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សសច្កតីសសងេប 

ការលរៀបចាំរបាយការណ៍លនឹះ គ្ឺម្មនលោេលៅ នងិលោេបាំណងកែងុការតារដ្ឋនម្ត្តួ្ពនិតិ្យការអនុវត្តករាវិធ ី 

កកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដាំណ្តក់កាេទី៣ របស់អងគភាពលម្ការឱវាទននម្កសួងលសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

លដ្ឋយលតត ត្យកម្ត្មី្មសទី២ ននឆ្ែ ាំ២០១៨ ប ុលណ្តណ ឹះ។ របាយការណ៍លនឹះ កន៏ងឹនតេេ់ទធភាពកែុងការបងាា ញសរិទធករា

ការងារ កាំណត្ន់ូវបញ្ហា ម្បឈរនន កដេចាំបាច់ឱយម្មនកកេរអ និងកាំណត្ប់ាននូវការងារជាអាទិភាពកដេម្ត្ូវបនត

អនុវត្ត សម្ម្មប់ករាវិធីកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ លៅកម្រិត្ម្កសួងលសដាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ នងិម្កសួង 

សាថ ប័នពាក់ពន័ធននរា រដ្ឋា ភបិាេ។ ជាក់កសែង ការកម្បម្បេួេទធនេម្ត្ីម្មសទី២ ឆ្ែ ាំ២០១៨ នឹងអាចយករកលធៀបនឹង

េទធនេម្ត្ីម្មសទី២ ម្បចាំឆ្ែ ាំ២០១៧ កដេម្ត្ូវបានលរៀបចាំល ើងលដ្ឋយអគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនាំ

ការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (អ.គ.ហ.) លដ្ឋយបងាា ញពីសរិទធករា (សរិទធនេ) បញ្ហា ម្បឈរ 

នងិទិសលៅការងារ ាំហានបនៃ ប់ នងិទារទារឱយម្មនការយកចិត្តដ្ឋក់ខពស់បកនថរលទៀត្នងកដរ តាររយៈការចូេរួរអនុ

វត្តលដ្ឋយតៃ េព់អីងគភាពពាកព់ន័ធលម្ការឱវាទ កសហវ។ កែងុបរិបទលនឹះ, ការពលន្ឿនការងារកាំកណទម្រង់រចនសរពន័ធ

សាថ ប័ន នងិអភិវឌ្ឍធនធានរនុសស, ការម្បរូេចាំណូេ និងការម្គ្ប់ម្គ្ងចាំណ្តយ លៅកែុងការអនុវត្តករាវិធីកក

ទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ កម៏្ត្ូវបានកាំណត្ក់នអកលេើរបាយការណ៍កដេលរៀបចាំល ើងលដ្ឋយអងគភាពសារី គ្ឺ

កននការសករាភាពដាំណ្តក់កាេទី៣ (GDAP3) កដេចាំបាច់ម្ត្ូវការបនតម្ត្ួត្ពនិិត្យ, កកេរអ នងិការពម្ងឹងបកនថរ 

លដ្ឋយ អ.គ.ហ. នងិពមី្គ្ប់អងគភាពលម្ការឱវាទ កសហវ។ បកនថរលេើលនឹះ េទធនេម្ត្មី្មសទី២ នឹងនែេន់វូរូេដ្ឋា នោ ង

សាំខាន់    សម្ម្មប់ អ.គ.ហ. លរៀបចាំយុទធសាស្តសតកែុងការអនុវត្តកននការសករាភាពរួរកដេបានដ្ឋក់លចញ លដើរបីសលម្រច

លោេលៅកែុងទសសន វិស័យកវងឆ្យ យ ននករាវិធីកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ។ 

កែុងនយ័លនឹះ ភាពលជាគ្ ័យននការអនុវត្តករាវិធីកកទម្រង ់ គ្នឺងឹ យួោាំម្ទដេក់ារសលម្រចបាននងកដរនូវ

ម្បពន័ធថវិកាថាី លដ្ឋយលតត ត្ជាសាំខាន់លេើលោេការណ៍ ០៤ គ្ឺ (១)  វនិយ័ថវកិា៖ ការម្បរូេនតុាំននឯកសារថវិកា នងិ

េទធភាពននការវិភា ថវិកាលៅតារកននការ (លពាេ គ្កឺារលរៀបចាំ នងិការអនុវត្តករាវិធីចាំណូេចាំណ្តយ), (២) យទុធសាស្តសត

 វភិា នធ៍នធាន៖ បងាា ញពេីទធភាពរបស់រា រដ្ឋា ភបិាេ កែងុការនតេន់ូវធនធានហិរញ្ញវត្ថមុ្គ្ប់ម្ោន់ដេអ់ងគភាពនតេ់

លសវាសាធារណៈ និងលម្បើម្បាស់ធនធានហិរញ្ញវត្ថុកដេម្បរូេបានពីសាធារណ ន នងិសហម្ោសនន កដេអាច

ល្្ើយត្បទាាំងកែុងលោេបាំណង,លោេនលោបាយ និងលោេលៅ, (៣) ម្បសិទធភាពននការនតេល់សវាសាធារណៈ៖ លតត ត្

លេើធនធានហិរញ្ញវត្ថុកដេអាចបលងកើត្ជាត្នរ្កែងុការលម្បើម្បាស់លដើរបីនតេ់លសវាសាធារណៈ  នងិការកាត្់បនថយនូវការខាត្

បង់ម្បលោ ន៏លនសងៗ  លហើយការបលងកើនម្បសិទធភាពននការនតេ់លសវាសាធារណៈជាការងារចាំបាច់ កដេអាចលធវើលៅបាន

តាររយៈការលកៀរគ្រចាំណូេ នងិទារទារនូវគ្ណលនយយភាពកែងុការលម្បើម្បាស់ធនធានសាធារណៈម្គ្ប់កម្រិត្, និង (៤) 

ភាពម្គ្បម់្ ងុលម្ជាយននពត័្ម៌្មនថវកិា៖ របាយការណ៍ការអនុវត្តចាំណូេ-ចាំណ្តយ នងិការចូេរួរពសីាធារណៈ។ 



អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ការធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អគ្ហ) 

ទាំព័រ 4 

 

ជាក់កសតង ការអនុវត្តកននការសករាភាពរួរដាំណ្តកក់ាេទី៣ ម្ត្មី្មសទី២ លនឹះ ក៏រិនម្មនភាពខុសកប្កជាងការ

អនុវត្តម្ត្មី្មសទី១ កដរ លដ្ឋយក ក របាយការណ៍លនឹះ គ្ួរកត្់សម្មគ េន់ងកដរនូវសរិទធនេជាររួលៅតារកនែក នីរួយៗកដេ

បានចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយអងគភាពលម្ការ ឱវាទម្កសួងលសដាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ តាររយៈការដ្ឋកល់ចញនវូកននការសករាភាព

េរអតិ្លដើរបោីាំម្ទ ដេក់ារងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ជាពិលសសគ្ឺដាំណ្តកក់ាេទី៣លនឹះកត្រតង។ 

លោងតាររបាយការណ៍លនឹះ អ.គ្.ហ អាចសនែដិ្ឋា នកនែកទាាំង ០៥ ជាសលងេបបានថ្ន៖ 

១.បនតពម្ងងឹភាពល ឿទកុចតិ្តននថវកិា៖ កនអកលេើសូចនករសរិទធករាគ្ន្ឹឹះទាាំង ៥ ល ើញថ្នគ្ម្្មត្ 

ចាំណូេ នងិចាំណ្តយថវិកាជាត្ិកាន់កត្ត្ចូលធៀបនងឹចាប់ថវិកា កដេបានអនុរ័ត្, េាំហូរចាំណូេនងិ

ចាំណ្តយថវិកាកានក់ត្រេនូ, ការទូទាត្ស់ាច់ម្បាកក់ាន់កត្ម្មនភាពេអម្បលសើរ ម្ពរទាាំងកាត្់បនថយបាន

ទាាំងម្សុងនវូបញ្ហា បាំណេុកកសៃឹះ។ កនអកតារេទធនេននចលងាក រសករាភាព កនែកលនឹះសលម្រចបាន 

៨៩% ម្មននយ័ថ្ន ការម្បរូេចាំណូេម្មនវឌ្ឍនភាពេអម្បលសើរ លដ្ឋយការអនុវត្តចាំណូេកែងុម្សុកលធៀប

នងឹចាប់ថវិកា (ចាំណូេចរនត នងិចាំណូេរូេធនកែងុម្សុក) សលម្រចបាន ៥៣.៦០% លដ្ឋយក កការ

អនុវត្តចាំណ្តយ គ្ឺសថ តិ្កែងុសាថ នភាពកដេអាចសលម្រចបានតារលោេលៅ កែងុលនឹះសលម្រចបាន ៤០% 

គ្ិត្ម្ត្ឹរ្ម្មសទី១។ ចាំកណកសាថ នភាពសាច់ម្បាក់លៅកត្អាចរកាបានជាសារវនតលដ្ឋយរិនម្មនបាំណេុ

កកសៃឹះថាី លបើគ្ិត្ រយៈលពេ៦០នថយចប់ពអីាណត្តិលបើកនតេម់្បាកប់ានចូេរត្នោរជាត្រិហតូ្ដេន់ថយទូទាត្។់ 

ទនៃឹរលនឹះ ការម្គ្ប់ម្គ្ងសាច់ម្បាក់កទ៏ារទារឱយម្មនការពម្ងងឹបកនថរ ជាពិលសសលេើម្បពន័ធ និងម្កប

ខណឌ គ្ត្យិុត្តលនសងៗកដេជារូេដ្ឋា នកែុងការោាំម្ទការងារលនឹះ។  

២.បនតពម្ងងឹគ្ណលនយយភាពហរិញ្ញវត្ថ៖ុ ជារួរកនអកតារេទធនេសលម្រចបាន ៩១% លយើងអាចសនែដិ្ឋា ន

បានថ្ន កិចចការសាំខាន់ៗ នងិចាំបាច់រួយចាំននួ ជាពលិសស សម្មសធាត្ុចាំបាច់អាចយករកលម្បើម្បាស់បាន

សម្ម្មប់ធានដេក់ារអនុវត្តម្បពន័ធពត័្ម៌្មនវិទស្ថសម្ម្មប់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (FMIS) បាន

ទាន់លពេលវលាតារកាេកាំណត្់។ លទាឹះជាោ ងលនឹះកតី ការងារកដេគ្ួរកត្បកនថរការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ខពស់

លនឹះ គ្ភឺាពចាស់លាស់ននការបិទបញ្ចប់គ្លម្ម្មង FMIS ដាំណ្តកក់ាេទី១ កត្រតង ទនៃឹរនងឹការដ្ឋកឱ់យអនុ

វត្តឧបករណ៍ នងិយនតការលដើរបបីលងកើនការទទួេខុសម្ត្ូវ  នងិគ្ណលនយយភាព  ជាពិលសស ចាំលពាឹះម្កសួង

សាថ ប័ន កដេបានអនវុត្តថវិកាករាវិធីលពញលេញ។ កនែកលនឹះ លៅកត្ធានបាននវូម្បសិទធភាព នងិល្្ើយត្ប

នងឹត្ម្រូវការនីត្ិវិធអីនុវត្តការងាររបស់ម្កសួងសាថ ប័នចាំននួ ១០ បកនថរ នងិរនៃីរលសដាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុទាាំង 

២៥ ឱយបានទាន់លពេលវលា នងិ      ្នៃៈអនវុត្តការងារសម្ម្មប់កននការដាំណ្តកក់ាេទី២។ 

៣.ការនារភាា បថ់វកិាលៅនងឹលោេនលោបាយ៖ សម្ម្មប់ការងារលនឹះ ជាររួកនអកតារេទធនេចលងាក រ

សករាភាពកដេសលម្រចបាន ៨៨% លដ្ឋយលហត្ថុ្ន ការនារភាា ប់ថវិកាលៅនងឹលោេនលោបាយ គ្ជឺា

ដាំណ្តកក់ាេដ៏សាំខានន់ងឹចាំបាច់កដេរិនអាចលរើេរេំងបាននវូរាេក់ារលរៀបចាំសករាភាពេរអតិ្ោាំម្ទពី



អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ការធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អគ្ហ) 

ទាំព័រ 5 

 

ម្គ្ប់អងគភាព កសហវ នងិម្កសួងសាថ ប័ន។ ជាក់កសតង គ្កឺារកដេចាំបាច់ចាំលពាឹះរុខ នងិរិនអាចខវឹះបាន

លនឹះ គ្កឺារពម្ងងឹការលរៀបចាំ នងិកាំណត្ន់វូសិទធិអាំណ្តច នងិរុខងារភារកិចចសម្ម្មប់អងគភាពថវិកាលៅតារ

ម្កសួងសាថ ប័ន អនុវត្តថវិកាករាវិធី។ ទនៃឹរលនឹះ ការអនវុត្តថវិកាករាវិធី បាននងិកាំពងុដាំលណើរការោ ងរេនូ 

នងិឈានលៅការអនុវត្តថវិកាពត័្ម៌្មនសរិទធករា តាររយៈការលរៀបចាំលោេការកណនាំការលរៀបចាំថវិកាករា

 វិធីម្បចាំ នងិកននការយុទធសាស្តសតថវិកា នងិម្កបខណឌ គ្ត្ិយតុ្តលនសងៗ កដេោាំម្ទដេក់ិចចដាំលណើការការងារ

ទាាំងអស់លនឹះ ការលរៀបចាំលោេការណ៍កណនាំសត ីពកីារលរៀបចាំថវិកាព័ត្ម៌្មនសរិទធករា នងិ លោេការណ៍

កណនាំសែ ពីកីារលរៀបចាំកននការយុទធសាស្តសតថវិការដាបាេថ្នែ ក់លម្ការជាត្និងិការលរៀបចាំលោេនលោបាយវិរ

 ឈការហរិញ្ញវត្ថសុម្ម្មប់ រយៈលពេរធយរ នងិកវង នងិការដ្ឋកឱ់យអនវុត្តលោេការណ៏កណនាំសត ពីនីីត្ិវិធី

ម្បត្ិបត្តកិារចាំណ្តយថវិកាតារករាវិធីគ្រួម្ត្ូវបានយកចិត្តទុដ្ឋក់ នងិពម្ងងឹសករាភាពអនុវត្ត។ កនែកលនឹះ 

កាន់កត្សាំខាន ់កដេការងារចាំបាច់ម្ត្ូវពលន្ឿនការលរៀបចាំ នងិអនុវត្ត ដូចជា ការលរៀបចាំកននការយុទធសាស្តសត

កកទម្រង់ម្បពន័ធថវិកាឆ្ែ ាំ២០១៨-២០២៥, ការលរៀបចាំ MTFF នងិលោេនលោបាយវិរ ឈការហិរញ្ញវត្ថុលៅ

ថ្នែ ក់លម្ការជាត្។ិ 

៤.ការលម្ត្ៀរេកេណៈសម្ម្មប ់ាំហានបនៃ ប៖់ សម្ម្មប់កនែកលនឹះ ជារួរ កនអកតារេទធនេចលងាក រ

សករាភាពកនែកលនឹះសលម្រចបាន ៧៧% លដ្ឋយលហត្ថុ្ន កនែកលនឹះសលម្រចបានទាបជាងម្ត្ីម្មសទី ១ 

លពាេគ្ឺ ៩៨% លដ្ឋយសារម្មនសករាភាពសាំខាន់ៗរួយចាំននួរិនអាចសលម្រចបានតារការលម្ោងទុក គ្ឺ

ពាកព់ន័ធនឹងការលម្ ើសលរើសទីម្បឹកាសវនករាលដើរបីលរៀបចាំ ៖ ១).លោេការណ៍កណនាំសត ីព ី សវនករាននៃ

កែុងកនអកលេើសរិទធករា (Performance based internal audit), ២).លោេការណ៍កណនាំសត ីព ីសវន

ករាលេើគ្លម្ម្មងហិរញ្ញបបទានបរលទស (Foreign Financed project audits), និង ៣).លោេការណ៍

កណនាំសត ីព ីសវនករាបលចចកវិទស្ថព័ត្ម៌្មន (IT audit) នងិការលរៀបចាំម្បពន័ធបលចចកវិទស្ថម្គ្ប់ម្គ្ងការងារ

អធកិារកិចចហិរញ្ញវត្ថុ (Financial Inspection Database Management System - FIDS) ជាលដើរ។  

៥.ការោាំម្ទដេក់ារអនវុត្តករាវធិកីកទម្រងម់្បកបលដ្ឋយលជាគ្ យ័នងិចរីភាព៖ សម្ម្មប់កនែកលនឹះ ជារួរ 

កនអកតារេទធនេចលងាក រសករាភាពកនែកលនឹះសលម្រចបាន ៩៥% លដ្ឋយលហត្ថុ្ន កនែកលនឹះសលម្រចបានខពស់

ជាង បណ្តត កនែកទាាំង ៤លនសងលទៀត្ លនឹះបញ្ហា ក់អាំពភីាពចាំបាច់ ម្ត្វូបាននសពវនាយទូេាំទូលាយ, ការលរៀបចាំ

ម្បលសើរជាងរុន នងិការលធវើបចចបុបនែករានវូឯកសារបណតុ ឹះបណ្តត េវិស័យ ាំនញ។ ជារួរ, សម្ម្មប់កនែកទី៥ 

ននរបាយការណ៍អនវុត្តករាវិធីកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈម្បចាំម្ត្មី្មសទី២ លៅកត្រកាបាន

នូវសុខភាពេអ ត្បតិ្លបើលធៀបលៅនងឹម្ត្មី្មសទី១ ម្មនការថយចុឹះចាំននួ៣% ក៏លដ្ឋយ លពាេគ្ឺសលម្រចបាន

៤៣ កែងុចាំលណ្តរ៦២ សករាភាព រើឯសករាភាពលនសងលទៀត្សថ តិ្កែុងចលន្ឹះ ៨៥% លៅ ៩៥% លេើកកេងកត្ 

៨ សករាភាពកត្ប ុលណ្តណ ឹះ៕ 
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សសច្កតីសែតើរ 

១.១. សាវតាករាវិធីកកទម្រងក់ារម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

កែុងនយ័លនឹះ ករាវិធកីកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ម្ត្ូវបានរា រដ្ឋា ភបិាេករពុជាម្បកាសដ្ឋកឱ់យ

អនុវត្តលៅកខធែ ូ ឆ្ែ ាំ២០០៤ សម្ម្មប់រយៈលពេកវង កែុងលោេលៅកម្បក្ាយម្បពន័ធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈករពុជា លៅជា

ម្បពន័ធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ម្សបតារសែងដ់្ឋរ នងិឧត្តម្មនវុត្តន៍អនតរជាត្ ិកដេម្មនេកេណៈវិរ ឈការ លតែ ត្លេើធាត្ុ

លចញ និងសរិទធករាលៅឆ្ែ ាំ២០២៥។ បចចុបបនែ កែុងឋានៈជាសសរសែរភរួយននគ្ណៈកម្មា ធិការលោេនលោបាយលសដាកិចច 

នងិហិរញ្ញវត្ថុ, គ្ណៈកម្មា ធកិារដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (គ.ហ.ស.) ម្មនភារកិចចដឹក 

នាំ, លរៀបចាំ, អនុវត្ត, សម្របសម្រួេ និងវាយត្នរ្ការអនុវត្តករាវិធីកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ លដ្ឋយ

កាំណត្យ់កជា ៤  ាំហាន និងដាំណ្តក់កាេ ដចូខាងលម្ការ៖  

 ដាំណ្តក់កាេទី១ : “ភាពល ឿទុកចិត្តបានននថវិកា” ម្ត្ូវបានអនុវត្ត ចបព់ឆី្ែ ាំ២០០៤ ដេ់ ឆ្ែ ាំ២០០៨,  

 ដាំណ្តក់កាេទី២ : “គ្ណលនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ”ុ សម្ម្មប់ឆ្ែ ាំ២០០៩ ដេ ់ឆ្ែ ាំ២០១៥,  

 ដាំណ្តក់កាេទី៣ : “ការនារភាា ប់ថវិកាលៅនឹងលោេនលោបាយ” ពឆី្ែ ាំ២០១៦ ដេ ់ឆ្ែ ាំ២០២០ និង  

 ដាំណ្តក់កាេទី៤ : “គ្ណលនយយភាពចាំលពាឹះសរិទធករា” ពឆី្ែ ាំ២០២១ ដេ់ ឆ្ែ ាំ២០២៥។ 

 លជាគ្ ័យននការអនុវត្តករាវិធកីកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ របស់រា រដ្ឋា ភិបាេករពុជា ពងឹកនអក

ជាសាំខានល់េើការម្បរូេនែុាំនវូរាេ់កិចចខិត្ខាំម្បឹងកម្បង នងិកចិចសហការ តិ្សែ ិទធពមី្គ្ប់ភាគ្ពីាកព់ន័ធទាាំងអស់ ទាាំងកែុង/

រវាងអងគភាពលម្ការឱវាទម្កសួងលសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជាម្កសួង-សាថ ប័ន ពាកព់ន័ធននរា រដ្ឋា ភិបាេករពុជា។ 

ចេនការននការកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ត្ម្រូវឱយម្មនការោាំម្ទម្បកបលដ្ឋយ្នៃៈ, ការលបែជាា ខពស់,

ភាពជាម្មច ស់ នងិការទទួេខុសម្ត្ូវពថី្នែ ក់ដឹកនាំ នងិរស្តនតរីា ការម្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថ្នែ ក់, ចបព់កីម្រតិ្បលចចកលទសរហូត្ដេ់

កម្រិត្លោេនលោបាយ ម្សបលពេដាំលណើរការននការអនុវត្តករាវិធីកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ្្ងកាត្ព់ី

ដាំណ្តក់កាេរួយ លៅដាំណ្តក់កាេរួយ រិនអាចលគ្ចនុត្ពីការលពើបម្បទឹះនឹងបញ្ហា ម្បឈរដ៏ម្សួចម្សាេរួយចាំននួ

លនឹះលទ កដេម្បការលនឹះចាំបាច់ម្ត្ូវម្មនដាំលណ្តឹះម្សាយសម្មនគ្ត្និងិទាន់លពេ។ លេើសពីលនឹះ, ការងារកកទម្រង ់គ្ឺជាការ

អនុវត្តអភមិ្ករជាលខឿន កដេយុទធសាស្តសត ននការកកទម្រង់ម្បពន័ធថវិកា ជា អ្ឹងខែង ឬជារូេដ្ឋា នកកកម្ប លដ្ឋយការដ្ឋក់

បញ្ចូេកននការយុទធសាស្តសតថវិកា កដេលៅលពេលនឹះ ការលរៀបចាំថវិកាម្មនចាំណចុសាំខាន់ៗ២ គ្សឺាថ នភាពម្ម ម្កូលសដាកិចច 

នងិការលរៀបចាំកននការយុទធសាស្តសតថវិកា កែងុលពេអនុរ័ត្ថវិកា។ 
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 លដើរបីសលម្រចចកេុវិស័យរយៈលពេខី្ រធយរ និងកវងឆ្យ យ គ.ហ.ស. បាននែួចលនែើរនងិបលងកើត្ឱយម្មនយនតការ

ការងារម្បទាក់ម្កឡាោែ ចាំននួ៣ គ្៖ឺ 

 ទី១.យនតការសម្របសម្រេួរវាង ករាវិធីកកទម្រងក់ារអភិវឌ្ឍតារកបបម្បជាធិបលត្យយលៅថ្នែ ក់លម្ការជាត្ ិ 

ករាវិធីកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ នងិករាវិធីជាត្ិកាំកណទម្រងរ់ដាបាេសាធារណៈ នងិ  

 ទី២.យនតការលដ្ឋឹះម្សាយបញ្ហា ម្បឈរ កែងុការអនុវត្តសករាភាពការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

លម្ការការសម្របសម្រេួរបស់ អ.គ.ហ. 

 ទី៣. វិធាននងិនីត្ិវិធនីនការលរៀបចាំ ការអនុវត្ត ការម្ត្តួ្ពនិតិ្យនងិតារដ្ឋន នងិការវាយត្នរ្លេើការងារកក

ទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ។ 

លៅឆ្ែ ាំ២០១៨ គ្ឺជាឆ្ែ ាំទី៣ននការអនុវត្តដាំណ្តក់កាេទី៣ ននករាវិធកីកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារ

ណៈបនៃ ប់ពីដាំណ្តកក់ាេទី២ បានសលម្រចលជាគ្ យ័កែងុការពម្ងងឹបាននវូគ្ណលនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ តាររយៈការ

ពម្ងងឹ និងកាំពុងបនតពម្ងងឹកថរលទៀត្ កែុងការដ្ឋក់ឱយអនុវត្តនូវសម្មសភាគ្សាំខាន់ៗជារូេដ្ឋា ននន ជាអាទិ៍ ការដ្ឋក់ឱយ

អនុវត្តម្មត្កិាថវិកាថា,ី ប្ង់គ្ណលនយយថាី, អងគភាពថវិកា, ថវិកាករាវិធីលពញលេញលៅម្កសួង សាថ ប័នទាាំង២៥ នងិការ

អនុវត្តម្បពន័ធពត័្ម៌្មនវិទស្ថ FMIS ដាំណ្តកក់ាេទី២ កដេបានចប់លនតើរអនុវត្តចបត់ាាំងពឆី្ែ ាំ២០១៧។ 

លដើរបីធានសលម្រចបាននូវលោេលៅខាងលេើ ជាពិលសស កែងុដាំណ្តកក់ាេទី៣ ករាវិធីកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ លតត ត្លេើចាំណចុអាទិភាពចាំននួ៣ គ្ឺ៖ 

  ១.ការម្គ្ប់ម្គ្ងការម្បរូេចាំណូេជារធយរម្បចាំឆ្ែ ាំ 

  ២.ការពម្ងងឹ នងិពម្ងកីការលរៀបចាំម្បព័នធ FMIS  

  ៣.ការពនិតិ្យលេើភាពទាន់លពេវលាននការអនុវត្តវិធានការ នងិវាយត្នរ្សរិទធនេលេើការ 

អនុវត្តវិធានការចរបងៗ 

  ៤.ការពម្ងងឹ នងិពម្ងកីការអនុវត្តថវិកាករាវិធី។ 

 ១.២. សោលបាំណង 

របាយការណ៍ការលនឹះពិត្ណ្តស់ គ្នឺឹងបងាា ញពីសរិទធករា បញ្ហា ម្បឈរ និងទិសលៅការងារបនត ទាាំងសម្ម្មប់

អគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន អ.គ.ហ. កដេជាលសនធកិារឱយ គ.ហ.ស កែងុការដឹកនាំ ម្គ្ប់ម្គ្ង នងិសម្របសម្រួេ លេើករាវិធីកក

ទម្រង់ការម្គ្បម់្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ នងិទាាំងអងគភាពពាកព់ន័ធលម្ការឱវាទ កសហវ និងម្កសួង សាថ ប័ន នងកដរ 

កែុងការបនតគ្តិ្គ្រូ និងគ្សូវាសកសវងរកដាំលណ្តឹះម្សាយ នងិបលងកើត្ម្កបខណឌ  យនតការ យទុធសាស្តសត  នងិនតី្ិវិធីការងារថាី

កែុង លោេលៅោាំម្ទ ពម្ងឹង នងិពម្ងកីការអនុវត្តការងារកកទម្រង់ទាាំងសម្ម្មប់ម្កបខ័ណឌ សាថ ប័ន នងិរា រដ្ឋា ភិបាេ 

ឱយសលម្រចបានលជាគ្ យ័ម្បកបលដ្ឋយម្បសិទធភាព នងិស័កតសិិទធភាព។ ជាចុងលម្កាយ របាយការណ៍ម្ត្តួ្ពនិតិ្យលនឹះ នងឹ



អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ការធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អគ្ហ) 

ទាំព័រ 8 

 

ម្ត្ូវលម្បើម្បាស់ជាឧបករណ៍ នងិជាត្នរ្បកនថរសម្ម្មប់ម្ទម្ទង់ករាវិធីកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ លៅ

ដាំណ្តកក់ាេបនៃ ប់ម្បកបលដ្ឋយម្បសិទធភាព និងស័កែិសិទធភាព និងទុកជារូេដ្ឋា នព័ត្ម៌្មនម្គ្ប់ម្ ងុលម្ជាយលដើរបីបនត

ចងអុេ និងបាំភ្កឺិចចដាំលណើរការននការអនុវត្តការងារកកទម្រង់ និងលដើរបីជាម្បលោ ន៍ដេ់ម្គ្ប់ម្កសួង សាថ ប័ន នងិអងគភាព

ពាកព់ន័ធនឹងករាវិធីកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ។ 

ការអនុវត្តកននការសករាភាពលនឹះ នងឹម្ត្ូវបានម្ត្តួ្ពនិតិ្យជាម្បចាំម្ត្មី្មស នងិម្បចាំឆ្ែ ាំ។ 

 កននការសករាភាពររួដាំណ្តកក់ាេទ៣ី លនឹះ ម្គ្បដណត ប ់០៥ កនែកគ្ន្ឹឹះ ដចូខាងលម្ការ៖ 

 កនែកទី១៖ បនតពម្ងឹងភាពល ឿទុកចិត្តននថវិកា 

 កនែកទី២៖ បនតពម្ងឹងគ្ណលនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ

 កនែកទី៣៖ ការនារភាា ប់ថវិកាលៅនឹងលោេនលោបាយ 

 កនែកទី៤៖ ការលម្ត្ៀរខួ្នសម្ម្មប់ ាំហានបនៃ ប់ 

 កនែកទី៥៖ ការោាំម្ទដេ់ការអនុវត្តករាវិធីកកទម្រង់ម្បកបលដ្ឋយលជាគ្ យ័និងចីរភាព 

១.៣.  វសិាលភាព និងកដនកាំណត្ ់

ការលរៀបចាំរបាយការណ៍ម្ត្ួត្ពនិតិ្យលនឹះ ម្មនវិសាេភាពម្គ្បដណត ប់កត្អងគភាពទាាំង ១៤ លម្ការឱវាទ កសហវ 

កដេបានចូេរួរលរៀបចាំកននការសករាភាពដាំណ្តកក់ាេទី៣ (GDAP3) ម្សបលពេកដេទម្រង់របាយការណ៍សរលសរលនឹះ

ម្ត្ូវបានលធវើកកសម្រួេ និងលធវើបចចុបបនែភាព កែុងលោេលៅពម្ងឹងសម្មនគ្ត្ិភាព និងសងគត្ិភាពជារួយនឹងការវិវឌ្ឍនន

ករាវិធីកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ពីរួយដាំណ្តក់កាេ លៅរួយដាំណ្តក់កាេ ជាពិលសស គ្ឺកនអកលេើកនន 

ការសករាភាពរួរដាំណ្តក់កាេទី៣ របស់ម្កសួង សាថ ប័ន (MAP3), និងកននការសករាភាពដាំណ្តក់កាេទី៣ របស់អងគ

ភាពលម្ការឱវាទ កសហវ (GDAP3)  លហើយគ្តិ្ម្ត្ឹរកននការសករាភាព នងិសូចនករម្ត្មី្មសទី២ ឆ្ែ ាំ២០១៨។ 

ជារួយោែ លនឹះ, ការតារដ្ឋនម្ត្ួត្ពនិិត្យសរិទធករា លដ្ឋយអគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន អ.គ.ហ. ម្ត្ូវបានលធវើល ើង

ម្បកបលដ្ឋយភាពរ ត្់ចត្ ់ ចាស់លាស់ និងលទៀងទាត្់ តាររយៈកិចចម្ប ុាំម្បចាំម្ត្មី្មស នងិម្បចាំឆ្ែ ាំ ននគ្ណៈករាការ

ដឹកនាំការងារកកទម្រង់ សម្ម្មប់លធវើការវាយត្នរ្ពីម្បសិទធភាព និងស័កតិសិទធិភាពននការអនវុត្តករាវិធីកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ 

ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈទាាំងរូេ។  

របាយការណ៍ម្បចាំម្ត្ីម្មសទី២ នឹងលរៀបរាប់ពេីទធនេសលម្រចបាន លដ្ឋយេរអិត្លៅតារកនអកនីរួយៗ (ម្មន

នយ័ថ្ន គ្នឺឹងបងាា ញពី (១) វឌ្ឍនភាពសម្រចបានលពញលេញតារលោេលៅកាំណត្់ នងិ (២) វឌ្ឍនភាពសលម្រចរិន

បានតារលោេលៅកាំណត្ ់ លដ្ឋយរិនលធវើការលម្ ើសលរើសម្គ្ប់សូចនករកដេបានអនុវត្តឬរិនបានអនុវត្តលនឹះលទ កត្

លម្ ើសសូចនកររួយចាំននួ ឬណ្តរួយគ្ន្ឹឹះ នងិសាំខាន ់ នងិម្មនបចចយ័សម្ម្មប់កនែកកត្រតង) លដ្ឋយបូកសរុបលោេ

ចលងាក រសករាភាពនីរួយៗ (ចប់យកសករាភាពេរអិត្ ជារួយនងឹសូចនករដ្ឋក់លចញ) សថ ិត្លម្ការលោេបាំណង

នីរួយៗ និងបនតបូកសរុបលោេបាំណងនីរួយៗលៅតារកនែក បនៃ ប់រកលេើកល ើងពីបញ្ហា ម្បឈរ សាំលណើដាំលណ្តឹះ



អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ការធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អគ្ហ) 
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ម្សាយ និងការងារចាំបាច់ម្ត្វូអនុវត្តបនតនងកដរ។ ោ ងណ្តរិញ ម្សបតារការសលម្រចកែុងកិចចម្ប ុាំគ្ណៈករាការ

ដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ម្ត្វូគ្ិត្គ្ូរ នងិបនត ាំរញុការលរៀបចាំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពនន

ការអនុវត្តករាវិធីកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈឆ្ែ ាំ២០១៧ និងលនាើ នូអគ្គនយកដ្ឋា នថវិកាលដើរបីជារូេ

ដ្ឋា នរួយសម្ម្មប់អគ្គនយកដ្ឋា នថវិកា លម្បើម្បាស់កែុងការចរចកញ្ចប់ថវិកាម្បចាំឆ្ែ ាំជារួយម្កសួង សាថ ប័ន ,បនត ាំរញុ

ការលរៀបចាំរគ្គុលទសក៍ម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (FMM) របស់រា រដ្ឋា ភបិាេ លដើរបីពម្ងងឹម្បសិទធភាពននការ

លរៀបចាំ, អនុវត្ត នងិ ម្ត្ួត្ពនិតិ្យនិងវាយត្នរ្ថវិកា ,អនញុ្ហញ ត្ឱយបញ្ចូេការលរៀបចាំកននទីបងាា ញន្ូវគ្ណលនយយបងគរ លៅ

កែុងទិសលៅននករាវិធីកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈឆ្ែ ាំ ២០១៨-២០២៣ ,ការលធវើសនធ នករារវាងម្បពន័ធ

ទិនែន័យពនធដ្ឋរ នងិម្បពន័ធ FMIS លដ្ឋយរិនចាំបាច់ឱយម្មនការចុឹះអនសុារណៈលោគ្យេ់ោែ (MOU)លនឹះលទម្សប

តារអនសុាសន៍កណនាំដ៏ខពង់ខពស់របស់ឯកឧត្តរបណឌ តិ្ សភាចរយលទសរដារស្តនតី រដារស្តនតមី្កសួងលសដាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ,

លធវើការពនិិត្យេទធភាពននការលធវើ វិរ ឈការេទធករាសាធារណៈបកនថរលទៀត្ លដ្ឋយដាំល ើងទាំហាំថវិកាលម្ការសិទធិសលម្រច

លេើសាថ ប័នអនុវត្តេទធករា ។       ការលធវើវិរ ឈការេទធករាសាធារណៈលនឹះ គ្មឺ្ត្ូវម្បកាន់ខាា ប់នវូលោេការណ៍អនុលលារ

ភាពជារូេដ្ឋា ន លពាេគឺ្រិនម្ត្ូវបលងកើនទាំហាំថវិកាលម្ការសិទធិសលម្រចម្គ្ប់សាថ ប័នអនុវត្តេទធករានូវទាំហាំលសា ើោែ លនឹះ

លទ។ ការម្បកានខ់ាា ប់នូវលោេការណ៍អនលុលារភាពជារូេដ្ឋា ន គ្កឺែងុលោេបាំណងលេើកទឹកចិត្តដេស់ាថ ប័នអនុវត្ត

េទធករា កដេខិត្ខាំអនុវត្ត នងិម្បកានខ់ាា ប់នវូការអនុវត្តម្សបតារនីត្ិវិធ ី នងិេិខិត្បទដ្ឋា នគ្ត្យិុត្តជាធរម្មន ,លធវើ

ការសិកាជារួយម្កសួងរុខងារសាធារណៈបកនថរលទៀត្ លដើរបីពនិិត្យ េទធភាពននការលធវើសនធ នករារវាងម្បពន័ធលបៀវត្ស 

នងិម្បពន័ធ FMIS ,បនតពម្ងឹងទាំនក់ទាំនងេអ នងិកិចចសហការជារួយអងគការរិនករនរដ្ឋា ភិបាេ លេើការវាយត្នរ្ត្ម្្ម

ភាពថវិកាលៅករពុជា លដើរបឱីយេទធនេននការវាយត្នរ្្ុ្ឹះបញ្ហច ាំងអាំពីត្ថភាពពិត្ម្បាកដលៅករពុជា ,លសចកតីសលម្រច

របស់រា រដ្ឋា ភបិាេលេខ១១៩ សសរ សត ពីីការលម្បើម្បាស់ចាំណូេរិនករនសារលពើពនធរបស់ម្កសួងសាថ ប័នម្បរូេ

ចាំណូេ និងការកាំណត្់លពេលវលាសរម្សប លដើរបីអលញ្ា ើញម្គ្ប់ថ្នែ ក់ដឹងនាំននម្កសួងលសដាកិចច នងិហិរញ្ញវត្ថុ ចូេរួរ

កិចចម្ប ុាំនសពវនាយសត ីពី ការបលងកើនការយេ់ដឹងពអីត្ថម្បលោ នន៍នម្បពន័ធ FMIS, ការម្គ្ប់ម្គ្ងការត្ស់បតូរ (Change 

Management) នងិនតី្ិវិធីបចចុបបនែករារួរ (Standard of Operation Procedure-SOP) ។ 

 វិធីសាស្តសត កដេលម្បើម្បាស់សម្ម្មប់ម្ត្ួត្ពនិតិ្យសរិទធករាននការអនុវត្តកននការសករាភាព កែងុម្ត្មី្មសទី២ ឆ្ែ ាំ

២០១៨ លនឹះ កនអកលេើរូេដ្ឋា ន ២ គ្ឺ៖  

១. សករាភាពការងារសលម្រចបានជាកក់សតងលធៀបនងឹសករាភាពកដេបានលម្ោងអនវុត្ត 

២. េទធនេសលម្រចបានជាកក់សតងលធៀបនងឹសូចនករលោេលៅ ឬសូចនករកដេបានដ្ឋកល់ចញ 

កែុងលនឹះការនតេន់លិទៃសវាយត្នរ្លេើសរិទធករាសលម្រចបាន ម្ត្ូវបានកាំណត្់ជា ៣ កម្រតិ្ សម្ម្មប់លោេបាំណង 

នងិចលងាក រសករាភាពគ្ឺ៖ េអម្បលសើរ (៩៦% - ១០០%), េអ (៨៦% - ៩៥%), េអបងគួរ (៧១% -៨៥%), រធយរ 

(៦១% -៧០%)  នងិ លខាយ (លម្ការ ៦០%)។ 



អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ការធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អគ្ហ) 
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កែនកទ២ី៖ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តកែនការសករាភាពដាំណាកក់ាលទ៣ី (GDAP3) 

កននការសករាភាព ដាំណ្តក់កាេទី៣ លនឹះ ម្គ្បដណត ប់ ៥ កនែកគ្ន្ឹឹះ ដូចខាងលម្ការ៖ 

 កនែកទី១៖ បនតពម្ងឹងភាពល ឿទុកចិត្តននថវិកា 

 កនែកទី២៖ បនតពម្ងឹងគ្ណលនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ

 កនែកទី៣៖ ការនារភាា ប់ថវិកាលៅនឹងលោេនលោបាយ 

 កនែកទី៤៖ ការលម្ត្ៀរខួ្នសម្ម្មប់ ាំហានបនៃ ប់ 

 កនែកទី៥៖ ការោាំម្ទដេ់ការអនុវត្តករាវិធីកកទម្រង់ម្បកបលដ្ឋយលជាគ្ យ័និងចីរភាព 

២.១. វឌ្ឍនភាពកម្រិត្ GDAP3  

ក. សសងេបវឌ្ឍនភាពតារកែនក 

កនែកទាាំង៥ ត្រ១ ត្រ២ បាំណកម្សាយ នងិសនែដិ្ឋា ន 

កនែកទី១ ៩៨% ៨៩% កនែកទី១ “បនតពម្ងងឹភាពល ឿទុកចិត្តននថវិកា” លៅកែងុម្ត្មី្មសទី២ ឆ្ែ ាំ២០១៨

លនឹះ សលម្រចបានវឌ្ឍនភាព ៨៩% លបើលទាឹះបីម្មនការធ្ាកចុ់ឹះលម្បៀបលធៀបនឹង

ម្ត្មី្មសទី១ កត្សថ តិ្លៅកែងុសាថ នភាពេអ នងិអាចទុកចិត្តបាន។ កែុងលនឹះ ការ

ម្បរូេចាំណូេម្មនវឌ្ឍនភាពេអម្បលសើរ លដ្ឋយការអនុវត្តចាំណូេកែងុម្សុក

លធៀបនងឹចាប់ថវិកា (ចាំណូេចរនត + ចាំណូេរូេធនកែងុម្សុក) សលម្រចបាន 

៥៣.៦% លដ្ឋយក កការអនុវត្តចាំណ្តយ គ្ឺសថ ិត្កែុងសាថ នភាពកដេអាច

សលម្រចបានតារលោេលៅ កែងុលនឹះសលម្រចបាន ៤០% គ្តិ្ម្ត្ឹរ្ម្មសទី១។ 

ចាំកណកសាថ នភាពសាច់ម្បាក់លៅកត្អាចរកាបានជាសារវនតលដ្ឋយរិនម្មន

បាំណេុកកសៃឹះថាី លបើគ្តិ្ រយៈលពេ៦០នថយ ចប់ពអីាណត្តលិបើកនតេ់ម្បាកប់ាន

ចូេរត្នោរជាត្ិរហូត្ដេន់ថយទូទាត្់។ 

កនែកទី២ ៩៦% ៩១% លៅកែងុម្ត្មី្មសទី២ ឆ្ែ ាំ ២០១៨ លនឹះ កនែកទី២ ននកននការសករាភាពរួរ បងាា ញ

នូវវឌ្ឍនភាពេអ (៩១%) លបើលទាឹះបីជាវឌ្ឍនភាពជាភាគ្រយម្មនការធ្ាក់ចុឹះពី

ម្ត្មី្មសទី១ ក៏លដ្ឋយ។ វឌ្ឍនភាពសាំខាន់ៗលៅកែងុម្ត្ីម្មសទី២ រួរម្មន៖ ឯក

សារនតី្ិវិធីអនុវត្តការងារតារម្បព័នធ FMIS បានលរៀបចាំរួចរាេ់, ម្បពន័ធ FMIS 

បានលរៀបចាំរួចរាេ់ លហើយបានល្្ើយត្បនងឹត្ម្រូវការនតី្ិវិធីអនុវត្តការងាររបស់

ម្កសួងសាថ ប័នចាំននួ ១០ បកនថរ នងិរនៃីរលសដាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុទាាំង ២៥, ម្ពរ

ទាាំងការលរៀបចាំឯកសារពាក់ពន័ធនងឹការលរៀបចាំអនុវត្តននអងគភាពថវិកា កដេម្មន
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ដូចជាលោេការណ៍កណនាំ, ទម្រង់របាយការណ៍អនុវត្តថវិកា និងទម្រង់របាយ

ការណ៍សរិទធករាជាលដើរ។ 

កនែកទី៣ ៩៥% ៨៨% លៅកែងុម្ត្មី្មសទី២ ឆ្ែ ាំ ២០១៨ លនឹះ កនែកទី៣ ននកននការសករាភាពរួរ បងាា ញ

