គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពម្បចាំម្ត្ីម្មសទី ១ ឆ្ន ាំ ២០១៨
ននការងារកកទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ ដាំណាក់កាលទី ៣
របស់ម្កសួងសសដឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
(សសច្កតីម្ាង)

រ ៀបចំរោយ ៖

អគគ សលខាធិការដ្ឋឋន
គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ខែ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៨

ម្មត្ិកានុម្ករ
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ខ្លឹរសារសសងេបម្បត្ិបត្តិ
បាយកា ណ៍តារោនវឌ្ឍនភាពព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ គឺជាលទធផលននកា អនុវត្តខផនកា សក្រមភាព
កា ងា ខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈដ្ំណាក្់កាលទី ៣

បស់អងគភាពរព្រការឱវាទព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និង

ហិ ញ្ញវត្ថុ (ក្សហវ) ។ វធីីសារសត ក្នុងកា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍រនេះ គឺពង
ឹ ខផែក្រលើកា រាយកា ណ៍ពីព្រគប់អងគភាពនន ក្សហវ
រលើ GDAP3 បស់ែួ ន
ល ។ វធីសា
ី រសត ក្នុងកា តារោន ួរមាន ៖
១)-កា ពិនិត្យវឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗ ននជំហាន (Platform) នីរួយៗ ។
២)-តារោនវឌ្ឍនភាពននសក្រមភាពខដ្លមានរៅក្នុង GDAP3 និង MAP3 ។
បាយកា ណ៍ព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨, អងគភាពរព្រការឱវាទ ក្សហវ បានរព្រោងសក្រមភាពស ុបចំនន
ួ ២៦៩
រោយក្នង
ុ រ េះសក្រមភាពខដ្លសរព្ររចបានមានចំនន
ួ ២១៦ រសម ើនង
ឹ ព្របមាណ ៨០% និងសក្រមភាពពុំសរព្ររចបានែលេះៗ
មានចំនន
ួ ៥៣ រសម ន
ើ ឹងព្របមាណ ២០% ។
សក្រមភាពរព្រោង

សក្រមភាពសរព្ររច

សក្រមភាពសរព្ររច

បានរពញរលញ

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

-

ធ
ខផនក្ទី ១ ៖ ភាពរជឿទុក្ចិត្នត នថវកា
កា អនុវត្តថ វធកា រៅខត្ធា បានព្របសិទភា
ធ ពែពស់រៅក្នុងព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ រោយមានវឌ្ឍនភាពជា
ភាគ យសថ ិត្រៅក្នង
ុ ក្ព្ររិត្លែព្របរសើ ៩៨%។ កា ព្របរូលចំណូលក្នុងព្រសុក្សព្រមាប់ព្រត្ីមាសទី ១ មានកា រក្ើនរ ង
ើ ចប់ពី
ឆ្នំ ២០១៣ ព្របរូលបានព្របមាណ ៩,៨០% និងហក្់រ ង
ើ ខាលំងរៅឆ្នំ ២០១៧ និង ២០១៨ ក្នុង ងវង់ ២៥% ។ រោយខ ក្
កា អនុវត្តកា ព្របរូលចំណូលសា រពើពនធក្នុងព្រត្ីមាសទី ១ គឺព្រត្ូវបានអនុវត្តតារខផនកា ខដ្លបានរព្រោងទុក្ រោយ ក្ា
បាននូវក្នង
ុ ងវង់ ១៥% ចប់តាំងពីឆ្នំ ២០១៤ រក្ ឯកាកា អនុវត្តចំណូលរិនខរនសា រពើពនធ វធញរ ញ
ើ ថា ៖ ខែែរកាងនន
ចំណូលរនេះមានកា រក្ើនរ ើងជានិចច រោយកា ព្របរូលចំណូលរិនខរនសា រពើពនធក្នុងឆ្នំ ២០១៤ បានព្រត្ឹរ ៦,៦០%
រហើយរក្ើនដ្ល់ ១៦,៤០% ក្នង
ុ ឆ្នំ ២០១៧ និង ២១,២០% ក្នុងឆ្នំ ២០១៨ ។
ាក្់ពន
័ ធនង
ឹ កា អនុវត្តចំណាយវធញ រោយគិត្ខត្ក្នុងព្រត្ីមាសទី ១ លទធផលនន បាយកា ណ៍បងាាញឱយរ ញ
ើ ថា ៖
កា ចំណាយថវធកា ជាត្ិព្រត្ូ វបានអនុវត្តតាររោលរៅក្នុង ងវ ង់ ១៥% ចប់តាំងពីឆ្នំ ២០១៤

ហូត្ រក្ដ្ល់ បចចុបបនន
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ជាពិរសសសាថនភាពសាច់ព្របាក្់កាន់ខត្មានភាពរជឿទុក្ចិត្បា
ត ន និងោមនបំណល
ុ ក្ក្សទ េះរៅ ត្ ោ ជាត្ិ
ចប់ ពី អា ណត្តិ របើ ក្ ផត ល់ ព្របាក្់ បា នចូ ល ត្

(៦០នថៃគត្
ិ

ោ ជាត្ិ ហូ ត្ ដ្ល់នថៃ ទូទា ត្់ ) ។ រោយរីវើកា រព្របៀបរីៀបចំ ណា យរៅនឹ ង

ថវធកាអនុរ័ត្ វធញរ ញ
ើ ថា ៖ ចំណាយសព្រមាប់រល
ូ ីនមានកា ធាលក្់ចេះុ ២ ឆ្នំជាប់ោនសព្រមាប់ឆ្នំ ២០១៧ និង ២០១៨ របើ
រីៀបនឹងរពលរវលាក្នង
ុ ព្រត្ីមាសទី ១ ដ្ូចោនក្នុង ២០១៦ ។ រោយខ ក្, កា ចំណាយសព្រមាប់ព្របាក្់របៀ វត្ែសរព្ររចបាន
ក្នុង ងវង់ ២២% ចប់តាំងពីឆ្នំ ២០១៤ រក្ គឺរោយសា កា របើក្ព្របាក្់របៀ វត្ែជូនររនតរា
ី ជកា អាចផតលជ
់ ន
ូ ក្នុងសបាតហ៍ទី
៣ ននខែនីរួយៗ ខដ្លកា ណ៍រនេះ គឺជារជាគជ័យរួយខផនក្ននក្រម វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុ ។

ខផនក្ទី ២ ៖ គណរនយយភាពហិ ញ្ញវត្ថុ
រៅក្នង
ុ ព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ រនេះ ជំហានទី ២ ននខផនកា សក្រមភាព ួរ មានវឌ្ឍនភាពជា ួរ ៩៦% (លែ
ព្របរសើ ) ។ ព្រក្សួង សាថប័នចំនន
ួ ១០ បខនថររទៀត្ព្រត្ូវបានោក្់ឱយអនុវត្តព្របព័នធនូវ FMIS កាលពីរដ្ើរឆ្នំ ២០១៨ និងកា
រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ចំណូល-ចំណាយ តារ យៈព្របព័នធ FMIS ។ គិត្ព្រត្ឹរព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ រនេះ, អងគភាពថវធកា
ចំនន
ួ ៩១១ បានរ ៀបចំ និងោក្់ឱយអនុវត្ត ក្នុងរ េះអងគភាពថវធកាចំនន
ួ ៣៩ ព្រត្ូវបានោក្់ឱយអនុវត្តដ្ល់ព្រក្សួង សាថប័ន ។
រោយខ ក្, ចំណាត្់ថានក្់ទាង
ំ ៧ ថមី ព្រត្ូវបានព្របកាសោក្់ឱយអនុវត្តក្ង
នុ ព្របព័នធ FMIS ួរមាន ៖ ចំណាត្់ថានក្់ ោឋបាល,
ចំ ណាត្់ថានក្់ ភូរិសារសត , ចំណាត្់ថានក្់ រសដ្ឋ ក្ិ ចច, ចំណាត្់ថានក្់ក្ រម វធីី, ចំណាត្់ថាន ក្់ រុែងា , ចំណា ត្់ថានក្់ គរព្រមាង និង
ចំណាត្់ថានក្់រល
ូ នីីិ ។ ចំណាត្់ថានក្់ចន
ំ ន
ួ ៥ ននចំណាត្់ថានក្់ទាង
ំ ៧ (រលើក្ខលងចំណាត្់ថានក្់គរព្រមាង និងចំណាត្់ថានក្់
រូលនិីិ) បានោក្់ឱយអនុវត្តព្រគប់ព្រក្សួង សាថប័ន ួរទាំងអងគភាពរព្រការឱវាទ ក្សហវ ។
ធ រៅនឹងរោនរោបាយ
ជំហានទី ៣ ៖ កា ផា ភាាប់ថវកា
កា អនុវត្តថ វធកាក្រម វធីី ក្នុងព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ សរព្ររចបាន ៩៥% (លែ) ខដ្លជាភាគ យលែជាងព្រត្ីមាស
ទី ១ ឆ្នំ ២០១៧ សព្ររចបានខត្ ៨៦% ។ តារ យៈកា ោក្់ឱយអនុវត្តនូវថវធកាក្រម វធីីរពញរលញដ្ល់ព្រគប់ព្រក្សួង សាថប័ន
ទាំងអស់រៅចប់ពីឆ្នំ ២០១៨ ត្រៅគឺជាកា សរព្ររចបានជាសា វ័នតននកា ផា ភាាប់ថ វធការៅនឹងរោលនរោបាយ ។
ឹ និងខក្លរែរយ
បខនថរពីរនេះ ការ ៀបចំ និងកា ច ច ថវធកាព្រត្ូវបានពព្រងង
ួ ក្ព្ររិត្ែពស់ខថររទៀត្ រោយរីវកា
ើ ឆលុេះបញ្ចង
ំ
បានកាន់ខត្លែព្របរសើ នូវអាទិភាពសំខាន់ៗ បស់ព្រក្សួង សាថប័ន រដ្ើរបីសរព្ររចបានរោលបំណង និងរោលនរោបាយ
បស់រាជ ោឋភិបាល ួរទាំងកា រលើក្ក្រពស់ព្របសិទភា
ធ ពននកា អនុវត្ត ។
វឌ្ឍនភាពសំខាន់ក្នុងជំហានរនេះ ួរមាន ១). យុទសា
ធ រសត ខក្ទព្ររង់ព្របព័នធថ វធកាឆ្នំ ២០១៨-២០២៥ បានោក្់
ឆលងក្នង
ុ ក្ិចចព្របជុំគណៈ ដ្ឋររនតីរពញអងគ និងព្របកាស់ោក្់ឱយរព្របើព្របាស់រោយ សររតចអគគរហារស បត្ីរត្រជា ហុន កសន
យក្ ដ្ឋររនតី ននព្រពេះរាជាណាចព្រក្ក្រពុជា

នថៃទី ២០ ខែ ររសា ឆ្នំ ២០១៨, ២). សារាច ខណ ំ សត ព
ី ីកា រ ៀបចំ

ខផនកា យុទសា
ធ រសត ថវធកា និងសារាច ខណ ំសតព
ី ី កា រ ៀបចំថ វធកាព្របចំឆ្នំ ព្រត្ូវបានខក្លរែរៅតារយុទសា
ធ រសត ននកា ខក្
ទព្ររង់ព្របព័នធថវធកា ២០១៨-២០២៥, ៣). រោលកា ណ៍ខណ ំសតីពី កា រ ៀបចំថ វធកាសរិទក្
ធ រម ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងខព្រប
សព្ររួលជាភាសាអង់រគលស និងោក្់ជារសចក្តីព្រាងរលើក្ទី I, ៤). បាយកា ណ៍សតីពី វឌ្ឍនភាព និងបញ្ាព្របឈរននកា
អនុវត្តថ វធកាក្រម វធីី បស់ព្រក្សួង សាថប័ន ចំនន
ួ ១០ ខដ្លអនុវត្តថ វធកាក្រម វធីីជហា
ំ នទី ១ ពីឆ្នំ ២០១៥ បានោក្់ជន
ូ ថានក្់

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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ដ្ឹក្ ំពន
ិ ិត្យ និងសរព្ររច, ៣).ព្រក្បែ័ណឌរោលនរោបាយមា៉ា ព្រក្ូរសដ្ឋក្ិចច និងរោលនរោបាយហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
ធ ិរោគ ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការជាត្ិ (IPP)
ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ, និង ៤).រសចក្តីខណ ំបខនថរ សត ីពកា
ី អនុវត្តគរព្រមាងរូលនិីិ វន
ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច

និងោក្់ឱយអនុវត្ត,

៥).

រ៉ាូខដ្លពាក្ មា៉ា ព្រក្ូរសដ្ឋក្ិចចក្រពុជា

(Cambodia

Macroeconomic

Forecasting Model) ព្រត្ូវបានោក្់ឱយរព្របើព្របាស់ (Version 2.0), ៦). ច សរពន
័ ធក្រម វធីីខផនកា យុទសា
ធ រសត ថវធកា បស់
ធ ី
ដ្ឋបាលរាជធានី រែត្តនីរួយៗ ព្រត្ូវបានសិក្ា ពិនត្
ិ យ និងខក្លរែ , និង ៧). ពិព័ណ៌ រោលបំណងក្រម វធីី និងអនុក្រម វី
ព្រត្ូវបានោក្់ក្នុងសារាច ខណ ំសតីពី ការ ៀបចំខផនកា យុទសា
ធ រសត ថវធកា ។
ជំហានទី ៤ ៖ កា រព្រត្ៀរែលួនសព្រមាប់ជហា
ំ នប ទ ប់
ពព្រងឹ ង ព្របសិ ទ ធភា ព, គណរនយយភាព, និ ង ត្មាល ភាពថវធ កា រោយបនត រីវើ កា ខក្លរែ ប ខនថ រ រលើ កា ផែពវ ផាយ
ព័ត្មា
៌ នថវធកា តារ យៈកា ផតលព
់ ័ត្មា
៌ នសត ព
ី ី ថវធការៅព្រគប់វដ្តថ វធកា រោយគិត្ចប់តាំងពីកា រព្រត្ៀររ ៀបចំព្រក្បែ័ណឌ
មា៉ា ព្រក្ូរសដ្ឋក្ិចច, កា រ ៀបចំរសក្តីព្រាងថវធកា, កា អនុរត្
័ ថវធកា, និងកា អនុវត្តចាប់ថ វធកាព្របចំឆ្នំ ។ បាយកា ណ៍ព្រត្ីមាស
ទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ សូច កា ខដ្លបានអនុវត្ត ទទួលបានវឌ្ឍនភាពែពស់ និងជាលទធផលបងាាញពីការ ៀបចំសូច ក្ បានលែ
និងភាពងាយព្រសួលក្នង
ុ កា វាស់ខវង និងវាយត្នរល ។ ក្នុងសាម ត្ីរព្រត្ៀរលក្ខណៈសព្រមាប់ជហា
ំ នប ទ ប់, កា ព្របឹងខព្របងរោេះ
ព្រសាយកា ជំេះឥទធិពលអវធជាមានរៅក្នង
ុ រពលអនុវត្ត និងបងកជាភាពវធជាមាននូវរររ ៀនបទពិរសាីន៍លែ រដ្ើរបីរឆលយ
ើ ត្បនឹង
លទធផលចុងរព្រកាយ ខដ្លជាគុណត្នរលសនូលក្នង
ុ ជំហានរនេះ ។
ធ ខី ក្ទព្ររង់ព្របក្បរោយរជាគជយ
័ និងចី ភាព
ជំហានទី ៥ ៖ កា ោំព្រទដ្ល់កា អនុវត្តក្រម វី
ជាចំណច
ុ ចុងរព្រកាយ និងចំណច
ុ សំខាន់ជាងរគ ព្រគប់អងគភាពាក្់ព័នធ រព្រការឱវាទព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
បានចូល ួរអនុវត្តក្រម វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ក្នុងសាម ត្ីយក្ចិត្តទក្
ុ ោក្់ែពស់
សូច ក្ រពញរលញចំនន
ួ ៣៤ ក្នង
ុ ចំរណារ ៤៧ សូច ក្

និង សរព្ររចបាន

ឯកាសូច ក្ រផែងរទៀត្ គឺសថិត្ក្នុង ងវង់ ៩០% រៅ ៩៥%

រលើក្ខលងខត្ ៤ សូច ក្ ខត្ប៉ាុរណាណេះ ។ រោយខ ក្, កា ក្ំណត្់សូច

ក្ រួយ ចំនួន ីំ គឺកាន់ ខត្អាចវាស់ ខវងបាន

ចាស់លា ស់ ជាងរុន និង សរព្ររចបានតាររពលរវលាសរព្រសរ ។ ជា ួរ, ជំហានទី ៥ នន បាយកា ណ៍ព្រត្ីមាសទី ១ រនេះ
រៅខត្បនត ក្ាបាននូវភាព ងងមា ំលែ សព្រមាប់ជំ ុញ និងោំព្រទកា អនុវត្តក្រម វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ
័
ព្របក្បរោយរជាគជយ
និងរិនព្រត្ឹ រខត្ជាសូច ក្ លទធផលក្នុងឆ្នំប៉ាុរណាណេះរទ ប៉ាុខនតក្៏ជារូលោឋនសព្រមាប់ឈានដ្ល់កា
សរព្ររចបាននូវសូច ក្ គនលឹេះសព្រមាប់ ឆ្នំ ២០១៨ ផងខដ្ ។ ជាក្់ខសត ង កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ រិនខរនរតតត្
សំខាន់រលើកា ែិត្ែំព្របរូលចំណូលរដ្ើរបីទូទាត្់រសចក្តីព្រត្ូវកា ចំណាយប៉ាុរណាណេះរទ ប៉ាុខនតកា ព្រគប់ព្រគង និងកា ខបងខចក្នូវ
ីនធានដ្៏ក្ព្ររ បស់ជាត្ិព្របក្បរោយព្របសិទភា
ធ ព រឆលយ
ើ ត្បកា អភិវឌ្ឍ និងក្ំរណើនរសដ្ឋក្ិចច គឺជាគនលេះឹ រជាគជ័យននក្រម
វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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វឌ្ឍនភាពតារអងគភាពរព្រការឱវាទ ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ច
ិ ច និងហិ ញ្ញវត្ថុ

ល.រ

អងគភាព

សករាភាព

ពិនាុភាគរយ

សករាភាព

ពិនាុភាគរយ

ត្រ ១

ត្រ ១

ត្រ ១

ត្រ ១

២០១៧

២០១៧

២០១៨

២០១៨

១

អគគ យក្ោឋនរោលនរោបាយ

០៣/០៥

៩៥%

១៥/១៦

៩៩%

២

អគគ យក្ោឋនគយ និង ោឋក្ ក្រពុជា

០៨/១១

៩២%

១៣/១៦

៩៨%

៣

អគគ យក្ោឋនពនធោ

២៦/៤១

៩៧%

២៣/៣៤

៩៧%

៧/៨

៩៧%

១០/១៤

៩៧%

២/៤

៩៧,៥%

៥/៥

១០០%

៣៨/៤៣

៩៨%

៣៨/៣៨

១០០%

១១/១៤

៩៩%

១៧/២០

៩០%

១៩/១៩

១០០%

៧/១១

៩៦%

អគគ យក្ោឋន ត្ ោ ជាត្ិ

០៩/១៧

៦៨%

២១/២១

១០០%

១០

អគគ យក្ោឋនលទធក្រមសាធា ណៈ

០៣/០៥

៩៨%

៣/១០

៨៨%

១១

អគគរលខាីិកា ោឋន

១៣/២១

៩៨%

១២/២៣

៩២%

១២

អោគីិកា ោឋន

៩/៩

១០០%

៧/៨

៩៨%

១៣

អគគ យក្ោឋនសវនក្រមនផទក្ង
នុ

១២/១៧

៩៣%

១៤/១៧

៩៩%

១៤

វធទាសាថនរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ

៩/១៧

៧៩%

៨/១១

៩៦%

៥/៥

១០០%

១៤/១៤

១០០%

៤/៤

១០០%

៤/៤

១០០%

៤

អគគ យក្ោឋនព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋ និង
ចំណូលរិនខរនសា រពើពនធ

៥

អគគ យក្ោឋនឧសាហក្រមហិ ញ្ញវត្ថុ

៦

អគគ យក្ោឋនថវធកា

៧

៨
៩

អគគ យក្ោឋនហិ ញ្ញវត្ថុ ដ្ឋបាលថានក្់
រព្រការជាត្ិ
អគគ យក្ោឋនសហព្របត្ិបត្តកា
ិ
អនត ជាត្ិ និងព្រគប់ព្រគងបំណល
ុ

ព្រក្ុរកា ងា ព្រគប់ព្រគងគរព្រមាងព្របព័នធ
១៥

ព័ត្មា
៌ នវធទាព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុ
សាធា ណៈ

១៦

ព្រក្ុរព្របឹក្ានីត្ិក្រម

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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១៧
១៨

ព្រក្ុរព្របឹក្ាជាត្ិគណរនយយ

ពុំមានសក្រមភាពរព្រោងអនុវត្ត

១/២

៨០%

ពុំទាន់បរងកើត្

១/២

៩៣%

អងគភាពភាពជានដ្គូ វាង ដ្ឋ និងកាក្ជន
ថានក្់ក្ណា
ត ល
រសចក្តស
ី ននោ
ិ ឋន

បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ ននកា អនុវត្តខផនកា សក្រមភាពក្នុងព្រក្បែ័ណឌក្រម វធីីខក្
ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ ដ្ំណាក្់កាលទី ៣ សរព្ររចបានជា ួរ ៩៧% ។ បាយកា ណ៍រនេះ ឆលុេះបញ្ចង
ំ អំពី
សក្ខីក្រមជាក្់ខសត ងននកា ោំព្រទពីអងគភាពរព្រការឱវាទ ក្សហវ ក្នុងកា រក្ៀ គ និងរបតជាាអនុវត្តនូវ GDAP3 ខដ្លត្ព្ររឹរ
សក្រមភាពជារួយសក្រមភាពអាទិភាពនន CAP3 ។ ទនទឹរនឹងព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ រនេះ មានវឌ្ឍនភាពលែព្របរសើ ជាង
ព្រត្ីទី ១ ឆ្នំ ២០១៦ និង ២០១៧ ក្តី, លទធផលននកា វធភាគបងាាញថា កា ក្ំណត្់រពលរវលាអនុវត្ត, ីនធានរនុសែ និង
ការ ៀបចំ បាយកា ណ៍ព្របចំព្រត្ីមាសទីនីរួយៗ

រៅខត្ជាបញ្ាព្របឈរ

។

ព្របកា រនេះទារទា ឱយអងគភាពរព្រការឱវាទ

ក្សហវ បនតក្ិចចព្របឹងខព្របងបខនថរ បនតខក្លរែខផនកា សក្រមភាព បស់អងគភាពនីរយ
ួ ៗ (GDAP3) ឱយមានភាពព្រគប់ព្រជុង
រព្រជាយ

និងរឆលយ
ើ ត្បរៅនឹងនិមាមបនក្រមននក្រម វធីីខក្ទព្ររង់ បស់រាជ ោឋភិបាល

ជាពិរសសកា ោំព្រទ

និងសងគត្ភា
ិ ព

ជារួយខផនកា សក្រមភាព ួរ (CAP3) និងកា ក្ំណត្់សូច ក្ កាន់ខត្ចាស់លាស់ និងអាចវាស់ខវងបាន ។
កា ងា អាទិភាពនន “ក្រម វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ” សព្រមាប់ដ្ំណាក្់កាលប ទ ប់ខាងរុែ
នឹងរតតត្សំខាន់រលើ ៖
១. ោក្់ឱយអនុវត្តរពញរលញនូវព្របព័នធបរចចក្ វធទាព័ត្មា
៌ នសព្រមាប់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ ។
២. ពព្រងឹងបខនថរនូវកា ផា ភាាប់ថ វធការៅនឹងក្រម វធីី រដ្ើរបីព្រគប់ព្រគងព្របសិទភា
ធ ពចំណាយ និងត្ព្ររង់កា វធភាជន៍
ថវធកាសព្រមាប់អនុវត្តរោលនរោបាយអាទិភាព បស់រាជ ោឋភិបាល ។
៣. កា រព្រត្ៀរែលួនរឆ្ពេះរៅកា ោក្់ឱយអនុវត្ត “ព្របព័នធថ វធកាព័ត្៌មានសរិទក្
ធ រម” ។
៤. វាយត្នរលចណា
ំ
យសាធា ណៈ និងគណរនយយភាពហិ ញ្ញវត្ថុ PEFA សព្រមាប់ ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការជាត្ិ ។
៥. រ ៀបចំព្រក្បែ័ណឌហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ យៈរពលរីយរ ២០១៩-២០២១ (MTFF) និងព្រក្បែ័ណឌថវធកា យៈ
រពលរីយរ ២០១៩-២០២១ (MTBF) ។
៦. រ ៀបចំយុទសា
ធ រសត រក្ៀ គ ចំណូល យៈរពលរីយរ (២០១៩-២០២៣) (RMS II) ។
៧. ពព្រងឹងសរត្ថភាពខផនក្ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ និងកា អនុវត្ត វធធានកា រលើក្ទឹក្ចិត្តដ្ល់កា អនុវត្ត
សក្រមភាពខក្ទព្ររង់ រៅរព្រការក្រម វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
៨. ពព្រងឹងកា ព្រគប់ព្រគងព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋ និងបញ្ា ី សា រពើភណ
័ ឌ តារ យៈកា រព្របើព្របាស់បរចចក្ វធទាព័ត្៌មាន
ឹ ពព្រងីក្ត្មាលភាព និងគណរនយយភាពថវធកា
៩. បនតពព្រងង

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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ឹ ភាពព្របទាក្់ព្រក្ឡាោនជារួយនឹងក្រម វធីីខក្ទព្ររង់សាធា ណៈ ០៣ រផែងរទៀត្ គឺកា ខក្ទព្ររង់
១០. កា ពព្រងង
ដ្ឋបាលសាធា ណៈ, ក្រម វធីីខក្ទព្ររង់ វធរជឈកា និងសហវធរជឈកា និងក្រម វធីីខក្ទព្ររង់ចាប់ និងព្របព័នធ
យុត្ី
តិ រ៌ (យនតកា ខក្ទព្ររង់ ៣ + ១) ។
១១. ព្រត្ួត្ពិនត្
ិ យ និងខក្សព្ររួលខផនកា សក្រមភាព ួរ (CAP3) ដ្ំណាក្់កាលទី ៣ ឆ្នំ ២០១៩-២០២០ ។
១២. ក្ំណត្់សូច ក្ សរិទក្
ធ រមគនលឹេះ សព្រមាប់តារោនវឌ្ឍនភាពននខផនក្ទាំង ៥ ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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សសច្កតីស្តើរ
ក្នុងសាម ត្ី និងទិសរៅរលើក្ក្រពស់រសវាសាធា ណៈ រដ្ើរបីត្រកល់ឧត្តរព្របរោជន៍ជាត្ិជាីំ រាជ ោឋភិបាលក្រពុជា
រព្រការកា ដ្ឹក្ ំ ព្របក្បរោយគត្ិ ព្រពឹត្តបណឌិត្ បស់ សររត ចអគគរហារស បត្ីរត្រជា ហុ ន កសន

យក្ ដ្ឋ ររនតី

ននព្រពេះរាជាណចព្រក្ក្រពុជា បានព្របកាសោក្់ឱយអនុវត្តនូវក្រម វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

ខែ ីនូ ឆ្នំ

២០០៤ ខដ្លមាន យៈរពល ហូត្រៅដ្ល់ ២១ ឆ្នំ (២០០៥-២០២៥) ក្នុងរោលរៅខព្របកាលយព្របព័នធហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
ក្រពុជា ខដ្លរតតត្រលើធាត្ុចល
ូ និងរជឈកា រៅជាព្របព័នធហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ រតតត្រលើធាត្ុរចញ និង វធរជឈកា និងព្រសប
តារឧត្តមានុវត្តនអ
៍ នត ជាត្ិ ។ ជាក្់ខសត ង ក្នុងឋានៈជាសស សដ រភរួយននគណៈក្មាមីិកា រោលនរោបាយរសដ្ឋក្ិចច និង
ឹ
ហិ ញ្ញវត្ថុ, គណៈក្មាមីិកា ដ្ក្
ំកា ងា ខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ (គ.ហ.ស.) មានភា ក្ិចចដ្ឹក្ ំ,
រ ៀបចំ, អនុវត្ត, សព្ររបសព្ររួល និងវាយត្នរលកា អនុវត្តក្រម វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ រោយក្ំណត្់
យក្ជា ៤ ជំហាន និងដ្ំណាក្់កាល ដ្ូចខាងរព្រការ ៖
- ជំហានទី ១ ៖ រតតត្រលើ “ភាពសជឿទុកច្ិត្តបានននថវិកា” ព្រត្ូវបានអនុវត្តចប់ពច
ី ុងឆ្នំ ២០០៤ ដ្ល់ឆ្នំ ២០០៨ ។
- ជំហានទី ២ ៖ រតតត្រលើ “គណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ ” សព្រមាប់ឆ្នំ ២០០៩ ដ្ល់ឆ្នំ ២០១៥ ។
- ជំហានទី ៣ ៖ រផតត្
ើ រលើ “ការ្ារភាាប់ថ វិកាសៅនឹងសោលនសោបាយ” ពីឆ្នំ ២០១៦ ដ្ល់ឆ្នំ ២០២០ ។
- ដ្ំហានទី ៤ ៖ រតតរលើ “គណសនយយភាពច្ាំសាោះសរិទធករា” ពីឆ្នំ ២០២១ ដ្ល់ ឆ្នំ២០២៥ ។
ភាពរជាគជ័យ និងសរិ ទផ
ធ លរព្រចើន សនធិក្ ននកា អនុ វត្តក្ រម វធីី ខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈក្នុង
ជំហានទី ១ និងទី ២ និងឈានដ្ល់យុទ ធ កា ននកា អនុវត្តក្នុងជំហានទី ៣ បស់រាជ ោឋភិបាលក្រពុជា គឺពឹងខផែក្រលើកា
ិ សន ិទព
ព្របរូលផដន
ធ ីព្រគប់ភាគីាក្់ពន
័ ធទាង
ំ អស់ ទាំងអងគភាពរព្រការឱវាទ
ុំ ូវរាល់ក្ិចចែិត្ែំព្របឹងខព្របង និងក្ិចចសហកា ោ៉ាងជត្
ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ ក្៏ដ្ូចជាព្រក្សួង សាថប័ន ាក្់ពន
័ ធននរាជ ោឋភិបាលក្រពុជា ។ ចល កា ននកា ខក្ទព្ររង់កា
ិ ញ ែពស,់ ភាពជាមាចស់ និងកា ទទួល
ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ ត្ព្ររូវឱយមានកា ោំព្រទព្របក្បរោយសុឆនទៈ, កា បដ្ញ្
ែុសព្រត្ូវពីព្រគប់ក្ព្ររិត្ ចប់ពក្
ី ព្ររិត្បរចចក្រទស ហូត្ដ្ល់ក្ព្ររិត្រោលនរោបាយ ។ ជារួយោនរនេះផងខដ្ ព្រសបរពល
ខដ្លដ្ំរណើ កា ននកា អនុវត្តក្រម វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

នឹងជួបព្របទេះបញ្ាព្របឈរដ្៏សមុគសាមញ

គឺរតាងឱយមានដ្ំរណាេះព្រសាយព្របក្បរោយសមានគត្ិភាព និងទាន់រពលរវលា ។ រដ្ើរបីសរព្ររចចក្ខុ វធស័យ យៈរពលែលី
រីយរ និងខវងឆ្ៃយ គ.ហ.ស. បានផដួចរផដើរ និងបរងកើត្ឱយមានយនតកា កា ងា ព្របទាក្់ព្រក្ឡាោនចំនន
ួ ៣ គឺ ៖
- ទី ១.យនត កា សព្ររបសព្ររួល វាងក្រម វធីីខក្ទព្ររង់កា អភិវឌ្ឍតារខបបព្របជាីិ បរត្យយរៅថានក្់ រព្រការជាត្ិ
ក្រម វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ និងក្រម វធីីជាត្ិក្ំខណទព្ររង់ ដ្ឋបាលសាធា ណៈ ។
- ទី ២.យនត កា រោេះព្រសាយបញ្ា ព្របឈរ ក្នុ ង កា អនុ វត្តសក្រម ភា ពកា ងា ខក្ទព្ររង់ កា ព្រគប់ ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុ
សាធា ណៈ រព្រការកា សព្ររបសព្ររួល បស់ អ.គ.ហ. ។
- ទី៣. វធធាន និងនីត្ិ វធីនី នកា រ ៀបចំ កា អនុវត្ត កា ព្រត្ួត្ពិនត្
ិ យ និងតារោន និងកា វាយត្នរលរលើកា ងា ខក្
ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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ដ្ំណាក្់កាលទី ៣ រនេះ គឺជាដ្ំណាក្់កាលននកា ចប់រផតរ
ើ រីវើកា តលស់បតូ រួយចំខណក្រតងៗ ននព្របព័នធថ វធកា
បចចុបបនន

រោយចប់រផតើរតាំងពីចុងឆ្នំ ២០១៥ រក្ តារ យៈកា ោក្់ឱយអនុវត្តមាត្ិកាថិវកាថមី, សត ង់ោគណរនយយ និង

បលង់គណរនយយថមី, អងគភាពថវធកា និងនីត្ិ វធីអ
ី នុវត្តថ វធកាថមី ។ ជាពិរសស កា ោក្់ឱយរព្របើព្របាស់ព្របព័នធពត្
័ មា
៌ នវធទាសព្រមាប់
កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ជំហានទី ១ និងទី ២ និងពព្រងឹងកា ពព្រងីក្កា អនុវត្តថវធកា ក្រម វធីីរពញរលញ ជាជំហានៗ
រៅដ្ល់ព្រក្សួង សាថប័ន ទាំងថានក្់ជាត្ិ និងថានក្់រព្រការជាត្ិ ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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ជាំពក
ូ ១. សសងេបសូច្នករគនល ឹោះសសម្រច្បានម្បចាំម្ត្ីម្មសទី ១ ឆ្ន ាំ ២០១៨
១. សូច្នករសរិទធករា គនល ឹោះ ននភាពសជឿទុកច្ិត្តននថវិកា

ធ
តារាងទី ១ ៖ សូច ក្ សូច ក្ សរិទក្
ធ រមគនលេះឹ ននភាពរជឿទុក្ចិត្នត នថវកា
សូច្នករ

សោលសៅ

វឌ្ឍនភាពម្ត្ីម្មសទី ១

វឌ្ឍនភាពម្ត្ីម្មសទី ១

ឆ្ន ាំ ២០១៧

ឆ្ន ាំ ២០១៨

១. លទធផលចំណូលក្នុង

ចំណូលក្នុងព្រសុក្ស ុបសរព្ររច

ចំណូលក្នុងព្រសុក្សរព្ររចបាន ៖

ព្រសុក្ ស ុប ជាបរណតើ ៗ

បាន +/-៥% រីៀបនឹងរោល-

-

កាន់ខត្ែិត្រៅ ក្រោលរៅ

រៅខដ្លបានអនុរត្
័ ក្នុងចាប់

ខដ្លបានអនុរត្
័ រៅក្នុង

ព្រត្ីមាសទី ១: ២៧.១%

ចំណូលក្នុងព្រសុក្សរព្ររចបាន ៖
-

ព្រត្ីមាសទី ១: ២៤.៥%



ចំណូលច នត : ២៧.៧%



ចំណូលច នត : ២៤.៩%



ចំណូលរូលីន (ក្នុង



ចំណូលរូលីន (ក្នុង

ចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ

ព្រសុក្) : ៤.៦%

ព្រសុក្) : ៨.២%

ពុំមាន

ពុំមាន

២. ោមនកា បរងកើត្រ ើងនូវ

បំណល
ុ ក្ក្សទ េះព្រត្ូវក្ព្ររិត្រិន

បំណល
ុ ក្ក្សទ េះថមី (គិត្ យៈ

ឱយរលើសពី ២% ននចំណាយ

រពល ៦០ នថៃ)

ស ុប

៣. អាណាប័ក្ជាបរណតើ ៗ

សាថនភាពចំណាយរិនព្រត្ូវត្ិច

ចំណាយថ វធកាជាត្ិសរព្ររចបាន ៖

អាចបញ្ាចំណាយរៅតារ

ជាងៈ

-

ក្រម វធីីចំណាយ និងខផនកា

-

ព្រត្ីមាសទី ១: ១៥%

សាច់ព្របាក្់

-

ព្រត្ីមាសទី ២:៤៥%

-

ព្រត្ីមាសទី ៣:៦៧%

-

ព្រត្ីមាសទី ៤:៩៦%

ព្រត្ីមាសទី ១: ១៤.៩៤%

ចំណាយថ វធកាជាត្ិសរព្ររចបាន ៖
-

ព្រត្ីមាសទី ១: ១៥%៥២.

ភាគ យននកា ទូទាត្់ជន
ូ អនក្

កា ទូទាត្់តារព្របព័នធី ោ សរព្ររច

កា ទូទាត្់តារព្របព័នធី ោ សរព្ររច

ផគត្ផ
់ គង់ និងបុគគលិក្តារព្របព័នធ

បាន ៖

បាន ៖

ី ោ រិនព្រត្ូវត្ិចជាង ៨០%

- ព្រត្ីមាសទី ១: ១០០%

- ព្រត្ីមាសទី ១: ១០០%

ននចំណាយស ុប

- ព្រក្សួងចំនន
ួ ៣៦ ព្រក្សួង សាថប័ន

- ព្រក្សួងចំនួន ៣៦ ព្រក្សួង សាថប័ន

បានរបើក្របៀវត្ែតារព្របព័នធី ោ
ចំណាយថវធកាជាត្ិសរព្ររចបាន ៖

បានរបើក្របៀវត្ែតារព្របព័នធី ោ
ចំណាយថវធកាជាត្ិសរព្ររចបាន ៖

៤. ចំណាយតារព្របរភទ

លទធផលចំណាយរីៀបនឹង

(សព្រមាប់បគ
ុ គលិក្) កាន់ខត្

ថវធកាអនុរត្
័ រិនព្រត្ូវត្ិចជាង ៖

ែិត្រៅ ក្ថវធកាខដ្លបាន

-

របៀវត្ែៈ ៩៨%



របៀវត្ែ: ២២.៦៣%



របៀវត្ែ: ២២%៣០.

អនុរត្
័

-

ទំនញ
ិ /រសវាៈ ៩៥%



ទំនញ
ិ /រសវា: ៧.០៣%



ទំនញ
ិ រសវា/: ៨%៨៤.

-

រូលីនៈ ៨៥%



រូលីនៈ ១០.២៧%



រូលីនៈ ១០%៥៨.

- ព្រត្ីមាសទី ១

- ព្រត្ីមាសទី ១

៥.ទិននផលចំណូលរលើរូល

កា ួរចំខណក្រៅក្នុង ផសស

ព្រត្ីមាសទី ១៖

ព្រត្ីមាសទី ១៖

ោឋនពនធ កាន់ខត្ព្របរសើ ជាង

ននចំណូលស ប
ុ មានកា ខក្លរែ

- ចំណូលសា រពើពនធ ៖ ២៩.៦%

- ចំណូលសា រពើពនធ ៖ ២៦.៤%

រុនតារ យៈកា ខក្លរែ

រោយបរងកន
ើ ព្របមាណ ០,៥%

 ពនធតទល់ : ៣៩.០%

 ពនធតទល់ : ២៥.១%

ព្របសិទភា
ធ ពននកា ព្របរូល

ក្នុងរួយឆ្នំ

 ពនធ ព្របរោល : ៣៧.០%

 ពនធ ព្របរោល : ២៥.៩%

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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សូច្នករ

សោលសៅ

និងខផនកា រព្របើព្របាស់

វឌ្ឍនភាពម្ត្ីម្មសទី ១

វឌ្ឍនភាពម្ត្ីម្មសទី ១

ឆ្ន ាំ ២០១៧

ឆ្ន ាំ ២០១៨

ចំណូលរិនខរនសា រពើពនធ : ១៦.៤%

ចំណូលរិនខរនសា រពើពនធ : ១៥.២%

មានចំនន
ួ គណនីស ុប ៖ ៩៨ គណនី

មានចំនន
ួ គណនីស ុប៖ ៨៧

ព្របភពចំណូលរិនខរន
សា រពើពនធ
៦. រាល់ខផនក្សំខាន់ៗ នន

រិនមានខផនក្សំខាន់ៗខដ្លព្រត្ូវ

ចំណូល និងចំណាយ

បានដ្ក្រចញ

គណនី

សាធា ណៈ ព្រត្ូវបានោក្់
បញ្ចូ លក្នុងថវធកា និងគណនី
បស់ ោឋភិបាល
ព្របភព ៖ អគគ យក្ោឋន ត្ ោ ជាត្ិ (២៩ ឧសភា ២០១៨)

 ែលរ
ឹ សា ននបំណក្ព្រសាយ ៖
ក្. កា អនុវត្តកា ព្របរូលចំណល
ូ សា រពើពនធ និងរិនខរនសា រពើពនធ
ដ្ាព្រការ ១ ៖ កា ព្របរូលចំណូលសា រពើពនធ ក្នុងព្រសុក្រីៀបនឹងខផនកា ព្រត្ីមាសទី ១

ព្របភព៖ អគគ យក្ោឋន ត្ ោ ជាត្ិ (២៩ ឧសភា ២០១៨)

ដ្ាព្រការ ២៖ កា ព្របរូលចំណូលរិនខរនសា រពើពនធ ក្នុងព្រសុក្រីៀបនឹងខផនកា ព្រត្មា
ី សទី ១

ព្របភព៖ អគគ យក្ោឋន ត្ ោ ជាត្ិ (២៩ ឧសភា ២០១៨)

ដ្ាព្រការ ៣ ៖ កា ព្របរូលចំណូលក្នុងព្រសុក្ស ុប

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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ព្របភព៖ អគគ យក្ោឋន ត្ ោ ជាត្ិ (១៥ រិថុ

២០១៨)

ចំណូល បស់ជាត្ិ គឺជាស នសឈារននព្របរទសក្នុងកា ោំព្រទនូវកា អភិវឌ្ឍព្របក្បរោយជវភាព និងសរព្ររចបាន
ជាអត្ិប ធមានូវរោលរៅយុទសា
ធ រសត បស់រាជ ោឋភិបាល “រដ្ើរបីក្ំរណើន កា ងា សរីរ៌ និងព្របសិទកា
ធ អនវុត្តរោល
នរោបាយសងគរ-រសដ្ឋក្ិចច” ។ ចំណូល បស់ជាត្ិ ព្រត្ូវបានរព្របើព្របាស់រៅវធញជាក្ញ្ច ប់ថ វធកាជាត្ិ រដ្ើរបីសរព្ររចឱយបាននូវ
ក្រម វធីី និងរោលនរោបាយ បស់រាជ ោឋភិបាល ។ ជាក្់ខសត ង កា រក្ៀ គ ចំណូលជាត្ិ មានកា រក្ើនរ ើងពីរួយឆ្នំរៅ
រួយឆ្នំ ខដ្លកា ណ៍រនេះ បងាាញពីកា អនុវត្តចំណូលននអងគភាពាក្់ពន
័ ធកាន់ខត្អាចរជឿទុក្ចិត្បា
ត ន។
ក្នុងឆ្នំ ២០១៨ ននព្រត្ីមាសទី ១ កា ព្របរូលចំណូលសា រពើពនធមានវឌ្ឍនភាពលែរីៀបនឹងព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៧ ។
ទនទឹរនឹងរនេះ កា ព្របរូលចំណូលរិនខរនសា រពើពនធ មានវឌ្ឍនភាពរក្ើនគួ ឱយក្ត្់សមាគល់រីៀបរៅនិងព្រត្ីមាសទី ១ ដ្ូចោន
ក្នុង យៈរពលព្របាំឆ្នំរុន ។
ជា ួរ កា ព្របរូលចំណូលក្នុងព្រសុក្ក្នុងព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៧ និង ២០១៨ មានវឌ្ឍនភាពគួ ជាទីរពញចិត្ត
និងជាភាគ យែពស់ចប់តាំងពីឆ្នំ ២០១១ ហូត្រក្ដ្ល់ព្រត្ីមាសទី ១ រនេះ (ដ្ាព្រការ ៣) ។
ែ. កា អនុវត្តចណា
ំ
យ
ដ្ាព្រការ ៤ ៖ កា អនុវត្តចំណាយរីៀបនឹងចាប់ព្របចំឆ្នំ

ព្របភព ៖ អគគ យក្ោឋន ត្ ោ ជាត្ិ (២៩ ឧសភា ២០១៨)

ដ្ាព្រការ ៥ ៖ កា អនុវត្តចំណាយថានក្់ជាត្ិស ុប

ដ្ាព្រការ ៦ ៖ កា អនុវត្តចំណាយតារព្របរភទ

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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ព្របភព ៖ អគគ យក្ោឋន ត្ ោ ជាត្ិ (២៩ ខែ ឧសភា ២០១៨)

ក្នុងព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ កា អនុវត្តចំណាយជាត្ិសរព្ររចបាន ១៥,៥២% តាររោលរៅ ។ រទាេះបីជាក្នុង
ព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៧ សរព្ររចបានខត្ ១៤,៩៥% ក្៏កា សរព្ររចបានរនេះរសទ ើ ខត្ឈានដ្ល់រោលរៅខដ្លបានក្ំណត្់
និងបងាាញពីភាព ងងមា ំននកា អនុវត្តតារខផនកា និងកា ព្រគប់ព្រគងបានលែព្របរសើ ចប់ពឆ្
ី ន ំ ១០១៤ ។
ចំរាេះកា ចំណាយរីៀបនឹងថវធកាអនុរ័ត្ វធញ

រ ញ
ើ ថាកា ចំណាយសព្រមាប់រល
ូ ីនមានកា ធាលក្់ចេះុ ពី ឆ្នំជាប់

ោនសព្រមាប់ឆ្នំ ២០១៧ និង ២០១៨ របើរីៀបនឹងរពលរវលាក្នុងព្រត្ីមាសទី ១ ដ្ូចោនក្នង
ុ ២០១៦ ។ រោយខ ក្

កា

ចំណាយសព្រមាប់ព្របាក្់របៀ វត្ែសរព្ររចបានក្នុង ងវង់ ២២% ចប់តាំងពីឆ្នំ ២០១៤ រក្ គឺរោយសា កា របើក្ព្របាក្់របៀ
័ រួយខផនក្ននក្រម វធីី
វត្ែជូនររនតីរាជកា អាចផតលជ
់ ន
ូ ក្នុងសបាតហ៍ទី ៣ ននខែនីរយ
ួ ៗ ខដ្លកា ណ៍រនេះ គឺជាភាពរជាគជយ
ខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុ ។
គ. បំណល
ុ ក្ក្សទ េះ
តារ យៈសរិទក្
ធ រម ១ ឆ្នំរពញនន ឆ្នំ ២០១៧ និងព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ រនេះ, ពុមា
ំ នកា បរងកើត្រ ង
ើ នូវ
បំណល
ុ ក្ក្សទ េះថមីរ យ
ើ របើគិត្ យៈរពល ៦០ នថៃ ចប់ពអា
ី ណត្តិរបើក្ផតលព្រ់ បាក្់បានចូល ត្ ោ ជាត្ិ ហូត្ដ្ល់នថៃទូទាត្់,
រនេះបងាាញថាដ្ំរណើ កា ទូទាត្់ និងសាថនភាពសាច់ព្របាក្់មានលក្ខណៈលែព្របរសើ ជាងរុន និងែិត្ជិត្រៅ ក្និោរអនត
ជាត្ិននកា ក្ំណត្់បំណល
ុ ក្ក្សទ េះកាន់ខត្លែព្របរសើ រ ង
ើ ។
ធ រីៀបនឹងចាប់តារព្រក្សួងសាថប័ន
. ចំណាយថវកា

ធ រីៀបនឹងចាប់តារព្រក្សួងសាថប័ន
តារាងទី ៣ ៖ ចំណាយថវកា
ល.រ

ម្កសួង/សាថប័ន

ត្រ ១ ឆ្ន ាំ ២០១៧

ត្រ ១ ឆ្ន ាំ ២០១៨

% កម្បម្បួល

១

ព្រក្សួងព្រពេះប ររាជវា ំង

២៣%

២២%

-១

២

អគគរលខាីិកា ោឋន ដ្ឋសភា

៣៩%

៣៩%

០

៣

អគគរលខាីិកា ោឋនព្រពឹទស
ធ ភា

៣៧%

៣៦%

-១

៤

អគគរលខាីិកា ោឋនព្រក្ុរព្របឹក្ាីរមនុញ្ញ

៣០%

៣៧%

+៧

៥

ទីសតីកា គណៈ ដ្ឋ ររនត ី

១៥%

១៣%

-២

៦

ព្រក្សួងរុែងា សាធា ណៈ

៩%

១១%

+២

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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៧

ព្រក្ុរព្របឹក្ាអភិវឌ្ឍន៍ក្រពុជា

១%

២%

+១

៨

ព្រក្សួងរហានផទ ( ដ្ឋបាលទូរៅ)

១៥%

១៥%

០

៩

ព្រក្សួងរហានផទ (សនត ិសុែសាធា ណៈ)

២៣%

២៦%

+៣

៩%

១១%

+២

១០

ព្រក្សួងទំ ក្់ទំនង ដ្ឋសភា ព្រពឹទស
ធ ភា និងអីិកា ក្ិចច

១១

ព្រក្សួងកា ប រទស និងសហព្របត្ិបត្តិកា អនត ជាត្ិ

១៥%

២៣%

+៨

១២

ព្រក្សួងខផនកា

១៤%

១៤%

០

១៣

ព្រក្សួងយុត្តិីរ៌

១១%

១២%

+១

១៤

គណៈក្មាមីិកា ជាត្ិរ ៀបចំកា របាេះរឆ្នត្

២%

៣%

+១

១៥

អាជាាី សវនក្រមជាត្ិ

១១%

១៨%

+៧

១៦

អងគភាពព្របឆ្ំងអំរពើពុក្ 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

ព្រក្សួងវបបីរ៌ និង វធចិព្រត្សិលបៈ

១១%

២៩%

+១៨

២២

ព្រក្សួងប ធសាថន

១០%

១៣%

+៣

២៣

ព្រក្សួងសងគរក្ិចច អត្ីត្យុទជ
ធ ន និងយុវនីត្ិសរបទា

២៧%

២៦%

-១

២៤

ព្រក្សួងីរមកា និងសាស

១៣%

១៥%

+២

២៥

ព្រក្សួងក្ិចចកា

១១%

២២%

+១១

២៦

ព្រក្សួងកា ងា និងបណតុេះបណា
ត លវធជាាជីវៈ

៨%

៩%

+១

៤%

៦%

+២

២៧

ឯ

ដ្ឋរលខាីិកា ោឋនអាកាសច សុី វធល

២៨

ព្រក្សួងខ ៉ែ និងថារពល

៨%

៩%

+១

២៩

ព្រក្សួងាណិជាក្រម

៨%

១១%

+៣

៣០

ព្រក្សួងក្សិក្រម ុកាខព្របមាញ់ និងរនសាទ

១០%

១១%

+១

៣១

ព្រក្សួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

៤%

៤%

0

៣២

ព្រក្សួងនព្របសណីយ៍ និងទូ គរ គរន៍

៨%

៨%

០

៣៣

ព្រក្សួងសាធា ណកា និងដ្ឹក្ជញ្ាូ ន

៦%

៨%

+២

៣៤

ព្រក្សួងរទសច ណ៍

១៦%

១៩%

+៣

៣៥

ព្រក្សួងរ ៀបចំខដ្នដ្ី នគ ូបនីយក្រម និងសំណង់

៨%

៩%

+១

៣៦

ព្រក្សួងីនធានទឹក្ និងឧត្ុនិយរ

៥%

៦%

+១

៣៧

ព្រក្សួងឧសាហក្រម និងសិបបក្រម

១២%

១៣%

+១

៣៨

ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ

២៨%

៣៩%

+១១

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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ជាំពក
ូ ២ ៖ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តក្នការសករាភាព ដាំណាក់កាលទី ៣ (GDAP3)
ខផនកា សក្រមភាព ដ្ំណាក្់កាលទី ៣ រនេះ ព្រគបដ្ណតប់ ៥ ខផនក្គនលេះឹ ដ្ូចខាងរព្រការ ៖
- ខផនក្ទី ១ ៖ បនតពព្រងឹងភាពរជឿទុក្ចិត្តននថវធកា
- ខផនក្ទី ២ ៖ បនតពព្រងឹងគណរនយយភាពហិ ញ្ញវត្ថុ
- ខផនក្ទី ៣ ៖ កា ផា ភាាប់ថ វធការៅនឹងរោលនរោបាយ
- ខផនក្ទី ៤ ៖ កា រព្រត្ៀរែលួនសព្រមាប់ជហា
ំ នប ទ ប់
័ និងចី ភាព
- ខផនក្ទី ៥ ៖ កា ោំព្រទដ្ល់កា អនុវត្តក្រម វធីីខក្ទព្ររង់ព្របក្បរោយរជាគជយ
ដ្ាព្រការ ៧ ៖ វឌ្ឍនភាពតារខផនក្

ព្របភព ៖ អ.គ.ហ.

