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 រ ៀបចំរោយ៖ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈកម្មា ធកិា ដឹកនកំា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

រាជ ោា ភិបាេករពុជា 

គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនកំា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាព ននកា អនុវត្តករាវិធី 

កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈឆ្ន ២ំ០១៨ 
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បុពវកថា 

កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ រជឺាកម្មវិធីកកទម្ម្ង់សនូលមួ្យ ននកម្មវិធីកកទម្ម្ង់សំខាន់ៗ

របស់រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា ដ ើម្បីឈានដ ព្ ោះដៅពម្ងឹងអភបិាលកិច្ច។ កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

មានច្កខុវិស័យម្បកបដដ្ឋយម្ហិច្ឆិតា នងិម្បាក នយិម្ ដោលរកឺារកសាងម្បពន័ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុជាឱ្យម្សប

តាម្ឧត្តមានុវត្តនអ៍នតរជាត្ិ ក លមានដោលដៅផ្លា ស់បតូរម្បពន័ធក លដផ្លោ ត្ដលើធាត្ុចូ្ល នងិមានលកខណៈម្ជឈការដ ព្ ោះដៅ

ម្បពន័ធក លដផ្លោ ត្ដលើធាត្ុដច្ញ ឬលទធផល នងិវិម្ជឈការ។ នយិាយម្យ៉ាងដទៀត្ ម្បពន័ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ

មួ្យ រងងមា ំនងឹឈានដៅសដម្ម្ច្បានលទធផលចុ្ងដម្កាយទងំ ៣ ននកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ

រួម្មាន បូរណភាពននការដោរពវិន័យថវិកា, ម្បសិទធភាពននថវិកា ទងំកនុងកផនកវិភាជន៍ ទងំកនុងកផនកម្បត្ិបត្តកិារ នងិ

ស័កតិសិទធភាពននការផតល់ដសវាសាធារណៈ។ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលនតី្ិកាលទី៥ ននរ ាសភា ដម្កាម្ការ ឹកនំម្បកបដដ្ឋយរត្ិបណឌ ិត្របស់ សររតចអគ្គរហារសន-

បត្រីត្រជា ហ ុន កសន នយក ដារន្រនតី ននម្ពះរាជាណាចម្កករពុជា បានផតលអ់ាទិភាព នងិចាត្់ទុកភាពរងងមានំន

ម្បពន័ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ រជឺាឆ្អឹងខនងននការអនុវត្តកម្មវិធីដោលនដយាបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជាឱ្យ 

សដម្ម្ច្បានម្បកបដដ្ឋយដជារជ័យ និងចី្រភាព។ កនុងនយ័ដនោះ កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ពិត្ជា 

មានសារៈសំខានក់នុងការជំរញុ ដ ើម្បីឱ្យមានការរីកច្ដម្ម្ើនម្បកបដដ្ឋយ ជវភាព, វិបុលភាព នងិបរិយាប័នន។ អាម្ស័យ- 

ដហត្ុដនោះ បណ្តត ន រអូភិវឌ្ឍន ៍ រួម្មាន មូ្លនធិិរូបិយវត្ថុអនតរជាត្,ិ ធនោរពិភពដោក និងធនោរអភិវឌ្ឍនអ៍ាសីុ   

វាយត្នម្ាខពស់ដលើការខតិ្ខំកកទម្ម្ង់របស់រាជរដ្ឋា ភបិាល នងិមានជំដនឿថាដស ាកិច្ចកម្ពុជា ដៅកត្អាច្បនតកដំណើនខពស់ 

នងិ រងងមា ំកនុងរយៈដពលខាី នងិម្ធយម្ ខាងមុ្ខដនោះ។ 

កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  ំណ្តក់កាលទី៣ ម្តូ្វបានរណៈកមាម ធិការ ឹកនំការងារ  

កកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (រ.ហ.ស.) កំណត្់ និងដ្ឋក់ដច្ញនូវដោលដៅអាទិភាពចំ្ននួ ៣ រួម្មាន 

(១).ពម្ងឹងការម្រប់ម្រង និងអនុវត្តកផនការម្បមូ្លចំ្ណូល, (២). ពម្ងឹង និងពម្ងកីការដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តម្បពន័ធបដច្ចកវិទយ-

ព័ត្ម៌ានសម្មាប់ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (Financial Management Information System-FMIS) និង 

(៣). ពម្ងឹង នងិពម្ងីកការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី។ 

ទនទឹម្ដនោះ, អនដុោម្តាម្សារាច្រកណនំរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលដលខ ០៩ សរ ចុ្ោះនថៃទី២៨ កខធន ូ ន្ ំ២០១៥ សត ពីី 

“ វិធាន នងិនតី្ិវិធនីនការដរៀបចំ្ ការអនុវត្ត ការម្ត្ួត្ពនិតិ្យ តាម្ដ្ឋន នងិការវាយត្នម្ាដលើការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ” រ.ហ.ស. បានដធវើការម្ត្ួត្ពិនិត្យវឌ្ឍនភាព និងបានដរៀបចំ្របាយការណ៍ម្ត្ួត្ពិនិត្យ ជាម្បចំា  

ម្ត្មីាស និងម្បចំា ន្ ំ។ ជាកក់សតង, កនងុការដរៀបចំ្របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ន្ ំ ២០១៨, រ.ហ.ស. មិ្នម្ត្ឹម្កត្ដធវើការម្ត្តួ្ពនិតិ្យតាម្ដ្ឋនដលើសមិ្ទធកម្ម ននអងគភាពច្លូរួម្ 

អនុវត្តប៉ាុដណ្តណ ោះដទ កត្កថម្ទងំ ំដណើរការដរៀបចំ្ និងអនុវត្តកផនការសកម្មភាព របស់ម្កសួងចំ្ននួ ៦ រួម្មាន ម្កសួង

ទំនក់ទំនងជាមួ្យរ ាសភា-ម្ពទឹធិសភា នងិអធកិារកិច្ច, ម្កសួងដរៀបចំ្ក ន ី នររូបនយីកម្ម និងសំណង់, ម្កសួង

សាធារណការ និង ឹកជញ្ជូន, ម្កសួងយុត្តធិម៌្, ម្កសួងការងារ នងិបណតុ ោះបណ្តត លវិជាជ ជវីៈ នងិម្កសួងសុខាភិបាល 

ដហើយអរគនយកដ្ឋា នដម្កាម្ឱ្វាទ កសហវ ចំ្នួន ៤ រួម្មាន អរគនយកដ្ឋា នរត្នោរជាត្ិ, អរគនយកដ្ឋា នលទធកម្មសា-
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ធារណៈ, អរគនយកដ្ឋា នដោលនដយាបាយ នងិអរគនយកដ្ឋា នសវនកម្មនផទកនុង ដ ើម្បីកណំត្់ភាពខាា ំង នងិភាពដខោយ

ននកិច្ច ំដណើរការរបស់ម្កុម្ការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ក៏ ូច្ជា សំដៅពម្ងឹង និងបនតកកលម្អ

ម្បពន័ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈពីម្យួ ន្ ំដៅម្យួ ន្ ំ។ 

កផអកដលើលទធផលននរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព ននការអនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

ម្បចំា ន្ ំ២០១៨ បានឆ្ាុោះបញ្ច ងំនវូវឌ្ឍនភាព  ូច្ខាងដម្កាម្៖ 

១. ការអនុវត្តយុទធសាស្រសត ដកៀរររចំ្ណូលម្បកបដដ្ឋយភាពមឺុ្ងមា៉ា ត្ន់ិងមុ្ត្ម្សួច្ដនោះ បានដធវើឱ្យកំដណើនចំ្ណូល

ដកើនដ ើងជាលដំ្ឋប់។ ដបើរិត្ជាម្ធយម្ចាបព់ី្ ន ំ២០១៤-២០១៨ ចំ្ណូលច្រនតបានដកើនដ ើងម្បមាណ ១,៣៥ ពនិទុភារ

រយនន ផ.ស.ស. កនងុមួ្យ ន្ ំ។  

២. ម្បពន័ធ FMIS ម្ត្ូវបានដរៀបចំ្ នងិដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តជហំានទី១ ដៅ ន្ ំ២០១៤ នងិជហំានទី២ ដៅ ន្ ំ២០១៧។ 

មុ្ខងារសនូល នងិចំ្ណ្តត្់ថាន កថ់វិកា ម្ត្ូវបានដរៀបចំ្ដ្ឋក់បញ្ចូលកនុងម្បពន័ធ FMIS ជាបនតបនទ ប់ដៅតាម្កផនការពម្ងីក

ការអនុវត្តរដម្មាង FMIS។ ដៅ ន្ ំ២០១៨ ម្កសួង-សាថ ប័នចំ្ននួ ១០ និងអងគភាពថវិកា ក លជាអាណ្តប័កដផទរសិទធិដពញ

ដលញចំ្ននួ ១២ បានដម្បើម្បាស់ម្បព័នធ FMIS ជាផាូវការ និងបានម្បកាសបនតឱ្យអនុវត្តរដម្មាង FMIS ដៅម្កសួង-សាថ ប័ន

ចំ្ននួ ១០ នងិម្នទីរដស ាកិច្ចនងិហិរញ្ញវត្ថរុាជធានី-ដខត្ត  ទងំ២៥ ដៅ ន្ ំ២០១៩។ 

៣. ការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី ម្ត្ូវបាននងិកពំងុដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តដៅម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័ន និងម្រប់រ ាបាលរាជធានី-

ដខត្ត ។ ជាវឌ្ឍនភាព ម្កសួង-សាថ ប័ន ចំ្ននួ ១០ អនុវត្តថវិកាកម្មវិធីសម្មាប់ ន្ ំ ២០១៥, ម្កសួង-សាថ ប័ន ចំ្ននួ ១៥ 

បកនថម្សម្មាប់ ន្ ំ ២០១៦ នងិម្កសួង-សាថ ប័ន ចំ្ននួ ១១ បកនថម្សម្មាប់ ន្ ំ ២០១៧ នងិម្កសួង-សាថ ប័ន ចំ្ននួ ៣ 

បកនថម្សម្មាប់ ន្ ំ ២០១៨ ក លសរុបចំ្ននួ ៣៩។ រីឯ ម្រប់រ ាបាលរាជធានី-ដខត្ត  ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី

ចាបព់ី្ ន ំ២០១៧-២០២១។ ជាមួ្យោន ដនោះ ដ ើម្បកីំណត្់ទិសដៅម្បពន័ធថវិកាឱ្យបានច្ាស់ោស់ នងិម្បាក នយិម្, 

ម្កសួងដស ាកិច្ច នងិហិរញ្ញវត្ថ ុបានដរៀបចំ្យុទធសាស្រសត ននការកកទម្ម្ង់ម្បពន័ធថវិកា ន្ ំ២០១៨-២០២៥ ដហើយក លម្ត្ូវ

បានអនុម័្ត្ដដ្ឋយរណៈរ ាម្ស្រនត ីដៅនថៃទី១២ កខម្ករា ន្ ំ ២០១៨ ដដ្ឋយកំណត្់ម្បពន័ធថវិកាកម្ពុជា រជឺាម្បពន័ធថវិកា

ព័ត្ម៌ានសមិ្ទធកម្ម ឬថវិកាសមិ្ទធកម្ម។ 

ជាមួ្យោន ដនោះ, រាជរដ្ឋា ភិបាលនតី្ិកាលទី៦ ននរ ាសភា ដៅបនតដផ្លត ត្ដោលដៅជាអាទិភាពននកម្មវិធីកកទម្ម្ង ់

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ រួម្មាន (១).ការពម្ងងឹការម្រប់ម្រងការម្បមូ្លចំ្ណូល តាម្រយៈការដ្ឋក់ដច្ញនូវ

យុទធសាស្រសត ដកៀរររចំ្ណូល ន្ ំ២០១៩-២០២៣ និង (២).ការពម្ងងឹការម្រប់ម្រងកផនកចំ្ណ្តយ រដឺ ើម្បពីម្ងឹងម្បសិទធ-

ភាព, ស័កតិសិទធភាព, ត្មាា ភាព, រណដនយយភាព នងិរកោបានត្នម្ាននលយុ តាម្រយៈការពម្ងឹង នងិពម្ងកីការដ្ឋកឱ់្យ

អនុវត្តម្បពន័ធ FMIS  ល់ម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័ន នងិរ ាបាលរាជធានី-ដខត្ត, ការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី និងដរៀបចំ្ម្កបខ័ណឌ

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈរយៈដពលម្ធយម្ នងិម្កបខ័ណឌ ថវិការយៈដពលម្ធយម្។  

ជាចុ្ងបញ្ចប់, កនុងនម្ រ.ហ.ស. និងរូបខ្ុផំ្លទ ល ់សូម្ដធវើការវាយត្នម្ាខពស់ នងិដកាត្សរដសើរចំ្ដោោះម្កុម្ការងារ

កកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ននម្កសួង-សាថ ប័ន នងិអងគភាពដម្កាម្ឱ្វាទម្កសួងដស ាកិច្ច នងិហិរញ្ញវត្ថុ

ក លបានផតលក់ិច្ចសហការ នងិចូ្លរួម្អនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ជាពិដសស អរគដលខា-

ធិការដ្ឋា នរណៈកមាម ធកិារ ឹកនំការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ក លបានខិត្ខំបំដពញមុ្ខងាររបស់
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អា រភកថា 

អនុដោម្តាម្សារាច្រកណនំរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលដលខ ០៩ សរ ចុ្ោះនថៃទី២៨ កខធន ូ្ ន ំ២០១៥ សត ីពី “ វិធាន និង  

នតី្ិវិធនីនការដរៀបចំ្ ការអនុវត្ត ការម្ត្ួត្ពនិិត្យតាម្ដ្ឋន នងិការវាយត្នម្ាដលើការងារកកទម្ម្ង់ការម្របម់្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ” អរគដលខាធិការដ្ឋា នរណៈកមាម ធិការ ឹកនំការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (អ.រ.ហ.) 

ជាដសនធិការជូន រ.ហ.ស. ដរៀបចំ្របាយការណ៍ម្ត្ួត្ពនិតិ្យវឌ្ឍនភាពម្បចំាម្ត្ីមាស និងម្បចំា ន្ ំ ដ ើម្បដី្ឋក់ឆ្ាងកិច្ចម្បជុំ 

រ.ហ.ស. ដ ើម្បីពិនិត្យ និងសដម្ម្ច្។ ជាក់កសតង, របាយការណ៍ម្ត្ួត្ពនិតិ្យតាម្ដ្ឋនននការអនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការ

ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ន្ ំ២០១៨ បងាា ញអពំីការបូកសរុបលទធផលរមួ្ោន ទងំម្កសួងដស ាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថ ុនិង

ម្កសួង-សាថ ប័ន ម្ពម្ទងំដដ្ឋោះម្សាយបញ្ា ម្បឈម្ននការអនវុត្តលិខិត្បទដ្ឋា នរត្ិយតុ្តមួ្យចំ្ននួកនាងម្ក។ 

ទនទឹម្ដនោះ, ដដ្ឋយមានការអនញុ្ញ ត្ពី រ.ហ.ស., អ.រ.ហ. បានដម្ជើសដរីសវិធីសាស្រសត ចំ្ននួ ២ ដ ើម្បីដធវើការ

សិកោនិងដរៀបចំ្របាយការណ៍ដនោះដ ើង រួម្មាន (១).ការម្ត្ួត្ពនិិត្យតាម្ដ្ឋន និងបូកសរុបវឌ្ឍនភាពម្សបតាម្ម្កបខ័ណឌ

កផនការសកម្មភាពរួម្  ណំ្តកក់ាលទី៣ ន្ ំ២០១៨-២០២០ នងិ (២).ការចុ្ោះជួបពភិាកោជាមួ្យម្កុម្ការងារកកទម្ម្ង់

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដៅតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ន នងិអងគភាពដម្កាម្ឱ្វាទម្កសួងដស ាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសត ពីីការ

ដរៀបចំ្និងអនុវត្តកផនការសកម្មភាព (MAP/GDAP) ្ ន ំ២០១៨ ដម្កាម្កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

កនុងដោលបំណងចំ្ននួ ៣ រួម្មាន (១).កកលម្អយនតការននការផតល់ម្បាក់ឧបត្ថម្ភដលើកទឹកចិ្ត្ត, (២).ពម្ងងឹការដរៀបចំ្

កផនការសកម្មភាព នងិកំណត្់ដោលដៅសូច្នករ នងិ (៣).ពម្ងងឹការដរៀបចំ្ នងិការអនុវត្តថវិកា ដម្កាម្កម្មវិធីកក-

ទម្ម្ង់ការម្របម់្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ។  

របាយការណ៍បានបញ្ចូលវឌ្ឍនភាពម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័ន និងរច្នសម្ព័នធននរបាយការណ៍ម្ត្តួ្ពនិតិ្យវឌ្ឍនភាព

ននការអនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ន្ ំ២០១៨ ដនោះ ម្ត្ូវបានកបងកច្កជា ៤ កផនកសំខាន ់ 

រួម្មាន (១).ដសច្កតីដផតើម្ បងាា ញអំពសីាថ នភាពដស ាកិច្ចនងិហិរញ្ញវត្ថុ, ដោលបំណង និងវិធីសាស្រសត ដរៀបចំ្របាយកាណ៍

វឌ្ឍនភាព, (២).វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ តាម្អងគភាពដម្កាម្ឱ្វាទ

ម្កសួងដស ាកិច្ច នងិហិរញ្ញវត្ថ ុ និងម្កសួង-សាថ ប័ន, (៣).បញ្ាម្បឈម្ និងសំដណើ ំដណ្តោះម្សាយកនុងការអនុវត្តកនុង 

នងិដម្ៅ GDAP នងិ MAP នងិ (៤).សននដិ្ឋា ន ដលើលទធផលកម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ។ 

ជារួម្, កផអកដលើលទធផលននការម្ត្ួពនិតិ្យវឌ្ឍនភាពកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ន្ ំ២០១៨, 

អ.រ.ហ. យល់ដ ើញថា វឌ្ឍនភាពក លបានកពំុងដលច្រូបរាងដ ើងដនោះ បានពម្ងឹងម្ពន័ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ជាបដណត ើរៗ និងអាច្ដធវើការវាយត្នម្ា ជារួម្បានថា (១).ថវិកាកាន់កត្មានភាពដជឿទុកចិ្ត្ត និងបានកាា យជាច្លករនន

កំដណើនដស ាកិច្ច, (២).បុដរលកខណៈសំខាន់ៗម្ត្ូវបានកសាង នងិពម្ងងឹបកនថម្ ដ ើម្បធីានរណដនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ,ុ 

(៣).ម្កបខ័ណឌ ថវិកាកម្មវិធី ម្ត្ូវបានដរៀបចំ្ ពម្ងងឹ និងពម្ងីកការអនុវត្ត ក លជាឧបករណ៍សំខាន់សម្មាប់ផោរភាជ ប់

ថវិកាដៅនងឹដោលនដយាបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល, (៤).សម្ត្ថភាពម្ស្រនតីកនងុការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ម្ត្ូវ

បានពម្ងងឹ នងិ (៥).ការយល់ ឹង នងិការចូ្លរួម្អនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ មានការ

ដកើនដ ើងជាលដំ្ឋប់។ 
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CoA Chart of Accounts បាង់រណដនយយ 

DMFAS 
Debt Management and Financial 

Analysis System 
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FMIS project Management Working 
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GDCE 
General Department of Customs and 

Excise 
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អរគនយកដ្ឋា នរត្នោរជាត្ិ 

GDPP 
General Department of Public 
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អរគនយកដ្ឋា នលទធកម្មសាធារណៈ 
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General Department of Sub-National 

Administration Finance  
អរគនយកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុរ ាបាលថាន ក់ដម្កាម្ជាត្ិ 

GDSPNTR 

General Department of State Property 

and Non-Tax Revenue  
អរគនយកដ្ឋា នម្ទពយសម្បត្តិរ ានិងចំ្ណូលមិ្នកម្ន

សារដពើពនធ (អ.ទ.ច្.) 

GDT General Department of Taxation អរគនយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ (អ.ព. .) 

GDP Gross Domestic Product ផលិត្ផលកនុងម្សុកសរុប (ផ.ស.ស.) 

GFS Government Financial Statistics សថ ិត្ិហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋា ភិបាល 

GSC 

General Secretariat of Public Financial 

Management Reform Steering 

Committee  

អរគដលខាធិការដ្ឋា នរណៈកមាម ធិការ ឹកនំការងារ
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IMF International Monetary Fund មូ្លនិធិរូបិយវត្ថុអនតរជាត្ិ 

LM Line ministry ម្កសួង-សាថ ប័ន 

LC Legal Secretariat  ដលខាធិការដ្ឋា នម្កុម្ម្បឹកោនីត្ិកម្ម (លកន) 

MEF Ministry of Economy and Finance ម្កសួងដស ាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ (កសហវ) 
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MTBF 
Medium-Term Expenditure 

Framework 
ម្កបខ័ណឌ ថវិការយៈដពលម្ធយម្ 

MTFF Medium-Term Fiscal Framework ម្កបខ័ណឌ ហិរញ្ញវត្ថុរយៈដពលម្ធយម្ 

NAA National Audit Authority អាជ្ាធរសវនកម្មជាត្ិ 

NIS National Institute of Statistics  វិទយសាថ នសថ ិត្ិជាត្ិ 
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រសចកតីសរងេប 

1> សុខមុាលភាពម្បពន័ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ រឺជាឆ្អងឹខនងកនុងការោំម្ទការអនុវត្តដោលនដយាបាយ

របស់រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជាឱ្យអនុវត្តបានម្បកបដដ្ឋយដជារជ័យ និងចី្រភាព។ ចាបត់ាំពី្ ន ំ២០០៥ រហូត្ម្ក

 ល់បច្ចុបបនន កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ បាននិងកំពងុកសាង “ម្បពន័ធ, ម្កបខណ័ឌ

រត្យិតុ្ត យនតការសាថ បន័, នងិធនធានម្នសុស1” ក លជាកតាត រនាោឹះកំណត្ភ់ាពដជារជ័យ, ធានវិន័យ, ត្មាា -

ភាព, រណដនយយភាព, ស័កតសិិទធភាព និងម្បសិទធភាព ននម្បព័នធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ។   

2> ដោលបំណង ននការដរៀបចំ្របាយការណ៍ម្ត្តួ្ពនិតិ្យវឌ្ឍនភាពននកម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុា-

ធារណៈ ន្ ំ២០១៨ រឺមិ្នម្ត្មឹ្ពិនតិ្យវឌ្ឍនភាពសដម្ម្ច្បាន ន្ ំ២០១៨ ប៉ាុកនតកថម្ទងំកចិ្ច ំដណើរការរបស់

ម្កុម្ការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសាធារណៈតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ន នងិអងគភាពដម្កាម្ឱ្វាទ កសហវ។ 

កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ  ំណ្តកក់ាលទី៣ រឺដផ្លត ត្ដលើអាទិភាពចំ្ននួ ៣ រួម្មាន 

(១). ការពម្ងងឹការម្រប់ម្រង នងិអនុវត្តកផនការម្បមូ្លចំ្ណូល, (២). ការពម្ងឹង និងពម្ងីកការដ្ឋកឱ់្យដម្បើ-

ម្បាស់ម្បពន័ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (Financial Management Information System-FMIS) 

នងិ (៣).ការពម្ងឹង នងិពម្ងកីការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី។  

3> រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជានតី្ិកាលទី៥ ននរ ាសភា បានយកចិ្ត្តទុក នងិពម្ងងឹការអនុវត្តយទុធសាស្រសត ដកៀរររ

ចំ្ណូលរយៈដពលម្ធយម្ ២០១៤-២០១៨។ តាម្រយៈយុទធសាស្រសត ដនោះ រាជរដ្ឋា ភបិាល អនុវត្តនូវដោលការ- 

ណ៍ចំ្ននួ ៤ រួម្មាន (១).ម្បមូ្លចំ្ណូលឱ្យអស់លទធភាពនវូសកាត នុពលម្បមូ្លចំ្ណូលក លមាននដពល

បច្ចុបបនន, (២).មិ្នបដងកើត្ម្បដភទពនធថមី, (៣).មិ្ន ំដ ើងអម្តាពនធ នងិអាករ ដលើកកលងកត្កនងុករណីប៉ាោះប៉ាូវ

 ល់ការបាត្់បង់ចំ្ណូល និងការការោរសុខភាព និង/ឬ ការការោរបរិសាថ ន និង (៤).ធាននូវភាពងាយម្សួល 

សម្ធម៌្ និងយតុ្តិធម៌្ នងិរណដនយយភាពកនុងការម្រប់ម្រង និងម្បមូ្លចំ្ណូល។ ការអនុវត្តយុទធសាស្រសត

ដកៀរររចំ្ណូលដនោះ ៏មឺុ្ងមា៉ា ត្់ដនោះនំឱ្យកំដណើនចំ្ណូលដកើនដ ើងជាលំដ្ឋប់ដដ្ឋយជាម្ធយម្ចាប់ពី្ ន ំ២០១៤-

២០១៨2  ចំ្ណូលច្រនតដកើនដ ើងម្បមាណ ១,៣៥ ពនិទុភាររយនន ផ.ស.ស.។ បកនថម្ពីដនោះ កសហវ បាននងិ

កំពងុដរៀបចំ្យុទធសាស្រសត ដកៀរររចំ្ណូល ន្ ំ២០១៩-២០២៣ សំដៅធាននរិនតរភាពការម្រប់ម្រងការម្បមូ្ល

ចំ្ណូល នងិការម្បកួត្ម្បកជងដស ាកិច្ច។ អរគនយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ នងឹបនតដធវើទំដនើបកម្មរ ាបាលសារដពើពនធ 

ដដ្ឋយសិកោដរៀបចំ្កផនការយទុធសាស្រសតបដច្ចកវិទយព័ត្ម៌ាន ដ ើម្បីបដងកើត្ឱ្យមានម្ជឈម្ណឌ លរកោទិនននយ័រួម្

របស់អរគនយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ, ដរៀបចំ្ដធវើបច្ចុបបននភាព នងិសិកោដរៀបចំ្បកនថម្នវូបទបបញ្ញត្តិសោ ីពីពនធដ្ឋរ 

                                                                 
1 -ម្បព័នធ ម្និម្ត្ឹម្កត្សំដៅម្បព័នធបដច្ចកវិទយព័ត្ម៌ាន ប៉ាកុនតកថម្ទងំសំដៅកិច្ច ំដណើរការរបស់ម្កសងួ-សាថ ប័នឱ្យម្សបតាម្បរិបទកកទម្ម្ង់ 

    -យនតការ សំដៅដលើការបដងកើត្/ដរៀបច្ំយនតការ ំដណ្តោះម្សាយបញ្ា ម្បឈម្ ឬការអនុវត្តតាម្ទិសដៅននការកកទម្ម្ង់ 

  -ម្កបខ័ណឌ រត្ិយតុ្ត សំដៅដលើដរៀបច្ំច្ាប់, អនុម្កឹត្យ, ម្បកាស, សារាច្រ ជាដ ើម្ 

  -ធនធានម្នុសស សំដៅដលើការកសាង/អភិវឌ្ឍន៍សម្ត្ថភាពទងំបដច្ចកដទស និងភាពជាអនក ឹកនំនិងម្រប់ម្រងោក់ព័នធនឹងការម្រប់ម្រងហិរញ្ញ-

សាធារណៈ ជាដ ើម្។ 
2 ទនិននយ័ច្ំណូលបដណ្តត ោះអាសននសម្មាប់្ ន ំ២០១៨ រតិ្ម្ត្មឹ្នថៃទី៣០ កខដម្សា ន្ ំ២១៩។ 



 

x 
 

សម្មាប់ោំម្ទ លក់ារម្រប់ម្រងម្បមូ្លចំ្ណូលពនធ នងិការបនតដធវើបច្ចុបបននភាពព័ត្៌មានអច្លនម្ទពយទងំ

អស់ដៅរាជធានភីនំដពញ នងិដៅតាម្ត្ំបន់ក លជាកម្មវត្ថនុនពនធដលើអច្លនម្ទពយ។  រីឯ អរគនយកដ្ឋា នរយ 

និងរដ្ឋា ករកម្ពុជា នឹងបនតដធវើទំដនើបកម្មរ ាបាលពនធរយ។ 

4> រដម្មាង FMIS ម្ត្ូវបានដរៀបចំ្ និងដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តជហំានទី១ ដៅ ន្ ំ២០១៤ នងិជហំានទី២ ដៅ ន្ ំ

២០១៧។ មុ្ខងារសនូល នងិចំ្ណ្តត្ថ់ាន ក់ថវិកាម្ត្ូវបានដ្ឋកប់ញ្ចូលកនុងម្បពន័ធ FMIS ជាបនតបនទ ប់ម្សបតាម្

ជហំានយុទធសាស្រសត ននម្បពន័ធ។ ជាក់កសតង មុ្ខងារសនូលទងំ ៦ រួម្មាន (១). មុ្ខងារវិភាជន៍ថវិកា, (២).  

មុ្ខងាររណនីម្ត្ូវសង, (៣). មុ្ខងាររណនមី្ត្ូវទរ, (៤). មុ្ខងារម្រប់ម្រងសាច់្ម្បាក់, (៥). មុ្ខងារការ

ទិញ និង (៦). មុ្ខងារដសៀវដៅធ។ំ កនុង ន្ ំ២០១៩-២០២០ ម្កុម្ការងារ FMWG នងឹដរៀបចំ្មុ្ខងារចំ្ននួ 

២ បកនថម្ដទៀត្ រឺមុ្ខងារដរៀបចំ្កផនការថវិកា នងិមុ្ខងារលទធកម្ម ក លដម្ោងដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តសាកលបងកនងុ

ន្ ំ២០២០ ដៅម្កសួងដស ាកចិ្ចនងិហិរញ្ញវត្ថ។ុ រីឯ មុ្ខងារចំ្ននួ ២ ដទៀត្ រឺមុ្ខងារម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្ត ិ

នងិមុ្ខងារម្របម់្រងសននធិ ិនងឹម្ត្ូវរិត្រូរកនងុជហំានបនទ ប់ននម្បពន័ធ FMIS។ ទនទឹម្ដនោះ, កសហវ បានដធវើ

ការកកសម្ម្លួបាង់រណដនយយថមីឱ្យម្សបតាម្សតងដ់្ឋរអនតរជាត្ិ ម្ពម្ទងំបានដរៀបចំ្ នងិដ្ឋកឱ់្យអនុវត្ត

ម្បកាសសត ីពីការដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តចំ្ណ្តត្់ថាន ក់ទងំ ៧3 រួម្មាន (១).ចំ្ណ្តត្់ថាន ក់អងគភាពម្បត្ិបត្តិ និងរ ាបាល, 

(២). ចំ្ណ្តត្់ថាន កភ់ូមិ្សាស្រសត , (៣).ចំ្ណ្តត្ថ់ាន ក់ដស ាកិច្ច, (៤).ចំ្ណ្តត្់ថាន ក់កម្មវិធី, (៥).ចំ្ណ្តត្់ថាន ក់មុ្ខ-

ងារ, (៦).ច្ំណ្តត្ថ់ាន ករ់ដម្មាង នងិ (៧).ច្ំណ្តត្់ថាន ក់មូ្លនធិិ។ កផនការពម្ងកីម្បពន័ធ FMIS មាន ូច្ខាង

ដម្កាម្៖ 

 ន្ ំ២០១៨៖ ម្កសួង-សាថ ប័នចំ្ននួ ១០ ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យដម្បើម្បាស់ម្បពន័ធ FMIS ជាផាូវការ រួម្មាន 

ម្កសួងដស ាកិច្ច នងិហិរញ្ញវត្ថ,ុ ម្កសួងអប់រំ យុវជន និងកឡីា, ម្កសួងសុខាភបិាល, ម្កសួងកសិកម្ម 

រុកាខ ម្បមាញ់ និងដនសាទ,ម្កសួងការងារ នងិបណតុ ោះបណ្តត លវិជាជ ជីវៈ, ម្កសួងកិច្ចការនរី, ម្កសួង     

បរិសាថ ន, ម្កសួងមុ្ខងារសាធារណៈ, ម្កសួងឧសោហកម្ម នងិសិបបកម្ម និងម្កសួងនម្បសណីយ៍ នងិ

ទូររម្នរម្ន៍។ 

 ន្ ំ២០១៩៖ ម្កសួង-សាថ ប័ន ចំ្ននួ ១០ ថមីបកនថម្ នងិម្នទីរដស ាកិច្ចនងិហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ដខត្ត  ទងំ

២៥ ម្ត្ូវដ្ឋកឱ់្យដម្បើម្បាស់ម្បពន័ធ FMIS។ ម្កសួង-សាថ ប័នទងំ ១០ រួម្មាន៖ (១).ម្កសួងការ

បរដទស និងសហម្បត្ិបត្តកិារអនតរជាត្ិ, (២).ម្កសួងសាធារណៈការ និង ឹកជញ្ជូន, (៣).ម្កសួង

អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ, (៤).ម្កសួងដរៀបចំ្ក ន ី នររូបនីយកម្ម នងិសំណង់, (៥).ម្កសួងដទសច្រណ៍, 

(៦).ម្កសួងោណិជជកម្ម, (៧).ម្កសួងធនធានទឹក និងឧត្នុយិម្, (៨).ម្កសួងព័ត្៌មាន, (៩).រ ាដលខា-

ធិការដ្ឋា នអាកាសច្រសីុវិល នងិ (១០).ម្កសួងសងគម្កិច្ច អត្ីត្យុទធជន និងយុវនីត្ិសម្បទ និងម្នទីរ

ដស ាកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថទុងំ ២៥។ ជាមួ្យោន ដនោះ ម្កសួង-សាថ ប័ន ចំ្ននួ ១៧ នងឹម្ត្ូវបនតដ្ឋក់ឱ្យអនុ

វត្តរដម្មាង FMIS រួម្មាន អរគដលខាធកិារដ្ឋា នរ ាសភា, អរគដលខាធកិារដ្ឋា នម្ពឹទធសភា, ម្កសួងម្ពោះ-

                                                                 
3 នដពលបច្ចុបបនន ចំ្ណ្តត្់ថាន ក់ថវកិាចំ្ននួ ៥  (ដស ាកិច្ច, កម្មវិធី, រ ាបាល, ម្ុខងារ និងរដម្មាង) កនុងច្ំដណ្តម្ច្ំណ្តត្ថ់ាន ក់ទងំ ៧  ម្ត្ូវបាន

