្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��
គណៈកម�ការែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត�� សាធារណៈ
កិច�្របជុំគណៈកមា�ធិការដឹកនោំការងោរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ�� វត��
សាធារណៈ ជោមួយៃដគូអភិវឌ្ឍន៍

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព្របចាំឆា�២
ំ ០១៩ៃនការអនុវត� កម� វ�ធីែកទ្រមង់ការ
្រគប់្រគងហិរ��វត�� សាធារណៈ ដំណោក់កាលទី៣

េនៅទីស�កា
ី រ្រកសួងេសដ�កច
ិ ន
� ង
ិ ហិរ��វត��
ៃថ�ទ០
ី ៣ ែខកក�ដោ ឆា�២
ំ ០២០

មាតិកា

1>
2>
3>
4>

រេបៀបវោរៈកិច�្របជុំ
តារោងែបងែចកបន�ប់្របជុំ
បទបងោ�ញរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព្របចាំឆា�ំ២០១៩ (ភាសាែខ�រ និងភាសាអង់េគ�ស)
� ីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគង
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព្របចាំឆា�ំ២០១៩ ៃនការអនុវត�កម� វធ
ហិរ��វត��សាធារណៈ ដំណោក់កាលទី៣ (ភាសាែខ�រ និងភាសាអង់េគ�ស)

របបៀបវារៈ
កិច្ចប្បជុំគណៈកម្មាធិការដឹកនុំការងារកកទប្រង់ការប្គប់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ
ជារួយដដគូអភិវឌ្ឍន៍ (PFM-TWG)
ថ្ងៃអង្គារ ២រោច កែអាសាឍ ឆ្នាំជូត រោស័ក្ស ព.ស ២៥៦៤
ម្តូវនឹងថ្ងៃទ្ី០៧ កែក្សក្សកដា ឆ្នាំ២០២០ រវលារ ៉ោ ង ០៩:០០ នាទ្ីម្ពឹក្ស
ទ្ីសតីការម្ក្សសួងរសដ្ឋក្សិចន
ច ិងហិរញ្ញវតថុ
បេលបវលា

ប្បធានបទ និងសករាភាេ

០៨:៣០ - ០៩:០០ ចុះរ្មុះ

ថិរបវលា

៣០ នាទ្ី

មតិរ ក្ស
ើ
០៩:០០ - ០៩:១៥

ឯក្សឧតតមអគា ណ្ឌិតសភាចារយ អូន េ័នធរនីរ័ត្ន ឧ នាយក្សរដ្ឋមន្រនតី

១៥ នាទ្ី

រដ្ឋមន្រនតម្ី ក្សសួងរសដ្ឋក្សិចចនិងហិរញ្ញវតថុ និងជាម្ ធានគណ្ៈក្ស ម ធិការ
ដ្ឹក្សនាាំ ការង្គរកក្សទ្ម្មង់ការម្គ ់ម្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ
០៩:១៥ - ០៩:២០

មតិចណា
ាំ
អា
់ រមមណ្៍

៥ នាទ្ី

តាំណាងថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍
ការោយការណ្៍
អាំពវី ឌ្ឍនភាពថ្នការររៀ ចាំរបាយការណ្៍វឌ្ឍនភាពម្ ចាាំឆ្នាំ២០១៩ ថ្នការ
០៩:២០ - ០៩:៣០

អនវតតក្សមម វិធីកក្សទ្ម្មង់ការម្គ ់ម្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈដ្ាំណាក្ស់-កាលទ្ី

១០ នាទ្ី

៣
ឯក្សឧតតម រស់ សីលវា៉ា អគារលខាធិការ ថ្នអគារលខាធិការដាឋនគណ្ៈ
ក្ស ម ធិការដ្ឹក្សនាាំ ការង្គរកក្សទ្ម្មង់ការម្គ ់ម្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ
ទ្ ង្គាញ
០៩:៣០ - ១០:១០

ិ កី ក្សទ្ម្មង់ការ
របាយការណ្៍វឌ្ឍនភាពម្ ចាាំឆ្នាំ២០១៩ថ្នការអនវតតក្សមម វធ
ម្គ ់ម្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ ដ្ាំណាក្ស់កាលទ្ី៣

អ.គ.ហ. សូមរក្សាសិទ្ិក្ស
ធ ង
នុ ការកក្សសម្មួល

1

៤០ នាទ្ី

បេលបវលា

ប្បធានបទ និងសករាភាេ

ថិរបវលា

ឯក្សឧតតម បយ៉េត្ វីកណល អគារលខាធិការរង ថ្នអគារលខាធិការដាឋន
គណ្ៈក្ស ម ធិការដ្ឹក្សនាាំ ការង្គរកក្សទ្ម្មង់ការម្គ ់ម្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ
១០:១០ - ១០:៣០

មតិថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍

២០ នាទ្ី

តាំណាងថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍
១០:៣០- ១២:០០

ក្សិចចពភា
ិ ក្សា

១រ ៉ោ ង ៣០នាទ្ី

អ.គ.ហ. សូមរក្សាសិទ្ិក្ស
ធ ង
នុ ការកក្សសម្មួល

2

តារាងបែកបែកែន្ទ ែ់ប្ែជុំ សប្ាែ់កិែចប្ែជុំគណៈកាាធិការដឹកនុំការងារបកទប្រង់ការប្គែ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ
ន្ិងប្កុរការងារែច្ែច កច្ទស TWG
ថ្ងៃអងាារ ២ច្រាែ បែអាសាឍ ឆ្នជ
ុំ ូត្ ច្ោស័ក ព.ស. ២៥៦៤
ប្ត្ូវន្ឹងថ្ងៃទី០៧ បែកកកដា ឆ្ន២
ុំ ០២០
ល.រ

អងាភាព

ែន្ទ ែ់ប្ែជុំ

ច្សេងៗ

១

ឯកឧត្ត រអគា ែណឌត្
ិ សភាចារយឧែនយករដឋរន្រន្ត ី

បន្ទប់ប្បជុំ អគារ “ឃ”

១ រូប

២

ឯកឧត្តម រដឋច្លខាធិការប្ែចាុំការ នន្ប្កសួងសសដ្ឋ-

បន្ទប់ប្បជុំ អគារ “ឃ”

១ រូប

បន្ទប់ប្បជុំ អគារ “ឃ”

០៨ រូប

កិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ
៣

ឯកឧត្តម សោកជុំទាវ រដឋច្លខាធិការ នន្ប្កសួង
សសដ្ឋកិច្ចន្ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ

៤

សោកជុំទាវ នវ ែន្ទថា
័ ណា

បន្ទប់ប្បជុំ អគារ “ឃ”

១ រូប

៥

ឯកឧត្តម យក់ ែន្ណា

បន្ទប់ប្បជុំ អគារ “ឃ”

១ រូប

៦

ឯកឧត្តម ងា៉ាន្់ ែុំច្ រើន្

បន្ទប់ប្បជុំ អគារ “ឃ”

១ រូប

៧

នដ្គូអភិវឌ្ឍន្៍

បន្ទប់ប្បជុំ អគារ “ឃ”

១០ រូប

៨

ត្ុំណាងអងគការមិន្មមន្រដ្ឋឋភិបាល

បន្ទប់ប្បជុំ អគារ “ឃ”

១ រូប

៩

ខទ្ទកាល័យ ឯកឧត្ត រអគា ែណឌិត្សភាចារយ

បន្ទប់ប្បជុំ អគារ “ឃ”

៤ រូប

ឧែនយករដឋរន្រន្ត ី
១០

ប្កសួង-ស្ថថប័ន្

បន្ទប់ប្បជុំ អគារ “ឃ”

២០ រូប

១១

ឹ នុំ ន្ិងប្កុមការងារ អ.គ.ហ.
ថ្នាក់ដ្ក

បន្ទប់ប្បជុំ អគារ “ឃ”

១០ រូប

សរែ
ច្លែទូរស័ពទទន
ុំ ក់ទុំន្ង៖ ០១២ ៤១៧ ៧៧៤/ ០១២ ៩២៨ ៩៥៨
*** អ.គ.ហ. សូមរកាសិទ្ក
ធ ង
ាុ ការមកមប្បកាុងករណីចុំបាច្់

៥៦ រូប

តារាងបែកបែកែន្ទែ់ប្ែជុំ សប្ាែ់កិែចប្ែជុំគណៈកាាធិការដឹកនុំការងារបកទប្រង់ការប្គែ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ
ន្ិងប្កុរការងារែច្ែច កច្ទស TWG
ថ្ងៃអងាារ ២ច្រាែ បែអាសាឍ ឆ្នជ
ុំ ូត្ ច្ោស័ក ព.ស. ២៥៦៤
ប្ត្ូវន្ឹងថ្ងៃទី០៧ បែកកកដា ឆ្ន២
ុំ ០២០
េ.រ

នរន្ិងច្ោត្តនរ

ត្ួនទី

ែន្ទ ែ់ប្ែជុំ

១

ឯ.ឧ វងសី វិសសុត

រដ្ឋលេខាធិការរែចាំការ

២

ឯ.ឧ ជូ វិជិតត

រដ្ឋលេខាធិការ

៣

លោក្សជាំទាវ ងួន្ សខា

រដ្ឋលេខាធិការ

៤

ឯ.ឧ ហ៊ាន្ សាហីែ

រដ្ឋលេខាធិការ

៥

ឯ.ឧ ងី តាយី

រដ្ឋលេខាធិការ

៦

ឯ.ឧ ជូ គឹមលេង

រដ្ឋលេខាធិការ

៧

ឯ.ឧ លសដ ង
ើ សខម

រដ្ឋលេខាធិការ

៨

ឯ.ឧ រស់ សីេវ៉ា

រដ្ឋលេខាធិការ

៩

ឯ.ឧ គឹម សភៈ

រដ្ឋលេខាធិការ

១០

ឯ.ឧ ញាណ លេង

រដ្ឋលេខាធិការ

១១

ឯ.ឧ វង់ សណ្ត
ត ែ់

រដ្ឋលេខាធិការ

១២

ឯ.ឧ សួង លម៉េងគា

រដ្ឋលេខាធិការ

១៣

ឯ.ឧ កហម វណណ ឌី

រដ្ឋលេខាធិការ

១៤

លោក្សជាំទាវ កក្សវ ចរិយា

រដ្ឋលេខាធិការ

១៥

ឯ.ឧ ផាន្់ ផោា

រដ្ឋលេខាធិការ

១៦

ឯ.ឧ ឈន្ សភាព

រដ្ឋលេខាធិការ

ែន្ទែ់រែជគ
ាំ ២

១៧

ឯ.ឧ ចន្់ សធី

រដ្ឋលេខាធិការ

ជាន្់ទ្ី២ អគារ “គ”

១៨

ឯ.ឧ លអៀង ស៊ាន្េី

រដ្ឋលេខាធិការ

១៩

ឯ.ឧ កហ៊ាេ ចាំល រើន្

រដ្ឋលេខាធិការ

២០

ឯ.ឧ ហីវ សវណណ

រដ្ឋលេខាធិការ

២១

ឯ.ឧ ឆាន្់ វឌឍន្ៈ

អន្រដ្ឋលេខាធិការ

២២

ឯ.ឧ លពរជ សមបតតិ

អន្រដ្ឋលេខាធិការ

២៣

ឯ.ឧ ែ៉េូ រតនា

អន្រដ្ឋលេខាធិការ

២៤

ឯ.ឧ កែ៉េន្ សាំអាត

អន្រដ្ឋលេខាធិការ

ច្េែទូរស័ពទទន
ុំ ក់ទុំន្ង៖ ០១២ ៤១៧ ៧៧៤/ ០១២ ៩២៨ ៩៥៨
*** អ.គ.ហ. សូមរក្សាសិទ្ក្ស
ធ ង
នុ ការកក្សករែក្សនុងក្សរណីចាំបាច់

ែន្ទែ់រែជាំ អគារ “ឃ”

តារាងបែកបែកែន្ទែ់ប្ែជុំ សប្ាែ់កិែចប្ែជុំគណៈកាាធិការដឹកនុំការងារបកទប្រង់ការប្គែ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ
ន្ិងប្កុរការងារែច្ែច កច្ទស TWG
ថ្ងៃអងាារ ២ច្រាែ បែអាសាឍ ឆ្នជ
ុំ ូត្ ច្ោស័ក ព.ស. ២៥៦៤
ប្ត្ូវន្ឹងថ្ងៃទី០៧ បែកកកដា ឆ្ន២
ុំ ០២០
េ.រ

ប្កសួង-សាថែ័ន្

១

រក្សសួងក្សសិក្សមម រុកាារែមាញ់ និងននសាទ្

២

រក្សសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនែទ្

៣

រក្សសួង ករ៉ែ និងថាមពល

៤

រក្សសួងការែរនទ្ស និង សហរែតិែតតិការអនតរជាតិ

៥

រក្សសួងអែ់រំ យុវជន និងក្សីឡា

៦

រក្សសួងសងគមក្សិចច អតីតយុទ្ជ
ធ ន និងយុវនីតិសមបទា

៧

រក្សសួងនរៀែចាំកែនែី នគរូែនីក្សមម និងសាំណង់

៨

រក្សសួងធនធានទ្ឹក្ស និង ឧតុនយ
ិ ម

៩

រក្សសួងពាណិជជក្សមម

១០

រក្សសួងឧសាហក្សមម វទ្យទ្សាសារសត ែនចចក្សវទ្យទ្សា និងនវានុវតតន៍

១១

រក្សសួងទ្ាំនាក្ស់ទ្ាំនងជាមួយរែឋសភា រពឹទ្ស
ធ ភា និងអធិការក្សិចច

១២

រក្សសួងប្រែសណីយ៍ និងទ្ូរគមនាគមន៍

១៣

រក្សសួងសុខាភិបាល

១៤

ឹ ជញ្ជូ ន
រក្សសួងសាធារណការ និងែក្ស

១៥

រក្សសួងនទ្សចរណ៍

១៦

រក្សសួងការងារ និងែណុត ុះែណ្ត
ត លវទ្យជាជជីវៈ

១៧

រក្សសួងមុខងារសាធារណៈ

១៨

រក្សសួងក្សិចចការនារី

១៩

អាជាាធរសវនក្សមមជាតិ

២០

អងគភាពរែឆាំងអាំនពើពក្ស
ុ រលួយ

ច្េែទូរស័ពទទន
ុំ ក់ទុំន្ង៖ ០១២ ៤១៧ ៧៧៤/ ០១២ ៩២៨ ៩៥៨
*** អ.គ.ហ. សូមរក្សាសិទ្ក្ស
ធ ង
នុ ការកក្សករែក្សនុងក្សរណីចាំបាច់

ែន្ទ ែ់ប្ែជុំ

ែនទែ់រែជុាំ អគារ “ឃ”

តារាងបែកបែកែន្ទែ់ប្ែជុំ សប្ាែ់កិែចប្ែជុំគណៈកាាធិការដឹកនុំការងារបកទប្រង់ការប្គែ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ
ន្ិងប្កុរការងារែច្ែច កច្ទស TWG
ថ្ងៃអងាារ ២ច្រាែ បែអាសាឍ ឆ្នជ
ុំ ូត្ ច្ោស័ក ព.ស. ២៥៦៤
ប្ត្ូវន្ឹងថ្ងៃទី០៧ បែកកកដា ឆ្ន២
ុំ ០២០
េ.រ

ប្កសួង-សាថែ័ន្

១

រក្សសួងរពុះែរមរាជវា ាំង

២

ទ្ីសតីការគណៈរែឋមរនតី

៣

រក្សសួងមហាប្ទទ

៤

រក្សសួងការពារជាតិ

៥

រក្សសួងែរទ្យសាាន

៦

រក្សសួងវែបធម៌ និង វទ្យចិរតសិលបៈ

៧

រក្សសួងធមមការ និងសាសនា

៨

រែឋនលខាធិការដ្ឋឋនអាកាសចរណ៍សុី វទ្យល

៩

សាលាឧទ្ទរណ៍

១០

រក្សសួងពត៌មាន

១១

រក្សសួងយុតតិធម៌

១២

រក្សសួងកទនការ

១៣

រក្សុមរែឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍ក្សមពុជា

ច្េែទូរស័ពទទន
ុំ ក់ទុំន្ង៖ ០១២ ៤១៧ ៧៧៤/ ០១២ ៩២៨ ៩៥៨
*** អ.គ.ហ. សូមរក្សាសិទ្ក្ស
ធ ង
នុ ការកក្សករែក្សនុងក្សរណីចាំបាច់

ែន្ទ ែ់ប្ែជុំ

ែនទែ់រែជុធ
ាំ ាំ អគារ “គ”

តារាងបែកបែកែន្ទែ់ប្ែជុំ សប្ាែ់កិែចប្ែជុំគណៈកាាធិការដឹកនុំការងារបកទប្រង់ការប្គែ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ
ន្ិងប្កុរការងារែច្ែច កច្ទស TWG
ថ្ងៃអងាារ ២ច្រាែ បែអាសាឍ ឆ្នជ
ុំ ូត្ ច្ោស័ក ព.ស. ២៥៦៤
ប្ត្ូវន្ឹងថ្ងៃទី០៧ បែកកកដា ឆ្ន២
ុំ ០២០
េ.រ

ប្កសួង-សាថែ័ន្

១

អគគនលខាធិការដ្ឋឋនរក្សុមរែឹក្សាធមមនញ្
ុ ញ

២

អគគនលខាធិការដ្ឋឋនរពឹទ្ស
ធ ភា

៣

អគគនលខាធិការដ្ឋឋនរែឋសភា

៤

ឧតតមរក្សុមរែឹក្សាប្នអងគនៅរក្សម

៥

តុលាការក្សាំពល
ូ

៦

គណៈក្សមាមធិការជាតិនរៀែចាំការនបាុះនឆនត

៧

គណៈក្សមមការមូលែរតក្សមពុជា

ច្េែទូរស័ពទទន
ុំ ក់ទុំន្ង៖ ០១២ ៤១៧ ៧៧៤/ ០១២ ៩២៨ ៩៥៨
*** អ.គ.ហ. សូមរក្សាសិទ្ក្ស
ធ នុងការកក្សករែក្សនង
ុ ក្សរណីចាំបាច់

ែន្ទ ែ់ប្ែជុំ

ែនទែ់រែជុត
ាំ ូច អគារ “គ”

តារាងបែកបែកែន្ទ ែ់ប្ែជុំ សប្ាែ់កិែចប្ែជុំគណៈកាាធិការដឹកនុំការងារបកទប្រង់ការប្គែ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ
ន្ិងប្កុរការងារែច្ែច កច្ទស TWG
ថ្ងៃអងាារ ២ច្រាែ បែអាសាឍ ឆ្នជ
ុំ ូត្ ច្ោស័ក ព.ស. ២៥៦៤
ប្ត្ូវន្ឹងថ្ងៃទី០៧ បែកកកដា ឆ្ន២
ុំ ០២០
ល.រ
១

អងាភាព

ែន្ទ ែ់ប្ែជុំ

ប្កុមការងារប្គប់ប្គងគសប្ោងប្បព័ន្ធបសច្ចកវទ្ទ្ា

ច្សេងៗ

បន្ទប់ប្បជុំជាន្់ទ្ី៣ អគារ “គ”

១ រូប

ព័ត្ោ
៌ ន្សប្ោប់ការប្គប់ប្គងហិរញ្ញវត្ថស្ថ
ុ ធារណៈ
២

អគគសលខាធិការដ្ឋឋន្

បន្ទប់ប្បជុំជាន្់ទ្ី៣ អគារ “គ”

១ រូប

៣

អគគនយកដ្ឋឋន្ថវទ្កា

បន្ទប់ប្បជុំជាន្់ទ្ី៣ អគារ “គ”

១ រូប

៤

អគគនយកដ្ឋឋន្ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នាក់សប្កាមជាត្ិ

បន្ទប់ប្បជុំជាន្់ទ្ី៣ អគារ “គ”

១ រូប

៥

អគគនយកដ្ឋឋន្លទ្ធកមមស្ថធារណៈ

បន្ទប់ប្បជុំជាន្់ទ្ី៣ អគារ “គ”

១ រូប

៦

អគគនយកដ្ឋឋន្សគាលន្សោបាយ

បន្ទប់ប្បជុំជាន្់ទ្ី៣ អគារ “គ”

១ រូប

៧

អគគនយកដ្ឋឋន្សហប្បត្ិបត្តកា
ិ រអន្តរជាត្ិ ន្ិង

បន្ទប់ប្បជុំជាន្់ទ្ី៣ អគារ “គ”

១ រូប

បន្ទប់ប្បជុំជាន្់ទ្ី៣ អគារ “គ”

១ រូប

ប្គប់ប្គងបុំណល
៨

វទ្ទ្ាស្ថថន្សសដ្ឋកិច្ន្
ច ិងហិរញ្ញវត្ថុ
សរែ

៨ រូប

កុំណត្់សគា
ុំ ល់៖ សដ្ឋយស្ថរកិច្ចប្បជុំសរៀបច្ុំតាមរយៈ Video Conference ការសរៀបច្ុំទ្ីកមន្ែងប្បជុំោន្ការកុំណត្់ ដ្ូច្សន្េះ
សសា ើប្គប់អងគភាពសមតាតអសញ្ជ ញ
ើ ច្ូលរួមោ៉ាងសប្ច្ើន្បុំផត្ ប្ត្ឹម ០១រូប ប៉ាសណាណេះ។
ច្លែទូរស័ពទទន
ុំ ក់ទុំន្ង៖ ០១២ ៤១៧ ៧៧៤/ ០១២ ៩២៨ ៩៥៨
*** អ.គ.ហ. សូមរកាសិទ្ក
ធ ង
ាុ ការមកមប្បកាុងករណីចុំបាច្់

តារាងបែកបែកែន្ទែ់ប្ែជុំ សប្ាែ់កិែចប្ែជុំគណៈកាាធិការដឹកនុំការងារបកទប្រង់ការប្គែ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ
ន្ិងប្កុរការងារែច្ែច កច្ទស TWG
ថ្ងៃអងាារ ២ច្រាែ បែអាសាឍ ឆ្នជ
ុំ ូត្ ច្ោស័ក ព.ស. ២៥៦៤
ប្ត្ូវន្ឹងថ្ងៃទី០៧ បែកកកដា ឆ្ន២
ុំ ០២០
ល.រ

អងាភាព

ែន្ទ ែ់ប្ែជុំ

ច្សេងៗ

១

ប្កុមប្បឹកាជាត្ិគណសន្យយ

បន្ទប់ប្បជុំបណាណស្ថរ អគារ “ង”

១ រូប

២

ប្កុមប្បឹកាន្ីត្ិកមម

បន្ទប់ប្បជុំបណាណស្ថរ អគារ “ង”

១ រូប

៣

អគគនយកដ្ឋឋន្ឧសាហកមមហរិ ញ្ញវត្ថុ

បន្ទប់ប្បជុំបណាណស្ថរ អគារ “ង”

១ រូប

៤

អគគនយកដ្ឋឋន្សដ្ឋេះប្ស្ថយផលប៉ាេះពាល់សដ្ឋយស្ថរ

បន្ទប់ប្បជុំបណាណស្ថរ អគារ “ង”

១ រូប

គសប្ោងអភិវឌ្ឍន្៍
៥

អគាគធិការដ្ឋឋន្

បន្ទប់ប្បជុំបណាណស្ថរ អគារ “ង”

១ រូប

៦

អគគសលខាធិការដ្ឋឋន្ប្កុមប្បឹកាជាត្ិគាុំពារសងគម

បន្ទប់ប្បជុំបណាណស្ថរ អគារ “ង”

១ រូប

៧

អងគភាពភាពជានដ្គូរវាងរដ្ឋន្ិងឯកជន្ថ្នាក់កណា
ត ល

បន្ទប់ប្បជុំបណាណស្ថរ អគារ “ង”

១ រូប

សរែ

៧ រូប

កុំណត្់សគា
ុំ ល់៖ សដ្ឋយស្ថរកិច្ចប្បជុំសរៀបច្ុំតាមរយៈ Video Conference ការសរៀបច្ុំទ្ីកមន្ែងប្បជុំោន្ការកុំណត្់ ដ្ូច្សន្េះ
សសា ើប្គប់អងគភាពសមតាតអសញ្ជ ញ
ើ ច្ូលរួមោ៉ាងសប្ច្ើន្បុំផត្ ប្ត្ឹម ០១រូប ប៉ាសណាណេះ។
ច្លែទូរស័ពទទន
ុំ ក់ទុំន្ង៖ ០១២ ៤១៧ ៧៧៤/ ០១២ ៩២៨ ៩៥៨
*** អ.គ.ហ. សូមរកាសិទ្ក
ធ ង
ាុ ការមកមប្បកាុងករណីចុំបាច្់

តារាងបែកបែកែន្ទែ់ប្ែជុំ សប្ាែ់កិែចប្ែជុំគណៈកាាធិការដឹកនុំការងារបកទប្រង់ការប្គែ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ
ន្ិងប្កុរការងារែច្ែច កច្ទស TWG
ថ្ងៃអងាារ ២ច្រាែ បែអាសាឍ ឆ្នជ
ុំ ូត្ ច្ោស័ក ព.ស. ២៥៦៤
ប្ត្ូវន្ឹងថ្ងៃទី០៧ បែកកកដា ឆ្ន២
ុំ ០២០
ល.រ

អងាភាព

ែន្ទ ែ់ប្ែជុំ

១

អគគនយកដ្ឋឋន្ពន្ធដ្ឋរ

អគគនយកដ្ឋឋន្ពន្ធដ្ឋរ

២

អគគនយកដ្ឋឋន្គយ ន្ិងរដ្ឋឋករកមពុជា

អគគនយកដ្ឋឋន្គយ ន្ិងរដ្ឋឋករកមពុជា

៣

អគគនយកដ្ឋឋន្រត្នគារជាត្ិ

អគគនយកដ្ឋឋន្រត្នគារជាត្ិ

៤

អគគនយកដ្ឋឋន្ប្ទ្ពយសមបត្តិរដ្ឋន្ង
ិ ច្ុំណូលមិន្មមន្

អគគនយកដ្ឋឋន្ប្ទ្ពយសមបត្តិរដ្ឋន្ង
ិ

ស្ថរសពើពន្ធ

ច្ុំណូលមិន្មមន្ស្ថរសពើពន្ធ

អគគនយកដ្ឋឋន្សវន្កមមនផទកង
ាុ

អគគនយកដ្ឋឋន្សវន្កមមនផទកង
ាុ

៥

ច្លែទូរស័ពទទន
ុំ ក់ទុំន្ង៖ ០១២ ៤១៧ ៧៧៤/ ០១២ ៩២៨ ៩៥៨
*** អ.គ.ហ. សូមរកាសិទ្ក
ធ ង
ាុ ការមកមប្បកាុងករណីចុំបាច្់

ច្សេងៗ

តារាងបែកបែកែន្ទ ែ់ប្ែជុំ សប្ាែ់កិែចប្ែជុំគណៈកាាធិការដឹកនុំការងារបកទប្រង់ការប្គែ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ
ន្ិងប្កុរការងារែច្ែច កច្ទស TWG
ថ្ងៃអងាារ ២ច្រាែ បែអាសាឍ ឆ្នជ
ុំ ូត្ ច្ោស័ក ព.ស. ២៥៦៤
ប្ត្ូវន្ឹងថ្ងៃទី០៧ បែកកកដា ឆ្ន២
ុំ ០២០
ល.រ
១

អងាភាព
ថ្នាក់ដ្ឹកនុំ ន្ិងប្កុមការងារ អ.គ.ហ.

ែន្ទ ែ់ប្ែជុំ

ច្សេងៗ

បន្ទប់ប្បជុំ អ.គ.ហ. ជាន្់ទ្ី៧ អគារ “គ”

១៥ រូប

សរែ

ច្លែទូរស័ពទទន
ុំ ក់ទុំន្ង៖ ០១២ ៤១៧ ៧៧៤/ ០១២ ៩២៨ ៩៥៨
*** អ.គ.ហ. សូមរកាសិទ្ក
ធ ង
ាុ ការមកមប្បកាុងករណីចុំបាច្់

១៥ រូប

1

កិច្ចប្រជុាំរណៈកម្មមធិការំនកំាំការរករកកទប្ម្ង់ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ ដ
ជាម្ួយត្ាំាកងនំរូអភិវឌ្ឍន៍

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្ន២
ាំ ០១៩
ននការអនុវត្តកម្ម វិធីកកទប្ម្ង់ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំាំាកក់កាទទី៣

ថ្ងៃអង្គារ ២រោច ខែអាសាឍ ឆ្នាំជូត រោស័ក ព.ស.២៥៦៤
ទីសតីការក្កសួងរសដ្ឋកិចចនិងហិរញ្ញវតថុ ថ្ងៃទ០
ី ៧ ខែកកកដា ឆ្នាំ២០២០

2

ម្មត្ិកានុប្កម្
១. សេច្កតីស្តើម្
២.វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្ត កម្ម វិធីកកទប្ម្ង់ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ ដប្រចាំឆ្ន២
ាំ ០១៩
២.១. វឌ្ឍនភាពថ្នការអនុវតតការសរក្េចរបស់ គ.ហ.ស.

២.២.វឌ្ឍនភាពថ្នការអនុវតតខែនការសកេមភាពរួេរបស់ កសហវ
២.៣. វឌ្ឍនភាពថ្នការអនុវតតខែនការសកេមភាពរួេរបស់ក្កសួង-សាថប័ន

៣.រញ្ហ
ា ប្រឈម្ ដនិង វិធានការស
៤. េនន ិ ា ន

ោះប្សាយ

3

សេច្កតីស្តើម្ ដç សាវតារ ដនិងសោទរាំណង

សាោចររេែ ០៩ សរ របស់ោជរដាឋភិបាេ ចុុះថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ សត ីពី វិធាន និងនីតិ វិធ្ីថ្ន
ការររៀបចាំ ការអនុវតត ការក្តួតពិនិតយ ការតាេដាន និងការវាយតថ្េៃរេើការង្គរខកទក្េង់ការក្គប់ក្គង
ហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ។
តាេដានវឌ្ឍនភាពថ្នការអនុវតត PFMRP កនុងឆ្នាំ២០១៩ ក្បកបរដាយភាពក្គប់ក្ជុងរក្ោយ តាេរយៈ

ការបរងកើនការចូេរួេែតេ់ោធាតុចូេពីក្គប់ភាគីខដ្េមានការពាក់ព័នធរេ
ួ មាន អងាភាពរក្កាេឱវាទ
កសហវ, ក្កសួង-សាថប័ន និងថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ ។ របាយការណ៍រនុះ គឺោរបាយការណ៍រួេរបស់ក្គប់តួអងា

កនុងកេម វិធ្ីខកទក្េង់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ។

4

សេច្កតីស្តើម្ ដç  ដវិធីសា្េតសរបរច្ាំរបាយការណ៍
ររៀបចាំទសសនាោន

ចុុះក្បេូេព័តមា
៌ នបខនថេ

•

អងាភាពរក្កាេឱវាទ កសហវ.ចាំនួន ១១

•

ក្កសួង-សាថប័ន ចាំនួន ១១

•

រដ្ឋបាេោជធានី-រែតតចាំនន
ួ ៣

ររៀបចាំរបាយការណ៍

DPs ចូេរួេសររសររបាយការណ៍
• ការអនុវតតក្បព័នធ FMIS
• សិនិទភា
ធ ព BSP & PB

កិចចក្បជុព
ាំ ន
ិ ត
ិ យរសចកតីក្ពាង
របាយការណ៍

កិចចក្បជុាំោេួយអងាភាពរក្កាេឱវាទ កសហវ.
និងក្កសួង-សាថប័ន

5

វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តការេសប្ម្ច្ររេ់ រ.ហ.េ.

ការសរក្េចរបស់ គ.ហ.ស.មានចាំនន
ួ ២០ ចាំណច
ុ កនុងរនាុះសរក្េចបាន ៦ ចាំណច
ុ ដ្ូចខាងរក្កាេ
យុទសា
ធ ស្តសត រកៀរគរចាំណូេ ២០១៩-២០២៣ និងខែនការសកេមភាពេេអិត

ិ ិរោគសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥ និងខែនការសកេមភាពេេអិត
យុទសា
ធ ស្តសត សត ីពីការខកទក្េង់ក្បព័នធក្គប់ក្គងការវន
ិ រដ្ឋបាេថ្ននក់រក្កាេោតិ ឆ្នាំ២០១៩-២០២៥ និងខែនការសកេមភាពេេអិត
យុទសា
ធ ស្តសត ថ្នការខកទក្េង់ក្បព័នធង វកា

យុទសា
ធ ស្តសត ថ្នការខកទក្េង់ក្បព័នធេទធកេមសាធារណៈ ឆ្នាំ២០១៩-២០២៥ និងខែនការសកេមភាពេេអិត
ិ ីអនុវតតការង្គរតាេក្បព័នធ FMIS ២០២០-២០២៥
ខែនការយុទសា
ធ ស្តសត តក្េង់ទិសនីតិ វធ្
ិ ិរោគសាធារណៈ
អនុក្កឹតយសត ីពីការក្គប់ក្គងគរក្មាង វន

6

វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តការេសប្ម្ច្ររេ់ រ.ហ.េ. (ត្...)
េ.រ

១

២

ការសរក្េចរបស់ គ.ហ.ស.

រសចកតីក្ពាងចាប់សតីពីការក្គប់ក្គងចាំណូេេិនខេន
សាររពើពនធ
រសចកតីក្ពាងចាប់សតីពីការក្គប់ក្គង ចាត់ខចង និង
រក្បើក្បាស់ក្ទពយសេបតតរិ ដ្ឋ

អងាភាព

រោេរៅ

ទទួេបនទុក

បញ្ច ប់

GDSPNR,

តេ ៤

LCs

២០២២

GDSPNR

វឌ្ឍនភាព
រសចកតីក្ពាងចាប់នឹងក្តូវបនតខកសក្េួេបខនថេ រហូតដ្េ់ក្តីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២០ និងដាក់ឆ្ៃង
គណៈរដ្ឋេស្តនតី ក្តឹេក្តីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២១ រហើយរក្ោងអនុេត
័ ោ៉ាងយូរក្តឹេក្តីមាសទី៤ ឆ្នាំ
២០២២ ។

តេ ៤

រសចកតីក្ពាងចាប់ក្តូវបានក្បជុាំថ្ងៃទី១៦ ខែេិងុនា ឆ្នាំ២០២០ រវាង កសហវ.និងឧតតេក្កុេក្បឹកា

២០២០

ពិរក្ោុះរោបេ់ និងបានឆ្ៃងកិចចក្បជុាំរពញអងាគណៈរដ្ឋេស្តនតីរៅថ្ងៃទី០៣ ខែកកកដា ឆ្នាំ២០២០ ។
រសចកតីក្ពាងចាប់បានក្បជុាំោេួយឧតតេក្កុេក្បឹកាពិរក្ោុះ និងែតេ់រោបេ់រច
ួ រហើយ កាេពីថ្ងៃទី

៣

រសចកតីក្ពាងចាប់សតីពីការក្គប់ក្គងខេបងពាណិជជកកេម

GDFI

-

១៦ ខែេិងុនា ឆ្នាំ២០២០ និងបានឆ្ៃងកិចចក្បជុាំរពញអងាគណៈរដ្ឋេស្តនតីរៅថ្ងៃទី ០៣ ខែកកកដា ឆ្នាំ
២០២០ ។
វឌ្ឍនភាពចុងរក្កាយ ក្តឹេថ្ងៃទី ២៦ ខែេិងុនា ឆ្នាំ២០២០

ឯកឧតតេអគាបណឌត
ិ សភាចារយ

ឧបនាយករដ្ឋេស្តនតី បានឯកភាពដាក់រសចកតីក្ពាងចាប់ កនុងកិចចក្បជុាំថ្ែទកនុងក្កសួងរសដ្ឋកិចច និង

៤

រសចកតីក្ពាងចាប់សតីពីយនតការភាពោថ្ដ្គូរវាងរដ្ឋ និង
ឯកជន

PPP

តេ ៤
២០១៩

ហិរញ្ញវតថុ (ប៉ាុខនតពុាំោន់មានការកាំណត់កាេបរិរចេទសក្មាប់កិចចក្បជុរាំ ៅរ ើយ)និងបានចងអុេ
ុ ក្បឹកានីតក
បង្គាញឱយក្កេ
ិ េមពិនត
ិ យោបឋេរេើរសចកតីក្ពាងចាប់ េុននឹងដាក់កង
នុ កិចចក្បជុថ្ាំ ែទកុង
ន ។
អងាភាពបានរធ្វើការខកសក្េួេតាេអនុសាសន៍របស់ក្កុេក្បឹកានីតក
ិ េមរច
ួ រហើយែងខដ្រ ។ អងាភាពកាំពុង
ររៀបចាំរសន ើសុាំរោេការណ៍ ឯកឧតតេអគាបណឌត
ិ សភាចារយ ឧបនាយករដ្ឋេស្តនតី កាំណត់កាេបរិរចេទ
កិចចក្បជុាំថ្ែទកង
នុ ។
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វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តការេសប្ម្ច្ររេ់ រ.ហ.េ. (ត្...)
េ.រ
៥

ការសរក្េចរបស់ គ.ហ.ស.
យុទសា
ធ ស្តសត ថ្នការខកទក្េង់គណរនយយសាធារណៈ
កេពុោ ឆ្នាំ២០១៩-២០៣១

អងាភាព
ទទួេបនទុក
NAC

រោេរៅ
បញ្ច ប់

វឌ្ឍនភាព

តេ ៤

រសចកតីក្ពាងយុទសា
ធ ស្តសត ក្តូវបានដាក់ឆ្ៃងកិចចក្បជុាំពិរក្ោុះរោបេ់ោេួយអងាភាពពាក់ព័នធរេើកទីេួយរៅ

២០១៩

កនុងខែេកោ និងរេើកទី២រៅកនង
ុ ខែេិងុនា ។ រសចកតីក្ពាងយុទសា
ធ ស្តសត រនុះនឹងរក្ោងបញ្ច ប់កង
នុ ឆ្នាំ២០២០ ។
 បានជួបសមាាសន៍ក្បេូេធាតុចូេោេួយក្គប់អគានាយកដាឋនជាំនាញរក្កាេឱវាទ កសហវ ក្កសួង-

៦

ខែនការយុទសា
ធ ស្តសត សត ីពកា
ី រកសាង និងអភិវឌ្ឍ
សេតថភាព កនុងក្កបែណឌ PFMRP ដ្ាំណាក់កាេទី ៤

EFI

តេ ១
២០២១

សាថប័ន,េនទីរ សហវ, រតនាោរោជធានី-រែតត, និងេនទីរជាំនាញេួយចាំនន
ួ ។
 រសចកតីក្ពាង ក្តូវបានដាក់ពរិ ក្ោុះរោបេ់ និងក្បេូេធាតុចេ
ូ រដ្ើេបីខកេេអ រៅកនង
ុ សិកាាសាលា
ពិរក្ោុះរោបេ់នាថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ រដាយមានការចូេរួេពីក្គប់អងាភាពរក្កាេឱវាទ កសហវ
ក្កសួង- សាថប័ន,េនទីរ សហវ និង រតនាោរោជធានី-រែតត ។
 បានររៀបចាំក្បជុាំក្កុេការង្គរអនតរក្កសួង ចាំនួន ៣ ដ្ង រដ្ើេបីវាយតថ្េៃពត
ី នា
ួ ទីភារកិចចពាក់ព័នធនឹង

៧

ក្កបែណឌ និង វិធានថ្នក្បព័នធសវនកេមថ្ែទកនុង និង
អធ្ិការកិចច

GI និង GDIA

-

ក្បព័នធសវនកេមនិងអធ្ិការកិចចរៅតាេបណា
ត ក្កសួង-សាថប័ន ។
 បានររៀបចាំរសចកតក្ី ពាងអនុក្កឹតយសត ីពីេុែង្គរ ភារកិចច និងររបៀបរបបបាំរពញការង្គរសវនកេម ថ្ែទកនុង
និងអធ្ិការកិចច និងបានដាក់ក្បជុាំឆ្ៃងក្កុេការង្គរអនតរក្កសួង ។
 អពដ្.

“បាំណេ
ុ ពនធអាចក្បេូេបាន” និង “បាំណេ
ុ ពនធេិនអាចក្បេូេបាន” ក្តូវបានររៀបចាំរច
ួ ោេ់ សក្មាប់

ររៀបចាំ និងចាត់ចាំណាត់ថ្ននក់ និងការក្គប់ក្គង
៨

ទិននន័យបាំណេ
ុ សាររពើពនធ និងេិនខេនសាររពើពនធ

GDT,

តេ ៤

ឱយបានចាស់លាស់ រដ្ើេបីពក្ងឹងក្បសិទភា
ធ ពថ្នការ

GDSPNR

២០១៩

ក្គប់ក្គងបាំណេ
ុ

សាំណាំឯ
ុ កសារសហក្ោសជាំពាក់បាំណេ
ុ ពនធទូោង
ាំ ក្បរទស និងការចាត់ថ្ននក់បាំណេ
ុ ពនធោ

ដាក់បញ្ចូ េកនុងក្បព័នធក្គប់ក្គង និងក្បេូេបាំណេ
ុ ពនធដារងមី ។ យនតការការង្គរ និងក្បព័នធក្គប់ក្គង
និងក្បេូេបាំណេ
ុ ពនធដារងមី សក្មាប់អគានាយកដាឋនពនធដារ ក្តូវបានររៀបចាំ និងដាក់ឱយអនុវតត ។
 អ.ក្ទពយរដ្ឋ.រសចកតីក្ពាងក្បកាសសត ីពី វិធាន និងនីតិ វិធ្ីថ្នការតាេដាន ការតឹងោរ និងការជក្េុះ បញ្ជក ីថ្ន
បាំណេ
ុ េិនខេនសាររពើពនធ កក្េិតនាយកដាឋន ក្តូវបានររៀបចាំ ។ តាោងចាំណាត់ថ្ននក់បាំណេ
ុ េិនខេន
សាររពើពនធ នឹងររៀបចាំបញ្ច ប់ក្តឹេក្តីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២០ ។
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វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តការេសប្ម្ច្ររេ់ រ.ហ.េ. (ត្...)
េ.រ

៩

ការសរក្េចរបស់ គ.ហ.ស.
រោេការណ៍ខណនាាំ រួេសដ ីពកា
ី រក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ
របស់ោជរដាឋភិបាេ (PFMM)

អងាភាព

រោេរៅ

ទទួេបនទុក

បញ្ច ប់

GSC

តេ ២
២០២០

វឌ្ឍនភាព
ុ ការង្គរបរចចករទសកាេពីថ្ងៃទី០៧ និងថ្ងៃទី១១
រសចកតីក្ពាងបឋេក្តូវបានដាក់ឆ្ៃងកិចចក្បជុក្ក
ាំ េ
ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ រក្កាេការដ្ឹកនាាំផ្ទទេ់រដាយ ឯកឧតតេក្បធានក្កុេការង្គរ រដ្ើេបីពិនិតយ
ពិភាកា និងែតេ់ោធាតុចូេបខនថេ ។
 បានររៀបចាំសមាសភាពក្កុេការង្គរវាយតថ្េៃ រដាយទទួេបានការឯកភាពដ្៏ែពង់ែពសព
់ ី

១០

របាយការណ៍វាយតថ្េៃចាំណាយសាធារណៈ និងគណរនយយភាព
ហិរញ្ញវតថុ (PEFA) ថ្ននក់ោតិ ឆ្នាំ២០២០

GSC

តេ ២
២០២០

ឯកឧតតេអគាបណឌត
ិ សភាចារយ ឧបនាយករដ្ឋេស្តនតី ។
 បញ្ច ប់ការររៀបចាំឯកសារទសសនាោន និងបានរែញើជូនរេខាធ្ិការដាឋន PEFA ។
 បានបញ្ច ប់ការររៀបចាំោរសចកតីក្ពាងរបាយការណ៍បឋេ (Zero Draft) និងរក្ោងរធ្វើសកា
ិ ា-

សាលាពិរក្ោុះរោបេ់រៅក្តីមាសទី ៣ ឆ្នាំ២០២០ ។
១១

១២

១៣

១៤

របាយការណ៍វាយតថ្េៃចាំណាយសាធារណៈ និងគណរនយយភាព
ហិរញ្ញវតថុ (PEFA) ថ្ននក់រក្កាេោតិ ឆ្នាំ២០២០
េូេនិធ្ិ PFMRP ក្គប់ក្ជុងរក្ោយ
ក្តួតពិនិតយខែនការសកេមភាពរួេ ដ្ាំណាក់កាេទី៣ (CAP3)
និងររៀបចាំខែនការសកេមភាពរួេ ដ្ាំណាក់កាេទី៤ (CAP4)

ការពិនិតយ និងខកសក្េួេកិចចសនាជួេ និងដ្ីសេបោន
រសដ្ឋកិចច

GSC
GSC

តេ ១
២០២០
តេ ៤

២០២០

ក្កុេការង្គរកាំពង
ុ ពិនត
ិ យគុណភាពថ្នរសចកតីក្ពាងរបាយការណ៍
បាននិងកាំពុងសិកាអាំពីការររៀបចាំ រហើយនឹងជាំរុញការង្គររនុះបញ្ច ប់កនុងក្តីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២០

ខាងេុែរនុះ ។
បានររៀបចាំ រសចកតី ក្ពាងរបាយការណ៍ សតី ពី កា រវាយតថ្េៃ ខែនការសកេម ភា ពរួ េ ដ្ាំ ណា ក់ -

GSC

ឆ្នាំ២០២០

កាេទី៣ ។ សក្មាប់ខែនការសកេមភាពរួេ ដ្ាំណាក់កាេទី៤ (CAP4) បាន និងកាំពុងររៀបចាំោ
ទសសនាោនក្គប់ក្ជុងរក្ោយ ។ ក្កបែណឌ CAP4 រក្ោងនឹងបញ្ច បក
់ នុងក្តីមាសទី ៤ ឆ្នាំ២០២០ ។

GDSPNR

តេ ៤
២០២០

វិធានការរនុះ ក្តូវបានដាក់បញ្ចូ េកនុងខែនការសកេមភាព (GDAP3)ឆ្នាំ២០២០ របស់
អ.ទ.ច និងខែនការសកេមភាព RMS ២០១៩-២០២៣ ។
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ក្នកទី១៖ ដរនត ពប្ងនងភាពសជឿទុកច្ិត្តននថវិកា ç សូចនាករសេិទក
ធ េមគនៃុះឹ ោាំង ៦

 ការប្រម្ូទច្ាំណូទថវិកាថ្ននក់ជាត្ិ
ចាំណូេសាររពើពនធ
 អគា.គយ និងរដាឋករ
 អគា.ពនធដារ

១៤១,៨%

១១៧,៦%

ចាំណូេេិនខេនសាររពើពនធ
 អ.គា.ក្ទពយសេបតតិរដ្ឋនិងចាំណូេេិនខេន
សាររពើពនធ

១២០,២%

 អគា.ឧសាហកេមហិរញ្ញវតថុ ១៥២,១%
 ការប្រម្ូទច្ាំណូទថវិកាថរំាបាទថ្ននក់សប្កាម្ជាត្ិ ដ(រំាបាទរាជធានី-សេត្ត )
 ចាំណូេសាររពើពនធ

១៥៦,៤%

 ចាំណូេេិនខេនសាររពើពនធ
*ក្បភព

អគានាយកដាឋនរតនាោរោតិ និងអគានាយកដាឋនរោេនរោបាយ

១១៩.៨%
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ិ
ក្នកទី១៖ ដរនត ពប្ងនងភាពសជឿទុកច្ិត្តននថវិកា ç េទធែេថ្នការអនុវតតង វកា

96.00%
67.00%
45.00%

15.00%

ក្បភព

អគានាយកដាឋនរតនាោរោតិ
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ក្នកទី២៖ ដរនត ពប្ងនងរណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ ç វឌ្ឍនភាព
សូចនាករសេិទក
ធ េមគនៃុះឹ
១.សត ង់ដារគណរនយយសាធារណៈកេពុោ
េូេដាឋនសាច់ក្បាក់ក្តូវបានកាំណត់

វឌ្ឍនភាព
 រសចកតីក្ពាងចុងរក្កាយថ្នខែនការយុទសា
ធ ស្តសត ថ្នការខកទក្េង់គណរនយយសាធារណៈកេពុោ ឆ្នាំ២០១៩-២០៣១
ក្តូវបានដាក់ឆ្ៃងកិចចពិរក្ោុះរោបេ់ោេួយអងាភាពពាក់ព័នធ ។ (រក្ោងបញ្ច ប់កនង
ុ ឆ្នាំ២០២០)
 ក្បកាសរេែ ៥៤៩ សហវ.ក្បក ចុុះថ្ងៃទី០៦ ខែេិងុនា ឆ្នាំ២០១៩ សត ីពីការដាក់ឱយអនុវតតសតង់ដារគណរនយយ
សាធារណៈកេពុោេូេដាឋនសាច់ក្បាក់ ក្តូវបានដាក់ឱយអនុវតត ។

២.តាោងឧបសេព័នធចាំណូេ-ចាំណាយសក្មាប់
ររៀបចាំចាប់ទូោត់ក្បចាាំឆ្នាំ២០១៨ អាចែេិត

 តាោងឧបសេព័នធសក្មាប់ភាជកប់ោេួយចាប់ទូោត់ង វិកា ក្តូវបានររៀបចាំរួចោេ់ និងកាំពុងដ្ាំរណើរការរធ្វើរតសត
សាកេបងរចញពីក្បព័នធ FMIS ។

សាកេបងរចញពីក្បព័នធ FMIS
៣.សមាសធាតុថ្ន FMIS ក្តូវបានដាក់បញ្ចូ េ
កនុងក្បព័នធបខនថេរទៀត

 ចាំណាត់ថ្ននក់ង វិកាោាំង ៧ (រសដ្ឋកិចច,កេម វិធ្ី,រដ្ឋបាេ,ក្បភពេូេនិធ្ិ, ភូេិសាស្តសត ,េុែង្គរ និងគរក្មាង)ក្តូវ
បានដាក់ឱយអនុវតតកង
នុ ក្បព័នធ FMIS ។ ប៉ាុខនតគុណភាពទិននន័យតាេចាំណាត់ថ្ននក់ង វិកាចាំនន
ួ ២ រទៀត (ភូេិសាស្តសត

និងេុែង្គរ)កាំពុងបនតជាំរុញការអនុវតត ។
 េ៉ាូឌ្ុេសនូ េចាំនួន ៦ ក្តូវបានដាក់ឱយអនុវតត ។ េ៉ាូឌ្ុេពីររទៀត (េ៉ាូឌ្ុេររៀបចាំខែនការងវិកា និងេ៉ាូឌ្ុេេទធកេម
និងក្គប់ក្គងកិចចសនា)បានបញ្ច បន
់ ីតិ វិធ្ីកិចចេទធកេម និងបានរក្ជើសររើសក្កុេហុនសក្មាប់ការែាត់ែាង់ ។
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ក្នកទី២៖ ដរនត ពប្ងនងរណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ ç វឌ្ឍនភាព (ត...)
សូចនាករសេិទក
ធ េមគនៃុះឹ
៤.ក្បព័នធ FMIS ជាំហានទី២ ក្តូវបាន
អនុវតតតាេខែនការ

វឌ្ឍនភាព
 ក្បព័នធ FMIS ក្តូវបានដាក់ឱយអនុវតតោែៃូវការដ្ូចខាងរក្កាេ
•

២០១៨

ក្កសួង-សាថប័នចាំនួន ១០

•

២០១៩

ក្កសួង-សាថប័នចាំនន
ួ ១០ បខនថេ និងេនទរី រសដ្ឋកច
ិ ន
ច ង
ិ ហិរញ្ញវតថុ ោាំង២៥ ោជធានី-រែតត

•

២០២០

ក្កសួង-សាថប័នចាំនួន ១៧ បខនថេ (សរុបក្គប់ក្កសួង-សាថប័ន ចាំនួន ៣៧ )។

 រសចកតីក្ពាងរបាយការណ៍ IPSAS Cash Basis ឆ្នាំ២០១៧ រដាយយកេូេដាឋនទិនននយ
័ ពីក្បព័នធ FMIS ក្តូវបានររៀបចាំ ។

ិ អ
 ខែនការយុទសា
ធ ស្តសត តក្េង់ទស
ិ នីតិ វធ្
ី នុវតតការង្គរតាេក្បព័នធ FMIS ២០២០-២០២៥ ក្តូវបានអនុេត
័ ។

៥.តមាៃភាពងវិកាក្តូវបានបរងកើនោ

េាំដាប់

 ឯកសារពាក់ព័នធនឹងងវិកាក្តូវបានែសពវែាយរេើរគហទាំព័រ និងរវទិកាសាធារណៈសត ីពីក្កបែណឌមា៉ា ក្កូរសដ្ឋកិចច និង
ក្កបែណឌងវិកាក្បចាាំឆ្នាំ ក្តូវបានររៀបចាំ ។ (បញ្ជជកក់

ពិនុទរបើកចាំហងវិកាឆ្នាំ២០១៧=២០ និងឆ្នាំ២០១៩=៣២)
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ក្នកទី៣ ដ៖ ដការ្ារភាារ់ថ វិកាសៅននងសោទនសោបាយ ç វឌ្ឍនភាព
សូចនាករសេិទក
ធ េមគនៃុះឹ

វឌ្ឍនភាព
ិ ចាំនន
 អងាភាពងវកា
ួ ៩១២ កនង
ុ រនាុះអងាភាពងវិកាអាណាប័ករែទរសិទិច
ធ ាំនួន ៦៦៤ និងេិនោន់រែទរសិទិច
ធ ាំនួន ២៤៨
•

ថ្ននក់កណា
ត េមាន ៣០៨ កនង
ុ រនាុះអងាភាពងវិកាអាណាប័ករែទរសិទិ ធ ៦០ និងេិនោន់រែទរសិទិ ធ ២៤៨

•

ថ្ននក់េេ
ូ ដាឋនមាន ៦០៤ (រែទរសិទិោ
ធ ង
ាំ អស់)។

 ឆ្នាំ ២០១៧ រដ្ឋបាេរែតត ចាំនួន ៦

១.ងវិកាកេម វិធ្ី និងអងាភាពង វិកា

 ឆ្នាំ ២០១៨ រដ្ឋបាេរែតត ចាំនួន ៦ បខនថេ

ក្តូវបានអនុវតតក្គប់ក្កសួង-សាថប័ន និង

 ឆ្នាំ ២០១៩ រដ្ឋបាេរែតត ចាំនួន ៦ បខនថេ

រដ្ឋបាេោជធានី-រែតត

 ឆ្នាំ ២០២០ រដ្ឋបាេរែតត ចាំនួន ៦ បខនថេ
 ឆ្នាំ ២០២១ រដ្ឋបាេោជធានីភរនាំ ពញ ។

 របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុក្តីមាស ក្បចាាំឆ្មាស និងឆ្នាំតាេក្កសួង-សាថប័ន ក្តូវបានររៀបចាំ ។ រើឯរបាយការណ៍សេិទក
ធ េមក្បចាាំ
ឆ្មាស និងឆ្នាំ ចាំនួន ១៥ ក្តូវបានររៀបចាំ និងរែញើជូនេកអគានាយកដាឋនងវិកាថ្នក្កសួងរសដ្ឋកិចចនិងហិរញ្ញវតថុ ។
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ក្នកទី៣ ដ៖ ដការ្ារភាារ់ថ វិកាសៅននងសោទនសោបាយ ç វឌ្ឍនភាព (ត...)
សូចនាករសេិទក
ធ េមគនៃុះឹ
២.ក្កបែណឌហិរញ្ញវតថុសាធារណៈរយៈរពេេធ្យេ (MTFF)

វឌ្ឍនភាព


ឹ នាាំ កសហវ ។ (ក្តូវពនាររពេអនុវតត
MTFF ២០២១-២០២៣ ក្តូវបានដាក់ជូនថ្ននក់ដ្ក

រដាយសារវិបតតិកូ វើដ្-១៩)

៣.ក្កបែណឌងវិការយៈរពេេធ្យេ (MTBF)



ទសសនោន MTBF ក្តូវបានររៀបចាំ ។



MTBF ២០២០-២០២២ ក្តូវបានររៀបចាំ និងអនុវតតសាកេបងសក្មាប់រដ្ឋបាេថ្ននក់ោតិ
រដាយមានកាំណត់ពិតានសក្មាប់ររៀបចាំង វិកា ។

៤.ខែនការយុទសា
ធ ស្តសត ងវិកាក្តូវបានររៀបចាំ និងអនុវតត
ក្បកបរដាយគុណភាព,ក្បសិទភា
ធ ព និងស័កតិសិទភា
ធ ព

 យុទសា
ធ ស្តសត សត ីពីការខកទក្េង់ក្បព័នធក្គប់ក្គងការវិនរិ ោគសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥ ក្តូវបានអនុេ័ត
និងដាក់ឱយអនុវតត ។
 អនុក្កឹតយសត ីពីការក្គប់ក្គងគរក្មាង វិនិរោគសាធារណៈ ក្តូវបានអនុេ័ត ។

 សាោចរខណនាាំ សតីពីការររៀបចាំខែនការយុទសា
ធ ស្តសត មានកាំណត់នូវពិតានសក្មាប់ការចាំណាយតាេវិសយ
័ ។
 ការររៀបចាំរចនាសេព័នធខែនការយុទសា
ធ ស្តសត ងវិកាក្តូវបានខកេេអ ។
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ក្នកទី៤ ដ៖ ដការសប្ត្ៀម្េលន
ួ េប្ម្មរ់ជាំហានរំារ់ ដç វឌ្ឍនភាព
សូចនាករសេិទក
ធ េមគនៃុះឹ
១. ក្កបែណឌគណរនយយភាព ថ្នងវិកាព័ត៌មាន

សេិទក
ធ េមក្តូវបានររៀបចាំ និងដាក់ឱយអនុវតត

វឌ្ឍនភាព
 ខែនការសកេមភាពេេអិតសក្មាប់អនុវតតយុទសា
ធ ស្តសត ថ្នការខកទក្េង់ក្បព័នធង វិកា ឆ្នាំ២០១៨-២០២៥ ក្តូវបាន
ររៀបចាំ និងដាក់ឱយអនុវតត ។
 ទក្េង់កិចចក្ពេរក្ពៀងសេិទក
ធ េមបឋេ (រៅក្តូវឆ្ៃងការពិភាកាកក្េិតនាយកដាឋន)ក្តូវបានររៀបចាំ ។
 ចាប់សតីពីក្បព័នធហិរញ្ញវតថុសាធារណៈឆ្នាំ២០០៨ ក្តូវបានពិនិតយ និងសិកា (មាន១៤ចាំណច
ុ ក្តូវបានគិតគូរ
ខកសក្េួេសក្មាប់ការររៀបចាំចាប់ងមី)។

 អនុក្កឹតយរេែ ៨១ និង៨២ ក្តូវបានសិកា (បានបរងកើតោក្កុេការង្គរ និងមានរបាយការណ៍)។
 រោេការណ៍ខណនាាំ សតីពីការររៀបចាំង វិកាសេិទក
ធ េម ក្តូវបានររៀបចាំ និងអនុេ័ត ។
 រោេការណ៍ខណនាាំ សតីពីការអនុវតតង វិកាសេិទក
ធ េម ក្តូវបានសិកា ។

២.ក្កបែណឌសវនកេមរពញរេញ (សេិទក
ធ េម និង
ព័ត៌មានវិទា )ក្តូវបានររៀបចាំ និងដាក់ឱយអនុវតត
៣.ក្កបែណឌអធ្ិការកិចចហិរញ្ញវតថុក្តូវបានររៀបចាំ
និងដាក់ឱយអនុវតត

 រោេការណ៍ខណនាាំ សតីពីការរធ្វើសវនកេមរេើក្បព័នធបរចចកវិទាព័ត៌មាន ក្តូវបានររៀបចាំ និងដាក់ឱយអនុវតត ។
 រសចកតីក្ពាងរោេការណ៍ខណនាាំ សតីពីការរធ្វើសវនកេមរេើសេិទក
ធ េម ។
 រសចកតីក្ពាងបឋេខែនការយុទសា
ធ ស្តសត អធ្ិការកិចចហិរញ្ញវតថុត ២០២១-២០២៥ ក្តូវបានររៀបចាំ ។
 រសចកតីក្ពាងសត ង់ដារអធ្ិការកិចចហិរញ្ញវតថុ ក្តូវបានររៀបចាំ ។
 រសៀវរៅរោេសត ីពីអធ្ិការកិចចហិរញ្ញវតថុ ក្តូវបានររៀបចាំ និងអនុេ័ត ។
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ក្នកទី៥ ដ៖ ដការោាំប្ទ ដPFMRP ប្រករស

យសជារជ័យនិងច្ីរភាព ç វឌ្ឍនភាព

សូចនាករសេិទក
ធ េមគនៃុះឹ

១.កសាងសេតថភាពបរចចករទសរេើ វិស័យ
ហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ

វឌ្ឍនភាព

 េស្តនតីោជការចាំនួន ១០៥៩ នាក់ ថ្នកសហវ និងក្កសួង-សាថប័ន ទទួេបានការបណុដ ុះបណា
ដ េជាំនាញ
បរចចករទសរេើការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ។
 របាយការណ៍សតីពីការក្តួតពិនិតយ និងវាយតថ្េៃការអនុវតតខែនការយុទសា
ធ ស្តសត សត ីពីការកសាង និងអភិវឌ្ឍ

សេតថភាពកនុងក្កបែណឌ PFMRP ដ្ាំណាក់កាេទី៣ ក្តូវបានររៀបចាំ ។
 េស្តនតី វិភាគងវិកា ក្គូបរង្គាេ និងេស្តនតីោជការពាក់ព័នធ ថ្នកសហវ ចាំនន
ួ ៣០ នាក់ ទទួេបានការបណដុុះបណា
ដ េសដ ីពីការវិភាគងវិកា ។
២.ក្បព័នធរេើកទឹកចិតតសក្មាប់ក្កុេការង្គរ
ខកទក្េង់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ

 េូេនិធ្ិថ្នកេម វិធ្ីខកទក្េង់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ែតេ់ជូនក្កុេការង្គរខកទក្េង់ការក្គប់ក្គង
ហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ថ្នក្កសួង-សាថប័ន ចាំនួន ៣៤៧ រូប ោេួយទឹកក្បាក់សរុបចាំនួន ៥ ០១៦ លានររៀេ
 អ.គ.ហ.បាននិងកាំពុងររៀបចាំេូេនិធ្ិកេម វិធ្ីខកទក្េង់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ក្គប់ក្ជុងរក្ោយ
ខដ្េរក្ោងនឹងបញ្ច ប់ក្តីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២០ ។
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វឌ្ឍនភាពតាម្អងគភាព ដកេហវ ដប្រចាំប្ត្ីម្មេទី ដ៤ ដឆ្ន២
ាំ ០១៩
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វឌ្ឍនភាពតាម្អងគភាព ដកេហវ ដប្រចាំឆ្ន២
ាំ ០១៩

ិ និងសេិទក
ការអនុវតតង វកា
ធ េម

*គិតោលានររៀេ
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វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តក្នការេកម្មភាពរួម្ររេ់ ដប្កេួង-សាថរ័ន

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបស់ក្កសួង-សាថប័ន ក្តូវបានខបងខចកោ ៥ សាថប័ន រួេមាន (១)សាថប័នរសវារសដ្ឋកិចច ç ១១ ក្កសួង-សាថប័ន,(២)សាថប័ន
រសវាហិរញ្ញវតថុ ការបររទស និងរសវាសាធារណៈទូរៅ ç ៨ ក្កសួង-សាថប័ន,(៣)សាថប័នរសវាការពារោតិ សនតិសុែ និងសណា
ត ប់ធានប់សាធារណៈ ç ៥

ក្កសួង-សាថប័ន,(៤)សាថប័នរសវាសងាេកិចច ç ៦ ក្កសួង-សាថប័ន,(៥)សាថប័នកាំពេ
ូ និងឯកោជយ ç ១១ ក្កសួង-សាថប័ន ។ វឌ្ឍនភាពថ្នការអនុវតត
ខែនការសកេមភាពរួេ របស់ក្កសួង-សាថប័ន នីេួយៗ ខដ្េបង្គាញោភាគរយ (%) េិនខេនមានន័យថ្នោការរក្បៀបរធ្ៀបរវាងក្កសួង-សាថប័ន និងក្កសួងសាថប័ន រនាុះរទ រដាយសារខតគុណភាពថ្នការររៀបចាំខែនការសកេមភាពរបស់ក្កសួង-សាថប័ន េួយចាំនួន រៅមានកក្េិត ។

វឌ្ឍនភាពសរងាប របស់ក្កសួង-សាថប័ន
ក្កសួង-សាថប័នក្បេូេចាំណូេេិនខេនសាររពើពនធបានរក្បើក្បាស់ក្បព័នធក្គប់ក្គងចាំណូេេិនខេនសាររពើពនធ (NRMIS)(រេើកខេងក្បរភទ
ចាំណូេពាក់ព័នធនឹងការជួេដ្ីសេបោនរសដ្ឋកិចច និងសេបោនខរ៉ែ)
របាយការណ៍សេិទក
ធ េមតាេដានការអនុវតតកេម វិធ្ី ក្តូវបានររៀបចាំ រៅតាេក្កសួង-សាថប័នោបរណតើរៗ
មានការររៀបចាំគណៈកេមការ ឬក្កុេការង្គរររៀបចាំខែនការយុទសា
ធ ស្តសត ងវិកា និងងវិកាកេម វិធ្ី
ខែនការេទធកេម និងខែនការរជជករទយយបុររក្បោន ក្តូវបានភាជកប់ោេួយគរក្មាងសាំរណើង វិកាឆ្នាំ ២០២០ របស់ក្កសួង-សាថប័ន
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វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តក្នការេកម្មភាពរួម្ររេ់ ដប្កេួង-សាថរ័ន ដ(ត្...)

វឌ្ឍនភាពសរងាប របស់ក្កសួង-សាថប័ន (ត...)
ក្បព័នធ EFMS របស់ក្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្តូវបានដាក់ឲ្យរក្បើក្បាស់រៅក្គប់អងាភាពងវិកាថ្ននក់កណា
ត េ និងេនទីរោជធានី-រែតត ោាំង២៥ ។
រសៀវរៅសត ីពីនីតិ វិធ្ីថ្នការអនុវតតក្បព័នធ EFMS សក្មាប់អនករក្បើក្បាស់ក្តូវបានររៀបចាំ (ក្កសួង អយក) ។
រោេការណ៍ខណនាាំសតីពីការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថុសក្មាប់ការររៀបចាំង វិកា អនុវតតង វិកា និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុក្តូវបានររៀបចាំ (ក្កសួង អយក) ។

ឯកសារក្កបែណឌពិនិតយតាេដាន និងវាយតថ្េៃ ក្តូវបានរធ្វើបចចុបបននភាព អនុេ័ត និងដាក់ឱយរក្បើក្បាស់ក្សបតាេខែនការយុទសា
ធ ស្តសត វិស័យអប់រំងមី
ESP 2019-2023 (ក្កសួង អយក) ។
ខែនការេទធកេមក្បចាាំឆ្នាំ២០១៩,រសចកតីជូនដ្ាំណឹង និងការក្បគេ់កិចចសនាក្តូវបានែសពវែាយ (អគារេខាធ្ិការដាឋនតុលាការកាំពូេ)។
រោេការណ៍ខណនាាំសតីពីការរធ្វើសវនកេមរេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ក្តូវបានរធ្វើបចចុបបននភាព (NAA)។
រសៀវរៅសវនកេមរេើការអនុរលាេតាេចាប់ និងបទបបញ្ញតតិសក្មាប់សវនកេម សក្មាប់រដ្ឋបាេក្កុង-ក្សុក-ែណឌ ក្តូវបានបរងកើត (NAA)។
អាោញធ្រសវនកេមោតិ បានររៀបចាំ និងដាក់ជូនសាថប័ននីតិបបញ្ញតតិ នូវរបាយការណ៍សវនកេមរេើកិចចក្បតិបតតិការ/សេិទក
ធ េមចាំនួន ៤ ។
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វឌ្ឍនភាពតាម្ប្កេួង-សាថរ័ន ដប្រចាំប្ត្ីម្មេទី៤ ដឆ្ន២
ាំ ០១៩

22

វឌ្ឍនភាពតាម្ប្កេួង-សាថរ័ន ដប្រចាំឆ្ន២
ាំ ០១៩

*គិតោលានររៀេ

ិ និងសេិទក
ការអនុវតតង វកា
ធ េម
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រញ្ហ
ា ប្រឈម្ ដនិង វិធានការស

ោះប្សាយ

ឹ ភាពរជឿទុកចិតបា
ិ ”
ខែនកទី១ “បនតពក្ងង
ត នថ្នងវកា
វិធានការរដាុះក្សាយ

បញ្ជាក្បឈេ

អងាភាពទទួេ
បនទុក

១. ការអនុវតតក្បព័នធបរចចកវិទាព័ត៌មានក្គប់ក្គងចាំណូេេិនខេន អគា. ក្ទពយសេបតតិរដ្ឋ និងចាំណូេេិនខេនសាររពើពនធ សហការ GDSPNR, ក្កសួង
សាររពើពនធេិនោន់រពញរេញរៅរ ើយសក្មាប់ក្បរភទចាំណូេ ោេួយក្កសួងកសិកេម រុកាាក្បមាញ់ និងរនសាទ និងក្កសួងខរ៉ែ កសិកេម រុកាាក្បមាញ់

រោេរៅ
បញ្ច ប់
តេ ៣
ឆ្នាំ២០២០

េិនខេនសាររពើពនធជួេដ្ីសេបោនរសដ្ឋកិចច ខដ្េទទួេបនទុក និងថ្នេពេ បញ្ច ប់ការកត់ក្តាចាំណូេពីការជួេដ្ីសេបោន និងរនសាទ,និង

រដាយក្កសួងកសិកេម រុកាាក្បមាញ់ និងរនសាទ និងសេបោន រសដ្ឋកិចច និងសេបោនខរ៉ែកនុងក្បព័នធ NRMIS ក្តឹេចុងក្តីមាស ក្កសួងខរ៉ែ និង
ខរ៉ែ ខដ្េទទួេបនទុករដាយក្កសួងខរ៉ែ និងថ្នេពេ ។

ទី៣ ឆ្នាំ២០២០ ។

២.ការរធ្វើប័ណណកេមសិទិដ្
ធ ីធ្ៃីរបស់រដ្ឋេិនោន់បានរពញរេញ

• អគា.ក្ទពយសេបតតិរដ្ឋ និងចាំណូេេិនខេនសាររពើពនធ សហការ

GDSPNR,GDB,

ោេួយក្កសួងររៀបចាំខដ្នដ្ី នគរូបនីយកេម និងសាំណង់ ររៀបចាំ

និងក្កសួងររៀបចាំ

រៅរ ើយ ោពិរសសរៅរដ្ឋបាេថ្ននក់រក្កាេោតិ ។

ថ្នេពេ

ខែនការរធ្វើប័ណណកេមសិទដ្
ធ ីធ្ៃីរបស់រដ្ឋឱយបានចាស់លាស់ រដាយ ខដ្នដ្ី នគរូបនីយកាំណត់ចាំនួនរោេរៅក្បចាាំឆ្នាំ និងចាប់រែតើេពីឆ្នាំ២០២១ តរៅ។

• អគា.ក្ទពយសេបតតិរដ្ឋ និងចាំណូេេិនខេនសាររពើពនធ សហការ
ោេួយអគា.ងវិកា រៅរពេរក្តៀេចរចាងវិការេើកយកខែនការ
សកេមភាពអាំពីការររៀបចាំរធ្វើបណណ កេមសិទិេ
ធ កពិភាកា ។

កេម និងសាំណង់

ឆ្នាំ២០២១
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រញ្ហ
ា ប្រឈម្ ដនិង វិធានការស

ោះប្សាយ ដ(ត្...)

ឹ គណរនយយភាពហិរញ្ញវតថ”ុ
ខែនកទី២ “បនតពក្ងង
បញ្ជាក្បឈេ
៣.ក្បព័នធ

FMIS

វិធានការរដាុះក្សាយ

អងាភាពទទួេ

រោេរៅ

បនទុក

បញ្ច ប់

ពុាំោន់អាចែេិតរបាយការណ៍តាេ ក្កុេការង្គរ FMIS បានររៀបចាំទក្េង់របាយការណ៍ងមីរួចោេ់ និង FMWG

តក្េូវការរបស់េនទីររសដ្ឋកិចចោជធានី-រែតត រៅរ ើយ ។ កាំពុងរធ្វើរតសត សាកេបង

ខដ្េកិចចការរនុះ

ឆ្នាំ២០២០

រំពឹងថ្នបញ្ច ប់រៅកនុង

ទក្េង់របាយការណ៍អនុវតតចាំណូេ-ចាំណាយ កនង
ុ ក្បព័នធ អាំ ុងក្តីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២០ ។
FMIS ែុសពីទក្េង់ខដ្េក្តូវបាំរពញ និងោយការណ៍
ជូនអគានាយកដាឋនងវិកា ថ្ន កសហវ. ក្បចាាំខែ ក្តីមាស
ឆ្មាស និងឆ្នាំ ។
៤.ក្គប់ចាំណាត់ថ្ននក់ង វិកាោាំង៧

ក្តូវបានដាក់ឱយអនុវតត ការពក្ងឹងការអនុវតតចណា
ាំ
ត់ថ្ននក់ោង
ាំ ២ (ចាំណាត់ថ្ននក់ភូេិសាស្តសត និង

កនុងក្បព័នធ FMIS ប៉ាុខនតការអនុវតតចាំណាត់ថ្ននក់ង វិកា ចាំណាត់ថ្ននក់េុែង្គរ)

ក្តូវបានដាក់បញ្ចូ េរៅកនង
ុ ការសរក្េចរបស់

ចាំនួនពីរ រួេមានចាំណាត់ថ្ននក់ភូេិសាស្តសត និងេុែង្គរ គឺ គ.ហ.ស. សក្មាប់បនតតាេដានោក្បចាាំក្តីមាស និងឆ្នាំ តាេយនតការ
គុណភាពទិននន័យេិនោន់អាចរក្បើក្បាស់បានរៅរ ើយ ។ PFMRP ។

GDB &
FMWG

ឆ្នាំ២០២០

25

រញ្ហ
ា ប្រឈម្ ដនិង វិធានការស

ោះប្សាយ (ត្...)

ឹ គណរនយយភាពហិរញ្ញវតថុ (ត...)”
ខែនកទី២ “បនតពក្ងង
បញ្ជាក្បឈេ
ិ ាព័តមា
៥.ការរធ្វើសនាធនកេមក្បព័នធបរចចក វទ
៌ ន
 ក្បព័នធ FMIS និងក្បព័នធរបៀវតសរបស់ក្កសួង
េុែង្គរសាធារណៈ
 ក្បព័នធ FMIS និងក្បព័នធ EFMS របស់
ក្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

វិធានការរដាុះក្សាយ
• អ.គ.ហ. សក្េបសក្េួេោេួយក្កសួងេុែង្គរសាធារណៈ កនុងក្កបែណឌរេខាធ្ិការដាឋនខកទក្េង់

អងាភាព

រោេរៅ

ទទួេបនទុក

បញ្ច ប់

GSC, FMWG, ឆ្នាំ២០២០

ោាំង៣ បូក១ រដ្ើេបីពន
ិ ត
ិ យក្បភព និងទាំហាំង វិកា រេើេទធភាពថ្នការរធ្វស
ើ នាធនកេមរវាង FMIS និង

ក្កសួងេុែង្គរ

ក្បព័នធរបៀវតសរបស់ក្កសួងេុែង្គរសាធារណៈ ។ ក្កុេការង្គរ FMIS សក្េបសក្េួេោេួយ

សាធារណៈ និង

ក្កសួងេុែង្គរសាធារណៈ រដ្ើេបីបនតការង្គរសនាធនកេមរវាងក្បព័នធ FMIS និងក្បព័នធរបៀវតស ។

ក្កសួងអប់រំ

• ក្កុេការង្គរ FMIS សក្េបសក្េួេោេួយក្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា រធ្វើការសិកាឱយបាន

យុវជននិងកីឡា

ចាស់លាស់អាំពក្ី បព័នធ EFMS និងបញ្ជកូ េោខែនការសកេមភាព កនុង GDAP សក្មាប់ការរធ្វស
ើ នាធនកេម ។
៦. ចាំណាយគររៅក្តីមាសទី៤ ថ្នឆ្នាំនីេួយៗ ខដ្េ • ក្កុេការង្គរ FMIS រក្ជើសររើសក្កសួង-សាថប័ន ខដ្េបានអនុវតតរក្ចើនឆ្នាំរេើក្បព័នធ FMIS កនង
ុ ឆ្នាំ
បណា
ត េ េកពីកតាត

(១)សេតថភាពរបស់អងាភាព

ិ ខដ្េបានបរងកត
ងវិកា, (២) អងាភាពងវកា
ើ ខតពុមា
ាំ ន
សិទិអ
ធ ាំណាចដ្ូចមានខចងកនុងគតិយុតតោធ្រមាន, (៣)
ិ រិ ោគ
នីតិ វិធ្ីអនុវតតចាំណាយ, (៤) គរក្មាងវន
សាធារណៈ រដាយងវិកាោតិ អាចចាប់រែតើេអនុវតត

បានរៅចុងក្តីមាសទី២ ឬរដ្ើេក្តីមាសទី៣ ។

FMWG

ឆ្នាំ២០២០

GDB

ឆ្នាំ២០២១

២០២០ ចាំនន
ួ ៥ កនុងការតក្េង់ទស
ិ នីតិ វិធ្ីអនុវតតការង្គរ (Business Process Streamlining)

សក្មាប់ចាំណាយខដ្េមានហានិភ័យោប ។
ិ កេម វិធ្ី និង
• អគានាយកដាឋនងវិកា ចាប់ពឆ្
ី ន ាំ២០២១ ពិនត
ិ យក្កសួង-សាថប័នខដ្េបានអនុវតតង វកា
ិ ។
អងាភាពងវិការក្ចើនឆ្នាំ សក្មាប់កិចចការក្បគេ់សិទិអ
ធ ាំណាចជូនអងាភាពងវកា
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ោះប្សាយ (ត្...)

ិ រៅនឹងរោេនរោបាយ”
ខែនកទី៣ “ការែារភាជកប់ង វកា
បញ្ជាក្បឈេ

វិធានការរដាុះក្សាយ

៧. ការែារភាជកប់ង វិការៅនឹងរោេនរោបាយរៅមានកក្េិតរៅរ ើយ ខដ្េ

ោដ្ាំណាក់កាេបឋេ អ.គ.ហ. ររៀបចាំសិកាាសាលា

(១) ក្កសួង-សាថប័នសថ ិតកនង
ុ វិស័យ

ខចករំខេកបទពិរសាធ្ន៍របស់ក្កសួង-សាថប័ន ោាំង

បណា
ត េេកពីកតាតេួយចាំនួន រួេមាន

ខតេួយពិបាក

កនុងការររៀបចាំរោេនរោបាយក្បោក់ក្កឡាោន

រួេោាំងការ

កាំណត់សូចនាករ និងរោេរៅ ោពិរសសការសក្េបសក្េួេ, (២) សមាហរ
ណកេមរវាងចាំណាយចរនត និងេូេធ្ន, និង (៣) ការកាំណត់រោេបាំណង

រោេនរោបាយ, រចនាសេព័នធកេម វិធ្ី និងសាថប័ន និងសូចនាករសេិទក
ធ េម
គនៃឹុះ ។

១០

ខដ្េចាប់រែតើេអនុវតតងវិកាកេម វិធ្ីសាកេបង

រពញរេញតាាំងពីឆ្នាំ២០១៥ ។

អងាភាព

រោេរៅ

ទទួេបនទុក

បញ្ច ប់

GSC

២០២១
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ោះប្សាយ ដ(ត្...)

ិ ជកមានថ្នការសរក្េចេទធែេយឺតោងការរក្ោងទុក (រួេបញ្ចូ េបញ្ជាក្បឈេដ្ាំណាក់កាេទី៤ “ការរក្តៀេែៃួនសក្មាប់ជហា
ែេប៉ាុះពាេ់អវជ
ាំ នបនាទប់”)
បញ្ជាក្បឈេ

វិធានការរដាុះក្សាយ

៨.ការររៀបចាំ និង/ឬ អនុេ័តេិែិតបទដាឋនគតិយុតតក្តូវបានចាំណាយរយៈរពេរក្ចើនោង អងាភាពខដ្េមានការពាក់ព័នធ ក្តូវបនត

អងាភាព

រោេរៅ

ទទួេបនទុក

បញ្ច ប់

GDB,

ការរំពឹងទុក ខដ្េអាចែតេ់ប៉ាុះពាេ់ដ្េ់ការអនុវតតខែនការសកេមភាពខកទក្េង់ ក៏ដ្ូចោ យកចិតតទុកដាក់ និងជាំរុញកិចចការង្គរ

GDSPNR,

កិចចសហក្បតិបតតិការោេួយថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ កនុងរនាុះរួេមាន

ោាំងរនុះ រដ្ើេបីរជៀសវាងែេប៉ាុះពាេ់

GDFI,

 រសចកតីចាប់សតីពីក្បព័នធហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ (ររៀបចាំងមី)

ដ្េ់ក្បសិទភា
ធ ពថ្នការង្គរខកទក្េង់

PPP,

 រសចកតីក្ពាងចាប់សតីពីការក្គប់ក្គងចាំណូេេិនខេនសាររពើពនធ , រសចកតីក្ពាងចាប់សតីពីការ
ក្គប់ក្គង ខេបងពាណិជជកកេម, រសចកតីក្ពាងចាប់សតីពីយនតការភាពោថ្ដ្គូរវាងរដ្ឋ និង

ឯកជន, និងរសចកតីក្ពាង ចាប់សតីពីការក្គប់ក្គង ចាត់ខចង និងរក្បើក្បាស់ក្ទពយសេបតតិរដ្ឋ ។
 ការររៀបចាំេ៉ាូឌ្ុេេទធកេម និងររៀបចាំខែនការងវិកាក្បព័នធ FMIS យឺតោងរពេរវលា
រក្ោងទុក ខដ្េអាចប៉ាុះពាេ់រពេដ្េ់រពេរវលាកនង
ុ រធ្វរើ តសត សាកេបង ក្ពេោាំងេិន
សរក្េចការអនុវតត
និងសហភាពអឺរ៉ែុប ។

ក្កបែណឌេទធែេរក្កាេកិចចក្ពេរក្ពៀងរវាងោជរដាឋភិបាេកេពុោ

FMWG

-

28

រញ្ហ
ា ប្រឈម្ ដនិង វិធានការស

ោះប្សាយ (ត្...)

័ និងចីរភាព”
ខែនកទី៥ “ការោាំក្ទ PFMRP ក្បកបរដាយរោគជយ

បញ្ជាក្បឈេ

វិធានការរដាុះក្សាយ

៩. ការររៀបចាំខែនការយុទសា
ធ ស្តសត សត ីពីការកសាង និងអភិវឌ្ឍសេតថភាព កនង
ុ
 រធ្វើ វិចារណកេម និងអាទិភាពកេម វិធ្ីបណុត ុះបណា
ត េ

ក្កបែណឌ PFMRP ដ្ាំណាក់កាេទី ៤ (SCDP4) គួរខតឆ្ៃុុះបញ្ជចង
ាំ អាំពី  បរងកើតកេម វិធ្ីបណុត ុះបណា
ត េរដាយភាជកប់ោេួយ
តក្េូវការរបស់យុទសា
ធ ស្តសត នីេួយៗ េុែវិោជកអាទិភាព យនតការក្គប់ក្គង

វិញ្ជញបនបក្តបញ្ជជកក់ការសិកា

ិ គអាំពីតក្េូវការ និង ការោាំក្ទរេើការកសាង
និងគុណភាពថ្នការបណុត ុះបណា
ត េ ។ កតាតរនុះ តក្េូវឱយមានមានកិចច-  សិកាវភា
សហការោេួយអងាភាព ទទួេបនទុករក្កាេឱវាទ កសហវ, ក្កសួង-

សេតថភាព រដ្ើេបីជួយជាំរុញការអនុវតតយុទសា
ធ ស្តសត ងមីៗ

សាថប័ន និងថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍។

រក្កាេ PFMRP
 ររៀបចាំវគាបណតុុះបណា
ត េតាេអនឡាញ

អងាភាពទទួេ

រោេរៅ

បនទុក

បញ្ច ប់

EFI

ឆ្នាំ២០២០
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ភាពក្បោក់ក្កឡាោនរវាងការដាឋនខកទក្េង់ ៣ បូក ១
បញ្ជាក្បឈេ

វិធានការរដាុះក្សាយ

១០.ទនទឹេនឹងការង្គរខកទក្េង់កាន់ខតសុជ
ី រក្ៅ, ការដាឋនខកទក្េង់

ររៀបចាំចកាុ វិសយ
័ និងយុទសា
ធ ស្តសត ថ្នការង្គរខកទក្េង់ ៣ បូក ១ រយៈ-

៣ បូក ១ កាន់ខតរដ្ើរតួនាទីសាំខាន់ កនុងការជាំរញ
ុ ការអនុវតត

រពេ ១០ ឆ្នាំ ។

ចាំរពាុះការង្គរខដ្េមានភាពក្បោក់ក្កឡាោនឱយសរក្េចបាន

GSC, PAR, NCDD, និង

រោេរៅ
បញ្ច ប់
ឆ្នាំ២០២០

គណៈកមាមធ្ិការដ្ឹកនាាំ
ការខកទក្េង់ចាប់ និង

តាេរោេរៅ ។ ប៉ាុខនតពោ
ុាំ ន់មានការគិតគូររួេោនសក្មាប់

ក្បព័នធយុតតិធ្េ៌

ការដាឋនខកទក្េង់ ៣ បូក ១ រៅរ យ
ើ ។ររៀបចាំសិកាាសាលា
ែសពវែាយសត ព
ី ី សាោចរខណនាាំសតព
ី ន
ី ត
ី ត
ិ វិធ្ីកត់ក្តា និងកិចច

ររៀបចាំសកា
ិ ា សាេែសពវែាយសត ព
ី ី សាោចរខណនាាំ សតព
ី ន
ី ត
ី ត
ិ វិធ្ីកត់ក្តា

បញ្ជក កា
ិ រ ថ្នការអនុវតតចាំណូេរសវារបស់អងាភាពក្ចករចញ

និង កិចចបញ្ជក កា
ិ រថ្នការអនុវតតចាំណូេរសវារបស់អងាភាពក្ចករចញចូេ

ចូេខតេួយោជធានី រែតត និងចាំណូេរសវា ខដ្េែតេរ់ ៅ

ខតេួយោជធានី រែតត និងចាំណូេរសវា ខដ្េែតេរ់ ៅេនទីរជាំនាញោជ-

ើ ីអូ (Video
េនទីរជាំនាញោជធានី រែតត តាេរយៈក្បព័នធ វឌ្

ើ ីអូ (Video Conference) រៅខែកកកដា
ធានី រែតត តាេរយៈក្បព័នធ វឌ្

Conference) ។

ឆ្នាំ២០២០ ។

១១. សទួ នេុែង្គរនិងភារកិចចរវាងសវនកេមថ្ែទកនុង និងអធ្ិការកិចច

អងាភាពទទួេបនទុក

GSC

• ររៀបចាំក្កបែណឌសត ីពីការខកទក្េង់ក្បព័នធ សវនកេម និងអធ្ិការកិចច
• ររៀបចាំអនុក្កឹតយ រដ្ើេបីសក្េបសក្េួេការខបងខចកេុែង្គរភារកិចច និង
កាត់បនថយការរធ្វើអធ្ិការកិចចសួ ទ នោន រហើយខបងខចកេុែង្គររវាងសវនកេមថ្ែទកនុង និងអធ្ិការកិចចជាំនាញឱយដាច់ពោ
ី ន ។

-

GI &GDIA
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រញ្ហ
ា ប្រឈម្ ដនិង វិធានការស

ោះប្សាយ (ត្...)

ឹ កិចស
ពក្ងង
ច ក្េបសក្េួេរវាង អ.គ.ហ.,អងាភាពរក្កាេឱវាទ កសហវ.និងក្កសួង-សាថប័ន
វិធានការរដាុះក្សាយ

បញ្ជាក្បឈេ

១២.គុ ណភាពការររៀបចាំ និ ង កាំណត់ខែនការកេម ភា ព សូចនាករសេិ ទ ធកេម គនៃឹុះ និ ង កាំណត់សូចនាករសេិទក
ធ េមគនៃឹុះ ថ្នខែនការ
រោេរៅ របស់ក្កសួង-សាថប័ន (ឧ.ការបរងកើនអងាភាពងវិកាោអាណាប័ករែទរសិទិ,ធ សកេមភាពរួេ ដ្ាំណាក់កាេទី៣ ។ កិចចការ
ការក្បគេ់សិទិជ
ធ ូនអងាភាពងវិកា, ការបរងកើនគុណភាពខែនការយុទសា
ធ ស្តសត ងវិកា, រនុះ នឹងក្តូវែារភាជកប់ដ្េ់ខែនការសកេមងវិកាកេម វើធ្ី, ការវាយតថ្េៃេកាណៈសេបតតិអងាភាពងវិកា រដ្ើេបីោាំក្ទនិងបាំរពញ ភាពរួេ ដ្ាំណាក់កាេទី ៤
បខនថេចាំណច
ុ ែវុះខាត)រៅមានកក្េិតរៅរ ើយ រហើយេិនោន់សេក្សបតាេក្កបែណឌខែនការសកេមភាពរួេដ្ាំណាក់កាេទី៣

រហើយអាចោបចច័យប៉ាុះពាេ់ដ្េ់

ការោាំក្ទ កេម វិធ្ីខកទក្េង់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាេទី៣ និង

ការរក្តៀេែៃួន សក្មាប់ជាំហានបនាទប់។ កតាតរនុះ បណា
ត េេកពីការសក្េបសក្េួេ
ក្គប់ក្កសួង-សាថប័ន ពាក់ព័នធេិនោន់ឈានរៅដ្េ់ការកាំណត់សូចនាករសេិទក
ធ េម
គនៃឹុះ ខដ្េជុះឥទធិពេថ្នការខកទក្េង់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈរៅរ ើយ ។

អងាភាពទទួេ

រោេរៅ

បនទុក

បញ្ច ប់

GSC

ឆ្នាំ២០២០
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េនន ិ ា ន
ភាពរជឿទុកចិតតថ្នងវិការៅខតអាចរកាបានោសារវនត ប៉ាុខនតក្តូវពក្ងឹងក្បសិទភា
ធ ពចាំណាយ និងការក្គប់ក្គងចាំណូេ ោពិរសសចាំណូេេិនខេន

សាររពើពនធ ។
ក្បព័នធគណរនយយភាព បាននិងកាំពុងកសាងតាេរយៈការដាក់ឱយអនុវតតក្បព័នធ FMIS ជាំហានទី១ និងទី២ ប៉ាុខនតក្តូវពក្ងឹងបខនថេរទៀតនូវគុណភាព ថ្ន
សមាសធាតុនីេួយៗថ្នក្បព័នធ FMIS និងការតក្េង់ទិសនីតិ វិធ្ីអនុវតតការង្គរ (Business Process Streamlining)។

ការពក្ងឹង និងពក្ងីកការអនុវតតង វិកាកេម វិធ្ី ោេូេដាឋនក្គឹុះសក្មាប់ររៀបចាំ និងកាំណត់ការផ្ទៃស់បូតរក្បព័នធង វិកាកេពុោ រដ្ើេបីឱយកាៃយោឧបករណ៍
សក្មាប់ែារភាជកប់ង វិការៅនឹងរោេនរោបាយ ។
ការជាំរុញការររៀបចាំរោេការណ៍ខណនាាំពាក់ព័នធនឹងងវិកាសេិទក
ធ េម និងការររៀបចាំចាប់ក្បព័នធហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ (ងមី)និងការខកសក្េួេបទបបញ្ញតតិ
គតិយុតតពាក់ព័នធ នឹងជួយជាំរុញឱយការអនុវតតងវិកាព័ត៌មានសេិទក
ធ េម ខែអករេើបទដាឋនគតិយុតតចាស់លាស់ រពញរេញ និងក្គប់ក្ជុងរក្ោយ ។
ការកសាងធ្នធានេនុសស បាននិងកាំពុងរេើកកេពស់តាេរយៈការដាក់ឱយអនុវតតខែនការយុទសា
ធ ស្តសត អភិវឌ្ឍន៍សេតថភាព ប៉ាុខនតក្តូវពក្ងឹងបខនថេរទៀត ោ
ពិរសសក្តូវោាំក្ទយុទសា
ធ ស្តសត ងមីៗ រក្កាេ PFMRP ។ រើឯ ក្បព័នធរេើកទឹកចិតត នឹងកាៃយោឧបករណ៍ជាំរុញការរធ្វើសាថប័ននីយកេមឱយក្សបតាេទិសរៅ PFMRP ។
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េនន ិ ា ន ដ(ត្...)
ិ ខី កទក្េង់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថសា
ទិសរៅោយុទសា
ធ ស្តសត ថ្នកេម វធ្
ុ ធារណៈ

ិ ឆ្នាំ២០១៨-២០២៥
យុទសា
ធ ស្តសត ថ្នការខកទក្េង់ក្បព័នធង វកា
យុទសា
ធ ស្តសត រកៀរគរចាំណេ
ូ ២០១៩-២០២៣
ិ រដ្ឋបាេថ្ននក់រក្កាេោតិ ឆ្នាំ២០១៩-២០២៥
យុទសា
ធ ស្តសត ថ្នការខកទក្េង់ក្បព័នធង វកា
យុទសា
ធ ស្តសត ថ្នការខកទក្េង់ក្បព័នធេទធកេមសាធារណៈ ឆ្នាំ២០១៩-២០២៥

ិ រិ ោគសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥
យុទសា
ធ ស្តសត សតព
ី កា
ី រខកទក្េង់ក្បព័នធក្គប់ក្គងការវន
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េនន ិ ា ន ដ(ត្...)
ិ ខី កទក្េង់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថសា
ទិសរៅោយុទសា
ធ ស្តសត ថ្នកេម វធ្
ុ ធារណៈ (ត...)

