱ្យស្វថ រ័នអនុវត្តលទធកម្ម

ជលើមុ្ខទំនញិជប្រើប្បាស់ទូជៅ ជដ្លមនប្រម្ជាង ៣០០មុ្ខទំនិញ។ ចំជពាោះស្វថ រ័នអនុវត្តលទធកម្មស្វមី្ជដ្លមិ្នទានម់ន



 

យុទធសាស្ត រ្នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្ាសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥          ទាំព័រ 23   

 ំនាញលទធកម្ម ឬមិ្នចងព់ាកព់ន័ធនឹងកិចចការលទធកម្ម ជដ្ឋយចង់ជផ្កត ត្ជត្ជលើការង្វរ នំាញររស់អងគភាពខលួ នអាចជសនើឱ្យ

ស្វថ រ័នផ្សតល់ជសវាលទធកម្មជនោះជ្វើលទធកម្ម នំួសឱ្យ ជដ្ឋយប្ត្ូវរង់កចប្ម្ជសវាកប្ម្ិត្អត្ិររមចំននួ ៤ %។ ស្វថ រ័នផ្សតល់

ជសវាលទធកម្មមនមុ្ខង្វររា៉ារ់រងជលើការជដ្ញចថលមនឃ្ល ងំសតកុទំនញិជៅស្វន កក់ារកណ្តត ល ាម្ត្ំរន់ នងិាម្ជដ្រ៉ាូជខត្ត 

ប្ពម្ទាងំមនជសវាដឹ្ក ញ្ជូនជចកចាយ នូស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល។់ កចប្ម្ជសវាទទួលបាន ៤% ប្ត្ូវបាន

ជប្រើប្បាស់សប្មរ់ការជលើកទឹកចិត្ត នងិដំ្ជ ើ្រការររស់ស្វថ រ័នផ្សតល់ជសវាលទធកម្ម។ សប្មរ់មុ្ខទំនញិជប្រើប្បាស់ទូជៅ 

ស្វថ រ័នផ្សតល់ជសវាលទធកម្មជ្វើការជដ្ញចថលជាកញ្ចរ់រួម្ទូទាំងប្រជទស ជដ្ឋយជផ្សអកាម្ជផ្សនការលទធកម្មសំជោររួម្។ 

ចំជ្កឯមុ្ខទំនិញជដ្លមិ្នជប្រើប្បាស់ទូជៅវិញ  ស្វថ រ័នផ្សតល់ជសវាលទធកម្មក៏អាចជ្វើការជដ្ញចថល នំួសឱ្យបានជដ្រ ជដ្ឋយ

ប្ត្ូវពិភាកាលម្អិត្ាម្ករ្ីចនរជប្មងនីមួ្យៗជៅាម្ការចង់បានររស់ស្វថ រ័នជដ្លអនវុត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល។់  

 ជារជ ត្ ើរៗ ស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ លម់នទំជនារជៅរកជសវាលទធកម្មររស់ស្វថ រ័នផ្សតល់ជសវាលទធកម្ម

កាន់ជត្ជប្ចើនជ ើង  ៗជដ្ឋយស្វរការឱ្យស្វថ រ័នជនោះជ្វើលទធកម្ម នំួសឱ្យមនប្រសិទធភាពជាង។ ម្ា៉ាងជទៀត្ ការជ្វើទំជនើរនយីកម្ម

ប្រព័នធលទធកម្មស្វធារ្ៈបានអនញុ្ញញ ត្ឱ្យស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល់ជៅទូទាងំ វលីពីីនជ្វើការផ្សសពវផ្សាយរាល់

ដំ្ជ ើ្រការកិចចលទធកម្មជលើប្រព័នធប្ររ់ប្រងលទធកម្មរដ្ឋឋ ភិបាលាម្ជអ ិចប្ត្ូនិច (Philippines Government Electronic 

Procurement System-PhilGEPS)។ ការអនុវត្តប្រពន័ធលទធកម្មរដ្ឋឋ ភបិាលាម្ជអ ិចប្ត្នូិចជនោះប្ត្ូវបានជរៀរចំនងិ

ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តស្វកលបងជៅស្វថ រ័នជដ្លអនវុត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល់មួ្យចំននួជៅ ន្ ំ២០០០ នងិដ្ឋក់ឱ្យជប្រើប្បាស់ជពញជលញ

ជៅ ន្ ំ២០០៦។  ការអនុវត្តកិចចលទធកម្មរដ្ឋឋ ភបិាលាម្ប្រព័នធជអ ិចប្ត្ូនិចមនមុ្ខង្វរសំខាន់ចំននួ៤ រឺ៖ (១).កាត រជខៀន

