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ខ្លឹរសារសសងេបម្បត្ិបត្តិ 

  បាយកា ណ៍តារោនវឌ្ឍនភាពព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨ គឺជាលទធផលននកា អនុវត្តខផនកា សក្រមភាព

កា ងា ខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈដំ្ណាក់្កាលទី ៣  បស់អងគភាពរព្រការឱវាទព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និង

ហិ ញ្ញវត្ថុ (ក្សហវ) ។  វធីីសារសតក្នុងកា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍រនេះ គពឺងឹខផែក្រលើកា រាយកា ណ៍ពីព្រគប់អងគភាពនន ក្សហវ 

រលើ GDAP3  បស់ែលួន ។   វធីសីារសតក្នុងកា តារោន  ួរមាន ៖ 

 ១)-កា ពនិិត្យវឌ្ឍនភាពសខំាន់ៗ ននជហំាន (Platform) នរួីយៗ ។ 

 ២)-តារោនវឌ្ឍនភាពននសក្រមភាពខដ្លមានរៅក្នុង GDAP3 នងិ MAP3 ។ 

 បាយកា ណ៍ព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨, អងគភាពរព្រការឱវាទ ក្សហវ បានរព្រោងសក្រមភាពស ុបចំននួ ២៦៩ 

រោយក្នងុរ េះសក្រមភាពខដ្លសរព្ររចបានមានចំននួ ២១៦ រសម ើនងឹព្របមាណ ៨០% នងិសក្រមភាពពុំសរព្ររចបានែលេះៗ 

មានចំននួ ៥៣ រសម ើនឹងព្របមាណ ២០% ។  

 
សក្រមភាពរព្រោង 

សក្រមភាពសរព្ររច

បានរពញរលញ 

សក្រមភាពសរព្ររច

រិនបានរពញរលញ 
រិនបានអនុវត្ត 

ខផនក្ទី ១ ១០៨ ៨១ ២៧ - 

ខផនក្ទី ២ ៤៩ ៤៤ ៥ - 

ខផនក្ទី ៣ ៣៧ ៣៤ ៣ - 

ខផនក្ទី ៤ ២៨ ២៦ ២ - 

ខផនក្ទី ៥ ៤៧ ៣១ ១៦ - 

សក្រមភាពស ុប  ២៦៩ ២១៦ ៥៣ - 

  

ខផនក្ទ ី១ ៖ ភាពរជឿទកុ្ចតិ្តននថវធកា 

កា អនុវត្តថវធកា រៅខត្ធា បានព្របសិទធភាពែពស់រៅក្នុងព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨ រោយមានវឌ្ឍនភាពជា     

ភាគ យសថ ិត្រៅក្នងុក្ព្ររិត្លែព្របរសើ  ៩៨%។ កា ព្របរូលចំណូលក្នុងព្រសុក្សព្រមាប់ព្រត្មីាសទី ១ មានកា រក្ើនរ ើងចបព់ី

ឆ្ន ំ ២០១៣ ព្របរូលបានព្របមាណ ៩,៨០% និងហក្់រ ើងខាល ំងរៅឆ្ន ំ ២០១៧ នងិ ២០១៨ ក្នុង ងវង់ ២៥% ។ រោយខ ក្

កា អនុវត្តកា ព្របរូលចំណូលសា រពើពនធក្នុងព្រត្មីាសទី ១ គឺព្រត្ូវបានអនុវត្តតារខផនកា ខដ្លបានរព្រោងទុក្ រោយ ក្ា

បាននូវក្នងុ ងវង ់១៥% ចបត់ាំងពឆី្ន ំ ២០១៤ រក្   ឯកាកា អនុវត្តចំណូលរិនខរនសា រពើពនធវធញរ ើញថា ៖ ខែែរកាងនន

ចំណូលរនេះមានកា រក្ើនរ ើងជានិចច រោយកា ព្របរូលចំណូលរិនខរនសា រពើពនធក្នុងឆ្ន ំ ២០១៤ បានព្រត្ឹរ ៦,៦០% 

រហើយរក្ើនដ្ល់ ១៦,៤០% ក្នងុឆ្ន ំ ២០១៧ និង ២១,២០% ក្នុងឆ្ន ំ ២០១៨ ។  

ាក្់ពន័ធនងឹកា អនុវត្តចំណាយវធញ រោយគិត្ខត្ក្នុងព្រត្មីាសទី ១ លទធផលនន បាយកា ណ៍បងាា ញឱយរ ើញថា ៖ 

កា ចំណាយថវធកាជាត្ិព្រតូ្វបានអនុវត្តតាររោលរៅក្នុង ងវង់ ១៥% ចប់តំាងពីឆ្ន ំ ២០១៤  ហូត្រក្ដ្ល់បចចុបបនន          



 

4 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ជាពិរសសសាថ នភាពសាច់ព្របាក្់កាន់ខត្មានភាពរជឿទុក្ចិត្តបាន និងោម នបំណលុក្ក្សទេះរៅ ត្ ោ ជាត្ ិ (៦០នថៃគតិ្

ចប់ពីអាណត្តិរបើក្ផតល់ព្របាក្់បានចូល ត្ ោ ជាត្ិ ហូត្ដ្ល់នថៃទូទាត្់) ។ រោយរីវើកា រព្របៀបរីៀបចំណាយរៅនឹង

ថវធកាអនុរ័ត្វធញរ ើញថា ៖ ចំណាយសព្រមាប់រូលីនមានកា ធាល ក្់ចុេះ ២ ឆ្ន ំជាប់ោន សព្រមាប់ឆ្ន ំ ២០១៧ និង ២០១៨ របើ

រីៀបនងឹរពលរវលាក្នងុព្រត្មីាសទី ១ ដូ្ចោន ក្នុង ២០១៦ ។ រោយខ ក្, កា ចំណាយសព្រមាប់ព្របាក្់របៀ វត្ែសរព្ររចបាន

ក្នុង ងវង ់២២% ចបត់ាំងពឆី្ន ំ ២០១៤ រក្ គរឺោយសា កា របើក្ព្របាក្់របៀ វត្ែជនូររនតរីាជកា អាចផតលជ់នូក្នុងសបាត ហ៍ទី 

៣ ននខែនីរួយៗ ខដ្លកា ណ៍រនេះ គជឺារជាគជ័យរួយខផនក្ននក្រមវធីីខក្ទព្ររងក់ា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុ ។ 

 

ខផនក្ទ ី២ ៖ គណរនយយភាពហ ិញ្ញវត្ថ ុ

រៅក្នងុព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨ រនេះ ជហំានទី ២ ននខផនកា សក្រមភាព ួរ មានវឌ្ឍនភាពជា ួរ ៩៦% (លែ

ព្របរសើ ) ។ ព្រក្សួង សាថ ប័នចំននួ ១០ បខនថររទៀត្ព្រត្ូវបានោក្់ឱយអនុវត្តព្របពន័ធនូវ FMIS កាលពីរដ្ើរឆ្ន ំ ២០១៨ នងិកា 

រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ចំណូល-ចំណាយ តារ យៈព្របពន័ធ FMIS ។ គិត្ព្រត្ឹរព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨ រនេះ, អងគភាពថវធកា

ចំននួ ៩១១ បានរ ៀបចំ និងោក្់ឱយអនុវត្ត ក្នុងរ េះអងគភាពថវធកាចំននួ ៣៩ ព្រត្ូវបានោក្់ឱយអនុវត្តដ្ល់ព្រក្សួង សាថ ប័ន ។ 

រោយខ ក្, ចំណាត្ថ់ាន ក្់ទាងំ ៧ ថមី ព្រត្ូវបានព្របកាសោក្ឱ់យអនុវត្តក្នងុព្របពន័ធ FMIS  ួរមាន ៖ ចំណាត្់ថាន ក្់ ោឋ បាល, 

ចំណាត្់ថាន ក់្ភូរិសារសត , ចំណាត្់ថាន ក្់រសដ្ឋក្ិចច, ចំណាត្់ថាន ក្់ក្រមវធីី, ចំណាត្់ថាន ក់្រុែងា , ចំណាត់្ថាន ក្់គរព្រមាង នងិ 

ចំណាត្ថ់ាន ក្់រូលនីី ិ ។ ចំណាត្់ថាន ក្់ចំននួ ៥ ននចំណាត្ថ់ាន ក្់ទាងំ ៧ (រលើក្ខលងចំណាត្ថ់ាន ក្គ់រព្រមាង និងចំណាត្ថ់ាន ក្់

រូលនិី ិ) បានោក្់ឱយអនុវត្តព្រគប់ព្រក្សួង សាថ ប័ន  ួរទាងំអងគភាពរព្រការឱវាទ ក្សហវ ។  

ជហំានទ ី៣ ៖ កា ផា ភាា បថ់វធការៅនងឹរោនរោបាយ 

កា អនុវត្តថវធកាក្រមវធីី ក្នុងព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨ សរព្ររចបាន ៩៥% (លែ) ខដ្លជាភាគ យលែជាងព្រត្មីាស

ទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៧ សព្ររចបានខត្ ៨៦% ។ តារ យៈកា ោក្ឱ់យអនុវត្តនវូថវធកាក្រមវធីីរពញរលញដ្លព់្រគប់ព្រក្សួង សាថ ប័ន

ទាងំអស់រៅចប់ពីឆ្ន ំ ២០១៨ ត្រៅគឺជាកា សរព្ររចបានជាសា វន័តននកា ផា ភាា ប់ថវធការៅនឹងរោលនរោបាយ ។ 

បខនថរពីរនេះ ការ ៀបចំ នងិកា ច ច ថវធកាព្រត្ូវបានពព្រងងឹ នងិខក្លរែរួយក្ព្ររិត្ែពស់ខថររទៀត្ រោយរីវើកា ឆលុេះបញ្ច ងំ

បានកានខ់ត្លែព្របរសើ នូវអាទិភាពសខំាន់ៗ  បស់ព្រក្សួង សាថ ប័ន រដ្ើរបីសរព្ររចបានរោលបំណង នងិរោលនរោបាយ

 បស់រាជ ោឋ ភបិាល  ួរទាងំកា រលើក្ក្រពស់ព្របសិទធភាពននកា អនុវត្ត ។  

វឌ្ឍនភាពសំខានក់្នុងជហំានរនេះ  ួរមាន ១). យុទធសារសត ខក្ទព្ររង់ព្របពន័ធថវធកាឆ្ន ំ ២០១៨-២០២៥ បានោក្់

ឆលងក្នងុក្ិចចព្របជុំគណៈ ដ្ឋររនតីរពញអងគ នងិព្របកាសោ់ក្ឱ់យរព្របើព្របាស់រោយ សររតចអគគរហារស បត្រីត្រជា ហ ុន កសន 

 យក្ ដ្ឋររនត ី ននព្រពេះរាជាណាចព្រក្ក្រពុជា  នថៃទី ២០ ខែ ររសា ឆ្ន ំ ២០១៨, ២). សារាច ខណ ំ សត ពីីកា រ ៀបចំ

ខផនកា យុទធសារសតថវធកា នងិសារាច ខណ ំសតពីី កា រ ៀបចំថវធកាព្របចំឆ្ន ំ ព្រត្ូវបានខក្លរែរៅតារយុទធសារសត ននកា ខក្

ទព្ររង់ព្របព័នធថវធកា ២០១៨-២០២៥, ៣). រោលកា ណ៍ខណ ំសត ីពី កា រ ៀបចំថវធកាសរិទធក្រម ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ នងិខព្រប

សព្ររួលជាភាសាអង់រគលស នងិោក្់ជារសចក្តីព្រាងរលើក្ទី I, ៤).  បាយកា ណ៍សត ីពី វឌ្ឍនភាព នងិបញ្ា ព្របឈរននកា 

អនុវត្តថវធកាក្រមវធីី បស់ព្រក្សួង សាថ ប័ន ចំននួ ១០ ខដ្លអនុវត្តថវធកាក្រមវធីីជហំានទី ១ ពឆី្ន ំ ២០១៥ បានោក្ជ់នូថាន ក្់



 

5 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ដឹ្ក្ ំពនិិត្យ និងសរព្ររច, ៣).ព្រក្បែ័ណឌ រោលនរោបាយមា៉ា ព្រក្ូរសដ្ឋក្ិចច និងរោលនរោបាយហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ 

ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ, នងិ ៤).រសចក្តីខណ ំបខនថរ សត ីពកីា អនវុត្តគរព្រមាងរូលនិី ិវធនិរោគ ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការជាត្ិ (IPP) 

ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច នងិោក្់ឱយអនុវត្ត, ៥). រ៉ាូខដ្លពាក្ មា៉ា ព្រក្ូរសដ្ឋក្ិចចក្រពុជា (Cambodia Macroeconomic 

Forecasting Model) ព្រត្ូវបានោក្់ឱយរព្របើព្របាស់ (Version 2.0), ៦).  ច សរពន័ធក្រមវធីីខផនកា យុទធសារសតថវធកា បស់

 ដ្ឋបាលរាជធាន ីរែត្តនីរួយៗ ព្រត្ូវបានសិក្ា ពនិតិ្យ នងិខក្លរែ, និង ៧). ពិព័ណ៌ រោលបំណងក្រមវធីី នងិអនុក្រម វធី ី 

ព្រត្ូវបានោក្ក់្នុងសារាច ខណ ំសត ីព ីការ ៀបចំខផនកា យុទធសារសតថវធកា ។ 

 

ជហំានទ ី៤ ៖ កា រព្រត្ៀរែលួនសព្រមាបជ់ហំានប ទ ប ់

ពព្រងឹងព្របសិទធភាព, គណរនយយភាព, និងត្មាល ភាពថវធការោយបនតរីវើកា ខក្លរែបខនថររលើកា ផែពវផាយ

ព័ត្ម៌ានថវធកា តារ យៈកា ផតលព់័ត្ម៌ានសត ពីី ថវធការៅព្រគប់វដ្តថវធកា រោយគតិ្ចបត់ាំងពកីា រព្រត្ៀររ ៀបចំព្រក្បែណ័ឌ      

មា៉ា ព្រក្ូរសដ្ឋក្ិចច, កា រ ៀបចំរសក្តីព្រាងថវធកា, កា អនុរ័ត្ថវធកា, និងកា អនុវត្តចាប់ថវធកាព្របចំឆ្ន ំ ។  បាយកា ណ៍ព្រត្មីាស

ទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨ សូច កា ខដ្លបានអនុវត្ត ទទួលបានវឌ្ឍនភាពែពស់ និងជាលទធផលបងាា ញពកីារ ៀបចំសូច ក្ បានលែ 

នងិភាពងាយព្រសលួក្នងុកា វាស់ខវង និងវាយត្នរល ។ ក្នុងសាម  ត្ីរព្រត្ៀរលក្ខណៈសព្រមាប់ជហំានប ទ ប់, កា ព្របឹងខព្របងរោេះ

ព្រសាយកា ជំេះឥទធិពលអវធជាមានរៅក្នងុរពលអនុវត្ត នងិបងកជាភាពវធជាមាននវូរររ ៀនបទពរិសាីនល៍ែ រដ្ើរបីរឆលើយត្បនងឹ

លទធផលចុងរព្រកាយ ខដ្លជាគណុត្នរលសនូលក្នងុជហំានរនេះ ។ 

ជហំានទ ី៥ ៖ កា ោំព្រទដ្លក់ា អនវុត្តក្រមវធី ខីក្ទព្ររងព់្របក្បរោយរជាគជយ័នងិច ីភាព 

 ជាចំណចុចុងរព្រកាយ នងិចំណចុសំខាន់ជាងរគ ព្រគប់អងគភាពាក់្ព័នធរព្រការឱវាទព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច នងិហិ ញ្ញវត្ថ ុ

បានចូល ួរអនុវត្តក្រមវធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ក្នុងសាម  ត្ីយក្ចិត្តទុក្ោក្់ែពស់ និងសរព្ររចបាន    

សូច ក្ រពញរលញចំននួ ៣៤ ក្នងុចំរណារ ៤៧ សូច ក្   ឯកាសូច ក្ រផែងរទៀត្ គឺសថ ិត្ក្នុង ងវង់ ៩០% រៅ ៩៥% 

រលើក្ខលងខត្ ៤ សូច ក្ ខត្ប៉ាុរណាណ េះ ។ រោយខ ក្, កា ក្ំណត្់សូច ក្ រួយចំនួនីំ គឺកាន់ខត្អាចវាស់ខវងបាន 

ចាស់លាស់ជាងរុន និងសរព្ររចបានតាររពលរវលាសរព្រសរ ។ ជា ួរ, ជហំានទី ៥ នន បាយកា ណ៍ព្រត្មីាសទី ១ រនេះ 

រៅខត្បនត ក្ាបាននូវភាព  ងងមាលំែសព្រមាប់ជំ ុញ និងោំព្រទកា អនុវត្តក្រមវធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ

ព្របក្បរោយរជាគជយ័ នងិរិនព្រតឹ្រខត្ជាសូច ក្ លទធផលក្នុងឆ្ន ំប៉ាុរណាណ េះរទ ប៉ាុខនតក្៏ជារូលោឋ នសព្រមាប់ឈានដ្ល់កា 

សរព្ររចបាននូវសូច ក្ គនលឹេះសព្រមាប់ ឆ្ន ំ ២០១៨ ផងខដ្  ។ ជាក្ខ់សតង កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ រិនខរនរតត ត្

សំខាន់រលើកា ែិត្ែំព្របរូលចំណូលរដ្ើរបីទូទាត្់រសចក្តីព្រត្ូវកា ចំណាយប៉ាុរណាណ េះរទ ប៉ាុខនតកា ព្រគប់ព្រគង និងកា ខបងខចក្នូវ

ីនធានដ៏្ក្ព្ររ បស់ជាត្ិព្របក្បរោយព្របសិទធភាព រឆលើយត្បកា អភិវឌ្ឍ នងិក្ំរណើនរសដ្ឋក្ិចច គជឺាគនលេឹះរជាគជ័យននក្រម

 វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ។ 

 

 

 



 

6 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

វឌ្ឍនភាពតារអងគភាពរព្រការឱវាទ ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ចិច នងិហ ិញ្ញវត្ថ ុ

ល.រ អងគភាព 

សករាភាព 

ត្រ ១ 

២០១៧ 

ពិនាុភាគរយ 

ត្រ ១ 

២០១៧ 

សករាភាព 

ត្រ ១ 

២០១៨ 

ពិនាុភាគរយ 

ត្រ ១ 

២០១៨ 

១ អគគ យក្ោឋ នរោលនរោបាយ ០៣/០៥ ៩៥% ១៥/១៦ ៩៩% 

២ អគគ យក្ោឋ នគយ និង ោឋ ក្ ក្រពុជា ០៨/១១ ៩២% ១៣/១៦ ៩៨% 

៣ អគគ យក្ោឋ នពនធោ  ២៦/៤១ ៩៧% ២៣/៣៤ ៩៧% 

៤ 
អគគ យក្ោឋ នព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋ នងិ

ចំណូលរិនខរនសា រពើពនធ 
៧/៨ ៩៧% ១០/១៤ ៩៧% 

៥ អគគ យក្ោឋ នឧសាហក្រមហ ិញ្ញវត្ថ ុ ២/៤ ៩៧,៥% ៥/៥ ១០០% 

៦ អគគ យក្ោឋ នថវធកា ៣៨/៤៣ ៩៨% ៣៨/៣៨ ១០០% 

៧ 
អគគ យក្ោឋ នហិ ញ្ញវត្ថុ ដ្ឋបាលថាន ក្់

រព្រការជាត្ ិ
១១/១៤ ៩៩% ១៧/២០ ៩០% 

៨ 
អគគ យក្ោឋ នសហព្របត្ិបត្តកិា       

អនត ជាត្ិ នងិព្រគប់ព្រគងបំណលុ 
១៩/១៩ ១០០% ៧/១១ ៩៦% 

៩ អគគ យក្ោឋ ន ត្ ោ ជាត្ ិ ០៩/១៧ ៦៨% ២១/២១ ១០០% 

១០ អគគ យក្ោឋ នលទធក្រមសាធា ណៈ ០៣/០៥ ៩៨% ៣/១០ ៨៨% 

១១ អគគរលខាីកិា ោឋ ន ១៣/២១ ៩៨% ១២/២៣ ៩២% 

១២ អោគ ីិកា ោឋ ន ៩/៩ ១០០% ៧/៨ ៩៨% 

១៣ អគគ យក្ោឋ នសវនក្រមនផទក្នងុ ១២/១៧ ៩៣% ១៤/១៧ ៩៩% 

១៤  វធទាសាថ នរសដ្ឋក្ិចច និងហ ិញ្ញវត្ថុ ៩/១៧ ៧៩% ៨/១១ ៩៦% 

១៥ 

ព្រក្ុរកា ងា ព្រគប់ព្រគងគរព្រមាងព្របព័នធ

ព័ត្ម៌ានវធទាព្រគប់ព្រគងហ ិញ្ញវត្ថុ        

សាធា ណៈ 

៥/៥ ១០០% ១៤/១៤ ១០០% 

១៦ ព្រក្ុរព្របឹក្ានតី្ិក្រម ៤/៤ ១០០% ៤/៤ ១០០% 



 

7 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

១៧ ព្រក្ុរព្របឹក្ាជាត្គិណរនយយ ពុំមានសក្រមភាពរព្រោងអនុវត្ត ១/២ ៨០% 

១៨ 
អងគភាពភាពជានដ្គូ វាង ដ្ឋ នងិកាក្ជន

ថាន ក្ក់្ណាត ល 
ពុំទាន់បរងកើត្ ១/២ ៩៣% 

 

រសចក្តសីននោិឋ ន 

  បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨ ននកា អនុវត្តខផនកា សក្រមភាពក្នុងព្រក្បែ័ណឌ ក្រមវធីីខក្

ទព្ររង់កា ព្រគបព់្រគងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ដំ្ណាក្ក់ាលទី ៣ សរព្ររចបានជា ួរ ៩៧% ។  បាយកា ណ៍រនេះ ឆលុេះបញ្ច ងំអពំី

សក្ខីក្រមជាក្់ខសតងននកា ោំព្រទពីអងគភាពរព្រការឱវាទ ក្សហវ ក្នុងកា រក្ៀ គ  នងិរបតជាា អនុវត្តនូវ GDAP3 ខដ្លត្ព្ររឹរ

សក្រមភាពជារួយសក្រមភាពអាទិភាពនន CAP3 ។  ទនទឹរនងឹព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨ រនេះ មានវឌ្ឍនភាពលែព្របរសើ ជាង

ព្រត្ីទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៦ នងិ ២០១៧ ក្តី, លទធផលននកា វធភាគបងាា ញថា  កា ក្ំណត្់រពលរវលាអនុវត្ត, ីនធានរនុសែ នងិ

ការ ៀបចំ បាយកា ណ៍ព្របចំព្រត្ីមាសទីនីរួយៗ រៅខត្ជាបញ្ា ព្របឈរ ។ ព្របកា រនេះទារទា ឱយអងគភាពរព្រការឱវាទ          

ក្សហវ បនតក្ិចចព្របឹងខព្របងបខនថរ បនតខក្លរែខផនកា សក្រមភាព បស់អងគភាពនីរួយៗ (GDAP3) ឱយមានភាពព្រគប់ព្រជុង

រព្រជាយ នងិរឆលើយត្បរៅនឹងនមិាម បនក្រមននក្រមវធីខីក្ទព្ររង ់បស់រាជ ោឋ ភបិាល ជាពិរសសកា ោំព្រទ និងសងគត្ភិាព

ជារួយខផនកា សក្រមភាព ួរ (CAP3) និងកា ក្ំណត្់សូច ក្ កាន់ខត្ចាស់លាស់ នងិអាចវាស់ខវងបាន ។  

 កា ងា អាទិភាពនន “ក្រមវធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ” សព្រមាប់ដំ្ណាក្់កាលប ទ ប់ខាងរុែ      

នងឹរតត ត្សំខាន់រលើ ៖ 

 ១. ោក្ឱ់យអនុវត្តរពញរលញនវូព្របពន័ធបរចចក្វធទាព័ត្ម៌ានសព្រមាប់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ។ 

២. ពព្រងឹងបខនថរនវូកា ផា ភាា ប់ថវធការៅនងឹក្រមវធីី រដ្ើរបីព្រគប់ព្រគងព្របសិទធភាពចំណាយ នងិត្ព្ររង់កា វធភាជន៍

ថវធកាសព្រមាប់អនុវត្តរោលនរោបាយអាទិភាព បស់រាជ ោឋ ភិបាល ។ 

៣. កា រព្រត្ៀរែលួនរឆ្ព េះរៅកា ោក្់ឱយអនុវត្ត “ព្របពន័ធថវធកាពត័្៌មានសរិទធក្រម” ។ 

៤. វាយត្នរលចំណាយសាធា ណៈ នងិគណរនយយភាពហិ ញ្ញវត្ថ ុPEFA សព្រមាប់ ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការជាត្ិ ។ 

៥. រ ៀបចំព្រក្បែ័ណឌ ហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ យៈរពលរីយរ ២០១៩-២០២១ (MTFF) នងិព្រក្បែ័ណឌ ថវធកា យៈ

រពលរីយរ ២០១៩-២០២១ (MTBF) ។ 

៦. រ ៀបចំយុទធសារសត រក្ៀ គ ចំណូល យៈរពលរីយរ (២០១៩-២០២៣) (RMS II) ។ 

៧. ពព្រងឹងសរត្ថភាពខផនក្ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ នងិកា អនុវត្តវធធានកា រលើក្ទឹក្ចិត្តដ្ល់កា អនុវត្ត

សក្រមភាពខក្ទព្ររង ់រៅរព្រការក្រមវធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ហ ិញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ 

៨. ពព្រងឹងកា ព្រគប់ព្រគងព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋ និងបញ្ា ី សា រពើភណ័ឌ  តារ យៈកា រព្របើព្របាស់បរចចក្វធទាព័ត្៌មាន 

៩. បនតពព្រងងឹ ពព្រងីក្ត្មាល ភាព នងិគណរនយយភាពថវធកា 



 

8 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

១០. កា ពព្រងងឹភាពព្របទាក្ព់្រក្ឡាោន ជារួយនងឹក្រមវធីីខក្ទព្ររង់សាធា ណៈ ០៣ រផែងរទៀត្ គកឺា ខក្ទព្ររង់     

 ដ្ឋបាលសាធា ណៈ, ក្រមវធីខីក្ទព្ររង់វធរជឈកា  នងិសហវធរជឈកា  នងិក្រមវធីីខក្ទព្ររង់ចាប់ នងិព្របពន័ធ

យុត្តិី រ៌ (យនតកា ខក្ទព្ររង់ ៣ + ១) ។ 

១១. ព្រត្តួ្ពនិតិ្យ និងខក្សព្ររលួខផនកា សក្រមភាព ួរ (CAP3) ដំ្ណាក្់កាលទី ៣ ឆ្ន ំ ២០១៩-២០២០ ។ 

១២. ក្ំណត្់សូច ក្ សរិទធក្រមគនលឹេះ សព្រមាប់តារោនវឌ្ឍនភាពននខផនក្ទាងំ ៥ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

សសច្កតីស ត្ើរ  

ក្នុងសាម  ត្ី និងទិសរៅរលើក្ក្រពស់រសវាសាធា ណៈ រដ្ើរបីត្រកល់ឧត្តរព្របរោជន៍ជាត្ិជាី ំ រាជ ោឋ ភបិាលក្រពុជា

រព្រការកា ដឹ្ក្ ំព្របក្បរោយគតិ្ព្រពឹត្តបណឌ ិត្ បស់ សររតចអគគរហារស បត្ីរត្រជា ហ ុន កសន  យក្ ដ្ឋររនតី              

ននព្រពេះរាជាណចព្រក្ក្រពុជា បានព្របកាសោក្់ឱយអនុវត្តនវូក្រមវធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ  ខែ ីនូ ឆ្ន ំ

២០០៤ ខដ្លមាន យៈរពល ហូត្រៅដ្ល់ ២១ ឆ្ន ំ (២០០៥-២០២៥) ក្នុងរោលរៅខព្របកាល យព្របពន័ធហ ិញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ

ក្រពុជា ខដ្លរតត ត្រលើធាត្ុចូល នងិរជឈកា  រៅជាព្របពន័ធហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ រតត ត្រលើធាត្ុរចញ និងវធរជឈកា  និងព្រសប

តារឧត្តមានុវត្តនអ៍នត ជាត្ិ ។ ជាក្់ខសតង ក្នុងឋានៈជាសស សដរភរួយននគណៈក្មាម ីិកា រោលនរោបាយរសដ្ឋក្ិចច នងិ

ហិ ញ្ញវត្ថុ, គណៈក្មាម ីកិា ដឹ្ក្ ំកា ងា ខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហ ិញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ (គ.ហ.ស.) មានភា ក្ិចចដឹ្ក្ ំ, 

រ ៀបចំ, អនុវត្ត, សព្ររបសព្ររលួ និងវាយត្នរលកា អនុវត្តក្រមវធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ រោយក្ំណត្់

យក្ជា ៤ ជហំាន និងដំ្ណាក្ក់ាល ដ្ូចខាងរព្រការ ៖  

- ជហំានទី ១ ៖ រតត ត្រលើ “ភាពសជឿទកុច្ិត្តបានននថវិកា” ព្រត្ូវបានអនុវត្តចប់ពចុីងឆ្ន ំ ២០០៤ ដ្លឆ់្ន ំ ២០០៨ ។  

- ជហំានទី ២ ៖ រតត ត្រលើ “គណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ” សព្រមាប់ឆ្ន ំ ២០០៩ ដ្លឆ់្ន ំ ២០១៥ ។  

- ជហំានទី ៣ ៖ រផតើត្រលើ “ការ្ារភាា ប់ថវកិាសៅនឹងសោលនសោបាយ” ពឆី្ន ំ ២០១៦ ដ្លឆ់្ន ំ ២០២០ ។ 

- ដំ្ហានទី ៤ ៖ រតត រលើ “គណសនយយភាពច្ាំសាោះសរិទធករា” ពឆី្ន ំ ២០២១ ដ្ល់ ឆ្ន ំ២០២៥ ។ 

ភាពរជាគជ័យ និងសរិទធផលរព្រចើនសនធិក្ ននកា អនុវត្តក្រមវធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈក្នុង

ជហំានទី ១ និងទី ២ នងិឈានដ្លយ់ុទធ កា ននកា អនុវត្តក្នុងជហំានទី ៣  បស់រាជ ោឋ ភិបាលក្រពុជា គពឺឹងខផែក្រលើកា 

ព្របរូលផដុនំូវរាលក់្ិចចែិត្ែំព្របឹងខព្របង និងក្ិចចសហកា ោ៉ា ងជតិ្សន ិទធពីព្រគប់ភាគាីក្់ពន័ធទាងំអស់ ទាងំអងគភាពរព្រការឱវាទ

ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច នងិហិ ញ្ញវត្ថ ុក្៏ដូ្ចជាព្រក្សួង សាថ ប័ន ាក្ព់ន័ធននរាជ ោឋ ភបិាលក្រពុជា ។ ចល កា ននកា ខក្ទព្ររង់កា 

ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ត្ព្ររូវឱយមានកា ោំព្រទព្របក្បរោយសុឆនទៈ, កា បដិ្ញ្ញ ែពស់, ភាពជាមាច ស់ នងិកា ទទួល

ែុសព្រត្ូវពពី្រគប់ក្ព្ររិត្ ចប់ពកី្ព្ររតិ្បរចចក្រទស ហតូ្ដ្ល់ក្ព្ររិត្រោលនរោបាយ ។ ជារួយោន រនេះផងខដ្  ព្រសបរពល

ខដ្លដំ្រណើ កា ននកា អនុវត្តក្រមវធីីខក្ទព្ររងក់ា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ នងឹជបួព្របទេះបញ្ា ព្របឈរដ៏្សមុគសាម ញ 

គឺរតាងឱយមានដំ្រណាេះព្រសាយព្របក្បរោយសមានគត្ភិាព នងិទាន់រពលរវលា ។ រដ្ើរបសីរព្ររចចក្ខុវធស័យ យៈរពលែល ី

រីយរ នងិខវងឆ្ៃ យ គ.ហ.ស. បានផដួចរផដើរ និងបរងកើត្ឱយមានយនតកា កា ងា ព្របទាក្់ព្រក្ឡាោន ចំននួ ៣ គឺ ៖ 

- ទី១.យនតកា សព្ររបសព្ររួល  វាងក្រមវធីីខក្ទព្ររង់កា អភិវឌ្ឍតារខបបព្របជាីិបរត្យយរៅថាន ក្់រព្រការជាត្ិ  

ក្រមវធីីខក្ទព្ររងក់ា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ នងិក្រមវធីីជាត្ិក្ំខណទព្ររង ់ដ្ឋបាលសាធា ណៈ ។ 

- ទី២.យនតកា រោេះព្រសាយបញ្ា ព្របឈរ ក្នុងកា អនុវត្តសក្រមភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុ           

សាធា ណៈ រព្រការកា សព្ររបសព្ររួល បស់ អ.គ.ហ. ។ 

- ទី៣. វធធាន នងិនីត្ិវធីនីនកា រ ៀបចំ កា អនុវត្ត កា ព្រត្ួត្ពនិតិ្យ និងតារោន នងិកា វាយត្នរលរលើកា ងា ខក្

ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ។ 



 

10 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ដំ្ណាក្់កាលទី ៣ រនេះ គជឺាដំ្ណាក្់កាលននកា ចប់រផតើររីវើកា តល ស់បតូ រួយចំខណក្រតងៗ ននព្របពន័ធថវធកា

បចចុបបនន   រោយចប់រផតើរតំាងពីចុងឆ្ន ំ ២០១៥ រក្ តារ យៈកា ោក្់ឱយអនុវត្តមាត្កិាថិវកាថមី, សតងោ់គណរនយយ នងិ   

បលង់គណរនយយថមី, អងគភាពថវធកា នងិនីត្ិវធីអីនុវត្តថវធកាថមី ។ ជាពិរសស កា ោក្ឱ់យរព្របើព្របាស់ព្របពន័ធពត័្ម៌ានវធទាសព្រមាប់

កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ជំហានទី ១ និងទី ២  និងពព្រងឹងកា ពព្រងីក្កា អនុវត្តថវធកា ក្រមវធីីរពញរលញ ជាជំហានៗ 

រៅដ្ល់ព្រក្សួង សាថ ប័ន ទាងំថាន ក្់ជាត្ ិនិងថាន ក្់រព្រការជាត្ិ ។ 



 

11 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ជាំពកូ ១. សសងេបសូច្នករគនលឹោះសសម្រច្បានម្បចាំម្ត្ីម្មសទី ១ ឆ្ន ាំ ២០១៨ 

១. សចូ្នករសរិទធករាគនលឹោះ ននភាពសជឿទកុច្តិ្តននថវកិា 

តារាងទី ១ ៖ សូច ក្ សូច ក្ សរិទធក្រមគនលេឹះ ននភាពរជឿទុក្ចិត្តននថវធកា 

សូច្នករ សោលសៅ 
វឌ្ឍនភាពម្តី្ម្មសទី ១    

ឆ្ន ាំ ២០១៧ 

វឌ្ឍនភាពម្តី្ម្មសទី ១  

ឆ្ន ាំ ២០១៨ 

១. លទធផលចំណូលក្នុង

ព្រសុក្ ស ុប ជាបរណត ើ ៗ

កានខ់ត្ែិត្រៅ ក្រោលរៅ

ខដ្លបានអនុរត័្ រៅក្នុង

ចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ 

ចំណូលក្នុងព្រសុក្ស ុបសរព្ររច

បាន +/-៥% រីៀបនឹងរោល-

រៅខដ្លបានអនរុត័្ក្នុងចាប់ 

ចំណូលក្នុងព្រសុក្សរព្ររចបាន ៖ 

 ព្រត្មីាសទី ១: ២៧.១% 

 ចំណូលច នត : ២៧.៧% 

 ចំណូលរូលីន (ក្នុង

ព្រសុក្) : ៤.៦% 

ចំណូលក្នុងព្រសុក្សរព្ររចបាន ៖ 

 ព្រត្មីាសទី ១: ២៤.៥% 

 ចំណូលច នត : ២៤.៩% 

 ចំណូលរូលីន (ក្នុង

ព្រសុក្)  : ៨.២% 

២. ោម នកា បរងកើត្រ ើងនូវ

បំណលុក្ក្សទេះថមី (គិត្ យៈ

រពល ៦០ នថៃ) 

បំណលុក្ក្សទេះព្រត្ូវក្ព្ររិត្រនិ

ឱយរលើសពី ២% ននចំណាយ

ស ុប 

ពំុមាន ពំុមាន 

៣. អាណាប័ក្ជាបរណត ើ ៗ

អាចបញ្ា ចណំាយរៅតារ

ក្រមវធីីចំណាយ និងខផនកា 

សាច់ព្របាក់្ 

សាថ នភាពចំណាយរនិព្រត្ូវត្ិច

ជាងៈ 

 ព្រត្មីាសទី ១: ១៥% 

 ព្រត្មីាសទី ២:៤៥% 

 ព្រត្មីាសទី ៣:៦៧% 

 ព្រត្មីាសទី ៤:៩៦% 

 

ភាគ យននកា ទូទាត្់ជនូអនក្

ផគត្ផ់គង់ និងបុគគលិក្តារព្របពន័ធ

ី ោ រនិព្រត្ូវត្ិចជាង ៨០%

ននចណំាយស ុប 

 

 

ចំណាយថ វធកាជាត្ិសរព្ររចបាន ៖  

 ព្រត្មីាសទី ១: ១៤.៩៤% 

 

 

 

 

 

កា ទូទាត្់តារព្របពន័ធី ោ សរព្ររច

បាន ៖  

- ព្រត្មីាសទី ១: ១០០% 

- ព្រក្សងួចំននួ ៣៦ ព្រក្សងួ សាថ បន័ 

បានរបើក្របៀវត្ែតារព្របពន័ធី ោ  

ចំណាយថ វធកាជាត្ិសរព្ររចបាន ៖  

 ព្រត្មីាសទី ១: ១៥ .៥២%  

  

 

 

 

 

កា ទូទាត្់តារព្របពន័ធី ោ សរព្ររច

បាន ៖ 

- ព្រត្មីាសទី ១: ១០០% 

- ព្រក្សងួចំនួន ៣៦ ព្រក្សួង សាថ បន័ 

បានរបើក្របៀវត្ែតារព្របព័នធី ោ  

៤. ចណំាយតារព្របរភទ 

(សព្រមាប់បគុគលិក្) កានខ់ត្

ែិត្រៅ ក្ថវធកាខដ្លបាន 

អនុរត័្ 

 

លទធផលចណំាយរីៀបនឹង

ថវធកាអនុរត័្រនិព្រត្ូវត្ិចជាង ៖ 

 របៀវត្ែៈ ៩៨% 

 ទនំញិ/រសវាៈ ៩៥% 

 រូលីនៈ ៨៥% 

ចំណាយថវធកាជាត្ិសរព្ររចបាន ៖ 

 ព្រត្មីាសទី ១ 

 របៀវត្ែ: ២២.៦៣% 

 ទនំញិ/រសវា: ៧.០៣% 

 រូលីនៈ ១០.២៧% 

ចំណាយថវធកាជាត្ិសរព្ររចបាន ៖ 

 ព្រត្មីាសទី ១ 

 របៀវត្ែ: ២២ .៣០%  

 ទនំញិ /រសវា : ៨ .៨៤%  

 រូលីនៈ ១០ .៥៨%  

៥.ទនិនផលចំណូលរលើរូល

ោឋ នពនធកានខ់ត្ព្របរសើ ជាង

រនុតារ យៈកា ខក្លរែ

ព្របសិទធភាពននកា ព្របរលូ

កា  ួរចំខណក្រៅក្នុង ផសស 

ននចំណូលស បុមានកា ខក្លរែ 

រោយបរងកើនព្របមាណ ០,៥% 

ក្នុងរួយឆ្ន ំ 

ព្រត្មីាសទី ១៖ 

 ចំណូលសា រពើពនធ៖ ២៩.៦% 

 ពនធតទ ល់ : ៣៩.០% 

 ពនធព្របរោល : ៣៧.០% 

ព្រត្មីាសទី ១៖ 

 ចំណូលសា រពើពនធ៖ ២៦.៤% 

 ពនធតទ ល់ : ២៥.១% 

 ពនធព្របរោល : ២៥.៩% 



 

12 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

សូច្នករ សោលសៅ 
វឌ្ឍនភាពម្តី្ម្មសទី ១    

ឆ្ន ាំ ២០១៧ 

វឌ្ឍនភាពម្តី្ម្មសទី ១  

ឆ្ន ាំ ២០១៨ 

និងខផនកា រព្របើព្របាស់

ព្របភពចំណូលរនិខរន

សា រពើពនធ 

ចំណូលរិនខរនសា រពើពនធ : ១៦.៤% 

 

ចំណូលរិនខរនសា រពើពនធ: ១៥.២% 

 

៦. រាលខ់ផនក្សំខាន់ៗ នន

ចំណូល និងចំណាយ        

សាធា ណៈ ព្រត្ូវបានោក់្

បញ្ចូលក្នុងថវធកា និងគណនី

 បស ់ោឋ ភិបាល  

រនិមានខផនក្សំខាន់ៗខដ្លព្រត្ូវ

បានដ្ក្រចញ 

មានចនំនួគណនីស ុប ៖ ៩៨ គណនី មានចនំនួគណនសី ុប៖ ៨៧ 

គណន ី

 

 ែលរឹសា ននបណំក្ព្រសាយ ៖ 

ក្. កា អនវុត្តកា ព្របរលូចណូំលសា រពើពនធ នងិរនិខរនសា រពើពនធ 

ដ្ាព្រការ ១ ៖ កា ព្របរូលចំណូលសា រពើពនធក្នុងព្រសកុ្រីៀបនឹងខផនកា ព្រត្មីាសទី ១ 

 

 

ដ្ាព្រការ ២៖ កា ព្របរលូចំណូលរនិខរនសា រពើពនធក្នុងព្រសកុ្រីៀបនឹងខផនកា ព្រត្មីាសទី ១ 

 

 

ដ្ាព្រការ ៣ ៖ កា ព្របរូលចំណូលក្នុងព្រសកុ្ស ុប 

ព្របភព ៖ អគគ យក្ោឋ ន ត្ ោ ជាត្ិ (២៩ ឧសភា ២០១៨) 

ព្របភព៖ អគគ យក្ោឋ ន ត្ ោ ជាត្ិ (២៩ ឧសភា ២០១៨) 

ព្របភព៖ អគគ យក្ោឋ ន ត្ ោ ជាត្ិ (២៩ ឧសភា ២០១៨) 



 

13 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

 

 

ចំណូល បស់ជាត្ ិ គឺជាស នសឈារននព្របរទសក្នុងកា ោំព្រទនូវកា អភិវឌ្ឍព្របក្បរោយជវភាព និងសរព្ររចបាន

ជាអត្ិប ធមានូវរោលរៅយុទធសារសត  បស់រាជ ោឋ ភបិាល “រដ្ើរបីក្ំរណើន កា ងា  សរីរ៌ នងិព្របសិទធកា អនវុត្តរោល

នរោបាយសងគរ-រសដ្ឋក្ិចច” ។ ចំណូល បស់ជាត្ ិព្រត្ូវបានរព្របើព្របាស់រៅវធញជាក្ញ្ចប់ថវធកាជាត្ិ រដ្ើរបីសរព្ររចឱយបាននវូ

ក្រមវធីី នងិរោលនរោបាយ បស់រាជ ោឋ ភបិាល ។ ជាក្់ខសតង កា រក្ៀ គ ចំណូលជាត្ ិមានកា រក្ើនរ ើងពីរួយឆ្ន ំរៅ

រួយឆ្ន ំ ខដ្លកា ណ៍រនេះ បងាា ញពកីា អនុវត្តចំណូលននអងគភាពាក្ព់ន័ធកានខ់ត្អាចរជឿទុក្ចិត្តបាន ។  

ក្នុងឆ្ន ំ ២០១៨ ននព្រត្ីមាសទី ១ កា ព្របរូលចំណូលសា រពើពនធមានវឌ្ឍនភាពលែរីៀបនឹងព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៧ ។ 

ទនទឹរនឹងរនេះ កា ព្របរូលចំណូលរិនខរនសា រពើពនធ មានវឌ្ឍនភាពរក្ើនគួ ឱយក្ត្់សមាគ លរ់ីៀបរៅនិងព្រត្មីាសទី ១ ដូ្ចោន

ក្នុង យៈរពលព្របំាឆ្ន ំរុន ។ 

ជា ួរ កា ព្របរូលចំណូលក្នុងព្រសុក្ក្នុងព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៧ និង ២០១៨ មានវឌ្ឍនភាពគួ ជាទីរពញចិត្ត          

និងជាភាគ យែពស់ចប់តាំងពឆី្ន ំ ២០១១  ហូត្រក្ដ្ល់ព្រត្ីមាសទី ១ រនេះ (ដ្ាព្រការ ៣) ។ 

ែ. កា អនវុត្តចណំាយ 

ដ្ាព្រការ ៤ ៖ កា អនុវត្តចំណាយរីៀបនឹងចាប់ព្របចំឆ្ន ំ 

 

 
ដ្ាព្រការ ៥ ៖ កា អនុវត្តចំណាយថាន ក់្ជាត្ិស ុប   ដ្ាព្រការ ៦ ៖ កា អនុវត្តចំណាយតារព្របរភទ 

ព្របភព៖ អគគ យក្ោឋ ន ត្ ោ ជាត្ិ (១៥ រិថុ  ២០១៨) 

ព្របភព ៖ អគគ យក្ោឋ ន ត្ ោ ជាត្ិ (២៩ ឧសភា ២០១៨) 



 

14 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

 

 

 ក្នុងព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨ កា អនុវត្តចំណាយជាត្ិសរព្ររចបាន ១៥,៥២% តាររោលរៅ ។ រទាេះបីជាក្នុង   

ព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៧ សរព្ររចបានខត្ ១៤,៩៥% ក្ក៏ា សរព្ររចបានរនេះរសទ ើ ខត្ឈានដ្ល់រោលរៅខដ្លបានក្ំណត្់ 

នងិបងាា ញពភីាព ងងមានំនកា អនុវត្តតារខផនកា  និងកា ព្រគប់ព្រគងបានលែព្របរសើ ចប់ពឆី្ន ំ ១០១៤ ។  

 ចំរាេះកា ចំណាយរីៀបនងឹថវធកាអនុរ័ត្វធញ រ ើញថាកា ចំណាយសព្រមាប់រូលីនមានកា ធាល ក្់ចុេះពី ឆ្ន ំជាប់

ោន សព្រមាប់ឆ្ន ំ ២០១៧ នងិ ២០១៨ របើរីៀបនងឹរពលរវលាក្នុងព្រត្មីាសទី ១ ដូ្ចោន ក្នងុ ២០១៦ ។ រោយខ ក្         កា 

ចំណាយសព្រមាប់ព្របាក្រ់បៀ វត្ែសរព្ររចបានក្នុង ងវង់ ២២% ចបត់ាំងពឆី្ន ំ ២០១៤ រក្ គឺរោយសា កា របើក្ព្របាក្់របៀ 

វត្ែជនូររនតីរាជកា អាចផតលជ់នូក្នុងសបាត ហ៍ទី ៣ ននខែនីរួយៗ ខដ្លកា ណ៍រនេះ គឺជាភាពរជាគជយ័រួយខផនក្ននក្រមវធីី

ខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុ ។ 

គ. បណំលុក្ក្សទេះ 

តារ យៈសរិទធក្រម ១ ឆ្ន ំរពញនន ឆ្ន ំ ២០១៧ និងព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨ រនេះ, ពុមំានកា បរងកើត្រ ើងនូវ

បំណលុក្ក្សទេះថមីរ ើយរបើគិត្ យៈរពល ៦០ នថៃ ចប់ពអីាណត្តិរបើក្ផតលព់្របាក្់បានចូល ត្ ោ ជាត្ិ ហូត្ដ្លន់ថៃទូទាត្់,  

រនេះបងាា ញថាដំ្រណើ កា ទូទាត្់ នងិសាថ នភាពសាច់ព្របាក្ម់ានលក្ខណៈលែព្របរសើ ជាងរុន នងិែិត្ជិត្រៅ ក្នោិរអនត 

ជាត្ិននកា ក្ំណត្់បំណលុក្ក្សទេះកាន់ខត្លែព្របរសើ រ ើង ។ 

 . ចណំាយថវធការីៀបនងឹចាបត់ារព្រក្សួងសាថ បន័ 

តារាងទី ៣ ៖ ចំណាយថវធការីៀបនងឹចាប់តារព្រក្សួងសាថ ប័ន 

ល.រ ម្កសួង/សាថ ប័ន ត្រ ១ ឆ្ន ាំ ២០១៧ ត្រ ១ ឆ្ន ាំ ២០១៨ % កម្បម្បួល 

១ ព្រក្សួងព្រពេះប ររាជវាងំ ២៣% ២២% -១ 

២ អគគរលខាីិកា ោឋ ន ដ្ឋសភា ៣៩% ៣៩% ០ 

៣ អគគរលខាីិកា ោឋ នព្រពឹទធសភា ៣៧% ៣៦% -១ 

៤ អគគរលខាីិកា ោឋ នព្រក្ុរព្របឹក្ាីរមនុញ្ញ ៣០% ៣៧% +៧ 

៥ ទីសត ីកា គណៈ ដ្ឋររនតី ១៥% ១៣% -២ 

៦ ព្រក្សួងរុែងា សាធា ណៈ ៩% ១១% +២ 

ព្របភព ៖ អគគ យក្ោឋ ន ត្ ោ ជាត្ិ (២៩ ខែ ឧសភា ២០១៨) 



 

15 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

៧ ព្រក្ុរព្របឹក្ាអភិវឌ្ឍន៍ក្រពុជា ១% ២% +១ 

៨ ព្រក្សួងរហានផទ ( ដ្ឋបាលទរូៅ) ១៥% ១៥% ០ 

៩ ព្រក្សួងរហានផទ (សនតិសុែសាធា ណៈ) ២៣% ២៦% +៣ 

១០ ព្រក្សួងទំ ក្់ទំនង ដ្ឋសភា ព្រពឹទធសភា និងអីិកា ក្ិចច ៩% ១១% +២ 

១១ ព្រក្សួងកា ប រទស និងសហព្របត្ិបត្តិកា អនត ជាត្ិ ១៥% ២៣% +៨ 

១២ ព្រក្សួងខផនកា  ១៤% ១៤% ០ 

១៣ ព្រក្សួងយុត្តិីរ៌ ១១% ១២% +១ 

១៤ គណៈក្មាម ីិកា ជាត្ិរ ៀបចំកា របាេះរឆ្ន ត្ ២% ៣% +១ 

១៥ អាជាា ី សវនក្រមជាត្ិ ១១% ១៨% +៧ 

១៦ អងគភាពព្របឆំ្ងអំរពើពុក្ លួយ ១៨% ២០% +២ 

១៧ ព្រក្សួងកា ា ជាត្ិ ២៨% ២១% -៧ 

១៨ ព្រក្សួងព័ត្៌មាន ១០% ១៥%% +៥ 

១៩ ព្រក្សួងសុខាភិបាល ៨% ១០% +២ 

២០ ព្រក្សួងអប់ ំ យុវជន និងក្ីឡា ១៦% ១៧% +១ 

២១ ព្រក្សងួវបបីរ៌ និងវធចិព្រត្សិលបៈ ១១% ២៩% +១៨ 

២២ ព្រក្សួងប ធសាថ ន ១០% ១៣% +៣ 

២៣ ព្រក្សួងសងគរក្ិចច អត្ីត្យុទធជន និងយុវនីត្ិសរបទា ២៧% ២៦% -១ 

២៤ ព្រក្សួងីរមកា  និងសាស  ១៣% ១៥% +២ 

២៥ ព្រក្សួងក្ិចចកា   ឯ ១១% ២២% +១១ 

២៦ ព្រក្សងួកា ងា  និងបណតុ េះបណាត លវធជាា ជីវៈ ៨% ៩% +១ 

២៧  ដ្ឋរលខាីិកា ោឋ នអាកាសច សុីវធល ៤% ៦% +២ 

២៨ ព្រក្សួងខ ៉ែ និងថារពល ៨% ៩% +១ 

២៩ ព្រក្សួងាណិជាក្រម ៨% ១១% +៣ 

៣០ ព្រក្សួងក្សិក្រម  ុកាខ ព្របមាញ់ និងរនសាទ ១០% ១១% +១ 

៣១ ព្រក្សួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ៤% ៤% 0 

៣២ ព្រក្សួងនព្របសណីយ៍ និងទ ូគរ គរន៍ ៨% ៨% ០ 

៣៣ ព្រក្សងួសាធា ណកា  និងដឹ្ក្ជញ្ាូន ៦% ៨% +២ 

៣៤ ព្រក្សួងរទសច ណ៍ ១៦% ១៩% +៣ 

៣៥ ព្រក្សងួរ ៀបចំខដ្នដី្ នគ បូនីយក្រម និងសំណង់ ៨% ៩% +១ 

៣៦ ព្រក្សួងីនធានទឹក្ និងឧត្នុិយរ ៥% ៦% +១ 

៣៧ ព្រក្សួងឧសាហក្រម និងសិបបក្រម ១២% ១៣% +១ 

៣៨ ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ ២៨% ៣៩% +១១ 



 

16 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

  

ជាំពកូ ២ ៖ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តក្នការសករាភាព ដាំណាក់កាលទី ៣ (GDAP3) 

ខផនកា សក្រមភាព ដ្ំណាក្់កាលទី ៣ រនេះ ព្រគបដ្ណត ប់ ៥ ខផនក្គនលេឹះ ដូ្ចខាងរព្រការ ៖ 

- ខផនក្ទី ១ ៖ បនតពព្រងឹងភាពរជឿទុក្ចិត្តននថវធកា 

- ខផនក្ទី ២ ៖ បនតពព្រងឹងគណរនយយភាពហិ ញ្ញវត្ថ ុ

- ខផនក្ទី ៣ ៖ កា ផា ភាា ប់ថវធការៅនងឹរោលនរោបាយ 

- ខផនក្ទី ៤ ៖ កា រព្រត្ៀរែលួនសព្រមាប់ជហំានប ទ ប់ 

- ខផនក្ទី ៥ ៖ កា ោំព្រទដ្លក់ា អនុវត្តក្រមវធីីខក្ទព្ររងព់្របក្បរោយរជាគជយ័នងិចី ភាព 

ដ្ាព្រការ ៧ ៖ វឌ្ឍនភាពតារខផនក្ 

 
  ព្របភព ៖ អ.គ.ហ. 

