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I. សសច្កតសីែតើរ 

 របាយការណ៍សមិទ្ធកមមប្រចាំប្រីមាសទី្១ ឆ្ន ាំ២០១៦ ន េះ ជារបាយការណ៍ដែលរង្ហា ញឱ្យែឹងពីសមិទ្ធផល

សនប្មចបា   ងិរញ្ហា ប្រឈមនានា ដែលបា នកើរន ើងកនុងការអ ុវរត កែៃការសករាភាព ដាំណាកក់ាលទ៣ី ការ

ែារភាា ប់ថវិកាសៅៃឹងសោលៃសោបាយ ន កមមវិធីដកទ្ប្មង់ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ។ ដផ ការសកមមភាព 

ែាំណាក់កាលទី្ ០៣  ន េះ ប្រវូបា គាំប្ទ្នោយដផនកចាំ    ០៥ រឺ៖ 

 ១. ដផនកទី្១៖ ភាពន ឿទុ្កចិរតន ថវិកា 

 ២. ដផនកទី្២៖ រណន យយភាពហិរញ្ញវរថ ុ

 ៣. ដផនកទី្៣៖ ការផារភាា រ់ថវិកានៅ ឹងនគល នោបាយ 

 ៤. ដផនកទី្៤៖ ការនប្រៀមលកខណៈសប្មារ់ ាំហា រនាា រ់ 

 ៥. ដផនកទី្៥៖ ការគាំប្ទ្ែលក់ារអ ុវរតកមមវិធីដកទ្ប្មង់ប្រករនោយនជារ យ័  ងិចីរភាព 

 ជាម យគន ន េះ ការតាមោ ប្ររួព ិរិយនោយអរគនលខាធកិារោា  រណៈកមាម ធកិារែឹកនាាំការង្ហរដកទ្ប្មង់ការ

ប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ (អ.រ.ហ) ប្រូវបា នធវើន ើងប្រករនោយភាពម៉រ់ចរ់ ចាស់លាស់  ិងនទ្ៀងទារ់តាម

រយៈកិចចប្រ ុាំប្រចាំដែ ប្រចាំប្រមីាស  ងិប្រចាំឆ្ន ាំ សប្មារ់នធវើការយតយរនមីពីប្រសិទ្ធភាព  ងិស័កតិសិទ្ធភាពន ការអ ុវរត

កមមវិធីដកទ្ប្មងក់ារប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈទាាំងមូល។  

 របាយការណ៍សមិទ្ធកមមប្រចាំប្រីមាសទី្១  ងឹនរៀររារ់ពលីទ្ធផលសនប្មចបា  នោយលមអរិនៅតាមដផអក

 ីម យៗ រហូរែលក់ប្មិរនគលរាំណង  ងិចនង្ហោ មសកមមភាពនធៀរ ងឹសូចនាករ ប្ពមទាាំងនលើកន ើងពីរញ្ហា ប្រឈម

សាំណូមពរ  ិងការង្ហរប្រូវនធវើរ តផងដែរ។     

  វិធីសា្សត ដែលនប្រើប្បាស់សប្មារ់យតយរនមីសមិទ្ធកមមន ការអ ុវរតដផ ការសកមមភាព កនុងប្រមីាសទី្១ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

ន េះ ដផអកនលើមូលោា  ២ រឺ៖  

 ១. សកមមភាពការង្ហរសនប្មចបា នធៀរ ឹងសកមមភាពដែលបា នប្គងអ ុវរត 

 ២. លទ្ធផលសនប្មចបា នធៀរ ងឹសូចនាករនគលនៅ។ 

 កនុងននាេះដែរ ការផតល ់ិនទ្ាសយតយរនមីនលើវឌ្ឍ ភាពសនប្មចបា  ប្រូវបា ដរងដចកជា ៣ កប្មិរ សប្មារ់

នគលរាំណង  ងិចនង្ហោ មសកមមភាពរឺ៖ លអ (៩០% - ១០០%), មធយម (៨០%- នប្កាម ៩០%),   ងិ នែាយ (នប្កាម 

៨០%) ។ 

II. លទធែលសសម្រច្បាៃតារកែនក 

 សប្មារ់ប្រមីាសទី្១ ឆ្ន ាំ២០១៦ ន េះ នៅកនងុដផ ការសកមមភាព ែាំណាកក់ាលទី្ ៣ ន េះ ដែលគាំប្ទ្នោយ 

០៥ ដផនក រ មមា នគលរាំណងចាំ    ២១   ងិចនង្ហោ មសកមមភាពចាំ   ៦៨។ សកមមភាពការង្ហរជានប្ចើ ប្រូវបា កាំណរ ់

 ងិអ ុវរតនោយអងគភាពចាំ   ១៤ នប្កាមឱ្យតទ្ប្កស ងនសែាកិចច ងិហិរញ្ញវរថុ  ងិការចលូរ មពីប្ររ់ប្កស ង-សាថ រ័ ។ 

ជារ មន ើញថា សាថ  ភាពន ដផនកទាាំង៥ ទ្ទ្ លបា លទ្ធផលជារ មែូចរនៅ៖  ដផនកភាពន ឿទុ្កចិរតន ថវិកា   មា  ០៤ 

នគលរាំណង  ងិ ១៤ ចនង្ហោ មសកមមភាព សនប្មចបា  ៨៨%, ដផនករនងោើ រណន យយភាពហិរញ្ញវរថ ុមា  ០៤ នគល

រាំណង  ិង ១៤ ចនង្ហោ មសកមមភាព សនប្មចបា  ៦៧%, ដផនកការផារភាា រ់ថវិកានៅ ងឹនគល នោបាយ មា  ០៦ 
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នគលរាំណង  ិង ២៣ ចនង្ហោ មសកមមភាព សនប្មចបា  ៨៥%, ដផនកការនប្រៀមលកខណៈសប្មារ់ ាំហា រនាា រ់ មា  

០៤ នគលរាំណង  ងិ ០៩ ចនង្ហោ មសកមមភាព សនប្មចបា  ២០%,  ិងដផនកការគាំប្ទ្ែលក់ារអ ុវរតកមមវិធីដកទ្ប្មង់

ប្រករនោយនជារ យ័ មា  ០៣ នគលរាំណង  ងិ ០៨ ចនង្ហោ មសកមមភាព សនប្មចបា  ៧១%។ 

១. ភាពស ឿទកុច្តិ្តនៃថវិកា 

 ១.១. លទ្ធផលនលើសូចនាករសមទិ្ធកមមរ ីេឹះប្រចាំប្រមីាសទ្១ី ឆ្ន ាំ២០១៦ 

សូច្នករ សោលសៅ 
វឌ្ឍៃភាពម្តី្ម្មសទី១  ឆ្ន ាំ

២០១៥ 

វឌ្ឍៃភាពម្តី្ម្មសទី១ ឆ្ន ាំ

២០១៦ 

១. លទ្ធផលចាំណូលកនងុប្សុកសររុ 

ជារនណត ើរៗកា ដ់រែរិនៅរកនគល

នៅដែលបា អ មុរ័នៅកនងុចារ ់

ហរិញ្ញវរថ ុ

ចាំណូលកនុងប្សុកសរុរសនប្មចបា +/-

៥%នធៀរ ឹងនគលនៅដែលបា អ មុ័រ

កនុងចារ់ 

ចាំណូលកនុងប្សុកសនប្មចបា ៖ 

 ប្រមីាសទ្ី១: ២៣,៧% នធៀរ

 ឹងចារ់ 

 ចាំណូលចរ ត : ២៣,៩% 

 ចាំណូលមលូធ  (កនុងប្សុក) : 

៧,៣% 

សប្មារក់ារអ ុវរតដផ ការប្រមូល

ចាំណូលសារនពើព ធនធៀរ ឹងដផ ការ

ប្រចាំប្រមីាសទ្ី១ ៖ 

 រយ ិងរោា ករ៖ ៩៩,១០% 

 ព ធោរ៖ ១៣១,៩៩% 

សប្មារក់ារអ ុវរតដផ ការ

ប្រមូលចាំណូលម ិដម សារនពើ

ព ធនធៀរ ឹងដផ ការ៖ 

 ប្ទ្ពយសមបរតិរែា៖ ៥៧% 

 ឧសាហកមមហិរញ្ញវរថុ

៖៨៧,៦៥% 

ចាំណូលកនុងប្សុកសនប្មចបា ៖ 

 ប្រមីាសទ្ី១: ២៥,៥% នធៀរ ឹង

ចារ់ 

 ចាំណូលចរ ត : ២៥,៦% 

 ចាំណូលមូលធ  (កនុងប្សុក) : 

១៤,០ %  

សប្មារក់ារអ ុវរតដផ ការប្រមូល

ចាំណូលសារនពើព ធនធៀរ ឹងដផ ការ

ប្រចាំប្រមីាសទ្ី១ ៖ 

 រយ ិងរោា ករ៖ ១១១,២៦% 

 ព ធោរ៖ ១១៧,៣០% 

សប្មារក់ារអ ុវរតដផ ការប្រមូល

ចាំណូលម ិដម សារនពើព ធនធៀរ

 ឹងដផ ការ៖ 

 ប្ទ្ពយសមបរតិរែា៖ ៥២,៨២% 

 ឧសាហកមមហិរញ្ញវរថុ

៖១១៩,៦០% 

២. គម  ការរនងោើរន ើង វូរាំណលុ 

កកសាេះថម ី(ររិរយៈនពល៦០នថៃ) 

រាំណលុកកសាេះប្រូវកប្មិរមិ ឱ្យនលើសពី  

២%ន ចាំណាយសរុរ 

គម   គម   

៣. អាណារក័ជារនណត ើរៗអាចរញ្ហា    

ចាំណាយនៅតាមកមមវធិចីាំណាយ ងិ

ដផ ការសាចប់្បាក ់

សាថ  ភាពចាំណាយម ិប្រូវរិចជាងៈ 

 ប្រមីាសទ្ី១: ១៥% 

 ប្រមីាសទ្២ី:៤៥% 

 ប្រមីាសទ្ី៣:៦៧% 

 ប្រមីាសទ្ី៤:៩៦% 

 

ភាររយន ការទ្ូទារ់  ូអនកផគរផ់គង់ ិង 

រុរគលិកតាមប្រព័ ធធនាគរម ិប្រវូរចិ

ជាង ៨០%ន ចាំណាយសរុរ 

 

 

ចាំណាយថវិកាជារិសនប្មចបា ៖  

 ប្រមីាសទ្ី១: ១៥,១៦% 

 

 

 

 

ការទ្ូទារត់ាមប្រព័ ធធនាគរសនប្ម

ចបា ៖  

 ប្រមីាសទ្ី១: ១០០% 

 ប្កស ងចាំ    ៣៦ ប្កស ងសាថ រ ័ 

បា នរើកនរៀវរសតាមប្រព័ ធនាគរ 

ចាំណាយថវិកាជារិសនប្មចបា ៖  

 ប្រមីាសទ្ី១: ១៤,៥៧% 

 

 

 

 

ការទ្ូទារ់តាមប្រព ័ធធនាគរសនប្មច

បា ៖  

 ប្រមីាសទ្ី១: ១០០% 

 ប្កស ងចាំ    ៣៦ ប្កស ងសាថ រ ័ 

បា នរើកនរៀវរសតាមប្រព ័ធនាគរ  
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សូច្នករ សោលសៅ 
វឌ្ឍៃភាពម្តី្ម្មសទី១  ឆ្ន ាំ

២០១៥ 

វឌ្ឍៃភាពម្តី្ម្មសទី១ ឆ្ន ាំ

២០១៦ 

 
 ប្រីមាសទ្ី១៖ 

ចាំណូលព ធរយ:  

 ៩២% រង់តាមធនាគរនោយ

អរិថិ   

 ៨%រង់តាមធនាគរនោយរយ 

-ចាំណូលព ធោរ: 

 ៩៨,៨% រង់តាមធនាគរនោយ

អរិថិ   

 ១,២%រង់តាមធនាគរនោយ 

ព ធោរ 

ប្រីមាសទ្ី១៖ 

-ចាំណូលព ធរយ:  

 ៩៤,២% រង់តាមធនាគរនោយ

អរិថិ   

 ៥,៨% រង់តាមធនាគរនោយរយ 

-ចាំណូលព ធោរ: 

 ៩៦,៩% រង់តាមធនាគរនោយ

អរិថិ   

 ៣,១%រង់តាមធនាគរនោយ 

ព ធោរ 

៤. ចាំណាយតាមប្រនេទ្កា ដ់រែរិនៅ

រកថវកិាដែលបា អ មុរ័ 

 

លទ្ធផលចាំណាយនធៀរ ឹងថវកិាអ មុ័រ

ម ិប្រូវរិចជាង៖ 

 នរៀវរសៈ ៩៨% 

 ទ្ាំ ញិ/នសយតៈ ៩៥% 

 មូលធ ៈ ៨៥% 

ចាំណាយថវិកាជារសិនប្មចបា ៖ 

ប្រមីាសទ្ី១ ឆ្ន ាំ២០១៥៖ 

 នរៀវរស:  ២២,៣៤% 

 ទ្ាំ ញិ/នសយត: ៨,៥៤% 

 មូលធ ៈ ១២,៧៥% 

 

ចាំណាយថវិកាជារិសនប្មចបា ៈ 

ប្រមីាសទ្ី១ ឆ្ន ាំ២០១៦៖ 

 នរៀវរស: ១៨,៦៤% 

 ទ្ាំ ញិ/នសយត: ៨,៨៨% 

 មូលធ ៈ ១៤,២៥% 

៥.ទ្ ិនផលចាំណូលនលើមលូោា  ព ធ

កា ដ់រប្រនសើរជាងម ុតាមរយៈការ 

ដកលមអប្រសទិ្ធភាពន ការប្រមលូ  ងិ

ដផ ការនប្រើប្បាសប់្រេពចាំណូលម ិ

ដម សារនពើព ធ 

ការរ មចាំដណកនៅកនុង ផសស ន  ចាំណូល     

សររុមា ការដកលមអនោយរនងោើ ប្រមាណ 

០,៥% កនុងម យឆ្ន ាំ ¿  

 ចាំណូលសារនពើព ធ៖ ២៥,៥% 

 ព ធផ្ទា ល់ : ២៨,៩% 

 ព ធប្រនោល : ២៧,៥% 

 ចាំណូលម ិដម សារនពើព ធ : 

១៥,៦% 

 ចាំណូលសារនពើព ធ៖ ២៧,៤% 

 ព ធផ្ទា ល់ : ៣៣,៩% 

 ព ធប្រនោល : ២៥,៨% 

 ចាំណូលម ិដម សារនពើព ធ : 

១៦,៧% 

៦. រាលដ់ផនកសាំខា ់ៗ ន ចាំណូល  ងិ     

ចាំណាយសាធារណៈប្រវូបា ោក ់

រញ្ចូលកនុងថវកិា ងិរណ រីរស់រោា

េបិាល  

ម ិមា ដផនកសាំខា ់ៗដែលប្រូវបា ែក 

នចញ 

មា ចាំ   រណ ីសរុរ៖ ៨២ រណ  ី មា ចាំ   រណ សីរុរ៖ ៨២ រណ  ី

ប្រេព៖ អរគនាយកោា  ររនាគរជារិ (ទ្ ិន យ័រនណាត េះអាស ន ររិប្រឹមនថៃទ្ី២១ ដែនមសា ឆ្ន ាំ២០១៦) 

  

  ១.១.១. ការអ វុរតដផ ការប្រមលូចាំណូលកនងុប្រនទ្ស 

 នោងតាមទិ្ ន យ័ររស់អរគនាយកោា  ររនាគរជារិ, ចាំណូលបា ពអីរគនាយកោា  រយ ងិរោា ករកមពុ

ជាសនប្មចបា  ១.២៦៥.០៦៤ លា នរៀល ែពស់ជាងដផ ការប្រចាំប្រមីាសប្រមាណ ១១,២៦% ដែលនសម ើ ងឹ 

២៦,៧% ន ចារ់ថវិកាឆ្ន ាំ២០១៦។ ប្រសិ នរើនធៀរការអ ុវរតប្រចាំប្រីមាសទី្១ ឆ្ន ាំ២០១៦  ិងប្រីមាសទី្១ ឆ្ន ាំ២០១៥ 

ការអ ុវរតចាំណូលមា ការនកើ ន ើង៤១,៦០%។ តាមរយៈទិ្ ន ័យររស់អរគនាយកោា  រយ ងិរោា ករកមពុជា (នោយ

រិរដរចាំណូលសារនពើព ធ) រ នលែន ការរង់ចាំណូលរយចូលររនាគរជារកិនុងប្រីមាសទី្១ ឆ្ន ាំ២០១៦ន េះ សនប្មច

បា  ១.៧៧៦.៦៩៣ លា នរៀល ែពស់ជាងដផ ការ ១១,៣៦% នោយសារការអ ុវរតោ៉ងមឺុងម៉ារ ់ូវការប្រួរព ិិរយ
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នែើមទី្ កណាត លទី្  ិងចុងទី្  ិងបា ោក់ឱ្យអ ុវរតដផ ការសកមមភាពន ការប្រមូលព ធ អាករ  ិងប្បាក់ព ិយ័នលើ

ោ យ តមា ប្សារ់កនុងប្រនទ្សដែលមិ បា រាំនពញការពវកិចចព ធ  ងិអាករ។  

 ចាំន េះចាំណូលបា ពអីរគនាយកោា  ព ធោរ (ចាំណូលសារនពើព ធថាន ក់ជារិ) នោយនោងតាមទិ្ ន ័យររស់

អរគនាយកោា  ររនាគរជារិ) សនប្មចបា  ១.៤៨០.២៦៣ លា នរៀល ែពស់ជាងដផ ការប្រចាំប្រីមាសប្រមាណ 

១៧,៣០% ដែលនសម ើ ឹង ៣០,១៧% ន ចារ់ថវិកាឆ្ន ាំ២០១៦។ ប្រសិ នរើនធៀរការអ ុវរតប្រចាំប្រមីាសទី្១ ឆ្ន ាំ

២០១៦  ងិប្រីមាសទី្១ ឆ្ន ាំ២០១៥ ការអ ុវរតចាំណូលមា ការនកើ ន ើង ៣០,១៥%។ តាមរយៈទិ្ ន យ័ររស់អរគ-

នាយកោា  រយ ងិរោា ករកមពុជា (នោយរិរដរចាំណូលសារនពើព ធទាាំងថាន ក់ជារិ) រ នលែន ការរង់ចាំណូលរយចូល  

ររនាគរជារិកនុងប្រីមាសទី្១ ឆ្ន ាំ២០១៦ន េះ សនប្មចបា  ១.៤៧៦.១៥០,៩ លា នរៀល។ ចាំណូលព ធោរនកើ ន ើង

នោយសារ៖ 

- ចាំណូលព ធនលើប្បាក់ចាំនណញមា ការនកើ ន ើងែពស់ជាងដផ ការ ពីនប្ េះ៖ 

 អនកជារ់ព ធមា ការយល់ែឹងពីការពវកិចចរង់ព ធ តាមរយៈការរ្ញ្ហា រវរបធម៌រង់ព ធ  ូ

ែលអ់នកជារ់ព ធ។ 

 កាំនណើ នសែាកិចចជារមិា ការនកើ ន ើង នោយសារសថ ិរភាព នោបាយ។ 

 អរគនាយកោា  ព ធោរបា ពប្ងឹងការចុេះនធវើសវកមមសហប្គស។ 

 ការផដល់នសយត  ូអនកជារ់ព ធកា ់ដរប្រនសើរតាមរយៈការអ ុវរតកមមវិធីដកទ្ប្មង់ការប្រងប់្រង់

ហិរញ្ញវរថសុាធារណៈររស់អរគនាយកោា  ព ធោរ។ 

- អាករសាន ក់នៅមា ការនកើ ន ើង ពីនប្ េះមា ការនកើ ន ើងនប្ចើ  ូវនេញៀវនទ្សចរកនុងអាំ ុងនពលប្រីមាស

ទី្១ ន េះ ។ 

- ព ធប៉ារង ់មា ការនកើ ន ើ  ពីនប្ េះប្បាកព់ ធមា ការនកើ ន ើងកនុងឆ្ន ាំ២០១៦។ 

 ទ្ ាឹម ងឹន េះ អរគនាយកោា  ព ធោរ ងឹោក់នចញ ូវការដកទ្ប្មង់ែ៏មុរប្សួច ែូចខាងនប្កាម៖ 

- រ តអ ុវរតប្រករនោយប្រសិទ្ធភាពែពស់  ូវយុទ្ធសា្សត នកៀរររចាំណូលរយៈនពលមធយមររស់រា រោា េិ

បាល ងិកមមវិធីដកទ្ប្មង់ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ។ 

- ព ិិរយដកសប្មលួន ើងវិញ ូវចារ់សដ ីពសីារនពើព ធ នែើមបីន្ីើយររនៅ ឹងសាថ  ភាព វិវឌ្ឍន សងគមជារិ។ 

- ពប្ងឹងការប្រមូលព ធនលើការ  លអចល ប្ទ្ពយ (ែី+ផាេះ) តាមរយៈការោកឱ់្យអ ុវរតការប្ររ់ប្រងការ

ប្រកាស រង់ព ធប្រនេទ្ន េះ តាមប្រព ័ធកុាំពយូទ័្រ។ 

- រ តយកចិរតទុ្កោក់  ងិពប្ងងឹការចុេះរញ្ាពី ធោរ ងិការនធវើរចចុរប នភាពព័រម៌ា សហប្គស។ 

 ចាំន េះចាំណូលបា ពអីរគនាយកោា  ឧសាហកមមហិរញ្ញវរថុសនប្មចបា  ២៧.៥៣៧.លា នរៀល (នោងតាម

ទិ្ ន ័យររស់អរគនាយកោា  ររនាគរជារិ នោយមិ បា រារ់រញ្ចូលចាំណូលពអីាជាញ រ័ណណកាសីុណូ ដែលតាមរីង់

រណ ីថមបី្រូវបា ោក់រញ្ចូលកនុងចាំណូលអាជាញ រ័ណណ) ការអ ុវរតែពស់ជាងដផ ការប្រចាំប្រីមាសប្រមាណ ១៩,៦០% 

ដែលនសម ើ ឹង ២០,៤២% ន ចារ់ថវិកាឆ្ន ាំ២០១៦។ ប្រសិ នរើនធៀរការអ ុវរតប្រចាំប្រីមាសទី្១ ឆ្ន ាំ២០១៦  ិង

ប្រមីាសទី្១ ឆ្ន ាំ២០១៥ ការអ ុវរតចាំណូលមា ការនកើ ន ើង ២៩,២៩%។ តាមរយៈទិ្ ន យ័ររស់អរគនាយកោា  
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ឧសាហកមមហិរញ្ញវរថុ ចាំណូលមា ៣ ប្រនេទ្សាំខា រ់ឺ ចាំណូលពកីាសុីណូអ ុវរតបា  ២៤.៥៧៤,៩២ លា នរៀល 

នលើសដផ ការ ៨,២៦%, ចាំណូលពីនឆ្ន រសនប្មចបា  ៥៣១,២៧ លា នរៀល នលើសដផ ការ ៦៣,៤៧%  ិង

ចាំណូលពីអាជាញ រណណកាសីុណូអ ុវរតបា  ៤.៥៨៤,៩២លា នរៀល នលើសដផ ការ ៩,១៦%។ សប្មារ់ចាំណូលពអីា ីវកមម

