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សសចកតីសសងេប 

1> សុខម្មេភារម្បរន័ធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ គ្ឺជាឆ្អនងខនងកនងុការគកាម្ទការអនុវត្ត ែនការយុទធសាស្រសតនិងរលបៀប-

វារៈលគេនលោបាយ ននរាជរដ្ឋា ភបិាេករពុជាឱ្យអនុវត្តបានម្បកបលដ្ឋយម្បសិទធិភារ នងិស័កតិសិទធិភារ។ 

កនុងនយ័លនះ ករាវិធី កទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ជាការរកររយៈលរេ វងលកើរបី កេរអម្បរន័ធ 

ម្កបខណឌ គ្ត្ិយតុ្ត យនតការលដ្ឋះម្សាយ និងកសាងធនធានរនុសស។   

2> លគេបកាណងននការលរៀបចការបាយការណ៍ម្ត្តួ្រនិតិ្យសរិទធករាការអនុវត្ត ែនការសករាភារររួកកាណាក់កាេ

ទី៣ ននករាវិធី កទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ឆ្ន កា២០១៦ គ្ឺលកើរបីវាយត្នរៃការអនុវត្តករាវិធី ក-

ទម្រង់របស់អងគភារលម្ការឱ្វាទននម្កសួងលសកាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ កនុងកកាណាក់កាេទី៣លនះ ការរករ កទម្រង ់

ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ គ្ឺែតេអ់ាទិភារចកាននួ ០៣ រួរម្មន (១) ការរម្ងនងការម្គ្ប់ម្គ្ង នងិអនុវត្ត 

 ែនការម្បរូេចកាណូេ, (២) ការរម្ងនង នងិរម្ងកីការដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តម្បរន័ធម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

(Financial Management Information System-FMIS) នងិ (៣) ការរម្ងនង នងិរម្ងកីការអនុវត្ត

ថវិកាករាវិធី។  

3> ការរម្ងនងការម្គ្ប់ម្គ្ង នងិអនុវត្ត ែនការម្បរូេចកាណូេ (១) ចកាណូេសារលរើររនធ លដ្ឋយអគ្គំយកដ្ឋា ន

គ្យ និងរដ្ឋា ករករពុជា និងអគ្គំយកដ្ឋា នរនធដ្ឋរ។ កនងុឆ្ន កា២០១៦ អគ្គំយកដ្ឋា នគ្យ នងិរដ្ឋា ករករពុជា 

បានរម្ងីកម្បរន័ធអាសីុគ្ដូ្ឋ, នងិចាត្់ វិធានការរម្ងនង និង កេរអ ែនករកាបាេគ្យ ម្ររទកាងរម្ងនងការម្ត្ួត្

រនិិត្យលេើទកានញិលគ្ចរនធ ជារិលសស រថយនត នងិលម្គ្ឿងលអឡិចម្ត្នូិច លដ្ឋយរម្ងនងតកាងលកើរទី ពាកក់ណាត េ

ទី និងចុងទី។ ចកា ណកឯ អគ្គំ យករនធដ្ឋរ បានលរៀបចកាម្ករុការរករលរៀបចការ  ូកេរាករណ៍ចកាណូេ, ការ ក-

េរអការែតេ់លសវារនធដ្ឋរ លដ្ឋយបលងកើត្បញ្ជរែតេ់លសវាសម្ម្មប់អនកបង់រនធធកា, ការបង់រនធតរម្បរ័នធធំគរ 

លដ្ឋយកាត្់បនថយការជបួរវាងអនកបង់រនធ នងិរស្រនតីរនធដ្ឋរ, រម្ងនងរុខរករសវនករារនធដ្ឋរ នងិការលរៀបចកា

ម្បរន័ធរត័្ម៌្មនវិទា។ (២) ចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ លដ្ឋយម្កសួង សាថ ប័ន នងិអងគភារលម្ការឱ្វាទ

ម្កសួងលសកាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថ។ុ អងគភារម្បរូេចកាណូេបានចាត្់វិធានត្នងរឹងនងិត្នងទរបកាណេុការម្បរូេ

ម្បលភទចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ។ កនុងនយ័រម្ងនងការម្គ្ប់ម្គ្ងចកាណូេ និង កេរអរកាបាេម្បរូេចកាណូេ 

វឌ្ឍនភារននេទធែេសលម្រចបានតរលគេលៅននយុទធសាស្រសត លកៀរគ្រចកាណូេរយៈលរេរធយរឆ្ន កា២០១៤-

២០១៨ ចកាណូេចរនតសលម្រចបាន ០,៧ រនិទុភាគ្រយ ននែេតិ្ែេកុេកនុងម្សុកសរុប (ែ.ស.ស.)។  

4> ម្បរន័ធរត័្ម៌្មនវិទាម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (FMIS) ម្ត្ូវបានលរៀបចកា និងដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តជកាហានទី១ 

លដ្ឋយម្មនចកាណាត្់ថ្នន ក់ចកាននួ ០៤ កូចជា ចកាណាត្់ថ្នន ក់លសកាកិចច, ចកាណាត្ថ់្នន ក់ករាវិធី, ចកាណាត្ថ់្នន កភ់ូរិ-

សាស្រសត  នងិចកាណាត្់រកាបាេ។ ប ុ នតចកាណាត្ថ់្នន កភ់ូរិសាស្រសត  នងិចកាណាត្ថ់្នន ក់រកាបាេ រុកាទនប់ានដ្ឋក់ឱ្យអន-ុ

វត្តលរញលេញលៅលឡើយ លពាេគ្ឺចកាណាត្់ថ្នន ក់ទកាង ០២ លនះ គ្ឺម្ត្ូវបានដ្ឋក់លៅកនុងម្បរន័ធ FMIS  ត្ប ុលណាណ ះ។ 

ជារួយគន លនះ  ែនការយុទធសាស្រសត ម្បរន័ធ FMIS ជកាហានទី២ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា នងិដ្ឋកឱ់្យអនុវត្ត ឆ្ន កា២០១៧ 

គ្ដឺ្ឋកឱ់្យអនុវត្តម្កសួង សាថ ប័នចកាននួ ១០ រួរម្មន ម្កសួងលសកាកិចច នងិហរិញ្ញវត្ថុ, ម្កសួងអប់រំ យុវជន នងិ
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កឡីា, ម្កសួងសុខាភបិាេ, ម្កសួងកសិករា រុកាា ម្បម្មញ ់នងិលនសាទ,ម្កសួងការរករ នងិបណតុ ះបណាត េ

 វិជាជ ជីវៈ, ម្កសួងកិចចការំរី, ម្កសួងបរសិាថ ន, ម្កសួងរុខរករសាធារណៈ, ម្កសួងឧសាហករា នងិសិបប-

ករា នងិម្កសួងនម្បសណីយ៍ នងិទូរគ្រំគ្រន។៍ លៅកនងុឆ្ន កា២០១៨ ម្កសួង សាថ ប័ន ទកាង១០ ននងដ្ឋកឱ់្យ

អនុវត្តម្បរន័ធ FMIS លរញលេញ កូចលនះ ការរករបនត គ្មឺ្ត្ូវលរៀបចកាវគ្គបណតុ ះបណាត េម្បរ័នធ FMIS នងិ

បស្ររជ បការម្គ្ប់ម្គ្ងការផ្លៃ ស់បតូរកេ់ថ្នន ក់កនក កំាម្គ្ប់ម្កសួង សាថ ប័ន  កេអនុវត្តម្បរន័ធ FMIS។ 

5> ការរម្ងនង និងរម្ងីកការអនុវត្តថវិកាករាវិធី ម្ត្ូវបាននងិកការុងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តម្កសួង សាថ ប័ន ចកាននួ១០ 

សម្ម្មប់ឆ្ន កា២០១៥, ម្កសួង សាថ ប័ន ចកាននួ ១៥ សម្ម្មប់ឆ្ន កា២០១៦ នងិម្កសួង សាថ ប័ន ចកាននួ ១១ សម្ម្មប់

ឆ្ន កា២០១៧ និង ម្កសួង សាថ ប័ន ចកាននួ ០៣ សម្ម្មប់ឆ្ន កា២០១៨។ ម្កសួងលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានបណតុ ះ-

បណាត េលេើការលរៀបចកា ែនការយុទធសាស្រសតថវិកា, ការលរៀបចកា នងិអនុវត្តថវិកាករាវិធី, នតី្ិវិធអីនុវត្តកិចចេទធ-

ករាសាធារណៈ នងិនីត្ិវិធីចកាណាយរជជលទយយបុលរម្បទន ជាលកើរ។ ជាជកាហានប ទំ ប់ ម្កសួងលសកាកិចច នងិ

ហិរញ្ញវត្ថុ ននងលធវើលម្ជើសលរីសម្កសួង សាថ ប័ន សម្ម្មប់លធវើការម្ត្តួ្រនិិត្យលេើសូចំករេទធែេកនុងឆ្ន កាការអនុវត្ត

ថវិកាករាវិធី និងអងគភារថវិកាលកើរបីកកាណត្ន់វូចកាណចុខាៃ កាង និងចកាណចុលខាយ ម្ររទកាងែតេអ់នសុាសន៍

សម្ម្មប់លធវើការរម្ងនង និងរម្ងកីការអនុវត្តថវិកាករាវិធី។   

6> ជារួរ លនះ គ្ឺជាវាយត្នរៃលេើសរិទធករាកកាបូង សម្ម្មប់ការអនុវត្ត ែនការសករាភារកកាណាកក់ាេទី៣ ននករាវិធី

 កទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ លដ្ឋយលម្បើម្បាស់ទរងន់លៅតររចំសរពន័ធនីរួយ  ៗម្ររទកាងបរកា ញ

េទធែេសលម្រចបានរហូត្កេ់ចលរកក រសករាភារ ននលគេបកាណងនីរួយៗ។ ជារួយគន លនះអគ្គលេខាធិការ-

ដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធកិារកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (អ.រ.ហ.)   កេជាលសំ-

ធិការគ្ណៈកម្មា ធកិារកនក កំាការរករ កទម្រងម់្គ្ប់ម្គ្ងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ននងសិកានងិលធវើ កសម្រួេវិធ-ី

សាស្រសត  នងិការចាត្់ចកាណាត្ថ់្នន ក់ លកើរបីឆ្ៃុះបរច កាងនវូម្បសិទធិភារ និងស័កតិសិទធិភារននការអនុវត្ត នងិគកាម្ទ

ករា វិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្គ្ប់អងគភារលម្កាបឱ្វាទម្កសួងលសកាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

និងម្កសួង សាថ ប័ន។ 
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I. សសចកតីស ត្ើល 

ក. សាថ នភាពសសដ្ឋកិចច 

ម្បលទសករពុជា ម្ត្ូវចាត្់ទុកថ្នជាម្បលទសកនូខាៃ ម្បចាកាអាសីុ លដ្ឋយ ែអកលេើកកាលណើនលសកាកិចចម្បកបលដ្ឋយបរិោបនន 

 កេម្មនម្បជាជនសរុបម្បម្មណ ១៥,៥៨ លានំក។់ លសកាកិចចករពុជា រនង ែអកលេើវិស័យសកាខាន ់ ០៣ គ្ឺ (១) 

ឧសាហករា, (២) លសវាករា និង (៣) កសិករា។ លៅឆ្ន កា២០១៥ លសកាកិចចករពុជាបនតភាររឹងម្ម កា លដ្ឋយកកាលណើនលសកាកិចច 

ក៏ រឹងម្ម កាកនុងអម្ត ៧% លដ្ឋយសារកកាលណើនក៏ខពស់នន វិស័យឧសាហករា  កេជួយបកាលរញប នថរកេ់ការថរថយ

កកាលណើនននវិស័យកសិករា នងិលសវាករា។  

កនុងឆ្ន កា ២០១៦ លនះ ែ.ស.ស នថៃបចចុបបននម្ត្ូវបានបា នស់ាា នថ្ន ននងលកើនលឡើងកេ់ ៨០.៥៥៩ ប ៊ីេលានលរៀេ  

 កេលធវើឱ្យ ែ.ស.ស. សម្ម្មប់រនុសសម្មន កអ់ាចននងលកើនលឡើងកេ ់១.៣០២ កុលាៃ រអាលររិក។ លេើសរីលនះ ករពុជាអាច

រកាបាននូវអត្ែិរណា កេសថ ិត្កនងុកម្រិត្ទប នងិអាចម្គ្ប់ម្គ្ងបាន លដ្ឋយអត្ែិរណាជារធយរម្បចាកាឆ្ន កា ម្ត្ូវបាន

បា នស់ាា នថ្ន ននងម្មនអម្ត ៣% កនុងឆ្ន កា ២០១៦ លដ្ឋយសារនិំ ន ការលកើនលឡើងនននថៃលម្បងកនុងទីែារអនតរជាត្។ិ ជារួយ

គន លនះ ករ អម្តបតូរម្បាកល់ៅបនតម្មនសថ ិរភារ ជារួយននងការរំរនងទុកថ្ន ម្បាក់លរៀេ ននងលៅបនតរកាបាននូវត្នរៃ 

ម្បម្មណ ៤.០៥៦ លរៀេកនុង ១ កុលាៃ រអាលររិក លៅកនុងឆ្ន កា ២០១៦។ កកាលណើនលសកាកិចចសលម្រចបាន កនុងរងវង់ ៧% កនងុ

ឆ្ន កា២០១៦ លដ្ឋយសារកតត  (១) ការលងើបលឡើងវិញននវិស័យកសិករា, (២)  វិស័យកាត្់លករម្មនកកាលណើនថរថយបនតិច

បនតួច, (៣)  វិស័យេក់កុកា នងិេករ់ាយម្មនកកាលណើនរឹងម្ម កា, (៤) ការរកីេូត្លាស់ននឧសាហករារិន រនកាត្់លករ, 

(៥)  វិស័យសកាណង់សថ តិ្កនុងកកាណាក់កាេថយចុះបនតិច ប ុ នតលៅ ត្រឹងម្ម កា នងិ (៦)  វិស័យលទសចរបនតម្មនកកាលណើនទប។ 

តរាងទី១៖ សចូំករម្ម ម្កូលសកាកិចចសកាខាន់ៗ ឆ្ន កា២០១៤-២០១៦ 

  ឆ្ន ាំ២០១៤ ឆ្ន ាំ២០១៥ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

ែ.ស.ស.នថៃបចចុបបនន (ប ៊ីេលានលរៀេ) 67,437 73,423 80,559 

ែ.ស.ស.កនងុរនុសសម្មន ក ់ 1,138 1,215 1,302 

កកាលណើន ែ.ស.ស.រតិ្ (%) 7.1 7.0 7.0 

អត្ែិរណា 3.9 1.2 3.0 

អម្តបតូរម្បាក ់(លរៀេ/កុលាៃ រ) 4,039 4,062 4,056 

ឱ្នភារពាណិជជករា (% នន ែ.ស.ស.) -21.1 -19.2 -16.3 

ឱ្នភារគ្ណលនយយចរនត (% ននែ.ស.ស.) 9.8 -9.4 -7.6 

ទុនបការុងបរលទសសរុប (លានកុលាៃ រ) 4,382 5,087 6,731 

ទុនបការុងបរលទសសរុប (ចកាននួ ខ កំាចូេ) 4.3 4.5 4.5 

ម្បភរ៖ ឯកសារម្កបខណឌ ម្ម ម្កូលសកាកិចច របស់អគ្គំយកដ្ឋា នលគេនលោបាយលសកាកចិច និងហិរញ្ញវត្ថសុា-

ធារណៈ ឆ្ន កា២០១៧ 
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ខ. ទ្ិដ្ឋភាពទ្ូសៅ 

ករាវិធ ីកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ គ្ឺជា ែនករួយននកកា ណទម្រង់ទកាងបួនននអភិបាេកិចចេអ កេ 

ជាសនូេននយុទធសាស្រសតចត្ុលកាណ។ កនុងសាា រត្លីនះ ម្បរន័ធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈម្បកបលដ្ឋយម្បសិទធិភារនងិស័កតសិិទធិ

ភារននង កេរអការម្គ្ប់ម្គ្ងលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ ឱ្យកាន ់ត្ម្បលសើរលឡើងលកើរបីធាំបាននូវកកាលណើនលសកាកិចចម្បកប

លដ្ឋយចីរភារ កេជាធាត្ុរួយក៏សកាខានស់ម្ម្មប់អភិវឌ្ឍន ៍នងិការកាត្ប់នថយភារម្កីម្ក។ 

ចកាុវិស័យករាវិធី កទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ គ្ឺ កទម្រងម់្បរន័ធម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ

ករពុជា លឆ្ព ះលៅឧត្តម្មនុវត្តអនតរជាត្ិ។ លគេលៅចកាននួ០៣ ម្ត្ូវសលម្រចឱ្យបាន  (១)  វិនយ័ថវិកា, (២) ម្បសិទធភិារ វិភាជន ៍

ថវិកា នងិ (៣) ស័កតិសិទធិភារចកាណាយ។ កនងុកកាណាកក់ាេអនតរកាេននការផ្លៃ ស់បតូរម្បរន័ធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ រី

ម្បរន័ធថវិកា កេលេើធាត្ុចូេ ឬរជឈការ លៅជាម្បរន័ធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ កេលេើធាត្លុចញ ឬ វិរជឈការ គ្ណៈ- 

កម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បាន កសម្រួេម្កបខណឌ  ែនការសករាភាររួរ

កកាណាក់កាេទី២ ២០០៩-២០១៣ លៅជាម្កបខណឌ  ែនការសករាភាររួរកកាណាក់កាេទី២ ថាី  (២០១៤-២០១៥) 

ចុងលម្កាយលៅជាម្កបខណឌ  ែនការសករាភាររួរកកាណាក់កាេទី៣ (២០១៦-២០២០) កូចម្មនកាម្ការទី១ខាងលម្ការ។

ករាវិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កកាណាក់កាេទី៣ ម្ត្ូវបានម្បកាសដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តលៅនថងទី២១  ខរីំ

ឆ្ន កា២០១៦ លដ្ឋយសលរតចអគ្គរហាលសំបត្ីលត្លជា ហ ុន កសន ំយករការស្រនត ីននម្រះរាជាណាចម្កករពុជា។  

កាម្ការទី១៖ ការ កសម្រេួម្កបខណឌ  ែនការសករាភារររួ កកាណាកក់ាេទី២ ថាី លៅជាម្កបខណឌ  ែនការ

សករាភាររួរ កកាណាក់កាេទី៣ ននករាវិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 3 

 

 

 

ផែនការសកម្មភាពរមួ្ដណំាក់កាលទី ២ ថ្មី

២០១៤-២០១៥

ផែនការសកម្មភាពរមួ្ដណំាក់កាលទី ៣

២០១៦-២០២០

ផ្នែកទី១៖ ពង្រឹរភាពជ ឿទុកចតិ្តនៃ ថវិកា ១១ ១១ ផ្នែកទី១៖ បៃតពង្រឹរភាពជ ឿទុកចតិ្តនៃថវិកា

១២ ១២

១៣ ១៣

១៤ ១៤

ផ្នែកទី២៖ គណជៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ ២១ ២១ ផ្នែកទី២៖ពង្រឹរគណជៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ

២២ ២២

២៣ ២៣

២៤ ២៤

២៥

២៦

ផ្នែកទី៣៖ ការនារភាា ប់ថ វិកាជៅៃឹ រជោលៃជោបាយ្ ៣១ ៣១ ផ្នែកទី៣៖ ការនារភាា ប់ថ វិកាជៅៃឹ រជោលៃជោបាយ្

៣២ ៣២

៣៣ ៣៣

៣៤ ៣៤

៣៥

៣៦

ផ្នែកទី៤៖ ការោាំង្ទដល់ការអៃុវត្តកម្មវិធីផ្កទង្ម្រ់

ង្បកបជោយ្ជោគ ័យ្ ៃិរចីរភាព

៤១ ៤១ ផ្នែកទី៤៖ គណជៃយ្យភាពសម្ទិធកម្ម (ថែី)

៤២ ៤២ ថមី

៤៣ ថមី

៤៤ ថមី

៥១

ផ្នែកទី៥៖ការោាំង្ទដល់ការអៃុវត្តកម្មវិធីផ្កទង្ម្រ់

ង្បកបជោយ្ជោគ ័យ្ ៃិរចីរភាព

៥២

៥៣ ថមី

៥៤ ថមី



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 4 

 

វឌ្ឍនភារសរិទធករាសលម្រចបានកនុងរបាយការណ៍លនះ ម្ត្ូវបានលរៀបចកាលឡើងលដ្ឋយ បង ចកជា ០៥  ែនកម្សបតរ

រចំសរពន័ធ ែនការសករាភាររួរ កកាណាក់កាេទី៣ រួរម្មន៖  

  ែនកទ១ី “បនតរម្ងនងភារលជឿទកុចតិ្តននថវកិា” ការអនុវត្តចកាណូេ នងិចកាណាយម្បចាកាម្ត្មី្មសចាកាបាច់ម្ត្ូវ

ម្មនភាររេនូនងិអាចបា នស់ាា នបាន (កម្រិត្េលរអៀងននការអនុវត្តរិនលេើសរ ី+/-៥ % លធៀបលៅននង

ករាវិធីចកាណូេ-ចកាណាយ) នងិ ការម្គ្ប់ម្គ្ងបកាណេុម្ត្ូវសង នងិបកាណេុម្ត្ូវទរកនុងឆ្ន កាម្បកបលដ្ឋយ

ម្បសិទធិភារ 

  ែនកទ២ី “បនតរម្ងនងគ្ណលនយយភារហរិញ្ញវត្ថ”ុ ម្បរន័ធ យនតការ ម្កបខ័ណឌ គ្ត្ិយុត្តម្ត្ូវបានដ្ឋកឱ់្យអនុវត្ត

ម្បកបលដ្ឋយស័កតសិទធិភារនិងម្បសិទធិភារ ម្ត្នរឆ្ន កា ២០១៨ (ចកាណាត្់ថ្នន ក់ថវិកា បៃង់គ្ណលនយយ និងការ

អនុវត្ត FMIS កកាណាក់កាេទី១ និងកកាណាក់កាេទី២)ម្បរ័នធគ្ណលនយយ ម្បរ័នធកត្ម់្ត និងម្បរ័នធរបាយ-

ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបានអនុវត្តម្បកបលដ្ឋយស័កតសិទធិភារនងិម្បសិទធិភារ ត្ម្មៃ ភារ សុម្កនត្ភារ នងិ

ទន់លរេលវលា 

  ែនកទ៣ី “ការែារភាជ បថ់វកិាលៅននងលគេនលោបាយ” ម្កបខណឌ ថវិការយៈលរេរធយរ ( កេរួរម្មន

ម្កបខណឌ ចកាណូេរយៈលរេរធយរ ម្កបខណឌ ចកាណាយរយៈលរេរធយរ នងិម្កបខណឌ លគេនលោបាយ

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរយៈលរេរធយរ)ម្ត្ូវបានលរៀបចកាលដ្ឋយម្កសួងលសកាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ អនុរ័ត្លដ្ឋយ  

គ្ណៈរការស្រនត ី និងអនុវត្តម្បកបលដ្ឋយស័កតិសិទធិភារនិងម្បសិទធិភារ,  ែនការយុទធសាស្រសតថវិកាម្ត្ូវបាន

លរៀបចកា និងអនុវត្តម្បកបលដ្ឋយស័កតិសិទធិភារនិងម្បសិទធិភារ, ថវិកាករាវិធីនិងអងគភារថវិកាម្ត្ូវបានអនុវត្ត 

ម្គ្ប់ម្កសួង សាថ ប័នថ្នន ក់ជាត្ ិនងិថ្នន ក់លម្ការជាត្ិម្បកបលដ្ឋយស័កតិសិទធិភារនិងម្បសិទធិភារ  

  ែនកទ៤ី “ការលម្ត្ៀរខៃួនសម្ម្មបជ់កាហានប ទំ ប”់ ម្កបខ័ណឌ ថវិកា ម្កបខ័ណឌ គ្ណលនយយភារ និងម្កបខ័ណឌ  

សវនករា លដ្ឋយ ែអកលេើសរិទធករាម្ត្ូវបានលរៀបចកា 

  ែនកទ៥ី “ការគកាម្ទកេក់ារអនវុត្ដករាវធិ ីកទម្រងម់្បកបលដ្ឋយលជាគ្ជយ័នងិចរីភារ” ភារជាអនកកនក កំា 

សរត្ថភារម្គ្ប់ម្គ្ង សរត្ថភារបលចចកលទស ភារជាម្មច ស់ ការទទួេខុសម្ត្ូវ ម្មនសម្មនគ្ត្ិភារជារួយ

ននងការគកាម្ទការអនុវត្តករាវិធី កទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ។ 

រ. សោលបាំណង 

របាយការណ៍ម្ត្ួត្រនិិត្យ នងិវាយត្នរៃសរិទធករាឆ្ន កា២០១៦ ននការអនុវត្ត ែនការសករាភាររួរកកាណាក់កាេទី

៣ ននករាវិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ គ្ឺជាការលបាះជកាហានរួយក៏ធកាសម្ម្មប់ការឈានលឆ្ព ះលៅការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងសរិទធករា ននអងគភារលម្ការឱ្វាទម្កសួងលសកាកិចច នងិហិរញ្ញវត្ថុ នងិម្កសួង សាថ ប័ន។ ការម្ត្ួត្រនិិត្យ និង

វាយត្នរៃលនះ អនុលលារតរសារាចរ ណ កំារបស់រាជរដ្ឋា ភបិាេលេខ ០៩ ចុះនថងទី២៨ ធន ូ២០១៥ សត ីរី “ វិធាន និង

នីរិវិធីម្នការសរៀបចាំ ការអនុវរត ការត្រួរពិនិរយ តាលោន និងការវាយរម្លៃសលើការងារកកទ្ត្លងក់ារត្រប់ត្រង

ហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ”។  
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លគេបកាណង ននម្ត្តួ្រនិតិ្យ នងិវាយត្នរៃការអនុវត្ត ែនការសករាភារ កទម្រង ់គ្លឺកើរបរីម្ងនងម្បសិទធិភារនន

ការអនុវត្ត ែនការសករាភារររួកកាណាក់កាេទី៣ ននករាវិធី កទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ម្ររទកាង

កកាណត្ន់វូភារខាៃ កាង នងិភារលខាយននករាវិធីលនះ លកើរបីរម្ងនងការអនុវត្ត នងិ កេរអម្កបខណឌ  ែនការសករាភាររួរ 

សម្ម្មប់អនុវត្តំ ឆ្ន កាបនតប ទំ ប់លទៀត្។ ទនទនរននងលនះ ការវាយត្នរៃលនះ បរកា ញនូវេទធែេកនងុឆ្ន កា (Outputs)  កេជា

សរិទធករាលម្ការឱ្វាទម្កសួងលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ លដ្ឋយរិនទនអ់ាចវាស់ វងនូវេទធែេចុងលម្កាយ (Outcome)។ 

លកើរបីវាយត្នរៃេទធែេចុងលម្កាយ គ្ឺម្ត្ូវការរយៈលរេរធយរចាប់រី ០៣ឆ្ន កាលឡើង លដ្ឋយម្ត្ូវលម្បើម្បាស់ វិធីសាស្រសត លែសង

លទៀត្កូចជា ម្កបខណឌ សម្ម្មប់វាយត្នរៃចកាណាយសាធារណៈ និងគ្ណលនយយភារហរិញ្ញវត្ថុ (Public Expenditure 

and Financial Accountability-PEFA) និងការម្ត្ួត្រនិតិ្យចកាណាយសាធារណៈ (Public Expenditure Review-

PER) ជាលកើរ។ 

កាម្ការទី២៖ ទកាំក់ទកានងរចំសរពន័ធននម្កបខណឌ  ែនការសករាភាររួរកកាណាកក់ាេទី៣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

កនុងកកាណាកក់ាេទី៣ លនះ គ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បាន

កកាណត្់លគេលៅអាទិភារចកាននួ ០៣ រួរម្មន (១) ការរម្ងនងការម្គ្ប់ម្គ្ង និងអនុវត្ត ែនការម្បរូេចកាណូេ, (២) 

ការរម្ងនង នងិរម្ងីកការដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តម្បរន័ធម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (Financial Management Informa-

tion System-FMIS) នងិ (៣) ការរម្ងនង និងរម្ងីកការអនុវត្តថវិកាករាវិធ។ី កនុងនយ័លនះ ការម្ត្តួ្រនិតិ្យតរដ្ឋន 

នងិវាយត្នរៃសរិទធករា ននងលឆ្ព ះលៅការធាំឱ្យម្មនត្ម្មៃ ភារ គ្ណលនយយភារ នងិការទទួេខុសម្ត្ូវចាស់លាស់

លកើរបីម្គ្ប់ម្គ្ងលផ្លត ត្លេើធាត្ុលចញ (វិសហរជឈការ នងិវិរជឈការ) ម្បកបលដ្ឋយស័កតិសិទធិភារ នងិម្បសិទធិភារ។  

សោលបាំណង

ចសងាោ លសកលមភាព

សកលមភាព

លទ្ធ្លចុងសត្កាយ 

លទ្ធ្លកនុងឆ្ន ាំ 

លទ្ធ្លកនុងឆ្ន ាំ 
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ឃ. វិធីសាស្រសតវាយរម្លៃ និងការសរៀបចាំរបាយការណ៍ 

ការវាយត្នរៃសរិទធករាម្បចាកាឆ្ន កា២០១៦ ននការអនុវត្ត ែនការសករាភាររួរ កកាណាក់កាេទី៣ គ្អឺនុលលារតរ

សារាចរលេខ ០៩ លដ្ឋយលម្បើម្បាស់ទរងន់1តរកម្រិត្ចលរកក រសករាភារ, លគេបកាណង នងិ ែនក កូចខាងលម្ការ៖ 

-ទី១៖ វឌ្ឍនភារតរចលរកក រសករាភារ  បូកសរុបជារធយរនូវវឌ្ឍនភារម្គ្ប់សករាភារ កេអងគភារ

លម្ការឱ្វាទ កសហវ  

-ទី២៖ វឌ្ឍនភារតរលគេបកាណង  វឌ្ឍនភារតរចលរកក រសករាភារ គ្ុណននងទរងនត់រចលរកក រ បូក

សរុបេទធែេតរចលរកក រសករាភារ ននលគេបកាណង 

-ទី៣៖ វឌ្ឍនភារតរ ែនក វឌ្ឍនភារតរលគេបកាណង គ្ុណននងទរងនត់រតរលគេបកាណង  បូកសរុប

េទធែេតរលគេបកាណងនន ែនក 

-ទី៤៖ វឌ្ឍនភារករាវធិ ីកទម្រងក់ារម្គ្បម់្គ្ងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ  វឌ្ឍនភារតរ ែនក គ្ុណននងទរងនត់រ

 ែនក  បូកសរុប ែនកទកាង ៥។ 

 

 

របូលនតម្នការោកព់ិនទុ 

 

 

 

 

ការ ត្ល់និសទ្ទស 

លទ្ធ្លសសត្លចបាន និសទ្ទស 

៩០%-១០០ % េអ 

៨០%- ៨៩ % រធយរ 

ទបជាង ៨០ % លខាយ 

រចំសរព័នធរបាយការណ៍ម្ត្ួត្រនិិត្យ និងវាយត្នរៃសរិទធករាឆ្ន កា២០១៦ លនះ ម្ត្ូវបាន បង ចកជា ០៥  ែនក គ្ឺ ៖ 

1> សសចកតីស ត្ើល លដ្ឋយលផ្លត ត្លេើសាថ នភារលសកាកិចច, ទិកាភារទូលៅករាវិធី កទម្រង់, លគេបកាណង,  វិធសីាស្រសត

វាយត្នរៃនិងលរៀបចការបាយការណ៍, និងទកាហកានងិ កនកកាណត្់។ 

                                                           
1 ទរងន់តររចំសរពន័ធតរ ែនការសករាភារររួ កកាណាក់កាេទី៣ គ្មឺ្ត្ូវបានកកាណត្ល់ដ្ឋយគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ តររយៈលសចកតីសលម្រចសត ីរីការដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តវិធីសាស្រសតវាយត្នរៃ និងការកកាណត្់ទរងនច់លរកក រសករាភារ លគេ-

បកាណង និង ែនកនន ែនការសករាភាររួរ ននករាវិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ លេខ០៤៨ សហវ/សគ្ហ ចុះនថងទី២២ ខសហីា 

ឆ្ន កា២០១៦។ វិធីសាស្រសត លនះ គ្លឺផ្លត ត្លេើការចេូរួរចកា ណករបស់អងគភារពាក់រ័នធ លហើយេទធែេ កេសលម្រចបាន លដ្ឋយឆ្ៃុះបរច កាងអការីវឌ្ឍន-

ភារលធៀបននងសចូំកលគេលៅម្បចាកាឆ្ន កា  កេអងគភារនីរយួៗម្ររលម្រៀងននងសលម្រចឱ្យបានកនុងឆ្ន កា។   

ពិនទុសសត្លចបាន = ទ្លងន់  X  លទ្ធ្លសសត្លចបាន 

 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 7 

 

2> សលិទ្ធកលមត្បចាំឆ្ន ាំ២០១៦  គ្មឺ្ត្ូវបានរនិតិ្យ និងវិភាគ្នវូេទធែេសលម្រចបានលៅតររចំសរព័នធ នន

 ែនការសករាភាររួរកកាណាកក់ាេទី៣ នងិកិចចម្ររលម្រៀងសរិទធករាឆ្ន កា២០១៦ រវាងរាជរដ្ឋា ភបិាេករពុជា 

នងិសហភារអឺរ ុប។ 

3> បញ្ហា ត្បឈល លដ្ឋយលធវើសលងាបនវូបរា ម្បឈរសកាកាខាន់ កនុងការអនុវត្តករាវិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ ។ 

4> សាំសណើដ្ាំសណាះត្សាយ ែតេអ់នសុាសន៍គ្នៃនះៗសម្ម្មប់លដ្ឋះម្សាយបរា ម្បឈរ កេបានលកើត្លឡើង និង

សម្ម្មប់អនុវត្តំ ឆ្ន កា២០១៧។  

5> សននិោឋ ន លដ្ឋយបរកា ញនូវចកាណចុជាគ្នៃនះ ននការអនុវត្តការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

ម្ររទកាងរំលេចនូវចកាណចុខាៃ កាង នងិចកាណចុលខាយ។   

ដ្ាត្កាលទ្ី៣ ៖ លាំហូរម្នការសរៀបចាំរបាយការណ៍ត្រួរពនិិរយ និងវាយរម្លៃសលិទ្ធកលម 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ង្ត្ួត្ពិៃិត្យ

ង្បចាំង្ត្ីមាស

របាយ

ការណ៍

សមិ្ទធកម្ម

វាយ្ត្នម្ៃ

ង្បចាំឆ្ែ ាំ

អគ្គលលខាធិការដ្ឋា ន គ្ណៈកម្មម ធិការ

ដកឹនកំារងារផកទម្ម្ង់ការម្គ្ប់ម្គ្ង

ហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ង្បម្ខុរា រោា ភិបាល

គណៈកម្មការផ្កទង្ម្រ់ការង្គបង់្គរហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

គណៈកមាម ធិការដកឹនាំការងារផ្កទង្ម្រ់ការង្គបង់្គរហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ៃិរត្ាំណារនដគូអភិវឌ្ឍៃ៍

គណៈកមាម ធិការដកឹនាំការងារផ្កទង្ម្រ់ការង្គបង់្គរហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

លែ ើរបាយ

ការណ៍

សរិទធ

ករា

របាយការណ៍សរិទធករា 

កនុងកិចចម្បជុកា

សលងាបរបាយការណ៍វាយ

ត្នរៃសរទិធករាម្បចាកាឆ្ន កា 

ម្កសួង  សាថ ប័ន

និង

អងគភារលម្ការឱ្វាទ កសហវ

របាយការណ៍សរិទធករា 

កនុងកិចចម្បជុកា

របាយការណ៍សរិទធករា 

កនុងកិចចម្បជុកា
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ង. ទ្ាំហាំ និងកដ្នកាំណរ ់

កនុងងកកាណាកក់ាេទី៣ ននករាវិធី កទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ត្ួំ ទីរបស់ម្កសួង សាថ ប័ន ចូេរួរ

ចកា ណកកនងុការគកាម្ទករាវិធី កទម្រង់ឱ្យម្បកបលដ្ឋយលជាគ្ជយ័ និងចីរភារ។ ការវាយត្នរៃសរិទធករា ននការអនុវត្ត

 ែនការសករាភាររួរកកាណាកក់ាេទី៣ ននករាវិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ គ្ឺម្គ្បកណត ប់ទកាង

ម្កសួង សាថ ប័ន នងិអងគភារលម្ការឱ្វាទម្កសួងលសកាកិចច នងិហិរញ្ញវត្ថ។ុ  

របាយការណ៍លនះ គ្ជឺាឧបករណ៍សម្ម្មប់ឆ្ៃុះបរច កាងនវូេទធែេម្បចាកាឆ្ន កា នងិទិសលៅការរករសម្ម្មប់អនុវត្តបនត 

ជាជាងការវាស់ វងេទធែេចុងលម្កាយ។ ទនទនរននងលនះ ការលរៀបចការបាយការណ៍លនះ គ្ឺរិនទន់អាចឆ្ៃុះបរច កាង កូច

ត្លៅ ៖ 

  ែនកទី៤ “គ្ណលនយយភារសរទិធករា” រិនទន់ម្គ្ប់ម្គន់សករាភារ លកើរបគីកាម្ទចលរកក រសករាភារ និង

លគេបកាណងនន ែនការសករាភាររួរកកាណាក់កាេទី៣លៅលឡើយ។ ជារួយគន លនះ ម្សបតរការសលម្រច

កនុងកិចចម្បជុកាម្កុរការរករបលចចកលទស (គ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុា-

ធារណៈ និងត្កាណាងនកគ្អូភិវឌ្ឍន ៍(Technical Working Group-TWG)  ែនកទ៤ី ម្ត្វូបានលេើក េង

សម្ម្មបក់ារវាយត្នរៃ លដ្ឋយលហត្ថុ្ន ម្កសួងលសកាកចិច នងិហរិញ្ញវត្ថ ុនងិនកគ្អូភវិឌ្ឍន ៍ននងលធវើការម្ត្តួ្រនិិ

ត្យ នងិ កសម្រេួម្កបខណ័ឌ សម្ម្មប ់ែនកទ៤ី លហើយរងច់ាកាការលរៀបចកាបញ្ចប ់ នងិដ្ឋកឱ់្យអនវុត្តយទុធសាស្រសត

 កទម្រងម់្បរន័ធថវកិាករពុជាឆ្ន កា២០១៧-២០២៥ ជារនុសិន។ យុទធសាស្រសត លនះ ននងត្ម្រង់ទិសការរករ ក

ទម្រង់ម្បរន័ធថវិកាទកាងម្បរន័ធថវិកាថ្នន ក់ជាត្ិ នងិថ្នន ក់លម្ការជាត្ិម្មនម្បទកម់្កឡា និងសងគត្ភិារ។  

  ែនកទី៥ “ការគកាម្ទករាវធិ ីកទម្រងម់្បកបលដ្ឋយលជាគ្ជយ័ នងិចរីភារ” ការលរៀបចកា ែនការសករាភារ

របស់អងគភារលម្ការឱ្វាទម្កសួងលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថសុម្ម្មប់ករាវិធី កទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ លៅរិនទន់ម្មនភារម្គ្ប់ម្ជងុលម្ជាយ និងសងគត្ិភារននងចលរកក រសករាភារ នងិលគេបកាណង

លៅលឡើយ។ កតត ទកាងលនះ កំាឱ្យការទញការសននដិ្ឋា នលៅរិនទនអ់ាចម្មនភារម្គ្ប់ម្ជងុលម្ជាយលៅលឡើយ 

ជារិលសសទក់ទងឆ្នទៈ ភារជាអនកកនក កំា នងិការកសាងសរត្ថភារ។  
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II. សលិទ្ធកលមម្នការអនុវរតកលមវិធីកកទ្ត្លង់ត្បចាំឆ្ន ាំ២០១៦  

ក. លទ្ធ្លម្នការអនុវរតត្កបខណឌ សូចនាករសលិទ្ធកលមសហភាពអរឺ ុប 

េ.រ េទធែេចងុលម្កាយ 
អងគភារទទេួ

ខសុម្ត្វូ 
សូចំករឆ្ន កា២០១៦ េទធែេសលម្រចបាន 

១  កេរអគ្ុណភារ   

សថ ិត្ិជាត្ិ 

ម្កសួង ែនការ 

(វិទាសាថ នជាត្ិ

សថ ិត្ិ) 

សថ ិត្ិគ្ណលនយយជាត្ិឆ្ន កា ២០១៥ 

ម្ត្ូវបានែសរវែាយ កនុង ខ  វិចិិកា 

ឆ្ន កា២០១៦ 

សលម្រចបាន : បានែសរវែាយ  

សថ ិត្ិគ្ណលនយយជាត្ិឆ្ន កា ២០១៥ 

លេើលគ្ហទការ័រវិទាសាថ នជាត្ិសថ ិត្ិ2 

២  កេរអម្បរ័នធ

រ័ត្៌ម្មនវិទា

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ  

សាធារណៈ 

ម្កុរការរករ 

FMIS 

ម្បរ័នធ FMISម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យ   

អនុវត្តលៅ កសហវ និង 

រត្ំគររាជធានី លខត្ត 

សលម្រចបាន : FMIS កកាណាក់-

កាេទី១ ម្ត្ូវបានអនុវត្តលរញ-

លេញ (របាយការណ៍លបសកករា

ធំគររិភរលលាក)។ 

បញ្ចប់ការលរៀបចកា ែនការយុទធ-

សាស្រសត  FMIS ជកាហានទី២  

សលម្រចបាន :   ែនការយុទធ-

សាស្រសត  FMIS ជកាហានទី២ 

សលម្រចបាន ១០០%។  

៣ រម្ងនងសុម្កនត្ភារ 

និងត្ម្មៃ ភារថវិកានន

ការលែទរថវិកាលៅថ្នន ក់

លម្ការជាត្ិ 

អគ្គ.រកាបាេ

ហិរញ្ញថ្នន ក់

លម្ការជាត្ិ 

ការលែទរហិរញ្ញវត្ថុលដ្ឋយភាជ ប់

េកាខណឌ លៅម្កុង ម្សុក ននការ

អនុវត្តរុខរករសម្ម្មប់វិស័យ 

បរិសាថ ន,អប់រំ,សុខាភិបាេ និង 

អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 

រនិសលម្រចបានតរលគេលៅ : 

-អនុម្កនត្យសត ីរីការលែទធនធាន

ហិរញ្ញវត្ថុម្មនភាជ ប់េកាខណឌ លៅ 

ឱ្យរកាបាេថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវ

បានអនុរ័ត្ និងដ្ឋក់ឱ្យលម្បើម្បាស់ 

-អនុម្កនត្យសត ីរីការលែទររុខរករ     

 វិស័យបរិសាថ នលេើការម្គ្ប់ម្គ្ង

សកាណេ់រឹងម្ត្ូវអនុវត្ត និងដ្ឋក់ឱ្យ

អនុវត្ត  

- កនុងឆ្ន កា២០១៦ថវិកាម្ត្ូវបានលែទរ

លៅឱ្យម្កុង ម្សុក លគេលៅចកានួន

២៦  

-អនុម្កនត្យសត ីរីការម្បគ្េ់រុខរករ

ំំពាក់រន័ធននងការម្គ្ប់ម្គ្ងការ

                                                           
2 ត្កាណភាជ ប់សម្ម្មប ់សវងរកទនិននយ័សថ តិ្ិគ្ណលនយយជាត្ឆិ្ន កា២០១៥ http://nis.gov.kh/nis/NA/NA2015Tab.pdf ។ 

 

http://nis.gov.kh/nis/NA/NA2015Tab.pdf
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េ.រ េទធែេចងុលម្កាយ 
អងគភារទទេួ

ខសុម្ត្វូ 
សូចំករឆ្ន កា២០១៦ េទធែេសលម្រចបាន 

អប់រំកុម្មរត្ូច ការអប់រំបឋរ

សិកា និងការអប់រំលម្ៅម្បរ័នធឲ្យ

កេ់រកាបាេម្កុង ម្សុក ម្ត្ូវបាន

ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត។ ១៤ ម្កុង ម្សុក 

ននលខត្តបាត្់កកាបងម្ត្ូវបានលម្ជើស-

លរីសសម្ម្មប់សាកេបងកនុងឆ្ន កា

២០១៧ 

-អនុម្កនត្យសត ីរីការលែទររុខរករកនុង

 វិស័យអំរ័យជនបទនិងទនក

សាអ ត្ ននម្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ម្ត្ូវបានអនុរ័ត្ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត 

ជារិលសស ម្សុក កនុងលខត្តកការង់-

សព ឺ,កការត្ និងលខត្តត្បូងឃាុ កា។ 

៤ រម្ងនងត្ម្មៃ ភារថវិកា អគ្គ.លគេ

នលោបាយ

លសកាកិចច និង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធា-

រណៈ 

TOFE និង GFS ម្បចាកា ខ ម្ត្ូវ

ែសរវែាយរិនយូរជាង ៣ ខ

លម្កាយលរេរបាយការណ៍ម្ត្ូវបាន

បញ្ចប់ 

សលម្រចបាន: របាយការណ៍ 

ហិរញ្ញវត្ថុម្ត្ូវបានែសរវែាយលេើ   

លគ្ហទការ័រ កសហវ កនុងរយៈលរេ 

២ សបាត ហ៍ លម្កាយលរេរបាយ-

ការណ៍ម្ត្ូវបានបញ្ចប់។3 

អាជា ធរសវន-

ករាជាត្ិ 

ែសរវែាយរបាយការណ៍សវនករា

ម្បចាកាឆ្ន កាសត ីរីការអនុវត្តហិរញ្ញវត្ថុ

របស់រាជរដ្ឋា ភិបាេករពុជា ម្ត្ូវ

បានែសរវែាយរិនយឺត្ជាង៣ ខ 

លម្កាយរបាយការណ៍សវនករា  

អនុរ័ត្លដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភិបាេ 

ករពុជា 

សលម្រចបាន: 

របាយការណ៍សវនករាលេើចាប់ 

ទូទត្់ឆ្ន កា២០១៤ ម្ត្ូវបាន

ែសរវែាយលេើ លគ្ហទការ័រអាជា ធរ

សវនករាជាត្ិ។4 

 

                                                           
3   ត្កាណភាជ ប់សម្ម្មប់ សវងរកទនិននយ័ TOFE និង GFS:  http://mef.gov.kh/tofe.html ។ 
4 ត្កាណភាជ ប់សម្ម្មប ់សវងរករបាយការណ៍សវនករាឯករាជយសត ីរីចាប់ទូទត្ឆ់្ន កា២០១៤ 

http://naa.gov.kh/images/NAA/public_audit_report/audit_report_on_budget_settlement_ 2014.pdf ។ 

http://mef.gov.kh/tofe.html
http://naa.gov.kh/images/NAA/public_audit_report/audit_report_on_budget_settlement_%202014.pdf
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េ.រ េទធែេចងុលម្កាយ 
អងគភារទទេួ

ខសុម្ត្វូ 
សូចំករឆ្ន កា២០១៦ េទធែេសលម្រចបាន 

៥ បលងកើនការអនុវត្ត

ថវិកាលឆ្ព ះលៅ   

សរិទធករា 

អគ្គ.ថវិកា បលងកើត្យនតការម្ត្ួត្រិនិត្យសម្ម្មប់

ការសាកេបងការអនុវត្តថវិកា  

ករាវិធី 

សលម្រចបាន:  

-បានលរៀបចកាទម្រង់តរាងសម្ម្មប់

លរៀបចកា និងរាយការណ៍សរិទធករា 

លដ្ឋយកកាណត្់អនកលរៀបចកា  អនក 

ម្ត្ួត្រិនិត្យ និងកកាណត្់ប ទំ ត្់

គ្ណលនយយភារចាស់លាស់។ 

-កនុងលគេការណ៍ ណ កំាអនុវត្ត

ថវិកាករាវិធី ម្កសងួ សាថ ប័ន ម្ត្ូវ

ែតេ់របាយការណ៍សរិទធករាម្បចាកា

ឆ្ម្មស និងម្បចាកាឆ្ន កា រកម្កសួង

លសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ 

៦ រម្ងនងម្បសិទធិភារ 

និងរុខរករសវនករា 

អគ្គ.សវនករានែទ

កនុង 

លសៀវលៅលគេការណ៍ ណ កំាសត ីរី

សវនករានែទកនុងម្ត្ូវបានអនុរ័ត្ 

សលម្រចបាន: ម្បកាសសត ីរីការ

ដ្ឋក់អនុវត្តលសៀវ លៅលគេ-

ការណ៍ ណ កំាសត ីរីសវនករានែទ

កនុងម្ត្ូវបានអនុរ័ត្ដ្ឋក់ឱ្យលម្បើ-

ម្បាស់ ចុះនថងទី៣០  ខធនូ ឆ្ន កា

២០១៦  

អងគភារសវនករានែទកនុងម្ត្ូវបាន

បលងកើត្ោ ងលហាចណាស់ ៨០%នន

ម្កសួង សាថ ប័ន  កេម្គ្បកណត ប់ 

ោ ងលហាចណាស់ ៥០% នន

ចកាណាយចរនត ររួបញ្ចូេ ម្កសងួ

អប់រំ យុវជន និងកីឡា 

សលម្រចបាន : ម្គ្ប់ម្កសួងបាន

បលងកើត្អងគភារសវនករាលេើក

 េង ត្ម្កសួងម្រះបរររាជវា កាង 

 កេរិនទន់បលងកើត្លៅលឡើយ។  

៧ រម្ងនងការម្បរូេ

ចកាណូេ 

អគ្គ.លគេ

នលោបាយ

លសកាកិចច និង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធា-

រណៈ និងអងគ

ភារម្បរូេ

ចកាណូេ 

ចកាណូេចរនតម្បចាកាឆ្ន កាលកើនលឡើង 

០,៥ រិនទុភាគ្រយ នន ែ.ស.ស. 

សលម្រចបាន : ឆ្ន កា ២០១៥=

១៦,៦៨% និង២០១៦ (បលណាត ះ

អាសនន) = ១៧,៤២%។        

ចកាណូេលកើនលឡើង ០,៧ រិនទុភាគ្

រយ នន ែ.ស.ស។  
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េ.រ េទធែេចងុលម្កាយ 
អងគភារទទេួ

ខសុម្ត្វូ 
សូចំករឆ្ន កា២០១៦ េទធែេសលម្រចបាន 

៨ បលងកើនត្ម្មៃ ភារ 

េទធករាសាធារណៈ 

អគ្គំយកដ្ឋា ន

េទធករា 

សាធារណៈ 

 ែនការេទធករាម្បចាកាឆ្ន ការបស់

ម្កសួង សាថ ប័ន រួរទកាងឱ្កាស 

េទធករា (Procurement 

Opportunity) និងការម្បគ្េ ់

កិចចសនាម្ត្ូវបានែសរវែាយលេើ

លគ្ហទការ័ររបស់អគ្គំយកដ្ឋា ន

េទធករាសាធារណៈ 

សលម្រចបាន:  ែនការេទធករា

ម្បចាកាឆ្ន ការបស់ម្កសួង សាថ ប័ន រួរ

ទកាងឱ្កាសេទធករា និងការ

ម្បគ្េ់កិចចសនាម្ត្ូវបានែសរវ- 

ែាយលេើលគ្ហទការ័ររបស់អគ្គំ- 

យកដ្ឋា នេទធករាសាធារណៈ។5 

 

សម្ម្មប់ម្កបខណឌ សរិទធករាឆ្ន កា២០១៧ អ.រ.ហ. និងត្កាណាងសហភារអឺរ ុប បានរិនិត្យលឃើញលគេលៅនន

ការអនុវត្តេទធែេចុងលម្កាយចកានួន ០៣ ននងជួបបរា ម្បឈរ រួរម្មន៖ 

េ.រ 
េទធែេចុង

លម្កាយ 

អងគភារ

ទទួេ 

ខុសម្ត្ូវ 

លគេលៅឆ្ន កា២០១៧ បរា ម្បឈរ សកាលណើកកាលណាះម្សាយ 

១ ទី៣៖ រម្ងនង

សុម្កនត្ភារ 

និងត្ម្មៃ ភារ

ថវិកាននការ

លែទរថវិកាលៅ

ថ្នន ក់លម្ការ

ជាត្ិ 

អគ្គ.រកាបា

េហិរញ្ញវត្ថុ

ថ្នន ក់លម្ការ

ជាត្ិ 

ោ ងលហាចណាស់ 

១០%ននចកាណូេ

ម្កុង ម្សុក ម្ត្ូវបាន

បលងកើនតរម្បភរ

ចកាណូេផ្លទ េ់ 

(Own Source 

Revenue) 

ការផ្លៃ ស់បតូរបរិបទននការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ 

សាធារណៈ 

 

កកាណត្់យកសូចំករថាីគ្ឺ 

- ោ ងលហាច ៣% នន

ចកាណូេរនធរបស់រកាបាេ

លខត្តម្ត្ូវបាន បង ចកលៅ

រកាបាេម្កុង ម្សុក និង

១% ននចកាណូេរនធរបស់

រកាបាេលខត្តម្តូ្វបាន បង

 ចកលៅឃុកា សរកក ត្់កនុងឆ្ន កា

២០១៨។ 

២ ទី៥៖ បលងកើន

ការអនុវត្ត

ថវិកាលឆ្ព ះ

លៅសរិទធករា 

អគ្គ.ថវិកា អនុវត្តយនតការ

សម្ម្មប់ម្ត្ួត្រិនិត្យ

សរិទធករាលដ្ឋយ

លម្ជើសលរីសម្កសួង 

សាថ ប័ន អនុវត្តថវិកា

ករាវិធីលដ្ឋយរួរ

លគេលៅឆ្ន កា២០១៦ និង

េកាខណឌ សម្ម្មប់វាយត្នរៃ

ការសលម្រចបាននូវសូំករ

លនះ គ្ឺរិនទន់ភារ

ចាស់លាស់ រួរទកាងឆ្ន កា

២០១៧ និង២០១៨។  

កកាណត្់សូចំករថាី គ្ឺ៖ 

- យុទធសាស្រសត  កទម្រង់ម្បរ័នធ

ថវិកាករពុជា ២០១៧-

២០២៥ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា 

និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តកនុងឆ្ន កា

២០១៧។ 

                                                           
5  ែនការេទធករាសាធារណៈ http://gdpp.gov.kh/procurement_plan/  
លសចកតីជូនកកាណនងសត ីរីការលកញនថៃ http://gdpp.gov.kh/bid_announcement/  
ការម្បគ្េ់កិចចសនា http://gdpp.gov.kh/contract_award/   

http://gdpp.gov.kh/procurement_plan/
http://gdpp.gov.kh/bid_announcement/
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េ.រ 
េទធែេចុង

លម្កាយ 

អងគភារ

ទទួេ 

ខុសម្ត្ូវ 

លគេលៅឆ្ន កា២០១៧ បរា ម្បឈរ សកាលណើកកាលណាះម្សាយ 

បញ្ចូេទកាងម្កសួង

អប់រំ យុវជន និង

កីឡា 

៣ ទី៧៖ រម្ងនង

ការម្បរូេ

ចកាណូេកនុង

ម្សុក 

អគ្គ.លគេ

នលោបាយ

លសកាកិចច 

និងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ 

និងអងគភារ

ម្បរូេ

ចកាណូេ  

ចកាណូេចរនតម្បចាកាឆ្ន កា

លកើនលឡើង ០,៥ រិនទុ

ភាគ្រយនន ែ.ស.ស 

 

អាចម្មនបរា កកាលណើន

ចកាណូេំឆ្ន កាណារួយ  កេ

ប ះពាេ់ការសលម្រចបាន

លគេលៅសូចំករំឆ្ន កា   

ប ទំ ប់។ 

កកាលណើនចកាណូេរិនទុភាគ្រយ 

នន ែ.ស.ស. ម្បចាកាឆ្ន កា។ 

៤ ទី៨៖ បលងកើន

ត្ម្មៃ ភារ 

េទធករាសា-

ធារណៈ 

អគ្គ.េទធករា

សាធារណៈ 

របាយការណ៍ម្ត្ួត្

រិនិត្យេទធករា     

សាធារណៈតរ

លម្កាយម្ត្ូវបានែសរវ-

ែាយលេើលគ្ហរទការ័រ

អគ្គំយកដ្ឋា នេទធ-

ករាសាធារណៈ 

រិនទន់កកាណត្់ទម្រង់របាយ-

ការណ៍ម្ត្ួត្រិនិត្យឱ្យបាន

ចាស់លាស់លៅលឡើយ កេ

ទរទរឱ្យម្មនការរិភាកា

េរអិត្។ 

លរៀបចកាកិចចម្បជុការិភាកា

លកើរបីកកាណត្់ទម្រង់របាយ-

ការណ៍។ 

ខ. តារាងសសងេបសូចនាករសលិទ្ធកលមរនៃលះម្នកលមវិធកីកទ្ត្លង់ឆ្ន ាំ២០១៦ 

សចូនាករ សោលសៅ 
វឌ្ឍនភាពត្បចាំឆ្ន ាំ   

ឆ្ន ាំ២០១៥ 

វឌ្ឍនភាពត្បចាំឆ្ន ាំ   

 ឆ្ន ាំ២០១៦ 

១. េទធែេចកាណូេកនងុម្សុកសរបុ 

ជាបលណត ើរៗកាន ់ត្ខតិ្លៅរកលគេ

លៅ កេបានអនរុត័្លៅកនងុចាប ់

ហរិញ្ញវត្ថ ុ

ចកាណូេកនុងម្សុកសរុបសលម្រច

បាន+/-៥ % លធៀបននងលគេលៅ

 កេបានអនុរត័្កនុងចាប់ 

ចកាណូេកនុងម្សុកសលម្រចបាន:

១១០,៧% ននចាប់ថវកិា 

 កេកនុងលំះ៖ 

 ចកាណូេចរនត : ១១២,៧% 

 ចកាណូេរេូធន (កនុងម្សុក) : 

៦០,៧០% 

សម្ម្មបក់ារអនុវត្ត ែនការម្បរូេ

ចកាណូេសារលរើរនធលធៀបននង ែនការ 

ម្បចាកាឆ្ន កា ២០១៥  

 គ្យនិងរដ្ឋា ករ៖១១៥,៦៣ % 

ចកាណូេកនុងម្សុកសលម្រចបាន:

១០៥,៤% ននចាប់ថវកិា 

 កេកនុងលំះ៖ 

 ចកាណូេចរនត : ១០៥,៥% 

 ចកាណូេរេូធន (កនុងម្សុក) :

១០២,១% 

សម្ម្មបក់ារអនុវត្ត ែនការម្បរូេ

ចកាណូេសារលរើរនធលធៀបននង ែនការ

ម្បចាកាឆ្ន កា ២០១៦ 

 គ្យនិងរដ្ឋា ករ៖១០០,០% 
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សចូនាករ សោលសៅ 
វឌ្ឍនភាពត្បចាំឆ្ន ាំ   

ឆ្ន ាំ២០១៥ 

វឌ្ឍនភាពត្បចាំឆ្ន ាំ   

 ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 រនធដ្ឋរ៖១១០,៤៦ % 

សម្ម្មបក់ារអនុវត្ត ែនការម្បរូេ

ចកាណូេរនិ រនសារលរើរនធលធៀបននង

 ែនការម្បចាកាឆ្ន កា ៖ 

 ម្ទរយសរបត្តិរកា : ១០៧,៤៧ % 

 ឧសាហករាហិរញ្ញវត្ថុ :

៖១៤៨,៥៨% 

 រនធដ្ឋរ៖១០០,២៣ % 

សម្ម្មបក់ារអនុវត្ត ែនការម្បរូេ

ចកាណូេរនិ រនសារលរើរនធលធៀបននង

 ែនការម្បចាកាឆ្ន កា ៖ 

 ម្ទរយសរបត្តិរកា: ១០២,៥៨% 

 ឧសាហករាហិរញ្ញវត្ថុ:

៖១៣៩,៧៣% 

២ .គា នការបលងកើត្លឡើងនវូបកាណេុ 

កកសទះថា ី(គ្តិ្រយៈលរេ៦០នថង) 

បកាណេុកកសទះម្ត្ូវកម្រិត្រនិឱ្យ

លេើសរី ២%ននចកាណាយសរុប 
គា ន គា ន 

៣. អាណាបក័ជាបលណត ើរៗអាចបរជ    

ចកាណាយលៅតរករាវធិចីកាណាយនងិ

 ែនការសាចម់្បាក ់

សាថ នភារចកាណាយរនិម្ត្ូវត្ិចជាងៈ 

 ម្ត្មី្មសទី១: ១៥% 

 ម្ត្មី្មសទ២ី: ៤៥% 

 ម្ត្មី្មសទី៣: ៦៧% 

 ម្ត្មី្មសទី៤: ៩៦% 

 

 

ចកាណាយថវិកាជាត្ិសលម្រចបាន៖  

 ម្ត្មី្មសទី១:  ១៥,១៦% 

 ម្ត្មី្មសទ២ី:  ៣០,១០% 

 ម្ត្មី្មសទី៣:  ៥៧,៤៦% 

 ម្ត្មី្មសទី៤:  ៩៧,៧៩% 

ចកាណាយថវិកាជាត្ិសលម្រចបាន៖  

 ម្ត្មី្មសទី១: ១៥,១៩% 

 ម្ត្មី្មសទ២ី: ៣៤,៣១% 

 ម្ត្មី្មសទី៣: ៥៧,៣៧% 

 ម្ត្មី្មសទី៤: ៩៤,២៩% 

(គ្ិត្ម្ត្នរនថងទី០២  ខរីំ  ឆ្ន កា២០១៧) 

៤. ចកាណាយតរម្បលភទ (សម្ម្មប់

បគុ្គេកិ) កាន ់ត្ខតិ្លៅរកថវកិា

 កេបានអនរុត័្ 

 

េទធែេចកាណាយលធៀបននងថវកិា

អនុរត័្រនិម្ត្ូវត្ិចជាង៖ 

 លបៀវត្សៈ ៩៨% 

 ទកានញិ/លសវាៈ ៩៥% 

 រូេធនៈ ៨៥% 

 

ចកាណាយថវិកាជាត្សិលម្រចបាន៖ 

 

 លបៀវត្ស: ៩៩,៣០ % 

 ទកានញិ/លសវា: ១០២,២៧% 

 រូេធនៈ ៩១,៩៧% 

ចកាណាយថវិកាជាត្ិសលម្រចបាន៖ 

 

 លបៀវត្ស:  ៩៧,៨៣% 

 ទកានញិ/លសវា: ៩៦,៧៦% 

 រូេធនៈ ៩០,៥៩% 

 

៥.ទនិនែេចកាណូេលេើរេូដ្ឋា នរនធ

កាន ់ត្ម្បលសើរជាងរនុតររយៈ ការ

 កេរអម្បសទិធភិារននការម្បរេូ នងិ

 ែនការលម្បើម្បាសម់្បភរចកាណូេ រនិ

 រនសារលរើរនធ 

ចកាណូេចរនតលកើនលឡើងោ ងត្ិច 

០,៥ រិនទុភាគ្រយនន ែ.ស.ស. កនុង

រួយឆ្ន កា ១៦,៦៨% ១៧,៤២% 

៦.រាេ ់ែនកសកាខាន់ៗ ននចកាណូេ នងិ    

ចកាណាយសាធារណៈម្ត្វូបានដ្ឋក់

បញ្ចូេកនុងថវកិានងិគ្ណនរីបស់     

រដ្ឋា ភបិាេ  

រនិម្មន ែនកសកាខាន់ៗ  )ចកាណូេ -

ចកាណាយ ( ម្ត្ូវបានកកលចញ 

-ចកាននួគ្ណនីសរុប :៨២ គ្ណន ី

-គ្ណនលីទេរត្ំគរម្ត្ូវបានរម្ងនង

ការអនុវត្ត 

-ចកាននួគ្ណនីសរុប :  ៨៧ គ្ណន ី

-គ្ណនលីទេរត្ំគរម្ត្ូវបានរម្ងនង

ការអនុវត្ត 

ម្បភរ៖ អគ្គំ យដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ិ នងិអគ្គំ យកដ្ឋា នលគេនលោបាយលសកាកិចច នងិហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

(ទិនននយ័បលណាត ះអាសនន នថងទី០២  ខរីំ ឆ្ន កា២០១៧)  
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តររយៈ េទធែេការអនុវត្តសូចំករសម្ម្មប់តរដ្ឋនភារលជឿទុកចិត្តននថវិកា ខាងលេើ រូេលហត្នុនការអន-ុ

វត្តសូចំករនីរួយៗ កូចត្លៅ៖  

 ការពត្ងលងការត្រប់ត្រង និងអនុវរតក្នការត្បលលូចាំណូល 

ម្បលភទចកាណូេម្ត្ូវបាន បង ចកជា ០២ ម្បលភទ គ្ឺ ចកាណូេសារលរើរនធ នងិចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ។ អងគ

ភារម្បរូេចកាណូេសារលរើរនធ ម្មនអគ្គំយកដ្ឋា នគ្យ និងរដ្ឋា ករករពុជា  និងអគ្គំយកដ្ឋា នរនធដ្ឋរ ននម្កសួងលសកា-

កិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ  រីឯ ចកាណូេរិន រនសាលរើរនធ គ្ឺម្បរូេលដ្ឋយម្កសួង សាថ ប័ន នងិអគ្គំ យកដ្ឋា នឧសាហករា

ហិរញ្ញវត្ថុ។ កនងុឆ្ន កា២០១៦ តរបៃង់ម្មត្ិកាគ្ណលនយយថាី ចកាណូេ កេអគ្គំ យកដ្ឋា នឧសាហករាហិរញ្ញវត្ថមុ្ត្ូវបាន

ផ្លៃ ស់បតូររីការកត្ម់្តចកាណូេសារលរើរនធ រកជាចកាណូេរិន រនសារលរើរនធវិញ លដ្ឋយសារ ត្ចកាណូេទកាង ០៣ ម្បភរ 

(ចកាណូេកាត្រវកិចចរកីាសុីណូ,ចកាណូេកាត្រវកិចចរីលឆ្ន ត្ នងិចកាណូេរអីាជា បណណកាសុីណូ)  កេម្មនចរិត្េកាណៈ

ជា ចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ។  

ចកាណូេសារលរើរនធ6 

អគ្គំ យកដ្ឋា នគ្យនងិរដ្ឋា ករករពុជា អនុវត្តបាន ៦.៩៤៦.៧៦១ លានលរៀេលសា ើម្បចាកាឆ្ន កា២០១៦ ឬ លសា ើននង 

១០៤,៤៩% ននចាប់ថវិកាឆ្ន កា២០១៦។ ម្បសិនលបើលធៀបការអនុវត្តម្បចាកាឆ្ន កា២០១៦ នងិម្បចាកាឆ្ន កា២០១៥ ការអនុវត្ត

ចកាណូេម្មនការលកើនលឡើង ១៣,៩៧%។ ការម្បរូេចកាណូេលកើនលឡើង គ្ឺលដ្ឋយសាររកាបាេគ្យ បានដ្ឋកឱ់្យអនុវត្ត

 ែនការសករាភារ ននការម្បរូេរនធអាករនិងម្បាក់រនិយ័លេើោនយនតម្មនម្សាប់កនងុម្បលទស កេរិនបានបកាលរញ

កាត្រវកិចចរនធនងិអាករនងិការរម្ងនងម្បសិទធិភារននការអនុវត្តនីត្ិវិធគី្យ និងការរម្ងនងអភបិាេកិចចអងគភារគ្យ    

ជារិលសស ការអនុវត្តោ ងរឺុងម្ម ត្ន់ូវការម្ត្ួត្រនិិត្យលកើរទី កណាត េទី នងិចុងទី។  

អគ្គំ យកដ្ឋា នរនធដ្ឋរ (ចកាណូេសារលរើរនធថ្នន ក់ជាត្ិ) អនុវត្តបាន ៥.២៤៨.៣០៥ លានលរៀេ ឬ លសា ើ 

១០៦,៩៥%ននចាប់ថវិកាឆ្ន កា២០១៦។ ម្បសិនលបើលធៀបការអនុវត្តម្បចាកាឆ្ន កា២០១៦ នងិម្បចាកាឆ្ន កា២០១៥ ការអនុវត្ត

ចកាណូេម្មនកកាលណើន ១៨,០៣%។ ការរម្ងនងការអនុវត្តចាប់រនធដ្ឋរ នងិរម្ងនងការអនុវត្តយុទធសាស្រសត លកៀរគ្រចកាណូេ 

នងិករាវិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ គ្ជឺការញុឱ្យចកាណូេរនធដ្ឋរម្មនកកាលណើនជាេកាដ្ឋប់។ ទនទនរននង

លនះ អគ្គំយកដ្ឋា នរនធដ្ឋរ ដ្ឋក់លចញវិធានការ កូចជា ការបងកកជាបលណាត ះអាសនននូវការលែទរករាសិទធិ ឬសិទធិកាន់កាប់

អចេនម្ទរយតររយៈយនតការននការម្បរូេរនធម្បថ្នប់ម្ត,  រឹត្បណត នងការចុះបញ្ជ ីរនធដ្ឋរថាីចកាលពាះម្មច ស់សហម្គស

 កេម្មនជាប់ពាក់រន័ធននងបកាណេុរនធ នងិការទូទត្់បកាណេុរនធជាកកាណាកក់ាេ នងិការសហការជារួយសាថ ប័នពាក់-

រន័ធ កូចជាអគ្គំ យកដ្ឋា នគ្យ និងរដ្ឋា ករករពុជាលកើរបីទប់សាក ត្ក់ារ កំាចូេរបស់ម្កុរហ នុ កេលៅជកាពាករ់នធរកា។ កនងុ

នយ័ជការញុការចុះបញ្ជ ី នងិផ្លៃ ស់បតូររ័ត្ម៌្មនគន លៅវិញលៅរករវាងអគ្គំយកដ្ឋា នរនធដ្ឋរ នន កសហវ និងម្កសួងពាណិជជករា 

ម្បកាសអនតរម្កសួង លេខ ៩១០ សហវ ចុះនថងទី០៩  ខសីហា ឆ្ន កា២០១៦ សតរីកីារបលងកើត្ម្ករុការរករលកើរបលីរៀបចកាយនត

ការការចុះបញ្ជពីាណិជជករា នងិរនធដ្ឋររួររវាងម្កសួងពាណិជជករា នងិអគ្គំយកដ្ឋា នរនធដ្ឋរ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា នងិដ្ឋក់

ឱ្យអនុវត្ត។ 

                                                           
6 លោងតរទិននន័យរបស់អគ្គំយកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ិ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 16 

 

ជារួរ កនុងនយ័ កេរអលសវាបង់រនធ អគ្គំ យកដ្ឋា នគ្យ នងិរដ្ឋា រករករពុជា និងអគ្គំ យកដ្ឋា នរនធដ្ឋរបលងកើន

កិចចសហការ និងបានែសរវែាយម្គ្ប់េិខតិ្បទដ្ឋា នគ្ត្យិតុ្តិលេើលគ្ហទការ័ររបស់ខៃួន ម្ររទកាងជការញុត្ម្មៃ ភារលដ្ឋយ 

ែសរវែាយរបាយការណ៍ម្បរូេចកាណូេម្បចាកា ខ ម្ត្មី្មស នងិឆ្ន កា កេស់ាធារណៈជន ែង ករ។ 

ចកាណូេរនិ រនសារលរើរនធ7 

លោងតរទិនននយ័របស់អគ្គំ យដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ ិ (លដ្ឋយរិនបញ្ចូេចកាណូេរអីគ្គំ យកដ្ឋា នឧសាហករា

ហិរញ្ញវត្ថុ) ចកាណូេរិន រនសារលរើរនធអនុវត្តបាន ១.៧៦១.៥៩២ លានលរៀេ ឬលសា ើននង ១០២,៥៨% ននចាប់ថវិកា

ឆ្ន កា២០១៦។ កនងុនយ័រម្ងនងការអនុវត្តចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ ម្កសួង សាថ ប័នបានរម្ងនងការអនុវត្តយុទធសាស្រសត

លកៀរគ្រចកាណូេ កូចជាការរម្ងនងការត្នងទរបកាណេុ, ជការុញឱ្យការបង់ចកាណូេឱ្យបានទន់លរេលវលា នងិការអនុវត្ត

លគេការណ៍ នងិបទបបញ្ញត្ិត, ម្បាក់ចកាលណញរបស់សហម្គសសាធារណៈ និងចកាណូេរកីារជេួកីទកាលនរ និងកីសរប- 

ទន។  

 រីឯ អគ្គំ យកដ្ឋា នឧសាហករាហិរញ្ញវត្ថុម្មនម្បភរចកាណូេចកាននួ ៣ គ្ ឺ (១) ចកាណូេកាត្រវកិចចរីកាសុីណូ, 

(២) ចកាណូេកាត្រវកិចចរីលឆ្ន ត្ នងិ (៣) ចកាណូេរអីាជា បណណកាសុីណូ។  លោងតរទិនននយ័របស់អគ្គំយកដ្ឋា នរត្-

ំគរជាត្ិ (រិនគ្ិត្បញ្ចូេចកាណូេរករអីាជា ប័ណណកាសុណូី លដ្ឋយចកាណូេលនះ ម្ត្ូវដ្ឋក់កនងុចកាណូេអាជា ប័ណណរួរ

ជារួយម្កសួង សាថ ប័ន), ចកាណូេម្បរូេបានចកាននួ ១៨៨.៤៣១ លានលរៀេ ឬ លសា ើននង ១៣៩,៧៣% ននចាប់ថវិកា។ 

ការលកើនលឡើងននចកាណូេលនះ លដ្ឋយការរតឹ្បនតនងការចុះម្ត្ួត្រនិតិ្យបណាត កាសុីណូ នងិការជការញុឱ្យបង់ចកាណូេម្បចាកា ខ

បានទនល់រេលវលា ជារិលសសកាសុីណូណាហាគ លវីេ  កេម្ត្ូវបង់ចកាណូេរតង ១៦.៥៥៧.៧២៧ កុលាៃ រអាលររិក 

សម្ម្មប់ឆ្ន កា២០១៤ ប នថរកនុងឆ្ន កា២០១៦។ 

 បាំណុលកកសទះ 

គា នការបលងកើត្លឡើងនូវបកាណេុកកសទះកនងុឆ្ន កា២០១៦ លបើគ្តិ្រយៈលរេ ៦០ នថង លដ្ឋយគ្ិត្ចាប់រីលរេអាណត្តិ

លបើកែតេ់ម្បាក ់ ម្ត្ូវបានបញ្ជូន និងម្ត្ូវបានវាយកាេបរិលចទិលេើអាណត្តិចូេរកអគ្គំ យកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្។ិ ការ

គ្ណំរកបកាណេុកកសទះ គ្មឺ្មនសារៈសកាខាន់លកើរបីកនងនវូសាថ នភារននការម្គ្ប់ម្គ្ងសាច់ម្បាក់។  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 លោងតរទិននន័យរបស់អគ្គំយកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ិ 

កាេបរិចទិននអាណត្តិចូេកេ់រត្ំគរ 

 

កាេបរចិទិលេើវកិកយបម្ត្របស់

អនកែគត្ែ់គង ់

កាេបរចិទិនន 

ទទូត្អ់ាណត្ត ិ

ឧត្តម្មនវុត្តនអ៍នតរជាត្ ិ      

៣០ នថង 

 

ការអនវុត្តរបសក់រពុជា     

៦០នថង 
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លទះបីជាោ ងណាក៏លដ្ឋយ កនងុកកាណាកអ់នតរកាេននការផ្លៃ ស់ម្បរន័ធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ េទធែេកកាលណើរការ

ទូទត្់ចកាណាយគ្ឺម្មនភាររេនូ និងសាថ នភារសាច់ម្បាក់ម្មនេកាណៈេអម្បលសើរជាងរុន លហើយលនះ គ្ឺជាការឈានរួយ

ជកាហានៗរតងខិត្លៅរកនោិរអនតរជាត្និនការកកាណត្អ់ាយកុាេបកាណេុកកសទះ។ 

 ចាំណាយថវកិាជារ ិ

ការអនុវត្តចកាណាយសម្ម្មប់ម្បចាកាឆ្ន កា២០១៦ គ្ឺសលម្រចបាន ៩៤,២៩% ននចាប់ថវិកា លពាេគ្ទឺបជាងលគេ-

លៅ កេបានកកាណត្ម់្បម្មណ ១,៧១%។ កនងុករណីចកាណាយចរនត ម្កសួង សាថ ប័នរួយចកាននួ  កេអនុវត្តថវិកាម្បចាកា

ឆ្ន កា២០១៦ បានត្ិចជាងលគេលៅ ៩៦% លធៀបននងចាប់ថវិកា ម្មនកូចត្លៅ៖  

1> ម្កសួងរុខរករសាធារណៈ អនវុត្តបាន ៩២,០% 

2> ម្កុរម្បនកាអភិវឌ្ឍនក៍រពុជា អនុវត្តបាន ៧១,០% 

3> ម្កសួងទកំា ក់ទកានងរកាសភា ម្រនទធសភា នងិអធកិារកិចច អនុវត្តបាន ៩៣,២០% 

4> ម្កសួងយតុ្តិធរ៌ អនុវត្តបាន ៩០,២០% 

5> គ្ណៈកម្មា ធិការជាត្ិលរៀបចកាការលបាះលឆ្ន ត្ អនុវត្តបាន ៧៥,៣០% 

6> អាជា ធរសវនករាជាត្ ិអនុវត្តបាន ៨៧,៦០% 

7> ម្កសួងរ័ត្ម៌្មន អនុវត្តបាន ៩៤,១០% 

8> ម្កសួងសុខាភិបាេ អនុវត្តបាន ៩២,៩០% 

9> ម្កសួងអប់រំ យុវជន និងកឡីា ៨៨,៥០% 

10> ម្កសួងវបបធរ៌ នងិវិចិម្ត្សិេបៈ អនុវត្តបាន ៨៧,៩០% 

11> ម្កសួងសងគរកិចច អត្ីត្យុទធជន នងិយុវនីត្ិសរបទ អនុវត្តបាន ៩៥,៨០% 

12> ម្កសួងធរាការ នងិសាសំ អនុវត្តបាន ៩៣,៣០% 

13> ម្កសួងកិចចការំរី អនុវត្តបាន ៨៨,៩០% 

14> ម្កសួង រ  នងិថ្នររេ អនុវត្តបាន ៨០,៤០% 

15> ម្កសួងពាណិជជករា អនុវត្តបាន ៨៨,៩០% 

16> ម្កសួងកសិករា រុកាា ម្បម្មញ ់នងិ លនសាទ អនុវត្តបាន ៩០,១០%  

17> ម្កសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ អនុវត្តបាន ៩០,៧០% 

18> ម្កសួងលរៀបចកា កនកី នគ្រូបនយីករា នងិសកាណង់ អនុវត្តបាន ៨៣,៣០% 

19> ម្កសួងធនធានទនក នងិឧត្តនុយិរ អនុវត្តបាន ៩៣,៤% 

20> ម្កសួងឧសាហករា នងិសិបបករា អនុវត្តបាន ៩១,៩០%។ 

លទះបីជាោ ងណាក៏លដ្ឋយ ត្ួលេខលនះ គ្ឺទិនននយ័បលណាត ះអាសនន លហើយជាទូលៅលៅលរេបិទបញ្ជ ីម្កសួង សាថ ប័ន 

រួយចកាននួត្ចូ ត្ប ុលណាណ ះ  កេអនុវត្តថវិកាទបជាងលគេលៅ។ កនងុនយ័លនះ ការអនុវត្តថវិកាលនះ គ្បឺរកា ញរកីារ
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រម្ងនងវិចារណករាចកាណាយ, ការរម្ងនងការចកាណាយចុះលបសកករាទកាងកនងុម្បលទស និងលម្ៅម្បលទស ជារិលសស សលម្រច

បាននូវេទធែេកនងុឆ្ន កាបានលម្ចើនជាងរុន ទនទនរននងការចកាណាយម្មនការលកើនលឡើងត្ិចត្ចួ។  

លដ្ឋយ ឡក រកាបាេថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ (រាជធានី-លខត្ត, ម្កុង-ម្សុក នងិឃុកា-សរកក ត្់) អនុវត្តបាន ៩៨,០%។ 

 ចាំណាយតាលត្បសេទ្ 

ចកាណាយតរម្បលភទសលម្រចបាន កូចជា លបៀវត្ស សលម្រចបាន ៩៧,៨៣%, ទកានិញនងិលសវា សលម្រចបាន 

៩៦,៧៦% និង រេូធន សលម្រចបាន ៩០,៥៩%។ 

រ. វឌ្ឍនភាពសសត្លចបានតាលក ន្កនីលួយៗ ម្នកលមវិធីកកទ្ត្លង់ 

រ.១. ក ន្កទ្ី១ “ភាពស ឿទ្កុចិរតម្នថវិកា” 

ភារលជឿទុកចិត្តននថវិកាសកាលៅសរត្ថភាររបស់រដ្ឋា ភបិាេកនងុការអនុវត្តថវិកា លកើរបីសលម្រចបាននវូរលបៀបវារៈ

លគេនលោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាេ។ ភារលជឿទុកចិត្តននថវិកាគ្មឺ្ត្ូវបនតរម្ងនងអនុវត្តលៅកនងុករាវិធី កទម្រងក់ារ

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈកកាណាក់កាេទី៣  កេម្មនលគេលៅចរបងរម្ងនងម្បរន័ធថវិកាឱ្យ រងឹម្ម កា នងិសិថ រភារ 

ជារិលសស លផ្លត ត្ការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ខពស់សម្ម្មប់ (១) ការអនុវត្តចកាណូេ និងចកាណាយម្បចាកាម្ត្មី្មសម្មនភាររេនូ 

នងិអាចបា នស់ាា នបាន (កម្រតិ្េលរអៀងននការអនុវត្តរិនលេើសរី +/-៥%លធៀបលៅននងករាវិធីចកាណូេ-ចកាណាយ) និង 

(២) ការម្គ្ប់ម្គ្ងបកាណេុម្ត្ូវសង នងិបកាណេុម្ត្ូវទរកនងុឆ្ន កាម្បកបលដ្ឋយម្បសិទធិភារ។ 

កនុងការបនតរម្ងនងភារលជឿទុកចិត្តននថវិកា កនុងកកាណាកក់ាេទី៣ លនះ លគេបកាណងចកាននួ ០៤ ម្ត្ូវបានដ្ឋកឱ់្យ

អនុវត្ត រួរម្មន ១១.បនតរម្ងនងការម្គ្ប់ម្គ្ងចកាណូេ នងិការអនុវត្ត ែនការម្បរូេចកាណូេ, ១២.បនតរម្ងនងការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងបកាណេុ, ១៣.រម្ងនងការម្គ្ប់ម្គ្ងសាច់ម្បាក់ នងិគ្ណនី នងិ ១៤. កេរអការអនុវត្តថវិកា នងិរម្ងនងការ  

អនុវត្តចកាណាយ។ លគេបកាណងទកាង ០៤ ម្ត្ូវបាន បង ចកជា ០៩ ចលរកក រសករាភារ  កេពាករ់ន័ធននងអងគភារលម្ការ

ឱ្វាទម្កសួងលសកាកិចចនងិហរញិ្ញវត្ថុចកាននួ ១១ កូចជា អគ្គំ យកដ្ឋា នលគេនលោបាយលសកាកិចច នងិហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ, 

អគ្គំ យកដ្ឋា នគ្យ នងិរដ្ឋា ករករពុជា, អគ្គំ យកដ្ឋា នរនធដ្ឋរ, អគ្គំយកដ្ឋា នម្ទរយសរបត្តិរកា និងចកាណូេរិន រន

សាធារលរើរនធ, អគ្គំ យកដ្ឋា នឧសាហករាហិរញ្ញវត្ថុ, អគ្គំ យកដ្ឋា នថវិកា, អគ្គំ យកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្,ិ អគ្គំ - 

យកដ្ឋា នេទធករាសាធារណៈ, អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន កសហវ នងិម្កុរការរករម្គ្ប់ម្គ្ងគ្លម្ម្មងម្បរន័ធរត័្៌ម្មនវិទាម្គ្ប់- 

ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (FMWG)។   

បរិោយ 
វឌ្ឍនភាព 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 

វឌ្ឍនភាព 

ឆ្ន ាំ២០១៦ 
អាំណះអាំណាង 

ក ន្កទ្ី១ ៨៥% ៨១% 

េទធែេកនងុឆ្ន កា២០១៥ អនុវត្ត CAP2 NEW កនុង

លំះ ែនកទី២ ម្មន ៤ លគេបកាណង លដ្ឋយ ឡកឆ្ន កា

២០១៦ អនុវត្ត GDAP3 កនុងលំះ ែនកទី២ ម្មន ត្ ៤ 

លគេបកាណង លដ្ឋយ ឡកចលរកក រសករាភារម្មនការ



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 19 

 

 ម្បម្បេួលៅតរលគេបកាណងនីរួយៗ។  លទះបីជា

ោ ងណាក៏លដ្ឋយ បកាណេុកកសទះ (Arrears) គ្ឺរិន

ម្មន លហើយចកាណូេ-ចកាណាយកាន់ ត្ខតិ្លៅរក 

លគេលៅ កេបានកកាណត្ក់នងុចាប់ថវិកា។ 

លគេបកាកាណង ១១ ៧៦% ៨២% - 

លគេបកាកាណង ១២ ១០០% ៧០% - 

លគេបកាកាណង ១៣ ៩០% ៩៦% - 

លគេបកាកាណង ១៤ ៧៥% ៧៨% - 

 

សម្ម្មប់ការវាយត្នរៃសរិទធករាននការអនុវត្តករាវិធី កទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ម្បចាកាឆ្ន កា២០១៦  

 ែនកទី១ សលម្រចបាននូវសរិទធករា កូចខាងលម្ការ៖ 

សោលបាំណង ១១ “បនតពត្ងលងការត្រប់ត្រងចាំណូលនិងការអនុវរតក្នការត្បលលូចាំណូល” 

លកើរបីរម្ងនងម្បសិទធិភារននការម្គ្ប់ម្គ្ងចកាណូេ (ចកាណូេសារលរើរនធ នងិចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ) ការ

លរៀបចកាលគេនលោបាយចកាណូេ នងិយុទធសាស្រសត លកៀរគ្រចកាណូេរយៈលរេរធយរ គ្ឺជាកតត គ្នៃនះលកើរបធីាំនូវការេុប

បកាបាត្ឱ់្នភារសាច់ម្បាកទ់កាងម្សុង, ភាររេនូននេកាហរូចកាណូេ និងអាចបា នម់្បម្មណបាន។ 

លគេបកាណងលនះម្មន ០៣ ចលរកក រសករាភារ រួរម្មន ១១.១. អនុវត្តលគេនលោបាយចកាណូេរយៈលរេ

រធយរ នងិយុទធសាស្រសត លកៀរគ្រចកាណូេ,១១.២. បនត កេរអលគេនលោបាយនងិរកាបាេគ្យ, រនធដ្ឋរ នងិចកាណូេរិន

 រនសារលរើរនធនងិម្ទរយសរបត្តិរកា និង ១១.៣. រម្ងនងការរាករចកាណូេ។ ជារួយគន លនះ អងគភារ ចកាននួ ០៦ រួរម្មន 

អគ្គំយកដ្ឋា នលគេនលោបាយលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ,អគ្គំយកដ្ឋា នគ្យនងិរដ្ឋា ករករពុជា, អគ្គំយក-

ដ្ឋា នរនធដ្ឋរ, អគ្គំ យកដ្ឋា នម្ទរយសរបត្តិរកានងិចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ, អគ្គំ យកដ្ឋា នឧសាហករាហិរញ្ញវត្ថ ុ

នងិអគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន កសហវ បានលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទ និងសលម្រចបាន កូចខាងលម្ការ៖ 

បរិោយ 
វឌ្ឍនភាព 

ម្ត្មី្មសទី១ ម្ត្មី្មសទី២ ម្ត្មី្មសទី៣ ម្ត្មី្មសទី៤ ម្បចាកាឆ្ន កា២០១៦ 

លគេបកាណង ១១ ៨៨% ៧៧% ៧៤% ៨៥% ៨២% 

១១.១ ៧៨% ៨៦% ៧៥% ៨០% ៨៥% 

១១.២ ៨៨% ៨១% ៦៧% ៧៨% ៧៩% 

១១.៣ ៩៧% ៦៣% ៧៩% ៩៥% ៨១% 

 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 20 

 

ចលរកក រសករាភារ ១១.១. អនវុត្តលគេនលោបាយរយៈលរេរធយរ នងិ យទុធសាស្រសត លកៀរគ្រចកាណូេ សលម្រច

បាន ៨៥% និងបានចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គំ យកដ្ឋា នលគេនលោបាយលសកាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ, អគ្គ-

ំយកដ្ឋា នគ្យនងិរដ្ឋា ករករពុជា, អគ្គំយកដ្ឋា នរនធដ្ឋរ, អគ្គំយកដ្ឋា នម្ទរយសរបត្តិរកានងិចកាណូេរិន រនសារលរើ-

រនធ នងិអគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន កសហវ ។   

វឌ្ឍនភារសរិទធករាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា រួរម្មន៖  

1> របាយការណ៍វឌ្ឍនភារននការអនុវត្តយុទធសាស្រសត លកៀរគ្រចកាណូេម្បចាកាឆ្ន កា ២០១៥ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា។ 

2> របាយការណ៍វឌ្ឍនភារននការអនុវត្តយុទធសាស្រសត លកៀរគ្រចកាណូេម្បចាកាឆ្ម្មសទី១ ឆ្ន កា២០១៦ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា។ 

3> ម្បរន័ធផ្លៃ ស់បតូររ័ត្ម៌្មនហានភិយ័គ្យ ម្ត្ូវបានអភិវឌ្ឍ នងិដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តសាកេបង 

4> ម្បរ័នធម្គ្ប់ម្គ្ងេិខតិ្អនរុញ ត្កនកជញ្ជូនម្ត្ូវបានដ្ឋកឱ់្យកកាលណើរការ (របាយការណ៍អាចទញលចញជាទម្រង់ 

Spreadsheet)។ 

5> រុខរករម្បរន័ធលចញបរកក នន់កលេើចកាណូេគ្យលែសងៗ ននម្បរន័ធលអឡិចម្ត្នូិកគ្យ (E-custom) ម្ត្ូវបាន

អភិវឌ្ឍន៍ នងិដ្ឋក់ឱ្យកកាលណើរការជាែៃូវការ។ 

6> លសចកតីម្ពាងទី២ ននសារាចរ ណ កំាសត ីរីការលែទរនថៃ (Transfer Pricing Guideline) ម្ត្ូវបានលរៀបចកា។ 

7> របាយការណ៍សវនករាចម្រុះ ចកាលពាះសហម្គសចកាននួ ៨៥  កេសថ ិត្លៅលម្ការការម្គ្ប់ម្គ្ងរបស់ំយក- 

ដ្ឋា នម្គ្ប់ម្គ្ងអនកជាប់រនធធកា នន អគ្គំ យកដ្ឋា នរនធដ្ឋរ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា។ 

ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ  រួរម្មន ៖ 

1> ម្បរន័ធម្គ្ប់ម្គ្ងហានភិ័យគ្យម្ត្ូវបានរម្ងកី វិសាេភារលៅកាន់ការោិេ័យគ្យចកាននួ ០៤ (៥០%) 

លដ្ឋយលហត្ថុ្ន ម្បរន័ធលនះ ម្ត្ូវបានកកាលឡើងលៅការិោេយ័ចកាននួ ០២ លទៀត្ ប ុ នតការោិេយ័គ្យចកាននួ 

កការងុសថ ិត្លៅកនងុការសិកាអាទិភារលៅលឡើយ។ 

2> រុខរករត្ភាជ ប់រវាងម្បរន័ធម្គ្ប់ម្គ្ងហានភិ័យគ្យ នងិម្បរ័នធអាសីុគ្ដូ្ឋ ម្ត្ូវបានអភិវឌ្ឍន៍ (៧៥%)។ 

3> សារាចរ ណ កំាសត ីរីការអនុវត្តការលសុើបអលងកត្បទលេាើសសារលរើរនធម្ត្ូវបានសលម្រចលដ្ឋយ កសហវ (៧៥%) ។ 

4> ម្បកាសរួរសត ីរីការ កសម្រួេកម្រងលសវាសាធារណៈនិងររកវ នល់េើកទនកចិត្តរបស់ម្កសួង សាថ ប័ន (៧៥%)8។  

5> លសចកតីម្ពាងចាប់សត ីរីការម្គ្ប់ម្គ្ងររណីយដ្ឋា នសម្មហរណនងិ េបងពាណិជជករា ម្ត្វូបានដ្ឋកម់្បជុកាឆ្ៃង

ថ្នន ក់កនក កំាម្កសួង នងិបញ្ជូនលៅគ្ណៈរការស្រនតី (៩៥%)។ លសចកតីម្ពាងចាប់លនះ ម្មនត្ម្រូវការធាត្ុចូេ

ប នថររអីងគភារពាក់រន័ធ និងម្បត្ិបត្តិករកាសុីណូ។9    

                                                           
8 ការលរៀបចកាម្បកាស កសម្រួេលនះ គ្លឺធវើលឡើងតររយៈការលសន ើរបស់ ម្កសងួ-សាថ បន័រួយចកាននួ រនិម្មនត្ម្រូវការ កសម្រួេ។ 
9 លសចកតីម្ពាងចាបល់នះ ម្ត្វូបានដ្ឋក់ជូនថ្នន ក់កនក កំាម្កសួងរហានែទ និង  កសហវ រិនិត្យរួចរាេ់ និងបានដ្ឋក់ឆ្ៃងកិចចរិលម្គះលោបេ់ជាសាធារណៈ 

ជារួយម្បត្ិបត្តិករកាសុីណូ លៅម្ត្មី្មសទី៤ ឆ្ន កា២០១៦។ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 21 

 

ចលរកក រសករាភារ ១១.២. “បនត កេរអលគេនលោបាយ  នងិរកាបាេគ្យ  រនធដ្ឋរ នងិចកាណូេរនិ រនសារលរើ

រនធ នងិម្ទរយសរបត្តរិកា” សលម្រចបាន ៧៩% និងបានចូេររួអនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គំ យកដ្ឋា នគ្យនងិរដ្ឋា ករ, អគ្គំ យក

ដ្ឋា នរនធដ្ឋរ, អគ្គំ យកដ្ឋា នម្ទរយសរបត្តរិកានងិចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ នងិអគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន កសហវ។ 

វឌ្ឍនភារសរិទធករាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា រួរម្មន៖ 

1> តរាងរនធគ្យថាីសម្ម្មប់អនុវត្តចាប់រីឆ្ន កា២០១៧ និងអម្តអាកររិលសសលេើរុខទកានិញរួយចកានួនម្ត្ូវបាន
លរៀបចកា និងែសរវែាយ។ 

2> លសចកតីម្ពាងចាប់សត ីរីរនធលេើម្បត្ិបត្តិការលម្បងកាត្និងឧសា ័ន និងលសចកតីម្ពាងចាប់សត ីររីនធលេើម្បត្ិបត្តិការ
ធនធាន រ ធរាជាត្ិ កូចជា ម្មស ធយងូថា នងិទង់ កង ម្ត្ូវបានលរៀបចកាបញ្ចប់កម្រិត្អគ្គំ យកដ្ឋា នរនធដ្ឋរ។ 

3> ម្បកាសសត ីរីកាត្រវកិចចសារលរើរនធចកាលពាះសហម្គស កេអនុវត្តរហុគ្លម្ម្មង ម្ត្ូវបានលរៀបចកា។ 

4> លសចកតីម្ពាងម្បកាសសត ីរកីារយករនធលេើលសវាកនកជញ្ជូនអនតរជាត្ ិ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា នងិសលម្រចលដ្ឋយថ្នន ក់

កនក កំាអគ្គំ យកដ្ឋា នរនធដ្ឋរ។ 

ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ  រួរម្មន៖ 

1> លសចកតីម្ពាងចាប់សត ីរីសារលរើរនធថាី ម្ត្ូវបានបញ្ជូនលៅទីសតកីារគ្ណៈរការស្រនតី (៩០%)។ ជាក់ សតង  លសចកត-ី

ម្ពាងម្ត្ូវបានបញ្ចប់កម្រិត្ អគ្គំ យកដ្ឋា នរនធដ្ឋរ ប ុ នត កសហវ  ណ កំាឱ្យរនារលរេរហូត្កេឆ់្ន កា ២០១៩។ 

2> លសចកតីម្ពាងចាប់សត ីរីការម្គ្ប់ម្គ្ងចកាណូេរិន រនសារលរើរនធម្ត្ូវបានម្បជុការភិាកា នងិរនិិត្យសលម្រចចុង

លម្កាយកម្រិត្អនតរម្កសួង (០%)។ 10 

3> លសចកតីម្ពាងចាប់សត ីរីការម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទរយសរបត្តិរកា ម្ត្ូវបានបញ្ជូនលៅគ្ណៈរការស្រនតី (៨០%)។ 

4> ម្បកាសសត ីរីរនធលេើម្បាក់ចកាលណញរូេធន របស់រូបវនតបុគ្គេ ម្ត្ូវបានរនិតិ្យ និងសលម្រចលដ្ឋយ កសហវ 

(៩៥%)។ កិចចការលនះ គ្មឺ្ត្ូវរង់ចាកាជកាំញការបរលទសរកលធវើការ វិភាគ្បញ្ចប់។ 

5> ការិោេយ័ទកាំក់ទកានងសាធារណៈម្ត្ូវបានដ្ឋកឱ់្យកកាលណើរការ (៨០%)។ ំលរេបចចុបបនន លសចកតីម្ពាង

ម្បកាសសត ីរីការលរៀបចកា និងការម្បម្រនត្តលៅននំយកដ្ឋា នលសវាអនកជាប់រនធ នងិបកាណេុ ម្ត្ូវបានដ្ឋកជ់នូ

ថ្នន ក់កនកអគ្គំយកដ្ឋា នរនធដ្ឋរ រនិតិ្យ នងិសលម្រច។ 

ចលរកក រសករាភារ ១១.៣. រម្ងនងការរាករចកាណូេ សលម្រចបាន ៨១ % និងបានចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គ-

ំយកដ្ឋា នលគេនលោបាយលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ, អគ្គំ យកដ្ឋា នគ្យនងិរដ្ឋា ករករពុជា, អគ្គំ យកដ្ឋា ន

រនធដ្ឋរ នងិអគ្គំ យកដ្ឋា នម្ទរយសរបត្តិរកា និងចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ ។ 

វឌ្ឍនភារសរិទធករាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា រួរម្មន៖ 

                                                           
10 អគ្គំយកដ្ឋា នម្ទរយសរបត្តិរកា និងចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ បានែតេ់អាទិភារលេើការលរៀបចកាលសចកតីម្ពាងអនុម្កនត្យសត ីរីការម្គ្ប់ម្គ្ងចកាណូេ

រនិ រនសារលរើរនធ លដ្ឋយលោងតរអនសុាសន៍ឯកឧត្តរបណឌ តិ្លទសរការស្រនតី រការស្រនតី កសហវ។ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 22 

 

1> រ  ូកេរាករណ៍ចកាណូេ៖ គ្ម្មៃ ត្រវាងការរាករ នងិការអនវុត្តចកាណូេឆ្ន កា២០១៥ ម្មនកម្រិត្ទប កេរិន

ត្ម្រូវឱ្យម្មនការ កេរអ11។ 

2> រ ូ កេរាករណ៍ និង វិភាគ្ចកាណូេរនធដ្ឋរ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា និងដ្ឋក់ជនូថ្នន ក់កនក កំាអគ្គំ យកដ្ឋា នរនធដ្ឋរ

រនិិត្យ នងិសលម្រច ។ 

3> របាយការណ៍វាយត្នរៃវឌ្ឍនភារម្ម ម្កូលសកាកិចចពាក់កណាត េឆ្ន កា២០១៦ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា នងិែសរវែាយលេើ 

លគ្ហទការ័រ កសហវ ។ 

ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ គ្ឺ សិកាា សាលាសត ីរីការលរៀបចការាករណ៍ចកាណូេ 

(លដ្ឋយលផ្លត ត្ទកាងចកាណូេរនធ នងិរិន រនសារលរើរនធ) ម្ត្ូវបានលរៀបចកាកេម់្កសួង សាថ ប័ន (០%)។  

សោលបាំណង ១២ “បនតពត្ងលងការត្រប់ត្រងបាំណុល” 

ការម្គ្ប់ម្គ្ងបកាណេុសាធារណៈ សកាលៅកេ់ការម្គ្ប់ម្គ្ងលេើរាេ់ម្បត្ិបត្តកិាររបស់រដ្ឋា ភិបាេពាករ់ន័ធននងការ

ខចីម្បាករ់ីលគ្, ការឱ្យម្បាក់លគ្ខច,ី ការលបាះែាយនិងការដ្ឋក់េក់រូេបម្ត្រកា, ការលបាះែាយនិងដ្ឋកេ់ក់បណណរកាអធិប-

លត្យយ, ការធាំ, កាត្រវកិចចបកាណេុជាយថ្នលហត្,ុ ការទូទត្់លសវាបកាណេុ, ការលរៀបចការចំសរព័នធបកាណេុលឡើងវិញ, ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងហានិភ័យ, ការវិនិលោគ្លដ្ឋយលម្បើអតិ្លរកសាច់ម្បាក់ ឬអត្ិលរកថវិកា និងម្បតិ្បត្តិការលែសងៗលទៀត្ពាក់រ័នធ

ននងបកាណេុសាធារណៈ។ 

លគេបកាណងលនះម្មនចលរកក រសករាភារចកាននួ ០៣ រួរម្មន ១២.១. អនុវត្តយុទធសាស្រសត ម្គ្ប់ម្គ្ងបកាណេុម្បកប 

លដ្ឋយស័កកិសិទធិភារ និងម្បសិទធិភារ, ១២.២. លរៀបចកាម្កបខណ័ឌ គ្ត្ិយតុ្ត និងយនតការសម្ម្មប់អនុវត្តការធាំរបស់រកា 

និង ១២.៣. រម្ងនងម្បសិទធិភារននការម្គ្ប់ម្គ្ងបកាណេុម្ត្ូវទរកនុងឆ្ន កា ។ ជារួយគន លនះ អងគភារចកាននួ ០៤  កេអនុវត្ត

រួរម្មន អគ្គំយកដ្ឋា នរនធដ្ឋរ, អគ្គំ យកដ្ឋា នគ្យនងិរដ្ឋា ករករពុជា, អគ្គំយកដ្ឋា នសហម្បត្ិបត្តិការអនតរជាត្និងិ

ម្គ្ប់ម្គ្ងបកាណេុ នងិអគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន កសហវ បានលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទ និងសលម្រចបាន កូចខាងលម្ការ៖ 

បរិោយ 
វឌ្ឍនភាព 

ម្ត្មី្មសទី១ ម្ត្មី្មសទី២ ម្ត្មី្មសទី៣ ម្ត្មី្មសទី៤ ម្បចាកាឆ្ន កា២០១៦ 

លគេបកាណង ១២ ៧៣% ៨៣% ៥៣% ៥៣% ៥៩% 

១២.១ ៩៣% ១០០% ៦៧% ៦៧% ៧៨% 

១២.២ ៥០% ៧៥% ០% ០% ២៥% 

១២.៣ ៧០% ៧៣% ៧៥% ៧៥% ៦៣% 

ចលរកក រសករាភារ ១២.១. អនវុត្តយទុធសាស្រសត ម្គ្បម់្គ្ងបកាណេុម្បកបលដ្ឋយស័កតសិិទធភិារនងិម្បសិទធភិារ សលម្រច

បាន ៧៨% បានចូេរួរអនវុត្តលដ្ឋយ អគ្គំ យកដ្ឋា នគ្យនងិរដ្ឋា ករករពុជា, អគ្គំ យកដ្ឋា នសហម្បត្ិបត្តិការអនតរ

ជាត្ិ និងម្គ្ប់ម្គ្ងបកាណេុ នងិអគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន កសហវ។ 

                                                           
11 អគ្គំយកដ្ឋា នលគេនលោបាយលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ជាអងគភារអនុវត្ត។ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 23 

 

វឌ្ឍនភារសរិទធករាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា រួរម្មន៖ 

1> កាត្់បនថយបកាណេុ កនុង ែនកថ្នររេ នងិលត្េសីលាកនងុឆ្ន កា២០១៦ លធៀបននងឆ្ន កា២០១៥ ថយចុះជាង ៦% 

2> ម្រនត្តិបម្ត្សថ តិ្ិបកាណេុសាធារណៈលេខទី ២ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា នងិែសរវែាយលេើលគ្ហទការ័រ កសហវ។ 

ទនទនរននងលនះ សូចំកររុកាទនស់លម្រចតរលគេលៅ រួរម្មន ៖ 

1> សតងដ់្ឋរនតី្ិវិធី ម្បត្ិបត្តកិារ សម្ម្មប់ការម្គ្ប់ម្គ្ងបកាណេុសាធាណៈ លដ្ឋយរួរបញ្ចូេនវូនតី្ិវិធីម្គ្ប់ម្គ្ង

និងតរដ្ឋនហានភិ័យបកាណេុសាធារណៈម្ត្ូវបានលរៀបចកា។ សម្ម្មប់សូចំករលនះ សលម្រចបាន ៣៥%  

លដ្ឋយសារ ត្ម្មនការ កសម្រួេលេើរចំសរព័នធនែទកនុងននអគ្គំយកដ្ឋា នថវិកា  កេត្ម្រូវឱ្យសូចំករ

រួយចកានួន ម្ត្ូវបានលរៀបចកា កសម្រួេលឡើងវិញសម្ម្មប់អគ្គំ យកដ្ឋា នថាីគ្អឺគ្គំ យកដ្ឋា នសហម្បត្ិបត្តិការ

អនតរជាត្ិ នងិម្គ្ប់ម្គ្ងបកាណេុ។ 

ចលរកក រសករាភារ ១២.២. “លរៀបចកាម្កបខណ័ឌ គ្ត្យិតុ្ត នងិយនតការសម្ម្មបអ់នវុត្តការធាំរបស់រកា” បានចូេររួ

អនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គំ យកដ្ឋា នសហម្បត្ិបត្តិការអនតរជាត្និិងម្គ្ប់ម្គ្ងបកាណេុ។   

ចលរកក រសករាភារលនះ ម្មន ត្សូចំករសកាខាន ់ត្រយួគ្ត្គ់្ឺលសចកតីម្ពាងលគេនលោបាយសត ីរកីារធាំរបស់

រកាម្ត្ូវបាន កេរអ នងិដ្ឋក់ជនូគ្ណៈកម្មា ធកិារលគេនលោបាយលសកាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថអុនុរ័ត្ ប ុ នតម្ត្ូវបានរនារ

លរេកនងុការវាយត្នរៃ លដ្ឋយសារ ត្សូចំករលនះ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា កសម្រេួម្កបខ័ណឌ លរេលវលាអនុវត្តឱ្យម្សបតរ

លគេនលោបាយសតរីីការអភិវឌ្ឍយនតការភារជានកគ្ូរវាងរកានិងឯកជនសម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្លម្ម្មងវិនិលោគ្សាធារណៈ

 កេបានអនុរ័ត្ នងិដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តលដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភបិាេករពុជាកនុង ខករញ  ឆ្ន កា២០១៦ កនៃងលៅ។  

ចលរកក រសករាភារ ១២.៣. “រម្ងនងម្បសិទធភិារននការម្គ្បម់្គ្ងបកាណេុម្ត្វូទរកនងុឆ្ន កា” សលម្រចបាន ៦៣%  បាន

ចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គំ យកដ្ឋា នរនធដ្ឋរ នងិអគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន កសហវ។ 

វឌ្ឍនភារសរិទធករាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា គ្ឺការរករម្គ្ប់ម្គ្ងនងិម្បរូេ

បកាណេុរនធ លម្កាយការបណតុ ះបណាត េម្ត្ូវបានរនិិត្យវាយត្នរៃ លដ្ឋយបានកកាណត្់បរា ម្បឈរ នងិការរករម្ត្ូវអនុវត្ត

បនត លកើរបីបលងកើនម្បសិទធិភារការម្គ្ប់ម្គ្ង និងការម្បរូេបកាណេុរនធ។ 

ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ  រួរម្មន៖ 

1> លសចកតីម្ពាងលេើកទី៣ននលគេការណ៍និងេខិិត្បទដ្ឋា ន ណ កំាសត ីរកីារលធវើសវនករានែទកនងុ ម្ត្ូវបានរនិតិ្យ

សលម្រចកម្រិត្អគ្គំ យកដ្ឋា នរនធដ្ឋរ។ សូចំករលនះសលម្រចបាន ៧៥% ប ុ នតកម៏្មនវឌ្ឍនភាររយួចកាននួ

ែង ករកូចជាអគ្គំ យកដ្ឋា នសារីកការុងរនិិត្យលេើឯកសារ នងិេិខិត្បទដ្ឋា ន កេលទើបទទួេបានរីលលាក 

Danny L. Athanasaw អនកជកាំញការរបស់ OTA ។  

2> លសចកតី ណ កំាសត រីីយនតការម្គ្ប់ម្គ្ងបកាណេុរិន រនសារលរើរនធម្ត្ូវទរកនងុឆ្ន ការបស់ កសហវ ម្ត្ូវបានែសរវ-

ែាយ ណ កំា នងិដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត។ ការរករលនះ សលម្រចបាន ២៥% លដ្ឋយសាររងច់ាកាម្កបខណឌ រួរននេិខតិ្

បទដ្ឋា នម្គ្ប់ម្គ្ងចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ។ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 24 

 

លគេបកាណង ១២ ម្មនបរា ម្បឈរ គ្ួរឱ្យកត្់សកាគេ ់លំះគ្ឺការ កសម្រេួលេើរចំសរព័នធនែទកនុងននអគ្គំ- 

យកដ្ឋា នថវិកា  កេត្ម្រូវឱ្យសូចំកររួយចកាននួម្ត្ូវបានលរៀបចកា កសម្រួេលឡើងវិញសម្ម្មប់អគ្គំយកដ្ឋា នសហម្បត្-ិ 

បត្តិការអនតរជាត្ិ នងិម្គ្ប់ម្គ្ងបកាណេុ។ 

សោលបាំណង ១៣ “ពត្ងលងការត្រប់ត្រង សាច់ត្បាក ់និង រណនី” 

ការរម្ងនងការម្គ្ប់ម្គ្ងសាច់ម្បាក ់និងគ្ណន ីម្មនលគេលៅអនុវត្ត ែនការសាច់ម្បាកម់្បកបលដ្ឋយម្បសិទធិភារ 

នងិស័កតិសិទធិភារ  កេរួរម្មនម្បសិទធិភារននការអនុវត្ត ែនការសាច់ម្បាក់ម្បកបលដ្ឋយម្បសិទធិភារជាម្បចាកាម្ត្មី្មស 

ម្បចាកា ខ នងិឈានលៅរកម្បចាកាសបាត ហន៍ិងនថង, ការទូទត្់ម្បត្ិបត្តិការចកាណូេចកាណាយតរម្បរន័ធធំគរ, យនតការ

ម្បរូេែតុកាបូកសរុបរបាយការណ៍អនុវត្តថវិការបស់នកគ្អូភិវឌ្ឍន ៍កេលៅលម្ៅម្បរន័ធរត្ំគរជាត្,ិ ម្បរន័ធតរដ្ឋន 

នងិកត្់ម្តបកាណេុកកសទះ នងិការទូទត្់ថវិកាបុលរម្បទនទន់លរេលវលា ជាលកើរ។ 

សម្ម្មប់លគេបកាណងលនះ សលម្រចបាន ៩៦% កនងុលំះ គកាម្ទលដ្ឋយ ០៥ ចលរកក រសករាភារអនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គ-

ំយកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ិនិងម្កុរការរករម្គ្ប់ម្គ្ងគ្លម្ម្មងម្បរន័ធរត័្៌ម្មនវិទាម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ។ ចលរកក រ

សករាភារចកាននួ ០៥ គ្ឺ ១៣.១. បនត កេរអ នងិរម្ងនងការលរៀបចកា ែនការសាច់ម្បាក ់ (ចាប់លែតើរ រមី្បចាកាម្ត្មី្មស/ 

ម្បចាកា ខនងិឈានលៅរកការលរៀបចកា ែនការសាច់ម្បាកម់្បចាកាសបាត ហ៍ នងិម្បចាកានថង), ១៣.២. បនតរម្ងនងការលម្បើម្បាស់

ម្បរ័នធធំគរម្ររទកាងសិកានិងរនិតិ្យេទធភារឈានលៅអនុវត្តការទូទត្ត់រ E-Transfer, ១៣.៣. លរៀបចកាយនតការ

ម្បរូេែតុកានងិបូកសរុបរបាយការណ៍អនុវត្តថវិកាគ្លម្ម្មងរបស់នកគ្អូភិវឌ្ឍន ៍ កេលៅលម្ៅម្បរន័ធរត្ំគរជាជកាហានៗ 

នងិបនតរម្ងនងគ្ណនីលទេរត្ំគរ, ១៣.៤. បនតតរដ្ឋនបកាណេុកកសទះ នងិអាយកុាេរបស់វា នងិ ១៣.៥. ទូទត្់

បុលរម្បទនឱ្យបានទន់លរេលវលា។ 

បរិោយ 
វឌ្ឍនភាព 

ម្ត្មី្មសទ១ី ម្ត្មី្មសទ២ី ម្ត្មី្មសទ៣ី ម្ត្មី្មសទ៤ី ម្បចាកាឆ្ន កា២០១៦ 

លគេបកាណង ១៣ ៩៦% ៩៤ % ៩៩ % ៨០% ៩៦% 

១៣.១ ៩០% ៩៨ % ៩៧.៥ % ៧៦% ៩០% 

១៣.២ ៩០% ៦៣ % ១០០ % ៩៨% ៩៨% 

១៣.៣ ១០០% ១០០ % ១០០ % ១០០% ១០០% 

១៣.៤ ១០០% ១០០ % ១០០ % ៩៥% ៩៨% 

១៣.៥ ១០០% ១០០ % ១០០ % ៤៨% ៩៨% 

 

 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 25 

 

ចលរកក រសករាភារទ ី១៣.១. “បនត កេរអ នងិរម្ងនងការលរៀបចកា ែនការសាចម់្បាក ់ (ចាបល់ែតើរ រមី្បចាកាម្ត្មី្មស/

ម្បចាកា ខនងិឈានលៅរកការលរៀបចកា ែនការសាចម់្បាកម់្បចាកាសបាត ហ ៍ នងិម្បចាកានថង)”។ ចលរកក រសករាភារលនះសលម្រច

បាន ៩៦% បានចូេរួរលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំ យកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ិ។ វឌ្ឍនភារសរិទធករា

សលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា គ្សឺរត្ុេយសាច់ម្បាក់ម្ត្ូវបានតរដ្ឋនជាម្បចាកាតររយៈ

របាយការណ៍ធំគរកនងុគ្ណនទីកាងឡាយ  កេសថតិ្លម្ការរចំសរពន័ធគ្ណនីលទេរត្ំគររួរទកាងម្បាក់បុរម្បទន

 កេម្គ្ប់ម្គ្ងលដ្ឋយម្បរន័ធរត្ំគរជាត្ិ។ 

ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ  រួរម្មន៖ 

1> ការរាករណ៍េកាហូរសាច់ម្បាកម់្ត្ូវបាន កេរអឱ្យសថ តិ្កនងុរងវង់ +/-៥%។ ការរករលនះ សលម្រចបាន ៨៥% 

លដ្ឋយសារអងគភារថវិការបស់ម្កសួង ចកាននួ ៦ (១-ម្កសួងសុខាភបិាេ, ២-ម្កសួងកសិករា រុកាា ម្បម្មញន់ងិ

លនសាទ, ៣-ម្កសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ, ៤-ម្កសួងកិចចការំរី, ៥-ម្កសួងសាធារណៈការ និងកនកជញ្ជូន,    

៦-ម្កសួងលរៀបចកា កនកី នគ្រូបនយីករា និងសកាណង់) រិនទនប់ានអនុវត្តបានលរញលេញលេើម្បរន័ធ Web-

based Application លកើរបីបញ្ចូេត្លួេខ ែនការចកាណូេ-ចកាណាយ។ 

2> របាយការណ៍ននការរាករណ៍េកាហូរសាច់ម្បាក់រយៈលរេ ០៣ ខ រំកេិម្ត្ូវបានលរៀបចកា នងិ កេរអសម្ម្មប់

ចកាណូេថវិកាជាត្ិ។ សូចំករលនះ សលម្រចបាន ៨៥% លដ្ឋយសារការរាករណ៍រុកាទនម់្មនឧបករណ៍ ឬ 

រូបរនតចាស់លាស់ លទះបីជាោ ងលនះកតី អគ្គំ យកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ិបាននងិកការងុសិកាលរៀបចកាឧបករណ៍ 

ឬ រូបរនតឱ្យម្មនេកាណៈវិទាសាស្រសតកនុងកកាណាកក់ាេទី៣។  

ចលរកក រសករាភារ ១៣.២.“បនតរម្ងនងការលម្បើម្បាស់ម្បរ័នធធំគរម្ររទកាងសិកានិងរិនិត្យេទធភារឈាន

លៅអនុវត្តការទូទត្់តរ E-Transfer”។ ចលរកក រសករាភារលនះសលម្រចបាន ៩៨% បានចូេរួរលរៀបចកាសករាភារ គកា

ម្ទអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំយកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ិ នងិម្កុរការរករម្គ្ប់ម្គ្ងគ្លម្ម្មងម្បរន័ធរ័ត្ម៌្មនវិទាម្គ្ប់ម្គ្ងវិស័យ

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ។ 

 វឌ្ឍនភារសរិទធករាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា រួរម្មន៖ 

1> ការលបើកែតេ់ម្បាក់លបៀវត្សតរម្បរន័ធធំគរម្ត្ូវបានអនុវត្តទូទកាងម្បលទស។ ជាក់ សតងអគ្គំយកដ្ឋា នបាន

លរៀបចកាការលបើកែតេ់លបៀវត្សជនូរស្រនតរីាជការទូទកាងម្បលទស ោ ងឆ្ប់រហ័ស លៅលរៀងរាេ់សបាត ហ៍ទី ៤ នន ខ

នីរួយៗ តរកាេវិភាគ្េកាដ្ឋប់អាទិភារ។ 

2> េទធភារននការទូទត្់ តរ E-Transfer តររយៈម្បរន័ធ FMIS ម្ត្ូវបានសិការួរគន  ជារួយធំគរជាត្ិ

ននករពុជា និងឯកសារបរជ កអ់ការេីទធភារនិងសុវត្ថិភារ ននការអនុវត្តការទូទត្ត់រម្បរន័ធ E-Transfer 

ម្ត្ូវបានលរៀបចកា នងិអនុរ័ត្។ 

 ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ  រួរម្មន៖ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 26 

 

1> ម្បរន័ធ E-Transfer ម្ត្ូវបានសិកានងិវាយត្នរៃហានភិ័យ លកើរបីឈានលៅអនុវត្តនងិកកាណត្់រុខសរញ កនងុ

ការអនុវត្តសាកេបង។ សូចំករលនះ សលម្រចបាន ៩៥% លហើយអគ្គំ យកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ិបានបនត

សាកេបងអនុវត្តការទូទត្់ចកាណាយតររយៈម្បរន័ធ FMIS និងម្បរន័ធរបស់ធំគរជាត្និនករពុជា លៅំយក

ដ្ឋា នរ័ត្ម៌្មនវិទាននម្កសួងលសកាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ លកើរបីឈានកេ់កកាណាក់កាេដ្ឋកក់ារទូទត្ត់រម្បរន័ធ 

E-Transfer កនុងម្បរន័ធ FMIS Production  កេបានកកាណត្ន់ូវលឈាា ះអនកលម្បើម្បាស់ Electronic Fund 