ក្នុងឆ្នំ ២០១៨ វឌ្ឍនភាពព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ សរព្ររចបានជា ួរ ៩៧% រោយខផនក្ទី ១, ៤ និង ៥ សរព្ររចបាន
៩៨%, ខផនក្ទី ២ សរព្ររចបាន ៩៦% និងខផនក្ទី ៣ សរព្ររចបាន ៩៥% ។ ជាក្់ខសត ងរោយរីវកា
ើ រព្របៀបរីៀបវឌ្ឍនភាព
តារខផនក្ព្រត្ីមាសទី ១ ក្នុងឆ្នំ ២០១៨ រៅនឹងព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៧, បានបងាាញឱយរ ើញថាខផនក្ទី ១ មានកា រក្ើន
រ ើងចំនន
ួ ១២%, ខផនក្ទី ២ ចំនន
ួ ៦%, ខផនក្ទី ៣ ចំនន
ួ ៩%, ខផនក្ទី ៤ ចំនន
ួ ៤%, ខផនក្ទី ៥ ចំនន
ួ ៦% ។
លទធផលក្នង
ុ ព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ រនេះ ឆលុេះបញ្ចង
ំ ពីឆន
័ ទៈ បស់អងគភាពរព្រការឱវាទនន ក្សហវ ក្នង
ុ កា ោំព្រទ
ដ្ល់ក្រម វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ ដ្ំណាក្់កាលទី ៣ បស់រាជ ោឋភិបាល តារ យៈរ ៀបចំ GDAP3
រោយត្ព្ររឹរសក្រមភាពអាទិភាពជារួយនឹង CAP3 ជាពិរសស កា ក្ំណត្់នូវសូច ក្ បានលែព្របរសើ ។
ទនទឹរនឹងកា សរព្ររចបានវឌ្ឍនភាពដ្៏លែព្របរសើ ក្នង
ុ ព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨, ក្៏កា អនុវត្តខផនកា សក្រមភាពោំព្រទ
ក្រម វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈរៅជួបបញ្ាព្របឈររួយចំនន
ួ ផងខដ្ ។ ព្របកា រនេះទារទា ឱយអងគភាព
រព្រការឱវាទ ក្សហវ បនតក្ិចព្រច បឹងខព្របងបខនថរ បនតខក្លរែខផនកា សក្រមភាព បស់អងគភាពនីរួយៗ (GDAP3) ឱយមាន

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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ភាពព្រគប់ព្រជុងរព្រជាយ និងរឆលយ
ើ ត្បរៅនឹងនិមាមបនក្រមននក្រម វធីីក្រម វធីីខក្ទព្ររង់ បស់រាជ ោឋភិបាល ជាពិរសសកា ោំព្រទ
និងសងគត្ភា
ិ ពជារួយខផនកា សក្រមភាព ួរ (CAP3) និងកា ក្ំណត្់សូច ក្ កាន់ខត្ចាស់លាស់ និងអាចវាស់ខវងបាន ។
 ក្នកទី ១ ៖ ភាពសជឿទុកច្ិត្តននថវិកា

ព្របភព ៖ អ.គ.ហ.

ព្របភព ៖ អ.គ.ហ.

ក្នុងឆ្នំ ២០១៨ រនេះ “ភាពរជឿទុក្ចិត្តបានននថវធកា” បានទទួលរជាគជ័យសព្រមាប់ព្រត្ីមាសទី ១ និងបានបងាាញពី
កា ោំព្រទដ្ល់កា ងា ខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថព
ុ ីអងគភាពរព្រការឱវាទ ក្សហវ ោ៉ាងរីយ័ត្ ។ តារ យៈដ្ាព្រការ ៨
បងាាញថាវឌ្ឍនភាពខផនក្ទី ១ ននព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ មានភាពលែព្របរសើ រព្រចើនជាងព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៦ និង
២០១៧ ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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កា ព្របរូលចំណូលក្នុងព្រសុក្គិត្ខត្ក្នុងព្រត្ីមាសទី ១ ចប់ពីឆ្នំ ២០១៣ រក្ បងាាញថាកា អនុវត្តចំណូលមាន
វឌ្ឍនភាពលែ រោយមានកា រក្ើនរ ើងបានព្របមាណ ៩,៨០% ក្នុងឆ្នំ ២០១៣ និងហក្់រ ើងខាលំងរៅឆ្នំ ២០១៧ និង
២០១៨ ក្នុង ងវង់ ២៥% ។ រោយខ ក្, កា អនុវត្តកា ព្របរូលចំណូលសា រពើពនធក្នុងព្រត្ីមាសទី ១ គឺព្រត្ូវបានអនុវត្តតារ
ខផនកា ខដ្លបានរព្រោងទុក្ រោយ ក្ាបាននូវក្នុង ងវង់ ១៥% ចប់តាំងពីឆ្នំ ២០១៤ រក្ ឯកាកា អនុវត្តចំណូលរិនខរន
សា រពើពនធ វធញរ ញ
ើ ថា ខែែរកាងននចំណូលរនេះមានកា រក្ើនរ ង
ើ ជានិចច រោយកា ព្របរូលចំណូលរិនខរនសា រពើពនធ
ក្នុងឆ្នំ ២០១៤ បានព្រត្ឹរ ៦,៦០% រហើយរក្ើនដ្ល់ ១៦,៤០% ក្នង
ុ ឆ្នំ ២០១៧ និង ២១,២០% ក្នង
ុ ឆ្នំ ២០១៨ ។
ចំខណក្កាកា អនុវត្តចំណាយរៅសថ ិត្ក្នុងសាថនភាពខដ្លអាចសរព្ររចបានតាររោលរៅ ជាពិរសសសាថនភាព
សាច់ព្របាក្់កាន់ខត្មានភាពរជឿទុក្ចិត្តបាន និងោមនបំណល
ុ ក្ក្សទ េះរៅ ត្ ោ ជាត្ិ (៦០ នថៃ គិត្ចប់ពីអាណត្តិរបើក្
ផតល់ព្របាក្់បានចូល ត្ ោ ជាត្ិ ហូត្ដ្ល់នថៃទូទាត្់) ។
សោលបាំណង
រោលបំណង ១១.
ឹ កា ព្របរូល
បនតពព្រងង
ចំណូលនិងកា អនុវត្ត
ខផនកា ព្របរូល

ច្សងាោរសករាភាព

ត្រ ១

១១.១. ពព្រងឹងកា អនុវត្តយុទសា
ធ រសត រក្ៀ គ ចំណូល យៈរពលរីយរ ឆ្នំ ២០១៤-២០១៨ ។

៩០%

១១.២. បនត ខក្លរែរោលនរោបាយ និង ដ្ឋបាលគយ, ពនធ ោ និងចំណូលរិនខរនសា រពើ

៩០%

ពនធ ។
១១.៣. ពព្រងឹងកា វធភាគ និងកា ពាក្ ចំណូល ។

១០០%

១១.៤ រ ៀបចំបរងកើត្ព្រក្បែ័ណឌរោលនរោបាយពនធ យៈរពលរីយរឆ្នំ២០១៩-២០២៣ ។

១០០%

១១.៥. ពព្រងឹងព្របសិទភា
ធ ពននកា ព្រគប់ព្រគងបំណល
ុ ព្រត្ូវទា ក្នុងឆ្នំ ។

១០០%

១១.៦. អនុវត្តកា ព្របរូលចំណូលតទល់/ចំណូលខចក្ ំខលក្ បស់ ដ្ឋ បាលថានក្់រព្រការជាត្ិ ។

១០០%

ចំណូល

សរិទក្
ធ រមក្នុងព្រត្មា
ី សទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ ៖ ចរងាករសក្រមភាពទាំង ៦ មានវឌ្ឍនភាពលែ និងសរព្ររចបាន
តាររោលរៅខដ្លបានក្ំណត្់ រលើក្ខលងខត្ចរងាគរសក្រមភាព ១១.១ និង ១១.២ ប៉ាុរណាណេះខដ្ល
សរព្ររចបានខត្ ៩០% ។ ប៉ាុខនត រទាេះជាោ៉ាងណាក្៏មានសូច ក្ សំខាន់ៗ ខដ្លក្ំណត្់ជួយោំព្រទកា
ព្របរូលចំណូលក្នុងព្រត្ីមាសទី ១ រនេះ ទទួលបានវឌ្ឍនភាពលែព្របរសើ ខដ្ល ួរមានជាអាទិ៍ ៖
-

បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពននកា អនុវត្តយុទសា
ធ រសត រក្ៀ គ ចំណូលព្របចំឆ្នំ ២០១៧ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។

-

រសចក្តីព្រាង MOU វាង អគ និងអាជាាី ក្ំពង់ខផសវ យ័ត្ព្រក្ុង ព្រពេះសីហនុ ព្រត្ូវបានពិនិត្យបញ្ច ប់ ។

-

បានអនុរ័ត្ខផនកា រីវើបចចុបបនន ភាពទិននន័យ អាជីវក្រមោឋន និងឃ្លង
ំ សតុ ក្ទំនិញ និងព្រពរទាំងបាន
រ ៀបចំនិងោក្់ឱយអនុវត្តខផនកា ចុេះព្រត្ួត្ពិនិត្យអាជីវក្រមោឋន ឬឃ្លង
ំ ទំនិញ ។

-

បានព្រសាវព្រជាវបទពិរសាីន៍ពីព្របរទស

និងបានព្របជុំពិនិត្យពិភាក្ារលើរសចក្តីព្រាងក្នុងក្ព្ររិត្

ព្រក្ុរកា ងា បរចចក្រទស ។
-

ខផនកា រព្រជើសរ ឯសព្រក្ុរហុនរីវើសវនក្រមគយ បានរ ៀបចំ ួចរាល់ ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ

18

-

រុែងា ទូទាត្់តារររីាបាយរអ ិចព្រត្ូនិក្ (E-Payment) ព្រត្ូវបានរ ៀបចំរីវើរត្សត សាក្លបង
ជារួយី ោ កាណាឌ្ីោ៉ា និងី ោ រអសុីលីោ ។

-

រុែងា ព្រគប់ព្រគងលិែិត្អនុញ្ញត្គយ (E-Permit) ព្រត្ូវបានខក្លរែខផនក្បរចចក្រទស ។

-

កាក្សា គរព្រមាង និងក្ិចចសនាអភិវឌ្ឍព្របព័នធបញ្ា ជាត្ិខត្រួយ ដ្ំណាក្់កាលទី ២ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ
និងចុេះក្ិចចសនា ។

-

បានរ ៀបចំអភិវឌ្ឍរុែងា របាេះពុរពសថិត្ិររនត ីរាជកា ព្របចំខែ និងបានរីវើរត្សត របាេះពុរពសាក្លបង
ព្រពរទាំងបានរីវើបចចុបបនន ភាពសាថនភាពររនត ីរាជកា ក្នុងព្របព័នធព្រគប់ព្រគងទិននន័យ ។

-

ចុេះអរងកត្ព្របរូលផដុំព័ត្៌មានសហព្រោស រដ្ើរបីរផទៀងតទត្់កា ចុេះបញ្ា ីពនធ ោ រៅរែត្តក្ំពង់ីំ និងរែត្ត
ប ទ យមានជ័យព្រត្ូវបានបញ្ច ប់ និងបានបញ្ចូ លព័ត្៌មានសហព្រោស ចូលក្នុងព្របព័នធព្រគប់ព្រគងទិននន័យ
បស់ អ.ព.ដ្ ។ រ ៀបចំរព្រជើសរ ឯស និងបណតុេះបណា
ត លបុគគលិក្ជាប់ក្ិចចសនា ចំនួន ១០០

ក្់ និង

ទំ ក្់ទំនងជារួយអាជាាី ខដ្នដ្ី ក្នុងកា អរងកត្អចលនព្រទពយរៅរាជធានី-រែត្ត រដ្ើរបីផតល់រសវា
ពនធ ោ រលើកា ចុេះបញ្ា ី និងបចចុបបនន ភាពព័ត្៌មានអចលព្រទពយ ។
-

កា ចុេះបញ្ា ីអនក្ជាប់ពនធ បានចំនន
ួ ១ ៦២៣ រសន ើនឹង ៥.៦៣% ននចំនួនអនក្ជាប់ពនធ ខដ្លរិនទាន់
បានចុេះបញ្ា ីពនធ ោ និងបានបរងកើត្ព្រក្ុរកា ងា រដ្ើរបីជំ ុញកា ចុេះបញ្ា ី និងរីវើបចចុបបនន ភាពព័ត្៌មាន
សហព្រោសទូទាង
ំ ព្របរទស ក្នុងព្រក្បែ័ណឌទូលាយ ។

-

សិកាខសាលាផែពវផាយសត ីពីបទបបញ្ញត្តិពនធ ោ (Transfer Pricing), ពនធ រលើព្របាក្់ចំណូល,
ពនធ ព្របថាប់ព្រតា, E-Payment និងបទបញ្ញត្តិរផែងៗ សព្រមាប់អនក្ជាប់ពនធ រីយរ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំរៅ
សាខាពនធ ោ ចំនួន ៨ ។

-

រសចក្តីព្រាងចាប់សតីពីកា ព្រគប់ព្រគង រណីយោឋនសមាហ ណ និងខលបងាណិជាក្រមបានបញ្ាូ នរៅ
គណៈ ដ្ឋ ររនត ី ួចរហើយ ។

-

បានចុេះអនុវត្តព្របកាសអនត ព្រក្សួង វាង ក្សហវ. និងព្រក្សួង រហានផទ និងលិែិត្បទោឋនគត្ិយុត្ត
រដ្ើរបីចត្់ វធធានកា តារផលូវចាប់ ចំរាេះអាជីវក្រមខលបងសុីសងព្រគប់ព្របរភទព្រពរទាំងអាជីវក្រម
បញ្ចំ និងព្របត្ិរភាគរោយអនុបបទានខដ្លពុំមាន អាជាាប័ណណរៅរែត្តព្រពេះសីហនុ ។ បានបញ្ច ប់
បាយកា ណ៏សតីពីលទធផលននកា ចុេះសិក្ាបរចចក្រទស ខលបងព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ព្រក្ុរហុនកាសុីណូ
រៅតារព្រពំខដ្នរវៀត្ណារ និងបានសិក្ាពីព្របរភទខលបង និងបរចចក្រទសខលបងខដ្លជាកា វធវត្តន៍
ននបរចចក្ វធទា និងក្ំពុងតារោនក្ិចចកា រនេះជាព្របចំរោយចូល ួរក្នុងក្ិចចព្របជុំរផែងៗទាំងក្នុងត្ំបន់
និងក្នុងពិភពរលាក្ ។

រោលបំណង ១២.

១២.១. ពព្រងឹងកា អនុវត្តយុទសា
ធ រសត ព្រគប់ព្រគងបំណល
ុ សាធា ណៈ ព្របក្បរោយស័ក្តិសិទភា
ធ ព

ឹ កា
បនតពព្រងង

និងព្របសិទភា
ធ ព។

ព្រគប់ព្រគងបំណល
ុ

សរិទក្
ធ រមក្នុងព្រត្មា
ី សទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ ៖ ក្នុងចរងាករទី ១២.១ ននរោលបំណងទី ១២ គឺសរព្ររចបាន

១០០%

វឌ្ឍនភាពតាររោលរៅ ១០០% រពញ ។ ួរមាន ៖

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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-

បាយកា ណ៍សតីពីកា វធភាគរលើផលប៉ាេះាល់ននកា ច ច និងកា អនុវត្តភាពជានដ្គូរសដ្ឋក្ិចចទល
ូ ំ
ទូលាយអាសាន-ជប៉ាុន (AJCEP) ព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។

-

បាយកា ណ៍សដីពីកា វធភាគរលើផលប៉ាេះាល់ននកា ច ច និងកា អនុវត្តក្ិចចព្រពររព្រពៀងាណិជាក្រម
រស ឯអាសាន-ហុងក្ុង (AHKFTA) ព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។

-

បានរ ៀបចំរសចក្ដីព្រាង និង ច សរព័នធ ននកា សិក្ាលរែិត្រោយមានបញ្ចូ លកា សិក្ារលើ
ចំណាយ និងអត្ថព្របរោជន៍ននកា ោក្់ឱយអនុវត្ដពនធ រលើព្របាក្់ចំណូល ូបវនដ បុគគល ។

-

រសចក្ដីព្រាងព្របកាសសត ីពីពនធ រលើចំរណញរូលីន បស់ ូបវនត បុគគល (Capital Gains Tax) បាន
បញ្ច ប់កា ព្របជុំនផទក្នុង យក្ោឋន និងបនត ខក្សព្ររួល និងសិក្ារដ្ើរបីទទួលបានធាត្ុចូលថមីៗ បខនថ រ
រទៀត្ ។

-

នីត្ិ វធីីសព្រមាប់ដ្ំរណើ និងព្រគប់ព្រគងក្នុងកា ផតល់អាជាាប័ណណ ុ វធញ្ញបនបព្រត្ និងលិែិត្អនុញ្ញត្
រោយអគគ យក្ោឋនពនធ ោ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។

-

រសចក្តីព្រាងព្របកាសសត ីពីយនត កា ពនធ ោ ចំរាេះសហព្រោសព្របក្បអាជីវក្រមោដ្
ំ ំណាំរៅសូ និងខក្
នចនដ្ំណាំរៅសូ ព្រត្ូវបានបញ្ច ប់ក្ព្ររិត្ព្រក្ុរកា ងា បរចចក្រទស និងរព្រត្ៀរោក្់ជូនថានក្់ដ្ឹក្ ំ អពដ្
ពិនិត្យ និងសរព្ររច ។

-

រសចក្តីព្រាងព្របកាសសត ីពី វធធាន និងនីត្ិ វធីីសព្រមាប់អនុវត្តក្ិចចព្រពររព្រពៀង សត ីពីកា រចៀសវាងកា យក្
ពនធ ព្រត្ួត្ោន និងកា បងាក កា ក្ិបរក្ងបនល ំពនធាក្់ពន
័ ធ នឹងពនធ រលើព្របាក្់ចំណូលព្រត្ូវបានសរព្ររចជា
សាថព រោយព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ ។

-

រសចក្ដីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យាក្់ពន
័ ធនឹងពនធ រលើព្របត្ិបត្តិកា រព្របងកាត្ និងីនធានខ ៉ែ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំនិ ង
បានបញ្ចូ នរៅព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ ។

-

រសចក្ដីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យសត ីពីកា អនុវត្តកា ព្របរូលពនធ រលើព្របត្ិបត្តិកា រព្របងកាត្ និងីនធានខ ៉ែ ព្រត្ូវ
បានរ ៀបចំ និងបានបញ្ចូ នរៅព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុ ។

-

បានរ ៀបចំរសចក្តីព្រាងព្របកាសសត ីពីយនត កា សព្រមាប់បងវិលសងរទសច ប រទស ព្រត្ឹរក្ព្ររិត្ព្រក្ុរ
កា ងា បរចចក្រទស បស់ យក្ោឋនព្រគប់ព្រគងអនក្ជាប់ពនធ ីំ និងក្ំពុងព្រសាវព្រជាវបខនថ រធាត្ុចូល ។

-

រសចក្ដីព្រាងព្របកាសសត ីពី វធធាន និងនីត្ិ វធីីននកា បង់ពនធ រលើព្របាក្់ចំណូលសព្រមាប់សហព្រោសធា
រា៉ែ ប់ ង ព្រត្ូវបានរ ៀបចំនិងពិភាក្ាជារួយអគគ យក្ោឋនពនធ ោ និងអគគ យក្ោឋនឧសាហក្រម
ហិ ញ្ញវត្ថុ រហើយបានបញ្ចូ នរៅព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុ ។

-

បានបនត Centralized ទិននន័យព័ត្៌មានអនក្ជាប់ពនធ ព្រគប់ Modules ពនធ (Online) ខដ្លបានោក្់
ដ្ំរណើ កា និងទិននន័យព័ត្៌មានអនក្ជាប់ពនធ (Offline) រៅខត្បនត រីវើសមាហ ណក្រម (Manually
Integrated) ។

១៣.១.បនត ខក្លរែ និងពព្រងឹងកា រ ៀបចំខផនកា សាច់ព្របាក្់ (ចប់រផតើរពីព្របចំព្រត្ីមាស/ព្របចំ

១០០%

ខែ និងឈានរៅ ក្កា រ ៀបចំខផនកា សាច់ព្របាក្់ព្របចំ សបាតហ៍ និងព្របចំនថៃ) ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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រោលបំណង ១៣.

១៣.២. បនត ពព្រងឹងកា រព្របើព្របាស់ព្របព័នធី ោ ព្រពរទាំងសិក្ានិងពិនិត្យលទធភាពឈានរៅ

ឹ កា ព្រគប់ព្រគង
ពព្រងង

អនុវត្តកា ទូទាត្់តារ E-Transfer ។

សាច់ព្របាក្់ និងគណនី

១៣.៣. រ ៀបចំយនត កា ព្របរូលផតុំនិងបូក្ស ុប បាយកា ណ៍អនុវត្តថ វធកាគរព្រមាង បស់នដ្គូ

១០០%

១០០%

អភិវឌ្ឍន៍ ខដ្លរៅរព្រៅព្របព័នធ ត្ ោ ជាជំហានៗ និងបនត ពព្រងឹងគណនីរទាល ត្ ោ ។
១៣.៤. បនត តារោនបំណល
ុ ក្ក្សទ េះ និងអាយុកាល បស់វា ។

១០០%

១៣ .៥. ពរនល ឿនកា ទូទាត្់បុរ ព្របទានឱយបានទាន់រពលរវលា ។

១០០%

សរិទក្
ធ រមក្នុងព្រត្មា
ី សទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ ៖ ព្រគប់ចរងាករសក្រមភាពននរោលបំណងទី ១៣ ខដ្លបាន
ក្ំណត្់រដ្ើរបីអនុវត្តក្នុងព្រត្ីមាសទី ១ រនេះ សរព្ររចបានវឌ្ឍនរពញរលញ ។ សូច ក្ សំខាន់ៗ ខដ្ល
សព្ររចបានរ េះ ួរមាន ៖
-

បានបនត ពន
ិ ិត្យតារោនជាព្របចំ រាល់កា របើក្គណនីព្របរភទគណនី បស់ព្រក្សួង សាថប័ន ខដ្ល
មានរៅី ោ ាណិជា ឬី ោ ជាត្ិ និងសរត្ុលយគណនីខដ្លោមនសក្រមភាព ។

-

បានតារោន ពិនិត្យ ពាក្ ណ៍សាថនភាពសាច់ព្របាក្់ជា ព្របចំរោយមានត្ួរលែខផនកា ចំណូល
ចំណាយ សាច់ព្របាក្់ បស់ ព្រក្សួង សាថប័ន ចំនួន២០ ខាងរលើជា soft copy សព្រមាប់ជា ជំនួយក្នុង
កា រីវើខផនកា លំហូ សាច់ព្របាក្់ព្របចំអគគ

យក្ោឋន ត្ ោ ជាត្ិ និងបានពាក្ ណ៍សាថនភាព

ចំណូល និងចំណាយ បស់ព្រក្សួង សាថប័ន ជាព្របចំ ។
-

បានបនត តារោន និងសហកា ជារួយ សារុីព្រក្សួង អងគភាពាក្់ពន
័ ធ រដ្ើរបីជំ ុញរបើក្ព្របាក្់របៀវត្ែ
តារព្របព័នធី ោ ឱយទាន់រពលរវលារ ៀងរាល់សបាតហ៍ទី ៤ ននខែនីរួយៗ ។

-

បានរ ៀបចំ Action Plan រលើរុែ សញ្ញអនុវត្តរួយចំនួន រដ្ើរបីយក្អនុវត្តជាផលូវកា រៅនថៃទី ០១
ខែ រី

ឆ្នំ ២០១៨ ។ បានអនុវត្តព្របព័នធទទា
ូ ត្់ EFT ជាផលូវកា រៅនថៃទី ១ ខែ រី

ឆ្នំ ២០១៨

និងបានលទធផលរជាគជ័យគួ ឱយក្ត្់សំោល់ ។
-

COA ថមីព្រត្ូវបានផែពវផាយ និងព្របកាសោក្់ឱយរព្របើព្របាស់សព្រមាប់ឆ្នំ ២០១៨ ។

-

បានសហកា និងបរងកើត្ព្រក្ុរកា ងា ជារួយអគគ យក្ោឋន សហព្របត្ិបត្តិកា និងព្រគប់ព្រគង
បំណល
ុ តារ យៈ Telegram និងមានកា ជួយពីព្រក្ុរកា ងា ITD សព្រមាប់ោំព្រទជាលក្ខណៈ
បរចចក្រទស ។

-

បានបនត ជំ ុញដ្ល់ព្រក្សួង សាថប័ន ខដ្លបានទទួលព្របាក្់បុរ ព្របទាន ពី ត្ ោ ជាត្ិ ឱយព្របរូល
សក្ខីប័ព្រត្ចំណាយ និងរីវើកា របាេះផាយ អាណត្តិនិយ័ត្ក្រមឬបង់សាច់ព្របាក្់ រដ្ើរបីទទា
ូ ត្់ជព្ររេះបញ្ា ី
ជាបនត ប ទ ប់ ។

-

បាយកា ណ៍ចំណាយបុរ ព្របទាន ព្រត្ូវបានរ ៀបចំព្របចំព្រត្ីមាសរដ្ើរបីជារូលោឋនចត្់ វធធានកា ជំ ុញ
ទូទាត្់ ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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រោលបំណង ១៤. ខក្

១៤.១. ពិនិត្យរ ើង វធញ និងខក្លរែព្របព័នធលទធក្រមសាធា ណៈ ឱយព្រសបនឹងយុទសា
ធ រសត ខក្

ធ
លរែកា អនុវត្តថ វកា

ទព្ររង់ព្របព័នធថ វធកាជាត្ិ ។

ឹ កា អនុវត្ត
និងពព្រងង

១៤.២. ពព្រងឹងកា រ ៀបចំ និងអនុវត្តខផនកា ចំណាយឱយមានសុព្រក្ឹត្យភាព

ខផនកា ចំណាយ

១៤ .៣.បនត ពព្រងឹងព្របសិទភា
ធ ពចំណាយវធនិរោគសាធា ណៈ
១៤.៤. ពព្រងឹងព្របសិទភា
ធ ពព្រគប់ព្រគងនិងកា អនុវត្ត កា ងា ជួសជុលនិងខថទាំរហោឋ ច

៩៥%

១០០%
៩៥%
១០០%

សរព័នធសាធា ណៈ

សរិទក្
ធ រមក្នុងព្រត្មា
ី សទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ ៖ ក្នុងរោលបំណងទី ១៤ រនេះ, ចរងាករសក្រមភាពទាំង ៤ ខដ្ល
មានសក្រមភាពអនុវត្តក្នុងព្រត្ីមាសទី ១ មានវឌ្ឍនភាពលែព្របរសើ រោយសរព្ររចបានជា ួរ ៩៧%។
រោលបំណងរនេះ មានសូច ក្ សំខាន់ៗរួយចំនួនព្រត្ូវបានបងាាញដ្ូចខាងរព្រការ ៖
-

បានបរងកើត្ព្រក្ុរកា ងា រ ៀបចំកាក្សា សត ីពីយុទសា
ធ រសត ននកា ខក្ទព្ររង់ព្របព័នធលទធក្រមសាធា ណៈ
២០១៨-២០២៥ និងបានរ ៀបចំរសចក្តីព្រាងមាត្ិកាននយុទសា
ធ រសត ននកា ខក្ទព្ររង់ព្របព័នធលទធក្រម
សាធា ណៈ ២០១៨-២០២៥ ។ បានបរងកើត្ព្រក្ុរកា ងា បរចចក្រទស បស់ GDPP សព្រមាប់រ ៀបចំ
កាក្សា រដ្ើរបីរីវើសុែដ្ុរនីយក្រម វាង IRRPP និង SOP ។

-

រសចក្តីព្រាងទព្ររង់ថមី ននក្រម វធីីចំណូល ចំណាយ តារថវធកាក្រម វធីីព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។

-

ក្រម វធីីចំណូល ចំណាយព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ រិនឱយយូ ជាងសបាតហ៍ទី ៣ ។

-

មាន បាយកា ណ៍អនុវត្តចំណាយព្រត្ីមាសទី ៤ ឆ្នំ២០១៧ តារមាត្ិការសដ្ឋក្ិចចននរនទ ី ជំ ញ ។

-

រសចក្តីព្រាងទព្ររង់ថមីនន បាយកា ណ៍អនវុត្តចំណាយ ថវធកាក្រម វធីីព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។

-

បាយកា ណ៍អនុវត្តចំណាយច នត ថានក្់ ដ្ឋបាលក្ណា
ត លព្របចំព្រត្ីមាសទី ៤ ឆ្នំ ២០១៧ និងព្របចំឆ្នំ
២០១៧ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំទាន់រពល ។

-

បាយកា ណ៍អនុវត្តចំណាយវធនិរោគព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។

-

បាយកា ណ៍បូក្ស ុបកា អនុវត្តចំណាយថានក្់ ដ្ឋបាលក្ណា
ត ល ព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។

-

បានសិក្ាពីចំណច
ុ ែវេះខាត្ ននទព្ររង់ក្រម វធីីចំណូល-ចំណាយខដ្លបានរ ៀបចំក្នល ងរក្ រដ្ើរបីរីវើ
កា ខក្លរែបខនថ រ ។

-

រសចក្តីព្រាងរលើក្ទី ១ អនុព្រក្ឹត្យ សត ីពីរោលកា ណ៍ខណ ំ ួរសព្រមាប់ព្រគប់ព្រគងគរព្រមាង វធនិរោគ
សាធា ណៈ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងោក្់ឱយពិភាក្ា ។

-

រសចក្តីព្រាងបឋរននកាក្សា នីត្ិ វធីីព្របត្ិបត្តិកា និងព្រគប់ព្រគង គរព្រមាងវធនិរោគសាធា ណៈ
ហិ ញ្ញបបទានរោយថវធកាជាត្ិ ព្រត្ូវបានពិនិត្យ និងខក្សព្ររួលបខនថរ ។

-

រសចក្តីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យ សត ីពីរោលកា ណ៍ខណ ំ ួរសព្រមាប់ព្រគប់ព្រគងគរព្រមាងវធនិរោគសាធា ណៈ
បាននិងក្ំពុងពិភាក្ារលើកា រព្របើព្របាស់ាក្យក្នុងភាសាខែម និងខក្សព្ររួលអត្ថន័យឱយកាន់ខត្មាន
លក្ខណៈព្រគប់ព្រជុងរព្រជាយសព្រមាប់កា អនុវត្ត ។

-

មានរសចក្តីព្រាងចុងរព្រកាយននកាក្សា ខណ ំ សត ីពីនីត្ិ វធីីននកា ពិនិត្យកាក្សា រដ្ញនថល ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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-

មានរសចក្តីព្រាងចុងរព្រកាយននកាក្សា ខណ ំ សត ីពីនីត្ិ វធីីននកា ពិនិត្យសំរណើសុំថ វធកាបុរ ព្របទាន
ទូទាត្់តទល់ទទា
ូ ត្់បំរពញរ ើង វធញ រព្រការព្រក្បែ័ណឌហិ ញ្ញបបទាន ពីនដ្គូអភិវឌ្ឍន៍/ ។

-

រសចក្តីព្រាងចុងរព្រកាយននកាក្សា ខណ ំ សត ីពីនីត្ិ វធីីននកា រីវើអត្តសញ្ញណក្រមនិងកា រ ៀបចំ
គរព្រមាងវធនិរោគសាធា ណៈហិ ញ្ញបបទាន ពីនដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ ។

-

រសចក្តីព្រាងរលើក្ទី ១ លក្ខែណឌរោង សព្រមាប់រព្រជើសរ ឯសទីព្របឹក្ា សព្រមាប់រ ៀបចំកាក្សា សព្រមាប់
ព្រគប់ព្រគងកា អនុវត្តកា ងា ជួសជុលខថទាំរហោឋ ច សរព័នធ សាធា ណៈ ហិ ញ្ញបបទានរោយថវធកា
ជាត្ិ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងោក្់ឱយពិភាក្ា ។

-

បាយកា ណ៍សរងខប ឬលទធផលននកា សិក្ាអំពីកា រ ៀបចំកាក្សា សព្រមាប់ព្រគប់ព្រគងកា អនុវត្ត
កា ងា ជួសជុលខថទាំរហោឋ ច សរព័នធសាធា ណៈហិ ញ្ញបបទានរោយថវធកាជាត្ិ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។

 ក្នកទី ២ ៖ គណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ

ព្របភព ៖ អ.គ.ហ.

ព្របភព ៖ អ.គ.ហ.

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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ក្នុងព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ រនេះ ខផនក្ទី ២ “គណរនយយភាពហិ ញ្ញវត្ថ”ុ សរព្ររចបាន ៩៦% ។ បាយកា ណ៍
ឹ កា អនុវត្តមាត្ិកាថវធកាថមី និងបលងគ
បងាាញថាកា ពព្រងង
់ ណនីថមី សរព្ររចបានតាររោលរៅរពញរលញ ១០០% ែណៈ
ខដ្លគិត្ព្រត្ឹរព្រត្ីមាសទី ១ ដ្ូចោនក្នុងឆ្នំ ២០១៦ សរព្ររចបានខត្ ៦២% និង ៨៨% ក្នង
ុ ឆ្នំ ២០១៧ ។ កា ោក្់បញ្ចូ ល
នូវចំណាត្់ថានក្់ទាង
ំ ៧ រៅក្នង
ុ ព្របព័នធ FMIS នឹងឆលុេះបញ្ចង
ំ ពីយថា
ុ ក ននគណរនយយភាពហិ ញ្ញវត្ថុ ។ បចចុបបនន, ចំណាត្់ថានក្់
ទាំង ៧ ព្រត្ូវបានោក្់ឱយអនុវត្ត រោយចំណាត្់ថានក្់ចន
ំ ន
ួ ៥ បាននិងក្ំពុងអនុវត្ត ួរមាន ៖ ចំណាត្់ថានក្់ភូរសា
ិ រសត , ចំណាត្់
ថានក្់រសដ្ឋក្ិចច, ចំណាត្់ថានក្់ ដ្ឋបាល, ចំណាត្់ថានក្់ក្រម វធីី, និងចំណាត្់ថានក្់រុែងា ។ រោយខ ក្ ចំណាត្់ថានក្់ចន
ំ ួន ២
រទៀត្នឹងោក្់ឱយអនុវត្ត រពលអ គត្ ួរមាន ៖ ចំណាត្់ថានក្់រូលនិីិ និងចំណាត្់ថានក្់គរព្រមាង ។ ទនទឹរនឹងរនេះ កា ពព្រងឹង
កា អនុវត្តព្របព័នធថវធកាថមី និងដ្ំរណើ កា ព្របត្ិបត្តិកា ថមី, កា ពព្រងឹងព្របព័នធគណនីថមី ព្របព័នធក្ត្់ព្រតាថមី ព្របព័នធ បាយកា ណ៍ថមី,
គឺរៅខត្ជាអាទិភាពសា វ័នត ខដ្លព្រត្ូវរតតត្ និងសរព្ររចឱយបាន ។
សោលបាំណង

ច្សងាោរសករាភាព

រោលបំណង ២១.

២១.១. រ ៀបចំោក្់បញ្ចូ ល និងជំ ុញកា អនុវត្តចំណាត្់ថានក្់ថ វធកាទាំង ៧ ក្នុងព្របព័នធ

ឹ កា អនុវត្តមាត្ិកា
ពព្រងង

FMIS ។

ធ ថម ី និងបលងគ
ថវកា
់ ណនីថមី

២១.២.រីវើបចចុបបនន ភាពបលង់គរណរនយយសាធា ណៈ ។

ត្រ ១
១០០%

១០០%

សរិទក្
ធ រមក្នុងព្រត្មា
ី សទី ១ ៖
-

រលែក្ូដ្ និងរសចក្ដីប ធោយននចំណាត្់ថានក្់ថ វធកាទាំង ០៧ បានោក្់បញ្ចូ ល ួចរាល់រៅក្នុង
ព្របព័នធ FMIS សព្រមាប់រព្រត្ៀរអនុវត្តជាផលូវកា ព្រសបតារព្របកាស បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ ។

-

ព្របកាសសត ីពី មាត្ិកាគណនី ននបលង់គណរនយយសាធា ណៈ ។

-

កាក្សា ទសែនទានសត ីពី ចំណាត្់ថានក្់រសដ្ឋក្ិចចបំព្រពួញបានព្របជុំរ ៀបចំ ។

-

កា ក្ំណត្់ចំណាត្់ថានក្់រុែងា ជារួយព្រក្សួងសាថប័ន ព្រត្ូវបានព្របជុំរ ៀបចំ ។

-

កា អនុវត្តរោលកា ណ៍ទាង
ំ ឡាយ បស់ព្រគឺេះសាថនសាធា ណៈ ដ្ឋបាល ព្រត្ូវបានពិនិត្យ និងតារោន
ជាវឌ្ឍនភាព បានព្របជុំជារួយព្រគឹេះសាថនសាធា ណៈ ដ្ឋបាលខដ្ល សថ ិត្រព្រការព្រក្សួងវបបីរ៌ និង
វធចិព្រត្សិលបៈ រដ្ើរបីត្ព្ររង់ទិសកា អនុវត្តតារនីត្ិ វធីីហិ ញ្ញវត្ថុថមី, ខក្សព្ររួលរោលកា ណ៍ខណ ំ
សត ីពីក្ិចចបញ្ា ីកាគណរនយយ ទូរៅគណរនយយ ជា រទយយ បុរ ព្របទាន គណរនយយចំណូល

បស់

ព្រគឹេះសាថនសាធា ណ ដ្ឋបាល, ព្របជុំពិនិត្យវឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្សព្ររួលែលឹរសា ព្រពេះរាជព្រក្ឹត្យរលែ
នស ក្ត្/០៨១៥/ ៨៧២ ចុេះនថៃ ទ០
ី ៨ ខែសីហា ឆ្នំ២០១៥ សត ីពីលក្ខនតិក្ៈគត្ិយុត្ត ននព្រគឹេះសាថន
សាធា ណៈ ដ្ឋបាល និងកា ងា ខដ្លព្រត្ូវរីវើបនត ។
រោលបំណង ២២.

២២.១. រ ៀបចំប ធបទននព្របត្ិបត្តិកា ចំណាយ (សំរណើសុំធា ចំណាយ, ក្ិចចលទធក្រម

ឹ កា អនុវត្តព្របព័នធ
ពព្រងង

និងសំរណើសុំទូទាត្់) រៅតារព្រក្សួង សាថប័នឱយព្រសបតារព្របព័នធ FMIS ។

ធ ថម ី និងដ្ំរណើ
អនុវត្តថ វកា

២២.៣. បរងកើនក្ព្ររិត្យល់ដ្ឹងភាពជាមាចស់កា ចូល ួរនិងសរត្ថភាពខផនក្ FMIS ដ្ល់

កា ព្របត្ិបត្តកា
ិ ថម ី

ក្សហវ ព្រក្សួង-សាថប័ន និង ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការជាត្ិ ។

៨០%

១០០%

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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២២.៤. ក្សាងសរត្ថភាពព្រគប់ព្រគងគរព្រមាង FMIS រោយ ួរទាំងរៅក្សហវ ព្រក្សួង

១០០%

សាថប័ន និងអងគភាពថានក្់រព្រការជាត្ិ ។
២២.៥. អនុវត្តសាក្លបងជំហានដ្ំបូង និងពព្រងីក្កា អនវុត្ត FMIS (រ៉ាូឌ្ុលសនូ ល និង

១០០%

រ៉ាូឌ្ុលសព្រមាប់ថ វធកា និងពព្រងីក្កា អនុវត្ត FMIS រៅព្រក្សួង សាថប័ន) ។

សរិទក្
ធ រមក្នុងព្រត្មា
ី សទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ ៖
-

បាយកា ណ៍ចំណូលចំណាយព្រត្ូវបានជំ ុញរ ៀបចំរចញពី FMIS ជាវឌ្ឍនភាព
បានព្របជុំរដ្ើរបីក្ំនត្់បញ្ាននកា ក្ត្់ព្រតាចំណូលរៅអគគ យក្ោឋនពនធ ោ ចូលក្នុង
ព្របព័នធ , ជំនួបជារួយនឹងអនក្ជំ ញកា IMF ក្នុងកា ពិភាក្ាពីបញ្ាព្របឈរ,
និងកា រ ៀបចំវគគបណតុេះបណា
ត លសព្រមាប់ Super User រៅតារព្រក្សួងសាថប័ន
ទាំង ១០ សរព្ររចបាន ។

-

ចំណាត្់ថានក្់គរព្រមាងននមាត្ិកាថវធកាដ្ំណាក្់កាលទី១ ព្រត្ូវបាន រ ៀបចំ និង អនុវត្ត
បានក្នុងព្របព័នធ FMISរោងតារព្របកាសរលែ ៨៨២ សហវ.ព្របក្ ចុេះនថៃ ទី ៧ ខែ
ក្ញ្ញ ឆ្នំ ២០១៧, ព្របកាសបំរពញបខនថ រនឹងព្រត្ូវរ ៀបចំខត្ ១ រលើក្ រៅចុងឆ្នំ
២០១៨ ។

-

បាយកា ណ៍លទធផលអំពីកា ខណ ំ ប ធបទនិងខបបបទចុេះទិនន័យក្នុងព្របព័នធ
FMIS ជំហានទី ២ បស់ព្រក្សួង សាថប័ន ព្រត្ូវបានរ ៀបចំព្របចំព្រត្ីមាស និងបនត
តារោន ។

-

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍បូក្ស ុបននកា ចុេះសិក្ាត្នរលទំនិញ និងរសវារៅរលើ
ទីផា ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។

-

ររនត ីរនទ ី រសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុទាង
ំ ២៥ ព្របមាណ ២៥០ ូបបានទទួលកា
ផែពវផាយបរញ្ាបកា យល់ដ្ឹងពី FMIS ។

-

ថានក្់ដ្ឹក្ ំ និងររនត ីននព្រក្សួងសាថប័នចំនួន ១០ បខនថ រ ទទួលបានកា ផែពវផាយ
បរញ្ាបកា យល់ដ្ឹងពី FMIS ។

-

ព្រពឹត្តិបព្រត្ព័ត្៌មានព្រត្ីមាសទី ៤ ឆ្នំ ២០១៧ បស់គរព្រមាង FMIS ព្រត្ូវបាន
របាេះពុរព និងផែពវផាយ រហើយសាធា ណជនទូរៅ បានទទួលដ្ំណឹងពី FMIS
តារ យៈព្របព័នធផែពវផាយ

-

។

ររនត ីននព្រក្សួងសាថប័នចំនួន ១០ ព្របមាណ ២៧៥ ូបទទួលបានកា បណុដ េះ
បណា
ដ លកា អនុវត្តតទល់រៅក្ខនលងរីវើកា (On-Job-Training) ។

-

ព្រក្ុរកា ងា អនុវត្តគរព្រមាង បស់ព្រក្សួងសាថប័នចំនួន ១០ បខនថ រ និងរនទ ី រសដ្ឋក្ិចច
និងហិ ញ្ញវត្ថុទាង
ំ ២៥ ព្រត្ូវបានក្ំណត្់ ួចរាល់ពីព្រក្សួងសាថប័ន និងរនទ ី រសដ្ឋក្ិចច
និងហិ ញ្ញវត្ថុ រឆលើយត្បនឹងកា ពព្រងីក្ វធសាលភាពគរព្រមាង FMIS ជំហានទី ២ ក្នុង
ឆ្នំ ២០១៨ ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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-

ខផនកា អនុវត្តគរព្រមាង FMIS ជំហានទី ២ ព្រត្ូវបានខក្លរែព្រសបរៅតារសាថនភាព
ជាក្់ខសដ ងពីឆ្នំ ២០១៨ ដ្ល់ ២០២០ ។

-

ខផនកា ចុេះសិក្ា និងរ ៀបចំនីត្ិ វធីីអនុវត្តកា ងា តារព្របព័នធ FMIS បស់កា ោឋន
ថមីបានរ ៀបចំ ួចរាល់ និងកាក្សា នីត្ិ វធីីអនុវត្តកា ងា តារព្របព័នធ FMIS សព្រមាប់
ព្រក្សួងសាថប័ន និងរនទ ី សហវ បានរ ៀបចំ ួចរាល់ ។

-

ឧបក្ ណ៍បរចចក្ វធទាព័ត្៌មានសព្រមាប់បណា
ដ ញត្ភាាប់ និងសព្រមាប់អនក្រព្របើព្របាស់
(WAN/LAN, End User's Equipment) ព្រត្ូវបានរីវើកា បញ្ាទិញ ួចរាល់រៅ
កាន់ព្រក្ុរហុនផគត្ផ
់ គង់បខនថ ររៅតារព្រក្សួង សាថប័នចំនួន ១០ (ខផែក្រលើក្ិចចសនា)
និងរនទ ី រសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុទាង
ំ ២៥ ឯកាកាក្សា រដ្ញនថល កា ពព្រងីក្
រជឈរណឌលទិននន័យព្រត្ូវបានវាយត្នរល ួចរាល់ ។

-

កាក្សា ត្ព្ររូវកា ននកា រ ៀបចំ និងក្សាងព្របព័នធ FMIS សព្រមាប់ព្រក្សួង សាថប័ន
ចំនួន ១០ បខនថ រ និងរនទ ី រសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុទាង
ំ ២៥ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាល់ ។

-

កាក្សា រព្រោងបលង់រជឈរណឌលទិននន័យខដ្លព្រត្ូវពព្រងីក្បខនថ ររលើរជឈរណឌល
ទិននន័យខដ្លមានព្រសាប់ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាល់ និងបានក្ំណត្់ទីតាំងកា ោឋន
សព្រមាប់កា អនុវត្តគរព្រមាង FMIS រៅព្រក្សួងសាថប័ន ១០ បខនថ រ និងរនទ ី រសដ្ឋក្ិចច
និងហិ ញ្ញវត្ថុទាង
ំ ២៥ ។

-

ព្រក្សួងសាថប័នចំនួន ១០ ខដ្លមានអនក្រព្របើព្របាស់ព្របមាណ ២៧៥ ូប បានរព្របើ
ព្របាស់ព្របព័នធ FMIS ជាផលូវកា សព្រមាប់កា អនុវត្តថ វធកាឆ្នំ ២០១៨ ។

-

កាក្សា ត្ព្ររូវកា ននព្របព័នធ Help Desk ថមីព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាល់ និងរ ៀបចំ
សំរណើទិញព្របព័នធ Help Desk ក្នុងព្រត្ីមាសទី ២ ។

-

ទិននន័យននកា ឧបត្ថរភថ វធកាពីថានក្់ជាត្ិ និងកា អនុវត្តថ វធកា បស់ ដ្ឋបាលថានក្់
រព្រការជាត្ិព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវបានក្ត្់ព្រតារៅក្នុងព្របព័នធ FMIS រោយអនុរលារ
តារចំណាត្់ថានក្់ថ វធកាថមី ួចនិងទាន់រពលរវលា ។

រោលបំណង ២៣.

២៣.១.រ ៀបចំសតង់ោ គណរនយយសាធា ណៈព្រសបតារសត ង់ោ IPSAS និងោក្់ឱយ

ឹ កា អនុវត្តព្របព័នធ
ពព្រងង

អនុវត្តជាបរណតើ ៗ តារលំោប់លំរោយ ព្រពរទាំងផា ភាាប់រៅនឹងកា ពព្រងីក្កា រព្របើ

គណរនយយថម ី ព្របព័នធក្ត្់

ព្របាស់ FMIS ព្រសបតារត្ព្ររូវកា ជាក្់ខសត ងនិងបរងកើត្ជរព្ររើសសព្រមាប់កា អនុវត្តជា

ព្រតាថម ី ព្របព័នធ បាយ-

ជំហានៗ រៅ ក្កា អនុវត្តគណរនយយបងគ ។

កា ណ៍ថមី

២៣.២. ខក្លរែទព្ររង់ បាយកា ណ៍អនុវត្តថ វធកាខដ្លព្រត្ូវរផាើរៅគណៈ ដ្ឋ ររនត ី និង

៩៣%

១០០%

សាថប័ននីត្ិបបញ្ញត្តិ ។
២៣.៣.ោក្់ឱយអនុវត្តយនត កា រដ្ើរបីបញ្ច ប់កា ចុេះបញ្ា ីសា រពើភ័ណឌព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋ និង

១០០%

រីវើបចចុបបនន ភាពជាព្របចំ ។

សរិទក្
ធ រមក្នុងព្រត្មា
ី សទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ ៖

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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-

រសចក្តីព្រាងខផនទីបងាាញផលូវសព្រមាប់ដ្ំណាក្់កាលននកា អនុវត្តសតង់ោគណរនយយសាធា ណៈ
រៅក្រពុជា ព្រត្ូវបានរ ៀបចំរ ើងក្នុងក្ព្ររិត្ជំ ញ ។

-

រសចក្តីព្រាងព្របកាសសត ីពីកា ោក្់ឱយអនុវត្តសតង់ោគណរនយយសាធា ណៈរូលោឋនសាច់ព្របាក្់
ព្រត្ូវបានរ ៀបចំរ ើង ។

-

វគគបណតុេះបណា
ត លក្ិចចបញ្ា ិកាគណរនយយ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំដ្ល់ ដ្ឋ បាលថានក្់ជាត្ិនិង ដ្ឋបាលថានក្់
រព្រការជាត្ិ ។

-

សរាច និងរសចក្តីខណ ំ ព្រត្ូវបានោក្់ឱយអនុវត្តដ្ូចជា ៖ (ក្) សារាច ខណ ំ សតីពីក្ិចចបញ្ា ិកា
ជា រទយយបុរ ព្របទានព្រសបតារបលង់គណរនយយថមី (ែ) សារាច ខណ ំ សតីពីក្ិចចបញ្ា ិកា ជា រទយយ
ចំណូលព្រសបតារបលង់គណរនយយថមី (គ) រសចក្តីខណ ំ សតីពីកា ក្ំណត្់មាត្ិកាថវធកា និងលិែិត្
យុត្តិកា ចំណាយសព្រមាប់ទទា
ូ ត្់រសវាសងគររៅ ដ្ឋបាល ុំ សងាកត្់ ។ ព្រក្ុរកា ងា បរចចក្រទសនន
អគគ យក្ោឋន ត្ ោ ជាត្ិបានពិនិត្យរ ើញថារិនមានភាពចំបាច់ក្នុងកា ខក្សព្ររួលទព្ររង់
ននកាក្សា ាក្់ពន
័ ធ ក្នុងកា រ ៀបចំរសចក្តីព្រាង ចាប់សីតពីកា ទូទាត្់ថ វធកា ទូរៅ បស់ ដ្ឋសព្រមាប់
កា ព្រគប់ព្រគងព្របចំឆ្នំរ េះរទ ។ ទព្ររង់តារាងទិននន័យចំណូល និងចំណាយាក្់ក្ណា
ត លឆ្នំព្រត្ូវ
បានសិក្ារ ើងវធញ និងខក្លរែ ។

-

ព្របព័នធព្រគប់ព្រគងទិននន័យបញ្ា ីសា រពើភណឌព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋព្រត្ូវបានរព្របើព្របាស់ និងបញ្ចូ លទិននន័យ
សាក្លបង ។

-

ព្របកាសសត ីពីគំ ូននរសៀវរៅបញ្ា ីសា រពើភណឌឆ្នំរោលនិងតារាងរក្ើនរ ើងនិងថយចុេះនូវព្រទពយ
សរបត្តិ ដ្ឋព្របចំឆ្នំព្រត្ូវបានព្របជុំពភា
ិ ក្ាព្រក្ុរកា ងា ជំ ញ និងឆលងក្ព្ររិត្អគគ

-

យក្ោឋន ។

ព្របកាសសត ីពី វធធាន និងនីត្ិ វធីីលរែិត្ននកា ជព្ររេះបញ្ា ីសា រពើភណឌព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋ ព្រត្ូវបាន
រ ៀបចំរោយបានព្របជុំពិភាក្ាក្ព្ររិត្អគគ យក្ោឋន ។

-

ត្ព្ររូវននកា រព្របើព្របាស់និងរ ៀបចំកាក្សា ត្ព្ររូវកា លរែិត្រលើកា បរងកើត្ព្របព័នធព័ត្៌មានវធទា
សព្រមាប់កា ព្រគប់ព្រគងបញ្ា ីសា រពើភណឌព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋ ព្រត្ូវបានសិក្ា និង វធភាគ រោយបាន
សហកា រ ៀបចំជារួយព្រក្ុរហុននដ្គូរលើកា រ ៀបចំព្របព័នធព័ត្៌មានវធទាសព្រមាប់កា ព្រគប់ព្រគងបញ្ា ី
សា រពើភណឌព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋនិងបានបរងកើត្ព្របព័នធព្រគប់ព្រគងរចញជា ូបរាង (ក្ំពុងដ្ំរណើ កា
សាក្លបង)។

រោលបំណង ២៤.