យុទសា
ធ ស្តសត សតព
ី កា
ី រក្គប់ក្គងបាំណេ
ុ សាធារណៈ ២០១៩-២០២៣
ិ អ
ខែនការយុទសា
ធ ស្តសតតក្េង់ទស
ិ នីតិ វធ្
ី នុវតតការង្គរតាេក្បព័នធ FMIS ២០២០-២០២៥
ខែនការយុទសា
ធ ស្តសត FMIS ជាំហានទី២ (២០១៦-២០២០)
ខែនការយុទសា
ធ ស្តសតសតព
ី កា
ី រកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍សេតថភាពកនង
ុ ក្កបែណឌ PFMRP
ិ ខី កទក្េង់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថសា
េូេនិធ្ក
ិ េម វធ្
ុ ធារណៈ ដ្ាំណាក់កាេទី១

34

កម្ម វិធីកកទប្ម្ង់ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

“សោទសៅសៅកនុងយុទធសា្េតននការកកទប្ម្ង់ប្រព័នធថ វិកាឆ្ន ដាំ ២០១៨-២០២៥”
គឺោបរង្គាេចរ ថ្នក្បព័នធហិរញ្ញវតថុសាធារណៈកេពុោ តាេឧតតមានុវតតន៍អនតរោតិ ។

េូម្អររុណ!

PFM Steering Committee and Technical Working Group Meeting
2019 Annual Progress Report of Implementing

Public Financial Management Reform Program-Stage 3

Ministry of Economy and Finance, 07th July 2020
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Introduction  Background and Objective

 Circular N 09 of Royal Government of Cambodia dated 28 December 2015
on measures and procedures in preparing, implementing, monitoring and
evaluation on PFMRP.
 Comprehensively monitor the progress of PFMRP implementation in 2019
through promoting participation in providing the inputs from relevant parties
including the entities under Ministry of Economy and Finance (MEF), Line
Ministries (LMs), and Development Partners (DPs). This is the joint report

of all relevant parties in PFMRP.

Introduction  Report Preparation Method
Concept Note

Field Visit

•

11 entities under MEF

•

11 LMs

•

3 Capital-Provincial Administrations

Report Preparation

DPs participated in report preparation:

•
•

FMIS implementation
BSP & PB Coherence

Meeting to review draft report

Meeting with entities under MEF and LMs

Progress of Executive Orders
There are 20 points, of which 6 points have been achieved as the followings:
Revenue Mobilization Strategy 2019-2023 and its detailed action plan

Public Investment Management Reform Strategy 2019-2025 and its detailed action plan
Budget System Reform Strategy for Sub National Administration 2019-2025 and its detailed action plan

Public Procurement System Reform Strategy 2019-2025 and its detailed action plan
Strategic Plan for Business Process Streamlining 2020-2025
Sub-decree on Public Investment Project Management

Progress of Executive Orders (cont...)
No.

1

2

3

Executive Order
Draft Law on Non Tax Revenue
Management
Draft Law on State Property Management
and Utilization
Draft Law on Commercial Gambling
Management

Responsible
Entities
GDSPNR, LCs

GDSPNR

Timeframe
4th

Quarter
2022

4th Quarter
2020

Progress
The draft law is continued to be further revised till the 4th quarter
2020 and will be passed to the Council of Ministers by 4th quarter
2021, planning for endorsement by 4th quarter 2022.
The draft law was discussed in meeting between MEF and Supreme
Advisory Council on 16 June 2020 and in plenary meeting of The

Council of Ministers on this draft law on 03 July 2020.
The draft law was discussed in the meeting between MEF and

GDFI

-

Supreme Advisory Council on 16 June 2020 in plenary meeting of
The Council of Ministers on this draft law is on 03 July 2020.
Progress as of 26 June 2020: Deputy Prime Minister approved to
put the draft law in MEF internal meeting (but there is no setting date

4

Draft Law on Public-Private Partnership
Mechanism

Central PPP

4th Quarter

yet) and assigned the Legal Council to initially review before the

Unit

2019

MEF internal meeting. The Central PPP Unit has revised the draft
law following the comments of Legal Council and prepared to

request the DPM for the date of MEF internal meeting.

6

Progress of Executive Orders (cont...)
No.
5

6

7

Executive Order
Cambodian Public Accounting Reform
Strategy 2019-2031
Strategic Capacity Development Plan
in PFMRP Framework Stage 4

Framework and Rule of Inspection
and Internal Audit System

Responsible
Entities
NAC

EFI

GI and GDIA

Manage and classify the tax and non8

tax debt data in order to strengthen
the efficiency of tax debt management

GDT, GDSPNR

Timeframe
4th Quarter
2019
1th Quarter
2021

-

4th Quarter
2019

Progress
The draft has been discussed in the consultation meeting with relevant entities in
January and second time in June 2020. It is expected to be completed in 2020.
• Field visited to get further inputs from all entities under MEF, LMs,
Capital/Provincial Departments of Economy and Finance, Capital/Provincial
Treasury, and Line Departments.
• The draft has been discussed in the consultation workshop on 27 December
2019 with the participation of all entities under MEF, Line Ministries,
Capital/Provincial Departments of Economy and Finance, and Capital/Provincial
Treasuries.
 The meeting has been organized 3 times for distinguishing the duties and
responsibilities of Inspection and internal audit at LMs.
 The draft sub-decree on Functions, Tasks and Procedure of implementing
Inspection and Internal Audit have been developed and discussed in the meeting
of Inter-ministerial working group.
 GDT: documentations of enterprises which are in tax debt were prepared while
the tax debt classifications “Tax debt can be collected” and “Tax debt cannot be
collected” are prepared for incorporating into Tax Debt Collection and
Management System. The working mechanism and Tax Debt Collection and
Management System for GDT have been developed and implemented.
 GDSPNR: The draft Prakas on rule and procedure in monitoring, strict collecting
and clearance of non tax debt has been developed. Preparation of Non tax debt
classification table will be completed by 4th quarter 2020.
7

Progress of Executive Orders (cont...)
No.

9

Executive Order

Public Financial Management Manual (PFMM)

Responsible

Entities
GSC

Timeframe
2rdQuarter
2020

Progress
The preliminary draft was discussed in the Technical Group meeting on May 7 and 11,
2020, under the chairmanship of the head of the Working Group to review and provide
additional inputs.
 The working group has been established

10

Assessing 2020 Public Expenditure and
Financial Accountability (PEFA) at National Level

GSC

2rdQuarter
2020

 The concept note on PEFA at National Level has been completed and sent to PEFA
secretariat

 The data collection has been completed
 GSC plans to organize a consultation workshop in 3rd quarter 2020

11

Assessing 2020 PEFA at Subnational Level

GSC

Comprehensive PFMRP Fund for supporting the

12

successful and sustainable implementation of

GSC

PFMRP
13

14

CAP3 Review and Conceptual framework of

CAP4
Review and amend leasing agreement and
economic land concession

1st Quarter
2020
4rdQuarter
2020

Working group is verifying the quality of draft report.

GSC is studying, and it is expected to be completed by 4th quarter 2020.

The draft report of CAP3 review has been completed. Conceptual framework of CAP4

GSC

2020

has been being developed. The CAP4 framework is expected to be finished by 4th
2020.

4rdQuarter
GDSPNR

2020

 The measures are included in GDAP3 2020 of GDSPNR and the RMS Action
Plan 2019-2023.
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Part 1: Further Strengthened budget credibility  6 key performance indicators

 Revenue mobilization at national level
Tax revenue
 GDCE: 141.8%
 GDT: 117.6%
Non tax revenue
 GDSNR: 120.2%
 GDFI: 152.1%
 Revenue mobilization at sub-national
level (capital/provincial administration)
 Tax revenue: 156.4%
 Non tax revenue: 119.8%

9

Part 1: Further Strengthened budget credibility  Budget Execution

96%
67%
45%

15%

Source: GDNT
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Part 2: Further Strengthened Financial Accountability  Progress
KPIs

Progress


1. Cambodian public accounting standard
cash basis determined

Final draft of Cambodian Public Accounting Reform Strategy 2019-2031 has passed the
consultation meeting with relevant entities. (expected to be completed by 2020).



Prakas N549 MEF.PrK dated 06 June 2019 on implementing Cambodian Cash Basis
Accounting Standard has been implemented.

2. Appendix tables on revenue-expenditure
for 2018 budget settlement law produced

by piloting from FMIS system

 Appendix tables for the budget settlement law was already prepared and in the pilot process of
producing from FMIS system.

 7 budget classifications (economic, program, administrative, source of budget, geographic,
functional, and project classification) were operationalized in FMIS, but quality of data on

3. FMIS Components incorporated into the
system

Geographic and Functional classifications needs to be further improved.
 6 core modules of FMIS were operationalized.
 Completed the procurement process and selected the company for supply on 2 additional
modules on budget preparation and procurement & contract management.

11

Part 2: Further Strengthened Financial Accountability  Progress (Cont.)
KPIs
4. FMIS phase 2 implemented
as planned

Progress
 FMIS system has been officially operationalized as the followings:
•

2018: 10 LMs

•

2019: 10 LMs and 25 Capital/Provincial Departments of Economy and Finance

•

2020: additional 17 LMs (totally 37 LMs).

 Daft 2017 IPSAS cash basis report was prepared based on data generated from FMIS system.

 Strategic plan for Business Process Streamlining 2020-2025 was approved.

5. Budget transparency
gradually enhanced

 Documents relevant to budget were published on the website and public forums on macroeconomic
framework and annual budget have been organized. (Note: open budget scoring in 2017 = 20 and

2019 = 32).
12

Part 3: Budget-Policy Linkages  Progress
Progress

KPIs

 912 budget entities, of which 664 are delegating authorities and 248 are normal budget entities.

1. Program budgeting and
budget entities
implemented in all LMs

and sub-national
administrations

•

308 budget entities at central level, of which 60 are delegating authorities and 248 are normal.

•

604 budget entities at local level, and all are delegating authorities

 In 2017, 6 provincial administrations
 In 2018, 6 additional provincial administrations

 In 2019, 6 additional provincial administrations
 In 2020, 6 additional provincial administrations
 In 2021, Phnom Penh capital administration

 Quarterly, semi-annual and annual financial reports of LMs were prepared, but only semi-annual and
annual performance reports of 15 LMs were submitted to GDB/MEF.
13

Part 3: Budget-Policy Linkages  Progress (Cont.)
Progress

KPIs
2. Medium Term Fiscal Framework (MTFF)

 MTFF 2021-2023 was submitted to MEF management. (Delay due to Covid-19)

3. Medium Term Budget Framework (MTBF)

 Concept note on MTBF was developed.
 MTBF 2020-2022 was piloted in national administrations, specifying annual budget
ceiling.

4. BSP is prepared implemented with quality,
efficiency and effectiveness

 Public Investment Management System Reform Strategy 2019-2025 was adopted.
 Sub-decree on Public Investment Project Management has been endorsed.
 Circular on BSP preparation set the ceiling for expenditure by sectors.
 BSP structure preparation was improved

14

Part 4: Readiness for Next Platform  Progress
Progress

KPIs
1. Accountable framework of
performance-informed budgeting

 Action plan for implementing BSRS 2018-2025 was developed and implemented.


Performance agreement format has been initially prepared (pending discussion at
departmental level).

prepared and operationalized


The 2008 budget system law was reviewed (14 points need to be revised for formulating new law)



Sub-decree N 81 and 82 were reviewed (Working group was established and report was
produced)

2. Full auditing framework
(performance, IT, compliance, and



Guiding principle for preparing performance budgeting was endorsed



Guiding principle for implementing performance budgeting was studied



Guiding principle for IT audit was developed and implemented



Guiding principle for performance audit was drafted



Preliminary draft on Financial Inspection Strategy 2021-2025 was developed



Draft Financial Inspection Standard was developed



The Financial Inspection manual has been prepared and approved

finance) prepared and implemented
3. Financial inspection framework

prepared and implemented

15

Part 5 “Supporting the Successful and Sustainable PFMRP Implementation  Progress
KPIs
1. Technical capacity in public
finances built

Progress
 1059 government officials in MEF and LMs were trained on technical skills of public Financial
Management.
 Evaluation report on implementing Strategic Capacity Development Plan in PFMRP Framework
Stage 3 was prepared.
 30 budget analysts, Trainers and relevant officials of MEF were trained on budget analysis

2. Incentive scheme for PFM
working group implemented

 PFMRP fund of 5,016 million riels was provided to PFM working group in LMs (347 officials)
 GSC has been preparing comprehensive PFMRP Fund for completion in the fourth quarter of
2020.
16

Progress by Entities under MEF in 4th Quarter 2019

Progress by Entities under MEF in 2019
Budget Execution and Performance
*Million Riel

Progress of MAP3 Implementation

• Progress Report of LMs is divided into 5 institutions such as:
1. Economic Service Institutions (11 LMs)
2. Financial, Foreign Affairs, and General Service Institutions (8 LMs)
3. National Defense, Security And Public Order Service Institutions (5 LMs)
4. Social Affairs Service Institutions (6 LMs)
5. Supreme and Independent Institutions (11 LMs)

• The Progress of each LM as percentage (%) cannot be used to compare among LMs due to the
quality of MAP.

Progress of MAP3 Implementation (Con…)
• LMs collected non-tax revenue used Non-Tax Revenue Management Information System (NRMIS) (except non-tax
revenue collected from economic concessional land leasing and mining concessions).
• Performance reports were gradually developed at LMs

• There were committee and working group for BSP and PB preparation
• Procurement plan and advance petty cash plan of LMs were attached with 2020 budget proposal
• Education Financial Management System (EFMS) was implemented by budget entities at central level and 25
Capital/Provincial Departments of Education, Youth and Sport
• User manual on procedures for implementing EFMS was developed
• Guideline on Financial Management for Budget Preparation, Budget Execution, and Financial report was prepared (MoEYS)
• M&E framework document was updated, adopted and implemented along the Educational Strategy Plan 2019-2023

• 2019 Annual Procurement Plan, Notification and Contract awards are published (GSSC)
• Guideline on Financial Audits was updated (NAA)
• Manual on compliance audit for Municipality-District-Khan Administration was developed (NAA)

• 4 operational/performance reports were submitted to Legislative Body (NAA)
20

Progress by LMs in 4th Quarter 2019

Progress by LMs in 2019

*Million Riel

Budget Execution and Performance

Challenges and Solutions
Part 1 “Further Strengthened Budget Credibility”
Challenges

Solutions

Responsible
Entities

Timeframe

1. NRMIS is not fully implemented yet for some types GDSPNR cooperates with Ministry of Agriculture, GDSPNR, Ministry of
of non-tax revenue including economic concessional Forestry and Fishery and Ministry of Mine and Agriculture, Forestry

land leasing in charged by Ministry of Agriculture, Energy to complete the recording of revenue from and Fishery and
Forestry and Fisheries, and mining concessions economic concessional land leasing and mining Ministry of Mine and
in charged by Ministry of Mines and Energy.

2. The ownership titles of state property are not

concessions in NRMIS by 3rd quarter 2020.

3rd quarter
2020

Energy

• GDSPNR cooperates with Ministry of Land

yet fully completed especially at subnational

Management, Urban Planning and Construction to

administration.

develop a clear plan for preparing ownership
titles of state property by setting annual target

and begin in 2021 onward.
• GDSPNR cooperates with GDB to raise an
action plan for preparing the ownership titles
during the preparation for budget negotiation.

GDSPNR, GDB,
Ministry of Land
Management, Urban 2021
Planning and

Construction
23

Challenges and Solutions (con...)
Part 2 “Further Strengthened Financial Accountability”
Challenges

Solutions

Responsible
Entities

Timeframe

FMWG

2020

3. The FMIS system has not yet been able to The FMWG has already prepared a new report
produce

the

report

as

needed

by

the template, and it is in a process of testing,

Capital/Provincial Departments of Economy and expecting to be completed by the end of 2nd

Finance. The revenue-expenditure report format quarter 2020.
generated from FMIS system differs from the
format required by GDB for quarterly, semi-

annual and annual report preparation.
4.

All

7

budget

classifications

have

been Strengthening these two budget classifications

implemented in FMIS system, but the quality of (geographical and functional classifications) has
data

on

geographical

and

functional been incorporated in executive order of PFMRC

classifications has not met using requirement.

for

quarterly

and

PFMRP mechanism

annual

monitoring

under

GDB and
FMWG

2020

24

Challenges and Solutions (con...)
Part 2 “Further Strengthened Financial Accountability” (con…)
Challenges
5. Interface of IT system

•

• FMIS and Payroll System of Ministry
of Civil Service
• FMIS and EFMS of Ministry of
Education, Youth and Sport
6. Budget expenditures are accumulated
in 4th quarter of each year due to some
factors such as : (1) ability of budget
entities, (2) budget entities established
but authority is not delegated as legal
effect, (3) the budget execution
procedure , (4) public investment project
is commenced to implement in end of
2nd quarter or early 3rd quarter.

Responsible
Entities

Timeframe

GSC coordinates with Ministry of Civil Service in 3+1 reform
framework to check the source and volume of budget for GSC, FMWG,
Ministry of
interface of FMIS and Payroll system of Ministry of Civil Service.
FMWG coordinates with Ministry of Civil Service to further Civil Service,
and Ministry
interface the two systems.
of Education,
FMWG coordinates with Ministry of Education, Youth and Sport
Youth and
to study the EFMS. This action has to be incorporated in GDAP
Sport.
of FMWG

2020

Solutions

•

FMWG selects 5 LMs, who have operated FMIS for many years, in
2020 to streamline Business Process for the low risk expenditure.

GDB reviews LMs, who operated program budgeting and budget
entities for many years, to push for authority delegation

FMWG

2020

GDB

2021
25

Challenges and Solutions (con...)
Part 3 “Budget-Policy Linkages”
Challenges

Solutions

Responsible
Entities

Timeframe

GSC

2021

7. The budget-policy linkage is limited due to
some factors such as: (1) LMs at same
sector are difficult to make interlinkage

policy and to set indicators and targets Preliminary step, GSC organizes the experience sharing
especially

in

coordination,

integration

of

recurrent

and

(2)

the workshop of the 10 LMs starting implementation of the full

capital pilot program since 2015.

expenditure, and (3) the setting of policy
objectives,

institutional

and

program

structure and KPIs.
26

Challenges and Solutions (con...)
Negative impact of slower implementation including part 4 “Readiness for stage 4”
Challenges

Solutions

Responsible
Entities

Timeframe

GDB,
GDSPNR,
GDFI, Central
PPP Unit,
FMWG

-

8. Preparation and endorsement of legal documents have taken

longer time than expectation that can affect reform actions and the
cooperation with DPs as well. The legal documents include:
•

Public Financial System Law (new preparation)

•

Draft law on Non Tax Revenue Management, draft law on
Commercial Gambling Management, drat law on Public-Private
Partnership Mechanism, and draft law on State Property
Management and Utilization.

•

The

relevant

entities

have

to

continue paying attention to avoid
affecting the effectiveness of the
reform.

Developing two modules (Budget Preparation and Procurement
& Contract Management) are slower than schedule that can
affect to the pilot time and the EU result framework as well.
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Challenges and Solutions (con...)
Part 5 “Supporting the Implementation of Successful and Sustainable PFMRP”
Challenges

Solutions

Responsible
Entities

Timeframe

EFI

2020

- Rationalize and prioritize the
training program
9. Strategic Plan on Capacity Building and Development in PFMRP - Develop training program with
stage 4 should reflect the needs of strategies under PFMRP,

certification

priority courses, management mechanism and training quality. - Analyze the needs and support of
This task requires the collaboration of relevant entities under

capacity building in order to push

MEF, LMs and DPs.

implementation of new strategies

under PFMRP
- Organize online training
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Challenges and Solutions (con...)
Cross-cutting of reform programs
Challenges

Solutions

10. While the reform is getting deeper, 3+1 reform program
play a very important role to push the interlinkage tasks, but •

Formulate the vision and strategy of 3 + 1 reform

there is no common approach for 3+1 reforms agenda

programs (10 years).

(e.g. non tax revenue management, bonus dividing,
Functional delegation from

revenue

management

at

national

one

to

subnational,

window

service,

•

delivery at capital/provincial one window service and

analysis at LMs, and so on).

audit and the inspection.

GSC, PAR,
NCDD, and
Committee for
legal and
Judicial
Reform

2020

GSC

2020

at capital/provincial line departments in July 2020.
•

11. Duplicated functions and duties between the internal

Timeframe

Organize online workshop on circular on recording

procedure and accounting of revenue from service

institutional and program structure linkage, functional

Responsible
Entities

Develop framework on internal audit and inspection
system reform

•

prepare a sub-decree to facilitate the division of duties

GI and GDIA

-

and to reduce duplicated inspections, and to separate
the functions between internal audit and inspectors.
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Challenges and Solutions (con...)
Strengthen coordination between GSC Entities under MEF, and LMs
Challenges

Solutions

Responsible
Entities

Timeframe

GSC

2020

12. Quality of planning and setting, key performance indicators, target of
objectives of the ministry (e.g. Increasing number of delegating authority
budget entities, strengthening the quality of BSP, assessing budget entities
qualification to support and complement the shortcomings) are still limited and
are not in line with the CAP3 framework and could adversely affect the

Define KPIs of CAP3 and CAP4

implementation of PRMFP stage 3 and the readiness for the next stage. This is
due to the fact that the coordination of all relevant LMs is limited and does not
lead to identify in KPIs.
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Conclusions
Budget credibility has been essentially achieved, but there is a need to strengthen efficiency of expenditure
and revenue management especially non-tax revenue.
Accountable system has been developing through implementing FMIS phase 1 and phase 2, but FMIS
elements need to be further strengthened.

Strengthening and expanding PB implementation is a basis to prepare and determine the change of budget
system. PB is a tool for budget-policy linkages.
Pushing the formulation of guiding principles concerning to performance budgeting and Law on Public
Financial System (new) and revision of relevant legal documents will lead to implement the performance
budgeting with full, clear, and comprehensive regulations.
Human resource has been being developed through implementing Strategic Capacity Development Plan in
PFMRP Framework. However, it needs further improvement especially support to new strategies under
PFMRP. Incentive scheme will become a tool to push the institutionalization along the direction of PFMRP.
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Conclusions (Con...)
Strategic direction of Public Financial Management Reform program

Budget System Reform Strategy 2018-2025
Revenue Mobilization Strategy 2019-2023
Budget System Reform Strategy for Sub-National Administration 2019-2025

Public Procurement System Reform Strategy 2019-2025

Public Investment Management System Reform Strategy 2019-2025

Conclusions (Con...)
Strategic direction of Public Financial Management Reform program (Con...)

Public Debt Management Strategy 2019-2023
Strategic plan for Business Process Streamlining 2020-2025
FMIS Blueprint 2 (2016-2020)
Strategic Capacity Development Plan in PFMRP Framework
PFMRP Fund Stage 1

Public Financial Management Reform Program
“The target of Budget System Reform Strategy 2018-2025”
is the milestone of Cambodian Public Fiancial Management System along
international best practice.

Thanks You !
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ុ ធារណៈ រឺោកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់េនូលម្ួយ នៃកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់េំខាៃ់ៗ
របេ់រា រោឋភិបាលកម្ពុោ ទដ្ើម្បីឈាៃទឆ្ពោះទៅពម្ងឹងអភិបាលកិច្ច កដ្លោេនូ លនៃយុទសា
ធ ស្រេត ច្ត្ុទកាណ ។ កម្ម វិធី
កកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ាៃច្កេុ វិេ័យម្បកបទោយម្ហិច្ិតា
ឆ ៃិងម្បាកដ្ៃិយម្ ទោលរឺការកសាង
ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈកម្ពុោឱយម្េបតាម្ឧត្តាៃុវត្តៃអ
៍ ៃតរោត្ិ កដ្លាៃទោលទៅផ្លលេ់បូតរ “ម្បព័ៃធកដ្ល
ិ ឈការ” ។
ទផ្លោត្ទលើ ធាត្ុច្ល
ូ ៃិងាៃលកេណៈម្ ឈការ” ទឆ្ពោះទៅ “ម្បព័ៃធកដ្លទផ្លោត្ទលើធាត្ុទច្ញ ឬលទធែល ៃិងវម្
ៃិោយម្យ៉ា ងទទៀត្ ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈម្ួយ រឹងា ំ ៃឹងឈាៃទៅេទម្ម្ច្បាៃៃូវលទធែលច្ុងទម្កាយ
ទាំង៣ នៃកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ រួម្ាៃ (១) បូរណភាពនៃការទោរពវិៃយ
័ ថវិកា, (២)
ិ ទាំងកនង
ម្បេិទភា
ធ ពនៃថវកា
ុ កែនកវិភា ៃ៍ ទាំងកនង
ុ កែនកម្បត្ិបត្តិការ ៃិង (៣) េ័កតិេិទភា
ធ ពនៃការែតល់ទេវាសាធារណៈ ។
រា រោឋភិបាលៃីត្ិកាលទី៦ នៃរដ្ឋេភា ទម្កាម្ការដ្ឹកន្ទំម្បកបទោយរត្ិបណឌិត្របេ់ េសម្តចអរគ ម្ហាសេនាបតីសតសោ ហុន កេន នាយករដាម្ន្រនត ី ននម្ព្ោះរាោ

ចម្កកម្ពុោ បាៃែតលអា
់ ទិភាព ៃិងចត្់ទុកភាពរឹងា ំនៃ

ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ រឺោឆ្អឹងខ្នងនៃការអៃុវត្តរទបៀបវារៈទោលៃទោបាយរបេ់រា រោឋភិបាលកម្ពុោឱយ
េទម្ម្ច្បាៃម្បកបទោយទោរ ័យ ៃិងច្ីរភាព ។ កនុងៃ័យទៃោះ កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ពិត្ោ
ាៃសារៈេំខាៃ់កនុងការ ំរញ
ុ ការអភិវឌ្ឍៃ៍ម្បកបទោយ វភាព, វិបុលភាព ៃិងបរិោប័ៃន ។ អាម្េ័យទហត្ុទៃោះ បណា
ត
នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ រួម្ាៃ ម្ូលៃិធិរូបិយវត្ថអ
ុ ៃតរោត្ិ, ធន្ទោរពិភពទោក ៃិងធន្ទោរអភិវឌ្ឍៃ៍អាេុី បាៃវាយត្នម្លខ្ពេ់
ទលើកិច្ចខ្ិត្ខ្ំម្បឹងកម្បងកនង
ុ ការកកទម្ម្ង់របេ់រា រោឋភិបាល ៃិងាៃ ំទៃឿថាទេដ្ឋកិច្ក
ច ម្ពុោ ទៅកត្អាច្បៃតកំទណើៃខ្ពេ់
ៃិង រឹងា ំ កនុងរយៈទពលខ្លី ៃិងម្ធយម្ ខាងម្ុខ្ ។
កែអកទលើលទធែលនៃរបាយការណ៍វឌ្ឍៃភាពម្បចំឆ្នំ២០១៩ នៃការអៃុវត្តកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ ដ្ំណាក់កាលទី៣ បាៃឆ្លុោះបញ្ចង
ំ ៃូវវឌ្ឍៃភាពដ្ូច្ខាងទម្កាម្៖
១.ការអៃុវត្តយុទសា
ធ ស្រេត ទកៀរររច្ំណូលម្បកបទោយភាពម្ុង
ឺ ា៉ា ត្់ ៃិងម្ុត្ម្េួច្ បាៃទធវឱ
ើ យច្ំណូលាៃការទកើៃទ ង
ើ
ោលំោប់ កដ្លោម្ធយម្ចប់ពឆ្
ី ន ំ២០១៤ ដ្ល់ឆ្នំ២០១៨ ច្ំណូលច្រៃតបាៃទកើៃទ ើងម្បាណ ១,៤ ពិៃុាភាររយ
នៃ ែ.េ.េ. កនុងម្ួយឆ្នំ ។ រីឯឆ្នំ២០១៩ ាៃកំទណើៃ ៣,១១ ពិៃាុភាររយនៃ ែ.េ.េ.។ េម្ិទែ
ធ លទៃោះ
ទទួលបាៃម្ូល វិចរណ៍លអរួរោទី ទាទៃៈ ទាំងពី េំណា ក់ម្បម្ុខ្រា រោឋភិបាលកម្ពុ ោ ៃិង ពី េំណាក់នដ្រូ
អភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងសាថប័ៃអៃតរោត្ិ ម្ពម្ទាំបាៃអៃុញ្ញត្ឱយរា រោឋភិបាលអាច្បងហរូ ថវិកាកាៃ់កត្ទម្ច្ើៃទៅកាៃ់ វិេ័យ
ិ ិទោរសាធារណៈកនុងម្េុក ពិទេេ ទលើការអភិវឌ្ឍទហោឋអាទិភាព ក៏ដ្ច្
ូ ោអាច្បទងកើៃោ៉ាងទម្ច្ើៃៃូវធៃធាៃវៃ
រច្ន្ទេម្ព័ៃធរូបវ័ៃត កដ្លោម្បការ ួយទលើកេាួ យម្ួយកម្ម្ិត្ទទៀត្ ដ្ល់ឯករា យភាពកែនកថវិការបេ់កម្ពុោ ។
២.ម្បព័ៃធបទច្ចក វិទយព័ត្ា
៌ ៃេម្ាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ (FMIS) ម្ត្ូវបាៃៃិងកំពុងទម្បើម្បាេ់ោ
ែលូវការកនុងការម្រប់ម្រង ៃិងការកត្់ម្តាម្បត្ិបត្តិការោក់ព័ៃធៃឹង ធាន្ទច្ំណាយថវិកា, កែន កខ្លោះនៃកិច្ចល ទធកម្ម
(បញ្ា ី ទំៃិ ញ -ទេវា, ម្បរល់ ទ ទួ ល ទំ ៃិ ញ -ទេវា ោទដ្ើ ម្), ច្ំ ណា យថវិកា , ច្ំ ណូ ល ថវិកា , ច្លន្ទថវិកា ,
កិច្ចបញ្ា ិការណទៃយយ ៃិងម្បត្ិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ ទែេងៗទទៀត្ ទៅអរគន្ទយកោឋៃរៃលោះឹ នៃម្កេួងទេដ្ឋកិច្ៃ
ច ង
ិ

I

ិ អាណាប័កទែារេិទិ ធ
ហិរញ្ញវត្ថុច្ៃ
ំ ៃ
ួ ៩, អងគភាពទទួលបៃាុកហិរញ្ញវត្ថនុ ៃម្កេួង-សាថប័ៃច្ំៃៃ
ួ ២០, អងគភាពថវកា
ទពញទលញទៅថានក់កណា
ោ លច្ំៃៃ
ួ ១២, ម្ៃាីរទេដ្ឋកិច្ៃ
ច ិងហិរញ្ញវត្ថុរា ធាៃី-ទខ្ត្តទាង
ំ ២៥, រត្ន្ទោររា ធាៃីទខ្ត្តទាង
ំ ២៥ ៃិងេន្ទធៃកម្មោម្ួយម្បព័ៃធខាងទម្ៅច្ំៃៃ
ួ ៨ កកៃលង កដ្លាៃអនកទម្បើម្បាេ់េរុបោង ១ ៣០០
ន្ទក់ ៃិងម្ត្ូវបាៃបា៉ា ៃ់សាមៃថាៃឹងទកើៃទ ង
ើ ោង ១ ៧០០ ន្ទក់កង
នុ ឆ្នំ២០២០ ។
៣.ការអៃុវត្តថវិកាកម្ម វិធី ម្ត្ូវបាៃៃិងកំពុងោក់ឱយអៃុវត្តទៅម្រប់ម្កេួង-សាថប័ៃ ៃិងរដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទខ្ត្តច្ំៃៃ
ួ
១៨ ។ ម្រប់រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទខ្ត្តច្ំៃៃ
ួ ២៥ ៃឹងម្ត្ូវអៃុវត្តថវិកាកម្ម វិធីម្ត្ឹម្ឆ្នំ២០២១។ ោម្ួយោនទៃោះ, ម្កេួង
ទេដ្ឋកិច្ចៃង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ បាៃទរៀបច្ំ ៃិងកំពង
ុ កកេម្ម្ួលម្កបខ្ណឌហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈរយៈទពលម្ធយម្ ៃិង
ម្កបខ្ណឌថវិការយៈទពលម្ធយម្ ទដ្ើម្បីពម្ងឹងម្បេិទភា
ធ ពនៃការទរៀបច្ំថវិកាែារភាាប់ទៅៃឹងទោលៃទោបាយ ។
៤.រា រោឋភិបាលៃីត្កា
ិ លទី៦ នៃរដ្ឋេភា បាៃបៃតទផ្លតត្ទលើទោលទៅអាទិភាពនៃកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង
ិ ឆ្ន២
ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ។ បន្ទាប់ពោ
ី ក់ឱយអៃុវត្ត «យុទសា
ធ ស្រេតនៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវកា
ំ ០១៨-២០២៥» ៃិង
កែៃការេកម្មភាពលម្អត្
ិ នៃយុទសា
ធ ស្រេត ទៃោះ

កដ្លោេនូ លនៃកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ,

រា រោឋភិបាលបាៃទរៀបច្ំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត «យុទសា
ធ ស្រេត ទកៀរររច្ំណល
ូ ២០១៩-២០២៥», «យុទសា
ធ ស្រេត
ិ ទិ ោរសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥», «យុទសា
េត ព
ី កា
ី រកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងការវៃ
ធ ស្រេតនៃ ការកកទម្ម្ង់
ម្បព័ៃធថ វិការដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិឆ្នំ២០១៩-២០២៥» ៃិង «យុទសា
ធ ស្រេត នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្ម
សាធារណៈ ឆ្នំ២០១៩-២០២៥» រីឯកែៃការេកម្មភាពលម្អិត្នៃយុទសា
ធ ស្រេត ទាំងបួៃខាងទលើ ម្ត្ូវបាៃអៃុម្័ត្
ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត កនុងកិច្ចម្ប ុំរណៈកម្មការកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទៅម្ត្ីាេទី ១ ឆ្នំ
២០២០ ។ យុទសា
ធ ស្រេត ៃីម្ួយៗ បាៃកំណត្់ទោលបំណង ៃិងទោលទៅច្ាេ់ោេ់ េម្ាប់ត្ម្ម្ង់ទិេ
េកម្មភាពកកទម្ម្ង់ទៅកនុងរយៈទពលម្ធយម្ខាងម្ុខ្ កដ្លាៃអរគន្ទយកោឋៃទទួលបៃាុកោអនកទរៀបច្ំផ្លាល់
ទោយធាន្ទបាៃៃូវភាពោាចេ់កនុងការងារកកទម្ម្ង់ ។
ិ ីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
កែអកទលើវឌ្ឍៃភាពរៃលោះឹ ៗេទម្ម្ច្បាៃខាងទលើ ច្កេុ វិេយ
័ កម្ម វធ
ុ ធារណៈកាៃ់កត្
ាៃភាពច្ាេ់ោេ់ ៃិងម្បាកដ្ៃិយម្ ។ កនង
ុ ៃ័យទៃោះ រណៈកាមធិការដ្ឹកន្ទំការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ (រ.ហ.េ.) អាច្េៃនោ
ិ ឋ ៃបាៃថា (១) ភាពទ ឿទុកច្ិត្នត ៃថវិកាទៅកត្អាច្រកាបាៃោសារវ័ៃត ប៉ាុកៃតម្ត្ូវពម្ងឹង
បកៃថម្ទលើម្បេិទភា
ធ ពច្ំណាយ ៃិងការម្រប់ម្រងច្ំណូល ោពិទេេការទធវើទំទៃើបកម្មម្បព័ៃធម្រប់ម្រងច្ំណូលសារទពើពៃធ
ៃិងច្ំណូលម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ, (២) ម្បព័ៃធរណទៃយយភាព បាៃៃិងកំពុងកសាងតាម្រយៈការោក់ឱយអៃុវត្តម្បព័ៃធ FMIS
ឹ បកៃថម្ទទៀត្ៃូវរុណភាពនៃេាេធាត្ុៃីម្យ
ី ការអៃុវត្ត
ហា
ំ ៃទី១ ៃិងទី២ ប៉ាុកៃតម្ត្ូវពម្ងង
ួ ៗ, (៣) ការពម្ងឹង ៃិងពម្ងក
ថវិកាកម្ម វិធី រឺ ោម្ូល ោឋៃម្រឹោះេម្ាប់ ទរៀបច្ំ ៃិងកំណត្់ការផ្លល េ់ បូត រ ម្បព័ៃធ ថ វិកាកម្ពុោ ទៃាឹ ម្ៃឹងការបៃត ពម្ងឹង
ការទរៀបច្ំ ៃិងអៃុវត្តម្កបខ្ណឌហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ៃិងម្កបខ្ណឌថវិការយៈទពលម្ធយម្ កដ្លោឧបករណ៍េខា
ំ ៃ់
េម្ាប់ែារភាាប់ថ វិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ, (៤) យុទសា
ធ ស្រេត នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថ វិកាកម្ពុោ ៃិងយុទសា
ធ ស្រេត
ោំម្ទម្បព័ៃធថវិកា ោេាេធាត្ុេំខាៃ់ ទដ្ើម្បីកំណត្់ទិេទៅរណទៃយយភាពេម្ិទក
ធ ម្ម កដ្លោទោលទៅច្ុងទម្កាយ
នៃកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ៃិង (៥) ម្បព័ៃធទលើកទឹកច្ិត្ត បាៃកាលយោឧបករណ៍ កនុងការ ំរុញ
ិ ីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ការទធវើសាថប័ៃៃីយកម្មឱយម្េបតាម្ការវិវឌ្ឍ នៃការអៃុវត្តកម្ម វធ
ុ ធារណៈ ។ រីឯការកសាង

II

ឹ េម្ត្ថភាពម្ស្រៃតីរា ការោលំោប់ តាម្រយៈការោក់ឱយអៃុវត្តកែៃការយុទសា
ធៃធាៃម្ៃុេេ បាៃៃិងកំពង
ុ ពម្ងង
ធ ស្រេត
អភិវឌ្ឍៃ៍េម្ត្ថភាពកនុងម្កបខ្ណឌកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ។
ោច្ុងទម្កាយ, េម្ិទែ
ធ លេទម្ម្ច្បាៃខាងទលើ បាៃបងាហញអំពីការច្ូលរួម្ពីម្រប់ត្ួអងគោក់ពៃ
័ ធ រួម្ាៃម្កេួងសាថប័ៃ, អងគភាពទម្កាម្ឱវាទម្កេួងទេដ្ឋកិច្ៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ។ កនង
ុ ន្ទម្ រ.ហ.េ. ៃិងរូបខ្្ផ្ល
ំ ុ ា ល់ េូម្
ទធវើការវាយត្នម្លខ្ពេ់ ៃិងទកាត្េរទេើរច្ំទោោះម្កុម្ការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ នៃម្កេួង-សាថប័ៃ
ៃិងអងគភាពទម្កាម្ឱវាទម្កេួងទេដ្ឋកិច្ច ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ, កិច្ចេហម្បត្ិបត្តិការភាពោនដ្រូោម្ួយនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ោពិទេេ
អរគទលខាធិការោឋៃរណៈកាមធិការដ្ឹកន្ទំការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ កដ្លបាៃខ្ិត្ខ្ំបំទពញ
ម្ុខ្ងាររបេ់ខ្ួ ៃ
ល ោឧត្តម្ទេន្ទធិការ ៃ
ូ រ.ហ.េ. ទាំងការងារដ្ឹកន្ទំ, េម្ម្បេម្ម្ួល, ោំម្ទ ៃិងម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យ ៃិងវាយត្នម្ល
វឌ្ឍៃភាពកម្ម វិធកី កទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ទាំងម្បចំម្ត្ីាេ ៃិងម្បចំឆ្នំ ម្បកបទោយភាពម្រប់ម្ ុងទម្ោយ ៃិងឆ្លុោះបញ្ចង
ំ ទាំងទិដ្ឋភាពការងារកកទម្ម្ង់ ៃិងម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ទាំងម្ូល ៕

នថៃ

កខ្
រា ធាៃីភនំទពញ នថៃទី
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ឆ្នំ ត្
ូ ទទាេ័ក ព.េ.២៥៦៤
កខ្

ឆ្នំ២០២០

អារម្ភកថា
អៃុទោម្តាម្សារាច្រកណន្ទំរបេ់រា រោឋភិបាលទលខ្ ០៩ េរ ច្ុោះនថៃទី២៨ កខ្ធនូ ឆ្នំ២០១៥ េត ីពី “ វិធាៃ ៃិង
ៃីត្ិ វិធីនៃការទរៀបច្ំ ការអៃុវត្ត ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យតាម្ោៃ ៃិងការវាយត្នម្ល ទលើការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ”, អរគទលខាធិការោឋៃរណៈកាមធិការដ្ឹកន្ទំការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ (អ.រ.ហ.)
ោទេន្ទធិការ ូៃ រ.ហ.េ. ទរៀបច្ំរបាយការណ៍ម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យតាម្ោៃវឌ្ឍៃភាពម្បចំម្ត្ីាេ ៃិងម្បចំឆ្នំ នៃការអៃុវត្ត
កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ្ំណាក់កាលទី៣ ទដ្ើម្បីោក់ឆ្លងកិច្ចម្ប ុំ រ.ហ.េ. ពិៃិត្យ ៃិង
េទម្ម្ច្ ។ របាយការណ៍វឌ្ឍៃភាពម្បចំឆ្នំ២០១៩ នៃការអៃុវត្តកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ
ដ្ំណាក់កាលទី៣ បងាហញអំពកា
ី របូកេរុបលទធែលរួម្ោនទាំងម្កេួងទេដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងម្កេួង-សាថប័ៃ ម្ពម្ទាំង
ទោោះម្សាយបញ្ហម្បឈម្នៃការអៃុវត្តលិខ្ិត្បទោឋៃរត្ិយុត្តម្យ
ួ ច្ំៃៃ
ួ កៃលងម្កែងកដ្រ ។
កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ដ្ំណាក់កាលទី៣ ម្ត្ូវបាៃកំណត្់ ៃិងោក់ទច្ញៃូវទោលទៅ
អាទិភាពច្ំៃៃ
ួ ៣ រួម្ាៃ (១) ពម្ងឹងការម្រប់ម្រង ៃិងការអៃុវត្តកែៃការម្បម្ូលច្ំណូល ៃិងច្ំណាយ, (២) ពម្ងឹង ៃិង
ឹ
ពម្ងីកការោក់ឱយអៃុវត្តម្បព័ៃធបទច្ចកវិទយព័ត្៌ាៃេម្ាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ (FMIS) ៃិង (៣) ពម្ងង
ី ការអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី ។
ៃិងពម្ងក
កនុងកិច្ចដ្ំទណើរការទរៀបច្ំរបាយការណ៍វឌ្ឍៃភាពឆ្នំ២០១៩ ទោយាៃការអៃុញ្ញត្ពី រ.ហ.េ., អ.រ.ហ. បាៃ
ទម្ ើេទរីេ វិធីសាស្រេត ច្ំៃៃ
ួ ៣ ទដ្ើម្បីទធវើការេិកា ៃិងទរៀបច្ំរបាយការណ៍ទៃោះទ ើង កនុងទន្ទោះរួម្ាៃ (១) ការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យ
តាម្ោៃ ៃិងបូកេរុបវឌ្ឍៃភាព ម្េបតាម្ម្កបខ្័ណឌកែៃការេកម្មភាពរួម្ ដ្ំណាក់កាលទី៣ ឆ្នំ២០១៩-២០២០,
(២) ការច្ុោះ ប
ួ ពិភាកាោម្ួយម្កុម្ការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ទៅតាម្ម្កេួង-សាថប័ៃ ៃិងអងគភាព
ទម្កាម្ឱវាទម្កេួងទេដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុេតីពីការទរៀបច្ំ ៃិងអៃុវត្តកែៃការេកម្មភាព (MAP/GDAP) ឆ្នំ២០១៩
ទម្កាម្កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កនុងទោលទៅពិៃិត្យច្ំណុច្អាទិភាព រួម្ាៃ ការម្រប់ម្រង
ការម្បម្ូលច្ំណូល ៃិងច្ំណាយ (ការម្រប់ម្រងច្ំណូលសារទពើពៃធ ៃិងម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ ៃិងការម្រប់ម្រងម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋ), ម្បព័ៃធបទច្ចក វិទយព័ត្៌ាៃេម្ាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ (ច្ំណាត្់ថានក់ថ វិកា, របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុម្េបតាម្េត ង់ោររណទៃយយេម្ាប់ វិេ័យសាធារណៈអៃតរោត្ិ (IPSAS), េន្ទធៃកម្មរវាងម្បព័ៃធ FMIS
ៃិងម្បព័ៃធទែេងទទៀត្, ការម្រប់ម្រងការផ្លលេ់បតូរ ៃិងព័ត្ា
៌ ៃពីអនកទម្បើម្បាេ់ម្បព័ៃធ), កែៃការយុទសា
ធ ស្រេត ថវិកាៃិង
ថវិកា កម្ម វិ ធី (ការែារភាា ប់ រវាងកែៃការយុ ទសា
ធ ស្រេត ថវិ កា ៃិ ង ថវិកា កម្ម វិធី , លកេ ណៈេម្បត្តិ អ ងគ ភា ពថវិកា ៃិ ង
ការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យថវិកាកម្ម វិធី) ៃិង (៣) ការច្ូលរួម្ពីនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ (េហភាពអឺរុប, ធន្ទោរអភិវឌ្ឍៃ៍អាេុី, ធន្ទោរ
ិ ី
ពិភពទោក, អងគការយូៃីទេហវ ៃិងម្ូលៃិធិរូបិយវត្ថុអៃតរោត្ិ) ទលើការម្រប់ម្រងការផ្លលេ់បតូរ ៃិងការត្ម្ម្ង់ទិេៃីត្ិ វធ
អៃុវត្តការងារ ៃិងការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យទលើេាៃរត្ិភាពរវាងកែៃការយុទសា
ធ ស្រេត ថវិកា ៃិងថវិកាកម្ម វិធី ។
របាយការណ៍វឌ្ឍៃភាពម្បចំឆ្នំ២០១៩ ម្ត្ូវបាៃកបងកច្កោ ៤ កែនកេំខាៃ់ៗ រួម្ាៃ (១) ទេច្កតីទែតើម្កដ្ល
បងាហញអំពសា
ី ថ ៃភាពទេដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ, ទោលបំណង ៃិងវិធសា
ី ស្រេត នៃការទរៀបច្ំរបាយកាណ៍, (២) វឌ្ឍៃភាពនៃ
ការអៃុវត្តកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ តាម្អងគភាពទម្កាម្ឱវាទម្កេួងទេដ្ឋ កិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ
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ៃិងម្កេួង-សាថប័ៃ, (៣) បញ្ហម្បឈម្ ៃិងេំទណើដ្ំទណាោះម្សាយទផ្លតត្ទលើការងាររៃលោះឹ ៗ ទដ្ើម្បីេទម្ម្ច្ឱយបាៃកនង
ុ
ឆ្នំ២០២០ ៃិង (៤) េៃនោ
ិ ឋ ៃទលើលទធែលរួម្នៃកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។
កែអកទលើវឌ្ឍៃភាពម្បចំឆ្នំ២០១៩, អ.រ.ហ. ពិៃត្
ិ យទ ញ
ើ ថា វឌ្ឍៃភាពកដ្លបាៃៃិងកំពុងទលច្រូបរាងទ ើងទៃោះ
បាៃៃិងកំពុងពម្ងឹងម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ោបទណតើរៗ តាម្រយៈការទរៀបច្ំ ៃិងការកកលម្អ ម្បព័ៃធ
ម្កបខ្ណឌរត្ិយត្
ុ ត យៃតការសាថប័ៃ ៃិងការអភិវឌ្ឍៃ៍ធៃធាៃម្ៃុេេ ។ ទទាោះបីោោ៉ាងទៃោះកតី ខ្្ំេ
ុ ូម្កត្់េាគល់ថា
ម្បេិទភា
ធ ពនៃការអៃុវត្តម្បព័ៃធ ៃិងលិខ្ិត្បទោឋៃរត្ិយុត្ត បងាហញថាទៅាៃកម្ម្ិត្ កដ្លទាម្ទារឱយាៃការយកច្ិត្តឹ បកៃថម្ ។
ទុកោក់ ៃិងពម្ងង
ខ្្ំរុ ំពឹងថា របាយការណ៍វឌ្ឍៃភាពទៃោះ ៃឹងកាលយោធាត្ុច្ូលដ្៏េំខាៃ់ េម្ាប់ម្កុម្ការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ទៅតាម្ម្កេួង-សាថប័ៃ ៃិងម្កុម្ការកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៃអងគភាព
ទម្កាម្ឱវាទម្កេួងទេដ្ឋកិច្ៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ េម្ាប់ទរៀបច្ំ ៃិងកកេម្ម្ួលកែៃការេកម្មភាព (MAP/GDAP) ឱយកាៃ់កត្
ាៃរុណភាព ម្េបតាម្ម្កបខ្ណឌកែៃការេកម្មភាពរួម្ ដ្ំណាក់កាលទី៣ ោម្ួយៃឹងការអៃុវត្តម្បកបទោយម្បេិទភា
ធ ព
ៃិងេ័កតិេិទភា
ធ ព។
ោច្ុ ង បញ្ច ប់ , កនុ ង ន្ទម្ អ.រ.ហ. ៃិ ង រូបខ្្ំផ្ល
ុ ា ល់ េូ ម្េកម្ោ ង កត្ញ្ញតា
ូ ធម្៌ ដ្៏ម្ោលទម្ៅបំ ែុ ត្ ូៃ ឯកឧត្ត ម្
អរគបណឌិត្េភាចរយ អូន ព្័នធម្ុនីរ័តន ឧបន្ទយករដ្ឋម្ស្រៃតី រដ្ឋម្ស្រៃតីម្កេួងទេដ្ឋកិច្ច ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងោម្បធាៃ រ.ហ.េ.
កដ្លបាៃែតល់អៃុសា េៃ៍កណន្ទំ ដ្៏ាៃត្នម្ល ៃិងត្ម្ម្ង់ទិេដ្ល់ អ.រ.ហ. ៃិងម្កុម្ការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទាំងការទរៀបច្ំ ៃិងការអៃុវត្តកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ រួម្ទាំងកិច្ចេហ័ ៃិងច្ីរភាព ។
ម្បត្ិបត្តកា
ិ រោម្ួយនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ឱយេទម្ម្ច្បាៃតាម្ទោលទៅម្បកបទោយទោរ យ
នថៃ

កខ្
រា ធាៃីភនំទពញ នថៃទី

ឆ្នំ ូត្ ទទាេ័ក ព.េ.២៥៦៤
កខ្

ឆ្នំ២០២០

អរគ សេខាធិការ
ឹ នាាំ
អរគ សេខាធិការដ្ឋានរណៈកមាមធិការដក
ការងារកកទម្ម្ខ់ការម្រប់ម្រខហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ

រេ់ េីេវ៉ា
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អកសរកាត់
ADB

Asian Development Bank

ធន្ទោរអភិវឌ្ឍៃ៍អាេុី

BSP

Budget Strategic Plan

កែៃការយុទសា
ធ ស្រេត ថវិកា

BSRS

Budget System Reform Strategy

យុទសា
ធ ស្រេត នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថ វិកា

CAP

Consolidated Action Plan

កែៃការេកម្មភាពរួម្

CoA

Chart of Accounts

បលង់រណទៃយយ

Debt Management and Financial Analysis System

ម្បព័ៃធ វិភារហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងម្រប់ម្រងបំណល
ុ

Economics and Finance Institute

វិទយសាថៃទេដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ (វេហ.)

General Department of Cooperation and Debt
Management

អរគន្ទយកោឋៃេហម្បត្ិបត្តិការអៃត រោត្ិ ៃិង

DMFAS
EFI
GDICDM

FMIS

Financial Management Information System

FMWG

FMIS project Management Working Group

ម្រប់ម្រងបំណល
ុ (អ.េ.ប.)
ម្បព័ៃធបទច្ចក វិទយព័ត្៌ាៃេម្ាប់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ម្កុម្ការងារម្រប់ម្រងរទម្ាងម្បព័ៃធបទច្ចក វិទយ
ព័ត្៌ាៃេម្ាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

General Department of Budget

អរគន្ទយកោឋៃថវិកា (អ.ថ.)

GDCE

General Department of Customs and Excise

អរគន្ទយកោឋៃរយៃិងរោឋករកម្ពុោ (អ.រ.រ.)

GDIA

General Department of Internal Audit

អរគន្ទយកោឋៃេវៃកម្មនែាកនុង (អ.េ.ក.)

GDNT

General Department of National Treasury

អរគន្ទយកោឋៃរត្ន្ទោរោត្ិ

GDPP

General Department of Public Procurement

អរគន្ទយកោឋៃលទធកម្មសាធារណៈ

GDSNAF

General Department of Sub-National
Administration Finance

អរគន្ទយកោឋៃហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ

GDSPNR

General Department of State Property and NonTax Revenue

អរគន្ទយកោឋៃម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋ ៃិងច្ំណូល

GDT

General Department of Taxation

អរគន្ទយកោឋៃពៃធ ោរ (អ.ព.ដ្.)

GDP

General Department of Policy/ Gross Domestic
Product

ែលិត្ែលកនុងម្េុកេរុប (ែ.េ.េ.)

GFS

Government Financial Statistics

េថ ិត្ិហិរញ្ញវត្ថុរោឋភិបាល

GSC

General Secretariat of Public Financial
Management Reform Steering Committee

IMF

International Monetary Fund

ម្ូលៃិធិរូបិយវត្ថុអៃត រោត្ិ

LM

Line ministry

ម្កេួង-សាថប័ៃ

LCs

Legal Council Secratariat

ទលខាធិការោឋៃម្កុម្ម្បឹកាៃីត្ិកម្ម (លកៃ)

MEF

Ministry of Economy and Finance

ម្កេួងទេដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ (កេហវ.)

MTBF

Medium-Term Budget Framework

ម្កបខ្ណឌថវិការយៈទពលម្ធយម្

MTFF

Medium-Term Fiscal Framework

ម្កបខ្ណឌហិរញ្ញវត្ថុរយៈទពលម្ធយម្

GDB

VI

ម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ (អ.ទ.ច្.)

អរគទលខាធិការោឋៃរណៈកាមធិការដ្ឹកន្ទំ ការងារ
កកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.រ.ហ.)

NAA

National Audit Authority

អាោ្ធរេវៃកម្មោត្ិ

NSDP

National Strategic Development Plan

កែៃការយុទសា
ធ ស្រេត អភិវឌ្ឍៃ៍ោត្ិ

PFM

Public Financial Management

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

TOFE

Table of Fiscal and Economic Operations of the
Government

តារាងម្បត្ិបត្តិការទេដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុរោឋភិបាល

World Bank

ធន្ទោរពិភពទោក

PFMRC

Public Financial Management Reform
Commission

រណៈកម្ម ការកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ

PFMSC

Public Financial Management Reform Steering
Committee

MoEYS

Ministry of Edcation, Youth and Sport

WB

EFMS
PB

សាធារណៈ
រណៈកាមធិការដ្ឹកន្ទំ ការងារកកទម្ម្ង់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ម្កេួងអប់រំ យុវ ៃ ៃិងកីឡា

Education Financial Management System

ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុម្កេួងអប់រំ យុវ ៃ ៃិង
កីឡា
ថវិកាកម្ម វិធី

Program Budgeting

NRMIS

Non-tax Reveue Management Information
System

SARMIS

State Asset Register Management Information
System
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សេចកតីេសខេប

1>

េុខ្ុាលភាពម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ រឺោឆ្អឹងខ្ន ងោំម្ទការអៃុវត្តទោលៃទោបាយរបេ់រា ័ ៃិងច្ីរភាព ។ ចប់តាំពឆ្
រោឋភិបាលកម្ពុោឱយេទម្ម្ច្បាៃម្បកបទោយទោរ យ
ី ន ំ២០០៥ រហូត្ម្កដ្ល់បច្ចុបបៃន
កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ បាៃៃិងកំពង
ុ កសាង “ម្បព័ៃធ ម្កបខ្ណឌរត្ិយត្
ុ ត យៃតការសាថប័ៃ
ៃិងធៃធាៃម្ៃុេេ 1 ” កដ្លោកតាតរៃលោះឹ កំណត្់ភាពទោរ ័យ
ធាន្ទវិៃ័យ ត្ាលភាព រណទៃយយភាព េ័ កិតេិទភា
ធ ព ៃិង
ម្បេិទភា
ធ ព នៃម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ។

2>

ទោលបំណងនៃការទរៀបច្ំរបាយការណ៍វឌ្ឍៃភាព ម្បចំឆ្នំ
២០១៩ នៃការអៃុវត្តកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ រឺ ម្ិ ៃ ម្ត្ឹ ម្ កត្ពិ ៃិ ត្យម្បេិ ទ ធភា ពនៃការអៃុ វត្ត
កែៃការេកម្ម ភា ពកកទម្ម្ង់ ប៉ាុ ទណាណោះទទ ប៉ាុ កៃត ទលើ ក កម្ព េ់
ការច្ូលរួម្ពីម្រប់ភារីោក់ពៃ
័ ធកនុងការែតល់ោធាត្ុច្ល
ូ េម្ាប់
ទរៀបច្ំ រ បាយការណ៍ វ ឌ្ឍៃភាពម្បចំ ឆ្នំ ២ ០១៩

កនុ ង ទន្ទោះ

រួម្ាៃ អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កេហវ., ម្កេួង-សាថប័ៃ ៃិង
នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ។ កនង
ុ ៃ័យទៃោះ, របាយការណ៍ម្បចំឆ្នំ២០១៩
កដ្លទរៀបច្ំ ៃិងបូកេរុបទោយ អ.រ.ហ. ៃឹងកាលយោរបាយការណ៍រួម្របេ់ម្រប់ត្ួអងគកុង
ន កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ។

3>

អរគន្ទយកោឋៃពៃធោរ បាៃបៃតទធវើទំទៃើបកម្មរដ្ឋបាលសារទពើពៃធ ទោយេិកាទរៀបច្ំកែៃការយុទសា
ធ ស្រេត បទច្ចកវិទយ
ព័ត្ា
៌ ៃ ទោយបទងកត្
ើ ឱយាៃម្ ឈម្ណឌលរកាទិៃនៃយ
័ រួម្របេ់អរគន្ទយកោឋៃពៃធោរ, ទរៀបច្ំទធវើបច្ចុបបៃនភាព ៃិង
េិកាទរៀបច្ំបកៃថម្ៃូវបទបបញ្ញត្តិេោីពីពៃធោរ េម្ាប់ោំម្ទដ្ល់ការម្រប់ម្រងការម្បម្ូលច្ំណូលពៃធ ៃិងការបៃត
ទធវើបច្ចុបបៃនភាពព័ត្៌ាៃអច្លៃម្ទពយទាំងអេ់ទៅរា ធាៃីភនំទពញ ៃិងទៅតាម្ត្ំបៃ់កដ្លោកម្មវត្ថុនៃពៃធ ទលើ
អច្លៃម្ទពយ ។ រីឯ អរគន្ទយកោឋៃរយ ៃិងរោឋករកម្ពុោ ៃឹងបៃតទធវើទំទៃើបកម្មរដ្ឋបាលពៃធរយបកៃថម្ទទៀត្ ។
ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងច្ំណូលម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ (NRMIS) បាៃោក់ឱយទម្បើម្បាេ់ោែលូវការច្ំៃៃ
ួ ១៤ ម្កេួង-សាថប័ៃ
កាលពីនថៃទី ០១ កខ្ម្ករា ឆ្នំ២០១៨ 2 ៃិង ៩ ម្កេួង-សាថប័ៃ បកៃថម្ទៅកនង
ុ កខ្ត្ុោ ឆ្នំ២០១៨ ទហើយទម្ោង
ៃឹងោក់ឱយអៃុវត្តទៅម្ៃាីរ ន្ទ
ំ ញរា ធាៃី-ទខ្ត្តច្ៃ
ំ ៃ
ួ ១៨ ។ ោទិេទៅបៃត ការបង់ច្ំណូលម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ
តាម្រយៈបណា
ត ញទអ ិច្ម្ត្ូៃក
ិ E-PAYMENT ទោយ ហា
ំ ៃទី១ ម្ត្ូវបាៃរិត្រូរទលើច្ំណូលម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ
ពីម្កេួងកេិកម្ម រុកាេម្បាញ់ ៃិងទៃសាទ, ម្កេួងទរៀបច្ំកដ្ៃដ្ី ៃររូបៃីយកម្ម ៃិងេំណង់ ៃិង កេហវ.។

1

ិ យព័ត្ា
-ម្បព័ៃធ ម្ិៃម្ត្ឹម្កត្េំទៅទលើម្បព័ៃធបទច្ចក វទ
៌ ៃប៉ាទុ ណាណោះទទ ប៉ាុកៃតកថម្ទាំងេំទៅទលើកច្
ិ ចដ្ំទណើរការរបេ់ម្កេួង-សាថប័ៃ ឱយម្េបតាម្បរិបទកកទម្ម្ង់
-យៃតការ េំទៅទលើការបទងកត្
ើ /ទរៀបច្ំយៃតការទោោះម្សាយបញ្ហម្បឈម្ ឬការអៃុវត្តតាម្ទិេទៅនៃការកកទម្ម្ង់
-ម្កបខ្ណឌរត្ិយត្
ុ ត េំទៅទលើការទរៀបច្ំច្ាប់, អៃុម្កឹត្យ, ម្បកាេ, សារាច្រ ោទដ្ើម្ ៃិង
ឹ ន្ទំ ៃិងម្រប់ម្រងោក់ពៃ
-ធៃធាៃម្ៃុេេ េំទៅទលើការកសាង/អភិវឌ្ឍេម្ត្ថភាពទាំងបទច្ចកទទេ ៃិងភាពោអនកដ្ក
័ ធៃឹងការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ។

2

សារាច្រកណន្ទំទលខ្ ០០៣ េហវ ច្ុោះនថៃទី២២ កខ្កុម្ៈភ ឆ្នំ២០១៨ ៃិងទេច្កតី ៃ
ូ ដ្ំណឹងទលខ្ ០០២ េហវ ច្ុោះនថៃទី២២ កខ្កុម្ភៈ ឆ្នំ២០១៨ ។

VIII

4>

រទម្ាង FMIS ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត
ហា
ំ ៃទី១ ទៅឆ្នំ២០១៤ ៃិង ហា
ំ ៃទី២ ទៅឆ្នំ
២០១៧ ។ ម្ុខ្ ងារេនូ ល ៃិងច្ំ ណាត្់ថានក់ ថ វិកា
ម្ត្ូវបាៃោក់បញ្ចូ លកនង
ុ ម្បព័ៃធ FMIS ោបៃតបន្ទាប់
ម្េបតាម្ ហា
ំ ៃយុទសា
ធ ស្រេត នៃម្បព័ៃធ ។ ោក់កេត ង
ម្ុខ្ងារេនូ លទាំង ៦ រួម្ាៃ (១) ម្ុខ្ងារវិភា ៃ៍
ថវិកា, (២) ម្ុខ្ងាររណៃីម្ត្ូវេង, (៣) ម្ុខ្ងារ
រណៃីម្ត្ូវទារ, (៤). ម្ុខ្ងារម្រប់ម្រងសាច្់ម្បាក់
(៥) ម្ុខ្ងារការទិញ ៃិង (៦). ម្ុខ្ងារទេៀវទៅធំ ។
ិ ៃិងម្ុខ្ងារលទធកម្ម
ម្កុម្ការងារ FMIS បាៃៃិងកំពង
ុ អភិវឌ្ឍម្ុខ្ងារបកៃថម្ច្ំៃៃ
ួ ២ រឺម្ុខ្ងារទរៀបច្ំកែៃការថវកា
ៃិងម្រប់ម្រងកិច្ចេៃយ ។ ម្ុខ្ងារទាំង ២ ទៃោះ ៃឹងម្ត្ូវោក់ឱយអៃុវត្តសាកលបង កនុងឆ្នំ២០២១ ទៅ កេហវ.
ៃិង ១ ម្កេួង ទែេងទទៀត្ ។ រីឯ ម្ុខ្ងារច្ំៃៃ
ួ ២ ទទៀត្ រឺម្ុខ្ងារម្រប់ម្រងម្ទពយេម្បត្តិ ៃិងម្ុខ្ងារម្រប់ម្រងេៃនធ
ិ ិ

ៃឹងម្ត្ូវរិត្រូរកនង
ុ ហា
ំ ៃបន្ទាប់ ។ ទៃាឹម្ទៃោះ, កេហវ. បាៃទធវកា
ើ រកកេម្ម្ួលបលង់រណទៃយយថមឱ
ី យម្េបតាម្េត ង់ោរ
អៃតរោត្ិ ម្ពម្ទាំងបាៃទរៀបច្ំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តម្បកាេេត ព
ី ីការោក់ឱយអៃុវត្តច្ំណាត្់ថានក់ទាង
ំ ៧ 3 រួម្ាៃ
(១) ច្ំណាត្់ថានក់អងគភាពម្បត្ិបត្តិ ៃិង រដ្ឋបាល, (២) ច្ំណាត្់ថានក់ភូម្ិសាស្រេត , (៣) ច្ំណាត្់ថានក់ទេដ្ឋកិច្ច
(៤) ច្ំណាត្់ថានក់កម្ម វិធី, (៥) ច្ំណាត្់ថានក់ម្ុខ្ងារ, (៦) ច្ំណាត្់ថានក់រទម្ាង ៃិង (៧) ច្ំណាត្់ថានក់ម្ល
ូ ៃិធិ ។
ទៃាឹម្ទៃោះ កែៃការពម្ងីកម្បព័ៃធ FMIS ាៃដ្ូច្ខាងទម្កាម្ ៖
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ិ ច្ំៃៃ
ិ ី, រដ្ឋបាល, ម្ុខ្ងារ, ភូម្ិសាស្រេត, ម្ូលៃិធិ ៃិងរទម្ាង)។ ច្ំណាត្់ថានក់ថ វកា
ិ ច្ំៃៃ
ន្ទទពលបច្ចុបបៃន ច្ំណាត្់ថានក់ថ វកា
ួ ៧ (ទេដ្ឋកិច្ច, កម្ម វធ
ួ ២ (ម្ុខ្ងារ
ៃិងភូម្សា
ិ ស្រេត) ាៃបញ្ហោក់ពៃ
័ ធៃឹងរុណភាពទិៃៃ
ន យ
័ កដ្លចំបាច្់ម្ត្ូវ ំរញ
ុ ការអៃុវត្ត ៃិងទធវកា
ើ រកកលម្អ ។

IX

 ឆ្នំ២០១៨៖ ម្កេួង-សាថប័ៃច្ំៃៃ
ួ ១០ ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយទម្បើម្បាេ់ម្បព័ៃធ FMIS ោែលូវការ កនុងទន្ទោះ

រួម្ាៃ (១) ម្កេួងទេដ្ឋកិច្ច ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ, (២) ម្កេួងអប់រំ យុវ ៃ ៃិងកីឡា, (៣) ម្កេួងេុខាភិបាល, (៤) ម្កេួងកេិកម្ម រុកាេម្បាញ់ ៃិងទៃសាទ, (៥) ម្កេួងការងារ ៃិងបណុត ោះបណា
ត លវិោា ីវៈ,
(៦) ម្កេួងកិច្កា
ច រន្ទរី, (៧) ម្កេួងបរិសាថៃ, (៨) ម្កេួងម្ុខ្ងារសាធារណៈ, (៩) ម្កេួងឧេាហកម្ម
ៃិង េិ បបកម្ម ៃិង (១០) ម្កេួងនម្បេណីយ៍ ៃិង ទូររម្ន្ទរម្ៃ៍ ម្ពម្ទាំងអងគភាពថវិកា កដ្លោ
អាណាប័កទែាេិទិទធ ពញទលញច្ំៃៃ
ួ ១២ ។
 ឆ្នំ២០១៩៖ ម្កេួង-សាថប័ៃ ច្ំៃៃ
ួ ១០ បកៃថម្ ៃិងម្ៃាីរទេដ្ឋកិច្ចៃង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុរា ធាៃី-ទខ្ត្ត ទាំង២៥

ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយទម្បើម្បាេ់ម្បព័ៃធ FMIS ។ ម្កេួង-សាថប័ៃទាំង ១០ រួម្ាៃ (១) ម្កេួងការបរទទេ
ៃិងេហម្បត្ិបត្តកា
ិ រអៃតរោត្ិ, (២) ម្កេួងសាធារណការ ៃិងដ្ឹក ញ្ាូ ៃ, (៣) ម្កេួងអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃបទ,
(៤) ម្កេួងទរៀបច្ំកដ្ៃដ្ី ៃររូបៃីយកម្ម ៃិងេំណង់, (៥) ម្កេួងទទេច្រណ៍, (៦) ម្កេួងោណិ ាកម្ម,
(៧) ម្កេួងធៃធាៃទឹក ៃិងឧត្ុៃយ
ិ ម្, (៨) ម្កេួងព័ត្ា
៌ ៃ, (៩) រដ្ឋទលខាធិការោឋៃអាកាេច្រេុី វិល ៃិង
(១០) ម្កេួងេងគម្កិច្ច អត្ីត្យុទ ធ ៃ ៃិងយុវៃីត្ិេម្បទា ។
 ឆ្នំ២០២០៖ ម្កេួ ង -សាថ ប័ ៃ ច្ំ ៃួ ៃ ១៧ បកៃថ ម្ រួ ម្ាៃ (១) អរគ ទលខាធិ កា រោឋ ៃរដ្ឋ េភា, (២)
អរគទលខាធិការោឋៃម្ពឹទេ
ធ ភា, (៣) ម្កេួងម្ពោះបរម្រា វា ំង, (៤) ម្កុម្ម្បឹកាធម្មៃញ្
ុ ,ញ (៥) ទីេតីការ
រណៈរដ្ឋម្ស្រៃតី, (៦) ម្កុម្ម្បឹកាអភិវឌ្ឍៃ៍កម្ពុោ, (៧) ម្កេួងម្ហានែា, (៨) ម្កេួងការោរោត្ិ, (៩)
ម្កេួងទំន្ទក់ទំៃងរដ្ឋេភា ម្ពឹទេ
ធ ភា ៃិងអធិការកិច្ច, (១០) ម្កេួងករ ៃិងថាម្ពល, (១១) ម្កេួង
ធម្មការ ៃិងសាេន្ទ, (១២) ម្កេួងវបបធម្៌ ៃិងវិច្ិម្ត្េិលបៈ, (១៣) ម្កេួងកែៃការ, (១៤) អាោ្ធរ
េវៃកម្មោត្ិ, (១៥) អងគភាពម្បឆ្ំងអំទពើពុករលួយ, (១៦) ម្កេួងយុត្ធ
តិ ម្៌ (រួម្ទាំងអរគទលខាធិការោឋៃ
ឧត្តម្ម្កុម្ម្បឹកាអងគទៅម្កម្, ត្ុោការកំពល
ូ ៃិងសាោឧទធរណ៍) ៃិង (១៧) រណៈកាមធិការោត្ិ
ទរៀបច្ំការទបាោះទឆ្នត្ ម្ពម្ទាំងអងគភាពថវិកាកដ្លោអាណាប័កទែារេិទិទធ ពញទលញច្ំៃៃ
ួ ១៣ ៃឹង
ម្ត្ូវោក់ឱយទម្បើម្បាេ់ម្បព័ៃធ FMIS ោែលូវការ ។
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ទម្ៅពី ម្ុខ្ងារេនូ លៃិង ម្ុ ខ្ងារបកៃថ ម្ថមីខាងទលើ ម្បព័ៃធ FMIS ក៏បាៃទរៀបច្ំ អភិ វឌ្ឍ ៃិងោក់ឱយដ្ំទណើរការ
រួច្រាល់ៃវូ ម្ុខ្ងារេន្ទធៃកម្មម្យ
ួ ច្ំៃៃ
ួ រួម្ាៃ (១) េន្ទធ ៃកម្ម រ បាយការណ៍ ធ ន្ទោរ (Bank Statement)
ោម្ួយធន្ទោរោត្ិនៃកម្ពុោ, ធន្ទោរកាណាឌ្ីោ៉ា, ធន្ទោរទអេុីលីោ, ធន្ទោរកម្ពុោសាធារណៈ, ធន្ទោរ
វឌ្ឍៃៈ ៃិងធន្ទោរ ANZ Royal, (២) េន្ទធៃកម្មការទូទាត្់តាម្ទអ ិច្ម្ត្ូៃិក (EFT) ោម្ួយធន្ទោរោត្ិនៃ
កម្ពុោ, (៣) េន្ទធៃកម្មច្ំណូលពៃធរយ ៃិងរោឋករោម្ួយម្បព័ៃធ ASYCUDA របេ់អរគន្ទយកោឋៃរយ ៃិង
រោឋករកម្ពុោ, (៤) េន្ទធៃកម្មច្ំណូលម្ូលធៃោម្ួយម្បព័ៃធ DMFAS របេ់អរគន្ទយកោឋៃេហម្បត្ិបត្តិការ
ៃិងម្រប់ម្រងបំណល
ុ ៃិង (៥) េន្ទធៃកម្មច្ំណូលម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ ោម្ួយម្បព័ៃធម្រប់ម្រងច្ំណូលម្ិៃកម្ៃ
សារទពើពៃធរបេ់អរគន្ទយកោឋៃម្ទពយេម្បត្ិតរដ្ឋ ៃិងច្ំណូលម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ ។

X
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អងគភាពហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងម្រប់អងគភាពថវិកាកដ្លោអាណាប័កទែារេិទិទធ ពញទលញ បាៃអៃុវត្តម្បព័ៃធ FMIS ទៃោះ
ោម្ួយៃឹងអន ក ទម្បើម្បាេ់ ច្ំៃួៃ ៨០០ ន្ទក់ ទៅឆ្នំ ២០១៨ ៃិងម្ត្ូ វបាៃបា៉ា ៃ់សាមៃថាៃឹងទកើៃ ទ ើងរហូត្ ដ្ល់
ច្ំៃៃ
ួ ១ ៣៥០ ន្ទក់ ទៅឆ្នំ២០១៩ ។ េម្ាប់កែៃការេកម្មភាពអាទិភាពនៃម្បព័ៃធ FMIS ហា
ំ ៃទី២ ទៅឆ្នំ
ី ការទម្បើម្បាេ់ម្បព័ៃធ FMIS, (២) អភិវឌ្ឍរបាយការណ៍
២០១៩ ទផ្លតត្ទលើការងារេំខាៃ់ៗ រួម្ាៃ (១) ពម្ងក
ហិរញ្ញវត្ថុទច្ញពីម្បព័ៃធ FMIS, (៣) ការទរៀបច្ំម្ុខ្ងារ FMIS ថមី, (៤) បៃតទធវើេន្ទធៃកម្មោម្ួយម្បព័ៃធទែេងទទៀត្
ៃិង (៥) ត្ម្ម្ង់ទិេៃីត្ិ វិធីអៃុវត្តការងារ (Busniess process streamling) ។
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បកៃថម្ពីទៃោះ កែៃការយុទសា
ធ ស្រេត ត្ម្ម្ង់ទិេៃីត្ិ វិធអ
ី ៃុវត្តតាម្ម្បព័ៃធ FMIS ឆ្នំ 2020-2025 ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយ
អៃុវត្ត កនង
ុ កិច្ចម្ប ុំរណៈកម្មការកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ កាលពីនថៃទី១៦ កខ្ម្ីន្ទ ឆ្នំ២០២០ ។
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ី រអៃុវត្តរទម្ាង FMIS
កែៃការពម្ងកា

ហា
ំ ៃទី៣ (២០២១-២០២៥) ៃឹងម្ត្ូវទរៀបច្ំទ ើង ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត

ទៅកនុងឆ្នំ២០២១ ខាងម្ុខ្ ៃិងរំពឹងថាាៃវិសាលភាពម្របដ្ណោប់ការពម្ងីកការអៃុវត្តទលើម្ុខ្ងារេនូ លទៅ
រដ្ឋ បាលរា ធាៃី-ទខ្ត្ត ទាំង ២៥, ម្ៃាីរ ំន្ទញអាទិភាពទៅទូ ទាំង ម្បទទេ, អងគភាពថវិកាអាណាប័ក ទែា រ េិ ទិ ធ
ទពញទលញទៅថានក់កណា
ោ ល រួម្ទាំងថានក់ម្ល
ូ ោឋៃថមីៗ បកៃថម្ទទៀត្ ៃិងម្រឹោះសាថៃសាធារណៈរដ្ឋបាល, ការពម្ងីក
ការអៃុវត្ត ម្ុខ្ ងារទរៀបច្ំ កែៃការថវិកា ៃិង ម្ុ ខ្ងារោក់ព័ៃធៃឹងកិ ច្ចល ទធក ម្ម ៃិងការម្រប់ ម្រងកិ ច្ចេៃយ ទៅ
ម្រប់ម្កេួង-សាថប័ៃ ៃិងអងគភាពទៅថានក់ម្ូលោឋៃ, ៃិងការរិត្រូរទរៀបច្ំ ៃិងអភិវឌ្ឍបកៃថម្ទលើម្ុខ្ងារម្រប់ម្រង
ម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋ ៃិងម្រប់ម្រងេៃនធ
ិ ិ ទៅកនង
ុ ម្បព័ៃធ FMIS ។
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ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងទិៃនៃយ
័ បញ្ា សា
ី រទពើភណឌម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋតាម្បទច្ចក វិទយព័ត្៌ាៃ ម្ត្ូវបាៃែតួច្ទែតើម្ទ ង
ើ ចប់ពី
ឆ្នំ២០១៦ ម្ក កនុងទោលបំណងម្ត្ួត្ពិៃិត្យ តាម្ោៃ កត្់ម្តា ៃិងម្រប់ម្រងម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋ តាម្ម្កេួង-សាថប័ៃ,
អងគភាពទម្បើម្បាេ់ ៃិងអងគភាពកាៃ់កាប់ម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋ ឱយាៃម្បេិទភា
ធ ពខ្ពេ់ ។
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ការអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី ម្ត្ូវបាៃៃិងកំពុងោក់ឱយអៃុវត្តម្រប់ម្កេួង-សាថប័ៃ ៃិងម្រប់រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទខ្ត្ត ។
ោវឌ្ឍៃភាព ម្កេួង-សាថប័ៃ ច្ំៃៃ
ួ ១០ អៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី កនុងឆ្នំ២០១៥, ម្កេួង-សាថប័ៃ ច្ំៃៃ
ួ ១៥ កនង
ុ ឆ្នំ
២០១៦ ៃិងម្កេួង-សាថប័ៃ ច្ំៃៃ
ួ ១១ កនង
ុ ឆ្នំ២០១៧ ៃិង ម្កេួង-សាថប័ៃ ច្ំៃៃ
ួ ៣ កនង
ុ ឆ្នំ២០១៨ េរុបច្ំៃៃ
ួ

XI

៣៩ ម្កេួង-សាថប័ៃ ។ រីឯ រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទខ្ត្ត ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីចប់ពីឆ្នំ២០១៧ ដ្ល់
២០២១ ។ ម្កេួងទេដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ បាៃបណុត ោះបណា
ត លទលើការទរៀបច្ំកែៃការយុទសា
ធ ស្រេត ថវិកា, ការទរៀបច្ំ ៃិង
ការអៃុវត្តថវិកាកម្ម វិធី, ៃីត្ិ វិធអ
ី ៃុវត្តកិច្ល
ច ទធកម្មសាធារណៈ ៃិងៃីត្ិ វិធីច្ំណាយរ ាទទយយបុទរម្បទាៃ ោទដ្ើម្ ។
ោ ហា
ំ ៃបន្ទាប់, ម្កេួងទេដ្ឋកិច្ចៃង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ ៃឹងទម្ ើេទរីេម្កេួង-សាថប័ៃ េម្ាប់ទធវកា
ើ រម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យេូច្ន្ទករ
លទធែលកនង
ុ ឆ្នំ, ការអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី ៃិងកែៃការយុទសា
ធ ស្រេត ថវិកា ម្ពម្ទាំងអងគភាពថវិកា ទដ្ើម្បីកំណត្់
ច្ំណច្
ុ ខាលំង ៃិងច្ំណច្
ុ ទខ្ាយ ទដ្ើម្បីែតល់អៃុសាេៃ៍េម្ាប់ទធវើការពម្ងឹង ៃិងពម្ងីកការអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី ។
ម្កដ្ល់ទពលទៃោះ, អងគភាពថវិកាច្ំៃៃ
ួ ៩១២ កនុងទន្ទោះអងគភាពថវិកាអាណាប័កទែារេិទិច្
ធ ំៃៃ
ួ ៦៦៤ ៃិងម្ិៃទាៃ់
ទែារេិទិច្
ធ ំៃៃ
ួ ២៤៨ ។ េម្ាប់ថានក់កណា
ត លាៃច្ំៃៃ
ួ ៣០៨ កនុងទន្ទោះអងគភាពថវិកាអាណាប័កទែារេិទិ ធ ច្ំៃៃ
ួ
៦០ ៃិងម្ិៃទាៃ់ទែារេិទិច្
ធ ំៃៃ
ួ ២៤៨ ៃិងេម្ាប់ថានក់ម្ូលោឋៃាៃច្ំៃួៃ ៦០៤ ោអាណាប័កទែារេិទិទា
ធ ង
ំ អេ់ ។
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យុ ទសា
ធ ស្រេត នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធ ថ វិកាឆ្នំ ២០១៨-២០២៥ ម្ត្ូ វបាៃអៃុម្័ត្ ទោយរណៈរដ្ឋ ម្ស្រៃតី ទៅទដ្ើ ម្
ម្ត្ីាេទី១ ឆ្នំ២០១៨ ។ រីឯ កែៃការេកម្មភាពលម្អិត្េម្ាប់អៃុវត្តយុទសា
ធ ស្រេត ទៃោះ ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្ត
ិ
ទៅោក់កណា
ត ល ឆ្នំ២០១៩ ។ តាម្រយៈយុទសា
ធ ស្រេត ខាងទលើ ម្បព័ៃធថវិកាកម្ពុោ ម្ត្ូវបាៃកំណត្់ោម្បព័ៃធថវកា
ព័ត្ា
៌ ៃេម្ិទក
ធ ម្ម ឬថវិកាេម្ិទក
ធ ម្ម ។ យុទសា
ធ ស្រេត ច្ំៃៃ
ួ ៤ ទែេងទទៀត្ រួម្ាៃ (១) យុទសា
ធ ស្រេត ទកៀរររច្ំណូល
២០១៩-២០២៣, (២) យុទសា
ធ ស្រេត នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវិការដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ឆ្នំ២០១៩-២០២៥, ៃិង
(៣) យុទសា
ធ ស្រេត នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្មសាធារណៈ ម្ត្ូវបាៃអៃុម្ត្
័ កនុងអំ ុងម្ត្ីាេទី២ ឆ្នំ២០១៩
រីឯ (៤) យុទសា
ធ ស្រេត េត ីពីការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងការវិៃិទោរ សាធារណៈ ២០១៩-២០២៥ ម្ត្ូវបាៃអៃុម្័ត្
កនុងអំ ុង ម្ត្ីាេទី ៤ ឆ្នំ២០១៩ ។ រីឯកែៃការេកម្មភាពលម្អិ ត្ េម្ាប់ អ ៃុ វ ត្ត យុ ទ ធសា ស្រេត ទាំង ៤ ខាងទលើ
ម្ត្ូវបាៃឯកភាព ៃិ ង ោក់ ឱយអៃុ វ ត្ត កនុ ង កខ្ម្ី ន្ទ ឆ្នំ ២០២០ ។
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ទទាោះបីោាៃការវិវឌ្ឍរួរឱយកត្់េាគល់នៃការអៃុវត្តកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក៏ទៅាៃ
ិ ទៅៃឹងទោលៃទោបាយ ” កនុងទន្ទោះរួម្ាៃ
ការងារកដ្លម្ត្ូវទធវើ ទដ្ើម្បីេទម្ម្ច្ៃូវ ំហាៃទី៣ “ការែារភាាប់ថវកា
(១) កតាតសាថប័ៃ ៖ ភាពោអនកដ្ឹកន្ទំ ឆ្ៃាៈ ការយល់ដ្ឹង ៃិងការច្ូលរួម្របេ់ម្កេួង-សាថប័ៃ ទកើៃទ ើងោលំោប់
ប៉ាុ កៃត ទៅពុំ ទា ៃ់ ម្រប់ ម្ោៃ់ កនុង ការ ំ រុញ ការងារកកទម្ម្ង់ ឱយកាៃ់ កត្ាៃេៃាុោះ ោពិ ទេេកម្ម្ិ ត្ ថាន ក់ ដ្ឹក ន្ទំ
ោៃ់ខ្ពេ់ ៃិង (២) ខ្ណៈត្ួន្ទទីរបេ់ម្កេួង-សាថប័ៃ កាៃ់កត្ាៃសារៈេំខាៃ់ទ ើង កនុងការច្ូលរួម្ ៃិងអៃុវត្ត
ឹ ការច្ូលរួម្បកៃថម្ទទៀត្ ទលើ
កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, ម្កេួង-សាថប័ៃចំបាច្់ម្ត្ូវពម្ងង
ការងារកកទម្ម្ង់ោក់ព័ៃធៃឹងការពម្ងឹងការម្រប់ម្រងការម្បម្ូលច្ំណូលម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ, ការអៃុវត្តម្បព័ៃធ
FMIS, ការទរៀបច្ំ ៃិងអៃុវត្តកែៃការយុទសា
ធ ស្រេត ថវិកា ៃិងថវិកាកម្ម វិធី ៃិងការអៃុវត្តលខ្
ិ ិត្បទោឋៃរត្ិយុត្ត
ោក់ពៃ
័ ធ វិេ័យហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ម្បកបទោយម្បេិទភា
ធ ព។
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ោម្ួយោនទៃោះ ការោំម្ទរបេ់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ទាង
ំ ៃ
ំ ួយបទច្ចកទទេ ៃិងហិរញ្ញបបទាៃទាំងឥត្េំណង ៃិងាៃ
េំណង បាៃរួម្ច្ំកណកកនង
ុ ការទោោះម្សាយបញ្ហម្បឈម្នៃការអៃុវត្តកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ ៃិងការែតលធា
់ ត្ុច្ល
ូ េម្ាប់
ការទម្ត្ៀម្ខ្លួៃេម្ាប់ ហា
ំ ៃបន្ទាប់ ។ កនង
ុ ដ្ំណាក់កាលទី៣ទៃោះ នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ កដ្លោំម្ទកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ រួម្ាៃ

េហភាពអឺរប
ុ , ម្កេួងហិរញ្ញវត្ថនុ ៃសាធារណៈរដ្ឋបារាំង, ទីភានក់ងារអភិវឌ្ឍៃ៍អៃតរោត្ិេយ
ុ កអត្, ធន្ទោរអភិវឌ្ឍៃ៍
អាេុ,ី អងគការយូៃទី េហវ, ធន្ទោរពិភពទោក, ម្ូលៃិធរិ ប
ូ យ
ិ វត្ថអ
ុ ៃតរោត្ិ ៃិងម្កេួងរត្ន្ទោរេហរដ្ឋអាទម្រិក ។
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រា រោឋភិបាលេទម្ម្ច្បាៃៃូវវឌ្ឍៃភាពរៃលោះឹ ៗោទម្ច្ើៃ ទដ្ើម្បីកសាងម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ម្េបតាម្
ៃិោម្ ៃិងឧត្តាៃុវត្តអៃោរោត្ិ ។ រហូត្ម្កដ្ល់ឆ្នំ២០១៩ ទៃោះ, ការអៃុវត្តកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ កំពង
ុ បៃត ួបម្បទោះៃូវបញ្ហម្បឈម្ម្ួយច្ំៃៃ
ួ ដ្ូច្ខាងទម្កាម្ ៖
ទី១)ការទកៀរររច្ំណូល ទទួលបាៃលទធែលលអ ប៉ាុកៃត ទៅម្ិៃទាៃ់ាៃច្ីរភាពទពញទលញទៅទ ើយ ។ ម្យ៉ា ង,
ទទាោះបីោការម្បម្ូលច្ំណូលពៃធ ទកៀកៃឹងេកាតៃុពល, ប៉ាុកៃត រច្ន្ទេម្ព័ៃធ ច្ំណូល ម្ិៃទាៃ់ាៃភាព រឹងា ំ
កដ្លអាច្ធាន្ទបាៃៃូវច្ីរភាពកនង
ុ រយៈទពលកវង ទៅទ ើយ ។ ម្៉ាយងទទៀត្, ការម្បម្ូលច្ំណូលម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ
ក៏ទៅាៃេកាតៃុពលរួរកត្់េាគល់ ។ ទលើេពីទៃោះ, ការទធវសា
ើ ថ បៃីយកម្មយៃោការម្បម្ូល ៃិងការម្រប់ម្រង
ច្ំណូលសារទពើពៃធ ៃិងម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ ទៅាៃលទធភាពកកលម្អបកៃថម្ទទៀត្ ។
ទី ២)ម្បព័ៃធ FMIS ោម្បព័ៃធេនូលនៃរណទៃយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ ទហើយម្ត្ូវបាៃពម្ងីក ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តម្រប់
ិ ោត្ិ ៃិងថានក់ទម្កាម្ោត្ិ កដ្លឆ្លងកាត្់រត្ន្ទោរោត្ិ ម្ត្ូវបាៃកត្់ម្តា
ម្កេួង-សាថប័ៃ ។ ច្ំណូល-ច្ំណាយថវកា
ទាំងម្េុងកនុងម្បព័ៃធ FMIS តាម្ច្ំណាត្់ថានក់ថវិកាទាំង៧ ៃិងតាម្បលង់រណទៃយយសាធារណៈ ។ បកៃថម្ពីទៃោះ
របាយការណ៍ច្ំណូល-ច្ំណាយថវិកាោត្ិម្បចំកខ្ ម្ត្ីាេ ឆ្ាេ ៃិងម្បចំឆ្នំ តារាងត្ុលយភាពថវិកា
អាច្ែលិ ត្ ទច្ញពី ម្បព័ ៃធ FMIS ។ ប៉ាុ កៃត ម្បព័ ៃធ FMIS ទៅម្ិ ៃ ទាៃ់ អា ច្ែលិ ត្ បាៃៃូ វ របាយការណ៍
ម្រប់ម្ ុងទម្ោយ ៃិងម្ិៃទាៃ់បាៃទធវើេវ័យម្បវត្តិកម្មការអៃុវត្តថវិកាទៅទ ើយ ាៃៃ័យថា ការអៃុវត្តថ វិកា
ទៅម្ត្ូ វ ទម្បើ ម្កោេសានម្ែង ៃិង ទម្បើម្បព័ៃធ FMIS ែង កដ្លការងារម្ួយ ច្ំៃួៃ ាៃលកេ ណៈម្ត្ួត្ ោន ។
ទី ៣ )ការអៃុវត្តថវិកាកម្ម វិធី ៃិងអងគភាពថវិកា ៖ កេហវ. បាៃយកច្ិត្តទុកោក់ទលើការកកលម្អៃូវទោលការណ៍
ិ កម្ម វិធី, ការយកច្ិត្តទក
ឹ ការអៃុវត្តខ្លឹម្សារនៃសារាច្រកណន្ទំ
កណន្ទំេតព
ី ៃ
ី ីត្ិ វិធអ
ី ៃុវត្តថវកា
ុ ោក់ទលើការពម្ងង
ការកកលម្អ ខ្លឹម្សារ កនុ ង ទោលទៅពម្ងឹ ង ការែារភាា ប់ រ វាងកែៃការយុ ទសា
ធ ស្រេត ថវិ កា ៃិ ង ថវិកា កម្ម វិធី
កនុងទោលទៅទធវើឱយម្បព័ៃធថវិកា កាៃ់កត្កាលយទៅោឧបករណ៍ទោលៃទោបាយោ៉ាងពិត្ម្បាកដ្កនុងការវិភា
ៃិងទម្បើម្បាេ់ធៃធាៃម្បកបទោយម្បេិទភា
ធ ព ៃិងេ័កតិេទ
ិ ិភា
ធ ព ។ ពិត្កម្ៃកត្ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្តទៅ
ម្រប់ម្កេួង-សាថប័ៃ ថានក់ោត្ិ ប៉ាុកៃតរុណភាពនៃកម្ម វិធី ទៅម្ិៃទាៃ់ទពញទលញ តាម្ការច្ង់បាៃទៅទ យ
ើ
ទាំងខ្លឹម្សារ, រច្ន្ទេម្ពៃ
័ ធ ៃិងេម្ិទក
ធ ម្ម ។ ទលើេពីទៃោះ ការទរៀបច្ំកម្ម វិធីរបេ់ម្កេួង-សាថប័ៃម្ួយច្ំៃៃ
ួ
ទៅច្ំណោះុ ទៅៃឹងរច្ន្ទេម្ពៃ
័ ធរដ្ឋបាល កដ្លទធវឱ
ើ យាៃការលំបាកខ្លោះកនង
ុ ការែារភាាប់កម្ម វិធទី ៅៃឹងទោលបំណងទោលៃទោបាយ ក៏ដ្ច្
ូ ោការែារភាាប់កម្ម វិធីទៅៃឹងការអៃុវត្តោក់កេោ ង ។ ម្៉ាយងទទៀត្, ម្កេួងសាថប័ៃម្ួយច្ំៃៃ
ួ ក៏ទៅរកាការម្រប់ម្រងថវិកាតាម្កបបម្បម្ូលែោុំទៅទ យ
ើ ទោយអៃុញ្ញត្ឱយាៃអងគភាព
ថវិកាច្ំៃៃ
ួ ត្ិច្ត្ួច្ កដ្លាៃៃ័យថាថ វិកាែោល់ដ្ល់អងគភាពអៃុវត្តផ្លាល់ ក៏ាៃត្ិច្ត្ួច្ែងកដ្រ ។
ទី៤)ៃី ត្ិ វិធី នៃការអៃុ វត្ត ថ វិ កា ម្ត្ូ វបាៃកកលម្អ ទម្ច្ើៃ ,

