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១. ខ្លមឹសារសង្ខេប 

1> រាជរដ្ឋា ភបិាលកលពុជា បាៃគបេជាា កកទត្លង់ការត្របត់្រងហិរញ្ញវរថ ុ

សាធារណៈ កនងុទិសគៅកកលលអត្បពៃ័ធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈកលពុជា 

ជាជំហាៃៗ គឆ្ព ោះគៅរកសេងដ់្ឋរអៃេរជារ ិ គ ោះរឺ “ការផ្លៃ ស់បេូរជាបគណេ ើរៗ 

ពតី្បពៃ័ធត្របត់្រងហរិញ្ញវរថសុាធារណៈ កដលកែអកគលើធារចុលូ ៃងិលជឈការ 

គឆ្ព ោះគៅរកត្បពៃ័ធត្របត់្រងហរិញ្ញវរថសុាធារណៈ កដលកែអកគលើលទធែល 

ឬសលទិធកលម ៃងិវលិជឈការ” តាលរយៈការអៃុវរេកលមវិធីកកទត្លង់ការត្រប់ត្រង 

ហិរញ្ញវរថសុាធារណៈរយៈគពលកវង ត្រប់ត្ជងុគត្ជាយ ៃិងអៃុវរេយុទធសាស្តសេ  

៤ ជហំាៃ ឬ/ៃងិ ៤ ដំណាកក់ាលរឺ (១)ការបគងកើៃភាពគជឿទកុចរិេគលើថវកិា 

(២)ការបគងកើៃរណគៃយយភាពហរិញ្ញវរថុ (៣)ការែារភាា បថ់វកិាគៅៃងឹគោល 

ៃគោបាយ ៃងិ (៤)ការបគងកើៃរណគៃយយភាពសលទិធកលម។ 

2> ការបគងកើៃភាពគជឿទុកចិរេបាៃនៃថវិកាកដលជាគោលគៅចលបងនៃ

ដំណាក់កាលទី១ ត្រូវបាៃចប់គែេើលដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេគៅចុងឆ្ន ំ២០០៤ ៃងិត្រូវ 

បាៃអៃុវរេោ៉ា ងគពញគលញគៅឆ្ន ំ២០០៥ គហើយត្រូវបាៃបញ្ចប់គដ្ឋយ      

គជារជ័យជាលួយៃងឹការត្បកាសដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេដំណាក់កាលទី២ គៅចុងឆ្ន ំ 

២០០៨ ៃិងត្រូវបាៃអៃុវរេោ៉ា ងគពញគលញគៅគដើលឆ្ន ំ២០០៩។ ភាពគជឿទុក-

ចិរេបាៃនៃថវិកាពិរជាត្រូវបាៃបគងកើៃ គហើយត្រូវបាៃឆៃុោះបញ្ច ងំតាលរយៈកំគណើៃ 

នៃត្បសិទធភាពអៃុវរេថវិកា គ ោះរបឺាៃគធវើឱ្យការអៃុវរេចំណូលៃងិចំណាយ 

នៃថវិកាជារ ិាៃរាៃ រកាៃក់ររចូគធៀបៃងឹចាប់ថវិកាកដលបាៃអៃុល័រ បាៃ 

គធវើឱ្យលហំូរចំណូលៃិងចំណាយកាៃ់ករាៃភាពរលៃូៃិងជាក់កសេង ត្បចំកែ 

ៃងិត្បចំត្រាីស ៃងិបាៃគធវើឱ្យការទូទរស់ាច់ត្បាកប់ាៃទៃ់គពលគវលា ត្ពល 



   

ទងំការ់បៃថយបាៃគសទ ើរករទងំត្សុងចំគ ោះបញ្ា បំណលុសាច់ត្បាក ់ កដល 

ករងករកកសទោះដ៏រុានំរ៉ៃ។ កែអកគលើលទធែលរួរជាទីគាទៃៈៃិងទុកចិរេគៃោះគហើយ 

កដលរាជរដ្ឋា ភបិាលបាៃវាយរនលៃថាភាពគជឿទុកចិរេបាៃនៃថវិកាជាសារវៃេ

ត្រូវបាៃសគត្លចគដ្ឋយគជារជយ័ករចំបាច់ត្រូវបៃេពត្ងងឹបកៃថលគទៀរ គៅកនុង

ដំណាក់កាលទី២ ជាលួយៃងឹគោលគៅចលបងនៃការបគងកើៃរណគៃយយភាព 

ហិរញ្ញវរថ ុ គហើយកដលគផ្លេ រជាសំខាៃ់គលើការដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេត្បពៃ័ធពរ័ា៌ៃវិទា 

សត្ាប់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ។ 

3> ពិរណាស់ថាគទោះជាការគធវើកែៃការៃិងការគត្រៀលលកខណៈបាៃលអ

ោ៉ា ងណា ក៏គៅករលិៃឤចគចៀសែរុពហីាៃភិយ័កដលលិៃៃកឹសាម ៃដលប់ាៃ 

កដរ។ កនងុគពលកដលកំកណទត្លង់កពំុងែេលក់ែៃផ្លក នៃភាពគជឿទុកចិរេបាៃគលើ 

ថវិកា (ចំណូលអៃុវរេបាៃែពស់ជាងចាប់ គធវើឱ្យរាជរដ្ឋា ភិបាលឤចសៃសសំាច់- 

ត្បាកប់ាៃគរៀងរាលឆ់្ន ំ) គហើយកែអកគលើលូលដ្ឋា ៃដ៏សំខាៃ់គៃោះ រាជរដ្ឋា ភបិាល 

កំពងុែិរែំពត្ងឹងបៃេៃងិឈាៃគៅបគងកើៃរណគៃយយភាពហិរញ្ញវរថុសំគៅបគងកើៃ 

ភាពចាស់លាស់ សុត្កឹរភាព ៃងិភាពទៃគ់ពលគវលានៃត្បពៃ័ធករ់ត្តា 

របាយការណ៍រណគៃយយៃងិរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថ ុកដលជាលូលដ្ឋា ៃដ៏សំខាៃ ់

សត្ាប់ការវាយរនលៃៃិងវិភារ កនុងគោលគៅបគងកើៃត្បសិទធភាព ស័កេសិិទធភាព 

ៃងិរាៃ ភាពនៃគោលៃគោបាយ តាលរយៈការដ្ឋកឱ់្យអៃុវរេកែៃការសកលមភាព

រួល ដំណាក់កាលទី២ គៅគដើលឆ្ន ំ២០០៩ បញ្ា ត្បឈលធំៗកដលលិៃៃឹកសាម ៃ 

ដលប់ាៃគកើរគ ើងជាបៃេប ទ ប់។ បញ្ា ត្បឈលទ១ី រ ឺ ភាពសមុរសាម ញនៃ   

ការងារគត្រៀលលកខណៈសត្ាប់ការដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេត្បពៃ័ធពរ័៌ាៃវិទា កដលលិៃ 

ត្រឹលករជាការងារថមៃីិងាៃលកខណៈបគចចកគទសប៉ាុគណាណ ោះគទ ករកថលទងំ 



   

 កព់័ៃធដលក់ារកកសត្លលួត្បពៃ័ធការងារទងំលូល កដលប៉ាោះ ល់ដល់ការកកលលអ 

រច សលពៃ័ធសាថ ប័ៃ ការត្រប់ត្រងការផ្លៃ ស់បេូរ ៃិងការកសាង ធៃធាៃលៃុសស 

សត្ាប់បគត្លើឱ្យត្បពៃ័ធថមី។ បញ្ា ត្បឈលទ២ី រឺវិបរេិហិរញ្ញវរថុៃងិគសដាកិចច 

សកលគលាក កដលជោះឥទធិពលដលក់ារអៃុវរេចំណូលៃងិចំណាយៃងិគោល 

ៃគោបាយថវិកាកលពុជា ពិគសសបាៃគធវើឱ្យរគងាគ ោះរគងគើដលភ់ាពគជឿទុកចិរេបាៃ 

នៃថវិកា។ បញ្ា ត្បឈលទ៣ី រឺវិបរេិត្ពំកដៃកលពុជា-នថៃិងគត្ោោះទឹកជៃំៃក់ ៏

បាៃជោះឥទធិពលដល់ការអៃុវរេចំណាយៃងិគោលៃគោបាយចំណាយ កដល 

គធវើឱ្យប៉ាោះ ល់ដលសូ់ច ករចំណាយសំខាៃ់ៗលួយចំៃៃួ។ បញ្ា ត្បឈល 

ចងុគត្កាយ រឺវិបរេិថវិកាសត្ាប់ោំត្ទរគត្ាងត្បពៃ័ធពរ័ា៌ៃវិទាែៃួៃឯងករ 

លេង កដលបាៃគធវើឱ្យរគត្ាងគដើលនៃគលដំរី (FMIS Completed Modules) 

ត្រូវការប់ៃថយលកគៅត្រឹលរគត្ាងកៃូដំរីវិញ (Treasury Centric Module)។ 

4> គទោះជាោ៉ា ងណា លទធែលនៃកំកណទត្លង់រយៈគពលបួៃឆ្ន ំនៃការ 

កសាងភាពគជឿទុកចិរេនៃថវិកា បាៃែេលល់ទធភាពៃិងបទពិគសាធៃ៍ដ៏សំខាៃ ់

សត្ាប់កលពុជា កនុងការគដ្ឋោះត្សាយរាល់បញ្ា ត្បឈលដូចបាៃរូសបញ្ា ក់លក 

ខាងគលើកដលត្រូវបាៃគកើរគ ើងែទួៃៗោន  ៃិងជាបៃេប ទ ប់កនងុរងវងឆ់្ន ំ២០០៩, 

២០១០ ៃិង២០១១ ជាពិគសសរឺការការ់បៃថយបាៃជាអរបិរាៃូវឥទធិពល 

នៃ វិបរេិគសដាកិចចៃងិហិរញ្ញវរថសុកលគលាក ៃិងការបគញ្ចៀសបាៃៃូវការររ ់

គៅែចីបុលអៃេរជារ ិ កដលឤចគធវើឱ្យកលពុជាធាៃ ក់គៅកនងុវិបរេបំិណលុកថលគទៀរ 

ែង។ ទៃទឹលគៃោះ ថវីរបរិករឤចជាការខារបង់គពលគវលាក៏ពិរកលៃ ករការ

ចំណាយគពលជាង ៥ឆ្ន ំ កនងុការគត្រៀលគរៀបចំដ្ឋកឱ់្យអៃវុរេត្បពៃ័ធពរ័ា៌ៃវិទា 

សត្ាប់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ កៃៃងលកគៃោះ កប៏ាៃគធវើឱ្យគយើងាៃ 

គពលគវលាកសវងយល ់គរៀៃសូត្រ ៃងិដកបទពិគសាធៃប៍ាៃកាៃ់ករគត្ចើៃ, បគងកើៃ 



   

បាៃៃូវភាពគជឿជាក់ ៃិងទំៃុកចិរេកាៃ់ករគត្ចើៃ ត្ពលទងំឤចគត្រៀលលកខណៈ 

បាៃកាៃក់រលអៃងិរួចរាល់សត្ាប់ការចប់គែេើលអៃវុរេត្បពៃ័ធព័រា៌ៃ វិទា កដល 

ទីបំែុរៃងឹត្រូវដ្ឋកឱ់្យអៃុវរេគៅ គដើលឆ្ន ំ២០១៥ ខាងលុែគៃោះ។ 

5> ឆ្ន ំ២០១៤ រឺជាឆ្ន ំទី៦ នៃការបៃេអៃុវរេដំណាកក់ាលទី ២ គ ោះរឺ 

ការបៃេជំរុញការអៃុវរេកែៃការសកលមភាពរួល ដំណាក់កាលទី២ (CAP2) 

កដលរួលាៃគោលបំណង ១៤ ៃិងចគងាក លសកលមភាព ៧៣ ៃិងកចកគចញជា 

៣ កែនក រកឺែនកទី១ សត្ាប់ការបៃេពត្ងងឹភាពគជឿទុកចិរេបាៃនៃថវិកា ាៃ 

៤ គោលបំណង ៃងិ ១៩ ចគងាក លសកលមភាព, កែនកទី២ សត្ាប់ការបគងកើៃ 

រណគៃយយភាពហិរញ្ញវរថ ុាៃ ៨ គោលបំណង ៃិង ៤៩ ចគងាក លសកលមភាព 

ៃិងកែនកទី៣ ការគត្រៀលលកខណៈសត្ាប់ជំហាៃប ទ ប់ ាៃ ២ គោលបំណង 

ៃងិ ៥ ចគងាក លសកលមភាព កដលគផ្លេ រគលើការសាកលបងអៃុវរេថវិកាកលមវិធី 

ៃងិការបគងកើៃការគធវើសាហរណកលមៃងិភាពត្រប់ត្ជុងគត្ជាយនៃថវិកា។ ទៃទឹលគៃោះ 

ឆ្ន ំ២០១៤ រឺជាឆ្ន ំចុងគត្កាយ កដលត្រូវបញ្ចប់ការអៃុវរេយុទធសាស្តសេ  ៣ បូក ២ 

កដលគផ្លេ រគលើការគត្រៀលគរៀបចំត្បពៃ័ធពរ័ា៌ៃវិទាសត្ាប់ត្បរិបរេិការររ ោរ 

(Treasury Centric Module) ៃងឹត្រូវចប់គែេើលដ្ឋកឱ់្យដំគណើរការ គៅគដើលឆ្ន ំ 

២០១៥ ខាងលុែគៃោះ។ 

6> ដូគចនោះ ទៃទឹលៃងឹការបៃេពត្ងឹងភាពគជឿទុកចិរេបាៃនៃថវិកាគឆ្ព ោះ 

គៅរកត្បពៃ័ធរឹងាៃំងិត្បកបគដ្ឋយសថ ិរភាពគ ោះ ការបគងកើៃរណគៃយយភាព 

ហិរញ្ញវរថុជាសារវៃេ ត្រូវករសគត្លចឱ្យបាៃគទើបឤចឈាៃគៅដំណាកក់ាល  

ទី៣ រឺ ការគផ្លេ រគោលគៅជាចលបងគលើជំហាៃទី៣ ឬការបគងកើៃការែារភាា ប់ 

ថវិកាគៅៃឹងគោលៃគោបាយ។ គរើកត្លិររណគៃយយភាពហិរញ្ញវរថុជាសារវៃេ 

គ ោះត្រូវកំណរ់គដ្ឋយសូច ករអវីែៃោះ ៃងិតាលរគបៀបណា រឺជាចគលៃើយកដល 



   

ត្រូវគឆៃើយតាលរយៈលទធែលនៃការត្រួរពៃិរិយគ ើងវិញនៃការអៃុវរេកលមវិធីកក-

ទត្លងក់ារត្រប់ត្រងហរិញ្ញវរថសុាធារណៈ ៃងិ ការវាយរនលៃចំណាយសាធារណៈ 

ៃងិរណគៃយយភាពហិរញ្ញវរថ ុ (PEFA) សត្ាប់ត្បពៃ័ធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថ ុ 

សាធារណៈកលពុជា។  

7> ដូចបាៃរូសបញ្ា កខ់ាងគលើថាដំណាក់កាលទី៣ រួរត្រូវចប់គែេើល 

គៅគពលត្បពៃ័ធរកាភាពគជឿទុកចិរេនៃថវិកាជាលូលដ្ឋា ៃ ាៃសថ ិរភាព ៃងិ 

រណគៃយយភាពហិរញ្ញវរថុសគត្លចបាៃជាសារវៃេ កដលតាលការត្បគលើលគលើល 

គៅគ ើញថាឤចគៅចុងឆ្ន ំ២០១៥ គត្កាយពីការដ្ឋកឱ់្យអៃវុរេត្បពៃ័ធពរ័ា៌ៃ-

 វិទាសត្ាប់ត្បរិបរេកិារររ ោរ ការដ្ឋកឱ់្យអៃុវរេារិកាថវិកាថមី ៃិងបៃង ់

រណៃីថមី កដលឤចបគងកើៃភាពចាស់លាស់ សុត្ករឹភាព ៃងិភាពទៃ់គពល 

គវលានៃត្បពៃ័ធករត់្តា របាយការណ៍រណគៃយយ ៃិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ 

គហើយកដលគឆៃើយរបគៅៃងឹសេងដ់្ឋររណគៃយយរដាបាលសាធារណៈ កដលាៃ 

លកខណៈជាអៃេរជារិ (IPSAS) កនុងកត្លិរសលត្សប ត្ពលទងំការដ្ឋកឱ់្យ 

អៃុវរេត្បពៃ័ធត្បរិបរេកិារថវិកាថមី (ការែេលធ់ា ចំណាយ ការគធវើលទធកលម ៃងិ 

ការទូទរ់) កដលឤចធា បាៃៃូវការបគងកើៃត្បសិទធភាព ស័កេិសិទធភាព ៃងិ 

រាៃ ភាពនៃការអៃុវរេថវិកា។ ល៉ាាងគទៀរ ដំណាកក់ាលទី៣ រួរករត្រូវចប់គែេើល 

ជាលួយៃងឹការចប់គែេើលជហំាៃទី១ នៃកំកណទត្លងត់្បពៃ័ធថវិកា (គដើលឆ្ន ំ 

២០១៥ ឬ ២០១៦) កដលដំណាកក់ាលទី៣ គៃោះឤចៃឹងបញ្ចប់គៅចុងឆ្ន ំ 

២០១៩ ឬ ២០២០ ជាលួយៃងឹការដ្ឋកឱ់្យអៃុវរេដំណាកក់ាលទី៤ គហើយ 

កដលសងឃឹលថាឤចៃងឹបញ្ចប់ជាសាថ ពរៃវូគោលគៅទងំបួៃនៃកលមវិធីកកទត្លង់

ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈទងំលូល គៅត្រឹលឆ្ន ំ២០២៥។ 



   

២. ង្សចកដងី្ ដ្ ើម 

២.១. ង្ោលបំណខនៃការត្តួតព្ិៃិតយង្ ើខវិញ 

8> ជាយៃេការតាលដ្ឋៃៃងិត្រួរពៃិរិយ កលមវិធីកកទត្លងក់ារត្រប់ត្រង 

ហិរញ្ញវរថុសាធារណៈាៃយៃេការ ៣ រឺ ការតាលដ្ឋៃៃិងត្រួរពៃិរិយត្បចំកែ 

ត្បចំត្រីាស ៃងិត្បចំឆ្ន ំ។ ការតាលដ្ឋៃៃងិត្រួរពៃិិរយត្បចំកែ រឺជាការ 

អៃុវរេកដលាៃលកខណៈជានែទកនុងរបស់ត្កសួងគសដាកិចចៃងិហិរញ្ញវរថតុាលរយៈ

រណៈកលមការកកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ (PFM Reform 

Committee), របស់ត្រប់ត្កសួង-សាថ ប័ៃជ ំញ តាលរយៈត្កុលការងារ 

កកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ (PFM Working Groups) 

ៃងិរបស់រណៈកាម ធកិារនដរអូភិវឌ្ឍៃ ៍ (PFM Development Partners 

Committee)។ របាយការណ៍ត្បចំកែៃងិលទធែលនៃកចិចត្បជុំត្បចំកែទងំ 

គៃោះ ថវីរបិរករគធវើគ ើងជាលកខណៈនែទកនុង ករត្រូវបាៃកចកែាយោ៉ា ងទូលាយ 

ៃងិជាលូលដ្ឋា ៃសត្ាប់ការគរៀបចំរបាយការណ៍ត្បចំត្រាីស ត្ពលទងំជា 

កលមវរថុសត្ាប់ការគកាោះត្បជុំវិសាលញ្ញរបស់រណៈកាម ធកិារដឹក ំការងារកក-

ទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ (PFM Steering Committee) 

ឬ/ៃិងត្កុលការងារបគចចកគទសសេ ីពីកំកណទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ 

(PFM Technical Working Group) កនុងករណីចំបាច់។ 

9> ការតាលដ្ឋៃៃិងត្រួរពៃិិរយត្បចំត្រាីសរឺជាការអៃុវរេរួលោន  កដល 

របាយការណ៍ត្បចំត្រីាស ត្រូវបាៃគរៀបចំគ ើងគដ្ឋយអរគគលខាធកិារដ្ឋា ៃ

រណៈកាម ធិការដឹក ំការងារកកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ 

(អ.គ.ហ.) គដ្ឋយកែអកគលើរបាយការណ៍របស់ត្កសួងគសដាកិចចៃងិហិរញ្ញវរថ ុ



   

ៃិងរបស់ត្រប់ត្កសួង-សាថ ប័ៃជ ំញ។ របាយការណ៍ត្បចំត្រីាសគៃោះរឺជា

របាយការណ៍ែៃូវការៃិងត្រូវបាៃែសពវែាយជាសាធារណៈ គត្កាយពាីៃការ 

ឯកភាពកនងុកិចចត្បជុនំៃរណៈកលមការកកទត្លងក់ារត្រប់ត្រងហរិញ្ញវរថសុាធារណៈ 

របស់ត្កសួងគសដាកិចចៃិងហិរញ្ញវរថុ រណៈកាម ធកិារដឹក ំការងារកកទត្លង់

ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ ៃងិត្កុលការងារបគចចកគទសសេ ីពីកំកណទត្លង ់

ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ។ 

10> ការតាលដ្ឋៃៃងិត្រួរពៃិិរយត្បចំឆ្ន ំ រឺជាការអៃុវរេរួលោន  កដល
របាយការណ៍ត្បចំឆ្ន ំៃងឹត្រូវបាៃគរៀបចំគ ើងគដ្ឋយ អ.គ.ហ. គដ្ឋយកែអកគលើ 

របាយការណ៍របស់ត្កសួងគសដាកិចចៃងិហិរញ្ញវរថុ ៃងិរបស់ត្រប់ត្កសួង-សាថ ប័ៃ 

ជំ ញ។ របាយការណ៍ត្បចំឆ្ន ំគៃោះ រជឺារបាយការណ៍ែៃូវការៃងិត្រូវបាៃ

ែសពវែាយជាសាធារណៈ គត្កាយពីាៃការឯកភាពតាលរយៈកិចចត្បជុនំៃ 

រណៈកលមការកកទត្លងក់ារត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ របស់ត្កសួងគសដាកិចច 

ៃងិហិរញ្ញវរថុ រណៈកាម ធកិារដឹក ំការងារកកទត្លងក់ារត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថ ុ

សាធារណៈៃិងត្កុលការងារបគចចកគទសសេ ីពីកំកណទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថ ុ

សាធារណៈ។ ទៃទឹលគៃោះ របាយការណ៍ត្បចំឆ្ន ំរឺជាកលមវរថសុត្ាប់ការត្រួរ 

ពៃិិរយត្បចំឆ្ន ំ ( វិបសស ) កដលការត្រួរពៃិិរយត្បចំឆ្ន ំគៃោះាៃលកខណៈ 

ទូលាយៃិងសីុជគត្ៅ គដ្ឋយាៃទងំរបាយការណ៍វាយរនលៃរបស់ត្កុលវាយរនលៃ 

ឯករាជយ ៃិងលិៃត្រឹលករជាការត្រួរពៃិិរយវឌ្ឍៃភាពនៃកែៃការសកលមភាព 

ប៉ាុគណាណ ោះគទ ករក៏ជាគវទិកាសត្ាប់ការវាយរនលៃត្បសិទធភាពៃិងស័កេិសិទធភាព 

នៃការអៃុវរេកលមវិធីកកទត្លងទ់ងំលូល ត្ពលទងំជាយៃេការសត្ាប់ការកកលលអ 

សកលមភាព ឬ/ៃងិយៃេការ យទុធសាស្តសេ  កថលទងំឤចឈាៃដលក់ារកកសត្លលួ 

ទិសគៅគទៀរែង កនងុករណីចំបាច់។ 



   

11> បញ្ា ត្បឈលកដលបាៃរូសបញ្ា ក់ខាងគលើរួលទងំការគបាោះគឆ្ន រ 

សកលឆ្ន ំ២០១៣ ត្ពលទងំការកកសត្លួលរច សលព័ៃធនៃត្កសួងគសដាកិចចៃិង 

ហិរញ្ញវរថ ុ ពរិជាបាៃជោះឥទធិពលដលក់ារអៃុវរេកលមវិធីកកទត្លង់ការត្រប់ត្រង

ហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ ដំណាកក់ាលទី២ កនងុរយៈគពល៥ឆ្ន ំ (២០០៩-២០១៣) 

កៃៃងលកគៃោះ។ ជាក់កសេង កែៃការសកលមភាពរួល ដំណាកក់ាលទី ២ សត្ាប់ 

រយៈគពល៣ឆ្ន ំ (២០០៨-២០១០) លិៃត្រូវបាៃគធវើបចចុបបៃនភាព គហើយបាៃ

បគងកើរយុទធសាស្តសេ  ៣ បូក ២ គៅឆ្ន ំ២០១១ កដលជាយុទធសាស្តសេសត្លួច

សត្ាប់ករការគត្រៀលគរៀបចំការដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេត្បពៃ័ធពរ័ា៌ៃវិទាសត្ាប់ការ

ត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុ គដ្ឋយគផ្លេ រគលើកែនកជំ ញជាលូលដ្ឋា ៃ៣ រឺ ប ទ រ់

រណគៃយយភាព សេងដ់្ឋររណគៃយយ ៃងិត្បពៃ័ធអៃុវរេថវិកា ត្ពលទងំកែនក

ោំត្ទជាលូលដ្ឋា ៃ ២ រឺការគរៀបចំរត្ាងត្បពៃ័ធពរ័៌ាៃវិទា ៃិងការកសាង

សលរថភាពសត្ាប់ការអៃុវរេត្បពៃ័ធពរ័៌ាៃវិទាសត្ាប់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថ។ុ 

ការត្ររួពៃិិរយគដ្ឋយត្កុលឯករាជយ ៃងិកិចចត្បជុំត្ររួពៃិរិយត្បចំឆ្ន ំសត្ាប់ឆ្ន ំ 

២០១២ ត្រូវបាៃែកខាៃ គហើយរបាយការណ៍ត្បចំត្រីាសៃិងកិចចត្បជុតំ្បចំ

ត្រាីស ចបត់ាំងពីគពលគរៀបចំគបាោះគឆ្ន រឆ្ន ំ២០១៣ រហរូលកដល់ដំណាច់

ឆ្ន ំ២០១៣ កៃៃងគៅគៃោះ ក៏ត្រវូបាៃែកខាៃកដរ។ គទោះោ៉ា ងណា បញ្ា ត្បឈល

ទងំគៃោះ លិៃបាៃបញ្ឈប់សកលមភាពកំកណទត្លងរ់បស់រាជរដ្ឋា ភបិាលទងំត្សុង 

គ ោះគទ ត្ោៃក់រសៃទុោះនៃការអៃុវរេត្រូវបាៃថយចុោះ គដ្ឋយអគៃៃើករប៉ាុគណាណ ោះ។ 

12> ដូគចនោះ គដើលបីសាេ រសាថ ៃភាពៃងិជំរុញសៃទុោះនៃកំកណទត្លងឱ់្យកាៃ ់

ករាៃជវភាពខាៃ ំងកាៃ ជាងលុៃគៅគទៀរ ជាពិគសសគដើលបគីឆៃើយរបគៅៃឹង   

បរិបទនៃសាថ ៃភាពៃគោបាយ គសដាកិចច ៃិងសងគលគៅកនុងឤណរេិទី ៥ របស់

រាជរដ្ឋា ភបិាលគៃោះ ត្កសួងគសដាកិចចៃងិហិរញ្ញវរថុ កនុង លជាសាថ ប័ៃដឹក ំ



   

ការងារកកទត្លងក់ារត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ បាៃគលើលគ ើញៃូវសារៈ-

សំខាៃ់ ភាពចំបាច់ ៃិងភាពប ទ ៃន់ៃការត្ររួពៃិរិយគ ើងវិញត្បកបគដ្ឋយ

ភាពត្រប់ត្ជុងគត្ជាយគលើការអៃុវរេកលមវិធីកកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុា-

ធារណៈទងំលូល កនុងគោលបំណង៖ 

(១) វាយរនលៃគលើវឌ្ឍៃភាពត្បចំឆ្ន ំ២០១៣ តាលរយៈការត្រួរពៃិរិយ 

ការអៃុវរេកែៃការសកលមភាពរួល ដំណាក់កាលទី ២ ៃិងយុទធសាស្តសេ  ៣ បូក ២ 

(២) វាយរនលៃគលើត្បពៃ័ធត្របត់្រងហរិញ្ញវរថសុាធារណៈកលពុជា គដ្ឋយ 

គត្បើត្កបែ័ណឌ រងាវ ស់សលិទធកលម របស់ PEFA 

(៣) វាយរនលៃគលើកលមវធិកីកទត្លងក់ារត្របត់្រងហរិញ្ញវរថសុាធារណៈ

ទងំលលូ  គដ្ឋយពៃិរិយគ ើងវិញគលើចកខុវិស័យៃងិយុទធសាស្តសេ រួលនៃកលមវិធី

កកទត្លងក់ារត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ៃិងឈាៃគៅ 

(៤) គរៀបចរំគត្ាងសត្ាបក់ចិចដគំណើរការគរៀបចកំែៃការសកលមភាពរលួ 

ដណំាកក់ាលទ ី៣  គដ្ឋយកែអកគលើលទធែលនៃ (១) (២) ៃងិ (៣)។ 

២.២. ដំង្ណើរការនៃការត្តតួព្ិៃិតយង្ ើខវញិ 

13> ដូចបាៃរូសបញ្ា ក់គៅកនុងគោលបំណងខាងគលើថា ការត្រួរពៃិរិយ

គ ើងវិញគៃោះរជឺាការងារសំខាៃ ់ ចំបាច់ ប ទ ៃ ់ ៃិងរត្លូវឱ្យាៃការត្រួរ-

ពៃិិរយត្បកបគដ្ឋយភាពត្រប់ត្ជុងគត្ជាយ គលើការអៃុវរេកលមវិធីកកទត្លង់ការ

ត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈទងំលូល។ ដូគចនោះ ការត្ររួពៃិរិយគៃោះាៃ

 វិសាលភាពធ ំ ៃងិត្រូវការការចូលរួលពតី្រប់ភារី កព់័ៃធត្បកបគដ្ឋយភាពជា

ាច ស់ ការទទួលែុសត្រូវ ៃងិរណគៃយយភាព ត្ពលទងំត្រូវការគពលគវលា

គត្ចើៃកថលគទៀរែង។ គដើលបីសគត្លចបាៃតាលគោលបំណងខាងគលើគត្កាលការ



   

ដឹក ំ ៃងិចងអលុបងាា ញ របស់ឯកឧរេលរដាលស្តៃេីត្កសួងគសដាកិចចៃងិហិរញ្ញវរថ ុ

អ.រ.ហ. បាៃគរៀបចំកិចចដំគណើរការនៃការត្រួរពៃិរិយគ ើងវិញគៃោះ កដលរួល 

ាៃត្កុលការងារ សកលមភាពការងារ ៃិងគពលគវលាដូចខាងគត្កាល៖ 

(១) វាយរនលៃគលើវឌ្ឍៃភាពត្បចំឆ្ន ២ំ០១៣ តាលរយៈការត្ររួពៃិរិយ 

ការអៃុវរេកែៃការសកលមភាពរលួ ដំណាក់កាលទី ២ ៃងិយទុធសាស្តសេ  ៣ បូក 

២។ ការវាយរនលៃគៃោះ ត្រូវបាៃគរៀបចំគ ើងគដ្ឋយសារដំគណើរការនៃការផ្លៃ ស់ 

បេូរពីឤណរេិទី៤លកឤណរេិទី៥ បាៃគធវើឱ្យាៃការែកខាៃកនុងការគធវើរបាយ- 

ការណ៍វឌ្ឍៃភាព ៃិងកិចចត្បជុំត្បចំត្រីាសសត្ាប់ឆ្ន ំ២០១៣ តាំងពីត្រីាស 

ទី២ លក។ 

 ការវាយរនលៃវឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវរេកែៃការសកលមភាពរួល ដំណាក់-

កាលទី២ ៃងិយុទធសាស្តសេ  ៣ បូក ២ រឺររិត្រឹលកែ ធនូ ឆ្ន ំ២០១៣ 

ៃងិគដ្ឋយពៃិរិយគៅគលើកែនកសំខាៃ់ៗ ៥ រឺ ភាពគជឿទកុចរិេបាៃ

នៃថវកិា រណគៃយយភាពហរិញ្ញវរថ ុ ការគត្រៀលលកខណៈសត្ាប់

ជហំាៃប ទ ប ់ ការគត្រៀលគរៀបចដំ្ឋកឱ់្យអៃវុរេត្បពៃ័ធពរ័ា៌ៃវទិា 

ៃងិការកសាងសលរថភាព។ 

 ការវាយរនលៃគលើវឌ្ឍៃភាពគៃោះ កែអកគលើលូលដ្ឋា ៃ២ រ ឺ(១) លទធែល

សគត្លចបាៃនៃសូច ករគធៀបៃងឹគោលគៅ ៃងិ (២)សកលមភាព

ការងារ កដលសគត្លចបាៃគធៀបៃងឹសកលមភាពការងារ កដលបាៃ

គត្ោងអៃវុរេ។ 

 ត្កុលការងារចំៃៃួ ៤ របស់ អ.គ.ហ. ត្រូវបាៃបគងកើររឺ (១) ត្កលុ 

គោលៃគោបាយៃងិចណូំល, (២) ត្កលុគរៀបចៃំងិអៃវុរេថវកិា, 



   

(៣) ត្កលុោំត្ទទគូៅៃងិកសាងសលរថភាព, (៤) ត្កលុត្បពៃ័ធ 

ពរ័ា៌ៃវទិា។ ត្កុលការងារទងំ ៤ ដឹក ំគដ្ឋយរំណាង អ.គ.ហ. 