ក្នុងឆ្ន ំ ២០១៨ វឌ្ឍនភាពព្របចំព្រត្មីាសទី ១ សរព្ររចបានជា ួរ ៩៧% រោយខផនក្ទី ១, ៤ នងិ ៥ សរព្ររចបាន 

៩៨%, ខផនក្ទី ២ សរព្ររចបាន ៩៦% នងិខផនក្ទី ៣ សរព្ររចបាន ៩៥% ។ ជាក្់ខសតងរោយរីវើកា រព្របៀបរីៀបវឌ្ឍនភាព

តារខផនក្ព្រត្ីមាសទី ១ ក្នុងឆ្ន ំ ២០១៨ រៅនងឹព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៧, បានបងាា ញឱយរ ើញថាខផនក្ទី ១ មានកា រក្ើន

រ ើងចំននួ ១២%, ខផនក្ទី ២ ចំននួ ៦%, ខផនក្ទី ៣ ចំននួ ៩%, ខផនក្ទី ៤ ចំននួ ៤%, ខផនក្ទី ៥ ចំននួ ៦% ។ 

លទធផលក្នងុព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨ រនេះ ឆលុេះបញ្ច ងំពីឆន័ទៈ បស់អងគភាពរព្រការឱវាទនន ក្សហវ ក្នងុកា ោំព្រទ

ដ្លក់្រមវធីីខក្ទព្ររងក់ា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ដំ្ណាក្ក់ាលទី ៣  បស់រាជ ោឋ ភិបាល តារ យៈរ ៀបចំ GDAP3 

រោយត្ព្ររឹរសក្រមភាពអាទិភាពជារួយនឹង CAP3 ជាពិរសស កា ក្ំណត្ន់ូវសូច ក្ បានលែព្របរសើ  ។ 

ទនទឹរនងឹកា សរព្ររចបានវឌ្ឍនភាពដ្ល៏ែព្របរសើ ក្នងុព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨, ក្ក៏ា អនុវត្តខផនកា សក្រមភាពោំព្រទ   

ក្រមវធីីខក្ទព្ររងក់ា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈរៅជួបបញ្ា ព្របឈររួយចំននួផងខដ្  ។ ព្របកា រនេះទារទា ឱយអងគភាព

រព្រការឱវាទ ក្សហវ បនតក្ិចចព្របឹងខព្របងបខនថរ បនតខក្លរែខផនកា សក្រមភាព បស់អងគភាពនីរួយៗ (GDAP3) ឱយមាន



 

17 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ភាពព្រគប់ព្រជងុរព្រជាយ នងិរឆលើយត្បរៅនឹងនមិាម បនក្រមននក្រមវធីីក្រមវធីីខក្ទព្ររង់ បស់រាជ ោឋ ភបិាល ជាពិរសសកា ោំព្រទ

នងិសងគត្ភិាពជារួយខផនកា សក្រមភាព ួរ (CAP3) និងកា ក្ំណត្់សូច ក្ កាន់ខត្ចាស់លាស់ និងអាចវាស់ខវងបាន ។  

 

 ក ន្កទី ១ ៖ ភាពសជឿទកុច្តិ្តននថវិកា 

 

 
ព្របភព ៖ អ.គ.ហ. 

 

 
ព្របភព ៖ អ.គ.ហ. 

 

ក្នុងឆ្ន ំ ២០១៨ រនេះ “ភាពរជឿទុក្ចិត្តបានននថវធកា” បានទទួលរជាគជ័យសព្រមាប់ព្រត្មីាសទី ១ និងបានបងាា ញពី

កា ោំព្រទដ្ល់កា ងា ខក្ទព្ររងក់ា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថពុីអងគភាពរព្រការឱវាទ ក្សហវ ោ៉ា ងរីយ័ត្ ។ តារ យៈដ្ាព្រការ ៨ 

បងាា ញថាវឌ្ឍនភាពខផនក្ទី ១ ននព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨ មានភាពលែព្របរសើ រព្រចើនជាងព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៦ នងិ

២០១៧ ។  



 

18 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

កា ព្របរូលចំណូលក្នុងព្រសុក្គិត្ខត្ក្នុងព្រត្ីមាសទី ១ ចប់ពីឆ្ន ំ ២០១៣ រក្ បងាា ញថាកា អនុវត្តចំណូលមាន

វឌ្ឍនភាពលែ រោយមានកា រក្ើនរ ើងបានព្របមាណ ៩,៨០% ក្នុងឆ្ន ំ ២០១៣ នងិហក្រ់ ើងខាល ំងរៅឆ្ន ំ ២០១៧ នងិ 

២០១៨ ក្នុង ងវង់ ២៥% ។ រោយខ ក្, កា អនុវត្តកា ព្របរូលចំណូលសា រពើពនធក្នុងព្រត្មីាសទី ១ គឺព្រត្ូវបានអនុវត្តតារ

ខផនកា ខដ្លបានរព្រោងទុក្ រោយ ក្ាបាននូវក្នុង ងវង់ ១៥% ចបត់ាំងពឆី្ន ំ ២០១៤ រក្   ឯកាកា អនុវត្តចំណូលរិនខរន

សា រពើពនធវធញរ ើញថា ខែែរកាងននចំណូលរនេះមានកា រក្ើនរ ើងជានិចច រោយកា ព្របរូលចំណូលរិនខរនសា រពើពនធ

ក្នុងឆ្ន ំ ២០១៤ បានព្រត្ឹរ ៦,៦០% រហើយរក្ើនដ្ល ់១៦,៤០% ក្នងុឆ្ន ំ ២០១៧ នងិ ២១,២០% ក្នងុឆ្ន ំ ២០១៨ ។  

ចំខណក្កាកា អនុវត្តចំណាយរៅសថ ិត្ក្នុងសាថ នភាពខដ្លអាចសរព្ររចបានតាររោលរៅ ជាពិរសសសាថ នភាព

សាច់ព្របាក្់កាន់ខត្មានភាពរជឿទុក្ចិត្តបាន និងោម នបំណលុក្ក្សទេះរៅ ត្ ោ ជាត្ិ (៦០ នថៃ គិត្ចប់ពីអាណត្តិរបើក្     

ផតល់ព្របាក់្បានចូល ត្ ោ ជាត្ិ ហូត្ដ្ល់នថៃទូទាត្់) ។  

សោលបាំណង                          ច្សងាោ រសករាភាព ត្រ ១ 

រោលបណំង ១១. 

បនតពព្រងងឹកា ព្របរលូ

ចណូំលនងិកា អនវុត្ត

ខផនកា ព្របរលូ

ចណូំល 

១១.១. ពព្រងឹងកា អនុវត្តយុទធសារសត រក្ៀ គ ចំណូល យៈរពលរីយរ ឆ្ន ំ ២០១៤-២០១៨ ។ ៩០% 

១១.២. បនតខក្លរែរោលនរោបាយ និង ដ្ឋបាលគយ, ពនធោ  និងចំណូលរិនខរនសា រពើ

ពនធ ។ 

៩០% 

១១.៣. ពព្រងឹងកា វធភាគ និងកា ពាក្ ចំណូល ។ ១០០% 

១១.៤  រ ៀបចំបរងកើត្ព្រក្បែ័ណឌ រោលនរោបាយពនធ យៈរពលរីយរឆ្ន ំ២០១៩-២០២៣ ។ ១០០% 

១១.៥. ពព្រងឹងព្របសិទធភាពននកា ព្រគប់ព្រគងបំណលុព្រត្ូវទា ក្នុងឆ្ន ំ ។ ១០០% 

១១.៦. អនុវត្តកា ព្របរូលចំណូលតទ ល់/ចំណូលខចក្ ំខលក្ បស់ ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការជាត្ិ ។ ១០០% 

សរទិធក្រមក្នុងព្រត្មីាសទ ី១ ឆ្ន ំ ២០១៨ ៖ ចរងាក រសក្រមភាពទាងំ ៦ មានវឌ្ឍនភាពលែ និងសរព្ររចបាន

តាររោលរៅខដ្លបានក្ំណត្់ រលើក្ខលងខត្ចរងាគ រសក្រមភាព ១១.១ និង ១១.២ ប៉ាុរណាណ េះខដ្ល

សរព្ររចបានខត្ ៩០% ។ ប៉ាុខនតរទាេះជាោ៉ា ងណាក្៏មានសូច ក្ សំខាន់ៗ ខដ្លក្ំណត្់ជួយោំព្រទកា 

ព្របរូលចំណូលក្នុងព្រត្ីមាសទី ១ រនេះ ទទួលបានវឌ្ឍនភាពលែព្របរសើ  ខដ្ល ួរមានជាអាទិ៍ ៖ 

-  បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពននកា អនវុត្តយុទធសារសត រក្ៀ គ ចំណូលព្របចំឆ្ន ំ ២០១៧ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។ 

- រសចក្តីព្រាង MOU  វាង អគ  និងអាជាា ី ក្ំពង់ខផសវយ័ត្ព្រក្ុង ព្រពេះសីហនុ ព្រត្ូវបានពិនិត្យបញ្ចប់ ។ 

- បានអនុរ័ត្ខផនកា រ វីើបចចុបបននភាពទិននន័យ អាជីវក្រមោឋ ន និងឃ្ល ងំសតុក្ទំនិញ និងព្រពរទាងំបាន

រ ៀបចំនិងោក្់ឱយអនុវត្តខផនកា ចុេះព្រត្ួត្ពិនិត្យអាជីវក្រមោឋ ន ឬឃ្ល ងំទំនិញ ។ 

- បានព្រសាវព្រជាវបទពិរសាីន៍ពីព្របរទស   និងបានព្របជុំពិនិត្យពភិាក្ារលើរសចក្តីព្រាងក្នុងក្ព្ររិត្

ព្រក្ុរកា ងា បរចចក្រទស ។ 

- ខផនកា រព្រជើសរ ឯសព្រក្ុរហ ុនរ វីើសវនក្រមគយ បានរ ៀបចំ ួចរាល់ ។  



 

19 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

- រុែងា ទទូាត្់តារររីាបាយរអ ិចព្រត្ូនិក្ (E-Payment) ព្រត្ូវបានរ ៀបចំរ វីើរត្សតសាក្លបង

ជារយួី ោ កាណាឌ្ីោ៉ា  និងី ោ រអសុីលីោ ។ 

- រុែងា ព្រគប់ព្រគងលិែិត្អនុញ្ញ ត្គយ (E-Permit) ព្រត្ូវបានខក្លរែខផនក្បរចចក្រទស ។ 

- កាក្សា គរព្រមាង និងក្ិចចសនាអភិវឌ្ឍព្របព័នធបញ្ា ជាត្ិខត្រួយ ដំ្ណាក្់កាលទី ២ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ

និងចុេះក្ិចចសនា ។ 

- បានរ ៀបចំអភិវឌ្ឍរុែងា របាេះពុរពសថ ិត្ិររនតីរាជកា ព្របចំខែ និងបានរ វីើរត្សត របាេះពុរពសាក្លបង 

ព្រពរទាងំបានរ វីើបចចុបបននភាពសាថ នភាពររនតីរាជកា ក្នុងព្របព័នធព្រគប់ព្រគងទិននន័យ ។ 

- ចុេះអរងកត្ព្របរូលផដុំព័ត្៌មានសហព្រោស រដ្ើរបីរផទៀងតទ ត្់កា ចុេះបញ្ា ីពនធោ  រៅរែត្តក្ំពង់ីំ និងរែត្ត

ប ទ យមានជ័យព្រត្ូវបានបញ្ចប់ នងិបានបញ្ចូលព័ត្៌មានសហព្រោស ចូលក្នុងព្របព័នធព្រគប់ព្រគងទិននន័យ

 បស់ អ.ព.ដ្ ។ រ ៀបចំរព្រជើសរ ឯស និងបណតុ េះបណាត លបុគគលិក្ជាប់ក្ិចចសនា ចំននួ ១០០  ក្់ នងិ

ទំ ក្់ទំនងជារួយអាជាា ី ខដ្នដី្ ក្នុងកា អរងកត្អចលនព្រទពយរៅរាជធានី-រែត្ត រដ្ើរបីផតល់រសវា   

ពនធោ រលើកា ចុេះបញ្ា ី និងបចចុបបននភាពព័ត្៌មានអចលព្រទពយ ។  

- កា ចុេះបញ្ា ីអនក្ជាប់ពនធបានចំននួ ១ ៦២៣ រសន ើនឹង ៥.៦៣% ននចំនួនអនក្ជាប់ពនធខដ្លរិនទាន់

បានចុេះបញ្ា ីពនធោ  និងបានបរងកើត្ព្រក្ុរកា ងា រដ្ើរបីជំ ុញកា ចុេះបញ្ា ី និងរ វីើបចចុបបននភាពព័ត្៌មាន

សហព្រោសទូទាងំព្របរទស ក្នុងព្រក្បែ័ណឌ ទលូាយ ។ 

- សិកាខ សាលាផែពវផាយសត ីពីបទបបញ្ញត្តិពនធោ  (Transfer Pricing), ពនធរលើព្របាក្់ចំណូល,       

ពនធព្របថាប់ព្រតា, E-Payment និងបទបញ្ញត្តិរផែងៗ សព្រមាប់អនក្ជាប់ពនធរីយរ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំរៅ

សាខាពនធោ ចំនួន ៨ ។ 

- រសចក្តីព្រាងចាប់សត ីពីកា ព្រគប់ព្រគង រណីយោឋ នសមាហ ណ នងិខលបងាណិជាក្រមបានបញ្ាូនរៅ  

គណៈ ដ្ឋររនតី ួចរហើយ ។ 

- បានចុេះអនុវត្តព្របកាសអនត ព្រក្សងួ  វាង ក្សហវ. និងព្រក្សួង រហានផទ និងលិែិត្បទោឋ នគត្ិយុត្ត

   រដ្ើរបីចត្់វធធានកា តារផលូវចាប់ ចំរាេះអាជីវក្រមខលបងសុីសងព្រគប់ព្របរភទព្រពរទាងំអាជីវក្រម 

បញ្ច  ំនិងព្របត្ិរភាគរោយអនុបបទានខដ្លពុំមាន អាជាា ប័ណណរៅរែត្តព្រពេះសីហនុ ។ បានបញ្ចប់

 បាយកា ណ៏សត ីពីលទធផលននកា ចុេះសិក្ាបរចចក្រទស ខលបងព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ព្រក្ុរហ ុនកាសុីណូ

រៅតារព្រពំខដ្នរវៀត្ណារ និងបានសិក្ាពីព្របរភទខលបង និងបរចចក្រទសខលបងខដ្លជាកា វធវត្តន៍

ននបរចចក្វធទា និងក្ំពុងតារោនក្ិចចកា រនេះជាព្របចំរោយចូល រួក្នុងក្ិចចព្របជុំរផែងៗទាងំក្នុងត្ំបន់ 

និងក្នុងពិភពរលាក្ ។ 

រោលបណំង ១២. 

បនតពព្រងងឹកា 

ព្រគបព់្រគងបណំលុ 

១២.១. ពព្រងឹងកា អនុវត្តយុទធសារសត ព្រគប់ព្រគងបំណលុសាធា ណៈ ព្របក្បរោយស័ក្តិសិទធភាព 

និងព្របសិទធភាព ។ 

១០០% 

សរទិធក្រមក្នុងព្រត្មីាសទ ី១ ឆ្ន ំ ២០១៨ ៖  ក្នុងចរងាក រទី ១២.១ ននរោលបំណងទី ១២ គឺសរព្ររចបាន

វឌ្ឍនភាពតាររោលរៅ ១០០% រពញ ។  ួរមាន ៖ 



 

20 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

-  បាយកា ណ៍សត ីពីកា វធភាគរលើផលប៉ាេះាល់ននកា ច ច និងកា អនុវត្តភាពជានដ្គរូសដ្ឋក្ិចចទលូំ

ទលូាយអាសា ន-ជប៉ាុន (AJCEP) ព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។ 

-  បាយកា ណ៍សដ ីពីកា  វធភាគរលើផលប៉ាេះាល់ននកា ច ច និងកា អនុវត្តក្ិចចព្រពររព្រពៀងាណិជាក្រម

រស ឯអាសា ន-ហុងក្ុង (AHKFTA) ព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។ 

- បានរ ៀបចំរសចក្ដីព្រាង និង ច សរព័នធ ននកា សិក្ាលរែិត្រោយមានបញ្ចូលកា សិក្ារលើ

ចំណាយ និងអត្ថព្របរោជន៍ននកា ោក្់ឱយអនុវត្ដពនធរលើព្របាក្់ចំណូល ូបវនដបុគគល ។ 

- រសចក្ដីព្រាងព្របកាសសត ីពីពនធរលើចំរណញរូលីន  បស់ ូបវនតបុគគល (Capital Gains Tax) បាន

បញ្ចប់កា ព្របជុំនផទក្នុង យក្ោឋ ន និងបនតខក្សព្ររួល និងសិក្ារដ្ើរបីទទួលបានធាត្ុចូលថមីៗ បខនថរ

រទៀត្ ។ 

- នីត្ិវធីីសព្រមាប់ដំ្រណើ  និងព្រគប់ព្រគងក្នុងកា ផតល់អាជាា ប័ណុណ វធញ្ញ បនបព្រត្ និងលិែិត្អនុញ្ញ ត្  

រោយអគគ យក្ោឋ នពនធោ  ព្រត្វូបានរ ៀបចំ ។  

- រសចក្តីព្រាងព្របកាសសត ីពីយនតកា ពនធោ ចំរាេះសហព្រោសព្របក្បអាជីវក្រមោដំំ្ណំារៅស ូ និងខក្

នចនដំ្ណំារៅស ូ ព្រត្ូវបានបញ្ចប់ក្ព្ររិត្ព្រក្ុរកា ងា បរចចក្រទស និងរព្រត្ៀរោក្់ជនូថាន ក្់ដឹ្ក្ ំ អពដ្ 

ពិនិត្យ និងសរព្ររច ។ 

- រសចក្តីព្រាងព្របកាសសត ីពីវធធាន នងិនីត្ិវធីីសព្រមាប់អនុវត្តក្ិចចព្រពររព្រពៀង សត ីពីកា រចៀសវាងកា យក្

ពនធព្រត្ួត្ោន  និងកា បងាក  កា ក្ិបរក្ងបនលំពនធាក្់ពន័ធនឹងពនធរលើព្របាក្់ចំណូលព្រត្ូវបានសរព្ររចជា

សាថ ព រោយព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ ។ 

- រសចក្ដីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យាក្់ពន័ធនឹងពនធរលើព្របត្ិបត្តិកា រព្របងកាត្ និងីនធានខ ៉ែ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំនិង

បានបញ្ចូនរៅព្រក្សងួរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ ។ 

- រសចក្ដីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យសត ីពីកា អនវុត្តកា ព្របរូលពនធរលើព្របត្ិបត្តិកា រព្របងកាត្ និងីនធានខ ៉ែ ព្រត្ូវ

បានរ ៀបចំ និងបានបញ្ចូនរៅព្រក្សងួរសដ្ឋក្ិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុ ។  

- បានរ ៀបចំរសចក្តីព្រាងព្របកាសសត ីពីយនតកា សព្រមាប់បងវិលសងរទសច ប រទស ព្រត្ឹរក្ព្ររិត្ព្រក្ុរ

កា ងា បរចចក្រទស បស់ យក្ោឋ នព្រគប់ព្រគងអនក្ជាប់ពនធីំ និងក្ំពុងព្រសាវព្រជាវបខនថរធាត្ុចូល ។ 

- រសចក្ដីព្រាងព្របកាសសត ីពីវធធាន នងិនីត្ិវធីីននកា បង់ពនធរលើព្របាក្់ចំណូលសព្រមាប់សហព្រោសធា 

រា៉ែប់ ង ព្រត្ូវបានរ ៀបចំនិងពភិាក្ាជារយួអគគ យក្ោឋ នពនធោ  និងអគគ យក្ោឋ នឧសាហក្រម

ហិ ញ្ញវត្ថុ រហើយបានបញ្ចូនរៅព្រក្សងួរសដ្ឋក្ិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុ ។ 

- បានបនត Centralized ទិននន័យព័ត្៌មានអនក្ជាប់ពនធព្រគប់ Modules ពនធ (Online) ខដ្លបានោក្់

ដំ្រណើ កា  និងទិននន័យព័ត្៌មានអនក្ជាប់ពនធ (Offline) រៅខត្បនតរ វីើសមាហ ណក្រម (Manually 

Integrated) ។ 

១៣.១.បនតខក្លរែ និងពព្រងឹងកា រ ៀបចំខផនកា សាច់ព្របាក្់ (ចប់រផតើរពីព្របចំព្រត្ីមាស/ព្របចំ

ខែ និងឈានរៅ ក្កា រ ៀបចំខផនកា សាច់ព្របាក្់ព្របចំ សបាត ហ៍ និងព្របចំនថៃ) ។ 

១០០% 



 

21 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

រោលបណំង ១៣. 

ពព្រងងឹកា ព្រគបព់្រគង

សាចព់្របាក្ ់នងិគណន ី

១៣.២. បនតពព្រងឹងកា រព្របើព្របាសព់្របព័នធី ោ ព្រពរទាងំសិក្ានិងពិនិត្យលទធភាពឈានរៅ

អនុវត្តកា ទូទាត្់តារ E-Transfer ។ 

១០០% 

១៣.៣. រ ៀបចំយនតកា ព្របរូលផតុំនិងបូក្ស ុប បាយកា ណ៍អនុវត្តថវធកាគរព្រមាង បស់នដ្គូ       

អភិវឌ្ឍន៍ ខដ្លរៅរព្រៅព្របព័នធ ត្ ោ ជាជំហានៗ និងបនតពព្រងឹងគណនីរទាល ត្ ោ  ។ 

១០០% 

១៣ .៤.  បនតតារោនបំណលុក្ក្សទេះ និងអាយុកាល បស់វា ។ ១០០% 

១៣ .៥ .  ពរនលឿនកា ទូទាត្់បុរ ព្របទានឱយបានទាន់រពលរវលា ។ ១០០% 

សរទិធក្រមក្នុងព្រត្មីាសទ ី១ ឆ្ន ំ ២០១៨ ៖ ព្រគប់ចរងាក រសក្រមភាពននរោលបំណងទី ១៣ ខដ្លបាន

ក្ំណត្់រដ្ើរបីអនុវត្តក្នុងព្រត្ីមាសទី ១ រនេះ សរព្ររចបានវឌ្ឍនរពញរលញ ។ សូច ក្ សំខាន់ៗ ខដ្ល    

សព្ររចបានរ េះ  ួរមាន ៖ 

- បានបនតពនិិត្យតារោនជាព្របចំ រាល់កា របើក្គណនីព្របរភទគណនី  បស់ព្រក្សួង សាថ ប័ន ខដ្ល

មានរៅី ោ ាណិជា ឬី ោ ជាត្ិ និងសរត្ុលយគណនីខដ្លោម នសក្រមភាព ។ 

- បានតារោន ពិនិត្យ ពាក្ ណស៍ាថ នភាពសាច់ព្របាក្់ជា ព្របចំរោយមានត្ួរលែខផនកា  ចំណូល

ចំណាយ សាច់ព្របាក្់ បស់ ព្រក្សួង សាថ ប័ន ចំនួន២០ ខាងរលើជា soft copy សព្រមាប់ជា ជំនួយក្នុង

កា រ វីើខផនកា លំហ ូ សាច់ព្របាក្់ព្របចំអគគ យក្ោឋ ន ត្ ោ ជាត្ិ និងបានពាក្ ណ៍សាថ នភាព 

ចំណូល និងចំណាយ បស់ព្រក្សួង សាថ ប័ន ជាព្របចំ ។ 

- បានបនតតារោន និងសហកា ជារួយ សារីុព្រក្សួង អងគភាពាក្់ពន័ធ រដ្ើរបីជំ ុញរបើក្ព្របាក្់របៀវត្ែ

តារព្របព័នធី ោ  ឱយទាន់រពលរវលារ ៀងរាល់សបាត ហ៍ទី ៤ ននខែនីរួយៗ ។ 

- បានរ ៀបចំ Action Plan រលើរុែ សញ្ញ អនុវត្តរួយចំនួន រដ្ើរបីយក្អនុវត្តជាផលូវកា រៅនថៃទី ០១ 

ខែ រី  ឆ្ន ំ ២០១៨ ។ បានអនុវត្តព្របព័នធទទូាត្់ EFT ជាផលូវកា រៅនថៃទី ១ ខែ រី  ឆ្ន ំ ២០១៨ 

និងបានលទធផលរជាគជ័យគ ួឱយក្ត្់សំោល់ ។ 

- COA ថមីព្រត្ូវបានផែពវផាយ និងព្របកាសោក្់ឱយរព្របើព្របាស់សព្រមាប់ឆ្ន ំ ២០១៨ ។ 

- បានសហកា  និងបរងកើត្ព្រក្ុរកា ងា ជារួយអគគ យក្ោឋ ន សហព្របត្ិបត្តិកា និងព្រគប់ព្រគង  

បំណលុតារ យៈ Telegram និងមានកា ជយួពីព្រក្ុរកា ងា  ITD សព្រមាប់ោំព្រទជាលក្ខណៈ

បរចចក្រទស ។ 

- បានបនតជំ ុញដ្ល់ព្រក្សួង សាថ ប័ន ខដ្លបានទទួលព្របាក្់បុរ ព្របទាន ពី ត្ ោ ជាត្ិ ឱយព្របរូល    

សក្ខីប័ព្រត្ចំណាយ និងរ វីើកា របាេះផាយ អាណត្តិនិយ័ត្ក្រមឬបង់សាច់ព្របាក្់ រដ្ើរបីទទូាត្់ជព្ររេះបញ្ា ី

ជាបនតប ទ ប់ ។ 

-  បាយកា ណ៍ចំណាយបុរ ព្របទាន ព្រត្ូវបានរ ៀបចំព្របចំព្រត្ីមាសរដ្ើរបីជារូលោឋ នចត្់វធធានកា ជំ ុញ

ទទូាត្់ ។ 

 



 

22 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

រោលបណំង ១៤. ខក្

លរែកា អនវុត្តថ វធកា 

នងិពព្រងងឹកា អនវុត្ត

ខផនកា ចណំាយ 

១៤.១. ពិនិត្យរ ើងវធញ និងខក្លរែព្របព័នធលទធក្រមសាធា ណៈ ឱយព្រសបនឹងយុទធសារសត ខក្

ទព្ររង់ព្របព័នធថវធកាជាត្ិ ។ 

៩៥% 

១៤.២. ពព្រងឹងកា រ ៀបចំ និងអនវុត្តខផនកា  ចំណាយឱយមានសុព្រក្ឹត្យភាព ១០០% 

១៤ .៣ . បនតពព្រងឹងព្របសិទធភាពចំណាយវធនិរោគសាធា ណៈ ៩៥% 

១៤.៤. ពព្រងឹងព្របសិទធភាពព្រគប់ព្រគងនិងកា អនុវត្ត កា ងា ជួសជលុនិងខថទារំហោឋ  ច      

សរព័នធសាធា ណៈ 

១០០% 

សរទិធក្រមក្នុងព្រត្មីាសទ ី១ ឆ្ន ំ ២០១៨ ៖  ក្នុងរោលបំណងទី ១៤ រនេះ, ចរងាក រសក្រមភាពទាងំ ៤ ខដ្ល

មានសក្រមភាពអនុវត្តក្នុងព្រត្ីមាសទី ១ មានវឌ្ឍនភាពលែព្របរសើ  រោយសរព្ររចបានជា ួរ ៩៧%។ 

រោលបំណងរនេះ មានសូច ក្ សំខាន់ៗរួយចំនួនព្រត្ូវបានបងាា ញដ្ូចខាងរព្រការ ៖ 

- បានបរងកើត្ព្រក្ុរកា ងា រ ៀបចំកាក្សា សត ីពីយុទធសារសត ននកា ខក្ទព្ររង់ព្របព័នធលទធក្រមសាធា ណៈ 

២០១៨-២០២៥ និងបានរ ៀបចំរសចក្តីព្រាងមាត្ិកាននយុទធសារសត ននកា ខក្ទព្ររង់ព្របព័នធលទធក្រម

សាធា ណៈ ២០១៨-២០២៥ ។ បានបរងកើត្ព្រក្ុរកា ងា បរចចក្រទស បស់ GDPP សព្រមាប់រ ៀបចំ

កាក្សា រដ្ើរបីរ វីើសុែដុ្រនីយក្រម វាង IRRPP និង SOP ។ 

- រសចក្តីព្រាងទព្ររង់ថមី ននក្រមវធីីចំណូល ចំណាយ តារថវធកាក្រមវធីីព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។ 

- ក្រមវធីីចំណូល ចំណាយព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ រិនឱយយូ ជាងសបាត ហ៍ទី ៣ ។ 

- មាន បាយកា ណ៍អនុវត្តចំណាយព្រត្ីមាសទី ៤ ឆ្ន ំ២០១៧ តារមាត្ិការសដ្ឋក្ិចចននរនទី ជំ ញ ។ 

- រសចក្តីព្រាងទព្ររង់ថមីនន  បាយកា ណ៍អនវុត្តចំណាយ ថវធកាក្រមវធីីព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។ 

-  បាយកា ណ៍អនុវត្តចំណាយច នតថាន ក្់ ដ្ឋបាលក្ណាត លព្របចំព្រត្ីមាសទី ៤ ឆ្ន ំ ២០១៧ និងព្របចំឆ្ន ំ

២០១៧ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំទាន់រពល ។ 

-  បាយកា ណ៍អនុវត្តចំណាយវធនិរោគព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។ 

-  បាយកា ណ៍បូក្ស ុបកា អនុវត្តចំណាយថាន ក្់ ដ្ឋបាលក្ណាត ល ព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។ 

- បានសិក្ាពីចំណចុែវេះខាត្ ននទព្ររង់ក្រមវធីីចំណូល-ចំណាយខដ្លបានរ ៀបចំក្នលងរក្ រដ្ើរបីរ វីើ

កា ខក្លរែបខនថរ ។ 

- រសចក្តីព្រាងរលើក្ទី ១ អនុព្រក្ឹត្យ សត ីពីរោលកា ណ៍ខណ ំ ួរសព្រមាប់ព្រគប់ព្រគងគរព្រមាង វធនិរោគ    

សាធា ណៈ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងោក្់ឱយពិភាក្ា ។ 

- រសចក្តីព្រាងបឋរននកាក្សា នីត្ិវធីីព្របត្ិបត្តិកា និងព្រគប់ព្រគង គរព្រមាងវធនិរោគសាធា ណៈ      

ហិ ញ្ញបបទានរោយថវធកាជាត្ិ ព្រត្ូវបានពិនិត្យ និងខក្សព្ររួលបខនថរ ។ 

- រសចក្តីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យ សត ីពីរោលកា ណ៍ខណ ំ ួរសព្រមាប់ព្រគប់ព្រគងគរព្រមាងវធនិរោគសាធា ណៈ

បាននិងក្ពំុងពិភាក្ារលើកា រព្របើព្របាស់ាក្យក្នុងភាសាខែម  និងខក្សព្ររួលអត្ថន័យឱយកាន់ខត្មាន

លក្ខណៈព្រគប់ព្រជុងរព្រជាយសព្រមាប់កា អនុវត្ត ។ 

- មានរសចក្តីព្រាងចុងរព្រកាយននកាក្សា ខណ ំ សត ីពីនីត្ិវធីីននកា ពនិិត្យកាក្សា រដ្ញនថល ។ 



 

23 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

- មានរសចក្តីព្រាងចុងរព្រកាយននកាក្សា ខណ ំ សត ីពីនីត្ិវធីីននកា ពនិិត្យសំរណើសុំថវធកាបុរ ព្របទាន 

ទទូាត្់តទ ល់ទទូាត្់ /បំរពញរ ើងវធញ រព្រការព្រក្បែ័ណឌ ហិ ញ្ញបបទាន ពីនដ្គអូភិវឌ្ឍន៍  ។ 

- រសចក្តីព្រាងចុងរព្រកាយននកាក្សា ខណ ំ សត ីពីនីត្ិវធីនីនកា រ វីើអត្តសញ្ញ ណក្រមនិងកា រ ៀបចំ

គរព្រមាងវធនិរោគសាធា ណៈហិ ញ្ញបបទាន ពីនដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ ។ 

- រសចក្តីព្រាងរលើក្ទី ១ លក្ខែណឌ រោង សព្រមាប់រព្រជើសរ ឯសទីព្របឹក្ា សព្រមាប់រ ៀបចំកាក្សា សព្រមាប់

ព្រគប់ព្រគងកា អនុវត្តកា ងា ជួសជុលខថទារំហោឋ  ច សរព័នធសាធា ណៈ ហិ ញ្ញបបទានរោយថវធកា

ជាត្ិ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងោក្់ឱយពិភាក្ា ។ 

-  បាយកា ណ៍សរងខប ឬលទធផលននកា សិក្ាអពំីកា រ ៀបចំកាក្សា សព្រមាប់ព្រគប់ព្រគងកា អនុវត្ត

កា ងា ជួសជុលខថទារំហោឋ  ច សរព័នធសាធា ណៈហិ ញ្ញបបទានរោយថវធកាជាត្ិ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។ 

 

 ក ន្កទី ២ ៖ គណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ 

 

 
ព្របភព ៖ អ.គ.ហ. 

 

 
ព្របភព ៖ អ.គ.ហ. 



 

24 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ក្នុងព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨ រនេះ ខផនក្ទី ២ “គណរនយយភាពហិ ញ្ញវត្ថ”ុ សរព្ររចបាន ៩៦% ។  បាយកា ណ៍ 

បងាា ញថាកា ពព្រងងឹកា អនុវត្តមាត្កិាថវធកាថមី នងិបលងគ់ណនថីមី សរព្ររចបានតាររោលរៅរពញរលញ ១០០% ែណៈ

ខដ្លគិត្ព្រត្ឹរព្រត្ីមាសទី ១ ដូ្ចោន ក្នុងឆ្ន ំ ២០១៦ សរព្ររចបានខត្ ៦២% នងិ ៨៨% ក្នងុឆ្ន ំ ២០១៧ ។ កា ោក្់បញ្ចូល

នូវចំណាត្ថ់ាន ក្ទ់ាងំ ៧ រៅក្នងុព្របពន័ធ FMIS នងឹឆលុេះបញ្ច ងំពយីថុាក ននគណរនយយភាពហិ ញ្ញវត្ថ ុ។ បចចុបបនន, ចំណាត្ថ់ាន ក្់

ទាងំ ៧ ព្រត្ូវបានោក្ឱ់យអនុវត្ត រោយចំណាត្ថ់ាន ក្់ចំននួ ៥ បាននិងក្ពំុងអនុវត្ត  ួរមាន ៖ ចំណាត្់ថាន ក្់ភូរិសារសត , ចំណាត្់

ថាន ក្់រសដ្ឋក្ិចច, ចំណាត្ថ់ាន ក្់ ដ្ឋបាល, ចំណាត្់ថាន ក្់ក្រមវធីី, និងចំណាត្់ថាន ក្់រុែងា  ។ រោយខ ក្ ចំណាត្់ថាន ក្់ចំនួន ២ 

រទៀត្នឹងោក្់ឱយអនុវត្ត រពលអ គត្  ួរមាន ៖ ចំណាត្ថ់ាន ក្់រូលនិី ិ និងចំណាត្់ថាន ក្់គរព្រមាង ។ ទនទឹរនឹងរនេះ កា ពព្រងឹង

កា អនុវត្តព្របពន័ធថ វធកាថមី និងដំ្រណើ កា ព្របត្ិបត្តិកា ថមី, កា ពព្រងឹងព្របពន័ធគណនីថម ី ព្របពន័ធក្ត្ព់្រតាថម ី ព្របពន័ធ បាយកា ណ៍ថមី, 

គឺរៅខត្ជាអាទិភាពសា វន័ត ខដ្លព្រត្ូវរតត ត្ នងិសរព្ររចឱយបាន ។  

 

សោលបាំណង ច្សងាោ រសករាភាព ត្រ ១ 

រោលបណំង ២១. 

ពព្រងងឹកា អនវុត្តមាត្កិា

ថវធកាថម ីនងិបលងគ់ណនថីម ី

២១.១. រ ៀបចំោក្់បញ្ចូល និងជំ ុញកា អនុវត្តចំណាត្់ថាន ក្់ថវធកាទាងំ ៧ ក្នុងព្របព័នធ 

FMIS ។ 

១០០% 

២១.២.រ វីើបចចុបបននភាពបលង់គរណរនយយសាធា ណៈ ។ ១០០% 

សរទិធក្រមក្នុងព្រត្មីាសទ ី១ ៖ 

- រលែក្ដូ្ និងរសចក្ដីប ធោយននចំណាត្់ថាន ក្់ថវធកាទាងំ ០៧ បានោក្់បញ្ចូល ចួរាល់រៅក្នុង

ព្របព័នធ FMIS សព្រមាប់រព្រត្ៀរអនុវត្តជាផលូវកា  ព្រសបតារព្របកាស បស់ព្រក្សងួរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ ។ 

- ព្របកាសសត ីពី មាត្ិកាគណនី ននបលង់គណរនយយសាធា ណៈ ។ 

- កាក្សា ទសែនទានសត ីពី ចំណាត្់ថាន ក្់រសដ្ឋក្ិចចបំព្រពួញបានព្របជុំរ ៀបចំ ។ 

- កា ក្ំណត្់ចំណាត្់ថាន ក្់រុែងា ជារួយព្រក្សួងសាថ ប័ន ព្រត្ូវបានព្របជុំរ ៀបចំ ។ 

- កា អនុវត្តរោលកា ណ៍ទាងំឡាយ បស់ព្រគឺេះសាថ នសាធា ណៈ ដ្ឋបាល ព្រត្ូវបានពិនិត្យ នងិតារោន 

ជាវឌ្ឍនភាព បានព្របជុំជារយួព្រគឹេះសាថ នសាធា ណៈ ដ្ឋបាលខដ្ល សថ ិត្រព្រការព្រក្សួងវបបីរ៌ និង

 វធចិព្រត្សិលបៈ រដ្ើរបីត្ព្ររង់ទិសកា អនុវត្តតារនីត្ិវធីីហិ ញ្ញវត្ថុថមី, ខក្សព្ររួលរោលកា ណ៍ខណ ំ 

សត ីពីក្ិចចបញ្ា ីកាគណរនយយ ទរូៅគណរនយយ ជារទយយ បុរ ព្របទាន គណរនយយចំណូល  បស់

ព្រគឹេះសាថ នសាធា ណ ដ្ឋបាល, ព្របជុំពិនិត្យវឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្សព្ររួលែលឹរសា ព្រពេះរាជព្រក្ឹត្យរលែ 

នស ក្ត្/០៨១៥/ ៨៧២ ចុេះនថៃទ០ី៨ ខែសីហា ឆ្ន ំ២០១៥ សត ីពីលក្ខនតិក្ៈគត្ិយុត្ត ននព្រគឹេះសាថ ន

សាធា ណៈ ដ្ឋបាល និងកា ងា ខដ្លព្រត្ូវរ វីើបនត ។ 

រោលបណំង ២២. 

ពព្រងងឹកា អនវុត្តព្របពន័ធ

អនវុត្តថ វធកាថម ីនងិដ្រំណើ 

កា ព្របត្បិត្តកិា ថម ី

២២.១. រ ៀបចំប  ធបទននព្របត្ិបត្តិកា ចំណាយ (សំរណើសុំធា ចំណាយ, ក្ិចចលទធក្រម 

និងសំរណើសុំទូទាត្់) រៅតារព្រក្សួង សាថ ប័នឱយព្រសបតារព្របព័នធ FMIS ។ 

៨០% 

២២.៣. បរងកើនក្ព្ររិត្យល់ដឹ្ងភាពជាមាច ស់កា ចូល រួនិងសរត្ថភាពខផនក្ FMIS ដ្ល់

ក្សហវ ព្រក្សួង-សាថ ប័ន និង ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការជាត្ិ ។ 

១០០% 



 

25 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

២២.៤. ក្សាងសរត្ថភាពព្រគប់ព្រគងគរព្រមាង FMIS រោយ ួរទាងំរៅក្សហវ ព្រក្សួង 

សាថ ប័ន និងអងគភាពថាន ក្់រព្រការជាត្ិ ។ 

១០០% 

២២.៥. អនុវត្តសាក្លបងជំហានដំ្បូង និងពព្រងីក្កា អនវុត្ត FMIS (រ៉ាូឌ្ុលសនូល និង

រ៉ាឌូ្ុលសព្រមាប់ថវធកា និងពព្រងីក្កា អនុវត្ត FMIS រៅព្រក្សួង សាថ ប័ន) ។ 

១០០% 

សរទិធក្រមក្នុងព្រត្មីាសទ ី១ ឆ្ន ំ ២០១៨ ៖ 

-  បាយកា ណ៍ចំណូលចំណាយព្រត្ូវបានជំ ុញរ ៀបចំរចញពី FMIS ជាវឌ្ឍនភាព

បានព្របជុំរដ្ើរបីក្ំនត្់បញ្ា ននកា ក្ត្់ព្រតាចំណូលរៅអគគ យក្ោឋ នពនធោ ចលូក្នុង

ព្របព័នធ , ជំនួបជារយួនឹងអនក្ជ ំញកា  IMF ក្នុងកា ពិភាក្ាពីបញ្ា ព្របឈរ, 

និងកា រ ៀបចំវគគបណតុ េះបណាត លសព្រមាប់ Super User រៅតារព្រក្សួងសាថ ប័ន 

ទាងំ ១០ សរព្ររចបាន ។ 

- ចំណាត្់ថាន ក្់គរព្រមាងននមាត្ិកាថវធកាដំ្ណាក្់កាលទី១ ព្រត្ូវបាន រ ៀបចំ និង អនុវត្ត

បានក្នុងព្របព័នធ FMISរោងតារព្របកាសរលែ ៨៨២ សហវ.ព្របក្ ចុេះនថៃទី ៧ ខែ

ក្ញ្ញ  ឆ្ន ំ ២០១៧, ព្របកាសបំរពញបខនថរនឹងព្រត្ូវរ ៀបចំខត្ ១ រលើក្ រៅចុងឆ្ន ំ

២០១៨ ។ 

-  បាយកា ណ៍លទធផលអំពីកា  ខណ ំប ធបទនិងខបបបទចុេះទិនន័យក្នុងព្របព័នធ 

FMIS ជំហានទី ២  បស់ព្រក្សួង សាថ ប័ន ព្រត្ូវបានរ ៀបចំព្របចំព្រត្ីមាស និងបនត

តារោន ។ 

- រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍បូក្ស ុបននកា ចុេះសិក្ាត្នរលទំនិញ និងរសវារៅរលើ   

ទីផា  ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។ 

- ររនតីរនទី រសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុទាងំ ២៥ ព្របមាណ ២៥០  ូបបានទទួលកា 

ផែពវផាយបរញ្ា បកា យល់ដឹ្ងពី FMIS ។ 

- ថាន ក្់ដឹ្ក្ ំ នងិររនតីននព្រក្សួងសាថ ប័នចំនួន ១០ បខនថរ ទទលួបានកា ផែពវផាយ

បរញ្ា បកា យល់ដឹ្ងពី FMIS ។ 

- ព្រពឹត្តិបព្រត្ព័ត្៌មានព្រត្ីមាសទី ៤ ឆ្ន ំ ២០១៧  បស់គរព្រមាង FMIS ព្រត្ូវបាន      

របាេះពុរព និងផែពវផាយ រហើយសាធា ណជនទរូៅ បានទទួលដំ្ណឹងពី FMIS 

តារ យៈព្របព័នធផែពវផាយ   ។ 

- ររនតីននព្រក្សួងសាថ ប័នចំនួន ១០ ព្របមាណ ២៧៥  បូទទួលបានកា បណដុ េះ

បណាដ លកា អនុវត្តតទ ល់រៅក្ខនលងរ វីើកា  (On-Job-Training) ។ 

- ព្រក្ុរកា ងា អនុវត្តគរព្រមាង បស់ព្រក្សងួសាថ ប័នចំននួ ១០ បខនថរ និងរនទី រសដ្ឋក្ិចច

និងហិ ញ្ញវត្ថុទាងំ ២៥ ព្រត្ូវបានក្ណំត្់ ួចរាល់ពីព្រក្សួងសាថ ប័ន និងរនទី រសដ្ឋក្ិចច

និងហិ ញ្ញវត្ថុ រឆលើយត្បនឹងកា ពព្រងីក្វធសាលភាពគរព្រមាង FMIS ជំហានទី ២ ក្នុង

ឆ្ន ំ ២០១៨ ។ 

 



 

26 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

- ខផនកា អនុវត្តគរព្រមាង FMIS ជំហានទ ី២ ព្រត្ូវបានខក្លរែព្រសបរៅតារសាថ នភាព 

ជាក្់ខសដងពីឆ្ន ំ ២០១៨ ដ្ល់ ២០២០ ។ 

- ខផនកា ចុេះសិក្ា និងរ ៀបចំនីត្ិវធីីអនុវត្តកា ងា តារព្របព័នធ FMIS  បស់កា ោឋ ន

ថមីបានរ ៀបចំ ួចរាល់ និងកាក្សា នីត្ិវធីីអនុវត្តកា ងា តារព្របព័នធ FMIS សព្រមាប់

ព្រក្សួងសាថ ប័ន និងរនទី  សហវ បានរ ៀបចំ ួចរាល់ ។ 

- ឧបក្ ណ៍បរចចក្វធទាព័ត្៌មានសព្រមាប់បណាដ ញត្ភាា ប់ និងសព្រមាប់អនក្រព្របើព្របាស់ 

(WAN/LAN, End User's Equipment) ព្រត្ូវបានរ វីើកា បញ្ា ទិញ ួចរាល់រៅ

កាន់ព្រក្ុរហ ុនផគត្ផ់គង់បខនថររៅតារព្រក្សួង សាថ ប័នចំនួន ១០ (ខផែក្រលើក្ិចចសនា) 

និងរនទី រសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុទាងំ ២៥   ឯកាកាក្សា រដ្ញនថលកា ពព្រងីក្

រជឈរណឌ លទិននន័យព្រត្ូវបានវាយត្នរល ួចរាល់ ។  

- កាក្សា ត្ព្ររូវកា ននកា រ ៀបចំ និងក្សាងព្របព័នធ FMIS សព្រមាប់ព្រក្សួង សាថ ប័ន 

ចំនួន ១០ បខនថរ និងរនទី រសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុទាងំ ២៥ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាល់ ។ 

- កាក្សា រព្រោងបលង់រជឈរណឌ លទិននន័យខដ្លព្រត្ូវពព្រងីក្បខនថររលើរជឈរណឌ ល

ទិននន័យខដ្លមានព្រសាប់ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាល់ និងបានក្ំណត្់ទីតំាងកា ោឋ ន

សព្រមាប់កា អនុវត្តគរព្រមាង FMIS រៅព្រក្សួងសាថ ប័ន ១០ បខនថរ និងរនទី រសដ្ឋក្ិចច 

និងហិ ញ្ញវត្ថុទាងំ ២៥ ។ 

- ព្រក្សួងសាថ ប័នចំនួន ១០ ខដ្លមានអនក្រព្របើព្របាស់ព្របមាណ ២៧៥ ូប បានរព្របើ

ព្របាស់ព្របព័នធ FMIS ជាផលូវកា  សព្រមាប់កា អនុវត្តថវធកាឆ្ន ំ ២០១៨ ។ 

- កាក្សា ត្ព្ររូវកា ននព្របព័នធ Help Desk ថមីព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាល់ នងិរ ៀបចំ

សំរណើទិញព្របព័នធ Help Desk ក្នុងព្រត្ីមាសទី ២ ។ 

- ទិននន័យននកា ឧបត្ថរភថវធកាពីថាន ក្់ជាត្ិ និងកា អនុវត្តថវធកា បស់ ដ្ឋបាលថាន ក្់

រព្រការជាត្ិព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវបានក្ត្់ព្រតារៅក្នុងព្របពន័ធ FMIS រោយអនុរលារ

តារចំណាត្់ថាន ក្់ថវធកាថមី ួចនិងទាន់រពលរវលា ។ 

រោលបណំង ២៣. 

ពព្រងងឹកា អនវុត្តព្របពន័ធ

គណរនយយថម ីព្របពន័ធក្ត្់

ព្រតាថម ីព្របពន័ធ បាយ-

កា ណថ៍ម ី

២៣.១.រ ៀបចំសតង់ោ គណរនយយសាធា ណៈព្រសបតារសតង់ោ  IPSAS និងោក្់ឱយ

អនុវត្តជាបរណត ើ ៗ តារលំោប់លំរោយ ព្រពរទាងំផា ភាា ប់រៅនឹងកា ពព្រងីក្កា រព្របើ

ព្របាស់ FMIS ព្រសបតារត្ព្ររូវកា ជាក្់ខសតងនិងបរងកើត្ជរព្ររើសសព្រមាប់កា អនុវត្តជា     

ជំហានៗ រៅ ក្កា អនុវត្តគណរនយយបងគ  ។ 

៩៣% 

២៣ .២.  ខក្លរែទព្ររង់ បាយកា ណ៍អនុវត្តថវធកាខដ្លព្រត្ូវរផាើរៅគណៈ ដ្ឋររនតី និង    

សាថ ប័ននីត្ិបបញ្ញត្តិ ។ 

១០០% 

២៣.៣.ោក្់ឱយអនុវត្តយនតកា រដ្ើរបីបញ្ចប់កា ចុេះបញ្ា ីសា រពើភ័ណឌ ព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋ នងិ

រ វីើបចចុបបននភាពជាព្របចំ ។ 

១០០% 

សរទិធក្រមក្នុងព្រត្មីាសទ ី១ ឆ្ន ំ ២០១៨ ៖ 



 

27 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

- រសចក្តីព្រាងខផនទីបងាា ញផលូវសព្រមាប់ដំ្ណាក្់កាលននកា អនុវត្តសតង់ោគណរនយយសាធា ណៈ

រៅក្រពុជា  ព្រត្ូវបានរ ៀបចំរ ើងក្នុងក្ព្ររិត្ជំ ញ ។ 

- រសចក្តីព្រាងព្របកាសសត ីពីកា ោក្់ឱយអនុវត្តសតង់ោគណរនយយសាធា ណៈរូលោឋ នសាច់ព្របាក្់ 

ព្រត្ូវបានរ ៀបចំរ ើង ។ 

- វគគបណតុ េះបណាត លក្ិចចបញ្ា ិកាគណរនយយ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំដ្ល់ ដ្ឋបាលថាន ក្់ជាត្និិង ដ្ឋបាលថាន ក្់

រព្រការជាត្ិ ។ 

- សរាច  និងរសចក្តីខណ ំព្រត្ូវបានោក្់ឱយអនុវត្តដូ្ចជា ៖ (ក្) សារាច ខណ ំសត ីពីក្ិចចបញ្ា ិកា  

 ជារទយយបុរ ព្របទានព្រសបតារបលង់គណរនយយថមី (ែ) សារាច ខណ ំសត ីពីក្ិចចបញ្ា ិកា ជារទយយ

ចំណូលព្រសបតារបលង់គណរនយយថមី (គ) រសចក្តីខណ ំសត ីពីកា ក្ំណត្់មាត្ិកាថវធកា និងលិែិត្

យុត្តិកា ចំណាយសព្រមាប់ទទូាត្់រសវាសងគររៅ ដ្ឋបាល ុំ សងាក ត្ ់។ ព្រក្ុរកា ងា បរចចក្រទសនន

អគគ យក្ោឋ ន ត្ ោ ជាត្ិបានពិនិត្យរ ើញថារិនមានភាពចំបាច់ក្នុងកា ខក្សព្ររួលទព្ររង់

ននកាក្សា ាក្់ពន័ធក្នុងកា រ ៀបចំរសចក្តីព្រាង ចាប់សីតពីកា ទូទាត្់ថវធកា ទូរៅ បស់ ដ្ឋសព្រមាប់

កា ព្រគប់ព្រគងព្របចំឆ្ន ំរ េះរទ ។ ទព្ររង់តារាងទិននន័យចំណូល និងចំណាយាក្់ក្ណាត លឆ្ន ំព្រត្ូវ

បានសិក្ារ ើងវធញ និងខក្លរែ ។ 

- ព្របព័នធព្រគប់ព្រគងទិននន័យបញ្ា ីសា រពើភណឌ ព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋព្រត្ូវបានរព្របើព្របាស់ និងបញ្ចូលទិននន័យ

សាក្លបង ។ 

- ព្របកាសសត ីពីគំ ូននរសៀវរៅបញ្ា ីសា រពើភណឌ ឆ្ន ំរោលនិងតារាងរក្ើនរ ើងនិងថយចុេះនូវព្រទពយ

សរបត្តិ ដ្ឋព្របចំឆ្ន ំព្រត្ូវបានព្របជុំពភិាក្ាព្រក្ុរកា ងា ជំ ញ និងឆលងក្ព្ររិត្អគគ យក្ោឋ ន ។ 

- ព្របកាសសត ីពីវធធាន និងនីត្ិវធីីលរែិត្ននកា ជព្ររេះបញ្ា ីសា រពើភណឌ ព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋ ព្រត្ូវបាន

រ ៀបចំរោយបានព្របជុំពិភាក្ាក្ព្ររិត្អគគ យក្ោឋ ន ។ 

- ត្ព្ររូវននកា រព្របើព្របាស់និងរ ៀបចំកាក្សា ត្ព្ររូវកា លរែិត្រលើកា បរងកើត្ព្របព័នធព័ត្៌មានវធទា

សព្រមាប់កា ព្រគប់ព្រគងបញ្ា ីសា រពើភណឌ ព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋ ព្រត្ូវបានសកិ្ា និងវធភាគ រោយបាន

សហកា រ ៀបចំជារួយព្រក្ុរហ ុននដ្គូរលើកា រ ៀបចំព្របព័នធព័ត្៌មានវធទាសព្រមាប់កា ព្រគប់ព្រគងបញ្ា ី

សា រពើភណឌ ព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋនិងបានបរងកើត្ព្របព័នធព្រគប់ព្រគងរចញជា ូបរាង (ក្ំពុងដំ្រណើ កា 

សាក្លបង)។ 

រោលបណំង ២៤. 

ពព្រងងឹកា អនវុត្ត

ឧបក្ ណ ៍នងិយនតកា 

រដ្ើរបបីរងកើនកា ទទលួែសុ

ព្រត្វូ នងិគណរនយយ-ភាព 

២៤ .១. បរងកើត្ឱយមានទណឌ ក្រម ដ្ឋបាលសរព្រសប ចំរាេះក្ំហុសឆគង ឬកា ព្រគប់ព្រគង

ីនធានសាធា ណៈរិនសរព្រសប និងោម នព្របសិទធភាព ។ ទណឌ ក្រមរនេះព្រត្ូវខចងរៅក្នុង

លិែិត្បទោឋ នគត្ិយុត្ត និង រ វីើកា ផែពវផាយ និងខណ ំឱយបានទលូំទលូាយ ។ 

១០០% 

២៤.២. រ ៀបចំ និងោក្់ឱយអនុវត្តទព្ររង់ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពននកា អនុវត្តថវធកា

ព្របចំឆមាស ព្រត្ីមាស និងព្របចំឆ្ន ំ ។ 

១០០% 

២៤.៣. ពព្រងឹងកា ព្រត្ួត្ពិនិត្យរលើព្របព័នធព័ត្៌មានវធទា FMIS និង (IT audit) ។ ១០០% 



 

28 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

សរទិធក្រមក្នុងព្រត្មីាសទ ី១ ឆ្ន ំ ២០១៨ ៖ 

- បញ្ចប់កា ផែពវផាយ និងោក្់ឱយអនុវត្តលិែិត្បទោឋ នគត្ិយុត្ត ខដ្លរៅមានជាី មានាក្់ពន័ធ

នឹងទណឌ ក្រម ដ្ឋបាល សរព្រសប ចំរាេះក្ំហុសឆគងឬកា ព្រគប់ព្រគង ីនធានសាធា ណៈរិនសរ

ព្រសបនិងោម នព្របសិទធិភាព ។ 

- រោលកា ណ៍ខណ ំសត ីពីកា រ ៀបចំ និងោក្់ឱយអនុវត្តអងគភាពថវធកាព្រត្ូវបានពនិិត្យរ ើងវធញ និង

ខក្សព្ររួល រោយបានពិនតិ្យរលើទិដ្ឋភាពទរូៅននរោលបំណង,  ច សរព័នធ, ដំ្រណើ កា ទាងំ៦ 

ននអងគភាពថវធកា, និងនីត្ិវធីីននកា ោក្់អនុវត្តអងគភាពថវធកា ។ទព្ររង់ បាយកា ណ៏អនុវត្តថវធកា 

(ហិ ញ្ញវត្ថុ)  បស់អងគភាពថវធកាព្រត្ូវបានសិក្ា និងចងព្រក្ង ។ 

- ទព្ររង់ បាយកា ណ៏សរិទធក្រម  បស់អងគភាពថវធកា ព្រត្ូវបានសិក្ា និងចងព្រក្ង ។ 

- ទព្ររង់ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពអនវុត្តថវធកា ( បាយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុ) ព្របចំព្រត្ីមាស ព្រត្ូវបានខក្

សព្ររួល ។ 

រោលបណំង ២៥. 