អនុវត្តដពញដលញតាម្ម្បពន័ធ FMIS និងច្ំណ្តត្ថ់ាន ក់ថវកិាចំ្ននួ ២ ដទៀត្ ម្ត្ូវបាននងិកំពុងបនតជំរុញអនវុត្ត។ 
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បរម្រាជវាងំ, ម្កុម្ម្បឹកោធម្មនញុ្ញ, ទីសត ីរណៈរ ាម្ស្រនតី, ម្កុម្ម្បឹកោអភវឌ្ឍន៍កម្ពុជា, ម្កសួងម្ហានផទ, 

ម្កសួងការោរជាត្ិ, ម្កសួងទំនក់ទំនងរ ាសភា-ម្ពឹទធសភា នងិអធិការកិច្ច, ម្កសួងករ៉ែ និងថាម្ពល, 

ម្កសួងធម្មការនិងសាសន, ម្កសួងវបបធម៌្ នងិវិចិ្ម្ត្សិលបៈ, ម្កសួងកផនការ, អាជ្ាធរសវនកម្ម

ជាត្ិ, អងគភាពម្ប្ំងអំដពើពុករលយួ, ម្កសួងយតុ្តិធម៌្ (រួម្ទងំអរគដលខាធិការដ្ឋា នឧត្តម្ម្កុម្ម្បឹកោ
អងគដៅម្កម្, ត្ោុការកពំលូ នងិសាោឧទធរណ៍) និងរណៈកមាម ធិការជាត្ិដរៀបចំ្ការដបាោះដ ន្ ត្។ 

 ន្ ំ២០២០៖ ម្កសួង-សាថ ប័នចំ្ននួ ១៧ នងឹម្ត្ូវដ្ឋកឱ់្យដម្បើម្បាស់ម្បពន័ធ FMIS ជាផាូវការ និងដ្ឋក់

ឱ្យដម្បើម្បាស់ជាផាូវការនវូមុ្ខងារថមីចំ្ននួ ២ ននម្បពន័ធ FMIS ដៅម្កសួង-សាថ ប័នទងំអស់ និងម្នទីរ

ដស ាកិច្ចនងិហិរញ្ញវត្ថុរាជធាន-ីដខត្ត។ 

បកនថម្ពីដនោះ អងគភាពហិរញ្ញវត្ថ ុនងិម្រប់អងគភាពថវិកាក លជាអាណ្តប័កដផទរសិទធិដពញដលញ រឺម្ត្ូវអនុវត្តម្បពន័ធ 

FMISដនោះ នងិអនកដម្បើម្បាស់មានចំ្ននួ ៨០០ នក់ ដៅ ន្ ំ២០១៨ និង ន្ ំ២០១៩ ម្ត្ូវបានបា៉ានស់ាម នថាដៅដកើនដ ើង

រហូត្ ល់ចំ្ននួ ១ ៣៥០ នក។់ សម្មាប់កផនការសកម្មភាពអាទិភាពននម្បពន័ធ FMIS ជហំានទី២ ដៅ ន្ ំ២០១៩    

ដផ្លត ត្ដលើការងារសំខាន់ៗ រួម្មាន (១).ពម្ងីកការដម្បើម្បាស់ម្បពន័ធ FMIS, (២).អភិវឌ្ឍរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថពុី

ម្បពន័ធ FMIS, (៣).ការដរៀបចំ្មុ្ខងារ FMIS ថមី, (៤).បនតដធវើសនធ នកម្មជាមួ្យម្បពន័ធដផសងដទៀត្ និង (៥).កកលម្អ   

នតី្ិវិធីអនុវត្តការងារ។ 

5> ការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី ម្ត្ូវបាននិងកំពុងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័ន និងម្រប់រ ាបាលរាជធានី-ដខត្ត។ 
ជាវឌ្ឍនភាព ម្កសួង-សាថ ប័ន ចំ្ននួ ១០ អនុវត្តថវិកាកម្មវិធី សម្មាប់ ន្ ំ២០១៥, ម្កសួង-សាថ ប័ន ចំ្ននួ ១៥ 

សម្មាប់ ន្ ំ២០១៦ នងិម្កសួង-សាថ ប័ន ចំ្ននួ ១១ សម្មាប់ ន្ ំ២០១៧ និង ម្កសួង-សាថ ប័ន ចំ្ននួ ៣ សម្មាប់

ន្ ំ២០១៨ ក លសរុបចំ្ននួ ៣៩។  រីឯ រ ាបាលរាជធានី-ដខត្ត   ម្ត្ូវបានដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីចាប់ពី្ ន ំ

២០១៧-២០២១។ កនុងន័យដនោះ ម្កសួងដស ាកិច្ច នងិហិរញ្ញវត្ថុ បានបណតុ ោះបណ្តត លដលើការដរៀបចំ្កផនការ

យុទធសាស្រសតថវិកា, ការដរៀបចំ្ នងិអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី, នីត្ិវិធីអនុវត្តកិច្ចលទធកម្មសាធារណៈ និងនីត្ិវិធី

ចំ្ណ្តយរជជដទយយបុដរម្បទន ជាដ ើម្។ ជាជំហានបនទ ប់, ម្កសួងដស ាកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ នឹងដម្ជើសដរីស

ម្កសួង-សាថ ប័ន សម្មាប់ដធវើការម្ត្ួត្ពនិិត្យដលើសូច្នករលទធផលកនងុ ន្ ំការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី, កផនការយុទធ-

សាស្រសតថវិកា និងអងគភាពថវិកាដ ើម្បីកំណត្ន់វូចំ្ណចុ្ខាា ំង និងចំ្ណចុ្ដខោយ ម្ពម្ទងំផតលអ់នុសាសន៍

សម្មាប់ដធវើការពម្ងឹង និងពម្ងកីការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី។ ម្ក ល់ដពលដនោះ, អងគភាពថវិកាមានចំ្ននួ ២៥២ 

នងិអងគភាពថវិកាជាអាណ្តប័កដផទរសិទធិ មានចំ្ននួ ៦៥៥។ 

តារាងទី 1៖ កផនការអនុវត្តថវិកាកម្ម វិធីដៅរ ាបាលរាជធានី-ដខត្ត 4 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ 

កំពង់សព  ឺ កំពង់្ ន ំង កណ្តត ល កំពង់ចាម្ រាជធានភីនំដពញ5 

                                                                 
4 តាម្រយៈការអនុវត្តសពវនថៃ រ ាបាលរាជធាន-ីដខត្ត ជាអងគភាពថវិកា។ 
5  ឯកឧត្តម្អរគបណឌ ិត្សភាចារយឧបនយរ ាម្ស្រនតី បានឯកភាពដលើសដំណើរបស់ GDSNAF ដដ្ឋយពនយរដពលការដ្ឋក់រ ាបាលរាជធានីភនដំពញ 

អនុវត្តថវកិាកម្មវិធី រហតូ្ ល់្ ន ំ២០២១។ 
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២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ 

កកប ដោធិ៍សាត្ ់ បាត្់ ំបង កំពង់ធ ំ  

ដកាោះកុង តាកកវ បនទ យមានជ័យ ម្ពោះវិហារ  

នប៉ាលនិ កំពត្ សាវ យដរៀង ឧត្តរមានជយ័  

ម្កដច្ោះ នម្ពកវង ត្បូង មុ  ំ ដសៀម្រាប  

សទ ឹងកម្ត្ង រត្នរិរ ី ម្ណឌ លរិរ ី ម្ពោះសហីន ុ  

6> ជាមួ្យោន ដនោះ, ដ ើម្បកីំណត្ទិ់សដៅកកទម្ម្ងម់្បពន័ធថវិកាឱ្យបានច្ាស់ោស់ នងិម្បាក នយិម្, ម្កសួង

ដស ាកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុបានដរៀបចំ្យុទធសាស្រសត ននការកកទម្ម្ង់ម្បពន័ធថវិកា ន្ ំ ២០១៨-២០២៥ ដហើយម្ត្ូវ

បានរណៈរ ាម្ស្រនតអីនុម័្ត្ដៅនថៃ១២ កខម្ករា ន្ ំ២០១៨។ តាម្យៈយុទធសាស្រសត ដនោះ ម្បពន័ធថវិកាកម្ពុជា ម្ត្ូវ

បានកំណត្់ជាម្បពន័ធថវិកាព័ត្ម៌ានសមិ្ទធកម្ម ឬថវិកាសមិ្ទធកម្ម។ កផនការសកម្មភាពលម្អិត្ោំម្ទយុទធសាស្រសត

ដនោះ ម្ត្ូវបានដរៀបចំ្ នងិដម្ោងដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តកនងុម្ត្មីាសទី១ ន្ ំ២០១៩ ដនោះ។ 

7> ដ ើម្បពីដនាឿនការងារកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈឱ្យសដម្ម្ច្បានតាម្បដងាគ លច្រកនុងកផនការ

សកម្មភាពរួម្  ំណ្តកក់ាលទី៣ ក៏ ូច្ជាការដម្ត្ៀម្ខាួនសម្មាប់ ំណ្តកក់ាលទី៤ រ.ហ.ស. បានដ្ឋក់ឱ្យ

បញ្ចប់ការដរៀបចំ្ឯកសារសំខាន់ៗចំ្ននួ ៤ ដៅម្ត្មីាសទី២ ន្ ំ២០១៩ រួម្មាន៖ 

 យុទធសាស្រសត ដកៀរររចំ្ណូល ន្ ំ ២០១៩-២០២៣ 

 យុទធសាស្រសត ននការកកទម្ម្ង់ម្បពន័ធលទធកម្មសាធារណៈ ន្ ំ ២០១៩-២០២៥ 

 យុទធសាស្រសត ននការកកទម្ម្ង់ម្បពន័ធថវិកាថាន ក់ដម្កាម្ជាត្ិ្ ន ំ ២០១៨-២០២៥ 

 កផនការសកម្មភាពសម្មាប់អនុវត្តយុទធសាស្រសត ននការកកទម្ម្ង់ម្បពន័ធថវិកា ន្ ំ ២០១៨-២០២៥។ 

8> ដទោះបីជាមានការវិវឌ្ឍររួឱ្យកត្់សមាគ លន់នការអនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ក៏

ដៅមានការងារក លម្ត្ូវដធវើ ដ ើម្បីសដម្ម្ច្នូវជហំានទី៣ “ការផោរភាជ ប់ថវិកាដៅនងឹដោលនដយាបាយ” រួម្

មាន (១).កតាត សាថ ប័ន ៖ ភាពជាអនក ឹកនំ ឆ្នទៈ ការយល ឹ់ង នងិការច្លូរួម្ របស់ម្កសួង-សាថ ប័ន ដកើន

ដ ើងជាលដំ្ឋប់ ប៉ាុកនតដៅពុទំន់ម្រប់ម្ោន់ កនុងការជំរញុការងារកកទម្ម្ង់ឱ្យកានក់ត្មានសនទុោះ ជាពិដសស

កម្មិ្ត្ថាន ក់ ឹកនំជាន់ខពស់, នងិ (២). ខណៈត្នួទីរបស់ម្កសួង-សាថ ប័ន កានក់ត្មានសារៈសំខាន់ដ ើងៗ 

កនុងការច្លូរួម្ និងអនុវត្កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ម្កសួង-សាថ ប័នចំាបាច់្ម្ត្ូវ

ពម្ងងឹការចូ្លរួម្បកនថម្ដទៀត្ ដលើការងារកកទម្ម្ង់ោក់ពន័ធនឹងការពម្ងងឹម្រប់ម្រងចំ្ណូលមិ្នកម្នសារពនធ, 

ការអនុវត្តម្បពន័ធ FMIS, ការដរៀបចំ្ នងិអនុវត្តកផនការយទុធសាស្រសតថវិកា នងិថវិកាកម្មវិធី និងការអនុវត្ត

លិខតិ្បទដ្ឋា នរត្យិុត្តោកព់ន័ធ វិស័យហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ម្បកបដដ្ឋយម្បសិទធភាព។ 

9> ជាមួ្យោន ដនោះ ការោំម្ទរបស់ន រអូភិវឌ្ឍនទ៍ងំជនំយួបដច្ចកដទស និងហិរញ្ញបបទនទងំឥត្សំណង នងិ

មានសំណង របឺានរួម្ចំ្កណក កនងុការដដ្ឋោះម្សាយបញ្ា ម្បឈម្ននការអនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ នងិការផតល់

ធាត្ុចូ្លសម្មាប់ការដរៀបចំ្ជហំានបនទ ប់។ កនុង ំណ្តកក់ាលទី៣ដនោះ ន រអូភិវឌ្ឍន៍ បានោំម្ទកម្មវិធីកក-



 

xiii 
 

ទម្ម្ង់ រួម្មាន សហភាពអរឺ៉ែបុ, ម្កសួងដស ាកចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុ ននសាធារណៈរ ាបារាងំ, ទភីាន កង់ារអភវិឌ្ឍនអ៍នតរ

ជាត្សិ យុកអត្, ធនោរអភវិឌ្ឍនអ៍ាសីុ, អងគការយនូដីសហវ, ធនោរពភិពដោក, ម្លូនធិរិបូយិវត្ថអុនតរ-ជាត្ ិ

នងិម្កសួងរត្នោរសហរ ាអាដម្រកិ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10> ជារួម្, តាម្រយៈលទធផលននការម្ត្តួ្ពនិតិ្យវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថ ុ
សាធារណៈ អាច្វាយត្នម្ា និងសននដិ្ឋា នជារួម្  ូច្ខាងដម្កាម្៖ 

- ភាពដជឿទុកចិ្ត្តននថវិកាដៅកត្រកោបានជាសារវនត ប៉ាុកនតទម្ទរឱ្យមានការពម្ងងឹការពយករ នងិការ

អនុវត្តកម្មវិធីចំ្ណូល-ចំ្ណ្តយម្បចំាម្ត្មីាស។ 

ត្ម្រូវកា  និងកា ត្េ់ជំនួយបរចចករទស 

1> សហភាពអរឺ៉ែបុ បានផតលជ់នំយួបដច្ចកដទស រួម្មាន (១).ដរៀបចំ្យុទធសាស្រសត ននការកកទម្ម្ង់ម្បពន័ធថវិកាថាន ក់

ដម្កាម្ជាត្ិ, (២).ការម្ត្ួត្ពនិតិ្យនងិវាយត្នម្ាសមិ្ទធកម្មរ ាបាលថាន ក់ដម្កាម្ជាត្ិ នងិ (៣).យុទធសាស្រសត ននការ

កកទម្ម្ងល់ទធកម្មសាធារណៈ នងិដផសងដទៀត្តាម្ត្ម្ម្ូវរបស់រដ្ឋា ភបិាល។ 

2> ម្កសួងដស ាកចិ្ច នងិហរិញ្ញវត្ថ ុ ននសាធារណៈរ ាបារាងំ បានផតលជ់នំយួបដច្ចកដទស រួម្មាន  វិដសាធនកម្ម

ច្ាប់សត ីពីម្បព័នធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ និងអនមុ្កតឹ្យដលខ ៨១ សត ីពីការបដងកើត្ការម្ត្ួត្ពនិតិ្យហិរញ្ញវត្ថុ

ដលើការចំ្ណ្តយថវិការ ាដៅតាម្ម្កសួង ដខត្ត ម្កុង ម្កងុសវ ័យត្រាជធានភីនដំពញ នងិម្រោឹះសាថ នសាធារណៈរ ា-

បាល,  និងអនមុ្កតឹ្យដលខ ៨២ សត ីពីបទបញ្ជ ទូដៅ ននរណដនយយសាធារណៈ នងិសតងដ់្ឋររណដនយយ។ 

3> ទភីាន កង់ារអភវិឌ្ឍនអ៍នតរជាត្សិ យុកអត្ (SIDA) ផតលជ់នំយួបដច្ចកដទសដលើពនធដ្ឋរ, សថ ិត្ ិ នងិសវនកម្មនផទ-

ដម្ៅ។ 

4> ធនោរអភវិឌ្ឍនអ៍ាសីុ ផតលជ់នំួយបដច្ចកដទស រួម្មាន ដរៀបចំ្បទដ្ឋា នរត្ិយតុ្តកម្ម្ិត្កំណត្់ម្ទពយសកម្ម 

(Fix Asset Threshold), ដោលការណ៍សត ីពីសវនកម្មតាម្ម្បព័នធព័ត្ម៌ានវិទយ នងិដោលការណ៍កណនំសតពីី

សវនកម្មសមិ្ទធកម្ម នងិម្ត្ួត្ពនិិត្យម្កបខ័ណឌ កផនការសកម្មភាពរួម្  ំណ្តកក់ាលទី៣ នងិដរៀបចំ្ម្កបខ័ណឌ

កផនការសកម្មភាពរួម្  ំណ្តកក់ាលទី៤។ 

5> អងគការយនូដីសហវ ផតលជ់នំយួបដច្ចកដទសដលើការម្ត្ួត្ពនិតិ្យតាម្ដ្ឋន នងិវាយត្នម្ាសមិ្ទធកម្ម ល់អរគ-

នយកដ្ឋា នថវិកា នងិអរគនយកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុរ ាបាលថាន ក់ដម្កាម្ជាត្ិ។ 

6> ធនោរពភិពដោក ផតលជ់នំយួបដច្ចកដទសដលើការម្ត្ួត្ពនិតិ្យចំ្ណ្តយសាធារណៈ សត ពីកីារម្រប់ម្រងវិនិ-

ដយារសាធារណៈ នងិការោំម្ទបដច្ចកដទសដផសងដទៀត្។ 

7> ម្លូនធិរិបូយិវត្ថអុនតរជាត្ ិ ផតលជ់នំួយបដច្ចកដទសដលើការម្ត្តួ្ពនិិត្យម្បពន័ធ FMIS, កាដរៀបចំ្របាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុម្សបតាម្សតងដ់្ឋររណដនយយសម្មាប់វិស័យសាធារណៈអនតរជាត្ិ (IPSAS) និងការកសាងសម្ត្ថ-

ភាព។ 

8> ម្កសួងរត្នោរសហរ ាអាដម្រកិ ផតលជ់នំយួបដច្ចកដទស ល ់ កសហវ នងិម្កសួងសុខាភបិាល ដលើការងារ
ថវិកាកម្មវិធី។ 



 

xiv 
 

- ម្បព័នធរណដនយយភាព ម្ត្ូវបាននិងកំពុងកសាងតាម្រយៈការដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តម្បពន័ធ FMIS   ំណ្តក់កាល

ទី២ ជាមួ្យភាពម្បុងម្បយ័ត្នខពស់។ 

- ការពម្ងងឹ នងិពម្ងីកការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី ជាមូ្លដ្ឋា នម្រោឹះសម្មាប់ដរៀបចំ្ នងិកំណត្ក់ារផ្លា ស់បតូរ

ម្បពន័ធថវិកាកម្ពុជា។ 

- យុទធសាស្រសត  ននការកកទម្ម្ង់ម្បពន័ធថវិកាកម្ពុជា រជឺាសមាសធាត្ុសំខាន ់ ដ ើម្បកីំណត្់ទិសដៅរណដន-

យយភាពសមិ្ទធកម្ម ក លជាដោលដៅចុ្ងដម្កាយននកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ។ 

- ការដរៀបចំ្ម្បព័នធដលើកទឹកចិ្ត្ត ម្ត្ូវបានដរៀបចំ្ និងដ្ឋកឱ់្យអនវុត្តកនុង ន្ ំ២០១៨ ដដ្ឋយរំពឹងថាម្បព័នធដនោះ

នឹងជំរុញការដធវើសាថ ប័ននីយកម្ម ដ ើម្បឱី្យម្សបតាម្ទិសដៅរបស់កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ។ 
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វឌ្ឍនភាព ននកា អនុវត្តករាវិធីកកទម្រង់ 

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈឆ្ន ២ំ០១៨ 



 

១.រសចកតីរ ត្ើរ 

១.១. សាថ នភាពរសដាកចិច និងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

កនុងរយៈដពលពីរទសវត្សកនាងម្កដនោះ កំដណើនដស ាកិច្ចននម្បដទសកម្ពុជា រឺរកោបាននូវភាព រងងមា ំ នងិម្ត្ូវ

បានធនោរពភិពដោក (World Bank-WB) ចាត្់ទុកជាម្បដទសចំ្ណូលម្ធយម្កម្ម្ិត្ទបដៅ ន្ ំ ២០១៥។ ដទោះបីជា

ដស ាកិច្ចពិភពដោក បាននងិកំពងុសថ ិត្កនុងភាពម្និម្បាក ម្បជា ម្ពម្ទងំមានហានភិ័យ នងិបញ្ា ម្បឈម្ ទងំកនងុ

ម្បដទសអភិវឌ្ឍន ៍ និងម្បដទសកំពងុអភិវឌ្ឍន ៍ ប៉ាុកនតដស ាកិច្ចកម្ពុជាដៅកត្អាច្បនតកំដណើនខពស់ នងិ រងងមា ំ កនងុរយៈ-

ដពលខាី នងិម្ធយម្ខាងមុ្ខដនោះ។ កនងុនយ័ដនោះ ធនោរអភិវឌ្ឍនអ៍ាសីុ (Asian Development Bank-ADB) បានចាត្់

ទុកម្បដទសកម្ពុជា ជាម្បដទសមួ្យកនងុចំ្ដណ្តម្ម្បដទស ក លមានកំដណើនដស ាកិច្ចដលឿនបំផតុ្ដៅត្ំបនអ់ាសីុ ម្ពម្

ទងំបានម្បសិទធិនម្ថា “ខាា ដស ាកចិ្ចថមដីៅអាសីុ ” ដៅ ន្ ំ២០១៦។ ដយាងរបាយការណ៍ Article IV របស់មូ្លនធិិបូរិយ- 

វត្ថុអនតរជាត្ ិ(International Monetary Fund-IMF) ្ ន ំ២០១៨ បានបងាា ញថា ដស ាកិច្ចននម្បដទសកម្ពុជា បនតភាព

 រងងមា ំ នងិមានកំដណើន ៧,២៥% ដដ្ឋយសារកំដណើនត្ម្មូ្វការខាងដម្ៅ និងការពម្ងកីដោលនដយាបាយហិរញ្ញវត្ថ ុ  

សាធារណៈ ខណៈដពលក លអត្ផិរណ្តជាម្ធយម្បានដកើនដ ើង ល ់២,៥% ដៅ ន្ ំ ២០១៨។  

ទនទឹម្ដនោះ ដយាងតាម្របាយការណ៍អនុវត្តថវិកាោក់កណ្តត ល ន្ ំ២០១៨ របស់ កសហវ ឆ្ាុោះបញ្ច ងំថា ដស ាកិច្ច

កម្ពុជា នឹងរកោបានកំដណើនកនងុរងវង់ ៧,០% ដដ្ឋយកនុងដនោះ វិស័យឧសោហកម្មដៅកត្មានកំដណើន រងងមាមំ្បមាណ 

៩,៦%, ដសវាកម្មម្បមាណ ៧% នងិកសិកម្មម្បមាណ ១,៨%។ ទនទឹម្នងឹដនោះ ផ.ស.ស សម្មាប់ម្នុសសមាន ក់រំពងឹថា

នងឹដកើនដ ើងរហតូ្ ល់ ១ ៥៦៣  ុោា រអាដម្រិក, អត្ផិរណ្តជាម្បាក់ដរៀល ៣,៤% នងិ  អម្តាបតូរម្បាក់ (ដរៀល/ ុោា រ

អាដម្រិក) ៤ ០៣៧ ដរៀល។ 

តារាងទី 2៖សូច្នករដស ាកិច្ចសំខាន់ ន្ ំ២០១៧-២០១៩ 

សចូនក រសដាកិចច 2017 អនុ. 2018 ពយ. 2019 ពយ. 

ផសស នថាបច្ចុបបនន (ប ៊ីោនដរៀល) 89,647 99,332 109,895 

ផលតិ្ផលពិត្កនុងម្សុកសរុប (កំដណើនជា%) 7.0% 7.0% 7.1% 

     វិស័យកសិកម្ម 1.6% 1.8% 1.8% 

     វិស័យឧសោហកម្ម 9.9% 9.6% 10.0% 

     វិស័យដសវាកម្ម 7.1% 7.0% 7.0% 

ផសស សម្មាប់មាន ក់ ( ុោា រអាដម្រិក) 1,427 1,563 1,706 
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ច្ំណូលថវិការ ា (ច្ំណូលច្រនត+ម្លូធនកនុងម្សុក)

ច្ាប់ថវិកាម្បចំា ន្ ំ ការអនុវត្តថវិកាម្បចំា ន្ ំ %ដធៀបនឹងច្ាប់ថវិកា

សចូនក រសដាកិចច 2017 អនុ. 2018 ពយ. 2019 ពយ. 

អត្ផិរណជាម្បាក់ដរៀល (កំដណើនម្ធយម្ម្បចំា ន្ ំជា%) 2.9% 3.4% 3.1% 

អម្តាបោូរម្បាក់ (ដរៀល/ ុោា រអាដម្រិក) 4,045 4,037 4,037 

សម្ត្លុយរណនីច្រនត (%ននផសស) (រួម្បញ្ចូលបកងវរ) -6.9% -7.3% -7.1 

ទុនបម្មុ្ង (ចំ្ននួកខននការនំចូ្លទំនញិ និងដសវា) 6.4 6.2 6.5 

ម្បភព៖របាយការណ៍វាយត្នម្ាោក់កណ្តត ល ន្ ំ២០១៨ របស់ កសហវ 

កនុងម្កបខ័ណឌ ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ លទធផលម្បមូ្លចំ្ណូលដៅកត្មានភាពរងងមា ំ ក លចំ្ណូលមានការដកើន

ដ ើងកនុងច្ដនា ោះ ១៥%-២០% កនុងមួ្យ ន្ ំ កនុងរយៈដពល ៥ ន្ ំចុ្ងដម្កាយ ដដ្ឋយម្ត្ូវបានសាថ ប័នអនតរជាត្និនវាយ-

ត្នម្ាថា ជាសមិ្ទធផលមួ្យ ក លមិ្នធាា ប់មានពីម្នុម្កកនុងបណ្តោ ម្បដទសកនុងត្ំបន់ នងិបណ្តោ ម្បដទស ក លមានកម្ម្ិត្

អភិវឌ្ឍន៍ម្បហាក់ម្បកហល។ ចំ្ណូលថវិការ ាមានកំដណើនជិត្ ២,៥  ង ចាបព់ី្ ន ំ២០១៣  ល់្ ន ំ២០១៨ ដដ្ឋយកនងុ

ដនោះ អនុវត្តបាន ៩ ១២៤ ៩៨២ ោនដរៀលកនុង ន្ ំ២០១៣ និងអនុវត្តបាន ២១ ៥៧១ ៤៧៣ ោនដរៀល កនងុ ន្ ំ

២០១៨។  

 យម្កាម្ទ ី1៖ ការដកៀរររច្ំណូលកនុងម្សុក 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

ម្បភព៖អរគនយកដ្ឋា នរត្នោរជាត្ិ និងអរគនយកដ្ឋា នដោលនដយាបាយ 

 

 

 

(រិត្ជា៖ោនដរៀល) 
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ម្បភព៖អរគនយកដ្ឋា នរត្នោរជាត្ិ និងអរគនយកដ្ឋា នដោលនដយាបាយ 

ទនទឹម្ដនោះ, ការចំ្ណ្តយថវិកាជាត្ិសរុប បានដកើនដ ើងដលើស  ២ ង ចាប់ពី ន្ ំ២០១៣-២០១៨ ដហើយការវិភាជ

ថវិកាម្ត្ូវបានរិត្ររូដលើវិស័យអាទិភាពសំខាន់ៗ នងិការអនុវត្តថវិកាកផនកចំ្ណ្តយក៏កានក់ត្មានម្បសិទធភាព ទងំ

កម្មិ្ត្វិភាជន៍ នងិកម្មិ្ត្ម្បត្បិត្តិការ។ 

 យម្កាម្ទី 2៖ម្បសិទធភាពននការអនុវត្តថវិកា 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ម្បភព៖អរគនយកដ្ឋា នរត្នោរជាត្ ិ

១.២. ទិដាភាពទូរៅ ននករាវិធីកកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

កម្មវិធកីកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ជាកម្មវិធីកកទម្ម្ង់រយៈដពលកវង ក លមានច្កខុវិស័យ

ម្បកបដដ្ឋយម្ហិច្ឆតិា និងម្បាក នយិម្ រផឺ្លា ស់បតូរម្បពន័ធហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈកម្ពុជា ដ ព្ ោះដៅសតងដ់្ឋរអនតរជាត្។ិ ការ

ផ្លា ស់បតូរម្បពន័ធហញិ្ញវត្ថសុាធារណៈដនោះ មាននយ័ថា ការផ្លា ស់ម្បពន័ធហិរញ្ញវត្ថុក លមានលកខណៈកបបម្ជឈការដ ព្ ោះដៅ

ម្បពន័ធហិរញ្ញវត្ថុកបបវិម្ជឈការ។ កម្មវិធីកកទម្ម្ង ់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈដនោះម្ត្ូវបានម្បកាសដ្ឋកឱ់្យអនុវត្ត
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ដដ្ឋយ សររតចអគ្គរហារសនបត្រីត្រជា ហ ុន កសន នយក ដារន្រនតីននម្ពះរាជាណាចម្កករពុជា ដៅនថៃទី ០៥ កខ

ធនូ ន្ ំ២០០៤ ដដ្ឋយម្ត្ូវបានកបងកច្កដច្ញជាបួនជហំាន/ ំណ្តកក់ាល រួម្មាន ជាអាទិ៍៖ 

-  ំណ្តក់កាលទី១ “ភាពដជឿទុកចិ្ត្តននថវិកា” ពី្ ន ំ២០០៥-២០០៨ 

-  ំណ្តក់កាលទី២ “ការបដងកើនរណដនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ”ុ ពី្ ន ំ២០០៩-២០១៥ 

-  ំណ្តក់កាលទី៣ “ការផោរភាជ ប់ថវិកាដៅនងឹដោលនដយាបាយ” ពី្ ន ំ២០១៦-២០២០ 

-  ំណ្តក់កាលទី៤ “ការបដងកើនរណដនយយភាពសមិ្ទធកម្ម” ពី្ ន ំ២០២១-២០២៥។ 

កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ  ំណ្តកក់ាលទី៣ ម្ត្ូវបានដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តដៅ ន្ ំ២០១៦ ដដ្ឋយ

សររតចអគ្គរហារសនបត្រីត្រជា ហ ុន កសន នយក ដារន្រនតី ននម្ពះរាជាណាចម្កករពុជា។ កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារ

ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ  ំណ្តក់កាលទី៣ ម្ត្ូវបានកណំត្់ដោលដៅអាទិភាពចំ្ននួ ០៣ ដដ្ឋយ រណៈកមាម ធិការ

 ឹកនំការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ រមួ្មាន (១). ការពម្ងងឹការម្រប់ម្រង នងិអនុវត្តកផនការ

ម្បមូ្លចំ្ណូល, (២). ការពម្ងឹង នងិពម្ងកីការដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តម្បពន័ធ FMIS និង (៣).ការពម្ងងឹ នងិពម្ងកីការអនុវត្ត

ថវិកាកម្មវិធី។  

របាយការណ៍ម្ត្ួត្ពនិិត្យតាម្ដ្ឋនវឌ្ឍនភាព ននការអនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ន្ ំ

២០១៨ រឺមិ្នម្តឹ្ម្កត្ការម្រប់ម្រងសមិ្ទធកម្ម  ននអងគភាពដម្កាម្ឱ្វាទ កសហវ នងិម្កសួង-សាថ ប័ន ប៉ាុកនតកថម្ទងំកិច្ច-

 ំដណើរការរបស់ម្កសួង-សាថ ប័ន ធាននូវម្បសិទធភាពននការដរៀបចំ្, អនុវត្ត, នងិម្ត្តួ្ពនិតិ្យតាម្ដ្ឋនននអនុវត្តកផនការ

សកម្មភាពកម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ។ យនតការដនោះ រអឺនុដោម្តាម្សារាច្រកណនំរបស់រាជ-

រដ្ឋា ភបិាលដលខ ០៩ ចុ្ោះនថៃទី២៨ ធន ូ២០១៥ សត ីព ី“ វិធាន និងនតី្ិវិធនីនការដរៀបចំ្ ការអនុវត្ត ការម្ត្ួត្ពនិិត្យតាម្ដ្ឋន 

និងការវាយត្នម្ាដលើការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ”។6 

តារាងទី 3៖ការកម្បម្បួលម្កបខ័ណឌ កផនការសកម្មភាពរួម្ ំណ្តក់កាលទី២ និង ំណ្តក់កាលទី៣ 

រច្នសម្ពន័ធ  

CAP 
CAP2 CAP2 New 

CAP3 

2016-2020 

CAP3 

2017-2020 

CAP3 

2018-2020 

កផនក ៣ ៤ ៥ ៥ ៥ 

ដោលបំណង ១៤ ១៦ ២១ ២២ ២២ 

ច្ដងាក ម្សកម្មភាព ៦២ ៧១ ៦៨ ៦៩ ៧៥ 

ដ ើម្បីដធវើការវិភារឱ្យបានសីុជដម្ៅដលើកិច្ច ំដណើការរបស់ម្កុម្ការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, 

អ.រ.ហ. កប៏ានដធវើការច្ុោះជួបពិភាកោអពំីការដរៀបចំ្នងិអនុវត្តកផនការសកម្មភាព (MAP/GDAP) ន្ ំ២០១៨ ដម្កាម្

កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ដដ្ឋយកនុងមានម្កសួងទំនក់ទំនងជាមួ្យរ ាសភា-ម្ពឹទធសភា នងិ

អធកិារកិច្ច, ម្កសួងដរៀបចំ្ក ន ី  នររូបនយីកម្ម និងសំណង់, ម្កសួងសាធារណការ និង ឹកជញ្ជូន, ម្កសួងយុត្តធិម៌្, 

ម្កសួងការងារ និងបណតុ ោះបណ្តត លវិជាជ ជីវៈ នងិម្កសួងសុខាភបិាល ដហើយអរគនយកដ្ឋា នដម្កាម្ឱ្វាទ កហសវ ចំ្ននួ 

                                                                 
6 ត្ំណរភាជ ប់ទញយកសារាច្រដលខ ០៩ សរ ច្ុោះនថៃទី២៨ ធនូ ២០១៥: https://bit.ly/2IXrntw  

https://bit.ly/2IXrntw
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៤ រួម្មាន អរគនយកដ្ឋា នរត្នោរជាត្ិ, អរគនយកដ្ឋា នលទធកម្មសាធារណៈ, អរគនយកដ្ឋា ន ដោលនដយាបាយ និង