ាន កៃ់ងិាៃសាសភាពព ី ៣ គៅ ៤ ក់ រួលទងំរណំាងនដរូ

អភិវឌ្ឍៃ៍ បាៃចុោះគធវើការងារគដ្ឋយផ្លទ លជ់ាលួយត្រប់អរគ យកដ្ឋា ៃ

គៅតាលកែនកគរៀងៗែៃួៃ។ 

 គត្ៅពកីារចុោះគធវើការងារផ្លទ ល់ជាលួយអរគ យកដ្ឋា ៃៃលួីយ  ៗអ.គ.ហ. 

បាៃដឹក ំកិចចត្បជុំរួល ចំៃៃួ ២ គលើក គដើលបែីេល់ការកណ ំបកៃថល 

ពិភាកាគលើលទធែលបគណាេ ោះឤសៃន ៃងិកសវងរកលរិគោបល់រួល 

ត្ពលទងំការឯកភាពគៅគលើលទធែលបគណាេ ោះឤសៃន កដលជា   

លូលដ្ឋា ៃសត្ាប់ការបកូសរុប ៃិងគរៀបចំរបាយការណ៍ដ្ឋក់ជៃូ

រណៈកលមការកកទត្លង់របស់ត្កសួងគសដាកិចចៃងិហិរញ្ញវរថ ុ គដើលបី

ពៃិិរយ ពភិាកា ៃិងសគត្លច។ 

 គពលគវលានៃការគធវើការវាយរនលៃវឌ្ឍៃភាពត្បចំឆ្ន ំ២០១៣៖ 

លករា-កុលភៈ ឆ្ន ំ២០១៤។ 

(២) វាយរនលៃគលើត្បពៃ័ធត្របត់្រងហរិញ្ញវរថសុាធារណៈកលពុជា គដ្ឋយ

គត្បើត្បាស់ត្កបែ័ណឌ រងាវ ស់សលិទធកលមរបស់ PEFA។ 

 ការវាយរនលៃៃងឹគធវើគ ើងជា ២ ដំណាក់កាលបៃេប ទ ប់ោន គដ្ឋយ

អ.រ.ហ. ៃងិគដ្ឋយអរគគលខាធកិារដ្ឋា ៃ PEFA (PEFA Secretariat) 

ជាលួយៃងឹរបាយការណ៍រួលោន ។ 

 ត្កុលការងារចំៃៃួ ២ ៃងឹត្រូវបគងកើរគដើលបទីទួលែុសត្រូវកនុងការ

ត្បលូលរួគលែ ៃិងព័រា៌ៃ ត្ពលទងំដ្ឋកព់ៃិទុ ៃងិគរៀបចំរបាយ-



   

ការណ៍គៅតាលត្កុល។ ត្កុលទងំគៃោះៃងឹដឹក ំគដ្ឋយរំណាង អ.គ.ហ. 

ៃងិាៃការចលូរួលពីរណំាងអរគ យកដ្ឋា ៃ កព់ៃ័ធ ៃងិនដរ ូ

អភិវឌ្ឍៃ៍។  

 ការវាយរនលៃៃងឹកែអកគលើត្កបែណ័ឌ រងាវ ស់សលិទធកលមចំណាយសាធារ-

ណៈៃិងរណគៃយយភាពហិរញ្ញវរថុ (PEFA Performance 

Measurement Framework) កដលរួលាៃ ៤ ត្បគភទ ៃិងកចក 

ជា ៦ កែនក ៃិង ៣១ សូច ករ។ 

 គពលគវលា៖ លី -កញ្ញ  ២០១៤ 

(៣) វាយរនលៃគលើកលមវធិកីកទត្លងក់ារត្របត់្រងហរិញ្ញវរថសុាធារណៈ 

ទងំលលូ គដ្ឋយពៃិរិយគ ើងវិញគលើចកខុវិស័យៃងិយុទធសាស្តសេ រួលនៃកលមវិធ ី

កកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ។ ដំណាកក់ាលទី២នៃកលមវិធីកក 

ទត្លង់ការត្របត់្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ ត្រូវបាៃដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេចំៃៃួ ៥ ឆ្ន ំ 

គហើយររិពគីពលបញ្ចប់ដំណាក់កាលទី១ គៅចុងឆ្ន ំ២០០៨។ ដូគចនោះ ការ   

ត្រួរពៃិរិយៃងិវាយរនលៃគលើទិដាភាពរួលនៃការអៃុវរេកលមវិធីកកទត្លង់ទងំលូល 

គដ្ឋយពៃិរិយគ ើងវិញគលើចកខុវិស័យៃិងយុទធសាស្តសេ  រកឺនុងគោលបំណងគដើលប ី

(១) ធា ថាចកខុវិស័យៃងិយុទធសាស្តសេ រយៈគពលកវងគៅករត្រឹលត្រូវៃិងសលត្សប

គហើយទិសគៅៃិងគោលគៅរួលនៃជហំាៃ ៃិងដំណាក់កាលៃលួីយៗនៃកំកណ-

ទត្លង់គៅករត្រឹលត្រូវ សលត្សប ៃិងត្រូវបៃេអៃុវរេ (២) គត្រៀលលកខណៈ 

បញ្ចប់ដំណាក់កាលទី២ ៃិងឈាៃគៅចប់គែេើលដំណាក់កាលទី៣។ 

 ការវាយរនលៃគលើកលមវិធីកកទត្លង់ទងំលូលគៃោះ រឺត្រូវកែអកគលើ (១) 

លទធែលនៃការសគត្លចបាៃទងំ២ ដណំាកក់ាល កដលាៃរយៈ 



   

គពលជរិ១០ឆ្ន ំកៃៃងគៅ (ចងុឆ្ន ំ២០០៤ ដលឆ់្ន ំ២០១៣) គដ្ឋយ 

ពៃិរិយគៅគលើវឌ្ឍៃភាពនៃត្បពៃ័ធត្របត់្រងហរិញ្ញវរថសុាធារណៈកលពុជា 

គធៀបគៅៃងឹសេងដ់្ឋរអៃេរជារ ិ កដលជាចកខុវស័ិយៃងិគោលគៅ 

រលួនៃកកំណទត្លង ់ ៃងិ (២) លទធែលនៃការវាយរនលៃគលើត្បពៃ័ធ 

ត្របត់្រងហរិញ្ញវរថសុាធារណៈកលពុជាគដ្ឋយគត្បើត្បាស់ត្កបែណ័ឌ  

រងាវ ស់សលទិធកលមរបស់ PEFA។ 

 អ.គ.ហ. គធវើការវាយរនលៃជាបឋលគលើវឌ្ឍៃភាពនៃត្បពៃ័ធត្រប់ត្រង 

ហិរញ្ញវរថសុាធារណៈកលពុជាគធៀបគៅៃងឹសេងដ់្ឋរអៃេរជារិ កដល 

ជាចកខុវិស័យៃិងគោលគៅរួលនៃកំកណទត្លង់គដ្ឋយកែអកគលើរបាយ-

ការណ៍លទធែលនៃការអៃុវរេកៃៃងលកពិគសសវឌ្ឍៃភាពនៃសកលមភាព

ការងារ ៃិងសូច ករកត្លិរែពស់កដលសគត្លចបាៃ។ លទធែលនៃ

ការវាយរនលៃជាបឋលគៃោះ ៃងឹត្រូវឆៃងការក់ារពភិាកាែេល់គោបល ់

ៃងិធារុចូលោ៉ា ងទូលាយទងំកត្លរិបគចចកគទស ៃងិៃគោបាយ 

ៃងិត្រប់ភារ ីកព់ៃ័ធ ( វិបសស ) ៃងិត្កុលវាយរនលៃឯករាជយ 

(EAP is requested by the Bank) ត្ពលទងំអនកជ ំញកត្លិរ

អៃេរជារិ (សៃនិសីទកត្លរិែពស់ High Level Conference will 

be supported by the IMF)។ 

 គពលគវលានៃការវាយរនលៃកលមវិធីទងំលូល៖ កុលភៈ-សីហា ២០១៤ 

 ការវាយរនលៃជាបឋលគដ្ឋយ អ.រ.ហ. ៖ កុលភៈ-លី  ២០១៤ 

 ការវាយរនលៃឯករាជយ៖ គលសា-លិថុ  ២០១៤ 



   

 ការវាយរនលៃត្បពៃ័ធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈគដ្ឋយ 

PEFA៖ លី -កញ្ញ  ២០១៤ 

 សៃនិសីទកត្លរិែពស់៖ ឤចគធវើកនុងកែ កញ្ញ  ឬរលុា ២០១៤ 

  វិបសស ៖ ឤចគធវើកនងុកែរលុា ឬ កែ វិចិិកា ឆ្ន ំ២០១៤ ប ទ ប់

ពសិីកាខ សាលាកត្លិរែពស់    

(៤) គរៀបចរំគត្ាងសត្ាបក់ចិចដគំណើរការគរៀបចកំែៃការសកលមភាពរលួ 

ដណំាកក់ាលទ៣ី គដ្ឋយកែអកគលើលទធែលនៃការវាយរនលៃគលើវឌ្ឍៃភាព

ត្បចំឆ្ន ំ២០១៣  ការវាយរនលៃគលើកលមវធិកីកទត្លងក់ារត្របត់្រងហរិញ្ញវរថុ

សាធារណៈទងំលលូ ៃងិ ការវាយរនលៃគលើត្បពៃ័ធត្របត់្រងហរិញ្ញវរថសុាធារណៈ

កលពុជា។ 

 ការគរៀបចំកែៃការសកលមភាពរលួ (CAP) រតឺ្រូវដឹក ំគរៀបចំៃងិ

ទទួលែុសត្រូវគដ្ឋយត្បធាៃរណៈកាម ធិការដឹក ំការងារកកទត្លង់

ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ រីឯការគរៀបចំកែៃការសកលមភាព

របស់អរគ យកដ្ឋា ៃ (GDAPs) ៃិងកែៃការសកលមភាពរបស់

ត្កសួង-សាថ ប័ៃ (MAPs) រតឺ្រូវដឹក ំគរៀបចំៃងិទទួលែសុត្រូវ

គដ្ឋយអរគ យក ៃងិ ត្បធាៃសាថ ប័ៃ។ 

 អ.គ.ហ. គរៀបចំបៃង់បឋលនៃកែៃការសកលមភាពរួល ដំណាកក់ាលទី៣ 

(CAP3) គដ្ឋយកែអកគលើការវាយរនលៃវឌ្ឍៃភាពត្បចំឆ្ន ំ២០១៣ 

ជាពិគសសការវាយរនលៃគលើកែៃការសកលមភាពរួល ដំណាក់កាលទី២ 

(CAP2) ៃងិ យុទធសាស្តសេ  ៣ បូក ២  ៃិងកែអកគលើការវាយរនលៃជា



   

បឋលគលើកលមវិធីកកទត្លងទ់ងំលូល គធៀបគៅៃងឹចកខុវិស័យៃិង

គោលគៅរួល ត្ពលទងំយុទធសាស្តសេ បួៃជហំាៃ បួៃដំណាកក់ាល។ 

 អរគ យកដ្ឋា ៃៃងិត្រប់ត្កសួង-សាថ ប័ៃ ត្រូវចប់គែេើលគរៀបចំគសចកេ-ី

ត្ ងកែៃការសកលមភាព សត្ាប់ដំណាក់កាលទី៣ របស់ែៃួៃ 

ទៃទឹលោន ៃងឹការត្ររួពៃិរិយកែៃការសកលមភាព ដំណាកក់ាលទី២ 

របស់ែៃួៃ គដ្ឋយកែអកគលើបៃងប់ឋលកែៃការសកលមភាពរួល ដំណាកក់ាល

ទី៣ របស់ អ.គ.ហ.។ 

 ត្កុលវាយរនលៃឯករាជយ វាយរនលៃត្បព័ៃធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ 

គដ្ឋយ PEFA ៃងិ សៃនសីិទកត្លិរែពស់ៃឹងែេលគ់ោបលអ់ៃសុាសៃ ៍

កដលជាធារុចូលសត្ាប់ការកកលលអកែៃការសកលមភាព ដំណាក់កាល 

ទី៣ ទងំកែៃការសកលមភាពរួលទងំរបស់អរគ យកដ្ឋា ៃ ៃងិរបស់ 

ត្កសួង-សាថ ប័ៃ។ 

 រយៈគពលនៃការគរៀបចំកែៃការសកលមភាព សត្ាប់ដំណាកក់ាល

ទី៣៖ ២០១៤-២០១៥។   

៣. លទ្ធ្លនៃការត្តួតព្ិៃតិយង្ ើខវិញ 

៣.១. ការវាយតនមលង្លើវឌ្ឍៃភាព្ត្បចឆំ្ន ២ំ០១៣ 

14> គដ្ឋយសារការែកខាៃកនុងការវាយរនលៃៃងិការគរៀបចំរបាយការណ៍ 

វឌ្ឍៃភាពត្បចំត្រីាសទី២ ត្រីាសទី៣ ៃិងត្រីាសទី៤ សត្ាប់ឆ្ន ំ២០១៣ 

ការវាយរនលៃវឌ្ឍៃភាពគៃោះរសឺត្ាប់វឌ្ឍៃភាពត្បចំឆ្ន ំ២០១៣ ករលេង រឺ

ាៃៃយ័ថាជាវឌ្ឍៃភាពនៃកលមវិធីគដ្ឋយររិត្រឹលដំណាច់កែធន ូ ឆ្ន ំ២០១៣។ 

ទៃទឹលគៃោះ ការវាយរនលៃវឌ្ឍៃភាពគៃោះរ ឺកែអកគលើលូលដ្ឋា ៃ ៣ សំខាៃរ់ឺ (១) 



   

លទធែលសគត្លចបាៃនៃសកលមភាពការងារគៅតាលត្កុលទងំ ៥ (ត្កុលគរៀបចំ

ថវិកា ត្កុលអៃុវរេថវិកា ត្កុលគោលៃគោបាយ ត្កុលចំណូល ៃងិត្កុលោំត្ទ

ទូគៅ) កដលការវាយរនលៃគៃោះរកឺែអកគលើភាររយនៃលទធែលសគត្លចបាៃ

របស់សកលមភាពៃីលួយៗ (១០០% វាយរនលៃថាលអ, ៨០% គ ើងវាយរនលៃ

ថាលអបងគួរ, គលើសព ី ៥០% វាយរនលៃថាលធយល ៃងិត្រលឹ ៥០% ចុោះ 

វាយរនលៃថាគែាយ) ៃងិ (២) លទធែលសគត្លចបាៃនៃសូច ករ ៃងិគោលគៅ

គៅតាលកែនកទងំ៣ (ភាពគជឿទុកចិរេបាៃនៃថវិកា រណគៃយយភាពហិរញ្ញវរថ ុ

ៃងិការគត្រៀលលកខណៈសត្ាប់ជំហាៃប ទ ប់) ៃងិ (៣) លទធែលសគត្លច

បាៃនៃគោលគៅរបស់ត្កុលទងំ ៥ (ប ទ ររ់ណគៃយយភាព សេងដ់្ឋរការ

អៃុវរេថវិកា ព័រា៌ៃវិទា ៃិងការកសាងសលរថភាព) នៃយុទធសាស្តសេ  ៣ បូក ២។ 

(១) ផ្ អ្កង្លើង្ោលបំណខៃិខចង្កោ មសកមមភាព្ផ្ដលសង្ត្មចបាៃ

តាមត្កុមទខំ៥ 

15> កែៃការសកលមភាពរួលដំណាកក់ាលទី២ រួលាៃគោលបំណង

ចំៃៃួ  ១៤ រពឺី ១១, ១២, ១៣, ១៤, ២១, ២២, ២៣, ២៤, ២៥, ២៦, 

២៧, ៣១ ៃងិ៣២ ៃងិចគងាក លសកលមភាពចៃំៃួ ៧៣ រឺព ី១១.១ រហរូដល ់

៣២.២។ គដើលបីសគត្លចបាៃគោលបំណង ៃងិចគងាក លសកលមភាពទងំគៃោះ 

សកលមភាពការងារ ជាគត្ចើៃត្រូវបាៃកំណរ ់ ៃិងអៃុវរេគដ្ឋយអរគ យកដ្ឋា ៃ

ចំៃៃួ១២ ត្ពលទងំាៃការចូលរួលពតី្រប់ត្កសួង សាថ ប័ៃ កដលត្រូវបាៃកចក

ជា ៥ កែនក (ត្កុល) រឺ កែនកគោលៃគោបាយ កែនកចំណូល កែនកគរៀបចំថវិកា 

កែនកអៃុវរេថវិកា ៃងិកែនកោំត្ទទូគៅ។  



   

16> ជារួល ពុាំៃគោលបំណងណាលួយសគត្លចបាៃ ១០០% គៅ

គ ើយគទ ប៉ាុកៃេសត្ាប់ចគងាក លសកលមភាព ចំៃៃួ ១៣ (១៣.២, ១៣.៤, 

១៤.៥, ២១.២, ២២.៣, ២៤.២, ២៤.៤, ២៤.៥, ២៤.៦, ២៥.៤, 

២៨.៥, ២៨.៨ ៃងិ ៣២.១) កនងុចំគណាលចគងាក លសកលមភាពទងំ ៧៣ 

(១៨%) សគត្លចបាៃ ១០០% កដលភារគត្ចើៃនៃចគងាក លសកលមភាពទងំគៃោះ 

រឺជាចគងាក លសកលមភាពកដលអៃុវរេគដ្ឋយអរគ យកដ្ឋា ៃ ឬ  យកដ្ឋា ៃលួយ

ករាន ក់ឯង (គទោះជាោ៉ា ងណា ចគងាក លសកលមភាពទងំគៃោះៃឹងត្រូវពៃិិរយ

គ ើងវិញ ពិគសសកនុងគពលគរៀបចំកែៃការសកលមភាព សត្ាប់ដំណាកក់ាល

ទី៣)។ ទៃទឹលគៃោះ ាៃគោលបំណងចំៃៃួ ៥ (១១, ១៣, ២៤, ៣១, ៃិង

៣២) កនុងចំគណាលគោលបំណងទងំ ១៤ (៣៦%) សគត្លចបាៃគលើសពី 

៨០% គហើយាៃចគងាក លសកលមភាពចៃំៃួ ២៣ (១៣.២, ១៣.៤, ១៤.៥, 

២១.២, ២២.៣, ២៣.១, ២៣.៤, ២៤.៣, ២៤.២, ២៤.៤, ២៤.៥, 

២៤.៦, ២៥.៤, ២៦.១, ២៦.៥, ២៧.១, ២៧.៥, ២៨.៣, ២៨.៥, 

២៨.៨, ៣១.២, ៣១.៣, ៃងិ៣២.១) កនុងចំគណាលចគងាក លសកលមភាពទងំ 

៧៣ (៣១%) សគត្លចបាៃគលើស ៨០%។  

17> ដូគចនោះ ជារួល គបើពិៃរិយគលើលទធែលសគត្លចបាៃ គដ្ឋយកែអកគលើ
គោលបំណង ៃងិចគងាក លសកលមភាពរាឺៃៃ័យថា គៅកត្លិរគោលបំណង

ាៃករ ៣៦% គទកដល សគត្លចបាៃគលើសពី ៨០%។  រឯី ៦៤% គទៀរ

កដលសគត្លចបាៃព ី៨០% ចុោះ ត្រូវបៃេជំរញុការអៃុវរេគដ្ឋយកនងុគ ោះ ាៃ 

៧% សគត្លចបាៃត្រឹល៥០%ចុោះ រឺគោលបំណង ២២. ការកកលលអឧបករណ៍

សត្ាបជ់រំញុការទទលួែសុត្រវូ ៃងិរណគៃយយភាពកនងុការត្របត់្រងហរិញ្ញវរថ ុ

ពគិសសរឺចគងាក លសកលមភាពគលែ ២២.១ កដល កព់ៃ័ធៃងឹការត្ររួពិៃរិយ



   

គ ើងវិញគលើត្កបែ័ណឌ ររិយរុេៃងិការពត្ងឹងការអៃុវរេចាប់ ត្ពលទងំការ

គរៀបចំៃងិអៃុវរេយៃេការដ្ឋកព់ៃិ័យ ឬគទសទណឌ  ៃិងការសគសើរ ឬ ែេល់

រងាវ ៃ។់ ទៃទឹលគៃោះ គៅកត្លិរចគងាក លសកលមភាពាៃ៦១% សគត្លចបាៃទប

ជាង ៨០% កដលត្រូវបៃេជំរញុអៃុវរេ គដ្ឋយកនងុគ ោះាៃចគងាក លសកលមភាព

ចំៃៃួ១០ (១៤.២, ១៤.៦, ២២.១, ២២.២, ២៣.៣, ២៤.៧, ២៥.៥, 

២៧.២, ២៧.៧, ២៨.៤) សគត្លចបាៃត្រឹល ៥០% ចុោះ រឺគសម ើៃងឹត្បាណ 

១៤% នៃចគងាក លសកលមភាពទងំអស់ (សូលគលើលឧបសលពៃ័ធ ក៖ របាយការណ៍

លលអរិសរបុ)។ 

(២) ផ្ អ្កង្លើសូចនាករៃិខង្ោលង្ៅតាមផ្ ន្កទខំ៣ 

18> ការវាយរនលៃគលើលទធែលសគត្លចបាៃ ជារួលគដ្ឋយកែអកគលើភាររយ

នៃការសត្លចបាៃគលើសកលមភាពការងារៃីលួយៗ កដលរលួចំកណកគៅកនុង

លទធែលសគត្លចបាៃនៃចគងាក លសកលមភាព ៃងិគោលបំណងនៃកលមវិធកីកទត្លង់

ខាងគលើ ពិរជាបាៃែេលឱ់្យគយើងដឹងពសីាថ ៃភាពរួលនៃការអៃុវរេកែៃការ

សកលមភាពរួលនៃកលមវិធីកកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ ពិគសស

គដើលបីដឹងពីទំហនំៃសកលមភាពការងារកដលសគត្លចបាៃ ៃងិទំហំនៃសកលមភាព

ការងារកដលគៅសល់ត្រូវអៃុវរេបៃេគៅតាលអងគភាព (កែនកៃងិត្កុល) កដល

ទទួលបៃទុកអៃុវរេ ត្ពលទងំដឹងពីសកលមភាពអៃុវរេគលឿៃ ឬ យឺរគធៀបៃងឹ

គោលគៅរួលនៃកែៃការសកលមភាពរួល ៃងិចកខុវិស័យនៃកលមវិធីកកទត្លងទ់ងំ

លូល។ ប៉ាុកៃេការវាយរនលៃគដ្ឋយកែអកគលើសូច ករ ៃងិគោលគៅគៅតាលកែនក

ទងំ ៣ នៃជហំាៃ ៃងិដំណាកក់ាលកដលជាយុទធសាស្តសេ នៃកលមវិធីកកទត្លង់

ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ ៃងឹរឹរករគធវើឱ្យយលក់ាៃ់ករចាស់ថាគរើ



   

លទធែលនៃសកលមភាពការងារទងំគ ោះ ៃងឹែគុោំន គៅបាៃជាលទធែលចុងគត្កាយ

ណាលួយគៅកនងុការកកលលអត្បពៃ័ធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈកលពុជា ជា   

ជហំាៃៗ ៃងិជាដំណាកក់ាលៗគ ោះ ឤចបងាា ញតាលរយៈការវាយរនលៃតាល

សូច ករៃងិគោលគៅគៅតាលកែនកទងំ៣ នៃកែៃការសកលមភាពរួល ដូច

ខាងគត្កាល៖  

ក. ភាព្ង្ ឿទ្កុចិតរបាៃនៃថវិកា 

 កែនកទីលួយនៃកែៃការសកលមភាពរួលកដលាៃគោលបំណងចំៃៃួ ៤ 

ៃងិចគងាក លសកលមភាពចៃំៃួ១៩ រ ឺ គផ្លេ រគៅគលើការបៃេពត្ងឹងៃងិបគងកើៃភាព

គជឿទុកចិរេបាៃនៃថវិកា កនុងគោលគៅកសាងគឆ្ព ោះគៅរកសថ រិភាពនៃភាពគជឿ

ទុកចិរេបាៃនៃថវិកាគលើលូលដ្ឋា ៃនៃលទធែល កដលសគត្លចបាៃជាសារវៃេគៅ

កនុងដំណាកក់ាលទី១។ ជាក់កសេង គោលបំណងជាចលបងនៃកែនកគៃោះ រឺការ   

កកលលអការអៃុវរេថវិកាតាលរយៈការពត្ងឹងការត្រប់ត្រងចំណូល, ការត្រប់ត្រង

សាច់ត្បាក,់ ការអៃុវរេកិចចលទធកលមសាធារណៈ ៃងិការត្រប់ត្រងបំណលុ។ 

ជារួល គបើកែអកគលើចគងាក លសកលមភាពកដលសគត្លចបាៃកែនកគៃោះសគត្លចបាៃ 

៨០% នៃគោលគៅចគងាក លសកលមភាពកដលត្រូវអៃុវរេ។ គដ្ឋយក ក ចគងាក ល

សកលមភាពកដលអៃវុរេបាៃរចិជាង ៥០%នៃគោលគៅរ ឺ ១៤.២ ៃងិ ១៤.៦ 

កដល កព់ៃ័ធៃងឹការដ្ឋកឱ់្យអៃវុរេអៃតុ្ករឹយថម ី ៃងិរាលប់ទដ្ឋា ៃររយិរុេសេ ពីី

លទធកលមសាធារណៈ រលួទងំការអៃវុរេសេងដ់្ឋរឯកសារគដញនថៃទងំគៅ     

ថាន កជ់ារៃិងិថាន កគ់ត្កាលជារ។ិ 



   