នូវវឌ្ឍនភាពេអ (៨៨%) លបើលទាឹះបីជាវឌ្ឍនភាពជាភាគ្រយម្មនការធ្ាក់ចុឹះពី

ម្ត្មី្មសទី១ ក៏លដ្ឋយ។ វឌ្ឍនភាពសាំខាន់ៗលៅកែងុម្ត្ីម្មសទី២ រួរម្មន៖ ការ

អនុវត្តថវិកាករាវិធី បាននងិកាំពងុដាំលណើរការោ ងរេនូ នងិឈានលៅការអនុ

វត្តថវិកាព័ត្ម៌្មនសរិទធករា តាររយៈការលរៀបចាំលោេការកណនាំការលរៀបចាំ

ថវិកាករាវិធីម្បចាំ នងិកននការយុទធសាស្តសតថវិកា និងលោេការណ៍កណនាំសត ពីី

ការលរៀបចាំថវិកាព័ត្ម៌្មនសរិទធករា។ ការដ្ឋក់ឱយអនុវត្តថវិកាករាវិធីលៅតារប

ណ្តត រា ធានី-លខត្ត ក៏ម្ត្ូវបានលរៀបចាំលៅតារលោេលៅ និង លោេការណ៍ោាំម្ទ

កែុងការអនុវត្ត កប៏ាននងិកាំពងុលរៀបចាំនងកដរ។ លទាឹះជាោ ងលនឹះកតី ក៏លៅម្មន

បញ្ហា រួយចាំននួកដេនឹងអាចរាាំទប់ដេ់ការអនុវត្តសូចនករលៅម្ត្ីម្មសនងកដរ 

ដូចម្មនបងាា ញលៅកែុងបញ្ហា ម្បឈរខាងលម្ការ។  

កនែកទី៤ ៩៨% ៧៦.៧៩% កែុងម្ត្មី្មសទី ២ សលម្រចបាន ៧៧% លដ្ឋយសលម្រចបានវឌ្ឍនភាពទាបជាង

ម្ត្មី្មសទី ១ លពាេគ្ ឺ៩៨% លដ្ឋយសារម្មនសករាភាពសាំខាន់ៗរួយចាំននួរិន

អាចសលម្រចបានតារការលម្ោងទុក គ្ពឺាកព់ន័ធនងឹការលម្ ើសលរើសទីម្បឹកាសវន

ករាលដើរបីលរៀបចាំ ៖ ១).លោេការណ៍កណនាំសត ពីី សវនករាននៃកែុងកនអកលេើសរិទធ

ករា (Performance based internal audit), ២).លោេការណ៍កណនាំសត ពី ី

សវនករាលេើគ្លម្ម្មងហិរញ្ញបបទានបរលទស (Foreign Financed project 

audits), នងិ ៣).លោេការណ៍កណនាំសត ីព ីសវនករាបលចចកវិទស្ថព័ត្ម៌្មន (IT 

audit) នងិការលរៀបចាំម្បពន័ធបលចចកវិទស្ថម្គ្ប់ម្គ្ងការងារអធកិារកិចចហិរញ្ញវត្ថ ុ

(Financial Inspection Database Management System - FIDS) ជាលដើ

រ។ កតាត កដេពុាំអាចសលម្រចបានតារការលម្ោងទុក គ្ឺលដ្ឋយសារការលម្ ើស

លរើសទីម្បឹកា ម្ត្ូវបានអូសបន្យ លម្ពាឹះលបកេ នរកដ្ឋកព់ាកយរិនម្សបតារ

េកេខណឌ នន TOR កដេម្ត្ូវលម្ ើសលរើសបនតលទៀត្ នងិលសែ ើសុាំអនុវត្តសករាភាព

ទាាំងលនឹះលៅម្ត្មី្មសទី ៣ និងលសែ ើសុាំឱយ អ.គ្.ហ.  យួ ាំរញុលេើកិចចការលនឹះនង

កដរ ។ 

កនែកទី៥ ៩៨% ៩៥% លោងតាររបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពកែុងម្ត្មី្មសទី២ បានបងាា ញថ្នអគ្គនយក

ដ្ឋា នឬអងគភាពរយួចាំននួលម្ការឱវាទ កសហវ បានយកចិត្តទុកដ្ឋកត់ារដ្ឋនជា
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ម្បចាំ នវូការអនុវត្តករាវិធីកកទម្រង់របស់ខួ្នតាររយៈកិចចម្ប ុាំជាលទៀងទាត្់។ 

លដ្ឋយក ក កែងុការពម្ងីកម្បពន័ធ FMIS កែងុ ាំហានទី២ ម្កុរការងារម្គ្ប់ម្គ្ង

គ្លម្ម្មង FMIS បានលរៀបចាំកកសម្រេួរួចរាេន់វូកននការកសាងសរត្ថភាព។ 

លេើសពីលនឹះ កម៏្មនការវាយត្នរ្អាំពគី្ុណភាពនិងម្បសិទធភាពននការបណែុ ឹះ

បណ្តែ េ កែុងម្កប ខ័ណឌ ម្កសួងលសដាកិចចនងិហរិញ្ញវត្ថ,ុ ម្កសួង-សាថ ប័ន, នងិរនៃរី

អងគភាពថ្នែ ក់រូេដ្ឋា ន ចាំននួ ៣ ត្ាំបន។់ រួយវិញលទៀត្ រស្តនតរីា ការពាកព់ន័ធ 

បានទទួេការបណតុ ឹះបណ្តត េពម្ងងឹសរត្ថភាពជាហរូកហទាាំងកែងុនិងលម្ៅ

ម្បលទសកដេការបណតុ ឹះបណ្តត េទាាំងលនឹះ ពាក់ពន័ធនងឹការលម្បើម្បាស់ករាវើធី

គ្ណលនយយនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ការកាំណត្់សូចនករសរិទធករាគ្ន្ឹឹះ, ការកក

ទម្រង់ការម្គ្បម់្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ, ការ ងារអធកិារកចិច ជាពិលសសម្បពន័ធ 

FMIS នងិថវិកាពត័្ម៌្មនសរិទធករា។ ោ ងណ្តរិញ គ្ុណភាពននការបណតុ ឹះប

ណ្តត េលៅកត្ជាចាំលណ្តទ អាំពកីារធាននូវម្បសិទធភាព នងិសងគត្ភិាពលៅនឹងការ

អនុវត្តការងារពាក់ពន័ធ។  

ជារួរ, សម្ម្មប់កនែកទី៥ ននរបាយការណ៍អនុវត្តករាវិធីកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈម្បចាំម្ត្មី្មសទី២ លៅកត្រកាបាននវូសុខភាពេអ ត្បិត្លបើ

លធៀបលៅនងឹម្ត្មី្មសទី១ ម្មនការថយចុឹះចាំននួ៣% ក៏លដ្ឋយ លពាេគ្ឺសលម្រច

បាន៤៣ កែុងចាំលណ្តរ៦២ សករាភាព រើឯសករាភាពលនសងលទៀត្សថ ិត្កែងុចលន្ឹះ 

៨៥% លៅ ៩៥% លេើកកេងកត្ ៨ សករាភាពកត្ប ុលណ្តណ ឹះ។ 
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ែ. តារាងសសងេបសចូ្នករសរិទធករាគនៃឹោះម្បចាំម្ត្ីម្មសទី២ ននភាពស ឿទកុច្ិត្តននថវិកា 

សូច្នករ សោលសៅ 
វឌ្ឍនភាពម្តី្ម្មសទី២   

ឆ្ន ាំ២០១៧ 

វឌ្ឍនភាពម្តី្ម្មសទី២ 

 ឆ្ន ាំ២០១៨ 

១. េទធនេចាំណូេកែងុម្សុកសរបុ 

ជាបលណត ើរៗកានក់ត្ខតិ្លៅរកលោេ

លៅកដេបានអនរុត័្លៅកែងុចាប ់

ហរិញ្ញវត្ថ ុ

ចាំណូេកែុងម្សុកសរុបសលម្រច

បាន+/-៥% លធៀបនឹងលោេលៅ

កដេបានអនុរត័្កែុងចាប់ 

ចាំណូេកែុងម្សុកសលម្រចបាន៖ 

 ម្ត្មី្មសទី១: ២៧.១% 

 ចាំណូេចរនត : ២៧.៧% 

 ចាំណូេរេូធន(កែុងម្សុក)  

: ៤.៦% 

 ម្ត្មី្មសទ២ី: ២៧.៤% 

 ចាំណូេចរនត : ២៦.៣% 

 ចាំណូេរេូធន(កែុងម្សុក)  

: ៧៣.៨% 

សម្ម្មបក់ារអនុវត្តកននការម្បរូេ

ចាំណូេសារលពើពនធលធៀបនឹងកននការ

ម្បចាំម្ត្មី្មសទ២ី ៖  

 គ្យនិងរដ្ឋា ករ៖១០៣.៩៩ % 

 ពនធដ្ឋរ៖១១៦.៨៩ % 

 សម្ម្មបក់ារអនុវត្តកននការម្បរូេ

ចាំណូេរនិករនសារលពើពនធលធៀប

នឹងកននការម្បចាំម្ត្មី្មសទី២ ៖ 

 ម្ទពយសរបត្តិរដា៖៨២.២៩% 

 ឧសាហករាហិរញ្ញវត្ថុ

៖១៥៤.១២% 

ចាំណូេកែុងម្សុកសលម្រចបាន៖ 

 ម្ត្មី្មសទី១: ២៤.៥% 

 ចាំណូេចរនត : ២៤.៩% 

 ចាំណូេរូេធន (កែុងម្សុក) :  

៨.២% 

 ម្ត្មី្មសទ២ី: ២៩.០% 

 ចាំណូេចរនត : ២៨.៦% 

 ចាំណូេរេូធន(កែុងម្សុក)  

: ៤២.៨% 

សម្ម្មបក់ារអនុវត្តកននការម្បរូេ

ចាំណូេសារលពើពនធលធៀបនឹងកននការ

ម្បចាំម្ត្មី្មសទ២ី ៖ 

 គ្យនិងរដ្ឋា ករ៖១២០.២០% 

 ពនធដ្ឋរ៖១១៩.៨៣ % 

 សម្ម្មបក់ារអនុវត្តកននការម្បរូេ

ចាំណូេរនិករនសារលពើពនធលធៀប

នឹងកននការម្បចាំម្ត្មី្មសទី២ ៖ 

 ម្ទពយសរបត្តិរដា៖ ៩២.៨៤% 

 ឧសាហករាហិរញ្ញវត្ថុ៖ 

១៣១.០៨% 

២. ោា នការបលងកើត្ល ើងនវូបាំណេុ 

កកសៃឹះថា ី(គ្តិ្រយៈលពេ៦០នថយ) 

បាំណេុកកសៃឹះម្ត្ូវកម្រិត្រនិឱយ

លេើសពី ២%ននចាំណ្តយសរុប 
ោា ន ោា ន 

៣. អាណ្តបក័ជាបលណត ើរៗអាចបញ្ហា    

ចាំណ្តយលៅតារករាវធិចីាំណ្តយនងិ

កននការសាចម់្បាក ់

សាថ នភាពចាំណ្តយរនិម្ត្ូវត្ិចជាងៈ 

 ម្ត្មី្មសទី១: ១៥% 

 ម្ត្មី្មសទ២ី: ៤៥% 

 ម្ត្មី្មសទី៣: ៦៧% 

 ម្ត្មី្មសទី៤: ៩៦% 

 

ចាំណ្តយថវិកាជាត្ិសលម្រចបាន៖  

 ម្ត្មី្មសទី១:  ១៤.៩៤% 

ម្ត្មី្មសទ២ី:  ៣១.៦០% 

 

 

 

 

ចាំណ្តយថវិកាជាត្ិសលម្រចបាន៖  

 ម្ត្មី្មសទី១: ១៥.៥២ %  

 ម្ត្មី្មសទ២ី:  ៣៤.៤៦% 

  

 (គ្ិត្ម្ត្រឹនថយ០៩ កកកដ្ឋ ២០១៨) 
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សូច្នករ សោលសៅ 
វឌ្ឍនភាពម្តី្ម្មសទី២   

ឆ្ន ាំ២០១៧ 

វឌ្ឍនភាពម្តី្ម្មសទី២ 

 ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 

ភាគ្រយននការទូទាត្់ នូអែកនគត្ន់គង់

និងបុគ្គេិកតារម្បពន័ធធនោររនិ 

ម្ត្ូវត្ិចជាង៨០%ននចាំណ្តយសរុប 

 

 

 

ភាគ្រយននការបង់ចាំណូេតាររយៈ 

ម្បព័នធធនោររនិម្ត្ូវត្ិចជាង 

៦០%ននចាំណូេសរុប 

 

ការទូទាត្់តារម្បពន័ធធនោរសលម្រច 

បាន៖  

 ម្ត្មី្មសទី១: ១០០% 

 ម្ត្មី្មសទ២ី: ១០០% 

 

 ម្កសងួចាំននួ ៣៦ ម្កសងួ សាថ ប័ន 

បានលបើកលបៀវត្សតារម្បពន័ធធនោរ 

ម្ត្មី្មសទ២ី៖ 

 ចាំណូេពនធគ្យ:  

 ៩៤,៧% បង់តារធនោរលដ្ឋយ

អត្ិថិ ន 

 ៥,៣% បង់តារធនោរលដ្ឋយ

គ្យ 

-ចាំណូេពនធដ្ឋរ: 

 ៩៩.៨០% បង់តារធនោរលដ្ឋយ 

អត្ិថិ ន 

 ០.២០%បង់តារធនោរលដ្ឋយ 

ពនធដ្ឋរ 

ការទូទាត្់តារម្បពន័ធធនោរសលម្រច 

បាន៖  

 ម្ត្មី្មសទី១: ១០០% 

 ម្ត្មី្មសទ២ី: ១០០% 

 

 ម្កសងួចាំននួ ៣៦ ម្កសងួ សាថ ប័ន 

បានលបើកលបៀវត្សតារម្បពន័ធធនោរ 

ម្ត្មី្មសទ២ី៖ 

 ចាំណូេពនធគ្យ:  

 ៩៦,១% បង់តារធនោរលដ្ឋយ

អត្ិថិ ន 

   ៣,៩% បង់តារធនោរលដ្ឋយ

គ្យ 

-ចាំណូេពនធដ្ឋរ: 

 ៩៩.៨៥% បង់តារធនោរ

លដ្ឋយ អត្ិថិ ន 

 ០.១៥%បង់តារធនោរ

លដ្ឋយពនធដ្ឋរ 

៤. ចាំណ្តយតារម្បលភទ (សម្ម្មប់

បគុ្គេកិ) កានក់ត្ខតិ្លៅរកថវកិា

កដេបានអនរុត័្ 

 

េទធនេចាំណ្តយលធៀបនឹងថវកិា

អនុរត័្រនិម្ត្ូវត្ិចជាង៖ 

 លបៀវត្សៈ ៩៨ % 

 ទាំនញិ/លសវាៈ ៩៥ % 

 រូេធនៈ ៨៥ % 

ចាំណ្តយថវិកាជាត្ិសលម្រចបាន៖ 

 ម្ត្មី្មសទ២ី៖ 

 លបៀវត្ស: ៣៩.៣៣% 

 ទាំនញិ/លសវា: ២១.៤៣% 

 រូេធនៈ ២២.៩៣% 

ចាំណ្តយថវិកាជាត្ិសលម្រចបានៈ 

 ម្ត្មី្មសទ២ី៖ 

 លបៀវត្ស: ៤៦.៩៣% 

 ទាំនញិ/លសវា: ២៥.៧៣% 

 រូេធនៈ ២២.៥០% 

៥.ទនិែនេចាំណូេលេើរេូដ្ឋា នពនធ

កានក់ត្ម្បលសើរជាងរនុតាររយៈ ការ

កកេរអម្បសទិធភាពននការម្បរេូ នងិ

កននការលម្បើម្បាសម់្បភពចាំណូេ រនិ

ករនសារលពើពនធ 

ការរួរចាំកណកលៅកែុង ន.ស.ស នន 

ចាំណូេ សរុបម្មនការកកេរអ

លដ្ឋយ បលងកើនម្បម្មណ ០,៥% កែុង

រួយឆ្ែ ាំ 

ម្ត្មី្មសទ២ី៖ 

 ចាំណូេសារលពើពនធ៖ ២៧.១% 

 ពនធតៃ េ់ : ៣៤.៧% 

 ពនធម្បលោេ : ២៣.៦% 

ចាំណូេរនិករនសារលពើពនធ :២១.៤% 

ម្ត្មី្មសទ២ី៖ 

 ចាំណូេសារលពើពនធ៖ ២៩.២% 

 ពនធតៃ េ់ : ៣២.៧% 

 ពនធម្បលោេ : ២៤.២% 

ចាំណូេរនិករនសារលពើពនធ:២៥.០% 
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សូច្នករ សោលសៅ 
វឌ្ឍនភាពម្តី្ម្មសទី២   

ឆ្ន ាំ២០១៧ 

វឌ្ឍនភាពម្តី្ម្មសទី២ 

 ឆ្ន ាំ២០១៨ 

៦. រាេក់នែកសាំខាន់ៗ ននចាំណូេ នងិ    

ចាំណ្តយសាធារណៈម្ត្វូបាន ដ្ឋក់

បញ្ចូេកែុងថវកិានងិគ្ណនរីបស់រា 

រដ្ឋា ភបិាេ  

រនិម្មនកនែកសាំខាន់ៗកដេម្ត្ូវបាន

ដកលចញ 

ម្មនចាំននួគ្ណនសីរុប៖ ៨២ គ្ណន ី ម្មនចាំននួគ្ណនសីរុប៖ ៨៨ គ្ណន ី

 

ការពនយល់លទធែលននការអនុវត្តសចូ្នករ៖  

ក. ការអនវុត្តការម្បរេូចាំណូេសារលពើពនធ នងិរនិករនសារលពើពនធ 

  

26.30%

28.60%

25.00% 25.50% 26.00% 26.50% 27.00% 27.50% 28.00% 28.50% 29.00%

តម២

ការម្បរូេចាំណូេចរនត

២០១៨
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 អគ្គនយកដ្ឋា នគ្យនងិរដ្ឋា ករករពុជា  

លោងតារទិនែនយ័របស់អគ្គនយកដ្ឋា នរត្នោរជាត្ិ, អគ្គនយកដ្ឋា នគ្យនងិរដ្ឋា ករករពុជាអនុវត្តបាន 

២,៤៣៩,៨៥១លានលរៀេ ខពស់ជាងកននការម្បចាំម្ត្មី្មសទី២ ម្បម្មណ ១២០.២០% កដេលសា ើនងឹ 

២៩.២៩% ននចាប់ថវិកាឆ្ែ ាំ២០១៨។ ម្បសិនលបើលធៀបការអនុវត្តម្បចាំម្ត្មី្មសទី២ ឆ្ែ ាំ២០១៨ និងម្ត្មី្មស

ទី២ ឆ្ែ ាំ២០១៧ ការអនុវត្តចាំណូេម្មនការលកើនល ើង ៣៣.៧៥%។ តាររយៈទិនែន័យរបស់អគ្គនយកដ្ឋា ន

គ្យ នងិរដ្ឋា ករករពុជា (លដ្ឋយគ្ិត្កត្ចាំណូេសារលពើពនធ) ត្ួលេខននការបង់ចាំណូេគ្យចូេរត្នោរជាត្ិ

កែុងម្ត្មី្មសទី២ ឆ្ែ ាំ២០១៨លនឹះ សលម្រចបាន ២,៤៤៦,៦១៦លានលរៀេខពស់ជាងកននការ ២០.៨៦%។ភាព

 រងងម្ម ាំននការអនុវត្តកននការសករាភាពម្បចាំម្ត្មី្មសទី២ ឆ្ែ ាំ២០១៨ នងិកននការសករាភាពននរបស់អគ្គ

នយកដ្ឋា នគ្យនងិរដ្ឋា ករករពុជាបានបងាា ញឱយល ើញនវូេទធនេននការលធវើវិចរណករាលោេនលោបាយ, 

ការម្គ្ប់ម្គ្ងការលេើកទឹកចិត្តពនធអាករ នងិការកកសម្រេួអម្តាអាករពិលសសលេើរុខទាំនញិលវទយិត្រួយ

ចាំននួ  និងការលេើកករពស់អភបិាេកិចចគ្យ។ 

 អគ្គនយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ  

លោងតារទិនែនយ័របស់អគ្គនយកដ្ឋា នរត្នោរជាត្ិ, អគ្គនយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ (ចាំណូេសារលពើពនធថ្នែ ក់

ជាត្ិ) អនុវត្តបាន ១,៩៦៤,៥៥៣ លានលរៀេ លសា ើនងឹ ១១៩.៨៣% ននកននការម្បចាំម្ត្មី្មសទី២ឬ លសា ើ 

២៩.១២%ននចាប់ថវិកា។ ម្បសិនលបើលធៀបការអនុវត្តម្បចាំម្ត្មី្មសទី២ឆ្ែ ាំ២០១៨ នងិម្ត្ីម្មសទី២ ឆ្ែ ាំ

២០១៧ ការអនុវត្តចាំណូេម្មនការលកើនល ើង ១១.៩៣%។ តាររយៈទិនែនយ័របស់អគ្គនយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ 

(លដ្ឋយគ្តិ្កត្ចាំណូេសារលពើពនធថ្នែ ក់ជាត្ិ) ត្ួលេខននការបង់ចាំណូេពនធដ្ឋរចូេរត្នោរជាត្ិកែុងម្ត្មី្មស

ទី២ ឆ្ែ ាំ២០១៨លនឹះ សលម្រចបាន ១,៩៧៦,០៥៧ លានលរៀេ កដេលសា ើ ១២០.៥៣% ននកននការម្បចាំម្ត្ី

ម្មសទី២ ឬលសា ើ ២៩.២៩% ននចាប់ថវិកា។ 

 ចាំណូេរនិករនសារសាលពើពនធ  

លោងតារទិនែន័យរបស់អគ្គនយដ្ឋា នរត្នោរជាត្ិ (លដ្ឋយរិនបញ្ចូេចាំណូេពអីគ្គនយកដ្ឋា នឧសាហករា

ហិរញ្ញវត្ថុ) ចាំណូេរិនករនសារលពើពនធអនុវត្តបាន ៥៥២,៥១៩ លានលរៀេ ធ្ាក់ចុឹះលធៀបកននការ ៧.១៦ % ឬ

លសា ើនងឹ២៥.១៦% ននចាប់ថវិកាឆ្ែ ាំ២០១៨។ម្បសិនលបើលធៀបការអនុវត្តម្បចាំម្ត្មី្មសទី២ ឆ្ែ ាំ២០១៨ និង

ការអនុវត្តម្ត្ីម្មសទី២ ឆ្ែ ាំ២០១៧ ចាំណូេម្មនការលកើនល ើង ២២.២៩%។ ការធ្ាក់ចុឹះននចាំណូេរិនករន

សារលពើពនធ គ្ួបនស ាំកតាត ជាលម្ចើនរួរម្មនៈ នេចាំណូេលនសាទលម្ោងម្បរូេបានត្ិចកែុងម្ត្មី្មសទី១, ម្បាក់

ចាំលណញរបស់សហម្ោសសាធារណៈ កដេម្ត្ូវបង់ភាគ្លាភចូេថវិការដា គ្មឺ្ត្ូវបងច់ប់ពីកខរិថុន ឬ         

កកកដ្ឋ ដូចលនឹះ កែងុម្ត្មី្មសទីរួយ រិនម្មនចាំណូេលទ, សរបទានពីលម្បងកាត្ នងិករ៉ែ ចាំលពាឹះការងារលម្បង

កាត្ រិនទទួេបានចាំណូេលៅល ើយ លេើសពីលនឹះ ចាំណូេពីករ៉ែ  បានរកពីសយួសារ ,ឈែួេននៃម្កឡា ,



អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ការធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អគ្ហ) 

ទាំព័រ 17 

 

កនម្រអាជាា ប័ណណរុករកនងិលធវើអា ីវករាលេើវត្ថធុាត្ុលដើរសាំភារៈសាំណង់ និងសួយសារសរបទានករ៉ែឧសសហករា

(លលាហធាត្ុ,ថាម្មនត្នរ្..)  កដេចាំណូេលនឹះថយចុឹះ លដ្ឋយសារម្កសួងករ៉ែ នងិថ្នរពេកដេជាម្កសួង

សារីកាំពុងកត្លធវើកាំកណទម្រង់លេើយនតការចត្់កចង ម្គ្ប់ម្គ្ងការលធវើអា ីវករាវិស័យលនឹះ ដូចជាការលធវើម្បត្ភិូ

ករាលៅរនៃីរជាកខសបលណ្តត យ នងិការនតេអ់ាជាា ប័ណណ។ កាំកណទម្រង់នតី្ិវិធីថាីលនឹះរិនម្ត្ូវបានអនញុ្ហញ ត្ឱយ

ម្កសួងលសដាកិចច នងិហិរញ្ញវត្ថចូុេរួរការវាយត្នរ្បង់សួយសារល ើយ, ការ េួអចេនវត្ថុ  ពនិិត្យទិដាភាព

ជារួរការ េួអចេនវត្ថមុ្មនចាំននួថយចុឹះលដ្ឋយសារទីតាាំងរួយចាំននួម្ត្ូវបានរា រដ្ឋា ភបិាេបានអនញុ្ហញ ត្ 

លោេការណ៍លធវើឯក នភាវូបនយីករា រូបភាពលដ្ឋឹះដូរ នងិេកត់ែ ច់។ ចាំណូេកត្ងបង់ជាបនតបនៃ ប់តារការ

កាំណត្ន់នកិចចសនស្ថ ឬម្មនការបងយ់តឺ្យរូបនតិចបនតួច, នេទុនរបស់អាកាសចរណ៍សីុវិេ គ្បឺានរកពី

ចាំណូេពីលភាៀវអនតរជាត្ិ នងិលភាៀវជាត្ិទិញសាំបុម្ត្យនតលហាឹះ លដ្ឋយសារលទសចររកលេងករពុជាម្មនការ

ធ្ាក់ចុឹះ នងិការទិញសាំបុម្ត្យនតលហាឹះម្មនការធ្ាក់ចុឹះ លម្ពាឹះរិនចាំរដូវលទសចរណ៍, នេទុនននសករាភាព

លទសចរណ៍ គ្ឺបានរកពីចាំណូេពីលភាៀវអនតរជាត្ិទិញសាំបុម្ត្ចូេទសសនត្ាំបន់អងគរ ចាំណូេម្មនការធ្ាក់

ចុឹះបនតិចបនតួច លដ្ឋយសារលភាៀវលទសចរណ៍ម្មនការថយចុឹះបនតិច, -នេទុនរបស់នម្បសណីយ៍ នងិ

ទូរគ្រនគ្រន៍  លដ្ឋយសារចាំណូេលនឹះលៅម្មនបាំណេុ កដេម្កុរហ នុលៅ ាំពាក់ នងិរិនទានប់ានបង,់ 

អាករននសាថ នទូត្រួរម្មនការនតេ់ទិដ្ឋា ការសអ តិ្ ការនតេ់ទិដ្ឋា ការលអ ិចម្ត្នូិច ការនតេេ់ខិិត្្្ងកដន របស់

ម្កសួងរហាននៃ នងិម្កសួងការលទស ចាំណូេម្មនការលកើនល ើង លដ្ឋយសារការលធវើេិខិត្្្ងកដនម្មនចាំននួ

លម្ចើន និងលធវើចាំណ្តកម្សុក។ 

អគ្គនយកដ្ឋា នឧសាហករាហរិញ្ញវត្ថមុ្មនម្បភពចាំណូេចាំនួន ៣ គ្ឺ (១) ចាំណូេកាត្ពវកចិចពីកាសីុណូ, 

(២) ចាំណូេកាត្ពវកិចចពីលឆ្ែ ត្ និង (៣) ចាំណូេពអីាជាា បណណកាសុីណូ។  លោងតារទិនែន័យរបស់អគ្គ-

នយកដ្ឋា នរត្នោរជាត្ ិ(រិនគ្តិ្បញ្ចូេចាំណូេរកពីអាជាា ប័ណណ លដ្ឋយចាំណូេលនឹះ ម្ត្ូវដ្ឋកក់ែុងចាំណូេ

អាជាា ប័ណណជារួយម្កសួង សាថ ប័ន), ចាំណូេម្បរូេបានចាំននួ ៤២,៩៧០លានលរៀេ ខពស់ជាងកននការ 

៣១.០៨% ឬលសា ើនងឹ២២.៨០%ននចាប់ថវិកា។ ការលកើនល ើងននចាំណូេ លដ្ឋយការម្ករុហ ុនលឆ្ែ ត្បង់

ចាំណូេ កាត្ពវកិចចម្បចាំកខម្មនចាំននួលម្ចើនជាងរុន នងិម្មនម្កុរហ នុលឆ្ែ ត្លបើកថាីចាំននួ០២កថរលទៀត្។ 

ខ. បាំណេុកកសៃឹះ 

ោា នការបលងកើត្ល ើងនូវបាំណេុកកសៃឹះថាី លបើគ្ិត្រយៈលពេ៦០នថយ ចបព់ីអាណត្តិលបើកនតេម់្បាកប់ានចូេ

រត្នោរជាត្ិរហូត្ដេន់ថយទូទាត្់។ លនឹះបងាា ញថ្នដាំលណើរការទូទាត្់ នងិសាថ នភាពសាច់ម្បាក់ ម្មនេកេណៈេអ

ម្បលសើរជាងរុន និងខិត្ ិត្លៅរកនោិរអនតរជាត្និនការកាំណត្់បាំណេុកកសៃឹះ។ 

គ្. ចាំណ្តយថវកិាជាត្ ិ



អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ការធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អគ្ហ) 
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ការអនវុត្តចាំណ្តយសម្ម្មប់ម្ត្មី្មសទី២ គ្ឺសលម្រចបាន ៩៤.២៩% ននចាប់ថវិកា លពាេគ្ទឺាបជាង ៥.៧១ %។ 

ម្កសួង-សាថ ប័នរួយចាំននួ កដេអនុវត្តថវិកាសម្ម្មប់ម្ត្មី្មសទី២ បានត្ិចជាងលោេលៅ ៩៦% លធៀបនឹងចាប់

ថវិកា ម្មនដូចត្លៅ៖  

១. ម្កសួងរុខងារសាធារណៈ អនុវត្តបាន   ៣៤.៧០% 

២. ម្កុរម្បឹកាអភិវឌ្ឍនក៍រពុជា អនុវត្តបាន ២២.០% 

៣. ម្កសួងរហាននៃ (រដាបាេទូលៅ) អនុវត្តបាន ៤២.២០% 

៤. ម្កសួងទាំនក់ទាំនងរដាសភា ម្ពឹទធសភា នងិអធកិារកិចច អនវុត្តបាន ៣៧.៩០% 

៥. ម្កសួងការបរលទស នងិសហម្បត្ិបត្តិការអនតរជាត្ិ អនុវត្តបាន ៣៨.៩០% 

៦. ម្កសួងកននការ អនុវត្តបាន ៣៣.១០% 

៧. ម្កសួងយតុ្តិធរ៌ អនុវត្តបាន ២៧.៤០% 

៨. គ្ណៈកម្មា ធកិារជាត្ិលរៀបចាំការលបាឹះលឆ្ែ ត្ អនុវត្តបាន ១៨.៦០% 

៩. អាជាា ធរសវនករាជាត្ ិអនវុត្តបាន ៣១.១០% 

១០. អងគភាពម្បឆ្ាំងអាំលពើពកុរេយួ អនុវត្តបាន ៤៦.០០% 

១១. ម្កសួងការពារជាត្ិ អនុវត្តបាន ៤៤.៤០% 

១២. ម្កសួងរហាននៃ  (សនតសុិខសាធារណៈ) អនុវត្តបាន ៤៦.៣០% 

១៣. ម្កសួងពត័្៌ម្មន អនុវត្តបាន ៤៦.៨០% 

១៤. ម្កសួងសុខាភបិាេ អនវុត្តបាន ៤៤.៤០% 

១៥. ម្កសួងអប់រំ យុវ ន នងិកឡីា ៤០.០៨% 

១៦. ម្កសួងវបបធរ៌ និងវិចិម្ត្សិេបៈ អនុវត្តបាន ៥០.១០% 

១៧. ម្កសួងបរសិាថ ន អនុវត្តបាន ៣២.៨០% 

១៨. ម្កសួងសងគរកិចច អត្ីត្យុទធ ន នងិយុវនតី្ិសរបទា អនុវត្តបាន ៤៨.៤០% 

១៩. ម្កសួងធរាការ និងសាសន អនុវត្តបាន ៣៦.៤០% 

២០. ម្កសួងកិចចការនរើ អនុវត្តបាន ៤៦.៧០% 

២១. ម្កសួងការងារ និងបណតុ ឹះបណ្តត េវិជាា  ីវៈ អនុវត្តបាន ២៩.០% 

២២. រដាលេខាធកិារដ្ឋា នអាកាសចរសីុវិេ អនុវត្តបាន ១៤.៦០% 

២៣. ម្កសួងករ៉ែ នងិថ្នរពេ អនុវត្តបាន ២២.៦០% 

២៤. ម្កសួងពាណិ ាករា អនុវត្តបាន ២៦.៧០% 

២៥. ម្កសួងកសិករា រកុាេ ម្បម្មញ់ នងិ លនសាទ អនុវត្តបាន ៣១.៦០%  
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២៦. ម្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ នបទ អនុវត្តបាន ១៤.៩០% 

២៧. ម្កសួងនម្បសណីយ ៍និងទូរគ្រនគ្រន៍ អនុវត្តបាន ២៥.២០% 

២៨. ម្កសួងសាធារណៈការ នងិដឹក ញ្ាូន អនុវត្តបាន ១៧.៨០% 

២៩. ម្កសួងលទសចរណ៍ អនុវត្តបាន ៤៣.០% 

៣០. ម្កសួងលរៀបចាំកដនដី នគ្រូបនយីករា និងសាំណង់ អនវុត្តបាន ២២.៩០% 

៣១. ម្កសួងធនធានទឹក នងិឧត្នុិយរ អនុវត្តបាន ២២.២០% 

៣២. ម្កសួងឧសាហករា នងិសិបបករា អនុវត្តបាន ៣៤.៣០%។ 

លដ្ឋយក ក រដាបាេថ្នែ ក់លម្ការជាត្ិ រា ធានី-លខត្ត (២៥.៩%), ម្កុង-ម្សុក (៥១.៣០) នងិ ុាំ-សងាក ត្់

៣៥.៣០)អនុវត្តបាន ៣០.៧០%។ 

 . ចាំណ្តយតារម្បលភទ 

ចាំណ្តយតារម្បលភទសលម្រចបាន ដូចត្លៅ៖លបៀវត្សម្មន ៤៦.៩៣%, ទាំនញិ/លសវា ម្មន ២៥.៧៣% 

នងិ រេូធន ម្មន ២២.៥០ %។ 

២.២. វឌ្ឍនភាពតារអងគភាព 

ការកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ របស់ម្កសួងលសដាកិចចនិងហរិញ្ញវត្ថ ុ ម្ត្ូវបានចូេរួរោាំម្ទលដ្ឋយអងគ

ភាពចាំននួ ១៨ រួរម្មន អគ្គនយកដ្ឋា នលោេនលោបាយ, អគ្គនយកដ្ឋា នថវិកា, អគ្គនយកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុរដាបាេ

ថ្នែ ក់លម្ការជាត្ិ,អគ្គនយកដ្ឋា នសហម្បត្ិបត្តិការអនតរជាត្ិនងិម្គ្ប់ម្គ្ងបាំណេុ,អគ្គនយកដ្ឋា នគ្យ នងិរដ្ឋា ករករពុជា

, អគ្គនយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ, អគ្គនយកដ្ឋា នម្ទពយសរបត្តិរដា នងិចាំណូេរិនករនសារលពើពនធ, អគ្គនយកដ្ឋា នឧសាហករា

ហិរញ្ញវត្ថុ, អគ្គនយកដ្ឋា នរត្នោរជាត្ិ, អគ្គនយកដ្ឋា នេទធករាសាធារណៈ, អគ្គលេខាធកិារដ្ឋា នននម្កសួងលសដាកិចច

និងហិរញ្ញវត្ថុ, អោគ ធិការដ្ឋា ន, អគ្គនយកដ្ឋា នសវនករាននៃកែុង, វិទស្ថសាថ នលសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ម្កុរការងារ

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្លម្ម្មងព័ត្៌ម្មនវិទស្ថម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ,អងគភាពភាពជានដគ្ូរវាងរដា នងិឯក នថ្នែ ក់កណ្តត េ, 

លេខាធកិារដ្ឋា នម្កុរម្បឹកានីត្ិករា និងលេខាធកិារដ្ឋា នម្ករុម្បឹកាជាត្ិគ្ណលនយយ។  

 ជាេទធនេសលងេប លៅម្ត្មី្មសទី២ លនឹះ វឌ្ឍនភាពជាភាគ្រយននការអនុវត្តកននការសករាភាពកកទម្រង ់

របស់អងគភាពនីរួយៗ លម្ការឱវាទកសហវ ម្មនដូចកែងុតារាងខាងលម្ការ៖ 

េ.រ. អងគភាពលម្ការឱវាទ កសហវ 
ចាំននួសករាភាព

សលម្រចបាន 
ពនិៃុភាគ្រយ 

១ អគ្គនយកដ្ឋា នលោេនលោបាយលសដាកិចច នងិហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ១៤/១៥ ៨២% 

២ អគ្គនយកដ្ឋា នថវិកា ៤៦/៤៩ ៩៣% 



អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ការធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អគ្ហ) 
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េ.រ. អងគភាពលម្ការឱវាទ កសហវ 
ចាំននួសករាភាព

សលម្រចបាន 
ពនិៃុភាគ្រយ 

៣ អគ្គនយកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុរដាបាេថ្នែ ក់លម្ការជាត្ិ ១៦/២១ ៩១% 

៤ អគ្គនយកដ្ឋា នសហម្បត្ិបត្តកិារអនតរជាត្ិ នងិម្គ្ប់ម្គ្ងបាំណេុ ១១/១១ ១០០% 

៥ អគ្គនយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ ២០/២៩ ៩៧% 

៦ អគ្គនយកដ្ឋា នគ្យ និងរដ្ឋា ករករពុជា ១៧/១៩ ៩៤% 

៧ អគ្គនយកដ្ឋា នឧសាហករាហរិញ្ញវត្ថ ុ ៧/៧ ១០០% 

៨ អគ្គនយកដ្ឋា នម្ទពយសរបត្តិរដា នងិចាំណូេរិនករនសារលពើពនធ ៧/១៤ ៦៥% 

៩ អគ្គនយកដ្ឋា នរត្នោរជាត្ ិ ២២/២២ ១០០% 

១០ អគ្គនយកដ្ឋា នេទធករាសាធារណៈ ៥/១៤ ៨៦% 

១១ អគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន ននម្កសួងលសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ១២/២៦ ៩៦% 

១២ អោគ ធិការដ្ឋា ន ១២/១៤ ៨៦% 

១៣ អគ្គនយកដ្ឋា នសវនករាននៃកែងុ ១៨/២២ ៦៦% 

១៤  វិទស្ថសាថ នលសដាកិចច និងហរិញ្ញវត្ថុ ១១/១៥ ៩៨% 

១៥ ម្កុរការងារម្គ្ប់ម្គ្ងគ្លម្ម្មងម្បព័នធព័ត្ម៌្មនវិទស្ថម្គ្ប់ម្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ 
៨/១៣ ៨៧% 

១៦ អងគភាពភាពជានដគ្ូរវាងរដា នងិឯក នថ្នែ កក់ណ្តត េ ១/៣ ៨៧% 

១៧ លេខាធកិារដ្ឋា នម្កុរម្បឹកានតី្ិករា ៦/៦ ១០០% 

១៨ លេខាធកិារដ្ឋា នម្កុរម្បឹកាជាត្ិគ្ណលនយយ ២/៣ ៨៦% 

៣.៣.១. អគគនយកដាឋ នសោលនសោបាយ (៨២%) 

 លៅកែុងម្ត្ីម្មសទី ២ ឆ្ែ ាំ២០១៨ លនឹះ អគ្គនយកលោេនលោបាយ បានលម្ោងអនុវត្តសករាភាពចាំនួន 

១៥។ កែុងលនឹះ ម្មនសករាភាពចាំនួន ១៤ សលម្រចបានលដ្ឋយលជាគ្ ័យតារលោេលៅរំពឹងទុក។ តារាងខាង

លម្ការ បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពសលងេបននការកកទម្រង់ របស់អគ្គនយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ លដ្ឋយកចកជាសូចនករសលម្រច

បានលពញលេញ និងសលម្រចរិនបានលពញលេញ៖ 

សូចនករសលម្រចបានលពញលេញ សូចនករសលម្រចរិនបានលពញលេញ 

១. ឯកសារទសសនទានបឋរសត ីពីការវាយត្នរ្ការអនុ

វត្តយុទធសាស្តសត លកៀរគ្រចាំណូេរយៈលពេរធយរ

១. សថ ិត្ិហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋា ភិបាេ  GFS ម្ត្ូវបានពិនិត្យ

លនៃៀងតៃ ត្់និងកកេរអលដ្ឋយបនសុីលេខកូដ 
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សម្ម្មប់រយៈលពេ៤ឆ្ែ ាំ (២០១៤-២០១៨)ម្ត្ូវបាន

លរៀបចាំ ។  

២. បឋរជារួយវិស័យឯក នសម្ម្មប់វាយត្នរ្នេ

ប ឹះពាេ់ននការត្លរ្ើងអម្តាអាករពិលសសលេើវិស័យ

អាទិភាពរួយចាំនួន (រួរម្មន បារើ និង លភស ាៈជា

លដើរ)ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ ។ 

៣. របាយការណ៍សត ីពី ការវិភាគ្លេើនេប ឹះពាេ់នន

ការចរច និងការអនុវត្តកិចចម្ពរលម្ពៀងពាណិ ាករា

លសរើ អាសា ន -អូស្តសាត េីណូកវេលហស ង់ 

(AANZFTA) ម្បចាំម្ត្ីម្មសទី ២ ម្ត្ូវបានបញ្ចប់ការ

លរៀបចាំជាសាថ ពរ ។ 

៤. របាយការណ៍សែ ីពីការវិភាគ្លេើនេប ឹះពាេ់នន

ការចរច និងការអនុវត្តជានដគ្ូលសដាកិចច ទូេាំទូលាយ

ត្ាំបន់ម្បចាំម្ត្ីម្មសទី ២ ម្ត្ូវបានបញ្ចប់ការលរៀបចាំជា

សាថ ពរ ។ 

៥. របាយការណ៍សែ ីពី ការកកេរអ និងការលធវើ បចចុបបនែ

ភាពលេើលគ្ហទាំព័រ និហិត្ដ្ឋា នជាត្ិព័ត្៌ម្មនពាក់ព័នធ

នឹង   ពាណិ ាករាម្បចាំម្ត្ីម្មសទី ២ ម្ត្ូវបានបញ្ចប់

ការលរៀបចាំ   ជាសាថ ពរ ។ 

៦. បានលធវើការសិកាលេើម្បលភទពនធចាំនួន ៣ បកនថរគ្ឺ

ពនធលេើអចេនម្ទពយ, ពនធលេើម្បាក់ចាំណូេរូបវន័ត

បុគ្គេ, និងពនធលេើលសដាកិចចឌ្ី ីនេ ។ 

៧. បានលរៀបចាំលវទិកាសាធារណៈសត ីពី ម្កបខណឌ ម្ម ម្កូ

លសដាកិចច និងលធវើបទបងាា ញ ូនថ្នែ ក់ដឹកនាំចប់ជា

សាថ ពរ ។ 

៨. បានលរៀបចាំសិកាេ សាលាពីរសត ីពី លសដាកិចចឌ្ី ីថេ 

(Digital Economy) និង សហម្គ្ិនភាព

(Entrepreneurship) ។ 

GFSM2014 ជារួយម្មត្ិកាគ្ណនីថាី (CoA 2017) 

សលម្រចបាន (០%) ពីលម្ពាឹះ រិនទាន់អនុវត្ត  លដ្ឋយ 

IMF រិនបានទទួេយកសាំលណើសុាំរបស់ករពុជា 

ពីលម្ពាឹះគ្លម្ម្មងវគ្គបណតុ ឹះបណ្តត េលៅឆ្ែ ាំលនឹះ លរៀបចាំ

ល ើងសម្ម្មប់ម្បលទសអភិវឌ្ឍន៍ (៣៤.២.៣)  
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៩. ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ិលសដាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុម្បចាំម្ត្ីម្មស 

(Statistics Bulletin) ម្ត្ូវបានលចញនាយជាសា

ធារណៈ លេើលគ្ហទាំព័រម្កសួង (លៅម្ត្ីម្មសបនៃ ប់) ។ 

១០.របាយការណ៍រិភាគ្សាថ នភាពលសដាកិចច 

Economic Surveillance ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ ។ 

១១. របាយការណ៍សត ីពី សករាភាពលសដាកិចចតារវិស័

យ ម្បចាំម្ត្ីម្មសទី ២ ។ 

១២.វគ្គបណតុ ឹះបណ្តត េការលម្បើម្បាស់ MEF 

Database ដេ់រស្តនតីសថ ិត្ិថ្នែ ក់លម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបាន

លរៀបចាំល ើង ។ 

១៣. លសចកតីម្ពាងបឋរសត ីពីកននការអភិវឌ្ឍន៍ម្បព័នធ

ចងម្កង នសពវនាយ និងម្គ្ប់ម្គ្ងសថ ិត្ិ MEF 

Database ២០១៨-២០២០ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ ។ 

១៤. សនៃសសន៍ Consumer Confidence Index 

នឹងម្ត្ូវបាននេិត្ជាម្បចាំម្ត្ីម្មស ។ 

៣.៣.២. អគគនយកដាឋ នថវិកា (៩៣%) 

 លៅកែុងម្ត្ីម្មសទី ១ ឆ្ែ ាំ ២០១៨ លនឹះ អគ្គនយកដ្ឋា នថវិកា បានលម្ោងអនុវត្តសករាភាពចាំនួន ៤៩  និង

សលម្រចបានសករាភាពទាាំងចាំនួន ៤៦ លដ្ឋយលជាគ្ ័យតារលោេលៅរំពឹងទុក ។ តារាងខាងលម្ការ បងាា ញពី

វឌ្ឍនភាពសលងេបននការកកទម្រង់របស់អគ្គនយកដ្ឋា នថវិកា លដ្ឋយកចកជាសូចនករសលម្រចបាន និងសូចនករ

សលម្រចរិនបាន ៖ 

សូចនករសលម្រចបាន សូចនករសលម្រចរិនបាន 

១. នយកដ្ឋា នហិរញ្ញកិចចបានលរៀបចាំតារាងតារដ្ឋន 

ចាំណ្តយបុលរម្បទាន និងបានចត្់វិធានការតារដ្ឋន 

ការទូទាត្់បុលរម្បទានជាម្បចាំ ។ 

២. របាយការណ៍ចាំណ្តយបុលរម្បទានម្ត្ីម្មសទី ២     

ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ លដើរបីជារូេដ្ឋា នចត្់វិធានការ ាំរុញ

ទូទាត្់ ។ 

១. េកេខណឌ លោង (Term of Reference) 

សម្ម្មប់លម្ ើសលរើសទីម្បឹកា សម្ម្មប់លរៀបចាំឯកសារ

សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ងការអនុវត្តការងារ ួស ុេកថទាាំលហ

ដ្ឋា រចនសរព័នធសាធារណៈហិរញ្ញបបទានលដ្ឋយថវិកា

ជាត្ិ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ និងអនុរ័ត្ ពុាំទាន់បានអនុវត្ត 

(០%) ពីលម្ពាឹះរិនម្មនថវិកាលដើរបីលធវើការ លម្ ើសលរើស
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៣. លសចកតីម្ពាងននករា វិធីចាំណូេ ចាំណ្តយ តារ