ប៉ាុ កៃោ ទៅម្ិ ៃ ទាៃ់អា ច្ធាន្ទបាៃៃូ វភាពឆ្ប់ រហ័ េ ,

ភាពម្ត្ឹម្ម្ត្ូវ ៃិងភាពអាច្បា៉ា ៃ់ម្បាណបាៃ តាម្ការរំពង
ឹ ទុកទៅទ ើយ ។ ការងារទៃោះម្ិៃកម្ៃោការងារ
ោច្់ទោយក ករបេ់ម្កេួងទេដ្ឋ កិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុទន្ទោះទទ ប៉ាុកៃត ក៏ោការងារផ្លាល់របេ់ម្កេួង-សាថប័ៃ
ែងកដ្រ ។ កេហវ. បាៃទធវើការកកេម្ម្ួលម្ួយច្ំៃៃ
ួ ទហើយទលើបញ្ហទៃោះ, ក៏ប៉ាុកៃតម្កេួង-សាថប័ៃសាម្ី ក៏ម្ត្ូវ
ខ្ិត្ខ្ំកាត្់បៃថ យៃីត្ិ វិធីនែា កុនងរបេ់ខ្ួ លៃ ទដ្ើម្បីបទងកើៃម្បេិទភា
ធ ព ៃិង ត្ាលភាពនែា កុង
ន របេ់ខ្ួ លៃែងកដ្រ ។
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ទី៥) ការម្រប់ម្រងម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋទៅកត្ោបញ្ហម្បឈម្េំខាៃ់ កដ្លោច្ំកណកម្ួយនៃការម្រប់ម្រងធៃធាៃ
សាធារណៈ ។ ការម្រប់ ម្រងម្ទពយេម្បត្តិរ ដ្ឋ ទាំង ម្ទពយហិ រញ្ញវត្ថុ ៃិ ងម្ទពយម្ិៃ កម្ៃហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូ វការ
យកច្ិត្តទុកោក់ទម្ច្ើៃកថម្ទទៀត្ ខ្ណៈកដ្លកែនកទែេងៗនៃការកកទម្ម្ង់កំពង
ុ ាៃវឌ្ឍៃភាពលអទៅម្ុខ្ ។
ទី៦) ការទរៀបច្ំម្កបខ្ណឌហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរយៈទពលម្ធយម្ ៃិងម្កបខ្ណឌថវិការយៈទពលម្ធយម្ ទទើបម្ត្ូវបាៃ
ចប់ទែោើម្អៃុវត្តសាកលបងទៅឆ្នំ ២០១៩ េម្ាប់ថ វិកាឆ្នំ២០២០-២០២២ ទដ្ើម្បីត្ម្ម្ង់ទិេកែៃការ
យុទសា
ធ ស្រេត ថវិកា ឱយាៃរុណភាពម្បទេើ រ ទ ើង ។
ទី៧)ការពម្ងឹងម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យនែាកុង
ន ពុំទាៃ់ាៃម្បេិទភា
ធ ព ។ ខ្ណៈកដ្លការទរៀបច្ំថ វិកាម្ត្ូវបាៃទធវើទ ង
ើ
តាម្កម្ម វិធ,ី ការម្រប់ម្រងសាថប័ៃម្ត្ូវទធវើទទំ ៃើបកម្មកថម្ទទៀត្ តាម្រយៈការែោ ល់ េិទិអ
ធ ំណាច្កាៃ់ កត្ទម្ច្ើៃ
ដ្ល់ អន ក អៃុ វ ត្ត កដ្លកនុ ង ទន្ទោះថាន ក់ ដ្ឹ ក ន្ទំ ឬថាន ក់ ម្រប់ ម្រង ទទួ ល ខ្ុ េ ម្ត្ូ វ ោេំ ខា ៃ់ ទលើ េ ម្ិ ទ ធក ម្ម ឬ
ការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យទលើលទធែលនៃការអៃុវត្ត, ច្ំកណកការទទួលខ្ុេម្ត្ូវកែនកហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវទធវទើ ើងតាម្រយៈ
ការពម្ងឹងម្ុខ្ងារេវៃកម្មនែាកង
នុ ៃិងអធិការកិច្នច ៃម្កេួង-សាថប័ៃ ។
ឹ េម្ត្ថភាពកែនកម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ ទាំងទៅថានក់ោត្ិ
ទី៨) ភាពចំបាច្់កង
នុ ការបៃតការយកច្ិត្តទុកោក់ទលើការពម្ងង
ៃិងថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ទដ្ើម្បីោំម្ទ ៃិងទឆ្លយ
ើ ត្បទៅៃឹងការកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ោពិទេេ
ទឆ្ពោះទៅម្បព័ៃធថ វិកាព័ត្ា
៌ ៃេម្ិទក
ធ ម្ម ។

15> កែអកទលើលទធែលនៃការម្ត្ួត្ពិៃត្ិ យវឌ្ឍៃភាពឆ្នំ២០១៩, រ.ហ.េ. អាច្វាយត្នម្ល ៃិងេៃនោ
ិ ឋ ៃោរួម្ ដ្ូច្ខាងទម្កាម្៖


ថវិកាកាៃ់កត្ាៃភាពទ ឿទុកច្ិត្ត ៃិងបាៃកាលយោកាល ំងច្លករកនុងការម្ទម្ទង់ ៃិង ំរុញកំទណើៃទេដ្ឋកិច្ច



ឹ បកៃថម្ ទដ្ើម្បីធាន្ទរណទៃយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ
បុទរលកេណៈេំខាៃ់ៗម្ត្ូវបាៃកសាង ៃិងពម្ងង



ម្កបខ្ណឌថវិកាកម្ម វិធី ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ពម្ងឹង ៃិងពម្ងីកការអៃុវត្ត កដ្លោឧបករណ៍េំខាៃ់េម្ាប់ែារភាាប់
ថវិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយរបេ់រា រោឋភិបាល



ឹ ោបទណតើរៗ ៃិង
េម្ត្ថភាពម្ស្រៃតនី ៃម្កេួង-សាថប័ៃ កនុងការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ម្ត្ូវបាៃពម្ងង



ឹ ៃិងការច្ូលរួម្អៃុវត្តកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ាៃការទកើៃទ ើងោលំោប់ ។
ការយល់ដ្ង
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XIV

១. សេចកតសី ្តម្
ើ
១.១. ទិដភា
ា ព្ទូសៅ ននកម្ម វិធីកកទម្ម្ខ់ការម្រប់ម្រខហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ

16>

កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ម្ត្ូវបាៃម្បកាេោក់ឱយអៃុវត្តោែលូវការទម្កាម្អធិបត្ីភាពដ្៏
ខ្ពងខ្
់ េ
ព រ់ បេ់ េសម្តចអរគម្ហាសេនាបតីសតសោ ហន
ុ កេន នាយករដាម្ន្រននត ី នម្ព្ោះរាោ

ចម្កកម្ពោ
ន្ទ
ុ

នថៃទី០៥ កខ្ធនូ ឆ្នំ២០០៤ កនង
ុ ទោលបំណងកកកម្បោ ហា
ំ ៃៗ ៃូវម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុោ
ទឆ្ពោះទៅឧត្តាៃុវត្តៃអ
៍ ៃតរោត្ិ ទោយម្បកាៃ់យកអភិម្កម្ោទខ្ឿៃ ៃិងកបងកច្កោ ៤ ដ្ំណាក់កាល ។

17>

ដ្ំណាក់កាលទី១ “ភាពទ ឿទុកច្ិត្តនៃថវិកា” កដ្លអៃុវត្តច ប់ពីឆ្នំ ២០០៤ ដ្ល់ឆ្នំ ២០០៨ បាៃបញ្ច ប់ៃូវ
សាថៃភាពកងវោះសាច្់ម្បាក់ដ្៏រាុនំ រ ម្កោអត្ិទរកសាច្់ម្បាក់ តាម្រយៈការលុបបំបាត្់ទាង
ំ ម្េុងៃូវបំណល
ុ កកេា ោះ
ទៅរត្ន្ទោរោត្ិ កដ្លោទហត្ុទធវឱ
ើ យរា រោឋភិបាលកម្ពុោ ទោោះម្សាយបាៃៃូវការទបើកម្បាក់ទបៀវត្េទទៀងទាត្់ ៃិង
ទាៃ់ទពលទវោ ៃ
ូ ម្ស្រៃតរា
ី ការ ។ ការបទងកើត្រណៃីទទាលទៅរត្ន្ទោរោត្ិកដ្លោការម្បម្ូលែោុំរណៃីទាង
ំ អេ់
របេ់រា រោឋភិបាល បាៃកាលយោម្ូលោឋៃដ្៏េំខាៃ់េម្ាប់ទបាោះ ហា
ំ ៃទៅរកដ្ំណាក់កាលទី២ ។

18>

ឹ រណទៃយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ” កដ្លម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តពឆ្
ដ្ំណាក់កាលទី២ “បៃតពម្ងង
ី ន ំ២០០៩ ដ្ល់ឆ្នំ២០១៥ ទោយ
ាៃការកកលម្អោទម្ច្ើៃទលើៃត្
ី ិ វិធីអៃុវត្តថវិកា ោពិទេេ ការោក់ឱយអៃុវត្តាត្ិកាថវិកាថមី ៃិងបលងរ
់ ណទៃយយថមី
ម្ពម្ទាំងការោក់ឱយដ្ំទណើរការៃូវម្បព័ៃធបទច្ចកវិទយព័ត្៌ាៃេម្ាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ (FMIS)4។

19>

ិ ទៅៃឹងទោលៃទោបាយ” ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តចប់ពឆ្
ដ្ំណាក់កាលទី៣ “ការែារភាាប់ថវកា
ី ន ំ២០១៦ រហូត្ដ្ល់ឆ្នំ
២០២០ កនុងទោលបំណងផ្លលេ់បូតរោបទណតើរៗ ៃូវម្បព័ៃធម្រប់ម្រងកដ្លកែអកទលើធាត្ុច្ល
ូ ៃិងម្ ឈការ ទឆ្ពោះទៅ
ី ការអៃុវត្តកែៃការ
ោម្បព័ៃធកដ្លទផ្លតត្ទលើលទធែល ឬេម្ិទក
ធ ម្ម ៃិង វិម្ ឈការ តាម្រយៈការពម្ងឹង ៃិងពម្ងក
យុទសា
ធ ស្រេត ថវិកា ការអៃុវត្តថវិកាកម្ម វិធី 5 ៃិងការអៃុវត្តអងគភាពថវិកា ។

4

ម្ត្ឹម្ឆ្នំ២០១៩ ម្បព័ៃធ FMIS ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្តោែលូវការទៅម្រប់រត្ន្ទោរទាំង២៥ រា ធាៃី-ទខ្ត្ត, ម្ៃាីរទេដ្ឋកិច្ៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ ២៥ រា ធាៃី-ទខ្ត្ត ៃិង
ម្កេួង-សាថប័ៃច្ំៃៃ
ួ ២០ ។ ទៅទដ្ើម្ឆ្នំ២០២០ ទៃោះ ទម្ោងៃឹងម្បកាេោក់ឱយអៃុវត្តទៅម្កេួង-សាថប័ៃច្ំៃៃ
ួ ១៧ បកៃថម្ ទោលរឺម្រប់ម្កេួង-សាថប័ៃៃឹងម្ត្ូវ
អៃុវត្តោែលូវការម្ត្ឹម្ឆ្នំ២០២០។

5

ិ កម្ម វធ
ិ ី កដ្លោេនូ លនៃដ្ំណាក់កាលទី៣ ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្តទពញទលញទៅម្រប់ម្កេួង-សាថប័ៃម្ត្ឹម្ឆ្នំ២០១៨ ៃិងម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្ត
ការអៃុវត្តថ វកា
ទៅរដ្ឋបាលទខ្ត្តច្ៃ
ំ ៃ
ួ ១៨ ម្ត្ឹម្ឆ្នំ២០១៩ ទហើយទម្ោងោក់ឱយអៃុវត្តទៅម្រប់រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទខ្ត្តម្ត្ឹម្ឆ្នំ២០២១ ។

1

20>

ដ្ំណាក់កាលទី៤ “រណទៃយយភាពេម្ិទក
ធ ម្ម”
ទម្ោងអៃុវត្តចប់ពឆ្
ី ន ំ២០២១ ដ្ល់ឆ្នំ២០២៥ ។
យុ ទ ធសា ស្រេត នៃការកកទម្ម្ង់ ម្បព័ ៃធ ថ វិ កា ឆ្នំ
២០១៨-២០២៥ បាៃកំណត្់ទិេទៅកកទម្ម្ង់
ម្បព័ៃធថវិកាទឆ្ពោះទៅម្បព័ៃធថវិកាេម្ិទក
ធ ម្មកនុង
ម្៉ាូកដ្លោ “ថវិកាព័ត្ា
៌ ៃេម្ិទក
ធ ម្ម” ។ យុទ-ធ
សាស្រេត ទៃោះ បាៃរកាទុកទោលបំណងទដ្ើម្នៃ
ការអៃុត្ត ថវិកាកម្ម វិធីទពញទលញ ាៃៃ័យថា
ទម្បើម្បាេ់កម្ម វិធីោឧបករណ៍ទដ្ើម្បីែារភាាប់ថ វិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយឱយបាៃទៅឆ្នំ២០២០ ទហើយបន្ទាប់
ឹ ោបទណតើរៗ ៃូវ
ពីទន្ទោះ ៃឹងចប់ទែតើម្ឈាៃទៅអៃុវត្តថ វិកាេម្ិទក
ធ ម្ម ចប់ពឆ្
ី ន ំ២០២២ ត្ទៅ ទោយពម្ងង
ព័ត្៌ាៃេម្ិទក
ធ ម្ម/លទធែល ៃិងរណទៃយយភាព ទដ្ើម្បីាៃទពលទវោម្រប់ម្ោៃ់កនុងការទម្ត្ៀម្ខ្លួៃេម្ាប់អៃុវត្ត
ថវិកាេម្ិទក
ធ ម្មទពញទលញទៅឆ្នំ២០២៥ ។
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កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ដ្ំណាក់កាលទី៣ កដ្លម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្តទៅឆ្នំ២០១៦
ទោយ េសម្ត ចសតសោនាយករដាម្ ន្រនត ី បាៃកំ ណត្់ ទោលទៅអាទិ ភា ពច្ំ ៃួៃ ០៣ រួម្ាៃ (១) ការពម្ងឹ ង
ឹ ៃិងពម្ងីកការោក់ឱយអៃុវត្ត
ការម្រប់ម្រង ៃិងអៃុវត្តកែៃការម្បម្ូលច្ំណូល ៃិងច្ំណាយ, (២) ការពម្ងង
ម្បព័ៃធ FMIS ៃិង (៣) ការពម្ងឹង ៃិងពម្ងីកការអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី ។
តារាងទី 1៖ ការកម្បម្បួល ម្កបខ្ណឌកែៃការេកម្ម ភា ពរួ ម្ ដ្ំណា ក់កា លទី ២ ៃិ ងដ្ំណា ក់កា លទី ៣

រច្ន្ទេម្ពៃ
័ ធ CAP

CAP3

CAP3

CAP3

2016-2020

2017-2020

2018-2020

៤

៥

៥

៥

១៤

១៦

២១

២១

២១

៦២

៧១

៦៨

៦៩

៦៨

CAP2

CAP2 New

កែនក

៣

ទោលបំណង
ច្ទងាកម្េកម្មភាព

2

១.២. សាថនភាព្សេដាកិចច
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បន្ទាប់ពីកំទណើៃទេដ្ឋកិច្ច រឹងាោ
ំ ប់ៗោន ោង ២ ទេេវត្េរ៍, កម្ពុ ោបាៃចកទច្ញពីម្បទទេច្ំណូលទាបទៅ
ោម្បទទេាៃច្ំ ណូល ម្ធយម្កម្ម្ិត្ទាបកាលពីឆ្នំ ២០១៥ ៃិង ម្ត្ូវបាៃម្បេិ ទន្ទ
ធ ម្ថាោ “ខាលទេដ្ឋ កិច្ចថមី
ម្ួយទៅអាេុ”ី កនង
ុ ឆ្នំ២០១៦ ។ េម្ិទែ
ធ លពីកំទណើៃទេដ្ឋកច្
ិ ចោម្ធយម្កនុងរងវង់ ៧% កនុង ១ ឆ្នំ ទបើទទាោះោាៃ
ការថម្ថយបៃតិច្ម្ត្ឹម្ ៦,៥% 6 កនុងឆ្នំ២០២០ បាៃកច្កកែលផ្លក ូៃម្ស្រៃតីរា ការ ៃិងកងកាល ំងម្បោប់អាវុធ
តាម្រយៈការដ្ំទ ើងម្បាក់ទបៀវត្េោម្បចំឆ្នំ ៃិង ម្បោពលរដ្ឋ ទូទៅតាម្រយៈការបទងកើត្ការងារ ៃិងការកសាង
ទហោឋរច្ន្ទេម្ពៃ
័ ធរូបវ័ៃត ។ ច្កេុ វិេ័យរបេ់រា រោឋភិបាលកម្ពុោៃឹងកសាងម្បទទេទឆ្ពោះទៅរកឋាៃៈោម្បទទេ
កដ្លាៃច្ំណូលម្ធយម្កម្ម្ិត្ខ្ព េ់ ទៅឆ្នំ២០៣០ ៃិងោម្បទទេាៃច្ំណូលខ្ព េ់ទៅឆ្នំ ២០៥០ ។
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ទេដ្ឋកិច្ចកម្ពុោាៃកំទណើៃរហូត្ដ្ល់ ៧,៥% កនុងឆ្នំ
២០១៨ កដ្លោំម្ទទោយវិេយ
័ កាត្់ទដ្រ, េំណង់ រង
ឹ ា ំ,
វិេ័យអច្លៃម្ទពយ ៃិងសាថៃភាពលអម្បទេើរនៃការលក់ដ្ុំ
ឹ ញ្ាូ ៃ ៃិងទូររម្ន្ទរម្ៃ៍ ។
ៃិងលក់រាយ ម្ពម្ទាំងការដ្ក
អម្តាអត្ិែរណាម្ធយម្ម្បចំឆ្នំេថត្
ិ កនង
ុ រងវង់ ២,៥ %
ៃិងអម្តាបតូរម្បាក់ម្ធយម្ម្បាណ ៤ ០៥៣ ទរៀល កនង
ុ
ម្ួយដ្ុោលរេហរដ្ឋអាទម្រិក ។ ការបៃតាៃកំទណើៃកបបទៃោះ បាៃទធវឱ
ើ យ ែ.េ.េ. េម្ាប់ម្ៃុេេានក់ ទកើៃទ ើង
ដ្ល់ ១ ៥៤៨ ដ្ុោលរេហរដ្ឋអាទម្រិក ។ ទោយក ក េម្ាប់ឆ្នំ២០១៩ កំទណើៃទេដ្ឋកិច្ក
ច ម្ពុោម្ត្ូវបាៃរំពង
ឹ
ថាៃឹងបៃតេទម្ម្ច្កនុងរងវង់ ៧,១ % ទហើយ ែ.េ.េ. តាម្នថលបច្ចុបបៃនឆ្នំ២០១៩ ម្ត្ូវបាៃបា៉ា ៃ់សាមៃទេម ៃ
ើ ឹង
១០៨ ២៩៨ 7 ប៊ីោៃទរៀល ទហើយកំទណើៃទៃោះៃឹងថម្ថយម្កម្ត្ឹម្ ៦,៥% កនង
ុ ឆ្នំ២០២០ ទោយសារការរំពឹង
ទុកអំពែ
ី លប៉ាោះោល់នៃលទធភាពកនង
ុ ការដ្កម្បព័ៃធអៃុទម្ោោះពៃធ “អវម្ី រប់ោ៉ាងទលើកកលងកត្េោវវុធ” (EBA) កដ្ល
អាច្ៃឹងោក់េាពធដ្ល់ការន្ទំទច្ញរបេ់កម្ពុោ ោពិទេេទលើែលិត្ែលកាត្់ទដ្រទៅកាៃ់ទីែារអឺរុប ទហើយ
ែ.េ.េ. តាម្នថលបច្ចុបបៃន ឆ្នំ២០២០ ម្ត្ូវបាៃពយករកនង
ុ ច្ំៃៃ
ួ ១១៨ ៤៩០

8

បោ
៊ី ៃទរៀល កដ្លកំទណើៃទៃោះ

ោំ ម្ទទោយវិេ័យកេិកម្ម , វិេ័យឧេាហកម្ម ៃិង
វិេ័យទេវាកម្ម ។ ឱៃភាពរណៃីច្រៃត ម្ត្ូវបាៃ
ពយករថាៃឹងេថ ត្
ិ កនង
ុ អម្តា ៩,៣% នៃ ែ.េ.េ. ទៅ
ឆ្នំ២០២០ ។

9

ទៃាឹម្ទៃោះ ហាៃីភ័យកដ្លអាច្ៃឹង

ប៉ាោះោល់ខាលំដ្ល់កំទណើៃទេដ្ឋកិច្ចកម្ពុោទពលថមីៗទៃោះ
រឺការរីករាលោលនៃ ម្ៃក
ឺ ូ វីដ្១៩ ។ 10

6

ការវាយត្នម្លវឌ្ឍៃភាពោក់កណា
ត លឆ្នំ២០១៩ ទោយអរគន្ទយកោឋៃទោលៃទោបាយ

7

ការវាយត្នម្លវឌ្ឍៃភាពោក់កណា
ត លឆ្នំ២០១៩ ទោយអរគន្ទយកោឋៃទោលៃទោបាយ

8

ការវាយត្នម្លវឌ្ឍៃភាពោក់កណា
ត លឆ្នំ២០១៩ ទោយអរគន្ទយកោឋៃទោលៃទោបាយ

9

ទោងតាម្សារាច្រទលខ្ ០៦ េរណៃ េត ីពកា
ី រទរៀបច្ំទេច្កតីម្ោងច្ាប់េតីពហ
ី ិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈេម្ាប់ការម្រប់ម្រងឆ្នំ២០២០

10

ិ យ
បទបងាហញេត ព
ី សា
ី ថ ៃភាព ៃិងទេេៃវេ
័ ទេដ្ឋកិច្ក
ច ម្ពុោ ទៅទវទិកាសាធារណៈ កាលពីនថៃទ៣
ី ០ កខ្ម្ករា ឆ្នំ២០២០

3

១.៣. សាថនភាព្ហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ
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កនុងម្កបខ្ណឌនៃការកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ, ការម្បម្ូលច្ំណូលាៃសាថៃភាពរឹងា ំ កដ្ល
ច្ំណូលទកើៃទ ើងោម្ធយម្ម្បាណ ២០% កនង
ុ ម្ួយឆ្នំ កនង
ុ រយៈទពល ៧ ឆ្នំច្ុងទម្កាយ ទហើយច្ំណូលច្រៃត
ថវិកាោត្ិបាៃទកើៃទ ង
ើ ពី ១៤,៧៧% នៃ ែ.េ.េ. កនង
ុ ឆ្នំ២០១៣ ដ្ល់ ២៥,០៥% នៃ ែ.េ.េ. 11 កនង
ុ ឆ្នំ
២០១៩ ទោលរឺទំហំច្ំណូលច្រៃតទកើៃទ ើង ិត្ ៣ ដ្ង ឬ ម្បាណ ១០,២៨ ពិៃុាភាររយនៃ ែ.េ.េ. (ព័ត្៌ាៃ
បកៃថម្អំពីច្ំណូលាៃបញ្ាក់កនុងទោលបំណង ១១) ។ រីឯថវិកាច្ំណាយចប់ពឆ្
ី ន ំ២០១៣ ាៃទំហំ ៩ ៤៧៧
ប៊ីោៃោៃទរៀល ទកើៃទ ើងដ្ល់ទំហំ ២៣ ៤៦៨ បោ
៊ី ៃទរៀល ទៅឆ្នំ២០១៩ ឬម្ត្ូវបាៃទកើៃទ ើង ២,២ ដ្ង
ទហើយម្ត្ូវបាៃរិត្រូរទលើ វិេ័យអាទិភាពេំខាៃ់ៗ កនង
ុ ទន្ទោះច្ំណាយេរុបរបេ់ម្កេួងអប់រំ យុវ ៃ ៃិងកីឡា
ម្ត្ូវបាៃបទងកៃ
ើ ោង ៣,៤ ដ្ង, ម្កេួងេុខាភិបាល ម្ត្ូវបាៃបទងកៃ
ើ ២,១ ដ្ង ៃិងម្កេួងកេិកម្ម រុកាេម្បាញ់
ៃិងទៃសាទ ម្ត្ូវបាៃបទងកៃ
ើ ២,៦ ដ្ង ។
ដ្យម្កាម្ទី 1៖ ការអៃុ វត្ត កែៃការម្បម្ូល ច្ំ ណូល

ម្បភព៖ អរគន្ទ យកោឋ ៃរត្ន្ទោរោត្ិ ៃិ ងអរគន្ទ យកោឋ ៃទោលៃទោបាយ
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ដ្យម្កាម្ទី២ បងាហញអំពីការអៃុវត្តថវិកាាៃភាពម្បទេើរម្បចំឆ្នំ (ឆ្នំ២០១៩) រីឯការច្ំណាយម្បចំម្ត្ីាេ ាៃ
ិ
ភាពយឺត្ោ៉ាវ ទហើយររកនុងម្ត្ីាេទី៤ កដ្លបណា
ត លម្កពីេម្ត្ថភាពអងគភាពថវិកា, ការទរៀបច្ំកែៃការថវកា
ម្ិៃទាៃ់ច្ាេ់ោេ់, ការទធវៃ
ើ យ
ិ ័ត្ឆ្លងកម្ម វិធី អៃុកម្ម វិធី ៃិង ច្ទងាកម្េកម្មភាព, ការទូទាត្់ថវិកាបុទរម្បទាៃ ៃិង
ិ ិទោរកនុងម្េុក ទោយថវិកាោត្ិាៃ
ការទូទាត្់ម្បាក់រងាវៃ់ាៃភាពយឺត្ោ៉ាវ ៃិងការចប់ទែតើម្អៃុវត្តរទម្ាងវៃ
ភាពយឺត្ោ៉ាវ ោទដ្ើម្ ។
ដ្យម្កាម្ទី 2 ៖ ការអៃុវ ត្ត ថ វិកា រដ្ឋ ឆ្នំ ២ ០១៣-២០១៩

ម្បភព៖ អរគន្ទ យកោឋ ៃរត្ន្ទោរោត្ិ
11

ទំហំ ែ.េ.េ. ៖ ១១០ ០១៤ បោ
៊ី ៃទរៀល (ម្បភព៖អរគន្ទយកោឋៃទោលៃទោបាយ)
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26>

ទដ្ើម្បីទោោះម្សាយបញ្ហទៃោះ, ម្កេួង-សាថប័ៃ ទរៀបច្ំកម្ម វិធីច្ំណាយ ម្ត្ូវាៃការច្ូលរួម្ពីអងគភាពហិរញ្ញវត្ថុ ៃិង
ឹ ការទរៀបច្ំកែៃការថវិកាម្បចំឆ្នំ, ពទៃលឿៃការទបើកែតល់ថ វិកាពីទដ្ើម្ឆ្នំ, កាត្់បៃថយ
អងគភាពទទួលបៃាុក, ពម្ងង
ៃីត្ិ វិធីម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ៃិងពទៃលឿៃលំហូរឯកសារនែាកនុង ។

27>

កនុងការម្រប់ម្រងបំណល
ុ សាធារណៈ រា រោឋភិបាលម្បកាៃ់ខាាប់ៃូវសាមរត្ីម្បុងម្បយ័ត្នខ្ពេ់ ទោយបាៃអៃុវត្តោ៉ាង
ម្ុឺងា៉ា ត្់ៃូវទោលការណ៍រៃលោះឹ ៗ ទាំង ៥ រួម្ាៃ៖
(១) ម្ត្ូវខ្ចីឥណទាៃកនុងទំហំេម្ម្េបកដ្លសាថៃភាពថវិកា ៃិងទេដ្ឋកិច្ចអាច្ម្ទាំម្ទបាៃ
(២) ម្ត្ូវខ្ចីកត្ឥណទាៃកដ្លាៃកម្ម្ិត្េម្បទាៃ ឬលកេខ្ណឌអៃុទម្ោោះខ្ពេ់
(៣) ម្ត្ូវខ្ចីេម្ាប់កត្វិេ័យអាទិភាពម្ទម្ទង់ច្ីរភាពនៃកំទណើៃទេដ្ឋកិច្ច ៃិងវិេ័យបទងកៃ
ើ ែលិត្ភាពទេដ្ឋកិច្ច ឬ
ែលិត្ភាពែលិត្កម្ម
(៤) ម្ត្ូវទម្បើម្បាេ់ឥណទាៃ ម្បកបទោយត្ាលភាព, រណទៃយយភាព, ម្បេិទភា
ធ ព, ៃិងេ័កតិេិទភា
ិ ធ ពខ្ពេ់បំែត្
ុ
(៥) ម្ត្ូវទម្បើម្បាេ់ឥណទាៃេម្ាប់ហិរញ្ញបបទាៃរទម្ាងវិៃិទោរទលើទហោឋរច្ន្ទេម្ពៃ
័ ធសាធារណៈ កដ្លម្ត្ូវ
ាៃេត ង់ោរ ៃិងរុណភាពខ្ពេ់ ម្េបតាម្ទោលការណ៍នៃការម្រប់ម្រងការវិៃិទោរសាធារណៈ ម្ពម្ទាំង
ទឆ្លើយត្បទៅៃឹងត្ម្ម្ូវការនៃការអភិវឌ្ឍោត្ិទៅកនង
ុ ដ្ំណាក់កាលថមី ពិទេេការធាន្ទបាៃៃូវច្ីរភាពទេដ្ឋកិច្,ច
េងគម្, បរិសាថៃ ៃិងភាពធៃ់ទៅៃឹងការកម្បម្បួលអាកាេធាត្ុ ។

28>

តាម្រយៈការទោរពោ៉ាងខាាប់ខ្ួ ាៃៃូវទោលការណ៍រៃលឹោះៗខាងទលើ បាៃទធវើឱយសាថៃភាពបំណល
ុ សាធារណៈរបេ់
កម្ពុោាៃលកេណៈលអម្បទេើរោលំោប់ ។ ោក់កេត ង កែអកតាម្ការវិភារច្ីរភាពបំណល
ុ បងាហញថា អៃុបាត្បំណល
ុ
ទាំង ៥ របេ់កម្ពុោ េុទកធ ត្េថ ត្
ិ ទម្កាម្អៃុបាត្ទោលទាំងអេ់ កនង
ុ ទន្ទោះ អៃុបាត្បំណល
ុ េំខាៃ់ោងទរ រឺអៃុបាត្
ត្នម្លបច្ចុបបៃននៃបំណល
ុ សាធារណៈទម្ៅម្បទទេ ទធៀបៃឹង ែ.េ.េ. ាៃម្ត្ឹម្ ២១,៣% ទៅឆ្នំ២០១៩ កដ្ល
ាៃកម្ម្ិត្ទាបោងអៃុបាត្ទោល ៤០% ។ តាម្បទោឋៃបទច្ចកទទេអៃតរោត្ិលទធែលទៃោះបញ្ាក់ថា សាថៃភាព
បំណល
ុ សាធារណៈកម្ពុោាៃ “ច្ីរភាព” ៃិង “ហាៃិភយ
័ កម្ម្ិត្ទាប” ។
តារាងទី 2៖ េៃនិ ធិបំ ណុល សាធារណៈ ឆ្នំ ២ ០១៣ - ២០១៩
២០១៣

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

២០១៩ បា៉ា ៃ់.

បំណល
ុ សាធារណៈទម្ៅម្បទទេ (ោៃ $)

៤ ៨៧១

៥ ២៧៩

៥ ៦៤៨

៥ ៨៦

៦ ៦៦៩

៧ ០២១

៧ ៨៧៧

ទធៀបៃឹង ែ.េ.េ.

៣១,៩

៣១,៦

៣១,២

២៩,២

៣០,១

២៨,៨

២៩,៥

ទេវាបំណល
ុ សាធារណៈ ទម្ៅម្បទទេ (ោៃ $)

១១២

១៣៤

១៣៧

១៨៦

២១១

២៦៦

៣២២

ទធៀបៃឹងការន្ទំទច្ញ

១,១

១,១

១,០

១,៣

១,៣

១,៤

១,៥

-

ម្បភព៖អរគន្ទ យកោឋ ៃេហម្បត្ិ បត្តិការអៃត រ ោត្ិៃិង ម្រប់ ម្រងបំ ណុល

១.៤. េនិទានកម្ម និខសោេបាំណខននរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព្ម្បចាំឆ្ន ាំ ២០១៩

29>

របាយការណ៍វឌ្ឍៃភាពម្បចំឆ្នំ ២០១៩ នៃការអៃុវត្តកម្ម វិធកី កទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ្ំណាក់កាលទី៣ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ម្េបតាម្ទេេន្ទទាៃកដ្លទទួលបាៃការែត ល់ទោបល់បកៃថ ម្ពីនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ។
ការែតួច្ទែតើម្ការទរៀបច្ំរបាយការណ៍ម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យវឌ្ឍៃភាពម្បចំឆ្នំ២០១៩ រឺកង
នុ ទោលបំណងបទងកៃ
ើ ការច្ូលរួម្
កនុងដ្ំទណើរការនៃកាទរៀបច្ំពអ
ី ងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កេហវ. ម្កេួង-សាថប័ៃ ៃិងនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ។
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30>

កនុងកិច្ចដ្ំទណើរការទរៀបច្ំរបាយការណ៍វឌ្ឍៃភាពឆ្នំ២០១៩ ទោយាៃការអៃុញ្ញត្ពី រ.ហ.េ., អ.រ.ហ. បាៃ
ទម្ ើ េទរី េ វិធី សា ស្រេត ច្ំ ៃួ ៃ ៣ ទដ្ើ ម្បី ទធវើ កា រេិ កា ៃិ ង ទរៀបច្ំ រ បាយការណ៍ ទៃោះទ ើ ង កនុ ង ទន្ទោះរួម្ាៃ (១)
ការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យតាម្ោៃ ៃិងបូកេរុបវឌ្ឍៃភាពម្េបតាម្ម្កបខ្័ណឌកែៃការេកម្មភាពរួម្ ដ្ំណាក់កាលទី៣ ឆ្នំ
២០១៩-២០២០, (២) ការច្ុោះ ប
ួ ពិភាកាោម្ួយម្កុម្ការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈទៅតាម្
ម្កេួង-សាថប័ៃ ៃិងអងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កេហវ. េត ីពកា
ី រទរៀបច្ំ ៃិងការអៃុវត្តកែៃការេកម្មភាព (MAP/GDAP)
ឆ្នំ២០១៩ ទម្កាម្កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ12, ៃិងតាម្ោៃការអៃុវត្តអៃុសាេៃ៍របេ់
រ.ហ.េ. ៃិង (៤) ការច្ូលរួម្ពីនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ (េហភាពអឺរុប, ធន្ទោរអភិវឌ្ឍៃ៍អាេុ,ី ធន្ទោរពិភពទោក,
អងគការយូៃីទេហវ ៃិងម្ូលៃិធរិ ូបិយវត្ថអ
ុ ៃតរោត្ិ) ច្ូលរួម្ទរៀបច្ំរបាយការណ៍ោក់ពៃ
័ ធៃង
ឹ ការម្រប់ម្រងការផ្លលេ់បូតរ
ៃិ ង ការត្ម្ម្ង់ ទិ េ ៃី ត្ិ វិ ធី អ ៃុ វ ត្ត កា រងារ (Business Process Streamlining) ៃិ ង ការម្ត្ួ ត្ ពិ ៃិ ត្យទលើ
េាៃរត្ិភាពនៃ BSP ៃិង PB ។

31>

វិធីសាស្រេត នៃការរណន្ទពិៃុា13 តាម្កែនក ៃិងតាម្អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កេហវ. ៃិងម្កេួង-សាថប័ៃ រឺទម្បើម្បាេ់
ទម្ៃៃ់តាម្កម្ម្ិត្ច្ទងាកម្េកម្មភាព ទោលបំណង ៃិងកែនក ដ្ូច្ខាងទម្កាម្៖

ទី១៖ វឌ្ឍៃភាពតាម្ច្ទងាកម្េកម្មភាព បូកេរុបោម្ធយម្ៃូវវឌ្ឍៃភាពោភាររយម្រប់េកម្មភាពរបេ់អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កេហវ.
ទី២៖ វឌ្ឍៃភាពតាម្ទោលបំណង  វឌ្ឍៃភាពោភាររយតាម្ច្ទងាកម្េកម្មភាព រុណៃឹងទម្ៃៃ់
តាម្ច្ទងាកម្ បូកេរុបលទធែលតាម្ច្ទងាកម្េកម្មភាព នៃ
ទោលបំណង
ទី៣៖ វឌ្ឍៃភាពតាម្កែនក  វឌ្ឍៃភាពោភាររយតាម្ទោលបំណង រុណៃឹងទម្ៃៃតា
់ ម្ទោលបំណង  បូកេរុបលទធែលតាម្ទោលបំណងនៃកែនក
ិ ីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទាំងម្ូល  វឌ្ឍៃភាពតាម្
ទី៤៖ វឌ្ឍៃភាពកម្ម វធ
កែនក រុណៃឹងទម្ៃៃតា
់ ម្កែនក  បូកេរុបកែនកទាំង ៥ ។
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ច្ុោះម្បម្ូលព័ត្ា
៌ ៃបកៃថម្ទៅអងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កេហវ. ៃិងម្កេួង-សាថប័ៃ ចប់ពនី ថៃទ១
ី ៣-២៧ កខ្កុម្ៈភ ឆ្នំ២០២០ កនង
ុ ទន្ទោះអងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កេហវ. រួម្ាៃ
ិ , អរគន្ទយកោឋៃេហម្បត្ិបត្តិការអៃតរោត្ិៃិងម្រប់ម្រងបំណល
អរគន្ទយកោឋៃទោលៃទោបាយ, អរគន្ទយកោឋៃថវកា
ុ , អរគទលខាធិការោឋៃម្កុម្ម្បឹកាោត្ិ
រណទៃយយ, អរគន្ទយកោឋៃរត្ន្ទោរោត្ិ, អរគន្ទយកោឋៃលទធកម្មសាធារណៈ, អរគន្ទយកោឋៃម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋ ៃិងច្ំណូលម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ, អរគន្ទយកោឋៃ
ិ យព័ត្ា
េវៃកម្មនែាកង
នុ , អរគន្ទយកោឋៃពៃធោរ, អរគន្ទយកោឋៃរយៃិងរោឋករកម្ពុោ ៃិងម្កុម្ការងារម្រប់ម្រងរទម្ាងម្បព័ៃធបទច្ចកវទ
៌ ៃេម្ាប់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ៃិងម្កេួង-សាថប័ៃ រួម្ាៃ ម្កេួងអប់រំ យុវ ៃ ៃិងកីឡា, ម្កេួងេុខាភិបាល, ម្កេួងកេិកម្ម រុកាេម្បាញ់ ៃិងទៃសាទ, ម្កេួងធៃធាៃ
ឹ ញ្ាូ ៃ, ម្កេួងនម្បេណីយៃ
ទឹកៃិងឧត្ុៃយ
ិ ម្, ម្កេួងសាធារណការៃិងដ្ក
៍ ង
ិ ទូររម្ន្ទរម្ៃ៍, ម្កេួងករៃិងថាម្ពល, អាោ្ធរេវៃកម្មោត្ិ, ម្កុម្ម្បឹកា
អភិវឌ្ឍៃ៍កម្ពុោ, ម្កេួងម្ុខ្ងារសាធារណៈ ៃិងម្កេួងកែៃការ ។ ទៃាឹម្ទៃោះ រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទខ្ត្ត រួម្ាៃ រដ្ឋបាលរា ធាៃីភទនំ ពញ, រដ្ឋបាលទខ្ត្តកណា
ត ល
ៃិងរដ្ឋបាលទខ្ត្តនម្ពកវង ម្ត្ូវបាៃទម្ េ
ើ ទរីេេម្ាប់ការេិកា ែងកដ្រ ។
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ិ ីកកទម្ម្ង់តាម្ច្ទងាកម្េកម្មភាព ទោលបំណង ៃិងកែនក រឺម្ិៃបូកបញ្ចូ លវឌ្ឍៃភាពរបេ់ម្កេួង-សាថប័ៃ ។ វធ
ិ ិសាស្រេត រណន្ទខាងទលើក៏ម្ត្ូវ
ពិៃុនា ៃវឌ្ឍៃភាពកម្ម វធ
បាៃទម្បើម្បាេ់េម្ាប់រណន្ទពិៃត្
ិ យនៃអងគភាពទម្កាម្ឱវាទម្កេួងទេដ្ឋកិច្ៃ
ច ិងហិរញ្ញវត្ថ ៃិងម្កេួង-សាថប័ៃៃីម្ួយៗែងកដ្រ ។ លទធែលនៃពិៃុកា ដ្លបាៃរណន្ទ
តាម្អងគភាព/សាថប័ៃ ៃីម្យ
ួ ៗ រឺោកម្មវត្ថនុ ៃការែតល់ម្បាក់ឧបត្ថម្ភម្ុខ្ងារកកទម្ម្ង់ ។ រូបម្ៃតនៃការោក់ពៃ
ិ ុា ៖ ពិៃុេ
ា ទម្ម្ច្បាៃ = ទម្ៃៃ់ X លទធែលេទម្ម្ច្បាៃ ។
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រច្ន្ទេម្ពៃ
័ ធនៃរបាយការណ៍វឌ្ឍៃភាពម្បចំឆ្នំ២០១៩ ម្ត្ូវបាៃកបងកច្កោ ៤ កែនកដ្ូច្ខាងទម្កាម្៖
១. ទេច្កតទី ែតម្
ើ ៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ, សាថៃភាព
ទេដ្ឋកិច្ច ៃិងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, ៃិងេៃិទាៃកម្ម ៃិងទោលបំណងនៃរបាយការណ៍ម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យម្បចំឆ្នំ២០១៩ នៃ
ការអៃុវត្តកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ដ្ំណាក់កាលទី៣ ។
ិ កី កទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
២.វឌ្ឍៃភាពម្បចំឆ្នំ២០១៩ នៃការអៃុវត្តកម្ម វធ
ុ ធារណៈ ដ្ំណាក់កាលទី៣ ៖ ការអៃុវត្តកែៃការេកម្មភាពរួម្ដ្ំណាក់កាលទី ៣ របេ់អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កេហវ. ៃិងម្កេួងសាថប័ៃ ។
៣. បញ្ហម្បឈម្ ៃិងេំទណើដ្ទំ ណាោះម្សាយ ៖ ទផ្លតត្ទលើបញ្ហម្បឈម្ ៃិងេំទណើដ្ំទណាោះម្សាយ
នៃអងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កេហវ. ៃិងម្កេួង-សាថប័ៃ កដ្ល ួបម្បទោះកនុងអំ ុងទពលអៃុវត្តកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ ៃិង
បញ្ហម្បឈម្របេ់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ។
ិ រ ៃិងេៃនោ
៤. េៃនោ
ិ ឋ ៃ៖ វភា
ិ ឋ ៃវឌ្ឍៃភាពោរួម្ ទោយច្ងអល
ួ ៗ នៃកែៃការ
ុ បងាហញអំពីកែនកៃីម្យ
េកម្ម ភាពរួម្ ដ្ំណា ក់កាលទី ៣ ម្ពម្ទាំងេម្ិ ទក
ធ ម្ម រ បេ់អងគភាពទម្កាម្ឱវាទកេហវ. ៃិងម្កេួង -សាថប័ៃ
ភាាប់ោម្ួយៃឹងេំទណើេម្ាប់ទធវើការកកលម្អេម្ិទក
ធ ម្ម ។

២. វឌ្ឍនភាព្ននការអនុវតត កម្ម វិធីកកទម្ម្ខ់ការម្រប់ម្រខហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ម្បចាំឆ្ន២
ាំ ០១៩
២.១. ការអនុវតត ក្នការេកម្មភាព្រួម្ ដាំ
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ក់កាេទី៣ របេ់ម្កេួខសេដាកិចចនខ
ិ ហិរញ្ញវតថុ

តាម្រយៈការម្ត្ួត្ពិៃិត្យវឌ្ឍៃភាព នៃការអៃុវត្តកែៃការេកម្មភាពម្បចំឆ្នំ២០១៩ បាៃបងាហញថា កែនកទី១
ឹ ភាពទ ឿទុកច្ិត្នត ៃថវិកា” េទម្ម្ច្បាៃ ៩៧%, កែនកទី២ “បៃតពម្ងង
ឹ រណទៃយយភាពហិរញ្ញវត្ថ”ុ េទម្ម្ច្
“បៃតពម្ងង
បាៃ ៩៧%, កែនកទី៣ “ការែារភាាប់

ដ្យម្កាម្ទី 3 ៖ វឌ្ឍៃភាពតាម្កែន កនៃ CAP3 (២០១៦-២០១៩)

ថវិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ” េទម្ម្ច្
បាៃ ៩៨%, កែនកទី៤ “ការទម្ត្ៀម្ខ្លួៃ
េម្ាប់ ំហាៃបន្ទាប់” េទម្ម្ច្បាៃ
៩៨% ៃិងកែនកទី៥ “ការោំម្ទកម្ម វិធី
័
កកទម្ម្ង់ម្បកបទោយទោរ យ
ៃិង
ច្ីរភាព” េទម្ម្ច្បាៃ ៩៩% ។ កែអក
ទលើវឌ្ឍៃភាពឆ្នំ២០១៩ ទៃោះ កែនកទី៤

ម្បភព៖ ម្កុម្ការងារ អ.រ.ហ.

ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត ៃិងេទម្ម្ច្វឌ្ឍៃភាពរួរឱយកត្់េាគល់ តាម្រយៈការោក់ទច្ញៃូវយុទសា
ធ ស្រេត នៃការកកទម្ម្ង់
ម្បព័ៃធថ វិកាឆ្នំ២០១៨-២០២៥ ៃិងកែៃការេកម្មភាពលម្អត្
ិ េម្ាប់អៃុវត្តយុទសា
ធ ស្រេត ទៃោះ ។
ក្នកទី១ “បនត ព្ម្ខឹខភាព្ស ឿទុកចិតតននថវិកា”

34>

កែនកភាពទ ឿទុកច្ិត្តនៃថវិកា ទផ្លតត្ទលើទោលបំណងច្ំំៃួៃ ៤ រួម្ាៃ (១) ពម្ងឹងការម្រប់ម្រងច្ំណូល ៃិង
ឹ ការម្រប់ម្រងបំណល
ឹ ការម្រប់ម្រងសាច្់ម្បាក់
ការអៃុវត្តកែៃការម្បម្ូលច្ំណូល, (២) បៃតពម្ងង
ុ , (៣) ពម្ងង
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ៃិងរណៃី, ៃិង (៤) កកលម្អការអៃុវត្តថ វិកា ៃិងពម្ងឹងការអៃុវត្តកែៃការច្ំណាយ ។ ទៃាឹម្ទៃោះ ការអៃុវត្ត
ច្ំណូល ៃិងច្ំណាយម្បចំម្ត្ីាេ ៃិងម្បចំឆ្នំ ម្ត្ូវាៃភាពរលូៃ ៃិងអាច្បា៉ា ៃ់សាមៃបាៃ ទោលរឺកម្ម្ិត្លទម្អៀង
នៃការអៃុវត្តេថត្
ិ កនង
ុ រងវង់ +/-៥%ទធៀបៃឹងច្ាប់ថ វិកា ។

ឹ ការម្រប់ម្រងច្ំណល
ទោលបំណង១១ ៖ បៃតពម្ងង
ូ ៃិងការអៃុវត្តកែៃការម្បម្ូលច្ំណល
ូ

35>

ការអៃុត្ច្
ត ណ
ំ ល
ូ េទម្ម្ច្បាៃទលើេកែៃការទោលរឺម្បាណ ១៣១.០ % កដ្លាៃទំហម្ំ បាណ ២៧ ៧៤០
ិ ោត្ិេទម្ម្ច្បាៃ ៩៩,០៥ %14 កនង
បោ
៊ី ៃទរៀល រីឯច្ំណាយថវកា
ុ ទំហម្ំ បាណ ២៣ ៤៦៨ បោ
៊ី ៃទរៀល ។ ទបើ
ទធៀបៃឹង ែ.េ.េ. ាៃកំទណើៃ ៣.១៨ ពិ ៃាុ

ដ្យម្កាម្ទី 4 ៖ ការអៃុវត្តេច្
ូ ន្ទករេម្ិទក
ធ ម្មរៃល ឹោះទាំង៦

ភាររយ ។15 ការម្បម្ូលច្ំណូលទោយ អរគន្ទយកោឋៃរយ ៃិងរោឋករកម្ពុ ោម្បាណ
១៤១,៨ % (ទធៀបៃឹងច្ាប់ថ វិកា) ឬទេម ៃ
ើ ឹង
ម្បាណ ១២ ៨៩៧ បោ
៊ី ៃទរៀល កដ្លោ
ច្ំណូលខ្ពេ់ទលើេពីការរំពឹងទុក ទោយសារ
ការទកើៃទ ង
ើ នៃបរិាណន្ទំច្ូលម្ុខ្ទំៃញ
ិ
េំខាៃ់ៗ ោពិទេេ ោៃយៃត ៃិងការកកេម្ម្ួល ទោលៃទោបាយពៃធ អាកររយទលើ

ម្បភព៖ អរគន្ទ យកោឋ ៃរត្ន្ទោរោត្ិ ៃិង អរគន្ទ យកោឋ ៃទោលៃទោបាយ
ៃទោបាយ

ម្ុខ្ទំៃិញម្ួយច្ំៃួៃ កដ្លាៃទវទយិទភាពទលើច្ំណូល ។ ការម្បម្ូលច្ំណូលទោយអរគន្ទយកោឋៃពៃធ ោរ
ច្ំណូលពៃធេទម្ម្ច្បាៃម្បាណ ១១៧,៦ % (ទធៀបៃឹងច្ាប់ថវិកា) ឬទេម ើៃឹងម្បាណ ៩ ១៥៥ ប៊ីោៃទរៀល
ទៃាឹម្ៃឹងការម្បម្ូល ច្ំណូល ម្ិៃ កម្ៃសារទពើពៃធ េទម្ម្ច្បាៃ ១២៣.១ % (ទធៀបៃឹងច្ាប់ថ វិកា) ឬទេម ើៃឹង
៣ ៣៤១ បោ
៊ី ៃទរៀល ។ រីឯការម្បម្ូលច្ំណូលទៅថានក់ទម្កាម្ោត្ិេទម្ម្ច្បាៃ ១៥៥,៣ % (ទធៀបៃឹងច្ាប់
ថវិកា) ឬទេម ៃ
ើ ឹង ២ ១៦៣ ប៊ីោៃទរៀល ។ ទៃាឹម្ទៃោះ ការទូទាត្់តាម្ម្បព័ៃធធន្ទោរេទម្ម្ច្បាៃ ១០០ % កនុង
ទន្ទោះម្កេួង-សាថប័ៃ បាៃទបើកទបៀវត្េតាម្ម្បព័ៃធធន្ទោរ ២ ដ្ង កនង
ុ ម្ួយកខ្ បាៃទាៃ់ទពលទវោ ខ្ណៈម្ិៃ
ិ នៃបំណល
ាៃការកទកើត្ទ ើង វញ
ុ កកេា ោះ រិត្ម្ត្ឹម្ ៦០ នថៃ ។

36>
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ឹ ការអៃុវត្តយទ
ពម្ងង
ុ សា
ធ ស្រេតទកៀរររច្ំណល
ូ ៖ កេហវ. បាៃទធវើការវាយត្នម្លការអៃុវត្តយុទសា
ធ ស្រេត ទកៀរររច្ំណូល
២០១៤-២០១៨ ទោយលទធែលបងាហញថាកនុងរយៈទពល ៥ ឆ្នំ (២០១៤-២០១៨) ច្ំណូលច្រៃតបាៃបៃតទកើៃទ ើង
ោ៉ាងខាលំង ទោលរឺាៃកំទណើៃោម្ធយម្ ១,៤ ពិៃុាភាររយនៃ ែ.េ.េ. ។ លទធែលនៃការវាយត្នម្លទៃោះ បាៃ
កាលយោម្ូលោឋៃដ្៏េខា
ំ ៃ់េម្ាប់ទរៀបច្ំយុទសា
ធ ស្រេត ទកៀរររច្ំណូល ២០១៩-២០២៣ កដ្លម្ត្ូវបាៃឯកភាព

14

ការច្ំណាយេរុប បូកបញ្ចូ លច្ំណាយច្រៃត (ការទិញ, ទេវាកម្ម, បៃាុកបុរល
គ ិក, បៃាុកហិរញ្ញវត្ថុ, អត្ថម្បទោ ៃ៍េងគម្, ឧបត្ថម្ភធៃ, ពៃធ ៃិងអាករ, ៃិងច្ំណាយ

ិ ទិ ោរ, ៃិងអច្លកម្មហិរញ្ញវត្ថុទែេងៗ)
ម្ិៃបាៃទម្ោងទុក) ៃិងច្ំណាយម្ូលធៃ (ការខ្ចី, អច្លកម្មរូបី, ការវៃ
15

ទលើេោង ១០ ដ្ង នៃទោលទៅកដ្លបាៃោក់ទច្ញកនង
ុ យុទសា
ធ ស្រេតទកៀរររច្ំណួល ២០១៩-២០២៣ ខ្ណៈទោលទៅម្ត្ឹម្ ០,៣ ពិៃុភា
ា ររយនៃ ែ.េ.េ.
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ត្ួទលខ្ច្ំណូល-ច្ំណូលទាំងអេ់ រិត្ម្ត្ឹម្នថៃទ២
ី ៥ កខ្ឧេភា ឆ្នំ២០២០ (ម្បភព៖អរគន្ទយកោឋៃរត្ន្ទោរោត្ិ)

8

ទោយរា រោឋភិបាលកាលពីោក់កណា
ត លឆ្នំ២០១៩ កៃលងទៅ ។ 17 ទៃាឹម្ទៃោះ កេហវ. បាៃទរៀបច្ំកែៃការ
េកម្មភាពេម្ាប់អៃុវត្តយុទសា
ធ ស្រេត ទកៀររច្ំណូល ២០១៩-២០២៣ ទោយបាៃទរៀបច្ំម្កបខ្ណឌកែៃការេកម្មភាព ៃិងម្កបខ្ណឌតាម្ោៃ ៃិងវាយត្នម្លច្ាេ់ោេ់ ។ ទៃាឹម្ទៃោះ លិខ្ត្
ិ បទោឋៃរត្ិយត្
ុ ោ
ត ក់ពៃ
័ ធម្យ
ួ ច្ំៃៃ
ួ
ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត កនង
ុ ទន្ទោះ រួម្ាៃ (១) ម្បកាេេត ីពីការអៃុវត្តការទលើកទឹកច្ិត្តកែនករយេម្ាប់
េហម្ោេធៃត្ូ ច្ ៃិង ម្ធយម្, (២) ម្បកាេេត ី ពីកា រោក់ឱយអៃុវត្ត ំហា ៃដ្ំ បូង ម្បព័ៃធ បញ្ា រ កត្ម្ួយោត្ិ,
(៣) ម្បកាេអៃតរម្កេួងេត ីពក
ី ិច្ចេហការរវាងអរគន្ទយកោឋៃរយៃិងរោឋករកម្ពុោៃិងអរគន្ទយកោឋៃកាំកុងម្ត្ូ,
(៤) ម្បកាេេត ីពីការទរៀបច្ំ ៃិងការម្បម្ពឹត្តទៅនៃម្ច្កទច្ញច្ូលកត្ម្ួយកនុងអរគន្ទយកោឋៃរយ ៃិងរោឋករកម្ពុោ,
(៥) ម្បកាេអៃតរម្កេួងេត ព
ី ក
ី ម្ម្ងទេវាសាធារណៈ ៃិងការកកកម្បអម្តាម្បាក់រងាវៃ់ទលើកទឹកច្ិត្តទលើការែតល់ទេវា
សាធារណៈ ច្ំៃៃ
ួ ១៥ ៃិង (៦) ម្បកាេទលខ្៨៣៩.េហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទី ២០ កខ្កញ្ញ ឆ្នំ២០១៩ េត ីពីកបបបទ
ៃិងៃីត្ិ វិធនី ៃការបង់ភារោភរបេ់េហម្ោេសាធារណៈ ៃិងម្កុម្ហៃ
ុ ច្ម្ម្ុោះកដ្លរដ្ឋាៃភារកម្មសាធារណៈ
ោច្ំៃួៃភារត្ិច្” ។ ការទធវើ វិទសាធៃកម្មអៃុម្កឹត្យទលខ្១៣៩ ច្ុោះនថៃទី១១ កខ្កកកោ ឆ្នំ២០១៦ េោ ីពីការម្រប់ម្រង
ថវិកា ៃិងម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋ នៃម្រឹោះសាថៃសាធារណៈរដ្ឋបាលម្ត្ូវបាៃេទម្ម្ច្ ៃិងច្ុោះហត្ថទលខា ទោយម្បម្ុខ្
រា រោឋភិបាលតាម្រយៈអៃុម្កឹត្យទលខ្ ១៥ អៃម្ក.បក ច្ុោះហត្ថទលខានថៃទី១៥ កខ្ម្ករា ឆ្នំ២០១៩ ។ ទេច្កតម្ី ោង
អៃុម្កឹត្យ ឬ ម្ពោះរា ម្កឹត្យថមេ
ី ោ ីពីការបទងកត្
ើ ម្រឹោះសាថៃសាធារណៈរដ្ឋបាល េរុបច្ំៃៃ
ួ ២៦/២៨ ម្ត្ូវបាៃបញ្ច ប់
ការទរៀបច្ំ ៃិងម្ត្ូវទរៀបច្ំទេន ើេុំម្បម្ុខ្រា រោឋភិបាលពិៃិត្យេទម្ម្ច្ ៃិងច្ុោះហត្ថទលខា ទដ្ើម្បីោក់ឱយអៃុវត្ត ។
បកៃថម្ពីទៃោះ ការអទងកត្អច្លៃម្ទពយទៅរា ធាៃីភនទំ ពញ ទដ្ើម្បីែតល់ទេវាពៃធោរទលើការច្ុោះបញ្ា ី ៃិងទធវើបច្ចុបបៃនភាព
ព័ត្ា
៌ ៃអច្លៃម្ទពយម្ត្ូវបាៃទធវើទ ើងទៅខ្័ណឌច្ំៃៃ
ួ ៤ 18 ទៃាឹម្ៃឹងការកកេម្ម្ួលឧបេម្ពៃ
័ ធេតព
ី ីត្នម្លអច្លៃម្ទពយ
េម្ាប់ម្ូលោឋៃរិត្ពៃធ ម្បថាប់ម្តា កនុងរា ធាៃី-ទខ្ត្ត ។ ទោយក ក ការច្ុោះបញ្ា ីអនកោប់ពៃធ ទៅកនុងម្បព័ៃធថមី
ច្ំទោោះអនកោប់ពៃធកដ្លម្ិៃទាៃ់បាៃច្ុោះបញ្ា ីពៃធោរ ម្ត្ូវបាៃពម្ងឹង ៃិង ំរញ
ុ បកៃថម្ (ច្ុោះបញ្ា ីេហម្ោេេរុប
កនុងឆ្នំ ២០១៩ បាៃច្ំៃៃ
ួ ១៤ ៦១៨) ។
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បៃតកកលម្អទោលៃទោបាយ ៃិងរដ្ឋបាលរយ ពៃធោរ ៃិងច្ំណល
ូ ម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ ៖ អរគន្ទយកោឋៃរយ ៃិង
រោឋករកម្ពុោបាៃេិកា

ៃិង

ទលើកេំទណើកកេម្ម្ួលអម្តាពៃធ
អាករ

ៃិងអៃុទោម្ភាពតាម្

កាត្ពវកិច្អ
ច ម្តាពៃធ អាករ

ម្ួយ

ច្ំៃួៃ រួម្ាៃ ៖ (១)េំទណើកកេម្ម្ួល អម្តាអាករពិ ទេេទលើ
ម្ុខ្ទំៃិញបារី, (២)លិខ្ិត្អៃុវត្តការបញ្ចុ ោះអម្តាអាករ ន្ទំទច្ញ
17

យុទសា
ធ ស្រេតទកៀរររច្ំណូល ២០១៩-២០២៣ បាៃកំណត្់ទោលទៅនៃកំទណើៃច្ំណូលច្រៃតេរុប ០,៣ ពិៃុភា
ា ររយនៃ ែ.េ.េ. ។ ប៉ាុកៃតោក់កេត ង ការអៃុវត្ត

ឆ្នំដ្ំបូងាៃកំទណើៃរហូត្ដ្ល់ោង ៣ ពិៃុភា
ា ររយនៃ ែ.េ.េ. ។
18

ខ្ណឌដ្ូៃទពញ, ខ្ណឌ៧ម្ករា, ខ្ណឌកេៃេុខ្ ៃិងខ្ណឌឫេេីកកវ
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ទលើម្ុខ្ទំៃិញម្បទភទទឈើោ ំ ៃិងវត្ថុទធវើពី ទឈើោ ,ំ (៣) េំ ទណើ បញ្ចុ ោះ អម្តាពៃធ រ យ ៃិ ង អម្តាអាករពិទេេ
របេ់េហម្ោេធុៃត្ូច្ ៃិងម្ធយម្ ៃិង (៤) កកេម្ម្ួលអម្តាពៃធអាករ ទដ្ើម្បីប៉ាោះប៉ាូវការ-បាត្់ ប ង់ ច្ំ ណូ ល ទលើ
ម្ុ ខ្ ទំ ៃិ ញ ច្ំៃៃ
ួ ២៤៩ បន្ទាត្់ពៃធ ។ ទៃាឹម្ទៃោះ អរគន្ទយកោឋៃពៃធោរ បាៃបញ្ច ប់ទេច្កតីម្ោងម្បកាេេត ីពីពៃធ
ទលើច្ំទណញម្ូលធៃរបេ់រូបវៃតបុរល
គ (Capital Gains Tax) កនុងកម្ម្ិត្អរគន្ទយកោឋៃពៃធោរ ។ ទោយក ក
ទេច្កោីម្ោងអៃុម្កឹត្យេត ីពីច្ំណាយ ៃិងទាយ ា ទាៃ េម្ាប់រណន្ទម្បាក់ច្ំណូលោប់ពៃធ របេ់រូបវៃត បុរគល
(Personal Income Tax) ៃិងទេច្កោីម្ោងម្បកាេេត ីពីច្ណា
ំ
យ ៃិងទាយ ាទាៃ េម្ាប់រណន្ទម្បាក់ច្ំណូល
ោប់ពៃធ របេ់រូបវៃត បុរគល (Personal Income Tax) ម្ត្ូវបាៃបៃត កកេម្ម្ួលកម្ម្ិត្អរគន្ទយកោឋៃពៃធ ោរ
ទៅទ យ
ើ ។ រីឯ ទេច្កតីម្ោងច្ាប់េតីពីការម្រប់ម្រងច្ំណូលម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ ម្ត្ូវបាៃបញ្ច ប់ការតាក់កត្ង
ៃិងោក់ឆ្លងទោបល់ពីម្កុម្ម្បឹកាៃីត្ក
ិ ម្ម ទៃាឹម្ៃឹងទេច្កតីម្ោងច្ាប់េតីពកា
ី រម្រប់ម្រង ចត្់កច្ង ៃិងទម្បើម្បាេ់
ម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋ ម្ត្ូវបាៃបញ្ាូ ៃពីរណៈរដ្ឋម្ស្រៃតីម្កម្កេួងយុត្ធ
តិ ម្៌ ៃិង កេហវ. ទដ្ើម្បីពៃ
ិ ិត្យកែនកទទាេបញ្ញត្តិ
ុ ទម្ោយបកៃថម្ ។
ឱយបាៃម្រប់ម្ ង

38>

ឹ ការវភា
ិ រ ៃិងការពយករច្ំណល
ពម្ងង
ូ ៖ អរគន្ទយកោឋៃរយ ៃិងរដ្ឋករកម្ពុោបាៃទម្ ើេទរីេវិធីសាស្រេត Buoyancy
េម្ាប់ទធវកា
ើ រសាកលបងពយករច្ំណូលរយ ៃិងបាៃទរៀបច្ំរបាយការណ៍វាយត្នម្លលទធែលនៃការពយករ ទធៀបៃឹង
ការអៃុវត្តម្បចំឆ្នំ២០១៩ ៃិងបាៃទធវកា
ើ រពយករច្ំណូលរយម្បចំឆ្នំ២០២០ ។

39>

ឹ ម្បេិទភា
ពម្ងង
ធ ពនៃការម្រប់ម្រងបំណល
ុ កនង
ុ ឆ្នំ ៖ អរគន្ទយកោឋៃរយ ៃិងរោឋករកម្ពុោ បាៃកំណត្់ត្ួរទលខ្
បំណល
ុ ពៃធ ៃិងអាករម្បចំឆ្នំ២០១៩ ៃិងបាៃទធវល
ើ ខ្
ិ ិត្ ំរញ
ុ ម្កុម្ហុៃឱយទូទាត្់ម្បាក់ពៃធ ៃិងអាកររយឆ្នំ២០១៩ ។
រីឯបំណល
ុ ឆ្នំ២០១៨ ម្ត្ូវបាៃទូទាត្់រួច្រាល់ ។ រីឯ អរគន្ទយកោឋៃពៃធោរបាៃទរៀបច្ំេំណំឯ
ុ កសារេហម្ោេ ោ
ំ ក់
បំណល
ុ ពៃធទូទាង
ំ ម្បទទេ ៃិងការចត្់ថានក់បំណល
ុ ពៃធោ “បំណល
ុ ពៃធអាច្ម្បម្ូលបាៃ” ៃិង “បំណល
ុ ពៃធម្ៃ
ិ អាច្
ម្បម្ូលបាៃ” េម្ាប់ោក់បញ្ចូ លកនង
ុ ម្បព័ៃធម្រប់ម្រង ៃិងម្បម្ូលបំណល
ុ ពៃធោរថមី ។ ច្ំកណកឯបំណល
ុ ម្ិៃកម្ៃ
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សារទពើពៃធ ម្កុម្ការងារបំណល
ុ តាម្វិេ័យបាៃម្ប ំុទោោះម្សាយទាក់ទងការងារម្រប់ម្រងបំណល
ុ
ៃិងការអៃុ
វត្តៃីត្ិ វិធីតាម្ទោលការណ៍េទម្ម្ច្របេ់ រា រោឋភិបាល កនង
ុ ទន្ទោះរួម្ាៃម្កុម្ការងារបំណល
ុ នម្បេណីយ៍ ៃិង
ម្កុម្ការងារបំណល
ុ វិេ័យអាកាេច្រេុី វិល, វិេ័យកេិកម្ម ៃិងវិេ័យករ កដ្លបាៃបៃតៃត្
ី ិ វិធីម្រប់ម្រងបំណល
ុ
ដ្ូច្ោការត្ឹងទារបំណល
ុ ៃិង ំរញ
ុ ការអៃុវត្តអៃុម្កឹត្យទលខ្ ៧២ េត ីពកា
ី រម្រប់ម្រងច្ំណូលម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ ។

40>

អៃុវត្តការម្បម្ូលច្ំណូលផ្លាល់/ច្ំណូលកច្ករំកលករបេ់រដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ៖ អរគន្ទយកោឋៃហិរញ្ញវត្ថុ
រដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ បាៃទរៀបច្ំរបាយការណ៍េិកាលទធភាពនៃការទងកៃ
ើ ធៃធាៃថវិកា ៃ
ូ រដ្ឋបាល

ុំ-េងាកត្់ ។

អៃុម្កឹត្យេត ព
ី កា
ី របទងកៃ
ើ ធៃធាៃថវិកា ៃ
ូ រដ្ឋបាល -ុំ េងាកត្់ េម្ាប់ច្ំណាយអភិវឌ្ឍៃ៍ម្ល
ូ ោឋៃ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ
ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត ។ ទៃាឹម្ទៃោះ ទេច្កតីម្ោងអៃុម្កឹត្យនៃការកបងកច្កម្បាក់រងាវៃ់កដ្លម្បម្ូលតាម្ម្ច្កទច្ញច្ូល
កត្ម្ួយរវាងថានក់ោត្ិៃង
ិ ថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ម្ត្ូវបាៃោក់ម្ប ព
ុំ ភា
ិ កាោម្ួយអងគភាពកដ្លាៃការោក់ពៃ
័ ធ ។19

ឹ ការម្រប់ម្រងបំណល
ទោលបំណង ១២ ៖ បៃតពម្ងង
ុ

41>

អរគន្ទយកោឋៃេហម្បត្ិបត្តកា
ិ រអៃតរោត្ិ ៃិងម្រប់ម្រងបំណល
ុ បាៃបទងកត្
ើ ម្បព័ៃធ In-house Database េម្ាប់
កត្់ម្តា ៃិងរកាទុកទិៃនៃយ
័ ោក់ពៃ
័ ធ ទម្ៅពីទៃ
ិ នៃយ
័ បំណល
ុ កដ្លអាច្កត្់ម្តាបាៃទៅកនង
ុ ម្បព័ៃធ DMFAS 20 ។
ម្បព័ៃធ In-house Database បាៃេម្ម្ួលដ្ល់ម្បត្ិបត្តិការការងារម្បចំនថៃោទម្ច្ើៃ ដ្ូច្ោ ការម្រប់ម្រង ៃិង
តាម្ោៃម្បត្ិបត្តកា
ិ រការងារោក់ពៃ
័ ធម្បចំនថៃ, ការែតល់ដ្ណ
ំ ឹងទោយេវ យ
័ ម្បវត្តិ ៃិងោពិទេេេវ ័យម្បវត្តិកម្ម
ការងារទូ ទា ត្់ ទេវាបំ ណុល ូ ៃ ឥណទាយក ៃិ ង ម្បម្ូ ល ច្ំ ណូល ទេវាបំ ណុល ពី ឥណទាយិ ក ។ ម្បព័ៃធ ទៃោះ
ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្តតាម្រយៈម្បកាេទលខ្ ១៦២០ េហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទី២៧ កខ្ធនូ ឆ្នំ២០១៨ ។ ការទម្បើម្បាេ់

19

អៃុម្កឹត្ទលខ្ ២៥ អៃម្ក.បក ច្ុនថៃទី០៩ កខ្ម្ីន្ទ ឆ្នំ២០២០ េត ព
ី ីការម្រប់ម្រងច្ំណូលទេវារបេ់អងគភាពម្ច្កទច្ញច្ូលកត្ម្ួយ ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្ត ។

20

ម្បព័ៃធ DMFAS (Debt Management and Financial Analysis System) version 5.3 ម្ត្ូវបាៃដ្ំទ ើងទៅឆ្នំ២០០៧ ។ ទៅឆ្នំ២០១២ ម្បព័ៃធ DMFAS
ី ទៅអរគន្ទយកោឋៃោក់ពៃ
ិ ទដ្ើម្បី
ម្ត្ូវបាៃពម្ងក
័ ធច្ៃ
ំ ៃ
ួ ៣ រួម្ាៃ អរគន្ទយកោឋៃរត្ន្ទោរោត្ិ, អរគន្ទយកោឋៃទោលៃទោបាយ, ៃិងអរគន្ទយកោឋៃថវកា
អាច្ទាញយករបាយការណ៍ទៃ
ិ ៃ
ន យ
័ បំណល
ុ ។ ទៅឆ្នំ២០១៤ ទោយបៃតទទួលបាៃៃូវ ៃ
ំ ួយបទច្ចកទទេបកៃថម្ពីធន្ទោរអភិវឌ្ឍៃ៍អាេុី, កេហវ. បាៃដ្ំទ ើង
ម្បព័ៃធ DMFAS ពី version 5.3 ទៅ version 6.0 កដ្លោ version ច្ុងទម្កាយ ។ ម្បព័ៃធ DMFAS ម្ត្ូវបាៃទធវើេន្ទធៃកម្មោម្ួយម្បព័ៃធ FMIS ទៅឆ្នំ២០១៦ ។
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ម្បព័ៃធ DMFAS ៃិងម្បព័ៃធ In-house Database បាៃែតលៃ
់ ូវសារៈម្បទោ ៃ៍ោទម្ច្ើៃ កនុងការម្រប់ម្រង
ុ ទម្ោយ កដ្លោម្ូលោឋៃកនង
ទិៃនៃយ
័ បំណល
ុ ម្បកបទោយម្បេិទភា
ធ ព, េុម្កឹត្ភាព, ៃិងភាពម្រប់ម្ ង
ុ ការវិភារ,
ទរៀបច្ំរបាយការណ៍ ៃ
ូ សាថប័ៃោក់ពៃ
័ ធ ទាំងសាថប័ៃោត្ិ ៃិងទាំងសាថប័ៃអៃតរោត្ិ, ម្ពម្ទាំងទបាោះែាយ ៃិង
ែេពវែាយម្ពឹត្ិតបម្ត្េថ ិត្ិបំណល
ុ សាធារណៈម្បចំឆ្ាេ បាៃោទទៀត្ទាត្់ ៃិងទាៃ់ទពលទវោ ។

42>

ឹ ការអៃុវត្តយទ
ពម្ងង
ុ សា
ធ ស្រេត ម្រប់ម្រងបំណល
ុ សាធារណៈ ៖ កនង
ុ ទោលទៅបៃតរកាច្ីរភាពបំណល
ុ សាធារណៈ
រយៈទពលម្ធយម្ ៃិងកវង ៃិងកម្ម្ិត្ហាៃីភ័យបំណល
ុ ឱយទៅទាប េំទៅរួម្ច្ំកណក ំរុញកំទណើៃទេដ្ឋកិច្ច ៃិង
ទលើកេាួ យកម្ម្ិត្ ីវភាពម្បោ ៃ ម្េបតាម្បរិការណ៍ទេដ្ឋ កិច្ចកម្ពុ ោ រា រោឋភិបាលេទម្ម្ច្ោក់ទច្ញៃូវ
វិធាៃការោយុទសា
ធ ស្រេត េម្ាប់ពម្ងឹងម្បេិទភា
ធ ព នៃការម្រប់ម្រងបំណល
ុ សាធារណៈតាម្រយៈការោក់ឱយអៃុវត្ត
យុទសា
ធ ស្រេត េត ព
ី ីការម្រប់ម្រងបំណល
ុ សាធារណៈ ២០១៩-២០២៣ ។

43>

ទៃាឹម្ទៃោះ បញ្ហម្បឈម្ទៅកនង
ុ ការម្រប់ម្រងបំណល
ុ សាធារណៈរបេ់កម្ពុោបច្ចប
ុ បៃន ាៃដ្ូច្ខាងទម្កាម្ ៖


យៃតការច្ំទោោះកិច្ចេម្ាប់រទម្ាងភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋ ៃិងឯក ៃ ៖ ទបើទទាោះោទោលៃទោបាយេត ីពី
ការអភិវឌ្ឍយៃតការភាពោនដ្រូវាងរដ្ឋ ៃិងឯក ៃ េម្ាប់ម្រប់ម្រងរទម្ាងវិៃិទោរសាធារណៈ ២០១៦ ២០២០ 21 ក៏ប៉ាុកៃតម្បេិទភា
ធ ពនៃការអៃុវត្តទៅាៃកម្ម្ិត្ទៅទ ើយ ទោយទហត្ុថាយៃតការច្ំទោោះកិច្ចទៅ
កត្ម្ត្ូវបាៃយកម្កទម្បើម្បាេ់េម្ាប់រទម្ាងភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋៃង
ិ ឯក ៃ ថមីៗ ម្ួយច្ំៃៃ
ួ ។



េម្ត្ថភាពសាថប័ៃ ៃិងធៃធាៃម្ៃុេេកនង
ុ កិច្កា
ច រម្រប់ម្រងបំណល
ុ សាធារណៈ ៖ ថវត្
ី បិត្កត្េម្ត្ថភាពសាថប័ៃ
ៃិងធៃធាៃម្ៃុ េេកនុង កិ ច្ចការម្រប់ ម្រងបំ ណុល សាធារណៈ ម្ត្ូ វបាៃពម្ងឹងកតី ក៏ បុ៉ាកៃត បច្ចុបបៃន ម្ុ ខ្ងារ
ការិោល័យ ួរម្ុខ្ ទៅាៃភាពកបកកខ្្កោនទៅទ ើយ រវាងការម្រប់ម្រងបំណល
ុ សាធារណៈកនុងម្បទទេ
ៃិងទម្ៅម្បទទេ រីឯម្ុខ្ងារនៃការម្រប់ម្រងកាត្ពវកិច្ចបំណល
ុ ោយថាទហត្ុ កដ្លទកើត្ទច្ញពីការធាន្ទ
ក៏ពុំទាៃ់ាៃលកេណៈម្បម្ូលែោុំ ។ ទៃាឹម្ទៃោះ េម្ត្ថភាពធៃធាៃម្ៃុេេទាំងច្ំៃួៃ ៃិងកម្ម្ិត្េម្ត្ថភាពម្ស្រៃតី
ទៅពុទា
ំ ៃ់អាច្ទឆ្លើយត្បបាៃតាម្ត្ម្ម្ូវការការងារបច្ចុបបៃន ក៏ដ្ូច្ោទៅអន្ទរត្ទៅទ ើយ ។



ការកត្់ម្តាកាត្ពវកច្
ិ ប
ច ណ
ំ ល
ុ ោយថាទហត្ុ ៖ ទិៃនៃ័យនៃកាត្ពវកិច្ចបំណល
ុ ោយថាទហត្ុម្យ
ួ ច្ំៃៃ
ួ ដ្ូច្ោ
ការធាន្ទរបេ់រដ្ឋទលើរទម្ាងវិៃិទោរកនុង វិេ័យថាម្ពល ៃិងដ្ឹក ញ្ាូ ៃ ម្ត្ូវបាៃម្បម្ូលយកម្កកត្់ម្តា
ៃិងវិភារកតី ក៏ប៉ាុកៃត ទិៃនៃយ
័ ទៃោះទៅពុំទាៃ់ាៃភាពម្រប់ម្ ុងទម្ោយទៅទ ើយ22។ ម្បការទៃោះ ន្ទំឱយលទធែល
នៃការវិភារ ពុំអាច្ធាន្ទបាៃៃូវេុម្កឹត្យភាពទពញទលញ ទដ្ើម្បីទធវើការេៃនោ
ិ ឋ ៃឱយបាៃច្ាេ់ោេ់អំពីទហ
ំ ំ
ៃិងែលប៉ាោះោល់នៃកាត្ពវកិច្ចបំណល
ុ ោយថាទហត្ុ ម្កទលើសាថៃភាពបំណល
ុ សាធារណៈ ។
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ការម្រប់ម្រងទលើ វិេ័យម្ូលបម្ត្រដ្ឋ ៖ ម្កបខ្ណឌបទបបញ្ញត្តិេម្ាប់អភិវឌ្ឍទីែារម្ូលបម្ត្រដ្ឋ ម្ត្ូវបាៃៃិង
កំពុង ទរៀបច្ំ ។ ច្ាប់ម្ូលបម្ត្រដ្ឋ ម្ត្ូវបាៃបទងកើត្ទទបើងកនង
ុ ឆ្នំ ២០០៧ ប៉ាុកៃតទោយសារកត្សាថៃភាពទេដ្ឋកិច្ច,
លកេខ្ណឌហិរញ្ញបបទាៃ ៃិងកម្ម្ិត្នៃការអភិវឌ្ឍទីែារហិរញ្ញវត្ថុ ទៅម្ិៃទាៃ់អំទណាយែល, រា រោឋភិបាលកម្ពុោ
ក៏ម្ិៃទាៃ់េទម្ម្ច្ទបាោះែាយលក់ម្ល
ូ បម្ត្រដ្ឋទៅទទបើយ ។ បច្ចុបបៃនទៃោះ អរគន្ទយកោឋៃឧេាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

21

ិ ិទោរសាធារណៈ ២០១៦ -២០២០ម្ត្ូវបាៃអៃុម្ត្
ទោលៃទោបាយេត ីពកា
ី រអភិវឌ្ឍយៃតការភាពោនដ្រូវាងរដ្ឋ ៃិងឯក ៃ េម្ាប់ម្រប់ម្រងរទម្ាងវៃ
័ ៃិង
ម្បកាេោក់ឱយអៃុវត្តោែលូវការ ទៅកនង
ុ កិច្ចម្ប ុំទពញអងគរណៈរដ្ឋម្ស្រៃតី កាលពីកខ្កញ្ញ ឆ្នំ២០១៦ ។

22

ិ ទិ ោរកនង
ិ ័យទែេងទទៀត្, រទម្ាងកដ្លរដ្ឋបាៃបញ្ច ប់កិច្េ
ទិៃនៃយ
័ ោក់ពៃ
័ ធម្ួយច្ំៃៃ
ួ ទទៀត្ ដ្ូច្ោ ការធាន្ទរបេ់រដ្ឋទលើរទម្ាងវៃ
ុ វេ
ច ៃយម្ុៃកាលកំណត្់
ិ , ៃិងកាត្ពវកច្
ិ ័យធន្ទោរ ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ ោទដ្ើម្ ។ល។
ទហើយទិញម្ត្ ប់ម្កវញ
ិ ចបណ
ំ ល
ុ ោយថាទហត្ុ កនង
ុ វេ

12

រួ ម្ ោម្ួ យ ៃឹ ង នដ្រូ អ ភិ វ ឌ្ឍៃ៍ បាៃៃិ ង កំ ពុ ង េិ កាម្សាវម្ោវបកៃថ ម្ ទដ្ើ ម្បី ទធវើ វិ ទសាធៃកម្ម ច្ាប់ េតី ពី ច្ាប់
ម្ូលបម្ត្រដ្ឋ ។ បកៃថម្ពីទៃោះ កេហវ. ៃឹងបៃតទរៀបច្ំទេច្កតីម្ោងអៃុម្កឹត្យេត ីពកា
ី រទបាោះែាយ ៃិងម្រប់ម្រង
ម្ូលបម្ត្រដ្ឋ, អៃុម្កឹត្យេត ព
ី ីរណៈកាមធិការធិការម្រប់ម្រងម្ូលៃិធិម្រប់ម្រងម្ូលបម្ត្រដ្ឋ, ទេច្កតីម្ោងឯកសារ
យុទសា
ធ ស្រេត េត ីពីការអភិវឌ្ឍទីែារម្ូលបម្ត្រដ្ឋ ទៅកម្ពុ ោ, ទេច្កតីម្ោងម្បកាេេត ីពីម្បត្ិបត្តិការម្ូលបម្ត្រដ្ឋ ,
ទេច្កតីម្ោងទេៀវទៅកណន្ទំ ម្បត្ិបត្តិការម្ូលបម្ត្រដ្ឋ ទៅកម្ពុ ោ, បញ្ា ីេម្ា ំង (Checklist) ភាពម្រប់ម្ោៃ់
េម្ាប់ការោក់ឱយដ្ំទណើរការទីែារម្ូលបម្ត្រដ្ឋទៅកម្ពុោ ៃិងទេច្កតីម្ោងកែៃទីបងាហញែលូវកនុងការទបាោះែាយ
េញ្ញបណណ រដ្ឋ ។

ឹ ការម្រប់ម្រងសាច្់ម្បាក់ ៃិងរណៃី
ទោលបំណង ១៣៖ ពម្ងង

45>

ឹ ការទរៀបច្ំកែៃការសាច្់ម្បាក់ ៖ អរគន្ទយកោឋៃរត្ន្ទោរោត្ិ បាៃទរៀបកែៃការសាច្់ម្បាក់
បៃតកកលម្អ ៃិងពម្ងង
ោម្បចំ ៃិងទរៀបច្ំវរគបណុត ោះបណា
ត ល ដ្ល់ម្កេួង-សាថប័ៃ ច្ំៃៃ
ួ ៣០ អំពកា
ី របញ្ចូ លទិៃនៃយ
័ កនុងម្បព័ៃធ WebBased Application ទៃាឹម្ៃឹងការបៃតតាម្ោៃការបញ្ចូ លទិៃនៃយ
័ កនុងម្បព័ៃធ ។ ទោយក ក េម្ាប់ការពិៃត្
ិ យ
តាម្ោៃអំពីេម្ត្ុលយសាច្់ម្បាក់ម្បចំនថៃកនុងរច្ន្ទេម្ព័ៃធរណៃីទទាលទៅរត្ន្ទោរ ម្ត្ូវបាៃទធវើទ ើងោម្បចំ ។

46>

បៃតពម្ងឹងការទម្បើម្បាេ់ម្បព័ៃធធន្ទោរ ៃិងេិកាអំពីលទធភាពឈាៃទៅអៃុវត្តការទូទាត្់តាម្ E-Transfer ៖
អរគន្ទយកោឋៃរត្ន្ទោរោត្ិ បាៃបៃតតាម្ោៃ ៃិងេហការោម្ួយម្កេួង-សាថប័ៃ ទដ្ើម្បី ំរុញការទបើកម្បាក់
តាម្ម្បព័ៃធធន្ទោរ ទៃាឹម្ៃឹងការេហការោម្ួយរត្ន្ទោររា ធាៃី-ទខ្ត្ត ទដ្ើម្បីពម្ងឹងការទម្បើម្បាេ់ទេវាធន្ទោរ
ោណិ ា ទាំងកែនកច្ំណូល ៃិងច្ំណាយតាម្រយៈកិច្ចម្ប ុំោម្បចំកខ្ ។ អរគន្ទយកោឋៃរត្ន្ទោរោត្ិ បាៃទរៀបច្ំ
កិច្ចម្ប ព
ុំ ភា
ិ កាោម្ួយន្ទយកោឋៃបច្ចកវិទយព័ត្ា
៌ ៃ ៃិងធន្ទោរកាណាឌ្ីោ៉ា អំពកា
ី រទធវេ
ើ ន្ទធៃកម្ម ៃិងការភាាប់
បណា
ត ញរវាងម្បព័ៃធ FMIS ៃិងម្បព័ៃធធន្ទោរកាណាឌ្ីោ៉ា កនុងការទម្បើម្បាេ់ EFT ។ ោលទធែល អៃុេារណៈទោរយល់េតីពកា
ី រទម្បើម្បាេ់ EFT រវាង កេហវ. ៃិង ធន្ទោរកាណាឌ្ីោ៉ា កំពង
ុ េថ ិត្ទៅកនុងការពិៃត្
ិ យ។

47>

ទរៀបច្ំយៃត ការម្បម្ូល ែតុំ ៃិងបូកេរុបរបាយការណ៍អៃុវត្ត ថ វិការទម្ាងរបេ់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ កដ្លទៅទម្ៅ
ម្បព័ៃធរត្ន្ទោរ ៖ អងគ ភា ពកដ្លាៃការោក់ ព័ៃធ បាៃទរៀបច្ំ កិ ច្ចម្ប ុំ អំ ពី កា រអៃុ វត្ត ា ត្ិ កា រណៃីនៃបល ង់
រណទៃយយថវិកា ថមី (CoA) េម្ាប់រ ទម្ាង/កម្ម វិធីហិរញ្ញបបទាៃពីនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍េម្ាប់ ម្កេួង -សាថ ប័ៃ
ោក់ពៃ
័ ធ ។ ទដ្ើម្បី ំរញ
ុ ម្កេួង-សាថប័ៃឱយទម្បើម្បាេ់បលងរ
់ ណទៃយយថវិកាថមី អងគភាពកដ្លទទួលបៃាុកទលើការងារទៃោះ
បាៃទេន ើម្កេួង-សាថប័ៃោក់បញ្ចូ លោកែៃការេកម្មភាពទៅកនុងការងារកកទម្ម្ងង់ (MAP) ។

48>

បៃតតាម្ោៃបំណល
ុ កកេា ោះ ៃិងពិៃត្
ិ យការេុទំ បើករណៃីរបេ់ម្កេួង-សាថប័ៃ ៖ អរគន្ទយកោឋៃរត្ន្ទោរោត្ិ
បាៃបៃតតាម្ោៃបំណល
ុ កកេា ោះោម្បចំ ទោលរឺបំណល
ុ កកេា ោះ ម្ត្ូវបាៃលុបបំបាត្់ទាង
ំ ម្េុង ៃិងម្ិៃាៃ
ការកទកើត្ទ ើងវិញ ។ ទៃាឹម្ទៃោះ រណៃីបាៃទកើៃទ ើង ពី ៩២ កនុងឆ្នំ២០១៨ ដ្ល់ ៩៩ កនង
ុ ឆ្នំ២០១៩ ទោយសារ
ាៃការទកើៃទ ើងរទម្ាងនៃការខ្ចី កដ្លត្ម្ម្ូវឱយទបើករណៃីេម្ាប់រទម្ាងៃីម្យ
ួ ៗ។

49>

ពទៃលឿៃការទូទាត្់បទុ រម្បទាៃ ៖ ថវិកាបុទរម្បទាៃម្ត្ូវបាៃកត្់ម្តាតាម្ោៃកនង
ុ បញ្ា ី វិភារ ៃិងរបាយការណ៍ោម្បចំ
ទោយលម្អត្
ិ តាម្នថៃ កខ្ ឆ្នំ ៃិងតាម្ទឈាមោះម្កេួង-សាថប័ៃ ៃីម្យ
ួ ៗ ។ រិត្ម្ត្ឹម្នថៃទី ៣១ កខ្ធនូ ឆ្នំ២០១៩ សាថៃភាព
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បុទរម្បទាៃកនុងឆ្នំ២០១៩ កដ្លម្កេួង-សាថប័ៃ បាៃបុទរម្បទាៃាៃច្ំៃៃ
ួ ម្បាណ ៨៧៣ បោ
៊ី ៃទរៀល កនុងទន្ទោះ
ិ ិទោរម្បាណ ៤៦៦ បោ
ថវិកាច្រៃតម្បាណ ៤០៧ បោ
៊ី ៃទរៀល ៃិង វៃ
៊ី ៃទរៀល ។ របាយការណ៍ច្ំណាយ
បុទរម្បទាៃម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំោម្បចំម្ត្ីាេ ទដ្ើម្បីោម្ូលោឋៃចត្់ វិធាៃការ ំរញ
ុ ការទូទាត្់ ។