 ទៃទឹលគៃោះ គបើពៃិរិយគលើលទធែលសគត្លចបាៃនៃសូច ករទងំ ៦ កនុង

ឆ្ន ំ២០១៣ គធៀបៃឹងគោលគៅគ ើញថាាៃ ២ សូច ករ សគត្លចបាៃតាល

គោលគៅរ៖ឺ 

១-ចំណូលកនុងត្សុកអៃុវរេបាៃ ១០៤,៥% គធៀបៃងឹគោលគៅ +/-៥% 

នៃចាប់ហិរញ្ញវរថ។ុ 

២-បំណលុសាច់ត្បាក់កកសទោះរឺសូៃយគធៀបៃងឹគោលគៅលិៃឱ្យគលើស

ពី ២% នៃចំណាយសរុប។ 

គដ្ឋយក កសូច ករ ៣ គទៀរលិៃសគត្លចបាៃតាលគោលគៅរឺ៖ 

១-ភាពរលូៃនៃការអៃុវរេចំណាយកនុងឆ្ន ំ កដលឆៃុោះបញ្ច ងំអំពលីទធភាព

កដលឤណាប័កឤចអៃុវរេចំណាយបាៃតាលកលមវិធីចំណាយកដលអៃុវរេបាៃ ៖ 

១៣,៣% គធៀបៃឹងគោលគៅ១៥% កនងុត្រាីសទី១, ៣៧,៣%គធៀប

ៃងឹគោលគៅ៤៥% កនងុត្រាីសទី២, ៦០,៨%គធៀបៃងឹគោលគៅ៦៧% 

កនុងត្រាីសទី៣, ៩៦,១%គធៀបៃងឹគោលគៅ៩៦% កនុងត្រាីសទី៤។  

២-ការអៃុវរេចំណាយតាលត្បគភទ៖ គបៀវរសអៃុវរេបាៃ ១៣២,១% 

គធៀបៃងឹគោលគៅ ៩៨%, ទំៃញិៃងិគសវា អៃុវរេបាៃ៧៩,៣% គធៀបៃឹង 

គោលគៅ ៩៥%, ៃងិលូលធៃ អៃុវរេបាៃ ៨៣,៤% គធៀបៃងឹគោលគៅ

៨៥%។ 

៣- កំគណើៃចំណូលត្បចំឆ្ន ំអៃុវរេបាៃ ១៥,៥៩% នៃ ែសស គធៀប

ៃងឹគោលគៅកគំណើៃ ០,៥% ត្បចំឆ្ន ំ (ឆ្ន ំ២០១២ សគត្លចបាៃ ១៤,៣៧% 

នៃែសស)។ គដ្ឋយក ក សូច ករលួយគទៀរពុតំ្រូវបាៃកំណរ់គោលគៅ 



   

 ទៃទឹលគៃោះ គបើពៃិរិយគលើលទធែលសគត្លចបាៃនៃសចូ ករទំង ៦ កនុង

ឆ្ន ំ២០១៣ គធៀបៃឹងគោលគៅគ ើញថាាៃ ២ សចូ ករ សគត្លចបាៃតាល

គោលគៅរឺ៖ 

១-ចំណូលកនុងត្សុកអៃុវរេបាៃ ១០៤,៥% គធៀបៃឹងគោលគៅ +/-៥% 

នៃចាប់ហិរញ្ញវរថុ។ 

២-បំណលុសាច់ត្បាក់កកសទោះរឺសៃូយគធៀបៃឹងគោលគៅលិៃឱ្យគលើស

ពី ២% នៃចណំាយសរុប។ 

៣- កំគណើៃចណូំលត្បចំឆ្ន ំអៃុវរេបាៃ ១៥,៥៩% នៃ ែសស គធៀប

ៃឹងគោលគៅកំគណើៃ ០,៥% ត្បចំឆ្ន ំ (ឆ្ន ំ២០១២ សគត្លចបាៃ ១៤,៣៧% 

នៃែសស)។ 

គដ្ឋយក កសូច ករ ៣ គទៀរលិៃសគត្លចបាៃតាលគោលគៅរឺ៖ 

១-ភាពរលៃូនៃការអៃវុរេចណំាយកនុងឆ្ន ំ កដលឆៃុោះបញ្ច ងំអំពលីទធភាព

កដលឤណាប័កឤចអៃុវរេចណំាយបាៃតាលកលមវិធីចំណាយកដលអៃុវរេបាៃ ៖ 

១៣,៣% គធៀបៃឹងគោលគៅ១៥% កនុងត្រាីសទី១, ៣៧,៣%គធៀប

ៃឹងគោលគៅ៤៥% កនុងត្រាីសទ២ី, ៦០,៨%គធៀបៃឹងគោលគៅ៦៧% 

កនុងត្រាីសទី៣, ៩៦,១%គធៀបៃឹងគោលគៅ៩៦% កនុងត្រាីសទី៤។  

២-ការអៃុវរេចណំាយតាលត្បគភទ៖ គបៀវរសអៃុវរេបាៃ ១៣២,១% 

គធៀបៃឹងគោលគៅ ៩៨%, ទំៃញិៃិងគសវា អៃុវរេបាៃ៧៩,៣% គធៀបៃឹង 

គោលគៅ ៩៥%, ៃិងលូលធៃ អៃុវរេបាៃ ៨៣,៤% គធៀបៃឹងគោលគៅ

៨៥%។ គដ្ឋយក ក សចូ ករលួយគទៀរពុំត្រូវបាៃកំណរគ់ោលគៅ   



   

ចាស់លាស់សត្ាប់ជាលូលដ្ឋា ៃកនុងការវាស់កវងគទ គ ោះរកឺារពត្ងងឹការ

អៃុវរេរណៃគីទលររ ោរជារិ។ 

ដូគចនោះ ជារួល ឤចសៃនដិ្ឋា ៃបាៃថាភាពគជឿទុកចិរេបាៃគលើថវិកា 

គៅកររកាបាៃជាសារវៃេសត្ាប់ឆ្ន ំ២០១៣គៃោះ ប៉ាុកៃេៃវូលិៃទៃ់បាៃបគងកើៃ

គៅរកសថ ិរភាពតាលគោលគៅកដលចងប់ាៃគ ោះគទ។ លទធែលគៃោះបាៃឆៃុោះ

បញ្ច ងំអំពីភាពចំបាច់កនុងការបៃេកកលលអៃិងពត្ងឹងការអៃុវរេកែៃការលទធកលម 

ៃងិកលមវិធីចំណាយ ជាលួយៃឹងការបៃេពត្ងងឹការត្រប់ត្រងៃងិការត្បលូល 

ចំណូល ៃិងការត្រប់ត្រងសាច់ត្បាក់ត្បកបគដ្ឋយត្បសិទធភាពៃិងស័កេិសិទធភាព 

គដើលបីគឆ្ព ោះគៅធា សថ ិរភាពនៃភាពគជឿទុកចិរេបាៃនៃថវិកា។ 

ខ្. គណង្ៃយយភាព្ហិរញ្ញវតថុ 

កែនកទីពីរនៃកែៃការសកលមភាពរួល កដលាៃគោលបំណងចំៃៃួ៨ ៃិង 

ចគងាក លសកលមភាពចំៃៃួ៤៩ រ ឺ គផ្លេ រគៅគលើការបគងកើៃរណគៃយយភាពហិរញ្ញវរថ ុ

កដលជាគោលគៅរបស់ជហំាៃទី២ ៃងិជាគោលបំណងចលបងនៃដំណាកក់ាល 

ទី២។ ជាក់កសេង រាល់សកលមភាពការងារនៃកែនកគៃោះរឺគផ្លេ រគលើការកសាង 

ៃងិដ្ឋកឱ់្យអៃុវរេ បៃង់រណៃថីមី ារិកាថវិកាថមី អងគភាពថវិកា ៃិងការកកលលអ 

ការអៃុវរេថវិកា ត្ពលទងំការដ្ឋកឱ់្យអៃុវរេត្បពៃ័ធព័រា៌ៃវិទាសត្ាប់ការ 

ត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ កនុងគោលគៅបគងកើៃសុត្កឹរភាព រណគៃយយភាព  

រាៃ ភាព ស័កេិសិទធភាពៃងិត្បសិទធភាពកនុងការអៃុវរេថវិកា។ ជារួល គបើកែអក 

គលើចគងាក លសកលមភាព កែនកគៃោះសគត្លចបាៃត្បាណ ៧០% នៃគោលគៅ 

ចគងាក លសកលមភាពកដលត្រូវអៃវុរេ។ គដ្ឋយក ក ចគងាក លសកលមភាពកដល 



   

អៃវុរេបាៃរចិជាង ៥០% នៃគោលគៅរ ឺរលួាៃ ២២.១, ២៣.៣, ២៤.៧, 

២៥.៥, ២៧.២ ៃងិ ២៧.៧ កដល កព់ៃ័ធៃងឹ (១) ការត្ររួពៃិរិយគ ើង 

 វញិគលើត្កបែណ័ឌ ររយិរុេ ិ ៃងិការពត្ងងឹការអៃវុរេចាប ់ ត្ពលទងំការគរៀបច ំ

ៃងិដ្ឋកឱ់្យអៃវុរេយៃេការដ្ឋកព់ៃិយ័ ឬគទសទណឌ  ៃងិការសគសើរ ឬែេល ់

រងាវ ៃ ់ (២) ការគរៀបចកំែៃការសកលមភាពជាជហំាៃៗ គឆ្ព ោះគៅរកត្បពៃ័ធ 

រណគៃយយបងគរ (៣) ការកសាងកែៃការ ៃងិការែេលក់ារបណេុ ោះបណាេ ល 

ដលត់្របល់ស្តៃេ ីកព់ៃ័ធកនងុការអៃវុរេត្បពៃ័ធពរ័ា៌ៃវទិា (៤) ការគរៀបច ំ ៃងិ 

អៃវុរេយៃេការចោុះបញ្ា ី ៃងិគធវើបចចុបបៃនភាពជាត្បចំត្ទពយសលបរេរិដា (៥) 

ការកកលលអ ៃងិពត្ងងឹការត្របត់្រងចណូំលលៃិកលៃសារគពើពៃធគៅតាល 

រាជធាៃ ី គែរេ ៃងិ (៦) ការគរៀបចគំោលៃគោបាយ ៃងិយទុធសាស្តសេ  វលិជឈការ 

ហរិញ្ញវរថសុាធារណៈ។ គដ្ឋយសារត្បពៃ័ធបគងកើៃរណគៃយយភាពគៃោះកពំងុ 

ត្រូវបាៃកសាងៃិងលិៃទៃប់ាៃដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេ ដូគចនោះ ពុំទៃឤ់ចកំណរ់ 

សូច ករៃងិគោលគៅចាស់លាស់កដលឤចវាស់កវងលទធែលបាៃឱ្យគចញ

ជាបរិាណ ឬ រុណភាពគៅគ ើយ។ គទោះជាោ៉ា ងណាយុទធសាស្តសេ  ៣ បូក ២ 

កដលត្រូវបាៃវាយរនលៃខាងគត្កាលៃឹងបញ្ា ក់កាៃក់រចាស់អពំីភាពរួចរាល ់ឬ 

សាថ ៃភាពនៃការកសាងលកខណសលបរេិ ទងំលកខណៈបគចចកគទស ធៃធាៃ 

លៃុសស ៃិងការត្រប់ត្រងការផ្លៃ ស់បេូរកដលជារត្លូវការចំបាច់សត្ាប់ការ 

ដ្ឋកឱ់្យអៃវុរេត្បពៃ័ធព័រា៌ៃវិទា តាលគោលគៅគៅ កក់ណាេ លឆ្ន ំ២០១៥ 

ខាងលុែ។ 

 



   

គ. ការង្ត្តៀមលកេណៈសត្មាប់ ហំាៃបនាា ប ់

កែនកទីបីនៃកែៃការសកលមភាពរួល កដលាៃគោលបំណងចំៃៃួ២ ៃិង 

ចគងាក លសកលមភាពចៃំៃួ៥ រឺគផ្លេ រគៅគលើការគត្រៀលលកខណៈសត្ាប់ជហំាៃ 

ទី៣ ៃងិទី៤ រកឺារែារភាា ប់ថវិកាគៅៃងឹគោលៃគោបាយ ៃងិ រណគៃយយភាព

សលិទធកលម កដលត្រូវបៃេគត្រៀលលកខណៈជាបគណេ ើរៗ គៅកនុងដំណាក់កាលទី២ 

គៃោះ គដើលបធីា ៃិរៃេរភាពៃងិត្បសិទធភាពនៃការអៃុវរេកលមវិធីកកទត្លងទ់ងំ

លូល។ ជាក់កសេង រាល់សកលមភាពការងារនៃកែនកគៃោះ រឺគផ្លោ រគលើការបៃេពត្ងងឹ

ៃងិពត្ងកីភាពត្រប់ត្ជងុគត្ជាយៃិងសាហរណកលមថវិកា ពិគសសតាលរយៈ

ការពត្ងងឹការអៃុវរេកែៃការយុទធសាស្តសេថវិកាៃងិការបៃេពត្ងឹង ៃិងពត្ងីក

ការអៃុវរេថវិកាកលមវិធី ពិគសសការដ្ឋកឱ់្យអៃុវរេថវិកាកលមវិធីគពញគលញ 

គៅត្កសួងសាថ ប័ៃចំៃៃួ១០ ៃងិអងគភាពថវិកាគៅឆ្ន ំ២០១៥ ខាងលុែ។ ជារួល 

កែអកគលើចគងាក លសកលមភាពកដលបាៃកំណរ ់ កែនកគៃោះសគត្លចបាៃត្បាណ 

៨៨% នៃគោលគៅចគងាក លសកលមភាពកដលត្រូវអៃុវរេ។ ដូគចនោះ ភារគត្ចើៃនៃ 

សកលមភាពកនងុកែនកគៃោះត្រូវបាៃសគត្លចតាលគោលគៅ។ គទោះជាោ៉ា ងណា 

គជារជយ័នៃកែនកគៃោះភារគត្ចើៃចណំោុះគៅគលើភាពចាស់លាស់នៃគោលការណ៍ 

កណ ំ ត្បសិទធភាព ៃងិស័កេសិិទធភាពនៃការកណ ំ ៃងិបណេុ ោះបណាេ ល 

ត្ពលទងំឆៃទៈៃងិសលរថភាពរបស់លស្តៃេតី្របក់ត្លរិនៃត្កសួង-សាថ បៃ័ ទងំអស់ 

កដលជាអនកអៃវុរេផ្លទ ល។់ 

 



   

(៣) ផ្ អ្កង្លើលទ្ធ្លសង្ត្មចបាៃតាមត្កមុទខំ ៥ នៃយុទ្ធសាស្តសរ 

៣ បកូ ២ 

19> ពិរណាស់ថា គទោះជាបាៃវាយរនលៃគលើគោលបំណង ចគងាក ល-

សកលមភាព ៃងិសូច ករគៅតាលកែនកៃីលួយៗ ដូចបាៃបងាា ញលកខាងគលើក៏

គដ្ឋយ ករគបើគយើងចង់ដឹងថាគរើគយើងបាៃគត្រៀលលកខណៈរួចរាល់គហើយឬគៅ

សត្ាប់ការដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេត្បពៃ័ធព័រ៌ាៃវិទាគៅឆ្ន ំ២០១៥ រឺគយើងពិរជាគៅ

លិៃទៃឤ់ចគឆៃើយថាបាៃគត្រៀលរួចរាល់គហើយ ឬ លិៃទៃប់ាៃគត្រៀលរួចរាល់

គទត្បាកដកលៃ។ គ ោះគហើយរឺជាគហរុែលនៃការគរៀបចំៃងិដ្ឋកឱ់្យអៃុវរេ

យុទធសាស្តសេ  ៣ បូក ២ គៃោះ គៅឆ្ន ំ២០១១។ សកលមភាពចៃំៃួ៨១ កដលបាៃ

កំណរថ់ាជាសកលមភាពសំខាៃ ់ ៃិងជារៃៃោឹះសត្ាប់ការគត្រៀលដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេ

ត្បពៃ័ធពរ័ា៌ៃវិទា គហើយតាលការវាយរនលៃបាៃបងាា ញថាាៃសកលមភាព

ចំៃៃួ៤៨ (៥៩%) សគត្លចបាៃ១០០%, សកលមភាពចៃំៃួ១៦ (២០%) 

កំពងុអៃុវរេៃិងាៃការយឺរោ៉ា វ, សកលមភាពចំៃៃួ៨ (១០%) លិៃទៃប់ាៃ

ចប់គែេើល, សកលមភាពចៃំៃួ៥ (៦%) លិៃទៃ់ដល់គពលកដលត្រូវចប់គែេើល, 

ៃងិសកលមភាពចំៃៃួ៤ (៥%) ពៃិិរយគ ើញថាលិៃប៉ាោះ លដ់លក់ារគត្រៀល

លកខណៈគៃោះគទ។ តាលការវាយរនលៃជារួល គ ើញថាសកលមភាពកដលយឺរោ៉ា វ

កនុងការអៃុវរេ រួរត្រូវជំរញុឱ្យអៃុវរេឱ្យសគត្លចបាៃតាលកាលកំណរ។់ ទៃទឹល

គៃោះ កែនកកដលត្រូវជំរញុបញ្ចប់រួលាៃ (១) ការគរៀបចំគលែកូដារិកាថវិកា 

ៃងិការគរៀបចំត្បពៃ័ធព័រា៌ៃវិទាសត្ាប់ការចងត្កងគសៀវគៅថវិកា, (២) 

ការគរៀបចំៃិងកំណរ់គលើដំគណើរត្បរិបរេកិារអៃុវរេថវិកាថមី, (៣) ការគរៀបចំ

យៃេការបិទបញ្ា ីរណគៃយយៃិងការគរៀបចំកំណរ់រាលរ់ំរូរបាយការណ៍រណគៃយយ



   

ៃងិហិរញ្ញវរថ ុ ៃងិ (៤) ការែេលក់ារបណេុ ោះបណាេ លសេអីំពកីារអៃវុរេត្បពៃ័ធ   

ព័រា៌ៃ វិទា ការត្រប់ត្រងការផ្លៃ ស់បេូរ ៃិងការវាយរនលៃែលប៉ាោះ លស់េ អីំព ី

ការអៃុវរេត្បព័ៃធព័រា៌ៃវិទា។  

៣.២.   ការវាយតនមលង្លើកមមវិធីផ្កទ្ត្មខក់ារត្គប់ត្គខហិរញ្ញវតថុ 

សាធារណៈទខំមលូ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

20> ជារួល កលមវិធីកកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈឤចៃងឹ

ត្រូវការគពលគវលារហរូដល់គៅ២០ឆ្ន ំ គធៀបៃងឹការគត្ោងទុកពីដំបូងថាត្រូវការ

ត្បាណ១០ឆ្ន ំករប៉ាុគណាណ ោះ។ ទៃទឹលៃងឹការពាករណ៍ពីដំបូងកដលាៃលកខណៈ

លហិចតិា បណាេ បញ្ា ត្បឈលកដលលិៃៃកឹសាម ៃដលៃ់ិងលិៃសថ រិកនុងការត្រប់ត្រង

នៃកលមវិធីដូចបាៃរសូបញ្ា ក់លកខាងគលើ រឺជាសកខីភាពត្សាប់កដលបញ្ា ក់

អំពភីាពយឺរោ៉ា វ ពិគសសកនងុដំណាកក់ាលទី២គៃោះករលេង។ គទោះោ៉ា ងណា 

២០ឆ្ន ំសត្ាប់កលពុជាកដលជាត្បគទសគទើបបាៃគងើបពីសស្តងាគ ល ៃិងែវោះទងំ

ធៃធាៃហិរញ្ញវរថៃុិងធៃធាៃលៃុសសគធៀបគៅៃឹងបណាេ ត្បគទសអភិវឌ្ឍ ៃងិ

ត្បគទសកំពុងអភិវឌ្ឍដនទគទៀរ កដលភារគត្ចើៃបាៃគត្បើគពលគវលាគធវើកំកណទត្លង់

គៃោះលៃិរិចជាង ១០ឆ្ន ំ គ ោះ រឺពិរជាឤចទទួលយកបាៃ។ 

21> ចកខុវិស័យៃងិគោលគៅរួល ត្ពលទងំយុទធសាស្តសេ បួៃជហំាៃ បួៃ

ដំណាក់កាល គៅករបងាា ញថាត្រឹលត្រូវ  សលត្សប ៃងិត្បកបគដ្ឋយត្បសិទធភាព

ៃងិស័កេិសិទធភាពសត្ាប់កលពុជា គហើយទិសគៅៃងិគោលបំណងទងំបួៃជំហាៃ 

(ភាពគជឿទុកចិរេបាៃនៃថវិកា, រណគៃយយភាពហិរញ្ញវរថ,ុ ការែារភាា ប់ថវិកា

គៅៃឹងគោលៃគោបាយ ៃងិរណគៃយយភាពសលិទធកលម) កដលត្រូវអៃុវរេ

ជាបួៃដំណាក់កាលគ ោះ ត្រូវបាៃែារភាា ប់គៅៃងឹត្កបែ័ណឌ រងាវ ស់សលិទធកលម

របស់ PEFA ទងំ ៤ត្បគភទ ៦កែនក ៃងិ ២៨សូច ករបាៃោ៉ា ងចាស់លាស់

កថលគទៀរៃិងកដលជាសូច ករគោល (កត្លិរែពស់) សត្ាប់ការរត្លង់ទិស

ត្បពៃ័ធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈកលពុជាគឆ្ព ោះគៅរកសេងដ់្ឋរអៃេរជារ។ិ 

22> ថវីរបិរភាពគជឿទុកចិរេបាៃនៃថវិកា ត្រូវបាៃសគត្លចជាលូលដ្ឋា ៃ 
ៃងិជាសារវៃេតាំងពីចុងឆ្ន ំ២០០៨ កព៏រិកលៃ ប៉ាុកៃេគៅលិៃទៃ់គពញគលញ 

ៃិងលិៃទៃធ់ា បាៃសថ ិរភាពគៅគ ើយ។ ជាក់កសេង ត្បសិទធភាពៃងិស័កេិសិទធភាព



   

នៃការត្បលូលចំណូលតាលកែៃការកនុងឆ្ន ំ ៃិងការបង់ចូលររ ោរជារិគដ្ឋយ

រលៃូត្បចំកែគៅាៃកត្លិរ គហើយត្បសិទធភាពៃងិភាពស័កេសិិទធនៃការអៃវុរេ

ចំណាយតាលកែៃការកនុងឆ្ន ំៃងិការទូទរគ់ដ្ឋយររ ោរជារិ គដ្ឋយរលៃូ 

ត្បចំកែ ក៏គៅាៃកត្លិរកដរ។ ដូគចនោះ  ថវីរបរិករសូច ករទងំ ៦ កដលបាៃ

បៃេតាលដ្ឋៃបាៃបងាា ញថា ភាពគជឿទុកចិរេបាៃនៃថវិកាគៅរកាបាៃជាលូលដ្ឋា ៃ 

ក៏គដ្ឋយករភាពគជឿទុកចិរេបាៃនៃថវិកាគៃោះ គៅែយុត្សួយគៅគ ើយគដ្ឋយសារ

ត្បពៃ័ធគដើលបធីា ភាពគជឿទុកចិរេគលើថវិកាគៅពុំទៃប់ាៃដ្ឋក់ ៃិងត្រូវបាៃ

អៃុវរេគពញគលញគៅគ ើយ។ សាថ ៃភាពគៃោះកប៏ាៃឆៃុោះបញ្ច ងំែងកដរតាលរយៈ

លទធែលវាយរនលៃគៅឆ្ន ំ២០០៩ គលើសូច ករចំៃួៃ ៧ រឺ PI-13 ដល់ PI-19 

កដលទទួលបាៃពៃិទុ D+ ចំៃៃួ ២, C ចំៃៃួ ២, C+ ចំៃៃួ ២, ៃងិ B 

ចំៃៃួលួយករប៉ាុគណាណ ោះ (សងឃលឹថាការវាយរនលៃគលើកគៃោះ ពៃិទុទងំគៃោះៃងឹ

គកើៃគ ើង)។ គដើលបីបៃេពត្ងឹងៃិងធា សថ ិរភាពនៃភាពគជឿទុកចិរេបាៃនៃថវិកា

គៃោះ លុៃៃងឹឈាៃគៅដំណាក់កាលទី៣ ចំបាច់ត្រូវបៃេពត្ងឹងការងារ ៤ 

សំខាៃ់ៗ រ៖ឺ 

(១) បៃេពត្ងងឹការត្របត់្រងៃងិអៃវុរេកែៃការត្បលលូចណូំលឱ្យបាៃ

សលត្សបកនងុកត្លរិលយួាៃសថ រិភាពកនងុឆ្ន ំ (ត្បលូលបាៃតាលកែៃការត្បចំ

កែ តាលចាប់ត្បចំឆ្ន ំ ៃិងបង់ចូលររ ោរជារិគដ្ឋយគទៀងទរ់ ត្ពលទងំ

លិៃអៃញុ្ញ រឱ្យាៃបំណលុពៃធឆៃងឆ្ន ំ)។ 

(២) បៃេពត្ងងឹការអៃវុរេថវកិាៃងិកែៃការចណំាយឱ្យបាៃសលត្សប 

កដលឤចគជឿជាកប់ាៃ ៃងិឤចបា៉ាៃស់ាម ៃបាៃ (ចំណាយត្បចំកែ អៃុវរេ

គដ្ឋយរលៃូៃងិត្បចំឆ្ន ំអៃុវរេបាៃតាលចាប់ៃិងលិៃអៃញុ្ញ រឱ្យាៃបំណលុ 



   

សាច់ត្បាក់ឆៃងឆ្ន ំ ឬ យកចំណូលកនុងឆ្ន ំគៅទូទរ់បំណលុឆ្ន ំចស់ កដលលិៃ

បាៃគត្ោង)។ 

(៣) បៃេពត្ងងឹការត្របត់្រងសាចត់្បាក ់ ៃងិការត្របត់្រងរណៃគីៅ

ធ ោរត្ពលទងំត្បសិទធភាពនៃការគត្បើត្បាស់រណៃគីទលររ ោរជារ ិ

ៃងិការគត្បើត្បាស់ត្បពៃ័ធធ ោរកនងុការទទូរត់្បកបគដ្ឋយត្បសិទធភាព (ាៃ

របាយការណ៍ៃងិកែៃការសាច់ត្បាក់ចាស់លាស់ ទៃ់គពលគវលា ជាលួយៃងឹ

 វិធាៃការត្បកបគដ្ឋយត្បសិទធភាពៃងិស័កេិសិទធភាព កនងុការគត្បើត្បាស់សាច់-

ត្បាក់)។ 

(៤) បៃេពត្ងងឹសលរថភាពកនងុការត្របត់្រងបណំលុ ទងំបណំលុកដល

ត្រវូសង ៃងិបណំលុកដលត្រវូទរ។ 

23> ដូគចនោះ ត្បសិៃគបើការងារទងំ៤ ខាងគលើ ឤចសគត្លចបាៃគៅ
កនុងឆ្ន ំ២០១៤ គៃោះ គ ោះាៃៃយ័ថា កលមវិធីអាចឈាៃគៅដំណាកក់ាលទី 

៣ បាៃគៅឆ្ន ំ២០១៥ ត្បសិៃគបើរណគៃយយភាពហិរញ្ញវរថុជាសារវៃេ ៃឹងត្រូវ

បាៃសគត្លចែងកដរគៅចុងឆ្ន ំ២០១៤ ឬ គដើលឆ្ន ំ២០១៥ ខាងលុែគៃោះ 

(ឤចាៃការលបំាកគដ្ឋយសារតាលការវាយរនលៃបគណាេ ោះឤសៃនរ ឺ ត្បពៃ័ធ

ពរ័ា៌ៃ វទិាគៃោះ ៃងឹឤចចបគ់ែេើលអៃវុរេគពញគលញបាៃគៅគដើលឆ្ន ំ២០១៦ 

គត្ ោះ ២០១៥ រជឺាឆ្ន ំសត្ាបស់ាកលបងៃងិកកសត្លលួ)។ 

24> រណគៃយយភាពហិរញ្ញវរថ ុ រជឺាគោលគៅចលបងនៃដំណាកក់ាល

ទី២គៃោះ កដលគផ្លេ រជាសំខាៃគ់លើ (១) ការកកលលអគលើការអៃុវរេថវិកា (សាលញ្ញ 

ងាយត្សួល ឤចបា៉ាៃស់ាម ៃបាៃ ឤចគជឿជាកប់ាៃ ៃងិាៃត្បសិទធភាព)  

(២) ការកកលលអគលើត្បពៃ័ធរណគៃយយ ការករ់ត្តា ការគធវើរបាយការណ៍ 



   

(ចាស់លាស់ សុត្កឹរ ទៃ់គពលគវលា) ៃងិ (៣) ការបគងកើៃភាពត្រប់ត្ជុងគត្ជាយ 

រណគៃយយភាព ៃិងរាៃ ភាព។ ពរិណាស់ថា សកលមភាពការងារជាគត្ចើៃត្រូវ

បាៃគធវើកនងុរយៈកាល ៥ឆ្ន ំកៃៃងលកគៃោះ កដលគផ្លេ រគលើកែនកសំខាៃ់ៗ ដូចជា 

ការគរៀបចំដំគណើរការត្បរិបរេកិារថមី ការគរៀបចំារកិាថវិកាថមី ការគរៀបចំបៃង់

រណៃថីមី ការដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេកែៃការយុទធសាស្តសេថវិកា ៃងិការគរៀបចំដ្ឋកឱ់្យ

អៃុវរេអងគភាពថវិកាជាគដើល ក៏ប៉ាុកៃេលទធែលនៃរណគៃយយភាពហិរញ្ញវរថុគៃោះ 

លិៃទៃ់ទទួលបាៃជាត្បព័ៃធគៅគ ើយគទ គដ្ឋយសារចំកណកៃីលួយៗនៃត្បពៃ័ធ

ពុំទៃប់ាៃែគុបំញ្ចូលោន ត្រប់ត្ជងុគត្ជាយ ៃិងគពញគលញគៅគ ើយ គបើគទោះជា

កែនកៃីលួយៗ ឤចកំពុងទទួលបាៃចំកណកនៃការបគងកើៃរណគៃយយភាព

ហិរញ្ញវរថុ គរៀងៗែៃួៃក៏គដ្ឋយ។ 

25> ទីបំែុរ អវីកដលគយើងបាៃរង់ចំគសទ ើរករត្ទកំលងបាៃគ ោះបាៃ

ៃងិកំពុងករលកដលក់លៃកទៃគហើយ គ ោះរឺការដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេត្បព័ៃធព័រា៌ៃ វិទា