២៤.១.បរងកើត្ឱយមានទណឌក្រម ដ្ឋ បាលសរព្រសប ចំរាេះក្ំហុសឆគង ឬកា ព្រគប់ព្រគង

ឹ កា អនុវត្ត
ពព្រងង

ីនធានសាធា ណៈរិនសរព្រសប និងោមនព្របសិទភា
ធ ព ។ ទណឌក្រម រនេះព្រត្ូវខចងរៅក្នុង

ឧបក្ ណ៍ និងយនតកា

លិែិត្បទោឋនគត្ិយុត្ត និង រីវើកា ផែពវផាយ និងខណ ំ ឱយបានទូលំទលា
ូ យ។

រដ្ើរបីបរងកន
ើ កា ទទួលែុស

២៤.២. រ ៀបចំ និងោក្់ឱយអនុវត្តទព្ររង់ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពននកា អនុវត្តថ វធកា

ព្រត្ូវ និងគណរនយយ-ភាព

ព្របចំឆមាស ព្រត្ីមាស និងព្របចំឆ្នំ ។
២៤.៣. ពព្រងឹងកា ព្រត្ួត្ពិនិត្យរលើព្របព័នធព័ត្៌មានវធទា FMIS និង (IT audit) ។

១០០%

១០០%

១០០%

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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សរិទក្
ធ រមក្នុងព្រត្មា
ី សទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ ៖

-

បញ្ច ប់កា ផែពវផាយ និងោក្់ឱយអនុវត្តលិែិត្បទោឋនគត្ិយុត្ត ខដ្លរៅមានជាី មានាក្់ពន
័ ធ
នឹងទណឌក្រម ដ្ឋបាល សរព្រសប ចំរាេះក្ំហុសឆគងឬកា ព្រគប់ព្រគង ីនធានសាធា ណៈរិនសរ
ព្រសបនិងោមនព្របសិទិភា
ធ ព។

-

រោលកា ណ៍ខណ ំ សតីពីកា រ ៀបចំ និងោក្់ឱយអនុវត្តអងគភាពថវធកាព្រត្ូវបានពិនិត្យរ ើង វធញ និង
ខក្សព្ររួល រោយបានពិនត្
ិ យរលើទិដ្ឋភាពទូរៅននរោលបំណង, ច សរព័នធ, ដ្ំរណើ កា ទាំង៦
ននអងគភាពថវធកា, និងនីត្ិ វធីីននកា ោក្់អនុវត្តអងគភាពថវធកា ។ទព្ររង់ បាយកា ណ៏អនុវត្តថ វធកា
(ហិ ញ្ញវត្ថុ) បស់អងគភាពថវធកាព្រត្ូវបានសិក្ា និងចងព្រក្ង ។

-

ទព្ររង់ បាយកា ណ៏សរិទក្
ធ រម បស់អងគភាពថវធកា ព្រត្ូវបានសិក្ា និងចងព្រក្ង ។

-

ទព្ររង់ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពអនុវត្តថ វធកា ( បាយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុ) ព្របចំព្រត្ីមាស ព្រត្ូវបានខក្
សព្ររួល ។

រោលបំណង ២៥.
ធ
បរងកន
ើ ត្មាលភាពថវកា

២៥.១.បរងកើនកា ចូល ួរសាធា ណជនក្នុងដ្ំរណើ កា ថវធកា ។

១០០%

២៥.២.បរងកើនកា ផែពវផាយកាក្សា ថ វធកា ។

១០០%

២៥.៣.បរងកើនត្មាលភាពក្ិចចលទធក្រមសាធា ណៈ ។

៧៩%

សរិទក្
ធ រមក្នុងព្រត្មា
ី សទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ ៖

-

រវទិកាសាធា ណៈសដ ីពី ព្រក្បែណឌមា៉ា ព្រក្ូរសដ្ឋក្ិចច និងព្រក្បែណឌថវធកាព្របចំឆ្នំព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។

-

បាយកា ណ៍ព្របត្ិបត្តិកា ហិ ញ្ញវត្ថុ ដ្ឋ (សត ង់ោ TOFE) ជាព្របចំខែ និងផែពវផាយ ព្រត្ូវបាន
ព្របរូលចងព្រក្ង និងផែពវផាយរលើរគហទំព័ ព្រក្សួងទាន់រពលរវលា ។

-

បាយកា ណ៍សថិត្ិហិ ញ្ញវត្ថុ ោឋភិបាលថានក្់ជាត្ិ ( 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 និងហិ ញ្ញវត្ថុព្របចំព្រត្ីមាសទី ៤ ឆ្នំរុន និងផែពវផាយរលើរគហទំព័
ព្រក្សួង ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។

-

សារាច ខណ ំ អនុវត្តចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការជាត្ិព្រត្ូវបានផែពវផាយជាសាធា ណៈ
រៅក្នុងរគហទំព័ បស់អគគ យក្ោឋន ។

-

រសៀវរៅថ វធកាសរងខបននចាប់ថ វធកាឆ្នំ ២០១៨ ព្រត្ូវបានផែពវផាយ ។

-

រសចក្តីព្រាងទី ១ននព្របកាសសត ីពី កា ព្រគប់ព្រគងក្ិចចសនាលទធក្រម ព្រត្ូវបានព្របជុំពិភាក្ា
និងខក្លរែជារសចក្តីព្រាងទី ២ ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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-

ធ ីននកា បតឹង និងកា រោេះព្រសាយបណតឹងត្វា៉ែ ព្រត្ូវបានចុេះ
អនុព្រក្ឹត្យ សត ីពីខបបបទ និងនីត្ិ វី
ហត្ថរលខាោក្់ឱយអនុវត្តជាផលូវកា រោយសររតចអគគរហារស បត្ីរត្រជា ហុន ខសន

យក្-

ដ្ឋររនត ី ននព្រពេះរាជាណាចព្រក្ក្រពុ ជា តារ យៈអនុព្រក្ឹត្យរលែ ២១ អនព្រក្បក្ ចុេះនថៃទី. ២១ ខែ
ក្ុរភៈ ឆ្នំ ២០១៨ បស់រាជ ោឋភិបាលក្រពុជា ។

-

រុែងា ព្រគប់ព្រគងបុគគលិក្ បស់ GDPP ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងបានរព្របើព្របាស់សាក្លបង ួចរាល់
រហើយរព្រត្ៀរោក្់ឱយអនុវត្តជាផលូវកា រលើរុែងា រនេះ ។

 ក្នកទី ៣ ៖ ការ្ារភាាប់ថវិកាសៅនឹងសោលនសោបាយ

ព្របភព ៖ អ.គ.ហ.

ព្របភព ៖ អ.គ.ហ.

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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ខផនក្ទី ៣ “កា ផា ភាាប់ថ វធការៅនឹងរោលនរោបាយ” សរព្ររបាន ៩៥% ក្នង
ុ ព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ រនេះ ។
ដ្ាព្រការ ១៣ បានបងាាញថារោលបំណងទាំង ៥ រលើក្ខលងរោលបំណងទី ៣៥ គឺសរព្ររចបាន ១០០% តាររោល
រៅខដ្លបានក្ំណត្់ ។ រោយខ ក្ រោលបំណងទី ៣៥ សរព្ររចបានខត្ ៧៩ ប៉ាុរណាណេះ ពីរព្រាេះចរងាករ ៣៥.៤ ខដ្ល
បានក្ំណត្់អនុត្ក្
ត នុងព្រត្ីមាសទី ១ រនេះ ពុមា
ំ នវឌ្ឍនភាព (០%) រោយរសន ើសអ
ុំ នុវត្តក្នុងព្រត្ីមាសទី ២, ក្តាតរនេះ បានទាញ
រោលបំណងទី ៣៥ ឱយមានពិនទុទាប ។ រទាេះជាោ៉ាងរនេះក្តី រោលបំណងទី ៣៥ រនេះ នឹងមានវឌ្ឍនភាពលែរ ើង វធញ រៅ
រពលអនុវត្តក្ង
នុ ព្រត្ីមាសប ទ ប់ ។
ជា ួរ, កា ផា ភាាប់ថ វធការៅនឹងក្រម វធីីរោលនរោបាយ ក្នុងព្រត្ីមាសរនេះ ពុមា
ំ នបញ្ាអវគ
ី ួ ក្ត្់សមាគល់រ េះរទ
ពីរព្រាេះសក្រមភាពខដ្លបានអនុវត្តមានវឌ្ឍនភាពលែ ។ ក្នង
ុ សាម ត្ីរនេះ រដ្ើរបីឱយខផនក្រនេះនូវខត្មានវឌ្ឍនភាពលែរៅរុែ
និងរព្រត្ៀរែលួន សព្រមាប់ដ្ំណាក្់កាលទីប ទ ប់ គឺទារទា ឱយអគគ យក្ោឋនយក្ចិត្តទុក្ោក្់ឱយបានែព ស់ទាង
ំ ដ្ំណាក្់កាល
រ ៀបចំខផនកា សក្រមភាព, សូច ក្ គនលឹេះ, លទធផលគនលេះឹ , និងដ្ំណាក្់កាលអនុវត្ត ។
សោលបាំណង

ច្សងាោរសករាភាព

រោលបំណង ៣១.

៣១.១. ពិនិត្យរ ើង វធញ និងខក្លរែកា អនុវត្តថ វធកាក្រម វធីី ទាំងថានក្់ជាត្ិ និងថានក្់រព្រការ

ឹ និងពព្រងក្
ី កា អនុ
ពព្រងង

ជាត្ិ ។

ធ ក្រម វី
ធ ី និង
ត្តថ វកា

៣១.៣. អនុវត្តខផនកា បណុត េះបណា
ត លនិងកា ក្សាងសរត្ថភាពសព្រមាប់កា ពព្រងឹងនិង

ធ
កា ព្រត្ួត្ពិនត្
ិ យថវកា

ពព្រងីក្កា អនុវត្តថ វធកាតារក្រម វធីី ។

ត្រ ១

៣១.៤. ព្រត្ួងពិនិត្យរ ើង វធញរលើកា អនុវត្តសិទិអ
ធ ំណាច និងភាពទន់ភលន់ ខដ្លបានផតល់

១០០%

១០០%

១០០%

ជូនអងគភាពថវធកា និងរីវើបចចុបបនន ភាព ។

សរិទក្
ធ រមក្នុងព្រត្មា
ី សទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ ៖
-

រោលកា ណ៍ខណ ំ សតីពី កា រ ៀបចំថ វធកាសរិទក្
ធ រមព្រត្ូវបានខក្សព្ររួល (ជាភាសាអង់រគលស)
ួចោក្់ជាពព្រងាងរលើក្ទី ១ ។

-

ទព្ររង់តារាងសព្រមាប់តារោនចល ឥណទានស ុបតារថវធកាក្រម វធីី ព្រត្ូវបានខក្លរែ ។

-

ពិពណ៌ រោលបំណងក្រម វធីី និងអនុក្រម វធីីព្រត្ូវបានោក្់ក្នុងសារាច ខណ ំ សត ីពីកា រ ៀបចំ
ខផនកា យុទសា
ធ រសត ថវធកា ។

-

កា ខណ ំ រ ៀបចំខផនកា លទធក្រម និង ជា រទយយបុរ ព្របទាន ព្រត្ូវបានោក្់បញ្ចូ លក្នុងសារាច
ខណ ំ សត ីពីកា រ ៀបចំខផនកា យុទសា
ធ រសត ថវធកា ។

-

បាយកា ណ៍ សត ីពីលទធផល និងកា ព្របឈរននកា អនុវត្តថ វធកាក្រម វធីី បស់ព្រក្សួង សាថប័នចំនួន
១០ ខដ្លចូលអនុវត្ត ឆ្នំ ២០១៥ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងោក្់ជូនកាក្ឧត្តរអគគបណឌិត្សភាច យ
ពិនិត្យ និងផតល់អនុសាសន៍ ។

-

ព្របព័នធ Database សព្រមាប់ព្រគប់ព្រគងកា អនុវត្តសនន ិីិឥណទានថវធកា បស់ ក្សហវ ព្រត្ូវបាន
ោក្់ឱយរព្របើព្របាស់សាក្លបង ។

-

ររនត ីននព្រក្សួង សាថប័ន ខដ្លអនុវត្តថ វធកាក្រម វធីី ព្រត្ូវបានទទួលកា បណុត េះបណា
ត ល។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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-

វគគបណតុេះបណា
ត លខដ្លរ ៀបចំរោយ យក្ោឋនហិ ញ្ញក្ិចច និង យក្ោឋនថវធកានីយក្រម
ព្រត្ូវបានសព្ររបសព្ររួល ។

-

ព្រគូបរងាគលព្រត្ូវបានរីវើបចចុបបនន ភាព សព្រមាប់រព្រត្ៀរបញ្ចូ នរៅរីវើកា បណុត េះបណា
ត លរលើកា ងា
ាក្់ព័នធនឹងសរត្ថក្ិចច បស់អគគ

យក្ោឋន ត្ ោ ជាត្ិ ជូនដ្ល់ ព្រក្សួង សាថប័ន ខដ្លអនុវត្ត

ថវធកាក្រម វធីីរពលរលញទាំង ៣៩, ជាពិរសសព្រក្សួង សាថប័ន ចំនួន ៣ ខដ្លនឹងអនុវត្តថ វធកា
ក្រម វធីីរពញរលញក្នុងឆ្នំ ២០១៨ ។
-

រសចក្តីព្រាងបចចុបបនន ក្រមរសចក្តីខណ ំ រលែ ០០៥ សដ ីពីរោលកា ណ៍ និងនីត្ិ វធីីនផទក្នុងសព្រមាប់
កា អនុវត្តថ វធកាក្រម វធីី បស់ ក្សហវ ព្រត្ូវបានោក្់ព្របជុំជារួយអគគ យក្ោឋនាក្់ព័នធចំនន
ួ ១
រលើក្ ។

រោលបំណង ៣២.

៣២.១. បនត ខក្លរែកា រីវើសមាហ ណក្រម ថវធកាច នត និងថវធការូលីន តារ យៈ

ធ ឱយមាន
រ ៀបចំថ វកា

ព្រក្បែ័ណឌចំណាយ យៈ រពលរីយរ (MTFF) ខផនកា យុទសា
ធ រសត ថវធកា (BSP) និងថវធកា

លក្ខណៈព្រគប់ព្រជុងរព្រជាយ

ក្រម វធីី (PB) រោយ ំរលចពីកា កាត្់បនថ យភាពព្រក្ីព្រក្និងខយនឌ្័ រៅក្នុងកា រ ៀបចំ PBនិង

និងរីវស
ើ មាហ -ណក្រម

BSP ។

ធ
ថវកា

សរិទក្
ធ រមក្នុងព្រត្មា
ី សទី ១ ឆ្នំ ២០១៨៖

១០០%

-

ពិនិត្យរ ើង វធញរលើរោលកា ណ៍ខណ ំ សតីពីកា រ ៀបចំ ខផនកា យុទសា
ធ រសដ ថវធកា ។

-

រសចក្តីព្រាងថវធកាព្របចំឆ្នំ ២០១៩ ជារួយ យក្ោឋនរព្រការឱវាទអគគ

យក្ោឋនថវធកា

ព្រត្ូវបានសព្ររបសព្ររួល និងរ ៀបចំ ។
រោលបំណង ៣៣.

៣៣.៣. ខក្សព្ររួល ច សរព័នធព្រក្សួង សាថប័នឱយរឆលើយត្បរៅនឹងព្របព័នធដ្ំរណើ កា

រ ៀបចំនង
ិ ោក្់ឱយអនុវត្ត

កា ងា ថមី ។

ព្របព័នធប ទ ត្់គណរនយយ

៣៣.៤. ខក្លរែរសចក្តីព្រាងចាប់ថ វធកាព្របចំឆ្នំ រោយ ួរបញ្ចូ លព័ត្៌មាន សំខាន់ខដ្ល

ភាព ( វាងនិត្ប
ិ បញ្ញត្តិ

១០០%

១០០%

ួរមានរសចក្តីព្រាងចាប់ទទា
ូ ត្់ឆ្នំរុន (N-1) លទធផលកា អនុវត្តថ វធកាឆ្នំបចចុបបនន (ឆ្នំ N)

និងនិត្ព្រិ បត្ិបត្ត,ិ វាង

បរណា
ត េះអាសនន (៣) កា ក្ំណត្់ឱនភាពថវធកាព្រសបតារព្របព័នធ GFS ។

ក្សហវ និងព្រក្សួង

សរិទក្
ធ រមក្នុងព្រត្មា
ី សទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ ៖

សាថប័ន និងរៅក្នុង

-

ព្រក្សួង សាថប័ន)

ក្ព្ររងនីត្ិ វធីីខណ ំ អំពីសិទិអ
ឋ ណា
ំ
ច និងកា ទទួលែុសព្រត្ូវ បស់អងគភាពថវធកាខដ្លជាសរត្ថក្ិចច
បស់អគគ យក្ោឋន ត្ ោ ជាត្ិ ព្រត្ូវបានផែពវផាយជូនដ្ល់ យក្ោឋន

រៅថានក្់ក្ណា
ត ល

និង ត្ ោ រាជធានី-រែត្ត ទាំង ២៥ ។
-

រសចក្តីព្រាងវធរសាីនក្រមព្រពេះរាជព្រក្ឹត្យរលែ នស៨៧២/០៨១៥/ ក្ត្/ សត ីពីសហលក្ខនតិក្ៈ
គត្ិយុត្តិព្រគឹេះសាថនសាធា ណៈ ដ្ឋ បាល ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរហើយ និងបានោក្់ជូនថានក្់ដ្ឹក្ ំ
ព្រក្សួង សហវ ពិនិត្យ និងសរព្ររច ។

រោលបំណង ៣៤.

៣៤.១. រ ៀបចំ និងបរងកើនស័ក្តិសិទភា
ធ ព និងព្របសិទភា
ធ ពននព្រក្បែ័ណឌ រោលនរោបាយ

ឹ កា រ ៀបចំរោល
ពព្រងង

មា៉ា ព្រក្ូរសដ្ឋក្ិចច ។

១០០%

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ

31

នរោបាយនិងកា រីវើ
ខផនកា ហិ ញ្ញវត្ថុ
សាធា ណៈ (កា រ ៀបចំ
រោលនរោបាយនិង
ខផនកា ចំណូល និង

៣៤.២. រ ៀបចំ និងបរងកើន ស័ក្តិសិទភា
ធ ព និងព្របសិទភា
ធ ពននព្រក្បែណឌហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ
យៈរពលរីយរ (MTFF) និងព្រក្បែ័ណឌថវធកា យៈរពលរីយរ (MTBF) ។
៣៤ .៣.ពព្រងឹងសរត្ថភាពវធភាគ និងពាក្ ណ៍សាថនភាពរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ ។

១០០%

សរិទក្
ធ រមក្នុងព្រត្មា
ី សទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ ៖
-

ចំណាយ យៈរពល
រីយរ)

១០០%

បាយកា ណ៍តារោនវឌ្ឍនភាព សត ីពីសាថនភាពរសដ្ឋក្ិចច (CMM) ព្របចំឆ្នំ ២០១៧ ព្រត្ូវបាន
រ ៀបចំ ។

-

ព្រក្បែ័ណឌរោលនរោបាយមា៉ា ព្រក្ូរសដ្ឋក្ិចច និងរោលនរោបាយហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ព្រត្ូវបាន
រ ៀបចំ ។

-

សមាសសថ ិត្ិហិ ញ្ញវត្ថុ ោឋភិបាល (Consolidated of GFS for General Government)
ព្រត្ូវបានពិនិត្យ និងរផទៀងតទត្់រោយជំ ញកា GFS បស់ IMF ។

-

បនែុីមាត្ិកាគណនី CoA ថមី ជារួយរលែក្ូដ្ (GFS) ។

-

វគគបណតុេះបណា
ត លសត ីពី ទិននន័យគណរនយយជាត្ិ National Accounts ព្រត្ូវបានរ ៀបចំរ ើង ។

-

រ៉ាូខដ្លពាក្ មា៉ា ព្រក្ូរសដ្ឋក្ិចចក្រពុ ជា (Cambodia Marcoeconomic Forecasting ModelCMFM) ព្រត្ូវបានរីវើបចចុបបនន ក្រម និងរព្របើព្របាស់ (Version 2.0) ។

-

ព្របជុំពិរព្រោេះរោបល់ជារួយភាគីាក្់ព័នធរលើបរចចក្រទសផលិត្សនទ សែន៍រសដ្ឋក្ិចច ។

រោលបំណង ៣៥.

៣៥.១. កា អនុវត្តរោលនរោបាយវធរជឈកា ហិ ញ្ញវត្ថុ ខដ្លក្ំណត្់រៅក្នុងខផនកា

ឹ កា អនុវត្តរោល
ពព្រងង

អនុវត្ត ៣ ឆ្នំ ផអ៣ (២០១៨-២០២០) ននក្រម វធីីជាត្ិ ។

ធ ជឈកា
នរោបាយវរ

ធ ិរោគសព្រមាប់ ដ្ឋ បាលថានក្់រព្រការជាត្ិ ។
៣៥.២. អនុវត្តសាក្លបង និងពព្រងីក្រូលនិីិ វន

ហិ ញ្ញវត្ថុ

៣៥.៣. ពិនិត្យររើលរ ើង វធញ និងោក្់ឱយអនុវត្តរោលកា ណ៍ខណ ំ សតីពី ខផនកា

១០០%

៩៧%
១០០%

យុទសា
ធ រសត ថវធកាសព្រមាប់ ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការជាត្ិ ។
៣៥.៥. ពិនិត្យ និងខក្សព្ររួលរោលកា ណ៍ខណ ំ សតីពី កា រ ៀបចំនិងនីត្ិ វធីីអនុវត្តថ វធកា

១០០%

ក្រម វធីីរពញរលញ និងអងគភាពថវធកា សព្រមាប់ថ វធកា ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការជាត្ិ ។

សរិទក្
ធ រមក្នុងព្រត្មា
ី សទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ ៖
-

អនុព្រក្ឹត្យសត ីពីកា ក្ំណត្់ព្របាក្់ឧបត្ថរភសមាជិក្ព្រក្ុរព្របឹក្ា ុំ សងាកត្់ ឆ្នំ ២០១៨ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ
ួចរាល់ និងោក្់ឱយអនុវត្ត ។

-

រសចក្តីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យ សដ ីពីកា រ ៀបចំនិងព្របព្រពឹត្តរៅននរូលនិីិ ុំ សងាកត្់ព្រត្ូវបានបនត ខក្លរែ ។

-

រសចក្តីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យ សដ ីពីព្របព័នធព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុ បស់ ដ្ឋបាល ុំ សងាកត្់ ព្រត្ូវបានបនត ខក្លរែ ។

-

រសចក្តីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យ សដ ីពីកា រផទ ីនធានពីថ វធកា ដ្ឋជូនរូលនិីិ ុំ សងាកត្់ ព្រត្ូវបានបរងកើនពី
៣% ដ្ល់ ៣,៤% ចំណូលច នត ថ វធកាជាត្ិ ព្រត្ូវបានបនត ខក្លរែ និងព្របជុំពិភាក្ា ។

-

រសចក្តីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យសដ ីពី កា រផទ ីនធានពីថ វធកា ដ្ឋជូនរូលនិីិព្រក្ុង ព្រសុក្ ព្រត្ូវបានបរងកើនពី
១,១% ដ្ល់ ១,៥% ននចំណូលច នត ថ វធកាជាត្ិ ព្រត្ូវបានបនត ខក្លរែ និងព្របជុំពិភាក្ា ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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-

រសចក្តីព្រាងព្របកាសសត ីពី នីត្ិ វធីីហិ ញ្ញវត្ថុសព្រមាប់កា អនុវត្តរូលនិីិ វធនិរោគ ដ្ឋបាលថានក្់
រព្រការជាត្ិព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច និងបញ្ច ប់, ោក្់ជូនកាក្ឧត្តរអគគបណឌិត្សភាច យពិនិត្យ និង
សរព្ររច ។

-

រសចក្តីខណ ំ បខនថ រសត ីពី កា អនុវត្តគរព្រមាងរូលនិីិ វធនិរោគ ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការជាត្ិ (IPP)
ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច និងោក្់ឱយអនុវត្ត ។

-

កា បណុត េះបណា
ត លរោលកា ណ៍បខនថ រសព្រមាប់រ ៀបចំគរព្រមាងវធនិរោគ ខដ្លទទួលបាន
ហិ ញ្ញបបទានបីរូលនិីិ វធនិរោគ ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការជាត្ិ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច ។

-

ច សរព័នធក្រម វធីីននខផនកា យុទសា
ធ រសត ថវធកា បស់ ដ្ឋបាលរាជធានី រែត្តនីរួយៗ ព្រត្ូវបាន
សិក្ា និងពិនិត្យ និងខក្លរែ ។

-

កា បណុត េះបណា
ត លរោលកា ណ៍ខណ ំ សតីពី នីត្ិ វធីីអនុវត្តថ វធកាក្រម វធីីសព្រមាប់រែត្តទាង
ំ ១២
ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច ។

 ក្នកទី ៤ ៖ ការសម្ត្ៀរខ្លន
ាំ នបនាប់
ួ សម្ម្មប់ជហា

ព្របភព ៖ អ.គ.ហ.

ព្របភព ៖ អ.គ.ហ.

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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ខផនក្ទី ៤ “កា រព្រត្ៀរែលួនសព្រមាប់ជហា
ំ នប ទ ប់” ក្នង
ុ ព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ សរព្ររចបាន ៩៨% ជាវឌ្ឍនភាព
ដ្៏លែព្របរសើ សព្រមាប់ខផនក្រនេះ ។ ដ្ាព្រការ ១៥ បានបងាាញថា រោលបំណងទាំង ៣ ខដ្លព្រត្ូវបានអនុវត្តក្ង
នុ ព្រត្ីមាសទី ១
ឆ្នំ ២០១៨ រនេះ សរព្ររចបានលទធផលតារកា ក្ំណត្់រៅក្នុង GDAP3 ។ អគគ យក្ោឋនថវធកាបានសិក្ារលើខផនកា
សក្រមភាពាក្់ពន
័ ធនង
ឹ កា អនុវត្តយុទសា
ធ រសត សត ីពី “កា ខក្ទព្ររង់ព្របព័នធថ វធកាឆ្នំ ២០១៨-២០២៥” និងរ ៀបចំកាក្សា
សព្រមាប់រីវើបទបងាាញផែពវផាយពីយុទសា
ធ រសត រនេះ ។ ខផនក្ទី ៤ រនេះ គឺជាសាពន និងរូលោឋនអនុវត្តនូវគណរនយយភាព
សរិទក្
ធ រម ខដ្លជាលទធផលចុងរព្រកាយននក្រម វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ ។ ក្នុងន័យរនេះ កា រតតត្រលើ
ព្រក្បែ័ណឌសវនក្រម, ព្រក្បែ័ណឌគត្ិយត្
ុ ត, គណរនយយភាព, ថវធកាខផែក្រលើសរិទក្
ធ រម, ភាពជាអនក្ដ្ឹក្ ំ ឆនទៈដ្ឹក្ ំ សាម ត្ីនន
ភាពជាមាចស់, សរត្ថភាពីនធានរនុសែ, និង ច សរព័នធសាថប័ន គឺក្ន
ូ រសា រដ្ើរបីចក្់រៅជំហានប ទ ប់ ។
សោលបាំណង

ច្សងាោរសករាភាព

រោលបំណង ៤១.

៤១.១. សិក្ានិងរ ៀបចំព្រក្បែ័ណឌរោល ននរោលកា ណ៍ថ វធកាព័ត្៌មានសរិទក្
ធ រម

ធ
បរងកត្
ើ ព្រក្បែ័ណឌថវកា

(Performance Informed Budgeting) ។

ព័ត្មា
៌ នសរិទក្
ធ រម

សរិទក្
ធ រមក្នុងព្រត្មា
ី សទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ ៖

(Performance

-

ត្រ ១
១០០%

បានសិក្ារលើខផនកា សក្រមភាព និងសក្រមភាពាក្់ព័នធននកា អនុវត្តយុទសា
ធ រសត សត ីពីកា ខក្
ទព្ររង់ព្របព័នធថ វធកាឆ្នំ ២០១៨-២០២៥ ។

Informed Budgeting)
-

បានរ ៀបចំកាក្សា សព្រមាប់បទបងាាញសត ីពី យុទសា
ធ រសត សត ីពីកា ខក្ទព្ររង់ព្របព័នធថ វធកាឆ្នំ ២០១៨២០២៥ ។

រោលបំណង ៤៣.

៤៣.១. ព្រត្ួត្ពិនិត្យររើលរ ើង វធញពីព្របព័នធព្រត្ួត្ពិនិត្យអីិកា ក្ិចច និងសវនក្រមនផទក្នុង

ឹ ព្របសិទភា
ពព្រងង
ធ ពព្របព័នធ
ព្រត្ួត្ពិនត្
ិ យ

១០០%

រពលបចចុបបនន រៅព្រគប់ព្រក្សួង សាថប័ន ។
៤៣.២. ពព្រងីក្បខនថ ររុែងា ននកា រីវើសវនក្រម ពត្៌មានវធទា និងសរិទក្
ធ រម រដ្ើរបីឱយព្រសប

១០០%

នឹងរុែងា ព្របព័នធថ វធកាថមី ។
៤៣.៣. ថានក្់ដ្ឹក្ ំ ព្រគប់ព្រក្សួង សាថប័ន រឆលើយត្បនឹងអនុសាសន៍ខដ្លបានរលើក្រ ើង

១០០%

រោយសវនក្ នផទក្នុង ។
៤៣.៤. អីិកា ក្ិចច/រ ៀបចំ និងខក្លរែខផនកា សក្រមភាព បាយកា ណ៍ និងក្រម វធីី

៩៧%

សវនក្រមព្របចំឆ្នំ បស់ព្រក្សួង សាថប័ន រោយខផែក្រលើលក្ខណៈវធនិច័យ
ឆ និងចត្់ វធធានកា
វាយត្នរលហានិភ័យខដ្លផតល់អនុសាសន៍រោយព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ ។

សរិទក្
ធ រមក្នុងព្រត្មា
ី សទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ ៖
-

បានពិនិត្យ និងខក្លរែនីត្ិ វធីីននខផនកា ចុេះសវនក្រមលរពិត្ ។

-

បានរ ៀបចំបញ្ា ីព្រត្ួត្ពិនយសវនក្រម (Audit Checklist) សត ីពីដ្ំរណើ កា ជា រទយយបុរ ព្របទាន ។

-

បានចុេះពិនិត្យព្របសិទភា
ធ ពននកា អនុវត្តថ វធកាក្រម វធីីរៅអងគភាពរព្រការឱវាទ ក្សហវ ។

-

ចុេះពិនិត្យព្របសិទភា
ធ ពននរុែងា សវនក្រម នផទក្នុងរៅព្រក្សួងសងគរក្ិចច អត្ីត្យុទជ
ធ ន និង
យុវនីត្ិសរបទា និងព្រក្សួងាណិជាក្រម ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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-

លិែិត្បទោឋន និងសថ ិត្ិសំខាន់ៗ បញ្ចូ លក្នុង Box Database សរព្ររចបានចំនួន ៤០ លិែិត្ ។

-

បានបញ្ច ប់កា រ ៀបចំ ច សរព័នធ BoxSyn និងបរចចក្រទសននកា ស រស ក្ូដ្ (Backfil-Script
ឬ Batch file) រដ្ើរបីរផទ ទិននន័យទាំងអស់ពី BoxSyn រៅក្នុងព្របព័នធ DMS ។

-

បានរ ៀបចំ និងអនុរ័ត្ព្របគល់ជូនអនក្ស រស ក្ូដ្នូវ Business process និងទព្ររង់ននតារា
ឧបសរព័នធ បាយកា ណ៍អីិកា ក្ិចចហិ ញ្ញវត្ថុតារ ច សរព័នធថ វធកាក្រម វធីីក្នុងព្របព័នធ FIDS ។

-

ខផនទីគន
ំ ិត្ (Midmap) និងមាត្ិកាននខផនកា ព្រគប់ព្រគង (ITMP) ដ្ំណាក្់កាលទី ១ (២០១៨២០២០) ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច ។

-

ខផនទីគន
ំ ិត្ និងមាត្ិកាននខផនកា អភិវឌ្ឍន៍ (ITDP) ដ្ំណាក្់កាលទី ១ (២០១៨-២០២០)
ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច ។

-

បាយកា ណ៍សតីពី វឌ្ឍនភាពតារោនអនុសាសន៍សវនក្រមនផទក្នុងសរព្ររចបាន ៤ រោលរៅ
(ស ុប២០២ អនុសាសន៍បានខក្លែរពញរលញ ៩៦ អនុសាសន៍ និងបនត ខក្លរែ ១០៦
អនុសាសន៍) ។

-

បានរចញលិែិត្រលែ ១០៨៥ សហវ ចុេះនថៃ ទី ២៦ ខែ ក្ុរភៈ ឆ្នំ ២០១៨ សត ីពីកា ខក្លរែ
អនុសាសន៍សវក្រមខដ្លបានរលើក្រ ើងរោយអាជាាី សវនក្រមជាត្ិាក្់ព័នធនឹងសរត្ថក្ិចច
ក្សហវ រៅព្រក្សួងព័ត្៌មានសព្រមាប់កា ធយប ធរចឆទ ២០១៦ ។ បានបញ្ច ប់ការ ៀបចំរសចក្តីព្រាង
បាយកា ណ៍សតីពីលទធផលសវនក្រមស ុបសព្រមាប់ឆ្នំ ២០១៧ ។

-

បានបញ្ច ប់ការ ៀបចំក្ព្ររិត្បរចចក្រទសរលើនីត្ិ វធីី វធីីសារសត និងទព្ររង់ បាយកា ណ៍រីវើអីិកា
ក្ិចចរលើហិ ញ្ញវត្ថុតារអនុរលារភាព អនុវត្តរលើថ វធកាក្រម វធីី ។

-

បានផែពវផាយដ្ល់ររនត ីអោគីិកា ោឋនចំនួន ៩៧

ក្់ សត ីពីក្ព្ររងលិែិត្បទោឋនគិត្យុត្តាក្់

ព័នធនឹងកាត្ពវក្ិចចចំរាេះ ដ្ឋ បស់ព្រក្ុរហុនកាក្ជន សហព្រោសសាធាណៈ ។
-

ខផនកា យុទសា
ធ រសត អីិកា ក្ិចចហិ ញ្ញវត្ថុឆ្នំ ២០១៨-២០២០ បានផែពវផាយ និងោក្់ឱយអនុវត្ត ។

រោលបំណង ៤៤.

៤៤.១. រ ៀបចំខផនកា ក្សាងសរត្ថភាព (រោយ ួរទាំង សាថប័ននីត្ិបបញ្ញត្តិ និង អាជាាី

ឹ សរត្ថភាពបខនថរ
ពព្រងង

សវនក្រមជាត្ិ) ។

សព្រមាប់សាថប័ន

៤៤.២. អនុវត្តខផនកា ក្សាងសរត្ថភាពដ្ល់សាថប័ននីត្ិបបញ្ញត្ិត និងអាជាាី សវក្រមជាត្ិ ។

នីត្ប
ិ បញ្ញត្តិ និងអាជាា
ី សវនក្រមជាត្ិរលើ

ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុព្របចំ

១០០%

សរិទក្
ធ រមក្នុងព្រត្មា
ី សទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ ៖
-

ព្របព័នធព្របត្ិត្ល
ុ យភាព រលើ
កា រ ៀបចំចាប់សតព
ី កា
ី

៩០%

បានរ ៀបចំខផនកា សក្រមភាពក្សាងសរត្ថភាពររនត ីរាជកា ននព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
សាថប័ននីត្ិបបញ្ញត្តិ និងអាជាាី សវនក្រមជាត្ិ ។

-

បានរ ៀបចំពរព្រងៀងក្រម វធីី និងកាក្សា ោំព្រទសព្រមាប់ោំព្រទការ ៀបចំសិកាខសាលាសត ីពី នីត្ិ វធីី
អនុវត្តថ វធកាតារព្របព័នធថ វធកាថមី ជូនររនត ីរាជកា ននអាជាាី សវនក្រមជាត្ិ ។

ឆ្នំ និងចាប់សតព
ី កា
ី
ធ ព្របចំឆ្នំ
ទូទាត្់ថ វកា

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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 ក្នកទី ៥ ៖ ការោាំម្ទដល់ការអនុវត្តករា វិធកី កទម្រង់ម្បកបសដ្ឋយសោគជ័យ និងច្ីរភាព

ព្របភព៖អ.គ.ហ.

ព្របភព ៖ អ.គ.ហ.

ក្នុងឆ្នំ ២០១៨ ព្រត្ីមាសទី ១, ខផនក្ទី ៥ “កា ោំព្រទដ្ល់កា អនុវត្តក្រម វធីីខក្ទព្ររង់រោយរជាគជ័យ និងចី ភាព”
ទទួលបានវឌ្ឍនភាពលែព្របរសើ រោយសរព្ររចបាន ៩៨% ។ សរិទក្
ធ រមគនលេះឹ ក្នង
ុ ខផនក្រនេះ ួរមាន ៖ ១). រសចក្តីព្រាង
យុទសា
ធ រសត ព្រគប់ព្រគង

និងអភិវឌ្ឍនីនធានរនុសែព្រត្ូវបានរ ៀបចំ

និងពិរព្រោេះរោបល់ក្ព្ររិត្អគគរលខាីិកា ោឋន,

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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២). រ ៀបចំខផនកា សក្រមភាព និងរោលកា ណ៍សព្រមាប់ចុេះព្រត្ួត្ពិនត្
ិ យ និងវាយត្នរលព្របសិទភា
ធ ព ននកា បណតុេះបណា
ត ល
ឹ ភាពជាមាចស់ កា ចូល ួរ និងសរត្ថភាពខផនក្ FMIS ដ្ល់
ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ, និង ៣). ខផនកា បរងកន
ើ ក្ព្ររិត្យល់ដ្ង
ក្សហវ ព្រក្សួង សាថប័ន និងរនទី រសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ បានរីវកា
ើ ខក្សព្ររួលសរសព្ររបរៅតារសាថនភាពជាក្់ខសត ង
ចប់ពឆ្
ី ន ំ ២០១៨ ដ្ល់ ២០២០ ។
សោលបាំណង

ច្សងាោរសករាភាព

រោលបំណង ៥១. បរងកន
ើ ភាពជា

៥១.១. ពព្រងឹងកា អនុវត្ត វធធាន និងនីត្ិ វធីីាក្់ពន
័ ធនឹងយនត កា រ ៀបចំ និងអនុវត្ត

ឹ
អនក្ដ្ក្
ំ សរត្ថភាព ព្រគប់ព្រគង

កា ងា ខក្ទព្ររង់តារព្រក្សួង សាថប័ន និងអងគភាព តារសារាច រលែ ០៩ ។

និង បណតុេះឆនទៈក្ំខណទព្ររង់ ព្រពរ

៥១.២. រ ៀបចំព្របព័នធព្រគប់ព្រគងកា តលស់បតូ (Change Management) ។

ទាំង បរងកន
ើ ភាពជាមាចស់ និងកា
ទទួលែុសព្រត្វូ

ត្រ ១
១០០%

១០០%

សរិទក្
ធ រមក្នុងព្រត្មា
ី សទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ ៖
-

ខផនកា សក្រមភាព ួរដ្ំណាក្់កាលទី ៣ ននក្រម វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុ
សាធា ណៈ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងផែពវផាយ (GSMEF) ។

-

បាយកា ណ៍បូក្ស ុប និងវាយត្នរលកា អនុវត្តកា ងា ខក្ទព្ររង់ព្របចំ ព្រត្ីមាស ព្រត្ូវបាន
រ ៀបចំ ួច និងរផាើជន
ូ អ.គ.ហ តារកាលក្ំណត្់ (GDICDM) ។ក្ិចចព្របជុំបូក្ស ុបកា ងា
និងរ ៀបចំ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពក្រម វធីីខក្ព្រទង់ព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ
(EFI) ។

-

យនត កា ននកា តារោនវឌ្ឍនភាពកា អនុវត្តសក្រមភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុ
សាធា ណៈ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចនិងោក្់ឱយអនុវត្ត (GDSNAF) ។

-

ខផនកា សក្រមភាព ួរ GDAP3 សព្រមាប់កា អនុវត្តក្រម វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុ
ដ្ំណាក្់កាលទី ៣ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំោក្់ឱយអនុវត្ត (GDNT) ។

-

បាយកា ណ៍បូក្ស ុប និងវាយត្នរលកា អនុវត្តកា ងា ខក្ទព្ររង់ព្របចំព្រត្ីមាស ព្រត្ូវបាន
រ ៀបចំ ួច និងរផាើជន
ូ អ.គ.ហ តារកា ក្ំណត្់ (GDCE) ។ បាយកា ណ៍ក្ិចចព្របជុំព្របចំ
ខែ រក្រា ក្ុរភៈ រី

-

ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច (GDSNAF) ។

តារោនកា អនុវត្តនូវយនត កា និងព្របព័នធវាយត្នរលរលើកា អនវុត្តក្រម វធីី ខក្ទព្ររង់កា
ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ (GDNT) ។

-

បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចនិងទាន់រពលរវលា (GDSNAF) ។

-

ខផនកា បរងកើនក្ព្ររិត្យល់ដ្ឹង ភាពជាមាចស់ កា ចូល ួរ និងសរត្ថភាពខផនក្ FMISដ្ល់ក្
សហវ ព្រក្សួង សាថប័ន និងរនទ ី រសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ ព្រត្ូវបានខក្សព្ររួលសរព្រសបរៅ
តារសាថនភាពជាក្់ខសដ ងចប់ពីឆ្នំ ២០១៨ ដ្ល់ ២០២០ (FMWG) ។

-

គនថ ីទី ១ ដ្ល់គនថ ីទី ៣ (ចំនួន ២៦៥៥ ទំព័ ) ននក្ព្ររងសព្ររង់ព្រត្ូវបានពិនិត្យ រផទៀងតទត្់
បញ្ច ប់ព្រគប់ទិដ្ឋភាពក្ព្ររិត្ថានក្់ដ្ឹក្ ំ លក្ន (LC) ។ រីវើកា សិក្ា ព្រសាវព្រជាវ ព្របរូល

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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ធាត្ុចូល ទាក្់ទងនឹងកា តលស់បដូ ព្របព័នធថ វធកាក្រម វធីីរៅព្របព័នធថ វធកាព័ត្៌មានសរិទក្
ធ រម
(EFI) ។
-

លិែត្
ិ បទោឋនគត្ិយុត្តាក្់ព័នធពនធ ោ ព្រត្ូវបានព្របរូល, ចំណាត្់ថានក្់គត្ិយុត្តព្រត្ូវបាន
រ ៀបចំ និងអត្ថបទននលិែិត្បទោឋនគត្ិយុត្តព្រត្ូវបានវាយចរលង (LC) ។

-

លិែិត្បទោឋនគត្ិយុត្តាក្់ព័នធកា ព្រគប់ព្រគងបុគគលិក្ព្រត្ូវបានព្របរូល , ចំណាត្់ថានក្់
គត្ិយុត្តព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងអត្ថបទននលិែិត្បទោឋនគត្ិយុត្តព្រត្ូវបានវាយចរលង (LC) ។

-

រ ៀបចំក្រម វធីីផែពវផាយសាននដ្ និងសរិទផ
ធ ល បស់ព្រក្ុរព្របឹក្ានីត្ក្
ិ រមជូន ដ្ឋបាលរែត្ត
រណឌលគិ ឯ (LC) ។

រោលបំណង ៥២. បរងកន
ើ ព្របសិទធ

៥២.១. ពិនិត្យររើលរ ើងវធញពីព្របសិទភា
ធ ព និងស័ក្កសទ
ិ ភា
ធ ពននកា បណុត េះបណា
ត ល

ភាពននកា ក្សាងសរត្ថភាព និង

និងរ ៀបចំខផនកា ក្សាងសរត្ថភាពថមី ។

ធ នកា រលើក្ទឹក្ចិត្ត
វធា

សរិទក្
ធ រមក្នុងព្រត្មា
ី សទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ ៖
-

១០០%

រសចក្តីព្រាងយុទសា
ធ រសត ព្រគប់ព្រគង និងអភិវឌ្ឍន៍ីនធានរនុសែព្រត្ូវបានព្របជុំ និង
ពិរព្រោេះរោបល់ក្ព្ររិត្អគគរលខាីិកា ោឋន (GSMEF) ។

-

រ ៀបចំខផនកា សក្រមភាព និងរោលកា ណ៍សព្រមាប់ចុេះព្រត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្នរលអំពី
ព្របសិទភា
ធ ពននកា បណុដ េះបណា
ដ ល (EFI) ។

-

ក្ព្ររងសំណួ សដ ីពីត្ព្ររូវកា បណុដ េះបណា
ដ លសព្រមាប់កា អភិវឌ្ឍក្រម វធីី និងត្ព្ររូវកា
បណុដ េះបណា
ដ លរលើកា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ព្រត្ូវបានរីវប
ើ ចចុបបនន ក្រម (EFI) ។

-

បាយកា ណ៍សតីពីកា វធភាគក្ព្ររងតារាងសំណួ សព្រមាប់ព្របរូលពត្៌មានទាក្់ទងនឹងកា
ព្រត្ួត្ពិនិត្យតារោនកា ក្សាងសរត្ថភាពរព្រនីតរាជកា ក្សហវ បានោក្់ជូនថានក្់ដ្ឹក្ ំ
និងរសចក្តីព្រាងក្រម វធីីវាយត្នរលសរត្ថភាពរព្រនីត រាជកា រលើកា អនុវត្តព្របកាសរលែ
១០៣៣សហវ-ក្ ចុេះនថៃ ទ២៩
ី
ខែវធចាកា
ិ ឆ្នំ២០១០ សព្រមាប់ឆ្នំ២០១៥.ព្រប.២០១៨ ព្រត្ូវ
បានរ ៀបចំ (GSMEF) ។

ឹ កា ក្
រោលបំណង ៥៣. ពព្រងង

៥៣.១. រ ៀបចំសាថប័នរដ្ើរបីរឆលើយត្បនឹងដ្ំណាក្់កាលទី ៣ រោយ ួរមាន៖ (១).

សាងសរត្ថភាពសព្រមាប់អនុវត្ត

កា បញ្ច ប់ វធភាគរុែងា រៅ ព្រគប់អគគ យក្ោឋនននក្សហវ និង យក្ោឋន ដ្ឋបាល

ធ ខី ក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគង
ក្រម វី

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

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ

សរព័នធ បស់អគគ

ដ្ំណាក្់កាលទី ៣

កាក្សា ខណ ំ សតីពីព្របព័នធព្រគប់ព្រគងថមី, (៤).រ ៀបចំរោលនរោបាយសព្រមាប់

៩៤%

យក្ោនន និង យក្ោឋននីរួយៗ, (៣). រ ៀបចំនង
ិ ផែពវផាយ

យុទសា
ធ រសត ព្រគប់ព្រគងព័ត្៌មានវធទារៅ ក្សហវ, (៥).កា រព្របើព្របាស់ជំនួយ
បរចចក្រទសព្របក្បរោយព្របសិទភា
ធ ព និង (៦).ខក្លរែកា អនុវត្តកា ងា តារ យៈ
កា បរងកើនកា រព្របើព្របាស់បរចចក្ វធទា ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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៥៣.២. អភិវឌ្ឍន៍ីនធានរនុសែសព្រមាប់ដ្ំណាក្់កាលទី ៣ ខដ្ល ួរមានកា

៩៥%

បណតុេះបណា
ត លជំ ញរៅក្នុង ក្សហវ និងព្រក្សួង សាថប័ន ។

សរិទក្
ធ រមក្នុងព្រត្មា
ី សទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ ៖
-

ក្រម វធីីសព្រមាប់បងាាញក្ព្ររងរសវាសាធា ណៈ បស់ក្សហវ តារ យៈ TV Board
ព្រត្ូវបានសិក្ា និងរ ៀបចំបរចចក្រទស (GSMEF) ។

-

នីត្ិ វធីី ួរបចចុបបនន ក្រម (SOP) បស់អងគភាពពនធ ោ ចំនួន ២៥ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ% (GDT) ។

-

សិក្ាព្រសាវព្រជាវ ព្រររូលធាត្ុចូល និងព្របរូលកាក្សា ទាក្់ទងនឹងកា វធភាគថវធកា
រោយសហកា ជារួយអគគ យក្ោឋនាក្់ពន
័ ធ ននក្សហវ (EFI) ។

-

ព្របព័នធ Edocs ព្រត្ូវបាន Backup រដ្ើរបីកាត្់បនថ យហានិភ័យននកា បាត្់បង់ទិននន័យបាន
៩៩% ។

-

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

-

បទបបញ្ញត្តិ សត ីពីពនធ ោ និងកា អនុវត្តកា រផទ នថល (Transfer Princing) ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ
បណុត េះបណា
ត លរលើក្ទី ១ (GDT) ។

-

ច សរព័នធព្រគប់ព្រគង និងកា វធភាគរុែងា បស់ររនត ីរាជកា វសហ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និង
ព្របរូលផដុំកាក្សា (EFI) ។

-

សាធា ណជន (អនក្ជាប់ពនធ និង ភានក្់ងា រសវាក្រមពនធ ោ )ព្រត្ូវបានបណតុេះបណា
ត ល
រលើក្ទី ១ ាក្់ព័នធភានក្់ងា រសវាក្រមពនធ ោ ព្របាក្់ចំណូល កា បង់ពនធ តារព្របព័នធ
រអ ិក្ព្រត្ូនិក្ និងកាត្ពវក្ិចចសា រពើពនធ បស់អនក្ជាប់ពនធ ត្ូច (GDT) ។

-

ក្រម វធីីព្រគប់ព្រគងទិននន័យសព្រមាប់ោំព្រទកា ងា បណុដ េះបណា
ដ ល ក្នុងព្របព័នធ Excel ព្រត្ូវបាន
រ ៀបចំ (EFI) ។

-

រោលនរោបាយបរចចក្ វធទាព័ត្៌មានសព្រមាប់ ក្សហវ ព្រត្ូវបានរីវប
ើ ចចុបបនន ក្រម ៣០%
ាក្់ព័នធនឹងកា រព្របើព្របាស់អន
ុី រីើរណត្រៅក្នុង ក្សហវ (GSMEF) ។

-

បាននិងក្ំពុងខសវ ង ក្វគគបណតុេះបណា
ត លរៅរព្រៅព្របរទសាក្់ព័នធកា ងា ជំ ញ ឬ
ព្របរទសជានដ្គូ រដ្ើរបីរ ៀបចំរីវើទសែនក្ិចចសិក្ា (GDT) ។

-

រគហទំព័ បស់អគគ យក្ោឋនរោលនរោបាយព្រត្ូវបានក្សាង ួចរាល់ និងកាក្សា
ត្ព្ររូវកា ននកា រ ៀបចំ និងក្សាងព្របព័នធព្រគប់ព្រគងទិននន័យសថ ិត្ិរសដ្ឋក្ិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុ ព្រត្ូវ
បានក្ំណត្់ (GSMEF) ។

-

ខផនកា រ ៀចំ និងក្សាងរជឈរណឌលទិននន័យ ក្សហវ បានរីវើបចចុបបនន ភាព ួចរាល់ និង
បនទ ប់រជឈរណឌលទិននន័យព្រត្ូវក្ំណត្់ទីតាំង និងរ ៀបចំរព្រោងបលង់បរចចក្រទស ួចរាល់
(GSMEF) ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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-

សរត្ថភាព បស់ររនត ីចំបាច់រួយចំនួនព្រត្ូវបានពព្រងឹងបខនថ រទាំងខផនក្គណរនយយ និង
ព័ត្៌មានវធទារដ្ើរបីរព្របើព្របាស់ព្របព័នធ FMIS រោយព្រក្ុរររនត ីជំ ញព្របចំអគគ

យក្ោឋន

ត្ ោ ជាត្ិ (GDNT) ។
-

ព្របធានបទ និងកាក្សា បណុត េះបណា
ត ល សត ីពីកា រីវើអីិកា ក្ិចចហិ ញ្ញវត្ថុសាធាណៈ
រៅ ដ្ឋបាលថានក្់ជាត្ិ ខដ្លខផែក្រលើបទពិរសាីន៍ននកា អនុវត្តជាក្់ខសត ង ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ
ួច (GI) ។

ជាំពក
ូ ៣. សសងេបវឌ្ឍនភាពតារអងគភាព
កា អនុវត្តក្រម វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ដ្ំណាក្់កាលទី ៣ ក្នុងព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ រនេះ,
អងគភាពរព្រការឱវាទព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ (ក្សហវ) សរព្ររចបានលទធផលគួ ជាទីោប់ចិត្ត រោយសា ភាពដ្ឹង ំ
និងកា របតជាា បស់អងគភាពនីរយ
ួ ៗ ។ រៅព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ មានអងគភាពចំនន
ួ ១៨ ចូល ួរអនុវត្តក្រមខក្ទព្ររង់កា
ព្រគប់ ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ដ្ំណាក្់កាលទី ៣ ួ រមាន ៖ អងគភាពភាពជានដ្គូ វាង ដ្ឋ និងកាក្ជនថានក្់ក្ណា
ត ល
(អងគភាពរទើបបរងកើត្ថមី), អគគ យក្ោឋនរោលនរោបាយរសដ្ឋក្ិចច និង ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ, អគគ យក្ោឋនគយ និង
ោឋក្ ក្រពុជា, អគគ យក្ោឋនពនធោ , អគគ យក្ោឋនព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋ និងចំណូលរិនខរនសា រពើពនធ, អគគ យក្ោឋន
ឧសាហក្រមហិ ញ្ញវត្ថុ, អគគ

យក្ោឋនថវធកា, អគគ យក្ោឋនហិ ញ្ញវត្ថុ ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការជាត្ិ, អគគ យក្ោឋនសហ-

ព្របត្ិ បត្តិកា អនត ជាត្ិនិង ព្រគប់ព្រគងបំ ណុល , អគគ

យក្ោឋន ត្

ោ ជាត្ិ, អគគ

យក្ោឋនលទធក្ រម សាធា ណៈ, អគគ -

រលខាីិកា ោឋនននព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ, អោគីិកា ោឋន, អគគ យក្ោឋនសវនក្រមនផទក្នុង, វធទាសាថនរសដ្ឋក្ច
ិ ច
និ ងហិ ញ្ញវត្ថុ , ព្រក្ុ រកា ងា ព្រគប់ ព្រគងគរព្រមាងព័ ត្៌ មានវធទាព្រគប់ ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុ សាធា ណៈ, ព្រក្ុ រព្របឹ ក្ាជាត្ិ គ ណរនយយ
និង ព្រក្ុ រព្របឹក្ានីត្ិក្រម ។
សរិទក្
ធ រមសរព្ររចបាន បស់អងគភាពនីរួយៗ រព្រការឱវាទ ក្សហវ ក្នង
ុ ព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ គិត្ជាភាគ យ
ននកា អនុវត្តខផនកា សក្រមភាពខក្ទព្ររង់ មានដ្ូចក្នុងតារាងខាងរព្រការ ៖

ល.រ

អងគភាព

សករាភាព

ពិនាុភាគរយ

សករាភាព

ពិនាុភាគរយ

ត្រ ១

ត្រ ១

ត្រ ១

ត្រ ១

២០១៧

២០១៧

២០១៨

២០១៨

១

អគគ យក្ោឋនរោលនរោបាយ

០៣/០៥

៩៥%

១៥/១៦

៩៩%

២

អគគ យក្ោឋនគយ និង ោឋក្ ក្រពុជា

០៨/១១

៩២%

១៣/១៦

៩៨%

៣

អគគ យក្ោឋនពនធោ

២៦/៤១

៩៧%

២៣/៣៤

៩៧%

៧/៨

៩៧%

១០/១៤

៩៧%

៤

អគគ យក្ោឋនព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋ និង
ចំណូលរិនខរនសា រពើពនធ
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៥

អគគ យក្ោឋនឧសាហក្រមហិ ញ្ញវត្ថុ

២/៤

៩៧,៥%

៥/៥

១០០%

៦

អគគ យក្ោឋនថវធកា

៣៨/៤៣

៩៨%

៣៨/៣៨

១០០%

១១/១៤

៩៩%

១៧/២០

៩០%

១៩/១៩

១០០%

៧/១១

៩៦%

អគគ យក្ោឋន ត្ ោ ជាត្ិ

០៩/១៧

៦៨%

២១/២១

១០០%

១០

អគគ យក្ោឋនលទធក្រមសាធា ណៈ

០៣/០៥

៩៨%

៣/១០

៨៨%

១១

អគគរលខាីិកា ោឋន

១៣/២១

៩៨%

១២/២៣

៩២%

១២

អោគីិកា ោឋន

៩/៩

១០០%

៧/៨

៩៨%

១៣

អគគ យក្ោឋនសវនក្រមនផទក្ង
នុ

១២/១៧

៩៣%

១៤/១៧

៩៩%

១៤

វធទាសាថនរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ

៩/១៧

៧៩%

៨/១១

៩៦%

៥/៥

១០០%

១៤/១៤

១០០%

៤/៤

១០០%

៤/៤

១០០%

ពុំមានសក្រមភាពរព្រោងអនុវត្ត

១/២

៨០%

ពុំទាន់បរងកើត្

១/២

៩៣%

៧

៨
៩

អគគ យក្ោឋនហិ ញ្ញវត្ថុ ដ្ឋបាលថានក្់
រព្រការជាត្ិ
អគគ យក្ោឋនសហព្របត្ិបត្តកា
ិ
អនត ជាត្ិ និងព្រគប់ព្រគងបំណល
ុ

ព្រក្ុរកា ងា ព្រគប់ព្រគងគរព្រមាងព្របព័នធ
១៥

ព័ត្មា
៌ នវធទាព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុ
សាធា ណៈ

១៦

ព្រក្ុរព្របឹក្ានីត្ិក្រម

១៧

ព្រក្ុរព្របឹក្ាជាត្ិគណរនយយ

១៨

អងគភាពភាពជានដ្គូ វាង ដ្ឋ និងកាក្ជន
ថានក្់ក្ណា
ត ល
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ដ្ាព្រការ ១៨ ៖ វឌ្ឍនភាពតារអងគភាព

ព្របភព ៖ អ.គ.ហ.