អរគនយកដ្ឋា នសវនកម្មនផទកនុង។ កិច្ចម្បជុំពភិាកោដនោះ មានដោលបំណងចំ្ននួ ៣ រួម្មាន (១).កកលម្អយនតការននការ

ផតលម់្បាក់ឧបត្ថម្ភមុ្ខងារ, (២).ពម្ងឹងការដរៀបចំ្កផនការសកម្មភាព នងិកំណត្់ដោលដៅសូច្នករ និង (៣).ពម្ងងឹ

ការដរៀបចំ្ នងិការអនុវត្តថវិកា ដម្កាម្កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ។  

រច្នសម្ព័នធននរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ន្ ំ២០១៨

ដនោះ ម្ត្ូវបានកបងកច្កជា ៤ កផនកសំខាន់។ 

១). ដសច្កតីដផតើម្ បងាា ញអពំសីាថ នភាពដស ាកិច្ចនងិហិរញ្ញវត្, ដោលបំណង នងិ វិធសីាស្រសត ដរៀបចំ្របាយកាណ៍

វឌ្ឍនភាព 

២).វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ តាម្អងគភាពដម្កាម្ឱ្វាទម្កសួង

ដស ាកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នងិម្កសួង-សាថ ប័ន ដដ្ឋយសងកត្ធ់ៃន់ដលើសមិ្ទធផលសដម្ម្ច្បានសំខាន់ៗ នងិ

ការងារកកទម្ម្ងម់្ត្ូវដធវើបនទ ប់ 

៣).បញ្ា ម្បឈម្ នងិ សំដណើ ំដណ្តោះម្សាយកនងុការអនុវត្តកនុង នងិដម្ៅ GDAP និង MAP ដផ្លត ត្អពំីការជំរញុ

ឱ្យការអនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ  ំណ្តក់កាលទី៣ មាន ំដណើរការដៅមុ្ខ

ម្បកបដដ្ឋយជីវភាព។ 

៤). សននដិ្ឋា ន ដលើលទធផលននការអនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ។ 
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ម្បអប់ទី 1៖  វិធីសាស្រសត ម្តួ្ត្ពិនិត្យតាម្ដ្ឋនការអនុវត្តកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

  
ការម្ត្តួ្ពនិតិ្យតាម្ដ្ឋនវឌ្ឍនភាពម្បចំា ន្ ំ២០១៨ ននការអនុវត្តកផនការសកម្មភាពរួម្  ំណ្តកក់ាលទី៣ រឺ

អនុដោម្តាម្សារាច្រដលខ ០៩ សរ ដដ្ឋយដម្បើម្បាស់ទម្ៃនត់ាម្កម្ម្ិត្ច្ដងាក ម្សកម្មភាព, ដោលបំណង និងកផនក 

 ូច្ខាងដម្កាម្៖ 

-ទី១៖ វឌ្ឍនភាពតាម្ច្ដងាក ម្សកម្មភាព  បូកសរុបជាម្ធយម្នូវវឌ្ឍនភាពម្រប់សកម្មភាពក លអងគភាព

ដម្កាម្ឱ្វាទ កសហវ  

-ទី២៖ វឌ្ឍនភាពតាម្ដោលបណំង  វឌ្ឍនភាពតាម្ច្ដងាក ម្សកម្មភាព រុណនឹងទម្ៃនត់ាម្ច្ដងាក ម្ បូក

សរុបលទធផលតាម្ច្ដងាក ម្សកម្មភាព ននដោលបំណង 

-ទី៣៖ វឌ្ឍនភាពតាម្កផនក វឌ្ឍនភាពតាម្ដោលបំណង រុណនងឹទម្ៃនត់ាម្តាម្ដោលបំណង  បូក

សរុបលទធផលតាម្ដោលបំណងននកផនក 

-ទី៤៖ វឌ្ឍនភាពកម្មវធិកីកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈទងំម្លូ  វឌ្ឍនភាពតាម្កផនក រុណនងឹ

ទម្ៃន់តាម្កផនក  បូកសរុបកផនកទងំ ៥ ។ 

របូម្នតននការដ្ឋកព់និទុ 

ពនិទុសដម្ម្ច្បាន = ទម្ៃន់  X  លទធផលសដម្ម្ច្បាន 

ពនិទុសដម្ម្ច្បាន នដិទទស 

៩៦% - ១០០% លអម្បដសើរ 

៨៦% - ៩៥% លអ 

៧១% - ៨៥% លអបងគួរ 

៦១% - ៧០% ម្ធយម្ 

០% -៦០% ដខោយ 
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២. វឌ្ឍនភាពននកា អនវុត្តករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈម្បចាឆំ្ន ២ំ០១៨ 

២.១.វឌ្ឍនភាពននកា អនុវត្តក្នកា សករាភាព រួ  បស់ម្កសួងរសដាកិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

តាម្រយៈការម្ត្ួត្ពនិិត្យវឌ្ឍនភាព ននអនុវត្តកផនការសកម្មភាពម្បចំា ន្ ំ២០១៨ បានបងាា ញថា កផនកទី១ “បនត

ពម្ងងឹភាពដជឿទកុច្តិ្តននថវកិា” សដម្ម្ច្បាន ៩០%, កផនកទី២ “ពម្ងងឹរណដនយយភាពហរិញ្ញវត្ថុ”សដម្ម្ច្បាន ៩៣ %, 

កផនកទី៣ “ការផោរភាជ បថ់វកិាដៅនងឹដោលនដយាបាយ” សដម្ម្ច្បាន ៩៧% នងិកផនកទី៤ “ការបដងកើនរណដនយយ-ភាព

សម្ទិធកម្ម” សដម្ម្ច្បាន ៧៣%7 នងិកផនកទី៥ “ការោំម្ទកម្មវធិកីកទម្ម្ងម់្បកបដដ្ឋយដជារជយ័ នងិច្រីភាព” សដម្ម្ច្

បាន ៩៣%។ 

 យម្កាម្ទី 3៖ ភាររយសដម្ម្ច្បានតាម្ដោលបំណងននកផនកនីមួ្យៗនន  CAP3 

 

ម្បភព៖ម្កុម្ការងារ អ.រ.ហ 

ក.ក ន្កទី១ “បនតពម្ងឹងភាពរជឿទកុចិត្តននថវកិា” 

ភាពដជឿទុកចិ្ត្តននថវិកាសំដៅសម្ត្ថភាពរបស់រដ្ឋា ភបិាលកនងុការអនុវត្តថវិកា ដ ើម្បីសដម្ម្ច្បាននវូរដបៀបវារៈ

ដោលនដយាបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។ ភាពដជឿទុកចិ្ត្តននថវិកា រឺម្ត្ូវបនតពម្ងឹងអនុវត្តដៅកនងុកម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារ

ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ំណ្តក់កាលទី៣ ក លមានដោលដៅច្ម្បងពម្ងឹងម្បពន័ធថវិកាឱ្យ រងងមា ំ នងិសិថ រភាព 

ជាពិដសស ដផ្លត ត្ការយកចិ្ត្តទុកដ្ឋក់ខពស់ រួម្មាន (១). ការអនុវត្តចំ្ណូល នងិចំ្ណ្តយម្បចំាម្ត្មីាសមានភាពរលនូ 

នងិអាច្បា៉ានស់ាម នបាន (កម្ម្តិ្លដម្អៀងននការអនុវត្តមិ្នដលើសពី +/-៥%ដធៀបដៅនឹងកម្មវិធីចំ្ណូល-ចំ្ណ្តយ) និង 

(២). ការម្រប់ម្រងបំណលុម្ត្វូសង និងបំណលុម្ត្ូវទរកនងុ ន្ ំម្បកបដដ្ឋយម្បសិទធភាព ។ 

តាម្រយៈលទធផលកផនកទី១ ដនោះ  ភាពដជឿទុកចិ្ត្តននថវិកា រដឺៅកត្រកោបានជាសារវនត។ កនងុន័យដនោះ កំដណើន

ននចំ្ណូលច្រនតសដម្ម្ច្បានដលើសពីដោលដៅ ០,៥ ពនិទុភាររយនន ផ.ស.ស. ដដ្ឋយកនុង ន្ ំ២០១៨ មានកំដណើន 

                                                                 
7 កតាត ក លនំឱ្យកផនកទី ៤ ទទលួបានពិនទុទបដនោះ ដដ្ឋយដហត្ុថាសកម្មភាពច្ំននួ ២ ដៅដម្កាម្ច្ដងាក ម្សកម្មភាព ៤២.១ របស់អរគនយកដ្ឋា ន

សវនកម្មនផទកនុង ពំុអាច្សដម្ម្ច្បានតាម្ដោលដៅ។ 
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១,៤៧ ពនិទុភាររយ នន ផ.ស.ស.។  រីឯ ចំ្ណ្តយសថ ិត្កនុងរងវង់ +/-៥% ននច្ាប់ថវិកា ដដ្ឋយ ន្ ំ២០១៨ ការអនុវត្ត

ថវិកាជាត្ិសដម្ម្ច្បាន ៩៩,០%ននច្ាប់ថ វិកា។  ទនទឹម្ដនោះ ការម្រប់ម្រងសាច់្ម្បាក ់រឹសថ តិ្កនងុសាថ នភាពលអម្បដសើរ 

ដោលរឺមិ្នមានការកដកើត្ដ ើងវិញននបំណលុកកសទោះ។ 

វឌ្ឍនភាពតាម្ដោលបំណងននកផនកទី១ “បនតពម្ងងឹភាពដជឿទុកចិ្ត្តននថវិកា” បងាា ញ ូច្ត្ដៅ៖ 

រោេបំណង ១១ “បនតពម្ងងឹកា ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេនិងកា អនុវត្តក្នកា ម្បរេូចណូំេ” 

ដ ើម្បីពម្ងងឹម្បសិទធភាពននការម្រប់ម្រងចំ្ណូល (ចំ្ណូលសារដពើពនធ នងិចំ្ណូលមិ្នកម្នសារដពើពនធ) ការ

ដរៀបចំ្ដោលនដយាបាយចំ្ណូល នងិយុទធសាស្រសត ដកៀរររចំ្ណូលរយៈដពលម្ធយម្ រឺជាកតាត រនាោឹះដ ើម្បធីាននូវការលុប

បំបាត្ឱ់្នភាពសាច់្ម្បាកទ់ងំម្សុង, ភាពរលនូននលហំរូចំ្ណូល និងអាច្បា៉ានម់្បមាណបាន។ 

 កា ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេ និងអនុវត្តក្នកា ម្បរូេចណូំេ 

ជាលទធផល, ការម្បមូ្លចំ្ណូល ន្ ំ២០១៨ បងាា ញថា កំដណើនចំ្ណូលច្រនតដកើនដ ើងម្បមាណ ១,៤៧ ពនិទុ 

ភាររយនន ផ.ស.ស.។ ចំ្ណូលដនោះ ដកើនដ ើងដដ្ឋយដហត្ថុា កំដណើនដស ាកិច្ច ៏រងងមា,ំ ការកកសម្ម្លួអម្តាពនធមួ្យ

ចំ្ននួ នងិជាពិដសសការពម្ងងឹម្បសិទធភាពរ ាបាលសារដពើពនធ ដ ើម្បីម្បមូ្លចំ្ណូលឱ្យអស់លទធភាព។ ដយាងតាម្

របាយការណ៍សត ីពកីារអនុវត្តយទុធសាស្រសត ដកៀរររចំ្ណូលរយៈដពលម្ធយម្ ២០១៤-២០១៨ 8  របស់អរគនយកដ្ឋា ន

ដោលនដយាបាយ បានបងាា ញថា វបបធម៌្បង់ពនធ មានភាពម្បដសើរដ ើង ដដ្ឋយដហត្ថុាអម្តាការដ្ឋកល់ខិិត្ម្បកាស

ពនធ នងិការបង់ម្បាកព់នធ រឺបានទន់ដពលដវោ នងិកនងុរងវង ់៩០%។ 

 យម្កាម្ទី 4៖ អម្តាការដ្ឋក់លិខិត្ម្បកាសពនធ  និងការបង់ម្បាក់ទន់ដពលដវោ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ម្បភព៖ អរគនយកដ្ឋា នដោលនដយាបាយ 

                                                                 
8  អរគនយកដ្ឋា នដោលនដយាបាយ បានដរៀបច្បំាយការណ៍វាយត្នម្ាបឋម្ដលើការអនុវត្តយទុធសាស្រសត ដកៀរររច្ណូំលរយៈដពលម្ធយម្ ២០១៤-

២០១៨ និងបញ្ចបក់ារដរៀច្ច្ដំសច្កតីម្ោងយុទធសាស្រសតដកៀរររច្ំណូល ២០១៩-២០២៣។ 
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អម្តាការដ្ឋកល់ខិតិ្ម្បកាសពនធ និងការបងម់្បាកទ់នដ់ពល

ដ្ឋក់លិខិត្ម្បកាសពនធទនដ់ពលដវោ/អនកជាប់ពនធសកម្ម បង់ម្បាក់ទន់ដពលដវោ/អនកជាប់ពនធសកម្ម
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បកនថម្ពីដនោះ អរគនយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ នងិអរគនយកដ្ឋា នរយនងិរដ្ឋា ករកម្ពុជាសដម្ម្ច្បានលទធផលតាម្ដោល-

ដៅននកផនសកម្មភាព រួម្មាន៖ 

- បច្ចុបបននកម្មននម្បពន័ធ E-Tax System (E-Filing, E-registration និង E-Payment) របស់ អ.ព.  

- ការច្ុោះបញ្ជ ីអនកជាប់ពនធម្បចំា ន្ ំ២០១៨ សដម្ម្ច្ បានចំ្ននួ ៨ ២៤៥ ដសម ើនងឹ ៣៣,៣៥% ននចំ្ននួអនក

ជាប់ពនធ ក លមិ្នទនប់ានចុ្ោះបញ្ជ ីពនធដ្ឋរ។ 

- MOU រវាងអរគនយកដ្ឋា នរយនិងរដ្ឋា ករកម្ពុជានងិអាជ្ាធរកំពង់កផសវយ័ត្ម្កងុម្ពោះសីហនុដលើការផ្លា ស់បតូរ

ព័ត្ម៌ាននវា នងិទំនញិនំដច្ញ-នំចូ្លដដ្ឋយម្ដធយបាយដអ ិច្ម្ត្នូិច្ ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត។ 

- មុ្ខងាររទូទត្់តាម្ម្ដធយបាយដអ ិច្ម្ត្នូកិ (E-Payment) របស់ អ.រ.រ ម្ត្ូវបានដ្ឋកឱ់្យអនុវត្ត នងិកំពងុ 

បនតកកលម្អបដច្ចកដទសម្បពន័ធ ដដ្ឋយបកនថម្មុ្ខងារថមីដទៀត្។ 

- ម្បពន័ធបញ្ជរកត្ម្យួជាត្ិ  ណំ្តក់កាលទី២ កពំុងសថ តិ្កនងុ ំណ្តកក់ាលននការអភិវឌ្ឍម្បពន័ធ។ 

ដដ្ឋយក ក ដ ើម្បីពម្ងងឹការម្រប់ម្រង នងិម្បមូ្លចំ្ណូលមិ្នកម្នសារដពើពនធ អរគនយកដ្ឋា នម្ទពយសម្បត្តិរ ា 

នងិចំ្ណូលមិ្នកម្នសារដពើពនធ (អ.ទ.ច្.) សហការជាមួ្យអរគនយកដ្ឋា នរត្នោរជាត្ិ បានដរៀបចំ្ម្បពន័ធព័ត្ម៌ាន

 វិទយម្រប់ម្រងការម្បមូ្លចំ្ណូលមិ្នកម្នសារដពើពនធ នងិដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តជា ំណ្តកក់ាលចាប់ពីម្ត្មីាសទី១ ន្ ំ២០១៨ 

 ល់ម្កសួង-សាថ ប័នក លមានម្បមូ្លចំ្ណូលចំ្ននួ ១៤ នងិសារាច្រកណនំដលខ ០០៣ សហវ ចុ្ោះនថៃទី២២ កខកុម្ភៈ 

ន្ ំ២០១៨។ 

ទនទឹម្ដនោះ, ការងារោក់ពន័ធនងឹការម្រប់ម្រងការម្បមូ្លចំ្ណូលមិ្នកម្នសារដពើពនធ អ.ទ.ច្. និងអរគនយកដ្ឋា ន

ឧសោហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ សដម្ម្ច្បានលទធផល  ូច្ត្ដៅ៖ 

- អនុម្កតឹ្យសត ពីីការម្រប់ម្រងចំ្ណូលមិ្នកម្នសារដពើពនធម្ត្ូវបានចុ្ោះហត្ថដលខាម្បកាសឱ្យដម្បើដដ្ឋយម្បមុ្ខរាជ-

រដ្ឋា ភបិាល ដៅនថៃទី ៧ កខមិ្ថុន ន្ ំ២០១៨។ 

- ដសច្កតីម្ោងច្ាប់សត ីពីការម្រប់ម្រងចំ្ណូលមិ្នកម្នសារដពើពនធ ម្ត្ូវបានដរៀបចំ្បញ្ចប់កនងុកម្ម្តិ្បដច្ចកដទស 

នងិកពំុងពនិិត្យ នងិផតល់ដយាបល់ពដីលខាធិការដ្ឋា នម្កុម្ម្បឹកោនតី្កិម្ម។ 

- ដសច្កតីម្ោងច្ាប់សត ីពីការម្រប់ម្រង ការចាត្់កច្ង នងិការដម្បើម្បាស់ម្ទពយសម្បត្តិរ ា ម្ត្ូវបានបញ្ជូនដៅរណៈ-

រ ាម្ស្រនត ីពនិតិ្យ និងសដម្ម្ច្។ 

- ដសច្កតីម្ោងច្ាប់សត ីពីការម្រប់ម្រងរម្ណីយដ្ឋា នសមាហរណ និងកលបងោណិជជកម្ម ម្ត្ូវបានបញ្ជូនដៅរណៈ-

រ ាម្ស្រនត ីពនិតិ្យ និងសដម្ម្ច្។ 
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ម្បអប់ទី 2៖ កផនការពម្ងីកម្បព័នធបដច្ចកវិទយព័ត្៌មានសម្មាប់ម្រប់ម្រងចំ្ណូលមិ្នកម្នសារដពើពនធ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណុេសា រពើពនធ និងបំណុេរិនករនសា រពើពនធ 

ដយាងតាម្របាយការណ៍វាយត្នម្ាចំ្ណ្តយសាធារណៈនងិរណដនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ (PEFA) ន្ ំ២០១៥ នងិ ន្ ំ

២០១៧ បំណលុសារដពើពនធ រមឺានទំហំធំ ម្បមាណជា ៩០% ននចំ្ណូលពនធ9។ មូ្លដហត្ុសំខាន់ រឺបណ្តត លម្កពីការ

មិ្នទនច់ាត្់ចំ្ណ្តត្់ថាន ក់បំណលុពនធដៅដ ើយ។ អាម្ស័យដហត្ុ ដសន ើអងគភាពោកព់ន័ធជំរញុការដរៀបចំ្, ការចាត្់ចំ្ណ្តត្់

ថាន ក ់ និងការម្រប់ម្រងទិនននយ័បំណលុពនធ និងមិ្នកម្នពនធឱ្យបានច្ាស់ោស់ ដ ើម្បីពម្ងឹងម្បសិទធភាពននការម្រប់- 

ម្រងបំណលុ។ 

 រីឯការម្រប់ម្រងបំណលុមិ្នកម្នសារដពើពនធ វិញ អរគនយកដ្ឋា នចំ្ណូលម្ទពយសម្បត្តិរ ា នងិចំ្ណូលមិ្នកម្ន

សារដពើពនធ បាននិងកំពងុពម្ងងឹការម្រប់ម្រងត្ដួលខបំណលុសារដពើពនធម្រប់វិស័យ ក លម្កសួង-សាថ ប័នទទួលបនទុក។ 

តាម្រយៈទិននន័យបំណលុមិ្នកម្នសារដពើពនធចាប់ពី ន្ ំ២០១៣-២០១៨ បងាា ញថា បំណលុមិ្នកម្នសារដពើពនធធាា ក់ចុ្ោះ

ពី ៩៥ ៨៤៩ ៤២៥  ុោា រអាដម្រិក ម្កម្ត្ឹម្ ៥៨ ០៣៦ ៥០២  ុោា រអាដម្រិក (ទិននន័យលម្អិត្កនុងឧបសម្ពន័ធទី៣)។ 

                                                                 
9 សំដៅដលើបំណលុពនធដ្ឋរ រឯីច្ំណូលពីរយ រឺម្និកម្នបំណលុពនធដទ។ 

កនុង ំណ្តកក់ាលទី១ ម្បពន័ធ NRMIS ម្ត្ូវបានដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តចាប់ពីកខម្ករា ន្ ំ ២០១៨ ត្ដៅ សម្មាប់ម្កសួង     

សាថ ប័នចំ្ននួ ១៤ រួម្មាន រ ាដលខាធកិារដ្ឋា នអាកាសច្រសីុវិល, ម្កសួងម្ហានផទ, ម្កសួងការបរដទស នងិសហ-

ម្បត្ិបត្តកិារអនតរជាត្ិ, កសហវ, ម្កសួងសុខាភបិាល, ម្កសួងករ៉ែនិងថាម្ពល, ម្កសួងោណិជជកម្ម, ម្កសួងកសិកម្ម 

រុកាខ ម្បមាញ ់និងដនសាទ, ម្កសួងវបបធម៌្នងិវិចិ្ម្ត្សិលបៈ, ម្កសួងសាធារណការនិង ឹកជញ្ជូន, ម្កសួងដទសច្រណ៍, 

ម្កសួងដរៀបចំ្ក ន ី នររូបនយីកម្ម និងសំណង់, ម្កសួងការងារនងិបណតុ ោះបណ្តត លវិជាជ ជីវៈ និងម្កសួងឧសោហកម្ម

នងិសិបបកម្ម។  

ដៅកនងុ ំណ្តក់កាលទី១ ជហំានទី២ ដនោះ ម្បពន័ធ NRMIS នងឹដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តសម្មាប់ម្កសួង-សាថ ប័ន ចំ្ននួ០៩

រួម្មាន ម្កសួងម្ពោះបរម្រាជវាងំ, ម្កុម្ម្បឹកោអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ម្កសួងការោរជាត្ិ ម្កសួងពត័្៌មាន ម្កសួងអប់រំ យុវ-

ជននិងកឡីា ម្កសួងបរិសាថ ន, ម្កសួងសងគម្កិច្ច អត្តី្យុទធជន នងិយុវនីត្ិសម្បទ, ម្កសួងនម្បសណីយន៍ងិ

ទូររម្នរម្ន៍ នងិម្កសួងយុត្តធិម៌្។ កសហវ នឹងបនតដរៀបចំ្ដលខកូ ចំ្ណូលមិ្នកម្នសារដពើពនធ ជាមួ្យម្នទីរជនំញ

រាជធានី-ដខត្ត រ ាបាលថាន ក់ដម្កាម្ជាត្ិ និងអងគភាពម្បមូ្លចំ្ណូលមិ្នកម្នសារដពើពនធដផសងៗ ដទៀត្ ដៅកនងុជហំាន  

បនទ ប់។ ម្កសួង-សាថ ប័នទងំ ០៩ ខាងដលើ ម្ត្ូវដម្បើម្បាស់ដលខកូ ចំ្ណូលមិ្នកម្នសារដពើពនធក លបានកំណត្់

ដដ្ឋយលម្អិត្តាម្ចំ្ណូលពីដសវាសាធារណៈ, ចំ្ណូលពីម្ទពយសម្បត្តិរ ានិងចំ្ណូលមិ្នកម្នសារដពើពនធដផសងៗដទៀត្។ 

ម្រប់ចំ្ណូលមិ្នកម្នសារដពើពនធទងំអស់ក លអាច្ បង់ចូ្លថវិការ ាបាន លោុះម្តាណ្តកត្មានត្ដួលខចំ្ណូល ក ល

អនុម័្ត្ដដ្ឋយ កសហវ (អរគនយកដ្ឋា នរត្នោរជាត្ ិឬ អរគនយកដ្ឋា នម្ទពយសម្បត្តិរ ានងិចំ្ណូលមិ្នកម្នសារដពើ

ពនធ) តាម្ការដសន ើសំុរបស់ម្កសួង-សាថ ប័នសាមី្។ បញ្ជ ីដលខក ូចំ្ណូលមិ្នកម្នសារដពើពនធ ននម្កសួង-សាថ ប័ននីមួ្យៗ

ជាឧបសម្ព័នធននសារាច្រកណនំដនោះ។ 
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 កា ពម្ងងឹកា ពាក ចណូំេសា រពើពនធ និងរិនករនសា រពើពនធ 

ការពយករចំ្ណូលពនធ ដម្កាម្ជនំួយបដច្ចកដទស នងិការោំម្ទរបស់ អ.រ.ហ., អរគនយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ បាន

បញ្ចប់ការដរៀបចំ្ម្៉ាកូ លពយករណ៍ និងបនតដធវើបច្ចុបបននភាពម្៉ាកូ លពយករណ៍ចំ្ណូល និងអរគនយកដ្ឋា នរយ នងិរដ្ឋា ករ

កម្ពុជា បាននងិកពំងុដរៀបចំ្ម្៉ាូក លពយករណ៍ចំ្ណូលដនោះ ផងក រ។  រីឯ ការដរៀបចំ្ទម្ម្ងម់្៉ាូក លពយករណ៍ចំ្ណូលមិ្ន

កម្នសារដពើពនធ រឺពុទំនប់ានដរៀបចំ្ដៅដ ើយ។ ដ ើម្បីដដ្ឋោះម្សាយបញ្ា ននការពយករដនោះ  អរគនយកដ្ឋា នដោលនដយា-

បាយ រួរផតលជ់នំួយបដច្ចកដទស និងបនតសហការជាមួ្យអរគនយកដ្ឋា នម្ទពយសម្បត្តិរ ា នងិចំ្ណូលមិ្នកម្នសារដពើពនធ 

ដ ើម្បីដធវើការដរៀបចំ្ទម្ម្ង់ពយករណ៍ចំ្ណូលមិ្នកម្នសារដពើពនធ។ 

រោេបំណង ១២ “បនតពម្ងងឹកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណុេ” 

ការម្រប់ម្រងបំណលុសាធារណៈ សំដៅ ល់ការម្រប់ម្រងដលើរាល់ម្បត្ិបត្តកិាររបស់រដ្ឋា ភិបាលោកព់ន័ធនងឹការ

ខចីម្បាក់ពីដរ, ការឱ្យម្បាក់ដរខចី, ការដបាោះផោយនងិការដ្ឋកល់ក់មូ្លបម្ត្រ ា, ការដបាោះផោយនិងដ្ឋកល់ក់ប័ណណរ ា

អធិបដត្យយ, ការធាន, កាត្ពវកិច្ចបំណលុជាយថាដហត្ុ, ការទូទត្់ដសវាបំណលុ, ការដរៀបចំ្រច្នសម្ព័នធបំណលុដ ើង

 វិញ, ការម្រប់ម្រងហានភិយ័, ការវិនិដយារដដ្ឋយដម្បើអត្ិដរកសាច់្ម្បាក ់ឬអត្ដិរកថវិកា នងិម្បត្ិបត្តិការដផសងៗដទៀត្

ោក់ពន័ធនឹងបំណលុសាធារណៈ។ ម្ត្ឹម្ ំណ្តច់្ ន្ ំ២០១៧ ដដ្ឋយរិត្ទងំបំណលុម្រត្កកពំុងច្រចារដដ្ឋោះម្សាយ កម្ពុជា

មានសននិធិបំណលុសាធារណៈសរុបចំ្នួនម្បមាណ ៦,៦៧ ប ៊ីោន ុោា រអាដម្រិក។ តាម្លទធផលននការវិភារចី្រភាព

បំណលុ បងាា ញថា រាលអ់នុបាត្បំណលុសំខាន់ៗទងំអស់របស់កម្ពុជា សុទធកត្សថ ិត្ដម្កាម្អនបុាត្ដោល ក លកនុងដនោះ 

អនុបាត្ត្នម្ាបច្ចុបបននននបំណលុសាធារណៈដម្ៅម្បដទសដធៀបនងឹ ផ.ស.ស.មានម្ត្ឹម្កម្មិ្ត្ ២២,៨% ដោលរឺទប

ជាងខាា ំងដធៀបនងឹអនុបាត្ដោលកម្មិ្ត្ ៤០%។ ជាសននដិ្ឋា ន ដដ្ឋយកផអកតាម្បទដ្ឋា នបដច្ចកដទសអនតរជាត្ិ លទធផល

ដនោះបញ្ជ ក់ថា សាថ នភាពបំណលុសាធារណៈកម្ពុជាមាន ចី្រភាព និងហានភិ័យកម្មិ្ត្ទប។ 

 យម្កាម្ទី 5៖អនុបាត្បំណុលដធៀបនឹង ផ.ស.ស. 

 

ម្បភព៖អរគនយកដ្ឋា នសហម្បត្ិបត្តិការអនតរជាត្ិនិងម្រប់ម្រងបំណលុ 
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ទនទឹម្ដនោះ, កនុងដោលបំណងដលើកកម្ពស់ត្មាា ភាព នងិរណដនយយភាពននការម្រប់ម្រងបំណលុសាធារណៈនន

កម្ពុជា អ.ស.ប. បានផសពវផោយម្ពតឹ្តិបម្ត្សថ ិត្ិបំណលុសាធារណៈ ដលខដរៀងទី៥ និងទី៦10។ បកនថម្ពីដនោះ, អ.ស.ប. 

បានដរៀបចំ្ដសច្កតមី្ោងម្កបខ័ណឌ ទសសនទនសតពីកីារម្រប់ម្រងការវិនិដយារសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥, បានដរៀបចំ្

ដសច្កតីម្ោងទី២ ននសតងដ់្ឋរនតី្ិវិធីម្បត្ិបត្តកិារសម្មាប់ការម្រប់ម្រងបំណលុសាធារណៈ នងិបានដរៀបចំ្ដសច្កតីម្ោង

អនុម្កឹត្យសត ីពីម្កបខ័ណឌ រួម្សម្មាប់ម្រប់ម្រងរដម្មាងវិនិដយារសាធារណៈ។ រីឯ នតី្ិវិធីរួម្ម្បត្ិបត្តិការសម្មាប់ការ

ម្រប់ម្រងបំណលុសារធាណៈ ម្ត្ូវបានអនុម័្ត្ នងិដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តដដ្ឋយម្បកាសដលខ ៥៤៦ សហវ.ម្បក ចុ្ោះនថៃទី០៧ 

កខមិ្ថុន ន្ ំ២០១៨ នងិបានដ្ឋក់ដសច្កតមី្ោងយុទធសាស្រសតសត ីពីការម្រប់ម្រងបំណលុសាធារណៈ ២០១៩-២០២៣ 

ឆ្ាងកិច្ចម្បជុំពិដម្ោោះដយាបលក់ម្ម្ិត្អរគនយកដ្ឋា ន។ 

អរគនយកដ្ឋា នរត្នោរជាត្ ិ បានដរៀបចំ្ម្បកាសសតពីីការបំដពញបកនថម្ឱ្យអនុវត្តចំ្ណ្តត្់ថាន ក់រដម្មាង នន

មាត្កិាថវិការ ាបាលថាន ក់ជាត្ ិនងិបានដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តមាត្ិការណន ីននបាង់រណដនយយថវិកាថមី សម្មាប់រដម្មាង/កម្ម-

 វិធីហិរញ្ញបបទនពនី រអូភិវឌ្ឍន ៍ រួម្មាន (១). អ.រ.ហ. អនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

ដម្កាម្ហិរញ្ញបបទនរបស់ ADB និង EU, (២). ម្កសួងសុខាភបិាល អនុវត្តរដម្មាង GMS Health Security, (៣).