ប្ពឹត្តិរប្ត្ព័ត្៌មនជអ ិចប្ត្នូិច (Electronic Bulletin Board) (២).កជនលងសប្មរ់ឱ្យអនកពាក់ពន័ធនឹងលទធកម្មរដ្ឋឋ ភិបាល

ចុោះរញ្ជ ី (៣).ផ្សតល់ពត័្ម៌នជដ្ឋយសវយ័ប្រវត្តពិឱី្កាសចនការចូលរួម្ជដ្ញចថល នងិ (៤).ជរ ទំព័រផ្សលូវការសប្មរ់រដ្ឋឋ ភិបាល

ទទួលឯកស្វរជាលកខ្ៈជអ ិចប្ត្នូិចផ្សលូវការ។  

 ការអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈជៅ វីលីពីន រឺជៅជពលប្រកាសផ្សសពវផ្សាយអំពីការជដ្ញចថលប្ត្ូវរង្វា ញឱ្យ

អនកជដ្ញចថលជ ើញពីត្ចម្លចនរជប្មងជដ្លប្ត្ូវជដ្ញចថលជនាោះជត្ម្តង ជ ើយរជនថម្ពីជលើជនោះបានអនុញ្ញញ ត្ឱ្យមនអនក

សជងកត្ការចូលរួម្កនងុដំ្ជ ើ្រការចនកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈ ជ ើយអនកសជងកត្ការមនសមសភាពម្កពីរ្ៈកម្មការ

សវនកម្ម វិស័យឯក ន ភារពីាក់ពន័ធនងឹកិចចលទធកម្មរដ្ឋឋ ភបិាលជដ្លបានទទួលស្វគ ល ់នងិអងគការមិ្នជម្នរដ្ឋឋ ភបិាល។ 

អនកសជងកត្ការទាងំជនាោះអាចចូលរួម្បានកនុងប្ររ់ដំ្ណ្តក់កាលចនកិចចដំ្ជ ើ្រការលទធកម្មស្វធារ្ៈ ជពាលរឺចារ់ពី

ដំ្ណ្តក់កាលចនការជរើកសំជ ើ្ជដ្ញចថលរ តូ្ដ្ល់ដំ្ណ្តកក់ាលវាយត្ចម្លប្ររលក់ិចចសនា។  

 ចំជពាោះកិចចសនាលទធកម្ម រឺប្ត្វូជ្វើជ ើងជារូរិយរ័ ណ្ជាត្ិររស់ វលីីពនី នងិកនងុត្ចម្លជថរ (Fixed price)។ 

កនុងករ្ីមនការជប្រប្រលួត្ចម្លវិញ រឺត្ប្ម្ូវឱ្យមនការអនុម័្ត្ពីប្កុម្ប្រឹកាជោលនជោបាយលទធកម្មរដ្ឋឋ ភបិាល ឬការ

ជកជប្រជដ្ឋយមនជចងកនុងកិចចប្ពម្ជប្ពៀង។ 

  ចំជ្កឯយនតការចនការរតឹងត្វា៉ា ររស់ វីលីពីនរឺ ប្រសិនជរើអនករតឹងណ្តមួ្យចង់រតឹងត្វា៉ា   ំហានដំ្រូងប្ត្ូវ

ជរៀរចំលិខិត្រតឹងជៅរ្ៈកមម ្ិការវាយត្ចម្លសំជ ើ្ជដ្ញចថល។ រ្ៈកមម ្ិការវាយត្ចម្លសំជ ើ្ជដ្ញចថលមនរយៈជពល 

០៧ (ប្បំាពីរ)ចថា កនុងការជដ្ឋោះប្ស្វយរ ត្ ឹងត្វា៉ា។ កនុងករ្ី អនករតឹងមិ្នជពញចិត្តនឹងជសចកតីសជប្ម្ចររស់រ្ៈកមម ្ិការ

ជនោះ អនករតឹងអាចរតឹងជៅប្រធានស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល។់ យនតការចងុជប្កាយរឺប្ត្ូវរតងឹជៅត្ោុការមន

សម្ត្ថកិចច។ ដំ្ណ្តកក់ាលរតឹងជៅត្ោុការជនោះ អនករតឹងអាចទទួលបានជត្សំ្ង ម្ាឺចិត្តជត្រ៉ាុជណ្តណ ោះ រឺមិ្នអាចរតូរការ 