Transfer (EFT)  លកើរបីសាកេបងអនុវត្តកនុង Pre-Production។ 

2> លគេការណ៍ដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តការទូទត្ត់រម្បរន័ធ E-Transfer កនុងម្បរន័ធ FMIS ម្ត្ូវបានអនុរ័ត្ការទូទត្់

តរម្បរន័ធ E-Transfer តរម្បរន័ធ FMIS ម្ត្ូវបានអនុវត្តជាែៃូវការ។ សូចំករលនះសលម្រចបាន ៩៥% 

លដ្ឋយសារ ត្ អគ្គំ យកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ិរិនទន់បានលរៀបចកាអនុសសរណៈលោគ្យេែ់ៃូវការលេើការរករលនះ 

លៅលឡើយ  កេលម្គងបញ្ចប់កនងុ ខរករា ឆ្ន កា២០១៧ លនះ លកើរបីអនុវត្តការទូទត្ត់រម្បរន័ធ EFT លចញរី

ម្បរន័ធ FMIS។ 

ចលរកក រសករាភារទី ១៣.៣. “លរៀបចកាយនតការម្បរូេែតុកានិងបូកសរុបរបាយការណ៍អនុវត្តថវកិាគ្លម្ម្មងរបស់   

នកគ្អូភវិឌ្ឍន ៍ កេលៅលម្ៅម្បរន័ធរត្ំគរជាជកាហានៗ នងិបនតរម្ងនងគ្ណនលីទេរត្ំគរ”។ ចលរកក រសករាភារលនះ

សលម្រចបាន ១០០%បានចូេរួរលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំ យកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ិ។  

វឌ្ឍនភារសរិទធករាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា រួរម្មន៖ 

1> គ្ណនីធំគរ កេលបើកលៅធំគរជាត្ិនិងធំគរពាណិជជលៅថ្នន ក់កណាត េ និងថ្នន ក់រាជធាន ីលខត្តម្ត្ូវ

បានតរដ្ឋនជាម្បចាកា ជារិលសស របាយការណ៍េទធែេសត ីរីម្បលភទគ្ណនីគ្លម្ម្មងរបស់នកគ្ូអភិវឌ្ឍន៍

រួយចកានួន កេសងស័យម្ត្ូវបានលរៀបចកា និងដ្ឋក់ជូនថ្នន ក់កនក កំារនិិត្យ នងិវាយត្នរៃ។ 

2> ទម្រង់របាយការណ៍អនុវត្តថវិកាគ្លម្ម្មងរបស់នកគ្អូភិវឌ្ឍនម៍្ត្ូវបានលរៀបចកានិងែសរវែាយអនុវត្ត។ កនងុលំះ

អគ្គំយកដ្ឋា នបានសហការជារួយំយកដ្ឋា នពាក់រន័ធលកើរបជីការុញម្កសួង សាថ ប័នឱ្យលធវើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ-

វត្ថមុ្បចាកាឆ្ន កាម្សបតរបៃង់គ្ណលនយយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាេនងិតរម្បលភទចកាណាយកនុងគ្លម្ម្មង/ករាវិធីហិរញ្ញ- 

បបទនសហម្បត្ិបត្តកិាររនីកគ្ូអភិវឌ្ឍន៍កេ់ម្កសួង សាថ ប័ន។ 

ជាលសចកតីសននដិ្ឋា ន អគ្គំយកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្បិានបនតតរដ្ឋន និងសហការជារួយធំគរពាណិជជលកើរបី 

ែតេរ់័ត្ម៌្មន និងលដ្ឋះម្សាយបរា  កេអាចលកើត្ម្មនលឡើងឱ្យទន់លរេលវលា នងិតរដ្ឋនគ្ណនី កេបានលបើក និង 

លម្បើម្បាស់លៅតរធំគរជានកគ្ូ។   

ចលរកក រសករាភារ ១៣.៤. “បនតតរដ្ឋនបកាណេុកកសទះ នងិអាយកុាេរបស់វា”។ ចលរកក រសករាភារលនះ

សលម្រចបាន ៩៥% បានចូេររួលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំ យកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ិ។ 

វឌ្ឍនភារសរិទធករាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា គ្ឺរម្ងនងយនតការតរដ្ឋន

លកើរបីកុកាឱ្យម្មនបកាណេុកកសទះ (អាយុកាេលេើសរី៦០នថង)។ 

ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ  រួរម្មន៖ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 27 

 

1> ការលធវើសម្មហរណករាបកាណេុនិងការលធវើបចចុបបននភារ និង កត្់ម្តត្ួលេខបកាណេុននងម្ត្ូវលធវើលឡើងតរម្បរ័នធ 

FMIS លដ្ឋយសម្មហរណករាជារួយននងម្បរន័ធ ASYCUDA និង DMFAS (៩៥%) លដ្ឋយសារអគ្គំយកដ្ឋា ន 

បានបនតសាកេបងសម្មហរករាទិនននយ័ននងម្បរន័ធ DMFAS បញ្ចូេលៅកនងុម្បរ័នធ FMIS និងកការុងរិភាកា

បនត វិធីសាស្រសតកនុងការកត់្ម្តបកាណុេ  កេឆ្ៃងកាត្់ និងរិនឆ្ៃងកាត្់រត្ំគរជាត្។ិ 

ចលរកក រសករាភារ ១៣.៥. “ទទូត្ប់លុរម្បទនឱ្យបានទនល់រេលវលា”។ ចលរកក រសករាភារលនះសលម្រចបាន 

៤៨% បានចូេរួរលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំយកដ្ឋា នរត្ំគរជាតិ្។ 

 វឌ្ឍនភារសរិទធករាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា គ្រឺាេថ់វិកាបុលរម្បទនម្ត្ូវ

បានកត្់ម្ត និងតរដ្ឋនជាម្បចាកា។ 

ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ  គ្ឺ ការតរដ្ឋនការលបាះែាយអាណត្តនិយិ័ត្ករា

ទូទត្់ជម្រះបញ្ជ ីបានទន់លរេលវលា (៩៥%)។ កនុងន័យលនះ អគ្គំយកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ិបានជការញុកេម់្កសួង សាថ ប័ន 

 កេបានបុលរម្បទនឱ្យម្បរូេសកាីប័ម្ត្ចកាណាយ នងិលធវើការលបាះែាយអាណត្តនិយិ័ត្ករាទូទត្់ជម្រះបញ្ជ ីជាបនតប ទំ ប់

គ្ិត្ម្ត្នរនថងទី១៩  ខធនូ ឆ្ន កា២០១៦ ម្មនចកាននួ ៤៤៣.៨១៦,១លានលរៀេ កនុងលំះ ឆ្ន កា២០១៥ បាន ៦៨.២២២,៦លាន

លរៀេ និងឆ្ន កា២០១៦ បាន ៣៧៥.៥៩៣ ,៥លានលរៀេ និង បកាណេុបុលរម្បទនលៅសេរិ់នទន់ទូទត្់ជម្រះបញ្ជ ីគ្តិ្

ម្ត្នរ នថងទី១៩  ខធនូ ឆ្ន កា២០១៦ សរុបចកាននួ ៦១៦.៥០៨,៣លានលរៀេ  កេរួរម្មនឆ្ន កា២០១៤ ចកាននួ ៣៨៦,៦លាន

លរៀេ, ឆ្ន កា២០១៥ ចកាននួ ៧១.៧៦៨,២លានលរៀេ នងិ ឆ្ន កា២០១៦ ចកាននួ ៥៤៤.៣៥៣,៥លានលរៀេ។ ការអនុវត្តកនងុ

ម្បរន័ធម្គ្ប់ម្គ្ងសាច់ម្បាក់លៅម្មនភារខវះខាត្ រនិទនអ់នុវត្តឱ្យម្ត្នរម្ត្ូវ នងិលរញលេញ។ 

លបើលទះជាវឌ្ឍនភារសលម្រចបាន ៩៦% ក៏លដ្ឋយ ប ុ នត វឌ្ឍនភារជាសករាភារការរកររួយចកាននួគ្ួរបនត កេរអ

រួរម្មន (១) ការលម្បើម្បាស់ម្បរន័ធ Web-based Application ជារួយម្កសួង សាថ ប័នសាកេបងទកាង១២ នងិម្កសួង 

សាថ ប័ន កនទលទៀត្ (២) បនតការអនុវត្តម្បរន័ធ E-Transferឱ្យបានទូេកាទូលាយ (៣) ជការុញការទូទត្់ថវិកាបុលរម្បទន

របស់ម្កសួង សាថ ប័ន និង (៤) តរដ្ឋនការលបាះែាយអាណត្តនិយិ័ត្ករាទូទត្ជ់ម្រះបញ្ជបីានទន់លរេលវលា កេ

ជាសម្មសធាត្ចុាកាបាច់សម្ម្មប់គកាម្ទកេ់ការអនុវត្តករាវិធី កទម្រង់របស់អងគភារសារី នងិលៅកកាណាកក់ាេប ទំ ប់។ 

សោលបាំណង ១៤ “ពត្ងលងការត្រប់ត្រង សាច់ត្បាក ់និង រណនី” 

សម្ម្មប់លគេបកាណងលនះ ម្មនសូចំករសរិទធករាគ្នៃនះគ្កឺារអនុវត្តចកាណាយម្បចាកាម្ត្មី្មសម្មនភាររេនូនងិ

អាចបា នស់ាា នបាន (កម្រិត្េលរអៀងននការអនុវត្តរិនលេើសរី៥%) ជាេទធែេសលម្រចបាន ៧៨%  កេម្មនចលរកក រ

សករាភារចកាននួ ៣ គ្ឺ ១៤.១. ការលធវើសុខកុរនយីករារវាងការអនុវត្តវិធាននងិបទបបញ្ញត្តិសត ីរេីទធករាសាធារណៈ 

(IRRPP) និងសតងដ់្ឋរនតី្ិវិធីរួរ (SOP/PM), ១៤.២. បលងកើនការម្បកតួ្ម្ប ជង នងិត្ម្មៃ ភារកនុងកកាលណើរការេទធករា 

លដ្ឋយម្មនការចេូរួរជាសាធារណៈ នងិ ១៤.៣. លរៀបចកា ែនការចកាណាយម្បចាកាម្ត្មី្មសឱ្យម្មនសុម្កនត្យភារ។ 

 

 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 28 

 

 

 

បរិោយ 
វឌ្ឍនភាព 

ម្ត្មី្មសទ១ី ម្ត្មី្មសទ២ី ម្ត្មី្មសទ៣ី ម្ត្មី្មសទ៤ី ម្បចាកាឆ្ន កា២០១៦ 

លគេបកាណង ១៤ ៨៨ % ៧១ % ៥៤ % ៧៨ % ៧៨ % 

១៤.១ ៩០ % ៤៦ % ១៥ % ១៥ % ៥៨ % 

១៤.២ ៧១ % ៤៨ % ៧២ % ៨៨ % ៦២ % 

១៤.៣ ១០០ % ១០០ % ៧៥ % ១០០% ១០០% 

 

ចលរកក រសករាភារទ ី ១៤.១. “ការលធវើសុខករុនយីករារវាងការអនវុត្តវធិាននងិបទបបញ្ញត្តសិត រីេីទធករាសាធារណៈ 

(IRRPP) នងិសតងដ់្ឋរនតី្ិវធិរីរួ (SOP/PM)”។ ចលរកក រសករាភារលនះសលម្រចបាន ៥៨%  កេអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គ-

ំយកដ្ឋា នេទធករាសាធារណៈ ។ 

វឌ្ឍនភារសរិទធករាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា គ្ ឺការលរៀបចកាេកាខណឌ លោង

ការរករ សម្ម្មប់លម្ជើសលរីសទីម្បនកាអនតរជាត្ ិលកើរបីជយួលរៀបចកាការលធវើសុខកុរនីយករារវាងការអនុវត្តវិធាននងិបទបប-

ញ្ញត្តិសត ីរេីទធករាសាធារណៈ (IRRPP) នងិ SOP/PM។ 

ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ  គ្ឺលសចកតីម្ពាងលសៀវលៅ ណ កំាសត ីរេីទធករាសា-

ធារណៈ (Public Procurement Manual-PPM) ទី២ជា ភាសារអង់លគ្ៃសម្ត្ូវបានលរៀបចកា រនិិត្យរិភាកានិងឯកភារ។ 

សូចំករលនះ សលម្រចបាន ត្ ១៥% លដ្ឋយសារការលធវើសុខកុរនីយករារវាងការអនុវត្តវិធាននងិបទបបញ្ញត្តិសត រីេីទធ-

ករាសាធារណៈ នងិសតងដ់្ឋរនីត្ិវិធីរួរ ម្ត្វូបានរនារលរេ នងិផ្លអ កការរកររបស់ទីម្បនកាបលចចកលទសអនតរជាត្ិ លកើរបីរងច់ាកា

ការបលងកើត្ម្កុរការរករ កេកនក កំាលដ្ឋយឯកឧត្តររកាលេខាធិការ លកើរបីលរៀបចកាយនតការសម្ម្មប់លធវើកកា ណទម្រងម់្បរន័ធ

េទធករាសាធារណៈរយៈលរេ វង ឱ្យម្សបតរ កទម្រង់ម្បរន័ធថវិកាជាត្ិ។ បចចុបបនន លនះ អគ្គំ យកដ្ឋា នេទធករា  

សាធារណៈបានលរៀបចកាបលងកើត្ម្កុរការរកររួយសម្ម្មប់សិកាលគេការណ៍ចាប់ និងនតី្ិវិធកីនុងការលធវើសុខកុរនយីករា

រវាង IRRPP និង SOP/PM។ 

ជារួរ ការលធវើសុខកុរនីយករារវាងការអនុវត្តវិធាន និងបទបបញ្ញត្តិសត ីរេីទធករាសាធារណៈ (IRRPP) និងសតងដ់្ឋរ

នតី្ិវិធីរួរ (SOP/PM) ជាការរករសកាខាន់រួយ កេទរទរលរេលវលាសម្ម្មប់សិកា នងិលរៀបចកាយនតការរយួ លកើរបី

ធាំឱ្យការទម្រង់ម្បរន័ធេទធករារយៈលរេ វងទទួេបានលជាគ្ជ័យ។ 

ចលរកក រសករាភារ ១៤.២. “បលងកើនការម្បកតួ្ម្ប ជង នងិត្ម្មៃ ភារកនងុកកាលណើរការេទធករា លដ្ឋយម្មនការចេូររួ

ជាសាធារណៈ”។  ចលរកក រសករាភារលនះជារួរ អគ្គំ យកដ្ឋា នេទធករាសាធារណៈ សលម្រចបានម្បម្មណ ៦២%។ 

វឌ្ឍនភារសរិទធករាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា រួរម្មន ៖ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 29 

 

1> វគ្គបណតុ ះបណាត េជកាំញេទធករាកេ់រស្រនតីថាី ននអគ្គំយកដ្ឋា នេទធករាសាធារណៈ និងរស្រនតីសាថ ប័នអន-ុ

វត្តេទធករាម្ត្ូវបានលរៀបចកាលឡើង 

2> លសចកតីម្ពាងលសៀវលៅ ណ កំាសត ីរីការម្ត្ួត្រនិតិ្យកិចចេទធករាតរលម្កាយ ម្ត្ូវបានរនិិត្យរិភាកាបញ្ចប់ 

3> ត្ម្រូវការននម្បរន័ធម្គ្ប់ម្គ្ងេទធកម្មា សធារណៈ (Public Procurement Information System- PPMIS) 

ម្ត្ូវបានសិកានងិលរៀបចកាសម្ម្មប់រុខរករេទធករានិងការម្គ្ប់ម្គ្ងកិចចសនាកនុងម្បរន័ធ FMIS។ 

ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ  រួរម្មន ៖ 

1> ការែសរវែាយលសចកតីជនូកកាណនងសត ីរកីារលកញនថៃ   ែនការេទធករាម្បចាកាឆ្ន កា នងិលសចកតជីនូកកាណនងសត រីកីារ

ម្បគ្េក់ិចចសនាម្ត្ូវបានែសរវែាយកនងុលគ្ហរទការ័ររបស់អគ្គំយកដ្ឋា នេទធករាសាធារណៈ (៩០%)។ 12 

2> លសចកតីម្ពាងអនមុ្កនត្យសត រីី បបបទនិងនីត្ិវិធ ី ននការបតនង នងិការលដ្ឋះម្សាយបណត នងត្វា  នងិវិវាទេទធករា 

ម្ត្ូវបានអនុរ័ត្លដ្ឋយ កសហវ (៨០%)។ 

3> ម្បកាសសត ីរីបុលរេកាណៈសរបត្តិអនកលកញនថៃ (៦០%), ម្បកាសសត ីរកីារលធវើចកាណាត្់ម្បលភទ និងចកាណាត្ថ់្នន ក ់

អនកលកញនថៃ (៦០%),ម្បកាសសត ីរនីីត្ិវិធេីទធករាទកានញិ សកាណងន់ិងលសវាករា និងលសវាទីម្បនកា (៨០%), 

ម្បកាសសត ីរីវិធីននការចុះ ការជម្រះ នងិការែសរវែាយបញ្ជ ីលមា  (៦០%) ,ម្បកាសសត ីរីការម្គ្ប់ម្គ្ងកិចចសនា 

(៦០%)។ 13 

4> លសចកតីម្ពាងទី១ម្បកាសសត ីរីសតងដ់្ឋរឯកសារលកញ ថៃ (SBDs)ថាី ម្ត្ូវបានលរៀបចកា និង កេរអជាលសចកតីម្ពាង

ទី២ (៤០%) លដ្ឋយរង់ចាកាការលរៀបចកាម្បកាសពាក់រន័ធបានរួចរាេ់។ 

5> វគ្គបណតុ ះបណាត េរស្រនតអីគ្គំ យកដ្ឋា នេទធករានិងរស្រនតសីាថ ប័នអនុវត្តេទធករាអការីការអនុវត្តបទដ្ឋា នគ្ត្យិុត្ត
ពាក់រន័ធេទធករា។ សករាភារលនះសលម្រចបានម្បម្មណ ៨០% លដ្ឋយសារអគ្គំ យកដ្ឋា នបានលធវើការណតុ ះ  

បណាត េអការីការអនុវត្តបទដ្ឋា នគ្ត្ិយុត្តពាក់រ័នធេទធករាកេ់រស្រនតីរបស់អគ្គំយកដ្ឋា ន និងម្កុរេទធករា

របស់អងគភារថវិកា  កេជារនទីរជកាំញរាជធានី លខត្ត នងិអងគភារថវិការបស់ម្កសួងរួយចកាននួ។ 

6> ម្បរន័ធរត័្ម៌្មនវិទាម្គ្ប់ម្គ្ងេទធករាសាធារណៈ (Public Procurment Management Information 

System-PPMIS) ម្ត្ូវបានលរៀបចកា។ សករាភារលនះម្មន ០៨ រ ូឌ្េុ លហើយម្មន ត្ ០១ រ ូឌ្ុេ ប ុលណាណ ះ

 កេសលម្រចបានម្បម្មណ ២០% គ្ឺ រ ឌូ្េុពាក់រន័ធ ែនការេទធករា ត្ប ុលណាណ ះ។ 14 

7> ម្កុរេទធករារបស់អងគភារថវិកាចកាននួ ៣១ ម្មនការយេ់កនងអការីលគេការណ៍ វិធាន វិធសីាស្រសត  នងិនីត្ិវិធី

េទធករា (០%)។ 

                                                           
12 ម្កសងួ សាថ ប័នអនុវត្តេទធករាសាធារណៈលម្ការរិដ្ឋនកកាណត្់ គ្រឺនិបានលែ ើរលសចកតីជូនកកាណនងសត ីរីការលកញនថៃ  ឬលសចកតីជូនកកាណនងសត ីរីការ

ម្បគ្េ់កិចចសនារកអគ្គំយកដ្ឋា នេទធករាសាធារណៈ។ 
13 សចូំករលនះ សលម្រចបាននវូវឌ្ឍនភារជារួរ ៦២% លដ្ឋយសារ អគ្គំយកដ្ឋា នម្មនភារកិចចម្ត្ូវលរៀបចកាសារាចរ ណ កំានិងម្បកាសរយួ

ចកាននួលទៀត្ លកើរបីរម្ងនងការអនវុត្តកិចចេទធករា និងធាំឱ្យម្មនសងគត្ិភារជារយួម្សបថវិកាករាវិធី។ 
14 បចចុបបននលនះ អគ្គំយកដ្ឋា នេទធករាសាធារណៈបាននិងកការុងបនតសហការជារួយំយកដ្ឋា នរ័ត្ម៌្មនវិទាននម្កសួងលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ 

លកើរបីបនតលរៀបចកាលរៀបចការ ូឌ្េុលែសងលទៀត្។ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 30 

 

 កូចលនះ អគ្គំយកដ្ឋា នេទធករាសាធារណៈ គ្ួរលរៀបចកាម្ត្តួ្រនិតិ្យលេើ ែនការសករាភារ កេបានដ្ឋក់លចញ 

ជារិលសសសូចំករ កេបានកកាណត្់ នងិគ្ួរលរៀបចកាអាទិភាវូបនយីករាការរករ លកើរបធីាំអការីម្បសិទធិភារការរករ និង

កិចចកកាលណើរ កទម្រង់កនុងម្បរន័ធេទធករាសាធារណៈប នថរលទៀត្។ 

ចលរកក រសករាភារទ១ី៤.៣. “លរៀបចកា ែនការចកាណាយម្បចាកាម្ត្មី្មសឱ្យម្មនសុម្កនត្យភារ”។ ចលរកក រសករាភារ

លនះសលម្រចបាន ១០០% នងិអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំ យកដ្ឋា នថវិកា។ 

វឌ្ឍនភារសរិទធករាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា រួរម្មន ៖ 

1> ករាវិធីចកាណាយ ម្បចាកាម្ត្មី្មសរបស់ម្កសួង សាថ ប័ន ម្ត្ូវបានែសរវែាយកេ់ម្គ្ប់ម្កសួង សាថ ប័ន។15 

2>  វិធាននងិនីត្ិវិធ ី ននការលរៀបចកានងិការអនុវត្តករាវិធីចកាណូេ-ចកាណាយម្បចាកាម្ត្មី្មស នងិម្បចាកាឆ្ន កា ម្ត្ូវបាន

លរៀបចកា។16 

3> ករាវិធចីកាណូេ-ចកាណាយតរម្បរ័នធ Worksheet ម្ត្ូវបានលរៀបចកា។ ជាក់ សតង អគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន កសហវ 

បានលរៀបចកាែសរវែាយ ណ កំានងិដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តកេអ់ងគភារថវិកាននកសហវនវូម្បរន័ធកត្់ម្តអនុវត្តចកាណាយ

ថវិកាករាវិធីតរចលរកក រសករាភាររបស់អងគភារថវិកានន កសហវ នងិបានម្ត្តួ្រនិតិ្យនងិវាយត្នរៃលេើ

កកាលណើរការ និងេទធែេននការកត្់ម្តកេក់ម្រិត្ចលរកក រសករាភារលៅអងគភារទទួេបនទុកហិរញ្ញវត្ថ ុ នងិ

អងគភារថវិកា លកើរបីលរៀបចការបាយការណ៍វឌ្ឍនភារសត ីរីការម្ត្តួ្រនិតិ្យនងិវាយត្នរៃម្បចាកាឆ្ន កា។ 

សរុបលសចកតីរក វឌ្ឍនភារសរិទធករាសលម្រចបាន ៧៨% សម្ម្មប់ ែនកទី១ ប ុ នតលកើរបីឱ្យេទធែេការសលម្រច

បានខពស់ជាងលនះ ការរករសកាខាន់ កេម្ត្ូវសលម្រចឱ្យបានំឆ្ន កាប ទំ ប់ កូចជា កាលរៀបចការ ូ កេរាករណ៍ចកាណូេ

សារលរើរនធនងិគ្ម្រូសការាប់រាករណ៍ចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ, រម្ងនងការលរៀបចកា នងិអនវុត្តករាវិធីចកាណូេ-ចកាណាយ, 

ការម្គ្ប់ម្គ្ងសាច់ម្បាក់ និងការលធវើសុខកុរនយីករារវាងការអនុវត្តវិធាននងិបទបបញ្ញត្តិសត រីេីទធករាសាធារណៈ និង 

សតងដ់្ឋរនតី្ិវិធីរួរនងិការលរៀបចកាម្បរន័ធរត័្៌ម្មនវិទាេទធករាសាធារណៈលដ្ឋយម្ត្ូវកកាណត្់ទកាហកា និងវិសាេភារឱ្យបាន

ចាស់លាស់ លកើរបធីាំថ្នកិចចកកាលណើរតរម្បរន័ធរត័្៌ម្មនវិទាកនងុលរេខាងរុខ។ 

រ២. ក ន្កទ្ី២ “ការពត្ងលងរណសនយយភាពហិរញ្ញវរថុ” 

ការរម្ងនងគ្ណលនយយភារហិរញ្ញវត្ថ ុ សកាលៅលេើគ្ណលនយយភារ កេពាករ់ន័ធននងការលរៀបចកាម្បរន័ធ នងិនតី្ិវិធី

ម្គ្ប់ម្គ្ងថវិកា និងហិរញ្ញវត្ថុ ម្សបតរចាប់នងិលគេការណ៍ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ។ លកើរបីធាំបាននូវគ្ណលនយយ-

ភារហិរញ្ញវត្ថុ ការលរៀបចកាម្បរន័ធតរដ្ឋន, កត្់ម្ត នងិការលរៀបចការបាយការណ៍ លដ្ឋយម្មនភារសុម្កនត្ នងិទន់លរេ

លវលា គ្ឺជាករាវត្ថុចកាបងសម្ម្មប់ជកាហានទី២។ 

ការរម្ងនងគ្ណលនយយភារហិរញ្ញវត្ថ ុម្មនន័យថ្ន ការទទួេខសុម្ត្ូវចកាលពាះរាជរដ្ឋា ភិបាេរបស់ ម្កសួង សាថ ប័ន 

គ្ឺជាការរករចាកាបាច់កនងុការអនវុត្តថវិកា នងិការរករហិរញ្ញវត្ថ ុ នងិការរម្ងនងគ្ណលនយយភារហិរញ្ញវត្ថុជាសារវនតម្ត្ូវ ត្

                                                           
15 អគ្គំយកដ្ឋា នថវកិាជាអងគភារអនុវត្ត។ 
16 អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន កសហវ ជាអងគភារលរៀបចកា សម្ម្មប់លម្បើម្បាស់នែទកនុង។ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 31 

 

សលម្រចឱ្យបាន និងម្ត្ូវបនតអនុវត្តលៅកនុងកកាណាកក់ាេទី៣ ទនទនរននងការបនតរម្ងនងភារលជឿទុកចិត្តននថវិកា លឆ្ព ះលៅ

រកម្បរ័នធក៏រឹងម្ម កា និងសថ ិរភារ។ ទនទនរលនះ ការរម្ងនងគ្ណលនយយភារហិរញ្ញវត្ថ ុ គ្ឺជាលគេលៅចរបងននកកាណាកក់ាេ

ទី៣លនះ  កេលផ្លត ត្សកាខាន់លៅលេើ ២១. រម្ងនងការអនុវត្តម្មត្ិកាថវិកាថាី នងិបៃង់គ្ណលនយយថាី, ២២. រម្ងនងការអនុវត្ត

ម្បរន័ធអនុវត្តថវិកាថា ីនងិកកាលណើរការម្បត្ិបត្តិថាី, ២៣. រម្ងនងការអនុវត្តម្បរន័ធគ្ណលនយយថា ី ម្បរន័ធកត្់ម្តថា ី ម្បរន័ធ

របាយការណ៍ថា ីនិងម្បរន័ធត្ម្មៃ ភារ នងិ ២៤. រម្ងនងការអនុវត្តឧបករណ៍ នងិយនតការលកើរបីបលងកើនការទទួេខុសម្ត្ូវ 

នងិគ្ណលនយយភារ (ម្បរ័នធម្ត្ួត្រនិិត្យ)។  

សម្ម្មប់ឆ្ន កា២០១៦  ែនកទី២ “ការរម្ងនងគ្ណលនយយភារហិរញ្ញវត្ថ”ុ សលម្រចបាន ៨២%  កេម្ត្ូវម្មនលគេ-

បកាណងចកាននួ ០៤ នងិចលរកក រសករាភារចកាននួ ១៤។  ែនកលនះ ចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយអងគភារចកាននួ ០៧ រួរម្មន អគ្គ-

ំយកដ្ឋា នថវិកា, អគ្គំ យកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្,ិ អគ្គំ យកដ្ឋា នហរិញ្ញវត្ថរុកាបាេថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ, អគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន 

កសហវ, អគគ ធកិារដ្ឋា ន, អគ្គំ យកដ្ឋា នម្ទរយសរបត្តរិកានងិចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ នងិម្កុរការរករ FMWG។ 

បរិោយ 
វឌ្ឍនភាព 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 

វឌ្ឍនភាព 

ឆ្ន ាំ២០១៦ 
អាំណះអាំណាង 

ក ន្កទ្២ី ៨៣% ៧១% 

ឆ្ន កា២០១៥ អនុវត្ត CAP2 NEW កនុងលំះ ែនកទី២ 

ម្មន ៦ លគេបកាណង លដ្ឋយ ឡកឆ្ន កា២០១៦ អនុវត្ត 

GDAP3 កនងុលំះ ែនកទី២ ម្មន ត្ ៤ លគេបកាណង 

 កេ កំាឱ្យរិនអាចលម្បៀបលធៀបបាន។ ឆ្ន កា២០១៦ 

ម្បរន័ធ FMIS ជកាហានទី១ បានឱ្យអនុវត្ត នងិ ែនការ

យុទធសាស្រសត  FMIS កកាណាកក់ាេទី២ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា

ែសរវែាយ នងិដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត។ 

លគេបកាកាណង ២១ ៨០% ៩៧% - 

លគេបកាកាណង ២២ ៨៤% ៦២% - 

លគេបកាកាណង ២៣ ៦៤% ៦៩% - 

លគេបកាកាណង ២៤ ៨៣% ៦៣% - 

 

សោលបាំណង ២១ “ពត្ងលងការអនុវរតមារកិាថវិកាថម ីនិងបៃង់រណសនយយថម”ី 

ការអនុវត្តម្មត្ិថវិកាថាី និងបៃងគ់្ណលនយយថាី ម្ត្ូវបនត កេរអលកើរបីធាំឱ្យម្មនសងគត្ិភារនងិអនុវត្តតរសតង់ដ្ឋរ

អនតរជាត្ិ នងិចកាណាត្ថ់្នន ក់ថវិកាទកាង ០៧ (ភូរិសាស្រសត , អងគភារម្បត្ិបត្តិ នងិរកាបាេ, ករាវិធ,ី លសកាកិចច, រុខរករ,រូេ-

នធិិ នងិគ្លម្ម្មង) ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តលរញលេញ លកើរបធីាំឱ្យបាននវូម្គ្ប់ម្ជងុលម្ជាយននរ័ត្ម៌្មន និងការវិភាគ្

សម្ម្មប់ការវិភាជន៍ថវិកា។ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 32 

 

លគេបកាណងលនះម្មនចលរកក រសករាភារចកាននួ ០១ គ្ឺ ២១.១ បនត កេរអបៃងគ់្ណលនយយថាី នងិចកាណាត្់ថ្នន ក់

ថវិកាថាី (ភរិូសាស្រសត , អងគភារម្បត្ិបត្តិ នងិរកាបាេ, ករាវិធី និងលសកាកិចច) និងអនុវត្តចកាណាត្ថ់្នន ក ់០៣ ប នថរលទៀត្ 

(រុខរករ, រូេនធិិ នងិគ្លម្ម្មង)។ ជារួយគន លនះ អងគភារ ចកាននួ ០៤ រួរម្មន អគ្គំយកដ្ឋា នថវិកា, អគ្គំយកដ្ឋា ន

រត្ំគរជាត្,ិ អគ្គំ យកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុរកាបាេថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ នងិម្កុរការរករ FMWG បានលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទ 

នងិសលម្រចបាន កូចខាងលម្ការ៖  

បរិោយ 
វឌ្ឍនភាព 

ម្ត្មី្មសទី១ ម្ត្មី្មសទី២ ម្ត្មី្មសទី៣ ម្ត្មី្មសទី៤ ម្បចាកាឆ្ន កា២០១៦ 

លគេបកាណង ២១ ៦២% ៩២% ៨២% ៩៧% ៩៧% 

២១.១ ៦២% ៩២% ៨២% ៩៧% ៩៧% 

ចលរកក រសករាភារ ២១.១. បនត កេរអបៃងគ់្ណលនយយថា ីនងិចកាណាត្ថ់្នន កថ់វកិាថា ី(ភរូសិាស្រសត , អងគភារម្បត្បិត្ត ិ

នងិរកាបាេ, ករាវធិ ីនងិលសកាកចិច) នងិអនវុត្ត ចកាណាត្ថ់្នន ក ់០៣ ប នថរលទៀត្ (រខុរករ, រេូនធិ ិនងិគ្លម្ម្មង) សលម្រច

បាន ៩៧%  កេអនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គំយកដ្ឋា នថវិកា, អគ្គំ យកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ិ, អគ្គំ យកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុរកាបាេ

ថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ នងិម្កុរការរករ FMWG ។   

វឌ្ឍនភារសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា រួរម្មន៖  

១. ចកាណាត្ថ់្នន ក់លសកាកិចច ម្ត្ូវបានរនិិត្យ នងិតរដ្ឋនការអនុវត្ត លកើរបី កសម្រួេ (បានលចញជារបាយការណ៍

 កសម្រេួចកាណាត្ថ់្នន ក់លសកាកចិចលេើអនុគ្ណនី ២១០៤១, ២១០៤២, ៦១០៥៣, ៦១០៥៥, ៦១១០៣, 

៦២០៤ និង៦២០២៨)។ 

២. ចកាណាត្ថ់្នន កក់រាវិធី និងថ្នន ក់ភរិូសាស្រសត  ម្ត្ូវបានរនិតិ្យលឡើងវិញ17។ 

៣. ឧបសរព័នធននចកាណាត្ថ់្នន កអ់ងគភារម្បត្ិបត្តិ នងិរកាបាេលេើកចុងលម្កាយបានបញ្ចប់ការលរៀបចកា។ 

៤. បៃង់គ្ណលនយយម្ត្ូវបាន កសម្រួេឱ្យម្សបតរម្បរន័ធ FMIS រួរម្មន ម្បកាសលេខ ៩១៣ សហវ.ម្បក, 

១៨៩៧ សហវ.ម្បក នងិ ១៩២២ សហវ.ម្បក។ 

៥. បៃង់គ្ណលនយយរបស់ម្គ្នះសាថ នសាធារណៈរកាបាេចកាននួ ៧ ម្ត្ូវបានលរៀបចកាកនុងចកាលណារម្គ្នះសាថ នសាធារណៈ

រកាបាេ ទកាងអស់ចកាននួ៣០ នងិបនតលរៀបចកាង់គ្ណលនយយរបស់ម្គ្នះសាថ ន សាធារណៈរកាបាេ កេលៅសេ់។ 

វឌ្ឍនភារសូចំករសលម្រចរិនបានលរញលេញតរលគេលៅកកាណត្ ់រួរម្មន៖  

១. ចកាណាត្ថ់្នន ក់លសកាកិចច  ននចកាណាត្ថ់្នន ក់ថវិកាពាករ់ន័ធរកាបាេថ្នន ក់លម្ការជាត្មិ្ត្ូវបានរនិតិ្យ  កេរអរួច នងិ

ដ្ឋក់ឲ្យលម្បើម្បាស់ (សលម្រចបាន៧៥% ) នងិកការុងបនតម្បជុការិភាកា ជារួយអគ្គំ យកដ្ឋា នពាករ់ន័ធ។ 

២. លេខកកូចកាណាត្ថ់្នន ក់ថវិកាបានលរៀបចការួចរាេ ់និងបានបញ្ចូេកនុង FMIS លដ្ឋយលៅលសសសេក់ារសម្មអ ត្

អត្ថនយ័ននចកាណាត្ថ់្នន កក់រាវិធរួីយចកាននួ  កេម្កសួង សាថ ប័ន លទើប ត្ែដេជ់នូំយកដ្ឋា នថវិកានយីករា

កនុងការបកូសរុបលៅចុង ខធនូ ឆ្ន កា២០១៦ នងិលកើរ ខរករា ឆ្ន កា២០១៧ និងបញ្ចប់កនងុ ខរករាឆ្ន កា២០១៧។ 

                                                           
17 ប ុ នតរុកាម្មនការ កសម្រួេលេើចកាណាត្ថ់្នន ក់ករាវិធីលំះលទ និងបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តថវកិាករាវិធីលរញលេញ និងអងគភារថវិកាលៅម្កសួង-សាថ បន័ 

ចកាននួ ១១ ឆ្ន កា២០១៧។ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 33 

 

លដ្ឋយ ឡកម្មត្ិកាគ្ណននីនបៃង់គ្ណលនយយថាីសម្ម្មប់ឆ្ន កា២០១៧ បានលរៀបចកានិងអនុរ័ត្រចួរាេ់ និងបាន

ដ្ឋក់បញ្ចូេលៅកនុងម្បរន័ធ FMIS (៩៥%)។ 

លដ្ឋយ ឡក បរា ម្បឈរកនងុការអនុវត្ត លំះគ្ឺ (១) ការរករឆ្ៃងអគ្គំយកដ្ឋា ន  កេរិនទនម់្មនយនតការ

សម្របសម្រួេេអលៅលឡើយ កូចជាការរករលរៀបចកាចកាណាត្ថ់្នន ក់រុខរករម្ត្ូវការសហការគន រវាងអគ្គំ យដ្ឋា នថវិកា នងិ

អគ្គំ យកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ ិ លហើយម្ត្ូវបានអគ្គំ យកដ្ឋា នថវិកាលរៀបចកាតរាងឧបសរពន័ធរួចរាេ់លហើយ ប ុ នតរុកាម្មន

ម្បកាសដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តលៅលឡើយ នងិ (២) ការរករលរៀបចកាចកាណាត្ថ់្នន ក់ថវិការបស់រកាបាេថ្នន ក់លម្ការជាត្ ិទរទរអនក

ជកាំញកនុងការលរៀបចកាបញ្ចប់ការរករលនះ ប ុ នតសរត្ថភាររស្រនតីលៅអគ្គំ យកដ្ឋា នថវិការកាបាេថ្នន ក់លម្ការជាត្ ិលៅម្មន

កម្រិត្។ 

សោលបាំណង ២២ “ពត្ងលងការអនុវរតត្បព័នធថវិការថម ីនិងដ្ាំសណើរការត្បរបិរតកិារថម”ី  

ការរម្ងនងការអនុវត្តម្បរន័ធអនវុត្តថវិកាថាី នងិម្បត្ិបត្តិការថា ីម្មនលគេលៅលកើរបីកាត្់បនថយលរេលវលាសម្ម្មប់

សកាលណើសុកាធាំចកាណាយ នងិការទូទត្់លៅតរម្កសួង សាថ ប័ន នងិ កេរអកម្រតិ្ម្បត្ិបត្តិការលៅកនងុ កសហវ លដ្ឋយ

រម្ងនងការអនុវត្តម្បរន័ធថវិកាថា ី តររយៈការបលងកើនកម្រិត្យេ់កនង, ភារជាម្មច ស់, ការចូេរួរ នងិសរត្ថភារ ែនក 

FMIS ទកាងកសហវ នងិម្កសួង សាថ ប័ន នងិរកាបាេថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ។ 

លគេបកាណងលនះ សលម្រចបាន ៦២% កនុងលំះ គកាម្ទលដ្ឋយ ៥ ចលរកក រសករាភារ  កេអនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គលេ-

ខាធិការដ្ឋា ន កសហវ, អគ្គំយកដ្ឋា នថវិកា, អគ្គំ យកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ ិនងិម្កុរការរករ FMWG។ លគេបកាណង 

លនះ ម្មន ០៥ ចលរកក រសករាភារ ២២.១ បនតកាត្់បនថយលរេលវលាសម្ម្មប់សកាលណើសុកាធាំចកាណាយនិងការទូទត្់លៅ

តរម្កសួង សាថ ប័ន, ២២.២  កេរអម្បត្ិបត្តិការលៅកនុង កសហវ នងិម្កសួង សាថ ប័ន លកើរបីឱ្យម្សបលៅននងការវិវឌ្ឍ

ននបៃង់គ្ណលនយយ នងិបទដ្ឋា នគ្ណលនយយ ម្ររទកាងលធវើការលែទៀងផ្លទ ត្គ់្ណនីធំគរជាម្បចាកា, ២២.៣ បលងកើនកម្រិត្

យេ់កនង, ភារជាម្មច ស់, ការចេូរួរ នងិសរត្ថភារ ែនក FMIS ទកាងកសហវ ម្កសួង សាថ ប័ន និងរកាបាេថ្នន ក់លម្ការ

ជាត្ិ, ២២.៤ កសាងសរត្ថភារម្គ្ប់ម្គ្ងគ្លម្ម្មង FMIS លដ្ឋយរួរទកាងលៅ កសហវ ម្កសួង សាថ ប័ន នងិអងគភារថ្នន ក់

លម្ការជាត្,ិ នងិ ២២.៥ អនវុត្តសាកេបងជកាហានកកាបូងនិងរម្ងកីការអនុវត្ត FMIS (រ ូឌ្េុសនូេ នងិរ ូឌ្េុសម្ម្មប់

ថវិកា នងិរម្ងកីការអនុវត្ត FMIS លៅម្កសួង សាថ ប័ន)។ 

 ែនកទ២ី ត្រ.ទ១ី ត្រ.ទ២ី ត្រ.ទ៣ី ត្រ.៤ ឆ្ន កា២០១៦ 

លគេបកាណងទ២ី២ ៦៣% ៨៤% ៥៣.៥០% ៥២% ៦២% 

២២.១ ១០០%   ៧៧% ៥២.៥% ៧០% ៦៦% 

២២.២ ២៥% ៩៥% ៦៥% ៧៣% ៧៣% 

២២.៣ ៦៣%   ៩០% ៨៣% ៣៥% ៥៩% 

២២.៤ ៣០% ១០០% ៦៧.៥% ៦៥% ៦៧% 

២២.៥ ៧៣% ៧២% ២១% ៣៦% ៥៤% 

 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 34 

 

ចលរកក រសករាភារ ២២.១. កាត្ប់នថយលរេលវលាសម្ម្មបស់កាលណើសុកាធាំចកាណាយនងិការទទូត្ល់ៅតរម្កសួង សាថ

បន័។ ចលរកក រសករាភារលនះសលម្រចបាន ៦៦%  បានលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទអនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គំ យកដ្ឋា នថវិកា, អគ្គ

ំយកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ ិនងិអគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន កសហវ។  

វឌ្ឍនភារសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា រួរម្មន៖  

១. លសម្ម ម្ចកលចញចូេ ត្រួយម្ត្វូបានសិកាកកាណត្ន់ងិដ្ឋក់អនវុត្តលៅកនុងំយកដ្ឋា នហិរញ្ញកចិចននអគ្គំយក-

ដ្ឋា នថវិកា។ 

២. ឯកសារលគេនលោបាយសត ីរកីារអភិវឌ្ឍយនតការភារជានកគ្រូវាងរកានិងឯកជនសម្ម្មប់ការម្គ្ប់ម្គ្ងគ្លម្ម្មង

 វិនិលោគ្សាធារណៈ ២០១៦-២០២០ ម្ត្ូវបានអនុរ័ត្លដ្ឋយសលរតចលត្លជាំយករការស្រនតីលៅនថងទី២២  ខ

រិថុំ ឆ្ន កា២០១៦ នងិបានលធវើបទបរកា ញជនូកិចចម្បជុកាលរញអងគគ្ណៈរការស្រនតី លៅនថងទី២៣  ខករញ  ឆ្ន កា

២០១៦ លកើរបដី្ឋកឱ់្យអនុវត្ត ររួម្មន លសចកតីម្ពាងទី១ នននតី្ិវិធេីទធករា សម្ម្មប់យនតការភារជានកគ្ូរវាង

រកានងិឯកជន ម្ត្ូវបាន កសម្រួេ នងិរភិាការតងលទៀត្លៅ ខត្លុា ឆ្ន កា២០១៦, លសចកតីម្ពាងទី១ នននីត្ិវិធី

លម្ជើសលរីសគ្លម្ម្មងម្ត្ូវបាន កសម្រួេនងិរិភាការតងលទៀត្លៅ ខត្លុា ឆ្ន កា២០១៦, និងលសចកតីម្ពាងទី១

នតី្ិវិធីម្គ្ប់ម្គ្ងរូេនធិអិភិវឌ្ឍនគ៍្លម្ម្មងម្ត្ូវបាន កសម្រួេនងិរភិាការតងលទៀត្លៅ ខត្លុា ឆ្ន កា២០១៦។ 

៣. ការម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសារតរយនតការម្ចកលចញ-ចូេ ត្រយួលៅំយកដ្ឋា នវិនិលោគ្នងិំយកដ្ឋា នហិរញ្ញកិចច 

បានលរៀបចកាដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត។ 

វឌ្ឍនភារសូចំករសលម្រចរិនបានលរញលេញតរលគេលៅកកាណត្់ គ្យឺនតការម្ចកលចញចូេ ត្រយួម្ត្ូវ

បានអនុរ័ត្ ែសរវែាយ  ណ កំា នងិដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត (១៥%)18  

លបើលទះជាម្មនសូចំកររួយចកាននួបានសលម្រចតរលគេលៅក៏លដ្ឋយ ក៏ប ុ នត អងគភារពាករ់ន័ធននងការលរៀបចកា

លែទរការអនុវត្តតរម្បរន័ធរត័្ម៌្មនវិទា ខារ (Khmer Information Technology-KIT) លៅ FMIS គ្ួរបនតរលនៃឿនការ

លរៀបចកាលដ្ឋះបរា  កេលៅលសសសេឱ់្យបានជាកល់ាក ់ លដ្ឋយ ឡក សម្ម្មប់ការរករលរៀបចកាយនតការម្ចកលចញចូេ ត្ 

ក៏ចាកាបាច់ទរទរឱ្យអងគភារពាក់រន័ធរម្ងនង នងិរលនៃឿនការចូេរួរប នថរ លដ្ឋយលហត្ថុ្ន ការរករទកាងលនះ ម្មនភារ

ម្បទកម់្កឡាគន ំលរេអំគ្ត្ ឬ អងគភារទកាងលំះអាចលសន ើលម្បើម្បាស់យនតការលដ្ឋះម្សាយបរា តររយៈអគ្គលេ- 

ខាធកិារដ្ឋា ន អ.គ្.ហ.។ 

ចលរកក រសករាភារ ២២.២.  កេរអម្បត្បិត្តកិារលៅកនងុ កសហវ/ម្កសួង សាថ បន័ លកើរបឱី្យម្សបលៅននងការវវិឌ្ឍនន

បៃងគ់្ណលនយយ នងិបទដ្ឋា នគ្ណលនយយ ម្ររទកាងលធវើការលែទៀងផ្លទ ត្គ់្ណនធីំគរជាម្បចាកា សលម្រចបាន ៧៣%។ 

ចលរកក រសករាភារលនះ គ្មឺ្ត្ូវបានលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំ យកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ិ។  

វឌ្ឍនភារសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា រួរម្មន៖  

1> នតី្ិវិធីអនុវត្តថវិកាលៅរកាបាេថ្នន ក់លម្ការជាត្ិម្ត្ូវបានរម្ងនង តររយៈការចុះបណតុ ះបណាត េផ្លទ េ់កេ់

រស្រនតបីានរម្ងនងការអនុវត្តថវិកា។ 

                                                           
18 សករាភាររបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន កសហវ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 35 

 

2> កិចចបញ្ជ ិកាគ្ណលនយយរបស់រកាបាេថ្នន ក់លម្ការជាត្ិលៅរត្ំគររាជធានី លខត្ត បានចុះរម្ងនងរនិិត្យតររយៈ

ការចុះលៅ ណ កំាជាក ់សតង នងិតរការម្បជុកាបូកសរុបម្បចាកា ខទូទកាកាងម្បលទស។ 

ទនទនរលនះ សូចំករសលម្រចរិនបានលរញលេញតរលគេលៅកកាណត្គ់្ ឺ បទដ្ឋា នគ្ត្យិុត្តសត រីីការកកាណត្់

កម្រិត្អចេនម្ទរយសករា (Fixed Asset Threshold) សម្ម្មប់ការអនុវត្តថវិកាឱ្យម្សបតរបទដ្ឋា នគ្ណលនយយម្ត្ូវ

បានលរៀបចកានងិែសរវែាយអនុវត្ត (២០%)។ 

ចលរកក រសករាភារ ២២.៣. បលងកើនកម្រតិ្យេក់នងភារជាម្មច ស់ការចេូររួ នងិសរត្ថភារ ែនក FMIS កេ ់        

កសហវ ម្កសួង សាថ បន័ នងិរកាបាេថ្នន កល់ម្ការជាត្ ិសលម្រចបាន ៥៩%   កេបានអនុវត្តលដ្ឋយម្កុរការរករ FMWG។  

វឌ្ឍនភារសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា គ្ឺ  ែនការទកាំកទ់កានង នងិែសរវែាយ 

សត ីរីការលេើកករពស់កម្រិត្យេ់កនង នងិការគកាម្ទកេក់ារអនុវត្តម្បរន័ធ FMIS បានលរៀបចការួចរាេ់។ 

វឌ្ឍនភារសូចំករសលម្រចរិនបានលរញលេញតរលគេលៅកកាណត្ ់រួរម្មន៖  

១. ភារជាម្មច ស់លេើម្បរន័ធ FMIS កេ់រត្ំគរ និងរនទីរលសកាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ រាជធានី លខត្ត ម្ត្ូវបានរម្ងកី

ការយេ់កនង ការគកាម្ទ នងិបលងកើន (៣០%)។ 

២. ភារជាម្មច ស់លេើម្បរន័ធ FMIS កេម់្កសួង សាថ ប័នម្ត្ូវបានរម្ងីកការយេ់កនង ការគកាម្ទ នងិបលងកើន (២០%)។ 

៣. ការយេ់កនងរ ីFMIS តរម្បរន័ធែសរវែាយំំ កូចជា  វីលកអខូៃីៗ (Video Clip) ទូរទសសន៍ នងិបណាដ ញ

សាររត័្ម៌្មនលែសងៗ ម្ត្ូវបានរម្ងកី (៨៥%)។ 

ចលរកក រសករាភារ ២២.៤. កសាងសរត្ថភារម្គ្បម់្គ្ងគ្លម្ម្មង FMIS លដ្ឋយររួទកាងលៅ កសហវ ម្កសួង សាថ បន័ 

នងិអងគភារថ្នន កល់ម្ការជាត្។ិ ចលរកក រសករាភារលនះសលម្រចបាន ៦៧% បានលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទអនុវត្តលដ្ឋយម្កុរ

ការរករ FMWG។  

វឌ្ឍនភារសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា រួរម្មន៖  

១.  ែនការកសាងសរត្ថភាររស្រនតមី្គ្ប់ម្គ្ងនិងអនុវត្តគ្លម្ម្មង FMIS សម្ម្មប់រយៈលរេ ០៣ ឆ្ន កា ម្ត្ូវបានលរៀបចកា

រួចរាេ់។ 

២. រស្រនតីំ យកដ្ឋា នរត័្៌ម្មនវិទាចកាននួ ២៥ រូប ទទួេបានការបណដុ ះបណាដ េប នថរ ែនករត័្៌ម្មនវិទាកម្រិត្ 

ខពស់។ 

៣. រស្រនតីំ យកដ្ឋា នរត័្៌ម្មនវិទាចកាននួ ២៥រូបទទួេបានការបណតុ ះបណាត េរត័្ម៌្មនវិទាកម្រិត្ខពស់។ 

 ៤.រស្រនតីំ យកដ្ឋា នពាករ់ន័ធ ៥០រូប ទទួេបានការបណដុ ះបណាដ េលេើរុខរករប នថរលៅកនងុ Oracle People

Soft (FMIS), រស្រនតីំ យកដ្ឋា នរ័ត្ម៌្មនវិទា ១០រូប បានទទួេចកាលណះកនង ែនករុខរករសុវត្ថិភារកម្រិត្

ខពស់របស់ Oralce PeopleSoft Financial, រស្រនតីហិរញ្ញកចិចលៅអរម្កសួង សាថ ប័នចកាននួ ២០ លទៀត្បាន 

នងិរស្រនតីរនទីរ សហវ ២៥រូប ទទួេការបណដុ ះបណាដ េ Oracle PeopleSoft (FMIS)។ 

វឌ្ឍនភារសូចំករសលម្រចរិនបានតរលគេលៅកកាណត្់ ររួម្មន៖  

១. រស្រនតីំ យកដ្ឋា នរត័្៌ម្មនវិទាចកាននួ ២៥ រូប បានទទួេការបណដុ ះបណាដ េ ែនកជកំា ញទន់ (Soft Skill) 

លកើរបីរម្ងនងសរត្ថភារកនក កំា នងិម្គ្ប់ម្គ្ង (៣៥%)។ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 36 

 

២. រស្រនតីំ យកដ្ឋា នរត័្៌ម្មនវិទាចកាននួ ២០ រូប ទទួេបានការបណដុ ះបណាដ េជកំា ញហិរញ្ញវត្ថនុិងគ្ណលនយយ

សាធារណៈ (០%)។ 

ចលរកក រសករាភារ ២២.៥. អនវុត្តសាកេបងជកាហានកកាបងូនងិរម្ងកីការអនវុត្ត FMIS (រ ឌូ្េុសនូេនងិរ ឌូ្េុ

សម្ម្មបថ់វកិានងិរម្ងកីការអនវុត្ត FMIS លៅម្កសួង សាថ បន័)។ ចលរកក រសករាភារលនះសលម្រចបាន ៥៤%  បានលរៀបចកា

សករាភារគកាម្ទអនុវត្តលដ្ឋយ FMWG ចកាននួ១០។ លបើលទះជាេទធែេសលម្រចបាន ៥៤% រិន រនម្មនន័យថ្ន រិន

ម្មនសូចំករ កេបានដ្ឋក់លចញរិនសលម្រចតរលគេលៅលំះលឡើយ  ត្កម៏្មនសូចំកររិនសលម្រចឱ្យបានលរញ

លេញលៅលឡើយតរលគេលៅែង ករ។ តររយៈេទធែេខាងលេើលនះ ឆ្ៃុះបរច កាងឱ្យលឃើញថ្ន សរត្ថភារកនក កំានងិ

ម្គ្ប់ម្គ្ង និងការជម្រុញកេអ់ងគភារពាករ់ន័ធសនូេ នងិម្កសួង សាថ ប័ន កេននងម្ត្ូវលម្ជើសលរីសសម្ម្មប់ការអនុវត្ត 

FMIS ម្ត្ូវចាកាបាច់បនតរម្ងនងនងិបលងកើនកនុងឆ្ន កា២០១៦។  

វឌ្ឍនភារសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា រួរម្មន៖  

១. យនតការធាំការលម្បើម្បាស់ម្បរន័ធ FMIS  នងិសុវត្ថភិារ ម្ត្ូវបានរម្ងនង នងិ អនុរ័ត្លដ្ឋយថ្នន កក់នក កំា កសហវ។  

ជារិលសស រចំសរពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ងគ្លម្ម្មង FMIS ជកាហានទី២ ម្ត្ូវបាន កសម្រួេកនុងការរម្ងកីការអនុវត្ត

គ្លម្ម្មងលៅរនទីរលសកាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ 

២. ម្បរន័ធ FMIS លៅម្គ្ប់អគ្គំ យកដ្ឋា នពាករ់ន័ធកនុង កសហវ នងិ រត្ំគររាជធានលីខត្តទកាងអស់ ម្ត្ូវបាន

ដ្ឋក់ឱ្យកកាលណើរការជាែៃូវការ លដ្ឋយអនុវត្តតរនតី្ិវិធីអនុវត្តការរករថាីជារួយម្បរន័ធ FMIS។ 

៣. ការម្គ្ប់ម្គ្ងម្បរន័ធ FMIS រមី្កុរការរករម្គ្ប់ម្គ្ងគ្លម្ម្មង FMIS របស់ំយកដ្ឋា នរ័ត្ម៌្មនវិទាកការងុ ត្

សថ ិត្កនងុកកាណាកក់ាេលែទរការរករ លដ្ឋយលៅលសសសេ់ការរករបលចចកលទសរួយចកាននួលទៀត្  កេកការុង ត្

បនតរហតូ្កេ់ចុង ខលរសា ឆ្ន កា២០១៦  កេពាករ់ន័ធននងការលរៀបចការបាយការណ៍លចញរមី្បរន័ធ ការែេតិ្

របាយការណ៍ Business Intelligence ជាលកើរ FMIS។ 

៤. លសចកដីម្ពាងឯកសារ ែនការរម្ងកីការអនុវត្តម្បរន័ធ FMIS ជកាហានទី២ ម្ត្ូវបានលរៀបចការួចរាេ់។ 

៥. ទម្រង់អាណត្តិទូទត្់ចកាណាយថាីឱ្យម្សបតរត្ម្រូវការននការអនុវត្តថវិកាករាវិធី នងិ ម្មត្កិាថវិកាថាីម្ត្ូវបាន

អនុវត្ត, ចាប់និងេិខិត្បទដ្ឋា នគ្ត្យិុត្ត កេម្មនឥទធិរេ កេក់ារអនុវត្តនិងម្គ្ប់ម្គ្ងថវិកាតរបរិបទនន

ករាវិធ ីកទម្រង់់ នងិម្បរន័ធ FMIS ម្ត្ូវបានចងម្កង, និងរបាយការណ៍អនុវត្តនងិម្គ្ប់ម្គ្ងចកាណាយ នងិ

ចកាណូេថវិកាសម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្កសួង សាថ ប័ន នងិ ថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបានចងម្កងនងិ កសម្រួេតរត្ម្រូវ 

ការ។ 

វឌ្ឍនភារសូចំករសលម្រចរិនបានលរញលេញតរលគេលៅកកាណត្ ់រួរម្មន៖  

១. ឯកសារនតី្ិវិធីអនុវត្តការរករបចចុបបននសម្ម្មប់ម្កសួងធិបលត្យយម្ត្ូវបានចងម្កង (ម្កសួងធកាៗ) ចកាននួ ២ 

(១០%) 

២. ឯកសារនតី្ិវិធីអនុវត្តការរករបចចុបបននលៅរនទីរលសកាកិចចនងិហរិញ្ញវត្ថុសកាណាកចកាននួ ៥ លខត្ត ម្ត្ូវបានចង 

(០%) 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 37 

 

៣. ឯកសារនតី្ិវិធីអនុវត្តការរករថាតីរ បបឧត្តម្មនុវត្តន៍សម្ម្មប់អនុវត្តលៅតរម្កសួង សាថ ប័ន នងិរនទីរលសកា-

កិចចនងិហិរញ្ញវត្ថតុរម្បរន័ធ FMIS ម្ត្ូវបានលរៀបចកា (០%)។ 

៤. លសចកដីម្ពាងឯកសារត្ម្រូវការ ែនកបលចចកលទស និងរុខរករននម្បរន័ធ FMIS ជកាហានទី២ កកាណាក់កាេទី១ 

(ការរម្ងីករុខរករទកាងអស់លៅជកាហានទី១ លៅម្កសួង សាថ ប័ន នងិ ថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ) ម្ត្វូបានលរៀបចកា, កិចច-

សនាជារួយម្កុរហ នុែគត្ែ់គង់ ែនក Software នងិ Hardware សម្ម្មប់ម្បរន័ធ FMIS ជកាហានទី២ កកាណាក-់

កាេទី១ ចាប់រនីថងសុរេភារននកិចចសនា ម្ត្ូវបានចាប់លែដើរអនុវត្ត (២០%)។ 

៥.  ទីតកាងកនុងការសាថ បំរម្ងីករជឈរណឌ េទិននន័យ នងិ រជឈរណឌ េសលស្ររកគ ះទិនននយ័ កេម្មនអាចម្ទម្ទង់

បានកេ់ការរម្ងីកម្បរន័ធ FMIS នងិការលធវើសម្មហរណករាម្បរន័ធំំពាករ់ន័ធននងការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈរបស់ កសហវ ម្ត្ូវបានកកាណត្ប់ាន (១៥%)។  