កាសីុណូ, ការអ ុវរតនលើសដផ ការន េះ នោយសារមា ប្កុមហ ុ ម យចាំ   បា សងរាំណលុឆ្ន ាំចស់នប្ចើ  នៅនែើម

ប្រមីាសទី្១ន េះ, សប្មារ់ ចាំណូលពីអា ីវកមមនឆ្ន រ ការអ ុវរតនលើសដផ ការន េះ នោយនហរុថាមា ប្កុមហ  ុនឆ្ន រ

ម យចាំ   បា រង់រាំណលុឆ្ន ាំចស់នប្ចើ   ិងសប្មារ់ចាំណូលពីអាជាញ រណណកាសុីណូ ការអ ុវរតនលើសដផ ការន េះ 

រណាដ លមកព ី នាយកោា   ាំនាញបា  ាំរុញឱ្យប្កុមហ  ុរងន់ថីអាជាញ រណណប្រចាំឆ្ន ាំឱ្យអស់ប្រឹមប្រីមាសទី្១ន េះ។ នៅ

កនុងប្រមីាសទី្១ រណកមមការចប្មុេះដែលមា សមាសភាពមកពីអរគនាយកោា  ឧសាហកមមហិរញ្ញវរថុ  ងិប្កស ង

មហានផា បា ចុេះរ្ង្ហោ រសកមមភាពអា ីវកមមររស់កាសីុណូ A.H.S KING GROUP Co., Ltd កនុងប្សុកអរូោ៉ោវ នែរត

ររ ៈរិរី ដែលបា នរើកនធវើអា ីវកមមចរត់ាាំងពីដែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៥ មកនោយមា លិែរិអ ញុ្ហញ រពរីា រោា េបិាល 

នលែ១១០៥ ស ណ ចុេះនថៃទី្២២ ដែកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១០ ដរពុាំទា ់បា ទ្ទ្ លអាជាញ រណណពីប្កស ងនសែាកិចច ិងហិរញ្ញវរថុ

នៅន ើយ។ ជាវិធា ការ ប្កស ងនសែាកិចច ិងហិរញ្ញវរថុ បា រញ្ហា ឱ្យរិទ្កាសីុណូ A.H.S KING GROUP Co., Ltd។   

ទ្ ាឹមន េះ កម៏ា ការរ្ង្ហោ រប្កុមហ  ុអា ីវកមមកាសីុណូ La Grand Victore នៅនប៉ាយដរ៉រ ដែលបា  ងិកាំពុងនរើក

ែាំនណើរការអា ីវកមមនោយមិ មា អាជាញ រណណពីប្កស ងនសែាកិចច ងិហិរញ្ញវរថុ  ិងដែលពុាំទា ់ទូ្ទារ់ប្បាក់រាំណលុ ាំ ក់

រែាចាំ    ៣០,០០០ែុលីារអានមរិក  ិងការនផារសិទ្ធិកា ក់ារអ់ាជាញ រណណចាំ    ២៥.០០០ ែុលីារអានមរិក។ ជាលទ្ធផល 

ប្កុមហ  ុកាសីុណូ La Grand Victore យលប់្ពមទូ្ទារ់រាំណលុដែល ាំ ក់រែា ចាំ    ៣០.០០០ ែុលីារអានមរិក  ងិ

នផារសិទ្ធិកា ់ការ់អាជាញ រណណចាំ    ២៥.០០០ ែុលីារអានមរិក ោ៉ងយូរប្រឹមែាំណាច់ដែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៦។ ទ្ ាឹមន េះ 

រណៈកមមការចប្មុេះ កប៏ា ចុេះដណនាាំមាច ស់អា ីវកមមកាសីុណូនហង នហង ២  ងិមាច ស់អា ីវកមមភាន ល់រកសីកីឡា នប្កាយ

កាសីុណូ GMG ឱ្យរិទ្អា ីវកមមភាន ល់រកសីកីឡា ដែលមា ទី្តាាំងកនុងនែរតរបូង មុ ាំ។ ជាវិធា ការរ ត រណៈកមមការ

ចប្មុេះ ឹងរ តឃី្ ាំនមើលចាំន េះទី្តាាំងភាន ល់រកសីទាាំងពីរកដ ីង  ងិចរ់វិធា ការតាមផីូវចារ់កនុងករណីមិ អ ុវរតតាម

ការដណនាាំន េះ។ 

 នោយដ ក ដផអកនលើទិ្ ន យ័ររស់អរគនាយកោា  ររនាគរជារិ, ចាំណូលមិ ដម សារនពើព ធ (នោយមិ រិរ

រញ្ចូលចាំណូលពកីាសីុណូ  ងិចាំណូលបា ពីនឆ្ន រ) សនប្មចបា  ២៣២.០៩០ លា នរៀល ទារជាងដផ ការប្រចាំប្រី

មាសប្រមាណ ៤៧,១៨% (ការអ ុវរតចាំណូលប្រចាំប្រមីាសទី្១ ប្រូវបា កាំណរ់នសម ើ ឹង ១៣,៥១% ន ចារ់ថវិកាឆ្ន ាំ

២០១៦)។ ប្រសិ នរើនប្រៀរនធៀរការអ ុវរតប្រចាំប្រមីាសទី្១ ឆ្ន ាំ២០១៦  ិងប្រមីាសទី្១ ឆ្ន ាំ២០១៥ ការអ ុវរត

ចាំណូលមា ការនកើ ន ើងប្រមាណ១១,៩១%។ មូលនហរុដែលការអ ុវរតប្រចាំប្រមីាសទី្១ អ ុវរតបា ទារជាង

នប្គងចាំណូលប្រចាំប្រមីាសទី្១ ឆ្ន ាំ២០១៦ នោយមា មូលនហរុែូចរនៅ ៖ 

- ចាំណូលបា ពផីលន សាទ្ ប្រវូបា នប្គងចាំ    ៣០៥៥   ល់ា នរៀល នៅឆ្ន ាំ២០១៦។ ចាំណូល ប្រូវ 

ប្រមូលបា មា រិចរ ច កនងុប្រីមាសទី្១ន េះ នោយសារដរកតាត ធមមជារិ ែូចជារញ្ហា ទឹ្ករូច ជានែើម  ិង

នៅនែរតកណាដ ល មា រញ្ហា អា ីវករមិ រង់ចាំណូល នៅរែូវទី្២។ 
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- ចាំណូលបា ពផីលនប្ពនឈើ រឺអាប្ស័យនលើការប្រមូលនឈើដែលប្រូវបា ឈសូឆ្យនលើែីសមបទា 

នសែាកិចច, នឈើដែលបា ការ់សាំអារកនុងអាងសតុកទឹ្កយតរីអរគិស  ី  ិងអាងទ្ាំ រ់ទឹ្កនប្សាចប្សព  ងិ

នឈើដែលចរប់ា ពអីនកប្រប្ពរឹតរទ្នលមើសនប្ពនឈើ ជាក់ដសដង។   

- ប្បាក់ចាំនណញររស់សហប្គសសាធារណៈ  ងឹប្រូវរងភ់ារលាេចូលថវិការែា ចរ់ពដីែមិថុនា ឬដែកកោោ 

ដែលនាាំឱ្យមិ ទា ម់ា ចាំណូលកនុងប្រមីាសទី្ម យន េះនៅន ើយនទ្។ 

- សមបទា ពនីប្រងការ  ងិដរ៉ែ នៅមិ ទា ់បា ផដលច់ាំណូលចូលរែានៅន ើយ នោយសារដរការង្ហរនប្រង

ការកាំពងុដរប្រូវបា ែាំនណើរការនរៀរចាំឯកសារ ិងកិចចប្ពមនប្ពៀង។ ចាំន េះចាំណូលបា ពដីរ៉ែ  រឺបា មក

ពសី យសារ, ឈនួ លនផាប្កឡា, កនប្មអាជាញ រ័ណណរុករក ងិនធវើអា ីវកមមនលើវរថធុារុនែើមសាំភារៈសាំណង់  ងិ

ស យសារសមបទា ដរ៉ែឧសាហកមម (នលាហធារ,ុ ថមមា រនមី ជានែើម) ដែលចាំណូលទាាំងន េះថយចុេះ 

នោយសារប្កស ងដរ៉ែ ិងថាមពល ដែលជាប្កស ងសាមីកាំពុងនធវើកាំដណទ្ប្មង់នលើយ តការចរដ់ចង ិង

ប្ររ់ប្រងការនធវើអា ីវកមមនលើ វិស័យន េះ ែូចជាការនធវើប្ររេិកូមមនៅម ាីរ ាំនាញ  ងិការផតលអ់ាជាញ រ័ណណ។ 

 រីិវិធីថមីន េះ មិ អ ញុ្ហញ រឱ្យប្កស ងនសែាកិចច ិងហិរញ្ញវរថចូុលរ ម កនុងការយតយរនមីការរងស់ យសារន ើយ។ 

- ការ  លអចល វរថ ុ៖ នរើព ិរិយទិ្ែាភាពជារ ម, ការ  លអចល វរថុមិ មា ការនកើ ន ើងននាេះនទ្ នោយ

សារទី្តាាំងម យចាំ   ប្រូវបា រា រោា េិបាល អ ញុ្ហញ រនគលការណ៍ឱ្យនធវើឯក  ភាវូរ យីកមម នប្កាម

រូរភាពនោេះែរូ  ងិលកផ់្ទដ ច់។ ចាំណូលប្រូវបា រង់ជារ តរនាា រ់តាមការកាំណរន់ កិចចស ា ឬមា ការ

រង់យរឺោ៉វរ តិចរ តួច រុ៉ដ ត ងឹប្ររ់ចាំ   នៅែាំណាច់ឆ្ន ាំ 

- ផលទ្ ុររស់អាកាសចរណ៍សីុវលិ សាំនៅែលច់ាំណូលបា ពនីថីទ្ញិ សាំរុប្រយ តនហាេះ។ ចាំណូលធីាក់ចុេះ 

នោយសារនេញៀវនទ្សចរណ៍មកនលងកមពុជាមា ការធីាក់ចុេះ ដែលនាាំឱ្យការទិ្ញសាំរុប្រយ តនហាេះមា ការ

ធីាកចុ់េះ។ 

- ផលទ្ ុន សកមមភាពនទ្សចរណ៍ រឺបា មកពចីាំណូលដែលបា ពនីថីទិ្ញសាំរុប្រចូលទ្សសនារាំរ អ់ងគរ 

ពីនេញៀវអ តរជារិ។ ចាំណូលន េះ មា ការធីាក់ចុេះនោយសារនេញៀវនទ្សចរណ៍មា ការថយចុេះ។  

- ផលទុ្ ររស់នប្រសណីយ ៍ិងទូ្ររមនារម ៍  មា ការធីាក់ចុេះនោយសារចាំណូលន េះនៅមា រាំណលុ

ដែលប្កុមហ  ុនៅ ាំ ក់ នៅមិ ទា ប់ា រង់នៅន ើយ។ 

- អាករន សាថ  ទ្រូ រ មមា  ការផតល់ទិ្ោា ការសអ រិ ការផតល់ទិ្ោា ការនអ ិចប្រ ូិច ការផតលល់ិែរិ្ីងដែ 

នោយប្កស ងមហានផា  ិងប្កស ងការររនទ្ស ងិសហប្រររិរតិការអ តរជារ។ិ ចាំណូលប្រនេទ្ន េះ មា 

ការថយចុេះ នោយសារការនធវើលិែរិ្ីងដែ មា ការធីាក់ចុេះ។    

  ១.១.២. រាំណលុកកសាេះ 

 គម  ការរនងោើរន ើង ូវរាំណលុកកសាេះថមី នរើរិររយៈនពល៦០នថៃ ចរ់ពអីាណរតិនរើកផតលប់្បាក់ បា ចូល

ររនាគរជារិរហូរែលន់ថៃទូ្ទារ់។ ន េះរង្ហា ញថាែាំនណើរការទូ្ទារ់ មា លកខណៈលអប្រនសើរជាងមុ   ងិែិរ រិនៅរក

 ោិមអ តរជារនិ ការកាំណររ់ាំណលុកកសាេះ។  
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  ១.១.៣. ចាំណាយថវកិាជារ ិ

ការអ ុវរតចាំណាយសប្មារ់ប្រមីាសទី្១ រឺសនប្មចបា  ១៤,៥៧% ន ចារ់ ន លរឺទារជាង ០,៤៣%។ 

ការអ ុវរតទារជាងនគលនៅ នប្ េះការនរៀរចាំរ ានទ្យយរុនរប្រទា នៅតាមទ្ប្មង់រ ានទ្យយរុនរប្រទា ថមមីា ភាពយឺរ

ោ៉វសប្មារ់ថាន ក់មូលោា   រីឯទ្ប្មង់អាណរតិថមីរប្មូវឱ្យមា ការរាំនពញនលែតាមកមមវិធី-អ ុកមមវធី-ចនង្ហោ មសកមមភាព។ 

មា៉ងនទ្ៀរ នៅកនុងប្រមីាសទី្១ ឆ្ន ាំ២០១៦ ន េះ ប្កស ង-សាថ រ័ បា សប្មុកចាំណាយកញ្ចរ់ថវិកាឆ្ន ាំចស់ ដែលនធវើរ៉េះ

 លែ់លល់ទ្ធភាពចាំណាយឆ្ន ាំថមី។  

ប្កស ង-សាថ រ័ ម យចាំ    ដែលអ ុវរតថវិកាបា រិចជាង ១៥% នធៀរ ងឹចារ់ថវិកាសប្មារ់ប្រមីាសទី្១ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ មា ែូចរនៅ៖  

១. ប្កស ងមុែង្ហរសាធារណៈ អ ុវរតបា  ៩,៤៤% 

២. ប្កុមប្រឹកាអេិវឌ្ឍ ក៍មពុជា អ ុវរតបា  ០% 

៣. មហានផា (រែាបាលទូ្នៅ) អ ុវរតបា  ១០,៣៥% 

៤. រណៈកមាម ធិការជារិនរៀរចាំការនបាេះនឆ្ន រ អ ុវរតបា  ១,៨២% 

៥. អាជាញ ធរសវ កមមជារ ិអ វុរតបា  ១១,២៨% 

៦. ប្កស ងសុខាេិបាល  អ ុវរតបា  ៨,១៦% 

៧. ប្កស ងវរបធម៌  ងិវិចិប្រសិលបៈ អ ុវរតបា  ១១,៤២% 

៨. ប្កស ងររិសាថ   អ ុវរតបា  ១១,៦៣% 

៩. ប្កស ងធមមការ  ិងសាសនា អ ុវរតបា ១៣,៥៩% 

១០. ប្កស ងការង្ហរ  ិងរណតុ េះរណាត លវិជាា  ីវៈ អ ុវរតបា ៧,៤៨% 

១១. រែានលខាធិការោា  អាកាសចរសីុវិល អ ុវរតបា ៣,៤៨% 

១២. ប្កស ងដរ៉ែ ងិថាមពល អ ុវរតបា ៩,០៩% 

១៣. ប្កស ង ណិ ាកមម អ ុវរតបា ១១,៩០% 

១៤. ប្កស ងកសិកមម រកុាខ ប្រមាញ់  ងិន សាទ្ អ ុវរតបា  ១០,២៧% 

១៥. ប្កស ងអេិវឌ្ឍ ៍  រទ្ អ ុវរតបា ១,៩៤% 

១៦. ប្កស ងនប្រសណីយ ៍អ ុវរតបា  ៧,០៨% 

១៧. ប្កស ងសាធារណៈការ   ងិែឹក ញ្ាូ  អ ុវរតបា  ៧,១៦% 

១៨. ប្កស ងនរៀរចាំដែ ែី  ររូរណីយកមម  ងិសាំណង ់អ ុវរតបា  ១០,៤៧% 

២៩. ប្កស ងធ ធា ទឹ្ក  ិងឧរត ុិយម អ ុវរតបា  ១,៩៩%  ងិ 

២០. ប្កស ងឧសាហកមម ងិសិរបកមម អ ុវរតបា  ១១,៣១%។ 

 នោយដ ក រែាបាលថាន ក់នប្កាមជារិ (រា ធា -ីនែរត, ប្កុង-ប្សុក  ងិ ុាំ-សង្ហោ រ់) អ ុវរតបា  ៨,៣៦%។ 

 ទ្ ាឹមន េះ ម ាីរ ាំនាញន ប្កស ង-សាថ រ័ អ ុវរតថវិកាកមមវិធី នៅមិ ទា ប់ា នធវើការទូ្ទារ់រ ានទ្យយរុនរប្រទា 

 ុាំទី្១ នៅន ើយ នោយសារមូលនហរុែូចជា៖ 
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 មា ភាពយឺរោ៉វកនងុការនរៀរចាំរនងោើរតារាងរ ានទ្យយរុនរប្រទា  

 ការទូ្ទារ់  រការលាំបាក នប្ េះប្រូវនធវើន ើងតាមកមមវិធី អ កុមមវិធី ចនង្ហោ មសកមមភាព  ងិសកមមភាព ដែល

រប្មូវឱ្យនធវើការនបាេះផាយអាណរតិនប្ចើ  (តាមរប្មូអាណរតនិរើកប្បាក់ថមី) ។ នទាេះោ៉ងណា រញ្ហា ន េះ  ងឹប្រូវ

បា នោេះប្សាយនៅកនុងប្រីមាសទី្២ ន េះ នោយនហរថុាប្កស ងនសែាកិចច ិងហិរញ្ញវរថនុទ្ើរនចញនសចកដីដណនាាំ

អាំពកីាររនងោើរតារាងឧរសមព័ ធសប្មារ់ភាា រ់អាណរតនិរើកប្បាករ់រស់ម ាីរអ ុវរតថវិកាកមមវិធ ីកនុងករណីអាណរតិ

ម យមា ចនង្ហោ មសកមមភាពនប្ចើ ។  

  រីឯការធានាចាំណាយ មិ មា   រប្រទ្េះរញ្ហា ន ើយ នោយនហរុថាម ាីរនសែាកិចច ិងហិរញ្ញវរថុ បា ផតល់

ទិ្ោា ការនលើធានាចាំណាយ  ូែល់ម ាីរ ាំនាញនសា ើរដរ ១០០% រ ចនហើយ។ នោយដ កចាំន េះកិចចលទ្ធកមមវិញ

នៅថាន កមូ់លោា  , ម ាីរ ាំនាញ ១០ ដែលបា ចរ់នផដើមអ ុវរតថវិកាកមមវិធីនពញនលញកនុងឆ្ន ាំ២០១៥ មិ 

បា   រប្រទ្េះ រញ្ហា អវីនទ្ ចាំដណកឯ ម ាីរ ាំនាញថមីទាាំង ១៥ ដែលនទ្ើរចរ់នផដើមអ ុវរតថវិកាកមមវិធីនពញនល

ញកនុងឆ្ន ាំ២០១៦ន េះ    រប្រទ្េះការលាំបាកកនងុការអ ុវរត រីិវិធថីមី នោយប្រូវរនងោើរប្កុមលទ្ធកមមថម ី  ិងប្រូវ

អ ុវរតកិចចលទ្ធកមមនោយែួី ឯងផ្ទា ល។់  

 ភាពយឺរោ៉វន ការទ្ទ្ លបា អាណារ័កនផារសិទ្ធិ។  

  ១.១.៤. ចាំណាយតាមប្រនេទ្ 

 ចាំណាយតាមប្រនេទ្សនប្មចបា  ែូចរនៅ៖ នរៀវរស មា  ១៨,៦៤%, ទ្ាំ ិញ/នសយត មា  ៨,៨៨%  ិង 

មូលធ  មា  ១៤,២៥%។ 

 ១.២. លទ្ធផលន សកមមភាពរ ីេឹះសប្មាររ់ តពប្ងងឹភាពន ឿទ្កុចរិតន ថវកិា 

 ដផនកទ្១ី៖ ភាពន ឿទ្កុចរិតន ថវកិា ប្រូវបា រ តអ ុវរតនោយមា នគលរាំណងចាំ    ៤  ិងចនង្ហោ ម

សកមមភាពចាំ   ១៤។ នគលរាំណងចាំ    ៤ រ មមា ៖ (១) រ តពប្ងងឹការប្ររ់ប្រងចាំណូល  ងិការអ ុវរតដផ ការ

ប្រមូលចាំណូល, (២) រ តពប្ងឹងការប្ររ់ប្រងរាំណលុ, (៣) ពប្ងងឹការប្ររ់ប្រងសាច់ប្បាក់  ិងរណ ,ី (៤) ដកលមអ

ការអ ុវរតថវិកា ិងពប្ងឹងការអ ុវរតដផ ការចាំណាយ។ ភាពន ឿទុ្កចិរតន ថវិកា រជឺាលទ្ធផលចុងនប្កាយ (OUTCOME)ន 

ការអ ុវរតការង្ហរដកទ្ប្មង់ប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ។ ការសនប្មចបា  វូភាពន ឿទុ្កចិរតន ថវិកា រជឺារ ីឹេះ

នែើមបីធានាឱ្យការវិភា ប្រករនោយប្រសិទ្ធភាព,  វិ ័យថវិកា  ងិស័កតិសិទ្ធភាពការផតលន់សយតសាធារណៈ ប្ពមទាាំង

រកាបា  ូវសថ ិរភាពម៉ាប្កូនសែាកិចច។  

 កនុងប្រមីាសទី្១ ន េះ មា សកមមភាពនប្គងអ ុវរតនោយអងគភាពចាំ    ០៩ រ មមា  អរគនាយកោា  នគល

 នោបាយនសែាកិចច ិងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ, អរគនាយកោា  រយ ងិរោា ករកមពុជា, អរគនាយកោា  ព ធោរ, អរគ

នាយកោា  ប្ទ្ពយសមបរតិរែា ងិចាំណូលមិ ដម សារពីព ធ, អរគនាយកោា  ឧសាហកមមហិរញ្ញវរថ,ុ អរគនាយកោា  

ថវិកា, អរគនាយកោា  ររនាគរជារ,ិ អរគនាយកោា  លទ្ធកមមសាធារណៈ, អរគនលខាធកិារោា  ន  កសហវ  ិងប្កុម

ការង្ហរប្ររ់ប្រងរនប្មាងប្រព ័ធព័រម៌ា វិទ្ាប្ររ់ប្រងវិស័យហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ (FMWG)។ 
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  ១.២.១. ការរ តពប្ងងឹការប្ររប់្រងចាំណូល ងិការអ វុរតដផ ការប្រមលូចាំណូល 

 នគលរាំណងន េះមា  ០៣ ចនង្ហោ មសកមមភាព ដែលប្រូវបា អ ុវរតនោយអរគនាយកោា  ចាំ    ៦ រឺ អរគ

នាយកោា  នគល នោបាយនសែាកិចច ងិហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ, អរគនាយកោា  រយ ងិរោា ករកមពុជា, អរគនាយកែ្

ឋា ព ធោរ, អរគនាយកោា  ប្ទ្ពយសមបរតិរែា ងិចាំណូលមិ ដម សារនពើព ធ, អរគនាយកោា  ឧសាហកមមហិរញ្ញវរថ ុ