ជាំពក
ូ ៤ ៖ បញ្ហ
ា ម្បឈរ និងដាំសណាោះម្សាយ
 បញ្ាព្របឈរ ៖
- កា ោក្់រចញនូវសក្រមភាព និងសូច ក្ សរិទក្
ធ រមគនលឹេះរួយចំនន
ួ មានទំហំីំ និងព្រក្បែ័ណឌរពលរវលាែលី និង
សរព្ររចរិនបានតារកា រព្រោងទុក្ ។
- ររនតព្រី ក្ុរកា ងា ខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈមានភា ក្ិចច និងរតតត្សំខាន់រលើកា ងា ព្របចំនថៃ
និងពុមា
ំ នរពលរវលាព្រគប់ព្រោន់សព្រមាប់កា ងា ខក្ទព្ររង់ ។
- ព្របកាសសត ីពី នីត្ិ វធីហ
ី ិ ញ្ញវត្ថស
ុ ព្រមាប់ កា អនុវត្តរល
ូ និីិ វធនរិ ោគ ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការជាត្ិ ពុំទាន់ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ
បញ្ច ប់ ។
- កា រ ៀបចំកាក្សា ទសែនទានសត ីពី យុទសា
ធ រសត ខក្ទព្ររង់ព្របព័នធថ វធកាក្រពុជា ២០១៨-២០២៥ សព្រមាប់ ដ្ឋបាល
ថានក្់រព្រការជាត្ិ ពុំទាន់បានរ ៀបចំបញ្ច ប់ ប៉ាុខនតមានរសចក្តីព្រាងននយុទសា
ធ រសត រនេះ និងក្ំពុងព្របរូលធាត្ុចល
ូ ពីត្ួ
អងគាក្់ពន
័ ធ។
- កា បូក្ស ុបខផនកា ក្សាងសរត្ថភាព មានកា យឺត្ោ៉ាវរោយកា ទទួលគរព្រមាងវគគបណតុេះបណា
ត លរព្រការក្រម
វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈពី អ.គ.ហ រទើបទទួលបានរៅនថៃទី ២៨ ខែ រី

ឆ្នំ ២០១៨ ។

 ដ្ំរណាេះព្រសាយ ៖
 កា ក្ំណត្់សក្រមភាព និងសូច ក្ សរិទក្
ធ រមគនលេះឹ គួ មានភាពចាស់លាស់ ងាយព្រសួលក្នុងកា វាស់ខវងបាន
និងសរព្រសបតារព្រក្បែ័ណឌរពលរវលាខដ្លអាចអនុវត្ត និងសរព្ររចបានដ្ូចខដ្លបានក្ំណត្់ ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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 បនតពព្រងឹងព្របសិទភា
ធ ពកា ងា បស់ព្រក្ុរកា ងា ខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ននអងគភាពរព្រការឱវាទ
ក្សហវ និងគួ រ ៀបចំយនតកា តារោនកា អនុវត្តខផនកា សក្រមភាពជាព្របចំខែ រោយឈ រលើសាម ត្ីបុរ សក្រម
សក្រម និងអនត សក្រម ។
 រសន ើអគគ យក្ោឋនាក្់ពន
័ ធ ចូល ួរផតលធា
់ ត្ុចល
ូ រលើកា រ ៀបចំព្របកាសសត ីពី នីត្ិ វធីីហិ ញ្ញវត្ថុសព្រមាប់កា អនវុត្ត
ធ ិរោគ ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការជាត្ិឱយបានខាលំង ពីរព្រាេះក្ចិចកា រនេះមានឥទធិពលខាលំងរលើកា ងា ដ្នទរទៀត្ ។
រូលនិីិ វន
 ាក្់ពន
័ ធនង
ឹ កា រ ៀបចំកាក្សា ទសែនទានសត ីពី យុទសា
ធ រសត ខក្ទព្ររង់ព្របព័នធថវធកាក្រពុជា ២០១៨-២០២៥ សព្រមាប់
ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការជាត្ិ, រសន ស
ើ ុំកា ផតលធា
់ ត្ុពីអងគភាពាក្់ពន
័ ធផតលធា
់ ត្ុចូលឱយបានសរបូ ខបប រដ្ើរបីឱយកាក្សា
រនេះរ ៀបចំរ ើងព្របក្បរោយភាពព្រគប់ព្រជុងរព្រជាយ ជាពិរសសអាចរ ៀបចំបញ្ច ប់បានទាន់រពលរវលា ។
 ក្នុងសាម ត្ីក្សាងសរត្ថភាព អ.គ.ហ រៅខត្បនតក្ិចចសហកា និងកា ោំព្រទរលើគរព្រមាងបណតុេះបណា
ត លរព្រការក្រម
វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈនន ក្សហវ និងព្រក្សួង សាថប័ន ។

ជាំពក
ូ ៥ ៖ សសច្កតីសននដ្ឋ
ិ ឋន
ឹ
រព្រការកា ដ្ង
ំ និងភាពជាមាចស់ដ្៏ ងងមា ំពីព្រគប់អគគ យក្ោឋននន ក្សហវ និងរោយមានកា ោំព្រទពីររនតីចល
ូ ួរ
ក្ិចចកា ខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុទាង
ំ អស់ វឌ្ឍនភាពព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ សរព្ររចបាននូវសរិទក្
ធ រមក្នុង
ខផនកា សក្រមភាព (GDAP3) គួ ជាទីរមាទនៈ ។ ជាក្់ខសត ង កា សរព្ររចបាននូវវឌ្ឍនភាពលែព្របរសើ បស់់អគគ យក្ោឋន
នីរយ
ួ ៗ គឺមានភាពវធជាមានរព្រចើនជាងព្រត្ីមាសរុនៗ រោយអគគ យក្ោឋនភាពរព្រចើនសរព្ររចបានពី ៩០% រៅដ្ល់
១០០% ។ ជា ួរ ព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ រនេះ ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ សរព្ររចបាន ៩៧% រោយខផនក្ទី ១, ៤
និង ៥ សរព្ររចបាន ៩៨%, ខផនក្ទី ២ សរព្ររចបាន ៩៦% និងខផនក្ទី ៣ សរព្ររចបាន ៩៥% ។ រដ្ើរបីពព្រងឹងវឌ្ឍនភាពរនេះ
ក្សហវ នឹងបនតអនុវត្តឱយបានរជាគជ័យនូវសក្រមភាពក្នង
ុ GDAP3 សព្រមាប់ោំព្រទដ្ល់កា សរព្ររចបាននូវ CAP3 ឬ
សរព្ររចបាននូវអាទិភាពសនូ លននកា ខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ
ធា ណៈ ។
ទនទឹរវឌ្ឍនភាពក្នង
ុ ព្រត្ីមាសរនេះមានភាពលែព្របរសើ ក្តី

ក្៏បញ្ាព្របឈរក្នុងព្រត្ីមាសរនេះ ទារទា ឱយព្រគប់ត្អ
ួ ងគាក្់

ព័នធទាង
ំ អស់ មាននូវភាពជាអនក្ដ្ឹក្ ំ ភាពជាមាចស់ និងឆនទៈរុត្មា ំក្នង
ុ ក្ិចកា
ច ខក្ទព្ររង់រនេះ រដ្ើរបីរោេះព្រសាយរាល់បញ្ា
ព្របឈរ

ក្នង
ុ ដ្ំណាក្់កា រ ៀបចំ និងអនុវត្ត ឱយបានព្របសិទភា
ធ ពែពស់ និងរោយកា ទទួលែុសព្រត្ូវ ។

បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ រនេះ គឺជាសក្ខក្
ី រមខដ្លអាចបញ្ាក្់ថា កា បនតក្ិចចោំព្រទពី
ព្រគប់អគគ យោឋន និងត្ួអងគាក្់ពន
័ ធទាង
ំ អស់ នឹង ំរៅដ្ល់កា សរព្ររចបានលទធផលចុងរព្រកាយននក្រម វធីីខក្ទព្ររង់កា
ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ ។ ទនទឹរនឹងរនេះ ក្៏បងាាញផងខដ្ ពីក្ិចចព្របឹងខព្របង បស់អគគ យក្ោឋន និងត្ួអងគាក្់ពន
័ ធ
ក្នុងកា រ ៀបចំ GDAP3 រោយត្ព្ររឹរសក្រមភាពអាទិភាពជារួយ CAP3 ។
រាជ ោឋភិបាលក្រពុជាបានចត្់ទុក្ថា យុទសា
ធ រសត ននកា ខក្ទព្ររង់ព្របព័នធថ វធកាឆ្នំ ២០១៨-២០២៥ គឺជាឆែឹងែនង និង
រគគុរទទសន៍សព្រមាប់កា ឈានរៅអនុវត្តជាបរណតើ ៗ នូវព្របព័នធថ វធកាក្រពុជា ឱយកាលយរៅជាព្របព័នធរយ
ួ ខដ្លមានព្របសិទភា
ធ ព
គណរនយយភាព និង ត្មាលភាព ព្រសបតារឧត្តមានុវត្តអនត ជាត្ិ រដ្ើរបីត្ព្ររង់ទិសកា អនុវត្តព្របក្បរោយព្របសិទភា
ធ ពនន

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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ព្របព័នធថ វធកាព័ត្៌មានសរិទក្
ធ រម ជាទិសរៅជាក្់លាក្់ននខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ខដ្លនឹងព្រត្ូវសរព្ររច
ឱយបានរៅឆ្នំ ២០២៥ ។
កា ងា អាទិភាពនន “ក្រម វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ” សព្រមាប់ដ្ំណាក្់កាលប ទ ប់ខាងរុែនឹងរតតត្
សំខាន់រលើ ៖
១. ោក្់ឱយអនុវត្តរពញរលញនូវព្របព័នធបរចចក្ វធទាព័ត្មា
៌ នសព្រមាប់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ ។
២. ពព្រងឹងបខនថរនូវកា ផា ភាាប់ថ វធការៅនឹងក្រម វធីី រដ្ើរបីព្រគប់ព្រគងព្របសិទភា
ធ ពចំណាយ និងត្ព្ររង់កា វធភាជន៍
ថវធកាសព្រមាប់អនុវត្តរោលនរោបាយអាទិភាព បស់រាជ ោឋភិបាល ។
៣. កា រព្រត្ៀរែលួនរឆ្ពេះរៅកា ោក្់ឱយអនុវត្ត “ព្របព័នធថ វធកាព័ត្៌មានសរិទក្
ធ រម” ។
៤. វាយត្នរលចណា
ំ
យសាធា ណៈ និងគណរនយយភាពហិ ញ្ញវត្ថុ PEFA សព្រមាប់ ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការជាត្ិ ។
៥. រ ៀបចំព្រក្បែ័ណឌហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ យៈរពលរីយរ ២០១៩-២០២១ (MTFF) និងព្រក្បែ័ណឌថវធកា យៈ
រពលរីយរ ២០១៩-២០២១ (MTBF) ។
៦. រ ៀបចំយុទសា
ធ រសត រក្ៀ គ ចំណូល យៈរពលរីយរ (២០១៩-២០២៣) (RMS II) ។
៧. ពព្រងឹងសរត្ថភាពខផនក្ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ និងកា អនុវត្ត វធធានកា រលើក្ទឹក្ចិត្តដ្ល់កា អនុវត្ត
សក្រមភាពខក្ទព្ររង់ រៅរព្រការក្រម វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
៨. ពព្រងឹងកា ព្រគប់ព្រគងព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋ និងបញ្ា ី សា រពើភណ
័ ឌ តារ យៈកា រព្របើព្របាស់បរចចក្ វធទាព័ត្៌មាន
ឹ ពព្រងីក្ត្មាលភាព និងគណរនយយភាពថវធកា
៩. បនតពព្រងង
ឹ ភាពព្របទាក្់ព្រក្ឡាោនជារួយនឹងក្រម វធីីខក្ទព្ររង់សាធា ណៈ ០៣ រផែងរទៀត្ គឺកា ខក្ទព្ររង់
១០. កា ពព្រងង
ដ្ឋបាលសាធា ណៈ, ក្រម វធីីខក្ទព្ររង់ វធរជឈកា និងសហវធរជឈកា និងក្រម វធីីខក្ទព្ររង់ចាប់ និងព្របព័នធ
យុត្ី
តិ រ៌ (យនតកា ខក្ទព្ររង់ ៣ + ១) ។
១១. ព្រត្ួត្ពិនត្
ិ យ និងខក្សព្ររួលខផនកា សក្រមភាព ួរ (CAP3) ដ្ំណាក្់កាលទី ៣ ឆ្នំ ២០១៩-២០២០ ។
១២. ក្ំណត្់សូច ក្ សរិទក្
ធ រមគនលឹេះ សព្រមាប់តារោនវឌ្ឍនភាពននខផនក្ទាំង ៥ ។
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ឧបសរព័នធ
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ឧបសរព ័នធ ១. វឌ្ឍនភាពតារសូច្នករម្ត្ីម្មសរបស់អងគភាព
១. អគគនយកដ្ឋឋនសោលនសោបាយសសដឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (៩៩%)
រៅក្នុងព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ រនេះ អគគ យក្រោលនរោបាយ បានរព្រោងអនុវត្តសក្រមភាពចំនន
ួ ១៦ ។
ក្នុងរ េះផងខដ្

័ តាររោលរៅ ព
មានសក្រមភាពចំនន
ួ ១៥ សរព្ររចបានរោយរជាគជយ
ំ ឹងទុក្ ។ តារាងខាងរព្រការ

បងាាញពីវឌ្ឍនភាពសរងខប ននកា ខក្ទព្ររង់ បស់អគគ យក្ោឋនពនធោ រោយខចក្ជាសូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ
និងសរព្ររចរិនបានរពញរលញ ៖
សូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ

សូច ក្ សរព្ររចរិនបានរពញរលញ

១. បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពននកា អនុវត្តយទ
ុ សា
ធ រសត

១. បាយកា ណ៍ព្រត្ីមាសទី ១ និងព្របចំឆ្នំ សត ព
ី ីកា វធភាគ

រក្ៀ គ ចំណល
ូ យៈរពលរីយរ ២០១៤-២០១៨ ព្របចំ

រលើផលប៉ាេះាល់ននកា ច ច និងកា អនុវត្តក្ិចចព្រពររព្រពៀង

ឆ្នំ ២០១៧ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។

ាណិជាក្រមរស ឯអាសាន-ចិន (ACFTA) ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ

២. បាយកា ណ៍ព្រត្ីមាសទី ១ និងព្របចំឆ្នំសតព
ី ីកា វធភាគ

(៨០%) (សក្រមភាពរលែ ១១.២.២) ។

រលើផលប៉ាេះាល់ននកា ច ច និងកា អនុវត្តភាពជានដ្គូ
រសដ្ឋក្ិចចទូលំទូលាយអាសាន-ជប៉ាុន (AJCEP) ព្រត្ូវបាន
រ ៀបចំ ។
៣. បាយកា ណ៍ព្រត្ីមាសទី ១ និងព្របចំឆ្នំសដព
ី ីកា វធភាគ
រលើផលប៉ាេះាល់ននកា ច ច និងកា អនុវត្តក្ិចចព្រពររព្រពៀង
ាណិជាក្រមរស ឯអាសាន-ហុងក្ុង (AHKFTA) ព្រត្ូវបាន
រ ៀបចំ ។
៤. ព្រក្បែ័ណឌខក្ទព្ររង់ព្របព័នធពនធ យៈរពលរីយរ ២០១៩
-២០២៣ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំរ ើង រោយព្របរភទពនធចន
ំ ន
ួ
០២ ព្រត្ូវបានសិក្ា និង បាយកា ណ៍សតីពីកា សិក្ាព្រត្ូវ
បានរ ៀបចំ ។
៥. ព្របត្ិបត្តិកា ហិ ញ្ញវត្ថុ ដ្ឋ (សត ង់ោ TOFE) ព្របចំខែ
ព្រត្ូវបានរចញផាយរលើរគហទំព័ ព្រក្សួងរិនរលើសពី២ស
បាតហ៍ប ទ ប់ពោ
ី ក្់ជន
ូ ថានក្់ដ្ឹក្ ំ (រសចក្តីសរងខបនន
បាយកា ណ៍ជាភាសាខែម និងអង់រគលស)
៦. បាយកា ណ៍សថិត្ិហិ ញ្ញវត្ថុ ោឋភិបាលថានក្់ជាត្ិ ( GFS
budgetary Central Govt) ព្របចំខែ និងថានក្់រព្រការជាត្ិ
(GFS Local Govt) ព្របចំឆមាស ព្រត្ូវបានរចញផាយ
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រលើរគហទំព័ ព្រក្សួង រិនរលើសពី ២ សបាតហ៍ប ទ ប់ពី
ោក្់ជន
ូ ថានក្់ដ្ឹក្ ំ (រសចក្តីសរងខបនន បាយកា ណ៍ជា
ភាសាខែម និងអង់រគលស) ។
៧. បាយកា ណ៍និ ន កា រសដ្ឋក្ិចច-សងគរ (SET) ព្របចំ
ខែព្រត្ូវបានរចញផាយរលើរគហទំព័ ព្រក្សួងរិនរលើសពី
២ សបាតហ៍ ប ទ ប់ពោ
ី ក្់ជន
ូ ថានក្់ដ្ឹក្ ំ (រសចក្តីសរងខប
នន បាយកា ណ៍ជាភាសាខែម -អង់រគលស) ។
៨. ព្រពឹត្តិបព្រត្សថ ត្
ិ ិរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុព្របចំព្រត្ីមាស
(Statistics Bulletin) ព្រត្ូវបានរចញផាយជាសាធា ណៈ
រលើរគហទំព័ ព្រក្សួង (រៅព្រត្ីមាសប ទ ប់) ។
៩. បាយកា ណ៍តារោនវឌ្ឍនភាពរសដ្ឋក្ិចច (CMM)
ព្របចំឆ្នំ ២០១៧ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។
១០. ព្រក្បែ័ណឌរោលនរោបាយមា៉ា ព្រក្ូរសដ្ឋក្ិចច និង
រោលនរោបាយហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ បានរ ៀបចំ
ព្របក្បរោយសុព្រក្ឹត្ភាព និងព្រគប់ព្រជុងរព្រជាយ ។
១១. បាយកា ណ៍ សត ីពីសក្រមភាពរសដ្ឋក្ិចតា
ច រវធស័យ
ព្របចំឆ្នំ២០១៧ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។
១២. សថ ិត្ិហិ ញ្ញវត្ថុ ោឋភិបាល GFS ព្រត្ូវបានពិនិត្យរផទៀង
តទត្់និងខក្លរែ រោយបនែុីរលែក្ូដ្ GFSM2014
ជារួយមាត្ិកាគណនីថមី (CoA 2017) ។
១៣. វគគបណតុេះបណា
ត ល សត ីពទ
ី ិននន័យគណរនយយជាត្ិ
National Accounts ព្រត្ូវបានរ ៀបចំរ ើង ។
១៤. រ៉ាូខដ្លពាក្ មា៉ា ព្រក្ូរសដ្ឋក្ិចចក្រពុជា (Cambodia
Macroeconomic Forecasting Model - CMFM)
ព្រត្ូវបានរីវប
ើ ចចុបបននក្រម និងរព្របើព្របាស់ (Version ២.០) ។
១៥. សនទសែន៍ Consumer Confidence Index
ព្រត្ូវបានផលិត្ជាព្របចំព្រត្ីមាស ។
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២. អគគនយកដ្ឋឋនថវិកា (១០០%)
រៅក្នុងព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ រនេះ អគគ យក្ោឋនថវធកា បានរព្រោងអនុវត្តសក្រមភាពចំនន
ួ ៤១ និងសរព្ររច
បានសក្រមភាពទាំងចំនន
ួ ៤១ រោយរជាគជ័យតាររោលរៅ ព
ំ ឹងទុក្ ។ តារាងខាងរព្រការ បងាាញពីវឌ្ឍនភាពសរងខបនន
កា ខក្ទព្ររង់ បស់អគគ យក្ោឋនថវធកា រោយខចក្ជាសូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ និងសរព្ររចរិនបានរពញរលញ ៖
សូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ

សូច ក្ សរព្ររចរិនបានរពញរលញ

១. រោលកា ណ៍ខណ ំសតីពី កា រ ៀបចំថ វធកាសរិទក្
ធ រម
បានខក្សព្ររួល (ជាភាសាអង់រគលស) ួចោក្់ជារសចក្តី
ព្រាងរលើក្ទី ១ ។
២. ទព្ររង់តារាងសព្រមាប់ តារោនចល ឥណទានស ុប
តារថវធកាក្រម វធីីព្រត្ូវបានខក្លរែ ។
៣. ទព្ររង់ជន
ំ យ
ួ សាម ត្ីច ចថវធកាព្របចំឆ្នំ ព្រត្ូវបានខក្
សព្ររួល ។
៤. ពិពណ៌ រោលបំណងក្រម វធីីនង
ិ អនុក្រម វធីីព្រត្ូវបាន
ោក្់ក្ង
នុ សារាច ខណ ំសតព
ី ីកា រ ៀបចំខផនកា យុទសា
ធ រសត
ថវធកា ។
៥. កា ខណ ំរ ៀបចំខផនកា លទធក្រម ព្រត្ូវបានោក្់
បញ្ចូ លក្នុងសារាច ខណ ំសតព
ី កា
ី រ ៀបចំខផនកា យុទ-ធ
សារសត ថវធកា ។
៦. កា ខណ ំរ ៀបចំខផនកា ជារទយយបុរ ព្របទានព្រត្ូវបាន
ោក្់បញ្ចូ លក្នង
ុ សារាច ខណ ំ សត ីពីកា រ ៀបចំខផនកា
យុទសា
ធ រសត ថវធកា ។
៧. បានរ ៀបចំក្ិចចព្របជុំជារួយព្រក្សួង សាថប័នចំនន
ួ ១០
ខដ្លបានចប់រផតើរអនុវត្តថ វធកាក្រម វធីីចប់ពឆ្
ី ន ំ ២០១៥២០១៧ កាលពីនថៃទី ២០ ខែ រី

ឆ្នំ ២០១៨ រដ្ើរបី

ពិនិត្យរលើលទធផល និងបញ្ាព្របឈរក្នង
ុ កា អនុវត្តថ វធកា
ក្រម វធីី ។ បាយកា ណ៍សតីពី បញ្ាព្របឈរ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ
ជូនកាក្ឧត្តរបណឌិត្សភាច យ ពិនិត្យ និងផតលអ
់ នុសាសន៍ ។
៨. ររនតនី នព្រក្សួង សាថប័ន អនុវត្តថ វធកាក្រម វធីីទទួលបាន
កា បណតុេះបណា
ត ល។
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៩. បានសព្ររបសព្ររួលវគគបណតុេះបណា
ត លរួយចំនន
ួ ខដ្ល
រ ៀបចំរោយ យក្ោឋនហិ ញ្ញក្ិចច និង យក្ោឋនថវធកា
នីយក្រម ។
ធ រលើរោលកា ណ៍ខណ ំ សត ីពកា
១០. ពិនិត្យរ ើង វញ
ី
រ ៀបចំ ផ.យ.ថ ។
១១. បានសព្ររបសព្ររួល និងរ ៀបចំរសចក្តីព្រាងថ វធកា
ព្របចំឆ្នំ ២០១៩ ជារួយ យក្ោឋនរព្រការឱវាទ
អគគ យក្ោឋន ។
១២. រសចក្តីព្រាងវធរសាីនក្រមព្រពេះរាជព្រក្ឹត្យរលែ នស/
ក្ត្/០៨១៥/៨៧២ បានរ ៀបចំ ួចរហើយ និងបានោក្់
ជូនថានក្់ដ្ឹក្ ំ ក្សហវ ពិនត្
ិ យ និងសរព្ររច ។
១៣.

យក្ោឋនហិ ញ្ញក្ិចចបានរ ៀបចំតារាងតារោន

ធ នកា តារោនកា
ចំណាយបុរ ព្របទាន និងបានចត្់ វធា
ទូទាត្់បុរ ព្របទានជាព្របចំ ។
១៤. បាយកា ណ៍ចំណាយបុរ ព្របទានព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវ
ធ នកា ជំ ញ
បានរ ៀបចំ រដ្ើរបីជារូលោឋនចត្់ វធា
ុ ទូទាត្់ ។
១៥. បានខក្លរែទព្ររង់តារាងក្រម វធីីចំណូល-ចំណាយ ។
១៦. បានខក្ត្ព្ររូវក្រម វធីីចំណួល ចំណាយព្របចំព្រត្ីមាស
ទី ២ ។
១៧. បានរ ៀបចំ បាយកា ណ៍ចំណាយឆ្នំ ២០១៧ បស់
រនទី ជំ ញ ។
១៨. បាយកា ណ៍អនុវត្តចណា
ំ
យព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវបាន
រ ៀបចំ ។
១៩. បាយកា ណ៍បូក្ស ុបកា អនុវត្តចណា
ំ
យថានក្់
ដ្ឋបាលក្ណា
ត ល ព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ។
២០. រសចក្តីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យសត ព
ី ី រោលកា ណ៍ខណ ំ ួរ
សព្រមាប់ព្រគប់ព្រគងគរព្រមាងវធនិរោគសាធា ណៈ បាននិង
ក្ំពង
ុ ពិភាក្ាជាភាសាខែម និងខក្សព្ររួលអត្ថនយ
័ ឱយ
កាន់ខត្មានលក្ខណៈព្រគប់ព្រជុងរព្រជាយសព្រមាប់កា អនុវត្ត ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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២១. បានចូល ួរព្របជុំ PIM ជាព្របចំទាង
ំ ក្ព្ររិត្ យក្
ោឋន និងអនតព្រក្សួង រដ្ើរបីផតលធា
់ ត្ុចល
ូ បខនថរ, ខសវ ង
យល់ទសែនទានននព្រក្ឹត្យ PIM និងព្រសាវព្រជាវ ក្ធាត្ុចល
ូ
បខនថរពីកាក្សា តាររគហទំព័ បស់សាថប័នអនត ជាត្ិ
សំខាន់ៗ ាក្់ពន
័ ធនឹងព្រទឹសតី PIM ។
២២. រសចក្តីព្រាងនីត្ិ វធីីព្របត្ិបត្តិកា និងព្រគប់ព្រគង
ធ ិរោគសាធា ណៈហិ ញ្ញបបទានរោយថវធកា
គរព្រមាងវន
ជាត្ិក្ំពង
ុ ពិនត្
ិ យ និងខក្សព្ររួលបខនថរ រដ្ើរបីឱយមាន
លក្ខណៈព្រគប់ព្រជុងរព្រជាយ និងអាចអនុវត្តបានរោយ
ព្របសិទភា
ធ ព។
២៣. បានរ ៀបចំ ល័ក្ខែ័ណឌរោង (Term of Reference)
សព្រមាប់រព្រជើសរ ឯសទីព្របឹក្ា សព្រមាប់រ ៀបចំកាក្សា និង
ព្រគប់ព្រគងកា អនុវត្តកា ងា ជួសជុលខថទាំរហោឋ ច សរព័នធសាធា ណៈហិ ញ្ញបបទានរោយថវធកាជាត្ិរដ្ើរបី
ោក្់ជន
ូ ថានក្់ដ្ឹក្ ំ ពិនិត្យ និងសរព្ររច ។
២៤. បានព្របរូលកាក្សា ាក្់ពន
័ ធរផែងៗ និងបានពិនត្
ិ យ
សិក្ាកាក្សា ទាំង
ំ រ េះ និងរព្រត្ៀររ ៀបចំ ឬបងាាញ
លទធផលកា ងា ទាំងរ េះ ។
២៥. បានរ ៀបចំក្ិចចព្របជុំពភា
ិ ក្ារលើកាក្សា ទសែ ទាន
សត ីពីចំណាត្់ថានក្់រសដ្ឋក្ិចចបំព្រពួញ ។
២៦. បានរ ៀបចំក្ិចចព្របជុំសតីពី កា ក្ំណត្់ចំណាត្់ថានក្់រុែ
ងា ជារួយព្រក្សួង សាថប័ន ។
២៧. ចំណាត្់ថានក្់គរព្រមាងននមាត្ិកាថវធកាដ្ំណាក្់កាលទី
១ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងអនុវត្តបានក្នង
ុ ព្របព័នធ FMIS ។
២៨. ព្រគប់កា ធោល័យជំ ញតារវធស័យនីរយ
ួ ៗ បានរីវើ
កា ខណ ំ និងពនយល់ដ្ល់ព្រក្សួង សាថប័នអនុវត្ត ព្របព័នធ
FMIS ជំហានទី២ ចំនន
ួ ១០ អំពីប ធបទ និងខបបបទចុេះ
ទិននន័យក្នុងព្របព័នធ រដ្ើរបីឱយមានកា ខសវ ងយល់ជារុនៗ
នឹងចប់រផតើរអនុវត្តជាក្់ខសដ ងរៅរដ្ើរឆ្នំ ២០១៨ ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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២៩. ចូល ួររោេះព្រសាយបញ្ាព្របឈរ

ខដ្លរក្ើត្

មានរ ើងរៅក្នុងកា អនុវត្តជហា
ំ នទី ២ រៅក្នង
ុ ព្រត្ីមាសទី
២ ក្៏ដ្ូចជាកា ខសវ ង ក្នូវដ្ំរណាេះព្រសាយ

បានចំនន
ួ

២៤ ក្ ណី ។
៣០. រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍បូក្ស ុបរលើក្ទី ១ នន
កា ចុេះសិក្ាត្នរលទំនញ
ិ និងរសវារៅរលើទផ
ី ា ព្រត្ូវបាន
រ ៀបចំ ។
៣១. បានខក្លរែទព្ររង់តារាងទិននន័យចំណូល ចំណាយ
ាក្់ក្ណា
ត លឆ្នំ ។
៣២. បានពិនត្
ិ យ និងសិក្ាទិដ្ឋភាពទូរៅដ្ំរណើកា ទាំង
៦ នន រ ៀបចំអងគភាពថវធកា និងទិដ្ឋភាពទូរៅនីត្ិ វធីនី ន
កា ោក្់អនុវត្តអងគភាពថវធកា ។
៣៣. បានសិក្ា និងរ ៀបចំទព្ររង់ បាយកា ណ៏អនុវត្ត
ថវធកា (ហិ ញ្ញវត្ថុ) ព្របចំឆមាស ព្រត្ីមាស និងព្របចំឆ្នំ
បស់អងគភាពថវធកាព្រក្សួង សាថប័ន ។
៣៤. បានសិក្ា និងរ ៀបចំទព្ររង់ បាយកា ណ៏សរិទក្
ធ រម
(ហិ ញ្ញវត្ថុ) ព្របចំឆមាស ព្រត្ីមាស និងព្របចំឆ្នំ បស់អងគ
ភាពថវធកាព្រក្សួង សាថប័ន ។
៣៥. បានខក្សព្ររួលទព្ររង់ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពអនុវត្ត
ថវធកាព្របចំព្រត្ីមាស ។
៣៦. បានរ ៀបចំរវទិកាសាធា ណៈសដ ីពី ព្រក្បែណឌមា៉ា ព្រក្ូ
រសដ្ឋក្ិចច និងព្រក្បែណឌថវធកាព្របចំឆ្នំ ។
៣៧. បានផែពវផាយរសៀវរៅថវធកាសរងខបននចាប់ថ វធកា
ឆ្នំ ២០១៨ ។
៣៨. បានសិក្ារលើខផនកា សក្រមភាព និងសក្រមភាព
ាក្់ពន
័ ធននកា អនុវត្តយុទសា
ធ រសត សត ីពីកា ខក្ទព្ររង់ព្របព័នធ
ថវធកាឆ្នំ ២០១៨-២០២៥ ។
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៣៩. បានរ ៀបចំកាក្សា សព្រមាប់បទបងាាញ សត ីពយ
ី ុទ-ធ
សារសត សត ព
ី ី កា ខក្ទព្ររង់ព្របព័នធថ វធកាឆ្នំ ២០១៨២០២៥ ។
៤០. រសចក្តីព្រាងទព្ររង់ថនមី ន បាយកា ណ៍អនវុត្ត
ចំណាយថវធកាក្រម វធីី ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច ។
៤១. បាយកា ណ៍អនុវត្តចំណាយច នតថានក្់ ដ្ឋបាលក្ណា
ត ល ព្របចំព្រត្ីមាសទី ៤ ឆ្នំ ២០១៧ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ
ទាន់រពលរវលា ។

៣. អគគនយកដ្ឋឋនហិរញ្ញវត្ថុ រដឋបាលថ្ននក់សម្ការោត្ិ (៩០%)
រៅក្នុងព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ រនេះ អគគ យក្ោឋនហិ ញ្ញវត្ថុ ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការជាត្ិ បានរព្រោងអនុវត្ត
័ តាររោលរៅ ព
សក្រមភាពចំនន
ួ ២០ ។ ក្នង
ុ រ េះ មានសក្រមភាពចំនន
ួ ១៧ សរព្ររចបានរោយរជាគជយ
ំ ឹងទុក្ ។ តារាង
ខាងរព្រការ បងាាញពីវឌ្ឍនភាពសរងខបននកា ខក្ទព្ររង់ បស់អគគ យក្ោឋនហិ ញ្ញវត្ថុ ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការជាត្ិ រោយខចក្
ជាសូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ និងសរព្ររចរិនបានរពញរលញ ៖
សូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ
១. ព្របកាសសត ព
ី ីកា ខបងខចក្ចំណូលសា រពើពនធ បស់
ដ្ឋបាលរាជធានី រែត្តជន
ូ ដ្ឋបាល ព្រក្ុង ព្រសុក្ ែណឌ
១% ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចនិងោក្់ឱយអនុវត្ត ។
២. ព្របកាសសត ព
ី ី កា ព្របគល់ចណ
ំ ូលសា រពើពនធសតព
ី ី កា
ជួលអចលនព្រទពយនិងចលនព្រទពយជូន ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការ
ជាត្ិព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាល់នង
ិ ោក្់ឱយអនុវត្ត ។
៣. រសចក្តីព្រាងកាក្សា ទសែនទានសត ីពកា
ី
ធេះ ក្ព្របភព
ចំណូលថមីជន
ូ ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការជាត្ិ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។
៤. ទិនននយ
័ ននកា ឧបត្ថរភថ វធកាពីថានក្់ជាត្ិ និងកា អនុវត្ត
ថវធកា បស់ ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការជាត្ិព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវបាន
ក្ត្់ព្រតារៅក្នុងព្របព័នធ FMIS អនុរលារតារចំណាត្់ថានក្់
ថវធកាថមី ួច និងទាន់រពលរវលា ។

សូច ក្ សរព្ររចរិនបានរពញរលញ
១. រសចក្តីព្រាងព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច និងបញ្ច ប់, ោក្់ជន
ូ
កាក្ឧត្តរបណឌិត្សភាច យពិនត្
ិ យ និងសរព្ររច, សរព្ររច
បាន ៩០% (៣៥.២.១) ។
២. កាក្សា យុទសា
ធ រសត ក្ំខណទព្ររង់ព្របព័នធថ វធកាក្រពុជា
២០១៨-២០២៥ សព្រមាប់ ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការជាត្ិព្រត្ូវ
បានផែពវផាយជូន ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការជាត្ិ បានសរព្ររច
០% (៣៥.៤.១) ពីរព្រាេះរិនបានអនុវត្ត (បានរសន ើសុំ
កាក្ឧត្តរបណឌត្
ិ សភាច យរលើក្រពលរៅរព្រកាយកា ព្របកាស
ោក្់ឱយអនុវត្តកាក្សា ខក្ទព្ររង់២០១៨-២០២៥) ។
៣. កាក្សា ទសែទានសត ីពយ
ី ទ
ុ សា
ធ រសត ក្ំខណទព្ររង់ព្របព័នធ
ថវធកាក្រពុជា ២០១៨-២០២៥ សព្រមាប់ ដ្ឋបាលថានក្់
រព្រការជាត្ិ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច សរព្ររចបាន ០%
(៣៥.៤.២) ពីរព្រាេះរិនបានអនុវត្ត ។
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៥. សារាច ខណ ំអនុវត្តចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ ដ្ឋបាលថានក្់
រព្រការជាត្ិព្រត្ូវបានផែពវផាយជាសាធា ណៈរៅ ក្នង
ុ រគ
ហទំព័ បស់អគគ យក្ោឋន ។
៦. អនុព្រក្ឹត្យសត ីពី កា ក្ំណត្់ព្របាក្់ឧបត្ថរភសមាជិក្ព្រក្ុរ
ព្របឹក្ា ុំ សងាកត្់ឆ្នំ២០១៨ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច និងោក្់
ឱយអនុវត្ត ។
៧. រសចក្តព្រី ាងអនុព្រក្ឹត្យ សត ព
ី ីកា រ ៀបចំនង
ិ ព្របព្រពឹត្រត ៅ
ននរូលនិីិ ុំ សងាកត្់ ព្រត្ូវបានខក្លរែ ។
៨. រសចក្តីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យសត ីពព្រី បព័នធហិ ញ្ញវត្ថុ

ុំ សងាកត្់

ព្រត្ូវបានបនតខក្លរែ ។
៩. អនុព្រក្ឹត្យសត ីពកា
ី រផទ ីនធានជូនរូលនិីិ ុំ សងាកត្់
ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាល់ ។
១០. អនុព្រក្ឹត្យសត ីពកា
ី រផទ ីនធានជូនរូលនិីិព្រក្ុង ព្រសុក្
ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាល់ ។
១១. រសចក្តីខណ ំបខនថរព្រត្ូវបានព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច និង
ោក្់ឱយអនុវត្ត ។
១២. កា បណុត េះបណា
ត លរោលកា ណ៍បខនថរសព្រមាប់
ធ ិរោគខដ្លទទួលបានហិ ញ្ញបបទាន
រ ៀបចំគរព្រមាងវន
ធ ិរោគ ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការជាត្ិ
ចំនន
ួ ៣ រូលនិីិ វន
ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច ។
១៣. ច សរពន
័ ធក្រម វធីនី នខផនកា យុទសា
ធ រសត ថវធកា
បស់ ដ្ឋបាលរាជធានី រែត្តនរ
ី ួយៗ ព្រត្ូវបានសិក្ា និង
ពិនិត្យ និងខក្លរែ ។
១៤. កា បណុត េះបណា
ត លរោលកា ណ៍ខណ ំសតីពី នីត្ិ វធីី
អនុវត្តថ វធកាក្រម វធីព្រី ត្ូវបានរ ៀបចំ ួច ។
១៥. យនតកា ននកា តារោនវឌ្ឍនភាពកា អនុវត្ត
សក្រមភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ បស់
អគគ យក្ោឋនព្រត្ូវបានរ ៀបចំនង
ិ ោក្់ឱយអនុវត្ត ។
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១៦. បាយកា ណ៍សតីពី កា អនុវត្តខផនកា សក្រមភាព
កា ងា ខក្ទព្ររង់ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈព្របចំខែ
រក្រា ក្ុរភៈ រី

ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងោក្់ក្ង
នុ ក្ិចចព្របជុំ ។

១៧. បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ
និងទាន់រពលរវលា ។

៤. អគគ នយកដ្ឋឋនសហម្បត្ិបត្តកា
ិ រអនត រោត្ិ និងម្គប់ម្គងបាំណុល (៩៦%)
រៅក្នុងព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ រនេះ អគគ យក្ោឋនពនធោ បានរព្រោងអនុវត្តសក្រមភាពចំនន
ួ ១១ ។ ក្នង
ុ រ េះ
័ តាររោលរៅ ព
មានសក្រមភាពចំនន
ួ ៧ សរព្ររចបានរោយរជាគជយ
ំ ឹងទុក្ ។ តារាងខាងរព្រការបងាាញពីវឌ្ឍនភាព
សរងខបននកា ខក្ទព្ររង់ បស់អគគ យក្ោឋនពនធោ រោយខចក្ជាសូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ និងសរព្ររចរិនបាន
រពញរលញ ៖
សូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ

សូច ក្ សរព្ររចរិនបានរពញរលញ

១. សត ង់ោ នីត្ិ វធីីព្របត្ិបត្តិកា សព្រមាប់កា ព្រគប់ព្រគង

១. កាក្សា ខណ ំសតព
ី ី នីត្ិ វធីនី នកា ពិនត្
ិ យកាក្សា រដ្ញ

បំណល
ុ សាធា ណៈ ព្រត្ូវបានអនុរ័ត្ និងោក្់ឱយអនុវត្ត

នថល ព្រត្ូវបានោក្់ឱយអនុវត្តរៅក្នុងនផទក្ង
នុ អគគ យក្ោឋន

រោយបានរ ៀបចំរសចក្តីព្រាងចុងរព្រកាយ ។

(៩៧%) (សក្រមភាពរលែ ១៤.៣.២) ។

២. ព្រពឹត្តិបព្រត្សថ ិត្ិបំណល
ុ សាធា ណៈ រលែរ ៀងទី ៦

២. កាក្សា ខណ ំសតព
ី ី នីត្ិ វធីនី នកា ពិនត្
ិ យសំរណើសុំ

(Volume 6) ព្រត្ូវបានរបាេះផាយ និងផែពវផាយ

ថវធកា ព្រត្ូវបានោក្់ឱយអនុវត្តរៅនផទក្នុងអគគ យក្ោឋន

៣. បាយកា ណ៍សតីពី កា វាយត្នរលព្របត្ិបត្តកា
ិ ននកា

(៩៧%) (សក្រមភាពរលែ ១៤.៣.៣) ។

ព្រគប់ព្រគងបំណល
ុ សាធា ណៈ ព្រត្ូវបានអនុរ័ត្ ។

៣. កាក្សា ខណ ំសតព
ី ី នីត្ិ វធីនី នកា រីវអ
ើ ត្តសញ្ញណក្រម

៤. យុទសា
ធ រសត សត ព
ី ីកា ព្រគប់ព្រគងបំណល
ុ សាធា ណៈ

និងកា រ ៀបចំគរព្រមាង ព្រត្ូវបានោក្់ឱយអនុវត្តរៅនផទក្នុង

២០១៩-២០២៣ ព្រត្ូវបានោក្់ឆលងក្ិចព្រច បជុំពិរព្រោេះ

អគគ យក្ោឋន (៩៧%) (សក្រមភាពរលែ ១៤.៣.៤) ។

រោបល់គណៈក្មាមីិកា ព្រគប់ព្រគងបំណល
ុ សាធា ណៈ

៤. ព្របកាស/រសចក្តីខណ ំសតព
ី ី កាត្ពវក្ិចសា
ច
រពើពនធ

និងព្រត្ូវបានអនុរ័ត្ ។

និងសួយសា ក្នង
ុ គរព្រមាងហិ ញ្ញបបទានរោយនដ្គូ

៥. ព្របព័នធព្រគប់ព្រគងទិននន័យ ួរ ព្រត្ូវបានខក្សព្ររួល និង

អភិវឌ្ឍន៍ ព្រត្ូវបានអនុរ័ត្ និងោក្់ឱយអនុវត្ត (៧០%)

ោក្់ឱយអនុវត្ត ។

(សក្រមភាពរលែ ១៤.៣.៤) ។

៦. រសចក្តីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យសត ីពីរោលកា ណ៍ខណ ំ ួរ
ធ ិរោគសាធា ណៈ ព្រត្ូវបាន
សព្រមាប់ព្រគប់ព្រគងគរព្រមាងវន
បាននិងក្ំពុងពិភាក្ារលើកា រព្របើព្របាស់ាក្យក្នង
ុ ភាសាខែម

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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និងខក្សព្ររួលអត្ថនយ
័ ឱយកាន់ខត្មានលក្ខណៈព្រគប់ព្រជុង
រព្រជាយសព្រមាប់កា អនុវត្ត ។
៧. Updated SOPs ព្រត្ូវបាន ោក្់ពិរព្រោេះរោបល់ក្ង
នុ
អគគ យក្ោឋន ។

៥. អគគ នយកដ្ឋឋនគយ និងរដ្ឋឋករករពុោ (៩៨%)
រៅក្នុងព្រត្ីមាសទី១ ឆ្នំ២០១៨រនេះ អគគ យក្ោឋនគយ និង ោឋក្ ក្រពុជា បានរព្រោងអនុវត្តសក្រមភាពចំនន
ួ ១៦។
ក្នុងរ េះ មានសក្រមភាពចំនន
ួ ១៣ សរព្ររចបានរោយរជាគជ័យតាររោលរៅ ព
ំ ឹងទុក្។ តារាងខាងរព្រការ បងាាញពី
វឌ្ឍនភាពសរងខបននកា ខក្ទព្ររង់ បស់អគគ យក្ោឋនគយ និង ោឋក្ ក្រពុជា រោយខចក្ជាសូច ក្ សរព្ររចបានរពញ
រលញ និងសរព្ររចរិនបានរពញរលញ ៖
សូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ

សូច ក្ សរព្ររចរិនបានរពញរលញ

១. រសចក្តីព្រាង MOU វាង អគ និងអាជាាី ក្ំពង់

១. វធភាគ និងវាយត្នរលក្ព្ររិត្ហានិភយ
័ រលើរុែទំនញ
ិ និង

ខផសវ យ័ត្ព្រក្ុងព្រពេះសីហនុ ព្រត្ូវបានពិនត្
ិ យបញ្ច ប់ ។

ីុ ជនរលើទដ្
ិ ឋភាពត្នរលគិត្ពនធគយ (២៥%) រោយ

២. បានអនុរ័ត្ខផនកា រីវើបចចប
័
ុ បននភាពទិនននយ

បចចុបបននបានព្របរូលចងព្រក្ងទិនននយ
័ សព្រមាប់កា វធភាគ

អាជីវក្រមោឋន និងឃ្ល ំងសតុ ក្ទំនញ
ិ និងបានរ ៀបចំ និង

និងវាយត្នរល (១១.១.២) ។

ោក្់ឱយអនុវត្តខផនកា ចុេះព្រត្ួត្ពិនិត្យអាជីវក្រមោឋន ឬ

២. នីត្ិ វធីីអនត កាលពីយនតកា ីុ ជនលែបផ
ំ ុត្ (BTIM)

ឃ្ល ំងទំនញ
ិ ។

រៅយនតកា AEO ព្រត្ូវបានចប់រផតើរក្សាង (២៥%)

៣. បានព្រសាវព្រជាវរលើបទោឋនអនត ជាត្ិ និងកា អនុវត្ត

រោយបចចុបបននបានព្រាងក្រម វធីីកា ងា សព្រមាប់កា រ ៀបចំ

នីត្ិ វធីីបំរពញខបបបទគយរុនរពលទំនញ
ិ រក្ដ្ល់ពី

នីត្ិ វធីីអនត កាលពីយនតកា ីុ ជនលែបផ
ំ ត្
ុ (BTIM) រៅជា

ព្របរទស

និងបានព្របជុំពន
ិ ត្
ិ យពិភាក្ារលើរសចក្តព្រី ាង យនតកា AEO (១១.១.៦) ។

ក្នុងក្ព្ររិត្ព្រក្ុរកា ងា បរចចក្រទស ។

៣. សមាសភាពររនតីអងគភាពសវនក្រមគយ, អងគភាព

៤. ខផនកា រព្រជើសរ ឯសព្រក្ុរហន
ុ រីវើសវនក្រម បានរ ៀបចំ

ព្រគប់ព្រគងហានិភយ
័ តារភូរិសារសត និងសមាសភាពររនតី

ួចរាល់ ។

រព្របើព្របាស់ព្របព័នធ CRMDS តារកា ធោល័យគយព្រត្ូវបាន

៥. រុែងា ទូទាត្់តារររីាបាយរអ ិចព្រត្ូនក្
ិ

ពិនិត្យ និងខក្សព្ររួល (៥០%) បចចុបបននបានព្រាងរសចក្តី

(E-Payment) ព្រត្ូវបានរ ៀបចំរីវើរត្សត សាក្លបងជារួយ

សរព្ររចខក្សព្ររួលសមាសភាពររនតតា
ី រភូរសា
ិ រសត

ី ោ កាណាឌ្ីោ៉ា និងី ោ រអសុល
ី ោ
ី ។

ក្៏ដ្ូចជាររនតីរព្របើព្របាស់ព្របព័នធ CRMDS (១១.១.៧) ។

៦. រុែងា ព្រគប់ព្រគងលិែត្
ិ អនុញ្ញត្គយ (E-Permit) ព្រត្ូវ
បានខក្លរែខផនក្បរចចក្រទសរួយចំនន
ួ ។
៧. កាក្សា គរព្រមាង និងក្ិចចសនាអភិវឌ្ឍព្របព័នធបញ្ា

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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ខត្រួយជាត្ិ ដ្ំណាក្់កាលទី ២ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងចុេះ
ក្ិចចសនា ួចរាល់ ។
៨. រុែងា របាេះពុរពសថិត្ិររនតរា
ី ជកា ព្របចំខែ ព្រត្ូវបាន
រ ៀបចំអភិវឌ្ឍន៍ និងបានរីវើរត្សត របាេះពុរពសាក្លបង ។
សាថនភាពររនតីរាជកា ព្រត្ូវបានរីវើបចចប
ុ ព្របព័នធ
ុ បននភាពក្នង
ព្រគប់ព្រគងទិននន័យ ។
៩. បទបបញ្ញត្ា
តិ ក្់ពន
័ ធនង
ឹ កា រព្របើព្របាស់ព្រតាពនធគយជា
ី មានព្រត្ូវបានព្របជុំពន
ិ ត្
ិ យវាយត្នរល និងបានរ ៀបចំ
កាក្សា អភិវឌ្ឍព្របព័នធរផទៀងតទត្់ព្រតាពនធគយ និងលតាប័ព្រត្
ថយនត ។
១០. បានរ ៀបចំរសន ើសុំរព្រជើសរ ឯសររនតីជំ ញក្នុងព្រសុក្
ខផនក្ពាក្ ណ៍ចំណូល តារ យៈ អ.គ.ហ. ។
១១. ត្ួរលែបំណល
ុ និង វធធានកា ទា បំំណល
ុ ព្រត្ូវបាន
ក្ំណត្់ ួច និងបានរចញលិែត្
ិ ទា បំណល
ុ ច
ួ រាល់ ។
១២. បានរ ៀបចំរបើក្សិកាខសាលា សដ ព
ី ីថវធកាក្រម វធីីជន
ូ
ររនតីគយចំនន
ួ ៩៣

ក្់ និងបានរ ៀបចំរបើក្វគគបណតុេះ

បណា
ត លសត ព
ី ី កា ក្សាងក្ំណត្់រហត្ុបទរលមើសគយជូន
ររនតីគយចំនន
ួ ១០០

ក្់ ។

១៣. បានរ ៀបចំក្ិចព្រច បជុំព្រក្ុរកា ងា PFM ព្របចំខែ និង
បានបូក្ បាយកា ណ៍សរិទក្
ធ រមននកា អនុវត្តខផនកា
សក្រមភាព ព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ និងរផាើជន
ូ
អ.គ.ហ. តារកាលក្ំណត្់ ។

៦. អគគនយកដ្ឋឋនពនធដ្ឋរ (៩៧%)
រៅក្នុងព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ រនេះ អគគ យក្ោឋនពនធោ បានរព្រោងអនុវត្តសក្រមភាពចំនន
ួ ៣៤ ។ ក្នង
ុ រ េះ
័ តាររោលរៅ ំពង
មានសក្រមភាពចំនន
ួ ២៣ សរព្ររចបានរោយរជាគជយ
ឹ ទុក្ ។ តារាងខាងរព្រការ បងាាញពីវឌ្ឍនភាព
សរងខបននកា ខក្ទព្ររង់

បស់អគគ យក្ោឋនពនធោ

រោយខចក្ជាសូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ និងសរព្ររចរិន

បានរពញរលញ ៖

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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សូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ
១. កា ចុេះអរងកត្សហព្រោសរៅរែត្តក្ំពង់ីំ និងរែត្ត

សូច ក្ សរព្ររចរិនបានរពញរលញ
១.រសៀវរៅខណ ំសតព
ី ីកា រសុប
ើ អរងកត្បទរលមើសពនធ

ប ទ យមានជ័យ ព្រត្ូវបានបញ្ច ប់ និងបានបញ្ចូ លព័ត្៌មាន ោ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងោក្់ឱយអនុវត្ត (៩០%) បចចុបបនន
សហព្រោស ចូលក្នង
ុ ព្របព័នធព្រគប់ព្រគងទិនននយ
័ បស់

បានរ ៀបចំ ក្ព្ររិត្ព្រក្ុរកា ងា និងរព្រត្ៀរោក្់ជន
ូ ថានក្់

អ.ព.ដ្ និងមានជា បាយកា ណ៍ ។

ដ្ឹក្ ំ អ.ព.ដ្ ពិនិត្យ, សរព្ររច និងោក្់ឱយអនុវត្ត

២. រ ៀបចំរព្រជើសរ ឯសនិងបណតុេះបណា
ត លបុគល
គ ិក្ជាប់

(១១.១.៤) ។

ក្ិចចសនា ចំនន
ួ ១០០

២. អភិវឌ្ឍក្រម វធីព
ី ័ត្មា
៌ នអំពី អ.ព.ដ្ រលើ Smart

ក្់ និងទំ ក្់ទំនងជារួយ

អាជាាី ខដ្នដ្ីរដ្ើរបីរ ៀបចំចុេះអរងកត្ ។

Devices ( GDT News App), អភិវឌ្ឍក្រម វធីជ
ី ខជក្

៣. កា ចុេះបញ្ា អ
ី នក្ជាប់ពនធបានចំនន
ួ ១៦២៣ រសន ន
ើ ង
ឹ

ជារួយពនធោ (GDT Live Chat Version 2), អភិវឌ្ឍ

៥.៦៣% ននចំនន
ួ អនក្ជាប់ពនធខដ្លរិនទាន់បានចុេះ

Module ព្រគប់ព្រគងសនលឹក្ខត្រព្របិ៍ឆ្នំ ២០១៨, អភិវឌ្ឍ

បញ្ា ីពនធោ និងបានបរងកើត្ព្រក្ុរកា ងា រដ្ើរបីជំ ុញកា

Module ព្រគប់ព្រគងកា ព្រត្ួត្ពិនត្
ិ យកា បង់ពនធរលើ

ចុេះបញ្ា ី និងរីវើបចចប
ំ
ុ បននភាពព័ត្៌មានសហព្រោសទូទាង

ររីាបាយដ្ឹក្ជញ្ាូ ន និងោនជំនេះិ ព្រគប់ព្របរភទ

ព្របរទស ក្នុងព្រក្បែណឌទូលាយ ។

តារ យៈ Scan QR Code រលើ PDA និង RFID ឆ្នំ

៤. បានរ ៀបចំសិកាខសាលាផែពវផាយសត ព
ី ីបទបបញ្ញត្តិ

២០១៨ ,អភិវឌ្ឍ Module E-Payment ោក្់ឱយរព្របើ

ពនធោ (Transfer Pricing, ពនធរលើព្របាក្់ចំណូល,

ព្របាស់ផលូវកា ជារួយី ោ ជានដ្គូដ្នទៗរទៀត្ បស់

ពនធព្របថាប់ព្រតា, E-Payment និងបទបញ្ញត្តិរផែងៗ

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

សព្រមាប់អនក្ជាប់ពនធរីយរ) រៅសាខាពនធោ ចំនន
ួ ០៨ ។

Smart Devices និងអភិវឌ្ឍព្របព័នធព្រត្ួត្ពិនត្
ិ យរ ើង វធញ

៥. បានរ ៀបចំរសចក្ដីព្រាង និង ច សរព័នធ ននកា

ននអាក្ រលើត្នរលបខនថរ (VAT Cross Check) (៩០%)