សត្ាប់ត្បរិបរេកិារការអៃុវរេថវិកា កដលកនុងជហំាៃទី១គៃោះ រឺគផ្លេ រគលើ

ត្បរិបរេកិារររ ោរជារិ ៃងិសត្ាប់ត្កសួងគសដាកិចចៃងិហិរញ្ញវរថុ។ តាល

ការវាយរនលៃបគណាេ ោះឤសៃន ត្បពៃ័ធគៃោះឤចៃឹងដ្ឋកឱ់្យអៃុវរេគពញគលញ

បាៃគៅគដើលឆ្ន ំ២០១៦ រឺលិៃឤចអៃុវរេគពញគលញបាៃគៅគដើលឆ្ន ំ២០១៥ 

គទ គត្ ោះត្កុលហ ៃុពរ័៌ាៃវិទាត្រូវការគពល ១ ឆ្ន ំ (២០១៤) សត្ាប់កសាង

ត្បពៃ័ធពរ័ា៌ៃ វិទា គដ្ឋយកែអកគលើលទធែលនៃកែនកៃីលួយៗ កដលគយើងបាៃ

គត្រៀលគហើយៃងឹត្រូវការរយៈគពលលួយសត្ាប់ការសាកលបង ៃងិកកលលអត្បពៃ័ធ

កដលបាៃកសាងគ ោះ (ឆ្ន ំ២០១៥ ត្រូវត្បរិបរេិការទងំត្បពៃ័ធគដ្ឋយនដ

បចចុបបៃនៃិងត្បពៃ័ធពរ័៌ាៃវិទាថមី ទៃទឹលោន ) គដើលបីឤចធា ការដ្ឋកឱ់្យអៃវុរេ

ោ៉ា ងគពញគលញគៅគដើលឆ្ន ំ២០១៦។ ដូគចនោះ ាៃៃយ័ថា គៅចុងឆ្ន ំ ២០១៥ 



   

ឬគដើលឆ្ន ំ២០១៦ រណគៃយយភាពហិរញ្ញវរថៃុងឹត្រូវបាៃបគងកើៃគៅគលើត្បពៃ័ធ

ត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈកលពុជា បកៃថលគលើភាពគជឿទុកចិរេបាៃនៃថវិកា

កដលសគត្លចៃងិរកាបាៃកៃៃងលក (សំុគលើលត្បអប់កដលរូសគដ្ឋយប ទ រ់

ពណត៌្កហល ការត់្បអប់ទងំ៤ គៅកនងុត្កបែ័ណឌ រងាវ ស់សលិទធកលម PEFA គៅ

កនុងដាត្កាលខាងគលើ)។ គពលគ ោះ ាៃៃយ័ថារណគៃយយភាពហិរញ្ញវរថុ 

ត្រូវបាៃគត្លចជាសារវៃេ គហើយឤចឈាៃគៅគផ្លេ រគលើការបគងកើៃការែាភាា ប់

ថវិកាគៅៃងឹគោលៃគោបាយកដលជាជហំាៃទី៣ ឬ ាៃៃយ័ថា កលមវិធ ី

កកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ឤចឈាៃគៅដំណាក់កាលទី៣ 

បាៃ។ គទោះជាោ៉ា ងណា រគត្ាងត្បពៃ័ធពរ័ា៌ៃវទិាគៃោះ ត្រវូករចបគ់ែេើល 

ពចិរណាអពំអីវកីដលត្រវូគធវើគត្កាយពកីារដ្ឋកឱ់្យអៃវុរេគពញគលញគៅឆ្ន  ំ

២០១៦ រលួទងំកែៃការសត្ាបក់ារពត្ងកីត្បពៃ័ធពរ័ា៌ៃ វទិាគៃោះគៅកែនក 

ដនទគទៀរគៅនថៃអ ររ ៃងិជាពគិសសគៅកនងុត្កបែណ័ឌ នៃការគរៀបចកំែៃការ

សកលមភាពរលួសត្ាបដ់ណំាកក់ាលទ៣ី។ 

26> ការគត្រៀលលកខណៈសត្ាប់ជហំាៃប ទ ប់ រឺជាកែនកសំខាៃស់ត្ាប់

ធា ៃិរៃេរភាពនៃយុទធសាស្តសេ បួៃជហំាៃ  បួៃដំណាក់កាលនៃកលមវិធីកកទត្លង់

ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ។ ជាក់កសេង គ ើញថាការគត្រៀលលកខណៈ

សត្ាប់ជហំាៃទី២ រកឺារបគងកើៃរណគៃយយភាពហិរញ្ញវរថុ គៅកនុងដំណាកក់ាល

ទី១ ពិរជាបាៃរួលចំកណកដ៏សំខាៃក់នុងការធា ៃិរៃេរភាពនៃកលមវិធីកកទត្លង់។ 

ទៃទឹលគៃោះ កនងុដំណាក់កាលទី២គៃោះ គយើងបាៃៃងិកំពងុគផ្លេ រលកីារងារ ២ 

សំខាៃ់ រឺ (១) ការបៃេពត្ងឹងៃិងពត្ងកីការអៃុវរេសាកលបងថវិកាកលមវិធី ៃងិ 

(២) ការបគងកើៃភាពត្រប់ត្ជុងគត្ជាយៃិងសាហរណកលមថវិកា កដលជាការ

គត្រៀលលកខណៈសត្ាប់ជហំាៃទី៣ រកឺារបគងកើៃការែាភាា ប់ថវិកាគៅៃងឹគោល



   

ៃគោបាយ។ តាលការវាយរនលៃ គទោះបីជាាៃភាពយឺរោ៉ា វែៃោះគដ្ឋយសារ

កតាេ សរាៃុល័រក៏គដ្ឋយ កែអកតាលទិសគៅយុទធសាស្តសេកំកណទត្លង់ត្បពៃ័ធថវិកា

ឆ្ន ំ២០១៣-២០២០ គ ើញថាការគត្រៀលលកខណៈសគត្លចបាៃសលត្សបៃងិ

ត្រប់ត្ោៃ់សត្ាប់ការឈាៃគៅជំហាៃទី៣ រកឺារគផ្លេ រគលើការបគងកើៃការែារភាា ប់

ថវិកាគៅៃងឹគោលៃគោបាយគៅគដើលឆ្ន ំ២០១៥ ឬ ការឈាៃគៅដំណាក់កាល

ទី៣។ ដគូចនោះ ជហំាៃទ៣ី ឬ ដណំាកក់ាលទ៣ី ឤចៃងឹចបគ់ែេើលជាលយួ

ៃងឹការដ្ឋកឱ់្យអៃវុរេសាកលបងថវកិាកលមវធិគីពញគលញ ការដ្ឋកឱ់្យអៃវុរេ

អងគភាពថវកិា ៃងិការពត្ងងឹការគរៀបចកំែៃការយទុធសាស្តសេថវកិា ត្ពលទងំ

ជាលយួៃងឹការចបគ់ែេើលត្បពៃ័ធពរ័ា៌ៃវទិា (គពញគលញត្បសិៃគបើចំដល់

ឆ្ន ំ២០១៦)។ 

27> ដូគចនោះ ការសគត្លចឈាៃគៅដំណាកក់ាលទី៣ គៅឆ្ន ំ២០១៥ ឬ 

២០១៦ រឺឤត្ស័យគលើ (១) ការសគត្លចបាៃៃូវការងារសំខាៃ់ ៤ សត្ាប់ 

ភាពគជឿទុកចិរេបាៃនៃថវិកាកដលបាៃរូសបញ្ា ក់ខាងគលើ, (២) ការទុកចិរេ

គលើភាពរលៃូនៃដំគណើរការផ្លៃ ស់បេូរពីត្បពៃ័ធត្បរិបរេកិារបចចុបបៃន គៅត្បពៃ័ធ

ព័រា៌ៃវិទាគៅឆ្ន ំ២០១៥ ៃងិឆ្ន ំ២០១៦ ៃងិ (៣) ការគត្រៀលលកខណៈខាង

គលើពិគសសការអៃុវរេថវិកាកលមវិធីគពញគលញ ការដ្ឋក់ឱ្យអៃវុរេអងគភាពថវិកា 

ៃិងការពត្ងឹងការគរៀបចំកែៃការយុទធសាស្តសេថវិកា។ ទៃទឹលគៃោះ ការវាយរនលៃគលើ

ត្បពៃ័ធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈកលពុជា គដ្ឋយត្កបែណ័ឌ រងាវ ស់សលិទធកលម  

PEFA ៃឹងែេលព់រ័ា៌ៃៃិងអៃសុាសៃ៍សំខាៃ់ៗបកៃថលគទៀរ សត្ាប់ការ

សគត្លចឈាៃគៅដំណាក់កាលទី៣គៃោះ (ករលទធែលឤចរហូរដល់កែលិថុ  

ឬ កែកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៤)។ 



   

៣.៣. ការវាយតនមលង្លើត្បព្័ៃធត្គប់ត្គខហិរញ្ញវតថុសាធារណៈកមពុជា 

28> ការវាយរនលៃគលើត្បពៃ័ធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈកលពុជា គដ្ឋយ

ត្កបែ័ណឌ រងាវ ស់សលិទធកលម PEFA ត្រូវបាៃគធវើជាគលើកទី១ គដ្ឋយកងុស លុរង ់

គៅឆ្ន ំ២០០៩ គដ្ឋយកែអកគលើរួគលែៃងិពរ័៌ាៃរយៈគពល៣ ឆ្ន ំ រឆឺ្ន ំ 

២០០៦ ឆ្ន ំ២០០៧ ៃងិឆ្ន ំ២០០៨។ ការវាយរនលៃគៃោះបាៃគធវើគ ើងសត្ាប់

ករត្បរិបរេិការរបស់ត្កសួង សាថ ប័ៃ គៅថាន ក់កណាេ ល ៃងិ ត្បរិបរេកិារលៃទីរ

ជំ ញគៅតាលគែរេ រឺលិៃបាៃវាយរនលៃត្បរិបរេិការត្បព័ៃធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុ

សាធារណៈនៃត្បរិបរេិការរបស់សាលាគែរេគទ។ ការវាយរនលៃត្បព័ៃធត្រប់ត្រង

ហិរញ្ញវរថសុាធារណៈកលពុជាគលើកគៃោះ រឺគដើលបី (១) ឆៃុោះបញ្ច ងំអពំីវឌ្ឍៃភាព

ៃងិភាពត្បគសើរគ ើងនៃត្បពៃ័ធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈកលពុជា គត្កាយពី

ការអៃុវរេកលមវិធីកកទត្លង់អស់ជិរ ១០ឆ្ន ំកៃៃងគៅែង, (២) គដើលបីែេលលូ់លដ្ឋា ៃ

សត្ាប់ការគរៀបចំកែៃការសកលមភាពរួល ដំណាកក់ាលទី៣ ែង ៃងិ (៣) គដើលបី

កសាងសលរថភាពរបស់ អ.គ.ហ. កនុងការគធវើការវាយរនលៃគដ្ឋយែៃួៃឯង ត្ពលទងំ 

ការទទួលសាគ លៃ់ូវសលរថភាពៃិងរុណភាពនៃការវាយរនលៃគៃោះែង។ ការវាយ-

រនលៃគលើកគៃោះ ៃឹងកែអកគលើរួគលែៃិងព័រា៌ៃ រយៈគពល ៣ឆ្ន ំ រឆឺ្ន ំ ២០១០ 

ឆ្ន ំ២០១១ ៃងិឆ្ន ំ២០១២ (ឤចយកឆ្ន ំ ២០១១-២០១៣ ត្បសិៃគបើរួគលែ 

ៃងិពរ័ា៌ៃ ឆ្ន ំ២០១៣ ឤចាៃត្រប់ត្ោៃ់)។ ការវាយរនលៃគៃោះ កៃ៏ងឹគធវើ 

សត្ាប់ករត្បរិបរេកិាររបស់ត្កសួង សាថ ប័ៃគៅថាន កក់ណាេ ល ៃងិត្បរិបរេិការ 

លៃទីរជំ ញគៅតាលគែរេ ដូចគលើកលុៃកដរ។ រដាបាលថាន ក់គត្កាលជារបិាៃ 

ៃិងកំពងុាៃការវិវរេៃងិកកលលអជាគត្ចើៃ គពលថមីៗគៃោះ ដូគចនោះ រួរករគធវើការ 



   

វាយរនលៃគៅគពលសលត្សបណាលួយគត្ ោះវាឤចជាលូលដ្ឋា ៃសំខាៃស់ត្ាប់ 

ការគរៀបចំកែៃការសកលមភាពការងារកកទត្លង់គៅថាន ក់គត្កាលជារិ។ 

29> ខាងគត្កាលគៃោះរឺជាសូច ករទងំ ៣១ ជាលួយៃងឹលទធែលកដល 

ត្រូវបាៃវាយរនលៃគៅឆ្ន ំ ២០០៩ កដលបាៃគរៀបចំគៅតាលកែនកទងំ ៦ ៃងិ 

ត្បគភទទងំ៤។ គបើគយើងពៃិិរយគលើលពៃិទុតាលកែនកទងំ ៦ គ ើញថា (១) កែនក 

ត្បរិបរេកិាររណគៃយយ ការករ់ត្តា ៃងិការគធវើរបាយការណ៍, (២) កែនកការ 

ត្រួរពៃិរិយពីខាងគត្ៅៃិងសវៃកលម (គដ្ឋយៃរីិបបញ្ញរេៃិិងសវៃកលមជារិ) ៃិង 

(៣) កែនកការអៃុវរេរបស់នដរ ូបាៃពៃិទុទបជាងកែនកដនទ (C ៃិង D) គហើយ 

ប ទ ប់លក កែនកភាពឤចបា៉ាៃស់ាម ៃបាៃ ៃងិការត្ររួពៃិរិយការអៃុវរេថវិកា 

(B លួយ គត្ៅពីគ ោះ C ៃងិ D)  ៃិងប ទ ប់លករឺកែនកភាពត្រប់ត្ជងុគត្ជាយ 

ៃងិរាៃ ភាព (B ៃងិ C) ៃងិប ទ ប់លកគទៀររភឺាពគជឿទុកចិរេបាៃនៃថវិកា 

(ាៃ A B C ៃិង D) ៃងិ កែនកចុងគត្កាយរកឺារគរៀបចំថវិកាគដ្ឋយ កែអកគលើ 

គោលៃគោបាយ បាៃពៃិទុលអជាងគរ (A ៃងិ B)។ លទធែលគៃោះាៃលកខណៈ 

ចត្លុោះ គដ្ឋយសារត្បព័ៃធត្រប់ត្រងទំងលូលលិៃទៃ់ឆៃងគឆៃើយោន បាៃៃិង    

គដ្ឋយសារត្បពៃ័ធវាយរនលៃគៃោះរិរបញ្ចូលៃវូអវ ី កដលបាៃៃងិកពំុងកកលលអ 

គទោះជាលទធែលលិៃទៃ់សគត្លចបាៃទងំត្សុងក៏គដ្ឋយ។ ឧទហរណ៍ 

លូលគហរុកដល ំឱ្យកែនកការគរៀបចំថវិកាគដ្ឋយកែអកគលើគោលៃគោបាយ 

បាៃពៃិទុលអ រគឺដ្ឋយគហរុថា ការដ្ឋកឱ់្យអៃុវរេកែៃការយទុធសាស្តសេថវិកាៃងិ 

ថវិកាកលមវិធី គទោះជាលិៃទៃប់ាៃអៃុវរេគពញគលញៃិងត្បកបគដ្ឋយត្បសិទធភាព  

ក៏គដ្ឋយ គហើយត្បពៃ័ធកដលឆៃងគឆៃើយោន បាៃៃងិត្បកបគដ្ឋយភាពស័កេិសិទធៃងិ

ត្បសិទធភាព គ ោះក៏កែនកទងំអស់លិៃត្រូវាៃកត្លិរែុសោន ខាៃ ំងគពកកដរ។ 



   

 

ត្បង្េទ្/ផ្ ន្ក/សូចនាករ ពិៃទុរលួ (i) (ii) (iii) (iv) 

ត្បគភទ/កែនក A :ភាពគជឿទុកចរិេនៃថវកិា 

PI-1 

Aggregate expenditure out-

turn compared to original 

approved budget (M1) 

B B    

PI-2 

Composition of expenditure 

out-turn compare to original 

approved budget (M1) 

D   D  

PI-3 

Aggregated revenue out-turn 

compared to original 

approved budget (M1) 

A A    

PI-4 

Stock and monitoring of 

expenditure payment arrears 

(M1) 

C+ A C   

ត្បគភទ/កែនក B: ភាពត្របត់្ជងុគត្ជាយ ៃងិរាៃ ភាព 

PI-5 
Classification of the budget 

(M1) 
C   C  

PI-6 

Comprehensiveness of 

information included in 

budget documentation (M1) 

B  B   

PI-7 Extended of unreported C C C   



   

ត្បង្េទ្/ផ្ ន្ក/សូចនាករ ពិៃទុរលួ (i) (ii) (iii) (iv) 

government operations (M1) 

PI-8 

Transparency of inter-

governmental fiscal relations 

(M2) 

C+ C A D  

PI-9 

Oversight of aggregate fiscal 

risk from other public sector 

entities (M1) 

C+ C A   

PI-10 
Public access to key fiscal 

information (M1)  
C C    

ត្បគភទ C: វដេនៃថវកិា 

 កែនក C(i): ការគរៀបចថំវកិាកែអកគលើគោលៃគោបាយ 

PI-11 

Orderliness and participation 

in the annual budget process 

(M2)  

A A A A  

PI-12 

 

Multi-year perspective in fiscal 

planning, expenditure policy 

and budgeting (M2) 

 

B C A B C 

 កែនក C(ii): ភាពឤចបា៉ាៃស់ាម ៃបាៃ ៃងិការត្ររួពៃិរិយនៃការអៃវុរេថវកិា 

PI-13 
Transparency of taxpayer 

obligations and liabilities (M2) 
B B B C  



   

ត្បង្េទ្/ផ្ ន្ក/សូចនាករ ពិៃទុរលួ (i) (ii) (iii) (iv) 

PI-14 

Effectiveness of measures for 

taxpayer registration and tax 

assessment (M2) 

C B C C  

PI-15 
Effectiveness in collection of 

tax payment (M1) 
D+ D B C  

PI-16 

Predictability in the availability 

of funds for commitment of 

expenditures (M1) 

C+ B B C  

PI-17 

Recording and management 

of cash balances, debt and 

guarantees (M2) 

C+ C B C  

PI-18 
Effectiveness of payroll 

controls (M1) 
D+ B C B D 

PI-19 

Competition, value for money 

and controls in procurement 

(M2) 

C C C C  

PI-20 

Effectiveness of internal 

controls for non-salary 

expenditure (M1) 

C+ C B C  

PI-21 
Effectiveness of internal audit 

(M1) 
D+ D C C  



   

ត្បង្េទ្/ផ្ ន្ក/សូចនាករ ពិៃទុរលួ (i) (ii) (iii) (iv) 

 កែនក C(iii) : ត្បរបិរេកិាររណគៃយយ ការករត់្តា ៃងិការគធវើរបាយការណ ៍

PI-22 
Timeliness and regularity of 

accounts reconciliation (M2) 
C B D   

PI-23 

Availability of information on 

resources received by service 

delivery units (M1) 

C C    

PI-24 
Quality and timeliness of in-

year-budget reports (M1) 
C+ C A C  

PI-25 

Quality and timeliness of 

annual financial statements 

(M1) 

D+ D C D  

 កែនក C(iv) : ការត្ររួពៃិរិយពខីាងគត្ៅ ៃងិ សវៃកលម 

PI-26 
Scope, nature and follow up 

of external audit (M1)  
D+ D C D  

PI-27 
Legislative scrutiny of the 

annual budget law (M1) 
?     

PI-28 

 

Legislative scrutiny of the 

external audit reports (M1) 

 

 

?     



   

ត្បង្េទ្/ផ្ ន្ក/សូចនាករ ពិៃទុរលួ (i) (ii) (iii) (iv) 

ត្បគភទ/កែនក D : ការអៃវុរេរបសន់ដរអូភវិឌ្ឍៃ ៍

D-1 
Predictability of direct budget 

support (M1) 
C C NU   

D-2 

Financial info provided by 

donors for budget, reporting 

on project, program aid (M1) 

D D D   

D-3 

Proportion of aid that is 

managed by use of national 

procedures 

D D    

 

៣.៤. ការង្រៀបចផំ្្ៃការសកមមភាព្សត្មាបដ់ណំាកក់ាលទ្ី៣  

30> គត្កាយពពីៃិិរយលទធែលនៃវឌ្ឍៃភាពត្បចំឆ្ន ំ២០១៣ លទធែល
នៃការវាយរនលៃគលើកលមវិធីកកទត្លង់ទងំលូល ត្ពលទងំគលើលទធែលនៃការ

វាយរនលៃត្បពៃ័ធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈកលពុជា ពិគសសគដ្ឋយពិៃរិយ

គលើកែៃការសកលមភាពរួល ដំណាកក់ាលទី២ ៃងិ យុទធសាស្តសេ  ៣ បូក ២ 

អ.រ.ហ. បាៃគសន ើគ ើងៃូវបៃង់កែៃការសកលមភាពសត្ាប់ដំណាកក់ាលទី៣ ដូច 

បងាា ញកនុងតារាងខាងគត្កាល។  កែៃការសកលមភាពរួល ដំណាក់កាលទី៣ កដល 

បាៃគសន ើគ ើងរួលាៃ ៤ កែនក ៃិង ១៩ គោលបំណងរ៖ឺ (១) កែនកទី១ 

សត្ាប់ការបៃេពត្ងឹងភាពគជឿទុកចិរេបាៃនៃថវិកា ាៃគោលបំណងចំៃៃួ 

៤ (២) កែនកទី២ សត្ាប់ការបៃេបគងកើៃៃងិពត្ងឹងរណគៃយយភាពហិរញ្ញវរថ ុ

ាៃគោលបំណងចំៃៃួ ៤ (៣) កែនកទី៣ សត្ាប់ការបៃេបគងកើៃៃិងពត្ងឹង 



   

ការែារភាា ប់ថវិកាគៅៃឹងគោលៃគោបាយ ាៃគោលបំណងចំៃួៃ ៧ ៃិង 

(៤) កែនកទី៤ រឺការគត្រៀលលកខណៈសត្ាប់ជហំាៃទី ៤ រកឺារបគងកើៃរណគៃយយ-

ភាពចំគ ោះសលិទធកលម កដលរលួាៃគោលបំណងចំៃៃួ៤។ កែអកគលើបៃង់បឋល 

គសន ើគ ើងគដ្ឋយ អ.រ.ហ. គៃោះ គៅគពលទទួលបាៃការអៃល័ុរ ៃឹងត្រូវយក

គៅគធវើជាលូលដ្ឋា ៃសត្ាប់ការគរៀបចំចគងាក លសកលមភាព សត្ាប់ការគរៀបចំ

កែៃការសកលមភាពរួល ដំណាក់កាលទី៣ (CAP3) ៃិង ប ទ ប់លកការគរៀបចំ

សកលមភាពសត្ាប់ការគរៀបចំកែៃការសកលមភាពរបស់ អរគ យកដ្ឋា ៃ (GDAP3) 

ៃងិកែៃការសកលមភាពរបស់ត្កសួង សាថ ប័ៃ (MAP3)។ រួរករ់សាគ ល់ថា 

ភាពជាាច ស់ ការទទួលែសុត្រវូ ៃងិរណគៃយយភាពនៃការអៃវុរេៃងិការគរៀបចំ

កលមវិធីកកទត្លងក់ារត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ ត្រូវបាៃបគងកើៃពីលួយ     

ដំណាក់កាលគៅលួយដំណាកក់ាល កដលបាៃឆៃុោះបញ្ច ងំទងំឆៃទៈៃងិសលរថភាព 

របស់រាជរដ្ឋា ភបិាលកលពុជា កនងុការដឹក ំ ត្រប់ត្រង គរៀបចំ ៃិងអៃុវរេកលមវិធី

កកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ។ ឤត្សយ័គលើការសគត្លចខាងគលើ 

ថាគរើដណំាកក់ាលទី ៣ ៃឹងត្រូវចប់គែេើលគៅគដើលឆ្ន ំ ២០១៥ ឬ ២០១៦ 

កែៃការសកលមភាពគៃោះៃងឹត្រូវគរៀបចំឱ្យបាៃគៅតាលត្បរិទិៃគ ោះ។ 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ផ្្ៃការសកមមភាព្រួម ដំណាក់កាលទ្៣ី (CAP3) 

កែនកទ១ី : 

ភាពគជឿទុកចរិេ 

បាៃនៃថវកិា 

កែនកទ២ី :  

រណគៃយយភាព 

ហរិញ្ញវរថុ 

កែនកទ៣ី : 

ការែារភាា បថ់វកិា

គៅៃងឹ 

គោលៃគោបាយ 

កែនកទ៤ី : 

រណគៃយយភាព 

សលទិធកលម 

១១. ពត្ងឹងការ

ត្រប់ត្រងចំណូល 

ៃិងកែៃការត្បលូល

ចំណូល 

២១. ការដ្ឋក់ឱ្យ

អៃវុរេារិកាថវិកា

ថមីៃិងបៃង់រណៃីថមី 

៣១. ពត្ងឹងៃិង

ពត្ងីកការអៃុវរេ

ថវិកាកលមវិធី 

៤១. គរៀបចំ 

ត្កបែ័ណឌ ការ

គរៀបចំថវិកា

គដ្ឋយសលិទធកលម 

១២.ពត្ងឹងការ 

ត្រប់ត្រងបំណលុ 

២២. ការដ្ឋក់ឱ្យ

អៃុវរេត្បពៃ័ធ 

អៃុវរេថវិកាថមី 

ៃិងដំគណើរការ 

ត្បរិបរេិការថមី 

៣២. ពត្ងឹងៃិង

បគងកើៃភាពត្រប់

ត្ជុងគត្ជាយ ៃិង

សាហរណកលម 

ថវិកា 

៤២. គរៀបចំត្កប-

ែ័ណឌ រណគៃយយ-

ភាពសលិទធកលម 

១៣.ពត្ងឹងការ 

ត្រប់ត្រងសាច់ត្បាក់

ៃិងរណៃ ី

២៣. ការដ្ឋក់ឱ្យ 

អៃុវរេត្បពៃ័ធ 

រណៃថីមី ត្បព័ៃធ 

ករ់ត្តាថមី ត្បព័ៃធ 

របាយការណ៍ថមី 

ៃិងត្បព័ៃធរាៃ ភាព 

៣៣. គរៀបចំ ៃិង 

ដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេ 

ត្បព័ៃធប ទ រ ់

រណគៃយយភាព 

(រវាងៃីរិបបញ្ញរេិ 

ៃិង ៃីរតិ្បរិបរេិ 

រវាង កសហវ ៃិង 

ត្កសួង-សាថ ប័ៃ 

៤៣. គរៀបចំ 

ត្កបែ័ណឌ សវៃកលម

សលិទធកលម 



   

ផ្្ៃការសកមមភាព្រួម ដំណាក់កាលទ្៣ី (CAP3) 

ៃិងគៅកនុងត្កសួង 

សាថ ប័ៃ) 

១៤. សត្លួលការ

អៃុវរេថវិកាៃិង

ពត្ងឹងការអៃវុរេ

កែៃការចំណាយ 

២៤. ការដ្ឋក់ឱ្យ

អៃុវរេឧបករណ៍ 

ៃិងយៃេការគដើលបី 

បគងកើៃការទទលួ 

ែុសត្រូវៃិង 

រណគៃយយភាព 

៣៤. ពត្ងឹងការ

គរៀបចំគោល 

ៃគោបាយ ៃិង

ការគធវើកែៃការ 

ហិរញ្ញវរថុសាធារ-

ណៈ 

៤៤. គរៀបចំ 

កែៃការកសាង 

សលរថភាព 

សត្ាប់ការ 

អៃុវរេត្បពៃ័ធ 

ត្រប់ត្រងគដ្ឋយ 

កែអកគលើសលិទធកលម 

  ៣៥. ពត្ងឹងការងារ 

សវៃកលមនែទកនុង 

ៃិងអធិការកិចច 

 

  ៣៦. ពត្ងឹងការ 

អៃុវរេគោល 

ៃគោបាយវិលជឈការ 

ហិរញ្ញវរថុ 

សាធារណៈ 

 

  ៣៧. បគងកើៃ 

ត្បសិទធភាពនៃការ

កសាងសលរថភាព 

ៃិងវិធាៃការ 

គលើកទឹកចិរេ 

 



   

៤. បញ្ហា ត្បឈម 

31> គត្ៅពីបណាេ បញ្ា ត្បឈលរួលរបស់កលមវិធីកកទត្លងទ់ងំលូល ដូច

បាៃរូសបញ្ា ក់ខាងគលើ កដលជាកតាេ សរាៃុល័រ ៃងិលិៃសថ រិគត្កាលការ

ត្រប់ត្រងរបស់កលមវិធីដូចជា បញ្ា វិបរេិហិរញ្ញវរថៃុងិគសដាកិចចសកលគលាក 

បញ្ា  វិបរេិត្ពំកដៃកលពុជា-នថ ៃងិគត្ោោះទឹកជៃំៃ ់ កដលជោះឥទធិពលដល់ការ

អៃុវរេចំណូលៃងិចំណាយ ៃងិគោលៃគោបាយថវិកាកលពុជា ពិគសសបាៃ

គធវើឱ្យរគងាគ ោះរគងគើដល់ភាពគជឿទុកចិរេបាៃនៃថវិកា ៃិងប៉ាោះ លដ់លគ់ោលគៅ

នៃសូច ករចំណូលៃិងចំណាយសំខាៃ់ៗលួយចំៃួៃគ ោះ កា៏ៃបញ្ា ត្បឈល

លួយចំៃៃួកដលជាកតាេ អរេគ ល័រកដលរួរត្រូវបាៃគលើកលកពិភាកា កសវងរក

 វិធាៃការទប់សាក រ់ គដើលបគីដ្ឋោះត្សាយឱ្យបាៃទៃ់គពលគវលាៃងិត្បកបគដ្ឋយ

ត្បសិទធភាព គដើលបធីា ការអៃុវរេកលមវិធកីកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុ

សាធារណៈទងំលូលត្បត្ពឹរេគៅត្បកបគដ្ឋយត្បសិទធភាព ៃងិស័កេិសិទធភាព។ 

បញ្ា ត្បឈលទងំគ ោះរួលាៃ៖ 

(១) បញ្ា ត្បឈលកដលាៃចររិជាការដកឹ ំ (គោលៃគោបាយ 

គោលការណ៍ ឬការែេលទ់សិគៅ) 

 ភាពលិៃចាស់លាស់នៃការោំត្ទហិរញ្ញបបទៃសត្ាប់កលមវិធីកកទត្លង់

ជាក់កសេងវិបរេិថវិកាសត្ាប់ោំត្ទរគត្ាងត្បពៃ័ធព័រា៌ៃវិទា។ 

 គរើរួរគរៀបចំចាប់កាសុីណូ ៃងិ ចាប់បរធៃបាលកិចចឬគទ ឬោ៉ា ង

ដូចគលេច? 