ម្កសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ អនុវត្តរដម្មាង Cambodia Southeast Asia Disaster Risk Management Project។  

 រីឯ ោក់ពន័ធការម្រប់ម្រងមូ្លបម្ត្រ ាវិញ អរគនយកដ្ឋា នឧសោហកម្មហិរញ្ញវត្ថ ុ បាននងិកំពងុដរៀបចំ្ដសច្កតី-

ម្ោងអនមុ្កតឹ្យសត ពីីសមាសភាពរណៈកមាម ធកិារម្រប់ម្រងមូ្លនធិិមូ្លបម្ត្រ ា ប៉ាុកនតសថ តិ្កនងុកម្ម្តិ្ម្កុម្ការងារបដច្ចក-

ដទសដៅដ ើយ។ 

រោេបំណង ១៣ “ពម្ងឹងកា ម្គ្ប់ម្គ្ងសាច់ម្បាក់ នងិ គ្ណនី” 

ការពម្ងឹងការម្រប់ម្រងសាច់្ម្បាក ់និងរណន ីមានដោលដៅអនុវត្តកផនការសាច់្ម្បាកម់្បកបដដ្ឋយម្បសិទធភាព 

នងិស័កតិសិទធភាព ក លរួម្មានម្បសិទធភាពននការអនុវត្តកផនការសាច់្ម្បាក់ម្បកបដដ្ឋយម្បសិទធភាពជាម្បចំាម្ត្មីាស 

ម្បចំាកខ នងិឈានដៅរកម្បចំាសបាត ហន៍ិងនថៃ, ការទូទត្់ម្បត្ិបត្តិការច្ំណូលចំ្ណ្តយតាម្ម្បពន័ធធនោរ, យនតការ

ម្បមូ្លផតុំបូកសរុបរបាយការណ៍អនុវត្តថវិការបស់ន រអូភិវឌ្ឍន៍ក លដៅដម្ៅម្បពន័ធរត្នោរជាត្ិ, ម្បព័នធតាម្ដ្ឋន នងិ

កត្់ម្តាបំណលុកកសទោះ នងិការទូទត្់ថវិកាបុដរម្បទនទន់ដពលដវោ ជាដ ើម្។ 

ដ ើម្បីពម្ងងឹមុ្ខងារម្រប់ម្រងសាច់្ម្បាក់ អរគនយកដ្ឋា នរត្នោរជាត្ិ បានពម្ងងឹការដរៀបចំ្របាយការណ៍នន

ការពយករលហំូរសាច់្ម្បាក់រយៈដពល ៣ កខ រកំលិ, ការពយករចំ្ណូល-ចំ្ណ្តយម្ត្ូវបានពម្ងងឹ និងកកលម្អឱ្យកាន់កត្

ម្បដសើរដ ើង នងិការដបើកម្បាក់ដបៀវត្សតាម្ម្បពន័ធធនោរ។ អរគនយកដ្ឋា នរត្នោរជាត្បិានអនុវត្តម្បពន័ធទូទត្់ដអ-

                                                                 
10ត្ណរភាជ ប់ទញយកម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ិបំណលុសាធារណៈ  https://gdicdm.mef.gov.kh/en/2018/09/27/2261.html 
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 ិច្ម្ត្នូិច្ (EFT)11 ជាផាូវការដៅនថៃទី០១ កខមី្ន ន្ ំ២០១៨ នងិបានកពំុងអនុវត្តដលើមុ្ខសញ្ញ ដបៀវត្សម្បាក់ឧបត្ថម្ភ

ដលើម្កសួងមួ្យច្នំនួ, ដបសកកម្ម, ផលប៉ាោះោលអ់នតរម្កសួង, ជសួជលុផាូវ, ចំ្ណ្តយរ ាបាល ។ល។ 

បំណុេកកសាះ ដលើកផនកច្ណំ្តយ ម្ត្ូវបានលុបបំបាត្ទ់ងំម្សងុផងក រ។  

“ោម នការបដងកើត្ដ ើងនូវបំណលុកកសទោះកនងុ ន្ ំ២០១៨ ដបើរតិ្រយៈដពល ៦០ នថៃ ដដ្ឋយរតិ្ចាប់ពីដពលអាណត្តិ

ដបើកផតល់ម្បាក ់ ម្ត្ូវបានបញ្ជូន និងម្ត្ូវបានវាយកាលបរិដច្ឆទដលើអាណត្តិចូ្លម្កអរគនយកដ្ឋា នរត្នោរជាត្។ិ ការ

ម្ត្ួត្ពនិតិ្យដលើបំណលុកកសទោះ រឺមានសារៈសំខាន់ដ ើម្បីពម្ងងឹការម្រប់ម្រងសាច់្ម្បាក។់” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រោេបំណង ១៤ “កកេរអកា អនុវត្តថវិកា និងពម្ងឹងកា អនុវត្តក្នកា ចណំាយ” 

កម្ម វិធីចំ្ណូល-ចំ្ណ្តយ រឺជាឧបករណ៍មួ្យ សម្មាប់ដធវើការបា៉ា ន់សាម នអំពីត្ម្មូ្វការថវិកាម្បចំាម្ត្ីមាស។      

កម្មវធិីចំ្ណូល-ចំ្ណ្តយពុទំនម់្ត្ូវបានចាត្់ទុកជាការងារអាទិភាពដៅដ ើយ។  

ោកព់ន័ធនឹងការអនុវត្តកិច្ចលទធកម្មសាធារណៈ មានវឌ្ឍនភាព ូច្ត្ដៅ៖ 

- អនុម្កឹត្យដលខ ២១ អនម្ក.បក ចុ្ោះនថៃទី២១ កខកុម្ភៈ ន្ ំ២០១៨ សត ីពីកបបបទនងិនតី្ិវិធនីនការបតឹងនងិការ

ដដ្ឋោះម្សាយបណត ឹងត្វា៉ែលទធកម្ម ម្ត្ូវបានអនុម័្ត្  

- ម្បកាសសត ីពកីារច្ុោះ ការជម្ម្ោះនងិការផសពវផោយបញ្ជ ីដមម អនកដ ញនថា ម្ត្ូវអនុម័្ត្ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត តាម្រយៈ

ម្បកាសដលខ ១៦១៤ សហវ.ម្បក ចុ្ោះនថៃទី២៤ កខធនូ ន្ ំ២០១៨។ 

- ម្បកាសសត ីពកីារម្រប់ម្រងការអនុវត្តកិច្ចសនយលទធកម្មសាធារណៈ ម្ត្ូវបានដ្ឋកឱ់្យអនុវត្ត តាម្រយៈម្បកាស

ដលខ ១៦១៣ សហវ.ម្បក ចុ្ោះនថៃទី២៤ កខធនូ ន្ ំ២០១៨។ 

 

 

 

                                                                 
11 បញ្ា ម្បឈម្ននការទទូត្់ថវិកាតាម្ម្បព័នធដអ ិច្ម្ត្នូិច្ មានច្នំនួ ២ រមួ្មាន (១).កម្មវិធីនិងបរិកាខ ោំម្ទរបស់ធនោរោណិជជ រមឺ្និទន់

អាច្ោំម្ទម្បព័នធ EFT ដៅដ ើយ និង (២).ចំ្ននួអកសរ/ដលខមានការកំណត្់កនុងម្បព័នធរបស់ធនោរជាត្ិ ក លនំឱ្យពិបាកកនុងបញ្ជូលដឈាម ោះអនក

ផគត្ផ់គង់។ 

កាលបរិដច្ឆទននអាណត្តិច្លូ ល់រត្នោរ 

 

កាលបរដិច្ឆទដលើវកិកយបម្ត្

របសអ់នកផគត្ផ់គង ់

កាលបរដិច្ឆទនន 

ទទូត្អ់ាណត្ត ិ

ឧត្តមានវុត្តនអ៍នតរជាត្ ិ      

៣០ នថៃ 

 

ការអនវុត្តរបសក់ម្ពុជា     

៦០នថៃ 
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- របាយការណ៍វាយត្នម្ាសម្មាប់បដងកើនកម្ម្តិ្ទឹកម្បាក់សិទធិសដម្ម្ច្ លស់ាថ ប័នអនុវត្តលទធកម្ម 12  ម្ត្ូវបាន

ដរៀបចំ្រួច្រាល ់និងបានដរៀបចំ្ដសច្កតីម្ោងម្បកាសសតពីីការផតលក់ម្ម្ិត្ទឹកម្បាក់សិទធិសដម្ម្ច្កនុងកិច្ចលទធកម្ម

សាធារណៈ។13 

រហូត្ម្ក ល់ដពលដនោះ, ដសច្កតីម្ោងម្បកាសសត ីពីបុដរលកខណសម្បត្តិអនកដ ញនថា ពុទំន់ម្ត្ូវបានដរៀបចំ្កម្ម្តិ្

បដច្ចកដទសដៅដ ើយ។ 

អរគនយកដ្ឋា នលទធកម្មសាធារណៈ បានអភិវឌ្ឍម្បពន័ធម្រប់ម្រងលទធកម្មសាធារណៈតាម្ម្បពន័ធបដច្ចកវិទយព័ត្៌-

មាន (Public Procurement Management Information System- PPMIS) សម្មាប់ដម្បើម្បាស់នផទកនងុ ដដ្ឋយកនងុ

ដនោះ (១).មុ្ខងារម្របម់្រងបុរគលិកកនុងម្បពន័ធ PPMIS ម្ត្ូវបានអភិវឌ្ឍរួច្រាល ់និងបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តសាកលបងនងិ 

(២).មុ្ខងារម្រប់ម្រងទិដ្ឋា ការដលើឯកសារដ ញនថា កនុងម្បពន័ធ PPMIS ម្ត្ូវបានអភិវឌ្ឍ នងិបានកពំុងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត

សាកលបង និង (៣).មុ្ខងារម្រប់ម្រងបញ្ជអីនកដ ញនថាកនុងម្បព័នធ PPMIS កំពងុម្ត្ូវបានបនតអភិវឌ្ឍ។ 

 នដពលបច្ចុបបននដនោះ, ការដរៀបចំ្ម្កបខ័ណឌ រត្យិុត្តោកព់ន័ធនងឹយនតការភាពជាន រូរវាងរ ា នងិឯកជន រឺជា

សម្ត្ថកិច្ចរបស់អងគភាពភាពជាន រូរវាងរ ា នងិឯកជនថាន កក់ណ្តត ល។ អ.រ.ជ បានដរៀបចំ្ដសច្កតីម្ោងនីត្ិវិធមី្បត្ិបត្តិ-

ការរួម្ (SOP) សម្មាប់ម្រប់ម្រងរដម្មាងតាម្យនតការ PPP រចួ្រាល់ ប៉ាុកនតមិ្នទនដ់្ឋក់ឆ្ាងរណៈកម្មការអនតរម្កសួងដៅ

ដ ើយ។ ដដ្ឋយក កសូច្នករចំ្ននួ ២ មិ្នទន់សដម្ម្ច្បានដពញដលញដៅដ ើយ រឺ (១).ដសច្កតីម្ោងច្ាប់សត ីពអីងគ-

ភាពភាពជាន រូរវាងរ ានងិឯកជន ម្ត្ូវបានបញ្ជូនដៅរណៈរ ាម្ស្រនតី។ ជាបច្ចុបបននភាព អងគភាពជនំញ កំពងុដរៀបចំ្

សិកាខ សាោពិដម្ោោះដយាបល ់ ដ ើម្បីម្បមូ្លធាត្ុច្លូបកនថម្ពមី្កសួង-សាថ ប័ន, វិស័យឯកជន នងិន រូអភិវឌ្ឍន,៍ នងិ 

(២).ដសច្កតីម្ោងអនមុ្កតឹ្យសត ពីីការម្រប់ម្រង នងិដម្បើម្បាស់មូ្លនធិិបំដពញផលហិរញ្ញវត្ថ ុ(Viability Gap Facility - 

                                                                 
12  ម្បកាសដលខ០៤៥ សហវ.ម្បក ចុ្ោះនថៃទី៣១ កខម្ករា ន្ ំ២០០៥ សត ីពីការអនុវត្តវិសហម្ជឈការកិច្ចលទធកម្មសាធារណៈ រឺ

ម្បរល់សិទធិសដម្ម្ច្ទទលួខុសម្ត្ូវដលើកិច្ចលទធកម្មសាធារណៈ ជនូម្កសងួ សាថ ប័ន ដខត្ត ម្កុង និងសហម្ោសសាធារណៈ កនុង

កម្មិ្ត្ទឹកម្បាក់ធានចំ្ណ្តយ  ូច្ខាងដម្កាម្៖ 

- ដម្កាម្ទឹកម្បាក់ ២០០ ោនដរៀល សម្មាប់ថវិកាម្នទីរជំនញដខត្ត-ម្កុង 

- ដម្កាម្ទឹកម្បាក់ ៣០០ ោនដរៀល សម្មាប់ថវិកាសាោដខត្ត-ម្កុង 

- ដម្កាម្ទឹកម្បាក់ ៥០០ ោនដរៀល សម្មាប់ថវិកាម្កសងួ-សាថ ប័ន នងិសហម្ោសសាធារណៈលកខណៈរ ាបាល 

- ដម្កាម្ទឹកម្បាក់ ១ ០០០ ោនដរៀល សម្មាប់ថវិកាម្កសងួអប់រ ំយុវជន និងកីឡា, ម្កសងួសុខាភិបាល និងសហម្ោស  

សាធារណៈ។  

ដយាងតាម្ម្បកាសអនតរម្កសួងដលខ ៥៦៨ សហវ.ម្បក ចុ្ោះនថៃទី២១ កខឧសភា ន្ ំ២០១៤ សត ីពីការម្បរល់សិទធិសដម្ម្ច្ដលើ

កិច្ចលទធកម្មសាធារណៈ ដៅរ ាបាលរាជធានី ដខត្ត ម្កុង ម្សុក ខណឌ  កនុងម្បការ ១ ម្បរល់សិទធសដម្ម្ច្  ូច្ខាងដម្កាម្៖ 

- ដម្កាម្ទឹកម្បាក់ ៣០០ ោនដរៀល សម្មាប់ថវិកាសាោរាជធានី-ដខត្ត 

- ដម្កាម្ទឹកម្បាក់ ២០០ ោនដរៀល សម្មាប់ថវិកាម្នទីរជំនញរាជធានី-ដខត្ត 

- ដម្កាម្ទឹកម្បាក់ ១០០ ោនដរៀល សម្មាប់ថវិកាម្កុង ម្សុក ខណឌ ។ 

13  ម្បកាសសត ីពីការផតល់កម្មិ្ត្ទឹកម្បាក់សិទធិសដម្ម្ច្កនុងកិច្ចលទធកម្មសាធារណៈ ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តដៅនថៃទី១៤ កខម្ករា ន្ ំ

២០១៩។ 
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VGF) សម្មាប់រដម្មាង តាម្យនតការ PPP មិ្នទន់ម្ត្ូវបានដរៀបចំ្រួច្រាល់ដៅដ ើយ ដដ្ឋយដហត្ុថា VGF ដនោះ នងឹម្ត្ូវ

អនញុ្ញ ត្ឱ្យមានកនងុរយៈដពលម្ធយម្ ឬកវង។ 

ម្បអប់ទី 3 ៖  វិម្ជឈការលទធកម្មសាធារណៈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ម្បអប់ទី 4៖ ការងារម្ត្ូវដធវើបនតននកផនកទី១ “បនតពម្ងឹងភាពដជឿទុកចិ្ត្តននថវិកា” 

 

 

 

 

 

 

 

 

កនុងដោលដៅពម្ងឹងម្បសិទធភាព ស័កតិសិទធភាព ត្មាា ភាព សនសសំំនច្ នងិអនុដោម្ភាព, កសហវ បានបនតដធវើ

 វិម្ជឈការលទធកម្មសាធារណៈដដ្ឋយម្បរល់សិទធិសដម្ម្ច្ទទួលខុសម្ត្ូវដលើកិច្ចលទធកម្មសាធារណៈ ជួនម្កសួង សាថ ប័ន 

រាជធាន ី ដខត្ត សហម្ោសសាធារណៈ ម្រឹោះសាថ នសាធារណៈរ ាបាល និងអងគភាពថវិកាកនងុកម្មិ្ត្ទឹកម្បាកធ់ាន

ចំ្ណ្តយ ូច្ខាងដម្កាម្៖ 

- ដម្កាម្ទឹកម្បាក ់៣០០ោនដរៀល សម្មាប់ថវិកាម្នទីរជនំញរាជធាន ីដខត្ត 

- ដម្កាម្ទឹកម្បាក ់៥០០ោនដរៀល សម្មាប់ថវិការ ាបាលដខត្ត 

- ដម្កាម្ទឹកម្បាក ់៨០០ោនដរៀល សម្មាប់ថវិការ ាបាលរាជធានភីនំដពញ 

- ដម្កាម្ទឹកម្បាក ់៨០០ោនដរៀល សម្មាប់ថវិកាម្កសួង-សាថ ប័ន នងិអងគភាពថវិកាថាន ក់កណ្តត លដម្កាម្ឱ្វាទ 

- ដម្កាម្ទឹកម្បាក ់៨០០ោនដរៀល សម្មាប់ថវិកាម្រឹោះសាថ នសាធារណៈរ ាបាល 

- ដម្កាម្ទឹកម្បាក់ ១ ០០០ោនដរៀល សម្មាប់ថវិកាសាកលវិទយល័យវិទយសាស្រសតសុខាភបិាល នងិវិទយ-

សាថ នជាត្ិសុខភាពសាធារណៈ 

- ដម្កាម្ទឹកម្បាក ់១ ០០០ោនដរៀល សម្មាប់ថវិកាម្កសួងម្ហានផទនងិម្កសួងការោរជាត្ ិ

- ដម្កាម្ទឹកម្បាក ់១ ៥០០ោនដរៀល សម្មាប់ថវិកាម្កសួងអប់រំ យុវជន និងកឡីា នងិម្កសួងសុខាភបិាល 

- ដម្កាម្ទឹកម្បាក ់១ ៥០០ោនដរៀល សម្មាប់ថវិកាសហម្ោសសាធារណៈ 

- ដម្កាម្ទីកម្បាក ់២ ០០០ោនដរៀល សម្មាប់ថវិការដ្ឋា ករទឹកសវយ័ត្ម្កងុភនំដពញ 

- ដម្កាម្ទឹកម្បាក ់៣ ០០០ោនដរៀល សម្មាប់ថវិកាអរគិសនីកម្ពុជា។ 

ទនទឹម្នងឹដនោះ, កសហវ នងឹផតលក់ារដលើកទឹកចិ្ត្តដដ្ឋយបដងកើនកម្ម្ិត្ទឹកម្បាក់សិទធិ សដម្ម្ច្លទធកម្មជាបនត

បនទ ប់រហតូ្ទងំម្សុងចំ្ដោោះម្កសួង សាថ ប័ន រាជធាន ីដខត្ត សហម្ោសសាធារណៈ ម្រោឹះសាថ នសាធារណៈរ ាបាល នងិ

អងគភាពថវិកាក លអនុវត្តបានមឺុ្ងមា៉ា ត្ត់ាម្វិធាន បទបបញ្ញត្ត ិ នតី្ិវិធី លិខិត្បទដ្ឋា ន រត្យិុត្តដផសងដទៀត្ ពិដសស  

អនុវត្តបានម្ត្ឹម្ម្ត្ូវ តាម្កាលបរិដច្ឆទក លមានកំណត្់កនងុកផនការលទធកម្ម នងិដធវើរបាយការណ៍អនុវត្តកិច្ចលទធកម្ម

ម្បចំាម្ត្ីមាស ឆ្មាស នងិ ន្ ំ ម្ក កសហវ ឬម្នទីរដស ាកិច្ចនងិហិរញ្ញវត្ថុរាជធាន ីដខត្តបានដទៀងទត្ន់ិងទន់ដពល- 

ដវោ។ 
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ម្បអប់ទី 5៖ ការងារកកទម្ម្ង់ម្ត្ូវដធវើបនតននកផនកទី១ “បនតពម្ងឹងភាពដជឿទុកចិ្ត្តននថវិកា” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ខ. ក ន្កទ២ី “កា ពម្ងឹងគ្ណរនយយភាពហិ ញ្ញវត្ថុ” 

ការពម្ងងឹរណដនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ សំដៅដលើរណដនយយភាពក លោកព់ន័ធនងឹការដរៀបចំ្ម្បពន័ធ នងិនតី្ិវិធី

ម្រប់ម្រងថវិកា និងហិរញ្ញវត្ថ ុម្សបតាម្ច្ាប់និងដោលការណ៍ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ។ ដ ើម្បីធានបាននវូរណដនយយភាព 

ហិរញ្ញវត្ថុ, ការដរៀបចំ្ម្បពន័ធតាម្ដ្ឋន, កត្់ម្តា នងិការដរៀបចំ្របាយការណ៍ដដ្ឋយភាពសុម្កតឹ្ និងទនដ់ពលដវោ រឺជា

កម្មវត្ថុ ៏ចំ្បងសម្មាប់ជហំានទី២។  

សមាសធាត្នុន FMIS ម្ត្ូវបានដ្ឋក់បញ្ចូលកនងុម្បពន័ធបកនថម្ដទៀត្ រួម្ទងំមុ្ខងារសនូល នងិចំ្ណ្តត្ថ់ាន ក់ថវិកា។ 

ោកព់ន័ធចំ្ណ្តត្់ថាន ក់ថវិកាទងំ ៧ ម្ត្ូវបានដ្ឋក់បញ្ចូល នងិអនុវត្ត រួម្មាន ចំ្ណ្តត្ថ់ាន ក់ដស ាកិច្ច, កម្មវិធ ីនិង អងគភាព

ម្បត្ិបត្តនិងិរ ាបាល, មុ្ខងារ, ភូមិ្សាស្រសត , ម្បភពមូ្លនិធ ិ និងរដម្មាង ម្ត្ូវបានដរៀបចំ្ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តតាម្រយៈ

ម្បកាសនន កសហវ។ សូម្រសូបញ្ជ ក់ថា ចំ្ណ្តត្ថ់ាន ក់ថវិកាចំ្ននួ ៥  (ដស ាកិច្ច, កម្មវិធ,ី មុ្ខងារ, រ ាបាល នងិ

រដម្មាង) កនងុចំ្ដណ្តម្ចំ្ណ្តត្់ថាន ក់ទងំ ៧ ម្ត្ូវបានអនុវត្តដពញដលញតាម្ម្បពន័ធ FMIS នងិចំ្ណ្តត្ថ់ាន ក់ថវិកា ២ 

ដទៀត្បាននងិកពំុងបនតជំរញុអនុវត្ត។ 

ជាមួ្យោន ដនោះ ម្បពន័ធ FMIS ជហំានទី២ ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តដៅ ន្ ំ២០១៧ ដហើយឧបករណ៍សម្មាប់ោំម្ទ

ម្បពន័ធម្ត្ូវបានដ្ឋកឱ់្យដ ញនថា និងបំោក់បកនថម្ ដដ្ឋយកនងុដនោះ រួម្មាន ការដ ញនថាដលើកញ្ចប់ផគត្ផ់គង់ឧបករណ៍

កា ងា កកទម្រង់ម្ត្ូវរធវើបនត 

កសហវ នឹងដរៀបចំ្បញ្ចប់កនុងម្កបខ័ណឌ កផនការសកម្មភាពរមួ្ ំណ្តក់កាលទី៣ (២០១៩-២០២០) ដដ្ឋយ

កនុងដនោះដផ្លត ត្ដលើ៖ 

១.ឯកសា យុទធសាន្រសត រួម្មាន យុទធសាស្រសត ដកៀរររចំ្ណូល ២០១៩-២០២៣, យុទធសាស្រសត ននការកកទម្ម្ង់ម្បពន័ធ

លទធកម្មសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥ នងិយុទធសាស្រសត ននការម្រប់ម្រងបំណលុសាធារណៈ ២០១៩-២០២៣។ 

២.េិខិត្បទោា នគ្ត្ិយុត្ត រមួ្មាន ដសច្កតមី្ោងច្ាប់ នងិអនមុ្កតឹ្យសត ពីីការម្រប់ម្រងរម្ណីយដ្ឋា នសមាហរណ 

នងិកលបងោណិជជកម្ម, ដសច្កតីម្ោងច្ាប់សត ីពីការម្រប់ម្រងការម្បមូ្លចំ្ណូលមិ្នកម្នសារដពើពនធ,ដសច្កតីម្ោង

អនុម្កឹត្យសត ីពីសមាសភាពរណៈកមាម ធិការម្រប់ម្រងមូ្លនធិិមូ្លបម្ត្រ ា និងដសច្កតីម្ោងច្ាប់សត ីពីភាពជាន រូ

វាងរ ា នងិឯកជន។  រីឯ ការម្រប់ម្រងវិនិដយារសាធារណៈ រួម្មាន ១.អនុម្កឹត្យសត ីពកីារដ្ឋក់ឱ្យដម្បើម្បាស់នតី្ិវិធី

អនុវត្តសតងដ់្ឋរសម្មាប់ការម្រប់ម្រងការវិនិដយារសាធារណៈ ដដ្ឋយហិរញ្ញបបទនបរដទស, ២.អនុម្កឹត្យសត ីពកីារ

ដ្ឋក់ឱ្យដម្បើម្បាស់នតី្ិវិធីអនុវត្តសតងដ់្ឋរសម្មាប់ការម្រប់ម្រងការវិនិដយារសាធារណៈ តាម្យនតការភាពជាន រ ូ 

រវាងរ ានងិឯកជន, ៣. អនមុ្កតឹ្យសត ីពកីារដ្ឋកឱ់្យដម្បើម្បាស់នតី្ិវិធីអនុវត្តសតងដ់្ឋរសម្មាប់ការម្រប់ម្រងការវិនិដយារ 

សាធារណៈ ដដ្ឋយថវិកាថាន កជ់ាត្ិ នងិ ៤.អនមុ្កតឹ្យសត ពីកីារដ្ឋកឱ់្យដម្បើម្បាស់នីត្ិវិធអីនុវត្តសតងដ់្ឋរសម្មាប់ការ

ម្រប់ម្រងការវិនិដយារសាធារណៈ ដដ្ឋយថវិកាថាន ក់ដម្កាម្ជាត្ិ។ 

៣.ម្បព័នធ៖ ពម្ងងឹ នងិពម្ងីកការអនុវត្តម្បពន័ធបដច្ចកវិទយពត័្៌មានពនធដ្ឋរ, រយ, ម្បព័នធបដច្ចកវិទយព័ត្ម៌ាន

សម្មាប់ការម្រប់ម្រងចំ្ណូលមិ្នកម្នសារដពើពនធ នងិម្បពន័ធម្រប់ម្រងលទធកម្មសាធារណៈ។ 
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សម្មាប់អនកដម្បើម្បាស់ចុ្ងដម្កាយនិងកញ្ចប់ផគត្ផ់គង់ដហដ្ឋា រច្នសម្ពន័ធ WAN/LAN និងកញ្ចប់ Bandwidth។ រីឯ កញ្ចប់ 

កសាងពម្ងីកម្ជឈម្ណឌ លទិននន័យ ម្ត្ូវបានដរៀបចំ្ឯកសារ នងិដ្ឋក់ឱ្យដ ញនថារួច្រាល់, ទទួលទំនញិដៅោក់កណ្តត ល ន្ ំ

២០១៨ នងិដ្ឋក់ឱ្យ ំដណើការសាកលបងដៅចុ្ង ន្ ំ២០១៨។ ដៅដ ើម្ ន្ ំ២០១៨ ម្កសួង-សាថ ប័នចំ្ននួ ១០ ម្ត្ូវបាន

ម្បកាសឱ្យដម្បើម្បាស់ម្បពន័ធ FMIS ជាផាូវការ រួម្មាន កសហវ, ម្កសួងអប់រំ យុវជន នងិកឡីា, ម្កសួងសុខាភិបាល, 

ម្កសួងកសិកម្ម រុកាខ ម្បមាញ ់ នងិដនសាទ, ម្កសួងការងារ នងិបណតុ ោះបណ្តត លវិជាជ ជីវៈ, ម្កសួងកិច្ចការនរី, ម្កសួង     

បរិសាថ ន, ម្កសួងមុ្ខងារសាធារណៈ, ម្កសួងឧសោហកម្ម នងិសិបបកម្ម និងម្កសួងនម្បសណីយ៍ និងទូររម្នរម្ន៍។ 

បកនថម្ពីដនោះ ម្កសួង-សាថ ប័នចំ្ននួ ១០ បកនថម្ និងម្នទីរ សហវ រាជធានី-ដខត្ត ទងំ ២៥ ម្ត្ូវបនតដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តរដម្មាង 

FMIS កនងុ ន្ ំំ២០១៨។ កនងុ ំណ្តកក់ាលដនោះ ទងំម្កសួង-សាថ ប័ន នងិម្នទីរ សហវ រាជធានី-ដខត្ត ទទួលបាននូវការ     

បស្រញ្ជបការយល់ ឹង, ការបណតុ ោះបណ្តត ល,  ំដ ើងឧបករណ៍បរិកាខ  នងិម្បពន័ធ នងិការចុ្ោះសិកោអពំនីតី្ិវិធីម្បត្ិបត្តិការ 

(SOP) ដដ្ឋយម្កុម្ការងារ FMWG។ បនទ ប់ម្ក ម្កសួង-សាថ ប័ន និងម្នទីរ សហវ នងឹដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តម្បពន័ធជាផាូវការដៅ

ដ ើម្ ន្ ំ២០១៩។ ទនទឹម្នោះ ដៅ ន្ ំ២០១៩ ម្កសួង-សាថ ប័នចំ្ននួ ១៧ ក លដៅដសសសលន់ងឹបនតដ្ឋក់ឱ្យដម្បើម្បាស់

ម្បពន័ធ FMIS នងិអនុវត្តម្បពន័ធ FMIS ជាផាូវការដៅដ ើម្ ន្ ំ២០២០។ 

ដៅ ន្ ំ២០១៨ ដដ្ឋយមានការដបតជ្ា នងិភាពជាមាច ស់របស់ កសហវ រាល់ម្បត្ិបត្តិការច្ំណូល-ចំ្ណ្តយ, ការបិទ

បញ្ជ ីហិរញ្ញវត្ថុ នងិការដរៀបចំ្របាយការណ៍ចំ្ណូល-ចំ្ណ្តយម្ត្ូវបានអនុវត្តកនងុ FMIS ជនំសួម្បពន័ធ KIT ទងំម្សុង។ 

ដទោះបីជាយា៉ា ងណ្តក៏ដដ្ឋយ ការងារចំ្ននួ ៣ មានភាពយតឺ្យា៉ា វកនុងកផនកទី២ ដនោះ ដដ្ឋយការងារទងំដនោះ រឺចំា

បាច់្ម្ត្ូវការជនំយួបដច្ចកដទស រួម្មាន (១). ការដរៀបចំ្បទដ្ឋា នរត្ិយតុ្តកំណត្់ពដិ្ឋនម្ទពយសម្បត្ត ិ (Fixed Asset 

Threshold), (២). ម្បកាសសត ីពីការដ្ឋក់ឱ្យដម្បើសតងដ់្ឋររណដនយយសាធារណៈតាម្ IPSAS Cash Basis នងិ (៣). 

ការដ្ឋកឱ់្យដម្បើសតងដ់្ឋររណដនយយមូ្លដ្ឋា នសាច់្ម្បាក់។ 

វឌ្ឍនភាពតាម្ដោលបំណងននកផនកទី២ “បនតពម្ងងឹរណដនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ”ុ បងាា ញ ូច្ត្ដៅ៖ 

រោេបំណង ២១ “ពម្ងឹងកា អនុវត្តម្មត្កិាថវិកាថា ីនិងបលង់គ្ណរនយយថាី” 

ការអនុវត្តមាត្កិាថវិកាថមី នងិបាង់រណដនយយថមី ម្ត្ូវបនតកកលម្អដ ើម្បធីានឱ្យមានសងគត្ិភាពនិងអនុវត្តតាម្   

សតងដ់្ឋរអនតរជាត្ិ នងិចំ្ណ្តត្ថ់ាន ក់ថវិកាទងំ ០៧ (ភូមិ្សាស្រសត , អងគភាពម្បត្ិបត្ត ិ និងរ ាបាល, កម្មវិធ,ី ដស ាកិច្ច,    

មុ្ខងារ, មូ្លនធិិ នងិរដម្មាង) ម្ត្ូវបានដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តដពញដលញ ដ ើម្បធីានឱ្យបាននវូម្រប់ម្ជងុដម្ជាយននពត័្ម៌ាន 

នងិការវិភារសម្មាប់ វិភាជន៍ថវិកា។ ជារួម្ ការអនុវត្តដោលបំណងដនោះ រឺមានវឌ្ឍនភាព  ូច្ត្ដៅ៖ 

- ម្បកាសដលខ ១១២៩ សហវ.ម្បក ចុ្ោះនថៃទី១២ កខត្ោុ ន្ ំ២០១៨ សត ីពកីារកកសម្ម្លួ នងិការបដងកើត្

បកនថម្រណន ីនងិអនរុណននីនចំ្ណ្តត្ថ់ាន ក់ដស ាកិច្ចននមាត្កិាថវិកាននម្បកាសដលខ ៥២៣ សហវ.ម្បក 

ចុ្ោះ នថៃទី០៩ កខឧសភា ្ ន ំ២០១៧ សត ីពកីារដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តចំ្ណ្តត្ថ់ាន ក់ដស ាកិច្ចននមាត្កិាថវិការបស់រ ាបាល

ថាន ក់ជាត្ ិនិងរ ាបាលថាន ក់ដម្កាម្ជាត្ិ។ 

- ម្បកាសដលខ ១៦១៥ សហវ.ម្បក ចុ្ោះនថៃទី២៤ កខធនូ ្ ន ំ២០១៨ សត ីពកីារបដងកើត្បកនថម្រណន ីនិងអនុរណនី

ននបាង់រណដនយយសាធារណៈ។ 

- ដសច្កតីម្ោងឯកសារទសសនទនសត ីពីច្ំណ្តត្ថ់ាន កត់ាម្ដស ាកិច្ចបំម្ពញួ ម្ត្ូវបានដរៀបចំ្។ 
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- ចំ្ណ្តត្ថ់ាន ក់មុ្ខងារម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត។ 

- ចំ្ណ្តត្ថ់ាន ក់រ ាបាលម្ត្ូវបានដធវើបច្ចុបបននភាព។ 

- ចំ្ណ្តត្ថ់ាន ក់រដម្មាងននមាត្ិកាថវិកាម្ត្ូវបានដរៀបចំ្ នងិអនុវត្តបានកនុងម្បពន័ធ FMIS។ 

រោេបំណង ២២ “ពម្ងឹងកា អនុវត្តម្បព័នធថវិកាថាី និងដំរណើ កា ម្បត្បិត្តកិា ថា”ី  

ការពម្ងងឹការអនុវត្តម្បពន័ធអនវុត្តថវិកាថមី នងិម្បត្ិបត្តិការថម ីមានដោលដៅដ ើម្បីកាត្់បនថយដពលដវោសម្មាប់

សំដណើសំុធានចំ្ណ្តយ នងិការទូទត្់ដៅតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ន នងិកកលម្អកម្ម្ិត្ម្បត្ិបត្តិការដៅកនងុ កសហវ ដដ្ឋយ

ពម្ងងឹការអនុវត្តម្បពន័ធថវិកាថម ី តាម្រយៈការបដងកើនកម្មិ្ត្យល់ ឹង, ភាពជាមាច ស់, ការចូ្លរួម្ នងិសម្ត្ថភាពកផនក 

FMIS ទងំ កសហវ នងិម្កសួង-សាថ ប័ន នងិរ ាបាលថាន ក់ដម្កាម្ជាត្ិ។ 

ដៅដ ើម្ ន្ ំ២០១៨ ម្កសួង-សាថ ប័ន ចំ្ននួ ១០ ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យដម្បើម្បាស់ម្បពន័ធ FMIS ដដ្ឋយមានការច្ោុះោំម្ទ 

នងិបងាា ត្់បងាា ញការច្ោុះម្បត្ិបត្តិការផ្លទ លដ់ៅកនងុម្បពន័ធ FMIS  ល់ទីតាំងអនកដម្បើម្បាស់ ដម្កាយពីទទួលបានការ        

បណតុ ោះបណ្តត ល លថ់ាន ក់ ឹកនំ នងិម្ស្រនតរីបស់ម្កសួង-សាថ ប័នទងំ ១០ ម្ស្រនតមី្បមាណ ២០០ នក ់ កនុង ន្ ំ២០១៧។ 

ទនទឹម្ដនោះ ដហដ្ឋា រច្នសម្ពន័ធបដច្ចកវិទយព័ត្៌មានបានកសាងរួច្រាល់ដៅម្កសួង-សាថ ប័នចំ្ននួ ១០ ក លអាច្ម្ទម្ទង់

បានសម្មាប់អនកដម្បើម្បាស់ម្បមាណជាង ២០០ នក់ ក ល ំដ ើងរួច្រាលន់ូវបណ្តោ ញត្ភាជ ប់ WAN/LAN ពមី្កសួង- 

សាថ ប័នទងំ ១០ ម្កម្ជឈម្ណឌ លទិននន័យដម្របស់ម្បពន័ធ FMIS។ 

ដ ើម្បីបស្រញ្ជ បការយល់ ឹងអពំមី្បពន័ធ ម្កុម្ការងារ FMWG បានដរៀបចំ្ម្ពឹត្តិបម្ត្ព័ត្ម៌ានម្ត្ីមាសទី១ ្ ន ំ២០១៨ 