សិក្ាលរែិត្រោយមានបញ្ចូ លកា សិក្ារលើចណា
ំ
យ

រោយសូច ក្ ខាងរលើសរព្ររចបានតារកា រព្រោងទុក្

និងអត្ថព្របរោជន៍ននកា ោក្់ឱយអនុវត្ដពនធរលើព្របាក្់

ួចរាល់ រោយខ ក្កា អភិវឌ្ឍ Module E-Payment

ចំណូល ូបវនដបុគគល (Cost and Benefit Analysis) ។

ខដ្លោក្់ឱយរព្របើព្របាស់ ជារួយី ោ ជានដ្គូ រ
ួ មាន

៦. រសចក្ដីព្រាងព្របកាសបានបញ្ច ប់កា ព្របជុនំ ផទក្នុង

ី ោ ជានដ្គូ ០២ រទៀត្ក្នង
ុ ចំរណារ ៥ រិនទាន់ោក្់

យក្ោឋន និងបនតខក្សព្ររួល និងសិក្ារដ្ើរបីទទួល

ខផនកា អភិវឌ្ឍជាក្់លាក្់អំពីរសវារនេះ (១១.១.៦) ។

បានធាត្ុចល
ូ ថមីៗបខនថររទៀត្ ។

៣. រសចក្តីព្រាងសារាច ខណ ំសតីពកា
ី បញ្ាក្់បខនថរ

៧. រ ៀបចំដ្ំរណើ កា រសន ើសុំអាជាាប័ណណ វធញ្ញបនបព្រត្

និយរន័យាក្យ ព្រគឹេះសាថនអចិនរនតយ៍ សួយសា

និងលិែិត្អនុញ្ញត្ ឱយបានចាស់លាស់ ។

ភាគលាភផល ប (Turnover) ព្រត្ូវបានពិនត្
ិ យ

៨. នីត្ិ វធីីសព្រមាប់ដ្ំរណើ និងព្រគប់ព្រគងក្នុងកា ផតល់

សរព្ររចក្ព្ររិត្អគគ យក្ោឋនពនធោ (៧០%) រោយ

អាជាាប័ណណ ុ វធញ្ញបនបព្រត្ និងលិែត្
ិ អនុញ្ញត្

បចចុបបននរសចក្ដីព្រាងសា ច ព្រត្ូវបានព្របជុំពន
ិ ត្
ិ យ និង

ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។

សរព្ររចក្ព្ររិត្ យក្ោឋន និងសរព្ររចបខនថរនិយរន័យ

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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៩. រសៀវរៅខណ ំ សត ីពកា
ី ពិរព្រោេះរោបល់ដ្ល់អនក្

ននាក្យបរចចក្រទសរួយចំនន
ួ រទៀត្ក្នុងព្រក្បែណឌនន

ជាប់ពនធ ព្រត្ូវបានបានរ ៀបចំព្រត្ឹរក្ព្ររិត្កា ោ
ធ ល័យ

DTA (១១.២.៣) ។

ជំ ញ ។

៤. រសចក្តីព្រាងព្របកាស សត ីពកា
ី អនុវត្តចាប់សា រពើពនធ

១០. បានសិក្ាព្រសាវព្រជាវ រដ្ើរបីទទួលធាត្ុចល
ូ បខនថរ

មាព្រតា ១១១ ាក្់ពន
័ ធនឹងកា ងបអូស និងលក្់ព្រទពយ

រលើរសចក្តព្រី ាងបទបបញ្ញត្តិ សត ព
ី ីកា ក្ំណត្់ឱយបិទ

សរបត្តិ បស់អនក្ជាប់ពនធខដ្លជំាក្់ព្របាក្់ពនធរហើយរិន

ខត្រព្របិ៍រលើរភសជាៈ ព្រសា, ព្រសារបៀ ខដ្លផលិត្ក្នង
ុ

ព្រពរចូលែលួនរក្បង់ពនធ ព្រត្ូវបានពិនត្
ិ យ និងសរព្ររច

ព្រសុក្ ។

ក្ព្ររិត្ យក្ោឋនរលើក្ទី ១ (៧០%) រោយរសចក្ដី

១១. រសចក្តីព្រាងព្របកាសសត ីពយ
ី នតកា ពនធោ ចំរាេះ

ព្រាងព្របកាស ព្រត្ូវបានខក្សព្ររួលបខនថរឈ រលើធាត្ុ

សហព្រោសព្របក្បអាជីវក្រមោដ្
ំ ំណាំរៅសូ និងខក្នចន

ចូលខដ្លបានពិភាក្ា និងបានបញ្ចូ នរៅ យក្ោឋន

ដ្ំណាំរៅសូ ព្រត្ូវបានបញ្ច ប់ក្ព្ររិត្ព្រក្ុរកា ងា

(១១.២.៤) ។

បរចចក្រទស និងរព្រត្ៀរោក្់ជន
ូ ថានក្់ដ្ឹក្ ំ អពដ្ ពិនត្
ិ យ

៥. រសចក្តីព្រាងរសៀវរៅខណ ំ សត ីពីសវក្រមនផទក្នុង

និងសរព្ររច។

ព្រត្ូវបានរ ៀបចំក្ព្ររិកា ធោល័យជំ ញ (៧០%) រោយ

១២. រសចក្តីព្រាងព្របកាស សត ព
ី ី វធធាននិងនីត្ិ វធីីសព្រមាប់

បចចុបបនន រសចក្តីព្រាងរសៀវរៅខណ ំ ព្រត្ូវបានបនត

អនុវត្តក្ិចចព្រពររព្រពៀង សត ព
ី ីកា រចៀសវាងកា យក្ពនធ

ពិនិត្យ និងខក្សព្ររួលរ ើង វធញនូវែលឹរសា រសចក្តីព្រាង

ព្រត្ួត្ោន និងកា បងាក កា ក្ិបរក្ងបនលព
ំ នធាក្់ពន
័ ធនង
ឹ ពនធ

រសៀវរៅខណ ំ សត ីពីសវនក្រមនផទក្នុងព្រត្ឹរថានក្់

រលើព្របាក្់ចំណូល ព្រត្ូវបានសរព្ររចជាសាថព រោយ

កា ធោល័យ (១១.២.៦) ។

ក្សហវ ។

៦. រសចក្ដីព្រាងព្រត្ូវរសៀវរៅខណ ំសតីពីរោលកា ណ៍

១៣. រសចក្ដីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យាក្់ពន
័ ធនង
ឹ ពនធរលើព្របត្ិបត្តិ

ននក្ិចចព្រពររព្រពៀង សត ីពីកា រចៀសវាងកា យក្ពនធព្រត្ួត្ោន

កា រព្របងកាត្ និងីនធានខ ៉ែ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងបាន

និងកា អនុវត្តក្ិចចព្រពររព្រពៀងសត ីពីកា រចៀសវាងកា យក្

បញ្ចូ នរៅព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចន
ច ង
ិ ហិ ញ្ញវត្ថុ ។

ពនធព្រត្ួត្ោនព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងពិនិត្យសរព្ររចរោយ

១៤. រសចក្តីព្រាងព្របកាសសត ព
ី កា
ី អនុវត្តកា ព្របរូលពនធ

អពដ្ (៨០%) រោយរសចក្ដព្រី ាងព្រត្ូវរសៀវរៅខណ ំ

រលើព្របត្ិបត្តិកា រព្របងកាត្ និងីនធានខ ៉ែ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ

សត ីពីរោលកា ណ៍ននក្ិចចព្រពររព្រពៀងសត ព
ី ីកា រចៀសវាង

និងបានបញ្ចូ នរៅព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ ។

កា យក្ពនធព្រត្ួត្ោនបានរ ៀបចំ ួចរាល់ និងរព្រត្ៀររ ៀបចំ

១៥. បានរ ៀបចំរសចក្តីព្រាងព្របកាស សត ីពីយនតកា

រសៀវរៅខណ ំសតព
ី ីរោលកា ណ៍ននក្ិចចព្រពររព្រពៀងសត ព
ី ី

សព្រមាប់បងវល
ិ សងរទសច ប រទស ព្រត្ឹរក្ព្ររិត្ព្រក្ុរ

កា រចៀសវាងកា យក្ពនធព្រត្ួត្ោន (១១.២.១០) ។

កា ងា បរចចក្រទស បស់ យក្ោឋនព្រគប់ព្រគងអនក្ជាប់

៧. អនក្ជាប់ពនធខដ្លបាត្់ែួ ន
ល រិនរក្ោក្់លែ
ិ ិត្ព្របកាស

ពនធីំ ។

ព្រត្ូវបានចុេះពិនិត្យដ្ល់ទតា
ី ំង (៨០%) រោយបញ្ា ី

១៦. រសចក្ដីព្រាងព្របកាស សត ព
ី ី វធធាន និងនីត្ិ វធីនី នកា

សហព្រោសអនក្ជាប់ពនធបាត្់ែួ ន
ល ខដ្លរិនរក្ោក្់

បង់ពនធរលើព្របាក្់ចំណូលសព្រមាប់សហព្រោសធា រា៉ែ ប់ ង

លិែត្
ិ ព្របកាសបង់ពនធ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងបានចុេះព្រត្ួត្

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងពិភាក្ាជារួយអគគ យក្ោឋនពនធោ

ពិនិត្យដ្ល់ទតា
ី ំងសហព្រោស/ព្រក្ុរហន
ុ រួយចំនន
ួ ួច

និងអគគ យក្ោឋនឧសាហក្រមហិ ញ្ញវត្ថុ រហើយបាន

រហើយ (១១.២.១២) ។

បញ្ចូ នរៅព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចន
ច ង
ិ ហិ ញ្ញវត្ថុ ។

៨. រ ៀបចំ វធីីសារសត តារោន វធភាគវាយត្នរល និងផតល់

១៧. បានបនត Centralized ទិនននយ
័ -ព័ត្មា
៌ នអនក្ជាប់

រោបល់រលើកា អនុវត្តរោលនរោបាយពនធោ

ពនធព្រគប់ Modules ពនធ (Online) ខដ្លបានោក្់ដ្ំរណើ

ក្នុងក្ព្ររិត្ យក្ោឋន (៨០%) រោយបចចប
ុ បននតារាង

កា និងទិនននយ
័ -ព័ត្មា
៌ នអនក្ជាប់ពនធ (Offline) រៅខត្

រព្របៀបរីៀបអព្រតាពនធ និង ច សរព័នធពនធសំខាន់ៗ វាង

បនតរីវើសមាហ ណក្រម (Manually Integrated) ។

ព្របរទសអាសាន និងអាសានបូក្បី រោយ ួរបញ្ចូ លទាំង

១៨. ព្របជុំពភា
ិ ក្ាអំពយ
ី នតកា រសន ើសុំព័ត្មា
៌ នជា

កា វធភាគ និងផតល់រោបល់សព្រមាប់កា អនុវត្តរៅក្រពុជា

Manually និង/ឬ សវ ័យព្របវត្តិជារួយអគគ យក្ោឋនគយ

ព្រត្ូវបានរ ៀបចំក្ព្ររិត្ យក្ោឋន (១១.២.១៣) ។

និង ោឋក្ ក្រពុជា, អគគ យក្ោឋនលទធក្រមសាធា ណៈ,

៩. រសចក្ដីព្រាងរសៀវរៅខផនកា យុទសា
ធ រសត និង

អគគ យក្ោឋន ត្ ោ ជាត្ិ, អគគ យក្ោឋន

ខផនកា ព្របត្ិបត្តិ បស់ អពដ្ (២០១៩-២០២៣)

សហព្របត្ិបត្តិកា អនត ជាត្ិ និងព្រគប់ព្រគងបំណល
ុ និង

ព្រត្ូវបានពិនិត្យសរព្ររចរោយ អពដ្ (៨០%) បចចុបបនន

អគគ យក្ោឋនឧសាហក្រមហិ ញ្ញវត្ថុ ។

ព្រក្ុរកា ងា ក្ំពុងពិនត្
ិ យលរែត្
ិ ពីសងគត្ភា
ិ ពននភាសាខែម

១៩. រ ៀបចំរលើលិែត្
ិ បទោឋនគត្ិយត្
ុ ា
ត ក្់ពន
័ ធនង
ឹ កា

និងភាសាអង់រគលស បស់រសចក្តីព្រាងដ្ំបូង ននខផនកា

ព្រគប់ព្រគងព្របរូលបំណល
ុ ពនធព្រត្ូវបានសិក្ា និង

យុទសា
ធ រសត និងខផនកា ព្របត្ិបត្តិ បស់អពដ្

ខក្សព្ររួល ។

(១១.២.១៨) ។

នីត្ិ វធីនី នកា ព្រគប់ព្រគង និងព្របរូលបំណល
ុ ពនធ

១០. រសចក្ដីព្រាងហានិភ័យទូរៅ បស់ អពដ្ រដ្ើរបី

ព្រពរទាំងរ ៀបចំបរងកើត្ ព្រក្ុរកា ងា ព្រគប់ព្រគង និងព្របរូល

ក្ំណត្់ វធធានកា រឆលើយត្បរៅហានិភ័យ ព្រត្ូវបានពិនត្
ិ យ

បំណល
ុ ពនធ (លិែត្
ិ បងាគប់កា រលែ៤១៣១ អពដ្ ចុេះ

សរព្ររចក្ព្ររិត្ យក្ោឋន (៩០%) បចចុបបននបានបញ្ច ប់

នថៃទី ២៧ ខែ រី

រសចក្តីព្រាងហានិភ័យទូរៅ ជាភាសាអង់រគលសព្រត្ឹរ

ឆ្នំ ២០១៨) រដ្ើរបីជំ ុញកា ព្របរូល

បំណល
ុ ពនធឱយកាន់ខត្មានព្របសិទភា
ធ ព។

ក្ព្ររិត្ព្រក្ុរកា ងា និងបានរ ៀបចំសិកាខសាលា រដ្ើរបីរីវើ

២០. នីត្ិ វធីី ួរបចចប
ុ បននក្រម (SOP) បស់ យក្ោឋន

បទបងាាញអំពីែលឹរសា សំខាន់ៗននរសៀវរៅរនេះ

បុគគលក្
ិ និងហិ ញ្ញវត្ថុ ព្រត្ូវបានពិនត្
ិ យ និងសរព្ររច ។

(១១.២.១៩) ។

បានរ ៀបចំក្រម វធីីរដ្ើរបីអនុវត្តកា ងា រ ៀបចំនីត្ិ វធីី ួរ

១១. ព្របរូលផតុំទិនននយ
័ បំណល
ុ និងរផទៀងតទត្់ជារួយ

បចចុបបននក្រម (SOP) បស់អងគភាពពនធោ ទាំងអស់ និង

យក្ោឋនព្រគប់ព្រគងអនក្ជាប់ពនធីំ (៩០%) រោយ

ទព្ររង់គំ ូនត្
ី ិ វធីី ួរបចចុបបននក្រម (SOP) សព្រមាប់ោក្់ជន
ូ

បាន និងក្ំពង
ុ រផទៀងតទត្់ទន
ិ ននយ
័ បំណល
ុ ពនធ ជារួយ

អងគភាពពនធោ ទាំងអស់បំរពញព័ត្៌មាន។

យក្ោឋនព្រគប់ព្រគងអនក្ជាប់ពនធីំ (១២.២.២) ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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២១. បទបបញ្ញត្តិសតីពព
ី នធោ និងកា អនុវត្តកា រផទ នថល
(Transfer Pricing) ព្រត្ូវបានរ ៀបចំបណតុេះបណា
ត ល
រលើក្ទី ១ ។
២២. វគគបណតុេះបណា
ត លាក្់ពន
័ ធនង
ឹ វបបីរ៌បង់ពនធ និង
បទបបញ្ញត្តិពនធោ ជូនសាធា ណជន (អនក្ជាប់ពនធ និង
ភានក្់ងា រសវាក្រមពនធោ ) ព្រត្ូវបានរ ៀបចំរលើក្ទី ១ ។
២៣. បាន ក្រ ើញវគគបណតុេះបណា
ត លរួយចំនន
ួ ខដ្ល
ររនតជ
ី ំ ញអាចចូល ួរបានដ្ូចជាវគគសិក្ា សត ីពីកា ងា
រសុើបអរងកត្បទរលមើសពនធោ រៅព្របរទសអុីតាលី និង
Transfer Pricing រៅសហ ដ្ឋអាររ ធក្ និងបានជួប
ព្របជុំរសន ើសុំកា បណុត េះបណា
ត លរៅរព្រៅព្របរទសជារួយ
JICA និង IMF ។

៧. អគគនយកដ្ឋឋនម្ទពយសរបត្ត ិរដឋ និងច្ាំណូលរិនករនសារសពើពនធ (៩៧%)
រៅក្នុងព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ២០១៨ រនេះ អគគ យក្ោឋនព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋ និងចំណូលរិនខរនសា រពើពនធ បានរព្រោង
អនុវត្តសក្រមភាពចំនន
ួ ១៤ ។ ក្នុងរ េះ មានសក្រមភាពចំនន
ួ ១០ សរព្ររចបានរោយរជាគជ័យតាររោលរៅ ំពង
ឹ ទុក្
ឯកាសក្រមភាពចំនន
ួ ៤ រផែងរទៀត្ សរព្ររចរសទ ើ បាន ១០០% ផងខដ្ ។ តារាងខាងរព្រការ បងាាញពីវឌ្ឍនភាពសរងខបនន
កា ខក្ទព្ររង់ បស់អគគ យក្ោឋនព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋ និងចំណូល រិនខរនសា រពើពនធ រោយខចក្ជាសូច ក្ សរព្ររចបាន
រពញរលញ និងសរព្ររចរិនបានរពញរលញ ៖
សូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ

សូច ក្ សរព្ររចរិនបានរពញរលញ

១. រសចក្តីព្រាងព្រពេះរាជព្រក្ឹត្យសត ីពីកា ខក្សព្ររួលមាព្រតា

១. ព្របកាសអនត ព្រក្សួងសត ព
ី ីក្ព្ររងរសវាសាធា ណៈ និង

០៦ មាព្រតា០៧ មាព្រតា០៨ មាព្រតា០៩ មាព្រតា ១០ មាព្រតា

កា ខក្ខព្របអព្រតា ងាវន់រលើក្ទឹក្ចិត្តរលើកា ផតល់រសវា

២០ មាព្រតា២១ មាព្រតា៣២ មាព្រតា៤៩ និងមាព្រតា ៥០ នន

សាធា ណៈ បស់ ដ្ឋរលខាីិកា ោឋនអាកាសច ណ៍

ព្រពេះរាជព្រក្ឹត្យរលែ នស/ ក្ត្/០៨១៥/៨៧២ ចុេះនថៃទី០៨

សុី វធល,ព្រក្សួងរទសច ណ៍ , ព្រក្សួងអប់ ំ យុវជន និង

ខែសីហា ឆ្នំ២០១៥ សត ីពល
ី ក្ខនតក្
ិ ៈគត្ិយត្
ុ នត នព្រគឹេះសាថន

ក្ីឡា, ព្រក្សួងនព្របសណីយ៍ និងទូ គរ គរន៍ (១១.១.១)

សាធា ណៈ ដ្ឋបាល ព្រត្ូវរ ៀបចំក្នុងក្ព្ររិត្ព្រក្ុរកា ងា

សរព្ររចបាន ៩០ % ជាវឌ្ឍនភាពរិនទាន់បានទទួល

បរចចក្រទស និងោក្់ព្របជុំជារួយ ព្រក្សួង សាថប័នាក្់ពន
័ ធ

សំរណើពីព្រក្សួងអប់ ំ យុវជន និងក្ីឡា ។

រដ្ើរបីព្របរូលធាត្ុចល
ូ បខនថរ ។

២. កា រ ៀបចំព្រក្ុរកា ងា បរចចក្រទស និង

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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២. ព្រគឹេះសាថនសាធា ណៈ ដ្ឋបាលចំនន
ួ ៧ ដ្ូចជា៖

ខក្ទព្ររង់សហព្រោសសាធា ណៈ (១១.១.២) សរព្ររច

សាលាជាត្ិក្សិក្រម ក្ំពង់ចរ, រនទី រពទយអងគឌ្ង
ួ , រនទី

បាន ៨០% ជាវឌ្ឍនភាពបានរ ៀបចំនង
ិ បញ្ចូ នរសចក្តី

រពទយរិត្តភាព ខែម សូរវៀត្,សាក្លវធទាល័យជាត្ិ

ព្រាងរសចក្តីសរព្ររចបរងកត្
ើ ព្រក្ុរកា ងា បរចចក្រទសជូន

ព្រគប់ព្រគង, វធទាសាថនជាត្ិនព្របសណីយទូ គរ គរន៍

ឹ
ថានក្់ដ្ក្
ំននព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុពន
ិ ត្
ិ យ និង

បរចចក្ វធទាគរ គរន៍និងព័ត្មា
៌ ន , របឡាជាត្ិសនតិសុែ

សរព្ររច ។

សងគរ, វធទាសាថនជាត្ិពហុបរចចក្រទសក្រពុជា ព្រត្ូវរ ៀបចំ

៣. រោេះព្រសាយបញ្ាននកា ព្រគប់ព្រគងនិងកា អនុវត្ត

និងបញ្ច ប់កា ងា សត ីពកា
ី ចុេះរីវើសា រពើភណឌព្រត្ួត្ពិនត្
ិ យ

ក្ិចចសនា បស់ររាងចព្រក្ផលិត្ទឹក្សាែត្ចំនន
ួ ៤ ទីតាំង

វាយត្នរលរ ើង វធញនូវចលនព្រទពយនិងអចលនព្រទពយទាំង

សថ ិត្រព្រការគរព្រមាង DBL ខដ្លមានសាថនភាពអាជីវក្រមលែ

អស់ក្នុងកា ក្ំណត្់ីនធានព្រោដ្ំបូង ។

(១១.១.៥) សរព្ររចបាន ៨០% ជាវឌ្ឍនភាពគឺ ង់ចំ

៣. ព្របព័នធពត្
័ ៌មានវធទានព្រគប់ព្រគងចំណូលរិនខរន

ដ្ំរណាេះព្រសាយ និងព្របជុព
ំ ភា
ិ ក្ាជារួយព្រក្សួង

សា រពើពនធជហា
ំ នទីរួយ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងបញ្ច ប់

ឧសាហក្រម និងសិបបក្រមជារួយព្រក្ុរហន
ុ ខដ្លមាន

៤. រសចក្តីព្រាងចាប់សតីពីកា ព្រគប់ព្រគងចំណូលរិនខរន

ឹ
អាជីវក្រមលែ រព្រាេះថា ង់ចំកា សរព្ររច បស់ថានក្់ដ្ក្
ំ

សា រពើពនធព្រត្ូវបានោក្់ព្របជុំពភា
ិ ក្ាក្ព្ររិត្អនត អគគ

ននព្រក្សួងទាំងពី រដ្ើរបីព្របជុំជារួយព្របត្ិបត្តិក្ ទឹក្សាែត្

យក្ោឋនព្រក្.សហវ។

ចំនន
ួ ៤ ទីតាំង ។

៥. ព្របជុំឆលងរោបល់អនត ព្រក្សួងចុង

៤. កា រ ៀបចំបរងកើត្នូវរគហទំព័ ផលូវកា ននបណា
ត ញសងគរ

រព្រកាយននកា រ ៀបចំអនុព្រក្ឹត្យសត ីពីកា ព្រគប់ព្រគងចំណូល

សព្រមាប់អគគ យក្ោឋន (១១.២.២) សរព្ររចបាន ៨០%

រិនខរនសា រពើពនធ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ។

ជាវឌ្ឍនភាព បាននឹងក្ំពង
ុ សិក្ា និង វធភាគរលើត្ំ ូវកា

៦. រសចក្តីព្រាងចាប់ព្រគប់ព្រគង ចត្់ខចង រព្របើព្របាស់ព្រទពយ

ននកា រ ៀបចំរគហទំព័ ផលូវកា និងក្ំពុង ង់ចំកា ខណ ំ

សរបត្តិ ដ្ឋ បានបញ្ច បរា
់ ល់ក្ិចចព្របជុំអនត អគគ យក្ោឋន ួរ

បខនថរ បស់ថានក្់ដ្ឹក្ ំ ។

ទាំងខផនក្រទាសទណឌជារួយ អងគភាពព្របឆ្ំងអំរពើពុក្
លួយ និងព្រក្សួងយុត្ី
តិ រ៌ ។
៧. យនតកា ព្រក្ុរកា ងា ត្ឹងទា បំណល
ុ ព្រត្ូវបានអនុវត្ត
ជាវឌ្ឍនភាព ៖ ក្/ព្រក្ុរកា ងា បំណល
ុ នព្របសណីយបា
៍ ន
ចត្់ វធធានកា ផាយឱយព្រក្ុរហន
ុ ជំាក្់បំណល
ុ ចូលសង
ោ៉ាងយូ រៅចុងខែ ររសា ឆ្នំ២០១៨ ែ/ព្រក្ុរកា ងា
បំណល
ុ អាកាសច សុី វធល បានរសន ើថានក្់ដ្ឹក្ ំពន
ិ ិត្យជព្ររេះ
បំណល
ុ ព្រក្ុរហន
ុ ចំនន
ួ ២ ព្រក្ុរហុន ខដ្លជាព្រក្ុរហន
ុ ដ្ឋ
គ/ព្រក្ុរកា ងា បំណល
ុ វធស័យខ ៉ែ បានរសន ថា
ើ ន ក្់ដ្ឹក្ ំពន
ិ ិត្យ

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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ជព្ររេះបំណល
ុ ជព្ររេះបញ្ា ី តាររោលកា ណ៍សរព្ររច បស់
រាជ ោឋភិបាល ។
៨. ក្ិចចព្របជុំពភា
ិ ក្ាក្ព្ររិត្អគគ យក្ោឋន ព្របកាសសត ព
ី ី
គំ នូ នរសៀវរៅបញ្ា សា
ី
រពើភណឌឆ្នំរោលនិងតារាងរក្ើន
រ ើងនិងថយចុេះនូវព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋព្របចំឆ្នំ រោយបាន
រ ៀបចំ ។
ធ ន និងនីត្ិ វធីីលរែិត្ននកា ជព្ររេះបញ្ា ី
៩. ព្របកាសសត ីពី វធា
សា រពើភណឌព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋ រោយបានរ ៀបចំក្ិចព្រច បជុំ
ពិភាក្ាក្ព្ររិត្អគគ យក្ោឋន។
១០. កា រ ៀបចំព្របព័នធព័ត្មា
៌ នវធទាសព្រមាប់កា ព្រគប់ព្រគង
បញ្ា ីសា រពើភណឌព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋនិងបានបរងកើត្ព្របព័នធ
ព្រគប់ព្រគងរចញជា ូបរាង ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ។

៨. អគគនយកដ្ឋឋនឧសាហករា ហរិ ញ្ញវត្ថុ (១០០%)
រៅក្នុងព្រត្ីមាសទី១ ឆ្នំ២០១៨រនេះ អគគ យក្ោឋនឧសាហក្រមហិ ញ្ញវត្ថុ បានរព្រោងអនុវត្តសក្រមភាពចំនន
ួ ៥។
័ តាររោលរៅ ំពឹងទុក្ ។ តារាងខាងរព្រការ
ក្នុងរ េះ សក្រមភាពទាំងអស់ព្រត្ូវបានអនុវត្ត សរព្ររចបានរោយរជាគជយ
បងាាញពីវឌ្ឍនភាពសរងខបននកា ខក្ទព្ររង់

បស់អគគ យក្ោឋនឧសាហក្រមហិ ញ្ញវត្ថុ រោយខចក្ជាសូច ក្ សរព្ររច

បានរពញរលញ និងសរព្ររចរិនបានរពញរលញ ៖
សូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ

សូច ក្ សរព្ររចរិនបានរពញរលញ

១. រសចក្តីព្រាងចាប់សតីពី កា ព្រគប់ព្រគង រណីយោឋន
សមាហ ណ និងខលបងាណិជាក្រមព្រត្ូវបានបញ្ាូ នរៅ
គណៈ ដ្ឋររនតី ក្ំពុង ង់ចំកា អនុរ័ត្ ។
២. បាយកា ណ៏សតីពី លទធផលននកា បរងាកប និងទប់
សាកត្់កា រីវអា
ើ ជីវក្រមខលបងសុស
ី ងែុសចាប់ព្រគប់ព្របរភទ
ព្រពរទាំងអាជីវក្រមបញ្ច ំ និងព្របត្ិរភាគរោយអនុបបទាន
ខដ្លពុមា
ំ នអាជាាបណណ រៅទូទាង
ំ ព្របរទស ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ។
៣. បាយកា ណ៏សតីពល
ី ទធផលននកា ចុេះសិក្ា
ធ នននកា រលងខលបងរៅតារ
បរចចក្រទសខលបង និង វធា

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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ព្រក្ុរហន
ុ កាសុីណូរៅត្ំបន់ព្រពំខដ្នក្រពុជា-រវៀត្ណារ ព្រត្ូវ
បានរ ៀបចំ។
៤. បំណល
ុ ព្រត្ូវទា ក្នង
ុ ឆ្នំព្រត្ូវបានព្របរូលឱយសរព្ររចបាន
៥០%ននបំណល
ុ ស ុប ជាវឌ្ឍនភាព បំណល
ុ ចំនន
ួ
១,៣៩៣,០៥៨ដ្ុលាល ព្រត្ូវបានព្របរូលរសម ន
ើ ឹង
៨២.៣១%។
៥. ររនតីចន
ំ ួន ២ ូប ននព្រក្ុរកា ងា ខក្ទព្ររង់ព្រត្ូវបានចូល
រ
ួ វគគបណតុេះបណា
ត លនិងសិកាខសាលារផែងៗ យៈរពល
ែលីៗក្នុងនិងរព្រៅព្របរទសដ្ូចជា ៖ សននិសីទអនត ជាត្ិសតីពី
កា ព្រសាវព្រជាវរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុរៅទីព្រក្ុងត្ូក្យ៉ា ូ ចប់
ពីនថៃទី ៦-៧ ខែ ក្ុរភៈ ឆ្នំ ២០១៨ និងទីព្រក្ុងណាហគោ
ូ ៉ា
ចប់ពនី ថៃទី ៨ ខែ ក្ុរភៈ ឆ្នំ ២០១៨ រៅព្របរទសជប៉ាុន,
ទសែនៈក្ិចចសិក្ាសត ីពី “ប ីនបាលក្ិច”ច រៅព្របរទស
សិងប
ា ុ ឯ ចប់ពនី ថៃទី ២១-២២ ខែ ក្ុរភៈ ឆ្នំ ២០១៨,
សិកាខសាលាសត ព
ី ី “កា ោក្់ឱយចរាច ព្របាក្់រ ៀលរ ង
ើ វធញ
រលើក្ទី ៣៨” រៅនថៃទី ២០ ខែរី

ឆ្នំ២០១៨ រៅរជឈ-

រណឌលសហព្របត្ិបត្តកា
ិ ក្រពុជា-ក្ូ ៉ែ, និងសននស
ី ិទចក្ខុ វធស័យ
ព្របរទសក្រពុជាឆ្នំ ២០១៨ “ វធទាសារសត និងបរចចក្ វធទា
សព្រមាប់ហូបនីយក្រម ក្ំរណើនរសដ្ឋក្ិចច និងកា អភិវឌ្ឍ
ព្របរទសក្រពុជា” រៅនថៃទី ១៥ ខែ រី

ឆ្នំ ២០១៨ រៅ

សណា
ឋ ោ សូហីខវ ត្លភនំរពញ ។

បខនថរពីវឌ្ឍនភាពខាងរលើអគគ យក្ោឋនឧសាហក្រមហិ ញ្ញវត្ថុ បានក្ំណត្់នូវសក្រមភាពអាទិភាពឱយកា ងា
ក្ំខណទព្ររង់កាន់ខត្មានភាពរជាគជ័យ និង លូនរៅរុែក្នង
ុ ក្ព្ររិត្អគគ យក្ោឋនតទល់ ដ្ូចត្រៅ ៖
-

ថវធកាសព្រមាប់សិក្ាព្រសាវព្រជាវតារវធស័យ ។

-

ព្រត្ូវកា ប ទ ន់នូវជំនួយបរចចក្រទស រដ្ើរបីជួយបណដុេះបណា
ដ លររនដឱ
ី យមានជំ ញខផនក្គណរនយយ សវនក្រម និង
ចាប់ាក្់ពន
័ ធនង
ិ វធស័យខលបង ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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-

ោំព្រទរអាយមានក្រម វធីីបណដុេះបណា
ដ ល សិកាខសាលា និងទសែនៈក្ិចចសិក្ាព្រត្ូវផដល់ជាអាទិភាពរលើព្រគប់ខផនក្ដ្ូច
ជាខផនក្ទីផា ហិ ញ្ញវត្ថុ, ព្រគប់ព្រគងអចលនវត្ថុ, បញ្ចន
ំ ិងព្របាត្ិរភាគរោយអនុបបទាន, ធា រា៉ែ ប់ ង និង វធស័យ
ខលបង ។

-

ធ ័យនីរួយៗ ។
ត្ព្ររូវឱយមានររីាបាយដ្ឹក្ជញ្ាួ នព្រមាប់ចុេះព្រត្ួត្ពិនត្
ិ យតារវស

-

ឹ
ត្ព្ររូវឱយមានកា ចូល ួរោ៉ាងសក្រមពអា
ី ជាាី ាក្់ពន
័ ធ និងមានកា ោំព្រទពីថានក្់ដ្ក្
ំជាប់ជាព្របចំ ។
៩. អគគនយកដ្ឋឋនរត្នោរោត្ិ (១០០%)
រៅក្នុងព្រត្ីមាសទី១ រនេះ អគគ យក្ោឋន ត្ ោ ជាត្ិ បានរព្រោងអនុវត្តសក្រមភាពចំនន
ួ ២១ ។ ក្នង
ុ រ េះ

័ តាររោលរៅ ព
សក្រមភាពចំនន
ួ ២១ សរព្ររចបានរោយរជាគជយ
ំ ង
ឹ ទុក្ ។ តារាងខាងរព្រការ បងាាញពីវឌ្ឍនភាពសរងខប
ននកា ខក្ទព្ររង់ បស់អគគ យក្ោឋន ត្ ោ ជាត្ិ រោយខចក្ជាសូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ និងសរព្ររចរិនបាន
រពញរលញ ៖
សូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ

សូច ក្ សរព្ររចរិនបានរពញរលញ

១. ព្រក្ុរកា ងា បានក្ំពុងជំ ញ
ុ ដ្ល់ព្រក្សួង ១០ បខនថរ
ខដ្លទទួលវគគបណតុេះបណា
ត លរៅខែីនូ ឆ្នំ២០១៧
រដ្ើរបីផតល់ជាជំនយ
ួ សាម ត្ីបខនថរ និងបញ្ចូ លទិនននយ
័
ក្នុង Web Based Application ។
២. បាយកា ណ៍សតព
ី ីត្ល
ុ យភាពសាច់ព្របាក្់ព្របចំនថៃ បស់
ច សរពន
័ ធគណនីរទាល ត្ ោ ព្រត្ូវបានបនតពន
ិ ិត្យ
តារោនជាព្របចំ ។
៣. ព្រក្ុរកា ងា បានតារោន ពិនិត្យ ពាក្ ណ៍សាថន
ភាពសាច់ព្របាក្់ជា ព្របចំរោយមានត្ួរលែខផនកា
ចំណូលចំណាយ សាច់ព្របាក្់ បស់ ព្រក្សួង សាថប័ន
ចំនន
ួ ២០ ខាងរលើជា soft copy សព្រមាប់ជាជំនយ
ួ
ក្នុងកា រីវើខផនកា លំហូ សាច់ព្របាក្់ព្របចំ GDNT ។
៤. ព័ត្មា
៌ នចំណូលនិងចំណាយ ពីអងគភាពាក្់ពន
័ ធព្រត្ូវ
បានព្របរូលផតតា
ិ យ និងពាក្ ណ៍សាថនភាព
ុំ រោន ពិនត្
ចំណូល និងចំណាយ បស់ព្រក្សួង សាថប័ន
ជាព្របចំជា hard copy និង soft copy ។
៥. កា របើក្ផតលតា
់ រព្របព័នធី ោ ដ្ល់អត្តោហក្ៈ
ទូទាង
ំ ព្របរទសព្រត្ូវបានបនតតារោននិងសហកា
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ជារួយ សារុីព្រក្សួង អងគភាពាក្់ពន
័ ធ រដ្ើរបីជំ ញ
ុ
របើក្ព្របាក្់របៀវត្ែតារព្របព័នធ ី ោ ឱយទាន់រពល
រវលារ ៀងរាល់សបាតហ៍ទី ៤ ននខែនីរយ
ួ ៗ។
៦. ព្របព័នធ E-Transfer ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ Action Plan
រលើរុែសញ្ញអនុវត្តរយ
ួ ចំនន
ួ រដ្ើរបីយក្អនុវត្តជាផលូវ
កា រៅនថៃទី ១ខែ រី

ឆ្នំ ២០១៨ និងបានលទធផល

រជាគជ័យគួ ឱយក្ត្់សំោល់ ។
៧. បលង់គណរនយយសាធា ណៈ (CoA)ព្រត្ូវបាន
ផែពវផាយ និងោក្់ឱយអងគភាពចំនន
ួ បី ០៣ ខដ្ល
ធ គរព្រមាង បស់នដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ ។
អនុវត្តថ វកា
៨. ព្រក្ុរកា ងា ព្រត្ូវបានបរងកត្
ើ និងបានសហកា ណ៍
ជារួយ GDICDM រដ្ើរបីរីវើស ធ នក្រមគណនី
ី ោ រៅ ី ោ ជាត្ិ ក្នង
ុ ព្របព័នធ FMIS រដ្ើរបី
ជំ ញ
ុ កា ក្ត្់ព្រតា ត្ួរលែកា ឱយែចី និងកា ែចីរព្រៅ
ព្របរទស ឱយទាន់រពលរវលា តារ យៈ Telegram
និង មានកា ជួយពីព្រក្ុរកា ងា ITD សព្រមាប់ោំព្រទជា
លក្ខណៈបរចចក្រទស ។
៩. កា របាេះផាយអាណត្តន
ិ ិយត្
័ ក្រម ទូទាត្់ ជព្ររេះបញ្ា ី
បានទាន់រពលរវលាព្រត្ូវបានតារោន និងបនតជំ ញ
ុ
ដ្ល់ព្រក្សួងសាថប័ន ខដ្លបានទទួលព្របាក្់បុរ ព្របទាន
ពី ត្ ោ ជាត្ិ ។
១០. កា អនុវត្តរោលកា ណ៍ ទាំងឡាយ បស់ព្រគឺេះសាថន
សាធា ណៈ ដ្ឋបាល ព្រត្ូវបានពិនិត្យនិងតារោន ។
១១. កា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ចណ
ំ ូល ចំណាយ ព្រត្ូវបាន
ជំ ញ
ុ ឱយឆលងកាត្់ព្របព័នធ FMIS ។
១២. ចូល ួរបណតុេះបណា
ត ល ក្ិចចបញ្ា កា
ិ គណរនយយ
ដ្ល់ ដ្ឋបាលថានក្់ជាត្ិនង
ិ ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការជាត្ិ ។
១៣. សារាច ខណ ំរលែ ០០២ សហវ ចុេះនថៃទី០១
ខែក្ុរភៈ ឆ្នំ២០១៨ សត ព
ី ីក្ិចចបញ្ា កា
ិ គណរនយយ
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ជារទយយបុរ ព្របទាន សព្រមាប់ ដ្ឋបាលថានក្់ជាត្ិ និង
ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការជាត្ិ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាល់និង
ោក្់ឱយអនុវត្ត ។
១៤. សារាច ខណ ំ រលែ០០១សហវ ចុេះនថៃទី០៣
ខែរក្រា ឆ្នំ២០១៨ សត ព
ី ីក្ិចចបញ្ា កា
ិ គណរនយយ
ជារទយយចំណូល សព្រមាប់ ដ្ឋបាលថានក្់ជាត្ិនង
ិ
ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការជាត្ិ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាល់ ។
១៥. រសចក្តីខណ ំរលែ ៥៦៦ អ. ត្ន ចុេះនថៃទី០៨
ខែក្ុរភៈ ឆ្នំ២០១៨ សត ីពកា
ី ក្ំណត្់មាត្ិកាថវធកា និង
លិែត្
ិ យុត្តិកា ចំណាយ សព្រមាប់ទូទាត្់ស វាសងគរ
រៅ ដ្ឋបាល ុំ សងាកត្់ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាល់ និង
ោក្់ឱយអនុវត្ត ។
១៦. ព្រក្ុរកា ងា បរចចក្រទសននអគគ. ត្ ោ ជាត្ិបាន
ពិនិត្យ និងវាយត្នរលរលើទព្ររង់ននកាក្សា ាក្់ពន
័ ធក្ង
នុ
កា រ ៀបចំរសចក្តីព្រាងចាប់សពី
ីត កា ទូទាត្់ថ វធកា
ទូរៅ បស់ ដ្ឋសព្រមាប់កា ព្រគប់ព្រគងព្របចំឆ្នំ ។
១៧. ទណឌក្រម ដ្ឋបាលសរព្រសបចំរាេះ ក្ំហុសឆគងឬ
កា ព្រគប់ព្រគងីនធានសាធា ណៈរិនសរព្រសបនិង
ោមនព្របសិទភា
ធ ពមានខចងរៅក្នង
ុ លិែិត្បទោឋនគត្ិ
យុត្តខដ្លរៅមានជាី មាន ព្រត្ូវបានផែពវផាយនិង
ោក្់ឱយអនុវត្ត ។
១៨. ព្រគូបរងាគលព្រត្ូវបានរីវើបចចប
ុ បននភាព សព្រមាប់រព្រត្ៀរ
បញ្ចូ នរៅរីវកា
ើ បណតុេះបណា
ត លរលើកា ងា ាក្់ពន
័ ធ
នឹងសរត្ថក្ិចច បស់អគគ. ត្ ោ ជាត្ិ ជូនដ្ល់
ព្រក្សួង សាថប័ន ខដ្លអនុវត្តថវធកាក្រម វធីីរពលរលញ
ទាំង៣៩ ជាពិរសសព្រក្សួង សាថប័ន ចំនន
ួ ៣ ខដ្ល
នឹងអនុវត្តថ វធកាក្រម វធីីរពញរលញក្នុងឆ្នំ២០១៨ ។
១៩. សរត្ថភាពររនតជ
ី ំ ញននព្រក្សួង សាថប័ន អនុវត្ត
ឹ រលើនត្
ថវធកាក្រម វធីីរពញរលញ ព្រត្ូវបានពព្រងង
ី ិ វធីី

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ

66

អនុវត្តថ វធកាក្រម វធីីខដ្លាក្់ពន
័ ធនង
ឹ សរត្ថក្ិចច បស់
អគគ. ត្ ោ ជាត្ិ ។
២០. ក្ព្ររងនីត្ិ វធីីខណ ំអំពស
ី ិទិអ
ឋ ំណាច និងកា ទទួល
ែុសព្រត្ូវ បស់អងគភាពថវធកាខដ្លជាសរត្ថក្ិចច បស់
អគគ យក្ោឋន ត្ ោ ជាត្ិ ព្រត្ូវបានផែពវផាយ
ជូនដ្ល់ យក្ោឋន

រៅថានក្់ក្ណា
ត ល និង

ត្ ោ រាជធានី-រែត្ត ទាំង២៥ ។
២១. ខផនកា សក្រមភាព ួរ GDAP3 ព្របចំឆ្នំ ២០១៨ បស់
អគគ យក្ោឋន ត្ ោ ជាត្ិសព្រមាប់កា អនុវត្តក្រម
វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុដ្ណា
ំ
ក្់កាលទី៣
ព្រត្ូវបានរីវើបចចុបបនតភាពលរែត្
ិ បខនថររទៀត្រៅតារ
ទព្ររង់ខផនកា សក្រមភាពថមី នឹងបានផែពវផាយនិងោក្់
ឱយអនុវត្ត ។
២២. កា អនុវត្តនូវយនតកា និងព្របព័នធវាយត្នរលរលើកា
អនវុត្ក្
ត រម វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុ
សាធា ណៈ រៅអគគ យក្ោឋន ត្ ោ ជាត្ិ
ព្រត្ូវបានបនតតារោន ។
២៣. ព្របព័នធព្រគប់ព្រគងកាក្សា លិែត្
ិ គត្ិយត្
ុ តិរផែងៗ
(Edocs) ព្រត្ូវបាន Backup រដ្ើរបីកាត្់បនថយ
ហានិភយ
័ ននកា បាត្់បង់ទន
ិ ននយ
័ បាន ៩៩% ។
២៤. សរត្ថភាព បស់ររនតច
ី ំបាច់រួយចំនន
ួ ព្រត្ូវបាន
ឹ បខនថរទាំងខផនក្គណរនយយនិងព័ត្មា
ពព្រងង
៌ នវធទា
រដ្ើរបីរព្របើព្របាស់ព្របព័នធ FMIS រោយព្រក្ុរររនតីជំ ញ
ព្របចំអគគ យក្ោឋន ត្ ោ ជាត្ិ ។

១០. អគគនយកដ្ឋឋនលទធករាសាធារណៈ (៨៨%)
រៅក្នុងព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ២០១៨ រនេះ អគគ យក្ោឋនលទធក្រមសាធា ណៈ បានរព្រោងអនុវត្តសក្រមភាពចំនន
ួ ១០ ។
ក្នុងរ េះ មានសក្រមភាពចំនន
ួ ខត្ ០៣ ប៉ាុរណាណេះ សរព្ររចបានរោយរជាគជ័យតាររោលរៅ ព
ំ ឹងទុក្ ។ តារាងខាងរព្រការ
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បងាាញពីវឌ្ឍនភាពសរងខបននកា ខក្ទព្ររង់

បស់អគគ យក្ោឋនលទធក្រមសាធា ណៈ រោយខចក្ជាសូច ក្ សរព្ររចបាន

រពញរលញ និងសរព្ររចរិនបានរពញរលញ ៖
សូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ

សូច ក្ សរព្ររចរិនបានរពញរលញ

១. ព្រក្ុរកា ងា បរចចក្រទស បស់ GDPP សព្រមាប់រ ៀបចំ ១. រសចក្តីព្រាងមាត្ិកាននយុទសា
ធ រសត ននកា ខក្ ទព្ររង់ព្របព័នធ
កាក្សា រដ្ើរបីរីវើសុែដ្ុរនីយក្រម វាង IRRPP និង

លទធក្រមសាធា ណៈ ២០១៨-២០២៥ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ

SOP ព្រត្ូវបានបរងកើត្ ួចរាល់ ព្រសបតារលិែត្
ិ បងាគប់

រោងតារសាម ត្ីននក្ិចចព្របជុកា
ំ លពីនថៃទី ១៥ ខែ រី

កា រលែ ០៧១/១៨ អ.ល.សា ចុេះនថៃទី០៩ ខែរី

២០១៨ បស់ព្រក្ុរកា ងា អនត អគគ យក្ោឋន ខដ្លដ្ឹក្

ឆ្នំ២០១៨ បស់អគគ.លទធក្រមសាធា ណៈ ។
២. បាយកា ណ៍ព្រត្ួត្ពិនត្
ិ យក្ិចចលទធក្រមតាររព្រកាយ

ំរោយ កាក្ឧត្តរ ជូ វធជិត្ត ដ្ឋរលខាីិកា នន ក្សហវ
ឹ
រដ្ើរបីោក្់ជន
ូ ថានក្់ដ្ក្
ំពន
ិ ត្
ិ យ និងសរព្ររចរៅក្នុងក្ិចច

ព្របចំឆ្នំ២០១៧ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាល់ និងបានោក្់

ព្របជុំគណៈក្មាមីិកា ខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុ

ជូនថានក្់ដ្ឹក្ ំ ក្សហវ រដ្ើរបីពន
ិ ិត្យនិងអនុរ័ត្ ។

សាធា ណៈ បស់ ក្សហវ (១៤.១.១) សរព្ររចបាន

៣. អនុព្រក្ឹត្យសត ីពខី បបបទនិងនីត្ិ វធីនី នកា បតឹង និងកា

ឆ្នំ

៩៥% ។

រោេះព្រសាយបណតឹងត្វា៉ែ ព្រត្ូវបានចុេះហត្ថរលខាោក្់ឱយ ២. កាក្សា សត ីពីកា រ ៀបចំវាយត្នរលរលើកា អនុវត្តក្ិចចលទធក្រម
អនុវត្តជាផលូវកា រោយសររតចអគគរហារស បត្ី-

សាធា ណៈ បស់សាថប័នអនុវត្តលទធក្រម/អងគភាពថវធកា

រត្រជា ហន
ុ ខសន

រដ្ើរបីរីវើចំណាត្់ថានក្់សព្រមាប់បរងកើនក្ព្ររិត្ទឹក្ព្របាក្់សិទិ ធ

យក្ ដ្ឋររនតនី នព្រពេះរាជាណា

ចព្រក្ក្រពុជា (អនុព្រក្ឹត្យរលែ ២១ អនព្រក្.បក្ ចុេះនថៃទី

សរព្ររចដ្ល់សាថប័នអនុវត្តលទធក្រមព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងបាន

២១ ខែ ក្ុរភៈ ឆ្នំ ២០១៨ បស់រាជ ោឋភិបាល

ោក្់ជូនថានក្់ដ្ឹក្ ំពន
ិ ិត្យនិងអនុរ័ត្ (១៤.១.៣) សរព្ររច

ក្រពុជា) ។

បាន ៩០% ។

៤. ព្រក្ុរកា ងា រ ៀបចំកាក្សា សត ីពីយុទសា
ធ រសត ននកា ខក្

៣. ទិនននយ
័ លទធក្រមព្រត្ូវបានរ ៀបចំចងព្រក្ង ួចរាល់

ទព្ររង់ព្របព័នធលទធក្រមសាធា ណៈ ២០១៨-២០២៥

រោយខ ក្ រសចក្តព្រី ាងទព្ររង់សថិត្ល
ិ ទធក្រមរន
ិ ទាន់ព្រត្ូវ

ព្រត្ូវបានបរងកត្
ើ ព្រសបតាររសចក្តីសរព្ររចរលែ ០០៥

បានរ ៀបចំរៅរ យ
ើ (២៥.៣.២) សរព្ររចបាន ៥០%

សហវ ចុេះនថៃទី ០៥ ខែ ក្ុរភៈ ឆ្នំ ២០១៨ ។

រោយព្រត្ូវ ង់ចំជំ ញកា អនត ជាត្ិរដ្ើរបីជួយរ ៀបចំ ។

៥. រុែងា ព្រគប់ព្រគងបុគល
គ ិក្ បស់ GDPP ព្រត្ូវបាន

៤. រសចក្តីព្រាងទី២ ព្របកាសសត ីពន
ី ីត្ិ វធីនី នកា ចុេះ

រ ៀបចំ និងបានរព្របើព្របាស់សាក្លបង ួចរាល់ រហើយ

កា ជព្ររេះ និងកា ផែពវផាយបញ្ា ីរមមព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាល់

រព្រត្ៀរោក្់ឱយអនុវត្តជាផលូវកា រលើរុែងា រនេះ ។

រោយព្រក្ុរកា ងា ទទួលបនទុក្ និងរព្រត្ៀរោក្់ព្របជុំក្នុង
GDPP (២៥.៣.៤) សរព្ររចបាន ៧០% ។
៥. រសចក្តីព្រាងទី ២ ព្របកាសសត ព
ី ី កា ព្រគប់ព្រគងក្ិចចសនាព្រត្ូវ
បានព្របជុំពភា
ិ ក្ាបញ្ច ប់ក្ង
នុ ព្រក្ុរកា ងា ទទួលបនទុក្ និង

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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រព្រត្ៀរោក្់ព្របជុំក្ង
នុ GDPP (២៥.៣.៥) សរព្ររចបាន
៧០% ។
៦. រុែងា ព្រគប់ព្រគងទិោឋកា រលើ កាក្សា រដ្ញនថលព្រត្ូវបាន
សិក្ា ួចរាល់រៅរលើកា វធភាគរុែងា និងកា ច
Design Database រហើយព្រក្ុរកា ងា បានក្ំពុងអភិវឌ្ឍន៍
ក្រម វធីីរលើរុែងា រនេះ (២៥.៣.៥) សរព្ររចបាន ៧០% ។
៧. គរព្រមាងថវធកាព្របចំឆ្នំ២០១៨ សព្រមាប់កា ងា ខក្ទព្ររង់
និងកា បណតុេះបណា
ត ល/វធព្រក្ឹត្យកា បានក្ំពុងសហកា
ជារួយ EFI រោយរព្រោងរ ៀបចំ ចប់ពនី ថៃទី ៧ ដ្ល់ទី ៩
ខែ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៨ (៥៣.២.១) សរព្ររចបាន ៩០% ។

១១. ម្កុរម្បឹកាោត្ិគណសនយយ (៨០%)
រៅក្នុងព្រត្ីមាសទី ១ រនេះ ព្រក្ុរព្របឹក្ាជាត្ិគណរនយយ មានរព្រោងអនុវត្តសក្រមភាពចំនន
ួ ០២ ។ រហើយក្នុងរ េះ
មានសក្រមភាពចំនន
ួ ខត្ ០១ ប៉ាុរណាណេះ សរព្ររចបានរោយរជាគជ័យតាររោលរៅ ព
ំ ឹងទុក្ ។ តារាងខាងរព្រការ បងាាញពី
វឌ្ឍនភាពសរងខបននកា ខក្ទព្ររង់ បស់ព្រក្ុរព្របឹក្ាជាត្ិគណរនយយ រោយខចក្ជាសូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ និង
សរព្ររចរិនបានរពញរលញ ៖
សូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ
១. រសចក្តីព្រាងខផនទីបងាាញផលូវ (Road Map) សព្រមាប់