ថវិកាករាវិធី ម្ត្ូវបានកកេរអ និងពិភាកាននៃកែុង ។ 

៤. ករា វិធីចាំណូេ ចាំណ្តយម្បចាំម្ត្ីម្មសទី ២ ម្ត្ូវ

បានលរៀបចាំ រិនឱយយូរជាងសបាត ហ៍ទី ៣ ។ 

៥. លសចកតីម្ពាងទម្រង់ថាីននរបាយការណ៍អនុវត្ត

ចាំណ្តយថវិកាករាវិធី ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ ។ 

៦. របាយការណ៍អនុវត្តចាំណ្តយចរនតថ្នែ ក់រដាបាេ      

កណ្តត េម្បចាំម្ត្ីម្មសទី ១ ឆ្ែ ាំ ២០១៨ ម្ត្ូវបាន

លរៀបចាំទាន់លពេ ។ 

៧. របាយការណ៍អនុវត្តចាំណ្តយម្ត្ីម្មសទី ២ ម្ត្ូវ

បានលរៀបចាំ ។ 

៨. របាយការណ៍បូកសរុបការអនុវត្តចាំណ្តយ         

ថ្នែ ក់រដាបាេកណ្តត េ ម្បចាំម្ត្ីម្មសទី ១ ។ 

៩. លសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពីលោេការណ៍កណនាំរួរ

សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្លម្ម្មងវិនិលោគ្សាធារណៈ ម្ត្ូវ

បានដ្ឋក់ ូនថ្នែ ក់ដឹកនាំម្កសួងពិនិត្យ និងនតេ់

លោបេ់ ។ 

១០. បានចូេរួរម្ប ុាំ PIM ជាម្បចាំទាាំងកម្រិត្

នយកដ្ឋា ន និងអនតរម្កសួងលដើរបីនតេ់ធាត្ុចូេ

បកនថរ, កសវ ងយេ់ទសសនទានននម្កឹត្យ PIM និង

ម្សាវម្ជាវរកធាត្ុចូេបកនថរពីឯកសារតារលគ្ហទាំព័រ

របស់សាថ ប័នអនតរជាត្ិសាំខាន់ៗ ពាក់ព័នធនឹងម្ទឹសត ី 

PIM។ 

១១. របាយការណ៍សលងេប ឬេទធនេននការសិកា

អាំពីការលរៀបចាំឯកសារសម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ងការអនុវត្ត

ការងារ ួស េុកថទាាំលហដ្ឋា រចនសរពន័ធសាធារណៈ         

ហិរញ្ញបបទានលដ្ឋយថវិកាជាត្ិម្ត្ូវបានលរៀបចាំ ។ 

ទីម្បឹកា, ម្មនការេាំបាកកែុងការរក ធាត្ុចូេ, និង

 វិសាេភាពម្គ្ប់ម្គ្ងគ្ឺធាំទូលាយ (១៤.៤.១)។ 

២. ម្ពឹះរា ម្កឹត្យលេខនស/រកត្/០៨១៥/៨៧២ម្ត្ូវ

បាន លធវើ វិលសាធនករា សលម្រចបាន (៩៥%) ពីលម្ពាឹះ

រស្តនតីនយកដ្ឋា នហិរញ្ញកិចចបានចូេរួរោ ងសករា

ជារួយម្កុរការងារកកទម្រង់ម្គ្ឹឹះសាថ នសាធារណៈ       

រដាបាេ ។ ជាេទធនេ លសចកតីម្ពាងកកសម្រួេម្ពឹះ

រា ម្កឹត្យសត ីពីេកេនតិកៈគ្ត្ិយុត្តននម្គ្ឹឹះសាថ នសាធារ

ណៈរដាបាេម្ត្ូវបានលរៀបចាំរួច និងបានដ្ឋក់ ូនថ្នែ ក់

ដឹកនាំម្កសួង លដើរបីពិនិត្យ និងបញ្ាូនសុាំការសលម្រចពី

រា រដ្ឋា ភិបាេបនតលទៀត្។ ទនៃឹរនឹងលនឹះ លសចកតីម្ពាង

គ្ាំរូអនុម្កឹត្យបលងកើត្ម្គ្ឹឹះសាថ នម្គ្ឹឹះសាថ នសាធារណៈក៏

បានពិភាកា (៣៣.៤.១)។ 

៣. រស្តនតីនយកដ្ឋា នកិចចការទូលៅទទួេបានការប

ណតុ ឹះបណ្តត េលេើ ាំនញជាអែកដឹកនាំ សលម្រចបាន 

(៧០%) ពីលម្ពាឹះ លដ្ឋយសារថ្នែ ក់បណតុ ឹះបណ្តត េម្មន

ចាំនួនសិកាេ ការលេើសពីការកាំណត្់ និងលេើកលៅកែុង

ម្ត្ីម្មសទី ៤  វិញ (៥៣.២.២) ។ 
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១២. លសចកតីម្ពាងឯកសារទសសនទានសត ីពីចាំណ្តត្់

ថ្នែ ក់លសដាកិចចបាំម្ពួញ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ ។ 

១៣. បានម្ប ុាំពិភាកាសត ីពី ការកាំណត្់ចាំណ្តត្់ថ្នែ ក់

រុខងារជារួយម្កសួង សាថ ប័ន ។ 

១៤. របាយការណ៍បញ្ចូេឯកសារេិខិត្យុត្តិការលសែ ើ

សុាំធានចាំណ្តយ និងទូទាត្់ (ចាំនួនឯកសារនិងការកក

ត្ម្រូវកាំហុស គ្ងនន) តារម្បព័នធ FMIS ម្ត្ូវបាន

លរៀបចាំម្បចាំម្ត្ីម្មស ។ 

១៥. របាយការណ៍េទធនេអាំពីការ កណនាំបរិបទនិង

កបបបទចុឹះទិនែ័យកែុងម្បព័នធ FMIS  ាំហានទី ២របស់

ម្កសួង-សាថ ប័នម្ត្ូវបានលរៀបចាំម្បចាំម្ត្ីម្មស ។ 

១៦. ចូេរួរលដ្ឋឹះម្សាយបញ្ហា ម្បឈរនន កដេ

លកើត្ម្មនល ើងលៅកែុងការអនុវត្ត ាំហានទី២ លៅកែុង

ម្ត្ីម្មសទី ២ ក៏ដូចជាការកសវងរកនូវដាំលណ្តឹះម្សាយ

នន បានចាំនួន ២៤ ករណី និងលរៀបចាំរបាយការណ៍ 

។ 

១៧. លសចកតីម្ពាងរបាយការណ៍បូកសរុបលេើកទី១នន

ការចុឹះសិកាត្នរ្ទាំនិញនិងលសវា លៅលេើទីនារម្ត្ូវ

បានលរៀបចាំ ។ 

១៨. ទិនែន័យចាំណូេ និងចាំណ្តយពាក់កណ្តត េឆ្ែ ាំថាី 

បានលរៀបចាំ ។ 

១៩. ទម្រង់របាយការណ៏អនុវត្តថវិកា (ហិរញ្ញវត្ថុ) 

របស់អងគភាពថវិកាម្ត្ូវបានលរៀបចាំ និងពិភាកា ។ 

២០. បានលរៀបចាំទម្រង់របាយការណ៍សត ីពីការអនុវត្ត

ចាំណ្តយម្បចាំម្ត្ីម្មស ្ម្មស និងម្បចាំឆ្ែ ាំ  ។ 

២១. លោេការណ៍កណនាំសត ីពីការលរៀបចាំ និងដ្ឋក់ឱយ

អនុវត្តអងគភាពថវិកាម្ត្ូវបានពិភាកាននៃកែងនយក

ដ្ឋា ន និងនយកដ្ឋា នពាក់ព័នធ ។  
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២២. ទម្រង់របាយការណ៏អនុវត្តថវិកា (ហិរញ្ញវត្ថុ) 

របស់អងគភាពថវិកាម្ត្ូវបានលរៀបចាំ និងពិភាកា ។ 

២៣. ទម្រង់របាយការណ៏សរិទធករា របស់អងគភាព

ថវិកាម្ត្ូវបានលរៀបចាំ និងពិភាកា ។ 

២៤. ទម្រង់របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននេទធនេ 

ម្បចាំ្ម្មស ម្ត្ូវបានកកសម្រួេសម្រួេ ។ 

២៥. ទម្រង់លសៀវលៅថ វិកាសលងេបននចាប់ថវិកាម្បចាំ 

ឆ្ែ ាំ (ឆ្ែ ាំបនៃ ប់) ម្ត្ូវបានពិនិត្យល ើងវិញ និងកកេរអ ។ 

២៦. លោេការណ៍កណនាំសត ីពី ការលរៀបចាំថវិកា

ព័ត្៌ម្មនសរិទធករាម្ត្ូវបានពិភាកាននៃកែុងនយកដ្ឋា ន 

និងននៃកែុងអគ្គនយដ្ឋា នថវិកា ។ 

២៧. ទម្រង់តារាងសម្ម្មប់ តារដ្ឋនចេនឥណទាន

សរុបតារថវិកាករា វិធីម្ត្ូវបានកកេរអ ។ 

២៨. ទម្រង់ ាំនួយសាា រត្ីចរចថវិកាម្បចាំឆ្ែ ាំ  

ម្ត្ូវបានពិនិត្យល ើងវិញ និងលធវើការកកេរអ ។ 

២៩.លោេបាំណងករា វិធីម្ត្ូវបានដ្ឋក់បញ្ចូេកែុង

សារាចរកណនាំសត ីពីលរៀបចាំថវិកា និងលសចកតីម្ពាង

ចាប់ថវិកាម្ត្ូវបានពិពណ៌ន។ 

៣០. ការកណនាំលរៀបចាំកននការេទធករា ម្ត្ូវបានដ្ឋក់

បញ្ចូេកែុងសារាចរកណនាំសត ីពីលសចកតីម្ពាងចាប់

ថវិកាម្បចាំឆ្ែ ាំ ។ 

៣១. ការកណនាំលរៀបចាំកននការរ ាលទយយបុលរម្បទាន 

ម្ត្ូវបានដ្ឋក់បញ្ចូេកែុងសារាចរកណនាំសត ីពីលសចកតី

ម្ពាងចាប់ថវិកាម្បចាំឆ្ែ ាំ ។ 

៣២. របាយការណ៍សត ីពីេទធនេនិងការម្បឈរនន

ការអនុវត្តថវិកាករាវិធីរបស់ម្កសួង សាថ ប័នចាំនួន១៥ 

កដេចូេ អនុវត្តថវិធិឆ្ែ ាំ២០១៦ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ និង

ដ្ឋក់ ូនថ្នែ ក់ដឹកនាំពិនិត្យ ។ 
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៣៣. ខឹ្រសារ យុទធសាស្តសត ននការកកទម្រង់ម្បព័នធ

ថវិកាឆ្ែ ាំ២០១៨-២០២៥ កាេពីនថយទី ២៧ កខរិថុន 

ឆ្ែ ាំ២០១៨ លៅសណ្តា ោរភែាំលពញ ។  

៣៤. រស្តនតីននម្កសួង-សាថ ប័ន អនុវត្តថវិកាករា វិធី

ទទួេបានការបណតុ ឹះបណ្តត េ ។ 

៣៥. រស្តនតីនននយកដ្ឋា នថវិកានីយករាទទួេបាន

ការ  បណតុ ឹះបណ្តត េ ។ 

៣៦. របាយការណ៍សត ីពីកននការសករាភាព និងនិោ

រកែុងការសិកាវាយត្នរ្អាំពីសរត្ថភាពកែុងការលរៀបចាំ 

និង  អនុវត្តថវិកាករាវិធី ។ 

៣៧. របាយការណ៍បណតុ ឹះបណ្តត េអងគភាពថវិកាជា      

អាណ្តប័កលនៃរសិទធសត ីពីនីត្ិ វិធីអនុវត្តថវិកាករា វិធី    

ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ ។ 

៣៨. វគ្គបណតុ ឹះបណ្តត េរួយចាំនួនម្ត្ូវបានចូេរួរលធវើ

បទបងាា ញលដ្ឋយម្គ្ូបលងាគ េនននយកដ្ឋា នហិរញ្ញកិចច  

៣៩. វគ្គបណតុ ឹះបណ្តត េននបណ្តត នយកដ្ឋា នចាំណឹុះ  

អគ្គនយកដ្ឋា នថវិកាម្មនដាំលណើរការរេូន និងម្មន

ម្បសិទធភាព ។ 

៤០. លោេការណ៍កណនាំសត ីពីការលរៀបចាំ  ន.យ.ថ 

ម្ត្ូវបានពិនិត្យល ើងវិញ ។ 

៤១.លោេការណ៍កណនាំសត ីពីការលរៀបចាំ ន.យ.ថ 

បានកកេរអតារាងភាា ប់ជារួយលោេការណ៍កណនាំសត ី

ពីការលរៀបចាំ ន.យ.ថ បានកកេរអ ។ 

៤២. ម្កសួងថវិកាករាវិធីទាាំង ១០ ម្ត្ូវបានម្ត្ួត្ពិនិ

ត្យ    វាយត្នរ្ ។ 

៤៣. ថវិកាម្បចាំឆ្ែ ាំរបស់អគ្គនយកដ្ឋា ន ម្ត្ូវបាន

លរៀបចាំទាន់លពេលវលា ។ 
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៤៤. កននការសករាភាព និងសករាភាពពាក់ព័នធនន

ការអនុវត្ត  យុទធសាស្តសតសត ីពីការកកទម្រង់ម្បព័នធថវិកា 

ឆ្ែ ាំ២០១៨-២០២៥ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ ។ 

៤៥. នសពវនាយយុទធសាស្តសតសត ីពីការកកទម្រង់ម្បព័នធ

ថវិកាឆ្ែ ាំ២០១៨ -២០២៥ ម្ត្ូវបាននសពវនាយដេ់

ម្គ្ប់ម្កសួង សាថ ប័ន ។ 

៤៦. រស្តនតីនយកដ្ឋា នថវិកានីយករា ទទួេបានការ

បណែុ ឹះបណ្តែ េ ាំនញថវិកាព័ត្៌ម្មនសរិទធករា ។ 

 ៣.៣.៣. អគគនយកដាឋ នហិរញ្ញវត្ថុរដឋបាលថ្នន កស់ម្ការជាត្ ិ(៩១%) 

 លៅកែុងម្ត្ីម្មសទី ២ ឆ្ែ ាំ ២០១៨ លនឹះ អគ្គនយកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុរដាបាេថ្នែ ក់លម្ការជាត្ិ បានលម្ោងអនុ

វត្តសករាភាពចាំនួន ២១ ។ កែុងលនឹះ ម្មនសករាភាពចាំនួន ១៦ សលម្រចបានលដ្ឋយលជាគ្ ័យតារលោេលៅរំពឹង

ទុក ។ តារាងខាងលម្ការ បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពសលងេបននការកកទម្រង់ របស់អគ្គនយកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុរដាបាេថ្នែ ក់

លម្ការជាត្ិ លដ្ឋយកចកជាសូចនករសលម្រចបានលពញលេញ និងសលម្រចរិនបានលពញលេញ ៖ 

សូចនករសលម្រចបានលពញលេញ សូចនករសលម្រចរិនបានលពញលេញ 

១. លសចកតីម្ពាងអម្តាសួយសារលេើត្នរ្ធនធានករ៉ែ 

ម្ត្ូវបានលរៀបចាំរួច បនៃ ប់ពីបានសិកា និងពិនិត្យេទធ

ភាពកកសម្រួេម្បកាសអនតរម្កសួង, និងដ្ឋក់ម្ប ុាំ

ពិភាកាននៃកែុងម្កសួង កសហវ ។ 

២. លសចកតីម្ពាងលសវាសុរិលោដី និងលសវាសាំណង់ 

ម្ត្ូវបានលរៀបចាំរួច បនៃ ប់ពីបានសិកា និងពិនិត្យេទធ

ភាពកកសម្រួេម្បកាសអនតរម្កសួង, និងដ្ឋក់ម្ប ុាំ

ពិភាកាននៃកែុងម្កសួង កសហវ ។ 

៣. លសចកតីម្ពាងលសវាអនរ័យសត្វ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ

រួច បនៃ ប់ពីបានសិកា និងពិនិត្យេទធភាពកកសម្រួេ

ម្បកាសអនតរម្កសួង, និងដ្ឋក់ម្ប ុាំពិភាកាននៃកែុង

ម្កសួង កសហវ ។ 

៤. លសចកតីម្ពាងដីសរបទាន និងសរបទាននម្ពលឈើ 

ម្ត្ូវបានលរៀបចាំរួច បនៃ ប់ពីបានសិកា និងពិនិត្យេទធ

១. ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងចាំណូេរិនករនសារលពើពនធលៅ       

រដាបាេរា ធានី លខត្ត ម្ត្ូវបានលធវើការសិកា សលម្រច

បាន (០%) ពីលម្ពាឹះពុាំទាន់បានអនុវត្ត លដ្ឋយម្មនការ

លរៀបចាំដ្ឋក់ឱយអនុវត្តលៅថ្នែ ក់ម្កសួងលោេលៅរួយ

ចាំនួនជារុនសិន (១១.៦.៨) ។ 

២. ចុឹះម្ត្ួត្ពិនិត្យ តារដ្ឋន និងវាយត្នរ្ការអនុវត្ត

ថវិកាករាវិធីលៅលខត្តលោេលៅទាាំង ៦ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ

និងម្មនរបាយការណ៍ពីរបកគ្ាំលហើញ និងអនុសាសន៍

នន និងដ្ឋក់ឱយអនុវត្ត សលម្រចបាន (៥០%) 

ពីលម្ពាឹះ រស្តនតីអគ្គនយកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុរដាបាេថ្នែ ក់

លម្ការជាត្ិ បានចុឹះកណរដាបាេថ្នែ ក់លម្ការជាត្ិ

លរៀបចាំគ្លម្ម្មងថវិកាឆ្ែ ាំ ២០១៩ (រួរទាាំងលខត្តទាាំង 

១២ អនុវត្តថវិកាករា វិធី) លដើរបីម្មនរូេដ្ឋា នលរៀបចាំ

គ្លម្ម្មងថវិកា២០១៩ បានេអ លហើយការម្ត្ួត្ពិនិត្យ 
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ភាពកកសម្រួេម្បកាសអនតរម្កសួង, និងដ្ឋក់ម្ប ុាំ

ពិភាកាននៃកែុងម្កសួង កសហវ ។ 

៥. ទិនែន័យននការឧបត្ថរភថវិកាពីថ្នែ ក់ជាត្ិ និងការ    

អនុវត្តថវិការបស់រដាបាេថ្នែ ក់លម្ការជាត្ិម្ត្ីម្មសទី 

២ ម្បព័នធ FMIS អនុលលារតារចាំណ្តត្់ថ្នែ ក់ថវិកាថាី

ម្ត្ូវបានកត្់ម្តារួច និងទាន់លពេលវលា ។ 

៦. សារាចរកណនាំលរៀបចាំកននការយុទធសាស្តសតថវិកា

ម្ត្ូវបាននសពវនាយកែុងលគ្ហទាំព័រ អហក ។ 

៧. ម្បកាសសត ីពី ការដ្ឋក់រដាបាេរា ធានីលខត្តអនុវត្ត

ថវិកាករាវិធី ម្ត្ូវបានលរៀបចាំរួច និងដ្ឋក់ឱយអនុវត្ត ។ 

៨. អនុម្កឹត្យសត ីពីការលនៃរធនធាន ូនរូេនីធិ ុាំ 

សងាក ត្់ ម្ត្ូវបានកកសម្រួេ និងដ្ឋក់ឱយអនុវត្ត ។ 

៩. អនុម្កឹត្យសត ីពីការលនៃរធនធាន ូនរូេនិធិម្កុង 

ម្សុក ម្ត្ូវបានកកសម្រួេ និងដ្ឋក់ឱយអនុវត្ត ។ 

១០. ការនសពវនាយ និងបណតុ ឹះបណ្តត េលោេការណ៍

កណនាំសត ីពីការវាយត្នរ្សរិទធករាម្បចាំឆ្ែ ាំសម្ម្មប់    

រដាបាេម្សុក  ូនដេ់រដាបាេម្សុកទូទាាំងម្បលទស   

ម្ត្ូវបានលរៀបចាំរួច (លេើកទី ១៖ ១២លខត្ត) ។ 

១១. លោេការណ៍កណនាំសត ីពី ការលរៀបចាំកននការ    

យុទធសាស្តសតថវិការដាបាេថ្នែ ក់លម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបានកក

េរអ និងដ្ឋក់ឱយអនុវត្ត ។ 

១២. ការនសពវនាយ និងបណតុ ឹះបណ្តត េលោេការណ៍

កណនាំការលរៀបចាំកននការយុទធសាស្តសតថវិកាដេ់រដាបា

េរា ធានី លខត្ត ម្ត្ូវបានលរៀបចាំរួច ។ 

១៣. លសចកតីម្ពាងឯកសារទសសទានសត ីពី យុទធសាស្តសត

កាំកណទម្រង់ម្បព័នធថវិកាករពុជា ២០១៨-២០២៥ 

ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ពិភាកាកែុងកម្រិត្ននៃកែុង និងសាថ ប័ន

ពាក់ព័នធរួរទាាំងថ្នែ ក់លម្ការជាត្ិ ។ 

និងវាយត្នរ្ការអនុវត្តថវិកាករា វិធី ក៏ម្ត្ូវបានលធវើ

រួយចាំនួននងកដរ (៣១.១.១) ។ 

៣. ឯកសារទសសនទានសត ីពី ការដ្ឋក់រដាបាេរា 

ធានី លខត្តទាាំង ២៥ អនុវត្តថវិកាករា វិធី ២០២០ ម្ត្ូវ

បានលរៀបចាំរួច សលម្រចបាន (៩០%) ពីលម្ពាឹះម្មនលស

ចកតីម្ពាងឯកសារទសសនទានសត ីពីការដ្ឋក់រដាបាេរា 

ធានី លខត្តទាាំង ២៥ អនុវត្តថវិកាករា វិធី ២០២០ ម្ត្ូវ

បានលរៀបចាំរួច (៣១.២.១) ។ 

៤. លសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពីការលរៀបចាំ និងម្បម្ពឹត្ត

លៅននរូេនិធិ ុាំ សងាក ត្់ ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ម្ប ុាំពិភាកា

ននៃកែុងម្កសួង កសហវ សលម្រចបាន (៨៥%) 

ពីលម្ពាឹះលសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យ បានលរៀបចាំម្ប ុាំ

ពិភាកាននៃកែុង អហក និងបានលនាើ ូនអគ្គនយកដ្ឋា ន

ពាក់ព័នធពិនិត្យ និងនតេ់លោបេ់ (៣៥.១.២) ។ 

៥. លសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពី ម្បព័នធហិរញ្ញវត្ថុ ុាំ 

សងាក ត្់ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ម្ប ុាំពិភាកាននៃកែុងម្កសួង ក

សហវ សលម្រចបាន (៨៥%) ពីលម្ពាឹះលសចកតីម្ពាង

អនុម្កឹត្យ បានលរៀបចាំម្ប ុាំពិភាកាននៃកែុង អហក និង

បានលនាើ ូនអគ្គនយកដ្ឋា នពាក់ព័នធពិនិត្យ និងនតេ់

លោបេ់ (៣៥.១.៣) ។ 
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១៤. របាយការណ៍កិចចម្ប ុាំននៃកែុងអគ្គនយកដ្ឋា ន

ម្បចាំកខសត ីពី ការអនុវត្តកននការសករាភាពការងារកក

ទម្រង់ម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្បចាំកខ លរសា 

ឧសភា រិថុន ម្ត្ូវបានលរៀបចាំរួច ។ 

១៥. របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននការងារកកទម្រង់   

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្ត្ីម្មសទី ២ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំរួច  

និងលនាើ ូន អ.គ្.ហ. ទាន់លពេលវលា ។ 

១៦. អត្ថបទពាក់ព័នធនឹងការលរៀបចាំ និងការអនុវត្ត

ថវិការដាបាេថ្នែ ក់លម្ការជាត្ិ និងវិរ ឈការហិរញ្ញវត្ថុ

សម្ម្មប់ចុឹះនាយកែុងម្ពឹត្តិបម្ត្ករា វិធីកកទម្រង់ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ម្ត្ូវបានលបាឹះពុរភ

នាយរួចរាេ់ ។ 

៣.៣.៤. អគគនយកដាឋ នសហម្បត្ិបត្តកិារអនតរជាត្ិ និងម្គប់ម្គងបាំណុល (១០០%) 

 លៅកែុងម្ត្ីម្មសទី ២ ឆ្ែ ាំ ២០១៨ លនឹះ អគ្គនយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ បានលម្ោងអនុវត្តសករាភាពចាំនួន ១១។ 

កែុងលនឹះ ម្មនសករាភាពចាំនួន ១១ សលម្រចបានលដ្ឋយលជាគ្ ័យតារលោេលៅរំពឹងទុក ។ តារាងខាងលម្ការ 

បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពសលងេបននការកកទម្រង់ របស់អគ្គនយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ លដ្ឋយកចកជាសូចនករសលម្រចបាន

លពញលេញ និងសលម្រចរិនបានលពញលេញ៖ 

សូចនករសលម្រចបានលពញលេញ សូចនករសលម្រចរិនបានលពញលេញ 

១. នីត្ិ វិធីរួរម្បត្ិបត្តិការសម្ម្មប់ការម្គ្ប់ម្គ្ង

បាំណុេ   សារធាណៈ (SOP for PDM) ម្ត្ូវបានអនុ

រ័ត្ និងដ្ឋក់ឱយអនុវត្តលដ្ឋយម្បកាសលេខ ៥៤៦ 

សហវ.ម្បក ចុឹះនថយទី០៧ កខរិថុន ឆ្ែ ាំ២០១៨ ។  

២. ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ិបាំណុេសាធារណៈលេខលរៀងទី៥ 

(Volume 5) ម្ត្ូវបានលបាឹះនាយ និងនសពវនាយ ។ 

៣. លសចកតីម្ពាងម្ត្ូវបានពិលម្ោឹះលោបេ់ជារួយភាគ្ី

ពាក់ព័នធ ។  
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៤. លសចកតីម្ពាងយុទធសាស្តសតសត ីពីការម្គ្ប់ម្គ្ងបាំណុេ

សាធារណៈ ២០១៩-២០២៣ ម្ត្ូវបានដ្ឋក់្្ងកិចច

ម្ប ុាំពិលម្ោឹះលោបេ់កម្រិត្អគ្គនយកដ្ឋា ន ។  

៥. ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទិនែន័យរួរម្ត្ូវបាន Designed ។ 

៦. លសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពីលោេការណ៍ កណនាំរួរ

សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្លម្ម្មងវិនិលោគ្សាធារណៈម្ត្ូវ

បានដ្ឋក់ឱយពិភាកា ។ 

៧. ឯកសារកណនាំសត ីពីនីតិ្វិធីននការពិនិត្យឯកសារ

លដញនថ្ ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱយអនុវត្តលៅកែុងននៃកែុងអគ្គ

នយកដ្ឋា ន ។ 

៨. ឯកសារកណនាំសត ីពី  

នីត្ិ វិធីននការពិនិត្យសាំលណើសុាំថវិកាបុលរម្បទាន ទូទាត្់ 

តៃ េ់ ទូទាត្់/បាំលពញល ើងវិញ លម្ការម្កបខ័ណឌ ហិរញ្ញ

បបទាន ពីនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱយអនុវត្តលៅននៃ

កែុងអគ្គនយកដ្ឋា ន ។  

៩. ឯកសារកណនាំសត ីពីនីត្ិ វិធីននការលធវើអត្តសញ្ហញ ណ

ករានិងការលរៀបចាំគ្លម្ម្មងវិនិលោគ្សាធារណៈ ហិរញ្ញ

បបទានពីនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱយអនុវត្តលៅននៃ

កែុងអគ្គនយកដ្ឋា ន ។ 

១០. លសចកតីម្ពាងម្បកាស/ លសចកតីកណនាំសត ីពី

កាត្ពវកិចចសារលពើពនធ និងសួយសារកែុងគ្លម្ម្មងហិរញ្ញ

បបទាន លដ្ឋយនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ ម្ត្ូវបានកកសម្រួេ និង

ពិលម្ោឹះលោបេ់ ជារួយម្កសួង-សាថ ប័នពាក់ព័នធ ។ 

១១.  TA Consultants សម្ម្មប់ការម្គ្ប់ម្គ្ង និង

អនុវត្តគ្លម្ម្មងហិរញ្ញបបទានពីនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ (SOPs) 

ម្ត្ូវបានលម្ ើសលរើស ។ 
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៣.៣.៥. អគគនយកដាឋ នគយ និងរដាឋ ករករពុជា (៩៤%) 

 លៅកែុងម្ត្មី្មសទី២ ឆ្ែ ាំ២០១៨លនឹះ អគ្គនយកដ្ឋា នគ្យ និងរដ្ឋា ករករពុជា បានលម្ោងអនុវត្តសករាភាពចាំននួ 

១៩។ កែងុលនឹះ ម្មនសករាភាពចាំននួ ១៧ សលម្រចបានលដ្ឋយលជាគ្ យ័តារលោេលៅរំពឹងទុក។ តារាងខាងលម្ការ 

បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពសលងេបននការកកទម្រង ់ របស់អគ្គនយកដ្ឋា នគ្យ និងរដ្ឋា ករករពុជា លដ្ឋយកចកជាសូចនករ

សលម្រចបាន នងិសូចនករសលម្រចរិនបាន៖ 

សូចនករសលម្រចបាន សូចនករសលម្រចរនិបាន 

១. MOU រវាង អគ្គនយកដ្ឋា នគ្យ និងរដ្ឋា ករករពុជា 

នងិអាជាា ធរកាំពងក់នសវយត័្ម្កងុម្ពឹះសីហនុម្ត្ូវបានចុឹះ

ហត្ថលេខាកាេពនីថយទី១៧ កខឧសភា ឆ្ែ ាំ២០១៨ នងិ

ដ្ឋក់ឱយអនុវត្ត។ 

២. ការ វិភាគ្ នងិវាយត្នរ្កម្រិត្ហានភិ័យលេើរុខ

ទាំនិញនងិធុរ ន លេើទិដាភាពត្នរ្គ្តិ្ពនធគ្យ នងិម្មន

របាយការណ៍។ 

៣. សិកាេទធភាពអភិវឌ្ឍម្បពន័ធកត្់ម្តាការចុឹះបញ្ា ី

ទាំនិញជាប់ករាសិទធបញ្ហញ លដ្ឋយបានលសែ ើសុាំរដាបាេគ្យ

នងិការពារម្ពាំកដនសហរដាអាលររិកតាររយៈម្កសួង

ពាណ ិាករា លដើរបីពនិតិ្យេទធភាពនតេ ់ាំនួយ

បលចចកលទសកសាងម្បពន័ធកត្់ម្តាការចុឹះបញ្ា ីទាំនញិជាប់

ករាសិទធបញ្ហញ លៅលម្ការអគ្គនយកដ្ឋា នគ្យ និងរដ្ឋា ករ

ករពុជា។ 

៤. បានចុឹះលធវើបចចុបបនែភាពអា ីវករាដ្ឋា ន និងឃ្្ ាំងសតុក

ទាំនិញម្មនលវទយិត្ភាពចាំននួ ៦៧៤ទីតាាំង នងិ ៩៩៥

សាថ នីយ/លដប ូ ម្ត្ូវជា៣០%ននលោេលៅកែុងឆ្ែ ាំ នងិបាន

លធវើការម្ត្ួត្ពនិិត្យអា ីវករាដ្ឋា នឬឃ្្ ាំងទាំនញិចាំននួ ១៣ 

ទីតាាំង។ 

៥. លសចកតីម្ពាងនតី្ិវិធីបាំលពញកបបបទគ្យរុនលពេ

ទាំនិញរកដេ់ម្ត្ូវបានពនិិត្យ ពិភាកា នងិកកសម្រួេ

១. ឯកសារអភិវឌ្ឍម្បពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយសរបត្តិរដាម្ត្ូវ

បានលរៀបចាំ (០%) បចចុបបនែបានម្ប ុាំម្កុរការងារលរៀបចាំ

បញ្ា ីសារលពើភ័ណឌ ម្ទពយសរបត្តិរដារបស់ អគ្រ លដើរបី

លម្ត្ៀរេកេណៈលរៀបចាំម្បពន័ធពត័្៌ម្មនវិទស្ថម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយ

សរបត្តិរដា។ (១១.១.១៣) 

២. វគ្គបណតុ ឹះបណ្តត េសតពីីរ ូកដេពស្ថករណ៍ម្ត្ូវបាន

លរៀបចាំសម្ម្មប់ម្កុរការងារពស្ថករណ៍ចាំណូេគ្យ (០%) 

បចចុបបនែកាំពងុបនតនីត្ិវិធីលម្ ើសលរើសរស្តនតី ាំនញកែុងម្សុក

កនែកបណតុ ឹះបណ្តត េនិងលរៀបចាំគ្ាំរូពស្ថករណ៍លៅ អ.គ្.

ហ។ (១១.៣.១) 
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រួច លហើយកាំពុងសថ តិ្កែងុដាំណ្តក់កាេលរៀបចាំម្បពន័ធអាសីុ

គ្ូដ្ឋលដើរបអីនុវត្តរុខងារលនឹះ។ 

៦. នីត្ិវិធអីនតរកាេពយីនតការ BTIM លៅយនតការ AEO

ម្ត្ូវបានពនិិត្យ និងកកសម្រេួ តាររយៈការកសាងបទ

បបញ្ញត្តោិាំម្ទយនតការ AEO កែងុលនឹះបានម្ពាងកក

សម្រួេកញ្ចប់លេើកទឹកចិត្តម្សបតារវិស័យ នងិម្បលភទ

ធុរ ន។ 

៧. េកេណៈវិនិចឆ័យហានភិយ័ម្ត្ូវបានកកសម្រួេជា

ម្បចាំ តាររយៈការបញ្ាូនបញ្ាធីុរ នថាីៗ ចូេកែុងម្បពន័ធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងភាពល ឿជាក់លេើធុរ ន ម្ពរទាាំងកម្រិត្ថ្នែ កធ់ុរ

 នទាាំងលនឹះ ជាម្បចាំកខ។ 

៨. បានចុឹះលធវើសវនករាតារអា ីវករាដ្ឋា នចាំននួ ៥ម្កុរ

ហ ុន និងបានអភិវឌ្ឍម្បពន័ធកត្់ម្តាេទធនេសវនករា

គ្យរួចរាេ់ នងិកាំពុងសាកេបងបញ្ចូេទិនែនយ័។ 

៩. រុខងារ e-Payment ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឲ្យអនុវត្តកាេពី

នថយ២១ កខឧសភា ឆ្ែ ាំ២០១៨ ជារួយធនោរលអសីុេដី្ឋ 

នងិធនោរកាណ្តឌ្ោី ។ 

១០. រុខងារម្គ្ប់ម្គ្ងេិខិត្អនញុ្ហញ ត្គ្យ (e-Permit) 

ម្ត្ូវបានកកសម្រេួ និងបានចូេររួលធវើលត្សតសាកេបង

លដ្ឋយរស្តនតីគ្យនងិរដ្ឋា ករនននយកដ្ឋា នរបបគ្យ 

នយកដ្ឋា នម្គ្ប់ម្គ្ងត្ាំបន់រួចពនធ និងនយកដ្ឋា នរដ្ឋា ករ 

១១. គ្លម្ម្មងអភិវឌ្ឍបញ្ារកត្រួយជាត្ិដាំណ្តក់កាេទី២

ម្ត្ូវបានអនុវត្តលដ្ឋយបានដ្ឋកប់ញ្ចូេម្កសួង-សាថ ប័ន 

ចាំននួ ០៥កែងុដាំណ្តកក់ាេលនឹះ និងកាំពុងដាំលណើរការ

ម្បរូេទិនែនយ័ នងិចុឹះលធវើការសិកាបឋរអាំពីដាំលណើរការ

នតី្ិវិធីលៅតារម្កសួង-សាថ ប័ននីរួយៗ។ លដ្ឋយក ក 

ម្កុរហ នុទទួេអនុវត្តកិចចសនស្ថអភិវឌ្ឍបញ្ារកត្រួយ

ជាត្ិដាំណ្តក់កាេទី២ vCargo Cloud Ltd នឹងលរៀបចាំ
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របាយការណ៍បឋរននការអភិវឌ្ឍ នងិអនុវត្តគ្លម្ម្មង

ម្បពន័ធបញ្ារកត្រួយជាត្ិដាំណ្តក់កាេទី២លនឹះ លដ្ឋយ

បញ្ាូនរកគ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនាំគ្លម្ម្មងបញ្ារកត្រួយ 

ជាត្ិ។ 

១២. រុខងារលបាឹះពុរពសថ ិត្ិរស្តនតរីា ការម្បចាំកខម្ត្ូវបាន

ដ្ឋក់ឲ្យអនុវត្តនិងបនតតារដ្ឋនគ្ុណភាពតារាងសថ ិត្បិាន

លធវើបចចុបបនែភាពទិនែនយ័សាថ នភាពរស្តនតីរា ការ លៅកែុង

ម្បពន័ធម្បចាំម្ត្មី្មស។ 

១៣. បានម្ប ុាំពនិតិ្យ នងិពភិាកាលេើបទបបញ្ញត្តពិាក់

ពន័ធនឹងការលម្បើម្បាស់ម្តាពនធគ្យជាធរម្មនជារួយអងគ

ភាពអនុវត្តលដើរបីម្បរូេធាត្ុចូេសម្ម្មប់លធវើការកក

សម្រួេ នងិបានអភិវឌ្ឍម្បពន័ធលនៃៀងតៃ ត្់ម្តាពនធគ្យ 

នងិេតាបម្ត្រថយនតសម្ម្មប់ទូរស័ពៃសាា ត្ហវនូ នងិកាំពុង

លធវើលត្សតសាកេបង។ 

១៤. របាយការណ៍បូកសរុបនេប ឹះពាេល់េើចាំណូេ

គ្យម្បចាំ្ម្មសទី១ម្ត្ូវបានលរៀបចាំរួច។ 

១៥.  វិធានការទារបាំណេុម្ត្ូវបានអនុវត្តតារកននការ។

ម្កុរហ នុចាំននួ១ បានទូទាត្់បាំណេុឆ្ែ ាំ២០១៧ រួចរាេ់ 

នងិម្កុរហ នុរួយលទៀត្បានទូទាត្់បាំណេុជាង ៩០%។ 

១៦. បានលរៀបចាំវគ្គបណតុ ឹះបណ្តត េ និងសិកាេ សាលា នូ

 ូនរស្តនតគី្យ នងិធុរ នពាក់ពន័ធតារកននការសករាភាព

ឆ្ែ ាំ២០១៨។ 

១៧. បានលរៀបចាំកិចចម្ប ុាំម្កុរការងារ PFM ម្បចាំកខ  

នងិបូករបាយការណ៍សរិទធករាននការអនុវត្តកននការ

សករាភាព ម្បចាំម្ត្មី្មសទី២ ឆ្ែ ាំ២០១៨ និងលនាើ នូ អ.

គ្.ហ តារកាេកាំណត្់។ 
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៣.៣.៦. អគគនយកដាឋ នពនធដារ (៩៧%) 

 លៅកែងុម្ត្មី្មសទី២ ឆ្ែ ាំ២០១៨លនឹះ អគ្គនយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ បានលម្ោងអនុវត្តសករាភាពចាំននួ ២៩។ កែងុ

លនឹះ ម្មនសករាភាពចាំននួ ២០ សលម្រចបានលដ្ឋយលជាគ្ យ័តារលោេលៅរំពងឹទុក។ តារាងខាងលម្ការ បងាា ញពី

វឌ្ឍនភាពសលងេបននការកកទម្រង់ របស់អគ្គនយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ លដ្ឋយកចកជាសូចនករសលម្រចបាន នងិសូចនករ

សលម្រចរិនបាន៖ 

សូចនករសលម្រចបាន សូចនករសលម្រចរនិបាន 

១. ការចុឹះអលងកត្សហម្ោសលៅលខត្តសាវ យលរៀង នងិ

លខត្តកាំពត្ ម្ត្ូវបានបញ្ចប់និងបានបញ្ចូេព័ត្ម៌្មនសហ

ម្ោសទាាំងអស់ចូេកែងុម្បពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ងទិនែនយ័ របស់ 

អគ្គនយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ ម្ពរទាាំងបានលនៃរទិននែយ័សហ

ម្ោស កដេបានចុឹះអលងកត្ទាាំងអស់  នូលៅសាខាពនធ

ដ្ឋរលខត្តសារី នងិម្មនរបាយការណ៍។ 

២. ការអលងកត្អចេនម្ទពយលៅខណឌ ទី១ (ខណឌ ចាំការ

រន) ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ និងកាំពងុដាំលណើរការអលងកត្លដើរប ី

នតេ់លសវាពនធដ្ឋរលេើការចុឹះបញ្ា ី នងិបចចុបបនែភាព

ព័ត្ម៌្មនអចេនម្ទពយ។ 

៣. ការចុឹះបញ្ាអីែកជាប់ពនធបាន ៧,៥៤% (២ ១៧៣)

ននចាំននួអែកជាប់ពនធកដេរិនទានប់ានចុឹះបញ្ា ីពនធដ្ឋរ 

(លម្បៀបលធៀបជារួយទិនែន័យអលងកត្សហម្ោស ឆ្ែ ាំ

២០១៧)។ 

៤. សិកាេ សាលានសពវនាយសតពីីវបបធរ៌បង់ពនធ នងិបទ

បបញ្ញត្តិសត ពីីពនធដ្ឋរ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំលៅសាខាពនធដ្ឋរ

លខត្ត-ខណឌ  ចាំននួ ០៨។ 

៥. ការសិកាម្សាវម្ជាវបឋរននចាំណ្តយ និងអត្ថ

ម្បលោ ន៍ ននការដ្ឋកឱ់យអនុវត្តពនធលេើចាំណូេរូបវនត

បុគ្គេម្ត្ូវបានបញ្ចប់ និងកាំពងុទទួេបានរត្ិលោបេ់

ពីភាែ ក់ងារពនធដ្ឋរស ុយកអត្ (STA)។ 

១. លសៀវលៅកណនាំសត ពីីការលសុើបអលងកត្បទលេាើសពនធ

ដ្ឋរម្ត្ូវបានលរៀបចាំ នងិដ្ឋក់ឲ្យអនុវត្ត (៩០%) បចចុបបនែ

បានលរៀបចាំកម្រិត្ម្កុរការងារ នងិលម្ត្ៀរដ្ឋក ់នូថ្នែ ក់

ដឹកនាំពនិតិ្យ និងសលម្រចដ្ឋកឱ់យអនុវត្ត។ (១១.១.៤) 

២. សករាភាព (១១.១.៦) អភិវឌ្ឍម្បពន័ធ E-Tax 

System (E-Filing, E-registration, E-Payment)

កែុងម្ត្ីម្មសទី២ លនឹះសលម្រចបាន ៩០% លដ្ឋយ៖ 

បានបញ្ចប់ការអភិវឌ្ឍករាវិធីពត័្៌ម្មនអាំពី អពដ លេើ 

Smart Devices (GDT News App) នងិកាំពុងដ្ឋក់ឱយ

សាកេបងកម្រិត្បលចចកលទសករាវិធី ក កជារួយពនធ

ដ្ឋរ (GDT Live Chat Version 2) បានដ្ឋក់ឱយលម្បើ

ម្បាស់ នងិបនតកថទាាំអភិវឌ្ឍ Moduleម្គ្ប់ម្គ្ងសន្ឹក

កត្រម្បិ៍ឆ្ែ ាំ២០១៨ បានដ្ឋកឱ់យលម្បើម្បាស់ នងិបនតកថទាាំ

បានបញ្ចប់ការអភិវឌ្ឍ Moduleម្គ្ប់ម្គ្ងការម្ត្ូត្ពនិតិ្យ

ការបង់ពនធលេើរលធស្ថ បាយដឹក ញ្ាូននងិោន ាំនិឹះម្គ្ប់

ម្បលភទតារ រយៈ Scan QR Code លេើ PDA និង 

RFID ឆ្ែ ាំ២០១៨ និងលម្ត្ៀរដ្ឋក់ឱយលម្បើម្បាស់បានលធវើ

បចចុបបនែភាពនងិកាំកណកម្ប E-Payment Version 2

កាំពុងសរលសរ នងិបនតកកសម្រួេកដូករាវិធី Module E-

Payment ដាំលណើរការលេើ Smart Devicesម្បព័នធម្ត្ួត្

ពនិិត្យល ើងវិញននអាករលេើត្នរ្បកនថរ (VAT Cross 
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៦. លសចកែីម្ពាងម្បកាសសត ីពពីនធលេើចាំលណញរូេធន 

របស់រូបវនតបុគ្គេ (Capital Gains Tax) ម្ត្ូវបានម្ប ុាំ

ពិភាកាលេើកទី២ កម្រិត្នយកដ្ឋា ន។ 

៧. លសចកតីម្ពាងម្បកាសសត ីពកីារអនុវត្តចាប់សត ីពីសារលពើ

ពនធ ម្មម្តា១១១ ពាក់ពន័ធនងឹការរងបអូស នងិេកម់្ទពយ

សរបត្តិរបស់អែកជាប់ពនធកដេ ាំពាកម់្បាក់ពនធ លហើយ

រិនម្ពរចូេខួ្នរកបងព់នធ ម្ត្ូវបានបានបញ្ចប់ម្ត្ឹរ

នយកដ្ឋា នលេើកទី២ នងិកកសម្រួេល ើងវិញតារការ

កណនាំរបស់ថ្នែ ក់ដឹកនាំនយកដ្ឋា ន។ 

៨. បានលរៀបចាំបញ្ា ីរាយនរឯកសារកដេម្ត្ូវម្ត្តួ្ពនិិ

ត្យ នងិម្បរូេនតុាំទិនែនយ័កម្រិត្បលចចកលទសរួចរាេ់ និង

កាំពុងពនិតិ្យកកសម្រួេបកនថរ 

៩. បានលរៀបចាំបញ្ារីាយនរឯកសារកដេម្ត្ូវម្ត្តួ្ពនិតិ្យ 

នងិម្បរូេនតុាំទិនែនយ័កម្រិត្បលចចកលទសរួចរាេ់ និង

កាំពុងពនិតិ្យកកសម្រួេបកនថរ សម្ម្មប់ដាំលណើរការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង នងិនតេអ់ាជាា ប័ណណ វិញ្ហញ បនបម្ត្ និងេខិិត្