សជប្ម្ចប្ររល់កិចចសនាបានវិញជ ើយ។ ផ្សទុយជៅវិញ ប្រសិនជរើស្វថ រ័នអនុវត្តលទធកម្មមនភាពស្វអ ត្សអអំាចរតឹងរក

ជៅអនករតឹង វិញផ្សងជដ្រ ជដ្ើម្បទីាម្ទារសំ្ង នងិដ្ឋក់អនករតងឹជនាោះកនងុរញ្ជីជមម ផ្សងជដ្រ។ ការរតឹងត្វា៉ា ជនោះប្ត្ូវរងច់ថលជសវា

ជលើពាកយរ ត្ ឹងាម្ចារ់កំ្ត្់។ 



 

យុទធសាស្ត រ្នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្ាសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥          ទាំព័រ 24   

១.២  ម្បកទ្បារា ាំង  

 ប្រពន័ធថវិកាជៅប្រជទសបារាងំ ប្ត្ូវបានអនុវត្តាម្ប្រពន័ធថវិកាសមិ្ទធកម្មជៅជប្កាម្ចារ់អងគការសតីពបី្រពន័ធ

ថវិកា ន្ ំ២០០៦។ ការប្ររ់ប្រងលទធកម្មស្វធារ្ៈប្ត្ូវបានប្ររ់ប្រងជដ្ឋយប្កុម្ប្រឹកាភបិាលលទធកម្មរដ្ឋ ជ ើយប្កុម្

ប្រឹកាភបិាលជនោះសថិត្ជៅជប្កាម្ប្កសួងជសដ្ឋកិចចនិង ិរញ្ញវត្ ថ។ុ ប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈររស់បារាងំបាននងិកំពងុជក

ទប្ម្ង់ទាងំប្ករខ័ ឌ្ ចារ់និងស្វថ រ័ន ជដ្ើម្បឱី្យមនសងគត្ិភាពជាមួ្យរណ្តត ប្រជទសអភិវឌ្ឍន៍ នងិត្ប្ម្ូវាម្លកខខ ឌ្ ររស់

ស រម្ន៍អឺរ៉ាុរ។ លទធផ្សលចនការជកទប្ម្ង់ជនោះ ប្រជទសបារាងំបានជរៀរចំនងិជកលម្អប្ករខ័ ឌ្ ចារ់សប្មរ់ប្ររ់ប្រង

លទធកម្មស្វធារ្ៈជផ្សអកជលើជោលការ្៍ត្មល ភាពនងិអភបិាលកិចចលអ ជដ្ឋយបានជរៀរចំនិងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តចារ់សប្មរ់

ប្ររ់ប្រងលទធកម្មស្វធារ្ៈជៅ ន្ ំ២០១៦ សប្មរ់អនុវត្តកចិចលទធកម្មស្វធារ្ៈជៅទូទាងំប្រជទសាម្ប្រព័នធជត្មួ្យ។ 

ទិសជៅចនការជកទប្ម្ង់ប្រព័នធលទធកម្មស្វធារ្ៈររស់បារាងំ រឺជ ព្ ោះជៅរកការអនុវត្តលទធកម្មរដ្ឋឋ ភិបាលាម្ប្រព័នធ

ជអ ិចប្ត្នូិច (e-GP)។ រចចុរបនន ប្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈររស់បារាងំបាននងិកំពុងអនុវត្តលទធកម្មរដ្ឋឋ ភបិាលប្រពន័ធ

ជអ ិចប្ត្នូិច (e-GP) ទាងំប្សុង ជៅប្ររ់ដំ្ណ្តកក់ាលចនកចិចលទធកម្មស្វធារ្ៈជត្ម្តង រមឺននយ័ថ្នចារ់ពីដ្ំណ្តកក់ាល

ផ្សសពវផ្សាយអពំីការជដ្ញចថលរ តូ្ដ្ល់ដំ្ណ្តកក់ាលវាយត្ចម្លប្ររលក់ិចចសនា ជដ្ឋយពុមំនការជ្វើលទធកម្មាម្រយៈការ

ជប្រើប្បាស់ប្កដ្ឋស់ស្វន ម្ជទៀត្ជ ើយ។ ការជ្វើទំជនើរកម្មប្រព័នធលទធកម្មស្វធារ្ៈររស់បារាងំ រឺរជងកើត្ឱ្យមនស្វថ រ័ន

ទទួលរនទុកអនុវត្តកិចចលទធកម្មជលើទំនញិ ជសវាកម្ម នងិជសវាទីប្រឹកាទាងំអស់ នូស្វថ រ័នអនុវត្តលទធកម្ម ជដ្លមន