ទនទនរននងលនះ លគេបកាណងលនះ ម្មនបរា ម្បឈរ រួរម្មន៖ 

1> ការផ្លៃ ស់បតូរ ែនការ និងរចំសរព័នធម្ត្ូវបានប ះពាេ់កេក់ចិចកកាលណើរននការអនុវត្ត ែនការសករាភារ កេ

បានដ្ឋក់លចញ និងបណាត េឱ្យម្មនការរនារលរេននការអនវុត្ត 

2> កិចចសហការរអីងគភារពាករ់ន័ធកនុងការដ្ឋក់ឱ្យកកាលណើរការយនតការម្ចកលចញចូេ ត្រួយ នងិការអនុវត្តការរករ

គ្លម្ម្មង FMIS លៅរិនទនប់ានលរញលេញ នងិម្គ្ប់ម្ជងុលម្ជាយ។ 

លបើលទះជាម្មនសូចំកររួយចកាននួបានសលម្រចតរលគេលៅក៏លដ្ឋយ ក៏ប ុ នត ម្កុរការរករ FMWG គ្ួរបនត

ជការញុនិងសហការជារួយននងអងគភាររួយចកាននួ កេពាករ់ន័ធកនុងការរម្ងនង នងិរលនៃឿនការែសរវែាយ FMIS ជកាហានទី

២ នងិនតី្ិវិធីបចចុបបនននងិអំគ្ត្ ននការរករ កេពាករ់ន័ធននងម្បរន័ធលនះ។ 

សោលបាំណង ២៣ “ពត្ងលងការអនុវរតត្បព័នធរណសនយយថមី ត្បព័នធករ់ត្តាថមី ត្បព័នធរបាយការណថ៍មី និង 

ត្បព័នធរមាៃ ភាព”  

កនុងលគេបកាណងលនះ ម្បរន័ធគ្ណលនយយថាី ម្បរន័ធកត្ម់្តថាី ម្បរ័នធរបាយការណ៍ថាី និងម្បរន័ធត្ម្មៃ ភារម្ត្ូវបាន

លរៀបចកាលដ្ឋយត្ម្រូវលរៀបចកាសតង់ដ្ឋរគ្ណលនយយសាធារណៈម្សបតរសតងដ់្ឋរ IPSAS លដ្ឋយែារភាជ ប់លៅននងការលម្បើម្បាស់ 

FMIS នងិបលងកើត្ជលម្រើសសម្ម្មប់ការអនុវត្តជាជកាហានៗលៅរកការអនុវត្តគ្ណនបីងគរ, ការ កេរអទម្រង់របាយការណ៍

ការអនុវត្តថវិកាម្ត្ូវលរៀបចកាសម្ម្មប់គ្ណៈរការស្រនតី, សាថ ប័ននតី្ិបបញ្ញត្តិ និងសាធារណៈនិងការចុះបញ្ជ ីសារលរើភ័ណឌ ម្ទរយ-

សរបត្តិរកា និងលធវើបចចុបបននភារជាម្បចាកា។ 

សម្ម្មប់លគេបកាណងលនះ ម្មនសូចំករសរិទធករាគ្នៃនះគ្ឺម្បរ័នធគ្ណលនយយថាី ម្បរន័ធកត្ម់្តថាី ម្បរន័ធរបាយ-

ការណ៍ថាីនិងម្បរន័ធត្ម្មៃ ភារម្ត្ូវបានអនុវត្តម្បកបលដ្ឋយស័កតិសិទធិភារនងិម្បសិទធិភារ ជាេទធែេសលម្រចបាន ៦៩% 

 កេម្មនចលរកក រសករាភារចកាននួ ០៤ គ្ឺ ២៣.១.លរៀបចកាសតង់ដ្ឋរគ្ណលនយយសាធារណៈម្សបតរសតង់ដ្ឋរ IPSAS នងិ 

ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តជាបលណត ើរៗតរេកាដ្ឋប់េកាលដ្ឋយ ម្ររទកាងែារភាជ ប់លៅននងការរម្ងីកការលម្បើម្បាស់ FMIS និងបលងកើត្

ជលម្រើសសម្ម្មប់ការអនុវត្តជាជកាហានៗ លៅរកការអនុវត្តគ្ណនីបងគរ,២៣.២.  កេរអទម្រង់របាយការណ៍អនុវត្តថវិកា

 កេម្ត្ូវលែ ើលៅគ្ណៈរការស្រនតី នងិសាថ ប័ននីត្ិបបញ្ញត្តិ, ២៣.៣.  កេរអទម្រងរ់បាយការណ៍នងិការផ្លៃ ស់បតូររត័្៌ម្មនជា



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 38 

 

រួយសាធារណជន និង ២៣.៤.ដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តយនតការលកើរបបីញ្ចប់ការចុះបញ្ជសីារលរើភ័ណឌ ម្ទរយសរបត្តិរកា នងិលធវើ

បចចុបបននភារជាម្បចាកា ។ 

លគេបកាណងលនះ ម្ត្ូវបានលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទ និងអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំ យកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ិ, អគ្គំយកដ្ឋា ន

លគេនលោបាយលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, អគ្គំយកដ្ឋា នថវិកា, អគ្គំយកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុរកាបាេថ្នន ក់លម្ការ

ជាត្ិ, អគ្គំយកដ្ឋា នម្ទរយសរបត្តិរកា និងចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន កសហវ។ 

 

 ែនកទ២ី ម្ត្មី្មសទ១ី ម្ត្មី្មសទ២ី ម្ត្មី្មសទ៣ី ម្ត្មី្មសទ៤ី ឆ្ន កា២០១៦ 

លគេបកាណងទី២៣ ៧៦ % ៧៦ % ៦១ % ៧២ % ៦៩ % 

២៣.១ ៩០ % ៦៨ % ៣៥ % ៥៧ % ៨៥ % 

២៣.២ ៦០ % ៨៤ % ៨៤ % ៩០ % ៩៧ % 

២៣.៣ ៧៥ % ៩៦ % ១០០ % ៨០ % ៦៩ % 

២៣.៤ ៧៨ % ៥៥ % ២៦ % ៦៣ % ៣៩ % 

 

ចលរកក រសករាភារ ២៣.១. “លរៀបចកាសតងដ់្ឋរគ្ណលនយយសាធារណៈម្សបតរសតងដ់្ឋរ IPSAS នងិដ្ឋកឱ់្យអនវុត្តជា    

បលណត ើរៗតរេកាដ្ឋបេ់កាលដ្ឋយ ម្ររទកាងែារភាជ បល់ៅននងការរម្ងកីការលម្បើម្បាស់ FMISនងិបលងកើត្ជលម្រើសសម្ម្មបក់ារ

អនវុត្តជាជកាហានៗ លៅរកការអនវុត្តគ្ណនបីងគរ”។ ចលរកក រសករាភារលនះសលម្រចបាន ៩០%បានចូេរួរលរៀបចកាសករា

ភារគកាម្ទអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំ យកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ិនិងម្កុរការរករម្គ្ប់ម្គ្ងគ្លម្ម្មងម្បរ័នធរ័ត្៌ម្មនវិទាម្គ្ប់ម្គ្ង 

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ។ 

វឌ្ឍនភារសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា រួរម្មន៖  

១.  (ទី១) ម្បកាសសត ីរនីីត្ិវិធីចកាណាយតររជជលទយយបុលរម្បទនសម្ម្មប់ម្គ្នះសាថ នសាធារណៈរកាបាេ ម្ត្ូវបាន

លរៀបចកាចុះនថងទី២៩  ខវិចិិកា ឆ្ន កា២០១៦, (ទី២) ម្បកាសសតរីីការដ្ឋក់លអាយអនុវត្តលគេការណ៍ ណ កំាសត រីី

កិចចបញ្ចកិាគ្ណលនយយទូលៅ គ្ណលនយយរជជលទយយបុលរម្បទន គ្ណលនយយរជជលទយយចកាណូេរបស់ម្គ្នះសាថ ន 

សាធារណៈរកាបាេ ម្ត្ូវបានលរៀបចកាចុះនថងទី២៩  ខវិចិិកា ឆ្ន កា២០១៦ និង (ទី៣) វគ្គបណតុ ះបណាត េសតរីីកិចច-

បញ្ច ិកាគ្ណលនយយ រជជលទយយបុលរម្បទន គ្ណលនយយរជជលទយយចកាណូេ នងិ គ្ណលនយយទូលៅកេ់រជជលទយយករ

បុលរម្បទន រជជលទយយករចកាណូេ រស្រនតីម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្ណលនយយករម្បចាកាម្គ្នះសាថ នសាធារណៈរកាបាេ 

ម្ត្ូវបានលរៀបចកាលៅអគ្គំ យកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ិ លៅនថងទី១៩, ២៦ នងិ២៨  ខធនូ ឆ្ន កា២០១៦។ 
វឌ្ឍនភារសូចំករសលម្រចរិនបានលរញលេញតរលគេលៅកកាណត្ ់រួរម្មន៖  

១. សារាចរ ណ កំាសត រីីកិចចបញ្ជ ិកាគ្ណលនយយរជជលទយយបុលរម្បទនសម្ម្មប់រកាបាេថ្នន ក់ជាត្និងិថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ 

ម្ត្ូវបានលរៀបចកា (៩០%)។  

២. គ្ណលនយយបងគរម្ត្ូវបានសិការីបរា ម្បឈរ នងិឈានលៅរកការអនុវត្តគ្ណលនយយបងគរជាជកាហាន  ៗ(៨០%)។ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 39 

 

៣. ទម្រង់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ែអកលេើរូេដ្ឋា នសាច់ម្បាក់ (Cash Basis IPSAS reporting) ម្ត្ូវបាន កេរអ 

(៧០%)19។ 

ចលរកក រសករាភារទ២ី៣.២. “ កេរអទម្រងរ់បាយការណ៍អនវុត្តថវកិា កេម្ត្វូលែ ើលៅគ្ណៈរការស្រនត ីនងិ សាថ បន័នតី្ិ

បបញ្ញត្ត”ិ ។ ចលរកក រសករាភារលនះសលម្រចបាន ៩៧%បានចូេរួរលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំ យក-ក្

ឋានរត្ំគរជាត្ិ នងិអគ្គំយកដ្ឋា នថវិកា ។  

វឌ្ឍនភារសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា រួរម្មន៖  

១. ទម្រង់តរាងទិនននយ័ចកាណូេ នងិចកាណាយពាក់កណាត េឆ្ន កា ម្ត្ូវបាន កេរអ។ 

២. ទម្រង់របាយការណ៍សត ីរកីារអនុវត្តថវិកាពាកក់ណាត េឆ្ន កាម្ត្ូវបាន កេរអឱ្យម្សបតរសតងដ់្ឋរកនុងត្កាបន់ នងិ

អនតរជាត្។ិ 

វឌ្ឍនភារសូចំករសលម្រចរិនបានលរញលេញតរលគេលៅកកាណត្ ់រួរម្មន៖  

១. ចាប់ទូទត្់ថវិកាម្បចាកាឆ្ន កាម្ត្ូវបានលរៀបចកាដ្ឋក់ជនូគ្ណៈរការស្រនត ី នងិសាថ ប័ននតិ្ិបបញ្ញត្ត ិ (៩០%)។ អគ្គំ -

យកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ិបានបូកសរុបត្ួលេខចកាណូេ-ចកាណាយថវិកាឆ្ន កា២០១៦ ជាបនតបូកបលណដ ើរៗ និងបញ្ចូេ 

កនុងតរាងឧបសរ័ពនធ ចកាននួ ១១  ខកនុងឆ្ន កា២០១៦ លកើរបីលម្ត្ៀរលរៀបចកាដ្ឋក់ចូេលសចកដមី្ពាងចាប់ទូទត្់ថវិកា

ឆ្ន កា២០១៦ ចកា ណកឯលសចកដីម្ពាងចាប់សដ ីរីការទូទត្់ថវិកាទូលៅរបស់រកាសម្ម្មប់ការម្គ្ប់ម្គ្ងឆ្ន កា២០១៥ 

ម្ត្ូវបានរកាសភាអនុរ័ត្ កាេរនីថងទី០៧  ខធន ូឆ្ន កា២០១៦ នងិម្រនទធសភា បានរនិតិ្យចប់សរវម្គ្ប់លេើទម្រង ់

នងិចាប់លនះទកាងម្សុងកាេរនីថងទី១៩  ខធន ូឆ្ន កា២០១៦។សម្ម្មប់ឆ្ន កាថវិកា២០១៦ កការងុលរៀបចកាបូកសរុបត្ួលេខ

ចកាណូេ-ចកាណាយថវិកាឆ្ន កា២០១៦ នងិលរៀបចកាតរាងឧបសរ័ពនធ លកើរបីជារូេដ្ឋន នកនុងការលរៀបចកាលសចកដីម្ពាង

ចាប់សត ីរីការទូទត្់ថវិកាឆ្ន កា២០១៦ បានទន់លរេលវលាម្សបគន  នងិចាប់សត ីរីការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថឆុ្ន កា

២០១៨។ 

ចលរកក រសករាភារ ២៣.៣. “ កេរអទម្រងរ់បាយការណ៍នងិការផ្លៃ ស់បតូររត័្ម៌្មនជារយួសាធារណៈជន”។ ចលរកក រ 

សករាភារលនះសលម្រចបាន ៦៩% បានចូេរួរលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទអនវុត្តលដ្ឋយអគ្គំ យកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ិ, អគ្គំ - 

យកដ្ឋា នលគេនលោបាយលសកាកិចច នងិហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ, អគ្គំ យកដ្ឋា នថវិកា  នងិអគ្គំយកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុរកា-

បាេថ្នន ក់លម្ការជាត្។ិ 

វឌ្ឍនភារសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា រួរម្មន៖  

1> របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងលសកាកិចច (TOFE) ម្បចាកា ខ ម្ត្ូវបានលចញែសរវែាយលទៀងទត្ល់ៅលេើលគ្ហទការ័រ 

កសហវ ។ 

                                                           
19 លោងតរចាប់សត ីរីគ្ណលនយយ នងិសវនករា  កេម្បកាសឱ្យអនុវត្តលដ្ឋយម្រះរាជម្ករចុះនថងទី ១៤  ខរករា ឆ្ន កា២០១៦ កនុងម្មម្ត២ ម្កុរ

ម្បនកាជាត្គិ្ណលនយយ គ្ឺជាសាថ បន័កកាណត្់អការីម្កបខ័ណឌ គ្ត្ិយតុ្តសម្ម្មបក់ារដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តសត ង់ដ្ឋរគ្ណលនយយ សត ង់ដ្ឋរសវនករា និងម្ករសីេ-

ធរ៌ វិជាជ ជីវៈរបស់គ្ណលនយយករ និង សវនករ កេជាលគេការណ៍ម្ត្ូវម្មនសងគត្ិភារជារួយននងសត ង់ដ្ឋរអនតរជាត្ិ។ កូចលនះ ម្កុរម្បនកាជាត្ិ

គ្ណលនយយម្ត្ូវលរៀបចកាសត ង់ដ្ឋរគ្ណលនយយសាធារណៈម្សបតរសត ង់ដ្ឋរ IPSAS និងចូេររួលរៀបចកាលដ្ឋយអគ្គំយកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ិ។ 

 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 40 

 

2> របាយការណ៍សត ីរីការអនុវត្តថវិកាពាកក់ណាត េឆ្ន កា ម្ត្ូវបានែសរវែាយលេើលគ្ហរទការ័រ កសហវ ។ 

3> រ័ត្ម៌្មនពាក់រន័ធសម្ម្មប់ការលរៀបចកាថវិកាសលងាបននចាប់ថវិកាម្ត្ូវបានចងម្កង និងថវិកាសលងាបននចាប់

ថវិកាម្បចាកាឆ្ន កាម្ត្ូវបានលរៀបចកា នងិែសរវែាយលេើលគ្ហទការ័រ កសហវ ោ ងយូរ ០២ សបាត ហប៍ ទំ ប់។  

វឌ្ឍនភារសូចំករសលម្រចរិនបានលរញលេញតរលគេលៅកកាណត្ ់រួរម្មន៖  

1> របាយការណ៍អនុវត្តថវិកាម្បចាកាឆ្ន កានែទកនុង កសហវ ម្ត្ូវបានែសរវែាយតររយៈលគ្ហទការ័ររបស់ កសហវ 

(៥០%)។ ការរករលនះ ននងម្ត្វូបញ្ចប់កនងុម្ត្មី្មសទី១ ននឆ្ន កា២០១៧។  

2> ការផ្លៃ ស់បតូររត័្ម៌្មនអធកិារកចិចហិរញ្ញវត្ថុ នងិអធិការកិចចជកំា ញតរបណាត ម្កសួង សាថ ប័ន ម្ត្ូវបានសិកា
ម្សាវម្ជាវ លរៀបចកាទម្រង់ នងិខៃនរសារ (០%)។20   

ចលរកក រសករាភារ ២៣.៤. “ដ្ឋកឱ់្យអនវុត្តយនតការលកើរបបីញ្ចបក់ារចះុបញ្ជសីារលរើភណ័ឌ ម្ទរយសរបត្តរិកា នងិលធវើ

បចចុបបននភារជាម្បចាកា” ។ ចលរកក រសករាភារលនះសលម្រចបាន ៣៩%  កេអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំយកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ិ, 

អគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន កសហវ  នងិអគ្គំ យកដ្ឋា នម្ទរយសរបត្តិរកានិងចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ។ 

វឌ្ឍនភារសូចំករសលម្រចរិនបានលរញលេញតរលគេលៅកកាណត្ ់រួរម្មន៖  

1> លសចកតីម្ពាងអនុម្កនត្យសត រីីការម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជ ីសារលរើភណឌ ម្ត្ូវបានបញ្ជូនលៅទីសត ីការគ្ណៈរការស្រនតី (៨០%)។ 

2> ទិននន័យបញ្ជ ីសារលរើភណឌ លៅថ្នន កក់ណាត េម្ត្ូវបានបញ្ចូេ (០%)។ 

3> រត្ិម្បនកាចាប់លេើលសចកតីម្ពាងអនុម្កនត្យសត ីរីវិធាននិងនតី្ិវិធីសត ីរីការលរៀបចកាបញ្ជ ីសារលរើភណឌ ម្ទរយសរបត្តិ-

រកាម្ត្ូវបានែតេ ់នងិរបាយការណ៍វឌ្ឍនភារសត ីរីការែតេ់រត្មិ្បនកាចាប់ម្បចាកាម្ត្ីម្មស និងឆ្ន កាម្ត្ូវបានលរៀបចកា 

និងលគររជនូថ្នន ក់កនក កំា (៣០%)។ 

4>  ែនការត្ម្រូវការរត្ិម្បនកាចាប់បីឆ្ន ការំកិេលេើេិខិត្បទដ្ឋា នគ្ត្ិយុត្តសម្ម្មប់ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តយនតការ

លកើរបបីញ្ចប់ការចុះបញ្ជសីារលរើភ័ណឌ ម្ទរយសរបត្តរិកានិងលធវើបចចុបបននភារជាម្បចាកាម្ត្ូវបានលរៀបចកា និងអនុរ័ត្

លដ្ឋយថ្នន ក់កនក កំា (៨០%)។ 

5> នតី្ិវិធីអនុវត្តការរករសម្ម្មប់ការម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជ ីសារលរើភណឌ ម្ទរយសរបត្តិរកា ម្ត្ូវបានសិកា នងិកកាណត្់ជាត្ម្រូវ

ការរួចរាេ់សម្ម្មប់ម្បរន័ធ FMIS កកាណាក់កាេទី២ រុខរករម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទរយសករា Asset Management 

(៥%)។ 

សោលបាំណង ២៤ “ពត្ងលងការអនុវរតឧបករណ៍ និងយនតការសដ្ើលបីបសងោើនការទ្ទ្ួលខុសត្រូវ និង 

រណសនយយភាព (ត្បព័នធត្រួរពិនិរយ)”  

សម្ម្មប់លគេបកាណងលនះ សលម្រចបាន ៦៣%  កេម្មនចលរកក រសករាភារចកាននួ ០៤ គ្ ឺ២៤.១. បលងកើត្ឱ្យ

ម្មនទណឌ ករារកាបាេសរម្សបចកាលពាះកកាហុសឆ្គង ឬការម្គ្ប់ម្គ្ងធនធានសាធារណៈរិនសរម្សបនិងគា នម្បសិទធិភារ។ 

ទណឌ ករាលនះម្ត្ូវ ចងលៅកនុងេិខតិ្បទដ្ឋា នគ្ត្យិុត្ត នងិលធវើការែសរវែាយ នងិ ណ កំាឱ្យបានទូេកាទូលាយ, ២៤.២.លធវើ

បចចុបបននភារនងិែតេ់សិទធិអកាណាច និងភារទនភ់ៃន់ជាបនតប ទំ ប់ជនូអងគភារថវិកា,២៤.៣. ម្ត្ួត្រនិិត្យលឡើង វិញលេើការ

                                                           
20 ការ កសម្រេួរចំសរពន័ធសាថ បន័កនុងអគគ ធិការដ្ឋា ន  កេលធវើឱ្យការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្មនការរនារលរេ។ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 41 

 

អនុវត្តសិទធិអកាណាចនិងភារទន់ភៃន ់កេបានែតេ់ជនូលកើរបីលធវើជារូេដ្ឋា នកនុងការរម្ងីកការែតេ់សិទធិអកាណាច និងភារ-

ទន់ភៃន ់សលម្រចបាន ៥០% នងិ២៤.៤. លរៀបចកានងិដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តទម្រង់របាយការណ៍វឌ្ឍនភារអនុវត្តថវិកាម្បចាកាម្ត្-ី

ម្មស ឆ្ម្មសនងិម្បចាកាឆ្ន កា សលម្រចបាន ៩២%។ 

 

 ែនកទ២ី ម្ត្មី្មសទ១ី ម្ត្មី្មសទ២ី ម្ត្មី្មសទ៣ី ម្ត្មី្មសទ៤ី ឆ្ន កា២០១៦ 

លគេបកាណង ២៤ ៧០ % ៧៧ % ៥៥ % ៦០ % ៦៣ % 

២៤.១ ១០០ % ៤០ % ៣០ % ៣៣ % ៣២ % 

២៤.២ ០ % ១០០ % ៩០ % ១០០ % ៩១ % 

២៤.៣ ១០០ % ០ % ០ % ០ % ៤០ % 

២៤.៤. ១០០ % ៧៦ % ១០០ % ១០០ % ៩២ % 

 

ចលរកក រសករាភារ ២៤.១. “បលងកើត្ឱ្យម្មនទណឌ ករារកាបាេសរម្សប ចកាលពាះកកាហសុឆ្គង ឬការម្គ្បម់្គ្ងធនធាន

សាធារណៈរនិសរម្សបនងិគា នម្បសិទធភិារ។ ទណឌ ករាលនះម្ត្វូ ចងលៅកនងុេខិតិ្បទដ្ឋា នគ្ត្យិតុ្ត នងិលធវើការ

ែសរវែាយ នងិ ណ កំាឱ្យបានទេូកាទលូាយ”។ ចលរកក រសករាភារលនះសលម្រចបាន ៣៣%  កេអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំ- 

យកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ិ, អគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន កសហវ នងិអគគ ធិការដ្ឋា ន។ 

វឌ្ឍនភារសូចំករសលម្រចរិនបានលរញលេញតរលគេលៅកកាណត្ ់រួរម្មន៖  

1> ឯកសារគ្ត្យិុត្តពាក់រន័ធម្ត្ូវបានលរៀបចកា នងិដ្ឋកឱ់្យអនុវត្ត (៩៧%)។ លសចកតី ណ កំាសត ីរីការម្គ្ប់ម្គ្ងវត្តម្មន

រស្រនតរីាជការនងិរស្រនតកីិចចសនាននអគ្គំ យកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ិ និងបានដ្ឋក់ជនូថ្នន ក់កនក កំាចុះហត្ថលេខា

រួចរាេន់ិងែសរវែាយ តរដ្ឋន នងិរម្ងនងការអនុវត្តលៅតរំយកដ្ឋា នននអគ្គំយកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ ិ

នងិរត្ំគររាជធាន ីលខត្ត។ 

2> េិខតិ្បទដ្ឋា នគ្ត្យិុត្តពាករ់ន័ធ និងវិធានការរួរននការដ្ឋកទ់ណឌ ករារកាបាេកនុងវិស័យហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

ម្ត្ូវបានលរៀបចកា នងិដ្ឋក់ឱ្យអនវុត្ត (០%)។ 

3> លសចកតី ណ កំា េិខិត្បទដ្ឋា នគ្ត្ិយតុ្តទក់ទង នងិទណឌ ករានងិវិន័យរកាបាេ ម្ត្ូវបានលរៀបចកាចងម្កង (០%)។ 

ចលរកក រសករាភារ ២៤.២. “លធវើបចចុបបននភារនងិែតេសិ់ទធអិកាណាច នងិភារទនភ់ៃនជ់ាបនតប ទំ បជ់នូអងគភារថវកិា

” ។ ចលរកក រសករាភារលនះសលម្រចបាន ៩១% បានចូេរួរលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំ យកដ្ឋា នថវិកា។ 

វឌ្ឍនភារសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា រួរម្មន៖  

1> អងគភារថវិការបស់ម្កសួង សាថ ប័ន ម្ត្ូវបានរិនតិ្យ និងដ្ឋក់អនុវត្តប នថរ។ 

2> ការទទួេបានសិទធិអកាណាចរបស់អងគភារថវិកាកាន់ ត្លម្ចើនជាងរុន។ 

3> ការែតេ់សិទធិអកាណាចអនុវត្តកេអ់ងគភារថវិកា រិន រនជាអាណាប័កលែទរសិទធិ គ្ ឺ សិទធិលម្បើម្បាស់រជជលទយយ-    

បុលរម្បទនកនងុការទិញផ្លទ េរ់មី្កុរហ នុ, សិទធិរបស់រស្រនតីទទួេហិរញ្ញវត្ថ ុបាន កសម្រេួ, លគេការណ៍ នងិ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 42 

 

នតី្ិវិធនីែទកនុងប នថរសម្ម្មប់អនុវត្តថវិកា និងសិទធិចាត្់ ចងការ អនុវត្តថវិការបស់សារីម្កសួង សាថ ប័ន ម្ត្ូវ

បាន កសម្រេួ នងិលរៀបចកា។ 

4> រម្ងនងសរត្ថភារ អងគភារកនុងការអនុវត្តថវិកាតររយៈករាវិធីវគ្គបណតុ ះបណាត េកេ់អងគភារថវិកា។ ជាក-់

 សតង អគ្គំ យកដ្ឋា នថវិកា បានលធវើការបណតុ ះបណាត េជនូអងគភារថវិកាករាវិធីរបស់ម្កសួង សាថ ប័ន កូចជា 

ម្កសួងរុខរករសាធារណៈ,  ម្កសួងការបរលទសនងិសហម្បត្ិបត្ិតការអនតរជាត្ិ, កសហវ នងិរនទីរលសកាកិចច

នងិហិរញ្ញវត្ថុ, ម្កសួងធរាការ និងសាសំ, ម្កសួងរត្ម៌្មន, ម្កសួងវបបធរ៌ នងិវិចិម្ត្សិេបៈ, ម្កសួង

នម្បសណីយ៍ នងិទូរគ្រំគ្រន៍ នងិ ម្កសួងអភិវឌ្បជនបទ ជាលកើរ។ 

វឌ្ឍនភារសូចំករសលម្រចរិនបានតរលគេលៅកកាណត្់ ររួម្មន៖  

១. លគេការណ៍ ណ កំាសត ីរកីារដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តអងគភារថវិកា ម្ត្ូវបានលធវើបចចុបបននភារ និងម្បកាសដ្ឋកឱ់្យអនុវត្ត

លគេការណ៍ ណ កំាថាី (៩០%)។  

២. ម្បកាសសត ីរមី្កបខ័ណឌ សិទធិអកាណាច នងិការទទួេខុសម្ត្ូវរបស់អងគភារថវិកាម្ត្ូវបានលរៀបចកានងិអនុរ័ត្ 

(៥០%)។  

ចលរកក រសករាភារ ២៤.៣. “ម្ត្តួ្រនិតិ្យលឡើង វញិ លេើការអនវុត្តសិទធអិកាណាចនងិភារទនភ់ៃន ់កេបានែតេជ់នូ 

លកើរបលីធវើជារេូដ្ឋា នកនងុការរម្ងកីការែតេសិ់ទធអិកាណាច នងិភារទនភ់ៃន”់ ។ ចលរកក រសករាភារលនះសលម្រចបាន ៤០%

បានចូេរួរលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទអនុវត្តលដ្ឋយអគគ ធកិារដ្ឋា ន និងអគ្គំ យកដ្ឋា នថវិកា។ 

សូចំករសលម្រចរិនបានលរញលេញតរលគេលៅកកាណត្ ់រួរម្មន៖  

១. លសចកតីម្ពាងរបាយការណ៍សត ីរកីារម្ត្តួ្រនិតិ្យលៅតរបណាត អងគភារថវិកាម្ត្ូវបានរភិាកាចងម្កង លកើរបី

រម្ងនងការ កេរអការលធវើអធិការកិចចហិរញ្ញវត្ថុលៅអងគភារថវិកាតរបណាត  ម្កសួង សាថ ប័ន លកើរបីធាំការ ក-

េរអការអនុវត្តសិទធិអកាណាច នងិភារទនភ់ៃន់ (០%)។  

២. របាយការណ៍ នងិអនុសាសនន៍នការអនុវត្តសិទធិអកាណាច (៨០%) ម្ត្ូវបានសិកានងិលរៀបចកា (លដ្ឋយសារ 

ម្បកាសលេខ ១២៨២ សហវ.ម្បក. ចុះនថងទី ១៧  ខត្លុា ឆ្ន កា២០១៦ សត ីរីសិទធិអកាណាច ការទទួេខុសម្ត្ូវ 

នងិនីត្ិវិធី ននការអនុវត្តថវិកាករាវិធីរបស់អងគភារថវិកា ម្ត្វូបានម្បកាសដ្ឋកឱ់្យលម្បើម្បាស់នងិអនសុាសន៍

ម្ត្ូវបានលរៀបចកានិងដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តថាី កេរិនទនប់ានលធវើការវាយត្នរៃលៅលឡើយ។ 

កនុងចលរកក រលនះអគគ ធកិារដ្ឋា ន នងិអគ្គំយកដ្ឋា នថវិកា ម្ត្ូវែតេក់ារយកចិត្តទុកដ្ឋក់លេើការរករលនះលកើរបីធាំ

ការអនុវត្តសិទធិអកាណាចនងិភារទន់ភៃន់ កេបានែតេជ់នូ លកើរបីលធវើជារូេដ្ឋា នកនងុការរម្ងកីការែតេ់សិទធិអកាណាច នងិ

ភារទនភ់ៃន់សម្ម្មប់អងគភារថវិកាម្ត្ូវបានបលងកើននងិ កេរអកនងុកកាណាកក់ាេទី៣ននករាវិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈលនះ។ 

ចលរកក រសករាភារ ២៤.៤. “លរៀបចកានងិដ្ឋកឱ់្យអនវុត្តទម្រងរ់បាយការណ៍វឌ្ឍនភារអនវុត្តថវកិាម្បចាកាម្ត្មី្មស 

ឆ្ម្មសនងិម្បចាកាឆ្ន កា (លដ្ឋយរលំេចរកីារលរៀបចកាថវកិា េទធែេសលម្រចបាននងិ ម្ររទកាងវធិានការលដ្ឋះម្សាយរមី្កសួង 

សាថ បន័ លៅម្កសូងលសកាកចិចនងិហរិញ្ញវត្ថ ុនងិលៅនែទកនងុម្កសួងនរីយួៗ)” ។ ចលរកក រសករាភារលនះ សលម្រចបាន ៩២%

បានចូេរួរលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំ យកដ្ឋា នថវិកា។ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 43 

 

វឌ្ឍនភារសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា រួរម្មន៖  

១. ទម្រង់របាយការណ៍វឌ្ឍនភារអនុវត្តថវិកា (របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ) ម្បចាកាម្ត្មី្មស ម្ត្វូបាន កេរអ នងិ

ទម្រង់របាយការណ៍វឌ្ឍនភារននេទធែេ ម្បចាកាឆ្ម្មស និងម្បចាកាឆ្ន កាម្ត្ូវបាន កេរអ។ 

២. ទម្រង់សកាលណើថវិកាករាវិធីម្បចាកាម្ត្ីម្មសម្ត្ូវបាន កេរអ។ 

៣. ទម្រង់របាយការណ៍ននការលធវើនយិ័ត្ករាម្ត្ូវបាន កេរអ។  

៤. ទម្រង់របាយការណ៍វឌ្ឍនភារថវិកា ម្បចាកាម្ត្ីម្មស និង/ ឬ ឆ្ម្មស និងម្បចាកា ឆ្ន កា (ករាវិធី និងរិន រនករាវិធី) 

លៅថ្នន ករ់កាបាេកណាត េម្ត្ូវបានលរៀបដ្ឋកឱ់្យអនុវត្ត។ 

៥. របាយការណ៏វឌ្ឍនភារអនុវត្តថវិកាជការកូ២១ ( វិនិលោគ្ផ្លទ េ់) ម្ត្ូវបានលរៀបចកាកនុងម្ត្ីម្មសទី៤លនះ។ 

វឌ្ឍនភារសូចំករសលម្រចរិនបានលរញលេញតរលគេលៅកកាណត្ ់រួរម្មន៖  

1> លសចកតី ណ កំាលេខ ០០៥ សហវ សត ីរីលគេការណ៍និងនតី្ិវិធនីែទកនុងសម្ម្មប់ការអនុវត្តថវិកាករាវិធីរបស់     

កសហវ ម្ត្ូវបានលធវើបចចុបបននករា (៥០%)។ 

វឌ្ឍនភារជាភាគ្រយ កនុងម្ត្មី្មសលនះ បានបរកា ញលៅកម្រិត្ទប ៦៤% អងគភារពាករ់ន័ធម្ត្ូវចូេរួរអនុវត្ត

លគេបកាណង នងិចលរកក រសករាភារខាងលេើលនះ គ្រួបនតរម្ងនង នងិរម្ងកីប នថរលទៀត្នវូសូចំករគ្នៃនះៗ  កេជា 

សម្មសធាត្ុចាកាបាច់សម្ម្មប់គកាម្ទកេ់ការអនុវត្តករាវិធី កទម្រង់របស់អងគភារសារី នងិលៅកកាណាក់កាេប ទំ ប់ កូច-

លនះ ទណឌ ករារកាបាេសរម្សប ចកាលពាះកកាហុសឆ្គង ឬការម្គ្ប់ម្គ្ងធនធាន សាធារណៈរិនសរម្សប និងគា នម្បសិទធិភារ

ម្ត្ូវលរៀបចកាកនងុេិខតិ្បទដ្ឋា នគ្ត្ិយតុ្ត នងិលធវើការែសរវែាយ នងិ ណ កំាឱ្យបានទូេកាទូលាយ នងិការម្ត្តួ្រនិតិ្យលឡើងវិញ

លេើការអនុវត្តសិទធិអកាណាចនងិភារទន់ភៃន ់កេបានែតេជ់នូ លកើរបីលធវើជារូេដ្ឋា នកនងុការរម្ងកីការែតេ់សិទធិអកាណាច 

នងិភារទនភ់ៃន់ម្ត្ូវ ត្រម្ងនងប នថរ។ 

រ៣. ក ន្កទ្ី៣ “ការ្ារភាា ប់ថវកិាសៅនលងសោលនសោបាយ” 

ការែារភាជ ប់ថវិកាលៅននងលគេនលោយ គ្ឺជាជកាហានក៏សកាខាន់សម្ម្មប់ការអនតុ្តកនងុករាវិធី កទម្រងក់ារម្គ្ប់- 

ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកកាណាក់កាេទី៣ លនះ។ ការអនុវត្តថវិកាករាវិធីម្បកបលដ្ឋយម្បសិទធិភារ និងស័កតិសិទធិភារគ្ឺ

ទរទរឱ្យម្កសួង សាថ ប័ន កកាណត្ន់វូចកាុវិស័យ លគេបកាណងលគេនលោបាយ ករាវិធនីិងអនកុរាវិធីឱ្យចាស់លាស់ 

នងិសងគត្ិភារជារួយយុទធសាស្រសតចត្ុលកាណ នងិ ែនការយទុធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាត្។ិ  កនងុន័យលនះ ម្កសួងលសកាកិចច 

នងិហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវលរៀបចកាម្កបខណឌ ថវិការយៈលរេរធយរលកើរបីកកាណត្់រដិ្ឋនថវិកាសម្ម្មប់តរវិស័យ នងិឈានលៅ

ការលរៀបចការដិ្ឋនសម្ម្មប់ម្កសួង សាថ ប័ន។ ទនទនរននងលនះ ម្កសួង សាថ ប័ន ម្ត្ូវលរៀបចកា និង កេរអ ែនការយុទធសាស្រសត  

នងិកញ្ចប់ថវិកាម្បចាកាឆ្ន កា។  ែនកលនះ គ្ួរ ត្លផ្លត ត្ការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ខពស់លេើ (១)ម្កបខ័ណឌ ថវិការយៈលរេរធយរ (២) 

 ែនការយុទធសាស្រសតថវិកា នងិ (៣) ថវិកាករាវិធី នងិអងគភារថវិកាលៅម្គ្ប់ម្កសួង សាថ ប័នថ្នន ក់ជាត្ ិនងិថ្នន ក់លម្ការ

ជាត្ិ ។ កនងុកកាណាក់កាេទី៣ ការែារភាជ ប់ថវិកាលៅននងលគេនលោបាយ លនះ គ្មឺ្ត្ូវបានបរកា ញកូចកនងុ   កាម្ការទី 

៤ និងទី៥ ខាងលម្ការ។ 

 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 44 

 

កាម្ការទី៤ ៖ ទកាំក់ទកានងរវាងលគេនលោបាយជាត្ិ លគេនលោបាយតរវិស័យម្កបខណឌ រយៈលរេ

រធយរ នងិថវិកាម្បចាកាឆ្ន កា 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ម្បភរ៖ ទសសំទនសតរីីទិសលៅយុទធសាស្រសត ននការ កទម្រងម់្បរន័ធថវិកាករពុជាឆ្ន កា២០១៣-២០២០ 

កាម្ការទី៥៖ ទកាំក់ទកានងរវាងរចំសរពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ង រចំសរព័នធលគេនលោបាយ នងិសិទធិអកាណាច 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ម្បភរ៖ ទសសំទនសតរីីទិសលៅយុទធសាស្រសត ននការ កទម្រងម់្បរន័ធថវិកាករពុជាឆ្ន កា២០១៣-២០២០ 

លគេនលោបាយជាត្ ិ 

(យុទធសាស្រសតចត្ុលកាណ/ ែនការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៏ជាត្ិ) 

លគេនលោបាយម្ម ម្កូលសកាកចិច/ 

លគេនលោបាយហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 
លគេនលោបាយតរវិស័យ 

ម្កបខ័ណឌ ចកាណូេនិងចកាណាយ 

រយៈលរេរធយរ 
 ែនការយុទធសាស្រសតថវិកា 

ចាបស់ត រីហីរិញ្ញវត្ថសុម្ម្មបក់ារម្គ្បម់្គ្ងម្បចាកាឆ្ន កា 

  

  

  



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 45 

 

កនុង ែនកទី៣ លនះ ម្មនលគេបកាណងចកាននួ ០៦ គ្ឺ ៣១. ការរម្ងនង នងិរម្ងកីការអនុវត្តថវិកាករាវិធ,ី ៣២. ការ

លរៀបចកាថវិកាឱ្យម្មនេកាណៈម្គ្ប់ម្ជងុលម្ជាយ នងិលធវើសម្មហរណករាថវិកា, ៣៣.ការលរៀបចកានងិដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តម្បរន័ធ

ប ទំ ត្់គ្ណលនយយភារ (រវាងនតី្ិបញ្ញត្តនិងិនីត្មិ្បត្ិបត្តិ, រវាងកសហវនិងម្កសួង សាថ ប័ន នងិលៅកនងុម្កសួង សាថ ប័ន), 

៣៤. ការរម្ងនងការលរៀបចកាលគេនលោបាយ និងការលធវើ ែនការហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (ការលរៀបចកាលគេនលោបាយនងិ

 ែនការចកាណូេនងិចកាណាយរយៈលរេរធយរ), ៣៥. ការលរៀបចកាម្បរន័ធម្ត្ួត្រនិិត្យ នងិ ៣៦. ការរម្ងនងការអនុវត្ត

លគេនលោបាយវិរជឈការហិរញ្ញវត្ថុ។ លគេបកាណងទកាង ០៦ ម្ត្ូវបាន បង ចកជា ២៣ ចលរកក រសករាភារ  កេពាករ់ន័ធ

ននងអងគភារលម្ការឱ្វាទម្កសួងលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថ ុចកាននួ ០៧ កូចជា អគ្គំយកដ្ឋា នថវិកា, អគ្គំយកដ្ឋា នរត្ំគរ

ជាត្ិ, អគ្គំយកដ្ឋា នលគេនលោបាយលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, អគ្គំយកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុរកាបាេថ្នន ក់លម្ការ

ជាត្ិ, អគគ ធិការដ្ឋា ន, អគ្គំ យកដ្ឋា នសវនករានែទកនុង និងអគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន កសហវ។  

បរិោយ 
វឌ្ឍនភាពឆ្ន ាំ

២០១៥ 

វឌ្ឍនភាពឆ្ន ាំ

២០១៦ 
អាំណះអាំណាង 

ក ន្កទ្ី៣ ៧៩% ៩២% 

ថវិកាករាវិធីម្ត្ូវរម្ងកី នងិដ្ឋក់លចញលគេលៅ

សម្ម្មប់ថ្នន ក់ជាត្ ិឆ្ន កា២០១៨ នងិថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ 

ឆ្ន កា២០២០។ 

លគេបកាកាណង ៣១ ៩៦% ៩៣% - 

លគេបកាកាណង ៣២ - ១០០% - 

លគេបកាកាណង ៣៣ ៦០% ១០០% - 

លគេបកាកាណង ៣៤ ៧៦% ៩១% - 

លគេបកាកាណង ៣៥ - ៩១% - 

លគេបកាកាណង ៣៦ ៨៣% ៨០% - 

សម្ម្មប់ការវាយត្នរៃសរិទធករាននការអនុវត្តករាវិធី កទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ម្បចាកាឆ្ន កា២០១៦  

 ែនកទី៣ សលម្រចបាននូវសរិទធករា កូចខាងលម្ការ៖  

សោលបាំណង ៣១ “ការពត្ងលង និងពត្ងីកការអនុវរតថវិកាកលមវិធី” 

ការអនុវត្តថវិកាករាវិធីជាឧបករណ៍ជការុញឱ្យម្មនការែារភាជ ប់ថវិកាលៅននងលគេនលោបាយបលម្រើឱ្យយុទធសាស្រសត

ចត្ុលកាណ នងិ ែនការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាត្។ិ ការរម្ងនង នងិរម្ងីកថវិកាករាវិធ ីម្ត្វូយកចិត្តទុកខពស់ និងម្ត្ូវម្មន

 ែនការចាស់លាស់ លកើរបីឱ្យការអនុវត្តថវិកាករាវិធីអាចសលម្រចលៅបានលរញលេញ។ 

លគេបកាណងលនះម្មនចលរកក រសករាភារចកាននួ ០៣ រួរម្មន ៣១.១. ការរនិិត្យលឡើងវិញនងិការ កេរអការអន-ុ

វត្តថវិកាករាវិធី, ៣១.២. ការលរៀបចកាយុទធសាស្រសត លកើរបីរម្ងីកថវិកាករាវិធី និង ៣១.៣. ការអនវុត្ត ែនការបណតុ ះបណាត េ



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 46 

 

នងិការកសាងសរត្ថភារសម្ម្មប់ការរម្ងនងនងិរម្ងកីការអនុវត្តថវិកាតរករាវិធី។ ជារួយគន លនះ អងគភារ ចកាននួ ០៤ 

 កេអនុវត្ត រួរម្មន អគ្គំ យកដ្ឋា នថវិកា, អគ្គំ យកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្,ិ អគគ ធិការដ្ឋា ន និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន    

កសហវ បានលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទ នងិសលម្រចបាន កូចខាងលម្ការ៖  

បរិោយ 

វឌ្ឍនភាព 

ម្ត្មី្មសទ១ី ម្ត្មី្មសទ២ី ម្ត្មី្មសទ៣ី ម្ត្មី្មសទ៤ី ម្បចាកាឆ្ន កា២០១៦ 

លគេបកាណង ៣១ ៩៣% ១០០% ៩៧% ៩២% ៩៣% 

៣១.១ ៨៣% ១០០% ៩៣% ៩៧% ៩១% 

៣១.២ ១០០% ១០០% ១០០% ១០០% ១០០% 

៣១.៣ ១០០% ១០០% ១០០% ៨៣% ៩២% 

 

ចលរកក រសករាភារ ៣១.១. ការរនិតិ្យលឡើងវញិនងិការ កេរអការអនវុត្តថវកិាករាវធិ ីសលម្រចបាន  ៩១%  កេ

អនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំ យកដ្ឋា នថវិកា, អគ្គំ យកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ិ, អគគ ធិការដ្ឋា ន នងិអគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន កសហវ។   

វឌ្ឍនភារសរិទធករាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា រួរម្មន៖  

1> ការអនុវត្តថវិកាករាវិធីលៅតរម្កសួងរួយចកាននួ ម្ត្ូវបានចុះរម្ងនង (ម្កសួងលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ ម្កសួង
 កនកី នគ្រូបនីយករា នងិសកាណង់ ម្កសួងបរសិាថ ន នងិម្កសួងធនធានទនក នងិឧត្នុយិរ)។  

2> លគេការណ៍ ណ កំាសត រីីការលរៀបចកាថវិកាករាវិធី នងិការអនុវត្តថវិកាករាវិធី ម្ត្ូវបានែសរវែាយកេម់្កសួង

អនុវត្តថវិកាករាវិធ ី(ថ្នន ក់កណាត េនិងរនទីរជកំា ញ)។ 

3> បរា ននការអនុវត្តថវិកាករាវិធជីារួយម្កសួង សាថ ប័ន (ម្កសួងអប់រយំុវជន និង កឡីា, ម្កសួងការបរលទស

នងិសហម្បត្ិបត្តកិារអនតរជាត្និងិម្កសួងបរិសាថ ន) ម្ត្ូវបានរនិិត្យ នងិលដ្ឋះម្សាយលដ្ឋយម្កុរការរករលដ្ឋះ-

ម្សាយបរា ម្បឈររបស់អគ្គំ យកដ្ឋា នថវិកា។ 

4> របាយការណ៍សត ីរ ី “ការរនិតិ្យលឡើងវិញការអនុវត្តថវិកាករាវិធី” ម្ត្ូវបានលរៀបចកា និងរាយការណ៍ជនូថ្នន ក់

កនក កំាម្កសួង21 ។ 

5> ការអនុវត្តចាត្់វិធានការ កេរអលៅតរបណាត អងគភារថវិកាចកាននួ ១៩៤ អងគភារននម្កសួង សាថ ប័ន ម្ត្ូវ
បានម្ត្ួត្រនិិត្យលឡើងវិញ 22។  

ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ  រួរម្មន៖  

                                                           
21 អគ្គំយកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្គិ្ឺជាអងគភារអនុវត្ត។ 
22 អគគ ធិការដ្ឋា ន គ្ឺជាអងគភារអនុវត្ត។ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 47 

 

1> លគេការណ៍ ណ កំាសត រីីការលរៀបចកាថវិកាករាវិធីតរវិស័យ ម្ត្ូវបានលធវើបចចុបបននភារ លដ្ឋយអគ្គំ យកដ្ឋា ន

ថវិកា (៨០%)។ លៅម្ត្មី្មសទី១ ននឆ្ន កា២០១៧ អគ្គំ យកដ្ឋា នថវិកាបានបញ្ចប់ការលធវើបចចុបបននភារលេើ

លគេការណ៍ ណ កំាសត រីីការលរៀបចកាថវិកាករាតរវិស័យ។ 

2> សារាចរសត ីរី វិធសីាស្រសត ននការចរចាគ្លម្ម្មងថវិកាករាវិធីម្បចាកាឆ្ន កានែទកនងុ កសហវ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា (០%)។23   

ចលរកក រសករាភារ ៣១.២. “ការលរៀបចកាយទុធសាស្រសត លកើរបរីម្ងកីថវកិាករាវធិ”ី សលម្រចបាន  ១០០% បានចូេរួរ

អនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គំ យកដ្ឋា នថវិកា។   

វឌ្ឍនភារសរិទធករាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា រួរម្មន៖  

1> ការលរៀបចកា នងិអនុវត្តយុទធសាស្រសតរម្ងកីថវិកាករាវិធី តររយៈបញ្ចូេម្កសួង សាថ ប័នចកាននួ ១១ ឱ្យអនុវត្ត

ថវិកាករាវិធីសម្ម្មប់ឆ្ន កា២០១៧។ 

2> វគ្គបណតុ ះបណាត េអការីលគេការណ៍ ណ កំាសត រីីការលរៀបចកាថវិកាករាវិធី ម្ត្ូវបានលធវើបចចុបបននភារ។ 

3> ម្កសួង សាថ ប័នចកាននួ ១១ លៅឆ្ន កា ២០១៧  នងិចកាននួ ៣ លៅឆ្ន កា ២០១៨  ម្ត្ូវបានលរៀបចកាដ្ឋក់បញ្ចូេឱ្យអន-ុ

វត្តថវិកាករាវិធីលរញលេញសាកេបង។ 

ចលរកក រសករាភារ ៣១.៣. “ការអនវុត្ត ែនការបណតុ ះបណាត េនងិការកសាងសរត្ថភារសម្ម្មបក់ាររម្ងនង នងិ

រម្ងកីការអនវុត្តថវកិាតរករាវធិ”ី សលម្រចបាន  ៩២%  កេបានចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គំយកដ្ឋា នថវិកា និងអគ្គ-

ំយកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ ិ។   

វឌ្ឍនភារសរិទធករាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា រួរម្មន៖  

1> រស្រនតនីនម្កសួង សាថ ប័ននងិរនទីរជកាំញ កេលម្ត្ៀរអនុវត្តថវិកាករាវិធី កូចជា ម្កសួងវបបធរ៌ និងវិចិម្ត្សិេបៈ 

ម្កសួងធរាការនិងសាសំ ម្កសួងនម្បសណីយន៍ងិទូរគ្រំគ្រន៍ នងិម្កសួងការបរលទសនងិសហម្បត្ិបត្ត-ិ

ការអនតរជាត្ិ ទទួេបានការបណតុ ះបណាត េរអីគ្គំ យកដ្ឋា នថវិកា។  

2> រស្រនតីម្ត្ួត្រនិិត្យហិរញ្ញវត្ថុ បានទទួេការបណតុ ះបណាត េចកាននួ ០២លេើក សត ីរីការលរៀបចកា និងការអនុវត្តករាវិធី
តរ ែនការ លៅកនុង ខវិចិិកា ឆ្ន កា២០១៦។ 

3> ម្គ្ូបលរកគ េននអគ្គំយកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ិ បានសហការណ៍ជាម្បចាកាជារួយវិទាសាថ នលសកចកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថ ុ

លកើរបីចូេរួរបណតុ ះបណាត េកេម់្កសួង សាថ ប័នពាក់រន័ធសត រីនីតី្ិវិធីអនុវត្តថវិកាករាវិធីលដ្ឋយលផ្លត ត្លេើនីត្-ិ

 វិធីចកាណាយតររជជលទយយបុលរម្បទន, និត្ិវិធនីនការអនុវត្តចកាណូេ, ការម្គ្ប់ម្គ្ងរជជលទយយចកាណូេ នងិកិចច

បញ្ជ ិកាគ្ណលនយយពាក់រន័ធននងការអនុវត្តថវិកាករាវិធ ី ជារិលសស អគ្គំយកដ្ឋា នរត្នគរជាត្ិបានលធវើការ   

បណតុ ះបណាត េកេ់រនទីរលសកាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ នងិរត្ំគររាជធាន ី លខត្ត  កេជាត្អួងគសកាខានក់នុងជយួ

រនិិត្យ នងិជការុញការអនុវត្តថវិកាករាវិធី។ 

4> វគ្គបណតុ ះបណាត េសត ីរកីារលរៀបចការបាយការណ៍ចកាណូេ នងិចកាណាយថវិកា នងិរជជលទយយតរករា វិធីម្ត្ូវបាន

លរៀបចកាជនូកេ់រស្រនតជីកាំញថ្នន ក់កណាត េ  នងិថ្នន ក់រូេដ្ឋា ន។ 

                                                           
23 អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន កសហវ គ្ឺជាអងគភារអនុវត្ត។ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 48 

 

ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានតរលគេលៅ គ្ឺ រស្រនតី ២០ំក់ ននំយកដ្ឋា នថវិកានីយករា 

ទទួេបានការបណតុ ះបណាត េ (៥០%) លដ្ឋយសាររស្រនតីំ យកដ្ឋា នម្ត្នរ ត្ចកាននួ ០៨ របូ ប ុលណាណ ះ បានទទួេការ      

បណតុ ះបណាត េសត ីរកីារម្ត្ួត្រនិតិ្យការអនុវត្តថវិកាករាវិធីរសីាលា Idea របស់ម្បលទសកាណាដ្ឋ។ 

លគេបកាណង ៣១ ម្មនបរា ម្បឈរ គ្ួរឱ្យកត្់សកាគេ់ រួរម្មន អគ្គំ យកដ្ឋា នពាករ់ន័ធ លៅរិនទនែ់តេអ់ាទិ-

ភារការរករ កេម្មនការរួរចកា ណកលម្ចើនកេក់ារសលម្រចបាននូវលគេលៅសូចំករររួរបស់លគេបកាណងលៅលឡើយ 

កូចជារិនទន់បញ្ចប់ការលធវើបចចុបបននភារលគេការណ៍ ណ កំាសត ីរកីារលរៀបចកាថវិកាករាតរវិស័យ។  រីឯ ការរករលរៀបចកា

 ែនការបណតុ ះបណាត េសម្ម្មប់ការអនុវត្តថវិកាករាវិធី រិនទន់ម្មនម្បរន័ធចាស់លាស់លៅលឡើយ  កេជាលហត្ុំ កាឱ្យ

ម្មនបរា ម្បឈរោ ងខាៃ កាងកេក់ារអនុវត្តថវិកាករាវិធីលៅតរម្កសួង សាថ ប័នរួយចកាននួ។   

សោលបាំណង ៣២ “ការសរៀបចាំថវិកាឱយមានលកេណៈត្រប់ត្ ុងសត្ជាយ និងសធវើសមាហរណកលមថវិកា”  

ការលរៀបចកាថវិកាម្គ្ប់ម្ជុងលម្ជាយ សកាលៅកេ់ថវិកាលរញលេញ កេឆ្ៃុះបរច កាងម្គ្ប់ម្បភរចកាណូេ នងិម្គ្ប់រុខ

សរញ ។ ការលរៀបចកាចាប់ថវិកាម្បចាកា គ្រួ ត្រំលេចនវូម្បត្ិបត្តកិារចកាណូេ នងិចកាណាយទកាងអស់ លហើយការលធវើសម្មហរ-

ណករាននថវិការូេធន និងថវិកាចរនត។ 

លគេបកាណងលនះ ម្មនចលរកក រសករាភារចកាននួ ០២ រួរម្មន ៣២.១. បនត កេរអការលធវើសម្មហរណករាថវិកា

ចរនតនងិថវិការូេធន តររយៈម្កបខ័ណឌ ចកាណាយរយៈលរេរធយរ (MTEF),  ែនការយុទធសាស្រសតថវិកា (BSP) និង

ថវិកាករាវិធី (PB) នងិ ៣២.២. ការបញ្ចូេចកាណូេ-ចកាណាយ កេលៅលម្ៅបរិបទថវិកាលៅកនុងថវិកាម្បចាកាឆ្ន កាលដ្ឋយ

រួរទកាងថវិកានកគ្អូភិវឌ្ឍន៍។ ជារួយគន លនះ ម្មន ត្អគ្គំ យកដ្ឋា នថវិកា ត្រួយគ្ត្់  កេបានលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទ 

នងិសលម្រចបាន កូចខាងលម្ការ៖  

បរិោយ 

វឌ្ឍនភាព 

ម្ត្មី្មសទ១ី ម្ត្មី្មសទ២ី ម្ត្មី្មសទ៣ី ម្ត្មី្មសទ៤ី ម្បចាកាឆ្ន កា២០១៦ 

លគេបកាណង ៣២ ១០០% ១០០% ១០០% ១០០% ១០០% 

៣២.១ ១០០% ១០០% ១០០% ១០០% ១០០% 

៣៣.២ គា នសករាភារ ១០០% ១០០% ១០០% ១០០% 

 

ចលរកក រសករាភារ ៣២.១. “បនត កេរអការលធវើសម្មហរណករាថវកិាចរនតនងិថវកិារេូធន តររយៈម្កបខណ័ឌ  

ចកាណាយរយៈលរេរធយរ (MTEF),  ែនការយទុធសាស្រសតថវកិា (BSP) នងិថវកិាករាវធិ ី (PB)” សលម្រចបាន ១០០% 

 កេបានចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គំ យកដ្ឋា នថវិកា។   

វឌ្ឍនភារសរិទធករាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា រួរម្មន៖  

1> លគេការណ៍ ណ កំា នងិឧបសរព័នធសត ីរកីារលរៀបចកា ែនការយុទធសាស្រសតថវិកាម្បចាកាឆ្ន កាម្ត្ូវបានម្ត្ួត្រនិិត្យនងិ 

 កេរអឱ្យម្សបតរការអនុវត្ត។ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 49 

 

2> ម្កបខណឌ ចកាណាយវិនិលោគ្ នងិចកាណាយជសួជេុ ថទកា ម្ត្ូវបានលរៀបចកាបញ្ជូេលៅកនងុម្កបខ័ណឌ ចកាណាយ

រយ:លរេរធយរ (MTEF) និងថវិកាម្បចាកាឆ្ន កា (PB)។ 

ចលរកក រសករាភារ ៣២.២. “ការបញ្ចូេចកាណូេ-ចកាណាយ កេលៅលម្ៅបរបិទថវកិាលៅកនងុថវកិាម្បចាកាឆ្ន កា លដ្ឋយ

ររួទកាងថវកិានកគ្អូភវិឌ្ឍន”៍ សលម្រចបាន ១០០% បានចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំ យកដ្ឋា នថវិកា។   

វឌ្ឍនភារសរិទធករាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា គ្ឺលសចកតីជនូកកាណនងកេ ់    

សាថ ប័នអនុវត្តគ្លម្ម្មងឱ្យលរៀបចកា នងិអនុវត្តម្មត្កិាគ្ណននីនបៃង់គ្ណលនយយ (Chart of  Accounts - COA) ថាីសម្ម្មប់

គ្លម្ម្មង/ករាវិធីហិរញ្ញបបទនរនីកគ្អូភិវឌ្ឍនម៍្ត្ូវបានលរៀបចកា នងិលែ ើជនូម្កសួង សាថ ប័នពាករ់ន័ធ។ 

លគេបកាណង ៣២ ម្មនបរា ម្បឈរ គ្ួរឱ្យកត្់សកាគេ ់ លដ្ឋយសារការលរៀបចកាសករាភារសម្ម្មប់គកាម្ទកេ់

ចលរកក រសករាភាររួយចកាននួកនងុលគេបកាណងលនះ ហាករ់ុកាទន់ម្ត្ូវបានគ្ិត្គ្រូឱ្យបានម្គ្ប់ម្ជងុលម្ជាយលកើរបធីាំកេ់

ការសលម្រចបានសូចំករគ្នៃនះននចលរកក រសករាភារលនះលៅលឡើយ។ 

សោលបាំណង ៣៣ “សរៀបចាំនិងោក់ឱយអនុវរតត្បព័នធបនាទ រ់រណសនយយភាព (រវាងនីរិបបញ្ញរត ិនិងនីរ-ិ