ិ ៃិងពម្ងង
ឹ ការអៃុវត្តកែៃការច្ំណាយ
ទោលបំណង ១៤៖ កកលម្អការអៃុវត្តថវកា

50>

ិ ោត្ិ ៖ យុទសា
កកលម្អម្បព័ៃល
ធ ទធកម្មសាធារណៈឱយម្េបៃឹងយុទសា
ធ ស្រេតកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវកា
ធ ស្រេត នៃការកកទម្ម្ង់
ម្បព័ៃធលទធកម្មសាធារណៈ ឆ្នំ២០១៩-២០២៥ កដ្លម្ត្ូវបាៃឯកភាពទោយរា រោឋភិបាលកាលពីនថៃទី០៨ កខ្
ឧេភា ឆ្នំ២០១៩ ាៃទោលបំណងទធវើឱយម្បព័ៃធលទធកម្មសាធារណៈកាលយទៅោ “ម្បព័ៃធម្យ
ួ កដ្លកាៃ់កត្ាៃ
ភាពទ ឿទុកច្ិត្ត ម្បេិទភា
ធ ព ការម្បកួត្ម្បក ង ៃិងការេៃេេំ
ំ នច្ ម្ពម្ទាំងម្េបតាម្ឧត្តាៃុវត្តៃ៍ោអៃតរោត្ិ” ។
យុទសា
ធ ស្រេត នៃការទម្ម្ង់ម្បព័ៃធល ទធកម្មសាធារណៈឆ្នំ ២០១៩-២០២៥ បាៃកំណត្់ៃូវទិេទៅោយុទសា
ធ ស្រេត
អាទិភាព ទលើការកកទម្ម្ង់រៃលោះឹ ៗ រួម្ាៃ (១)ការទរៀបច្ំ ៃិងការអៃុម្័ត្កែៃការលទធកម្ម , (២) ការអៃុវត្ត
កិច្ល
ច ទធកម្មសាធារណៈ, (៣) ការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យ ៃិងវាយត្នម្លទលើការអៃុវត្តកិច្ល
ច ទធកម្ម (េវៃកម្មកិច្ល
ច ទធកម្ម),
ឹ ឯករា យភាពនៃយៃតការទោោះម្សាយបណតឹងត្វា ៃិងបទងកើត្ឱយាៃរបបោក់ទទាេទណឌ ៃិង (៥)
(៤) ការពម្ងង
ទហោឋរច្ន្ទេម្ពៃ
័ ធម្ទម្ទង់ កដ្លរួម្ាៃការកកលម្អម្កបខ្ណឌរត្ិយត្
ុ ោ
ត ក់ពៃ
័ ធលទធកម្មសាធារណៈ, ការទរៀបច្ំ
ទេៀវទៅកណន្ទំេតីពល
ី ទធកម្មសាធារណៈ, ការេិកាអំពកា
ី រទម្បើម្បាេ់លទធកម្មសាធារណៈតាម្ម្បព័ៃធទអ ិច្ម្ត្ូៃក
ិ
ៃិងការកសាងេម្ត្ថភាព ។

51>

ម្េបតាម្យុទសា
ធ ស្រេតខាងទលើ ម្បកាេេត ីពីការែតល់កម្ម្ិត្ទឹកម្បាក់េិទិេ
ធ ទម្ម្ច្កនុងកិច្ល
ច ទធកម្មសាធារណៈ ម្ត្ូវបាៃ
ោក់ឱយអៃុវត្ត ទៃាឹម្ៃឹងទោលការណ៍កណន្ទំេតីពីការភាាប់កែៃការលទធកម្មោម្ួយៃឹងេំទណើេុំថវិកាម្បចំឆ្នំម្ត្ូវ
បាៃោក់ឱយអៃុវត្ត តាម្រយៈសារាច្រកណន្ទំទលខ្ ០០៦.េហវ ច្ុោះនថៃទី១៧ កខ្កកកោ ឆ្នំ២០១៩ េត ីពីការទរៀបច្ំ
រទម្ាងកែៃការលទធកម្មម្បចំឆ្នំ ។ ទៃាឹម្ទៃោះ កែៃការេកម្មភាពេម្ាប់អៃុវត្តយុទសា
ធ ស្រេត ខាងទលើ ម្ត្ូវបាៃ
ទរៀបច្ំទោយទធវើការកំណត្់ច្ាេ់ោេ់អព
ំ ី វិធាៃការោយុទសា
ធ ស្រេត (ទាំងវិធាៃការោយុទសា
ធ ស្រេត បន្ទាៃ់ច្ំទោោះម្ុខ្
ៃិ ង វិធា ៃការោយុ ទសា
ធ ស្រេត រយៈទពលម្ធយម្), ម្កបខ្ណឌ រួម្នៃកែៃការេកម្ម ភា ពលម្អិ ត្ ម្ពម្ទាំងយៃតការ
េម្ម្បេម្ម្ួល ម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យតាម្ោៃ ៃិងវាយត្នម្ល ។
14

52>

អរគន្ទយកោឋៃលទធកម្មសាធារណៈ

បាៃៃិងកំពុងបៃតអភិវឌ្ឍម្បព័ៃធម្រប់ម្រងលទធកម្មសាធារណៈតាម្ម្បព័ៃធ

ិ យ (Public Procurement Management Information System - PPMIS) េម្ាប់ការម្រប់ម្រង
ព័ត្ា
៌ ៃវទ
ការងាររបេ់អរគន្ទយកោឋៃលទធកម្មសាធារណៈ ឱយកាៃ់កត្ាៃម្បេិទភា
ធ ពខ្ពេ់ោងម្ុៃ ។ រិត្ម្ត្ឹម្ឆ្នំ២០១៩
ម្ុខ្ងារច្ំៃៃ
ួ ៥ ម្ត្ូវបាៃអភិវឌ្ឍរួច្រាល់ កនុងទន្ទោះរួម្ាៃ (១) ម្ុខ្ងារម្រប់ម្រងកែៃការលទធកម្ម, (២) ម្ុខ្ងារ
ម្រប់ម្រងបុរល
គ ិក, (៣) ម្ុខ្ងារម្រប់ម្រងបញ្ា អ
ី នកទដ្ញនថល, (៤) ម្ុខ្ងារម្រប់ម្រងការម្បរល់ទទួល, (៥) ម្ុខ្ងារ
ម្រប់ម្រងទិោឋការទលើឯកសារទដ្ញនថល ។ ទោយក ក ម្ុខ្ងារច្ំៃៃ
ួ ២ កំពុងម្ត្ូវបាៃបៃតអភិវឌ្ឍ កនុងទន្ទោះរួម្ាៃ
ម្ុខ្ងារម្រប់ម្រងកិច្ចេៃយ ៃិងម្ុខ្ងារម្រប់ម្រងលំហូរឯកសារ ។
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ឹ ការទរៀបច្ំ ៃិងអៃុវត្តកែៃការច្ំណាយ ៖ អរគន្ទយកោឋៃថវិកាបាៃកកលម្អ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តទម្ម្ង់ថនមី ៃ
ពម្ងង
កម្ម វិធីច្ំណូល-ច្ំណាយតាម្កម្ម វិធី ។ ការទរៀបច្ំកម្ម វិធីច្ំណូល-ច្ំណាយម្បចំម្ត្ីាេ ម្ត្ូវបាៃទធវើទ ង
ើ ម្ិៃឱយ
ទលើេពីេបាតហ៍ទី ៣ នៃម្ត្ីាេបន្ទាប់ ។ ទៃាឹម្ទៃោះ របាយការណ៍ម្យ
ួ ច្ំៃៃ
ួ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំោម្បចំ រួម្ាៃ
របាយការណ៍អៃុវត្តច្ំណាយម្បចំម្ត្ីាេតាម្ាត្ិកាទេដ្ឋកិច្ច, របាយការណ៍ច្ំណាយច្រៃតថានក់ោត្ិ, របាយិ ិទោរ ។
ការណ៍ច្ំណាយច្រៃតទធៀបៃឹងកែៃការច្ំណាយ ៃិងរបាយការណ៍អៃុវត្តច្ំណាយ វៃ
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ពិៃិត្យ ៃិងទធវើបច្ចុបបៃន ភាពម្កបខ្ណឌរត្ិយុត្ត េម្ាប់ច្ំណាយរ ា ទទយយបុទរម្បទាៃ ៖ អងគ ភាពកដ្លាៃ
ការោក់ពៃ
័ ធ បាៃទរៀបច្ំកិច្ចម្ប ុំេតីពកា
ី របៃេុៃ
ី ត្
ី ិ វិធី ៃិងការកត្់ម្តាម្បត្ិបត្តិការទៅកនុងម្បព័ៃធ FMIS េម្ាប់
អៃុវត្តទៅកនង
ុ ឆ្នំសារទពើពៃធ ២០២០ ទលើថ វិការ ាទទយយបុទរម្បទាៃរបេ់ម្កេួង-សាថប័ៃ ទៃាឹម្ៃឹងការេិកាអំពី
បញ្ហម្បឈម្នៃការអៃុវត្តៃត្
ី ិ វិធីរ ាទទយយបុទរម្បទាៃ ។
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ឹ ម្បេិទភា
ិ ទិ ោរសាធារណៈ ៖ យុទសា
បៃតពម្ងង
ធ ពច្ំណាយវៃ
ធ ស្រេត េត ីពីការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងការវិៃិទោរ
សាធារណៈ ២០១៩-២០២៥ កដ្លម្ត្ូវបាៃឯកភាពទោយរា រោឋភិបាលកាលពីនថៃទី ២២ កខ្ត្ុោ ឆ្នំ២០១៩
ាៃទោលបំណងកំណត្់ម្កបខ្ណឌទេេន្ទទាៃរួម្ម្ួយ េម្ាប់បទងកត្
ើ ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងការវិៃិទោរសាធារណៈពី
ម្រប់ម្បភពហិរញ្ញបបទាៃ23 ៃិងទៅម្រប់កម្ម្ិត្រដ្ឋបាល ។ ទៃាឹម្ទៃោះ អៃុម្កឹត្យទលខ្ ១៨១ អៃម្ក. បក ច្ុោះនថៃទី ០២
កខ្ធនូ ឆ្នំ២០១៩ េត ីពកា
ី រោក់ឱយទម្បើម្បាេ់ៃត្
ី ិ វិធីរួម្េម្ាប់ការម្រប់ម្រងការទរៀបច្ំ ៃិងតាម្ោៃការអៃុវត្តរទម្ាង
ហិរញ្ញបបទាៃពីនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ម្ត្ូវបាៃម្បកាេោក់ឱយអៃុវត្ត ។
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ឹ ម្បេិទភា
ពម្ងង
ធ ពម្រប់ម្រង ៃិងការអៃុវត្តការងារ េ
ួ
ល
ុ ៃិងកថទាំទហោឋរច្ន្ទេម្ពៃ
័ ធសាធារណៈ៖ ទេច្កតីម្ោង
បឋម្េត ី ពី កា រទរៀបច្ំ ទោលការណ៍ កណន្ទំ េតីកា រម្រប់ ម្រង ៃិ ង ការអៃុ វត្ត ថ វិកា េម្ាប់ កា រងារ ួ េ ុ ល ៃិ ង
កថទាំទហោឋរច្ន្ទេម្ពៃ
័ ធសាធារណៈ (ែលូវថនល់ ៦១ ០៥៣) កំពង
ុ េថ ត្
ិ កនង
ុ ការពិភាកាកកេម្ម្ួល ទោយម្ិៃទាៃ់បាៃ
េទម្ម្ច្ទៅទ យ
ើ 24 ។ ទទាោះោ៉ាងទៃោះកតី ទេច្កតីម្ោងបឋម្ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំរួច្រាល់ ទោយម្កុម្ការងារទទួលបៃាុក ។
ទោងតាម្យុទសា
ធ ស្រេត េត ព
ី កា
ី រកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងការវិៃិទោរសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥, េកម្មភាពទៃោះ
ៃឹងម្ត្ូវបញ្ច ប់ម្ត្ឹម្ឆ្នំ២០២០ ។

23

ិ ថានក់ោត្ិ ថវកា
ិ ហិរញ្ញបបទាៃទោយនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងទុៃ វៃ
ិ ទិ ោរឯក ៃតាម្យៃតការភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋៃិងឯក ៃ
ទាំងថវកា

24

ទោយសារទម្ េ
ើ ទរីេទីម្បឹកាម្ិៃទាៃ់បាៃ

15

ការងារសធវ ប
ើ នត
• អៃុវត្តកែៃការេកម្មភាពនៃយុទសា
ធ ស្រេត ទកៀរររច្ំណូល ២០១៩-២០២៣
• អៃុវត្តកែៃការេកម្មភាពនៃយុទសា
ធ ស្រេត នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្មសាធារណៈ ឆ្នំ២០១៩-២០២៥
• អៃុវត្តកែៃការេកម្មភាពនៃយុទសា
ធ ស្រេត េត ីពីការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងការវិៃិទោរសាធារណៈ
២០១៩-២០២៥
ក្នកទី២ “បនត ព្ម្ខឹខរណសនយយភាព្ហិរញ្ញវតថុ ”

57>

ឹ រណទៃយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ ទផ្លតត្ទលើទោលបំណងច្ំៃៃ
ឹ ការអៃុវត្តថវិកា ៃិងបលង់
កែនកពម្ងង
ួ ៥ រួម្ាៃ (១) ពម្ងង
រណទៃយយថមី, (២) ពម្ងឹងការអៃុវត្តម្បព័ៃធថវិកាថមី ៃិងដ្ំទណើរការម្បត្ិបត្តិការថមី, (៣) ពម្ងឹងការអៃុវត្តម្បព័ៃធ
រណទៃយយថមី ម្បព័ៃធកត្់ម្តាថមី ៃិងម្បព័ៃធរបាយការណ៍ថមី, (៤) ពម្ងឹងការអៃុវត្តឧបករណ៍ ៃិងយៃតការទដ្ើម្បី
បទងកើៃការទទួលខ្ុេម្ត្ូវ ៃិងរណទៃយយភាព, ៃិង (៥) បទងកើៃត្ាលភាពថវិកា ។
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ម្បព័ៃធ FMIS បច្ចប
ួ ៦ កដ្លកំពង
ុ ដ្ំទណើរការទម្បើម្បាេ់ទោយការោឋៃកដ្លបាៃទរៀបរាប់
ុ បៃនាៃម្ុខ្ងារេនូ លច្ំៃៃ
ខាងទលើ រួម្ាៃ ម្ុខ្ងារវិភា ៃ៍ថវិកា (BA), ម្ុខ្ងារការទិញ (PO), ម្ុខ្ងាររណៃីម្ត្ូវេង (AP), ម្ុខ្ងាររណៃីម្ត្ូវទារ
(AR), ម្ុខ្ងារម្រប់ម្រងសាច្់ម្បាក់ (CM) ៃិងម្ុខ្ងារទេៀវទៅធំ (GL)។ ម្ុខ្ងារថមីច្ំៃួៃពីរបកៃថម្ម្ត្ូវបាៃឯកភាព
ឱយទរៀបច្ំ ៃិងអភិវឌ្ឍ ទៅកនង
ុ ម្កបខ្ណឌរទម្ាង FMIS

ហា
ំ ៃទី២ រឺម្ុខ្ងារទរៀបច្ំកែៃការថវិកា ៃិងម្ុខ្ងារកិច្ច

លទធកម្ម ៃិងម្រប់ម្រងកិច្ចេៃយ ។ ការទរៀបច្ំម្ុខ្ងារទរៀបច្ំកែៃការថវិកា េទម្ម្ច្បាៃៃូវការទរៀបច្ំឯកសារត្ម្ម្ូវការ
ម្ុខ្ងារ, ឯកសារៃីត្ិ វិធីអៃុវត្តការងារបច្ចុបបៃន, ឯកសារទដ្ញនថលែគត្ែ
់ គង់ ៃិងបាៃោក់ម្បកាេឱយទដ្ញនថលរួច្រាល់
កដ្លទម្ោងៃឹងបញ្ច ប់ការទដ្ញនថល ទៅកនុងម្ត្ី ាេទី១ ឆ្នំ២០២០ ។ ច្ំកណកឯការទរៀបច្ំ ម្ុខ្ងារកិច្ល
ច ទធកម្ម
ៃិងម្រប់ម្រងកិច្ចេៃយ េទម្ម្ច្បាៃៃូវការឯកភាពោទោលការណ៍កង
នុ ការទម្ ើេទរីេកម្ម វិធី Oracle PeopleSoft
Software ម្កទម្បើម្បាេ់ទោយទិញបកៃថម្ៃូវអាោ្បណណ ម្៉ាូឌ្ល
ុ ថមីពីររឺ Supplier Contract Management
ៃិង Strategic Sourcing តាម្រយៈការច្ុោះកិច្េ
ច ៃយផ្លាល់ោម្ួយម្កុម្ហុៃនដ្រូកុង
ន ម្េុករបេ់ម្កុម្ហុៃ Oracle
កដ្លទម្ោងៃឹងបញ្ច ប់ច្ុោះកិច្េ
ច ៃយផ្លាល់ោម្ួយម្កុម្ហៃ
ុ ែគត្ែ
់ គងក
់ នុងម្ត្ីាេទី១ ឆ្នំ ២០២០ ។
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ម្បព័ៃធ FMIS ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ អភិវឌ្ឍ ៃិងោក់ឱយដ្ំទណើរការរួច្រាល់ៃវូ ម្ុខ្ងារេន្ទធៃកម្មម្យ
ួ ច្ំៃៃ
ួ រួម្ាៃ (១)
េន្ទធៃកម្មរបាយការណ៍ធន្ទោរ (Bank Statement) ោម្ួយធន្ទោរោត្ិនៃកម្ពុោ, ធន្ទោរកាណាឌ្ីោ៉ា,
ធន្ទោរទអេុីលីោ, ធន្ទោរកម្ពុ ោសាធារណៈ, ធន្ទោរវឌ្ឍៃៈ ៃិងធន្ទោរ ANZ Royal, (២) េន្ទធៃកម្ម
ការទូទាត្់តាម្ទអ ិកម្ត្ូៃិក (EFT) ោម្ួយធន្ទោរោត្ិនៃកម្ពុោ, (៣) េន្ទធៃកម្មច្ំណូលពៃធរយ ៃិងរោឋករ
ោម្ួយម្បព័ៃធ ASYCUDA របេ់អរគន្ទយកោឋៃរយ ៃិងរោឋករកម្ពុោ, (៤) េន្ទធៃកម្មច្ណ
ំ ូលម្ូលធៃោម្ួយ
ម្បព័ៃធ DMFAS របេ់អរគន្ទយកោឋៃេហម្បត្ិបត្តកា
ិ រ ៃិងម្រប់ម្រងបំណល
ុ ៃិង (៥) េន្ទធៃកម្មច្ំណូលម្ិៃកម្ៃ
សារទពើពៃធោម្ួយម្បព័ៃធម្រប់ម្រងច្ំណល
ូ ម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធរបេ់ម្កុម្ការងារកកេម្ម្ួលៃីត្ិ វិធនី ៃការម្បម្ូល
ច្ំណូលម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ ។ ទោយក ក ការទរៀបច្ំ ៃិងអភិវឌ្ឍេន្ទធៃកម្មច្ំណូលពៃធោរោម្ួយម្បព័ៃធម្រប់ម្រង
ច្ំណូលពៃធោររបេ់អរគន្ទយកោឋៃពៃធោរេទម្ម្ច្បាៃកនង
ុ រងវង់ ៩០% ៃិងទម្ោងៃឹងោក់ឱយដ្ំទណើរការទៅ
កនុងឆ្នំ ២០២០ ។ ទៃាឹម្ៃឹងទៃោះ េន្ទធៃកម្មច្ំណាយទបៀវត្េោម្ួយម្បព័ៃធម្រប់ម្រងទបៀវត្េម្ស្រៃតីរា ការេុី វិល
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របេ់ម្កេួងម្ុខ្ងារសាធារណៈ ក៏បាៃេិការួម្ោនអំពល
ី ទធភាពបទច្ចកទទេរួច្រាល់ ៃិងបាៃោក់ទច្ញៃូវកែៃការ
បៃតការេិកាទរៀបច្ំ ៃិងអភិវឌ្ឍទៅកនុងឆ្នំ ២០២០ ទៃោះ ែងកដ្រ ។

ឹ ការអៃុវត្តថវកា
ិ ៃិងបលងរ
ទោលបំណង ២១៖ ពម្ងង
់ ណទៃយយថមី

60>

កកលម្អ ៃិង រំ ញ
ុ ការអៃុវត្តច្ណា
ំ ត្់ថានក់ទាង
ំ ៧ ៖ ច្ំណាត្់ថានក់ម្ុខ្ងារម្ត្ូវបាៃទធវើបច្ចប
ុ បៃនភាពេម្ាប់ម្កេួងសាថប័ៃកដ្លបាៃកកេម្ម្ួលរច្ន្ទេម្ពៃ
័ ធកម្ម វិធី ទៃាឹម្ៃឹងម្បកាេេត ីពីការបកៃថម្ឱយអៃុវត្តច្ំណាត្់ថានក់រទម្ាង
នៃាត្ិកាថវិការបេ់រដ្ឋបាលថានក់ោត្ិម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ។ ទលខ្កូដ្ ៃិងទេច្កតីប រិោយ នៃច្ំណាត្់ថានក់ទាង
ំ ៧
ម្ត្ូវបាៃទធវើបច្ចុបបៃនភាពទៅកនុងម្បព័ៃធ FMIS ម្េបតាម្ការកកេម្ម្ួលពីអងគភាពោក់ពៃ
័ ធ ។ ទដ្ើម្បីភាពងាយម្េួល
កនុងការពិៃិត្យរបាយការណ៍តាម្ច្ំណាត្់ថានក់ ថ វិកា, ម្កុម្ការងារ FMIS បាៃអភិវឌ្ឍរបាយការណ៍សាម្ញ្ញភាព
តាម្ច្ំណាត្់ថានក់ថ វិកាទាំង ៧ ៃិងបាៃដ្ំទណើរការសាកលបងទច្ញពីម្បព័ៃធ FMIS រួច្រាល់ ។ ទៃាឹម្ទៃោះ ម្បកាេ
េត ីពីការកកេម្ម្ួលច្ំណាត្់ថានក់ភូម្សា
ិ ស្រេត រដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្ត ។ ទិៃនៃយ
័ នៃការទរៀបច្ំ
ថវិកា, ការឧបត្ថម្ភថវិកាពីថានក់ោត្ិ ៃិងការអៃុវត្តថវិការបេ់រដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ម្ត្ូវបាៃកត្់ម្តាទៅកនង
ុ ម្បព័ៃធ
FMIS ។ ទោយក ក អរគន្ទយកោឋៃថវិកាបាៃទរៀបច្ំឯកសារទេេន្ទទាៃេត ីពី ច្ំណាត្់ថានក់ទេដ្ឋកិច្ប
ច ំម្ពួញ ។
ទេច្កតីម្ោងច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុម្បចំឆ្នំ ទៅកនុងទម្ម្ង់ ៃិងាត្ិកាថមី រឺតាម្ច្ំណាត្់ថានក់កម្ម វិធី ៃិងច្ំណាត្់ថានក់ទេដ្ឋកិច្ច
បំម្ពួញ ខាងទលើទៃោះ ៃឹងម្ត្ូវោក់ ូៃសាថប័ៃៃីត្ិបបញ្ញត្តិ ទដ្ើម្បីពៃ
ិ ិត្យពិៃិេច័យ ៃិងេុំការអៃុម្័ត្ទៅឆ្នំ ២០២២ ។

61>

ឹ ការអៃុវត្តបលងរ
ពម្ងង
់ ណទៃយយសាធារណៈ៖ បលង់រណទៃយយសាធារណៈម្ត្ូវបាៃម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យទលើការអៃុវត្តទៅ
ម្រឹោះសាថៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ច្ំៃៃ
ួ ៣ រួម្ាៃ (១) ម្ៃាីរទពទយម្ិត្តភាពកខ្មរ-េូទរៀត្, (២) សាោោត្ិកេិកម្ម
កម្ពកទលៀប ៃិង (៣) សាោោត្ិកេិកម្មកំពង់ចម្ ។

62>

ឹ េងគត្ភា
ិ ,
ពម្ងង
ិ ពរវាងច្ំណាត្់ថានក់នៃាត្ិកាថវកា

ញ្ា ង
ី ទូទាត្់, រណទៃយយោត្ិ ៃិងេថ ត្
ិ រិ ប
ូ យ
ិ វត្ថៃ
ុ ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ

ោម្ួយម្កបខ្ណឌេថ ត្
ិ ហ
ិ រិ ញ្ញវត្ថរុ ោឋភិបាល ៖ អរគន្ទយកោឋៃទោលៃទោបាយបាៃេិកា ៃិងទរៀបច្ំរបាយការណ៍
ពិៃិត្យទែាៀងផ្លាត្់េងគត្ិភាព នៃេថ ត្
ិ ិ GFS ោម្ួយម្បព័ៃធេថត្
ិ ិា៉ាម្កូទេដ្ឋកិច្ច ។

ឹ ការអៃុវត្តម្បព័ៃធអៃុវត្តថវកា
ិ ថមី ៃិងដ្ំទណើរការម្បត្ិបត្តកា
ទោលបំណង ២២៖ ពម្ងង
ិ រថមី

63>

ទរៀបច្ំបរិបទនៃម្បត្ិបត្តកា
ិ រច្ំណាយទៅតាម្ម្កេួង-សាថប័ៃឱយម្េបតាម្ម្បព័ៃធ FMIS ៖ ម្កេួង-សាថប័ៃច្ំៃៃ
ួ
១៧ ម្ត្ូវបាៃម្បកាេោក់ឱយអៃុវត្តោែលូវការបកៃថម្កាលពីច្ុងកខ្កុម្ភៈ ឆ្នំ២០២០ ។ ោម្ួយោនទៃោះ ទេៀវទៅ
កណន្ទំេតីពកា
ី របញ្ាូ លម្បត្ិបត្តកា
ិ រច្ំំណាយកនង
ុ ម្បព័ៃធ FMIS ម្ត្ូវបាៃកកលម្អម្េបតាម្សាថៃភាពោក់កេត ង ។
ម្កុម្ការងារ FMIS បាៃទរៀបច្ំកែៃការយុទសា
ធ ស្រេត ត្ម្ម្ង់ទេ
ិ ៃីត្ិ វិធីអៃុវត្តការងារតាម្ម្បព័ៃធ FMIS ២០២០២០២៥25 ទោយបាៃចប់ទែតើម្ពីការកំណត្់ម្ុខ្េញ្ញៃីត្ិ វិធទ
ី ទា
ូ ត្់ច្ំណាយកដ្លាៃហាៃីភ័យទាប (ច្ំណាយ
ទបៀវត្េ ៃិងច្ំណាយទូទាត្់ម្ត្ង់) យកម្កេិកាកនង
ុ ម្កបខ្ណឌម្កេួងទេដ្ឋកិច្ៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវត្តុ ទដ្ើម្បីែតល់ររំ េ
ូ ម្ាប់
ី ការអៃុវត្តៃីត្ិ វិធីកកេម្ម្ួល ៃិងត្ម្ម្ង់ទិេថមីទៃោះ ទៅកាៃ់ម្កេួង-សាថប័ៃទែេងៗ ទទៀត្ ។
ពម្ងក

25

កែៃការយុទសា
ធ ស្រេតទៃោះ ម្ត្ូវបាៃឯកភាពកាលពីនថៃទី ១៦ កខ្ម្ីន្ទ ឆ្នំ២០២០ កនង
ុ កិច្ចម្ប ុំរណៈកម្មការកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ នៃម្កេួង
ទេដ្ឋកិច្ៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ ។
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64>

កកលម្អម្បត្ិបត្តកា
ិ ររណទៃយយហិរញ្ញវត្ថ៖ អរគន្ទយកោឋៃរត្ន្ទោរោត្ិ បាៃទរៀបច្ំទេច្កតម្ី ោងទោលការណ៍
កណន្ទំេតីពក
ី ិច្ចបញ្ច ិការណទៃយយនៃម្ទពយេកម្មរយៈទពលកវង Fixed Asset Threshold ។

65>

កសាងេម្ត្ថភាពម្រប់ម្រងរទម្ាង FMIS ៖ ម្ស្រៃតនី ៃម្កេួង-សាថប័ៃទាំង ១៧ បកៃថម្ថមី ច្ំៃៃ
ួ ៣៧២ រូប បាៃទទួល
ការបណតុោះបណា
ត លទលើការទម្បើម្បាេ់ម្បព័ៃធ FMIS ។ ម្ស្រៃតនី ៃម្កេួង-សាថប័ៃច្ំៃៃ
ួ ១០ ៃិងម្ៃារី ទាំង ២៥ រា ធាៃីទខ្ត្ត េរុបច្ំៃៃ
ួ ២៣០ រូប (ោម្ស្រៃតីបទងាគល) បាៃទទួលការបណុត ោះបណា
ត លបំបៃ
៉ា េម្ត្ថភាពបកៃថម្ ។ ោរួម្
ម្កេួង-សាថប័ៃច្ំៃួៃ ២០ ៃិងម្ៃាីរទេដ្ឋកិច្ចៃង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ ទាំង២៥ រា ធាៃី-ទខ្ត្ត អាច្យល់ដ្ឹងកាៃ់កត្េុី ទម្ៅ
អំពីម្បព័ៃធ FMIS ៃិងច្ូលរួម្ោ៉ាងេកម្មទលើការអៃុវត្តម្បព័ៃធ FMIS កនុងការទាញែលម្បទោ ៃ៍ោអត្ិបរាពី
ម្បព័ៃធ តាម្រយៈការច្ូលរួម្វរគបណុត ោះបណា
ត លរៃលោះឹ ដ្ូច្ោ ការទាញទិៃនៃយ
័ ោ Query ទដ្ើម្បីទរៀបច្ំរបាយការណ៍
ទែេងៗ, ការែលិត្របាយការណ៍ទច្ញពីម្បព័ៃធ FMIS, ៃិងការពិៃិត្យតាម្ោៃបញ្ា ីម្បត្ិបត្តិការ ។
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ី ការអៃុវត្ត FMIS ៖ ម្កុម្ការងារអៃុវត្តរទម្ាង FMIS ៃិងឯកសារៃីត្ិ វិធីអៃុវត្តការងារបច្ចុបបៃន ៃិងៃីត្ិ វិធី
ពម្ងក
អៃុវត្តការងារថមីតាម្ម្បព័ៃធ FMIS ទៅតាម្ម្កេួង-សាថប័ៃ បកៃថម្ទាំង ១៧ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំរួច្រាល់ ។ ឧបករណ៍
េាភរៈបទច្ចកវិទយព័ត្ា
៌ ៃេម្ាប់អក
ន ទម្បើម្បាេ់ ៃិងេម្ាប់បណា
ោ ញត្ភាាប់ ម្ត្ូវបាៃែគត្ែ
់ គង់ ៃិងដ្ំទ ើងម្រប់ម្ោៃ់
េម្ាប់ការោឋៃម្បព័ៃធ FMIS ទាំងអេ់ ទដ្ើម្បីបញ្ច ប់ការោឋៃកនុងការអៃុវត្តរទម្ាង FMIS

ំហាៃទី២ ។

ម្កុម្ការងារ FMIS បាៃទធវើការោំម្ទ ៃិងទោោះម្សាយបញ្ហម្បឈម្ទលើការទម្បើម្បាេ់ម្បព័ៃធ FMIS តាម្រយៈ
ការោក់ឱយដ្ំទណើរការម្បព័ៃធ Help Desk ថមា
ី ៃទឈាមោះថា PK-The Helper ៃិងម្ ឈម្ណឌលទោោះម្សាយបឋម្
(Front Desk Center) ។
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ិ អ
ការកកលម្អៃត្
ី ិវធ
ី ៃុវត្តការងារ ៖ ម្កុម្ការងារ FMIS បាៃទរៀបច្ំរួច្រាល់ៃូវកែៃការយុទសា
ធ ស្រេត ត្ម្ម្ង់ទិេៃីត្ិ វិធី
អៃុវត្តការងារតាម្ម្បព័ៃធ FMIS ឆ្នំ២០២០-២០២៥ ទោយបាៃចប់ទែោើម្ពីការកំណត្់ម្ខ្
ុ េញ្ញៃីត្ិ វិធីទូទាត្់
ច្ំណាយកដ្លាៃហាៃីភ័យទាប (ច្ំណាយទបៀវត្េ ៃិង ច្ំណាយទូទាត្់ម្ត្ង់) ៃិងបៃតពម្ងីកការេិកាទលើៃត្
ី ិ វិធី
អៃុវត្តការងារទូទាត្់ច្ណា
ំ
យកដ្លាៃហាៃីភយ
័ ទៅកម្ម្ិត្បៃតបន្ទាប់ទទៀត្កនង
ុ ម្កបខ្ណឌថវិកាច្រៃត ទោយកបងកច្ក
ៃីត្ិ វិធីអៃុវត្តការងារោ ៤ ម្បទភទធំៗ រឺ (១) ៃីត្ិ វិធីអៃុវត្តការងារទលើការធាន្ទច្ំណាយ ៃិងទូទាត្់ច្ំណាយ,
(២) ៃីត្ិ វិធីអៃុវត្តការងារទលើការទធវើច្លន្ទឥណទាៃថវិកា, (៣) ៃីត្ិ វិធីអៃុវត្តការងារទលើការអៃុវត្តច្ំណូលថវិកា
ៃិង (៤) ៃីត្ិ វិធីអៃុវត្តការងារោក់ពៃ
័ ធៃឹងកិច្ល
ច ទធកម្ម ។ ៃីត្ិ វិធីអៃុវត្តការងារទលើការទូទាត្់ទបៀវត្េ ៃិងទូទាត្់
ច្ំណាយម្ត្ង់កង
នុ ម្កបខ្ណឌ កេហវ. ម្ត្ូវបាៃេិកា ។ កែអកទលើលទធែលនៃករណីេិកាទលើៃត្
ី ិ វិធីទូទាត្់ច្ំណាយ
ទបៀវត្េ, ៃីត្ិ វិធីម្ត្ូវបាៃកាត្់បៃថយ ហា
ំ ៃពី ៤៦ ហា
ំ ៃ ម្កម្ត្ឹម្ ១៣ ហា
ំ ៃ កដ្លបាៃែោលៃ
់ ូវធាត្ុច្ល
ូ ដ្៏េខា
ំ ៃ់
េម្ាប់ការទរៀបច្ំឯកសារកែៃកាយុទសា
ធ ស្រេត ត្ម្ម្ង់ទិេៃីត្ិ វិធអ
ី ៃុវត្តការងារតាម្ម្បព័ៃធ FMIS ឆ្នំ២០២០-២០២៥ ។
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ការម្រប់ម្រងការផ្លលេ់បូរត ៖ ការម្រប់ម្រងការផ្លលេ់បោូររឺោច្លករម្ួយកនុងការ ំរញ
ុ ការអៃុវត្តរទម្ាង FMIS ឱយ
ទទួលបាៃទោរ ័យ ។ េាេធាត្ុេំខាៃ់ៗនៃការម្រប់ម្រងការផ្លលេ់បូោរកដ្លបាៃអៃុវត្តកៃល ងម្ក រួម្ាៃ
(១)ការេិកាទលើអនកោក់ពៃ
័ ធៃង
ឹ ការផ្លលេ់បូោរ, (២) ការវាយត្នម្លទលើការទម្ត្ៀម្លកេណៈកនុងការផ្លលេ់បូោរ, (៣)
ការវាយត្នម្លទលើែលប៉ាោះោល់, (៤) ការទំន្ទក់ទៃ
ំ ងែេពវែាយ ៃិង (៥) ការបណោុោះបណា
ោ ល ំន្ទញថមី ។ ម្ស្រៃតី
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ទទួលបៃាុកអៃុវត្តច្ំណូល-ច្ំណាយថវិកា កិច្ចបញ្ា ិការណទៃយយ អៃុវត្តកិច្ល
ច ទធកម្ម ៃិងម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
ម្បាណោង ១៣០០ ន្ទក់ ម្កពីម្រប់ការោឋៃរបេ់ម្បព័ៃធ FMIS ។ កែៃការម្រប់ម្រងការផ្លលេ់បោូរម្ត្ូវបាៃ
ទរៀបច្ំ ទ ើ ង ទោយាៃទោលទៅកម្បកាល យអន កោក់ព័ ៃធ ៃឹង ការផ្លល េ់ បូោ រ ទាំង អេ់ ពី កា ររង់ ចំ ទទួ ល ព័ ត្៌ ាៃ
ិ , កម្បកាលយពីការទម្បើម្បាេ់ម្បព័ៃធ FMIS
ពីការផ្លលេ់បូោរពី កេហវ. ទៅោាចេ់នៃការងារផ្លលេ់បូោររបេ់ខ្ួ លៃ វញ
ទដ្ើម្បីកត្កត្់ម្តា ៃិងទរៀបច្ំរបាយការណ៍ ទៅោទម្បើម្បាេ់ម្បព័ៃធ FMIS ទដ្ើម្បីម្រប់ម្រង តាម្ោៃ ៃិង វិភារទលើ
ការអៃុវត្តថវិកា ៃិងកម្ម វិធី វិញ, កម្បកាលយៃីត្ិ វិធីអៃុវត្តការងារទោយនដ្ែងទោយម្បព័ៃធែង ទៅោៃីត្ិ វិធីអៃុវត្ត
ការងារតាម្ម្បព័ៃធ FMIS ទាំងម្េុង ។ល។ ែារភាាប់ៃឹងកែៃការកកេម្ម្ួល ៃិងត្ម្ម្ង់ទិេៃីត្ិ វិធីអៃុវត្តការងារ
ការម្រប់ម្រងការផ្លលេ់បូោររឺ ោកែនកម្ួយចំបាច្់ម្ិៃអាច្ខ្វោះបាៃ ទដ្ើម្បី ំរុញឱយាៃការកកេម្ម្ួលៃីត្ិ វិធីអៃុវត្តការងារ
កដ្លាៃបច្ចប
ួ កដ្លសាម្ញ្ញ ច្ំទណញទពលទវោ ៃិងាៃរណទៃយយភាពច្ាេ់ោេ់ ។
ុ បៃន ទៅោៃីត្ិ វិធីថមីម្យ

ឹ ការអៃុវត្តម្បព័ៃធរណទៃយយថមី ម្បព័ៃធកត្់ម្តាថមី ម្បព័ៃធរបាយការណ៍ថមី
ទោលបំណង ២៣៖ ពម្ងង
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ទរៀបច្ំេតង់ោររណទៃយយសាធារណៈម្េបតាម្េត ងោ
់ រ IPSAS ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តោបទណោរើ ៗ តាម្លំោប់លំទោយ ៖ កេហវ. បាៃោក់ឱយអៃុវត្តម្បកាេទលខ្៥៤៥ េហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទី ០៦ កខ្ម្ិថុន្ទ ឆ្នំ២០១៩ េត ីពី
ការោក់ឱយអៃុវត្តេតង់ោរណទៃយយសាធារណៈកម្ពុោម្ូលោឋៃសាច្់ម្បាក់ ។ េត ង់ោររណទៃយយសាធារណៈ
ម្ូលោឋៃសាច្់ម្បាក់ ម្ត្ូវបាៃែេពវែាយ ៃិងបណតុោះបណា
ត លដ្ល់រត្ន្ទោរទាំង ២៥ រា ធាៃី-ទខ្ត្ត ។ ម្កុម្ម្បឹកា
ោត្ិរណទៃយយ បាៃទរៀបច្ំទេច្កតីម្ោងច្ុងទម្កាយនៃកែៃការយុទសា
ធ ស្រេត អភិវឌ្ឍរណទៃយយសាធារណៈកម្ពុោ26
ទដ្ើម្បីឈាៃទៅអៃុវត្តម្បព័ៃធរណទៃយយបងគរ ។ ទៃាឹម្ទៃោះ េាេធាត្ុច្ៃ
ំ ៃ
ួ ៣ ទៅកនង
ុ របាយការណ៍ IPSAS
Cash Basis ម្ត្ូវបាៃកកលម្អឱយអៃុទោម្ភាពតាម្ទោលការណ៍េតង់ោរ IPSAS Cash Basis តាម្រយៈ (១)
ការទរៀបច្ំរបាយការណ៍េតីពីសាថៃភាពរណៃីម្បាក់បទញ្ញើរូបិយបណណ ទៅធន្ទោរ, (២)ការទរៀបច្ំទេច្កតីម្ោង
ទោលការណ៍កណន្ទំេតីពីការទទួលសាគល់ម្បត្ិបត្តិការរូបិយបណណ បរទទេ, ៃិង (៣) ការទរៀបច្ំបញ្ាូ លទោលកាណ៍
បំម្ពួញត្ួទលខ្ច្ំណូល-ច្ំណាយ ទៅកនង
ុ កំណត្់ពៃយល់ហិរញ្ញវត្ថុ ។ ទៃាឹម្ទៃោះ អរគន្ទយកោឋៃរត្ន្ទោរោត្ិ
បាៃសាកលបងទរៀបច្ំទេច្កតីម្ោងរបាយការណ៍ IPSAS ឆ្នំ២០១៧ កែអកទលើម្ល
ូ ោឋៃត្ួទលខ្កដ្លទាញទច្ញ
ពីម្បព័ៃធ FMIS ។

70>

ិ ៖
កកលម្អទម្ម្ង់របាយការណ៍អៃុវត្តថវកា

របាយការណ៍ ៃិងតារាងឧបេម្ពៃ
័ ធេម្ាប់ភាាប់ោម្ួយច្ាប់ទូទាត្់

បាៃទរៀបច្ំរួច្រាល់កង
នុ ម្បព័ៃធ FMIS ៃិងកំពុងដ្ំទណើរការទធវើទត្េត សាកលបង កនុងទន្ទោះរួម្ាៃ តារាង រ១,
តារាង រ២, តារាង រ៤, តារាង ខ្២, តារាង ខ្៣, តារាង ខ្៤, ឧបេម្ពៃ
័ ធ ២, ឧបេម្ពៃ
័ ធ ៣, ឧបេម្ព័ៃធ ៦,
ឧបេម្ព័ៃធ ៧, ៃិងឧបេម្ពៃ
័ ធ ៨ ។ ទោយក ក របាយការណ៍តារាង ក១, តារាង ក២, តារាង ក៣, តារាង ក៤,
ៃិងតារាង ក៥ កំពុងេថ ត្
ិ កនង
ុ ដ្ំណាក់កាលអភិវឌ្ឍៃ៍ កដ្លរបាយការណ៍ទាង
ំ ទៃោះ ពឹងកែអកទៅទលើលទធែលនៃ
26

កែៃការយុទសា
ធ ស្រេត អភិវឌ្ឍរណទៃយយសាធារណៈកម្ពុោឆ្នំ២០១៩-២០៣១ ម្ត្ូវបាៃកបងកច្កោបួៃដ្ំណាក់កាល ដ្ូច្ត្ទៅ៖
ដ្ំណាក់កាលទី១៖ េោ ង់ោរណទៃយយសាធារណៈកម្ពុោ ម្ូលោឋៃសាច្់ម្បាក់ ចប់ពឆ្
ី ន ំ២០២០-២០២៤
ដ្ំណាក់កាលទី២៖េោ ង់ោរណទៃយយសាធារណៈកម្ពុោម្ូលោឋៃសាច្់ម្បាក់កកេម្ម្ួលចប់ពឆ្
ី ន ំ២០២៥-២០២៧
ដ្ំណាក់កាលទី៣៖េោ ង់ោរណទៃយយសាធារណៈកម្ពុោម្ូលោឋៃបងគរកកេម្ម្ួលចប់ពឆ្
ី ន ំ ២០២៨-២០៣០
ដ្ំណាក់កាលទី៤៖ េោ ង់ោរណទៃយយសាធារណៈកម្ពុោម្ូលោឋៃបងគរទពញទលញចប់ពឆ្
ី ន ំ២០៣១។
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របាយការណ៍ទែេងៗទទៀត្ កដ្លបាៃអភិវឌ្ឍរួច្រាល់ ។ ទទាោះបីោោ៉ាងទៃោះកតី ម្បព័ៃធ FMIS ពុទា
ំ ៃ់អាច្ែលិត្
របាយការណ៍េំខាៃ់ៗ ម្ួយច្ំៃៃ
ួ េម្ាប់អរគន្ទយកោឋៃរត្ន្ទោរោត្ិ ៃិងម្ៃាីរទេដ្ឋកិច្ៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុទៅទ ើយ ។

71>

ោក់ឱយអៃុវត្តយៃតការទដ្ើម្បីបញ្ច បកា
់ រច្ុោះបញ្ា សា
ី រទពើភណ
័ ឌ ម្ទពយេម្បត្តរិ ដ្ឋៃង
ិ ទធវប
ើ ច្ចប
ុ បៃនភាពោម្បចំ ៖ អៃុទោម្
តាម្អៃុម្កឹត្យទលខ្៦៦ អៃម្ក.បក ច្ុោះនថៃទី២៧ កខ្ទម្សា ឆ្នំ២០១៧ បាៃកម្ម្ិត្អាោ្ធរកាៃ់កាប់រហូត្ដ្ល់
រដ្ឋបាលម្កុង-ម្េុក-ខ្ណឌ ៃិង ុំ-េងាកត្់ កដ្លន្ទំឱយច្ំៃៃ
ួ អាោ្ធរកាៃ់កាប់ម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋ ាៃច្ំៃៃ
ួ ទកើៃទ ើង
ពីច្ំៃៃ
ួ ៦១ រហូត្ដ្ល់ ១ ៩១០ អាោ្ធរកាៃ់កាប់ ។
កនុងឆ្នំ២០១៩ ម្កេួង-សាថប័ៃ ៃិងរដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិកដ្លោអាោ្ធរកាៃ់កាប់ម្ទពយេម្បត្តិ
រដ្ឋទាង
ំ អេ់ម្ត្ូវទរៀបច្ំតារាងទកើៃទ ើង ៃិងថយច្ុោះ
ៃូវម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋម្បចំឆ្នំ២០១៨ ទូទាង
ំ ម្បទទេ
កដ្លាៃេរុបច្ំៃៃ
ួ ១ ៩១០ អាោ្ធរកាៃ់កាប់
ទោយាៃអងគភាពទម្បើម្បាេ់េរុបច្ំៃៃ
ួ ២ ៨៨៧
អងគភាព កនង
ុ ទន្ទោះបាៃទរៀបច្ំ ៃិងបញ្ាូ ៃម្ក កេហវ ៃិងម្ៃារី េហវ រា ធាៃី-ទខ្ត្ត ច្ំៃៃ
ួ ២០៤៨ អងគភាព ទេម ើ
ៃឹង ៧១% នៃច្ំៃៃ
ួ អងគភាពទម្បើម្បាេ់េរុប ។ ច្ំកណកទៅេល់ច្ៃ
ំ ៃ
ួ ២៩% ទេម ៃ
ើ ង
ឹ ៨៣៩ អងគភាព ទទៀត្ រឺ
ម្ិៃទាៃ់ទរៀបច្ំ ៃិងបញ្ាូ ៃម្ក កេហវ. ទៅទ យ
ើ ទទ ។

72>

អរគន្ទយកោឋៃម្រប់ម្រងម្ទពយេម្បត្តរិ ដ្ឋ ៃិងច្ំណល
ូ ម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ បាៃទរៀបច្ំទេច្កតម្ី ោងម្បកាេេត ីពរ
ី ំរូ
នៃទេៀវទៅបញ្ា សា
ី រទពើភណឌឆ្នំទោល

ៃិងតារាងទកើៃទ ង
ើ ៃិងថយច្ុោះៃូវម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋម្បចំឆ្នំ

ទៃាឹម្ៃឹង

ម្បកាេេត ីពី វិធាៃ ៃិងៃីត្ិ វិធីល ម្អិត្នៃការ ម្ម្ោះបញ្ា ីសារទពើភណឌម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋ ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយទម្បើម្បាេ់
ទៅនថៃទី០៦ កខ្ម្ករា ឆ្នំ២០២០ ។ ោម្ួយោនទៃោះ អរគន្ទយកោឋៃម្រប់ម្រងម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋ ៃិងច្ំណូលម្ិៃកម្ៃ
សារទពើពៃធ បាៃទរៀបច្ំកម្ម វិធីម្រប់ម្រងទិៃនៃយ
័ ម្ទពយេម្បត្តរិ ដ្ឋតាម្ម្បព័ៃធពត្
័ ា
៌ ៃវិទយទោយែារភាាប់ទៅអាោ្ធរ
កាៃ់កាប់ម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋទាង
ំ អេ់ទៅទូទាង
ំ ម្បទទេ ទហើយកម្ម វិធីកំពុងម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ទោយកច្កទច្ញោ ២ រឺ (១)
កម្ម វិធីទម្ កដ្លម្ត្ូវម្រប់ម្រងទោយ កេហវ. កដ្លោអាោ្ធរម្រប់ម្រងម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋ ៃិង (២) កម្ម វិធីម្រប់ ម្រង
ទិៃនៃ័យេម្ាប់ោក់ឱយម្កេួង-សាថប័ៃ ៃិងរដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ កដ្លោអាោ្ធរកាៃ់កាប់ម្ទពយេម្បត្តិ ។
ម្កេួង-សាថប័ៃច្ំៃៃ
ួ ១០ ៃឹងម្ត្ូវោក់ឱយអៃុវត្តសាកលបងម្បព័ៃធបទច្ចក វិទយព័ត្ា
៌ ៃេម្ាប់ការម្រប់ម្រងម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋ កនុងទន្ទោះរួម្ាៃ (១) ម្កេួងការោរោត្ិ, (២) ម្កេួងម្ហានែា, (៣) ម្កេួងទរៀបច្ំកដ្ៃដ្ី ៃររូបៃីយ កម្ម ៃិង េំ ណង់, (៤) ម្កេួងឧេាហកម្ម ៃិង េិ បបកម្ម , (៥) ម្កេួងសាធារណការ ៃិង ដ្ឹក ញ្ាូ ៃ, (៦)
ម្កេួងការងារ ៃិងបណុត ោះបណា
ត លវិោា ីវៈ, (៧) ម្កេួងកេិកម្ម រុកាេម្បាញ់ ៃិងទៃសាទ, (៨)ម្កេួងអប់រយ
ំ ុវ ៃ
ៃិងកីឡា, (៩) ម្កេួងេុខាភិបាល ៃិង (១) ម្កេួងបរិសាថៃ ។

ឹ ការអៃុវត្តឧបករណ៍ ៃិងយៃតការទដ្ើម្បីបទងកៃ
ទោលបំណង ២៤៖ ពម្ងង
ើ ការទទួលខ្ុេម្ត្ូវ ៃិងរណទៃយយភាព

73>

ទណឌកម្ម រដ្ឋ បា លេម្ម្េបច្ំ ទោោះកំ ហុេឆ្គ ង

ឬការម្រប់ ម្រងធៃធាៃសាធារណៈម្ិ ៃ េម្ម្េប

ៃិ ងោមៃ

ម្បេិទភា
ធ ព ៖ ទលខាធិការោឋៃម្កុម្ម្បឹកាៃីត្ក
ិ ម្ម បាៃទរៀបច្ំទេៀវទៅកម្ម្ងេម្ម្ង់ វិធាៃការរួម្នៃការោក់ទណឌកម្ម
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ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ៃិងបាៃទធវើបច្ចប
ុ បៃនភាពទណឌកម្មរដ្ឋបាលេម្ម្េបច្ំទោោះកំហុេឆ្គង ឬការម្រប់ម្រងធៃធាៃ
សាធារណៈម្ិៃេម្ម្េប ៃិងោមៃម្បេិទភា
ធ ព ាៃកច្ងទៅកនុងលិខ្ិត្បទោឋៃរត្ិយុត្កត ដ្លទៅាៃោធរាៃ ។

74>

ិ ម្បចំម្ត្ីាេ ឆ្ាេ ៃិងម្បចំឆ្នំ៖ ម្រប់អងគភាព
ទរៀបច្ំៃង
ិ ោក់ឱយអៃុវត្តទម្ម្ង់របាយការណ៍វឌ្ឍៃភាពអៃុវត្តថវកា
ថវិកានៃម្កេួង-សាថប័ៃ បាៃអៃុវត្តទម្ម្ង់របាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងទម្ម្ង់របាយការណ៍េម្ិទក
ធ ម្ម/លទធែល
ម្បចំម្ត្ីាេ ៃិងឆ្ាេ ។

75>

ឹ ការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យ ៖ អរគន្ទយកោឋៃេវៃកម្មនែាកង
ពម្ងង
ិ យទលើម្បព័ៃធពត្
័ ា
៌ ៃវទ
នុ បាៃច្ុោះសាកលបងទធវើេវៃកម្ម
ទលើម្បព័ៃធ FMIS ទៅអរគន្ទយកោឋៃហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ៃិងរត្ន្ទោរទខ្ត្តច្ៃ
ំ ៃ
ួ ៥ រួម្ាៃ រត្ន្ទោរ
ទខ្ត្តទកាោះកុង, ទខ្ត្តនម្ពកវង, ទខ្ត្តត្បូង មុ ំ, ទខ្ត្តរត្ៃរិ រី ៃិងទខ្ត្តកណា
ត ល ៃិង ទៅអងគភាពថវិកានៃម្កេួង-សាថប័ៃ
ច្ំៃួៃ ៤ រួម្ាៃ ម្កេួងសាធារណការ ៃិងដ្ឹក ញ្ាូ ៃ, ម្កេួងការងារបណុត ោះបណា
ត ល ៃិង វិោា ីវៈ, ម្កេួង
ធៃធាៃទឹក ៃិងឧត្ុៃិយម្, ៃិងម្កេួងអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃបទ ។

ិ
ទោលបំណង ២៥៖ បទងកៃ
ើ ត្ាលភាពថវកា

76>

កេហវ. បាៃយកច្ិត្ទ
ត ក
ុ ទលើការទបើកច្ំហរ ឱយាៃការច្ូលរួម្ម្ត្ិទោបល់ពីសាថប័ៃម្ិៃកម្ៃរោឋភិបាលទៅកនុង
ទវទិកាពិទម្ោោះទោបល់ទែេងៗទៅកនុងដ្ំទណើរការ

នៃការទរៀបច្ំថវិកា

ី ការទបើកទូោយព័ត្៌ាៃ
ៃិងការពម្ងក

ថវិកាោសាធារណៈ កនង
ុ ទោលទៅពម្ងឹងការែារភាាប់រវាងកែៃការយុទសា
ធ ស្រេត ថវិកា ៃិងថវិកាកម្ម វិធី ៃិងកនង
ុ
ិ កាៃ់កត្កាលយទៅោឧបករណ៍ទោលៃទោបាយពិត្ម្បាកដ្កនង
ទោលទៅទធវើឱយម្បព័ៃធថវកា
ុ ការវិភា

ៃិងទម្បើម្បាេ់

ធៃធាៃម្បកបទោយម្បេិទភា
ធ ព ៃិងេ័កតិេិទភា
ធ ព។
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ិ ៖ ទដ្ើម្បីបទងកើៃការច្ូលរួម្ពីសាធារណ ៃ, អរគន្ទយកោឋៃ
បទងកៃ
ើ ការច្ូលរួម្ពីសាធារណ ៃកនង
ុ ដ្ំទណើរការថវកា
ថវិកាបាៃទរៀបច្ំទវទិកាសាធារណៈ េត ីពីម្កបខ្ណឌា៉ា ម្កូទេដ្ឋកិច្ច ៃិងម្កបខ្ណឌថវិកាម្បចំឆ្នំ កាលពីទដ្ើម្ឆ្នំ២០១៩
ិ ក៏បាៃទរៀបច្ំោទេៀវទៅថវិកាេទងេបនៃច្ាប់ថ វិកាម្បចំឆ្នំ ម្ពម្ទាំងឯកសារ
កៃលងទៅ ។ អរគន្ទយកោឋថវកា
ពៃយល់ម្យ
ួ ច្ំៃៃ
ួ រួម្ាៃ ឯកសារទេច្កោព
ី ៃយល់េទងេបេោ ព
ី ីទេច្កោីម្ោងច្ាប់េោីពីហរិ ញ្ញវត្ថេ
ុ ម្ាប់ការម្រប់ម្រង
ម្បចំឆ្នំ ៃិងឯកសារទេច្កោព
ី ៃយល់េទងេបទេច្កោីម្ោងច្ាប់េោីពីហិរញ្ញវត្ថុេម្ាប់ការម្រប់ម្រងម្បចំឆ្នំ ។

78>

ិ ៖ កេហវ បាៃទធវកា
បទងកៃ
ើ ការែេពវែាយឯកសារថវកា
ើ រែេពវែាយោសាធារណៈៃូវឯកសារោក់ពៃ
័ ធម្ួយច្ំៃៃ
ួ
រួម្ាៃ (១) ឯកសារថវិកាម្បចំឆ្នំ (២) ទេៀវទៅថវិកាេទងេបនៃច្ាប់ថវិកាម្បចំឆ្នំ, (៣) សារាច្រកណន្ទំេោីពី
ការអៃុវត្តច្ាប់េោីពីហិរញ្ញវត្ថេ
ុ ម្ាប់ការម្រប់ម្រងឆ្នំ២០២០, (៤) សារាច្រទរៀបច្ំកែៃការយុទសា
ធ ស្រេត ថវិកា
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ៃិ ង កញ្ច ប់ ថ វិ កា , (៥) ម្បត្ិ ប ត្តិ កា រហិ រ ញ្ញវ ត្ថុ រ ដ្ឋ (េត ង់ ោ រ TOFE) ម្បចំ កខ្, (៦) របាយការណ៍ ៃិ ន្ទន ការ
ទេដ្ឋ កិ ច្ច -េងគ ម្ ម្បចំ កខ្, (៧) ម្ពឹ ត្តិ បម្ត្េថ ិ ត្ិ ទេដ្ឋ កិ ច្ច ៃិ ងហិ រ ញ្ញវត្ថុ ម្បចំ ម្ត្ី ា េ ៃិង (៨) ម្កបខ្ណឌ
ទោលៃទោបាយា៉ា ម្កូទេដ្ឋកច្
ិ ច ៃិងទោលៃទោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។

79>

បទងកៃ
ើ ត្ាលភាពកិច្ល
ច ទធកម្មសាធារណៈ ៖ អរគន្ទយកោឋៃលទធកម្មសាធារណៈ បាៃទធវកា
ើ រែេពវែាយទលើទរហទំពរ័
ៃូវកែៃការលទធកម្មម្បចំឆ្នំ ២០១៩ របេ់សាថប័ៃកដ្លអៃុវត្តកិច្ចល ទធកម្មផ្លាល់ ៃិងរបាយការណ៍ម្ត្ួត្ពិៃិត្យ
កិច្ល
ច ទធកម្មតាម្ទម្កាយម្បចំឆ្នំ២០១៨ ទលើកា រិយបរិទច្ឆទឆ្នំ២០១៧ ។
ការងារសធវ ប
ើ នត
•

ម្បព័ៃធ FMIS៖ (១) ទរៀបច្ំកែៃការពម្ងីកការអៃុវត្តរទម្ាង FMIS

ំហាៃទី៣, (២) ទរៀបច្ំ

ី ការអៃុវត្តម្បព័ៃធ FMIS
ៃិងអភិវឌ្ឍម្ុខ្ងារកិច្ចលទធកម្ម ៃិងទរៀបច្ំកែៃការថវិកា, (៣) ពម្ងក
ទលើម្ុខ្ងារេនូ លទៅរដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទខ្ត្តទាង
ំ ២៥, ម្ៃាីរ ំន្ទញអាទិភាពទៅទូទាង
ំ ម្បទទេ,
អងគភាពថវិកាអាណាប័កទែារេិទិទធ ពញទលញទៅថានក់កណា
ោ ល រួម្ទាំងថានក់ម្ល
ូ ោឋៃថមីៗបកៃថម្
ទទៀត្ ៃិងម្រឹោះសាថៃសាធារណៈរដ្ឋបាល, ការពម្ងីកការអៃុវត្តម្ុខ្ងារទរៀបច្ំកែៃការថវិកា ៃិង
ម្ុខ្ងារកិច្ល
ច ទធកម្ម ទៅម្រប់ម្កេួង-សាថប័ៃ ៃិងអងគភាពទៅថានក់ម្ល
ូ ោឋៃ, ៃិងការរិត្រូរទរៀបច្ំ
ៃិងអភិវឌ្ឍបកៃថម្ម្ុខ្ងារម្រប់ម្រងម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋទៅកនុងម្បព័ៃធ FMIS, (៤) អៃុវត្តកែៃការ
យុទសា
ធ ស្រេត ត្ម្ម្ង់ទិេៃីត្ិ វិធអ
ី ៃុវត្តការងារ តាម្ម្បព័ៃធ FMIS ២០២០-២០២៥ ។
•

រណទៃយយសាធារណៈកម្ពុោ ៖ ទរៀបច្ំ ៃិងោក់អៃុវត្តយុទសា
ធ ស្រេត នៃការកកទម្ម្ង់រណទៃយយ
សាធារណៈកម្ពុោ ២០១៩ - ២០៣១, ទរៀបច្ំរបាយការណ៍តាម្ោៃការអៃុវត្តនៃការម្បកាេ
ោក់ឱយអៃុ វត្ត េតង់ ោ រណទៃយយសាធារណៈកម្ពុ ោ ៃិ ង ទរៀបច្ំ េតង់ ោ ររណទៃយយេម្ាប់
ការកត្់ម្តា រណៃីម្ត្ូវទារ ៃិងរណៃីម្ត្ូវេង ។

•

ី ការទម្បើម្បាេ់ម្បព័ៃធបទច្ចកវទ
ិ យព័ត្ា
ពម្ងក
៌ ៃម្រប់ម្រងបញ្ា សា
ី រទពើភណឌម្ទពយេម្បត្តរិ ដ្ឋ៖
េម្ាប់ម្កេួង-សាថប័ៃ, ម្ៃាីររា ធាៃី-ទខ្ត្ត ៃិងរដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ កដ្លម្ត្ូវោក់ឱយអៃុវត្ត
ហា
ំ ៃទី១ ម្បព័ៃធទម្ៅបណា
ត ញ (offline system)ឆ្នំ២០២០ ៃិងម្បព័ៃធអៃឡាញ (online
system)ឆ្នំ២០២៣ ។

ក្នកទី៣ “ការ្ារភាជប់ថ វិកាសៅនឹខសោេនសោបាយ”

80>

ឹ
ទៅកនង
ុ កែនកែារភាាប់ថ វិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ រឺទផ្លតត្ទលើទោលបំណងច្ំៃៃ
ួ ៥ រួម្ាៃ ៖ (១)ពម្ងង
ី ការអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី ៃិងការម្ត្ួត្ពិៃត្
ុ ទម្ោយ
ៃិងពម្ងក
ិ យថវិកា, (២) ទរៀបច្ំថ វិកាឱយាៃលកេណៈម្រប់ម្ ង
ៃិងទធវើេាហរណកម្មថវិកា, (៣) ទរៀបច្ំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តម្បព័ៃធបន្ទាត្់រណទៃយយភាព, (៤)ពម្ងឹងការទរៀបច្ំ
ទោលៃទោបាយ ៃិងការទធវើកែៃការហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ៃិង (៥) ពម្ងឹងការអៃុវត្តទោលៃទោបាយវិម្ ឈការ
ហិរញ្ញវត្ថុ ។

22
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ការែារភាាប់ថ វិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ ទផ្លតត្ទលើការអៃុវត្តម្បព័ៃធថ វិកាកម្ម វិធី កនុងទោលទៅផ្លលេ់បូតរការ
ម្រប់ម្រងពីការទផ្លតត្ទលើការទរៀបច្ំថ វិកា

ៃិងការទរៀបច្ំរបាយការណ៍ទោយពិៃិត្យកត្ទលើអៃុទោម្ភាព

ៃិង

ហិរញ្ញវត្ថុ ទៅោការម្រប់ម្រងកដ្លទម្បើម្បាេ់ថ វិកាោឧបករណ៍ទោលៃទោបាយ ទោយែារភាាប់ថ វិកាទៅៃឹង
អាទិភាពទោលៃទោបាយោត្ិកដ្លទផ្លតត្េំខាៃ់ទលើការតាម្ោៃវាយត្នម្លទលើការេទម្ម្ច្បាៃៃូវលទធែល ឬ
េម្ិទក
ធ ម្ម ។ ទដ្ើម្បីធាន្ទបាៃៃូវភាពោាចេ់នៃកម្ម វិធី ទោយែារភាាប់រវាងធៃធាៃទៅៃឹងការទទួលខ្ុេម្ត្ូវ
ច្ំទោោះការអៃុវត្ត ៃិងេម្ិទក
ធ ម្ម, អងគភាពថវិកាម្ត្ូវបាៃបទងកើត្ទ ើងកនុងទោលទៅបទងកៃ
ើ ត្ាលភាព រណទៃយយភាព
ៃិងម្បេិទភា
ធ ព នៃការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ តាម្រយៈការពម្ងឹងការកបងកច្កម្ុខ្ងារ ភារកិច្ច ៃិង
ការទទួលខ្ុេម្ត្ូវឱយកាៃ់កត្ច្ាេ់ោេ់ទៅកម្ម្ិត្អៃុវត្ត ។

ឹ ៃិងពម្ងក
ី ការអៃុត្ថ
ិ កម្ម វធ
ិ ី ៃិងការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ
ទោលបំណង ៣១៖ ពម្ងង
ត វកា
ិ យថវកា

82>

ិ កម្ម វធ
ិ ី ៖ ម្េបតាម្យុទសា
កកលម្អការអៃុវត្តថវកា
ធ ស្រេត នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថ វិកាឆ្នំ២០១៨-២០២៥ អរគន្ទយកោឋៃថវិកា បាៃៃិងកំពង
ុ ទរៀបច្ំទេច្កតីម្ោងទោលការណ៍កណន្ទំេតីការទរៀបច្ំថ វិកាេម្ិទក
ធ ម្ម ។

83>

ី ថវកា
ិ កម្ម វធ
ិ ដ្
ពម្ងក
ី ល់ម្កេួង-សាថប័ៃ ៃិងដ្ល់រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទខ្ត្ត៖ ម្រប់ម្កេួង-សាថប័ៃបាៃច្ូលរួម្អៃុវត្ត
ថវិកាកម្ម វិធី ម្ត្ឹម្ឆ្នំ២០១៨ ។ អៃុទោម្តាម្យុទសា
ធ ស្រេត នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវិការដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ
ម្ត្ឹម្ឆ្នំ២០១៩ រដ្ឋបាលទខ្ត្តច្ំៃៃ
ួ ១៨ បាៃអៃុវត្តថវិកាកម្ម វិធី ។ រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទខ្ត្តទាង
ំ ២៥ ៃឹងម្ត្ូវអៃុវត្ត
ថវិកាកម្ម វិធីម្ត្ឹម្ឆ្នំ២០២១ ។ រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទខ្ត្ត ទាំង១៨ បាៃទទួលការបណតុោះបណា
ត លអំពីៃីត្ិ វិធីនៃ
ការអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី ។ ទៃាម្
ឹ ទៃោះ អងគភាពោក់ពៃ
័ ធបាៃទរៀបច្ំវរគបណុត ោះបណា
ត ល ៃ
ូ ម្កេួង-សាថប័ៃច្ំៃៃ
ួ ៨
ៃិងរដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទខ្ត្ត ច្ំៃៃ
ួ ២៥ ោក់ពៃ
័ ធៃង
ឹ ការទរៀបច្ំ ៃិងការអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី ។
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តារាងទី 3៖ កែៃការអៃុ វត្ត ថ វិកា កម្ម វិធី ទៅរដ្ឋ បា លរា ធាៃី -ទខ្ត្ត

២០១៧

២០១៨

២០១៩

27

២០២០

កំពង់េពឺ

កំពង់ឆ្នំង

កណា
ត ល

កំពង់ចម្

កកប

ទោធិ៍សាត្់

បាត្់ដ្ំបង

កំពង់ធំ

ទកាោះកុង

តាកកវ

បន្ទាយាៃ ័យ

ម្ពោះវិហារ

នប៉ាលិៃ

កំពត្

សាវយទរៀង

ឧត្តរាៃ ័យ

ម្កទច្ោះ

នម្ពកវង

ត្បូង មុ ំ

ទេៀម្រាប

េា ឹងកម្ត្ង

រត្ៃរិ រី

ម្ណឌលរិ រី

ម្ពោះេីហៃុ

២០២១
រា ធាៃីភនំទពញ28

ិ ឱយាៃលកេណៈម្រប់ម្ ង
ិ
ុ ទម្ោយ ៃិងទធវេ
ទោលបំណង ៣២៖ ទរៀបច្ំថវកា
ើ ាហរណកម្មថវកា

84>

ិ ៖ កែៃការយុទសា
ទរៀបច្ំកែៃការយុទសា
ធ ស្រេតថវកា
ធ ស្រេត ថវិកា ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំតាម្ទោលបំណងទោលៃទោបាយ
ៃិងកម្ម វិធី ទោយពៃយល់ខ្លឹម្សារនៃទោលបំណង ៃិងេៃិទាៃ, ម្បទភទហិរញ្ញបបទាៃ, េូច្ន្ទករេម្ិទក
ធ ម្មរៃលឹោះ
េម្ាប់តាម្ោៃការអៃុវត្ត ៃិងម្ត្ួត្ពិៃិត្យលទធែល, ទោលទៅេម្ិទក
ធ ម្ម, ម្កបខ្ណឌទពលទវោ ៃិងត្ម្ម្ូវការ
ថវិកា ។ កែៃការយុទសា
ធ ស្រេត ថវិកា ម្ត្ូវកែអកទលើពិតាៃច្ំណាយ កដ្លាៃទៅកនង
ុ ម្កបខ្ណឌហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ
ៃិងម្កបខ្ណឌថវិការយៈទពលម្ធយម្ ។ ប៉ាុកៃតរុណភាពនៃការទរៀបច្ំ ទៅាៃកម្ម្ិត្ទៅទ យ
ើ ។

85>

ិ ទៅកនង
ិ ម្បចំឆ្នំ ៃិងថវកា
ិ នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ៖ ាត្ិការណៃី
បញ្ចូ លច្ំណល
ូ -ច្ំណាយកដ្លទៅទម្ៅបរិបទថវកា
ុ ថវកា
នៃបលង់រណទៃយយថវិកា (CoA) ថមី េម្ាប់រទម្ាង/កម្ម វិធីហិរញ្ញបបទាៃពីនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តទៅ
ម្កេួងេុខាភិបាល រីឯម្កេួង-សាថប័ៃទែេងទទៀត្ ម្ត្ូវបាៃ ៃិងកំពង
ុ រិត្រូរោក់ឱយអៃុវត្តោបទណតើរៗ ។

ទោលបំណង ៣៣៖ ទរៀបច្ំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តម្បព័ៃធបន្ទាត្់រណទៃយយភាព

86>

ិ ី វៃ
ិ ទិ ោរសាធារណៈ
កំណត្់ឱយបាៃច្ាេ់ៃវូ បន្ទាត្់រណទៃយយភាពកនង
ុ ការទរៀបច្ំកម្ម វធ

ទដ្ើម្បីធាន្ទេងគត្ភា
ិ ព

ិ ម្បចំឆ្នំ ៖ កែអកទលើយុទសា
កនង
ុ ថវកា
ធ ស្រេត េត ីពីការកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥
ឹ ម្បេិទភា
លិខ្ត្
ិ បទោឋៃរត្ិយត្
ុ ោ
ត ក់ពៃ
័ ធ ៃឹងម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តកង
នុ ឆ្នំ២០២០ ទៃោះ េំទៅពម្ងង
ធ ព
េ័កតិេិទភា
ធ ព ៃិងរណទៃយយភាពច្ំទោោះការម្រប់ម្រងការវិៃិទោរសាធារណៈ ។ ទេច្កតម្ី ោងអៃុម្កឹត្យទោល
ិ ិទោរសាធារណៈ ាៃទោលទៅកំណត្់ (១) ទោលការណ៍ ៃិងលកេខ្ណឌត្ម្ម្ូវ, (២)
េត ីពីការម្រប់ម្រងការ វៃ
ដ្ំណាក់កាលរួម្នៃវដ្តរទម្ាងវិៃិទោរសាធារណៈ, (៣) ត្ួន្ទទី ៃិងភារកិច្ចរបេ់ម្កេួង -សាថប័ៃ, អងគភាព
សាធារណៈ ៃិងរដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ, (៤) ការែារភាាប់រវាងកែៃការវិៃិទោរោម្ួយៃឹងថវិកាៃីយកម្មការវិៃិទោរសាធារណៈ, (៥) ៃីត្ិ វិធីម្បត្ិបត្តិការនៃការទរៀបច្ំ ៃិងការម្រប់ម្រង ៃិង (៦) កាត្ពវកិច្ចរបាយការណ៍ ។

ឹ ការទរៀបច្ំទោលៃទោបាយ ៃិងការទធវកើ ែៃការហិរញ្ញវត្ថសា
ទោលបំណង ៣៤៖ ពម្ងង
ុ ធារណៈ

87>

ម្កបខ្ណឌទោលៃទោបាយា៉ា ម្កូទេដ្ឋកច្
ិ ច ៖ កេហវ. បាៃទរៀបច្ំម្កបខ្ណឌទោៃទោបាយា៉ា ម្កូទេដ្ឋកិច្ច ៃិងទោលៃទោបាយហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ឆ្នំ២០២០ ។ ទៃាឹម្ទៃោះ កេហវ. បាៃទរៀបច្ំរបាយការណ៍វឌ្ឍៃភាពោក់កណា
ត ល ឆ្នំ
េត ីពីសាថៃភាពទេដ្ឋកិច្ច រយៈទពល ៩ កខ្ (ឆ្នំ២០១៨) ៃិងរបាយការណ៍ Economic Surveillance ម្បចំម្ត្ីាេទី២
ឆ្នំ២០១៩ ។
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ិ ។
ការអៃុវត្តបច្ចុបបៃន រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទខ្ត្ត ោអងគភាពថវកា

28

ឯកឧត្តម្អរគបណឌត្
ិ េភាចរយឧបន្ទយរដ្ឋម្ស្រៃតី បាៃឯកភាពទលើេទំ ណើរបេ់អរគន្ទយកោឋៃហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ទោយពៃយរទពលការោក់
ិ កម្ម វធ
ិ ី រហូត្ដ្ល់ឆ្នំ២០២១ ។
រដ្ឋបាលរា ធាៃីភទំន ពញ អៃុវត្តថ វកា

24

88>

ម្កបខ្ណឌហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ រយៈទពលម្ធយម្ (MTFF) ៃិងម្កបខ្ណឌថវិការយៈទពលម្ធយម្ (MTBF) ៖
អរគន្ទយកោឋៃទោលៃទោបាយ ទទួលបៃាុកទរៀបច្ំម្កបខ្ណឌហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ រយៈទពលម្ធយម្ (MTFF)29 រីឯ
អរគន្ទយកោឋៃថវិកាទទួលបៃាុកទរៀបច្ំម្កបខ្ណឌថវិការយៈទពលម្ធយម្ ។

89>

MTFF ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំទ ើងទដ្ើម្បី (១) ោំម្ទការែារភាាប់ថ វិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយអាទិភាពរបេ់រា រោឋភិបាល ទោយកែអកទលើការរិត្រូរពិចរណាអំពធ
ី ៃធាៃកដ្លាៃ, លកេខ្ណឌា៉ា ម្កូទេដ្ឋកិច្ច ៃិងការោក់កំហត្
ិ
ទោលទៅនៃយុថាកហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (fiscal anchor), (២) ពម្ងឹងម្បេិទភា
ធ ពនៃការវិភា ថវិកា (Allocation
effeciecy) ៃិង (៣) ធាន្ទឱយបាៃៃូវេថ ិរភាពា៉ា ម្កូទេដ្ឋកិច្ច ៃិងច្ីរភាពហិរញ្ញវត្ថុ (macroeconomic and
fiscal sustainability)។ បច្ចប
ុ បៃន កេហវ. បាៃៃិងកំពុងទរៀបច្ំម្កបខ្ណឌ MTFF ២០២១ -២០២៣

30

ោ

ឯកសារែលូវការេម្ាប់ទម្បើម្បាេ់ោម្ូលោឋៃកនុងការទរៀបច្ំច្ាប់េតីពីហិរញ្ញវត្ថុេម្ាប់ការម្រប់ម្រងម្បចំឆ្នំ ។
MTFF

ោម្ូលោឋៃកនង
ុ ការទរៀបច្ំ

ម្កេួង-សាថប័ៃៃីម្យ
ួ ៗ

MTBF

កដ្លៃឹងទរៀបរាប់កាៃ់កត្លម្អត្
ិ ៃូវកម្ម្ិត្ពិតាៃច្ំណាយរបេ់

ម្ពម្ទាំងោក់បញ្ចូ លៃូវការវិភារអំពហា
ី ៃិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (fiscal risks)

េំខាៃ់ៗ កដ្លអាច្រំរាម្កំកហងដ្ល់សាថៃភាពហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបេ់កម្ពុោ ។

90>

ឹ ការែារភាាប់
ទដ្ើម្បីឱយការទរៀបច្ំឯកសារ MTFF កាៃ់កត្ាៃម្បេិទភា
ធ ព ោពិទេេច្ំទោោះទិដ្ឋភាពនៃការពម្ងង
រវាងថវិកា ៃិងទោលៃទោបាយ ក៏ដ្ូច្ោការវិភារហាៃីភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុកាៃ់កត្េុី ទម្ៅ េកម្មភាពេំខាៃ់ៗ ោ
យុទសា
ធ ស្រេត ាៃដ្ូច្ោ៖
•

ឹ កិច្េ
បៃតពម្ងង
ច ហការកនុងការទរៀបច្ំទិៃនៃ័យ ៃិងព័ត្ា
៌ ៃរបេ់ម្កេួង-សាថប័ៃោក់ពៃ
័ ធ

•

បៃតកកត្ម្ម្ូវកំហុេរបេ់ម្ក៉ាូ ដ្លពយករណ៍ម្កបខ្ណឌច្ំណូល ៃិងច្ំណាយកដ្លបណា
ត លម្កពីការកម្បម្បួល
នៃកតាតខាងកនង
ុ ៃិងកតាតខាងទម្ៅ ទដ្ើម្បីធាន្ទភាពទ ឿទុកច្ិត្នត ៃលទធែលពយករណ៍ កដ្លទម្បើម្បាេ់េម្ាប់
ទរៀបច្ំ MTFF ទៅឆ្នំបន្ទាប់ ៃិង

•

បៃតពម្ងឹងេម្ត្ថភាពម្កុម្ការងារបទច្ចកទទេកនង
ុ ការទរៀបច្ំឯកសារទៃោះ ទដ្ើម្បីឱយទឆ្លយ
ើ ត្បៃឹងបរិបទោក់កេត ង
ៃិងអន្ទរត្ ។
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ិ
ិ ទៅតាម្វិេយ
MTBF ម្ត្ូវបាៃបទងកត្
ើ ទ ង
ើ ទដ្ើម្បីបា៉ាៃ់សាមៃៃូវធៃធាៃកដ្លាៃ េម្ាប់ោម្ូលោឋៃនៃការវភា
ថវកា
័
ៃិងម្កេួង-សាថប័ៃៃីម្យ
ួ ៗ ទោយពិចរណាអំពី ៖

•

ការពយករកតាត ំរញ
ុ ត្ម្ម្ូវការ (Demand driver) នៃកម្ម វិធី កដ្លម្ត្ូវទម្បើម្បាេ់ថ វិកាទដ្ើម្បីែោល់ទេវា
ដ្ល់អនកទទួលែល ៃិង

•

ការវិភា ថវិកាពហុឆ្នំ កដ្លរា រោឋភិបាលៃឹងអាច្វិភា ថវិកាបកៃថម្ទៅតាម្វិេ័យអាទិភាព ម្េបតាម្
ទោលៃទោបាយអាទិភាពរបេ់ខ្ួ លៃ ។
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សាថៃភាពេងគម្-ទេដ្ឋកិច្ច កម្បម្បួល MTFF ម្ត្ូវបាៃពៃយរេម្ាប់ឆ្នំបន្ទាប់។ កនង
ុ ៃ័យទៃោះ កេហវ. ៃឹងបៃតទរៀបច្ំម្កបខ្ណឌា៉ា ម្កូទេដ្ឋកិច្ច ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ
ិ ៃិងថវកា
ិ កម្ម វធ
ិ ី។
សាធារណៈ េម្ាប់ោម្ូលោឋៃទរៀបច្ំកែៃការយុទសា
ធ ស្រេតថវកា
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ឺ ូ វដ្
ី ១៩, ថានក់ដ្ក
ឹ ន្ទំ កេហវ
អរគន្ទយកោឋៃទោលៃទោបាយ បាៃរូេបញ្ាក់ថា ទោយសារការទទួលរងែលប៉ាោះោល់ធៃ
ៃ ់ធរៃ ពីការរីករាលោល នៃ ំងក

េទម្ម្ច្ពយួរការអៃុវត្ត MTFF ទដ្ើម្បីោភាពបត្់កបៃ ៃិងទឆ្លើយត្បទាៃ់ទពលទវោ រឺម្កបខ្ណឌា៉ា ម្កូទេដ្ឋកច្
ិ ច ៃិងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ម្ត្ូវបៃតោក់ឱយទម្បើម្បាេ់
ម្បចំឆ្នំ (ម្កបខ្ណឌ ២០២១-២០២៣) ។ (ទោងច្ំណារដ្៏ខ្ពង់ខ្ពេ់របេ់ ឯកឧត្តម្អរគបណឌិត្េភាចរយ ឧបន្ទយករដ្ឋម្ស្រៃតី ច្ុោះនថៃទី ០៩ កខ្ម្ីន្ទ ឆ្នំ២០២០ ។
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បញ្ហម្បឈម្ការទរៀបច្ំ MTBF ៖ េម្ាប់ការអៃុវត្តសាកលបងកនុងការទម្ោងថវិកាឆ្នំ ២០២០, ការកំណត្់
ច្ំណាយពិតាៃទោល ូៃម្កេួង -សាថប័ៃ រឺរិត្ម្ត្ឹម្ច្ំណាយច្រៃត ទោយក កេម្ាប់ច្ំណាយវិៃិទោរម្ត្ូវ
រង់ចំអៃុម្កឹត្េត ព
ី ីការម្រប់ម្រងការវិៃិទោរសាធារណៈ ។ ម្កេួង-សាថប័ៃ ទៅពុំទាៃ់ទោរពបាៃការទម្ោងថវិកា
តាម្កម្ម្ិត្នៃច្ំណាយពិតាៃទោលរបេ់ខ្ួ លៃទៅទ ើយ ។ ការទរៀបច្ំោពហុឆ្នំ ទាម្ទារម្ស្រៃោា
ី ៃេម្ត្ថភាពខ្ពេ់
កនុងការពយកររទម្ាងថវិកាតាម្ឆ្នំៃីម្យ
ួ ៗ។
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ឹ េម្ត្ថភាពវភា
ិ រ ៃិងពយករណ៍សាថៃភាពទេដ្ឋកច្
ពម្ងង
ិ ច ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ ៖ វរគបណុត ោះបណា
ត លេត ីពីសារៈេំខាៃ់ ៃិង
ការទម្បើម្បាេ់ Online MEF Database េម្ាប់ការវិភារទេដ្ឋកិច្ច ៃិងកែៃការថវិកាម្ូលោឋៃដ្ល់ម្ស្រៃតីេិថត្ិ
ថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ។ ម្៉ាូកដ្លពយករា៉ា ម្កូទេដ្ឋកិច្ក
ច ម្ពុោ (Cambodia Macroeconomic Forecasting
Model - CMFM) ម្ត្ូវបាៃទធវប
ើ ច្ចុបបៃនកម្ម ៃិងទម្បើម្បាេ់ (version ២.០) ទោយាៃោរបាយការណ៍វាយត្នម្ល
ទលើម្៉ាូកដ្លពយករា៉ា ម្កូទេដ្ឋកច្
ិ ច ៃិងរបាយការណ៍េិកា (Feasibility Study) េត ីពីការអភិវឌ្ឍ Mobile MEF
Database Application ពីម្បព័ៃធ MEF Database ។

ឹ ការអៃុវត្តទោលៃទោបាយវម្
ិ ឈការហិរញ្ញវត្ថុ
ទោលបំណង ៣៥៖ ពម្ងង
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ិ ឈការហិរញ្ញវត្ថុ ៖ អរគន្ទយកោឋៃហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ បាៃទរៀបច្ំអៃុម្កឹត្យ
អៃុវត្តទោលៃទោបាយវម្
េត ីពីការដ្ំទ ើងម្បាក់ឧបត្ថម្ម្កុម្ម្បឹការដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ម្ពម្ទាំងបាៃៃិងកំពង
ុ ទរៀបច្ំទេច្កតីម្ោងម្បកាេ
ិ ឍការ ៃិងវេ
ិ ហម្ ឈការ ម្បចំ កេហវ, ទេច្កតម្ី ោងម្បកាេអៃតរម្កេួងេត ព
បទងកត្
ើ ម្កុម្ការងារបទច្ចកទទេវម្
ី ី
ការម្រប់ម្រង ៃ
ំ យ
ួ ការរដ្ឋបាល ុំ-េងាកត្់ ៃិងទេច្កតីម្ោងអៃុម្កឹត្យេត ីពីការទរៀបច្ំ ៃិងម្បម្ពឹត្តទៅនៃម្ូលៃិធិ
-ុំ េងាកត្់ ។
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អៃុវត្តសាកលបង ៃិងពម្ងីកម្ូលៃិធិ វិៃិទោរេម្ាប់រដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ (SNIF) 31 ៖ អរគន្ទយកោឋៃ
ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ បាៃទរៀបច្ំទេច្កតីម្ោងអៃុម្កឹត្យេត ព
ី ីការកកេម្ម្ួលអៃុម្កឹត្យទលខ្ ៣២ េត ីពី
ការទរៀបច្ំ ៃិងការម្បម្ពឹត្តទៅ នៃម្ូលៃិធិ វិៃិទោររដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ទៃាឹម្ៃឹងការោក់ឱយអៃុវត្ត ៃិង
ែេពវែាយៃូវទោលការណ៍កណន្ទំេតីពកា
ី រវាយត្នម្លេម្ិទក
ធ ម្មរដ្ឋបាលម្កុង-ខ្ណឌ ។ ោម្ួយោនទៃោះ អរគន្ទយកោឋៃ
ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ក៏បាៃទរៀបច្ំទេច្កតីកណន្ទំបកៃថម្េត ីពីេំទណើរទម្ាងវិៃិទោររដ្ឋបាលម្កុង
ប៉ាុកៃតពុំទាៃ់េទម្ម្ច្ទពញទលញទៅទ ើយ ។

96>

ិ
ពិៃត្
ិ យទម្ើលទ ង
ើ វញ

ិ េម្ាប់រដ្ឋបាលថានក់ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តទោលការណ៍កណន្ទំេតព
ី កី ែៃការយុទសា
ធ ស្រេតថវកា

ទម្កាម្ោត្ិ ៖ អរគន្ទយកោឋៃហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិបាៃទធវកា
ើ រកកលម្អទោលការណ៍កណន្ទំេតីពកា
ី រទរៀបច្ំ
កែៃការយុទសា
ធ ស្រេត ថវិការដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ោពិទេេការែារភាាប់ទោលៃទោបាយទៅៃឹងកម្ម វិធី ។

97>

អៃុវត្តឯកសារយុទសា
ធ ស្រេតការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថ វិកាកម្ពុោ ៖ យុ ទសា
ធ ស្រេត នៃការកកម្ម្ង់ ម្បព័ៃធ ថ វិការដ្ឋ បាល
ថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ឆ្នំ២០១៩-២០២៥ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំទ ើងទោយាៃេងគត្ភា
ិ ពោម្ួយយុទសា
ធ ស្រេត នៃកាកកទម្ម្ង់
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ិ ិទោររដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ (SNIF) ម្ត្ូវបាៃោក់ឲ្យអៃុវត្តចប់ពឆ្
យៃតការអៃុវត្តម្ល
ូ ៃិធិ វៃ
ី ន ំ២០១៧។ SNIF ោយៃតការេម្ាប់ែល
ត ់ហិរញ្ញបបទាៃរបេ់
ិ ិទោររដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ៃិងេម្ាប់ វេ
ិ យ
រា រោឋភិបាល ាៃភាាប់លកេខ្ណឌ ៃិងាៃលកេណៈោការម្បកួត្ម្បក ង េម្ាប់រទម្ាងវៃ
័ ណាម្ួយកដ្ល
ាៃអាទិភាពកដ្លទេន ទើ ើងទោយរដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ។

26

ម្បព័ៃធថ វិកាឆ្នំ២០១៨-២០២៥ ។ យុទសា
ធ ស្រេត េម្ាប់រដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ាៃទិេទៅពម្ងឹង ៃិងពម្ងីក
ការអៃុវត្តថវិកាកម្ម វិធីោបទណតើរៗ ទដ្ើម្បីឈាៃដ្ល់ការអៃុវត្តថវិកាកម្ម វិធីទពញទលញ ៃិងអងគភាពថវិកា ទោយ
ធាន្ទឱយបាៃៃូវការែារភាាប់ថវិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ ោពិទេេ ទោលបំណងទោលៃទោបាយរដ្ឋបាល
ថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ម្ត្ូវត្ម្ម្ឹម្ោម្ួយៃឹងទោលៃទោបាយោត្ិ ៃិងម្េបតាម្រច្ន្ទេម្ព័ៃធម្រប់ម្រងនៃរដ្ឋបាល
កដ្លកំណត្់ត្ួន្ទទី េិទិអ
ធ ណា
ំ
ច្ ៃិងការទទួលខ្ុេម្ត្ូវនៃរដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ។ ទដ្ើម្បី ំរញ
ុ ការអៃុវត្ត
ម្បកបទោយម្បេិ ទភា
ធ ពកែៃការេកម្ម ភា ពេម្ាប់ អ ៃុ វត្ត យុ ទសា
ធ ស្រេត នៃការកកម្ម្ង់ ម្បព័ ៃធ ថ វិកា រដ្ឋ បា ល
ថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ឆ្នំ២០១៩-២០២៥ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំទ ើងទោយាៃកែៃការេកម្មភាពរួម្ ម្ពម្ទាំងយៃតការ
េម្ម្បេម្ម្ួល តាម្ោៃ ៃិងវាយត្នម្លច្ាេ់ោេ់ ។

98>

កកេម្ម្ួលទោលការណ៍កណន្ទំ េតីពីការទរៀបច្ំ ៃិងៃីត្ិ វិធីអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីទពញទលញ ៃិងអងគភាពថវិកា
េម្ាប់រដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ៖ អរគន្ទយកោឋៃហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ បាៃទធវកា
ើ រកកលម្អ ៃិងោក់
ឱយអៃុវត្តៃូវទោលការណ៍កណន្ទំេតីពកា
ី រទរៀបច្ំថ វិកាកម្ម វិធេ
ី ម្ាប់រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទខ្ត្ត ។

99>

ិ ឈការហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវកា
ិ ថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ៖ ការទធវើ វិម្ ឈការហិរញ្ញវត្ថុ
បញ្ហម្បឈម្េម្ាប់វម្
ៃិងការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថ វិកាថានក់ទម្កាម្ោត្ិ
ការទែារធៃធាៃថវិការដ្ឋ