សូច ក្ សរព្ររចរិនបានរពញរលញ
១.កា សិក្ាពីកា អនុវត្តជាលក្ខណៈអនត ជាត្ិ និងបរងកន
ើ

ដ្ំណាក្់កាលននកា អនុវត្តសតង់ោគណរនយយ

សរត្ថភាពររនតីជំ ញបខនថររលើសតង់ោគណរនយយអនត

សាធា ណៈរៅក្រពុជា ព្រត្ូវបានរ ៀបចំរ ើង ួចរាល់ក្នុង

ជាត្ិសព្រមាប់ វធស័យសាធា ណៈ (២៣.១.២) សរព្ររចបាន

ក្ព្ររិត្ជំ ញ ។

៦០% រោយសា ខត្ទសែនក្ិចចសិក្ាខដ្លព្រត្ូវរីវើរ ើង

២.រសចក្តីព្រាងព្របកាសសត ីពកា
ី ោក្់ឱយអនុវត្តសតង់ោ
គណរនយយសាធា ណៈរូលោឋនសាច់ព្របាក្់រ ៀបចំ

រៅមា៉ា រ សុីសុំរលើក្រពលរក្ រ ៀបរៅសបាតហ៍ទី ១ ននខែ
ធ ។
ររសា ឆ្នំ ២០១៨ វញ

បាន ួចរាល់ ។

១២. អងគភាពភាពោនដគូរវាងរដឋ និងឯកជនថ្ននក់កណា
ត ល (អងគភាពថាី) (៩៣%)
រៅក្នុងព្រត្ីមាសទី ១ រនេះ អងគភាពភាពជានដ្គូ វាង ដ្ឋ និងកាក្ជនថានក្់ក្ណា
ត ល មានរព្រោងអនុវត្តសក្រមភាពចំនន
ួ
០២ ។ រហើយក្នុងរ េះ មានសក្រមភាពចំនន
ួ ខត្ ០១ ប៉ាុរណាណេះ សរព្ររចបានរោយរជាគជ័យតាររោលរៅ ំពង
ឹ ទុក្ ។
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តារាងខាងរព្រការ បងាាញពីវឌ្ឍនភាពសរងខបននកា ខក្ទព្ររង់ បស់អងគភាពភាពជានដ្គូ វាង ដ្ឋ និងកាក្ជនថានក្់ក្ណា
ត ល
រោយខចក្ជាសូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ និងសរព្ររចរិនបានរពញរលញ ៖
សូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ
១. ចូល ួររ ៀបចំរសចក្តីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យសត ីពី

សូច ក្ សរព្ររចរិនបានរពញរលញ
១.សំរណើរសចក្តីព្រាងចាប់សតីពី អងគភាពភាពជានដ្គូ វាង ដ្ឋ

រោលកា ណ៍ខណ ំ ួរសព្រមាប់ព្រគប់ព្រគងគរព្រមាង

និងកាក្ជនថានក្់ក្ណា
ត ល ព្រត្ូវបានពិនិត្យ និងកាក្ភាព

វធនិរោគសាធា ណៈ (PIM) ។

រោយរាជ ោឋភិបាលរសន ើរៅសាថប័ននីត្ិបបញ្ញត្តិ
(១៤.៣.២) សរព្ររចបាន ៨៥% រោយសា សិកាខសាលា
ពិរព្រោេះរោបល់ក្ព្ររិត្បរចចក្រទសជារួយព្រក្សួង សាថប័ន
ាក្់ពន
័ ធក្ំពង
ុ រព្រត្ៀររ ៀបចំ ។

១៣. អគគ សលខាធិការដ្ឋឋន ននម្កសួងសសដឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (៩២%)
រៅក្នុងព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ រនេះ អគគរលខាីិកា ោឋន ននព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចន
ច ង
ិ ហិ ញ្ញវត្ថុ បានរព្រោងអនុវត្ត
សក្រមភាព/សូច ក្ ចំនួន ២៣ ។ ក្នុងរ េះ សូច ក្ ចំនន
ួ ១២ សរព្ររចបានរោយរជាគជ័យតាររោលរៅ ព
ំ ឹងទុក្ ។
តារាងខាងរព្រការបងាាញពី វឌ្ឍនភាពសរងខបននកា ខក្ទព្ររង់ បស់អគគរលខាីិកា ោឋន ននព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
រោយខចក្ជាសូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ និងសរព្ររចរិនបានរពញរលញ ៖
សូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ
១. រ ៀបចំ ព្រត្ួត្ពិនត្
ិ យ វាយត្នរល និងខក្លរែរលើទព្ររង់

សូច ក្ សរព្ររចរិនបានរពញរលញ
១. រុែងា ព្រគប់ព្រគងកា ងា រុែងា ព្រគប់ព្រគងរវទិកាពិភាក្ា

ក្រម វធីីចំណូល-ចំណាយនផទក្ង
នុ ក្សហវ អនុរលារ

និងរុែងា ព្រគប់ព្រគងកា ក្សាងសរត្ថភាព ព្រត្ូវបាន

តារថវធកាក្រម វធីី ។

រ ៀបចំ និងក្សាង ួចរាល់ខដ្លដ្ំរណើ កា រៅរលើ

២. ព្របព័នធព្រគប់ព្រគងទិនននយ
័ បញ្ា សា
ី
រពើភណឌព្រទពយ
សរបត្តិ ដ្ឋព្រត្ូវបានរព្របើព្របាស់ និងបញ្ចូ លទិនននយ
័
សាក្លបង រៅអគគរលខាីិកា ោឋន ក្សហវ,

Web-Based Application និងផែពវផាយ សរព្ររបាន
(៧៥%) ។
២. ព្របព័នធពត្
័ ៌មានវធទាព្រគប់ព្រគងចំណូលរិនខរនសា រពើពនធ

អគគ យក្ោឋនគយ និង ោឋក្ ក្រពុជា, និង

ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាល់សព្រមាប់ថានក្់ជាត្ិ ួរជារួយនឹង

អគគ យក្ោឋនពនធោ

កាក្សា សព្រមាប់កា បណុដ េះបណា
ដ ល និងអាចអនុវត្តបាន

៣. ព្របព័នធ Database សព្រមាប់ព្រគប់ព្រគងកា អនុវត្ត
សននី
ិ ិឥណទានថវធកា បស់ ក្សហវ ព្រត្ូវបានោក្់ឱយ
រព្របើព្របាស់សាក្លបង ។
៤. បចចុបបននក្រមរសចក្ដីខណ ំរលែ ០០៥ ព្រត្ូវបាន
បញ្ច ប់កា រ ៀបចំរសចក្តីព្រាងក្ព្ររិត្អគគរលខាីិកា

រៅតារព្រក្សួង សាថប័ន ចំនន
ួ ១៤ សរព្ររចបាន (៩០%) ។
៣. ព្របព័នធ បាយកា ណ៍ វធភាគខផនក្ថ វធកា និងហិ ញ្ញវត្ថុ
ឹ
(ក្ញ្ច បថ
់ វធកា) បានរ ៀបចំ ួចរាល់សព្រមាប់ថានក្់ដ្ក្
ំ
ក្សហវ និងោក្់ឱយដ្ំរណើ កា ជាផលូវកា សរព្ររចបាន
(៩០%) ។
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ោឋននិងោក្់ជន
ូ ថានក្់ដ្ឹក្ ំបនតពិរព្រោេះរោបល់អនត
អគគ យក្ោឋន ។
៥.រ ៀបចំ និងតារោនកា អនុវត្តខផនកា សក្រមភាព ួរ
ដ្ំណាក្់កាលទី៣ ននក្រម វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគង

៤.បញ្ច បកា
់ រព្របើព្របាស់សាក្លបងព្របព័នធព្រគប់ព្រគង
ព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋ ក្សហវ រោយ

យក្ោឋ ន ដ្ឋ បា ល

និងហិ ញ្ញវត្ថនុ នអគគរលខាីិកា ោឋន និងោក្់ឱយរព្របើព្របាស់
ជាផលូវកា (៩៥%)

ហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ បស់អគគរលខាីិកា ោឋន
៦. រសចក្តព្រី ាងយុទសា
ធ រសត ព្រគប់ព្រគង និងអភិវឌ្ឍន៍
ីនធានរនុសែព្រត្ូវបានព្របជុំ និង ពិរព្រោេះរោបល់
ក្ព្ររិត្អគគរលខាីិកា ោឋន ។
៧. ក្រម វធីីសព្រមាប់បងាាញក្ព្ររងរសវាសាធា ណៈ បស់
ក្សហវ តារ យៈ TV Board ព្រត្ូវបានសិក្ា និង
រ ៀបចំបរចចក្រទស ។
៨. ខផនកា រ ៀបចំព្របព័នធខចក្ ខំ លក្ និង ក្ាទុក្
កាក្សា បានរ ៀបចំ ួចរាល់ ។
៩.ខផនកា រ ៀចំ និងក្សាងរជឈរណឌលទិននន័យ
ក្សហវ បានរីវើបចចប
ួ រាល់ ព្រពរទាំងបនទប់
ុ បននភាព ច
រជឈរណឌលទិនននយ
័ ព្រត្ូវក្ំណត្់ទីតាំង និងរ ៀបចំ
រព្រោងបលង់បរចចក្រទស ួចរាល់ ។

១៤. អោគធិការដ្ឋឋន (៩៨%)
រៅក្នុងព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ រនេះ អោគីិកា ោឋន បានរព្រោងអនុវត្ត សក្រមភាព/សូច

ក្ ចំនួន ៨ ។

័ តាររោលរៅ ព
ក្នុងរ េះ សូច ក្ ចំនន
ួ ៧ សរព្ររចបានរោយរជាគជយ
ំ ឹងទុក្ ។ តារាងខាងរព្រការបងាាញពី វឌ្ឍនភាព
សរងខបននកា ខក្ទព្ររង់ បស់អោគីិកា ោឋន រោយខចក្ជាសូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ និងសរព្ររចរិនបានរពញ
រលញ ៖
សូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ
១. Business Process និងទព្ររង់ននតារាងឧបសរព័នធ
បាយកា ណ៍អីិកា ក្ិចហ
ច ិ ញ្ញវត្ថតា
ុ រ ច សរពន
័ ធ

សូច ក្ សរព្ររចរិនបានរពញរលញ
១. មាត្ិកា រសៀវរៅរោលសត ព
ី ី កា ងា អីិកា ក្ិចចហិ ញ្ញវត្ថុ
ព្រត្ូវបានសរព្ររចរោយថានក្់ដ្ឹក្ ំអោគីិកា ោឋន (៨៥%)

ថវធកាក្រម វធីីក្នុងព្របព័នធ FIDS ព្រត្ូវបានអនុរត្
័ រព្របើ
ព្របាស់រដ្ើរបីស រស ក្រម វធីី ។
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២. បាយកា ណ៍សរព្ររចទូទាត្់ និងសព្ររង់អាណត្តិ
របើក្ព្របាក្់ជហា
ំ នទី ១ ព្រត្ូវបានផលិត្ ួចរាល់ ។
៣. ខផនទីគន
ំ ិត្ (Mindmap)និងមាត្ិកាននខផនកា
ព្រពរទាំងមាត្ិកាននខផនកា អភិវឌ្ឍន៍ (ITDP)
ព្រគប់ព្រគង (ITMP) ដ្ំណាក្់កាលទី ១ (២០១៨២០២០) រនេះ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច ។
៤. នីត្ិ វធីី វធីសា
ី រសត និងទព្ររង់ បាយកា ណ៍រីវើ
អីិកា ក្ិចហ
ច ិ ញ្ញវត្ថតា
ុ រអនុរលារភាពអនុវត្តរលើ
ថវធកាក្រម វធីីព្រត្ូវបានបញ្ច បព្រ់ ត្ឹរក្ព្ររិត្បរចចក្រទស
៥. ក្ព្ររងលិែត្
ិ បទោឋនគត្ិយុត្ា
ត ក្់ពន
័ ធនង
ឹ កាត្ពវក្ិចច
ចំរាេះ ដ្ឋ បស់ ព្រក្ុរហន
ុ កាក្ជនសហព្រោស
សាធា ណៈ ព្រត្ូវបានផែពវផាយជូនររនតអ
ី ោគីិកា ោឋន ចំនន
ួ ៨០

ក្់ រោយបទបងាាញ យៈ

រពល ១ ព្រពឹក្ឬ រសៀលរលើក្ទី ១ ។
៦. ខផនកា យុទសា
ធ រសត អីិកា ក្ិចចហិ ញ្ញវត្ថឆ្
ុ ន ំ ២០១៨២០២០ ព្រត្ូវបានផែពវផាយ និងោក្់ ឱយអនុវត្ត ។
៧. ព្របធានបទ និងកាក្សា បណុត េះបណា
ត លសត ីពកា
ី រីវើ
អីិកា ក្ិចហ
ច ិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធាណៈរៅ ដ្ឋបាលថានក្់ជាត្ិ
ខដ្លខផែក្រលើបទពិរសាីន៍ ននកា អនុវត្តជាក្់ខសត ង
ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច ។

១៥. អគគ នយកដ្ឋឋនសវនករា ន្ាកនុង (៩៩%)
រៅក្នុងព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ រនេះ អគគ យក្ោឋនសវនក្រមនផទក្នុង បានរព្រោងអនុវត្តសក្រមភាព/សូច ក្ ចំនន
ួ
១៧ ។ ក្នុងរ េះ សូច ក្ ចំនន
ួ ១៤ សរព្ររចបានរោយរជាគជ័យតាររោលរៅ ព
ំ ឹងទុក្ ។ តារាងខាងរព្រការបងាាញពី
វឌ្ឍនភាពសរងខបននកា ខក្ទព្ររង់ បស់អគគ យក្ោឋនសវនក្រមនផទក្នុង រោយខចក្ជាសូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ
និងសរព្ររចរិនបានរពញរលញ ៖
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សូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ
១. អងគភាពរព្រការឱវាទ ក្សហវ ចំនន
ួ ១ រោលរៅ
ព្រត្ូវបានរីវើសវនក្រមរលើព្របព័នធ FMIS ។
២. នីត្ិ វធីនី នកា អនុវត្តសវនក្រមនផទក្ង
នុ ជំហានទី ១ ព្រត្ូវ
បានខក្លរែ ។
៣. បញ្ា ព្រី ត្ួត្ពិនត្
ិ យសវនក្រម (Audit Checklist)សត ីពី
ដ្ំរណើ កា ជារទយយបុរ ព្របទាន ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។
៤. លិែិត្បទោឋនាក្់ពន
័ ធនឹងកា ព្រគប់ព្រគងព្រទពយ
សរបត្តិ ដ្ឋ និងចំណូលពុំខរនសា រពើពនធ ព្រត្ូវបាន
ព្របរូល និងសិក្ា ។
៥. លិែិត្បទោឋនាក្់ពន
័ ធនឹងក្ិចល
ច ទធក្រមសាធា ណៈ
ព្រត្ូវបានព្របរូល និងសិក្ា
៦. លិែិត្បទោឋនាក្់ពន
័ ធនង
ឹ កា ងា PFM និងកា ផតល់

សូច ក្ សរព្ររចរិនបានរពញរលញ
១. តារាងឧបសរពន
័ ធសព្រមាប់ោំព្រទកា ងា សវនក្រមរៅ
អគគ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការជាត្ិ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ
(៩៥%) ។
២. រ ៀបចំខផនកា សក្រមភាពសព្រមាប់ចុេះសវនក្រមឆ្នំ
២០១៨ និងខផនកា សក្រមភាពោ៉ាងត្ិច ៨៥%ននខផន
កា សក្រមភាពចំនន
ួ ២០ រោលរៅខដ្លរព្រជើសរ ឯស
រៅក្នង
ុ ខផនកា សវនក្រមព្រត្ីមាសទី ១ បស់ ក្សហវ
ព្រត្ូវបានអនុវត្ត (៩៧%) ។
៣. ខផនកា សក្រមភាពោ៉ាងត្ិច ៥០% ននខផនកា
សក្រមភាពខដ្លមានរៅក្នុងខផនកា សវនក្រម បស់
ព្រក្សួង សាថប័ន ខដ្លរព្រជើសរ ស
ឯ រៅព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវ
បានអនុវត្ត (៩៥%) ។

ព្របាក្់ឧបត្ថរភរលើក្ទឹក្ចិត្ត ព្រត្ូវបានព្របរូល និង
សិក្ា ។
៧. បាយកា ណ៍សតព
ី ី កា ព្រត្ួត្ពិនិត្យព្របសិទភា
ធ ព និង
ស័ក្តិសិទភា
ធ ពននថវធកាក្រម វធីីចំនន
ួ ៣ រោលរៅ
ព្រត្ូវបានរ ៀបចំជន
ូ កា.ឧ អគគ យក្នន អសក្
៨. ព្រក្សួង សាថប័ន ោ៉ាងត្ិច ២ រោលរៅព្រត្ូវបានពិនិត្យ
ព្របសិទភា
ធ ពននរុែងា សវនក្រមនផទក្នុង ។
៩. លិែត្
ិ បទោឋន និងសថ ត្
ិ ិសខា
ំ ន់ៗោ៉ាងត្ិច២០ចាប់
ព្រត្ូវបានព្របរូល និងបញ្ចូ លក្នង
ុ Box cloud នន
Database ។
១០. នីត្ិ វធីនី នកា រផទ ទិននន័យពី Boxsync រៅ DMS
ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។
១១. សវនោឋនចំនន
ួ ៤ រោលរៅ ព្រត្ូវបានពិនត្
ិ យរលើ
កា ខក្លរែតារអនុសាសន៍ខដ្លរលើក្រ ើងរោយ
សវនក្ ។
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១២. អនុសាសន៍ បស់ NAAាក្់ពន
័ ធនឹងសរត្ថក្ិចច
ក្សហវ ោ៉ាងត្ិច ១ រោលរៅ ព្រត្ូវបានជំ ញ
ុ កា
តារោន ។
១៣. បាយកា ណ៍សតព
ី ល
ី ទធផលសវនក្រមស ុបសព្រមាប់
ឆ្នំ២០១៧ (កា ធយប ធរចឆទ ២០១៦) ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ
ជារសចក្តីព្រាង ។
១៤. ព្រក្សួង សាថប័នចំនន
ួ ៤ ព្រត្ូវបានពិនត្
ិ យ និងផតល់
រោបល់ខក្លរែរលើកា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍
សវនក្រមនផទក្ង
នុ រោ ពតារសត ង់ោ ។

១៦. វិទស្ថសាថនសសដឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (៩៦%)
រៅក្នុងព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ រនេះ វធទាសាថនរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ បានរព្រោងអនុវត្តសក្រមភាព/សូច ក្
ចំនន
ួ ១១ ។ ក្នុងរ េះ សូច ក្ ចំនន
ួ ៨ សរព្ររចបានរោយរជាគជ័យតាររោលរៅ ំពឹងទុក្ ។ តារាងខាងរព្រការបងាាញពី
វឌ្ឍនភាពសរងខបននកា ខក្ទព្ររង់ បស់ វធទាសាថនរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ រោយខចក្ជាសូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ
និងសរព្ររចរិនបានរពញរលញ ៖
សូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ

សូច ក្ សរព្ររចរិនបានរពញរលញ

១. សព្ររបសព្ររួលរ ៀបចំក្រម វធីីសិកាខសាលា និង

១. ខផនកា សក្រមភាពក្សាងសរត្ថភាពព្រត្ូវបានរ ៀបចំ

កាក្សា ោំព្រទជារួយអគគ យក្ោឋនថវធកា,

និងអនុរត្
័ (៤៤.១.១) សរព្ររចបាន ៩០% ។

អគគ យក្ោឋន ត្ ោ ជាត្ិ និងអគគរលីិកា ោឋន

២. កាក្សា និងបចចុបបននក្រមរលើលក្ខែណឌរោងព្រគូឧរទទស

គ.ហ.ស. សព្រមាប់កា រ ៀបចំវគគបណដុេះបណា
ដ លសដ ព
ី ី

និងព្រគូបរងាគល ននព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុព្រត្ូវ

នីត្ិ វធីីអនុវត្តថ វធកាតារព្របព័នធថ វធកាថមី ជូនររនតរា
ី ជ

បានរ ៀបចំ និងរ ៀបចំលិែត្
ិ រសន ើសុំរៅអគគ យក្ោឋន

កា ននអាជាាី សវនក្រមជាត្ិ ។

ាក្់ពន
័ ធនន ក្សហវ (៥២.១.៥) សរព្ររចបាន ៨០% ។

២. ក្ិចចព្របជុំបក្
ូ ស ុបកា ងា និងរ ៀបចំ បាយកា ណ៍
វឌ្ឍនភាពក្រម វធីីខក្ព្រទង់ព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវបាន
រ ៀបចំ ។
៣. រីវកា
ើ សិក្ា ព្រសាវព្រជាវ ព្របរូលធាត្ុចល
ូ ទាក្់ទង
នឹងកា តលស់បដូ ព្របព័នធថ វធកាក្រម វធីីរៅព្របព័នធថ វធកា

៣. រ ៀបចំវគគបណដុេះបណា
ដ លសដ ីពី នីត្ិ វធីអ
ី នុវត្តថ វធកាតារ
ព្របព័នធថ វធកាថមីជន
ូ ររនតរា
ី ជកា ននព្រគឹេះសាថនសាធា ណៈដ្ឋបាល ខដ្លព្រត្ូវអនុវត្តថ វធកាតារព្របព័នធថ វធកាថមីរៅ
ឆ្នំ ២០១៨ ចំនន
ួ ១ វគគ (៥៣.២.៧) សរព្ររចបាន
៨៥% ។

ព័ត្មា
៌ នសរិទក្
ធ រម ។
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៤. ក្ព្ររងសំណួ សដ ីពត្
ី ព្ររូវកា បណុដ េះបណា
ដ លសព្រមាប់
កា អភិវឌ្ឍក្រម វធីី និងត្ព្ររូវកា បណុដ េះបណា
ដ លរលើ
កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ ព្រត្ូវបានរីវើ
បចចុបបននក្រម ។
៥. រ ៀបចំខផនកា សក្រមភាព និងរោលកា ណ៍សព្រមាប់
ចុេះព្រត្ួត្ពិនត្
ិ យ និងវាយត្នរលអព
ំ ីព្របសិទភា
ធ ពននកា
បណុដ េះបណា
ដ ល។
៦. សិក្ាព្រសាវព្រជាវ ព្របរូលធាត្ុចល
ូ និងព្របរូល
កាក្សា ទាក្់ទងនឹងកា វធភាគថវធកា រោយសហកា
ជារួយអគគ យក្ោឋនាក្់ពន
័ ធនន ក្សហវ ។
៧. ច សរពន
័ ធព្រគប់ព្រគង និងកា វធភាគរុែងា បស់
ររនតរា
ី ជកា វសហ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងព្របរូលផដុំ
កាក្សា ។
៨. ក្រម វធីីព្រគប់ព្រគងទិនននយ
័ សព្រមាប់ោំព្រទកា ងា បណុដ េះ
បណា
ដ លក្នង
ុ ព្របព័នធ Excel ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។

១៧. ម្កុរការងារម្គប់ម្គងគសម្ម្មងម្បព័នធពត្
័ ម្ម
៌ នវិទស្ថម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (១០០%)
រៅក្នង
ុ ព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ រនេះ ព្រក្ុរកា ងា ព្រគប់ព្រគងគរព្រមាងព្របព័នធព័ត្មា
៌ នវធទាសព្រមាប់កា ព្រគប់ព្រគង
ហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ បានរព្រោងអនុវត្តសក្រមភាព/សូច ក្ ចំនន
ួ ១៤ ។ ក្នង
ុ រ េះ សូច ក្ ទាំង ១៤ សរព្ររចបាន
័ តាររោលរៅ ព
រោយរជាគជយ
ំ ឹងទុក្ ។ តារាងខាងរព្រការបងាាញពី វឌ្ឍនភាពសរងខបននកា ខក្ទព្ររង់ បស់ព្រក្ុរកា ងា
ព្រគប់ព្រគងគរព្រមាងព្របព័នធពត្
័ ៌មានវធទាសព្រមាប់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ រោយខបងខចក្ជាសូច ក្ សរព្ររចបាន
រពញរលញ និងសរព្ររចបានរិនរពញរលញ ៖
សូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ

សូច ក្ សរព្ររចរិនបានរពញរលញ

១. ថានក្់ដ្ឹក្ ំ និងររនតនី នព្រក្សួងសាថប័ន ចំនន
ួ ១០
បខនថរ និងររនតីរនទី រសដ្ឋក្ិចចនង
ិ ហិ ញ្ញវត្ថុទាង
ំ ២៥
ឹ ពី
ទទួលបានកា ផែពវផាយ បរញ្ាបកា យល់ដ្ង
FMIS ។
២. ព្រពឹត្តិបព្រត្ព័ត្មា
៌ ន ត្រ៤ ឆ្នំ ២០១៧ បស់គរព្រមាង
FMIS ព្រត្ូវបានរបាេះពុរព និងផែពវផាយ ព្រពរទាំង
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សាធា ណជនទូរៅ បានទទួលដ្ំណឹងពី FMIS តារ
យៈព្របព័នធផែពវផាយ

។

៣. ររនតនី នព្រក្សួងសាថប័នចំនន
ួ ១០ ព្របមាណ ២៧៥
ូបទទួលបានកា បណុដ េះបណា
ដ លកា អនុវត្តតទល់
រៅក្ខនលងរីវើកា (On Job Training) ។
៤. ព្រក្ុរកា ងា អនុវត្តគរព្រមាង បស់ព្រក្សួង សាថប័ន
ចំនន
ួ ១០ បខនថរ និងរនទី រសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
ទាំង ២៥ ព្រត្ូវបានក្ំណត្់ ួចរាល់ពព្រី ក្សួង សាថប័ន
និងរនទី រសដ្ឋក្ិចន
ច ិ ងហិ ញ្ញវត្ថុ រឆលយ
ើ ត្បនឹងកា
ី វធសាលភាពគរព្រមាង FMIS ជំហានទី ២ ឆ្នំ
ពព្រងក្
២០១៨ ។
៥. ខផនកា ចុេះសិក្ា និងរ ៀបចំនីត្ិ វធីអ
ី នុវត្តកា ងា
តារព្របព័នធ FMIS បស់កា ោឋនថមីបានរ ៀបចំ ួចរាល់
និងកាក្សា នីត្ិ វធីីអនុវត្តកា ងា តារព្របព័នធ FMIS
សព្រមាប់ព្រក្សួង សាថប័ន និងរនទី សហវ បានរ ៀបចំ
ួចរាល់ ២០% ។
៦. បានរីវកា
ើ បញ្ាទិញ ួចរាល់រៅកាន់ព្រក្ុរហន
ុ ផគត្ផ
់ គង់
(ខផែក្រលើក្ិចចសនា) រលើឧបក្ ណ៍បរចចក្វធទាព័ត្មា
៌ ន
សព្រមាប់បណា
ដ ញត្ភាាប់ និងសព្រមាប់អនក្រព្របើព្របាស់
(WAN/LAN, End User's Equipment) រៅតារ
ព្រក្សួងសាថប័ន ១០ បខនថរថមី និងរនទី រសដ្ឋក្ិចន
ច ង
ិ
ហិ ញ្ញវត្ថុទាង
ំ ២៥ និងកាក្សា រដ្ញនថលកា ពព្រងីក្
រជឈរណឌល ទិនននយ
័ ព្រត្ូវបានវាយត្នរល ួចរាល់ ។
៧.កាក្សា ត្ព្ររូវកា ននកា រ ៀបចំ និងក្សាងព្របព័នធ
FMIS សព្រមាប់ព្រក្សួង សាថប័នចំនន
ួ ១០ បខនថរ និង
រនទី រសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថទា
ុ ង
ំ ២៥ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ
ួចរាល់ ។
៨.កាក្សា រព្រោងបលង់រជឈរណឌលទិននន័យខដ្លព្រត្ូវ
ី បខនថររលើរជឈរណឌលទិននន័យខដ្លមាន
ពព្រងក្
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ព្រសាប់ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាល់ និងបានក្ំណត្់ទីតាំង
កា ោឋនសព្រមាប់កា អនុវត្តគរព្រមាង FMIS រៅ
ព្រក្សួងសាថប័ន ១០ បខនថរ និងរនទី រសដ្ឋក្ិចន
ច ិង
ហិ ញ្ញវត្ថុទាង
ំ ២៥ ។
៩.ព្រក្សួង សាថប័នចំនន
ួ ១០ ខដ្លមានអនក្រព្របើព្របាស់
ព្របមាណ ២៧៥ ូប បានរព្របើព្របាស់ព្របព័នធ FMIS ជា
ផលូវកា ។
១០. កាក្សា ត្ព្ររូវកា ននព្របព័នធ Help Desk ថមព្រី ត្ូវ
បានរ ៀបចំ ួចរាល់ ។
ឹ ភាពជាមាចស់
១១. ខផនកា បរងកន
ើ ក្ព្ររិត្យល់ដ្ង
កា ចូល ួរ និងសរត្ថភាពខផនក្ FMIS ដ្ល់ ក្សហវ
ព្រក្សួង សាថប័ន និងរនទី រសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
ព្រត្ូវបានខក្សព្ររួលសរព្រសបរៅតារសាថនភាពជាក្់
ខសដ ងចប់ពឆ្
ី ន ំ ២០១៨ ដ្ល់ ២០២០ ។

១៨. ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា (១០០%)
រៅក្នុងព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ២០១៨ រនេះ ព្រក្ុរព្របឹក្ានីត្ិក្រម បានរព្រោងអនុវត្តសក្រមភាព/សូច ក្ ចំនន
ួ ៤ ។
សូច ក្ ទាំង ៤ សរព្ររចបានរោយរជាគជ័យតាររោលរៅ ព
ំ ឹងទុក្ ។ តារាងខាងរព្រការបងាាញពី វឌ្ឍនភាពននកា ខក្
ទព្ររង់ បស់ព្រក្ុរព្របឹក្ានីត្ិក្រម រោយខបងខចក្ជាសូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ និងសរព្ររចរិនបានរពញរលញ ៖
សូច ក្ សរព្ររចបានរពញរលញ

សូច ក្ សរព្ររចរិនបានរពញរលញ

១. គនថីទី ១ ដ្ល់គនថីទី ៣ (ចំនន
ួ ២៦៥៥ ទំព័ ) នន
ក្ព្ររងសព្ររង់ព្រត្ូវបានពិនត្
ិ យ រផទៀងតទត្់ បញ្ច ប់
ព្រគប់ទិដ្ឋភាពក្ព្ររិត្ថានក្់ដ្ឹក្ ំ លក្ន ។
២.លិែត្
ិ បទោឋនគត្ិយុត្ា
ត ក្់ពន
័ ធពនធោ ព្រត្ូវបាន
ព្របរូល, ចំណាត្់ថានក្់គត្ិយត្
ុ ត ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និង
អត្ថបទននលិែត្
ិ បទោឋនគត្ិយត្
ុ ត ព្រត្ូវបានវាយចរលង ។
៣. លិែិត្បទោឋនគត្ិយត្
ុ ា
ត ក្់ពន
័ ធកា ព្រគប់ព្រគង
បុគគលក្
ិ ព្រត្ូវបានព្របរូល, ចំណាត្់ថានក្់គត្ិយុត្ត

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ

77

ព្រត្ូវបានរ ៀបចំនិ ងអត្ថបទននលិែត្
ិ បទោឋនគត្ិយុត្ត
ព្រត្ូវបានវាយចរលង ។
៤. បានរ ៀបចំក្រម វធីផ
ី ែពវផាយសាននដ្ និងសរិទផ
ធ ល
បស់ព្រក្ុរព្របឹក្ានីត្ក្
ិ រមជន
ូ ដ្ឋបាលរែត្តរណឌលគិ ឯ ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ

78

ឧបសរព ័នធ ២ ៖ វឌ្ឍនភាពោភាគរយតារក្នក ច្សងាោរសករាភាព និងសោលបាំណង ម្បចាំម្ត្ីម្មសទី ១
ច្សងាោរសករាភាព

វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ

ពិនាុភាគរយ

ក្នកទី ១ ៖ បនត ពម្ងឹងភាពសជឿទុកច្ិត្តននថវិកា

៩៨%

រោលបំណង ១១. បនត ពព្រងឹងកា ព្របរូលចំណូលនិងកា អនុវត្តខផនកា ព្របរូលចំណូល ។

៩៧%

១១.១. ពព្រងឹងកា អនុវត្តយុទសា
ធ រសត

៩០%

រក្ៀ គ ចំណូល យៈរពលរីយរ ឆ្នំ
២០១៤-២០១៨



បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពននកា អនុវត្តយុទសា
ធ រសត រក្ៀ គ ចំណូល
ព្របចំឆ្នំ ២០១៧ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។

 រសចក្តីព្រាង MOU វាង អគ និងអាជាាី ក្ំពង់ខផសវ យ័ត្ព្រក្ុង
ព្រពេះសីហនុ ព្រត្ូវបានពិនិត្យបញ្ច ប់ ។
 បានអនុរ័ត្ខផនកា រីវើបចចុបបនន ភាពទិននន័យ អាជីវក្រមោឋន និង
ឃ្លង
ំ សតុ ក្ទំនិញ និងព្រពរទាំងបានរ ៀបចំនិងោក្់ឱយអនុវត្ត
ខផនកា ចុេះព្រត្ួត្ពិនិត្យអាជីវក្រមោឋន ឬឃ្លង
ំ ទំនិញ ។
 បានព្រសាវព្រជាវបទពិរសាីន៍ពីព្របរទស

និងបានព្របជុំពិនិត្យ

ពិភាក្ារលើរសចក្តីព្រាងក្នុងក្ព្ររិត្ព្រក្ុរកា ងា បរចចក្រទស ។
 ខផនកា រព្រជើសរ ឯសព្រក្ុរហុនរីវើសវនក្រម គយ បានរ ៀបចំ ួចរាល់ ។
 រុែងា ទូទាត្់តារររីាបាយរអ ិចព្រត្ូនិក្ (E-Payment) ព្រត្ូវ
បានរ ៀបចំរីវើរត្សត សាក្លបងជារួយី ោ កាណាឌ្ីោ៉ា និង
ី ោ រអសុីលីោ ។
 រុែងា ព្រគប់ព្រគងលិែិត្អនុញ្ញត្គយ (E-Permit) ព្រត្ូវបានខក្
លរែខផនក្បរចចក្រទស ។
 កាក្សា គរព្រមាង និងក្ិចចសនាអភិវឌ្ឍព្របព័នធបញ្ា ជាត្ិខត្រួយ
ដ្ំណាក្់កាលទី ២ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំនិងចុេះក្ិចចសនា ។
 បានរ ៀបចំអភិវឌ្ឍរុែងា របាេះពុរពសថិត្ិររនត ីរាជកា ព្របចំខែ និង
បានរីវើរត្សត របាេះពុរពសាក្លបង ព្រពរទាំងបានរីវើបចចុបបនន ភាព
សាថនភាពររនត ីរាជកា ក្នុងព្របព័នធព្រគប់ព្រគងទិននន័យ ។
 ចុេះអរងកត្ព្របរូលផដុំព័ត្៌មានសហព្រោស រដ្ើរបីរផទៀងតទត្់កា ចុេះ
បញ្ា ីពនធ ោ រៅរែត្តក្ំពង់ីំ និងរែត្តប ទ យមានជ័យព្រត្ូវបាន
បញ្ច ប់ និងបានបញ្ចូ លព័ត្៌មានសហព្រោស ចូលក្នុងព្របព័នធ
ព្រគប់ព្រគងទិននន័យ បស់ អ.ព.ដ្ ។
 រ ៀបចំរព្រជើសរ ឯស និងបណតុេះបណា
ត លបុគគលិក្ជាប់ក្ិចចសនា
ចំនួន ១០០

ក្់ និងទំ ក្់ទំនងជារួយអាជាាី ខដ្នដ្ី ក្នុងកា

អរងកត្អចលនព្រទពយរៅរាជធានី-រែត្ត រដ្ើរបីផតល់រសវាពនធ ោ
រលើកា ចុេះបញ្ា ី និងបចចុបបនន ភាពព័ត្៌មានអចលព្រទពយ

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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ច្សងាោរសករាភាព

វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ

ពិនាុភាគរយ

 កា ចុេះបញ្ា ីអនក្ជាប់ពនធ បានចំនន
ួ ១ ៦២៣ រសន ើនឹង ៥.៦៣%
ននចំនន
ួ អនក្ជាប់ពនធ ខដ្លរិនទាន់បានចុេះបញ្ា ីពនធ ោ និងបាន
បរងកើត្ព្រក្ុរកា ងា រដ្ើរបីជំ ុញកា ចុេះបញ្ា ី និងរីវើបចចុបបនន ភាព
ព័ត្៌មានសហព្រោសទូទាង
ំ ព្របរទស ក្នុងព្រក្បែ័ណឌទូលាយ ។
 សិកាខសាលាផែពវផាយសត ីពីបទបបញ្ញត្តិពនធ ោ (Transfer
Pricing,ពនធ រលើព្របាក្់ចំណូល,ពនធ ព្របថាប់ព្រតា, E-Payment និង
បទបញ្ញត្តិរផែងៗ សព្រមាប់អនក្ជាប់ពនធ រីយរ) ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ
រៅសាខាពនធ ោ ចំនួន ០៨ ។
 រសចក្តីព្រាងចាប់សតីពីកា ព្រគប់ព្រគង រណីយោឋនសមាហ ណ
និងខលបងាណិជាក្រមបានបញ្ាូ នរៅគណៈ ដ្ឋ ររនត ី ួចរហើយ ។
 បានចុេះអនុវត្តព្របកាសអនត ព្រក្សួង វាង ក្សហវ. និងព្រក្សួង
រហានផទ និងលិែិត្បទោឋនគត្ិយុត្ត

រដ្ើរបីចត្់ វធធានកា

តារផលូវចាប់ ចំរាេះអាជីវក្រមខលបងសុីសងព្រគប់ព្របរភទព្រពរទាំង
អាជីវក្រម បញ្ចំ និងព្របត្ិ រភាគរោយអនុបបទានខដ្លពុំមាន
អាជាាបណណរៅរែត្តព្រពេះសីហនុ ។
 បានបញ្ច ប់ បាយកា ណ៏សតីពីលទធផលននកា ចុេះសិក្ា
បរចចក្រទស ខលបងព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ព្រក្ុរហុនកាសុីណូរៅតារ
ព្រពំខដ្នរវៀត្ណារ និងបានសិក្ាពីព្របរភទខលបង និង
បរចចក្រទសខលបងខដ្លជាកា វធវត្តន៏នន បរចចក្ វធទា និងក្ំពុង
តារោនក្ិចចកា រនេះជាព្របចំរោយចូល ួរក្នុងក្ិចចព្របជុំរផែងៗ
ទាំងក្នុងត្ំបន់ និងក្នុងពិភពរលាក្ ។
១១.២. បនត ខក្លរែរោលនរោបាយ
និង



ដ្ឋបាលគយ, ពនធ ោ និង

បាយកា ណ៍សតីពីកា វធភាគរលើផលប៉ាេះាល់ននកា ច ច និងកា

៩០%

អនុវត្តភាពជានដ្គូរសដ្ឋក្ិចចទល
ូ ំទូលាយអាសាន-ជប៉ាុន (AJCEP)

ចំណូលរិនខរនសា រពើពនធ ។

ព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។


បាយកា ណ៍សដីពីកា វធភាគរលើផលប៉ាេះាល់ននកា ច ច និងកា
អនុវត្តក្ិចចព្រពររព្រពៀងាណិជាក្រមរស ឯអាសាន-ហុងក្ុង
(AHKFTA) ព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។

 បានរ ៀបចំរសចក្ដីព្រាង និង ច សរព័នធ ននកា សិក្ាលរែិត្
រោយមានបញ្ចូ លកា សិក្ារលើចំណាយ និងអត្ថព្របរោជន៍នន
កា ោក្់ឱយអនុវត្ដពនធ រលើព្របាក្់ចំណូល ូបវនដ បុគគល ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ

ពិនាុភាគរយ

 រសចក្ដីព្រាងព្របកាសសត ីពីពនធ រលើចំរណញរូលីន បស់ ូបវនត
បុគគល (Capital Gains Tax) បានបញ្ច ប់កា ព្របជុំនផទក្នុង
យក្ោឋន និងបនត ខក្សព្ររួល និងសិក្ារដ្ើរបីទទួលបានធាត្ុ
ចូលថមីៗ បខនថ ររទៀត្ ។
 នីត្ិ វធីីសព្រមាប់ដ្ំរណើ និងព្រគប់ព្រគងក្នុងកា ផតល់អាជាាប័ណណ ុ
វធញ្ញបនបព្រត្ និងលិែិត្អនុញ្ញត្

រោយអគគ

យក្ោឋនពនធ

ោ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។
 រសចក្តីព្រាងព្របកាសសត ីពីយនត កា ពនធ ោ ចំរាេះសហព្រោស
ព្របក្បអាជីវក្រម ោដ្
ំ ំណាំរៅសូ និងខក្នចនដ្ំណាំរៅសូ ព្រត្ូវបាន
បញ្ច ប់ក្ព្ររិត្ព្រក្ុរកា ងា បរចចក្រទស និងរព្រត្ៀរោក្់ជូនថានក្់
ដ្ឹក្ ំ អពដ្ ពិនិត្យ និងសរព្ររច ។
 រសចក្តីព្រាងព្របកាសសត ីពី វធធាន និងនីត្ិ វធីីសព្រមាប់អនុវត្តក្ិចច
ព្រពររព្រពៀង សត ីពីកា រចៀសវាងកា យក្ពនធ ព្រត្ួត្ោន និងកា បងាក
កា ក្ិបរក្ងបនល ំពនធាក្់ព័នធនឹងពនធ រលើព្របាក្់ចំណូលព្រត្ូវបាន
សរព្ររចជាសាថព រោយព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ ។
 រសចក្ដីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យាក្់ពន
័ ធនឹងពនធ រលើព្របត្ិបត្តិកា រព្របងកាត្
និងីនធានខ ៉ែ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំនិងបានបញ្ចូ នរៅព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច
និងហិ ញ្ញវត្ថុ ។
 រសចក្ដីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យសត ីពីកា អនុវត្តកា ព្របរូលពនធ រលើព្របត្ិបត្តិ
កា រព្របងកាត្ និងីនធានខ ៉ែ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងបានបញ្ចូ នរៅ
ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុ ។
 បានរ ៀបចំរសចក្តីព្រាងព្របកាសសត ីពីយនត កា សព្រមាប់បងវិលសង
រទសច ប រទស ព្រត្ឹរក្ព្ររិត្ព្រក្ុរកា ងា បរចចក្រទស បស់
យក្ោឋនព្រគប់ព្រគងអន ក្ជាប់ពនធីំ និងក្ំពុងព្រសាវព្រជាវបខនថ រ
ធាត្ុចូល ។
 រសចក្ដីព្រាងព្របកាសសត ីពី វធធាន និងនីត្ិ វធីីននកា បង់ពនធ រលើ
ព្របាក្់ចំណូលសព្រមាប់សហព្រោសធា រា៉ែ ប់ ង ព្រត្ូវបានរ ៀបចំនិង
ពិភាក្ាជារួយអគគ យក្ោឋនពនធ ោ និងអគគ យក្ោឋន
ឧសាហក្រមហិ ញ្ញវត្ថុ រហើយបានបញ្ចូ នរៅព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចចនិង
ហិ ញ្ញវត្ថុ ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ

ពិនាុភាគរយ

 បានបនត Centralized ទិននន័យព័ត្៌មានអនក្ជាប់ពនធ ព្រគប់
Modules ពនធ (Online) ខដ្លបានោក្់ដ្ំរណើ កា និងទិននន័យ
ព័ត្៌មានអនក្ជាប់ពនធ (Offline) រៅខត្បនត រីវើសមាហ ណក្រម
(Manually Integrated) ។
 បានរ ៀបចំក្ូដ្ចំណូលរិនខរនសា រពើពនធ និងបរងកើត្ព្របព័នធ
NRMIS ួចរាល់ និងបានោក្់ឱយរព្របើព្របាស់ជាផលូវកា ជំហានទី១
ជារួយព្រក្សួងសាថប័នចំនួន ១៤ និងបនត រ ៀបចំរ ៀបចំក្ូដ្ចំណូល
រិនខរនសា រពើពនធ និង ោក្់ឱយរព្របើព្របាស់ព្របព័នធ NRMIS
ជារួយព្រក្សួងសាថប័នរួយចំនួនបខនថ ររទៀត្ ។
១១.៣. ពព្រងឹងកា វធភាគ និងកា
ពាក្ ណ៍ចំណូល ។
១១.៤. រ ៀបចំបរងកើត្ព្រក្បែ័ណឌរោល

 អគគ យក្ោឋនគយ និង ោឋក្ ក្រពុជា បានរ ៀបចំរសន ើសុំរព្រជើស
រ ឯសររនត ីជំ ញក្នុងព្រសុក្ខផនក្ពាក្ ណ៍ចំណូល តារ យៈ អ.គ.ហ
 ព្របរភទពនធ ចំនួន ២ ក្នុងព្រក្បែ័ណឌខក្ទព្ររង់ព្របព័នធពនធ យៈរពល

នរោបាយពនធ យៈរពលរីយរឆ្នំ

រីយរឆ្នំ ២០១៩ -២០២៣ ព្រត្ូវបានសិក្ា និង បាយកា ណ៍

២០១៩ -២០២៣ ។

សត ីពីកា សិក្ាព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។

១១.៥. ពព្រងឹងព្របសិទភា
ធ ពននកា
ព្រគប់ព្រគងបំណល
ុ ព្រត្ូវទា ក្នុងឆ្នំ ។

១០០%

 ត្ួរលែបំណល
ុ ពនធ និងអាក្ ព្រត្ូវទា ក្នុងឆ្នំព្រត្ូវបានក្ំណត្់ និង

១០០%

១០០%

បានរចញលិែិត្ទា បំណល
ុ ួចរាល់ ។
 ព្រក្ុរកា ងា បំណល
ុ នន អគគ.ព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋ និងចំណូលរិនខរន
សា រពើពនធ បានចត្់ វធធានកា ផាយឱយព្រក្ុរហុនជំាក្់បំណល
ុ
ចូលសងោ៉ាងយូ រៅចុងខែ ររសា ឆ្នំ ២០១៨ និងបានរសន ើថានក្់
ដ្ឹក្ ំ ពិនិត្យជព្ររេះបំណល
ុ ព្រក្ុរហុនចំនួន ២ ព្រក្ុរហុនខដ្លជា
ព្រក្ុរហុន ដ្ឋ ។
 បំណល
ុ ព្រត្ូវទា ក្នុងឆ្នំព្របរូលបានចំនួន ១,៣៩៣,០៥៨ដ្ុលាល
រលើបំណល
ុ ស ុបចំនួន ១,៦៩២,៣០៨ដ្ុលាល រសម ើនឹង
៨២.៣១% ននបំណល
ុ ស ុប ។

១១.៦. អនុវត្តកា ព្របរូលចំណូល

 ព្របកាសសត ីពីកា ខបងខចក្ចំណូលសា រពើពនធ បស់ ដ្ឋបាល

តទល់/ចំណូលខចក្ ំខលក្ បស់ ដ្ឋ បាល

រាជធានី-រែត្ត ជូន ដ្ឋបាល ព្រក្ុង ព្រសុក្ ែណឌ ៣% និង ុំ

ថានក្់រព្រការជាត្ិ ។

សងាកត្់ ១% ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចនិងោក្់ឱយអនុវត្ត ។

១០០%

 ព្របកាស សត ីពីកា ព្របគល់ចំណូលសា រពើពនធ សត ីពីកា ជួល
អចលនព្រទពយនិងចលនព្រទពយជូន ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការជាត្ិព្រត្ូវ
បានរ ៀបចំ ួចរាល់និងោក្់ឱយអនុវត្ត ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ

ពិនាុភាគរយ

 រសចក្តីព្រាងកាក្សា ទសែនទានសត ីពីកា ធេះ ក្ព្របភពចំណូលថមី
ជូន ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការជាត្ិព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។
រោលបំណង ១២. បនត ពព្រងឹងកា ព្រគប់ព្រគងបំណល
ុ ។

១០០%

១២.១. ពព្រងឹងកា អនុវត្តយុទសា
ធ រសត

១០០%

ព្រគប់ព្រគងបំណល
ុ សាធា ណៈ
ព្របក្បរោយស័ក្តិសិទភា
ធ ព និងព្របសិទធ
ភាព ។

 បានរ ៀបចំរសចក្តីព្រាងចុងរព្រកាយននសត ង់ោ នីត្ិ វធីីព្របត្ិបត្តិកា
សព្រមាប់កា ព្រគប់ព្រគងបំណល
ុ សាធា ណៈ ។
 បានរ ៀបចំរសចក្តីព្រាងព្រពឹត្តិបព្រត្សថ ិត្ិបំណល
ុ សាធា ណៈរលែ
រ ៀងទី៥ (Volume 5) ។
 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍សតីពីកា វាយត្នរលព្របត្ិបត្តិកា ននកា
ព្រគប់ព្រគងបំណល
ុ សាធា ណៈ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងរសន ើសុំរោបល់
ពីជំ ញកា បស់ី ោ ពិភពរលាក្ (WB) ។
 បានរ ៀបចំរសចក្តីព្រាងយុទសា
ធ រសត សត ីពី កា ព្រគប់ព្រគងបំណល
ុ
សាធា ណៈ ២០១៩-២០២៣ ។

រោលបំណង ១៣. ពព្រងឹងកា ព្រគប់ព្រគងសាច់ព្របាក្់ និងគណនី ។

១០០%

១៣.១. បនត ខក្លរែ និងពព្រងឹងកា

១០០%

 បានបនត ពន
ិ ិត្យតារោនជាព្របចំ រាល់កា របើក្គណនីព្របរភទ

រ ៀបចំខផនកា សាច់ព្របាក្់ (ចប់រផតើរពី

គណនី បស់ព្រក្សួង សាថប័ន ខដ្លមានរៅី ោ ាណិជា ឬ

ព្របចំព្រត្ីមាស/ព្របចំខែ និងឈានរៅ ក្

ី ោ ជាត្ិ និងសរត្ុលយគណនីខដ្លោមន សក្រមភាព ។

កា រ ៀបចំខផនកា សាច់ព្របាក្់ព្របចំ
សបាតហ៍ និងព្របចំនថៃ) ។

 បានតារោន ពិនិត្យ ពាក្ ណ៍សាថនភាពសាច់ព្របាក្់ជាព្របចំ
រោយមានត្ួរលែខផនកា ចំណូល-ចំណាយ សាច់ព្របាក្់ បស់
ព្រក្សួង សាថប័ន ចំនួន ២០ ខាងរលើជា soft copy សព្រមាប់ជា
ជំនួយក្នុងកា រីវើខផនកា លំហូ សាច់ព្របាក្់ព្របចំអគគ យក្ោឋន
ត្ ោ ជាត្ិ ។
 បានព្របរូល តារោន ពិនិត្យ និងពាក្ ណ៍សាថនភាព ចំណូល
និងចំណាយ បស់ព្រក្សួង សាថប័ន ជាព្របចំ ។

១៣.២. បនត ពព្រងឹងកា រព្របើព្របាស់ព្របព័នធ

 បានបនត តារោននិងសហកា ជារួយសារុីព្រក្សួង អងគភាព

១០០%

ី ោ ព្រពរទាំងសិក្ានិងពិនិត្យលទធ

ាក្់ព័នធ រដ្ើរបីជំ ុញរបើក្ព្របាក្់របៀវត្ែតារព្របព័នធី ោ ឱយទាន់

ភាពឈានរៅអនុវត្តកា ទូទាត្់តារ

រពលរវលារ ៀងរាល់សបាតហ៍ទី ៤ ននខែនីរួយៗ ។

E-Transfer

 បានរ ៀបចំ Action Plan រលើរុែសញ្ញអនុវត្តរួយចំនួន រដ្ើរបី
យក្អនុវត្តជាផលូវកា រៅនថៃទី ០១ ខែ រី

ឆ្នំ ២០១៨ ។

 បានអនុវត្តព្របព័នធទទា
ូ ត្់ EFT ជាផលូវកា រៅនថៃទី ០១ ខែ រី

ឆ្នំ

២០១៨ និងបានលទធផលរជាគ ជ័យគួ ឱយក្ត្់សំោល់ ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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១៣.៣. រ ៀបចំយនត កា ព្របរូលផតុំនិង

វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ
 COA ថមីព្រត្ូវបានផែពវផាយ នឹងព្របកាសោក្់ឱយរព្របើព្របាស់

បូក្ស ុប បាយកា ណ៍អនុវត្តថ វធកា

ពិនាុភាគរយ
១០០%

សព្រមាប់ ឆ្នំ ២០១៨ ។

គរព្រមាង បស់នដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ ខដ្លរៅ
រព្រៅព្របព័នធ ត្ ោ ជាជំហានៗ និង
បនត ពព្រងឹងគណនីរទាល ត្ ោ ។
១៣.៤. បនត តារោនបំណល
ុ ក្ក្សទ េះ

 បានសហកា និងបរងកើត្ព្រក្ុរកា ងា ជារួយអគគ យក្ោឋន

និងអាយុកាល បស់វា ។

១០០%

សហព្របត្ិបត្តិកា និងព្រគប់ព្រគងបំណល
ុ តារ យៈ Telegram
និងមានកា ជួយពីព្រក្ុរកា ងា ITD សព្រមាប់ោំព្រទជាលក្ខណៈ
បរចចក្រទស ។

១៣.៥. ពរនល ឿនកា ទូទាត្់បុរ ព្របទានឱយ

 បានបនត ជំ ុញដ្ល់ព្រក្សួង សាថប័នខដ្លបានទទួលព្របាក្់

បានទាន់រពលរវលា ។

១០០%

បុរ ព្របទានពី ត្ ោ ជាត្ិ ឱយព្របរូលសក្ខីប័ព្រត្ ចំណាយ និងរីវើ
កា របាេះផាយអាណត្តិនិយ័ត្ក្រម ឬបង់សាច់ព្របាក្់ រដ្ើរបីទទា
ូ ត្់
ជព្ររេះបញ្ា ីជាបនត ប ទ ប់ ។