ជឈាម ោះថ្ន ស ពន័ធប្រមូ្លផ្សតុំទំនញិស្វធារ្ៈ (Union des Groupements d'Achats Publics-UGAP) ជាអនកទទួល

ខុសប្ត្ូវកនងុការអនុវត្តកិចចលទធកម្មជសទើរជត្ទាងំអស់ (ជលើកជលងជត្ការស្វងសង់ នងិការ ួស លុ្ំៗ)រ៉ាុជណ្តណ ោះ។ ស្វថ រ័ន 

UGAP របឺ្ត្ូវបានរជងកើត្ជ ើងជដ្ឋយរដ្ឋ នងិជាស្វថ រ័នសវយ័ត្សថិត្ជៅជប្កាម្ការប្ររ់ប្រងររស់ប្កុម្ប្រឹកាភបិាល ជដ្ល

មនសមសភាពម្កពីប្កសួង ិរញ្ញវត្ ថ ុនងិប្កសួងអរ់រ។ំ ស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល់នានាបានជសនើឱ្យ UGAP 

ជ្វើការជដ្ញចថលជលើទំនញិ ជសវាកម្ម នងិជសវាទីប្រឹកា  នំសួឱ្យខលួ ន ជដ្ឋយស្វរពួកជរមិ្នសូវមន នំាញ នងិមិ្នមន

ជពលជវោប្ររ់ប្ោន។់ ាម្រយៈការជដ្ញចថលជដ្លជ្វើជ ើងជដ្ឋយ UGAPជនោះ បានកស្វងនូវទំនកុចិត្តចនការអនុវត្តកិចច

លទធកម្មស្វធារ្ៈពសី្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល់នងិប្កុម្  នុផ្សគត្ផ់្សគង ់ ាម្រយៈការធានាបាននវូត្មល ភាព 

រ្ជនយយភាព ប្រសិទធភាព រុ្ភាព នងិការទូទាត្់ ប្ពម្ទាងំទទួលបានទំនញិនងិជសវាទាន់ជពលជវោ។ ការជដ្ញចថល

 នំួសជនោះ ស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល់ប្ត្ូវរងក់ចប្ម្ជសវាកប្ម្ិត្អត្ិររមចំននួ ៤% ចនត្ចម្លកិចចសនាជៅឱ្យ 

UGAP សប្មរ់ជាប្បាក់ចំ្ូលជដ្ើម្បីប្ទប្ទង់ប្រត្ិរត្តិការររស់ខលួ ន។ រ៉ាុជនត UGAP មិ្នរា៉ារ់រងជលើការដឹ្ក ញ្ជូននងិឃ្ល ងំ

សតកុទំនញិដូ្ចស្វថ រ័នផ្សតលជ់សវាលទធកម្ម (PS)ជៅ វលីីពនីជ ើយ ជប្ពាោះរនាទ រ់ពីទទួលបានការរញ្ញជ ទិញពីស្វថ រ័នជដ្ល

អនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល់ UGAPប្ត្ូវជ្វើការជដ្ញចថលជាមួ្យអនកផ្សគត្ផ់្សគង ់ជដ្ឋយត្ប្ម្ូវឱ្យការប្ររល់ទទួលទំនញិប្ត្ូវជ្វើជ ើង

ជៅស្វមី្ស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្តកចិចលទធកម្មផ្កទ ល់ជត្ម្តង។  

         ចំជពាោះកិចចសនាលទធកម្ម រឺប្ត្ូវជ្វើជ ើងជារូរិយរ័ ណ្ររស់ស រម្ន៍អឺរ៉ារុ នងិកនុងត្ចម្លជថរ (Fixed price)។ 

ចំជ្កឯយនតការចនការរតងឹត្វា៉ា ររស់បារាងំ ប្រសិនជរើអនករតងឹចង់រតឹងត្វា៉ា  របឺ្ត្ូវរតឹងជៅត្ោុការរ្ជនយយ ជដ្ឋយស្វរ

ត្ោុការជនោះមនសម្ត្ថកិចចជដ្ឋោះប្ស្វយនវូរាល់រ ត្ ងឹត្វា៉ាពាកព់ន័ធនឹងលទធកម្ម។  រ៉ាុជនត ជាទូជៅមិ្នសូវមនការរតឹងត្វា៉ា

ជកើត្ជ ើងជទ ជដ្ឋយស្វរ UGAP បានអនុវត្តការង្វរររស់ខលួ នប្រករជដ្ឋយត្មល ភាព រ្ជនយយភាព និងប្រសិទធភាព។ 