ួបម្បទោះៃឹងបញ្ហម្បឈម្ម្ួយច្ំៃៃ
ួ រួម្ាៃ៖ (១) ការបញ្ឈប់

ូៃរដ្ឋបាលរា ធាៃី ទខ្ត្តចប់ពឆ្
ី ន ំ២០២១, (២) កំទណើៃទបៀវត្េរបេ់ម្ស្រៃតីរដ្ឋបាល

ថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ោពិទេេរដ្ឋបាលម្កុង ម្េុក ម្េូបយកច្ំណាយអភិវឌ្ឍៃ៍ម្ល
ូ ោឋៃ, (៣) េម្ត្ថភាពម្ស្រៃតីរបេ់
រដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ទៅាៃកម្ម្ិត្, (៤) កងវោះធៃធាៃម្ៃុេេ ៃិងធៃធាៃហិរញ្ញវត្ថុ, (៥) ម្ុខ្ងារកដ្ល
ម្បរល់ឱយរដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ម្ិៃអាច្អៃុវត្តម្ុខ្ងារទន្ទោះបាៃទពញទលញ, (៦) លកេខ្ណឌបទច្ចកទទេកនុង
ការទែារធៃធាៃហិរញ្ញវត្ថុពីម្កេួង-សាថប័ៃសាម្ីទៅថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ម្ិៃទាៃ់ម្េបទៅតាម្ទម្ម្ង់នៃការទែារម្ុខ្ងារ,
(៧) ពុំទាៃ់បាៃទរៀបច្ំការទែារធៃធាៃម្ៃុេេ ៃិងធៃធាៃហិរញ្ញវត្ថុ, (៨) ាៃភាពយឺត្ោ៉ាវកនុងការទរៀបច្ំលិខ្ិត្
បទោឋៃរត្ិយុត្ត ៃិងេត ង់ោរ, ៃិង (៩) ពុំទាៃ់បាៃទរៀបច្ំកែៃការេកម្ម ភាពច្ាេ់ោេ់ េម្ាប់ោំម្ទដ្ល់
រដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ទដ្ើម្បីម្រប់ម្រង ៃិងអៃុវត្តម្ុខ្ងារកដ្លបាៃទែារ ។
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ការងារសធវ ប
ើ នត
•

ទរៀបច្ំ MTFF ៃិងភាពម្បទាក់ម្កឡា រវាង MTFF ៃិង MTBF

•

ទរៀបច្ំលិខ្ត្
ិ បទោឋៃរត្ិយុត្េ
ត ត ីពីការម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈ

•

ឹ ការទរៀបច្ំរបាយការណ៍េម្ិទក
ពម្ងង
ធ ម្ម ៃិងរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថតា
ុ ម្ម្កេួង-សាថប័ៃ

•

ពម្ងឹងរុណភាពនៃការទរៀបច្ំកែៃការយុទសា
ធ ស្រេត ថវិកា ៃិងថវិកាកម្ម វិធី ទោយកកលម្អទោលបំណង
ទោលៃទោបាយ កម្ម វិធី អៃុកម្ម វិធី ៃិងច្ទងាកម្េកម្មភាព

•

ទធវើទំទៃើបកម្មម្បព័ៃធបទច្ចកវិទយេម្ាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈទៅរដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ
(១) បច្ចុបបៃនការកត្់ម្តាច្ាប់ថវិកា, ការទែារឧបត្ថម្ភពថា
ី ន ក់ោត្ិ, ៃិងការបកងវរឥណទាៃ របេ់រដ្ឋបា
លថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ម្ត្ូវបាៃទធវើទ ើងតាម្ម្បព័ៃធ FMIS, (២) ច្ូលរួម្ទរៀបច្ំម្បព័ៃធកត្់ម្តាច្ំណូល
ម្ិៃកម្ៃសាទពើពៃធតាម្ម្បព័ៃធព័ត្ា
៌ ៃវិទយ កដ្លទម្ោងៃឹងោក់ឱយអៃុវត្តោ ហា
ំ ៃៗ ចប់ពឆ្
ី នំ
២០២១, ៃិង (៣) ចប់ពឆ្
ី ន ំ២០២២ ោក់ឱយអៃុវត្តម្បព័ៃធ FMIS ោ ហា
ំ ៃៗ ទៅរដ្ឋបាល
រា ធាៃី-ទខ្ត្ត ។

ក្នកទី៤ “ការសម្តៀម្ខ្លន
ាំ នបនាាប់”
ួ េម្មាប់ ហា

100> ការទម្ត្ៀម្ខ្លួៃេម្ាប់

ហា
ំ ៃបន្ទាប់ទផ្លតត្ទលើទោលបំណងច្ំៃៃ
ួ ៤ រួម្ាៃ (១) បទងកើត្ម្កបខ្ណឌថវិកាកែអកទលើ

ឹ ម្បេិទភា
ព័ត្ា
៌ ៃេម្ិទក
ធ ម្ម, (២)ទរៀបច្ំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តម្កខ្័ណឌរណទៃយយភាពេម្ិទក
ធ ម្ម, (៣)ពម្ងង
ធ ព
ម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យ, ៃិង (៤) ទរៀបច្ំ ៃិងអៃុវត្តកែៃការកសាងេម្ត្ថភាព (ទោយរួម្បញ្ាូ លទាំងសាថប័ៃៃីត្ិបបញ្ញត្ិត
ៃិងអាោ្ធរេវៃកម្មោត្ិ) ។

ិ ព័ត្ា
ទោលបំណង ៤១៖ បទងកត្
ើ ម្កបខ្ណឌថវកា
៌ ៃេម្ិទក
ធ ម្ម
ិ កែអកទលើធាត្ុច្ល
101> ដ្ំទណើការនៃការច្រចថវកា
ូ

ិ កែអកោេំខាៃ់
ៃឹងម្ត្ូវផ្លលេ់បូរត ោបទណតរើ ៗ ទឆ្ពោះទៅរកការច្រចថវកា

ិ ី ។ 32 តាម្ការច្ងអល
ទលើលទធែលកនង
ុ ឆ្នំ ៃិងលទធែលច្ុងទម្កាយនៃកម្ម វធ
ុ យុទសា
ធ ស្រេត នៃការកកម្ម្ង់
ុ បងាហញទៅកនង
ិ ឆ្នំ២០១៨-២០២៥, ចប់ពឆ្
ម្បព័ៃធថវកា
ី ន ំ២០១៩ ត្ទៅៃឹងម្ត្ូវទរៀបច្ំឱយាៃកិច្ម្ច ពម្ទម្ពៀងទលើលទធែលកនង
ុ ឆ្នំ ។
រីឯ កិច្ចម្ពម្ទម្ពៀងរួម្បញ្ចូ លទាំងលទធែលច្ុងទម្កាយ រឺៃង
ឹ ម្ត្ូវទរៀបច្ំចប់ពឆ្
ី ន ំ២០២៣ ត្ទៅ ។ ោវឌ្ឍៃភាព
េម្ាប់ឆ្នំ២០១៩ ទម្ម្ង់កិច្ចម្ពម្ទម្ពៀងទលើល ទធែលកនុងឆ្នំម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំបឋម្ទៅទ ើយ កដ្លម្ត្ូវឆ្ល ងកាត្់
ពិភាកាកម្ម្ិត្ន្ទយកោឋៃោម្ុៃ ។
ិ េម្ិទក
102> ទរៀបច្ំបទោឋៃរត្ិយត្ុ េ
ត ម្ាប់អៃុវត្តថវកា
ធ ម្ម ៖ ច្ាប់េតីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ឆ្នំ២០០៨ បាៃ
ទបើកម្ច្កឱយរា រោឋភិបាលអាច្អៃុត្សា
ត កលបងៃូវថវិកាកម្ម វិធី កដ្លោ ហា
ំ ៃម្ួយទៅទលើទិេទៅទឆ្ពោះទៅរក
ម្បព័ៃធថ វិកាេម្ិទក
ធ ម្ម ៃិង វិម្ ឈការ ។ កនង
ុ ៃ័យទៃោះ ទដ្ើម្បីឱយម្បព័ៃធថ វិកាេម្ិទក
ធ ម្មអាច្អៃុវត្តទោយកែអកទលើ
ុ ទម្ោយ ច្ាប់េតីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថសា
បទោឋៃរត្ិយត្
ុ តច្ាេ់ោេ់ ទពញទលញ ៃិងម្រប់ម្ ង
ុ ធារណៈ ចំបាច្់

32

ិ ឆ្នំ២០១៨-២០២៥
យុទសា
ធ ស្រេត នៃការកកម្ម្ង់ម្បព័ៃធថ វកា

28

ម្ត្ូវទធវើ វិទសាធៃកម្ម

33

។ ោវឌ្ឍៃភាព ច្ាប់េតីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ឆ្នំ២០០៨ ម្ត្ូវបាៃ ៃិងកំពុង

ម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យ ៃិងេិកា ទោលរឺកាលពីនថៃទី២៩ កខ្វិច្ិកា
ឆ ឆ្នំ២០១៩ បាៃទរៀបច្ំកិច្ចម្ប ុំបូកេរុបពិៃត្
ិ យទលើ ១៤
ច្ំណច្
ុ ោក់ពៃ
័ ធៃង
ឹ ការទរៀបច្ំថ វិកា, ការអៃុវត្តថ វិកា, ការកកទម្ម្ង់រណទៃយយ, លិខ្ិត្បទោឋៃរត្ិយត្
ុ ត ៃិង
ការទម្បើម្បាេ់ម្បព័ៃធ FMIS ។ 34

103> ទរៀបច្ំយៃតការ ៃិងឧបករណ៍សាកលបងេម្ាប់ម្ត្ួត្ពិៃត្ិ យេម្ិទកធ ម្មេម្ាប់ម្កេួង-សាថប័ៃ ៖ ម្កបខ្ណឌតាម្ោៃ
ៃិងវាយត្នម្លម្ួយៃឹងម្ត្ូវទរៀបច្ំចប់ពឆ្
ី ន ំ ២០១៩ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តសាកលបងទៅឆ្នំ២០២៣ ។ 35 ម្កបខ្ណឌោ
សារវៃតទៃោះ ៃឹងវិវឌ្ឍបៃតិច្ម្តងៗ ទៅោម្បព័ៃធតាម្ោៃ ៃិងវាយត្នម្លទពញទលញទៅឆ្នំ២០២៥ ។ េម្ាប់េូច្ន្ទករ
ឆ្នំ២០១៩ ម្កបខ្ណឌទេេន្ទទាៃនៃការតាម្ោៃ ៃិងម្ត្ួត្ពិៃិត្យព័ត្៌ាៃេម្ិទក
ធ ម្ម ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ប៉ាុកៃតពុំទាៃ់
ាៃវឌ្ឍៃភាពទៅទ យ
ើ ។

104> ម្ត្ួត្ពិៃិត្យអៃុម្កឹត្យទលខ្ ៨១ ៃិង អៃុម្កឹត្យទលខ្ ៨២ ៖ កេហវ. បាៃបទងកើត្ម្កុម្ការងារទរៀបច្ំកកេម្ម្ួល
អៃុម្កឹត្ទលខ្ ៨១ េត ព
ី ីការបទងកើត្ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យហិរញ្ញវត្ថុទលើការច្ំណាយថវិការដ្ឋទៅតាម្ម្កេួង ទខ្ត្ត ម្កុង
ម្កុងេវ យ័ត្ រា ធាៃីភនំទពញ ៃិងអងគការសាធារណៈ ៃិងអៃុម្កឹត្យទលខ្៨២ េត ីពីបទបញ្ាទូទៅ នៃរណទៃយយ
សាធារណៈ ម្ពម្ទាំងបាៃទរៀបច្ំកិច្ចម្ប ុំម្ត្ួត្ពិៃិត្យោបៃតបន្ទាប់ោម្ួយ ន្ទ
ំ ញការបារាំង ។

ទោលបំណង ៤២៖ ទរៀបច្ំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តម្កខ្័ណឌរណទៃយយភាពេម្ិទក
ធ ម្ម

105> ទរៀបច្ំទោលការណ៍កណន្ទំេតពី កា
ី រទធវេ
ើ វៃកម្មេម្ិទក
ធ ម្មេម្ាប់េវៃកម្មនែាទម្ៅ ។ អាោ្ធរេវៃកម្មោត្ិ បាៃ
ទរៀបច្ំទោលការណ៍កណន្ទំេតព
ី ីការទធវើេវៃកម្មម្បត្ិបត្តកា
ិ រ 36 ៃិងបាៃទទួលការអៃុម្័ត្កាលពីនថៃទី១៦ កខ្ធនូ
ឆ្នំ២០១៩ ។ ទោលបំណងច្ម្បងនៃការទធវើេវៃកម្មម្បត្ិបត្តិការ រឺទដ្ើម្បីទលើកកម្ពេ់អភិបាលកិច្ម្ច បកបទោយ
ភាពេៃេេំ
ំ នច្ ម្បេិទភា
ធ ព ៃិងេ័កតិេិទភា
ធ ព ។ បកៃថម្ពីទៃោះ េវៃកម្មទលើកិច្ចម្បត្ិបត្តិការ បទងកៃ
ើ ត្ាលភាព យ
ួ ដ្ល់
33

ិ ឆ្នំ២០១៨-២០២៥ េម្ាប់ការទធវើវទិ សាធៃកម្ម រឺចប់ពឆ្
ម្កបខ្ណឌទពលទវោកដ្លកច្ងកនង
ុ យុទសា
ធ ស្រេតនៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថ វកា
ី ន ំ ២០១៨ - ២០២០

34

ឹ ន្ទំ កេហវ រឺម្ត្ូវទរៀបច្ំ
កែអកតាម្របាយការណ៍ម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យទលើការអៃុវត្តកែៃការេកម្មភាពរួម្ដ្ំណាក់កាលទី ៣ របេ់ ន្ទ
ំ ញការ, ការេទម្ម្ច្ទោយថានក់ដ្ក

ទេច្កតីម្ោងច្ាប់ថមី ោោងការទធវើវទិ សាធៃកម្ម ច្ាប់ចេ់ តាម្ម្ូលោឋៃាម្តាៃីម្យ
ួ ៗ
35

ិ ឆ្នំ២០១៨-២០២៥
យុទសា
ធ ស្រេត នៃការកកម្ម្ង់ម្បព័ៃធថ វកា

36

អាោ្ធរេវៃកម្មោត្ិទម្បើោកយម្បត្ិបត្តកា
ិ រ ខ្ណៈម្កបខ្ណឌកែៃការេកម្មភាពរួម្ដ្ំណាក់កាលទី៣ ទម្បើម្បាេ់ោកយេម្ិទក
ធ ម្ម

29

រដ្ឋេភា អនកោប់ពៃធ ៃិងម្បភពហិរញ្ញបបទាៃដ្នទទទៀត្ កដ្លោទោលទៅនៃទោលៃទោបាយរបេ់រោឋភិបាល ៃិង
ម្បព័ៃធែេពវែាយឱយយល់ដ្ឹងេុី ទម្ៅអំពីការម្រប់ម្រង ៃិងេម្ិទែ
ធ លទកើត្ទច្ញពីេកម្មភាពន្ទន្ទរបេ់រោឋភិបាល ។

106> ទរៀបច្ំរបាយការណ៍េវៃកម្មេម្ិទកធ ម្ម ោក់

ៃ
ូ សាថប័ៃៃីត្ប
ិ បញ្ញត្តិ ៖ អាោ្ធរេវៃកម្មោត្ិ បាៃទរៀបច្ំរបាយការណ៍

ច្ំៃៃ
ួ ៤ រួម្ាៃ (១) របាយការណ៍េវៃកម្មទលើកិច្ម្ច បត្ិបត្តិការនៃការម្រប់ម្រងែលូវលំ ៃបទ របេ់ម្កេួង
អភិវឌ្ឍៃ៍ ៃបទ េម្ាប់ការិយបរិទច្ឆទ ២០១៨, (២) របាយការណ៍េវៃកម្មទលើកិច្ចម្បត្ិបត្តិការទៅម្ ឈម្ណឌល
េកម្មភាពកំចត្់ម្ីៃកម្ពុោ េម្ាប់ការិយបរិទច្ឆទ ២០១៨, (៣) របាយការណ៍េវៃកម្មទលើកិច្ចម្បត្ិបត្តិការេត ីពី
យៃតការនៃម្ច្កទច្ញច្ូលកត្ម្ួយ េម្ាប់ែតល់ទេវារដ្ឋបាលទៅរដ្ឋបាលទខ្ត្តម្ពោះេីហៃុ រដ្ឋបាលម្កុងម្ពោះេីហៃុ
ៃិងរដ្ឋបាលម្េុកនម្ពៃប់ េម្ាប់ការិយបរិទច្ឆទ ២០១៨ ៃិង (៤) របាយការណ៍េវៃកម្មទលើកិច្ចម្បត្ិបត្តិការនៃ
័ េម្ាប់កា រិយប រិទច្ឆទ ២០១៨ ។
ការម្រប់ម្រងម្ទពយេម្បត្តរិ ដ្ឋ ទៅរដ្ឋបាលទខ្ត្តឧត្តរាៃ យ

ឹ ម្បេិទភា
ទោលបំណង ៤៣៖ ពម្ងង
ធ ពម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យ

107> ម្ត្ួត្ពិៃត្ិ យទម្ើលម្ុខ្ងារេវៃកម្មនែាកងនុ ៃិងអធិការកិច្ច ទៅម្កេួង-សាថប័ៃ
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៖ អរគន្ទយកោឋៃេវៃកម្មនែាកនុងនៃ

កេហវ. បាៃទធវកា
ើ រម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យម្បេិទភា
ធ ពនៃម្ុខ្ងារេវៃកម្មនែាកនុង ៃិងទច្ញរបាយការេត ព
ី កា
ី រច្ុោះម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យ ៃ
ូ
ម្កេួង-សាថប័ៃច្ំៃៃ
ួ ៨ រួម្ាៃ (១) ម្កេួងទរៀបច្ំកដ្ៃដ្ី ៃររូបៃីយកម្ម ៃិងេំណង់, (២) ម្កេួង
នម្បេណីយ៍ ៃិងទូររម្ន្ទរម្ៃ៍, (៣) ម្កេួងទទេច្រណ៍, (៤) ម្កេួងកិច្ចការន្ទរី, (៥) ម្កេួងឧេាហកម្ម
ៃិងេិបបកម្ម, (៦) ម្កេួងកែៃការ, (៧) ម្កេួងយុត្ធ
តិ ម្៌ ៃិង (៨) ម្កេួងបរិសាថៃ ។ ទៃាម្
ឹ ទៃោះ អោធិការោឋៃ
បាៃទធវកា
ើ រវិភារម្ុខ្ងារអធិការកិច្ចទៅម្កេួង-សាថប័ៃច្ំៃៃ
ួ ៥។
ិ យ ៃិងេម្ិទក
ិ ថមី ៖
108> ពម្ងកី បកៃថម្ម្ុខ្ងារនៃការម្ត្ួត្ពិៃត្ិ យតាម្ព័ត្ា
៌ ៃវទ
ធ ម្ម ទដ្ើម្បីឱយម្េបៃឹងម្ុខ្ងារម្បព័ៃធថវកា
អរគន្ទយកោឋៃេវៃកម្មនែាកនុង បាៃទរៀបច្ំទោលការណ៍កណន្ទំេតីពីេវៃកម្មបទច្ចកវិទយព័ត្ា
៌ ៃ (IT Audit)
ៃិងបាៃទរៀបច្ំេិកាេសាោែេពវែាយកាលពីម្ត្ីាេទី ៤ ឆ្នំ២០១៩ ។ រីឯ ការទរៀបច្ំទោលការណ៍កណន្ទំេតីពី
េវៃកម្មេម្ិទក
ធ ម្ម ាៃភាពយឺត្ោ៉ាវ38 ទហើយទម្ោងៃឹងបញ្ច ប់កាទរៀបច្ំទៅម្ត្ីាេទី ២ ឆ្នំ២០២០ ។

109> ទរៀបច្ំម្កបខ្ណឌអធិការកិច្ហ
ច រិ ញ្ញវត្ថុ ៖ អោធិការោឋៃបាៃទរៀបច្ំទេច្កតីម្ោងេត ង់ោរអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ ៃិង
ទេច្កតីម្ោងបឋម្កែៃការយុទសា
ធ ស្រេត អធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ២០២១-២០២៥

ទៃាឹម្ៃឹងការម្បកាេោក់ឱយទម្បើ

ម្បាេ់ៃូវម្កម្េីលធម្៌ វិោា ីវៈអធិការកិច្ហ
ច ិរញ្ញវត្ថុ ។ ទោយក ក េម្ាប់អៃុម្កឹត្យេត ព
ី ី វិធាៃ ៃិងៃីត្ិ វិធី
ឹ ន្ទំ កេហវ. ។
អធិការកិច្ហ
ច ិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបាៃពយួរទុកតាម្ការេទម្ម្ច្របេ់ថានក់ដ្ក

ទោលបំណង ៤៤៖ ទរៀបច្ំ ៃិងអៃុវត្តកែៃការកសាងេម្ត្ថភាព

110> ម្ត្ួត្ពិៃត្ិ យកែៃការយុទសា
ធ ស្រេត កសាងេម្ត្ថភាពដ្ំណាក់កាលទី

៣ ៃិងទរៀបច្ំកែការយុទសា
ធ ស្រេតេម្ាប់ដ្ណា
ំ ក់-

កាលទី ៤ ៖ វិទយសាថៃទេដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ បាៃទធវើការម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ៃិងវាយត្នម្លការអៃុវត្តកែៃការកសាង
េម្ត្ថភាពកនង
ុ ម្កបខ្ណឌកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ្ំណាក់កាលទី ៣ ៃិងបាៃទរៀបច្ំ
ទេច្កតីម្ោងកែៃការយុទសា
ធ ស្រេត េត ីពកា
ី រកសាង ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍េម្ត្ថភាព េម្ាប់ដ្ំណាក់កាលទី ៤ ទោយបាៃ
ពិទម្ោោះទោបល់ោម្ួយម្រប់អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កេហវ, ម្កេួង-សាថប័ៃ,ម្ៃារី ទេដ្ឋកិច្ៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថរា
ុ ធាៃី-
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ម្កេួងសាថប័ៃបាៃបទងកត្
ើ អងគភាពេវៃកម្មនែាកង
នុ ច្ំៃៃ
ួ ៤៣ (ម្កេួង ច្ំៃៃ
ួ ២៨ េហម្ោេ ១២ ៃិងសាថប័ៃ ទែេងៗ ច្ំៃៃ
ួ ៣)

38

ទោយសារ ន្ទ
ំ ញការទទួលបៃាុកទរៀបច្ំាៃបញ្ហកែនកេុខ្ភាព

30

ទខ្ត្ត ៃិងរត្ន្ទោររា ធាៃី-ទខ្ត្ត ។ ទៃាឹម្ទៃោះ វិទយសាថៃ ួបម្បទោះៃឹងបញ្ហម្បឈម្ោក់ពៃ
័ ធម្រូបទងាគល ម្រូឧទទាេ
ៃិងសាស្រសាតចរយរបេ់ វិទយសាថៃ, ការទធវើទំទៃើបកម្ម ទលើកម្ម វិធីបណុត ោះបណា
ត លៃិងការទទួលការបំបៃ
៉ា េម្ត្ថភាព
ឹ េម្ត្ថភាព ទៅកនង
បកៃថម្ រួម្ទាំង ៃ
ំ យ
ួ បទច្ចកទទេ ៃិងថវិកាទដ្ើម្បីពម្ងង
ុ សាថប័ៃ ។
ការងារសធវ ប
ើ នត
•

វិទសាធៃកម្មច្ាប់េតីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ឆ្នំ២០០៨

•

កកេម្ម្ួលអៃុម្កឹត្យទលខ្ ៨១ ៃិង៨២

•

ទរៀបច្ំបញ្ច ប់ទោលការណ៍កណន្ទំេតីពកា
ី រទរៀបច្ំថ វិកាេម្ិទក
ធ ម្ម

•

ទរៀបច្ំទោលការណ៍កណន្ទំេតព
ី ីការអៃុវត្តថ វិកាេម្ិទក
ធ ម្ម

•

ទរៀបច្ំកិច្ចម្ពម្ទម្ពៀងេម្ិទក
ធ ម្ម

•

ទរៀបច្ំម្កបខ្ណឌម្ត្ួត្ពិៃិត្យៃិងវាយត្នម្ល

•

ិ ៃនៃម្បព័ៃធេវៃកម្មនែាកង
ម្បព័ៃធេវៃកម្មនែាកង
នុ ៃិងអធិការកិច្ច៖ (១) ទរៀបច្ំម្កបខ្ណឌ ៃិងវធា
ុន
ៃិងអធិការកិច្ចម្ួយច្ាេ់ោេ់

ទដ្ើម្បីទោោះម្សាយបញ្ហម្បឈម្កដ្លកំពង
ុ ទកើត្ាៃទ ង
ើ

ម្ពម្ទាំងកបងកច្កភារកិច្ចោនឱយបាៃម្ ោះម្េ ោះ នៃអងគភាពម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ម្េបតាម្ការេទម្ម្ច្
របេ់រា រោឋភិបាលទលខ្ ៧៧២ េ ណ.ហធ ច្ុោះនថៃទី៥ កខ្ម្ិថុន្ទ ឆ្នំ២០១៩ ៃិង (២) បញ្ច ប់
ការទរៀបច្ំទោលការណ៍កណន្ទំេតីពីេម្ិទក
ធ ម្ម េម្ាប់េវៃកម្មនែាកនុង ។
ក្នកទី៥ “ការោាំម្ទដេ់ការអនុវតត កម្ម វិធីកកទម្ម្ខ់ម្បកបសដ្ឋយសោរ ័យ និខចីរភាព្”

111> កែនកោំម្ទដ្ល់ការអៃុវត្តកម្មវិធកី កទម្ម្ង់ម្បកបទោយទោរ

័យ ៃិងច្ីរភាព ទផ្លតត្ទលើទោលបំណងច្ំៃៃ
ួ ៣ រួម្ាៃ

(១) បទងកៃ
ើ ភាពោអនកដ្ឹកន្ទំ, េម្ត្ថភាពម្រប់ម្រង, ៃិងបណុត ោះឆ្ៃាៈកំកណទម្ម្ង់ ម្ពម្ទាំងបទងកៃ
ើ ភាពោាចេ់
ៃិងការទទួលខ្ុេម្ត្ូវ, (២) បទងកៃ
ើ ម្បេិទភា
ធ ពនៃការកសាងេម្ត្ថភាព ៃិង វិធាៃការទលើកទឹកច្ិត្ត, ៃិង (៣)
ពម្ងឹងការកសាងេម្ត្ថភាពេម្ាប់អៃុវត្តកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ដ្ំណាក់កាលទី៣ ។

ឹ ន្ទំ, េម្ត្ថភាពម្រប់ម្រង, ៃិង បណុត ោះឆ្ៃាៈកំកណទម្ម្ង់ ម្ពម្ទាំង
ទោលបំណង ៥១៖ បទងកៃ
ើ ភាពោអនកដ្ក
បទងកៃ
ើ ភាពោាចេ់ ៃិងការទទួលខ្ុេម្ត្ូវ

112> ការទរៀបច្ំកែៃការេកម្មភាព (GDAP3/MAP3) ៃិងការរាយការណ៍អពំ វី ឌ្ឍៃភាពោម្បចំ បងាហញអំពកា
ី រច្ូលរួម្
ឆ្ៃាៈ ៃិងការទទួលខ្ុេម្ត្ូវកនង
ុ ការងារកកទម្ម្ង់ ៖ អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កេហវ ទាំង ១៨ ៃិងម្កេួង-សាថប័ៃទាំង៤១
បាៃទរៀបច្ំកែៃការេកម្មភាព (GDAP3/MAP3) ៃិងពិភាកាកម្ម្ិត្ ន្ទ
ំ ញោម្ួយ អ.រ.ហ. ទដ្ើម្បីកំណត្់េកម្មភាព
កកទម្ម្ង់ ។ ម្រប់អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កេហវ. ៃិងម្រប់ម្កេួង-សាថប័ៃទាំង ាៃការរាយការណ៍ោម្បចំម្ត្ីាេ
ៃិងម្បចំឆ្នំអព
ំ ីវឌ្ឍៃភាព ៃិងទែ្ើ ូៃ អ.រ.ហ. ទដ្ើម្បីបូកេរុប ៃិងោក់របាយការណ៍ ៃ
ូ កិច្ចម្ប ុំរណៈកាមធិការ
ដ្ឹកន្ទំការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ៃិងនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ោម្បចំម្ត្ីាេ ៃិងម្បចំឆ្នំ ។

ិ ៃការទលើកទឹកច្ិត្ត
ទោលបំណង ៥២៖ បទងកៃ
ើ ម្បេិទភា
ធ ពនៃការកសាងេម្ត្ថភាព ៃិង វធា

113> វរគបណុត ោះបណាតល ៃិងេិកាេសាោោក់ពៃ័ ធ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំទ

ង
ើ ទោយអងគភាពកេហវ ៃិងម្កេួង-សាថប័ៃ ៖

ឹ េម្ត្ថភាពម្ស្រៃត,ី អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កេហវ. បាៃទរៀបច្ំវរគបណុត ោះោក់ពៃ
ទដ្ើម្បីពម្ងង
័ ធដ្ច្
ូ ោ ការទរៀបច្ំ ៃិង
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ការអៃុវត្តថវិការដ្ឋបាលម្កុង-ម្េុក, ការទម្បើម្បាេ់កម្ម វិធីពត្
័ ា
៌ ៃវិទយ, កិច្ចលទធកម្មសាធារណៈ, ការទម្បើម្បាេ់ម្បព័ៃធ
ឹ ន្ទំ,
FMIS, វិធសា
ី ស្រេត បទម្ងៀៃ, ច្ាប់ ៃិងបទបបញ្ញត្តិេតីពព
ី ៃធោរ, ភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋ ៃិងឯក ៃ, ភាពោអនកដ្ក
ៃីត្ិ វិធីកង
នុ ការទរៀបច្ំេៃនិធនិ ែាកង
ុន , ៃិងថវិកាព័ត្ា
៌ ៃេម្ិទក
ធ ម្ម ។ ទៃាឹម្ទៃោះ ម្កេួង-សាថប័ៃ បាៃទរៀបច្ំេិកាេសាោ
ឹ ោក់ពៃ
បស្រញ្ាបការយល់ដ្ង
័ ធៃង
ឹ ការម្រប់ម្រងម្ទពយេម្បត្តិ ការអៃុវត្តថវិកាកម្ម វិធី ៃិងការអៃុវត្តម្បព័ៃធ FMIS ោទដ្ើម្ ។
ិ រថវកា
ិ
114> ការវភា

ិ ឆ្នំ២០១៨ោ ន្ទ
ំ ញេំខាៃ់ម្យ
ួ កដ្លបាៃរំទលច្ទៅកនង
ុ យុទសា
ធ ស្រេតនៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវកា

ិ រថវកា
ិ
២០២៥ ៖ វិទយសាថៃទេដ្ឋកិច្ៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ បាៃទរៀបច្ំវរគបណតុោះបណា
ត លេត កា
ី រវភា

ិ
ៃ
ូ ម្ស្រៃតី វិភារថវកា

ម្រូបទងាគល ៃិងម្ស្រៃតោ
ី ក់ពៃ
័ ធនៃ កេហវ ច្ំៃៃ
ួ ៣០ រូប ។

115> អៃុវត្តបទោឋៃរត្ិយត្ុ ោ
ត ក់ពៃ
័ ៃ
ធ ង
ឹ ការទលើកទឹកច្ិត្ម្ត កុម្ការងារកកទម្ម្ង់ ៖ រ.ហ.េ. បាៃទលើកទឹកច្ិត្តម្កុម្ការងារ
កកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ នៃអងគភាព កេហវ. ៃិងម្កេួង-សាថប័ៃ ទោយអៃុវត្តៃូវ
លិខ្ត្
ិ បទោឋៃរត្ិយុត្តច្ៃ
ំ ៃ
ួ ៥ រួម្ាៃ (១) ម្បកាេទលខ្ ៦១៦ េហវ.ម្បក េត ព
ី ីការកំណត្់ទោលការណ៍
យៃតការ ៃីត្ិ វិធី ៃិងការម្ត្ួត្ពិៃិត្យេម្ាប់ការែតលកា
់ រទលើកទឹកច្ិត្តទោយទម្បើម្បាេ់ម្បាក់រងាវៃ់របេ់អងគភាព
ទម្កាម្ឱវាទ កេហវ. (២) ម្បកាេទលខ្ ៣៥១ េហវ. ម្បក េោ ីពី វិធាៃ ៃិងៃីត្ិ វិធនី ៃការែោលកា
់ រទលើកទឹកច្ិត្ត
ៃ
ូ ម្កុម្ការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ទៅតាម្ម្កេួង-សាថប័ៃ, (៣)សារាច្រទលខ្ ០០៤
េហវ េត ីពកា
ី រអៃុវត្តម្បកាេទលខ្ ៦១៦ េហវ.ម្បក, (៤) សារាច្រទលខ្ ០០៤ េហវ េោ ីពកា
ី របង់ថ វិកា
ច្ំណូលម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធច្ល
ូ កនង
ុ ម្ូលៃិធនិ ៃកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ៃិង (៥) ទេច្កតីេទម្ម្ច្ទលខ្ ១១៩ េេរ េត ីពីការទម្បើម្បាេ់ច្ំណូលម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធរបេ់ម្កេួង-សាថប័ៃម្បម្ូលច្ំណូល
េម្ាប់ែតលកា
់ រទលើកទឹកច្ិត្តទលើការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ។ កនុងៃ័យទៃោះ ម្កុម្ការងារ
កកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៃអងគភាព កេហវ. ៃិងម្កេួង-សាថប័ៃ បាៃទទួលម្បាក់ឧបត្ថម្ភ
ឹ រុណភាពនៃការទរៀបច្ំកែៃការេកម្មភាព
កនុងការងារកកទម្ម្ង់ទពញម្ួយឆ្នំ ។ ទទាោះោោ៉ាងទៃោះកតី ការពម្ងង
តាំងពីទដ្ើម្ទី រឺោការេំខាៃ់ ទដ្ើម្បីធាន្ទម្បេិទភា
ធ ពនៃម្បាក់ឧបត្ថម្ភ ។

ឹ ការកសាងេម្ត្ថភាពេម្ាប់អៃុវត្តកម្ម វធ
ិ កី កទម្ម្ង់
ទោលបំណង ៥៣៖ ពម្ងង

116> ពម្ងងឹ េម្ត្ថភាពោក់ពៃ័ ធការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ៖

វិទយសាថៃទេដ្ឋកិច្ៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ បាៃទរៀបច្ំវរគ-

បណុត ោះបណា
ត ល ន្ទ
ំ ញបទច្ចកទទេច្ំៃៃ
ួ ៣ វរគកដ្លរួម្ាៃម្ុខ្វិោា ដ្ូច្ោ (១) ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ៃិង
ទេដ្ឋកិច្ច, (២) ថវិកា, (៣) ម្រប់ម្រងម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋ, (៤) រណទៃយយសាធារណៈ, ៃិង (៥) េិលបៈម្បាម្េ័យ
ទាក់ទង ។ េរុបេិកាេកាម្ទាំង ៣ វរគទៃោះ ាៃច្ំៃៃ
ួ ១០៥៩ រូប ។39 ការបណតុោះបណា
ត លបាៃ ួបម្បទោះៃឹង
បញ្ហម្បឈម្ម្ួយច្ំៃៃ
ួ ោអាទិ៍ (១) អម្តានៃការទបាោះបង់ការេិការបេ់េិកាេកាម្ទៅកត្បៃតទកើត្ាៃ, (៣)

39

ទោលទៅេូច្ន្ទករនៃម្កបខ្ណឌេហភាពអឺរុប ាៃច្ំៃៃ
ួ ១ ០៤៥ រូប
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េិកាេកាម្កដ្លម្ត្ូវបាៃចត្់បញ្ាូ ៃឱយច្ូលរួម្វរគបណុោ ោះបណា
ោ ល ទទួលបាៃការម្បរល់ភារកិច្ចបកៃថម្ កនង
ុ កំ ុង
ទពលេិកា កដ្លោទហត្ុទធវឱ
ើ យេិកាេកាម្អវត្តាៃទម្ច្ើៃ ៃិងឈាៃទៅការទបាោះបង់ការេិកា ។
ការងារសធវ ប
ើ នត
•

ទរៀបច្ំកែៃការយុទសា
ធ ស្រេត េត ព
ី កា
ី រកសាង ៃិងអភិវឌ្ឍេម្ត្ថភាព (ម្កបខ្ណឌ PFMRP) ដ្ំណាក់កាលទី៤

•

ុ ទម្ោយ
ទរៀបច្ំម្ល
ូ ៃិធិកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ម្រប់ម្ ង

២.២. ការអនុវតត ក្នការេកម្មភាព្រួម្ ដាំ

ក់កាេទី៣ របេ់ម្កេួខ-សាថប័ន

117> របាយការណ៍វឌ្ឍៃភាពនៃកែៃការេកម្មភាព (MAP) របេ់ម្កេួង-សាថប័ៃ ទាំង៤០ ម្ត្ូវកបងកច្កោ ៥

សាថប័ៃ

រួម្ាៃ ៖ (១) សាថប័ៃទេវាទេដ្ឋកិច្ចាៃច្ំៃួៃ ១១ ម្កេួង-សាថប័ៃ, (២) សាថប័ៃទេវាហិរញ្ញវត្ថុ ការបរទទេ ៃិង
ទេវាសាធារណៈទូទៅ ាៃច្ំៃៃ
ួ ៨ ម្កេួង-សាថប័ៃ, (៣) សាថប័ៃទេវាការោរោត្ិ េៃតេ
ិ ុខ្ ៃិងេណា
ត ប់ធានប់
សាធារណៈ ាៃច្ំៃៃ
ួ ៥ ម្កេួង-សាថប័ៃ, (៤) សាថប័ៃទេវាេងគម្កិច្ច ាៃច្ំៃៃ
ួ ៦ ម្កេួង-សាថប័ៃ ៃិង (៥)
សាថប័ៃ កំពល
ូ ៃិងឯករា យ ាៃច្ំៃៃ
ួ ១១ ម្កេួង-សាថប័ៃ ។

118> កែអកតាម្ការវាយត្នម្លវឌ្ឍៃភាព, ការទរៀបច្ំកែៃការេកម្មភាព (MAP3) ាៃភាពច្ាេ់ោេ់ោងម្ុៃ កត្ទៅ
កត្ាៃេកម្មភាពម្បចំនថៃ ។ ការទរៀបច្ំកែៃការេកម្មភាព MAP3 រួរទផ្លតត្កត្ទលើការងារអាទិភាពៃិងច្ូលរួម្
ឹ ម្បេិទភា
ពម្ងង
ធ ពម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុ កដ្លម្កេួង-សាថប័ៃ បាៃៃិងកំពុងបំទពញម្ុខ្ងារ ។

119> ខ្ណៈត្ួន្ទទីរបេ់ម្កេួង-សាថប័ៃ កាៃ់កត្ធំទ

ង
ើ ៗ កនង
ុ PFMRP ការពម្ងឹងេម្ត្ថភាពអងគភាពនៃម្កេួង-សាថប័ៃ

ោកិច្ចម្ួយកដ្លម្ត្ូវយកច្ិត្តទុកោក់ ៃិង រំ ញ
ុ បកៃថម្ ទម្កាម្ការោំម្ទរបេ់អងគភាពហិរញ្ញវត្ថុ ម្បកបទោយេកម្ម,
បុទរេកម្ម ៃិងអៃតរេកម្មភាព ។ ម្កេួង-សាថប័ៃេថ ិត្កនុង វិេយ
័ កត្ម្ួយ រួរទរៀបច្ំទោលៃទោបាយឱយាៃភាព
ម្បទាក់ម្កឡាោន ទដ្ើម្បីេទម្ម្ច្ឱយបាៃលទធែលច្ុងទម្កាយ ធាន្ទការែារភាាប់ថវិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ ។
ការកំណត្់េកម្មភាពអាទិភាពេម្ាប់ការទរៀបច្ំ ៃិងអៃុវត្តេម្ាប់ម្កេួង-សាថប័ៃ ទៅកនុងឆ្នំ២០២០ ោពិទេេ
ឹ ការទរៀបច្ំ ៃិងការអៃុវត្ត “ការពម្ងឹងការម្រប់ម្រងការម្បម្ូលច្ំណូល ៃិងច្ំណាយ”,
បៃតទលើកកម្ពេ់ ៃិងពម្ងង
“ការបទងកៃ
ើ រណទៃយយភាពហិរញ្ញវត្ថ”ុ ៃិង “ការែារភាាប់ថ វិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ”។

120> វឌ្ឍៃភាពោរួម្

ទេា ើរកត្ម្រប់ម្កេួង -សាថប័ៃអៃុវត្ត កែៃការេកម្ម ភាពទទួលបាៃលទធែលទលើេពី ៨៥%

ទលើកកលងកត្អរគទលខាធិការោឋៃរដ្ឋេភាេទម្ម្ច្បាៃម្ត្ឹម្កត្ ១០% (១/១០) ប៉ាទុ ណាណោះ ។ ទទាោះបីោោ៉ាងទៃោះកតី
េកម្មភាពម្ួយច្ំៃៃ
ួ របេ់ម្កេួង-សាថប័ៃ ទាម្ទារឱយាៃការកកលម្អបកៃថម្ទទៀត្ ទដ្ើម្បីឱយម្េម្តាម្កែៃការ
េកម្មភាពរួម្ (CAP) ។

121> វឌ្ឍៃភាពរៃលោះឹ ៗ

របេ់ ម្កេួង-សាថប័ៃច្ូល រួម្ការអៃុវត្ត កែៃការេកម្ម ភាពឆ្នំ ២០១៩ នៃកម្ម វិធី កកទម្ម្ង់

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ដ្ំណាក់កាលទី៣ រួម្ាៃដ្ូច្ខាងទម្កាម្ ៖
•

ម្កេួង-សាថប័ៃម្បម្ូលច្ំណូលម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធបាៃទម្បើម្បាេ់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងច្ំណូលម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ
(NRMIS) ទលើកកលងកត្ម្បទភទច្ំណូលោក់ពៃ
័ ធៃង
ឹ ការ ល
ួ ដ្ីេម្បទាៃទេដ្ឋកិច្ច ៃិងេម្បទាៃករ ។
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•

ម្កេួង-សាថប័ៃច្ំៃៃ
ួ ១០ បាៃទម្បើម្បាេ់ម្បព័ៃធ FMIS េម្ាប់ម្បត្ិបត្តកា
ិ រហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងម្កេួង-សាថប័ៃច្ំៃៃ
ួ
១៧ ថមី បាៃទម្ត្ៀម្រួច្រាល់េម្ាប់ការទម្បើម្បាេ់ម្បព័ៃធ FMIS ។

•

របាយការណ៍េម្ិទក
ធ ម្មតាម្ោៃការអៃុវត្តកម្ម វិធី ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំទៅតាម្ម្កេួង-សាថប័ៃោបទណតើរៗ ប៉ាុកៃត
រុណភាពទៅាៃកម្ម្ិត្ទៅទ ើយ ទោយកងវោះការវិភារទលើេម្ិទក
ធ ម្ម ៃិងបញ្ហម្បឈម្ ។

•

ម្កុម្ការងារទរៀបច្ំកែៃការយុទសា
ធ ស្រេត ថវិកា ៃិងថវិកាកម្ម វិធី ទៅតាម្ម្កេួង-សាថប័ៃ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំទ ើង
ប៉ាុកៃតម្បេិទភា
ធ ពនៃការអៃុវត្ត ទៅាៃកម្ម្ិត្ ។

•

កែៃការលទធកម្ម ៃិងកែៃការរ ាទទយយបុទរម្បទាៃ របេ់ម្កេួង-សាថប័ៃ ម្ត្ូវបាៃភាាប់ោម្ួយរទម្ាងេំទណើ
ថវិកាឆ្នំ ២០២០ ។ ច្ំទោោះកែៃការលទធកម្មាៃកត្ម្កេួង-សាថប័ៃច្ំៃៃ
ួ បីប៉ាុទណាណោះ កដ្លទែ្ើម្កយឺត្ ។

•

ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថម្ុ កេួងអប់រំ យុវ ៃ ៃិងកីឡា (Education Fianancial Management System
ç EFMS) ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយទម្បើម្បាេ់ទៅម្រប់អងគភាពថវិកាថានក់កណា
ត ល ៃិងម្ៃាីររា ធាៃី-ទខ្ត្ត ទាំង២៥ ។

•

ទេៀវទៅេត ព
ី ៃ
ី ីត្ិ វិធនី ៃការអៃុវត្តម្បព័ៃធ EFMS េម្ាប់អនកទម្បើម្បាេ់ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ (ម្កេួង អយក) ។

122> ទម្ៅពីវឌ្ឍៃភាពរៃលឹោះដ្ូច្បាៃទរៀបរាប់ខាងទលើ ាៃអាទិភាពម្ួយច្ំៃៃួ ោអាទិ៍ ៖ ការពម្ងងឹ ម្បេិទភា
ធ ពការម្រប់ឹ ៃិងការពម្ងក
ី ការអៃុវត្តម្បព័ៃធ FMIS ទៅតាម្ម្កេួង-សាថប័ៃ
ម្រងការម្បម្ូលច្ំណល
ូ ៃិងច្ំណាយ, ការពម្ងង
ឹ ការអៃុវត្តកែៃការយុទសា
ិ ៃិងថវកា
ិ កម្ម វធ
ិ ។
ៃិងការពម្ងង
ធ ស្រេតថវកា
ី
ឹ ម្បេិទភា
២.២.១ ការពម្ងង
ធ ពនៃការម្រប់ម្រងការម្បម្ូលច្ំណល
ូ ៃិងច្ំណាយ

123> ម្កេួង-សាថប័ៃច្ំៃៃួ

២៣ ទទួលបៃាុកម្បម្ូលច្ំណល
ូ ម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ កដ្លការម្បម្ូលច្ំណូលម្ិៃកម្ៃ

សារទពើពៃធេថត្
ិ កនង
ុ ច្ទន្ទលោះ +/-១០% ទហើយាៃកំទណើៃម្បាណោ ៥% ទៅ១០% ម្បចំឆ្នំ ។ ម្បភពច្ំណូល
ម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធេខា
ំ ៃ់ៗ រួម្ាៃ ែលទុៃរបេ់អាកាេច្រណ៍េុី វិល, ែលទុៃនៃេកម្មភាពទទេច្រណ៍,
ែលទុៃរបេ់នម្បេណីយ៍ ៃិងទូររម្ន្ទរម្ៃ៍ ៃិងច្ំណូលកាត្ពវកិច្ចពកា
ី េេុីណូ ។ ដ្យម្កាម្ទី៤ បងាហញច្ំណូល
ម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធទកើៃទ ើង ិត្ ៣ ដ្ង ពីឆ្នំ២០១៣ ដ្ល់ឆ្នំ២០១៩ ។
ដ្យម្កាម្ទី 5៖ ការអៃុ វត្ត កែៃការម្បម្ូល ច្ំ ណូល ម្ិៃ កម្ៃសារទពើ ពៃធ

ម្បភព៖អរគន្ទយកោឋៃរត្ន្ទោោត្ិ
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*រិត្ោបោ
៊ី ៃទរៀល

124> ទដ្ើម្បីពម្ងងឹ ការទកៀរររច្ំណល
ូ ម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធឱយាៃម្បេិទភា
ធ ព

អរគន្ទយកោឋៃម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋៃង
ិ ម្ិៃ

កម្ៃសារទពើពៃធ បាៃពម្ងឹងរដ្ឋបាលច្ំណូលម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ តាម្រយៈ ការទរៀបច្ំយៃតការម្រប់ម្រងច្ំណូល
ម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ (ការបទងកើត្រណៈកាមធិការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យៃិងវាយត្នម្លច្ំណូលម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ ៃិងការម្ត្ួត្ពិៃិត្យតាម្ោៃការម្បម្ូលច្ំណូលោម្បចំ), ការទធវើទំទៃើបកម្មការម្រប់ម្រងច្ំណូលម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធតាម្ម្បព័ៃធ
បទច្ចកវិទយព័ត្៌ាៃ (NRMIS), ការទធវើទំទៃើបកម្មការម្រប់ម្រងសារទពើភណឌម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋតាម្ម្បព័ៃធបទច្ចកវិទយ,
ទរៀបច្ំលិខ្ត្
ិ បទោឋៃរត្ិយុត្ត ៃិង វិធាៃការទែេងៗទទៀត្។

125> ម្បព័ៃធ NRMIS ោម្បព័ៃធទម្បើម្បាេ់តាម្អៃឡាញ ៃិងាៃម្ុខ្ងារេំខាៃ់ៗ រួម្ាៃ ម្រប់ម្រងការម្បម្ូល ៃិងកត្់ម្តា
ច្ំណូលម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ, ម្រប់ម្រងការកបងកច្ក ៃិងទូទាត្់ម្បាក់រងាវៃ់, ទបាោះពុម្ព វិកកយបម្ត្ សាោកបម្ត្
បកងវរច្ំណូលថវិកាោត្ិ ៃិងែលិត្របាយការណ៍, រណន្ទ ៃិងែលិត្ឯកសារោក់ពៃ
័ ធៃង
ឹ ការទូទាត្់ម្បាក់រងាវៃ់
ទោយេវ យ
័ ម្បវត្តិ, ម្រប់ម្រង ៃិងរកាទិៃនៃយ
័ (កិច្ចេៃយ ៃិងឯកសារោក់ពៃ
័ ធ) ោទដ្ើម្ ។ ម្បព័ៃធ NRMIS ម្ត្ូវ
បាៃោក់ឱយទម្បើម្បាេ់ោែលូវការ ដ្ំណាក់កាលទី១ ច្ំៃៃ
ួ ២៣ ម្កេួង-សាថប័ៃ កនង
ុ ឆ្នំ២០១៨, ៃិងច្ំៃៃ
ួ ១៨
ម្ៃាីររា ធាៃី-ទខ្ត្ត ទៅទដ្ើម្ឆ្នំ២០២០ ។ ោ ហា
ំ ៃបន្ទាប់ កេហវ. ៃឹងេិកាទរៀបច្ំម្បព័ៃធ E-PAYMENT ។

126> ោម្ួយោនទៃោះ អរគន្ទយកោឋៃម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋៃិងច្ំណូលម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ ៃឹងេម្ម្បេម្ម្ួលោម្ួយម្កេួងសាថប័ៃ ពិៃិត្យទលើកិច្ចេៃយ ល
ួ ដ្ីេម្បទាៃទេដ្ឋកិច្ច ទដ្ើម្បីទរៀបច្ំទ ើង វិញឱយម្េបតាម្បទបបញ្ញត្តិោធរាៃ
ៃិងត្នម្លឈួ ន លដ្ីេម្បទាៃទេដ្ឋកិច្ច ។

127> េម្ាប់ការអៃុវត្តកែៃការច្ំណាយរបេ់ម្កេួង-សាថប័ៃ

បាៃរូេបញ្ាក់អព
ំ ីម្បេិទភា
ធ ពច្ំណាយ ៃិងបញ្ហ-

ម្បឈម្កនុងទំព័រទលខ្ ៤ ។ ោម្ួយោនទៃោះ ទម្កាម្កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ បាៃកំពង
ុ ំរញ
ុ
ការទម្បើម្បាេ់ម្បព័ៃធធន្ទោរ ទោយបកៃថម្ការទបើកម្បាក់ទបេកកម្មតាម្ម្បព័ៃធធន្ទោរ ទៅម្រប់ម្កេួង-សាថប័ៃ ។
ី ៃិងពម្ងង
ឹ ការអៃុវត្តម្បព័ៃធ FMIS ទៅតាម្ម្កេួង-សាថប័ៃ
២.២.២ ការពម្ងក

128> រទម្ាង FMIS ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត

ំហាៃទី១ ទៅឆ្នំ២០១៤ ៃិង ំហាៃទី២ ទៅឆ្នំ២០១៧ ។

ម្ុខ្ងារេនូ ល ៃិងច្ំណាត្់ថានក់ថវិកាម្ត្ូវបាៃោក់បញ្ចូ លកនុងម្បព័ៃធ FMIS ោបៃតបន្ទាប់ម្េបតាម្ ំហាៃយុទសា
ធ ស្រេត
ី ម្បព័ៃធ FMIS ាៃដ្ូច្ខាងទម្កាម្ ៖
នៃម្បព័ៃធ ។ កែៃការពម្ងក
 ឆ្នំ២០១៨៖ ម្កេួង-សាថប័ៃច្ំៃៃ
ួ ១០ ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយទម្បើម្បាេ់ម្បព័ៃធ FMIS ោែលូវការ កនុងទន្ទោះ

រួម្ាៃ (១) ម្កេួងទេដ្ឋកិច្ច ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ, (២) ម្កេួងអប់រំ យុវ ៃ ៃិងកីឡា, (៣) ម្កេួងេុខាភិបាល, (៤) ម្កេួងកេិកម្ម រុកាេម្បាញ់ ៃិងទៃសាទ, (៥) ម្កេួងការងារ ៃិងបណុត ោះបណា
ត លវិោា ីវៈ,
(៦) ម្កេួងកិច្កា
ច រន្ទរី, (៧) ម្កេួងបរិសាថៃ, (៨) ម្កេួងម្ុខ្ងារសាធារណៈ, (៩) ម្កេួងឧេាហកម្ម
ៃិងេិបបកម្ម ៃិង (១០) ម្កេួងនម្បេណីយ៍ ៃិងទូររម្ន្ទរម្ៃ៍ ម្ពម្ទាំងអងគភាពថវិកាកដ្លោ
អាណាប័កទែាេិទិទធ ពញទលញច្ំៃៃ
ួ ១២ ។
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 ឆ្នំ២០១៩៖ ម្កេួង-សាថប័ៃ ច្ំៃៃ
ួ ១០ បកៃថម្ ៃិងម្ៃាីរទេដ្ឋកិច្ចៃង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុរា ធាៃី-ទខ្ត្ត ទាំង២៥

ម្ត្ូវោក់ឱយទម្បើម្បាេ់ម្បព័ៃធ FMIS ។ ម្កេួង-សាថប័ៃទាំង ១០ រួម្ាៃ៖ (១) ម្កេួងការបរទទេ ៃិង
េហម្បត្ិបត្តិការអៃតរោត្ិ, (២) ម្កេួងសាធារណការ ៃិងដ្ឹក ញ្ាូ ៃ, (៣) ម្កេួងអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃបទ,
(៤) ម្កេួងទរៀបច្ំកដ្ៃដ្ី ៃររូបៃីយកម្ម ៃិងេំណង់, (៥) ម្កេួងទទេច្រណ៍, (៦) ម្កេួងោណិ ាកម្ម,
ិ
(៧) ម្កេួងធៃធាៃទឹក ៃិងឧត្ុៃយ
ិ ម្, (៨) ម្កេួងព័ត្ា
៌ ៃ, (៩) រដ្ឋទលខាធិការោឋៃអាកាេច្រេុី វល
ៃិង (១០) ម្កេួងេងគម្កិច្ច អត្ីត្យុទ ធ ៃ ៃិងយុវៃីត្ិេម្បទា ។
 ឆ្នំ២០២០៖ ម្កេួង-សាថប័ៃច្ំៃៃ
ួ ១៧ បកៃថម្រួម្ាៃ (១) អរគទលខាធិការោឋៃរដ្ឋេភា, (២) អរគទលខាធិការោឋៃម្ពឹទេ
ធ ភា, (៣) ម្កេួងម្ពោះបរម្រា វា ំង, (៤) ម្កុម្ម្បឹកាធម្មៃុញ្,ញ (៥) ទីេតីការ
រណៈរដ្ឋម្ស្រៃតី, (៦) ម្កុម្ម្បឹកាអភិវឌ្ឍៃ៍កម្ពុោ, (៧) ម្កេួងម្ហានែា, (៨) ម្កេួងការោរោត្ិ, (៩)
ម្កេួងទំន្ទក់ទំៃងរដ្ឋេភា ម្ពឹទេ
ធ ភា ៃិងអធិការកិច្ច, (១០) ម្កេួងករ ៃិងថាម្ពល, (១១) ម្កេួង
ធម្មការ ៃិងសាេន្ទ, (១២) ម្កេួងវបបធម្៌ ៃិងវិច្ិម្ត្េិលបៈ, (១៣) ម្កេួងកែៃការ, (១៤) អាោ្ធរ
េវៃកម្មោត្ិ, (១៥) អងគភាពម្បឆ្ំងអំទពើពុករលួយ, (១៦) ម្កេួងយុត្ធ
តិ ម្៌ (រួម្ទាំងអរគទលខាធិការោឋៃ
ឧត្តម្ម្កុម្ម្បឹកាអងគទៅម្កម្, ត្ុោការកំពល
ូ ៃិងសាោឧទធរណ៍) ៃិង (១៧) រណៈកាមធិការោត្ិ
ទរៀបច្ំការទបាោះទឆ្នត្ ម្ពម្ទាំងអងគភាពថវិកាកដ្លោអាណាប័កទែារេិទិទធ ពញទលញច្ំៃៃ
ួ ១៣ ៃឹង
ម្ត្ូវោក់ឱយទម្បើម្បាេ់ម្បព័ៃធ FMIS ោែលូវការ ។ ម្ុខ្ងារច្ំៃៃ
ួ ២ (អភិវឌ្ឍៃ៍ថមី) នៃម្បព័ៃធ FMIS ៃឹង
ម្ត្ូវោក់ឱយអៃុវត្តសាកលបង កនុងឆ្នំ២០២១ ទៅ កេហវ ៃិងម្កេួងច្ំៃៃ
ួ ១ ទែេងទទៀត្ ។

129> ម្កេួង-សាថប័ៃម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្តម្ខ្ុ ងារេនូ លច្ំៃៃួ ៤ រួម្ាៃ ម្ុខ្ងារវិភា

ៃ៍ថវិកា (BA) ម្ុខ្ងារការទិញ (PO)

ម្ុខ្ងាររណៃីម្ត្ូវេង (AP) ៃិងម្ុខ្ងាររណៃីម្ត្ូវទារ (AR)។ ទោងតាម្ការសាាបេា ង់ទោបល់ផ្លាល់ពអ
ី នក
ទម្បើម្បាេ់, ម្បព័ៃធ FMIS ទៅាៃដ្ំទណើរការយឺត្ទៅទពលបញ្ចូ ល (Upload) តារាងោពិទេេកែនកលទធកម្ម កដ្ល
ាៃម្ុខ្េញ្ញទម្ច្ើៃកនុងម្បព័ៃធ ៃិងការែលិត្របាយការណ៍ម្ៃ
ិ ម្រប់តាម្ត្ម្ម្ូវការរបេ់អនកទម្បើម្បាេ់ទៅទ ើយ ។ 40

130> ការអៃុវត្តរទម្ាង FMIS

ហា
ំ ៃទី២ ទៅាៃបញ្ហម្បឈម្ម្ួយច្ំៃៃ
ួ កដ្លទាម្ទារឱយាៃការម្បយ័ត្ម្ន បកយង

ៃិងទម្ត្ៀម្ខ្លួៃកនុងការទោោះម្សាយ ដ្ូច្ោ ការពម្ងឹងទលើេុម្កឹត្ភាព ៃិងរុណភាពនៃការទម្បើម្បាេ់ម្បព័ៃធ FMIS
ពីេំណាក់អនកទម្បើម្បាេ់ែារភាាប់ៃឹងការទម្បើម្បាេ់របាយការណ៍ទោលទលើការអៃុវត្តថវិកាទច្ញពីម្បព័ៃធ FMIS,
ការផ្លលេ់បូោរទីតាំងរបេ់អនកទម្បើម្បាេ់, ៃិងការផ្លលេ់បូោរទឈាមោះអនកទម្បើម្បាេ់ ទៃាឹម្ៃឹងេម្ត្ថភាពនៃការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈរបេ់អនកទម្បើម្បាេ់ម្បព័ៃធ FMIS ទៅាៃកម្ម្ិត្ ។
ឹ ការអៃុវត្តកែៃការយុទសា
ិ ៃិងថវកា
ិ កម្ម វធ
ិ ី
២.២.៣ ការពម្ងង
ធ ស្រេតថវកា
ិ កែៃការយុទសា
ិ រឺោកែៃការបីឆ្នំរក
131> កនងុ ម្កបខ្ណឌនៃការអៃុវត្តការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវកា
ធ ស្រេត ថវកា
ំ ល
ិ តាម្អភិម្កម្ពី
ទម្កាម្ទ ង
ើ ទលើ កដ្លម្កេួង-សាថប័ៃ ម្ត្ូវទរៀបច្ំោទរៀងរាល់ឆ្នំ ទោយែារភាាប់អាទិភាពទោលៃទោបាយរបេ់
ម្កេួង-សាថប័ៃ ទៅៃឹងទោលទៅតាម្ វិេ័យ ៃិងកែៃការយុទសា
ធ ស្រេត អភិវឌ្ឍៃ៍ោត្ិ ។ កែៃការយុទសា
ធ ស្រេត ថវិកា

40

តាម្រយៈការទឆ្លយ
ើ ត្បរបេ់ម្កុម្ការងារ FMIS, ត្ម្ម្ូវការរបាយការណ៍ែលិត្ទច្ញពីម្បព័ៃធ FMIS របេ់ម្កេួង-សាថប័ៃ ៃិងម្ៃាីរទេដ្ឋកិច្ៃ
ច ិងហិរញ្ញវត្ថុ ាៃ
ភាពខ្ុេៗោន ។ ម្កុម្ការងារ បាៃម្បម្ូលត្ម្ម្ូវការ ៃិងទរៀបច្ំអភិវឌ្ឍរបាយការណ៍កដ្លោត្ម្ម្ូវការអាទិភាព រួច្ោម្ុៃ ។
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ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំតាម្ទោលបំណងទោលៃទោបាយ ៃិងកម្ម វិធី ទោយពៃយល់ខ្លឹម្សារនៃទោលបំណង ៃិង
េៃិទាៃ

ម្បទភទហិរញ្ញបបទាៃ,

េូច្ន្ទកររៃលោះឹ េម្ាប់តាម្ោៃការអៃុវត្ត

ៃិងការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យលទធែល,

ិ ។ កែៃការយុទសា
ទោលទៅេម្ិទក
ធ ម្មម្កបខ្ណឌទពលទវោ ៃិងត្ម្ម្ូវការថវកា
ធ ស្រេត ថវិកា ម្ត្ូវកែអកទលើពតា
ិ ៃ
ច្ំណាយ កដ្លាៃទៅកនង
ុ ម្កបខ្័ណឌថវិការយៈទពលម្ធយម្ ។ កែៃការយុទសា
ធ ស្រេត ថវិកា ម្ត្ូវបាៃកំណត្់ែងកដ្រ
ិ ច្រៃត ៃិងថវិកាម្ូលធៃកដ្លម្ត្ូវការទម្បើម្បាេ់េម្ាប់ឆ្នំទម្ោងថវិកា (N+1) ៃិងេម្ាប់ពរី ឆ្នំបៃតបន្ទាប់
ៃូវថវកា
របេ់ម្កេួង-សាថប័ៃ ។ ទលើេពីទៃោះ កែៃការយុទសា
ធ ស្រេត ថវិកាោម្ូលោឋៃេម្ាប់ការទរៀបច្ំ ៃិង វិភា ថវិកា
ម្បចំឆ្នំឱយច្ំទោលទៅអាទិភាព ក៏ដ្ូច្ោ ឧបករណ៍ម្ួយេម្ាប់ការទធវើេាហរណកម្ម ថ វិកាច្រៃោ ៃិងថវិកា
វិៃិទោរ ម្ពម្ទាំងរវាងថវិកាោត្ិ ៃិងថវិកាហិរញ្ញបបទាៃេហម្បត្ិបត្តិការ។ ម្កេួង-សាថប័ៃម្ត្ូវទទួលខ្ុេម្ត្ូវ
អៃុវត្តតាម្ទេច្កោកី ណន្ទំេតព
ី កា
ី រទរៀបច្ំកែៃការយុទសា
ធ ស្រេត ថវិកា កដ្លទរៀបច្ំទោយ កេហវ. ។

132> កនុងការអៃុវត្តថវិកាកម្ម វិធី,

កែៃការយុទសា
ធ ស្រេតថវិកាម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្តកុង
ន ទោលបំណង ទដ្ើម្បីទធវើឱយបាៃ

លអ ម្បទេើរទលើការែារភាាប់ថ វិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ, ការកកេម្ម្ួលរច្ន្ទេម្ព័ៃធកម្ម វិធី, ការទម្បើម្បាេ់
េូច្ន្ទករការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យេម្ិទក
ធ ម្ម/លទធែលនៃកម្ម វិធី ទដ្ើម្បីធាន្ទបាៃៃូវភាពោាចេ់នៃកម្ម វិធី ទោយែារភាាប់
រវាងធៃធាៃទៅៃឹងការទទួលខ្ុេម្ត្ូវច្ំទោោះការអៃុវត្ត ៃិងេម្ិទក
ធ ម្ម ។ អងគភាពថវិកាម្ត្ូវបាៃបទងកត្
ើ ទ ើងកនង
ុ
ឹ
ទោលទៅបទងកៃ
ើ ត្ាលភាព រណទៃយយភាព ៃិងម្បេិទភា
ធ ព នៃការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ តាម្រយៈការពម្ងង
ការកបងកច្កម្ុខ្ងារ ភារកិច្ច ៃិងការទទួលខ្ុេម្ត្ូវឱយកាៃ់កត្ច្ាេ់ោេ់ទៅកម្ម្ិត្អៃុវត្ត ។ ទៅឆ្នំ ២០១៨
ាៃអងគភាពថវិកាម្បាណោង ៨៦៦ ម្ត្ូវបាៃបទងកត្
ើ ទ ើង កនង
ុ ទន្ទោះ អងគភាពថវិកាម្ួយច្ំៃៃ
ួ របេ់ម្កេួង-សាថប័ៃ
ោពិទេេ ម្រឹោះសាថៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ៃិងម្ៃាីរ ំន្ទញរា ធាៃី-ទខ្ត្ត បាៃកាលយោអងគភាពថវិកាោអាណាប័ក
ទែារេិទ ធ ។ រួរកត្់េាគល់ថា ទៅទពលចប់ទែោើម្អៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីាៃម្កេួង-សាថប័ៃច្ំៃៃ
ួ ១៧ កនុងច្ំទណាម្
៣៨ ម្កេួង-សាថប័ៃ អៃុវត្តថវិកាបាៃត្ិច្៩០% នៃច្ាប់ថ វិកា, ប៉ាុកៃតសាថៃភាពទៃោះ ម្ត្ូវបាៃកកលម្អ កដ្លទៅ
ឆ្នំ ២០១៨ ម្កេួង សាថប័ៃកត្ ២ កដ្លអៃុវត្តបាៃត្ិច្ោង ៩០% នៃច្ាប់ ៃិងរហូត្ដ្ល់ ៣២ អៃុវត្តបាៃ ៩៥%
នៃច្ាប់ ។ េម្ាប់ឆ្នំ២០១៩ អងគភាពថវិកាច្ំៃៃ
ួ ៩១២ កនង
ុ ទន្ទោះអងគភាពថវិកាអាណាប័កទែារេិទិច្
ធ ំៃៃ
ួ ៦៦៤
ៃិងម្ិៃទាៃ់ទែារេិទិច្
ធ ំៃួៃ ២៤៨, ថានក់កណា
ត លាៃ ៣០៨ កនុងទន្ទោះអងគភាពថវិកាអាណាប័កទែារេិទិ ធ ៦០ ៃិង
ម្ិៃទាៃ់ទែារេិទិ២
ធ ៤៨ ៃិងថានក់ម្ល
ូ ោឋៃាៃ ៦០៤ (ទែារេិទិទា
ធ ង
ំ អេ់)។

133>ការែារភាាប់ថវិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយតាម្រយៈការោក់ឱយអៃុវត្តថវិកាកម្ម វិធីទាងំ រដ្ឋបាលថានក់ោត្ិ

ៃិង

ថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ។ ប៉ាុកៃតការែារភាាប់ទៅាៃកម្ម្ិត្ទៅទ យ
ើ កដ្លបណា
ត លម្កពីកតាតម្ួយច្ំៃៃ
ួ (១) ម្កេួងសាថប័ៃេថ ត្
ិ កនុងវិេ័យកត្ម្ួយពិបាកកនុងការទរៀបច្ំទោលៃទោបាយម្បទាក់ម្កឡាោនរួម្ ទាំងការកំណត្់េូច្ន្ទករ
ៃិងទោលទៅ ោពិទេេការេម្ម្បេម្ម្ួល, (២) េាហរណកម្មរវាងច្ំណាយច្រៃត ៃិងម្ូលធៃ, ៃិង (៣)
ការកំណត្់ទោលបំណងទោលៃទោបាយ, រច្ន្ទេម្ព័ៃធកម្ម វិធី ៃិងសាថប័ៃ ៃិងេូច្ន្ទករេម្ិទក
ធ ម្មរៃលឹោះ។

134> កែៃការោយុទសា
ធ ស្រេតទដ្ើម្បី

រំ ញ
ុ ការទរៀបច្ំ BSP ៃិង PB ម្បកបទោយរុណភាព ចំបាច្់ម្ត្ូវាៃកែៃការទរៀបច្ំ

ច្ាេ់ោេ់ ទោយាៃការច្ូលរួម្ពីបណា
ត ន្ទយកោឋៃោក់ព័ៃធ ៃិងាៃកែៃការបណុត ោះបណា
ត លទោយ
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ម្រូ

ឧទទាេ ម្កពី កេហវ., រីឯការទម្ោងថវិកាកែៃការយុទសា
ធ ស្រេត ថវិការបេ់អងគភាពថវិកាៃីម្ួយៗម្ត្ូវាៃ
លកេណៈលម្អត្
ិ ។ ោម្ួយោនទៃោះ ម្កុម្ការងារទរៀបច្ំកែៃការ រួរាៃលកេខ្ណឌទោងការងារច្ាេ់ោេ់ ។
២.៣. សោបេ់នដរូអភិវឌ្ឍន៍សេើម្បព្័នធ FMIS និខ េិនិទធភាព្ BSP-PB
២.៣.១ ម្បព័ៃធ FMIS

135> កនុងកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, ម្បព័ៃធ FMIS ទដ្ើរត្ួន្ទទីេូន លកនុងការេម្ម្ួលដ្ល់កច្ិ ច
ម្បត្ិបត្តកា
ិ រហិរញ្ញវត្ថុ ទៃាឹម្ៃឹងការម្រប់ម្រងច្ំណាយទលើការអៃុវត្តទោលៃទោបាយ ។ ចប់តាំងពីម្បព័ៃធ
FMIS ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយដ្ំទណើរការទពញទលញកនុងម្កេួងទេដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងរត្ន្ទោររា ធាៃី -ទខ្ត្ត កនុងឆ្នំ
២០១៧ ម្ក, ម្បព័ៃធទៃោះ ម្ត្ូវបាៃពម្ងីកទៅកាៃ់ម្ ឈោឋៃអនកទម្បើម្បាេ់កាៃ់កត្ទូលំទោ
ូ យ ទហើយម្ ឈម្ណឌល
ព័ត្ា
៌ ៃនៃម្បព័ៃធទៃោះ ក៏ម្ត្ូវបាៃបទងកៃ
ើ េម្ត្ថភាព ទដ្ើម្បីត្ភាាប់ទៅៃឹងម្បព័ៃធរបេ់ធន្ទោរោណិ ា ៃិងម្បព័ៃធ
កត្់ម្តាច្ំណូលរបេ់ម្កេួងទេដ្ឋកិច្ចៃង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ (ឧ.ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងព័ត្ា
៌ ៃច្ំណូលម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ) ។
ី វិសាលភាព ៃិងទំទៃើបកម្មបទច្ចក វិទយព័ត្៌ាៃ, ការអៃុវត្តម្បព័ៃធ FMIS ម្ត្ូវបាៃទផ្លតត្ទលើ
ទៃាឹម្ៃឹងការពម្ងក
ការេម្ម្ួលៃីត្ិ វិធី ៃិងត្ម្ម្ង់ទិេការម្រប់ម្រងការផ្លលេ់បូតរ ទដ្ើម្បីឱយម្បត្ិបត្តិការរបេ់ម្បព័ៃធអាច្រុញម្ចៃលំហរូ
ថវិកាទៅដ្ល់អងគភាពែតល់ទេវា ួរម្ុខ្ ។ ធន្ទោរពិភពទោក បាៃទធវកា
ើ រេិកា ៃិងរកទ ញ
ើ ថា (១) ការទូទាត្់
ច្ំណាយទៅាៃភាពយឺត្ោ៉ាវ ទបើទទាោះបីោម្បព័ៃធ FMIS ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំឱយម្បត្ិបត្តម្ិ េបតាម្ៃីត្ិ វិធីការងារកដ្ល
កំពុងអៃុវត្តក៏ទោយ, (២) ម្បត្ិបត្តិការទូទាត្់កនុងម្បព័ៃធ FMIS ទៅាៃកម្ម្ិត្ទាបទោយសារទៅកម្ម្ិត្ថានក់ោត្ិ
ម្បព័ៃធទៃោះ ម្ត្ូវបាៃទម្បើម្បាេ់កង
ុន ការទេន ើេុំបុទរម្បទាៃពីរត្ន្ទោរ ទដ្ើម្បីទធវៃ
ើ ត្
ី ិ វិធីទូទាត្់ទម្ៅម្បព័ៃធ, (៣) ការម្រប់ម្រងការផ្លលេ់បូតរ ម្បម្ពឹត្តទៅទៅាៃកម្ម្ិត្ ពិទេេទលើការទរៀបច្ំេកម្មភាពទទៀងទាត្់ េម្ាប់ ួបពិភាកា,
ទលើកទឹកច្ិត្ត ៃិងពម្ងឹងេម្ត្ថភាពរបេ់អនកទម្បើម្បាេ់ម្បព័ៃធ FMIS, ៃិង (៤) ការ ំរុញការទម្បើម្បាេ់ៃីត្ិ វិធី
ការងារតាម្ម្បព័ៃធ FMIS ទាម្ទារការយកច្ិត្តទុកោក់បកៃថម្ ទហើយត្ួន្ទទីរបេ់អនកោក់ពៃ
័ ធដ្ូច្ោ េវៃករ
ៃិង អ.រ.ហ. ទលើកិច្អ
ច ៃតរារម្ៃ៍ទៃោះក៏ពុំទាៃ់ទរៀបច្ំឱយបាៃទពញទលញទៅទ ើយ ។

136> ទលើម្ល
ូ ោឋៃនៃរបករំទហើញខាងទលើទៃោះ ធន្ទោរពិភពទោកបាៃែតលទ់ ោបល់ម្យ
ួ ច្ំៃៃ
ួ ាៃោអាទិ៍ (១) កកលម្អ
ៃីត្ិ វិធីការងារ ទោយ ំរុញម្កេួងទេដ្ឋកិច្ៃ
ច ិងហិរញ្ញវត្ថុ ដ្ឹកន្ទំទធវើោរំរ,ូ (២) ពម្ងឹងការច្ូលរួម្ពីម្កេួង-សាថប័ៃ
ទោយកកលម្អការអៃុវត្តការងាររវាងម្កេួងទេដ្ឋកិច្ៃ
ច ិងហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងម្កេួង-សាថប័ៃ, (៣) ំរុញការម្ត្ួត្ពិៃិត្យ
ៃិងវាយត្នម្លទលើការេម្ម្ួលៃីត្ិ វិធីការងារ, (៤) ទធវើការវាយត្នម្លពីអត្ថម្បទោ ៃ៍នៃការផ្លលេ់បូតរ ៃិងទរៀបច្ំ
កែៃការេកម្ម ភាពម្រប់ម្រងការផ្លល េ់ បូត រ, ៃិង (៥) បទងកើត្ៃូ វបរិោកាេអំ ទណាយែលេម្ាប់ទាក់ទាញ
ការច្ូលរួម្ោំម្ទ ។
២.៣.២ េិៃទ
ិ ភា
ធ ព BSP-PB

137> ទឆ្លយ
ើ ត្បេំទណើរបេ់ម្កេួងទេដ្ឋកច្
ិ ៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថទុ លើការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យទលើ BSP ៃិង PB, េហភាពអឺរប
ុ បាៃែតល់
ៃ
ំ យ
ួ បទច្ចកទទេ ទោយម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យទលើ BSP ៃិង PB ច្ំៃៃ
ួ ៨ ម្កេួង-សាថប័ៃ កនង
ុ ទន្ទោះរួម្ាៃ (១) ម្កេួង
ទេដ្ឋកិច្ចៃង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ, (២) ម្កេួងអប់រំ យុវ ៃ ៃិងកីឡា, (៣) ម្កេួងសាធារណការ ៃិងដ្ឹក ញ្ាូ ៃ, (៤)
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ម្កេួងម្ហានែា-កែនករដ្ឋបាល, (៥) ម្កេួងេងគម្កិច្ច អត្ីត្យុទ ធ ៃ ៃិងយុវៃីត្ិេម្បទា, (៦) ម្កេួងកេិកម្ម
រុកាេម្បាញ់ ៃិងទៃសាទ, (៧) ម្កេួងអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃបទ ៃិង (៨) ម្កេួងេុខាភិបាល ។
ិ រឺោភារកិច្េ
138> ការទធវកើ ែៃការ ៃិងទរៀបច្ំថវកា
ច ខា
ំ ៃ់របេ់រា

រោឋភិបាល ទហើយទៅកម្ពុោ BSP ម្ត្ូវបាៃទម្បើម្បាេ់

ោឧបករណ៍ ទដ្ើម្បីទរៀបច្ំរច្ន្ទេម្ព័ៃធកម្ម វិធី/អៃុកម្ម វិធី ទោយឆ្លុោះបញ្ចង
ំ ពីកែៃការថវិកា កនង
ុ ការអៃុវត្តេកម្មភាព
តាម្វិេ័យ ។ BSP កដ្លេហភាពអឺរុបបាៃពិៃត្
ិ យេុទេ
ធ ឹងកត្ាៃបញ្ាក់ពីទំន្ទក់ទំៃងរវាងទោលៃទោបាយោត្ិ/
តាម្វិេ័យ ៃិងទបេកកម្ម/កម្ម វិធីអភិវឌ្ឍៃ៍របេ់ម្កេួង-សាថប័ៃ ។ ទលើេពីទៃោះ BSP ទាំងទន្ទោះក៏ាៃម្កបខ្ណឌ
េម្ិទក
ធ ម្ម កដ្លបាៃអងកៃ់ដ្ល់កម្ម្ិត្អៃុកម្ម វិធី ទហើយាៃបញ្ាក់ពីេូច្ន្ទករ ៃិងត្ម្ម្ូវការថវិកាែងកដ្រ ។
ទោយសារការេទម្ម្ច្បាៃៃូវវឌ្ឍៃភាពទលើការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ, BSP ចំបាច្់ម្ត្ូវាៃការកកលម្អ
បកៃថម្ ទដ្ើម្បី ំរញ
ុ ការទធវើកែៃការ ៃិងការទរៀបច្ំថ វិកាឱយកាៃ់កត្ាៃភាពម្បទាក់ម្កឡាោន ។

139> កនុងៃ័យទៃោះ របាយការណ៍ម្ត្ួត្ពិៃិត្យ BSP ៃិង PB បាៃរូេបញ្ាក់ច្ំណច្ុ ម្ត្ូវកកលម្អច្ំៃួៃ ៤ រួម្ាៃ (១)
ី បកៃថម្ោម្ួយៃឹងការ វិភារ ទដ្ើម្បីឱយអនកអៃុវត្តអាច្ទម្បៀបទធៀបរវាងវឌ្ឍៃភាព
ខ្លឹម្សារ BSP អាច្ៃឹងពម្ងក
ទម្ោងទុក ៃិងវឌ្ឍៃភាពោក់កេត ង, អាច្កេវ ងយល់ពីកតាតរាំងេា ោះនៃបញ្ហម្បឈម្ ៃិងអាច្ពៃយល់អំពីត្ម្ម្ូវការ
ហិរញ្ញវត្ថ,ុ (២) ម្កបខ្ណឌេម្ិទក
ធ ម្ម BSP ម្ិៃាៃរំទលច្ព័ត្ា
៌ ៃដ្ូច្ោ ទិៃនៃយ
័ ម្ូលោឋៃនៃេូច្ន្ទករ, វិធសា
ី ស្រេត
ៃិងម្ទធយបាយកនង
ុ ការរណន្ទ, ម្ទធយបាយកនង
ុ ការទែាៀងផ្លាត្់ ៃិងទោលទៅឆ្នំ n+2 ៃិង n+3 កដ្លេុទេ
ធ ឹងោ
េាេធាត្ុេំខាៃ់ ទដ្ើម្បីបទងកៃ
ើ េងគត្ិភាពរវាងទោលៃទោបាយ, េម្ិទក
ធ ម្ម ៃិងលទធែល ឱយកាៃ់កត្ម្បទេើរទ ើង ,
(៣) BSP ពុំទាៃ់ម្ត្ូវបាៃទម្បើម្បាេ់ ោឧបករណ៍ទរៀបច្ំកែៃការរយៈទពលម្ធយម្ ឱយបាៃទពញទលញទៅទ យ
ើ
ិ ិទោរម្ិៃេថ ិត្កនុងៃីត្ិ វិធីទរៀបច្ំថវិកាម្បចំឆ្នំ
ទោយសារថវិកាម្ូលធៃវៃ

។

ការពយោម្ទធវើេាហរណកម្ម

ថវិកាច្រៃត ៃិងថវិកាម្ូលធៃទៅកនង
ុ ៃីត្ិ វិធីទរៀបច្ំថ វិកាម្បចំឆ្នំ បាៃន្ទំឱយាៃការទរៀបច្ំយុទសា
ធ ស្រេត ម្រប់ម្រង
វិៃិទោរសាធារណៈ ប៉ាុកៃតការអៃុវត្តឋិត្កនុងដ្ំណាក់កាលចប់ទែតើម្ទៅទ ើយ, (៤) ការទរៀបច្ំ BSP អាច្បទងកៃ
ើ
ត្នម្ល បកៃថ ម្ ទបើ កិ ច្ចពិ ភា កាថវិកា ម្បចំ ឆ្នំ

ំ រុ ញឱយាៃអៃុ ទោម្ភាពោម្ួ យ ៃឹ ង ដ្ំ ទណើ រ ការទរៀបច្ំ កែៃការ

រយៈទពលម្ធយម្ កដ្លទម្បើម្បាេ់ MTBF ោអភិម្កម្ពីទលើច្ុោះទម្កាម្កនុងការកំណត្់ពតា
ិ ៃថវិកា ទហើយទម្បើម្បាេ់
BSP ោអភិម្កម្ពីទម្កាម្ទ ើងទលើ ទដ្ើម្បីកម្បកាលយកែៃការយុទសា
ធ ស្រេត ោត្ិ/ វិេ័យ ទៅោកែៃការថវិកា ។

140> ទដ្ើម្បីទធវើឱយេំទណើកកលម្អខាងទលើកាលយោេកម្មភាពអៃុវត្ត

េហភាពអឺរុបបាៃែតល់ទោបល់ច្ំៃួៃ ៤ ច្ំណច្
ុ

រួម្ាៃ (១)ទេច្កតីកណន្ទំការទរៀបច្ំ BSP រួរម្ត្ូវកកេម្ម្ួល ទោយទាម្ទារឱយម្កេួង-សាថប័ៃែតលកា
់ រវិភារ
ទលើ វិធីសាស្រេត នៃការវាយត្នម្លេម្ិទក
ធ ម្ម, ទលើម្ូល ទហត្ុកដ្លបញ្ហម្បឈម្ពុំអាច្ទោោះម្សាយបាៃ ៃិងែតល់
ការវិភារទលើការកបងកច្ង ៃិងពៃយល់ពីត្ម្ម្ូវការថវិកាថមី, (២) ទម្ម្ង់ទរៀបច្ំម្កបខ្ណឌេម្ិទក
ធ ម្ម BSP រួរម្ត្ូវ
កកេម្ម្ួល ទៃាឹម្ៃឹងទេច្កតីម្ោងទោលការណ៍កណន្ទំេតព
ី ថ
ី វិកាព័ត្ា
៌ ៃេម្ិទក
ធ ម្ម ក៏រួរកត្ែេពវែាយ ទដ្ើម្បី
ឹ េម្ត្ថភាព ទដ្ើម្បីកកលម្អេូច្ន្ទករេម្ិទក
ត្ម្ម្ង់ការអៃុវត្តរបេ់ម្កេួង-សាថប័ៃ តាម្រយៈកម្ម វិធីពម្ងង
ធ ម្ម ៃិង
បទងកើត្ម្បព័ៃធពត្
័ ា
៌ ៃ េម្ាប់ោំម្ទការកត្់ម្តា, ការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យ, ការវិភារ ៃិងការរាយការណ៍អព
ំ ីម្កបខ្ណឌ
េម្ិទក
ធ ម្ម, (៣) ទពលទរៀបច្ំ BSP ម្កេួង-សាថប័ៃរួរម្ត្ូវទាម្ទារឱយបញ្ចូ លថវិកាម្ូលធៃវិៃិទោរោកែនកម្ួយ
ិ ិទោរទៅកនុងកម្ម វិធៃ
ោច្់ទោយក កកនង
ុ BSP ឬក៏បស្រញ្ចបថវិកាម្ូលធៃវៃ
ី ីម្យ
ួ ៗនៃ BSP តាម្រយៈអៃុកម្ម វិធី
ឬច្ទងាកម្េកម្មភាពោរទម្ាងម្ូលធៃវិៃិទោរ កដ្លែារភាាប់ទៅៃឹងកម្ម វិធៃ
ី ីម្ួយៗ, ៃិង (៤) ដ្ំទណើរការទរៀច្ំ
ថវិកាម្បចំឆ្នំរួរកត្ម្ត្ូវបទងកើត្ឱយាៃេវន្ទកាែលូវការទលើ MTBF/BS Pកដ្លែតល់ឱកាេឱយាៃការពិភាកាកំណត្់
ពិតាៃហិរញ្ញវត្ថុេម្ាប់ការទរៀបច្ំថ វិកាម្បចំឆ្នំ ៃិងអៃុម្ត្
័ ទលើ BSP ទោយរំទលច្អំពី ច្ំៃៃ
ួ ថវិកាចំបាច្់
េម្ាប់ម្ទម្ទង់េកម្មភាព ៃិងកម្ម វិធីកដ្លកំពង
ុ អៃុវត្ត, ច្ំៃៃ
ួ ថវិកាទេន ើេុំេម្ាប់អៃុវត្តទោលៃទោបាយ/
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រទម្ាងថមី, ច្ំៃៃ
ួ ថវិកាចំបាច្់ េម្ាប់ម្ទម្ទង់រទម្ាងម្ូលធៃវិៃិទោរកដ្លកំពង
ុ អៃុវត្ត ៃិងច្ំៃៃ
ួ ថវិកាទេន ើេុំ
ិ ិទោរថមី ។
េម្ាប់អៃុវត្តរទម្ាងម្ូលធៃវៃ
៣. បញ្ហ
ា ម្បឈម្ និខេាំសណើដាំស

ោះម្សាយ

141> ការអៃុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ដ្ំណាក់កាលទី៣ ទម្ោងៃឹងបញ្ច ប់កង
នុ ឆ្នំ២០២០
កនុងៃ័យទៃោះ ការបញ្ច បកា
់ រងារទេេេល់ ៃិងទោោះម្សាយបញ្ហម្បឈម្ កនង
ុ ឆ្នំ២០១៩ ាៃចំបាច្់ ៃិងបន្ទាៃ់
ទដ្ើម្បីបទងកើត្ោម្ូលោឋៃម្រឹោះេម្ាប់ឈាៃទៅដ្ំណាក់កាលទី៤ ។ ខាងទម្កាម្េទងេបបញ្ហម្បឈម្ ៃិងដ្ំទណាោះម្សាយរៃលោះឹ េម្ាប់ការអៃុវត្តឆ្នំ២០២០ ឬទពលបន្ទាប់ ៖
បញ្ហ
ា ម្បឈម្

េាំសណើដសាំ

ោះម្សាយ

ឹ ភាពទ ឿទុកច្ិត្បា
ិ ”
កែនកទី១ “បៃតពម្ងង
ត ៃនៃថវកា
១. ការអៃុវត្តម្បព័ៃធបទច្ចកវិទយព័ត្៌ាៃម្រប់ម្រងច្ំណូល
ម្ិ ៃ កម្ៃសារទពើ ព ៃធ ម្ិ ៃ ទាៃ់ ទពញទលញទៅទ ើ យ

ទេន ើអរគន្ទយកោឋៃម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋ ៃិងច្ំណូលម្ិៃកម្ៃ
សារទពើពៃធ េហការោម្ួយម្កេួង-សាថប័ៃ ំរញ
ុ ការទោោះ-

េម្ាប់ម្បទភទច្ំណូលម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធទលើការ ល
ួ
ដ្ីេម្បទាៃទេដ្ឋកិច្ច កដ្លទទួលបៃាុកទោយម្កេួង
កេិកម្ម រុកាេម្បាញ់ ៃិងទៃសាទ ៃិងេម្បទាៃករ
កដ្លទទួលបៃាុកទោយម្កេួងករ ៃិងថាម្ពល ។
២. ការពទៃលឿៃការទធវើបណណ េាគល់កម្មេិទិេ
ធ ម្ាប់ម្ទពយ-

ី ម្បទាៃទេដ្ឋកិច្ច ៃិង
ម្សាយបញ្ហទលើការម្រប់ម្រងដ្េ
េម្បទាៃករ ទដ្ើ ម្បី អ ៃុ វត្ត ម្បព័ ៃធ NRMIS ៃិ ងពម្ងឹ ង
ម្បេិទភា
ធ ព នៃការម្រប់ម្រងច្ំណូលម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ ។
 ទេន ើអរគន្ទយកោឋៃម្ទពយេម្បត្តរិ ដ្ឋ ៃិងច្ំណូលម្ិៃកម្ៃ
សារទពើពៃធេហការោម្ួយម្កេួងទរៀបច្ំកដ្ៃដ្ី ៃររូប-

េម្បត្តិរដ្ឋ ៃឹង យ
ួ
ំរញ
ុ ឱយការម្រប់ម្រងម្ទពយេម្បត្តិ

ៃីយកម្ម ៃិងេំណង់ ទធវើការេិកាទោោះម្សាយ ទដ្ើម្បី

ៃិងច្ំណូល ម្ិៃកម្ៃពៃធ ាៃម្បេិទភា
ធ ព ។ ប៉ាុកៃត
ការទធវប
ើ ណណ េាគល់កម្មេិទិដ្
ធ ីធលីរបេ់រដ្ឋ ម្ិៃទាៃ់បាៃ
ទពញទលញទៅទ ើ យ ោពិ ទេេទៅរដ្ឋ បា លថាន ក់ -

ពទៃលឿៃការទធវើបណណ េាគល់កម្មេិទិ ធ ។
 ទេន ើម្កេួងទរៀបច្ំកដ្ៃដ្ី ៃរររូបៃីយកម្ម ៃិងេំណង់
េហការោម្ួយម្កេួង-សាថប័ៃ កំណត្់កែៃការ ៃិងទពល-

ទម្កាម្ោត្ិ ។

ទវោច្ាេ់ោេ់ ោពិទេេោក់បញ្ចូ លកនុង MAP3 ។

ឹ រណទៃយយភាពហិរញ្ញវត្ថ”ុ
កែនកទី២ “បៃតពម្ងង
៣.ម្បព័ៃធ FMIS 41 បាៃៃិងកំពុងកម្បកាលយការងារទម្បើម្បាេ់ម្បព័ៃធ FMIS ោការងារេនូ លរបេ់ម្ស្រៃតីហរិ ញ្ញវត្ថុ
ៃី ម្ួយ ៗ ។ ប៉ាុ កៃត ម្បព័ៃធ FMIS ពុំទាៃ់អាច្ែលិត្

ទេន ើម្កុម្ការងារ FMIS បទងកើត្ទម្ម្ង់របាយការណ៍ម្បចំ

របាយការណ៍តាម្ត្ម្ម្ូវការរបេ់ម្ៃាីរទេដ្ឋកិច្រា
ច ធាៃី-

កខ្ ម្បចំម្ត្ីាេ ឆ្ាេ ៃិងឆ្នំ កនុងម្បព័ៃធ FMIS ម្េប

ទខ្ត្ត ទៅទ ើយ ។ ទម្ម្ង់របាយការណ៍អៃុវត្តច្ំណូល- តាម្ត្ម្ម្ូវការរបេ់ម្ៃាីរទេដ្ឋកិច្ចៃង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ រា ធាៃីច្ំ ណា យកនុ ង ម្បព័ ៃធ FMIS ខ្ុ េ ពី ទ ម្ម្ង់ កដ្លម្ត្ូ វ