ត្បរិបរត,ិ រវាងកសហវ និងត្កសួង សាថ ប័ន និងសៅកនុងត្កសួង សាថ ប័ន” 

លៅលរេថវិកាករាវិធីម្ត្ូវបានដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តោ ងទូេកាទូលាយ លហើយអងគភារថវិកាម្ត្ូវបានលធវើវិរជឈការអកាណាច 

នងិការទទួេខុសម្ត្ូវ ម្បរន័ធប ទំ ត្់គ្ណលនយយភារ គ្ួរម្ត្ូវបានកកាណត្់ឱ្យបានចាស់លាស់រវាងនតី្ិបញ្ញត្ត ិ និងនតី្-ិ

ម្បត្ិបត្តិរវាង កសហវ និងម្កសួង សាថ ប័ន និងនែទកនុងម្កសួង សាថ ប័ន។ កនុងនយ័លនះ ម្កសួង សាថ ប័ន អនុវត្តថវិកាករាវិធី 

ម្ត្ូវ បង ចកការទទួេខុសម្ត្វូកនុងការអនុវត្តការរករផ្លទ េ ់ នងិបលងកើនការលែទរថវិកាលៅ រកាបាេកណាត េ ក៏កូចជា លៅ

តររូេដ្ឋា នឱ្យបានចាស់លាស់ម្សបតរលគេការណ៍ននការលរៀបចកា នងិអនុវត្តថវិកាករាវិធី។ 

លគេបកាណងលនះម្មនចលរកក រសករាភារចកាននួ ០៣ រួរម្មន ៣៣.១. ការរនិតិ្យលឡើងវិញ នងិលរៀបចកាេិខិត្

បទដ្ឋា នគ្ត្យិតុ្តកនុងម្កបខ័ណឌ ននការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រដ្ឋា ភិបាេកនុងបរិបទ ននការអនុវត្តថវិកាករាវិធី, 

៣៣.២. កកាណត្ឱ់្យបានចាស់នវូប ទំ ត្់គ្ណលនយយភារកនុងការលរៀបចកាករាវិធីវិនិលោគ្សាធារណៈលកើរបីធាំសងគត្ិភារ 

កនុងថវិកាម្បចាកាឆ្ន កា (កកាណត្រ់កីារទទួេខុសម្ត្ូវឱ្យបានចាស់លាស់រវាងម្កសួង សាថ ប័ននីរួយៗ រួរម្មន ម្កសួង

 ែនការ, ម្កុរម្បនកាអភិវឌ្ឍនក៍រពុជា និងកសហវ), ៣៣.៣. លធវើបចចុបបននភារនិងែសរវែាយនតី្ិវិធី ណ កំា កេរនយេ ់

រីការែតេ់សិទធិអកាណាចនិងការទទួេខុសម្ត្ូវកេ់អងគភារថវិកា នងិអនកម្គ្ប់ម្គ្ងថវិកាតរករាវិធីនងិ ៣៣.៤.  ក-

សម្រួេរចំសរពន័ធសាថ ប័នឱ្យលឆ្ៃើយត្បលៅននងម្បរន័ធកកាលណើរការការរករថាី កេម្ត្ូវបានបលងកើត្ លដ្ឋយរួរទកាងការម្ត្តួ្

រនិិត្យលរើេលឡើងវិញលេើរុខរករ នងិការទទួេខុសម្ត្ូវរបស់រស្រនតមី្ត្តួ្រនិតិ្យហិរញ្ញវត្ថ ុកេម្ត្ូវបានបញ្ជូនលៅតរ

ម្កសួង សាថ ប័ន។ ជារួយគន លនះ អងគភារចកាននួ ០៣ រួរម្មន អគ្គំ យកដ្ឋា នថវិកា, អគ្គំ យកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ិ នងិ

អគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន កសហវ បានលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទ នងិសលម្រចបានេទធែេ កូចខាងលម្ការ៖  

 

 

 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 50 

 

បរិោយ 

វឌ្ឍនភាព 

ម្ត្មី្មសទ១ី ម្ត្មី្មសទ២ី ម្ត្មី្មសទ៣ី ម្ត្មី្មសទ៤ី ម្បចាកាឆ្ន កា២០១៦ 

លគេបកាណង ៣៣ ១០០% ១០០% ១០០% ១០០% ១០០ % 

៣៣.១ ១០០% ១០០% គា នសករាភារ ១០០% ១០០% 

៣៣.២ គា នសករាភារ គា នសករាភារ គា នសករាភារ គា នសករាភារ ១០០% 

៣៣.៣ គា នសករាភារ គា នសករាភារ គា នសករាភារ ១០០% ១០០% 

៣៣.៤ ១០០% ១០០% គា នសករាភារ គា នសករាភារ ១០០% 

ចលរកក រសករាភារ ៣៣.១.ការរនិតិ្យលឡើងវញិ នងិលរៀបចកាេខិតិ្បទដ្ឋា នគ្ត្យិតុ្តកនងុម្កបខណ័ឌ ននការម្គ្បម់្គ្ង

ហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈរបស់រដ្ឋា ភបិាេ កនងុបរបិទ ននការអនវុត្តថវកិាករាវធិ ី សលម្រចបាន ១០០% បានចូេររួអនុវត្ត

លដ្ឋយអគ្គំ យកដ្ឋា នថវិកា នងិអគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន កសហវ។   

វឌ្ឍនភារសរិទធករាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា រួរម្មន៖  

1> របាយការណ៍សត ីរីការរិនតិ្យលឡើងវិញនិងសកាលណើលរៀបចកាលធវើបចចុបបននភារលគេការណ៍ ណ កំាសត រីនីីត្ិវិធអីនុវត្ត

ថវិកាករាវិធី និងបទបបញ្ញត្តិឯកសារគ្ត្ិតយុត្តកនទលទៀត្ ពាករ់ន័ធការអនុវត្តថវិកាករាវិធី 24  

2> លគេការណ៍ ណ កំាសត ីរនីតី្ិវិធីអនុវត្តថវិកាករាវិធីនិងលរៀបចកានតី្ិវិធនីិងបទបបញ្ញត្តិឯកសារគ្ត្ិតយតុ្តកនទលទៀត្ 

ពាករ់ន័ធការអនុវត្តថវិកាករាវិធី ម្ត្ូវបានលធវើបចចុបបននភារ
25 

3> ម្បកាសសត ីរនីតី្ិវិធ ីនិង បបបទចកាណាយថវិកាអនតរគ្រនជ៏សួជេុប ទំ ន ់ លម្ការសរត្ថកចិចម្កសួងអភិវឌ្ឍន៍

ជនបទ ម្ត្ូវបាន កសម្រេួ។26 

ចលរកក រសករាភារ ៣៣.២. “កកាណត្ឱ់្យបានចាស់នវូប ទំ ត្គ់្ណលនយយភារកនងុការលរៀបចកាករាវធិីវនិលិោគ្សា-

ធារណៈលកើរបធីាំសងគត្ភិារកនងុថវកិាម្បចាកាឆ្ន កា (កកាណត្រ់កីារទទេួខសុម្ត្វូឱ្យបានចាស់លាស់រវាងម្កសួង សាថ បន័

នរីយួៗ ររួម្មន ម្កសួង ែនការ ម្ករុម្បនកាអភវិឌ្ឍនក៍រពុជា នងិកសហវ)” ។   

ចកាលពាះចលរកក រសករាភារលនះគ្អឺងគភារទទួេបនទុករិនលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទ។ 

ចលរកក រសករាភារ ៣៣.៣. “លធវើបចចុបបននភារនងិែសរវែាយនតី្ិវធិ ីណ កំា កេ រនយេរ់កីារែតេសិ់ទធអិកាណាច

នងិការទទេួខសុម្ត្វូកេអ់ងគភារថវកិា នងិអនកម្គ្បម់្គ្ងថវកិាតរករាវធិ”ី បានចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គំយកដ្ឋា ន

ថវិកា ។   

                                                           
24 អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ននន កសហវ គ្ជឺាអងគភារអនុវត្ត។ 
25 អគ្គំយកដ្ឋា នថវកិា គ្ឺជាអងគភារអនុវត្ត។ 
26 អគ្គំយកដ្ឋា នថវកិា គ្ឺជាអងគភារអនុវត្ត។ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 51 

 

វឌ្ឍនភារសរិទធករាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា គ្ឺនីត្ិវិធ ីណ កំា កេរនយេ់

រកីារែតេសិ់ទធិអកាណាចនងិការទទួេខុសម្ត្ូវ  ម្ត្ូវបានលធវើបចចុបបននភារ  និងែសរវែាយកេអ់ងគភារថវិកា និងអនកម្គ្ប់-

ម្គ្ងថវិកា។27 

ចលរកក រសករាភារ ៣៣.៤. “ កសម្រេួរចំសរពន័ធសាថ បន័ឱ្យលឆ្ៃើយត្បលៅននងម្បរន័ធកកាលណើរការការរករថា ីកេ 

ម្ត្វូបានបលងកើត្លដ្ឋយររួទកាងការម្ត្តួ្រនិតិ្យលរើេលឡើងវញិលេើរខុរករនងិការទទេួខសុម្ត្វូរបស់រស្រនតមី្ត្តួ្រនិតិ្យហរិញ្ញវត្ថ ុ

 កេម្ត្វូបានបញ្ជូនលៅតរម្កសួង សាថ បន័” បានចូេរួរអនវុត្តលដ្ឋយអគ្គំ យកដ្ឋា នថវិកា។  

វឌ្ឍនភារសរិទធករាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា គ្ឺរុខរករ នងិការទទួេខុស

ម្ត្ូវរបស់រស្រនតមី្ត្ួត្រនិិត្យហិរញ្ញវត្ថ ុ កេម្ត្ូវបានបញ្ជូនលៅតរម្កសួង សាថ ប័ន ម្ត្ូវបានម្ត្ួត្រនិិត្យលរើេលឡើងវិញ។ 

លគេបកាណង ៣៣ ម្មនបរា ម្បឈរ គ្ួរឱ្យកត្់សកាគេ ់ លដ្ឋយសារការលរៀបចកាកត្ម់្តរបស់ម្បធានអងគភារ

ថវិការិនបានជការញុឱ្យចាស់លាស់ រាេក់ារចកាណាយកនុងការអនុវត្តថវិកាករាវិធនីែទកនងុម្កសួង សាថ ប័ន។ 

សោលបាំណង ៣៤ “ពត្ងលងការសរៀបចាំសោលនសោបាយ និងការសធវើក្នការហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ (ការ

សរៀបចាំសោលនសោបាយ នងិក្នការចាំណូល និងចាំណាយរយៈសពលលធយល)”28 

ការលរៀបចកាលគេនលោបាយ នងិការលធវើ ែនការហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ គ្ទឺរទរឱ្យម្មនសរត្ថភារវិភាគ្បរិបទ

ម្កបខណឌ ម្ម ម្កូលសកាកិចច, ការ កេរអលគេនលោបាយ នងិសរត្ថភារការលរៀបចកាម្កបខណឌ ថវិការយៈលរេរធយរ 

លកើរបីជារូេដ្ឋា នសម្ម្មប់ម្កបខណឌ ចកាណូេ-ចកាណាយរយៈលរេរធយរ ទកាង ែនកលរៀបចកា នងិ ែនកអនុវត្ត និងរដិ្ឋន

សម្ម្មប់តរវិស័យ ឬម្កសួងសាថ ប័ន នងិបនតអនុវត្តលគេនលោបាយលកើរបកីកាលណើនការរករ សរធរ៌ នងិម្បសិទធិភារ។ 

លគេបកាណងលនះម្មនចលរកក រសករាភារចកាននួ ០៣ រួរម្មន ៣៤.១. រម្ងនងសរត្ថភារលរៀបចកា នងិបលងកើន

ស័កតិសិទធភិារ នងិម្បសិទធិភារននម្កបខ័ណឌ លគេនលោបាយម្ម ម្កូលសកាកិចច, ៣៤.២. រម្ងនងសរត្ថភារលរៀបចកា នងិ

បលងកើនស័កតិសិទធិភារ នងិម្បសិទធិភារននម្កបខ័ណឌ ចកាណូេ-ចកាណាយរយៈលរេរធយរ និង ៣៤.៣. រម្ងនងសរត្ថភារ

 វិភាគ្ និងរាករណ៍សាថ នភារលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ ។ ជារួយគន លនះ លគេបកាណងលនះ សលម្រចបានេទធែេកូច

ខាងលម្ការ៖  

បរិោយ 

វឌ្ឍនភាព 

ម្ត្មី្មសទ១ី ម្ត្មី្មសទ២ី ម្ត្មី្មសទ៣ី ម្ត្មី្មសទ៤ី ម្បចាកាឆ្ន កា២០១៦ 

លគេបកាណង ៣៤ ៥៨% ៥៩% ៨៥% ៩២% ៩១% 

៣៤.១ ១០០% គា នសករាភារ ៧០%  គា នសករាភារ ៨៥% 

៣៤.២ ០% ២៥% គា នសករាភារ ៩៣% ៩៩% 

៣៤.៣ ៩៤% ៦៣% ៨០% ៨៣% ៨៧% 

                                                           
27 អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ននន កសហវ គ្ជឺាអងគភារអនុវត្ត។ 
28 អគ្គំយកដ្ឋា នលគេនលោបាយលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ជាអងគភារអនុវត្ត។ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 52 

 

ចលរកក រសករាភារ ៣៤.១. រម្ងនងសរត្ថភារលរៀបចកា នងិបលងកើនស័កតសិិទធភិារ នងិម្បសិទធភិារននម្កបខណ័ឌ លគេ

នលោបាយម្ម ម្កលូសកាកចិច សលម្រចបាន ៨៥% បានចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គំយកដ្ឋា នលគេនលោបាយលសកាកិចច 

នងិហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។   

វឌ្ឍនភារសរិទធករាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា គ្មឺ្កបខ័ណឌ លគេនលោបាយ

ម្ម ម្កូលសកាកិចចម្ត្ូវបានលរៀបចកា។ 

ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ  គ្ឺម្កបខ័ណឌ លគេនលោបាយម្ម ម្កូលសកាកិចច ម្ត្ូវ

បាន កេរអ (៧០%)។ ការរិនសលម្រចតរលគេលៅ (១) កងវះទិននន័យម្បចាកា ខ និងទនល់រេលវលាសម្ម្មប់សូចំករ

រួយចកាននួជារិលសសកនុងវិស័យកសិករា ជាលហត្ុលធវើឱ្យម្កុរការរកររិនទនអ់ាចលម្បើម្បាស់រ  ូឌ្េលនះ ឱ្យបានកេ់សកាត -

នរុេកនងុការរាករអនុវិស័យលនះ នងិលែសងៗលទៀត្ឱ្យម្មនេកាណៈម្បទក់ម្កឡា នងិលរញលេញ និង (២) កម្រិត្

េលរអៀងននការរាករត្ម្រូវឱ្យម្កុរការរករលធវើការសិកាប នថរលេើេទធភារននការ កសម្រួេសូចំករ កេយករក

លម្បើម្បាស់លកើរបីបលងកើនសុម្កនត្ភារននការរាករ។) 

ចលរកក រសករាភារ ៣៤.២. “រម្ងនងសរត្ថភារលរៀបចកានងិបលងកើនស័កតសិិទធភិារ នងិម្បសិទធភិារននម្កបខណ័ឌ

ចកាណូេ-ចកាណាយរយៈលរេរធយរ (Medium-Term Expenditure Framework-MTEF)”  សលម្រចបាន ៩៩%។ 

វឌ្ឍនភារសរិទធករាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា រួរម្មន៖  

1> ឯកសារទសសំទនកនុងការលរៀបចកា MTEF ម្ត្ូវបានលរៀបចកាលដ្ឋយបរកា ញរីការែារភាជ ប់គន រវាងលគេនលោ- 

បាយ ជាត្ិំំ និង BSP របស់ម្កសួង។ 

2> លសចកតីម្ពាងបឋរ  MTEF ២០១៨-២០២០ (កកាណត្់រដិ្ឋនតរវិស័យ កនុងលំះម្មនម្កសួងអាទិភាររួយ

ចកាននួ) ម្ត្ូវបានលរៀបចកា។ 

3> សរត្ថភារលរៀបចកាម្កបខ័ណឌ ចកាណាយរយៈលរេរធយរ តររយៈកកាលណើរទសសនកិចចសិកាម្បលទស កេម្មន

បទរិលសាធន ៍ម្ត្ូវបានរម្ងនង។  

4> សរត្ថភារកនងុការវិភាគ្វិធសីាស្រសតែតេ់ហិរញ្ញបបទនសម្ម្មប់ការបណតុ ះបណាត េជកំា ញ ម្ត្វូបានរម្ងនង។ 

ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញចកាននួ ០១ គ្ឺសិកាា សាលារិលម្គះលោបេ ់ នងិ

បស្ររជ បរីកកាលណើរការកនុងការលរៀបចកា MTEF ម្ត្ូវបានលរៀបចកាកេស់ាថ ប័នពាករ់ន័ធំំ  (៩៧% )។ ការលរៀបចកាយតឺ្ោ វលនះ 

គ្ឺលដ្ឋយសារ ភារម្មនកម្រិត្ននធនធានរនុសស នងិអាទិភារននការរករ។ 

ចលរកក រសករាភារ ៣៤.៣. “លធវើរម្ងនងសរត្ថភារវភិាគ្ នងិរាករណ៍សាថ នភារលសកាកចិច នងិហរិញ្ញវត្ថ”ុ បាន

សលម្រចបាន ៨៧%។   

វឌ្ឍនភារសរិទធករាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា រួរម្មន៖  

1 តរាងសរត្េុយហិរញ្ញវត្ថុ (Financial Balance sheet)ម្ត្ូវបានលរៀចកា និងបញ្ចូេលៅកនងុសតងដ់្ឋរសថ ិត្ិហិរញ្ញ-

វត្ថុរដ្ឋា ភបិាេ (GFS) ថ្នន ក់ជាត្ិ។ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 53 

 

2 របាយការណ៍លធវើលត្សត  សាកេបងលេើរ ូ កេម្ម ម្កូលសកាកិចច ម្ត្ូវបានលរៀបចកា នងិរ ូ កេម្ម ម្កូលសកាកិចចតរ

គ្ការរូបស់រូេរូបិយវត្ថអុនតរជាត្ ិម្ត្ូវបានលធវើបចចុបបននករា នងិដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តសាកេបង។ 

3 ឯកសារទសសំទនសតរីីការរនិតិ្យលឡើងវិញម្ត្ូវបានលរៀបចកា និងរបាយការណ៍លេើការសិកាឯកសារ កេម្មន

ម្សាប់។ 

4 រស្រនតីចកាននួ ៦ រូប ទទួេបានការបណតុ ះបណាត េលៅលម្ៅម្បលទសលេើជកំា ញវិភាគ្លគេនលោបាយសារលរើ- 

រនធ។ 

ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរិនសលម្រចបានតរលគេលៅ  រួរម្មន ៖ 

1 វគ្គបណតុ ះបណាត េនែទកនងុលេើការ វិភាគ្នងិរាករណ៍លសកាកចិចកនុងម្កសួងម្ត្ូវបានលរៀបចកា (៤០%) និងចកាននួ

រស្រនតីចូេរួរវគ្គបណតុ ះបណាត េបទរិលសាធន៍លម្ៅម្បលទសសត ីរីការវិភាគ្ នងិរាករលសកាកិចច (៥០%) ។ 

2 ទិននន័យម្គ្ប់វិស័យកនងុទម្រង់ (Financial Programming and Policies-FPP)ម្ត្ូវបានលធវើបចចុបបននករា, 

ទម្រង់ FPP ម្ត្ូវបានលម្បើម្បាស់សាកេបង (៦៥%) នងិរបាយការណ៏វឌ្ឍនភារសត ីរេីទធែេននការសាក-

េបងលម្បើម្បាស់ទម្រង ់FPP ម្ត្ូវបានលរៀបចកា និងកកាហុសឆ្គងម្ត្ូវបាន កេរអ (៨០%) ។ 

3 រុខទកានិញ កេចាកាបាច់កនុងចកាលណារទកានញិអាទិភារ  កេទរទរឱ្យម្មនការសកិាលេើការ កសម្រេួអម្ត

រនធគ្យម្ត្ូវបានកកាណត្ល់ដ្ឋយ ែអកលេើសរធរ៌ននការម្បរូេចកាណូេ,ែេប ះពាេល់េើចកាណូេរនធគ្យ និង 

ែេប ះពាេ់ ែនកនលោបាយ (៦០%) នងិរបាយការណ៍វាយត្នរៃទកានញិ កេចាកាបាច់ នងិទរទរឱ្យម្មន

ការសិកាលេើការ កសម្រេួអម្តរនធគ្យ ម្ត្ូវបានបញ្ចប់ជាជកាហានទី២ សម្ម្មប់ការរភិាកា (៨៥%)។   

4 របាយការណ៍សដ ីរីការសិកាម្សាវម្ជាវ កកាណត្់ នងិែដេ់អនសុាសន៍លេើវិធានពាករ់ន័ធននងការរឹងត្បិត្ពាណិជជ-

ករាកនុង២ ករណីរដង (៩០%)  រឯី  វិធានការរិន រនរនធម្ត្វូបានែសរវែាយ នងិម្បនកាលោបេ់កេ់ភាគ្ី

ពាករ់ន័ធ (៨០%)។ 

5 របាយការណ៍សតេីទធភារលេើការដ្ឋក់លចញ និង  កសម្រេួលគេនលោបាយរនធលៅករពុជា (៣០%)។ 

សោលបាំណង ៣៥ “ការសរៀបចាំត្បព័នធត្រួរពិនិរយ” 

លៅកនងុម្បរន័ធថវិកាករាវិធ,ី ម្បរ័នធម្ត្តួ្រនិតិ្យនងិវាយត្នរៃ រតិ្ជាម្មនសារៈសកាខាន ់កេទរទរឱ្យម្មនការ

លរៀបចកាម្កបខ័ណឌ ជាបលណដ ើរៗ សម្ម្មប់ការអនុវត្តថវិកាករាវិធលីរញលេញ លៅម្គ្ប់ម្កសួង សាថ ប័ន លៅកនុងឆ្ន កា២០១៨។ 

កនុងនយ័លនះ សវនករានែទកនងុ ម្ត្ូវបានបលងកើត្លឡើងលៅតរម្កសួង សាថ ប័ន ជាបលណដ ើរៗ លៅកនុងកកាណាកក់ាេទី២ នងិ

កការងុម្ត្ូវបានរម្ងនងរុខរករប នថរលទៀត្ ម្សបលរេ កេរុខរករអធកិារកិចចហិរញ្ញវត្ថុ កក៏ការងុម្ត្ូវបាន កេរអែង ករ។ 

លគេបកាណងលនះ ម្មន ០៥ ចលរកក រសករាភារ រួរម្មន ចលរកក រសករាភារ ៣៥.១. ម្ត្ួត្រនិិត្យលរើេលឡើងវិញ

រីម្បរន័ធម្ត្តួ្រនិតិ្យ អធិការកចិច សវនករា និងសវនករានែទកនុង ំលរេបចចុបបននលៅម្គ្ប់ម្កសួង សាថ ប័ន, ៣៥.២.  

លរៀបចកាម្បរន័ធម្ត្ួត្រនិតិ្យថាីឱ្យម្មនម្បសិទធិភារ ស័កតិសិទធិភារ នងិលឆ្ៃើយត្បបានលៅននងបរិបទថាី លកើរបីបកាលរញរុខរករគន

លៅវិញលៅរក សម្ម្មប់ការម្គ្ប់ម្គ្ងម្កសួង សាថ ប័ន, ៣៥.៣.  កេរអយនតការម្ត្ួត្រនិិត្យ លកើរបធីាំការលឆ្ៃើយត្បកនុង

ការបកាលរញរុខរកររវាងសវនករានែទកនុងនងិអធកិារកិចចម្បកបលដ្ឋយម្បសិទធិភារលៅននងេទធែេ  កេរកលឃើញលដ្ឋយ



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 54 

 

សវនករានែទកនងុ នងិអធិការកចិច, ៣៥.៤. លរៀបចកានិង កេរអ ែនការសករាភារ នងិករាវិធីសវនករា/អធិការកិចច ម្បចាកា

ឆ្ន ការបស់ម្កសួង សាថ ប័ន លដ្ឋយ ែអកលេើេកាណៈវិនិចិ័យ នងិចាត្់វិធានការវាយត្នរៃហានភិ័យ  កេែតេអ់នសុាសន៍

លដ្ឋយម្កសួងលសកាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថ ុនិង ៣៥.៥. ការរម្ងនងសវនករានែទលម្ៅ។ 

លគេបកាណងលនះ ម្មនអងគភារចកាននួ ៣ បានលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទ រួរម្មន អគគ ធកិារដ្ឋា ន អគ្គំ យកដ្ឋា ន

សវនករានែទកនងុ នងិអគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន កសហវ (ំយកដ្ឋា ននតី្ិករា)  កេទទួេបានេទធែេជាភាគ្រយ តរ

ចលរកក រសករាភារនីរួយៗ  កេម្មនេរអតិ្កូចត្លៅ ៖ 

បរិោយ 
វឌ្ឍនភាព 

ម្ត្មី្មសទ១ី ម្ត្មី្មសទ២ី ម្ត្មី្មសទ៣ី ម្ត្មី្មសទ៤ី ម្បចាកាឆ្ន កា២០១៦ 

លគេបកាណង ៣៥ ៨៧ % ៨២ % ៨៧ % ៩០% ៩១% 

៣៥ .១.  ១០០ % ៥៧ % ៨៥ % ៩២ % ៨៦ % 

៣៥ .២.  ៨២ % ១០០ % ៨៧,៥ % ៩០ % ៨៧ % 

៣៥ .៣.  ៦០ % ៧៦ % ៨០ % ៨០ % ៩២ % 

៣៥ .៤.  ៩០ % ១០០ % ៨៣ % ៨៩ % ៩៣ % 

៣៥ .៥.  
អាជា ធរ 

សវនករាជាត្ិ 

អាជា ធរ 

សវនករាជាត្ិ 

អាជា ធរ 

សវនករាជាត្ ិ

អាជា ធរ 

សវនករាជាត្ិ 

អាជា ធរ 

សវនករាជាត្ិ 

 

ចលរកក រសករាភារ ៣៥.១. ម្ត្តួ្រនិតិ្យលរើេលឡើងវញិរមី្បរន័ធម្ត្តួ្រនិតិ្យ អធកិារកចិច សវនករា នងិសវនករានែទ

កនងុ ំលរេបចចុបបននលៅម្គ្បម់្កសួង សាថ បន័ សលម្រចបាន ៨៦%   កេចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយអគគ ធិការដ្ឋា ន និងអគ្គ-

ំយកដ្ឋា នសវនករានែទកនុង។  

សូចំករសលម្រចបានតរលគេលៅ ១០០% ម្បចាកាឆ្ន កា គ្ឺ េិខតិ្បទដ្ឋា នពាករ់ន័ធននងការអនុវត្តជាក់ សដងនន

ម្បរន័ធម្ត្ួត្រនិិត្យកនងុវិស័យរកាបាេទូលៅចកាននួ ៥ លគេលៅ និងវិស័យលសកាកិចចចកាននូ ៥ លគេលៅ ម្ត្ូវបានសិកា 

សកាលៅបលងកើត្ម្បរន័ធម្ត្ួត្រនិតិ្យរួយ កេម្មនសងគត្ិភារននងគន ។ 

ទនទនរលនះ សូចំករសលម្រចរិនបានលរញលេញ រួរម្មន៖  

1> នតី្ិវិធនីនការ បង ចកសវនករាជនូសម្មជិកម្កុរសវនករានិងការលរៀបចកាករាវិធីសវនករា (Audit program) 

ម្ត្ូវបានលរៀបចកា។ ការរករលនះ សលម្រចបាន ៨០% លដ្ឋយលហត្ុថ្ន អគ្គំយកដ្ឋា នសវនករានែទកនុង បានលរៀបចកា

តរាងម្មត្ិការួរនន ែនការចុះសវនករា ចកានួន ១៥ ជកាហាន នងិបានលរៀបចកានតី្ិវិធនីន ែនការចុះសវនករា បាន 

៦ ជកាហាន ត្ប ុលណាណ ះ។ 

2> នតី្ិវិធនីនការកត្់ម្តការរករសវនករា (Recording the audit work) និងគ្ការមូ្ត្ួត្រនិិត្យគ្ណុភារសវនករា 

(internal assignment quality review) ម្ត្ូវបានលរៀបចកា រនិិត្យ និង កេរអ លកើរបី កេរអនីត្ិវិធនីនការ

អនុវត្តសវនករានែទកនងុ (audit field work) សលម្រចបានម្ត្នរ ៨០% លដ្ឋយបានលរៀបចកាតរាងម្មត្ិការួរនន



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 55 

 

កកាណាក់កាេអនុវត្តសវនករា ចកាននួ ៨ ជកាហាន នងិបានលរៀបចកានីត្ិវិធនីនការអនុវត្តសវនករា បាន ៤ ជកាហាន 

 ត្ប ុលណាណ ះ។ 

3> នតី្ិវិធនីនការលធវើគ្រំគ្រន៍េទធែេសវនករា (Communicating audit results) ម្ត្ូវបានរនិតិ្យ  កសម្រេួ 

អនុរ័ត្ និងចងម្កងជាឯកសារសម្ម្មប់អនុវត្ត  កេសលម្រចបានម្ត្នរ ៨៥% ប ុលណាណ ះ។ 

4> ទម្រង់តរដ្ឋនអនុសាសន៍សវនករា ម្ត្ូវបានលរៀបចកា អនុរ័ត្ និងចងម្កងជាឯកសារសម្ម្មប់អនុវត្ត និងសកាលៅ

 កេរអនីត្ិវិធនីនការតរដ្ឋនអនុវត្តអនសុាសន៍សវនករា (audit follow-up)  កេសលម្រចបានម្ត្នរ៨៥%។  

ចលរកក រសករាភារ ៣៥.២.  លរៀបចកាម្បរន័ធម្ត្តួ្រនិតិ្យថាឱី្យម្មនម្បសិទធភិារ ស័កតសិិទធភិារ នងិលឆ្ៃើយត្បបានលៅ

ននងបរបិទថា ីលកើរបបីកាលរញរខុរករគន លៅវញិលៅរក សម្ម្មបក់ារម្គ្បម់្គ្ងម្កសួង សាថ បន័  សលម្រចបាន ៨៧ %  នងិអនុ

វត្តលដ្ឋយអគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន កសហវ អគ្គំ យកដ្ឋា នសវនករានែទកនងុ នងិអគគ ធិការដ្ឋា ន។  

សូចំករសលម្រចបានលរញលេញ ១០០% តរ ែនការកនងុឆ្ន កា រួរម្មន៖ 

1> រត្ិម្បនកាចាប់សម្ម្មប់លរៀបចកាម្បរ័នធម្ត្ួត្រនិតិ្យថាី  កេម្មនស័កដិសិទធិភារ ម្បសិទធិភារ និងលឆ្ៃើយត្បបានលៅ
ននងបរិបទថាី លកើរបីបកាលរញរុខរករគន លៅវិញលៅរក សម្ម្មប់ការម្គ្ប់ម្គ្ងម្គ្ប់ម្កសួង សាថ ប័ន ម្ត្ូវបានែដេជ់ូន

តរ ែនការ។ ជាក់ សដង លេខាធិការដ្ឋា នម្កុរម្បនកានតី្ិករា បានែតេ់រត្ិម្បនកាចាប់ បាននិងកការុងកនក កំា

សម្របសម្រួេការលរៀបចកាលសចកតីម្ពាងអនមុ្កនត្យពាករ់ន័ធការម្គ្ប់ម្គ្ង នងិអនុវត្តអធិការកចិចហិរញ្ញវត្ថុ នងិ

កការងុចូេរួរលរៀបចកាសុខកុរនយីករាននរុខរករសវនករានែទកនងុនិងអធិការកិចចលៅតរម្កសួង សាថ ប័ន។ 

2> េិខិត្បទដ្ឋា ននិងសថ តិ្ិសកាខានោ់ ងត្ិចចកានួន ៨០ ចាប់ ម្ត្ូវបានម្បរូេនិងបញ្ចូេកនុង Box Cloud នន data 

base លកើរបី កេរអលេើការរករម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសារ េិខិត្បទដ្ឋា នគ្ត្យិុត្ត និងសថ តិ្ិលែសងៗននសវនករានែទកនុង។ 

3> េកាខណឌ លោងសម្ម្មប់លម្ជើសលរីសទីម្បនកាបលចចកលទសជាត្ិនងិអនតរជាត្ិ លកើរបីបលងកើត្សដងដ់្ឋរអធកិារកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា។ 

ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរិនសលម្រចបានលរញលេញម្មនចកាននួ ៣ កូចត្លៅ៖ 

1> តរាងឧបសរពន័ធសកាខាន់ៗសម្ម្មប់គកាម្ទការរករសវនករា លៅអគ្គំ យកដ្ឋា នរនធដ្ឋរ អគ្គំយកដ្ឋា នគ្យ 

នងិរដ្ឋា ករករពុជា អគ្គំយកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ិ អគ្គំយកដ្ឋា នេទធករាសាធារណៈ សាខារនធដ្ឋរ សាខា

គ្យនិងរដ្ឋា ករករពុជា និងរនទីរលសកាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបានរនិិត្យ  កសម្រេួ អនុរ័ត្ និងចងម្កងជាឯក-

សារសម្ម្មប់អនុវត្ត។ សូចំករលនះ សលម្រចបានម្ត្នរ ៩០% លដ្ឋយលហត្ុថ្ន តរាងឧបសរព័នធម្ត្ូវបានលរៀបចកា 

 ត្លៅរិនទន់ម្ត្ូវបានអនុរ័ត្លដ្ឋយម្បធានគ្លម្ម្មងលៅលឡើយ។  

2> កម្រងសកាណួរម្ត្ួត្រនិិត្យនែទកនុង (ICQ) សម្ម្មប់បនទុកបុគ្គេិក សម្ម្មប់ចកាណាយរជជលទយយបុលរម្បទនលៅថ្នន ក់

ជាត្ិ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា (៩០%)។  

ចលរកក រសករាភារ ៣៥.៣  កេរអយនតការម្ត្ួត្រិនិត្យ លកើរបីធាំការលឆ្ៃើយត្បកនុងការបកាលរញរុខរកររវាង 

សវនករានែទកនងុ នងិអធកិារកចិចម្បកបលដ្ឋយម្បសិទធភិារលៅននងេទធែេ  កេរកលឃើញលដ្ឋយសវនករានែទកនងុ នងិ



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 56 

 

អធកិារកចិច សលម្រចបាន ៩២%  កេចូេរួរជាសករាភារអនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន កសហវ, អគ្គំយកដ្ឋា ន

សវនករានែទកនងុ នងិអគគ ធិការដ្ឋា ន។ 

សូចំករសលម្រចបាន ១០០ % តរ ែនការ រួរម្មន៖ 

1> អនសុាសន៍សវនករា កេម្ត្ូវបានលេើកលឡើងលៅកនងុរបាយការណ៍ោ ងត្ិច សលម្រចបាន ២០ លគេលៅ 

កនុង ១ឆ្ន កា។ ជាក់ សដង េទធែេសលម្រចបាន ២៩លគេលៅ។ 

2> អនសុាសន៍របស់ អាជា ធរសវនករាជាត្ិ ោ ងត្ិច ៨ លគេលៅ កនងុរួយឆ្ន កា ម្ត្ូវបានតរដ្ឋនអនុវត្ត។ ជាក-់

 សដង េទធែេសលម្រចបាន ១២ ម្កសួង សាថ ប័ន។ 

3> លសចកដីម្ពាងយនតការលធវើអធកិារកិចចហិរញ្ញវត្ថុ លៅរកាបាេថ្នន កជ់ាត្ិ លៅរកាបាេថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ នងិលៅតរ
ម្គ្នះសាថ នសាធារណៈ ម្កុរហ នុ នងិម្គ្នះសាថ នឯកជន ម្ត្ូវបានលរៀបចការួចរាេ ់នងិម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត។ 

4> រត្ិម្បនកាចាប់ម្បចាកាម្ត្មី្មសនងិម្បចាកាឆ្ន កា លេើការ កេរអយនតការម្ត្តួ្រនិតិ្យ លកើរបីការលឆ្ៃើយត្បកនុងការ

បកាលរញ រុខរកររវាងសវនករានែទកនុងនងិអធកិារកិចច ម្បកបលដ្ឋយម្បសិទធិភារលៅននងេទធែេ កេរកលឃើញ

លដ្ឋយសវនករានែទកនងុនិងអធកិារកិចចម្ត្ូវបានែដេជ់នូ។ 

 លដ្ឋយ ឡក សូចំករ  កេរិនទន់សលម្រចបានតរលគេលៅ គ្ឺ ៖ របាយការណ៍វឌ្ឍនភារ សដ ីរកីារែដេ់រត្ិ

ម្បនកាចាប់ម្បចាកាម្ត្មី្មសនិងម្បចាកាឆ្ន កា លេើការ កេរអយនតការម្ត្ួត្រនិតិ្យ លកើរបីការលឆ្ៃើយត្បកនុងការបកាលរញរុខរកររវាង

សវនករានែទកនងុនងិអធិការកិចចម្បកបលដ្ឋយម្បសិទធិភារលៅននងេទធែេ កេរកលឃើញលដ្ឋយសវនករានែទកនុង នងិអធ-ិ

ការកិចចម្ត្ូវបានលរៀបចកា នងិលគររជនូថ្នន ក់កនក កំា (០%)។ 

 ចលរកក រសករាភារ ៣៥.៤. លរៀបចកានងិ កេរអ ែនការសករាភារ នងិករាវធិសីវនករា/អធកិារកចិច ម្បចាកាឆ្ន ការបស់

ម្កសួង សាថ បន័ លដ្ឋយ ែអកលេើេកាណៈវនិចិិយ័ នងិចាត្់វធិានការវាយត្នរៃហានភិយ័  កេែតេអ់នសុាសនល៍ដ្ឋយ

ម្កសួងលសកាកចិច នងិហរិញ្ញវត្ថុ សលម្រចបាន ៩៣% និងម្ត្ូវបានអនុវត្តគកាម្ទលដ្ឋយអគ្គំ យកដ្ឋា នសវនករានែទកនងុ នងិអ

គគ ធកិារដ្ឋា ន។ 

 ជារួរ ចលរកក រសករាភារលនះ ម្មនសូចំករចកាននួ ០២ សលម្រចបានតរលគេលៅកកាណត្់ម្បចាកាឆ្ន កា គ្៖ឺ 

1>  ែនការ នងិរបាយការណ៍សវនករារបស់ម្កសួង សាថ ប័ន ោ ងត្ិច ២០ លគេលៅ កនុង១ឆ្ន កា ម្ត្ូវបានរនិតិ្យ

នងិែដេ់លោបេ់ កេរអ។ ជាក់ សដង េទធែេសលម្រចបាន គ្ឺ ២១ លគេលៅអងគភារ។ 

2> ម្កសួង សាថ ប័ន ោ ងត្ិច ៨ លគេលៅ ម្ត្ូវបានចុះម្ត្ួត្រនិតិ្យម្បសិទធិភារលេើការអនុវត្តសវនករានែទកនងុ។ 

េទធែេ ជាក ់សដង ម្កសួង សាថ ប័នចកាននួ ១៥ ម្ត្ូវបានម្ត្តួ្រនិតិ្យរីម្បសិទធិភារ។ 

  រីឯ សូចំករ កេរិនសលម្រចបានតរលគេលៅលរញលេញ គ្ឺ ការរករលែសងៗពាក់រន័ធលៅននងការលរៀបចកា

លសៀវលៅ ណ កំាសដ ីរនីតី្ិវិធីសវនករានែទកនងុ។ ការរករលនះ សលម្រចបានម្ត្នរ ៨០% លដ្ឋយលហត្ថុ្ន លទះបីការរករ

សកាខាន់ម្ត្ូវបានលរៀបចកា កូចជាការលរៀបចកាគ្ការូឧបករណ៍ជកានយួសវនករាចកាននួ ៤៨ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា ក៏ប ុ នតលសៀវលៅ ណ កំា

លៅរិនទនម់្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តលៅលឡើយ។ 

 ជារួរ លគេបកាណងលនះ សលម្រចបានេទធែេគ្ួរជាទីលរញចិត្ត លៅកនងុឆ្ន កា២០១៦លនះ។ ទនទនរលនះ លបើរនិតិ្យ

លេើចលរកក រសករាភារទកាងអស់ រិនម្មននូវហានភិយ័ណារួយ កេលចាទលឡើង ម្ត្ូវលដ្ឋះម្សាយជាការម្បញាប់លំះ



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 57 

 

លឡើយ ។ លៅកនងុឆ្ន កា២០១៦លនះ ម្មនការរករ កទម្រង់លម្ៅ ែនការរួយ ម្ត្ូវបានលរៀបចកាលឡើង គ្ឺការរករលរៀបចកាសុខកុរន-ី

យករារវាងរុខរករសវនករានែទកនុងនងិអធកិារកិចច លៅតរម្កសួង សាថ ប័ន  កេម្ត្ូវបានម្បជុការភិាកាគន ោ ងេអិត្េអន់ 

នងិបចចុបបនន ម្កុរការរករនែទកនងុម្កសួងលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុរួយ ម្ត្ូវបានបលងកើត្លឡើង។ លទះោ ងណាក៏លដ្ឋយ ការ

លរៀបចកាសករាភារ និងសូចំករគកាម្ទការអនុវត្តលគេបកាណងលនះ លៅម្មនកម្រិត្លៅលឡើយ  កេទរទរឱ្យម្មនការ

យកចិត្តទុកដ្ឋករ់ីអគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន កទម្រង់ នងិ អងគភារពាករ់ន័ធ លកើរបីលធវើសុម្កនត្ករាលេើការលរៀបចកាសករាភារនងិ

សូចំករឱ្យបានកាន់ ត្ម្បលសើរ។ 

សោលបាំណង ៣៦ “ពត្ងលងការអនុវរតសោលនសោបាយ វិល កាការហិរញ្ញវរថុ”29 

ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈម្គ្បកណត ប់ទកាងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈថ្នន ក់ជាត្ិ នងិហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈថ្នន ក់

លម្ការជាត្។ិ ការរម្ងនងការអនវុត្តលគេនលោបាយវិរជឈការហិរញ្ញវត្ថុ ជាចកាណចុគ្នៃនះននការ កេរអការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈលៅថ្នន ក់លម្ការជាត្ ិកនុងម្កបខ័ណឌ ននការអភិវឌ្ឍតរ បបម្បជាធិបលត្យយលៅថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ  កេជាករា-

 វិធី កទម្រង់ជាម្បរ័នធក៏ម្មនសារៈសកាខាន់រួយកនងុចកាលណារករាវិធី កទម្រង់ជាម្បរ័នធទកាង ៣ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាេករពុជា។ 

លហត្ុលនះ ការរម្ងនងការអនុវត្តលគេនលោបាយវិរជឈការហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបានបលងកើត្ជាលគេបកាណងរួយ នន ែនកទី៣ 

ននម្កបខ័ណឌ  ែនការសករាភារ កទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។  

លគេបកាណងលនះ ម្មនចលរកក រសករាភារគកាម្ទរហូត្កេ់ចកាននួ ០៦  កេរួរម្មន ៣៦.១. រនិិត្យលរើេលឡើងវិញ 

និងអនុវត្តលគេនលោបាយសតរីីវិរជឈការហិរញ្ញវត្ថុរយៈលរេរធយរនិង វង, ៣៦.២ អនុវត្តការម្បរូេចកាណូេផ្លទ េ់

របស់រកាបាេថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ, ៣៦.៣. អនុវត្តសាកេបងនងិរម្ងីករូេនិធិវិនិលោគ្សម្ម្មប់រកាបាេថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ, 

៣៦.៤. រិនិត្យលរើេលឡើងវិញ និងដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តលគេការណ៍ ណ កំាសត ីរី ែនការយុទធសាស្រសតថវិកាសម្ម្មប់រកាបាេថ្នន ក់

លម្ការជាត្ិ, ៣៦.៥. លរៀបចកានិងអនុវត្តការលែទរធនធានម្មនភាជ ប់េកាខណឌ , ៣៦.៦. លរៀបចកាលគេការណ៍ ណ កំាសត ីរីការ

លរៀបចកានិងការអនុវត្តថវិកាករាវិធីលរញលេញ និងអងគភារថវិកាសម្ម្មប់ថវិការកាបាេថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ។ លគេបកាណងលនះ 

ទទួេបានេទធែេជាភាគ្រយ ម្បចាកាឆ្ន កា២០១៦  កេម្មនេរអតិ្កូចត្លៅ៖ 

បរិោយ 
វឌ្ឍនភាព 

ម្ត្មី្មសទ១ី ម្ត្មី្មសទ២ី ម្ត្មី្មសទ៣ី ម្ត្មី្មសទ៤ី ម្បចាកាឆ្ន កា២០១៦ 

លគេបកាណង ៣៦ ៨០% ៨២ % ៦០ % ៦៨% ៨០% 

៣៦.១ ៦៥% ៥៧ % ៥០ % ៤១,៥% ៦១% 

៣៦.២ ១០០% ១០០ % ៦០ % ៧៥% ៧៥% 

៣៦.៣ ៥០% ៧៦ % ៦៦ % ៧៧,៥% ៨៤% 

៣៦.៤ ១០០% ១០០ % គា នសករាភារ ១០០% ១០០% 

                                                           
29 លគេបកាណងលនះ គ្ឺអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំយកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុរកាបាេថ្នន ក់លម្ការជាត្ ិត្រួយប លុណាណ ះ។ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 58 

 

៣៦.៤ ៨០% ៨០ % ៦៥ % ១០០% ៩១% 

៣៦.៦ ៨០% ៨៣ % ២៥ % ៣៣% ៧៥% 

ចលរកក រសករាភារ ៣៦.១. រនិតិ្យលរើេលឡើងវញិ នងិអនវុត្តលគេនលោបាយសតរីីវរិជឈការហរិញ្ញវត្ថរុយៈលរេ

រធយរនងិ វង សលម្រចបានម្ត្នរ ត្ ៦១%  ត្ប ុលណាណ ះ។  

ចលរកក រសករាភារលនះ រិនម្មនសូចំករណារួយ សលម្រចបានតរលគេលៅលឡើយ  កេកនុងលំះ៖  

1> ឯកសារលគេនលោបាយសត ីរីវិរជឈការហិរញ្ញវត្ថុរយៈលរេរធយរនងិ វង  កេម្ត្ូវបានលម្គងបញ្ចប់លៅកនុង

ម្ត្មី្មសទី៣ លៅ ត្ជាលសចកដីម្ពាង នងិរិនទន់ម្ត្ូវបានែសរវែាយលៅលឡើយ។ 

2> លសៀវលៅ ណ កំាសដ ីរកីារលរៀបចកានងិការអនុវត្តថវិការបស់រកាបាេថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបានែសរវែាយម្បកប 

លដ្ឋយម្បសិទធិភារ  សលម្រចបានម្ត្នរ ត្ ៥០% លម្ពាះលទើបលរៀបចកាសលម្រចបានលសចកដីម្ពាងលសៀវលៅ ណ កំា 

សម្ម្មប់រកាបាេម្កុង ម្សុក។ 

3> អនុម្កនត្យសដ ីរកីារលរៀបចកាម្បាកឧ់បត្ថរភសម្មជិកម្កុរម្បនការកាបាេថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ សម្ម្មប់ឆ្ន កា២០១៦ ម្ត្ូវ

បានលរៀបចការួចរាេ់ (៥០%)។ 

4> លសចកតីម្ពាងេខិិត្បទដ្ឋា នគ្ត្ិយតុ្តសត ីរមី្បរន័ធម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថឃុុកា-សរកក ត្ ់ ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ម្បជុកាសលម្រចកនុង

ម្កបខ័ណឌ កិចចម្បជុកាគ្ណៈកម្មា ធិការជាត្ិសម្ម្មប់ការអភិវឌ្ឍន៍តរ បបម្បជាធិបលត្យយលៅថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ  

(គ្.ជ.អ.ប.) សលម្រចបាន ៥០%។ ការរនិសលម្រចតរលគេលៅលនះ លដ្ឋយលហត្ថុ្ន លសចកដីម្ពាងអន-ុ

ម្កនត្យសដ ីរកីារលរៀបចកានងិការម្បម្រនត្តលៅននរូេនធិិឃុកា សរកក ត្ ់នងិម្បរន័ធហិរញ្ញវត្ថុឃុកា សរកក ត្់ កការុងម្ត្ូវបាន

រិភាកាម្ត្នរ ត្កម្រិត្នែទកនងុម្កសួងលសកាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុលៅលឡើយ ។  

ចលរកក រសករាភារ ៣៦.២. អនវុត្តការម្បរេូចកាណូេផ្លទ េរ់បស់រកាបាេថ្នន កល់ម្ការជាត្ ិសលម្រចបាន ៧៥%។ សូ

ចំករ ០១  កេម្ត្ូវអនុវត្តកនងុឆ្ន កា២០១៦ គ្ឺ អនុម្កនត្យសដ ីរីការអនុវត្តការម្បរូេចកាណូេផ្លទ េរ់បស់រកាបាេថ្នន ក់

លម្ការជាត្ិម្ត្ូវបានែសរវែាយម្បកបលដ្ឋយម្បសិទធិភារ  កេសលម្រចបានម្ត្នរ ត្ ៧៥% ប ុលណាណ ះ រលីម្ពាះលសចកដ-ី

ម្ពាងអនមុ្កនត្យលនះ កការងុម្ត្ូវបានដ្ឋក់ម្បជុការិភាកាជារួយម្កសួងរហានែទ នងិលេខាធកិារដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប. លៅលឡើយ។ 

ការយឺត្ោ វលនះ បណាដ េរករតី្ម្រូវការលរេលវលាលម្ចើនកនុងការលរៀបចកាលគេការណ៍ នងិម្បកាស បង ចកចកាណូេ

សារលរើរនធលេើអចេនម្ទរយជនូរកាបាេខណឌ -សរកក ត្។់ 

ចលរកក រសករាភារ ៣៦.៣. អនុវត្តសាកេបងនិងរម្ងកីរូេនិធិវនិិលោគ្សម្ម្មប់រកាបាេថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ   

សលម្រចបាន ៨៤%។ ចលរកក រសករាភារលនះ ម្មនសូចំកររួយសលម្រចបានតរលគេលៅ គ្ឺ រចំសរព័នធលេខាធកិារ- 

ដ្ឋា នននម្កុរម្បនកាម្គ្ប់ម្គ្ងរូេនធិ ិវិនិលោគ្រកាបាេថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបានលរៀបចការួចរាេ។់  

ទនទនរលនះ ម្មនសូចំករ កេរិនសលម្រចបានលរញលេញតរលគេលៅ រួរម្មន៖ 

1> របាយការណ៍សិកានងិកកាណត្េ់កាណៈវិនិចិ័យ សម្ម្មប់វាយត្នរៃលេើគ្លម្ម្មងរូេនធិិវិនិលោគ្សម្ម្មប់រកា-

បាេថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ (Sub-National Investment Funds, SNIF) ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ម្បជុការភិាកាជារួយអនក

ពាក់រន័ធនងិដ្ឋកឱ់្យលម្បើម្បាស់ (៨០%)។ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 59 

 

2> លសចកដីម្ពាង បបបទ និងនតី្ិវិធីំំសម្ម្មប់រកាបាេថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ លរៀបចកានិងដ្ឋក់សកាលណើគ្លម្ម្មង លកើរបី

លសន ើសុការូេនធិិ SNIF ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យលម្បើម្បាស់ (៨៥%)។  

3> លសចកដីម្ពាងលសៀវលៅ ណ កំាសដ ីរីម្បត្ិបត្តិការគ្លម្ម្មងរូេនធិិ SNIF ម្ត្ូវបានដ្ឋកឱ់្យលម្បើម្បាស់ (៨៥%)។  

4> េកាណៈវិនិចិ័យ សម្ម្មប់វាយត្នរៃលេើគ្លម្ម្មងរូេនិធិវិនលិោគ្សម្ម្មប់រកាបាេថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ (SNIF) 

 បបបទ និងនតី្ិវិធីំ ំ សម្ម្មប់រកាបាេថ្នន ក់លម្ការជាត្ ិលរៀបចកានងិដ្ឋក់សកាលណើគ្លម្ម្មង លកើរបីលសន ើសុការូេ-

នធិិ នងិលសៀវលៅ ណ កំាសដ ីរមី្បត្ិបត្តិការគ្លម្ម្មងរូេនធិិ SNIF ម្ត្ូវបានែសរវែាយ សលម្រចបាន ៧០%។ 

ចលរកក រសករាភារ ៣៦.៤. រនិតិ្យលរើេលឡើងវញិ នងិដ្ឋកឱ់្យអនវុត្តលគេការណ៍ ណ កំាសតរី ីែនការយទុធសាស្រសត

ថវកិាសម្ម្មបរ់កាបាេថ្នន កល់ម្ការជាត្ ិសលម្រចបាន ១០០%  កេទទួេបនទុកលដ្ឋយអគ្គំ យកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុរកាបាេ

ថ្នន ក់លម្ការជាត្។ិ  

សូចំករ កេម្ត្ូវបានលម្គងទុកលៅកនងុឆ្ន កា២០១៦ សម្ម្មប់ចលរកក រសករាភារលនះ សុទធ ត្ទទួេបានេទធែេ 

១០០% តរលគេលៅកកាណត្ ់គ្ឺ៖ 

1> លគេការណ៍ ណ កំាសដ ីរីការលរៀបចកា ែនការយុទធសាស្រសតថវិកាសម្ម្មប់រកាបាេថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបានែសរវ-

ែាយ នងិបណដុ ះបណាដ េកេ់រកាបាេថ្នន ក់លម្ការជាត្។ិ 

2> របាយការណ៍េទធែេននការសិកាេទធភាររម្ងកីវិសាេភារននការអនុវត្ត ែនការយុទធសាស្រសតថវិកា

សម្ម្មប់រកាបាេថ្នន ក់លម្ការជាត្ ិកេ់រកាបាេម្កុង ម្សុក ខណឌ  ម្ត្ូវបានលរៀបចការួចរាេ់។ 

ចលរកក រសករាភារ ៣៦.៥. លរៀបចកានងិអនវុត្តការលែទរធនធានម្មនភាជ បេ់កាខណឌ  សលម្រចបានេទធែេ ៩១%។ 

លម្ៅរីលនះ សូចំករ កេសលម្រចបានតរលគេលៅកកាណត្់ រួរម្មន៖ 

1> អនុម្កនត្យសដ ីរីការលែទរធនធានហិរញ្ញវត្ថមុ្មនភាជ ប់េកាខណឌ  ម្ត្ូវបានដ្ឋកឱ់្យលម្បើម្បាស់។ 

2> រកាបាេថ្នន ក់លម្ការជាត្ិរួយចកាននួ ម្ត្ូវបានលម្ជើសលរីសលកើរបីអនុវត្តសាកេបងការលែទរធនធានម្មនភាជ ប់់

េកាខណឌ ម្បកបលដ្ឋយម្បសិទធិភារ។ 

3> ធនធានម្មនភាជ ប់េកាខណឌ  ម្ត្ូវបានលែទរលៅម្កុង ម្សុក លកើរបីអនុវត្តការលែទររុខរករលៅកនុងម្កសួងអប់រ ំ     
យុវជន នងិកឡីា ម្កសួងបរិសាថ ន ម្កសួងសុខាភបិាេ នងិម្កសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ។ 

ចលរកក រសករាភារ ៣៦.៦. លរៀបចកាលគេការណ៍ ណ កំាសតរីកីារលរៀបចកានងិការអនវុត្តថវកិាករាវធិលីរញលេញ នងិ

អងគភារថវកិាសម្ម្មបថ់វកិារកាបាេថ្នន កល់ម្ការជាត្ ិ សលម្រចបានេទធែេ ម្ត្នរ ត្ ៧៥% ប ុលណាណ ះ  កេកនុងលំះ 

ម្មនអងគភារចកាននួ ០២  កេម្មនសករាភារគកាម្ទ គ្អឺគ្គំយកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុរកាបាេថ្នន កល់ម្ការជាត្ិ ម្មន ០៦ សករា-

ភារ និងម្កុរម្បនកានតី្កិរា ននកសហវ ម្មន ០១ សករាភារ។  

កនុងចលរកក រសករាភារលនះ សូចំករទកាង ៣  កេទទួេបនទុកអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំយកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុរកាបាេ

ថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ សលម្រចបានតរលគេលៅ ១០០%  កេររួម្មន ៖ 

1> នតី្ិវិធី និងលគេការណ៍សម្ម្មប់ការលរៀបចកានងិអនុវត្តថវិកាករាវិធនីងិអងគភារថវិកា សម្ម្មប់ថវិការកាបាេ

ថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបានដ្ឋកឱ់្យលម្បើម្បាស់។ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 60 

 

2> នតី្ិវិធី និងលគេការណ៍សម្ម្មប់ការលរៀបចកានងិអនុវត្តថវិកាករាវិធនីងិអងគភារថវិកា សម្ម្មប់ថវិការកាបាេ

ថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបានលបាះរុរពែសរវែាយ។ 

3> លគេកាណ៍កកាណត្េ់កាណៈវិនិចិ័យម្ត្ូវបានលរៀបចកា និងដ្ឋកឱ់្យអនុវត្ត  រីឯ រកាបាេលខត្តចកាននួ ០៦ ម្ត្ូវបាន 

លម្ជើសលរីសសម្ម្មប់អនុវត្តថវិកាករាវិធីនងិអងគភារថវិកាលៅឆ្ន កា ២០១៧ ម្ររទកាងបានលរៀបចកានូវវគ្គបណដុ ះ

បណាដ េែង ករជនូកេ់រកាបាេលខត្តទកាង ០៦ សម្ម្មប់អនុវត្ត។ 

ទនទនរលនះ ម្មនសូចំករចកាននួ ២ លែសងលទៀត្ រនិសលម្រចបានតរលគេលៅ គ្ឺ ៖ 

1> រត្ិម្បនកាចាប់លេើេិខតិ្បទដ្ឋា នគ្ត្យិុត្ត ម្ត្ូវបានែដេជ់នូតរការលសន ើសុកា ៖ វឌ្ឍនភារលៅទីលនះ រិនម្មន
េទធែេ លដ្ឋយលហត្ថុ្នរិនម្មនការលសន ើសុការត្ិម្បនកាលេើការលរៀបចកាេិខតិ្បទដ្ឋា នគ្ត្យិុត្តរីអគ្គំ យកដ្ឋា ន

សារីពាក់រន័ធ។ 

2> របាយការណ៍វឌ្ឍនភារ សដ រីកីារែដេ់រត្មិ្បនកាម្បចាកាម្ត្មី្មស ៖ រិនម្ត្ូវបានលរៀបចកា ត្បតិ្រិនម្មនការែដេ់

រត្ិម្បនកា។ 

  វិរជឈការហិរញ្ញវត្ថលុៅរិនទនម់្ត្ូវបានរម្ងនងតរ ែនការនងិទិសលៅយុទធសាស្រសត លៅលឡើយ។ លទះោ ងណា 

អគ្គំ យកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុរកាបាេថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបលងកើនការយកចិត្តទុកដ្ឋកល់េើការរករសកាខាន់ៗ   កេលៅលសស

សេ ់កេគកាម្ទកេម់្កបខ័ណឌ លគេនលោបាយ វិរជឈការហិរញ្ញវត្ថុ ជារិលសស ការលរៀបចកាម្កបខ័ណឌ លគេនលោបាយ

 វិរជឈការហិរញ្ញវត្ថុរយៈលរេរធយរ នងិ វង ទនទនរននងការែដេអ់ាទិភារលេើការរករលរៀបចកាទិសលៅយុទធសាស្រសត ននការ  

 កទម្រង់ម្បរន័ធថ វិការបស់រកាបាេថ្នន ក់លម្ការជាត្ិលៅកនងុឆ្ន កា២០១៧ លនះ ។ 

 ជារួរ កនុងឆ្ន កា២០១៦  ែនកទី៣ សថ តិ្កនងុេទធែេេអ ៩២%  កេបរកា ញថ្នសករាភារ កេបានលរៀបចកាដ្ឋក ់ 