រជនថម្ពីជលើជនោះ ប្រពន័ធប្ររ់ប្រង ិរញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ៈររស់បារាងំ រនឺីត្ិវិ្ចីនការប្ររ់ប្រងថវិកា និងកិចចលទធកម្ម

ស្វធារ្ៈប្ត្ូវបានជរងជចកចាស់ោស់រវាងអនករញ្ញជ ចំណ្តយ (អាណ្តរ័ក) និងអនកកត្់ប្ាទូទាត្់ (រ្ជនយយករ)។ 

មូ្លជ ត្ចុនការជរងជចកជនោះ រឺជដ្ើម្បីទរ់ស្វក ត្់កុឱំ្យមនការអនុវត្តនតី្ិវិ្ីប្ចរូកប្ចរលរ់វាងអនករញ្ញជ ចំណ្តយ នងិអនក

ទូទាត្់ និងកាត្់រនថយនូវការរនល ំ ប្ពម្ទាងំជលើកកម្ពស់អភិបាលកិចចលអកនុងការប្ររ់ប្រង ិរញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ៈ។ អាណ្តរ័ក

ជាអនកប្ររ់ប្រងការចណំ្តយរមួ្ទាងំកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈ ចំជ្កឯរ្ជនយយករ រជឺាអនកាម្ដ្ឋនជ្វើកិចចរញ្ជីការ

រ្ជនយយ នងិការទូទាត្ ់ (ជាអនកកាន់ថវិកាផ្កទ ល)់។ ចំជ្កឯការជកទប្ម្ងប់្រពន័ធលទធកម្មស្វធារ្ៈររស់បារាងំជៅ

ថ្នន ក់ជប្កាម្ជាត្ិ រឺបានជ្វើប្រត្ភិូកម្មកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈ ូនជៅរដ្ឋបាលថ្នន ក់ជប្កាម្ជាត្ិ ជដ្ើម្បីរំជពញត្ួនាទីឱ្យប្សរ

ាម្ការអនុវត្តប្រពន័ធថវិកា ជលើកជលងជត្វិស័យអរ់រនំិងសុខាភបិាល ជដ្លប្ត្ូវអនុវត្តជៅថ្នន ក់ជាត្។ិ   

  



 

យុទធសាស្ត រ្នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្ាសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥          ទាំព័រ 25   

ឧប្ម្ព័ៃធទ២ី 

កផ្សៃទីចងអុលផ្សលូវកឆ្ព ះកៅកាៃ់កោលកៅយុទធសាស្ត រ្ឆ្ន ាំ២០២៥ 

 

ល.រ ការងារកកទម្ម្ង ់
អងគភាពទទលួែុ្  

ម្ត្ូវអៃុវត្រ 
ចាបក់ផ្សដើម្ បញ្ចប ់ កោលបាំណង 

I. ការករបបចាំៃិងអៃុម្័ត្កផ្សៃការលទធកម្ា 

១ ការជរៀរចំជផ្សនការ

លទធកម្មប្រចំា ន្ ំ 

ប្កសួងជសដ្ឋកិចច 

នងិ ិរញ្ញវត្ ថ ុ

២០១៩ ២០១៩ ជរៀរចំនងិដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តជោលការជ្នំា

រំជពញរជនថម្សតពីីការជរៀរចំជផ្សនការ 

លទធកម្មប្រចំា ន្ ំ 

ស្វថ រ័នជដ្ល 

អនុវត្តកិចច 

លទធកម្មផ្កទ ល ់

២០១៩ ២០២៥ ភាជ រ់ជផ្សនការលទធកម្មប្រចំា ន្ ំជាមួ្យនងឹ

សំជ ើ្ថវិកាប្រចំា ន្ ំ។ 

 

២ ការអនុម័្ត្

ជផ្សនការលទធកម្ម

ប្រចំា ន្ ំ 

ប្កសួងជសដ្ឋកិចចនិង

 ិរញ្ញវត្ ថ ុនងិ 

ស្វថ រ័នជដ្លអនុវត្ត

កិចចលទធកម្មផ្កទ ល ់

ររស់រដ្ឋបាល 

ថ្នន ក់ជាត្ ិ

២០១៩ ២០២៥ ជផ្សនការលទធកម្មប្រចំា ន្ ំររស់ស្វថ រ័ន 

អនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល់ររស់រដ្ឋបាល

ថ្នន ក់ជាត្បិ្ត្ូវពនិិត្យនិងអនុម័្ត្ជដ្ឋយ

ប្កសួងជសដ្ឋកិចចនិង ិរញ្ញវត្ ថ ុ 

 