(២) បញ្ា ត្បឈលកដលាៃចររិជាការត្របត់្រង (ការកណំរ់

សកលមភាព ការចរក់ចង ការត្របត់្រង ៃងិការតាលដ្ឋៃការអៃវុរេ) 



   

 ការលិៃឤចកបងកចកបាៃរវាងការងារកកំណទត្លងៃ់ងិការងារត្បចំនថៃ។ 

 ការលៃិឤចរកគ ើញៃូវអវីកដលត្រូវកកលលអគៅកនុងអងគភាពរបស់ែៃួៃ 

គដើលបបីគងកើៃែលរិភាព ត្បសិទធភាព ៃិងស័កោិសិទធភាពនៃការងារ។ 

 ការលិៃឤចចរត់ាំងលស្តៃេីឱ្យសលត្សបតាលសលរថភាពគដើលបីបគត្លើការងារ

របស់អងគភាពបាៃ។ 

  ការលិៃាៃវិធាៃការ ឬ/ៃងិ យៃេការចំគ ោះលស្តៃេីកដលោម ៃឆៃទៈ 

ោម ៃរណាា  ៃងិែវោះសលរថភាព។ 

(៣) បញ្ា ត្បឈលកដលាៃច ររិជាបគចចកគទស 

 ាៃសកលមភាពចាស់លាស់ ដឹងថាអងគភាពត្រូវការអវ ី ករែវោះជ ំញ

សត្ាប់គធវើ (ត្រូវការកងុស លុរង់ សត្ាប់ជួយការងារជ ំញណាលួយ

ជាក់លាក់ កដលលិៃកលៃជាការងារត្បចំនថៃ)។ 

 ែវោះសលរថភាពកនុងការបគងកើៃត្បសិទធភាពៃិងស័កេិសិទធភាពនៃការបណេុ ោះ-

បណាេ ល ៃងិការកសាងសលរថភាព។ 

(៤) បញ្ា ត្បឈលកដលាៃចររិជារដាបាល ៃងិសត្លបសត្លលួ 

 កិចចសហការៃងិការផ្លៃ ស់បេូរពរ័ា៌ៃ ត្ពលទងំការសត្លបសត្លលួរវាង 

អងគភាពៃងិសាថ ប័ៃគៅករពុទំៃា់ៃត្បសិទធភាពៃងិស័កេិសិទធភាព។ 

៥. បទ្ព្ងិ្សាធៃ៍ៃិខសំណូមព្រ 

32> ទៃទឹលៃងឹបញ្ា ត្បឈលដូចបាៃគរៀបរាប់លកខាងគលើ អ.គ.ហ. ក ៏

បាៃរកគ ើញៃងិទទួលបាៃៃវូបទពិគសាធៃល៍អៗលួយចៃំៃួ ៃងិសំណូលពរ 

គែសងៗ កដលរួរគលើកយកលកកចករំកលកៃងិពៃិរិយពភិាកាគដ្ឋោះត្សាយកនងុ 



   

ករណីចំបាច់ៃិងសលត្សប។ បទពិគសាធៃៃ៍ងិសំណូលពរទងំគ ោះ ាៃដូច 

ខាងគត្កាល៖ 

(១) បទពគិសាធៃ៖៍  

 អរគ យកដ្ឋា ៃកដលាៃកែៃការសកលមភាពៃងិសូច ករសលត្សបៃងិ 

ចាស់លាស់ រឺងាយត្សួលកនុងការតាលដ្ឋៃត្រួរពៃិរិយៃងិាៃការ 

អៃុវរេបាៃលអ ត្ពលទងំាៃសលិទធកលមលអ។ 

 អរគ យកដ្ឋា ៃកដលាៃការដឹក ំៃងិការត្រប់ត្រងលអ រាឺៃសលិទធកលម 

លអ។ 

 ការចរត់ាំងលស្តៃេបីាៃសលត្សប (ចរត់ាំងលៃសុសត្រូវឱ្យគៅគរៀៃត្រូវ) 

បគងកើៃែលិរភាពៃិងត្បសិទធភាពការងាររបស់អងគភាព។ 

 ការបណេុ ោះបណាេ លតាលវិធីបណេុ ោះត្របូគងាគ លឱ្យបណេុ ោះបណាេ លបៃេបាៃ 

ៃងិកពំុងបងាា ញថាាៃស័កេិសិទធភាពៃិងត្បសិទធភាពទងំកនុងអងគភាព 

ៃងិឆៃងអងគភាព ៃងិត្កសួង សាថ ប័ៃ។ 

 ការកំណរ់លុែងារៃិងរួ ទីបាៃចាស់លាស់ បាៃរួលចំកណកបគងកើៃ

ែលរិភាពៃងិសលិទធកលមរបស់លស្តៃេ។ី 

 កាលវិភារការងារចាស់លាស់សត្ាប់អងគភាព បាៃរួលចំកណកបគងកើៃ

ែលរិភាពៃងិសលិទធកលមរបស់លស្តៃេៃីងិអងគភាព។ 

 ការគរៀបចំឱ្យាៃគសៀវគៅកណ ំសត្ាប់បុរគលកិ បាៃរួលចំកណក

ែលរិភាពៃងិសលិទធកលមរបស់លស្តៃេ។ី 

 

 



   

(២) សំណូលពរ៖ 

 ត្រូវការកកៃៃងសុវរថភិាពសត្ាប់ដ្ឋក់លជឈលណឌ លគត្សាចត្សងល់ហៃេរាយ 

(Disaster Recovery Center) សត្ាប់រគត្ាងព័រា៌ៃវិទា។ 

 ត្រូវការកកៃៃងាៃសុវរថភិាពគដើលបីរកាប័ណណចំណូលជារ។ិ 

 ត្រូវការត្បពៃ័ធព័រា៌ៃវិទាសត្ាប់ការចុោះបញ្ាសីារគពើភ័ណឌ ត្ទពយ 

សលបរេិរដា។ 

 ត្រូវការការបណេុ ោះបណាេ លបកៃថលៃិងប ទ ៃ់ជាពិគសស កព់ៃ័ធៃងឹការ

ដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេត្បពៃ័ធពរ័ា៌ៃវិទា។ 

 ត្រូវការពៃិិរយគ ើងវិញគលើការែេលក់ារគលើកទឹកចិរេ។ 

 ររួគលើកទឹកចិរេ ោំត្ទ ៃិងជំរុញការបណេុ ោះបណាេ លគៅតាលអរគ យក-

ដ្ឋា ៃគដ្ឋយគត្បើត្បាស់លស្តៃេីរបស់ែៃួៃផ្លទ ល ់ (អនកគចោះបគត្ងៀៃអនកលិៃ 

គចោះ)។  

៦. សៃនិដ្ឋា ៃ ៃិខ អៃុសាសៃ៍ 

(១) សៃនដិ្ឋា ៃ 

 ការជួបត្បទោះបញ្ា ៃិងភាពរឤក់រអលួកនងុការអៃុវរេគៅឆ្ន ំ២០១៣ ពរិ

ជាបាៃជោះឥទធិពលដល់ការអៃវុរេកំកណទត្លង់កដលបាៃគធវើឱ្យសកលមភាព

ែៃោះាៃការយរឺោ៉ា វៃងិប៉ាោះ ល់ដលក់ារសគត្លចគោលគៅនៃសូច ករ

សំខាៃ់ៗលួយចំៃៃួ ពិគសសភាពគជឿទុកចិរេបាៃនៃថវិកា។ 

 ដំណាក់កាលទី២ ាៃភាពសមុរសាម ញៃងិជួបបញ្ា ត្បឈលគត្ចើៃពិរ

កលៃ ករក៏បាៃចរ់វិធាៃការគដ្ឋោះត្សាយបាៃសលត្សប ទៃគ់ពល ៃងិ



   

ឤចសគត្លចបាៃតាលគោលគៅ (២០១៥/២០១៦) ដកបទពិគសាធៃ៍

លអៗបាៃជាគត្ចើៃែងកដរ ពិគសសការគធវើទំគៃើបកលមត្បពៃ័ធត្បរិបរេិការ

ការងារៃិងការកកលលអរច សលព័ៃធសាថ ប័ៃ។ 

 ការត្ររួពៃិរិយគ ើងវិញត្បកបគដ្ឋយភាពត្រប់ត្ជងុគត្ជាយគៃោះ ពិរជា

ាៃសារៈសំខាៃណ់ាស់សត្ាប់ការភាា ប់គ ើងវិញៃិងបគងកើរគ ើង វិញ

ៃូវជវភាពនៃកកំណទត្លង់ ៃងិឈាៃគៅកត្បកាៃ យឱ្យគៅជាកាៃ ងំថមី

លួយកដលកាៃ់ករាៃសៃទុោះកាៃ ំងជាងលុៃ។ 

 បទពិគសាធៃប៍ាៃបញ្ា កថ់ាសលរថភាពដឹក ំៃងិត្រប់ត្រងស័កេិសិទធភាព

នៃការការគត្បើត្បាស់លស្តៃេីាៃ កែៃការសកលមភាពការងារៃិងកាលវិភារ

ការងារចាស់លាស់ ត្ពលទងំាៃការកបងកចកលុែងារៃងិភារកិចច 

សលត្សបៃងិចាស់លាស់ ជាលួយៃងឹការអៃុវរេគោលការណ៍ៃងិ វិៃយ័

ត្រឹលត្រវូ រឺជាលូលដ្ឋា ៃធា ឱ្យាៃែលរិភាពែពស់, សលិទធកលមលអ 

ស័កេិសិទធភាព ៃិងត្បសិទធភាពែពស់។ 

(២)អៃសុាសៃ ៍

 ភាពជាាច ស់ ការទទួលែុសត្រវូ ៃងិរណគៃយយភាព រឺជាគោលការណ៍

រៃៃោឹះសត្ាប់ដំណាក់កាលគៃោះ គហើយរួរបំ កស់ាម ររីគៃោះៃងិត្រួរពៃិរិយ

ោ៉ា ងហមរ់ចរអ់ំពីការអៃុវរេគោលការណ៍គៃោះ។ 

 ររួគធវើការត្ររួពៃិិរយគ ើងវិញ ៃិងវាយរនលៃជារួលគលើត្បសិទធភាពៃិង

ស័កេិសិទធភាពនៃការបណេុ ោះបណាេ ល (របាយការណ៍អនកបណេុ ោះបណាេ ល 

ៃងិរបាយការណ៍អនកត្រូវបាៃបណេុ ោះបណាេ លលិៃសីុោន )។ 



   

 រួរចប់គែេើលគរៀបចំត្បព័ៃធៃិងយៃេការសត្ាប់ត្រួរពៃិរិយ ៃិងវាយរនលៃ 

លទធែលការងារគដ្ឋយកែអកគលើសូច ករវាស់កវងចាស់លាស់ សត្ាប់ 

ត្រប់អងគភាពៃិងសាថ ប័ៃ គដ្ឋយដ្ឋកៃ់ិគទទសជាលួយៃឹងរងាវ ៃ់ៃងិពៃិយ័។ 

 រួរកញករវាងការងារត្បចំនថៃៃងិការងារកំកណទត្លង ់ គទើបងាយត្សួល 

ត្រប់ត្រង។ ការងារត្បចំនថៃរជឺាសកលមភាពការងារកដលត្រូវបាៃកំណរ់

កនុងលុែងារៃងិត្រូវគធវើឱ្យសគត្លចបាៃលទធែលកដលបាៃកំណរ់ ៃិង

ែេលជ់ៃូត្សបតាលគោលៃគោបាយៃងិកលមវិធីរបស់ត្កសួង។ ឯការងារ

កំកណទត្លង់ រឺជាសកលមភាពការងារកដលត្រូវបាៃរកគ ើញថាររួគធវើគដើលបី

បគងកើៃែលិរភាព ត្បសិទធភាព ៃងិស័កេិសិទធិភាពនៃការងារត្បចំនថៃ។ 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ឧបសមព័ៃធ ក 

របាយការណ៍លមអិតសរុប 

 

 

 



   

ឧបសមព័ៃធ ក 
របាយការណ៍លមអិតសរុប 

 

ត្កុលគបសកកលមវាយរនលៃការអៃុវរេកលមវិធីកកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ កដលរួលាៃ (ក) កែនកគរៀបចំ

ថវិកាៃិងកែនកអៃុវរេថវិកា, (ែ) កែនកត្រប់ត្រងចំណូលៃងិកែនកគោលៃគោបាយគសដាកិចចៃងិហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ,   

(រ) កែនកោំត្ទទូគៅ កសាងសលរថភាព ៃងិរដាបាល ៃិង ( ) កែនកត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថតុាលត្បពៃ័ធពរ័ា៌ៃវិទា (FMIS)

បាៃបំគពញគបសកកលមត្រួរពៃិរិយគ ើងវិញគលើការអៃុវរេកលមវិធីកកទត្លង់របស់អរគគលខាធិការដ្ឋា ៃ អរគ យកដ្ឋា ៃ អោគ - 

ធិការដ្ឋា ៃ ៃិងអងគភាពគត្កាលឱ្វាទនៃត្កសួងគសដាកិចចៃងិហិរញ្ញវរថុ ទងំ ១២ ចបត់ាំងពនីថៃទី០៦ ដល់នថៃទី១៤ កែលករា 

ឆ្ន ំ២០១៤។ 

 

 



   

ក. វឌ្ឍៃភាព្លមអិតត្បចឆំ្ន ២ំ០១៣ តាមផ្ ន្ក 

១. ផ្ ន្កង្រៀបចំថវកិាៃិខផ្ ន្កអៃុវតរថវកិា  

១.១. អគគនាយកដ្ឋា ៃថវកិា 

- ១២.១. ពៃិិរយគ ើងវិញត្កបែ័ណឌ ចាប់ ត្កបែ័ណឌ សាថ ប័ៃ ៃងិរួ ទី/ការទទួលែុសត្រូវកនុងការត្រប់ត្រងបំណលុ 

(១២.១.១ - ១២.១.៦) សគត្លចបាៃ ៧៥% 

- ១២.២. គរៀបចំៃិងអៃុវរេយុទធសាស្តសេ ត្រប់ត្រងបំណលុ (១២.២.១ - ១២.២.៤) សគត្លចបាៃ ៦៨% 

- ១២.៣. បគងកើរការគត្បើត្បាស់ត្បព័ៃធទិៃនៃយ័បំណលុ (១២.៣.១ - ១២.៣.៣) សគត្លចបាៃ ៧៧% 

- ២១.១. ពៃិិរយគ ើងវិញៃិងគធវើវិគសាធៃកលមគលើចាប់ៃិងបទបបញ្ញរេកិដលកំណរ់ពរីួ ទី ៃងិការទទួលែុសត្រូវកនងុ

ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ របស់រដ្ឋា ភបិាល (២១.១.១) សគត្លចបាៃ ៧០% 

- ២១.១. ពៃិិរយគ ើងវិញៃិងគធវើវិគសាធៃកលមគលើចាប់ៃិងបទបបញ្ញរេកិដលកំណរ់ពរីួ ទី ៃងិការទទួលែុសត្រូវកនងុ

ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ របស់រដ្ឋា ភបិាល (២១.១.១ - ២១.១.២) សគត្លចបាៃ ១០០% 



   

- ២១.២. កំណរ់ឱ្យបាៃចាស់ពីប ទ រ់រណគៃយយភាព គៅកនុងការគរៀបចំថវិកាត្បចំឆ្ន ំៃងិកនងុការគរៀបចំកលមវិធី

 វិៃិគោរសាធារណៈ (PIP) ៃងិកំណរ់ពកីារទទួលែុសត្រូវឱ្យបាៃចាស់លាស់ រវាងត្កសួង-សាថ ប័ៃៃីលួយៗ 

រួលាៃ កសហវ ត្កសួងកែៃការ ៃងិត្កុលត្បឹកាអភិវឌ្ឍៃក៍លពុជា (២១.២.១ - ២១.២.២) សគត្លចបាៃ ១០០% 

- ២១.៣. កំណរអ់ងគភាពថវិកា ៃិងអនកត្រប់ត្រងថវិកាគៅរដាបាលថាន ក់ជារៃិងិថាន កគ់ត្កាលជារិ (២១.៣.១ -

២១.៣.១៤) សគត្លចបាៃ ៧៣% 

- ២១.៤. កំណរ់ពកីារទទួលែសុត្រូវនៃការត្របត់្រងគៅត្រប់កត្លិរ (២១.៤.១ - ២១.៤.៩) សគត្លចបាៃ ៥៥% 

- ២១.៥. គរៀបចំៃងិគចញែាយកត្លងៃរីិវិធីកណ ំកដលពៃយល់ពកីារែោល់សិទធិអណំាចៃងិការទទួលែុសត្រូវដល់

អងគភាពថវិកាៃងិអនកត្រប់ត្រងថវិកាគហើយែសពវែាយតាលរយៈការបណោុ ោះបណាោ លៃងិសិកាខ សាលា (២១.៥.១ - 

២៥.៥.៦) សគត្លចបាៃ %  

- ២១.៦. កកសត្លលួរច សលពៃ័ធសាថ ប័ៃឱ្យគឆៃើយរបគៅៃងឹត្បព័ៃធដំគណើរការការងារថមី កដលត្រូវបាៃបគងកើររួលទងំ

ការបៃេបញ្ាូៃលស្តៃេីត្ររួពៃិរិយហិរញ្ញវរថុគៅតាល ត្កសួង-សាថ ប័ៃ គដ្ឋយកណំរឱ់្យបាៃចាស់ពីរ ួទីគៅកនងុត្កបែណ័ឌ

 វិលជឈការ (២១.៦.១) សគត្លច បាៃ៩០% 



   

- ២២.១. បគងកើរឱ្យាៃទណឌ កលមសលត្សបចំគ ោះកំហុសឆគង ឬការត្រប់ត្រងធៃធាៃសាធារណៈលិៃសលត្សប ៃងិ

ោម ៃត្បសិទធភាព។ ទណឌ កលមគៃោះត្រូវកចងគៅកនុងចាប់ៃិងគធវើការែសពវែាយៃងិកណ ំឱ្យបាៃទូលំទូលាយ (២២.

១.១ - ២២.១.៧) សគត្លចបាៃ ១៧% 

- ២២.២. គរៀបចំឱ្យាៃតារាងបញ្ា ក់អពំីសិទធិអំណាចៃងិភាពទៃ់ភៃៃ ់ កដលែេលជ់ៃូអងគភាពថវិកាកដលបាៃ

បំគពញលកខណៈវិៃិចិយ័ កដលាៃការឯកភាពសត្ាប់ត្បព័ៃធត្រប់ត្រងធៃធាៃសាធារណៈ ដ៍ត្រឹលត្រូវ (២២.២.១ 

- ២២.២.៥) សគត្លចបាៃ ៥០% 

- ២២.៣. គធវើការត្រួរពៃិិរយគ ើងវិញជាត្បចំគលើលទធែលនៃការត្រប់ត្រងធៃធាៃកដលសគត្លចបាៃគដ្ឋយអងគភាព

ថវិកាៃីលួយៗ គដើលបីគធវើជាលូលដ្ឋា ៃ កនងុការពត្ងីកការែេលសិ់ទធិអណំាចៃិងភាពទៃ់ភៃៃ ់ (២២.៣.១-២២.៣.២) 

សគត្លចបាៃ ១០០% 

- ២៣.១. ត្រួរពៃិិរយគ ើងវិញ ៃិងបៃេកកលលអបៃង់រណៃថីមីៃងិចំណារ់ថាន ក់ថវិកាថមីគដើលបីពត្ងឹងៃិងអៃុវរេជាបគណេ ើរៗ 

ចំណារថ់ាន ក់គសដាកិចច លុែងារ ៃងិរដាបាល (២៣.១.១ - ២៣.១.២៨) សគត្លចបាៃ ៧៦% 



   

- ២៣.២. សកលមភាពសត្ាប់បគងកើរជំគរីសសំរាប់អៃុវរោចំណារ់ថាន កត់ាលកលមវិធី ៃងិតាលលុែងារ ៃងិ លទធែលអាទិ

ភាពគែសងគទៀរ រួលបញ្ចូល ជគំរីសសំរាប់ចប់យកពរ័៌ាៃសោពីីវិធាៃការការប់ៃថយភាពត្កីត្ក ៃិងវិធាៃការកដល

គឆៃើយរបៃងឹ Gender (២៣.២.១ - ២៣.២.៥) សគត្លចបាៃ ៥០% 

- ២៤.១. បៃោការ់បៃថយគពលគវលាសំរាប់ការគសន ើសំុធា ចំណាយៃិងការទូទរគ់ៅកនុងត្កសួង-សាថ ប័ៃ (គដ្ឋយសៃមរ់

ថាាៃការកកលលអគៅគលើត្បពៃ័ធកដលកំពងុអៃុវរេៃងិការចប់គែោើលអៃុវរេជាបគណោ ើរៗ FMIS គៅកនងុឆ្ន ំ២០០៩ 

ៃងិ ឆ្ន ំ២០១០) (២៤.១.១ - ២៤.១.១២) សគត្លចបាៃ ៦៤% 

- ២៤.២. កកលលអដំគណើរការនៃត្បរិបរោកិារគៅកនងុ កសហវ/ត្កសួង-សាប័ៃ គដើលបីឱ្យត្សបគៅៃឹងការ វិវឌ្ឍៃន៍ៃបៃង់

រណគៃយយៃិងបទដ្ឋា ៃរណគៃយយ ត្ពលទងំគធវើការគែទៀងផ្លទ រ់រណៃីជាត្បចំ  (២៤.២.១) សគត្លចបាៃ១០០% 

- ២៥.២. ដ្ឋកឱ់្យអៃុវរេៃូវរបាយការណ៍អៃុវរេថវិកាត្បចំត្រាីស កដលបញ្ា ក់អពំកីារងារកដលបាៃបំគពញគធៀប

ៃងឹគោលគៅលទធែលទទួលបាៃការយរឺោ៉ា វៃងិ វិធាៃការគដ្ឋោះត្សាយ៖ ពតី្កសួង-សាថ ប័ៃ លក កសហវ ៃងិគៅ 

នែទកនងុ ត្កសួង-សាថ ប័ៃ ពីអងគភាពថវិការហរូដលថ់ាន ក់ដឹក ំ (២៥.២.១ - ២៥.២.៦) សគត្លចបាៃ % 

- ២៨.១. គរៀបចំសាថ ប័ៃគដើលបីគឆៃើយរបៃងឹដំណាក់កាលទី២ គដ្ឋយរួលាៃ៖ ការបញ្ចប់ការគធវើ វិភារលុែងារគៅ

ត្រប់ យកដ្ឋា ៃនៃ កសហវ ៃងិ យកដ្ឋា ៃហិរញ្ញវរថនុៃ ត្កសួងសាថ ប័ៃ។ គរៀបចំៃិងអៃវុរេកែៃការយុទធសាស្តសេ



   

របស់ យកដ្ឋា ៃៃីលួយៗ។ គរៀបចំៃងិែសពវែាយឯកសារកណ ំសេ ីពតី្បពៃ័ធត្រប់ត្រង។ គរៀបចំគោលៃគោបាយ

សត្ាប់យុទធសាស្តសេ ត្រប់ត្រងត្បព័ៃធព័រា៌ៃវិទាគៅ កសហវ ការកសាងសលរថភាព យកដ្ឋា ៃ ការគត្បើត្បាស់

ជៃំួយបគចចកគទសត្បកបគដ្ឋយត្បសិទធភាព។ កកលលអការអៃវុរេការងារតាលរយៈការបគងកើៃការគត្បើត្បាស់បគចចក វិទា 

សគត្លចបាៃ ៦៦% 

- ៣១.១. ពៃិិរយគ ើងវិញៃិងកកលលអការអៃុវរេថវិកាតាលកលមវិធី (៣១. ១.១ - ៣១.១.៦) សគត្លចបាៃ ៧៥% 

- ៣១.២. គរៀបចំយុទធសាស្តសេ គដើលបីពត្ងកីថវិកាតាលកលមវិធី (៣១.២ .១ - ៣១.២.៦) សគត្លចបាៃ ៨២% 

- ៣១.៣. អៃុវរេកែៃការបណេុ ោះបណាេ លៃងិការកសាងសលរថភាពសត្ាប់អៃុវរេថវិកាតាលកលមវិធី  (៣១.១.១ -

៣១.១.៦) សគត្លចបាៃ ៩៥% 

- ៣២.១. គរៀបចំគោលៃគោបាយសត្ាប់គធវើសាហរណកលមថវិកា។ បៃេកកលលអការគធវើសាហរណកលមថវិកាចរៃេ

ៃងិលូលធៃតាលរយៈការបៃេអៃុវរេត្កបែ័ណឌ ចំណាយរយៈគពលលធយល (MTEF) កែៃការយុទធសាស្តសេថវិកា 

(BSPs) ៃងិថវិកាតាលកលមវិធ ី (BP) ឆៃុោះបញ្ច ងំទិដាភាពការការ់បៃថយភាពត្កីត្កៃិងកយៃឌ្័រគៅកនងុគោលការណ៍

កណ ំសេ ីពីកែៃការយុទធសាស្តសេថវិកាៃិងថវិកាតាលកលមវិធី  (៣២. ២.១ - ៣២.២.៣) សគត្លចបាៃ ១០០% 



   

- ៣២.២. បៃេបញ្ចូលចំណូលចំណាយ កដលគៅគត្ៅបរិបថថវិកាគៅកនងុថវិកាត្បចំឆ្ន ំរួលទងំការបងកៃីជាបគណេ ើរៗ 

ៃូវការបញ្ចូលលូលៃិធពិនីដរអូភិវឌ្ឍៃ៍គៅកនងុថវិកាត្បចំឆ្ន ំ (៣២.២.១-៣២.២.៦) សគត្លចបាៃ ៩៥%។ 

 

១.២. អគគនាយកដ្ឋា ៃហិរញ្ញវតថុរដាបាលថាន កង់្ត្កាមជាតិ 

- ២៧.១. សិកាពីការអៃុវរេ គពលបចចុបបៃនៃងិបគងកើរជគត្លើសសត្ាប់ពត្ងងឹការគរៀបចំៃងិអៃុវរេថវិកាគែរេ-ត្កុង 

(២៧.១.១ - ២៧.១.៣) សគត្លចបាៃ ៨៣% 

- ២៧.២. កកលលអចំណូលលិៃកលៃសារគពើពៃធរបស់ គែរេ-ត្កុង (២៧.២.១ - ២៧.២.៥) សគត្លចបាៃ ២៤% 

- ២៧.៣. កកលលអការគរៀបចំ ៃងិការអៃុវរេថវិកាត្ពលទងំត្បព័ៃធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថ ុ គែរេ ត្កុង ត្សុក ៃងិែណឌ  

(២៧.៣.១ - ២៧.៣.៩) សគត្លចបាៃ ៧២% 

- ២៧.៤. កកលលអការគរៀបចំៃងិអៃុវរេថវិកាត្ពលទងំត្បពៃ័ធហរិញ្ញវរថ ុ ុ-ំសងាក រ់ (២៧.៤.១ - ២៧.៤.៦) សគត្លច

បាៃ ៥៣% 

- ២៧.៥. ពត្ងឹងសលរថភាពកនងុការគរៀបចំ ៃងិអៃុវរេថវិកាត្ពលទងំការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុ កនុងត្កបែ័ណឌ  វិលជឈការ

ៃងិ វិសហលជឈការ (២៧.៥.១ - ២៧.៥.៣) សគត្លចបាៃ ៨៧% 



   

- ២៧.៦. ពៃិរិយគ ើងវិញៃងិគធវើវិគសាធៃកលមចាប់ អៃុត្កឹរយ  ៃិងបទបបញ្ញរេគិែសងៗគដើលបឱី្យាៃសងគិភាពគៅៃងឹ

ចាប់សេ ីពីការត្រប់ត្រងរដាបាល រាជធាៃ ីគែរេ ត្កងុ ៃងិត្សុក ែណឌ  (២៧.៥.១ - ២៧.៦.២) សគត្លចបាៃ ៨០% 

- ២៧.៧. គរៀបចំយុទធសាស្តសេៃងិគោលៃគោបាយវិលជឈការហិរញ្ញវរថុ គដ្ឋយកែអកគលើត្កបែ័ណឌ យុទធសាស្តសេ នៃកលមវិធី

កកទត្លង់ វិលជឈការៃិងវិសហលជឈការៃិងកលមវិធីកកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ (២៧.៧.១ - ២៧.៧.៥) 

សគត្លចបាៃ ២% 

- ២៧.៨. គរៀបចំកែៃការលលអរិគដើលបីោំត្ទដល់ការអៃុវរេជាបឋលៃូវទិដាភាពហិរញ្ញវរថ ុ ៃងិសារគពើពៃធ កដលាៃ

កចងគៅកនុងចាប់សេ ីពីការត្រប់ត្រងរដាបាល រាជធាៃី គែរេ ត្កងុ ៃងិ ត្សុក ែណឌ  (២៧.៨.១ - ២៧.៨.២) 

សគត្លចបាៃ ៥៥%។ 

 

១.៣. អគគនាយកដ្ឋា ៃលទ្ធកមមសាធារណៈ 

- ១៤.១. កកលលអត្កបែ័ណឌ ចាប់លទធកលមសាធារណៈ (១៤.១.១ - ១៤.១.១៧) សគត្លចបាៃ ៧៥% 

- ១៤.២. អៃុវរេអៃតុ្ករឹយថមីសេ ពីលីទធកលមសាធារណៈ ៃិងវិធាៃ ៃងិបទបបញ្ញរេលិទធកលមសាធារណៈ គដ្ឋយរួលទងំ