 ងិអរគនលខាធកិារោា  ន  កសហវ។ នរើដផអកនលើសកមមភាពដែលសនប្មចបា , នគលរាំណងន េះសនប្មចបា  ៨៨%  

កនុងននាេះ ចនង្ហោ ម សកមមភាព ១១.១. អ ុវរតនគល នោបាយចាំណូលរយៈនពលមធយម  ងិយុទ្ធសា្សត នកៀរររចាំណូល 

សនប្មចបា  ៧៨%, ចនង្ហោ មសកមមភាព ១១.២ រ តដកលមអនគល នោបាយ ងិរែាបាលរយ, ព ធោរ  ិងចាំណូល

មិ ដម សារនពើព ធ  ងិប្ទ្ពយសមបរតិរែា សនប្មចបា  ៨៨%, ចនង្ហោ មសកមមភាព ១១.៣. ពប្ងឹងការពាករចាំណូល

សនប្មចបា  ៩៧%។ 

 ជាក់ដសតង នរើព ិរិយនមើលលទ្ធផលសនប្មចបា ន ចនង្ហោ មសមមភាពទាាំង០៣ ន ើញថាមា សូចនាករសាំខា ់ៗ

ចាំ    ១១ សនប្មចបា តាមនគលនៅរ មមា ៖ 

 ១. របាយការណ៍ប្ររួព ិរិយតាមោ ការអ វុរតយុទ្ធសា្សត នកៀរររចាំណូលរយៈនពលមធយម ដផនកចាំណូលសារនពើ

ព ធប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៥ ប្រូវបា នរៀរចាំ  ិងោក់  ូថាន ក់ែឹកនាាំ។  

 ២. មូ៉ដែលពាករណ៍ ររស់អរគនាយកោា  នគល នោបាយនសែាកិចច ិងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ ប្រូវបា សិកា

រមីារ (មា ជារបាយការណ៍សិការមីារ)។ 

 ៣. ប្រព ័ធទិ្ ន យ័រនមីរិរព ធរយ ៣  ាំពកូប្រូវបា នធវើរចចុរប នកមម។ វឌ្ឍ ភាពជាក់ដសដង សនប្មចបា 

រហូរែល១់៥  ាំពកូ។  

 ៤. ប្រព ័ធទិ្ ន ័យប្ររ់ប្រងហា េិយ័រយ ប្រូវបា ពប្ងកី វិសាលភាពនៅកា ់ការោិលយ័រយ ០១ រដ ថម

នទ្ៀរ (ជាវឌ្ឍ ភាពជាក់ដសដង ប្រព័ ធទិ្ ន ័យប្ររ់ប្រងហា េិយ័រយប្រូវបា ោកឱ់្យែាំនណើរការចាំ    ០២ ការិោលយ័

រដ ថមនទ្ៀរ (ការិោលយ័រយ ិងរោា ករដផសៃួ រ អ យុញ៉ុង  ងិការោិល័យរយ ងិរោា ករដផសៃួ រ សកុ )។ 

 ៥. នសចកតបី្ ងសារាចរដណនាាំសត ីពកីារអ ុវរតការនសុើរអនងោររទ្នលមើសសារនពើព ធប្រូវបា នរៀរចាំកនុងកប្មិរ

ប្កុមការង្ហរ។ 

 ៦. ចាំណារថ់ាន ក់សតងោ់រសកមមភាពអា ីវកមមសប្មារ់នប្រើប្បាស់នៅអរគនាយកោា  ព ធោរ ឱ្យប្សរតាមសតងោ់រ

អ តរជារិ សប្មារ់នរៀរចាំមូ៉ដែលពាករណ៍  ងិវិភារចាំណូលប្រូវបា នរៀរចាំ។  

 ៧. រញ្ា ីអនកជារ់ព ធចរ ត  ងិរញ្ាអីនកជារ់ព ធចរ តដែលបារ់ែួី  មិ មកោកល់ិែិរប្រកាស ប្រូវបា នរៀរចាំ។ 

 ៨. យ តការន ការរនងោើរការិោល័យផតលព់រ័៌មា តាមទូ្រសពាសិកា  ិងយ តការសប្មារ់ផតលន់សយតពិនប្គេះនោរល់

នៅរញ្ារពិនប្គេះនោរល់នៅតាមសាខាព ធ ប្រូវបា នរៀរចាំ។ 

 ៩. តាមោ  ងិប្ររួព ិរិយការនផារអនកជារ់ព ធរររន ៉ការ តាមសាខាព ធោរែណឌ ទាាំងអស់នែើមបីនផារចូលរររ

សវ ័យប្រកាស (ចុេះអនងោរប្សាវប្ជាវតាមែងផីូវ វូសហប្គស ដែលមា ផលរររប្រចាំឆ្ន ាំដែលអាចរញ្ចូលកនុងរររ

សវ ័យប្រកាស  ងិបា នសន ើសុាំសាខាព ធោរឱ្យោក់់សហប្គសដែលសថរិកនងុរររន ៉ការចាំ    ១.៣៤៥ សហប្គស 

ឱ្យសថ ិរនៅកនុងរររសវយ័ប្រកាស)។ 
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 ១០. នសចកតីប្ ងចារ់សត ីពីការប្ររ់ប្រងដលបង ណិ ាកមម ប្រូវបា ្ីងកិចចប្រ ុាំជាម យនលខាធកិារោា  ប្កុមប្រឹកា

 រីកិមម។ 

 ១១. នសចកតីប្ ងចារ់សត ីពីការប្ររ់ប្រងចាំណូលមិ ដម សារនពើព ធ ប្រូវបា នរៀរចាំកប្មិរអរគនាយកោា  

ប្ទ្ពយសមបរតិរែា ិងចាំណូលមិ ដម សារនពើព ធ។ 

 នោយដ ក មា សូចនាករចាំ    ០៣ មិ បា សនប្មចតាមនគលនៅនប្គងទុ្ក រឺ ៖ 

 ១.  រីិវិធីរនញ្ចញទ្ាំ ញិពីរយមុ នពលទ្ាំ ញិមកែល់ ប្រូវបា នរៀរចាំ ងិោក់ឱ្យអ ុវរតែូចការនប្គងទុ្ក 

(សនប្មចបា ប្រឹម ៥០%)។ 

 ២. អ ុប្កឹរយសត ីពកីាររនងោើរប្រេឹះសាថ  សាធារណៈរែាបាលចាំ   ១០ ប្រូវបា នរៀរចាំ រុ៉ដ តប្រេឹះសាថ  សាធារណៈ

រែាបាលម យចាំ   មា ការរយត៉ែកនុងការអ ុវរតប្ពេះរា ប្ករឹយសត ពីលីកខ តកិៈររយិរុតន ប្រឹេះសាថ  សាធារណៈរែាបាលនលែ 

 ស/រករ/០៨១៥/៨៧២ ចុេះនថៃទី្០៨ ដែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៥។ មូលនហរនុ ការរយត៉ែ  រ ឺ(១) ប្រឹេះសាថ  សាធារណៈម យ

ចាំ    ប្រូវបា រនងោើរន ើងនោយប្ពេះរា ប្ករឹយ, (២) ការនរើករណ ីប្បាក់រនញ្ញើនៅធនាគរជារិ,  ិង (៣) សមាសភាព

ប្កុមប្រឹកាេបិាលប្រចាំប្រេឹះសាថ  សាធារណៈរែាបាល។ នទាេះរីោ៉ងក៏នោយ ប្កុមការង្ហរនរៀរចាំវិនសាធ កមមចារ់  ងិ

ដកដប្រលិែរិរោា  សប្មារ់ប្ររ់ប្រងសហប្គសសាធារណៈ  ងិប្រេឹះសាថ  សាធារណៈរែាបាលបា  ិងកាំពងុពិភាកា

ជាម យប្រេឹះសាថ  សាធារណៈរែាបាលនោេះប្សាយរញ្ហា ខាងនលើ  ិងពន ីឿ ការនរៀរចាំអ ុប្កឹរយរនងោើរប្រេឹះសាថ  សាធារណៈ

រែាបាលឱ្យបា ទា ់នពលនវលា។ 

 ៣. ឯកសារសិកាប្សាវប្ជាវអាំពីរនចចកនទ្សដលបង  ិងវិធា ន ការនលងដលបងតាមអុី នធើដណរប្រូវបា នរៀរចាំ 

(សនប្មចបា  ៨០% នោយសារកងវេះថវិកាកនុងការសិកាប្សាវប្ជាវ)។ 

 ទ្ ាឹមន េះ ការអ ុវរតជាក់ដសដង ិងដផ ការប្រមូលចាំណូល មា រមីារធាំជាង +/-៥%នៅន ើយ រង្ហា ញថា

ភាពរល ូន ថវិកានៅមា កប្មិរនៅន ើយ។ អរគនាយកោា  រយ ងិរោា ករកមពុជា  ងិអរគនាយកោា  ប្ទ្ពយសមបរតិរែា 

 ងិចាំណូលមិ ដម សារនពើព ធ មិ បា នរៀរចាំសកមមភាពសប្មារ់ការរនងោើរមូ៉ដែលពាករណ៍ចាំណូលននាេះនទ្។ កនងុ

 យ័ន េះ អរគនាយកោា  ទាាំងពីរ រ រព ិរិយលទ្ធភាពនលើការនរៀរចាំឧរករណ៍ពាករណ៍ន េះ ឱ្យបា រ ចរាលក់នុងឆ្ន ាំ

២០១៦ន េះ។ នទាេះោ៉ងណាក៏នោយ អងគភាពប្រមូលចាំណូលបា ែរិែាំប្រឹងដប្រងអ វុរតយុទ្ធសា្សត នកៀរររចាំណូល

នែើមបីសនប្មចបា នគលនៅកាំនណើ  ០,៥ ព ិាុភាររយន ផលរិផលកនុងប្សុក។ 

 ជាស នោិា   នគលរាំណងន េះសនប្មចបា  ៨៨%។ លទ្ធផលន េះ្ុីេះរញ្ហច ាំងតាមរយៈការអ ុវរតយុទ្ធសា្សត

នកៀរររចាំណូលរយៈនពលមធយម ទ្ ាឹម ឹងប្រូវពប្ងឹងការអ ុវរតសកមមភាពដែលមិ ទា ស់នប្មចបា នៅប្រីមាសទី្១

ន េះរ តនទ្ៀរ ជាពិនសស ការពប្ងងឹការនរៀរចាំមូ៉ដែលពាករណ៍ចាំណូល  ងិការនរៀរចាំដផ ការប្រមូលចាំណូលប្រចាំ

ប្រមីាស។ 

  ១.២.២. ការរ តពប្ងងឹការប្ររប់្រងរាំណលុ 

 នគលរាំណងន េះមា  ០៣ ចនង្ហោ មសកមមភាព ដែលប្រូវបា អ ុវរតនោយអងគភាពចាំ    ៤ រឺ អរគនាយកោា  

រយ  ងិរោា ករកមពុជា, អរគនាយកោា  ព ធោរ, អរគនាយកោា  ថវិកា  ងិអរគនលខាធិការោា  ន  កសហវ ។ នរើដផអក

នលើសកមមភាពដែលសនប្មចបា , នគលរាំណងន េះសនប្មចបា   ៧៣%  ដែលកនងុននាេះ ចនង្ហោ មសកមមភាព ១២.១. 
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អ ុវរតយុទ្ធសា្សត ប្ររ់ប្រងរាំណលុប្រករនោយស័កោិសិទ្ធភាព  ងិប្រសិទ្ធភាព សនប្មចបា  ៩៣%, ចនង្ហោ ម

សកមមភាព ១២.២. នរៀរចាំប្ករែ័ណឌ ររយិុរត  ងិយ តការសប្មារ់អ ុវរតការធានាររស់រែា សនប្មចបា  ៥០%, 

ចនង្ហោ មសកមមភាព ១២.៣. ពប្ងឹងប្រសិទ្ធភាពន ការប្ររ់ប្រងរាំណលុប្រូវទារកនងុឆ្ន ាំ សនប្មចបា  ៧០%។ 

 ជាក់ដសតង នរើព ិរិយនមើលលទ្ធផលសនប្មចបា ន ចនង្ហោ មសកមមភាពទាាំង ០៣, មា សូចនាករចាំ    ០៣ 

សនប្មចបា រ មមា  ៖ 

 ១. នសចកតីប្ ងរឋមសត ីពីនគល នោបាយសតពីកីារធានាររស់រែាប្រូវបា នរៀរចាំ។  

 ២. កមមវិធីរណតុ េះរណាត លការប្ររ់ប្រង  ងិរណតុ េះរណាត លរាំណលុព ធប្រូវបា នរៀរចាំ។  

 ៣. នសចកតីប្ ងនសៀវនៅដណនាាំសត ីពីសវ កមមនផាកនុងព ធោរប្រូវបា រញ្ចរ់ប្រឹមកប្មិរប្កុមការង្ហរ។ 

 នោយដ ក មា សូចនាករ ០១ មិ បា សនប្មចតាមនគលនៅរឺ ៖ នគលការណ៍ ងិលែិិររទ្ោា  ដណនាាំ

សត ីពីការនធវើសវ កមមនផាកនងុប្រូវបា សិកា (សនប្មចបា  ៨០%)  ងិ របាយការណ៍, អ សុាស ,៍ រញ្ហា ប្រឈមសតពីី

ការប្ររ់ប្រងរាំណលុមិ ដម សារនពើព ធប្រូវទារកនុងឆ្ន ាំប្រូវបា នរៀរចាំ (មិ មា វឌ្ឍ ភាព)។ 

 ជារ ម អាចស នោិា  បា ថា ការប្ររ់ប្រងរាំណលុប្រូវទារ ងិរាំណលុប្រូវសង មា វឌ្ឍ ភាពលអ នោយនហរុ

ថាអងគភាព កព់ ័ធបា  ិងកាំពងុពប្ងឹងការរឹងទាររាំណលុ  ងិនរៀរចាំលិែិររទ្ោា  ររិយរុតសប្មារ់ប្ររ់ប្រងរាំណលុ។ 

រដ ថមនលើន េះ រមីាភាពន ការប្ររ់ប្រងរាំណលុ  ងិការនប្រើប្បាស់ថវិកាក៏ប្រូវបា រនងោើ ផងដែរ។ 

  ១.២.៣. ការពប្ងងឹការប្ររប់្រងសាចប់្បាក ់ ងិរណ  ី

 នគលរាំណងន េះមា  ០៥ ចនង្ហោ មសកមមភាព ដែលប្រូវបា អ ុវរតនោយអងគភាពចាំ    ៣ រឺអរគនាយកោា  

ររនាគរជារ,ិ អរគនាយកោា  ថវិកា  ងិប្កុមការង្ហរប្ររ់ប្រងរនប្មាង FMIS។ ដផអកនលើសកមមភាពដែលសនប្មចបា  

នគលរាំណងន េះសនប្មចបា  ៩៦%  កនងុននាេះចនង្ហោ មសកមមភាព ១៣.១. រ តដកលមអ  ងិពប្ងងឹការនរៀរចាំដផ ការ

សាច់ប្បាក ់សនប្មចបា  ៩០%, ចនង្ហោ មសកមមភាព ១៣.២. រ តពប្ងងឹការនប្រើប្បាស់ប្រព័ ធធនាគរប្ពមទាាំងសិកា 

 ងិព ិរិយលទ្ធភាពឈា នៅអ ុវរតការទូ្ទារត់ាម E-Transfer សនប្មចបា  ៩០%, ចនង្ហោ មសកមមភាព ១៣.៣. 

នរៀរចាំយ តការប្រមូលផតុាំ ិងរូកសរុររបាយការណ៍អ ុវរតថវិការនប្មាងររស់នែរូអេិវឌ្ឍ ៍ ដែលនៅនប្ៅប្រព័ ធ

ររនាគរជា ាំហា  ៗ ងិរ តពប្ងឹងរណ ីនទាលររនាគរ សនប្មចបា  ១០០%, ចនង្ហោ មសកមមភាព ១៣.៤. រ តតាមោ 

រាំណលុកកសាេះ  ិងអាយុកាលររស់យត សនប្មចបា  ១០០%, ចនង្ហោ មសកមមភាព ១៣.៥. ទូ្ទារ់រុនរប្រទា ឱ្យបា 

ទា ់នពលនវលា សនប្ម ចបា  ១០០%។ 

 ជាក់ដសតង នរើព ិរិយនមើលលទ្ធផលសនប្មចបា ន ចនង្ហោ មសមមភាពទាាំង ០៥, មា សូចនាករចាំ    ៣ 

សនប្មច បា តាមនគលនៅ៖ 

 ១. មុែង្ហរទូ្ទារត់ាម EFT (Electronic Fund Transfer) នៅកនងុប្រព ័ធ FMIS ប្រូវបា នធវើសនាធ  កមម

ជាម យធនាគរជារ ិ ិងនធវើការសាកលបងកនុងកប្មិររនចចកនទ្សរ ចរាល់រ មជាម យទាាំងសុវរថភិាព (ប្កុមការង្ហរ FMIS) 

 ២. ព័រម៌ា របាយការណ៍ចាំណូល  ិងចាំណាយពីអងគភាព កព់ ័ធប្រូវបា ប្រមូលផតុាំ  ងិនរៀរចាំតាមរយៈការ

ប្រមូលតាមោ ព ិរិយ  ងិពាករណ៍សាថ  ភាពចាំណូល  ងិចាំណាយររស់ប្កស ង-សាថ រ័ ។ 
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 ៣. ទ្ប្មង់របាយការណ៍អ ុវរតថវិការនប្មាងររស់នែរអូេិវឌ្ឍ ៍ប្រូវបា នរៀរចាំ  ងិផសពវផាយអ ុវរតតាមរយៈ

ការនរៀរចាំនសចកតីដណនាាំែល់ប្កស ង-សាថ រ័ អ ុវរតរនប្មាងហិរញ្ញរបទា  នោយនែរអូេិវឌ្ឍ ៍ឱ្យនធវើរបាយការណ៍ 

ហិរញ្ញវរថបុ្រចាំឆ្ន ាំប្សរតាម COA ររស់រា រោា េិបាល។ 

 នោយដ ក មា សូចនាករចាំ    ១ មិ សនប្មចបា តាមនគលនៅនប្គងទុ្ក រ៖ឺ 

 ១. ប្រព ័ធ  Online Web-based Application ប្រូវបា នប្រើប្បាស់សាកលបងនពញនលញនោយប្កស ងចាំ    

៨ កនងុចាំនណាមប្កស ង ១០ (សនប្មចបា ៨០%)។ 

 ជារ ម ការពប្ងងឹការប្ររ់ប្រងសាច់ប្បាក ់ ិងរណ បីា  ិងកាំពងុមា ែាំនណើរការលអរ រឱ្យករ់សមាគ ល់នៅកនងុ 

ប្រីមាសទី្១។ នទាេះរីជាោ៉ងណា ការទូ្ទារ់តាមប្រព័ ធ E-Transfer នៅកនុងប្រព ័ធ FMIS មិ ទា ់ប្រូវបា ោកឱ់្យអ ុវរត 

ដែលរ រមា ការយកចិរតទុ្កោក់ែពស់រដ ថមនទ្ៀរនែើមបីអាចរញ្ចរ់នៅកនុងប្រមីាសរនាា រ់  ងិការពប្ងីកការអ ុវរតសាកលបង 

 ូវប្រព ័ធ Online Web-based Application ដែលអាច  យែល់ការនរៀរចាំដផ ការសាច់ប្បាក។់ 

  ១.២.៤. ការដកលមអការអ វុរតថវកិា  ងិពប្ងងឹការអ វុរតដផ ការចាំណាយ 

 នគលរាំណងន េះមា  ០៣ ចនង្ហោ មសកមមភាព ដែលប្រូវបា អ ុវរតនោយអរគនាយកោា  ចាំ    ៣ រឺ អរគ

នាយកោា  លទ្ធកមមសាធារណៈ, អរគនលខាធិការោា  ន កសហវ,  ងិប្កុមការង្ហរប្ររ់ប្រងរ់នប្មាង FMIS។ នរើដផអក

នលើសកមមភាពដែលសនប្មចបា , នគលរាំណងន េះសនប្មចបា  ៨៨%  ដែលកនងុននាេះចនង្ហោ មសកមមភាព ១៤.១. 