ម្នទីរជសដ្ឋកិចចនងិ

 ិរញ្ញវត្ ថ ុនងិ 

រដ្ឋបាល ប្កុង ប្សុក 

ខ ឌ្  

២០១៩ ២០២៥ ជផ្សនការលទធកម្មប្រចំា ន្ ំររស់រដ្ឋបាល 

ប្កុង ប្សុក ខ ឌ្  ប្ត្ូវពនិតិ្យនងិ 

អនុម័្ត្ ជដ្ឋយម្នទីរជសដ្ឋកិចចនងិ ិរញ្ញវត្ ថ ុ

ប្កសួងជសដ្ឋកិចចនិង

 ិរញ្ញវត្ ថ ុ

នងិរដ្ឋបាល 

រា ធាន ីជខត្ត នងិ

ម្នទីរ ំនាញ 

រា ធាន ីជខត្ត 

២០១៩ ២០២២ ជផ្សនការលទធកម្មប្រចំា ន្ ំររស់រដ្ឋបាល 

រា ធាន ីជខត្ត នងិម្នទីរ នំាញរា ធាន ី

ជខត្ត ប្ត្ូវពនិិត្យនិងអនុម័្ត្ ជដ្ឋយប្កសួង

ជសដ្ឋកិចចនងិ ិរញ្ញវត្ ថ ុ

ម្នទីរជសដ្ឋកិចចនងិ

 ិរញ្ញវត្ ថ ុ

រដ្ឋបាល 

រា ធាន ីជខត្ត នងិ

ម្នទីរ ំនាញ 

រា ធាន ីជខត្ត 

២០២៣ ២០២៥ ជផ្សនការលទធកម្មប្រចំា ន្ ំររស់រដ្ឋបាល 

រា ធាន ីជខត្ត នងិម្នទីរ នំាញរា ធាន ី

ជខត្ត ប្ត្ូវពនិិត្យនងិអនុម័្ត្ជដ្ឋយម្នទីរ

ជសដ្ឋកិចចនងិ ិរញ្ញវត្ ថ។ុ 



 

យុទធសាស្ត រ្នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្ាសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥          ទាំព័រ 26   

II. ការអៃុវត្រកចិចលទធកម្ាសាធារណៈ 

១ ការជ្វើវិម្ ឈការ 

លទធកម្ម 

ស្វធារ្ៈ 

ប្កសួងជសដ្ឋកិចចនិង

 ិរញ្ញវត្ ថ ុនងិ  

ស្វថ រ័នជដ្ល 

អនុវត្តកិចច 

លទធកម្មផ្កទ ល ់

២០១៩ 

 

២០១៩ 

 

ផ្សតល់សិទធិអណំ្តចនិងការទទួលខុសប្ត្ូវ

កនុងការអនុវត្តកិចចលទធកម្មជៅឱ្យស្វថ រ័ន

ជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល់ ាម្រយៈ

ការរជងកើនកប្មិ្ត្ទឹកប្បាក់សិទធិសជប្ម្ច 

( ហំានទី១) 

២០២២ ២០២២ ផ្សតល់សិទធិអណំ្តចនិងការទទួលខុសប្ត្ូវ

កនុងការអនុវត្តកិចចលទធកម្មជៅឱ្យស្វថ រ័ន

ជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល់ ាម្រយៈ

ការរជងកើនកប្មិ្ត្ទឹកប្បាក់សិទធិសជប្ម្ច  

( ហំានទី២) 

២០២៥ ២០២៥ 
ផ្សតល់សិទធិអណំ្តចនិងការទទួលខុសប្ត្ូវ

កនុងការអនុវត្តកិចចលទធកម្មជៅឱ្យស្វថ រ័ន

ជដ្លអនុវត្តកិចចលទធកម្មផ្កទ ល់ ាម្រយៈ

ការរជងកើនកប្មិ្ត្ទឹកប្បាក់សិទធិសជប្ម្ច 

( ហំានទី៣) 

ប្កសួងជសដ្ឋកិចចនិង

 ិរញ្ញវត្ ថ ុនងិ  

ស្វថ រ័នជដ្ល 

អនុវត្តកិចច 

លទធកម្មផ្កទ ល ់

២០២២ ២០២៥ 

 