បរងកើនត្មាល ភាពថវធកា 

២៥ .១. បរងកើនកា ចូល ួរសាធា ណជនក្នុងដំ្រណើ កា ថវធកា ។ ១០០% 

២៥ .២. បរងកើនកា ផែពវផាយកាក្សា ថ វធកា ។ ១០០% 

២៥ .៣. បរងកើនត្មាល ភាពក្ិចចលទធក្រមសាធា ណៈ ។ ៧៩% 

សរទិធក្រមក្នុងព្រត្មីាសទ ី១ ឆ្ន ំ ២០១៨ ៖ 

- រវទិកាសាធា ណៈសដ ីពី ព្រក្បែណឌ មា៉ា ព្រក្ូរសដ្ឋក្ិចច និងព្រក្បែណឌ ថវធកាព្របចំឆ្ន ំព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។ 

-  បាយកា ណ៍ព្របត្ិបត្តិកា ហិ ញ្ញវត្ថុ ដ្ឋ (សតង់ោ  TOFE) ជាព្របចំខែ និងផែពវផាយ ព្រត្ូវបាន

ព្របរូលចងព្រក្ង និងផែពវផាយរលើរគហទំព័ ព្រក្សួងទាន់រពលរវលា ។ 

-  បាយកា ណ៍សថ ិត្ិហិ ញ្ញវត្ថុ ោឋ ភិបាលថាន ក្់ជាត្ិ ( GFS Budgetary Central Govt) ព្រត្ូវបាន

ព្របរូល ចងព្រក្ង និងផែពវផាយ ជាព្របចំខែ និងផែពវផាយរលើរគហទំព័ ព្រក្សួង ។ 

-  បាយកា ណ៍និ ន កា រសដ្ឋក្ិចច-សងគរ (SET) ជាព្របចំខែ និងរចញផាយរលើរគហទំព័  ព្រក្សួង 

ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។ 

- ព្រពឹត្តិប័ព្រត្សថ ិត្ិរសដ្ឋក្ិចច នងិហិ ញ្ញវត្ថុព្របចំព្រត្ីមាសទី ៤ ឆ្ន ំរុន និងផែពវផាយរលើរគហទំព័ 

ព្រក្សួង ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។ 

- សារាច ខណ ំអនុវត្តចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការជាត្ិព្រត្ូវបានផែពវផាយជាសាធា ណៈ

រៅក្នុងរគហទំព័  បស់អគគ យក្ោឋ ន ។ 

- រសៀវរៅថ វធកាសរងខបននចាប់ថវធកាឆ្ន ំ ២០១៨ ព្រត្ូវបានផែពវផាយ ។ 

- រសចក្តីព្រាងទី ១ននព្របកាសសត ីពី កា ព្រគប់ព្រគងក្ិចចសនាលទធក្រម ព្រត្ូវបានព្របជុំពិភាក្ា         

និងខក្លរែជារសចក្តីព្រាងទ ី២ ។ 



 

29 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

- អនុព្រក្ឹត្យ សត ីពីខបបបទ និងនីត្ិវធី ីននកា បតឹង និងកា រោេះព្រសាយបណត ឹងត្វា៉ែ  ព្រត្ូវបានចុេះ      

ហត្ថរលខាោក្់ឱយអនុវត្តជាផលូវកា  រោយសររតចអគគរហារស បត្ីរត្រជា ហ ុន ខសន  យក្-

 ដ្ឋររនតី ននព្រពេះរាជាណាចព្រក្ក្រពុជា តារ យៈអនុព្រក្ឹត្យរលែ ២១ អនព្រក្ .បក្ ចុេះនថៃទី  ២១ ខែ

ក្រុភៈ ឆ្ន ំ ២០១៨  បស់រាជ ោឋ ភិបាលក្រពុជា ។ 

- រុែងា ព្រគប់ព្រគងបុគគលិក្ បស់ GDPP ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងបានរព្របើព្របាស់សាក្លបង ួចរាល់ 

រហើយរព្រត្ៀរោក្់ឱយអនុវត្តជាផលូវកា រលើរុែងា រនេះ ។ 

 

 ក ន្កទី ៣ ៖ ការ្ារភាា ប់ថវិកាសៅនឹងសោលនសោបាយ 

 
ព្របភព ៖ អ.គ.ហ. 

 

 
ព្របភព ៖ អ.គ.ហ. 

 



 

30 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ខផនក្ទី ៣ “កា ផា ភាា ប់ថវធការៅនឹងរោលនរោបាយ” សរព្ររបាន ៩៥% ក្នងុព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨ រនេះ ។        

ដ្ាព្រការ ១៣ បានបងាា ញថារោលបំណងទាងំ ៥  រលើក្ខលងរោលបំណងទី ៣៥ គឺសរព្ររចបាន ១០០% តាររោល

រៅខដ្លបានក្ំណត្់ ។ រោយខ ក្ រោលបំណងទី ៣៥ សរព្ររចបានខត្ ៧៩ ប៉ាុរណាណ េះ ពីរព្រាេះចរងាក រ ៣៥.៤ ខដ្ល

បានក្ំណត្់អនតុ្តក្នុងព្រត្មីាសទី ១ រនេះ ពុមំានវឌ្ឍនភាព (០%) រោយរសន ើសំុអនុវត្តក្នុងព្រត្មីាសទី ២, ក្តាត រនេះ បានទាញ

រោលបំណងទី ៣៥ ឱយមានពនិទុទាប ។ រទាេះជាោ៉ា ងរនេះក្ត ីរោលបំណងទី ៣៥ រនេះ នងឹមានវឌ្ឍនភាពលែរ ើងវធញ រៅ

រពលអនុវត្តក្នងុព្រត្មីាសប ទ ប់ ។  

ជា ួរ, កា ផា ភាា ប់ថវធការៅនងឹក្រមវធីីរោលនរោបាយ ក្នុងព្រត្មីាសរនេះ ពុមំានបញ្ា អវគីួ ក្ត្់សមាគ ល់រ េះរទ 

ពីរព្រាេះសក្រមភាពខដ្លបានអនុវត្តមានវឌ្ឍនភាពលែ ។ ក្នងុសាម  ត្ីរនេះ រដ្ើរបីឱយខផនក្រនេះនូវខត្មានវឌ្ឍនភាពលែរៅរុែ 

និងរព្រត្ៀរែលួនសព្រមាប់ដំ្ណាក្់កាលទីប ទ ប់ គឺទារទា ឱយអគគ យក្ោឋ នយក្ចិត្តទុក្ោក្់ឱយបានែពស់ទាងំដំ្ណាក្់កាល

រ ៀបចំខផនកា សក្រមភាព, សូច ក្ គនលឹេះ, លទធផលគនលេឹះ, នងិដំ្ណាក្់កាលអនុវត្ត ។ 

សោលបាំណង ច្សងាោ រសករាភាព ត្រ ១ 

រោលបណំង ៣១. 

ពព្រងងឹ នងិពព្រងកី្កា អនុ

ត្តថវធកាក្រមវធី  ី នងិ     

កា ព្រត្តួ្ពនិតិ្យថវធកា 

៣១.១. ពិនិត្យរ ើងវធញ និងខក្លរែកា អនុវត្តថវធកាក្រមវធីី ទាងំថាន ក្់ជាត្ិ និងថាន ក្់រព្រការ

ជាត្ិ ។ 

១០០% 

៣១.៣. អនុវត្តខផនកា បណតុ េះបណាត លនិងកា ក្សាងសរត្ថភាពសព្រមាប់កា ពព្រងឹងនិង

ពព្រងីក្កា អនុវត្តថវធកាតារក្រមវធីី ។ 

១០០% 

៣១.៤. ព្រត្ួងពិនិត្យរ ើងវធញរលើកា អនុវត្តសិទធិអំណាច និងភាពទន់ភលន់ ខដ្លបានផតល់

ជនូអងគភាពថវធកា និងរ វីើបចចុបបននភាព ។ 

១០០% 

សរទិធក្រមក្នុងព្រត្មីាសទ ី១ ឆ្ន ំ ២០១៨ ៖ 

- រោលកា ណខ៍ណ ំសត ីពី កា រ ៀបចំថវធកាសរិទធក្រមព្រត្ូវបានខក្សព្ររួល )ជាភាសាអង់រគលស(      

 ួចោក្់ជាពព្រងាងរលើក្ទី ១ ។ 

- ទព្ររង់តារាងសព្រមាប់តារោនចល ឥណទានស ុបតារថវធកាក្រមវធីី ព្រត្ូវបានខក្លរែ ។ 

- ពិពណ៌ រោលបំណងក្រមវធីី និងអនុក្រមវធីីព្រត្ូវបានោក្់ក្នុងសារាច ខណ ំ សត ីពីកា រ ៀបចំ

ខផនកា យុទធសារសតថវធកា ។ 

- កា ខណ ំរ ៀបចំខផនកា លទធក្រម និង ជារទយយបុរ ព្របទាន ព្រត្ូវបានោក្់បញ្ចូលក្នុងសារាច 

ខណ ំ សត ីពីកា រ ៀបចំខផនកា យុទធសារសតថវធកា ។ 

-  បាយកា ណ៍ សត ីពីលទធផល និងកា ព្របឈរននកា អនុវត្តថវធកាក្រមវធីី បស់ព្រក្សួង សាថ ប័នចំនួន

១០ ខដ្លចូលអនុវត្ត ឆ្ន ំ ២០១៥ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងោក្់ជូនកាក្ឧត្តរអគគបណឌ ិត្សភាច យ     

ពិនិត្យ និងផតល់អនុសាសន៍  ។ 

- ព្របព័នធ Database សព្រមាប់ព្រគប់ព្រគងកា អនុវត្តសននិីិឥណទានថវធកា បស់ ក្សហវ ព្រត្ូវបាន

ោក្់ឱយរព្របើព្របាស់សាក្លបង ។ 

- ររនតីននព្រក្សួង សាថ ប័ន ខដ្លអនុវត្តថវធកាក្រមវធីី ព្រត្ូវបានទទួលកា បណតុ េះបណាត ល ។ 



 

31 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

- វគគបណតុ េះបណាត លខដ្លរ ៀបចំរោយ យក្ោឋ នហិ ញ្ញក្ិចច និង យក្ោឋ នថវធកានីយក្រម       

ព្រត្ូវបានសព្ររបសព្ររួល ។ 

- ព្រគូបរងាគ លព្រត្ូវបានរ វីើបចចុបបននភាព សព្រមាប់រព្រត្ៀរបញ្ចូនរៅរ វីើកា បណតុ េះបណាត លរលើកា ងា  

ាក្់ព័នធនឹងសរត្ថក្ិចច បស់អគគ យក្ោឋ ន ត្ ោ ជាត្ិ ជូនដ្ល់ ព្រក្សួង សាថ ប័ន ខដ្លអនុវត្ត

ថវធកាក្រមវធីីរពលរលញទាងំ ៣៩, ជាពិរសសព្រក្សួង សាថ ប័ន ចំនួន ៣ ខដ្លនឹងអនុវត្តថវធកា 

ក្រមវធីីរពញរលញក្នុងឆ្ន ំ ២០១៨ ។ 

- រសចក្តីព្រាងបចចុបបននក្រមរសចក្តីខណ ំរលែ ០០៥ សដ ីពីរោលកា ណ៍ និងនីត្ិវធីីនផទក្នុងសព្រមាប់

កា អនុវត្តថវធកាក្រមវធីី បស់ ក្សហវ ព្រត្ូវបានោក្់ព្របជុំជារួយអគគ យក្ោឋ នាក្់ព័នធចំននួ ១

រលើក្ ។ 

រោលបណំង ៣២. 

រ ៀបចថំវធកាឱយមាន   

លក្ខណៈព្រគបព់្រជងុរព្រជាយ 

នងិរ វីើសមាហ -ណក្រម

ថវធកា 

៣២.១. បនតខក្លរែកា រ វីើសមាហ ណក្រម ថវធកាច នត និងថវធការូលីន តារ យៈ

ព្រក្បែ័ណឌ ចំណាយ យៈ រពលរីយរ (MTFF) ខផនកា យុទធសារសតថវធកា (BSP) និងថវធកា

ក្រមវធី ី(PB) រោយ ំរលចពីកា កាត្់បនថយភាពព្រក្ីព្រក្និងខយនឌ្័ រៅក្នុងកា រ ៀបចំ PBនិង 

BSP ។ 

១០០% 

សរទិធក្រមក្នុងព្រត្មីាសទ ី១ ឆ្ន ំ ២០១៨៖ 

- ពិនិត្យរ ើងវធញរលើរោលកា ណ៍ខណ ំសត ីពីកា រ ៀបចំ ខផនកា យុទធសារសដថវធកា ។ 

- រសចក្តីព្រាងថវធកាព្របចំឆ្ន ំ ២០១៩ ជារួយ យក្ោឋ នរព្រការឱវាទអគគ យក្ោឋ នថវធកា      

ព្រត្ូវបានសព្ររបសព្ររួល និងរ ៀបចំ ។ 

រោលបណំង ៣៣. 

រ ៀបចនំងិោក្ឱ់យអនវុត្ត

ព្របពន័ធប ទ ត្គ់ណរនយយ

ភាព ( វាងនតិ្បិបញ្ញត្ត ិ

នងិនតិ្ពិ្របត្បិត្ត,ិ  វាង   

ក្សហវ នងិព្រក្សងួ    

សាថ បន័ នងិរៅក្នុង

ព្រក្សងួ សាថ បន័) 

៣៣.៣. ខក្សព្ររួល ច សរព័នធព្រក្សួង សាថ ប័នឱយរឆលើយត្បរៅនឹងព្របព័នធដំ្រណើ កា 

កា ងា ថមី ។ 

១០០% 

៣៣.៤. ខក្លរែរសចក្តីព្រាងចាប់ថវធកាព្របចំឆ្ន ំ រោយ រួបញ្ចូលព័ត្៌មាន សំខាន់ខដ្ល

 ួរមានរសចក្តីព្រាងចាប់ទទូាត្់ឆ្ន ំរុន (N-1) លទធផលកា អនុវត្តថវធកាឆ្ន ំបចចុបបនន (ឆ្ន ំ N)  

បរណាត េះអាសនន (៣) កា ក្ំណត្់ឱនភាពថវធកាព្រសបតារព្របព័នធ GFS ។ 

១០០% 

សរទិធក្រមក្នុងព្រត្មីាសទ ី១ ឆ្ន ំ ២០១៨ ៖ 

- ក្ព្ររងនីត្ិវធីីខណ ំអំពីសិទឋិអណំាច និងកា ទទួលែុសព្រត្ូវ បស់អងគភាពថវធកាខដ្លជាសរត្ថក្ិចច 

 បស់អគគ យក្ោឋ ន ត្ ោ ជាត្ិ ព្រត្ូវបានផែពវផាយជូនដ្ល់ យក្ោឋ ន  រៅថាន ក្់ក្ណាត ល 

និង ត្ ោ រាជធានី-រែត្ត ទាងំ ២៥ ។ 

- រសចក្តីព្រាងវធរសាីនក្រមព្រពេះរាជព្រក្ឹត្យរលែ នស / ក្ត្/០៨១៥/៨៧២  សត ីពីសហលក្ខនតិក្ៈ      

គត្ិយុត្តិព្រគឹេះសាថ នសាធា ណៈ ដ្ឋបាល ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរហើយ និងបានោក្់ជូនថាន ក្់ដឹ្ក្ ំ

ព្រក្សួង សហវ ពិនិត្យ និងសរព្ររច ។ 

 

រោលបណំង ៣៤. 

ពព្រងងឹកា រ ៀបចរំោល

៣៤.១. រ ៀបចំ និងបរងកើនស័ក្តិសិទធភាព និងព្របសិទធភាពននព្រក្បែ័ណឌ  រោលនរោបាយ    

មា៉ា ព្រក្ូរសដ្ឋក្ិចច ។ 

១០០% 



 

32 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

នរោបាយនងិកា រ វីើ

ខផនកា ហ ិញ្ញវត្ថុ       

សាធា ណៈ (កា រ ៀបចំ

រោលនរោបាយនងិ

ខផនកា ចណូំល នងិ

ចណំាយ យៈរពល

រីយរ) 

៣៤.២. រ ៀបចំ និងបរងកើន ស័ក្តិសិទធភាព និងព្របសិទធភាពននព្រក្បែណឌ ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

 យៈរពលរីយរ (MTFF) និងព្រក្បែ័ណឌ ថវធកា យៈរពលរីយរ (MTBF) ។ 

១០០% 

៣៤ .៣ . ពព្រងឹងសរត្ថភាពវធភាគ និងពាក្ ណ៍សាថ នភាពរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ ។ ១០០% 

សរទិធក្រមក្នុងព្រត្មីាសទ ី១ ឆ្ន ំ ២០១៨ ៖ 

-  បាយកា ណ៍តារោនវឌ្ឍនភាព សត ីពីសាថ នភាពរសដ្ឋក្ិចច (CMM) ព្របចំឆ្ន ំ ២០១៧ ព្រត្ូវបាន

រ ៀបចំ ។ 

- ព្រក្បែ័ណឌ រោលនរោបាយមា៉ា ព្រក្ូរសដ្ឋក្ិចច និងរោលនរោបាយហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ព្រត្ូវបាន

រ ៀបចំ ។ 

- សមាសសថ ិត្ិហិ ញ្ញវត្ថុ ោឋ ភិបាល (Consolidated of GFS for General Government)      

ព្រត្ូវបានពនិិត្យ និងរផទៀងតទ ត្់រោយជំ ញកា  GFS  បស់ IMF ។ 

- បនែុីមាត្ិកាគណនី CoA ថមី ជារួយរលែក្ូដ្ (GFS) ។ 

- វគគបណតុ េះបណាត លសត ីពី ទិននន័យគណរនយយជាត្ិ National Accounts ព្រត្ូវបានរ ៀបចំរ ើង ។ 

- រ៉ាូខដ្លពាក្ មា៉ា ព្រក្ូរសដ្ឋក្ិចចក្រពុជា (Cambodia Marcoeconomic Forecasting Model-

CMFM) ព្រត្ូវបានរ វីើបចចុបបននក្រម និងរព្របើព្របាស់ (Version 2.0) ។ 

- ព្របជុំពិរព្រោេះរោបល់ជារួយភាគីាក្់ព័នធរលើបរចចក្រទសផលិត្សនទសែន៍រសដ្ឋក្ិចច ។ 

 

រោលបណំង ៣៥. 

ពព្រងងឹកា អនវុត្តរោល

នរោបាយវធរជឈកា 

ហ ិញ្ញវត្ថុ 

៣៥.១. កា អនុវត្តរោលនរោបាយវធរជឈកា ហិ ញ្ញវត្ថុ ខដ្លក្ំណត្់រៅក្នុងខផនកា     

អនុវត្ត ៣ ឆ្ន ំ ផអ៣ (២០១៨-២០២០) ននក្រមវធីីជាត្ិ ។ 

១០០% 

៣៥.២. អនុវត្តសាក្លបង និងពព្រងីក្រូលនិីិវធនិរោគសព្រមាប់ ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការជាត្ិ ។ ៩៧% 

៣៥ .៣.  ពិនិត្យររើលរ ើងវធញ នងិោក្់ឱយអនុវត្តរោលកា ណ៍ខណ ំសត ីពី ខផនកា         

យុទធសារសតថវធកាសព្រមាប់ ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការជាត្ិ ។ 

១០០% 

៣៥.៥. ពិនិត្យ និងខក្សព្ររួលរោលកា ណ៍ខណ ំសត ីពី កា រ ៀបចំនិងនីត្ិវធីីអនុវត្តថវធកា 

ក្រមវធីីរពញរលញ និងអងគភាពថវធកា សព្រមាប់ថវធកា ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការជាត្ិ ។ 

១០០% 

សរទិធក្រមក្នុងព្រត្មីាសទ ី១ ឆ្ន ំ ២០១៨ ៖ 

- អនុព្រក្ឹត្យសត ីពីកា ក្ំណត្់ព្របាក្់ឧបត្ថរភសមាជិក្ព្រក្ុរព្របឹក្ា ុំ សងាក ត្់ ឆ្ន ំ ២០១៨ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ

 ួចរាល់ និងោក្់ឱយអនុវត្ត ។ 

- រសចក្តីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យ សដ ីពីកា រ ៀបចំនិងព្របព្រពឹត្តរៅននរូលនិី ិុំ សងាក ត្់ព្រត្ូវបានបនតខក្លរែ ។ 

- រសចក្តីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យ សដ ីពីព្របពន័ធព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុ បស់ ដ្ឋបាល ុ ំសងាក ត្់ ព្រត្ូវបានបនតខក្លរែ ។ 

- រសចក្តីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យ សដ ីពីកា រផទ ីនធានពីថវធកា ដ្ឋជនូរូលនិី ិុំ សងាក ត្់ ព្រត្ូវបានបរងកើនពី

៣% ដ្ល់ ៣,៤% ចំណូលច នតថវធកាជាត្ិ ព្រត្ូវបានបនតខក្លរែ នងិព្របជុំពិភាក្ា ។ 

- រសចក្តីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យសដ ីពី កា រផទ ីនធានពីថវធកា ដ្ឋជនូរូលនិីិព្រក្ុង ព្រសុក្ ព្រត្ូវបានបរងកើនពី 

១,១% ដ្ល់ ១,៥% ននចំណូលច នតថវធកាជាត្ិ ព្រត្ូវបានបនតខក្លរែ និងព្របជុំពិភាក្ា ។ 



 

33 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

- រសចក្តីព្រាងព្របកាសសត ីពី នីត្ិវធីីហិ ញ្ញវត្ថុសព្រមាប់កា អនុវត្តរូលនិី ិវធនិរោគ ដ្ឋបាលថាន ក្់

រព្រការជាត្ិព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច និងបញ្ចប់, ោក្់ជូនកាក្ឧត្តរអគគបណឌ ិត្សភាច យពិនិត្យ និង

សរព្ររច ។ 

- រសចក្តីខណ ំបខនថរសត ីពី កា អនុវត្តគរព្រមាងរូលនិីិវធនិរោគ ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការជាត្ិ (IPP) 

ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច និងោក្់ឱយអនវុត្ត ។ 

- កា បណតុ េះបណាត លរោលកា ណ៍បខនថរសព្រមាប់រ ៀបចំគរព្រមាងវធនិរោគ ខដ្លទទួលបាន      

ហិ ញ្ញបបទានបីរូលនិីិវធនិរោគ ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការជាត្ិ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច ។ 

-  ច សរព័នធក្រមវធីីននខផនកា យុទធសារសតថវធកា បស់ ដ្ឋបាលរាជធានី រែត្តនីរួយៗ ព្រត្ូវបាន

សិក្ា និងពនិិត្យ នងិខក្លរែ ។ 

- កា បណតុ េះបណាត លរោលកា ណ៍ខណ ំសត ីពី នីត្ិវធីីអនុវត្តថវធកាក្រមវធីីសព្រមាប់រែត្តទាងំ ១២    

ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច ។ 

 

 ក ន្កទី ៤ ៖ ការសម្ត្ៀរខ្លនួសម្ម្មប់ជាំហានបនា ប ់
 

 
ព្របភព ៖ អ.គ.ហ. 

 

 
ព្របភព ៖ អ.គ.ហ. 



 

34 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ខផនក្ទី ៤ “កា រព្រត្ៀរែលួនសព្រមាប់ជហំានប ទ ប់” ក្នងុព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨ សរព្ររចបាន ៩៨% ជាវឌ្ឍនភាព

ដ៏្លែព្របរសើ សព្រមាប់ខផនក្រនេះ ។ ដ្ាព្រការ ១៥ បានបងាា ញថា រោលបំណងទាងំ ៣ ខដ្លព្រត្ូវបានអនុវត្តក្នងុព្រត្មីាសទី ១ 

ឆ្ន ំ ២០១៨ រនេះ សរព្ររចបានលទធផលតារកា ក្ំណត្់រៅក្នុង GDAP3 ។ អគគ យក្ោឋ នថវធកាបានសិក្ារលើខផនកា 

សក្រមភាពាក្ព់ន័ធនងឹកា អនវុត្តយុទធសារសតសត ីព ី “កា ខក្ទព្ររង់ព្របពន័ធថវធកាឆ្ន ំ ២០១៨-២០២៥” និងរ ៀបចំកាក្សា 

សព្រមាប់រីវើបទបងាា ញផែពវផាយពយីុទធសារសត រនេះ ។ ខផនក្ទី ៤ រនេះ គឺជាសាព ន នងិរូលោឋ នអនុវត្តនូវគណរនយយភាព

សរិទធក្រម ខដ្លជាលទធផលចុងរព្រកាយននក្រមវធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ។ ក្នុងនយ័រនេះ កា រតត ត្រលើ

ព្រក្បែ័ណឌ សវនក្រម, ព្រក្បែ័ណឌ គត្ិយតុ្ត, គណរនយយភាព, ថវធកាខផែក្រលើសរិទធក្រម, ភាពជាអនក្ដឹ្ក្ ំ ឆនទៈដឹ្ក្ ំ សាម  ត្នីន

ភាពជាមាច ស់, សរត្ថភាពីនធានរនុសែ, និង ច សរព័នធសាថ ប័ន គកឺ្នូរសា រដ្ើរបីចក្់រៅជហំានប ទ ប់ ។ 

សោលបាំណង ច្សងាោ រសករាភាព ត្រ ១ 

រោលបណំង ៤១.  

បរងកើត្ព្រក្បែ័ណឌ ថវធកា

ពត័្ម៌ានសរទិធក្រម 

(Performance 

Informed Budgeting) 

៤១ .១.  សកិ្ានិងរ ៀបចំព្រក្បែ័ណឌ រោល ននរោលកា ណ៍ថវធកាព័ត្៌មានសរិទធក្រម 

(Performance Informed Budgeting) ។ 

១០០% 

សរទិធក្រមក្នុងព្រត្មីាសទ ី១ ឆ្ន ំ ២០១៨ ៖ 

- បានសិក្ារលើខផនកា សក្រមភាព និងសក្រមភាពាក្ព់័នធននកា អនវុត្តយុទធសារសតសត ីពីកា ខក្

ទព្ររង់ព្របព័នធថវធកាឆ្ន ំ ២០១៨-២០២៥ ។ 

- បានរ ៀបចំកាក្សា សព្រមាប់បទបងាា ញសត ីពី យុទធសារសតសត ីពីកា ខក្ទព្ររង់ព្របព័នធថវធកាឆ្ន ំ ២០១៨-

២០២៥ ។ 

រោលបណំង ៤៣. 

ពព្រងងឹព្របសទិធភាពព្របពន័ធ

ព្រត្តួ្ពនិតិ្យ 

៤៣.១. ព្រត្ួត្ពិនិត្យររើលរ ើងវធញពីព្របព័នធព្រត្ួត្ពនិិត្យអីិកា ក្ិចច និងសវនក្រមនផទក្នុង      

 រពលបចចុបបននរៅព្រគប់ព្រក្សួង សាថ ប័ន ។ 

១០០% 

៤៣.២. ពព្រងីក្បខនថររុែងា ននកា រ វីើសវនក្រមពត្៌មានវធទា និងសរិទធក្រម រដ្ើរបីឱយព្រសប

នឹងរុែងា ព្របព័នធថវធកាថមី ។ 

១០០% 

៤៣.៣. ថាន ក្់ដឹ្ក្ ំព្រគប់ព្រក្សងួ សាថ ប័ន រឆលើយត្បនឹងអនុសាសន៍ខដ្លបានរលើក្រ ើង

រោយសវនក្ នផទក្នុង ។ 

១០០% 

៤៣.៤. អីិកា ក្ិចច/រ ៀបចំ និងខក្លរែខផនកា សក្រមភាព  បាយកា ណ៍ និងក្រមវធីី   

សវនក្រមព្របចំឆ្ន ំ បស់ព្រក្សងួ សាថ ប័ន រោយខផែក្រលើលក្ខណៈវធនិចឆ័យ និងចត្់វធធានកា 

វាយត្នរលហានិភ័យខដ្លផតល់អនសុាសន៍រោយព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ ។ 

៩៧% 

សរទិធក្រមក្នុងព្រត្មីាសទ ី១ ឆ្ន ំ ២០១៨ ៖ 

- បានពិនិត្យ និងខក្លរែនីត្ិវធីីននខផនកា ចុេះសវនក្រមលរពិត្ ។ 

- បានរ ៀបចំបញ្ា ីព្រត្ួត្ពិនយសវនក្រម (Audit Checklist) សត ីពីដំ្រណើ កា  ជារទយយបុរ ព្របទាន ។ 

- បានចុេះពិនិត្យព្របសិទធភាពននកា អនុវត្តថវធកាក្រមវធីីរៅអងគភាពរព្រការឱវាទ ក្សហវ ។ 

- ចុេះពិនិត្យព្របសិទធភាពននរុែងា សវនក្រមនផទក្នុងរៅព្រក្សួងសងគរក្ិចច អត្ីត្យុទធជន និង 

យុវនីត្ិសរបទា និងព្រក្សួងាណជិាក្រម ។ 



 

35 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

- លិែិត្បទោឋ ន និងសថ ិត្ិសំខាន់ៗ បញ្ចូលក្នុង Box Database សរព្ររចបានចំនួន ៤០ លិែិត្ ។ 

- បានបញ្ចប់កា រ ៀបចំ ច សរព័នធ BoxSyn និងបរចចក្រទសននកា ស រស ក្ូដ្ (Backfil-Script 

ឬ Batch file) រដ្ើរបីរផទ ទិននន័យទាងំអស់ពី BoxSyn រៅក្នុងព្របព័នធ DMS ។ 

- បានរ ៀបចំ និងអនុរ័ត្ព្របគល់ជូនអនក្ស រស ក្ូដ្នូវ Business process និងទព្ររង់ននតារា

ឧបសរព័នធ បាយកា ណ៍អីិកា ក្ិចចហិ ញ្ញវត្ថុតារ ច សរព័នធថវធកាក្រមវធីីក្នុងព្របព័នធ FIDS ។ 

- ខផនទីគនំិត្ (Midmap) និងមាត្ិកាននខផនកា ព្រគប់ព្រគង (ITMP) ដំ្ណាក្់កាលទី ១ (២០១៨-

២០២០) ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច ។ 

- ខផនទីគនំិត្ និងមាត្ិកាននខផនកា អភិវឌ្ឍន៍ (ITDP) ដំ្ណាក្់កាលទី ១ (២០១៨-២០២០)     

ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច ។ 

-  បាយកា ណ៍សត ីពី វឌ្ឍនភាពតារោនអនុសាសន៍សវនក្រមនផទក្នុងសរព្ររចបាន ៤ រោលរៅ 

(ស ុប២០២ អនុសាសន៍បានខក្លែរពញរលញ ៩៦ អនុសាសន៍ និងបនតខក្លរែ ១០៦          

អនុសាសន៍) ។ 

- បានរចញលិែិត្រលែ ១០៨៥ សហវ ចុេះនថៃទី ២៦ ខែ ក្ុរភៈ ឆ្ន ំ ២០១៨ សត ីពីកា ខក្លរែ      

អនុសាសន៍សវក្រមខដ្លបានរលើក្រ ើងរោយអាជាា ី សវនក្រមជាត្ិាក្់ព័នធនឹងសរត្ថក្ិចច      

ក្សហវ រៅព្រក្សួងព័ត្៌មានសព្រមាប់កា ធយប ធរចឆទ ២០១៦ ។ បានបញ្ចប់ការ ៀបចំរសចក្តីព្រាង        

 បាយកា ណ៍សត ីពីលទធផលសវនក្រមស ុបសព្រមាប់ឆ្ន ំ ២០១៧ ។ 

- បានបញ្ចប់ការ ៀបចំក្ព្ររិត្បរចចក្រទសរលើនីត្ិវធីី វធីីសារសត  និងទព្ររង់ បាយកា ណ៍រ វីើអីិកា 

ក្ិចចរលើហិ ញ្ញវត្ថុតារអនុរលារភាព អនុវត្តរលើថវធកាក្រមវធីី ។ 

- បានផែពវផាយដ្ល់ររនតីអោគ ីិកា ោឋ នចំនួន ៩៧  ក្់ សត ីពីក្ព្ររងលិែិត្បទោឋ នគិត្យុត្តាក្់

ព័នធនឹងកាត្ពវក្ិចចចំរាេះ ដ្ឋ  បស់ព្រក្ុរហ ុនកាក្ជន សហព្រោសសាធាណៈ ។ 

- ខផនកា យុទធសារសតអីិកា ក្ិចចហិ ញ្ញវត្ថុឆ្ន ំ ២០១៨-២០២០ បានផែពវផាយ និងោក្់ឱយអនុវត្ត ។ 

រោលបណំង ៤៤. 

ពព្រងងឹសរត្ថភាពបខនថរ

សព្រមាបស់ាថ បន័        

នតី្បិបញ្ញត្ត ិនងិអាជាា     

ី សវនក្រមជាត្រិលើ

ព្របពន័ធព្របត្តិ្លុយភាព រលើ

កា រ ៀបចចំាបស់ត ពីកីា 

ព្រគបព់្រគងហ ិញ្ញវត្ថុព្របចំ

ឆ្ន ំ នងិចាបស់ត ពីកីា 

ទូទាត្ថ់វធកាព្របចំឆ្ន  ំ

៤៤.១. រ ៀបចំខផនកា ក្សាងសរត្ថភាព (រោយ ួរទាងំ សាថ ប័ននីត្ិបបញ្ញត្តិ និង អាជាា ី    

សវនក្រមជាត្ិ) ។ 

៩០% 

៤៤.២. អនុវត្តខផនកា ក្សាងសរត្ថភាពដ្ល់សាថ ប័ននីត្ិបបញ្ញ ត្ិត និងអាជាា ី សវក្រមជាត្ិ ។  ១០០% 

សរទិធក្រមក្នុងព្រត្មីាសទ ី១ ឆ្ន ំ ២០១៨ ៖ 

- បានរ ៀបចំខផនកា សក្រមភាពក្សាងសរត្ថភាពររនតីរាជកា ននព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

សាថ ប័ននីត្ិបបញ្ញត្តិ និងអាជាា ី សវនក្រមជាត្ិ ។ 

- បានរ ៀបចំពរព្រងៀងក្រមវធីី និងកាក្សា ោំព្រទសព្រមាប់ោំព្រទការ ៀបចំសិកាខ សាលាសត ីពី នីត្ិវធីី    

អនុវត្តថវធកាតារព្របព័នធថវធកាថមី ជនូររនតីរាជកា ននអាជាា ី សវនក្រមជាត្ិ ។ 

 



 

36 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

 ក ន្កទី ៥ ៖ ការោាំម្ទដលក់ារអនុវត្តករាវិធីកកទម្រង់ម្បកបសដ្ឋយសោគជ័យ និងច្ីរភាព 

 

 
ព្របភព៖អ.គ.ហ. 

 

 
ព្របភព ៖ អ.គ.ហ. 

 

ក្នុងឆ្ន ំ ២០១៨ ព្រត្មីាសទី ១, ខផនក្ទី ៥ “កា ោំព្រទដ្លក់ា អនុវត្តក្រមវធីីខក្ទព្ររង់រោយរជាគជ័យ នងិចី ភាព” 

ទទួលបានវឌ្ឍនភាពលែព្របរសើ  រោយសរព្ររចបាន  ៩៨% ។ សរិទធក្រមគនលេឹះក្នងុខផនក្រនេះ  ួរមាន ៖ ១). រសចក្តីព្រាង

យុទធសារសត ព្រគប់ព្រគង និងអភិវឌ្ឍនីនធានរនុសែព្រត្ូវបានរ ៀបចំ នងិពិរព្រោេះរោបលក់្ព្ររិត្អគគរលខាីិកា ោឋ ន,        



 

37 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

២). រ ៀបចំខផនកា សក្រមភាព និងរោលកា ណ៍សព្រមាប់ចុេះព្រត្តួ្ពនិតិ្យ នងិវាយត្នរលព្របសិទធភាព ននកា បណតុ េះបណាត ល 

ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ, នងិ ៣). ខផនកា បរងកើនក្ព្ររិត្យល់ដឹ្ង ភាពជាមាច ស់ កា ចូល ួរ នងិសរត្ថភាពខផនក្ FMIS ដ្ល ់         

ក្សហវ ព្រក្សួង សាថ ប័ន នងិរនទី រសដ្ឋក្ិចច នងិហិ ញ្ញវត្ថុ បានរីវើកា ខក្សព្ររលួសរសព្ររបរៅតារសាថ នភាពជាក្ខ់សតង 

ចប់ពឆី្ន ំ ២០១៨ ដ្ល់ ២០២០ ។ 

សោលបាំណង ច្សងាោ រសករាភាព ត្រ ១ 

រោលបណំង ៥១. បរងកើនភាពជា

អនក្ដ្កឹ្ ំ សរត្ថភាព ព្រគបព់្រគង 

នងិ បណតុ េះឆនទៈក្ខំណទព្ររង ់ព្រពរ

ទាងំ បរងកើនភាពជាមាច ស ់នងិកា 

ទទួលែសុព្រត្វូ 

៥១.១. ពព្រងឹងកា អនុវត្តវធធាន នងិនីត្ិវធីីាក្់ពន័ធនឹងយនតកា រ ៀបចំ និងអនុវត្ត

កា ងា ខក្ទព្ររង់តារព្រក្សួង សាថ ប័ន និងអងគភាព តារសារាច រលែ ០៩ ។  

១០០% 

៥១.២. រ ៀបចំព្របព័នធព្រគប់ព្រគងកា តល ស់បតូ  (Change Management) ។ ១០០% 

សរទិធក្រមក្នុងព្រត្មីាសទ ី១ ឆ្ន ំ ២០១៨ ៖ 

- ខផនកា សក្រមភាព រួដំ្ណាក្់កាលទី ៣ ននក្រម វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុ     

សាធា ណៈ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងផែពវផាយ (GSMEF) ។ 

-  បាយកា ណ៍បូក្ស ុប និងវាយត្នរលកា អនុវត្តកា ងា ខក្ទព្ររង់ព្របចំព្រត្ីមាស ព្រត្ូវបាន

រ ៀបចំ ួច និងរផាើជនូ អ.គ.ហ តារកាលក្ំណត្់ (GDICDM) ។ក្ិចចព្របជុំបូក្ស ុបកា ងា  

និងរ ៀបចំ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពក្រមវធីីខក្ព្រទង់ព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ 

(EFI) ។ 

- យនតកា  ននកា តារោនវឌ្ឍនភាពកា អនុវត្តសក្រមភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុ      

សាធា ណៈ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចនិងោក្់ឱយអនុវត្ត (GDSNAF) ។ 

- ខផនកា សក្រមភាព ួរ GDAP3 សព្រមាប់កា អនុវត្តក្រមវធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ដំ្ណាក្់កាលទី ៣ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំោក្់ឱយអនុវត្ត (GDNT) ។ 

-  បាយកា ណ៍បូក្ស ុប និងវាយត្នរលកា អនុវត្តកា ងា ខក្ទព្ររង់ព្របចំព្រត្ីមាស ព្រត្ូវបាន

រ ៀបចំ ួច និងរផាើជនូ អ.គ.ហ តារកា ក្ំណត្់ (GDCE) ។  បាយកា ណ៍ក្ិចចព្របជុំព្របចំ

ខែ រក្រា ក្ុរភៈ រី  ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច (GDSNAF) ។ 

- តារោនកា អនុវត្តនូវយនតកា  នងិព្របព័នធវាយត្នរលរលើកា អនវុត្តក្រមវធីី ខក្ទព្ររង់កា 

ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ (GDNT) ។ 

-  បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចនិងទាន់រពលរវលា (GDSNAF) ។ 

- ខផនកា បរងកើនក្ព្ររិត្យល់ដឹ្ង ភាពជាមាច ស់ កា ចូល ួរ និងសរត្ថភាពខផនក្ FMISដ្ល់ក្

សហវ ព្រក្សួង សាថ ប័ន និងរនទី រសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ ព្រត្ូវបានខក្សព្ររួលសរព្រសបរៅ

តារសាថ នភាពជាក្់ខសដងចប់ពីឆ្ន ំ ២០១៨ ដ្ល់ ២០២០ (FMWG) ។ 

- គនថីទី ១ ដ្ល់គនថីទី ៣ (ចំនួន ២៦៥៥ ទំព័ ) ននក្ព្ររងសព្ររង់ព្រត្ូវបានពនិិត្យ រផទៀងតទ ត្់ 

បញ្ចប់ព្រគប់ទិដ្ឋភាពក្ព្ររិត្ថាន ក្់ដឹ្ក្ ំ លក្ន (LC) ។ រ វីើកា សិក្ា ព្រសាវព្រជាវ ព្របរូល



 

38 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ធាត្ុចូល ទាក្់ទងនឹងកា តល ស់បដូ  ព្របព័នធថវធកាក្រមវធីីរៅព្របព័នធថវធកាព័ត្៌មានសរិទធក្រម 

(EFI) ។ 

- លិែតិ្បទោឋ នគត្ិយុត្តាក្់ព័នធពនធោ ព្រត្ូវបានព្របរូល, ចំណាត្់ថាន ក្់គត្ិយុត្តព្រត្ូវបាន

រ ៀបចំ និងអត្ថបទននលិែិត្បទោឋ នគត្ិយុត្តព្រត្ូវបានវាយចរលង (LC) ។ 

- លិែិត្បទោឋ នគត្ិយុត្តាក្់ព័នធកា ព្រគប់ព្រគងបុគគលិក្ព្រត្ូវបានព្របរូល, ចំណាត្់ថាន ក់្    

គត្ិយុត្តព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងអត្ថបទននលិែិត្បទោឋ នគត្ិយុត្តព្រត្ូវបានវាយចរលង (LC) ។ 

- រ ៀបចំក្រមវធីីផែពវផាយសាន នដ្ និងសរិទធផល បស់ព្រក្ុរព្របឹក្ានីត្កិ្រមជនូ ដ្ឋបាលរែត្ត

រណឌ លគិ ឯ (LC) ។ 

 

រោលបណំង ៥២. បរងកើនព្របសទិធ

ភាពននកា ក្សាងសរត្ថភាព នងិ

 វធធានកា រលើក្ទឹក្ចតិ្ត 

៥២.១. ពិនិត្យររើលរ ើងវធញពីព្របសិទធភាព និងស័ក្កសទិធភាពននកា បណតុ េះបណាត ល 

និងរ ៀបចំខផនកា ក្សាងសរត្ថភាពថមី ។ 

១០០% 

សរទិធក្រមក្នុងព្រត្មីាសទ ី១ ឆ្ន ំ ២០១៨ ៖ 

- រសចក្តីព្រាងយុទធសារសត ព្រគប់ព្រគង និងអភិវឌ្ឍន៍ីនធានរនុសែព្រត្ូវបានព្របជុំ និង 

ពិរព្រោេះរោបល់ក្ព្ររិត្អគគរលខាីិកា ោឋ ន (GSMEF) ។ 

- រ ៀបចំខផនកា សក្រមភាព និងរោលកា ណ៍សព្រមាប់ចុេះព្រត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្នរលអំពី

ព្របសិទធភាពននកា បណដុ េះបណាដ ល (EFI) ។ 

- ក្ព្ររងសំណួ សដ ីពីត្ព្ររូវកា បណដុ េះបណាដ លសព្រមាប់កា អភិវឌ្ឍក្រមវធីី និងត្ព្ររូវកា 

បណដុ េះបណាដ លរលើកា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ព្រត្ូវបានរ វីើបចចុបបននក្រម (EFI) ។ 

-  បាយកា ណ៍សត ីពីកា វធភាគក្ព្ររងតារាងសំណួ សព្រមាប់ព្របរូលពត្៌មានទាក្់ទងនឹងកា 

ព្រត្ួត្ពិនិត្យតារោនកា ក្សាងសរត្ថភាពរព្រនីតរាជកា ក្សហវ បានោក្់ជនូថាន ក្់ដឹ្ក្ ំ 

និងរសចក្តីព្រាងក្រមវធីីវាយត្នរលសរត្ថភាពរព្រនីត រាជកា រលើកា អនុវត្តព្របកាសរលែ

១០៣៣សហវ .ព្រប.៥២០១សព្រមាប់ឆ្ន ំ២០១០ ខែវធចិាកា ឆ្ន ំ២៩ ក្ ចុេះនថៃទី- ២០១៨ ព្រត្ូវ

បានរ ៀបចំ (GSMEF) ។ 

 

រោលបណំង ៥៣. ពព្រងងឹកា ក្

សាងសរត្ថភាពសព្រមាបអ់នវុត្ត 

ក្រមវធី ខីក្ទព្ររងក់ា ព្រគបព់្រគង

ហ ិញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ             

ដ្ណំាក្ក់ាលទី ៣ 

៥៣.១. រ ៀបចំសាថ ប័នរដ្ើរបីរឆលើយត្បនឹងដំ្ណាក្់កាលទី ៣ រោយ ួរមាន៖ (១).

កា បញ្ចប់ វធភាគរុែងា រៅ ព្រគប់អគគ យក្ោឋ នននក្សហវ និង យក្ោឋ ន ដ្ឋបាល 

ហិ ញ្ញវត្ថុននព្រក្សួង សាថ ប័ន, (២).រ ៀបចំ និងអនុវត្តខផនកា ខក្សព្ររួល ច     

សរព័នធ បសអ់គគ យក្ោន ន និង យក្ោឋ ននរួីយៗ, (៣). រ ៀបចំនងិ ផែពវផាយ   

កាក្សា ខណ ំសត ីពីព្របព័នធព្រគប់ព្រគងថមី, (៤).រ ៀបចំរោលនរោបាយសព្រមាប់    

យុទធសារសត ព្រគប់ព្រគងព័ត្៌មានវធទារៅ ក្សហវ,  (៥).កា រព្របើព្របាស់ជំនួយ

បរចចក្រទសព្របក្បរោយព្របសិទធភាព នងិ (៦).ខក្លរែកា អនុវត្តកា ងា  តារ យៈ

កា បរងកើនកា រព្របើព្របាស់បរចចក្វធទា ។ 

៩៤% 



 

39 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

៥៣.២. អភិវឌ្ឍន៍ីនធានរនុសែសព្រមាប់ដំ្ណាក្់កាលទី ៣ ខដ្ល ួរមានកា     

បណតុ េះបណាត លជំ ញរៅក្នុង ក្សហវ និងព្រក្សងួ សាថ ប័ន ។ 

៩៥% 

សរទិធក្រមក្នុងព្រត្មីាសទ ី១ ឆ្ន ំ ២០១៨ ៖ 

- ក្រមវធីីសព្រមាប់បងាា ញក្ព្ររងរសវាសាធា ណៈ បស់ក្សហវ តារ យៈ TV  Board    

ព្រត្ូវបានសិក្ា នងិរ ៀបចំបរចចក្រទស (GSMEF) ។ 

- នីត្ិវធីី រួបចចុបបននក្រម (SOP)  បស់អងគភាពពនធោ ចំនួន ២៥ %ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ  (GDT) ។ 

- សិក្ាព្រសាវព្រជាវ ព្រររូលធាត្ុចូល និងព្របរូលកាក្សា ទាក្់ទងនឹងកា វធភាគថវធកា   

រោយសហកា ជារួយអគគ យក្ោឋ នាក្់ពន័ធននក្សហវ (EFI) ។ 

- ព្របព័នធ Edocs ព្រត្ូវបាន Backup រដ្ើរបីកាត្់បនថយហានិភ័យននកា បាត្់បង់ទិននន័យបាន

៩៩% ។ 

- ខផនកា រ ៀបចំព្របព័នធខចក្ ំខលក្ និង ក្ាទុក្កាក្សា បានរ ៀបចំ ួចរាល់ (GSMEF) ។ 

- បទបបញ្ញត្តិ សត ីពីពនធោ  និងកា អនុវត្តកា រផទ នថល (Transfer Princing) ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ

បណតុ េះបណាត លរលើក្ទី ១ (GDT) ។ 

-  ច សរព័នធព្រគប់ព្រគង និងកា វធភាគរុែងា  បស់ររនតីរាជកា  វសហ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និង

ព្របរូលផដុំកាក្សា  (EFI) ។ 

- សាធា ណជន )អនក្ជាប់ពនធ និង ភាន ក្់ងា រសវាក្រមពនធោ  ( ព្រត្ូវបានបណតុ េះបណាត ល

រលើក្ទី ១ ាក្់ព័នធភាន ក្់ងា រសវាក្រមពនធោ  ព្របាក្់ចំណូល កា បង់ពនធតារព្របព័នធ        

រអ ិក្ព្រត្ូនិក្ និងកាត្ពវក្ិចចសា រពើពនធ បស់អនក្ជាប់ពនធត្ូច (GDT) ។ 

- ក្រមវធីីព្រគប់ព្រគងទិននន័យសព្រមាប់ោំព្រទកា ងា បណដុ េះបណាដ ល ក្នុងព្របព័នធ Excel ព្រត្ូវបាន

រ ៀបចំ (EFI) ។ 

- រោលនរោបាយបរចចក្វធទាព័ត្៌មានសព្រមាប់ ក្សហវ ព្រត្ូវបានរ វីើបចចុបបននក្រម ៣០% 

ាក្់ព័នធនឹងកា រព្របើព្របាស់អុនីរីើរណត្រៅក្នុង ក្សហវ (GSMEF) ។ 

- បាននិងក្ពំុងខសវង ក្វគគបណតុ េះបណាត លរៅរព្រៅព្របរទសាក្់ព័នធកា ងា ជំ ញ ឬ

ព្របរទសជានដ្គូ រដ្ើរបីរ ៀបចំរ វីើទសែនក្ិចចសិក្ា (GDT) ។ 

- រគហទំព័  បស់អគគ យក្ោឋ នរោលនរោបាយព្រត្ូវបានក្សាង ួចរាល់ និងកាក្សា 

ត្ព្ររូវកា ននកា រ ៀបចំ និងក្សាងព្របព័នធព្រគប់ព្រគងទិននន័យសថ ិត្ិរសដ្ឋក្ិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុព្រត្ូវ

បានក្ំណត្់ (GSMEF) ។ 

- ខផនកា រ ៀចំ និងក្សាងរជឈរណឌ លទិននន័យ ក្សហវ បានរ វីើបចចុបបននភាព ចួរាល់ និង

បនទប់រជឈរណឌ លទិននន័យព្រត្ូវក្ំណត្់ទីតំាង និងរ ៀបចំរព្រោងបលង់បរចចក្រទស ួចរាល់  

(GSMEF) ។ 



 

40 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

- សរត្ថភាព បស់ររនតីចំបាច់រួយចំនួនព្រត្ូវបានពព្រងឹងបខនថរទាងំខផនក្គណរនយយ និង

ព័ត្៌មានវធទារដ្ើរបីរព្របើព្របាស់ព្របព័នធ FMIS រោយព្រក្ុរររនតីជំ ញព្របចំអគគ យក្ោឋ ន

 ត្ ោ ជាត្ិ (GDNT) ។ 

- ព្របធានបទ និងកាក្សា បណតុ េះបណាត ល សត ីពីកា រ វីើអីិកា ក្ិចចហិ ញ្ញវត្ថុសាធាណៈ     

រៅ ដ្ឋបាលថាន ក្់ជាត្ិ ខដ្លខផែក្រលើបទពិរសាីន៍ននកា អនុវត្តជាក្ខ់សតង ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ

 ួច (GI) ។ 

ជាំពកូ ៣. សសងេបវឌ្ឍនភាពតារអងគភាព 

 កា អនុវត្តក្រមវធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ដំ្ណាក្់កាលទី ៣ ក្នុងព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨ រនេះ, 

អងគភាពរព្រការឱវាទព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថ ុ(ក្សហវ) សរព្ររចបានលទធផលគួ ជាទីោប់ចិត្ត រោយសា ភាពដឹ្ង ំ 

នងិកា របតជាា  បស់អងគភាពនីរួយៗ ។ រៅព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨ មានអងគភាពចំននួ ១៨ ចូល ួរអនុវត្តក្រមខក្ទព្ររងក់ា 

ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ដំ្ណាក្់កាលទី ៣  ួរមាន ៖ អងគភាពភាពជានដ្គូ វាង ដ្ឋ និងកាក្ជនថាន ក្់ក្ណាត ល        

(អងគភាពរទើបបរងកើត្ថមី), អគគ យក្ោឋ នរោលនរោបាយរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ, អគគ យក្ោឋ នគយ នងិ     

 ោឋ ក្ ក្រពុជា, អគគ យក្ោឋ នពនធោ , អគគ យក្ោឋ នព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋ និងចំណូលរិនខរនសា រពើពនធ, អគគ យក្ោឋ ន

ឧសាហក្រមហិ ញ្ញវត្ថុ, អគគ យក្ោឋ នថវធកា, អគគ យក្ោឋ នហិ ញ្ញវត្ថុ ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការជាត្ិ, អគគ យក្ោឋ នសហ-

ព្របតិ្បត្តិកា អនត ជាត្ិនិងព្រគប់ព្រគងបំណុល, អគគ យក្ោឋ ន ត្ ោ ជាត្ិ, អគគ យក្ោឋ នលទធក្រមសាធា ណៈ, អគគ-

រលខាីកិា ោឋ នននព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច នងិហិ ញ្ញវត្ថុ, អោគ ីកិា ោឋ ន, អគគ យក្ោឋ នសវនក្រមនផទក្នុង, វធទាសាថ នរសដ្ឋក្ចិច 

និងហិ ញ្ញវត្ថុ, ព្រក្ុរកា ងា ព្រគប់ព្រគងគរព្រមាងព័ត្៌មានវធទាព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ, ព្រក្ុរព្របឹក្ាជាត្ិគណរនយយ 

និងព្រក្ុរព្របឹក្ានតី្ិក្រម ។ 

 សរិទធក្រមសរព្ររចបាន បស់អងគភាពនីរួយៗ រព្រការឱវាទ ក្សហវ ក្នងុព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨ គតិ្ជាភាគ យ

ននកា អនុវត្តខផនកា សក្រមភាពខក្ទព្ររង ់មានដូ្ចក្នុងតារាងខាងរព្រការ ៖ 

ល.រ អងគភាព 

សករាភាព 

ត្រ ១ 

២០១៧ 

ពិនាុភាគរយ 

ត្រ ១ 

២០១៧ 

សករាភាព 

ត្រ ១ 

២០១៨ 

ពិនាុភាគរយ 

ត្រ ១ 

២០១៨ 

១ អគគ យក្ោឋ នរោលនរោបាយ ០៣/០៥ ៩៥% ១៥/១៦ ៩៩% 

២ អគគ យក្ោឋ នគយ និង ោឋ ក្ ក្រពុជា ០៨/១១ ៩២% ១៣/១៦ ៩៨% 

៣ អគគ យក្ោឋ នពនធោ  ២៦/៤១ ៩៧% ២៣/៣៤ ៩៧% 

៤ 
អគគ យក្ោឋ នព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋ នងិ

ចំណូលរិនខរនសា រពើពនធ 
៧/៨ ៩៧% ១០/១៤ ៩៧% 



 

41 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

៥ អគគ យក្ោឋ នឧសាហក្រមហ ិញ្ញវត្ថ ុ ២/៤ ៩៧,៥% ៥/៥ ១០០% 

៦ អគគ យក្ោឋ នថវធកា ៣៨/៤៣ ៩៨% ៣៨/៣៨ ១០០% 

៧ 
អគគ យក្ោឋ នហិ ញ្ញវត្ថុ ដ្ឋបាលថាន ក្់

រព្រការជាត្ ិ
១១/១៤ ៩៩% ១៧/២០ ៩០% 

៨ 
អគគ យក្ោឋ នសហព្របត្ិបត្តកិា       

អនត ជាត្ិ នងិព្រគប់ព្រគងបំណលុ 
១៩/១៩ ១០០% ៧/១១ ៩៦% 

៩ អគគ យក្ោឋ ន ត្ ោ ជាត្ ិ ០៩/១៧ ៦៨% ២១/២១ ១០០% 

១០ អគគ យក្ោឋ នលទធក្រមសាធា ណៈ ០៣/០៥ ៩៨% ៣/១០ ៨៨% 

១១ អគគរលខាីកិា ោឋ ន ១៣/២១ ៩៨% ១២/២៣ ៩២% 

១២ អោគ ីិកា ោឋ ន ៩/៩ ១០០% ៧/៨ ៩៨% 

១៣ អគគ យក្ោឋ នសវនក្រមនផទក្នងុ ១២/១៧ ៩៣% ១៤/១៧ ៩៩% 

១៤  វធទាសាថ នរសដ្ឋក្ិចច និងហ ិញ្ញវត្ថុ ៩/១៧ ៧៩% ៨/១១ ៩៦% 

១៥ 

ព្រក្ុរកា ងា ព្រគប់ព្រគងគរព្រមាងព្របព័នធ

ព័ត្ម៌ានវធទាព្រគប់ព្រគងហ ិញ្ញវត្ថុ        

សាធា ណៈ 

៥/៥ ១០០% ១៤/១៤ ១០០% 

១៦ ព្រក្ុរព្របឹក្ានតី្ិក្រម ៤/៤ ១០០% ៤/៤ ១០០% 

១៧ ព្រក្ុរព្របឹក្ាជាត្គិណរនយយ ពុំមានសក្រមភាពរព្រោងអនុវត្ត ១/២ ៨០% 

១៨ 
អងគភាពភាពជានដ្គូ វាង ដ្ឋ នងិកាក្ជន

ថាន ក្ក់្ណាត ល 
ពុំទាន់បរងកើត្ ១/២ ៩៣% 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

42 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ដ្ាព្រការ ១៨ ៖ វឌ្ឍនភាពតារអងគភាព 

 
ព្របភព ៖ អ.គ.ហ. 