បាយកា ណ៍ចំណាយបុរ ព្របទាន ព្រត្ូវបានរ ៀបចំព្របចំព្រត្ីមាស
រដ្ើរបីជារូលោឋនចត្់ វធធានកា ជំ ុញទូទាត្់ ។

រោលបំណង ១៤. ខក្លរែ កា អនុវត្តថ វធកា និងពព្រងឹងកា អនុវត្តខផនកា ចំណាយ ។

៩៧%

១៤.១. ពិនិត្យរ ើង វធញ និងខក្លរែ

៩៥%

 បានបរងកើត្ព្រក្ុរកា ងា រ ៀបចំកាក្សា សត ីពីយុទសា
ធ រសត ននកា ខក្

ព្របព័នធលទធក្រមសាធា ណៈ ឱយព្រសបនឹង

ទព្ររង់ព្របព័នធលទធក្រមសាធា ណៈ ២០១៨-២០២៥ និងបាន

យុទសា
ធ រសត ខក្ទព្ររង់ព្របព័នធថ វធកាជាត្ិ ។

រ ៀបចំរសចក្តីព្រាងមាត្ិកាននយុទសា
ធ រសត ននកា ខក្ទព្ររង់ព្របព័នធ
លទធក្រមសាធា ណៈ ២០១៨-២០២៥ ។
 បានបរងកើត្ព្រក្ុរកា ងា បរចចក្រទស បស់ GDPP សព្រមាប់រ ៀបចំ
កាក្សា រដ្ើរបីរីវើសុែដ្ុរនីយក្រម វាង IRRPP និង SOP ។

១៤.២. ពព្រងឹងកា រ ៀបចំ និងអនុវត្ត
ខផនកា ចំណាយឱយមានសុព្រក្ឹត្យភាព ។

 រសចក្តីព្រាងទព្ររង់ថមីននក្រម វធីីចំណូល ចំណាយ តារថវធកាក្រម

១០០%

វធីីព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។
 ក្រម វធីីចំណូល ចំណាយព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំរិនឱយ
យូ ជាងសបាតហ៍ទី ៣ ។
 មាន បាយកា ណ៍អនុវត្តចំណាយព្រត្ីមាសទី ៤ ឆ្នំ ២០១៧ តារ
មាត្ិការសដ្ឋក្ិចចននរនទ ី ជំ ញ ។
 រសចក្តីព្រាងទព្ររង់ថមីនន បាោក្ ណ៍អនវុត្តចំណាយ ថវធកាក្រម
វធីីព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ


ពិនាុភាគរយ

បាយកា ណ៍អនុវត្តចំណាយច នត ថានក្់ ដ្ឋបាលក្ណា
ត លព្របចំ
ព្រត្ីមាសទី ៤ ឆ្នំ ២០១៧ និងព្របចំឆ្នំ ២០១៧ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ
ទាន់រពល ។



បាយកា ណ៍អនុវត្តចំណាយវធនិរោគព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវ
បានរ ៀបចំ ។



បាយកា ណ៍បូក្ស ុបកា អនុវត្តចំណាយថានក្់ ដ្ឋបាលក្ណា
ត ល
ព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។

 បានសិក្ាពីចំណច
ុ ែវេះខាត្ ននទព្ររង់ក្រម វធីីចំណូល-ចំណាយ
ខដ្លបានរ ៀបចំក្នល ងរក្ រដ្ើរបីរីវើកា ខក្លរែបខនថ រ ។
១៤.៣. បនត ពព្រងឹងព្របសិទភា
ធ ពចំណាយ



វធនិរោគសាធា ណៈ ។

រសចក្តីព្រាងរលើក្ទី ១ អនុព្រក្ឹត្យ សត ីពីរោលកា ណ៍ខណ ំ ួរ

៩៥%

សព្រមាប់ព្រគប់ព្រគងគរព្រមាង វធនិរោគសាធា ណៈ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ
និងោក្់ឱយពិភាក្ា ។


រសចក្តីព្រាងបឋរ ននកាក្សា នីត្ិ វធីីព្របត្ិបត្តិកា និងព្រគប់ព្រគង
គរព្រមាងវធនិរោគសាធា ណៈហិ ញ្ញបបទានរោយថវធកាជាត្ិ
ព្រត្ូវបានពិនិត្យ និងខក្សព្ររួលបខនថ រ ។



មានរសចក្តីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យសត ីពីរោលកា ណ៍ខណ ំ ួរសព្រមាប់
ព្រគប់ព្រគងគរព្រមាងវធនិរោគសាធា ណៈ និងបាននិងក្ំពុងពិភាក្ា
រលើកា រព្របើព្របាស់ាក្យក្នុងភាសាខែម និងខក្សព្ររួលអត្ថន័យឱយ
កាន់ខត្មានលក្ខណៈព្រគប់ព្រជុងរព្រជាយសព្រមាប់កា អនុវត្ត ។



មានរសចក្តីព្រាងចុងរព្រកាយននកាក្សា ខណ ំ សតីពី នីត្ិ វធីីននកា
ពិនិត្យកាក្សា រដ្ញនថល ។



មានរសចក្តីព្រាងចុងរព្រកាយននកាក្សា ខណ ំ សតីពី នីត្ិ វធីីននកា
ពិនិត្យសំរណើសុំថ វធកាបុរ ព្របទាន ទូទាត្់តទល់ ទូទាត្់/បំរពញ
រ ើង វធញរព្រការព្រក្បែ័ណឌហិ ញ្ញបបទានពីនដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ ។



មានរសចក្តីព្រាងចុងរព្រកាយននកាក្សា ខណ ំ សតីពី នីត្ិ វធីីននកា
រីវើអត្តសញ្ញណក្រម និងកា រ ៀបចំគរព្រមាង វធនិរោគសាធា ណៈ
ហិ ញ្ញបបទានពីនដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ ។

១៤.៤. ពព្រងឹងព្របសិទភា
ធ ពព្រគប់ព្រគងនិង

 រសចក្តីព្រាងរលើក្ទី ១ លក្ខែណឌរោង សព្រមាប់រព្រជើសរ ឯស

កា អនុវត្ត កា ងា ជួសជុលនិងខថទាំ

ទីព្របឹក្ា សព្រមាប់រ ៀបចំកាក្សា សព្រមាប់ព្រគប់ព្រគងកា អនុវត្ត

រហោឋ ច សរព័នធសាធា ណៈ ។

កា ងា ជួសជុលខថទាំរហោឋ ច សរព័នធសាធា ណៈហិ ញ្ញបបទាន

១០០%

រោយថវធកាជាត្ិ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងោក្់ឱយពិភាក្ា ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ


ពិនាុភាគរយ

បាយកា ណ៍ សរងខប ឬលទធផលននកា សិក្ាអំពីកា រ ៀបចំ
កាក្សា សព្រមាប់ព្រគប់ព្រគងកា អនុវត្តកា ងា ជួសជុលខថទាំរហោឋ
ច សរព័នធសាធា ណៈហិ ញ្ញបបទានរោយថវធកាជាត្ិ ព្រត្ូវបាន
រ ៀបចំ ។

ក្នកទី ២ ៖ បនត ពម្ងឹងគណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ
រោលបំណង ២១. ពព្រងឹងកា អនុវត្តមាត្ិកាថវធកាថមី និងបលង់គណនីថមី ។
២១.១. រ ៀបចំោក្់បញ្ចូ ល និងជំ ុញ

 រលែក្ូដ្ និងរសចក្ដីប ធោយននចំណាត្់ថានក្់ថ វធកាទាំង ០៧

កា អនុវត្តចំណាត្់ថានក្់ថ វធកាទាំង ៧

បានោក្់បញ្ចូ ល ួចរាល់រៅក្នុងព្របព័នធ FMIS សព្រមាប់រព្រត្ៀរ

ក្នុងព្របព័នធ FMIS ។

អនុវត្តជាផលូវកា ព្រសបតារព្របកាស បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចចនិង

៩៦%
១០០%
១០០%

ហិ ញ្ញវត្ថុ ។
 ព្របកាសសត ីពី មាត្ិកាគណនីននបលង់គណរនយយសាធា ណៈ ។
 កាក្សា ទសែនទានសត ីពី ចំណាត្់ថានក្់រសដ្ឋក្ិចចបំព្រពួញបានព្របជុំ
រ ៀបចំ ។
 កា ក្ំណត្់ចំណាត្់ថានក្់រុែងា ជារួយព្រក្សួងសាថប័ន ព្រត្ូវបាន
ព្របជុំរ ៀបចំ ។
២១.២. រីវើបចចុបបនន ភាពបលង់គណរនយយ

 កា អនុវត្តរោលកា ណ៍ ទាំងឡាយ បស់ព្រគឹេះសាថនសាធា ណៈ

សាធា ណៈ ។

១០០%

ដ្ឋបាល ព្រត្ូវបានពិនិត្យ និងតារោន ជាវឌ្ឍនភាព បានព្របជុំ
ជារួយព្រគឹេះសាថនសាធា ណ ដ្ឋបាល ខដ្លសថ ិត្រព្រការព្រក្សួង
វបបីរ៌ និង វធចិព្រត្សិលបៈ រដ្ើរបីត្ព្ររង់ទិសកា អនុវត្តតារនីត្ិ វធីី
ហិ ញ្ញវត្ថុថមី, ខក្សព្ររួលរោលកា ណ៍ខណ ំ សតីពី ក្ិចចបញ្ា ិកា
គណរនយយទូរៅ, គណរនយយ ជា រទយយ, បុរ ព្របទាន, និង
គណរនយយចំណូល ព្របជុំពិនិត្យវឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្សព្ររួល
ែលឹរសា ព្រពេះរាជព្រក្ឹត្យរលែ នស ក្ត្/០៨១៥/ ៨៧២ ចុេះនថៃ ទី
០៨ ខែ សីហា ឆ្នំ ២០១៥ សត ីពី លក្ខនតិក្ៈគត្ិយុត្តននព្រគឹេះសាថន
សាធា ណ ដ្ឋបាល និងកា ងា ខដ្លព្រត្ូវរីវើបនត ។

រោលបំណង ២២. ពព្រងឹងកា អនុវត្តព្របព័នធអនុវត្តថ វធកាថមី និងដ្ំរណើ កា ព្របត្ិបត្តិកា ថមី ។

៩៥%



៨០%

២២.១. រ ៀបចំប ធបទននព្របត្ិបត្តិកា

បាយកា ណ៍ចំណូលចំណាយព្រត្ូវបានជំ ុញរ ៀបចំរចញពី FMIS

ចំណាយ (សំរណើសុំធា ចំណាយ, ក្ិចច

ជាវឌ្ឍនភាពបានព្របជុំ រដ្ើរបីក្ំនត្់បញ្ាននកា ក្ត្់ព្រតាចំណូលរៅ

លទធក្រម និងសំរណើសុំទូទាត្់) រៅតារ

អគគ យក្ោឋនពនធ ោ ចូលក្នុងព្របព័នធ, ជំនួបជារួយនឹងអនក្
ជំ ញកា IMFក្នុងកា ពិភាក្ាពីបញ្ាព្របឈរ, និងកា រ ៀបចំ

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ

ព្រក្សួង សាថប័នឱយព្រសបតារព្របព័នធ

វគគបណតុេះបណា
ត លសព្រមាប់ Super User រៅតារព្រក្សួង

FMIS ។

សាថប័នទាំង ១០ ។

ពិនាុភាគរយ

 ចំណាត្់ថានក្់គរព្រមាងននមាត្ិកាថវធកាដ្ំណាក្់កាលទី ១ ព្រត្ូវបាន
រ ៀបចំ និង អនុវត្តបានក្នុងព្របព័នធ FMISរោងតារព្របកាសរលែ
៨៨២ សហវ.ព្របក្ ចុេះនថៃ ទី ៧ ខែ ក្ញ្ញ ឆ្នំ ២០១៧, ព្របកាស
បំរពញបខនថ រនឹងព្រត្ូវរ ៀបចំខត្ ១ រលើក្ រៅចុងឆ្នំ ២០១៨ ។


បាយកា ណ៍លទធផលអំពីកា ខណ ំ ប ធបទនិងខបបបទចុេះទិនន័យ
ក្នុងព្របព័នធ FMIS ជំហានទី ២ បស់ព្រក្សួង សាថប័នព្រត្ូវបាន
រ ៀបចំព្របចំព្រត្ីមាស និងបនត តារោន ។

 រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍បូក្ស ុបននកា ចុេះសិក្ាត្នរលទំនិញ
និងរសវា រៅរលើទីផា ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។
២២.២. ខក្លរែព្របត្ិបត្តិកា
គណរនយយ ហិ ញ្ញវត្ថុរៅ ក្នុងក្សហវ/
ព្រក្សួង សាថប័ន រដ្ើរបីឱយព្រសប រៅនឹង
កា វធវឌ្ឍន៍ននបលង់គណនី និង បទោឋន

(ពុំមានខផនកា សក្រមភាពក្នុងព្រត្ីមាសទី ១)

គណរនយយ ព្រពរទាំងរីវើកា រផទៀងតទត្់
គណនីី ោ ជាព្របចំ ។
២២.៣. បរងកើនក្ព្ររិត្យល់ដ្ឹងភាពជា
មាចស់កា ចូល ួរនិងសរត្ថភាពខផនក្
FMISដ្ល់ក្សហវ ព្រក្សួង សាថប័ន និង
ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការជាត្ិ ។

 ររនត ីរនទ ី រសដ្ឋក្ិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុទាង
ំ ២៥ ព្របមាណ ២៥០ ូប

១០០%

បានទទួលកា ផែពវផាយបរញ្ាបកា យល់ដ្ឹងពី FMIS ។
 ថានក្់ដ្ឹក្ ំ និងររនត ីននព្រក្សួងសាថប័នចំនួន ១០ បខនថ រ ទទួល
បានកា ផែពវផាយបរញ្ាបកា យល់ដ្ឹងពី FMIS ។
 ព្រពឹត្តិបព្រត្ព័ត្៌មាន ត្រ៤ ឆ្នំ ២០១៧ បស់គរព្រមាង FMIS ព្រត្ូវ
បានរបាេះពុរព និងផែពវផាយ រហើយសាធា ណជនទូរៅបាន
ទទួលដ្ំណឹងពី FMIS តារ យៈព្របព័នធផែពវផាយ

២២.៤.ក្សាងសរត្ថភាពព្រគប់ព្រគង

។

 ររនត ី ននព្រក្សួងសាថប័នចំនន
ួ ១០ ព្របមាណ ២៧៥ ូបទទួលបាន

គរព្រមាង FMIS រោយ ួរទាំងរៅ

កា បណុដ េះបណា
ដ លកា អនុវត្តតទល់រៅក្ខនល ងរីវើកា (On Job

ក្សហវ ព្រក្សួង សាថប័ន និងអងគភាព

Training)

១០០%

ថានក្់រព្រការជាត្ិ ។
២២.៥.អនុវត្តសាក្លបងជំហានដ្ំបូង
និងពព្រងីក្កា អនុវត្ត FMIS (រ៉ាូឌ្ុលសនូ ល

 ព្រក្ុរកា ងា អនុវត្តគរព្រមាង បស់ព្រក្សួង សាថប័នចំនួន ១០ បខនថ រ

១០០%

និងរនទ ី រសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុទាង
ំ ២៥ ព្រត្ូវបានក្ំណត្់ ួចរាល់

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ

និងរ៉ាូឌ្ុលសព្រមាប់ថ វធកា និងពព្រងីក្កា

ពីព្រក្សួងសាថប័ន និងរនទ ី រសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ រឆលើយត្បនឹង

អនុវត្ត FMISរៅព្រក្សួងសាថប័ន) ។

កា ពព្រងីក្ វធសាលភាពគរព្រមាង FMIS ជំហានទី ២ ក្នុងឆ្នំ

ពិនាុភាគរយ

២០១៨ ។
 ខផនកា អនុវត្តគរព្រមាង FMIS ជំហានទី ២ ព្រត្ូវបានខក្លរែ
ព្រសបរៅតារសាថនភាពជាក្់ខសដ ងពីឆ្នំ ២០១៨ ដ្ល់ ២០២០ ។
 ខផនកា ចុេះសិក្ា និងរ ៀបចំនីត្ិ វធីីអនុវត្តកា ងា តារព្របព័នធ
FMIS បស់កា ោឋនថមីបានរ ៀបចំ ួចរាល់ និងកាក្សា នីត្ិ វធីី
អនុវត្តកា ងា តារព្របព័នធ FMIS សព្រមាប់ព្រក្សួង សាថប័ន និង
រនទ ី សហវ បានរ ៀបចំ ួចរាល់ ។
 ឧបក្ ណ៍បរចចក្ វធទាព័ត្៌មានសព្រមាប់បណា
ដ ញត្ភាាប់ និង
សព្រមាប់អនក្រព្របើព្របាស់ (WAN/LAN, End User's
Equipment) ព្រត្ូវបានរីវើកា បញ្ាទិញ ួចរាល់រៅកាន់ព្រក្ុរហុន
ផគត្ផគង់ (ខផែក្រលើក្ិចចសនា) រៅតារព្រក្សួង សាថប័ន ១០ បខនថ រ
ថមី និងរនទ ី រសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុទាង
ំ ២៥ ឯកា កាក្សា រដ្ញនថល
កា ពព្រងីក្រជឈរណឌលទិននន័យព្រត្ូវបានវាយត្នរល ួចរាល់ ។
 កាក្សា ត្ព្ររូវកា ននកា រ ៀបចំ និងក្សាងព្របព័នធ FMIS សព្រមាប់
ព្រក្សួង សាថប័នចំនួន ១០ បខនថ រ និងរនទ ី រសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
ទាំង ២៥ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាល់ ។
 កាក្សា រព្រោងបលង់រជឈរណឌលទិននន័យខដ្លព្រត្ូវពព្រងីក្បខនថ ររលើ
រជឈរណឌលទិននន័យខដ្លមានព្រសាប់ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាល់ និង
បានក្ំណត្់ទីតាំងកា ោឋនសព្រមាប់កា អនុវត្តគរព្រមាង FMIS រៅ
ព្រក្សួង សាថប័ន ១០ បខនថ រ និងរនទ ី រសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុទាង
ំ
២៥ ។
 ព្រក្សួងសាថប័នចំនួន ១០ ខដ្លមានអនក្រព្របើព្របាស់ព្របមាណ
២៧៥ ូប បានរព្របើព្របាស់ព្របព័នធ FMIS ជាផលូវកា សព្រមាប់កា
អនុវត្តថ វធកាឆ្នំ ២០១៨ ។
 កាក្សា ត្ព្ររូវកា ននព្របព័នធ Help Desk ថមីព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាល់
និងរ ៀបចំសំរណើទិញព្របព័នធ Help Desk ក្នុងព្រត្ីមាសទី ២ ។
 ទិននន័យននកា ឧបត្ថរភថ វធកាពីថានក្់ជាត្ិ និងកា អនុវត្តថ វធកា បស់
ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការជាត្ិព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវបានក្ត្់ព្រតារៅក្នុង

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ

ពិនាុភាគរយ

ព្របព័នធ FMIS អនុរលារតារចំណាត្់ថានក្់ថ វធកាថមី ួចនិងទាន់
រពលរវលា ។
រោលបំណង ២៣. ពព្រងឹងកា អនុវត្តព្របព័នធគណរនយយថមី ព្របព័នធក្ត្់ព្រតាថមី ព្របព័នធ បាយកា ណ៍ថមី
២៣.១. រ ៀបចំសតង់ោ គណរនយយសា

 រសចក្តីព្រាងខផនទីបងាាញផលូវសព្រមាប់ដ្ំណាក្់កាល ននកា អនុវត្ត

ធា ណៈ ព្រសបតារសត ង់ោ IPSAS និង

សត ង់ោគណរនយយសាធា ណៈរៅក្រពុជា ព្រត្ូវបានរ ៀបចំរ ើង

ោក្់ឱយអនុវត្តជាបរណតើ ៗតារលំោប់

ក្នុងក្ព្ររិត្ជំ ញ ។

លំរោយព្រពរទាំងផា ភាាប់រៅនឹងកា
ពព្រងីក្កា រព្របើព្របាស់ FMIS ព្រសបតារ
ត្ព្ររូវកា ជាក្់ខសត ង និងបរងកើត្ជរព្ររើស
សព្រមាប់កា អនុវត្តជាជំហានៗ រៅ ក្
កា អនុវត្តគណរនយយបងគ ។

៩៨%
៩៣%

 រសចក្តីព្រាងព្របកាសសត ីពីកា ោក្់ឱយអនុវត្តសតង់ោគណរនយយ
សាធា ណៈរូលោឋនសាច់ព្របាក្់ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំរ ើង ។
 វគគបណតុេះបណា
ត លក្ិចចបញ្ា ិកាគណរនយយ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំដ្ល់
ដ្ឋបាលថានក្់ជាត្ិនិង ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការជាត្ិ ។
 សារាច និងរសចក្តីខណ ំ ព្រត្ូវបានោក្់ឱយអនុវត្ត ដ្ូចជា ៖ (ក្)
សារាច ខណ ំ សតីពីក្ិចចបញ្ា ិកា ជា រទយយបុរ ព្របទានព្រសបតារបលង់
គណរនយយថមី (ែ) សារាច ខណ ំ សតីពីក្ិចចបញ្ា ិកា ជា រទយយ
ចំណូលព្រសបតារបលង់គណរនយយថមី (គ) រសចក្តីខណ ំ សតីពីកា
ក្ំណត្់មាត្ិកាថវធកា និងលិែិត្យុត្តិកា ចំណាយសព្រមាប់ទទា
ូ ត្់
រសវាសងគររៅ ដ្ឋបាល ុំ សងាកត្់ ។

២៣.២. ខក្លរែទព្ររង់ បាយកា ណ៍

 ព្រក្ុរកា ងា បរចចក្រទស ននអគគ យក្ោឋន ត្ ោ ជាត្ិបាន

អនុវត្តថ វធកាខដ្លព្រត្ូវរផាើរៅគណៈ ដ្ឋ

ពិនិត្យរ ើញថារិនមានភាពចំបាច់ក្នុងកា ខក្សព្ររួលទព្ររង់នន

ររនត ី និងសាថប័ននីត្ិបបញ្ញត្តិ ។

កាក្សា ាក្់ព័នធក្នុងកា រ ៀបចំរសចក្តីព្រាងចាប់ សីត ពីកា ទូទាត្់

១០០%

ថវធកា ទូរៅ បស់ ដ្ឋសព្រមាប់កា ព្រគប់ព្រគងព្របចំឆ្នំរ េះរទ ។
 ទព្ររង់តារាងទិននន័យចំណូល និងចំណាយាក្់ក្ណា
ត លឆ្នំ
ព្រត្ូវបានសិក្ារ ើង វធញ និងខក្លរែ ។
២៣.៣. ោក្់ឱយអនុវត្តយនត កា រដ្ើរបី
បញ្ច ប់កា ចុេះបញ្ា ីសា រពើភ័ណឌព្រទពយ
សរបត្តិ ដ្ឋ និងរីវើបចចុបបនន ភាពជាព្របចំ ។

 ព្របព័នធព្រគប់ព្រគងទិននន័យបញ្ា ីសា រពើភណឌព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋព្រត្ូវបាន

១០០%

រព្របើព្របាស់ និងបញ្ចូ លទិននន័យសាក្លបង ។
 ព្របកាសសត ីពីគំ ូននរសៀវរៅបញ្ា ីសា រពើភណឌឆ្នំរោលនិងតារាង
រក្ើនរ ើងនិងថយចុេះនូវព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋព្របចំឆ្នំ ព្រត្ូវបានព្របជុំ
ពិភាក្ាព្រក្ុរកា ងា ជំ ញ និងឆលងក្ព្ររិត្អគគ

យក្ោឋន ។

 ព្របកាសសត ីពី វធធាន និងនីត្ិ វធីីលរែិត្ននកា ជព្ររេះបញ្ា ីសា រពើ
ភណឌព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំរោយបានព្របជុំពិភាក្ា
ក្ព្ររិត្អគគ យក្ោឋន ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ

ពិនាុភាគរយ

 ត្ព្ររូវននកា រព្របើព្របាស់និងរ ៀបចំកាក្សា ត្ព្ររូវកា លរែិត្រលើកា
បរងកើត្ព្របព័នធព័ត្៌មានវធទាសព្រមាប់កា ព្រគប់ព្រគងបញ្ា ីសា រពើភណឌ
ព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋ ព្រត្ូវបានសិក្ា និង វធភាគ រោយបានសហកា
រ ៀបចំជារួយព្រក្ុរហុននដ្គូ រលើកា រ ៀបចំព្របព័នធព័ត្៌មានវធទា
សព្រមាប់កា ព្រគប់ព្រគងបញ្ា ីសា រពើភណឌព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋនិងបាន
បរងកើត្ព្របព័នធព្រគប់ព្រគងរចញជា ូបរាង (ក្ំពុងដ្ំរណើ កា សាក្
លបង) ។
រោលបំណង ២៤. ពព្រងឹងកា អនុវត្តឧបក្ ណ៍ និងយនត កា រដ្ើរបីបរងកើនកា ទទួលែុសព្រត្ូវ និងគណរនយយភាព ។
២៤.១. បរងកើត្ឱយមានទណឌក្រម ដ្ឋបាល

 បញ្ច ប់កា ផែពវផាយ និងោក្់ឱយអនុវត្តលិែិត្បទោឋនគត្ិយុត្ត

សរព្រសបចំរាេះក្ំហុសឆគង ឬកា

ខដ្លរៅមានជាី មានាក្់ពន
័ ធនង
ឹ ទណឌក្រម ដ្ឋបាល សរព្រសប

ព្រគប់ព្រគងីនធានសាធា ណៈរិនសរ

ចំរាេះក្ំហុសឆគងឬកា ព្រគប់ព្រគងីនធានសាធា ណៈរិនសរ

ព្រសប និងោមនព្របសិទភា
ធ ព ។ ទណឌក្រម

ព្រសបនិងោមនព្របសិទិភា
ធ ព។

១០០%
១០០%

រនេះព្រត្ូវខចងរៅក្នុងលិែិត្បទោឋនគត្ិ
យុត្ត និងរីវើកា ផែពវផាយ និងខណ ំ
ឱយបានទូលំទលា
ូ យ។
២៤.២. រ ៀបចំនិងោក្់ឱយអនុវត្តទព្ររង់

 រោលកា ណ៍ខណ ំ សតីពីកា រ ៀបចំ និងោក្់ឱយអនុវត្តអងគភាព

បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពអនុវត្តថ វធកា

ថវធកាព្រត្ូវបានពិនិត្យរ ើង វធញ និងខក្សព្ររួល រោយបានពិនត្
ិ យ

ព្របចំព្រត្ីមាស ឆមាស និងព្របចំឆ្នំ ។

រលើទិដ្ឋភាពទូរៅននរោលបំណង, ច សរព័នធ, ដ្ំរណើ កា ទាំង

១០០%

៦ ននអងគភាពថវធកា, និងនីត្ិ វធីីននកា ោក្់អនុវត្តអងគភាពថវធកា ។
 ទព្ររង់ បាយកា ណ៏អនុវត្តថ វធកា (ហិ ញ្ញវត្ថុ) បស់អងគភាពថវធកា
ព្រត្ូវបានសិក្ា និងចងព្រក្ង ។
 ទព្ររង់ បាយកា ណ៏សរិទក្
ធ រម បស់អងគភាពថវធកាព្រត្ូវបានសិក្ា
និងចងព្រក្ង ។
២៤.៣. ពព្រងឹងកា ព្រត្ួត្ពិនិត្យរលើ

 ទព្ររង់ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពអនុវត្តថវធកា ( បាយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុ)

១០០%

ព្របចំព្រត្ីមាស ព្រត្ូវបានខក្សព្ររួល ។

ព្របព័នធព័ត្៌មានវធទា និង FMIS (IT
audit) ។
រោលបំណង ២៥. បរងកើនត្មាលភាពថវធកា ។
២៥.១.បរងកើនកា ចូល ួរសាធា ណៈ
ជនក្នុងដ្ំរណើ កា ថវធកា ។

៨៩%

 រវទិកាសាធា ណៈសដ ីពី ព្រក្បែណឌមា៉ា ព្រក្ូរសដ្ឋក្ិចច និងព្រក្បែ័ណឌ

១០០%

ថវធកាព្របចំឆ្នំ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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២៥.២.បរងកើនកា ផែពវផាយកាក្សា

វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ


បាយកា ណ៍ព្របត្ិបត្តិកា ហិ ញ្ញវត្ថុ ដ្ឋ (សត ង់ោ TOFE) ជាព្របចំ

ពិនាុភាគរយ
១០០%

ខែ និងផែពវផាយ ព្រត្ូវបានព្របរូល ចងព្រក្ង និងផែពវផាយរលើ

ថវធកា ។

រគហទំព័ ព្រក្សួងទាន់រពលរវលា ។


បាយកា ណ៍សថិត្ិហិ ញ្ញវត្ថុ ោឋភិបាលថានក្់ជាត្ិ ( GFS
budgetary Central Govt) ព្រត្ូវបានព្របរូលចងព្រក្ង និង
ផែពវផាយជាព្របចំខែ និងផែពវផាយរលើរគហទំព័ ព្រក្សួង ។



បាយកា ណ៍និ ន កា រសដ្ឋក្ិចច-សងគរ (SET) ជាព្របចំខែ និង
រចញផាយរលើរគហទំព័ ព្រក្សួង ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។

 ព្រពឹត្តិបព្រត្សថ ិត្រិ សដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុព្របចំព្រត្ីមាសទី ៤ ឆ្នំរុន
និងផែពវផាយរលើរគហទំព័ ព្រក្សួង ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។
 សារាច ខណ ំ អនុវត្តចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការជាត្ិ
ព្រត្ូវបានផែពវផាយជាសាធា ណៈ រៅក្នុងរគហទំព័ បស់
អគគ យក្ោឋន ។


រសៀវរៅថ វធកាសរងខបននចាប់ថ វធកាឆ្នំ ២០១៨ ព្រត្ូវបានរីវើកា
ផែពវផាយ ។

២៥.៣. បរងកើនត្មាលភាពក្ិចចលទធក្រម



រសចក្តីព្រាងទី ១ ននព្របកាសសត ីពីកា ព្រគប់ព្រគងក្ិចចសនាលទធក្រម

៧៩%

ព្រត្ូវបានព្របជុំពិភាក្ា និងខក្លរែជារសចក្តីព្រាងទី ២ ។

សាធា ណៈ ។


អនុព្រក្ឹត្យសត ីពីខបបបទ និងនីត្ិ វធីនី នកា បតឹង និងកា រោេះព្រសាយ
បណតឹងត្វា៉ែ ព្រត្ូវបានចុេះហត្ថរលខាោក្់ឱយអនុវត្តជាផលូវកា រោយ
សររតចអគគរហារស បត្ីរត្រជា ហុន ខសន

យក្ ដ្ឋររនត ីនន

ព្រពេះរាជាណាចព្រក្ក្រពុ ជា តារ យៈអនុព្រក្ឹត្យរលែ ២១ អនព្រក្.បក្
ចុេះនថៃ ទី ២១ ខែ ក្ុរភៈ ឆ្នំ ២០១៨ បស់រាជ ោឋភិបាលក្រពុជា ។


រុែងា ព្រគប់ព្រគងបុគគលិក្ បស់ GDPP ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងបាន
រព្របើព្របាស់សាក្លបង ួចរាល់ រហើយរព្រត្ៀរោក្់ឱយអនុវត្តជាផលូវកា
រលើរុែងា រនេះ ។

ក្នកទី ៣ ៖ ការ្ាភាាប់ថ វិកាសៅនឹងសោលនសោបាយ

៩៥%

រោលបំណង ៣១. ពព្រងឹង និងពព្រងីក្កា អនុត្តថ វធកាក្រម វធីី និងកា ព្រត្ួត្ពិនិត្យថវធកា ។

១០០%

៣១.១. ពិនិត្យរ ើង វធញ និងខក្លរែកា

១០០%



អនុវត្តថ វធកាក្រម វធីី ទាំងថានក្់ជាត្ិ និង
ថានក្់រព្រការជាត្ិ ។

រោលកា ណ៍ខណ ំ សតីពី កា រ ៀបចំថ វធកាសរិទក្
ធ រមព្រត្ូវបានខក្
សព្ររួល (ជាភាសាអង់រគលស) ួចោក្់ជាពព្រងាងរលើក្ទី ១ ។



ទព្ររង់តារាងសព្រមាប់ តារោនចល ឥណទានស ុបតារថវធកា
ក្រម វធីីព្រត្ូវបានខក្លរែ ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ


ពិនាុភាគរយ

ពិពណ៌ រោលបំណងក្រម វធីី និងអនុក្រម វធីីព្រត្ូវបានោក្់ក្នុង
សារាច ខណ ំ សតីពី កា រ ៀបចំខផនកា យុទសា
ធ រសត ថវធកា ។



កា ខណ ំ រ ៀបចំខផនកា លទធក្រម និង ជា រទយយបុរ ព្របទាន
ព្រត្ូវបានោក្់បញ្ចូ លក្នុងសារាច ខណ ំ សតីពី កា រ ៀបចំខផនកា
យុទសា
ធ រសត ថវធកា ។



បាយកា ណ៍សតីពី លទធផលនិងកា ព្របឈរននកា អនុវត្តថ វធកា
ក្រម វធីី បស់ព្រក្សួង សាថប័ន ចំនួន ១០ ខដ្លចូលអនុវត្តឆ្នំ
២០១៥ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងោក្់ជូនកាក្ឧត្តរអគគបណឌិត្សភាច យ
ពិនិត្យនិងផតល់អនុសាសន៍ ។



ព្របព័នធ Database សព្រមាប់ព្រគប់ព្រគងកា អនុវត្តសនន ិីិឥណទាន
ថវធកា បស់ ក្សហវ ព្រត្ូវបានោក្់ឱយរព្របើព្របាស់សាក្លបង ។

៣១.២. រ ៀបចំយុទសា
ធ រសត ពព្រងីក្
ថវធកាក្រម វធីីដ្ល់ព្រក្សួង សាថប័ន រៅឆ្នំ

ពុំមានរព្រោងសក្រមភាពអនុវត្តក្នុងព្រត្ីមាសរនេះ

២០១៨ និង ដ្ឋបាលរាជធានី-រែត្ត
រៅឆ្នំ ២០២០ ។
៣១.៣. អនុវត្តខផនកា បណុត េះបណា
ត ល



និងកា ក្សាងសរត្ថភាពសព្រមាប់កា
ពព្រងឹងនិងពព្រងីក្កា អនុវត្តថ វធកាតារ

ររនត ីននព្រក្សួង សាថប័ន ខដ្លអនុវត្តថ វធកាក្រម វធីី ព្រត្ូវបានទទួល

១០០%

កា បណុត េះបណា
ត ល។


ក្រម វធីី ។

វគគបណតុេះបណា
ត លខដ្លរ ៀបចំរោយ យក្ោឋនហិ ញ្ញក្ិចច និង
យក្ោឋនថវធកានីយក្រម ព្រត្ូវបានសព្ររបសព្ររួល ។



ព្រគូបរងាគលព្រត្ូវបានរីវើបចចុបបនន ភាព សព្រមាប់រព្រត្ៀរបញ្ចូ នរៅរីវើ
កា បណុត េះបណា
ត លរលើកា ងា ាក្់ព័នធនឹងសរត្ថក្ិចច បស់
អគគ យក្ោឋន ត្ ោ ជាត្ិជូនដ្ល់ ព្រក្សួង សាថប័ន ខដ្លអនុវត្ត
ថវធកាក្រម វធីីរពលរលញទាំង ៣៩ ជាពិរសសព្រក្សួង សាថប័ន
ចំនួន ០៣ ខដ្លនឹងអនុវត្តថ វធកាក្រម វធីីរពញរលញក្នុងឆ្នំ
២០១៨ ។

៣១.៤. ព្រត្ួត្ពិនិត្យរ ើង វធញ រលើកា
អនុវត្តសិទិអ
ធ ំណាច និងភាពទន់ភលន់
ខដ្លបានផតល់ជន
ូ អងគភាពថវធកានិងរីវើ
បចចុបបនន ភាព ។



រសចក្តីព្រាងបចចុបបនន ក្រមរសចក្តីខណ ំ រលែ ០០៥ សដ ីពី

១០០%

រោលកា ណ៍ និងនីត្ិ វធីីនផទក្នុងសព្រមាប់កា អនុវត្តថ វធកាក្រម វធីី
បស់ ក្សហវ ព្រត្ូវបានោក្់ព្របជុំជារួយអគគ យក្ោឋនាក្់ព័នធ
ចំនួន ១ រលើក្ ។

រោលបំណង ៣២. រ ៀបចំថ វធកាឱយមានលក្ខណៈព្រគប់ព្រជុងរព្រជាយ និងរីវើសមាហ ណក្រម ថ វធកា

១០០%

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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៣២.១. បនត ខក្លរែកា រីវើសមាហ -



ណក្រម ថវធកាច នត និងថវធការូលីន
តារ យៈព្រក្បែ័ណឌចំណាយ យៈរពល

វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ

ពិនាុភាគរយ

ពិនិត្យរ ើង វធញរលើរោលកា ណ៍ខណ ំ សតីពីកា រ ៀបចំខផនកា

១០០%

យុទសា
ធ រសដ ថវធកា ។


រសចក្តីព្រាងថវធកាព្របចំឆ្នំ ២០១៩ ជារួយ យក្ោឋនរព្រការ
ឱវាទអគគ យក្ោឋនថវធកា ព្រត្ូវបានសព្ររបសព្ររួល និងរ ៀបចំ ។

រីយរ (MTFF) ខផនកា យុទសា
ធ រសត
ថវធកា (BSP) និងថវធកាក្រម វធីី (PB)
រោយ ំរលចពីកា កាត្់បនថ យភាពព្រក្ីព្រក្
និងខយនឌ្័ រៅក្នុងកា រ ៀបចំ PB និង
BSP ។
៣២.២. បញ្ចូ លចំណូល ចំណាយខដ្ល
រៅរព្រៅប ធបទថវធការៅក្នុងថវធកាព្របចំឆ្នំ
រោយ ួរទាំងថវធកាព្រគឹេះសាថន

ពុំមានរព្រោងសក្រមភាពអនុវត្តក្នុងព្រត្ីមាសរនេះ ។

-

សាធា ណ ដ្ឋបាល និងថវធកានដ្គូ
អភិវឌ្ឍន៍ ។
រោលបំណង ៣៣. រ ៀបចំនិងោក្់ឱយអនុវត្តព្របព័នធប ទ ត្់គណរនយយភាព ( វាងនីត្ិបញ្ញត្តិ និងនីត្ិព្របត្ិបត្តិ,

១០០%

វាង ក្សហវ និងព្រក្សួង សាថប័ន និងរៅក្នុងព្រក្សួង សាថប័ន) ។
៣៣.១. ពិនិត្យនិងរ ៀបចំលិែិត្
បទោឋនគត្ិយុត្តក្នុងព្រក្បែ័ណឌននកា
ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ បស់

ពុំមានរព្រោងសក្រមភាពអនុវត្តក្នុងព្រត្ីមាសរនេះ ។

-

ពុំមានរព្រោងសក្រមភាពអនុវត្តក្នុងព្រត្ីមាសរនេះ ។

-

ោឋភិបាលក្នុងប ធបថននកា អនុវត្តថ វធកា
ក្រម វធីី ។
៣៣.២. ក្ំណត្់ឱយបានចាស់នូវប ទ ត្់
គណរនយយភាពក្នុងកា រ ៀបចំក្រម វធីី
វធនិរោគសាធា ណៈ រដ្ើរបីធា សងគត្ិភាពក្នុងថវធកាព្របចំឆ្នំ (ក្ំណត្់ពីកា
ទទួលែុសព្រត្ូវឱយបានចាស់លាស់ វាង
ព្រក្សួង សាថប័ននីរួយៗ ួរមាន ព្រក្សួង
ខផនកា ,ព្រក្ុរព្របឹក្ាអភិវឌ្ឍន៍ក្រពុជា
និង ក្សហវ ។
៣៣.៣. ខក្សព្ររួល ច សរព័នធ
ព្រក្សួង សាថប័ន ឱយរឆលើយត្បរៅនឹង



ក្ព្ររងនីត្ិ វធីីខណ ំ អំពីសិទិអ
ឋ ណា
ំ
ច និងកា ទទួលែុសព្រត្ូវ បស់
អងគភាពថវធកាខដ្លជាសរត្ថក្ិចច បស់អគគ

១០០%

យក្ោឋន ត្ ោ -

ព្របព័នធដ្ំរណើ កា កា ងា ថមី ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ
ជាត្ិព្រត្ូវបានផែពវផាយ ជូនដ្ល់ យក្ោឋន

ពិនាុភាគរយ

រៅថានក្់ក្ណា
ត ល

និង ត្ ោ រាជធានី-រែត្ត ទាំង២៥ ។
៣៣.៤. ខក្លរែរសចក្តីព្រាងចាប់



រសចក្តីព្រាងវធរសាីនក្រមព្រពេះរាជព្រក្ឹត្យរលែ នស/ ក្ត្/០៨១៥/

ថវធកាព្របចំឆ្នំ រោយ ួរបញ្ចូ លព័ត្៌មាន

៨៧២ សត ីពីសហលក្ខនតិក្ៈគត្ិយុត្តិព្រគឹេះសាថនសាធា ណ ដ្ឋបាល

សំខាន់ខដ្ល ួរមានរសចក្តីព្រាងចាប់

ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច និងបានោក្់ជន
ូ ថានក្់ដ្ឹក្ ំ ក្សហវ ពិនិត្យ

ទូទាត្់ឆ្នំរុន (N-1) លទធផលកា អនុវត្ត

និងសរព្ររច ។

១០០%

ថវធកាឆ្នំបចចុបបនន (ឆ្នំ N) បរណា
ត េះអាសនន (៣) កា ក្ំណត្់ឱនភាពថវធកា
ព្រសបតារព្របព័នធ GFS ។
រោលបំណង ៣៤. ពព្រងឹងកា រ ៀបចំរោលនរោបាយនិងកា រីវើខផនកា ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ (កា រ ៀបចំ

១០០%

រោលនរោបាយនិងខផនកា ចំណូលនិងចំណាយ យៈរពលរីយរ) ។
៣៤.១. រ ៀបចំ និងបរងកើនស័ក្តិសិទភា
ធ ព



និងព្របសិទភា
ធ ពននព្រក្បែ័ណឌ
រោលនរោបាយមា៉ា ព្រក្ូរសដ្ឋក្ិចច ។

បាយកា ណ៍តារោនវឌ្ឍនភាពសត ីពី សាថនភាពរសដ្ឋក្ិចច

១០០%

(CMM) ព្របចំឆ្នំ ២០១៧ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។


ព្រក្បែ័ណឌរោលនរោបាយមា៉ា ព្រក្ូរសដ្ឋក្ិចច និងរោលនរោបាយ
ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ។

៣៤.២. រ ៀបចំ និងបរងកើន



សមាសសថ ិត្ិហិ ញ្ញវត្ថុ ោឋភិបាល (Consolidated of GFS for

ស័ក្តិសិទភា
ធ ព និងព្របសិទភា
ធ ពនន

General Government) ព្រត្ូវបានពិនិត្យ និងរផទៀងតទត្់រោយ

ព្រក្បែ័ណឌហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ

ជំ ញកា GFS បស់ IMF ។

យៈរពលរីយរ (MTFF) និង



បនែុីមាត្ិកាគណនី (CoA ថមី) ជារួយរលែក្ូដ្ GFS ។



វគគបណតុេះបណា
ត លសត ីពី ទិននន័យគណរនយយជាត្ិ National

១០០%

ព្រក្បែ័ណឌថវធកា យៈរពលរីយរ
(MTBF) ។
៣៤.៣. ពព្រងឹងសរត្ថភាពវធភាគ និង
ពាក្ ណ៍សាថនភាពរសដ្ឋក្ិចច និង
ហិ ញ្ញវត្ថុ ។

១០០%

Accounts ព្រត្ូវបានរ ៀបចំរ ើង ។


រ៉ាូខដ្លពាក្ មា៉ា ព្រក្ូរសដ្ឋក្ិចចក្រពុ ជា (Cambodia
Macroeconomic Forecasting Model - CMFM) ព្រត្ូវបានរីវើ
បចចុបបនន ក្រម និងរព្របើព្របាស់ (Version ២.០) ។



ព្របជុំពិរព្រោេះរោបល់ជារួយភាគីាក្់ព័នធរលើបរចចក្រទសផលិត្
សនទ សែន៍រសដ្ឋក្ិចច ។

រោលបំណង ៣៥. ពព្រងឹងកា អនុវត្តរោលនរោបាយវធរជឈកា ហិ ញ្ញវត្ថុ ។
៣៥.១. អនុវត្តរោលនរោបាយ
វធរជឈកា ហិ ញ្ញវត្ថុ ខដ្លបានក្ំណត្់



អនុព្រក្ឹត្យសត ីពីកា ក្ំណត្់ព្របាក្់ឧបត្ថរភសមាជិព្រក្ុរព្របឹក្ា ុំ

៧៩%
១០០%

សងាកត្់ឆ្នំ ២០១៨ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច និងោក្់ឱយអនុវត្ត ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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រៅក្នុងខផនកា អនុវត្ត ៣ ឆ្នំ (២០១៨-

វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ


២០២០) ននក្រម វធីីជាត្ិ ។

ពិនាុភាគរយ

រសចក្តីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យសដ ីពី កា រ ៀបចំ និងព្របព្រពឹត្តរៅននរូលនិីិ
ុំ សងាកត្់ ព្រត្ូវបានបនត ខក្លរែ ។



រសចក្តីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យសដ ីពី ព្របព័នធព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុ បស់
ដ្ឋបាល ុំ សងាកត្់ ព្រត្ូវបានបនត ខក្លរែ ។



រសចក្តីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យសដ ីពី កា រផទ ីនធានពីថ វធកា ដ្ឋជូនរូលនិីិ
ុំ សងាកត្់ ព្រត្ូវបានបរងកើនពី ៣% ដ្ល់ ៣.៤% ចំណូលច នត
ថវធកាជាត្ិ ព្រត្ូវបានបនត ខក្លរែ និងព្របជុំពិភាក្ា ។



រសចក្តីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យ សដ ីពីកា រផទ ីនធានពីថ វធកា ដ្ឋជូនរូលនិីិ
ព្រក្ុង ព្រសុក្ ព្រត្ូវបានបរងកើនពី ១.១% ដ្ល់ ១.៥% ននចំណូល
ច នត ថ វធកាជាត្ិ ព្រត្ូវបានបនត ខក្លរែ និងព្របជុំពិភាក្ា ។

៣៥.២. អនុវត្តសាក្លបង និងពព្រងីក្



រសចក្តីព្រាងព្របកាសសត ីពីនីត្ិ វធីីហិ ញ្ញវត្ថុសព្រមាប់កា អនុវត្តរូល

រូលនិីិ វធនិរោគសព្រមាប់ ដ្ឋបាលថានក្់

ធ ិរោគ ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការជាត្ិព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច និង
និីិ វន

រព្រការជាត្ិ (SNIF) ។

បញ្ច ប់, ោក្់ជូន កាក្ឧត្តរអគគបណឌិត្សភាច យ ពិនិត្យ និង

៩៧%

សរព្ររច ។


រសចក្តីខណ ំ បខនថ រ សត ីពីកា អនុវត្តគរព្រមាងរូលនិីិ វធនិរោគ
ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការជាត្ិ (IPP) ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាល់ និងោក្់
ឱយអនុវត្ត ។



កា បណុត េះបណា
ត លរោលកា ណ៍បខនថ រសព្រមាប់រ ៀបចំគរព្រមាង
ធ ិរោគ
វធនិរោគខដ្លទទួលបានហិ ញ្ញបបទានចំនន
ួ បីរូលនិីិ វន
ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការជាត្ិ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចរាល់ ។

៣៥.៣. ពិនិត្យររើលរ ើង វធញ និងោក្់



ឱយអនុវត្តរោលកា ណ៍ខណ ំ សតីពី

ច សរព័នធក្រម វធីីននខផនកា យុទសា
ធ រសត ថវធកា បស់ ដ្ឋបាល

១០០%

រាជធានី រែត្តនីរួយៗ ព្រត្ូវបានសិក្ា និងពិនិត្យ និងខក្លរែ ។

ខផនកា យុទសា
ធ រសត ថវធកាសព្រមាប់
ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការជាត្ិ ។
៣៥.៤. អនុវត្តកាក្សា យុទសា
ធ រសត

០%

ក្ំខណទព្ររង់ព្របព័នធថ វធកាក្រពុជា

ពុំមានវឌ្ឍនភាពក្នុងព្រត្ីមាសរនេះ ។

២០១៨-២០២៥ ។
៣៥.៥. ពិនិត្យនិងខក្សព្ររួល
រោលកា ណ៍ខណ ំ សតីពីកា រ ៀបចំ និង



កា បណុត េះបណា
ត លរោលកា ណ៍ខណ ំ សតីពី នីត្ិ វធីីអនុវត្តថ វធកា

១០០%

ក្រម វធីីសព្រមាប់រែត្តទាង
ំ ១២ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច ។

នីត្ិ វធីីអនុវត្តថ វធកាក្រម វធីីរពញរលញ

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ

ពិនាុភាគរយ

និងអងគភាពថវធកា សព្រមាប់ថ វធកា
ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការជាត្ិ ។
ក្នកទី ៤ ៖ ការសម្ត្ៀរខ្លួនសម្ម្មប់ជាំហានបនាប់
រោលបំណង ៤១. បរងកើត្ព្រក្បែ័ណឌថវធកាព័ត្៌មានសរិទក្
ធ រម (Performance Informed Budgeting) ។
៤១.១.សិក្ានិងរ ៀបចំព្រក្បែ័ណឌរោល



បានសិក្ារលើខផនកា សក្រមភាព និងសក្រមភាពាក្់ព័នធននកា

ននរោលកា ណ៍ថ វធកាព័ត្៌មានសរិទក្
ធ រម

អនុវត្តយុទសា
ធ រសត សត ីពី កា ខក្ទព្ររង់ព្របព័នធថ វធកាឆ្នំ ២០១៨-

(Performance Budgeting) ។

២០២៥ ។


៩៨%
១០០%
១០០%

បានរ ៀបចំកាក្សា សព្រមាប់បទបងាាញសត ីពី យុទសា
ធ រសត ននកា ខក្
ទព្ររង់ព្របព័នធថ វធកាឆ្នំ ២០១៨-២០២៥ ។

រោលបំណង ៤៣. ពព្រងឹងព្របសិទភា
ធ ពព្របព័នធព្រត្ួត្ពិនិត្យ ។
៤៣.១. ព្រត្ួត្ពិនិត្យររើលរ ើង វធញពី

 បានពិនិត្យ និងខក្លរែ នីត្ិ វធីីននខផនកា ចុេះសវនក្រមលរែិត្ ។

ព្របព័នធព្រត្ួត្ពិនិត្យអីិកា ក្ិចច និងសវន

 បានរ ៀបចំបញ្ា ីព្រត្ួត្ពិនយសវនក្រម (Audit Checklist) សត ីពី

ក្រមនផទក្នុង

រពលបចចុបបនន រៅព្រគប់

ព្រក្សួង សាថប័ន ។

៩៩%
១០០%

ដ្ំរណើ កា ជា រទយយបុរ ព្របធាន ។
 បានចុេះពិនិត្យព្របសិទភា
ធ ពននកា អនុវត្តថ វធកាក្រម វធីីរៅអងគភាព
រព្រការឱវាទ ក្សហវ ។
 ចុេះពិនិត្យព្របសិទភា
ធ ពននរុែងា សវនក្រម នផទក្នុងរៅព្រក្សួងសងគរក្ិចច
អត្ីត្យុទជ
ធ ន និងយុវនីត្ិសរបទា និងព្រក្សួងាណិជាក្រម ។
 លិែិត្បទោឋន និងសថ ិត្ិសំខាន់ៗ បញ្ចូ លក្នុង Box Database
សរព្ររចបានចំនួន ៤០ លិែិត្ ។
 បានបញ្ច ប់កា រ ៀបចំ ច សរព័នធ BoxSyn និងបរចចក្រទសនន
កា ស រស ក្ូដ្ (Backfil-Script ឬ Batch file) រដ្ើរបីរផទ
ទិននន័យទាំងអស់ពី BoxSyn រៅក្នុងព្របព័នធ DMS ។

៤៣.២. ពព្រងីក្បខនថ ររុែងា ននកា រីវើ

 បានរ ៀបចំ និងអនុរ័ត្ព្របគល់ជូនអនក្ស រស ក្ូដ្នូវ Business

សវនក្រមពត្៌មានវធទា និងសរិទក្
ធ រម

process និ ង ទព្ររង់ ននតារាឧបសរព័ នធ បាយកា ណ៍អ ីិ កា ក្ិ ចច

រដ្ើរបីឱយព្រសបនឹងរុែងា ព្របព័នធថវធកាថមី ។

ហិ ញ្ញវត្ថុតារ ច សរព័នធថ វធកាក្រម វធីីក្នុងព្របព័នធ FIDS ។

១០០%

 ខផនទីគន
ំ ិត្ (Mindmap) និងមាត្ិកាននខផនកា ព្រគប់ព្រគង់
(ITMP) ដ្ំណាក្់កាលទី ១ (២០១៨-២០២០) ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ
ួច ។
 ខផនទីគន
ំ ិត្ និងមាត្ិកាននខផនកា អភិវឌ្ឍន៍ (ITDP) ដ្ំណាក្់
កាលទី ១ (២០១៨-២០២០) ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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៤៣.៣. ថានក្់ដ្ឹក្ ំ ព្រគប់ព្រក្សួង សាថប័ន

វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ


បាយកា ណ៍ សត ីពីវឌ្ឍនភាពតារោនអនុសាសន៍សវនក្រមនផទក្នុង

រឆលើយត្បនឹងអនុសាសន៍ខដ្លបានរលើក្

សព្ររចបាន ៤ រោលរៅ ស ុប ២០២ អនុសាសន៍ (បានខក្

រ ើងរោយសវនក្ នផទក្នុង ។

លរែរពញរលញ ៩៦ អនុសាសន៍ និងរៅសល់ខក្លរែបនត ១០៦

ពិនាុភាគរយ
១០០%

អនុសាសន៍) ។
 បានរចញលិែិត្រលែ ១០៨៥ សហវ ចុេះនថៃ ទី ២៦ ខែក្ុរភៈ ឆ្នំ
២០១៨ សត ីពីកា ខក្លរែអនុសាសន៍សវក្រម ខដ្លបានរលើក្រ ើង
រោយអាជាាី សវនក្រមជាត្ិាក្់ព័នធនឹងសរត្ថក្ិចច ក្សហវ រៅ
ព្រក្សួងព័ត្៌មាន សព្រមាប់កា ធយប ធរចឆទ ២០១៦ ។
 បានបញ្ច ប់ការ ៀបចំរសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍ សត ីពីលទធផល
សវនក្រមស ុបសព្រមាប់ឆ្នំ ២០១៧ ។
 បានបញ្ច ប់ការ ៀបចំក្ព្ររិត្បរចចក្រទសរលើនីត្ិ វធីី, វធីីសារសត និង
ទព្ររង់ បាយកា ណ៍រីវើអីិកា រលើក្ិចចហិ ញ្ញវត្ថុតារអនុរលារភាព
អនុវត្តរលើថ វធកាក្រម វធីី ។
 បានផែពវផាយដ្ល់ររនត ីអោគីិកា ោឋនចំនួន ៩៧