ម្ស្តនតជីដ្លមន នំាញលទធកម្មស្វធារ្ៈ

នងឹប្ត្ូវបានជផ្សទរឱ្យជៅចូលរួម្កនុង

ប្ករខ័ ឌ្ អភបិាលថវិកាជៅអម្ប្កសួង

ស្វថ រ័នជារជ ត្ ើរៗ។ 

២ កិចចដំ្ជ ើ្រការ

លទធកម្ម 

ស្វធារ្ៈ 

ប្កសួងជសដ្ឋកិចចនិង

 ិរញ្ញវត្ ថ ុ

២០២០ ២០២២ ជរៀរចំនងិរជងកើត្ប្រពន័ធសតងដ់្ឋរត្ចម្ល

សប្មរ់អនុវត្ត 

ប្កសួងជសដ្ឋកិចចនិង

 ិរញ្ញវត្ ថ ុ

២០២៣ ២០២៥ អនុវត្តស្វកលបងជារជ ត្ ើរៗនូវប្រពន័ធ 

សតងដ់្ឋរត្ចម្ល 

ប្កសួងជសដ្ឋកិចចនិង

 ិរញ្ញវត្ ថ ុនងិ  

ស្វថ រ័នជដ្ល 

អនុវត្តកិចច 

លទធកម្មផ្កទ ល ់

២០២២ ២០២២ ជរៀរចំនងិដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តសតងដ់្ឋរ 

របាយការ្៍លទធកម្មររស់រដ្ឋបាល 

រា ធាន ីជខត្ត ប្កុង ប្សុក ខ ឌ្   

ាម្រំរូថម។ី 



 

យុទធសាស្ត រ្នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្ាសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥          ទាំព័រ 27   

៣ ការពប្ងងឹ 

ត្មល ភាព 

រ្ជនយយភាព 

នងិការ 

ប្រកួត្ប្រជ ង 

ប្កសួងជសដ្ឋកិចចនិង

 ិរញ្ញវត្ ថ ុ 

នងិស្វថ រ័នជដ្ល 

អនុវត្តកិចច 

លទធកម្មផ្កទ ល ់

២០១៩ ២០២៥ - ពប្ងងឹនងិពប្ងកីការជរើកចំ ព័ត្ម៌ន

លទធកម្មជៅជលើជរ ទំព័រ 

- ាម្ដ្ឋនការអនុវត្តកិចចលទធកម្មឱ្យ 

សម្ប្សរាម្ជផ្សនការលទធកម្ម 

ប្រចំា ន្ ំ។ 

៤ ការពប្ងងឹការ

ប្ររ់ប្រងការ 

អនុវត្តកិចចសនា 

ប្កសួងជសដ្ឋកិចចនិង

 ិរញ្ញវត្ ថ ុ

 

២០២២ ២០២២ ជកលម្អលិខិត្រទដ្ឋឋ នរត្ិយតុ្តពាកព់ន័ធ

នងឹការប្ររ់ប្រងការអនុវត្តកិចចសនា។ 

III. ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យៃិងវាយត្នម្លការអៃុវត្រកិចចលទធកម្ាសាធារណៈ 

១ ការប្ត្តួ្ពនិតិ្យនិង

វាយត្ចម្ល 

ប្កសួងជសដ្ឋកិចច 

នងិ ិរញ្ញវត្ ថ ុ

២០២១ ២០២២ ជកលម្អជសៀវជៅជ្នំាសតីពកីារ 

ប្ត្ួត្ពនិតិ្យកិចចលទធកម្មាម្ជប្កាយ 

ប្កសួងជសដ្ឋកិចច 

នងិ ិរញ្ញវត្ ថ ុ

 

២០២៣ ២០២៥ ជ្វើសវនកម្មជលើកិចចលទធកម្ម ជដ្ល 

ជប្រើប្បាស់ថវិកា ិរញ្ញរបទានជដ្ឋយចដ្រូ

អភិវឌ្ឍន៍ រជនថម្ពីជលើការជ្វើសវនកម្មជលើ

កិចចលទធកម្មជដ្លជប្រើប្បាស់ថវិការដ្ឋ។ 

IV. ការពម្ងងឹឯករាជយភាពនៃយៃរការកដ្ឋះម្សាយបណរ ឹងត្វា៉េ  

១ ការពប្ងងឹឯករា យ

ភាពចនយនតការ

ជដ្ឋោះប្ស្វយ 

រ ត្ ឹងត្វា៉ា  

ប្កសួងជសដ្ឋកិចច 

នងិ ិរញ្ញវត្ ថ ុ

 