ការនធវើសុែែុម យីកមមរយតងការអ ុវរតវិធា   ិងរទ្របញ្ញរតសិត ីពលីទ្ធកមមសាធារណៈ (IRRPP)  ិងសតងោ់រ រីិវិធីរ ម 

(SOP/PM) សនប្មចបា  ៩០%, ចនង្ហោ មសកមមភាព ១៤.២ រនងោើ ការប្រក រប្រដ ង  ងិរមីាភាពកនងុែាំនណើរការលទ្ធ

កមមនោយមា ការចលូរ មជាសាធារណៈ សនប្មចបា  ៧១%, ចនង្ហោ មសកមមភាព ១៤.៣. នរៀរចាំដផ ការចាំណាយ

ប្រចាំប្រីមាសឱ្យមា សុប្ករឹភាព សនប្មចបា  ១០០%។ 

 ជាក់ដសតង នរើព ិិរយនមើលលទ្ធផលសនប្មចបា ន ចនង្ហោ មសមមភាពទាាំង ០២, មា សូចនាករចាំ    ២ 

សនប្មចបា  រ មមា ៖ 

 ១. លិែិររទ្ោា  ររិយរុត ក់ព ័ធ, នសចកតី  ូែាំណឹងការនែញនថី, ដផ ការលទ្ធកមម  ងិការផតល់កិចចស ា 

ប្រូវបា ផសពវផាយនលើនរហទ្ាំព័រររស់អរគនាយកោា  លទ្ធកមមសាធារណៈ។ 

 ២. កមមវិធីចាំណូល-ចាំណាយតាមប្រព ័ធ Worksheet ប្រូវបា នរៀរចាំ។ 

 នោយដ ក មា សូចនាករចាំ    ៣ មិ បា សនប្មចតាមនគលនៅនប្គងទុ្ក រ ឺ៖ 

 ១. នសៀវនៅដណនាាំសត ពីីការប្រួរព ិិរយកិចចលទ្ធកមមតាមនប្កាយ (Procurement Post Review Manual) 

ប្រូវបា នរៀរចាំ (សនប្មចបា  ៩០%) 

 ២. នសចកតីប្ ងអ បុ្ករឹយសត ពីដីរររទ្  ិង ីរិវិធនី ការរតងឹ  ងិការនោេះប្សាយរណត ឹងរយត៉ែ   ងិវិយតទ្លទ្ធកមម

មិ ទា ប់ា អ ុម័រនោយថាន ក់ែឹកនាាំ កសហវ  (សនប្មចបា  ៧០%), 

 ៣. នសចកតីប្ ងទី្១ ប្រកាសសត ីពីរុនរលកខណៈសមបរតអិនកនែញនថីមិ ប្រូវបា សនប្មចតាមការនប្គងទុ្ក 

(សនប្មចបា នសចកតីប្ ងរឋម), នសចកតីប្ ងទី្២ ប្រកាសសត ីពីការនធវើចាំណារ់ប្រនេទ្  ងិចាំណារ់ថាន ក់អនកនែញនថី

មិ ប្រូវបា សនប្មចតាមការនប្គងទុ្ក (នសចកតីប្ ងទី្១), នសចកតីប្ ងទី្២ ប្រកាសសតពីីវិធនី ការចុេះ ការ ប្មេះ  ិង
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ការផសពវផាយរញ្ា ីនមម ប្រូវបា នរៀរចាំ (នសចកតីប្ ងរឋម), នសចកតីប្ ងទី្១ ប្រកាសសត ីពីដរររទ្  ិង ីរិវិធនី ការរតឹង

 ងិការនោេះប្សាយរណត ឹងរយត៉ែ   ងិវិយតទ្លទ្ធកមមប្រូវបា នរៀរចាំ (នសចកតីប្ ងរឋម), នសចកតីប្ ងទី្២ ប្រកាសសត ីពី

ការប្ររ់ប្រងកិចចស ាប្រូវបា នរៀរចាំ (នសចកតីប្ ងរឋម) ចាំដណកឯនសចកតីប្ ងទី្២ ន ប្រកាសសត ីពី ីរិវិធីយតយរនមី

សាំនណើនែញនថីប្រូវបា នរៀរចាំតាមនគលនៅ។ នោយដ កនសចកតីប្ ងប្រកាសសត ីព ីរីិវិធលីទ្ធកមមទ្ាំ ិញ សាំណង់ នសយតកមម 

 ងិនសយតទី្ប្រឹកា ប្រូវបា កាំពងុប្រ ុាំព ិិរយពភិាកាកនុងអរគនាយកោា   (សនប្មចបា ប្រមាណ ៦០%)។ 

 នៅកនុងនគលរាំណងទី្១៤ន េះ អរគនាយកោា  លទ្ធកមមសាធារណៈបា នែើររ សាំខា ់នែើមបីសនប្មចឱ្យ ូវ

សូចនាកររ ីេឹះកនុងដផ ការសកមមភាពរ មែាំណាកក់ាលទី្៣។ ការប្ររ់ប្រងលទ្ធកមមសាធារណៈ រឺជាឧរករណ៍នគល

 នោបាយែ៏សាំខា ់ម យ ងិចាំបាច់មិ អាចែវេះបា  កនុងការធានាប្រសិទ្ធភាពន ការនប្រើប្បាស់ថវិកាជារិឱ្យន្ីើយររ

បា នៅ ងឹ នគល នោបាយររស់រា រោា េិបាល។ អងគភាពលទ្ធកមមប្រូវយល់ែឹងចាស់លាស់អាំពីចារ់ រទ្របញ្ញរត ិ

 ងិលិែិរររយិុរត កព់ ័ធលទ្ធកមមសាធារណៈជាធរមា ។ ែូចន េះ ចាំបាច់ប្រូវកសាង  ងិពប្ងងឹសមរថភាពែល់ម្ តី

អងគភាពលទ្ធកមមន អងគភាពថវិកា នែើមបធីានាឱ្យែាំនណើរការន ការអ ុវរតកិចចលទ្ធកមមសាធារណៈ ប្រប្ពឹរតនៅនោយ

រល ូ មា រមីាភាពរណន យយភាព ភាពយុរតធិម៌ ការស ស ាំសាំនច  ងិន្ីើយររតាមរប្មូវការបា ទា ់នពលនវលានៅ

តាមប្កស ង សាថ រ័   ងិរា ធា ី នែរត។ 

 នទាេះោ៉ងណា អរគនាយកោា  លទ្ធកមមសាធារណៈបា នធវើការរណតុ េះរណាត ល  ិងផសពវផាយែល់ប្កុមការង្ហរ

លទ្ធកមមសាធារណៈររស់ប្កស ង សាថ រ័   ងិប្រូរនង្ហគ ល ជានប្ចើ នលើកនប្ចើ សារមកនហើយដែលរ មមា ែូចជា៖ 

- នៅនថៃទី្២៣ ដែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៥ បា ផសពវផាយអ បុ្ករឹយសត ពី ីីរិវិធនី ការរនងោើរ ការនរៀរចាំ  ិងការប្រប្ពរឹត

នៅន រណៈកមាម ធិការលទ្ធកមម ងិអងគភាពលទ្ធកមម  ងិប្រកាសសត ីពីការរនងោើរប្កុមលទ្ធកមមររស់អងគភាព

ថវិកា  ូែល់សិកាខ កាមចូលរ មសិកាខ សាលាចាំ    ១៥៧នាក់ ដែលបា អនញ្ា ើញមកពរីាំណាងប្កស ង-សាថ រ័  

សហប្គសសាធារណៈ  ិងប្រេឹះសាថ  សាធារណៈរែាបាល។  

- នៅនថៃទី្២៤ ដែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៥ បា ផសពវផាយអ បុ្ករឹយសត ពី ីីរិវិធនី ការរនងោើរ ការនរៀរចាំ  ិងការប្រប្ពរឹត 

នៅន រណៈកមាម ធិការលទ្ធកមម ងិអងគភាពលទ្ធកមម  ិងប្រកាសសត ីពកីាររនងោើរប្កុមលទ្ធកមមររស់អងគភាពថវិ 

កា  ូែល់សិកាខ កាមចូលរ មសិកាខ សាលាចាំ   សិកាខ កាមចាំ    ៣៨៩នាក់ ដែលបា អនញ្ា ើញមកពរីាំណាង 

អេបិាលន រណៈអេបិាលរា ធា  ីនែរត ប្រធា ម ាីរ ាំនាញរា ធា  ីនែរតន ប្កស ងអ វុរតថវិកាកមមវិធីទាាំង 

១០ រាំណាងអរគនាយកោា   ក់ព ័ធន ប្កស ងនសែាកិចច ងិហិរញ្ញវរថុ  ងិប្រធា ររនាគររា ធា នីែរត។ 

- បា រណតុ េះរណាត លម្ តីលទ្ធកមមររស់អងគភាពថវិកាសត ីពី ាំនាញលទ្ធកមមសាធារណៈ ន ប្កស ង-សាថ រ័  អ ុវរត 

ថវិកាកមមវិធីទាាំង១០ ចរ់ពនីថៃទី្១៨ ឧសភា ែលន់ថៃទី្០៥ ដែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៥  មា សិកាខ កាមចូលរ មមក 

ែល់នពលន េះមា ចាំ    ៧៦ នាក។់ 

- បា រណតុ េះរណាត លរាំ ក់រាំរ៉ ែល់ប្រូរនង្ហគ លមកពីម ាីរនសែាកិចច ងិហិរញ្ញវរថុរា ធា ីនែរត នៅនថៃទី្៣០ 

ដែមីនា ែល ់ នថៃទី្០៣ ដែនមសា ឆ្ន ាំ២០១៥ មា សិកាខ កាមចូលរ មចាំ   ៧២នាក ់សប្មារ់រណតុ េះរណាត ល 

រ ត ែល់ប្កុមលទ្ធកមមររស់អងគភាពថវិកានៅតាមរា ធា នីែរតនរៀងៗែួី  ចរ់ពនីថៃ២០ ដែនមសា ែល់ នថៃទី្

០៨ ដែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៥។   
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 ចាំដណកឯប្កស ង-សាថ រ័ ចាំ   ១៥ ដែលប្រូវបា ោក់ឱ្យអ ុវរតថវិកាកមមវិធីរ មមា  រលុាការកាំពលូ, សាលា

ឧទ្ធរណ៍ អរគនលខាធកិារោា  រែាសភា, អរគនលខាធិការោា  ប្ពឹទ្ធសភា, អាជាញ ធរសវ កមមជារ,ិ អងគភាពប្រឆ្ាំងអាំនពើពកុ

រល យ ប្កស ងការររនទ្ស ិងសហប្ររិររតកិារអ តរជារ,ិ  ប្កស ងនទ្សចរណ៍,  ប្កស ង ណិ ាកមម, ប្កស ងធ ធា 

ទឹ្ក ងិឧរុ  យិម, ប្កស ងពរ័ម៌ា , ប្កស ងររិសាថ  , ប្កស ងសងគមកិចច អររីយុទ្ធ    ងិយុវ ីរិសមបទា  ិង ប្កស ង

នប្រសណីយ៍  ងិទូ្ររមនារម ។៍ កនុងចាំនណាមប្កស ង-សាថ រ័  ទាាំង១៥ មា ប្កស ងចាំ   ០៧ ដែលមា ម ាីរ ាំនាញ

នៅរា ធា ី-នែរត រ មមា  ប្កស ងនទ្សចរណ៍, ប្កស ង ណិ ាកមម, ប្កស ងធ ធា ទឹ្ក ិងឧរុ យិម, ប្កស ងព័រម៌ា , 

ប្កស ងររសិាថ   ប្កស ងសងគមកិចច អរីរយុទ្ធ    ងិយុវ ីរសិមបទា  ងិប្កស ងនប្រសណីយ ៍ិងទូ្ររមនារម ។៍ 

 អរគនាយកោា  លទ្ធកមមសាធារណៈ រណតុ េះរណាត លែល់ប្កុមលទ្ធកមមែល់ម ាីរ ាំនាញទាាំងននាេះ ងិបា អនញ្ា ើញ

ម្ តី០២រូរកនងុ១ម ាីរ ាំនាញកនងុម យរា ធា ី-នែរត ចូលរ មវរគរណតុ េះរណាត លចាំ   ពីរវរគ៖ 

- វរគទី្០១ ប្រប្ពឹរតនៅនៅនថៃទី្០៤-០៧ ដែនមសា ឆ្ន ាំ ២០១៦ មា សិកាខ កាមចូលរ មចាំ   ២០០នាក ់

- វរគទី្០២ប្រប្ពឹរតនៅនៅនថៃទី្២៥-២៨ដែនមសាឆ្ន ាំ២០១៦មា សិកាខ កាមចូលរ មចាំ   ១៥០ នាក ់

 ទ្ ាឹមន េះរញ្ហា ប្រឈមដែលនាាំឱ្យសូចនាករន សកមមភាពទាាំងន េះម ិសនប្មចបា តាមនគលនៅន ប្រមីាស

ទី្១ រឺរណាត លមកពភីាពមមាញកឹ  ងិកងវេះនពលនវលាសប្មារ់អ ុវរត។ 

 ជានសចកដីស នោិា  រ ម វឌ្ឍ ភាពប្រចាំប្រីមាសទី្១ មិ ទា ់សនប្មចបា តាមនគលនៅដែលចង់បា នៅ

ន ើយ រុ៉ដ តការពប្ងឹងរមីាភាពន កិចចលទ្ធកមមសាធារណៈ រឺ តាមរយៈការផសពវផាយលែិិររទ្ោា  ររយិុរត, នសចកតី

  ូែាំណឹងសត ីពកីារនែញនថី, ដផ ការលទ្ធកមមសាធារណៈ  ងិការប្ររលក់ិចចស ារបឺ្រូវបា រនង្ហា េះនលើនរហទ្ាំព័រ

ររស់អរគនាយកោា  លទ្ធកមមសាធារណៈ។ ជាម យគន ន េះ នែើមបីពប្ងងឹការអ ុវរតលទ្ធកមមសាធារណៈសប្មារ់គាំប្ទ្ការ

អ ុវរតថវិកាកមមវិធីររស់ប្កស ង សាថ រ័ ឱ្យមា ប្រសិទ្ធភាព អរគនាយកោា  លទ្ធកមមសាធារណៈបា  ងិកាំពងុរណតុ េះរ

ណាត ល  ងិផសពវផាយលែិរិរទ្ោា  ររយិរុតែលអ់ងគភាពលទ្ធកមមថាន កក់ណាត ល  ងិថាន កមូ់លោា  សប្មារ់ប្កស ង-សាថ

រ័ ទាាំង២៥។ 

 ដផនកទី្១ ភាពន ឿទុ្កចិរតបា ន ថវិកា រឺនៅដររកាបា ជាសារវ ត នោយគម  រាំណលុនលើដផនកចាំណាយនរើ

នទាេះរីការកាំណរ់រយៈនពលមក៦០នថៃក៏នោយ  រីឯអងគភាពប្រមូលចាំណូលបា  ិងកាំពុងចរ់វិធា ការប្ររ់ប្រងរាំណលុ

តាមរយៈការពប្ងឹងសមរថភាពសវ កមមនផាកនុងររស់ព ធោរ  ិងការប្ររ់ប្រងរាំណុលររស់រយ ិងរោា ករកមពុជា 

ជាពិនសសការប្ររ់ប្រងចាំណូលមិ ដម សារនពើព ធ។  នទាេះរីជាោ៉ងណាក៏នោយ ទាាំងប្កស ង-សាថ រ័ អ ុវរតថវិកា

កមមវិធី  ងិមិ ដម ថវិកាកមមវិធីប្រូវពប្ងឹងប្រសិទ្ធភាពការនរៀរចាំកមមវិធីចាំណាយ  ងិការអ ុវរតនៅតាមដផ ការ នែើមបី

សនប្មចឱ្យបា  វូដផ ការយទុ្ធសា្សតថវិកា  ិងនគល នោបាយអាទិ្ភាពររស់រា រោា េិបាល។ 

២. គណសៃយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ 

 ដផនកទ្២ី៖ រណន យយភាពហរិញ្ញវរថុ ប្រូវបា គាំប្ទ្នោយនគលរាំណងសាំខា ់ៗចាំ   ៤ កនងុននាេះមា  ៤

ចនង្ហោ មសកមមភាព ដែលប្រូវរ តពប្ងងឹ ដកលមអ  ងិពប្ងកីការអ ុវរតនៅកនុងែាំណាកក់ាលទី្៣ នែើមបីសនប្មចបា 

រណន យយហិរញ្ញវរថុនពញនលញរ មមា ៖ (១) ពប្ងឹងការអ ុវរតមារិកាថវិកាថមី  ងិរីងរ់ណ ីថម,ី (២) ពប្ងឹង  ិង

ពប្ងីកការអ ុវរតប្រព័ ធអ ុវរតថវិកា  ិងែាំនណើរការប្ររិររតិការថមីដែលនផ្ទត រសាំខា ់នលើការអ ុវរតប្រព័ ធ FMIS 
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ែាំាំាំណាក់កាលទី្១ ឱ្យបា នពញនលញ  ិងពប្ងីកការោក់ឱ្យអ ុវរតប្រព ័ធ FMIS ែាំណាក់កាលទី្២ នៅែលប់្ររ់ប្កស ង

សាថ រ័  (៣) ពប្ងងឹការអ វុរតប្រព ័ធរណន យយថមី ប្រព ័ធករប់្តាថមី ប្រព ័ធរបាយការណ៍ថមី  ិងប្រព ័ធរមីាភាព        

(៤)ពប្ងងឹការអ ុវរតឧរករណ៍  ងិយ តការ នែើមបីរនងោើ ការទ្ទ្ លែុសប្រូវ  ងិ រណន យយភាព។  

 កនុងប្រមីាសទី្១ ន េះ មា សកមមភាពនប្គងអ ុវរត នោយអរគនាយកោា  ចាំ    ០៥ រ មមា  អរគនលខាធកិារ     

កសហវ, អរគនាយកោា  ថវិកា, អរគនាយកោា  ររនាគរជារិ, អរគនាយកោា  ហិរញ្ញវរថុរែាបាលថាន ក់នប្កាមជារិ, 

អរគនាយោា  ប្ទ្ពយសមបរតិរែា  ងិចាំណូលមិ ដម សារនពើព ធ។ 

 ២.១. ពប្ងងឹការអ វុរតមារកិាថវកិាថម ី ងិរីងរ់ណ ថីម ី

 នគលរាំណងន េះ សនប្មចបា  ៦២% នោយមា ដរ ១ ចនង្ហោ មសកមមភាព ២១.១ រ តដកលមអរីង់រណ ីថម ី

 ងិចាំណារ់ថាន ក់ថវិកាថមី (េមិូសា្សត , អងគភាពប្ររិររត ិងិរែាបាល, កមមវិធី  ងិ នសែាកចិច)  ងិអ ុវរតចាំណារថ់ាន ក់រី 

រដ ថមនទ្ៀរ (មុែង្ហរ,មូល ិធ ិ ងិរនប្មាង) ដែលសនប្មចបា  ៦២%។ 

 នរើពិ រិយនមើលលទ្ធផលសនប្មចបា ន ចនង្ហោ មសកមមភាព ន ើញថា កនងុនគលរាំណងន េះ មា សូចនាករ   

សាំខា ់ៗ ចាំ    ០១ សនប្មចបា  រ មមា ៖ 

 ១. ឧរសមព័ ធន ចាំណារ់ថាន ក់អងគភាពប្ររិររតិ  ងិរែាបាល ប្រូវបា នរៀរចាំនលើកទី្១។ 

 នោយដ ក សូចនាករសាំខា ់ៗ  ចាំ    ០៤ សនប្មចមិ បា នពញនលញតាមនគលនៅ រ មមា ៖  

 ១. រណ បី្បាក់រនញ្ញើររស់ប្រេឹះសាថ  សាធារណៈរែាបាលជាប្បាក់ែុលីារ ងិជាប្បាក់នរៀល ប្រវូបា នរើក (សនប្មច

បា  ៣០%)។ 

 ២. រណ ីប្បាក់រនញ្ញើររស់ រណ ពីិនសស (440) បា រនងោើរ (សនប្មចបា  ៩០%)។ 

 ៣. រណ ីប្បាក់រនញ្ញើររស់រណ ពីិនសស នៅររនាគរ (120...) បា រនងោើរ (សនប្មចបា  ៩០%)។ 

 ៤. ប្រកាសសត ីពកីារដកសប្មលួ COA សប្មារ់ប្រព ័ធ FMIS ប្រូវបា រនងោើរឲ្យប្សរតាមដកសប្មលួរីង់

រណ បី្សរតាម FMIS (សនប្មចបា  ៥០%)។  

 ជាស នោិា  រ ម ន ើញថាការអ ុវរតមារិកាថវិកាថម ី ិងរីង់រណ ីថម ីប្រូវបា រ តពប្ងឹងជារនណត ើរៗ នៅកនងុប្រី

មាសទី្១ ឆ្ន ាំ២០១៦ ន េះ។ នទាេះរីជាោ៉ងណា ការអ ុវរតនៅមិ ទា ម់ា ភាពរល ូនៅន ើយនទ្ នោយសារដរទ្ាំហាំ

ការង្ហរ  ងិរញ្ហា នពលនវលា។ លទ្ធផលន េះ ្ុីេះរញ្ហច ាំងឱ្យន ើញពីភាពចាំបាច់ររស់អរគនាយកោា   កព់ ័ធ កនងុការ

ែិរែាំរដ ថមនទ្ៀរ នែើមបីសនប្មចការង្ហរតាមដផ ការដែលនប្គងទុ្ក។ 

 ២.២. ពប្ងងឹការអ វុរតប្រព ័ធអ វុរតថវកិាថម ី ងិែាំនណើរការប្រររិរតកិារថម ី

 នគលរាំណងន េះ មា  ០៥ ចនង្ហោ មសកមមភាព។ នរើដផអកនលើសកមមភាពដែលសនប្មចបា  នគលរាំណងន េះ 

សនប្មចបា  ៦៣% កនុងននាេះចនង្ហោ មសកមមភាព ២២.១  រ តការ់រ ថយនពលនវលា សប្មារ់សាំនណើសុាំធានាចាំណាយ 

 ងិការទូ្ទារ់ នៅតាមប្កស ង សាថ រ័  សនប្មចបា  ១០០%។ ចនង្ហោ មសកមមភាព ២២.២ ដកលមអប្ររិររតិការនៅ កនុង

កសហវ/ប្កស ង-សាថ រ័  នែើមបីឱ្យប្សរនៅ ឹងការវិវឌ្ឍ ៍ន រីង់រណ ី  ិងរទ្ោា  រណន យយ ប្ពមទាាំងនធវើការ

នផាៀងផ្ទា ររ់ណ ីធនាគរជាប្រចាំ  សនប្មចបា ដរ ២៥%។ ចនង្ហោ មសកមមភាព ២២.៣ រនងោើ កប្មិរយល់ែឹងភាពជា

មាច ស់ការចលូរ ម ងិសមរថភាពដផនក FMISែលក់សហវ ប្កស ង-សាថ រ័   ងិរែាបាលថាន កន់ប្កាមជារិ សនប្មចបា ដរ 
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៦៣%។ ចនង្ហោ មសកមមភាព ២២.៤ កសាងសមរថភាពប្ររ់ប្រងរនប្មាង FMISនោយរ មទាាំងនៅកសហវ ប្កស ង- សាថ រ័  

 ងិអងគភាពថាន ក់នប្កាមជារិ សនប្មចបា  ៣០%។ ចនង្ហោ មសកមមភាព ២២.៥ អ ុវរតសាកលបង ាំហា ែាំរូង  ងិ

ពប្ងកីការអ ុវរត FMIS (មូ៉ឌ្ុលសនូល  ងិមូ៉ឌ្លុសប្មារ់ថវិកា ិងពប្ងីកការអ ុវរតFMIS នៅប្កស ងសាថ រ័ ) សនប្មច

បា  ៧៣%។  

 កនុងនគលរាំណងន េះ មា សូចនាករសាំខា ់ៗ ចាំ    ០៥ សនប្មចបា តាមនគលនៅរ៖ឺ 

 ១. យ តការប្ចកនចញចូលដរម យប្រូវបា អ ុម័រ ផសពវផាយ ដណនាាំ  ងិោក់ឱ្យអ ុវរត នោយបា រនងោើរ

ប្រកាសសត ីពីសតងោ់រនសយតសាធារណៈររស់កសហវ  ងិបា ោក់ឱ្យអ ុវរត ែលអ់ងគភាពថវិកាន កសហវ។ 

 ២. ធានាការចលូរ មនពញនលញររស់ម្ ត ីាំនាញថាន ក់កណាត ល ងិថាន ករ់ា ធា នីែរត នោយអរគនាយកោា  

ររនាគរជារបិា នរៀរចាំកិចចប្រ ុាំពិភាកា ជាម យអនកផគរផ់គង់ប្រព ័ធ FMIS Contractor & នាយកោា  ព័រម៌ា វិទ្ា 

(ITD)។ រ៉ុដ តប្រព ័ធ FMIS នៅមា នលបឿ យរឺ ងិ Error (Budget Checking Errors) 

 ៣. ររនាគររា ធា ីនែរត មា ម្ តបី្រមាណ១៥០រូរទ្ទ្ លបា ការរណដុ េះរណាដ លនលើការនប្រើប្បាស់ប្រព ័ធ 

FMIS។ 

 ៤. ប្រព ័ធ FMIS ប្រូវបា ោក់ឱ្យែាំនណើរការជាផីូវការនៅប្ររ់អរគនាយកោា   កព់ ័ធទាាំងអស់ន  កសហវ 

 ងិនៅប្ររ់ររនាគររា ធា ី-នែរតតាម ីរិវិធអី ុវរតការង្ហរថមី។  

 ៥. ទ្ប្មង់អាណរតិទូ្ទារ់ចាំណាយថមីឱ្យ ប្រូវបា រនងោើរប្សរតាមរប្មូវការន ការអ ុវរតថវិកាកមមវិធី  ិង មារិកា

ថវិកាថមី ។ 

 នោយដ ក សូចនាករសាំខា ់ៗ  ចាំ    ០៣ សនប្មចមិ បា នពញនលញតាមនគលនៅ រ មមា ៖ 

 ១. នសចកដីប្ ងឯកសាររប្មូវការដផនករនចចកនទ្ស  ងិមុែង្ហរន ប្រព ័ធ FMIS  ាំហា ទី្២ ែាំណាក់កាលទី្១ 