អនញុ្ហញ ត្នន។ 

១០. លសៀវលៅកណនាំសត ីពកីារពិលម្ោឹះលោបេ់ដេ ់

អែកជាប់ពនធម្ត្ូវបានលរៀបចាំម្ត្រឹកម្រិត្ការិោេយ័ 

 ាំនញ។ 

១១. លសចកតីម្ពាងម្បកាសសត ីពយីនតការពនធដ្ឋរចាំលពាឹះ

សហម្ោសម្បកបអា ីវករាដ្ឋាំដាំណ្តាំលៅស  ូនិងកកនចែ

ដាំណ្តាំលៅស ូ ម្ត្ូវបានកកសម្រេួ នងិសលម្រចម្ត្ឹរ

កម្រិត្ម្កុរការងារបលចចកលទស នងិបានម្សាវម្ជាវបកនថរ

ធាត្ុចូេ លហើយនឹងលម្ត្ៀរដ្ឋក ់នូថ្នែ ក់ដឹកនាំ   អពដ 

ពនិិត្យ និងសលម្រច។ 

១២. លសចកតីកណនាំសត ីពី វិធាន នងិនីត្ិវិធនីនការអនុវត្ត

កិចចម្ពរលម្ពៀងសែ ពីីការលចៀសវាងការយកពនធម្ត្ួត្ោែ  

Check) គ្ឺកាំពុងលរៀបចាំអភិវឌ្ឍ Interface របស់ម្បព័នធ 

(System) 

៣. លសចកតីម្ពាងសារាចរម្ត្ូវបានពនិតិ្យសលម្រចកម្រិត្ 

អគ្គនយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ (៩០%) លដ្ឋយបចចុបបនែលសចកតី

ម្ពាងសារាចរម្ត្ូវបានលរៀបចាំ នងិកកសម្រួេបញ្ាូេកថរ

នយិរនយ័ ននពាកយរួយចាំននួបកនថរលទៀត្។ 

(១១.២.៣) 

៤. លសចកតីម្ពាងលសៀវលៅកណនាំសវនករាននៃកែងុម្ត្ូវ

បានម្ប ុាំសលម្រចកែុងកម្រិត្នយកដ្ឋា ន នងិម្មនជា 

របាយការណ៍សលម្រចបាន (៨០%) លដ្ឋយបចចុបបនែបាន

លរៀបចាំ នងិបនតពនិិត្យកកសម្រេួខឹ្រសារលេើលសចកតី

ម្ពាងម្ត្ឹរកម្រតិ្ការិោេយ័ ាំនញ។ (១១.២.៦) 

៥. លសចកតីម្ពាងរបាយការណ៍លេើកទី២ សត ីពីការកាំណត្់

ឱយបិទកត្រម្បិ៍លេើលភស ាៈ ម្សា ម្សាលបៀរ កដេនេិត្

កែុងម្សុក ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ និងលម្ត្ៀរម្ប ុាំសលម្រចម្ត្ឹរ

កម្រិត្ម្កុរការងារបលចចកលទស សលម្រចបាន (៨០%) 

លដ្ឋយម្ត្ូវបនតម្សាវម្ជាវធាត្ុចូេបកនថរ និងលម្ត្ៀរ

បញ្ចប់ការលរៀបចាំជារបាយការណ៍សត ីពីេទធនេការងារ

ម្សាវម្ជាវលេើកទី២។ (១១.២.៨) 

៦. បនតចុឹះពនិិត្យដេ់កកន្ងទីតាាំងអែកជាប់ពនធកដេបាត្់

ខួ្ន រិនរកដ្ឋកេ់ិខិត្ម្បកាស នងិម្មនជារបាយការណ៍ 

តារដ្ឋន សលម្រចបាន (៨០%) លដ្ឋយបានបានលរៀបចាំ

បញ្ា ីសហម្ោសអែកជាប់ពនធបាត្់ខួ្ន កដេរិនរកដ្ឋក់

េិខតិ្ម្បកាសបង់ពនធរួចរាេ់ បានចុឹះម្ត្ួត្ពនិតិ្យដេ់ទី

តាាំងសហម្ោស/ម្កុរហ នុរួយចាំននួរួចលហើយ។ 

(១១.២.១២) 

៧.  វិធីសាស្តសតតារដ្ឋន វិភាគ្ វាយត្នរ្ នងិនតេ់

លោបេ់លេើការអនុវត្តលោេនលោបាយពនធដ្ឋរ ម្ត្ូវ
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នងិការបងាក រការកិបលកងបន្ាំពនធពាក់ពន័ធនងឹពនធលេើ

ម្បាក់ចាំណូេ ម្ត្ូវបានបញ្ចប់ នងិនសពវនាយជា 

សាធារណៈ។ 

១៣. លសចកតីម្ពាងម្បកាសសតពីីយនតការសម្ម្មប់បងវេិ

សងលទសចរបរលទស ម្ត្ូវបានពនិិត្យ និងម្សាវម្ជាវ

បកនថរធាត្ុចូេ ម្ត្ឹរកម្រិត្ម្ករុការងារបលចចកលទស

របស់នយកដ្ឋា ន លដ្ឋយបានសិកាបកនថរពនីតី្ិវិធី

បងវិេសង លដ្ឋយលធវើការលម្បៀបលធៀបយនតការ ននការ

បងវិេសងម្បលទសកែុងត្ាំបន់អាសា ន នងិម្បលទសរួយ

ចាំននួ លៅកែងុត្ាំបនអ់ឺរ៉ែុប។ 

១៤. ទិនែនយ័ នងិពត័្៌ម្មនអែកជាប់ពនធម្ត្ូវបានលធវើសម្ម

ហរណករា (Integrated) និងម្មនជារបាយការណ៍។ 

១៥. បានម្ប ុាំពភិាកាសាកសួរព័ត្ម៌្មន ជារួយអគ្គ

នយកដ្ឋា នពាកព់ន័ធ (អគ្គនយកដ្ឋា នគ្យ នងិរដ្ឋា ករ

ករពុជា) លេើយនតការលសែ ើសុាំពត័្ម៌្មន (ម្បកាស, សារាចរ, 

MOU) ជា Manually និង/ឬ សវ ័យម្បវត្តិ។ 

១៦. បានសិកានិងកបងកចកអែកជាប់ពនធកដេ ាំពាក់

បាំណេុពនធលៅតារកម្រិត្ហានភិ័យកដេររួម្មនដូចជា

៖ អាយកុាេបាំណេុ,ទាំហាំទឹកម្បាក់បាំណេុ នងិសាថ ន

ភាពសារលពើពនធរបស់សហម្ោស ាំពាក់បាំណេុ (ការ

ដ្ឋកេ់ិខិត្ម្បកាសពនធ...) នងិបានចត្់បញ្ាូនម្កុរ

ការងារចាំននួ ៣៣នក ់លដើរបីចុឹះអនុវត្តការម្បរូេនគុាំ 

នងិ កសាងសាំណុាំឯកសារសហម្ោស ាំពាក់បាំណេុពនធ

លៅសាខាពនធដ្ឋរខណឌ ទាាំង ៩ ននរា ធាន ី  ភែាំលពញ 

លដ្ឋយក កកម្រតិ្ហានិភយ័អែកជាប់ពនធកដេ ាំពាក់

បាំណេុម្ត្ូវបានសិកានងិលរៀបចាំ នងិឈានលៅលនៃៀង

តៃ ត្់ជារួយទិនែនយ័។ 

១៧. បានម្បរូេនែុាំទិនែនយ័បាំណេុ នងិលនៃៀងតៃ ត្់

បានលរៀបចាំបញ្ចប់កម្រតិ្អគ្គនយកដ្ឋា ន (៧០%) លដ្ឋយ

បចចុបបនែតារាងលម្បៀបលធៀបអម្តាពនធ និងរចនសរពន័ធពនធ

សាំខាន់ៗរវាងម្បលទសអាសា ន នងិអាសា នបូកបី រួរ

បញ្ចូេទាាំងការវិភាគ្ នងិនតេ់លោបេ់សម្ម្មប់ការអនុ

វត្តលៅករពុជា ម្ត្ូវបានលរៀបចាំកម្រិត្នយកដ្ឋា ន។ 

៨. លសចកែីម្ពាងលសៀវលៅកននការយុទធសាស្តសត  នងិ

កននការម្បត្ិបត្តិ របស់ អពដ (២០១៩-២០២៣) ម្ត្ូវ

បានពនិតិ្យសលម្រចលដ្ឋយ អពដ សលម្រចបាន (៨០%) 

លម្ពាឹះម្កុរការងារកាំពុងលធវើការពនិិត្យ និងកកសម្រួេ

ល ើងវិញនវូលសចកតីម្ពាងកននការយុទធសាស្តសត  នងិលសចកតី

ម្ពាងកននការម្បត្ិបត្តិ របស់អពដ លដើរបីឱយម្សបនឹងការ

លរៀបចាំម្កបខណឌ កាំកណទម្រង់ម្បព័នធពនធរយៈ លពេ

រធយរ (២០១៩-២០២៣) និងការលរៀបចាំយុទធសាស្តសត

លកៀរគ្រចាំណូេរយៈលពេរធយរ ដាំណ្តក់កាេទី២ 

RMS2។ (១១.២.១៨) 

៩. លសចកែីម្ពាងហានិភយ័ទូលៅ ម្ត្ូវបានពនិតិ្យសលម្រច

កម្រិត្នយកដ្ឋា ន សលម្រចបាន(៨០%) បចចុបបនែបាន

បញ្ចប់លសចកតីម្ពាងហានិភយ័ទូលៅ ជាភាសាអង់លគ្្ស 

ម្ត្ឹរកម្រិត្ម្កុរការងារ នងិបានលរៀបចាំសិកាេ សាលា 

លដើរបីលធវើបទបងាា ញអាំពីខ្ឹរសារសាំខាន់ៗននលសៀវលៅ

លនឹះ។ (១១.២.១៩) 
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ជារួយនយកដ្ឋា នម្គ្ប់ម្គ្ងអែកជាប់ពនធធាំ និងសាខា

ពនធដ្ឋរលខត្តខណឌ ទាាំង៣៣។ 

១៨. ទម្រង់គ្ម្រនូីត្ិវិធីរួរបចចុបបនែករា (Standard 

Operating Procedure) របស់នយកដ្ឋា នថ្នែ ក់កណ្តត

េ សាខាពនធដ្ឋរខណឌ  និងសាខាពនធដ្ឋរលខត្ត ម្ត្ូវបាន

លរៀបចាំ។ 

១៩. បានលរៀបចាំវគ្គបណតុ ឹះបណ្តត េបទបបញ្ញត្តិសត ីពីពនធ

ដ្ឋរ នងិ ការបងព់នធតារម្បពន័ធលអ ិកម្ត្នូិក  (E-

Payment)  ូនរស្តនតរីាជាការពនធដ្ឋរកាំពងុបលម្រើការងារ

បានចាំននួ ១៨ វគ្គ កដេម្មនសិកាេ ការចូេរួរសរុប

ចាំននួ ៩៣៩ នក ់និងរស្តនតីថាី ៥០នក់។ 

២០. សាធារណ ន (អែកជាប់ពនធ និង ភាែ ក់ងារលសវា

ករាពនធដ្ឋរ) ម្ត្ូវបានបណតុ ឹះបណ្តត េលេើកទី១ ពាកព់ន័ធ

នងឹវបបធរ៌បង់ពនធ នងិបទបបញ្ញត្តិពនធដ្ឋរ។ 

២១. កសវងរកវគ្គបណតុ ឹះបណ្តត េលៅលម្ៅម្បលទសពាក់

ពន័ធការងារ ាំនញ ឬម្បលទសជានដគ្ូលដើរបីលរៀបចាំលធវើ

ទសសនកិចចសិកា។ 

៣.៣.៧. អគគនយកដាឋ នម្ទពយសរបត្តរិដឋ នងិច្ាំណូលរិនករនសារសពើពនធ (៦៥%) 

 លៅកែុងម្ត្មី្មសទី ២ ឆ្ែ ាំ២០១៨លនឹះ អគ្គនយកដ្ឋា នម្ទពយសរបត្តិរដា នងិចាំណូេរិនករនសារលពើពនធ បានលម្ោង

អនុវត្តសករាភាពចាំនួន ១៤។ កែុងលនឹះ ម្មនសករាភាពចាំននួ ៧ សលម្រចបានលដ្ឋយលជាគ្ យ័តារលោេលៅរំពឹងទុក រើឯ 

សករាភាពចាំននួ ៤ លនសងលទៀត្ ពុាំសលម្រចបានលៅតារលោេលៅល ើយ។ តារាងខាងលម្ការ បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពសលងេបនន

ការកកទម្រង់របស់អគ្គនយកដ្ឋា នម្ទពយសរបត្តិរដា និងចាំណូេរិនករនសារលពើពនធលដ្ឋយកចកជាសូចនករសលម្រចបាន 

និងសូចនករសលម្រចរិនបាន៖ 

សូចនករសលម្រចបាន សូចនករសលម្រចរនិបាន 

១. លសចកតីម្ពាងននការសម្រួេម្ពឹះរា ម្កតឹ្យលេខ នស/

រកត្/០៨១៥/៨៧២ សត ីពី េកេនិតកៈគ្ត្យិុត្តននម្គ្ឹឹះសាថ ន

សាធារណៈរដាបាេ បាន្្ងម្កសួងលសដាកិចច និងហិរញ្ញ

១. ម្បកាសអនតរម្កសួងសត ីពកីារដ្ឋកឱ់យលម្បើម្បាស់សន្ឹក

ទិដ្ឋា ការគ្ាំរូថាី  និងម្បកាសអនតរម្កសួងសត ីពីកម្រងលសវា

សាធារណៈ និងការកកកម្បអម្តារងាវ ន់លេើកទឹកចិត្តលេើ

ការនតេ់លសវាសាធារណៈរបស់ម្កសួងការងារ នងិបណតុ ឹះ
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វត្ថុលដ្ឋយរង់ចាំការពនិិត្យ ពីម្បរុខរា រដ្ឋា ភបិាេ នងិ

លោរព 

លសែ ើសុាំម្ពឹះរហាកសម្ត្លម្បាសម្បទាន ម្ពឹះហសថ លេខា ស

លម្រច។ 

២. ម្គ្ឹឹះសាថ នសាធារណៈរដាបាេចាំននួ៦/២៣ (សាកេ

 វិទស្ថេ័យភរិូនៃនតី្ិសាស្តសត  និងវិទស្ថសាស្តសត លសដាកិចច, 

រនៃីរលពទយកុម្មរជាត្ិ, រនៃីរលពទយម្ពឹះកុសរៈ,សាកេវិទស្ថ

េ័យវិទស្ថសាស្តសតសុខាភបិាេ, វិទស្ថសាថ នសុខភាពសាធារ

ណៈ,  វិទស្ថសាថ នវិទស្ថសាស្តសតសុខាភិបាេ ខ.ភ.រ) ម្ត្ូវ

លរៀបចាំនិងបញ្ចប់ការងារសត ីពីការចុឹះលធវើសារលពើភណឌ  ម្ត្ួត្

ពនិិត្យវាយត្នរ្ល ើងវិញ នវូចេនម្ទពយ នងិអចេន

ម្ទពយទាាំងអស់ កែុងការកាំណត្ធ់នធានម្ោដាំបូង។ 

៣. ម្បព័នធ NRMIS ម្ត្ូវបានដ្ឋកឱ់យលម្បើម្បាស់ ជាន្ូវការ

 ាំហា នទី១ ដេ់ម្កសួង-សាថ ប័ន ចាំននួ១៤ តាររយៈ

េិខិត្ន្ូវការចាំននួ០២ រួរម្មន៖ 

.សារាចរកណនាំលេខ ០០៣ សហវចុឹះនថយ  

 ទី២២ កខកុរភៈ ឆ្ែ ាំ២០១៨   .លសចកតី ូនដាំណឹងលេខ

០០២ សហវ ចុឹះ នថយទី២២ កខកុរភៈ ឆ្ែ ាំ២០១៨ ។ 

៤.ត្ម្រូវនិងេទធភាពននការលម្បើម្បាស់ករាវិធី

ការិោេយ័  (Microsoft Word & Excel) ននរស្តនតរីា 

ការននអគ្គនយកដ្ឋា ន ម្ត្ូវបានសិកា និងវិភាគ្។ 

៥. អនុម្កឹត្យសត ពីីការម្គ្ប់ម្គ្ងចាំណូេរិនករនសារលពើ

ពនធម្ត្ូវបានចុឹះហត្ថលេខាម្បកាសឱយលម្បើលដ្ឋយ ម្បរុខ

រា រដ្ឋា ភបិាេ រួចរាេ់ជាសាថ ពរ លៅនថយទី ៧ កខរិថុនឆ្ែ ាំ

២០១៨។ 

៦. លសចកតីម្ពាងចាប់សត ីពីការម្គ្ប់ម្គ្ងការចត្់កចង និង

ការលម្បើម្បាស់ម្ទពយសរបត្តិរដា ម្ត្ូវបានបញ្ាូនលៅទីសត ីការ

បណ្តត េវិជាា  ីវៈ ,ម្កសួងរហាននៃ នងិម្កសួងសុខាភិបា

េ (១.១.១) សលម្រចបាន ៩០% ជាវឌ្ឍនភាព ម្មនកត្

ម្កសួងសុខាភិបាេប ុលណ្តណ ឹះ កដេពុាំទាន់បានលរៀបចាំ

សាំលណើសុាំលធវើការកកសម្រេួកម្រងលសវាសាធារណៈ។ 

២. ការសិកា ម្សាវម្ជាវចាប់ និងម្បរូេនតុាំេខិិត្

បទដ្ឋា នគ្ត្យិុត្តពាក់ពន័ធនន លដើរបីលរៀបចាំបលងកើត្លសចកតី

ម្ពាង ាំហានដាំបូងម្ពឹះម្កឹត្យថាសីត ីពីេកេនតកិៈទូលៅនន

សហម្ោសសាធារណៈ កែុងកម្រិត្ម្កុរការងារ

បលចចកលទស (១.១.២) ោា នវឌ្ឍនភាព លដ្ឋយលហត្ុថ្ន លស

ចកតីសលម្រចសត ីពីការបលងកើត្ម្កុរការងារបលចចកលទសពុាំទាន់

ម្មនការសលម្រចពីថ្នែ ក់ដឹកនាំ ក.សហវ។ ។ 

៣. ដាំលណ្តឹះម្សាយបញ្ហា ការននម្គ្ប់ម្គ្ងនិងការអនុវត្ត

កិចចសនស្ថ របស់លរាងចម្កនេតិ្ទឹកសាអ ត្ចាំនួន០៦ទីតាាំង

សថ ិត្លម្ការគ្លម្ម្មង DBL កដេម្មនសាថ នភាពអា ីវករា

 ិត្កស័យធន (១.១.៥) សលម្រចបាន ៦០% ជាវឌ្ឍនភាព

រង់ចាំដាំលណ្តឹះម្សាយ និងម្ប ុាំពិភាកាជារួយ ម្កសួង

ឧសាហករា និងសិបបករាជារួយម្កុរហ ុនកដេ

ម្គ្ប់ម្គ្ងលរាងចម្កទាាំង០៦ ទីតាាំង។ 

៤. លសចកតីម្ពាងចាប់ម្ត្ូវបានដ្ឋកម់្ប ុាំពិភាកានងិ្្ង

កម្រិត្អនតរអគ្គនយកដ្ឋា ន (១១.២.៣) សលម្រចបាន 

៥០% ជាវឌ្ឍនភាព លសចកតីម្ពាងចាប់ពុាំទាន់បាន្្ងចប់

សពវម្គ្ប់ លដ្ឋយសារម្មនការនតេ់លោបេ់ នងិការ 

 ក កកវកកញកជាលម្ចើនកែងុកម្រិត្ ាំនញ លដើរបីបកនថរ

ធាត្ុចូេលេើលសចកតីម្ពាងចាប់ ឱយកានក់ត្ម្មនភាពម្គ្ប់

ម្ ុងលម្ជាយកដេជាលហត្ុនាំឱយម្មនការម្ប ុាំលម្ចើនដងកែុង

កម្រិត្ ាំនញអគ្គនយកដ្ឋា ន លដើរបីលធវើការសលម្រច ម្ពរ

ទាាំងកតាត លពេលវលារិនសរម្សបនងកដរ។ 
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គ្ណៈរដារស្តនតី លដើរបីបនតនតី្ិវិធីម្ប ុាំបនតលៅទីសត ីការគ្

ណៈរដារស្តនតី។ 

៧. ត្ម្រូវននការលម្បើម្បាស់នងិលរៀបចាំឯកសារត្ម្រូវការ

េរអិត្លេើការបលងកើត្ម្បពន័ធពត័្ម៌្មនវិទស្ថសម្ម្មប់ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ាសីារលពើភណឌ ម្ទពយសរបត្តិរដា លដ្ឋយកាំពុង

លធវើការសាកេបង និងសហការជារួយ ម្កុរហ ុននដគ្រូលេើ

ការលរៀបចាំ និងកកសម្រេួ។ 

៥. ម្បសិទធភាពននការត្ងឹទារបាំណេុននម្កុរការងារ

សម្ម្មប់ម្កសួងនម្បសណីយ៍, រដាលេខាធកិារអាកាសចរ

សីុវិេ ម្ត្ូវបានពម្ងងឹ នងិវាយត្នរ្ ម្ពរទាាំងពនិតិ្យលេើ

េទធភាពកដេនឹងលកើត្ល ើងនូវបាំណេុ (១១.៥.១) 

សលម្រចបាន ៥០% ជាវឌ្ឍនភាពម្កុរការងារបាន បួ

ម្ប ុាំជារួយនឹងម្កសួងពាក់ពន័ធ លដើរបីលធវើការលដ្ឋឹះម្សាយ

បញ្ហញ  ម្បឈរបនត កត្លដ្ឋយសារនីត្ិវិធមី្មនភាពសាុគ្

សាា ញ លធវើឱយម្កុរការងាររងចាំ្្ងលោបេព់ថី្នែ ក់ដឹកនាំ

ម្កសួង។ 

៦. ម្បកាសសត ីពីគ្ាំរនូនលសៀវលៅបញ្ា ីសារលពើភណឌ ឆ្ែ ាំលោេ 

និងតារាងលកើនថយ ម្ត្ូវបានម្ប ុាំពិភាកាម្កុរការងារ

 ាំនញ និង្្ងកម្រិត្អនតរអគ្គនយកដ្ឋា នម្ក. សហវ 

(២៣.៣.១) សលម្រចបាន ៥០% ជាវឌ្ឍនភាព ម្បកាស

ម្ត្ូវបានម្ប ុាំពភិាកាកម្រិត្អគ្គនយកដ្ឋា នលៅល ើយ។ 

៧. ម្បកាសសត ីពីវិធាន និងនតី្ិវិធីេរអិត្ននការ ម្រឹះបញ្ា ី

សារលពើភណឌ ម្ទពយសរបត្តិរដា ម្ត្ូវបានម្ប ុាំពភិាកាម្កុរ

ការងារ ាំនញ និង្្ងកម្រិត្អនតរអគ្គនយកដ្ឋា ន 

(២៣.៣.២) សលម្រចបាន ៥០% ជាវឌ្ឍនភាពម្បកាស

ម្ត្ូវបានពិភាកាបនតកែុងកម្រិត្អគ្គនយកដ្ឋា នលៅល ើ

យ។ 

៣.៣.៨. អគគនយកដាឋ នឧសាហករាហិរញ្ញវត្ថុ ( ១០០%) 

 លៅកែុងម្ត្មី្មសទី២ ឆ្ែ ាំ២០១៨លនឹះ អគ្គនយកដ្ឋា នឧសាហករាហិរញ្ញវត្ថុ បានលម្ោងអនុវត្តសករាភាពចាំននួ ៦ 

។ កែុងលនឹះ សករាភាពទាាំងអស់ម្ត្ូវបានអនុវត្ត សលម្រចបានលដ្ឋយលជាគ្ ័យតារលោេលៅរំពឹងទុក។ តារាងខាងលម្ការ 

បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពសលងេបននការកកទម្រង់ របស់អគ្គនយកដ្ឋា នឧសាហករាហិរញ្ញវត្ថុ ដូចខាងលម្ការ៖ 

សូចនករសលម្រចបាន សូចនករសលម្រចរនិបាន 

១. លសចកតីម្ពាងចាប់សត ីពីការម្គ្ប់ម្គ្ងររណីយដ្ឋា ន ស

ម្មហរណ និងកេបងពាណិ ាករាបានបញ្ាូនលៅគ្ណៈរដា

រស្តនតី ។  

(ពុាំម្មនសករាភាពកដេសលម្រចរិនបាន) 
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២. ការចុឹះអនុវត្តម្បកាសអនតរម្កសួង រវាងម្កសួងសហវ. 

និងម្កសួង រហាននៃ និងេិខិត្បទដ្ឋា នគ្ត្យិុត្តននម្ត្ូវ

បានពម្ងឹង លដើរបីចត្់វិធានការតារន្ូវចាប់ ចាំលពាឹះ

អា ីវករាកេបងសីុសងម្គ្ប់ម្បលភទម្ពរទាាំងអា ីវករា 

បញ្ហច ាំ និងម្បត្ិ លភាគ្លដ្ឋយអនុបបទានកដេពុាំម្មន អាជាា

បណណលៅលៅម្កងុម្ពឹះសីហនុ លខត្តម្ពឹះសីហន។ុ  

៣. របាយការណ៏សតពីីេទធនេននការចុឹះសិកា

បលចចកលទសកេបង នងិវិធានននការលេងកេបងលៅតារ

ម្កុរហ នុកាសីុណូលៅត្ាំបនម់្ពាំកដនករពុជា-នថ ម្ត្ូវបាន

លរៀបចាំ។ 

៤. បាំណេុម្ត្ូវទារកែុងឆ្ែ ាំម្បរូេបានចាំននួ ៨២.៣១%

ននបាំណេុសរុប។ 

៥. លសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ពីីសម្មសភាពគ្ណៈកម្មា ធិ

ការម្គ្ប់ម្គ្ងរូេនធិិរូេបម្ត្រដាម្ត្ូវ បានលរៀបចាំ។ 

៦. រស្តនតនីនម្កុរការងារកកទម្រង់លេើសពីចាំននួ ៥០%

បានលៅចូេរួរវគ្គបណតុ ឹះបណ្តត េកែងុនិងលម្ៅម្បលទស។ 

៣.៣.៩. អគគនយកដាឋ នរត្នោរជាត្ិ (១០០%) 

 លៅកែងុម្ត្មី្មសទី២ លនឹះ អគ្គនយកដ្ឋា នរត្នោរជាត្ ិបានលម្ោងអនុវត្តសករាភាពចាំននួ ២២ ។ កែងុលនឹះ 

សករាភាពចាំននួ ២២ សលម្រចបានលដ្ឋយលជាគ្ យ័តារលោេលៅរំពឹងទុក ។ តារាងខាងលម្ការ បងាា ញពីវឌ្ឍនភាព

សលងេបននការកកទម្រង់ របស់អគ្គនយកដ្ឋា នរត្នោរជាត្ ិលដ្ឋយកចកជាសូចនករសលម្រចបាន ៖ 

សូចនករសលម្រចបាន សូចនករសលម្រចរនិបាន 

១. ម្កុរការងារបានកាំពងុ ម្រុញ ដេ់ម្កសួង១០ បកនថរ

កដេទទួេ វគ្គបណតុ ឹះបណ្តត េលៅកខធែូ ឆ្ែ ាំ២០១៧ 

លដើរបីនតេ់ជា ាំនយួសាា រត្ីបកនថរ នងិបញ្ចូេទិនែនយ័ 

Web Based Application នងិបានលនៃៀងតៃ ត្់ទិនែនយ័

លដើរបី ធានទិនែនយ័កែងុម្បពន័ធឱយម្មនគ្ុណភាពនងិ

បានសហការជារួយ ម្កុរការងារម្កសួងលដើរបីពម្ងងឹ

គ្ុណភាពការបញ្ចូេទិនែនយ័ ។ 
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២. របាយការណ៍ត្េុយភាពសាច់ម្បាកម់្បចាំនថយ របស់រចន

សរព័នធគ្ណនីលទាេ រត្នោរម្ត្ូវបានបនតពនិិត្យ នងិ

វាយត្នរ្ តារដ្ឋនជាម្បចាំ ។  

៣. ម្កុរការងារបានតារដ្ឋនពនិិត្យ ពស្ថករណ៍សាថ នភាព

សាច់ម្បាក ់ម្បចាំនថយតាររយៈេាំហូរសាច់ម្បាក់គ្ណនី

លទាេរបស់រត្នោរ លៅធនោរជាត្និនករពុជា លដើរបី 

ធានេាំលអៀង +/- 5% ម្បចាំម្ត្មី្មស នងិម្បចាំឆ្ែ ាំ ។ 

៤. របាយការណ៍ចាំណូេនិងចាំណ្តយជាក់កសតង ពអីងគភាព

ពាកព់ន័ធម្ត្ូវបានម្បរូេនតុាំតារដ្ឋន ពនិតិ្យ និង

ពស្ថករណ៍សាថ នភាព ចាំណូេ នងិចាំណ្តយរបស់ម្កសួង 

សាថ ប័ន ជាម្បចាំជា hard copy និង soft- copy ។ 

៥. រត្នោរលខត្ត បានសហការជារួយធនោរពាណិ ាជា

នដគ្ូលៅតារលខត្ត បនតតារដ្ឋនម្បសិទធភាពលបើក 

នតេម់្បាក់លបៀវត្សតារម្បពន័ធ ធនោរឱយទានល់ពេ

លវលាលរៀង រាេ់សបាត ហ៍ទី៤ ននកខនីរួយៗ ។ 

៦. ម្បពន័ធ E-Transfer បានអនុវត្ត ជាន្ូវការ នងិបាន

េទធនេលជាគ្ យ័គ្រួឱយកត្់សាំោេន់ិងបានកាំពងុ 

អនុវត្តលេើរុខសញ្ហញ លបៀវត្ស-ម្បាក់ឧបត្ថរភលេើម្កសួង

រួយចាំននួ, លបសកករា, នេប ឹះពាេអ់នតរ ម្កសួង, 

 សួ េុន្ូវ, ចាំណ្តយរដាបាេ ម្ពរទាាំងរុខងារ CM 

កែុងម្បពន័ធ FMIS កាំពុងពម្ងីករុខងារ EFT កដេ 

ម្កុរការងារសាកេបងបានលជាគ្ ័យ លហើយនងឹលម្ោង

សាកេបងលនៃរ តាររយៈ EFTលេើរុខសញ្ហញ បញ្ាូន ទុន

លៅលខត្ត ដូចជាលបៀវត្ស នងិចាំណ្តយលនសងៗ ។ 

៧. យនតការ តារដ្ឋនអាណត្តកិែុងម្បពន័ធ FMIS ម្ត្ូវបាន

ដ្ឋក់ឱយអនុវត្តលដ្ឋយអាចទាញយករបាយការណ៍សាថ ន-

ភាពអាណត្ត ិលចញ-ចូេ លដើរបតីារដ្ឋនអាណត្ត ិ

កកសៃឹះ ។ 
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៨. ម្កុរការងារ កដេសហការជារួយ GDICDM លដើរបីលធវើ

សនធ នករាគ្ណនីធនោរលៅ ធនោរជាត្ ិកែងុម្បពន័ធ 

FMIS លដើរបី ម្រុញការកត្់ម្តា ត្លួេខការឱយខចី នងិ

ការខចីលម្ៅម្បលទស ឱយទាន់លពេលវលា បានពភិាកា

ជារួយត្ាំណ្តង NBCលដើរបីសិកាពនីតី្ិវិធ ី។ 

៩. ការលបាឹះនាយអាណត្តនិិយត័្ករា ទូទាត្់  ម្រឹះបញ្ា ី

បានទានល់ពេលវលាម្ត្ូវបានតារដ្ឋន និងបនត ាំរញុ

ដេ់ម្កសួងសាថ ប័ន កដេបានទទួេម្បាក់បុលរម្បទាន 

ពីរត្នោរជាត្ិ ។ 

១០. អនុគ្ណនីរួយចាំននួ ម្ត្វូបានពនិតិ្យល ើញអាំពីត្ម្រូវ

ការលម្បើម្បាស់បកនថរលទៀត្ នងិបានលរៀបចាំនងិលសចកតី

ម្ពាងម្បកាសសតពីីការបលងកើត្បកនថរអនុគ្ណន ី។ 

១១. អគ្គ.រត្នោរជាត្ិ បានលរៀបចាំបូកសរុបដកពិលសាធន៍

នងិវាយត្នរ្លដើរបី ត្ម្រង់ទិសការអនុវត្តរបស់ម្គ្ឹឺះ

សាថ នសាធារណៈរដាបាេ ។ 

១២. ការលរៀបចាំរបាយការណ៍ចាំណូេ ចាំណ្តយ ម្ត្ូវបាន 

 ម្រុញឲ្យ្្ងកាត្់ម្បពន័ធ FMIS ។ 

១៣. ចូេរួរបណតុ ឹះបណ្តត េ កិចចបញ្ាកិា គ្ណលនយយដេ់

រដាបាេថ្នែ ក់ជាត្និងិរដាបាេថ្នែ ក់លម្ការជាត្ិ ។ 

១៤. ម្កុរការងារបលចចកលទសននអគ្គ. រត្នោរជាត្បិាន

ពនិិត្យនិងវាយត្នរ្ទម្រងន់នឯកសារពាកព់ន័ធកែុងការ

លរៀបចាំលសចកតីម្ពាងចាប់សីតពីការទូទាត្់ថវិការទូលៅ

របស់រដាសម្ម្មប់ការម្គ្ប់ម្គ្ងម្បចាំឆ្ែ ាំ ។ 

១៥.អគ្គ. រត្នោរជាត្ិ បានតារដ្ឋនការអនុវត្តទណឌ ករា 

រដាបាេសរម្សបចាំលពាឹះកាំហសុ គ្ងឬការម្គ្ប់ម្គ្ង

ធនធានសាធារណៈរិនសរម្សប នងិោា នម្បសិទធិភាព 

ម្មនកចងលៅកែុងេខិិត្បទដ្ឋា នគ្ត្យិុត្ត កដេបានដ្ឋក់

ឱយអនុវត្ត ។ 
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១៦. សរត្ថភាពរស្តនត ីាំនញននម្កសួង សាថ ប័ន អនុវត្ត

ថវិកាករាវិធីលពញលេញម្ត្ូវបានពម្ងឹងលេើនតី្ិវិធី  

អនុវត្តថវិកាករាវិធីកដេពាកព់ន័ធនងឹសរត្ថកិចចរបស់ 

អគ្គនយកដ្ឋា នរត្នោរជាត្ ិ។ 

១៧. វគ្គបណតុ ឹះបណ្តត េសត ីព ី“នតិ្ិវិធីអនុវត្តថវិកា តារ

ម្បពន័ធថវិកាថា”ី  នូថ្នែ ក់ដឺកនាំ នងិរស្តនតរីា ការកដេ

ជារ ាលទយយករ រស្តនតីទទួេបនៃុកេទធករាសាធារណៈ 

នងិរស្តនតីទទួេបនៃុកការងារហរិញ្ញវត្ថ ុននម្គ្ឹឺះសាថ នសា

ធារណៈរដាបាេ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ នងិបានដឹកនាំលរៀបចាំ

លសចកតីកណនាំលដ្ឋយក កលេើការបាំលពញពត៌្ម្មន 

ចាំណ្តត្ថ់្នែ ក់ថវិកាលេើសន្កឹអាណត្តិលបើកម្បាក់លដើរបី

សម្រួេដេក់ារបាំលពញព៌ត្ម្មនតារបណ្តត អងគភាព 

នីរួយៗ ។ 

១៨. ថ្នែ ក់ដឹកនាំម្ប ុាំពិភាកាតារដ្ឋនវឌ្ឍនភាពននការ

អនុវត្តកននការសករាភាពGDAP3របស់អគ្គនយកដ្ឋា ន

រត្នោរជាត្ិ ។ 

១៩. អគ្គនយកដ្ឋា នរត្នោរជាត្ិ បនតតារដ្ឋនការអនុវត្ត

នវូយនតការ និងម្បពន័ធវាយត្នរ្លេើការ អនុវត្តករាវិធី

កកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ 

២០. ម្បពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសារេខិិត្គ្ត្ិយតុ្តិលនសង  ៗ(Edocs) 

ម្ត្ូវបាន Backup លដើរបីកាត្់បនថយហានភិ័យ ននការ

បាត្់បង់ទិនែនយ័បាន៩៩% នងិម្ករុការងារ បាន

លរៀបចាំវគ្គបណតុ ឹះបណ្តត េដេរ់ស្តនតីរត្នោររា ធានី

លខត្ត អាំពីរលបៀបលម្បើម្បាស់សាំខាន់ៗ ។ 

២១. រស្តនតីនយកដ្ឋា នពត័្ម៌្មនវិទស្ថនន អគ្គ. រត្នោរជាត្ិ

បាន លរៀបចាំវគ្គបណតុ ឹះបណ្តត េពម្ងងឹសរត្ថភាពកនែក

ព័ត្ម៌្មនវិទស្ថដេ់រស្តនតរីត្នោរលខត្ត ចាំននួ០៦លខត្ត ។ 
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២២. ថ្នែ ក់ដឹកនាំនិងរស្តនតីជាអែកលម្បើម្បាស់ម្បពន័ធ FMIS 

ចាំននួ៥រូប ននរត្នោររា ធានីលខត្ត បានចូេរួរវគ្គ

បាំប នបកនថរសត ីព ី“គ្ន្ឹឹះ សាំខាន់ៗថាីននការលម្បើម្បាស់

ម្បពន័ធ FMIS” ។ 

៣.៣.១០. អគគនយកដាឋ នលទធករាសាធារណៈ (៨៦%) 

  លៅកែងុម្ត្មី្មសទី២ លនឹះ អគ្គនយកដ្ឋា នេទធករាសាធារណៈ បានលម្ោងអនុវត្តសករាភាពចាំននួ ១៤ ។ កែងុ

លនឹះ ម្មនសករាភាពចាំននួកត្ ០៥ ប ុលណ្តណ ឹះ សលម្រចបានលដ្ឋយលជាគ្ យ័តារលោេលៅរំពងឹទុក ។ តារាងខាង

លម្ការ បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពសលងេបននការកកទម្រង់ របស់អគ្គនយកដ្ឋា នេទធករាសាធារណៈ លដ្ឋយកចកជាសូចនករ

សលម្រចបាន នងិសូចនករសលម្រចរិនបាន៖ 

សូចនករសលម្រចបាន សូចនករសលម្រចរនិបាន 

១. របាយការណ៍ម្ត្តួ្ពនិតិ្យកចិចេទធករាតារលម្កាយលេើ

ការអនុវត្តកិចចេទធករាសាធារណៈកដេសថ ិត្លម្ការ

សិទធិសលម្រចរបស់សាថ ប័នអនុវត្តេទធករានងិអងគភាព

ថវិកាម្បចាំឆ្ែ ាំ២០១៧ លេើការបិរិលចឆទ ២០១៦ របស់

អគ្គ.េទធករាសាធារណៈ ម្ត្ូវបាននសពវនាយលេើ 

GDPP Website ។ 

២. អនមុ្កតឹ្យសត ពីីកបបបទនិងនតី្ិវិធនីនការបតឹងនងិការ

លដ្ឋឹះម្សាយបណត ឹងត្វា៉ែ   នូដេស់ាថ ប័នអនុវត្តេទធ

ករា និង េិខតិ្បទដ្ឋា នគ្ត្យិតុ្តពាក់ពន័ធនងឹេទធករា

សាធារណៈ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំសិកាេ សាលានសពវនាយ

កាេពនីថយទី១១-១៣ កខរិថុន ឆ្ែ ាំ២០១៨ ។ 

៣. អគ្គ.េទធករាសាធារណៈ បានលរៀបចាំវគ្គបណតុ ឹះ

បណ្តែ េសរត្ថភាព នូរស្តនតីកដេចូេបលម្រើការងារ

ថាី  

 

១. លសចកតីម្ពាងបឋរននយុទធសាស្តសត ននការកកទម្រង់ម្បពន័ធ

េទធករាសាធារណៈ ២០១៨-២០២៥ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ 

(១៤.១.១) សលម្រចបាន ៨៥% លដ្ឋយសារ GDPP បាន

នងឹកាំពុងលរៀបចាំការសៃង់រត្ិរបស់សាថ ប័នអនុវត្តេទធករា

ពីពត័្៌ម្មនពាកព់ន័ធនងឹការម្គ្ប់ម្គ្ង និងការអនុវត្តកិចច

េទធករាលដើរបីយករកវិភាគ្ នងិជាធាត្ុចូេកែុងការសរ

លសរឯកសារយុទធសាស្តសត  ។ 

២. លសចកតីម្ពាងលោេការណ៍ររួសម្ម្មប់លធវើសុខដុរនី

យករា ម្ត្ូវបាន ម្កុរការងារបលចចកលទសលរៀបចាំ និងម្ប ុាំ

ពនិិត្យពិភាកា (១៤.១.២) សលម្រចបាន ៤០% 

លដ្ឋយសារ បចចុបបនែម្កុរការងារលម្ត្ៀរលរៀបចាំបកកម្បជា

ភាសាកខារលដើរបី លោរព នូឯកឧត្តរម្បត្ភិូរា រដ្ឋា ភបិាេ 

ទទួេបនៃុកជាអគ្គនយកននអគ្គ. េទធករាសាធារណៈ ។ 

៣. លសចកតីម្ពាងម្បកាសសត ីពីការកម្រិត្ទឹកម្បាក់សិទធិ

សលម្រចេទធករាសាធារណៈម្ត្ូវបានលរៀបចាំ និងដ្ឋក់

ម្ប ុាំពនិិត្យពិភាកា (១៤.១.៣) សលម្រចបាន ៩០% ។ 

៤. លសចកតីម្ពាងទម្រង់សថ តិ្េិទធករា ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ នងិដ្ឋក់

ម្ប ុាំពនិតិ្យពភិាកា  (២៥.៣.២) សលម្រចបាន ១០% 



អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ការធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អគ្ហ) 

ទាំព័រ 45 

 

លដ្ឋយសារ ម្កុរការងារពុាំទានម់្មនលពេលវលាម្គ្ប់ម្ោន់

កែុងការលរៀបចាំកិចចម្ប ុាំ ។ 

៥. លសចកតីម្ពាងទី២សត ីពីការចុឹះ ការ ម្រឹះ និងការ

នសពវនាយបញ្ា ីលមា អែកលដញនថ្ម្ត្ូវបានម្ប ុាំពនិិត្យ 

ពិភាកានងិកកេរអជាលសចកតីម្ពាងចុងលម្កាយ 

(២៥.៣.៤) សលម្រចបាន ៨០% ។ 

៦. លសចកតមី្ពាងទី២ ម្បកាសសតពីីការម្គ្ប់ម្គ្ងកិចចសនស្ថេទធ

ករាម្ត្ូវបានម្ប ុាំពភិាកា លដើរបកីកេរអជាលសចកតីម្ពាង

ចុងលម្កាយ (២៥.៣.៥) សលម្រចបាន ៧០% ។ 

៧. លសចកតីម្ពាងម្បកាសសត ីពីបុលរេកេណសរបត្តអិែកលដញនថ្ 

ម្ត្ូវបាននងឹកាំពងុកកសម្រេួបកនថរលដើរបីលចញជាលសចកតី

ម្ពាងចុងលម្កាយ  (២៥.៣.៦) សលម្រចបាន ៧៥% ។ 

៨. រុខងារម្គ្ប់ម្គ្ងទិដ្ឋា ការលេើឯកសារលដញនថ្ម្ត្ូវបាន

បលងកើត្ នងិសាកេបងដ្ឋក់ឲ្យអនុវត្ត  (២៥.៣.៧) 

សលម្រចបាន ៨៥% ។ 

៩. ទសសនកិចចសិកាលៅលម្ៅម្បលទស លដើរបីកសវងយេ់ នងិ

ត្ស់បតូរបទពិលសាធនស៍ម្ម្មប់លរៀបចាំកននការយុទធសាស្តសត

កកទម្រង់ម្បពន័ធេទធករាសាធារណៈ (៥៣.២.២) សលម្រច

បាន ៧០% ។ 

៣.៣.១១. អគគសលខាធកិារដាឋ ន ននម្កសួងសសដឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ (៩៦%) 

 លៅកែងុម្ត្មី្មសទី២ ឆ្ែ ាំ ២០១៨ លនឹះ អគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន ននម្កសួងលសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានលម្ោងអនុវត្ត

សករាភាព/សូចនករចាំននួ ២៦។ កែុងលនឹះ សូចនករចាំននួ ១២ សលម្រចបានលដ្ឋយលជាគ្ ័យតារលោេលៅរំពឹងទុ

ក។ តារាងខាងលម្ការ បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពសលងេបននការកកទម្រង់របស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន ននម្កសួងលសដាកិចចនងិ

ហិរញ្ញវត្ថុ លដ្ឋយកចកជាសូចនករសលម្រចបាន និងសូចនករសលម្រចរិនបាន៖ 

សូចនករសលម្រចបាន សូចនករសលម្រចរនិបាន 

១. ម្បពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ងទិនែនយ័បញ្ា ីសារលពើភណឌ ម្ទពយ

សរបត្តិរដារបស់ក.ស.ហ.វ ម្ត្វូបានលសែ ើសុាំលោេការណ៍

ពថី្នែ ក់ដឹកនាំ លដើរបនីសពវនាយកណនាំ នូដេម់្គ្ប់អងគ

១. របាយការណ៍ម្បចាំម្ត្មី្មសទី២ ឬ្ម្មសទី១ សត ីពី

ការអនុវត្តរ ាលទយយចាំណូេរបស់កសហវម្ត្ូវបាន
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ភាពលម្បើម្បាស់ននក.ស.ហ.វ. នងិដ្ឋកឱ់យលម្បើម្បាស់លពញ

លេញលៅលេខាធកិារដ្ឋា ន ននគ្.ប.ទ. 