២០២១ ២០២២ ជកលម្អអនបុ្កតឹ្យជលខ ២១ អនប្ក.រក 

ចុោះចថាទី២១ ជខកុម្ភៈ ន្ ំ២០១៨ សតីពី

ជរររទនិងនីត្ិវិ្ចីនការរតងឹ នងិការ

ជដ្ឋោះប្ស្វយរ ត្ ឹងត្វា៉ា  ជដ្ឋយរជងកើត្ឱ្យ

មនរររដ្ឋក់ជទាសទ ឌ្ ។ 

V. កហដ្ឋា រចន្ម្ព័ៃធម្ទម្ទង ់

១ ការជកលម្អ

ប្ករខ័ ឌ្  

រត្ិយតុ្តចនលទធ

កម្មស្វធារ្ៈ 

 

ប្កសួងជសដ្ឋកិចច 

នងិ ិរញ្ញវត្ ថ ុ

 

២០១៩ ២០២១ ជ្វើវិជស្វ្នកម្មចារ់សតីពីលទធកម្ម 

ស្វធារ្ៈ 

២០២២ ២០២៣ ជរៀរចំជកសប្ម្លួឬជរៀរចំថមនីូវលិខតិ្

រទដ្ឋឋ នរត្យិតុ្តពាក់ពន័ធនានាសប្មរ់

អនុវត្តចារ់សតីពលីទធកម្មស្វធារ្ៈ

ជប្កាយជ្វើវិជស្វ្នកម្មរួច 

 



 

យុទធសាស្ត រ្នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្ាសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥          ទាំព័រ 28   

២០២៣ ២០២៤ រជងកើត្ “ជសៀវជៅជ្នំាសតីពលីទធកម្ម 

ស្វធារ្ៈ (Public Procurement 

Manual)” ជដ្លរួម្រញ្ចូលនូវជោលការ្៍ 

 វិធាន និងនតី្ិវិ្ីលទធកម្មសប្មរ់ប្ររ់ប្រង

នងិអនុវត្តកិចចលទធកម្មស្វធារ្ៈ។ 

 

២ ការសិកាអំពកីារ

ជប្រើប្បាស់លទធកម្ម

រដ្ឋឋ ភបិាលាម្

ប្រពន័ធ 

ជអ ិចប្ត្នូិច 

 (e-GP) 

 

ប្កសួងជសដ្ឋកិចចនិង

 ិរញ្ញវត្ ថ ុ

 

២០២០ ២០២៥ សិកាជរៀនសូប្ត្ នងិដ្កប្សងរ់ទ

ពិជស្វ្នព៍ីប្រជទសជផ្សសងៗសប្មរ់

ជរៀរចំរជងកើត្លទធកម្មរដ្ឋឋ ភបិាល 

ាម្ប្រពន័ធជអ ិចប្ត្នូិច (e-GP) ាម្

អភិប្កម្ជា ហំាន  ៗនងិជាដំ្ណ្តកក់ាល  ៗ

ប្កសួងជសដ្ឋកិចចនិង

 ិរញ្ញវត្ ថ ុ

 

២០២៥ ២០២៥ រជងកើត្ប្រពន័ធរជចចក វិទាព័ត្ម៌នសប្មរ់

អនុវត្តកិចចលទធកម្មរដ្ឋឋ ភបិាលាម្ប្រពន័ធ

ជអ ិចប្ត្នូិច (e-GP)ឱ្យប្សរាម្ការ 

 វិវត្តប្រពន័ធរជចចកវិទាព័ត្ម៌នសប្មរ់

ប្ររ់ប្រង ិរញ្ញវត្ ថសុ្វធារ្ៈ ( FMIS) ។ 

៣ ការកស្វង 

សម្ត្ថភាពនងិ 

រ ត្ុ ោះរណ្តត ល 

ប្កសួងជសដ្ឋកិចចនិង

 ិរញ្ញវត្ ថ ុនងិ 

ស្វថ រ័នជដ្ល 

អនុវត្តកិចច 

លទធកម្មផ្កទ ល ់

២០១៩ ២០២៥ កស្វងសម្ត្ថភាពម្ស្តនតលីទធកម្មជលើ នំាញ

លទធកម្មស្វធារ្ៈ នងិ នំាញពាកព់ន័ធ 

ជដ្ើម្បជីឆ្លើយត្រជៅនងឹត្ប្ម្ូវការចនការ 

អនុវត្តត្ួនាទីភារកិចចពាក់ពន័ធនងឹការង្វរ

លទធកម្មស្វធារ្ៈ។ 
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