(ការពប្ងីកមុែង្ហរទាាំងអស់នៅ ាំហា ទី្១ នៅប្កស ង-សាថ រ័   ងិ ថាន ក់នប្កាមជារិ) ប្រូវបា នរៀរចាំ (សនប្មចបា  

១០%)។ 

 ២. រចនាសមព ័ធប្ររ់ប្រងប្រព ័ធ FMIS មិ ទា ប់ា នរៀរចាំដកសប្មួល  ងិ អ ុម័រជាផីូវការជាម យយ តការ

នលើកទឹ្កចិរតសមប្សរជាលកខណៈប្រព័ ធ (សនប្មចបា  ៣០%)។ 

 ៣. នសចកតបី្ ងឯកសារដផ ការសកមមពប្ងកីការអ ុវរតប្រព ័ធ FMIS  ាំហា ទី្២ ប្រូវបា នរៀរចាំរ ចនៅដែ 

កុមភេះ ឆ្ន ាំ២០១៦ (សនប្មចបា  ៨០%)។  

 ៤. ដផ ការកសាងសមរថភាពម្ តបី្ររ់ប្រង ងិអ ុវរតរនប្មាង FMIS សប្មារ់រីឆ្ន ាំ (សនប្មចបា  ០%)។ 

 ជាស នោិា  រ ម ការអ ុវរតប្រព ័ធអ ុវរតថវិកា  ិងែាំនណើរការប្ររិររតិការថមីដែលនផ្ទត រសាំខា ់នលើការអ ុវរត

ប្រព ័ធ FMIS ែាំាំាំណាកក់ាលទី្១ ឱ្យបា នពញនលញ  ងិពប្ងីកការោកឱ់្យអ ុវរតប្រព ័ធ FMIS ែាំណាក់កាលទី្២ នៅ

ែល់ប្ររ់ប្កស ងសាថ រ័  ប្រូវបា ពប្ងងឹ  ងិពប្ងីកជារនណត ើរៗ នៅប្រមីាសទី្១ ន េះ។ ទ្ ាឹម ឹងន េះ ប្កុមការង្ហរ

ប្ររ់ប្រងរនប្មាង FMIS រ រដរពន ីឿ នរៀរចាំរចនាសមព ័ធប្ររ់ប្រងប្រព ័ធ FMIS  ិងដផ ការរណតុ េះរណាត លម្ តីររស់

ែួី សប្មារ់រយៈ ៣ឆ្ន ាំ នែើមបគីាំប្ទ្ែលក់ារអ ុវរតប្រព ័ធ FMIS ែាំាំាំណាកក់ាលទី្១ ឱ្យបា នពញនលញ  ងិឈា នៅ

ែាំណាក់កាលទី្២។ 
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 ២.៣. ពប្ងងឹការអ វុរតប្រព ័ធរណន យយថមី ប្រព ័ធករប់្តាថម ីប្រព ័ធរបាយការណ៍ថម ី ងិប្រព ័ធរមីាភាព 

 នគលរាំណងន េះ មា  ០៤ ចនង្ហោ មសកមមភាព។ នរើដផអកនលើសកមមភាពដែលសនប្មចបា  នគលរាំណងន េះ 

សនប្មចបា  ៧៦% កនុងននាេះចនង្ហោ មសកមមភាព ២៣.១ នរៀរចាំសតងោ់ររណន យយសាធារណៈប្សរតាមសតងោ់រ 

IPSAS  ិងោក់ឲ្យអ ុវរតជារនណត ើរៗតាមលាំោរ់លាំនោយ ប្ពមទាាំងផារភាា រ់នៅ ងឹការពប្ងកីការនប្រើប្បាស់ FMIS

 ងិរនងោើរ នប្មើសសប្មារ់ការអ ុវរតជា ាំហា ៗ នៅរកការអ ុវរតរណ ីរងគរ សនប្មចបា  ៩០%។ នោយដ ក 

សប្មារ់ចនង្ហោ មសកមមភាព ២៣.២ ដកលមអទ្ប្មង់របាយការណ៍អ ុវរតថវិកាដែលប្រូវនផ ញើនៅរណៈរែាម្ តី  ងិ សាថ រ័ 

 រីិរបញ្ញរតិ សនប្មចបា  ៦០%, ចនង្ហោ មសកមមភាព ២៣.៣ ដកលមអទ្ប្មង់របាយការណ៍ ងិការផី្ទស់រតូរពរ័៌មា 

ជាម យសាធារណ   សនប្មចបា  ៧៥%  ិងចនង្ហោ មសកមមភាព ២៣.៤ ោកឱ់្យអ ុវរតយ តការនែើមបីរញ្ចរ់ការចុេះ

រញ្ាសីារនពើេ័ណឌ ប្ទ្ពយសមបរតិរែា  ងិនធវើរចចុរប នភាពជាប្រចាំ សនប្មចបា  ៧៨%។ 

 កនុងនគលរាំណងន េះ មា សូចនាករសាំខា ់ៗ ចាំ   ០៣ សនប្មចបា នពញនលញ តាមនគលនៅ រ មមា ៖ 

 ១. សារាចរដណនាាំសត ពីីរញ្ាកិារណន យយរ ានទ្យយរុនរប្រទា សប្មារ់រែាបាលថាន ក់ជារ ិ  ងិរែាបាលថាន ក់

នប្កាមជារិ នលែ០១៨សហវ ចុេះនថៃទី្៣១ ដែធន ូឆ្ន ាំ២០១៥ ប្រូវបា នរៀរចាំរ ចរាល។់ 

 ២. នសចកតីប្ ងអ បុ្ករឹយសត ពីីវិធា  ងិ រីិវិធនី ការប្ររ់ប្រងរញ្ាសីារនពើេណឌ ប្ទ្ពយសមបរតិរែាប្រូវបា ោក់

្ីងប្រ ុាំអ តរអរគនាយកោា  នផាកនុងកសហវ។ 

 ៣. នសចកតីប្ ងអ បុ្ករឹយសត ពីីវិធា  ងិ រីិវិធនី ការប្ររ់ប្រងរញ្ាសីារនពើេណឌ ប្ទ្ពយសមបរតិរែាប្រូវបា ោក់

្ីងប្រ ុាំអ តរអរគនាយកោា  នផាកនុងកសហវ។ 

 នោយដ ក សូចនាករសាំខា ់ៗ  ចាំ    ០២ សនប្មចមិ បា នពញនលញតាមនគលនៅ រ មមា ៖ 

 ១.រូកសរុររ នលែនែើមបោីករ់ញ្ាូលនសចកតបី្ ងចារ់ទូ្ទារ់ថវិកាប្រចាំឆ្ន ាំោក ់ ូទី្សត ីការរណៈរែាម្ តី

 ងិសាថ រ័   រិិរបញ្ញរតិ (សនប្មចបា  ៦០%)។ 

 ២. ប្រព ័ធប្ររ់ប្រងទិ្ ន យ័រញ្ាសីារនពើេណឌ ប្ទ្ពយសមបរតិរែាររស់អងគភាពនប្កាមឱ្យតទ្កសហវទាាំងថាន ក់     ក

ណាត ល ិងថាន ក់មូលោា   (ែាំណាកក់ាលទី្២) ប្រូវបា រនងោើរ (សនប្មចបា  ៨០%)។ 

 ជាស នោិា   លទ្ធផលដែលសនប្មចបា ទាាំងន េះ បា រ មចាំដណកកនងុការពប្ងឹងការអ ុវរតប្រព័ ធរណន យយ

ថមី ប្រព ័ធករ់ប្តាថម ី ប្រព ័ធរបាយការណ៍ថមី  ងិប្រព ័ធរមីាភាព។ ទ្ ាឹម ឹងន េះ អរគនាយកោា   ាំនាញ ក់ព ័ធចាំបាច់

ប្រូវរ តអ ុវរតសកមមភាពដែលបា នប្គងទុ្ករ តនទ្ៀរ ឱ្យប្សរនៅតាមដផ ការដែលបា ោក់នចញ។ 

 ២.៤. ពប្ងងឹការអ វុរតឧរករណ៍  ងិយ តការនែើមបរីនងោើ ការទ្ទ្ លែសុប្រវូ  ងិរណន យយភាព  

 នគលរាំណងន េះ មា  ០៤ចនង្ហោ មសកមមភាព។ នរើដផអកនលើសកមមភាពដែលសនប្មចបា  នគលរាំណងន េះ 

សនប្មចបា  ៧០% កនងុននាេះចនង្ហោ មសកមមភាព ២៤.១ រនងោើរឱ្យមា ទ្ណឌ កមមរែាបាលសមប្សរ ចាំន េះកាំហុស គ្ង 

ឬការប្ររ់ប្រងធ ធា  សាធារណៈមិ សមប្សរ  ិងគម  ប្រសិទ្ធភាព។ ទ្ណឌ កមមន េះប្រូវដចងនៅកនុងលែិិររទ្ោា  

ររិយរុត  ិង នធវើការផសពវផាយ  ងិដណនាាំឱ្យបា ទូ្លាំទូ្លាយ សនប្មចបា  ១០០%  ងិចនង្ហោ មសកមមភាព ២៤.៤ 

នរៀរចាំ ងិោក់ឲ្យអ ុវរតទ្ប្មងរ់បាយការណ៍វឌ្ឍ ភាពអ ុវរតថវិកាប្រចាំប្រមីាស ្មាស ងិប្រចាំឆ្ន ាំ(នោយរំនលចព ី

ការនរៀរចាំថវិកា លទ្ធផលសនប្មចបា  ងិ ប្ពមទាាំងវិធា ការនោេះប្សាយ ពីប្កស ងសាថ រ័  នៅប្កស ងនសែាកិចច ងិ
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ហិរញ្ញវរថ ុ ិងនៅនផាកនងុប្កស ង ីម យៗ) សនប្មចបា  ១០០%។ ចាំដណកឯចនង្ហោ មសកមមភាព ២៤.២ នធវើរចចុរប នភាព

 ងិផតល់សិទ្ធិអាំណាច ិងទ្ ់េី ជ់ារ តរនាា រ់  ូអងគភាពថវិកា សនប្មចបា  ០%  ិងចនង្ហោ មសកមមភាព ២៤.៣ ប្រួរព ិិរយ

ន ើងវិញ នលើការអ ុវរតសិទ្ធិអាំណាច ងិភាពទ្ េី់ ់ដែលបា ផតល ់ ូ នែើមបីនធវើជាមូលោា  កនងុការពប្ងីកការផតល ់

សិទ្ធិអាំណាច  ិងភាពទ្ េី់ ់ ពុាំមា សកមមភាពប្រូវសនប្មចនៅ្មាសទី្១ ន េះនទ្។  

 កនុងនគលរាំណងន េះ មា សូចនាករសាំខា ់ៗ ចាំ   ០២ សនប្មចបា នពញនលញ តាមនគលនៅ រ មមា ៖ 

 ១. ទ្ប្មង់របាយការណ៍វឌ្ឍ ភាពអ ុវរតថវិកា (របាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ) ប្រចាំប្រីមាស ប្រូវបា ដកលមអ។ 

 ២. ទ្ប្មង់របាយការណ៍វឌ្ឍ ភាពថវិកា ប្រចាំប្រមីាស  ិង/ ឬ ្មាស  ងិប្រចាំ ឆ្ន ាំ (កមមវិធ ីងិ មិ ដម កមមវិធី) 

នៅថាន ក់រែាបាលកណាត ល ប្រូវបា នរៀរោក់ឱ្យអ ុវរត។ 

 នោយដ ក សូចនាករសាំខា ់ៗ  ចាំ    ០១ សនប្មចមិ បា នពញនលញតាមនគលនៅ រ មមា ៖ 

 ១. ប្រកាសសត ីពបី្ករែ័ណឌ សិទ្ធិអាំណាច  ងិការទ្ទ្ លែុសប្រូវររស់អងគភាពថវិកា ប្រូវបា នរៀរចាំ (សនប្មច

បា  ០%)។  

 ជាស នោិា   លទ្ធផលដែលសនប្មចបា នលើការដកទ្ប្មង់របាយការណ៍វឌ្ឍ ភាពអ ុវរតថវិកា បា ្ុីេះរញ្ហច ាំង

ឱ្យន ើញពី ការពប្ងងឹជារនណត ើរៗ   វូការអ ុវរតឧរករណ៍  ងិយ តការ នែើមបីរនងោើ ការទ្ទ្ លែុសប្រូវ  ងិរណន យយភាព។ 

រុ៉ដ តអរគនាយកោា   កព់ ័ធរ រដរ  យពន ីឿ សកមមភាពដែលបា ោក់នចញ ឲ្យបា ទា ន់ពលនវលា។ 

៣. ការែារភាា បថ់វិកាសៅៃឹងសោលៃសោបាយ 

 ដផនកទ្៣ី៖ការផារភាា រថ់វកិានៅ ងឹនគល នោបាយ ប្រូវបា គាំប្ទ្នោយនគលរាំណងចាំ   ៦  ិងចនង្ហោ ម

សកមមភាពចាំ   ២៣។ នគលរាំណងទាាំង៦ ន េះ រ មមា  (១) ការពប្ងឹង  ងិពប្ងកីការអ វុរតថវិកាកមមវិធី, (២) ការ

នរៀរចាំថវិកាឱ្យមា លកខណៈប្ររ់ប្ ងុនប្ជាយ  ងិនធវើសមាហរណកមមថវិកា, (៣) ការនរៀរចាំ ងិោកឱ់្យអ ុវរតប្រព ័ធ

រនាា ររ់ណន យយភាព (រយតង រីរិញ្ញរត ិិង រីបិ្ររិររតិ, រយតងកសហវ  ិងប្កស ង-សាថ រ័   ងិនៅកនុងប្កស ង-សាថ រ័ ), 

(៤) ការពប្ងឹងការនរៀរចាំនគល នោបាយ ងិការនធវើដផ ការហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ (ការនរៀរចាំនគល នោបាយ ងិ

ដផ ការចាំណូល ងិចាំណាយរយៈនពលមធយម), (៥) ការនរៀរចាំប្រព័ ធប្ររួព ិរិយ  ងិ (៦) ការពប្ងឹងការអ ុវរតនគល

 នោបាយ វិម កាការហិរញ្ញវរថ។ុ  

 កនុងប្រមីាសទី្១ ឆ្ន ាំ២០១៦ ន េះ មា សកមមភាពនប្គងអ ុវរត នោយអរគនាយកោា  ចាំ    ០៦ រ មមា  អរគ

នលខាធកិារ កសហវ, អរគនាយកោា  ថវិកា, អរគនាយកោា  ររនាគរជារិ, អរគនាយកោា  ហិរញ្ញវរថរុែាបាលថាន ក់

នប្កាមជារិ, អរគនាយកោា  នគល នោបាយនសែាកិចច  ងិហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ  ងិអរគនាយកោា  សវ កមមនផាកនុង។  

លទ្ធផលន ការអ ុវរតកនងុប្រមីាសទី្១ ឆ្ន ាំ២០១៦ ន េះមា ែូចរនៅ៖ 

 ៣.១. ការពប្ងងឹ  ងិពប្ងកីការអ វុរតថវកិាកមមវធិ ី

 នគលរាំណងន េះ មា  ០៣ ចនង្ហោ មសកមមភាព។ នរើដផអកនលើសកមមភាពដែលសនប្មចបា  នគលរាំណងន េះ 

សនប្មចបា  ៩៣% ដែលកនុងននាេះ ចនង្ហោ មសកមមភាព ៣១.១ ការពិ រិយន ើង វិញ ិងការដកលមអការអ ុវរតថវិកាកមមវិធី 

សនប្មចបា  ៨៣%, ចនង្ហោ មសកមមភាព ៣១.២ ការនរៀរចាំយុទ្ធសា្សត នែើមបពីប្ងកីថវិកាកមមវិធី សនប្មចបា  ១០០% 
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 ងិចនង្ហោ មសកមមភាព ៣១.៣ ការអ ុវរតដផ ការរណតុ េះរណាត ល ងិការកសាងសមរថភាពសប្មារ់ការពប្ងឹង ងិ

ពប្ងកីការអ ុវរតថវិកាតាមកមមវិធី សនប្មចបា  ១០០%។ 

 នរើពិ ិរយនមើលលទ្ធផលសនប្មចបា ន ចនង្ហោ មសកមមភាពទាាំង ០៣ ន ើញថា កនុងនគលរាំណងន េះ មា 

សូចនាករសាំខា ់ៗ ចាំ    ០២ សនប្មចបា  រ មមា ៖ 

 ១. យុទ្ធសា្សត នែើមបីពប្ងីកថវិកាកមមវិធីប្រូវបា នរៀរចាំ  ងិោក់ឱ្យអ ុវរត។ 

 ២. នសៀវនៅនគលការណ៍ដណនាាំសត ីពីការនរៀរចាំថវិកាកមមវិធី ប្រូវបា នបាេះពុមពចាំ    ១២០០ ចារ់។ 

 ៣. ម្ តបី្កស ង-សាថ រ័ ទាាំង ១១  ិងម ាីរ ាំនាញ ដែល ឹងអ ុវរតថវិកាកមមវិធីនាឆ្ន ាំ២០១៧ ទ្ទ្ លបា ការ

រណតុ េះរណាត ល។ 

 នោយដ កសូចនាករសាំខា ់ៗ ចាំ    ០២ សនប្មចមិ បា នពញនលញតាមនគលនៅ រ មមា ៖  

 ១. សារាចរសត ីពី វិធីសា្សត ន ការចរចរនប្មាងថវិកាកមមវិធបី្រចាំររស់ កសហវ ប្រូវបា នរៀរចាំ (អ ុវរត

នោយអរគនលខាធិការោា   កសហវ)។ សកមមភាពន េះ  ឹងអ ុវរតរ តនៅប្រីមាសទី្២ ជារ តនទ្ៀរ នោយនសន ើសុាំឱ្យ

មា ការសហការពអីរគនាយកោា  ថវិកា នែើមបីសនប្មចឱ្យបា តាមនពលនវលាកាំណរ់។ 

 ២. ការរណតុ េះរណាត លសត ីពីនគលការណ៍ដណនាាំសត ីព ីីរិវិធអី ុវរតថវិកាកមមវិធី ែលប់្កស ង-សាថ រ័ ថមី ចាំ    

១៥ ប្រូវបា នរៀរចាំ។  

 ជាស និោា  រ ម ន ើញថា ការអ ុវរតថវិកាកមមវិធី ប្រូវបា រ តពប្ងឹង  ិងពប្ងីក ជារនណត ើរៗ នៅកនុងប្រីមាសទី្១ 

ឆ្ន ាំ២០១៦ ន េះ។ នទាេះរីជាោ៉ងណា ការអ ុវរតនៅមិ ទា ម់ា ភាពរល ូនៅន ើយនទ្ នោយសារដរទ្ាំហាំការង្ហរ  ងិ

រញ្ហា នពលនវលា។ លទ្ធផលន េះ ្ុីេះរញ្ហច ាំងឱ្យន ើញពភីាពចាំបាច់ររស់អរគនាយកោា   ក់ព ័ធ កនុងការែិរែាំរដ ថម

នទ្ៀរ នែើមបសីនប្មចការង្ហរតាមដផ ការដែលនប្គងទុ្ក។ ជាពិនសស នែើមបីន្ីើយររនៅ ឹងការអ ុវរតថវិកាកមមវិធី

នពញនលញ ររស់ប្កស ង-សាថ រ័ ទាាំង ១៥ អរគនាយកោា   កព់ ័ធប្រូវពប្ងឹងការផតល ់ាំ  យរនចចកនទ្ស  ងិរណតុ េះរណាត ល

រដ ថមែល់ប្កស ង-សាថ រ័  ដែលប្រូវអ ុវរតថវិកាកមមវិធីនពញនលញ កនងុឆ្ន ាំ២០១៦ ន េះ។ 

 ៣.២. ការនរៀរចាំថវកិាឱ្យមា លកខណៈប្ររប់្ ងុនប្ជាយ  ងិនធវើសមាហរណកមមថវកិា 

 នគលរាំណងន េះ មា  ០២ ចនង្ហោ មសកមមភាព។ នរើដផអកនលើសកមមភាពដែលសនប្មចបា  នគលរាំណងន េះ 

សនប្មចបា  ១០០% នពញនលញតាមនគលនៅ កនងុននាេះចនង្ហោ មសកមមភាព ៣២.១ រ តដកលមអការនធវើសមាហរ

ណកមមថវិកាចរ ត  ិងថវិកាមូលធ  តាមរយៈប្ករែ័ណឌ ចាំណាយរយៈនពលមធយម (MTEF), ដផ ការយុទ្ធសា្សត

ថវិកា (BSP)  ិងថវិកាកមមវិធី (PB) សនប្មចបា  ១០០%។ នោយដ ក ចនង្ហោ មសកមមភាព ៣២.២ ការរញ្ចូល

ចាំណូល-ចាំណាយដែលនៅនប្ៅររិរទ្ថ វិកានៅកនុងថវិកាប្រចាំឆ្ន ាំ នោយរ មទាាំងថវិកានែរអូេិវឌ្ឍ ៍ មិ មា សកមមភាព

នប្គងអ ុវរតកនុងប្រីមាសទី្ ១ ន េះនទ្។  

 កនុងនគលរាំណងន េះ មា សូចនាករសាំខា ់ៗ ចាំ    ០៤ សនប្មចបា តាមនគលនៅរ៖ឺ 

 ១. នគលការណ៍ដណនាាំសត ីពីការនរៀរចាំដផ ការយុទ្ធសា្សតថវិកាប្រចាំឆ្ន ាំ ប្រូវបា ប្រួរព ិរិយ  ងិនធវើការដក

លមអឱ្យប្សរតាមការអ ុវរត។ 

 ២. តារាងឧរសមព័ ធន នគលការណ៍ដណនាាំប្រូវបា នធវើរចចុរប នភាព។ 
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 ៣. ការរណតុ េះរណាត ល  ងិ ាំ  យរនចចកនទ្ស ប្រូវបា ផតល ់ ូប្កស ងធ ធា ទឹ្ក  ងិឧរ ុិយម, ប្កស ង

ដែ ែី ររូរ យីកមម ិងសាំណង  ងិប្កស ងររិសាថ  ។ 

 ៤. ប្ករែណឌ ចាំណាយវិ ិនោរ  ងិចាំណាយ  ស លុដថទាាំ ប្រូវបា រញ្ចូលនៅកនុងប្ករែណឌ ម៉ាប្កូនសែាកិចចឆ្ន ាំ 

២០១៧-២០១៩។  

 រ ររញ្ហា កផ់ងដែរថា សកមមភាព ៣២.៦.២ ការនធវើប្ររិេូកមមអាំណាចរដ ថមែល់ប្កុមម្ តបី្រួរព ិរិយហិរញ្ញវរថុ

កនុងការចុេះទិ្ោា ការនលើលែិិរធានាចាំណាយ  ងិអាណរតនិរើកប្បាក់ ដែលជាសកមមភាពប្រូវសនប្មចកនុងឆ្ន ាំ២០១៥ 

(CAP2-New) ប្រូវបា សនប្មចនពញនលញ ១០០% នហើយ កនុងប្រីមាសទី្១ ឆ្ន ាំ២០១៦ ន េះ តាមរយៈការោក់ឱ្យ