២. រស្តនតី ាំនញទទួេបនៃុកម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងការកត្់ម្តា 

នងិតារដ្ឋនសនែធិិឥណទានថវិការបស់ ក.ស.ហ.វម្ត្ូវ

បានបលងកើនសរត្ថភាពតាររយៈការបណតុ ឹះបណ្តត េ 

៣. លសចកតីម្ពាងបចចុបបនែករាលសចកែីកណនាំលេខ ០០៥ 

សហវ ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱយពិលម្ោឹះលោបេអ់នតរអគ្គន -

យកដ្ឋា នលេើកទី១ 

៤. របាយការណ៍ននការអនុវត្តសករាភាពដាំណ្តកក់ាេទី 

៣ ននករាវិធីកកទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ម្បចាំម្ត្ី

ម្មសទី១ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ 

៥. ករាវិធីសម្ម្មប់បងាា ញកម្រងលសវាសាធារណៈរបស់

ក.ស.ហ.វ តាររយៈ TV Board ម្ត្ូវបានដាំល ើងនងិ

ដ្ឋក់ឱយដាំលណើរការ 

៦.លោេនលោបាយបលចចកវិទស្ថពត័្៌ម្មនសម្ម្មប់ ក.ស.

ហ.វ ម្ត្ូវបានលធវើបចចុបបនែករា ១០០% ពាកព់ន័ធនឹងការ

លម្បើម្បាស់អុនីលធើលណត្ លៅកែងុ កសហវ 

៧. កននការកសាងសរត្ថភាពរស្តនត ីក.ស.ហ.វ លេើកនែក

បលចចកវិទស្ថព័ត្៌ម្មនកម្រិត្រូេដ្ឋា នបានលរៀបចាំរួចរាេ។់ 

ឧបករណ៍វាយត្នរ្ការអនុវត្តកននកសាងសរត្ថភាពរ

ស្តនត ី ក.ស.ហ.វ លេើចាំលណឹះដឹងរូេដ្ឋា នកនែកបលចចកវិទស្ថ

ព័ត្ម៌្មន បានលរៀបចាំ និងចងម្កងរួចរាេ់ 

៨.  បញ្ចប់ការដ្ឋកឱ់យលម្បើម្បាស់សាកេបងម្បព័នធម្គ្ប់- 

ម្គ្ងម្ទពយសរបត្តិរដា  ាំហានដាំបូង។ កាំពុងអភិវឌ្ឍបនត

លេើម្បពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយសរបត្តិរដា ក.ស.ហ.វ តារ

ត្ម្រូវការបកនថររបស់នយកដ្ឋា នរដាបាេនងិហិរញ្ញវត្ថុ 

លដើរបីលធវើការនសពវនាយដេ់អគ្គនយកដ្ឋា ន-នយកដ្ឋា ន

លម្ការឱវាទ កសហវ លៅកាំ ុងម្ត្មី្មសទី២លនឹះ។ 

សម្របសម្រួេ តារដ្ឋន បូកសរុប នងិវាយត្នរ្ពី

ម្បសិទធភាពអនុវត្ត នូម្បធានអងគភាព (៨៥%) 

២. ឧបករណ៍ នតី្ិវិធី នងិយនតការម្ត្ួត្ពនិិត្យវាយត្នរ្

ការអភិវឌ្ឍធនធានរនុសសម្ត្ូវបានបលងកើត្ (៨៥%) 

៣. េកេខណឌ ការងារថាីរបស់រស្តនតរីា ការ ក.ស.ហ.វ 

ម្ត្ូវបានម្បរូេនតុាំរកនយកដ្ឋា នបុគ្គេិក (៩០%) 

៤. រស្តនតនីននយកដ្ឋា នបលចចកវិទស្ថព័ត្ម៌្មនចាំននួ ២៥រូប 

បានទទួេការបណែុ ឹះបណ្តែ េលេើកនែកបលចចកវិទស្ថ

ព័ត្ម៌្មនថាីៗ ម្សបតារការអភិវឌ្ឍរបស់ពភិពលលាក 

(៧៥%) 

៥.កននការលរៀចាំ នងិកសាងរ ឈរណឌ េទិនែន័យ កសហ

វ បានលធវើបចចុបបនែភាពរួចរាេ។់ បនៃប់រ ឈរណឌ េ

ទិនែន័យម្ត្ូវកាំណត្់ទីតាាំង នងិលរៀបចាំលម្ោងប្ង់

បលចចកលទសរួចរាេ។់ បនៃប់រ ឈរណឌ េទិនែន័យ បាន

លរៀបចាំរួចរាេ់ លដ្ឋយម្មនបាំពាក់ឧបករណ៍រិនករនប

លចចកវិទស្ថ (Non ICT)។ រ ឈរណឌ េទិនែន័យរបស់ក

សហវ  ាំហានទី១ បានលរៀបចាំ នងិកសាងរួចរាេ ់

(៩០%) 

៦. ម្បពន័ធពត័្៌ម្មនវិទស្ថម្គ្ប់ម្គ្ង Help Desk ម្ត្ូវបាន

អភិវឌ្ឍម្សបតារត្ម្រូវការរបស់ ក.ស.ហ.វ (៦០%) 

៧.ម្បពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ងសារលអ ិកម្ត្នូកិម្ត្ូវបានកាំណត្់ 

នងិម្មនឯកសារសម្ម្មប់លម្ត្ៀរលរៀបចាំដាំល ើង (៨៥%) 

៨.លម្ោងប្ងន់នម្បពន័ធកចករកំេក នងិរកាទុកឯកសារ

ម្ត្ូវបានលរៀបចាំរួចរាេ ់(៨០%) 

៩. ម្បពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ងការិោេយ័ឆ្្ត្នវ បានដ្ឋក់ឱយអនុ

វត្តសាកេបងលៅកែងុអគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន ននកសហវ 

(៩០%) 
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៩. ករាវិធីម្គ្ប់ម្គ្ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អងគការ 

នងិសហគ្រនន៍នបានលរៀបចាំរួចរាេ់ ១០០% នងិ

កាំពងុដ្ឋកឱ់យលម្បើម្បាស់សាកេបង។ ឯកសារកណនាំសែ ី

អាំពកីារលម្បើម្បាស់ករាវិធមី្គ្ប់ម្គ្ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

របស់អងគការ នងិសហគ្រនន៍នបានលរៀបចាំរួចរាេ់ 

១០.ទម្រង់របាយការណ៍សករាភាពថាី ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ 

ម្សបតារការអនុវត្តថវិកាករាវិធីរបស់ កសហវ 

១១. រស្តនតនីនអគ្គលេខាធកិារដ្ឋា នចាំននួ២០រូប ចូេរួរ

វគ្គបណតុ ឹះបណ្តត េខី្លេើការលម្បើម្បាស់ករាវិធគី្ណលនយយ

នងិហិរញ្ញវត្ថុ (Advance Excel Level 2) កែុងម្បលទស 

១២. សិកាេ សាលាសតពីីការលរៀបចាំកននការសករាភាព ការ

កាំណត្់សូចនករសរិទធករាគ្ន្ឹឹះ នងិគ្ណនត្ម្រូវការ

ធនធានសម្ម្មប់ការលរៀបចាំកននការយុទធសាស្តសតថវិកា

របស់ម្កសួងលសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថមុ្ត្ូវបានលរៀបចាំលដ្ឋយ

ម្មនការចូេរួរពីរស្តនតអីងគភាពថវិកាទាាំងថ្នែ កក់ណ្តត េ

នងិថ្នែ ក់រូេដ្ឋា ន 

១០.កននការកសាងម្បពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ងសុវត្ថភិាពលៅកែុងក

សហវ ម្ត្ូវបានកកសម្រេួរួចរាេ់ នងិម្បពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ង 

សុវត្ថិភាពលៅកែុងកសហវ ម្ត្វូបានលរៀបចាំ នងិដាំល ើង

រួចរាេ់កែងុ ាំហានទី១ (៩៥%) 

១១. ម្បពន័ធពត័្ម៌្មនវិទស្ថម្គ្ប់ម្គ្ងចាំណូេរិនករន

សារលពើពនធម្ត្ូវបានលរៀបចាំរួចរាេ់សម្ម្មប់ថ្នែ ក់ជាត្ ិ រួរ

ជារួយនងឹឯកសារសម្ម្មប់ការបណែុ ឹះបណ្តែ េ នងិអាច

អនុវត្តបានលៅតារម្កសួងសាថ ប័នកដេលៅលសសសេ់ 

(៩៥%) 

១២.ម្បពន័ធរបាយការណ៍វិភាគ្កនែកថវិកា នងិហិរញ្ញវត្ថ ុ

ម្ត្ូវបានអភិវឌ្ឍបកនថរសម្ម្មប់ការលម្បើម្បាស់ដេ់

ម្កសួងសាថ ប័នននលដ្ឋយសលម្រចបាន ៦០% (៩០%) 

១៣.ឯកសារត្ម្រូវការម្ត្ូវបានលរៀបចាំ និងបានបញ្ចប់

ការកសាងរុខងារម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ាអីែកលដញនថ្ ម្ពរទាាំង

លរៀបចាំរួចរាេន់វូឯកសារសម្ម្មប់ការបណែុ ឹះបណ្តែ េ 

(៨០%) 

១៤.បញ្ចប់ការកសាងម្បពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ងទិនែនយ័សថ ិត្ិលសដា

កិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ (៩០%) 

៣.៣.១២. អោគ ធកិារដាឋ ន (៨៦%) 

លៅកែងុម្ត្មី្មសទី ២ ឆ្ែ ាំ២០១៨ លនឹះ អោគ ធកិារដ្ឋា ន បានលម្ោងអនុវត្តសករាភាពចាំននួ ១៤។ កែងុលនឹះ ម្មនសករាភាព

ចាំននួ ១២ សលម្រចបានលដ្ឋយលជាគ្ យ័តារលោេលៅរំពងឹទុក។ តារាងខាងលម្ការ បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពសលងេបននការ

កកទម្រង់ របស់អោគ ធិការដ្ឋា ន លដ្ឋយកចកជាសូចនករសលម្រចបាន នងិសូចនករសលម្រចរិនបាន៖ 

សូចនករសលម្រចបាន សូចនករសលម្រចរិនបាន 

១. សិកាេ សាលាពិលម្ោឹះលោបេ់កសវងរកធាត្ុចូេ សត ីពី"

សាថ នភាបជាក់កសតងននម្បពន័ធអធកិារកិចចនងិសវនករា

លពេបចចុបបនែតារបណ្តត េម្កសួងសាថ ប័នម្ត្ូវបាន

លរៀបចាំល ើងជារួយនឹងរស្តនតីអោគ ធកិារដ្ឋា ន ៨០នក ់

១. ការសរលសរកូដសម្ម្មប់រុខងារនេតិ្ឧបសរពន័ធ នន

របាយការណ៍អធកិារកិចច ហរិញ្ញវត្ថ"ុ ម្ត្ូវបានបញ្ាប់

(៤៣.២.១) នងិ  Business Process សម្ម្មប់បលងកើត្

របាយការណ៏វិភាគ្ លនៃៀងតៃ ត្់ កនែកការម្គ្ប់ម្គ្ងចាំណូេ
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២. ទិនែន័យសត ពីី "ឋាននមុ្ករ ននអងគភាពថវិកាករាវិធី" 

តារម្កសួងសាថ ប័នម្ត្ូវបានម្សាវម្ជាវនិងម្បរូេ

សម្ម្មប់បនតការលរៀបចាំ Properties កែងុម្បពន័ធ FIDS 

៣. របាយការណ៍សលម្រចទូទាត្់ និងសម្រងអ់ាណត្តិលបើក

ម្បាក់  ាំហានទី២ ម្ត្ូវបាននេតិ្លចញពីម្បពន័ធ FIDS 

៤. ខឹ្រសារកននការម្គ្ប់ម្គ្ងដាំណ្តកក់ាេទី១ការងារ

អធកិារកិចចហិរញ្ញវត្ថតុារបលចចកវិទស្ថព័ត្ម៌្មន និងខឹ្រ

សារកននការ ITDP ដាំណ្តកក់ាេទី១ (២០១៨-

២០២០)  ម្ត្ូវបានលរៀបចាំរួច 

៥. លសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ពីីវិធាន នងិនតី្ិវិធីអធិការ

កិចចហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបានបញ្ចប់ការម្ប ុាំ្្ងអនតរម្កសួងចុង

លម្កាយលៅនថយទី ១៥ កខរិថុន ឆ្ែ ាំ២០១៨ នងិកាំពងុលសែ ើ

សុាំលោេការណ៍ពីសលរតចនយករដារស្តនត ី

៦. ពម្ងាងលសៀវលៅលោេ   សត ពីីការងារអធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថ ុ ាំពូកទី១ នងិ ាំពូកទី២ ម្ត្ូវបានបញ្ចប់ លដ្ឋយ

ម្កុរការងារ 

៧. េិខតិ្បទដ្ឋា នគ្ត្យិតុ្តរួរសម្ម្មប់អនុវត្តលេើការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសម្ម្មប់រដាបាេថ្នែ ក់លម្ការជាត្ិម្ត្ឹរ

ឆ្ែ ាំ២០១៧ ម្ត្ូវបានបកម្សាយ នងិចងម្កងរួច 

៨. េិខតិ្បទដ្ឋា នគ្ត្យិតុ្តរួរសម្ម្មប់អនុវត្តលេើការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ ម្គ្ឹឹះសាថ ន សហម្ោស ម្ត្ឹរឆ្ែ ាំ

២០១៧ ម្ត្ូវបានបកម្សាយ នងិចងម្កងរួច 

៩. េិខតិ្បទដ្ឋា នគ្ត្យិតុ្តរួរសម្ម្មប់អនុវត្តលេើការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសម្ម្មប់រដាបាេថ្នែ ក់ជាត្មិ្ត្ឹរឆ្ែ ាំ

២០១៧ ម្ត្ូវបានបកម្សាយ នងិចងម្កងរួច 

១០.នតី្ិវិធី វិធសីាស្តសត  នងិទម្រង់របាយការណ៍ លធវើ

អធកិារកិចចហិរញ្ញវតារអនុលលារភាពអនុវត្តលេើថវិកា 

រិនករនសារលពើពនធ កែុងម្បពន័ធ FIDS ម្ត្ូវបានលរៀបចាំរួច 

សលម្រចបាន ៨០% 

២. ទិនែន័យពីឋាននុម្ករអងគភាពថវិកាករាវិធីលៅ រដា

បាេថ្នែ ក់ជាត្ ិម្ត្ូវបានបញ្ាូេកែុងម្បពន័ធ FIDS រួចរាេ ់

(៤៣.២.៣) សលម្រចបាន ០% លដ្ឋយសារភាពយតឺ្

ោវកែងុការលសរលសរកូដ នងិត្ាំល ើងម្បពន័ធកុាំពយូទ័រលរ 

លដ្ឋយរនិទានម់្មនបនៃប់កុាំពយទ័ូរលរ 
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ករាវិធីម្ត្ូវបានពិលម្ោឹះលោបេម់្បរូេធាត្ុចូេពីរស្តនតី

អោគ ធិការដ្ឋា ន កសហវ ចាំននួ៨០នក ់

១១.កម្រងេិខតិ្បទដ្ឋា នគ្ត្យិុត្តពាកព់ន័ធនងឹកាត្ពវកិចច

ចាំលពាឹះរដារបស់ សម្មគ្រន សហ ីព នងិអងគការលម្ៅរ

ដ្ឋា ភបិាេ នងិនីត្ិវិធី យនតការ នងិទម្រង់កាំណត្់លហត្ុលធវើ

អធកិារកិចចហិរញ្ញវត្ថុ លៅម្កុរហ នុ ឯក ន សហម្ោស

សាធារណៈម្ត្ូវបាននសពវនាយ នូរស្តនតអីោគ ធិការដ្ឋា ន 

ចាំននួ៨០នក ់

១២.វគ្គបាំប នសរត្ថភាពសតពីកីារលធវើអធកិារកិចចហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ លៅរដាបាេថ្នែ កជ់ាត្ិ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ នូរ

ស្តនតអីោគ ធកិារដ្ឋា ន ៨០នក់។ ម្បធានបទ នងិឯកសារប

ណតុ ឹះបណ្តត េសត ីពកីារលធវើអធកិារកិចចហិរញ្ញវត្ថសុាធាណៈ 

លៅរដាបាេថ្នែ ក់លម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំរួច 

៣.៣.១៣. អគគនយកដាឋ នសវនករានែៃកនុង (៦៦%) 

 លៅកែងុម្ត្មី្មសទី ២ ឆ្ែ ាំ២០១៨ លនឹះ អគ្គនយកដ្ឋា នសវនករាននៃកែងុ បានលម្ោងអនុវត្តសករាភាពចាំននួ 

២២។ កែុងលនឹះ ម្មនសករាភាពចាំននួ ១៨ សលម្រចបានលដ្ឋយលជាគ្ យ័តារលោេលៅរំពឹងទុក។ តារាងខាងលម្ការ 

បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពសលងេបននការកកទម្រង ់ របស់អគ្គនយកដ្ឋា នសវនករាននៃកែុង លដ្ឋយកចកជាសូចនករសលម្រចបាន 

នងិសូចនករសលម្រចរិនបាន៖ 

សូចនករសលម្រចបាន សូចនករសលម្រចរិនបាន 

១. អងគភាពលម្ការឱវាទ កសហវ ចាំននួ២លោេលៅម្ត្ូវ

បានលធវើសវនករាលេើម្បពន័ធ FMIS 

២. នីត្ិវិធនីនការអនុវត្តសវនករាននៃកែងុ ាំហានទី២ ម្ត្ូវ

បានកកេរអ  

៣. បញ្ាមី្ត្តួ្ពនិតិ្យសវនករា (Audit Checklist)សតពីី

ចាំណ្តយលេើការទិញលម្ការនីត្ិវិធីរ ាលទយយបុលរម្បទាន 

ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ 

៤. បញ្ា ីម្ត្ួត្ពនិតិ្យសវនករា (Audit Checklist)សតពីី

ការម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយសរបត្តរិដា ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ 

១. លោេការណ៍កណនាំសត ពីីសវនករាននៃកែុងកនអកលេើ

សរិទធករាជាលសចកតីម្ពាងបឋរម្ត្ូវបានលរៀបចាំ 

(៤២.១.១) សលម្រចបាន ០%  

២. លោេការណ៍កណនាំសត ីពីសវនករាលេើគ្លម្ម្មង

ហិរញ្ញបបទានបរលទសជាលសចកតីម្ពាងឋរម្ត្ូវបានលរៀបចាំ 

(៤២.១.២) សលម្រចបាន ០%  

៣. លោេការណ៍កណនាំសត ីពីសវនករាបលចចកវិទស្ថ

ព័ត្ម៌្មន (IT audit)ជាលសចកតីម្ពាងបឋរម្ត្ូវបាន

លរៀបចាំ (៤៣.២.១) សលម្រចបាន ០%  
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៥. បញ្ា ីម្ត្ួត្ពនិតិ្យសវនករា (Audit Checklist)សតពីី

កននការេទធករាសាធារណៈ  ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ 

៦. បញ្ាមី្ត្តួ្ពនិតិ្យសវនករា (Audit Checklist)សតពីី

លោេការណ៍ នងិនតី្ិវិធីវាយត្នរ្ការនតេម់្បាក់ឧបត្ថរភ

 ីវភាព ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ 

៧. របាយការណ៍សត ីពកីារម្ត្ួត្ពនិតិ្យម្បសិទធភាពនន

ថវិកាករាវិធីចាំននួ ៥ លោេលៅ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ 

៨. ម្កសួង-សាថ ប័ន ោ ងត្ចិ ២លោេលៅ (ម្កសួង

សាធារណការ នងិដឹក ញ្ាូន នងិម្កសួងរុខងារសាធារ

ណៈ) ម្ត្ូវបានពនិតិ្យម្បសិទធភាពននរុខងារសវនករាននៃ

កែុង 

៩.េិខិត្បទដ្ឋា ន នងិសថ ិត្ិសាំខាន់ៗ ោ ងត្ិច២០ ចាប់

ម្ត្ូវបានម្បរូេ នងិបញ្ចូេកែុង Box cloud នន 

Database 

១០.លសចកតីម្ពាងនីត្ិវិធនីនការបញ្ចូេទិនែនយ័កែុងម្បពន័ធ 

DMSម្ត្ូវបានលរៀបចាំ 

១១.សវនដ្ឋា នចាំននួ ៤ លោេលៅ ម្ត្ូវបានពនិតិ្យលេើ

ការកកេរអ តារអនសុាសន៍កដេលេើកល ើងលដ្ឋយសវន

ករ 

១២.អនសុាសន៍របស់ NAAពាកព់ន័ធនឹងសរត្ថកិចច ក

សហវោ ងត្ិច២ លោេលៅ ម្ត្ូវបាន ាំរញុតារដ្ឋន 

១៣.របាយការណ៍សត ីពេីទធនេសវនករាសរុបសម្ម្មប់

ឆ្ែ ាំ២០១៧ (ការិយបរិលចឆទ២០១៦) ម្ត្ូវបានបូកសរុប

 នូកសហវ 

១៤.ម្កសួង សាថ ប័នចាំននួ ៥ម្ត្វូបានពនិតិ្យនងិនតេ ់លោ

េ់កកេរអលេើការលរៀបចាំរបាយការណ៍សវនករាននៃកែុង

លោរពតារសតងដ់្ឋរ 

 

សករាភាព (៤២.១.១), (៤២.១.២) នងិ(៤៣.២.១)

ខាងលេើ រិនសលម្រចបានតារការលម្ោងទុក គ្ឺ

លដ្ឋយសារការលម្ ើសលរើសទីម្បឹកា ម្ត្ូវបានអូសបន្យ 

លម្ពាឹះលបកេ នរកដ្ឋកព់ាកយរិនម្សបតារេកេខណឌ នន 

TOR កដេម្ត្ូវលម្ ើសលរើសបនតលទៀត្ នងិ លសែ ើសុាំអនុវត្ត

សករាភាពទាាំងលនឹះលៅម្ត្មី្មសទី ៣ 

៤. តារាងឧបសរពន័ធសម្ម្មប់ោាំម្ទការងារសវនករាលៅ

អគ្គ.លោេនលោបាយ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ (៤៣.១.៦) 

សលម្រចបាន ៩៨% 

 

 



អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ការធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អគ្ហ) 
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១៥.កននការសករាភាព៩០ %ននកននការសករាភាព

ចាំននួ២០លោេលៅ កដេលម្ ើសលរើសលៅកែុងកននការ

សវនករាម្ត្មី្មសទី ២ របស់កសហវ ម្ត្ូវបានអនុវត្ត 

១៦.កននការសករា ៥៧% (១០១/១៧៧លោេលៅ)នន

កននការសករាភាពកដេម្មនលៅកែងុកននការសវនករា

របស់ម្កសួងសាថ ប័ន កដេលម្ ើសលរើស លៅម្ត្មី្មសទី២ 

ម្ត្ូវបានអនុវត្ត 

១៧.សវនករ IT នន GDIA ម្ត្ូវបានទទួេការបណតុ ឹះប

ណ្តត េរយៈលពេខី្ទាក់ទងនឹង ាំនញបលចចកវិទស្ថ

ព័ត្ម៌្មន ( Certified Ethical Hacker (CEHv10) លៅ

កែុងម្បលទស១វគ្គ (២នក់) 

១៨.សវនករននៃកែងុម្ត្ូវបានចុឹះលឈាា ឹះចូេសម្ម ិក IT 

Master Club Member(កែងុម្បលទស) និងThe IIA 

Membership (លម្ៅម្បលទស) 

៣.៣.១៤.  វិទស្ថសាថ នសសដឋកិច្ច នងិហិរញ្ញវត្ថុ (៩៨%) 

 លៅកែងុម្ត្មី្មសទី ២ ឆ្ែ ាំ២០១៨ លនឹះ  វិទស្ថសាថ នលសដាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថ ុបានលម្ោងអនវុត្តសករាភាពចាំននួ 

១៥។ កែុងលនឹះ ម្មនសករាភាពចាំននួ ១១ សលម្រចបានលដ្ឋយលជាគ្ យ័តារលោេលៅរំពងឹទុក។ តារាងខាងលម្ការ 

បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពសលងេបននការកកទម្រង ់ របស់ វិទស្ថសាថ នលសដាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ លដ្ឋយកចកជាសូចនករសលម្រច

បាន នងិសូចនករសលម្រចរិនបាន៖ 

សូចនករសលម្រចបាន សូចនករសលម្រចរិនបាន 

១.  កននការសករាភាពកសាងសរត្ថភាពម្ត្ូវបានដ្ឋក់

ឱយអនុវត្ត 

២. លរៀបចាំពម្ងាងករាវិធ ីនិងឯកសារោាំម្ទ សម្ម្មប់ោាំ

ម្ទការលរៀបចាំសិកាេ សាលាសែពីី ម្បពន័ធថវិកាថាី  នូ

សម្ម កិសភា 

៣. កិចចម្ប ុាំបូកសរុបការងារ និងលរៀបចាំរបាយការណ៍

វឌ្ឍនភាពករាវិធីកកម្ទង់ម្បចាំម្ត្ីម្មសទី២ ម្ត្ូវបាន

លរៀបចាំ 

១. សិកាេ សាលានសពវនាយសែពីី កននការយុទធសាស្តសតសែ ពីី

ការកសាងនិងអភិវឌ្ឍសរត្ថភាព កែងុម្កបខណឌ ករាវិធី

កកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ(ដាំណ្តក់

កាេទី៣) ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ (៥២.១.១) សលម្រចបាន 

៩០% 

២.  វគ្គបណែុ ឹះបណ្តែ េលេើ ាំនញថវិកា គ្ណលនយយ 

េទធករា សវនករា នងិភាពជាអែកដឹកនាំ ចាំននួ ១០ វគ្គ 

សិកាេ ការ ៨០០ នក ់ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ(៥៣.២.១) 
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៤. លធវើការសិកា ម្សាវម្ជាវ ម្បរូេធាត្ុចូេបកនថរ 

ទាក់ទងនឹងកការត្ស់បែូរពីម្បពន័ធថវិកាករាវិធីលៅម្បពន័ធ 

ថវិកាព័ត្ម៌្មនសរិទធករា នងិចប់លនែើរបូកសរុបេទធនេ

ដាំបូង 

៥. ម្ប ុាំពិលម្ោឹះលោបេ ់ នងិអនុរ័ត្កម្រិត្ននៃកែុងម្កុរ

ការងារកកទម្រងហ់ិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ វសហ នងិកម្រិត្

 វិទស្ថសាថ នលសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ លដើរបីពនិតិ្យ នងិអនុរ័

ត្កម្រងសាំណួរសម្ម្មប់ោាំម្ទការលរៀបចាំសិកាេ សាលា

ម្បរូេទិនែន័យអាំពីត្ម្រូវការបណែុ ឹះបណ្តែ េ២០១៩ 

៦. ការចឹុះម្ត្ួត្ពនិិត្យ នងិវាយត្នរ្អាំពគី្ុណភាព នងិ

ម្បសិទធភាពននការបណែុ ឹះបណ្តែ េ ម្កបខណឌ ម្កសួង

លសដាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ ម្កសួងសាថ ប័ន នងិរនៃរីអងគភាព

ថ្នែ ក់រូេដ្ឋា នចាំននួ ៣ ត្ាំបន ់

៧. សម្មសភាពម្គ្ូឧលទៃស នងិម្គ្ូបលងាគ េ ម្កបខណឌ

ម្កសួងលសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថ ុម្ត្ូវបានលធវើបចចុបបនែករា 

៨. សិកាម្សាវម្ជាវ ម្បរូេធាត្ុចេូ ម្បរូេឯកសារ

ទាក់ទងនងឹការវិភាគ្ថវិកា លដ្ឋយសហការជារួយអគ្គ

នយកដ្ឋា នពាកព់ន័ធននកសហវ នងិចប់លនែើរលរៀបចាំសរ

លសរ លសចកែីម្ពាងទសសនទានសែ ីពីការលរៀបចាំករាវិធី

សិកាបឋរ 

៩. រចនសរពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ង នងិការវិភាគ្រុខងាររបស់រស្តនតី

រា ការ វសហ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំបូកសរុប នងិនសពវនាយ

ដេ់រស្តនតរីា ការ 

១០.វគ្គបណែុ ឹះបណ្តែ េ នងិសិកាេ សាលា កែងុនិងលម្ៅ

ម្បលទសចាំននួ ១០ វគ្គ សិកាេ ការចាំននួ ៦០០ នក់ ម្ត្ូវ

បានបញ្ចូេលៅកែុងម្បពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ងទិនែន័យ (Excel) 

១១.រស្តនតរីា ការម្កសួងសាថ ប័ន ចាំននួ ៣០ នក់ ទទួេ

ការបណែុ ឹះបណ្តែ េ នងិ ករាវិធីទសសនៈកិចចសិកាត្ស់

សលម្រចបាន ៤០% លដ្ឋយសារលពេលវលារបស់ម្គ្ូ

បលងាគ េ នងិម្គ្ូឧលទៃសកដេនងឹម្ត្ូវចូេរួរលធវើបទ

បងាា ញកែងុវគ្គបណែុ ឹះបណ្តែ េ នងិការលរៀបចាំឯកសារលរ

លរៀន 

៣. វគ្គបណែុ ឹះបណ្តែ េបាំប នសរត្ថភាពម្គ្ូឧលទៃស និង

ម្គ្ូបលងាគ េ ននវិទស្ថសាថ នលសដាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថ ុ លេើ

 ាំនញការលរៀបចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុគ្ណលនយយនងិ

េទធករាសាធារណៈ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ (៥៣.២.៥) 

សលម្រចបាន ៦០% 

៤.  វគ្គបណែុ ឹះបណ្តែ េសែពីី ការអនុវត្តកិចចេទធករា

សម្ម្មប់រស្តនតរីា ការននម្កសួងលសដាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុកែងុ

ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ 

(៥៣.២.៦) សលម្រចបាន ៦០% 
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បតូរបទពិលសាធនអ៍នតរជាត្ិ ពាកព់ន័ធការកកទម្រង់ហិរញ្ញ

វត្ថុសាធារណៈ និងFMIS បទពិលសាធន៍ម្បលទសចិន។ 

៣.៣.១៥. ម្ករុការងារម្គប់ម្គងគសម្ម្មងម្បព័នធបសច្ចកវិទស្ថព័ត្ម៌្មនសម្ម្មបក់ារម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសា

ធារណៈ (៨៧%) 

 លៅកែងុម្ត្មី្មសទី២ ឆ្ែ ាំ២០១៨ លនឹះ ម្កុរការងារម្គ្ប់ម្គ្ងគ្លម្ម្មងម្បពន័ធបលចចកវិទស្ថព័ត្៌ម្មនសម្ម្មប់ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ បានលម្ោងអនុវត្តសករាភាព/សូចនករចាំននួ ១៣។ កែងុលនឹះ សូចនករចាំននួ ៨ 

សលម្រចបានលដ្ឋយលជាគ្ យ័តារលោេលៅរំពឹងទុក។ តារាងខាងលម្ការ បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពសលងេបននការកកទម្រង់

របស់ម្កុរការងារម្គ្ប់ម្គ្ងគ្លម្ម្មងម្បពន័ធបលចចកវិទស្ថពត័្៌ម្មនសម្ម្មប់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ លដ្ឋយកចកជា

សូចនករសលម្រចបាន នងិសូចនករសលម្រចរិនបាន៖ 

សូចនករសលម្រចបាន សូចនករសលម្រចរនិបាន 

១. ម្ពឹត្តិបម្ត្ពត័្ម៌្មនត្រ១ ឆ្ែ ាំ២០១៨ របស់គ្លម្ម្មង 

FMIS ម្ត្ូវបានលបាឹះពុរព នងិនសពវនាយ ម្ពរទាាំងបានន

េតិ្ជាវើលដអជូាលម្ចើនអាំពមី្បពន័ធ FMIS, លបាឹះពុរព

ខិត្តប័ណណ, ម្បកាសព័ត្ម៌្មន នងិលធវើបចចុបបនែភាពជាម្បចាំ

លៅលេើលគ្ហទាំព័រ, បណ្តត ញសងគរ, Youtube, នងិតៃ ាំង

ព័ត្ម៌្មន។ 

២. រស្តនតីរត្នោររា ធានី-លខត្តទាាំង ២៥ ទទួេបានការ

បណែុ ឹះបណ្តែ េ បាំប នសរត្ថភាពបកនថរ សម្ម្មប់ការលម្បើ

ម្បាស់ម្បពន័ធ FMIS  ជារួយនងឹអែកចេូរួរចាំននួ ១៥១

រូប។ រស្តនតីម្កសួងសាថ ប័ន ១០ ទទួេបានការបណែុ ឹះ

បណ្តែ េបាំប នសរត្ថភាពលេើការលម្បើម្បាស់ម្បពន័ធ 

FMIS 

៣. ឯកសារនីត្ិវិធអីនុវត្តការងារតារម្បពន័ធ FMIS បាន

លរៀបចាំរួចរាេ់សម្ម្មប់រនៃីរលសដាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ នងិ

បានលរៀបចាំ ៨០% សម្ម្មប់ម្កសួង-សាថ ប័ន  

៤. កិចចសនស្ថនគត្ន់គងក់ារកសាងរ ឈរណឌ េទិនែនយ័

សម្ម្មប់ FMIS Phase II បានចុឹះរួចរាេ់ នងិបានលធវើ

 វិលសាធនករាលេើ កិចចសនស្ថនគត្ន់គង់លសវាបណ្តត ញត្ភាា ប់ 

១. ថ្នែ ក់ដឹកនាំ និងរស្តនតីម្កសួងលសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថ ុ

នងិម្កសួងសាថ ប័នចាំននួម្បម្មណ ២០រូប បានចូេរួរ

ទសសនកិចចសិកាដកពិលសាធនអ៍ាំពីម្បពន័ធ FMIS លៅ

បរលទស (៤០%) 

២. រស្តនតីលេខាធិការដ្ឋា នម្ករុការងារម្គ្ប់ម្គ្ងគ្លម្ម្មង 

FMIS ២៩ រូបទទួេបានការបណតុ ឹះបណ្តត េពាកព់ន័ធ

ម្បពន័ធ (៦០%) 

៣. ម្កុរការងារម្គ្ប់ម្គ្ងគ្លម្ម្មង FMIS ម្ត្ូវបានលធវើ

បចចុបបនែភាព នងិកកសម្រួេ (៨០%) 

៤. បានចុឹះសិកាអាំពីទីតាាំងការដ្ឋា នននម្កសួងសាថ ប័

នទាាំង  ១០ បកនថរនិងរនៃីរលសដាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុទាាំង 

២៥ កដេម្ត្ូវត្ភាា ប់ម្បពន័ធ FMIS រួចរាេ់សម្ម្មប់ឆ្ែ ាំ

២០១៨។ ការពម្ងីករ ឈរណឌ េទិនែន័យម្បពន័ធ FMIS 

កដេម្មនម្សាប់លៅ ាំហានទី១ លដើរបីម្ទម្ទង់បាន

សម្ម្មប់ម្បពន័ធ FMIS លៅ ាំហានទី២ បានលរៀបចាំ

រួចរាេ់ ៦០% (៩០%) 

៥. ម្បពន័ធ Help Desk សម្ម្មប់ម្ទម្ទង់ដេ់ម្បពន័ធ 

FMIS ម្ត្ូវបានអភិវឌ្ឍថា។ី ឧបករណ៍បលចចកវិទស្ថ
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(Bandwidth) គ្ឺសម្ម្មប់ការនគត្ន់គង់ការលម្បើម្បាស់

ម្បពន័ធ FMIS សាកេបងលៅតារការដ្ឋា នថាីសរុបចាំននួ

៥៥ កែុងឆ្ែ ាំ២០១៨។ លដ្ឋយក ក Bandwidth សម្ម្មប់

ម្ទម្ទង់ការលម្បើម្បាស់ម្បពន័ធ FMIS ជាន្ូវការលៅកែុងឆ្ែ ាំ

២០១៩ នងឹអាចម្ត្ូវលធវើការត្ស់បតូរការនគត្ន់គង ់ លដ្ឋយ

លម្បើម្បាស់បណ្តត ញត្ភាា ប់សម្ម្មប់ការលម្បើម្បាស់រួរ លៅ

កែុងម្កសួងលសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ម្សបតារការកណនាំ

របស់ថ្នែ ក់ដឹកនាំម្កសួងលសដាកចិចនងិហិរញ្ញវត្ថ។ុ 

៥. ម្បពន័ធ FMIS បានលរៀបចាំរួចរាេ់ ៨០% ល្្ើយត្ប

នងឹត្ម្រូវការនតី្ិវិធីអនុវត្តការងាររបស់ម្កសួងសាថ ប័ន 

ចាំននួ ១០ បកនថរ នងិរនៃីរលសដាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុទាាំង 

២៥ 

៦. ឧបករណ៍សម្ម្មប់វាយត្នរ្ការអនុវត្តម្បពន័ធ FMIS 

លៅម្កសួងសាថ ប័នទាាំង ១០ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ នងិបាន

ម្បរូេទិនែន័យពអីែកលម្បើម្បាស់ម្បពន័ធ FMIS រួចរាេ។់ 

៧. ឧបករណ៍សម្ម្មប់វាយត្នរ្ការយេ់ដឹង ការោាំម្ទ 

នងិភាពជាម្មច ស់របស់ម្កសួងសាថ ប័ន និងរនៃីរលសដាកិចច

នងិហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំរួចរាេ់ នងិបានម្បរូេ

ទិនែន័យរួចជាលម្សច 

៨. កននការកសាងសរត្ថភាពរស្តនតមី្គ្ប់ម្គ្ងនងិអនុវត្ត

គ្លម្ម្មង FMIS  ាំហានទី២ ម្ត្ូវបានកកសម្រេួសរ

ម្សបតារសាថ នភាពជាកក់សែងពឆី្ែ ាំ២០១៨ ដេ ់

២០២០ 

ព័ត្ម៌្មនលៅតាររត្នោររា ធានីលខត្ត នងិម្កសួងសាថ ប័

ន (WAN/LAN, PCs, etc.) ទាាំង ១០ ម្ត្ូវបានទទួេ

ការកថទាាំ នងិម្ត្តួ្ពនិតិ្យលដើរបីលធវើបចចុបបនែភាពអាំពសីាថ ន

ភាពសនែធិិឧបករណ៍ម្ទម្ទង់ FMIS។ រស្តនតី         រត្

នោររា ធានីលខត្តទាាំង២៥ នងិម្កសួងសាថ ប័នទាាំង១០ 

ទទួេបានការកណនាំពីរលបៀបកថទាាំ និងម្ត្តួ្ពនិតិ្យ

ឧបករណ៍បលចចកវិទស្ថព័ត្ម៌្មនបកនថរ លដើរបមី្មនសរត្ថ

ភាពកថទាាំឧបករណ៍ទាាំងលនឹះលដ្ឋយខួ្នឯង។ ម្បពន័ធ 

Help Desk ថាីម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱយដាំលណើរការជាន្ូវការ 

ជារួយនងឹការលដ្ឋឹះម្សាយបញ្ហា ម្មនម្បសិទធភាពជាង

រុន (៨០%) 

៣.៣.១៦. អងគភាពភាពជានដគូរវាងរដឋ និងឯក នថ្នន កក់ណាត ល (៨៧%) 

 លៅកែងុម្ត្មី្មសទី២ លនឹះ អងគភាពភាពជានដគ្ូរវាងរដា នងិឯក នថ្នែ កក់ណ្តត េ ម្មនលម្ោងអនុវត្តសករាភាព

ចាំននួ ០៣ ។ លហើយកែងុលនឹះ      ម្មនសករាភាពចាំននួកត្ ០១ ប ុលណ្តណ ឹះ សលម្រចបានលដ្ឋយលជាគ្ យ័តារលោេលៅ

រំពឹងទុក ។ តារាងខាងលម្ការ បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពសលងេបននការកកទម្រង់របស់អងគភាពភាពជានដគ្ូរវាងរដា នងិឯក ន

ថ្នែ កក់ណ្តត េ លដ្ឋយកចកជាសូចនករសលម្រចបាន នងិសូចនករសលម្រចរិនបាន៖ 
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សូចនករសលម្រចបាន សូចនករសលម្រចរនិបាន 

១. លសចកតីម្ពាងអនមុ្កតឹ្យសត ីពីលោេការណ៍កណនាំរួរ 

សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្លម្ម្មងវិនិលោគ្សាធារណៈ 

(PIM) ម្ត្ូវបានដ្ឋកព់ិលម្ោឹះលោបេ់ជារួយភាគ្ី

ពាក់ពន័ធ ។ 

 

១.លសចកតីម្ពាងចាប់សត ីពី អងគភាពភាពជានដគ្ូរវាងរដា 

នងិឯក នថ្នែ ក់កណ្តត េ (PPP) ម្ត្ូវបានដ្ឋក់្្ងថ្នែ ក់

ដឹកនាំកសហវ នងិ គ្ណៈកម្មា ធិការលោេនលោបាយ

លសដាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ (១៤.៣.២) សលម្រចបាន 

(៨០%) លដ្ឋយសារ ពុាំទានប់ានសិកាេ សាលាពិលម្ោឹះ

លោបេក់ម្រតិ្បលចចកលទសជារួយម្កសួង-សាថ ប័នពាកព់ន័ធ។ 

២. លសចកតីម្ពាងនតី្ិវិធីម្បត្ិបត្តិការរួរ សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ង 

គ្លម្ម្មង តារយនតការ PPP ម្ត្វូបានកកសម្រួេល ើងវិញ 

នងិបានដ្ឋកឱ់យពិលម្ោឹះលោបេ់ជារួយភាគ្ពីាកព់ន័ធ 

(១៤.៣.៣) សលម្រចបាន (៨០%) លដ្ឋយសារ ពុាំទាន់

បានសិកាេ សាលាពិលម្ោឹះលោបេក់ម្រិត្បលចចកលទស

ជារួយម្កសួង-សាថ ប័នពាកព់ន័ធ ។ 

៣.៣.១៧. សលខាធិការដាឋ នម្កុរម្បឹកានីត្កិរា (១០០%) 

 លៅកែងុម្ត្មី្មសទី២ ឆ្ែ ាំ២០១៨ លនឹះ លេខាធិការម្កុរម្បឹកានតី្ិករាបានលម្ោងអនុវត្តសករាភាព/សូចនករ

ចាំននួ៦។ សូចនករទាាំង៦ សលម្រចបានលដ្ឋយលជាគ្ យ័តារលោេលៅរំពឹងទុក។ តារាងខាងលម្ការ បងាា ញពីវឌ្ឍន

ភាពននការកកទម្រង់របស់លេខាធកិារម្កុរម្បឹកានតី្ិករា៖ 

សូចនករសលម្រចបាន សូចនករសលម្រចរនិបាន 

១. េិខិត្បទដ្ឋា នគ្ត្ិយតុ្តពាកព់ន័ធទណឌ ករាម្ពហរាទណឌ  នងិរដាបបលវណីកែុងវិស័យ

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ម្ត្ូវបានម្បរូេ និងវាយចរ្ង 

២. គ្នថីទី៤ (ចាំននួ ៣២៥០ ទាំព័រ) ននកម្រងសម្រងម់្ត្ូវបានពនិិត្យលនៃៀងតៃ ត្់ បញ្ចប់

ម្គ្ប់ទិដាភាពកម្រិត្ថ្នែ ក់ដឹកនាំ េកន 

៣.ម្គ្ប់គ្នថនីនកម្រងសម្រងម់្ត្ូវបានពនិិត្យលនៃៀងតៃ ត្់ ម្គ្ប់ទិដាភាពកម្រិត្កនែក

 ាំនញ ននេកន 

៤.ម្គ្ប់គ្នថនីនកម្រងសម្រង់ ម្ត្ូវបានពនិិត្យ លនៃៀងតៃ ត្ម់្គ្ប់ទិដាភាពកម្រិត្កនែក

 ាំនញ ននេកន 

៥.ករាវិធនីសពវនាយោ ងត្ិចចាំននួ១ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ នូសាថ ប័នណ្តរួយននសាថ ប័នទាាំងបួន 
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៦.ករាវិធីបលចចកវិទស្ថព័ត្ម៌្មនននកម្រងសម្រង់បទបបញ្ញត្តិគ្ត្យិុត្តពិាកព់ន័ធ វិជាា  ីវៈ

គ្ណលនយយនិងសវនករា ម្ត្ូវបានលរៀបចាំនងិដ្ឋកឱ់យដាំលណើរការ។ 

៣.៣.១៨. សលខាធិការដាឋ នម្កុរម្បកឹាជាត្ិគណសនយយ (៨៦%) 

 លៅកែងុម្ត្មី្មសទី២ លនឹះ លេខាធកិារម្កុរម្បឹកាជាត្គិ្ណលនយយ ម្មនលម្ោងអនុវត្តសករាភាពចាំននួ ០៣ ។ 

លហើយកែុងលនឹះ ម្មនសករាភាពចាំននួកត្ ០២ ប ុលណ្តណ ឹះ សលម្រចបានលដ្ឋយលជាគ្ យ័តារលោេលៅរំពឹងទុក ។ តារាង 

ខាងលម្ការ បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពសលងេបននការកកទម្រង់របស់លេខាធកិារម្កុរម្បឹកាជាត្គិ្ណលនយយ លដ្ឋយកចកជាសូច

នករសលម្រចបាន និងសូចនករសលម្រចរិនបាន៖ 

សូចនករសលម្រចបាន សូចនករសលម្រចរនិបាន 

១. សិកាេ សាលានសពវនាយសតពីី កាត្ពវកិចច នងិវបបធរ៌

កាន់បញ្ាគី្ណលនយយ, លរៀបចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

តារសតងដ់្ឋរគ្ណលនយយ, ដ្ឋករ់បាយការណ៍ហិរញ្ញ

វត្ថុឱយរងសនវនករាឯករា យដេអ់ែកជាប់ពនធចាំននួ 

៣ ខណឌ  ននរា ធានភីែាំលពញ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំរួចរាេ់