ជាំពកូ ៤ ៖ បញ្ហា ម្បឈរ និងដាំសណាោះម្សាយ 

 បញ្ា ព្របឈរ ៖ 

- កា ោក្់រចញនូវសក្រមភាព នងិសូច ក្ សរិទធក្រមគនលឹេះរយួចំននួ មានទំហំី ំនិងព្រក្បែ័ណឌ រពលរវលាែលី នងិ

សរព្ររចរិនបានតារកា រព្រោងទុក្ ។ 

- ររនតពី្រក្ុរកា ងា ខក្ទព្ររងក់ា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈមានភា ក្ិចច នងិរតត ត្សំខាន់រលើកា ងា ព្របចំនថៃ 

នងិពុមំានរពលរវលាព្រគប់ព្រោន់សព្រមាប់កា ងា ខក្ទព្ររង ់។ 

- ព្របកាសសត ីព ីនីត្ិវធីហីិ ញ្ញវត្ថសុព្រមាប់ កា អនុវត្តរូលនិី ិវធនរិោគ ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការជាត្ិ ពុំទាន់ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ

បញ្ចប់ ។ 

- កា រ ៀបចំកាក្សា ទសែនទានសត ីពី យុទធសារសត ខក្ទព្ររងព់្របពន័ធថវធកាក្រពុជា ២០១៨-២០២៥ សព្រមាប់ ដ្ឋបាល

ថាន ក្់រព្រការជាត្ិ ពុំទានប់ានរ ៀបចំបញ្ចប់ ប៉ាុខនតមានរសចក្តីព្រាងននយុទធសារសត រនេះ នងិក្ពំុងព្របរូលធាត្ុចលូពីត្ួ

អងគាក្ព់ន័ធ ។ 

- កា បកូ្ស ុបខផនកា ក្សាងសរត្ថភាព មានកា យឺត្ោ៉ា វរោយកា ទទួលគរព្រមាងវគគបណតុ េះបណាត លរព្រការក្រម

 វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈពី អ.គ.ហ រទើបទទួលបានរៅនថៃទី ២៨ ខែ រី  ឆ្ន ំ ២០១៨ ។ 

 ដ្រំណាេះព្រសាយ ៖ 

 កា ក្ំណត្់សក្រមភាព នងិសូច ក្ សរិទធក្រមគនលេឹះ គួ មានភាពចាស់លាស់ ងាយព្រសលួក្នុងកា វាស់ខវងបាន 

នងិសរព្រសបតារព្រក្បែ័ណឌ រពលរវលាខដ្លអាចអនុវត្ត នងិសរព្ររចបានដូ្ចខដ្លបានក្ណំត្់ ។ 



 

43 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

 បនតពព្រងឹងព្របសិទធភាពកា ងា  បស់ព្រក្ុរកា ងា ខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ននអងគភាពរព្រការឱវាទ 

ក្សហវ នងិគួ រ ៀបចំយនតកា តារោនកា អនុវត្តខផនកា សក្រមភាពជាព្របចំខែ រោយឈ រលើសាម  ត្ីបុរ សក្រម 

សក្រម និងអនត សក្រម ។ 

 រសន ើអគគ យក្ោឋ នាក្ព់ន័ធ ចូល ួរផតលធ់ាត្ុចូលរលើកា រ ៀបចំព្របកាសសត ីពី នតី្ិវធីីហិ ញ្ញវត្ថុសព្រមាប់កា អនវុត្ត

រូលនិីិវធនិរោគ ដ្ឋបាលថាន ក្រ់ព្រការជាត្ិឱយបានខាល ំង ពីរព្រាេះក្ចិចកា រនេះមានឥទធិពលខាល ំងរលើកា ងា ដ្នទរទៀត្ ។ 

 ាក្់ពន័ធនងឹកា រ ៀបចំកាក្សា ទសែនទានសត ីពី យុទធសារសត ខក្ទព្ររង់ព្របព័នធថវធកាក្រពុជា ២០១៨-២០២៥ សព្រមាប់ 

 ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការជាត្ិ, រសន ើសំុកា ផតលធ់ាត្ពុីអងគភាពាក្ព់ន័ធផតលធ់ាត្ុចូលឱយបានសរបូ ខបប រដ្ើរបីឱយកាក្សា 

រនេះរ ៀបចំរ ើងព្របក្បរោយភាពព្រគប់ព្រជុងរព្រជាយ ជាពិរសសអាចរ ៀបចំបញ្ចប់បានទាន់រពលរវលា ។ 

 ក្នុងសាម  ត្កី្សាងសរត្ថភាព អ.គ.ហ រៅខត្បនតក្ិចចសហកា  និងកា ោំព្រទរលើគរព្រមាងបណតុ េះបណាត លរព្រការក្រម

 វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈនន ក្សហវ នងិព្រក្សួង សាថ ប័ន ។ 

ជាំពកូ ៥ ៖ សសច្កតីសននដិ្ឋឋ ន 

រព្រការកា ដឹ្ង ំ និងភាពជាមាច ស់ដ៏្ ងងមាពំីព្រគប់អគគ យក្ោឋ ននន ក្សហវ នងិរោយមានកា ោំព្រទពីររនតីចូល ួរ

ក្ិចចកា ខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុទាងំអស់ វឌ្ឍនភាពព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨ សរព្ររចបាននូវសរិទធក្រមក្នុង

ខផនកា សក្រមភាព (GDAP3) គួ ជាទីរមាទនៈ ។ ជាក្់ខសតង កា សរព្ររចបាននូវវឌ្ឍនភាពលែព្របរសើ  បស់់អគគ យក្ោឋ ន

នីរួយៗ គមឺានភាពវធជាមានរព្រចើនជាងព្រត្មីាសរុនៗ រោយអគគ យក្ោឋ នភាពរព្រចើនសរព្ររចបានព ី ៩០% រៅដ្ល ់

១០០% ។ ជា ួរ ព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨ រនេះ ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច នងិហិ ញ្ញវត្ថុ សរព្ររចបាន ៩៧% រោយខផនក្ទី ១, ៤ 

និង ៥ សរព្ររចបាន ៩៨%, ខផនក្ទី ២ សរព្ររចបាន ៩៦% និងខផនក្ទី ៣ សរព្ររចបាន ៩៥% ។ រដ្ើរបីពព្រងឹងវឌ្ឍនភាពរនេះ 

ក្សហវ នងឹបនតអនុវត្តឱយបានរជាគជ័យនវូសក្រមភាពក្នងុ GDAP3 សព្រមាប់ោំព្រទដ្លក់ា សរព្ររចបាននូវ CAP3 ឬ

សរព្ររចបាននូវអាទិភាពសនូលននកា ខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសុា ធា ណៈ ។  

ទនទឹរវឌ្ឍនភាពក្នងុព្រត្មីាសរនេះមានភាពលែព្របរសើ ក្ត ី  ក្ប៏ញ្ា ព្របឈរក្នុងព្រត្មីាសរនេះ ទារទា ឱយព្រគប់ត្អួងគាក្់

ពន័ធទាងំអស់ មាននវូភាពជាអនក្ដឹ្ក្ ំ ភាពជាមាច ស់ នងិឆនទៈរុត្មាកំ្នងុក្ិចចកា ខក្ទព្ររង់រនេះ រដ្ើរបីរោេះព្រសាយរាល់បញ្ា  

ព្របឈរ  ក្នងុដំ្ណាក្់កា រ ៀបចំ និងអនុវត្ត ឱយបានព្របសិទធភាពែពស់ និងរោយកា ទទួលែុសព្រត្ូវ ។ 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨ រនេះ គឺជាសក្ខកី្រមខដ្លអាចបញ្ា ក្់ថា កា បនតក្ិចចោំព្រទពី

ព្រគប់អគគ យោឋ ន នងិត្ួអងគាក្ព់ន័ធទាងំអស់ នងឹ ំរៅដ្លក់ា សរព្ររចបានលទធផលចុងរព្រកាយននក្រមវធីីខក្ទព្ររង់កា 

ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ។ ទនទឹរនងឹរនេះ ក្៏បងាា ញផងខដ្ ពកី្ិចចព្របឹងខព្របង បស់អគគ យក្ោឋ ន នងិត្អួងគាក្ព់ន័ធ

ក្នុងកា រ ៀបចំ  GDAP3 រោយត្ព្ររឹរសក្រមភាពអាទិភាពជារួយ CAP3 ។  

រាជ ោឋ ភបិាលក្រពុជាបានចត្ទុ់ក្ថា យុទធសារសត ននកា ខក្ទព្ររង់ព្របពន័ធថវធកាឆ្ន ំ ២០១៨-២០២៥ គឺជាឆែឹងែនង នងិ

រគគុរទទសន៍សព្រមាប់កា ឈានរៅអនុវត្តជាបរណត ើ ៗ នវូព្របពន័ធថវធកាក្រពុជា ឱយកាល យរៅជាព្របព័នធរួយខដ្លមានព្របសិទធភាព 

គណរនយយភាព និង ត្មាល ភាព ព្រសបតារឧត្តមានុវត្តអនត ជាត្ិ រដ្ើរបីត្ព្ររង់ទិសកា អនុវត្តព្របក្បរោយព្របសិទធភាពនន



 

44 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ព្របពន័ធថវធកាពត័្៌មានសរិទធក្រម ជាទិសរៅជាក្ល់ាក្ន់នខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ខដ្លនងឹព្រត្ូវសរព្ររច

ឱយបានរៅឆ្ន ំ ២០២៥ ។ 

កា ងា អាទិភាពនន “ក្រមវធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ” សព្រមាប់ដំ្ណាក្់កាលប ទ ប់ខាងរុែនឹងរតត ត្

សំខាន់រលើ ៖ 

 ១. ោក្ឱ់យអនុវត្តរពញរលញនវូព្របពន័ធបរចចក្វធទាព័ត្ម៌ានសព្រមាប់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ។ 

២. ពព្រងឹងបខនថរនវូកា ផា ភាា ប់ថវធការៅនងឹក្រមវធីី រដ្ើរបីព្រគប់ព្រគងព្របសិទធភាពចំណាយ នងិត្ព្ររង់កា វធភាជន៍

ថវធកាសព្រមាប់អនុវត្តរោលនរោបាយអាទិភាព បស់រាជ ោឋ ភិបាល ។ 

៣. កា រព្រត្ៀរែលួនរឆ្ព េះរៅកា ោក្់ឱយអនុវត្ត “ព្របពន័ធថវធកាពត័្៌មានសរិទធក្រម” ។ 

៤. វាយត្នរលចំណាយសាធា ណៈ នងិគណរនយយភាពហិ ញ្ញវត្ថ ុPEFA សព្រមាប់ ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការជាត្ិ ។ 

៥. រ ៀបចំព្រក្បែ័ណឌ ហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ យៈរពលរីយរ ២០១៩-២០២១ (MTFF) នងិព្រក្បែ័ណឌ ថវធកា យៈ

រពលរីយរ ២០១៩-២០២១ (MTBF) ។ 

៦. រ ៀបចំយុទធសារសត រក្ៀ គ ចំណូល យៈរពលរីយរ (២០១៩-២០២៣) (RMS II) ។ 

៧. ពព្រងឹងសរត្ថភាពខផនក្ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ នងិកា អនុវត្តវធធានកា រលើក្ទឹក្ចិត្តដ្ល់កា អនុវត្ត

សក្រមភាពខក្ទព្ររង ់រៅរព្រការក្រមវធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ហ ិញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ 

៨. ពព្រងឹងកា ព្រគប់ព្រគងព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋ និងបញ្ា ី សា រពើភណ័ឌ  តារ យៈកា រព្របើព្របាស់បរចចក្វធទាព័ត្៌មាន 

៩. បនតពព្រងងឹ ពព្រងីក្ត្មាល ភាព នងិគណរនយយភាពថវធកា 

១០. កា ពព្រងងឹភាពព្របទាក្ព់្រក្ឡាោន ជារួយនងឹក្រមវធីីខក្ទព្ររង់សាធា ណៈ ០៣ រផែងរទៀត្ គកឺា ខក្ទព្ររង់     

 ដ្ឋបាលសាធា ណៈ, ក្រមវធីខីក្ទព្ររង់វធរជឈកា  នងិសហវធរជឈកា  នងិក្រមវធីីខក្ទព្ររង់ចាប់ នងិព្របពន័ធ

យុត្តិី រ៌ (យនតកា ខក្ទព្ររង់ ៣ + ១) ។ 

១១. ព្រត្តួ្ពនិតិ្យ និងខក្សព្ររលួខផនកា សក្រមភាព ួរ (CAP3) ដំ្ណាក្់កាលទី ៣ ឆ្ន ំ ២០១៩-២០២០ ។ 

១២. ក្ំណត្់សូច ក្ សរិទធក្រមគនលឹេះ សព្រមាប់តារោនវឌ្ឍនភាពននខផនក្ទាងំ ៥ ។ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

45 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ឧបសរព័នធ 

 

  



 

46 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ឧបសរព័នធ ១.  វឌ្ឍនភាពតារសូច្នករម្ត្មី្មសរបស់អងគភាព 

១. អគគនយកដ្ឋឋ នសោលនសោបាយសសដឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (៩៩%) 

 រៅក្នុងព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨ រនេះ អគគ យក្រោលនរោបាយ បានរព្រោងអនុវត្តសក្រមភាពចំននួ ១៦ ។       

ក្នុងរ េះផងខដ្  មានសក្រមភាពចំននួ ១៥ សរព្ររចបានរោយរជាគជយ័តាររោលរៅ ពំឹងទុក្ ។ តារាងខាងរព្រការ

បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពសរងខប ននកា ខក្ទព្ររង់ បស់អគគ យក្ោឋ នពនធោ  រោយខចក្ជាសូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ 

នងិសរព្ររចរិនបានរពញរលញ ៖ 

សូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ សូច ក្ សរព្ររចរនិបានរពញរលញ 

១.  បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពននកា អនុវត្តយទុធសារសត

រក្ៀ គ ចំណូល យៈរពលរីយរ ២០១៤-២០១៨ ព្របចំ

ឆ្ន ំ ២០១៧ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។  

២.  បាយកា ណ៍ព្រត្ីមាសទី ១ នងិព្របចំឆ្ន ំសត ពីីកា វធភាគ

រលើផលប៉ាេះាលន់នកា ច ច នងិកា អនុវត្តភាពជានដ្គូ

រសដ្ឋក្ិចចទូលំទូលាយអាសា ន-ជប៉ាុន (AJCEP) ព្រត្ូវបាន

រ ៀបចំ ។ 

៣.  បាយកា ណ៍ព្រត្ីមាសទី ១ នងិព្របចំឆ្ន ំសដ ពីីកា  វធភាគ

រលើផលប៉ាេះាលន់នកា ច ច និងកា អនុវត្តក្ិចចព្រពររព្រពៀង 

ាណជិាក្រមរស ឯអាសា ន-ហុងក្ុង (AHKFTA) ព្រត្ូវបាន

រ ៀបចំ ។ 

៤. ព្រក្បែ័ណឌ ខក្ទព្ររង់ព្របពន័ធពនធ យៈរពលរីយរ ២០១៩ 

-២០២៣ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំរ ើង រោយព្របរភទពនធចំននួ

០២ ព្រត្ូវបានសិក្ា និង បាយកា ណ៍សត ីពីកា សិក្ាព្រត្ូវ

បានរ ៀបចំ ។ 

៥. ព្របត្ិបត្តិកា ហិ ញ្ញវត្ថុ ដ្ឋ (សតងោ់  TOFE) ព្របចំខែ

ព្រត្ូវបានរចញផាយរលើរគហទំព័ ព្រក្សួងរិនរលើសពី២ស

បាត ហ៍ប ទ ប់ពោីក្់ជនូថាន ក្់ដឹ្ក្ ំ (រសចក្តីសរងខបនន

 បាយកា ណ៍ជាភាសាខែម និងអង់រគលស) 

៦.  បាយកា ណ៍សថ ិត្ិហិ ញ្ញវត្ថុ ោឋ ភិបាលថាន ក្់ជាត្ិ ( GFS 

budgetary Central Govt) ព្របចំខែ និងថាន ក្រ់ព្រការជាត្ិ      

(GFS Local Govt) ព្របចំឆមាស ព្រត្ូវបានរចញផាយ

១.  បាយកា ណ៍ព្រត្មីាសទី ១ នងិព្របចំឆ្ន ំ សត ពីីកា វធភាគ

រលើផលប៉ាេះាលន់នកា ច ច និងកា អនុវត្តក្ិចចព្រពររព្រពៀង 

ាណិជាក្រមរស ឯអាសា ន-ចិន (ACFTA) ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ 

(៨០%) (សក្រមភាពរលែ ១១.២.២) ។ 



 

47 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

រលើរគហទំព័ ព្រក្សួង រិនរលើសពី ២ សបាត ហប៍ ទ ប់ពី

ោក្់ជនូថាន ក្់ដឹ្ក្ ំ (រសចក្តីសរងខបនន បាយកា ណ៍ជា

ភាសាខែម  នងិអង់រគលស) ។ 

៧.  បាយកា ណ៍ន ិន កា រសដ្ឋក្ិចច-សងគរ (SET) ព្របចំ

ខែព្រត្ូវបានរចញផាយរលើរគហទំព័ ព្រក្សួងរិនរលើសព ី

២ សបាត ហ ៍ប ទ ប់ពោីក្ជ់នូថាន ក្់ដឹ្ក្ ំ (រសចក្តីសរងខប

នន បាយកា ណ៍ជាភាសាខែម -អង់រគលស) ។ 

៨. ព្រពឹត្តិបព្រត្សថ តិ្ិរសដ្ឋក្ិចច នងិហិ ញ្ញវត្ថុព្របចំព្រត្មីាស 

(Statistics Bulletin) ព្រត្ូវបានរចញផាយជាសាធា ណៈ    

រលើរគហទំព័ ព្រក្សួង (រៅព្រត្មីាសប ទ ប់) ។ 

៩.   បាយកា ណ៍តារោនវឌ្ឍនភាពរសដ្ឋក្ិចច (CMM) 

ព្របចំឆ្ន ំ ២០១៧ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។ 

១០. ព្រក្បែ័ណឌ រោលនរោបាយមា៉ា ព្រក្ូរសដ្ឋក្ិចច នងិ      

រោលនរោបាយហ ិញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ បានរ ៀបចំ

ព្របក្បរោយសុព្រក្តឹ្ភាព និងព្រគប់ព្រជុងរព្រជាយ ។ 

១១.  បាយកា ណ៍ សត ីពីសក្រមភាពរសដ្ឋក្ិចចតារវធស័យ

ព្របចំឆ្ន ំ២០១៧ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។ 

១២. សថ ិត្ិហិ ញ្ញវត្ថុ ោឋ ភបិាល  GFS ព្រត្ូវបានពនិិត្យរផទៀង

តទ ត្ន់ិងខក្លរែ រោយបនែុីរលែក្ូដ្ GFSM2014 

ជារួយមាត្ិកាគណនីថមី (CoA 2017) ។ 

១៣. វគគបណតុ េះបណាត ល សត ីពទិីននន័យគណរនយយជាត្ិ 

National Accounts ព្រត្ូវបានរ ៀបចំរ ើង ។ 

១៤. រ៉ាូខដ្លពាក្ មា៉ា ព្រក្ូរសដ្ឋក្ិចចក្រពុជា (Cambodia 

Macroeconomic Forecasting Model - CMFM)   

ព្រត្ូវបានរីវើបចចុបបននក្រម នងិរព្របើព្របាស់ (Version ២.០) ។ 

១៥. សនទសែន៍ Consumer Confidence Index     

ព្រត្ូវបានផលតិ្ជាព្របចំព្រត្ីមាស ។  
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២. អគគនយកដ្ឋឋ នថវកិា (១០០%) 

រៅក្នុងព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨ រនេះ អគគ យក្ោឋ នថវធកា បានរព្រោងអនុវត្តសក្រមភាពចំននួ ៤១  នងិសរព្ររច

បានសក្រមភាពទាងំចំននួ ៤១ រោយរជាគជ័យតាររោលរៅ ំពឹងទុក្ ។ តារាងខាងរព្រការ បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពសរងខបនន

កា ខក្ទព្ររង់ បស់អគគ យក្ោឋ នថវធកា រោយខចក្ជាសូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ និងសរព្ររចរិនបានរពញរលញ ៖ 

សូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ សូច ក្ សរព្ររចរនិបានរពញរលញ 

១. រោលកា ណ៍ខណ ំសត ីព ីកា រ ៀបចំថវធកាសរិទធក្រម

បានខក្សព្ររលួ (ជាភាសាអង់រគលស)  ួចោក្់ជារសចក្តី

ព្រាងរលើក្ទី ១ ។ 

២. ទព្ររងត់ារាងសព្រមាប់ តារោនចល ឥណទានស ុប

តារថវធកាក្រមវធីីព្រត្ូវបានខក្លរែ ។ 

៣. ទព្ររងជ់នំយួសាម  ត្ីច ចថវធកាព្របចំឆ្ន ំ ព្រត្ូវបានខក្

សព្ររួល ។ 

៤. ពពិណ៌ រោលបំណងក្រមវធីីនងិអនកុ្រមវធីីព្រត្ូវបាន

ោក្់ក្នងុសារាច ខណ ំសតពីីកា រ ៀបចំខផនកា យទុធសារសត

ថវធកា ។ 

៥. កា ខណ ំរ ៀបចំខផនកា លទធក្រម ព្រត្ូវបានោក្់

បញ្ចូលក្នុងសារាច ខណ ំសតពីកីា រ ៀបចំខផនកា យុទធ-   

សារសតថវធកា ។  

៦. កា ខណ ំរ ៀបចំខផនកា  ជារទយយបុរ ព្របទានព្រត្ូវបាន

ោក្់បញ្ចូលក្នងុសារាច ខណ ំ សត ីពីកា រ ៀបចំខផនកា 

យុទធសារសតថវធកា ។ 

៧. បានរ ៀបចំក្ិចចព្របជុំជារួយព្រក្សួង សាថ ប័នចំននួ ១០ 

ខដ្លបានចប់រផតើរអនុវត្តថវធកាក្រមវធីីចប់ពឆី្ន ំ ២០១៥-

២០១៧ កាលពនីថៃទី ២០ ខែ រី  ឆ្ន ំ ២០១៨ រដ្ើរបី    

ពនិិត្យរលើលទធផល នងិបញ្ា ព្របឈរក្នងុកា អនុវត្តថវធកា

ក្រមវធីី ។  បាយកា ណ៍សត ីពី  បញ្ា ព្របឈរ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ 

ជនូកាក្ឧត្តរបណឌ ិត្សភាច យ ពនិិត្យ នងិផតលអ់នសុាសន៍ ។ 

៨. ររនតនីនព្រក្សួង សាថ ប័ន អនុវត្តថវធកាក្រមវធីីទទួលបាន

កា បណតុ េះបណាត ល ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

៩. បានសព្ររបសព្ររួលវគគបណតុ េះបណាត លរួយចនំនួខដ្ល

រ ៀបចំរោយ យក្ោឋ នហិ ញ្ញក្ិចច និង យក្ោឋ នថវធកា

នយីក្រម ។ 

១០. ពនិិត្យរ ើងវធញរលើរោលកា ណ៍ខណ ំ សត ីពកីា 

រ ៀបចំ ផ.យ.ថ ។ 

១១. បានសព្ររបសព្ររលួ នងិរ ៀបចំរសចក្តីព្រាងថ វធកា

ព្របចំឆ្ន ំ ២០១៩ ជារួយ យក្ោឋ នរព្រការឱវាទ       

អគគ យក្ោឋ ន ។ 

១២. រសចក្តីព្រាងវធរសាីនក្រមព្រពេះរាជព្រក្តឹ្យរលែ នស/

 ក្ត្/០៨១៥/៨៧២ បានរ ៀបចំ ួចរហើយ នងិបានោក្់

ជនូថាន ក្់ដឹ្ក្ ំ ក្សហវ ពនិតិ្យ នងិសរព្ររច ។ 

១៣.  យក្ោឋ នហិ ញ្ញក្ិចចបានរ ៀបចំតារាងតារោន 

ចំណាយបុរ ព្របទាន នងិបានចត្់វធធានកា តារោនកា 

ទូទាត្់បុរ ព្របទានជាព្របចំ ។ 

១៤.  បាយកា ណ៍ចំណាយបុរ ព្របទានព្រត្មីាសទី ១ ព្រត្ូវ

បានរ ៀបចំ រដ្ើរបីជារូលោឋ នចត្់វធធានកា ជំ ុញទូទាត្ ់។ 

១៥. បានខក្លរែទព្ររង់តារាងក្រមវធីីចំណូល-ចំណាយ ។ 

១៦. បានខក្ត្ព្ររូវក្រមវធីីចំណួល ចំណាយព្របចំព្រត្មីាស

ទី ២ ។ 

១៧. បានរ ៀបចំ បាយកា ណ៍ចំណាយឆ្ន ំ ២០១៧  បស់

រនទី ជំ ញ ។ 

១៨.  បាយកា ណ៍អនុវត្តចំណាយព្រត្មីាសទី ១ ព្រត្ូវបាន

រ ៀបចំ ។ 

១៩.  បាយកា ណ៍បូក្ស ុបកា អនុវត្តចំណាយថាន ក្ ់      

 ដ្ឋបាលក្ណាត ល ព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ។ 

២០. រសចក្តីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យសត ពីី រោលកា ណ៍ខណ ំ ួរ

សព្រមាប់ព្រគប់ព្រគងគរព្រមាងវធនិរោគសាធា ណៈ បាននងិ

ក្ំពងុពភិាក្ាជាភាសាខែម  និងខក្សព្ររលួអត្ថនយ័ឱយ

កានខ់ត្មានលក្ខណៈព្រគប់ព្រជុងរព្រជាយសព្រមាប់កា អនុវត្ត ។  



 

50 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

២១. បានចូល ួរព្របជុំ PIM ជាព្របចំទាងំក្ព្ររតិ្ យក្

ោឋ ន និងអនតព្រក្សួង រដ្ើរបផីតលធ់ាត្ុចូលបខនថរ, ខសវង

យល់ទសែនទានននព្រក្ឹត្យ PIM នងិព្រសាវព្រជាវ ក្ធាត្ុចូល

បខនថរពកីាក្សា តាររគហទំព ័ បស់សាថ ប័នអនត ជាត្ិ    

សំខាន់ៗ ាក្ព់ន័ធនឹងព្រទឹសត ី PIM ។ 

២២. រសចក្តីព្រាងនតី្ិវធីីព្របត្បិត្តិកា  នងិព្រគប់ព្រគង

គរព្រមាងវធនិរោគសាធា ណៈហិ ញ្ញបបទានរោយថវធកា

ជាត្ិក្ំពងុពនិតិ្យ និងខក្សព្ររលួបខនថរ រដ្ើរបឱីយមាន     

លក្ខណៈព្រគប់ព្រជុងរព្រជាយ នងិអាចអនុវត្តបានរោយ

ព្របសិទធភាព ។ 

២៣. បានរ ៀបចំ លក័្ខែ័ណឌ រោង (Term of Reference) 

សព្រមាប់រព្រជើសរ ឯសទីព្របកឹ្ា សព្រមាប់រ ៀបចំកាក្សា  នងិ

ព្រគប់ព្រគងកា អនុវត្តកា ងា ជសួជលុខថទារំហោឋ  ច -    

សរព័នធសាធា ណៈហិ ញ្ញបបទានរោយថវធកាជាត្រិដ្ើរបី

ោក្់ជនូថាន ក្់ដឹ្ក្ ំ ពនិិត្យ នងិសរព្ររច ។ 

២៤. បានព្របរូលកាក្សា ាក្ព់ន័ធរផែងៗ នងិបានពនិតិ្យ

សិក្ាកាក្សា ទាំងំរ េះ នងិរព្រត្ៀររ ៀបចំ ឬបងាា ញ     

លទធផលកា ងា ទាងំរ េះ ។ 

២៥. បានរ ៀបចំក្ិចចព្របជុំពភិាក្ារលើកាក្សា ទសែ ទាន

សត ីពីចំណាត្ថ់ាន ក្់រសដ្ឋក្ិចចបំព្រពញួ ។ 

២៦. បានរ ៀបចំក្ិចចព្របជុំសត ីព ីកា ក្ំណត្់ចំណាត្ថ់ាន ក្់រុែ

ងា ជារួយព្រក្សួង សាថ ប័ន ។ 

២៧. ចំណាត្់ថាន ក្់គរព្រមាងននមាត្កិាថវធកាដំ្ណាក្ក់ាលទី 

១ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ នងិអនុវត្តបានក្នងុព្របពន័ធ FMIS ។ 

២៨. ព្រគប់កា ធោលយ័ជ ំញតារវធស័យនីរួយៗ បានរីវើ

កា ខណ ំ នងិពនយល់ដ្ល់ព្រក្សួង សាថ ប័នអនុវត្ត ព្របពន័ធ 

FMIS ជហំានទី២ ចំននួ ១០ អំពីប ធបទ នងិខបបបទចុេះ

ទិននន័យក្នុងព្របពន័ធ រដ្ើរបឱីយមានកា ខសវងយល់ជារុនៗ 

នងឹចប់រផតើរអនុវត្តជាក្ខ់សដងរៅរដ្ើរឆ្ន ំ ២០១៨ ។ 



 

51 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

២៩. ចូល ួររោេះព្រសាយបញ្ា ព្របឈរ   ខដ្លរក្ើត្

មានរ ើងរៅក្នុងកា អនុវត្តជហំានទី ២ រៅក្នងុព្រត្មីាសទី 

២ ក្៏ដូ្ចជាកា ខសវង ក្នូវដំ្រណាេះព្រសាយ  បានចំននួ 

២៤ ក្ ណី ។ 

៣០. រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍បូក្ស ុបរលើក្ទី ១ នន

កា ចុេះសិក្ាត្នរលទំនញិ និងរសវារៅរលើទីផា  ព្រត្ូវបាន

រ ៀបចំ ។ 

៣១. បានខក្លរែទព្ររងត់ារាងទិននន័យចំណូល ចណំាយ

ាក្ក់្ណាត លឆ្ន ំ ។ 

៣២. បានពនិតិ្យ នងិសិក្ាទិដ្ឋភាពទូរៅដំ្រណើកា ទាងំ 

៦ នន រ ៀបចំអងគភាពថវធកា នងិទិដ្ឋភាពទូរៅនីត្ិវធីនីន

កា ោក្អ់នុវត្តអងគភាពថវធកា ។ 

៣៣. បានសិក្ា និងរ ៀបចំទព្ររង់ បាយកា ណ៏អនុវត្ត

ថវធកា (ហិ ញ្ញវត្ថុ) ព្របចំឆមាស ព្រត្មីាស នងិព្របចំឆ្ន ំ 

 បស់អងគភាពថវធកាព្រក្សួង សាថ ប័ន ។ 

៣៤. បានសិក្ា នងិរ ៀបចំទព្ររង់ បាយកា ណ៏សរិទធក្រម    

(ហិ ញ្ញវត្ថុ) ព្របចំឆមាស ព្រត្មីាស នងិព្របចំឆ្ន ំ បស់អងគ

ភាពថវធកាព្រក្សួង សាថ ប័ន ។   

៣៥. បានខក្សព្ររលួទព្ររង់ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពអនុវត្ត 

ថវធកាព្របចំព្រត្មីាស ។  

៣៦. បានរ ៀបចំរវទិកាសាធា ណៈសដ ីពី ព្រក្បែណឌ មា៉ា ព្រក្ូ

រសដ្ឋក្ិចច និងព្រក្បែណឌ ថវធកាព្របចំឆ្ន ំ ។ 

៣៧. បានផែពវផាយរសៀវរៅថវធកាសរងខបននចាប់ថវធកា

ឆ្ន ំ ២០១៨ ។ 

៣៨. បានសិក្ារលើខផនកា សក្រមភាព និងសក្រមភាព

ាក្ព់ន័ធននកា អនុវត្តយុទធសារសត  សត ីពីកា ខក្ទព្ររង់ព្របពន័ធ

ថវធកាឆ្ន ំ ២០១៨-២០២៥ ។ 



 

52 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

៣៩. បានរ ៀបចំកាក្សា សព្រមាប់បទបងាា ញ សត ីពយីុទធ-   

សារសតសត ពីី កា ខក្ទព្ររងព់្របពន័ធថវធកាឆ្ន ំ ២០១៨-

២០២៥ ។  

៤០. រសចក្តីព្រាងទព្ររង់ថមនីន បាយកា ណ៍អនវុត្ត

ចំណាយថវធកាក្រមវធី ីព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច ។ 

៤១.  បាយកា ណ៍អនុវត្តចំណាយច នតថាន ក្់ ដ្ឋបាល-     

ក្ណាត ល ព្របចំព្រត្មីាសទី ៤ ឆ្ន ំ ២០១៧ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ

ទាន់រពលរវលា ។ 

 

៣. អគគនយកដ្ឋឋ នហិរញ្ញវត្ថុរដឋបាលថ្នន កស់ម្ការោត្ិ (៩០%) 

រៅក្នុងព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨ រនេះ អគគ យក្ោឋ នហិ ញ្ញវត្ថុ ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការជាត្ិ បានរព្រោងអនុវត្ត

សក្រមភាពចំននួ ២០ ។ ក្នងុរ េះ មានសក្រមភាពចនំនួ ១៧ សរព្ររចបានរោយរជាគជយ័តាររោលរៅ ំពឹងទុក្ ។ តារាង

ខាងរព្រការ បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពសរងខបននកា ខក្ទព្ររង់  បស់អគគ យក្ោឋ នហិ ញ្ញវត្ថុ ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការជាត្ិ រោយខចក្

ជាសូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ និងសរព្ររចរិនបានរពញរលញ ៖ 

សូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ សូច ក្ សរព្ររចរនិបានរពញរលញ 

១. ព្របកាសសតពីីកា ខបងខចក្ចំណូលសា រពើពនធ បស់   

 ដ្ឋបាលរាជធាន ីរែត្តជនូ ដ្ឋបាល ព្រក្ងុ ព្រសុក្ ែណឌ   

១% ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចនងិោក្់ឱយអនុវត្ត ។ 

២. ព្របកាសសតពីី កា ព្របគល់ចំណូលសា រពើពនធសត ពីី កា 

ជលួអចលនព្រទពយនងិចលនព្រទពយជនូ ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការ

ជាត្ិព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាលន់ងិោក្់ឱយអនុវត្ត ។ 

៣. រសចក្តីព្រាងកាក្សា ទសែនទានសត ីពកីា  ធេះ ក្ព្របភព

ចំណូលថមីជនូ ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការជាត្ិ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។ 

៤. ទិនននយ័ននកា ឧបត្ថរភថវធកាពថីាន ក្់ជាត្ ិនិងកា អនុវត្ត

ថវធកា បស់ ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការជាត្ិព្រត្មីាសទី ១ ព្រត្ូវបាន

ក្ត្់ព្រតារៅក្នុងព្របពន័ធ FMIS អនុរលារតារចំណាត្ថ់ាន ក្់

ថវធកាថមី ួច និងទាន់រពលរវលា ។ 

១. រសចក្តីព្រាងព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច នងិបញ្ចប់, ោក្់ជនូ

កាក្ឧត្តរបណឌ ិត្សភាច យពនិតិ្យ នងិសរព្ររច, សរព្ររច

បាន ៩០% (៣៥.២.១) ។ 

២. កាក្សា យុទធសារសតក្ំខណទព្ររង់ព្របពន័ធថវធកាក្រពុជា 

២០១៨-២០២៥ សព្រមាប់ ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការជាត្ិព្រត្ូវ

បានផែពវផាយជនូ ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការជាត្ ិបានសរព្ររច 

០% (៣៥.៤.១) ពីរព្រាេះរិនបានអនុវត្ត (បានរសន ើសំុ 

កាក្ឧត្តរបណឌ តិ្សភាច យរលើក្រពលរៅរព្រកាយកា ព្របកាស 

ោក្់ឱយអនុវត្តកាក្សា ខក្ទព្ររង់២០១៨-២០២៥) ។ 

៣. កាក្សា ទសែទានសត ីពយីទុធសារសតក្ំខណទព្ររងព់្របពន័ធ

ថវធកាក្រពុជា ២០១៨-២០២៥ សព្រមាប់ ដ្ឋបាលថាន ក្់

រព្រការជាត្ិ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច សរព្ររចបាន ០% 

(៣៥.៤.២) ពីរព្រាេះរិនបានអនុវត្ត ។ 



 

53 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

៥. សារាច ខណ ំអនុវត្តចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ ដ្ឋបាលថាន ក្់

រព្រការជាត្ិព្រត្ូវបានផែពវផាយជាសាធា ណៈរៅ ក្នងុរគ

ហទំព័  បស់អគគ យក្ោឋ ន ។  

៦. អនុព្រក្ឹត្យសត ីព ីកា ក្ំណត្់ព្របាក្់ឧបត្ថរភសមាជិក្ព្រក្ុរ

ព្របឹក្ា ុំ សងាក ត្ឆ់្ន ំ២០១៨ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច និងោក្់

ឱយអនុវត្ត ។  

៧. រសចក្តពី្រាងអនុព្រក្ឹត្យ សត ពីីកា រ ៀបចំនងិព្របព្រពឹត្តរៅ

ននរូលនិី  ិុំ សងាក ត្ ់ព្រត្ូវបានខក្លរែ ។ 

៨. រសចក្តីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យសត ីពពី្របពន័ធហិ ញ្ញវត្ថុ  ុ ំសងាក ត្ ់

ព្រត្ូវបានបនតខក្លរែ ។ 

៩. អនុព្រក្ឹត្យសត ីពកីា រផទ ីនធានជនូរូលនិី ិ ុ ំសងាក ត្់ 

ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាល ់។ 

១០. អនុព្រក្ឹត្យសត ីពកីា រផទ ីនធានជនូរូលនិី ិព្រក្ុង ព្រសុក្ 

ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាល ់។ 

១១. រសចក្តីខណ ំបខនថរព្រត្ូវបានព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច និង

ោក្់ឱយអនុវត្ត ។ 

១២. កា បណតុ េះបណាត លរោលកា ណ៍បខនថរសព្រមាប់

រ ៀបចំគរព្រមាងវធនិរោគខដ្លទទួលបានហិ ញ្ញបបទាន

ចំននួ ៣ រូលនិីិវធនិរោគ ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការជាត្ិ     

ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច ។ 

១៣.  ច សរពន័ធក្រមវធីនីនខផនកា យុទធសារសតថវធកា

 បស់ ដ្ឋបាលរាជធាន ីរែត្តនរួីយៗ ព្រត្ូវបានសិក្ា នងិ

ពនិិត្យ នងិខក្លរែ ។ 

១៤. កា បណតុ េះបណាត លរោលកា ណ៍ខណ ំសត ីពី នតី្ិវធីី

អនុវត្តថវធកាក្រមវធីពី្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច ។ 

១៥. យនតកា ននកា តារោនវឌ្ឍនភាពកា អនុវត្ត

សក្រមភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហ ិញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ បស់  

អគគ យក្ោឋ នព្រត្ូវបានរ ៀបចំនងិោក្ឱ់យអនុវត្ត ។ 



 

54 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

១៦.  បាយកា ណ៍សត ីពី កា អនុវត្តខផនកា សក្រមភាព

កា ងា ខក្ទព្ររងព់្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈព្របចំខែ 

រក្រា ក្ុរភៈ រី  ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ នងិោក្់ក្នងុក្ិចចព្របជុំ ។  

១៧.  បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ 

នងិទាន់រពលរវលា ។ 

 

៤. អគគនយកដ្ឋឋ នសហម្បត្ិបត្តកិារអនតរោត្ ិនិងម្គប់ម្គងបាំណុល (៩៦%) 

រៅក្នុងព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨ រនេះ អគគ យក្ោឋ នពនធោ  បានរព្រោងអនុវត្តសក្រមភាពចំននួ ១១ ។ ក្នងុរ េះ 

មានសក្រមភាពចំននួ ៧ សរព្ររចបានរោយរជាគជយ័តាររោលរៅ ំពឹងទុក្ ។ តារាងខាងរព្រការបងាា ញពីវឌ្ឍនភាព

សរងខបននកា ខក្ទព្ររង់ បស់អគគ យក្ោឋ នពនធោ  រោយខចក្ជាសូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ និងសរព្ររចរិនបាន

រពញរលញ ៖ 

សូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ សូច ក្ សរព្ររចរនិបានរពញរលញ 

១. សតងោ់ នីត្ិវធីីព្របត្ិបត្តិកា សព្រមាប់កា ព្រគប់ព្រគង

បំណលុសាធា ណៈ ព្រត្ូវបានអនុរ័ត្ និងោក្់ឱយអនុវត្ត 

រោយបានរ ៀបចំរសចក្តីព្រាងចុងរព្រកាយ ។  

២. ព្រពឹត្តិបព្រត្សថ ិត្ិបំណលុសាធា ណៈ រលែរ ៀងទី ៦  

(Volume 6) ព្រត្ូវបានរបាេះផាយ នងិផែពវផាយ 

៣.  បាយកា ណ៍សត ីព ីកា វាយត្នរលព្របត្ិបត្តកិា ននកា 

ព្រគប់ព្រគងបំណលុសាធា ណៈ ព្រត្ូវបានអនុរ័ត្ ។ 

៤. យុទធសារសតសត ពីីកា ព្រគប់ព្រគងបំណលុសាធា ណៈ 

២០១៩-២០២៣ ព្រត្ូវបានោក្់ឆលងក្ិចចព្របជុំពិរព្រោេះ

រោបល់គណៈក្មាម ីិកា ព្រគប់ព្រគងបំណលុសាធា ណៈ 

នងិព្រត្ូវបានអនុរ័ត្  ។ 

៥. ព្របពន័ធព្រគប់ព្រគងទិននន័យ ួរ ព្រត្ូវបានខក្សព្ររលួ នងិ

ោក្់ឱយអនុវត្ត ។ 

៦. រសចក្តីព្រាងអនុព្រក្តឹ្យសត ីពីរោលកា ណ៍ខណ ំ ួរ

សព្រមាប់ព្រគប់ព្រគងគរព្រមាងវធនិរោគសាធា ណៈ ព្រត្ូវបាន

បាននិងក្ំពុងពិភាក្ារលើកា រព្របើព្របាស់ាក្យក្នងុភាសាខែម  

១. កាក្សា ខណ ំសតពីី នតី្ិ វធីនីនកា ពនិតិ្យកាក្សា រដ្ញ

នថល ព្រត្ូវបានោក្់ឱយអនុវត្តរៅក្នុងនផទក្នងុអគគ យក្ោឋ ន

(៩៧%) (សក្រមភាពរលែ ១៤.៣.២) ។ 

២. កាក្សា ខណ ំសតពីី នតី្ិវធី នីនកា ពនិតិ្យសំរណើសំុ

ថវធកា ព្រត្ូវបានោក្ឱ់យអនុវត្តរៅនផទក្នុងអគគ យក្ោឋ ន

(៩៧%) (សក្រមភាពរលែ ១៤.៣.៣) ។ 

៣. កាក្សា ខណ ំសតពីី នតី្ិវធីនីនកា រីវើអត្តសញ្ញ ណក្រម

នងិកា រ ៀបចំគរព្រមាង ព្រត្ូវបានោក្់ឱយអនុវត្តរៅនផទក្នុង 

អគគ យក្ោឋ ន (៩៧%) (សក្រមភាពរលែ ១៤.៣.៤) ។ 

៤. ព្របកាស/រសចក្តីខណ ំសតពីី កាត្ពវក្ិចចសា រពើពនធ 

នងិសួយសា  ក្នងុគរព្រមាងហិ ញ្ញបបទានរោយនដ្គូ

អភិវឌ្ឍន៍  ព្រត្ូវបានអនុរ័ត្ នងិោក្ឱ់យអនុវត្ត (៧០%) 

(សក្រមភាពរលែ ១៤.៣.៤) ។ 

 

 

 



 

55 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

នងិខក្សព្ររលួអត្ថនយ័ឱយកាន់ខត្មានលក្ខណៈព្រគប់ព្រជងុ

រព្រជាយសព្រមាប់កា អនុវត្ត ។ 

៧. Updated SOPs ព្រត្ូវបាន ោក្់ពិរព្រោេះរោបល់ក្នងុ

អគគ យក្ោឋ ន ។ 

 

៥. អគគនយកដ្ឋឋ នគយ នងិរដ្ឋឋ ករករពុោ (៩៨%) 

 រៅក្នុងព្រត្មីាសទី១ ឆ្ន ំ២០១៨រនេះ អគគ យក្ោឋ នគយ នងិ ោឋ ក្ ក្រពុជា បានរព្រោងអនុវត្តសក្រមភាពចំននួ ១៦។ 

ក្នុងរ េះ មានសក្រមភាពចនំនួ ១៣ សរព្ររចបានរោយរជាគជ័យតាររោលរៅ ំពឹងទុក្។ តារាងខាងរព្រការ បងាា ញពី

វឌ្ឍនភាពសរងខបននកា ខក្ទព្ររង់  បស់អគគ យក្ោឋ នគយ នងិ ោឋ ក្ ក្រពុជា រោយខចក្ជាសូច ក្ សរព្ររចបានរពញ

រលញ និងសរព្ររចរិនបានរពញរលញ ៖ 

សូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ សូច ក្ សរព្ររចរនិបានរពញរលញ 

១. រសចក្តីព្រាង MOU  វាង អគ  និងអាជាា ី ក្ពំង់     

ខផសវយ័ត្ព្រក្ុងព្រពេះសីហនុ ព្រត្ូវបានពនិតិ្យបញ្ចប់ ។ 

២. បានអនុរ័ត្ខផនកា រីវើបចចបុបននភាពទិនននយ័ 

អាជីវក្រមោឋ ន នងិឃ្ល ងំសតុក្ទំនញិ នងិបានរ ៀបចំ នងិ

ោក្់ឱយអនុវត្តខផនកា ចុេះព្រត្ួត្ពនិិត្យអាជីវក្រមោឋ ន ឬ

ឃ្ល ងំទំនញិ ។ 

៣. បានព្រសាវព្រជាវរលើបទោឋ នអនត ជាត្ិ និងកា អនុវត្ត

នតី្ិវធីីបំរពញខបបបទគយរុនរពលទំនញិរក្ដ្លព់ី

ព្របរទស   និងបានព្របជុំពនិតិ្យពភិាក្ារលើរសចក្តពី្រាង

ក្នុងក្ព្ររិត្ព្រក្ុរកា ងា បរចចក្រទស ។ 

៤. ខផនកា រព្រជើសរ ឯសព្រក្ុរហ នុរីវើសវនក្រម បានរ ៀបចំ

 ួចរាល ់។ 

៥. រុែងា ទូទាត្់តារររីាបាយរអ ិចព្រត្នូកិ្           

(E-Payment) ព្រត្ូវបានរ ៀបចំរីវើរត្សតសាក្លបងជារួយ

ី ោ កាណាឌ្ោី៉ា  នងិី ោ រអសីុលោី ។ 

៦. រុែងា ព្រគប់ព្រគងលិែតិ្អនញុ្ញ ត្គយ (E-Permit) ព្រត្ូវ

បានខក្លរែខផនក្បរចចក្រទសរួយចំននួ ។ 

៧. កាក្សា គរព្រមាង និងក្ិចចសនាអភិវឌ្ឍព្របពន័ធបញ្ា   

១.  វធភាគ នងិវាយត្នរលក្ព្ររតិ្ហានភិយ័រលើរុែទំនញិ នងិ   

ីុ ជនរលើទិដ្ឋភាពត្នរលគិត្ពនធគយ (២៥%) រោយ

បចចុបបននបានព្របរូលចងព្រក្ងទិនននយ័សព្រមាប់កា វធភាគ 

នងិវាយត្នរល (១១.១.២) ។ 

២. នតី្ិវធីីអនត កាលពីយនតកា ីុ ជនលែបំផុត្ (BTIM) 

រៅយនតកា   AEO ព្រត្ូវបានចប់រផតើរក្សាង (២៥%) 

រោយបចចុបបននបានព្រាងក្រមវធីីកា ងា សព្រមាប់កា រ ៀបចំ

នតី្ិវធីីអនត កាលពីយនតកា ីុ ជនលែបំផតុ្ (BTIM) រៅជា

យនតកា  AEO (១១.១.៦) ។ 

៣. សមាសភាពររនតីអងគភាពសវនក្រមគយ, អងគភាព

ព្រគប់ព្រគងហានភិយ័តារភូរិសារសត  និងសមាសភាពររនតី

រព្របើព្របាស់ព្របពន័ធ CRMDS តារកា  ធោលយ័គយព្រត្ូវបាន

ពនិិត្យ និងខក្សព្ររលួ (៥០%) បចចុបបននបានព្រាងរសចក្តី

សរព្ររចខក្សព្ររលួសមាសភាពររនតតីារភូរិសារសត       

ក្៏ដូ្ចជាររនតីរព្របើព្របាស់ព្របពន័ធ CRMDS (១១.១.៧) ។ 



 

56 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ខត្រួយជាត្ិ ដំ្ណាក្់កាលទី ២ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ នងិចុេះ   

ក្ិចចសនា ួចរាល់ ។ 

៨. រុែងា របាេះពុរពសថ ិត្ិររនតរីាជកា ព្របចំខែ ព្រត្ូវបាន

រ ៀបចំអភិវឌ្ឍន៍ នងិបានរីវើរត្សត របាេះពុរពសាក្លបង ។ 

សាថ នភាពររនតីរាជកា ព្រត្ូវបានរីវើបចចុបបននភាពក្នងុព្របពន័ធ

ព្រគប់ព្រគងទិននន័យ ។ 

៩. បទបបញ្ញត្តាិក្ព់ន័ធនងឹកា រព្របើព្របាស់ព្រតាពនធគយជា

ី មានព្រត្ូវបានព្របជុំពនិតិ្យវាយត្នរល នងិបានរ ៀបចំ      

កាក្សា អភិវឌ្ឍព្របពន័ធរផទៀងតទ ត្់ព្រតាពនធគយ នងិលតាប័ព្រត្   

 ថយនត ។ 

១០. បានរ ៀបចំរសន ើសំុរព្រជើសរ ឯសររនតីជ ំញក្នុងព្រសុក្

ខផនក្ពាក្ ណ៍ចំណូល តារ យៈ អ.គ.ហ. ។ 

១១. ត្រួលែបំណលុ នងិវធធានកា ទា បំំណលុព្រត្ូវបាន

ក្ំណត្់ ួច និងបានរចញលិែតិ្ទា បំណលុ ចួរាល ់។ 

១២. បានរ ៀបចំរបើក្សិកាខ សាលា សដពីីថវធកាក្រមវធីីជនូ 

ររនតីគយចំននួ៩៣  ក្់ នងិបានរ ៀបចំរបើក្វគគបណតុ េះ   

បណាត លសតពីី កា ក្សាងក្ំណត្់រហត្ុបទរលមើសគយជនូ  

ររនតីគយចំននួ ១០០  ក្់ ។ 

១៣. បានរ ៀបចំក្ិចចព្របជុំព្រក្ុរកា ងា   PFM ព្របចំខែ និង

បានបូក្ បាយកា ណ៍សរិទធក្រមននកា អនុវត្តខផនកា 

សក្រមភាព ព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨ នងិរផាើជនូ       

អ.គ.ហ. តារកាលក្ំណត្់ ។ 

 

៦. អគគនយកដ្ឋឋ នពនធដ្ឋរ (៩៧%) 

 រៅក្នុងព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨ រនេះ អគគ យក្ោឋ នពនធោ  បានរព្រោងអនុវត្តសក្រមភាពចំននួ ៣៤ ។ ក្នងុរ េះ 

មានសក្រមភាពចំននួ ២៣ សរព្ររចបានរោយរជាគជយ័តាររោលរៅ ំពងឹទុក្ ។ តារាងខាងរព្រការ បងាា ញពីវឌ្ឍនភាព

សរងខបននកា ខក្ទព្ររង់  បស់អគគ យក្ោឋ នពនធោ  រោយខចក្ជាសូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ នងិសរព្ររចរិន

បានរពញរលញ ៖ 

 



 

57 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

សូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ សូច ក្ សរព្ររចរនិបានរពញរលញ 

១. កា ចុេះអរងកត្សហព្រោសរៅរែត្តក្ំពង់ី ំ នងិរែត្ត

ប ទ យមានជ័យ ព្រត្ូវបានបញ្ចប់ នងិបានបញ្ចូលពត័្៌មាន

សហព្រោស ចូលក្នងុព្របពន័ធព្រគប់ព្រគងទិនននយ័ បស់       

អ.ព.ដ្ និងមានជា បាយកា ណ៍ ។ 

២. រ ៀបចំរព្រជើសរ ឯសនិងបណតុ េះបណាត លបុគគលិក្ជាប់

ក្ិចចសនា ចំននួ ១០០  ក្ ់នងិទំ ក្់ទំនងជារួយ

អាជាា ី ខដ្នដី្រដ្ើរបីរ ៀបចំចុេះអរងកត្ ។ 

៣. កា ចុេះបញ្ាអីនក្ជាប់ពនធបានចំននួ ១៦២៣ រសន ើនងឹ 

៥.៦៣% ននចនំនួអនក្ជាប់ពនធខដ្លរិនទានប់ានចុេះ

បញ្ា ីពនធោ  នងិបានបរងកើត្ព្រក្រុកា ងា រដ្ើរបីជំ ុញកា 

ចុេះបញ្ា ី និងរីវើបចចុបបននភាពពត័្៌មានសហព្រោសទូទាងំ

ព្របរទស ក្នុងព្រក្បែណឌ ទូលាយ ។ 

៤. បានរ ៀបចំសិកាខ សាលាផែពវផាយសតពីីបទបបញ្ញត្តិ

ពនធោ   (Transfer Pricing, ពនធរលើព្របាក្់ចំណូល,    

ពនធព្របថាប់ព្រតា, E-Payment នងិបទបញ្ញត្តិរផែងៗ

សព្រមាប់អនក្ជាប់ពនធរីយរ) រៅសាខាពនធោ ចំននួ ០៨ ។ 

៥. បានរ ៀបចំរសចក្ដីព្រាង នងិ ច សរព័នធ ននកា 

សិក្ាលរែិត្រោយមានបញ្ចូលកា សិក្ារលើចំណាយ 

នងិអត្ថព្របរោជនន៍នកា ោក្ឱ់យអនុវត្ដពនធរលើព្របាក្់

ចំណូល ូបវនដបុគគល  (Cost and Benefit Analysis) ។ 

៦. រសចក្ដីព្រាងព្របកាសបានបញ្ចប់កា ព្របជុនំផទក្នុង

 យក្ោឋ ន និងបនតខក្សព្ររលួ នងិសិក្ារដ្ើរបីទទួល

បានធាត្ុចូលថមីៗបខនថររទៀត្ ។ 

៧. រ ៀបចំដំ្រណើ កា រសន ើសំុអាជាា ប័ណណ វធញ្ញ បនបព្រត្ 

នងិលិែិត្អនញុ្ញ ត្ ឱយបានចាស់លាស់ ។ 

៨. នីត្ិវធីីសព្រមាប់ដំ្រណើ  និងព្រគប់ព្រគងក្នុងកា ផតល ់

អាជាា ប័ណុណ វធញ្ញ បនបព្រត្ និងលិែិត្អនញុ្ញ ត្        

ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។ 

១.រសៀវរៅខណ ំសតពីីកា រសុើបអរងកត្បទរលមើសពនធ

ោ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ នងិោក្់ឱយអនុវត្ត (៩០%) បចចុបបនន