នប្រើប្បាស់ប្រកាសនលែ ២៧៤ សហវ.ហក ចុេះនថៃទី្១៧ ដែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៦ សត ីព ីការប្ររល់សិទ្ធិជាអេបិាលហិរញ្ញវរថ ុ

  ូម្ តបី្រួរព ិរិយហិរញ្ញវរថអុមផ្ទា លត់ាមប្កស ង-សាថ រ័  នៅរែាបាលកណាត លកនុងការព ិរិយសនប្មចផតលទិ់្ោា ការនលើ

លិែរិធានាចាំណាយ ងិនលើអាណរតិនរើកប្បាក។់ នរើនទាេះរីជា មា ការយរឺោ៉វ រុ៉ដ តប្រកាសន េះប្រូវបា ោក់នចញឱ្យ

អ ុវរតទា ់នពលនវលា។ 

 ជានសចកតីស នោិា  រ ម សកមមភាព  ងិសូចនាករដែលបា កាំណរក់នុងប្រមីាសទី្០១ ឆ្ន ាំ២០១៦ ន ដផ ការ

សកមមភាពែាំណាកក់ាលទី្០៣ ន េះ ប្រូវបា សនប្មចតាមការនប្គងទុ្ក ដែលលទ្ធផលន េះ មា ភាពចាំបាច់សប្មារ់

ការនរៀរចាំថវិកាឱ្យមា លកខណៈប្ររ់ប្ ងុនប្ជាយ  ងិការនធវើសមាហរណកមមថវិកា។ ទ្ ាឹម ងឹន េះ អរគនាយកោា  

 ាំនាញ កព់ ័ធ ប្រូវរ តរណតុ េះរណាត ល  ងិផតល់ ាំ  យរនចចកនទ្ស ែលប់្កស ង-សាថ រ័ រដ ថមនទ្ៀរ តាមការនសន ើសុាំ។  

 ៣.៣. ការនរៀរចាំ ងិោកឱ់្យអ វុរតប្រព ័ធរនាា ររ់ណន យយភាព 

 នគលរាំណងន េះ មា  ០៤ ចនង្ហោ មសកមមភាព។ នរើដផអកនលើសកមមភាពដែលសនប្មចបា  នគលរាំណងន េះ 

សនប្មចបា  ១០០% នពញនលញតាមនគលនៅ កនុងននាេះចនង្ហោ មសកមមភាព ៣៣.១ ការព ិិរយន ើងវិញ  ិងនរៀរចាំ

លិែរិរទ្ោា  ររយិុរតកនុងប្ករែ័ណឌ ន ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈររស់រោា េបិាល កនុងររិរថន ការអ ុវរត

ថវិកាកមមវិធី សនប្មចបា  ១០០%  ិងចនង្ហោ មសកមមភាព ៣៣.៤ ការដកសប្មលួរចនាសមព ័ធសាថ រ័  ឱ្យន្ីើយររនៅ

 ងឹប្រព ័ធែាំនណើរការការង្ហរថមីដែលប្រូវបា រនងោើរ សនប្មចបា  ១០០%។ នោយដ ក សប្មារ់ចនង្ហោ មសកមមភាព 

៣៣.២  ងិចនង្ហោ មសកមមភាព ៣៣.៣ មិ មា សកមមភាពនប្គងអ ុវរតនោយអរគនាយកោា  កនុងប្រមីាសទី្១ ន េះ

នទ្។ 

 កនុងនគលរាំណងន េះ មា សូចនាករសាំខា ់ៗ ចាំ    ០២ សនប្មចបា នពញនលញ តាមនគលនៅ រ មមា ៖ 

 ១. ប្រកាសនលែ ២៧៤ សហវ.ហក ចុេះនថៃទី្១៧ ដែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៦ សា ីពី ការប្ររល់សិទ្ធិជាអេិបាលហិរញ្ញវរថុ

អមផ្ទា លត់ាមប្កស ង-សាថ រ័ រែាបាលកណាត ល កនុងការព ិរិយសនប្មចផតល់ទិ្ោា ការនលើលិែរិធានាចាំណាយ ងិនលើ

អាណរតនិរើកប្បាក។់ 

 ២. ប្រកាសនលែ ៣៣៧ សហវ.ប្រក ចុេះនថៃទី្៣១ ដែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៦ សត ពីី  ីរិវិធ ីងិដរររទ្ចាំណាយ

ថវិកាអ តរារម  ៍ ស លុរនាា  ់ នប្កាមសមរថកិចចប្កស ងអេវិឌ្ឍ  ៍ រទ្ ប្រូវបា នរៀរចាំ។ 

 ជានសចកតីស នោិា   លទ្ធផលដែលសនប្មចបា ទាាំងន េះ បា ្ុីេះរញ្ហច ាំងឱ្យន ើញពលីទ្ធភាពកនុងការនរៀរចាំ

 ិងការោកឱ់្យអ ុវរតប្រព័ ធរណន យយភាពប្រករនោយប្រសិទ្ធភាព  ិងស័កតិសិទ្ធភាព។ ទ្ ាឹម ឹងន េះ អរគនាយកោា  
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 ាំនាញ កព់ ័ធចាំបាច់ប្រូវរ តអ ុវរតសកមមភាពដែលបា នប្គងទុ្ករ តនទ្ៀរ ឱ្យប្សរនៅតាមដផ ការដែលបា ោក់

នចញ។  

 ៣.៤. ការពប្ងងឹការនរៀរចាំនគល នោបាយ ងិការនធវើដផ ការហរិញ្ញវរថសុាធារណៈ 

 នគលរាំណងន េះ មា  ៣  ចនង្ហោ មសកមមភាព។ នរើដផអកនលើសកមមភាពដែលបា ោក់នចញ នគលរាំណងន េះ

សនប្មចបា  ៥៨% កនងុននាេះ ចនង្ហោ មសកមមភាព៣៤.១.ពប្ងឹងសមរថភាពនរៀរចាំ ិងរនងោើ ស័កតិសិទ្ធភាព  ងិប្រសិទ្ធ

ភាពន ប្ករែ័ណឌ  នគល នោបាយម៉ាប្កូនសែាកិចច សនប្មចបា  ១០០%, ចនង្ហោ មសកមមភាព៣៤.២.ពប្ងងឹសមរថ

ភាពនរៀរចាំ ងិរនងោើ ស័កតិសិទ្ធភាព  ងិប្រសិទ្ធភាពន ប្ករែ័ណឌ ចាំណូល-ចាំណាយរយៈនពលមធយម មិ សនប្មចបា  

 ងិចនង្ហោ មសកមមភាព៣៤.៣. ពប្ងឹង សមរថភាពវិភារ  ងិពាករណ៍សាថ  ភាពនសែាកិចច  ងិហិរញ្ញវរថុ សនប្មចបា  

៩៤%។  

 នោយដ ក នរើព ិរិយនមើលលទ្ធផលសនប្មចបា ន ចនង្ហោ មសកមមភាពទាាំង៣ ន ើញថា មា សូចនាករ ៣ 

សនប្មចបា តាមនគលនៅ រ៖ឺ 

 ១. ប្ករែ័ណឌ នគល នោបាយម៉ាប្កូនសែាកិចច ប្រូវបា នរៀរចាំ  

 ២. មូ៉ដែលម៉ាប្កូនសែាកិចច ប្រូវបា នធវើនរសតសាកលបង តាមរាំរូ IMF  ងិមា របាយការណ៍ 

 ៣. ឯកសារទ្សស ទា សត ីពកីារព ិរិយន ើងវិញ វូនគល នោបាយសារនពើព ធ ប្រូវបា នរៀរចាំរ ចរាល ់

 នោយដ ក មា សូចនាករចាំ    ២ ដែលមិ សនប្មចតាមនគលនៅ រឺ៖ 

 ១. ឯកសារទ្សស ទា  កនុងការនរៀរចាំ MTEF នែើមបរីនងោើ ប្រសិទ្ធភាព  ិងស័កតិសិទ្ធភាពកនងុការនរៀរចាំថវិកា 

ប្រូវបា នរៀរចាំ 

 ២. ទ្សស កិចចសិកា សត ពីហីិរញ្ញរបទា សប្មារ់ការរណតុ េះរណាត ល ាំនាញ ប្រូវបា នរៀរចាំ 

 ជានសចកតីស នោិា  រ មន ើញថា ការនរៀរចាំនគល នោបាយ ិងការនធវើដផ ការហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ (ការ

នរៀរចាំនគល នោបាយ ងិ ដផ ការចាំណូល ងិចាំណាយរយៈនពលមធយម ប្រូវបា ពប្ងងឹ រិរប្រឹមប្រមីាសទី្១ ឆ្ន ាំ

២០១៦ នទាេះរីជាការអ ុវរតនៅមិ ទា ម់ា ភាពរល ូ  ិង  រប្រទ្េះរញ្ហា ប្រឈមម យចាំ   ក៍នោយ។ លទ្ធផលន េះ 

បា ្ុីេះរញ្ហច ាំងអាំពភីាពចាំបាច់ ដែលប្រូវែិរែាំរដ ថមនទ្ៀរ ជាពិនសស នោេះប្សាយរញ្ហា ប្រឈមនានាដែលនកើរន ើង 

 ិងប្រូវពប្ងឹងការនរៀរចាំ MTEF នែើមបីរ សុីគន រយតងនគល នោបាយជារិនានា  ិងដផ ការយុទ្ធសា្សតថវិការរស់

ប្កស ង។ 

 ៣.៥. ការនរៀរចាំប្រព ័ធប្ររួព ិរិយ 

 នគលរាំណងន េះ មា ចនង្ហោ មសកមមភាពចាំ   ៥។ នរើដផអកនលើសកមមភាពដែលសនប្មចបា  នគលរាំណង

ន េះសនប្មចបា ៨៧% កនងុននាេះ ចនង្ហោ មសកមមភាព ៣៥.១ ប្ររួព ិរិយនមើលន ើងវិញពបី្រព ័ធប្រួរព ិិរយ អធិការកិចច 

សវ កមម  ងិសវ កមមនផាកនងុនានពលរចចុរប ននៅប្ររ់ប្កស ង-សាថ រ័  សនប្មចបា ១០០%, ចនង្ហោ មសកមមភាព 

៣៥.២ នរៀរចាំប្រព ័ថប្ររួព ិរិយថមីឱ្យមា  ប្រសិទ្ធភាព ស័កតសិិទ្ធភាព  ិងន្ីើយររបា នៅ ងឹ ររិរទ្ថមី នែើមបីរាំនពញ

មុែង្ហរគន នៅ វិញនៅមកសប្មារ់ការប្ររ់ប្រងប្ររ់ប្កស ង សាថ រ័  សនប្មចបា  ៨២%, ចនង្ហោ មសកមមភាព ៣៥.៣ 

ដកលមអយ តការប្រួរព ិរិយ នែើមបីធានាការន្ីើយររកនងុការរាំនពញមុែង្ហររយតងសវ កមមនផាកនុង  ងិអធិការកិចចប្រករ
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នោយប្រសិទ្ធភាពនៅ ងឹលទ្ធផលដែលរកន ើញនោយសវ កមមនផាកនងុ ងិអធកិារកិចចសនប្មចបា  ៦០%, ចនង្ហោ ម

សកមមភាព ៣៥.៤ នរៀរចាំ ិងដកលមអ ដផ ការសកមមភាព  ិងកមមវិធីសវ កមម/អធិការកិចច ប្រចាំឆ្ន ាំររស់ប្កស ង-សាថ រ័

 នោយដផអកនលើលកខណៈវិ ិចឆយ័  ងិ ចរ់វិធា ការយតយរនមីហា េិ័យ ដែលផតលអ់ សុាស ៍នោយប្កស ងនសែាកិចច

 ិងហិរញ្ញវរថុ សនប្មចបា  ៩០%។ នោយដ ក ចនង្ហោ មសកមមភាព ៣៥.៥ មិ មា ដផ ការអ ុវរតដែលនប្គង

នោយអរគនាយកោា   កព់ ័ធ។ 

 នោយដ ក នរើព ិរិយនមើលលទ្ធផលសនប្មចបា ន ចនង្ហោ មសកមមភាពទាាំង៤ ន ើញថា មា សូចនាករ ០៤ 

សនប្មចបា តាមនគលនៅ រ៖ឺ 

 ១.  ីរិវិធនី ការនរៀរចាំឯកសារែាំនណើរការ  ងិការរនងោើរអ សុារណៈសវ កមម (ឧរសមព ័ធភាា រ់នៅ GDIA) 

ប្រូវបា នរៀរចាំ  

 ២. នសចកតីប្ ងរចនាសមព ័ធថម ីBox cloud ន  Database ប្រូវបា នរៀរចាំ 

 ៣. ែាំនណើរការប៉ា ប់្រមាណអាំពរីប្មូវការវរគរណតុ េះរណាត លរនចចកនទ្ស  ាំនាញការង្ហរអធកិារកិចចហិរញ្ញវរថ ុ

ប្រូវបា នរៀរចាំ 

 ៤. ដផ ការ  ងិរបាយការណ៍សវ កមមររស់ប្កស ងសាថ រ័  ប្រូវបា ព ិិរយ  ិងផតលន់ោរល។់ កនងុននាេះ មា 

ចាំ    ៤ នគលនៅ៖ (១) ផតល់នោរល់នលើរបាយការណ៍សវ កមមររស់រោា ករទឹ្កសវយរ័ប្កងុេនាំនពញ (ព ិរិយតារាង

ដ្ករុណភាពរបាយការណ៍) (២) ផតល់នោរល់រដ ថមនលើដផ ការសវ កមមឆ្ន ាំ ២០១៦ ររស់នប្រសណីយ៍កមពុជា (ពិ ិរយ

តារាងដ្កដផ ការសវ កមម) (៣) ដផ ការររស់នាយកោា  សវ កមមនផាកនុងន ប្កស ងការង្ហរ  ងិរណដុ េះរណាដ ល

 វិជាា  ីវៈ(ពិ ិរយតារាងដ្កដផ ការសវ កមម) (៤) របាយការណ៍សវ កមមររស់នាយកោា  សវ កមមនផាកនងុ ន ប្កស ង

ការង្ហរ  ងិរណដុ េះរណាដ លវិជាា  ីវៈប្រូវបា ព ិិរយ ងិផតល់នោរល់ដកលមអ ។ 

 នោយដ ក មា សូចនាករចាំ    ២ ដែលមិ សនប្មចតាមនគលនៅ រឺ៖ 

 ១. ដផ ការរប្មូវការមរិប្រឹកាចារ់រីឆ្ន ាំរំកលិនលើលិែរិរទ្ោា  ររិយរុត សប្មារ់នរៀរចាំ ូវ ប្រព ័ធប្រួរព ិរិយ

ថមីដែលមា ស័កតិសិទ្ធភាព ប្រសិទ្ធភាព  ិងន្ីើយររបា  នៅ ឹងររិរទ្ថមី នែើមបីរាំនពញមុែង្ហរគន នៅវិញនៅមក 

សប្មារ់ការប្ររ់ប្រងប្ររ់ប្កស ង-សាថ រ័  ប្រូវបា នរៀរចាំ។ សកមមភាពន េះប្រូវបា ព ារនពលនោយសារការង្ហរអាទិ្ភាព

ជានប្ចើ នផសងនទ្ៀរ។ 

 ២. ដផ ការមរិប្រឹកាចារ់រីឆ្ន ាំរកំលិនលើការដកលមអយ តការប្រួរព ិរិយ នែើមបធីានាការន្ីើយររកនុងការរាំនពញ

មុែង្ហររយតងសវ កមមនផាកនុង ិងអធិការកិចចប្រករនោយប្រសិទ្ធភាព នៅ ឹងលទ្ធផលដែលរកន ើញនោយសវ កមម

នផាកនងុ ិងអធកិារកិចចប្ររ់ប្រងប្ររ់ប្កស ង-សាថ រ័  ប្រូវបា នរៀរចាំ។ សកមមភាពន េះ ប្រូវបា ព ារនពលនោយសារ

ការង្ហរអាទិ្ភាពជានប្ចើ នផសងនទ្ៀរ។ 

 ជានសចកតីស និោា  រ មន ើញថា ការនរៀរចាំប្រព័ ធប្រួរព ិរិយន សវ កមមនផាកនុង  ិង រីិវិធនី ការតាមោ អ ុវរត

អ សុាស ៍សវ កមម (Audit Follow-up) ែាំនណើរការបា នោយរល ូ  ិងន្ីើយររបា នៅ ងឹររិរទ្ថមី នែើមបី

រាំនពញមុែង្ហរគន នៅវិញនៅ មកសប្មារ់ការប្ររ់ប្រង កនងុដផ ការសកមមភាពែាំណាកក់ាលទី្៣ ន េះ របរិការអ ុវរត

នៅមិ ទា ម់ា ភាពរល ូ   ងិចនង្ហោ មសកមមភាពម យចាំ   មិ ទា ់បា នរៀរចាំនៅន ើយ  ិងប្រូវបា ព ានពលអ ុវរត
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នៅប្រីមាសរនាា រ់។ លទ្ធផលន េះ បា សរញ្ហា កោ៉់ងចាស់ពីការែិរែាំប្រឹងដប្រងឱ្យខា ដរបា  កនងុការពប្ងឹងប្រព ័ធ

ប្រួរព ិរិយ នែើមបឈីា នឆ្ព េះនៅរកប្រព ័ធ រទ្ោា  រ ម  ងិន្ីើយររែាំនណើរវិវរត ៍ររស់ប្រព ័ធការង្ហរថម។ី 

 ៣.៦. ការពប្ងងឹការអ វុរតនគល នោបាយ វមិ កាការហរិញ្ញវរថ ុ

 នគលរាំណងន េះ មា ចនង្ហោ មសកមមភាពចាំ   ៦។ នរើដផអកនលើសកមមភាពដែលសនប្មចបា  នគលរាំណង

ន េះ សនប្មចបា ៨០% កនុងននាេះ ចនង្ហោ មសកមមភាព ៣៦.១.ពិ ិរយនមើលន ើងវិញ  ិងអ ុវរតនគល នោបាយសត ីពី

 វិម កាការហិរញ្ញវរថរុយៈនពលមធយម  ងិដវង សនប្មចបា  ៦៥%, ចនង្ហោ មសកមមភាព ៣៦.២ អ ុវរតការប្រមូល

ចាំណូលផ្ទា លរ់រស់រែាបាលថាន ក់នប្កាមជារ ិសនប្មចបា  ១០០%, ចនង្ហោ មសកមមភាព ៣៦.៣. អ ុវរតសាកលបង ិង

ពប្ងកីមូល ធិិវិ ិ នោរសប្មារ់រែាបាលថាន ក់នប្កាមជារិ (SNIF)សនប្មចបា  ៥០%, ចនង្ហោ មសកមមភាព ៣៦.៤. ពិ

 រិយនមើលន ើងវិញ  ងិ ោកឱ់្យអ ុវរតនគលការណ៍ដណនាាំសត ីពីដផ ការយុទ្ធសា្សតថវិកាសប្មារ់រែាបាលថាន ក់នប្កាម

ជារិ សនប្មចបា  ១០០%, ចនង្ហោ មសកមមភាព ៣៦.៥. នរៀរចាំ ិងអ ុវរតការនផារធ ធា មា ភាា រលកខែណឌ  សនប្មច

បា  ៨០%, ចនង្ហោ មសកមមភាព ៣៦.៦. នរៀរចាំនគលការណ៍ដណនាាំសត ពីីការនរៀរចាំ ងិការអ ុវរតថវិកាកមមវិធីនពញ

នលញ  ិងអងគភាពថវិកាសប្មារ់ថវិការែាបាលថាន ក់នប្កាមជារិ សនប្មចបា  ៨០%។  

 នរើពិ រិយនមើលលទ្ធផលសនប្មចបា ន សូចនាករចនង្ហោ មសកមមភាពសប្មារ់ប្រមីាសទី្១ ឆ្ន ាំ ២០១៦ ន េះ 

ន ើញថា មា  សូចនាករចាំ    ៦ សនប្មចបា តាមនគលនៅ រឺ៖ 

 ១. នសចកតីប្ ងឯកសារនគល  នោបាយសតពីីវិម កាការហិរញ្ញវរថុ រយៈនពលមធយម  ងិដវងប្រូវបា  ព ិិរយ 

 ងិដកលាំអ 

 ២. អ ុប្ករឹយសត ីពីការនរៀរចាំប្បាក់ឧររថមភសមា ិកប្កុមប្រឹការែាបាលថាន ក់នប្កាមជារឆិ្ន ាំ២០១៦ ប្រូវបា នរៀរចាំ

រ ច  ងិោក់ឱ្យនប្រើប្បាស់ 

 ៣. នគលការណ៍ដណនាាំសត ពីីការនរៀរចាំដផ ការយុទ្ធសា្សតថវិកាសប្មារ់ រែាបាលថាន ក់នប្កាមជារិប្រូវបា  ព ិិរយ

ដកសប្មលួ  ងិោក់ឱ្យអ ុវរត 

 ៤. រ តដកលាំអនសចកតីប្ ងអ ុប្ករឹយសត ីពកីារអ ុវរតការប្រមូលចាំណូលផ្ទា លរ់រស់រែាបាលថាន ក់នប្កាមជារ ិ

 ៥. នសចកតីប្ ងលែិិររទ្ោា  ររយិុរត ិសត ីពកីារនផារធ ធា មា ភាា រ់លកខែណឌ ប្រូវបា នរៀរចាំរ ច 

 ៦. នគលការណ៍សប្មារ់នរៀរចាំថវិកាកមមវិធី សប្មារ់ថវិការែាបាលថាន ក់នប្កាមជារិប្រូវបា នរៀរចាំរ ច 

 នោយដ ក មា សូចនាករចាំ    ៣ ដែលមិ សនប្មចតាមនគលនៅ រឺ៖ 

 ១. នគលការណ៍សប្មារ់អ ុវរតថវិកាកមមវិធ ីប្រូវបា នរៀរចាំ 

 ២. ប្កុមប្រឹកាេបិាលប្ររ់ប្រងមូល ិធិវិ ិនោររែាបាលថាន ក់នប្កាមជារិ ប្រូវបា រនងោើរ។ ការែកខា កនុង

ការរនងោើរប្កុមប្រឹកាេិបាលប្ររ់ប្រងមូល ិធ ិវិ ិនោររែាបាលថាន ក់នប្កាមជារិ រឺនោយសារប្កស ង-សាថ រ័ ម យចាំ   

មិ ទា រ់ញ្ាូ សមាសភាពមក កសហវ 

 ៣. នសចកតីប្ ងលិែរិរទ្ោា   ររយិរុតិសត ីពីប្រព ័ធប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវរថ ុុាំ សង្ហោ រ់ ប្រូវបា នរៀរចាំ។ រចចុរប ន 

នសចកតីប្ ងសនប្មចបា  ៣០%។ 
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 ទ្ ាឹម ងឹន េះ មា សកមមភាពម យប្រូវបា នសន ើសុាំព ារនៅអ ុវរតនៅប្រមីាសទី្២ វិញ រសឺកមមភាព ៣៦.៦.៧ 