ទខ្ត្ត ទដ្ើម្បីកាត្់បៃថយការទធវើទោយនដ្ ។

បំទពញ ៃិងរាយការណ៍ ៃ
ូ អរគន្ទយកោឋៃថវិកា នៃ
កេហវ. ម្បចំកខ្ ម្ត្ីាេ ឆ្ាេ ៃិងឆ្នំ ។
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ម្បព័ៃធ FMIS ម្ត្ូវបាៃយកម្កទម្បើម្បាេ់ ទដ្ើម្បីកត្់ម្តាម្រប់ម្បត្ិបត្តកា
ិ រហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងរណទៃយយរបេ់រដ្ឋបាលថានក់ោត្ិ ៃិងរដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ៃិងែលិត្
របាយការណ៍ន្ទន្ទ ក៏បក៉ាុ ៃតរបាយការណ៍ម្យ
ួ ច្ំៃៃ
ួ កដ្លទាញទច្ញពីម្បព័ៃធទៅពុទា
ំ ៃ់អាច្ទម្បើម្បាេ់បាៃោែលូវការទៅទ ើយទទ េម្ាប់អរគន្ទយកោឋៃរត្ន្ទោរោត្ិ ។
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បញ្ហ
ា ម្បឈម្

េាំសណើដសាំ

ោះម្សាយ

៤.ម្រប់ច្ំណាត្់ថានក់ថ វិកាទាំង៧ ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្ត ទេន ើអ ងគ ភា ពោក់ ព័ ៃធ ំ រុ ញ ការងារទៃោះ កនុ ង ករណី ាៃ
កនុងម្បព័ៃធ FMIS ។ ប៉ាុកៃតការអៃុវត្តច្ំណាត្់ថានក់ថវិកា ត្ម្ម្ូវការ ៃ
ំ យ
ួ បទច្ចកទទេ/ ន្ទ
ំ ញការអៃតរោត្ិ, អ.រ.ហ.
ច្ំ ៃួ ៃ ពី រ ទៅាៃបញ្ហ ម្បឈម្ទៅទ ើ យ រួម្ាៃ

ៃឹងទំន្ទក់ទៃ
ំ ងោម្ួយនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ទដ្ើម្បីពភា
ិ កា ៃិង

ច្ំណាត្់ថានក់ភូម្ិសាស្រេត ៃិងម្ុខ្ងារ កដ្លរុណភាព ោំម្ទ ។ បញ្ហទៃោះ រួរ ទធវើការទោោះម្សាយបញ្ច ប់កនុងឆ្នំ
ទិៃនៃ័យម្ិៃទាៃ់ទម្បើម្បាេ់បាៃ ។

២០២០ ម្ុៃអៃុវត្តម្បព័ៃធ FMIS ដ្ំណាក់កាលទី៣ ។
ទេន ើេុំព ទៃលឿៃការេិ កា

៥.ការទធវើេន្ទធៃកម្មម្បព័ៃធបទច្ចក វិទយព័ត្៌ាៃ

េម្ាប់ម្បព័ៃធបទច្ចកវិទយព័ត្៌ាៃ ទោយបញ្ច ប់ោ៉ាងយូរ

 ម្បព័ៃធ FMIS ៃិងម្បព័ៃធទបៀវត្េរបេ់ម្កេួងម្ុខ្
ងារសាធារណៈ

ៃិង ទរៀបច្ំ កា រទធវើ េន្ទធ ៃកម្ម

កនុងឆ្នំ២០២០ ទៃោះ ។ ោម្ួយោនទៃោះ ខ្ណៈម្បព័ៃធ ICT
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បាៃៃិងកំពុងទម្បើម្បាេ់ោ៉ាងទូលំទោ
ូ យកនុងការម្រប់ម្រង

 ម្បព័ៃធ FMIS ៃិងម្បព័ៃធ EFMS របេ់ម្កេួងអប់រំ

ការម្បម្ូលច្ំណូល ៃិងការច្ំណាយ ដ្ូច្ទៃោះ ការទរៀបច្ំ

យុវ ៃ ៃិងកីឡា

ទោលៃទោបាយ/យុទសា
ធ ស្រេត /កែៃការទម្ េម្ាប់ ICT

 ម្បព័ៃធ FMIS ៃិងម្បព័ៃធពៃធោរ43

ពិត្ោេំខាៃ់ទដ្ើម្បីធាន្ទការែារភាាប់ោន, េៃេេំ
ំ នច្ ៃិង

 ម្បព័ៃធពៃធោរ ៃិងម្បព័ៃធអាេុរ
ី ោ
ូ (ASYCUDA)

ៃិរៃតរភាពនៃម្បព័ៃធ ។

ិ ទៅៃឹងទោលៃយបាយ”
កែនកទី៣ “ការែារភាាប់ថវកា
៦.ម្បេិទភា
ធ ពនៃការអៃុវត្តថវិកា ទៅាៃកម្ម្ិត្ទៅទ យ
ើ
ទហើ យ ោទូ ទៅការច្ំ ណា យររទៅម្ត្ី ា េទី ៤ នៃឆ្នំ
ៃីម្យ
ួ ៗ កដ្លបណា
ត លម្កពីកតាត (១)េម្ត្ថភាពរបេ់
ិ , (២) ៃីត្ិ វិធធា
អងគភាពថវកា
ី ន្ទច្ំណាយ, (៣) រទម្ាង
វិៃិទោរសាធារណៈ ទោយថវិកាោត្ិ អាច្ចប់ទែតើម្អៃុវត្ត
រទម្ាងបាៃទៅច្ុងម្ត្ីាេទី២ ឬទដ្ើម្ម្ត្ីាេទី៣ ។

អងគភាពថវិកាទៅតាម្ម្កេួង-សាថប័ៃម្ួយច្ំៃៃ
ួ ម្ត្ូវបាៃ
បទងកើត្ ទ ើង ប៉ាុ កៃត ពំុាៃេិ ទិអ
ធ ំណា ច្ ដ្ូច្ាៃកច្ងកនុង
ម្បកាេ ៃិង ទោលការណ៍ កណន្ទំ េតីពីការអៃុ វត្ត ថ វិកា
កម្ម វិធី ។ ោម្ួយោនទៃោះ ទេន អ
ើ ងគភាពហិរញ្ញវត្ថុម្កេួង-សាថប័ៃ
េម្ម្បេម្ម្ួលោម្ួយអងគភាពថវិកា ៃិងាៃកែៃការ
រយៈទពលម្ធយម្ ទដ្ើ ម្បីព ម្ងឹងេម្ត្ថភាព ៃិង បំ ទពញ
លកេណៈេម្បត្តអ
ិ ងគភាពថវិកា ទោយបញ្ចូ លកនង
ុ MAP3 ។

៧. ការែារភាាប់ថវិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយតាម្រយៈ ោដ្ំណាក់កាលបឋម្, អ.រ.ហ. ទេន ើេុំទរៀបច្ំេិកាេសាោ
ការោក់ឱយអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី ទាំងរដ្ឋបាលថានក់ោត្ិ កច្ករំកលកបទពិទសាធៃ៍ម្កេួង-សាថប័ៃទាំង ១០ កដ្ល
ៃិងថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ។ ប៉ាុកៃតការែារភាាប់ទៅាៃកម្ម្ិត្ ចប់ទែតើម្អៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធសា
ី កលបងទពញទលញ ឆ្នំ
ទៅទ ើយ កដ្លបណា
ត លម្កពីកតាតម្ួយច្ំៃៃ
ួ
(១) ២០១៥ េត ីពីការអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី ទោយរំទលច្អំពី
ម្កេួង-សាថប័ៃេថ ិត្កនង
ុ វិេ័យកត្ម្ួយ ពិបាកកនង
ុ ការ- ការទរៀបច្ំ, ការអៃុវត្ត, ៃិងការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យតាម្ោៃ ៃិង
ទរៀបច្ំ ទោលៃទោបាយម្បទាក់ ម្កឡាោន

រួ ម្ ទាំង

វាយត្នម្លហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងេម្ិទក
ធ ម្ម ម្ពម្ទាំងរំទលច្អំពី

ការកំ ណ ត្់ េូ ច្ ន្ទករ ៃិ ង ទោលទៅ ោពិ ទេេ

បញ្ហម្បឈម្ៃិងដ្ំទណាោះម្សាយច្ំទោោះម្កេួងៃីម្ួយៗ ។

ការេម្ម្បេម្ម្ួល, (២) េាហរណកម្មរវាងច្ំណាយ េិកាេសាោទៃោះ ាៃទោលទៅកច្ករំកលកបទពិទសាធៃ៍
ច្រៃត ៃិងម្ូលធៃ, ៃិង (៣) ការកំណត្់ទោលបំណង
42

ិ របេ់ម្កេួងម្ុខ្ងារសាធារណៈ ក៏បាៃេិការួម្ោនអំពល
េន្ទធៃកម្មច្ណា
ំ យទបៀវត្េោម្ួយម្បព័ៃធម្រប់ម្រងទបៀវត្េម្ស្រៃតរា
ី ការេុី វល
ី ទធភាពបទច្ចកទទេរួច្រាល់
ៃិងបាៃោក់ទច្ញៃូវកែៃការបៃតការេិកាទរៀបច្ំ ៃិងអភិវឌ្ឍទៅកនង
ុ ឆ្នំ ២០២០ ។
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ការទរៀបច្ំ ៃិងអភិវឌ្ឍេន្ទធៃកម្មច្ំណូលពៃធោរោម្ួយម្បព័ៃធម្រប់ម្រងច្ំណូលពៃធោររបេ់អរគន្ទយកោឋៃពៃធោរេទម្ម្ច្បាៃកនង
ុ រងវង់ ៩០% ៃិងទម្ោងៃឹង

ោក់ឱយដ្ំទណើរការទៅកនង
ុ ឆ្នំ ២០២០ ទៃោះ ។
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បញ្ហ
ា ម្បឈម្

េាំសណើដសាំ

ោះម្សាយ

ទោលៃទោបាយ, រច្ន្ទេម្ព័ៃធកម្ម វិធី ៃិងសាថប័ៃ ៃិង អៃុវត្តថវិកាកម្ម វិធី ៃ
ូ ម្កេួង-សាថប័ៃ ទដ្ើម្បីោម្ូលោឋៃ
ឹ ការអៃុវត្ត ៃិងេម្ម្បេម្ម្ួលនែាកង
េម្ាប់ពម្ងង
នុ ។

េូច្ន្ទករេម្ិទក
ធ ម្មរៃលោះឹ ។

ិ កី កទម្ម្ង់ម្បកបទោយទោរ យ
័ ៃិងច្ីរភាព”
កែនកទី៥ “ការោំម្ទកម្ម វធ
 ទេន ើពម្ងឹងយៃតការេម្ម្បេម្ម្ួលការអៃុវត្តយុទសា
ធ ស្រេត

៨. រា រោឋភិបាលកម្ពុោបាៃោក់ឱយអៃុវត្តយុទសា
ធ ស្រេត
អាទិភាព េំទៅោំម្ទការអៃុវត្តកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការ-

េត ីពីការកសាង ៃិងអភិវឌ្ឍេម្ត្ថភាព កនង
ុ ម្កបខ្ណឌ

ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ឱយេទម្ម្ច្ទោលទៅ

PFMRP ដ្ំណាក់កាលទី ៣

័ ៃិងច្ីរភាព ។ ការទរៀបច្ំកែៃការ
ម្បកបទោយទោរ យ

 ទេន ើ វិចណកម្មៃង
ិ អាទិភាពកម្ម វិធីបណតុោះបណា
ត ល

យុទសា
ធ ស្រេត េត ីពីការកសាង ៃិងអភិវឌ្ឍេម្ត្ថភាពកនុង

 ទេន ើបទងកើត្កម្ម វិធីបណតុោះបណា
ត លទោយភាាប់ោម្ួយ
វិញ្ញបៃបម្ត្បញ្ាក់ការេិកា (Certificate Program)

ម្កបខ្ណឌ PFMRP ដ្ំណាក់កាលទី ៤ (SCDP4) រួរ

 ទេន ើ វិទយសាថៃទេដ្ឋកិច្ៃ
ច ិងហិរញ្ញវត្ថុ

កត្ឆ្លុោះបញ្ចង
ំ អំពី ត្ម្ម្ូវការរបេ់យុទសា
ធ ស្រេត ៃីម្យ
ួ ៗ

េិកាវិភារអំពី

ទោយាៃកិ ច្ចេហការោម្ួយអងគភាពទទួល បៃាុ ក

ត្ម្ម្ូវការ ៃិងការោំម្ទទលើការកសាងេម្ត្ថភាព ទដ្ើម្បី

ទម្កាម្ឱវាទ កេហវ. ។ ប៉ាុកៃតការងារទៃោះ ាៃបៃាុក

ួយ ំរញ
ុ ការអៃុវត្តយុទសា
ធ ស្រេត /កែៃការេកម្មភាព

ធៃ ៃ់ េម្ាប់ វិ ទយសាថ ៃទេដ្ឋ កិ ច្ចៃិ ង ហិ រ ញ្ញវត្ថុ ទដ្ើ ម្បី

ឱយកាៃ់កត្ាៃម្បេិទភា
ធ ព ៃិងេ័កតិេិទភា
ធ ព។
 ទេន ើ វិទយសាថៃទេដ្ឋកិច្ៃ
ច ិងហិរញ្ញវត្ថុ ទរៀបច្ំវរគបណុត ោះ-

ទរៀបច្ំ ៃិងអៃុវត្តទៅតាម្កែៃការ ។

បណា
ត លតាម្អៃឡាញ
ែលប៉ាោះោល់អ វិ ាាៃនៃការេទម្ម្ច្លទធែលយឺត្ោងការទម្ោងទុក (រួម្បញ្ហម្បឈម្កនង
ុ ដ្ំណាក់កាលទីទី ៤)
៩.ការទរៀបច្ំ ៃិង/ឬ អៃុម្័ត្លិខ្ត្
ិ បទោឋៃរត្ិយុត្ម្ត ត្ូវ
ច្ំណាយរយៈទពលទម្ច្ើៃោងការរំពង
ឹ ទុក

កដ្លែតល់

ែលប៉ាោះោល់ដ្ល់ការអៃុវត្តកែៃការេកម្មភាពកកទម្ម្ង់
ក៏ដ្ូច្ោ កិ ច្ចេហម្បត្ិ បត្តិការោម្ួយនដ្រូអ ភិ វឌ្ឍៃ៍
កនុងទន្ទោះរួម្ាៃដ្ូច្ខាងទម្កាម្ ៖

ទេន ើអងគភាពោក់ពៃ
័ ធបៃតយកច្ិត្តទុកោក់ៃង
ិ ំរញ
ុ កិច្ចការ

 ទេច្កតីច្ាប់េតីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទៃោះ (លិខ្ិត្បទោឋៃរត្ិយត្
ុ ត ៃិងការងារបទច្ចកទទេ)

 ទេច្កតីម្ោងច្ាប់េតីពីការម្រប់ម្រងច្ំណូលម្ិៃ
កម្ៃសារទពើពៃធ, ទេច្កតីម្ោងច្ាប់េតីពីការម្រប់ម្រងកលបងោណិ ាកម្ម, ទេច្កតីម្ោងច្ាប់េតីពី

ទដ្ើម្បីទ ៀេវាង/ប៉ាោះោល់ដ្ល់កច្
ិ ចការ កកទម្ម្ង់/ម្បេិទភា
ធ ព
នៃការអៃុវត្តតាម្ការោឋៃកកទម្ម្ង់ទែេងទទៀត្ ។

យៃតការភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋ ៃិងឯក ៃ, ទេច្កតី
ម្ោងច្ាប់ េតី ពី កា រម្រប់ ម្រង ចត្់ កច្ង ៃិ ង
ទម្បើ ម្បាេ់ម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋ ។
 ទោលការណ៍កណន្ទំេតព
ី ីការទរៀបច្ំថវិកាេម្ិទក
ធ ម្ម
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បញ្ហ
ា ម្បឈម្

េាំសណើដសាំ

ោះម្សាយ

 ការទរៀបច្ំម្ូ៉ាឌ្ុលលទធកម្ម ៃិងទរៀបច្ំកែៃការ
ថវិកាកនុងម្បព័ៃធ FMIS យឺត្ោងទពលទវោទម្ោង
ទុក កដ្លអាច្ប៉ាោះោល់ទពលដ្ល់ទពលទវោកនង
ុ ទធវើ
ទត្េត សាកលបង ម្ពម្ទាំងម្ិៃអាច្េទម្ម្ច្ការអៃុវត្តម្កបខ្ណឌលទធែលទម្កាម្កិច្ចម្ពម្ទម្ពៀង
រវាងរា រោឋភិបាលកម្ពុោ ៃិងេហភាពអឺរុប ។
ភាពម្បទាក់ម្កឡាោនរវាងការោឋៃកកទម្ម្ង់ ៣ បូក ១
១០.ទៃាឹ ម្ ការងារកកទម្ម្ង់ កា ៃ់ កត្េុី ទម្ៅ, ការោឋ ៃ
កកទម្ម្ង់ ៣ បូក ១ (ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, រដ្ឋបាល

 ោំម្ទការអៃុវត្តកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ

សាធារណៈ ៃិ ង វិម្ ឈការៃិ ង វិេហម្ ឈការ ៃិង

ឆ្នំ២០២០-២០៣០ កដ្លទម្ោងៃឹងោក់ឱយអៃុវត្ត

ច្ាប់ៃិងម្បព័ៃធយុត្តិធម្៌ ) កាៃ់កត្ទដ្ើរត្ួន្ទទីេំខាៃ់

ន្ទទពលខាងម្ុខ្ទៃោះ

កនុងការ ំរញ
ុ ការអៃុវត្តច្ំទោោះការងារម្បទាក់ម្កឡាោន

 ទរៀបច្ំច្កេុ វិេ័យ ៃិងយុទសា
ធ ស្រេត នៃការងារកកទម្ម្ង់

ឱយេទម្ម្ច្បាៃតាម្ទោលទៅ។ ោក់កេត ង ច្ំទោោះ

៣ បូក ១ រយៈទពល ១០ ឆ្នំ តាម្ការេទម្ម្ច្របេ់

ការម្រប់ម្រងច្ំណូលម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ, ការកបងកច្ក

ឯកឧត្តម្អរគបណឌត្
ិ េភាចរយ ឧបន្ទយកដ្ឋម្ស្រៃតី នថៃ

ម្បាក់រងាវៃ់, ការទធវើម្បត្ិភូកម្មម្ុខ្ងារពីថានក់ោត្ិទៅ

ទី១១ កខ្ម្ីន្ទ ឆ្នំ២០២០។

ថានក់ទម្កាម្ោត្ិ, ការម្រប់ម្រងច្ំណូលតាម្ម្ច្កទច្ញ-

ឹ ការ
 ទរៀបច្ំេិកាេសាោែេពវែាយេត ីពីការពម្ងង

ច្ូលកត្ម្ួយ, ការបៃេុីរច្ន្ទេម្ពៃ
័ ធកម្ម វិធីទៅរច្ន្ទេម្ពៃ
័ ធ

ម្រប់ម្រងច្ំណូលម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ តាម្ការ

ម្កេួង-សាថប័ៃ, ការវិភារម្ុខ្ងារតាម្ម្កេួង-សាថប័ ៃ

េទម្ម្ច្របេ់ ឯកឧត្តម្អរគបណឌត្
ិ េភាចរយ

។ល។ ពុំ ទាៃ់ ាៃការរិ ត្ រូ ររួម្ោន េម្ាប់ ការោឋៃ

ឧបន្ទយកដ្ឋម្ស្រៃតី នថៃទី១២ កខ្ម្ីន្ទ ឆ្នំ២០២០។

កកទម្ម្ង់ ៣ បូក ១ ទៅទ ើយ ។
១១.េាួ ៃម្ុខ្ងារៃិងភារកិច្រច វាងេវៃកម្មនែាកនុង ៃិង

 ទេន ើអងគភាោក់ពៃ
័ ធពទៃលឿៃការទរៀបច្ំម្កបខ្ណឌៃិង
វិធាៃនៃម្បព័ៃធេវៃកម្មនែាកង
នុ ៃិងអធិការកិច្ច ។

អធិការកិច្ច
ការេម្ម្បេម្ម្ួល
១២.រុណភាពការទរៀបច្ំៃិងកំណត្់កែៃការកម្មភាព េូច្ន្ទករេម្ិទក
ធ ម្មរៃលោះឹ ៃិងទោលទៅ របេ់ម្កេួងសាថប័ៃ (ឧ.ការបទងកើៃអងគភាពថវិកាោអាណាប័កទែារេិទ,ិ ធ ការម្បរល់េិទិ ធ ៃ
ូ អងគភាពថវិកា, ការបទងកៃ
ើ
រុ ណភាពកែៃការយុ ទសា
ធ ស្រេត ថវិកា, ថវិកាកម្ម វីធី,
ការវាយត្នម្លលកេណៈេម្បត្តអ
ិ ងគភាពថវិកា ទដ្ើម្បីោំម្ទ
ៃិងបំទពញបកៃថម្ច្ំណច្
ុ ខ្វោះខាត្) ទៅាៃកម្ម្ិត្ទៅ
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 អ.រ.ហ. ពម្ងឹងកិច្េ
ច ហម្បត្ិការរវាង អ.រ.ហ.,
អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ

កេហវ. ៃិងម្កេួង-សាថប័ៃ

ទលើការទរៀបច្ំ ៃិងកំណត្់កែៃការកម្មភាព េូច្ន្ទករ
េម្ិទក
ធ ម្មរៃលឹោះ ៃិងទោលទៅ របេ់ម្កេួង-សាថប័ៃ
 ទេន ើេុំអងគភាពោក់ពៃ
័ ធទម្កាម្ឱវាទ កេហវ.

ំរញ
ុ

ការអៃុវត្តកែៃការេកម្មភាពកកទម្ម្ង់ ៃិងតាម្ោៃ

បញ្ហ
ា ម្បឈម្

េាំសណើដសាំ

ោះម្សាយ

ទ ើយ ទហើយម្ិៃទាៃ់េម្ម្េបតាម្ម្កបខ្ណឌកែៃការ

វឌ្ឍៃភាពោម្ួយ អ.រ.ហ. (ឧ.ម្បេិទភា
ធ ពអងគភាព

េកម្មភាពរួម្ដ្ំណាក់កាលទី៣ ទហើយអាច្ោបច្ច័យ

ថវិកា រុណភាពកែៃការយុទសា
ធ ស្រេត ថវិកា...)។

ប៉ាោះោល់ដ្ល់ការោំម្ទ កម្ម វិធកី កទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ដ្ំណាក់កាលទី៣ ៃិងការទម្ត្ៀម្
ខ្លួៃ េម្ាប់ ហា
ំ ៃបន្ទាប់។ កតាតទៃោះ បណា
ត លម្កពី
ការេម្ម្បេម្ម្ួលម្រប់ម្កេួងសាថប័ៃ ោក់ពៃ
័ ធម្ៃ
ិ ទាៃ់
ឈាៃទៅដ្ល់ កា រកំ ណត្់ េូច្ន្ទករេម្ិ ទ ក
ធ ម្ម រ ៃលឹោះ
កដ្ល ោះឥទធិពលនៃការកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទៅទ ើយ ។
៤. សេចកតីេននដ្ឋ
ិ ាន

142> រា

រោឋភិបាលៃីត្ិកាលទី៦

នៃរដ្ឋេភា

បាៃបៃត ទផ្លត ត្ទោលទៅោអាទិ ភា ព នៃ
កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ។ បន្ទា ប់ ពី កា រោក់ ឱយអៃុ វ ត្ត
ិ
«យុទសា
ធ ស្រេតនៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវកា
ឆ្នំ២០១៨-២០២៥» ៃិងកែៃការេកម្មភាព
លម្អិត្នៃយុទសា
ធ ស្រេត ទៃោះ កដ្លោេនូ លនៃ
កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ, រា រោឋភិបាលបាៃទរៀបច្ំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត «យុទសា
ធ ស្រេត
ិ ទិ ោរសាធារណៈ
ទកៀរររច្ំណល
ូ
២០១៩-២០២៣», «យុទសា
ធ ស្រេតេត ព
ី កា
ី រកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងការវៃ
ិ រដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិឆ្នំ២០១៩-២០២៥» ៃិង
២០១៩-២០២៥», «យុទសា
ធ ស្រេត នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវកា

«យុទសា
ធ ស្រេតនៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្មសាធារណៈ ឆ្នំ២០១៩-២០២៥» រីឯ កែៃការេកម្មភាពលម្អិត្ នៃ
យុទសា
ធ ស្រេត ទាំងបួៃខាងទលើ ម្ត្ូវបាៃឯកភាពោក់ឱយអៃុវត្ត កនុងកិច្ចម្ប ុំរណៈកម្មការកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ នៃម្កេួងទេដ្ឋកិច្ៃ
ច ិងហិរញ្ញវត្ថុ ទៅនថៃទី១៦ កខ្ម្ីន្ទ ឆ្នំ២០២០ ។ យុទសា
ធ ស្រេត ៃីម្យ
ួ ៗ
បាៃកំណត្់ទោលបំណង ៃិងទោលទៅច្ាេ់ោេ់ េម្ាប់ត្ម្ម្ង់ទិេេកម្មភាពកកទម្ម្ង់ទៅកនង
ុ រយៈទពល
ម្ធយម្ខាងម្ុខ្ កដ្លាៃអរគន្ទយកោឋៃទទួលបៃាុកោអនកទរៀបច្ំផ្លាល់ កនុងៃ័យធាន្ទបាៃៃូវភាពោាចេ់កង
នុ
ការងារកកទម្ម្ង់ ។

143> ខ្លឹម្សារេទងេបនៃយុទសា
ធ ស្រេត េំខាៃ់ៗច្ំៃៃ
ួ ៤ ខាងទលើ ាៃរូេបញ្ាក់ដ្ូច្ខាងទម្កាម្៖
(១) យុទសា
ធ ស្រេតទកៀរររច្ំណល
ូ ឆ្នំ ២០១៩-២០២៣ ៖ ការទធវើទំទៃើបភាវូបៃីយកម្មរដ្ឋបាល ៃិងទោលៃទោបាយច្ំណូលសារទពើពៃធ ៃិងម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ ទដ្ើម្បីធាន្ទការម្បម្ូលច្ំណូលម្បកបទោយម្បេិទភា
ធ ព
ឹ ភាពម្បកួត្ម្បក ង
ៃិងេ័កតិេិទភា
ធ ពខ្ពេ់, កកលម្អប រិោកាេវិៃិទោរ ៃិងត្ម្ម្ង់ទិេ វិៃិទោរ, ពម្ងង
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ៃិង ំរញ
ុ ការទធវព
ើ ិពធ
ិ កម្មទេដ្ឋកិច្ចោត្ិ ។ ទោលទៅនៃយុទសា
ធ ស្រេត ម្ត្ូវេទម្ម្ច្ឱយបាៃការម្បម្ូលច្ំណូល
ច្រៃតេរុបឱយទកើៃោ៉ាងត្ិច្ ០,៣ ពិៃុាភាររយ នៃ ែ.េ.េ. ោម្ធយម្កនុងម្ួយឆ្នំ ៃិងបទងកៃ
ើ រុណភាពទេវា
ៃិងែលិត្ភាពកនុងការែតល់ទេវាម្រប់ម្បទភទនៃរដ្ឋបាលម្បម្ូលច្ំណូលសារទពើពៃធ ៃិងម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ ។
ោម្ួយោនទៃោះ អភិម្កម្នៃការទរៀបច្ំយុទសា
ធ ស្រេត ទផ្លតត្ទលើ ៣ ច្ំណច្
ុ រួម្ាៃ (១) ធាន្ទច្ីរភាពកំទណើៃ
ទេដ្ឋកិច្ច, (២) រកាច្ីរភាពច្ំណូលកដ្លឈាៃទៅដ្ល់កម្ម្ិត្ឧត្តាៃុពល (Optimal Level), (៣)
ធាន្ទៃូវយុត្ធ
តិ ម្៌កនុងការអៃុវត្តទោលៃទោបាយសារទពើពៃធ ៃិងម្ិៃកម្សារទពើពៃធ ៃិងការម្បម្ូលច្ំណូល,
(៤) ធាន្ទៃូវេម្ធម្៌េងគម្ ទដ្ើម្បីច្ូលរួម្ច្ំកណកបៃធូរបៃថយបៃាុកពៃធដ្ល់ម្បោ ៃាៃច្ំណូលទាប,
បទងកៃ
ើ េុខ្ុាលភាពម្បោពលរដ្ឋ ៃិងរកាការោរបរិសាថៃ ។
(២) យុទសា
ធ ស្រេតនៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្មសាធារណៈឆ្នំ ២០១៩-២០២៥ ៖ ទផ្លតត្ទលើការបទងកៃ
ើ ទឹកម្បាក់េិទិ ធ
េទម្ម្ច្ ៃ
ូ សាថប័ៃកដ្លអៃុវត្តកិច្ល
ច ទធកម្មផ្លាល់ ៃិងម្ត្ូវទធវទើ ើង ទោយកែអកទលើលទធែលនៃការវាយត្នម្ល
ទលើការអៃុវត្តកិច្ល
ច ទធកម្មរបេ់សាថប័ៃកដ្លអៃុវត្តកិច្ល
ច ទធកម្មផ្លាល់ ទោយចប់ទែតើម្ ហា
ំ ៃទី១ ទៅឆ្នំ
២០១៩,

ំហាៃទី២ ទៅឆ្នំ២០២២, ៃិង ហា
ំ ៃទី៣ ទៅឆ្នំ២០២៥ ទៅទពលាៃរណទៃយយភាព

ច្ាេ់ោេ់ ។ ទៃាឹម្ៃឹងការទធវើ វិម្ ឈការលទធក ម្ម កេហវ.ៃឹង ទរៀបច្ំ ទែា រ ម្ុ ខ្ងារលទធកម្ម (ម្ស្រៃតី កដ្ល
ាៃ ំន្ទញលទធក ម្ម សាធារណៈ) ទៅកនុងម្កុម្អភិបាលថវិកាទៅអម្ម្កេួង-សាថប័ៃថានក់ោត្ិ ោបទណតើរៗ
ចប់ពីឆ្នំ ២០២២ ត្ទៅ ។ ោម្ួយ ោនទៃោះកដ្រ កេហវ. ៃឹងពម្ងឹងយៃត ការនៃការម្បម្ូល របាយការណ៍
ការអៃុវត្ត កិច្ចល ទធក ម្ម សាធារណៈរបេ់សាថប័ៃ កដ្លអៃុវត្តកិ ច្ចល ទធក ម្ម ផ្លាល់ ក៏ ដ្ូច្ោការពម្ងឹងការទធវើ
េវៃកម្មកិច្ល
ច ទធកម្ម ៃិងការបទងកើត្ឱយាៃរបបោក់ទទាេទណឌ ។
ិ រដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ឆ្ន២
(៣) យុទសា
ធ ស្រេតនៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវកា
ំ ០១៩-២០២៥ ៖ ោឯកសារត្ម្ម្ង់ទិេ
កដ្លបាៃកំណត្់អំពីទិេទៅ ៃិងម្កបខ្ណឌទពលទវោច្ាេ់ោេ់ ៃិងបាៃោក់ទច្ញកែៃការេកម្មភាព
កកទម្ម្ង់កដ្លាៃេងគត្ិភាពោម្ួយៃឹងម្បព័ៃធថ វិកាោត្ិ ទោយែាភាាប់ៃង
ឹ អភិម្កម្សាម្ញ្ញ ទៃ់ភលៃ់
ត្ាលភាព ៃិងរណទៃយយភាព ម្េបទៅតាម្េម្ត្ថភាព ៃិងបរិការណ៍ោក់កេត ងទៅរដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ។
ិ ទិ ោរសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥៖ រា រោឋភិបាល
(៤) យុទសា
ធ ស្រេត េតព
ី កា
ី រកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងការវៃ
ម្ត្ូវបទងកើត្ឱយបាៃៃូវម្បព័ៃធម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈរួម្ម្ួយរបេ់ោត្ិ កដ្លធាន្ទបាៃៃូវភាពទឆ្លើយត្ប
ម្បេិទភា
ធ ព េ័កតិេិទភា
ធ ព ត្ាលភាព រណទៃយយភាព ៃិងម្េបតាម្ឧត្តាៃុវត្តៃ៍ ៃិងបរិការណ៍ ៃិងពម្ងឹង
េម្ត្ថភាព ម្បកបទោយច្ីរភាពនៃការកបងកច្ក ៃិងការទម្បើម្បាេ់ធៃធាៃសាធារណៈម្េបតាម្ឧត្តាៃុវត្តៃ៍
ោអៃតរោត្ិ ៃិងបរិការណ៍ ោក់កេត ងរបេ់កម្ពុោ េំទៅរួម្ច្ំកណកបទងកៃ
ើ ទលបឿៃនៃការទធវព
ើ ព
ិ ិធកម្មទេដ្ឋកិច្ច
ឹ េម្ត្ថភាពម្បកួត្ម្បក ង កដ្លោម្ូលោឋៃម្រឹោះកនង
ៃិងពម្ងង
ុ ការធាន្ទបាៃកំទណើៃទេដ្ឋកិច្ខ្
ច ពេ់ម្បកបទោយ
ច្ីរភាព ៃិងបរិោបៃន ទឆ្ពោះទៅេទម្ម្ច្បទងាគលច្រឆ្នំ២០៣០ ៃិងច្កេុ វិេ័យកម្ពុោឆ្នំ២០៥០ ។

144> ការពម្ងឹងម្បេិទភា
ធ ពការម្រប់ម្រងការម្បម្ូលច្ំណូល ៃិងច្ំណាយ, ការពម្ងីក ៃិងពម្ងឹងការអៃុវត្តម្បព័ៃធ FMIS
ទៅតាម្ម្កេួ ង -សាថ ប័ ៃ ៃិ ងការពម្ងឹ ងការអៃុវត្តកែៃការយុទសា
ធ ស្រេត ថវិកាៃិងថវិកាកម្ម វិធី
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ួបម្បទោះៃូវបញ្ហ

ម្បឈម្ោក់ពៃ
័ ធម្ួយច្ំៃៃ
ួ ទាំងកម្ម្ិត្សាថប័ៃ, កម្ម្ិត្បទច្ចកទទេ ៃិងការេម្ម្បេម្ម្ួល កដ្លចំបាច្់ម្ត្ូវបៃត
ពម្ងឹង ៃិងម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យតាម្ោៃការអៃុវត្តទៅឆ្នំ២០២០ ។

145> ការទរៀបច្ំកែៃការយុទសា
ធ ស្រេត េត ីពីការកសាង ៃិងអភិវឌ្ឍេម្ត្ថភាព កនុងម្កបខ្ណឌកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់កកទម្ម្ង់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ដ្ំណាក់កាលទី ៤
ឹ េម្ត្ថរួម្ច្ំកណក ៃិងទដ្ើរត្ួន្ទទីេំខាៃ់ ទដ្ើម្បីពម្ងង
ភាព ម្ស្រៃតីរា ការ ប៉ាុកៃតម្ត្ូវទធវើ វិចណកម្ម ៃិងអាទិភាព
កម្ម វិធីបណតុោះបណា
ត ល, ពម្ងឹងយៃតការេម្ម្បេម្ម្ួល
ៃិងបទងកត្
ើ កម្ម វិធីបណតុោះបណា
ត លទោយភាាប់ ោម្ួយ
វិញ្ញបៃបម្ត្បញ្ាក់ការេិកា (Certificate Program) ។

146> ឈរទៅទលើលទធែលទាំងទៃោះ, កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ កំពង
ុ េថ ត្
ិ ទៅទលើាោ៌ ៃិង
ទិេទៅម្ត្ឹម្ម្ត្ូវ ម្ពម្ទាំងបាៃទម្ ើេទរីេយកអភិម្កម្អៃុវត្ត កដ្លាៃភាពម្បាកដ្ៃិយម្ ៃិងអាច្អៃុវត្តបាៃ
ពិទេេែោលៃ
់ ូវលទធែលោក់កេោ ងោបៃោបន្ទាប់ ទៅតាម្ដ្ំណាក់កាលៃីម្ួយៗ ។ ោរួម្ តាម្រយៈវឌ្ឍៃភាព
កដ្លបាៃ ៃិងកំពុងទលច្រូបរាងទ ង
ើ ទៃោះ, ទយើងអាច្វាយត្នម្លបាៃថា ម្បព័ៃធថ វិកាទយើងកាៃ់កត្ាៃភាពទ ឿ
ទុកច្ិត្ត ៃិងោឧបករណ៍េំខាៃ់េម្ាប់ម្ទម្ទង់ ៃិង ំរុញការអភិវឌ្ឍទេដ្ឋ កិច្ច ៃិងេងគម្, ាៃបុទរលកេណៈ
េម្បត្តិម្រប់ម្ោៃ់ ទដ្ើម្បីធាន្ទរណទៃយយភាពហិរញ្ញវត្ថ,ុ ាៃម្កបខ្ណឌថវិកាកម្ម វិធីច្ាេ់ោេ់ ោឧបករណ៍
េម្ាប់ែារភាាប់ថ វិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយរបេ់រា រោឋភិបាល, ាៃម្ស្រៃតកា
ី ៃ់កត្ាៃេម្ត្ថភាពេម្ាប់
ឹ កាៃ់កត្ទម្ច្ើៃទ ើង េម្ាប់ច្ល
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ, ាៃការយល់ដ្ង
ូ រួម្អៃុវត្តកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់
ៃិងកំពុងកសាងម្ូលោឋៃោបទណោើរៗ ទឆ្ពោះទៅកាៃ់រណទៃយយភាពេម្ិទក
ធ ម្ម ។
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ឧបេម្ព័នធ
ឧបេម្ព ័នធទី ១ ៖ វឌ្ឍនភាព្ននការអនុវតតការេសម្ម្ចរបេ់ រ.ហ.េ.
ឧបេម្ព ័នធទី ២ ៖ តារាខថវិកា និខេម្ិទធកម្ម តាម្អខគភាព្សម្កាម្ឱវទម្កេួខសេដាកិចចនខ
ិ ហិរញ្ញវតថុ
ឧបេម្ព ័នធទី ៣ ៖ តារាខថវិកា និខេម្ិទធកម្ម តាម្ម្កេួខ-សាថប័ន
ឧបេម្ព ័នធទី ៤ ៖ តារាខេសខេបវឌ្ឍនភាព្ម្បចាំឆ្ន២
ាំ ០១៩
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ឧបេម្ព ័នធទី ១ ៖ វឌ្ឍនភាព្ននការអនុវតតការេសម្ម្ចរបេ់ រ.ហ.េ.
ល.រ

ការេទម្ម្ច្របេ់ រ.ហ.េ.

អងគភាពទទួល

ទោលទៅ

បៃាុក

បញ្ច ប់

វឌ្ឍៃភាព

ក. ការទរៀបច្ំកែៃការេកម្មភាពលម្អត្
ិ េម្ាប់អៃុវត្តយទ
ុ សា
ធ ស្រេត េខា
ំ ៃ់ៗ

១

កែៃការេកម្មភាពលម្អត្
ិ េម្ាប់អៃុ-

GDP, GDT,

វត្តយទ
ុ សា
ធ ស្រេត ទកៀរររច្ំណូល ២០១៩-

GDCE,

២០២៣

ត្ម្ ១

ម្រប់ម្រងការវិៃិទោរសាធារណៈ

GDB,

២០២០

ត្ម្ ១
GDSNAF

រដ្ឋ បា លថាន ក់ទម្កាម្ោត្ិឆ្នំ២០១៩-

២០២០

២០២៥
កែៃការេកម្មភាពលម្អិត្េម្ាប់អៃុវត្ត
យុទធសាស្រេត នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធ-

ត្ម្ ១
GDPP
២០២០

កម្ម សាធារណៈ ឆ្នំ២០១៩-២០២៥

៥

ការពិៃិត្យៃិងកកេម្ម្ួលកិច្ចេៃយ ួល
ៃិងដ្ីេម្បទាៃទេដ្ឋកិច្ច

កែៃការេកម្ម ភាពលម្អិត្ ម្ត្ូវបាៃអៃុម្័ត្កនុងកិច្ចម្ប ុំទៅ
នថៃទី០៣ កខ្ម្ីន្ទ ឆ្នំ២០២០ ទម្កាម្ការដ្ឹកន្ទំ របេ់
ឯកឧត្តម្អរគបណឌិត្េភាចរយ ឧបន្ទយករដ្ឋម្ស្រៃតី ។

GDSNAF

កែៃការេកម្មភាពលម្អិត្េម្ាប់អៃុវត្ត

៤

កម្មការកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទៅនថៃទី

GSC,
GDICDM,

យុទសា
ធ ស្រេត នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធ ថ វិកា

កែៃការេកម្មភាពលម្អិត្ ម្ត្ូវបាៃអៃុម្័ត្កនុងកិច្ចម្ប ុំរណៈ-

១៦ កខ្ម្ីន្ទ ឆ្នំ២០២០ ។

យុទសា
ធ ស្រេត េត ីពីការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធ

២០១៩-២០២៥

៣

២០២០

GDSPNR

កែៃការេកម្មភាពលម្អត្
ិ េម្ាប់អៃុវត្ត
២

ត្ម្១

ត្ម្ ១
GDSPNR
២០២០

កែៃការេកម្មភាពលម្អត្
ិ ម្ត្ូវបាៃអៃុម្័ត្កនុងកិច្ចម្ប ុំ
រណៈកម្មការកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ទៅនថៃទី១៦ កខ្ម្ីន្ទ ឆ្នំ២០២០ ។

កែៃការេកម្មភាពលម្អត្
ិ ម្ត្ូវបាៃអៃុម្័ត្កនុងកិច្ចម្ប ុំ
រណៈកម្មការកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ទៅនថៃទី១៦ កខ្ម្ីន្ទ ឆ្នំ២០២០ ។
វិធាៃការទៃោះ ម្ត្ូវបាៃោក់បញ្ចូ លកនង
ុ កែៃការេកម្មភាព
(GDAP3) ឆ្នំ២០២០ របេ់ អ.ទ.ច្ ៃិងកែៃការ
េកម្មភាព RMS ២០១៩-២០២៣ ។
 កែៃការយុទសា
ធ ស្រេត ត្ម្ម្ង់ទិេៃីត្ិ វិធីអៃុវត្តការងារតាម្
ម្បព័ៃធ FMIS ២០២០-២០២៥ ម្ត្ូវបាៃអៃុម្័ត្កនុងកិច្ច
ម្ប ុំរណៈកម្មការកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធា-

កែៃការេកម្មភាពេត ីពីការកាត្់បៃថយ
ៃីត្ិ វិធីអៃុវត្តការងារ
៦

ៃិងការម្រប់ម្រង

FMWG

រណៈ ទៅនថៃទី១៦ កខ្ម្ីន្ទ ឆ្នំ២០២០ ៃិងបាៃច្ុោះហត្ថទលខា

GDB

ត្ម្ ១

GDNT

២០២០

ការផ្លលេ់បតូរ កដ្លែារភាាប់ោម្ួយៃឹង
ការកសាងេម្ត្ថភាពៃិងការកកេម្ម្ួល
ម្ុខ្ងាររបេ់ម្ស្រៃត ី

GSMEF

អៃុម្ត្
័ ដ្៏ខ្ពងខ្ពេ់ ទោយ ឯកឧត្តម្អរគបណឌត្
ិ េភាចរយ
ឧបន្ទយករដ្ឋម្ស្រៃត ី ទៅនថៃទី២០ កខ្ម្ីន្ទ ឆ្នំ២០២០ ។
 បាៃោក់ឱយអៃុវត្តៃត្
ី ិ វិធីថមីោែលូវការទលើការទូទាត្់
ច្ំណាយទបៀវត្េ ៃិងទូទាត្់ច្ណា
ំ
យបៃាុ កបុរគលិកទែេងៗ
កដ្លាៃទោលរបបកំណត្់ច្ាេ់ោេ់ ម្េបតាម្
កែៃការកដ្លបាៃោក់ទច្ញតាម្រយៈទេច្កោីកណន្ទំ ទលខ្
០០៩ េហវ ច្ុោះពីនថៃទី១៣ កខ្ទម្សា ឆ្នំ២០២០ ។
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ល.រ

ការេទម្ម្ច្របេ់ រ.ហ.េ.

អងគភាពទទួល

ទោលទៅ

បៃាុក

បញ្ច ប់

បាៃទរៀបច្ំទេច្កតីម្ោងរបាយការណ៍េតីពីការវាយត្នម្លកែៃការ

ម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យកែៃការេកម្មភាពរួម្ ដ្ំណាក់៧

វឌ្ឍៃភាព

កាលទី ៣ (CAP3) ៃិង ទរៀបច្ំកែៃការ

GSC

េកម្មភាពរួម្ដ្ំណាក់កាលទី៤ (CAP4)

ឆ្ឆ្នំ

េកម្មភាពរួម្ ដ្ំណាក់កាលទី៣ ៃិងទម្ោងបញ្ច ប់កនុងម្ត្ី

២០២០

ាេទី២ ឆ្នំ២០២០ ។ កែៃការេកម្មភាពរួម្ ដ្ំណាក់
កាលទី៤ (CAP4) ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំោទេច្កតីម្ោងាត្ិកា ។

ខ្. ការទរៀបច្ំទេច្កតម្ី ោងច្ាប់

៨

ទេច្កតីម្ោងច្ាប់េតីពីការម្រប់ម្រង
ច្ំណូលម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ

GDSPNR, LCs

ត្ម្ ៤
២០១៩

ទេច្កតីម្ោងច្ាប់ ទម្ោងអៃុម្័ត្ម្ត្ឹម្ច្ុងឆ្នំ២០២១ ។

ទោងតាម្ច្ំណារឯកភាពដ្៏ខ្ពង់ខ្ពេ់របេ់ ឯកឧត្តម្អរគ
៩

ទេច្កតីម្ោងច្ាប់េតីពីការម្រប់ម្រង
ចត្់កច្ង ៃិងទម្បើម្បាេ់ម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋ

GDSPNR

-

បណឌត្
ិ េភាចរយ ឧបន្ទយករដ្ឋម្ស្រៃត ី កាលពីនថៃទី ១១ កខ្
ឧេភា ឆ្នំ២០២០, ទេច្កតីម្ោងច្ាប់ៃឹងទរៀបច្ំបញ្ាូ ៃទៅ
ទីេតីការរណៈរដ្ឋម្ស្រៃត ី ទៅច្ុងកខ្ឧេភា ឆ្នំ២០២០ ។
ទេច្កតីម្ោងច្ាប់បាៃកំណត្់កាលបរិទច្ឆទកិច្ចម្ប ុំោម្ួយ

១០

ឧត្តម្ម្កុម្ម្បឹកាពិទម្ោោះ ៃិងែតលទ់ ោបល់ កាលពីនថៃទី

ទេច្កតីម្ោងច្ាប់េតីពីការម្រប់ម្រង
កលបងោណិ ាកម្ម

GDFI

-

២១ កខ្ទម្សា ឆ្នំ២០២០ កត្ម្ត្ូវបាៃលុបទចលទោយសារ
បញ្ហ ំងឺ covid19 ។ បច្ចុបបៃន ម្កុម្ការងារកំពុងេម្ម្ប
េម្ម្ួលទេន ើេកា
ុំ លបរិទច្ឆទថមី ពីទីេតកា
ី ររណៈរដ្ឋម្ស្រៃត ី ។
វឌ្ឍៃភាពច្ុងទម្កាយ ម្ត្ឹម្នថៃទី ១២ កខ្ឧេភា ឆ្នំ២០២០ ៖
ឯកឧត្តម្អរគបណឌត្
ិ េភាចរយ ឧបន្ទយករដ្ឋម្ស្រៃត ី បាៃឯកភាព
ោក់ទេច្កតីម្ោងច្ាប់ កនុងកិច្ចម្ប ុំនែាកនុងម្កេួងទេដ្ឋ កិច្ច
ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ (ប៉ាុកៃត ពទា
ុំ ៃ់ាៃការកំណត្់កាលបរិទច្ឆទេម្ាប់

១១

ទេច្កតីម្ោងច្ាប់េតីពីយៃត ការភាពោនដ្
រូរវាងរដ្ឋ ៃិងឯក ៃ

PPP

ត្ម្ ៤

កិច្ចម្ប ុំទៅទ ើយ) ៃិងបាៃច្ងអល
ុ បងាហញឱយម្កុម្ម្បឹកាៃីត្ិកម្ម

២០១៩

ពិៃត្
ិ យោបឋម្ទលើទេច្កតីម្ោងច្ាប់ ម្ុៃៃឹងោក់កនុងកិច្ចម្ប ុំ
នែាកនុង ។ អងគភាពបាៃទធវើការកកេម្ម្ួល តាម្អៃុសាេៃ៍
របេ់ម្កុម្ម្បឹកាៃីត្ិកម្មរួច្ទហើយែងកដ្រ ។ អងគភាពកំពុង
ទរៀបច្ំទេន ើេទុំ ោលការណ៍ ឯកឧត្តម្អរគបណឌត្
ិ េភាចរយ
ឧបន្ទយករដ្ឋម្ស្រៃត ី កំណត្់កាលបរិទច្ឆទ កិច្ចម្ប ុំនែាកនុង ។

រ. ការទរៀបច្ំទោលការណ៍កណន្ទំ ៃិងឯកសាររត្ិយត្
ុ ត
ទេច្កោីម្ោងទោលការណ៍កណន្ទំ រួ ម្ េោ ី
១២

ពីការម្រប់ម្រទេច្កោីម្ោងទោលការណ៍
កណន្ទំ រួ ម្ េោ ី ពី កា រម្រប់ ម្រង ហិ រ ញ្ញវ ត្ថុ

GSC

ត្ម្ ១
២០២០

សាធារណៈ របេ់ រា រោឋ ភិ បា ល
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ទេច្កតីម្ោងបឋម្ម្ត្ូវបាៃោក់ ឆ្ល ងកិ ច្ច ម្ប ំុ ម្កុ ម្ការងារ
បទច្ច ក ទទេកាលពីនថៃ ទី ០៧ ៃិ ង នថៃ ទី ១ ១ កខ្ឧេភា ឆ្នំ
២០២០ ទម្កាម្ការដ្ឹ កន្ទំ ផ្លាល់ទោយ ឯកឧត្ត ម្ ម្បធាៃ

ល.រ

ការេទម្ម្ច្របេ់ រ.ហ.េ.

អងគភាពទទួល

ទោលទៅ

បៃាុក

បញ្ច ប់

វឌ្ឍៃភាព

(PFMM) ហិ រ ញ្ញវ ត្ថុ សា ធារណៈ របេ់

ម្កុ ម្ការងារ ទដ្ើ ម្បី ពិៃិ ត្យ ពិភា កា ៃិ ងែត ល់ ោធាត្ុ ច្ូល

រា រោឋ ភិ បា ល (PFMM)

បកៃថ ម្ ។



-អពដ្. េំណំឯ
ុ កសារេហម្ោេ ោ
ំ ក់បំណល
ុ ពៃធទូទាង
ំ
ម្បទទេ ៃិងការចត្់ថានក់បំណល
ុ ពៃធោ “បំណល
ុ ពៃធអាច្
ម្បម្ូលបាៃ” ៃិង “បំណល
ុ ពៃធ ម្ៃ
ិ អាច្ម្បម្ូលបាៃ” ម្ត្ូវ
បាៃទរៀបច្ំរួច្រាល់ េម្ាប់ោក់បញ្ចូ លកនុងម្បព័ៃធម្រប់ម្រង

ទរៀបច្ំៃង
ិ ចត្់ច្ណា
ំ
ត្់ថានក់ ៃិងការម្រប់១៣

ៃិងម្បម្ូលបំណល
ុ ពៃធ ោរថមី ។ យៃតការការងារ ៃិងម្បព័ៃធ

ម្រងទិៃនៃ័យបំណល
ុ សារទពើពៃធ ៃិងម្ិៃ

GDT,

ត្ម្ ៤

ម្រប់ម្រង ៃិងម្បម្ូលបំណល
ុ ពៃធ ោរថមី េម្ាប់អរគន្ទយក

កម្ៃសារទពើពៃធ ឱយបាៃច្ាេ់ោេ់ ទដ្ើម្បី

GDSPNR

២០១៩

ោឋៃពៃធ ោរ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត។

ពម្ងឹងម្បេិទភា
ធ ពនៃការម្រប់ម្រងបំណល
ុ



-អ.ទ.ច្. ទេច្កតីម្ោងម្បកាេេត ីពី វិធាៃ ៃិងៃីត្ិ វិធីនៃ
ការតាម្ោៃ ការត្ឹងទារៃិងការ ម្ម្ោះបញ្ា នី ៃបំណល
ុ ម្ិៃកម្ៃ
សារទពើ ព ៃធ កម្ម្ិ ត្ ន្ទយកោឋ ៃ ម្ត្ូ វ បាៃទរៀបច្ំ ។ តារាង
ច្ំណាត្់ថានក់បំណល
ុ ម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ ៃឹងទរៀបច្ំបញ្ច ប់
ម្ត្ឹម្ម្ត្ីាេទី៤ ឆ្នំ២០២០ ។

១៤

អៃុម្កឹត្យេត ីពីការម្រប់ម្រងរទម្ាង

GSC

ិ ិទោរសាធារណៈ
វៃ

ត្ម្ ៤

អៃុម្កឹត្យ ម្ត្ូវបាៃអៃុម្័ត្ទៅនថៃទ២
ី ៥ កខ្ម្ីន្ទ ឆ្នំ២០២០ ។

២០១៩

. ការទរៀបច្ំម្កបខ្ណឌ ៃិងឯកសារយុទសា
ធ ស្រេត េំខាៃ់ៗ


-រា រោឋភិបាលទច្ញទេច្កតី ៃ
ូ ដ្ំណង
ឹ ទលខ្ ៧៧២ េ ណ.
អ.ឆ្ ច្ុោះនថៃទី ០៥ កខ្ម្ិថុន្ទ ឆ្នំ២០១៩ ម្បរល់ភារកិច្ច ៃ
ូ
ម្កេួងទេដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ ។



ម្កបខ្ណឌ ៃិង វិធាៃនៃម្បព័ៃធ េវៃកម្ម

ិ ៃ
ឆ្នំ២០១៩ េត ីពីការបទងកត្
ើ ម្កុម្ការងារទរៀបច្ំម្កបខ្័ៃឌ ៃិងវធា

នែាកនុង ៃិងអធិការកិច្ច (ទទួលបាៃទោល១៥

ការណ៍ឯកភាពពីេទម្តច្អរគម្ហាទេន្ទ

-ទច្ញទេច្កតីេទម្ម្ច្ទលខ្ ១៦១ េេរ ច្ុោះនថៃទី ១ កខ្ត្ុោ

GI ៃិង GDIA

-

បត្ីទត្ទោ ហៃ
ុ កេៃ ន្ទយករដ្ឋម្ស្រៃត ី

នៃម្បព័ៃធេវៃកម្មៃិងអធិការកិច្ច (ម្កុម្ការងារអៃត រម្កេួង) ។


-បាៃទរៀបច្ំម្ប ុំម្កុម្ការងារអៃត រម្កេួង ច្ំៃួៃ ៣ ដ្ង ទដ្ើម្បី
វាយត្នម្ល ពីត្ួន្ទ ទីភា រកិ ច្ចោ ក់ ព័ៃធ ៃឹង ម្បព័ៃធ េវៃកម្ម ៃិ ង

នៃម្ពោះរាោណាច្ម្កកម្ពុោ)

អធិការកិច្ចទៅតាម្បណា
ត ម្កេួង-សាថប័ៃ


-បាៃទរៀបច្ំទេច្កតីម្ោងអៃុម្កឹត្យេត ព
ី ីម្ុខ្ងារ ភារកិច្ច ៃិង
រទបៀបរបបបំទពញការងារេវៃកម្ម នែាកនុង ៃិងអធិការកិច្ច ៃិង
បាៃោក់ម្ប ុំឆ្លងម្កុម្ការងារអៃត រម្កេួង ។
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ល.រ

ការេទម្ម្ច្របេ់ រ.ហ.េ.

អងគភាពទទួល

ទោលទៅ

បៃាុក

បញ្ច ប់

ទេច្កតីម្ោងយុទសា
ធ ស្រេត នៃការកកទម្ម្ង់
១៦

រណទៃយយសាធារណៈកម្ពុោ ឆ្នំ

ត្ម្ ៤

NAC

២០១៩

២០១៩-២០៣១

១៧

ម្កបខ្ណឌ PFMRP ដ្ំណាក់កាលទី ៤

ទេច្កតីម្ោងយុទសា
ធ ស្រេត ម្ត្ូវបាៃោក់ម្ប ុំពិទម្ោោះទោបល់
ោម្ួយអងគភាពោក់ព័ៃធរច្
ួ រាល់ កនុងកខ្ម្ករា ៃិងទម្ោងបញ្ច ប់
កនុង ឆ្នំ២០២០ ។
ទេច្កតីម្ោង SCDP4 បាៃោក់ពិទម្ោោះទោបល់ ៃិងកកលម្អ

ទេច្កតីម្ោងកែៃការយុទសា
ធ ស្រេត េត ីពី
ការកសាង ៃិងអភិវឌ្ឍេម្ត្ថ-ភាព កនុង



វឌ្ឍៃភាព

ត្ម្ ៤

EFI

២០១៩

(SCDP4)

ទៅកនុងេិកាេសាោពិទម្ោោះទោបល់ន្ទនថៃទី២៧ កខ្ធនូ ឆ្នំ
២០១៩ ទោយាៃការច្ូល រួម្ពីម្រប់អងគភា ពទម្កាម្ឱវាទ
កេហវ, ម្កេួង-សាថប័ៃ, ម្ៃារី េហវ. ៃិង រត្ន្ទោរទខ្ត្ត
ទដ្ើម្បីែតលធា
់ ត្ុច្ល
ូ បកៃថ ម្ ។

ង. ការវាយត្នម្លម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ៃិងម្ូលៃិធិ PFMRP
 បាៃទរៀបច្ំេាេភាពម្កុម្ការងារវាយត្នម្ល ទោយទទួល
បាៃការឯកភាពដ្៏ខ្ពង់ខ្ពេ់ពី ឯកឧត្តម្អរគបណឌត្
ិ េភាចរយ
ឧបន្ទយករដ្ឋម្ស្រៃត ី

វាយត្នម្លម្កបខ្ណឌច្ំណាយសាធារណៈ
១៨

ៃិងរណទៃយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ (PEFA)

GSC

ថានក់ោត្ិ ឆ្នំ២០២០

ត្ម្ ២
២០២០

 បញ្ច ប់ការទរៀបច្ំឯកសារទេេន្ទទាៃ ៃិងបាៃទែ្ើ ៃ
ូ ទលខាធិការោឋៃ PEFA
 បាៃបញ្ច បកា
់ រទរៀបច្ំោទេច្កតីម្ោងរបាយការណ៍បឋម្
(Zero Draft) ៃិងកំពុងពិៃិត្យ ៃិងពិភាកាកម្ម្ិត្ម្កុម្ការងារ
តាម្េរេរេត ម្ភៃីម្យ
ួ ៗ។

វាយត្នម្លម្កបខ្ណឌច្ំណាយសាធារណៈ
១៩

ៃិងរណទៃយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ (PEFA)

GSC

ថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ឆ្នំ២០២០
ទរៀបច្ំម្ល
ូ ៃិធិ PFMRP ម្រប់ម្ ុងទម្ោយ
២០

េម្ាប់ោំម្ទកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ឱយអៃុវត្ត
័ ៃិងច្ីរភាព
ម្បកបទោយទោរ យ

GSC

ត្ម្ ១
២០២០

ត្ម្ ៤
២០២០

8
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បាៃទរៀបច្ំោទេច្កតីម្ោង ៃិងកំពុងទែាៀងផ្លាត្់ទៃ
ិ ន ៃយ
័ ោម្ួយ
ំន្ទ ញការម្ុៃ ទែ្ើ ូៃ ទលខាធិកា រោឋៃ PEFA ពិៃិត្យទលើ
រុណភាព ។

បាៃៃិងកំពុងេិកាអំពីការទរៀបច្ំ ទហើយៃឹង ំរុញការងារ
ទៃោះបញ្ច ប់កនុងម្ត្ីាេទី៤ ឆ្នំ២០២០ ខាងម្ុខ្ទៃោះ។

ឧបេម្ព ័នធទី ២ ៖ តារាខថវិកា និខេម្ិទធកម្ម តាម្អខគភាព្សម្កាម្ឱវទម្កេួខសេដាកិចចនខ
ិ ហិរញ្ញវតថុ
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ឧបេម្ព ័នធទី ៣ ៖ តារាខថវិកា និខេម្ិទធកម្ម តាម្ម្កេួខ-សាថប័ន
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ឧបេម្ព ័នធទី ៤ ៖ តារាខេសខេបវឌ្ឍនភាព្ម្បចាំឆ្ន២
ាំ ០១៩
េ.រ.

សោេបាំណខ/ចសងាោម្េកម្មភាព្

ព្ិនុា រួម្ក្នការេកម្មភាព្រួម្ ដាំ

ម្កេួខ-សាថប័ន/
អខគភាព្

េូចនាករេម្ិទធកម្មរនល ឹោះ

ទម្ងន់

ក់កាេទី ៣ (ក្នកទី១ + ទី២ + ទី៣ + ទី៤ + ទី៥)

វឌ្ឍន-

ព្ិនុា

ភាព្ %

ថលឹខ

វឌ្ឍនភាព្េាំខាន់ៗ

-

៩៨%

ក្នកទី១ ៖ បនត ព្ម្ខឹខភាព្ស ឿទុកចិតតបានននថវិកា

០.១៥

៩៧%

១៥%

-

១. ការអៃុវត្តច្ណ
ំ ល
ូ ម្បចំម្ត្ីាេ ាៃ
ភាពរលួៃៃិងអាច្បា៉ា ៃ់សាមៃបាៃ (កម្ម្ិត្
១១

ឹ ការម្រប់ម្រងច្ំណល
បៃតពម្ងង
ូ ៃិង
ការអៃុវត្ោកែៃការម្បម្ូលច្ំណល
ូ

-

លទម្អៀង+/-៥%)
២. ការម្បម្ូលច្ំណូលច្រៃតទធៀប ែ.េ.េ ម្ត្ូវ

១. ការអៃវត្តច្ណ
ំ ល
ូ េទម្ម្ច្បាៃ ១២៨.២ % ទធៀប
០.៤០

៩៧%

៣៩%

បាៃបទងកៃ
ើ ោ៉ាងទហាច្ណាេ់ ០,៣ ពិៃាុ

ិ
ៃឹងច្ាប់ថ វកា
២. ការម្បម្ូលច្ំណល
ូ ទធៀបៃឹង ែេេ ាៃកំទណើៃ
៣.១៨ %

ភាររយនៃ ែ.េ.េ ម្បចំឆ្នំ
- អរគ.ទោលៃ/ប
- អរគ.រយ
- អរគ.ពៃធ ោរ
១១.១

ពម្ងឹងការអៃុវត្តយុទសា
ធ ស្រេត ទកៀរររ

- អរគ.ឧ.ហ

ច្ំណូលឆ្នំ២០១៩-២០២៣

- អរគ.ម្ទពយេម្បត្តិ
រដ្ឋ ៃិងច្ំណូល
ម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ

១.យុទសា
ធ ស្រេត ទកៀរររច្ំណូល ២០១៩-២០២៣ ម្ត្ូវ
១. យុទសា
ធ ស្រេត ទកៀរររច្ំណូលឆ្នំ២០១៩-

បាៃអៃុម្័ត្ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត ។

២០២៣ ម្ត្ូវបាៃអៃុម្័ត្ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត
២. យៃត ការតាម្ោៃ ៃិងវាយត្នម្ល ម្ត្ូវបាៃ
ទរៀបច្ំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត

២. យៃតការតាម្ោៃ ៃិងវាយត្នម្លការអៃុវត្តយទ
ុ សា
ធ ស្រេត
០.២០

៩៨%

១៩%

បៃត កកលម្អទោលៃទោបាយ ៃិងរដ្ឋ
១១.២

បាលរយ, ពៃធោរ ៃិងច្ំណូលម្ិៃ
កម្ៃសារទពើពៃធ

-អរគ.រយ
-អរគ.ពៃធ ោរ
-អរគ.ម្ទពយេម្បត្តិ
រដ្ឋៃិងច្ំណូលម្ិៃ
កម្ៃសារទពើពៃធ

៣. របាយការណ៍វាយត្នម្លទលើការអៃុវត្តយទ
ុ សា
ធ ស្រេត

៣.របាយការណ៍ពិៃិត្យ ៃិងវាយត្នម្លការអៃុវត្ត

ទកៀរររច្ំណូលរយៈទពលម្ធយម្េម្ាប់រយៈទពល ៥

យុទសា
ធ ស្រេត ទកៀរររច្ំណូលម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ

ឆ្នំ (២០១៤-២០១៨) ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ។ កំទណើៃោ

- ម្កេួង-សាថប័ៃ
-អរគ.ទោលៃ/ប

ទកៀរររច្ំណូល ២០១៩-២០២៣ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ។

ម្ធយម្ ១.៤ ពិៃាុភាររយនៃ ែេេ ។
១. េត ង់ោរទេវានៃការបង់ ៃិងម្បម្ូល

១. របាយការណ៍េតីពីការវាយត្នម្លទលើែលប៉ាោះោល់នៃ

ច្ំណូល ម្ត្ូវបាៃកកលម្អ ៃិងអៃុវត្ត

ការច្រច ៃិងការអៃុវត្តកិច្ចម្ពម្ទម្ពៀងោណិ ាកម្ម

២. យៃតការែតល់ទេវាបង់ច្ំណូល (បញ្ា រ
ពិទម្ោោះទោបល់) ម្ត្ូវបាៃពម្ងឹង
៣. ការអទងកត្ទលើរុណភាពទេវានៃការម្បម្ូល
ច្ំណូល ពៃធរយ ពៃធ ោរ ៃិងច្ំណូលម្ិៃ
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០.២០

៩៤%

១៩%

ទំៃញ
ិ អាសាៃ (ATIGA)ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ។
២. បាៃទរៀបច្ំេទំ ណើម្ួយច្ំៃៃ
ួ រួម្ាៃ (១) េំទណើការ
កកេម្ម្ួលអម្តាអាករពិទេេទលើម្ុខ្ទំៃញ
ិ បារី, (២)
លិខ្ត្
ិ អៃុវត្តការបញ្ចុ ោះអម្តាអាករន្ទំ ទច្ញទលើម្ខ្
ុ

េ.រ.

សោេបាំណខ/ចសងាោម្េកម្មភាព្

ម្កេួខ-សាថប័ន/
អខគភាព្
-អរគ.ឧ.ហ

េូចនាករេម្ិទធកម្មរនល ឹោះ

ទម្ងន់

វឌ្ឍន-

ព្ិនុា

ភាព្ %

ថលឹខ

កម្ៃសារទពើពៃធ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ៃិងអៃុវត្ត

វឌ្ឍនភាព្េាំខាន់ៗ
ទំៃញ
ិ ម្បទភទទឈើោ ំ ៃិងវត្ថុទធវើពីទឈើោ,ំ (៣)

-ម្កេួង-សាថប័ៃ

េំទណើបញ្ចុ ោះអម្តាពៃធ រយៃិងអម្តាអាករពិទេេ
របេ់េហម្ោេធុៃត្ូច្ៃិងម្ធយម្ ទៃាម្
ឹ ៃឹងការ
កកេម្ម្ួលអម្តាពៃធអាករ ទដ្ើម្បីប៉ាោះប៉ាូវការបាត្់បង់
ច្ំណូលទលើម្ុខ្ទំៃញ
ិ ច្ំៃៃ
ួ ២៤៩ បន្ទាត្់ពៃធ ។
៣. ទេច្កោីម្ោងអៃុម្កឹត្យេត ីពីច្ំណាយ ៃិងទាយ ាទាៃ
េម្ាប់រណន្ទម្បាក់ច្ំណូលោប់ពៃធ របេ់រូបវៃត បុរគល
(Personal Income Tax) ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំពិៃត្
ិ យ ៃិង
បៃតកកេម្ម្ួល កម្ម្ិត្អរគន្ទយកោឋៃពៃធោរ ។
៤. ម្ៃា ីរ ន្ទ
ំ ញច្ំៃៃ
ួ ៣ ទាំង២៥ រា ធាៃី-ទខ្ត្ត កដ្ល
ាៃច្ំៃៃ
ួ េរុប ៧៥ ម្ៃា ីរ ន្ទ
ំ ញ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ៃិង
ិ យ
ោក់ឱយទម្បើម្បាេ់ោែលូវការៃូវម្បព័ៃធព័ត្៌ាៃវទ
ម្រប់ម្រងច្ំណូលម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ ។
៥. ទេច្កតីម្ោងច្ាប់េតីពីការម្រប់ម្រងច្ំណូលម្ិៃកម្ៃ
សារទពើពៃធ ម្ត្ូវបាៃបញ្ច បកា
់ រតាក់កត្ង ៃិងោក់ឆ្លង
ទោបល់ពីម្កុម្ម្បឹកាៃីត្ិកម្ម ។
៦. ទេច្កតីម្ោងច្ាប់ទៃោះម្ត្ូវបាៃបញ្ាូ ៃពីទីេតីការរណៈ រដ្ឋ
ម្ស្រៃត ីម្កម្កេួងយុត្តិធម្៌ៃិង.កេហវ.វិញទដ្ើម្បីពៃ
ិ ិត្យកែនក
ទទាេបញ្ញត្តិឱយបាៃម្រប់ម្ ុងទម្ោយបកៃថ ម្ទទៀត្ ។

- អរគ.ទោលៃ/ប

១១.៣

ពម្ងឹងការវិភារ ៃិងការពយករ
ច្ំណូល

- អរគ.រយ
- អរគ.ពៃធ ោរ
- អរគ.ឧ.ហ
- អរគ.ម្ទពយ.&ច្

១. កែៃការច្ំណូលម្បចំឆ្នំ ទធៀបៃឹងការអៃុ

១. ការអៃុវត្តច្ំណូលេទម្ម្ច្បាៃ ១២៨.២% ទធៀប
ិ ។
ៃឹងច្ាប់ថ វកា

វត្តកនុងរងវង់ +/-៥%
២. ការពយករច្ំណូលម្បចំឆ្នំទធៀបៃឹងការអៃុ

០.២០

១០០%

២០%

២. រំរព
ូ យករណ៍ច្ំណូលរយម្ួយម្ត្ូវបាៃោក់ឲ្យអៃុវត្ត
សាកលបង (ទម្ ើេទរីេ វិធីសាស្រេត Buoyancy

វត្តកនុងរងវង់ +/-៥%
៣. ម្៉ាូកដ្លពយករណ៍ច្ំណូលពៃធ ទៅថានក់អរគ
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េម្ាប់ទធវើការសាកលបង) ។

េ.រ.

សោេបាំណខ/ចសងាោម្េកម្មភាព្

ម្កេួខ-សាថប័ន/
អខគភាព្
- ម្កេួង-សាថប័ៃ

េូចនាករេម្ិទធកម្មរនល ឹោះ

ទម្ងន់

វឌ្ឍន-

ព្ិនុា

ភាព្ %

ថលឹខ

វឌ្ឍនភាព្េាំខាន់ៗ

ន្ទយកោឋៃម្ត្ូវបាៃកកលម្អ
១. េំណំឯ
ុ កសារេហម្ោេ ំោក់បំណល
ុ ពៃធ ទូទាង
ំ
ម្បទទេ ៃិងការចត្់ថានក់បំណល
ុ ពៃធោ “បំណល
ុ

- អរគ.ពៃធ ោរ
- អរគ.រយ
- អរគ.ម្ទពយេម្បត្តិ
១១.៤

ពម្ងឹងម្បេិទភា
ធ ពនៃការម្រប់ម្រង

រដ្ឋៃិងច្ំណូលម្ិៃ

បំណល
ុ កនុងឆ្នំ

កម្ៃសារទពើពៃធ
- អរគ.ឧេាហកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ
-ម្កេួង-សាថប័ៃ

ពៃធ អាច្ម្បម្ូលបាៃ” ៃិង “បំណល
ុ ពៃធម្ិៃអាច្ម្បម្ូល

១. ឯកសារបំណល
ុ ពៃធ ទាង
ំ អេ់ទៅទូទាង
ំ

បាៃ” ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំរច្
ួ រាល់ េម្ាប់ោក់ បញ្ចូ លកនុង

ម្បទទេម្ត្ូវបាៃកសាង

ម្បព័ៃធម្រប់ម្រង ៃិងម្បម្ូលបំណល
ុ ពៃធ ោរថមី ។

២.បំណល
ុ ពៃធម្ត្ូវបាៃចត្់ថានក់ោបំណល
ុ

២. ត្ួរទលខ្បំណល
ុ ពៃធៃិងអាករម្បចំឆ្នំ២០១៨ ម្ត្ូវ

អាច្ម្បម្ូលបាៃ ៃិងម្ិៃអាច្ម្បម្ូលបាៃ
៣.ទិៃនៃ័យបំណល
ុ ពៃធ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ៃិងោក់

០.២០

៩៧%

១៩%

កនុងម្បព័ៃធម្រប់ម្រង ៃិងម្បម្ូលបំណល
ុ ពៃធ

បាៃកំណត្់ ។
៣. យៃត ការការងារ ៃិងម្បព័ៃធម្រប់ម្រង ៃិងម្បម្ូល
បំណល
ុ ពៃធ ោរថមី េម្ាប់អរគន្ទយកោឋៃពៃធ ោរ

៤. បំណល
ុ សារទពើពៃធ ៃិងម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ

ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត ។េ

េរុប ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំច្ណា
ំ
ត្់ថានក់ទៅតាម្

៤. ម្កុម្ការងារបំណល
ុ វិេយ
័ អាកាេច្រេុី វិល, វិេ័យ

ម្បទភទ ឬអាយុកាល

កេិកម្ម ៃិងវិេ័យករ បៃតៃីត្ិ វិធីម្រប់ម្រងបំណល
ុ ដ្ូច្ោ
ត្ឹងទារ បំណល
ុ
ៃិង ំរុញការអៃុវត្តអៃុម្កឹត្យទលខ្
៧២េត ីពីការម្រប់ម្រងច្ំណូលម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ ។
១. របាយការណ៍េិកាលទធភាពនៃការបទងកៃ
ើ ធៃធាៃ
ថវិកា ៃ
ូ រដ្ឋបាល ុំ េងាកត្់ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំរួច្ ៃិង

១.យៃតការ ៃិងៃីត្ិ វិធនី ៃការកបងកច្កម្បាក់រងាវៃ់

១១.៥

អៃុវត្តការម្បម្ូលច្ំណូលផ្លាល់/

អរគ.ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ -

ច្ំណូលកច្ករំកលករបេ់រដ្ឋបាលថានក់

បាលថានក់ទម្កាម្

ទម្កាម្ោត្ិ

ោត្ិ

ោក់ ូៃថានក់ដ្ឹកន្ទំ ពៃ
ិ ត្
ិ យៃិងេទម្ម្ច្ ។

កដ្លម្បម្ូលតាម្ម្ច្កទច្ញច្ូលកត្ម្ួយរវាង
ថានក់ោត្ិ ៃិងថានក់ទម្កាម្ោត្ិម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ
២.យៃតការ ៃិងៃីត្ិ វិធីនៃការកបងកច្ក ច្ំណូល
កដ្លម្បម្ូលតាម្ម្ច្កទច្ញច្ូលកត្ម្ួយរវាង
ថានក់ោត្ិ ៃិងថានក់ទម្កាម្ោត្ិម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ

២. អៃុម្កឹត្យេត ីពីការបទងកៃ
ើ ធៃធាៃថវិកា ៃ
ូ រដ្ឋបាល ុំ
០.២០

៩៧%

១៩%

េងាកត្់េម្ាប់ច្ំណាយអភិវឌ្ឍៃ៍ម្ល
ូ ោឋៃ ម្ត្ូវបាៃ
ទរៀបច្ំរួច្ ៃិងោក់ឲ្យអៃុវត្ត ។
៣. ទេច្កតីម្ោងយៃតការៃិងៃីត្ិ វិធី/អៃុម្កឹត្យនៃការកបង
កច្កម្បាក់រងាវៃ់កដ្លម្បម្ូលតាម្ម្ច្កទច្ញច្ូលកត្
ម្ួយរវាងថានក់ោត្ិៃិងថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ម្ត្ូវបាៃោក់
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េ.រ.

សោេបាំណខ/ចសងាោម្េកម្មភាព្

ម្កេួខ-សាថប័ន/
អខគភាព្

េូចនាករេម្ិទធកម្មរនល ឹោះ

ទម្ងន់

វឌ្ឍន-

ព្ិនុា

ភាព្ %

ថលឹខ

វឌ្ឍនភាព្េាំខាន់ៗ
ម្ប ុំពិភាកាោម្ួយអនកោក់ព័ៃធ ។
៤. អៃុម្កឹត្យេត ីពីការបទងកៃ
ើ ធៃធាៃថវិកា ៃ
ូ រដ្ឋបាល ុំ
េងាកត្់ េម្ាប់ច្ណា
ំ
យអភិវឌ្ឍៃ៍ម្ល
ូ ោឋៃម្ត្ូវបាៃ
ែេពវែាយ ។

១. យុទសា
ធ ស្រេត ម្រប់ម្រងបំណល
ុ សាធារណៈឆ្នំ
១២

ឹ ការម្រប់ម្រងបំណល
បៃតពម្ងង
ុ

-

២០១៩-២០២៣ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ
២. យុទសា
ធ ស្រេត េត ព
ី កា
ី រអភិវឌ្ឍទីែារម្ូលបម្ត្រដ្ឋ

១. យុទសា
ធ ស្រេត េត ព
ី កា
ី រម្រប់ម្រងបំណល
ុ សាធារណៈ
០.១០

៩០%

៩%

ទៅកម្ពុោ ម្ត្ូវបាៃអៃុម្ត្
័ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត

- អរគ.េហម្បត្ិបត្តិ
ការ អៃត រោត្ិ

១២.១

ពម្ងឹងការអៃុវត្តយុទសា
ធ ស្រេត ម្រប់ម្រង

ៃិងម្រប់ម្រង

បំណល
ុ សាធារណៈ ម្បកបទោយ

បំណល
ុ

េ័កតិេិទភា
ធ ព ៃិងម្បេិទភា
ធ ព

- អរគ.ឧេាហកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ

១.យុទសា
ធ ស្រេត េត ីពីការម្រប់ម្រងបំណល
ុ សាធារណៈ
២០១៩-២០២៣ ម្ត្ូវបាៃអៃុម្័ត្ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត ។

២០១៩-២០២៣ ម្ត្ូវបាៃអៃុម្័ត្ ៃិងោក់

២. ម្ពឹត្តិបម្ត្េថ ិត្ិបំណល
ុ សាធារណៈ ម្ត្ូវបាៃទបាោះែាយ ។

ឱយអៃុវត្ត

ទម្កាម្អៃុបាត្ទោល

៣. ឯកសារយុទសា
ធ ស្រេត េត ីពីការអភិវឌ្ឍៃ៍ទែ
ី ារម្ូលបម្ត្
១.០០

៩០%

៩%

ម្រងបំណល
ុ សាធារណៈ ម្ត្ូវបាៃអៃុម្័ត្ ។

ទៅកម្ពុោ ម្ត្ូវបាៃអៃុម្ត្
័ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត

៥. ៃីត្ិ វិធីរួម្ម្បត្ិបត្តិការេម្ាប់ការម្រប់ម្រងបំណល
ុ សាធារណៈ (SOP for PDM) ម្ត្ូវបាៃតាម្ោៃ ៃិងម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យ។

១. ម្កេួង សាថប័ៃ ច្ំៃៃ
ួ ៣០ បាៃទម្បើម្បាេ់

១៣

រណៃី

រដ្ឋទៅកម្ពុោ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំកម្ម្ិត្បឋម្ ។
៤. របាយការណ៍េតីពីការវាយត្នម្លម្បត្ិបត្តកា
ិ រនៃការម្រប់-

៣. យុទសា
ធ ស្រេត េត ីពីការអភិវឌ្ឍទីែារម្ូលបម្ត្រដ្ឋ

៤. ម្ូលបម្ត្រដ្ឋ ៃឹងម្ត្ូវបាៃទបាោះែាយ

ឹ ការម្រប់ម្រងសាច្់ម្បាក់ ៃិង
ពម្ងង

២. ឯកសារយុទសា
ធ ស្រេត េត ព
ី កា
ី រអភិវឌ្ឍៃ៍ទែ
ី ារម្ូលបម្ត្
រដ្ឋទៅកម្ពុោ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំកម្ម្ិត្បឋម្ ។

១.យុទសា
ធ ស្រេត ម្រប់ម្រងបំណល
ុ សាធារណៈឆ្នំ

២. អៃុបាត្បំណល
ុ េំខាៃ់ៗទាំង៤ េថ ិត្

២០១៩-២០២៣ ម្ត្ូវបាៃអៃុម្ត្
័ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត ។

១. ម្បព័ៃធ Online Web-based Application ម្ត្ូវបាៃទម្បើ-

ម្បព័ៃធកែៃការសាច្់ម្បាក់

ម្បាេ់សាកលបងបៃត ោម្ួយម្កេួង សាថប័ៃទាំង៣០ ។

២. បំណល
ុ កកេា ោះម្ត្ូវកម្ម្ិត្ម្ិៃឱយទលើេពី ២
%នៃច្ំណាយេរុប

០.២០

១០០

២០%

២. ោមៃបំណល
ុ កកេា ោះ ។
៣. ការទូទាត្់តាម្ម្បព័ៃធ E-Transfer ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ

ឹ ៃិងពម្ងក
ី ការអៃុវត្តម្បព័ៃធទទា
៣. ពម្ងង
ូ ត្់ EFT
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ៃិងអៃុវត្ត ។

េ.រ.

សោេបាំណខ/ចសងាោម្េកម្មភាព្

ម្កេួខ-សាថប័ន/
អខគភាព្

េូចនាករេម្ិទធកម្មរនល ឹោះ

ទម្ងន់

វឌ្ឍន-

ព្ិនុា

ភាព្ %

ថលឹខ

វឌ្ឍនភាព្េាំខាន់ៗ
១. ម្បព័ៃធ Online Web-based Application ម្ត្ូវបាៃទម្បើ-

បៃត កកលម្អ ៃិងពម្ងឹងការទរៀបច្ំ

ម្បាេ់សាកលបងបៃត ោម្ួយម្កេួង សាថប័ៃទាំង៣០ ។

កែៃការសាច្់ម្បាក់ (ចប់ទែតម្
ើ ពីម្បចំ
១៣.១

ម្ត្ីាេ/ម្បចំកខ្ ៃិងឈាៃទៅរក

អរគ.រត្ន្ទោរោត្ិ

ការទរៀបច្ំកែៃការសាច្់ម្បាក់ម្បចំ

ម្កេួង សាថប័ៃ ច្ំៃៃ
ួ ៣០ បាៃទម្បើម្បាេ់
ម្បព័ៃធកែៃការសាច្់ម្បាក់

២. ត្ួទលខ្កដ្លម្កេួង សាថប័ៃ បាៃបញ្ចូ លតាម្ម្បព័ៃធ
០.៣០

១០០%

៣០%

Web-based Application ម្ត្ូវបាៃម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យទែាៀង
ផ្លាត្់ៃិងតាម្ោៃ ។

េបាតហ៍ៃិងម្បចំនថៃ)

៣. សាកលបងអៃុវត្តការទធវើកែៃការសាច្់ម្បាក់ម្បចំម្ត្ីាេ
ទោយកែអកទលើទៃ
ិ ន ៃយ
័ ពីម្បព័ៃធ Web-based Application ។
១. ការទបើកែតល់តាម្ម្បព័ៃធធន្ទោរ ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តទូទាង
ំ
ម្បទទេ ។

បៃត ពម្ងឹងការទម្បើម្បាេ់ម្បព័ៃធ
១៣.២

ធន្ទោរម្ពម្ទាំងេិកាៃិងពម្ងឹង
ៃិងពម្ងីកអៃុវត្តការទូទាត្់តាម្ម្បព័ៃធ

អរគ.រត្ន្ទោរោត្ិ

១. បៃត ពម្ងឹងការទម្បើម្បាេ់ម្បព័ៃធធន្ទោរ
២. ពម្ងឹងៃិងពម្ងីកការអៃុវត្ត EFT

២. ការទូទាត្់តាម្ម្បព័ៃធ E-Transfer ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ
០.៣០

១០០%

៣០%

ៃិងអៃុវត្ត ។
ិ ទូទាង
៣. ទូទាត្់ម្បាក់ទបៀវត្េម្ស្រៃតរា
ី ការេុី វល
ំ ម្បទទេ

EFT (Electronic Fund Transfer)

តាម្ម្បព័ៃធធន្ទោរ ២ ដ្ង/១កខ្ ឱយបាៃទទៀងទាត្់
ៃិងទាៃ់ទពលទវោ ។

ទរៀបច្ំយៃត ការម្បម្ូលែតុំ ៃិងបូក
េរុបរបាយការណ៍អៃុវត្តថ វិកា
១៣.៣

រទម្ាងរបេ់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍
កដ្លទៅទម្ៅម្បព័ៃធ រត្ន្ទោរោ
ំហាៃៗ ៃិងបៃត ពម្ងឹងរណៃី

អរគ.រត្ន្ទោរ ោត្ិ

ែេពវែាយដ្ល់អងគភាពកដ្លអៃុវត្តថ វិកា

អរគ.ម្ទពយ

នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ទរៀបច្ំរបាយ ការណ៍តាម្បលង់

េម្បត្តិរដ្ឋ

រណទៃយយថវិកា (CoA) របេ់រោឋភិបាល

អរគ.រត្ន្ទោរោត្ិ

បំណល
ុ ម្ិៃទលើេ ២% នៃច្ំណាយេរុប

ម្កេួងេុខាភិបាលបាៃអៃុវត្តាត្ិការណៃីនៃបលង់
០.២០

១០០%

២០%

ិ (CoA) ថមីេម្ាប់រទម្ាង/កម្ម វិធី
រណទៃយយថវកា
ហិរញ្ញបបទាៃពីនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ។

ទទាលរត្ន្ទោរ
១៣.៤

បៃត តាម្ោៃបំណល
ុ កកេា ោះ ៃិង
អាយុកាលរបេ់វា (រយៈទពល៦០នថៃ)
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០.១០

១០០%

១០%

ោមៃបំណល
ុ កកេា ោះ ។

េ.រ.

១៣.៥

១៤

សោេបាំណខ/ចសងាោម្េកម្មភាព្

ម្កេួខ-សាថប័ន/
អខគភាព្

ពទៃល ឿៃការទូទាត្់បទុ រម្បទាៃឱយបាៃ

ិ
- អរគ.ថវកា

ទាៃ់ទពលទវោ

- អរគ.រត្ន្ទោរោត្ិ

-

អៃុវត្តកែៃការច្ំណាយ

ម្បត្ិបត្តកា
ិ រអៃត រ

១៤.៤

- អរគ.ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ

៩៦%

២៩%

របាយការណ៍ែោលៃ
់ ិងទូទាត្់បទុ រម្បទាៃម្បចំឆ្នំម្ត្ូវបាៃ
បូកេរុប ។
ិ ថានក់ោត្ិេទម្ម្ច្បាៃ ៩៥.៤៣% ទធៀប
ច្ំណាយថវកា
ិ ។
ៃឹងច្ាប់ថ វកា
១. យុទសា
ធ ស្រេត នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធ លទធកម្មសាធារណៈ

២. កែៃការេកម្មភាពេម្ាប់អៃុវត្តឯកសារយុទសា
ធ ស្រេត
នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្មសាធារណៈឆ្នំ ២០១៩០.៣០

៩៩%

២៩%

៣. ម្បកាេេត ីពីការបទងកៃ
ើ េិទិេ
ធ ទម្ម្ច្ ៃិង

លទធកម្មសាធារណៈ ម្ត្ូវបាៃអៃុម្័ត្ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត ។

ូៃម្កេួងសាថប័ៃ រដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ
ៃិងអងគភាពសាធារណៈម្បហាក់ម្បកហល

ពម្ងឹងការទរៀបច្ំ ៃិងអៃុវត្តកែៃការ

ិ
- អរគ.ថវកា

ការអៃុវត្តថ វិកាទធៀបកែៃការច្ំណាយ ាៃ

ច្ំណាយឱយាៃេុម្កឹត្យភាព

- ម្កេួង សាថប័ៃ

កម្ម្ិត្លទម្អៀង +/-៥%

២០២៥ ម្ត្ូវបាៃអៃុម្ត្
័ ។
៣. ម្បកាេេត ីពីការែតល់កម្ម្ិត្ទឹកម្បាក់េិទេ
ធ ទម្ម្ច្កនុងកិច្ច-

ការទទួលខ្ុេម្ត្ូវទលើកិច្ចលទធកម្មោបទណតើរៗ

ិ
- អរគ.ថវកា

ទោរសាធារណៈ

០.៣០

២.កែៃការេកម្មភាពលម្អត្
ិ េម្ាប់អៃុវត្ត

ឆ្នំ២០១៨-២០២៥ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ

ិ ិ
បៃត ពម្ងឹងម្បេិទភា
ធ ពច្ំណាយវៃ

១០%

វឌ្ឍនភាព្េាំខាន់ៗ

២០១៩-២០២៥ ម្ត្ូវបាៃម្បកាេោក់ឱយអៃុវត្ត ។

ម្រប់ម្រងបំណល
ុ

បុទរម្បទាៃ

១០០%

ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្ត

លទធកម្មសាធារណៈឱយម្េបៃឹងយុទធ

រត្ិយត្
ុ ត េម្ាប់ច្ំណាយ រ ាទទយយ

០.១០

១.យុទសា
ធ ស្រេត កកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្មសាធារណៈ

យុទសា
ធ ស្រេត កកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្មសាធារណៈ

ោត្ិ

១៤.៣

១: ១៥%, ម្ត្ីាេទី ២:៤៥%, ម្ត្ីាេទី

ោត្ិ ៃិង

ពិៃត្
ិ យ ៃិងទធវើបច្ចុបបៃនភាពម្កបខ្ណឌ

ថលឹខ

ថវិកាបុទរម្បទាៃម្ត្ូវបាៃទូទាត្់ទាៃ់ទពលទវោ

ិ ៃិងកកលម្អម្បព័ៃធ
ពិៃត្
ិ យទ ើង វញ

បាលថានក់ទម្កាម្

១៤.២

ភាព្ %

៣:៦៧% ៃិងម្ត្ីាេទី ៤:៩៦%

- អរគ. េហ

ិ ោត្ិ
សាស្រេត កកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថ វកា

ព្ិនុា

ទម្ងន់

សាថៃភាពច្ំណាយម្ិៃម្ត្ូវត្ិច្ោងៈ ម្ត្ីាេទី

ិ ៃិងពម្ងង
ឹ ការ
កកលម្អការអៃុវត្តថវកា

- អរគ.លទធកម្ម

១៤.១

វឌ្ឍន-

េូចនាករេម្ិទធកម្មរនល ឹោះ

៤. ទោលការណ៍កណន្ទំ េតីពីការភាាប់កែៃការលទធកម្មោ
ិ ម្បចំឆ្នំម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំៃិងអៃុម្័ត្។
ម្ួយៃឹងេំទណើេុំថវកា
០.២០

១០០%

២០%

០.១០

១០០%

១០%

០.៣០

៩១%

២៨%

ច្ំណាយថវិកាថានក់ោត្ិេទម្ម្ច្បាៃ ៩៥.៤៣% ទធៀប
ិ ។
ៃឹងច្ាប់ថ វកា

របាយការណ៍េិកាអំពីការទធវើបច្ចុបបៃន ភាព
-អរគ. រត្ន្ទោរោត្ិ

ម្កបខ្ណឌរត្ិយត្
ុ តនៃការអៃុវត្តរ ាទទយយបុទរ

-អរគ.ថវិកា

ម្បទាៃម្ត្ូវបាៃ ទរៀបច្ំ ៃិងោក់ ូៃ ថានក់

របាយការណ៍ម្បម្ូលែតុំបញ្ហម្បឈម្នៃការអៃុវត្តៃត្
ី ិ វិធី
រ ាទទយយបុទរម្បទាៃបាៃទរៀបច្ំ ។

ដ្ឹកន្ទំ ពៃ
ិ ិត្យ
- អរគ.េហម្បត្ិបត្តិ

១. ឯកសារម្កបខ្ណឌទេេន្ទទាៃេត ព
ី ីការ

ការអៃត រោត្ិ ៃិង

ិ ទិ ោរសាធារណៈ ម្ត្ូវបាៃ
ម្រប់ម្រងការវៃ

ម្រប់ម្រងបំណល
ុ

ទរៀបច្ំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត
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ិ ិ១. យុទសា
ធ ស្រេត េត ីពីការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងការវៃ
ទោរសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥ ម្ត្ូវបាៃអៃុម្័ត្ ។

េ.រ.