ម្បកបលដ្ឋយម្បសិទធភាព ។ 

២.លសចកតីម្ពាងកននទីបងាា ញន្ូវ សម្ម្មប់ដាំណ្តកក់ាេ

ននការអនុវត្តសតងដ់្ឋគ្ណលនយយសាធារណៈលៅករពុ

ជាម្ត្ូវបានដ្ឋក់្្ងកិចចម្ប ុាំកម្រិត្ថ្នែ ក់ដឹកនាំអគ្គ-

លេខាធកិារដ្ឋា នននម្កុរម្បឹកាជាត្ិគ្ណលនយយ 

រួចរាេ់។  

១.លសចកតីម្ពាងម្បកាសសត ីពកីារដ្ឋក់លអាយអនុវត្តសតងដ់្ឋ

គ្ណលនយយសាធារណៈរូេដ្ឋា នសាច់ម្បាកម់្ត្ូវបាន

ដ្ឋក់្្ងម្ប ុាំជារួយភាគ្ពីាកព់ន័ធ (២៣.១.២) សលម្រច

បាន (៥០%) ។ 

កែនកទី៣៖ បញ្ហា ម្បឈរ និងដាំសណាោះម្សាយ 

បញ្ហា ម្បឈរ 

 េទធភាពម្កុរការងារពាក់ព័នធនឹងការអភិវឌ្ឍម្បព័នធបលចចកវិទស្ថព័ត្ម៌្មន និងលពេលវលាអនុវត្តនតី្ិវិធី

លម្ ើសលរើសរស្តនតី ាំនញ លៅកែុង អ.គ្.ហ ការអនុវត្តកននការសករាភាពកែុងម្ត្មី្មសទី២លនឹះ  

 ការលរៀបចាំលោេការណ៍កណនាំសត ីពីសវនករាបលចចកវិទស្ថព័ត្ម៌្មន (IT audit) និងលោេការណ៍

កណនាំសត ីពីសវនករាលេើគ្លម្ម្មងហិរញ្ញបបទានបរលទស (Foreign Financed project audits) 
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(លោងតារការលម្ ើសលរើសទមី្បឹកា) ពុាំទានប់ានអនុវត្ត ពីលម្ពាឹះកាំពុងដាំលណើរការលម្ ើសលរើស ទីម្បឹកា 

លដ្ឋយ អ.គ្.ហ. លម្ការគ្លម្ម្មង ADB  

 វឌ្ឍនភាពននកិចចបលងកើនត្ម្្មភាពេទធករាសាធារណៈ លៅម្មនកម្រតិ្ ខណៈកដេេិខតិ្បទដ្ឋា នគ្ត្ិ

យតុ្តិ, ទម្រង់ឯកសារ និងរខុងារពាក់ព័នធពុាំទាន់បានលរៀបចាំ៕ 

សាំសណើដាំសណាោះម្សាយ 

 លសែ ើ អ.គ្.ហ ពលន្ឿន ការលម្ ើសលរើសទីម្បឹកាសវនករា និងការអនុវត្តនតី្ិវិធីលម្ ើសលរើសរស្តនតី ាំនញ

កែុងម្សុកកនែកបណតុ ឹះបណ្តត េនងិលរៀបចាំគ្ាំរពូស្ថករណ៍លៅ អ.គ្.ហ ៕ 

 បញ្ហា ម្បឈរ ដាំសណាោះម្សាយ 

កែនកទី១  ការអនុវត្តកននការសករាភាពកែងុម្ត្មី្មសទី២លនឹះ

គ្ឺកតាត លពេលវលា ពិលសសេទធភាពម្កុរការងារ

ពាកព់ន័ធនឹងការអភិវឌ្ឍម្បពន័ធបលចចកវិទស្ថព័ត្៌ម្មន 

ដូចជាសករាភាពលរៀបចាំឯកសារអភិវឌ្ឍម្បពន័ធ

ព័ត្ម៌្មនវិទស្ថម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយសរបត្តិរដា និងលពេ

លវលាអនុវត្តនតី្ិវិធីលម្ ើសលរើសរស្តនត ីាំនញ លៅ

កែុង អ.គ្.ហ ជាលដើរ 

 រស្តនតមី្កុរការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈម្មនភារកិចច នងិលតត ត្សាំខាន់លេើ

ការងារម្បចាំនថយ ម្មនលពេលវលាត្ិចសម្ម្មប់

ការងារកកទម្រង។់ 

 ពលន្ឿនការអនុវត្តនតី្ិវិធីលម្ ើស

លរើសរស្តនតី ាំនញកែុងម្សុកកនែកប

ណតុ ឹះបណ្តត េនងិលរៀបចាំគ្ាំរូ

ពស្ថករណ៍លៅ អ.គ្.ហ និងបនត

លេើកករពស់ការយេ់ដឹងអាំពីករាវិធី

កកទម្រង់ដេ់ម្គ្ប់រស្តនតីតាររយៈ

ការោាំម្ទករាវិធីសិកាេ សាលានងិវគ្គ

បណតុ ឹះបណ្តត េ។ 

 គ្ួរលតត ត្ការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ខពស់

បកនថរលទៀត្លេើការពម្ងងឹការងារ

របស់ម្កុរការងារកកទម្រង់ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ នងិ

យនតការតារដ្ឋនការអនុវត្ត

កននការសករាភាពជាម្បចាំកខ 

លដ្ឋយឈរលេើសាា រត្ី បុលរសករា 

សករា និងអនតរសករា។ 

កែនកទី២ លៅកែងុម្ត្មី្មសទី២ ឆ្ែ ាំ២០១៨ លនឹះ អ.គ្.ហ. បាន

ម្ត្ួត្ពនិតិ្យ នងិវាយត្នរ្ល ើញថ្ន ម្មនបញ្ហា ម្បឈរ 

៣ សាំខាន់ លនឹះគ្ឺ៖ 

លសែ ើឱយម្មនសហការកាន់កត្ ិត្សែ ិទធិ 

នងិយកចិត្តទុកដ្ឋក់លេើការងារអាទិ
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 ការអនុវត្តពុាំទាន់ចប់សពវម្គ្ប់នូវកននការប

ណតុ ឹះបណ្តត េ ាំនញបលចចកលទសសម្ម្មប់រ

ស្តនតគី្លម្ម្មង FMIS កដេលធវើឱយរាាំងសៃឹះដេ់

វឌ្ឍនភាព នងិភាពលពញលេញរបស់ FMIS 

 លសចកតីម្ពាងម្បកាសសតពីកីារដ្ឋក់ឱយអនុវត្ត

សតងដ់្ឋគ្ណលនយយសាធារណៈរូេដ្ឋា ន

សាច់ម្បាកព់ុាំទានម់្ត្ូវបាន្្ងកិចចពិភាកា

ជារួយភាគ្ពីាកព់ន័ធ កដេលធវើឱយការអនវុត្ត

សតងដ់្ឋរគ្ណលនយយបងគរ ម្មនភាពយឺត្ោ វ 

 ការលរៀបចាំម្បកាសសតពីីវិធាន នងិនីត្ិវិធី

េរអតិ្ននការ ម្រឹះបញ្ាសីារលពើភណឌ ម្ទពយ

សរបត្តិរដា លៅពុាំទាន់្្ងកម្រិត្អនតរអគ្គ

នយកដ្ឋា ន 

 វឌ្ឍនភាពននកិចចបលងកើនត្ម្្មភាពេទធករាសា

ធារណៈ លៅម្មនកម្រិត្ ខណៈកដេេិខតិ្

បទដ្ឋា នគ្ត្យិតុ្តិ, ទម្រងឯ់កសារ នងិរុខ

ងារពាកព់ន័ធពុាំទានប់ានលរៀបចាំ។ 

ភាព នងិចរបងកែងុលោេលៅសលម្រច

វឌ្ឍនភាពលៅម្ត្មី្មសបនៃ ប់។ 

កែនកទី៣ លៅកែងុម្ត្មី្មសទី២ ឆ្ែ ាំ២០១៨ លនឹះ អ.គ្.ហ. បាន

ម្ត្ួត្ពនិតិ្យ នងិវាយត្នរ្ល ើញថ្ន ម្មនបញ្ហា ម្បឈរ 

៣ សាំខាន់ កដេអាចជាឧបសគ្គសម្ម្មប់អគ្គនយ 

ដ្ឋា នពាកព់ន័ធឈានលៅសលម្រចលោេលៅសូចនករ

កដេបានដ្ឋក់លៅម្ត្មី្មសបនៃ ប់ លនឹះគ្ឺ៖ 

 ការពុាំទាន់ចប់លនតើរលរៀបចាំចុឹះពនិតិ្យ តារដ្ឋន 

នងិវាយត្នរ្ការអនុវត្តថវិកាករាវិធីលៅលខត្ត

លោេលៅចាំននួ ១២  

 ការពុាំទាន់បានបញ្ចប់ការលធវើវិលសាធនករាម្ពឹះ

រា ម្កតឹ្យលេខនស/រកត្/០៨១៥/៨៧២ សត ីពី

លសែ ើអគ្គនយកដ្ឋា នពាកព់ន័ធ យកចិត្ត

ទុកដ្ឋក់លេើការងារជាអាទិភាព បាន

ឱយខ្ាាំង លដ្ឋយសារការងារទាាំងលនឹះ 

ម្មនឥទធិពេខ្ាាំងលេើការងារលនសង

លទៀត្។ 
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ម្កបខ័ណឌ ចាប់សម្ម្មប់អនុវត្តលៅកែងុ

ម្គ្ឹឹះសាថ នសាធារណៈរដាបាេ 

 អនុម្កឹត្យសត ីពកីារលរៀបចាំនងិម្បម្ពឹត្តលៅននរូេ

នធិិ ុាំ សងាក ត្់ នងិអនមុ្កតឹ្យសត ីពីម្បពន័ធហិរញ្ញ

វត្ថុ ុាំ សងាក ត្ ់ហាក់លៅម្មនភាពយឺត្ោ វជាង

កននការកដេបានដ្ឋក់លចញ។ 

កែនកទី៤  ការលរៀបចាំលោេការណ៍កណនាំសត ីពីសវនករា 

ននៃកែងុកនអកលេើសរិទធករា (លោងតារការ

លម្ ើសលរើសទីម្បឹកា)ពុាំទានប់ានអនុវត្ត ពីលម្ពាឹះ 

កាំពងុដាំលណើរការលម្ ើសលរើសទីម្បឹកាលដ្ឋយ អ.

គ្.ហ. លម្ការគ្លម្ម្មង ADB ។ 

 ការលរៀបចាំលោេការណ៍កណនាំសត ីពីសវនករា

លេើគ្លម្ម្មងហិរញ្ញបបទានបរលទស  (លោង

តារការលម្ ើសលរើសទីម្បឹកា) ពុាំទានប់ានអនុវត្ត 

ពីលម្ពាឹះកាំពុងដាំលណើរការលម្ ើសលរើស ទីម្បឹកា 

លដ្ឋយ អ.គ្.ហ. លម្ការគ្លម្ម្មង ADB  

 លរៀបចាំលោេការណ៍កណនាំសត ពីីសវនករា 

បលចចកវិទស្ថព័ត្៌ម្មន (IT audit) (លោងតារ

ការលម្ ើសលរើសទីម្បឹកា) ពុាំទានប់ានអនុវត្ត 

ពីលម្ពាឹះកាំពុងដាំលណើរការលម្ ើសលរើស ទីម្បឹកា 

លដ្ឋយ អ.គ្.ហ.លម្ការគ្លម្ម្មង ADB  

 លធវើបចចុបបនែភាព (ទាាំងបរិម្មណ នងិគ្ុណភាព) 

ទិនែន័យកែុងម្បពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ងទិនែនយ័អធកិារ

កិចចហិរញ្ញវត្ថុ(FIDS) ពុាំទានប់ានអនុវត្ត លដ្ឋយ

ភាពយឺត្ោវកែងុការលសរលសរកូដ និងត្ាំល ើង

ម្បពន័ធកុាំពយូទ័រលររិនទានម់្មនបនៃប់កុាំពយូទ័រលរ  

 លរៀបចាំម្បពន័ធបលចចកវិទស្ថម្គ្ប់ម្គ្ងការងារ

អធកិារកិចចហិរញ្ញវត្ថ ុ(Financial Inspection 

 សូរ អ.គ្.ហ. ពលន្ឿន ការ

លម្ ើសលរើសទីម្បឹកាសវនករា ។ 

 បនតលដ្ឋឹះអនុវត្តសករាភាព

កដេពុាំទាន់សលម្រចបានលពញ

លេញ នងិលដ្ឋឹះម្សាយបញ្ហា

ម្បឈរកែុងដាំណ្តកក់ាេអនុ

វត្ត ។ 
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Database Management System- FIDS) 

ម្មនវឌ្ឍនភាពខ្ឹះ បញ្ហា គ្ភឺាពយឺត្ោវកែងុ

ការសលម្រចលេើទម្រងន់ន Business Process  

កែនកទី៥  សម្ម្មប់កនែកលនឹះ គ្ឺរិនម្មនជាបញ្ហា ម្បឈរ

កដេនងឹរាាំងខៃប់ដេ់ដាំលណើរការននការអនុវត្ត

លនឹះលទ ថវីត្បិត្ម្មនសូចនកររួយចាំននួត្ូច

រិនទានស់លម្រចបានលជាគ្ យ័តារការរំពឹង

ទុកកែុងម្ត្មី្មសទី២ ក៏លដ្ឋយ។ 
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កែនកទី៤៖ សននដិាឋ ន 

របាយការណ៍សរិទធករាម្ត្មី្មសទី២ ឆ្ែ ាំ២០១៨ បានបងាា ញវឌ្ឍនភាពជាលម្ចើនម្សបលៅតារ សូចន

ករកដេបានកាំណត្់ និងអាច្ុ្ឹះបញ្ហច ាំងពកីារកសាងបាននូវសម្មសធាត្ុ និងរេូដ្ឋា នម្គ្ឹឹះសាំខាន់ៗជាលម្ចើន

ចាំនួនសម្ម្មប់កនែក ៥ កដេជាការឈានលៅោាំម្ទ នងិពម្ងឹងលោេការណ៍គ្ន្ឹឹះចាំននួ ៤ សាំខាន់ និងម្សប

តាររបាយការណ៍ PEFA លនឹះគ្ឺ (១)  វិន័យថវិកា, (២) យុទធសាស្តសត  វិភា ន៍ធនធាន, (៣) ម្បសិទធភាពនន

ការនតេ់លសវាសាធារណៈ, និង (៤) ភាពម្គ្ប់ម្ ុងលម្ជាយននព័ត្ម៌្មនថវិកា៖ របាយការណ៍ការអនុវត្ត

ចាំណូេ-ចាំណ្តយ។ ោ ងណ្តរិញ លៅកត្ម្មនសូចនកររួយចាំនួនរនិទាន់សលម្រចបានតារលោេលៅលពញ

លេញលៅល ើយ កដេចាំបាច់ទារទារឱយម្គ្ប់អងគភាពលម្ការ(ឬ ការដ្ឋា នកកទម្រង់) ឱវាទ កសហវ បនតពនិតិ្យ

និងពម្ងឹងេទធភាពបកនថរលទៀត្ កែុងចេូររួការអនុវត្តករាវិធីកកទម្រងក់ារម្គ្បម់្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ឱយបានម្គ្បម់្ ុងលម្ជាយ  កែុងលនឹះលបើពិនតិ្យរបាយការណ៍សរិទធករាម្បចាំ្ម្មសទ១ី លនឹះ គឺ្នឹង យួោាំម្ទ

ដេក់ារបងាា ញឱយល ើញពភីាពចាំបាច់កែុងការពិនតិ្យលរើេល ើងវិញ និងកកសម្រេួ  សូចនករ/ ចលងាក រ

សករាភាព/លោេបាំណងរយួចាំននួលៅម្ត្មី្មស និងឆ្ែ ាំបនៃ ប់ លដើរបសីលម្រចបានតារលោេលៅរួរនន CAP3 

បចចុបបនែភាព និងជាពិលសស សម្ម្មប់អងគភាពទាាំងអស់លម្ការឱវាទ កសហវ សម្ម្មប់ជារេូដ្ឋា នកែុងការ

លរៀបចាំ និងបលងកើត្យនតការ និងវិធីសាស្តសត លដើរបីបនតចេូររួអនុវត្តការងារកកទម្រង់របស់ខួ្ន និងការលរៀបចាំ 

GDAP3 ថាីកត្រតង។ 

ជាក់កសតង ការអនុវត្តកននការសករាភាពរួរដាំណ្តក់កាេទី៣ ម្ត្មី្មសទី២ លទាឹះបីម្មនវឌ្ឍនភាព

ម្សបលៅតារសូចនករកដេបានកាំណត្់ក៏លដ្ឋយ កល៏ៅម្មនសូចនកររយួចាំនួនលទៀត្លៅរិនទាន់សលម្រច

បានតារលោេលៅលៅល ើយ លដ្ឋយសារកតាត អត្តលនរត័្/សត្ស្ថនុរត័្។ របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពម្បចាំម្ត្ី

ម្មសទី២ លនឹះ ក៏បានរលំេចឱយល ើញពីភាពចាំបាច់កែុងការពិនតិ្យលរើេល ើងវិញ នងិកកសម្រេួសចូនករ/

សករាភាពេរអតិ្រយួចាំននួ លៅម្ត្មី្មស និងឆ្ែ ាំបនៃ ប់ លដើរបីសលម្រចបានតារលោេលៅរួរនន CAP3។ 
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ឧបសរព័នធ៖ តារាងរបាយការណ៍សរទិធករាម្បចាំម្ត្មី្មសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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ឧបសរព័នធ ក.៖ វឌ្ឍនភាពជាភាគរយតារកែនក ច្សងាោ រសករាភាព និងសោលបាំណង 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគនៃ ឹោះ ពិនៃុភាគរយ 

កែនកទី១៖ បនតពម្ងឹងភាពស ឿទុកចិ្ត្តននថវិកា ៨៩% 

លោេបាំណង ១១. បនតពម្ងឹងការម្បរូេចាំណូេនិងការអនុវត្តកននការម្បរូេចាំណូេ ៨៤% 

១១.១. ពម្ងឹងការអនុវត្តយុទធសាស្តសត លកៀរគ្រចាំណូេ

រយៈលពេរធយរ (២០១៤-២០១៨) 

 បានលរៀបចាំឯកសារទសសនទានបឋរសត ីពីការវាយ

ត្នរ្ការអនុវត្តយុទធសាស្តសត លកៀរគ្រចាំណូេរយៈ

លពេរធយរសម្ម្មប់រយៈលពេ៤ឆ្ែ ាំរួចរាេ់ 

 MOU អគ្គនយកដ្ឋា នគ្យ និងរដ្ឋា ករករពុជា និង

អាជាា ធរកាំពង់កនសវយ័ត្ម្កុងម្ពឹះសីហនុម្ត្ូវបាន

ចុឹះហត្ថលេខាកាេពីនថយទី១៧ កខឧសភា ឆ្ែ ាំ

២០១៨ 

 លសចកតីម្ពាងនីត្ិវិធីបាំលពញកបបបទគ្យរុនលពេ

ទាំនិញរកដេ់ម្ត្ូវបានពនិិត្យ ពភិាកា និងកក

សម្រួេរួចរាេ់ និងកាំពុងសថ ិត្កែុងដាំណ្តក់កាេ

លរៀបចាំម្បព័នធអាសុីគ្ូដ្ឋលដើរបីអនុវត្តរុខងារលនឹះ 

 ម្បព័នធកត្់ម្តាេទធនេសវនករាគ្យបានអភិវឌ្ឍ

រចួរាេ់ និងកាំពុងសាកេបងបញ្ចូេទិនែន័យ ម្ពរ

ទាាំងបានចុឹះលធវើសវនករាតារអា ីវករាដ្ឋា នចាំននួ 

៥ម្កុរហ ុន 

 រុខងារទទូាត្់តាររលធស្ថបាយលអ ិចម្ត្ូនិក (e-

Payment)ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឲ្យអនុវត្តកាេពីនថយ២១ 

កខឧសភា ឆ្ែ ាំ២០១៨ ជារួយធនោរលអសុីេីដ្ឋ 

និងធនោរកាណ្តឌ្ីោ  

 បលចចកលទសម្បព័នធរុខងារម្គ្ប់ម្គ្ងេិខិត្

អនុញ្ហញ ត្គ្យ (e-Permit) ម្ត្ូវបានកកសម្រួេ 

និងបានលធវើលត្សតសាកេបង 

 ម្បព័នធលនៃៀងតៃ ត្់ម្តាពនធគ្យ និងេតាបម្ត្     

រថយនតសម្ម្មប់ទូរស័ពៃសាា ត្ហវនូបានអភិវឌ្ឍរចួ 

និងកាំពុងលធវើលត្សតសាកេបង 

 ការចុឹះបញ្ា ីអែកជាប់ពនធបាន ៧,៥៤%  

៩១% 
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(២ ១៧៣)ននចាំនួនអែកជាប់ពនធកដេរិនទាន់

បានចុឹះបញ្ា ីពនធដ្ឋរ (លម្បៀបលធៀបជារយួទិនែន័យ

អលងកត្សហម្ោស ឆ្ែ ាំ២០១៧) 

 លសចកតីម្ពាងម្ពឹះរា ម្កឹត្យបាន្្ងម្កសួងលសដា

កិចច និងហិរញ្ញវត្ថុលដ្ឋយរង់ចាំការពិនិត្យ ពីម្បរុខ

រា រដ្ឋា ភិបាេ និងលោរពលសែ ើសុាំម្ពឹះរហាកសម្ត្

លម្បាសម្បទាន ម្ពឹះហសថ លេខា សលម្រច 

 ម្គ្ឹឹះសាថ នសាធារណៈរដាបាេចាំនួន៦/២៣ ម្ត្ូវ

បានលរៀបចាំនិងបញ្ចប់ការងារសត ីពីការចុឹះលធវើសារលពើ

ភណឌ  ម្ត្ួត្ពិនិត្យវាយត្នរ្ល ើងវិញនវូចេន

ម្ទពយ និងអចេនម្ទពយទាាំងអស់ កែុងការកាំណត្់

ធនធានម្ោដាំបូង 

 លសចកតីម្ពាងចាប់សត ីពីការម្គ្ប់ម្គ្ងររណីយដ្ឋា ន

សម្មហរណ នងិកេបងពាណិ ាករាបានបញ្ាូនលៅ

គ្ណៈរដារស្តនតីរួចរាេ់ 

 បានចុឹះអនុវត្តម្បកាសអនតរម្កសងួ និងពម្ងឹង

បទដ្ឋា នគ្ត្ិយុត្តនន លដើរបីចត្់វិធានការតារនូ្វ

ចាប់ ចាំលពាឹះអា ីវករាកេបងសុីសងម្គ្ប់ម្បលភទ 

អា ីវករាបញ្ហច ាំ និងម្បត្ិលភាគ្លដ្ឋយអនុបបទាន

កដេពុាំម្មន អាជាា បណណលៅលៅម្កងុម្ពឹះសីហនុ 

លខត្តម្ពឹះសីហនុ។ 

១១.២. បនតកកេរអលោេនលោបាយ និងរដាបាេ

គ្យ ពនធដ្ឋរ និងចាំណូេរិនករនសារលពើពនធ 

 ការិោេ័យ ាំនញននអគ្គនយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ 

បានលរៀបចាំនិងបញ្ចប់ លសចកតីម្ពាងសត ីពីការ

ពិលម្ោឹះលោបេ់លដ្ឋយតៃ េ់, ជាេិខិត្

លាយេកេណ៍អកសរ, តាររយៈទរូស័ពៃ និងតារ

តាររយៈ GDT Live Chat 

 លសចកតីម្ពាងម្បកាសសត ីពីយនតការពនធដ្ឋរចាំលពាឹះ

សហម្ោសម្បកបអា ីវករាដ្ឋាំដាំណ្តាំលៅស  ូនិង

កកនចែដាំណ្តាំលៅស ូ ម្ត្ូវបានកកសម្រួេ និង

សលម្រចម្ត្ឹរកម្រិត្ម្កុរការងារបលចចកលទស និង

បានម្សាវម្ជាវបកនថរធាត្ុចូេ 

៩៣% 



អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ការធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អគ្ហ) 

ទាំព័រ 65 

 

 លសចកតីកណនាំសត ីពី វិធាន និងនីត្ិវិធីននការអនុវត្ត

កិចចម្ពរលម្ពៀងសែ ីពីការលចៀសវាងការយកពនធម្ត្ួត្

ោែ  និងការបងាក រការកិបលកងបន្ាំពនធពាក់ពន័ធនឹង

ពនធលេើម្បាក់ចាំណូេ ម្ត្ូបានបញ្ចប់ និង

នសពវនាយ ជាសាធារណៈ 

 លសចកតីម្ពាងម្បកាសសត ីពីយនតការសម្ម្មប់បងវិេ

សងលទសចរបរលទស ម្ត្ូវបានពនិតិ្យ និងម្សាវ 

ម្ជាវបកនថរធាត្ុចូេ ម្ត្ឹរកម្រិត្ម្កុរការងារ

បលចចកលទសរបស់នយកដ្ឋា នននអគ្គនយកដ្ឋា ន

ពនធដ្ឋរ 

 បានដ្ឋក់ឱយលម្បើម្បាស់ ម្បពន័ធព័ត្ម៌្មនវិទស្ថ

ម្គ្ប់ម្គ្ងចាំណូេរិនករនសារលពើពនធ NRMIS ជា

នូ្វការ ាំហា នទី១ដេ់ម្កសួង-សាថ ប័ន ចាំនួន១៤ 

តាររយៈេិខិត្នូ្វការចាំននួ០២ រួរម្មន៖ សារា

ចរកណនាំលេខ ០០៣ សហវចុឹះនថយទី២២ កខ

កុរភៈ ឆ្ែ ាំ២០១៨ និងលសចកតី ូនដាំណឹងលេខ

០០២ សហវ ចុឹះ នថយទី២២ កខកុរភៈ ឆ្ែ ាំ២០១៨ 

 អនុម្កឹត្យសត ីពីការម្គ្ប់ម្គ្ងចាំណូេរិនករន

សារលពើពនធម្ត្ូវបានចុឹះហត្ថលេខាម្បកាសឱយលម្បើ

លដ្ឋយ ម្បរុខរា រដ្ឋា ភិបាេ រួចរាេ់ជាសាថ ពរ 

លៅនថយទី ៧ កខរិថុនឆ្ែ ាំ២០១៨ 

 លសចកតីម្ពាងចាប់សត ីពីការម្គ្ប់ម្គ្ងការចត្់កចង 

និងការលម្បើម្បាស់ម្ទពយសរបត្តិរដា ម្ត្ូវបានបញ្ាូន

លៅទីសត ីការគ្ណៈរដារស្តនតី លដើរបីបនតនីត្ិវិធីម្ប ុាំ

បនតលៅទីសត ីការគ្ណៈរដារស្តនតី 

 បានលធវើការសិកាលេើម្បលភទពនធចាំននួ ០៣ 

បកនថរគ្ឺពនធលេើអចេនម្ទពយ, ពនធលេើម្បាក់

ចាំណូេរបូវន័តបុគ្គេ, និងពនធលេើលសដាកិចចឌ្ី ី

នេ 

១១.៣. ពម្ងឹងការវិភាគ្ និងការពស្ថករចាំណូេ 
 វគ្គបណតុ ឹះបណ្តត េសត ីពីរ កូដេពស្ថករណ៍ម្ត្ូវបាន

លរៀបចាំសម្ម្មប់ម្កុរការងារពស្ថករណ៍ចាំណូេគ្យ 
០% 



អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ការធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អគ្ហ) 

ទាំព័រ 66 

 

(កាំពុងបនតនីត្ិវិធីលម្ ើសលរើសរស្តនត ីាំនញកែុងម្សុក

កនែកបណតុ ឹះបណ្តត េនិងលរៀបចាំគ្ាំរូពស្ថករណ៍លៅ  

អ.គ្.ហ.) 

១១.៤  លរៀបចាំបលងកើត្ម្កប-ខ័ណឌ លោេនលោបាយ

ពនធរយៈលពេរធយរឆ្ែ ាំ២០១៩-២០២៣ 

 បានលធវើការសិកាលេើម្បលភទពនធចាំននួ ០៣ 

បកនថរគ្ឺពនធលេើអចេនម្ទពយ, ពនធលេើម្បាក់

ចាំណូេរបូវន័តបុគ្គេ, និងពនធលេើលសដាកិចចឌ្ី ី

នេ 

១០០% 

១១.៥. ពម្ងឹងម្បសិទធភាពននការម្គ្ប់ម្គ្ងបាំណេុ

ម្ត្ូវទារកែុងឆ្ែ ាំ 

 អនុវត្តតារកននការទារបាំណេុកដេបានដ្ឋក់

លចញ លដ្ឋយអគ្គនយដ្ឋា នគ្យ និងរដ្ឋា ករករពុជា 

ជាេទធនេម្កុរហ ុនចាំននួ១ បានទូទាត្់បាំណេុ

ឆ្ែ ាំ២០១៧ រចួរាេ់ និងម្កុរហ ុនរួយលទៀត្បាន

ទទូាត្់បាំណេុជាង ៩០% 

 បាំណេុម្ត្ូវទារកែុងឆ្ែ ាំម្បរូេបានចាំនួន 

៨២.៣១%ននបាំណេុសរុប 

៨៣% 

១១.៦.អនុវត្តការម្បរូេចាំណូេតៃ េ់/ចាំណូេ

កចករំកេករបស់រដាបាេថ្នែ ក់លម្ការជាត្ិ 

 លសចកតីម្ពាងម្បកាសអនតរម្កសួងសត ីពីអម្តាសួយ

សារលេើត្នរ្ធនធានករ៉ែម្ត្ូវបានលរៀបចាំរួច និងដ្ឋក់

ម្ប ុាំពិភាកាននៃកែុងម្កសួង 

 លសចកតីម្ពាងម្បកាសអនតរម្កសួងសត ីពីលសវា

សុរិលោដី និងលសវាសាំណង់ម្ត្ូវបានលរៀបចាំរចួ 

និងដ្ឋក់ម្ប ុាំពិភាកាននៃកែុងម្កសងួ 

 លសចកតីម្ពាងម្បកាសអនតរម្កសួងសត ីពីលសវា       

អនរ័យសត្វ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំរួច និងដ្ឋក់ម្ប ុាំ

ពិភាកាននៃកែុងម្កសួង 

 លសចកតីម្ពាងម្បកាសអនតរម្កសងួសត ីពីដីសរបទាន 

និងសរបទាននម្ពលឈើម្ត្ូវបានលរៀបចាំរួច និងដ្ឋក់

ម្ប ុាំពិភាកាននៃកែុងម្កសួង 

៨០% 

លោេបាំណង ១២. បនតពម្ងឹងការម្គ្ប់ម្គ្ងបាំណេុ ១០០% 

១២.១. ពម្ងឹងការអនុវត្តយុទធសាស្តសត ម្គ្ប់ម្គ្ង

បាំណេុសាធារណៈ ម្បកបលដ្ឋយស័កតិសិទធភាព និង

ម្បសិទធភាព 

 លសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពីសម្មសភាពគ្ណៈកម្មា

ធិការម្គ្ប់ម្គ្ងរូេនិធិរូេបម្ត្រដាម្ត្ូវ បាន

លរៀបចាំ (កម្រិត្បលចចកលទស) 

១០០% 



អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ការធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អគ្ហ) 

ទាំព័រ 67 

 

 នីត្ិវិធីររួម្បត្ិបត្តិការសម្ម្មប់ការម្គ្បម់្គ្ង

បាំណេុសារធាណៈ (SOP for PDM) ម្ត្ូវបាន

អនុរ័ត្ និងដ្ឋក់ឱយអនុវត្តលដ្ឋយម្បកាសលេខ 

៥៤៦ សហវ.ម្បក ចុឹះនថយទ០ី៧ កខរិថុន ឆ្ែ ាំ

២០១៨ 

 បានលបាឹះនាយ និងនសពវនាយម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ិ

បាំណេុសាធារណៈ លេខលរៀងទី៥ (Volume 5) 

 បានដ្ឋក់លសចកតីម្ពាងយុទធសាស្តសតសត ីពីការម្គ្ប់ 

ម្គ្ងបាំណេុសាធារណៈ ២០១៩-២០២៣ ្្ង

កិចចម្ប ុាំពិលម្ោឹះលោបេ់កម្រិត្អគ្គនយកដ្ឋា ន 

 ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទិនែន័យរួរម្ត្ូវបានលរៀបចាំ និង

ដ្ឋក់ឱយអនុវត្ត 

 បានម្បរូេនែុាំទិនែន័យបាំណេុ នងិលនៃៀងតៃ ត្់

ជារយួនយកដ្ឋា នម្គ្ប់ម្គ្ងអែកជាប់ពនធធាំ និង

សាខាពនធដ្ឋរលខត្តខណឌ ទាាំង៣៣ 

លោេបាំណង ១៣. ពម្ងឹងការម្គ្ប់ម្គ្ងសាច់ម្បាក់ និងគ្ណន ី ១០០% 

១៣.១.បនតកកេរអ និងពម្ងឹងការលរៀបចាំកននការ

សាច់ម្បាក់ (ចប់លនតើរពីម្បចាំម្ត្ីម្មស/ម្បចាំកខ នងិ

ឈានលៅរកការលរៀបចាំកននការសាច់ម្បាក់ម្បចាំ ស

បាត ហ៍ និងម្បចាំនថយ) 

 បនតពិនិត្យតារដ្ឋនជាម្បចាំរាេក់ារលបើកគ្ណនី 

ម្បលភទគ្ណនីរបស់ម្កសួង សាថ ប័ន កដេម្មន

លៅធនោរពាណិ ា ឬធនោរជាត្ិជារួយនឹង 

របាយការណ៍ធនោរកដេលនាើរកអគ្គនយកដ្ឋា ន

រត្នោរ ម្បចាំកខ លដើរបីធានបានថ្នម្គ្ប់ 

គ្ណនីទាាំងអស់ម្មនការអនុញ្ហញ ត្ពីម្កសួងលសដា

កិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

 បានតារដ្ឋនពិនិត្យ ពស្ថករណស៍ាថ នភាពសាច់

ម្បាក់ ម្បចាំនថយតាររយៈេាំហរូសាច់ ម្បាក់គ្ណនី

លទាេរបស់រត្នោរ លៅធនោរជាត្ិននករពុជា 

លដើរបី ធានេាំលអៀង +/- 5% ម្បចាំម្ត្ី ម្មសនិង

ម្បចាំឆ្ែ ាំ 

 បានម្បរូេ តារដ្ឋន ពិនិត្យ និងពស្ថករណ៍សាថ ន

ភាព ចាំណូេ និងចាំណ្តយរបស់ម្កសួង សាថ ប័ន 

ជាម្បចាំតាររយៈការវិភាគ្ទិនែន័យ ចាំណូេ 

១០០% 



អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ការធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អគ្ហ) 

ទាំព័រ 68 

 

ចាំណ្តយថវិកាតាររយៈ ម្បព័នធ FMIS ជារួយ 

hard copy 

១៣.២. បនតពម្ងឹងការលម្បើម្បាសម់្បព័នធធនោរ 

ម្ពរទាាំងសិកានិងពនិិត្យេទធភាពឈានលៅអនុវត្ត

ការទូទាត្់តារ E-transfer 

 បានសហការជារួយរត្នោរលខត្ត លដើរបីបនតតារ

ដ្ឋនម្បសិទធភាពលបើកនតេ់ម្បាក់លបៀវត្សតារម្បព័នធ 

ធនោរឱយទាន់លពេលវលាលរៀង រាេ់សបាត ហ៍ទី៤ 

ននកខនីរួយៗ។ 

 បានអនុវត្តម្បព័នធទទូាត្់ EFT ជានូ្វការលៅនថយទី

០១ កខរីន ឆ្ែ ាំ២០១៨ និងបានេទធនេលជាគ្ 

 ័យគ្រួឱយកត្់សាំោេ់និងបាន កាំពុងអនុវត្តលេើ

រុខសញ្ហញ លបៀវត្ស-ម្បាក់ឧបត្ថរភលេើម្កសួងរួយ

ចាំនួន, លបសកករា, នេប ឹះពាេ់អនតរ ម្កសួង, 

 សួ ុេនូ្វ, ចាំណ្តយ រដាបាេ ។េ។ 

១០០% 

១៣.៣. លរៀបចាំយនតការម្បរូេនតុាំ និងបូកសរុប

របាយការណ៍អនុវត្តថវិកាគ្លម្ម្មងរបស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍ

ន៍ កដេលៅលម្ៅម្បពន័ធរត្នោរ ជា ាំហានៗ និង

បនតពម្ងឹងគ្ណនីលទាេរត្នោរ 

 

រិនម្មនសករាភាពោាំម្ទ សម្ម្មប់ម្ត្ីម្មសទី២ 

 
 

១៣.៤. បនតតារដ្ឋនបាំណេុកកសៃឹះ និងអាយុ

កាេរបស់វា 

 បានសាកេបងទាញទិនែន័យ សាថ នភាពអាណត្តិ

កែុងម្បព័នធ FMIS សម្ម្មប់ឆ្ែ ាំ២០១៧ និង២០១៨ 

លដើរបីទប់សាក ត្់អាណត្តិកកសៃឹះ។ ម្កុរការងារ 

FMIS បានសម្រួេ និងអាចលម្បើម្បាសប់ានលេើ

ទិនែន័យ ឆ្ែ ាំ២០១៨ បានលហើយតាររយៈ Query 

AP។ 

 បានសហការណ៍ និងបលងកើត្ម្កុរ ការងារជារួយ

អគ្គនយកដ្ឋា ន សហម្បត្ិបត្តិការ និងម្គ្ប់ម្គ្ង 

បាំណេុតាររយៈ Telegram និងម្មនការ ួយពី

ម្កុរការងារ ITD សម្ម្មប់ោាំម្ទជាេកេណៈ  

 បលចចកលទស និងបានពភិាកាជារយួត្ាំណ្តង     

ធនោជាត្ិលដើរបីសិកាពីនីត្ិវិធី លធវើសនធ នករា

គ្ណនីធនោរលៅ ធនោរជាត្ិ កែុងម្បព័នធ 

FMIS 

១០០% 



អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ការធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អគ្ហ) 

ទាំព័រ 69 

 

១៣.៥. ពលន្ឿនការទូទាត្់បុលរម្បទានឱយបានទាន់

លពេលវលា 

 ថវិកាបុលរម្បទានម្ត្វបានបនតកត្់ម្តាតារដ្ឋនកែុង

បញ្ា ីវិភាគ្ និងតាររបាយការណ៍ជាម្បចាំលដ្ឋយ

េរអិត្តារនថយ កខ ឆ្ែ ាំរបស់ម្កសួង សាថ ប័នីរួយៗ  

 បានលរៀបចាំតារាងតារដ្ឋន ចាំណ្តយបុលរម្បទាន 

និងបានចត្់វិធានការតារដ្ឋន ការទទូាត្់បុលរ

ម្បទានជាម្បចាំ 

 របាយការណ៍ចាំណ្តយបុលរម្បទានម្ត្ីម្មសទី២ 

ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ លដើរបីជារូេដ្ឋា នចត្់វិធានការ

 ាំរុញទទូាត្់ 

១០០% 

លោេបាំណង ១៤. កកេរអការអនុវត្តថ វិកា និងពម្ងឹងការអនុវត្តកននការចាំណ្តយ ៨៤% 

១៤.១. ពិនិត្យល ើងវិញ និងកកេរអម្បព័នធេទធករា

សាធារណៈ ឱយម្សបនឹងយុទធសាស្តសត កកទម្រង់ម្បព័នធ

ថវិកាជាត្ិ 

 ឯកសារទសសនទាន និងលសចកតីម្ពាងម្មត្ិកានន

លសចកតីម្ពាងយុទធសាស្តសត ននការកកទម្រង់ម្បព័នធ

េទធករាសាធារណៈ ២០១៨-២០២៥ ម្ត្ូវបាន

លរៀបចាំរួចរាេ់ និងបានដ្ឋក់ នូថ្នែ ក់ដឹកនាំ ពិនិត្យ

សលម្រច។ 

 បានលរៀបចាំរួចរាេ់របាយការណ៍វាយត្នរ្សម្ម្មប់

បលងកើនកម្រិត្ទឹកម្បាក់សិទធិសលម្រចដេ់សាថ ប័ន

អនុវត្តេទធករា និងបានលរៀបចាំលសចកតីម្ពាង

ម្បកាសសត ីពីការកម្រិត្ទឹកម្បាក់សិទធិសលម្រចេទធ

ករាសាធារណៈនិងដ្ឋក់ ូនថ្នែ ក់ដឹកនាំ។  

៧២% 

១៤.២. ពម្ងឹងការលរៀបចាំនិងអនុវត្តកននការ

ចាំណ្តយឱយម្មនសុម្កឹត្យភាព 

 លសចកតីម្ពាងទម្រង់ថាីននករាវិធីចាំណូេ ចាំណ្តយ 

តារថវិកាករាវិធីបានពិភាកាននៃកែុង 

 ករាវិធីចាំណូេ ចាំណ្តយម្បចាំម្ត្ីម្មសទី២ ម្ត្ូវ

បានលរៀបចាំ 

 ម្មនរបាយការណ៍អនុវត្តចាំណ្តយម្ត្ីម្មសទី១តារ

ម្មត្ិកាលសដាកិចចននរនៃីរ ាំនញ 

 របាយការណ៍អនុវត្តចាំណ្តយចរនតថ្នែ ក់រដាបាេ  

កណ្តត េម្បចាំម្ត្ីម្មសទី១ ឆ្ែ ាំ២០១៨ ម្ត្ូវបាន

លរៀបចាំទាន់លពេ 

 របាយការណ៍អនុវត្តចាំណ្តយវិនិលោគ្ម្បចាំម្ត្ី

ម្មសទី២ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ 

១០០% 



អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ការធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អគ្ហ) 
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១៤.៣. បនតពម្ងឹងម្បសិទធភាពចាំណ្តយវិនិលោគ្

សាធារណៈ 

 លសចកតីម្ពាងនីត្ិវិធីម្បត្ិបត្តិការ និងម្គ្ប់ម្គ្ង

គ្លម្ម្មងវិនិលោគ្សាធារណៈ ហិរញ្ញបបទាន

លដ្ឋយថវិកាជាត្ិ កាំពុងពិនិត្យ និងកកសម្រួេ

បកនថរ លដើរបីឲ្យម្មនេកេណៈម្គ្ប់ម្ ុងលម្ជាយ 

និងអាចអនុវត្តបានលដ្ឋយម្បសិទធភាព 

 បានដ្ឋក់ពិភាកានូវលសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពី

លោេការណ៍ កណនាំរួរសម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ង

គ្លម្ម្មងវិនិលោគ្សាធារណៈ 

 ឯកសារកណនាំសត ីពីនីត្ិវិធីននការពិនិត្យសាំលណើសុាំ

ថវិកាបុលរម្បទាន ទទូាត្់តៃ េ់ ទទូាត្់/បាំលពញល ើង

 វិញ លម្ការម្កបខ័ណឌ ហិរញ្ញបបទានពីនដគ្អូភិវឌ្ឍ

ន៍ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱយអនុវត្តលៅននៃកែុងអគ្គនយកដ្ឋា ន 

 បានដ្ឋក់ឱយអនុវត្តលៅននៃកែុងអគ្គនយកដ្ឋា ននូវ

ឯកសារកណនាំសត ីពីនីត្ិវិធីននការលធវើអត្តសញ្ហញ ណ

ករានិងការលរៀបចាំគ្លម្ម្មងវិនិលោគ្សាធារណៈ

ហិរញ្ញបបទានពីនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ 

 បានកកសម្រួេ និងពិលម្ោឹះលោបេ់ជារយួ

ម្កសួង-សាថ ប័នពាក់ព័នធ នូវលសចកតីម្ពាងម្បកាស/ 

លសចកតីកណនាំសត ីពីកាត្ពវកិចចសារលពើពនធ នងិសួយ

សារកែុងគ្លម្ម្មងហិរញ្ញបបទានលដ្ឋយនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍  

 

 

 

 

 

 

 

៩៦% 

១៤.៤. ពម្ងឹងម្បសិទធភាពម្គ្ប់ម្គ្ង និងការអនុវត្ត

ការងារ សួ ុេនិងកថទាាំលហដ្ឋា រចនសរព័នធសាធារ

ណៈ 

 កននការសករាភាពសម្ម្មប់ការលរៀបចាំឯកសារ

សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ងការអនុវត្តការងារ ួស ុេកថទាាំ

លហដ្ឋា រចនសរព័នធសាធារណៈហិរញ្ញបបទានលដ្ឋយ

ថវិកាជាត្ិ  ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ 

៥០% 

កែនកទី២៖បនតពម្ងឹងគណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ  ៩១% 

លោេបាំណង ២១. ពម្ងឹងការអនុវត្តម្មត្ិកាថវិកាថាី និងប្ង់គ្ណលនយយថាី ១០០% 

២១.១. លរៀបចាំដ្ឋក់បញ្ចូេ និង ាំរុញការអនុវត្ត        

ចាំណ្តត្់ថ្នែ ក់ថវិកាទាាំង៧ កែុងម្បព័នធ FMIS 

១. លសចកតីម្ពាងឯកសារទសសនទានសត ីពី  

ចាំណ្តត្់ថ្នែ ក់លសដាកិចចបាំម្ពួញម្ត្ូវបានពិភាកា និងលរៀបចាំ។ 

២. កិចចម្ប ុាំសត ីពីការកាំណត្់  ចាំណ្តត្់ថ្នែ ក់រុខងារជារួយ

ម្កសួង-សាថ ប័ន ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ។ 

១០០% 



អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ការធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អគ្ហ) 
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៣. លសចកតីម្ពាងម្បកាសសត ីពីការបលងកើត្បកនថរអនុគ្ណនី