ដផ ការរប្មូវការមរិប្រឹកាចារ់រីឆ្ន ាំរំកលិ នលើលែិិររទ្ោា  ររយិុរត សប្មារ់នរៀរចាំ រីិវិធី  ងិនគលការណ៍

សប្មារ់អ ុវរតថវិកាកមមវិធីនពញនលញ  ងិអងគភាពថវិកាសប្មារ់ថវិការែាបាលថាន ក់នប្កាមជារិ ដែលប្រូវអ ុវរតនោយ

នាយកោា   រីកិមមន អរគនលខាធកិារោា   កសហវ។ 

 ជាការស នោិា   ការអ ុវរតនគល នោបាយវិម កាការហិរញ្ញវរថុ ប្រូវបា កាំពងុរ តពប្ងងឹ  ងិពប្ងកីប្សរតាម

នគលនៅកមមវិធីដកទ្ប្មងក់ារប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវរថុែាំាំណាកក់ាលទី្៣ នរើនទាេះរីជាការអ ុវរតនៅមិ ទា ម់ា ភាពរល ូ  

 ិងចនង្ហោ មសកមមភាពម យចាំ   មិ សនប្មចបា តាមនគលនៅក៍នោយ។ លទ្ធផលន េះ បា ្ុីេះរញ្ហច ាំងអាំពីភាពចាំបាច់

ដែលប្រូវែិរែាំរដ ថមនទ្ៀរ ជាពិនសស ប្រូវរញ្ចរ់សកមមភាពចាំន េះសូចនាករដែលមិ សនប្មចបា តាមនគលនៅ

ខាងនលើ។ 

៤. ការសម្ត្ៀរែលៃួសម្ម្មប់ ាំហាៃបនា ប ់

 ដផនកទី្៤ ប្រូវបា រនងោើរន ើង សប្មារ់គាំនប្រៀមែួី សប្មារ់ ាំហា រនាា រ់ ដែលនយើងចងប់ា ប្ករែ័ណឌ ថវិកា 

ប្ករែ័ណឌ រណន យយ  ិងប្ករែ័ណឌ សវ កមមនោយដផអកនលើសមិទ្ធកមមប្រូវបា នរៀរចាំ តាមរយៈនគលរាំណងចាំ    ៤ 

រ មមា  (១)  រនងោើរប្ករែ័ណឌ ថវិកានោយដផអកនលើសមិទ្ធកមម (២) រនងោើរប្ករែណឌ រណន យយភាពន សមិទ្ធិកមម (៣) 

រនងោើរប្ករែណឌ សវ កមមនលើសមិទ្ធិកមម  ិង (៤) នរៀរចាំដផ ការកសាងសមរថភាព (នោយរ មទាាំងសាថ រ័  រីិរបញ្ញរត 

 ងិ អាជាញ ធរសវ កមមជារិ  ងិ នគលរាំណងដែលសថរិនៅនប្កាមដផនកទី្៤ន េះ ប្រូវបា គាំប្ទ្នោយចនង្ហោ មសកមមភាព

អ ុវរតចាំ   ៩ នទ្ៀរ។ រ៉ុដ តកនងុដផនកទី្៤ន េះ ចនង្ហោ មសកមមភាពដែលពុាំមា នរៀរចាំសកមមភាពមា ែូចជា៖  

៤២.១.សិកា ិងនរៀរចាំប្ករែណឌ នគល ន ការប្ររប់្រងដផអកនលើសមិទ្ធកមម (Performance Based 

Management- PBM) (អរគនលខាធកិារោា  ) 

៤២.២. ពិនប្គេះនោរល់នលើនគលការណ៍ប្ររ់ប្រងដផអកនលើសមិទ្ធកមម (អរគនលខាធកិារោា  ) 

៤៣.២. ពិនប្គេះនោរល់នលើនគលការណ៍សវ កមមដផអកនលើសមិទ្ធកមម (អរគនលខាធកិារោា    ិងអរគនាយក

ោា  សវ កមមនផាកនុង) 

៤៤.៣. ផសពវផាយ  ងិអ ុវរតដផ ការកសាងសមរថភាព (អរគនលខាធិការោា  ) 

 នរើដផអកនលើការសនប្មចបា ន នគលរាំណងទាាំង៤ ន េះ ន ើញថា ដផនកន េះជារ មសនប្មចបា  ២០% នោយ

កនុងននាេះ នគលរាំណង៤១ សនប្មចបា  ៦០%, នគលរាំណង ៤២ គម  សកមមភាពនប្គងអ ុវរត, នគលរាំណង៤៣ 

មិ ទា ់ែល់នពលអ ុវរត  ិងនគលរាំណង៤៤ សនប្មចបា  ១៨%។ កនុងននាេះ នយើងអាចស នោិា  បា ថា សប្មារ់គាំប្ទ្

ែល់ការនប្រៀមែួី សប្មារ់ ាំហា រនាា រ់ សថ ិរនៅកនុងកប្មិរម យដែលពុាំទា ់មា ភាពសកមមភាពខីាាំងកីា ប្ររ់ប្ ុងនប្ជាយ

នោយែវេះការនរៀរចាំសកមមភាព ការអ ុវរត  ងិការនរតជាញ ចិរតែពស់ពីរណាត ប្ររ់អរគនាយកោា  ទាាំងអស់នប្កាមឱ្យតទ្ប្កស ង

នសែាកិចច ងិហិរញ្ញវរថុ នៅន ើយ។ 

 ៤.១. រនងោើរប្ករែណ័ឌ ថវកិា នោយដផអកនលើសមទិ្ធកមម 

 នគលរាំណងន េះ  ប្រូវបា គាំប្ទ្នោយចនង្ហោ មសកមមភាពចាំ   ២  រ មមា ៤១.១.សិកា ងិនរៀរចាំប្ករែ័ណឌ

នគលន  នគលការណ៍ថវិកាដផអកនលើសមិទ្ធកមម (Performance Based Budgeting- PBB) ៤១.២.ពិនប្គេះ
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នោរល់នលើនគលការណ៍ថវិកាដផអកនលើសមិទ្ធកមម។ នរើព ិរិយនលើលទ្ធផលសនប្មចបា   នគលរាំណងន េះអ ុវរតបា 

ដរ៦០ %  នោយកនុងននាេះ  ចនង្ហោ មសកមមភាព៤១.១.សនប្មចបា ៦០%   ងិ៤១.២.មិ ទា ់ែល់នពលអ ុវរត។   

 កនុងននាេះ ន ើញថាពុាំមា សូចនាករណាម យសនប្មចបា តាមនគលនៅននាេះនទ្ែូចជា៖ 

 ១. របាយការណ៍សិកាសត ីពបី្ករែ័ណឌ នគលន នគលការណ៍ថវិកាដផអកនលើសមិទ្ធកមមប្រូវបា នរៀរចាំ  ងិនរៀរចាំ

 ងិោកឱ់្យអ ុវរតយ តការប្រួរព ិិរយសមិទ្ធកមមសាកលបងសប្មារ់ថវិកាកមមវិធីនោយនផ្ទត រនលើលទ្ធផល 

 ២. នគលការណ៍ថវិកាដផអកនលើសមិទ្ធកមមប្រូវបា ពិនប្គេះនោរល់ជាម យប្កស ងសាថ រ័   ិងអងគភាព កព់ ័ធ 

 កនុងននាេះ ន ើញថា អរគនលខាធិការោា  អរ់បា រាយការណ៍វឌ្ឍ ភាពន ការអ ុវរតសកមមភាពចាំ   ម យ នរើ

នទាេះរីជាមា សកមមភាពនៅកនងុដផ ការសកមមភាពររស់ប្កស ងនសែាកិចច ិងហិរញ្ញវរថកុ៏នោយ។  

 ែូចន េះ នយើងអាចស នោិា  បា ថា នគលរាំណងទី្១ន េះ មិ ទា ប់ា អ ុវរតនពញនលញប្ររ់ប្ ងុនប្ជាយ 

នៅកនងុប្រមីាសន េះនៅន ើយនទ្។ 

 ៤.២. រនងោើរប្ករែណ័ឌ រណន យយភាពន សមទិ្ធកមម 

 នគលរាំណងន េះ ប្រូវបា គាំប្ទ្នោយចនង្ហោ មសកមភាពចាំ   ២ រ មមា  ៤២.១.សិកា ងិនរៀរចាំប្ករែណឌ

នគល ន ការប្ររ់ប្រងដផអកនលើសមិទ្ធកមម (Performance Based Management- PBM)  ងិ ៤២.២.ពិនប្គេះ

នោរល់នលើនគលការណ៍ប្ររ់ប្រងដផអកនលើសមិទ្ធកមម។ នគលរាំណងន េះមិ អាចយតស់ដវងបា ន ើយ នោយពុាំមា  

អរគនាយកោា  នរៀរចាំសកមមភាពគាំប្ទ្ចនង្ហោ មសកមមភាពន ើយ។  

 ែូចន េះ នយើងអាចស នោិា  បា ថា នគលរាំណងទី្២ ន េះ ក៏សថ ិរនៅកនងុកប្មិរម យពុាំទា ន់្ីើយររបា ទាាំង

ប្សុងតាមទិ្សនៅដែលបា ោក់នចញនៅន ើយដែលទាមទារឱ្យអរគនាយកោា   ជាពិនសសអរគនលខាធិការោា  

ប្កស ងនសែាកិចចហិរញ្ញវរថបុ្រូវនរៀរចាំសកមមភាពនែើមបីគាំប្ទ្ចនង្ហោ មសកមមភាពទាាំងអស់ន េះ។   

 ៤.៣. រនងោើរប្ករែណ័ឌ សវ កមមនលើសមទិ្ធកមម 

 នគលរាំណងន េះ  ប្រូវបា គាំប្ទ្នោយចនង្ហោ មសកមមភាពចាំ   ២  រ មមា  ៤៣.១.សិកា ងិនរៀរចាំប្ករែណឌ

នគលន  សវ កមមដផអកនលើសមិទ្ធកមម (Performance Based Auditing- PBA)  ងិ ៤៣.២. ពិនប្គេះនោរល់នលើ 

នគលការណ៍សវ កមម ដផអកនលើសមិទ្ធកមម។ នរើព ិិរយនលើលទ្ធផលសនប្មចបា   នគលរាំណងន េះមិ អាចយតស់ដវង

បា នទ្នោយកនុងននាេះ  ចនង្ហោ មសកមមភាព៤៣.១. មិ ទា ់ែល់នពលអ ុវរត   ងិ៤៣.២. ពុាំមា អរគនាយកោា  

នរៀរចាំសកមមភាពគាំប្ទ្ចនង្ហោ មសកមមភាព។   

 ែូចន េះ នយើងអាចស និោា  បា ថា នគលរាំណងទី្៣ ន េះ ក៏សថ ិរនៅកនុងកប្មិរម យពុាំទា ់ន្ីើយររបា 

ទាាំងប្សុងតាមទិ្សនៅដែលបា ោក់នចញនៅន ើយដែលទាមទារឱ្យអរគនាយកោា   ជាពិនសសអរគនលខាធិការោា  

ប្កស ងនសែាកិចចហិរញ្ញវរថុ  ងិអរគនាយកោា  សវ កមមនផាកនុងប្រូវនរៀរចាំសកមមភាពនែើមបគីាំប្ទ្ចនង្ហោ មសកមមភាពទាាំង

អស់ន េះ។    

 ៤.៤. នរៀរចាំដផ ការកសាងសមរថភាព (នោយរ មទាាំង សាថ រ ័  រីរិបញ្ញរត ិ ងិអាជាញ ធរសវ កមមជារ)ិ 

 នគលរាំណងន េះ  ប្រូវបា គាំប្ទ្នោយចនង្ហោ មសកមមភាពចាំ   ២  រ មមា  ៤៤.១.នរៀរចាំដផ ការកសាង

សមរថភាព (Capacity Development Plan-CDP) ៤៤.២. ពិនប្គេះនោរល់  ងិអ ុម័រដផ ការកសាងសមរថភាព 
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 ងិ៤៤.៣.ផសពវផាយ  ិងអ ុវរតដផ ការកសាងសមរថភាព។ នរើព ិរិយនលើលទ្ធផលសនប្មចបា   នគលរាំណងន េះ

អ ុវរតបា ដរ ១៨ %  នោយកនុងននាេះ  ចនង្ហោ មសកមមភាព ៤៤.១. សនប្មចបា  ៥៥%,  ចនង្ហោ មសកមមភាព ៤៤.២. 

មិ បា រាយការណ៍ ០%,  ិងចនង្ហោ មសកមមភាព ៤៤.៣ ពុាំមា អរគនាយកោា  នរៀរចាំសកមមភាពគាំប្ទ្ចនង្ហោ ម

សកមមភាព។   

 កនុងននាេះ ន ើញថាពុាំមា សូចនាករណាម យសនប្មចបា តាមនគលនៅននាេះនទ្។ រុ៉ដ តនយើងអាចសនងោរបា 

ថា ដផ ការកសាងសមរថភាពប្រូវបា នរៀរចាំនោយវិទ្ាសាថ  នសែាកិចច ងិហិរញ្ញវរថុបា វឌ្ឍ ភាពម យចាំ   ។ 

 ែូចន េះ នយើងអាចស នោិា  បា ថា នគលរាំណងទី្ ៤ ន េះ មិ ទា ប់ា អ ុវរតបា ន ើយកនុងប្រមីាសន េះ។ 

មា៉ងវិញនទ្ៀរ អរគនាយកោា  មិ បា រាយការណ៍  ងិ មិ បា នរៀរចាំសកមមភាពគាំប្ទ្នៅន ើយ។ 

៥. ការោាំម្ទដលក់ារអៃុវត្តករាវិធីកកទម្រងម់្បកបសដ្ឋយសោគ ័យ ៃិងច្ីរភាព 

 ដផនកទី្៥ ប្រូវបា រនងោើរន ើង សប្មារ់គាំប្ទ្ែលក់ារអ ុវរតកមមវិធីដកទ្ប្មង់ប្រករនោយនជារ ័យ ងិចីរភាព  

តាមរយៈនគលរាំណងចាំ   ៣ រ មមា  ៥១.រនងោើ ភាពជាអនកែឹកនាាំ សមរថភាពប្ររ់ប្រង  ងិរណដុ េះ្ ាៈកាំដណទ្ប្មង ់

ប្ពមទាាំងរនងោើ ភាពជាមាច ស់  ងិការទ្ទ្ លែុសប្រូវ ប្រវូបា គាំប្ទ្នោយចនង្ហោ មសកមមភាពចាំ   ២, ៥២.រនងោើ 

ប្រសិទ្ធភាពន ការកសាងសមរថភាព  ងិវិធា ការនលើកទឹ្កចិរត ប្រូវបា គាំប្ទ្នោយចនង្ហោ មសកមមភាពចាំ   ២  ងិ

៥៣. ពប្ងងឹការកសាងសមរថភាពសប្មារ់អ ុវរតកមមវិធីដកទ្ប្មង់ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈែាំណាក់កាលទី្៣ 

ប្រូវបា គាំប្ទ្នោយចនង្ហោ មសកមមភាពចាំ   ៤។  

 នរើដផអកនលើការសនប្មចបា ន នគលរាំណងទាាំង៣ ន េះ ន ើញថា ដផនកន េះជារ មសនប្មចបា ៧១% នោយ

កនុងននាេះ នគលរាំណង៥១ សនប្មចបា ៥៦% , នគលរាំណង៥២ សនប្មចបា ៧៩%  ិងនគលរាំណង៥៣ សនប្មច

បា  ៧៥%។ កនុងននាេះ នយើងអាចស និោា  បា ថា សកមមភាពសប្មារ់គាំប្ទ្ែល់ការអ ុវរតកមមវិធីដកទ្ប្មង់ប្រករនោយ

នជារ ័យ  ងិចីរភាព សថ រិនៅកនងុកប្មិរម យដែលពុាំទា ម់ា ភាពសកមមភាពខីាាំងកីា  ងិការនរតជាញ ចិរតែពស់ពីរណាត

ប្ររ់អរគនាយកោា  ទាាំងអស់នប្កាមឱ្យតទ្ប្កស ងនសែាកិចច ិងហិរញ្ញវរថុ ជាពិនសស ការរនងោើ ្ ាៈកាំដណទ្ប្មង់ ភាព

ជាមាច ស់ ការទ្ទ្ លែុសប្រូវ  ងិការពប្ងឹងការកសាងសមរថភាព សប្មារ់អ ុវរតកមមវិធីដកទ្ប្មង់ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវរថុ

សាធារណៈែាំណាក់កាលទី្៣ ហាក់នៅមា កប្មិរទារ  ិងសថ ិរនៅកនុងកតបីារមភ  ងិពុាំទា ន់្ីើយររបា ជាអរិរបរមា

នៅន ើយ។   

 ៥.១. រនងោើ ភាពជាអនកែកឹនាាំ, សមរថភាពប្ររប់្រង ងិរណតុ េះ្ ាៈដកទ្ប្មងប់្ពមទាាំងរនងោើ ភាពជាមាច ស់  ងិ

ការទ្ទ្ លែសុប្រវូ 

 នគលរាំណងន េះ  ប្រូវបា គាំប្ទ្នោយចនង្ហោ មសកមមភាពចាំ   ២  រ មមា  ៥១.១  ពប្ងងឹភាពជាអនកែឹកនាាំ 

 ងិសមរថភាពប្ររ់ប្រង  ិង ៥១.២ រនងោើ ្ ាៈកាំដណទ្ប្មង់ភាពជាមាច ស់  ងិការទ្ទ្ លែុសប្រូវ។ នរើព ិិរយនលើលទ្ធ

ផលសនប្មចបា  នគលរាំណងន េះអ ុវរតបា ដរ៥៦% នោយកនុងននាេះ ចនង្ហោ មសកមមភាព ៥១.១ សនប្មចបា  

៦១%  ងិ៥១.២ សនប្មចបា ដរ ៥៣%។  

 នោយដផអកនលើវឌ្ឍ ភាពនធៀរ ងឹសូចនាករមា សូចនាករចាំ   ៣ សនប្មចបា នពញនលញតាមនគលនៅ

ដែលបា កាំណរ់ ន លរ ឺចកខុវិស័យនរសសកមមររស់ប្រធា ការិោលយ័ អ ុប្រធា នាយកោា    ងិប្រធា នាយក
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ោា  ប្រូវបា នរៀរចាំចងប្កង  ងិោកឱ់្យអ ុវរត, បា ព ិិរយ  ងិនផាៀងផ្ទា រ់នលើប្ររ់ទិ្ែាភាព (កប្មិរថាន ក់ែឹកនាាំ ាំនាញ) 

នលើការនរៀរចាំចងប្កង  ងិផសពវផាយកប្មងសប្មង់រទ្របញ្ញរតិររិយរុត ក់ព ័ធប្ទ្ពយសមបរតិរែា ងិចាំណូលមិ ដម 

សារនពើព ធ ហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ ការប្ររ់ប្រងរុរគលិក កចិចែាំនណើរការសាថ រ័  រចចុរប នកមមប្រចាំឆ្ន ាំ វូសទាា  ុប្កមររិ

យុរតសប្មារ់កសហវ  រចចុរប នកមមកប្មងសប្មង់រទ្របញ្ញរតិចារ់សាំខា ់ៗទាក់ទ្ងសមរថកិចចកសហវ  រចចុរប នកមម

កប្មងសប្មង់រទ្របញ្ញរតិចារ់សាំខា ់ៗទាក់ទ្ង ឹងព ធោរ   ិងសតងោ់រយតសាធារណៈសប្មារ់កសហវ,  ងិសិកា

ប្សាវប្ជាវដផ ការយុទ្ធសា្សត ប្ររ់ប្រងយុទ្ធសា្សត ប្ររ់ប្រងធ ធា ម សុស  ិងរញ្ាសីារនពើព ធប្ទ្ពយសមបរតិរែាន អរគ

នាយកោា  ព ធោរប្រូវបា នរៀរចាំ។  

 នោយដ ក សូចនាករចាំ   ៥ ដែលមិ សនប្មចបា តាមនគលនៅរ មមា  ចកខុវិស័យ  ងិនរសសកមមររស់

នាយកោា  ប្រូវបា នរៀរចាំ ងិោក់ឱ្យអ ុវរត, នសចកតីប្ ងសារាចរសត ីពីវិធា   ងិ ីរិវិធនី ការរនងោើ សមរថភាពជា

អនកែឹកនាាំ  ិងសមរថភាពប្ររ់ប្រងន ប្កស ងនសែាកិចច ងិហរិញ្ញវរថបុ្រូវបា នរៀរចាំ, ការផតលប់្រឹកាចារ់នប្ៅដផ ការ

ដែលបា នរៀរចាំសប្មារ់គាំប្ទ្ែលក់ារអ ុវរតកមមវិធីដកទ្ប្មងប់្រករនោយនជារ យ័ ិងចីរភាព, ការនរៀរចាំចងប្កង 

 ងិផសពវផាយកប្មងសប្មង់រទ្របញ្ញរតិររិយរុត ក់ព ័ធ ងឹរយ ិងរោា ករ ឧសាហកមមហិរញ្ញវរថ ុលទ្ធកមមសាធារណៈ 

រណន យយ  មរគុនទ្ស  ៍ីរកិមមសប្មារ់កសហវ  ងិតាមកប្មងសប្មង ់ីម យៗ,  ិងការនរៀរចាំ សប្មរសប្មលួ  ងិ

ដសវងយលព់ីឧរតមា ុវរតអ តរជារិកនុងការផី្ទស់រតូររទ្ពិនសាធអ តរជារ ិក់ព ័ធ ងឹភាពជាអនកែឹកនាាំកនុងវិស័យសាធារ

ណៈ  ងិការង្ហរដកទ្ប្មង ់ ូថាន ក់ែឹកនាាំជា ់ែពស់  ងិម្ តរីា ការ។  

 មូលនហរុនគលរាំណងន េះសនប្មចបា រិច នោយសារដរមា ការង្ហរអាទិ្ភាពនផសងនទ្ៀរ, ចាំ   ម្ តីទ្ទ្ ល

រ ាុកការង្ហរមា ចាំ   កាំណរ ់  ិងទ្ាំហាំការង្ហរមា វិសាលភាពនលើសពីការនប្គងទុ្ក  ងិទាមទារឱ្យមា ការសិកា

រដ ថមនទ្ៀរ។ 

 ចាំដណកសកមមភាព៥១.១.៣.នរៀរចាំយុទ្ធសា្សត ប្ររ់ប្រង ងិអេិវឌ្ឍ ៍ធ ធា ម ុសស កសហវ រយៈនពល

០៣ ឆ្ន ាំ ២០១៧-២០១៩ នាយកោា  រុរគលិកនសន ើសុាំនលើកសកមមភាពប្រមីាសទី្១ នៅអ វុរតនៅប្រមីាសទី្២ ។ 

 ែូចន េះ នយើងអាចស នោិា  បា ថា នគលរាំណងទី្១ ន េះ មិ ទា ប់ា អ ុវរតនពញនលញប្ររ់ប្ ុងនប្ជាយ

សប្មារ់ប្រមីាសទី្១ ន េះនៅន ើយនទ្។ មា៉ងវិញនទ្ៀរ អងគភាពម យចាំ   មិ បា នរៀរចាំសកមមភាពគាំប្ទ្ នែើមបពីប្ងងឹ