អនុវត្តលដ្ឋយអងគភារលម្ការឱ្វាទម្កសួងលសកាកិចច នងិហិរញ្ញវត្ថ ុ ភាគ្លម្ចើន បានសលម្រចតរលគេលៅលម្គងទុក។ 

លនះសបរជ កឱ់្យលឃើញថ្ន ការអនុវត្តករាវិធី កទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈកកាណាកក់ាេទី៣ កនងុម្កសួង

លសកាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ កការងុលបាះជកាហានលៅរកលគេលៅចុងលម្កាយជាបលណត ើរៗ។  

រ៤. ក ន្កទ្ី៤ “រណសនយយភាពសលិទ្ធកលម” 

 ែនកទី៤ ម្ត្ូវបានបលងកើត្លឡើង កនុងការលម្ត្ៀរខៃួនសម្ម្មប់ជកាហានប ទំ ប់។ កនងុនយ័លនះ ការលម្ត្ៀរខៃួនសម្ម្មប់

ជកាហានប ទំ ប់ ម្កសួងលសកាកចិច នងិហិរញ្ញវត្ថមុ្ត្ូវលរៀបចកាម្កបខណឌ ទទួេខុសម្ត្ូវ នងិបលងកើនភារជាម្មច ស់ នងិឈានលៅ

បលងកើនម្បសិទធិភារននការលរៀបចកា ែនការកសាងសរត្ថភារ។ ទនទនរននងលនះ ម្កសួង សាថ ប័ន ម្ត្ូវលរៀបចកាតរដ្ឋន ម្ត្ួត្- 

រនិិត្យ និងវាយត្នរៃននការអភវិឌ្ឍសរត្ថភាររស្រនតីរាជការ នងិ កេរអត្ម្រូវការនន ែនការបណដុ ះបណាដ េ ែនកលសកាកិចច 

នងិហិរញ្ញវត្ថុ។  ែនកលនះ គ្ួរ ត្លផ្លត ត្ការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ខពស់លេើ (១) ម្កបខណឌ លគេននសវនករា ែអកលេើសរិទធករា 

(២) ម្កបខ័ណឌ លគេននលគេការណ៍ថវិកា ែអកលេើសរិទធករា នងិ (៣) ការលរៀបចកា ែនការកសាងសរត្ថភារ ែនក

លសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុលៅម្គ្ប់ម្កសួង សាថ ប័នថ្នន ក់ជាត្ ិនងិថ្នន ក់លម្ការជាត្។ិ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 61 

 

 ែនកទី៤ លនះ ម្មនលគេបកាណងចកាននួ ០៤ គ្ ឺ៤១. បលងកើត្ម្កបខ័ណឌ ថវិកាលដ្ឋយ ែអកលេើសរិទធករា, ៤២.បលងកើត្

ម្កបខណឌ គ្ណលនយយភារននសរិទធករា, ៤៣.បលងកើត្ម្កបខ័ណឌ សវនករា ែអកលេើសរិទធករា នងិ ៤៤.លរៀបចកា ែនការ    

កសាងសរត្ថភារ (លដ្ឋយរួរទកាង សាថ ប័ននតី្ិបបញ្ញត្ត ិនិងអាជា ធរសវនករាជាត្ិ)។ 

សោលបាំណង ៤១ “បសងោើរត្កបខណ័ឌ ថវកិាសោយក ែ្កសលើសលិទ្ធកលម”  

ការបលងកើត្ម្កបខ័ណឌ ថវិកាលដ្ឋយ ែអកលេើសរិទធករា គ្លឺកើរបរីម្ងនង នងិលេើកករពស់សរត្ថភារអនុវត្តថវិកាតរ

 ែនការឱ្យម្សបតរម្កបខ័ណឌ គ្ត្ិយតុ្ត  កេត្ម្រូវឱ្យលគររវិធានថវិកា នងិនតី្ិវិធី កេបានកកាណត្់ លេើសរីលនះគ្ឺ

ម្មនម្បរន័ធម្គ្ប់ម្គ្ង កេអាចវាយត្នរៃនូវសរិទធករារបស់អងគភារនីរួយៗ។ 

លគេបកាណងលនះម្មនចលរកក រសករាភារចកាននួ ០២អនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គំយកដ្ឋា នថវិកា កនងុលំះ ៤១.១. សិកា 

នងិលរៀបចកាម្កបខ័ណឌ លគេននលគេការណ៍ថវិកា ែអកលេើសរិទធករា (Performance Based Budgeting PBB) នងិ 

៤១.២. រិលម្គះលោបេ់លេើលគេការណ៍ថវិកា ែអកលេើសរិទធករា។  

សោលបាំណង៤២ “បសងោើរត្កបខណឌ រណសនយយភាពម្នសលិទ្ធកលម” 

ការបលងកើត្ម្កបខណឌ គ្ណលនយយភារននសរិទធករា គ្ឺលកើរបីលេើកករពស់ និងម្គ្ប់ម្គ្ងសរិទធករារស្រនតីម្បកបលដ្ឋយ

គ្ុណភារ នងិម្បសិទធិភារ ជារិលសស ការបណតុ ះបណាត េ នងិែតេក់ារលេើកទនកចិត្តសរម្សប នងិម្បកបលដ្ឋយែេតិ្ 

ភារ ស័កតិសិទធិភារ និងម្បសិទធិភារ។ 

ការបលងកើត្ម្កបខណឌ គ្ណលនយយភារននសរិទធករា គ្ឺលកើរបីលេើកករពស់សរិទធករារស្រនតី នងិលរៀបចកាម្បរន័ធរួយ

ចាស់លាស់  កេអាចវាយត្នរៃនិងរកាបាននូវសរិទធករាននការអនុវត្តការរករទកាងការរករ កទម្រង់ និងរិន កទម្រង់។ 

ជាក់ សតង លគេបកាណងលនះ រិនទនអ់ាចវាស ់វងបានលទ លដ្ឋយលហត្ថុ្ន រិនម្មនអងគភារណារួយ កេពាក់រន័ធននង

លគេបកាណង ឬ ចលរកក រសករាភារ បានលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទលកើរបីអនុវត្តលំះលឡើយ កនុងលំះ ម្មនចលរកក រ

សករាភារចកាននួ ០២ គ្ឺ ៤២.១ សិកានងិលរៀបចកាម្កបខណឌ លគេននការម្គ្បម់្គ្ង ែអកលេើសរិទធករា (Performance 

Based Management-PBM) នងិ ៤២.២. រិលម្គះលោបេ់លេើលគេការណ៍ម្គ្ប់ម្គ្ង ែអកលេើសរិទធករា។  

សោលបាំណង ៤៣ “បសងោើរត្កបខណ័ឌ សវនកលមក ែ្កសលើសលិទ្ធកលម” 

ការបលងកើត្ម្កបខណឌ សវនករា ែអកលេើសរិទធករា គ្សឺកាលៅកេក់ារម្ត្តួ្រនិិត្យឯករាជយននករាវិធី, រុខរករ, កកាលណើ-

ការ ឬ ការម្គ្ប់ម្គ្ងម្បរន័ធនងិនីត្ិវិធីរបស់រដ្ឋា ភបិាេ លកើរបីវាយត្នរៃថ្នលត្ើអងគភារសលម្រចបាននវូភារសនស កាសកានច, 

ស័កតិសិទធភិារ នងិម្បសិទធិភារននការលម្បើម្បាស់ធនធាន។ 

ជាក់ សតង លគេបកាណងលនះរិនទន់កេ់លរេអនុវត្តនងិវាស់ វងបានលៅលឡើយលទ កនុងលំះ ម្មនចលរកក រសករា- 

ភារចកាននួ ០២ គ្ ឺ៤៣.១. សិកានងិលរៀបចកាម្កបខណឌ លគេននសវនករា ែអកលេើសរិទធករា (Performance Based 

Auditing-PBA)  នងិ ៤៣.២. រិលម្គះលោបេ់លេើលគេការណ៍សវនករា ែអកលេើសរិទធករា។  

 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 62 

 

សោលបាំណង ៤៤ “សរៀបចាំក្នការកសាងសលរថភាព (សោយរលួទាំង សាថ ប័ននីរបិបញ្ញរត ិ និងអាជាា ធរ 

សវនកលមជារិ)” 

ការលរៀបចកា ែនការកសាងសរត្ថភារ កនុងលគេលៅលកើរបឱី្យអងគភារនតី្ិបបញ្ញត្ត ិនងិអាជា ធរសវនករាជាត្ ិបនត

រម្ងីក និងរម្ងនងសរត្ថភារននការម្ត្ួត្រនិតិ្យ និងសវនករា ែអកលេើសរិទធករា លកើរបីលេើកករពស់ចកាលណះកនង។ តររយៈ

ការរម្ងនងសរត្ថភារលនះននងជយួឱ្យការអនុវត្តថវិការបស់រាជរដ្ឋា ភិបាេម្បកបលដ្ឋយភារម្បយ័ត្នម្ប យងនិងសនស កាសកានច, 

ត្ម្មៃ ភារ, គ្ណលនយយភារ, ម្បសិទធិភារ និងស័កតិសិទធិភារ។  

លគេបកាណងលនះ ជាម្មនចលរកក រសករាភារចកាននួ ០៣ ររួម្មន ៤៤.១. លរៀបចកា ែនការកសាងសរត្ថភារ 

(Capacity Development Plan-CDP) ៤៤.២. រិលម្គះលោបេន់ងិអនុរ័ត្ ែនការកសាងសរត្ថភារ នងិ 

៤៤.៣. ែសរវែាយនិងអនុវត្ត ែនការកសាងសរត្ថភារ។  

អនលុលារតរលសចកតសីលម្រច កនងុកចិចម្បជុកាបលចចកលទស រវាងគ្ណៈកម្មា ធកិារកនក កំាការរករ កទម្រងក់ារម្គ្បម់្គ្ង

ហញិ្ញវត្ថសុាធារណៈនងិត្កាណាងនកគ្អូភវិឌ្ឍនស៍ត រីរីបាយការណ៍ម្ត្តួ្រនិតិ្យសរទិធករាម្បចាកាម្ត្មី្មសទ៣ីកាេរ់នីថងទ១ី៣ 

 ខរករា ឆ្ន កា២០១៧  ែនកទ៤ី ននករាវធិ ីកទម្រងក់ារម្គ្បម់្គ្ងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈម្ត្វូបានរនារលរេកនងុការវាយត្នរៃ

លដ្ឋយសាររងច់ាកា ឯកសារយទុធសាស្រសត កទម្រងម់្បរន័ធថវកិាករពុជាឆ្ន កា២០១៧-២០២៥  កេលរៀបចកាលដ្ឋយអគ្គំ យកដ្ឋា ន

ថវកិាននម្កសួងលសកាកចិច នងិហរិញ្ញវត្ថ។ុ  

រ៥. ក ន្កទ្ី៥ “ការោាំត្ទ្ដ្ល់ការអនុវរតកលមវិធីកកទ្ត្លង់ត្បកបសោយសជារ ័យ និងចីរភាព” 

ការគកាម្ទកេក់ារអនុវត្តករាវិធី កទម្រង់ម្បកបលដ្ឋយលជាគ្ជយ័ និងចីរភារ សកាលៅកេក់ារចូេរួរគកាម្ទកនុងករា-

 វិធី កទម្រងច់ាបត់កាងរជីកាហានននការលរៀបចកា ការអនុវត្ត ការម្ត្ួត្រនិិត្យ នងិវាយត្នរៃ នូវ ែនការសករាភារ កទម្រង ់

 កេឆ្ៃុះបរច កាងរីសរត្ថភារកនក កំា ឆ្នទៈ ការរម្ងនងសរត្ថភារ នងិយនតការលេើកទនកចិត្ត របស់ម្គ្ប់អងគភារពាក់រន័ធ

ទកាងអស់  កេជារូេដ្ឋា នម្គ្នះកនុងការលម្ត្ៀរខៃួនសម្ម្មប់កកាណាក់កាេបនតប ទំ ប់ននករាវិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញ-

វត្ថុសាធារណៈ។  

កនុង ែនកទី៥ លនះ ម្មនលគេលៅចរបង៣ គ្ឺ ៥១. ការបលងកើនភារជាអនកកនក កំា សរត្ថភារម្គ្ប់ម្គ្ង បណតុ ះឆ្នទៈ

កកា ណទម្រង់ ម្ររទកាងបលងកើនភារជាម្មច ស់និងការទទួេខុសម្ត្ូវ, ៥២. បលងកើនម្បសិទធិភារននការកសាងសរត្ថភារនងិ

យនតការលេើកទនកចិត្ត និង ៥៣. រម្ងនងការកសាងសរត្ថភារសម្ម្មប់អនុវត្តករាវិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ-

ណៈកកាណាក់កាេទី៣។ អងគភារចកាននួ ១២ បានដ្ឋក់លចញនូវ ែនការសករាភារសម្ម្មប់គកាម្ទ ែនកទី៥លនះ រួរម្មន អគ្គ-

លេខាធិការដ្ឋា ន កសហវ., អគ្គំយកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុរកាបាេថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ, អគ្គំយកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ិ, អគ្គំយក-

ដ្ឋា នលគេនលោបាយលសកាកចិចនិងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, អគ្គំយកដ្ឋា នរនធដ្ឋរ, អគ្គំយកដ្ឋា នថវិកា, អគ្គំយកដ្ឋា ន

េទធករាសាធារណៈ, អគ្គំ យកដ្ឋា នឧសាហករាហិរញ្ញវត្ថ,ុ អគ្គំ យកដ្ឋា នម្ទរយសរបត្តិរកានងិចកាណូេរិន រនសារ-

លរើរនធ, អគ្គំយកដ្ឋា នសវនករានែទកនុង, អគគ ធិការដ្ឋា ន និង  វិទាសាថ នលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 63 

 

កនុងការសលម្រចបាននវូលគេលៅខាងលេើ គ្ណៈកម្មា ធកិារកនក កំាការរករ កទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

បានដ្ឋក់លចញនូវសូចំករគ្នៃនះ នងិសូចំករម្បចាកាឆ្ន កាកម្រតិ្លគេបកាណង នងិចលរកក រសករាភារ  កេជយួកេអ់ងគ-

ភារពាក់រន័ធលរៀបចកា និងដ្ឋក់លចញនូវ ែនការសករាភាររបស់អងគភារសារីឱ្យចកាលគេលៅ។ 

បរិោយ 
វឌ្ឍនភាព

ឆ្ន ាំ២០១៥ 

វឌ្ឍនភាព

ឆ្ន ាំ២០១៦ 

អាំណះអាំណាង 

ក ន្កទ្៥ី ៧១% ៧១% - 

លគេបកាណងទី៥១  

(លគេបកាណង ៤១ ចាស់) 

៦៥% ៦១% - 

លគេបកាណងទី៥២ 

(លគេបកាណង ៤២ ចាស់) 

៧៨% ៨០% - 

លគេបកាណងទី៥៣ (ថាី) រិនម្មន ៧៨% - 

សម្ម្មប់ការវាយត្នរៃសរិទធករាននការអនុវត្តករាវិធី កទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ម្បចាកាឆ្ន កា២០១៦  

 ែនកទី៥ សលម្រចបាននូវសរិទធករា កូចខាងលម្ការ៖  

សោលបាំណង ៥១ “បសងោើនភាពជាអនកដ្លកនាាំ សលរថភាព ត្រប់ត្រង និង បណតុ ះឆនទៈកាំកណទ្ត្លង់ត្ពលទាំង 

បសងោើនភាពជាមាច ស់ និងការទ្ទ្ួលខុសត្រូវ ” 

លគេបកាណងលនះ ម្មនលគេលៅឱ្យម្គ្ប់អងគភារទកាងអស់រម្ងនងសរត្ថភារជាអនកកនក កំា នងិបណតុ ះឆ្នទៈ

ការរករ កទម្រងម់្បកបលដ្ឋយភារទទួេខុសម្ត្ូវ ទកាងម្គ្ប់កម្រិត្ននអនកចូេរួរអនកអនុវត្ត។ 

សម្ម្មប់លគេបកាណងលនះ ម្ត្ូវបានលរៀបចកាជាចលរកក រសករាភារសម្ម្មប់រម្ងនងភារជាអនកកនក កំា និងសរត្ថភារ

ម្គ្ប់ម្គ្ង និងចលរកក រសករាភារសម្ម្មប់បលងកើនឆ្នទៈ កទម្រង ់ភារជាម្មច ស់នងិការទទួេខុសម្ត្ូវ ម្ត្ូវបានលរៀបចកាលដ្ឋយ

 ឡក លកើរបីកកានត្ន់វូសូចំករគ្នៃនះននភារជាអនកកនក កំា និងឆ្នទៈននការរករ កទម្រង់។ ភារជាអនកកនក កំា នងិសរត្ថភារ

ម្គ្ប់ម្គ្ងសម្ម្មប់ករាវិធី កទម្រង់កកាណាកក់ាេទី៣ សកាលៅកេ់សរត្ថភារកនងុការលរៀបចកា ែនការ ការកនក កំាចាត្ ់ចង 

ការម្ត្តួ្រនិតិ្យនិងវាយត្នរៃ ជាលកើរ។ រីឯ ឆ្នទៈ កទម្រងន់ងិការទទួេខុសម្ត្ូវ គ្ឺជាការតកាងចិត្តចូេរួរ កេរអនូវ

ម្បរន័ធកនក កំារបស់សាថ ប័ន កូចជា ការជការញុ នងិលេើកទនកចិត្តរស្រនតីម្គ្ប់េកាដ្ឋប់ថ្នន ក់ឱ្យចូេរួរ អនុវត្តការរករ កទម្រង ់

លកើរបីសលម្រចបាននវូលគេលៅរបស់សាថ ប័នក៏កូចជារបស់ករាវិធី កទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ។ ជារួយ

គន លនះ អងគភារ ចកានួន៤ រួរម្មន អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន កសហវ, អគ្គំយកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ិ, អគ្គំយកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុ

រកាបាេថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ នងិវិទាសាថ នលសកាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថ ុ បានលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទ នងិសលម្រចបាន កូចខាង

លម្ការ៖  

 

 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 64 

 

បរិោយ 

វឌ្ឍនភាព 

ម្ត្មី្មសទ១ី ម្ត្មី្មសទ២ី ម្ត្មី្មសទ៣ី ម្ត្មី្មសទ៤ី ម្បចាកាឆ្ន កា២០១៦ 

លគេបកាណង ៥១ ៥៦% ៧០ % ៥៧ % ៤៣ % ៦១% 

៥១.១ ៦១% ៧៨ % ៧០ % ៧០ % ៧៥% 

៥១.២ ៥៣% ៦២ % ៤៨ % ២៥ % ៤៩% 

ចលរកក រសករាភារ ៥១.១. រម្ងនងភារជាអនកកនក កំា នងិ សរត្ថភារម្គ្បម់្គ្ង សលម្រចបាន ៧៥% បានចូេរួរ

អនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន កសហវ., អគ្គំ យកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ ិនិងវិទាសាថ នលសកាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ។ 

វឌ្ឍនភារសរិទធករាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា គ្ឺ ចកាុវិស័យ និងលបសកករា

របស់ម្បធានការិោេយ័ អនមុ្បធានំយកដ្ឋា ន នងិម្បធានំយកដ្ឋា ន ម្ត្ូវបានលរៀបចកាចងម្កង នងិដ្ឋកឱ់្យអនុវត្ត។ 

ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ គ្ឺលសចកតមី្ពាងយុទធសាស្រសត ម្គ្ប់ម្គ្ងធនធាន

រនុសស កសហវ រយៈលរេ ០៣ ឆ្ន កា២០១៧-២០១៩ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា (៦០%) លដ្ឋយសារអគ្គំ យកដ្ឋា នរួយចកាននួ

ត្ូចម្មនការយតឺ្ោ វកនងុការបកាលរញឯកសារលកើរបីលែ  ើរកំយកដ្ឋា នបុគ្គេិក។ 

ចលរកក រសករាភារ ៥១.២. “បលងកើនឆ្នទៈកកា ណទម្រង ់ភារជាម្មច ស់ នងិការទទេួខសុម្ត្វូ” សលម្រចបាន ៤៩%

បានចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន កសហវ., អគ្គំយកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ិ, អគ្គំ យកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុរកា-

បាេថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ នងិវិទាសាថ នលសកាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ ។   

វឌ្ឍនភារសរិទធករាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា រួរម្មន ៖  

1> ឆ្នទៈកកា ណទម្រង់ ភារជាម្មច ស់ការ និងការទទួេខុសម្ត្ូវ ម្ត្ូវបានរម្ងនងតររយៈការ បង ចកភារកិចច

ចាស់លាស់ និងម្មនការម្បជុកាម្កុរការរករលដ្ឋយម្មនការចូេរួររីថ្នន ក់កនក កំា។ 

2> េកាខណឌ លោងការរករសម្ម្មប់ំយកដ្ឋា ន ននអគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន កសហវ. ម្ត្ូវបានលរៀបចកានងិដ្ឋក់ឱ្យ

អនុវត្ត។ 

3> រគ្គលទសកន៍តី្ិករាសម្ម្មប់ម្កសួងលសកាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថមុ្ត្ូវបានចងម្កង លបាះរុរព នងិែសរវែាយ។ 

4> ថ្នន ក់កនក កំាបលចចកលទសនងិរស្រនតីចកាននួ១២០រូបរករមី្គ្ប់ម្កសួង សាថ ប័នម្ត្ូវបានលម្ជើសលរសីឱ្យចូេរួរកនងុវគ្គ 

បណថុ ះបណាត េសត ីរភីារជាអនកកនក កំា នងិការ កទម្រងហ់ិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ចកាននួ ៤ វគ្គ។ 

ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ  រួរម្មន ៖  

1> កម្រងសម្រង់បទបបញ្ញត្តគ្ត្យិុត្តពាករ់ន័ធននង គ្យនងិរដ្ឋា ករករពុជា, បុគ្គេិក, កិចចកកាលណើរការសាថ ប័ន, េទធ-

ករាសាធារណៈ និងគ្ណលនយយ ម្ត្ូវបានលរៀបចកាចងម្កងរួច សម្ម្មប់ការលបាះរុរពនងិែសរវែាយ (៣០%)។  

2> ករាវិធីបលចចកវិទារ័ត្ម៌្មនតរវឌ្ឍនភារននកម្រងសម្រងន់ីរួយៗ របស់អគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន កសហវ ម្ត្ូវ

បានលរៀបចកានងិដ្ឋកឱ់្យកកាលណើរការ (០%)។ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 65 

 

3> សិកាា សាលា ណ កំាអនុវត្តបទបបញ្ញត្តិគ្ត្ិយុត្តពាក់រ័នធសរត្ថកិចចរបស់ម្កសួងលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុកេ់

រស្រនតរីាជការលៅថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ (៥០%)។ 

សោលបាំណង ៥២ “បសងោើនត្បសិទ្ធភិាពម្នការកសាងសលរថភាព និងវិធានការសលើកទ្លកចរិត” 

លគេបកាណងលនះ សកាលៅកេក់ារលរៀបចកានូវយនតការលេើកទនកចិត្ត កេម្មនម្បសិទធិភារ កនុងការជការញុការអនុវត្ត

នូវការរករ កទម្រង់របស់អនកចូេរួរអនុវត្ត។ 

លគេបកាណងលនះ ម្ត្ូវបានលរៀបចកានងិគកាម្ទលដ្ឋយចលរកក រសករាភារចកាននួ ០២  កេពាក់រន័ធននងការរនិតិ្យ

លរើេលឡើងវិញរមី្បសិទធិភារនងិស័កតិសិទធិភារននការបណតុ ះបណាត េ ការលរៀបចកា ែនការកសាងសរត្ថភារថាី នងិយនត-

ការនិងអភិម្ករននការែតេក់ារលេើកទនកចិត្តរយៈលរេកនៃងរកម្ររទកាងលរៀបចកាឱ្យម្មនយនតការ នងិអភិម្ករថាីសត ីរីការ

ែតេក់ារលេើកទនកចិត្ត កេម្មនសរធរ៌ និងសងគត្ភិារ។ ជារួយគន លនះ អងគភារ ចកាននួ២ ររួម្មន អគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន 

កសហវ. នងិវិទាសាថ នលសកាកចិចនងិហិរញ្ញវត្ថ ុបានលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទ នងិសលម្រចបាន កូចខាងលម្ការ៖  

បរិោយ 

វឌ្ឍនភាព 

ម្ត្មី្មសទី១ ម្ត្មី្មសទី២ ម្ត្មី្មសទី៣ ម្ត្មី្មសទី៤ ម្បចាកាឆ្ន កា២០១៦ 

លគេបកាណង ៥២ ៧៩% ៨០ % ៦២% ៨៥% ៨០% 

៥២.១ ៥៨% ៧០ % ២៥ % ៨០% ៧៣% 

៥២.២ ១០០% ៩០ % ១០០ % ៩០% ៨៧% 

 

ចលរកក រសករាភារ ៥២.១. រិនិត្យលរើេលឡើងវញិរីម្បសិទធិភារ និងស័កតិសិទធិភារននការបណតុ ះបណាត េនិង

លរៀបចកា ែនការកសាងសរត្ថភារថា ី សលម្រចបាន ៧៣% បានចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយ វិទាសាថ នលសកាកិចចនងិហរិញ្ញវត្ថុ។ 

សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ  រួរម្មន ៖  

1> ម្កសួង សាថ ប័ន រនទីរលេើជកាំញលសកាកិចច និង ហិរញ្ញវត្ថមុ្ត្ូវបានម្ត្ួត្រនិិត្យ និងវាយត្នរៃ (៦០%) លដ្ឋយសារ

ខវះការសហការរីម្កសួងសាថ ប័ន,ការែដេ់ ែនការ និងត្ម្រូវការបណដុ ះបណាដ េរិនបានទន់លរេលវលា។ 

2> ទិននន័យនងិរត័្ម៌្មន កេបានវាយត្នរៃម្កសួង សាថ ប័ន និងរនទីរលេើជកំា ញលសកាកិចច នងិហិរញ្ញវត្ថុម្ត្ូវបាន
 វិភាគ្ ចងម្កងជាឯកសារ នងិជារបាយការណ៍ (៨០%)។ 

3> េកាខណឌ ម្បត្ិបត្តិសម្ម្មប់ការលម្ជើសលរីស និងម្គ្ប់ម្គ្ងម្គ្ូបលរកគ េនងិម្ករសីេធរ៌របស់ម្គ្ូបលរកគ េម្ត្វូ

បានលរៀបចកានងិលធវើបចចុបបននករា (៨០%)។   

ចលរកក រសករាភារ ៥២.២. “រនិតិ្យលរើេលឡើង វញិរយីនតការនងិអភមិ្ករននការែតេក់ារលេើកទនកចតិ្តរយៈលរេ 

កនៃងរក នងិលរៀបចកាឱ្យម្មនយនតការ នងិអភមិ្ករថាសីត រីកីារែតេក់ារលេើកទនកចតិ្ត កេម្មនសរធរ ៌ នងិសងគត្ភិារ”

សលម្រចបាន ៨៧% បានចូេររួអនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន កសហវ. និងវិទាសាថ នលសកាកិចចនងិហរិញ្ញវត្ថុ ។   



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 66 

 

វឌ្ឍនភារសរិទធករាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា គ្ឺយនតការលេើកទនកចិត្តម្ត្ូវ

បានលរៀបចកានងិែសរវែាយអនុវត្ត នងិរបាយការណ៍ម្បចាកាឆ្ន កា នងិការលធវើបចចុបបននករាយនតការលេើកទនកចិត្តម្ត្ូវបានលរៀបចកា

លឡើង លដ្ឋយរស្រនតរីាជការននវិទាសាថ នលសកាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបានរនិិត្យលរើេលឡើងវិញរេីទធែេការរករ នងិវាយ-

ត្នរៃ លកើរបីលធវើបចចុបបននករាសម្មសភារ កេម្ត្ូវទទួេបានការលេើកទនកចិត្ត 

ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ  រួរម្មន ៖  

1> របាយការណ៍បូកសរុបការរនិតិ្យសរិទធករានងិសាថ នភារបកាលរញការរកររបស់រស្រនតនីន កសហវ ទកាងថ្នន ក់ជាត្ ិ

នងិថ្នន ករូ់េដ្ឋា នសម្ម្មប់ឆ្ន កា២០១៦ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា (៧៥%)  

2> លសចកតី ណ កំាសត រីីការអនុវត្តម្បកាសលេខ ៦១៦ សហវ.ម្បក ម្ត្ូវបានលរៀបចកា កសម្រេួ (៨៥%)។ 

សោលបាំណង ៥៣ “ពត្ងលងការកសាងសលរថភាពសត្មាបអ់នុវរតកលមវិធីកកទ្ត្លងក់ារត្រប់ត្រងហិរញ្ញ-

វរថុសាធារណៈ ដ្ាំណាកក់ាលទ្ី៣” 

លគេបកាណងលនះ សកាលៅកេរ់ម្ងនងនវូសរត្ថភាររបស់សាថ ប័ន ទកាងកនងុម្កបខណឌ ននការលរៀបចកាេិខិត្បទដ្ឋា ន

គ្ត្ិយតុ្ត នងិម្បរន័ធអនុវត្តការរករ  កេជាការលម្ត្ៀរេកាណៈម្គ្ប់ម្គន់រួចរាេ់សម្ម្មប់សលម្រចបាននូវការអនុវត្តករា-

 វិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈកកាណាកក់ាេទី៣។ 

លគេបកាណងលនះ ម្ត្ូវបានលរៀបចកានិងគកាម្ទលដ្ឋយចលរកក រសករាភារចកាននួ ០៤ គ្ឺ ការលរៀបចកាសាថ ប័នលកើរបីលឆ្ៃើយ-

ត្ប ននងកកាណាកក់ាេទី៣ លដ្ឋយរួរម្មន ៥៣.១. ការបញ្ចប់វិភាគ្រុខរករលៅ ម្គ្ប់អគ្គំយកដ្ឋា នននកសហវ នងិ

ំយកដ្ឋា នរកាបាេ ហិរញ្ញវត្ថនុនម្កសួង សាថ ប័ន, ៥៣.២. លរៀបចកា និងអនុវត្ត ែនការ កសម្រួេរចំសរពន័ធរបស់អគ្គ-

ំយកដ្ឋន ន នងិំយកដ្ឋា ននរួីយៗ, ៥៣.៣. លរៀបចកានិង ែសរវែាយឯកសារ ណ កំាសត រីមី្បរន័ធម្គ្ប់ម្គ្ងថាី ៥៣.៤. 

លរៀបចកាលគេនលោបាយសម្ម្មប់យុទធសាស្រសត ម្គ្ប់ម្គ្ងរ័ត្ម៌្មនវិទាលៅ កសហវ, ៥៣.៥. ការលម្បើម្បាស់ជកានយួបលចចកលទស

ម្បកបលដ្ឋយម្បសិទធិភារ, ៥៣.៦.  កេរអការអនុវត្តការរករតររយៈការបលងកើនការលម្បើម្បាស់បលចចកវិទា; ការអភិវឌ្ឍ

ធនធានរនុសសសម្ម្មប់កកាណាក់កាេទី៣  កេរួរម្មនការបណតុ ះបណាត េ ជកាំញទកាងលៅកនងុកសហវ និង ម្កសួង    

សាថ ប័ន; ការលរៀបចកា និងអនុវត្តយុទធសាស្រសតទកាំក់ទកានង និងសម្របសម្រួេសម្ម្មប់កកាណាកក់ាេទី៣ និងការកកាណត្ត់្-ួ

ំទីនិងការទទួេខុសម្ត្ូវសម្ម្មប់ កេរអកិចចសម្របសម្រួេរវាងសាថ ប័ននិងអងគភារ។ ជារួយគន លនះ អងគភារ ចកាននួ១០ 

រួរម្មន អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន កសហវ., អគ្គំយកដ្ឋា នរនធដ្ឋរ, អគ្គំយកដ្ឋា នលគេនលោបាយលសកាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ, អគ្គំយកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ិ, អគ្គំយកដ្ឋា នឧសាហករាហិរញ្ញវត្ថ,ុ អគ្គំយកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុរកាបាេថ្នន ក់

លម្ការជាត្ិ, អគ្គំ យកដ្ឋា នម្ទរយសរបត្តិរកានិងចកាណូេរិន រនសារលរើររនធ, អគ្គំយកដ្ឋា នសវនករានែទកនុង, អគគ ធ-ិ

ការដ្ឋា ន និងវិទាសាថ នលសកាកចិចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទ និងសលម្រចបាន កូចខាងលម្ការ៖ 

បរិោយ 

វឌ្ឍនភាព 

ម្ត្មី្មសទ១ី ម្ត្មី្មសទ២ី ម្ត្មី្មសទ៣ី ម្ត្មី្មសទ៤ី ឆ្ន កា២០១៦ 

លគេបកាណង ៥៣ ៧៥% ៦៦ % ៦៥ % ៧៦% ៧៨% 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 67 

 

៥៣.១ ៦៩% ៥១ % ៥២ % ៧០% ៧៦% 

៥៣.២ ៨៨% ៥៦ % ៦៩ % ៧៦% ៨៣% 

៥៣.៣ រិនម្មនសូចំករ

អនុវត្ត 

រិនម្មនសូចំករ

អនុវត្ត 

១០០% ៨៣% ៨៣% 

៥៣.៤ ៥០% ៩០ % ៥៥ % ៧៨% ៧២% 

 

ចលរកក រសករាភារ ៥៣.១. លរៀបចកាសាថ បន័លកើរបលីឆ្ៃើយត្ប ននងកកាណាកក់ាេទ៣ី លដ្ឋយររួម្មន៖ (១)ការបញ្ចប់

 វភិាគ្រខុរករលៅ ម្គ្បអ់គ្គំ យកដ្ឋា នននកសហវ នងិំយកដ្ឋា នរកាបាេនងិហរិញ្ញវត្ថនុនម្កសួង សាថ បន័។ (២)លរៀបចកា 

នងិអនវុត្ត ែនការ កសម្រេួរចំសរពន័ធរបស់អគ្គំ យកដ្ឋន ន នងិំយកដ្ឋា ននរីយួៗ។ (៣) លរៀបចកានងិ ែសរវែាយ

ឯក-សារ ណ កំាសត រីមី្បរន័ធម្គ្បម់្គ្ងថា។ី (៤) លរៀបចកាលគេនលោបាយ សម្ម្មបយ់ទុធសាស្រសតម្គ្បម់្គ្ងរត័្ម៌្មនវទិាលៅ         

កសហវ  (៥) ការលម្បើម្បាស់ជកានយួបលចចកលទសម្បកបលដ្ឋយម្បសិទធភិារ នងិ (៦) កេរអការអនវុត្តការរករតររយៈការ

បលងកើនការលម្បើម្បាស់បលចចកវទិា  សលម្រចបាន ៧៦% បានចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន កសហវ., អគ្គ-

ំយកដ្ឋា នរនធដ្ឋរ, អគ្គំ យកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ិ, អគ្គំ យកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុរកាបាេថ្នន ក់លម្ការជាត្,ិ អគ្គំយកដ្ឋា ន

ម្ទរយសរបត្តិរកា នងិចកាណូេរិន រនសារលរើររនធ, អគគ ធិការដ្ឋា ន និងវិទាសាថ នលសកាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថ។ុ 

វឌ្ឍនភារសរិទធករាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា រួរម្មន ៖  

1>  ែនការយុទធសាស្រសត ម្គ្ប់ម្គ្ងធនធានរនសុសរបស់អគ្គំ យកដ្ឋា នរនធដ្ឋរម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យលម្បើម្បាស់។ 

2> លសៀវលៅ ណ កំាសត ីរកីារម្គ្ប់ម្គ្ងរស្រនតរីាជការរនធដ្ឋរ ម្ត្ូវបានអនុរ័ត្លដ្ឋយថ្នន ក់កនក កំាននអគ្គំ យកដ្ឋា ន

រនទដ្ឋរ នងិលសៀវលៅ ណ កំាសត ីរីការម្គ្ប់ម្គ្ងរស្រនតរីាជការរនធដ្ឋរ កការងុម្ត្ូវបានលរៀចកាលបាះរុរភែសរវែាយ។ 

3> ម្បរន័ធម្គ្ប់ម្គ្ងបុគ្គេិកតរម្បរ័នធរ័ត្ម៌្មនវិទារបស់អគ្គំ យកដ្ឋា នរនធដ្ឋរ។ 

4> បញ្ជសីារលរើភ័ណឌ របស់សាខារនធដ្ឋរលខត្តចកាននួ ១២ចុងលម្កាយ នន អគ្គំយកដ្ឋា នរនធដ្ឋរម្ត្ូវបានលរៀបចកា។ 

5> ម្បរន័ធម្គ្ប់ម្គ្ងទិនននយ័បុគ្គេកិ ននអគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន កសហវ. ម្ត្ូវបានដ្ឋកឱ់្យលម្បើម្បាស់ជាែៃូវការ។ 

ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ  រួរម្មន៖  

1> ម្បរន័ធម្គ្ប់ម្គ្ងទិនននយ័របស់អគ្គំ យកដ្ឋា នម្ទរយសរបត្តិរកា នងិចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ លម្បើលដ្ឋយ

ម្បរន័ធបលចចកវិទាម្ត្ូវបានលម្បើម្បាស់ជាែៃូវការ (៦០%) លដ្ឋយសារកងវះថវិកាទិញឧបករណ៍បលចចកលទស។ 

2> ម្បរ័នធម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសារេិខិត្គ្ត្ិយតុ្តលែសងៗម្ត្ូវបាន កេរអនិងអភិវឌ្ឍឱ្យបានកាន់ ត្ម្បលសើរលឡើង (៧៧%) 

ប ុ នតបានបនតតរដ្ឋន និងអភឌិ្ឍម្បរន័ធម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសារ (E-doc) នងិបានម្បកាសដ្ឋកឱ់្យលម្បើម្បាស់ជាែៃូវ

ការលៅតរំយកដ្ឋា ននរួីយៗ និងលេខាធកិារដ្ឋា នននអគ្គំ យកដ្ឋា នរត្ំគរជាត្ិ។ 

3> ឯកសារលគេនលោបាយបលចចកវិទារ័ត្ម៌្មននិងគ្រំគ្រនស៍ម្ម្មប់ កសហវ ម្ត្ូវបានែសរវែាយដ្ឋក់ឱ្យ 

អនុវត្ត (៤៥%) លដ្ឋយសារការខវះខាត្ឯកសារម្សាវម្ជាវ នងិការលបាះរុរព។ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 68 

 

4> ម្មនរជឈរណឌ េទិននន័យរួរ (រួរទកាងរជឈរណឌ េសលស្ររកគ ះទិនននយ័) សម្ម្មប់ កសហវ (៣០%) លដ្ឋយសារ

អាគរថាសីាងសង់រិនទន់រួច អាគរធកាលម្គងននងជសួជេុលឡើងវិញ។ 

5> ម្មនម្បរន័ធម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសាររកាបាេនិងការលរៀបចកាបណាណ សារតរឧបករណ៍នវឆ្ៃ ត្ (Smart Phone or 

Tablet), ម្បរន័ធម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសាររកាបាេ កសហវ  កេកកាលណើរការលេើឧបករណ៍ឆ្ៃ ត្នវម្ត្ូវបានែសរវែាយ

នងិដ្ឋកឱ់្យអនុវត្ត (៣០%) លដ្ឋយសារកងវះថវិកាម្ទម្ទង។់ 

ចលរកក រសករាភារ ៥៣.២. “ការអភវិឌ្ឍធនធានរនសុសសម្ម្មបក់កាណាកក់ាេទ៣ី  កេររួម្មនការបណតុ ះបណាត េ

ជកំា ញទកាងលៅកនងុ កសហវ នងិម្កសួង សាថ បន័” សលម្រចបាន ៧៤%បានចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន ក

សហវ., អគ្គំយកដ្ឋា នរនធដ្ឋរ, អគ្គំយកដ្ឋា នលគេនលោបាយលសកាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, អគ្គំយកដ្ឋា នរត្

ំគរជាត្ិ, អគ្គំ យកដ្ឋា នេទធករាសាធារណៈ,អគ្គំ យកដ្ឋា នថវិកា, អគ្គំយកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុរកាបាេថ្នន ក់លម្ការ

ជាត្ិ,  អគ្គំ យកដ្ឋា នសវនករានែទកនងុ, អគគ ធកិារដ្ឋា ន នងិវិទាសាថ នលសកាកិចចនងិហរិញ្ញវត្ថ ុ។   

វឌ្ឍនភារសរិទធករាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា រួរម្មន ៖  

1> ការបណដុ ះបណាដ េលេើជកំា ញ/បលចចកលទស " ែនកបរិម្មណ" (Quatitative Skills/Techniques) សម្ម្មប់

ការវិភាគ្ពាណិជជករា នងិលគេនលោបាយពាណិជជករា, យុទធសាស្រសត / ជកំា ញ/បលចចកលទសននការចរចាពាណិជជ-

ករា, ការវាយត្នរៃលេើែេប ះពាេព់ាករ់ន័ធននងកិចចម្ររលម្រៀងពាណិជជករាលសរី ម្ត្ូវបានលរៀបចកា។ 

2> បណតុ ះបណាត េរស្រនតនីនអគ្គំ យកដ្ឋា នរនធដ្ឋរពាករ់ន័ធននងវបបធរ៌បង់រនធ នងិការអនុវត្តករាវិធី កទម្រង់ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ និងយុទធសាស្រសត លកៀរគ្រចកាណូេម្បចាកាឆ្ន កា ២០១៤-២០១៨ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា។ 

3> ការបណតុ ះបណាត េម្គ្ូបលរកគ េ នងិរស្រនតី នន អគ្គំយកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុរកាបាេថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ  សម្ម្មប់ការ
អនុវត្តថវិកា ករាវិធី នងិអងគភារថវិកា។ 

4> លរៀបចកាទសសនកិចចសិកាកកបទរិលសាធនអ៍ការកីារលរៀបចកាម្ត្ួត្រនិតិ្យតរដ្ឋន និងការវាយត្នរៃការអនុវត្ត

ថវិកាករាវិធ ីនងិលរៀបចកាលធវើវិបសសំសតរីីការបូកសរុប ម្ត្តួ្រនិិត្យ និងវាយត្នរៃការអនុវត្តថវិកាករាវធរីបស់        

កសហវ។ 

ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ គ្ឺ សូចំករពាករ់ន័ធននងការបណតុ ះបណាត េរបស់

អងគភាររួយចកាននួរិនទនប់ានអនុវត្តលរញលេញកូចជាអគ្គំ យកដ្ឋា នថវិកា, អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន កសហវ., អគ្គំ -

យកដ្ឋា នសវនករានែទកនុង និងអគគ ធិការដ្ឋា ន។ 

ចលរកក រសករាភារ ៥៣.៣. “លរៀបចកា នងិអនវុត្តយទុធសាស្រសតទកំា កទ់កានង នងិសម្របសម្រេួសម្ម្មបក់កាណាកក់ាេ

ទ៣ី” សលម្រចបាន ៨៣%បានចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយ  វិទាសាថ នលសកាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ ។   

វឌ្ឍនភារសរិទធករាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា គ្ឺ វឌ្ឍនភារម្បចាកាឆ្ន កា សម្ម្មប់

ចលរកក រសករាភារលនះ រុកាម្មនសូចំករណារួយសលម្រចបានលរញលេញលឡើយ។ 

ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ គ្ឺការលរៀបចកា នងិអនុវត្តយុទធសាស្រសតទកាំក់ទកានង 

នងិសម្របសម្រេួសម្ម្មប់កកាណាកក់ាេទី៣ លដ្ឋយសារកងវះថវិកាកនុងការចុះលធវើការវាយត្នរៃ កូចលនះម្កុរការរករ

ទទួេបានេទធែេវាយត្នរៃ ត្អកាឡុងលរេវគ្គបណដុ ះបណាដ េ។ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 69 

 

ចលរកក រសករាភារ ៥៣.៤. “កកាណត្ត់្ួំ ទនីងិការទទេួខសុម្ត្វូសម្ម្មប ់កេរអកចិចសម្របសម្រេួរវាងសាថ បន័នងិ

អងគភារ” សលម្រចបាន ៧២% បានចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន កសហវ នងិ អគ្គំ យកដ្ឋា នលគេ-

នលោបាយលសកាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។   

វឌ្ឍនភារសរិទធករាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្ន កា គ្ឺ ែនការសករាភាររួរ

កកាណាក់កាេទី៣  របស់អគ្គំ យកដ្ឋា នលគេនលោបាយលសកាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា កេរអ។ 

ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ  រួរម្មន ៖  

1> បូកសរុប ែនការ សករាភាររួរកកាណាកក់ាេទី៣ របស់អគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន (៧០%)។ 

2> បូកសរុប ម្ត្ួត្រនិិត្យ តរដ្ឋន នងិវាយត្នរៃសរិទធិករា លេើការរកររបស់រនទីរ សហវ រាជធាន ីលខត្ត (០%)។ 

កនុង ែនកទី៥ លនះ បរា ម្បឈរសកាខាន់ម្ត្ូវបានកកាណត្់ កូចត្លៅ៖  

1> សូចំករ កេបានលរៀបចកាដ្ឋក់លចញកនុង ែនការសករាភារ រុកាកាទនម់្មនសងគត្ិភារ នងិរុកាអាចឆ្ៃុះបរច កាង

បានទកាងម្សុងអការីការលបាះជកាហានលៅសលម្រចបានលគេលៅរួររបស់ ែនកលឡើយ។ 

2> ការលរៀបចកាសូចំករលផ្លត ត្ជាសកាខាន់លេើការបណតុ ះបណាត េ ជាជាងយនតការការរករ កេម្ត្ូវលរៀបចកានែទកនងុ

អងគភារ  កេជាលគេលៅលម្ត្ៀរេកាណៈកនុងការចេូរួរសលម្រចបានកនងុកកាណាក់កាេទី៣។ 

3> ការសហការ នងិកងវះយនតការសនទំរភិាការវាងអនតរអគ្គំ យកដ្ឋា ន លៅម្មនកម្រិត្។ 

4> ការលរៀបចការបាយការណ៍របស់អងគភារពាក់រន័ធរុកាទន់ម្គ្ប់ម្ជុងលម្ជាយនិងម្មនទឡហីករណ៍ជាក់លាកល់ៅលឡើយ។ 

5> ទកាហកាននសករាភារ ឬសូចំករ រិនទន់ម្ត្ូវបានតរដ្ឋន នងិវាយត្នរៃឱ្យបានជាកល់ាក។់ 

6> សូចំករគ្នៃនះម្បចាកាឆ្ន កា រិនទន់ម្ត្ូវបានលរៀបចកា នងិកកាណត្់ឱ្យបានចាស់។ 

ជាកកាលណាះម្សាយ អ.គ្.ហ. លសន ើ កូចត្លៅ៖ 

1> គ្ួរម្ត្តួ្រនិតិ្យ នងិ កេរអលេើ ែនការសករាភារថាឱី្យបានម្គ្ប់ម្ជងុលម្ជាយ នងិ សវងយេឱ់្យកាន់ ត្ចាស់
អការីលគេលៅនន ែនកទី៥។ 

2> គ្ួរ សវងយេ់ នងិកកាណត្់បរា ឱ្យបានចាស់លាស់ លកើរបីបលងកើត្សករាភារសម្ម្មប់ កេរអលឆ្ៃើយត្បបានរតិ្

ម្បាកក។ 

3> កកាណត្់សូចំករ កេម្មនភារជាម្មច ស់ជាជាងសូចំករណា កេម្មនភាររនង ែអកខាៃ កាងលៅននងសករាភារ

ននការរកររបស់អងគភារកនទ។ 

4> រម្ងនងសរត្ថភារកនងុការរាករនងិបា នស់ាា ន លេើេទធភារននការសលម្រចបានលធៀបននងលរេលវលាទកាហកា

ការរករ នងិថវិកាគកាម្ទ។ 

5> រម្ងនងសរត្ថភារកនងុការតរដ្ឋនម្ត្តួ្រនិតិ្យ និងវាយត្នរៃលេើការអនុវត្ត នងិការលរៀបចការបាយការណ៍។ 

6> គ្ួរកកាណត្់ឥទធិរេ ឬដ្ឋក់ទរងន់សូចំករណា កេជាសូចំកគ្នៃនះរបស់ ែនក នងិទរទរនូវការសលម្រច

បានជាចាកាបាច់។ 

សរុបលសចកតីរក តររយៈរបាយការណ៍ម្បចាកាឆ្ន កា២០១៦ ការចូេរួរអនុវត្តរបស់អងគភារចកាននួ ១១ នន កសហវ 

ម្មនវឌ្ឍនភារទបជាងឆ្ន កា២០១៥ លដ្ឋយសលម្រចបានជារួរគ្ឺ ៦៥% លដ្ឋយសារលគេបកាណងថាីរួយប នថរម្ត្ូវបាន



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 70 

 

បលងកើត្នងិដ្ឋកឱ់្យអនុវត្ត ប ុ នតម្គ្ប់អងគភារពាក់រន័ធរុកាអាចសលម្រចបានលរញលេញ  កេបងកឱ្យការសលម្រចជារួរម្មន

ការធាៃ ក់ចុះបនតិច។ លេើសរីលនះ សូចំករ កេបានលរៀបចកាដ្ឋក់លចញ ភាគ្លម្ចើនម្មនចរិកេកាណៈជាកិចចម្បជុកា នងិការ

បណតុ ះបណាត េ  កេរិនទនអ់ាចលឆ្ៃើយត្បលរញលេញលៅននងលគេលៅរួររបស់ ែនកលៅលឡើយ  កេកិចចការលនះ គ្ឺ

ជាករាវត្ថុននការលធវើបចចុបបននករា ែនការសករាភាររួរសម្ម្មប់ការអនុវត្តកនុងឆ្ន កាបនតប ទំ ប់  កេសករាភារនិងសូចំករ

គ្នៃនះ គ្រួម្មនេកាណៈជាការលម្ត្ៀរខៃួនសម្ម្មប់ការអនុវត្តកកាណាកក់ាេទី៣របស់ម្គ្ប់អងគភារពាករ់ន័ធលដ្ឋយឈរលេើ

អភមិ្ករននេខិិត្បទដ្ឋា នគ្ត្យិុត្ត យនតការ ម្បរន័ធ និងធនធានរនុសស សម្ម្មប់ការលេើកករពស់ភារជាអនកកនក កំា ការ

ទទួេខុសម្ត្ូវ ការអភិវឌ្ឍធនធានរនុសស ការលេើកទនកចិត្ត នងិម្មនម្បរន័ធម្ត្តួ្រនិតិ្យ និងវាយត្នរៃលេើសរិទធករាការ-

រករ។ 

III. បញ្ហា ត្បឈល 

កនុងការអន ុែនការសករាភាររួរ កកាណាក់កាេទី៣ ននករាវិធី កទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ំ ឆ្ន កា

កកាបូង សលម្រចបាននូវវឌ្ឍនភារគ្ួរឱ្យកត្់សកាគេ ់លទះបីជាោ ងណាក៏លដ្ឋយ បរា ម្បឈរម្ត្ូវបានកកាណត្ ់និង បង-

 ចកជា ០២ម្បលភទ កូចត្លៅ៖  

ក. ក ន្កសត្លបសត្លួល 

1> ភារទន់លរេលវលាការលែ ើរបាយការណ៍សរិទធករាម្បចាកាម្ត្មី្មស។ 

2> គ្ុណភារ ែនការសករាភាររបស់អងគភារអនុវត្តរិនទន់សងគត្ិភារតរចលរកក រសករាភារ និងលគេបកាណង

តរ ែនកនីរួយៗ នន ែនការសករាភាររួរកកាណាកក់ាេទី៣ ននករាវិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុា-

ធារណៈ។ 

3> ការផ្លៃ ស់បតូររចំសរព័នធកនងុម្កសួងលសកាកិចច នងិហិរញ្ញវត្ថុ។ 

 ភាររាកានរ  ននការរិនទន់ បង ចកដ្ឋក់រវាងការរករម្បចាកានថង នងិការរករ កទម្រង់លដ្ឋយម្មនការលចាទជា

សកានួរថ្ន “លត្ើយេ់ ឬរិនទនយ់េ់ ឬ ការែសរវែាយអការីករាវធិី កទម្រង់រិនទន់បានទូេកាទូលាយ? ”។ 

ជាលគេការណ៍ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ម្ត្ូវបាន បង ចកជា ០៤ ម្បលភទ 

គ្ឺ ការលរៀបចកាម្បរន័ធ, ម្កបខណឌ គ្ត្ិយតុ្តិ, យនតការ នងិការកសាងធនធានរនុសស។  

ខ. ក ន្កបសចចកសទ្ស 

1> យុទធសាស្រសត  កទម្រង់ម្បរន័ធថវិកាករពុជា ឆ្ន កា២០១៧-២០២៥ គ្ឺម្មនភារយឺត្ោ វជាងលគេលៅ កេបាន

កកាណត្់ កេ កំាឱ្យរបិាកលរៀបចកា ែនការសករាភារគកាម្ទ ែនកទី៣ និង ែនកទី៤ នន ែនការសករាភារកកាណាក់-

កាេទី៣ ននករាវិធី កទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ។ 

2> ការរករ កទម្រង់ទកាង ០៣ គ្ឺ ករាវិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (PFM), កកា ណទម្រង់រកាបាេ

សាធារណៈ (Public Administrative Reform-PAR) និងករាវិធីជាត្ិសម្ម្មប់ការអភិវឌ្ឍន៍តរ បប    
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ម្បជាធិបលត្យយលៅថ្នន ក់លម្ការជាត្ិរិនទន់បានលរៀបចកា ែនការសករាភារេរអិត្សម្ម្មប់អនុវត្តការរកររួរគន   

លឡើយ។ ការលរៀបចកា ែនការសករាភារេរអិត្លនះ គ្ឺសថ ិត្លៅលម្ការកកា ណទម្រង់រកាបាេសាធារណៈ។ 

3> ការលរៀបចការ ូ កេរាករណ៍ចកាណូេសារលរើរនធ នងិគ្ម្រូសការាប់រាករណ៍ចកាណូេរិនសារលរើរនធ លៅរិនទន់

លរៀបចការួចរាេ់លៅលឡើយ ។ 

4> ម្បរន័ធ FMIS ជកាហានទី១ រិនទន់ឱ្យអនុវត្តបានលរញលេញ លដ្ឋយចកាណាត្់ថ្នន ក់ចកាននួ ០៤ (លសកាកិចច, ករា-

 វិធ,ី ភូរិសាស្រសត  និងរកាបាេ) ម្ត្ូវបានលម្គងដ្ឋកឱ់្យអនុវត្ត ប ុ នតម្មន ត្ចកាណាត្ថ់្នន ក់ចកាននួ ០២ ប ុលណាណ ះ ម្ត្ូវ 

បានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត រីឯចកាណាត្ថ់្នន ក់រកាបាេ នងិភូរិសាស្រសត រិនទន់បានអនុវត្តលៅលឡើយ។ 

5> ការលរៀបចកាម្បកាសអនតរម្កសួងសត ីការលែទរហិរញ្ញវត្ថុលដ្ឋយភាជ ប់េកាខណឌ រីរកាបាេថ្នន ក់ជាត្ិលៅថ្នន ក់លម្ការ

ជាត្ិ គ្មឺ្មនភារយឺត្ោ វ  កេ កំាឱ្យ ម្កងុ ម្សុក ននងរិនអាចអនុវត្តថវិកាម្បកបលដ្ឋយម្បសិទធិភារ។ 

6> ការលរៀបចកាម្កបខណឌ ចកាណាយរយៈលរេរធយរ ម្មនភារយឺត្ោ វ  កេ កំាឱ្យវិបាករួយចកាននួ កូចជា ការ

លរៀបចកា ែនការយុទធសាស្រសតថវិកា នងិកញ្ចប់ថវិកាម្បាកាឆ្ន កាភារគ្ម្មៃ ត្ធកា រហតូ្កេ់ធកាជាង ២០% លធៀបននង

ថវិកាអនុរ័ត្។ 

7> ការលរៀបចកា ែនការយុទធសាស្រសតកសាងសរត្ថភារលេើវិស័យហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈយឺត្ជាងលគេលៅកកាណត្។់  

8> ការលរៀបចកាេិខិត្បដ្ឋា នគ្ត្ិយតុ្តេិទធករាសាធារណៈ ម្មនភារយតឺ្ោ វ។ 

IV. សាំសណើដ្ាំសណាះត្សាយ  

1> លសន ើអគ្គំ យកដ្ឋា នទទួេបនទុក គ្ួរ ត្ជការញុការដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តចកាណាត្ថ់្នន ក់រកាបាេ កនុងឆ្ន កា២០១៧ រុនននង

ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តចកាណាត្់ថ្នន ក់លែសងលទៀត្ និងរលនៃឿនការលរៀបចកា ែនការបញ្ចប់យុទធសាស្រសត  កទម្រង់ម្បរន័ធថវិកា 

ករពុជា ឆ្ន កា២០១៧-២០២៥។ 

2> អគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន អ.រ.ហ ននងជការញុលេខាធកិារដ្ឋា នកកា ណទម្រង់រកាបាេសាធារណៈលរៀបចកា ែនការ

សករាភារេរអតិ្។ 

3> ជការញុឱ្យបញ្ចប់ការអនវុត្ត ែនការយុទធសាស្រសត  FMIS ជកាហានទី២  ។ 

4> រលនៃឿនការលរៀបចកាម្បកាសអនតរម្កសួងសត រីីការលែទរហិរញ្ញវត្ថុលដ្ឋយភាជ ប់េកាខណឌ  សម្ម្មប់ការអនុវត្តលៅម្កងុ 

ម្សុក។ 

5> លសន ើអគ្គំយកដ្ឋា នទទួេបនទុក គ្រួលដ្ឋះម្សាយរាេ់បរា ម្បឈរ ននការលរៀបចកា MTEF នងិរលនៃឿនការលរៀបចកា 

MTEF ឱ្យបានបញ្ចប់លៅឆ្ន កា២០១៧ ។ 

6> លសន ើអគ្គំយកដ្ឋា នគ្យ នងិរដ្ឋា ករករពុជា និងអគ្គំយកដ្ឋា នម្ទរយសរបត្តិរកា និងចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ 

គ្រួលរៀបចកាម្កុរការរករ នងិបលងកើត្រ ូ កេសម្ម្មប់រាករណ៍ចកាណូេ។  



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 72 

 

7> លសន ើវិទាសាថ នលសកាកិចច និងហរិញ្ញវត្ថ ុ គ្រួរនិិត្យេទធភារលរៀបចកាបញ្ចប់ ែនការយុទធសាស្រសតកសាងសរត្ថភារ 

លកើរបីគកាម្ទករាវិធី កទម្រង់កកាណាកក់ាេទី៣។   

V. សននិោឋ ន 

កនុងនយ័លនះ ភារលជាគ្ជយ័ននការអនុវត្តករាវិធី កទម្រង់ គ្នឺនងជយួគកាម្ទកេ់ការសលម្រចបានែង ករនូវម្បរន័ធ

ថវិកាថាលីដ្ឋយលផ្លត ត្ជាសកាខាន់លេើលគេការណ៍ ០៣ គ្ ឺ(១)  វិន័យថវិកា, (២) យុទធសាស្រសត វិភាជន៍ធនធាន នងិ (៣) 

ម្បសិទធិភារននការែតេ់លសវាសាធារណៈ។ លគេលៅននអាទិភារទកាង ០៣ ននករាវិធី កទម្រង់ កកាណាក់កាេទី៣ គ្កឺារ

រម្ងនងការម្គ្ប់ម្គ្ងម្បរូេចកាណូេ, ការរម្ងនង និងរម្ងីកការអនុវត្តម្បរន័ធ FMIS និងការរម្ងនង នងិរម្ងីកការអនុវត្ត

ថវិកាករាវិធី។ ម្សបននងលគេលៅអាទិភារ កេដ្ឋក់លចញ វឌ្ឍនភារននករាវិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសា-

ធារណៈ សលម្រចបាន កូចត្លៅ៖ 

ក ន្ក បរិោយ សោលសៅ 
លទ្ធ្លសត្លចបានឆ្ន ាំ

២០១៦ 

ក
ន្ក
ទ្
ី១

 