ដូចជាៈ អនុគ្ណនី “ឧបត្ថរភរបបសនតិសុខ សងគរសម្ម្មប់

អត្ីត្រស្តនតីរា ការសុីវិេ ” (លេខ ៦២០១២),អនុគ្ណនី 

“ឧបត្ថរភរបបសនតិសុខ សងគរសម្ម្មប់អត្ីត្យុទធ ន” 

(លេខ ៦២០១៣) , អនុគ្ណនី “ម្បាក់បលញ្ញើរបស់ លបឡា

ជាត្ិសនតិសុខសងគរសម្ម្មប់រស្តនតីរា ការសុីវិេ លសាធន

និវត្តន៍ លៅរត្នោរ (លេខ១២០៥៣) ,អនុគ្ណនី “ម្បាក់

បលញ្ញើរបស់ លបឡាជាត្ិអត្ីត្យុទធ ន-លសាធន និវត្តន៍លៅរត្

នោរ ” (លេខ ១២០៥៤) , អនុគ្ណនី “ម្បាក់បលញ្ញើរបស់ 

លបឡាជាត្ិសនតិសុខសងគរសម្ម្មប់រស្តនតីរា ការសុីវិេ 

លសាធននិវត្តន៍ ” (លេខ ៤៤០៥៣) ,អនុគ្ណនី “ម្បាក់

បលញ្ញើរបស់ លបឡាជាត្ិអត្ីត្យុទធ ន លសាធន និវត្តន៍ ” 

(លេខ ៤៤០៥៤) ,អនុគ្ណនី “ឧបត្ថរភធនពី ម្កសួង សាថ

ប័ន-លសាធននិវត្តន៍ ” (លេខ ៧៥០១៧)។ 

២១.២. លធវើបចចុបបនែភាពប្ង់គ្ណលនយយសាធារណៈ ១. ការបូកសរុបដកពិលសាធន៍ នងិវាយត្នរ្លដើរបី ត្ម្រង់

ទិសការអនុវត្ត របស់ម្គ្ឺឹះសាថ នសាធារណៈរដាបាេ ម្ត្ូវបាន

លរៀបចាំ និងអនុវត្ត តាររយៈការលរៀបចាំលសចកតីកណនាំសត ីពី 

នីត្ិវិធីចាំណ្តយជាម្បាក់ដុល្ារអាលររិចសម្ម្មប់គ្ណលនយយ

ទលូៅ និងគ្ណលនយយរ ាលទយយបុលរ ម្បទាន, ការលរៀបចាំកិចច

ម្ប ុាំពិភាកាជារយួម្គ្ឹឹះសាថ នសាធារណៈរដាបាេ និង

ត្ម្រង់ទិសលដ្ឋឹះម្សាយបញ្ហា ម្បឈរនន។ 

 

១០០% 

លោេបាំណង ២២. ពម្ងឹងការអនុវត្តម្បព័នធអនុវត្តថ វិកាថាី និងដាំលណើរការម្បត្ិបត្តិការថាី ៨៥% 

២២.១. លរៀបចាំប រិបទននម្បត្ិបត្តិការចាំណ្តយ 

(សាំលណើសុាំធានចាំណ្តយ, កិចចេទធករា និងសាំលណើ

សុាំទទូាត្់) លៅតារម្កសួង សាថ ប័នឱយម្សបតារ

ម្បព័នធ FMIS 

១.របាយការណ៍បញ្ចូេឯកសារេិខិត្យុត្តិការលសែ ើសុាំធាន

ចាំណ្តយ និងទទូាត្់ (ចាំនួនឯកសារនិងការកកត្ម្រូវកាំហុស

គ្ងនន) តារម្បព័នធFMIS ម្ត្ូវបានលរៀបចាំម្បចាំម្ត្ីម្មស។ 

២. របាយការណ៍េទធនេអាំពីការ កណនាំបរិបទនិងកបប

បទចុឹះទិនែ័យកែុងម្បព័នធ FMIS  ាំហានទី២របស់ម្កសួង-សាថ

ប័នម្ត្ូវបានលរៀបចាំម្បចាំម្ត្ីម្មស។ 

១០០% 



អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ការធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អគ្ហ) 
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៣. របាយការណ៍អាំពីបញ្ហា ម្បឈរនននិងការលដ្ឋឹះ

ម្សាយកែុងការអនុវត្ត តារម្បព័នធ FMIS  ាំហានទី២របស់

ម្កសួង-សាថ ប័នម្បចាំ ម្ត្ីម្មសម្ត្ូវបានម្កុរការងារលរៀបចាំ។ 

៤. លសចកតីម្ពាងរបាយការណ៍បូកសរុបននការចុឹះសិកាត្នរ្

ទាំនិញនិងលសវាលៅលេើទីនារ ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ នូថ្នែ ក់ដឹកនាំ

សម្ម្មប់ការសលម្រច និងដ្ឋក់ឲ្យអនុវត្ត។ 

៥. រាេ់ម្បត្តិការណ៍ចាំណូេ-ចាំណ្តយឆ្ែ ាំ ២០១៧ ម្ត្ូវបាន

អនុវត្តកែុង FMIS បូកសរុប និងលនៃៀងតៃ ត្់កម្រិត្រនៃីរ

 ាំនញរា ធានី, សាលារា ធានីលខត្ត, ម្កុង ម្សុក ខណឌ , 

និង ុាំ សងាក ត្។់ 

២២.២. កកេរអម្បត្ិបត្តិការគ្ណលនយយ ហិរញ្ញវត្ថុ

លៅ កែុងកសហវ/ម្កសួង សាថ ប័ន លដើរបីឱយម្សប លៅ

នឹងការវិវឌ្ឍននប្ង់គ្ណលនយយ នងិបទដ្ឋា ន

គ្ណលនយយ ម្ពរទាាំងលធវើការលនៃៀងតៃ ត្់គ្ណនី

ធនោរជាម្បចាំ  

(ពុាំម្មនសករាភាពកែុងម្ត្ីម្មសទ២ី) 

 

២២.៣.បលងកើនកម្រិត្យេ់ដឹងភាពជាម្មច ស់ការចូេ

រួរនិងសរត្ថភាពកនែក FMISដេ់កសហវ ម្កសួង 

សាថ ប័ន និងរដាបាេថ្នែ ក់លម្ការជាត្ិ 

១. ម្ពឹត្តិបម្ត្ព័ត្៌ម្មនត្រ១ ឆ្ែ ាំ២០១៨ របស់គ្លម្ម្មង FMIS 

បានលបាឹះពុរព និងនសពវនាយរួចរាេ់ លដ្ឋយបាននេិត្ជាវើ

លដអូ, ខិត្តប័ណណ និងការម្បកាសពត្៌ម្មនោ ងទេូាំទលូាយ។ 

 

៧០% 

២២.៤.កសាងសរត្ថភាពម្គ្ប់ម្គ្ងគ្លម្ម្មង FMIS

លដ្ឋយរួរទាាំងលៅកសហវ ម្កសួង សាថ ប័ន និង 

អងគភាពថ្នែ ក់រូេដ្ឋា ន 

១. រស្តនតីរត្នោររា ធានី លខត្តទាាំង ២៥ និងម្កសួងទាាំង 

២៥ ទទួេបានការបណែុ ឹះបណ្តែ េ បាំប នសរត្ថភាពបកនថរ 

សម្ម្មប់ការលម្បើម្បាស់ ម្បព័នធ FMIS។ 

៨០% 

២២.៥.អនុវត្តសាកេបង ាំហានដាំបូង និងពម្ងីក

ការអនុវត្ត FMIS (រ ូឌ្ុេ សែូេ និងរ ូឌ្ុេសម្ម្មប់

ថវិកានិងពម្ងីកការអនុវត្តFMIS លៅម្កសួង សាថ ប័

ន) 

១. ឯកសារនីត្ិវិធីអនុវត្តការងារតារម្បព័នធ FMIS បាន

លរៀបចាំរួចរាេ់សម្ម្មប់រនៃីរលសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងបាន

លរៀបចាំរួចរាេ់ ៨០% សម្ម្មប់ម្កសួងសាថ ប័ន លដ្ឋយម្មន

ទាាំងេាំហូរនីត្ិវិធីអនុវត្តការងារ និងលសចកែីបរិោយេរអិត្ 

និងកាំពុងបនតពនិិត្យល ើងវិញលដ្ឋយម្កុរការងារអនុវត្ត

គ្លម្ម្មងលៅតារម្កសួង-សាថ ប័ន និងរនៃីរលសដាកិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ លដើរបីបញ្ចប់ចុងលម្កាយ ។ 

២. កិចចសនស្ថនគត្ន់គង់ការកសាងរ ឈរណឌ េទិនែន័យ

៩២% 



អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ការធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អគ្ហ) 
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សម្ម្មប់ FMIS Phase II បានចុឹះរួចរាេ់ និងបានបញ្ចប់

ការលរៀបចាំឯកសារលដញនថ្កញ្ចប់ Bandwidth សម្ម្មប់

ម្ទម្ទង់ការលម្បើម្បាស់ម្បព័នធ FMIS ជានូ្វការលៅកែុងឆ្ែ ាំ

២០១៩ និងការលម្បើម្បាស់សាកេបងលៅកែុងឆ្ែ ាំ២០១៨។ 

៣. ម្បព័នធ FMIS បានលរៀបចាំរួចរាេ់ ៨០% ល្្ើយត្បនឹង

ត្ម្រូវការនីត្ិវិធីអនុវត្តការងាររបស់ម្កសងួសាថ ប័នចាំននួ 

១០ បកនថរ និងរនៃីរលសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុទាាំង ២៥ បនៃ ប់

ពីបានចុឹះសិកាតៃ េ់លៅការដ្ឋា នអែកលម្បើម្បាស់ម្បព័នធ 

FMIS លៅតាររនៃីរសហវ និងម្កសួង-សាថ ប័នថាីចាំនួន ១០

រួចរាេ់ លដ្ឋយកែុងលនឹះរួរម្មន ការលរៀបចាំឯកសារសម្ម្មប់

បលងកើត្លឈាា ឹះអែកលម្បើម្បាស់ថាី ការកាំណត្់សិទធិលម្បើម្បាស់

ម្បព័នធ ការកាំណត្់េាំហរូការងារសម្ម្មប់ ម្បព័នធ និងការ

អភិវឌ្ឍថាីបកនថររួយចាំនួនលដើរបីម្ទម្ទង់េាំហរូការងារថាីរវាង

រនៃីរ សហវ ត្ភាា ប់ជារួយនឹងរត្នោររា ធានី-លខត្តកដេ

កាំពុងកត្លម្បើម្បាស់ម្បព័នធ FMIS ម្សាប់។ 

៤. ឧបករណ៍សម្ម្មប់វាយត្នរ្ការអនុវត្តម្បព័នធ FMIS លៅ

ម្កសួងសាថ ប័នទាាំង ១០ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំរួចរាេ់ និងបាន

ម្បរូេទិនែន័យពីអែកលម្បើម្បាស់ម្បព័នធ FMIS រចួរាេ់។ 

លោេបាំណង ២៣. ពម្ងឹងការអនុវត្តម្បព័នធគ្ណលនយយថាី ម្បព័នធកត្់ម្តាថាី ម្បព័នធរបាយការណ៍ថាី ៨២% 

២៣.១.លរៀបចាំសតង់ ដ្ឋរគ្ណលនយយសាធារណៈ

ម្សបតារសតង់ដ្ឋរIPSASនិងដ្ឋក់ឲ្យអនុវត្តជាប

លណត ើរៗតារេាំដ្ឋប់េាំ លដ្ឋយ ម្ពរទាាំងនារភាា ប់លៅ

នឹងការពម្ងីកការលម្បើម្បាសF់MISម្សបតារត្ម្រូវ

ការជាក់កសតងនិងបលងកើត្ លម្រើសសម្ម្មប់ការអនុវត្ត

ជា ាំហានៗ លៅរកការអនុវត្តគ្ណលនយយបងគរ 

១.លសចកតីម្ពាងកននទីបងាា ញនូ្វននការអនុវត្តសតង់ដ្ឋរ

គ្ណលនយយសាធារណៈលៅករពុជា ម្ត្ូវបានដ្ឋក់្្ងកិចចម្ប ុាំ

កម្រិត្ថ្នែ ក់ដឹកនាំអគ្គលេខាធិការដ្ឋា នននម្កុរម្បឹកាជាត្ិ

គ្ណលនយយ។ 

២. ការបណតុ ឹះបណ្តត េកិចចបញ្ា ិកា គ្ណលនយយដេ់រដាបាេ

ថ្នែ ក់ជាត្ិនិងរដាបាេថ្នែ ក់លម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ និង

ចូេរួរ។ 

៨៣% 

២៣.២.កកេរអទម្រង់របាយការណ៍អនុវត្តថវិកា

កដេម្ត្ូវលនាើលៅគ្ណៈរដារស្តនតី នងិសាថ ប័ននីត្ិ

បបញ្ញត្តិ 

១. ទិនែន័យចាំណូេនិងចាំណ្តយពាក់កណ្តត េឆ្ែ ាំថាី បាន

លរៀបចាំ និងលធវើបចចុបបនែភាព។ 

២. ទម្រងរ់បាយការណ៏អនវុត្តថវកិា (ហិរញ្ញវត្ថ)ុ របសអ់ងគ

ភាពថវិកាម្ត្ូវបានលរៀបចាំ និងពិភាកា។ 

១០០% 



អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ការធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អគ្ហ) 
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៣. ទម្រង់របាយការណ៍សត ីពីការអនុវត្តចាំណ្តយថវិកាម្បចាំ

ម្ត្ីម្មស្ម្មសនិងម្បចាំឆ្ែ ាំម្ត្ូវបានកកេរអម្គ្ប់ម្ ុងលម្ជាយ 

ម្សបតារទម្រង់រួរ។ 

៤. កសារពាក់ព័នធកែុងការលរៀបចាំលសចកតីម្ពាងចាប់សីតពីការ

ទូទាត្់ថវិការទូលៅរបស់រដាសម្ម្មប់ការម្គ្ប់ម្គ្ងម្បចាំឆ្ែ ាំ 

ម្ត្ូវបានពនិិត្យ និងវាយត្នរ្រួចរាេ់ និងបញ្ហា ក់ថ្ន រិនម្មន

ភាពចាំបាច់កែុងការកកសម្រួេទម្រង់ល ើយ។ 

២៣.៣.ដ្ឋក់ឱយអនុវត្តយនតការលដើរបីបញ្ចប់ការចុឹះ

បញ្ា ីសារលពើភ័ណឌ ម្ទពយសរបត្តិរដា និងលធវើបចចុបបនែ

ភាពជាម្បចាំ 

១. ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទិនែន័យបញ្ា ីសារលពើម្ទពយសរបត្តិរដា

របស់កសហវ ម្ត្ូវបានលសែ ើសុាំលោេការណ៍ថ្នែ ក់ដឹកនាំលដើរបី

នសពវនាយកណនាំ ូនដេម់្គ្ប់អងគភាពលម្បើម្បាស់ននកសហ

វ និងដ្ឋក់ឱយលម្បើម្បាស់លពញលេញលៅលេខាធិការដ្ឋា ន នន

គ្.ប.ទ.។ 

២. ត្ម្រូវននការលម្បើម្បាស់និងលរៀបចាំឯកសារត្ម្រូវការ

េរអិត្លេើការបលងកើត្ម្បព័នធព័ត្៌ម្មនវិទស្ថសម្ម្មប់ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ា ីសារលពើ ភណឌ ម្ទពយសរបត្តិរដា ម្ត្ូវបានសិកា 

និងវិភាគ្ លហើយអ.ទ.ច កាំពុងលធវើការសាកេបង និងសហ

ការជារួយម្កុរហ ុននដគ្ ូសម្ម្មប់លរៀបចាំ។ 

៧៥% 

លោេបាំណង ២៤. ពម្ងងឹការអនវុត្តឧបករណ ៍នងិយនតការលដើរបបីលងកើនការទទេួខុសម្ត្វូ នងិគ្ណលនយយភាព ១០០% 

២៤.១.បលងកើត្ឱយម្មនទណឌ ករារដាបាេសរម្សប 

ចាំលពាឹះកាំហុស គ្ង ឬការម្គ្ប់ម្គ្ងធនធាន សាធារ

ណៈរិនសរម្សប និងោា នម្បសិទធភាព ។ ទណឌ ករា

លនឹះម្ត្ូវកចងលៅកែុងេិខិត្បទដ្ឋា នគ្ត្ិយុត្ត និង លធវើ

ការនសពវនាយ នងិកណនាំឱយបានទូេាំទលូាយ 

១. ការអនុវត្តទណឌ ករា រដាបាេសរម្សបចាំលពាឹះកាំហុស គ្ង

ឬការម្គ្ប់ម្គ្ងធនធានសាធារណៈរិនសរម្សប និងោា ន

ម្បសិទធិភាព ម្មនកចងលៅកែុងេិខតិ្បទដ្ឋា នគ្ត្ិយុត្ត កដេ

បានដ្ឋក់ឱយអនុវត្ត ម្ត្ូវបានតារដ្ឋន។ 

២. េិខិត្បទដ្ឋា នគ្ត្ិយុត្តពាក់ព័នធទណឌ ករាម្ពហាទណឌ និង

រដាបបលវណីកែុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ម្ត្ូវបានម្បរូេ 

និងវាយចរ្ង។ 

១០០% 

២៤.២.លរៀបចាំនិងដ្ឋក់ឱយអនុវត្តទម្រង់របាយ

ការណ៍វឌ្ឍនភាពអនុវត្តថវិកាម្បចាំម្ត្ីម្មស ្ម្មស

និងម្បចាំឆ្ែ ាំ 

១. លោេការណ៍កណនាំសត ីពីការលរៀបចាំ និងដ្ឋក់ឱយអនុវត្ត

អងគភាពថវកិាម្ត្ូវបានពិភាកាននៃកែុងនយកដ្ឋា ន និង

នយកដ្ឋា នពាក់ព័នធ។ 

១០០% 
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២. ទម្រង់របាយការណ៏អនុវត្តថវិកា (ហិរញ្ញវត្ថុ) របស់អងគ

ភាពថវិកាម្ត្ូវបានលរៀបចាំ និងពិភាកា។ 

៣. ទម្រង់របាយការណ៏សរិទធករា របស់អងគភាពថវិកាម្ត្ូវ

បានលរៀបចាំ និងពិភាកា។ 

២៤.៣. ពម្ងឹងការម្ត្ួត្ពិនិត្យលេើម្បព័នធព័ត្៌ម្មន

 វិទស្ថ និង FMIS (IT audit) 

១. អងគភាពលម្ការឱវាទ កសហវ ចាំនួន២លោេលៅម្ត្ូវ

បានលធវើសវនករាលេើម្បព័នធ FMIS លៅលខត្តរត្នគ្ិរើ និងលខត្ត

តាកកវ។ 

១០០% 

លោេបាំណង ២៥. បលងកើនត្ម្្មភាពថវកិា ៨៧% 

២៥.១.បលងកើនការចូេរួរសាធារណៈ នកែុងដាំលណើរ

ការថវិកា 

១. ទម្រង់លសៀវលៅថ វិកាសលងេបននចាប់ថវិកាម្បចាំឆ្ែ ាំ (ឆ្ែ ាំ

បនៃ ប់) ម្ត្ូវបានពនិិត្យល ើងវិញ និងកកេរអ។ 

២. លវទិកាសាធារណៈសត ីពីម្កបខណឌ ម្ម ម្កូលសដាកិចច ម្ត្ូវ

បានលរៀបចាំ។ 

៣. សិកាេ សាលាពិលម្ោឹះលោបេ់លេើវិស័យអាទិភាពពាក់

ព័នធនឹង លសដាកិចចឌ្ី ីថេ និងសហម្គ្ិនភាព ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ។ 

១០០% 

២៥.២.បលងកើនការនសពវនាយឯកសារថវិកា ១. របាយការណ៍ម្បត្ិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរដា (សតង់ដ្ឋរ TOFE) 

ម្ត្ូបានម្បរូេ ចងម្កងនងិលរៀបចាំ ជាម្បចាំកខ និង

នសពវនាយលេើលគ្ហទាំព័រម្កសួង។ 

២. របាយការណ៍សថ ិត្ិហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋា ភិបាេថ្នែ ក់ជាត្ិ( GFS 

budgetary Central Govt) ម្ត្ូវបានម្បរូេ ចងម្កង 

និងលរៀបចាំជាម្បចាំកខ និងនសពវនាយលេើលគ្ហទាំព័រម្កសួង។ 

៣. របាយការណ៍និនែ ការលសដាកិចច-សងគរ (SET) ម្ត្ូវបាន

លរៀបចាំ ជាម្បចាំកខ និងលចញនាយលេើលគ្ហទាំព័រម្កសួង។ 

៤.ម្ពតឹ្តិបម្ត្សថ ិត្ិលសដាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុម្បចាំម្ត្ីម្មសទី១ 

ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ និងនសពវនាយលេើលគ្ហទាំព័រម្កសួង។ 

៥. កិចចម្ប ុាំបូកសរុប និងវាយត្នរ្ការអនុវត្តកននការ

សករាភាពម្បចាំ្ម្មស របស់អគ្គនយកដ្ឋា នថវិកា ម្ត្ូវ

បានសម្របសម្រួេ និងលរៀបចាំ។ 

១០០% 
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៦. សារាចរកណនាំលរៀបចាំកននការយុទធសាស្តសតថវិកាម្ត្ូវបាន

នសពវនាយកែុងលគ្ហទាំព័រ អគ្គ.ហិរញ្ញវត្ថុរដាបាេថ្នែ ក់លម្ការ

ជាត្ិ។ 

២៥.៣.បលងកើនត្ម្្មភាពកិចចេទធករាសាធារណៈ ១. របាយការណ៍ម្ត្ួត្ពិនិត្យកិចចេទធករាតារលម្កាយលេើការ

អនុវត្តកិចចេទធករាសាធារណៈកដេសថ ិត្លម្ការសិទធិសលម្រច

របស់សាថ ប័នអនុវត្តេទធករានិងអងគភាពថវិកាម្បចាំឆ្ែ ាំ

២០១៧ លេើការិយបរិលចឆទ ២០១៦ របស់អគ្គនយកដ្ឋា ន

េទធករាសាធារណៈ ម្ត្ូវបាននសពវនាយលេើ GDPP 

Website កាេពីនថយទី២២ កខរិថុន ឆ្ែ ាំ២០១៨។ 

២. សិកាេ នសពវនាយអនុម្កឹត្យសត ីពកីបបបទនិងនីត្ិវិធីននការ

បតឹងនិងការលដ្ឋឹះម្សាយបណត ឹងត្វា៉ែ   នូដេ់សាថ ប័នអនុវត្ត

េទធករាកាេពីនថយទី១១ ដេ់នថយទី១៣ កខរិថុន ឆ្ែ ាំ២០១៨ 

កដេបានលរៀបចាំលៅម្កសួងលសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបាន

នសពវនាយ។ 

៧៤% 

កនែកទ៣ី៖ ការនាភាា បថ់វកិាលៅនងឹលោេនលោបាយ ៨៨% 

លោេបាំណង ៣១. ពម្ងងឹ នងិពម្ងកីការអនតុ្តថវកិាករាវធិ ីនងិ ការម្ត្តួ្ពនិតិ្យថវកិា ៩៦% 

៣១.១. ពិនិត្យល ើងវិញ និងកកេរអការអនុវត្ត

ថវិកាករាវិធ ីទាាំងថ្នែ ក់ជាត្ិ និងថ្នែ ក់លម្ការជាត្ិ 

 លោេការណ៍កណនាំសត ីពី ការលរៀបចាំថវិកាព័ត្៌ម្មន

សរិទធករា (ភាសាអង់លគ្្ស) ម្ត្ូវបានពិភាកាននៃកែុង 

អគ្គនយកដ្ឋា ន ទម្រង់តារាងសម្ម្មប់ តារដ្ឋនចេន

ឥណទានសរុបតារថវិកាករាវិធីកដេម្ត្ូវបានកកេរអ 

 ទម្រង់ ាំនយួសាា រត្ីចរចថវិកាម្បចាំឆ្ែ ាំ បានពនិិត្យល ើង

 វិញ និងកកេរអ 

 ពិពណ៌នលោេបាំណងករាវិធីម្ត្ូវបានដ្ឋក់បញ្ចូេកែុង 

សារាចរកណនាំសត ីពីលរៀបចាំថវិកា និង លសចកតីម្ពាងចាប់

ថវិកា 

 ការកណនាំលរៀបចាំកននការេទធករា និងរ ាលទយយបុលរ

ម្បទាន ម្ត្ូវបានដ្ឋក់បញ្ចូេកែុងសារាចរកណនាំសត ីពីការ

លរៀបចាំកននការយុទធសាស្តសតថវិកា 

៨៨% 
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 កិចចម្ប ុាំបូកសរុបេទធនេននការអនុវត្តថវិកាករាវិធី

របស់ម្កសួង សាថ ប័នចាំនួន១៥ កដេចូេអនុវត្តថវិកា

ករាវិធីឆ្ែ ាំ២០១៦ម្ត្ូវបានលរៀបចាំលធវើលៅនថយទី១៤  

កខរិថុន ឆ្ែ ាំ២០១៨ 

 រស្តនតី ាំនញទទួេបនៃុកការបណតុ ឹះបណ្តែ េសរត្ថភាព

បនៃ ប់ពីលម្បើម្បាស់សាកេបងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងកត្់ម្តា

និងតារដ្ឋនសនែិធិឥណទានថវិការបស់កសហវ 

៣១.២.លរៀបចាំយុទធសាស្តសត  ពម្ងីកថវិកាករាវិធីដេ់ 

ម្កសួង សាថ ប័ន លៅឆ្ែ ាំ ២០១៨ និងរដាបាេ       

រា ធានី លខត្ត លៅឆ្ែ ាំ ២០២០ 

 យុទធសាស្តសត ននការកកទម្រង់ម្បព័នធថវិកា(២០១៨-

២០២៥) ម្ត្ូវបាននសពវនាយ កាេពីនថយទី ២៧ កខរិថុ

ន ឆ្ែ ាំ២០១៨ លៅសណ្តា ោរភែាំលពញ 

 ម្កបខណឌ គ្ត្ិយុត្តដ្ឋក់រដាបាេរា ធានី លខត្តចាំននួ២៥ 

អនុវត្តថវិកាករាវិធីឆ្ែ ាំ២០១៩ និង២០២០ ម្ត្ូវបាន

លរៀបចាំរួចរាេ់ 

១០០% 

៣១.៣. អនុវត្តកននការបណតុ ឹះបណ្តត េនិងការ      

កសាងសរត្ថភាពសម្ម្មប់ការពម្ងឹងនិងពម្ងីកការ

អនុវត្តថវិកាតារករាវិធី  

 រស្តនតីននម្កសួង-សាថ ប័ន កដេអនុវត្តថវិកាករាវិធី ម្ត្ូវ

បានទទួេការបណតុ ឹះបណ្តត េ 

 រស្តនតីនននយកដ្ឋា នថវិកានីយករាទទួេបានការបណតុ ឹះ

បណ្តត េសត ីពីការម្ត្ួត្ពិនិត្យការអនុវត្តថវិកាករាវិធី 

 របាយការណ៍សត ីពីកននការសករាភាព នងិនោិរកែុង

ការសិកាវាយត្នរ្អាំពីសរត្ថភាពកែុងការលរៀបចាំ និង

អនុវត្តថវិកាករាវិធី ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ 

 វគ្គបណតុ ឹះបណ្តត េ នូថ្នែ ក់ដឹកនាំ និងរស្តនតី ាំនញលៅ

តារម្គ្ឹឹះសាថ នសាធារណៈរដាបាេ ចាំនួន ២៩ ម្ត្ូវបាន

លរៀបចាំ កាេពីនថយទី ២-៤ កខលរសា ឆ្ែ ាំ២០១៨ 

 វគ្គបណតុ ឹះបណ្តត េកដេលរៀបចាំលដ្ឋយនយកដ្ឋា ន 

ហិរញ្ញកិចច និងនយកដ្ឋា នថវិកានីយករា ម្ត្ូវបាន

សម្របសម្រួេ 

 សិកាេ សាលានសពវនាយដ្ឋក់ឱយអនុវត្តនូវេិខិត្បទដ្ឋា ន

គ្ត្ិយុត្តពាក់ព័នធនឹងេទធករាសាធារណៈ ដេ់សាថ ប័ន

អនុវត្តេទធករាម្ត្ូវបានលរៀបចាំល ើង 

 

 

 

 

 

 

 

១០០% 



អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ការធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អគ្ហ) 

ទាំព័រ 78 

 

 វគ្គពម្ងឹងសរត្ថភាព នូរស្តនតីចូេបលម្រើការងារថាីកែុងអគ្គ

នយកដ្ឋា នេទធករាសាធារណៈម្ត្ូវបានលរៀបចាំល ើង 

 សរត្ថភាពរស្តនតី ាំនញននម្កសងួ សាថ ប័ន អនុវត្តថវិកា

ករាវិធីលពញលេញម្ត្ូវបានពម្ងឹងលេើនីត្ិវិធី អនុវត្ត

ថវិកាករាវិធីកដេពាក់ព័នធនងឹសរត្ថកិចចរបស់ 

 អគ្គនយកដ្ឋា នរត្នោរជាត្ិ 

៣១.៤.ម្ត្ួត្ពិនិត្យល ើង វិញ និងលធវើបចចុបបនែភាពលេើ

ការអនុវត្តសិទធិអាំណ្តច និងភាពទន់ភ្ន់កដេបាននត

េ់ ូនអងគភាពថវិកា 

 លសចកតីម្ពាងបចចុបបនែករាលសចកតីកណនាំលេខ ០០៥ សែ ី

ពីលោេការណ៍ និងនីត្ិវិធីននៃកែុងសម្ម្មប់ការអនុវត្ត

ថវិកាករាវិធីរបស់ កសហវ ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ម្ប ុាំជារួយ

អគ្គនយកដ្ឋា នពាក់ព័នធលេើកទី១ 

១០០% 

លោេបាំណង ៣២. លរៀបចាំថវិកាឲ្យម្មនេកេណៈ ម្គ្ប់ម្ ុងលម្ជាយ និងលធវើសម្មហរណករាថវិកា ១០០% 

៣២.១. បនតកកេរអការលធវើសម្មហរណករាថវិកា

ចរនត និងថ វិការូេធនតាររយៈម្កបខ័ណឌ ចាំណ្តយ

រយៈ លពេរធយរ (MTFF) កននការយុទធសាស្តសត

ថវិកា (BSP) និងថវិកាករាវិធី (PB) លដ្ឋយរំលេច

ពីការកាត្់បនថយភាពម្កីម្កនិងកយនឌ្័រលៅកែុងការ

លរៀបចាំ PBនិង BSP 

 លោេការណ៍កណនាំសត ីពីការលរៀបចាំ កននការយុទធសា

ស្តសែថវិកា ម្ត្ូវបានពនិិត្យល ើងវិញ និងកកេរអ 

 ម្កសួង-សាថ ប័នទាាំង ១០ កដេអនុវត្តថវិកាករាវិធី ម្ត្ូវ

បានម្ត្ួត្ពនិិត្យវាយត្នរ្ 

 លសចកតីម្ពាងថ វិកាម្បចាំឆ្ែ ាំ២០១៩ ជារយួនយកដ្ឋា ន

លម្ការឱវាទអគ្គនយកដ្ឋា នថវិកា ម្ត្ូវបានសម្រប

សម្រួេ និងលរៀបចាំ  

 

១០០% 

៣២.២. បញ្ចូេចាំណូេ ចាំណ្តយកដេលៅលម្ៅ 

បរិបទថ វិកា លៅកែុងថ វិកាម្បចាំឆ្ែ ាំ លដ្ឋយររួទាាំង

ថវិកាម្គ្ឹឹះសាថ នសាធារណៈរដាបាេ និងថ វិកានដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន៍ 

 

ពុាំម្មនលម្ោងសករាភាពអនវុត្តកែុងម្ត្មី្មសលនឹះ 

 

- 

លោេបាំណង ៣៣. លរៀបចាំនិងដ្ឋក់ឱយអនុវត្តម្បព័នធ បនៃ ត្់គ្ណលនយយភាព (រវាងនិត្ិបញ្ញត្តិ និង  

និត្ិម្បត្ិបត្តិ, រវាងកសហវ និងម្កសួង- សាថ ប័ន និងលៅកែុងម្កសងួ-សាថ ប័ន) 

៩៦% 

៣៣.១. ពិនិត្យនិងលរៀបចាំ េិខិត្បទដ្ឋា នគ្ត្ិយុត្ត

កែុងម្កបខ័ណឌ ននការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

របស ់រដ្ឋា ភិបាេកែុងបរិបថនន ការអនុវត្តថវិកាករា

 វិធ ី

 េិខិត្បទដ្ឋា នគ្ត្ិយុត្តកែុងម្កបខ័ណឌ ននការម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈរបស់រដ្ឋា ភិបាេកែុង បរិបថនន

ការអនុវត្តថវិកាករាវិធី ម្ត្ូវបានពនិិត្យល ើងវិញ 

១០០% 

៣៣.២.កាំណត្់ឱយបានចាស់នូវបនៃ ត្់គ្ណលនយយ

ភាពកែុងការលរៀបចាំករាវិធ ីវិនិលោគ្សាធារណៈលដើរបី

 

ពុាំម្មនលម្ោងសករាភាពអនុវត្តកែុងម្ត្ីម្មសលនឹះ 

 

  - 



អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ការធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អគ្ហ) 

ទាំព័រ 79 

 

ធានសងគត្ភិាពកែុងថវិកាម្បចាំឆ្ែ ាំ (កាំណត្់ពីការ

ទទួេខុសម្ត្ូវឱយបានចាស់លាស់រវាងម្កសួង សាថ

ប័ននីរួយៗ រួរម្មន ម្កសួងកននការ,ម្កុរម្បឹកា

អភិវឌ្ឍន៍ករពុជា និងកសហវ 

៣៣.៣.កកសម្រួេរចនសរព័នធម្កសួង សាថ ប័នឱយ

ល្្ើយត្បលៅនឹងម្បព័នធដាំលណើរការការងារថាី 

ពុាំម្មនលម្ោងសករាភាពអនុវត្តកែុងម្ត្ីម្មសលនឹះ   - 

៣៣.៤.កកេរអលសចកតី ម្ពាងចាប់ថវិកាម្បចាំឆ្ែ ាំ 

លដ្ឋយររួបញ្ចូេព័ត្៌ម្មន សាំខាន់កដេររួម្មន           

(១)លសចកតីម្ពាងចាប់ទទូាត្់ឆ្ែ ាំរុន (N-1), េទធ

នេការអនុវត្តថវិកាឆ្ែ ាំបចចុបបនែ (ឆ្ែ ាំ N) បលណ្តត ឹះ

អាសនែ (២) ការកាំណត្់    ឱនភាពថវិកាម្សបតារ

ម្បព័នធ GFS 

 លសចកតីម្ពាងវិលសាធនករាម្ពឹះរា ម្កឹត្យលេខ នស/រក

ត្/០៨១៥/៨៧២ សត ីពីសហេកេនតិកៈគ្ត្ិយុត្តិម្គ្ឹឹះសាថ ន

សាធារណៈរដាបាេ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំរួចលហើយ និងបាន

ដ្ឋក់ នូថ្នែ ក់ដឹកនាំម្កសងួ សហវ ពិនិត្យនិងសលម្រច 

 

៩៥% 

លោេបាំណង ៣៤. ពម្ងឹងការលរៀបចាំលោេនលោបាយនិងការលធវើកននការហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ការលរៀបចាំលោេ

នលោបាយនិងកននការចាំណូេនិងចាំណ្តយរយៈលពេរធយរ) 

៦០% 

៣៤.១.ពម្ងឹងសរត្ថភាពលរៀបចាំ និងបលងកើនស័កតិសិទធ

ភាព នងិម្បសិទធភាពននម្កបខ័ណឌ លោេនលោបាយ

ម្ម ម្កូលសដាកិចច 

 របាយការណ៍រិភាគ្សាថ នភាពលសដាកិចច (Economic 

Surveillance Report) ម្ត្ូវបានលរៀបចាំចប់ជាសាថ ពរ 

 របាយការណ៍ វភិាគ្ សាថ នភាព វិវឌ្ឍន៍វិស័យសាំណង់ ឆ្ែ ាំ

២០១៣-២០១៧ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ និងដ្ឋក់ ូនថ្នែ ក់

ដឹកនាំ 

 របាយការណ៍សត ីពីសករាភាព លសដាកិចចតារវិស័យម្បចាំ

ម្ត្ីម្មសទី១ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ 

១០០% 

៣៤.២. លរៀបចាំ និងបលងកើន ស័កតិសិទធភាព និង

ម្បសិទធ-ភាពននម្កបខណឌ ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

(MTFF)រយៈលពេរធយរ (ចាំណូេ-ចាំណ្តយ) និង

ម្កបខ័ណឌ ថវិការយៈលពេរធយរ (MTBF) 

 

ពុាំម្មនវឌ្ឍនភាពកែុងម្ត្ីម្មសលនឹះ 

០% 

៣៤.៣. ពម្ងឹងសរត្ថភាព វិភាគ្ និងពស្ថករណ៍

សាថ នភាពលសដាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ 

 វគ្គបណតុ ឹះបណ្តត េរស្តនតី ាំនញ (TOT) កែុងលោេ

បាំណងបនតការបណតុ ឹះបណ្តត េពីការម្គ្ប់ម្គ្ង និងលម្បើ

ម្បាស់ MEF Database ដេ់រស្តនតីសថ ិត្ិថ្នែ ក់លម្ការជាត្ិ 

ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ 

 លសចកតីម្ពាងបឋរសត ីពីកននការអភិវឌ្ឍន៍ម្បព័នធចងម្កង 

នសពវនាយ និងម្គ្ប់ម្គ្ងសថ ិត្ិ MEF Database 

២០១៨-២០២០ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ 

 ទសសនកិចចសិកាដកម្សង់បទពិលសាធន៍លេើការនេិត្

សនៃសសន៍លៅបរលទស  (Consumer Confidence 

Index) ចប់ពីនថយទី២៤-២៨ កខរិថុន ឆ្ែ ាំ២០១៨ លៅ

១០០% 

 

៩៣% លោេបាំណង ៣៥. ពម្ងឹងការអនុវត្តលោេនលោបាយវិរ ឈការហិរញ្ញវត្ថុ ៩៧% 

៣៥.១. អនុវត្តលោេនលោបាយ វិរ ឈការហិរញ្ញ

វត្ថុកដេបានកាំណត្់ លៅកែុងកននការអនុវត្ត ៣ឆ្ែ ាំ 

(២០១៨-២០២០)  នអ៣-៣ ននករាវិធីជាត្ិ 

 អនុម្កឹត្យសែ ីពីការលនៃរធនធានពីថវិការដា នូរូេនិធិ ុាំ 

សងាក ត្់ ម្ត្ូវបានបលងកើនពី៣% ដេ់ ៣.៤% ចាំណូេ

ចរនតថវិកាជាត្ិ ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱយអនុវត្ត 

 

 

៨៨% 



អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ការធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អគ្ហ) 

ទាំព័រ 80 

 

 អនុម្កឹត្យសែ ីពីការលនៃរធនធានពីថវិការដា នូរូេនិធិ

ម្កុង ម្សុក ម្ត្ូវបានបលងកើនពី ១.១% ដេ់១.៥%នន

ចាំណូេចរនតថវិកាជាត្ិ ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱយអនុវត្ត 

៣៥.២.អនុវត្តសាកេបង និងពម្ងីករូេនិធិ វនិិ

លោគ្សម្ម្មប់រដាបាេថ្នែ ក់លម្ការជាត្ិ (SNIF) 

 ការនសពវនាយនិងបណតុ ឹះបណ្តត េលោេការណ៍កណនាំ

សត ីពីការវាយត្នរ្សរិទធករាម្បចាំឆ្ែ ាំសម្ម្មប់រដាបាេ

ម្សុក នូដេ់រដាបាេម្សុកទូទាាំងម្បលទសម្ត្ូវបានលរៀបចាំរចួ 

១០០% 

៣៥.៣.ពិនិត្យលរើេល ើងវិញនងិដ្ឋក់ឱយអនុវត្ត

លោេការណក៍ណនាំសត ីពីកននការយុទធសាស្តសតថវិកា

សម្ម្មប់រដាបាេថ្នែ ក់លម្ការជាត្ិ 

 លោេការណ៍កណនាំសត ីពីការលរៀបចាំកននការយុទធសាស្តសត

ថវិការដាបាេថ្នែ ក់លម្ការជាត្ិម្ត្ូវបានកកេរអនិងដ្ឋក ់

ឱយអនុវត្ត 

 ការនសពវនាយនិងបណតុ ឹះបណ្តត េលោេការណ៍កណនាំ

ការលរៀបចាំកននការយុទធសាស្តសតថវិកាដេ់រដាបាេរា 

ធានី លខត្តម្ត្ូវបានលរៀបចាំរួច 

១០០% 

៣៥.៤. អនុវត្តឯកសារយុទធសាស្តសតកាំកណទម្រង់

ម្បព័នធថវិកាករពុជា ២០១៨-២០២៥ 

 លសចកតីម្ពាងឯកសារទសសទានសត ីពីយុទធសាស្តសតកាំកណ

ទម្រង់ម្បព័នធថវិកាករពុជា ២០១៨-២០២៥ នឹងម្ត្ូវ

 ក កពិភាកាកែុងកម្រិត្ននៃកែុងនងិសាថ ប័នពាក់ព័នធរួរ

ទាាំងថ្នែ ក់លម្ការជាត្ិ 

១០០% 

៣៥.៥. ពិនិត្យនិង        កកសម្រួេលោេការណ៍

កណនាំសត ីពីការលរៀបចាំនិងនីត្ិវិធីអនុវត្តថវិកាករាវិធី

លពញលេញ និងអងគភាពថវិកា សម្ម្មប់ថវិកា         

រដាបាេថ្នែ ក់លម្ការជាត្ិ 

ពុាំម្មនវឌ្ឍនភាពកែុងម្ត្ីម្មសលនឹះ - 

កនែកទី៤៖ការលម្ត្ៀរខួ្នសម្ម្មប់ ាំហានបនៃ ប់ ៧៦% 

លោេបាំណង ៤១.   បលងកើត្ម្កបខ័ណឌ ថវិកាព័ត្៌ម្មនសរិទធករា (Performance Informed Budgeting) ១០០% 

៤១.១.សិកា និងលរៀបចាំម្កបខ័ណឌ លោេននលោេ

ការណ៍ថវិកាកនអកលេើសរិទធករា (Performance 

Based Budgeting PBB) 

 

 

 

-កននការសករាភាព និងសករាភាពពាក់ពន័ធននការអនុវត្ត  

យុទធសាស្តសតសត ីពីការកកទម្រង់ម្បព័នធថវិកា ឆ្ែ ាំ២០១៨-

២០២៥ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ ។ 

-នសពវនាយយុទធសាស្តសតសត ីពីការកកទម្រង់ម្បព័នធថវិកាឆ្ែ ាំ 

 

 

២០១៨ -២០២៥ ម្ត្ូវបាននសពវនាយដេ់ម្គ្ប់ម្កសួង     

សាថ ប័ន ។ 

១០០% 

 

 

 

 

 

 

៤១.២. សិកា និងលរៀបចាំបទដ្ឋា នគ្ត្ិយុត្តិសម្ម្មប់

ការអនុវត្តថវិកាសរិទធករា 

ពុាំម្មនវឌ្ឍនភាពកែងុម្ត្មី្មសលនឹះ - 



អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ការធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អគ្ហ) 

ទាំព័រ 81 

 

៤១.៣. លរៀបចាំយនតការ និងឧបករណ៍សាកេបង

សម្ម្មប់ម្ត្ួត្ពិនិត្យសរិទធករាសម្ម្មប់ម្កសួង សាថ ប័

ន អនុវត្តថវិកាករាវិធី 

ពុាំម្មនវឌ្ឍនភាពកែងុម្ត្មី្មសលនឹះ - 

៤១.៤. ម្ត្ួត្ពិនិត្យ      អនុម្កឹត្យលេខ ៨១ សត ីពី

ការបលងកើត្ការម្ត្ួត្ពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុលេើការចាំណ្តយ

ថវិការដាលៅតារម្កសងួ លខត្ត ម្កុង ម្កុងសវយ័ត្

រា -ធានីភែាំលពញ និងអងគការ សាធារណៈ និងអនុ

ម្កឹត្យ លេខ ៨២ សត ីពីបទបញ្ហា ទលូៅ ននគ្ណលនយយ

សាធារណៈ និងលរៀបចាំលោេការណ៍កណនាំសត ីពីការ      

អនុវត្តថវិកាព័ត្៌ម្មនសរិទធករា 

ពុាំម្មនវឌ្ឍនភាពកែងុម្ត្មី្មសលនឹះ - 

លោេបាំណង ៤២. លរៀបចាំ និងដ្ឋក់ឱយអនុវត្តម្កបខណឌ គ្ណលនយយភាពកនអកលេើសរិទធករា 0% 

៤២.១.លរៀបចាំលោេការណ៍កណនាំសត ីពកីារលធវើ

សវនករាសរិទធករា 

ពុាំម្មនវឌ្ឍនភាពសលម្រចបានតារការលម្ោង - 

៤២.២. លរៀបចាំ នងិដ្ឋក់ នូរដាសភាជាត្និូវ

របាយការណ៍សវនករាសរិទធករា 

ពុាំម្មនវឌ្ឍនភាពកែងុម្ត្មី្មសលនឹះ - 

លោេបាំណង ៤៣. ពម្ងឹងម្បសិទធភាពម្បព័នធម្ត្ួត្ពនិិត្យ ៧៦% 

៤៣.១.ម្ត្តួ្ពនិតិ្យលរើេល ើងវិញពមី្បពន័ធម្ត្តួ្  

ពនិិត្យអធិការកិចច នងិ សវនករាននៃកែុងនលពេ

បចចុបបនែលៅម្គ្ប់ម្កសួង សាថ ប័ន 

-បញ្ា ីម្ត្ួត្ពិនិត្យសវនករា (Audit Checklist)សត ីពីចាំណ្តយ

លេើការទិញម្ត្ូវបានលរៀបចាំ 

-បញ្ា ីម្ត្ួត្ពិនិត្យសវនករា (Audit Checklist)សត ីពីការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយសរបត្តិរដា តារាងលកើនល ើង ឬថយចុឹះបញ្ា ី