សោេបាំណខ/ចសងាោម្េកម្មភាព្

ម្កេួខ-សាថប័ន/
អខគភាព្
ិ
- អរគ.ថវកា
- អរគ.ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ
បាលថានក់ទម្កាម្
ោត្ិ

េូចនាករេម្ិទធកម្មរនល ឹោះ
២. អៃុម្កឹត្យទោលេត ីពីម្កបខ្ណឌរួម្េម្ាប់
ិ ទិ ោរសាធារណៈ ម្ត្ូវបាៃ
ម្រប់ម្រងការវៃ
ទរៀបច្ំ ៃិងអៃុម្័ត្

ទម្ងន់

វឌ្ឍន-

ព្ិនុា

ភាព្ %

ថលឹខ

វឌ្ឍនភាព្េាំខាន់ៗ
២. ទេច្កតីម្ោងអៃុម្កឹត្យទោលេត ីពីម្កបខ្ណឌ រួម្េម្ាប់
ិ ទិ ោរសាធារណៈ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ។
ម្រប់ម្រងការវៃ
៣. ទេច្កតីម្ោងច្ាប់ PPPម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ។

៣. ច្ាប់េតីពីយៃត ការភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋ ៃិង

៤. អៃុម្កឹត្យោក់ឱយអៃុវត្ត ៃីត្ិ វិធី ម្បត្ិបត្តកា
ិ ររួម្ េម្ាប់

- អរគ.រត្ន្ទោរ

ឯក ៃ (ច្ាប់េតីពី PPP) ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ

ម្រប់ម្រងរទម្ាងតាម្យៃតការ PPP ពុំទាៃ់ាៃ

- អរគ.លទធកម្មសា

ៃិងអៃុម្ត្
័

វឌ្ឍៃភាព ។

ធារណៈ
- PPP

៤.អៃុម្កឹត្យេត ីពីការោក់ឱយទម្បើម្បាេ់ៃត្
ី ិ វិធីរួម្

៥. ទេច្កតីម្ោងបឋម្ៃីត្ិ វិធីេតង់ោរម្បត្ិបត្តកា
ិ រនៃ

ិ ទិ ោរសាធារ
េម្ាប់ការម្រប់ម្រងការវៃ

ិ ទិ ោរសាធារណៈហិរញ្ញបបទាៃទោយ
រទម្ាង វៃ

ណៈតាម្យៃតការភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋ ៃិង

ិ ទិ ោរផ្លាល់) ម្ត្ូវបាៃ
ថវិកាថានក់ោត្ិ (រទម្ាង វៃ

ឯក ៃ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ៃិងម្បកាេោក់

បញ្ច ប់ ។
ិ ទិ ោរ
៦. ទេច្កតីម្ោងអៃុម្កឹត្យេត ីពីការម្រប់ម្រងការវៃ

ឱយអៃុវត្ត
៥. ឯកសារទេេន្ទេត ីពីការម្រប់ម្រងរទម្ាង
ិ ិទោរសាធារណៈហិរញ្ញបបទាៃទោយ
វៃ
ថវិកាោត្ិ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ៃិងអៃុម្ត្
័
៦.អៃុម្កឹត្យេត ីពីការោក់ឱយទម្បើម្បាេ់ៃត្
ី ិ វិធីរួម្
បច្ចុបបៃន កម្មេម្ាប់ការអៃុវត្តរទម្ាង
ហិរញ្ញបបទាៃេហម្បត្ិបត្តកា
ិ រពីនដ្រូ
អភិវឌ្ឍៃ៍ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ៃិងម្បកាេោក់
ឱយអៃុវត្ត
៧. កែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍េម្ត្ថភាពការម្រប់ម្រង
ិ ិទោរសាធារណៈ (២០១៩-២០២០)
វៃ
ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ៃិងអៃុវត្ត
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សាធារណៈរបេ់រដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ម្ត្ូវបាៃ
ទរៀបច្ំរួច្ ។
៧. ទេច្កតីម្ោងអៃុម្កឹត្យេត ីពីការម្រប់ម្រង ៃិងទម្បើម្បាេ់
ម្ូលៃិធិបទំ ពញែលហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបាៃអងគភាពកំពុង
ដ្ំទណើរការកនុងការទរៀបច្ំទេច្កតីម្ោងបឋម្ ។

េ.រ.

សោេបាំណខ/ចសងាោម្េកម្មភាព្

ម្កេួខ-សាថប័ន/

េូចនាករេម្ិទធកម្មរនល ឹោះ

អខគភាព្

ទម្ងន់

វឌ្ឍន-

ព្ិនុា

ភាព្ %

ថលឹខ

វឌ្ឍនភាព្េាំខាន់ៗ
១. ម្ ឈម្ណឌលម្រប់ម្រងទិៃនៃយ
័ រទម្ាង ហិរញ្ញបបទាៃ

ពម្ងឹងម្បេិទភា
ធ ពម្រប់ម្រងៃិងការ
១៤.៥

អៃុវត្តការងារ ួេ ល
ុ ៃិងកថទាំទហ
ោឋរច្ន្ទេម្ពៃ
័ ធសាធារណៈ

ិ
- អរគ.ថវកា
- អរគ.ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ
បាលថានក់ទម្កាម្
ោត្ិ

ពីនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត ។

សារាច្រេត ីពីការអៃុវត្តការងារ ួេ ុលកថទាំ
ទហោឋរច្ន្ទេម្ពៃ
័ ធសាធារណៈ ហិរញ្ញបបទាៃ

០.១០

៩០%

៩%

សាធារណៈ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត

២. ទេច្កតីម្ោងបឋម្ េត ីពីការទរៀបច្ំទោលការណ៍
កណន្ទំ េតីការម្រប់ម្រងៃិងការអៃុវត្តថ វិកាេម្ាប់
ការងារ ួេ ុលៃិងកថទាំទហោឋរច្ន្ទេម្ពៃ
័ ធ សាធារណៈ
(ែលូវថនល់ ៦១០៥៣) ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ៃិងពិភាកា ។

ក្នកទី២ ៖ រណសនយយភាព្ហិរញ្ញវតថុ
២១

ឹ ការអៃុវត្តាត្ិកាថវកា
ិ ថមី ៃិងបល
ពម្ងង
ង់រណទៃយយថមី

-

ម្បកាេកកេម្ម្ួល ច្ំណាត្់ថានក់ទាង
ំ ៧ ម្ត្ូវ
បាៃទរៀបច្ំ

០.២០

៩៧%

១៩%

-

០.២០

៩៩%

១៩%

១. ឯកសារទេេៃទាៃេត ីពី ច្ំណាត្់ថានក់ទេដ្ឋកិច្ចបំម្ពួញ
ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ។

១. ច្ំណាត្់ថានក់ថ វិកា ៤ (ទេដ្ឋកិច្ច, រដ្ឋបាល,

២.ច្ំណាត្់ថានក់ម្ុខ្ងារម្ត្ូវបាៃទធវើបច្ចុបបៃនភាព ។

កម្ម វិធី, រទម្ាង) ម្ត្ូវបាៃ ម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យ ៃិង
ិ
- អរគ.ថវកា

២១.១

ទរៀបច្ំោក់បញ្ចូ ល ៃិង ំរុញការអៃុ

- អរគ.េហម្បត្ិបត្តិ

វត្ត ច្ំណាត្់ថានក់ ថវិកាទាំង០៧ កនុង

ការអៃត រោត្ិ ៃិង

ម្បព័ៃធ FMIS

ម្រប់ម្រងបំណល
ុ
- FMWG
- អរគ.រត្ន្ទោរោត្ិ

៣. ម្បកាេេត ីពីការបកៃថ ម្ឲ្យអៃុវត្តច្ណា
ំ ត្់ថានក់រទម្ាងនៃ
ាត្ិកានៃថវិការបេ់រដ្ឋបាលថានក់ោត្ិ ម្ត្ូវបាៃទរៀច្ំ

កកលម្អ តាម្ការចំបាច្់
២. ច្ំណាត្់ថានក់ភូម្ិសាស្រេត ម្ត្ូវបាៃ

ំរុញការ

អៃុវត្តឱយបាៃទពញទលញ។
៣. ច្ំណាត្់ថានក់ម្ុខ្ងារម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តទពញ
ទលញ

។េ
០.៤០

៩៩%

៣៩%

៤. ទលខ្កូដ្ ៃិងទេច្កោីបរិោយនៃ ច្ំណាត្់ថានក់ថវិកាទាំង
០៧ បាៃទធវើបច្ចុបបៃន ភាពរួច្រាល់ទៅកនុងម្បព័ៃធ FMIS
ម្េបតាម្ការកកេម្ម្ួលពីអរគន្ទយកោឋៃោក់ពៃ
័ ធ។

៤. តារាងឧបេម្ពៃ
័ ធ ច្ំណូលច្ំណាយ េម្ាប់
ទរៀបច្ំ ច្ាប់ទូទាត្់ឆ្នំ២០១៨ ម្ត្ូវបាៃែលិ
ត្សាកលបងទច្ញពីម្បព័ៃធ FMIS

ិ ទាំង
៥. របាយការណ៍សាម្ញ្ញភាពតាម្ច្ំណាត្់ថានក់ថ វកា
៧ ម្ត្ូវបាៃ ែលិត្សាកលបងទច្ញពីម្បព័ៃធ FMIS ។
៦. ម្បកាេេត ីពីការកកេម្ម្ួលច្ំណាត្់ថានក់ភូម្សា
ិ ស្រេត រដ្ឋ
បាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំរច្
ួ ៃិងោក់ឱយ
អៃុវត្ត ។
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េ.រ.

សោេបាំណខ/ចសងាោម្េកម្មភាព្

ម្កេួខ-សាថប័ន/
អខគភាព្

េូចនាករេម្ិទធកម្មរនល ឹោះ

ទម្ងន់

វឌ្ឍន-

ព្ិនុា

ភាព្ %

ថលឹខ

វឌ្ឍនភាព្េាំខាន់ៗ
ិ ,ការ ឧបត្ថម្ភថវកា
ិ ពីថានក់ោត្ិ
៧. ទិៃនៃយ
័ នៃការទរៀបច្ំថវកា
ៃិងការអៃុវត្តថ វិការបេ់រដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ម្ត្ូវ
បាៃកត្់ម្តាទៅកនុងម្បព័ៃធ FMIS អៃុទោម្តាម្ច្ំណាត្់
ិ ។
ថានក់ថ វកា
ក. បាៃៃទរៀបច្ំម្បកាេបំទពញបកៃថម្រណៃី អៃុរណៃី កនុងបលង់រណទៃយយសាធារណៈដ្ូច្ ខាងទម្កាម្៖

១.រណៃី “រណៃីច្រៃតទៅធន្ទោរសាថបន្ទ ” (ទលខ្
១១១៨) េម្ាប់ច្ុោះកិច្ចបញ្ា កា
ិ ទៅម្រឹោះ សាថៃសាធារ
ណៈរដ្ឋបាល ។
២.រណៃី “ម្ូលៃិធិអភិវឌ្ឍៃ៍អរគិេៃី ” (ទលខ្
៤៤១៤)េម្ាប់ច្ុោះកិច្ចបញ្ា ិកាទៅកនុងរណទៃយយ
ិ រា ធាៃី ទខ្ត្ត ម្ួយច្ំៃៃ
ថវកា
ួ ។

១. ការអៃុវត្តបលង់រណទៃយយសាធារណៈម្ត្ូវ

២១.២

ទធវើបច្ចុបបៃនភាពបលង់រណទៃយយ
សាធារណៈ

៣.រណៃី “ម្ូលៃិធិរដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ” (ទលខ្

បាៃពិៃត្
ិ យ ៃិងកកលម្អ
អរគ.រត្ន្ទោរោត្ិ

២. ការអៃុវត្តបលង់រណទៃយយសាធារណៈ ទៅ
ម្រឹោះសាថៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ច្ំៃួៃ០៣ ម្ត្ូវ
បាៃ ពិៃិត្យៃិង ដ្កពិទសាធៃ៍ទដ្ើម្បីកកលម្អ

០.៤០

១០០%

៤០%

៤៤១៥) េម្ាប់ច្ុោះកិច្ចបញ្ា ិការណទៃយយ ទៅរត្
ិ
ន្ទោរកណា
ត លទពលទទួលបាៃការទែារ អត្ិទរកថវកា
ិ របេ់
របេ់រដ្ឋបាលរា ធាៃី ទខ្ត្ត ៃិង អត្ិទរកថវកា
រដ្ឋបាលម្កុង ម្េុក ។
៤.អៃុរណៃី “ឧបត្ថម្ភធៃបកៃថ ម្ម្ត្ូវែតល់ ៃ
ូ រដ្ឋបាល ុំ
េងាកត្់ ” (ទលខ្ ៤៧០៧២ ) ទម្បើ េម្ាប់កត្់ម្តា
ិ ៃ៍បកៃថ ម្
ទៅរត្ន្ទោរកណា
ត លៃូវច្ំៃៃ
ួ ទឹកម្បាក់ វភា
០១ភាររយកដ្លម្ត្ូវទែារ ៃ
ូ រដ្ឋបាល

ុំ េងាកត្់ ។

៥.អៃុរណៃី “ពៃធទលើកនម្ម្ការម្បាក់ ” (ទលខ្ ៦៣០៦៤)
ទម្បើេម្ាប់កត្់ម្តាទៅម្រឹោះសាថៃ សាធារណៈរដ្ឋបាលៃូវ
ិ បង់ពៃធទលើកនម្ម្ការម្បាក់ ។
ច្ំៃៃ
ួ ទឹកម្បាក់ច្ំណាយ ថវកា
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េ.រ.

សោេបាំណខ/ចសងាោម្េកម្មភាព្

ម្កេួខ-សាថប័ន/
អខគភាព្

េូចនាករេម្ិទធកម្មរនល ឹោះ

ទម្ងន់

វឌ្ឍន-

ព្ិនុា

ភាព្ %

ថលឹខ

វឌ្ឍនភាព្េាំខាន់ៗ

៦.រណៃី “ការធាលក់ច្ុោះត្នម្លនៃអច្លកម្ម ” (ទលខ្ ៦៧០២)
ទម្បើេម្ាប់កត្់ម្តាទៅម្រឹោះ សាថៃសាធារណៈរដ្ឋបាលៃូវ
ច្ំៃៃ
ួ ទឹកម្បាក់នៃ ការថយច្ុោះត្នម្លអច្លកម្មអរូបី ៃិង
ិ ។
អច្លកម្ម រូបីទម្កាយពីាៃការវាយត្នម្លទ ើង វញ
៧. អៃុរណៃី “ឧបត្ថម្ភធៃពីម្ល
ូ ៃិធិរដ្ឋបាល ថានក់ទម្កាម្
ោត្ិ កដ្លបាៃពីអត្ិទរករបេ់រដ្ឋ បាលរា ធាៃី ទខ្ត្ត”
(ទលខ្ ៧៥២០៤ ) ទម្បើ ទម្បើេម្ាប់កត្់ម្តាទៅកនុង
រណទៃយយរបេ់ រត្ន្ទោររា ធាៃី ទខ្ត្ត ៃូវច្ំណូល
ិ របេ់ រដ្ឋបាលរា ធាៃី ទខ្ត្ត កដ្លបាៃពីម្ូលៃិធិរដ្ឋ
ថវកា
បាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ។
៨.អៃុរណៃី “ឧបត្ថម្ភធៃពីម្ូលៃិធិរដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិកដ្លបាៃពីអត្ិទរករបេ់រដ្ឋ បាលម្កុង ម្េុក”
(ទលខ្ ៧៥២០៥ ) ទម្បើ េម្ាប់កត្់ម្តាទៅកនុង
រណទៃយយរបេ់រត្ន្ទោរ រា ធាៃី ទខ្ត្ត ៃូវច្ំណូល
ិ របេ់រដ្ឋបាល ម្កុង ម្េុក កដ្លបាៃពីម្ល
ថវកា
ូ ៃិធិ
រដ្ឋបាលថានក់ ទម្កាម្ោត្ិ ។
ខ្. ម្កុម្ការងារបាៃច្ុោះទៅពិៃិត្យវាយត្នម្ល ៃិង ត្ម្ម្ង់ទិេ
ការអៃុវត្តបលង់រណទៃយយសាធារណៈ ៃិងការអៃុវត្ត
ថវិកា ៃិងកិច្ចបញ្ា កា
ិ រណទៃយយ ឆ្នំ២០១៩ របេ់
ម្ៃា ីរទពទយម្ិត្តភាពកខ្មរ-េូទវៀត្, សាោោត្ិកេិកម្ម
កម្ពក ទលៀប ទដ្ើម្បីពិៃត្
ិ យការអៃុវត្តបលង់រណទៃយយ
ៃិងកិច្ចបញ្ា កា
ិ រណទៃយយរបេ់ម្រឹោះសាថៃ សាធារណៈ
រដ្ឋបាល ៃិងសាោោត្ិកេិកម្មកំពង់ចម្ ។
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េ.រ.

សោេបាំណខ/ចសងាោម្េកម្មភាព្

ម្កេួខ-សាថប័ន/

េូចនាករេម្ិទធកម្មរនល ឹោះ

អខគភាព្

ទម្ងន់

វឌ្ឍន-

ព្ិនុា

ភាព្ %

ថលឹខ

១. កម្ម្ងទិៃនៃ័យធាត្ុច្ល
ូ េម្ាប់ទរៀបច្ំេថិត្ិ GFS ថានក់

ពម្ងឹងេងគត្ិភាពរវាងច្ំណាត្់ថានក់នៃ

ទម្កាម្ោត្ិ (ទាំង៣កម្ម្ិត្) ម្ត្ូវបាៃម្បម្ូលៃិងពិៃិត្យ

ាត្ិកាថវិកា, ញ្ា ីងទូទាត្់ (BoP),

២១.៣

វឌ្ឍនភាព្េាំខាន់ៗ

រណទៃយយោត្ិ (National Accounts)

-អរគ.ទោល

តារាងច្ំៃៃ
ួ ០៣/០៧ នៃេថ ត្
ិ ិហិរញ្ញវត្ថុរោឋភិបាល

ៃិងេថ ិត្ិរប
ូ យ
ិ វត្ថុ ៃិង ហិរញ្ញវត្ថុ

ៃទោបាយ

ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំឱយាៃេងគត្ភា
ិ ពោម្ួយច្ំណាត្់-

ទែាៀងផ្លាត្់តាម្បទច្ចកទទេេថ ិត្ិ GFSM ។
០.២០

១០០%

២០%

ិ
ថានក់នៃាត្ិកាថវកា

(Monetary and Financial

២. តារាងេថ ិត្ិ GFS េម្ាប់រដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិច្ៃ
ំ ៃ
ួ
០៣ តារាង ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ។
៣. លទធែលបឋម្នៃតារាងច្ំណូលរបេ់េថិត្ិ GFS ថានក់ោត្ិ

Statistics) ោម្ួយម្កបខ្ណឌេថ ិត្ិ

ពីការទធវើេន្ទធៃកម្មកនុងម្បព័ៃធ FMIS ម្ត្ូវបាៃពិៃត្
ិ យ

ហិរញ្ញវត្ថុរោឋភិបាល (GFS)

ៃិងទែាៀងផ្លាត្់ ។
ិ អ
១. ៃីត្ិវធ
ី ៃុវត្តការងារម្េបតាម្ម្បព័ៃធ FMIS

២២

ឹ ការអៃុវត្តម្បព័ៃធអៃុវត្តថវកា
ិ ថមី
ពម្ងង

-

ៃិងដ្ំទណើរការម្បត្ិបត្តកា
ិ រថមី

ម្ត្ូវបាៃកកលម្អ ៃិងអៃុវត្ត
២. ការបិទកិច្ចបញ្ា កា
ី ររណទៃយយម្បចំឆ្នំម្ត្ូវ

០.២៥

៩៨%

២៤%

-

បាៃបញ្ច បទា
់ ៃ់ទពលទវោ ៃិងាៃេុម្កឹត្យភាព
១. ឯកសារេោ ីពីៃីត្ិ វិធីអៃុវត្តថមីទលើការទូទាត្់ច្ណា
ំ
យ

១. ទោលការណ៍កណន្ទំៃិងម្បកាេម្ត្ូវបាៃ
ទរៀបច្ំ

ទរៀបច្ំប រិបទនៃម្បត្ិបត្តិការច្ំណាយ
២២.១

(េំទណើេុំធាន្ទច្ំណាយ, កិច្ចលទធកម្ម
ៃិងេំទណើេទ
ុំ ូទាត្់) ទៅតាម្ម្កេួង
សាថប័ៃឱយម្េបតាម្ម្បព័ៃធ FMIS

ទបៀវត្េ ៃិងទូទាត្់ម្ត្ង់ទម្ៅពីទបៀវត្េ កនុងម្កបខ្ណឌ

២. ម្កេួងសាថប័ៃច្ំៃៃ
ួ ១ ម្ត្ូវបាៃេិកាអំពី

កេហវ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ រួច្រាល់ ៃិងបាៃទធវើបទបងាហញ

-ម្កេួង សាថប័ៃ,

ត្ម្ម្ង់ទិេៃិងកកលម្អៃត្
ី ិ វិធីអៃុវត្តការងារ

ូៃថានក់ន្ទំ កេហវ ទោយទទួលបាៃៃូវអៃុសាេៃ៍

-ម្កុម្ការងារ

(Business Process Streamline) សាកលបង

កណន្ទំ ដ្៏ខ្ពង់ខ្ពេ់កនុងការទរៀបច្ំោក់អៃុវត្តសាកលបង

FMWG

ការអៃុវត្តម្បព័ៃធេវ័យម្បវត្តិកម្មនៃការអៃុវត្ត

-អរគ.រត្ន្ទោរ

ថវិកាទលើច្ំណាយទូទាត្់ម្ត្ង់

-អរគ.ថវិកា

៣.េន្ទឋៃកម្មម្បព័ៃធ FMIS ៃឹងម្បព័ៃធទែេងទទៀត្
ម្ត្ូវបាៃបៃតទរៀបច្ំ ៃិងបញ្ច ប់ (ម្បព័ៃធច្ណ
ំ ូល
ម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ , ម្បព័ៃធទបៀវត្េរ៍, ម្បព័ៃធ
ធន្ទោរោត្ិ/ោណិ ា , ម្បព័ៃធពៃធោរ)
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០.២៥

៩៩%

២៤%

ទលើៃត្
ី ិ វិធីអៃុវត្តការងារថមី េម្ាប់ការច្ំណាយទបៀវត្េ
ៃិងច្ំណាយម្ត្ង់កដ្លាៃហាៃិភ័យទាបទៃោះ តាម្ម្បព័ៃធ
FMIS ទាំងម្េុងទៅម្កេួងទេដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ ទៅកនុង
ឆ្នំ២០២០ ។
២. កែៃការយុទសា
ធ ស្រេត ត្ម្ម្ង់ទិេៃីត្ិ វិធីអៃុវត្តការងារ
ិ យព័ត្ា
តាម្ម្បព័ៃធបទច្ចក វទ
៌ ៃេម្ាប់ការម្រប់ម្រង

េ.រ.

សោេបាំណខ/ចសងាោម្េកម្មភាព្

ម្កេួខ-សាថប័ន/
អខគភាព្

េូចនាករេម្ិទធកម្មរនល ឹោះ

ទម្ងន់

វឌ្ឍន-

ព្ិនុា

ភាព្ %

ថលឹខ

៤. ការកណន្ទំ េតីពីការបញ្ចូ លម្បត្ិបត្តិការ

វឌ្ឍនភាព្េាំខាន់ៗ
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ២០២០-២០២៥ ម្ត្ូវ

ច្ំណាយកនុងម្បព័ៃធ FMIS ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ

បាៃអៃុម្័ត្ ។

ៃិងោក់ឲ្យអៃុវត្ត

៣. កែនកបទច្ចកទទេនៃការេន្ទធៃកម្មទៃ
ិ ន ៃយ
័ រវាងម្បព័ៃធ
FMIS ោម្ួយម្បព័ៃធម្រប់ម្រងច្ំណូលម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ
(NRMIS) ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ អភិវឌ្ឍ ៃិងម្បកាេោក់
ដ្ំទណើរការអៃុវត្តោែលូវការចប់ពនី ថៃទី ០១ កខ្ ម្ករា
ឆ្នំ ២០២០ ត្ទៅ ។ លកេណៈបទច្ចកទទេទលើការទធវើ
េន្ទធៃកម្មរវាងម្បព័ៃធ FMIS ោម្ួយម្បព័ៃធពៃធ ោរ
ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ៃិងអភិវឌ្ឍរួច្រាល់ ៃិងកំពុងទេន ើេុំការទធវើ
ទត្េត សាកលបងទៅកាៃ់អរគន្ទយកោឋៃពៃធ ោរ ទដ្ើម្បី
ំរុញដ្ល់ការោក់ឱយដ្ំទណើរការកនុង ឆ្នំ ២០២០ ទៃោះ។
េន្ទធៃកម្មរវាងម្បព័ៃធ FMIS ៃិង ម្បព័ៃធធន្ទោរ ANZ
Royal ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំរួច្រាល់ ៃិង ោក់ដ្ំទណើរការោ
ែលូវការ ។ បាៃ ួបពិភាកាោម្ួយត្ំណាងម្កេួងម្ុខ្ងារ
សាធារណៈច្ំៃៃ
ួ ៣ទលើក ៃិងទទួលបាៃការយល់ម្េប
ោនរវាងម្កុម្ការងារបទច្ចកទទេនៃម្បព័ៃធ FMIS ៃិង
ម្បព័ៃធ Payroll ទលើការកំណត្់កែៃការេកម្មភាព
េម្ាប់ឆ្នំ ២០២០ ។

កកលម្អម្បត្ិបត្តិការរណទៃយយ

រត្ន្ទោរោត្ិពៃ
ិ ត្
ិ យេុម្កឹត្យភាពៃិងភាពទាៃ់

ហិរញ្ញវត្ថុទៅ កនុងកេហវ/ម្កេួង
២២.២

សាថប័ៃទដ្ើម្បីឱយ ម្េប ទៅៃឹងការវិវ

-អរគ. រត្ន្ទោរោត្ិ

ឌ្ឍនៃបលង់រណទៃយយ ៃិងបទោឋៃ

-ម្កេួង សាថប័ៃ

រណទៃយយ ម្ពម្ទាំងទធវើការទែាៀង
ផ្លាត្់រណៃីធន្ទោរោម្បចំ

ទពលទវោនៃរបាយការណ៍េទម្ម្ច្ទូទាត្់របេ់
ម្កេួងសាថប័ៃ កដ្លម្ត្ូវទែ្ើម្ៃ
ិ ឱយទលើេពី២កខ្
ទម្កាយនថៃឈប់ទទួលអាណត្តទិ ៅអរគន្ទយកោឋៃ
រត្ន្ទោរោត្ិ
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ទេច្កតីម្ោងទោលការណ៍កណន្ទំ េតីពក
ី ិច្ចបញ្ច ិ កា
០.២៥

១០០%

២៥%

រណទៃយយនៃម្ទពយេកម្មរយៈទពលកវង Fixed Asset
Threshold ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ។

េ.រ.

សោេបាំណខ/ចសងាោម្េកម្មភាព្

ម្កេួខ-សាថប័ន/
អខគភាព្

េូចនាករេម្ិទធកម្មរនល ឹោះ

ទម្ងន់

វឌ្ឍន-

ព្ិនុា

ភាព្ %

ថលឹខ

វឌ្ឍនភាព្េាំខាន់ៗ
១. ម្ស្រៃតម្ី កេួង-សាថប័ៃច្ំៃៃ
ួ ១៧ បកៃថ ម្ថមី ៃិងអងគភាព
ថវិកាអាណាប័កទែារេិទទិធ ពញទលញច្ំៃៃ
ួ ៥ រួម្ទាំង
ម្កេួង-សាថប័ៃច្ំៃៃ
ួ ៧ទទៀត្កដ្លអៃុវត្តម្បព័ៃធ

១. ម្ស្រៃតរា
ី ការនៃម្កេួង-សាថប័ៃច្ំៃៃ
ួ ១៧

កសាងេម្ត្ថភាពម្រប់ម្រងរទម្ាង
២២.៣

FMISទោយរួម្ទាំងទៅកេហវ ម្កេួង
សាថប័ៃ ៃិងអងគភាពថានក់ម្ល
ូ ោឋៃ

-ម្កុម្ការងារ
FMWG
-ម្កេួង សាថប័ៃ

FMIS ឆ្នំកៃល ងទៅ េរុប ៣៧២រូប បាៃទទួលការ

បកៃថ ម្ទទៀត្ ទទួលបាៃការយល់ដ្ឹងអំពី

បណោុោះបណា
ោ លទលើការទម្បើម្បាេ់ម្បព័ៃធ FMIS

ម្បព័ៃធ FMIS

រួច្រាល់ ទៅតាម្ម្ុខ្ងារ កដ្លបាៃកំណត្់ទោយ

២. ម្ៃា ីរទេដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុទាង
ំ ២៥ រា ធាៃីទខ្ត្ត ទទួលបាៃការបំបៃ
៉ា េម្ត្ថភាពបកៃថ ម្

ម្កេួង-សាថប័ៃ ។
០.២៥

១០០%

២៥%

ទលើម្បព័ៃធ FMIS

២. ម្កេួងសាថប័ៃច្ំៃៃ
ួ ២០ ៃិងម្ៃា ីរ េហវ ទាំង២៥ បាៃ
ចត្់ម្ស្រៃត ី ន្ទ
ំ ញបកៃថម្ច្ូលរួម្កនុងវរគបណោុោះបណា
ោ ល

៣. របាយការណ៍វាយត្នម្លអំពីម្បេិទភា
ធ ពនៃ

ទលើការទម្បើម្បាេ់ម្បព័ៃធ FMIS ៃិងច្ូលរួម្កនុងកម្ម វិធី

ការបណតុោះបណា
ត ល ទលើម្បព័ៃធ FMIS ម្ត្ូវ

បងាហញអំពីរៃល ឹោះថមីៗទៅកនុងការទម្បើម្បាេ់ម្បព័ៃធ FMIS ។

បាៃទរៀបច្ំ

៣. របាយការណ៍លទធែលនៃការវាយត្នម្លអំពីេម្ត្ថភាព
ទម្បើម្បាេ់ម្បព័ៃធ FMIS របេ់ម្ស្រៃត ីម្កេួងសាថប័ៃថមី
ច្ំៃៃ
ួ ១៧ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំរច្
ួ រាល់តាម្រយៈរបាយការណ៍
បណតុោះបណា
ត ល។
១. ម្បព័ៃធ FMIS ម្ត្ូវបាៃអភិវឌ្ឍៃិងោក់ទអាយទម្បើ

១. ម្កេួងសាថប័ៃច្ំៃៃ
ួ ១៧ បកៃថ ម្ម្ត្ូវបាៃ

ម្បាេ់ទៅកនុងម្ ឈោឋៃែលូវការរួច្រាល់ េម្ាប់ទម្ត្ៀម្

ពម្ងីកការោក់ឱយអៃុវត្តរទម្ាងអៃុវត្ត FMIS
ពម្ងីកការអៃុវត្ត FMIS (ម្៉ាឌ្
ូ ុល
២២.៤

េនូ ល ៃិងម្៉ាឌ្
ូ ុលថមី ៃិងពម្ងីកការអៃុ
វត្តFMIS ទៅម្កេួង សាថប័ៃ)

-ម្កុម្ការងារ
FMWG
-ម្កេួង សាថប័ៃ

ទអាយអនកទម្បើម្បាេ់ទៅម្កេួងសាថប័ៃច្ំៃៃ
ួ ១៧

ោែលូវការ (រួម្ាៃម្ុខ្ងារទរៀបច្ំៃត្
ី ិ វិធអ
ី ៃុវត្ត
ការងារ, ការបណុត ោះបណា
ត ល, ការទរៀបច្ំដ្ំទ ើង
ទហោឋរច្ន្ទេម្ពៃ
័ ធ ៃិងការអភិវឌ្ឍម្បព័ៃធ FMIS)
២. ម្កេួងសាថប័ៃច្ំៃៃ
ួ ១០បកៃថម្ ម្ៃាទី េដ្ឋ
កិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុទាង
ំ ២៥ រា ធាៃី-ទខ្ត្ត
ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត FMIS ំហាៃទី២
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បកៃថ ម្ថមី ។
០.២៥

៩៧%

២៤%

២. ម្កេួងសាថប័ៃច្ំៃៃ
ួ ១០ បកៃថ ម្ថមី រួម្ទាំងម្ៃា ីរេហវ
ទាំង២៥ បាៃទម្បើម្បាេ់ម្បព័ៃធ FMIS ោែលូវការ
េម្ាប់ម្បត្ិបត្តកា
ិ រឆ្នំ ២០១៩ ។
៣. ម្៉ាូឌ្ុលទរៀបច្ំថ វិកា ម្ត្ូវបាៃរណៈកម្មការវាយត្នម្ល
ទលើឯកសារទដ្ញនថលរច្
ួ រាល់ ៃិង បាៃទម្ត្ៀម្ោក់

េ.រ.

សោេបាំណខ/ចសងាោម្េកម្មភាព្

ម្កេួខ-សាថប័ន/
អខគភាព្

េូចនាករេម្ិទធកម្មរនល ឹោះ

ទម្ងន់

វឌ្ឍន-

ព្ិនុា

ភាព្ %

ថលឹខ

៣. ម្៉ាូឌ្ល
ុ ថមី២ នៃដ្ំណាក់កាលទី២ (លទធកម្ម

វឌ្ឍនភាព្េាំខាន់ៗ
របាយការណ៍វាយត្នម្លៃិងទម្ ើេទរីេ ម្កុម្ហុៃកដ្ល

ៃិងការទរៀបច្ំថ វិកា)ម្ត្ូវបាៃ ទរៀបច្ំ

ម្ត្ូវែគត្ែ
់ គង់ ៃ
ូ ថានក់ដ្ឹកន្ទំ ពៃ
ិ ត្
ិ យ ៃិង េទម្ម្ច្ ។ ម្៉ាូឌ្ុ

៤. អងគភាពថវិកាទែារេិទទិធ ពញទលញច្ំៃៃ
ួ

លលទធកម្ម ៃិងម្រប់ម្រងកិច្ចេៃយ បាៃម្ប ុំពិៃត្
ិ យ

១២ អាច្ែលិត្របាយការណ៍ទច្ញពីម្បព័ៃធ

ៃិងច្រចត្នម្លរច្
ួ រាល់រវាងរណៈកម្មការ ៃិងម្កុម្ហៃ
ុ

ិ រ
FMIS េម្ាប់ការវភា

ែគត្ែ
់ គង់កដ្លៃឹងទម្ត្ៀម្ោក់របាយការណ៍ ៃិង ទេន ើេុំ
ទោលការណ៍ របេ់ថានក់ដ្ឹកន្ទំ កនុងការច្ុោះកិច្ចេៃយ
ផ្លាល់ោម្ួយម្កុម្ហៃ
ុ ែគត្ែ
់ គង់ ។

១. េាេធាត្ុច្ៃ
ំ ៃ
ួ បី ទៅកនុងរបាយការណ៍
IPSAS Cash Basis ម្ត្ូវបាៃកកលម្អទដ្ើម្បីឱយ
២៣

ឹ ការអៃុវត្តម្បព័ៃធរណទៃយយថមី
ពម្ងង

-

ម្បព័ៃធកត្់ម្តាថមី ម្បព័ៃធរបាយការណ៍ថមី

compliance តាម្េត ងោ
់ រ IPSAS Cash Basis
២. ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងទិៃនៃយ
័ បញ្ា សា
ី រទពើភណឌ

០.២០

៩៨%

១៩%

-

ម្ទពយេម្បត្ិតរដ្ឋ ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្តោក់
ទៅម្កេួងច្ំៃៃ
ួ ១០
ទរៀបច្ំេតង់ោររណទៃយយសាធារ
ណៈម្េបតាម្េត ង់ោរ IPSAS ៃិង
ោក់ឱយអៃុវត្តោបទណតើរៗតាម្
លំោប់លំទោយ ម្ពម្ទាំងែារភាាប់
២៣.១

ទៅៃឹងការ ពម្ងីកការទម្បើម្បាេ់
FMISម្េប តាម្ត្ម្ម្ូវការោក់កេត ង
ៃិងបទងកើត្ ទម្ម្ើេេម្ាប់ការអៃុវត្ត
ោ ំហាៃៗ ទៅរកការអៃុវត្ត
រណទៃយយបងគរ

-ម្កុម្ម្បឹកាោត្ិ
រណទៃយយ
-អរគ.រត្ន្ទោរ
ោត្ិ
-អរគ.េហម្បត្ិ ប
ត្តិការអៃត រោត្ិ

១.ោក់ឱយអៃុវត្តេតង់ោរណទៃយយសាធាណៈកម្ពុោ

១. ម្កបខ្ណឌេម្ាប់ការអៃុវត្តរណ ទៃ

ម្ូលោេៃសាច្់ម្បាក់ម្ត្ូវបាៃែេពវែាយដ្ល់ម្កេួង

យយតាម្ Cash Basis IPSAS ម្ត្ូវបាៃ

សាថប័ៃកដ្លោក់ពៃ
័ ធ ទហើយបាៃបណតុោះបណា
ត លដ្ល់

ទរៀបច្ំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត
២. របាយការណ៍ IPSAS Cash Basis ឆ្នំ២០១៧
ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំទលើម្ល
ូ ោឋៃម្បព័ៃធ FMIS
៣.េាេធាត្ុច្ៃ
ំ ៃ
ួ បី ទៅកនុងរបាយការណ៍

ៃិង ម្រប់ម្រង

IPSAS Cash Basis ម្ត្ូវបាៃកកលម្អទដ្ើម្បីឱយ

បំណល
ុ

compliance តាម្េត ង់ោរ IPSAS Cash Basis
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រត្ន្ទោរោត្ិ ២៥ រា ធាៃី-ទខ្ត្ត ។
០.៣០

១០០%

៣០%

២. ទេច្កតីម្ោងច្ុងទម្កាយនៃកែៃការយុទសា
ធ ស្រេត
អភិវឌ្ឍរណទៃយយសាធារណៈកម្ពុោ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ
រួច្រាល់េម្ាប់ម្បឹកាពិទម្ោោះទោបល់ ។
៣. ទេច្កតីម្ោងទីពីរ (២) នៃឯកសារម្កបខ្ណឌរាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុោម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំរួច្រាល់ ។

េ.រ.

សោេបាំណខ/ចសងាោម្េកម្មភាព្

ម្កេួខ-សាថប័ន/
អខគភាព្

េូចនាករេម្ិទធកម្មរនល ឹោះ

ទម្ងន់

វឌ្ឍន-

ព្ិនុា

ភាព្ %

ថលឹខ

វឌ្ឍនភាព្េាំខាន់ៗ
៤. ទេច្កតីម្ោងរបាយការណ៍ IPSAS Cash Basis ឆ្នំ
២០១៧ ទោយយកម្ូលោឋៃ ត្ួទលខ្ទច្ញពីម្បព័ៃធ
FMIS ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ។
ិ ០៩ កខ្ ម្ត្ូវ
១. ទម្ម្ង់របាយការណ៍េតីពីការអៃុវត្តថ វកា

កកលម្អទម្ម្ង់របាយការណ៍អៃុវត្ត
២៣.២

ថវិកាកដ្លម្ត្ូវទែ្ទើ ៅរណៈរដ្ឋម្ស្រៃត ី
ៃិងសាថប័ៃៃីត្ិបបញ្ញត្តិ

បាៃកកលម្អតាម្សាថៃភាពោក់កេោ ង ។

១.ទម្ម្ង់របាយការណ៍អៃុវត្តថ វិកា
ិ
-អរគ. ថវកា
-អរគ.រត្ន្ទោរោត្ិ

(របាយការណ៍េម្ិទក
ធ ម្ម) ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ
ិ
២.ទម្ម្ង់របាយការណ៍អៃុវត្តថ វកា

២. ច្ាប់ទូទាត្់ថ វិកាម្បចំឆ្នំម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ៃិងកកលម្អ
០.៣០

៩៨%

២៩%

ម្ុៃោក់ ូៃទីេតីការរណៈរដ្ឋម្ស្រៃត ី ។
៣. របាយការណ៍អៃុវត្តថ វិកា ៃិងតារាងឧបេម្ពៃ
័ ធ

(របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ) ម្ត្ូវបាៃកកលម្អ

េម្ាប់ច្ាប់ទូទាត្់ម្ត្ូវបាៃអភិវឌ្ឍ ៃិងោក់ដ្ំទណើរ
ការសាកលបង ទច្ញពីម្បព័ៃធ FMIS ។

១. លិខ្ិត្បទោឋៃរត្ិយត្
ុ តោក់ពៃ
័ ធ ៃង
ឹ បញ្ា ី

១. ម្បកាេេត ីពីរំរូ នៃទេៀវទៅបញ្ា សា
ី រទពើភណឌឆ្នំ

សារទពើភណឌម្ទពយេម្បត្ិតរដ្ឋ ម្ត្ូវបាៃបញ្ច ប់

ទោល ៃិងតារាងទកើៃទ ើងៃិងថយច្ុោះៃូវម្ទពយេម្បត្តិ

២. ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងទិៃនៃយ
័ បញ្ា សា
ី រទពើភណឌ

រដ្ឋម្បចំឆ្នំ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ោទេច្កតីម្ោង ។

ម្ទពយេម្បត្ិតរដ្ឋ ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយទម្បើម្បាេ់
-អរគ. ម្ទពយេម្បត្តិ

២៣.៣

ោក់ឱយអៃុវត្តយៃតការទដ្ើម្បីបញ្ច ប់

រដ្ឋ ៃិងច្ំណូល

ការច្ុោះបញ្ា សា
ី រទពើភ័ណឌម្ទពយេម្បត្តិ

ម្ិៃកម្ៃសារទពើ

រដ្ឋ ៃិងទធវើបច្ចុបបៃនភាពោម្បចំ

ពៃធ
-ម្កេួង សាថប័ៃ

២. ម្បកាេេត ីពី វិធាៃ ៃិងៃីត្ិ វិធល
ី ម្អិត្នៃការ ម្ម្ោះបញ្ា ី

សាកលបងតាម្ម្កេួងសាថប័ៃម្ួយច្ំៃៃ
ួ (ម្ត្ី

សារទពើភណឌម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋ ម្ត្ូវបាៃអៃុម្័ត្ ៃិង

ាេទី១ ៃិងម្ត្ីាេទី២ ឆ្នំ២០១៩)
៣. ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងទិៃនៃយ
័ បញ្ា ីសារទពើភណឌ
ម្ទពយេម្បត្ិតរដ្ឋ ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្តម្រប់
ម្កេួងសាថប័ៃ ៃិងរា ធាៃីទខ្ត្ត (ម្ត្ីាេទី
៣ ៃិងទី៤ ឆ្នំ២០១៩)
៤. របាយការណ៍របករំទហើញម្កេួងសាថប័ៃ
កដ្លម្ិៃច្ូលរួម្ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ៃិង
បញ្ចូ លអៃុសាេៃ៍េម្ាប់ ំរុញម្បេិទធ
ភាពនៃការអៃុវត្ត
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ោក់ឱយអៃុវត្ត ។
០.៤០

៩៨%

៣៩%

៣. ឆ្នំ២០២០ ម្កេួងច្ំៃៃ
ួ ១០ៃឹងម្ត្ូវបណតុោះ បណា
ត ល
លម្អិត្ពីរទបៀបបញ្ចូ ល ៃិងទម្បើម្បាេ់ព័ត្៌ាៃនៃ
ម្បព័ៃធSARMISទៅ.អទច្ ។
៤. បាៃបញ្ចូ លទិៃនៃយ
័ បញ្ា ីសារទពើភណឌម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋ
របេ់អងគភាពទម្បើម្បាេ់ថានក់ម្ូលោឋៃនៃកេហវ.
ច្ំៃៃ
ួ ៦រា ធាៃី-ទខ្ត្ត កនុងម្បព័ៃធម្រប់ម្រងទិៃនៃយ
័
បញ្ា សា
ី រទពើភណឌម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋរបេ់កេហវ ។

េ.រ.

សោេបាំណខ/ចសងាោម្េកម្មភាព្

ម្កេួខ-សាថប័ន/

េូចនាករេម្ិទធកម្មរនល ឹោះ

អខគភាព្

ទម្ងន់

វឌ្ឍន-

ព្ិនុា

ភាព្ %

ថលឹខ

៥. យៃតការតាម្ោៃៃិងវាយត្នម្លទលើម្បេិទធ

វឌ្ឍនភាព្េាំខាន់ៗ
៥. ទេច្កតីពៃយល់កណន្ទំ េតីពកា
ី រទរៀបច្ំបញ្ា សា
ី រទពើភណឌ

ភាពនៃការម្រប់ម្រងម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋរបេ់

ម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋេម្ាប់ទម្បើម្បាេ់នែាកនុងរបេ់កេហវ

ម្កេួងសាថប័ៃ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ៃិងោក់ឱយ

ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ែេពវែាយកណន្ទំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត ។

អៃុវត្ត

៦. ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងច្ំណូលម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ ដ្ំទណើរការទលើ
ឧបករណ៍ទូរេ័ពានវឆ្លត្ ទលើម្ុខ្ងារកដ្លបាៃកំណត្់ ។

ម្បព័ៃធ FMIS ម្ត្ូវបាៃម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យៃិងតាម្ោៃ

ឹ ការអៃុវត្តឧបករណ៍ ៃិងយៃតការ
ពម្ងង
២៤

ទដ្ើម្បីបទងកៃ
ើ ការទទួលខ្ុេម្ត្ូវ ៃិង

-

រណទៃយយភាព (ម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យ)
បទងកើត្ឱយាៃទណឌកម្មរដ្ឋបាលេម្
២៤.១

ម្េប ច្ំទោោះកំហុេឆ្គង ឬការ
ម្រប់ម្រងធៃធាៃសាធារណៈ ម្ិៃ
េម្ម្េប ៃិងោមៃម្បេិទភា
ធ ព

តាម្យៃតការេវៃកម្មអងគភាពច្ំៃៃ
ួ ៦ ទម្កាម្
ិ ច្ំៃៃ
ឱវាទ កេហវអងគភាពថវកា
ួ ៤នៃម្កេួង

០.២០

១០០%

២០%

០.២០

១០០%

២០%

-

សាថប័ៃ
-ម្កុម្ម្បឹកាៃីត្ិកម្ម

ទណឌកម្មរដ្ឋបាលេម្ម្េបច្ំទោោះកំហុេឆ្គង ឬ

នៃកេហវ

ការម្រប់ម្រងធៃធាៃសាធារណៈម្ិៃេម្ម្េប

-ម្កេួង សាថប័ៃ

ៃិងោមៃម្បេិទភា
ធ ព ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្ត

ទេៀវទៅកម្ម្ងេម្ម្ង់ វិធាៃការរួម្នៃការោក់ទណឌកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្ត្ូវបាៃទបាោះពុម្ពរច្
ួ រាល់ ។

១. អងគភាពថវិកាម្កេួង-សាថប័ៃ បាៃអៃុវត្តទម្ម្ង់
ទរៀបច្ំៃិងោក់ឱយអៃុវត្តទម្ម្ង់របាយ
២៤.២

ការណ៍វឌ្ឍៃភាពអៃុវត្តថ វិកាម្បចំ
ម្ត្ីាេ ឆ្ាេៃិងម្បចំឆ្នំ

របាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុម្បចំម្ត្ីាេ ៃិងឆ្ាេ ។
ិ
-អរគ.ថវកា

ទម្ម្ង់របាយការណ៍ថមីម្ត្ូវបាៃបៃតកកលម្អ ៃិង

-ម្កេួង សាថប័ៃ

ោក់ឱយម្រប់ម្កេួង សាថប័ៃអៃុវត្ត

០.៣០

១០០%

២០%

ិ ម្កេួង-សាថប័ៃ បាៃអៃុវត្តទម្ម្ង់
២.អងគភាពថវកា
របាយការណ៏េម្ិទក
ធ ម្ម/លទធែលម្បចំឆ្ាេ ។
ិ
៣. បាយការណ៍ម្ត្ួត្ពិៃិត្យៃិងវាយត្នម្លការអៃុវត្តថ វកា
ោក់កណា
ត ល ២០១៩ របេ់ កេហវ. ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ។

២៤.៣

ពម្ងឹងការម្ត្ួត្ពិៃិត្យទលើម្បព័ៃធ
ិ យ ៃិង FMIS (IT audit)
ព័ត្៌ាៃវទ

- អរគន្ទយកោឋៃ
េវៃកម្មនែាកនុង
- FMWG

១.អងគភាពច្ំៃៃ
ួ ៦ ទម្កាម្ឱវាទ កេហវ ម្ត្ូវ
បាៃទធវើេវៃកម្មទលើម្បព័ៃធ FMIS
២. អងគភាពថវិកាច្ំៃៃ
ួ ៤នៃម្កេួងសាថប័ៃ
ម្ត្ូវបាៃម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យទលើការអៃុវត្ត FMIS
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១. អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កេហវច្ំៃៃ
ួ ៦ទោលទៅ ម្ត្ូវ
០.៥០

១០០%

២០%

បាៃទធវើេវៃកម្មទលើម្បព័ៃធ FMIS ។
២. អងគភាពថវិកានៃម្កេួង សាថប័ៃច្ំៃៃ
ួ ៤ ម្ត្ូវបាៃទធវើ
េវៃកម្មទលើម្បព័ៃធ FMIS ។

េ.រ.
២៥

២៥.១

សោេបាំណខ/ចសងាោម្េកម្មភាព្

ម្កេួខ-សាថប័ន/
អខគភាព្

ិ
២៥. បទងកៃ
ើ ត្ាលភាពថវកា

បទងកៃ
ើ ការច្ូលរួម្សាធារណៈ ៃកនុង
ដ្ំទណើរការថវិកា

ិ
-អរគ.ថវកា
-អរគ.ទោល
ៃទោបាយ

េូចនាករេម្ិទធកម្មរនល ឹោះ

ទម្ងន់

ិ ខ្ពងោ
េៃាេេៃ៍ការេា ងម្
់ ត្ិត្ាលភាពថវកា
់ ងម្ុៃ

០.១៥

វឌ្ឍន-

ព្ិនុា

ភាព្ %

ថលឹខ

៩៥%

១៥%

០.៣០

១០០%

៣០%

២.កិច្ចពិទម្ោោះទោបល់តាម្វិេ័យម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ

២. េិកាេសាោពិទម្ោោះទោបល់ទលើ វិេ័យអាទិភាព

១. សារាច្រទរៀបច្ំកែៃការយុទសា
ធ ស្រេត ថវិកា ៃិងកញ្ច ប់

ិ ម្ត្ូវបាៃែេពវែាយទលើទរហរទំព័រ
កញ្ច ប់ថវកា

ថវិកាម្ត្ូវបាៃែេពវែាយ ។

២.របាយការណ៍ម្ត្ួត្ពិៃិត្យថវិកាោក់កណា
ត ល

២. ម្បត្ិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ (េត ង់ោរ TOFE) ម្បចំកខ្

ឆ្នំម្ត្ូវបាៃែេពវែាយ

ម្ត្ូវបាៃទច្ញែាយទលើទរហទំព័រម្កេួងម្ិៃទលើេ
ពី២េបាតហ៍បន្ទាប់ពីោក់ ូៃថានក់ដ្ឹកន្ទំ ។

៣.ច្ាប់ទូទាត្់ម្ត្ូវបាៃែេពវែាយ
៤. របាយការណ៍េវៃកម្មទលើការម្រប់ម្រង

ិ
បទងកៃ
ើ ការែេពវែាយឯកសារថវកា

ម្កបខ្ណឌថវិកាម្បចំឆ្នំ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ។

ច្ំៃៃ
ួ ០២ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ។

១.សារាច្រទរៀបច្ំកែៃការយុទសា
ធ ស្រេត ថវិកា ៃិង

២៥.២

១. ទវទិកាសាធារណៈ េោ ីពីម្កបខ្ណឌា៉ា ម្កូទេដ្ឋកិច្ច ៃិង

១.ទវទិកាសាធារណៈេត ីពីម្កបខ្ណឌា៉ា ម្កូទេដ្ឋកិច្ច
ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ

វឌ្ឍនភាព្េាំខាន់ៗ

៣. របាយការណ៍េថិត្ិហិរញ្ញវត្ថុរោឋភិបាលថានក់ោត្ិ

ិ
-អរគ.ថវកា

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្ត្ូវបាៃ ែេពវែាយ

(GFS budgetary Central Govt) ម្បចំកខ្ ៃិងេថ ិត្ិ

-អរគ.ទោល

ទលើទរហទំព័ររបេ់ អ. .េ

ថានក់ទម្កាម្ោត្ិ (GFS Local Govt) ម្បចំឆ្ាេ

ៃទោបាយ
- NAA
-អរគ.ហិរញ្ញវត្ថុថានក់
ទម្កាម្ោត្ិ

៥. ថវិកាេទងេបម្ត្ូវបាៃែេពវែាយ (Budget
in Brief)
៦. តារាងម្បត្ិបត្តកា
ិ រហិរញ្ញវត្ថុ (TOFE &
GFS) ម្ត្ូវបាៃែេពវែាយ

០.៣០

១០០%

៣០%

ម្ត្ូវបាៃទច្ញែាយ ទលើទរហទំព័រម្កេួង ។
៤.របាយការណ៍ៃន្ទ
ិ ន ការទេដ្ឋកិច្ច-េងគម្ (SET) ម្បចំកខ្
ម្ត្ូវបាៃទច្ញែាយទលើទរហទំព័រម្កេួង ។
៥. ម្ពឹត្តិបម្ត្េថ ិត្ទិ េដ្ឋកិច្ច ៃិងហិរញ្ញវត្ថុម្បចំម្ត្ីាេ

ិ េទងេបរបេ់រដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ
៧. ថវកា
ម្ត្ូវបាៃែេពវែាយោសាធារណៈ
៨. ខ្លឹម្សារេទងេបនៃទេច្កតីម្ោងច្ាប់េតីពី
ហិរញ្ញវត្ថុេម្ាប់ការម្រប់ម្រងម្បចំឆ្នំ ម្ត្ូវ
បាៃែេពវែាយោសាធារណៈ
៩. ម្កបខ្ណឌា៉ា ម្កូទេដ្ឋកិច្ចម្ត្ូវបាៃែេពវែាយ
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(Bulletin) ម្ត្ូវបាៃពម្ងឹងរុណភាពកែនកពយករណ៍
ៃិងបកៃថ ម្ការទច្ញែាយោសាធារណៈ ទលើទរហទំព័រ
ម្កេួង/អរគន្ទយកោឋៃ ។
៦. ម្កបខ្ណឌទោលៃទោបាយា៉ា ម្កូទេដ្ឋកិច្ច ៃិងទោលៃទោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្ត្ូវបាៃែេពវែាយ
ទលើទរហទំព័ររបេ់ម្កេួងទេដ្ឋកិច្ច ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ ។

េ.រ.

សោេបាំណខ/ចសងាោម្េកម្មភាព្

ម្កេួខ-សាថប័ន/
អខគភាព្

េូចនាករេម្ិទធកម្មរនល ឹោះ

ទម្ងន់

វឌ្ឍន-

ព្ិនុា

ភាព្ %

ថលឹខ

វឌ្ឍនភាព្េាំខាន់ៗ
៧. របាយការណ៍េទងេបអៃុវត្តថវិកាោក់កណា
ត លឆ្នំរបេ់
រដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិម្ត្ូវបាៃែេពវែាយោសាធារណៈ ។
៨.សារាច្រកណន្ទំ េតីពីការអៃុវត្តច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុេម្ាប់
ការម្រប់ម្រងឆ្នំ២០១៩ របេ់រដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ
ម្ត្ូវបាៃែេពវែាយ៩.សារាច្រកណន្ទំេតីពីការទរៀបច្ំ
កែៃការរយុទសា
ធ ស្រេត ថវិកា របេ់រដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ
ម្ត្ូវបាៃែេពវែាយ ។
១០.សារាច្រកណន្ទំ េតីពៃ
ី ីត្ិ វិធីបទច្ចកទទេទរៀបច្ំរទម្ាង
ថវិកាឆ្នំ២០២០ របេ់រដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិម្ត្ូវ
បាៃែេពវែាយ ។
ិ ៃិងទរៀបច្ំរបាយ
១១.សារាច្រកណន្ទំ េតីពីបិទបញ្ា ីថ វកា
ការណ៍ច្ំណូលច្ំណាយ២០១៩ របេ់រដ្ឋបាលថានក់
ទម្កាម្ោត្ិម្ត្ូវបាៃែេពវែាយ ។
១. ម្ុខ្ងារម្រប់ម្រងការម្បរល់ទទួលបាៃទរៀបច្ំៃិង

១. ម្បព័ៃធទៃ
ិ ន ៃយ
័ ម្រប់ម្រងលទធកម្មសាធារណៈ

អភិវឌ្ឍៃ៍ោម្បព័ៃធ ៃិងោក់ឲ្យទម្បើម្បាេ់សាកលបងកនុង

(PPMIS) ម្ត្ូវបាៃបៃតទរៀបច្ំ

កម្ម្ិត្ម្កុម្ការងារបទច្ចកទទេ។ ម្ុខ្ងារម្រប់ម្រងតាម្ោៃ

២. េថ ិត្ិលទធកម្មម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ៃិងែេពវែាយ

លំហូរឯកសារកំពុងទរៀបច្ំៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍ោម្បព័ៃធ៖
 វិភារៃិងទរៀបច្ំទៃ
ិ ន ៃយ
័ ទម្(៦០%)

ទលើទរហទំព័ររបេ់អរគន្ទយកោឋៃលទធកម្ម
២៥.៣

បទងកៃ
ើ ត្ាលភាពកិច្ចលទធកម្មសាធារណៈ

អរគ.លទធកម្ម

សាធារណៈ

០.៤០

៣.បទោឋៃរត្ិយត្
ុ តោក់ពៃ
័ ធកដ្លត្ម្ម្ូវទោយ
ច្ាប់េោីពីលទធកម្មសាធារណៈ (២០១២)
ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំបទំ ពញបកៃថ ម្ ៃិងែេពវែាយ
ោក់ឱយអៃុវត្ត

៨៧%

៣៥%

 ទរៀបច្ំ Database(៩០%)
 ទរៀបច្ំ Table Definition(៩០%)
 ទរៀបច្ំ User Interface(UI)(៩០%)
២. ម្បកាេេត ីពីបុទរលកេណេម្បត្តិអនកទដ្ញនថល ម្ត្ូវបាៃ
ការកកេម្ម្ួលោទេច្កតីម្ោងច្ុងទម្កាយ ៃិងច្ុោះហត្ថទលខា
ោក់ឲ្យអៃុវត្ត ។
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េ.រ.

សោេបាំណខ/ចសងាោម្េកម្មភាព្

ម្កេួខ-សាថប័ន/
អខគភាព្

េូចនាករេម្ិទធកម្មរនល ឹោះ

ទម្ងន់

វឌ្ឍន-

ព្ិនុា

ភាព្ %

ថលឹខ

វឌ្ឍនភាព្េាំខាន់ៗ
៣. ទេច្កតីម្ោងេថ ិត្ិលទធកម្មម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំៃិងទម្ត្ៀម្
ទោរពោក់ ៃ
ូ ឯកឧត្តម្ម្បត្ិភរា
ូ រោឋភិបាលទទួល
បៃាុ កោអរគន្ទយកនៃអរគន្ទយកោឋៃលទធកម្មសាធារណៈ
ទដ្ើម្បីោក់ម្ប ុំកម្ម្ិត្អរគន្ទយកោឋៃ ។
៣. កែៃការលទធកម្មម្បចំឆ្នំ២០១៩ របេ់សាថប័ៃកដ្ល
អៃុវត្តកិច្ចលទធកម្មផ្លាល់ម្ត្ូវបាៃែេពវែាយទលើទរហទំព័រ
GDPP េ។
៤. របាយការណ៍ម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យកិច្ចលទធកម្មតាម្ទម្កាយ
ម្បចំឆ្នំ២០១៨ ទលើកា រិយបរិទច្ឆទឆ្នំ២០១៧ ម្ត្ូវ
បាៃែេពវែាយទលើទរហទំព័រ GDPP ។

ក្នកទី៣ ៖ ការ្ារភាជប់ថ វិកាសៅសោេនសោបាយ

៣១

-

ិ ី ៃិងការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ
វធ
ិ យថវកា

ថវិកាកម្ម វិធី ទាំងថានក់ោត្ិ ៃិងថានក់ទម្កាម្ោត្ិ

២៩%

ទខ្ត្តច្ៃ
ំ ៃ
ួ ១៨ ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត ម្បកបទោយ

០.២៥

៩៨%

២៤%

ម្បេិទភា
ធ ព

-អរគ.ថវិកា

៣១.១

៩៨%

ិ កម្ម វធ
ិ ម្ី កេួង-សាថប័ៃ ៃិងរដ្ឋបាលរា ធាៃីថវកា

ឹ ៃិងពម្ងក
ី ការអៃុត្តថវកា
ិ កម្មពម្ងង

ិ ៃិងកកលម្អការអៃុវត្ត
ពិៃត្
ិ យទ ើង វញ

០.៣

-អរគ.ហិរញ្ញវត្ថុ
រដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្
ោត្ិ
-អរគ.រត្ន្ទោរោត្ិ
-ម្កេួង សាថប័ៃ

២. ទម្ម្ង់តារាងេម្ាប់ តាម្ោៃច្លន្ទឥណទាៃ

ទ ើញពីរបករំទហើញ ៃិងអៃុសាេៃ៍ន្ទន្ទ
០.២៥

កំណត្់ៃូវបញ្ហម្បឈម្ឱយបាៃច្ាេ់
ោេ់ ៃិងទរៀបច្ំយៃតការទោោះម្សាយ
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ទខ្ត្តច្ៃ
ំ ៃ
ួ ១៨ ។

ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយទម្បើម្បាេ់ ។

ការកកលម្អ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ទោយរំទលច្ឱយ

២. តាម្ោៃការអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធទី ោយ

ិ កម្ម វធ
ិ ម្ី ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្តទៅរដ្ឋបាលរា ធាៃីថវកា

១. ទោលការណ៍កណន្ទំ េតីពីការទរៀបច្ំថ វិកាេម្ិទក
ធ ម្ម

១. របាយការណ៍េតីពីការពិៃិត្យទ ើង វិញ ៃិង

ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត

-

៩៩%

២៤%

េរុបតាម្ថវិកាកម្ម វិធីម្ត្ូវបាៃកកលម្អ ។េ
៣. ការទរៀបច្ំថ វិកាម្បចំឆ្នំាៃភាាប់កែៃការលទធកម្ម
ិ ។
ោម្ួយៃឹងេំទណើថ វកា
ិ ម្បចំឆ្នំាៃភាាប់កែៃការរ ាទទយយ
៤. ការទរៀបច្ំថ វកា
បុទរម្បទាៃោម្ួយៃឹងេំទណើថ វិកា ។

េ.រ.

សោេបាំណខ/ចសងាោម្េកម្មភាព្

ម្កេួខ-សាថប័ន/
អខគភាព្

េូចនាករេម្ិទធកម្មរនល ឹោះ

ទម្ងន់

វឌ្ឍន-

ព្ិនុា

ភាព្ %

ថលឹខ

វឌ្ឍនភាព្េាំខាន់ៗ
៥. របាយការណ៍េតីពីការពិៃត្
ិ យទ ើង វិញការ អៃុវត្ត
ថវិកាកម្ម វិធីកនុងឆ្នំ២០១៩បាៃទរៀបច្ំៃឹងោក់ ៃ
ូ
ថានក់ដ្ឹកន្ទំ ពៃ
ិ ៃ
ិ ត្
ិ យៃិងច្ុោះហត្ថទលខា ។
៦. ម្បព័ៃធកញ្ច ក់ថ វិកា ម្ត្ូវបាៃកកេម្ម្ួលទលើទេថ រភាព
ៃិងេុវត្ថភា
ិ ព េម្ាប់ ន្ទ
ំ ៃ់ទ២
ី
៧. ការច្ុោះម្ត្ួត្ពិៃិត្យ តាម្ោៃ ៃិងវាយត្នម្លការអៃុវត្ត
ិ កម្ម វិធីទៅទខ្ត្តទោលទៅទាំង១៨ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ
ថវកា
រួច្ ៃិងាៃរបាយការណ៍ពីរបករំទហើញ ៃិងអៃុសាេៃ៍
ន្ទន្ទៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត ។
១. ទេៀវទៅថវិកាកម្ម វិធីរដ្ឋបាលរា ធាៃី ទខ្ត្តទាង
ំ ២៤

៣១.២

ទរៀបច្ំយទ
ុ សា
ធ ស្រេត ពម្ងីកថវិកាកម្ម

-អរគ.ថវិកា

វិធីដ្ល់ ម្កេួង សាថប័ៃ ទៅឆ្នំ ២០១៨

-អរគ.ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ -

រដ្ឋបាល ទខ្ត្តច្ៃ
ំ ៃ
ួ ១៨ ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្ត

ៃិងរដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទខ្ត្ត ទៅឆ្នំ

បាលថានក់ទម្កាម្

ថវិកាកម្ម វិធីទពញទលញ

២០២០

ោត្ិ

ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំរួច្ ។
០.១៥

៩៣%

១៤%

២. របាយការណ៍វាយត្នម្លេម្ិទក
ធ ម្មោក់កណា
ត លឆ្នំ
របេ់រដ្ឋបាលទខ្ត្តទាង
ំ ១៨ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ។
ិ កម្ម វិធីម្បចំឆ្នំម្ត្ូវ
៣. ទម្ម្ង់របាយការណ៍អៃុវត្តថ វកា
បាៃទរៀបច្ំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត ។
ិ កម្ម វិធីទទួលបាៃ
១. ម្ស្រៃត ីនៃម្កេួង-សាថប័ៃ អៃុវត្តថវកា

-អរគ.ថវិកា

៣១.៣

អៃុវត្តកែៃការបណតុោះបណា
ត លៃិង

-អរគ.លទធកម្មសា

ការកសាងេម្ត្ថភាពេម្ាប់ការ

ធារណៈ

ិ តាម្
ពម្ងឹងៃិងពម្ងីកការអៃុវត្តថ វកា

-អរគ.រត្ន្ទោរោត្ិ

កម្ម វិធី

-វិទយសាថៃទេដ្ឋកិច្ច
-ម្កេួង សាថប័ៃ

ការបណតុោះបណា
ត ល រួម្ាៃ៖
១. ម្កេួង សាថប័ៃ ទទួលបាៃការបណុត ោះបណា
ត ល

-ម្កេួងម្ហានែា (កែនកេៃត ិេុខ្)

េត ីពីថ វិកាកម្ម វិធី ៃិងកិច្ចលទធកម្ម
២. ម្កេួងសាថប័ៃ ទទួលបាៃការបណុត ោះបណា
ត ល

- ម្កេួងយុត្តិធម្៌
០.២៥

១០០%

២៥%

- ម្កេួងការោរោត្ិ

េត ីពីការទរៀបច្ំរបាយការណ៍ច្ំណូល ៃិង

- ត្ុោការកំពូល

ិ ី
ច្ំណាយថវិកាៃិង រ ាទទយយតាម្កម្ម វធ

- ម្កេួងការងារ ៃិងបណតុោះបណា
ត លវិោា ីវៈ
- ម្កេួងធម្មការ ៃិងសាេន្ទ
- ម្កេួងកិច្ចការន្ទរី
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េ.រ.

សោេបាំណខ/ចសងាោម្េកម្មភាព្

ម្កេួខ-សាថប័ន/
អខគភាព្

េូចនាករេម្ិទធកម្មរនល ឹោះ

ទម្ងន់

វឌ្ឍន-

ព្ិនុា

ភាព្ %

ថលឹខ

វឌ្ឍនភាព្េាំខាន់ៗ
- ម្កេួងេងគម្កិច្ច អត្ីត្យុទធ ៃ ៃិងយុវៃីត្ិេម្បទា
២. រដ្ឋបាលរា ធាៃីទាង
ំ ២៥ ទទួលបាៃការបណតុោះិ កម្ម វិធី ។
បណា
ត លការទរៀបច្ំថ វកា

ិ ទលើការអៃុវត្ត
ម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យទ ើង វញ
៣១.៤

ិ ៃការ
១. របាយការណ៍តាម្ោៃការអៃុវត្ត វធា

េិទិអ
ធ ំណាច្ ៃិងភាពទៃ់ភលៃក់ ដ្ល

-អរគ. ថវិកា

កកលម្អ នៃការអៃុវត្តេទ
ិ ិអ
ធ ំណាច្របេ់អងគ

បាៃែតល់ ៃ
ូ អងគភាពថវិកាៃិងទធវើ

-ម្កេួង សាថប័ៃ

ភាព ថវិកា ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ (ម្កេួង-សាថប័ៃ)

បច្ចុបបៃនភាព
៣២

ិ ឱយាៃលកេណៈ ម្រប់ម្ ង
ុ ទរៀបច្ំថវកា
ិ
ទម្ោយ ៃិងទធវេ
ើ ាហរណកម្មថវកា

កិច្ចម្ប ុំម្ត្ួត្ពិៃិត្យទលើការអៃុវត្តេិទៃ
ិធ ិងភារកិច្ចរបេ់
០.៣៥

១០០%

៣៥%

២៧ កនុងកខ្កញ្ញ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ។

២. ទោលការណ៍កណន្ទំ ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្ត
-

-

អងគភាពថវិកា ២ ទលើក ោម្ួយម្កេួង សាថប័ៃ ច្ំៃៃ
ួ

០.១៥

១០០%

១៥%

១. ទោលការណ៍កណន្ទំ េតីពីកែៃការលទធកម្ម

៣២.១

-អរគ. ថវិកា,

ិ ម្បចំឆ្នំម្ត្ូវ
ទោយភាាប់ោម្ួយេំទណើថ វកា

បៃត កកលម្អការទធវើេាហរណកម្ម

-អរគ. រត្ន្ទោរ ោត្ិ

បាៃអៃុម្័ត្

ថវិកាច្រៃត ៃិងថវិកាម្ូលធៃតាម្រយៈ

-អរគ.លទធកម្មសា

១.បាៃកកលម្អការទធវើេាហរណកម្មថ វិកាច្រៃត ៃិង

២. ទោលការណ៍កណន្ទំ េតីពកី ែៃការរ ាទទយយ

ថវិកាម្ូលធៃ កនុងកែៃការយុទសា
ធ ស្រេត ថវិកា ។

បុទរម្បទាៃទោយភាាប់ោម្ួយេំទណើថ វិកា

ម្កបខ្ណឌច្ំណាយរយៈទពលម្ធយម្

ធារណៈ

(MTFF) កែៃការយុទសា
ធ ស្រេត ថវិកា

-អរគ.ទោល

ិ កម្ម វិធី (PB) ទោយ
(BSP) ៃិងថវកា

ៃទោបាយ,

រំទលច្ពីការកាត្់បៃថ យភាពម្កីម្ក ៃិង

-អរគ.េហម្បត្ិបត្តិ

បុទរម្បទាៃទោយភាាប់ោម្ួយៃូវេំទណើថវិកា

កយៃឌ្័រទៅកនុងការទរៀបច្ំ PB ៃិង

ការអៃត រោត្ិៃិង

ម្បចំឆ្នំ

ិ
កែៃការយុទសា
ធ ស្រេត ថវកា

ម្រប់ម្រងបំណល
ុ

ិ ច្រៃត
៤. របាយការណ៍េតីពីេាហរណកម្មថវកា

-ម្កេួង-សាថប័ៃ

ិ ទិ ោរតាម្កម្ម វិធី ទៅកនុងកែៃការ
ៃិង វៃ

ម្បចំឆ្នំម្ត្ូវបាៃអៃុម្័ត្
៣. ទរៀបច្ំកែៃការលទធកម្ម ៃិងកែៃការរ ាទទយយ

ិ
យុទសា
ធ ស្រេត ថវកា
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ិ កម្ម វិធី
២. ម្កេួង សាថប័ៃទាំង២៥ កដ្លអៃុវត្តថ វកា
០.៦៥

១០០%

៦៥%

បាៃម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យ ៃិងវាយត្នម្លទលើការទរៀបច្ំ ែ.យ.ថ ។
ិ ច្ំណាយ
៣. របាយការណ៍េតីពកា
ី រកបងកច្កឥណទាៃថវកា
ិ ិទោរសាធារណៈហិរញ្ញបបទាៃទោយថវកា
ិ ោត្ិ
វៃ
ិ ទិ ោរផ្លាល់) តាម្កម្ម វិធីម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ។
(រទម្ាងវៃ

េ.រ.

សោេបាំណខ/ចសងាោម្េកម្មភាព្

ម្កេួខ-សាថប័ន/
អខគភាព្

េូចនាករេម្ិទធកម្មរនល ឹោះ

ទម្ងន់

វឌ្ឍន-

ព្ិនុា

ភាព្ %

ថលឹខ

វឌ្ឍនភាព្េាំខាន់ៗ

-អរគ. ថវិកា
បញ្ចូ លច្ំណូល ច្ំណាយកដ្លទៅ
ិ ទៅកនុងថវិកាម្បចំ
ទម្ៅបរិបទថវកា
៣២.២

ិ ម្រឹោះសាថៃ
ឆ្នំ ទោយរួម្ទាំងថវកា
ិ នដ្រូ
សាធារណៈរដ្ឋបាល ៃិងថវកា
អភិវឌ្ឍ

-អរគ. េហម្បត្ិបត្តិការ ៃិង
ម្រប់ម្រងបំណល
ុ
-អរគ.ម្ទពយេម្បត្តិ
រដ្ឋៃិងច្ំណូលម្ិៃ
កម្ៃសារទពើពៃធ

១.ម្បត្ិបត្តិការច្ំណូល - ច្ំណាយេទងេបរបេ់
ិ (CoA) ថមី
ាត្ិការណៃីនៃបលង់រណទៃយយថវកា

ម្រឹោះសាថៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ម្ត្ូវបាៃោក់
បញ្ចូ លកនុងឧបេម្ព័ៃធនៃច្ាប់ថ វិកាម្បចំឆ្នំ

០.៣៥

១០០%

៣៥%

២.យៃត ការម្បម្ូលការអៃុវត្តថវិកានដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍

េម្ាប់រទម្ាង/កម្ម វិធីហិរញ្ញបបទាៃពីនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍
ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តទៅកនុងម្កេួងេុខាភិបាល ។

ម្ត្ូវបាៃបទងកើត្

-ម្កេួង សាថប័ៃ
ទរៀបច្ំៃង
ិ ោក់ឱយអៃុវត្តម្បព័ៃធបន្ទាត្់
៣៣

រណទៃយយភាព (រវាងៃិត្ប
ិ ញ្ញត្តិ ៃិង

-

ៃីត្ម្ិ បត្ិបត្ត,ិ រវាងកេហវ ៃិងម្កេួង-

-

០.១៥

៩៨%

១៤%

-

សាថប័ៃ ៃិងទៅកនុងម្កេួងសាថប័ៃ)
ពិៃត្
ិ យៃិងទរៀបច្ំ លិខ្ិត្បទោឋៃរត្ិ
៣៣.១

យុត្តកនុងម្កបខ្ណឌនៃការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបេ់ រោឋភិបាល
ិ កម្ម វិធី
កនុងបរិបថនៃ ការអៃុវត្តថ វកា

-កេហវ (ម្រប់អរគ
ន្ទយកោឋៃ)
-ម្កេួង សាថប័ៃ

របាយការណ៍េតីពីការពិៃិត្យ ៃិងេំទណើ ទរៀបច្ំ
លិខ្ត្
ិ បទោឋៃរត្ិយត្
ុ ត ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ

ទេច្កោីពៃយល់កណន្ទំ េោីពីទម្ម្ង់នៃការទរៀបច្ំ ការអៃុវត្ត
០.២០

៩៥%

១៩%

ៃិងការទរៀបច្ំរបាយការណ៍ច្ណា
ំ
យបៃាុ កបុរគលិកេម្ាប់
ទម្បើម្បាេ់នែាកនុង កេហវ ម្ត្ូវបាៃម្ប ុំពិភាកា ។

កំណត្់ឱយបាៃច្ាេ់ៃូវបន្ទាត្់

៣៣.២

រណទៃយយភាពកនុងការទរៀបច្ំកម្ម វិធី

-ម្កេួងកែៃការ

ិ ិទោរសាធារណៈទដ្ើម្បីធាន្ទ
វៃ

-ម្កុម្ម្បឹកាអភិវឌ្ឍៃ៍

េងគត្ិភាពកនុងថវិកាម្បចំឆ្នំ (កំណត្់

កម្ពុោ

ពីការទទួលខ្ុេម្ត្ូវឱយបាៃច្ាេ់ោេ់

-កេហវ

រវាងម្កេួង សាថប័ៃៃីម្ួយៗ រួម្ាៃ

១. ឯកសារទេេន្ទទាៃេត ីពីម្កបខ្ណឌរួម្េម្ាប់
ម្រប់ម្រងការវិៃិទោរសាធារណៈម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ
២. ឯកសារទេេន្ទទាៃេត ីពីការម្រប់ម្រងវិៃិទោរ
សាធារណៈម្ត្ូវបាៃអៃុម្ត្
័ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត

ម្កេួងកែៃការ,ម្កុម្ម្បឹកាអភិវឌ្ឍៃ៍
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០.៣០

-

-

-

េ.រ.

សោេបាំណខ/ចសងាោម្េកម្មភាព្

ម្កេួខ-សាថប័ន/

េូចនាករេម្ិទធកម្មរនល ឹោះ

អខគភាព្

វឌ្ឍន-

ព្ិនុា

ភាព្ %

ថលឹខ

០.៥០

១០០%

៥០%

០.២៥

១០០%

២៥%

ទម្ងន់

វឌ្ឍនភាព្េាំខាន់ៗ

កម្ពុោ ៃិងកេហវ
កកលម្អទេច្កតីម្ោងច្ាប់ថ វិកាម្បចំ
ឆ្នំ ទោយរួម្បញ្ចូ លព័ត្ា
៌ ៃ េំខាៃ់
កដ្លរួម្ាៃ
ិ ម្េប
(១)ការកំណត្់ឱៃភាពថវកា
៣៣.៣

តាម្ម្បព័ៃធ GFS
(២)ទេច្កតីម្ោងច្ាប់ទូទាត្់ឆ្នំម្ៃ
ុ
ិ
(N-1), លទធែលការអៃុវត្តថ វកា
ឆ្នំបច្ចុបបៃន (ឆ្នំ N) បទណា
ត ោះ
អាេៃន (៣)ត្ួទលខ្េត ីពី

-អរគ. ថវិកា

ទេច្កតីម្ោងច្ាប់េតីពីហិរញ្ញវត្ថុម្បចំឆ្នំ ម្ត្ូវបាៃ

-អរគ. រត្ន្ទោរ ោត្ិ

កកលម្អទោយរួម្បញ្ចូ លព័ត្ា
៌ ៃ េំខាៃ់រួម្ាៃ៖

-អរគ.ទោល

(១) ទេច្កតីម្ោងច្ាប់ ទូទាត្់ឆ្នំម្ៃ
ុ (N-1)

ៃទោបាយ
-អរគ.េហម្បត្ិបត្តិ
ការ ៃិងម្រប់ម្រង
បំណល
ុ

(២) លទធែលការអៃុវត្ត ថវិកាឆ្នំបច្ចុបបៃន
(ឆ្នំN) បទណា
ត ោះអាេៃន

ទេច្កតីម្ោងច្ាប់ទូទាត្់ឆ្នំម្ៃ
ុ (N-1), លទធែលការអៃុវត្ត
ថវិកា ឆ្នំបច្ចុបបៃន (ឆ្នំ N)បទណា
ត ោះអាេៃន ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ។

ិ ម្េបតាម្ម្បព័ៃធ
(៣).ការកំណត្់ឱៃភាពថវកា
GFS

បំណល
ុ
ឹ ការទរៀបច្ំទោលៃទោបាយៃិង
ពម្ងង
ការទធវកើ ែៃការហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ
៣៤

(ការទរៀបច្ំទោលៃទោបាយៃិង

-

-

-

កែៃការច្ំណល
ូ ៃិងច្ំណាយរយៈ
ទពលម្ធយម្)
១. ទោលៃទោបាយា៉ា ម្កូទេដ្ឋកិច្ចកដ្លកែអក

១. របាយការណ៍វឌ្ឍៃភាពោក់កណា
ត លឆ្នំេតីពី សាថៃភាព

ទលើការវិភារតាម្វិេ័យ ទោយបកៃថ ម្ការវិភារ

៣៤.១

ទរៀបច្ំ ៃិងបទងកៃ
ើ េ័កតិេិទភា
ធ ពៃិង

-អរគ. ទោល

តាម្អៃុ វិេយ
័ ម្ួយច្ំៃៃ
ួ ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តទដ្ើម្បី

ម្បេិទភា
ធ ពនៃម្កបខ្ណឌ ទោល

ៃទោបាយ

បទងកៃ
ើ ម្បេិទភា
ធ ពម្កបខ្ណឌទោលៃទោ-

ៃទោបាយា៉ា ម្កូទេដ្ឋកិច្ច

- អរគ.ថវិកា

បាយា៉ា ម្កូទេដ្ឋកិច្ច
២. បៃត ពម្ងឹង ៃិងពម្ងីកការទរៀបច្ំទោលៃទោិ ័យ
បាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈេម្ាប់ វេ
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ទេដ្ឋកិច្ច (CMM) រយៈទពល ០៩កខ្ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ។
០.២៥

១០០%

២៥%

២. របាយការណ៍ Economic Surveillance ម្បចំម្ត្ី
ាេទី២ ឆ្នំ២០១៩ ម្ត្ូssវបាៃទរៀបច្ំ ។
៣. ម្កបខ្ណឌទោលៃទោបាយា៉ា ម្កូទេដ្ឋកិច្ច ៃិងទោលៃទោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឆ្នំ ២០២០ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ។

េ.រ.

សោេបាំណខ/ចសងាោម្េកម្មភាព្

ម្កេួខ-សាថប័ន/
អខគភាព្

េូចនាករេម្ិទធកម្មរនល ឹោះ

ទម្ងន់

វឌ្ឍន-

ព្ិនុា

ភាព្ %

ថលឹខ

វឌ្ឍនភាព្េាំខាន់ៗ

អាទិភាពឱយម្េបតាម្បរិបទទេដ្ឋកិច្ច ៃិង

៤. របាយការណ៍េតីពីេកម្មភាពទេដ្ឋកិច្ចតាម្វិេ័យ

ទោលៃទោបាយោត្ិេម្ាប់ទម្បើម្បាេ់ោ

ម្បចំម្ត្ីាេទី២ ឆ្នំ២០១៩ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ។

ធាត្ុច្ូលេម្ាប់ការទរៀបច្ំម្កបខ្ណឌសារទពើពៃធ រយៈទពលម្ធយម្។
-អរគ.ទោលៃទោបាយ

៣៤.២

១.ម្កបខ្ណឌហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (MTFF)

ទរៀបច្ំ ៃិងបទងកៃ
ើ េ័កតិេិទភា
ធ ព ៃិង

-ម្កេួងកែៃការ

រយៈទពលម្ធយម្ ម្ត្ូវបាៃោក់ឲ្យអៃុវត្ត

១. MTFF ម្ត្ូវបាៃោក់ ូៃថានក់ដ្ឹកន្ទំ កេហវ ។

ម្បេិទភា
ធ ពនៃម្កបខ្ណឌហិរញ្ញវត្ថុសា

-អរគ.ថវិកា

សាកលបង

ិ រយៈទពលម្ធយម្ម្ត្ូវបាៃ
២. ទេេៃទាៃម្កបខ្ណឌថវកា

ធារណៈ (MTFF) រយៈទពលម្ធយម្

-ទីេតី.រណៈរដ្ឋម្ស្រៃត ី

(ច្ំណូល-ច្ំណាយ) ៃិងម្កបខ្ណឌ

-អរគទលខា.រដ្ឋ េភា

ថវិការយៈទពលម្ធយម្ (MTBF)

-អរគទលខាធិការ-ម្ពឹទេ
ធ ភា

ិ រយៈទពលម្ធយម្
២. ទេេៃទាៃម្កបខ្ណឌថវកា

០.៥០

១០០%

៥០%

ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ៃិងអៃុម្័ត្

ទរៀបច្ំ ៃិងអៃុម្័ត្ ។
៣. ទេច្កតីម្ោងម្កបខ្ណឌថវិការយៈទពលម្ធយម្

ិ រយៈទពលម្ធយម្
៣.ទេច្កតីម្ោងម្កបខ្ណឌថវកា

(MTBF) ម្ត្ូវបាៃទធវើេុពលភាព ។

(MTBF)ម្ត្ូវបាៃទធវើេុពលភាព
១. វរគបណតុោះបណា
ត លេត ីពសា
ី រេំខាៃ់ ៃិងការទម្បើម្បាេ់
Online MEF Database េម្ាប់ការវិភារទេដ្ឋកិច្ច
១. ម្៉ាូកដ្លពយករណ៍ា៉ាម្កូទេដ្ឋកិច្ចម្ត្ូវបាៃទធវើ

ិ ម្ូលោឋៃដ្ល់ម្ស្រៃតេ
ៃិងកែៃការថវកា
ី ិថ ត្ិថានក់ទម្កាម្

បច្ចុបបៃន កម្ម ៃិងទម្បើម្បាេ់ (Version 2)

ោត្ិ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ។

២.ម្បព័ៃធ MEF Database Web-based

៣៤.៣.

ពម្ងឹងេម្ត្ថភាព វិភារ ៃិងពយករណ៍
សាថៃភាពទេដ្ឋកិច្ច ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ

-អរគ. ទោល

System ម្ត្ូវបាៃទធវើបច្ចុបបៃន ភាព ៃិង

ៃទោបាយ

ពម្ងីកទិៃនៃយ
័

-ម្កេួងកែៃការ

២. ម្៉ាូកដ្លពយករា៉ា ម្កូទេដ្ឋកិច្ចកម្ពុោ (Cambodia
០.២៥

៣. េថ ិត្ិរណទៃយយោត្ិម្ត្ូវបាៃកកលម្អទាង
ំ

១០០%

២៥%

Macroeconomic Forecasting Model - CMFM)
ម្ត្ូវបាៃទធវប
ើ ច្ចុបបៃន កម្ម ៃិងទម្បើម្បាេ់ (version ២.០)
ទោយាៃោរបាយការណ៍វាយត្នម្លទលើម្ក៉ាូ ដ្លពយករ

វិធីសាស្រេត ៃិងឆ្នំទោលថមី
៤.េថ ិត្ិរណទៃយយោត្ិឆ្នំ ២០១៨ ម្ត្ូវបាៃ

ា៉ា ម្កូទេដ្ឋកិច្ច ។
៣. របាយការណ៍េិកា (Feasibility Study) េត ីពីការ

ែេពវែាយ

អភិវឌ្ឍ Mobile MEF Database Application ពី
ម្បព័ៃធ MEF Database ។
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េ.រ.

៣៥

សោេបាំណខ/ចសងាោម្េកម្មភាព្

ម្កេួខ-សាថប័ន/
អខគភាព្

ឹ ការអៃុវត្តទោលៃទោបាយ
ពម្ងង

េូចនាករេម្ិទធកម្មរនល ឹោះ

ទម្ងន់

-

០.២០

-

ិ ឈការហិរញ្ញវត្ថុ
វម្

វឌ្ឍន-

ព្ិនុា

ភាព្ %

ថលឹខ

៩០%

១៨%

៣៥.១

ម្បព័ៃធថ វិកាថានក់ទម្កាម្ោត្ិឆ្នំ
២០១៩-២០២៥

អរគ. ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ

២០១៩-២០២៥ ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្តៃិងែេពវែាយ ។

ទម្កាម្ោត្ិឆ្នំ២០១៩-២០២៥ម្ត្ូវបាៃអៃុម្ត្
័
២.កែៃការេកម្មភាពោំម្ទដ្ល់ការអៃុវត្តយទ
ុ ធ

ិ ថានក់ទម្កាម្ោត្ិ
១. យុទសា
ធ ស្រេត កំកណទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថ វកា

១.យុទសា
ធ ស្រេត នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថ វិកាថានក់
អៃុវត្តយទ
ុ សា
ធ ស្រេត នៃការកកទម្ម្ង់

វឌ្ឍនភាព្េាំខាន់ៗ

០.១៥

៩២%

១៤%

២.កែៃការេកម្មភាពលម្អត្
ិ េម្ាប់អៃុវត្តយទ
ុ សា
ធ ស្រេត

ិ ថានក់ទម្កាម្
សាស្រេត នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវកា

ិ ថានក់ទម្កាម្ោត្ិម្ត្ូវបាៃ
នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថ វកា

ោត្ិឆ្នំ២០១៩-២០២៥ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ

ទរៀបច្ំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត ។
១. អៃុម្កឹត្យេត ីពីការត្ំទ ើងម្បាក់ឧបត្ថម្ភម្កុម្ម្បឹការដ្ឋបាល
ថានក់ទម្កាម្ោត្ិម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំរច្
ួ ៃិងោក់ឲ្យអៃុវត្ត ។

ិ ឈការ
អៃុវត្តទោលៃទោបាយ វម្

៣៥.២

ហិរញ្ញវត្ថុកដ្លបាៃកំណត្់ ទៅកនុង

-អរគ.ហិរញ្ញវត្ថុ

កែៃការអៃុវត្ត ៣ឆ្នំ (២០១៨-

រដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្

២០២០) នៃកម្ម វិធីោត្ិ

ោត្ិ

២. ទេច្កតីម្ោងម្បកាេបទងកើត្ម្កុម្ការងារបទច្ចកទទេ

១.ោក់ឱយអៃុវត្តអៃុម្កឹត្យពីការទែារធៃធាៃពីថវិកា
ថានក់ោត្ិ ៃ
ូ រដ្ឋបាល ម្កុង ម្េុក ៃិង ុំ េងាកត្់
២. ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុរបេ់រដ្ឋបាលម្កុង

D&D ម្បចំកេហវ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំរច្
ួ ។
០.២០

៧៣%

១៤%

៣. ទេច្កតីម្ោងអៃុម្កឹត្យេត ីពីការទរៀបច្ំ ៃិងម្បម្ពឹត្តទៅ
នៃម្ូលៃិធិ ុំ េងាកត្់ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ៃិងោក់ពិភាកា

ម្េុក ៃិង ុំ េងាកត្់ថមីម្ត្ូវបាៃ ោក់ឲ្យអៃុវត្ត

ោម្ួយអនកោក់ព័ៃធ ។
៤. ទេច្កតីម្ោងម្បកាេអៃត រម្កេួងេត ីពីការម្រប់ម្រង
ំៃយ
ួ ការរដ្ឋបាល ុំ េងាកត្់ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំរួច្ ។
១. ទេច្កតីម្ោងអៃុម្កឹត្យេត ីពីការកកេម្ម្ួលអៃុម្កឹត្យទលខ្
អៃុវត្តសាកលបង ៃិងពម្ងីកម្ូលៃិធិ
៣៥.៣

ិ ិទោរេម្ាប់រដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្
វៃ
ោត្ិ (SNIF)

អរគ.ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ

ិ ទិ ោរ
៣២ េត ីពីការទរៀបច្ំ ៃិងម្បម្ពឹត្តទៅនៃម្ូលៃិធិ វៃ

ម្កុង៥ ៃិងម្េុកច្ំៃៃ
ួ ២៨ម្ត្ូវបាៃទម្ ើេទរីេ
ិ ទិ ោរេម្ាប់រដ្ឋបា
េម្ាប់អៃុវត្តម្ល
ូ ៃិធិ វៃ
លថានក់ទម្កាម្ោត្ិ

០.២០

១០០%

២០%

រដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំរច្
ួ ។
២. ទោលការណ៍កណន្ទំ េតីពីការវាយត្នម្លេម្ិទិក
ធ ម្មរដ្ឋបាល
ម្កុង ខ្ណឌ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំោក់ឱយអៃុវត្ត ៃិងែេពវែាយ ។
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េ.រ.