បានរ ៀបចំ ក្ព្ររិត្ព្រក្ុរកា ងា  នងិរព្រត្ៀរោក្ជ់នូថាន ក្់

ដឹ្ក្ ំ អ.ព.ដ្ ពនិិត្យ, សរព្ររច នងិោក្់ឱយអនុវត្ត

(១១.១.៤) ។ 

២. អភិវឌ្ឍក្រមវធីពី័ត្ម៌ានអពំី អ.ព.ដ្ រលើ Smart 

Devices ( GDT News App), អភិវឌ្ឍក្រមវធីជីខជក្

ជារួយពនធោ  (GDT Live Chat Version 2), អភិវឌ្ឍ 

Module ព្រគប់ព្រគងសនលឹក្ខត្រព្របិ៍ឆ្ន ំ ២០១៨, អភិវឌ្ឍ 

Module ព្រគប់ព្រគងកា ព្រត្ួត្ពនិតិ្យកា បងព់នធរលើ

ររីាបាយដឹ្ក្ជញ្ាូន នងិោនជនំេិះព្រគប់ព្របរភទ     

តារ យៈ Scan QR Code រលើ PDA និង RFID ឆ្ន ំ 

២០១៨ ,អភិវឌ្ឍ Module E-Payment ោក្ឱ់យរព្របើ

ព្របាស់ផលូវកា ជារួយី ោ ជានដ្គដូ្នទៗរទៀត្ បស់    

អ.ព.ដ្, អភិវឌ្ឍ Module E-Payment ដំ្រណើកា រលើ 

Smart Devices និងអភិវឌ្ឍព្របព័នធព្រត្តួ្ពនិតិ្យរ ើងវធញ

ននអាក្ រលើត្នរលបខនថរ (VAT Cross Check) (៩០%) 

រោយសូច ក្ ខាងរលើសរព្ររចបានតារកា រព្រោងទុក្

 ួចរាល ់រោយខ ក្កា អភិវឌ្ឍ Module E-Payment 

ខដ្លោក្ឱ់យរព្របើព្របាស់ ជារួយី ោ ជានដ្គូ  ួរមាន

ី ោ ជានដ្គូ ០២ រទៀត្ក្នងុចំរណារ ៥ រិនទានោ់ក្់

ខផនកា អភិវឌ្ឍជាក្ល់ាក្អ់ំពីរសវារនេះ (១១.១.៦) ។ 

៣. រសចក្តីព្រាងសារាច ខណ ំសត ីពកីា បញ្ា ក្់បខនថរ

នយិរនយ័ាក្យ ព្រគឹេះសាថ នអចិនរនតយ ៍សួយសា        

ភាគលាភផល ប   (Turnover) ព្រត្ូវបានពនិតិ្យ   

សរព្ររចក្ព្ររិត្អគគ យក្ោឋ នពនធោ  (៧០%) រោយ

បចចុបបននរសចក្ដីព្រាងសា ច ព្រត្វូបានព្របជុំពនិតិ្យ នងិ

សរព្ររចក្ព្ររិត្ យក្ោឋ ន និងសរព្ររចបខនថរនយិរនយ័ 



 

58 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

៩. រសៀវរៅខណ ំ សត ីពកីា ពរិព្រោេះរោបល់ដ្ល់អនក្

ជាប់ពនធ ព្រត្ូវបានបានរ ៀបចំព្រត្ឹរក្ព្ររិត្កា ធោល័យ

ជំ ញ ។ 

១០. បានសិក្ាព្រសាវព្រជាវ រដ្ើរបីទទួលធាត្ុចូលបខនថរ

រលើរសចក្តពី្រាងបទបបញ្ញត្ត ិសត ពីីកា ក្ំណត្់ឱយបិទ    

ខត្រព្របិ៍រលើរភសជាៈ ព្រសា, ព្រសារបៀ  ខដ្លផលតិ្ក្នងុ

ព្រសុក្ ។ 

១១. រសចក្តីព្រាងព្របកាសសត ីពយីនតកា ពនធោ ចំរាេះ 

សហព្រោសព្របក្បអាជីវក្រមោដំំ្ណំារៅស  ូនិងខក្នចន

ដំ្ណំារៅស  ូព្រត្ូវបានបញ្ចប់ក្ព្ររិត្ព្រក្ុរកា ងា 

បរចចក្រទស និងរព្រត្ៀរោក្ជ់នូថាន ក្់ដឹ្ក្ ំ អពដ្ ពនិតិ្យ 

នងិសរព្ររច។ 

១២. រសចក្តីព្រាងព្របកាស សត ពីីវធធាននងិនីត្ិវធីីសព្រមាប់

អនុវត្តក្ិចចព្រពររព្រពៀង សត ពីីកា រចៀសវាងកា យក្ពនធ

ព្រត្ួត្ោន  នងិកា បងាក  កា ក្ិបរក្ងបនលពំនធាក្់ពន័ធនងឹពនធ

រលើព្របាក្់ចំណូល ព្រត្ូវបានសរព្ររចជាសាថ ព រោយ      

ក្សហវ ។ 

១៣. រសចក្ដីព្រាងអនពុ្រក្តឹ្យាក្់ពន័ធនងឹពនធរលើព្របត្ិបត្តិ

កា រព្របងកាត្ និងីនធានខ ៉ែ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងបាន  

បញ្ចូនរៅព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចចនងិហិ ញ្ញវត្ថុ ។ 

១៤. រសចក្តីព្រាងព្របកាសសតពីកីា អនុវត្តកា ព្របរូលពនធ

រលើព្របត្ិបត្តិកា រព្របងកាត្ និងីនធានខ ៉ែ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ

នងិបានបញ្ចូនរៅព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ ។ 

១៥. បានរ ៀបចំរសចក្តីព្រាងព្របកាស សត ីពីយនតកា 

សព្រមាប់បងវលិសងរទសច ប រទស ព្រត្ឹរក្ព្ររិត្ព្រក្ុរ

កា ងា បរចចក្រទស បស់ យក្ោឋ នព្រគប់ព្រគងអនក្ជាប់

ពនធីំ ។ 

១៦. រសចក្ដីព្រាងព្របកាស សត ពីីវធធាន នងិនីត្ិវធីនីនកា 

បង់ពនធរលើព្របាក្់ចំណូលសព្រមាប់សហព្រោសធា រា៉ែប់ ង 

ននាក្យបរចចក្រទសរួយចំននួរទៀត្ក្នុងព្រក្បែណឌ នន 

DTA (១១.២.៣) ។ 

៤. រសចក្តីព្រាងព្របកាស សត ីពកីា អនុវត្តចាប់សា រពើពនធ 

មាព្រតា ១១១ ាក្ព់ន័ធនឹងកា  ងបអូស នងិលក្ព់្រទពយ

សរបត្តិ បស់អនក្ជាប់ពនធខដ្លជាំក្ព់្របាក្់ពនធរហើយរិន

ព្រពរចូលែលួនរក្បងព់នធ ព្រត្ូវបានពនិតិ្យ នងិសរព្ររច 

ក្ព្ររិត្ យក្ោឋ នរលើក្ទី ១ (៧០%) រោយរសចក្ដី

ព្រាងព្របកាស ព្រត្ូវបានខក្សព្ររលួបខនថរឈ រលើធាត្ុ

ចូលខដ្លបានពិភាក្ា នងិបានបញ្ចូនរៅ យក្ោឋ ន 

(១១.២.៤) ។ 

៥. រសចក្តីព្រាងរសៀវរៅខណ ំ សត ីពីសវក្រមនផទក្នុង   

ព្រត្ូវបានរ ៀបចំក្ព្ររិកា ធោលយ័ជ ំញ (៧០%) រោយ

បចចុបបនន រសចក្តីព្រាងរសៀវរៅខណ ំ ព្រត្ូវបានបនត      

ពនិិត្យ និងខក្សព្ររួលរ ើងវធញនវូែលឹរសា រសចក្តីព្រាង

រសៀវរៅខណ ំ សត ីពីសវនក្រមនផទក្នុងព្រត្ឹរថាន ក្់

កា ធោល័យ (១១.២.៦) ។ 

៦. រសចក្ដីព្រាងព្រត្ូវរសៀវរៅខណ ំសត ីពីរោលកា ណ៍

ននក្ិចចព្រពររព្រពៀង សត ីពីកា រចៀសវាងកា យក្ពនធព្រត្ួត្ោន  

នងិកា អនុវត្តក្ិចចព្រពររព្រពៀងសត ីពីកា រចៀសវាងកា យក្

ពនធព្រត្តួ្ោន ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ នងិពនិិត្យសរព្ររចរោយ    

អពដ្ (៨០%) រោយរសចក្ដពី្រាងព្រត្ូវរសៀវរៅខណ ំ

សត ីពីរោលកា ណ៍ននក្ិចចព្រពររព្រពៀងសត ពីីកា រចៀសវាង

កា យក្ពនធព្រត្តួ្ោន បានរ ៀបចំ ួចរាល ់និងរព្រត្ៀររ ៀបចំ

រសៀវរៅខណ ំសតពីីរោលកា ណ៍ននក្ិចចព្រពររព្រពៀងសត ពីី

កា រចៀសវាងកា យក្ពនធព្រត្តួ្ោន  (១១.២.១០) ។ 

៧. អនក្ជាប់ពនធខដ្លបាត្់ែលួនរិនរក្ោក្ល់ែិិត្ព្របកាស 

ព្រត្ូវបានចុេះពនិិត្យដ្ល់ទីតាំង (៨០%) រោយបញ្ា ី    

សហព្រោសអនក្ជាប់ពនធបាត្ែ់លួន ខដ្លរិនរក្ោក្់

លិែតិ្ព្របកាសបង់ពនធ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ នងិបានចុេះព្រត្ួត្



 

59 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ នងិពភិាក្ាជារួយអគគ យក្ោឋ នពនធោ  

នងិអគគ យក្ោឋ នឧសាហក្រមហិ ញ្ញវត្ថ ុរហើយបាន    

បញ្ចូនរៅព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចចនងិហិ ញ្ញវត្ថុ ។ 

១៧. បានបនត Centralized ទិនននយ័-ព័ត្ម៌ានអនក្ជាប់

ពនធព្រគប់ Modules ពនធ (Online) ខដ្លបានោក្់ដំ្រណើ  

កា នងិទិនននយ័-ពត័្ម៌ានអនក្ជាប់ពនធ (Offline) រៅខត្

បនតរីវើសមាហ ណក្រម (Manually Integrated) ។ 

១៨. ព្របជុំពភិាក្ាអំពយីនតកា រសន ើសំុព័ត្ម៌ានជា 

Manually និង/ឬ សវ ័យព្របវត្តិជារួយអគគ យក្ោឋ នគយ 

នងិ ោឋ ក្ ក្រពុជា, អគគ យក្ោឋ នលទធក្រមសាធា ណៈ, 

អគគ យក្ោឋ ន ត្ ោ ជាត្ិ, អគគ យក្ោឋ ន        

សហព្របត្ិបត្តិកា អនត ជាត្ិ និងព្រគប់ព្រគងបំណលុ នងិ

អគគ យក្ោឋ នឧសាហក្រមហ ិញ្ញវត្ថុ ។ 

១៩. រ ៀបចំរលើលិែតិ្បទោឋ នគត្ិយតុ្តាក្់ពន័ធនងឹកា 

ព្រគប់ព្រគងព្របរូលបំណលុពនធព្រត្ូវបានសិក្ា នងិ         

ខក្សព្ររលួ ។ 

នតី្ិវធីនីនកា ព្រគប់ព្រគង និងព្របរូលបំណលុពនធ  

ព្រពរទាងំរ ៀបចំបរងកើត្ ព្រក្ុរកា ងា ព្រគប់ព្រគង នងិព្របរូល

បំណលុពនធ (លិែតិ្បងាគ ប់កា រលែ៤១៣១ អពដ្ ចុេះ

នថៃទី ២៧ ខែ រី  ឆ្ន ំ ២០១៨) រដ្ើរបីជំ ុញកា ព្របរូល

បំណលុពនធឱយកានខ់ត្មានព្របសិទធភាព ។ 

២០. នីត្ិវធីី ួរបចចុបបននក្រម (SOP)  បស់ យក្ោឋ ន

បុគគលកិ្ និងហិ ញ្ញវត្ថុ ព្រត្ូវបានពនិតិ្យ និងសរព្ររច ។ 

បានរ ៀបចំក្រមវធីីរដ្ើរបីអនុវត្តកា ងា រ ៀបចំនីត្ិវធីី ួរ

បចចុបបននក្រម (SOP)  បស់អងគភាពពនធោ ទាងំអស់ និង 

ទព្ររង់គំ ូនតី្ិវធីី ួរបចចុបបននក្រម (SOP) សព្រមាប់ោក្ជ់នូ

អងគភាពពនធោ ទាងំអស់បំរពញពត័្៌មាន។ 

ពនិិត្យដ្ល់ទីតំាងសហព្រោស/ព្រក្ុរហ នុ រួយចំននួ ួច

រហើយ (១១.២.១២) ។ 

៨. រ ៀបចំវធីីសារសតតារោន វធភាគវាយត្នរល នងិផតល់

រោបល់រលើកា អនុវត្តរោលនរោបាយពនធោ         

ក្នុងក្ព្ររិត្ យក្ោឋ ន (៨០%) រោយបចចុបបននតារាង

រព្របៀបរីៀបអព្រតាពនធ នងិ ច សរព័នធពនធសំខាន់ៗ  វាង

ព្របរទសអាសា ន និងអាសា នបូក្បី រោយ ួរបញ្ចូលទាងំ

កា វធភាគ និងផតល់រោបល់សព្រមាប់កា អនុវត្តរៅក្រពុជា 

ព្រត្ូវបានរ ៀបចំក្ព្ររិត្ យក្ោឋ ន (១១.២.១៣) ។ 

៩. រសចក្ដីព្រាងរសៀវរៅខផនកា យុទធសារសត  នងិ

ខផនកា ព្របត្ិបត្តិ បស់ អពដ្ (២០១៩-២០២៣)      

ព្រត្ូវបានពនិិត្យសរព្ររចរោយ អពដ្ (៨០%) បចចុបបនន

ព្រក្ុរកា ងា ក្ពំុងពនិតិ្យលរែតិ្ពីសងគត្ភិាពននភាសាខែម  

នងិភាសាអង់រគលស បស់រសចក្តីព្រាងដំ្បូង ននខផនកា 

យុទធសារសត  នងិខផនកា ព្របត្ិបត្តិ បស់អពដ្

(១១.២.១៨) ។ 

១០. រសចក្ដីព្រាងហានភិ័យទូរៅ បស់ អពដ្ រដ្ើរបី

ក្ំណត្់វធធានកា រឆលើយត្បរៅហានភិ័យ ព្រត្ូវបានពនិតិ្យ 

សរព្ររចក្ព្ររិត្ យក្ោឋ ន (៩០%) បចចុបបននបានបញ្ចប់

រសចក្តីព្រាងហានភិ័យទូរៅ ជាភាសាអង់រគលសព្រត្ឹរ

ក្ព្ររិត្ព្រក្ុរកា ងា  និងបានរ ៀបចំសិកាខ សាលា រដ្ើរបីរីវើ

បទបងាា ញអំពីែលឹរសា សំខាន់ៗ ននរសៀវរៅរនេះ 

(១១.២.១៩) ។ 

១១. ព្របរូលផតុំទិនននយ័បំណលុ នងិរផទៀងតទ ត្់ជារួយ

 យក្ោឋ នព្រគប់ព្រគងអនក្ជាប់ពនធីំ (៩០%) រោយ  

បាន និងក្ំពងុរផទៀងតទ ត្់ទិនននយ័បំណលុពនធជារួយ

 យក្ោឋ នព្រគប់ព្រគងអនក្ជាប់ពនធីំ (១២.២.២) ។ 



 

60 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

២១. បទបបញ្ញត្តិសត ីពពីនធោ  នងិកា អនុវត្តកា រផទ នថល 

(Transfer Pricing) ព្រត្ូវបានរ ៀបចំបណតុ េះបណាត ល

រលើក្ទី ១ ។ 

២២. វគគបណតុ េះបណាត លាក្់ពន័ធនងឹវបបីរ៌បង់ពនធ នងិ

បទបបញ្ញត្តិពនធោ ជនូសាធា ណជន (អនក្ជាប់ពនធ នងិ

ភាន ក្់ងា រសវាក្រមពនធោ ) ព្រត្ូវបានរ ៀបចំរលើក្ទី ១ ។ 

២៣. បាន ក្រ ើញវគគបណតុ េះបណាត លរួយចំននួខដ្ល

ររនតជីំ ញអាចចូល ួរបានដូ្ចជាវគគសិក្ា សត ីពីកា ងា 

រសុើបអរងកត្បទរលមើសពនធោ  រៅព្របរទសអុីតាល ីនិង 

Transfer Pricing រៅសហ ដ្ឋអាររ ធក្ នងិបានជួប

ព្របជុំរសន ើសំុកា បណតុ េះបណាត លរៅរព្រៅព្របរទសជារួយ 

JICA និង IMF ។ 

 

៧. អគគនយកដ្ឋឋ នម្ទពយសរបត្តិរដឋ និងច្ាំណូលរិនករនសារសពើពនធ (៩៧%) 

 រៅក្នុងព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ២០១៨ រនេះ អគគ យក្ោឋ នព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋ នងិចំណូលរិនខរនសា រពើពនធ បានរព្រោង 

អនុវត្តសក្រមភាពចំននួ ១៤ ។ ក្នុងរ េះ មានសក្រមភាពចនំនួ ១០ សរព្ររចបានរោយរជាគជ័យតាររោលរៅ ំពងឹទុក្     

  ឯកាសក្រមភាពចនំនួ ៤ រផែងរទៀត្ សរព្ររចរសទ ើ បាន ១០០% ផងខដ្  ។ តារាងខាងរព្រការ បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពសរងខបនន

កា ខក្ទព្ររង់ បស់អគគ យក្ោឋ នព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋ និងចំណូលរិនខរនសា រពើពនធរោយខចក្ជាសូច ក្ សរព្ររចបាន

រពញរលញ នងិសរព្ររចរិនបានរពញរលញ ៖ 

សូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ សូច ក្ សរព្ររចរនិបានរពញរលញ 

១. រសចក្តីព្រាងព្រពេះរាជព្រក្ឹត្យសត ីពីកា ខក្សព្ររលួមាព្រតា

០៦ មាព្រតា០៧ មាព្រតា០៨ មាព្រតា០៩ មាព្រតា ១០ មាព្រតា

២០ មាព្រតា២១ មាព្រតា៣២ មាព្រតា៤៩ និងមាព្រតា ៥០ នន

ព្រពេះរាជព្រក្ឹត្យរលែ នស/ ក្ត្/០៨១៥/៨៧២ ចុេះនថៃទី០៨

ខែសីហា ឆ្ន ំ២០១៥ សត ីពលីក្ខនតកិ្ៈគត្ិយតុ្តននព្រគឹេះសាថ ន  

សាធា ណៈ ដ្ឋបាល ព្រត្ូវរ ៀបចំក្នុងក្ព្ររិត្ព្រក្ុរកា ងា 

បរចចក្រទស និងោក្ព់្របជុំជារួយ ព្រក្សួង សាថ ប័នាក្ព់ន័ធ

រដ្ើរបីព្របរូលធាត្ុចូលបខនថរ ។ 

១. ព្របកាសអនត ព្រក្សួងសត ពីីក្ព្ររងរសវាសាធា ណៈ នងិ

កា ខក្ខព្របអព្រតា ងាវ ន់រលើក្ទឹក្ចិត្តរលើកា ផតល់រសវា    

សាធា ណៈ  បស់ ដ្ឋរលខាីកិា ោឋ នអាកាសច ណ៍      

សីុវធល,ព្រក្សួងរទសច ណ៍ , ព្រក្សួងអប់ ំ យុវជន នងិ

ក្ឡីា, ព្រក្សួងនព្របសណីយ៍ នងិទូ គរ គរន៍ (១១.១.១) 

សរព្ររចបាន ៩០ % ជាវឌ្ឍនភាពរនិទាន់បានទទួល

សំរណើពីព្រក្សួងអប់ ំ យុវជន នងិក្ឡីា ។ 

២. កា រ ៀបចំព្រក្ុរកា ងា បរចចក្រទស នងិ 



 

61 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

២. ព្រគឹេះសាថ នសាធា ណៈ ដ្ឋបាលចំននួ ៧ ដូ្ចជា៖ 

សាលាជាត្ិក្សិក្រម ក្ំពង់ចរ, រនទី រពទយអងគឌ្ងួ, រនទី 

រពទយរិត្តភាព ខែម សូរវៀត្,សាក្លវធទាល័យជាត្ិ

ព្រគប់ព្រគង,  វធទាសាថ នជាត្និព្របសណីយទូ គរ គរន៍     

បរចចក្ វធទាគរ គរនន៍ិងពត័្ម៌ាន , របឡាជាត្ិសនតិសុែ 

សងគរ,  វធទាសាថ នជាត្ពិហុបរចចក្រទសក្រពុជា ព្រត្ូវរ ៀបចំ

នងិបញ្ចប់កា ងា សត ីពកីា ចុេះរីវើសា រពើភណឌ ព្រត្ួត្ពនិតិ្យ

វាយត្នរលរ ើងវធញនវូចលនព្រទពយនិងអចលនព្រទពយទាងំ

អស់ក្នុងកា ក្ំណត្់ី នធានព្រោដំ្បូង ។ 

៣. ព្របពន័ធពត័្៌មានវធទានព្រគប់ព្រគងចំណូលរិនខរន

សា រពើពនធជហំានទីរួយ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងបញ្ចប់ 

៤. រសចក្តីព្រាងចាប់សត ីពីកា ព្រគប់ព្រគងចំណូលរិនខរន

សា រពើពនធព្រត្ូវបានោក្ព់្របជុំពភិាក្ាក្ព្ររតិ្អនត អគគ

 យក្ោឋ នព្រក្.សហវ។ 

៥. ព្របជុំឆលងរោបល់អនត ព្រក្សួងចុង 

រព្រកាយននកា រ ៀបចំអនុព្រក្តឹ្យសត ីពីកា ព្រគប់ព្រគងចំណូល 

រិនខរនសា រពើពនធ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ។ 

៦. រសចក្តីព្រាងចាប់ព្រគប់ព្រគង ចត្់ខចង រព្របើព្របាស់ព្រទពយ

សរបត្តិ ដ្ឋ បានបញ្ចប់រាល់ក្ិចចព្របជុំអនត អគគ យក្ោឋ ន ួរ

ទាងំខផនក្រទាសទណឌ ជារួយ អងគភាពព្របឆំ្ងអំរពើពុក្

 លយួ និងព្រក្សួងយុត្តិី រ៌ ។ 

៧. យនតកា ព្រក្ុរកា ងា ត្ឹងទា បំណលុ ព្រត្ូវបានអនុវត្ត 

ជាវឌ្ឍនភាព ៖ ក្/ព្រក្ុរកា ងា បំណលុនព្របសណីយប៍ាន

ចត្់វធធានកា ផាយឱយព្រក្ុរហ នុជាំក្់បំណលុចូលសង

ោ៉ា ងយូ រៅចុងខែ ររសា ឆ្ន ំ២០១៨ ែ/ព្រក្ុរកា ងា 

បំណលុអាកាសច សីុវធល បានរសន ើថាន ក្់ដឹ្ក្ ំពនិិត្យជព្ររេះ

បំណលុព្រក្ុរហ នុចំននួ ២ ព្រក្រុហ ុន ខដ្លជាព្រក្ុរហ នុ ដ្ឋ 

គ/ព្រក្ុរកា ងា បំណលុវធស័យខ ៉ែ បានរសន ើថាន ក្់ដឹ្ក្ ំពនិិត្យ 

ខក្ទព្ររង់សហព្រោសសាធា ណៈ (១១.១.២) សរព្ររច

បាន ៨០% ជាវឌ្ឍនភាពបានរ ៀបចំនងិបញ្ចូនរសចក្តី

ព្រាងរសចក្តីសរព្ររចបរងកើត្ព្រក្រុកា ងា បរចចក្រទសជនូ

ថាន ក្់ដឹ្ក្ ំននព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច នងិហិ ញ្ញវត្ថុពនិតិ្យ នងិ  

សរព្ររច ។ 

៣. រោេះព្រសាយបញ្ា ននកា ព្រគប់ព្រគងនងិកា អនុវត្ត     

ក្ិចចសនា បស់ររាងចព្រក្ផលតិ្ទឹក្សាែ ត្ចំននួ ៤ ទីតាំង

សថ ិត្រព្រការគរព្រមាង DBL ខដ្លមានសាថ នភាពអាជីវក្រមលែ 

(១១.១.៥) សរព្ររចបាន ៨០% ជាវឌ្ឍនភាពគ ឺ ងចំ់

ដំ្រណាេះព្រសាយ នងិព្របជុពំភិាក្ាជារួយព្រក្សួង   

ឧសាហក្រម នងិសិបបក្រមជារួយព្រក្ុរហ នុខដ្លមាន

អាជីវក្រមលែ រព្រាេះថា ង់ចំកា សរព្ររច  បស់ថាន ក្់ដឹ្ក្ ំ 

ននព្រក្សួងទាងំពី រដ្ើរបពី្របជុំជារួយព្របត្ិបត្តិក្ ទឹក្សាែ ត្

ចំននួ ៤ ទីតាំង ។ 

៤. កា រ ៀបចំបរងកើត្នវូរគហទំព័ ផលូវកា ននបណាត ញសងគរ

សព្រមាប់អគគ យក្ោឋ ន (១១.២.២) សរព្ររចបាន ៨០% 

ជាវឌ្ឍនភាព បាននងឹក្ំពងុសិក្ា និងវធភាគរលើត្ ូំវកា 

ននកា រ ៀបចំរគហទំព័ ផលូវកា  នងិក្ពំុង ង់ចំកា ខណ ំ

បខនថរ បស់ថាន ក្់ដឹ្ក្ ំ ។ 

 



 

62 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ជព្ររេះបំណលុ ជព្ររេះបញ្ា ី តាររោលកា ណ៍សរព្ររច បស់

រាជ ោឋ ភិបាល ។ 

៨. ក្ិចចព្របជុំពភិាក្ាក្ព្ររតិ្អគគ យក្ោឋ ន ព្របកាសសតពីី

គំ នូនរសៀវរៅបញ្ាសីា រពើភណឌ ឆ្ន ំរោលនិងតារាងរក្ើន

រ ើងនងិថយចុេះនូវព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋព្របចំឆ្ន ំ រោយបាន

រ ៀបចំ ។ 

៩. ព្របកាសសត ីពីវធធាន និងនតី្ិវធីីលរែិត្ននកា ជព្ររេះបញ្ា ី

សា រពើភណឌ ព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋ រោយបានរ ៀបចំក្ិចចព្របជុំ

ពិភាក្ាក្ព្ររិត្អគគ យក្ោឋ ន។ 

១០. កា រ ៀបចំព្របព័នធព័ត្ម៌ានវធទាសព្រមាប់កា ព្រគប់ព្រគង

បញ្ា ីសា រពើភណឌ ព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋនិងបានបរងកើត្ព្របពន័ធ

ព្រគប់ព្រគងរចញជា ូបរាង ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ។ 

 

៨. អគគនយកដ្ឋឋ នឧសាហករាហិរញ្ញវត្ថុ (១០០%) 

 រៅក្នុងព្រត្មីាសទី១ ឆ្ន ំ២០១៨រនេះ អគគ យក្ោឋ នឧសាហក្រមហិ ញ្ញវត្ថុ បានរព្រោងអនុវត្តសក្រមភាពចំននួ ៥ ។ 

ក្នុងរ េះ សក្រមភាពទាងំអស់ព្រត្ូវបានអនុវត្ត សរព្ររចបានរោយរជាគជយ័តាររោលរៅ ំពឹងទុក្ ។ តារាងខាងរព្រការ 

បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពសរងខបននកា ខក្ទព្ររង ់  បស់អគគ យក្ោឋ នឧសាហក្រមហិ ញ្ញវត្ថ ុ រោយខចក្ជាសូច ក្ សរព្ររច

បានរពញរលញ នងិសរព្ររចរិនបានរពញរលញ ៖ 

សូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ សូច ក្ សរព្ររចរនិបានរពញរលញ 

១. រសចក្តីព្រាងចាប់សត ីពី កា ព្រគប់ព្រគង រណីយោឋ ន    

សមាហ ណ និងខលបងាណិជាក្រមព្រត្ូវបានបញ្ាូនរៅ     

គណៈ ដ្ឋររនតី ក្ពំុង ង់ចំកា អនុរ័ត្ ។ 

២.  បាយកា ណ៏សត ីព ីលទធផលននកា បរងាក ប នងិទប់

សាក ត្ក់ា រីវើអាជីវក្រមខលបងសីុសងែុសចាប់ព្រគប់ព្របរភទ

ព្រពរទាងំអាជីវក្រមបញ្ច  ំនងិព្របត្ិរភាគរោយអនុបបទាន

ខដ្លពុមំានអាជាា បណណរៅទូទាងំព្របរទស ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ។ 

៣.  បាយកា ណ៏សត ីពលីទធផលននកា ចុេះសិក្ា

បរចចក្រទសខលបង និងវធធានននកា រលងខលបងរៅតារ

 



 

63 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ព្រក្ុរហ នុកាសីុណូរៅត្ំបនព់្រពំខដ្នក្រពុជា-រវៀត្ណារ ព្រត្ូវ

បានរ ៀបចំ។ 

៤. បំណលុព្រត្ូវទា ក្នងុឆ្ន ំព្រត្ូវបានព្របរូលឱយសរព្ររចបាន

៥០%ននបំណលុស ុប ជាវឌ្ឍនភាព បំណលុ ចំននួ 

១,៣៩៣,០៥៨ដុ្លាល   ព្រត្ូវបានព្របរូលរសម ើនឹង 

៨២.៣១%។ 

៥. ររនតីចំនួន ២  ូប ននព្រក្ុរកា ងា ខក្ទព្ររង់ព្រត្ូវបានចូល

 ួរវគគបណតុ េះបណាត លនិងសិកាខ សាលារផែងៗ យៈរពល

ែលីៗក្នុងនិងរព្រៅព្របរទសដូ្ចជា ៖ សននិសីទអនត ជាត្ិសត ីពី 

កា ព្រសាវព្រជាវរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុរៅទីព្រក្ុងត្ូក្៉ាយូ ចប់

ពនីថៃទី ៦-៧ ខែ ក្ុរភៈ ឆ្ន ំ ២០១៨ នងិទីព្រក្ុងណាហគោូ៉ា  

ចប់ពនីថៃទី ៨ ខែ ក្ុរភៈ ឆ្ន ំ ២០១៨ រៅព្របរទសជប៉ាុន,    

ទសែនៈក្ិចចសិក្ាសត ីពី “ប ីនបាលក្ិចច” រៅព្របរទស   

សិងាបុ ឯ ចប់ពនីថៃទី ២១-២២ ខែ ក្ុរភៈ ឆ្ន ំ ២០១៨, 

សិកាខ សាលាសតពីី “កា ោក្ឱ់យចរាច ព្របាក្់រ ៀលរ ើងវធញ 

រលើក្ទី ៣៨” រៅនថៃទី ២០ ខែរី  ឆ្ន ំ២០១៨ រៅរជឈ-

រណឌ លសហព្របត្ិបត្តកិា ក្រពុជា-ក្ ូ៉ែ, នងិសននសិីទចក្ខុវធស័យ 

ព្របរទសក្រពុជាឆ្ន ំ ២០១៨  “ វធទាសារសត  និងបរចចក្វធទា

សព្រមាប់ហូបនីយក្រម  ក្ំរណើនរសដ្ឋក្ិចច នងិកា អភិវឌ្ឍ

ព្របរទសក្រពុជា” រៅនថៃទី ១៥ ខែ រី  ឆ្ន ំ ២០១៨ រៅ

សណាឋ ោ សូហវីខត្លភនំរពញ ។ 

  

 បខនថរពីវឌ្ឍនភាពខាងរលើអគគ យក្ោឋ នឧសាហក្រមហ ិញ្ញវត្ថុ បានក្ំណត្ន់ូវសក្រមភាពអាទិភាពឱយកា ងា 

ក្ំខណទព្ររង់កានខ់ត្មានភាពរជាគជ័យ នងិ លនូរៅរុែក្នងុក្ព្ររិត្អគគ យក្ោឋ នតទ ល ់ដ្ចូត្រៅ ៖ 

- ថវធកាសព្រមាប់សិក្ាព្រសាវព្រជាវតារវធស័យ ។ 

- ព្រត្ូវកា ប ទ នន់ូវជនំួយបរចចក្រទស រដ្ើរបីជយួបណដុ េះបណាដ លររនដឱីយមានជ ំញខផនក្គណរនយយ សវនក្រម នងិ

ចាប់ាក្់ពន័ធនងិវធស័យខលបង ។ 



 

64 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

- ោំព្រទរអាយមានក្រមវធីីបណដុ េះបណាដ ល សិកាខ សាលា នងិទសែនៈក្ិចចសិក្ាព្រត្ូវផដល់ជាអាទិភាពរលើព្រគប់ខផនក្ដ្ូច

ជាខផនក្ទីផា ហិ ញ្ញវត្ថុ, ព្រគប់ព្រគងអចលនវត្ថុ, បញ្ច នំិងព្របាត្ិរភាគរោយអនុបបទាន, ធា រា៉ែប់ ង នងិវធស័យ

ខលបង ។ 

- ត្ព្ររវូឱយមានររីាបាយដឹ្ក្ជញ្ាួនព្រមាប់ចុេះព្រត្តួ្ពនិតិ្យតារវធស័យនីរួយៗ ។ 

- ត្ព្ររូវឱយមានកា ចលូ ួរោ៉ា ងសក្រមពអីាជាា ី ាក្់ពន័ធ នងិមានកា ោំព្រទពថីាន ក្់ដឹ្ក្ ំជាប់ជាព្របចំ ។ 

៩. អគគនយកដ្ឋឋ នរត្នោរោត្ ិ(១០០%) 

 រៅក្នុងព្រត្មីាសទី១ រនេះ អគគ យក្ោឋ ន ត្ ោ ជាត្ិ បានរព្រោងអនុវត្តសក្រមភាពចំននួ ២១ ។ ក្នងុរ េះ 

សក្រមភាពចនំនួ ២១ សរព្ររចបានរោយរជាគជយ័តាររោលរៅ ំពងឹទុក្ ។ តារាងខាងរព្រការ បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពសរងខប

ននកា ខក្ទព្ររង់  បស់អគគ យក្ោឋ ន ត្ ោ ជាត្ិ រោយខចក្ជាសូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ នងិសរព្ររចរិនបាន

រពញរលញ ៖ 

សូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ សូច ក្ សរព្ររចរនិបានរពញរលញ 

១. ព្រក្ុរកា ងា បានក្ពំុងជំ ុញដ្ល់ព្រក្សួង ១០ បខនថរ

ខដ្លទទួលវគគបណតុ េះបណាត លរៅខែីនូ ឆ្ន ំ២០១៧ 

រដ្ើរបផីតល់ជាជនំយួសាម  ត្ីបខនថរ នងិបញ្ចូលទិនននយ័

ក្នុង Web Based Application ។ 

២.  បាយកា ណ៍សតពីីត្លុយភាពសាច់ព្របាក្់ព្របចំនថៃ បស់

 ច សរពន័ធគណនីរទាល ត្ ោ ព្រត្ូវបានបនតពនិិត្យ 

តារោនជាព្របចំ ។  

៣. ព្រក្ុរកា ងា បានតារោន ពនិិត្យ ពាក្ ណ៍សាថ ន

ភាពសាច់ព្របាក្់ជា ព្របចំរោយមានត្ួរលែខផនកា  

ចំណូលចំណាយ សាច់ព្របាក្់ បស់ ព្រក្សួង សាថ ប័ន 

ចំននួ ២០ ខាងរលើជា soft copy សព្រមាប់ជាជនំយួ

ក្នុងកា រីវើខផនកា លហំូ សាច់ព្របាក្់ព្របចំ GDNT ។ 

៤. ពត័្ម៌ានចំណូលនិងចំណាយ ពអីងគភាពាក្់ពន័ធព្រត្ូវ

បានព្របរូលផតុតំារោន ពនិតិ្យ និងពាក្ ណ៍សាថ នភាព 

ចំណូល នងិចំណាយ បស់ព្រក្សួង សាថ ប័ន  

ជាព្របចំជា hard copy និង soft copy ។ 

៥. កា របើក្ផតលត់ារព្របពន័ធី ោ  ដ្ល់អត្តោហក្ៈ 

ទូទាងំព្របរទសព្រត្ូវបានបនតតារោននងិសហកា 

 



 

65 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ជារួយ សារីុព្រក្សួង អងគភាពាក្ព់ន័ធ រដ្ើរបីជំ ញុ 

របើក្ព្របាក្់របៀវត្ែតារព្របពន័ធ ី ោ ឱយទានរ់ពល

រវលារ ៀងរាល់សបាត ហ៍ទី ៤ ននខែនីរួយៗ ។ 

៦. ព្របពន័ធ E-Transfer ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ Action Plan 

រលើរុែសញ្ញ អនុវត្តរួយចំននួ រដ្ើរបីយក្អនុវត្តជាផលូវ

កា រៅនថៃទី ១ខែ រី  ឆ្ន ំ ២០១៨ និងបានលទធផល

រជាគជ័យគ ួឱយក្ត្់សំោល ់។ 

៧. បលង់គណរនយយសាធា ណៈ (CoA)ព្រត្ូវបាន

ផែពវផាយ នងិោក្់ឱយអងគភាពចំននួបី ០៣ ខដ្ល 

    អនុវត្តថវធកាគរព្រមាង បស់នដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ ។ 

៨. ព្រក្ុរកា ងា  ព្រត្ូវបានបរងកើត្ នងិបានសហកា ណ៍

ជារួយ GDICDM រដ្ើរបីរីវើស ធ នក្រមគណនី

ី ោ រៅ ី ោ ជាត្ ិក្នងុព្របព័នធ FMIS រដ្ើរបី

ជំ ញុកា ក្ត្ព់្រតា ត្ួរលែកា ឱយែចី នងិកា ែចីរព្រៅ

ព្របរទស ឱយទាន់រពលរវលា តារ យៈ Telegram 

នងិ មានកា ជយួពពី្រក្ុរកា ងា  ITD សព្រមាប់ោំព្រទជា

លក្ខណៈបរចចក្រទស ។ 

៩. កា របាេះផាយអាណត្តនិិយត័្ក្រម ទូទាត្់ ជព្ររេះបញ្ា ី

បានទានរ់ពលរវលាព្រត្ូវបានតារោន និងបនតជំ ញុ

ដ្ល់ព្រក្សួងសាថ ប័ន ខដ្លបានទទួលព្របាក្់បុរ ព្របទាន 

ពី ត្ ោ ជាត្ិ ។ 

១០. កា អនុវត្តរោលកា ណ៍ ទាងំឡាយ បស់ព្រគេឺះសាថ ន

សាធា ណៈ ដ្ឋបាល ព្រត្ូវបានពនិិត្យនិងតារោន ។ 

១១. កា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ចំណូល ចណំាយ ព្រត្ូវបាន

ជំ ញុឱយឆលងកាត្ព់្របពន័ធ FMIS ។ 

១២. ចូល ួរបណតុ េះបណាត ល ក្ិចចបញ្ាកិា គណរនយយ

ដ្ល់ ដ្ឋបាលថាន ក្់ជាត្និងិ ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការជាត្ិ ។ 

១៣. សារាច ខណ ំរលែ ០០២ សហវ ចុេះនថៃទី០១  

ខែក្ុរភៈ ឆ្ន ំ២០១៨ សត ពីីក្ិចចបញ្ាកិា គណរនយយ  



 

66 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

 ជារទយយបុរ ព្របទាន សព្រមាប់ ដ្ឋបាលថាន ក្់ជាត្ិ នងិ 

 ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការជាត្ិ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាលន់ិង

ោក្់ឱយអនុវត្ត ។ 

១៤. សារាច ខណ ំ រលែ០០១សហវ ចុេះនថៃទី០៣  

ខែរក្រា ឆ្ន ំ២០១៨ សត ពីីក្ិចចបញ្ាកិា គណរនយយ  

 ជារទយយចំណូល សព្រមាប់ ដ្ឋបាលថាន ក្់ជាត្និងិ 

 ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការជាត្ិ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាល់ ។ 

១៥. រសចក្តីខណ ំរលែ ៥៦៦ អ. ត្ន ចុេះនថៃទី០៨ 

 ខែក្ុរភៈ ឆ្ន ំ២០១៨ សត ីពកីា ក្ណំត្់មាត្ិកាថវធកា នងិ

លិែតិ្យតុ្តិកា ចណំាយ សព្រមាប់ទូទាត្់ស វាសងគរ

រៅ ដ្ឋបាល ុំ សងាក ត្់ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាល់ នងិ

ោក្់ឱយអនុវត្ត ។ 

១៦. ព្រក្ុរកា ងា បរចចក្រទសននអគគ. ត្ ោ ជាត្បិាន

ពនិិត្យ នងិវាយត្នរលរលើទព្ររងន់នកាក្សា ាក្ព់ន័ធក្នងុ

កា រ ៀបចំរសចក្តីព្រាងចាប់សីតពី កា ទូទាត្់ថវធកា

ទូរៅ បស់ ដ្ឋសព្រមាប់កា ព្រគប់ព្រគងព្របចំឆ្ន ំ ។ 

១៧. ទណឌ ក្រម ដ្ឋបាលសរព្រសបចំរាេះ ក្ហំុសឆគងឬ 

កា ព្រគប់ព្រគងីនធានសាធា ណៈរិនសរព្រសបនិង

ោម នព្របសិទធភាពមានខចងរៅក្នងុលិែិត្បទោឋ នគត្ិ

យុត្តខដ្លរៅមានជាី មាន ព្រត្ូវបានផែពវផាយនងិ

ោក្់ឱយអនុវត្ត ។ 

១៨. ព្រគូបរងាគ លព្រត្ូវបានរីវើបចចុបបននភាព សព្រមាប់រព្រត្ៀរ

បញ្ចូនរៅរីវើកា បណតុ េះបណាត លរលើកា ងា ាក្ព់ន័ធ

នងឹសរត្ថក្ិចច បស់អគគ. ត្ ោ ជាត្ិ ជនូដ្ល់ 

ព្រក្សួង សាថ ប័ន ខដ្លអនុវត្តថវធកាក្រមវធីីរពលរលញ

ទាងំ៣៩ ជាពិរសសព្រក្សួង សាថ ប័ន ចនំនួ ៣ ខដ្ល

នងឹអនុវត្តថវធកាក្រមវធីីរពញរលញក្នុងឆ្ន ំ២០១៨ ។ 

១៩. សរត្ថភាពររនតជី ំញននព្រក្សួង សាថ ប័ន អនុវត្ត

ថវធកាក្រមវធីីរពញរលញ ព្រត្ូវបានពព្រងងឹរលើនតី្ិវធីី 



 

67 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

អនុវត្តថវធកាក្រមវធីីខដ្លាក្ព់ន័ធនងឹសរត្ថក្ិចច បស់ 

អគគ. ត្ ោ ជាត្ ិ។ 

២០. ក្ព្ររងនីត្ិវធីីខណ ំអំពសិីទឋិអំណាច និងកា ទទួល

ែុសព្រត្ូវ បស់អងគភាពថវធកាខដ្លជាសរត្ថក្ិចច  បស់

អគគ យក្ោឋ ន ត្ ោ ជាត្ ិព្រត្ូវបានផែពវផាយ 

ជនូដ្ល់ យក្ោឋ ន  រៅថាន ក្ក់្ណាត ល និង      

 ត្ ោ រាជធានី-រែត្ត ទាងំ២៥ ។ 

២១. ខផនកា សក្រមភាព ួរ GDAP3 ព្របចំឆ្ន ំ ២០១៨  បស់

អគគ យក្ោឋ ន ត្ ោ ជាត្សិព្រមាប់កា អនុវត្តក្រម

 វធីខីក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុដំ្ណាក្ក់ាលទី៣ 

ព្រត្ូវបានរីវើបចចុបបនតភាពលរែតិ្បខនថររទៀត្រៅតារ

ទព្ររង់ខផនកា សក្រមភាពថមី នឹងបានផែពវផាយនិងោក្់

ឱយអនុវត្ត ។ 

២២. កា អនុវត្តនូវយនតកា  នងិព្របពន័ធវាយត្នរលរលើកា  

អនវុត្តក្រមវធីីខក្ទព្ររងក់ា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថ ុ

សាធា ណៈ រៅអគគ យក្ោឋ ន ត្ ោ ជាត្ ិ      

ព្រត្ូវបានបនតតារោន ។ 

២៣. ព្របពន័ធព្រគប់ព្រគងកាក្សា លិែតិ្គត្ិយតុ្តិរផែងៗ 

(Edocs) ព្រត្ូវបាន Backup រដ្ើរបីកាត្់បនថយ      

ហានភិយ័ននកា បាត្់បង់ទិនននយ័បាន ៩៩% ។ 

២៤. សរត្ថភាព បស់ររនតចំីបាច់រួយចនំនួ ព្រត្ូវបាន

ពព្រងងឹបខនថរទាងំខផនក្គណរនយយនងិពត័្ម៌ានវធទា

រដ្ើរបរីព្របើព្របាស់ព្របពន័ធ FMIS រោយព្រក្ុរររនតីជ ំញ

ព្របចំអគគ យក្ោឋ ន ត្ ោ ជាត្ិ ។ 

 

១០. អគគនយកដ្ឋឋ នលទធករាសាធារណៈ (៨៨%) 

 រៅក្នុងព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ២០១៨ រនេះ អគគ យក្ោឋ នលទធក្រមសាធា ណៈ បានរព្រោងអនុវត្តសក្រមភាពចំននួ ១០ ។ 

ក្នុងរ េះ មានសក្រមភាពចនំនួខត្ ០៣ ប៉ាុរណាណ េះ សរព្ររចបានរោយរជាគជ័យតាររោលរៅ ំពឹងទុក្ ។ តារាងខាងរព្រការ 



 

68 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពសរងខបននកា ខក្ទព្ររង់  បស់អគគ យក្ោឋ នលទធក្រមសាធា ណៈ រោយខចក្ជាសូច ក្ សរព្ររចបាន

រពញរលញ និងសរព្ររចរិនបានរពញរលញ ៖ 

សូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ សូច ក្ សរព្ររចរនិបានរពញរលញ 

១. ព្រក្ុរកា ងា បរចចក្រទស បស់ GDPP សព្រមាប់រ ៀបចំ

កាក្សា រដ្ើរបីរីវើសុែដុ្រនយីក្រម វាង IRRPP នងិ 

SOP ព្រត្ូវបានបរងកើត្ ួចរាល់ ព្រសបតារលិែតិ្បងាគ ប់

កា រលែ ០៧១/១៨ អ.ល.សា ចុេះនថៃទី០៩ ខែរី  

ឆ្ន ំ២០១៨  បស់អគគ.លទធក្រមសាធា ណៈ ។ 

២.  បាយកា ណ៍ព្រត្តួ្ពនិតិ្យក្ចិចលទធក្រមតាររព្រកាយ

ព្របចំឆ្ន ំ២០១៧ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាល់ នងិបានោក្់

ជនូថាន ក្់ដឹ្ក្ ំ ក្សហវ រដ្ើរបីពនិិត្យនិងអនុរ័ត្ ។ 

៣. អនុព្រក្តឹ្យសត ីពខីបបបទនិងនតី្ិវធីនីនកា បតឹង នងិកា 

រោេះព្រសាយបណត ឹងត្វា៉ែ ព្រត្ូវបានចុេះហត្ថរលខាោក្ឱ់យ

អនុវត្តជាផលូវកា  រោយសររតចអគគរហារស បត្ី-

រត្រជា ហ នុ ខសន  យក្ ដ្ឋររនតនីនព្រពេះរាជាណា

ចព្រក្ក្រពុជា (អនុព្រក្ឹត្យរលែ ២១ អនព្រក្.បក្ ចុេះនថៃទី

២១ ខែ ក្ុរភៈ ឆ្ន ំ ២០១៨  បស់រាជ ោឋ ភបិាល     

ក្រពុជា) ។  

៤. ព្រក្ុរកា ងា រ ៀបចំកាក្សា សត ីពីយុទធសារសត ននកា ខក្

ទព្ររង់ព្របពន័ធលទធក្រមសាធា ណៈ ២០១៨-២០២៥ 

ព្រត្ូវបានបរងកើត្ ព្រសបតាររសចក្តីសរព្ររចរលែ ០០៥ 

សហវ ចុេះនថៃទី ០៥ ខែ ក្ុរភៈ ឆ្ន ំ ២០១៨ ។ 

៥. រុែងា ព្រគបព់្រគងបុគគលិក្ បស់ GDPP ព្រត្ូវបាន

រ ៀបចំ និងបានរព្របើព្របាស់សាក្លបង ួចរាល់ រហើយ

រព្រត្ៀរោក្់ឱយអនុវត្តជាផលូវកា រលើរុែងា រនេះ ។ 

១. រសចក្តីព្រាងមាត្ិកាននយុទធសារសត ននកា ខក្ ទព្ររងព់្របពន័ធ

លទធក្រមសាធា ណៈ ២០១៨-២០២៥ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ 

រោងតារសាម  ត្នីនក្ិចចព្របជុកំាលពនីថៃទី ១៥ ខែ រី  ឆ្ន ំ

២០១៨  បស់ព្រក្ុរកា ងា អនត អគគ យក្ោឋ ន ខដ្លដឹ្ក្ 

 ំរោយ កាក្ឧត្តរ ជ ូវធជិត្ត  ដ្ឋរលខាីកិា នន ក្សហវ 

រដ្ើរបីោក្់ជនូថាន ក្់ដឹ្ក្ ំពនិតិ្យ នងិសរព្ររចរៅក្នុងក្ិចច

ព្របជុំគណៈក្មាម ីិកា ខក្ទព្ររងក់ា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថ ុ   

សាធា ណៈ បស់ ក្សហវ (១៤.១.១) សរព្ររចបាន 

៩៥% ។ 

២. កាក្សា សត ីពីកា រ ៀបចំវាយត្នរលរលើកា អនុវត្តក្ិចចលទធក្រម

សាធា ណៈ បស់សាថ ប័នអនុវត្តលទធក្រម/អងគភាពថវធកា

រដ្ើរបីរីវើចំណាត្់ថាន ក្់សព្រមាប់បរងកើនក្ព្ររិត្ទឹក្ព្របាក្់សិទធិ

សរព្ររចដ្ល់សាថ ប័នអនុវត្តលទធក្រមព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងបាន

ោក្ជ់នូថាន ក្់ដឹ្ក្ ំពនិិត្យនងិអនុរ័ត្  (១៤.១.៣) សរព្ររច

បាន ៩០% ។ 

៣. ទិនននយ័លទធក្រមព្រត្ូវបានរ ៀបចំចងព្រក្ង ួចរាល ់  

រោយខ ក្ រសចក្តពី្រាងទព្ររងស់ថ ិត្លិទធក្រមរិនទានព់្រត្ូវ

បានរ ៀបចំរៅរ ើយ (២៥.៣.២) សរព្ររចបាន ៥០% 

រោយព្រត្ូវ ង់ចំជ ំញកា អនត ជាត្ិរដ្ើរបីជួយរ ៀបចំ ។ 

៤. រសចក្តីព្រាងទី២ ព្របកាសសត ីពនីីត្ិវធីនីនកា ចុេះ  

    កា ជព្ររេះ និងកា ផែពវផាយបញ្ា ីរមម ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាល់

រោយព្រក្ុរកា ងា ទទួលបនទុក្ និងរព្រត្ៀរោក្់ព្របជុំក្នុង 

GDPP (២៥.៣.៤) សរព្ររចបាន ៧០% ។ 

៥. រសចក្តីព្រាងទី ២ ព្របកាសសតពីី កា ព្រគប់ព្រគងក្ិចចសនាព្រត្ូវ

បានព្របជុំពភិាក្ាបញ្ចប់ក្នងុព្រក្ុរកា ងា ទទួលបនទុក្ នងិ



 

69 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

រព្រត្ៀរោក្់ព្របជុំក្នងុ GDPP (២៥.៣.៥) សរព្ររចបាន 

៧០% ។ 

៦. រុែងា ព្រគប់ព្រគងទិោឋ កា រលើ កាក្សា រដ្ញនថលព្រត្ូវបាន

សិក្ា ួចរាល់រៅរលើកា វធភាគរុែងា  នងិកា  ច  

Design Database រហើយព្រក្រុកា ងា បានក្ំពុងអភិវឌ្ឍន៍ 

ក្រមវធីីរលើរុែងា រនេះ (២៥.៣.៥) សរព្ររចបាន ៧០% ។ 

៧. គរព្រមាងថវធកាព្របចំឆ្ន ំ២០១៨ សព្រមាប់កា ងា ខក្ទព្ររង់ 

នងិកា បណតុ េះបណាត ល/វធព្រក្តឹ្យកា  បានក្ពំុងសហកា 

ជារួយ  EFI រោយរព្រោងរ ៀបចំ ចប់ពនីថៃទី ៧ ដ្ល់ទី ៩ 

ខែ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៨ (៥៣.២.១) សរព្ររចបាន ៩០% ។ 

 

១១. ម្កុរម្បកឹាោត្ិគណសនយយ (៨០%) 

 រៅក្នុងព្រត្មីាសទី ១ រនេះ ព្រក្រុព្របឹក្ាជាត្ិគណរនយយ មានរព្រោងអនុវត្តសក្រមភាពចំននួ ០២ ។ រហើយក្នុងរ េះ      

មានសក្រមភាពចំននួខត្ ០១ ប៉ាុរណាណ េះ សរព្ររចបានរោយរជាគជ័យតាររោលរៅ ំពឹងទុក្ ។ តារាងខាងរព្រការ បងាា ញពី

វឌ្ឍនភាពសរងខបននកា ខក្ទព្ររង់ បស់ព្រក្ុរព្របឹក្ាជាត្ិគណរនយយ រោយខចក្ជាសូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ នងិ

សរព្ររចរិនបានរពញរលញ ៖ 

សូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ សូច ក្ សរព្ររចរនិបានរពញរលញ 