របស់រដម្មាង FMIS បានដបាោះពុម្ព នងិផសពវផោយរួច្រាល ់ម្ពម្ទងំបានផលតិ្ជាវីដ អូ នងិខិត្តបណណ ជាដ ើម្។ ទនទឹម្

ដនោះ អរគនយកដ្ឋា នថវិកា បានចូ្លរួម្ដដ្ឋោះម្សាយបញ្ា ម្បឈម្នន ក លដកើត្មានដ ើងដៅកនុងការអនុវត្តជហំានទី

២ ដហើយដដ្ឋោះម្សាយបានចំ្ននួ ២៤ ករណី។ 

រោេបំណង ២៣ “ពម្ងឹងកា អនុវត្តម្បព័នធគ្ណរនយយថាី, ម្បព័នធកត្់ម្តាថា,ី ម្បព័នធ បាយកា ណ៍ថា”ី  

កនុងដោលបំណងដនោះ ម្បពន័ធរណដនយយថមី ម្បពន័ធកត្់ម្តាថម ី និងម្បពន័ធរបាយការណ៍ថមី ម្ត្ូវបានដរៀបចំ្ដដ្ឋយ

ត្ម្ម្ូវឱ្យដរៀបចំ្សតងដ់្ឋររណដនយយសាធារណៈម្សបតាម្សតងដ់្ឋរ IPSAS ដដ្ឋយផោរភាជ ប់ដៅនឹងការដម្បើម្បាស់ FMIS 

នងិបដងកើត្ជដម្ម្ើសសម្មាប់ការអនុវត្តជាជហំានៗដៅរកការអនុវត្តរណដនយយបងគរ, ការកកលម្អទម្ម្ង់របាយការណ៍ការ

អនុវត្តថវិកាម្ត្វូដរៀបចំ្សម្មាប់រណៈរ ាម្ស្រនតី, សាថ ប័ននីត្ិបបញ្ញត្តិ នងិសាធារណៈជន នងិការច្ុោះបញ្ជសីារដពើភណឌ

ម្ទពយសម្បត្តិរ ា នងិដធវើបច្ចុបបននភាពជាម្បចំា។ 

ម្កុម្ម្បឹកោជាត្រិណដនយយ ជានិយត័្កររណដនយយនងិសវនកម្មដៅកម្ពុជា ក លសថ ិត្ដម្កាម្ការម្រប់ម្រងផ្លទ ល់

របស់ឯកឧត្តម្អរគបណឌ តិ្សភាចារយឧបនយករ ាម្ស្រនតី រ ាម្កសួងដស ាកិច្ចនងិហិរញ្ញវត្ថ ុ នងិមានដបសកកម្មច្ម្បង

ម្រប់ម្រងនងិអភិវឌ្ឍ វិស័យរណដនយយនងិសវនកម្ម ដៅកនងុម្ពោះរាជាណ្តច្ម្កកម្ពុជា។ សម្មាប់ ន្ ំ២០១៨ ដនោះ, ម្កុម្-

ម្បឹកោជាត្ិរណដនយយ សដម្ម្ច្បាននូវវឌ្ឍនភាព  ូច្ត្ដៅ៖ 

- សិកាខ សាោផសពវផោយសតពីីកាត្ពវកិច្ច និងវបបធម៌្កាន់បញ្ជ ីរណដនយយ កាត្ពវកិច្ចដរៀបចំ្របាយណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

តាម្សោងដ់្ឋរណដនយយ និងកាត្ពវកិច្ចដ្ឋក់របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថឱុ្យរងសវនកម្ម លអ់នកជាប់ពនធធំ ក ល

មានសិកាខ កាម្ចូ្លរួម្ចំ្ននួ ១ ៩៦០ នក់។ 
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- សតងដ់្ឋររណដនយយសាធារណៈមូ្លដ្ឋា នសាច់្ម្បាក់ ម្ត្ូវបានដធើវការបកកម្បជាភាសាកខមររចួ្រាល់ (កផនកទី១ 

នងិ កផនកទី២)។ 

- ដសច្កតីម្ោងកផនទីបងាា ញផាូវម្ត្ូវបានដរៀបចំ្រួច្រាល់សម្មាប់ដ្ឋក់ឆ្ាងកិច្ចម្បជុកំម្មិ្ត្ថាន ក់ ឹកនំអរគដលខាធិ-

ការដ្ឋា ន ក.ជ.រ។ 

- ដសច្កតីម្ោងម្បកាសសតពីកីារដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តសតងដ់្ឋររណដនយយសាធារណៈមូ្លដ្ឋា នសាច់្ម្បាក ់ ម្ត្ូវបាន

ដ្ឋក់ឆ្ាងម្បជុថំាន ក់ ឹកនំអរគដលខាធកិារដ្ឋា ន ក.ជ.រ។ 

- ដសច្កតីម្ោងម្កបខ័ណឌ សតងដ់្ឋររណដនយយម្ត្ូវបានដរៀបចំ្រួច្រាល់សម្មាប់ដ្ឋក់ម្បជុពំិដម្ោោះដយាបល់។ 

- ដសច្កតីម្ោងសតងដ់្ឋររណដនយយសាធារណៈមូ្លដ្ឋា នរណដនយយបងគរ ម្ត្ូវបានកពំងុដរៀបចំ្កនុងកម្មិ្ត្ម្កុម្

ការងារ។ 

- ដសច្កតីម្ោងម្កបខ័ណឌ ទសសនទនរណដនយយសាធារណៈបាននងិកពំុងដរៀបចំ្កនងុកម្ម្ិត្បដច្ចកដទស។ 

 រីឯ ការងារោក់ពន័ធនងឹការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរ ាវិញ អ.ទ.ច្. បានដរៀបចំ្ម្បព័នធម្រប់ម្រងទិននន័យបញ្ជសីារដពើ-

ភណឌ ម្ទពយសម្បត្ិតរ ា កនុង ំណ្តកក់ាល ំបូង និងកំពងុដធវើការសាកលបងដម្បើម្បាស់ ដដ្ឋយម្ស្រនតីរបស់នយកដ្ឋា នជំនញ 

ដហើយដម្ោងនឹងដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តម្បពន័ធដម្ៅបណ្តត ញ (offline) ម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័ន នងិរ ាបាលថាន ក់ដម្កាម្ជាត្ិដៅ ន្ ំ

២០២០ និងអនុវត្តម្បពន័ធអនឡាញ (online) ដៅ ន្ ំ២០២៣ ដនោះ។ ជាមួ្យោន ដនោះ អនុម្កឹត្យសត ីពីវិធាន និងនតី្ិវិធនីន

ការម្រប់ម្រងបញ្ជសីារដពើភណឌ ម្ទពយសម្បត្តិរ ាម្ត្ូវបានអនុម័្ត្ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត ដៅនថៃទី២៧ កខដម្សា ្ ន ំ២០១៨ និង

ម្ត្ូវបានដធវើសិកាខ សាោផសពវផោយ ល់ម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័ន, រ ាបាលថាន ក់ដម្កាម្ជាត្ិ និងនតី្ិបុរគលសាធារណៈ។ 

ជាមួ្យោន ដនោះ, អ.ទ.ច្. រួរពដនាឿនដរៀបចំ្លិខិត្បទដ្ឋា នរត្យិុត្តក លដៅដសសសល ់រួម្មាន (១).ដសច្កតីម្ោង

ច្ាប់សត ីពីការម្រប់ម្រងការចាត្់កច្ង នងិការដម្បើម្បាស់ម្ទពយសម្បត្តិរ ា, (២).ម្បកាសសតពីីវិធាន នងិនតី្ិវិធលីម្អិត្នន

ការជម្ម្ោះបញ្ជ ីសារដពើភណឌ ម្ទពយសម្បត្តិរ ា ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ម្បជុំពិភាកោកម្ម្ិត្អរគនយកដ្ឋា នរួច្រាល់ដហើយនងឹដម្ត្ៀម្

ដ្ឋក់ជនូថាន ក់ ឹកនំ កសហវ ពនិិត្យ និងផតលដ់យាបល់បកនថម្ និង (៣).ម្បកាសសត ីពរីំរូ ននដសៀវដៅបញ្ជសីារដពើភណឌ

ន្ ំដោល នងិតារាងដកើនដ ើងនងិថយចុ្ោះនូវម្ទពយសម្បត្តិរ ាម្បចំា ន្ ំ។ 

រោេបំណង ២៤ “ពម្ងងឹកា អនុវត្តឧបក ណ៍ និងយនតកា រដើរបីបរងកើនកា ទទួេខុសម្ត្ូវ និង 

គ្ណរនយយភាព (ម្បព័នធម្ត្ួត្ពិនិត្យ)”  

សងគត្ភិាពននម្បពន័ធរណដនយយភាពដលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ រជឺំរញុឱ្យអនុវត្តលិខតិ្បទដ្ឋា នរត្យិុត្ត

ម្បកបដដ្ឋយម្បសិទធភាព នងិស័កតិសិទធភាព។ កនងុន័យដនោះ អាណ្តប័កថវិកា នងឹមានការទទួលខុសម្ត្ូវដលើហិរញ្ញវត្ថុ 

នងិសមិ្ទធកម្មរបស់អងគភាពរបស់ខាួន។ បកនថម្ពីដនោះ ម្កុម្ម្បឹកោនតី្កិម្ម បាននងិកពំុងសិកោដរៀបចំ្ដសច្កតមី្ោងកម្ម្ង

ទណឌ កម្មរ ាបាលកនុងវិស័យហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ក លកម្ម្ងដនោះ នងឹកាា យជាមូ្លដ្ឋា នសម្មាប់ម្សាវម្ជាវបញ្ចូលជា

ទណឌ កម្ម កនុងដសច្កតមី្ោងច្ាប់វិដសាធនកម្មច្ាប់សត ីពីម្បពន័ធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ន ន្ ំ២០២០ ខាងមុ្ខវិញ។ 

ជាវឌ្ឍនភាព, ដលខាធិការដ្ឋា នម្កុម្ម្បឹកោនីត្ិកម្ម បានម្ត្ួត្ពនិតិ្យតាម្ដ្ឋនការអនុវត្តទណឌ កម្មរ ាបាលសម្ម្សប 

ចំ្ដោោះកហំុសឆ្គងឬការម្រប់ម្រងធនធានសាធារណៈមិ្នសម្ម្សប នងិោម នម្បសិទធភាព មានកច្ងដៅកនុងលខិិត្បទ- 
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ដ្ឋា នរត្យិុត្ត ដហើយម្បមូ្ល នងិវាយច្ម្ាងលិខតិ្បទដ្ឋា នរត្យិុត្តោកព់ន័ធទណឌ កម្មម្ពហមទណឌ នងិរ ាបបដវណីកនុងវិស័យ

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ។ 

បកនថម្ពីដនោះ, អរគនយកដ្ឋា នសវនកម្មនផទកនងុកប៏ានចុ្ោះសវនកម្មដលើការអនុវត្តម្បពន័ធ FMIS ដៅអងគភាពថវិកា

ននម្កសួង-សាថ ប័ចំ្ននួ ៨ ដោលដៅ។  

រោេបំណង ២៥ “បរងកើនត្ម្មល ភាពថវកិា” 

រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជាបានចាត្ទុ់កថាត្មាា ភាពថវិកា រឺជាឧបករណ៍មួ្យ ៏សំខាន់ ដ ើម្បជីំរញុរណដនយយភាព

នងិអភបិាលកិច្ចកនុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ។ ជាក់កសតង ម្កសួង-សាថ ប័ន រឺដធវើការផសពវផោយឯកសារថវិកាជាម្បចំា

ន្ ំជនូសាធារណៈជនទូដៅ នងិអនកសិកោម្សាវជាវមានលទធភាពដធវើការវិភារ ម្ពម្ទងំសិកោកសវងយល់បកនថម្អពំី

ថវិកាម្បចំា ន្ ំ ក លម្ត្ូវដម្បើម្បាស់ដ ើម្បីអនុវត្តអាទិភាពននដោលនដយាបាយ។  

ត្មាា ភាពថវិកាម្ត្ូវបានបដងកើនជាលដំ្ឋប់ ដដ្ឋយទងំ កសហវ នងិ អាជ្ាធរសវនកម្មជាត្ិ បានផសពវផោយនូវ   

ឯកសារថវិកា  ូច្ខាងដម្កាម្៖  

- ដសៀវដៅថវិកាសដងខបននច្ាប់ថវិកាម្បចំា ន្ ំ២០១៨ ម្ត្ូវបានផសពវផោយដលើដរហទំព័រ14។ 

- ដវទិកាសាធារណៈសត ីពីម្កបខណ័ឌ មា៉ា ម្កូដស ាកិច្ច នងិហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ម្ត្ូវបានដរៀបចំ្។ 

- ដវទិកាសាធារណៈសត ីពីថវិកាម្បចំា ន្ ំ ម្ត្ូវបានដរៀបចំ្។ 

- សិកាខ សាោពិដម្ោោះដយាបល់ដលើវិស័យអាទិភាពោកព់ន័ធនងឹដស ាកិច្ចឌ្ីជីថល នងិសហម្រនិភាព ម្ត្ូវបាន

ដរៀបចំ្។ 

- សំដណើថវិកាសដងខបជាត្ិម្បចំា ន្ ំ២០១៩ ម្ត្ូវបានផសពវផោយបនទ ប់ពីរណៈរ ាម្ស្រនតីអនុម័្ត្ នងិមុ្នបញ្ជូន

ថវិកាដៅសាថ ប័ននតី្ិបបញ្ញត្ត15។ 

- សារាច្រកណនំសត ីពីការដរៀបចំ្កផនការយុទធសាស្រសតថវិកា និងកញ្ចប់ថវិកាម្ត្ូវបានផសពវផោយ ដលើដរហទំព័រ16។ 

- របាយការណ៍អនុវត្តថវិកាកនងុ ន្ ំ (TOEF/GFS) ម្ត្ូវបានផសពវផោយដលើដរហទំព័រ17។ 

- របាយការណ៍ម្ត្ួត្ពនិិត្យថវិកាោកក់ណ្តត ល ន្ ំ២០១៨ ម្ត្ូវបានផសពវផោយដលើដរហទំព័រ18។ 

- ច្ាប់សត ីពីការទូទត្់ថវិកាទូដៅ ន្ ំ២០១៧ ម្ត្ូវបានដរៀបចំ្និងផសពវផោយដលើដរហទំព័រ។ 

- ម្ពឹត្តបម្ត្សថ តិ្ិបំណលុសាធារណៈកម្ពុជាម្ត្ូវផសពវផោយដលើដរហទំព័រចំ្ននួ ២  ង/ ន្ ំ។ 

                                                                 
14 ត្ំណរភាជ ប់ទញយកថវិកាសដងខប ន្ ំ២០១៨ 
http://mef.gov.kh/documents/shares/budget/BUDGET_IN_BRIEF_Fiscal_Year_2018.pdf 
15ត្ំណរភាជ ប់ទញយកសំដណើថវិកាសដងខប  http://mef.gov.kh/documents/mustsee/Executive_Summary_2019_Final.pdf 
16 
ត្ំណរភាជ ប់ទញយកសារាច្រកណនំ BSP និង PB http://gdb.mef.gov.kh/ 

17 
ត្ំណរភាជ ប់ទញយក TOEF, http://mef.gov.kh/tofe.html 

18 ត្ំណរភាជ ប់ទញយករបាយការណ៍ម្ត្តួ្ពិនិត្យថវកិាោក់កណ្តត ល ន្ ំ២០១៨  http://mef.gov.kh/documents/mustsee/Mid-Year-

Report-2018.pdf 

http://mef.gov.kh/documents/shares/budget/BUDGET_IN_BRIEF_Fiscal_Year_2018.pdf
http://mef.gov.kh/documents/mustsee/Executive_Summary_2019_Final.pdf
http://gdb.mef.gov.kh/
http://mef.gov.kh/documents/mustsee/Mid-Year-Report-2018.pdf
http://mef.gov.kh/documents/mustsee/Mid-Year-Report-2018.pdf
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- កផនការលទធកម្ម, ដសច្កតីជូន ំណឹងការដ ញនថា និងការម្បរល់កិច្ចសនយលទធកម្មម្ត្ូវបានផសពវផោយដលើ

ដរហទំព័រ 19។ 

- របាយការណ៍ម្ត្ួត្ពនិិត្យកិច្ចលទធកម្មតាម្ដម្កាយដលើការអនុវត្តកិច្ចលទធកម្មសាធារណៈ ក លសថតិ្ដម្កាម្សិទធិ

សដម្ម្ច្របស់សាថ ប័នអនុវត្តលទធកម្មនិងអងគភាពថវិកាម្បចំា ន្ ំ២០១៧ ដលើការិយបរិដច្ឆទ ២០១៦ របស់  

អរគនយកដ្ឋា នលទធកម្មសាធារណៈ ម្ត្ូវបានផសពវផោយកាលពនីថៃទី២២ កខមិ្ថុន ន្ ំ២០១៨ 20។ 

- របាយការណ៍សវនកម្មដលើការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ន្ ំ២០១៦ ម្ត្ូវបានផសពវផោយដលើដរហទំព័រ។ 

ម្បអប់ទី 6៖ ការងារកកទម្ម្ង់ម្ត្ូវដធវើបនតននកផនកទី២ “បនតពម្ងឹងរណដនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គ្. ក ន្កទ៣ី “កា ្ា ភាា បថ់វិការៅនឹងរោេនរោបាយ” 

ការផោរភាជ ប់ថវិកាដៅនងឹដោលនដយាយ រឺជាជហំាន ៏សំខាន់សម្មាប់ការអនតុ្តកនងុកម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់- 

ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ  ំណ្តកក់ាលទី៣។ ការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីម្បកបដដ្ឋយម្បសិទធភាព នងិស័កតិសិទធភាព រឺ

ទម្ទរឱ្យម្កសួង-សាថ ប័ន កណំត្់នវូដោលបំណងដោលនដយាបាយ កម្មវិធី នងិអនុកម្មវិធឱី្យច្ាស់ោស់, សមានរត្ិ-

ភាព និងសងគត្ភិាពជាមួ្យយទុធសាស្រសតច្ត្ុដកាណ និងកផនការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាត្។ិ បកនថម្ពីដនោះ កសហវ ម្ត្ូវ

ដរៀបចំ្ម្កបខណ័ឌ ហិរញ្ញវត្ថុរយៈដពលម្ធយម្ (Medium-term fiscal framework-MTFF) នងិម្កបខណ័ឌ ថវិការយៈ-

ដពលម្ធយម្ (Medium-term budget framework-MTBF) ដ ើម្បីកំណត្ព់ដិ្ឋនថវិកាសម្មាប់តាម្វិស័យ នងិឈាន

ដៅការដរៀបចំ្ពដិ្ឋនសម្មាប់ម្កសួង-សាថ ប័ន។ ទនទឹម្ដនោះ, ម្កសួង-សាថ ប័ន ម្ត្ូវដរៀបចំ្ នងិកកលម្អកផនការយុទធសាស្រសត 

                                                                 
19ត្ំណរភាជ ប់ទញយកដសច្កតីជូន ំណងឹ http://gdpp.gov.kh/bid_announcement/, ត្ំណរភាជ ប់ទញយកកផនការលទធកម្ម 

http://gdpp.gov.kh/procurement_plan/, និង ការម្បរល់កិច្ចសនយ http://gdpp.gov.kh/contract_award/ 

20 
ត្ំណរភាជ ប់ទញយករបាយការណ៍លទធកម្មសាធារណៈ  http://gdpp.gov.kh/contents/uploads/2018/06/post-review-report-

2017.pdf 

កា ងា កកទម្រង់ម្ត្ូវរធវើបនត 

កសហវ. នឹងដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តចំ្ណ្តត្ថ់ាន ក់ថវិកាដពញដលញជាបនតបនទ ប់។ អរគនយកដ្ឋា នរត្នោរជាត្ ិនឹង

ដរៀបចំ្បទដ្ឋា នរត្ិយតុ្តកំណត្ក់ម្ម្ិត្ទំហំម្ទពយសកម្ម (Fixed Asset Threshold) ដហើយ អ.ជ.រ. នឹងដរៀបចំ្សតង់-

ដ្ឋររណដនយយមូ្លដ្ឋា នសាច់្ម្បាក់។ 

អ.ទ.ច្. នងឹដរៀបចំ្បញ្ចប់ដសច្កតីម្ោងច្ាប់សត ីពីការម្រប់ម្រង ការដម្បើម្បាស់ និងការចាត្់កច្ងដលើម្ទពយ-

សម្បត្តិរ ា, ម្បកាសសត ីពីវិធាន និងនតី្ិវិធលីម្អិត្ននការជម្ម្ោះបញ្ជសីារដពើភណឌ ម្ទពយសម្បត្តិរ ា នងិម្បកាសសត ីពីររំ ូ

ននដសៀវដៅបញ្ជសីារដពើភណឌ ន្ ំដោល នងិតារាងដកើនដ ើងនងិថយចុ្ោះនូវម្ទពយសម្បត្តិរ ាម្បចំា ន្ ំ។ 

បកនថម្ពីដនោះ, សម្មាប់កផនការសកម្មភាពអាទិភាពននម្បពន័ធ ជហំានទី២ ដៅ ន្ ំ២០១៩ FMWG ដផ្លត ត្ ដលើ

ការងារសំខាន់ៗ រួម្មាន (១).ពម្ងីកការដម្បើម្បាស់ម្បពន័ធ FMIS, (២).អភិវឌ្ឍន៍របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពមី្បពន័ធ 

FMIS, (៣).ការដរៀបចំ្មុ្ខងារ FMIS ថមី និង (៤).អភិវឌ្ឍនក៍ារដធវើសនធ នកម្មទិនននយ័ និង (៥).ការកកលម្អនីត្ិវិធ ី

អនុវត្តការងារ។ 

http://gdpp.gov.kh/bid_announcement/
http://gdpp.gov.kh/procurement_plan/
http://gdpp.gov.kh/contract_award/
http://gdpp.gov.kh/contents/uploads/2018/06/post-review-report-2017.pdf
http://gdpp.gov.kh/contents/uploads/2018/06/post-review-report-2017.pdf
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នងិកញ្ចប់ថវិកាម្បចំា ន្ ំ។ កផនកដនោះ ដផ្លត ត្ការយកចិ្ត្តទុកដ្ឋក់ខពស់ដលើ (១). MTFF និង MTBF, (២). កផនការយុទធ-

សាស្រសតថវិកា នងិ (៣).ថវិកាកម្មវិធី និងអងគភាពថវិកាដៅម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័នថាន ក់ជាត្ ិនងិថាន ក់ដម្កាម្ជាត្ិ ។  

ជាលទធផល ន្ ំ២០១៨ ដនោះ កចិ្ចម្បជុំរវាង រ.ហ.ស នងិន រអូភិវឌ្ឍន ៍សដម្ម្ច្ថា MTBF ម្ត្ូវដរៀបចំ្ជា ំណ្តក់

កាល ូច្ត្ដៅ ន្ ំ២០១៩ ជា ំណ្តក់កាលដផទៀងផ្លទ ត្ ់ (Validate), ន្ ំ២០២០ ជា ំណ្តកក់ាលអនុវត្តសាកលបង 

(Pilot) និង២០២១ ជា ំណ្តក់កាលអនុវត្តផាូវការ (Official implementation)។ ជាមួ្យោន ដនោះ MTFF ម្ត្ូវបាន

ដរៀបចំ្បញ្ចប់ និងបានដោរពជនូឯកឧត្តម្រ ាដលខាធិការម្បចំាការ នន កសហវ ដហើយម្បជុំពភិាកោដៅនថៃទី៣១ កខម្ករា 

ន្ ំ២០១៩។ 

 ថវិកាកម្មវិធមី្ត្ូវបាននងិកពំុងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័ន និងម្រប់រ ាបាលរាជធាន-ីដខត្ត។ ជាវឌ្ឍន-

ភាព ម្កសួង-សាថ ប័ន ចំ្ននួ១០ អនុវត្តថវិកាកម្មវិធី សម្មាប់ ន្ ំ២០១៥, ម្កសួង-សាថ ប័ន ចំ្ននួ ១៥ សម្មាប់ ន្ ំ២០១៦ 

នងិម្កសួង-សាថ ប័ន ចំ្ននួ ១១ សម្មាប់ ន្ ំ២០១៧ និង ម្កសួង-សាថ ប័ន ចំ្ននួ ៣ សម្មាប់ ន្ ំ២០១៨ ក លសរុបចំ្នួន 

៣៩។  រីឯ រ ាបាលរាជធានី-ដខត្ត  ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីចាប់ពី្ ន ំ២០១៧-២០២១។   

រិត្ម្ត្ឹម្ ន្ ំ២០១៨ មានអងគភាពថវិកាចំ្ននួ ២៥២ នងិអងគភាពថវិកាអាណ្តប័កដផទរសិទធិចំ្ននួ ៦៥៥ ទងំថាន ក់

កណ្តត លនងិថាន ក់មូ្លដ្ឋា ន។ រីឯ រ ាបាលដខត្តអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី ម្ត្ូវបានកំណត្់រ ាបាលដខត្តមួ្យ មានអងគភាពថវិកា

មួ្យ សរុបម្ក ល់្ ន ំ២០១៨ មានចំ្ននួ ១២ អងគភាពថវិកា។ 

វឌ្ឍនភាពតាម្ដោលបំណងននកផនកទី៣ “ការផោរភាជ ប់ថវិកាដៅនងឹដោលនដយាបាយ” បងាា ញ ូច្ត្ដៅ៖ 

រោេបំណង ៣១ “កា ពម្ងងឹ និងពម្ងីកកា អនុវត្តថវិកាករាវិធី” 

ការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីជាឧបករណ៍ជំរុញឱ្យមានការផោរភាជ ប់ថវិកាដៅនឹងដោលនដយាបាយបដម្ម្ើឱ្យយុទធសាស្រសត

ច្ត្ុដកាណ នងិកផនការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាត្។ិ ជាកក់សតង សារាច្រកណនំសតពីីការដរៀបចំ្កផនការយុទធសាស្រសត ន្ ំ

២០១៨-២០២០ រឺមានកំណត្ន់ូវពដិ្ឋនចំ្ណ្តយច្រនតតាម្វិស័យនីមួ្យៗ ក លកតាត ដនោះ រឺជាការចាប់ដផតើម្ជំរញុឱ្យ

ម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័ន ដធវើការរតិ្ររូអំពីដោលបំណងដោលនដយាបាយ នងិកម្មវិធអីាទិភាព ដ ើម្បីដរៀបចំ្ថវិកាម្បចំា ន្ ំ 

នងិរយៈដពលម្ធយម្ឱ្យផោរភាជ ប់ដៅនងឹដោលនដយាបាយ។  

ដ ើម្បីឱ្យការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីឱ្យកាន់កត្មានភាពរលនូ កសហវ បានដធវើបច្ចុបបននភាពដោលការណ៍កណនំសត ីពី

ការដរៀបចំ្ នងិដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី និងកកសម្មួ្លសិទធអិំណ្តច្របស់អងគភាពថវិកា នងិអងគភាពថវិកាអាណ្តប័ក

ដផទរសិទធិ ដដ្ឋយកនងុដនោះមាន (១). ការផតល់សិទធិដម្បើម្បាស់រជជដទយយបុដរម្បទនកនុងការទិញផ្លទ លព់ីម្កុម្ហ នុ, (២).សិទធិ

របស់ម្ស្រនតីម្ត្ួត្ពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុកនុងការចូ្លរួម្ដរៀបចំ្ និងតាម្ដ្ឋនដលើអនុវត្តថវិកា និង (៣). សិទធិចាត្់កច្ងដលើការ

ដរៀបចំ្នងិអនុវត្តថវិការបស់អងគភាពថវិកា។ សម្មាប់រ ាបាលថាន ក់ជាត្ិ ម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័ន ម្ត្ូវបានដ្ឋក់់ឱ្យអនុវត្ត

ថវិកាកម្មវិធីសាកលបងដពញដលញ និងរ ាបាលរាជធានី-ដខត្ត ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តថវិកាចាប់ពី្ ន ំ២០១៧-២០២១។  

ដទោះបីយា៉ា ងក៏ដដ្ឋយ ចាប់តំាងពីការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីដៅ ន្ ំ២០១៥ ម្ក កសហវ ពុទំនច់ាប់ដផតើម្ដធវើការម្ត្តួ្-

ពនិិត្យ នងិវាយនម្ាលទធផលននម្កសួង-សាថ ប័ន ដដ្ឋយដធវើការដម្បៀបដធៀបនងឹកផនការក លមានបញ្ជ ក់សូច្នករជាមួ្យ

លទធផលសដម្ម្ច្តាម្ដោលបំណងដោលនដយាបាយ, កម្មវិធី នងិអនកុម្មវិធីដៅដ ើយ។  
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ដ ើម្បីបដងកើនរុណភាពននការដរៀបចំ្ BSP 21  អរគនយកដ្ឋា នថវិកា បានដ្ឋក់បញ្ចូលឱ្យមានការពពិណ៍នអពំី

ដោលបំណងននកម្មវិធ ីនិងអនកុម្មវិធី កនុងសារាច្រកណនំសត ីពីការដរៀបចំ្កផនការយុទធសាស្រសតថវិកា នងិសារាច្រកណនំ

សត ីពីការដរៀបចំ្ថវិកា។ ទនទឹម្ដនោះ ការកណនំដរៀបចំ្កផនការលទធកម្ម និងរជជដទយយបុដរម្បទន ម្ត្ូវបានដ្ឋក់បញ្ចូលកនងុ

សារាច្រកណនំសតពីីការដរៀបចំ្កផនការយុទធសាស្រសតថវិកា ផងក រ ក៏ប៉ាុកនតត្ម្ម្ូវឱ្យមានការដរៀបចំ្ដោលការណ៍កណនំ

លម្អតិ្មួ្យដទៀត្សត ពីីការភាជ ប់កផនការលទធកម្មជាមួ្យសំដណើថវិកាម្បចំា ន្ ំ។ 

អរគនយកដ្ឋា នថវិកា បានសិកោវាយត្នម្ាអំពីសម្ត្ថភាពកនងុការដរៀបចំ្ នងិអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី ដៅ ៦ ម្កសួង 

(ម្កសួងអប់រំ យុវជន នងិកឡីា, ម្កសួងសុខាភិបាល, ម្កសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ, ម្កសួងសងគម្កិច្ច អត្ីត្យុវជន នងិ

យុវនីត្ិសម្បទ, កហសវ នងិម្កសួងការងារ នងិបណតុ ោះបណ្តត លវិជាជ ជីវៈ) នងិម្នទរីជនំញជុំវិញរ ាបាលដខត្ត ចំ្ននួ ៣ 

(ដខត្តកពំង់សព ឺ, កពំងធ់ំ នងិដសៀម្រាប)។  

រោេបំណង ៣២ “កា រ ៀបចំថវិកាឱ្យម្មនេកេណៈម្គ្ប់ម្ជុងរម្ជាយ និងរធវើសម្មហ ណករាថវិកា”  

ការដរៀបចំ្ថវិកាម្រប់ម្ជុងដម្ជាយ សំដៅ ល់ថវិកាដពញដលញក លឆ្ាុោះបញ្ច ងំម្រប់ម្បភពចំ្ណូល និងម្រប់មុ្ខ-

សញ្ញ ។ ការដរៀបចំ្ច្ាប់ថវិកាម្បចំា ររួកត្រំដលច្នវូម្បត្ិបត្តកិារចំ្ណូល នងិចំ្ណ្តយទងំអស់ ដហើយការដធវើសមាហ-

រណកម្មននថវិកាមូ្លធន នងិថវិកាច្រនត។ ការដរៀបចំ្កផនការយុទធសាស្រសត រយៈដពល ៣ ន្ ំរកំលិ អនញុ្ញ ត្ឱ្យម្កសួង  

សាថ ប័ន មានលទធភាពបញ្ចូលទងំចំ្ណ្តយច្រនត នងិចំ្ណ្តយមូ្លធន។   

ដ ើម្បីបដងកើនរុណភាពននការដរៀបចំ្រដម្មាងវិនិដយារសាធារណៈ កសហវ នឹងដរៀបចំ្អនមុ្កឹត្យសត ពីីដោលការណ៍

កណនំរួម្ននការម្រប់ម្រងវិនិដយារសាធារណៈ ក លដម្ោងបញ្ចប់កនងុ ន្ ំ២០១៩។ បនទ ប់ម្កនងឹដរៀបចំ្អនុម្កឹត្យចំ្ននួ 

៤ ដ ើម្បីោំម្ទ រួម្មាន (១).អនុម្កតឹ្យសត ីពកីារដ្ឋក់ឱ្យដម្បើម្បាស់នតី្ិវិធីអនុវត្តសតងដ់្ឋរសម្មាប់ការម្រប់ម្រងការវិនិដយារ

សាធារណៈ ដដ្ឋយហិរញ្ញបបទនបរដទស, (២).អនុម្កឹត្យសត ីពីការដ្ឋក់ឱ្យដម្បើម្បាស់នតី្ិវិធីអនុវត្តសតងដ់្ឋរសម្មាប់ការ

ម្រប់ម្រងការវិនិដយារសាធារណៈ តាម្យនតការភាពជាន ររូវាងរ ានិងឯកជន, (៣).អនុម្កតឹ្យសត ីពកីារដ្ឋកឱ់្យដម្បើម្បាស់

នតី្ិវិធីអនុវត្តសតងដ់្ឋរសម្មាប់ការម្រប់ម្រងការវិនដិយារសាធារណៈ ដដ្ឋយថវិកាថាន ក់ជាត្ ិ និង (៤).អនុម្កឹត្យសត ពីីការ

ដ្ឋកឱ់្យដម្បើម្បាស់នតី្ិវិធីអនុវត្តសតង់ដ្ឋរសម្មាប់ការម្រប់ម្រងការវិនិដយារសាធារណៈ ដដ្ឋយថវិកាថាន ក់ដម្កាម្ជាត្។ិ 

រោេបំណង ៣៣ “រ ៀបចំនិងោក់ឱ្យអនុវត្តម្បព័នធបនា ត្់គ្ណរនយយភាព ( វងសាថ ប័ននីត្បិបញ្ញត្ត ិ

និងសាថ ប័ននីត្ិម្បត្បិត្ត,ិ  វងកសហវ និងម្កសងួ-សាថ បន័ និងរៅកនុងម្កសួង-សាថ បន័” 

ថវិកាកម្មវិធីម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត ជាមួ្យោន ដនោះ អងគភាពថវិកាម្ត្ូវបានដធវើវិម្ជឈការអំណ្តច្ និងការទទួលខុស