ឯកសារគដញនថៃជាសេងដ់្ឋរគៅថាន ក់ជារៃិងិថាន ក់គត្កាលជារ ិ(១៤.២.១ - ១៤.២.៤) សគត្លចបាៃ ៤០% 



   

- ១៤.៣. បៃេពត្ងឹងសលរថភាពរបស់អងគភាពលទធកលមគៅថាន ក់ជារៃិិងថាន ក់គត្កាលជារគិដើលបីអៃុវរេអៃុត្កឹរយថមីសោ ីពី

លទធកលមសាធារណៈៃិងវិធាៃៃងិបទបបញ្ញរេលិទធកលមសាធារណៈ គដ្ឋយរួលទងំឯកសារគដញនថៃជាសេងដ់្ឋរ

(១៤.៣.១ -១៤.៣.៣) សគត្លចបាៃ ៦៣% 

- ១៤.៤. ពត្ងងឹសលរថភាព យកដ្ឋា ៃលទធកលមសាធារណៈគដើលបីត្រួរពៃិិរយតាលដ្ឋៃៃិងវាយរនលៃសលិទធកលមនៃត្បព័ៃធ

លទធកលមសាធារណៈ (១៤.៤.១ - ១៤.៤.៨) សគត្លចបាៃ ៨០% 

- ១៤.៥.បគងកើៃភាពត្បកួរត្បកជងៃិងរាៃ ភាពកនុងដំគណើរការលទធកលម តាលរយៈការបគងកើៃការែសពវែាយជាសាធារណៈ 

ៃងិគដ្ឋយចំហ (១៤.៥.១ - ១៤.៥.៣) សគត្លចបាៃ ១០០% 

- ១៤.៦. កំណរឱ់្យបាៃចាស់ពបី ទ រ់រណគៃយយភាពកនងុដំគណើរការលទធកលម (១៤.៦.១ - ១៤.៦.៥) សគត្លចបាៃ 

៤០% 

- ២៨.១. គរៀបចំសាថ ប័ៃគដើលបីគឆៃើយរបៃងឹដំណាក់កាលទី២ គដ្ឋយរួលាៃ៖ ការបញ្ចប់ការគធវើ វិភារលុែងារគៅត្រប់

 យកដ្ឋា ៃនៃ កសហវ ៃិង យកដ្ឋា ៃហិរញ្ញវរថនុៃត្កសួង-សាថ ប័ៃ។ គរៀបចំៃងិអៃុវរេកែៃការយុទធសាស្តសេ របស់

 យកដ្ឋា ៃៃីលួយៗ។ គរៀបចំៃិងែសពវែាយឯកសារកណ ំសេ ីពីត្បពៃ័ធត្រប់ត្រង។ គរៀបចំគោលៃគោបាយសត្ាប់

យុទធសាស្តសេ ត្រប់ត្រងត្បពៃ័ធព័រ៌ាៃវិទាគៅ កសហវ, ការកសាងសលរថភាព យកដ្ឋា ៃ, ការគត្បើត្បាស់ជំៃយួ



   

បគចចកគទសត្បកបគដ្ឋយត្បសិទធភាព។ កកលលអការអៃុវរេការងារតាលរយៈការបគងកើៃការគត្បើត្បាស់បគចចក វិទា 

សគត្លចបាៃ ៨០% 

- ២៨.២.ការអភិវឌ្ឍធៃធាៃលៃុសសសត្ាប់ដំណាកក់ាលទី២ គដ្ឋយរួលាៃ៖ ការបគងកើរត្កុលលស្តៃេីចលករ ៃិងការ

គត្ជើសគរីសលស្តៃេីពខីាងគត្ៅគលើជំ ញកដលលិៃាៃត្រប់ត្ោៃ។់ គរៀបចំឱ្យាៃគោលៃគោបាយបងវលិជុនំៃការ

ងារ។ គរៀបចំកែៃការរកាទុកលស្តៃេីកដលាៃជ ំញសលត្សបៃងិសលរថភាព សគត្លចបាៃ ៧០%។ 

- ២៨.៣.ការកសាងៃងិបណេុ ោះបណាេ លជ ំញសត្ាប់ដំណាក់កាលទី២ កដលាៃដូចជា៖ ការពត្ងកីៃវូការ     

កសាងជ ំញៃងិគរៀបចំវរគសកិាលូលដ្ឋា ៃ។ គរៀបចំជាបឋលវរគសិកាថមីសត្ាប់លុែជំ ញសំខាៃ់ៗ។ ត្រវូចប់គែេើល

ដំគណើរការវរគសិកាកដល កសហវ បាៃគរៀបចំៃងិគរៀបចំកែៃការកសាងសលរថភាពគៅតាលត្កសួង-សាថ ប័ៃ កដល

សថ ិរគៅកនុងត្កបែ័ណឌ នៃកែៃការរបស់ កសហវ។ ត្សបគពលោន គៃោះកដរ ត្រូវបៃេគរៀបចំកែៃការបណេុ ោះបណាេ ល

គៅបរគទស ជាពិគសសសត្ាប់ត្កុលលស្តៃេចីលករត្ពលទងំគរៀបចំៃិងអៃុវរេកែៃការទសសៃកិចចសិកា សគត្លចបាៃ 

៦០%។ 



   

១.៤. អគគនាយកដ្ឋា ៃរតនាោរជាត ិ

- ១៣.១. បៃេត្បលូលែេុរំណៃធី ោររបស់រដ្ឋា ភបិាលៃងិពត្ងងឹរណៃគីទលររ ោរ “TSA” (១៣.១.១- 

១៣.១.១០) សគត្លចបាៃ ៨០% 

- ១៣.២. បៃោពត្ងីកការគត្បើត្បាស់ត្បពៃ័ធធ ោរសត្ាប់ត្បរិបរោិការចំណូលៃងិចំណាយសាធារណៈ (១៣.២.១ - 

១៣.២.៣)សគត្លចបាៃ ១០០% 

- ១៣.៤. បៃេតាលដ្ឋៃបំណលុកកសទោះៃិងអាយុកាលរបស់វា (១៣.៤.១ - ១៣.៤.៥) សគត្លចបាៃ ១០០% 

- ២៣.១. ត្រួរពៃិរិយគ ើងវិញ ៃងិបៃេកកលលអបៃងរ់ណៃថីមីៃងិចំណារថ់ាន កថ់វិកាថមីគដើលបីពត្ងងឹៃងិអៃុវរេជាបគណេ ើរៗ 

ចំណារថ់ាន ក់គសដាកិចច លុែងារ ៃងិរដាបាល (២៣.១.១ - ២៣.១.៦)សគត្លចបាៃ ៩១% 

- ២៣.២. សិកាៃិងែោលជ់គត្លើសចំណារថ់ាន កត់ាលកលមវិធី (២៣.២.១ - ២៣.២.២)សគត្លចបាៃ ១០០% 

- ២៣.៣.សិកាៃិងែេលជ់គត្លើសសត្ាប់ការឈាៃគៅត្បព័ៃធរណគៃយយបងគរជាជំហាៃៗ  (២៣.៣.១ - ២៣.៣.៩) 

សគត្លចបាៃ ៣៣% 

- ២៣.៤. គរៀបចំៃិងែសពវែាយឯកសារកណ ំអពំរីណគៃយយ (២៣.៤.១ - ២៣.៤.៤) សគត្លចបាៃ ៩៣% 



   

- ២៤.១. បៃោការ់បៃថយគពលគវលាសំរាប់ការគសន ើសំុធា ចំណាយៃងិការទូទរ់គៅកនងុត្កសួង សាថ ប័ៃ (គដ្ឋយ

សៃមរថ់ាាៃការកកលលអគៅគលើត្បពៃ័ធកដលកំពងុអៃុវរេៃងិការចប់គែោើលអៃុវរេជាបគណោ ើរៗ FMIS គៅកនុងឆ្ន ំ

២០០៩ ៃងិ ឆ្ន ំ២០១០) (២៤.១.១ - ២៤.១.៣)សគត្លចបាៃ ៩៧% 

- ២៤.២. កកលលអដំគណើរការនៃត្បរិបរោកិារគៅកនងុ កសហវ/ ត្កសួង-សាថ ប័ៃ គដើលបីឱ្យត្សបគៅៃងឹការ វិវឌ្ឍៃន៍ៃ

បៃង់រណគៃយយៃងិបទដ្ឋា ៃរណគៃយយ ត្ពលទងំគធវើការគែទៀងផ្លទ រ់រណៃីជាត្បចំ (២៤.២.១ - ២៤.២.៧) 

សគត្លចបាៃ ១០០% 

- ២៤.៣. បគងកើៃកត្លិរយល់ដឹង ភាពជាាច ស់ ការចូលរួល ៃងិសលរថភាពកែនក FMIS ដល់ កសហវ ត្កសួង-

សាថ ប័ៃ ៃងិរដាបាលថាន ក់គត្កាលជារិ (២៤.៣.១ - ២៤.៣.៧) សគត្លចបាៃ ៩៣% 

- ២៥.១. ពៃិរិយគ ើងវិញៃូវសោងដ់្ឋរ រណគៃយយរដាបាលសាធារណៈ កដលាៃលកខណៈជាអៃោរជារិ (IPSAS, 

GAAP) ៃងិវាយរនលៃភាពត្បាកដៃយិលៃងិភាពសលត្សបនៃលដំ្ឋប់លំគដ្ឋយកនុងការដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេសោងដ់្ឋររណគៃយយ

គៃោះគដ្ឋយែារភាា ប់គៅៃឹងការពត្ងកីការគត្បើត្បាស់ FMIS (២៤.៥.១ - ២៤.៥.៤) សគត្លចបាៃ ៨០% 



   

- ២៨.២. ការអភិវឌ្ឍធៃធាៃលៃុសសសត្ាប់ដំណាកក់ាលទី២ គដ្ឋយរួលាៃ៖ ការបគងកើរត្កុលលស្តៃេីចលករ ៃងិការ

គត្ជើសគរីសលស្តៃេីពីខាងគត្ៅគលើជំ ញកដលលិៃាៃត្រប់ត្ោៃ។់ គរៀបចំឱ្យាៃគោលៃគោបាយបងវិលជុំនៃការងារ។ 

គរៀបចំកែៃការរកាទុកលស្តៃេីកដលាៃជំ ញសលត្សបៃងិសលរថភាព។ (២៨.២.១) សគត្លចបាៃ ១០០%។ 

- ២៨.៣. ការកសាងៃងិបណេុ ោះបណាេ លជ ំញសត្ាប់ដំណាក់កាលទី២ កដលាៃដូចជា៖ ការពត្ងកីៃវូការកសាង

ជំ ញៃងិគរៀបចំវរគសកិាលូលដ្ឋា ៃ។ គរៀបចំជាបឋលវរគសិកាថមីសត្ាប់លុែជំ ញសំខាៃ់ៗ។ ត្រូវចបគ់ែេើល

ដំគណើរការវរគសិកាកដល កសហវ បាៃគរៀបចំៃងិគរៀបចំកែៃការកសាងសលរថភាពគៅតាលត្កសួង-សាថ ប័ៃ កដល

សថ ិរគៅកនុងត្កបែ័ណឌ នៃកែៃការរបស់ កសហវ។ ត្សបគពលោន គៃោះកដរ ត្រូវបៃេគរៀបចំកែៃការបណេុ ោះបណាេ លគៅ

បរគទស ជាពិគសសសត្ាប់ត្កុលលស្តៃេចីលករត្ពលទងំគរៀបចំៃងិអៃុវរេកែៃការទសសៃកចិចសិកា (២៨.៣.១-

២៨.៣.៣) សគត្លចបាៃ ៩៣.៣%។ 

 

 

 

 

 



   

 ២. ផ្ ន្កង្ោលៃង្ោបាយង្សដាកិចចៃិខហិរញ្ញវតថុ ៃិខផ្ ន្កត្គប់ត្គខចំណូល 

២.១. អគគនាយកដ្ឋា ៃង្ោលៃង្ោបាយង្សដាកិចចៃិខហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 

- ១១.១. កកសត្លលួៃងិអៃុវរេគោលៃគោបាយចំណូលរយៈគពលលធយល រួលទងំឧសមៃ័ ៃងិគត្បងការ (១១.១.១-

១១.១ .៣) សគត្លចបាៃ ៨៥% 

- ១១.៣. បៃេកកលលអរដាបាលៃងិគោលៃគោបាយពៃធរយ (រួលទងំវិធាៃការកកលលអ  ការែេលព់័រ៌ាៃ ៃិងរាៃ ភាព

ដលអ់នកជាប់ពៃធ ៃិងអនកបង់កនត្លគសវា) (១១.៣.១) សគត្លចបាៃ ៧៥% 

- ១១.៤. បៃោកកលលអរដាបាលៃងិគោលៃគោបាយពៃធដ្ឋរ (១១.៤.១)សគត្លចបាៃ ៧៥% 

- ១១.៥. បៃោកកលលអគោលៃគោបាយៃងិរដាបាលចំណូលលិៃកលៃសារគពើពៃធ រួលទងំត្ទពយសលបរោិរដា (១១.៥.១) 

សគត្លចបាៃ ៧៥% 

- ១១.៦. ពត្ងងឹការពាករណ៍ា៉ា ត្កូគសដាកិចចៃងិការពាករណ៍ចំណូល (១១.៦.១- ១១.៦.២)សគត្លចបាៃ % 

- ២៣.១. ត្ររួពៃិរិយគ ើងវិញ ៃងិបៃេកកលលអបៃងរ់ណៃថីមី ៃិងចំណារថ់ាន ក់ថវិកាថមីគដើលបពីត្ងងឹៃងិអៃុវរេជា

បគណេ ើរៗ ចំណារ់ថាន ក់គសដាកចិច លុែងារ ៃិងរដាបាល (២៣.១.១- ២៣.១.៥) សគត្លចបាៃ % 



   

- ២៣.៣. សិកាៃងិែេលជ់គត្លើសសត្ាប់ការឈាៃគៅត្បពៃ័ធរណគៃយយបងគរជាជំហាៃៗ  (២៣.៣.១) សគត្លច

បាៃ % 

- ២៥.១. ពៃិរិយគ ើងវិញៃូវសោងដ់្ឋរ រណគៃយយរដាបាលសាធារណៈ កដលាៃលកខណៈជាអៃោរជារិ (IPSAS, 

GAAP) ៃងិវាយរនលៃភាពត្បាកដៃយិលៃងិភាពសលត្សបនៃលដំ្ឋប់លំគដ្ឋយកនុងការដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេសោងដ់្ឋររណគៃយយ

គៃោះគដ្ឋយែារភាា ប់គៅៃឹងការពត្ងកីការគត្បើត្បាស់ FMIS (២៥.១.១) សគត្លចបាៃ % 

- ២៥.៤. កកលលអទត្លង់របាយការណ៍ៃិងការផ្លៃ ស់បោូរព័រា៌ៃជាលួយសាធារណជៃ (២៥.៤.១-២៥.៤.២)សគត្លច

បាៃ % 

- ៣២.១. គរៀបចំគោលៃគោបាយសត្ាប់គធវើសាហរណកលមថវិកា។ បៃេកកលលអការគធវើសាហរណកលមថវិកាចរៃេ

ៃងិលូលធៃតាលរយៈការបៃេអៃុវរេត្កបែ័ណឌ ចំណាយរយៈគពលលធយល (MTEF) កែៃការយុទធសាស្តសេថវិកា (BSPs) 

ៃងិថវិកាតាលកលមវិធី (BP)។ ឆៃុោះបញ្ច ងំទិដាភាពការការ់បៃថយភាពត្កីត្កៃិងកយៃឌ្័រគៅកនុងគោលការណ៍កណ ំ

សេ ីពីកែៃការយុទធសាស្តសេថវិកាៃងិថវិកាតាលកលមវិធី  (៣២.១.១-៣២.១.២) សគត្លចបាៃ %។ 



   

២.២. អគគនាយកដ្ឋា ៃគយៃិខរដ្ឋា ករកមពុជា 

- ១១.៣. បៃេកកលលអរដាបាលៃងិគោលៃគោបាយពៃធរយ (រួលទងំវិធាៃការកកលលអ  ការែេលព់័រា៌ៃ ៃងិរាៃ ភាព

ដលអ់នកជាប់ពៃធ ៃិងអនកបង់កនត្លគសវា(១១.៣.១-១១.៣.៦) សគត្លចបាៃ ៩៤% 

- ២៨.៨. គរៀបចំៃិងអៃុវរេយទុធសាស្តសេ គដើលបីបគងកើៃទំ ក់ទំៃងកនងុកត្លិរបគចចកគទសរវាងរណៈកាម ធិការត្បរិបរេ ិ

ៃងិទីត្បឹកាកែនកត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថ ុ(២៨.៨.១០-២៨.៨.១១)  សគត្លចបាៃ ១០០%។ 

២.៣. អគគនាយកដ្ឋា ៃព្ៃធដ្ឋរ 

- ១១.១.កកសត្លលួៃងិអៃុវរេគោលៃគោបាយចំណូលរយៈគពលលធយល រួលទងំឧសមៃ័ ៃងិគត្បងការ (១១.១.៣ 

ៃងិ១១.១.១១) សគត្លចបាៃ % 

- ១១.៤. បៃោកកលលអរដាបាលៃងិគោលៃគោបាយពៃធដ្ឋរសគត្លចបាៃ ១០០% 

- ២៥.៤. កកលលអទត្លង់របាយការណ៍ៃិងការផ្លៃ ស់បោូរព័រា៌ៃជាលួយសាធារណជៃ សគត្លចបាៃ ១០០% 

- ២៨.១. គរៀបចំសាថ ប័ៃគដើលបីគឆៃើយរបៃងឹដំណាក់កាលទី២ គដ្ឋយរួលាៃ៖ ការបញ្ចប់ការគធវើ វិភារលុែងារគៅត្រប់

 យកដ្ឋា ៃនៃ កសហវ ៃិង យកដ្ឋា ៃហិរញ្ញវរថនុៃ ត្កសួងសាថ ប័ៃ។ គរៀបចំៃិងអៃុវរេកែៃការយុទធសាស្តសេ របស់



   

 យកដ្ឋា ៃៃីលួយៗ។ គរៀបចំៃិងែសពវែាយឯកសារកណ ំសេ ីពតី្បពៃ័ធត្រប់ត្រង។ គរៀបចំគោលៃគោបាយសត្ាប់

យុទធសាស្តសេ ត្រប់ត្រងត្បពៃ័ធព័រ៌ាៃវិទាគៅ កសហវ ការកសាងសលរថភាព យកដ្ឋា ៃ ការគត្បើត្បាស់ជៃំួយ

បគចចកគទសត្បកបគដ្ឋយត្បសិទធភាព។ កកលលអការអៃុវរេការងារតាលរយៈការបគងកើៃការគត្បើត្បាស់បគចចកវិទា សគត្លច

បាៃ ១០០%។ 

២.៤. អគគនាយកដ្ឋា ៃត្ទ្ព្យសមបតរិរដាៃិខចណូំលមិៃផ្មៃសារង្ព្ើព្ៃធ 

- ១១.១. កកសត្លលួៃិងអៃុវរេគោលៃគោបាយចំណូលរយៈគពលលធយល រួលទងំឧសមៃ័ ៃិងគត្បងការ (១១. ១.៣) 

សគត្លចបាៃ ៥០ % 

- ១១.៥. បៃោកកលលអគោលៃគោបាយៃងិរដាបាលចំណូលលិៃកលៃសារគពើពៃធ រួលទងំត្ទពយសលបរោិរដា (១១. ៥.១ - 

១១.៥.១២) សគត្លចបាៃ ៨៨% 

- ២៥.៥.  ដ្ឋកឱ់្យអៃុវរោយៃោការគដើលបីបញ្ចប់ការចុោះ បញ្ាសីារគពើភ័ណឌ ត្ទពយសលបរោិរដាៃងិគធវើបចចុបបៃនភាពជាត្បចំ 

(២៥.៥.១-២៥.៥.៥) សគត្លចបាៃ ៥០%។ 



   

២.៥. អគគនាយកដ្ឋា ៃឧសាហកមមហិញ្ញវតថុ 

- ១១.១. កកសត្លលួៃងិអៃុវរេគោលៃគោបាយចំណូលរយៈគពលលធយល រួលទងំឧសមៃ័ ៃងិគត្បងការ (១១. ១.១-

១១.១.៦) សគត្លចបាៃ ៨៤ % 

- ១១.៤. បៃោកកលលអរដាបាលៃងិគោលៃគោបាយពៃធដ្ឋរ (១១.៤.១ - ១១.៤.៣៣) សគត្លចបាៃ ៩៨% 

- ២៨.៨. គរៀបចំៃិងអៃុវរេយទុធសាស្តសេ គដើលបីបគងកើៃទំ ក់ទំៃងកនងុកត្លិរបគចចកគទសរវាងរណៈកាម ធិការត្បរិបរេ ិ

ៃងិទីត្បឹកាកែនកត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុ(២៨.៨.១-២៨.៨.៥) សគត្លចបាៃ % 

៣. ផ្ ន្កោតំ្ទ្ទ្ូង្ៅ កសាខសមតថភាព្ ៃខិរដាបាល 

៣.១. អគគង្លខាធកិារដ្ឋា ៃ 

- ២១.១. ពៃិិរយគ ើងវិញៃងិគធវើវិគសាធៃកលមគលើចាប់ៃិងបទបបញ្ញរេកិដលកំណរ់ពរីួ ទី ៃងិការទទួលែុសត្រូវកនុង

ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ របស់រដ្ឋា ភបិាល(២១.១.១-២១.១.២៦) សគត្លចបាៃ ២០% 



   

- ២២.១.បគងកើរឱ្យាៃទណឌ កលមសលត្សបចំគ ោះកំហុសឆគង ឬការត្រប់ត្រងធៃធាៃសាធារណៈលិៃសលត្សបៃងិ 

ោម ៃត្បសិទធភាព។ ទណឌ កលមគៃោះត្រូវកចងគៅកនុងចាប់ៃិងគធវើការែសពវែាយៃងិកណ ំឱ្យបាៃទូលំទូលាយសគត្លច

បាៃ ២០% 

- ២៤.៣.បគងកើៃកត្លិរយល់ដឹង ភាពជាាច ស់ ការចូលរួល ៃងិសលរថភាពកែនក FMIS ដល់ កសហវ ត្កសួង-សាថ ប័ៃ 

ៃងិរដាបាលថាន ក់គត្កាលជារិ (២៤.៣.១-២៤.៣.៥) សគត្លចបាៃ ៨០% 

- ២៤.៤. កសាងសលរថភាពត្រប់ត្រងរគត្ាង FMIS គដ្ឋយរួលាៃទងំគៅ កសហវ ត្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃងិអងគភាព

ថាន កគ់ត្កាលជារិ (២៤.៤.១-២៤.៤.២) សគត្លចបាៃ ១០០% 

- ២៤.៥. ពត្ងងឹការគរៀបចំ FMIS ៃងិបញ្ចប់ដំគណើរការលទធកលម (២៤.៥.១-២៤.៥.៥)សគត្លចបាៃ ១០០% 

- ២៤.៦. គរៀបចំកែៃការអៃុវរេរួល (ការសាកលបងៃិងការពត្ងីក) គដ្ឋយរួលបញ្ចូល កសហវ ត្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃងិ

អងគភាពថាន ក់គត្កាលជារ ិ(២៤.៦.១-២៤.៦.១៥) សគត្លចបាៃ ១០០% 

- ២៤.៧. គរៀបចំកែៃការៃងិវរគបណោុ ោះបណាោ ល ត្ពលទងំឯកសារបណោុ ោះបណាោ លសត្ាប់ការបៃេបណោុ ោះបណាោ ល

ដល់ត្រប់លស្តៃេីកដល កព់ៃ័ធៃងឹ FMIS គៅ កសហវ ត្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃងិអងគភាពថាន ក់គត្កាលជារិ(២៤.៧.១-

២៤.៧.៣)សគត្លចបាៃ ៣៣% 



   

- ២៨.១. គរៀបចំសាថ ប័ៃគដើលបីគឆៃើយរបៃងឹដំណាក់កាលទី២ គដ្ឋយរួលាៃ៖ ការបញ្ចប់ការគធវើ វិភារលុែងារគៅ

ត្រប់ យកដ្ឋា ៃនៃ កសហវ ៃងិ យកដ្ឋា ៃហិរញ្ញវរថនុៃ ត្កសួងសាថ ប័ៃ។ គរៀបចំៃិងអៃវុរេកែៃការយុទធសាស្តសេ

របស់ យកដ្ឋា ៃៃីលួយៗ។ គរៀបចំៃិងែសពវែាយឯកសារកណ ំសេ ីពតី្បព័ៃធត្រប់ត្រង។ គរៀបចំគោលៃគោបាយ

សត្ាប់យុទធសាស្តសេ ត្រប់ត្រងត្បព័ៃធព័រា៌ៃវិទាគៅ កសហវ ការកសាងសលរថភាព យកដ្ឋា ៃ ការគត្បើត្បាស់

ជៃំយួបគចចកគទសត្បកបគដ្ឋយត្បសិទធភាព។ កកលលអការអៃវុរេការងារតាលរយៈការបគងកើៃការគត្បើត្បាស់បគចចក វិទា។ 

(២៨.១.១-២៨.១.១២) សគត្លចបាៃ ៥៣% 

- ២៨.២. ការអភិវឌ្ឍធៃធាៃលៃុសសសត្ាប់ដំណាកក់ាលទី២ គដ្ឋយរួលាៃ៖ ការបគងកើរត្កុលលស្តៃេីចលករ ៃងិការ

គត្ជើសគរីសលស្តៃេីពខីាងគត្ៅគលើជ ំញកដលលិៃាៃត្រប់ត្ោៃ។់ គរៀបចំឱ្យាៃគោលៃគោបាយបងវលិជុនំៃការងារ។ 

គរៀបចំកែៃការរកាទុកលស្តៃេីកដលាៃជំ ញសលត្សបៃងិសលរថភាព (២៨.២.១-២៨.២.៧) សគត្លចបាៃ 

៤២% 

- ២៨.៣. ការកសាងៃងិបណេុ ោះបណាេ លជំ ញសត្ាប់ដំណាកក់ាលទី២ កដលាៃដូចជា៖ ការពត្ងកីៃវូការ    

កសាងជំ ញៃិងគរៀបចំវរគសិកាលូលដ្ឋា ៃ។ គរៀបចំជាបឋលវរគសិកាថមីសត្ាប់លុែជំ ញសំខាៃ់ៗ។ ត្រូវចប់គែេើល

ដំគណើរការវរគសិកាកដល កសហវ បាៃគរៀបចំៃងិគរៀបចំកែៃការកសាងសលរថភាពគៅតាលត្កសួង-សាថ ប័ៃ កដល



   

សថ ិរគៅកនុងត្កបែ័ណឌ នៃកែៃការរបស់ កសហវ។ ត្សបគពលោន គៃោះកដរ ត្រូវបៃេគរៀបចំកែៃការបណេុ ោះបណាេ លគៅ

បរគទស ជាពិគសសសត្ាប់ត្កុលលស្តៃេចីលករត្ពលទងំគរៀបចំៃិងអៃុវរេកែៃការទសសៃកិចចសិកា សគត្លចបាៃ ៩០% 

- ២៨.៤. គរៀបចំឱ្យាៃការគលើកទឹកចិរេសត្ាប់ដំណាក់កាលទី២ កដលាៃដូចជា៖ ពៃិរិយ ៃងិពត្ងកីរគត្ាង

ែោលល់ាភការកែអកគលើលទធែលការងារ (MBPI) គដ្ឋយបកៃថលចំៃៃួលស្តៃេ។ី គរៀបចំ វិធាៃការគដើលបោំីត្ទដលអ់នក

កដលប៉ាោះ លគ់ដ្ឋយសារការផ្លៃ ស់បោូរដំគណើរការៃិងសាថ ប័ៃ។ គរៀបចំវិធសីាស្តសេសត្ាប់វាយរនលៃគដើលបីទទួលបាៃ

ការបណេុ ោះបណាេ លកែអកតាលរត្លូវការ។ បគងេើៃឱ្យាៃការយល់ដឹង ៃងិចូលរួលកនងុកែៃការកសាងសលរថភាព។ 

(២៨.៤. ១-២៨.៤.១១) សគត្លចបាៃ៣៨% 

- ២៨.៥. គរៀបចំៃងិអៃុវរេយុទធសាស្តសេ ទំ ក់ទំៃងៃងិសត្លបសត្លួលសត្ាប់កលមវិធីកកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុ

សាធារណៈ សគត្លចបាៃ ១០០%។ 

៣.២. អោគ ធកិារដ្ឋា ៃ 

- ២២.១. បគងកើរឱ្យាៃទណឌ កលមសលត្សបចំគ ោះកំហុសឆគង ឬការត្រប់ត្រងធៃធាៃសាធារណៈលិៃសលត្សប ៃិង

ោម ៃត្បសិទធភាព។ ទណឌ កលមគៃោះត្រូវកចងគៅកនុងចាប់ៃិងគធវើការែសពវែាយៃងិកណ ំឱ្យបាៃទូលំទូលាយ សគត្លច

បាៃ ៥៨% 



   

- ២៤.៨. ការអៃុវរេសាកលបងជហំាៃដំបូងៃងិពត្ងកីការអៃវុរេ FMIS (ល៉ាូឌ្ុលសនូល ៃិង ល៉ាូឌ្លុសត្ាប់ថវិកា) 

(២៤.៨.៩) សគត្លចបាៃ ៦០% 

- ២៦.២. កកលលអយៃេការគដើលបធីា ការគឆៃើយរបត្បកបគដ្ឋយត្បសិទធភាពគៅៃឹងលទធែលសវៃកលម ៃងិអធកិារកិចច

គៅតាលបណាេ អងគភាពថវិកា សគត្លចបាៃ៥១ % 

- ២៦.៣. គរៀបចំៃិងកកលលអកែៃការសវៃកលម/អធកិារកិចចត្បចំឆ្ន ំរបស់ត្កសួង សាថ ប័ៃ គដ្ឋយកែអកគលើលកខណៈ