១. រសចក្តីព្រាងខផនទីបងាា ញផលូវ (Road Map) សព្រមាប់

ដំ្ណាក្់កាលននកា អនុវត្តសតងោ់គណរនយយ       

សាធា ណៈរៅក្រពុជា ព្រត្ូវបានរ ៀបចំរ ើង ួចរាលក់្នុង

ក្ព្ររិត្ជ ំញ ។ 

២.រសចក្តីព្រាងព្របកាសសត ីពកីា ោក្ឱ់យអនុវត្តសតងោ់

គណរនយយសាធា ណៈរូលោឋ នសាច់ព្របាក្់រ ៀបចំ

បាន ួចរាល ់។  

១.កា សិក្ាពីកា អនុវត្តជាលក្ខណៈអនត ជាត្ិ នងិបរងកើន

សរត្ថភាពររនតីជ ំញបខនថររលើសតងោ់គណរនយយអនត 

ជាត្ិសព្រមាប់វធស័យសាធា ណៈ (២៣.១.២) សរព្ររចបាន 

៦០% រោយសា  ខត្ទសែនក្ចិចសិក្ាខដ្លព្រត្ូវរីវើរ ើង

រៅមា៉ា រ សីុសំុរលើក្រពលរក្ រ ៀបរៅសបាត ហ៍ទី ១ ននខែ

ររសា ឆ្ន ំ ២០១៨  វធញ ។ 

 

១២. អងគភាពភាពោនដគូរវាងរដឋ និងឯកជនថ្នន កក់ណាត ល (អងគភាពថាី) (៩៣%) 

 រៅក្នុងព្រត្មីាសទី ១ រនេះ អងគភាពភាពជានដ្គូ វាង ដ្ឋ និងកាក្ជនថាន ក្ក់្ណាត ល មានរព្រោងអនុវត្តសក្រមភាពចំននួ 

០២ ។ រហើយក្នុងរ េះ មានសក្រមភាពចនំនួខត្ ០១ ប៉ាុរណាណ េះ សរព្ររចបានរោយរជាគជ័យតាររោលរៅ ំពងឹទុក្ ។ 



 

70 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

តារាងខាងរព្រការ បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពសរងខបននកា ខក្ទព្ររង់ បស់អងគភាពភាពជានដ្គូ វាង ដ្ឋ នងិកាក្ជនថាន ក្់ក្ណាត ល 

រោយខចក្ជាសូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ និងសរព្ររចរិនបានរពញរលញ ៖ 

សូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ សូច ក្ សរព្ររចរនិបានរពញរលញ 

១. ចូល ួររ ៀបចំរសចក្តីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យសត ីពី         

រោលកា ណ៍ខណ ំ ួរសព្រមាប់ព្រគប់ព្រគងគរព្រមាង   

 វធនិរោគសាធា ណៈ (PIM) ។ 

 

១.សំរណើរសចក្តីព្រាងចាប់សត ីព ីអងគភាពភាពជានដ្គូ វាង ដ្ឋ 

និងកាក្ជនថាន ក្់ក្ណាត ល ព្រត្ូវបានពនិិត្យ នងិកាក្ភាព 

រោយរាជ ោឋ ភបិាលរសន ើរៅសាថ ប័ននតី្ិបបញ្ញត្តិ 

(១៤.៣.២) សរព្ររចបាន ៨៥% រោយសា  សិកាខ សាលា

ពិរព្រោេះរោបល់ក្ព្ររិត្បរចចក្រទសជារួយព្រក្សួង សាថ ប័ន

ាក្់ពន័ធក្ំពងុរព្រត្ៀររ ៀបចំ ។ 

 

១៣. អគគសលខាធកិារដ្ឋឋ ន ននម្កសួងសសដឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (៩២%) 

 រៅក្នុងព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨ រនេះ អគគរលខាីិកា ោឋ ន ននព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចចនងិហិ ញ្ញវត្ថុ បានរព្រោងអនុវត្ត

សក្រមភាព/សូច ក្ ចំនួន ២៣ ។ ក្នុងរ េះ សូច ក្ ចំននួ ១២ សរព្ររចបានរោយរជាគជ័យតាររោលរៅ ំពឹងទុក្ ។ 

តារាងខាងរព្រការបងាា ញពី វឌ្ឍនភាពសរងខបននកា ខក្ទព្ររង ់  បស់អគគរលខាីិកា ោឋ ន ននព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថ ុ

រោយខចក្ជាសូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ និងសរព្ររចរិនបានរពញរលញ ៖ 

សូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ សូច ក្ សរព្ររចរនិបានរពញរលញ 

១. រ ៀបចំ ព្រត្ួត្ពនិតិ្យ វាយត្នរល នងិខក្លរែរលើទព្ររង់

ក្រមវធីីចំណូល-ចំណាយនផទក្នងុ ក្សហវ អនុរលារ

តារថវធកាក្រមវធី ី។ 

២. ព្របពន័ធព្រគប់ព្រគងទិនននយ័បញ្ាសីា រពើភណឌ ព្រទពយ

សរបត្តិ ដ្ឋព្រត្ូវបានរព្របើព្របាស់ នងិបញ្ចូលទិនននយ័

សាក្លបង រៅអគគរលខាីិកា ោឋ ន ក្សហវ,      

អគគ យក្ោឋ នគយ និង ោឋ ក្ ក្រពុជា, និង        

អគគ យក្ោឋ នពនធោ  

៣. ព្របពន័ធ Database សព្រមាប់ព្រគប់ព្រគងកា អនុវត្ត      

សននិី ិឥណទានថវធកា បស់ ក្សហវ ព្រត្ូវបានោក្ឱ់យ

រព្របើព្របាស់សាក្លបង ។ 

៤. បចចុបបននក្រមរសចក្ដីខណ ំរលែ ០០៥ ព្រត្ូវបាន

បញ្ចប់កា រ ៀបចំរសចក្តីព្រាងក្ព្ររិត្អគគរលខាីិកា 

១. រុែងា ព្រគប់ព្រគងកា ងា   រុែងា ព្រគប់ព្រគងរវទិកាពិភាក្ា 

នងិរុែងា ព្រគបព់្រគងកា ក្សាងសរត្ថភាព ព្រត្ូវបាន

រ ៀបចំ និងក្សាង ួចរាល់ខដ្លដំ្រណើ កា រៅរលើ 

Web-Based Application នងិផែពវផាយ សរព្ររបាន 

(៧៥%) ។ 

២. ព្របព័នធពត័្៌មានវធទាព្រគប់ព្រគងចំណូលរិនខរនសា រពើពនធ 

ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាល់សព្រមាប់ថាន ក្់ជាត្ ិ ួរជារួយនឹង

កាក្សា សព្រមាប់កា បណដុ េះបណាដ ល នងិអាចអនុវត្តបាន

រៅតារព្រក្សួង សាថ ប័ន ចំននួ ១៤ សរព្ររចបាន (៩០%) ។ 

៣. ព្របពន័ធ បាយកា ណ៍វធភាគខផនក្ថ វធកា និងហិ ញ្ញវត្ថ ុ

(ក្ញ្ចប់ថវធកា) បានរ ៀបចំ ួចរាល់សព្រមាប់ថាន ក្់ដឹ្ក្ ំ    

ក្សហវ នងិោក្់ឱយដំ្រណើ កា ជាផលូវកា  សរព្ររចបាន 

(៩០%) ។ 
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ោឋ ននងិោក្់ជនូថាន ក្់ដឹ្ក្ ំបនតពិរព្រោេះរោបលអ់នត 

អគគ យក្ោឋ ន ។ 

៥.រ ៀបចំ នងិតារោនកា អនវុត្តខផនកា សក្រមភាព ួរ

ដំ្ណាក្់កាលទី៣ ននក្រម វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគង

ហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ  បស់អគគរលខាីកិា ោឋ ន 

៦. រសចក្តពី្រាងយុទធសារសត ព្រគប់ព្រគង នងិអភិវឌ្ឍន៍

ីនធានរនុសែព្រត្ូវបានព្របជុំ នងិ ពិរព្រោេះរោបល់

ក្ព្ររិត្អគគរលខាីិកា ោឋ ន ។ 

៧. ក្រមវធីីសព្រមាប់បងាា ញក្ព្ររងរសវាសាធា ណៈ បស់

ក្សហវ តារ យៈ TV  Board ព្រត្ូវបានសិក្ា នងិ

រ ៀបចំបរចចក្រទស ។ 

៨. ខផនកា រ ៀបចំព្របពន័ធខចក្ ខំលក្ នងិ ក្ាទុក្      

កាក្សា  បានរ ៀបចំ ួចរាល់ ។ 

៩.ខផនកា រ ៀចំ នងិក្សាងរជឈរណឌ លទិននន័យ        

ក្សហវ បានរីវើបចចុបបននភាព ចួរាល់ ព្រពរទាងំបនទប់

រជឈរណឌ លទិនននយ័ព្រត្ូវក្ំណត្់ទីតាំង នងិរ ៀបចំ

រព្រោងបលង់បរចចក្រទស ួចរាល់ ។ 

៤.បញ្ចប់កា រព្របើព្របាស់សាក្លបងព្របពន័ធព្រគប់ព្រគង         

ព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋ ក្សហវ រោយ យក្ោឋ ន ដ្ឋបាល             

នងិហិ ញ្ញវត្ថនុនអគគរលខាីកិា ោឋ ន នងិោក្ឱ់យរព្របើព្របាស់ 

ជាផលូវកា  (៩៥%) 

 

១៤. អោគ ធកិារដ្ឋឋ ន (៩៨%) 

រៅក្នុងព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨ រនេះ អោគ ីិកា ោឋ ន បានរព្រោងអនុវត្តសក្រមភាព/សូច ក្ ចំនួន ៨ ។       

ក្នុងរ េះ សូច ក្ ចំននួ ៧ សរព្ររចបានរោយរជាគជយ័តាររោលរៅ ំពឹងទុក្ ។ តារាងខាងរព្រការបងាា ញព ីវឌ្ឍនភាព

សរងខបននកា ខក្ទព្ររង់ បស់អោគ ីកិា ោឋ ន រោយខចក្ជាសូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ នងិសរព្ររចរិនបានរពញ

រលញ ៖ 

សូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ សូច ក្ សរព្ររចរនិបានរពញរលញ 

១. Business Process នងិទព្ររងន់នតារាងឧបសរព័នធ

 បាយកា ណ៍អីកិា ក្ិចចហិ ញ្ញវត្ថតុារ ច សរពន័ធ 

ថវធកាក្រមវធីីក្នុងព្របពន័ធ FIDS ព្រត្ូវបានអនុរ័ត្រព្របើ

ព្របាស់រដ្ើរបីស រស ក្រមវធី ី។ 

១. មាត្ិកា រសៀវរៅរោលសតពីី កា ងា អីិកា ក្ិចចហិ ញ្ញវត្ថុ

ព្រត្ូវបានសរព្ររចរោយថាន ក្់ដឹ្ក្ ំអោគ ីិកា ោឋ ន (៨៥%) 



 

72 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

២.  បាយកា ណ៍សរព្ររចទូទាត្់ នងិសព្ររងអ់ាណត្តិ

របើក្ព្របាក្់ជហំានទី ១ ព្រត្ូវបានផលតិ្ ួចរាល់ ។ 

៣. ខផនទីគនំិត្ (Mindmap)នងិមាត្កិាននខផនកា   

ព្រពរទាងំមាត្កិាននខផនកា អភិវឌ្ឍន៍ (ITDP) 

ព្រគប់ព្រគង (ITMP) ដំ្ណាក្ក់ាលទី ១ (២០១៨-

២០២០) រនេះ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច ។ 

៤. នីត្ិវធី ី វធីសីារសត  នងិទព្ររង់ បាយកា ណ៍រីវើ   

អីកិា ក្ិចចហិ ញ្ញវត្ថតុារអនុរលារភាពអនុវត្តរលើ

ថវធកាក្រមវធីីព្រត្ូវបានបញ្ចប់ព្រត្រឹក្ព្ររិត្បរចចក្រទស 

៥. ក្ព្ររងលិែតិ្បទោឋ នគត្យិុត្តាក្ព់ន័ធនងឹកាត្ពវក្ិចច

ចំរាេះ ដ្ឋ បស់ ព្រក្ុរហ នុ កាក្ជនសហព្រោស       

សាធា ណៈ ព្រត្ូវបានផែពវផាយជនូររនតអីោគ ីិ-

កា ោឋ ន ចនំនួ ៨០  ក្់ រោយបទបងាា ញ យៈ

រពល ១ ព្រពកឹ្ឬ រសៀលរលើក្ទី ១ ។ 

៦. ខផនកា យុទធសារសតអីកិា ក្ិចចហិ ញ្ញវត្ថឆុ្ន ំ ២០១៨-

២០២០ ព្រត្ូវបានផែពវផាយ នងិោក្ ់ឱយអនុវត្ត ។ 

៧. ព្របធានបទ នងិកាក្សា បណតុ េះបណាត លសត ីពកីា រីវើ

អីកិា ក្ិចចហិ ញ្ញវត្ថសុាធាណៈរៅ ដ្ឋបាលថាន ក្់ជាត្ិ

ខដ្លខផែក្រលើបទពិរសាីន ៍ននកា អនុវត្តជាក្់ខសតង

ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច ។ 

 

១៥. អគគនយកដ្ឋឋ នសវនករាន ា្កនុង (៩៩%) 

 រៅក្នុងព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨ រនេះ អគគ យក្ោឋ នសវនក្រមនផទក្នុង បានរព្រោងអនុវត្តសក្រមភាព/សូច ក្ ចំននួ 

១៧ ។ ក្នុងរ េះ សូច ក្ ចំននួ ១៤ សរព្ររចបានរោយរជាគជ័យតាររោលរៅ ំពឹងទុក្ ។ តារាងខាងរព្រការបងាា ញពី

វឌ្ឍនភាពសរងខបននកា ខក្ទព្ររង់ បស់អគគ យក្ោឋ នសវនក្រមនផទក្នុង រោយខចក្ជាសូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ 

នងិសរព្ររចរិនបានរពញរលញ ៖ 

 

 

 



 

73 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

សូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ សូច ក្ សរព្ររចរនិបានរពញរលញ 

១. អងគភាពរព្រការឱវាទ ក្សហវ ចំននួ ១ រោលរៅ 

ព្រត្ូវបានរីវើសវនក្រមរលើព្របពន័ធ FMIS ។ 

២. នីត្ិវធីនីនកា អនុវត្តសវនក្រមនផទក្នងុជហំានទី ១ ព្រត្ូវ

បានខក្លរែ ។ 

៣. បញ្ាពី្រត្តួ្ពនិតិ្យសវនក្រម (Audit Checklist)សត ីពី

ដំ្រណើ កា  ជារទយយបុរ ព្របទាន ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។ 

៤. លិែិត្បទោឋ នាក្ព់ន័ធនឹងកា ព្រគប់ព្រគងព្រទពយ  

សរបត្តិ ដ្ឋ និងចំណូលពុំខរនសា រពើពនធ ព្រត្ូវបាន

ព្របរូល និងសិក្ា ។ 

៥. លិែិត្បទោឋ នាក្ព់ន័ធនឹងក្ិចចលទធក្រមសាធា ណៈ 

ព្រត្ូវបានព្របរូល នងិសិក្ា 

៦. លិែិត្បទោឋ នាក្់ពន័ធនងឹកា ងា  PFM និងកា ផតល់ 

ព្របាក្់ឧបត្ថរភរលើក្ទឹក្ចិត្ត ព្រត្ូវបានព្របរូល នងិ

សិក្ា ។ 

៧.  បាយកា ណ៍សតពីី កា ព្រត្តួ្ពនិិត្យព្របសិទធភាព និង

ស័ក្តិសិទធភាពននថវធកាក្រមវធីីចំននួ ៣ រោលរៅ

ព្រត្ូវបានរ ៀបចំជនូ កា.ឧ អគគ យក្នន អសក្ 

៨. ព្រក្សួង សាថ ប័ន ោ៉ា ងត្ិច ២ រោលរៅព្រត្ូវបានពនិិត្យ 

ព្របសិទធភាពននរុែងា សវនក្រមនផទក្នុង ។ 

៩. លិែតិ្បទោឋ ន និងសថ តិ្ិសំខាន់ៗោ៉ា ងត្ិច២០ចាប់ 

ព្រត្ូវបានព្របរូល នងិបញ្ចូលក្នងុ Box cloud នន 

Database ។ 

១០. នតី្ិវធីនីនកា រផទ ទិននន័យពី Boxsync រៅ DMS 

ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។ 

១១. សវនោឋ នចំននួ ៤ រោលរៅ ព្រត្ូវបានពនិតិ្យរលើ

កា ខក្លរែតារអនសុាសន៍ខដ្លរលើក្រ ើងរោយ

សវនក្  ។ 

១. តារាងឧបសរពន័ធសព្រមាប់ោំព្រទកា ងា សវនក្រមរៅ   

អគគ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការជាត្ិ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ 

(៩៥%) ។ 

២. រ ៀបចំខផនកា សក្រមភាពសព្រមាប់ចុេះសវនក្រមឆ្ន ំ 

២០១៨ និងខផនកា សក្រមភាពោ៉ា ងត្ិច ៨៥%ននខផន 

កា សក្រមភាពចនំនួ ២០ រោលរៅខដ្លរព្រជើសរ ឯស

រៅក្នងុខផនកា សវនក្រមព្រត្មីាសទី ១  បស់ ក្សហវ 

ព្រត្ូវបានអនុវត្ត (៩៧%) ។ 

៣. ខផនកា សក្រមភាពោ៉ា ងត្ចិ ៥០% ននខផនកា     

សក្រមភាពខដ្លមានរៅក្នុងខផនកា សវនក្រម បស់

ព្រក្សួង សាថ ប័ន ខដ្លរព្រជើសរ ឯសរៅព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវ

បានអនុវត្ត (៩៥%) ។ 

 



 

74 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

១២. អនសុាសន៍ បស់ NAAាក្ព់ន័ធនឹងសរត្ថក្ិចច     

ក្សហវ ោ៉ា ងត្ិច ១ រោលរៅ ព្រត្ូវបានជំ ញុកា 

តារោន ។ 

១៣.  បាយកា ណ៍សតពីលីទធផលសវនក្រមស ុបសព្រមាប់

ឆ្ន ំ២០១៧ (កា ធយប ធរចឆទ ២០១៦) ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ

ជារសចក្តីព្រាង ។ 

១៤. ព្រក្សួង សាថ ប័នចំននួ ៤ ព្រត្ូវបានពនិតិ្យ និងផតល ់

រោបល់ខក្លរែរលើកា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍     

សវនក្រមនផទក្នងុរោ ពតារសតងោ់  ។ 

 

 

១៦.  វិទស្ថសាថ នសសដឋកិច្ច នងិហិរញ្ញវត្ថុ (៩៦%) 

 រៅក្នុងព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨ រនេះ  វធទាសាថ នរសដ្ឋក្ិចច នងិហិ ញ្ញវត្ថ ុបានរព្រោងអនុវត្តសក្រមភាព/សូច ក្ 

ចំននួ ១១ ។ ក្នុងរ េះ សូច ក្ ចំននួ ៨ សរព្ររចបានរោយរជាគជ័យតាររោលរៅ ំពឹងទុក្ ។ តារាងខាងរព្រការបងាា ញពី 

វឌ្ឍនភាពសរងខបននកា ខក្ទព្ររង់ បស់ វធទាសាថ នរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ រោយខចក្ជាសូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ 

នងិសរព្ររចរិនបានរពញរលញ ៖ 

សូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ សូច ក្ សរព្ររចរនិបានរពញរលញ 

១.  សព្ររបសព្ររួលរ ៀបចំក្រមវធីីសិកាខ សាលា នងិ     

កាក្សា ោំព្រទជារួយអគគ យក្ោឋ នថវធកា,       

អគគ យក្ោឋ ន ត្ ោ ជាត្ ិនងិអគគរលីិកា ោឋ ន 

គ.ហ.ស. សព្រមាប់កា រ ៀបចំវគគបណដុ េះបណាដ លសដពីី

នតី្ិវធីីអនុវត្តថវធកាតារព្របពន័ធថវធកាថមី ជនូររនតរីាជ

កា ននអាជាា ី សវនក្រមជាត្ិ ។ 

២. ក្ិចចព្របជុំបូក្ស ុបកា ងា  នងិរ ៀបចំ បាយកា ណ៍

វឌ្ឍនភាពក្រមវធីីខក្ព្រទង់ព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវបាន

រ ៀបចំ ។ 

៣. រីវើកា សិក្ា ព្រសាវព្រជាវ ព្របរូលធាត្ុចលូទាក្់ទង

នងឹកា តល ស់បដូ ព្របពន័ធថវធកាក្រមវធីីរៅព្របពន័ធថវធកា

ព័ត្ម៌ានសរិទធក្រម ។ 

១. ខផនកា សក្រមភាពក្សាងសរត្ថភាពព្រត្ូវបានរ ៀបចំ 

នងិអនុរ័ត្ (៤៤.១.១) សរព្ររចបាន ៩០% ។ 

២.  កាក្សា  នងិបចចុបបននក្រមរលើលក្ខែណឌ រោងព្រគូឧរទទស 

នងិព្រគូបរងាគ ល ននព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុព្រត្ូវ

បានរ ៀបចំ នងិរ ៀបចំលិែតិ្រសន ើសំុរៅអគគ យក្ោឋ ន

ាក្់ពន័ធនន ក្សហវ (៥២.១.៥) សរព្ររចបាន ៨០% ។ 

៣.  រ ៀបចំវគគបណដុ េះបណាដ លសដ ីពី នីត្ិវធីអីនុវត្តថវធកាតារ

ព្របពន័ធថវធកាថមីជនូររនតរីាជកា ននព្រគឹេះសាថ នសាធា ណៈ-

 ដ្ឋបាល ខដ្លព្រត្ូវអនុវត្តថវធកាតារព្របពន័ធថវធកាថមីរៅ

ឆ្ន ំ ២០១៨ ចំននួ ១ វគគ (៥៣.២.៧) សរព្ររចបាន 

៨៥% ។ 

 



 

75 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

៤. ក្ព្ររងសំណួ សដ ីពតី្ព្ររូវកា បណដុ េះបណាដ លសព្រមាប់

កា អភិវឌ្ឍក្រមវធីី នងិត្ព្ររូវកា បណដុ េះបណាដ លរលើ

កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ព្រត្ូវបានរីវើ

បចចុបបននក្រម ។ 

៥. រ ៀបចំខផនកា សក្រមភាព នងិរោលកា ណ៍សព្រមាប់

ចុេះព្រត្តួ្ពនិតិ្យ និងវាយត្នរលអពំីព្របសិទធភាពននកា 

បណដុ េះបណាដ ល ។ 

៦. សិក្ាព្រសាវព្រជាវ ព្របរូលធាត្ុចលូ នងិព្របរូល     

កាក្សា ទាក្់ទងនងឹកា វធភាគថវធកា រោយសហកា 

ជារួយអគគ យក្ោឋ នាក្ព់ន័ធនន ក្សហវ ។ 

៧.  ច សរពន័ធព្រគប់ព្រគង នងិកា វធភាគរុែងា  បស់    

ររនតរីាជកា  វសហ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងព្របរូលផដុំ

កាក្សា  ។  

៨. ក្រមវធីីព្រគប់ព្រគងទិនននយ័សព្រមាប់ោំព្រទកា ងា បណដុ េះ

បណាដ លក្នងុព្របពន័ធ Excel ព្រត្វូបានរ ៀបចំ ។ 

 

១៧. ម្កុរការងារម្គប់ម្គងគសម្ម្មងម្បព័នធពត័្ម៌្មនវិទស្ថម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (១០០%) 

 រៅក្នងុព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨ រនេះ ព្រក្ុរកា ងា ព្រគប់ព្រគងគរព្រមាងព្របពន័ធព័ត្ម៌ានវធទាសព្រមាប់កា ព្រគប់ព្រគង

ហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ បានរព្រោងអនុវត្តសក្រមភាព/សូច ក្ ចំននួ ១៤ ។ ក្នងុរ េះ សូច ក្ ទាងំ ១៤ សរព្ររចបាន

រោយរជាគជយ័តាររោលរៅ ំពឹងទុក្ ។ តារាងខាងរព្រការបងាា ញព ី វឌ្ឍនភាពសរងខបននកា ខក្ទព្ររង់ បស់ព្រក្ុរកា ងា 

ព្រគប់ព្រគងគរព្រមាងព្របពន័ធពត័្៌មានវធទាសព្រមាប់កា ព្រគប់ព្រគងហ ិញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ រោយខបងខចក្ជាសូច ក្ សរព្ររចបាន

រពញរលញ នងិសរព្ររចបានរិនរពញរលញ ៖ 

សូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ សូច ក្ សរព្ររចរនិបានរពញរលញ 

១. ថាន ក្់ដឹ្ក្ ំ នងិររនតនីនព្រក្សួងសាថ ប័ន ចំននួ ១០ 

បខនថរ នងិររនតីរនទី រសដ្ឋក្ិចចនងិហិ ញ្ញវត្ថុទាងំ ២៥ 

ទទួលបានកា ផែពវផាយ បរញ្ា បកា យល់ដឹ្ងព ី

FMIS ។ 

២. ព្រពតឹ្តិបព្រត្ព័ត្ម៌ាន ត្រ៤ ឆ្ន ំ ២០១៧  បស់គរព្រមាង 

FMIS ព្រត្ូវបានរបាេះពុរព និងផែពវផាយ ព្រពរទាងំ

 



 

76 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

សាធា ណជនទូរៅ បានទទួលដំ្ណឹងពី FMIS តារ 

 យៈព្របព័នធផែពវផាយ   ។  

៣. ររនតនីនព្រក្សួងសាថ ប័នចំននួ ១០ ព្របមាណ ២៧៥ 

 ូបទទួលបានកា បណដុ េះបណាដ លកា អនុវត្តតទ ល់

រៅក្ខនលងរីវើកា  (On Job Training) ។ 

៤. ព្រក្ុរកា ងា អនុវត្តគរព្រមាង បស់ព្រក្សួង សាថ ប័ន 

ចំននួ ១០ បខនថរ និងរនទី រសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ

ទាងំ ២៥ ព្រត្ូវបានក្ំណត្់ ួចរាលព់ពី្រក្សួង សាថ ប័ន 

នងិរនទី រសដ្ឋក្ិចចនិ ងហិ ញ្ញវត្ថុ រឆលើយត្បនងឹកា 

ពព្រងកី្វធសាលភាពគរព្រមាង FMIS ជហំានទី ២ ឆ្ន ំ

២០១៨ ។ 

៥. ខផនកា ចុេះសិក្ា នងិរ ៀបចំនីត្ិវធីអីនុវត្តកា ងា 

តារព្របពន័ធ FMIS  បស់កា ោឋ នថមីបានរ ៀបចំ ួចរាល់ 

និងកាក្សា នតី្ិវធីីអនុវត្តកា ងា តារព្របព័នធ FMIS 

សព្រមាប់ព្រក្សួង សាថ ប័ន និងរនទី  សហវ បានរ ៀបចំ

 ួចរាល់ ២០% ។ 

៦. បានរីវើកា បញ្ា ទិញ ួចរាល់រៅកានព់្រក្ុរហ នុផគត្ផ់គង់ 

(ខផែក្រលើក្ិចចសនា) រលើឧបក្ ណ៍បរចចក្វធទាព័ត្ម៌ាន 

សព្រមាប់បណាដ ញត្ភាា ប់ និងសព្រមាប់អនក្រព្របើព្របាស់ 

(WAN/LAN, End User's Equipment) រៅតារ

ព្រក្សួងសាថ ប័ន ១០ បខនថរថមី នងិរនទី រសដ្ឋក្ិចចនងិ

ហិ ញ្ញវត្ថុទាងំ ២៥ និងកាក្សា រដ្ញនថលកា ពព្រងីក្

រជឈរណឌ ល ទិនននយ័ព្រត្ូវបានវាយត្នរល ួចរាល ់។ 

៧.កាក្សា ត្ព្ររូវកា ននកា រ ៀបចំ នងិក្សាងព្របពន័ធ 

FMIS សព្រមាប់ព្រក្សួង សាថ ប័នចំននួ ១០ បខនថរ និង

រនទី រសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថទុាងំ ២៥ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ

 ួចរាល់ ។ 

៨.កាក្សា រព្រោងបលង់រជឈរណឌ លទិននន័យខដ្លព្រត្ូវ

ពព្រងកី្បខនថររលើរជឈរណឌ លទិននន័យខដ្លមាន



 

77 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ព្រសាប់ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាល ់ នងិបានក្ំណត្់ទីតាំង

កា ោឋ នសព្រមាប់កា អនុវត្តគរព្រមាង FMIS រៅ

ព្រក្សួងសាថ ប័ន ១០ បខនថរ នងិរនទី រសដ្ឋក្ិចចនិង

ហិ ញ្ញវត្ថុទាងំ ២៥ ។ 

៩.ព្រក្សួង សាថ ប័នចំននួ ១០ ខដ្លមានអនក្រព្របើព្របាស់

ព្របមាណ ២៧៥  ូប បានរព្របើព្របាស់ព្របពន័ធ FMIS ជា

ផលូវកា  ។ 

១០. កាក្សា ត្ព្ររូវកា ននព្របពន័ធ Help Desk ថមពី្រត្ូវ

បានរ ៀបចំ ួចរាល់ ។ 

១១. ខផនកា បរងកើនក្ព្ររិត្យល់ដឹ្ង ភាពជាមាច ស់     

កា ចលូ ួរ និងសរត្ថភាពខផនក្ FMIS ដ្ល ់ក្សហវ 

ព្រក្សួង សាថ ប័ន នងិរនទី រសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថ ុ  

ព្រត្ូវបានខក្សព្ររលួសរព្រសបរៅតារសាថ នភាពជាក្់

ខសដងចបព់ឆី្ន ំ ២០១៨ ដ្ល់ ២០២០ ។ 

 

១៨. ម្កុរម្បកឹានីត្ិករា (១០០%) 

 រៅក្នុងព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ២០១៨ រនេះ ព្រក្ុរព្របឹក្ានតី្ិក្រម បានរព្រោងអនុវត្តសក្រមភាព/សូច ក្ ចំននួ ៤ ។           

សូច ក្ ទាងំ ៤ សរព្ររចបានរោយរជាគជ័យតាររោលរៅ ំពឹងទុក្ ។ តារាងខាងរព្រការបងាា ញពី វឌ្ឍនភាពននកា ខក្

ទព្ររង់ បស់ព្រក្ុរព្របឹក្ានតី្ិក្រម រោយខបងខចក្ជាសូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ និងសរព្ររចរិនបានរពញរលញ ៖ 

សូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ សូច ក្ សរព្ររចរនិបានរពញរលញ 

១. គនថីទី ១ ដ្ល់គនថីទី ៣ (ចំននួ ២៦៥៥ ទំព័ ) នន

ក្ព្ររងសព្ររង់ព្រត្ូវបានពនិតិ្យ រផទៀងតទ ត្់ បញ្ចប់   

ព្រគប់ទិដ្ឋភាពក្ព្ររិត្ថាន ក្់ដឹ្ក្ ំ លក្ន ។ 

២.លិែតិ្បទោឋ នគត្យិុត្តាក្ព់ន័ធពនធោ  ព្រត្ូវបាន

ព្របរូល, ចំណាត្់ថាន ក្់គត្ិយតុ្ត ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ នងិ

អត្ថបទននលិែតិ្បទោឋ នគត្ិយតុ្ត ព្រត្ូវបានវាយចរលង ។ 

៣. លែិិត្បទោឋ នគត្យិតុ្តាក្់ពន័ធកា ព្រគប់ព្រគង

បុគគលកិ្ព្រត្ូវបានព្របរូល, ចំណាត្ថ់ាន ក្គ់ត្យិុត្ត     

 



 

78 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ព្រត្ូវបានរ ៀបចំនិ ងអត្ថបទននលិែតិ្បទោឋ នគត្យិុត្ត 

ព្រត្ូវបានវាយចរលង ។ 

៤. បានរ ៀបចំក្រមវធីផីែពវផាយសាន នដ្ នងិសរិទធផល

 បស់ព្រក្រុព្របឹក្ានតី្កិ្រមជនូ ដ្ឋបាលរែត្តរណឌ លគិ ឯ ។  

  



 

79 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ឧបសរព័នធ ២ ៖ វឌ្ឍនភាពោភាគរយតារក ន្ក ច្សងាោ រសករាភាព និងសោលបាំណង ម្បចាំម្ត្មី្មសទី ១ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ ពិនាុភាគរយ 

ក ន្កទី ១ ៖ បនតពម្ងឹងភាពសជឿទុកចិ្ត្តននថវិកា  ៩៨% 

រោលបំណង ១១. បនតពព្រងឹងកា ព្របរូលចំណូលនិងកា អនុវត្តខផនកា ព្របរូលចំណូល ។ ៩៧% 

១១.១. ពព្រងឹងកា អនុវត្តយុទធសារសត

រក្ៀ គ ចំណូល  យៈរពលរីយរ ឆ្ន ំ

២០១៤-២០១៨  

  បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពននកា អនវុត្តយុទធសារសត រក្ៀ គ ចំណូល

ព្របចំឆ្ន ំ ២០១៧ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។ 

 រសចក្តីព្រាង MOU  វាង អគ  និងអាជាា ី ក្ំពង់ខផសវយ័ត្ព្រក្ុង  

ព្រពេះសីហនុ ព្រត្ូវបានពនិិត្យបញ្ចប់ ។ 

 បានអនុរ័ត្ខផនកា រ វីើបចចុបបននភាពទិននន័យ អាជីវក្រមោឋ ន និង

ឃ្ល ងំសតុក្ទំនិញ និងព្រពរទាងំបានរ ៀបចំនិងោក្់ឱយអនុវត្ត

ខផនកា ចុេះព្រត្ួត្ពិនិត្យអាជីវក្រមោឋ ន ឬឃ្ល ងំទំនិញ ។ 

 បានព្រសាវព្រជាវបទពិរសាីន៍ពីព្របរទស   និងបានព្របជុំពិនិត្យ

ពិភាក្ារលើរសចក្តីព្រាងក្នុងក្ព្ររិត្ព្រក្ុរកា ងា បរចចក្រទស ។ 

 ខផនកា រព្រជើសរ ឯសព្រក្ុរហ ុនរ វីើសវនក្រមគយ បានរ ៀបចំ ួចរាល់ ។  

 រុែងា ទទូាត្់តារររីាបាយរអ ិចព្រត្ូនិក្ (E-Payment) ព្រត្ូវ

បានរ ៀបចំរ វីើរត្សតសាក្លបងជារួយី ោ កាណាឌ្ីោ៉ា  និង

ី ោ រអសុីលីោ ។ 

 រុែងា ព្រគប់ព្រគងលិែិត្អនុញ្ញ ត្គយ (E-Permit) ព្រត្ូវបានខក្

លរែខផនក្បរចចក្រទស ។ 

 កាក្សា គរព្រមាង និងក្ិចចសនាអភិវឌ្ឍព្របព័នធបញ្ា ជាត្ិខត្រួយ 

ដំ្ណាក្់កាលទី ២ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំនិងចុេះក្ិចចសនា ។ 

 បានរ ៀបចំអភិវឌ្ឍរុែងា របាេះពុរពសថ ិត្ិររនតីរាជកា ព្របចំខែ និង

បានរ វីើរត្សត របាេះពុរពសាក្លបង ព្រពរទាងំបានរ វីើបចចុបបននភាព

សាថ នភាពររនតីរាជកា ក្នុងព្របពន័ធព្រគប់ព្រគងទិននន័យ ។ 

 ចុេះអរងកត្ព្របរូលផដុំព័ត្៌មានសហព្រោស រដ្ើរបីរផទៀងតទ ត្់កា ចុេះ

បញ្ា ីពនធោ  រៅរែត្តក្ំពង់ីំ និងរែត្តប ទ យមានជ័យព្រត្ូវបាន

បញ្ចប់ និងបានបញ្ចូលព័ត្៌មានសហព្រោស ចូលក្នុងព្របព័នធ

ព្រគប់ព្រគងទិននន័យ បស ់អ.ព.ដ្ ។ 

 រ ៀបចំរព្រជើសរ ឯស និងបណតុ េះបណាត លបុគគលិក្ជាប់ក្ិចចសនា 

ចំនួន ១០០  ក្់ និងទំ ក្់ទំនងជារយួអាជាា ី ខដ្នដី្ ក្នុងកា 

អរងកត្អចលនព្រទពយរៅរាជធានី-រែត្ត រដ្ើរបីផតល់រសវាពនធោ 

រលើកា ចុេះបញ្ា ី និងបចចុបបននភាពព័ត្៌មានអចលព្រទពយ  

៩០% 



 

80 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ ពិនាុភាគរយ 

 កា ចុេះបញ្ា ីអនក្ជាប់ពនធបានចំននួ ១ ៦២៣ រសន ើនឹង ៥.៦៣% 

ននចំននួអនក្ជាប់ពនធខដ្លរិនទានប់ានចុេះបញ្ា ីពនធោ  និងបាន

បរងកើត្ព្រក្ុរកា ងា រដ្ើរបីជំ ុញកា ចុេះបញ្ា ី និងរ វីើបចចុបបននភាព

ព័ត្៌មានសហព្រោសទូទាងំព្របរទស ក្នុងព្រក្បែ័ណឌ ទលូាយ ។ 

 សិកាខ សាលាផែពវផាយសត ីពីបទបបញ្ញត្តិពនធោ  (Transfer 

Pricing,ពនធរលើព្របាក្់ចំណូល,ពនធព្របថាប់ព្រតា, E-Payment និង

បទបញ្ញត្តិរផែងៗ សព្រមាប់អនក្ជាប់ពនធរីយរ) ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ 

រៅសាខាពនធោ ចំនួន ០៨ ។ 

 រសចក្តីព្រាងចាប់សត ីពីកា ព្រគប់ព្រគង រណីយោឋ នសមាហ ណ 

និងខលបងាណិជាក្រមបានបញ្ាូនរៅគណៈ ដ្ឋររនតី ួចរហើយ ។ 

 បានចុេះអនុវត្តព្របកាសអនត ព្រក្សងួ  វាង ក្សហវ. និងព្រក្សួង 

រហានផទ និងលិែិត្បទោឋ នគត្ិយុត្ត   រដ្ើរបីចត្់វធធានកា 

តារផលូវចាប់ ចំរាេះអាជីវក្រមខលបងសុីសងព្រគប់ព្របរភទព្រពរទាងំ

អាជីវក្រម បញ្ច  ំនិងព្របត្ិ រភាគរោយអនុបបទានខដ្លពុំមាន 

អាជាា បណណរៅរែត្តព្រពេះសីហនុ ។ 

 បានបញ្ចប់ បាយកា ណ៏សត ីពីលទធផលននកា ចុេះសិក្ា

បរចចក្រទស ខលបងព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ព្រក្ុរហ ុនកាសុីណូរៅតារ

ព្រពំខដ្នរវៀត្ណារ និងបានសិក្ាពីព្របរភទខលបង និង

បរចចក្រទសខលបងខដ្លជាកា វធវត្តន៏នន បរចចក្វធទា និងក្ំពុង

តារោនក្ិចចកា រនេះជាព្របចំរោយចូល ួរក្នុងក្ិចចព្របជុំរផែងៗ

ទាងំក្នុងត្ំបន់ និងក្នុងពិភពរលាក្ ។ 

១១.២. បនតខក្លរែរោលនរោបាយ 

និង    ដ្ឋបាលគយ, ពនធោ  និង

ចំណូលរិនខរនសា រពើពនធ ។ 

  បាយកា ណ៍សត ីពីកា វធភាគរលើផលប៉ាេះាល់ននកា ច ច និងកា 

អនុវត្តភាពជានដ្គូរសដ្ឋក្ិចចទលូំទូលាយអាសា ន-ជប៉ាុន (AJCEP) 

ព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។ 

  បាយកា ណ៍សដ ីពីកា  វធភាគរលើផលប៉ាេះាល់ននកា ច ច និងកា 

អនុវត្តក្ិចចព្រពររព្រពៀងាណិជាក្រមរស ឯអាសា ន-ហុងក្ុង 

(AHKFTA) ព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។ 

 បានរ ៀបចំរសចក្ដីព្រាង និង ច សរព័នធ ននកា សិក្ាលរែិត្

រោយមានបញ្ចូលកា សិក្ារលើចំណាយ និងអត្ថព្របរោជន៍នន

កា ោក្់ឱយអនុវត្ដពនធរលើព្របាក្់ចំណូល ូបវនដបុគគល ។ 

៩០% 



 

81 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ ពិនាុភាគរយ 

 រសចក្ដីព្រាងព្របកាសសត ីពីពនធរលើចំរណញរូលីន  បស់ ូបវនត

បុគគល (Capital Gains Tax) បានបញ្ចប់កា ព្របជុំនផទក្នុង      

 យក្ោឋ ន និងបនតខក្សព្ររួល នងិសិក្ារដ្ើរបីទទលួបានធាត្ុ

ចូលថមីៗ បខនថររទៀត្ ។ 

 នីត្ិវធីីសព្រមាប់ដំ្រណើ  និងព្រគប់ព្រគងក្នុងកា ផតល់អាជាា ប័ណុណ 

 វធញ្ញ បនបព្រត្ និងលិែិត្អនុញ្ញ ត្  រោយអគគ យក្ោឋ នពនធ

ោ  ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។  

 រសចក្តីព្រាងព្របកាសសត ីពីយនតកា ពនធោ ចំរាេះសហព្រោស

ព្របក្បអាជីវក្រមោដំំ្ណំារៅស ូ និងខក្នចនដំ្ណំារៅស ូ ព្រត្ូវបាន

បញ្ចប់ក្ព្ររិត្ព្រក្ុរកា ងា បរចចក្រទស និងរព្រត្ៀរោក្់ជនូថាន ក្់

ដឹ្ក្ ំ អពដ្ ពិនិត្យ និងសរព្ររច ។ 

 រសចក្តីព្រាងព្របកាសសត ីពីវធធាន នងិនីត្ិវធីីសព្រមាប់អនុវត្តក្ិចច

ព្រពររព្រពៀង សត ីពីកា រចៀសវាងកា យក្ពនធព្រត្ួត្ោន  និងកា បងាក  

កា ក្ិបរក្ងបនលំពនធាក្់ព័នធនឹងពនធរលើព្របាក្់ចំណូលព្រត្ូវបាន

សរព្ររចជាសាថ ព រោយព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ ។ 

 រសចក្ដីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យាក្់ពន័ធនឹងពនធរលើព្របត្ិបត្តិកា រព្របងកាត្ 

និងីនធានខ ៉ែ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំនិងបានបញ្ចូនរៅព្រក្សងួរសដ្ឋក្ិចច 

និងហិ ញ្ញវត្ថុ ។ 

 រសចក្ដីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យសត ីពីកា អនវុត្តកា ព្របរូលពនធរលើព្របត្ិបត្តិ

កា រព្របងកាត្ និងីនធានខ ៉ែ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងបានបញ្ចូនរៅ

ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុ ។  

 បានរ ៀបចំរសចក្តីព្រាងព្របកាសសត ីពីយនតកា សព្រមាប់បងវិលសង

រទសច ប រទស ព្រត្ឹរក្ព្ររិត្ព្រក្ុរកា ងា បរចចក្រទស បស់ 

 យក្ោឋ នព្រគប់ព្រគងអនក្ជាប់ពនធីំ និងក្ំពុងព្រសាវព្រជាវបខនថរ

ធាត្ុចូល ។ 

 រសចក្ដីព្រាងព្របកាសសត ីពីវធធាន នងិនីត្ិវធីីននកា បង់ពនធរលើ

ព្របាក្់ចំណូលសព្រមាប់សហព្រោសធា រា៉ែប់ ង ព្រត្ូវបានរ ៀបចំនិង

ពិភាក្ាជារយួអគគ យក្ោឋ នពនធោ  និងអគគ យក្ោឋ ន

ឧសាហក្រមហិ ញ្ញវត្ថុ រហើយបានបញ្ចូនរៅព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចចនិង

ហិ ញ្ញវត្ថុ ។ 



 

82 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ ពិនាុភាគរយ 

 បានបនត Centralized ទិននន័យព័ត្៌មានអនក្ជាប់ពនធព្រគប់ 

Modules ពនធ (Online) ខដ្លបានោក្់ដំ្រណើ កា  និងទិននន័យ

ព័ត្៌មានអនក្ជាប់ពនធ (Offline) រៅខត្បនតរ វីើសមាហ ណក្រម 

(Manually Integrated) ។  

 បានរ ៀបចំក្ូដ្ចំណូលរិនខរនសា រពើពនធ និងបរងកើត្ព្របព័នធ 

NRMIS  ួចរាល់ និងបានោក្់ឱយរព្របើព្របាស់ជាផលូវកា ជំហា នទី១ 

ជារយួព្រក្សួងសាថ ប័នចំនួន ១៤ និងបនតរ ៀបចំរ ៀបចំក្ូដ្ចំណូល

រិនខរនសា រពើពនធ និង ោក្់ឱយរព្របើព្របាស់ព្របព័នធ NRMIS  

ជារយួព្រក្សួងសាថ ប័នរួយចំនួនបខនថររទៀត្ ។ 

១១.៣. ពព្រងឹងកា វធភាគ និងកា 

ពាក្ ណ៍ចំណូល ។ 

 អគគ យក្ោឋ នគយ និង ោឋ ក្ ក្រពុជា បានរ ៀបចំរសន ើសុំរព្រជើស

រ ឯសររនតីជំ ញក្នុងព្រសុក្ខផនក្ពាក្ ណ៍ចំណូល  តារ យៈ អ.គ.ហ  

១០០% 

១១.៤. រ ៀបចំបរងកើត្ព្រក្បែ័ណឌ រោល

នរោបាយពនធ យៈរពលរីយរឆ្ន ំ 

២០១៩ -២០២៣ ។ 

 ព្របរភទពនធចំនួន ២ ក្នុងព្រក្បែ័ណឌ ខក្ទព្ររង់ព្របព័នធពនធ យៈរពល

រីយរឆ្ន ំ ២០១៩ -២០២៣ ព្រត្ូវបានសិក្ា និង បាយកា ណ៍  

សត ីពីកា សិក្ាព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។  

១០០% 

១១.៥. ពព្រងឹងព្របសិទធភាពននកា 

ព្រគប់ព្រគងបំណលុព្រត្ូវទា ក្នុងឆ្ន ំ ។ 

 ត្ួរលែបំណលុពនធនិងអាក្ ព្រត្ូវទា ក្នុងឆ្ន ំព្រត្ូវបានក្ំណត្់ និង

បានរចញលិែិត្ទា បំណលុ ួចរាល់ ។ 

 ព្រក្ុរកា ងា បំណលុនន អគគ.ព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋ និងចំណូលរិនខរន

សា រពើពនធ បានចត្់វធធានកា ផាយឱយព្រក្ុរហ ុនជំាក្់បំណលុ

ចូលសងោ៉ា ងយូ រៅចុងខែ ររសា ឆ្ន ំ ២០១៨ និងបានរសន ើថាន ក្់

ដឹ្ក្ ំពិនិត្យជព្ររេះបំណលុព្រក្ុរហ ុនចំននួ ២ ព្រក្ុរហ ុនខដ្លជា

ព្រក្ុរហ ុន ដ្ឋ ។ 

 បំណលុព្រត្ូវទា ក្នុងឆ្ន ំព្របរូលបានចំនួន ១,៣៩៣,០៥៨ដុ្លាល   

រលើបំណលុស ុបចំនួន ១,៦៩២,៣០៨ដុ្លាល   រសម ើនឹង 

៨២.៣១% ននបំណលុស ុប ។ 

១០០% 

១១.៦. អនុវត្តកា ព្របរូលចំណូល

តទ ល់/ចំណូលខចក្ ំខលក្ បស់ ដ្ឋបាល

ថាន ក្់រព្រការជាត្ិ ។ 

 ព្របកាសសត ីពីកា ខបងខចក្ចំណូលសា រពើពនធ បស់ ដ្ឋបាល     

រាជធានី-រែត្ត ជនូ ដ្ឋបាល ព្រក្ុង ព្រសុក្ ែណឌ  ៣% និង ុំ 

សងាក ត្់ ១% ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចនិងោក្់ឱយអនុវត្ត ។ 

 ព្របកាស សត ីពីកា ព្របគល់ចំណូលសា រពើពនធ សត ីពីកា ជួល

អចលនព្រទពយនិងចលនព្រទពយជនូ ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការជាត្ិព្រត្ូវ

បានរ ៀបចំ ួចរាល់និងោក្់ឱយអនវុត្ត ។ 

១០០% 



 

83 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ ពិនាុភាគរយ 

 រសចក្តីព្រាងកាក្សា ទសែនទានសត ីពីកា  ធេះ ក្ព្របភពចំណូលថមី

ជូន ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការជាត្ិព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។ 

រោលបំណង ១២. បនតពព្រងឹងកា ព្រគប់ព្រគងបំណលុ ។ ១០០% 

១២.១. ពព្រងឹងកា អនុវត្តយុទធសារសត

ព្រគប់ព្រគងបំណលុសាធា ណៈ

ព្របក្បរោយស័ក្តិសិទធភាព និងព្របសិទធ

ភាព ។ 

 បានរ ៀបចំរសចក្តីព្រាងចុងរព្រកាយននសតង់ោ នីត្ិវធីីព្របត្ិបត្តិកា 

សព្រមាប់កា ព្រគប់ព្រគងបំណលុសាធា ណៈ ។ 

 បានរ ៀបចំរសចក្តីព្រាងព្រពឹត្តិបព្រត្សថ ិត្ិបំណលុសាធា ណៈរលែ

រ ៀងទ៥ី (Volume 5) ។ 

 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍សត ីពីកា វាយត្នរលព្របត្ិបត្តិកា ននកា 

ព្រគបព់្រគងបំណលុសាធា ណៈ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងរសន ើសុំរោបល់

ពីជំ ញកា  បស់ី ោ ពិភពរលាក្ (WB) ។ 

 បានរ ៀបចំរសចក្តីព្រាងយុទធសារសតសត ីពី កា ព្រគប់ព្រគងបំណលុ      

សាធា ណៈ ២០១៩-២០២៣ ។ 

១០០% 

រោលបំណង ១៣. ពព្រងឹងកា ព្រគប់ព្រគងសាច់ព្របាក្់ និងគណនី ។ ១០០% 

១៣.១. បនតខក្លរែ និងពព្រងឹងកា 

រ ៀបចំខផនកា សាច់ព្របាក្់ (ចប់រផតើរពី

ព្របចំព្រត្ីមាស/ព្របចំខែ និងឈានរៅ ក្

កា រ ៀបចំខផនកា សាច់ព្របាក្់ព្របចំ     

សបាត ហ៍ និងព្របចំនថៃ) ។ 

 បានបនតពនិិត្យតារោនជាព្របចំ រាល់កា របើក្គណនីព្របរភទ

គណនី  បស់ព្រក្សួង សាថ ប័ន ខដ្លមានរៅី ោ ាណិជា ឬ

ី ោ ជាត្ិ និងសរត្ុលយគណនីខដ្លោម ន សក្រមភាព ។ 

 បានតារោន ពិនិត្យ ពាក្ ណស៍ាថ នភាពសាច់ព្របាក្់ជាព្របចំ

រោយមានត្ួរលែខផនកា  ចំណូល-ចំណាយ សាច់ព្របាក្់ បស់

ព្រក្សួង សាថ ប័ន ចំនួន ២០ ខាងរលើជា soft copy សព្រមាប់ជា

ជំនួយក្នុងកា រ វីើខផនកា លំហ ូ សាច់ព្របាក្់ព្របចំអគគ យក្ោឋ ន

 ត្ ោ ជាត្ិ ។ 

 បានព្របរូល តារោន ពិនិត្យ និងពាក្ ណ៍សាថ នភាព ចំណូល 

និងចំណាយ បស់ព្រក្សួង សាថ ប័ន ជាព្របចំ ។ 

១០០% 

១៣.២. បនតពព្រងឹងកា រព្របើព្របាសព់្របព័នធ

ី ោ ព្រពរទាងំសិក្ានិងពិនិត្យលទធ

ភាពឈានរៅអនុវត្តកា ទូទាត្់តារ    

E-Transfer    

 បានបនតតារោននិងសហកា ជារួយសារីុព្រក្សួង អងគភាព  

ាក្់ព័នធ រដ្ើរបីជំ ុញរបើក្ព្របាក្់របៀវត្ែតារព្របព័នធី ោ ឱយទាន់

រពលរវលារ ៀងរាល់សបាត ហ៍ទី ៤ ននខែនីរួយៗ ។ 

 បានរ ៀបចំ Action Plan រលើរុែសញ្ញ អនុវត្តរួយចំនួន រដ្ើរបី

យក្អនុវត្តជាផលូវកា រៅនថៃទី ០១ ខែ រី  ឆ្ន ំ ២០១៨ ។ 

 បានអនុវត្តព្របព័នធទទូាត្់ EFT ជាផលូវកា រៅនថៃទី ០១ ខែ រី  ឆ្ន ំ 

២០១៨ និងបានលទធផលរជាគ ជ័យគ ួឱយក្ត្់សំោល់ ។ 

១០០% 



 

84 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ ពិនាុភាគរយ 

១៣.៣. រ ៀបចំយនតកា ព្របរូលផតុំនិង

បូក្ស ុប បាយកា ណ៍អនុវត្តថវធកា

គរព្រមាង បស់នដ្គអូភិវឌ្ឍន៍ ខដ្លរៅ

រព្រៅព្របព័នធ ត្ ោ  ជាជំហានៗ និង

បនតពព្រងឹងគណនីរទាល ត្ ោ  ។ 

 COA ថមីព្រត្ូវបានផែពវផាយ នឹងព្របកាសោក្់ឱយរព្របើព្របាស់

សព្រមាប់ ឆ្ន ំ ២០១៨ ។ 

 

១០០% 

១៣.៤. បនតតារោនបំណលុក្ក្សទេះ 

និងអាយុកាល បស់វា ។ 

 បានសហកា  និងបរងកើត្ព្រក្ុរកា ងា ជារួយអគគ យក្ោឋ ន 

សហព្របត្ិបត្តិកា  និងព្រគប់ព្រគងបំណលុតារ យៈ Telegram     

និងមានកា ជយួពីព្រក្ុរកា ងា  ITD សព្រមាប់ោំព្រទជាលក្ខណៈ

បរចចក្រទស ។ 

១០០% 

១៣.៥. ពរនលឿនកា ទូទាត្់បុរ ព្របទានឱយ

បានទាន់រពលរវលា ។ 

 បានបនតជំ ុញដ្ល់ព្រក្សួង សាថ ប័នខដ្លបានទទួលព្របាក្់          

បុរ ព្របទានពី ត្ ោ ជាត្ិ ឱយព្របរូលសក្ខីប័ព្រត្ ចំណាយ និងរ វីើ

កា របាេះផាយអាណត្តិនិយ័ត្ក្រមឬបង់សាច់ព្របាក្់ រដ្ើរបីទទូាត្់

ជព្ររេះបញ្ា ីជាបនតប ទ ប់ ។ 

  បាយកា ណ៍ចំណាយបុរ ព្របទាន ព្រត្ូវបានរ ៀបចំព្របចំព្រត្ីមាស

រដ្ើរបីជារូលោឋ នចត្់វធធានកា ជំ ុញទូទាត្់ ។ 

១០០% 

រោលបំណង ១៤. ខក្លរែកា អនុវត្តថវធកា និងពព្រងឹងកា អនុវត្តខផនកា ចំណាយ ។ ៩៧% 

១៤.១. ពិនិត្យរ ើងវធញ និងខក្លរែ

ព្របព័នធលទធក្រមសាធា ណៈ ឱយព្រសបនឹង

យុទធសារសត ខក្ទព្ររង់ព្របព័នធថវធកាជាត្ិ ។ 

 បានបរងកើត្ព្រក្ុរកា ងា រ ៀបចំកាក្សា សត ីពីយុទធសារសត ននកា ខក្

ទព្ររង់ព្របព័នធលទធក្រមសាធា ណៈ ២០១៨-២០២៥ និងបាន

រ ៀបចំរសចក្តីព្រាងមាត្ិកាននយុទធសារសត ននកា ខក្ទព្ររង់ព្របព័នធ

លទធក្រមសាធា ណៈ ២០១៨-២០២៥ ។ 

 បានបរងកើត្ព្រក្ុរកា ងា បរចចក្រទស បស់ GDPP សព្រមាប់រ ៀបចំ

កាក្សា រដ្ើរបីរ វីើសុែដុ្រនីយក្រម វាង IRRPP និង SOP ។ 

៩៥% 

១៤.២. ពព្រងឹងកា រ ៀបចំ និងអនវុត្ត

ខផនកា  ចំណាយឱយមានសុព្រក្ឹត្យភាព ។ 

 រសចក្តីព្រាងទព្ររង់ថមីននក្រមវធីីចំណូល ចំណាយ តារថវធកាក្រម

 វធីីព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។ 

 ក្រមវធីីចំណូល ចំណាយព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំរិនឱយ

យូ ជាងសបាត ហ៍ទី ៣ ។ 

 មាន បាយកា ណ៍អនុវត្តចំណាយព្រត្ីមាសទី ៤ ឆ្ន ំ ២០១៧ តារ

មាត្ិការសដ្ឋក្ិចចននរនទី ជំ ញ ។ 

 រសចក្តីព្រាងទព្ររង់ថមីនន បាោក្ ណ៍អនវុត្តចំណាយ ថវធកាក្រម

 វធីីព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។ 

១០០% 



 