១. ការអនុវត្តចកាណូេលធៀបននង

ចាប់ថវិកា  

+/-៥% ១០៥.៤% 

២. កកាលណើនចកាណូេចរនត ០,៥ រនិទុភាគ្រយនន ែ.ស.ស ០,៧ រនិទុភាគ្រយនន ែ.ស.ស 

៣. ការអនុវត្តចកាណាយលធៀបនន

ចាប់ថវិកា 

+/-៥% ៩៤.២៩% 

៤. បកាណេុកកសទះ (Arrears) ទបជាង ២% ននចកាណាយ

សរុប 

គា ន 

ក
ន្ក
ទ្
ី២

 

 

១.ការអនុវត្ត FMIS កកាណាកក់ាេទី

១ 

២. លរៀបចកា នងិដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តបៃង់-

គ្ណលនយយថាី កនងុម្បរន័ធ FMIS 

- ចកាណាត្ថ់្នន ក់លសកាកិចច, អងគ

ភារម្បត្ិបត្តិ នងិរកាបាេ, 

ភរិូសាស្រសត  នងិករាវិធ ី

- ម្មនបៃងគ់្ណលនយយថា ី

- ចកាណាត្ថ់្នន ក់លសកាកិចច និងចកា

ណាត្ថ់្នន កក់រាវិធ ី

- បៃង់គ្ណលនយយថាី ម្ត្ូវបាន

ដ្ឋក់បញ្ចូេកនងុម្បរន័ធ FMIS 

៣. FMIS ជកាហានទី២ បញ្ចប់ឆ្ន កា ២០២០ - ម្មន ែនការយុទធសាស្រសត

កកាណាក់កាេទី២ 

- ម្កសួង១០ ដ្ឋកឱ់្យអនុវត្ត

សាកេបងម្បរន័ធ FMIS 

សម្ម្មប់ឆ្ន កា២០១៧ និងលរញ

លេញឆ្ន កា២០១៨ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការកនក កំាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 73 

 

៤. រម្ងនងត្ម្មៃ ភារថវិកា ែសរវែាយឯកសារថវិកា

ម្បចាកាឆ្ន កា 

- ែសរវែាយ TOFE 

- របាយការណ៍ម្ត្ួត្រនិិត្យថវិកា

ពាកក់ណាត េឆ្ន កា 

- ថវិកាសលងាបម្ត្ូវបាន

ែសរវែាយ 

- ែសរវែាយចាប់ទូទត្់ 

-  ែនការេទធករា, លសចកតីជនូ

កកាណនងការលកញនថៃ នងិការ

ម្បគ្េ់កិចចសនាម្ត្ូវបាន

ែសរវែាយ 

ក
ន្ក
ទ្
ី៣
  

 

១. ថវិកាករាវិធនីិងអងគភារថវិកា

ម្ត្ូវបានអនុវត្តម្គ្ប់ម្កសួង     

សាថ ប័ន ថ្នន ក់ជាត្ិ នងិថ្នន ក់

លម្ការជាត្ ិ

ថ្នន ក់ជាត្ឆិ្ន កា២០១៨ - ២០១៥: ១០ ម្កសួង សាថ ប័ន 

- ២០១៦: ១៥ ម្កសួង សាថ ប័ន 

ប នថរ 

- ២០១៧: ១១ ម្កសួង សាថ ប័ន 

ប នថរ 

ថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ ឆ្ន កា២០២០ ឆ្ន កា២០១៧: រកាបាេលខត្តចកាននួ 

០៦ រួរម្មន លខត្តកការង់សព ,ឺ  កប, 

លកាះកុង, នប េនិ, ម្កលចះ នងិ

សទ នង ម្ត្ង 

២.ម្កបខ័ណឌ ថវិការយៈលរេរធយរ 

ម្ត្ូវបានលរៀបចកាលដ្ឋយម្កសួង

លសកាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថអុនុរ័ត្

លដ្ឋយគ្ណៈរការស្រនតី នងិដ្ឋកឱ់្យ

អនុវត្ត 

 ដ្ឋកអ់នុរ័ត្ ២០១៨ លសចកតីម្ពាងបឋរ 

៤.  ែនការយុទធសាស្រសតថវិកាម្ត្ូវ

បានលរៀបចកា នងិអនុវត្ត

ម្បកបលដ្ឋយស័កតិសិទធិភារនងិ

ម្បសិទធិភារ  

ោ ងយូរឆ្ន កា២០២០ ម្គ្ប់ម្កសួង សាថ ប័នម្មន BSP 

(គ្ុណភារលៅម្មនកម្រិត្) 

ក
ន្ក
ទ្
៤ី
  

 

១. ម្កបខ័ណឌ លគេននលគេ-

ការណ៍ថវិកា ែអកលេើសរិទធករា  

- 
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២. បលងកើត្ម្កបខណឌ គ្ណលនយយ-

ភារននសរិទធករា 

- - លសចកតីម្ពាងឯកសារម្កប-

ខណឌ យុទធសាស្រសត  កទម្រង់

ម្បរន័ធថវិកាករពុជាឆ្ន កា 

២០១៧-២០២៥ 

- ទសសំទនសតរីីទិសលៅយុទធ-

សាស្រសតននការ កទម្រង់ម្បរន័ធ

ថវិកាករពុជា ឆ្ន កា២០១៣-

២០២០ 

ក
ន្ក
ទ្
៥ី
  

 

១. កសាងសរត្ថភារបលចចកលទស

លេើវិស័យហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

២.ម្បរន័ធលេើកទនកចិត្តសម្ម្មប់ម្កុរ

ការរករ កទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

២០១៧ - បានលរៀបចកាលសចកតមី្ពាង ែន- 

ការយុទធសាស្រសតកសាងសរត្ថ-

ភាររយៈលរេរធយរ នងិ វង

លេើវិស័យហិរញ្ញវត្ថសុាធារ-

ណៈ 

- បានសារាចររាជរដ្ឋា ភបិាេ 

លេខ ០៩ សរ សដ ីរ ីវិធាននងិ

នតី្ិវិធនីនការលរៀបចកា ការអន-ុ

វត្ត ការម្ត្តួ្រនិតិ្យតរដ្ឋន 

នងិការវាយត្នរៃលេើការរករ 

 កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញ-

វត្ថុសាធារណៈ  

- បានលរៀបចកាម្បកាស ៦១៦ សត ី

រីសត ីរីលគេការណ៍ យនតការ 

នតី្ិវិធី នងិការម្ត្តួ្រនិតិ្យ

សម្ម្មប់ែតេក់ារលេើកទនកចិត្ត

លដ្ឋយលម្បើម្បាស់ម្បាក់ររកវ ន់

របស់អងគភារលម្ការឱ្វាទ  

កសហវ 

- សារាចរ ណ កំា ០៣ និង០៤ 

អនុវត្តម្បកាស ៦១៦ 

- កការងុសិកាលរៀបចកាម្បកាសសត ី

រីរូេនធិិលេើកទនកចិត្តសត រីី 
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លគេការណ៍ យនតការ នតី្ិវិធី 

នងិការម្ត្តួ្រនិតិ្យសម្ម្មប់   

ែតេក់ារលេើកទនកចិត្តលដ្ឋយ

លម្បើម្បាស់ម្បាក់ររកវ ន់របស់

ម្កុរការរករ កទម្រងក់ារ

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញវត្ថសុាធារណៈ 

លៅតរម្កសួង សាថ ប័ន។ 

 

ទនទនរននងលនះ  ការរករសកាខាន់ៗ   កេរិនទនអ់នុវត្តបានលរញលេញតរ ែនកនីរួយៗ នងិទរទរឱ្យម្មនការ

រម្ងនងការអនុវត្តនូវសូចំករសកាខាន់ៗ កូចខាងលម្ការ៖   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កនុងសាា រត្ីរម្ងនង នងិជការុញការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈឱ្យម្មនសនទុះខាៃ កាងកាៃ  ឯកឧត្តរ

បណឌ ិត្ អូន ព័នធលុនីរ័រន លទសរការស្រនត ី រការស្រនតីម្កសួងលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ នងិជាម្បធានគ្ណៈកម្មា ធកិារកនក កំា

ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈបានែតេអ់នសុាសន៍កេម់្កុរការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថ ុ

សាធារណៈម្បចាកាម្កសួង សាថ ប័ន នងិអងគភារលម្ការឱ្វាទម្កសួងលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ ឱ្យរម្ងនងការលរៀបចកា ែនការ

សករាភារ ឱ្យម្សបតររចំសរព័នធននម្កបខណឌ  ែនការសករាភាររួរ កកាណាក់កាេទី៣ ននករាវិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់- 

ម្គ្ងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ម្ររទកាងអនុវត្ត ែនការសករាភារម្បកាន់ភាជ ប់នូវអភិម្ករ បុលរសករា សករា និងអនតរសករា។   
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ឧបសលព័នធ 
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ឧបសលព័នធទ្ី១៖ តារាងសលិទ្ធកលមតាលអងគភាពសត្កាលឱវាទ្ត្កសួងសសដ្ឋកចិច និងហិរញ្ញវរថុ 

ឯកត៖ លរៀេ 

េ.រ អងគភារ 

រខុរករ កទម្រង ់ ចកាននួទនកម្បាក់

ទទេួបានករាវធិី

ទកាលនើបករាការរករ

 កទម្រង ់

ចកាននួ

សករាភារ 
ចកាននួរស្រនត ី

ម្បាកឧ់បត្ថរភ   

រខុរករឧបត្ថរភ 

វឌ្ឍន

ភារ 

១ ម្កុរការរករ FMWG  25 50 1,562,207,000 63% 7,814,213,672 

២ 
អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន  

កសហវ 
70 77 616,990,800 51% 1,150,199,547 

៣ 

អគ្គំយកដ្ឋា ន   

លគេនលោបាយ 

លសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ 

29 38 1,319,785,600 90% 839,756,187 

៤ 
អគ្គំយកដ្ឋា នគ្យ 

និងរដ្ឋា ករករពុជា 
15 - - 87% 128,110,261 

៥ អគ្គំយកដ្ឋា នរនធដ្ឋរ 35 - - 95% 909,147,208 

៦ 

អគ្គំយកដ្ឋា នម្ទរយ

សរបត្តិរកា និងចកាណូេ

រិន រនសាធារលរើរនធ 

11 - - 92% 221,125,008 

៧ 
អគ្គំយកដ្ឋា ន

ឧសាហករាហិរញ្ញវត្ថុ 
8 - - 60% 103,423,944 

៨ អគ្គំយកដ្ឋា នថវិកា  61 61 712,842,200 92% 1,123,988,945 

៩ 
អគ្គំយកដ្ឋា ន         

រត្ំគរជាត្ិ 
31 46 512,627,600 96% 751,548,327 

១០ 
អគ្គំយកដ្ឋា នេទធ

ករាសាធារណៈ 
10 19 241,360,800 84% 440,101,553 

១១ អគគ ធិការដ្ឋា ន 12 18 211,401,600 73% - 

១២ 
អគ្គំយកដ្ឋា ន    

សវនករានែទកនុង 
16 21 249,287,800 95% 654,126,411 

១៣ អគ្គំយកដ្ឋា ន 25 25 308,202,800 83% 725,444,073 
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េ.រ អងគភារ 

រខុរករ កទម្រង ់ ចកាននួទនកម្បាក់

ទទេួបានករាវធិី

ទកាលនើបករាការរករ

 កទម្រង ់

ចកាននួ

សករាភារ 
ចកាននួរស្រនត ី

ម្បាកឧ់បត្ថរភ   

រខុរករឧបត្ថរភ 

វឌ្ឍន

ភារ 

ហិរញ្ញវត្ថុរកាបាេថ្នន ក់

លម្ការជាត្ិ 

១៤ 

អគ្គំយកដ្ឋា នសហ-

ម្បត្ិបត្តិការអនតរជាត្ិ 

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបកាណេុ 

11 - - 91% #VALUE! 

១៥ 
 វិទាសាថ នលសកាកិចច និង

ហិរញ្ញវត្ថុ 
24 15 188,510,400 75% 556,894,722 

សរុប 335 370 5,923,216,600 - 15,418,079,857 

ម្បភរ៖ អ.គ្.ហ នងិំយកដ្ឋា នបុគ្គេិក ននអគ្គលេខាធកិារដ្ឋា នម្កសួងលសកាកិចច នងិហិរញ្ញវត្ថុ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 80 

 

ឧបសម្ព័ន្ធទី២៖ តារាងសង្ងេបវឌ្ឍន្ភាពរបាយការណ៍ត្រួរពិន្ិរយ និ្ងវាយរម្ម្ៃសមិ្ទធកម្មត្បចាំឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

ល.រ ង្ោលបាំណង/ចង្កោ ម្សកម្មភាព 
ត្កសួង ស្ថា ប័ន្/ 

អងគភាព 
សចូនាករសម្ទិធកម្មគន្ៃលឹះ ទម្ងន់្ 

វឌ្ឍន្ភាព 

(%) 
ពិន្ទុថ្ៃលង វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន់្ 

វឌ្ឍន្ភាពកម្មវិធីកកទត្ម្ងទ់ាំងម្ូល (កននកទី១+កននកទ២ី+កននកទី៣+កននកទី៤+កននកទ៥ី) 82%   

កននកទី១៖ បន្តពត្ងលងភាពង្ ឿទកុចិរតម្ន្ថ្វិកា 

0.15 81% 12%  -ចាំណូេ នងិចាំណាយអនុវត្ត

កនុងរងវង ់+/-5% 

-គ្មា នបាំណេុកកស្ទះ 

១១ បនតពម្ងងឹការម្គ្បម់្គ្ងចាំណូេនងិការអនវុត្ដ

កែនការម្បរេូចាំណូេ 

  ការអនវុត្តចាំណូេម្បចាំម្ត្មី្មស្ម្មនភាព

រេនូនងិអាចប៉ានស់ាា នបន (កម្រតិ្

េលរអៀង+/-៥%) 

0.3 82% 25% ការអនវុត្តចាំណូេកនុងម្សុ្កស្ម្ម្មប់

ឆ្ន ាំ២០១៦ ស្លម្រចបន ១០៥,៤% 

ននចាបថ់វកិា 

១១.១ 

  

  

  

  

អនុវត្តលគ្មេនលោបយចាំណូេរយៈលពេ

រធយរ និងយុទធសាស្រស្ត លកៀរគ្រចាំណូេ 

អគ្គ. លគ្មេន/ប,គ្យ 

ពនធដ្ឋរ, ឧស្ាហករា

ហិរញ្ញវត្ថុ,ម្ទពយស្របត្តិ

រដា និងម្កស្ងួ សាថ បន័ 

  

  

  

១.ម្បស្ិទធភាពននការម្គ្ប់ម្គ្ងការម្បរូេ

ចាំណូេ (លកើនម្បចាំឆ្ន ាំ =កាំលណើនពិត្ 

ែស្ស្+ អត្ែិរណា +៥%) 

២. ការអនុវត្តយុទធសាស្រស្ត លកៀរគ្រចាំណូេ

ម្បកបលដ្ឋយម្បស្ទិធភាព និងស្័កតិស្ិទធ 

ភាព 

៣. ការម្បរូេចាំណូេម្ត្ូវបនបលងកើន

ោ៉ា ងលោចណាស្់ ០.៥ %នន ែស្ស្  

ម្បចាំឆ្ន ាំ  

0.35 

  

  

  

  

85% 

  

  

  

  

30% 

  

  

  

  

  -របយការណ៍ម្បចាំឆម្មស្ននឆ្ន ាំ

២០១៦ ស្ត ីពីយុទធលកៀរគ្រចាំណូេម្ត្ូវ

បនលរៀបចាំ 

 -កាំលណើនចាំណូេចរនតលកើនល ើង 

០,៧ ពិនទុភាគ្រយនន ែ.ស្.ស្ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 81 

 

ល.រ ង្ោលបាំណង/ចង្កោ ម្សកម្មភាព 
ត្កសួង ស្ថា ប័ន្/ 

អងគភាព 
សចូនាករសម្ទិធកម្មគន្ៃលឹះ ទម្ងន់្ 

វឌ្ឍន្ភាព 

(%) 
ពិន្ទុថ្ៃលង វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន់្ 

៤.ម្បកាស្អនតរម្កស្ងួចាំនួន១២ ស្ត ីពី 

លស្វាករាសាធារណៈ និងរងាវ នល់េើកទឹក

ចិត្តម្ត្ូវបនលរៀបចាំលៅឆ្ន ាំ២០១៦ លដើរបី

បលងកើនចាំណូេរនិករនពនធ  

៥.កែនការស្ករាភាពអនុវត្តយទុធសាស្រស្ត

លកៀរគ្រចាំណូេម្ត្ូវបនលរៀបចាំ ដ្ឋក់ឱ្យ

អនុវត្ត និងតារដ្ឋនម្ត្ួត្ពិនតិ្យ និងវាយ

ត្នរៃ 

១១.២ 

  

  

  

បនតកកេរអលគ្មេនលោបយ  និងរដាបេគ្យ  

ពនធដ្ឋរ និងចាំណូេរនិករនសារលពើពនធ និង

ម្ទពយស្របត្តិរដា  

អគ្គ. គ្យ ពនធដ្ឋរ ម្ទពយ

ស្របត្តិរដា, ឧស្ាហករា

ហិរញ្ញវត្ថុ និងម្កស្ងួ  

សាថ បន័ 

  

  

  

១.លស្វាស្ម្ម្មប់អនកបង់ពនធ/បង់ចាំណូេ

ម្មនេកជណៈេអម្បលស្ើរជាងរុន  

២.គ្ណៈកម្មា ធិការលដ្ឋះម្សាយវិវាទ

សារលពើពនធម្ត្វូបនបលងកើត្ 

៣.លគ្មេនលោបយ ពនធគ្យ ពនធដ្ឋរ 

និង ចាំណូេរិនករនពនធនងិម្ទពយស្របត្តិ

រដា ម្ត្ូវបនលរៀបចាំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត

ម្បកបលដ្ឋយស្័កតិស្ិទធភាព និងម្បស្ទិធ

ភាព 

៤. ស្វនករគ្យទាំង៩ម្កុរ ម្ត្ូវបនដ្ឋក់

ឱ្យដាំលណើរការម្កុរ និងអងគភាពលស្ុើប

អលងកត្បទលេាើស្ពនធម្ត្ូវបនបលងកើត្ 

0.3 

  

  

  

79% 

  

  

  

24% 

  

  

  

 -អនកជាប់ពនធ បង់ពនធតារម្បពន័ធ

ធនគ្មរ  

 -េិខតិ្បទដ្ឋា នគ្ត្យិុត្តម្ត្ូវបន

ែសពវែាយលេើលគ្ហទាំព័ររបស្់អគ្គ

នយដ្ឋា នពនធដ្ឋរ និងអគ្គនយក   

ដ្ឋា នគ្យ និងរដ្ឋា ករករពុជា 

 -អនមុ្កឹត្យលេខ ០៣ អនម្ក.បក ស្ត ី

ពីការលរៀបចាំ និងម្បម្ពឹត្តលៅននគ្ណៈ

កម្មា ធិការលដ្ឋះម្សាយវិវាទសារលពើ

ពនធ ចុះនថៃទី០៦ កខរករា ឆ្ន ាំ

២០១៦។ 

  



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 82 

 

ល.រ ង្ោលបាំណង/ចង្កោ ម្សកម្មភាព 
ត្កសួង ស្ថា ប័ន្/ 

អងគភាព 
សចូនាករសម្ទិធកម្មគន្ៃលឹះ ទម្ងន់្ 

វឌ្ឍន្ភាព 

(%) 
ពិន្ទុថ្ៃលង វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន់្ 

១១.៣  ពម្ងឹងការពាករណ៍ចាំណូេ  អគ្គ. លគ្មេន/ប,

ឧស្ាហករាហិរញ្ញវត្ថុ, 

ម្ទពយស្របត្តិរដា និង

ម្កស្ងួ សាថ ប័ន 

១.កែនការពាករណ៍ចាំណូេម្ត្ូវបន

លរៀបចាំជាម្ត្ីម្មស្ និងម្បចាំឆ្ន ាំ និងម្មន

ភាពស្ុម្កឹត្យ កនុងរងវង់ +/-៥% 

0.35 81% 28%  -អគ្គនយដ្ឋា នពនធដ្ឋរ បនលរៀបចាំ

ម្កុរការងារ និងបលងកើត្រ៉ាកូដេ

ពាករណ៍ចាំណូេពនធ 

  

១២ បនតពម្ងងឹការម្គ្បម់្គ្ងបាំណេុ   ការម្គ្បម់្គ្ងបាំណេុម្ត្វូស្ង នងិបាំណេុ

ម្ត្វូទរកនុងឆ្ន ាំម្បកបលដ្ឋយម្បស្ទិធភាព 

0.2 70% 14%  -លគ្មេនលោបយ PPP ម្ត្វូបន

លរៀបចាំ នងិដ្ឋកឱ់្យអនវុត្ត 

 -ម្ពតឹ្តបិម្ត្ស្ថតិ្បិាំណេុសាធារណៈ

លេខទ ី២ ម្ត្វូបនលរៀបចាំ នងិ

ែសពវែាយលេើលគ្ហទាំពរ័ កស្ហវ។ 

១២.១ អនុវត្តយទុធសាស្រស្ត ម្គ្ប់ម្គ្ងបាំណេុម្បកបលដ្ឋយ

ស្័កតិស្ិទធភាពនិងម្បស្ទិធភាព 

អគ្គ. ថវិកា ១.យទុធសាស្រស្ត ម្គ្ប់ម្គ្ងបាំណេុម្ត្ូវបន

អនុវត្តម្បកបលដ្ឋយស្័កតិស្ិទធភាពនិង

ម្បស្ិទធភាព 

0.45 78% 35%  -លគ្មេនលោបយ PPP ម្ត្ូវបន

លរៀបចាំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត 

 -ម្ពឹត្តិបម្ត្ស្ថ តិ្ិបាំណេុសាធារណៈ

លេខទ ី២ ម្ត្ូវបនលរៀបចាំ និង

ែសពវែាយលេើលគ្ហទាំព័រ កស្ហវ។ 

១២.២  លរៀបចាំម្កបខ័ណឌ គ្ត្យិុត្តនិងយនតការស្ម្ម្មប់

អនុវត្តការធានរបស្់រដា 

អគ្គ. ថវិកា ១.ម្កបខ័ណឌ គ្ត្យិុត្តនិងម្កបខ័ណឌ សាថ បន័ 

ម្ពរទាំងត្ួនទី និងការទទេួខុស្ម្ត្វូកនុង

ការម្គ្បម់្គ្ងការធានរបស្់រដា ម្ត្ូវបន

លរៀបចាំ និងអនុវត្តម្បកបលដ្ឋយស្័កតិស្ិទធ

ភាពនិងម្បស្ិទធភាព 

0 ពនារលពេកនុង

ការវាយត្នរៃ 

0% 

 - 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 83 

 

ល.រ ង្ោលបាំណង/ចង្កោ ម្សកម្មភាព 
ត្កសួង ស្ថា ប័ន្/ 

អងគភាព 
សចូនាករសម្ទិធកម្មគន្ៃលឹះ ទម្ងន់្ 

វឌ្ឍន្ភាព 

(%) 
ពិន្ទុថ្ៃលង វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន់្ 

១២.៣ ពម្ងឹងម្បសិ្ទធភាពននការម្គ្បម់្គ្ងបាំណេុ ម្ត្ូវ

ទរកនុងឆ្ន ាំ 

អគ្គ.ពនធដ្ឋរ គ្យ ម្ទពយ

ស្របត្តិរដា 

១.ការម្គ្ប់ម្គ្ងបាំណេុម្ត្ូវទរកនុងឆ្ន ាំម្ត្ូវ

បនអនវុត្តម្បកបលដ្ឋយស្័កតិស្ិទធភាពនិង

ម្បស្ិទធភាព 

0.55 63% 35% 

 - 

១៣ ពម្ងងឹការម្គ្បម់្គ្ងសាច់ម្បក ់នងិ គ្ណន ី   កែនការសាចម់្បកម់្ត្វូបនអនវុត្តម្បកប

លដ្ឋយស្ក័តស្ទិធភាពនងិម្បស្ទិធភាព 

0.2 96% 19% ករាវធិចីាំណូេ ចាំណាយម្ត្វូបន

លរៀបចាំ នងិអនវុត្ត ប៉ាកុនតម្បស្ទិធភាពគ្ឺ

លៅម្មនកម្រតិ្លៅល ើយ 

១៣.១ បនតកកេរអ និងពម្ងឹងការលរៀបចាំកែនការសាច់

ម្បក់ (ចបល់ែតើរ ពីម្បចាំម្ត្មី្មស្/ ម្បចាំកខនិង

ឈាន លៅរកការលរៀបចាំកែនការសាច់ម្បក់ម្បចាំ

ស្បត ហ៍ និងម្បចាំនថៃ) 

អគ្គ. រត្នគ្មរជាត្ ិ ១.កែនការសាច់ម្បក់ម្ត្ូវបនអនុវត្ត

ម្បកបលដ្ឋយស្័កតិស្ិទធភាព (ចបល់ែតើរពី

ម្បចាំម្ត្មី្មស្/ ម្បចាំកខនិងឈានលៅរក

ការលរៀបចាំកែនការសាច់ម្បក់ម្បចាំស្បត

ហន៍ិងម្បចាំនថៃ) 

0.25 90% 23%  -បនបលងកើត្ម្បព័នធអនឡាញ Web-

based Application លដើរបីបញ្ចូេត្ួ

លេខកែនការចាំណូេ-ចាំណាយ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 84 

 

ល.រ ង្ោលបាំណង/ចង្កោ ម្សកម្មភាព 
ត្កសួង ស្ថា ប័ន្/ 

អងគភាព 
សចូនាករសម្ទិធកម្មគន្ៃលឹះ ទម្ងន់្ 

វឌ្ឍន្ភាព 

(%) 
ពិន្ទុថ្ៃលង វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន់្ 

១៣.២ 

  

បនតពម្ងឹងការលម្បើម្បស្ម់្បព័នធធនគ្មរ ម្ពរទាំង

ស្ិកានិងពិនិត្យេទធភាពឈានលៅអនុវត្តការ

ទូទត្់តារ E-Transfer   

អគ្គ. រត្នគ្មរជាត្ ិ

  

១.ម្បត្ិបត្តិការចាំណូេ ចាំណាយសាធារ

ណៈម្ត្ូវបនទូទត្ត់ាររយៈម្បព័នធ

ធនគ្មរលពញលេញ 

២.ការសិ្កានិងពិនិត្យេទធភាពលេើការ

ទូទត្់តារ E-Transferម្ត្ូវបនបញ្ចប់ 

និងម្មនរបយការណ៍ការស្ិកា 

0.15 

  

98% 

  

15% 

  

 - ការលបើកែតេ់ម្បក់លបៀវត្សតារ

ម្បព័នធធនគ្មរម្ត្ូវបនអនវុត្តទូទាំង

ម្បលទស្ 

-េទធភាពននការទូទត្់ តារ E-

Transfer តាររយៈម្បព័នធ FMIS 

ម្ត្ូវបនស្កិាររួគ្មន  ជារួយធនគ្មរ

ជាត្ិននករពុជា និងឯកសារបញ្ជជ ក់អាំពី

េទធភាពនិងស្ុវត្ថភិាព ននការអនុវត្ត

ការទូទត្់តារម្បពន័ធ E-Transfer 

ម្ត្ូវបនលរៀបចាំ និងអនរុ័ត្។ 

១៣.៣ លរៀបចាំយនតការម្បរេូែតុ ាំនិងបូកស្រុបរបយ

ការណ៍អនុវត្តថវិកាគ្លម្ម្មងរបស់្នដគ្អូភិវឌ្ឍន ៍

កដេលៅលម្ៅម្បព័នធរត្នគ្មរ ជាជាំោនៗ និង

បនតពម្ងឹងគ្ណនលីទេរត្នគ្មរ 

អគ្គ.ថវកិា (ន/ដា ស្ហ

ម្បត្ិបត្តកិារនិងបាំណេុ) 

និងអគ្គ. រត្នគ្មរជាត្ ិ

១.យនតការម្បរេូែតុ ាំនិងបកូស្រុបរបយ

ការណ៍អនុវត្តថវិកាគ្លម្ម្មងរបស្់នដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន ៍កដេលៅលម្ៅម្បព័នធរត្នគ្មរ 

ជាជាំោនៗ ម្ត្ូវបនលរៀបចាំ 

២.គ្ណនលីទេរត្នគ្មរម្ត្ូវបនបនត

ពម្ងឹងនិងលម្បើម្បស្ល់ពញលេញ 

0.15 100% 15%  -គ្ណនីធនគ្មរកដេលបើកលៅ

ធនគ្មរជាត្និិងធនគ្មរពាណិជជលៅ

ថ្នន ក់កណាត េ និងថ្នន ក់ រាជធានលីខត្ត

ម្ត្ូវបនតារដ្ឋនជាម្បចាំ 

 -ទម្រង់របយការណ៍អនុវត្តថវិកា

គ្លម្ម្មងរបស្់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ម្ត្ូវបន

លរៀបចាំនិងែសពវែាយអនវុត្ត 

១៣.៤ បនតតារដ្ឋនបាំណេុកកស្ទះ និងអាយុកាេ

របស្់វា 

អគ្គ. រត្នគ្មរជាត្ ិ ១.ម្បព័នធកត្់ម្តាបាំណេុកកស្ទះនិងអាយុ

កាេបាំណេុកកស្ទះម្មនភាព

ចាស្់លាស្់ម្ពរទាំងម្មនយនតការម្ត្តួ្

ពិនតិ្យម្ត្ឹរម្ត្ូវ 

0.2 98% 20% ពម្ងឹងយនតការតារដ្ឋនលដើរបីកុាំឱ្យ

ម្មនបាំណេុកកស្ទះ (អាយុកាេ

លេើស្ពី៦០នថៃ) 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 85 

 

ល.រ ង្ោលបាំណង/ចង្កោ ម្សកម្មភាព 
ត្កសួង ស្ថា ប័ន្/ 

អងគភាព 
សចូនាករសម្ទិធកម្មគន្ៃលឹះ ទម្ងន់្ 

វឌ្ឍន្ភាព 

(%) 
ពិន្ទុថ្ៃលង វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន់្ 

១៣.៥ ទូទត្់បលុរម្បទនឱ្យបនទនល់ពេលវលា អគ្គ.ថវកិា និងអគ្គ. រត្

នគ្មរជាត្ ិ

១.ថវិកាបុលរម្បទន ម្ត្ូវបនទូទត្់ ទន់

លពេលវលា 

0.25 98% 25% 
ការទទូត្់ថវកិាបលុរម្បទនលៅយតឺ្

ោ៉ា វ 

១៤ កកេរអការអនវុត្តថវកិា នងិពម្ងងឹការអនវុត្ត

កែនការចាំណាយ 

  ១.ការអនវុត្តចាំណាយម្បចាំម្ត្មី្មស្ម្មន

ភាពរេនួនងិអាចប៉ានស់ាា នបន (កម្រតិ្

េលរអៀងននការអនវុត្តរនិលេើស្ព៥ី%) 

0.3 78% 23% ការអនវុត្តចាំណាយម្បចាំឆ្ន ាំ២០១៦ 

ស្លម្រចបន ៩៤,២៩% 

១៤.១ ការលធវើស្ុខដុរនយីករារវាងការអនុវត្ត វិធាននិង

បទបបញ្ញត្តសិ្ត ីពីេទធករាសាធារណៈ (IRRPP)

និងស្ត ង់ដ្ឋរនតី្ិវិធីរួរ (SOP/PM) 

អគ្គ. េទធករាសាធារ

ណៈនិង 

១.លស្ៀវលៅកណនាំស្ត ីពីេទធករាសាធារ

ណៈ (PPM) ម្ត្ូវបនលរៀបចាំ និងអនរុ័ត្

ដ្ឋក់ឱ្យលម្បើម្បស្ ់ 

0.2 58% 12% គ្ណៈករាការកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បនលរៀបចាំ

ម្កុរការងារលធវើការសិ្កាលេើ IRRPP 

និង SOP 

១៤.២ 

  

បលងកើនការម្បកួត្ម្បកជង និងត្ម្មៃ ភាពកនុងដាំលណើរ

ការេទធករា លដ្ឋយម្មនការចេូររួជា 

សាធារណៈ  

អគ្គ. េទធករាសាធារ

ណៈ 

  

១.កិចចេទធករាម្បម្ពឹត្តលៅលដ្ឋយត្ម្មៃ ភាព

គ្ណលនយយភាពនិងម្បស្ិទធភាពតាររយៈ 

ការែសពវែាយ (ក) ការម្បកាស្លដញនថៃ 

(ខ) កែនការេទធករា (គ្) ការម្បគ្េកិ់ចច

ស្នា និង (ឃ)េទធែេននការលដ្ឋះ

ម្សាយបណត ឹងជាសាធារណៈ  (លគ្ហទាំព័រ) 

២.គ្ណៈកម្មា ធិការលដ្ឋះម្សាយបណត ងឹ 

ត្វា៉ាស្ត ីពីេទធករា ម្ត្ូវបនបលងកើត្         

0.35 

  

62% 

  

22% 

  

កែនការេទធករាម្បចាំឆ្ន ាំរបស្់

ម្កស្ងួ សាថ ប័ន, ឱ្កាស្េទធករា និង

ការម្បគ្េ់កិចចស្នាម្ត្ូវបន

ែសពវែាយលេើលគ្ហទាំព័ររបស្់អគ្គ-

នយកដ្ឋា នេទធករាសាធារណៈ។ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 86 

 

ល.រ ង្ោលបាំណង/ចង្កោ ម្សកម្មភាព 
ត្កសួង ស្ថា ប័ន្/ 

អងគភាព 
សចូនាករសម្ទិធកម្មគន្ៃលឹះ ទម្ងន់្ 

វឌ្ឍន្ភាព 

(%) 
ពិន្ទុថ្ៃលង វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន់្ 

១៤.៣ 

  

 លរៀបចាំកែនការចាំណាយម្បចាំម្ត្មី្មស្    ឱ្យម្មន

ស្ុម្កឹត្យភាព 

អគ្គ.ថវកិា  និងម្កស្ងួ 

សាថ បន័ 

  

១.កែនការចាំណាយម្បចាំម្ត្មី្មស្ម្ត្ូវបន

លរៀបចាំម្បកបលដ្ឋយស្ុម្កឹត្យភាព (កម្រិត្

េាំលអៀងរនិលេើស្ពី+/-៥%) 

២.ម្មនរបយការណ៍ស្ត ីពីចាំណាយ កដេ 

បញ្ជជ ក់ពីកម្រិត្េលរអៀងម្បចាំម្ត្មី្មស្ +/-

៥% 

0.45 

  

100% 

  

45% 

  

 - វិធាននិងនតី្ិវិធីននការលរៀបចាំនិង

ការអនុវត្តករាវិធីចាំណូេ-ចាំណាយ

ម្បចាំម្ត្មី្មស្ និងម្បចាំឆ្ន ាំម្ត្ូវបន

លរៀបចាំ 

 -ករាវិធីចាំណូេ-ចាំណាយតារ

ម្បព័នធ Worksheet ម្ត្ូវបនលរៀបចាំ 

ស្ម្ម្មបន់ែទកនុង កស្ហវ 

កននកទ២ី៖ ពត្ងលងគណង្ន្យយភាពហិរញ្ញវរាុ 

0.2 71% 14% ម្បពន័ធ FMIS ដាំណាកក់ាេទ១ី ម្ត្វូ

បនលរៀបចាំ នងិដ្ឋកឱ់្យអនវុត្ត 

២១  ពម្ងងឹការអនវុត្តម្មត្កិាថវកិាថា ីនងិបៃង ់

គ្ណលនយយថា ី 

  ការអនវុត្តបៃងគ់្ណលនយយថា ីនងិ ចាំណាត្់

ថ្នន កថ់វកិាថាមី្ត្វួបនអនវុត្កលពញលេញ

ម្បកបលដ្ឋយស្ក័តស្ទិធភាពនងិម្បស្ទិធភាព 

0.2 97% 19%  -បៃងគ់្ណលនយយថាមី្ត្វូបនលរៀបចាំ 

នងិដ្ឋកឱ់្យអនវុត្ត 

-ចាំណាត្ថ់្នន កក់រាវធិ ីនងិចាំណាត្ថ់្នន ក់

លស្ដាកចិចម្ត្វូបនលរៀបចាំ នងិដ្ឋក់

បញ្ចូេកនុងម្បពន័ធ FMIS 

២១.១ 

  

បនតកកេរអបៃង់គ្ណនថីាី និងចាំណាត្ថ់្នន ក់ថវកិាថាី 

(ភូរិសាស្រស្ត , អងគភាពម្បត្ិបត្តនិិងរដាបេ, ករា

 វិធី និង លស្ដាកិចច) និងអនុវត្តចាំណាត្ថ់្នន ក់បី 

បកនថរលទៀត្ (រុខងារ,រូេនិធិ និងគ្លម្ម្មង) 

អគ្គ. រត្នគ្មរជាត្ិ និង

ថវិកា និង អគ្គ ហិ/វរដា

បេថ្នន ក់លម្ការជាត្ ិ

  

១.បៃង់គ្ណន ីនិងចាំណាត្់ថ្នន ក់ថវិកាថាី

លរៀបចាំបនរចួរាេស់្ម្ម្មបអ់នុវត្ត 

២.ចាំណាត្ថ់្នន ក់ភូរិសាស្រស្ត , អងគភាព

ម្បត្ិបត្តនិិងរដាបេ, ករាវិធី និងលស្ដាកិចច

ម្ត្ូវបនអនុវត្តលពញលេញលៅឆ្ន ាំ២០១៦ 

1 

  

97% 

  

97% 

  

 -បៃង់គ្ណលនយយថាីម្ត្ូវបនលរៀបចាំ 

និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត 

-ចាំណាត្ថ់្នន ក់ករាវិធី និងចាំណាត្់

ថ្នន ក់លស្ដាកិចចម្ត្ូវបនលរៀបចាំ និង

ដ្ឋក់បញ្ចូេកនុងម្បព័នធ FMIS 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 87 

 

ល.រ ង្ោលបាំណង/ចង្កោ ម្សកម្មភាព 
ត្កសួង ស្ថា ប័ន្/ 

អងគភាព 
សចូនាករសម្ទិធកម្មគន្ៃលឹះ ទម្ងន់្ 

វឌ្ឍន្ភាព 

(%) 
ពិន្ទុថ្ៃលង វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន់្ 

២២ ពម្ងងឹការអនវុត្ត ម្បពន័ធអនវុត្តថវកិាថានីងិដាំលណើរ

ការម្បត្បិត្តកិារថា ី

  ម្បពន័ធអនវុត្តថវកិាថានីងិដាំលណើរការ

ម្បត្បិត្តកិារថាមី្ត្វូបនអនវុត្តម្បកបលដ្ឋយ 

ស្ក័តសិ្ទិធភាពនងិម្បស្ទិធភាព 

0.35 62% 22%  -ដាំលណើរការទទូត្ល់ៅរត្នគ្មរជាត្ិ

ម្ត្វូបនកាត្ប់នថយ រកម្ត្រឹ ១០-១៥ 

នននថៃលធវើការ ចបព់ឆី្ន ាំ២០១៦  

២២.១ 

  

  

  

២២.១. បនតកាត្់បនថយ លពេលវលា ស្ម្ម្មប់ 

ស្ាំលណើសុ្ាំធានចាំណាយ និងការទូទត្់ លៅតារ

ម្កស្ងួ សាថ ប័ន 

អគ្គ. ថវិកានិងរត្នគ្មរ

ជាត្និិង ម្កស្ងួ សាថ បន័ 

  

  
  

១.នតី្ិវិធីខៃ ីដាំលណើរការលេឿននិងម្មន

ម្បស្ិទធភាព 

២.ការលស្ន ើស្ុាំធានចាំណាយ និងការទទូត្់

ម្ត្ូវបន អនុវត្តតារម្បពន័ធ FMIS 

៣.នតី្ិវិធីម្បត្បិត្តរិរួ (SOP) ម្ត្ូវបន  

លរៀបចាំ និងអនុវត្ត 

៤.ដាំលណើរការទូទត្់លៅរត្នគ្មរជាត្មិ្ត្ូវ

បនកាត្ប់នថយ រកម្ត្ឹរ ១០-១៥ នននថៃ

លធវើការចប់ពឆី្ន ាំ២០១៦  

0.2 

  

  

  

66% 

  

  

  

13% 

  

  

  

 -ការម្គ្បម់្គ្ងឯកសារតារយនតការ

ម្ចកលចញ-ចូេកត្រួយលៅនយក- 

ដ្ឋា នវនិលិោគ្និងនយកដ្ឋា នហិរញ្ញ-

កិចចម្ត្ូវបនលរៀបចាំដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត។ 

 -ដាំលណើរការទូទត្់លៅរត្នគ្មរជាត្ិ

ម្ត្ូវបនកាត្់បនថយ រកម្ត្ឹរ ១០-

១៥ នននថៃលធវើការ ចប់ពីឆ្ន ាំ២០១៦  

២២.២  កកេរអ ម្បត្ិបត្តិការលៅ កនុងកស្ហវ/ម្កស្ងួ-

សាថ បន័ លដើរបីឱ្យម្ស្ប លៅនឹង   ការវវិឌ្ឍនន៍នបៃ

ង់គ្ណនី និង បទដ្ឋា នគ្ណលនយយ ម្ពរទាំងលធវើ

ការលែទៀងផ្ទទ ត្គ់្ណនីធនគ្មរជាម្បចាំ  

កស្ហវ (ម្គ្បអ់គ្គ

នយកដ្ឋា ន) និងម្កស្ងួ 

សាថ បន័ 

១.កិចចម្បត្ិបត្តិការគ្ណលនយយម្ត្ូវបនកក

េរអនិងម្មនការលែទៀងផ្ទទ ត្គ់្ណនធីនគ្មរ

ជាម្បចាំ 

0.1 73% 7%  - កិចចបញ្ជ ិកាគ្ណលនយយរបស្់រដាប

េថ្នន ក់លម្ការជាត្លិៅរត្នគ្មររាជ

ធាន ីលខត្តបនចុះពម្ងឹងពិនិត្យតាររ

យៈការចុះលៅកណនាំជាក់កស្តង និង

តារការម្បជុាំបូកស្រុបម្បចាំកខទូទាំាំង

ម្បលទស្។ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 88 

 

ល.រ ង្ោលបាំណង/ចង្កោ ម្សកម្មភាព 
ត្កសួង ស្ថា ប័ន្/ 

អងគភាព 
សចូនាករសម្ទិធកម្មគន្ៃលឹះ ទម្ងន់្ 

វឌ្ឍន្ភាព 

(%) 
ពិន្ទុថ្ៃលង វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន់្ 

២២.៣  បលងកើនកម្រតិ្យេដ់ឹងភាពជាម្មច ស្ក់ារចូេររួ

និងស្រត្ថភាពកែនក FMIS ដេ់កស្ហវ ម្កស្ងួ-

សាថ បន័ និងរដាបេថ្នន ក់លម្ការជាត្ ិ 

ម្កុរការងារ FMWG 

និងម្កស្ងួ សាថ បន័ 

១.ការយេ់ដឹង ភាពជាម្មច ស្ ់ការចេូររួ

និងស្រត្ថភាពកែនក FMIS ម្ត្ូវបនបលងកើន

ស្រម្ស្ប 

0.2 59% 12% កែនការទាំនក់ទាំនង ែសពវែាយ ការ

លេើកករពស់្កម្រិត្យេ់ដឹង និង ការ

គ្មាំម្ទដេក់ារអនុវត្តម្បព័នធ FMIS 

បនលរៀបចាំរួចរាេ់។ 

២២.៤  កសាងស្រត្ថភាពម្គ្ប់ម្គ្ងគ្លម្ម្មង FMIS

លដ្ឋយររួទាំងលៅកស្ហវ ម្កស្ងួ- សាថ បន័ និង

អងគភាពថ្នន ក់លម្ការជាត្ ិ

ម្កុរការងារ FMWG 

និងម្កស្ងួ សាថ បន័ 

១.ការម្គ្ប់ម្គ្ងគ្លម្ម្មង FMIS ម្បកប

លដ្ឋយ ស្័កតិស្ិទធភាពនិងម្បស្ទិធភាព 

0.2 67% 13% កែនការកសាងស្រត្ថភាពរស្រនតី

ម្គ្ប់ម្គ្ងនិងអនុវត្តគ្លម្ម្មង FMIS 

ស្ម្ម្មប់រយៈលពេ ០៣ ឆ្ន ាំ បន

លរៀបចាំរួចរាេ់។ 

២២.៥ អនុវត្តសាកេបងជាំោនដាំបូង នងិពម្ងីកការអនុ

វត្ត FMIS (រ៉ាូឌ្េុស្នូេ និងរ៉ាឌូ្ុេស្ម្ម្មប់ថវិកា 

និងពម្ងីកការអនវុត្តFMIS លៅម្កស្ងួ សាថ បន័) 

ម្កុរការងារ FMWG 

និងម្កស្ងួ សាថ បន័ 

១.ការអនុវត្តជាំោនដាំបូងលដ្ឋយលជាគ្ជ័យ

និងកែនការពម្ងីកការអនុវត្តម្ត្ូវបន

លរៀបចាំ 

0.3 

  

  

54% 

  

  

16%  -FMIS ជាំោនទី១ ម្ត្ូវបនអនវុត្ត

ម្គ្ប់រត្នគ្មររាជធានី លខត្ត និងអគ្គ

នយកដ្ឋា ន នន កស្ហវ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 89 

 

ល.រ ង្ោលបាំណង/ចង្កោ ម្សកម្មភាព 
ត្កសួង ស្ថា ប័ន្/ 

អងគភាព 
សចូនាករសម្ទិធកម្មគន្ៃលឹះ ទម្ងន់្ 

វឌ្ឍន្ភាព 

(%) 
ពិន្ទុថ្ៃលង វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន់្ 

  

  

  

  

២. គ្លម្ម្មង FMIS ជាំោនទី១ ម្ត្ូវបន 

អនុវត្តលៅម្កស្ងួលស្ដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

និងរត្នគ្មរលខត្ត  កនុងឆ្ន ាំ២០១៦ 

៣.គ្លម្ម្មងអនុវត្ត FMIS ជាំោនទី២ ម្ត្ូវ

បនលរៀបចាំ និងឯកសារលដញនថៃម្ត្ូវបន

លចញែាយ  លៅកនុង២០១៦ 

៤. លពេលវលា បញ្ចូេទនិននយ័និងរបយ

ការណ៏ម្ត្ូវបនកាត្់បនថយរកម្ត្ឹរត្ចិ

ជាង៣០ នទ ីកនុងឆ្ន ាំ២០១៦  

៥.អនុវត្តការម្ត្តួ្ពិនិត្យថវិកា  (ការធាន

ចាំណាយ ការទូទត្ ់និង ចាំណូេ) នងិ

របយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុ លៅកស្ហវ     

តាររយៈម្បព័នធ FMIS 

  

  

  

  

  

  

  

  

 - យុទធសាស្រស្ត  FMIS ជាំោនទី២ 

ម្ត្ូវបនលរៀបចាំ 

 -រ៉ាូឌ្េុស្ម្ម្មបម់្ត្ួត្ពិនិត្យនិងអនុ

វត្តថវកិា រួរម្មន ការវភិាជថវកិា, 

គ្ណនីលស្ៀវលៅធាំ,គ្ណនីម្ត្ូវទទួេ, 

គ្ណនីម្ត្ូវស្ង, ការម្គ្ប់ម្គ្ងសាច់

ម្បក់ និងការបញ្ជជ ទញិម្ត្ូវបន 

អនុវត្តលៅឆ្ន ាំ២០១៦ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 90 

 

ល.រ ង្ោលបាំណង/ចង្កោ ម្សកម្មភាព 
ត្កសួង ស្ថា ប័ន្/ 

អងគភាព 
សចូនាករសម្ទិធកម្មគន្ៃលឹះ ទម្ងន់្ 

វឌ្ឍន្ភាព 

(%) 
ពិន្ទុថ្ៃលង វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន់្ 

  ៦.រ៉ាូឌ្ុេស្ម្ម្មបម់្ត្ួត្ពិនតិ្យនិងអនុវត្ត

ថវិកា រួរម្មន ការវភិាជថវកិា, គ្ណនី

លស្ៀវលៅធាំ, គ្ណនីម្ត្ូវទទួេ, គ្ណនី

ម្ត្ូវស្ង, ការម្គ្ប់ម្គ្ងសាច់ម្បក់ នងិការ

បញ្ជជ ទញិម្ត្ូវបនអនុវត្តលៅឆ្ន ាំ២០១៦ 

      

២៣ ពម្ងងឹការអនវុត្តម្បពន័ធគ្ណលនយយថា ីម្បពន័ធកត្់

ម្តាថា ីម្បពន័ធរបយការណ៍ថា ីនងិ ម្បពន័ធត្ម្មៃ ភាព  

  ម្បពន័ធគ្ណលនយយថា ីម្បពន័ធកត្ម់្តាថា ី

ម្បពន័ធ របយការណថ៍ា ីនងិ ម្បពន័ធត្ម្មៃ

ភាពម្ត្វូបនអនវុត្តម្បកបលដ្ឋយស្ក័តសិ្ទិធ 

ភាព នងិម្បស្ទិធភាព 

0.2 69% 14% -ែសពវែាយ TOFE 

-របយការណ៍ម្ត្តួ្ពនិតិ្យថវកិាពាកក់

ណាត េឆ្ន ាំ 

-ថវកិាស្លងេបម្ត្វូបនែសពវែាយ 

- ែសពវែាយចាបទ់ទូត្ ់

២៣.១ លរៀបចាំស្ត ង់ដ្ឋរគ្ណលនយយសាធារណៈ ម្ស្បតារ

ស្ត ង់ដ្ឋរ IPSAS និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តជាបលណត ើរៗ

តារេាំដ្ឋបេ់ាំលដ្ឋយ ម្ពរទាំងែារភាជ បល់ៅនឹង

ការពម្ងីកការលម្បើម្បស្ ់FMIS និងបលងកើត្

ជលម្រើស្ស្ម្ម្មបក់ារអនុវត្ត ជាជាំោនៗ លៅរក

ការអនុវត្តគ្ណនីបងគរ 

អគ្គ. រត្នគ្មរជាត្ ិ ១.ស្តង់ដ្ឋរគ្ណលនយយម្ត្ូវបនដ្ឋក់ឱ្យ 

អនុវត្ត 

0.2 85% 17% រយៈលពេបទិបញ្ជ ីគ្ណលនយយម្ត្ូវ

បនកាត្ប់នថយ រកម្ត្ឹរ ៣-៤ កខ

លៅឆ្ន ាំ២០១៦  



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 91 

 

ល.រ ង្ោលបាំណង/ចង្កោ ម្សកម្មភាព 
ត្កសួង ស្ថា ប័ន្/ 

អងគភាព 
សចូនាករសម្ទិធកម្មគន្ៃលឹះ ទម្ងន់្ 

វឌ្ឍន្ភាព 

(%) 
ពិន្ទុថ្ៃលង វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន់្ 

  ២.រយៈលពេបទិបញ្ជ ីគ្ណលនយយម្ត្ូវបន

កាត្់បនថយ រកម្ត្ឹរ ៣-៤ កខលៅឆ្ន ាំ

២០១៦  

៣.របយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុលដ្ឋយម្មនរូេ

ដ្ឋា នលេើសាច់ម្បក់តារស្ត ង់ដ្ឋរ IPSAS 

រួយកែនកម្ត្ូវបនលរៀបចាំលៅឆ្ន ាំ២០១៦   

      

២៣.២ កកេរអទម្រង់របយការណ៍អនុវត្តថវកិាកដេម្ត្ូវ

លែញើលៅគ្ណៈរដារស្រនតនីិងសាថ បន័នតី្ិបបញ្ញត្ត ិ។ 

អគ្គ.ថវកិានិងរត្នគ្មរ

ជាត្ិ 

១.ទម្រង់របយការណ៍អនុវត្តថវិកា 

(របយការណ៍ស្រទិធករា និងហិរញ្ញវត្ថុ) 

ម្ត្ូវបនកកេរអ  

0.2 97% 19% ទម្រង់របយការណ៍ស្ត ីពី ការអនុវត្ត

ថវិកាពាក់កណាត េឆ្ន ាំ ម្ត្ូវបនកក

េរអឱ្យម្ស្បតារស្ត ង់ដ្ឋរកនុងត្ាំបន ់

និងអនតរជាត្ ិ

២៣.៣ 

  

 កកេរអទម្រង់របយការណ៍និងការផ្ទៃ ស់្បតូរ

ព័ត្៌ម្មនជារួយសាធារណជន  

ម្គ្ប់ម្កស្ងួ សាថ ប័ន ១.ទម្រង់របយការណ៍និងការផ្ទៃ ស់្បតូ

រព័ត្៌ម្មនជារួយសាធារណៈជនម្ត្ូវបន

កកេរអ 

២.តារាងស្លងេបទនិននយ័ថវិកា (Budget 

in Brief) ម្ត្ូវបនលរៀបចាំបនទ ប់ពីថវកិា

ជាត្ិម្ត្ូវបនអនរុ័ត្ស្ម្ម្មប់ សាថ បន័ 

នតី្ិបញ្ញត្ត ិនិងសាធារណៈជន 

0.3 

  

69% 

  

21% 

  

 -ែសពវែាយ TOFE 

 -របយការណ៍ម្ត្ួត្ពិនតិ្យថវកិាពាក់

កណាត េឆ្ន ាំ ម្ត្វូបនែសពវែាយ 

 -ថវិកាស្លងេបម្ត្ូវបនែសពវែាយ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 92 

 

ល.រ ង្ោលបាំណង/ចង្កោ ម្សកម្មភាព 
ត្កសួង ស្ថា ប័ន្/ 

អងគភាព 
សចូនាករសម្ទិធកម្មគន្ៃលឹះ ទម្ងន់្ 

វឌ្ឍន្ភាព 

(%) 
ពិន្ទុថ្ៃលង វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន់្ 

  

  

  

៣.តារាងហិរញ្ញវត្ថុ និងចាំណាយសាធារ

ណៈ (TOFE) និងម្ពឹត្តិបម្ត្ស្ថ ិត្ិ ម្ត្ូវបន 

លរៀបចាំម្បចាំកខ និងបលងាហ ះលៅកនុង លគ្

ហទាំព័រ កនុងរយៈលពេ ៣កខ បនទ ប់ពី ការ

លរៀបចាំរបយការណ៏ែុត្កាំណត្់ 

៤.របយកាណ៏ម្ត្ួត្ពិនតិ្យការអនវុត្តថវិកា

ម្បចាំឆម្មស្ម្ត្ូវបនលរៀបចាំនងិែសពវែាយ

កនុងលគ្ហទាំព័រ កនុងរយៈលពេ ៣កខ បនទ ប់

ពីរបយការណ៍ លនះម្ត្ូវបនលរៀបចាំ

រចួរាេ ់(ឆ្ន ាំ២០១៧) 

៥.របយការណ៏ការអនុវត្តថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំ

ម្ត្ូវបនលរៀបចាំ និងបលងាហ ះកនុងលគ្ហទាំព័រ 

កនុងរយៈ លពេ ១២ កខ បនទ ប់ពបីញ្ចប់ឆ្ន ាំ

នរីួយៗ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

២៣.៤  ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តយនតការលដើរបីបញ្ចបក់ារចុះបញ្ជ ី

សារលពើភ័ណឌ ម្ទពយស្របត្តិរដា និងលធវើបចចុបបននភាព

ជាម្បចាំ 

អគ្គ.ម្ទពយស្របត្តរិដា និង

ចាំណូេរិនករនសារលពើ

ពនធ និងម្កស្ងួ សាថ ប័ន 

១.នតី្ិវិធីនិងយនតការចុះបញ្ជសីារលពើ- 

ភ័ណឌ ម្ត្ូវបនអនុវត្ត និងម្ត្ូវលធវើបចចុបបនន

ភាពជាម្បចាំ 

0.3 39% 12% 

ម្មនវឌ្ឍនភាពត្ិចត្ួច  

២៤  ពម្ងងឹការអនវុត្តឧបករណ៍ នងិយនតការលដើរបី

បលងកើនការទទេួខសុ្ម្ត្វូ នងិ គ្ណលនយយភាព 

(ម្បពន័ធម្ត្តួ្ពនិតិ្យ) 

  ឧបករណ ៏នងិយនតការម្ត្វូបនដ្ឋកឱ់្យអនុ

វត្តលដើរបបីលងកើនការទទេួខសុ្ម្ត្វូនងិ

គ្ណលនយយភាព 

0.25 63% 16% 

ម្មនវឌ្ឍនភាពត្ចិត្ចួ  



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 93 

 

ល.រ ង្ោលបាំណង/ចង្កោ ម្សកម្មភាព 
ត្កសួង ស្ថា ប័ន្/ 

អងគភាព 
សចូនាករសម្ទិធកម្មគន្ៃលឹះ ទម្ងន់្ 

វឌ្ឍន្ភាព 

(%) 
ពិន្ទុថ្ៃលង វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន់្ 

២៤.១ បលងកើត្ឱ្យម្មនទណឌ ករារដាបេស្រម្ស្ប ចាំលពាះ

កាំហុស្ឆគង ឬការម្គ្ប់ម្គ្ងធនធាន សាធារណៈ

រនិស្រម្ស្ប និងគ្មា នម្បស្ទិធភាព ។ ទណឌ ករា

លនះម្ត្ូវកចងលៅកនុងេិខតិ្បទដ្ឋា នគ្ត្ិយតុ្ត និង 

លធវើការែសពវែាយ និងកណនាំឱ្យបនទូេាំទលូាយ 

 អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន ក

ស្ហវ និងម្កស្ងួ      

សាថ បន័ 

 ១.ទណឌ ករារដាបេស្រម្ស្បចាំលពាះ

កាំហុស្ឆគងម្ត្ូវបនកាំណត្ល់ៅកនុង េខិិត្

បទដ្ឋា នគ្ត្យិុត្ត  

0.3 32% 10% 

ម្មនវឌ្ឍនភាពត្ចិត្ចួ  

២៤.២ លធវើបចចុបបននភាពនិងែតេស់្ិទធិអាំណាច និងភាព

ទន់ភៃន់ជាបនតបនទ ប់ជនូអងគភាពថវកិា 

អគ្គ. ថវិកា និង ម្កស្ងួ 

សាថ បន័ 

១.ស្ិទធិអាំណាចនិងការទទួេខុស្ម្ត្ូវរបស្់

អងគភាពថវិកាម្ត្វូបនពម្ងឹងនិង កកេរអ 

0.3 91% 27%  អងគភាពថវិការរបស់្ ម្កសួ្ង 

 សាថ បន័ ម្ត្ូវបនពិនតិ្យ និងដ្ឋក់   

អនុវត្តបកនថរ 

២៤.៣ ម្ត្ួត្ពិនតិ្យល ើងវញិ លេើការអនុវត្តស្ទិធិអាំណាច

និងភាពទន់ភៃនក់ដេបនែតេ់ជនូ លដើរបីលធវើជា

រេូដ្ឋា នកនុងការពម្ងីកការែតេ់សិ្ទធិអាំណាច និង

ភាពទន់ភៃន ់

អគ្គ. ថវិកា 

អគ្មគ ធិការដ្ឋា ន 

ម្កស្ងូ សាថ ប័ន  

១.របយការណ៍និងអនសុាស្ន៍ម្ត្វូបន

លរៀបចាំ 

0.2 40% 8% 

 - 

២៤.៤ លរៀបចាំនិងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តទម្រង់របយការណ៍

វឌ្ឍនភាពអនុវត្តថវកិាម្បចាំម្ត្មី្មស្  ឆម្មស្ 

និងម្បចាំឆ្ន ាំ (លដ្ឋយរលំេចពី ការលរៀបចាំថវិកា

េទធែេស្លម្រចបន និង ម្ពរទាំងវធិានការ

លដ្ឋះម្សាយ ពីម្កស្ងួសាថ ប័ន លៅម្កស្ងួលស្ដា-

កិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងលៅនែទកនុងម្កស្ងួនីរយួៗ) 