 វិៃិច័យិវាយរនលៃហាៃិភយ័កដលបាៃែេលអ់ៃសុាសៃ៍គដ្ឋយ កសហវ សគត្លចបាៃ៧៧ % 

- ២៦.៤. កសហវ ពៃិរិយគលើលគ ើងវិញពភីាពត្រប់ត្ោៃន់ៃរត្លូរបាយការណ៍សវៃកលម/អធកិារកិចចសគត្លចបាៃ ៥៣% 

- ២៦.៥. កកលលអរបាយការណ៍សវៃកលម/អធិការកិចច សគត្លចបាៃ ៩៤% 

- ២៨.១. គរៀបចំសាថ ប័ៃគដើលបីគឆៃើយរបៃងឹដំណាក់កាលទី២ គដ្ឋយរួលាៃ៖ ការបញ្ចប់ការគធវើ វិភារលុែងារគៅត្រប់

 យកដ្ឋា ៃនៃ កសហវ ៃិង យកដ្ឋា ៃហិរញ្ញវរថនុៃ ត្កសួងសាថ ប័ៃ។ គរៀបចំៃិងអៃុវរេកែៃការយុទធសាស្តសេ របស់

 យកដ្ឋា ៃៃលួីយៗ។ គរៀបចំៃងិែសពវែាយឯកសារកណ ំសេ ីពីត្បពៃ័ធត្រប់ត្រង។ គរៀបចំគោលៃគោបាយសត្ាប់

យុទធសាស្តសេ ត្រប់ត្រងត្បពៃ័ធព័រ៌ាៃវិទាគៅ កសហវ, ការកសាងសលរថភាព យកដ្ឋា ៃ, ការគត្បើត្បាស់ជំៃយួ



   

បគចចកគទសត្បកបគដ្ឋយត្បសិទធភាព។ កកលលអការអៃុវរេការងារតាលរយៈការបគងកើៃការគត្បើត្បាស់បគចចកវិទា 

សគត្លចបាៃ ២០%។ 

៣.៣. អគគនាយកដ្ឋា ៃសវៃកមមន ា្កនុខ 

- ២៦.១. បគងកើរឱ្យាៃអងគភាពសវៃកលមនែទកនងុគៅត្រប់ត្កសួង សគត្លចបាៃ ៨៥% 

- ២៦.២. កកលលអយៃេការគដើលបធីា ការគឆៃើយរបត្បកបគដ្ឋយត្បសិទធភាពគៅៃឹងលទធែលសវៃកលម ៃងិអធកិារកិចច

គៅតាលបណាេ អងគភាពថវិកា សគត្លចបាៃ ៧៨% 

- ២៦.៣. គរៀបចំៃិងកកលលអកែៃការសវៃកលម/អធកិារកិចចត្បចំឆ្ន ំរបស់ត្កសួង-សាថ ប័ៃ គដ្ឋយកែអកគលើលកខណៈ

 វិៃិច័យិវាយរនលៃហាៃិភយ័កដលបាៃែេលអ់ៃសុាសៃ៍គដ្ឋយ កសហវសគត្លចបាៃ ៦០% 

- ២៦.៤. កសហវ ពៃិិរយគលើលគ ើងវិញពីភាពត្រប់ត្ោៃន់ៃរត្លូរបាយការណ៍សវៃកលម/អធកិារកិចចសគត្លចបាៃ ៦០% 

- ២៦.៥. កកលលអរបាយការណ៍សវៃកលម/អធិការកិចច ៩៤% 

- ២៨.១. គរៀបចំសាថ ប័ៃគដើលបីគឆៃើយរបៃងឹដំណាក់កាលទី២ គដ្ឋយរួលាៃ៖ ការបញ្ចប់ការគធវើ វិភារលុែងារគៅត្រប់

 យកដ្ឋា ៃនៃ កសហវ ៃងិ យកដ្ឋា ៃហិរញ្ញវរថនុៃ ត្កសួង-សាថ ប័ៃ។ គរៀបចំៃិងអៃុវរេកែៃការយុទធសាស្តសេ របស់

 យកដ្ឋា ៃៃីលួយៗ។ គរៀបចំៃិងែសពវែាយឯកសារកណ ំសេ ីពតី្បពៃ័ធត្រប់ត្រង។ គរៀបចំគោលៃគោបាយ



   

សត្ាប់យុទធសាស្តសេ ត្រប់ត្រងត្បព័ៃធព័រា៌ៃវិទាគៅ កសហវ ការកសាងសលរថភាព យកដ្ឋា ៃ ការគត្បើត្បាស់

ជៃំយួបគចចកគទសត្បកបគដ្ឋយត្បសិទធភាព។ កកលលអការអៃុវរេការងារតាលរយៈការបគងកើៃការគត្បើត្បាស់បគចចក វិទា 

សគត្លចបាៃ ៧០% 

- ២៨.២.ការអភិវឌ្ឍធៃធាៃលៃុសសសត្ាប់ដំណាកក់ាលទី២ គដ្ឋយរួលាៃ៖ ការបគងកើរត្កុលលស្តៃេីចលករ ៃិងការ

គត្ជើសគរីសលស្តៃេីពខីាងគត្ៅគលើជំ ញកដលលិៃាៃត្រប់ត្ោៃ។់ គរៀបចំឱ្យាៃគោលៃគោបាយបងវលិជុនំៃការ

ងារ។ គរៀបចំកែៃការរកាទុកលស្តៃេីកដលាៃជ ំញសលត្សបៃងិសលរថភាព សគត្លចបាៃ ៧០% 

- ២៨.៣. ការកសាងៃិងបណេុ ោះបណាេ លជ ំញសត្ាប់ដំណាក់កាលទី២ កដលាៃដូចជា៖ ការពត្ងកីៃវូការកសាង 

ជំ ញៃងិគរៀបចំវរគសកិាលូលដ្ឋា ៃ។ គរៀបចំជាបឋលវរគសិកាថមីសត្ាប់លុែជំ ញសំខាៃ់ៗ។ ត្រូវចប់គែេើល

ដំគណើរការវរគសិកាកដល កសហវ បាៃគរៀបចំៃងិគរៀបចំកែៃការកសាងសលរថភាពគៅតាលត្កសួង-សាថ ប័ៃ កដល

សថ ិរគៅកនុងត្កបែ័ណឌ នៃកែៃការរបស់ កសហវ។ ត្សបគពលោន គៃោះកដរ ត្រូវបៃេគរៀបចំកែៃការបណេុ ោះបណាេ ល

គៅបរគទស ជាពិគសសសត្ាប់ត្កុលលស្តៃេចីលករត្ពលទងំគរៀបចំៃិងអៃុវរេកែៃការទសសៃកិចចសិកា សគត្លចបាៃ 

៩០%។ 

 



   

ខ្. តារាខមធយមភាគតាមង្ោលង្ៅៃិខចង្កោ មសកមមភាព្របស់ត្កុមទខំ ៥ 

ចង្កោ មសកមមភាព្ 
មធយមភាគនៃ 

ចង្កោ មសកមមភាព្ 

មធយមភាគ 

នៃង្ោលង្ៅ 

សកមមភាព្ 

១១ ៨២% 

១១.១. ៃិង ១១.២. កកសត្លួលៃិងអៃុវរេគោលៃគោបាយចំណូលរយៈគពលលធយល 

រួលទងំឧសម ័ៃៃិងគត្បងការ 
៧៣% 

 

១១.៣. បៃេកកលលអរដាបាលៃិងគោលៃគោបាយពៃធរយ (រលួទងំវិធាៃការកកលលអ  

ការែេលព់័រ៌ាៃ ៃិងរាៃ ភាពដល់អនកជាប់ពៃធ ៃិងអនកបង់កនត្លគសវា) 
៨៥% 

១១.៤. បៃោកកលលអរដាបាលៃិងគោលៃគោបាយពៃធដ្ឋរ ៩១% 

១១.៥. បៃោកកលលអគោលៃគោបាយៃិងរដាបាលចំណូលលិៃកលៃសារគពើពៃធ រួលទងំ

ត្ទពយសលបរោិរដា 
៨២% 

១១.៦. ពត្ងឹងការពាករណា៍៉ា ត្កូគសដាកិចចៃិងការពាករណ៍ចំណូល   



   

១២ ៧៣% 

១២.១. ពិៃិរយគ ើងវិញត្កបែ័ណឌ ចាប់ ត្កបែ័ណឌ សាថ ប័ៃ ៃិងរ ួទី/ការទទលួែុសត្រូវ 

កនុងការត្រប់ត្រងបំណលុ 
៧៥% 

 
១២.២. គរៀបចំៃិងអៃុវរេយុទធសាស្តសេ ត្រប់ត្រងបំណលុ  ៦៨% 

១២.៣. បគងកើរការគត្បើត្បាស់ត្បព័ៃធទិៃនៃ័យបំណលុ  ៧៧% 

១៣ ៩៣% 

១៣.១. បៃេត្បលូលែេុរំណៃីធ ោររបសរ់ដ្ឋា ភិបាល ៃិងពត្ងឹងរណៃីគទលររ ោរ 

“TSA”  
៨០% 

 

១៣.២. បៃោពត្ងីកការគត្បើត្បាសត់្បព័ៃធធ ោរសត្ាប់ត្បរិបរោិការចំណូលៃិងចំណាយ

សាធារណៈ   
១០០% 

១៣.៣.ត្បលូលែោុំៃិងបៃោកកលលអកែៃការសាច់ត្បាក់ (ចប់គែោើលពីត្បចំត្រីាស/ត្បចំកែ 

ៃិងចប់គែោើលជាបគណោ ើរៗគៅត្បចំសបាោ ហ៍ៃិងត្បចំនថៃ? 
 

១៣.៤. បៃេតាលដ្ឋៃបំណលុកកសទោះៃិងអាយុកាលរបស់វា ១០០% 

១៤ ៦៦% 

១៤.១. កកលលអត្កបែ័ណឌ ចាប់លទធកលមសាធារណៈ ៧៥%  



   

១៤.២. អៃុវរេអៃុត្កឹរយថមីសេ ីពលីទធកលមសាធារណៈ ៃិងវិធាៃ ៃិងបទបបញ្ញរេិលទធកលម

សាធារណៈ គដ្ឋយរួលទងំឯកសារគដញនថៃជាសេង់ដ្ឋរគៅថាន ក់ជារិៃិងថាន ក់គត្កាលជារិ  
៤០% 

១៤.៣. បៃេពត្ងឹងសលរថភាពរបស់អងគភាពលទធកលមគៅថាន ក់ជារិៃិងថាន ក់គត្កាលជារិ

គដើលបីអៃុវរេអៃុត្កឹរយថមីសោ ីពីលទធកលមសាធារណៈៃិងវិធាៃ ៃិងបទបបញ្ញរេិលទធកលមសាធារណៈ 

គដ្ឋយរួលទងំឯកសារគដញនថៃជាសេង់ដ្ឋរ 

៦៣% 

១៤.៤. ពត្ងឹងសលរថភាព យកដ្ឋា ៃលទធកលមសាធារណៈគដើលបីត្រួរពិៃិរយតាលដ្ឋៃ ៃងិ

វាយរនលៃសលិទធកលមនៃត្បព័ៃធលទធកលមសាធារណៈ  
៨០% 

១៤.៥.បគងកើៃភាពត្បកួរត្បកជងៃិងរាៃ ភាពកនុងដំគណើរការលទធកលម តាលរយៈការបគងកើៃ

ការែសពវែាយជាសាធារណៈ ៃិងគដ្ឋយចំហ  
១០០% 

១៤.៦.កំណរ់ឱ្យបាៃចាស់ពីប ទ រ់រណគៃយយភាពកនុងដំគណើរការលទធកលម  ៤០% 

២១ ៧៣% 

២១.១. ពិៃិរយគ ើងវិញៃិងគធវើវិគសាធៃកលមគលើចាប់ៃិងបទបបញ្ញរេិកដលកំណរ់ពីរ ួទ ី

ៃិងការទទលួែុសត្រូវកនុងការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ របស់រដ្ឋា ភិបាល 
៦០% 

 
២១.២. កំណរ់ឱ្យបាៃចាស់ពីប ទ រ់រណគៃយយភាព គៅកនុងការគរៀបចំថវិកាត្បចំឆ្ន ំ 

ៃិងកនុងការគរៀបចំកលមវិធីវិៃិគោរសាធារណៈ (PIP) ៃិងកំណរ់ពីការទទលួែុសត្រូវ 
១០០% 



   

ឱ្យបាៃចាស់លាស់ រវាងត្កសួង-សាថ ប័ៃៃីលួយៗ រួលាៃ កសហវ ត្កសួងកែៃការ 

ៃិងត្កុលត្បឹកាអភិវឌ្ឍៃ៍កលពុជា  

២១.៣. កំណរ់អងគភាពថវិកា ៃិងអនកត្រប់ត្រងថវិកាគៅរដាបាលថាន ក់ជារិ ៃិងថាន ក់

គត្កាលជារិ  
៧៣% 

២១.៤. កំណរ់ពីការទទួលែុសត្រូវនៃការត្រប់ត្រងគៅត្រប់កត្លិរ  ៥៥% 

២១.៥. គរៀបចំៃិងគចញែាយកត្លងៃីរិវិធីកណ ំកដលពៃយលព់ីការែោល់សិទធិអំណាច

ៃិងការទទលួែុសត្រូវដល់អងគភាពថវិកាៃិងអនកត្រប់ត្រងថវិកាគហើយែសពវែាយតាល 

រយៈការបណោុ ោះបណាោ លៃិងសិកាខ សាលា 

 

២១.៦.កកសត្លួលរច សលព័ៃធសាថ ប័ៃឱ្យគឆៃើយរបគៅៃឹងត្បព័ៃធដំគណើរការការងារថមី 

កដលត្រូវបាៃបគងកើររលួទងំការបៃេបញ្ាូៃលស្តៃេតី្រួរពិៃរិយហិរញ្ញវរថុគៅតាលត្កសងួ-

សាថ ប័ៃ គដ្ឋយកំណរ់ឱ្យបាៃចាស់ពីរ ួទី គៅកនុងត្កបែ័ណឌ វិលជឈការ  
៩០% 

២២ ៤៩% 

២២.១.បគងកើរឱ្យាៃទណឌ កលមសលត្សបចំគ ោះកំហុសឆគង ឬ ការត្រប់ត្រងធៃធាៃ

សាធារណៈលិៃសលត្សប ៃិងោម ៃត្បសិទធភាព។ ទណឌ កលមគៃោះត្រវូកចងគៅកនុងចាប់ៃិង

គធវើការែសពវែាយៃិងកណ ំឱ្យបាៃទលូំទលូាយ 

៣២%  



   

២២.២. គរៀបចំឱ្យាៃតារាងបញ្ា ក់អំពីសិទធិអំណាចៃិងភាពទៃ់ភៃៃ់ កដលែេលជ់ូៃ   

អងគភាពថវិកាកដលបាៃបំគពញលកខណៈវិៃិចិ័យ កដលាៃការឯកភាពសត្ាប់ត្បព័ៃធ

ត្រប់ត្រងធៃធាៃសាធារណៈ ដ៍ត្រឹលត្រូវ  

៥០% 

២២.៣.គធវើការត្រួរពិៃិរយគ ើងវិញជាត្បចំគលើលទធែលនៃការត្រប់ត្រងធៃធាៃកដល

សគត្លចបាៃគដ្ឋយអងគភាពថវិកាៃីលួយៗ គដើលបីគធវើជាលលូដ្ឋា ៃ កនុងការពត្ងីកការែេល់

សិទធិអំណាចៃិងភាពទៃ់ភៃៃ ់ 
១០០% 

២៣ ៧៥% 

២៣.១. ត្រួរពិៃិរយគ ើងវិញ ៃងិបៃេកកលលអបៃង់រណៃីថមី ៃិងចំណារ់ថាន ក់ថវិកាថមីគដើលបី

ពត្ងឹងៃិងអៃុវរេជាបគណេ ើរៗ ចំណារ់ថាន ក់គសដាកិចច លុែងារ ៃិងរដាបាល  
៨៧% 

 ២៣.២. សិកាៃិងែោល់ជគត្លើសចំណារ់ថាន ក់តាលកលមវិធី ៧៥% 

២៣.៣. សិកាៃិងែេល់ជគត្លើសសត្ាប់ការឈាៃគៅត្បព័ៃធរណគៃយយបងគរជាជំហាៃៗ  ៣៣% 

២៣.៤. គរៀបចំៃិងែសពវែាយឯកសារកណ ំអំពីរណគៃយយ ៩៣% 

២៤ ៨១% 

២៤.១.បៃោការ់បៃថយគពលគវលាសំរាប់ការគសន ើសុំធា ចំណាយៃិងការទូទរ់គៅកនុង

ត្កសួង-សាថ ប័ៃ (គដ្ឋយសៃមរ់ថាាៃការកកលលអគៅគលើត្បព័ៃធកដលកំពុងអៃុវរេៃិង
៦៤%  



   

ការចប់គែោើលអៃុវរេជាបគណោ ើរៗ FMIS គៅកនុងឆ្ន ំ២០០៩ ៃិង ឆ្ន ំ២០១០) 

២៤.២. កកលលអដំគណើរការនៃត្បរិបរោិការគៅកនុង កសហវ/ ត្កសួង-សាថ ប័ៃ គដើលបី 

ឱ្យត្សបគៅៃឹងការវិវឌ្ឍៃ៍នៃបៃង់រណគៃយយៃិងបទដ្ឋា ៃរណគៃយយ ត្ពលទងំគធវើការ 

គែទៀងផ្លទ រ់រណៃីជាត្បចំ 

១០០% 

២៤.៣. បគងកើៃកត្លិរយល់ដឹង ភាពជាាច ស់ ការចូលរួល ៃិងសលរថភាពកែនក FMIS ដល់ 

កសហវ ត្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃិងរដាបាលថាន ក់គត្កាលជារិ 
៨៧% 

២៤.៤. កសាងសលរថភាពត្រប់ត្រងរគត្ាង FMIS គដ្ឋយរួលាៃទងំគៅ កសហវ 

ត្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃិងអងគភាពថាន ក់គត្កាលជារិ 
១០០% 

២៤.៥.ពត្ងឹងការគរៀបចំ FMIS ៃិងបញ្ចប់ដំគណើរការលទធកលម  ១០០% 

២៤.៦. គរៀបចំកែៃការអៃុវរេរលួ (ការសាកលបងៃិងការពត្ងីក) គដ្ឋយរលួបញ្ចូល 

កសហវ ត្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃិងអងគភាពថាន ក់គត្កាលជារិ 
១០០% 

២៤.៧. គរៀបចំកែៃការៃិងវរគបណោុ ោះបណាោ ល ត្ពលទងំឯកសារបណោុ ោះបណាោ លសត្ាប់

ការបៃេបណោុ ោះបណាោ លដល់ត្រប់លស្តៃេីកដល ក់ពៃ័ធៃឹង FMIS គៅ កសហវ ត្កសួង-

សាថ ប័ៃ ៃិងអងគភាពថាន ក់គត្កាលជារិ 

៣៣% 

២៤.៨. ការអៃុវរេសាកលបងជហំាៃដំបូងៃិងពត្ងីកការអៃុវរេ FMIS (ល៉ាូឌ្ុលសនូល ៃិង ៦០% 



   

ល៉ាូឌ្ុលសត្ាប់ថវិកា)  

២៥ ៧៥% 

២៥.១. ពិៃិរយគ ើងវិញៃូវសោងដ់្ឋរ រណគៃយយរដាបាលសាធារណៈ កដលាៃលកខណៈ

ជាអៃោរជារិ (IPSAS, GAAP) ៃិងវាយរនលៃភាពត្បាកដៃិយលៃិងភាពសលត្សបនៃ

លំដ្ឋប់លំគដ្ឋយកនុងការដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរេសោង់ដ្ឋររណគៃយយគៃោះគដ្ឋយែារភាា ប់គៅៃឹងការ

ពត្ងីកការគត្បើត្បាស់ FMIS 

៨០% 

 

២៥.២. ដ្ឋក់ឱ្យអៃវុរេៃវូរបាយការណ៍អៃុវរេថវិកាត្បចំត្រីាស កដលបញ្ា ក់អំពីការងារ

កដលបាៃបំគពញគធៀបៃឹងគោលគៅលទធែលទទួលបាៃការយឺរោ៉ា វ ៃិង វិធាៃការ

គដ្ឋោះត្សាយ៖ ពីត្កសួង-សាថ ប័ៃ លក កសហវ ៃិងគៅនែទកនុងត្កសួង-សាថ ប័ៃ ពីអងគភាព

ថវិការហូរដល់ថាន ក់ដឹក ំ 

៧០% 

២៥.៣. កកលលអទត្លង់របាយការណ៍អៃុវរេថវិកាកដលត្រូវគែាើគៅរណៈរដាលស្តៃេីៃិង

សាថ ប័ៃៃីរិបបញ្ញរេ ិ
 

២៥.៤.កកលលអទត្លង់របាយការណ៍ៃិងការផ្លៃ ស់បោូរព័រ៌ាៃជាលយួសាធារណជៃ ១០០% 

២៥.៥. ដ្ឋក់ឱ្យអៃុវរោយៃោការគដើលបីបញ្ចប់ការចុោះ បញ្ា ីសារគពើភ័ណឌ ត្ទពយសលបរោិរដាៃិង

គធវើបចចុបបៃនភាពជាត្បចំ  
៥០%  



   

២៦ ៧០% 

២៦.១. បគងកើរឱ្យាៃអងគភាពសវៃកលមនែទកនុងគៅត្រប់ត្កសួង  ៨៥% 

 

២៦.២. កកលលអយៃេការគដើលបីធា ការគឆៃើយរបត្បកបគដ្ឋយត្បសិទធភាពគៅៃឹងលទធែល

សវៃកលម ៃិងអធិការកិចចគៅតាលបណាេ អងគភាពថវិកា  
៦៤% 

២៦.៣. គរៀបចំៃិងកកលលអកែៃការសវៃកលម/អធិការកិចចត្បចំឆ្ន ំរបស់ត្កសួង-សាថ ប័ៃ 

គដ្ឋយកែអកគលើលកខណៈវិៃិច័យិវាយរនលៃហាៃិភ័យកដលបាៃែេលអ់ៃុសាសៃ៍គដ្ឋយ 

កសហវ 

៦៨% 

២៦.៤. កសហវ ពិៃិរយគលើលគ ើងវិញពីភាពត្រប់ត្ោៃ់នៃរត្លូរបាយការណ៍សវៃកលម

/អធិការកិចច 
៥៧% 

២៦.៥. កកលលអរបាយការណ៍សវៃកលម/អធិការកិចច  ៩៤% 

២៧ ៥៧% 

២៧.១. សិកាពីការអៃុវរេ គពលបចចុបបៃន ៃិងបគងកើរជគត្លើសសត្ាប់ពត្ងឹងការគរៀបចំ 

ៃិង អៃុវរេថវិកា គែរេ-ត្កុង  
៨៣% 

 
២៧.២. កកលលអចំណូលលិៃកលៃសារគពើពៃធរបស់ គែរេ-ត្កុង  ២៤% 

២៧.៣. កកលលអការគរៀបចំ ៃិងការអៃុវរេថវិកាត្ពលទងំត្បព័ៃធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុ គែរេ ៧២% 



   

ត្កុង ត្សុក ៃិងែណឌ  

២៧.៤. កកលលអការគរៀបចំ ៃិងអៃុវរេថវិកាត្ពលទងំត្បព័ៃធហិរញ្ញវរថុ  ុំ-សងាក រ់  ៥៣% 

២៧.៥. ពត្ងឹងសលរថភាពកនុងការគរៀបចំ ៃិងអៃុវរេថវិកាត្ពលទងំការត្រប់ត្រង ហិរញ្ញវ

រថុ កនុងត្កបែ័ណឌ  វិលជឈការៃិងវិសហលជឈការ  
៨៧% 

២៧.៦. ពិៃិរយគ ើងវិញៃិងគធវើវិគសាធៃកលមចាប់ អៃុត្កឹរយ  ៃិងបទបបញ្ញរេិគែសងៗគដើលបី

ឱ្យាៃសងគិភាពគៅៃឹងចាប់សេ ីពីការត្រប់ត្រងរដាបាលរាជធាៃី គែរេ ត្កុង ៃងិត្សុក 

ែណឌ   

៨០% 

២៧.៧. គរៀបចំយុទធសាស្តសេៃិងគោលៃគោបាយវិលជឈការហិរញ្ញវរថុ គដ្ឋយកែអកគលើ

ត្កបែ័ណឌ យុទធសាស្តសេ កៃកលមវិធីកកទត្លង់ វិលជឈការៃិងវិសហលជឈការ ៃិងកលមវិធីកកទត្លង់

ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ  

២% 

២៧.៨. គរៀបចំកែៃការលលអិរគដើលបីោំត្ទដល់ការអៃុវរេជាបឋលៃូវទិដាភាពហិរញ្ញវរថុ 

ៃិងសារគពើពៃធ កដលាៃកចងគៅកនុងចាប់សេ ីពីការត្រប់ត្រងរដាបាល រាជធាៃី គែរេ ត្កុង

ៃិង ត្សុក ែណឌ  

៥៥%  

២៨ ៧៣% 

២៨.១. គរៀបចំសាថ ប័ៃគដើលបីគឆៃើយរបៃឹងដំណាក់កាលទី២ គដ្ឋយរួលាៃ៖ ការបញ្ចប់ ៦៥%  



   

ការគធវើ វិភារលុែងារគៅត្រប់ យកដ្ឋា ៃនៃ កសហវ ៃិង យកដ្ឋា ៃហិរញ្ញវរថុនៃត្កសួង

សាថ ប័ៃ។ គរៀបចំៃិងអៃុវរេកែៃការយុទធសាស្តសេ របស់ យកដ្ឋា ៃៃីលួយៗ។ គរៀបចំៃិង

ែសពវែាយឯកសារកណ ំសេ ីពីត្បព័ៃធត្រប់ត្រង។ គរៀបចំគោលៃគោបាយសត្ាប់

យុទធសាស្តសេ ត្រប់ត្រងត្បព័ៃធព័រ៌ាៃវិទាគៅ កសហវ ការកសាងសលរថភាព យកដ្ឋា ៃ 

ការគត្បើត្បាស់ជំៃួយបគចចកគទសត្បកបគដ្ឋយត្បសិទធភាព។ កកលលអការអៃុវរេការងារ

តាលរយៈការបគងកើៃការគត្បើត្បាស់បគចចកវិទា។ 

២៨.២.ការអភិវឌ្ឍធៃធាៃលៃុសសសត្ាប់ដំណាក់កាលទី២ គដ្ឋយរួលាៃ៖ ការបគងកើរ

ត្កុលលស្តៃេីចលករ ៃិងការគត្ជើសគរីសលស្តៃេីពីខាងគត្ៅគលើជ ំញកដលលិៃាៃត្រប់ត្ោៃ់។ 

គរៀបចំឱ្យាៃគោលៃគោបាយបងវិលជុំនៃការងារ។ គរៀបចំកែៃការរកាទុកលស្តៃេីកដល

ាៃជំ ញសលត្សបៃិងសលរថភាព។ 

៧០% 

២៨.៣. ការកសាងៃិងបណេុ ោះបណាេ លជំ ញសត្ាប់ដំណាក់កាលទី២ កដលាៃ   

ដូចជា៖ ការពត្ងីកៃវូការកសាងជំ ញៃិងគរៀបចំវរគសិកាលូលដ្ឋា ៃ។ គរៀបចំជាបឋល

វរគសិកាថមីសត្ាប់លុែជំ ញសំខាៃ់ៗ។ ត្រូវចប់គែេើលដំគណើរការវរគសិកាកដល 

កសហវ បាៃគរៀបចំៃិងគរៀបចំកែៃការកសាងសលរថភាពគៅតាលត្កសួង-សាថ ប័ៃ កដល

សថ ិរគៅកនុងត្កបែ័ណឌ នៃកែៃការរបស់ កសហវ។ ត្សបគពលោន គៃោះកដរ ត្រូវបៃេគរៀបចំ

៨៣% 



   

កែៃការបណេុ ោះបណាេ លគៅបរគទស ជាពិគសសសត្ាប់ត្កុលលស្តៃេីចលករត្ពលទងំគរៀបចំ 

ៃិងអៃុវរេកែៃការទសសៃកិចចសិកា។ 

២៨.៤. គរៀបចំឱ្យាៃការគលើកទឹកចិរេសត្ាប់ដំណាក់កាលទី២ កដលាៃដូចជា៖ 

ពិៃិរយ ៃិងពត្ងីករគត្ាងែោលល់ាភការកែអកគលើលទធែលការងារ (MBPI) គដ្ឋយបកៃថល

ចំៃួៃលស្តៃេ។ី គរៀបចំ វិធាៃការគដើលបីោំត្ទដល់អនកកដលប៉ាោះ ល់គដ្ឋយសារការផ្លៃ ស់បោូរ

ដំគណើរការៃិងសាថ ប័ៃ។ គរៀបចំវិធីសាស្តសេសត្ាប់វាយរនលៃគដើលបីទទួលបាៃការបណេុ ោះ-

បណាេ លកែអកតាលរត្លូវការ។ បគងេើៃឱ្យាៃការយល់ដឹង ៃិងចូលរលួកនុងកែៃការកសាង

សលរថភាព។  

៣៨% 

២៨.៥. គរៀបចំៃិងអៃុវរេយុទធសាស្តសេទំ ក់ទំៃងៃិងសត្លបសត្លួលសត្ាប់កលមវិធ ី   

កកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ  
១០០% 

 

២៨.៦. កំណរ់ៃិងចងត្កងឯកសារសោ ីអំពីការទទួលែុសត្រូវរបស់សាថ ប័ៃៃីលួយៗ ៃិង 

អងគភាពសត្លបសត្លួលកដលត្រូវចូលរួលគៅកនុងដំណាក់កាលទី២ 
 

២៨.៧. គរៀបចំៃិងអៃុវរេយុទធសាស្តសេសត្ាប់ដ្ឋក់បញ្ចូលបញ្ា ត្បទក់ត្កឡាគៅកនុងការ

គរៀបចំសាថ ប័ៃ សត្ាប់ដំណាក់កាលទី២ 
 

២៨.៨. គរៀបចំៃិងអៃុវរេយុទធសាស្តសេ គដើលបីបគងកើៃទំ ក់ទំៃងកនុងកត្លិរបគចចកគទសរវាង ១០០% 