ែលភ់ាពជាអនកែឹកនាាំ សមរថភាពប្ររ់ប្រង  ិងការរណតុ េះ្ ាៈកាំដណទ្ប្មង់ នធវើឱ្យភាពជាមាច ស់ ិងការទ្ទ្ លែុសប្រូវ

នៅមា កប្មិរទារនៅន ើយ ដែលន េះអាចរញ្ហា ក់ឱ្យន ើញថា អងគភាពម យចាំ   ពុាំទា ឱ់្យរនមីែពស់ ឬក៏យល់ថា ែួី 

ប្រូវនធវើអវីនែើមបីគាំប្ទ្ែល់នគលរាំណងន េះ។ 

 ៥.២. រនងោើ ប្រសិទ្ធភាពន ការកសាងសមរថភាព  ងិ វធិា ការនលើកទ្កឹចរិត 

 នគលរាំណងន េះ ប្រូវបា គាំប្ទ្នោយចនង្ហោ មសកមភាពចាំ   ២ រ មមា  ៥២.១. ព ិរិយនមើលន ើងវិញពី

ប្រសិទ្ធភាព  ងិភាពស័កតិសិទ្ធន ការរណតុ េះរណាត ល  ងិនរៀរចាំដផ ការកសាងសមរថភាពថម ី ងិ ៥២.២. ព ិរិយនមើល

ន ើងវិញពយី តការ  ងិអេបិ្កមន ការផតលក់ារនលើកទឹ្កចិរតរយៈនពលក ីងមក ិងនរៀរចាំឱ្យមា យ តការ  ងិអេបិ្កម

ថមីសត ីពីការផតលក់ារនលើកទឹ្កចិរតដែលមា សមធម៌  ងិសងគរភិាព។ ជារ ម ដផអកនលើសកមមភាពសនប្មចបា នគល

រាំណងន េះសនប្មច បា  ៧៩%។   
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 នរើពិ រិយនលើលទ្ធផលសនប្មចបា  នគលរាំណងន េះអ ុវរតបា ដរ៧៩% នោយកនងុននាេះ ចនង្ហោ មសកមមភាព 

៥២.១ សនប្មចបា  ៥៨%  ងិ៥២.២ សនប្មចបា ១០០%។  

 កនុងននាេះ ន ើញថា សូចនាករចាំ   ២ សនប្មចបា នពញនលញតាមនគលនៅដែលបា កាំណរ់ ន លរបឺា 

ចងប្កងឯកសាររណតុ េះរណាត លនលើការអ ុវរតថវិកាកមមវិធី (១) ការនរៀរចាំដផ ការថវិកា (២)  ីរិវិធអី ុវរតថវិកាកមម

 វិធី (៣)  ីរិវិធ ីងិវិធសីា្សតអ ុវរតកិចចលទ្ធកមមសាធារណៈ (៤) កិចចរញ្ាកីាររណន យយ (៥)  ីរិវិធីសវ កមមនផាកនងុ 

(៦)  រីិវិធីអធិការកិចចហិរញ្ញវរថ,ុ  ិងរទ្ពិនសាធ ងិរញ្ហា ប្រឈមន ការអ ុវរតប្រកាសនលែ៦១៦ ប្រូវបា សិកាអាំពី

សាថ  ភាពរចចុរប ន  ងិដផ ការចុេះប្ររួព ិរិយសមិទ្ធកមមប្រូវបា នរៀរចាំ ងិោកឱ់្យអ ុវរតសប្មារ់ឆ្ន ាំ២០១៦។ 

 នោយដ ក សូចនាករ១ ដែលសនប្មចមិ បា  រ ឺ រប្មូវការរណតុ េះរណាត លររស់ប្កស ង សាថ រ័ ទូ្ទាាំង

ប្រនទ្ស ប្រូវបា យតយរនមី (Training Needs Assessment)។ 

  ែូចន េះ នយើងអាចស នោិា  បា ថា នគលរាំណងទី្២ ន េះ ក៏សថ រិនៅកនងុកប្មរិម យមធយមពុាំទា ់ន្ីើយររ

បា ទាាំងប្សុងតាមទិ្សនៅដែលបា ោក់នចញ។ មូលនហរសុាំខា ់ៗ រសឺកមមភាពម យមិ បា អ ុវរត, សកមមភាពែីេះ

អ ុវរតបា រិច  ិងពុាំសូវមា សកមមភាពោក់រញ្ាូលនទ្។ 

  ៥.៣. ពប្ងងឹការកសាងសមរថភាពសប្មារអ់ វុរតកមមវធិដីកទ្ប្មងក់ារប្ររប់្រងហរិញ្ញវរថសុាធារណៈ  

         ែាំណាកក់ាលទ្ ី៣ 

 នគលរាំណងន េះ ប្រូវបា គាំប្ទ្នោយចនង្ហោ មសកមមភាពចាំ   ៤ រ មមា  ៥៣.១.នរៀរចាំសាថ រ័ នែើមបីន្ីើយ

ររ ងឹែាំណាក់កាលទី្៣ រ មមា  (១)ការរញ្ចរ់វិភារមុែង្ហរនៅប្ររ់អរគនាយកោា  ន  កសហវ  ងិនាយកោា   (២)

នរៀរចាំ ិងអ ុវរតដផ ការដកសប្មួលរចនាសមព័ ធររស់អរគនាយកោា   ិងនាយកោា   ីម យៗ (៣) នរៀរចាំ ិងផសពវផាយ

ឯកសារដណនាាំសត ីពបី្រព ័ធប្ររ់ប្រងថម ី (៤) នរៀរចាំនគល នោបាយសប្មារ់យុទ្ធសា្សត ប្ររ់ប្រងព័រម៌ា វិទ្ានៅក

សហវ (៥) ការនប្រើប្បាស់ ាំ  យរនចចកនទ្សប្រករនោយប្រសិទ្ធភាព  ងិ (៦) ដកលមអការអ ុវរតការង្ហរតាមរយៈការ

រនងោើរការនប្រើប្បាស់រនចចកវិទ្ា, ៥៣.២.ការអេិវឌ្ឍធ ធា ម ុសសសប្មារ់ែាំណាកក់ាលទី្៣ ដែលរ មមា ការរណតុ េះ

រណាត ល ាំនាញទាាំងនៅកនងុកសហវ  ងិប្កស ង សាថ រ័ , ៥៣.៣.នរៀរចាំ ងិអ ុវរតយុទ្ធសា្សតទ្ាំនាក់ទ្ាំ ង  ងិសប្មរ

សប្មួលសប្មារ់ែាំណាកក់ាលទី្៣ (ពុាំទា ម់ា សកមមភាពអ ុវរត),  ិង ៥៣.៤.កាំណរ់រ នាទី្  ងិការទ្ទ្ លែុសប្រូវ

សប្មារ់ដកលមអកិចចសប្មរសប្មួលរយតងសាថ រ័   ងិអងគភាព ។ ជារ មដផអកនលើសកមមភាពសនប្មចបា នគលរាំណងន េះ

សនប្មចបា  ៧៥%។   

 នរើពិ រិយនលើលទ្ធផលសនប្មចបា  នគលរាំណងន េះអ ុវរតបា ដរ ៧៥% នោយកនងុននាេះ ចនង្ហោ ម

សកមមភាព ៥៣.១ សនប្មចបា  ៦៩% ,៥៣.២ សនប្មចបា ដរ ៨៨%  ងិ៥៣.៤. ៥០%។  

 កនុងននាេះ ន ើញថា សូចនាករចាំ   ៦ សនប្មចបា នពញនលញតាមនគលនៅដែលបា កាំណរ់ ន លរឺទី្តាាំង

ម កាមណឌ លទិ្ ន យ័ ងិទី្តាាំងសប្មារ់នធវើការប្ររួព ិរិយរណាត ញដចកចយ ប្រូវបា កាំណរ់រ ចរាល ់  ិងរចនាសមព ័ធ

 ងិរីងន់ ការរភាា រ់រណាត ញ ICT ប្រូវបា សិការ ចរាល,់ អងគភាពថវិកាន កសហវ បា ចូលរ មវិរសសនាសតពីីការ

នរៀរចាំដផ ការយុទ្ធសា្សតថវិកាន  កសហវ ឆ្ន ាំ២០១៧-២០១៩  ងិវិរសសនាសតពីីការរូកសរុរប្ររួព ិរិយ  ងិយតយ

រនមីការអ ុវរតថវិកាកមមវិធីររស់ កសហវ, បា ផសពវផាយ ងិរណតុ េះរណាត លប្កុមលទ្ធកមម ប្ពមមទាាំងបា ចូលរ មរ
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ណតុ េះរណាត លជាម យអរគនាយកោា  ថវិកា  ូប្កស ង សាថ រ័  រា ធា  ីនែរតម យចាំ   , ម្ តីររនាគររា ធា ទីាាំង២៥ 

បា ទ្ទ្ លការរណតុ េះរណាត លសត ីពីការនប្រើប្បាស់ប្រព ័ធ FMIS នហើយបា  ឹងកាំពុងសាកលបងនប្រើប្បាស់តាមអងគភាព, 

បា រណតុ េះរណាត លរ ានទ្យយករ រ ានទ្យយកររង  ងិរណតុ េះរណាត លសតពីីការអ ុវរតថវិកាកមមវិធី  ូអងគភាពថាន កក់ណាត ល 

 ងិម ាីរនែរត រា ធា  ីប្កងុ ន កសហវ ២៥ នែរតប្កុង,  ងិព័រម៌ា ទិ្ ន យ័មរគុនទ្សក៏នសែាកិចច ងិហិរញ្ញវរថុរា ធា  ី

នែរតប្រូវបា ប្រមូល  ិងរូកសរុរ។ 

 នោយដ ក សូចនាករចាំ   ៤ ដែលសនប្មចមិ បា នពញនលញ រកឺារវិភារមុែង្ហរនៅនាយកោា  រែាបាល

 ិងហិរញ្ញវរថ,ុ ការ  ូែាំណឹងនៅប្ររ់អងគភាពន នាយកោា  រែាបាល ិងរុរគលិក ក់ព ័ធ ងឹការនរៀរចាំរណតុ េះរណាត ល

ម្ តី (ប្រូវនផ ញើនឈាម េះនៅនាយកោា  រុរគលិក), ការនរៀរចាំវរគរណតុ េះរណាត លែីីនលើការនប្រើប្បាស់កមមវិធីរណន យយ,  ងិ

រណតុ េះរណាត លសត ីពអីងគភាពថវិកា  ូម្ តរីា ការថាន ក់នប្កាមជារិ។ 

 ចាំដណកចនង្ហោ មសកមមភាព៥៣.៤.១.នរៀរចាំកិចចប្រ ុាំប្រួរព ិរិយវឌ្ឍ ភាព ការអ ុវរតកមមវិធដីកទ្ប្មង់ប្រចាំដែ 

ប្រមីាស  ងិឆ្ន ាំ ម ិបា ោក់វឌ្ឍ ភាពននាេះនទ្។ 

 នៅកនងុសកមមភាព ៥៣.១.២. នរៀរចាំសារាចរសត ីពកីារពពិណ៌័នាលកខណៈសមបរតិររស់ម្ តរីា ការន ប្កស ង

នសែាកិចច ងិ ហិរញ្ញវរថ ុ (នាយកោា  រុរគលកិ), ៥៣.២.១. ការនរៀរចាំការរណតុ េះរណាត លប្រូរនង្ហគ លសប្មារ់ដផ ការ

យុទ្ធសា្សតថវិកា សប្មារ់រែាបាលថាន ក់នប្កាមជារ ិ (អរគនាយកោា  ហិរញ្ញវរថុរែាបាលថាន ក់នប្កាមជារិ),  ងិ 

៥៣.២.២.ការនរៀរចាំវរគរណតុ េះរណាត លសត ីពកីារអ ុវរតថវិកាកមមវិធី ការនរៀរចាំ  ងិអ វុរតថវិកា, រណន យយសាធារ

ណៈ  ិងកិចចរញ្ាកីាររណន យយ, លទ្ធកមមសាធារណៈ, សវ កមម  ងិអធកិារកិចច  ូែល់ម្ តរីា ការររស់ម ាីរ  ងិ

អងគភាព ាំនាញន រា ធា  ីនែរត  ងិប្កស ង សាថ រ័  (វិទ្ាសាថ  នសែាកិចច ងិហិរញ្ញវរថុ) បា នសន ើនលើកនពលអ ុវរតនៅ

ប្រមីាសទី្២  វិញ។ 

 នៅកនងុនគលរាំណងន េះ រញ្ហា ប្រឈមនៅប្រង់ថា ម្ តីនៅតាមររនាគរនែរត២៥ រា ធា ីនែរតនៅមា 

កប្មិរយល់ែឹង កព់ ័ធ FMIS ដែលមា ទាមទារឱ្យមា ការរណតុ េះរណាត លរដ ថម  ងិការ ាំរញុសកមមភាពការង្ហរ

ន េះឱ្យបា ខីាាំងកីារដ ថមនទ្ៀរ ែវេះម្ តីទ្ទ្ លរ ាុកការង្ហរ Update ទិ្ ន យ័ចូលនៅកនុងប្រព័ ធ E-doc  ងិមិ មា 

នពលនវលាប្ររ់ប្គ ់សប្មារ់អ ុវរតការង្ហរន េះឱ្យបា ទា ់នពល។    

 ែូចន េះ នយើងអាចស នោិា  បា ថា នគលរាំណងទី្៣ ន េះ ក៏សថ រិនៅកនងុកប្មិរម យមធយមពុាំទា ់ន្ីើយររ

បា ទាាំងប្សុងតាមទិ្សនៅដែលបា ោក់នចញ។   

 ជារ ម សប្មារ់ដផនកន េះ នយើងអាចស នោិា  បា ថា នទាេះរីជាសកមមភាពជានប្ចើ បា អ វុរតនពញនលញកតី  ងិ

មិ នពញនលញកតកី៏ពរិដម  ដរនរើព ិរិយឱ្យបា លអរិលអ ់ន ើញថា សកមមភាពដែលបា ោក់នចញហាកព់ុាំទា ម់ា 

ទ្មៃ ់ប្ររ់ប្គ ់ សប្មារ់រនប្មើឱ្យផលប្រនោ  ព៍ិរន ដផនកន េះនៅន ើយនទ្។ ែូចន េះ ប្ររ់អរគនាយកោា  ទាាំងអស់ 

ប្រូវការពប្ងឹង  ងិរនងោើ សកមមភាពជាកល់ាក ់ងិមុរប្សួចរដ ថមនទ្ៀរ នែើមបធីានាថា ការគាំប្ទ្ែលក់ារអ ុវរតកមមវិធី

ប្រករនោយនជារ យ័  ិងចីរភាពអាចសនប្មចបា ពិរប្បាកែ ជាពិនសស សប្មារ់ែាំណាក់កាលទី្៣ អរគនាយកោា   

ដែលពុាំបា នរៀរចាំ ិងពប្ងឹងសកមមភាពដកទ្ប្មង់ររស់ែួី  ប្រូវែិរែាំពាោមនរៀរចាំសកមមភាពដែលបា ោក់នចញ 
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នែើមបីឱ្យប្ររ់អរគនាយកោា  ទាាំងអស់កីាយជាកមីា ាំងចលករប្ពមគន  នែើមបីចូលរ មនលើកសាួយការអ ុវរតកមមវិធីដកទ្ប្មង់

បា នៅនោយរល ូ៕ 

III. បញ្ហា ម្បឈរ 

 ការកាំណរ់សូចនាករររស់អរគនាយកោា  /អងគភាពន កសហវមិ ទា ម់ា ភាពចាស់លាស់នៅន ើយ 

 ែវេះសកមមភាពលមអិរគាំប្ទ្ែលច់នង្ហោ មសកមមភាពម យចាំ   ៖ 

 ៣៣.២.កាំណរ់ឱ្យបា ចាស់ ូវរនាា រ់រណន យយភាពកនងុការនរៀរចាំកមមវិធី វិ ិនោរសាធារណៈនែើមបី

ធានាសងគរភិាពកនុងថវិកាប្រចាំឆ្ន ាំ (កាំណរព់ីការទ្ទ្ លែុសប្រូវឱ្យបា ចាស់លាស់រយតងប្កស ង-សាថ រ័ 

 ីម យៗ រ មមា  ប្កស ងដផ ការប្កុមប្រឹកាអេិវឌ្ឍ ក៍មពុជា ងិកសហវ 

 ៣៥.៥. ពប្ងកី ងិពប្ងឹង ការនធវើសវ កមមនផានប្ៅ 

 ៤៣.២.ពិនប្គេះនោរល់នលើនគលការណ៍សវ កមម ដផអកនលើសមិទ្ធកមម (អរគនលខាធិការោា   កសហវ,

អរគ.សវ កមមនផាកនងុ?) 

 ៥៣.៣.នរៀរចាំ ងិអ ុវរតយុទ្ធសា្សតទ្ាំនាក់ទ្ាំ ង ងិសប្មរសប្មួលសប្មារ់ែាំណាកក់ាលទី្៣ 

 សកមមភាពលមអរិម យចាំ   មិ បា ន្ីើយររនៅ ឹងចនង្ហោ មសកមមភាព (៣២.១  ិង៣២.២) 

 អរគនាយកោា  /អងគភាពម យចាំ   នៅដរនផញើរបាយការណ៍វឌ្ឍ ភាពមក អ.រ.ហ យរឺ 

 ថវិកាប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៦ មិ ទា អ់ាចនប្រើប្បាស់បា  នោយរងច់ាំការអ ុម័រពី EU 

 ថវិកាប្ទ្ប្ទ្ង់រនប្មាង FMIS នៅមិ ទា ម់ា ភាពចាស់លាស់ ដែលអាចជាឧរសរគែលក់ារអ ុវរតរនប្មាង 

FMIS នៅែាំណាកក់ាលទី្២ រ តនទ្ៀរ 

 រចនាសមព ័ធប្ររ់ប្រងប្រព ័ធ FMIS មិ ទា ់ប្រូវបា នរៀរចាំនពញនលញ 

 ការនរៀរចាំថ វិកាលមអិរររស់ ុាំ-សង្ហោ រ់ មា ភាពយរឺោ៉វសប្មារ់ការយកមករញ្ចូលកនងុប្រព ័ធ FMIS ដែល

នធវើឱ្យការអ ុវរតថវិកាតាមប្រព ័ធ FMIS មា ភាពយឺរោ៉វ។ 

 នគលការណ៍ដណនាាំ សដ ីអាំពីការអ ុវរតថវិកាកមមវិធីមិ ទា ប់ា ផាភាា រ់នពញនលញជាម យ ងឹការអ ុវរតថវិកា 

កមមវិធីនៅកនុងប្រព ័ធ FMIS 

 មា នសចកតបី្រូវការចាំបាច់ជាក់ដសតងកនុងការនលើកកមពស់សមរថភាពន ភាពជាអនកែឹកនាាំកនុងការសប្មសប្មលួ

នលើការង្ហររនចចកនទ្ស FMIS 

IV. សាំណូរពរ 

 អរគនាយកោា  /អងគភាពន កសហវ រ រព ិិរយនមើលន ើងវិញពីសូចនាករដែលបា កាំណរ់រ ច  ងិ   សូចនាករ

ដែលនែរូអេិវឌ្ឍ ប៍ា នសន ើ នែើមបីនប្រៀមនរៀរចាំដផ ការសកមមភាពអ ុវរត ២០១៧ 

 នលើកកមពស់រ នាទី្ររស់វិទ្ាសាថ  នសែាកិចច ងិហិរញ្ញវរថុ នោយមា កិចចសហការជាម យអរគនាយកោា    ងិ

អងគភាព កព់ ័ធកនងុការនរៀរចាំយុទ្ធសា្សត  សត ីពកីារអេិវឌ្ឍ ៍សមរថភាពការង្ហរហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ  ូែល់

សាថ រ័  ីរិរបញ្ញរត,ិ សាថ រ័  រីបិ្ររិររតិ, សាថ រ័ រលុាការ  ងិរែាបាលថាន ក់នប្កាមជារ។ិល។ 

 សកមមភាពដែលប្រូវបា នសន ើនៅអ ុវរតនៅប្រមីាសរនាា រ់ 
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 ៣៦.៦.៧. ផតលម់រិប្រកឹាចារ់នលើលិែរិរទ្ោា  ររយិុរតសប្មារ់នរៀរចាំ ីរិវិធ ី ងិនគលការណ៍សប្មារ់

អ ុវរតថវិកា កមមវិធីនពញនលញ  ងិអងគភាពថវិកា សប្មារ់ថវិកាថាន ក់នប្កាមជារិ (នាយកោា   រីកិមម) 

 ៥១.១.៣. នរៀរចាំយុទ្ធសា្សត ប្ររ់ប្រង ិងអេិវឌ្ឍ ធ៍ ធា ម ុសស កសហវ រយៈនពល០៣ ឆ្ន ាំ 

២០១៧-២០១៩  (នាយកោា  រុរគលកិ) 

 ៥៣.១.២. នរៀរចាំសារាចរសត ីពីការពិព័ណ៌នាលកខណៈសមបរតិររស់ម្ តរីា ការន ប្កស ងនសែាកិចច ិង

ហិរញ្ញវរថុ (នាយកោា  រុរគលកិ) 

 ៥៣.២.១. ការនរៀរចាំការរណតុ េះរណាត លប្រូរនង្ហគ លសប្មារ់ដផ ការយុទ្ធសា្សតថវិកា សប្មារ់រែាបាល

ថាន ក់នប្កាមជារិ (អរគ.ហិរញ្ញវរថុរែាបាលថាន ក់នប្កាមជារិ) 

 ៥៣.២.២. ការនរៀរចាំវរគរណតុ េះរណាត លសត ីពីការអ ុវរតថវិកាកមមវិធី ការនរៀរចាំ  ងិអ វុរតថវិកា, 

រណន យយសាធារណៈ  ិងកិចចរញ្ាកីាររណន យយ, លទ្ធកមមសាធារណៈ, សវ កមម  ិងអធកិារកិចច  ូែល់

ម្ តរីា ការររស់ម ាីរ  ិងអងគភាព ាំនាញន រា ធា  ី នែរត  ងិប្កស ង សាថ រ័ ។ ( វិទ្ាសាថ  នសែាកិចច

 ងិហិរញ្ញវរថុ) 

V. សសច្កតីសៃនដិ្ឋឋ ៃ 

 របាយការណ៍វឌ្ឍ ភាពប្រចាំប្រីមាសទី្១ ឆ្ន ាំ២០១៦ នទាេះរីមា វឌ្ឍ ភាពប្សរនៅតាមសូចនាករ ដែលបា 

កាំណរក់៏នោយ ក៏នៅមា សូចនាករម យចាំ   នទ្ៀរនៅមិ ទា ់សនប្មចបា តាមនគល នៅនៅន ើយ នោយសារកតាត

អរតននាម័រ/សរា ុម័រ។ របាយការណ៍វឌ្ឍ ភាពប្រចាំប្រមីាសទី្១ ន េះ កប៏ា រំនលចឱ្យន ើញពភីាពចាំបាច់កនងុការ

ព ិិរយនមើលន ើងវិញ  ិងដកសប្មួលសូចនាករ/សកមមភាពលមអិរម យចាំ    (នៅប្រមីាសទី្៣) នែើមបីសនប្មចបា តាម

នគលនៅរ មន  CAP3។ 