ម្ត្ូវ  ូច្ដនោះម្បពន័ធបនទ ត្រ់ណដនយយភាព រួរម្ត្ូវបានកណំត្់ឱ្យបានច្ាស់ោស់រវាងនតី្ិបញ្ញត្តិ នងិនតី្ិម្បត្ិបត្តិរវាង 

                                                                 
21 អ.រ.ហ. បានដធវើការវិភារការដម្ោងថវិកាកនុងកផនការយុទធសាស្រសតថវកិា និងថវកិាកម្មវិធីរបស់ម្កសួងចំ្ននួ ៩ រមួ្មាន ម្កសងួអប់រំ យុវជន 

និងកីឡា, ម្កសងួសុខាភិបាល, ម្កសងួកសិកម្ម រុកាខ ម្បមាញ់ និងដនសាទ, ម្កសងួយុត្តិធម្៌, កសហវ, ម្កសួងដរៀបចំ្ក ន ី នររូបនយីកម្ម និង

សំណង់, ម្កសួងធនធានទឹក និងឧត្តុនយិម្, ម្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងម្កសួងការងារ និងបណតុ ោះបណ្តត លវិជាជ ជីវៈ។ ការវិភារត្ដួលខអំពីរមាា ត្ 

BSP និង PB មានបងាា ញច្ុងដម្កាយននកផនកទី៣។  
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កសហវ និងម្កសួង-សាថ ប័ន នងិនផទកនុងម្កសួង-សាថ ប័ន។ កនងុន័យដនោះ ម្កសួង-សាថ ប័ន អនុវត្តថវិកាកម្មវិធី ម្ត្ូវកបងកច្ក

ការទទួលខុសម្ត្ូវកនុងការអនុវត្តការងារផ្លទ ល ់ និងបដងកើនការដផទរថវិកាដៅរ ាបាលកណ្តត ល ក៏ ូច្ជា ដៅតាម្មូ្លដ្ឋា ន

ឱ្យបានច្ាស់ោស់ម្សបតាម្ដោលការណ៍ននការដរៀបចំ្ និងអនុវត្តថវិកាកម្មវិធ។ី 

ដ ើម្បីពិនតិ្យដលើការអនុវត្ត នងិការទទួលខុសម្ត្ូវរបស់ម្កសួង-សាថ ប័ន អនុវត្តថវិកាកម្មវិធី អរគនយកដ្ឋា ន

ថវិកា បានដរៀបចំ្កិច្ចម្បជុំជាមួ្យម្កសួង-សាថ ប័ន ដហើយដរៀបចំ្ជាបាយការណ៍ដ្ឋក់ជនូ ឯកឧត្តម្អរគបណឌ ិត្សភាចារយ 

ឧបនយករ ាម្ស្រនតី រ ាម្ស្រនត ីកសហវ ពនិតិ្យ និងផតលក់ារកណនំ។ កនងុនយ័ដនោះ របាយការណ៍បានបងាា ញអំពីការផ្លា ស់

បតូររច្នសម្ព័នធ នងិការផ្លា ស់បតូរម្ស្រនតីដៅកនុងម្កសួង-សាថ ប័ន ដធវើឱ្យប៉ាោះោល់ លក់ារដោលកាណ៍ និងនតី្ិវិធអីនុវត្តថវិកា

កម្មវិធី ដោលរមឺ្ស្រនតីចូ្លបដម្ម្ើការងារថមី ពុទំនយ់ល់ច្ាស់ នងិទម្ទរឱ្យមានការបណតុ ោះបណ្តត លបកនថម្។ 

រោេបំណង៣៤ “ពម្ងងឹកា រ ៀបចរំោេនរោបាយនិងកា រធវើក្នកា ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ” 

យុទធសាស្រសត ននការកកទម្ម្ង់ម្បពន័ធថវិកា ន្ ំ២០១៨-២០២៥ រឺបញ្ច កអ់ំពីម្កបខ័ណឌ ដពលដវោ ដ ើម្បីការដរៀបចំ្

ម្កបខ័ណឌ ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (MTFF) នងិម្កបខ័ណឌ ថវិការយៈដពលម្ធយម្ (MTBF) ដដ្ឋយម្ត្ូវចាប់ដផតើម្ពី្ ន ំ

២០១៨-២០២១។  តាម្រយៈការសដម្ម្ច្របស់ថាន ក់ ឹកនំ កសហវ, អរគនយកដ្ឋា នដោលនដយាបាយទទួលបនទុក

ដរៀបចំ្ MTFF នងិអរគនយកដ្ឋា នថវិកាដរៀបចំ្ MTBF។  

ទនទឹម្ដនោះ សម្មាប់ការងារ ន្ ំ២០១៨ អរគនយកដ្ឋា នដោលនដយាបាយ សដម្ម្ច្បាន ូច្ខាងដម្កាម្៖  

- ដសច្កតីម្ោង MTFF ២០២០-២០២២  ម្ត្ូវបានបញ្ចប់ នងិដ្ឋកជ់នូថាន ក់ ឹកនំម្កសួងដស ាកិច្ច នងិហិរញ្ញវត្ថុ

ពនិិត្យសដម្ម្ច្ 

- កម្ម្ងសថ ិត្ិហិរញ្ញវត្ថថុាន ក់ដម្កាម្ជាត្ិទងំបីកម្ម្ិត្ ម្បចំា ន្ ំ២០១៧  ម្ត្ូវបានម្ត្ួត្ពនិតិ្យ ដផទៀងផ្លទ ត្់ នងិកកលម្អ

តាម្ម្កបខ័ណឌ  GFSM 2014 តាម្វិធសីាស្រសត  Consolidation 

- ម្រឹោះសាថ នសាធារណៈរ ាបាលចំ្ននួ ១០ ម្ត្ូវបានដម្ជើសដរីសដ ើម្បីសិកោដរៀបចំ្សថ ិត្ិហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋា ភបិាល

សម្មាប់ម្រឺោះសាថ នសាធារណៈរ ាបាលតាម្ម្កបខ័ណឌ  GFSM 2014 

- ម្៉ាូក លពយករមា៉ា ម្កូដស ាកិច្ចកម្ពុជា (Cambodia Macroeconomic Forecasting Model - CMFM) ម្ត្ូវ

បានដធវើបច្ចុបបននកម្ម នងិដម្បើម្បាស់ (version ២.០)។ 

រោេបំណង ៣៥ “ពម្ងងឹកា អនុវត្តរោេនរោបាយ វិរជកាកា ហិ ញ្ញវត្ថុ” 

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈម្រប ណត ប់ទងំហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈថាន ក់ជាត្ិ នងិហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈថាន ក់

ដម្កាម្ជាត្។ិ ការពម្ងងឹការអនវុត្តដោលនដយាបាយវិម្ជឈការហិរញ្ញវត្ថុ ជាចំ្ណចុ្រនាោឹះននការកកលម្អការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈដៅថាន ក់ដម្កាម្ជាត្ិ។ 

រ ាបាលថាន ក់ដម្កាម្ជាត្ិនីមួ្យៗ នឹងម្ត្ូវដ្ឋក់ដអាយអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីដពញដលញជាបដណត ើរៗតាម្ដោលការណ៍

សម ័ម្រចិ្ត្តចាប់ពី្ ន ំ២០១៨ ដ ើម្បីធានថាម្រប់រ ាបាលរាជធានី-ដខត្ត ទងំ២៥ អនុវត្តថវិកាកម្មវិធីដពញដលញដៅ ន្ ំ 

២០២១។ ទនទឹម្ដនោះ អរគនយកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុរ ាបាលថាន កដ់ម្កាម្ជាត្ិ បានដរៀបចំ្លិខិត្បទដ្ឋា នរត្ិយតុ្ត ក លមាន

វឌ្ឍនភាព ូច្ខាងដម្កាម្៖ 
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- អនុម្កឹត្យសោ ីពកីារដផទរធនធានពីថវិការ ាជនូមូ្លនធិិ ុំ-សងាក ត្់ ម្ត្ូវបានបដងកើនពី ៣%  ល ់ ៣,៤% 

ចំ្ណូលច្រនតថវិកាជាត្ិ ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត។ 

- អនុម្កឹត្យសោ ីពកីារដផទរធនធានពីថវិការ ាជនូមូ្លនធិិម្កងុ-ម្សុក ម្ត្ូវបានបដងកើនពី ១,១%  ល់ ១,៥%នន

ចំ្ណូលច្រនតថវិកាជាត្ិ ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត។ 

- ដោលការណ៍កណនំសតពីីការដរៀបចំ្កផនការយុទធសាស្រសតថវិការ ាបាលថាន ក់ដម្កាម្ជាត្ិម្ត្ូវបានកកលម្អនងិ

ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត។ 

- ការផសពវផោយនងិបណតុ ោះបណ្តត លដោលការណ៍កណនំសតពីីការវាយត្នម្ាសមិ្ទធកម្មម្បចំា ន្ ំសម្មាប់រ ាបាល

ម្សុកជនូ លរ់ ាបាលម្សុកទូទងំម្បដទសម្ត្ូវបានដរៀបចំ្។ 

- ដោលការណ៍កណនំសតពីីការដរៀបចំ្ថវិកាកម្មវិធីសម្មាប់រ ាបាលថាន ក់ដម្កាម្ជាត្មិ្ត្ូវបានកកលម្អនងិដ្ឋកឱ់្យ

អនុវត្ត។ 

- ដសច្កតីម្ោងយុទធសាស្រសត ននការកកទម្ម្ង់ម្បពន័ធថវិកាថាន ក់ដម្កាម្ជាត្ិ ន្ ំ ២០១៩-២០២៥ ម្ត្ូវបានដ្ឋកឱ់្យ

ពិដម្ោោះដយាបល់ជាមួ្យរ ាបាលថាន ក់ដម្កាម្ជាត្។ិ 

ម្បអប់ទី 7៖ការងារកកទម្ម្ង់ម្ត្ូវដធវើបនតននកផនកទី៣ “ការផោរភាជ ប់ថវិកាដៅនឹងដោលនដយាបាយ” 

 

 

 

  

កា ងា កកទម្រង់ម្ត្ូវរធវើបនត 

កសហវ នងឹដធវើការដរៀបចំ្ MTFF និង MTBF។ ទនទឹម្ដនោះ កសហវ នឹងបនតសហការជាមួ្យម្កសួង-សាថ ប័ន 

ដ ើម្បីពម្ងងឹ និងកកលម្អរុណភាពននការដរៀបចំ្កផនការយុទធសាស្រសតថវិកា ម្ពម្ទងំពម្ងឹងសម្ត្ថភាពបកនថម្ដលើការ

ម្រប់ម្រងសថ ិត្ិជាត្ ិនងិការពយករ។ បកនថម្ពីដនោះ កសហវ បានកំពងុដរៀបចំ្បញ្ចប់យុទធសាស្រសត ននការកកទម្ម្ង់ម្បពន័ធ

ថវិកាថាន ក់ដម្កាម្ជាត្ិ្ ន ំ ២០១៩-២០២៥ ឱ្យបនសុនីងឹ BSRS ន្ ំ ២០១៨-២០២៥។  

 



 

26 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ម្បភព៖អរគនយកដ្ឋា នថវកិា 

សមាគ លរ់មាា ត្ការដម្បៀបដធៀប BSP/PB ន្ ំ២០១៩៖ 

១.ម្កសងួកសិកម្ម រុកាខ ម្បមាញ់ និងដនសាទ៖ ថវិកាវិភាជន៍សម្មាប់ វនិដិយារសាធារណៈ ដដ្ឋយហិរញ្ញបបទនដម្ៅម្បដទសមានទហំំធំ ជាងការដម្ោងកនុង BSP។  

២.កសហវ ដម្ោងថវិកាសម្មាបរ់ដម្មាងវនិដិយារកនុងម្បដទស កនុងកផនការយុទធសាស្រសតថវកិា ប៉ាុកនតម្និម្ត្ូវបាន វភិាជនដ៍ ើយ។ 

៣.ម្កសួងដរៀបចំ្ក ន ី នររូបនយីកម្ម និងសំណង់ ម្ិនបានដម្ោងវនិដិយារសាធារណៈ ដដ្ឋយហិរញ្ញបបទនដម្ៅម្បដទសកនុង BSP ប៉ាុកនតកនុងថវិកា PBទទលួបាន ក លនំឱ្យ BSP ត្ូច្ជាង PB។ 

៤.ម្កសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ដម្ោងច្ំណ្តយច្រនតខពស់កនុង BSP រហូត្ ល់ ៣០០% ននថវិកាវិភាជន៍កនុង ន្ ំ២០១៩ ក លនំឱ្យ BSP ធំជាង PB។ 

៥.ម្កសួងការងារ និងបណតុ ោះបណ្តត លវិជាជ ជីវៈ បានដម្ោងវនិដិយារសាធារណៈ ដដ្ឋយថវិការ ាចំ្ននួ ៥ ១៤៧៥.៥ ោនដរៀល ប៉ាកុនតពំុម្ត្ូវបានវភិាជនដ៍នោះដទ ក លនំឱ្យ BSP ធំជាង PB។  
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ឃ. ក ន្កទី៤ “កា រម្ត្ៀរខលនួសម្ម្មប់ជំហានបនា ប់” 

កផនកទី៤ ម្ត្ូវបានបដងកើត្ដ ើង កនងុការដម្ត្ៀម្ខាួនសម្មាប់ជហំានបនទ ប់។ កនងុនយ័ដនោះ ការដម្ត្ៀម្ខាួនសម្មាប់

ជហំានបនទ ប់ កសហវ ម្ត្ូវដរៀបចំ្ម្កបខ័ណឌ ទទួលខុសម្ត្ូវ នងិបដងកើនភាពជាមាច ស់ នងិឈានដៅបដងកើនម្បសិទធភាពនន

ការដរៀបចំ្កផនការកសាងសម្ត្ថភាព។ ទនទឹម្ដនោះ ម្កសួង-សាថ ប័ន ម្ត្ូវដរៀបចំ្តាម្ដ្ឋន ម្ត្ួត្ពនិិត្យ និងវាយត្នម្ាននការ

អភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាពម្ស្រនតរីាជការ នងិកកលម្អត្ម្មូ្វការកផនការបណោុ ោះបណ្តោ លកផនកដស ាកិច្ច នងិហិរញ្ញវត្ថុ។ កផនកដនោះ រួរ

កត្ដផ្លត ត្ការយកចិ្ត្តទុកដ្ឋក់ខពស់ដលើ (១). ម្កបខ័ណឌ ដោលននសវនកម្មកផអកដលើសមិ្ទធកម្ម (២). ម្កបខ័ណឌ ដោលនន

ដោលការណ៍ថវិកាសមិ្ទធកម្ម និង (៣). ការដរៀបចំ្កផនការកសាងសម្ត្ថភាពកផនកដស ាកិច្ច នងិហិរញ្ញវត្ថុដៅម្រប់

ម្កសួង-សាថ ប័នថាន ក់ជាត្ ិនិងថាន ក់ដម្កាម្ជាត្។ិ  

ដ ើម្បីកំណត្់ទិសដៅច្ាស់ោស់ននម្បព័នធថវិកាកម្ពុជា, រដ្ឋា ភិបាលបានដរៀបចំ្ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តយុទធសាស្រសត

ននការកកទម្ម្ង់ម្បព័នធថវិកា ន្ ំ២០១៨-២០២៥ នងិដរៀបចំ្កផនការយុទធសាស្រសតសត ីពកីារកសាង នងិអភិវឌ្ឍន៍សម្ត្ថ-

ភាពកនុងម្កបខណ័ឌ កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  ំណ្តកក់ាលទី៣។ សូម្រូសបញ្ច កថ់ា ការ       

កសាងសម្ត្ថភាពម្ស្រនតីរាជការទងំថាន ក់ជាត្ិ នងិថាន ក់ដម្កាម្ជាត្ិ រួរដរៀបចំ្ មុ្នដពលឈានដៅអនុវត្តជហំានបនទ ប់ 

ដ ើម្បីធាននូវម្បសិទធភាពដលើការងារកកទម្ម្ង។់  

រោេបំណង ៤១. បរងកើត្ម្កបខណ័ឌ ថវកិាពត័្ម៌្មនសរទិធករា 

ដោលបំណងដនោះ សំដៅបដងកើត្ម្កបខ័ណឌ  ដ ើម្បីដម្ត្ៀម្ការអនុវត្តថវិកាសមិ្ទធកម្ម។ ជាវឌ្ឍនភាព អរគនយកដ្ឋា ន

ថវិកាបានដរៀបចំ្ដោលកាណ៍កណនំសត ីពកីារដរៀបចំ្ថវិកាពត័្ម៌ានសមិ្ទធកម្ម, ដរៀបចំ្កផនការសកម្មភាព និងសកម្មភាព

ោក់ពន័ធននការអនុវត្តយុទធសាស្រសត ននការកកទម្ម្ង់ម្បព័នធថវិកា ន្ ំ២០១៨-២០២៥ និងបានដរៀបចំ្ផសពវផោយយុទធសាស្រសត

សត ីពីការកកទម្ម្ង់ម្បពន័ធថវិកា ន្ ំ ២០១៨-២០២៥  លម់្រប់ម្កសួង-សាថ ប័ន ដ ើម្បីដម្ត្ៀម្ខាួនោំម្ទ នងិចូ្លរួម្អនុវត្ត។  

រោេបំណង ៤២ “កា រ ៀបចំ និងោក់ឱ្យអនុវត្តម្កបខ័ណឌ គ្ណរនយយភាពសរិទធករា” 

កនុងដោលបំណងដនោះ រោឺកព់ន័ធជាមួ្យសម្ត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ាធរសវនកម្មជាត្ិ ដដ្ឋយអាជ្ាធរសវនកម្មជាត្ ិ

បានដរៀបចំ្របាយការណ៍សវនកម្មកិច្ចម្បត្ិបត្តិការ/សមិ្ទធកម្មចំ្ននួ ៣ ដផ្ើជនូរ ាសភា កនុងដនោះរួម្មាន៖ 

- របាយការណ៍សវនកម្មកិច្ចម្បត្បិត្តិការ/សមិ្ទធកម្មសោ ីពីការម្រប់ម្រងដភាើងបំភាសឺាធារណៈ របស់រ ាបាលដខត្ត

បាត្់ ំបង សម្មាប់ ន្ ំ ២០១៦-២០១៧ ម្ត្ូវបានបញ្ជូនដៅរ ាសភា ដៅនថៃទី៣០ កខកញ្ញ  ន្ ំ២០១៨។ 

- របាយការណ៍សវនកម្មកិច្ចម្បត្ិបត្តិការ/សមិ្ទធកម្មសោ ីពកីារផគត្ផ់គង់ទឹកដៅជនបទ ននម្កសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ 

សម្មាប់ ន្ ំ២០១៦ ម្ត្ូវបានបញ្ជូនដៅរ ាសភា ដៅនថៃទី១២ កខធនូ ន្ ំ២០១៨។ 

- របាយការណ៍សវនកម្មកិច្ចម្បត្បិត្តិការ/សមិ្ទធកម្មសោ ីពីការម្រប់ម្រងម្បពន័ធជសួជលុផាូវ ននរ ាបាលដខត្តម្កដច្ោះ 

សម្មាប់ ន្ ំ២០១៦ ម្ត្ូវបានបញ្ជូនដៅរ ាសភា ដៅនថៃទី១៤ កខធនូ ន្ ំ២០១៨។ 

ការដធវើសវនកម្មកិច្ចម្បត្ិបត្តិការ/សមិ្ទធកម្មដនោះ រឺជាធាត្ុចូ្ល ៏សំខាន់ ដ ើម្បីអាជ្ាធរសវនកម្មជាត្ិ ដធវើការ

ដរៀបចំ្បញ្ចប់នូវដោលការកណនំសត ីពីការដធវើសវនកម្មកិច្ចម្បត្បិត្តិការ/សមិ្ទធកម្ម ក លដម្ោងនឹងបញ្ចប់កនុង ន្ ំ២០១៩។ 
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រោេបំណង ៤៣ “កា រ ៀបចំម្បព័នធម្ត្ួត្ពិនិត្យ” 

ដៅកនងុម្បពន័ធថវិកាកម្មវិធី, ម្បព័នធម្ត្តួ្ពនិតិ្យនងិវាយត្នម្ា ពតិ្ជាមានសារៈសំខានក់ លទម្ទរឱ្យមានការ

ដរៀបចំ្ម្កបខ័ណឌ ជាបដណោ ើរៗ សម្មាប់ការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធសីាកលបងដពញដលញ ដៅម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័ន ដៅកនុង ន្ ំ

២០១៨។ កនងុន័យដនោះ, សវនកម្មនផទកនងុ ម្ត្ូវបានបដងកើត្ដ ើងដៅតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ន ជាបដណោ ើរៗ ដៅកនងុ ំណ្តក់កាល

ទី២ ននកម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ និងកំពងុម្ត្ូវបានពម្ងឹងមុ្ខងារបកនថម្ដទៀត្ ម្សបដពល

ក លមុ្ខងារអធកិារកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ កក៏ំពងុម្ត្ូវបានកកលម្អផងក រ។  

សម្មាប់ ន្ ំ២០១៨ អរគនយកដ្ឋា នសវនកម្មនផទកនងុ នន កសហវ បានម្ត្ួត្ពនិិត្យមុ្ខងារសវនកម្មនផទកនងុនន

ម្កសួង-សាថ ប័ន  (១).វបបធម៌្នងិវិចិ្ម្ត្សិលបៈ, (២).ម្កសួងម្ហានផទ, (៣).ម្កសួងការងារនងិបណតុ ោះបណ្តត លវិជាជ ជីវៈ, 

(៤).ទីសត ីការរណៈរ ាម្ស្រនតី, (៥).ម្កសួងសងគម្កិច្ច អត្តី្យុវជន នងិយុវនតី្ិសម្បទ, (៦).ម្កសួងកសិកម្ម រកុាខ -

ម្បមាញ់ នងិដនសាទ, (៧).ម្កសួងោណិជជកម្ម, (៨).ម្កសួងការោរជាត្,ិ (៩).ម្កសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ, (១០).ម្កសួង

សាធារណការ នងិ ឹកជញ្ជូន, (១១).ម្កសួងអប់រំ យុវជន នងិកឡីា, (១២).ម្កសួងមុ្ខងារសាធារណៈ នងិ (១៣).     

រណៈកម្មការដរៀបចំ្ការដបាោះដ ន្ ត្។ សរុបចំ្ណ្តយច្រនតកនងុច្ាប់ថវិកា ន្ ំ២០១៨ ដសម ើនងឹ ៧០,៣១%។ ជារួម្ លទធ-

ផលននការម្ត្ួត្ពនិតិ្យមុ្ខងារដនោះ បានបងាា ញថា អនុដោម្ភាពតាម្សតងដ់្ឋរនតី្ិវិធីរបស់អងគភាពសវនកម្ម ននម្កសួង-

សាថ ប័ន ដៅមានកម្មិ្ត្ដៅដ ើយ នងិការដផ្ើរបាយការណ៍សវនកម្មនផទកនងុ ជនូអាជ្ាធរសវនកម្មជាត្ិ មានភាពយឺត្យា៉ា វ

ផងក រ។ 

ជាមួ្យោន ដនោះ, អរគនយកដ្ឋា នសវនកម្មនផទកនុងនន កសហវ បានម្ត្តួ្ពនិតិ្យដលើវឌ្ឍនភាពននការកកលម្អអនសុា-

សន៍សវនកម្មនផទកនងុននអងគភាពដម្កាម្ឱ្វាទ កសហវ សដម្ម្ច្បាន ២០ ដោលដៅ មានអនសុាសន៍ម្ត្ូវកកលម្អសរុប 

ចំ្ននួ ៨១៤ អនសុាសនក៍នុងដនោះ ៣៨៤ អនសុាសន ៍ម្ត្ូវបានកកលម្អដពញដលញចំ្ននួ ឬដសម ើនឹង ៤៧%។ 

រោេបំណង ៤៤. ពម្ងងឹសរត្ថភាពបកនថរសម្ម្មបស់ាថ ប័ននីត្ិបបញ្ញត្ត ិ និងអាជាា ធ សវនករាជាត្រិេើ

ម្បព័នធម្បត្ិត្ុេយភាព រេើកា រ ៀបចំចាប់សតពីកីា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុម្បចាឆំ្ន  ំ និងចាប់សតីពកីា ទទូាត្់ថវកិា

ម្បចាឆំ្ន  ំ

កនុងជហំានបនទ ប់ ការពម្ងឹងសម្ត្ថភាពបកនថម្សម្មាប់សាថ ប័ននតី្ិបបញ្ញត្ត ិ និងអាជ្ាធរសវនកម្មជាត្ិដលើម្បពន័ធ

ហិរញ្ញវត្ថ ុរឺជាចំ្ណចុ្រនាឹោះ ដ ើម្បីធាននូវម្បពន័ធម្បត្ិត្លុយភាព។ កនងុដោលបំណង រមឺានវឌ្ឍនភាពត្ិច្ត្ួច្ដៅដ ើយ។  
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ម្បអប់ទី 8៖ ការងារកកទម្ម្ង់ម្ត្ូវដធវើបនតននកផនកទី៤ “ការបដងកើនរណដនយយភាពសមិ្ទធកម្ម” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ង.ក ន្កទ៥ី “កា ោមំ្ទដេក់ា អនុវត្តករាវិធីកកទម្រងម់្បកបរោយរជាគ្ជ័យ និងចី ភាព” 

ការោំម្ទ លក់ារអនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ម្បកបដដ្ឋយដជារជយ័ និងចី្រភាព សំដៅ លក់ារចូ្លរួម្ោំម្ទកនុងកម្ម-

 វិធីកកទម្ម្ងច់ាបត់ាំងពជីហំានននការដរៀបចំ្ ការអនុវត្ត ការម្ត្ួត្ពនិិត្យ នងិវាយត្នម្ា ននកផនការសកម្មភាពកកទម្ម្ង់។ 

កតាត ដនោះ ឆ្ាុោះបញ្ច ងំពីសម្ត្ថភាព ឹកនំ ម្រប់ម្រង និងឆ្នទៈ របស់ម្កុម្ការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ដ ើម្បីជំរុញការអនុវត្តកផនការសកម្មភាពម្បបដដ្ឋយជវភាព។ ទនទឹម្ដនោះ ការពម្ងងឹសម្ត្ថភាព នងិការដរៀបចំ្យនតការ

ដលើកទឹកចិ្ត្តជនូម្រប់ម្កុម្ការងារកកទម្ម្ង់ទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ក លជាមូ្លដ្ឋា នម្រឹោះកនងុការដម្ត្ៀម្

ខាួនសម្មាប់ជហំានបនទ ប់ននកម្មវិធីកកទម្ម្ង់។  

ដដ្ឋយមានការច្ងអលុបងាា ញ នងិការកណនំពីឯកឧត្តម្អរគបណឌ ិត្សភាចារយឧបនយករ ាម្ស្រនត ីរ ាម្ស្រនតី កសហវ 

នងិជាម្បធានរណៈកមាម ធិការ ឹកនំការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ, អ.រ.ហ. បានដធវើដរៀបចំ្ នងិ

អនុវត្តមូ្លនធិនិនកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជហំានទី១ ដៅ ន្ ំ២០១៨ ម្ពម្ទងំបាននងិកពំងុ

ដរៀបចំ្ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តមូ្លនធិិកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ម្រប់ម្ជងុដម្ជាយដៅ ន្ ំ២០១៩។ ដោលបំណងននការដរៀបចំ្មូ្លនិធិដនោះ 

រឺដ ើម្បមីានមូ្លនធិិថវិកាម្រប់ម្ជុងដម្ជាយមួ្យ ក លអាច្ោំម្ទកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ និង

ដលើកកម្ពស់ភាពជាមាច ស់របស់រាជរដ្ឋា ភបិាលដលើកម្មវិធីកកទម្ម្ង់របស់ខាួន កនងុបរិបទក លថវិការបស់ន រអូភិវឌ្ឍន ៍

កាន់កត្មានការថម្ថយចុ្ោះជាបដណោ ើរៗ។ 

បកនថម្ពីដនោះ,  វិទយសាថ នដស ាកិច្ចនងិហិរញ្ញវត្ថុ (វសហ) បានដរៀបចំ្កផនការយុទធសាស្រសតសត ីពីការកសាង នងិ

អភិវឌ្ឍន៍សម្ត្ថភាពកនុងម្កបខណ័ឌ កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ម្ត្ូវបានអនុម័្ត្ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត 

ដៅនថៃទី០៥ កខម្ករា ន្ ំ២០១៨។  ម្យ៉ាងដទៀត្ តាម្រយៈការចូ្លរួម្ការអនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ដនោះ ម្កុម្ការងារកកទម្ម្ង់

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នន កសហវ បានទទួលការបណតុ ោះបណ្តត លទងំកនុង និងដម្ៅម្បដទស ម្ពម្ទងំទសសន-

កា ងា កកទម្រង់ម្ត្ូវរធវើបនត 

កសហវ នឹងដធវើការដរៀបចំ្កផនការសកម្មភាពលម្អតិ្នន BSRS ន្ ំ២០១៨-២០២៥ ដហើយដម្ោងនងឹបញ្ចប់

កនុងម្ត្មីាសទី២ ន្ ំ២០១៩។ អរគនយកដ្ឋា នថវិកា បានទទួលជនំយួបដច្ចកដទសពីម្កសួងដស ាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថ ុ

ននសាធារណៈរ ាបារាងំ ដដ្ឋយដផ្លត ត្ដលើសកម្មភាពសំខាន ់រួម្មាន វិដសាធនកម្មច្ាប់សត ីពីម្បពន័ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ និងអនមុ្កតឹ្យដលខ ៨១ សត ពីីការបដងកើត្ការម្ត្តួ្ពនិតិ្យហិរញ្ញវត្ថុដលើការចំ្ណ្តយថវិការ ាដៅតាម្

ម្កសួង ដខត្ត ម្កងុ ម្កងុសវយ័ត្រាជធានភីនំដពញ នងិម្រោឹះសាថ នសាធារណៈរ ាបាល, អនមុ្កតឹ្យដលខ ៨២ សត ពីីបទ-

បញ្ជ ទូដៅ ននរណដនយយសាធារណៈ នងិសតងដ់្ឋររណដនយយ។  

ចំ្កណកឯ, ការងារោកព់ន័ធនងឹការងារពម្ងឹងមុ្ខងារសវនកម្មវិញ អ.ស.ក. នងឹដធវើការដរៀបចំ្ដោលការណ៍

សត ីពីសវនកម្មតាម្ម្បពន័ធព័ត្ម៌ានវិទយ, ដោលការណ៍កណនំសត ីពីសវនកម្មកផអកដលើសមិ្ទធកម្ម និងសវនកម្មដលើ

រដម្មាងហិរញ្ញបបទនបរដទស។ 
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កិច្ចសិកោដៅបរដទសោក់ពន័ធការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, ការម្រប់ម្រងចំ្ណូលពនធ, ម្ទពយសម្បត្តិរ ា, ដស ាកិច្ច 

នងិភាពជាអនក ឹកនំ ។ល។ 

សម្មាប់ ន្ ំ២០១៨ ដនោះ វសហ បានដរៀបចំ្វរគបណោុ ោះបណ្តោ លជនំញបដច្ចកដទសដលើការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសា-

ធារណៈ ជនូម្ស្រនតីរាជការរបស់ម្កសួង-សាថ ប័ន ចំ្ននួ ១៩ វរគ ក លមានសិកាខ កាម្ ៨៥០ នក់ ដដ្ឋយកនុងដនោះដផ្លត ត្ដលើ

ការដរៀបចំ្ នងិអនុវត្តកផនការយុទធសាស្រសតថវិកា, ថវិកាកម្មវិធី, នតី្ិវិធនីនការអនុវត្តកិច្ចលទធកម្មសាធារណៈ, រជជដទយយ-

បុដរម្បទន នងិរណដនយយសាធារណៈ។ ទនទឹម្នឹងដនោះ, វសហ បានដរៀបចំ្សិកាខ សាោផសពវផោយកផនការយុទធសាស្រសត

សោ ីពីការកសាងនងិអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាព កនងុម្កបខ័ណឌ កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ  ំណ្តក់កាលទី 

៣, ដរៀបចំ្សិកាខ សាោផសពវផោយសោ ីពីកផនការយុទធសាស្រសតសោ ពីីការកសាងនិងអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាព កនងុម្កបខ័ណឌ កម្មវិធីកក-

ទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ  ណំ្តកក់ាលទី៣, ដរៀបចំ្កម្មវិធី នងិវិធសីាស្រសតបណោុ ោះបណ្តោ ល ដលើការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដដ្ឋយមានការចូ្លរួម្ពីម្រូបដងាគ លរបស់អរគនយកដ្ឋា នោកព់ន័ធនន កសហវ កនងុសិកាខ សាោ

ពិដម្ោោះដយាបល់ក លដរៀបចំ្ដ ើងដដ្ឋយ វសហ។ ទនទឹម្ដនោះ វសហ បានដធវើបច្ចុបបននកម្មសមាសភាពម្រូបដងាគ លរបស់

អរគនយកដ្ឋា នោកព់ន័ធនន កសហវ ដ ើម្បីចូ្លរួម្អនុវត្តការបណោុ ោះបណ្តោ លនងិវិម្កឹត្ការ ន្ ំ ២០១៨, ឯកសារទសសន-

ទនសោពីកីារដរៀបចំ្កម្មវិធីសិកោកផនកវិភារថវិកា” ម្ពម្ទងំដរៀបចំ្វរគបណោុ ោះបណ្តោ លបំប៉ានសម្ត្ថភាពម្រូបដងាគ ល នងិម្រូ

ឧដទទស នន វសហ ដលើជនំញការដរៀបចំ្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរណដនយយសាធារណៈ នងិលទធកម្មសាធារណៈ”។ 

វឌ្ឍនភាពតាម្ដោលបំណងននកផនកទី៥ “ការោំម្ទ លក់ារអនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ងម់្បកបដដ្ឋយដជារជយ័ នងិ

ចី្រភាព” បងាា ញ ូច្ត្ដៅ៖ 

រោេបំណង ៥១ “បរងកើនភាពជាអនកដឹកន ំសរត្ថភាព ម្គ្ប់ម្គ្ង និង បណតុ ះឆនាៈកកំណទម្រង់ម្ពរទាងំ 

បរងកើនភាពជាម្មច ស់ និងកា ទទួេខុសម្ត្ូវ” 

ដោលបំណងដនោះ មានដោលដៅឱ្យម្រប់អងគភាពទងំអស់ពម្ងឹងសម្ត្ថភាពជាអនក ឹកនំ នងិបណតុ ោះឆ្នទៈការងារ