ក្់ សត ីពី

ក្ព្ររងលិែិត្បទោឋនគិត្យុត្តាក្់ព័នធនឹងកាត្ពវក្ិចចចំរាេះ ដ្ឋ
បស់ព្រក្ុរហុនកាក្ជន សហព្រោសសាធា ណៈ ។
៤៣.៤. រ ៀបចំ និងខក្លរែខផនកា
សក្រមភាព បាយកា ណ៍ និងក្រម វធីី

 ខផនកា យុទសា
ធ រសត អីិកា ក្ិចចហិ ញ្ញវត្ថុឆ្នំ ២០១៨-២០២០

៩៧%

បានផែពវផាយ និងោក្់ឱយអនុវត្ត ។

សវនក្រម/អីិកា ក្ិចចព្របចំឆ្នំ បស់
ព្រក្សួង សាថប័នរោយខផែក្រលើលក្ខណៈ
វធនិច័យ
ឆ និងចត្់ វធធានកា វាយត្នរល
ហានិភ័យខដ្លផតល់អនុសាសន៍រោយ
ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ ។
រោលបំណង ៤៤. ពព្រងឹងសរត្ថភាពបខនថ រសព្រមាប់សាថប័ននីត្ិបបញ្ញត្តិ និងអាជាាី សវនក្រមជាត្ិរលើព្របព័នធព្របត្ិ

៩៥%

ត្ុលយភាព រលើកា រ ៀបចំចាប់សតីពីកា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុព្របចំឆ្នំ និងចាប់សតីពីកា ទូទាត្់ថ វធកាព្របចំឆ្នំ ។
៤៤.១. រ ៀបចំខផនកា ក្សាងសរត្ថភាព

 បានរ ៀបចំខផនកា សក្រមភាពក្សាងសរត្ថភាពររនត ីរាជកា នន

(រោយ ួរទាំង សាថប័ននីត្ិបបញ្ញត្តិ និង

ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ សាថប័ននីត្ិបបញ្ញត្តិ និងអាជាាី

អាជាាី សវនក្រមជាត្ិ) ។

សវនក្រមជាត្ិ ។

៤៤.២. អនុវត្តខផនកា ក្សាងសរត្ថ

 បានរ ៀបចំរសចក្តីព្រាងក្រម វធីី និងកាក្សា ោំព្រទសព្រមាប់ោំព្រទកា

ភាពដ្ល់សាថប័ននីត្ិបបញ្ញត្តិ និងអាជាា

រ ៀបចំសិកាខសាលាសត ីពី នីត្ិ វធីីអនុវត្តថ វធកាតារព្របព័នធថ វធកាថមី

ី សវនក្រមជាត្ិ ។

ជូនររនត ីរាជកា ននអាជាាី សវនក្រមជាត្ិ ។

៩០%

១០០%

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ

ពិនាុភាគរយ

ក្នកទី ៥ ៖ ការោាំម្ទដល់ការអនុវត្ត ករា វិធីកកទម្រង់ម្បកបសដ្ឋយសោគជ័យ និងច្ីរភាព

៩៨%

រោលបំណង ៥១. បរងកើនភាពជាអនក្ដ្ឹក្ ំ សរត្ថភាព ព្រគប់ព្រគង និង បណុត េះឆនទ ៈក្ំខណទព្ររង់ ព្រពរទាំងបរងកើន

១០០

ភាពជាមាចស់ និងកា ទទួលែុសព្រត្ូវ ។
៥១.១. ពព្រងឹងកា អនុវត្ត វធធាន និង

 ខផនកា សក្រមភាព រ
ួ ដ្ំណាក្់កាលទី៣ ននក្រម វធីខី ក្ទព្ររង់កា

នីត្ិ វធីីាក្់ពន
័ ធនឹងយនត កា រ ៀបចំ និង

ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងផែពវផាយ

អនុវត្តកា ងា ខក្ទព្ររង់ តារព្រក្សួង

(GSMEF) ។

សាថប័ន និងអងគភាព តារសារាច រលែ



០៩ ។

១០០%

បាយកា ណ៍បូក្ស ុបនិងវាយត្នរលកា អនុវត្តកា ងា ខក្ទព្ររង់
ព្របចំព្រត្ីមាស ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច និងរផាើជន
ូ អ.គ.ហ. តារកាល
ក្ំណត្់ (GDICDM) ។

 ក្ិចចព្របជុំបូក្ស ុបកា ងា និងរ ៀបចំ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពក្រម
វធីីខក្ព្រទង់ព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ (EFI) ។
 យនត កា ននកា តារោនវឌ្ឍនភាពកា អនុវត្តសក្រមភាពកា ងា ខក្
ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចនិងោក្់ឱយអនុវត្ត
(GDSNAF) ។
 ខផនកា សក្រមភាព ួរ GDAP3 សព្រមាប់កា អនុវត្តក្រម វធីីខក្
ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុ ដ្ំណាក្់កាលទី ៣ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ
ោក្់ឱយអនុវត្ត (GDNT) ។


បាយកា ណ៍បូក្ស ុប និងវាយត្នរលកា អនុវត្តកា ងា ខក្ទព្ររង់
ព្របចំព្រត្ីមាស ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច និងរផាើជន
ូ អ.គ.ហ. តារកា
ក្ំណត្់ (GDCE) ។



បាយកា ណ៍ក្ិចចព្របជុំព្របចំខែ រក្រា ក្ុរភៈ រី

ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ

ួច (GDSNAF) ។
 តារោនកា អនុវត្តនូវយនត កា និងព្របព័នធវាយត្នរលរលើកា អនវុត្ត
ក្រម វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ (GDNT) ។


បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពព្រត្ីមាសទី ១ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួចនិងទាន់
រពលរវលា (GDSNAF) ។

៥១.២. រ ៀបចំព្របព័នធព្រគប់ព្រគងកា តលស់
បតូ (Change Management) ។

 ខផនកា បរងកើនក្ព្ររិត្យល់ដ្ឹង ភាពជាមាចស់ កា ចូល ួរ និង

១០០%

សរត្ថភាពខផនក្ FMIS ដ្ល់ ក្សហវ ព្រក្សួង សាថប័ន និងរនទ ី
រសដ្ឋក្ិចចនិងហិ ញ្ញវត្ថុ ព្រត្ូវបានខក្សព្ររួលសរព្រសបរៅតារ
សាថនភាពជាក្់ខសដ ងចប់ពីឆ្នំ ២០១៨ ដ្ល់ ២០២០ (FMWG) ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ

ពិនាុភាគរយ

 គនថ ីទី ១ ដ្ល់គនថ ីទី ៣ (ចំនួន ២៦៥៥ ទំព័ ) ននក្ព្ររងសព្ររង់
ព្រត្ូវបានពិនិត្យ រផទៀងតទត្់ បញ្ច ប់ ព្រគប់ទិដ្ឋភាពក្ព្ររិត្ថានក្់ដ្ឹក្ ំ
លក្ន (LC) ។
 រីវើកា សិក្ាព្រសាវព្រជាវ ព្របរូលធាត្ុចូល ទាក្់ទងនឹងកា តលស់បដូ
ព្របព័នធថវធកាក្រម វធីីរៅព្របព័នធថវធកាព័ត្៌មានសរិទក្
ធ រម (EFI) ។
 លិែិត្បទោឋនគត្ិយុត្តាក្់ព័នធពនធ ោ ព្រត្ូវបានព្របរូល, ចំណាត្់
ថានក្់គត្ិយុត្ត ព្រត្ូវបានរ ៀបចំនិងអត្ថបទននលិែិត្បទោឋនគត្ិយុត្ត
ព្រត្ូវបានវាយចរលង (LC) ។
 លិែិត្បទោឋនគត្ិយុត្តាក្់ព័នធកា ព្រគប់ព្រគងបុគគលិក្ព្រត្ូវបាន
ព្របរូល , ចំណាត្់ថានក្់គត្ិយុត្តព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងអត្ថបទនន
លិែិត្បទោឋនគត្ិយុត្តព្រត្ូវបានវាយចរល ង (LC) ។
 រ ៀបចំក្រម វធីីផែពវផាយសាននដ្ និងសរិទផ
ធ ល បស់ព្រក្ុរព្របឹក្ា
នីត្ិក្រមជូន ដ្ឋបាលរែត្តរណឌលគិ ឯ (LC) ។
រោលបំណង ៥២. បរងកើនព្របសិទភា
ធ ពននកា ក្សាងសរត្ថភាព និង វធធានកា រលើក្ទឹក្ចិត្ត ។

១០០%

៥២.១. ពិនិត្យររើលរ ើង វធញពី

១០០%

 រសចក្តីព្រាងយុទសា
ធ រសត ព្រគប់ព្រគង និងអភិវឌ្ឍន៍ីនធានរនុសែ

ព្របសិទភា
ធ ព និងស័ក្តិសិទភា
ធ ពននកា

ព្រត្ូវបានព្របជុំ និងពិរព្រោេះរោបល់ក្ព្ររិត្អគគរលខាីិកា ោឋន

បណុត េះបណា
ត ល និងរ ៀបចំខផនកា

(GSMEF) ។

ក្សាងសរត្ថភាពថមី ។

 រ ៀបចំខផនកា សក្រមភាព និងរោលកា ណ៍សព្រមាប់ចុេះព្រត្ួត្ពិនិត្យ
និងវាយត្នរលអំពីព្របសិទភា
ធ ពននកា បណុដ េះបណា
ដ ល (EFI) ។
 ក្ព្ររងសំណួ សដ ីពីត្ព្ររូវកា បណុដ េះបណា
ដ លសព្រមាប់កា អភិវឌ្ឍ
ក្រម វធីី និងត្ព្ររូវកា បណុដ េះបណា
ដ លរលើកា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុ
សាធា ណៈ ព្រត្ូវបានរីវើបចចុបបនន ក្រម (EFI) ។


បាយកា ណ៍សតីពី កា វធភាគក្ព្ររងតារាងសំណួ សព្រមាប់ព្របរូល
ព័ត្៌មានទាក្់ទងនឹងកា ព្រត្ួត្ពិនិត្យតារោនកា ក្សាងសរត្ថភាព
រព្រនីតរាជកា ក្សហវ បានោក្់ជន
ូ ថានក្់ដ្ឹក្ ំ និងរសចក្តីព្រាង
ក្រម វធីីវាយត្នរលសរត្ថភាពរព្រនីត រាជកា រលើកា អនុវត្តព្របកាស
រលែ ១០៣៣ សហវ.ព្រប.ក្ ចុេះនថៃទី ២៩ ខែ វធចាកា
ិ ឆ្នំ ២០១០
សព្រមាប់ឆ្នំ ២០១៥-២០១៨ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ (GSMEF) ។

៥២.២. ពិនិត្យររើលរ ើង វធញពីយនត កា
និងអភិព្រក្រននកា ផតល់កា រលើក្ទឹក្ចិត្ត

រិនមានសក្រមភាពអនុវត្តក្នុងព្រត្ីមាសទី ១

-

យៈរពលក្នល ងរក្ និងរ ៀបចំឱយមាន

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ

ពិនាុភាគរយ

យនត កា និងអភិព្រក្រថមីសតីពី កា ផតល់កា
រលើក្ទឹក្ចិត្តខដ្លមានសរីរ៌ និង
សងគត្ិភាព ។
រោលបំណង ៥៣. ពព្រងឹងកា ក្សាងសរត្ថភាពសព្រមាប់អនុវត្តក្រម វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ

៩៤%

ដ្ំណាក្់កាលទី ៣ ។
៥៣.១. រ ៀបចំសាថប័នរដ្ើរបីរឆលើយត្ប

 ក្រម វធីីសព្រមាប់បងាាញក្ព្ររងរសវាសាធា ណៈ បស់ ក្សហវ

នឹងដ្ំណាក្់កាលទី ៣ រោយ ួរមាន ៖

តារ យៈ TV Board ព្រត្ូវបានសិក្ា និងរ ៀបចំបរចចក្រទស

ធ គរុែងា រៅព្រគប់អគគ
(១).កា បញ្ច ប់ វភា

(GSMEF) ។

យក្ោឋនននក្សហវ និង យក្ោឋន

 នីត្ិ វធីី ួរបចចុបបនន ក្រម (SOP) បស់អងគភាពពនធ ោ ចំនួន ២៥%

ដ្ឋបាល ហិ ញ្ញវត្ថុននព្រក្សួង សាថប័ន,
(២).រ ៀបចំ និងអនុវត្តខផនកា ខក្

ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ (GDT) ។
 សិក្ាព្រសាវព្រជាវ ព្របរូលធាត្ុចូល និងព្របរូលកាក្សា ទាក្់ទង

សព្ររួល ច សរព័នធ បស់អគគ យក្-

នឹងកា វធភាគថវធកា រោយសហកា ជារួយអគគ

ោនន និង យក្ោឋននីរួយៗ, (៣).

ព័នធនន ក្សហវ (EFI) ។

រ ៀបចំនង
ិ ផែពវផាយកាក្សា ខណ ំ

យក្ោឋនាក្់

 ព្របព័នធ Edocs ព្រត្ូវបាន Backup រដ្ើរបីកាត្់បនថ យហានិភ័យនន

សត ីពីព្របព័នធព្រគប់ព្រគងថមី, (៤).រ ៀបចំ
រោលនរោបាយសព្រមាប់យុទសា
ធ រសត

កា បាត្់បង់ទិននន័យបាន ៩៩% ។
 ខផនកា រ ៀបចំព្របព័នធខចក្ ំខលក្ និង ក្ាទុក្កាក្សា បានរ ៀបចំ

ព្រគប់ព្រគងព័ត្៌មានវធទារៅ ក្សហវ,

ួចរាល់ (GSMEF) ។

(៥).កា រព្របើព្របាស់ជំនួយបរចចក្រទស

 បទបបញ្ញត្តិសតីពី ពនធ ោ និងកា អនុវត្តកា រផទ នថល (Transfer

ព្របក្បរោយព្របសិទភា
ធ ព និង (៦).ខក្

Pricing) ព្រត្ូវបានរ ៀបចំបណតុេះបណា
ត លរលើក្ទី ១ (GDT) ។

លរែកា អនុវត្តកា ងា តារ យៈកា
បរងកើនកា រព្របើព្របាស់បរចចក្ វធទា ។

៩៤%



ច សរព័នធព្រគប់ព្រគង និងកា វធភាគរុែងា បស់ររនត ីរាជកា
វសហ ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ និងព្របរូលផដុំកាក្សា (EFI) ។

 សាធា ណជន (អនក្ជាប់ពនធ និងភានក្់ងា រសវាក្រមពនធ ោ )
ព្រត្ូវបានបណតុេះបណា
ត លរលើក្ទី ១ ាក្់ព័នធភានក្់ងា រសវាក្រម
ពនធ ោ ព្របាក្់ចំណូល កា បង់ពនធ តារព្របព័នធរអ ិក្ព្រត្ូនិក្ និង
កាត្ពវក្ិចចសា រពើពនធ បស់អនក្ជាប់ពនធ ត្ូច (GDT) ។
 ក្រម វធីីព្រគប់ព្រគងទិននន័យ សព្រមាប់ោំព្រទកា ងា បណដុេះបណា
ដ ល
ក្នុងព្របព័នធ Excel ព្រត្ូវបានរ ៀបចំ (EFI) ។
 រោលនរោបាយបរចចក្ វធទាព័ត្៌មានសព្រមាប់ ក្សហវ ព្រត្ូវបាន
រីវើបចចុបបនន ក្រម ៣០% ាក្់ព័នធនង
ឹ កា រព្របើព្របាស់អុីនរីើរណត្
រៅក្នុង ក្សហវ (GSMEF) ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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ច្សងាោរសករាភាព

វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនល ឹោះ

ពិនាុភាគរយ

 បាននិងក្ំពុងខសវ ង ក្វគគបណតុេះបណា
ត លរៅរព្រៅព្របរទសាក្់ព័នធ
កា ងា ជំ ញ ឬព្របរទសជានដ្គូ រដ្ើរបីរ ៀបចំរីវើទសែនក្ិចចសិក្ា
(GDT) ។
 រគហទំព័ បស់អគគ យក្ោឋនរោលនរោបាយ ព្រត្ូវបាន
ក្សាង ួចរាល់ និងកាក្សា ត្ព្ររូវកា ននកា រ ៀបចំ និងក្សាង
ព្របព័នធព្រគប់ព្រគងទិននន័យសថ ិត្ិរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ ព្រត្ូវបាន
ក្ំណត្់ (GSMEF) ។
 ខផនកា រ ៀបចំ និងក្សាងរជឈរណឌលទិននន័យ ក្សហវ បានរីវើ
បចចុបបនន ភាព ួចរាល់ និងបនទ ប់រជឈរណឌលទិននន័យព្រត្ូវក្ំណត្់
ទីតាំង និងរ ៀបចំរព្រោងបលង់បរចចក្រទស ួចរាល់ (GSMEF) ។
៥៣.២. អភិវឌ្ឍន៍ីនធានរនុសែ

 សរត្ថភាព បស់ររនត ីចំបាច់ រួយចំនួនព្រត្ូវ បានពព្រងឹងបខនថ រ

សព្រមាប់ដ្ំណាក្់កាលទី៣ ខដ្ល ួរមាន

ទាំងខផនក្គណរនយយ និងព័ត្៌មានវធទា រដ្ើរបីរព្របើព្របាស់ព្របព័នធ

កា បណុត េះបណា
ត លជំ ញទាំងរៅក្នុង

FMIS រោយព្រក្ុរររនត ីជំ ញព្របចំអគគ យក្ោឋន ត្ ោ ជាត្ិ

ក្សហវ និងព្រក្សួង សាថប័ន ។

(GDNT)

៩៥%

 ព្របធានបទ និងកាក្សា បណុត េះបណា
ត ល សត ីពីកា រីវើអីិកា ក្ិចច
ហិ ញ្ញវត្ថុសាធាណៈ រៅ ដ្ឋបាលថានក្់ជាត្ិ ខដ្លខផែក្រលើបទ
ពិរសាីន៍ននកា អនុវត្តជាក្់ខសត ងព្រត្ូវបានរ ៀបចំ ួច (GI) ។
៥៣.៣. រ ៀបចំ និងអនុវត្តយុទសា
ធ រសត
ទំ ក្់ទំនង និងសព្ររបសព្ររួលសព្រមាប់

រិនមានសក្រមភាពអនុវត្តក្នុងព្រត្ីមាសទី ១

-

ដ្ំណាក្់កាលទី ៣ ។

បញ្ហ
ា ម្បឈរ
ខផនក្ទី ១

 កា ោក្់រចញនូវសក្រមភាព និងសូច ក្ សរិទក្
ធ រម

សាំសណើដសាំ ណាោះម្សាយ
 ក្ំណត្់សក្រមភាព និងសូច ក្ សរិទក្
ធ រម

គនលេះឹ រួយចំនន
ួ មានទំហំីំ និងព្រក្បែណឌរពល

គនលេះឹ ឱយមានភាពចាស់លាស់ វាស់ខវងបាន

រវលាែលី និងសរព្ររចរិនបានតារកា រព្រោងទុក្ ។

និងសរព្រសបតារព្រក្បែ័ណឌរពលរវលា និង

 ររនតព្រី ក្ុរកា ងា ខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុ
សាធា ណៈមានភា ក្ិចច និងរតតត្សំខាន់រលើកា ងា

អាចអនុវត្តបាន ។
 គួ រតតត្កា យក្ចិត្តទុក្ោក្់ែពស់បខនថររទៀត្
ឹ កា ងា បស់ព្រក្ុរកា ងា ខក្
រលើកា ពព្រងង

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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ព្របចំនថៃ មានរពលរវលាត្ិចសព្រមាប់កា ងា ខក្

ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ និង

ទព្ររង់ ។

យនតកា តារោនកា អនុវត្តខផនកា
សក្រមភាពជាព្របចំខែ រោយឈ រលើសាម ត្ី
បុរ សក្រម សក្រម និងអនត សក្រម ។

ខផនក្ទី ២

ពុំមានបញ្ាព្របឈរគួ ក្ត្់សមាគល់ ។

ខផនក្ទី ៣

 ព្របកាសសត ីពន
ី ត្
ី ិ វធីីហិ ញ្ញវត្ថស
ុ ព្រមាប់កា អនុវត្ត

 រសន ើអគគ យក្ោឋនាក្់ពន
័ ធ យក្ចិត្តទុក្ោក្់

រូលនិីិ វធនិរោគ ដ្ឋបាលថានក្់រព្រការជាត្ិ រិនទាន់

រលើកា ងា ជាអាទិភាពបានឱយខាលំង រោយ

ព្រត្ូវបានបញ្ច ប់ ។

សា កា ងា ទាំងរនេះ មានឥទធព
ិ លខាលំងរលើ
កា ងា រផែងរទៀត្ ។

ខផនក្ទី ៤

 កា បូក្ស ុបខផនកា ក្សាងសរត្ថភាព ួរ មានកា
យឺត្ោ៉ាវរោយសា កា ផតលគ
់ រព្រមាងវគគបណតុេះ

រលើគរព្រមាងវគគបណតុេះបណា
ត លរព្រការក្រម វធីី

បណា
ត លរព្រការក្រម វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញ-

ខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ

វត្ថុសាធា ណៈ ពី អ.គ.ហ រទើបទទួលបានរៅនថៃទី

នន ក្សហវ និងព្រក្សួង សាថប័ន ។

២៨ ខែ រី
ខផនក្ទី ៥

 រសើន ក្ិចចសហកា និងកា ោំព្រទបនតពី អ.គ.ហ

ឆ្នំ ២០១៨ ។

រិនមានបញ្ាព្របឈរគួ ឱយក្ត្់សមាគល់ ។

-

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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ឧបសរព ័នធ ២ ៖ សូច្នករកដលបនត ពីម្ត្ីម្មសរុន និងវឌ្ឍនភាព
ល.
១

រសចក្តស
ី រព្ររច
រ ៀបចំ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាព
សរងខបននកា អនុវត្តក្រម វធីីខក្ទព្ររង់

កាលប រធ ចឆទ
ត្រ ៤

អងគភាព

វឌ្ឍនភាព

ទទួលបនទុក្
អ.គ.ហ.

ឆ្នំ ២០១៧

ក្ំពង
ុ រ ៀបចំ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាព
សរងខបននកា អនុវត្តក្រម វធីីខក្ទព្ររង់

កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

ព្របចំឆ្នំ ២០១៧ រដ្ើរបីរោ ពជូន

ព្របចំឆ្នំ ២០១៧ រដ្ើរបីរោ ពជូន

សររតចអគគរហារស បត្ីរត្រជា

សររតចអគគរហារស បត្ីរត្រជា

ហុន កសន

ហុន កសន

យក្ ដ្ឋររនតនី ន

យក្ ដ្ឋររនតី ។

ព្រពេះរាជាណាចព្រក្ក្រពុជា អនុរលារ
តារសារាច ខណ ំ បស់រាជ ោឋភិបាល រលែ ០៩ ចុេះនថៃទី ២៨ ខែ ីនូ
ធ ន និងនីត្ិ វធីី
ឆ្នំ ២០១៥ សត ីពី “ វធា
ននកា រ ៀបចំ កា អនុវត្ត កា ព្រត្ួត្
ពិនិត្យតារោន និងកា វាយត្នរល
រលើកា ងា ខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគង
ហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ” ។
២

រ ៀបចំ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពននកា

ត្រ ៤

អនុវត្តក្រម វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគង

ឆ្នំ ២០១៧

ហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ ឆ្នំ ២០១៧

អ.គ.ហ.

ធ ីខក្
បានរ ៀបចំ បាយកា ណ៍ក្រម វី
ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថព្រុ បចំឆ្នំ
២០១៧ ។

និងរផាើជន
ូ អគគ យក្ោឋនថវធកា
រដ្ើរបីជារូលោឋនរួយសព្រមាប់
អគគ យក្ោឋនថវធកា រព្របើព្របាស់ក្នុង
កា ច ចក្ញ្ច ប់ថ វធកាព្របចំឆ្នំជារួយ
ព្រក្សួង សាថប័ន ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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៣

រ ៀបចំ បាយកា ណ៍សតព
ី ី វឌ្ឍនភាព
ននកា អនុវត្តក្រម វធីីខក្ទព្ររង់កា

ត្រ ៤

អ.គ.ហ.

ឆ្នំ ២០១៧

បានរ ៀបចំ បាយកា ណ៍ យៈរពល ៥
ឆ្នំ រោយបងាាញនូវកា វាយត្នរលរលើ

ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

ព្របព័នធននកា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុ

រោយបងាាញសរិទផ
ធ លសរព្ររច

សាធា ណៈ និងកា ជេះឥទធិពលរលើ

បាន យៈរពល ៥ ឆ្នំ, បញ្ាព្របឈរ

មា៉ា ព្រក្ូរសដ្ឋក្ិចច ផងខដ្ ។

និងទិសរៅននក្រម វធីីខក្ទព្ររង់ យៈ
រពល ៥ ឆ្នំរៅរុែ ។ បខនថរពីរនេះ
អ.គ.ហ. គួ ពិនត្
ិ យ និងសិក្ា
ចំណច
ុ ចំនន
ួ ០៣ បខនថររទៀត្
ខដ្លជាបចច័យ (Impact)ននកា
ខក្ទព្ររង់ក្ង
នុ បាយកា ណ៍ឆ្នំ
២០១៧ រនេះ ួរមាន (១).កា ព្រគប់
ព្រគងមា៉ា ព្រក្ូរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ,
(២).សរត្ថភាពព្រគប់ព្រគង និងដ្ឹក្ ំ
សាថប័ន និង (៣). កា ខព្របព្របួល
ច ធត្ បស់ព្រក្សួង សាថប័ន ក្នង
ុ កា
រ ៀបចំ និងអនុវត្តថ វធកា ព្រសបតារ
ប ធបទថវធកាថមី ។
៤

បនតជំ ុញកា រ ៀបចំរគគរុ ទសក្៍

ត្រ ៤

ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

ឆ្នំ ២០១៧

អ.គ.ហ.

ក្ំពង
ុ រីវកា
ើ រព្រជើសរ ឯសព្រក្ុរហន
ុ
ព្របឹក្ាខផនក្ហិ ញ្ញវត្ថក្
ុ នុងព្រសុក្តារ
នីត្ិ វធីល
ី ទធក្រមសាធា ណៈ

(FMM) បស់រាជ ោឋភិបាល
ឹ ព្របសិទភា
រដ្ើរបីពព្រងង
ធ ពននកា
រ ៀបចំ, អនុវត្ត និងព្រត្ួត្ពិនត្
ិ យ
និងវាយត្នរលថ វធកា។
៥

រ ៀបចំរសចក្តីព្រាងចក្ខុ វធស័យ និង

ព្រត្ីមាសទី ៤

អគគរលខា-

អគគរលខាីិកា ោឋនបានព្របជុព
ំ ភា
ិ ក្ា

របសក្ក្រម ននព្រក្សួងរសដ្ឋក្ច
ិ ច និង

ឆ្នំ២០១៧

ីិកា ោឋន

ព្រក្ុរកា ងា ចំនន
ួ រួយរលើក្ រដ្ើរបី

ហិ ញ្ញវត្ថុ និងព្រត្ូវោក្់ឱយពិរព្រោេះ

ព្រក្សួង

ពិភាក្ារលើកា ព្រាងចក្ខុ វធស័យ និង

រោបល់រៅក្នង
ុ ក្ិចចព្របជុំ ។

រសដ្ឋក្ិចច

របសក្ក្រម ននព្រក្សួងរសដ្ឋក្ច
ិ ច និង

និងហិ ញ្ញវត្ថុ

ហិ ញ្ញវត្ថុ ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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៦

អនុញ្ញត្ឱយបញ្ចូ លកា រ ៀបចំខផនទី

ព្រត្ីមាសទី ៤

បងាាញផលូវគណរនយយបងគ រៅក្នុង

ឆ្នំ២០១៧

ទិសរៅននក្រម វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់

ព្រក្ុរព្របឹក្ា

រសចក្ីតព្រាងខផនទីបងាាញផលូវ

ជាត្ិ

គណរនយយបងគ រៅក្នង
ុ ទិសរៅននក្រម

គណរនយយ

វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ

ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈឆ្នំ

ធា ណៈឆ្នំ ២០១៨-២០២៣ ព្រត្ូវ

២០១៨-២០២៣ ។

បានោក្់ឆលងក្ិចចព្របជុក្
ំ ព្ររិត្ថានក្់
ដ្ឹក្ ំអគគរលខាីិកា ោឋនននព្រក្ុរ
ព្របឹក្ាជាត្ិគណរនយយ ួចរាល់ក្នុងព្រត្ី
មាសទី២។

៧

រីវើស ធ នក្រម វាងព្របព័នធទិនននយ
័
ពនធោ និងព្របព័នធ FMISរោយរិន

ព្រត្ីមាសទី ៤

អគគ យក្

ព្រក្ុរកា ងា បានជួបពិភាក្ាលរែត្
ិ

ឆ្នំ២០១៧

ោឋនពនធោ

ធ ជារួយអគគ យក្ោឋន
បខនថររ ើង វញ

ចំបាច់ឱយមានកា ចុេះអនុសា ណៈ

សហកា

ត្ ោ ជាត្ិ រដ្ើរបីពន
ិ ិត្យររើលត្ព្ររូវ

រោគយល់ោន (MOU) រ េះរទ

ជារួយព្រក្ុរ

កា លរែិត្សព្រមាប់កា ងា ស ធ នក្រម

ព្រសបតារអនុសាសន៍ខណ ំដ្៏

កា ងា

រនេះ រោយទិនននយ
័ ពនធកាត្់ទុក្រៅ ត្

ែពង់ែពស់ បស់កាក្ឧត្តរបណឌិត្សភា

FMWG

ោ ជាត្ិបចចុបបននរន
ិ ទាន់បានរីវើស

ច យរទស ដ្ឋររនតី ដ្ឋររនតីព្រក្សួង

មាហ ណក្រមរៅក្នុងព្របព័នធពនធោ

រសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ ។

រៅរ ើយ។ ព្រក្ុរកា ងា នឹងបញ្ច ប់អព
ំ ី
ត្ព្ររូវកា រនេះ រហើយរព្រោងនឹងជួប
ពិភាក្ាលរែត្
ិ ជារួយអគគ យក្ោឋន
ពនធោ រៅក្នង
ុ ព្រត្ីមាសទី៣ ខែសីហា
ខាងរុែ។

៨

រីវើកា សិក្ាជារួយព្រក្សួងរុែងា
សាធា ណៈបខនថររទៀត្ រដ្ើរបីពន
ិ ិត្យ

ព្រត្ីមាសទី ៤
ឆ្នំ២០១៧

ព្រក្ុរកា ងា

ព្រក្ុរកា ងា បានចុេះជួបជារួយព្រក្សួង

FMWG

រុែងា សាធា ណៈ ួចរហើយ រោយ

លទធភាពននកា រីវើស ធ នក្រម វាង

ទទួលបានព័ត្៌មានថាព្របព័នធ បស់

ព្របព័នធរបៀវត្ែ និងព្របព័នធ FMIS ។

ព្រក្សួងរុែងា សាធា ណៈបានរីវើ
បចចុបបននភាពខត្រលើរុែងា ព្រគប់ព្រគងព័៍
ត្៌មានររនតីរាជាកា រោយរិនទាន់
បានរីវើបចចុបបននភាពរុែងា រលើខផនក្
របៀវត្ែររនតរា
ី ជកា រៅរ ើយរទ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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រហត្ុរនេះសព្រមាប់កា ងា ស ធ នក្រម
ជារួយព្របព័នធ FMIS រៅខត្រិនទាន់
អាចអនុវត្តបាន ។
៩

អរញ្ា ញ
ើ ត្ំណាងពី អ.គ.ហ ចូល ួរ

ព្រត្ីមាសទី ៤

ក្ិចចព្របជុា
ំ ក្់ពន
័ ធនឹងគរព្រមាង FMIS

ឆ្នំ២០១៧

ព្រក្ុរកា ងា

រាល់ក្ិចព្រច បជុំរផែងៗព្រក្ុរកា ងា ខត្ង

FMWG

ខត្ោក្់លែ
ិ ិត្អរញ្ា ញ
ើ ត្ំណាងពី អ.គ

រដ្ើរបីបរងកើនកា ចូល ួរ និងកា

.ហ រដ្ើរបីចល
ូ ួរក្នង
ុ ក្ិចព្រច បជុំ រដ្ើរបី

យល់ោនរៅវធញរៅរក្ រដ្ើរបីជំ ញ
ុ

ខសវ ងយល់កា ងា ាក្់ពន
័ ធឱយបានសុីជំ

កា អនុវត្តព្របព័នធ FMIS

រៅ។

ព្របក្បរោយព្របសិទភា
ធ ព និង
ស័ក្តិសិទភា
ធ ព។
១០

ក្ំណត្់រពលរវលាសរព្រសប រដ្ើរបី

ព្រត្ីមាសទី ៤

ឹ
អរញ្ា ញ
ើ ព្រគប់ថានក្់ដ្ង
ំននព្រក្សួង

ឆ្នំ២០១៧

ព្រក្ុរកា ងា

ព្រក្ុរកា ងា នឹងរ ៀបចំអរញ្ា ញ
ើ ព្រគប់

FMWG

ឹ
ថានក្់ដ្ង
ំននព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និង

រសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ ចូល រ
ួ ក្ិចច

ហិ ញ្ញវត្ថុ ចូល ួរក្ិចចព្របជុផ
ំ ែពវផាយ

ព្របជុផ
ំ ែពវផាយសត ព
ី ី កា បរងកន
ើ កា

ឹ ពីអត្ថ
សត ីពី កា បរងកន
ើ កា យល់ដ្ង

យល់ដ្ឹងពីអត្ថព្របរោជន៍ននព្របព័នធ

ព្របរោជន៍ននព្របព័នធ FMIS, កា

FMIS, កា ព្រគប់ព្រគងកា តលស់បតូ

ព្រគប់ព្រគងកា តលស់បតូ (Change

(Change Management) និងនីត្ិ

Management) និងនីត្ិ វធីីបចចុបបនន

វធីីបចចុបបននក្រម ួរ (Standard

ក្រម ួរ (Standard Operation

Operation Porcedure-SOP) ។

Procedure-SOP) រៅក្នុងព្រត្ីមាសទី
៤ ឆ្នំ ២០១៨។

១១

រីវើកា ពិនិត្យលទធភាពននកា រីវើ

ព្រត្ីមាសទី ៣

វធរជឈកា លទធក្រមសាធា ណៈ

ឆ្នំ២០១៨

បខនថររទៀត្ រោយដ្ំរ ង
ើ ទំហំថ វធកា

អគគ យក្

អគគ យក្ោឋនលទធក្រមសាធា ណៈ

ោឋនលទធក្រម

បានរ ៀបចំនូវ បាយកា ណ៍វាយត្នរល

សាធា ណៈ

សព្រមាប់ត្ររលង
ើ ក្ព្ររិត្ទឹក្ព្របាក្់

រព្រការសិទិស
ធ រព្ររចរលើសាថប័នអនុវត្ត

សិទិស
ធ ំរ ចជូនដ្ល់សាថប័នអនុវត្ត

លទធក្រម ។ កា រីវើ វធរជឈកា លទធក្រម

លទធក្រម ួចរាល់ព្រត្ឹរ GDPP រោយ

សាធា ណៈរនេះ គឺព្រត្ូវព្របកាន់ខាាប់

ខផនក្រលើ បាយកា ណ៍៖

នូវរោលកា ណ៍អនុរលារភាព

- បាយកា ណ៍ព្រត្ួត្ពិនិត្យក្ិចល
ច ទធក្រម

ជារូលោឋន រាលគឺរន
ិ ព្រត្ូវបរងកន
ើ

តាររព្រកាយរៅរលើកា អនុវត្តក្ិចច-

ទំហំថ វធការព្រការសិទិស
ធ រព្ររចព្រគប់

លទធក្រម បស់សាថប័នអនុវត្តលទធក្រម

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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សាថប័នអនុវត្តលទធក្រមនូវទំហំរសម ើោន

-កា រផាើ បាយកា ណ៍អនុវត្តក្ច
ិ ចលទធ-

រ េះរទ ។ កា ព្របកាន់ខាាប់នូវរោល

ក្រម បស់សាថប័នអនុវត្តលទធក្រម និង

កា ណ៍អនុរលារភាពជារូលោឋន គឺ

-កា អនុវត្ត PFM។

ក្នុងរោលបំណងរលើក្ទឹក្ចិត្ដ្
ត ល់
សាថប័នអនុវត្តលទធក្រម ខដ្លែិត្ែំ
អនុវត្ត និងព្របកាន់ខាាប់នូវកា អនុវត្ត
ព្រសបតារនីត្ិ វធីី និងលិែត្
ិ បទោឋន
គត្ិយត្
ុ តជាី មាន ។
១២

ឹ ទំ ក្់ទំនងលែ និងក្ិចចបនតពព្រងង
សហកា ជារួយអងគកា រិនខរន

ព្រត្ីមាសទី ៤

អ.គ.ហ

ឆ្នំ២០១៧

ររនតីបរងាគលនន អ.គ.ហ. បានសហកា ជារួយរវទិកាអងគកា រិនខរន

ោឋភិបាលរលើកា វាយត្នរលត្មាលភាព

ោឋភិបាលសត ីពក្
ី រពុជា (NGOF) និង

ថវធការៅក្រពុជា រដ្ើរបីឱយលទធផល

អងគកា ភាពជានដ្គូថ វធកាអនត ជាត្ិ

ននកា វាយត្នរលឆលុេះបញ្ចង
ំ អំពី

(IBP) រលើសនទសែន៍ត្មាលភាពថវធកា

ត្ថភាពពិត្ព្របាក្ដ្រៅក្រពុជា ។

និងរព្រត្ៀររីវើកា អរងកត្ត្មាលភាពថវធកា
ឆ្នំ ២០១៩ ។

១៣

កាក្សា យុទសា
ធ រសត ខក្ទព្ររង់ព្របព័នធ
ថវធកា ២០១៨ - ២០២៥ ។

ព្របកាសជា

អ.គ.ថវធកា

-បានរ ៀបចំខផនកា សក្រមភាព និង

ផលូវកា ៖

សក្រមភាពាក្់ពន
័ ធននកា អនុវត្តយុទ ធ

នថៃទី ២០

សារសត សត ព
ី ី កា ខក្ទព្ររង់ព្របព័នធថ វធកា

ខែ ររសា

ឆ្នំ ២០១៨-២០២៥ ។

ឆ្នំ ២០១៨

-បានផែពវផាយយុទសា
ធ រសត សត ព
ី ីកា
ខក្ទព្ររង់ព្របព័នធថ វធកាឆ្នំ ២០១៨ ២០២៥ ដ្ល់ព្រគប់ព្រក្សួង សាថប័ន ។

១៤

រសចក្តីសរព្ររច បស់រាជ ោឋភិបា

ខែ ីនូ ឆ្នំ

លរលែ ១១៩ សស សត ីពកា
ី រព្របើ

២០១៧

ព្របាស់ចំណូលរិនខរនសា រពើពនធ
បស់ព្រក្សួងសាថប័នព្របរូលចំណូល

អ.គ.ហ

•

បនតរីវើកា រ ៀបចំយនតកា និង
លិែត្
ិ បទោឋនគត្ិយុត្ក្
តិ នុង
កា អនុវត្តរសចក្តីសរព្ររចជា
រួយអគគ យក្ោឋនព្រទពយ
សរបត្តិ ដ្ឋ និងចំណូលរិន
ខរនសា រពើពនធ និងអគគ

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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យក្ោឋន ត្ ោ ជាត្ិ
ព្រពរទាំងក្.ហ.ស ។

ឧបសរព ័នធ ៣ ៖ វិធីសាស្តសតវាយត្នរល និងតារដ្ឋនការអនុវត្ត
កា វាយត្នរលកា អនុវត្តខផនកា សក្រមភាពខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ

បស់អងគភាពរព្រការឱវាទ

ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ គឺខផែក្រលើ លទធផលសរព្ររចបានជាក្់ខសត ង រីៀបរៅនឹងសូច ក្ ខដ្លបានរព្រោងទុក្ក្នង
ុ
ខផនកា សក្រមភាព (GDAP3) និងខផែក្រលើពត្
័ មា
៌ ន និងកាក្សា ោំព្រទាក្់ពន
័ ធខដ្លមានភាាប់រក្ជារួយ បាយកា ណ៍ ។ កា
វាយត្នរលកា អនុវត្តខផនកា សក្រមភាព ព្រត្ូវបានរ ៀបចំរ ើងរោយព្រក្ុរកា ងា នន អ.គ.ហ. ទាំង ០៥ ខផនក្ ួរមាន ៖
 ខផន ក្ កា ងា ខក្ទព្ររង់ ទាំ ង ៣, ព្រគប់ ព្រគងព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋ និ ង ចំ ណូល រិ ន ខរនសា រពើ ព នធ ៖ ទទួ ល បនទុ ក្
អគគ យក្ោឋនព្រទពយសរបត្តិ ដ្ឋនង
ិ ចំណូលរិនខរនសា រពើពនធ និងអគគ យក្ោឋនឧសាហក្រមហិ ញ្ញវត្ថុ ។
 ខផន ក្នវានុវត្ត ន៍ ផែពវ ផាយ និងក្សាងសរត្ថ ភាព ៖ ទទួ ល បនទុ ក្ អគគ រលខាីិ កា ោឋ ន,ព្រក្ុ រព្របឹ ក្ានី ត្ិ ក្ រម ,
អគគ យក្ោឋនសវនក្រមនផទក្ង
នុ , អោគីិកា ោឋន, វធទាសាថនរសដ្ឋក្ិចន
ច ង
ិ ហិ ញ្ញវត្ថុ និងព្រក្ុរកា ងា ព្រគប់ព្រគង
គរព្រមាងព័ត្មា
៌ នវធទាព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ ។
ធ ៖ ទទួលបនទុក្ អគគ យក្ោឋន ត្ ោ ជាត្ិ, អគគ យក្ោឋនលទធក្រមសាធា ណៈ និងព្រក្ុរព្របឹក្ា
 ខផនក្អនុវត្តថវកា
ជាត្ិគណរនយយ។
 ខផនក្ចំណល
ូ សា រពើពនធ ៖ ទទួលបនទុក្ អគគ យក្ោឋនគយនិង ោឋក្ ក្រពុជា និងអគគ យក្ោឋនពនធោ ។
ធ
 ខផនក្រោលនរោបាយនិងរ ៀបចំថវកា
៖ ទទួលបនទុក្អគគ យក្ោឋនរោលនរោបាយរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
សាធា ណៈ, អគគ

យក្ោឋ នថវធ កា , អគគ

យក្ោឋ នហិ ញ្ញវ ត្ថុ ដ្ឋ បា លថាន ក្់ រព្រការជាត្ិ និ ង អគគ

យក្ោឋ ន

សហព្របត្ិបត្តិកា អនត ជាត្ិ និងព្រគប់ព្រគងបំណល
ុ ។
កា វាយត្នរលកា អនុវត្តខផនកា សក្រមភាពខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ

បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និង

ហិ ញ្ញវត្ថុ នឹងព្រត្ូវរីវើរ ង
ើ ជា ០៥ ដ្ំណាក្់កាល ៖
ដ្ំណាក្់កាលទី ១ ៖ កា គណ ពិនទុភាគ យក្ព្ររិត្សក្រមភាពលរែិត្
ពិនទុភាគ យក្ព្ររិត្សក្រមភាពលរែិត្នីរួយៗ

បានរក្ពីកា រីវើសវ័យវាយត្នរល បស់អងគភាពនីរួយៗ

រព្រការឱវាទ

ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ និងកា វាយត្នរលបខនថរ បស់ព្រក្ុរកា ងា នន អ.គ.ហ. រោយខផែក្រលើពត្
័ ៌មាន និងកាក្សា
ោំព្រទាក្់ពន
័ ធខដ្លមាន ។
ដ្ំណាក្់កាលទី ២ ៖ កា គណ ពិនទុភាគ យក្ព្ររិត្ចរងាករសក្រមភាព
ពិនទុភាគ យក្ព្ររិត្ចរងាករសក្រមភាពនីរយ
ួ ៗ បានរក្ពីរីយរនពវនតននពិនទុភាគ យក្ព្ររិត្សក្រមភាពលរែិត្ទាំង
អស់ខដ្លសថ ិត្រៅរព្រការចរងាករសក្រមភាពនីរយ
ួ ៗ។

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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ដ្ំណាក្់កាលទី ៣ ៖ កា គណ ពិនទុភាគ យក្ព្ររិត្រោលបំណង
ពិនទុភាគ យក្ព្ររិត្រោលបំណងនីរួយៗ បានរក្ពីរីយរទរៃនន់ នពិនទុភាគ យក្ព្ររិត្ចរងាករសក្រមភាពទាំងអស់
ខដ្លសថ ត្
ិ រៅរព្រការរោលបំណងនីរួយៗ ។
ដ្ំណាក្់កាលទី ៤ ៖ កា គណ ពិនទុភាគ យក្ព្ររិត្ខផនក្
ពិនទុភាគ យក្ព្ររិត្ខផនក្នីរយ
ួ ៗ បានរក្ពីរីយរទរៃនន់ នពិនទុភាគ យក្ព្ររិត្រោលបំណងទាំងអស់ ខដ្លសថ ត្
ិ រៅ
រព្រការក្ព្ររិត្ខផនក្នីរួយៗ ។
ដ្ំណាក្់កាលទី ៥ ៖ កា គណ ពិនទុភាគ យសព្រមាប់កា អនុវត្តខផនកា សក្រមភាពក្ព្ររិត្ព្រក្សួង
ពិនទុភាគ យក្ព្ររិត្ព្រក្សួង បានរក្ពីរីយរទរៃនន់ នពិនទុភាគ យក្ព្ររិត្ខផនក្ទាំងអស់។

លទធផលខដ្លទទួលបាន នឹងព្រត្ូវផតល់ជានិរទទសជាក្់លាក្់ ខដ្លក្នុងរ េះ ួរមាន ០៥ ក្ព្ររិត្រផែងោន គឺ៖

ពិនាុសសម្រច្បាន

និសទា ស

០% - ៦០%

រែាយ

៦១% - ៧០%

រីយរ

៧១% - ៨៥%

លែបងគួ

៨៦% - ៩៥%

លែ

៩៦% - ១០០%

លែណាស់

ធ នកា រលើក្ទឹក្ចិត្ត និង វធា
ធ នកា ងត្ត្បិត្, អងគភាពនីរួយៗ រព្រការឱវាទ
ជារួយោនរនេះ ក្នុងរោលរៅអនុវត្ត វធា
ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ នឹងព្រត្ូវបានវាយត្នរលោច់រោយខ ក្ពីោន រោយរព្របើព្របាស់ វធីីសារសត រីយរទរៃនក្
់ នុងព្រគប់
ដ្ំណាក្់កាលដ្ូចមានបញ្ាក្់រៅខាងរដ្ើរ ។ វឌ្ឍនភាពកា ងា សរព្ររចបាន បស់អងគភាពនីរយ
ួ ៗ នឹងព្រត្ូវបងាាញរៅក្នង
ុ
ជំពក្
ូ ៣ នន បាយកា ណ៍រនេះ ។
ក. ការសរៀបច្ាំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពម្បចាំម្ត្ីម្មស/ម្បចាំឆ្ន ាំ
លទធផលននកា វាយត្នរល ក្ព្ររិត្អងគភាពរព្រការឱវាទព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ និងក្ព្ររិត្ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច
និងហិ ញ្ញវត្ថុ នឹងព្រត្ូវបូក្ស ប
ុ ជា បាយកា ណ៍តារោនវឌ្ឍនភាពព្របចំព្រត្ីមាស/ព្របចំឆ្នំ ននកា អនុវត្តក្រម វធីីខក្ទព្ររង់
កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ រោយបងាាញឱយរ ើញនូវលទធផលននកា ខក្ទព្ររង់
បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ, បញ្ាព្របឈរ

ខដ្លបានជួបព្របទេះក្នុងកា អនុវត្តខផនកា សក្រមភាព និងសំរណើ

ដ្ំរណាេះព្រសាយចំរាេះបញ្ាព្របឈរខដ្លបានរក្ើត្រ ើង ។ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពរនេះ ព្រត្ូវបានោក្់ឆលងក្ិចចព្របជុនំ ផទក្ង
នុ អ

រសចក្តីព្រាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា ខក្ទព្ររង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈព្របចំព្រត្ីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ បស់ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ
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.គ.ហ. ជារុន រដ្ើរបីព្រត្ួត្ពិនិត្យពីភាពព្រត្ឹរព្រត្ូវនន បាយកា ណ៍ រទើបអាចោក្់បញ្ចូ លជា របៀបវា ៈ សព្រមាប់ក្ិចចព្របជុំ

គ

ណៈក្រមកា ខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ ននព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ ។
បាយកា ណ៍រនេះ ក្៏នឹងបងាាញឱយរ ញ
ើ ពីទិសរៅកា ងា បនតរទៀត្ ទាំងសព្រមាប់ អ.គ.ហ. ខដ្លជារស ីិកា ឱយ
ឹ
គ.ហ.ស. ក្នង
ុ កា ដ្ក្
ំ ព្រគប់ព្រគង និងសព្ររបសព្ររួល រលើក្រម វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ និងសព្រមាប់
ព្រក្សួង សាថប័ន និងអងគភាពរព្រការឱវាទ ក្សហវ ផងខដ្ ក្នុងកា គិត្គូ ខសវ ង ក្ដ្ំរណាេះព្រសាយ និងបរងកើត្ព្រក្បែ័ ណឌ
ី កា អនុវត្តកា ងា ខក្ទព្ររង់ទាង
យនតកា យុទសា
ធ រសត និងនីត្ិ វធីីកា ងា ថមីក្ង
នុ រោលរៅោំព្រទ ពព្រងឹង និងពព្រងក្
ំ សព្រមាប់
័ ព្របក្បរោយព្របសិទភា
ព្រក្បែ័ណឌសាថប័ន និងរាជ ោឋភិបាល ឱយសរព្ររចបានរជាគជយ
ធ ព និងស័ក្តិសិទភា
ធ ព។
ខ្. យនតការតារដ្ឋនវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្ត
ព្រសបតារសារាច រលែ ០៩ ស

បស់រាជ ោឋភិបាលក្រពុជា ចុេះនថៃ ទី០៨ ខែីនូ ឆ្នំ២០១៥ សត ីពី វិធាននិងនីត្ិ

វិធីននការសរៀបច្ាំ ការអនុវត្ត ការម្ត្ួត្ពិនិត្យតារដ្ឋននិងការវាយត្នរល សលើការងារកកទម្រង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ កា តារោនវឌ្ឍនភាពននកា អនុវត្ត ព្រត្ូវបានរីវើរ ើងជាព្របចំ តារ យៈក្ិចចព្របជុំព្របចំខែ ក្ិចចព្របជុំព្របចំព្រត្ីមាស
និងក្ិចចព្របជុំព្របចំឆ្នំ ។
ក្ិចចព្របជុព្រំ បចំខែ ៖ ព្រក្ុរកា ងា ខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ ននអងគភាពនីរយ
ួ ៗ រព្រការឱវាទ
ព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ រ ៀបចំក្ិចចព្របជុំព្របចំខែ បស់ែួ លន រោយមានកា ចូល ួរពីររនតជ
ី ំ ញទទួលបនទុក្ាក្់ពន
័ ធ
នន អ.គ.ហ. និងរផាើ បាយកា ណ៍សតីពវី ឌ្ឍនភាពព្របចំខែ តារទព្ររង់ខដ្លព្រត្ូវក្ំណត្់រោយ អ.គ.ហ. រក្ អ.គ.ហ. រៅ
ក្នុងសបាតហ៍ទី ១ ននខែប ទ ប់ ។
ក្ិចចព្របជុព្រំ បចំព្រត្មា
ី ស ៖ ក្ិចចព្របជុំព្របចំព្រត្ីមាស ព្រត្ូវបានរ ៀបចំរ ើង រោយខបងខចក្ជា ៣ ក្ព្ររិត្ រព្រការកា
ដ្ឹក្ ំដ្៏ែពង់ែពស់ បស់ ដ្ឋររនតីព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងជាព្របធាន គ.ហ.ស.។


ក្ិចចព្របជុំ ននគណៈក្រមកា ខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ននព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ ។



ឹ
ក្ិចចព្របជុំ ននគណៈក្មាមីិកា ដ្ក្
ំកា ងា ខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ ។



ក្ិចចព្របជុំ ននគណៈក្មាមីិកា ដ្ឹក្ ំកា ងា ខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ ជារួយត្ំណាង
នដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ ។

ក្ិចចព្របជុព្រំ ត្ត្
ួ ពិនត្
ិ យព្របចំឆ្នំ ៖ កា អនុវត្តខផនកា សក្រមភាព

បស់ព្រគប់ព្រក្សួង សាថប័ន និងអងគភាពាក្់ពន
័ ធ

រព្រការឱវាទព្រក្សួងរសដ្ឋក្ិចច និងហិ ញ្ញវត្ថុ នឹងព្រត្ូវព្រត្ួត្ពិនត្
ិ យក្នុងក្ិចចព្របជុំព្រត្ួត្ពិនិត្យព្របចំឆ្នំ ខដ្លជាក្ិចចព្របជុព្រំ ត្ួត្ពិនត្
ិ យ
តារោនក្រម វធីីខក្ទព្ររង់កា ព្រគប់ព្រគងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ ទូទាង
ំ ព្រក្សួង សាថប័ន ។
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លាំហូរននការតារដ្ឋនវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្ត

ឧបសរព ័នធ ៤ ៖ របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តក្នការសករាភាពម្បចាំម្ត្ីម្មសទី ១ ឆ្ន ាំ ២០១៨ របស់
អងគភាពនីរួយៗ សម្ការឱវាទកសហវ
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