សារលពើភ័ណឌ ម្ទពយសរបត្តិរដា)ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ 

-បញ្ា ីម្ត្ួត្ពិនិត្យសវនករា (Audit Checklist)សត ីពីកននការ

េទធករាសាធារណៈ  ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ 

-បញ្ា ីម្ត្ួត្ពិនិត្យសវនករា (Audit Checklist)សត ីពីលោេ

ការណ៍ និងនីត្ិវិធីវាយត្នរ្ការនតេ់ម្បាក់ឧបត្ថរភ ីវភាព 

ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ 

-របាយការណ៍សត ីពីការម្ត្ួត្ពិនិត្យម្បសិទធភាពននថវិកាករា

 វិធីចាំននួ ៥ លោេលៅ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ  

-ម្កសួង សាថ ប័ន ោ ងត្ិច ២ លោេលៅម្ត្ូវបាន       ពិនិត្យ

ម្បសិទធភាពននរុខងារសវនករាននៃកែុង  

 

៩៩.៩១% 
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-េិខិត្បទដ្ឋា ន និងសថ ិត្ិសាំខាន់ៗ  ោ ងត្ិច២០ ចាប់ម្ត្ូវ

បានម្បរូេ និងបញ្ចូេកែុង Box cloud នន Database ។ 

-នីត្ិវិធីននការបញ្ចូេទិនែន័យកែុងម្បព័នធ DMSម្ត្ូវបាន

លរៀបចាំ ។  

-សិកាេ សាលាពិលម្ោឹះលោបេ់កសវងរកធាត្ុចូេ ម្ត្ូវបាន

លរៀបចាំ ជារយួនឹងរស្តនតីអោគ ធិការដ្ឋា ន កសហវ ចាំនួន ៨០

នក់ រយៈលពេ១ ម្ពឹក/រលសៀេ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ ។  

៤៣.២. ពម្ងីកបកនថរ   រុខងារននការម្ត្ួត្ពិនិត្យ 

តារពត័្៌ម្មនវិទស្ថ និងសរិទធករា លដើរបីឱយម្សបនឹង

រុខងារម្បព័នធថវិកាថាី 

-របាយការណ៍សលម្រចទទូាត្់ នងិសម្រង់អាណត្តិលបើកម្បាក់ 

 ាំហានទី ២ ម្ត្ូវបាននេិត្លចញពីម្បព័នធ FIDS ។ 

-របាយការណ៍សលម្រចទទូាត្់ នងិសម្រង់អាណត្តិលបើកម្បាក់ 

 ាំហានទី ២ ម្ត្ូវបាននេិត្លចញពីម្បព័នធ FIDS ។ 

- ខឹ្រសារកននការម្គ្ប់ ម្គ្ងដាំណ្តក់កាេទី១ការងារអធិការ

កិចចហិរញ្ញវត្ថុតារបលចចកវិទស្ថព័ត្៌ម្មន  ម្ត្ូវបានលរៀបចាំរចួ 

- ខឹ្រសារកននការ ITDP ដាំណ្តក់កាេទី១ (២០១៨-

២០២០) ម្ត្ូវបានលរៀបចាំរួច ។ 

៣៨.៣% 

៤៣.៣. ថ្នែ ក់ដឹកនាំម្គ្ប់ម្កសងួ សាថ ប័ន ល្្ើយត្ប

នឹងអនុសាសន៍កដេបានលេើកល ើងលដ្ឋយសវនករ

ននៃកែុង និងអធិការកិចចហិរញ្ញវត្ថុ 

-សវនដ្ឋា នចាំននួ ៤ លោេលៅ ម្ត្ូវបានពិនិត្យលេើការកក

េរអ តារអនុសាសន៍កដេលេើកល ើងលដ្ឋយសវនករ ។ 

-អនុសាសន៍របស់ NAAពាក់ព័នធនឹងសរត្ថកិចច កសហវ

ោ ងត្ិច ២ លោេលៅ ម្ត្ូវបាន ាំរុញតារដ្ឋន ។ 

-របាយការណ៍សត ីពី េទធនេសវនករាសរុបសម្ម្មប់ឆ្ែ ាំ

២០១៧ (ការិយបរិលចឆទ២០១៦) ម្ត្ូវបានបូកសរុប ូនក

សហវ ។ 

-លសចកតីម្ពាងអនុម្កិត្យសត ីពី “ វិធាននិងនីត្ិវិធអីធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុ”ម្ត្ូវបានបញ្ចប់ ការពិភាកាអនតរម្កសួង 

-ពម្ងាងលសៀវលៅលោេ   សត ីពីការងារអធិការកិចចហិរញ្ញវត្ថុ 

 ាំពូកទី១ និង ាំពូកទី២ ម្ត្ូវបានបញ្ចប់ លដ្ឋយម្កុរការងារ 

-េិខិត្បទដ្ឋា នគ្ត្ិយុត្តរួរសម្ម្មប់អនុវត្តលេើការម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុសម្ម្មប់រដាបាេថ្នែ ក់លម្ការជាត្ិម្ត្ឹរឆ្ែ ាំ២០១៧ 

ម្ត្ូវបានបកម្សាយ និងចងម្កងរួច ។ 

៧០%  
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-េិខិត្បទដ្ឋា នគ្ត្ិយុត្តរួរសម្ម្មប់អនុវត្តលេើការម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុ ម្គ្ឹឹះសាថ ន សហម្ោស ម្ត្ឹរឆ្ែ ាំ២០១៧ ម្ត្ូវបាន

បកម្សាយ និងចងម្កងរួច ។ 

-េិខិត្បទដ្ឋា នគ្ត្ិយុត្តរួរសម្ម្មប់អនុវត្តលេើការម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុសម្ម្មប់រដាបាេថ្នែ ក់ជាត្ិម្ត្ឹរឆ្ែ ាំ២០១៧ ម្ត្ូវបាន

បកម្សាយ និងចងម្កងរួច ។ 

-នីត្ិវិធី វិធីសាស្តសត  និងទម្រង់របាយការណ៍ លធវើអធិការកិចច

ហិរញ្ញវតារអនុលលារភាពអនុវត្តលេើថវិកា ករាវិធីម្ត្ូវបាន

ពិលម្ោឹះលោបេ់ម្បរូេធាត្ុចូេពីរស្តនតីអោគ ធិការដ្ឋា ន      

កសហវ ចាំនួន៨០នក់ រយៈលពេ១ម្ពឹក ឬរលសៀេ ចាំនួន

២ដង ។  

- កម្រងេិខិត្បទដ្ឋា នគ្ត្ិយុត្តពាក់ព័នធនឹងកាត្ពវកិចច

ចាំលពាឹះរដារបស់ សម្មគ្រន សហ ីព និងអងគការលម្ៅ 

រដ្ឋា ភិបាេ ម្ត្ូវបាននសពវនាយ ូនរស្តនតីអោគ ធិការដ្ឋា ន 

ចាំនួន៨០នក់ លដ្ឋយបទបងាា ញរយៈលពេ១ ម្ពឹកឬរលសៀេ

លេើកទី ១ 

- នតី្ិវិធី យនតការ និងទម្រង់កាំណត្់លហត្ុលធវើអធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុ លៅម្កុរហ ុន ឯក ន សហម្ោសសាធារណៈ 

ម្ត្ូវបាននសពវនាយ នូរស្តនតអីោគ ធិការដ្ឋា ន ចាំនួន ៨០ នក់ 

លដ្ឋយបទបងាា ញរយៈលពេ១ម្ពឹកឬរលសៀេ 

៤៣.៤.លរៀបចាំនិងកកេរអកននការសករាភាព របាយ-

ការណ៍ និងករាវិធីសវន-ករា/អធិការកិចចម្បចាំឆ្ែ ាំ របស់

ម្កសងួសាថ ប័នលដ្ឋយកនអកលេើេកេណៈ វនិិចឆ័យ និងចត្់

 វិធានការវាយត្នរ្ហានិភ័យកដេនតេ់អនុសាសនល៍ដ្ឋយ

ម្កសងួលសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

-ម្កសួង សាថ ប័នចាំនួន ៥ ម្ត្ូវបានពិនិត្យ និងនតេ់លោេ់កក

េរអលេើការលរៀបចាំរបាយការណ៍សវនករាននៃកែុងលោរពតារ

សតង់ដ្ឋរ ។ 

-កននការសករាភាពោ ងត្ិច ៨៥%ននកននការសករាភាព

ចាំនួន ២០ លោេលៅ កដេលម្ ើសលរើសលៅកែុងកននការ

សវនករាម្ត្ីម្មសទី ២ របស់ កសហវ ម្ត្ូវបានអនុវត្ត ។ 

- កននការសករា ភាពោ ងត្ិច ៥០% ននកននការសករាភាព 

កដេម្មនលៅកែុងកននការសវនករារបស់ម្កសួង សាថ ប័ន 

កដេលម្ ើសលរើស លៅម្ត្ីម្មសទី ២ ម្ត្ូវបានអនុវត្ត ។ 

១០០% 

លោេបាំណង ៤៤. ពម្ងឹងសរត្ថភាពបកនថរសម្ម្មប់សាថ ប័ននីត្ិបបញ្ញត្តិ និងអាជាា ធរ 

សវនករាជាត្ិ លេើម្បព័នធម្បត្ិត្ុេយភាព, លេើការលរៀបចាំចាប់សត ីពីការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុម្បចាំឆ្ែ ាំ និងចាប់សត ីពីការ

១០០% 
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ទូទាត្់ថវិកាម្បចាំឆ្ែ ាំ 

៤៤.១.លរៀបចាំកននការ    កសាងសរត្ថភាព (លដ្ឋយររួ

ទាាំង សាថ ប័ននតី្ិបបញ្ញត្តិ និងអាជាា ធរសវនករាជាត្ ិ

-កននការសករាភាពកសាងសរត្ថភាព ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱយ    

អនុវត្ត 

១០០% 

៤៤.២.អនុវត្តកននការ    កសាងសរត្ថភាពដេ់  សាថ បន័ 

នតី្ិបបញ្ញត្តិ និង អាជាា ធរសវនករាជាត្ ិ

-សម្របសម្រួេលរៀបចាំករាវិធីសិកាេ សាលា និងឯកសារ 

ោាំម្ទជារួយអគ្គនយកដ្ឋា នថវិកា និងអគ្គលេខាធិការ 

ដ្ឋា នគ្.ហ.ស សម្ម្មប់ការលរៀបចាំវគ្គបណែុ ឹះបណ្តែ េសែ ី 

ពីម្បព័នធថវិកាថាី នូសម្ម ិកសភា 

១០០% 

កែនកទី៥៖ការោាំម្ទដល់ការអនវុត្តករាវិធីកកទម្រង់ម្បកបសដាយសជាគ ័យ និងចី្រភាព ៩៥% 

លោេបាំណង ៥១. បលងកើនភាពជាអែកដឹកនាំ សរត្ថភាព ម្គ្ប់ម្គ្ង និង បណតុ ឹះ្នៃៈកាំកណទម្រង់ ម្ពរទាាំង បលងកើន

ភាពជាម្មច ស់ និងការទទេួខុសម្ត្ូវ 

១០០% 

៥១.១. ពម្ងឹងការអនុវត្តវធិាននិងនតី្ិវិធីពាក់ព័នធនឹងយនត

ការលរៀបចាំនិងអនុវត្តការងារកកទម្រង់ តារម្កសងួ សាថ ប័ន 

និងអងគភាព តារសារាចរលេខ ០៩ 

 របាយការណ៍ននការអនុវត្តសករាភាពដាំណ្តក់កាេទី ៣ 

ននករាវិធីកកទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ម្បចាំម្ត្ីម្មសទី១ 

ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ (GSMEF) 

 របាយការណ៍កិចចម្ប ុាំម្បចាំកខលរសា ឧសភា រិថុន ម្ត្ូវ

បានលរៀបចាំរួច (GDSNAF) 

 របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពម្ត្ីម្មសទី២ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំរួច

និងទាន់លពេលវលា (GDSNAF) 

 អត្ថបទពាក់ព័នធនងឹការលរៀបចាំនិងការអនុវត្តថវិការដាបាេ

ថ្នែ ក់លម្ការជាត្ិ និងវិរ ឈការហិរញ្ញវត្ថុសម្ម្មប់ចុឹះនាយ

កែុងម្ពឹត្តិប័ម្ត្ករាវិធីកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

ណៈ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ (GDSNAF) 

 កចិចម្ប ុាំម្បចាំកខម្ត្ូវបានអនុវត្តជាម្បចាំ និងរបាយការណ៍

បូកសរុបនិងវាយត្នរ្ការអនុវត្តការងារកកទម្រង់ម្បចាំម្ត្ី

ម្មសម្ត្ូវបានលរៀបចាំរួច និងលនាើ ូន អ.គ្.ហ តារកាេ

កាំណត្់ (GDCE) 

 កិចចម្ប ុាំបូកសរុបការងារ និងលរៀបចាំរបាយការណ៍វឌ្ឍន

ភាពករាវិធីកកម្ទង់ម្បចាំម្ត្ីម្មសទី២ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ 

(EFI) 

 ថ្នែ ក់ដឹកនាំម្ប ុាំពិភាកាតារ ដ្ឋនវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្ត

កននការសករាភាព GDAP3។ (GDNT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១០០% 



អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ការធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អគ្ហ) 

ទាំព័រ 85 

 

 បនតតារដ្ឋនការអនុវត្តនូវយនតការ និងម្បព័នធវាយត្នរ្

លេើការអនវុត្តករាវិធីកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសា

ធារណៈ (GDNT) 

៥១.២.លរៀបចាំម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងការត្ស់បតូរ 

(Change Management) 

 ឧបករណ៍សម្ម្មប់វាយត្នរ្ការយេ់ដឹង ការោាំម្ទ និង

ភាពជាម្មច ស់របស់ម្កសួងសាថ ប័ន និងរនៃីរលសដាកិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ និងម្បរូេទិនែន័យរួចជារាេ់ 

(FMWG) 

 កននការកសាងសរត្ថភាពរស្តនតីម្គ្ប់ម្គ្ងនិងអនុវត្ត

គ្លម្ម្មង FMIS  ាំហានទី២ ម្ត្ូវបានកកសម្រួេសរម្សប

តារសាថ នភាពជាក់កសែងពីឆ្ែ ាំ២០១៨ ដេ់ ២០២០ 

(FMWG) 

 គ្នថីទ៤ី (ចាំនួន ៣២៥០ ទាំព័រ) ននកម្រងសម្រង់បទ

បបញ្ញត្តិគ្ត្ិយុត្តពាក់ព័នធគ្យនិងរដ្ឋា ករករពុជាម្ត្ូវបានពនិិ

ត្យលនៃៀងតៃ ត្់ បញ្ចប់ម្គ្ប់ទិដាភាពកម្រិត្ថ្នែ ក់ដឹកនាំ េកន 

(LC) 

 ម្គ្ប់គ្នថីននកម្រងសម្រង់បទបបញ្ញត្តិគ្ត្ិយុត្តពាក់ព័នធពនធ

ដ្ឋរម្ត្ូវបានពនិិត្យលនៃៀងតៃ ត្់ ម្គ្ប់ទិដាភាពកម្រិត្កនែក

 ាំនញ ននេកន (LC) 

 ម្គ្ប់គ្នថីននកម្រងសម្រង់បទបបញ្ញត្តិគ្ត្ិយុត្តពាក់ព័នធការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងបុគ្គេិកម្ត្ូវបានពនិិត្យ លនៃៀងតៃ ត្់ម្គ្ប់ទិដាភាព

កម្រិត្កនែក ាំនញ ននេកន (LC) 

 បានលរៀបចាំករាវិធីនសពវនាយកម្រងចាប់កខារពីបុរាណលៅ

 វិទស្ថេ័យលនត្យ ង លខត្តបាត្់ដាំបង និងវិទស្ថេ័យម្កុង

លទពនិរាិត្ លខត្តនប េិន និងលៅរា បណឌ ិត្សភា (LC) 

 ករាវិធីបលចចកវិទស្ថព័ត្៌ម្មនននកម្រងសម្រង់បទបបញ្ញត្តិ 

គ្ត្ិយុត្តិពាក់ព័នធវិជាា  ីវៈគ្ណលនយយនិងសវនករា ម្ត្ូវ

បានលរៀបចាំនិងដ្ឋក់ឱយដាំលណើរការ (LC) 

 លធវើការសិកា ម្សាវម្ជាវ ម្បរូេធាត្ុចូេបកនថរ ទាក់ទង

នងឹការត្ស់បែូរពីម្បព័នធថវិកាករាវិធី លៅម្បព័នធថវិកា

ព័ត្៌ម្មនសរិទធករា និងចប់លនែើរបូកសរុបេទធនេដាំបូង 

(EFI) 

១០០% 



អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ការធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អគ្ហ) 
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៥១.៣.បលងកើន្នៃៈកាំកណទម្រង់ ភាពជាម្មច ស់ និង

ការទទេួខុសម្ត្ូវ 

រិនម្មនសករាភាពកែុងម្ត្ីម្មសលនឹះ 
 

លោេបាំណង ៥២. បលងកើនម្បសិទធភាពននការ កសាងសរត្ថភាព និងវិធានការលេើកទឹកចិត្ត ៩៥% 

៥២.១.ពិនិត្យលរើេល ើងវិញពីម្បសិទធភាពនិង 

ស័កតិសិទធភាពននការបណតុ ឹះបណ្តត េនិងលរៀបចាំ

កននការកសាងសរត្ថភាពថាី 

 ម្ប ុាំពិលម្ោឹះលោបេ់ និងអនុរ័ត្កម្រិត្ននៃកែុងម្កុរ

ការងារកកទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ វសហ និងកម្រិត្

 វិទស្ថសាថ នលសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ លដើរបីពិនិត្យ និងអនុរ័ត្

កម្រងសាំណួរសម្ម្មប់ោាំម្ទការលរៀបចាំសិកាេ សាលាម្បរូេ

ទិនែន័យអាំពីត្ម្រូវការបណែុ ឹះបណ្តែ េ (EFI) 

 ការចុឹះម្ត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្នរ្អាំពីគ្ុណភាព និងម្បសិទធ

ភាពននការបណែុ ឹះបណ្តែ េ ម្កបខណឌ ម្កសងួលសដាកិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ ម្កសួងសាថ ប័ន និងរនៃីរអងគភាពថ្នែ ក់រូេដ្ឋា ន

ចាំនួន ៣ ត្ាំបន់ (១. ត្ាំបន់ ១ : លៅរា ធានីភែាំលពញ អនុ

វត្តលៅម្កសួងសាថ ប័ន ចាំនួន ៦, ២. ត្ាំបន់ ២ : លៅលខត្ត

សាវ យលរៀង និងលខត្តនម្ពកវង អនុវត្តលៅរនៃីរចាំននួ ១៨, 

៣. ត្ាំបន់ ៣ : លៅលខត្តរណឌ េគ្ិរើ និងលខត្តរត្នគ្ិរើ អនុ

វត្តលៅរនៃីរចាំននួ ១២) (EFI) 

 សម្មសភាពម្គ្ូឧលទៃស និងម្គ្ូបលងាគ េ ម្កបខណឌ ម្កសួង

លសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបានលធវើបចចុបបនែករា (EFI) 

៩៥% 

៥២.២.ពិនិត្យលរើេល ើងវិញពីយនតការនិងអភិម្ករ

ននការនតេ់ការលេើកទឹកចិត្តរយៈលពេកន្ងរក និង 

លរៀបចាំឱយម្មនយនតការ និង អភិម្ករថាីសត ីពីការនតេ់

ការលេើកទឹកចិត្តកដេម្មនសរធរ៌ និងសងគត្ិភាព 

 

រនិម្មនសករាភាពកែុងម្ត្មី្មសលនឹះ 
- 

លោេបាំណង ៥៣. ពម្ងឹងការកសាងសរត្ថភាពសម្ម្មប់អនុវត្ត ករាវិធីកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ដាំណ្តក់កាេទ៣ី 
៨៨% 

៥៣.១.លរៀបចាំសាថ ប័នលដើរបីល្្ើយត្ប នឹងដាំណ្តក់

កាេទ៣ី លដ្ឋយរួរម្មន៖ (១)ការបញ្ចប់វិភាគ្រុខ

ងារលៅ ម្គ្ប់អគ្គនយកដ្ឋា នននកសហវ និងនយក

ដ្ឋា នរដាបាេ ហិរញ្ញវត្ថុននម្កសួង សាថ ប័ន។ (២)

លរៀបចាំ និងអនុវត្តកននការកកសម្រួេរចនសរព័នធ

របស់អគ្គនយកដ្ឋែ ន និងនយកដ្ឋា ននីរួយៗ។ 

(៣) លរៀបចាំនិង នសពវនាយឯកសារកណនាំសត ីពី

 ករាវិធីសម្ម្មប់បងាា ញកម្រងលសវាសាធារណៈរបស់ក

សហវ តាររយៈ TV Board ម្ត្ូវបានដាំល ើងនិងដ្ឋក់ឱយ

ដាំលណើរការ (GSMEF) 

 លោេនលោបាយបលចចកវិទស្ថព័ត្៌ម្មនសម្ម្មប់កសហវ 

ម្ត្ូវបានលធវើបចចុបបនែករា ១០០% ពាក់ព័នធនឹងការលម្បើ

ម្បាស់អុនីលធើលណត្ លៅកែុង កសហវ (GSMEF) 

៩១% 
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ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងថាី។ (៤) លរៀបចាំលោេនលោបាយ 

សម្ម្មប់យុទធសាស្តសត ម្គ្ប់ម្គ្ងព័ត្៌ម្មនវិទស្ថលៅ ក

សហវ  (៥) ការលម្បើម្បាស់ ាំនួយ បលចចកលទស

ម្បកបលដ្ឋយម្បសិទធភាព។ (៦)កកេរអការអនុវត្ត

ការងារតាររយៈការបលងកើនការលម្បើម្បាស់បលចចកវិទស្ថ 

 កននការកសាងសរត្ថភាពរស្តនតី កសហវ លេើកនែកបលចចក

 វិទស្ថព័ត្៌ម្មនកម្រិត្រូេដ្ឋា ន បានលរៀបចាំរចួរាេ់។ 

ឧបករណ៍វាយត្នរ្ការអនុវត្តកននកសាងសរត្ថភាពរស្តនតី 

កសហវ លេើចាំលណឹះដឹងរូេដ្ឋា នកនែកបលចចកវិទស្ថព័ត្៌ម្មន 

បានលរៀបចាំ និងចងម្កងរួចរាេ់ (GSMEF) 

 បញ្ចប់ការលម្បើម្បាស់សាកេបងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយ

សរបត្តិរដា កសហវ លដ្ឋយនយកដ្ឋា នរដាបាេនិងហិរញ្ញ

វត្ថុននអគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន និង អភិវឌ្ឍបកនថរលេើម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយសរបត្តិរដា កសហវ អនុលលារតារ

លោបេ់ និងត្ម្រូវការបកនថររបស់នយកដ្ឋា នរដាបាេ

និងហិរញ្ញវត្ថុ (GSMEF) 

 ករាវិធីម្គ្ប់ម្គ្ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អងគការ និង

សហគ្រន៍ននបានលរៀបចាំរួចរាេ់ ១០០% និងកាំពុង

ដ្ឋក់ឱយលម្បើម្បាស់សាកេបង។ ឯកសារកណនាំសែ ីអាំពីការ

លម្បើម្បាស់ករាវិធីម្គ្ប់ម្គ្ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ របស់

អងគការ និងសហគ្រន៍ននបានលរៀបចាំរួចរាេ់ 

(GSMEF) 

 ទម្រង់របាយការណ៍សករាភាពម្កសួងលសដាកិចចនិងហិរញ្ញ

វត្ថុម្មនេកេណៈជារបាយកាណ៍សរិទធករា កដេម្ត្ូវ

នសពវនាយតារលគ្ហទាំព័រម្ត្ូវបានលរៀបចាំថាី (GSMEF) 

 នីត្ិវិធីររួបចចុបបនែករា (Standard Operating 

Procedure) របស់អងគភាពពនធដ្ឋរចាំនួន ២៥% ម្ត្ូវ

បានលរៀបចាំ (សរុប ៥០%) (GDT) 

 បទបបញ្ញត្តិសត ីពីពនធដ្ឋរ និង ការបង់ពនធតារម្បព័នធលអ ិក

ម្ត្ូនិក  (E-Payment) ម្ត្ូវបានលរៀបចាំបណតុ ឹះបណ្តត េ 

(GDT) 

 សាធារណៈ ន (អែកជាប់ពនធ និង ភាែ ក់ងារលសវាករាពនធ

ដ្ឋរ) ម្ត្ូវបានបណតុ ឹះបណ្តត េលេើកទី១ (GDT) 

 កសវងរកវគ្គបណតុ ឹះបណ្តត េលៅលម្ៅម្បលទសពាក់ព័នធ

ការងារ ាំនញ ឬម្បលទសជានដគ្ូលដើរបីលរៀបចាំលធវើទសសន

កិចចសិកា (GDT) 
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 សិកាម្សាវម្ជាវ ម្បរូេធាត្ុចូេ ម្បរូេឯកសារលដ្ឋយ

សហការជារួយអគ្គនយកដ្ឋា នពាក់ព័នធននកសហវ និង

ចប់លនែើរលរៀបចាំសរលសរ លសចកែីម្ពាងទសសនទានសែ ីពី

ការលរៀបចាំករាវិធីសិកាបឋរ (EFI) 

 រចនសរព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង និងការវិភាគ្រុខងាររបស់រស្តនតីរា 

ការ វសហ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំបូកសរុប និងនសពវនាយដេ់រ

ស្តនតីរា ការ (EFI) 

 វគ្គបណែុ ឹះបណ្តែ េ និងសិកាេ សាលា កែុងនិងលម្ៅម្បលទស

ចាំនួន ១០ វគ្គ សិកាេ ការចាំនួន ៦០០ នក់ ម្ត្ូវបាន

បញ្ចូេលៅកែុងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទិនែន័យ (Excel) (EFI) 

 ម្បព័នធ E-docsម្ត្ូវបាន Backup លដើរបីកាត្់បនថយហានិ

ភ័យននការបាត្់បង់ទិនែន័យបាន៩៩% និង ម្បពន័វ

ម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសារេិខិត្ គ្ិត្ិយុត្តិ (E-Doc) ម្ត្ូវបានប

ណតុ ឹះបណ្តត េ ដេ់រស្តនតីរត្នោររា ធានី លខត្ត អាំពី

រលបៀប លម្បើម្បាស់សាំខាន់ៗ។ (GDNT) 

 សរត្ថភាពកនែកព័ត្៌ម្មនវិទស្ថ របស់រស្តនតីលៅ តារបណ្តត រត្

នោររា ធានី លខត្ត ម្ត្ូវបានពម្ងងឹលដ្ឋយរស្តនតី ាំនញ

ម្បចាំ អគ្គនយកដ្ឋា នរត្នោរជាត្ិ។  (GDNT) 

៥៣.២.ការអភិវឌ្ឍធនធានរនសុសសម្ម្មប់ដាំណ្តក់

កាេទ៣ី កដេររួម្មនការបណតុ ឹះបណ្តត េ  ាំនញ

ទាាំងលៅកែុងកសហវ និង ម្កសួង សាថ ប័ន 

 រស្តនតីននអគ្គលេខាធិការដ្ឋា នចាំននួ២០រូប ចូេរួរវគ្គ 

បណតុ ឹះបណ្តត េខី្លេើការលម្បើម្បាស់ករាវិធីគ្ណលនយយនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ (Advance Excel Level 2) កែុងម្បលទស 

(GSMEF) 

 សិកាេ សាលាសត ីពីការលរៀបចាំកននការសករាភាព ការកាំណត្់

សូចនករសរិទធករាគ្ន្ឹឹះ និងគ្ណនត្ម្រូវការធនធាន

សម្ម្មប់ការលរៀបចាំកននការយុទធសាស្តសតថវិការបស់ម្កសងួ

លសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុម្ត្ូវបានលរៀបចាំលដ្ឋយម្មនការចូេ

ររួពីរស្តនតីអងគភាពថវិកាទាាំងថ្នែ ក់កណ្តត េនិងថ្នែ ក់រូេ 

ដ្ឋា ន (GSMEF) 

 ស្តនតីចាំននួ៥០%ននម្កុរការងារកកទម្រង់ម្ត្ូវបានចូេររួវគ្គ

បណតុ ឹះបណ្តត េនិងសិកាេ សាលាលនសងៗរយៈលពេខី្ៗកែុង

នងិលម្ៅម្បលទស (GDFI) 

៨៣% 
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 សវនករ IT នន GDIA ម្ត្ូវបានទទួេការបណតុ ឹះបណ្តត េ

រយៈលពេខី្ទាក់ទងនឹង ាំនញបលចចកវិទស្ថព័ត្៌ម្មន លៅ

កែុងម្បលទស១វគ្គ (GDIA) 

 សវនករននៃកែុងម្ត្ូវបានចុឹះលឈាា ឹះចូេសម្ម ិក IT 

Master Club Member(កែុងម្បលទស) និងThe IIA 

Membership (លម្ៅម្បលទស) (GDIA) 

 រស្តនតីរា ការម្កសួងសាថ ប័ន ចាំនួន ៣០ នក់ ទទេួការ

បណែុ ឹះបណ្តែ េ និង ករាវិធីទសសនៈកិចចសិកាត្ស់បតូរ 

បទ ពិលសាធន៍ជាត្ិនិងអនតរជាត្ិ ពាក់ព័នធការកកទម្រង់

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងFMIS បទពិលសាធន៍ម្បលទសចិន 

(EFI) 

 វគ្គបាំប នសរត្ថភាពសត ីពីការលធវើអធិការកិចចហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

ណៈ លៅរដាបាេថ្នែ ក់ជាត្ិ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំ ូនរស្តនតីអោគ ធិ

ការដ្ឋា ន ៨០នក់រយៈលពេ១នថយ។ ម្បធានបទ និងឯក

សារបណតុ ឹះបណ្តត េសត ីពីការលធវើអធិការកិចចហិរញ្ញវត្ថុសាធា

ណៈ លៅរដាបាេថ្នែ ក់លម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបានលរៀបចាំរួច (GI) 

 សរត្ថភាពរបស់រស្តនតីចាំបាច់ រួយចាំននួម្ត្ូវ បានពម្ងឹង

បកនថរទាាំងកនែក គ្ណលនយយនិងពត័្៌ម្មនវិទស្ថលដើរបីលម្បើ

ម្បាស់ ម្បព័នធ FMIS លដ្ឋយម្កុររស្តនតី ាំនញម្បចាំ អគ្គ

នយកដ្ឋា នរត្នោរជាត្ិ។ (GDNT) 

 រស្តនតីន.ថវិកានីយករា ទទួេបានការបណែុ ឹះបណ្តែ េ

 ាំនញថវិកាព័ត្៌ម្មនសរិទធករា (GDB) 

៥៣.៣.អនុវត្តយុទធសាស្តសតទាំនក់ទាំនង និងសម្រប

សម្រួេសម្ម្មប់ដាំណ្តក់កាេទី៣ 

រិនម្មនសករាភាពកែុងម្ត្ីម្មសលនឹះ 
 



អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ការធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អគ្ហ) 

ទាំព័រ 90 

 

  



អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ការធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អគ្ហ) 

ទាំព័រ 91 

 

 

 

 

  



អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ការធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អគ្ហ) 

ទាំព័រ 92 

 

ឧបសរព័នធ ែ.៖  វិធីសាស្តសតវាយត្នរៃ និងតារដានការអនុវត្ត 

ការវាយត្នរ្ការអនុវត្តកននការសករាភាពកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ របស់អងគភាពលម្ការឱវាទម្កសួង

លសដាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ គ្ឺកនអកលេើ េទធនេសលម្រចបានជាកក់សតង លធៀបលៅនងឹ សូចនករកដេបានលម្ោងទកុកែងុ

កននការសករាភាព នងិកនអកលេើ ពត័្ម៌្មននងិឯកសារោាំម្ទពាកព់ន័ធកដេម្មន។ ការវាយត្នរ្ការអនុវត្តកននការ

សករាភាព ម្ត្ូវបានលធវើល ើងលដ្ឋយម្កុរការងារនន អ.គ.ហ. កដេម្មន ០៥ កនែក រួរម្មន៖ 

 កនែកការងារកកទម្រង់ទាាំង ៣, ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយសរបត្តិរដា និងចាំណូេរិនករនសារលពើពនធ  ទទួេបនៃុក 

អគ្គនយកដ្ឋា នម្ទពយសរបត្តិរដានងិចាំណូេរិនករនសារលពើពនធ នងិអគ្គនយកដ្ឋា នឧសាហករាហិរញ្ញវត្ថុ។ 

 កនែកនវានុវត្តន៍ នសពវនាយ និងកសាងសរត្ថភាព ទទួេបនៃុក អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន, លេខាធិការដ្ឋា ន

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា, អគ្គនយកដ្ឋា នសវនករាននៃកែងុ, អោគ ធកិារដ្ឋា ន, វិទស្ថសាថ នលសដាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ នងិ

ម្កុរការងារម្គ្ប់ម្គ្ងគ្លម្ម្មងពត័្ម៌្មនវិទស្ថម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ 

 កនែកអនវុត្តថវកិា ទទួេបនៃុក អគ្គនយកដ្ឋា នរត្នោរជាត្,ិ អគ្គនយកដ្ឋា នេទធករាសាធារណៈ, លេខាធិការ- 

ដ្ឋា នអងគភាពភាពជានដគ្ូរវាងរដា នងិឯក នថ្នែ ក់កណ្តត េ នងិលេខាធិការដ្ឋា នម្កុរម្បឹកាជាត្ិគ្ណលនយយ។ 

 កនែកចាំណូេសារលពើពនធ ទទួេបនៃុក អគ្គនយកដ្ឋា នគ្យនងិរដ្ឋា ករករពុជា នងិអគ្គនយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ។ 

 កនែកលោេនលោបាយនិងលរៀបចាំថវិកា ទទួេបនៃុក អគ្គនយកដ្ឋា នលោេនលោបាយលសដាកិចចនិងហិរញ្ញ

វត្ថុសាធារណៈ, អគ្គនយកដ្ឋា នថវិកា, អគ្គនយកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុរដាបាេថ្នែ ក់លម្ការជាត្ិ និងអគ្គនយក

ដ្ឋា នសហម្បត្ិបត្តិការអនតរជាត្និងិម្គ្ប់ម្គ្ងបាំណេុ។ 

 ការវាយត្នរ្ការអនុវត្តកននការសករាភាពកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ របស់ម្កសួងលសដាកិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ លនឹះ នងឹម្ត្ូវលធវើល ើងជា ០៥ ដាំណ្តកក់ាេ៖ 

 ដាំណ្តក់កាេទី១៖ ការគ្ណនពនិៃុភាគ្រយកម្រិត្សករាភាពេរអិត្ 

 ពនិៃុភាគ្រយកម្រិត្សករាភាពេរអិត្នីរួយៗ បានរកពី ការលធវើសវ ័យវាយត្នរ្របស់អងគភាពនីរួយៗ លម្ការឱវាទ

ម្កសួងលសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថ ុ នងិការវាយត្នរ្បកនថររបស់ម្កុរការងារនន អ.គ្.ហ. លដ្ឋយកនអកលេើពត័្ម៌្មននងិឯក

សារោាំម្ទពាកព់ន័ធកដេម្មន។  

 ដាំណ្តក់កាេទី២៖ ការគ្ណនពនិៃុភាគ្រយកម្រិត្ចលងាក រសករាភាព 

 ពនិៃុភាគ្រយកម្រិត្ចលងាក រសករាភាពនីរួយៗ បានរកព ី រធយរនពវនតននពនិៃុភាគ្រយកម្រតិ្សករាភាពេរអិត្

ទាាំងអស់កដេសថ ិត្លៅលម្ការចលងាក រសករាភាពនីរួយៗ។  

 ដាំណ្តក់កាេទី៣៖ ការគ្ណនពនិៃុភាគ្រយកម្រិត្លោេបាំណង 

 ពនិៃុភាគ្រយកម្រិត្លោេបាំណងនីរួយៗ បានរកពី រធយរទរយនន់នពនិៃុភាគ្រយកម្រិត្ចលងាក រសករាភាពទាាំង

អស់ កដេសថតិ្លៅលម្ការលោេបាំណងនីរួយៗ។  



អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ការធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អគ្ហ) 

ទាំព័រ 93 

 

 ដាំណ្តក់កាេទី៤៖ ការគ្ណនពនិៃុភាគ្រយកម្រិត្កនែក 

 ពនិៃុភាគ្រយកម្រិត្កនែកនីរួយៗ បានរកពី រធយរទរយនន់នពនិៃុភាគ្រយកម្រិត្លោេបាំណងទាាំងអស់ កដេសថតិ្

លៅលម្ការកម្រតិ្កនែកនីរួយៗ។ 

 ដាំណ្តក់កាេទី៥៖ ការគ្ណនពនិៃុភាគ្រយសម្ម្មប់ការអនវុត្តកននការសករាភាពកម្រិត្ម្កសួង 

 ពនិៃុភាគ្រយកម្រិត្ម្កសួង បានរកពី រធយរទរយន់ននពនិៃុភាគ្រយកម្រិត្កនែកទាាំងអស់។ 

 េទធនេកដេទទួេបាន នងឹម្ត្ូវនតេ់ជានិលទៃសជាកល់ាក ់កដេកែុងលនឹះរួរម្មន ០៥ កម្រតិ្លនសងោែ  គ្ឺ៖ 

 

ពិនៃុសសម្រច្បាន និសទៃស 

០% - ៦០% លខាយ 

៦១% - ៧០% រធយរ 

៧១% - ៨៥% េអបងគួរ 

៨៦% - ៩៥% េអ 

៩៦% - ១០០% េអណ្តស់ 

 រស្ថ ងវិញលទៀត្ កែងុលោេលៅអនុវត្ត វិធានការលេើកទឹកចិត្ត នងិ វិធានការរងត្ត្បិត្, អងគភាពនីរួយៗ លម្ការ

ឱវាទម្កសួងលសដាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ នងឹម្ត្ូវបានវាយត្នរ្ដ្ឋច់លដ្ឋយក កពីោែ  លដ្ឋយលម្បើម្បាស់ វិធសីាស្តសតរធយរទរយន ់

កែុងម្គ្ប់ដាំណ្តក់កាេដូចម្មនបញ្ហា ក់លៅខាងលដើរ។ វឌ្ឍនភាពការងារសលម្រចបានរបស់អងគភាពនីរួយៗ នងឹម្ត្ូវ

បងាា ញ លៅកែុង ាំពកូ ៣ ននរបាយការណ៍លនឹះ។ 

 ២.១.៣. ការសរៀបច្ាំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពម្បចាំម្ត្មី្មស/ម្បចាំឆ្ន ាំ 

 េទធនេននការវាយត្នរ្ កម្រតិ្អងគភាពលម្ការឱវាទម្កសួងលសដាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ និងកម្រតិ្ម្កសួងលសដាកចិច 

នងិហិរញ្ញវត្ថុ នឹងម្ត្ូវបូកសរបុ ជារបាយការណ៍តារដ្ឋនវឌ្ឍនភាពម្បចាំម្ត្មី្មស/ម្បចាំឆ្ែ ាំ ននការអនុវត្តករាវិធីកក

ទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ របស់ម្កសួងលសដាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ លដ្ឋយបងាា ញឱយល ើញនូវេទធនេននការ

កកទម្រង់របស់ម្កសួងលសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, បញ្ហា ម្បឈរននកដេបាន ួបម្បទឹះកែុងការអនុវត្តកននការសករាភាព 

និងសាំលណើដាំលណ្តឹះម្សាយចាំលពាឹះបញ្ហា ម្បឈរកដេបានលកើត្ល ើង។ របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពលនឹះ ម្ត្ូវបានដ្ឋក់្្ងកិចច

ម្ប ុាំននៃកែុង អ.គ.ហ. ជារុន លដើរបីម្ត្ួត្ពិនិត្យពីភាពម្ត្ឹរម្ត្ូវននរបាយការណ៍ លទើបអាចដ្ឋក់បញ្ចូេជារលបៀបវារៈ 

សម្ម្មប់កិចចម្ប ុាំគ្ណៈករាការកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ននម្កសួងលសដាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថ។ុ 

 ករាវត្ថនុនរបាយការណ៍តារដ្ឋនវឌ្ឍនភាព ម្បចាំម្ត្មី្មសទី២ ឆ្ែ ាំ២០១៨ លនឹះ គ្ឺលដើរបីបងាា ញឱយល ើញពីសរិទធ

នេសលម្រចបាន នងិបញ្ហា ម្បឈរនន កដេបានលកើត្ល ើងកែងុការអនុវត្តតារម្កបខ័ណឌ សរិទធករា ននសហភាពអឺរ៉ែុប 



អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ការធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អគ្ហ) 
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(EU Result Framework) និងការអនុវត្តតារ កននការសករាភាពកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈដាំណ្តក់កាេ 

ទី៣ បចចុបបនែករា ២០១៨-២០២០ កដេម្មនទិសលៅចុងលម្កាយគ្ឺ ការែារភាា ប់ថវកិាសៅនឹងសោលនសោបាយ។  

 របាយការណ៍លនឹះ កន៏ងឹបងាា ញឱយល ើញពីទិសលៅការងារបនតលទៀត្ ទាាំងសម្ម្មប់ អ.គ.ហ. កដេជាលសនធិការ

ឱយ គ.ហ.ស. កែុងការដឹកនាំ ម្គ្ប់ម្គ្ង នងិសម្របសម្រួេ លេើករាវិធីកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ នងិ

សម្ម្មប់ម្កសួង-សាថ ប័ន និងអងគភាពលម្ការឱវាទកសហវ នងកដរ កែុងការគ្ិត្គ្ូរកសវងរកដាំលណ្តឹះម្សាយ និងបលងកើត្

ម្កបខណឌ  យនតការ យុទធសាស្តសត  នងិនីត្ិវិធកីារងារថាីកែងុ លោេលៅោាំម្ទ ពម្ងងឹ នងិពម្ងីកការអនុវត្តការងារកកទម្រង់

ទាាំងសម្ម្មប់ម្កបខ័ណឌ សាថ ប័ន នងិរា រដ្ឋា ភបិាេ ឱយសលម្រចបានលជាគ្ ័យម្បកបលដ្ឋយម្បសិទធភាព នងិស័កតិសិទធភាព។ 

២.២. យនតការតារដានវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្ត 

 ម្សបតារសារាចរលេខ ០៩ សរ របស់រា រដ្ឋា ភិបាេករពុជា ចុឹះនថយទី០៨ កខធែូ ឆ្ែ ាំ២០១៥ សត ីពី  វិធាននិង

នីត្ិវិធីននការសរៀបច្ាំ ការអនុវត្ត ការម្ត្ួត្ពិនិត្យតារដាននិងការវាយត្នរៃសលើការងារកកទម្រងក់ារម្គប់ម្គង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ការតារដ្ឋនវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្ត ម្ត្ូវបានលធវើល ើងជាម្បចាំ តាររយៈកិចចម្ប ុាំម្បចាំកខ កិចចម្ប ុាំ

ម្បចាំម្ត្ីម្មស និងកិចចម្ប ុាំម្បចាំឆ្ែ ាំ។ 

 កចិចម្ប ុាំម្បចាំកខ៖ ម្កុរការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ននអងគភាពនីរួយៗ លម្ការឱវាទ

ម្កសួងលសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថ ុ លរៀបចាំកិចចម្ប ុាំម្បចាំកខរបស់ខួ្ន លដ្ឋយម្មនការចេូររួពរីស្តនត ីាំនញទទួេបនៃុកពាក់

ពន័ធនន អ.គ.ហ. និងលនាើរបាយការណ៍សត ីពីវឌ្ឍនភាពម្បចាំកខ តារទម្រង់កដេម្ត្ូវកាំណត្់លដ្ឋយ អ.គ.ហ. រក អ.គ្.

ហ. លៅកែងុសបាត ហ៍ទី១ ននកខបនៃ ប់។ 

 កចិចម្ប ុាំម្បចាំម្ត្មី្មស៖ កិចចម្ប ុាំម្បចាំម្ត្មី្មស ម្ត្ូវបានលរៀបចាំល ើង លដ្ឋយកបងកចកជា បី កម្រតិ្ លម្ការការ

ដឹកនាំដ៏ខពង់ខពស់របស់រដារស្តនតីម្កសួងលសដាកិចចនងិជាម្បធាន គ.ហ.ស.។ 

 កិចចម្ប ុាំ ននគ្ណៈករាការកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ននម្កសួងលសដាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថ ុ

 កិចចម្ប ុាំ ននគ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

 កិចចម្ប ុាំ ននគ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ជារួយ

ត្ាំណ្តងនដគ្អូភិវឌ្ឍន៍។ 

 កចិចម្ប ុាំម្ត្តួ្ពនិតិ្យម្បចាំឆ្ែ ាំ៖ ការអនុវត្តកននការសករាភាព របស់ម្គ្ប់ម្កសួង-សាថ ប័ន និងអងគភាពពាកព់ន័ធ

លម្ការឱវាទម្កសួងលសដាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ នងឹម្ត្ូវម្ត្ួត្ពនិិត្យកែុងកិចចម្ប ុាំម្ត្តួ្ពនិតិ្យម្បចាំឆ្ែ ាំ កដេជាកិចចម្ប ុាំម្ត្ួត្ពនិិ

ត្យតារដ្ឋនករាវិធីកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ទូទាាំងម្កសួង-សាថ ប័ន។ 

លាំហូរននការតារដានវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្ត 



អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ការធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អគ្ហ) 

ទាំព័រ 95 
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