   

រណៈកាម ធិការត្បរិបរេិ ៃិងទីត្បឹកាកែនកត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុ 

២៨.៩. កកលលអអងគភាពសត្លបសត្លួល រួ ទី ការទទលួែុសត្រូវ ៃីរិវិធ ី ៃិងឯកភាព

គៅគលើត្កបែ័ណឌ ធៃធាៃ 
  

២៨.១០. ពិៃិរយ តាលដ្ឋៃ ៃិងវាយរនលៃវឌ្ឍៃភាពគដើលបីសគត្លចបាៃចកខុវិស័យដំណាក់កាល

ទី២ តាលរយៈការអៃុវរេកែៃការសកលមភាពរួល ដំណាក់កាលទី២។ គធវើបចចុបបៃនភាព

កែៃការសកលមភាពរួល ដំណាក់កាលទី២ កនុងករណីចំបាច់។ 

  

៣១ ៨៤% 

៣១.១. ពិៃិរយគ ើងវិញៃិងកកលលអការអៃុវរេថវិកាតាលកលមវិធី  ៧៥% 

 
៣១.២. គរៀបចំយុទធសាស្តសេ គដើលបីពត្ងីកថវិកាតាលកលមវិធី  ៨២% 

៣១.៣. អៃុវរេកែៃការបណេុ ោះបណាេ លៃិងការកសាងសលរថភាពសត្ាប់អៃុវរេថវិកា

តាលកលមវិធី  
៩៥% 

៣២ ៩២% 

៣២.១. គរៀបចំគោលៃគោបាយសត្ាប់គធវើសាហរណកលមថវិកា។ បៃេកកលលអការគធវើ

សាហរណកលមថវិកាចរៃេៃិងលូលធៃតាលរយៈការបៃេអៃុវរេត្កបែ័ណឌ ចំណាយរយៈ 

គពលលធយល (MTEF ) កែៃការយុទធសាស្តសេថវិកា (BSPs ) ៃិងថវិកាតាលកលមវិធី (BP)។ 

១០០%  



   

ឆៃុោះបញ្ច ងំទិដាភាពការការ់បៃថយភាពត្កីត្កៃិងកយៃឌ្័រគៅកនុងគោលការណ៍កណ ំ

សេ ីពីកែៃការយុទធសាស្តសេថវិកាៃិងថវិកាតាលកលមវិធី   

៣២.២. បៃេបញ្ចូលចំណូលចំណាយ កដលគៅគត្ៅបរិបថថវិកាគៅកនុងថវិកាត្បចំឆ្ន ំ

រួលទងំការបងកីៃជាបគណេ ើរៗ ៃវូការបញ្ចូលលូលៃិធិពីនដរអូភិវឌ្ឍៃ៍ គៅកនុងថវិកាត្បចំ

ឆ្ន ំ  

៨៣%  

 

 

 

 

 

 



   

គ. តារាខមធយមភាគតាមង្ោលង្ៅង្ៅតាមផ្ ន្កទខំ៣ 

ផ្ ន្ក 

ក-ផ្ ន្កង្រៀបចំ 

ថវិកា/ 

ផ្ ន្កអៃុវតរ 

ថវិកា 

ខ្-ផ្ ន្កង្ោលៃង្ោបាយ 

ង្សដាកិចចៃិខហិរញ្ញវតថុ / 

ផ្ ន្កត្គប់ត្គខចំណូល 

គ-ផ្ ន្កោតំ្ទ្ 

ទ្ូង្ៅ កសាខ 

សមតថភាព្/ 

រដាបាល 

មធយមភាគ 

ភាពគជឿទុកចិរេបាៃនៃថវិកា 

គោលបំណង៤ ៃិង ចគងាក លសកលមភាព 

១៩ 

៧៨% ៨២% 
លៃិាៃ 

សកលមភាព 
៨០% 

រណគៃយយភាពហិរញ្ញវរថុ 

គោលបំណង ៨ ៃិង 

ចគងាក លសកលមភាព ៤៩  

៧៣% ៨៨% ៥៤% ៧០% 

ការគត្រៀលលកខណៈសត្ាប ់

ជំហាៃប ទ ប់  

គោលបំណង២ ៃិង ចគងាក លសកលមភាព៥ 

 

៨៨% 
សកលមភាពជាគត្ចើៃ 

ពុាំៃការវាយរនលៃ 

លៃិាៃ 

សកលមភាព 
៨៨% 

 



   

ឃ. តារាខតាមដ្ឋៃសកមមភាព្យុទ្ធសាស្តសរ ៣+២ 

 

ល.រ 
ត្កុមការករ 

សកមមភាព្ 

បាៃបញ្ច ប់ង្ហើយ 

សកមមភាព្អៃុវតរ 

បាៃខ្លះង្ហើយ/ 

ត្តូវអៃុវតរបៃរ/ 

ង្ត្កាយកាលកំណត់ 

សកមមភាព្ 

ព្ុំទៃ់ត្តូវ 

បាៃចប់ង្ ដ្ើម 

សកមមភាព្ 

ព្ុពំាក់ព្័ៃធ 

សកមមភាព្ 

ព្ុំទៃ់ដល់ង្ព្ល 
សរុប 

1 
ប ទ រ់រណគៃយយភាព 

9 4 0 0 0 13 

2 
អៃុវរេថវកិា 

12 4 1 1 0 18 

3 
សោង់ដ្ឋរ 

13 6 0 1 1 21 

4 FMIS 14 2 7 2 4 29 

សរុប 
48 16 8 4 5 81 

រិរជា% 
67%* 22%* 11%* 6%* 7%*  



   

 
 

 

ឧបសមព័ៃធ ខ្ 

យុទ្ធសាស្តសរ ៣ + ២



 

 

Annex A. Matrix of Required Actions 
 

PFM Group and Actions Scheduled  

Dates 

Responsible 

Departments 

Status/Criticality 

1.  Line Accountability    

1.1 Implement Budget Entities    

1.1.1  General Framework for Establishing 

Budget Entity to be finalised and approved by 

sub-decree 

Oct 2011 BD Largely complete:  Decree drafted - 

needs to be approved and signed by 

PM. 

Criticality:  Medium.  Decision must 

be made early for configuration into 

FMIS. 

1.1.2  Guideline for Piloting Budget Entity to be 

finalised and approved with issuance of Prakas. 

- Implementation Strategy 

Mar 2012 

 

BD, GDNT, 

LMs, FAD, DIC 

(Proj) 

Responsibilities, etc. largely defined 

Criticality:  Medium if BEs to be 

implemented BY2014. 



 

PFM Group and Actions Scheduled  

Dates 

Responsible 

Departments 

Status/Criticality 

- Financial Budget Controls 

- Flexibilities and Authorities 

ITD, IAD, GID 

1.1.3  Workshop & Training on Framework & 

Guidelines to be provided for pilot Ministries  

Jun-Jul 

2012 

BD Rescheduled:  Timing for Feb 2013, 

i.e. BY2014 Budget formulation 

cycle 

Criticality:  Medium 

1.1.4  Budget Entity structure and business 

processes completed and reviewed for pilot 

ministries  

Sep 2012 BD 

 

Largely Identified for most 

Ministries (not just the pilots).  

Need to agree & approve 

Criticality:  Medium.  For FMIS 

configuration 

1.1.5  MEF approves BE Structure for 10 pilot 

Ministries 

Guidelines for establishing  Budget Entities 

Oct 2012 BD, MEF 

management 

Criticality: Medium 



 

PFM Group and Actions Scheduled  

Dates 

Responsible 

Departments 

Status/Criticality 

finalised, approved and issued 

1.1.6  10 Pilot Ministries prepare 2014 Budget 

Estimates using approved BE structure & 

business processes 

Feb-Dec 

2013 

(2014 

Budget) 

BD BY2014 Budget Formulation Cycle 

Criticality: Medium for 

implementing BEs 

1.2 Program Budgeting    

1.2.1 Internal assessment and improvement 

plan is completed for the 8 pilot ministry 

program budgets 

Oct 2011 BD Criticality: Low but useful to be 

clear early.  Initially just 

Program/Non-Program in FMIS.  

Reviews undertaken and completed. 

1.2.2 Sector Program Specialists Mobilised Nov 2011 

onwards 

BD Criticality: Low.  Longer term action.  

Mobilised and reviews undertaken. 

1.2.3 External assessment of program budgets is Dec 2011 BD Criticality: Low.  Longer term action.  



 

PFM Group and Actions Scheduled  

Dates 

Responsible 

Departments 

Status/Criticality 

completed by Specialists for 8 pilot Ministries  Reviews undertaken and completed. 

1.2.4 Implementation plan is approved for 

deepening and expanding program budgeting 

based upon the external evaluation of the pilot 

ministries  

Mar 2012 BD Criticality: Low.  Implementation 

plan formulated for deepening PB in 

pilot LMs in BY2014 and extending 

to all LMs in BY2015 and BY2016. 

1.2.5.  Full list is completed of existing program 

codes and descriptions 

Apr 2012 BD Criticality: Low.  Longer term action 

1.3  Delegation of Controls    

IAD, MEF review of control implications for 

implementing BEs with delegated 

accountability: 

  Included above 1.1.2 

Strengthening LM Internal Audit is covered 

under Internal Audit standards in 3.3 below. 

   



 

PFM Group and Actions Scheduled  

Dates 

Responsible 

Departments 

Status/Criticality 

2. Budget Execution    

2.1 Commitment (and Payment Visa)    

2.1.1  Review FAD Commitment & Payment 

systems 

- Review integration of information, 

information gaps, and demonstrate how FMIS 

will provide greater oversight. 

- Review capabilities for developing to 

accommodate 6 segment COA 

- Review mechanism for data take-on for 

earlier months in BY2014 

Nov 2011 ITD, FAD Criticality Medium. 

Have more than one year to plan for 

but need to start looking at early, as 

proper development and testing will 

take time. 

2.1.2  FAD agreement to a phased reduction 

approvals 

Dec 2011 FAD, ITD, IAD, 

GDNT 

Criticality Medium:  Approvals can 

be undertaken outside the FMIS but 

this is Critical to speedier processing 



 

PFM Group and Actions Scheduled  

Dates 

Responsible 

Departments 

Status/Criticality 

of commitments/spending 

2.1.3 Action plan. For gradually moving away 

from central (FAD) control on approving 

commitments to greater delegation to LMs via 

out-placed FCs.  (Need to ensure that controls 

remain tight at all stages) Blueprint for 

minimum required controls 

Dec 2011 FAD, ITD, IAD, 

GDNT 

As above. 

2.2 Procurement 

2.2.1 Review of potential for streamlining the 

manual procurement processes 

Jan - Mar 

2012 

 

DPP, ITD Not Critical:  Procurement Manual 

being finalised 

2.3 Payments 

2.3.1 Review of advance payments used for 

funding regular budget execution and action 

plan for bringing all expenditures into regular 

Nov 2011 GDNT, IAD, 

LM, BD 

Criticality Medium:   

Need to resolve issues and problems 

otherwise problem will continue to 

grow. 



 

PFM Group and Actions Scheduled  

Dates 

Responsible 

Departments 

Status/Criticality 

payment System  

2.3.2 Implement action plan prepared for 

bringing all expenditures into regular payment 

System 

Jan 2012 GDNT, IAD, 

LM, BD 

Criticality Medium:   

Note that this will impact on ability 

to meet IPSAS compliance. 

2.3.3  Prepare GDNT's KIT for new 6 segment 

COA.  Review information in KIT for 

compatibility for data take-on. 

Jul-Dec 

2012 

GDNT, ITD Criticality High:  Budget execution 

will need to operate outside FMIS 

for period Jan-Jun 2014.  This will be 

done through KIT, and the data 

taken on into FMIS. 

2.4 Cash Management 

2.4.1 Mobilise CMU transfer to GDNT 

Sep 2011 GDNT, CMU, 

MEF Senior 

Mgmt 

Criticality Medium 

CMU now in GDNT 



 

PFM Group and Actions Scheduled  

Dates 

Responsible 

Departments 

Status/Criticality 

2.4.2 Review status on Cash Management 
statements, sources of information and 
constraints.   
Part of FMIS design below. 

Dec 2012 GDNT, ITD 
CMU 
FMIS 

contractor 

Criticality Medium 
Look at other ways of strengthening 
cash management.  Currently being 
finalised 



 

PFM Group and Actions Scheduled  

Dates 

Responsible 

Departments 

Status/Criticality 

2.5 Virements 

2.5.1. Review and agree proposals for 

streamlined virements process with greater line 

accountability under BEs.  

Need to consider legal implications but also 

need for all additional layers of administration - 

this is part of FMIS design below. 

Dec 2011 BD Criticality Medium: 

Budgetary Control Table drafted as 

part of BE work.  Needs signing of 

decree. 

2.6 Project Reporting & Budget Integration    

2.6.1 Provide soft copy of  Inventory of 

Government implemented Projects  

Nov 2011 DIC, ITD Criticality Medium.  Inventory list 

already compiled for Government 

implemented projects. 

2.6.2 Provide Donor Master code list.   Nov 2011 DIC, ITD Most information readily available 

2.6.3 Collate direct aid project details update Jan 2012 DIC, ITD  



 

PFM Group and Actions Scheduled  

Dates 

Responsible 

Departments 

Status/Criticality 

inventory 

2.6.4 Action Plan for mobilising project 

submissions and compliance with SOPs & FM 

Manual, including incorporation of capital 

budgets into BSPs, etc. 

Jan 2012 DIC, BD, GDNT Some training already delivered.  E-

Forms will assist projects in 

complying. 

May require sanctions to enforce 

compliance. 

2.6.5 Mobilise and monitor project submissions 2012 

onwards 

DIC *** Needs follow up for latest 

status**** 

2.7 Revenues 

2.7.1 Review Non-Tax Revenue information 

flows and collection and remittance procedures.  

Make proposals for tightening procedures and 

action plans for ensuring compliance   

Jun 2012 NTRD, SPD, 

FID, EFI,ITD  

Criticality Medium. 



 

PFM Group and Actions Scheduled  

Dates 

Responsible 

Departments 

Status/Criticality 

2.8 Business Process Validation 

2.8.1 Validation of business processes in 

conjunction with ITD Team and FMIS contractor 

July 2013 -  

Mar 2014 

Full 

workgroup, 

All MEF Depts. 

IAD for 

controls 

Criticality High: But longer 

timeframe as FMIS procurement  

retendered and contractor 

mobilisation unlikely before early-

mid 2013, now. 

3. Standards    

3.1 Chart of Accounts/Budget Classification    

3.1.1 General Framework for Budget 

Classification (Divided into Budget Classification 

and Chart of Accounts) with Prakas is finalised 

and approved 

Sep 2012 BD, GDNT, 

DIC, LFD, ITD 

Criticality High:  Although Budget 

Execution go-live unlikely until July 

2014 now, the COA needs signing 

off as soon as possible, so that 

training can be planned and also 

budget formulation system can be 

developed (in-house) in time for 

February 2013. 



 

PFM Group and Actions Scheduled  

Dates 

Responsible 

Departments 

Status/Criticality 

3.1.2 Review with GDNT, DIC and LFD to ensure 

economic item and source of funds classification 

meet needs for accounting and investment 

budget integration.   

Sep 2012 ITD, GDNT, 

DIC, LFD 

As above 

3.1.3 Guideline for Budget Classification (and 

Chart of Accounts) Implementation is 

completed and approved with issuance of 

Circular for the 2014 Budget. 

- Economic Item; Admin; Geographic 

Classifications 

- Partial: Source of Funds; Program; Functional 

 

Guideline:     

Nov 2012 

 

Circular         

Feb 2013 

BD, GDNT, 

DIC, LFD, ITD 

As above 

 

3.1.4 Manual and Prakas completed for the 

implementation of each classification, including 

 

 

BD, GDNT, 

ITD, DIC, LFD 

As above 



 

PFM Group and Actions Scheduled  

Dates 

Responsible 

Departments 

Status/Criticality 

codes 

- Economic Item; Admin; Geographic 

Classifications 

- Partial: Source of Funds; Program; Functional 

Dec 2012 

3.1.5  Workshops & Training on new revised 

classification held for Line Ministries including 

staff involved with projects financed by DPs 

Nov-Dec 

2012 

BD, GDNT Criticality High:  BC/COA must be 

well understood by all PFM users.  

Required in advance of introducing 

new segments 

3.2 Accounting Standards    

3.2.1 GDNT to formulate action plan for 

implementing IPSAS and agree basis of 

accounting in the roadmap 

Jan 2012 GDNT Only just delivered sensitising on 

IPSAS to GDNT.  Low criticality:  

Accounting treatment in FMIS not 

impacted.  Reports can be 

developed as IPSAS implementation 



 

PFM Group and Actions Scheduled  

Dates 

Responsible 

Departments 

Status/Criticality 

progresses. 

3.2.2  IPSAS Training & Implementation 2012-2014 GDNT As above 

3.3 Internal Audit &  Inspection Standards & 

Internal Control 

   

3.3.1 Prepare Controls Risk Framework matrix 

for all business processes - gain IAD input  

 

July 2011 ITD, IAD, GID 

MEF 

 

Draft standards developed.  LMs 

need consistent approach to 

auditing in the new computerised 

environment. 

Criticality Low:  Important for 

controls but FMIS can still proceed. 

3.3.2 Formulate and agree blueprint for 

minimum required controls 

Dec 2011 ITD, IAD, GID As above.  Blueprint drafted.  

Waiting to launch with IAD officially. 

*** OK to finish this off now??*** 



 

PFM Group and Actions Scheduled  

Dates 

Responsible 

Departments 

Status/Criticality 

3.3.3 Strengthen LM IADs - Training 2012-2014 IAD, GID MEF 

IADs LMs 

Criticality Low: Longer term 

capacity and institution building 

3.3.4. Review information in FMIS to support 

opportunities for intermediate and continuous 

audit 

Jul-Nov 

2013 

GID/ITD Criticality Low 

3.4 Recording & Reporting    

3.4.1 GDNT to prepare list of Class 4/5 balances 

at 31/12/10 with reconciliation status 

 

Dec 2011 

 

 

 

GDNT Status of reconciliation to be 

determined 

Criticality High 

Need to take on clean balances.  

Cleaning up balances invariably 

takes a long time.  Need to start 

early.  Likely be need for many 

write-offs - need to agree before go-



 

PFM Group and Actions Scheduled  

Dates 

Responsible 

Departments 

Status/Criticality 

live. 

3.4.2 Action Plan For ongoing Reconciliation of 

all Class4/5 Accounts 

Sep 2012 GDNT, IAD As above.  Review of current and 

future accounting treatments being 

undertaken.  Impact of IPSAS cash 

basis and FMIS being assessed. 

3.4.3 Reconcile & Seek Write Offs for Clean 

2012 year end balances 

Jan - Dec 

2012 

GDNT, LMs As above 

3.4.4 Prepare action plan for compiling 

inventory  of all Government Bank Accounts  

 

Nov 2011 

 

GDNT, DIC, 

SPD 

Criticality Medium:  Bank Accounts 

not currently in system will be 

brought in over a period of time 

gradually improving 

comprehensiveness. 

3.4.5 GDNT, DIC, SPD to compile full inventory 

of all bank accounts, with reconciliation status, 

and propose mechanism for ensuring proper, 

Mar 2012 GDNT, DIC, 

SPD 

Criticality High:  Identified bank 

accounts and TSA must be fully 

reconciled for bringing into FMIS.  



 

PFM Group and Actions Scheduled  

Dates 

Responsible 

Departments 

Status/Criticality 

regular reconciliation. Important that all Bank Accounts 

are fully reconciled as a matter of 

routine. 

3.4.6 GDNT to agree cut off procedures and 

action plan to expedite closure of 2011 & 2012 

books 

Dec 2012 

Dec 2013 

GDNT Need to expedite year end closures 

for 2012 and 2013 

Criticality: High 

3.5 Professionalisation    

3.5.1 ITD Change Management Team to work 

with MEF Departments to stimulate internal 

recognition and demand for professionalisation 

of finance cadres 

2012-2013 ITD CM Team 

GDNT, FAD, 

DIC, IAD, BD, 

DPP, EFI, PD 

Ideas floated but limited take up to 

date - Proposals for twinning 

arrangements 

Criticality:  Longer term 

requirement but need to start early 

3.5.2 Review past initiatives, e.g. ACCA/ CAT 

course and determine the constraints to 

Mar 2012 ITD CM Team New task 



 

PFM Group and Actions Scheduled  

Dates 

Responsible 

Departments 

Status/Criticality 

successful skills development and   EFI, GDNT, PD  Criticality: Long Term 

3.5.3  Review twinning arrangements and 

expedite.  Identify other options and consider all 

finance streams and procurement 

2012 - 

ongoing 

ITD CM Team 

 EFI, GDNT, PD 

Status to be determined 

Criticality: Long Term 

4.  ITD FMIS Team    

4.1 Change Management    

4.1.1 Ongoing Change Management 

Interventions - ADKAR (focus on awareness & 

desire)  

Ongoing ITD CM Team  

All MEF Depts. 

Ongoing presentations, 

questionnaires and meetings. 

Criticality: High 

4.2 Training Needs Assessments    

4.2.1 Complete FMIS TNA, and business process 

and staff mapping - GDNT, FAD, BD, DIC, DPP, 

Dec 2011 ITD CM Team 

Selected 

Questionnaires distributed - 

meetings held.  Limited response. 



 

PFM Group and Actions Scheduled  

Dates 

Responsible 

Departments 

Status/Criticality 

DAF. Depts. Criticality High:  This is needed for 

impact assessment, presenting 

planned BPR, and for team building 

and identifying the FMIS roles and 

responsibilities.   

4.2.2 Complete FMIS TNA, and business process 

and staff mapping in other Departments. 

Mar 2012 ITD CM Team  

MEF Depts. 

Questionnaires distributed. 

Criticality: Low 

4.2.3 Complete FMIS TNA, and business process 

and staff mapping in LMs and PTs 

Mar 2012 ITD CM Team  

LMS, PTs 

Questionnaires distributed. 

Criticality: Low 

4.3 Impact Assessment     

4.3.1 Update Impact Assessment at the 

individual level 

Dec 2011 ITD Updated for TNAs received 

Criticality High: Needed for taking 

the BPR proposals and future 



 

PFM Group and Actions Scheduled  

Dates 

Responsible 

Departments 

Status/Criticality 

processes to Depts.   

4.3.2 Get senior MEF management approval to 

the Impact Assessment and BPR proposals 

Dec 2011 ITD 

MEF Senior 

Management 

As above: 

Criticality High. 

Will we plan to re-launch this along 

with BPR - future processes? 

4.4 Business Process    

4.4.1 Re-circulate Current Business Process 

Document to all Depts. Garner and incorporate 

feedback 

Nov 2011 ITD, All Depts  

4.4.2 Undertake extensive presentations on 

future, to-be business processes and business 

process reengineering (BPR).  Gain feedback and 

incorporate into BPR proposals 

Nov-Dec 

2011 

ITD 

All MEF Depts. 

To be re-launched, once bidding 

documents and tender progress.   

Criticality High.  Need to gain wide 

acceptance of changes which must 



 

PFM Group and Actions Scheduled  

Dates 

Responsible 

Departments 

Status/Criticality 

happen. 

4.5 Transitioning and Team Building    

4.5.1 Team building in FMIS Team 

Technical team - training and role assignment 

Appointment of Business Analysts 

Training & Induction of business analysts 

Assign roles and responsibilities 

 

 

Jan 2012 

ongoing 

ITD Team undertaken many ICT training 

course.  BAs selected and ready for 

appointment. 

Criticality High: Need effective team 

to support implementation. 

Team building ongoing 

4.5.2 Team building in implementation sites 

Identify staff and agree roles and 

responsibilities 

Agree management roles 

 

2012-2013 

ITD CM Team 

GDNT mgmt. 

Awaiting feedback from TNA 

exercise 

Criticality High: Need effective team 

to support implementation 



 

PFM Group and Actions Scheduled  

Dates 

Responsible 

Departments 

Status/Criticality 

Team building workshops 

4.6  Training    

4.6.1 GDNT training workshops - General 

concepts of FMIS, Principles of PFM, Basic 

IPSAS, accounting via integrated systems. 

Jan 2012 ITD FMIS 

Team,  GDNT 

Important preparation of end users 

in GDNT in readiness for 

implementation 

Criticality High 

4.6.2 Formulate Training Plan for other MEF 

Departments and other FMIS sites 

2012-2013 ITD FMIS 

Team 

Awaiting outcomes from TNA 

Criticality Medium:  Delivery of this 

training will commence early 2012 

4.6.3 Training for LMs - understanding 

accounting information in automated FMIS 

reports 

Late 2013 ITD FMIS 

Team 

LMs will still operate manually at 

this stage but will receive new 

information from FMIS.  Important 

to understand and disseminate this 

information but not immediately 



 

PFM Group and Actions Scheduled  

Dates 

Responsible 

Departments 

Status/Criticality 

critical to FMIS Operations. 

Criticality Medium: 

4.6.4 Finance for Non Finance Managers in FMIS 

- Pilot Budget Entities -  

Late 2013 ITD FMIS 

Team 

As above.  Criticality Medium: 

4.7 FMIS Implementation    

4.7.1 Complete FMIS Procurement and award 

contract 

Early 2013 ITD, WB Criticality High:  Original Bid 

Terminated. Need to expedite WB 

NOL to bidding documents and 

other procurement sign-offs. 

 



 

PFM Group and Actions Scheduled  

Dates 

Responsible 

Departments 

Status/Criticality 

4.7.2 Implementation activities: 

Specification gathering; 

Design; 

Build; 

Testing and acceptance; 

FMIS user training; 

Deployment and go-live. 

 July 2013  

to   

July 2014 

FMIS Teams 

GDNT, 

contractor, 

MEF Depts., 

LMs, 

IAD 

specifically on 

adequacy of 

controls 

designed into 

system 

A separate fully detailed 

implementation plan for the FMIS 

will be formulated in conjunction 

with the contractor 

  

In matrix above "criticality" relates to criticality for implementation of the FMIS rather than the PFM 
reforms themselves under platform two.  For example, actions defined as low criticality mean that the FMIS 
can still proceed without completion of the activity.  However, these activities are still very important in 
achieving the required broader reform objectives. 



របាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលនៃការត្រួរពិៃិរយឡ ើងវិញឡលើការអៃុវរតកម្មវិធកីកទ្ត្ម្ង់ការ

ត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ត្រូវបានរ ៀបចំរ ើងក្នុងរោលបំណងត្រួរពិនរិយតាមដាននិងវាយរម្មៃរលើ

វឌ្ឍនភាពម្នកា អនុវរតក្មមវិធីកក្ទត្មង់កា ត្រប់ត្រងហិ ញ្ញវរថុសាធា ណៈ មិនត្រឹមករសត្ាប់វឌ្ឍនភាពក្នុង

ឆ្ន ំ២០១៣ ប ុរ ណ្ ោះរទ ក្៏ប ុកនត បាយកា ណ៍រនោះនឹងបង្ហា ញពីវឌ្ឍនភាពនិងបញ្ហា ត្បឈមជា ួម ម្ន យៈរពល 

៥ ឆ្ន ំ ករមដង ម្នកា អនុវរតដំ្ក្់កាលទី២ ត្ពមទំងានបង្ហា ញនូវលទធផលជា ួមម្នកា វាយរម្មៃត្បព័នធ

ត្រប់ត្រងហិ ញ្ញវរថុសាធា ណៈ (PEFA)  ួមទំងរសចក្ដីត្ាងកផនកា សក្មមភាព សត្ាប់ដំ្ក្់កាលទី៣ 

ផងកដ ។ 

 បាយកា ណ៍សដ ីពីលទធផលម្នកា ត្ររួពិនរិយរ ើងវិញរលើកា អនុវរតក្មមវិធីកក្ទត្មង់កា ត្រប់ត្រង

ហិ ញ្ញវរថុសាធា ណៈ អាចចារ់ទុក្ជា បាយកា ណ៍ត្រប់ត្រុងរត្ជាយអំពីក្មមវិធីកក្ទត្មង់កា ត្រប់ត្រងហិ ញ្ញវរថុ

សាធា ណៈ ក្នុង យៈរពល ៥ ឆ្ន ំ (២០០៩-២០១៣) និងជា បាយកា ណរ៍ ៀបចំតាមវិធីសាស្តសតវាយរម្មៃថ្មី

និងានលក្ខណៈនវានុវរតន ៍ រដាយរហរថុាកា ត្ររួពិនរិយតាមដាននិងវាយរម្មៃត្រូវបានផ្លៃ ស់បដូ ពីកបប

ពិពណ៌នា មក្ជាកា វាយរម្មៃដាក្់នរិទេស រដាយកផែក្រលើមូលដាា ន ២ រ ឺ ទី១. លទធផលសរត្មចបានម្ន

សូចនាក្ រធៀបនឹងរោលរៅ និង ទី២. សក្មមភាពកា ង្ហ កដលសរត្មចបានរធៀបនឹងសក្មមភាពកា ង្ហ  

កដលបានរត្ោងអនុវរត។ 

 បាយកា ណស៍ដ ីពីលទធផលម្នកា ត្ររួពិនរិយរ ើងវិញរលើកា អនុវរតក្មមវិធីកក្ទត្មងក់ា ត្រប់ត្រង

ហិ ញ្ញវរថុសាធា ណៈរនោះ នឹងផដលជ់ាមូលដាា ននិងចំរណោះដឹងដ៏ានសា ៈត្បរោរន៍សត្ាប់ថាន ក្ដឹ់ក្នំា

និងមស្តនតីរារកា ត្រប់លំដាប់ថាន ក្់ម្នត្រប់ត្ក្សួង-សាថ ប័ន ទុក្ជារដើមទុនពិចា ្អំពីរំហានកដលបានឆ្ៃងការ ់

និងកា រ ៀបចំរបាោះរំហានរៅមុខជាបនតបនាេ ប់ម្នក្មមវិធីកក្ទត្មង់កា ត្រប់ត្រងហិ ញ្ញវរថុសាធា ណៈ ត្បក្ប

រដាយភាពជាាា ស ់និងសាម  រីទទលួខុសត្រូវខពស់។ 

 

 