កកទម្ម្ង់ម្បកបដដ្ឋយភាពទទួលខុសម្ត្ូវម្រប់កម្ម្តិ្។  

អ.រ.ហ. សហការជាមួ្យអងគភាពដម្កាម្ឱ្វាទ កសហវ ដធវើការដរៀបចំ្សិកាខ សាោ/វរគបណតុ ោះបណ្តត ល/កម្មវិធី

ផសពវផោយជាដម្ច្ើនកនងុដោលដៅដលើកកម្ពស់ការយល់ ឹងអពំី PFMRP ជនូ ល់ម្ស្រនតរីាជការ, រ ាបាលរាជធានី-ដខត្ត, 

ដោកម្រូ អនកម្រូ ររនុសិសតិ្ នងិសិសស។ 

កនុងដោលបំណង ៥១ សដម្ម្ច្បាននូវវឌ្ឍនភាពសខំាន់រួម្មាន៖  

- ដលខាធកិារដ្ឋា នម្កុម្ម្បឹកោនតី្ិកម្ម (លកន) បានដធវើការដរៀបចំ្កម្ម្ងសម្ម្ង់បទបបញ្ញត្តរិត្ិយតុ្តោកព់ន័ធ

ឧសោហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ, កម្ម្ងសម្ម្ង់បទបបញ្ញត្តរិត្យិុត្តោកព់ន័ធរណដនយយ ម្ពម្ទងំបានដរៀបចំ្ នងិដ្ឋក់

ឱ្យ ំដណើការកម្មវិធីបដច្ចកវិទយព័ត្៌មានតាម្វឌ្ឍនភាពននកម្ម្ងសម្ម្ង់នីមួ្យៗ។ ទនទឹម្ដនោះ ដលខាធិការដ្ឋា ន

ម្កុម្ម្បឹកោនតី្ិកម្ម បានពនិតិ្យដផទៀងផ្លទ ត្រ់នថីទី៤ (ចំ្ននួ ៣២៥០ ទំព័រ) ននកម្ម្ងសម្ម្ង់បទបបញ្ញត្តិរត្ិយតុ្ត

ោក់ពន័ធរយនិងរដ្ឋា ករកម្ពុជា បញ្ចប់ម្រប់ទិ ាភាពកម្មិ្ត្ថាន ក ឹ់កនំ, បានពនិតិ្យដផទៀងផ្លទ ត្់ម្រប់រនថនីនកម្ម្ង
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សម្ម្ង់បទបបញ្ញត្តិរត្យិុត្តោកព់ន័ធពនធដ្ឋរ នងិម្រប់រនថនីនកម្ម្ងសម្ម្ង់បទបបញ្ញត្តិរត្យិុត្តោក់ពន័ធការម្រប់-

ម្រងបុរគលកិ កនងុកម្ម្តិ្កផនកជនំញ នន លកន។ 

- ដ ើម្បីជំរុញការអនុវត្តការម្រប់ម្រងការផ្លា ស់បតូរដៅតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ន, ម្កុម្ការងារ FMIS បានដរៀបចំ្កផនការ

បដងកើនកម្មិ្ត្យល់ ឹង ភាពជាមាច ស់ការច្លូរួម្ និងសម្ត្ថភាពកផនក FMIS  ល់ កសហវ, ម្កសួង-សាថ ប័ន 

និងរ ាបាលមូ្លដ្ឋា ន ម្ពម្ទងំឧបករណ៍វាយត្នម្ាលទធផលននការអនុវត្តកផនការបណោុ ោះបណ្តោ លម្កុម្ការងារ

ម្រប់ម្រង នងិម្កុម្ការងារ FMIS នងិម្ស្រនតីដម្បើម្បាស់ម្បពន័ធ FMIS។ 

រោេបំណង ៥២ “បរងកើនម្បសិទធភាពននកា កសាងសរត្ថភាព នងិវិធានកា រេើកទឹកចតិ្ត” 

ដោលបំណងដនោះ សំដៅ លក់ារដរៀបចំ្នូវយនតការដលើកទឹកចិ្ត្តក លមានម្បសិទធភាព កនុងការជំរញុការអនុវត្ត

នូវការងារកកទម្ម្ង់របស់អនកចូ្លរួម្អនុវត្ត។ 

ជារួម្ ដោលបំណងដនោះ មានវឌ្ឍនភាព  ូច្ត្ដៅ៖ 

- វសហ បានចុ្ោះម្ត្តួ្ពនិិត្យ នងិវាយត្នម្ាអពំីរុណភាព នងិម្បសិទធភាពននការបណោុ ោះបណ្តោ លម្កបខ័ណឌ  កសហវ 

ម្កសួង-សាថ ប័ន នងិម្នទីរអងគភាពថាន ក់មូ្លដ្ឋា នចំ្ននួ ៣ ត្បំន់ (១. ត្ំបន់ ១: ដៅរាជធានភីនំដពញ អនុវត្តដៅ

ម្កសួង-សាថ ប័ន ចំ្ននួ ៦, ២. ត្ំបន ់២ : ដៅដខត្តសាវ យដរៀង និងដខត្តនម្ពកវង អនុវត្តដៅម្នទីរចំ្ននួ ១៨ និង

៣. ត្ំបន់ ៣ : ដៅដខត្តម្ណឌ លរិរី និងដខត្តរត្នរិរី អនុវត្តដៅម្នទីរចំ្ននួ ១២)។  

- វសហ បានដធវើបច្ចុបបននកម្មសមាសភាពម្រូឧដទទស នងិម្រូបដងាគ ល ម្កបខ័ណឌ  កសហវ។  

រោេបំណង៥៣“ពម្ងឹងកា កសាងសរត្ថភាពសម្ម្មបអ់នុវត្តករាវិធីកកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ

សាធា ណៈ ដណំាកក់ាេទ៣ី” 

ដោលបំណងដនោះ សំដៅ លព់ម្ងងឹនវូសម្ត្ថភាពរបស់សាថ ប័ន ទងំកនងុម្កបខ័ណឌ ននការដរៀបចំ្លិខតិ្បទដ្ឋា ន

រត្ិយតុ្ត នងិម្បពន័ធអនុវត្តការងារ ក លជាការដម្ត្ៀម្លកខណៈម្រប់ម្ោន់រួច្រាល់សម្មាប់សដម្ម្ច្បាននូវការអនុវត្តកម្ម-

 វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ  ំណ្តកក់ាលទី៣។  

ជាវឌ្ឍនភាព អងគភាពដម្កាម្ឱ្វាទ កសហវ សដម្ម្ច្បាននូវសូច្នករសំខាន់រួម្មាន៖  

- អងគភាពដម្កាម្ឱ្វាទ កសហវ បានដធវើការសិកោ និងដធវើការវិភារមុ្ខងារ។ 

- ដសៀវដៅកណនំសត ីពកីារម្រប់ម្រងម្ស្រនតពីនធដ្ឋរម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តនិងផសពវផោយ ល់ម្ស្រនតនីននយកដ្ឋា ន

ថាន កក់ណ្តត ល និងសាខាពនធដ្ឋរដខត្ត ខណឌ ។ 

- ម្បពន័ធវាយត្នម្ាលទធផលការងាររបស់ម្ស្រនតពីនធដ្ឋរម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តជាផាូវការដៅម្រប់អងគភាពពនធដ្ឋរ។ 

- ម្ស្រនតរីាជការពនធដ្ឋរទងំអស់ម្ត្ូវបានទទួលការបណតុ ោះបណ្តត លដ ើម្បមីានសម្ត្ថភាពដធវើការផ្លា ស់បតូរព័ត្ម៌ាន

ផ្លត លខ់ាួនដៅកនងុម្បពន័ធម្រប់ម្រងម្ស្រនតរីាជការពនធដ្ឋរដៅតាម្ដោលការណ៍ក ល អ.ព. . បានកំណត្។់ 

- យនតការននការម្រប់ម្រងបញ្ជ ីដបៀវត្សរបស់ម្ស្រនត ីកសហវ ម្ត្ូវបានបដងកើត្ នងិកកលម្អ នងិម្បពន័ធផតល់ពត័្ម៌ាន

ដបៀវត្សនងិបណត ឹងត្វា៉ែ ម្ត្ូវបានបដងកើត្។ 
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- ម្បពន័ធម្រប់ម្រងទិនននយ័ម្ស្រនតរីាជការ ម្ត្ូវបានសាកលបងដម្បើម្បាស់ និងរកោទុកឯកសារោកព់ន័ធម្បវត្តិរបូ    

ម្ស្រនតរីាជការកនុងទម្ម្ង់ដអ ិច្ម្ត្នូិច្។ 

- កផនការកសាងសម្ថភាពម្ស្រនោ ីកសហវ ដលើកផនកពត័្៌មានវិទយកម្មិ្ត្មូ្លដ្ឋា ន បានដរៀបចំ្រួច្រាល ់និងដផ្ើជនូ

អងគភាពដរៀបចំ្ការបណោុ ោះបណ្តោ លសម្មាប់ការអនុវត្ោ នងិមានឧបករណ៍វាយត្នម្ា ការអនុវត្ោកផនការកសាង

សម្ត្ថភាពម្ស្រនោី កសហវ ដលើចំ្ដណោះ ឹងមូ្លដ្ឋា នកផនកបដច្ចកវិទយព័ត្ម៌ាន ម្ត្ូវបានដរៀបចំ្ នងិច្ងម្កងរួច្  

រាល់។ 

- ម្ស្រនតរីាជការចំ្ននួ ៧៧៥ នក ់ននម្កសួង-សាថ ប័ន ចំ្ននួ ១១ នងិម្នទីរអងគភាពដម្កាម្ឱ្វាទដៅថាន ក់មូ្លដ្ឋា ន

ននរាជធានី-ដខត្ត  ក លម្ត្ូវអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីដពញដលញសាកលបងដៅ ន្ ំ២០១៨ ទទួលបានការបណោុ ោះ-

បណ្តោ លសោ ីពនីតី្ិវិធីអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីសម្មាប់អងគភាពថវិកា។ 

ម្បអប់ទី 9៖ការងារកកទម្ម្ង់ម្តូ្វដធវើបនតននកផនកទី៥ “ការោំម្ទកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ម្បកបដដ្ឋយដជារជ័យ និងចី្រភាព” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

២.២. វឌ្ឍនភាពននកា អនុវត្តក្នកា សករាភាព រួតារម្កសួង-សាថ ប័ន 

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តកផនការសកម្មភាព (MAP) របស់ម្កសួង-សាថ ប័នទងំ៤១ ម្ត្ូវកបងកច្កជា 

៥   សាថ ប័ន រួម្មាន៖ 

1> សាថ ប័នដស ាកិច្ច (១១ ម្កសួង-សាថ ប័ន) 

2> សាថ ប័នដសវាហិរញ្ញវត្ថុ ការបរដទស និងដសវាសាធារណៈទូដៅ (៨ ម្កសួង-សាថ ប័ន) 

3> សាថ ប័នការោរជាត្ិ សនតសុិខ នងិសណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈ (៥ ម្កសួង-សាថ ប័ន) 

4> សាថ ប័នសងគម្កិច្ច (៦ ម្កសួង-សាថ ប័ន) 

5> សាថ ប័នកពំលូ នងិឯករាជយ (១១ ម្កសួង-សាថ ប័ន)។ 

វឌ្ឍនភាពរបស់ម្កសួង-សាថ ប័ននីមួ្យៗ ជាភាររយ (%) មិ្នមាននយ័ថា ជាការដម្បៀបដធៀបម្កសួង-សាថ ប័ន 

មួ្យដៅម្កសួង-សាថ ប័នមួ្យដទៀត្ដនោះដទ ដដ្ឋយសារកត្រុណភាពននការដរៀបចំ្កផនការសកម្មភាពម្កសួង-សាថ ប័នមួ្យ

ចំ្ននួ មានកម្មិ្ត្សកម្មភាពោំម្ទត្ិច្ និងការងារជាម្បចំានថៃ រីឯម្កសួង-សាថ ប័នដផសងដទៀត្ មានសកម្មភាពដម្ច្ើន នងិ

កា ងា កកទម្រង់ម្ត្ូវរធវើបនត 

ដ ើម្បីោំម្ទការអនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ម្បកបដដ្ឋយដជារជយ័ នងិចី្រភាព កសហវ នងឹកសាងសម្ត្ថភាពនផទ

កនុង នងិម្ស្រនតីដៅតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ន ឱ្យកាា យជាម្ស្រនតីវិភារថវិកា។ ជាជហំាន ំបូង អ.ថ. នងឹដធវើការសិកោ និង

ដរៀបចំ្កម្មវិធីបណតុ ោះបណ្តត លសម្មាប់ម្ស្រនតនីផទកនងុ ដ ើម្បីឱ្យកាា យជាម្រូបដងាគ ល និងជាកិច្ចបនទ ប់ អ.ថ. នឹងចាប់ដផតើម្     

បណតុ ោះបណ្តត លម្ស្រនតីបដងាគ លដៅម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័ន។ 

ដ ើម្បីពម្ងងឹសម្ត្ថភាពម្ស្រនតរីាជការសីុវិល, វសហ បានដរៀបចំ្កផនការបណោុ ោះបណ្តោ លដលើជំនញោកព់ន័ធ

នងឹការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ នងិដស ាកិច្ច សម្មាប់ការអនុវត្ត្ ន ំ ២០១៩ ដដ្ឋយដម្ោងអនកចូ្លរួម្ម្បមាណ 

១ ០៤៥ នក់ នងិ ១ ១៥០ នក ់កនងុ ន្ ំ២០២០។ 
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ជាម្បដភទការងារកកទម្ម្ង។់ តាម្រយៈលទធផលននការអនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ង់្ ន ំ២០១៨ ម្កសួង-សាថ ប័នសដម្ម្ច្បាន  

 ូច្ត្ដៅ៖ 

-  វិដសាធនកម្មច្ាប់សត ីពីការម្រប់ម្រងនងិការដធវើអាជីវកម្មធនធានករ៉ែ នងិដោលនដយាបាយជាត្ិសត ីពីធនធានករ៉ែ

ន្ ំ២០១៨-២០២៨ ម្ត្ូវបានអនុម័្ត្ (ម្កសួងករ៉ែនងិថាម្ពល)។ 

- ម្បពន័ធបដច្ចកវិទយព័ត្ម៌ានម្រប់ម្រងចំ្ណូលមិ្នកម្នសារដពើពនធ ម្ត្ូវ ំដ ើង និងដម្បើម្បាស់ តាម្ម្កសួង-    

សាថ ប័ន ម្បមូ្លចំ្ណូល។ 

- ម្បពន័ធផតល់ទិដ្ឋា ការដអ ិច្ម្ត្នូិច្ (e-Visa) ម្ត្ូវបានអភិវឌ្ឍន ៍ នងិដ្ឋក់ឱ្យដម្បើម្បាស់ (ម្កសួងកាបរដទស 

នងិសហម្បត្ិបត្តកិាអនតរជាត្ិ)។ 

- ម្បកាសរួម្ដលខ ១៣៤ បទ.ម្បក សត ីពីការដ្ឋកឱ់្យដម្បើម្បាស់ទិននន័យដសវាទូររម្នរម្ន៍ នងិពត័្ម៌ានវិទយ

របស់ DMC ម្ត្ូវបានអនុម័្ត្ (ម្កសួងនម្បសណីយ ៍និងទូររម្នរម្ន៍)។ 

- ម្បពន័ធបដច្ចកវិទយព័ត្ម៌ានននការដសន ើសំុអាជ្ាប័ណណដទសច្រណ៍តាម្ម្បពន័ធអនឡាញ ម្ត្ូវបានដធវើបច្ចុបបននភាព 

(ម្កសួងដទសច្រណ៍)។ 

- ម្បត្ិបត្តកិារច្ំណូល-ចំ្ណ្តយថវិកាម្បចំានថៃ ម្ត្ូវបានបញ្ចូលដៅកនងុម្បពន័ធ FMIS (ម្កសួង-សាថ ប័ន អនុវត្ត 

FMIS)។ 

- សិកាខ សាោថាន ក់ដម្កាម្ជាត្ិពិដម្ោោះដយាបល់សត ពីីដសច្កតីម្ោងច្ាប់អធិការកិច្ចកម្ម្តិ្នផទកនងុ ម្ត្ូវបានដរៀបចំ្ 

ដ ើម្បីម្បមូ្លធាត្ុច្លូបកនថម្។ 

- អាជ្ាធរសវនកម្មជាត្ិបញ្ជូនរបាយការណ៍សវនកម្មកិច្ចម្បត្បិត្តិការ/សមិ្ទធកម្មចំ្ននួ ០៣ ដៅរ ាសភា  

- ដសច្កតីម្ោងចុ្ងដម្កាយដោលការណ៍កណនំសតពីីសវនកម្មកចិ្ចម្បត្ិបត្តិការ/សមិ្ទធកម្ម ម្ត្ូវបានដរៀបចំ្ នងិ

ពិភាកោជាមួ្យជនំញការម្កពីការិយាលយ័សវនកម្មននម្បដទសស ុយកអត្។ 

- ម្កសួង-សាថ ប័ន បានដរៀបចំ្សិកាខ សាោផសពវផោយ/បណតុ ោះបណ្តត លដលើការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី, កផនការយុទធ-

សាស្រសតថវិកា, រជជដទយបបុដរម្បទន, ការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរ ា នងិចំ្ណូលមិ្នកម្នសារដពើពនធ, សវនកម្ម 

ជាដ ើម្។ 

- សថ ិត្ិរណដនយយជាត្ិ្ ន ំ ២០១៧ ម្ត្ូវបានដរៀបចំ្ច្ងម្កង នងិផសពវផោយដលើដរហរទំពរ័ នកខកញ្ញ  ន្ ំ 

២០១៨ (ម្កសួងកផនការ)។ 

សមិ្ទធកម្មតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ន ម្បចំា ន្ ំ២០១៨ មានកនងុឧបសម្ព័នធទី២។ 
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 យម្កាម្ទី 6៖ ការអនុវត្តថវិកា (ថវិកាដម្កាម្រដម្មាង PFMRP និងម្បាក់ឧបត្ថម្ភដលើកទឹកចិ្ត្ត) និងសមិ្ទធកម្ម 
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៣.េទធ្េននកា អនុវត្តថវិការម្ការករាវិធកីកទម្រង់ឆ្ន ២ំ០១៨ 

ជាដោលការណ៍ រណៈកមាម ធកិារ ឹកនំការងារកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ បានសដម្ម្ច្ការងារ

អាទិភាពច្នំនួ ៣ រួម្មាន (១). ពម្ងងឹការម្របម់្រងការម្បម្លូច្ណូំល, (២). ពម្ងងឹ នងិពម្ងកីការអនវុត្តម្បពន័ធ  FMIS 

នងិ (៣).ការពម្ងងឹនងិពម្ងកីការអនវុត្តថវកិាកម្មវធិ។ី  

ថវិកាសម្មាប់ម្ោំម្ទអងគភាពដម្កាម្ឱ្វាទ កសហវ នងិម្កសួង-សាថ ប័នម្បមាណ ៦២ ៧៧៧ ៨៣៨ ០០០ ដរៀល  

នងិលម្អិត្តាម្ម្បដភទ ូច្ខាងដម្កាម្៖ 

 ការអនុវត្តថវិកា PFM ២០១៨ ៖ ៤៧ ៦៧៧ ១៩២ ០០០ ដរៀល 

 ម្បាក់ឧបត្ថម្ភកនងុ PFM ២០១៨ ៖ ១១ ១០១ ៣០៤ ០០០ ដរៀល 

 ម្បាក់ឧបត្ថម្ភដម្ៅ PFM ២០១៨៖ ៣ ៩៨៤ ៨៤២ ០០០ ដរៀល។ 
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៤. បញ្ហា ម្បឈរ និងសំរណើដំរណាះម្សាយ 

កនុងការអនុវត្តកផនការសកម្មភាពរួម្  ំណ្តកក់ាលទី៣ ននកម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

សដម្ម្ច្បាននូវវឌ្ឍនភាពរួរឱ្យកត្់សមាគ ល។់ ដទោះបីជាយា៉ា ងណ្តក៏ដដ្ឋយ បញ្ា ម្បឈម្ក៏ដកើត្មានដ ើងផងក រ នងិ

ម្ត្ូវបានកំណត្់  ូច្ត្ដៅ៖  

 បញ្ហា ម្បឈរកនុងកា អនុវត្ត CAP3 

បញ្ហា ម្បឈរ សំរណើដរំណាះម្សាយ 

១.ម្បពន័ធអនឡាញសម្មាប់ដរៀបចំ្កផនការសាច់្ម្បាក់ (Online 

Web-based  Application) បានពម្ងកីបនតរហតូ្ ល់ ២០ 

ម្កសួង-សាថ ប័ន ដហើយការដម្បើម្បាស់ម្បពន័ធដនោះ ដៅមានកម្មិ្ត្

ដៅដ ើយ ក លនំឱ្យប៉ាោះោល ់លក់ារដរៀបចំ្កផនការសាច់្

ម្បាក់របស់អរគនយកដ្ឋា នរត្នោរជាត្ិ។ 

 ដសន ើម្កសួង-សាថ ប័នពម្ងងឹការដម្បើម្បាស់

ម្បពន័ធអនឡាញសម្មាប់ដរៀបចំ្កផនការ

សាច់្ម្បាក ់ឱ្យបានទូលំទូោយ 

 ដសន ើដ្ឋក់បញ្ចូលកម្មវិធីចំ្ណូល-ចំ្ណ្តយ

ម្បចំាម្ត្ីមាសកនុងម្បពន័ធ FMISដ ើម្បីងាយ

ម្សលួទងំ កសហវ នងិម្កសួង-សាថ ប័ន 

កនុងការម្រប់ម្រងសាច់្ម្បាក់។ 

២.-បំណលុសារដពើពនធ ម្ត្ូវទរសរុប មិ្នទន់ម្ត្ូវបានបូក

សរុប នងិចាត្់ចំ្ណ្តត្ថ់ាន ក់បំណលុដពញដលញដៅដ ើយ 

   -បណលុមិ្នកម្នសារដពើពនធ ម្ត្ូវទរសរុប ម្និទនម់្ត្ូវបាន 

ចាត្់ចំ្ណ្តត្ថ់ាន ក់បំណលុដពញដលញដៅដ ើយ។ 

ដសន ើអងគភាពោកព់ន័ធជរំុញការដរៀបចំ្, ការចាត្់

ចំ្ណ្តត្ថ់ាន ក់ នងិការម្រប់ម្រងទិននន័យបំណលុ

សារដពើពនធ នងិមិ្នកម្នសារដពើពនធ ឱ្យបាន

ច្ាស់ោស់ ដ ើម្បីពម្ងឹងម្បសិទធភាពននការ

ម្រប់ម្រងបំណលុ។ 

៣.ម្កសួង-សាថ ប័នពុទំន់ដផ្លត ត្ដលើការពម្ងងឹមុ្ខងារសវនកម្ម

នផទកនងុដៅតាម្អងគភាពដៅដ ើយ ដហើយអងគភាពសវនកម្មនផទកនុង

ដផ្ើរបាយការណ៍សវនកម្មនផទកនងុ ដៅអាជ្ាធរសវនកម្មជាត្ិ 

មានភាពយឺត្យា៉ា វ22។ 

ដសន ើឱ្យពម្ងងឹមុ្ខងារសវនកម្មនផទកនុង ក លជា

ឧបករណ៍មួ្យ ដ ើម្បពីម្ងងឹម្បពន័ធម្ត្ួត្ពនិិត្យ

នផទកនងុ នងិដផ្ើរបាយការណ៍សវនកម្មនផទកនងុដៅ

អាជ្ាធរសវនកម្មជាត្ឱិ្យបានទន់ដពលដវ-

ោ។ 

 

 

 

  

                                                                 
22 អនុម្កឹត្យដលខ ៤០ អនម្ក.បក ច្ុោះនថៃទី១៥ កខកុម្ភៈ ន្ ំ២០០៥ សត ីពីការដរៀបច្ំ និងការម្បម្ពឹត្តដៅននសវនកម្មនផទកនុង ដៅតាម្បណ្តត សាថ បន័ 

ម្កសងួ និងសហម្ោសសាធារណៈ  
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 បញ្ហា ម្បឈរកដេទទួេបានពកីា ចះុជបួពភិាកាជារយួម្កសួង-សាថ ប័ន និងអងគភាព រម្ការឱ្វទ 

កសហវ 

បញ្ហា ម្បឈរ សំរណើដរំណាះម្សាយ 

១.ការដម្បើម្បាស់ម្បពន័ធ FMIS (តាម្ម្បពន័ធ នងិន ) 

បានបដងកើត្ជាបនទុក ល់ម្កសួង-សាថ ប័ន។ 

 ដសន ើសំុរិត្រអូំពកីារកំណត្់ម្កបខ័ណឌ ដពលដវោ

ច្ាស់ោស់ ដ ើម្បីឈានដៅអនុវត្តម្បពន័ធ FMIS 

ជាសវ ័យម្បវត្តិកម្ម 

 ដសន ើសំុម្កសួង-សាថ ប័ន ពនិិត្យដលើលហំរូនតី្ិវិធី 

អនុវត្តការងារ (Business Process) ដ ើម្បី

ដម្ត្ៀម្អនុវត្តម្បពន័ធដពញដលញ។ 

២.រាជរដ្ឋា ភបិាលបានអនុវត្តដជារជ័យដលើការដបើក-

ម្បាក់ដបៀវត្សតាម្ម្បពន័ធធនោរ។ ដដ្ឋយក ក ការ

ទូទត្់ម្បាក់ដបសកកម្ម រឺដៅមិ្នទន់អនុវត្តតាម្ម្បពន័ធ

ធនោរដៅដ ើយ 23។ 

ដសន ើសំុម្កសួង-សាថ ប័ន ជំរញុការដបើកម្បាក់ដបសកកម្ម 

ដដ្ឋយដផទរចូ្លរណនធីនោរ ដហើយកនុងករណី

ម្បឈម្ណ្តមួ្យ រួរដសន ើម្ក កសហវ ដ ើម្បីជយួដដ្ឋោះ-

ម្សាយ។ 

៣.ការបង់ម្បាក់ចំ្ណូលមិ្នកម្នសារដពើពនធ ដៅមិ្ន

ទន់អនុវត្តតាម្ម្បពន័ធធនោរដពញដលញដៅដ ើយ 

ក លនំឱ្យពបិាកកនងុការដរៀបចំ្ការម្រប់ម្រង និង  

ដផទៀងផ្លទ ត្ត់្ួដលខដៅដ ើយ។ 

ដសន ើសំុម្កុម្ការងារម្រប់ម្រងម្បពន័ធចំ្ណូលមិ្នកម្ន

សារដពើនធ ជំរញុម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័ន ឱ្យអនុវត្តម្បពន័ធ 

នងិជំរញុការដរៀបចំ្ការបង់ច្ណូំលតាម្ម្បពន័ធ e-

Payment។ 

៤.ការដរៀបចំ្ BSP នងិ PB របស់ម្កសួង-សាថ ប័នមួ្យ

ចំ្ននួពុំទនម់ានសងគត្ភិាពរវាងលទធផល, រច្នសម្ពន័ធ

កម្មវិធី និងរច្នសម្ពន័ធរ ាបាលដពញដលញដៅដ ើយ។ 

ដសន ើសំុឱ្យមានការម្ត្តួ្ពនិតិ្យដលើអនុវត្ត BSP នងិ PB 

ក លជាមូ្លដ្ឋា នសំខាន់សម្មាប់ដដ្ឋោះម្សាយម្កបខ័ណឌ

បដច្ចកដទស នងិការដម្ត្ៀម្ខាួនការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី

ដពញដលញ។ 

៥.ម្កសួង-សាថ ប័ន ពុទំនប់ានម្ត្ួត្ពនិិត្យដលើការអនុវត្ត

នងិលកខណសម្បត្តិអងគភាពថវិកា ក លដនោះជាយនតការ 

ដ ើម្បីសម្ត្ថភាពសាថ ប័ន។ 

ដសន ើម្កសួង-សាថ ប័ន  រួរចាប់ដផតើម្ដធវើការម្ត្ួត្ពនិតិ្យ 

លកខណសម្បត្តិ នងិដម្តាត សិកោឱ្យច្ាស់មុ្ននឹងបដងកើត្

អងគភាពថវិកា ដហើយយនតការោំម្ទអងគភាពថវិកា ដ ើម្បី

ធានការដរៀបចំ្នងិការអនុវត្តថវិកាម្បកបដដ្ឋយ

ម្បសិទធភាព។ 

                                                                 
23 សារាច្រកណនំដលខ០១២ សហវ ច្ោុះនថៃទី២៩ កខធនូ ន្ ំ២០១៤ សត ីពីការទទូត្់ម្ត្ង់ច្ូលរណនសីាច្់ម្បាក់ដបៀវត្សរបស់ម្ស្រនតរីាជការ 
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បញ្ហា ម្បឈរ សំរណើដរំណាះម្សាយ 

៦.ម្កសួង-សាថ ប័ន ពុទំន់ដផ្លត ត្ដលើការដរៀបចំ្របាយ-

ការណ៍ម្ត្តួ្ពនិតិ្យសមិ្ទធកម្មម្បចំាឆ្មាស និងម្បចំា ន្ ំ 

ននការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីដៅដ ើយ។ 

ដសន ើម្កសួង-សាថ ប័ន ដរៀបចំ្របាយការណ៍សមិ្ទធកម្មម្សប

តាម្ដោលការកណនំសត ីពកីារអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី។ 

៥. សននិោា ន 

របាយការណ៍ម្ត្ួត្ពនិិត្យវឌ្ឍនភាពកម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ន្ ំ២០១៨ បានផតលន់ូវ

ការវាយត្នម្ាម្រប់ម្ជុងដម្ជាយ និងដលើទិ ាភាពននការអនុវត្ត ការវិភារ នងិវាយត្នម្ាលអតិ្លអន់ដលើភាពខាា ំង នងិភាព-

ដខោយននម្បពន័ធ។ កផអកដលើលទធផលម្បចំា ន្ ំ ២០១៨ ដនោះ ការអនុវត្តកផនការសកម្មភាពោំម្ទកម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់-

ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ទទួលបានលទធផលលអម្បដសើរ ម្សបនងឹសមិ្ទធកម្មតាម្អងគភាពនន កសហវ ក លបងាា ញនូវ

ការខិត្ខរំបស់អងគភាពនីមួ្យៗ ដ ើម្បីសដម្ម្ច្ដោលដៅរួម្ ននកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ។ 

ភាពដជារជយ័ននការអនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ នងឹជយួោំម្ទ ល់ការសដម្ម្ច្បានផងក រនូវការកកលម្អម្បពន័ធថវិកាថមី

ដដ្ឋយដផ្លត ត្ជាសំខាន់ដលើដោលការណ៍ ០៣ រួម្មាន៖ បូរណភាពននការដោរពវិន័យថវិកា, ម្បសិទធភាពននថវិកា ទងំ

កនុងកផនកវិភាជន ៍ ទងំកនងុកផនកម្បត្ិបត្តកិារ, នងិស័កតិសិទធភាពននការផតលដ់សវាសាធារណៈ។ កនងុនយ័ដនោះ, រ.ហ.ស. 