អគ្គ.ថវកិា និងម្កស្ងួ  

សាថ បន័ 

១.ទម្រង់របយការណ៍វឌ្ឍនភាពថវិកា

ម្បចាំម្ត្មី្មស្ និង/ឬ ឆម្មស្ និងម្បចាំឆ្ន ាំ

ម្ត្ូវបនលរៀបចាំនិងដ្ឋក់ឱ្យ 

អនុវត្ត 

0.2 92% 18% ទម្រង់របយការណ៍វឌ្ឍនភាពអនវុត្ត

ថវិកា (របយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ) 

ម្បចាំម្ត្មី្មស្ ម្ត្ូវបនកកេរអទម្រង់

របយការណ៍វឌ្ឍនភាពអនុវត្តថវកិា

ម្បចាំម្ត្មី្មស្ ឆម្មស្ និងម្បចាំឆ្ន ាំ 

និងទម្រង់របយការណ៍វឌ្ឍនភាពនន

េទធែេ ម្បចាំឆម្មស្ និងម្បចាំឆ្ន ាំ 

ម្ត្ូវបនកកេរអ។ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 94 

 

ល.រ ង្ោលបាំណង/ចង្កោ ម្សកម្មភាព 
ត្កសួង ស្ថា ប័ន្/ 

អងគភាព 
សចូនាករសម្ទិធកម្មគន្ៃលឹះ ទម្ងន់្ 

វឌ្ឍន្ភាព 

(%) 
ពិន្ទុថ្ៃលង វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន់្ 

កននកទី៣៖ ការនារភាា បថ់្វិកាង្ៅន្លងង្ោលន្ង្ោបាយ 

0.45 0.93 42% ថវកិាករាវធិមី្ត្វូបនដ្ឋកឱ់្យអនវុត្ត 

លៅថ្នន កជ់ាត្ ិនងិថ្នន កល់ម្ការជាត្ ិ

៣១  ពម្ងងឹ នងិពម្ងកីការអនតុ្តថវកិាករាវធិ ី   ថវកិាករាវធិមី្ត្វូបនអនវុត្ត ម្បកបលដ្ឋយ

ម្បស្ទិធភាព 

0.2 93% 19% ថ្នន កជ់ាត្ ិ៖ 

-២០១៥: ១០ ម្កស្ងួ សាថ បន័ 

-២០១៦: ១៥ ម្កស្ងួ សាថ បន័ បកនថរ 

-២០១៧: ១១ ម្កស្ងួ សាថ បន័ 

បកនថរ 

ថ្នន កល់ម្ការជាត្៖ិ 

 - ឆ្ន ាំ២០១៧: ៦ លខត្ត 

៣១.១ ពិនតិ្យល ើងវញិ និងកកេរអការអនុវត្តថវិកាករាវិ

ធី។ 

អគ្គ. ថវិកា េទធករា រត្

នគ្មរជាត្ ិអគ្មគ ធិ-ការដ្

ឋាន និងម្កស្ងួ        

សាថ បន័ 

១.របយការណ៍ស្ត ីពីការពិនិត្យល ើងវញិ 

និងការកកេរអ ម្ត្ូវបនលរៀបចាំ លដ្ឋយ

រលំេចឱ្យលឃើញពី របកគ្ាំលហើញ និងអនុ

សាស្នន៍ន និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត 

0.4 91% 36%  -អគ្គនយកដ្ឋា នរត្នគ្មរជាត្ ិបន

លធវើការម្ត្តួ្ពិនិត្យថវិកាករាវិធី លដើរបី

កាំណត្់បញ្ជហ ម្បឈរ និងលេើក

ដាំលណាះម្សាយ 

 -លគ្មេការណ៍កណនាំស្ត ីពីការលរៀបចាំ

ថវិកាករាវិធី និងការអនុវត្តថវកិាករា

 វិធី ម្ត្ូវបនែសពវែាយដេ់ម្កសួ្ង

អនុវត្តថវកិាករាវិធី (ថ្នន ក់កណាត េ

និងរនទីរជាំនញ) 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 95 

 

ល.រ ង្ោលបាំណង/ចង្កោ ម្សកម្មភាព 
ត្កសួង ស្ថា ប័ន្/ 

អងគភាព 
សចូនាករសម្ទិធកម្មគន្ៃលឹះ ទម្ងន់្ 

វឌ្ឍន្ភាព 

(%) 
ពិន្ទុថ្ៃលង វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន់្ 

៣១.២ លរៀបចាំយទុធសាស្រស្ត លដើរបីពម្ងីកថវិកាករាវិធី អគ្គ. ថវិកា  ១.ទស្សនទនស្ត ីពីទិស្លៅយទុធសាស្រស្ត  

ននការកកទម្រង់ម្បព័នធថវកិា (២០១៣-

២០២០) ម្ត្ូវបនលធវើបចចុបបននភាព 

0.2 100% 20%  -បននងឹកាំពុងលរៀបចាំយុទធសាស្រស្តកក

ទម្រង់ម្បព័នធថវកិា ឆ្ន ាំ២០១៧-

២០២៥ 

៣១.៣ អនុវត្តកែនការបណតុ ះបណាត េនិងការ  កសាង

ស្រត្ថភាពស្ម្ម្មបក់ារពម្ងឹង និងពម្ងីកការអនុ

វត្តថវកិាតារករាវិធី 

អគ្គ. ថវិកា េទធករា រត្

នគ្មរជាត្ ិ 

១.កែនការបណតុ ះបណាត េនិងកសាង

ស្រត្ថភាព ម្ត្ូវបនអនុវត្តម្បកបលដ្ឋយ

ម្បស្ិទធភាព 

0.4 92% 37% ម្កស្ងួ-សាថ ប័នចាំននួ ១១ លៅឆ្ន ាំ 

២០១៧  និងចាំននួ ៣ លៅឆ្ន ាំ 

២០១៨  ម្ត្ូវបនលរៀបចាំដ្ឋក់បញ្ចូេ

ឱ្យអនុវត្តថវិកាករាវិធីលពញលេញសា

កេបង។ 

៣២ លរៀបចាំថវកិាឱ្យម្មនេកេណៈ ម្គ្បម់្ជុងលម្ជាយ 

នងិលធវើស្ម្មហរណករាថវកិា 

  ម្បត្បិត្តកិារទាំងអស់្ ម្ត្វូស្ថតិ្លៅកនុង

ម្បពន័ធថវកិា ។ 

0.15 100% 15%  ម្កបខណឌ ចាំណាយវនិលិោគ្ នងិ

ចាំណាយជសួ្ជេុកថទាំ ម្ត្វូបន -

លរៀបចាំបញ្ជូេលៅកនងុម្កបខណ័ឌ

ចាំណាយរយ:លពេរធយរ (MTEF) 

នងិថវកិាម្បចាំឆ្ន ាំ (PB) 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 96 

 

ល.រ ង្ោលបាំណង/ចង្កោ ម្សកម្មភាព 
ត្កសួង ស្ថា ប័ន្/ 

អងគភាព 
សចូនាករសម្ទិធកម្មគន្ៃលឹះ ទម្ងន់្ 

វឌ្ឍន្ភាព 

(%) 
ពិន្ទុថ្ៃលង វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន់្ 

៣២.១ 

  

បនតកកេរអការលធវើស្ម្មហរណករា ថវិកាចរនត 

និងថវិការូេធន តាររយៈម្កបខណ័ឌ ចាំណាយរ

យៈ លពេរធយរ (MTEF) កែនការយុទធសាស្រស្ត

ថវិកា (BSP) និងថវកិាករាវិធី (PB)។ រលំេចពី

ការកាត្់បនថយភាពម្កីម្ក និង កយនឌ្រ័ លៅកនុង

លគ្មេការណ៍កណនាំលរៀបចាំ PBនិង BSP  

អគ្គ. ថវិកា  

និងម្កស្ងួ សាថ បន័ 

  

១.អនុវត្តជាបលណត ើរៗ យុទធសាស្រស្តស្ម្ម្មប់ 

គ្ណនត្ម្រូវការចាំណាយតារវិស័្យ 

២.អនុវត្តជាបលណត ើរៗ ម្កបខ័ណឌ ថវិកាព

ហឆុ្ន ាំ 

0.6 

  

100% 

  

60% 

  

 -លគ្មេការណ៍កណនាំ និងឧបស្រពន័ធ

ស្ត ីពីការលរៀបចាំកែនការយទុធសាស្រស្ត

ថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំម្ត្ូវបនម្ត្តួ្ពិនិត្យនិង 

កកេរអឱ្យម្ស្បតារការអនុវត្ត 

 -ម្កបខណឌ ចាំណាយវនិលិោគ្ និង

ចាំណាយជួស្ជុេកថទាំ ម្ត្ូវបន -

លរៀបចាំបញ្ជូេលៅកនុងម្កបខ័ណឌ

ចាំណាយរយ:លពេរធយរ (MTEF) 

និងថវកិាម្បចាំឆ្ន ាំ (PB) 

៣២.២ បញ្ចូេចាំណូេ ចាំណាយកដេលៅលម្ៅបរិបទ

ថវិកា លៅកនុងថវកិាម្បចាំឆ្ន ាំ លដ្ឋយររួទាំងថវិកា

នដគ្អូភិវឌ្ឍន ៍

អគ្គ.ថវកិា  ១.ម្បត្ិបត្តិការចាំណូេ ចាំណាយទាំងអស់្ 

ម្ត្ូវបញ្ចូេលៅកនុង បរិបថថវិកា និង

រលំេចលៅកនុង ចាប់ថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំ 

0.4 100% 40% លស្ចកតីជូនដាំណឹងដេ់សាថ បន័អនវុត្ត

គ្លម្ម្មងឱ្យលរៀបចាំ និងអនុវត្តម្មត្ិកា

គ្ណនីននបៃង់គ្ណលនយយ (Chart of  

Accounts - COA) ថាីស្ម្ម្មប់

គ្លម្ម្មង/ ករាវិធីហិរញ្ញបបទនពីនដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន ៍ម្ត្ូវបនលរៀបចាំ និងលែញើជនូ

ម្កស្ងួ-សាថ ប័នពាក់ព័នធ 

៣៣. លរៀបចាំនងិដ្ឋកឱ់្យអនវុត្តម្បពន័ធ បនទ ត្គ់្ណលនយយ

ភាព (រវាងនតិ្បិញ្ញត្ត ិនងិ នតិ្មិ្បត្បិត្ត ិ,រវាងក

ស្ហវ នងិម្កស្ងួ- សាថ បន័ នងិលៅកនងុម្កស្ងួ-ស្្

ថ្នបន័) 

  កាំណត្ន់ងិដ្ឋកឱ់្យអនវុត្តម្បពន័ធបនទ ត្់

គ្ណលនយយ ភាពម្ស្បតារថវកិាករាវធិ ី

0.15 100% 15% រខុងារ នងិការទទេួខសុ្ម្ត្វូបន

កាំណត្ក់នុងការអនវុត្តថវកិាករាវធិ ី



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 97 

 

ល.រ ង្ោលបាំណង/ចង្កោ ម្សកម្មភាព 
ត្កសួង ស្ថា ប័ន្/ 

អងគភាព 
សចូនាករសម្ទិធកម្មគន្ៃលឹះ ទម្ងន់្ 

វឌ្ឍន្ភាព 

(%) 
ពិន្ទុថ្ៃលង វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន់្ 

៣៣.១ 

  

ពិនតិ្យល ើងវញិនិងលរៀបចាំេិខតិ្បទដ្ឋា នគ្ត្ិយុត្ត

កនុងម្កបខ័ណឌ នន ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

ណៈរបស្រ់ដ្ឋា ភិបេ កនុងបរិបថននការអនុវត្ត

ថវិកាករាវិធី 

កស្ហវ (ម្គ្ប់អគ្គ

នយកដ្ឋា ន) និងម្កស្ងួ 

សាថ បន័ 

  

១.របយការណ៍ស្ត ីពីការពិនិត្យល ើងវញិ

និងស្ាំលណើ លរៀបចាំេិខិត្បទដ្ឋា នគ្ត្យិុត្ត 

ម្ត្ូវបនលរៀបចាំ។ 

២.េខិិត្បទដ្ឋា នគ្ត្ិយតុ្តថា ីម្ត្ូវបនដ្ឋក់

ឱ្យអនុវត្ត 

0.25 

  

100% 

  

25% 

  

លគ្មេការណ៍កណនាំស្ត ីពីនីត្ិវិធីអនុ

វត្តថវកិាករាវិធីនិងលរៀបចាំនតី្ិវិធីនិង

បទបបញ្ញត្តិឯកសារគ្ត្ិតយតុ្តដនទលទៀត្ 

ពាក់ព័នធការអនុវត្តថវកិាករាវិធី ម្ត្ូវ

បនលធវើបចចុបបននភាព 

៣៣.២ កាំណត្់ឱ្យបនចាស្់នូវបនទ ត្់គ្ណលនយយភាព

កនុងការលរៀបចាំករាវិធី វនិិលោគ្សាធារណៈ លដើរបី

ធានស្ងគត្ភិាពកនុងថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំ (កាំណត្់ពីការ

ទទួេខុស្ម្ត្ូវឱ្យបនចាស្់លាស្រ់វាងម្កស្ងួ-

សាថ បន័នរីួយៗ ររួម្មន ម្កស្ងួកែនការ ម្កុរ

ម្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍ករពុជា និង កស្ហវ 

កស្ហវ, ម្កស្ងួ

កែនការ និងម្កុរម្បឹកា

អភិវឌ្ឍនក៍រពុជា  

១.បនទ ត្គ់្ណលនយយភាពនិងការទទេួ

ខុស្ម្ត្ូវ ម្ត្ូវបន កាំណត្ន់ិងអនុវត្ត 

0.25 100% 25% 

- 

៣៣.៣ លធវើបចចុបបននភាព និងែសពវែាយនតី្ិវិធី កណនាំ

កដេពនយេពី់ការែតេស់្ិទធិអាំណាចនងិការទទួេ

ខុស្ម្ត្ូវដេអ់ងគភាពថវិកា និងអនកម្គ្ប់ម្គ្ង

ថវិកាតារករាវិធី 

អគ្គ.ថវកិា េទធករា និង 

 រត្នគ្មរជាត្ ិ

១.លគ្មេការណ៍ និងនតី្ិវិធី កណនាំអាំពី

ស្ិទធិអាំណាច និង ការទទេួខុស្ម្ត្ូវរបស្់ 

អងគភាពថវិកា និងអនកម្គ្ប់ម្គ្ងថវិកាតារ

ករាវិធីម្ត្ូវបន លធវើបចចុបបននភាព អនុវត្ត 

និងែសពវែាយ 

0.25 100% 25% លគ្មេការណ៍ និងនតី្ិវិធី កណនាំអាំពី

ស្ិទធិអាំណាច និង ការទទេួខុស្ម្ត្ូវ

របស្់ អងគភាពថវិកា និងអនក

ម្គ្ប់ម្គ្ងថវិកាតារករាវិធីម្ត្ូវបន 

លធវើបចចុបបននភាព អនវុត្ត និង

ែសពវែាយ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 98 

 

ល.រ ង្ោលបាំណង/ចង្កោ ម្សកម្មភាព 
ត្កសួង ស្ថា ប័ន្/ 

អងគភាព 
សចូនាករសម្ទិធកម្មគន្ៃលឹះ ទម្ងន់្ 

វឌ្ឍន្ភាព 

(%) 
ពិន្ទុថ្ៃលង វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន់្ 

៣៣.៤ 

  

កកស្ម្រួេរចនស្រពន័ធសាថ បន័ឱ្យលឆៃើយត្បលៅ

នឹងម្បព័នធដាំលណើរការការងារថាកីដេម្ត្ូវបន

បលងកើត្ លដ្ឋយររួទាំងការម្ត្ួត្ពិនតិ្យលរើេល ើង

 វិញលេើរុខងារ និងការទទួេខុស្ម្ត្ូវរបស្់រស្រនតី

ម្ត្ួត្ពិនតិ្យហិរញ្ញវត្ថុកដេម្ត្ូវបនបញ្ជូនលៅតារ

ម្កស្ងួ-សាថ ប័ន  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន 

អគ្គ.ថវកិា និងម្កសួ្ង  

សាថ បន័ 

១.រចនស្រពន័ធ សាថ បន័ម្ត្ូវបនកកស្ម្រួេ

លៅតារម្បព័នធថវិកាថាី ដាំលណើរការ 

ការងារថាី 

២.ត្នួទ ីភារកិចចថាីរបស្់រស្រនតមី្ត្ួត្ 

ពិនតិ្យហិរញ្ញវត្ថុម្ត្ូវបនពិនតិ្យ និងកកេរអ 

0.25 

  

100% 

  

25% 

  

រុខងារ និងការទទេួខុស្ម្ត្វូរបស្់

រស្រនតីម្ត្តួ្ពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ កដេម្ត្ូវ

បនបញ្ជូនលៅតារម្កសួ្ង-សាថ ប័ន 

ម្ត្ូវបនម្ត្ួត្ពិនតិ្យលរើេល ើងវិញ 

៣៤ ពម្ងងឹការលរៀបចាំលគ្មេនលោបយនងិការលធវើ

កែនការហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (ការលរៀបចាំលគ្មេ

នលោបយនងិកែនការចាំណូេនងិចាំណាយរយៈ

លពេរធយរ) 

  លគ្មេនលោបយនងិកែនការហរិញ្ញវត្ថសុា

ធារណៈ (ចាំណូេនងិចាំណាយ)លឆៃើយត្ប

តារសាថ នភាពលស្ដាកចិចនងិបលម្រើ វស័ិ្យសា

ធារណៈ ម្បកបលដ្ឋយស្ក័តស្ទិធភិាពនងិ

ម្បស្ទិធភាព 

0.2 91% 18% ឯកសារទស្សនទនកនងុការលរៀបចាំ 

MTEF ម្ត្វូបនលរៀបចាំ 

៣៤.១ ពម្ងឹងស្រត្ថភាពលរៀបចាំ និងបលងកើនស្័កតិស្ិទធភាព 

និងម្បស្ិទធភាពននម្កបខ័ណឌ លគ្មេនលោបយ 

ម្ម៉ា ម្កូលស្ដាកិចច  

អគ្គ.លគ្មេនបយលស្ដា

កិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ 

សាធារណៈ 

១.ស្រត្ថភាពលរៀបចាំ និង ម្បស្ិទធភាព

ម្កបខ័ណឌ ម្ត្ូវបនពម្ងឹង 

0.3 85% 26% ម្កបខ័ណឌ លគ្មេនលោបយម្ម៉ា ម្កូ

លស្ដាកិចច ម្ត្ូវបនលរៀបចាំ 

៣៤.២ 

  

ពម្ងឹងស្រត្ថភាពលរៀបចាំ និងបលងកើនស័្កតិសិ្ទធភាព 

និង ម្បស្ិទធភាពននម្កបខ័ណឌ ចាំណូេ-ចាំណាយរ

យៈលពេរធយរ  

អគ្គ.លគ្មេនបយ 

លស្ដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

សាធារណៈ 

១.ស្រត្ថភាពលរៀបចាំ ស្័កតិស្ិទធភាព នងិ 

ម្បស្ិទធភាពម្កបខ័ណឌ ម្ត្ូវបនពម្ងឹង 

២.ម្កបខ័ណឌ ចាំណូេ-ចាំណាយរយៈលពេ

រធយរម្ត្ូវបនកកេរអ  

0.4 

  

99% 

  

40% 

  

 ឯកសារទស្សនទនកនុងការលរៀបចាំ 

MTEF ម្ត្ូវបនលរៀបចាំលដ្ឋយបងាហ ញ

ពីការែារភាជ បគ់្មន រវាងលគ្មេ

នលោបយជាត្និន និង BSP 

របស្់ម្កស្ងួ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 99 

 

ល.រ ង្ោលបាំណង/ចង្កោ ម្សកម្មភាព 
ត្កសួង ស្ថា ប័ន្/ 

អងគភាព 
សចូនាករសម្ទិធកម្មគន្ៃលឹះ ទម្ងន់្ 

វឌ្ឍន្ភាព 

(%) 
ពិន្ទុថ្ៃលង វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន់្ 

៣៤.៣ 

  

ពម្ងឹងស្រត្ថភាព វិភាគ្ និង ពាករណ៍សាថ នភាព

លស្ដាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ 

អគ្គ.លគ្មេន.ប និង

ម្កស្ងួកែនការ 

  

១.ស្រត្ថភាពវភិាគ្ និង ពាករណ៍បន

ពម្ងឹង លហើយការវភិាគ្ និងពាករណ៍ 

ម្មនស្ុម្កឹត្ភាព 

២.គ្ុណភាពននស្តតិ្គិ្ណនីជាត្មិ្ត្ូវបន

កកេរអ  

0.3 

  

87% 

  

26% 

  

ស្ត ិត្ិគ្ណលនយយជាត្ិម្ត្ូវបន

ែសពវែាយ លេើលគ្ហរទាំព័រ របស្់ 

 វិទាសាថ នជាត្ិស្ថ ិត្ ិ

៣៥ លរៀបចាំម្បពន័ធម្ត្តួ្ពនិតិ្យ អគ្គ.ស្វនករានែទកនងុ អគ្្

គ្មធកិារដ្ឋា ន នងិម្កស្ងួ 

សាថ បន័ 

ស្ក័តសិ្ទិធភាព នងិ ម្បស្ទិធភាពននម្បពន័ធ

នងិយនតការម្ត្តួ្ពនិតិ្យនែទកនងុ ម្ត្វូបន

បលងកើត្នងិអនវុត្តលៅម្គ្ប ់ម្កស្ងួ-សាថ បន័ 

0.15 91% 14% លស្ៀវលៅកណនាំស្តពីកីារលធវើស្វនករា

ម្ត្វូបនលរៀបចាំ នងិដ្ឋក ់ឱ្យលម្បើម្បស្ ់

៣៥.១ ម្ត្ួត្ពិនតិ្យលរើេល ើងវិញពីម្បព័នធម្ត្តួ្ ពិនតិ្យ 

អធិការកិចច ស្វនករា និង ស្វនករានែទកនុង 

អគ្គ.ស្វនករានែទកនុង អគ្្

គ្មធិការដ្ឋា ន និងម្កស្ងួ 

សាថ បន័ 

១.របយការណ៍ននេទធែេម្ត្តួ្ពិនតិ្យ 

ម្ត្ូវបនែសពវែាយ និងពិភាកា លដើរបីកក

េរអ 

0.25 86% 22% េិខតិ្បទដ្ឋា នពាក់ព័នធនឹងការអនុវត្ត

ជាក់កស្ដងននម្បព័នធម្ត្ួត្ពិនតិ្យកនុងវិ

ស្័យរដាបេទូលៅចាំននួ ៥ លគ្មេ

លៅ និងវិស័្យលស្ដាកិចចចាំននូ ៥ 

លគ្មេលៅ ម្ត្ូវបនស្ិកា ស្ាំលៅ

បលងកើត្ម្បព័នធម្ត្ួត្ពិនតិ្យរួយកដេ

ម្មនស្ងគត្ភិាពនឹងគ្មន ។ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 100 

 

ល.រ ង្ោលបាំណង/ចង្កោ ម្សកម្មភាព 
ត្កសួង ស្ថា ប័ន្/ 

អងគភាព 
សចូនាករសម្ទិធកម្មគន្ៃលឹះ ទម្ងន់្ 

វឌ្ឍន្ភាព 

(%) 
ពិន្ទុថ្ៃលង វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន់្ 

៣៥.២ 

  

លរៀបចាំម្បពន័ធម្ត្ួត្ពិនតិ្យថាីឱ្យម្មន ម្បស្ិទធភាព 

ស្័កតិស្ិទធភាពនិងលឆៃើយត្បបនលៅនងឹបរិបថថាី 

លដើរបីបាំលពញរុខងារគ្មន លៅវញិលៅរកស្ម្ម្មប់

ការម្គ្ប់ម្គ្ងម្គ្ប់ម្កស្ងួ សាថ ប័ន 

អគ្គ.ស្វនករានែទកនុង  

អគ្មគ ធិការដ្ឋា ន និង 

ម្កស្ងួ សាថ ប័ន 

  

១.របយការណ៍ននេទធែេម្ត្តួ្ពិនតិ្យ

ម្ត្ូវបនែសពវែាយ និងពិភាកាលដើរបីកក

េរអ 

២.ម្បស្ទិធភាពនិងស្័កតិស្ិទធភាពននស្វន

ករានែទកនុងម្ត្ូវបនពម្ងឹង 

0.25 

  

87% 

  

22% 

  

រត្ិម្បឹកាចាប់ស្ម្ម្មបល់រៀបចាំម្បពន័ធ

ម្ត្ួត្ពិនតិ្យថា ីកដេម្មនស្័កដិស្ិទធភាព 

ម្បស្ិទធភាព និងលឆៃើយត្បបនលៅនឹង

បរិបទថា ីលដើរបីបាំលពញរុខងារគ្មន លៅ

 វិញលៅរក ស្ម្ម្មបក់ារម្គ្ប់ម្គ្ង

ម្គ្ប់ម្កស្ងួ-សាថ ប័ន ម្ត្ូវបនែដេ់

ជូនតារកែនការ។ 

៣៥.៣ កកេរអយនតការម្ត្តួ្ពិនិត្យលដើរបីធានការលឆៃើយ

ត្បកនុងការបាំលពញរុខងាររវាងស្វនករានែទកនុង 

និងអធិការកិចចម្បកបលដ្ឋយម្បស្ិទធភាព លៅនឹង

េទធ ែេកដេរកលឃើញលដ្ឋយស្វនករានែទកនុង 

និងអធិការកិចច 

អគ្គ.ស្វនករានែទកនុង 

អធិការកិចច និង ម្កស្ួង 

សាថ បន័ 

១.យនតការលឆៃើយត្បលដ្ឋយម្បស្ិទធភាពម្ត្ូវ

បនអនវុត្ត 

0.15 92% 14%  អនុសាស្ន៍ស្វនករាកដេម្ត្ូវបន

លេើកល ើងលៅកនុងរបយ-ការណ៍

ោ៉ា ងត្ិច ស្លម្រចបន ២០ លគ្មេ

លៅ កនុង ១ឆ្ន ាំ។ ជាក់កស្ដង េទធែេ

ស្លម្រចបន ២៩លគ្មេលៅ។ 

៣៥.៤ លរៀបចាំនិងកកេរអកែនការស្ករាភាពនិង ករាវិធី

ស្វនករា/អធិការកិចចម្បចាំឆ្ន ាំ របស្់ម្កស្ងួ សាថ

បន័លដ្ឋយកែអកលេើេកេណៈវនិិចឆ័យ និងចត្់

 វិធានការ វាយត្នរៃោនិភ័យកដេែតេ់អនុ

សាស្ន៍លដ្ឋយម្កស្ងួ លស្ដាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ 

អគ្គ.ស្វនករានែទកនុង 

អធិការកិចច និងម្កស្ងួ 

សាថ បន័ 

១.កែនការស្វនករាម/អធិការកិចចម្បចាំឆ្ន ាំ

ម្ត្ូវបនវាយត្នរៃ កកេរអនិងដ្ឋក់   ឱ្យ

អនុវត្តលពញលេញ 

0.2 93% 19% អនសុាស្ន៍ស្វនករាកដេម្ត្ូវបន

លេើកល ើងលៅកនុងរបយការណ៍ោ៉ា ង

ត្ិច ស្លម្រចបន ២០ លគ្មេលៅ 

កនុង ១ឆ្ន ាំ។ ជាក់កស្ដង េទធែេ

ស្លម្រចបន ២៩លគ្មេលៅ។ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 101 

 

ល.រ ង្ោលបាំណង/ចង្កោ ម្សកម្មភាព 
ត្កសួង ស្ថា ប័ន្/ 

អងគភាព 
សចូនាករសម្ទិធកម្មគន្ៃលឹះ ទម្ងន់្ 

វឌ្ឍន្ភាព 

(%) 
ពិន្ទុថ្ៃលង វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន់្ 

៣៥.៥ 

  

ពម្ងីក និងពម្ងឹងការលធវើស្វនករានែទលម្ៅ អាជាញ ធរស្វនករាជាត្ ិ ១.ការកត្់ម្តា និងរបយការណ៍ចាំណាយ

ម្មនភាពម្បលស្ើរជាងរុន 

២.របយការណ៍ស្វនករានែទលម្ៅម្ត្ូវបន

ែសពវែាយ កនុងរយៈលពេោ៉ា ងយូរ ៣ កខ

លម្កាយលពេកដេរបយការណ៏ លនះម្ត្ូវ

បនអនរុ័ត្លដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភិបេ 

0.15 

  

  

  

  

  

ត្នួទីរបស្អ់ាជាញ ធរស្វនករាជាត្ ិ

៣៦ ពម្ងងឹការអនវុត្តលគ្មេនលោបយ វរិជកាការ

ហរិញ្ញវត្ថ ុ 

  លគ្មេនលោបយ វរិជកាការហរិញ្ញវត្ថមុ្ត្វូ

បនអនវុត្តម្បកបលដ្ឋយម្បស្ទិធភាពនងិ

ស្ក័តសិ្ទិធភាព 

0.15 80% 0.12 លខត្តចាំននួ ០៦ ម្ត្វូបនដ្ឋកឱ់្យអនវុត្ត

ថវកិាករាវធិ ី៖  លខត្តកាំពងស់្ព ,ឺ កកប, 

លកាះកងុ, នប៉ាេនិ, ម្កលចះ នងិស្ទ ងឹ

កម្ត្ង 

៣៦.១ ពិនតិ្យលរើេល ើង វិញ និងអនុវត្តលគ្មេ

នលោបយស្ត ីពីវិរជកាការហិរញ្ញវត្ថុ  

រយៈលពេរធយរ និងរយៈលពេកវង 

អគ្គ.ហិរញ្ញវត្ថុ ថ្នន ក់

លម្ការជាត្ ិ

១.ម្មនរបយការណ៍ស្ត ីពីការ 

ម្ត្ួត្ពិនតិ្យលរើេល ើងវិញលេើ 

លគ្មេនលោបយស្ត ីពីវិរជកាការ 

ហិរញ្ញវត្ថុរយៈលពេរធយរ និង 

រយៈលពេកវង 

0.2 61% 12% 

ម្មនវឌ្ឍនភាពលម្ការ ៩០%  

៣៦.២ អនុវត្តការម្បរូេចាំណូេផ្ទទ េរ់បស្ ់

រដាបេថ្នន ក់លម្ការជាត្ ិ

អគ្គ.ហិរញ្ញវត្ថុ ថ្នន ក់

លម្ការជាត្ិ 

១.រដាបេថ្នន ក់លម្ការជាត្មិ្មនម្បភព

ចាំណូេផ្ទទ េរ់បស់្ខៃួន  

0.15 75% 11% 

ម្មនវឌ្ឍនភាពលម្ការ ៩០%  



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 102 

 

ល.រ ង្ោលបាំណង/ចង្កោ ម្សកម្មភាព 
ត្កសួង ស្ថា ប័ន្/ 

អងគភាព 
សចូនាករសម្ទិធកម្មគន្ៃលឹះ ទម្ងន់្ 

វឌ្ឍន្ភាព 

(%) 
ពិន្ទុថ្ៃលង វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន់្ 

៣៦.៣ អនុវត្តសាកេបង និងពម្ងីករូេនិធិ វនិិលោគ្

ស្ម្ម្មបរ់ដាបេថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ (SNIF) 

អគ្គ.ហិរញ្ញវត្ថុថ្នន ក់លម្ការ

ជាត្ិ 

១.ឧបករណ៍ វនិិលោគ្ស្ម្ម្មប ់

រដាបេថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ (SNIF)ម្ត្ូវបន

អនុវត្តសាកេបង ម្បកបលដ្ឋយលជាគ្ ជ័យ

និងពម្ងីក វិសាេភាព 

0.15 84% 13% 

ម្មនវឌ្ឍនភាពលម្ការ ៩០%  

៣៦.៤ ពិនតិ្យលរើេល ើងវិញនិងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តលគ្មេ

ការណ៍កណនាំស្ត ីពីកែនការយទុធសាស្រស្តថវិកា

ស្ម្ម្មប់រដាបេថ្នន ក់លម្ការជាត្ ិ

អគ្គ.ហិរញ្ញវត្ថុថ្នន ក់លម្ការ

ជាត្ិ 

១.កែនការយុទធសាស្រស្តថវិកាម្ត្ូវបនអនុ

វត្តម្បកបលដ្ឋយស្័កតិស្ិទធភាព និងម្បស្ិទធ

ភាព 

0.2 100% 20%  -លគ្មេការណ៍កណនាំស្ដ ីពីការលរៀបចាំ

កែនការយទុធសាស្រស្តថវកិា ស្ម្ម្មប់រដា

បេថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបន

ែសពវែាយ និងបណដុ ះបណាដ េដេ់

រដាបេថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ។ 

 - របយការណ៍េទធែេននការ

សិ្កាេទធភាពពម្ងីកវិសាេភាពនន

ការអនុវត្តកែនការយុទធសាស្រស្តថវកិា

ស្ម្ម្មប់រដាបេថ្នន ក់លម្ការជាត្ ិ

ដេ់រដាបេម្កុង ម្សុ្ក ខណឌ  ម្ត្ូវ

បនលរៀបចាំរួចរាេ់។ 
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ល.រ ង្ោលបាំណង/ចង្កោ ម្សកម្មភាព 
ត្កសួង ស្ថា ប័ន្/ 

អងគភាព 
សចូនាករសម្ទិធកម្មគន្ៃលឹះ ទម្ងន់្ 

វឌ្ឍន្ភាព 

(%) 
ពិន្ទុថ្ៃលង វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន់្ 

៣៦.៥ 

  

 លរៀបចាំ និងអនុវត្តការលែទរធនធានម្មនភាជ ប់

េកេខណឌ  

អគ្គ.ហិរញ្ញវត្ថុ ថ្នន ក់

លម្ការជាត្ិ 

  

១.ការលែទរធនធានម្មនភាជ បេ់កេខណឌ  ម្ត្ូវ

បនអនវុត្ត 

២.ធនធានម្មនភាជ ប់េកេខណឌ ម្ត្ូវបន

លែទរលៅ ម្កុង/ម្សុ្ក លដើរបីអនុវត្តការលែទរ

រុខងារលៅកនុងម្កស្ងួបរិសាថ ន ម្កស្ងួ

អប់រ,ំ ម្កស្ងួស្ុខាភិបេ និងម្កស្ងួ

អភិវឌ្ឍជនបទ 

0.1 

  

91% 

  

9% 

  

 -អនមុ្កឹត្យស្ដ ីពីការលែទរធនធាន

ហិរញ្ញវត្ថុម្មនភាជ បេ់កេខណឌ  ម្ត្ូវ

បនដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត ។ 

-អនុម្កឹត្យស្ត ីពីការម្បគ្េ់រុខងារ

ននពាក់ពន័ធនឹងការម្គ្ប់ម្គ្ង

ការអប់រំកុម្មរត្ូច ការអប់រំបឋរ

ស្ិកា និងការអប់រំលម្ៅម្បព័នធឲ្យ

ដេ់រដាបេម្កុង ម្ស្ុក ម្ត្ូវបន

ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត។ ១៤ ម្កុង ម្ស្ុក 

ននលខត្តបត្់ដាំបងម្ត្ូវបនលម្ជើស្-

លរើស្ស្ម្ម្មប់សាកេបងកនុងឆ្ន ាំ

២០១៧ 

-អនុម្កឹត្យស្ត ីពីការលែទររុខងារកនុង

 វិស្័យអនរ័យជនបទនិងទឹក

សាអ ត្ ននម្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ម្ត្ូវបនអនុរ័ត្ និងដ្ឋក់ឱ្យ 

អនុវត្ត។  



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 104 

 

ល.រ ង្ោលបាំណង/ចង្កោ ម្សកម្មភាព 
ត្កសួង ស្ថា ប័ន្/ 

អងគភាព 
សចូនាករសម្ទិធកម្មគន្ៃលឹះ ទម្ងន់្ 

វឌ្ឍន្ភាព 

(%) 
ពិន្ទុថ្ៃលង វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន់្ 

៣៦.៦ 

  

 លរៀបចាំលគ្មេការណ៍កណនាំស្ត ីពី ការលរៀបចាំនិង

ការអនុវត្តថវិកាករាវិធីលពញលេញ នងិអងគភាព

ថវិកាស្ម្ម្មប់ថវិកា 

រដាបេថ្នន ក់លម្ការជាត្ ិ

អគ្គ.ហិរញ្ញវត្ថុថ្នន ក់លម្ការ

ជាត្ិ 

  

១.ម្មនលគ្មេការណ៍កណនាំស្ម្ម្មប់រដាប

េថ្នន ក់លម្ការ ជាត្ិអនុវត្តថវកិា ករាវិធី 

និងអងគភាព ថវិកាស្ម្ម្មបរ់ដាបេថ្នន ក់

លម្ការជាត្ ិ

២. រាជធានី លខត្តចាំននួ ៥ ម្ត្ូវបនលម្ជើស្

លរើស្ស្ម្ម្មបល់រៀបចាំថវកិាករាវិធី  និងអងគ

ភាពថវកិាស្ម្ម្មបឆ់្ន ាំថវិកា ២០១៧ 

0.2 

  

75% 

  

15% 

  

 -នតី្ិវិធី និងលគ្មេការណ៍ស្ម្ម្មប់

ការលរៀបចាំនិងអនុវត្តថវកិាករាវិធីនិង

អងគភាពថវិកា ស្ម្ម្មបថ់វកិារដាបេ

ថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបនដ្ឋក់ឱ្យលម្បើ

ម្បស្់។ 

 -នតី្ិវិធី និងលគ្មេការណ៍ស្ម្ម្មប់

ការលរៀបចាំនិងអនុវត្តថវកិាករាវិធីនិង

អងគភាពថវិកា ស្ម្ម្មបថ់វកិារដាបេ

ថ្នន ក់លម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបនលបះពុរពែា

យ។ 

 -លគ្មេកាណ៍កាំណត្់េកេណៈវនិចិឆ័

យម្ត្ូវបនលរៀបចាំរួច និងដ្ឋក់   ឱ្យ

អនុវត្ត រើឯ រដាបេលខត្តចាំននួ ០៦ 

ម្ត្ូវបនលម្ជើស្លរើស្ស្ម្ម្មប់អនុវត្ត

ថវិកាករាវិធីនិងអងគភាពថវកិាលៅឆ្ន ាំ 

២០១៧ ម្ពរទាំងបនលរៀបចាំនូវវគ្គ

បណដុ ះបណាដ េែងកដរជូនដេ់រដាប

េលខត្តទាំង ០៦ ស្ម្ម្មប់អនុវត្ត។ 

កននកទី៤៖ គណង្ន្យយភាពសម្ិទធកម្ម 

      រងច់ាំឯកសារម្កបខណឌ យទុធសាស្រស្តកក

ទម្រងម់្បពន័ធថវកិាករពុជា ២០១៧-

២០២៥ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 105 

 

ល.រ ង្ោលបាំណង/ចង្កោ ម្សកម្មភាព 
ត្កសួង ស្ថា ប័ន្/ 

អងគភាព 
សចូនាករសម្ទិធកម្មគន្ៃលឹះ ទម្ងន់្ 

វឌ្ឍន្ភាព 

(%) 
ពិន្ទុថ្ៃលង វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន់្ 

៤១ បលងកើត្ម្កបខណ័ឌ ថវកិាលដ្ឋយកែអកលេើស្រទិធករា   ម្កបខណ័ឌ ថវកិាលដ្ឋយកែអកលេើស្រទិធករា

ម្ត្វូបនបលងកើត្ 

0.3 

- - - 

៤១.១ 

  

ស្ិកា និងលរៀបចាំម្កបខ័ណឌ លគ្មេននលគ្មេ

ការណ៍ថវកិាកែអកលេើស្រទិធករា (Performance 

Based Budgeting- PBB) 

អគ្គ. ថវិកា ១.របយការណ៍ស្ិកាស្ត ីពីម្កបខ័ណឌ

លគ្មេននលគ្មេការណ៍ថវិកាកែអកលេើ

ស្រិទធករាម្ត្ូវបនលរៀបចាំ 

២.លរៀបចាំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តយនតការម្ត្ួត្

ពិនតិ្យស្រិទធករាសាកេបងស្ម្ម្មបថ់វិកា

ករាវិធីលដ្ឋយលផ្ទត ត្លេើេទធែេ  

0.7 

  

- 

 

- 

 
- 

៤១.២ ពិលម្គ្មះលោបេល់េើលគ្មេការណ៍ថវិកា កែអកលេើ

ស្រិទធករា 

អគ្គ.ថវកិា ១.លគ្មេការណ៍ថវិកាកែអកលេើស្រិទធករា

ម្ត្ូវបនពិលម្គ្មះលោបេជ់ារួយម្កស្ងួ 

សាថ បន័ និងអងគភាពពាក់ព័នធ 

0.3 

- - - 

៤២ បលងកើត្ម្កបខណឌ គ្ណលនយយភាពននស្រទិធកិរា   ម្កបខណ័ឌ គ្ណលនយយភាពននស្រទិធករាម្ត្វូ

បនលរៀបចាំនងិែសពវែាយបណតុ ះ 

បណាត េ 

0.25 

- - - 

៤២.១ ស្ិកា និងលរៀបចាំម្កបខណឌ លគ្មេ ននការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងកែអកលេើស្រិទធករា (Performance 

Based Management- PBM) 

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន ១.របយការណ៍ស្ិកាស្ត ីពីម្កបខណឌ

លគ្មេននការម្គ្ប់ម្គ្ងកែអកលេើស្រិទធករា

ម្ត្ូវបនលរៀបចាំ 

0.7 

- - - 
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ល.រ ង្ោលបាំណង/ចង្កោ ម្សកម្មភាព 
ត្កសួង ស្ថា ប័ន្/ 

អងគភាព 
សចូនាករសម្ទិធកម្មគន្ៃលឹះ ទម្ងន់្ 

វឌ្ឍន្ភាព 

(%) 
ពិន្ទុថ្ៃលង វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន់្ 

៤២.២ ពិលម្គ្មះលោបេល់េើលគ្មេការណ៍ម្គ្ប់ម្គ្ងកែអក

លេើស្រទិធករា 

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន ១.លគ្មេការណ៍ម្គ្ប់ម្គ្ងកែអកលេើស្រិទធ

ករាម្ត្ូវបនពិលម្គ្មះលោបេជ់ារួយ

ម្កស្ងួ សាថ បន័ និងអងគភាពពាក់ព័នធ 

0.3 

- - - 

៤៣ បលងកើត្ម្កបខណឌ ស្វនករាលេើស្រទិធកិរា   ម្កបខណឌ ស្វនករាលេើស្រទិធករាម្ត្វូបន

លរៀបចាំនងិែសពវែាយបណតុ ះបណាត េដេ់

ម្កស្ងួសាថ បន័ នងិអងគភាពពាកព់ន័ធ 

0.25 

- - - 

៤៣.១ ស្ិកា និងលរៀបចាំម្កបខណឌ លគ្មេននស្វនករា

កែអកលេើស្រិទធករា (Performance Based 

Auditing- PBA) 

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន និង

អគ្គ ស្វនករានែទកនុង 

១.របយការណ៍ស្ិកាស្ត ីពីម្កបខណឌ

លគ្មេនន ស្វនករាកែអកលេើស្រិទធករាម្ត្ូវ

បនលរៀបចាំ 

0.7 

- - - 

៤៣.២ ពិលម្គ្មះលោបេល់េើលគ្មេការណ៍ស្វនករាកែអក

លេើស្រិទធករា 

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន និង ១.លគ្មេការណ៍ស្វនករាកែអកលេើស្រិទធ

ករាម្ត្ួវបនពិលម្គ្មះលោបេជ់ារួយ

ម្កស្ងួសាថ បន័ និងអងគភាព ពាក់ព័នធ 

0.3 

- - - 

៤៤ លរៀបចាំកែនការកសាងស្រត្ថភាព (លដ្ឋយររួទាំង

សាថ បន័ នតី្បិបញ្ញត្ត នងិ អាជាញ ធរស្វនករាជាត្ ិ

អគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន ក

ស្ហវនងិអគ្គ

លេខាធកិារដ្ឋា នរដាស្ភា 

ម្ពទឹធស្ភា នងិអាជាញ ធរ 

ស្វនករាជាត្ ិ

កែនការកសាងស្រត្ថភាពម្ត្វូបនលរៀបចាំ 

អនរុត័្ នងិអនវុត្ត 

0.2 

- - - 

៤៤.១ លរៀបចាំកែនការកសាងស្រត្ថភាព (Capacity 

Development Plan-CDP) 

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន  ១.កែនការកសាងស្រត្ថភាពម្ត្ូវបន

លរៀបចាំ 

0.4 

- - - 
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ល.រ ង្ោលបាំណង/ចង្កោ ម្សកម្មភាព 
ត្កសួង ស្ថា ប័ន្/ 

អងគភាព 
សចូនាករសម្ទិធកម្មគន្ៃលឹះ ទម្ងន់្ 

វឌ្ឍន្ភាព 

(%) 
ពិន្ទុថ្ៃលង វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន់្ 

៤៤.២ ពិលម្គ្មះលោបេ ់និងអនុរ័ត្កែនការកសាង

ស្រត្ថភាព  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន  ១.កែនការកសាងស្រត្ថភាពម្ត្ួវបន

ពិលម្គ្មះលោបេ់ជារយួម្កស្ងួសាថ ប័ននិង

អងគភាពពាក់ព័នធ និងអនរុ័ត្ 

0.2 

- - - 

៤៤.៣ ែសពវែាយ និងអនុវត្តកែនការកសាងស្រត្ថភាព អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន  កែនការកសាងស្រត្ថភាពម្ត្ូវបន

ែសពវែាយ និងអនុវត្ត 

0.4 

- - - 

កននកទ៥ី៖ ការោាំត្ទកម្មវិធីកកទត្ម្ង់ត្បកបង្ោយង្ោគ យ័ ន្ិងចីរភាព 0.2 71% 0.14 

បនលរៀបចាំលស្ចកតមី្ពាងកែនការ យទុធ

សាស្រស្តកសាងស្រត្ថភាពរយៈលពេ

រធយរ នងិកវងលេើវស័ិ្យ ហរិញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ 

- បនលរៀបចាំជាលស្ចកតមី្ពាងស្ម្ម្មប់

រេូនធិលិេើកទកឹចិត្តម្ករុការងារ  កក

ទម្រងក់ារម្គ្បម់្គ្ងហរិញ្ញវត្ថ ុ   សា

ធារណៈ 

៥១ បលងកើនភាពជាអនកដកឹនាំ ស្រត្ថភាព ម្គ្បម់្គ្ង 

នងិ បណតុ ះឆនទៈកាំកណទម្រង ់ម្ពរទាំង បលងកើន

ភាពជាម្មច ស្ ់នងិការទទេួខសុ្ម្ត្វូ  

  ភាពជាអនកដកឹ នាំនងិស្រត្ថភាពម្គ្បម់្គ្ង 

ស្រម្ស្បឆនទៈភាពជាម្មច ស្ ់នងិការទទេួ

ខសុ្ម្ត្វូស្រម្ស្ប 

0.4 61% 0.24 ែសពវែាយករាវធិកីកទម្រងក់ារ

ម្គ្បម់្គ្ងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

៥១.១ ពម្ងឹងភាពជាអនកដឹកនាំ និងស្រត្ថភាពម្គ្ប់ម្គ្ង ម្គ្ប់ម្កស្ងួ សាថ ប័ន ១.ភាពជាអនកដឹកនាំ និងស្រត្ថភាព

ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ត្ូវបនបលងកើន 

0.4 75% 0.3 ចកេុវិស័្យ និងលបស្កករារបស្់

ម្បធានការិោេយ័ អនមុ្បធាន

នយកដ្ឋា ន និងម្បធាននយកដ្ឋា ន 
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ល.រ ង្ោលបាំណង/ចង្កោ ម្សកម្មភាព 
ត្កសួង ស្ថា ប័ន្/ 

អងគភាព 
សចូនាករសម្ទិធកម្មគន្ៃលឹះ ទម្ងន់្ 

វឌ្ឍន្ភាព 

(%) 
ពិន្ទុថ្ៃលង វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន់្ 

ម្ត្ូវបនលរៀបចាំចងម្កង និងដ្ឋក់ឱ្យ

អនុវត្ត 

៥១.២ បលងកើនឆនទៈកាំកណទម្រង់ ភាពជាម្មច ស្ ់និងការ

ទទួេខុស្ម្ត្ូវ  

ម្គ្ប់ម្កស្ងួ សាថ ប័ន ១.ឆនទៈកាំកណទម្រង់ ភាពជាម្មច ស្ ់នងិការ

ទទួេខុស្ម្ត្ូវ ម្ត្ូវបនបលងកើន 

0.6 49% 0.29  -រគ្គលទស្ក៍នីត្ិករាស្ម្ម្មប់ម្កស្ងួ

លស្ដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុម្ត្ូវបនចង

ម្កង លបះពុរព និងែសពវែាយ 

 -ថ្នន ក់ដឹកនាំបលចចកលទស្និងរស្រនតី

ចាំននួ១២០របូរកពីម្គ្ប់ម្កស្ងួ 

សាថ បន័ម្ត្ូវបនលម្ជើស្លរើស្ ចូេររួ

កនុងវគ្គបណថុ ះបណាត េស្ត ីពីភាពជា

អនកដឹកនាំ និងការកកទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ ចាំននួ 0៤ វគ្គ។ 
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ល.រ ង្ោលបាំណង/ចង្កោ ម្សកម្មភាព 
ត្កសួង ស្ថា ប័ន្/ 

អងគភាព 
សចូនាករសម្ទិធកម្មគន្ៃលឹះ ទម្ងន់្ 

វឌ្ឍន្ភាព 

(%) 
ពិន្ទុថ្ៃលង វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន់្ 

៥២ 

  

បលងកើនម្បស្ទិធភាពននការកសាងស្រត្ថភាព នងិ

 វធិានការលេើកទកឹចតិ្ត 

  ១.ការបណតុ ះបណាត េ ស្រម្ស្ប នងិ

ម្បកប លដ្ឋយស្ក័តសិ្ទិធភាព នងិម្បស្ទិធ-

ភាព 

២. ការែតេក់ារលេើកទកឹចតិ្តស្រម្ស្ប នងិ

ម្បកបលដ្ឋយែេតិ្ភាព ស្ក័តសិ្ទិធភាព នងិ

ម្បស្ទិធភាព 

0.3 

  

80% 

  

24% 

  

 -បនកកស្ម្រេួសារាចរលេខ ០៣ 

ស្តពីកីារអនវុត្តម្បកាស្ ៦១៦ 

 -លរៀបចាំលស្ចកតមី្ពាងស្តពីរីេូនធិិ

លេើកទកឹចិត្តស្ម្ម្មបម់្ករុការងារ 

កកទម្រងក់ារម្គ្បម់្គ្ងហរិញ្ញវត្ថ ុ

សាធារណៈ តារម្កស្ងួ សាថ បន័ 

៥២.១ ពិនតិ្យលរើេល ើងវិញពីម្បសិ្ទធភាពនងិ ស្័កតិស្ិទ្

ធភាពននការបណតុ ះបណាត េនិងលរៀបចាំកែនការ

កសាងស្រត្ថភាពថា ី 

 វិទាសាថ ន លស្ដាកិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ អគ្ហ និងគ្

ណៈករាការស្ម្រប

ស្ម្រួេ ទាំងបី (PFM, 

PAR and NCDD) 

១.របយការណ៍ និងវិធានការ បលងកើន

ម្បស្ិទធភាព និង ស្័កតិស្ិទធភាព 

២.កែនការកសាងស្រត្ថភាព ២០១៦-

២០១៨ ម្ត្ូវបនលរៀបចាំនិងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត 

0.5 73% 37% 

ម្មនវឌ្ឍនភាពត្ិចត្ួច  

៥២.២ ពិនតិ្យលរើេល ើង វិញពីយនតការនិងអភិម្ករនន

ការែតេក់ារលេើកទឹកចិត្តរយៈលពេ កនៃងរក 

និងលរៀបចាំឱ្យម្មនយនតការ និង អភិម្ករថាីស្ត ីពី

ការែតេក់ារលេើកទឹកចិត្តកដេម្មនស្រធរ៌ និង

ស្ងគត្ិភាព  

ម្គ្ប់ម្កស្ងួ សាថ បន័ ១.របយការណ៍ និងយនតការម្ត្ូវបន

លរៀបចាំ និងអនុវត្ត 

0.5 87% 44% យនតការលេើកទឹកចិត្តម្ត្ូវបនលរៀបចាំ

និងែសពវែាយអនុវត្ត និងរបយ

ការណ៍ម្បចាំឆ្ន ាំ និងការលធវើបចចុបបនន

ករាយនតការលេើកទឹកចិត្តម្ត្ូវបន

លរៀបចាំល ើង លដ្ឋយរស្រនតរីាជការនន

 វិទាសាថ នលស្ដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវ

បនពិនតិ្យលរើេល ើងវិញពីេទធែេ

ការងារ និងវាយត្នរៃ លដើរបីលធវើ
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ល.រ ង្ោលបាំណង/ចង្កោ ម្សកម្មភាព 
ត្កសួង ស្ថា ប័ន្/ 

អងគភាព 
សចូនាករសម្ទិធកម្មគន្ៃលឹះ ទម្ងន់្ 

វឌ្ឍន្ភាព 

(%) 
ពិន្ទុថ្ៃលង វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន់្ 

បចចុបបននករាស្ម្មស្ភាពកដេម្ត្ូវ

ទទួេបនការលេើកទឹកចិត្ត។ 

៥៣ ពម្ងងឹការកសាងស្រត្ថភាពស្ម្ម្មបអ់នវុត្ត ករា

 វធិកីកទម្រងក់ារម្គ្បម់្គ្ងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

ដាំណាកក់ាេទ៣ី 

  ម្គ្បម់្កស្ងួ សាថ បន័ ម្មនស្រត្ថភាពស្រ 

ម្ស្បស្ម្ម្មបច់េូ ររួការអនវុត្តករាវធិកីក

ទម្រងក់ារម្គ្បម់្គ្ងហរិញ្ញវត្ថ ុសាធារណៈ

ម្បកបលដ្ឋយស្ក័តសិ្ទិធភាព នងិម្បស្ទិធ-

ភាព 

0.3 78% 23% បនលរៀបចាំលស្ចកតមី្ពាងកែនការយទុធ

សាស្រស្តកសាងស្រត្ថភាពរយៈលពេ

រធយរ នងិកវងលេើវស័ិ្យហរិញ្ញវត្ថសុា

ធារណៈ 

៥៣.១ លរៀបចាំសាថ បន័លដើរបីលឆៃើយត្ប នឹងដាំណាក់កាេទី

៣ លដ្ឋយររួម្មន៖ (១)ការបញ្ចប ់វិភាគ្រុខងារ

លៅ ម្គ្បអ់គ្គនយកដ្ឋា នននកស្ហវ និងនយក

ដ្ឋា នរដាបេ ហិរញ្ញវត្ថុននម្កស្ងួ សាថ បន័។  (២)

លរៀបចាំ និងអនុវត្តកែនការកកស្ម្រួេរចនស្រពន័ធ

របស្អ់គ្គនយកដ្ឋន ន និងនយកដ្ឋា ននរីួយៗ។ 

(៣) លរៀបចាំនិង ែសពវែាយឯកសារកណនាំស្ត ីពី

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងថាី។ (៤) លរៀបចាំលគ្មេនលោ

បយ ស្ម្ម្មបយ់ុទធសាស្រស្ត ម្គ្ប់ម្គ្ងព័ត្ម៌្មនវទិា

លៅ កស្ហវ  (៥) ការលម្បើម្បស្់ជាំនយួ 

បលចចកលទស្ម្បកបលដ្ឋយម្បស្ិទធភាព។ (៦)កក

េរអការអនវុត្តការងារតាររយៈការបលងកើនការលម្បើ

ម្បស្ប់លចចកវិទា 

ម្គ្ប់ អគ្គនយកដ្ឋា ន 

និង 

១.សាថ បន័ម្ត្ូវបនកកេរអលដើរបីលឆៃើយត្ប

លៅនឹងដាំណាក់កាេទី៣ម្មនដូចជា (១)

រុខងារ (២)ម្មនរចនស្រពន័ធថាី របស្អ់គ្គ

នយកដ្ឋន ននិងនយកដ្ឋា ននរីួយៗ(៣)

ម្មនម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងថាី (៤)ម្មនលគ្មេ

នលោបយស្ម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ងព័ត្ម៌្មន វិទា 

(៥) ការលម្បើម្បស្ជ់ាំនយួបលចចកលទស្

លដ្ឋយម្បស្ិទធភាពជាងរុន (៦)បលងកើនការ

លម្បើម្បស្ប់លចចកវិទា  

0.4 76% 30% ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទនិននយ័បគុ្គេិក នន

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន កស្ហវ. ម្ត្វូ

បនដ្ឋក់ឱ្យលម្បើម្បស់្ជាែៃូវការ។ 



  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 111 

 

ល.រ ង្ោលបាំណង/ចង្កោ ម្សកម្មភាព 
ត្កសួង ស្ថា ប័ន្/ 

អងគភាព 
សចូនាករសម្ទិធកម្មគន្ៃលឹះ ទម្ងន់្ 

វឌ្ឍន្ភាព 

(%) 
ពិន្ទុថ្ៃលង វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន់្ 

៥៣.២ ការអភិវឌ្ឍធនធានរនុស្សស្ម្ម្មបដ់ាំណាក់កាេ

ទ៣ី កដេររួម្មនការ 

បណតុ ះបណាត េជាំនញទាំងលៅកនុង 

កស្ហវ និង ម្កស្ងួ សាថ ប័ន  

ម្គ្ប ់អគ្គនយកដ្ឋា ន 

និងម្កស្ងួសាថ បន័ 

១.កែនការអភិវឌ្ឍនធ៍នធានរនុស្ស

ស្ម្ម្មបដ់ាំណាក់កាេទ៣ីម្ត្ូវបនលរៀបចាំ

និងអនុវត្ត 

0.2 83% 17% បណតុ ះបណាត េរស្រនតនីនអគ្គនយកដ្

ឋានពនធដ្ឋរ ពាក់ព័នធនឹង 

វបបធរ៌បង់ពនធ និងការអនុវត្តករាវិធី

កកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ    

សាធារណៈ និងយទុធសាស្រស្តលកៀរគ្រ

ចាំណូេម្បចាំឆ្ន ាំ ២០១៤-២០១៨ 

ម្ត្ូវបនលរៀបចាំ 

៥៣.៣ លរៀបចាំ និងអនុវត្តយុទធសាស្រស្តទាំនក់ទាំនង និង

ស្ម្របស្ម្រួេស្ម្ម្មបដ់ាំណាក់កាេទី៣ 

អគ្ហ និងម្កស្ងួ 

សាថ បន័ 

១.យទុធសាស្រស្តទាំនក់ទាំនង និងស្ម្រប

ស្ម្រួេស្ម្ម្មបដ់ាំណាក់កាេទី៣ ម្ត្វូ

បនលរៀបចាំ និងអនុវត្ត 

0.2 83% 17% 

ម្មនវឌ្ឍនភាពត្ិចត្ួច  

៥៣.៤ កាំណត្់ត្ួនទ ីនិងការទទួេខុស្ម្ត្ូវស្ម្ម្មបក់ក

េរអកិចចស្ម្របស្ម្រួេរវាងសាថ បន័ និងអងគភាព 

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន 

កស្ហវ និង អ.គ្.ហ.  

១.ការស្ម្របស្ម្រួេសាច បន័ ម្មនភាពេអ

ម្បលស្ើរជាងរុន និងម្មនការកាំណត្់ត្ួនទ ី

និងការទទេួខុស្ម្ត្ូវចាស្់លាស្ ់

0.2 72% 0.14 

ម្មនវឌ្ឍនភាពត្ិចត្ួច  
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