85 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ ពិនាុភាគរយ 

  បាយកា ណ៍អនុវត្តចំណាយច នតថាន ក្់ ដ្ឋបាលក្ណាត លព្របចំ       

ព្រត្ីមាសទី ៤ ឆ្ន ំ ២០១៧ និងព្របចំឆ្ន ំ ២០១៧ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ   

ទាន់រពល ។ 

  បាយកា ណ៍អនុវត្តចំណាយវធនិរោគព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវ

បានរ ៀបចំ ។ 

  បាយកា ណ៍បូក្ស ុបកា  អនុវត្តចំណាយថាន ក្់ ដ្ឋបាលក្ណាត ល 

ព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។ 

 បានសិក្ាពីចំណចុែវេះខាត្ ននទព្ររង់ក្រមវធីីចំណូល-ចំណាយ

ខដ្លបានរ ៀបចំក្នលងរក្ រដ្ើរបីរ វីើកា ខក្លរែបខនថរ ។ 

១៤.៣. បនតពព្រងឹងព្របសិទធភាពចំណាយ 

 វធនិរោគសាធា ណៈ ។ 

 រសចក្តីព្រាងរលើក្ទី ១ អនុព្រក្ឹត្យ សត ីពីរោលកា ណ៍ខណ ំ រួ

សព្រមាប់ព្រគប់ព្រគងគរព្រមាង វធនិរោគសាធា ណៈ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ

និងោក្់ឱយពភិាក្ា ។ 

 រសចក្តីព្រាងបឋរ ននកាក្សា នីត្ិវធីីព្របត្ិបត្តិកា និងព្រគប់ព្រគង 

គរព្រមាងវធនិរោគសាធា ណៈហិ ញ្ញបបទានរោយថវធកាជាត្ិ       

ព្រត្ូវបានពនិិត្យ និងខក្សព្ររួលបខនថរ ។ 

 មានរសចក្តីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យសត ីពីរោលកា ណ៍ខណ ំ ួរសព្រមាប់

ព្រគប់ព្រគងគរព្រមាងវធនិរោគសាធា ណៈ និងបាននងិក្ំពុងពិភាក្ា

រលើកា រព្របើព្របាស់ាក្យក្នុងភាសាខែម  និងខក្សព្ររួលអត្ថន័យឱយ

កាន់ខត្មានលក្ខណៈព្រគប់ព្រជុងរព្រជាយសព្រមាប់កា អនុវត្ត ។ 

 មានរសចក្តីព្រាងចុងរព្រកាយននកាក្សា ខណ ំសត ីពី នីត្ិវធីីននកា 

ពិនិត្យកាក្សា រដ្ញនថល ។ 

 មានរសចក្តីព្រាងចុងរព្រកាយននកាក្សា ខណ ំសត ីពី នីត្ិវធីនីនកា 

ពិនិត្យសំរណើសុំថវធកាបុរ ព្របទាន ទទូាត្់តទ ល់ ទទូាត្់/បំរពញ

រ ើងវធញរព្រការព្រក្បែ័ណឌ ហិ ញ្ញបបទានពីនដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ ។  

 មានរសចក្តីព្រាងចុងរព្រកាយននកាក្សា ខណ ំសត ីពី នីត្ិវធីីននកា   

រ វីើអត្តសញ្ញ ណក្រម និងកា រ ៀបចំគរព្រមាង វធនរិោគសាធា ណៈ

ហិ ញ្ញបបទានពីនដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ ។ 

៩៥% 

១៤.៤. ពព្រងឹងព្របសិទធភាពព្រគប់ព្រគងនិង

កា អនុវត្ត កា ងា ជួសជុលនងិខថទាំ

រហោឋ  ច សរព័នធសាធា ណៈ ។ 

 រសចក្តីព្រាងរលើក្ទី ១ លក្ខែណឌ រោង សព្រមាប់រព្រជើសរ ឯស      

ទីព្របឹក្ា សព្រមាប់រ ៀបចំកាក្សា សព្រមាប់ព្រគប់ព្រគងកា អនុវត្ត

កា ងា ជួសជុលខថទារំហោឋ  ច សរព័នធសាធា ណៈហិ ញ្ញបបទាន 

រោយថវធកាជាត្ិ  ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងោក្់ឱយពិភាក្ា ។ 

១០០% 



 

86 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ ពិនាុភាគរយ 

  បាយកា ណ៍ សរងខប ឬលទធផលននកា សិក្ាអំពីកា រ ៀបចំ    

កាក្សា សព្រមាប់ព្រគប់ព្រគងកា អនុវត្តកា ងា ជួសជុលខថទារំហោឋ

 ច សរព័នធសាធា ណៈហិ ញ្ញបបទានរោយថវធកាជាត្ ិព្រត្ូវបាន

រ ៀបចំ ។ 

ក ន្កទី ២ ៖ បនតពម្ងឹងគណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ   ៩៦% 

រោលបំណង ២១. ពព្រងឹងកា អនុវត្តមាត្ិកាថវធកាថមី និងបលង់គណនីថមី ។ ១០០% 

២១.១. រ ៀបចំោក្់បញ្ចូល និងជំ ុញ

កា អនុវត្តចំណាត្់ថាន ក្់ថវធកាទាងំ ៧ 

ក្នុងព្របព័នធ FMIS ។ 

 រលែក្ូដ្ និងរសចក្ដីប ធោយននចំណាត្់ថាន ក្់ថវធកាទាងំ ០៧ 

បានោក្់បញ្ចូល ចួរាល់រៅក្នុងព្របព័នធ FMIS សព្រមាប់រព្រត្ៀរ   

អនុវត្តជាផលូវកា ព្រសបតារព្របកាស បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចចនិង

ហិ ញ្ញវត្ថុ ។ 

 ព្របកាសសត ីពី មាត្កិាគណនីននបលង់គណរនយយសាធា ណៈ ។ 

 កាក្សា ទសែនទានសត ីពី ចំណាត្់ថាន ក្់រសដ្ឋក្ិចចបំព្រពួញបានព្របជុំ 

រ ៀបចំ ។ 

 កា ក្ំណត្់ចំណាត្់ថាន ក្់រុែងា ជារួយព្រក្សួងសាថ ប័ន ព្រត្ូវបាន

ព្របជុំរ ៀបចំ ។ 

១០០% 

២១.២. រ វីើបចចុបបននភាពបលង់គណរនយយ      

សាធា ណៈ ។ 

 កា អនុវត្តរោលកា ណ៍ ទាងំឡាយ បស់ព្រគឹេះសាថ នសាធា ណៈ     

 ដ្ឋបាល ព្រត្ូវបានពនិិត្យ និងតារោន ជាវឌ្ឍនភាព បានព្របជុំ

ជារយួព្រគឹេះសាថ នសាធា ណ ដ្ឋបាល ខដ្លសថ ិត្រព្រការព្រក្សួង    

វបបីរ៌ និង វធចិព្រត្សិលបៈ រដ្ើរបីត្ព្ររង់ទិសកា អនុវត្តតារនីត្ិវធីី

ហិ ញ្ញវត្ថុថមី, ខក្សព្ររួលរោលកា ណ៍ខណ ំសត ីពី ក្ិចចបញ្ា ិកា

គណរនយយទរូៅ, គណរនយយ ជារទយយ, បុរ ព្របទាន, និង

គណរនយយចំណូល ព្របជុំពិនិត្យវឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្សព្ររួល    

ែលឹរសា ព្រពេះរាជព្រក្ឹត្យរលែ នស ក្ត្/០៨១៥/ ៨៧២ ចុេះនថៃទី

០៨ ខែ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៥ សត ីពី លក្ខនតិក្ៈគត្ិយុត្តននព្រគឹេះសាថ ន

សាធា ណ ដ្ឋបាល និងកា ងា ខដ្លព្រត្ូវរ វីើបនត ។ 

១០០% 

រោលបំណង ២២. ពព្រងឹងកា អនុវត្តព្របព័នធអនុវត្តថ វធកាថមី និងដំ្រណើ កា ព្របត្ិបត្តិកា ថមី ។ ៩៥% 

២២.១. រ ៀបចំប ធបទននព្របត្ិបត្តិកា 

ចំណាយ (សំរណើសុំធា ចំណាយ, ក្ិចច

លទធក្រម និងសំរណើសុំទូទាត្់) រៅតារ

  បាយកា ណ៍ចំណូលចំណាយព្រត្ូវបានជំ ុញរ ៀបចំរចញពី FMIS    

ជាវឌ្ឍនភាពបានព្របជុំ រដ្ើរបីក្ំនត្់បញ្ា ននកា ក្ត្់ព្រតាចំណូលរៅ      

អគគ យក្ោឋ នពនធោ ចលូក្នុងព្របព័នធ, ជំនួបជារយួនឹងអនក្

ជំ ញកា  IMFក្នុងកា ពិភាក្ាពបីញ្ា ព្របឈរ, និងកា រ ៀបចំ

៨០% 



 

87 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ ពិនាុភាគរយ 

ព្រក្សួង សាថ ប័នឱយព្រសបតារព្របព័នធ 

FMIS ។ 

វគគបណតុ េះបណាត លសព្រមាប់ Super User រៅតារព្រក្សួង       

សាថ ប័នទាងំ ១០ ។ 

 ចំណាត្់ថាន ក្់គរព្រមាងននមាត្ិកាថវធកាដំ្ណាក្់កាលទី ១ ព្រត្ូវបាន 

រ ៀបចំ និង អនុវត្តបានក្នុងព្របព័នធ FMISរោងតារព្របកាសរលែ

៨៨២ សហវ.ព្របក្ ចុេះនថៃទី ៧ ខែ ក្ញ្ញ  ឆ្ន ំ ២០១៧, ព្របកាស

បំរពញបខនថរនឹងព្រត្ូវរ ៀបចំខត្ ១ រលើក្ រៅចុងឆ្ន ំ ២០១៨ ។ 

  បាយកា ណ៍លទធផលអំពីកា ខណ ំប ធបទនិងខបបបទចុេះទិនន័យ

ក្នុងព្របព័នធ FMIS ជំហានទី ២  បស់ព្រក្សួង សាថ ប័នព្រត្ូវបាន

រ ៀបចំព្របចំព្រត្ីមាស និងបនតតារោន ។ 

 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍បូក្ស ុបននកា ចុេះសិក្ាត្នរលទំនិញ

និងរសវា រៅរលើទីផា  ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។ 

២២.២. ខក្លរែព្របត្ិបត្តិកា 

គណរនយយ ហិ ញ្ញវត្ថុរៅ ក្នុងក្សហវ/

ព្រក្សួង សាថ ប័ន រដ្ើរបីឱយព្រសប រៅនឹង

កា វធវឌ្ឍន៍ននបលង់គណនី និង បទោឋ ន

គណរនយយ ព្រពរទាងំរ វីើកា រផទៀងតទ ត្់

គណនីី ោ ជាព្របចំ ។ 

(ពុំមានខផនកា សក្រមភាពក្នុងព្រត្មីាសទី ១) 

 

២២.៣. បរងកើនក្ព្ររិត្យល់ដឹ្ងភាពជា

មាច ស់កា ចលូ ួរនិងសរត្ថភាពខផនក្ 

FMISដ្ល់ក្សហវ ព្រក្សួង សាថ ប័ន នងិ

 ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការជាត្ិ ។ 

 ររនតីរនទី រសដ្ឋក្ិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុទាងំ ២៥ ព្របមាណ ២៥០  ូប

បានទទួលកា ផែពវផាយបរញ្ា បកា យល់ដឹ្ងពី FMIS ។ 

 ថាន ក្់ដឹ្ក្ ំ និងររនតីននព្រក្សួងសាថ ប័នចំនួន ១០ បខនថរ ទទលួ

បានកា ផែពវផាយបរញ្ា បកា យល់ដឹ្ងពី FMIS ។ 

 ព្រពឹត្តិបព្រត្ព័ត្៌មាន ត្រ៤ ឆ្ន ំ ២០១៧  បស់គរព្រមាង FMIS ព្រត្ូវ

បានរបាេះពុរព និងផែពវផាយ រហើយសាធា ណជនទរូៅបាន

ទទួលដំ្ណឹងពី FMIS តារ យៈព្របព័នធផែពវផាយ   ។ 

១០០% 

២២.៤.ក្សាងសរត្ថភាពព្រគប់ព្រគង

គរព្រមាង FMIS រោយ ួរទាងំរៅ      

ក្សហវ ព្រក្សួង សាថ ប័ន និងអងគភាព

ថាន ក្់រព្រការជាត្ិ ។ 

 ររនតី ននព្រក្សួងសាថ ប័នចំននួ ១០ ព្របមាណ ២៧៥  ូបទទលួបាន

កា បណដុ េះបណាដ លកា អនុវត្តតទ ល់រៅក្ខនលងរ វីើកា  (On Job 

Training) 

១០០% 

២២.៥.អនុវត្តសាក្លបងជំហានដំ្បូង 

និងពព្រងីក្កា អនុវត្ត FMIS (រ៉ាូឌ្ុលសនូល 

 ព្រក្ុរកា ងា អនុវត្តគរព្រមាង បស់ព្រក្សងួ សាថ ប័នចំនួន ១០ បខនថរ 

និងរនទី រសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុទាងំ ២៥ ព្រត្ូវបានក្ំណត្់ ួចរាល់

១០០% 



 

88 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ ពិនាុភាគរយ 

និងរ៉ាឌូ្ុលសព្រមាប់ថវធកា និងពព្រងីក្កា 

អនុវត្ត FMISរៅព្រក្សួងសាថ ប័ន) ។ 

ពីព្រក្សួងសាថ ប័ន និងរនទី រសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ រឆលើយត្បនឹង

កា ពព្រងីក្វធសាលភាពគរព្រមាង FMIS ជំហានទី ២ ក្នុងឆ្ន ំ 

២០១៨ ។ 

 ខផនកា អនុវត្តគរព្រមាង FMIS ជំហានទី ២ ព្រត្ូវបានខក្លរែ

ព្រសបរៅតារសាថ នភាពជាក្់ខសដងពីឆ្ន ំ ២០១៨ ដ្ល់ ២០២០ ។  

 ខផនកា ចុេះសិក្ា និងរ ៀបចំនីត្ិវធីីអនុវត្តកា ងា តារព្របព័នធ 

FMIS  បស់កា ោឋ នថមីបានរ ៀបចំ ចួរាល់ និងកាក្សា នីត្ិវធីី   

អនុវត្តកា ងា តារព្របព័នធ FMIS សព្រមាប់ព្រក្សួង សាថ ប័ន និង

រនទី  សហវ បានរ ៀបចំ ួចរាល់ ។ 

 ឧបក្ ណ៍បរចចក្វធទាព័ត្៌មានសព្រមាប់បណាដ ញត្ភាា ប់ និង

សព្រមាប់អនក្រព្របើព្របាស់ (WAN/LAN, End User's 

Equipment) ព្រត្ូវបានរ វីើកា បញ្ា ទិញ ចួរាល់រៅកាន់ព្រក្ុរហ ុន

ផគត្ផគង់ (ខផែក្រលើក្ិចចសនា) រៅតារព្រក្សួង សាថ ប័ន ១០ បខនថរ

ថមី និងរនទី រសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុទាងំ ២៥   ឯកា កាក្សា រដ្ញនថល

កា ពព្រងីក្រជឈរណឌ លទិននន័យព្រត្ូវបានវាយត្នរល ចួរាល់ ។ 

 កាក្សា ត្ព្ររូវកា ននកា រ ៀបចំ និងក្សាងព្របព័នធ FMIS សព្រមាប់

ព្រក្សួង សាថ ប័នចំនួន ១០ បខនថរ និងរនទី រសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ

ទាងំ ២៥ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាល់ ។ 

 កាក្សា រព្រោងបលង់រជឈរណឌ លទិននន័យខដ្លព្រត្ូវពព្រងីក្បខនថររលើ

រជឈរណឌ លទិននន័យខដ្លមានព្រសាប់ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាល់ និង

បានក្ំណត្់ទីតំាងកា ោឋ នសព្រមាប់កា អនុវត្តគរព្រមាង FMIS រៅ

ព្រក្សួង សាថ ប័ន ១០ បខនថរ និងរនទី រសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុទាងំ 

២៥ ។ 

 ព្រក្សួងសាថ ប័នចំនួន ១០ ខដ្លមានអនក្រព្របើព្របាស់ព្របមាណ 

២៧៥  ូប បានរព្របើព្របាស់ព្របពន័ធ FMIS ជាផលូវកា សព្រមាប់កា  

អនុវត្តថវធកាឆ្ន ំ ២០១៨ ។ 

 កាក្សា ត្ព្ររូវកា ននព្របព័នធ Help Desk ថមីព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាល់ 

និងរ ៀបចំសំរណើទិញព្របព័នធ Help Desk ក្នុងព្រត្ីមាសទី ២ ។ 

 ទិននន័យននកា ឧបត្ថរភថវធកាពីថាន ក្់ជាត្ិ និងកា អនុវត្តថវធកា បស់  

 ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការជាត្ិព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវបានក្ត្់ព្រតារៅក្នុង



 

89 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ ពិនាុភាគរយ 

ព្របព័នធ FMIS អនុរលារតារចំណាត្់ថាន ក្់ថវធកាថមី ួចនិងទាន់

រពលរវលា ។ 

រោលបំណង ២៣. ពព្រងឹងកា អនុវត្តព្របព័នធគណរនយយថមី ព្របព័នធក្ត្់ព្រតាថមី ព្របព័នធ បាយកា ណ៍ថមី ៩៨% 

២៣.១. រ ៀបចំសតង់ោ គណរនយយសា

ធា ណៈ ព្រសបតារសតង់ោ  IPSAS និង

ោក្់ឱយអនុវត្តជាបរណត ើ ៗតារលំោប់

លំរោយព្រពរទាងំផា ភាា ប់រៅនងឹកា 

ពព្រងីក្កា រព្របើព្របាស់ FMIS ព្រសបតារ

ត្ព្ររូវកា ជាក្់ខសតង និងបរងកើត្ជរព្ររើស

សព្រមាប់កា អនុវត្តជាជំហានៗ រៅ ក្

កា អនុវត្តគណរនយយបងគ  ។ 

 រសចក្តីព្រាងខផនទីបងាា ញផលូវសព្រមាប់ដំ្ណាក្់កាល ននកា អនុវត្ត    

សតង់ោគណរនយយសាធា ណៈរៅក្រពុជា  ព្រត្ូវបានរ ៀបចំរ ើង

ក្នុងក្ព្ររិត្ជំ ញ ។ 

 រសចក្តីព្រាងព្របកាសសត ីពីកា ោក្់ឱយអនុវត្តសតង់ោគណរនយយ     

សាធា ណៈរូលោឋ នសាច់ព្របាក្់ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំរ ើង ។ 

 វគគបណតុ េះបណាត លក្ិចចបញ្ា ិកាគណរនយយ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំដ្ល់      

 ដ្ឋបាលថាន ក្់ជាត្ិនិង ដ្ឋបាលថាន ក្រ់ព្រការជាត្ិ ។ 

 សារាច  និងរសចក្តីខណ ំព្រត្ូវបានោក្់ឱយអនុវត្ត ដូ្ចជា ៖ (ក្) 

សារាច ខណ ំសត ីពីក្ិចចបញ្ា ិកា  ជារទយយបុរ ព្របទានព្រសបតារបលង់

គណរនយយថមី (ែ) សារាច ខណ ំសត ីពីក្ិចចបញ្ា ិកា  ជារទយយ

ចំណូលព្រសបតារបលង់គណរនយយថមី (គ) រសចក្តីខណ ំសត ីពីកា 

ក្ំណត្់មាត្ិកាថវធកា និងលិែិត្យុត្តិកា ចំណាយសព្រមាប់ទទូាត្់

រសវាសងគររៅ ដ្ឋបាល ុំ សងាក ត្់ ។ 

៩៣% 

២៣.២. ខក្លរែទព្ររង់ បាយកា ណ៍

អនុវត្តថវធកាខដ្លព្រត្ូវរផាើរៅគណៈ ដ្ឋ   

ររនតី និងសាថ ប័ននតី្ិបបញ្ញត្តិ ។ 

 ព្រក្ុរកា ងា បរចចក្រទស ននអគគ យក្ោឋ ន ត្ ោ ជាត្ិបាន    

ពិនិត្យរ ើញថារិនមានភាពចំបាច់ក្នុងកា ខក្សព្ររួលទព្ររង់នន    

កាក្សា ាក្់ព័នធក្នុងកា រ ៀបចំរសចក្តីព្រាងចាប់ សីតពីកា ទទូាត្់

ថវធកា ទូរៅ  បស់ ដ្ឋសព្រមាប់កា ព្រគប់ព្រគងព្របចំឆ្ន ំរ េះរទ ។ 

 ទព្ររង់តារាងទិននន័យចំណូល និងចំណាយាក្់ក្ណាត លឆ្ន ំ     

ព្រត្ូវបានសិក្ារ ើងវធញ និងខក្លរែ ។ 

១០០% 

២៣.៣. ោក្់ឱយអនុវត្តយនតកា រដ្ើរបី

បញ្ចប់កា ចុេះបញ្ា ីសា រពើភ័ណឌ ព្រទពយ

សរបត្តិ ដ្ឋ និងរ វីើបចចុបបននភាពជាព្របចំ ។ 

 ព្របព័នធព្រគប់ព្រគងទិននន័យបញ្ា ីសា រពើភណឌ ព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋព្រត្ូវបាន

រព្របើព្របាស់ និងបញ្ចូលទិននន័យសាក្លបង ។  

 ព្របកាសសត ីពីគំ ូននរសៀវរៅបញ្ា ីសា រពើភណឌ ឆ្ន ំរោលនិងតារាង

រក្ើនរ ើងនិងថយចុេះនូវព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋព្របចំឆ្ន ំ ព្រត្ូវបានព្របជុំ

ពិភាក្ាព្រក្ុរកា ងា ជំ ញ និងឆលងក្ព្ររិត្អគគ យក្ោឋ ន ។ 

 ព្របកាសសត ីពីវធធាន និងនីត្ិវធីីលរែិត្ននកា ជព្ររេះបញ្ា ីសា រពើ

ភណឌ ព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំរោយបានព្របជុំពិភាក្ា

ក្ព្ររិត្អគគ យក្ោឋ ន ។ 

១០០% 



 

90 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ ពិនាុភាគរយ 

 ត្ព្ររូវននកា រព្របើព្របាស់និងរ ៀបចំកាក្សា ត្ព្ររូវកា លរែិត្រលើកា 

បរងកើត្ព្របព័នធព័ត្៌មានវធទាសព្រមាប់កា ព្រគប់ព្រគងបញ្ា ីសា រពើភណឌ

ព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋ ព្រត្ូវបានសិក្ា នងិវធភាគ រោយបានសហកា 

រ ៀបចំជារួយព្រក្ុរហ ុននដ្គ ូរលើកា រ ៀបចំព្របព័នធព័ត្៌មានវធទា

សព្រមាប់កា ព្រគប់ព្រគងបញ្ា ីសា រពើភណឌ ព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋនិងបាន

បរងកើត្ព្របព័នធព្រគប់ព្រគងរចញជា ូបរាង (ក្ំពុងដំ្រណើ កា សាក្

លបង) ។ 

រោលបំណង ២៤. ពព្រងឹងកា អនុវត្តឧបក្ ណ៍ និងយនតកា រដ្ើរបីបរងកើនកា ទទលួែុសព្រត្ូវ និងគណរនយយភាព ។ ១០០% 

២៤.១. បរងកើត្ឱយមានទណឌ ក្រម ដ្ឋបាល

សរព្រសបចំរាេះក្ំហុសឆគង ឬកា 

ព្រគប់ព្រគងីនធានសាធា ណៈរិនសរ

ព្រសប និងោម នព្របសិទធភាព ។ ទណឌ ក្រម

រនេះព្រត្ូវខចងរៅក្នុងលិែិត្បទោឋ នគត្ិ

យុត្ត និងរ វីើកា ផែពវផាយ និងខណ ំ

ឱយបានទលូំទលូាយ ។ 

 បញ្ចប់កា ផែពវផាយ និងោក្់ឱយអនុវត្តលិែិត្បទោឋ នគត្ិយុត្ត 

ខដ្លរៅមានជាី មានាក្់ពន័ធនងឹទណឌ ក្រម ដ្ឋបាល សរព្រសប 

ចំរាេះក្ំហុសឆគងឬកា ព្រគប់ព្រគងីនធានសាធា ណៈរិនសរ

ព្រសបនិងោម នព្របសិទធិភាព ។ 

១០០% 

២៤.២. រ ៀបចំនិងោក្់ឱយអនុវត្តទព្ររង់    

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពអនុវត្តថវធកា

ព្របចំព្រត្ីមាស ឆមាស និងព្របចំឆ្ន ំ ។ 

 រោលកា ណ៍ខណ ំសត ីពីកា រ ៀបចំ និងោក្់ឱយអនុវត្តអងគភាព

ថវធកាព្រត្ូវបានពនិិត្យរ ើងវធញ និងខក្សព្ររួល រោយបានពិនតិ្យ

រលើទិដ្ឋភាពទរូៅននរោលបំណង,  ច សរព័នធ, ដំ្រណើ កា ទាងំ 

៦ ននអងគភាពថវធកា, និងនីត្ិ វធីីននកា ោក្់អនុវត្តអងគភាពថវធកា ។ 

 ទព្ររង់ បាយកា ណ៏អនុវត្តថវធកា (ហិ ញ្ញវត្ថុ)  បស់អងគភាពថវធកា

ព្រត្ូវបានសិក្ា នងិចងព្រក្ង ។  

 ទព្ររង់ បាយកា ណ៏សរិទធក្រម  បស់អងគភាពថវធកាព្រត្ូវបានសិក្ា 

និងចងព្រក្ង ។ 

១០០% 

២៤.៣. ពព្រងឹងកា ព្រត្ួត្ពិនិត្យរលើ

ព្របព័នធព័ត្៌មានវធទា និង FMIS (IT 

audit) ។ 

 ទព្ររង់ បាយកា ណវ៍ឌ្ឍនភាពអនុវត្តថ វធកា ( បាយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុ) 

ព្របចំព្រត្ីមាស ព្រត្ូវបានខក្សព្ររួល ។ 

១០០% 

រោលបំណង ២៥. បរងកើនត្មាល ភាពថវធកា ។ ៨៩% 

២៥.១.បរងកើនកា ចូល ួរសាធា ណៈ

ជនក្នុងដំ្រណើ កា ថវធកា ។ 

 រវទិកាសាធា ណៈសដ ីពី ព្រក្បែណឌ មា៉ា ព្រក្ូរសដ្ឋក្ិចច នងិព្រក្បែ័ណឌ

ថវធកាព្របចំឆ្ន ំ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។ 

១០០% 



 

91 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ ពិនាុភាគរយ 

២៥.២.បរងកើនកា ផែពវផាយកាក្សា 

ថវធកា ។ 

  បាយកា ណ៍ព្របត្ិបត្តិកា ហិ ញ្ញវត្ថុ ដ្ឋ (សតង់ោ  TOFE) ជាព្របចំ

ខែ និងផែពវផាយ ព្រត្ូវបានព្របរូល ចងព្រក្ង និងផែពវផាយរលើ

រគហទំព័ ព្រក្សួងទាន់រពលរវលា ។ 

  បាយកា ណ៍សថ ិត្ិហិ ញ្ញវត្ថុ ោឋ ភិបាលថាន ក្់ជាត្ិ ( GFS 

budgetary Central Govt) ព្រត្ូវបានព្របរូលចងព្រក្ង និង

ផែពវផាយជាព្របចំខែ និងផែពវផាយរលើរគហទំព័ ព្រក្សួង ។ 

  បាយកា ណ៍និ ន កា រសដ្ឋក្ិចច-សងគរ (SET) ជាព្របចំខែ និង

រចញផាយរលើរគហទំព័ ព្រក្សួង ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។ 

 ព្រពឹត្តិបព្រត្សថ ិត្ិរសដ្ឋក្ិចច នងិហិ ញ្ញវត្ថុព្របចំព្រត្ីមាសទី ៤ ឆ្ន ំរុន 

និងផែពវផាយរលើរគហទំព័ ព្រក្សួង ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។ 

 សារាច ខណ ំអនុវត្តចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការជាត្ិ      

ព្រត្ូវបានផែពវផាយជាសាធា ណៈ រៅក្នុងរគហទំព័  បស់           

អគគ យក្ោឋ ន ។ 

 រសៀវរៅថ វធកាសរងខបននចាប់ថវធកាឆ្ន ំ ២០១៨ ព្រត្ូវបានរ វីើកា      

ផែពវផាយ ។ 

១០០% 

២៥.៣. បរងកើនត្មាល ភាពក្ិចចលទធក្រម         

សាធា ណៈ ។ 

 រសចក្តីព្រាងទី ១ ននព្របកាសសត ីពីកា ព្រគប់ព្រគងក្ិចចសនាលទធក្រម 

ព្រត្ូវបានព្របជុំពិភាក្ា និងខក្លរែជារសចក្តីព្រាងទី ២ ។ 

 អនុព្រក្ឹត្យសត ីពីខបបបទ និងនីត្ិវធីនីនកា បតឹង និងកា រោេះព្រសាយ     

បណត ឹងត្វា៉ែ ព្រត្ូវបានចុេះហត្ថរលខាោក្់ឱយអនុវត្តជាផលូវកា រោយ   

សររតចអគគរហារស បត្ីរត្រជា ហ ុន ខសន  យក្ ដ្ឋររនតីនន

ព្រពេះរាជាណាចព្រក្ក្រពុជា តារ យៈអនុព្រក្ឹត្យរលែ ២១ អនព្រក្.បក្ 

ចុេះនថៃទ ី២១ ខែ ក្ុរភៈ ឆ្ន ំ ២០១៨  បស់រាជ ោឋ ភិបាលក្រពុជា ។ 

 រុែងា ព្រគប់ព្រគងបុគគលិក្ បស់ GDPP ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងបាន

រព្របើព្របាស់សាក្លបង ួចរាល់ រហើយរព្រត្ៀរោក្់ឱយអនុវត្តជាផលូវកា 

រលើរុែងា រនេះ ។ 

៧៩% 

ក ន្កទី ៣ ៖ ការ្ាភាា ប់ថវិកាសៅនឹងសោលនសោបាយ ៩៥% 

រោលបំណង ៣១. ពព្រងឹង និងពព្រងីក្កា អនុត្តថវធកាក្រមវធីី  និងកា ព្រត្ួត្ពិនិត្យថវធកា ។ ១០០% 

៣១.១. ពិនិត្យរ ើងវធញ និងខក្លរែកា       

អនុវត្តថវធកាក្រមវធីី ទាងំថាន ក្់ជាត្ិ និង

ថាន ក្់រព្រការជាត្ិ ។ 

 រោលកា ណ៍ខណ ំសត ីពី កា រ ៀបចំថវធកាសរិទធក្រមព្រត្ូវបានខក្

សព្ររួល (ជាភាសាអង់រគលស)  ួចោក្់ជាពព្រងាងរលើក្ទី ១ ។ 

 ទព្ររង់តារាងសព្រមាប់ តារោនចល ឥណទានស ុបតារថវធកា

ក្រមវធីីព្រត្ូវបានខក្លរែ ។  

១០០% 



 

92 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ ពិនាុភាគរយ 

 ពិពណ៌ រោលបំណងក្រមវធីី និងអនុក្រមវធីីព្រត្ូវបានោក្់ក្នុង

សារាច ខណ ំសត ីពី កា រ ៀបចំខផនកា យុទធសារសតថវធកា ។ 

 កា ខណ ំរ ៀបចំខផនកា លទធក្រម និង ជារទយយបុរ ព្របទាន     

ព្រត្ូវបានោក្់បញ្ចូលក្នុងសារាច ខណ ំសត ីពី កា រ ៀបចំខផនកា 

យុទធសារសតថវធកា ។ 

  បាយកា ណ៍សត ីពី លទធផលនិងកា ព្របឈរននកា អនុវត្តថវធកា

ក្រមវធីី បស់ព្រក្សួង សាថ ប័ន ចំនួន ១០ ខដ្លចូលអនុវត្តឆ្ន ំ 

២០១៥ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងោក្់ជូនកាក្ឧត្តរអគគបណឌ ិត្សភាច យ 

ពិនិត្យនិងផតល់អនុសាសន៍ ។ 

 ព្របព័នធ Database សព្រមាប់ព្រគប់ព្រគងកា អនុវត្តសននិីិឥណទាន

ថវធកា បស់ ក្សហវ ព្រត្ូវបានោក្់ឱយរព្របើព្របាស់សាក្លបង ។ 

៣១.២. រ ៀបចំយុទធសារសត  ពព្រងីក្

ថវធកាក្រមវធីីដ្លព់្រក្សួង សាថ ប័ន រៅឆ្ន ំ 

២០១៨ និង ដ្ឋបាលរាជធានី-រែត្ត   

រៅឆ្ន ំ ២០២០ ។  

ពុំមានរព្រោងសក្រមភាពអនុវត្តក្នុងព្រត្ីមាសរនេះ 

 

៣១.៣. អនុវត្តខផនកា បណតុ េះបណាត ល

និងកា ក្សាងសរត្ថភាពសព្រមាប់កា 

ពព្រងឹងនិងពព្រងីក្កា អនុវត្តថវធកាតារ

ក្រមវធី ី។ 

 ររនតីននព្រក្សួង សាថ ប័ន ខដ្លអនុវត្តថវធកាក្រមវធីី ព្រត្ូវបានទទួល

កា បណតុ េះបណាត ល ។  

 វគគបណតុ េះបណាត លខដ្លរ ៀបចំរោយ យក្ោឋ នហិ ញ្ញក្ិចច និង

 យក្ោឋ នថវធកានីយក្រម ព្រត្ូវបានសព្ររបសព្ររួល ។ 

 ព្រគូបរងាគ លព្រត្ូវបានរ វីើបចចុបបននភាព សព្រមាប់រព្រត្ៀរបញ្ចូនរៅរ វីើ

កា បណតុ េះបណាត លរលើកា ងា ាក្់ព័នធនឹងសរត្ថក្ិចច បស់     

អគគ យក្ោឋ ន ត្ ោ ជាត្ិជូនដ្ល់ ព្រក្សួង សាថ ប័ន ខដ្លអនុវត្ត 

ថវធកាក្រមវធីីរពលរលញទាងំ ៣៩ ជាពិរសសព្រក្សួង សាថ ប័ន 

ចំនួន ០៣ ខដ្លនឹងអនុវត្តថវធកាក្រម វធីីរពញរលញក្នុងឆ្ន ំ 

២០១៨ ។  

១០០% 

៣១.៤. ព្រត្ួត្ពិនិត្យរ ើងវធញ រលើកា 

អនុវត្តសិទធិអំណាច និងភាពទន់ភលន់

ខដ្លបានផតល់ជនូអងគភាពថវធកានិងរ វីើ

បចចុបបននភាព ។ 

 រសចក្តីព្រាងបចចុបបននក្រមរសចក្តីខណ ំរលែ ០០៥ សដ ីពី        

រោលកា ណ៍ និងនីត្ិវធីីនផទក្នុងសព្រមាប់កា អនុវត្តថ វធកាក្រមវធីី

 បស ់ក្សហវ ព្រត្ូវបានោក្់ព្របជុំជារយួអគគ យក្ោឋ នាក្់ព័នធ

ចំនួន ១ រលើក្ ។ 

១០០% 

រោលបំណង ៣២. រ ៀបចំថវធកាឱយមានលក្ខណៈព្រគប់ព្រជុងរព្រជាយ និងរ វីើសមាហ ណក្រមថវធកា ១០០% 



 

93 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ ពិនាុភាគរយ 

៣២.១. បនតខក្លរែកា រ វីើសមាហ -

ណក្រម ថវធកាច នត និងថវធការូលីន 

តារ យៈព្រក្បែ័ណឌ ចំណាយ យៈរពល

រីយរ (MTFF) ខផនកា យុទធសារសត

ថវធកា (BSP) និងថវធកាក្រមវធីី (PB) 

រោយ ំរលចពីកា កាត្់បនថយភាពព្រក្ីព្រក្

និងខយនឌ្័ រៅក្នុងកា រ ៀបចំ PB និង 

BSP ។ 

 ពិនិត្យរ ើងវធញរលើរោលកា ណ៍ខណ ំសត ីពីកា រ ៀបចំខផនកា   

យុទធសារសដថវធកា ។ 

 រសចក្តីព្រាងថវធកាព្របចំឆ្ន ំ ២០១៩ ជារយួ យក្ោឋ នរព្រការ    

ឱវាទអគគ យក្ោឋ នថវធកា ព្រត្ូវបានសព្ររបសព្ររួល និងរ ៀបចំ ។ 

១០០% 

៣២.២. បញ្ចូលចំណូល ចំណាយខដ្ល

រៅរព្រៅប ធបទថវធការៅក្នុងថវធកាព្របចំឆ្ន ំ 

រោយ រួទាងំថវធកាព្រគឹេះសាថ ន  

សាធា ណ ដ្ឋបាល និងថវធកានដ្គូ

អភិវឌ្ឍន៍ ។ 

ពុំមានរព្រោងសក្រមភាពអនុវត្តក្នុងព្រត្ីមាសរនេះ ។ - 

រោលបំណង ៣៣. រ ៀបចំនិងោក្់ឱយអនុវត្តព្របព័នធប ទ ត្់គណរនយយភាព ( វាងនីត្ិបញ្ញត្តិ និងនតី្ិព្របត្ិបត្តិ,          

 វាង ក្សហវ និងព្រក្សួង សាថ ប័ន និងរៅក្នុងព្រក្សួង សាថ ប័ន) ។ 

១០០% 

៣៣.១. ពិនិត្យនិងរ ៀបចំលិែិត្

បទោឋ នគត្ិយុត្តក្នុងព្រក្បែ័ណឌ ននកា 

ព្រគបព់្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ បស់       

 ោឋ ភិបាលក្នុងប ធបថននកា អនុវត្តថវធកា

ក្រមវធី ី។ 

ពុំមានរព្រោងសក្រមភាពអនុវត្តក្នុងព្រត្ីមាសរនេះ ។ - 

៣៣.២. ក្ំណត្់ឱយបានចាស់នូវប ទ ត្់

គណរនយយភាពក្នុងកា រ ៀបចំក្រមវធីី  

 វធនិរោគសាធា ណៈ រដ្ើរបីធា សងគត្ិ-

ភាពក្នុងថវធកាព្របចំឆ្ន ំ (ក្ំណត្់ពីកា 

ទទួលែុសព្រត្ូវឱយបានចាស់លាស់ វាង

ព្រក្សួង សាថ ប័ននីរួយៗ  ួរមាន ព្រក្សួង

ខផនកា ,ព្រក្ុរព្របឹក្ាអភិវឌ្ឍន៍ក្រពុជា 

និង ក្សហវ ។ 

ពុំមានរព្រោងសក្រមភាពអនុវត្តក្នុងព្រត្ីមាសរនេះ ។ - 

៣៣.៣. ខក្សព្ររួល ច សរព័នធ

ព្រក្សួង សាថ ប័ន ឱយរឆលើយត្បរៅនឹង

ព្របព័នធដំ្រណើ កា កា ងា ថមី ។ 

 ក្ព្ររងនីត្ិវធីីខណ ំអំពីសិទឋិអណំាច និងកា ទទលួែុសព្រត្ូវ បស់

អងគភាពថវធកាខដ្លជាសរត្ថក្ិចច  បស់អគគ យក្ោឋ ន ត្ ោ - 

១០០% 



 

94 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ ពិនាុភាគរយ 

ជាត្ិព្រត្ូវបានផែពវផាយ ជនូដ្ល ់យក្ោឋ ន  រៅថាន ក្់ក្ណាត ល 

និង ត្ ោ រាជធានី-រែត្ត ទាងំ២៥ ។ 

៣៣.៤. ខក្លរែរសចក្តីព្រាងចាប់

ថវធកាព្របចំឆ្ន ំ រោយ ួរបញ្ចូលព័ត្៌មាន 

សំខាន់ខដ្ល ួរមានរសចក្តីព្រាងចាប់

ទទូាត្់ឆ្ន ំរុន (N-1) លទធផលកា អនុវត្ត

ថវធកាឆ្ន ំបចចុបបនន (ឆ្ន ំ N)  បរណាត េះ-

អាសនន (៣) កា ក្ំណត្់ឱនភាពថវធកា

ព្រសបតារព្របព័នធ GFS ។ 

 រសចក្តីព្រាងវធរសាីនក្រមព្រពេះរាជព្រក្ឹត្យរលែ នស/ ក្ត្/០៨១៥/

៨៧២ សត ីពីសហលក្ខនតិក្ៈគត្ិយុត្តិព្រគឹេះសាថ នសាធា ណ ដ្ឋបាល 

ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច និងបានោក្់ជនូថាន ក្់ដឹ្ក្ ំ ក្សហវ ពិនិត្យ 

និងសរព្ររច ។ 

១០០% 

រោលបំណង ៣៤. ពព្រងឹងកា រ ៀបចំរោលនរោបាយនិងកា រ វីើខផនកា ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ (កា រ ៀបចំ

រោលនរោបាយនិងខផនកា ចំណូលនិងចំណាយ យៈរពលរីយរ) ។ 

១០០% 

៣៤.១. រ ៀបចំ និងបរងកើនស័ក្តិសិទធភាព 

នងិព្របសិទធភាពននព្រក្បែ័ណឌ         

រោលនរោបាយមា៉ា ព្រក្ូរសដ្ឋក្ិចច ។ 

  បាយកា ណ៍តារោនវឌ្ឍនភាពសត ីពី សាថ នភាពរសដ្ឋក្ិចច 

(CMM) ព្របចំឆ្ន ំ ២០១៧ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។  

 ព្រក្បែ័ណឌ រោលនរោបាយមា៉ា ព្រក្ូរសដ្ឋក្ិចច និងរោលនរោបាយ

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។  

១០០% 

៣៤.២.  រ ៀបចំ និងបរងកើន 

ស័ក្តិសិទធភាព និងព្របសិទធភាពនន     

ព្រក្បែណ័ឌ ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ          

 យៈរពលរីយរ (MTFF) និង

ព្រក្បែ័ណឌ ថវធកា យៈរពលរីយរ 

(MTBF) ។ 

 សមាសសថ ិត្ិហិ ញ្ញវត្ថុ ោឋ ភិបាល (Consolidated of GFS for 

General Government) ព្រត្ូវបានពនិិត្យ នងិរផទៀងតទ ត្់រោយ

ជំ ញកា  GFS  បស់ IMF ។  

 បនែុីមាត្ិកាគណនី (CoA ថមី) ជារួយរលែក្ូដ្ GFS ។ 

១០០% 

៣៤.៣. ពព្រងឹងសរត្ថភាពវធភាគ និង

ពាក្ ណ៍សាថ នភាពរសដ្ឋក្ិចច និង  

ហិ ញ្ញវត្ថុ ។ 

 វគគបណតុ េះបណាត លសត ីពី ទិននន័យគណរនយយជាត្ិ National 

Accounts ព្រត្ូវបានរ ៀបចំរ ើង ។  

 រ៉ាូខដ្លពាក្ មា៉ា ព្រក្ូរសដ្ឋក្ិចចក្រពុជា (Cambodia 

Macroeconomic Forecasting Model - CMFM) ព្រត្ូវបានរ វីើ

បចចុបបននក្រម និងរព្របើព្របាស់ (Version ២.០) ។ 

 ព្របជុំពិរព្រោេះរោបល់ជារួយភាគីាក្់ព័នធរលើបរចចក្រទសផលិត្     

សនទសែន៍រសដ្ឋក្ិចច ។ 

១០០% 

រោលបំណង ៣៥. ពព្រងឹងកា អនុវត្តរោលនរោបាយវធរជឈកា ហិ ញ្ញវត្ថុ ។ ៧៩% 

៣៥.១. អនុវត្តរោលនរោបាយ        

 វធរជឈកា ហិ ញ្ញវត្ថុ ខដ្លបានក្ណំត្់ 

 អនុព្រក្ឹត្យសត ីពីកា ក្ំណត្់ព្របាក្់ឧបត្ថរភសមាជិព្រក្ុរព្របឹក្ា ុំ 

សងាក ត្់ឆ្ន ំ ២០១៨ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច និងោក្់ឱយអនុវត្ត ។ 

១០០% 



 

95 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ ពិនាុភាគរយ 

រៅក្នុងខផនកា អនុវត្ត ៣ ឆ្ន ំ (២០១៨-

២០២០) ននក្រមវធីីជាត្ ិ។  

 រសចក្តីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យសដ ីពី កា រ ៀបចំ និងព្របព្រពឹត្តរៅននរូលនិីិ

 ុំ សងាក ត្់ ព្រត្ូវបានបនតខក្លរែ ។ 

 រសចក្តីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យសដ ីពី ព្របព័នធព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុ បស់          

 ដ្ឋបាល ុំ សងាក ត្់ ព្រត្ូវបានបនតខក្លរែ ។ 

 រសចក្តីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យសដ ីពី កា រផទ ីនធានពីថវធកា ដ្ឋជនូរូលនិីិ

 ុំ សងាក ត្់ ព្រត្ូវបានបរងកើនពី ៣% ដ្ល់ ៣.៤% ចំណូលច នត

ថវធកាជាត្ិ ព្រត្ូវបានបនតខក្លរែ នងិព្របជុំពិភាក្ា ។  

 រសចក្តីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យ សដ ីពីកា រផទ ីនធានពីថវធកា ដ្ឋជនូរូលនិីិ

ព្រក្ុង ព្រសុក្ ព្រត្ូវបានបរងកើនពី ១.១% ដ្ល់ ១.៥% ននចំណូល

ច នតថវធកាជាត្ិ ព្រត្ូវបានបនតខក្លរែ និងព្របជុំពិភាក្ា ។ 

៣៥.២. អនុវត្តសាក្លបង និងពព្រងីក្

រូលនិីិវធនិរោគសព្រមាប់ ដ្ឋបាលថាន ក្់

រព្រការជាត្ិ (SNIF) ។ 

 រសចក្តីព្រាងព្របកាសសត ីពីនីត្ិវធីីហិ ញ្ញវត្ថុសព្រមាប់កា អនុវត្តរូល

និីិវធនិរោគ ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការជាត្ិព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ចួ និង

បញ្ចប់, ោក្់ជូន កាក្ឧត្តរអគគបណឌ ិត្សភាច យ ពិនិត្យ និង

សរព្ររច ។ 

 រសចក្តីខណ ំបខនថរ សត ីពីកា អនុវត្តគរព្រមាងរូលនិីិវធនិរោគ       

 ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការជាត្ិ (IPP) ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាល់ និងោក្់

ឱយអនុវត្ត ។ 

 កា បណតុ េះបណាត លរោលកា ណ៍បខនថរសព្រមាប់រ ៀបចំគរព្រមាង    

 វធនិរោគខដ្លទទួលបានហិ ញ្ញបបទានចំននួបីរូលនិីិវធនិរោគ

 ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការជាត្ិ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាល់ ។  

៩៧% 

៣៥.៣. ពិនិត្យររើលរ ើងវធញ នងិោក្់

ឱយអនុវត្តរោលកា ណ៍ខណ ំសត ីពី

ខផនកា យុទធសារសតថវធកាសព្រមាប់       

 ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការជាត្ិ ។ 

  ច សរព័នធក្រមវធីីននខផនកា យុទធសារសតថវធកា បស់ ដ្ឋបាល      

រាជធានី រែត្តនីរួយៗ ព្រត្ូវបានសកិ្ា និងពនិិត្យ និងខក្លរែ ។ 

១០០% 

៣៥.៤. អនុវត្តកាក្សា យុទធសារសត

ក្ំខណទព្ររង់ព្របព័នធថវធកាក្រពុជា 

២០១៨-២០២៥ ។ 

ពុំមានវឌ្ឍនភាពក្នុងព្រត្ីមាសរនេះ ។ 

០% 

៣៥.៥. ពិនិត្យនិងខក្សព្ររួល      

រោលកា ណ៍ខណ ំសត ីពីកា រ ៀបចំ និង

នីត្ិវធីីអនុវត្តថវធកាក្រមវធីីរពញរលញ 

 កា បណតុ េះបណាត លរោលកា ណ៍ខណ ំសត ីពី នីត្ិវធីីអនុវត្តថវធកា  

ក្រមវធីីសព្រមាប់រែត្តទាងំ ១២ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច ។ 

១០០% 



 

96 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ ពិនាុភាគរយ 

និងអងគភាពថវធកា សព្រមាប់ថវធកា      

 ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការជាត្ិ ។ 

ក ន្កទី ៤ ៖ ការសម្ត្ៀរខ្លួនសម្ម្មប់ជាំហានបនា ប់  ៩៨% 

រោលបំណង ៤១.  បរងកើត្ព្រក្បែ័ណឌ ថវធកាព័ត្៌មានសរិទធក្រម (Performance Informed Budgeting) ។ ១០០% 

៤១.១.សិក្ានិងរ ៀបចំព្រក្បែ័ណឌ រោល

ននរោលកា ណ៍ថវធកាព័ត្៌មានសរិទធក្រម 

(Performance Budgeting) ។ 

 បានសិក្ារលើខផនកា សក្រមភាព និងសក្រមភាពាក្ព់័នធននកា 

អនុវត្តយុទធសារសតសត ីពី កា ខក្ទព្ររង់ព្របព័នធថវធកាឆ្ន ំ ២០១៨-

២០២៥ ។ 

 បានរ ៀបចំកាក្សា សព្រមាប់បទបងាា ញសត ីពី យុទធសារសត ននកា ខក្

ទព្ររង់ព្របព័នធថវធកាឆ្ន ំ ២០១៨-២០២៥ ។ 

១០០% 

រោលបំណង ៤៣. ពព្រងឹងព្របសិទធភាពព្របព័នធព្រត្ួត្ពនិិត្យ ។ ៩៩% 

៤៣.១. ព្រត្ួត្ពិនិត្យររើលរ ើងវធញពី

ព្របព័នធព្រត្ួត្ពនិិត្យអីិកា ក្ិចច និងសវន

ក្រមនផទក្នុង   រពលបចចុបបននរៅព្រគប់

ព្រក្សួង សាថ ប័ន ។ 

 បានពិនិត្យ និងខក្លរែនីត្ិវធីីននខផនកា ចុេះសវនក្រមលរែិត្ ។ 

 បានរ ៀបចំបញ្ា ីព្រត្ួត្ពិនយសវនក្រម (Audit Checklist) សត ីពី

ដំ្រណើ កា  ជារទយយបុរ ព្របធាន ។ 

 បានចុេះពិនិត្យព្របសិទធភាពននកា អនុវត្តថវធកាក្រមវធីីរៅអងគភាព

រព្រការឱវាទ ក្សហវ ។ 

 ចុេះពិនិត្យព្របសិទធភាពននរុែងា សវនក្រមនផទក្នុងរៅព្រក្សួងសងគរក្ិចច 

អត្ីត្យុទធជន និងយុវនីត្ិសរបទា និងព្រក្សួងាណិជាក្រម ។ 

 លិែិត្បទោឋ ន និងសថ ិត្ិសំខាន់ៗ បញ្ចូលក្នុង Box Database 

សរព្ររចបានចំនួន ៤០ លិែិត្ ។ 

 បានបញ្ចប់កា រ ៀបចំ ច សរព័នធ BoxSyn និងបរចចក្រទសនន

កា ស រស ក្ូដ្ (Backfil-Script ឬ Batch file) រដ្ើរបីរផទ 

ទិននន័យទាងំអស់ពី BoxSyn រៅក្នុងព្របព័នធ DMS ។ 

១០០% 

៤៣.២. ពព្រងីក្បខនថររុែងា ននកា រ វីើ

សវនក្រមពត្៌មានវធទា និងសរិទធក្រម 

រដ្ើរបីឱយព្រសបនឹងរុែងា ព្របព័នធថវធកាថមី ។ 

 បានរ ៀបចំ និងអនុរ័ត្ព្របគល់ជូនអនក្ស រស ក្ូដ្នូវ Business 

process និងទព្ររង់ននតារាឧបសរព័នធ  បាយកា ណ៍អីិកា ក្ិចច

ហិ ញ្ញវត្ថុតារ ច សរព័នធថវធកាក្រមវធីីក្នុងព្របព័នធ FIDS ។ 

 ខផនទីគនំិត្ (Mindmap) និងមាត្ិកាននខផនកា ព្រគប់ព្រគង់ 

(ITMP) ដំ្ណាក្់កាលទី ១ (២០១៨-២០២០) ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ

 ួច ។ 

 ខផនទីគនំិត្ និងមាត្ិកាននខផនកា អភិវឌ្ឍន៍ (ITDP) ដំ្ណាក្់

កាលទី ១ (២០១៨-២០២០) ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច ។ 

១០០% 



 

97 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ ពិនាុភាគរយ 

៤៣.៣. ថាន ក្់ដឹ្ក្ ំព្រគប់ព្រក្សងួ សាថ ប័ន 

រឆលើយត្បនឹងអនុសាសន៍ខដ្លបានរលើក្

រ ើងរោយសវនក្ នផទក្នុង ។ 

  បាយកា ណ៍ សត ីពីវឌ្ឍនភាពតារោនអនុសាសន៍សវនក្រមនផទក្នុង 

សព្ររចបាន ៤ រោលរៅ ស ុប ២០២ អនុសាសន៍ (បានខក្

លរែរពញរលញ ៩៦ អនុសាសន ៍និងរៅសល់ខក្លរែបនត ១០៦ 

អនុសាសន៍) ។  

 បានរចញលិែិត្រលែ ១០៨៥ សហវ ចុេះនថៃទី ២៦ ខែក្ុរភៈ ឆ្ន ំ 

២០១៨ សត ីពីកា ខក្លរែអនុសាសន៍សវក្រម ខដ្លបានរលើក្រ ើង

រោយអាជាា ី សវនក្រមជាត្ិាក្់ព័នធនឹងសរត្ថក្ិចច ក្សហវ រៅ

ព្រក្សួងព័ត្៌មាន សព្រមាប់កា ធយប ធរចឆទ ២០១៦ ។ 

 បានបញ្ចប់ការ ៀបចំរសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍ សត ីពីលទធផល