បានកំណត្់ដោលដៅននអាទិភាពចំ្ននួ ៣ ដ ើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ ំណ្តកក់ាលទី៣ រកឺារពម្ងឹងការម្រប់ម្រង

ម្បមូ្លចំ្ណូល, ការពម្ងឹង នងិពម្ងកីការដម្បើម្បាស់ម្បពន័ធ FMIS និងការពម្ងងឹ នងិពម្ងកីការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី។  

កផអកដលើលទធផលននរបាយការណ៍ម្ត្ួត្ពនិតិ្យវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុា-

ធារណៈ ន្ ំ ២០១៨ ដនោះ រ.ហ.ស.បានវាយត្នម្ា នងិផតលក់ារសននដិ្ឋា នជារួម្  ូច្ត្ដៅ៖ 

- ភាពដជឿទកុច្តិ្តននថវកិា ដៅកត្អាច្រកោបានជាសារវនត ប៉ាុកនតទម្ទរឱ្យមានការពម្ងឹងការពយករ និងការអនុវត្ត

កម្មវិធីចំ្ណូល-ចំ្ណ្តយម្បចំាម្ត្មីាស។ 

- ម្បពន័ធរណដនយយភាពហរិញ្ញវត្ថ ុបាននិងកំពុងកសាងតាម្រយៈការដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តម្បពន័ធ FMIS  ជំហានទី១ និង

ទី២ ជាមួ្យភាពម្បុងម្បយត័្នខពស់។ 

- ការពម្ងងឹ នងិពម្ងកីការអនវុត្តថវកិាកម្មវធិ ីជាមូ្លដ្ឋា នម្រោឹះសម្មាប់ដរៀបចំ្ នងិកំណត្់ការផ្លា ស់ម្បពន័ធថវិកា

កម្ពុជា។ 

- យទុធសាស្រសតននការកកទម្ម្ងម់្បពន័ធថវកិាកម្ពុជា ជាសមាសធាត្ុសំខានស់ម្មាប់កំណត្់ទិសដៅរណដនយយ-

ភាពសមិ្ទធកម្ម ក លជាដោលដៅចុ្ងដម្កាយននកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ។ 

- ការដរៀបច្មំ្លូនធិនិនកម្មវធិកីកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ រឺដ ើម្បធីាននូវម្បភពធនធានហិរញ្ញ-

វត្ថុសម្មាប់កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ ក៏ ូច្ជាោំម្ទ ល់ម្កុម្ការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដៅ

តាម្ម្កសួង-សាថ ប័ន និងអងគភាពដម្កាម្ឱ្វាទ កសហវ ម្ពម្ទងំនឹងជំរញុការដធវើសាថ ប័ននយីកម្មឱ្យម្សបតាម្ 

ទិសដៅននការកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ។
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ឧបសរព័នធ 

 

ឧបសរព័នធទី១ ៖ តារាងថវកិា និងសរិទធករាតារអងគភាពរម្ការឱ្វទម្កសួងរសដាកិចច នងិហិ ញ្ញវត្ថុ 

ឧបសរព័នធទ២ី ៖ តារាងថវកិា និងសរិទធករាតារម្កសងួ-សាថ ប័ន 

ឧបសរព័នធទី៣៖ សាថ នភាពបណុំេរិនករនសា រពើពនធរេើវិស័យសំខាន់ៗ ឆ្ន ២ំ០១៣ ដេ់ ២០១៨ 

ឧបសរព័នធទី៤៖ វឌ្ឍនភាពននកា អនុវត្តកា សរម្រច បស់ គ្.ហ.ស. 
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ឧបសរព័នធទី១ ៖ តារាងថវកិា និងសរិទធករាតារអងគភាពរម្ការឱ្វទម្កសួងរសដាកិចច នងិហិ ញ្ញវត្ថុ 

េ. . អងគភាពរម្ការឱ្វទ កសហវ 

ថវិកាឆ្ន ២ំ០១៨ (គ្ិត្ជាពាន់រ ៀេ) 

សករាភាព

សរម្រចបាន 

ពិនាុភាគ្ យ 

ឆ្ន  ំ២០១៨ 
ថវិកាអនុវត្ត  

PFMRP 

ឧបត្ថម្ភ

ដលើកទឹក

ចិ្ត្ត PFM 

ឧបត្ថម្ភដលើក

ទឹកចិ្ត្តដម្ៅ 

PFM 

ថវិកាស ុប 

១ អរគនយកដ្ឋា នដោលនដយាបាយ 737,204 1,134,722 - 1,871,926 18/18 100% 

២ អរគនយកដ្ឋា នរយ និងរដ្ឋា ករ      

កម្ពុជា 
266,990 - - 266,990 16/20 95% 

៣ អរគនយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ 846,108 - - 846,108 24/33 97% 

៤ អរគនយកដ្ឋា នម្ទពយសម្បត្តិរ ា និង

ចំ្ណូលមិ្នកម្នសារដពើពនធ 
306,891 - - 306,891 4/14 77% 

៥ អរគនយកដ្ឋា នឧសោហកម្ម     

ហិរញ្ញវត្ថុ 
31,193 - - 31,193 5/8 85% 

៦ អរគនយកដ្ឋា នថវិកា 1,068,714 549,184 378,050 1,995,948 52/58 92% 

៧ អរគនយកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុរ ាបាល

ថាន ក់ដម្កាម្ជាត្ិ 
669,205 254,003 - 923,208 30/46 97% 

៨ អរគនយកដ្ឋា នសហម្បត្ិបត្តិការ

អនតរជាត្ិ និងម្រប់ម្រងបំណលុ 
96,811 - - 96,811 10/14 99% 

៩ អរគនយកដ្ឋា នរត្នោរជាត្ិ 933,032 
 

399,182 840,000 2,172,214 28/30 99% 

១០ អរគនយកដ្ឋា នលទធកម្មសាធារណៈ 
225,278 140,562 - 365,840 7/14 83% 

១១ អរគដលខាធិការដ្ឋា ន កសហវ 
458,266 432,060 1,934,044 2,824,370 24/36 97% 

១២ អោគ ធិការដ្ឋា ន 
264,295 196,411 - 460,706 14/18 89% 

១៣ អរគនយកដ្ឋា នសវនកម្មនផទកនុង 
264,370 350,995 96,034 711,399 20/23 84% 

១៤  វិទយសាថ នដស ាកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 
230,816 190,939 296,902 718,657 22/23 98% 

១៥ ម្កុម្ការងារម្រប់ម្រងរដម្មាង

ម្បព័នធបដច្ចកវិទយព័ត្៌មានសម្មាប់

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

28,216,439 2,114,263 - 30,196,202 14/17 99% 

១៦ ដលខាធិការដ្ឋា នម្កុម្ម្បឹកោនីត្ិកម្ម 261,689 492,267 - 753,955 11/12 98% 
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េ. . អងគភាពរម្ការឱ្វទ កសហវ 

ថវិកាឆ្ន ២ំ០១៨ (គ្ិត្ជាពាន់រ ៀេ) 

សករាភាព

សរម្រចបាន 

ពិនាុភាគ្ យ 

ឆ្ន  ំ២០១៨ 
ថវិកាអនុវត្ត  

PFMRP 

ឧបត្ថម្ភ

ដលើកទឹក

ចិ្ត្ត PFM 

ឧបត្ថម្ភដលើក

ទឹកចិ្ត្តដម្ៅ 

PFM 

ថវិកាស ុប 

១៧ អរគដលខាធិការដ្ឋា នម្កុម្ម្បឹកោជាត្ិ

រណដនយយ 
177,770 - 439,812 617,582 1/3 84% 

១៨ អងគភាពភាពជាន រូរវាងរ ា និង 

ឯកជនថាន ក់កណ្តត ល 
- 17,716 - 17,716 0/4 80% 

ម្បភព៖ អ.រ.ហ និងនយកដ្ឋា នបុរគលិក ននអរគដលខាធិការដ្ឋា ន កសហវ 
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ឧបសរព័នធទ២ី ៖ តារាងថវកិា និងសរិទធករាតារម្កសងួ-សាថ ប័ន 

េ.  ម្កសួង-សាថ ប័ន 

ថវិកាឆ្ន ២ំ០១៨ (គិ្ត្ជាពាន់រ ៀេ) 
ចំនួនសករាភាព

សរម្រចបាន 

វឌ្ឍនភាពម្បចាឆំ្ន ំ

២០១៨ (%) 
ថវិកាអនុវត្ត  

PFMRP 

ម្បាក់ឧបត្ថរភរេើក

ទឹកចតិ្ត PFM 
ស ុប 

សាថ ប័នរសវរសដាកិចច 

១ រ ាដលខាធិការដ្ឋា នអាកាសច្រណ៍សុីវិល 202,929.95 141,600.00 344,529.95 20/27 80% 

២ ម្កសួងឧសោហកម្ម និងសិបបកម្ម 105,174.84 141,600.00 246,774.84 24/25 98% 

៣ ម្កសួងករ៉ែ និងថាម្ពល 91,650.30 141,600.00 233,250.30 10/12 99% 

៤ ម្កសួងោណិជជកម្ម 152,759.81 141,600.00 294,359.81 21/32 91% 

៥ ម្កសួងកសិកម្ម រុកាខ ម្បមាញ់និងដនសាទ 129,091.16 117,600.00 246,691.16 29/32 90% 

៦ ម្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 123,610.00 141,600.00 265,210.00 24/27 97% 

៧ ម្កសួងនម្បសណីយ៍ និងទរូរម្នរម្ន៍ 99,763.70 141,600.00 241,363.70 22/29 98% 

៨ ម្កសងួសាធារណៈការនិង ឹកជញ្ជូន 166,472.25 123,600.00 290,072.25 23/40 87% 

៩ ម្កសួងដទសច្រណ៍ 88,058.55 141,600.00 229,658.55 22/26 99% 

១០ ម្កសួងធនធានទឹកនងិឧត្ុនិយម្ 164,114.10 141,600.00 305,714.10 13/14 99% 

១១ ម្កសងួការងារនិងបណតុ ោះបណ្តត លវិជាជ ជីវៈ 192,327.89 141,600.00 333,927.89 20/23 92% 

សាថ ប័នរសវហិ ញ្ញវត្ថុ កាប រទស និងរសវសាធា ណៈ 
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េ.  ម្កសួង-សាថ ប័ន 

ថវិកាឆ្ន ២ំ០១៨ (គិ្ត្ជាពាន់រ ៀេ) 
ចំនួនសករាភាព

សរម្រចបាន 

វឌ្ឍនភាពម្បចាឆំ្ន ំ

២០១៨ (%) 
ថវិកាអនុវត្ត  

PFMRP 

ម្បាក់ឧបត្ថរភរេើក

ទឹកចតិ្ត PFM 
ស ុប 

១ ទីសត ីការរណៈរ ាម្ស្រនតី - 81,600.00 81,600.00 8/11 94% 

២ ម្កសួងម្ុខងារសាធារណៈ 149,614.34 145,200.00 294,814.34 18/18 100% 

៣ ម្កុម្ម្បឹកោអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា 21,706.50 141,600.00 163,306.50 37/39 98% 

៤ 
ម្កសួងទំនក់ទំនងជាម្យួរ ាសភា ម្ពឹទធសភា និង

អធិការកិច្ច 
120,036.00 129,600.00 249,636.00 16/19 95% 

៥ ម្កសួងការបរដទសនិងសហម្បត្ិបត្តិការអនតរជាត្ិ 56,695.54 141,600.00 198,295.54 27/30 95% 

៦ ម្កសួងព័ត្៌មាន 17,254.38 105,600.00 122,854.38 17/19 98% 

៧ ម្កសួងកផនការ 283,988.78 141,600.00 425,588.78 33/35 94% 

៨ រណៈកម្មការមូ្លបម្ត្កម្ពុជា 148,167.66 93,600.00 241,767.66 8/8 100% 

សាថ ប័នកា ពា ជាតិ្ សនតិសុខ និងសណាត ប់ធាន ប់សាធា ណៈ 

១ ម្កសួងម្ហានផទ-កផនកសនតិសុខសាធារណៈ 219,083.57 141,600.00 360,683.57 18/20 90% 

២ ម្កសួងម្ហានផទ-កផនករ ាបាលទដូៅ 134,637.16 141,600.00 276,237.16 17/19 96% 

៣ ម្កសងួដរៀបចំ្ក ន ី នររបូនីយកម្ម និងសំណង់ - 105,600.00 105,600.00 18/21 99% 

៤ ម្កសួងការោរជាត្ិ 102,461.24 116,100.00 218,561.24 18/20 99% 

៥ ម្កសួងបរិសាថ ន 107,626.43 117,600.00 225,226.43 16/18 97% 
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េ.  ម្កសួង-សាថ ប័ន 

ថវិកាឆ្ន ២ំ០១៨ (គិ្ត្ជាពាន់រ ៀេ) 
ចំនួនសករាភាព

សរម្រចបាន 

វឌ្ឍនភាពម្បចាឆំ្ន ំ

២០១៨ (%) 
ថវិកាអនុវត្ត  

PFMRP 

ម្បាក់ឧបត្ថរភរេើក

ទឹកចតិ្ត PFM 
ស ុប 

សាថ ប័នសងគរកិចច 

១ ម្កសួងសុខាភិបាល 88,591.40 141,600.00 230,191.40 19/19 100% 

២ ម្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា 102,703.56 141,600.00 244,303.56 39/43 98% 

៣ ម្កសងួវបបធម៌្ និងវិចិ្ម្ត្សិលបៈ 99,488.76 141,600.00 241,088.76 18/20 98% 

៤ 
ម្កសួងសងគម្កិច្ច អត្ីត្យុទធជន និង 

យុវនីត្ិសម្បទ 
102,429.12 93,600.00 196,029.12 13/13 100% 

៥ ម្កសួងកិច្ចការនរី 125,746.09 93,600.00 231,346.09 18/19 96% 

៦ ម្កសួងធម្មការ និងសាសន 88,300.02 23,400.00 111,700.02 10/13 81% 

សាថ ប័នកំពូេ និងឯករាជយ 

១ ម្កសួងម្ពោះបរម្រាជវាងំ - 117,600 117,600.00 15/15 100% 

២ អរគដលខាធិការដ្ឋា នម្កុម្ម្បឹកោធម្មនុញ្ញ 11,051.28 81,600 92,651.28 6/6 100% 

៣ អរគដលខាធិការដ្ឋា នម្ពឹទធសភា 0.00 117,600 117,600.00 7/10 85% 

៤ អរគដលខាធិការដ្ឋា នរ ាសភា 93,929.68 105,600 199,529.68 6/10 60% 

៥ អរគដលខាធិការដ្ឋា នននឧត្តម្ម្កុម្ម្បឹកោននអងគដៅម្កម្ 60,043.20 69,600 129,643.20 2/3 65% 

៦ អរគដលខាធិការដ្ឋា នននត្ុោការកពំូល - 57,600 57,600.00 3/3 100% 
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េ.  ម្កសួង-សាថ ប័ន 

ថវិកាឆ្ន ២ំ០១៨ (គិ្ត្ជាពាន់រ ៀេ) 
ចំនួនសករាភាព

សរម្រចបាន 

វឌ្ឍនភាពម្បចាឆំ្ន ំ

២០១៨ (%) 
ថវិកាអនុវត្ត  

PFMRP 

ម្បាក់ឧបត្ថរភរេើក

ទឹកចតិ្ត PFM 
ស ុប 

៧ រណៈកមាម ធិការជាត្ិដរៀបចំ្ការដបាោះដ ន្ ត្ 58,463.28 81,600 140,063.28 10/10 100% 

៨ អាជ្ាធរសវនកម្មជាត្ិ 285,022.95 141,600 426,622.95 30/35 89% 

៩ អងគភាពម្ប្ំងអំដពើពុករលួយ 141,176.05 141,600 282,776.05 18/20 94% 

១០ អរគដលខាធិការដ្ឋា នសាោឧទធរណ៍ - 69,600 69,600.00 3/3 100% 

១១ ម្កសួងយុត្តិធម៌្ - 93,600 93,600.00 20/26 90% 

ម្បភព៖ អ.រ.ហ. 
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ឧបសរព័នទី៣៖ សាថ នភាពបំណុេរិនករនសា រពើពនធរេើវិស័យសំខាន់ៗ ឆ្ន ២ំ០១៣ ដេ់ ២០១៨ 

 

សមាគ ល់៖ 

-  វិស័យនម្បសណីយ៍ និងទរូរម្នរម្ន៍៖ មានបំណលុសុរប ៤១ ០៩០ ៥៩,០៧  ុោា រអាដម្រិក កនុងដនោះបំណលុរានំរ៉ែច្នំនួ ១៦ ៥៣៥ ៧១៤,០៥  ុោា រអាដម្រិក ម្ត្ូវបានកំពុងពិនតិ្យនិងដដ្ឋោះម្សាយដដ្ឋយម្កុម្

ការងារអនតរម្កសងួ។ 

-  វិស័យអាកាសច្រសីុវលិ៖ បំណលុចាស់ដៅសល់ចំ្ននួ ៤ ០១៥ ១៣៧  ុោា រអាដម្រិក រមឺានម្យួចំ្កណកធំជាបំណលុរានំរ៉ែរបស់ម្កុម្អាកាសច្រណ៍ President Airline ច្ំននួ ២ ០២០ ៤៧២  ុោា រអាដម្ រិក នងិ 

Royal Phnom Penh Airways ច្ំននួ ១ ៣៦០ ៨៥៨  ុោា រអាដម្រិក។ 

- សម្បទនដនសាទ៖ ត្ួដលខបំណលុរុានំរ៉ែ ១៨៥ ៣២៥,៧៤  ុោា រអាដម្រកិ ម្ត្ូវបានផគូរផគងដ ើងវិញរវាង កសហវ និងម្កសួងកសិកម្ម រុកាខ ម្បមាញ់ និងដនសាទ ដ ើញថា  ត្ដួលខម្ត្ឹម្ម្ត្វូរឺ ១៦៧ ៥៨៩,៧៤  ុោា រ

អាដម្រិក និងត្ដួលខ ១៣ ២៨១ ៥៨៨ ០០០ ដរៀល ក លដលខម្ត្ឹម្ម្ត្ូវរឺ ១១ ៦៧៧ ៧៨១ ០០០ ដរៀល  ចូ្ដនោះ ដយាងតាម្លខិិត្ដលខ ៥៥២៦ សហវ/អទច្ ច្ុោះនថៃទី២១ កខម្ិថនុ ន្ ំ២០១៨ បានសដម្ម្ច្

លុបបំណលុរុានំរ៉ែដនោះដច្ញ។ អាម្ស័យដហត្ុដនោះ ត្ួដលខបំណលុសម្បទនដនសាទរតិ្ម្ត្ឹម្ ន្ ំ២០១៨ មានការថយច្ុោះច្នំនួ ៦៥,៦៦%។ 

-  វិស័យករ៉ែ៖ បំណលុឈនួ ល ីសម្បទនករ៉ែ រិត្ម្ត្ឹម្ ន្ ំ២០១៨ មានច្នំនួ ១ ៨៦៩ ៧២១,៩០  ុោា រអាដម្រិក និងបំណលុសាច់្ ី មានសរុបចំ្ននួ ២ ០៨៦ ៥៩៨,០៤  ុោា រ អាដម្រិក។  

 ឆ្ន ាំ២០១៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ គិត%  ឆ្ន ាំ២០១៥ គិត%  ឆ្ន ាំ២០១៦ គិត% ឆ្ន ាំ២០១៧ គិត% ឆ្ន ាំ២០១៨ គិត%

2 3 4=3/2 5 6=5/3 7=9+10 8=(7-5)/5 9 10 11=13+14 12=(11-7)/7 13 14 15=17+18 16=(15-11)/11 17 18

55,612,184$ 52,404,341$ 45,279,077.73$ 51,994,156.35$ *9,288,199$ 42,705,957.35$ 44,424,474.37$ 16,535,714.05$ 27,888,760.32$ 41,090,759.07$ 31,864,784.68 $ 9,225,974.39$

0៛ 0៛ 7,963,400៛ 30,208,400៛ 0៛ 30,208,400៛ 94,522,600៛ 94,522,600៛ 442,548,480៛ 29,576,000៛ 412,972,480៛

២ 12,707,209$ 12,938,521$ +2% 13,173,286$ +2% 12,428,573$ -6% *9,638,795$ 2,789,778$ 7,468,744.00$ -39.91% 4,015,137.00$ 3,453,607.00$ 7,422,307.60$ -0.62% 4,015,137.00 $ 3,407,170.60$

185,325.74$ 185,325.74$ 185,325.74$ 185,325.74$ 185,325.74$ 0$ 167,589.74$ 167,589.74$ 0.00$ 0.00$ 0.00 $ 0.00$

13,281,588,000៛ 13,397,252,000៛ 13,632,788,000៛ 14,627,484,000៛ 13,597,788,000៛ 1,029,696,000៛ 15,007,284,000៛ 14,627,484,000៛ 379,800,000៛ 5,386,353,000៛ 3,323,503,000៛ 2,062,850,000៛

3,055,629$ 1,905,107.13$ 2,137,003.04$ 2,824,627.55$ 2,669,741.08$ 154,886.47$ 2,932,569.49$ 2,820,325.17$ 112,244.32$ 1,869,721.80$ 1,822,016.45 $ 47,705.35$

0៛ 2,402,420,000៛ 7,212,470,000៛ 0៛ 0៛ 0៛ 0៛ 0៛ 0៛ 0៛ 0៛ 0៛

សាច់ដី មនិមានទិននន័យ 1,251,144.78$ NA 5,319,872.32$ +325% 4,922,158.97$ -7% 1,251,144.78$ 3,671,014.19$ 2,369,638.62$ -51.86% 1,251,144.78$ 1,118,493.84$ 2,086,598.04$ -11.94% 2,086,598.04 $ 0.00$

៥ 3,605,908$ 3,558,225$ -1% 3,007,496$ -15% 2,609,097$ -13% *2,289,728$ 319,369$ 2,732,599.84$ 4.73% 2,289,728.00$ 442,871.84$ 3,410,224.94$ 24.80% 2,289,728.00 $ 1,120,496.94$

៦ 16,869,346$ 1,126,202$ -93% 1,076,200$ -4% 1,076,200$ 0% 0$ 1,076,200$ 1,076,200.00$ 0.00% 0.00$ 1,076,200.00$ 49,383.16$ -95.41% 0.00 $ 49,383.16$

2,090$ 2,090$ 2,090$ 2,090$ 2,090$ 0$ 2,090.00$ 2,090.00$ 0.00$ 2,090.00$ 0.00% 2,090.00 $ 0.00$

2,155,934,700៛ 2,202,029,550៛ 2,194,487,300៛ 2,324,909,350៛ 2,089,517,350៛ 235,392,000៛ 2,484,791,950៛ 2,179,979.25៛ 529,676,250៛ 2,698,039,800៛ 8.58% 2,399,640,700៛ 298,399,100៛

92,037,692$ 72,119,812$ 70,180,351$ 76,042,229$ 25,325,024$ 50,717,205$ 61,173,906.06$ 27,081,728.74$ 34,092,177.32$ 55,931,084.61$ 42,080,354.17 $ 13,850,730.44 $

15,437,522,700៛ 15,600,532,695៛ 15,840,558,572៛ 16,987,523,909៛ 15,688,556,495៛ 1,295,296,400៛ 17,586,598,550៛ 14,629,663,979៛ 1,003,998,850៛ 8,526,941,280៛ 5,752,719,700៛ 2,774,221,580៛

$95,849,425.74 $75,971,795.25 $74,091,599.86 $80,236,679.36 $29,198,741.25 $51,037,031.68 $65,516,276.07 $30,693,991.45 $34,340,078.27 $58,036,502.21 43,500,778.79 $ 14,535,723.42 $

៧ ភាស ី គ្គប់គ្បភេទ +2% +6% 6.85%

-21% -2% 8%

សរ ប

សរ បរួមគិតជា $

-18% +57%

-7.31%

-18.35%

-0.34%

-28% 3.82%

ជួលគ្ទព្យស មបតតិរដឋ

លក់ គ្ទព្យស មបតតិរដឋ

-11.42%

-65.66%

-36.24%

៤ វិស័យររ៉ែ

ឈ្នួ លដី

សមបទា

-14.53%

អាកាស ចរណ៍ស ី វិល

៣ សមបទាន ភនសាទ +1% +2% 2.00%+7%

១
ប្គ្បសណីយ៍ និង

ទូរគមនាគមន៍់

-6% -14% 15%

1

បាំណ លសរ ប ២០១៨/២០១៧ បាំណ លចាស់ម នឆ្ន ាំ

២០១៨

បាំណ លចរនតកនុងឆ្ន ាំ

២០១៨

បាំណ លចាស់ម ន

ឆ្ន ាំ២០១៦

បាំណ លចរនតកនុងឆ្ន ាំ

២០១៦

បាំណ លសរ ប ២០១៧/២០១៦ បាំណ លចាស់ម នឆ្ន ាំ

២០១៧

បាំណ លចរនតកនុងឆ្ន ាំ

២០១៧

លរ វិស័យ

បាំណ លសរ ប ២០១៥/២០១៤ បាំណ លសរ ប ២០១៦/២០១៥
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ឧបសរព័នធទី៤៖ វឌ្ឍនភាពននកា អនុវត្តកា សរម្រច បស់ គ្.ហ.ស. 

េ.  កា សរម្រច បស់ គ្.ហ.ស.  កាេប ិរចេទ 
អងគភាពទទេួ

បនាុក 
េទធ្េសរម្រចបាន 

១ 

ដរៀបចំ្កផនការសកម្មភាពសម្មាប់អនុវត្តយុទធសាស្រសត នន

ការកកទម្ម្ងម់្បពន័ធថវិកា ន្ ំ ២០១៨-២០២៥ ឱ្យបានកនងុ

ម្ត្មីាសទី១ ន្ ំ២០១៩ 

សីហា ២០១៨ អ.រ.ហ/អ.ថ 

- បានដរៀបចំ្បញ្ចប់ដសច្កតីម្ោងកផនការសកម្មភាពសម្មាប់អនុវត្តយុទធ-

សាស្រសតននការកកទម្ម្ង់ម្បពន័ធថវកិា ន្ ំ ២០១៨-២០២៥ ដ ើម្បីដម្ត្ៀម្

ដសន ើសំុការអនុម័្ត្ពថីាន ក់ កឹនំ។ 

២ 

បញ្ចប់ការដរៀបចំ្យុទធសាស្រសត ននការកកទម្ម្ងម់្បពន័ធថវិកា

ថាន ក់ដម្កាម្ជាត្ិ្ ន ំ២០១៨-២០២៥ ឱ្យបានកនងុម្ត្មីាសទី

១ ន្ ំ២០១៩ 

សីហា ២០១៨ GDSNAF 

- បានបញ្ចប់ដសច្កតីម្ោងយុទធសាស្រសត ននការកកទម្ម្ង់ម្បព័នធថវកិាថាន ក់

ដម្កាម្ជាត្ិ្ ន ំ២០១៩-២០២៥ នងិដ្ឋក់ម្បជុំឆ្ាងរណៈកមាម ធកិារ

ដោលនដយាបាយដស ាកិច្ចនងិហិរញ្ញវត្ថុ នថៃទី២៤ កខដម្សា ន្ ំ

២០១៩ 

- យុទធសាស្រសត ដនោះ ដម្ោងនឹងបញ្ចប់កនងុម្ត្មីាសទី២ ន្ ំ២០១៩។ 

៣ 

បញ្ចប់ការដរៀបចំ្ម្បកាសចំ្ននួ ៣ សម្មាប់ដ្ឋកឱ់្យអនុវត្ត

ច្ាប់សត ីពីលទធកម្មសាធារណៈ ន្ ំ២០១២ ឱ្យបានកនងុម្ត្ី

មាសទី៤ ន្ ំ២០១៨ 

សីហា ២០១៨ អ.ល.ស 
-បានបញ្ចប់ការដរៀបចំ្ម្បកាសចំ្ននួ ២ និងកំពងុដរៀបចំ្ម្បកាសសត ីពី

បុដរលកខណៈសម្បត្តិអនកដ ញនថា។ 
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េ.  កា សរម្រច បស់ គ្.ហ.ស.  កាេប ិរចេទ 
អងគភាពទទេួ

បនាុក 
េទធ្េសរម្រចបាន 

៤ 

បញ្ចប់ដរៀបចំ្យុទធសាស្រសត ននការកកទម្ម្ង់ម្បពន័ធលទធកម្ម

សាធារណៈ ន្ ំ ២០១៩-២០២៥ ឱ្យបានកនុងម្ត្មីាសទី១ 

ន្ ំ២០១៩ 

សីហា ២០១៨ អ.ល.ស 

- បានបញ្ចប់ដសច្កតីម្ោង និងដ្ឋក់ម្បជុំឆ្ាងរណៈកមាម ធិការដោល-

នដយាបាយដស ាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដៅនថៃទី២៤ កខដម្សា ន្ ំ២០១៩ 

- យុទធសាស្រសត ដនោះ ដម្ោងនឹងបញ្ចប់កនងុម្ត្មីាសទី២ ន្ ំ២០១៩។ 

៥ 
បញ្ចប់ដរៀបចំ្យុទធសាស្រសត ដកៀរររចំ្ណូល ន្ ំ ២០១៩-

២០២៣ ឱ្យបានកនុងម្ត្មីាសទី១ ន្ ំ២០១៩ 
សីហា ២០១៨ អ.រ.ប 

- បានដរៀបចំ្ដសច្កតមី្ោងននយទុធសាស្រសត ដកៀរររចំ្ណូល ន្ ំ២០១៩-

២០២៣ និងដ្ឋក់ម្បជុំឆ្ាងរណៈកមាម ធិការដោលនដយាបាយដស ា-

កិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុនថៃទី២៤ កខដម្សា ន្ ំ២០១៩ 

- យុទធសាស្រសត ដនោះ ដម្ោងនឹងបញ្ចប់កនងុម្ត្មីាសទី២ ន្ ំ២០១៩។ 

៦ 

បញ្ចប់ការដរៀបចំ្ឯកសារម្កបខ័ណឌ ទសសនទនននការ

ម្រប់ម្រងរដម្មាងវិនិដយារសាធារណៈ ឱ្យបានកនុង 

ម្ត្មីាសទី១ ន្ ំ២០១៩ 

សីហា ២០១៨ 
អ.រ.ហ & អងគ

ភាពោកព់ន័ធ 

- បានបញ្ចប់ដសច្កតីម្ោងបឋម្ម្កបខ័ណឌ ទសសនទនននការម្រប់ម្រង

រដម្មាងវនិិដយារសាធារណៈ នងិដម្ោង បញ្ចប់ដៅម្ត្មីាសទី២ ន្ ំ

២០១៩ ដនោះ។ 

៧ 

បញ្ចប់ការដរៀបចំ្ច្ាប់សត ីពីការម្រប់ម្រងរម្ណីយដ្ឋា ន   

សមាហរណ និងកលបងោណជិជកម្ម ឱ្យបានកនុងម្ត្មីាសទី

៤ ន្ ំ២០១៨ 

សីហា ២០១៨ អ.ឧ.ហ - បានបញ្ជូនដសច្កតីម្ោងច្ាប់ដនោះ ដៅ លរ់ណៈរ ាម្ស្រនតី។ 
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េ.  កា សរម្រច បស់ គ្.ហ.ស.  កាេប ិរចេទ 
អងគភាពទទេួ

បនាុក 
េទធ្េសរម្រចបាន 

៨ 
ម្កបខ័ណឌ ឯកសារទសសនទនសត ីពីម្បពន័ធរណដនយយ  

សាធារណៈ ដ ើម្បឈីានដៅអនុវត្តម្បពន័ធរណដនយយបងគរ 
ធនូ ២០១៨ ក.ជ.រ 

- បានដ្ឋក់បញ្ចូលកនងុ GDAP ន្ ំ២០១៩ របស់ ក.ជ.រ នងឹបញ្ចប់ដៅ

ន្ ំ២០២០។ 

៩ 

អរគនយកដ្ឋា នម្ទពយសម្បត្តិរ ានងិចំ្ណូលមិ្នកម្ន

សារដពើពនធ ម្ត្ូវដរៀបចំ្ម្ត្តួ្ពនិតិ្យដ ើងវិញនវូម្បកាស

អនតរម្កសួងោកព់ន័ធនងឹការដធវើប័ណណកម្មសិទធិ ីធាីរបស់រ ា 

ធនូ ២០១៨ អ.ទ.ច្ 

- បានទទួលដោលការណ៍ឯកភាពពី សររតចរត្រជានយក ដារន្រនតី 

ចំ្ដោោះការចុ្ោះបញ្ជដីលើ ធីាីរ ាដដ្ឋយមិ្នបងក់នម្ម្ដសវា ដលើកកលង ី

ក លជាម្ទពយសម្បត្តិរបស់សហម្ោសសាធារណៈ  

- បានដរៀបចំ្កិច្ចម្បជុំជាមួ្យម្កសួងដរៀបចំ្ក ន  ីនររូបនយីកម្ម និង

សំណង់ ដៅនថៃទី១៣ កខកុម្ភៈ ន្ ំ២០១៩ ដ ើម្បីកកសម្ម្លួម្បកាសរមួ្

ដលខ ៦៤៨ សហវ.ម្បក។ 

១០ 
ដរៀបចំ្មូ្លនធិិកម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុា-

ធារណៈ 
ធនូ ២០១៨ អ.រ.ហ 

- បានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តមូ្លនធិិ PFMRP  ំណ្តកក់ាលទី១ កនងុ ន្ ំ២០១៨ 

នងិកពំុងដម្ត្ៀម្ដរៀបចំ្មូ្លនិធមិ្រប់ម្ជងុដម្ជាយកនងុ ន្ ំ២០១៩។  

១១ 
ដរៀបចំ្ម្បពន័ធម្ត្ួត្ពនិតិ្យតាម្ដ្ឋនវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្ត

កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 
ធនូ ២០១៨ អ.រ.ហ 

- ដម្ោងដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តសាកលបងនផទកនុង អ.រ.ហ. ដៅ ន្ ំ២០១៩ និង

ម្កសួង-សាថ ប័ន ដៅ ន្ ំ២០២០។ ម្បពន័ធដនោះ នឹងជយួសម្ម្លួ ល់

កិច្ច ំដណើរការការដរៀបចំ្ នងិបូកសរុបរបាយការណ៍។  

- អ.រ.ហ. នឹងដរៀបចំ្ដោលការណ៍កណនំម្បពន័ធម្ត្ួត្ពនិិត្យតាម្វឌ្ឍន-

ភាពដនោះកនងុ ន្ ំ២០១៩ ។  



 

 

 

  

 

កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ រជឺាការងារកកទម្ម្ង់សនូលននយុទធសាស្រសតច្ត្ុដកាណ ដ ើម្ប ី 

បដងើកន និងពម្ងឹងអភិបាលកិច្ច។ កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ដនោះ បាននងឹកពំុងកសាង “ម្បពន័ធ យនតការ ម្កបខ័ណឌ រត្យិុត្ត នងិ

ធនធានម្នុសស” ក លជាកតាត រនាោឹះកំណត្ភ់ាពដជារជ័យ  ធានវិន័យ ត្មាា ភាព រណដនយយភាព ស័កតិសិទធភាព នងិ

ម្បសិទធភាព ននម្បពន័ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។  

ជាក់កសតង, ដោលបំណង ននការដរៀបចំ្របាយការណ៍ម្ត្ួត្ពនិតិ្យវឌ្ឍនភាពកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ ន្ ំ២០១៨ដនោះ រឺដ ើម្បីពម្ងឹងម្បសិទធភាពននការដរៀបចំ្ និងអនុវត្តកផនការសកម្មភាពរួម្  ំណ្តក់កាលទី៣។ 

កនុងនយ័ដនោះ, អ.រ.ហ. បានដម្ជើសដរីសវិធីសាស្រសត ចំ្ននួ ២ ដ ើម្បីដធវើការសិកោដរៀបចំ្របាយការណ៍ដនោះដ ើង រួម្មាន 

(១).ម្ត្ួត្ពនិិត្យ និងបូកសរបុវឌ្ឍនភាពម្សបតាម្ម្កបខ័ណឌ កផនការសកម្មភាពរួម្  ំណ្តកក់ាលទី៣ ន្ ំ២០១៨-

២០២០ និង (២).ចុ្ោះជួបពិភាកោជាមួ្យម្កសួង-សាថ ប័ន នងិអងគភាពដម្កាម្ឱ្វាទ កសហវ។ កផអកដលើលទធផលននការ 

អនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ន្ ំ២០១៨ បងាា ញថា (១).ភាពដជឿទុកចិ្ត្តននថវិកាដៅកត្អាច្

រកោបានជាសារវនត, (២).ម្បព័នធរណដនយយភាពហិរញ្ញវត្ថបុាននងិកពំុងកសាងតាម្រយៈការដ្ឋកឱ់្យដម្បើម្បាស់ម្បពន័ធ 

FMIS, (៣).ការពម្ងងឹ នងិពម្ងីកការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធ ីជាមូ្លដ្ឋា នម្រឹោះសម្មាប់ដរៀបចំ្ និងកំណត្ក់ារផ្លា ស់ម្បពន័ធ

ថវិកាកម្ពុជា, (៤).យុទធសាស្រសត ននការកកទម្ម្ង់ម្បពន័ធថវិកាកម្ពុជា ជាសមាសធាត្ុសខំាន់សម្មាប់កំណត្់ទិសដៅរណ-

ដនយយភាពសមិ្ទធកម្ម និង (៥).ការដរៀបចំ្មូ្លនធិនិនកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ រដឺ ើម្បធីាន

នូវម្បភពធនធានហិរញ្ញវត្ថុសម្មាប់កម្មវិធីកកទម្ម្ង ់ និងជាយនតការជំរញុដធវើសាថ ប័ននយីកម្មឱ្យម្សបតាម្ទិសដៅននការ   

កកទម្ម្ង់ម្បពន័ធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ។ 

 

 

 

 

 

 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈកម្មា ធកិា ដឹកនកំា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

ករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 