សវនក្រមស ុបសព្រមាប់ឆ្ន ំ ២០១៧ ។ 

 បានបញ្ចប់ការ ៀបចំក្ព្ររិត្បរចចក្រទសរលើនីត្ិវធីី,  វធីីសារសត  និង

ទព្ររង់ បាយកា ណ៍រ វីើអីិកា រលើក្ិចចហិ ញ្ញវត្ថុតារអនុរលារភាព 

អនុវត្តរលើថវធកាក្រមវធីី ។ 

 បានផែពវផាយដ្ល់ររនតីអោគ ីិកា ោឋ នចំនួន ៩៧  ក្់ សត ីពី

ក្ព្ររងលិែិត្បទោឋ នគិត្យុត្តាក្់ព័នធនឹងកាត្ពវក្ិចចចំរាេះ ដ្ឋ 

 បស់ព្រក្ុរហ ុនកាក្ជន សហព្រោសសាធា ណៈ ។ 

១០០% 

៤៣.៤. រ ៀបចំ និងខក្លរែខផនកា 

សក្រមភាព  បាយកា ណ៍ និងក្រមវធីី

សវនក្រម/អីិកា ក្ិចចព្របចំឆ្ន ំ បស់

ព្រក្សួង សាថ ប័នរោយខផែក្រលើលក្ខណៈ

 វធនិចឆ័យ និងចត្់វធធានកា វាយត្នរល   

ហានិភ័យខដ្លផតល់អនុសាសន៍រោយ

ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ ។ 

 ខផនកា យុទធសារសតអីិកា ក្ិចចហិ ញ្ញវត្ថុឆ្ន ំ ២០១៨-២០២០ 

បានផែពវផាយ និងោក្់ឱយអនុវត្ត ។ 

៩៧% 

រោលបំណង ៤៤. ពព្រងឹងសរត្ថភាពបខនថរសព្រមាប់សាថ ប័ននីត្ិបបញ្ញត្តិ និងអាជាា ី សវនក្រមជាត្ិរលើព្របព័នធព្របត្ិ

ត្ុលយភាព រលើកា រ ៀបចំចាប់សត ីពីកា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុព្របចំឆ្ន ំ និងចាប់សត ីពីកា ទូទាត្់ថវធកាព្របចំឆ្ន ំ ។ 

៩៥% 

៤៤.១. រ ៀបចំខផនកា ក្សាងសរត្ថភាព 

(រោយ ួរទាងំ សាថ ប័ននីត្ិបបញ្ញត្តិ និង 

អាជាា ី សវនក្រមជាត្ិ) ។ 

 បានរ ៀបចំខផនកា សក្រមភាពក្សាងសរត្ថភាពររនតីរាជកា នន

ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ សាថ ប័ននីត្ិបបញ្ញត្តិ និងអាជាា ី  

សវនក្រមជាត្ិ ។ 

៩០% 

៤៤.២. អនុវត្តខផនកា ក្សាងសរត្ថ

ភាពដ្ល់សាថ ប័ននីត្ិបបញ្ញត្តិ និងអាជាា   

ី សវនក្រមជាត្ិ ។ 

 បានរ ៀបចំរសចក្តីព្រាងក្រមវធីី និងកាក្សា ោំព្រទសព្រមាប់ោំព្រទកា  

រ ៀបចំសិកាខ សាលាសត ីពី នីត្ិវធីីអនុវត្តថវធកាតារព្របព័នធថវធកាថមី 

ជូនររនតីរាជកា ននអាជាា ី សវនក្រមជាត្ិ ។ 

១០០% 



 

98 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ ពិនាុភាគរយ 

ក ន្កទី ៥ ៖ ការោាំម្ទដល់ការអនុវត្តករាវិធីកកទម្រង់ម្បកបសដ្ឋយសោគជ័យ និងចី្រភាព  ៩៨% 

រោលបំណង ៥១. បរងកើនភាពជាអនក្ដឹ្ក្ ំ សរត្ថភាព ព្រគប់ព្រគង និង បណតុ េះឆនទៈក្ំខណទព្ររង់ ព្រពរទាងំបរងកើន

ភាពជាមាច ស់ និងកា ទទលួែុសព្រត្ូវ ។ 

១០០ 

៥១.១. ពព្រងឹងកា អនុវត្តវធធាន នងិ   

នីត្ិវធីីាក្់ពន័ធនឹងយនតកា រ ៀបចំ និង

អនុវត្តកា ងា ខក្ទព្ររង់ តារព្រក្សួង   

សាថ ប័ន និងអងគភាព តារសារាច រលែ 

០៩ ។ 

 ខផនកា សក្រមភាព រួដំ្ណាក្់កាលទី៣ ននក្រម វធី ខីក្ទព្ររង់កា 

ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងផែពវផាយ 

(GSMEF) ។ 

  បាយកា ណ៍បូក្ស ុបនិងវាយត្នរលកា អនុវត្តកា ងា ខក្ទព្ររង់

ព្របចំព្រត្ីមាស ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច និងរផាើជនូ អ.គ.ហ. តារកាល

ក្ំណត្់ (GDICDM) ។ 

 ក្ិចចព្របជុំបូក្ស ុបកា ងា  និងរ ៀបចំ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពក្រម

 វធីីខក្ព្រទង់ព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ (EFI) ។ 

 យនតកា ននកា តារោនវឌ្ឍនភាពកា អនុវត្តសក្រមភាពកា ងា ខក្

ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចនិងោក្់ឱយអនុវត្ត 

(GDSNAF) ។ 

 ខផនកា សក្រមភាព ួរ GDAP3 សព្រមាប់កា អនុវត្តក្រមវធីីខក្

ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុ ដំ្ណាក្់កាលទី ៣ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ 

ោក្់ឱយអនុវត្ត (GDNT) ។ 

  បាយកា ណ៍បូក្ស ុប និងវាយត្នរលកា អនុវត្តកា ងា ខក្ទព្ររង់

ព្របចំព្រត្ីមាស ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច និងរផាើជនូ អ.គ.ហ. តារកា 

ក្ំណត្់ (GDCE) ។ 

  បាយកា ណ៍ក្ិចចព្របជុំព្របចំខែ រក្រា ក្ុរភៈ រី  ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ

 ួច (GDSNAF) ។ 

 តារោនកា អនុវត្តនូវយនតកា នងិព្របព័នធវាយត្នរលរលើកា អនវុត្ត

ក្រមវធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ (GDNT) ។ 

  បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចនិងទាន់

រពលរវលា (GDSNAF) ។ 

១០០% 

៥១.២. រ ៀបចំព្របព័នធព្រគប់ព្រគងកា តល ស់

បតូ  (Change Management) ។ 

 ខផនកា បរងកើនក្ព្ររិត្យល់ដឹ្ង ភាពជាមាច ស់ កា ចូល ួរ និង    

សរត្ថភាពខផនក្ FMIS ដ្ល់ ក្សហវ ព្រក្សួង សាថ ប័ន និងរនទី     

រសដ្ឋក្ិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុ ព្រត្ូវបានខក្សព្ររួលសរព្រសបរៅតារ

សាថ នភាពជាក្់ខសដងចប់ពីឆ្ន ំ ២០១៨ ដ្ល់ ២០២០ (FMWG) ។ 

១០០% 



 

99 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ ពិនាុភាគរយ 

 គនថីទ ី១ ដ្ល់គនថីទ ី៣ (ចំនួន ២៦៥៥ ទំព័ ) ននក្ព្ររងសព្ររង់

ព្រត្ូវបានពនិិត្យ រផទៀងតទ ត្់ បញ្ចប់ ព្រគប់ទិដ្ឋភាពក្ព្ររិត្ថាន ក្់ដឹ្ក្ ំ     

លក្ន (LC) ។ 

 រ វីើកា សិក្ាព្រសាវព្រជាវ ព្របរូលធាត្ុចូល ទាក្់ទងនឹងកា តល ស់បដូ 

ព្របព័នធថវធកាក្រមវធីីរៅព្របព័នធថវធកាព័ត្៌មានសរិទធក្រម (EFI) ។ 

 លិែិត្បទោឋ នគត្ិយុត្តាក្់ព័នធពនធោ ព្រត្ូវបានព្របរូល, ចំណាត្់   

ថាន ក្់គត្ិយុត្ត ព្រត្ូវបានរ ៀបចំនិងអត្ថបទននលិែិត្បទោឋ នគត្ិយុត្ត

ព្រត្ូវបានវាយចរលង (LC) ។ 

 លិែិត្បទោឋ នគត្ិយុត្តាក្់ព័នធកា ព្រគប់ព្រគងបុគគលិក្ព្រត្ូវបាន

ព្របរូល, ចំណាត្់ថាន ក្់គត្ិយុត្តព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងអត្ថបទនន

លិែិត្បទោឋ នគត្ិយុត្តព្រត្ូវបានវាយចរលង (LC) ។ 

 រ ៀបចំក្រមវធីីផែពវផាយសាន នដ្ និងសរិទធផល បស់ព្រក្ុរព្របឹក្ា

នតី្ិក្រមជូន ដ្ឋបាលរែត្តរណឌ លគិ ឯ (LC) ។ 

រោលបំណង ៥២. បរងកើនព្របសិទធភាពននកា ក្សាងសរត្ថភាព នងិវធធានកា រលើក្ទឹក្ចិត្ត ។ ១០០% 

៥២.១. ពិនិត្យររើលរ ើងវធញពី    

ព្របសិទធភាព និងស័ក្តិសិទធភាពននកា      

បណតុ េះបណាត ល និងរ ៀបចំខផនកា 

ក្សាងសរត្ថភាពថមី ។ 

 រសចក្តីព្រាងយុទធសារសត ព្រគប់ព្រគង និងអភិវឌ្ឍន៍ីនធានរនុសែ  

ព្រត្ូវបានព្របជុំ និងពិរព្រោេះរោបល់ក្ព្ររិត្អគគរលខាីិកា ោឋ ន 

(GSMEF) ។ 

 រ ៀបចំខផនកា សក្រមភាព និងរោលកា ណ៍សព្រមាប់ចុេះព្រត្ួត្ពិនិត្យ 

និងវាយត្នរលអំពីព្របសិទធភាពននកា បណដុ េះបណាដ ល (EFI) ។ 

 ក្ព្ររងសំណួ សដ ីពីត្ព្ររូវកា បណដុ េះបណាដ លសព្រមាប់កា អភិវឌ្ឍ    

ក្រមវធីី និងត្ព្ររូវកា បណដុ េះបណាដ លរលើកា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុ     

សាធា ណៈ ព្រត្ូវបានរ វីើបចចុបបននក្រម (EFI) ។ 

  បាយកា ណ៍សត ីពី កា វធភាគក្ព្ររងតារាងសំណួ សព្រមាប់ព្របរូល       

ព័ត្៌មានទាក្់ទងនឹងកា ព្រត្ួត្ពិនិត្យតារោនកា ក្សាងសរត្ថភាព 

រព្រនីតរាជកា  ក្សហវ បានោក្់ជនូថាន ក្់ដឹ្ក្ ំ និងរសចក្តីព្រាង

ក្រមវធីីវាយត្នរលសរត្ថភាពរព្រនីត រាជកា រលើកា អនុវត្តព្របកាស

រលែ ១០៣៣ សហវ.ព្រប.ក្ ចុេះនថៃទី ២៩ ខែ  វធចិាកា ឆ្ន ំ ២០១០ 

សព្រមាប់ឆ្ន ំ ២០១៥-២០១៨ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ (GSMEF) ។  

១០០% 

៥២.២. ពិនិត្យររើលរ ើង វធញពីយនតកា 

និងអភិព្រក្រននកា ផតល់កា រលើក្ទឹក្ចិត្ត

 យៈរពលក្នលងរក្ និងរ ៀបចំឱយមាន

រិនមានសក្រមភាពអនុវត្តក្នុងព្រត្មីាសទី ១ - 



 

100 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ ពិនាុភាគរយ 

យនតកា  និងអភិព្រក្រថមីសត ីពី កា ផតល់កា 

រលើក្ទឹក្ចិត្តខដ្លមានសរីរ៌ និង

សងគត្ិភាព ។ 

រោលបំណង ៥៣. ពព្រងឹងកា ក្សាងសរត្ថភាពសព្រមាប់អនុវត្តក្រមវធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

ដំ្ណាក្់កាលទ ី៣ ។ 

៩៤% 

៥៣.១. រ ៀបចំសាថ ប័នរដ្ើរបីរឆលើយត្ប

នឹងដំ្ណាក្់កាលទី ៣ រោយ ួរមាន ៖ 

(១).កា បញ្ចប់ វធភាគរុែងា រៅព្រគបអ់គគ

 យក្ោឋ នននក្សហវ និង យក្ោឋ ន

 ដ្ឋបាល ហិ ញ្ញវត្ថុននព្រក្សួង សាថ ប័ន, 

(២).រ ៀបចំ និងអនុវត្តខផនកា ខក្

សព្ររួល ច សរព័នធ បស់អគគ យក្-

ោន ន និង យក្ោឋ ននីរួយៗ, (៣). 

រ ៀបចំនងិ ផែពវផាយកាក្សា ខណ ំ  

សត ីពីព្របព័នធព្រគប់ព្រគងថមី, (៤).រ ៀបចំ

រោលនរោបាយសព្រមាប់យុទធសារសត

ព្រគប់ព្រគងព័ត្៌មានវធទារៅ ក្សហវ,  

(៥).កា រព្របើព្របាស់ជំនួយបរចចក្រទស

ព្របក្បរោយព្របសិទធភាព និង (៦).ខក្

លរែកា អនុវត្តកា ងា  តារ យៈកា 

បរងកើនកា រព្របើព្របាស់បរចចក្វធទា ។ 

 ក្រមវធីីសព្រមាប់បងាា ញក្ព្ររងរសវាសាធា ណៈ បស់ ក្សហវ     

តារ យៈ TV  Board ព្រត្ូវបានសិក្ា និងរ ៀបចំបរចចក្រទស 

(GSMEF) ។ 

 នីត្ិវធីី រួបចចុបបននក្រម (SOP)  បស់អងគភាពពនធោ ចំនួន ២៥%

ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ (GDT) ។ 

 សិក្ាព្រសាវព្រជាវ ព្របរូលធាត្ុចូល និងព្របរូលកាក្សា ទាក្់ទង

នឹងកា វធភាគថវធកា រោយសហកា ជារួយអគគ យក្ោឋ នាក្់

ព័នធនន ក្សហវ (EFI) ។ 

 ព្របព័នធ Edocs ព្រត្ូវបាន Backup រដ្ើរបីកាត្់បនថយហានិភ័យនន

កា បាត្់បង់ទិននន័យបាន ៩៩% ។ 

 ខផនកា រ ៀបចំព្របព័នធខចក្ ំខលក្ និង ក្ាទុក្កាក្សា បានរ ៀបចំ

 ួចរាល់ (GSMEF) ។ 

 បទបបញ្ញត្តិសត ីពី ពនធោ  និងកា អនុវត្តកា រផទ នថល (Transfer 

Pricing) ព្រត្ូវបានរ ៀបចំបណតុ េះបណាត លរលើក្ទី ១ (GDT) ។ 

  ច សរព័នធព្រគប់ព្រគង និងកា វធភាគរុែងា  បស់ររនតីរាជកា  

វសហ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងព្របរូលផដុំកាក្សា  (EFI) ។ 

 សាធា ណជន (អនក្ជាប់ពនធ និងភាន ក្់ងា រសវាក្រមពនធោ )     

ព្រត្ូវបានបណតុ េះបណាត លរលើក្ទី ១ ាក្់ព័នធភាន ក្ង់ា រសវាក្រម  

ពនធោ  ព្របាក្់ចំណូល កា បង់ពនធតារព្របព័នធរអ ិក្ព្រត្ូនិក្ និង

កាត្ពវក្ិចចសា រពើពនធ បស់អនក្ជាប់ពនធត្ូច (GDT) ។ 

 ក្រមវធីីព្រគប់ព្រគងទិននន័យ សព្រមាប់ោំព្រទកា ងា បណដុ េះបណាដ ល     

ក្នុងព្របព័នធ Excel ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ (EFI) ។ 

 រោលនរោបាយបរចចក្វធទាព័ត្៌មានសព្រមាប់ ក្សហវ ព្រត្ូវបាន

រ វីើបចចុបបននក្រម ៣០% ាក្់ព័នធនងឹកា រព្របើព្របាស់អុីនរីើរណត្

រៅក្នុង ក្សហវ (GSMEF) ។ 

៩៤% 



 

101 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ ពិនាុភាគរយ 

 បាននិងក្ពំុងខសវង ក្វគគបណតុ េះបណាត លរៅរព្រៅព្របរទសាក្់ព័នធ

កា ងា ជំ ញ ឬព្របរទសជានដ្គូ រដ្ើរបីរ ៀបចំរ វីើទសែនក្ិចចសិក្ា 

(GDT) ។ 

 រគហទំព័  បស់អគគ យក្ោឋ នរោលនរោបាយ ព្រត្ូវបាន       

ក្សាង ួចរាល់ និងកាក្សា ត្ព្ររូវកា ននកា រ ៀបចំ និងក្សាង

ព្របព័នធព្រគប់ព្រគងទិននន័យសថ ិត្ិរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ ព្រត្ូវបាន

ក្ំណត្់ (GSMEF) ។ 

 ខផនកា រ ៀបចំ និងក្សាងរជឈរណឌ លទិននន័យ ក្សហវ បានរ វីើ

បចចុបបននភាព ួចរាល់ និងបនទប់រជឈរណឌ លទិននន័យព្រត្ូវក្ំណត្់      

ទីតំាង និងរ ៀបចំរព្រោងបលង់បរចចក្រទស ួចរាល់ (GSMEF) ។ 

៥៣.២. អភិវឌ្ឍន៍ី នធានរនុសែ

សព្រមាប់ដំ្ណាក្់កាលទ៣ី ខដ្ល ួរមាន

កា បណតុ េះបណាត លជំ ញទាងំរៅក្នុង 

ក្សហវ និងព្រក្សួង សាថ ប័ន ។ 

 សរត្ថភាព បស់ររនតីចំបាច់ រួយចំនួនព្រត្ូវ បានពព្រងឹងបខនថរ

ទាងំខផនក្គណរនយយ និងពត័្៌មានវធទា រដ្ើរបីរព្របើព្របាស់ព្របព័នធ 

FMIS រោយព្រក្ុរររនតីជំ ញព្របចំអគគ យក្ោឋ ន ត្ ោ ជាត្ិ 

(GDNT) 

 ព្របធានបទ និងកាក្សា បណតុ េះបណាត ល សត ីពីកា រ វីើអីិកា ក្ិចច

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធាណៈ រៅ ដ្ឋបាលថាន ក្់ជាត្ិ ខដ្លខផែក្រលើបទ

ពិរសាីន៍ននកា អនុវត្តជាក្់ខសតងព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច (GI) ។ 

៩៥% 

៥៣.៣. រ ៀបចំ និងអនុវត្តយុទធសារសត

ទំ ក្់ទំនង និងសព្ររបសព្ររួលសព្រមាប់

ដំ្ណាក្់កាលទ ី៣ ។ 

រិនមានសក្រមភាពអនុវត្តក្នុងព្រត្មីាសទី ១ - 

 

 

 

បញ្ហា ម្បឈរ សាំសណើដាំសណាោះម្សាយ 

ខផនក្ទ ី១  កា ោក្់រចញនូវសក្រមភាព នងិសូច ក្ សរិទធក្រម

គនលេឹះរួយចនំនួ មានទំហំី ំនងិព្រក្បែណឌ រពល

រវលាែល ីនិងសរព្ររចរិនបានតារកា រព្រោងទុក្ ។ 

 ររនតពី្រក្ុរកា ងា ខក្ទព្ររងក់ា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថ ុ  

សាធា ណៈមានភា ក្ិចច នងិរតត ត្សំខាន់រលើកា ងា 

 ក្ំណត្់សក្រមភាព និងសូច ក្ សរិទធក្រម

គនលេឹះឱយមានភាពចាស់លាស់ វាស់ខវងបាន 

នងិសរព្រសបតារព្រក្បែ័ណឌ រពលរវលា នងិ

អាចអនុវត្តបាន ។ 

 គួ រតត ត្កា យក្ចិត្តទុក្ោក្់ែពស់បខនថររទៀត្

រលើកា ពព្រងងឹកា ងា  បស់ព្រក្រុកា ងា ខក្



 

102 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ព្របចំនថៃ មានរពលរវលាត្ិចសព្រមាប់កា ងា ខក្

ទព្ររង់ ។ 

ទព្ររង់កា ព្រគបព់្រគងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ នងិ

យនតកា តារោនកា អនុវត្តខផនកា 

សក្រមភាពជាព្របចំខែ រោយឈ រលើសាម  ត្ី 

បុរ សក្រម សក្រម នងិអនត សក្រម ។ 

ខផនក្ទ ី២ ពុំមានបញ្ា ព្របឈរគួ ក្ត្់សមាគ ល់ ។ - 

ខផនក្ទ ី៣  ព្របកាសសត ីពនីតី្ិវធីីហិ ញ្ញវត្ថសុព្រមាប់កា អនុវត្ត  

រូលនិី ិវធនិរោគ ដ្ឋបាលថាន ក្រ់ព្រការជាត្ិ រិនទាន់

ព្រត្ូវបានបញ្ចប់ ។ 

 រសន ើអគគ យក្ោឋ នាក្ព់ន័ធ យក្ចិត្តទុក្ោក្់

រលើកា ងា ជាអាទិភាពបានឱយខាល ំង រោយ 

សា កា ងា ទាងំរនេះ មានឥទធពិលខាល ំងរលើ

កា ងា រផែងរទៀត្ ។ 

ខផនក្ទ ី៤  កា បកូ្ស ុបខផនកា ក្សាងសរត្ថភាព ួរ មានកា 

យតឺ្ោ៉ា វរោយសា កា ផតលគ់រព្រមាងវគគបណតុ េះ       

បណាត លរព្រការក្រមវធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញ-

វត្ថុសាធា ណៈ ពី អ.គ.ហ រទើបទទួលបានរៅនថៃទី 

២៨ ខែ រី  ឆ្ន ំ ២០១៨ ។ 

 រសើនក្ិចចសហកា  និងកា ោំព្រទបនតព ីអ.គ.ហ 

រលើគរព្រមាងវគគបណតុ េះបណាត លរព្រការក្រមវធីី 

ខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

នន ក្សហវ នងិព្រក្សួង សាថ ប័ន ។ 

ខផនក្ទ ី៥ រិនមានបញ្ា ព្របឈរគួ ឱយក្ត្់សមាគ ល់ ។ - 

 

  



 

103 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ឧបសរព័នធ ២ ៖ សចូ្នករកដលបនតពីម្ត្មី្មសរុន និងវឌ្ឍនភាព 

ល.  រសចក្តសីរព្ររច កាលប ធរចឆទ 
អងគភាព

ទទលួបនទុក្ 
វឌ្ឍនភាព 

១ រ ៀបចំ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាព

សរងខបននកា អនុវត្តក្រមវធីីខក្ទព្ររង់ 

កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ

ព្របចំឆ្ន ំ ២០១៧ រដ្ើរបីរោ ពជនូ   

សររតចអគគរហារស បត្រីត្រជា   

ហ ុន កសន  យក្ ដ្ឋររនតនីន   

ព្រពេះរាជាណាចព្រក្ក្រពុជា អនុរលារ

តារសារាច ខណ ំ បស់រាជ ោឋ ភិ-

បាល រលែ ០៩ ចុេះនថៃទី ២៨ ខែ ីន ូ

ឆ្ន ំ ២០១៥ សត ីពី “ វធធាន នងិនតី្ិវធីី

ននកា រ ៀបចំ កា អនុវត្ត កា ព្រត្ួត្

ពនិិត្យតារោន នងិកា វាយត្នរល

រលើកា ងា ខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគង

ហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ” ។ 

ត្រ ៤  

ឆ្ន ំ ២០១៧ 

អ.គ.ហ. ក្ំពងុរ ៀបចំ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាព

សរងខបននកា អនុវត្តក្រមវធីីខក្ទព្ររង់ 

កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ 

ព្របចំឆ្ន ំ ២០១៧ រដ្ើរបីរោ ពជនូ    

សររតចអគគរហារស បត្រីត្រជា   

ហ ុន កសន  យក្ ដ្ឋររនតី ។ 

២ រ ៀបចំ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពននកា 

អនុវត្តក្រមវធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគង 

ហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ឆ្ន ំ ២០១៧ 

នងិរផាើជនូអគគ យក្ោឋ នថវធកា

រដ្ើរបីជារូលោឋ នរួយសព្រមាប់     

អគគ យក្ោឋ នថវធកា រព្របើព្របាស់ក្នុង

កា ច ចក្ញ្ចប់ថវធកាព្របចំឆ្ន ំជារួយ

ព្រក្សួង សាថ ប័ន ។ 

ត្រ ៤  

ឆ្ន ំ ២០១៧ 

អ.គ.ហ. បានរ ៀបចំ បាយកា ណ៍ក្រមវធី ីខក្

ទព្ររង់កា ព្រគបព់្រគងហិ ញ្ញវត្ថពុ្របចំឆ្ន ំ

២០១៧ ។ 
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៣ រ ៀបចំ បាយកា ណ៍សតពីី វឌ្ឍនភាព

ននកា អនុវត្តក្រមវធីីខក្ទព្ររងក់ា 

ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ 

រោយបងាា ញសរិទធផលសរព្ររច

បាន យៈរពល ៥ ឆ្ន ំ, បញ្ា ព្របឈរ 

នងិទិសរៅននក្រមវធីីខក្ទព្ររង ់យៈ

រពល ៥ ឆ្ន ំរៅរុែ ។ បខនថរពីរនេះ 

អ.គ.ហ. គួ ពនិតិ្យ នងិសិក្ា

ចំណចុចំននួ ០៣ បខនថររទៀត្ 

ខដ្លជាបចច័យ (Impact)ននកា    

ខក្ទព្ររង់ក្នងុ បាយកា ណ៍ឆ្ន ំ

២០១៧ រនេះ  ួរមាន (១).កា ព្រគប់

ព្រគងមា៉ា ព្រក្ូរសដ្ឋក្ិចច នងិហិ ញ្ញវត្ថុ, 

(២).សរត្ថភាពព្រគប់ព្រគង នងិដឹ្ក្ ំ

សាថ ប័ន នងិ (៣). កា ខព្របព្របលួ

ច ធត្ បស់ព្រក្សួង សាថ ប័ន ក្នងុកា 

រ ៀបចំ និងអនុវត្តថ វធកា ព្រសបតារ  

ប ធបទថវធកាថមី ។ 

ត្រ ៤  

ឆ្ន ំ ២០១៧ 

អ.គ.ហ. បានរ ៀបចំ បាយកា ណ៍ យៈរពល ៥ 

ឆ្ន ំ រោយបងាា ញនូវកា វាយត្នរលរលើ

ព្របពន័ធននកា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុ    

សាធា ណៈ នងិកា ជេះឥទធិពលរលើ  

មា៉ា ព្រក្ូរសដ្ឋក្ិចច ផងខដ្  ។ 

 

៤ បនតជ ុំញកា រ ៀបចំរគគុរទសក្៍

ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ 

(FMM)  បស់រាជ ោឋ ភបិាល    

រដ្ើរបីពព្រងងឹព្របសិទធភាពននកា 

រ ៀបចំ, អនុវត្ត នងិព្រត្ួត្ពនិតិ្យ   

នងិវាយត្នរលថវធកា។ 

ត្រ ៤  

ឆ្ន ំ ២០១៧ 

អ.គ.ហ. ក្ំពងុរីវើកា រព្រជើសរ ឯសព្រក្ុរហ នុ

ព្របកឹ្ាខផនក្ហិ ញ្ញវត្ថកុ្នុងព្រសុក្តារ     

នតី្ិវធីលីទធក្រមសាធា ណៈ 

 

៥ រ ៀបចំរសចក្តីព្រាងចក្ខុ វធស័យ នងិ

របសក្ក្រម ននព្រក្សួងរសដ្ឋក្ចិច នងិ

ហិ ញ្ញវត្ថុ នងិព្រត្ូវោក្ឱ់យពិរព្រោេះ

រោបល់រៅក្នងុក្ិចចព្របជុំ ។ 

ព្រត្មីាសទី ៤ 

ឆ្ន ំ២០១៧ 

 

អគគរលខា- 

ីិកា ោឋ ន

ព្រក្សួង 

រសដ្ឋក្ិចច 

នងិហិ ញ្ញវត្ថុ  

អគគរលខាីកិា ោឋ នបានព្របជុពំភិាក្ា

ព្រក្ុរកា ងា ចំននួរួយរលើក្ រដ្ើរបី

ពិភាក្ារលើកា ព្រាងចក្ខុវធស័យ នងិ

របសក្ក្រម ននព្រក្សួងរសដ្ឋក្ចិច នងិ

ហិ ញ្ញវត្ថុ ។ 
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៦ អនញុ្ញ ត្ឱយបញ្ចូលកា រ ៀបចំខផនទី

បងាា ញផលូវគណរនយយបងគ  រៅក្នុង

ទិសរៅននក្រមវធីីខក្ទព្ររងក់ា ព្រគប់

ព្រគងហ ិញ្ញវត្ថសុាធា ណៈឆ្ន ំ 

២០១៨-២០២៣ ។ 

 

ព្រត្មីាសទី ៤ 

ឆ្ន ំ២០១៧ 

 

ព្រក្ុរព្របឹក្ា

ជាត្ិ

គណរនយយ 

 

រសចក្ីតព្រាងខផនទីបងាា ញផលូវ

គណរនយយបងគ រៅក្នងុទិសរៅននក្រម

 វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហ ិញ្ញវត្ថសុា

ធា ណៈឆ្ន ំ ២០១៨-២០២៣ ព្រត្ូវ

បានោក្់ឆលងក្ិចចព្របជុកំ្ព្ររិត្ថាន ក្់

ដឹ្ក្ ំអគគរលខាីិកា ោឋ នននព្រក្ុរ

ព្របឹក្ាជាត្ិគណរនយយ ួចរាលក់្នុងព្រត្ី

មាសទី២។ 

៧ រីវើស ធ នក្រម វាងព្របពន័ធទិនននយ័

ពនធោ  នងិព្របពន័ធ FMISរោយរិន

ចំបាច់ឱយមានកា ចុេះអនសុា ណៈ

រោគយលោ់ន  (MOU) រ េះរទ 

ព្រសបតារអនសុាសន៍ខណ ំដ៏្

ែពង់ែពស់ បស់កាក្ឧត្តរបណឌ ិត្សភា

ច យរទស ដ្ឋររនតី  ដ្ឋររនតីព្រក្សួង

រសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ ។ 

ព្រត្មីាសទី ៤ 

ឆ្ន ំ២០១៧ 

 

អគគ យក្

ោឋ នពនធោ 

សហកា 

ជារួយព្រក្ុរ

កា ងា  

FMWG  

 

ព្រក្ុរកា ងា បានជបួពភិាក្ាលរែតិ្

បខនថររ ើងវធញជារួយអគគ យក្ោឋ ន

 ត្ ោ ជាត្ិ រដ្ើរបពីនិិត្យររើលត្ព្ររូវ

កា លរែិត្សព្រមាប់កា ងា ស ធ នក្រម

រនេះ រោយទិនននយ័ពនធកាត្់ទុក្រៅ ត្

 ោ ជាត្ិបចចុបបននរិនទានប់ានរីវើស

មាហ ណក្រមរៅក្នុងព្របពន័ធពនធោ 

រៅរ ើយ។ ព្រក្ុរកា ងា នឹងបញ្ចប់អពំី

ត្ព្ររូវកា រនេះ រហើយរព្រោងនឹងជួប

ពិភាក្ាលរែតិ្ជារួយអគគ យក្ោឋ ន

ពនធោ រៅក្នងុព្រត្មីាសទី៣ ខែសីហា 

ខាងរុែ។ 

៨ រីវើកា សិក្ាជារួយព្រក្សួងរុែងា 

សាធា ណៈបខនថររទៀត្ រដ្ើរបពីនិិត្យ  

លទធភាពននកា រីវើស ធ នក្រម វាង

ព្របពន័ធរបៀវត្ែ នងិព្របពន័ធ FMIS ។ 

ព្រត្មីាសទី ៤ 

ឆ្ន ំ២០១៧ 

 

ព្រក្ុរកា ងា  

FMWG 

 

ព្រក្ុរកា ងា បានចុេះជបួជារួយព្រក្សួង

រុែងា សាធា ណៈ ួចរហើយ រោយ

ទទួលបានពត័្៌មានថាព្របពន័ធ បស់

ព្រក្សួងរុែងា សាធា ណៈបានរីវើ

បចចុបបននភាពខត្រលើរុែងា ព្រគប់ព្រគងព័៍

ត្៌មានររនតីរាជាកា  រោយរិនទាន់

បានរីវើបចចុបបននភាពរុែងា រលើខផនក្

របៀវត្ែររនតរីាជកា រៅរ ើយរទ។ 
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រហត្ុរនេះសព្រមាប់កា ងា ស ធ នក្រម

ជារួយព្របពន័ធ FMIS រៅខត្រនិទាន់

អាចអនុវត្តបាន ។ 

៩ អរញ្ា ើញត្ណំាងពី អ.គ.ហ ចូល ួរ

ក្ិចចព្របជុាំក្ព់ន័ធនឹងគរព្រមាង FMIS 

រដ្ើរបីបរងកើនកា ចលូ ួរ នងិកា 

យល់ោន រៅវធញរៅរក្ រដ្ើរបជីំ ុញ

កា អនុវត្តព្របពន័ធ FMIS 

ព្របក្បរោយព្របសិទធភាព នងិ

ស័ក្តិសិទធភាព ។ 

ព្រត្មីាសទី ៤ 

ឆ្ន ំ២០១៧ 

 

ព្រក្ុរកា ងា  

FMWG 

 

រាល់ក្ិចចព្របជុំរផែងៗព្រក្ុរកា ងា ខត្ង

ខត្ោក្ល់ែិិត្អរញ្ា ើញ ត្ំណាងពី អ.គ

.ហ រដ្ើរបីចូល ួរក្នងុក្ិចចព្របជុំ រដ្ើរបី

ខសវងយលក់ា ងា ាក្ព់ន័ធឱយបានសីុជំ

រៅ។ 

 

១០ ក្ំណត្់រពលរវលាសរព្រសប រដ្ើរបី

អរញ្ា ើញព្រគប់ថាន ក្់ដឹ្ង ំននព្រក្សួង

រសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ ចលូ រួក្ិចច

ព្របជុផំែពវផាយសតពីី កា បរងកើនកា 

យល់ដឹ្ងពីអត្ថព្របរោជនន៍នព្របព័នធ 

FMIS, កា ព្រគប់ព្រគងកា តល ស់បតូ  

(Change Management) នងិនីត្ិ

 វធីីបចចុបបននក្រម ួរ (Standard 

Operation Porcedure-SOP) ។ 

ព្រត្មីាសទី ៤ 

ឆ្ន ំ២០១៧ 

 

ព្រក្ុរកា ងា  

FMWG 

 

ព្រក្ុរកា ងា នងឹរ ៀបចំអរញ្ា ើញព្រគប់

ថាន ក្់ដឹ្ង ំននព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច នងិ

ហិ ញ្ញវត្ថុ ចលូ ួរក្ិចចព្របជុផំែពវផាយ

សត ីពី កា បរងកើនកា យល់ដឹ្ងពអីត្ថ

ព្របរោជនន៍នព្របពន័ធ FMIS, កា 

ព្រគប់ព្រគងកា តល ស់បតូ  (Change 

Management) នងិនតី្ិវធីីបចចុបបនន

ក្រម ួរ (Standard Operation 

Procedure-SOP) រៅក្នុងព្រត្មីាសទី

៤ ឆ្ន ំ ២០១៨។ 

១១ រីវើកា ពនិិត្យលទធភាពននកា រីវើ       

 វធរជឈកា លទធក្រមសាធា ណៈ  

បខនថររទៀត្ រោយដំ្រ ើងទំហំថវធកា

រព្រការសិទធិសរព្ររចរលើសាថ ប័នអនុវត្ត    

លទធក្រម ។ កា រីវើវធរជឈកា លទធក្រម

សាធា ណៈរនេះ គពឺ្រត្ូវព្របកានខ់ាា ប់

នូវរោលកា ណ៍អនុរលារភាព    

ជារូលោឋ ន រាលគឺរនិព្រត្ូវបរងកើន

ទំហំថវធការព្រការសិទធិសរព្ររចព្រគប់

ព្រត្មីាសទី ៣ 

ឆ្ន ំ២០១៨ 

 

អគគ យក្

ោឋ នលទធក្រម

សាធា ណៈ  

 

អគគ យក្ោឋ នលទធក្រមសាធា ណៈ

បានរ ៀបចំនូវ បាយកា ណ៍វាយត្នរល

សព្រមាប់ត្ររលើងក្ព្ររិត្ទឹក្ព្របាក្ ់      

សិទធិសំរ ចជូនដ្លស់ាថ ប័នអនវុត្ត   

លទធក្រម  ួចរាល់ព្រត្ឹរ GDPP រោយ

ខផនក្រលើ បាយកា ណ៍៖ 

- បាយកា ណ៍ព្រត្តួ្ពនិិត្យក្ិចចលទធក្រម

តាររព្រកាយរៅរលើកា អនុវត្តក្ិចច-

លទធក្រម បស់សាថ ប័នអនុវត្តលទធក្រម 
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សាថ ប័នអនុវត្តលទធក្រមនូវទំហំរសម ើោន

រ េះរទ ។ កា ព្របកានខ់ាា ប់នូវរោល

កា ណ៍អនុរលារភាពជារូលោឋ ន គឺ

ក្នុងរោលបំណងរលើក្ទឹក្ចិត្តដ្ល់

សាថ ប័នអនុវត្តលទធក្រម ខដ្លែតិ្ែំ

អនុវត្ត នងិព្របកានខ់ាា ប់នូវកា អនុវត្ត

ព្រសបតារនតី្ិវធីី នងិលិែិត្បទោឋ ន

គត្ិយតុ្តជាី មាន ។ 

-កា រផាើ  បាយកា ណ៍អនុវត្តក្ចិចលទធ-

ក្រម បស់សាថ ប័នអនុវត្តលទធក្រម នងិ 

-កា អនុវត្ត PFM។ 

 

១២ បនតពព្រងងឹទំ ក្់ទំនងលែ នងិក្ិចច-

សហកា ជារួយអងគកា រនិខរន      

 ោឋ ភិបាលរលើកា វាយត្នរលត្មាល ភាព 

ថវធការៅក្រពុជា រដ្ើរបីឱយលទធផល

ននកា វាយត្នរលឆលុេះបញ្ច ងំអពំី        

ត្ថភាពពិត្ព្របាក្ដ្រៅក្រពុជា ។ 

ព្រត្មីាសទី ៤ 

ឆ្ន ំ២០១៧ 

 

អ.គ.ហ 

 

ររនតីបរងាគ លនន អ.គ.ហ. បានសហ-

កា ជារួយរវទិកាអងគកា រនិខរន     

 ោឋ ភបិាលសត ីពកី្រពុជា (NGOF)  នងិ

អងគកា ភាពជានដ្គថូវធកាអនត ជាត្ិ 

(IBP) រលើសនទសែនត៍្មាល ភាពថវធកា 

នងិរព្រត្ៀររីវើកា អរងកត្ត្មាល ភាពថវធកា 

ឆ្ន ំ ២០១៩ ។ 

១៣ កាក្សា យុទធសារសត ខក្ទព្ររង់ព្របព័នធ

ថវធកា ២០១៨ - ២០២៥ ។ 

 

ព្របកាសជា 

ផលូវកា ៖ 

នថៃទី ២០   

ខែ ររសា 

ឆ្ន ំ ២០១៨ 

 

អ.គ.ថវធកា 

 

-បានរ ៀបចំខផនកា សក្រមភាព នងិ

សក្រមភាពាក្ព់ន័ធននកា អនុវត្តយុទធ

សារសតសត ពីី កា ខក្ទព្ររងព់្របពន័ធថវធកា 

ឆ្ន ំ ២០១៨-២០២៥ ។ 

-បានផែពវផាយយុទធសារសតសត ពីីកា 

ខក្ទព្ររង់ព្របពន័ធថវធកាឆ្ន ំ ២០១៨ -

២០២៥ ដ្ល់ព្រគប់ព្រក្សួង សាថ ប័ន ។ 

១៤ រសចក្តីសរព្ររច បស់រាជ ោឋ ភបិា

លរលែ ១១៩ សស  សត ីពកីា រព្របើ

ព្របាស់ចំណូលរិនខរនសា រពើពនធ

 បស់ព្រក្សួងសាថ ប័នព្របរូលចំណូល 

 

ខែ ីន ូឆ្ន ំ 

២០១៧ 

 

អ.គ.ហ 

 

• បនតរីវើកា រ ៀបចំយនតកា និង

លិែតិ្បទោឋ នគត្យិុត្តកិ្នុង

កា អនុវត្តរសចក្តីសរព្ររចជា 

រួយអគគ យក្ោឋ នព្រទពយ

សរបត្តិ ដ្ឋ និងចំណូលរិន

ខរនសា រពើពនធ និងអគគ



 

108 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

 យក្ោឋ ន ត្ ោ ជាត្ ិ

ព្រពរទាងំក្.ហ.ស ។ 

 

ឧបសរព័នធ ៣ ៖  វិធីសាស្តសតវាយត្នរល នងិតារដ្ឋនការអនុវត្ត 

 កា វាយត្នរលកា អនុវត្តខផនកា សក្រមភាពខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ  បស់អងគភាពរព្រការឱវាទ

ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច នងិហិ ញ្ញវត្ថ ុ គឺខផែក្រលើ លទធផលសរព្ររចបានជាក្ខ់សតង រីៀបរៅនងឹសូច ក្ ខដ្លបានរព្រោងទកុ្ក្នងុ

ខផនកា សក្រមភាព (GDAP3) នងិខផែក្រលើពត័្ម៌ាន នងិកាក្សា ោំព្រទាក្ព់ន័ធខដ្លមានភាា បរ់ក្ជារយួ បាយកា ណ៍ ។ កា 

វាយត្នរលកា អនុវត្តខផនកា សក្រមភាព ព្រត្ូវបានរ ៀបចំរ ើងរោយព្រក្ុរកា ងា នន អ.គ.ហ. ទាងំ ០៥ ខផនក្  ួរមាន ៖ 

 ខផនក្កា ងា ខក្ទព្ររង់ទាំង ៣, ព្រគប់ព្រគងព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋ និងចំណូលរិនខរនសា រពើពនធ  ៖ ទទួលបនទុក្    

អគគ យក្ោឋ នព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋនងិចំណូលរិនខរនសា រពើពនធ នងិអគគ យក្ោឋ នឧសាហក្រមហិ ញ្ញវត្ថុ ។ 

 ខផនក្នវានុវត្តន៍ ផែពវផាយ និងក្សាងសរត្ថភាព ៖ ទទួលបនទុក្ អគគរលខាីិកា ោឋ ន,ព្រក្ុរព្របឹក្ានីត្ិក្រម,    

អគគ យក្ោឋ នសវនក្រមនផទក្នងុ, អោគ ីកិា ោឋ ន, វធទាសាថ នរសដ្ឋក្ិចចនងិហិ ញ្ញវត្ថុ នងិព្រក្រុកា ងា ព្រគប់ព្រគង

គរព្រមាងព័ត្ម៌ានវធទាព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ។ 

 ខផនក្អនវុត្តថវធកា ៖ ទទួលបនទុក្ អគគ យក្ោឋ ន ត្ ោ ជាត្,ិ អគគ យក្ោឋ នលទធក្រមសាធា ណៈ នងិព្រក្ុរព្របឹក្ា

ជាត្ិគណរនយយ។ 

 ខផនក្ចណូំលសា រពើពនធ ៖ ទទួលបនទុក្ អគគ យក្ោឋ នគយនងិ ោឋ ក្ ក្រពុជា នងិអគគ យក្ោឋ នពនធោ  ។ 

 ខផនក្រោលនរោបាយនងិរ ៀបចថំវធកា ៖ ទទួលបនទុក្អគគ យក្ោឋ នរោលនរោបាយរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថ ុ

សាធា ណៈ, អគគ យក្ោឋ នថវធកា, អគគ យក្ោឋ នហិ ញ្ញវត្ថុ ដ្ឋបាលថាន ក្់រព្រការជាត្ិ និងអគគ យក្ោឋ ន       

សហព្របត្ិបត្តិកា អនត ជាត្ិ នងិព្រគប់ព្រគងបំណលុ ។ 

 កា វាយត្នរលកា អនុវត្តខផនកា សក្រមភាពខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ  បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និង

ហិ ញ្ញវត្ថុ នងឹព្រត្ូវរីវើរ ើងជា ០៥ ដំ្ណាក្ក់ាល ៖ 

 ដំ្ណាក្់កាលទី ១ ៖ កា គណ ពនិទុភាគ យក្ព្ររិត្សក្រមភាពលរែិត្ 

 ពនិទុភាគ យក្ព្ររិត្សក្រមភាពលរែិត្នីរួយៗ បានរក្ពីកា រីវើសវ ័យវាយត្នរល បស់អងគភាពនីរួយៗ រព្រការឱវាទ

ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច នងិហិ ញ្ញវត្ថ ុនងិកា វាយត្នរលបខនថរ បស់ព្រក្រុកា ងា នន អ.គ.ហ. រោយខផែក្រលើពត័្៌មាន នងិកាក្សា 

ោំព្រទាក្ព់ន័ធខដ្លមាន ។  

 ដំ្ណាក្់កាលទី ២ ៖ កា គណ ពនិទុភាគ យក្ព្ររិត្ចរងាក រសក្រមភាព 

 ពនិទុភាគ យក្ព្ររិត្ចរងាក រសក្រមភាពនីរួយៗ បានរក្ពីរីយរនពវនតននពនិទុភាគ យក្ព្ររតិ្សក្រមភាពលរែិត្ទាងំ

អស់ខដ្លសថ ិត្រៅរព្រការចរងាក រសក្រមភាពនីរួយៗ ។  



 

109 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

 ដំ្ណាក្់កាលទី ៣ ៖ កា គណ ពនិទុភាគ យក្ព្ររិត្រោលបំណង 

 ពនិទុភាគ យក្ព្ររិត្រោលបំណងនីរួយៗ បានរក្ពីរីយរទរៃនន់នពនិទុភាគ យក្ព្ររតិ្ចរងាក រសក្រមភាពទាងំអស់ 

ខដ្លសថតិ្រៅរព្រការរោលបំណងនីរួយៗ ។  

 ដំ្ណាក្់កាលទី ៤ ៖ កា គណ ពនិទុភាគ យក្ព្ររិត្ខផនក្ 

 ពនិទុភាគ យក្ព្ររិត្ខផនក្នីរួយៗ បានរក្ពីរីយរទរៃនន់នពនិទុភាគ យក្ព្ររិត្រោលបំណងទាងំអស់ ខដ្លសថតិ្រៅ

រព្រការក្ព្ររិត្ខផនក្នីរួយៗ ។ 

 ដំ្ណាក្់កាលទី ៥ ៖ កា គណ ពនិទុភាគ យសព្រមាប់កា អនវុត្តខផនកា សក្រមភាពក្ព្ររិត្ព្រក្សួង 

 ពនិទុភាគ យក្ព្ររិត្ព្រក្សួង បានរក្ពីរីយរទរៃនន់នពនិទុភាគ យក្ព្ររិត្ខផនក្ទាងំអស់។ 

 

 លទធផលខដ្លទទួលបាន នងឹព្រត្ូវផតល់ជានិរទទសជាក្ល់ាក្ ់ខដ្លក្នុងរ េះ ួរមាន ០៥ ក្ព្ររតិ្រផែងោន  គឺ៖ 

 

ពិនាុសសម្រច្បាន និសទាស 

០% - ៦០% រែាយ 

៦១% - ៧០% រីយរ 

៧១% - ៨៥% លែបងគួ  

៨៦% - ៩៥% លែ 

៩៦% - ១០០% លែណាស់ 

 

 ជារួយោន រនេះ ក្នុងរោលរៅអនុវត្ត វធធានកា រលើក្ទឹក្ចិត្ត នងិ វធធានកា  ងត្ត្បិត្, អងគភាពនីរួយៗ រព្រការឱវាទ

ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច នងិហ ិញ្ញវត្ថ ុនឹងព្រត្ូវបានវាយត្នរលោច់រោយខ ក្ពីោន  រោយរព្របើព្របាស់ វធីីសារសតរីយរទរៃនក់្នុងព្រគប់

ដំ្ណាក្់កាលដូ្ចមានបញ្ា ក្់រៅខាងរដ្ើរ ។ វឌ្ឍនភាពកា ងា សរព្ររចបាន បស់អងគភាពនីរួយៗ នងឹព្រត្ូវបងាា ញរៅក្នងុ

ជំពកូ្ ៣ នន បាយកា ណ៍រនេះ ។ 

ក. ការសរៀបច្ាំរបាយការណវ៍ឌ្ឍនភាពម្បចាំម្ត្ីម្មស/ម្បចាំឆ្ន ាំ 

 លទធផលននកា វាយត្នរល ក្ព្ររិត្អងគភាពរព្រការឱវាទព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច នងិហិ ញ្ញវត្ថុ នងិក្ព្ររិត្ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច 

នងិហិ ញ្ញវត្ថុ នងឹព្រត្ូវបូក្ស បុជា បាយកា ណ៍តារោនវឌ្ឍនភាពព្របចំព្រត្មីាស/ព្របចំឆ្ន ំ ននកា អនុវត្តក្រមវធីីខក្ទព្ររង់

កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ  បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ រោយបងាា ញឱយរ ើញនូវលទធផលននកា ខក្ទព្ររង់

 បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ, បញ្ា ព្របឈរ  ខដ្លបានជួបព្របទេះក្នុងកា អនុវត្តខផនកា សក្រមភាព និងសំរណើ

ដំ្រណាេះព្រសាយចំរាេះបញ្ា ព្របឈរខដ្លបានរក្ើត្រ ើង ។  បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពរនេះ ព្រត្វូបានោក្់ឆលងក្ិចចព្របជុនំផទក្នងុ អ



 

110 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

.គ.ហ. ជារុន រដ្ើរបីព្រត្ួត្ពិនិត្យពីភាពព្រត្ឹរព្រត្ូវនន បាយកា ណ៍ រទើបអាចោក្់បញ្ចូលជា របៀបវា ៈ សព្រមាប់កិ្ចចព្របជុំ    គ

ណៈក្រមកា ខក្ទព្ររងក់ា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ននព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច នងិហិ ញ្ញវត្ថុ ។ 

  បាយកា ណ៍រនេះ ក្ន៏ឹងបងាា ញឱយរ ើញពីទិសរៅកា ងា បនតរទៀត្ ទាងំសព្រមាប់ អ.គ.ហ. ខដ្លជារស ីិកា ឱយ 

គ.ហ.ស. ក្នងុកា ដឹ្ក្ ំ ព្រគប់ព្រគង នងិសព្ររបសព្ររួល រលើក្រមវធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ និងសព្រមាប់

ព្រក្សួង សាថ ប័ន និងអងគភាពរព្រការឱវាទ ក្សហវ ផងខដ្  ក្នុងកា គិត្គូ ខសវង ក្ដំ្រណាេះព្រសាយ និងបរងកើត្ព្រក្បែ័ណឌ  

យនតកា  យុទធសារសត  នងិនីត្ិវធីីកា ងា ថមីក្នងុ រោលរៅោំព្រទ ពព្រងឹង នងិពព្រងកី្កា អនុវត្តកា ងា ខក្ទព្ររង់ទាងំសព្រមាប់

ព្រក្បែ័ណឌ សាថ ប័ន នងិរាជ ោឋ ភបិាល ឱយសរព្ររចបានរជាគជយ័ព្របក្បរោយព្របសិទធភាព នងិស័ក្តិសិទធភាព ។ 

ខ្. យនតការតារដ្ឋនវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្ត 

 ព្រសបតារសារាច រលែ ០៩ ស   បស់រាជ ោឋ ភិបាលក្រពុជា ចុេះនថៃទី០៨ ខែីនូ ឆ្ន ំ២០១៥ សត ីពី  វិធាននិងនីត្ិ

 វិធីននការសរៀបច្ាំ ការអនុវត្ត ការម្ត្ួត្ពិនិត្យតារដ្ឋននិងការវាយត្នរលសលើការងារកកទម្រង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ កា តារោនវឌ្ឍនភាពននកា អនុវត្ត ព្រត្ូវបានរីវើរ ើងជាព្របចំ តារ យៈក្ិចចព្របជុំព្របចំខែ ក្ិចចព្របជុំព្របចំព្រត្ីមាស 

នងិក្ិចចព្របជុំព្របចំឆ្ន ំ ។ 

 ក្ចិចព្របជុពំ្របចំខែ ៖ ព្រក្ុរកា ងា ខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ននអងគភាពនីរួយៗ រព្រការឱវាទ

ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច នងិហ ិញ្ញវត្ថ ុ រ ៀបចំក្ចិចព្របជុំព្របចំខែ បស់ែលួន រោយមានកា ចលូ ួរពរីរនតជី ំញទទួលបនទុក្ាក្ព់ន័ធ

នន អ.គ.ហ. នងិរផាើ បាយកា ណ៍សត ីពវីឌ្ឍនភាពព្របចំខែ តារទព្ររង់ខដ្លព្រត្ូវក្ំណត្់រោយ អ.គ.ហ. រក្ អ.គ.ហ. រៅ

ក្នុងសបាត ហ៍ទី ១ ននខែប ទ ប់ ។ 

 ក្ចិចព្របជុពំ្របចំព្រត្មីាស ៖ ក្ិចចព្របជុំព្របចំព្រត្មីាស ព្រត្ូវបានរ ៀបចំរ ើង រោយខបងខចក្ជា ៣ ក្ព្ររិត្ រព្រការកា 

ដឹ្ក្ ំដ៏្ែពង់ែពស់ បស់ ដ្ឋររនតីព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងជាព្របធាន គ.ហ.ស.។ 

 ក្ិចចព្របជុំ ននគណៈក្រមកា ខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ននព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច នងិហ ិញ្ញវត្ថុ ។ 

 ក្ិចចព្របជុំ ននគណៈក្មាម ីិកា ដឹ្ក្ ំកា ងា ខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហ ិញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ។ 

 ក្ិចចព្របជុ ំ ននគណៈក្មាម ីិកា ដឹ្ក្ ំកា ងា ខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហ ិញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ជារួយត្ំណាង

នដ្គអូភិវឌ្ឍន ៍។ 

 ក្ចិចព្របជុពំ្រត្តួ្ពនិតិ្យព្របចំឆ្ន ំ ៖ កា អនុវត្តខផនកា សក្រមភាព  បស់ព្រគប់ព្រក្សួង សាថ ប័ន និងអងគភាពាក្់ពន័ធ

រព្រការឱវាទព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ នឹងព្រត្ូវព្រត្ួត្ពនិតិ្យក្នុងក្ិចចព្របជុំព្រត្ួត្ពនិិត្យព្របចំឆ្ន ំ ខដ្លជាក្ិចចព្របជុពំ្រត្ួត្ពនិតិ្យ

តារោនក្រម វធីីខក្ទព្ររងក់ា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ទូទាងំព្រក្សួង សាថ ប័ន ។ 

 

 

 

 



 

111 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្មីាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៨  បសព់្រក្សងួរសដ្ឋកិ្ចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

 

 

 

 

លាំហូរននការតារដ្ឋនវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្ត 

 

 

 

ឧបសរព័នធ ៤ ៖ របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តក្នការសករាភាពម្បចាំម្ត្ីម្មសទី ១ ឆ្ន ាំ ២០១៨ របស់

អងគភាពនីរួយៗ សម្ការឱវាទកសហវ  

 