សោេបាំណខ/ចសងាោម្េកម្មភាព្

ម្កេួខ-សាថប័ន/
អខគភាព្

េូចនាករេម្ិទធកម្មរនល ឹោះ

ទម្ងន់

វឌ្ឍន-

ព្ិនុា

ភាព្ %

ថលឹខ

វឌ្ឍនភាព្េាំខាន់ៗ
៣. ទេច្កតីកណន្ទំ បកៃថ ម្ េត ី ពី េំទណើ រ ទម្ាងវិៃិទោរ
រដ្ឋបាលម្កុង ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំរួច្ ។
៤. ទម្ម្ង់បាយការណ៍កែៃការេកម្ម ភាពការងាររដ្ឋបាល
ខ្ណឌម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំោទេច្កតីម្ោង ។
១. ទោលការណ៍កណន្ទំ េតីពកា
ី រទរៀបច្ំកែៃការយុទសា
ធ ស្រេត

ពិៃត្
ិ យទម្ើលទ ើង វិញៃិងោក់ឱយអៃុ
៣៥.៤

ថវិការដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិម្ត្ូវបាៃកកលម្អ ោពិទេេ

វត្តទោលការណ៍កណន្ទំ េតីពីកែៃការ

អរគ.ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបា-

ិ ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្ត
កែៃការយុទសា
ធ ស្រេត ថវកា

ិ េម្ាប់រដ្ឋបា
យុទសា
ធ ស្រេត ថវកា

លថានក់ទម្កាម្ោត្ិ

ទៅ ៦ រដ្ឋបាលខ្ណឌ ៃិង១៣ ម្កុង

០.៣០

១០០%

៣០%

លថានក់ទម្កាម្ោត្ិ

ការែារភាាប់ទោលៃទោបាយទៅៃឹងកម្ម វិធី ។
២. កែៃការយុទសា
ធ ស្រេត ថវិការដ្ឋបាលរា ធាៃី ទខ្ត្ត ម្ត្ូវ
បាៃ ែេពវែាយ ៃិងបណតុោះបណា
ត ល ូៃម្ស្រៃតរី ដ្ឋបាល
រា ធាៃី ទខ្ត្ត ។

ពិៃត្
ិ យៃិងកកេម្ម្ួលទោលការណ៍
កណន្ទំ េតីពីការទរៀបច្ំៃិងៃីត្ិ វិធីអៃុ
៣៥.៥

ិ កម្ម វិធីទពញទលញ ៃិងអងគ
វត្តថ វកា
ិ េម្ាប់ថ វិការដ្ឋបាល
ភាពថវកា

អរគ.ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបា-

រដ្ឋបាលទខ្ត្តេរុបច្ំៃៃ
ួ ១៨ ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយ

លថានក់ទម្កាម្ោត្ិ

ិ កម្ម វិធី
អៃុវត្តថ វកា

០.០៥

១០០%

៥%

ទោលការណ៍កណន្ទំ េតីពីការទរៀបច្ំថ វិកាកម្ម វិធីេម្ាប់
រដ្ឋបាលរា ធាៃី ទខ្ត្ត ម្ត្ូវបាៃកកលម្អ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត ។

ថានក់ទម្កាម្ោត្ិ

ិ
ពិៃត្
ិ យៃិងវាយត្នម្លការអៃុវត្តថ វកា
៣៥.៦

ការទែារម្ុខ្ងាររបេ់ម្កេួង សាថប័ៃ
ូៃរដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិ

១.របាយការណ៍ពៃ
ិ ត្
ិ យ ៃិងវាយត្នម្លការអៃុវត្ត

១. របាយការណ៍នៃការពិៃត្
ិ យ វាយត្នម្លៃិងរបករំទហើញ

ថវិកាការទែារម្ុខ្ងារបេ់ម្កេួងបរិសាថៃ ៃិង

ិ ការទែារម្ុខ្ងាររបេ់ម្កេួងបរិសាថៃ
នៃការអៃុវត្តថវកា

អរគ.ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបា-

ម្កេួងអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃបទម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ

លថានក់ទម្កាម្ោត្ិ

២.ម្កបខ្ណឌរត្ិយត្
ុ តិ/ម្បកាេនៃការអៃុវត្ត

០.១០

៦៧%

៧%

ថវិកាការទែារម្ុខ្ងាររបេ់ម្កេួងបរិសាថៃ

៤១

ិ កែអកទលើ
បទងកត្
ើ ម្កបខ្ណឌថវកា

-

១.ច្ាប់េតព
ី ម្ី បព័ៃធហរិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈម្ត្ូវបាៃ
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ដ្ឹកន្ទំ ពិៃត្
ិ យៃិងែតលទ់ ោបល់ ។េ
ិ
២. ទេច្កតីម្ោងម្បកាេេត ីពីការម្រប់ម្រងកញ្ច ប់ថ វកា

ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំរួច្ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត
ក្នកទី៤ ៖ រណសនយយភាព្េម្ិទធកម្ម

ៃិងម្កេួងអភិវឌ្ឍ ៃបទ ម្ត្ូវបាៃោក់ ូៃថានក់

ទេវាអន្ទម្័យបរិសាថៃម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ។
០.២០

៩៨%

១៩%

-

០.៣០

១០០%

៣០%

-

េ.រ.

សោេបាំណខ/ចសងាោម្េកម្មភាព្

ម្កេួខ-សាថប័ន/
អខគភាព្

ព័ត្ា
៌ ៃេម្ិទក
ធ ម្ម (Performance

េូចនាករេម្ិទធកម្មរនល ឹោះ

ទម្ងន់

វឌ្ឍន-

ព្ិនុា

ភាព្ %

ថលឹខ

វឌ្ឍនភាព្េាំខាន់ៗ

ម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យ

Informed Budgeting)

២.អៃុម្កឹត្យទលខ្ ៨១ ៃិង៨២ ម្ត្ូវបាៃេិកា
ិ េម្ិទធ
៣.ទោលការណ៍កណន្ទំេតព
ី ទី រៀបច្ំថវកា
កម្មម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ៃិងអៃុម្ត្
័
ិ
៤.ទោលការណ៍កណន្ទំេតព
ី កា
ី រអៃុវត្តថ វកា
េម្ិទក
ធ ម្មម្ត្ូវបាៃេិកា

េិកាៃិងទរៀបច្ំម្កបខ្ណឌទោលនៃ
៤១.១

ទោលការណ៍ថ វិកាព័ត្ា
៌ ៃេម្ិទក
ធ ម្ម
(Performance informed

១. ទម្ម្ង់កិច្ចម្ពម្ទម្ពៀងព័ត្៌ាៃេម្ិទក
ធ ម្មម្ត្ូវ
ិ
អរគ.ថវកា

៤១.២

២.ច្ំណាត្់ថានក់ទេដ្ឋកិច្ចបំម្ពួញម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ

០.២៥

១០០%

២៥%

ិ ម្បចំឆ្នំ
េម្ាប់ភាាប់ច្ាប់ថ វកា

Budgeting)
េិកា ៃិងទរៀបច្ំបទោឋៃរត្ិយុត្តិ

បាៃទរៀបច្ំ

១. ទម្ម្ង់កិច្ចម្ពម្ទម្ពៀងព័ត្៌ាៃេម្ិទក
ធ ម្មម្ត្ូវបាៃ

ិ
អរគ.ថវកា

េម្ាប់ការអៃុវត្តថ វិកាេម្ិទក
ធ ម្ម

២. ច្ំេណាត្់ថានក់ទេដ្ឋកិច្ចបំម្ពួញម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំោ
ឯកសារទេេន្ទទាៃ ។

ច្ាប់េតីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឆ្នំ
២០០៨ ម្ត្ូវបាៃម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ៃិងោក់ឱយ

ទរៀបច្ំបឋម្ ។

០.២០

១០០%

២០%

០.២០

១០០%

២៥%

ពិភាកានែាកនុង កេហវ

ច្ាប់េតីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឆ្នំ២០០៨ ម្ត្ូវបាៃ
ម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យ ៃិងេិកា ។

ទរៀបច្ំយៃតការ ៃិងឧបករណ៍សាក
៤១.៣

លបងេម្ាប់ ម្ត្ួត្ពិៃិត្យេម្ិទក
ធ ម្ម

អរគ. ថវិកា

េម្ាប់ម្កេួង សាថប័ៃ អៃុវត្តថ វិកា

ម្កបខ្ណឌទេេន្ទទាៃនៃការតាម្ោៃ ៃិងម្ត្ួត្
ពិៃត្
ិ យព័ត្ា
៌ ៃេម្ិទក
ធ ម្ម ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ

តារាងោក់ព័ៃធៃឹងថវិកាព័ត្ា
៌ ៃេម្ិទក
ធ ម្ម (ទៅម្ត្ូវឆ្លង
ការពិភាកាកម្ម្ិត្ន្ទយកោឋៃ) ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ។

ព័ត្៌ាៃេម្ិទក
ធ ម្ម

៤១.៤

ម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យអៃុម្កឹត្យទលខ្ ៨១ េត ីពី

ម្កុម្ការងារទរៀបច្ំកកេម្ម្ួលអៃុម្កឹត្ទលខ្ ៨១ េត ីពីការ

ការបទងកើត្ការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យហិរញ្ញវត្ថុទលើ

ិ រដ្ឋទៅ
បទងកើត្ការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យហិរញ្ញវត្ថុទលើការច្ំណាយថវកា

ិ រដ្ឋទៅតាម្ម្កេួង
ការច្ំណាយថវកា

-អរគ. ថវិកា

អៃុម្កឹត្យទលខ្ ៨១ ៃិងទលខ្ ៨២ ម្ត្ូវបាៃ

ទខ្ត្ត ម្កុង ម្កុងេវ យ័ត្រា ធាៃី

-អរគ.រត្ៃោរោត្ិ

ម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យ (ាៃរបាយការណ៍វឌ្ឍៃភាព)

០.១០

១០០%

១០%

តាម្ម្កេួង ទខ្ត្ត ម្កុង ម្កុងេវ យ័ត្រា ធាៃីភទនំ ពញ ៃិងអងគការ
សាធារណៈ ៃិងអៃុម្កឹត្ទលខ្៨២ េត ព
ី ីបទបញ្ាទូទៅ នៃ

ភនំទពញ ៃិងអងគការ សាធារណៈ ៃិង

រណទៃយយសាធារណៈ បាៃបទងកើត្ ម្ពម្ទាំងបាៃទរៀបច្ំ

អៃុម្កឹត្យ ទលខ្ ៨២ េត ីពីបទបញ្ា

កិច្ចម្ប ុំម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យោបៃតបន្ទាប់ោម្ួយ ន្ទ
ំ ញការបារាំង ។
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េ.រ.

សោេបាំណខ/ចសងាោម្េកម្មភាព្

ម្កេួខ-សាថប័ន/
អខគភាព្

វឌ្ឍន-

ព្ិនុា

ភាព្ %

ថលឹខ

០.២៥

-

-

-

០.៣០

១០០%

៣០%

-

០.៥០

១០០%

៥០%

០.៥០

១០០%

៥០%

០.២០

៩០%

១៩%

េូចនាករេម្ិទធកម្មរនល ឹោះ

ទម្ងន់

-

វឌ្ឍនភាព្េាំខាន់ៗ

ទូទៅ នៃ រណទៃយយសាធារណៈ ៃិង
ទរៀបច្ំទោលការណ៍កណន្ទំ េតីពីការ
ិ ព័ត្ា
អៃុវត្តថ វកា
៌ ៃេម្ិទក
ធ ម្ម
េិកាការទរៀបច្ំម្ុខ្ងារអភិបាលថវិកា
៤១.៥

(អភិបាលហិរញ្ញវត្ថុ ៃិង លទធកម្ម
សាធារណៈ) ទៅតាម្ម្កេួង សាថប័ៃ

-អរគ. ថវិកា
-អរគ. លទធកម្ម
សាធារណៈ
-អរគ.រត្ន្ទោរ
១. របាយការណ៍េៃវកម្មេម្ិទក
ធ ម្មរបេ់អាោ្

៤២

ធរេវៃកម្មោត្ិច្ៃ
ំ ៃ
ួ ៤ ម្ត្ូវបាៃោក់ ៃ
ូ

ទរៀបច្ំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តម្កបខ្ណឌ

-

រណទៃយយភាពេម្ិទក
ធ ម្ម

រដ្ឋេភាោត្ិ
២. ទោលការកណន្ទំេតព
ី កា
ី រទធវេ
ើ វៃកម្មទលើ
េម្ិទក
ធ ម្ម ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ៃិងោក់អៃុវត្ត

ទរៀបច្ំទោលការណ៍កណន្ទំ េតីពីការ
៤២.១

៤២.២

៤៣

ទធវើេវៃកម្មេម្ិទក
ធ ម្ម េម្ាប់េវៃ

ោត្ិ

ទេច្កតីម្ោងទោលការណ៍កណន្ទំ េតីពកា
ី រទធវើ
េវៃកម្មេម្ិទក
ធ ម្មម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ៃិងោក់ឱយ

កម្មនែាទម្ៅ

- អរគ.េវៃកម្មនែាកនុង

អៃុវត្ត

ទរៀបច្ំ ៃិងោក់ ូៃសាថប័ៃៃីត្ិបបញ្ញត្តិ

-អាោ្ធរេវៃកម្ម

របាយការណ៍េវៃកម្មេម្ិទក
ធ ម្មច្ៃ
ំ ៃ
ួ ៤ ម្ត្ូវ

ៃូវរបាយការណ៍េវៃកម្មេម្ិទក
ធ ម្ម

ោត្ិ

បាៃោក់ ៃ
ូ សាថប័ៃៃីត្ិបបញ្ញត្តិ

ឹ ម្បេិទភា
ពម្ងង
ធ ពម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យ
ម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យទម្ើលទ ើង វិញពីម្បព័ៃធ

៤៣.១

-អាោ្ធរេវៃកម្ម

ម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យអធិការកិច្ច ៃិង េវៃកម្ម
នែាកនុងន្ទទពលបច្ចុបបៃនទៅម្រប់
ម្កេួង សាថប័ៃ

- ម្កុម្ម្បឹកាៃីត្ិ
កម្ម
- អរគ.េវៃកម្ម នែា
កនុង

ម្បព័ៃធៃង
ិ យៃតការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យនែាកនុង ម្ត្ូវបាៃ
បទងកត្
ើ ៃិងអៃុវត្តទៅម្កេួង-សាថប័ៃច្ំៃៃ
ួ ៨
១. ម្ុខ្ងារេវៃកម្មរបេ់អងគភាពេវៃកម្មនែាកនុង
នៃម្កេួងសាថប័ៃ ច្ំៃៃ
ួ ៨ ម្ត្ូវបាៃម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យ
ទោយអរគន្ទយកោឋៃេវៃកម្មនែាកនុងនៃ
កេហវ

ទោលការណ៍កណន្ទំ េតីពីការទធវើេវៃកម្មេម្ិទក
ធ ម្មម្ត្ូវបាៃ
ទរៀបច្ំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត (ទោយអាោ្ធរេវៃកម្មោត្ិ) ។
របាយការណ៍េវៃកម្មេម្ិទក
ធ ម្មច្ៃ
ំ ៃ
ួ ៤ ម្ត្ូវបាៃោក់
ូៃសាថប័ៃៃីត្ិបបញ្ញត្តិ (ទោយអាោ្ធរេវៃកម្មោត្ិ) ។
១. អងគភាពេវៃកម្មនែាកនុងនៃម្កេួង សាថប័ៃច្ំៃៃ
ួ ៨ទោល -

០.២០

១០០%

២០%

ទៅ ម្ត្ូវបាៃពិៃត្
ិ យម្បេិទភា
ធ ពនៃម្ុខ្ងារេវៃកម្មនែាកនុង ។
២. ឧបករណ៍េវៃកម្មន្ទន្ទេម្ាប់ ោំម្ទម្ុខ្ងារេវៃ
កម្មនែាកនុងម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ៃិងអៃុវត្ត ។
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េ.រ.

សោេបាំណខ/ចសងាោម្េកម្មភាព្

ម្កេួខ-សាថប័ន/

េូចនាករេម្ិទធកម្មរនល ឹោះ

អខគភាព្
- អោគធិការោឋៃ
- ម្កេួង សាថប័ៃ

ទម្ងន់

វឌ្ឍន-

ព្ិនុា

ភាព្ %

ថលឹខ

វឌ្ឍនភាព្េាំខាន់ៗ
ិ រទលើម្ខ្
៣. ម្កេួងច្ំៃៃ
ួ ៥ បាៃទធវកា
ើ រវភា
ុ ងារនៃ

២. ឧបករណ៍េវៃកម្មន្ទន្ទេម្ាប់ ោំម្ទម្ុខ្ងារ
េវៃកម្មនែាកនុង ច្ំៃៃ
ួ ១០ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ

ម្បព័ៃធអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ ។

ៃិងអៃុវត្ត
ពម្ងីកបកៃថ ម្ម្ុខ្ងារនៃការម្ត្ួត្ពិៃិ
៤៣.២

ិ យ ៃិងេម្ិទធ
ត្យតាម្ម្បព័ៃធព័ត្ា
៌ ៃវទ

- អរគ.េវៃកម្ម នែា
កនុង

កម្ម ទដ្ើម្បីឱយម្េបៃឹងម្ុខ្ងារម្បព័ៃធ

- អោគធិការោឋៃ

ថវិកាថមី

- ម្កេួង សាថប័ៃ

១. ទោលការកណន្ទំ េតីពីការទធវើេវៃកម្មទលើប

១. ទោលការណ៍កណន្ទំ េតីពីេវៃកម្ម បទច្ចកវិទយព័ត្ា
៌ ៃ

ទច្ចក វិទយព័ត្ា
៌ ៃ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ៃិងោក់
អៃុវត្ត

០.២០

៥៨

១២%

២. ទោលការកណន្ទំ េតីពកា
ី រទធវើេវៃកម្មទលើ

១. ោ៉ាងត្ិច្ ៥០%នៃអៃុសាេៃ៍របេ់អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ

ទ ើងទោយេវៃករនែាកនុងនៃអងគភាពទម្កាម្

៤៣.៣

ិ ៃការ កដ្ល
ត្បៃឹងអៃុសាេៃ៍/ វធា

- អរគ.េវៃកម្ម នែា
កនុង

កេហវ ច្ំៃៃ
ួ ១៥ទោលទៅ កដ្លបាៃទលើកទ ើង

ឱវាទ កេហវ ម្ត្ូវបាៃកកលម្អ ៃិងោ៉ាងត្ិច្
៣០%នៃអងគភា ពកដ្លបាៃកកលម្អ តាម្

បាៃទលើកទ ើងទោយេវៃករនែាកនុង

- អោគធិការោឋៃ

អៃុសា េៃ៍េវៃករត្ិច្ោង៥០% ម្ត្ូវ

ៃិងអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ

- ម្កេួង សាថប័ៃ

អៃុវត្ត វិធាៃការបកៃថម្

ទោយេវៃករម្ត្ូវបាៃកកលម្អ ៃិងោ៉ាងត្ិច្ ៣០%
០.២០

១០០%

២០%

២. ៥០%នៃម្កេួងសាថប័ៃកដ្លម្ត្ូវបាៃចត្់ វិធាៃកនុង
ឆ្នំ២០១៨ ម្ត្ូវបាៃតាម្ោៃ ។

ៃិងកកលម្អតាម្ វិធាៃការ
១. ម្កេួង-សាថប័ៃ ច្ំៃៃ
ួ ២៥ ាៃកែៃការយុទ-ធ

ទរៀបច្ំៃិងកកលម្អកែៃការេកម្មភាព

អធិការកិច្ចម្បចំឆ្នំ របេ់ម្កេួងសាថ
៤៣.៤

ិ ច្
ប័ៃទោយកែអកទលើលកេណៈ វៃ
ិ យ
័ឆ
ិ ៃការវាយត្នម្លហាៃិភ័យ
ៃិងចត្់ វធា
កដ្លែតល់អៃុសាេៃ៍ ទោយម្កេួង
ទេដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ

នៃអងគភាពកដ្លបាៃកកលម្អត្ិច្ោង៥០%ម្ត្ូវាៃ
វិធាៃការបកៃថម្ ។

២.ម្កេួង-សាថប័ៃ/អងគភាព ៥០% បាៃទឆ្លយ
ើ ត្ប

កម្ម វិធី ៃិង របាយការណ៍ េវៃកម្ម/

២. ទោលការកណន្ទំ េតីពីការទធវើេវៃកម្មទលើេម្ិទក
ធ ម្ម ម្ត្ូវ
បាៃទរៀបច្ំ (ទម្ោងោក់ឱយអៃុវត្តទៅឆ្នំ២០២០) ។

េម្ិទក
ធ ម្ម ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ៃិងោក់អៃុវត្ត
១.ោ៉ាងត្ិច្អៃុសាេៃ៍ ៥០% កដ្លបាៃទលើក

ថានក់ដ្ឹកន្ទំ ម្រប់ម្កេួង-សាថប័ៃ ទឆ្លើយ

(IT audit) ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ៃិងោក់អៃុវត្ត ។

- អរគ.េវៃកម្ម នែា
កនុង

សាស្រេត េវៃកម្ម ៃិងកែៃការេវៃកម្មម្បចំឆ្នំ

១. ម្កេួង សាថប័ៃច្ំៃៃ
ួ ២៥ ម្ត្ូវបាៃតាម្ោៃទលើការទរៀបច្ំ

២. ោ៉ាងត្ិច្ ៩០% នៃកែៃការេកម្មភាពទាំង

កែៃការយុទសា
ធ ស្រេត ៃិងកែៃការេវៃកម្មម្បចំឆ្នំ ៃិង

អេ់កដ្លាៃទៅកនុងកែៃការេវៃកម្ម

- អោគធិការោឋៃ

ម្បចំឆ្នំរបេ់កេហវ ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត

-ម្កេួង សាថប័ៃ

៣. ោ៉ាងត្ិច្ ៦០% នៃកែៃការេកម្មភាព
ទាំងអេ់កដ្លាៃទៅកនុងកែៃការេវៃកម្ម
ម្បចំឆ្នំរបេ់ម្កេួង-សាថប័ៃម្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត
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០.២០

១០០%

២០%

ចត្់ វិធាៃការ ំរញ
ុ ច្ំទោោះម្កេួង សាថប័ៃ កដ្លពុំទាៃ់
ាៃកែៃការយុទសា
ធ ស្រេត ៃិងកែៃការេវៃកម្មម្បចំឆ្នំ ។
២. ទេច្កតីម្ោងបឋម្នៃកែៃការយុទសា
ធ ស្រេត អធិការកិច្ច
ហិរញ្ញវត្ថុត២០២១-២០២៥ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ។

េ.រ.

សោេបាំណខ/ចសងាោម្េកម្មភាព្

ម្កេួខ-សាថប័ន/
អខគភាព្

េូចនាករេម្ិទធកម្មរនល ឹោះ

ទម្ងន់

វឌ្ឍន-

ព្ិនុា

ភាព្ %

ថលឹខ

៤.ោ៉ាងត្ិច្ ៩០% នៃកែៃការេកម្មភាព

វឌ្ឍនភាព្េាំខាន់ៗ
៣. កែៃការយុទសា
ធ ស្រេត ៃិងកែៃការេវៃកម្មម្បចំឆ្នំ

អធិការកិច្ចម្បចំឆ្នំ ៃិងកម្ម វិធីអធិការកិច្ច

របេ់អងគភាពេវៃកម្មនែាកនុងនៃម្កេួង សាថប័ៃច្ំៃៃ
ួ

ម្បចំឆ្នំរបេ់ម្កេួង-សាថប័ៃម្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត

១២ ម្ត្ូវបាៃពិៃត្
ិ យៃិងែតលទ់ ោបល់កកលម្អតាម្ៃីត្ិ
វិធីោេត ង់ោរ ។
៤. ោ៉ាងត្ិច្ ៩០%នៃកែៃការេកម្មភាពកដ្លាៃទៅ
កនុងកែៃការេវៃកម្មម្បចំម្ត្ីាេទី៣ ច្ំៃៃ
ួ ៣០
ទោលទៅ ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត ។
៥. ោ៉ាងត្ិច្៦០%នៃកែៃការកម្មភាពកដ្លាៃទៅកនុង
កែៃការេវៃកម្មម្បចំម្ត្ីាេទី៣ របេ់អងគភាពេវៃកម្មនែាកនុងនៃម្កេួង សាថប័ៃ ច្ំៃៃ
ួ ៨ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត ។
១.អៃុម្កិត្េត ីពី វិធាៃ ៃិងៃីត្ិ វិធីអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុម្ត្ូវ

១. អៃុម្កឹត្យេត ីពី វិធាៃៃិងៃីត្ិ វិធីអធិការកិច្ច

បាៃថានក់ដ្ឹកន្ទំ កេហវ េទម្ម្ច្ពយួរទុកេិៃ

ហិរញ្ញវត្ថុម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត

២.ទេៀវទៅទោលេត ីពីអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុម្ត្ូវបាៃ

២.ទេៀវទៅទោលេត ីពីអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុម្ត្ូវ

ទរៀបច្ំ ៃិងអៃុម្័ត្ តាម្ម្បកាេទលខ្០០៩ េហវ

បាៃទរៀបច្ំៃិងោក់ឱយអៃុម្ត្
័
៤៣.៥

ទរៀបច្ំម្កបខ្ណឌអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ

- អោគធិការោឋៃ
- ម្កេួង សាថប័ៃ

៣.ទេច្កតីម្ោងេត ង់ោរអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ
ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ

ម្បក ច្ុោះនថៃទី១៣ ម្ករា ឆ្នំ២០២០ ។
០.២០

៩២%

១៨%

បាៃទរៀបច្ំ

៤.ម្បព័ៃធការងារអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុតាម្បទច្ចក-

៤. ោក់ឱយទម្បើម្បាេ់សាកលបងៃូវម្បព័ៃធបទច្ចក វិទយ

វិទយព័ត្ា
៌ ៃម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំៃិងអៃុវត្តសាកលបង

ម្រប់ម្រងការងារអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ (FIDS)

៥.ម្កម្េីលធ៌ម្ វិោា ីវៈអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ

៥.ម្កម្េីលធម្៌ វិោា ីវៈអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុម្ត្ូវបាៃ

ទរៀបច្ំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត
ទរៀបច្ំ ៃិងអៃុវត្តកែៃការកសាង
៤៤

េម្ត្ថភាព (ទោយរួម្ទាំងសាថប័ៃៃីត្ិ
បបញ្ញត្តិ ៃិង អាោ្ធរ េវៃកម្មោត្ិ)

៣.ទេច្កតីម្ោងេត ីពីេតង់ោរអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុម្ត្ូវ

ម្បកាេោក់ឱយទម្បើម្បាេ់ទោយថានក់ដ្ឹកន្ទំ កេហវ

ាៃទេច្កតម្ី ោងកែៃការយុទសា
ធ ស្រេត កសាងៃិង
-

ិ កី កទម្ម្ង់
អភិវឌ្ឍេម្ត្ថភាពកនង
ុ ម្កបខ្ណឌកម្ម វធ
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដ្ំណាក់កាលទី៤
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០.២០

៩២%

១៩%

-

េ.រ.

សោេបាំណខ/ចសងាោម្េកម្មភាព្

ម្កេួខ-សាថប័ន/
អខគភាព្

េូចនាករេម្ិទធកម្មរនល ឹោះ

ទម្ងន់

វឌ្ឍន-

ព្ិនុា

ភាព្ %

ថលឹខ

វឌ្ឍនភាព្េាំខាន់ៗ
១. របាយការណ៍េោីពី ការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យ ៃិងវាយត្នម្ល នៃ
ការអៃុវត្តកែៃការយុទសា
ធ ស្រេត េោ ីពី ការកសាងៃិង
អភិវឌ្ឍេម្ត្ថភាពកនុងម្កបខ្ណឌកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់

ទរៀបច្ំទធវើបច្ចុបបៃន កម្មកែៃការយុទសា
ធ
ស្រេត េោ ីពីការកសាងៃិងអភិវឌ្ឍេម្ត្ថ
៤៤.១

ភាពកនុងម្កប-ខ្ណឌកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

វិទយសាថៃទេដ្ឋកិច្ច
ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ

ដ្ំណាក់កាលទី៤ (២០២០-២០២៥)

ទេច្កោីម្ោងឯកសារេោ ីពកា
ី របច្ចុបបៃន កម្មកែៃការ

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ្ំណាក់កាលទី ៣

យុទសា
ធ ស្រេត េោ ីពីការកសាងៃិងអភិវឌ្ឍេម្ត្ថភាព

ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ៃិងទបាោះពុម្ព ។

កនុងម្កបខ្ណឌកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញ-

០.៥០

១០០%

៥០%

២.ទេច្កោីម្ោងកែៃការយុទសា
ធ ស្រេត េោ ីពី ការកសាងៃិង

វត្ថុសាធារណៈ ដ្ំណាក់កាលទី០៤ (២០២០-

អភិវឌ្ឍេម្ត្ថភាពកនុងម្កបខ្ណឌកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់

២០២៥) ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ្ំណាក់កាលទី ៤
(២០២១-២០២៥) ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ៃិងពិទម្ោោះទោបល់
ោម្ួយអរគន្ទយកោឋៃោក់ព័ៃធ នៃកេហវ ៃិងកដ្រូ
អភិវឌ្ឍៃ៍ ។

ទរៀបច្ំ ៃិងអៃុវត្តកែៃការេកម្មភាព
៤៤.២

កសាងេម្ត្ថភាព (ទោយរួម្ទាំងសាថប័ៃ
ៃីត្ិបបញ្ញត្តិ ៃិងអាោ្ធរេវៃកម្មោត្ិ)

វិទយសាថៃទេដ្ឋកិច្ច
ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ

១. ទរៀបច្ំកែៃការេកម្មភាពកសាងេម្ត្ថភាព
ឆ្នំ២០២០

៥១

ម្រប់ម្រង, ៃិង បណតុោះឆ្ៃាៈកកទម្ម្ង់
ម្ពម្ទាំង បទងកៃ
ើ ភាពោាចេ់ ៃិង

-

ការងារកកទម្ម្ង់ តាម្ម្កេួង សាថប័ៃ
ៃិងអងគភាព តាម្សារាច្រទលខ្ ០៩

០.១៥

៩៩%

១៤%

០.៤០

៩៨%

៣៩%

បាៃទរៀបច្ំៃិងវាយត្នម្លកែៃការបណុោ ោះបណា
ោ លៃិង
វិម្កឹត្ការ ឆ្នំ២០១៩ ។

ទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ តាម្

-

ម្កេួង សាថប័ៃ ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត

ពម្ងឹងការអៃុវត្ត វិធាៃៃិងៃីត្ិ វិធោ
ី ក់
ព័ៃធៃឹងយៃតការទរៀបច្ំៃិងអៃុវត្ត

៤២%

ិ ី នៃការអៃុវត្តការងារកក
យៃតការ ៃីត្ិវធ

ការទទួលខ្ុេម្ត្ូវ

៥១.១

៨៥%

២. វរគបណោុោះបណា
ោ លច្ំៃៃ
ួ ២ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ

ក្នកទី ៥៖ ការោាំម្ទដេ់ការអនុវតដកម្ម វិធីកកទម្ម្ខ់ម្បកបសដ្ឋយសោរ ័យ និខចីរភាព្
ឹ ន្ទំ, េម្ត្ថភាព
បទងកៃ
ើ ភាពោអនកដ្ក

០.៥០

ម្រប់ម្កេួង
សាថប័ៃ

អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កេហវ ទាំង ១៨ ៃិងម្កេួង-សាថប័ៃ

យៃតការ ៃីត្ិ វិធី នៃការអៃុវត្តការងារកកទម្ម្ង់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ តាម្ម្កេួង
សាថប័ៃ ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត

០.៣០

១០០%

៣០%

ទាំង៤១ បាៃទរៀបច្ំកែៃការេកម្មភាព (GDAP3/MAP3)
ៃិងពិភាកាកម្ម្ិត្ ន្ទ
ំ ញោម្ួយ អ.រ.ហ. ទដ្ើម្បីកំណត្់
េកម្មភាពកកទម្ម្ង់ ។ ទៃាម្
ឹ ទៃោះ ម្រប់អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ
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េ.រ.

សោេបាំណខ/ចសងាោម្េកម្មភាព្

ម្កេួខ-សាថប័ន/
អខគភាព្

េូចនាករេម្ិទធកម្មរនល ឹោះ

ទម្ងន់

វឌ្ឍន-

ព្ិនុា

ភាព្ %

ថលឹខ

វឌ្ឍនភាព្េាំខាន់ៗ

ៃិងម្បកាេេោ ីពី វិធាៃៃិងៃីត្ិ វិធនី ៃ

កេហវ. ទាំង១៨ ៃិងម្កេួង-សាថប័ៃទាំង ៤១ ាៃការរាយ-

ការទលើកទឹកច្ិត្ត

ការណ៍ោម្បចំម្ត្ីាេអំពីវឌ្ឍៃភាព ៃិងទែ្ើ ៃ
ូ អ.រ.ហ.
ទដ្ើម្បីបូកេរុប ៃិងោក់របាយការណ៍ ូៃកិច្ចម្ប ុំរណៈកាមធិការដ្ឹកន្ទំការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ៃិងនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ោម្បចំម្ត្ីាេ ៃិងម្បចំឆ្នំ ។
១. កម្ម្ងេម្ម្ង់បទបបញ្ញត្តិរត្ិយត្
ុ តោក់ព័ៃធលទធកម្មសា
ធារណៈម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំរួច្េម្ាប់ការទបាោះពុម្ព ។
២. កម្ម្ងេម្ម្ង់បទបបញ្ញត្តិរត្ិយុត្តោក់ព័ៃធកិច្ចដ្ំទណើរការ
-FMWG
-អរគ. ថវិកា
-អរគ. រត្ន្ទោរោត្ិ

៥១.២

សាថប័ៃម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំច្ងម្កងរួច្េម្ាប់ការទបាោះពុម្ព ។

១. យៃត ការការងារកនុងការម្រប់ម្រងការផ្លលេ់បតូរ

េម្បត្តិរដ្ឋៃិងច្ំណូលម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ ម្ត្ូវបាៃ

២. ម្កុម្ការងារអៃុវត្តរទម្ាង FMIS តាម្

ទរៀបច្ំម្បព័ៃធម្រប់ម្រងការផ្លលេ់បូតរ

-ម្កេួង-សាថប័ៃ

ម្កេួងសាថប័ៃម្ត្ូវបាៃទធវើបច្ចុបបៃន ភាព ៃិង

(Change Management)

- អរគ. កេហវ

បទងកើត្ថមីេម្ាប់ម្កេួង-សាថប័ៃ ១៧ បកៃថ ម្ថមី

- ម្កេួងម្ុខ្ងារ

៣. បច្ចុបបៃន កម្មកម្ម្ងេម្ម្ង់បទបបញ្ញត្តរត្ិយុត្តម្ទពយ

ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តពីម្រប់ត្ួអងគោក់ព័ៃធ

០.៧០

៩៨%

៦៨%

៣. ម្កេួងសាថប័ៃច្ំៃៃ
ួ ១៧ ម្ត្ូវទរៀបច្ំ

សាធារណៈ

កែៃការម្រប់ម្រងការផ្លលេ់បតូរេម្ាប់អៃុ

-វិទយសាថៃទេដ្ឋកិច្ច

វត្តម្បព័ៃធ FMIS

ទរៀបច្ំច្ងម្កងរួច្េម្ាប់ការទបាោះពុម្ព ។
៤. ម្រគទទាេក៍ៃត្
ី ិសាស្រេត ោក់ព័ៃធម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋៃិង
ច្ំណូលម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំច្ងម្កងរួច្
េម្ាប់ការទបាោះពុម្ព ។
៥. ម្រគទទាេក៍ម្កម្ៃីយកម្មម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំច្ងម្កងរួច្
េម្ាប់កាទបាោះពុម្ព ។
៦. កម្ម វិធីបទច្ចក វិទយព័ត្ា
៌ ៃតាម្វឌ្ឍៃភាពនៃកម្ម្ង
េម្ម្ង់ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំៃិងោក់ឱយដ្ំទណើរការ ។

៥២

បទងកៃ
ើ ម្បេិទភា
ធ ពនៃការកសាងេម្ត្ថ
ិ ៃការទលើកទឹកច្ិត្ត
ភាព ៃិង វធា

-

ោ៉ាងត្ិច្៨០%នៃកែៃការេកម្មភាពកដ្លបាៃ
ោក់ទច្ញេទម្ម្ច្បាៃ
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០.៣០

៩៩%

២៩%

-

េ.រ.

សោេបាំណខ/ចសងាោម្េកម្មភាព្

ម្កេួខ-សាថប័ន/
អខគភាព្

េូចនាករេម្ិទធកម្មរនល ឹោះ

ទម្ងន់

វឌ្ឍន-

ព្ិនុា

ភាព្ %

ថលឹខ

១. កែៃការេកម្ម ភា ពឆ្នំ ២០១៩ េម្ាប់

៥២.១

បៃត ោក់ឱយអៃុវត្តកែៃការយុទសា
ធ ស្រេត

- វិទយសាថៃទេដ្ឋ-

េត ីពីការកសាងេម្ត្ថភាព ការម្រប់-

កិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ

ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដ្ំណាក់-

-អរគ. ថវិកា

កាលទី៣

-ម្កេួង-សាថប័ៃ

១. លិខ្ិត្រត្ិយុត្ទ
តិ ទួលសាគល់ ៃិងការទលើកទឹកច្ិត្ត

អៃុវត្តកែៃការយុទធសា ស្រេត េោ ីពីកា រកសាង

ម្រូបទងាគលរបេ់ម្កេួងទេដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុទលើ

ៃិងអភិវឌ្ឍេម្ត្ថភា ពកនុងម្កបខ្ណឌកម្ម វិធី

ម្ុខ្ ំន្ទញេម្ាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

កកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ៃិងអៃុវត្ត (អៃុវត្តបាៃ
ោ៉ា ងទហាច្ណាេ់ ៨០% នៃច្ំៃួៃ

០.៥s
០

ម្ត្ូវបាៃអៃុម្ត្
័ ៃិង ោក់ឱយអៃុវត្ត ។
៩៨%

៤៩%

េកម្ម ភា ពកដ្លបាៃោក់ទច្ញ)

អៃុម្ត្
័ េម្ាប់ការអៃុវត្តឆ្នំ២០២០ ។
ិ រថវកា
ិ
៣. វរគបណតុោះបណា
ត លេត ីការវិភារថវិកា ូៃម្ស្រៃត ី វភា

បណុត ោះបណា
ត ល

ម្រូបទងាគល ៃិងម្ស្រៃតោ
ី ក់ព័ៃធនៃកេហវច្ំៃៃ
ួ ៣០ រូប ។
១. ទម្ម្ង់របាយការណ៍ថមីេតីពីការអៃុវត្តវាយត្នម្លេម្ិទក
ធ ម្ម

១. ម្បព័ៃធៃិងយៃត ការទលើកទឹកច្ិត្តេម្ាប់ម្កុម្

៥២.២

ពិៃត្
ិ យទម្ើលទ ើង វិញពីយៃតការៃិង

ការងារកកទម្ម្ង់ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំទៅតាម្ម្រប់

អភិម្កម្នៃការែតលកា
់ រទលើកទឹកច្ិត្តរ

ម្កេួង-សាថប័ៃ េម្ាប់ទទួលការទលើកទឹក
-អ.រ.ហ.

ាៃយៃតការ ៃិង អភិម្កម្ថមីេតីពីការ

-ម្កេួង សាថប័ៃ

ច្ិត្តកដ្លោក់ឱយអៃុវត្ត ទោយ រហេ.
២. យៃតការៃិងៃីត្ិ វិធី (ម្បព័ៃធ)នៃការទលើក

ែតលកា
់ រទលើកទឹកច្ិត្តកដ្លាៃេម្

ទឹកច្ិត្តោរួម្ ទោយែារភាាប់ោម្ួយៃឹង

ធម្៌ៃិងេងគត្ិភាព

យៃតការម្ត្ួត្ពិៃិត្យៃិងវាយត្នម្លេម្ិទក
ធ ម្ម

ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំៃិងវាយត្នម្ល ។
២.ទេច្កតីម្ោងេត ីពីការទរៀបច្ំកកលម្អ ៃត្
ី ិ វិធី ៃិងយៃត ការ
កនុងការ ទរៀបច្ំែតល់ម្បាក់ឧបត្ថម្ភទោលៃទោបាយធាន្ទ
០.៥០

១០០%

៥០%

៥៣

ិ កី កទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង
អៃុវត្ត កម្ម វធ

-

ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ដ្ំណាក់កាលទី៣
៥៣.១

អភិវឌ្ឍៃ៍ធៃធាៃម្ៃុេេេម្ាប់
ដ្ំណាក់កាលទី៣ កដ្លរួម្ាៃការប

- វិទយសាថៃទេដ្ឋ
កិច្ច ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ

ម្ស្រៃតច្
ី ៃ
ំ ៃ
ួ ១០៤៥ម្រប់ម្កេួង-សាថប័ៃម្ត្ូវបាៃប
ណតុោះបណា
ត ល
ម្ស្រៃតរា
ី ការច្ំៃៃ
ួ ១០៤៥ ន្ទក់ ម្ត្ូវបាៃច្ូល
រួម្វរគបណោុោះបណា
ោ លទលើម្ុខ្ វិោាបទច្ចកទទេ
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រាប់រងេងគម្ ម្ត្ូវបាៃោក់ ៃ
ូ ថានក់ដ្ឹកន្ទំ ពៃ
ិ ិត្យ ៃិង
េទម្ម្ច្ ។
៣. ទេច្កតីម្ោងៃីត្ិ វិធី ៃិងយៃតការនៃការទរៀបច្ំដ្ំទ ើង
ឋាៃៃត រេ័កតិរបេ់ម្ស្រៃតរា
ី ការ កេហវ. ោក់ ូៃថានក់

ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំោក់ឱយអៃុវត្ត ឬទរៀបច្ំកកលម្អ
ឹ ការកសាងេម្ត្ថភាពេម្ាប់
ពម្ងង

២. កែៃការបណោុោះបណា
ោ លទលើ ន្ទ
ំ ញេម្ាប់ការ
ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ៃិង

២.ម្ស្រៃតី វិភារថវិកា ច្ំៃួៃ ១០ន្ទក់ ម្ត្ូវបាៃ

យៈទពល កៃល ងម្ក ៃិងទរៀបច្ំឱយ

វឌ្ឍនភាព្េាំខាន់ៗ

ដ្ឹកន្ទំ ទដ្ើម្បីពៃ
ិ ិត្យ ។

០.៣០

៩៨%

២៩%

០.៣០

៩៩%

២៩%

-

វរគបណតុោះបណា
ត ល ន្ទ
ំ ញបទច្ចកទទេច្ំៃៃ
ួ ៣ វរគកដ្ល
រួម្ាៃម្ុខ្វិោា (១) ម្ុខ្វិោាម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

េ.រ.

សោេបាំណខ/ចសងាោម្េកម្មភាព្
ណតុោះបណា
ត ល ន្ទ
ំ ញទាំងទៅកនុងក

ម្កេួខ-សាថប័ន/
អខគភាព្
-ម្កេួង សាថប័ៃ

េហវ ៃិង ម្កេួង សាថប័ៃ

េូចនាករេម្ិទធកម្មរនល ឹោះ

ទម្ងន់

វឌ្ឍន-

ព្ិនុា

ភាព្ %

ថលឹខ

វឌ្ឍនភាព្េាំខាន់ៗ

កដ្លម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំម្េបតាម្ ច្កេុ វិេយ
័ ការងារ

ិ , (៣) ម្ុខ្ វិោាម្រប់ម្រង
ៃិងទេដ្ឋកិច្ច, (២)ម្ុខ្ វិោាថវកា

កកទម្ម្ង់ ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (PFM)

ម្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋ, (៤) ម្ុខ្វិោារណទៃយយសាធារណៈ, ៃិង

ៃិងយុទសា
ធ ស្រេត កកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវិកា ៃិងត្ម្ម្ូវការ

(៥) ម្ុខ្ វិោាេិលបៈម្បាម្េ័យទាក់ទង ។ េរុបេិកាេកាម្

ផ្លាល់របេ់ម្ស្រៃតរា
ី ការទលើការម្រប់ម្រងហិរញ្ញ

ទាំង ៣ វរគទៃោះ ាៃច្ំៃៃ
ួ ១០៥៩ រូប ។

វត្ថុសាធារណៈនៃកេហវ ៃិង ម្កេួងសាថប័ៃ ។
១. ទេៀវទៅម្រគទទាេទេដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុរា ធាៃី-ទខ្ត្ត
ម្ត្ូវបាៃទធវើបច្ចុបបៃនភាព ៃិងទបាោះពុម្ព ។
២. ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងវត្តាៃ ៃិង online profile ( ំន្ទៃ់ទ២
ី )
ទរៀបច្ំសាថប័ៃទដ្ើម្បីទឆ្លើយត្បៃឹង

ម្ត្ូវបាៃបទងកើត្ ។

ដ្ំណាក់កាលទី៣ ទោយរួម្ាៃ៖

៣. ទេៀវភាវលំហូរការងារម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ោក់ ូៃថានក់

(១). ទរៀបច្ំច្កេុ វិេ័យ ៃិង
ទបេកកម្មនៃម្កេួង-សាថប័ៃ
៥៣.២

(២).កកេម្ម្ួលរច្ន្ទេម្ពៃ
័ ធ របេ់អរគ
ន្ទយកោឋៃ ៃិងន្ទយកោឋៃ
ិ រម្ុខ្ងារ
ៃីម្ួយៗ ៃិងបញ្ច ប់ វភា

ដ្ឹកន្ទំ ទដ្ើម្បីពៃ
ិ ិត្យ ៃិងេទម្ម្ច្។
-អរគទលខាធិការ
ោឋៃកេហវ
-ម្កេួង-សាថប័ៃ

១. ច្កេុ វិេ័យ ៃិងទបេកកម្មនៃម្កេួង-សាថប័ៃ
ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ
២. រច្ន្ទេម្ពៃ
័ ធ ៃិងការ វិភារម្ុខ្ងារម្ត្ូវបាៃ

៤. ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងការទច្ញ-ច្ូលរបេ់ទភ្ៀវ ទៅទីេោីការ
០.៧០

៩៨%

៦៩%

ោក់ឱយទម្បើម្បាេ់ោែលូវការ។ ឯកសារវាយត្នម្ល ៃិង
ត្ម្ម្ូវការបកៃថម្ េម្ាប់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងការទច្ញច្ូលរបេ់ទភ្ៀវ ទៅទីេោកា
ី រ

កកេម្ម្ួល

ំន្ទៃ់ទ២
ី ។

៥. ទេច្កតីកណន្ទំ េតីពីទោលការណ៍ ៃិងៃីត្ិ វិធនី ែាកនុង

ទៅម្រប់អរគន្ទយកោឋៃនៃកេហ
វ ៃិងន្ទយកោឋៃរដ្ឋបាល ហិរញ្ញ

េម្ាប់ការអៃុវត្តកិច្ចការម្រប់ម្រង កថរកាឯកសារ

វត្ថុនៃម្កេួង សាថប័ៃ,

ៃិងបណណសាររបេ់ម្កេួងទេដ្ឋកិច្ច ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ
ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំ ែេពវែាយ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត។
ិ យេម្ាប់ម្រប់ម្រងទិៃនៃយ
៦. ម្បព័ៃធព័ត្ា
៌ ៃវទ
័ ឯកសារ
រួម្ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ំៃិងោក់ឱយដ្ំទណើការសាកលបង។
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កម្ម វិធីកកទម្ម្ខ់ការម្រប់ម្រខហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ
េម្ាប់កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ដ្ំណាក់កាលទី៣ រណៈកាមធិការដ្ឹកន្ទំការងារ
កកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កនង
ុ ន្ទម្ោទេន្ទធិការ ៃ
ូ រា រោឋភិបាលកម្ពោ
ុ កំណត្់ ៃិងោក់ទច្ញៃូវ
ទោលទៅអាទិភាពច្ំៃៃ
ួ ៣ រួម្ាៃ (១) ពម្ងឹងការម្រប់ម្រង ៃិងអៃុវត្តកែៃការម្បម្ូលច្ំណូល ៃិងច្ំណាយ, (២)
ឹ
ពម្ងង
ៃិងពម្ងីកការោក់ឱយអៃុវត្តម្បព័ៃធបទច្ចក វិទយព័ត្ា
៌ ៃេម្ាប់ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ (FMIS) ៃិង
(៣). ពម្ងឹង ៃិងពម្ងីកការអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី ។
ទដ្ើម្បីេទម្ម្ច្ទោលទៅអាទិភាពទាំង ៣ ខាងទលើ រា រោឋភិបាលៃីត្កា
ិ លទី៦ នៃរដ្ឋេភា បាៃោក់ឱយអៃុវត្ត
ិ ឆ្នំ២០១៨-២០២៥» ៃិងកែៃការេកម្មភាពលម្អត្
«យុទសា
ធ ស្រេតនៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវកា
ិ នៃយុទសា
ធ ស្រេត ទៃោះ កដ្ល
ោេនូ លនៃកម្ម វិធី កកទម្ម្ង់ កា រម្រប់ ម្រងហិ រ ញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ, «យុទសា
ធ ស្រេត ទកៀរររច្ំណូល ២០១៩-២០២៣»,
ិ ទិ ោរសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥», «យុទសា
«យុទសា
ធ ស្រេតេតព
ី កា
ី រកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងការវៃ
ធ ស្រេតនៃការកកទម្ម្ង់
ិ រដ្ឋបាលថានក់ទម្កាម្ោត្ិឆ្នំ២០១៩-២០២៥» ៃិង «យុទសា
ម្បព័ៃធថវកា
ធ ស្រេត នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្មសាធារណៈ ឆ្នំ
២០១៩-២០២៥» ។
កែអកទលើវឌ្ឍៃភាពម្បចំឆ្នំ២០១៩ នៃការអៃុវត្តកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ្ំណាក់កាល
ទី៣ រណៈកាមធិការដ្ឹកន្ទំការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ទធវើការវាយត្នម្ល ៃិងេៃនោ
ិ ឋ ៃោរួម្ថា៖
ឹ ម្បេិទភា
(១) ភាពទ ឿទុកច្ិត្តនៃថវិកាទៅកត្អាច្រកាបាៃោសារវៃត ប៉ាុកៃតម្ត្ូវពម្ងង
ធ ពច្ំណាយ ៃិងការម្រប់ម្រង
ច្ំណូល ោពិទេេច្ំណូលម្ិៃកម្ៃសារទពើពៃធ ៃិងកិច្ល
ច ទធកម្មសាធារណៈ ។
(២) ម្បព័ៃធរណទៃយយភាព បាៃៃិងកំពុងកសាងតាម្រយៈការោក់ឱយអៃុវត្តម្បព័ៃធ FMIS ហា
ំ ៃទី១ ៃិងទី២
ឹ បកៃថម្ទទៀត្ៃូវរុណភាពនៃេាេធាត្ុៃីម្យ
ប៉ាុកៃតម្ត្ូវពម្ងង
ួ ៗ។
(៣) ការពម្ងឹង ៃិងពម្ងីកការអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី ោម្ូលោឋៃម្រឹោះេម្ាប់ទរៀបច្ំ ៃិងកំណត្់ការផ្លលេ់បូតរម្បព័ៃធ
ថវិកាកម្ពុោ ទដ្ើម្បីឱយកាលយោឧបករណ៍េម្ាប់ែារភាាប់ថ វិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ ។
(៤) យុទសា
ធ ស្រេត នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវិកាកម្ពុោ ោេាេធាត្ុេខា
ំ ៃ់េម្ាប់កំណត្់ទិេទៅរណទៃយយភាព
េម្ិទក
ធ ម្មកដ្លោទោលទៅច្ុងទម្កាយនៃការអៃុវត្តកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ។
(៥). ម្បព័ៃធទលើកទឹកច្ិត្ត ម្ត្ូវបាៃ ៃិងកាលយោឧបករណ៍ ទដ្ើម្បី ំរុញការទធវសា
ើ ថ ប័ៃៃីយកម្មឱយម្េបតាម្ការវិវឌ្ឍ
នៃការអៃុវត្តកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ទៃាឹម្ការកសាងធៃធាៃម្ៃុេេ បាៃៃិង
កំពុងទលើកម្ពេ់េម្ថភាពម្ស្រៃតរា
ី ការោលំោប់ តាម្រយៈការោក់ឱយអៃុវត្តកែៃការយុទសា
ធ ស្រេត កសាង ៃិង
អភិវឌ្ឍៃ៍េម្ត្ថភាព ។
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(Unofficial Translation)
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Foreword
Public Financial Management Reform Program (PFMRP) is one of the key reform agendas of the Royal
Government of Cambodia (RGC) toward strengthening good governance, which is the core of Rectangular
Strategy. With ambitious and realistic vision, it aims at building Cambodian PFM system along the
international best practice through gradual change from “an input based and centralized budget system
towards a performance based and decentralized budget system”. Furthermore, a sound PFM system will
lead to achieve three outcomes of PFMRP including (1) integrity of budget discipline, (2) efficiency of
budget in both allocation and operation, and (3) effectiveness of public service delivery.
The RGC in 6th legislature, under wise leadership of Samdech Akka Moha Sena Padey Techo Hun Sen,
Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, prioritized and considered a sound PFM system as a backbone
for successful and sustainable implementation of the RGC’s policy agenda. In this spirit, PFMRP is
important to promote prosperous, dynamic and inclusive development. Development Partners (DPs)
including International Monetary Fund (IMF), World Bank (WB), Asian Development Bank (ADB) highly
evaluated reform commitment of the RGC.
Based on 2019 annual report of implementing PFMRP stage 3, the progress has been reflected as the
following:
1. Rigorous implementing Revenue Mobilization Strategy 2014-2018 has made steady growth in
revenue with an average of 1.43 percentage point of GDP per annum. In 2019, the growth reached
3.18 percentage point of GDP. This achievement has been appreciated by head of government
and the DPs. In this sense, the RGC can allocate more funds to priority sectors as well as
domestic investment especially infrastructure development. This contributes to financial
independence of the RGC.
2. FMIS system has been using to manage and record operations concerning commitments, some
parts of procurement (goods-service list and delivery), expenditure, revenue, budget movement,
accounting and other financial operations at nine main entities under MEF, twenty financial
bodies of LMs, twelve budget entities with full delegating authority at central level, twenty-five
capital/provincial departments of economy and finance, twenty-five capital/provincial treasuries
with amount of 1300 users and expected to increase by 1700 in 2020. Additionally, it has been
interfaced with other 8 systems.
3. Program Budgeting has been implemented in all LMs and eighteen capital/provincial
administrations while all twenty-fives will be in the implementation by 2021. Moreover, MEF
has developed and revised Medium-Term Fiscal Framework (MTFF) and Medium-Term Budget
Framework (MTBF) in order to strengthen the budget-policy linkages.
4. The RGC further focuses on the priority objectives of PFMRP. After launching «Budget System
Reform Strategy 2018-2025» with its detail action plan, the core of PFMRP, the RGC has
launched «Revenue Mobilization Strategy 2019-2023», «Public Investment Management
System Reform Strategy 2019-2025», «Budget System Reform Strategy for Sub-National
Administration 2019-2025», «Public Procurement System Reform Strategy 2019-2025»
whereas their detail action plans have been developed and endorsed by 1st quarter of 2020. Each
strategy, setting clear objectives and targets, will direct reform actions in the forthcoming
medium term. In addition, by directly developing above strategies, general departments in
charged will ensure the reform ownership.
Based on above substantial progress, the PFMRP vision is clearer and more realistic. PFM Reform Steering
Committee can conclude that (1) budget credibility has been essentially achieved, but there is a need to
strengthen efficiency of expenditure and revenue management particularly to modernize tax and non-tax
revenue management system, (2) accountable system has been developed through implementing FMIS
I

phase 1 and phase 2, but FMIS elements need to be further improved, (3) strengthening and expanding PB
implementation is a basis to prepare and determine the change of budget system while strengthening
preparation and implementation of MTFF and MTBF which are important tools for budget-policy linkages
while PB is known as an essential tool for budget-policy linkages, (4) Budget System Reform Strategy and
its supporting strategies are the core elements to determine the direction of performance accountability, the
last objective of PFMRP, (5) incentive scheme will become a tool for promoting institutionalization in line
with PFMRP while the human resource development has been gradually promoting through implementing
Strategic Capacity Development Plan in framework of PFMRP stage 3.
Lastly, above progresses reflect the participation of all relevant parties including entities under MEF, LMs
and DPs. On behalf of PFM Reform Steering Committee and myself, I highly appreciate and admire entities
under MEF, working groups of LMs, and DPs especially General Secretariat of PFM Reform Steering
Committee which made the efforts in performing its duties as the excellent operational arm for Steering
Committee in leading, coordinating, supporting and monitoring and evaluation on PFMRP with quarterly
and annual reporting which reflect the reform aspects and the whole PFM system as well.

Phnom Penh, June

,2020

Dr. AUN Pornmoniroth
Deputy Prime Minister
Minister of Economy and Finance and
Chairman of PFM Reform Steering Committee
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Preface
GSC, an operational arm of PFM Reform Steering Committee, prepares quarterly and annual progress
report of implementing PFMRP for the Steering Committee to review and approve in compliant with
circular No. 09 dated 28 December 2015 on measures and procedures in preparing, implementing,
monitoring and evaluation on PFMRP. The 2019 annual progress report reflects the joint preparation of
entities under MEF and LMs and the addressing challenges of implementing some legal documents.
PFMRP stage 3 has been set out by Steering Committee with three priority objectives including: (1)
Strengthening management and implementation of expenditure and revenue collection, (2) strengthening
and extending FMIS system and (3) strengthening and expanding PB.
In process of preparing 2019 annual progress report with permission of Steering Committee, GSC selects
three methodologies such as: (1) Monitoring and consolidating progress based on CAP3 framework (20192020), (2) field visit at entities under MEF and LMs aimed at reviewing the priority tasks including
expenditure and revenue collection management (Tax and non-tax revenue and state property management)
FMIS implementation (Budget classifications, IPSAS standard report, FMIS and other systems interface,
change management, and information from users), BSP and PB (Coherence of BSP and PB, budget entity
criteria, and PB review) and (3) DPs’ participation (EU, ADB, WB, UNICEF, and IMF) in preparing report
on change management and business process streamlining and the coherence of BSP and PB.
The report is divided into four sections including (1) introduction reflecting economy and finance situation
and report preparation purposes and methodologies, (2) progress of implementing PFMRP by entities under
MEF and LMs and (3) challenges and suggestions focusing on key tasks for achieving in 2020 and (4)
conclusion on overall progress of PFMRP.
Based on the progress of implementing PFMRP in 2019, GSC found that the emerged progress contributes to
gradually strengthen PFM system through development and improvement of system, institutional
mechanism, and legal framework, and also development of human resource. However, I have noticed that the
efficiency of implementing system and legal document is limited, more attention and further effort are needed.
I believe that this report will become an essential input for working group of LMs and entities under MEF
for preparing and revising GDAP/MAP so that quality is on par with the CAP3 and implementation
becomes more efficient and effective.
Finally, on behalf of GSC and myself, I would like to show my deep gratitude to H.E. Dr. Aun Pornmoniroth,
Deputy Prime Minister, Minister of Economy and Finance and the chairman of PFM Reform Steering
Committee for providing valuable advice and clear direction to GSC and PFM working groups in both
preparing and implementing PFMRP, and to DPs for good cooperation in yielding successful and
sustainable reform progress.

Phnom Penh, June

,2020

ROS Seilava
Secretary General,
General Secretariat of PFM Reform Steering Committee,
Ministry of Economic and Finance
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Executive Summary
1. Welfare of PFM system is the backbone in supporting successful and sustainable policy
implementation of the RGC. Since 2005, the PFM reform program has been developing “system,
legal framework, institutional mechanism, and human resource”1, critical factors for determining
success, discipline, transparency, accountability, efficiency and effectiveness of PFM system.
2. Purpose of the 2019 annual report preparation is not only to review effectiveness of implementing
reform action plan, but also to promote participation from all relevant parties, including entities
under MEF, LMs, and DPs, in providing inputs and reflecting their comments in the report. On this basis,
the 2019 annual report prepared and consolidated by GSC is a joint report of all parties in PFMRP.
3. GDT has further modernized tax administration through developing strategic plan on information
system, establishing data center, updating and developing regulations on tax supporting tax revenue
collection management and further updating property information across Phnom Penh Capital and
at the areas subject for property tax. Meanwhile, GDCE will further modernize custom
administration. Non-tax Revenue Information System (NRMIS) has been rolled out in 14 LMs in
January 20182 and additional 9 LMs in October 2018 and planned to further expand to 18 line
departments. In way forward, E-payment phase one has been considered for facilitating non-tax
revenue transactions in Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Ministry of Land
Management, Urban Planning, and Construction, and MEF.
4. FMIS was implemented 1st phase in 2014 and 2nd phase in 2017. Core modules and budget
classifications have been gradually incorporated in FMIS in accordance with its phase of
implementation. The 6 core modules include (1) Budget Allocation (BA), (2) Account Payable
(AP), (3) Account Receivable (AR), (4) Cash Management (CM), (5) Purchasing Order (PO), and
(6) General Ledger (GL). In 2021, two additional modules (budget preparation and procurement &
contract management) will be piloted in MEF and another one LM whereas other two modules
(inventory and asset management) will be considered in next phase of FMIS. Moreover, MEF has
revised new CoA along with international standard and launched the Prakas on implementing 7
budget classifications3. FMIS plan has been implemented as the followings:
• 2018: 10 LMs have officially used FMIS system including (1) MEF, (2) Ministry of
Education, Youth, and Sport, (3) Ministry of Health, (4) Ministry of Agriculture,
Forestry and Fisheries, (5) Ministry of Labor and Vocational Training, (6) Ministry of
Women’s Affair, (7) Ministry of Environment, (8) Ministry of Civil Service, (9)
Ministry of Industry and Handicraft, and (10) Ministry of Post and Telecommunication.
Also, 12 budget entities with full delegating authority officially used FMIS system.
 2019: Additional 10 LMs and 25 capital/provincial departments of economy and
finance have officially used FMIS system. 10 LMs include (1) Ministry of Foreign
Affair and International Cooperation, (2) Ministry of Public Works and Transport, (3)
Ministry of Rural Development, (4) Ministry of Land Management, Urban Planning
and Construction, (5) Ministry of Tourism, (6) Ministry of Commerce, (7) Ministry of
Water Resource and Meteorology, (8) Ministry of Information, (9) Sate Secretariat of
Civil Aviation and (10) Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation.
 2020: Additional 17 LMs including (1) General Secretariat of National Assembly, (2)
General Secretariat of Senate, (3) Ministry of Royal Palace, (4) Constitutional Council
of Cambodia, (5) Council of Ministers, (6) Council for the Development of Cambodia,
(7) Ministry of Interior, (8) Ministry of National Defense, (9) Ministry of National
Assembly-Senate Relations and Inspection, (10) Ministry of Mines and Energy, (11)
- System does not only refer to IT but also the process of LMs responding to reform contexts.
- Mechanism refers to developing mechanism for addressing challenges or for implementing in line with reform direction
- Legal framework refers to law, sub decree, Prakas, circular and so on
- Human resource refers to capacity building and development in both technical and leadership and management in PFM
2
Circular No. 003 MEF dated 22 February 2018 and notification No. 002 MEF dated 22 February 2018
3
7 budget classifications include including (1) economic, (2) program, (3) administrative, (4) source of budget, (5) geographic, (6) functional, and
(7) project. However, the quality of data on geographical and functional classifications has not met user requirement.
1
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Ministry of Cult and Religion, (12) Ministry of Culture and Fine Arts, (13) Ministry of
Planning, (14) National Audit Authority, (15) Anti-Corruption Unit, (16) Ministry of
Justice, and (17) National Election Committee have implemented FMIS system.
Meanwhile, 13 budget entities with full delegating authority have officially used FMIS
system.
Beside above core and two supplementary modules, FMIS has interfaced with other systems
including (1) bank Statement of NBC, CANADIA, ACLEDA, Cambodian Public Bank, Vanttanac,
and ANZ Royal Bank, (2) EFT of NBC, (3) ASYCUDA of GDCE, (4) DMFAS of GDICDM, and
(5) NRMIS of GDSPNT.
Financial entity and all budget entities, which are full delegating authorities, are required to use
FMIS system. In 2018, FMIS has 800 users and it is expected to increase to 1350 in 2019. The
priority action plan of FMIS phase 2 in 2019 focused on (1) expanding FMIS system, (2)
developing financial report from FMIS, (3) preparing new modules, (4) further interfacing with
other systems, and (5) further improving business process.
Strategic Plan on Business Process Streamlining 2020-2025 (FMIS) was adopted in PFMRC
meeting on 16 March 2020.
FMIS Blueprint 3 (2021-2025) will be developed and endorsed for implementing in 2021 and is
expected to expand its coverage to 25 capital/provincial administrations, priority line departments,
public administrative entities, and budget entities which are full delegating authorities at both
central and local levels; to extend the two additional modules (budget preparation and procurement
& contract management) to all LMs and entities at local level; and to develop two additional
modules (inventory and state asset management).
State Asset Register Management Information System (SARMIS) was initiated since 2016 with
the attempt to efficiently control, monitor, record and manage state property at LMs utilizing
entities and holding entities.
PB has been rolled out to all LMs and capital/provincial administrations. 10 LMs implemented PB
in 2015, 15 LMs in 2016, and 11 LMs in 2017 and 3 LMs in 2018 (39 LMs). PB for
capital/provincial administrations has been rolled out from 2017 to 2021. MEF has coordinated the
training on BSP and PB preparation and implementation, public procurement and advance petty
cash procedure and so on. In the way forward, MEF will select several LMs for reviewing Key
Performance Indicators (KPIs) of their PB, BSP and budget entities to determine its strengths and
weaknesses for advocating PB strengthening and extending. Nowadays, 912 budget entities, of
which 664 are delegating authorities and 248 are normal entities. At central level, there are 308
budget entities, of which 40 are delegating authorities and 248 are normal. At local level, there are
604 budget entities, and all are delegating authorities.
BSRS 2018-2025 was endorsed on 12 January 2018 by the Council of Ministers. According to this
strategy, Cambodian budget system will be transformed into performance-informed budgeting or
performance budgeting. Its detailed action plan was prepared and implemented since mid-2019.
Despite the remarkable progress, there are the tasks to be focused in the stage 3 “Budget-policy
Linkages”, that include (1) Institutional factors: leadership, willingness, and awareness; although
participation of LMs have been gradually increased, more effort is needed to steer the momentum,
especially at senior management level, (2) while the roles of LMs are greater in PFMRP, LMs
should further promote their participation in the areas of non-tax revenue management, FMIS
implementation, BSP and PB, and legal documents concerning to the public financial sector.
At the same time, the supports of DPs in both financial and technical assistants contribute to address
the challenges in current reform as well as readiness for next stage. In this stage, DPs supporting
PFMRP are EU, the Ministry of Finance of French, SIDA, ADB, UNICEF, WB, IMF, and US
treasury.
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14. In overall, the RGC achieved substantial progress for building PFM system in line with the
international best practice. However, as of 2019, the PFMRP implementation faces the following
challenges:
(1) The revenue mobilization has delivered good results, but it is not yet sustainable. Even though
the tax collection almost reached its potential, revenue structure is not robust. Moreover, nontax revenue collection has not yet reached its potential. In addition, the institutional aspects of
tax and non-tax revenue management mechanism has room for further improvement.
(2) FMIS is core system of financial accountability. It has been rolling out to all LMs. Expenditurerevenues at both national and sub-national levels have been completely recorded in FMIS
system by seven budget classifications and chart of accounts. Monthly, quarterly, semi-annual
and annual financial reports and balance sheet can be produced from FMIS system. However,
it has not been able to produce comprehensive reports and to automate the budget execution.
It means that the budget execution has done through both in the system and the paperwork.
(3) PB and budget entity implementation: MEF pays attention on improving guiding principle on
PB implementing procedure, strengthening and improving implementation of circular content,
which is aimed at BSP and PB linkages, and transforming the budget system into policy tool
for efficient and effective resource allocation and utilization. In spite of rolling out to all LMs,
the PB quality is still limited in the areas of contents, structure, and performance. Program
preparation at LMs is still in accordance with administrative structure resulting in poor linkage
of program to policy objective as well as to the achieve implementation. At the same time,
some line ministries continue to centrally manage its budget by allowing for a few budget
entities, therefore little budgets were also allocated to implementer.
(4) The procedures for budget execution have been streamlined, but it is not yet able to ensure
timeliness, compliance, and predictability. This is not work of MEF alone, but also of LMs.
Within this effort, the MEF has revised the procedures, but LMs also need to streamline their
respective internal procedures to improve effectiveness and transparency.
(5) The state property management, which is a part of public resource management, remains a
challenge. The management of state asset, both financial and non-financial assets, requires
more attention as other reform areas are well advancing.
(6) The formulation of MTFF and MTBF just recently pilots in 2019 for the FY 2020-2022, in
order to improve quality of the BSP.
(7) strengthening internal control is yet ineffective. While the budget formulation is based on
program, organizational structure needs to modernize by delegating more authorities to the
implementers. In this context, managers or management are primarily accountable for
performance or results, whereas financial accountability could be enhanced through
strengthening roles of internal audit and inspection at LMs.
(8) It is necessary to build capacity for financial management, both at national and sub-national
levels, to support and respond to the needs of PFM reform, particularly toward the
performance informed budgeting system.
15. Based on above progress, it is concluded as follows:
• Budget is more credible and becomes momentum in supporting and promoting economic
growth
• Main Prerequisites were built and further strengthened for ensuring financial accountability
• PB framework was developed, strengthened and extended. It is an important tool for budgetpolicy linkages.
• Capacity of officials at LMs in managing public finance was gradually strengthened.
• Awareness and participation of PFMRP is increasingly promoted.
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I. Introduction
1.1. Public Financial Management Reform Program Aspect
16. PFMRP was launched under the chairman, Samdech Akka Moha Sena Padey Techo Hun Sen,
Prime Minister of Kingdom of Cambodia, on 05 December 2004 with the purpose of transforming
Cambodian PFM system towards international best practice. The reform was well thought-out and
embraced an implementation program with four platforms and four phases.
17. First platform “Budge Credibility” implemented during 2004-2008 erased the chronic cash
shortages through completely eliminating the payment arrears that adversely effected the timeliness
and regularity of payroll to civil servants and armed forces. Creating Treasury Single Account (TSA)
consolidated all accounts of the RGC becomes an important basis for stepping toward phase 2.
18. Platform two “Financial Accountability” has been implemented during 2009-2015. In this phase,
the RGC improved budget execution procedures, implemented new budget classifications and CoA
subsequently launching FMIS system.
19. Phase three “Budget-Policy Linkages” implemented over 2016-2020 aims at gradual changing
from “an input based and centralized budget system towards a performance based and decentralized
budget system” through strengthening and extending BSP, PB 4 , and budget entities
implementation.
20. Phase four “Performance Accountability” will be started from 2021 to 2025. BSRS 2018-2025
set the direction of budget system reform toward performance budgeting in model of
“Performance-Informed Budgeting”. The strategy has retained the original objective of
implementing full-fledged program budgeting, which adopted programs as a tool for linking budget
to policy objectives by the year 2020, and then, will start to implement performance budgeting from
2022 onwards by gradually strengthening performances/outcomes information and accountability
to have adequate time to be ready for implementing full performance budgeting from 2025.
21. The 3rd phase launched in 2016 focuses on three priority objectives including (1) Strengthening
management and implementation of expenditure and revenue collection, (2) strengthening and
extending FMIS system and (3) strengthening and expanding program budgeting.
T ABLE 1: CHANGES IN CAP2 AND CAP3 FRAMEWORKS

CAP
Structures
Parts
Objectives
Activities

CAP2

CAP2 New

3
14
62

4
16
71

CAP3
2016-2020
5
21
68

CAP3
2017-2020
5
21
69

CAP3
2018-2020
5
21
68

1.2. Economic Situation
22. Following more than two decades of strong economic growth, Cambodia has attained the lowermiddle-income status as of 2015 and was called "New Tiger Economy in Asia" in 2016. The
achievement of average economic growth of 7% per annum, with forecasts of 6.5%5 GDP growth
in 2020, benefits Cambodian citizens through creating more jobs, building substantial physical
infrastructures, and providing government civil servants and armed forces with regular and
increased annual salaries. The RGC’s vision is to develop country to be “higher middle-income
status” in 2030 and “high income status” by 2050.
23. The Cambodian economy grew at around 7.5 percent in 2018 driven by garment sector faster-than
expected, solid construction and real estate sectors, better performance of wholesale and retail trade
PB is the core of PFM phase 3 and has been implemented in all LM in 2018. In 2019, PB was extended to 18 provincial administrations, and it
is expected to be implemented in all capital/provincial administrations by 2021.
5
2019 mid-term review by GDP
4

1

and transportation and telecommunication. GDP per capita is USD 1,548, inflation averages around
2.5%, and the exchange rate was around 4,053 riels/USD. In 2019, Cambodian economic growth
is expected to achieve with 7.1% with current price of 108,2986 billion riels. This growth will
decrease to 6.5 in 2020 due to withdrawal of EBA (Everything but Arms) system that will pressure
export especially textile products to EU markets. The current price is predicted with amount of
118,4907 billion riels supporting by agriculture, industrial and service sectors. Current account
deficit is predicted in rate of 9.3% of GDP in 2020.8 Besides, the risk substantially affecting to
Cambodian economic growth is a pandemic of Covid19 virus9.
1.3. Public Finance Situation
24. In PFMRP framework, revenue collection as indicated in Diagram 1 remains strong. It annually
increases in average of 20% per annum in the last 7 years. The state revenue increased from 14.77%
of GDP in 2013 to 25.05% of GDP in 2019 10 , or 3 times (amount of state revenue) or 10.28
percentage point of GDP (additional information on revenue reflects in objective 11). Expenditure
increased from 9,477 billion riels in 2013 to 23,468 billion riels in 2019 or 2.2 times, and it is
considered on priority sectors, including the total expenditure of Ministry of Education, Youth and
Sport (3.4 times), Ministry of Health (2.1 times) and Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
(2.6 times).
D IAGRAM 1: R EVENUE C OLLECTION

25. Diagram 2 shows a great of budget execution in year. Nonetheless, the three-quarter expenditure is
under target, and expenditures are accumulated in 4th quarter due to the capacity of budget entities,
budget planning, budget movement across program, sub-program and activities, late cash advance
and bonus clearance, and late implementing the domestic investment project.
D IAGRAM 2: B UDGET EXECUTION 2013-2019

2019 mid-term review by
2019 mid-term review by GDP
8 According circular N06 on draft 2019 budget law preparation
9
Power point presentation in public forum on Cambodia economic outlook, dated on 30 January 2020
10
GDP=110,014 billion riel (source: GDP).
6
7
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26. To address above challenges, expenditure program preparation should involve financial entity and
all in charged entities. LMs should strengthen annual budget planning, accelerate budget
disbursement/transfer from the early year, and reduce controlling procedures and improve internal
document flows.
27. In managing public debt, the RGC embraces mindful manner by strictly implementing the
following 5 main principles:
(1) Borrowing in reasonable size that financial and economic conditions can support,
(2) Only borrowing with high concessional or preferential conditions,
(3) Borrowing for only priority sections supporting sustainable economic growth and promoting
economic productivities,
(4) Using loan with the highest transparency, accountability, efficiency, and effectiveness, and
(5) Using loan to finance investment project in public infrastructures that must embrace high
standard and quality along the public investment management and respond to the need of
national development in new phase specially ensure economic, social, and environmental
sustainability and climate change resilience.
28. By following the above principles, Cambodian public debt situation is substantially getting better.
The result of debt sustainability analysis showed that for 2019, all 5 key debt indicators are well
below the respective indicative thresholds in which (1) Present Value (PV) of Public and Publicly
Guaranteed External Debt to GDP is 21.30% below threshold of 40%. Based on the international
best practice, the Cambodia’s public debt remains “sustainable” and “low risk” of debt distress.
T ABLE 2: P UBLIC OUTSTANDING DEBT 2013-2019

-

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019e

Public and Publicly Guaranteed External Debt (M $)
Comparing to GDP
Public and Publicly Guaranteed External Debt (M $)
Comparing to Export

4,871
31.9
112
1.1

5,279
31.6
134
1.1

5,648
31.2
137
1.0

5,860
29.2
186
1.3

6,669
30.1
211
1.3

7,021
28.8
266
1.4

7,877
29.5
322
1.5

Source: GDICDM

1.4. Rationality and Purpose of Report Preparation
29. 2019 annual report is prepared based on its concept note with the inputs from DPs. Initiation of this
preparation is to increase involvement of entities under MEF, LMs, and DPs.
30. In the process of preparation and with permission of PFMSC, GSC selects three methodologies
such as: (1) monitoring and consolidating progress along CAP3 framework (2019-2020), (2) field
visit11 at entities under MEF and LMs aimed at reviewing GDAP/MAP implementation, and (3)
monitoring implementation of decisions made by PFMSC, and (4) DPs’ participation (EU, ADB,
WB, UNICEF, and IMF) in preparing report on (1) change management and business process
streamlining and (2) the coherence of BSP and PB.
31. Scoring calculating methodology12 by Part and by entities under MEF and LMs is using weight of
each activity, objective and part as follows:
Firstly, progress by main activity  Sum-average for all activities of the GDs under MEF
Secondly, progress by objective  Progress by main activity x Weight of main activity 
Sum all main activities under each objective
Field visit at entities under MEF and LMs started from 13-27 February 2020. Entities under MEF include: GDP, GDB, GDICDM, NAC, GDNT,
GDPP, GDSPNR, GDIA, GDT, GDCE, FMWG. LMs include: Ministry of Education, Youth and Sport, Ministry of Health, Ministry of
Agriculture, Forestry and Fisheries, Ministry of Water Resource and Meteorology, Ministry of Public Works and Transport, Ministry of Post and
Telecommunication, Ministry of Mines and Energy, National Audit Authority, Council for the Development of Cambodia, Ministry of Civil
Service, and Ministry of Planning. Moreover, GSC also did a field visit at Phnom Penh Capital, Kandal and Prey Veng Provinces.
12
Scoring of the PFMRP Progress by Objective, Part, and CAP does not include the progress of LMs. The above scoring methodology is also
applied to individual entities under MEF in implementing General Departmental Action Plan (GDAP) and LMs in implementing Ministerial
Action Plan (MAP). The result of scoring will be subject for proving incentive. Formula: Weighted Score (Result) = Weight x Achievement (%)
11
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Thirdly, progress by Part  Progress by Objective x Weight of each objective  Sum all
objectives under each part
Finally, progress by CAP  Progress by Part x Weight of each Part  Sum all parts.
32. The report is divided into 4 sections including:
(1) Introduction: PFMRP aspects, public finance and economic situation, and rationality
and purposes of report preparation,
(2) Progress of Implementing PFMRP Stage 3: GDAP3/MAP3 implementation,
(3) Challenges and Suggestions: Challenges met by entities under MEF and LMs and
challenges of PFM system by proposing the solutions for addressing.
(4) Conclusion: Analysis and conclusion on the progress by reflecting each part of CAP3
and performance of entities under MEF and LMs with the suggestion for improvement.
II. Progress of implementing PFMRP in 2019
2.1. GDAP implementation
33. The review of CAP3 implementation in
2019 showed that Part 1 “Further
Strengthened Budget Credibility” achieved
97%, Part 2 “Further Strengthened
Financial Accountability” achieved 97%,
Part 3 “Budget-policy Linkages” and Part
4 “The Readiness for Next Stage”
achieved 98%, and Part 5 “Supporting the
Successful and Sustainable PFMRP
Implementation” achieved 99%. It is a
remarkable progress in part 4 due to the
launch of BSRS 2018-2025 and its
detailed action plan.

DIAGRAM 3 : PROGRESS BY PART OF CAP3 ( 2016-2019)

Diagram 1: Progress by part of CAP3 (2016-2019)

DIAGRAM4: PROGRESS BY PART OF CAP3( 2016-2019
Source : GSC

Diagram 2: Progress by part of CAP3 (2016-2019)

Part 1: Further Strengthened Budget Credibility
Source: GSC
34. This part focuses on 4 objectives including (1) Strengthen revenue management and collection
5 : PROGRESS
BY PART OF CAP3( 2016-2019
implementation, (2) further strengthen debtDIAGRAM
management,
(3) strengthen
account and cash
management, and (4) improve and strengthen budget execution. Quarterly and annual revenue and
Source: GSC
expenditure executions are smooth and predictable within +/-5% comparing to budget law.
Diagram
Progress byimplementation
part of CAP3 (2016-2019)
Objective 11: Strengthening revenue management
and3: collection

35. Revenue collection reached 131.0%
DIAGRAM 14: 6 KPIS IMPLEMENTATION
Source: GSC
with approximate amount of 27,740
billion
riels,
increasing
3.18
DIAGRAM5: PROGRESS BY PART OF CAP3( 2016-2019
13
percentage point of GDP , while
Source: GSC
expenditure reached 99.05% with
approximately amount of 23,468
billion riels. Revenue collected by
Diagram 4: Progress by part of CAP3 (2016-2019)
GDCE reached 141.8% or equal to
Source: GSC
approximately 12,897 billion riels, over
expectation due to significant increase
DIAGRAM 4 : PROGRESS BY PART OF CAP3 ( 2016-2019)
of importing goods especially the
Source: GSC
vehicles and the revision of excise duty Source:
GDNT and GDP
policy on certain items sensitive to revenue. The revenue collected by GDT reached 117.6% or equal
to approximately 9,155 billion riels. The non-taxDiagram
revenue5: reached
orCAP3
equal(2016-2019)
to approximately
Progress123.1%
by part of
3,341 billion riels. The revenue collected at subnational
reached 155.3% or equal to approximately
Source: GSC
10 times higher than target, set in RMS 2019-2023 at 0.3% of GDP
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36.

37.

38.

39.

40.

2,163 billion riels. 14 Moreover, the payment through EFT is made with 100% in which the salary of
officials is transferred via bank system twice a month while there is no renewable arears (over 60 days).
Strengthen RMS implementation: Based on the result of evaluating RMS implementation in 5
years (2014-2018), current revenue substantially increases with an average of 1.4 percentage point
of GDP. The evaluation result has become the main basis for preparing RMS 2019-2023, approved
by the RGC in mid-201915. In order to efficiently implement this strategy, its detail action plan with
clear M&E framework has been prepared. In addition, several legal documents have been prepared
and implemented. Legal documents include (1) Prakas on implementing custom incentives for
Small- Medium Enterprises (SMEs), (2) Prakas on implementation of initial step of national single
window, (3) Inter-ministerial Prakas on cooperation between General Department of Custom and
excise (GDCE) and General Department of Camcontrol, (4) Prakas on organizing and functioning
of one window service in GDCE, (5) Inter-ministerial Prakas on public service series and revision
of incentive rate for 15 services providing, (6) Prakas on procedures in paying dividends of stateown enterprise and companies with state’s minority public profit-sharing. The amendment to subdecree No.139 dated 11 July 2018 on budget management of state property of public institutions
was approved on 15 January 2019. The draft sub-decree on creating Public Enterprises totally
26/28 has been developed and will be submitted to head of government for approval. Property
survey in Phnom Penh was conducted at 4 Khan16 to update property information and provide tax
service on registration, and there was also revision on appendix of property price for stamp tax in
capital and province. Moreover, tax payer registration in new system has been strengthened and
promoted (total enterprise registration in 2019 is 12,618).
Improve custom, tax and non-tax revenue administration and policy: GDCE studied and
requested for revising duty rate and compliance with some duty rate including (1) revising special
duty on cigarettes, (2) decreasing export duty rate on types of timber and wooden products, (3) the
reduction of excise duty rate and special duty rate of SMEs, and (4) revising duty rate in order to
compensate the loss of revenue on 249 Tariff lines. GDT has finished the draft Prakas on personal capital
gain tax at GDT level. Moreover, the draft sub-decree on expense and allowance for calculation of
personal income tax has been further discussed at GDT level. Besides, the draft law on non-tax revenue
management has been developed and submitted to the Legal Council of MEF. Furthermore, the draft
law on state property management and utilization was submitted from the Council of Ministers to the
Ministry of Justice and MEF for further review on sanction section to make it more comprehensive.
Strengthen revenue analysis and forecasts: GDCE selected the Buoyancy method for pilot
forecast of custom revenue, and has prepared evaluation report on the result of the forecast
(comparing to the implementation in 2019). GDCE has also forecasted the custom revenue in 2020.
Strengthen the effectiveness of debt management in year: GDCE complied the 2019 figures of
tax and duty debt and prepared letters to enforce companies to pay tax and excise duty in 2019
whereas payment of tax debt in 2018 was completely settled. Documentations of enterprises which
are in tax debt were prepared while the tax debt classifications “Tax debt can be collected” and
“Tax debt cannot be collected” are prepared for incorporating into Tax Debt Collection and
Management System. Debt working group by sectors convened meetings to solve the issues related
to debt management and procedure execution along with principles of government, in which debt
working group on post and civil aviation sector, agriculture and mine sector continue to manage
debt by strict collecting and promoting in implementation of sub-decree No. 72 on non-tax revenue
management.
Implement direct revenue collection/shared revenue of subnational administrations:
GDSNAF prepared study report on increasing budget resource to commune/sangkat administration.

All data regarding revenues and expenditures are as of 25 May 2020.
Revenue Mobilization Strategy 2019-2023 sets the annual increase of recurrent revenue collection at 0.3% of GDP, but the 2019 implementation
has resulted in 3% increase.
16
Khan Daun Penh, 7 Makara, Sen Sok and Russey Keo
14
15
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As a result, sub-decree on increasing budget resource to commune/sangkat administration for local
development expenditure has been implemented while draft sub-decree on sharing incentive,
between national and sub-national level, collected by one window service has been discussed with
relevant entities. 17
41.

42.

43.

44.

Objective 12: Further strengthening debt management
GDICDM established In-house Database for recording and maintaining relevant data in
addition to debt data that can be recorded in DMFAS18. In-house Database facilitates substantial
daily operations such as: Managing and monitoring daily operations, automated notification, and
especially automation of paying debt service to creditors and collecting from debtors. This system
was launched through Prakas No.1620 MEF dated on 27 December 2018. DMFAS and In-house
Database using provides substantial benefits in efficient, accurate, and comprehensive managing
debt data as the basis for analysis, preparing report for relevant institutions both in national and
international. GDICDM has also regularly and timely published Cambodian public debt statistic
bulletin.
Strengthen implementation of public debt management strategy: In attempt to maintain public
debt sustainability in medium and long term with low risk and to contribute in boosting economic
growth and promoting people’s livelihood along Cambodian economic context, the RGC sets out
strategic measures for strengthening efficiency and public debt management through launching
Public Debt Management Strategy 2019-2023.
However, the debt management in Cambodia remains following challenges:
 Ad-hoc mechanism for PPP project: In spite of having policy on developing PPP
mechanism for public investment project management 2016-2020 19 , the efficiency of
implementation is still limited because ad-hoc mechanism is used for some new PPP
projects.
 Institutional and human resource capacity in public debt management: although
institutional and human resource capacity in public debt management was strengthened,
currently functions of front-line office is still not centralized between domestic and
externally public debt management. Whereas, ad-hoc debt management arose from
guarantee is not well consolidated. Human resource in both number and capacity has not yet
been able to response to the needs of current and future works.
 Recording of ad-hoc debt: data on some ad-hoc debt obligations such as government
guarantee for investment project in energy and transportation sectors has been collected for
analysis, but the data is not yet comprehensive20. This undermines quality of the analysis
and cannot be clearly concluded on the scale and impact of ad-hoc debt obligation on public
debt status.
Government security sector management (e.g. stock, bond): Regulatory frameworks for
government security development has been developing. Government security law was established
since 2007, but due to the economic situation, financing condition, and availability and favorability
of financial market development, the RGC didn’t issue the bonds yet. Currently, GDFI and DPs
have been further researching in order to amend government security law. MEF will further develop
sub-decree on issuing and managing government security, sub-decree on fund and government
security management steering committee, the draft strategy on government security market
development in Cambodia, the draft Prakas on government security operation, the draft guiding

Sub-decree No. 25 dated 09 March 2020 on revenue management of one window service has been implemented.
Debt Management and Financial Analysis System version 5.3 was installed in 2007. It was later expanded in 2012 to 3 other general departments,
including GDNT, GDP and GDB to extract report on debt data. In 2014, with technical support from ADB, MEF upgrade DMFAS version 5.3 to
version 6.0.
19
Was officially adopted for implementation by Council of Ministers
20
Some related data such as government guarantee for investment projects in other sectors, projects that government terminated before schedule
and never restarted, and ad-hoc debt obligations in financial and banking sector etc.
17
18
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book on government security operation in Cambodia, check list of adequacy for processing
government security market in Cambodia, and the draft road map on issuing government bonds.
45.

46.
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49.

Objective 13: Strengthening Cash Management and Accounting
Further improve and strengthen cash management plan: GDNT has regularly prepared cash
management and trained officials from 30 LMs on data entry into web-based application system.
While improving data quality in the system, GDNT also monitors, on daily basis, cash balance in
the TSA.
Further strengthen banking system and the feasibility for operationalizing transaction via ETransfer: GDNT has continued the collaboration with LMs to accelerate cash disbursement via
banking system while coordinating monthly meeting with capital/provincial treasuries to strengthen
use of commercial banks for (recording) revenue and expense. GDNT also organized meeting with
Information Technology Department (of GSMEF) and Canadia Bank to interface with the FMIS
and banking system for utilizing Electronic Financial Transaction (EFT). As a result, MOU on EFT
utilization between MEF and Canandia Bank is being reviewed.
Develop mechanisms to consolidate budget execution reports of DPs’ funded projects, which
are not in GDNT system: Relevant entities organized meeting on implementation of new COA
for DPs’ funded projects/programs for relevant LMs. To encourage adoption of the new CoA, the
relevant entities have requested LMs to incorporate this activity in their respective MAP.
Further monitor expenditure arrears and LMs’ requests for opening account: GDNT has
regularly monitored expenditure arrears and completely eliminated arrear without re-accumulation.
Number of bank accounts has been increased from 92 in 2018 to 99 in 2019 due to the increase of
loan projects required for opening new accounts for each project.
Accelerate the settlement of cash advance: Cash advance has been recorded and reported in detail
by date/month/year and each of LMs. As of 31 Dec 2019, cash advance to LMs in 2019 amounted
to 873 billion riels, of which current budget was 407 billion riels and capital budget was 466 billion
riels. Expenditure report on cash advance is prepared quarterly as a basis for accelerating the
settlement.

Objective 14: Improving budget execution and strengthening expenditure plan implementation
50. Improve public procurement system in line with BSRS: Approved by the RGC on 08 May 2019,
the Public Procurement System Reform Strategy (PPSRS) 2019-2025 aimed at transforming public
procurement into a system that is more reliable, effective, competitive, and efficient on par with
international best practices. The PPSRS identifies strategic priorities for reform, including (1)
prepare and approve on procurement plan, (2) implement public procurement, (3) monitor and
evaluate on public procurement implementation, (4) strengthen the independent mechanism for
addressing complaint and develop the basis for punishment, and (5) build supporting infrastructure
such as revision of regulatory framework for public procurement, preparing guiding book on public
procurement, studying the e-procurement and building capacity of officials..
51. In line with the PPSRS, Prakas on setting threshold for making decision in public
procurement was launched while guiding principle of attaching procurement plan with annual
budget proposal was also adopted through circular No. 006 of MEF dated 17 July 2019. Moreover,
the action plan for implementing PPSRS has also been formulated to determine immediate policy
measure as well as medium-term policy measure, overall framework of detailed activities,
coordinating mechanism, and monitoring and evaluation.
52. GDPP has been developing Public Procurement Management Information System (PPMIS)
to effectively manage works of the general department. As of 2019, five functions have already
been developed, namely (1) procurement plan management, (2) staff management, (3) bidders list
management, (4) delivery management, and (5) visa (e.g. date) of the bidding document
management. Two additional functions are being developed; they are contract and flow of
document managements.
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53. Strengthen the formulation and implementation of expenditure plan: GDB has improved and
rolled out the new format of revenue-expenditure program. The quarterly preparation of revenueexpenditure programs must not exceed three weeks of the following quarter. In addition, some
reports have been regularly produced including quarterly report of expenditure execution by
economic classification, national current expenditure report, report of current expenditure
comparing to expenditure plan, and investment expenditure execution report.
54. Review and update the regulatory framework for spending advance petty cash: relevant
entities have convened meeting on harmonizing procedure and recording operation of advance
petty cash in FMIS in fiscal year 2020 while exploring challenges in implementation. The meeting
to revise the procedure was chaired by MEF management.
55. Further strengthen efficiency of capital expenditure: Approved by the RGC on 22 Oct 2019,
the Public Investment Management System Reform Strategy (PIMSRS) 2019-2025 aims to set a
conceptual framework for developing a public investment management system from all funding
sources21 and at all administrative levels. Furthermore, sub-decree No. 181 on standard operation
procedure for managing and monitoring DPs’ funded projects was adopted on 02 Dec 2019.
56. Strengthen the effective management, reparation and maintenance of public infrastructure:
First draft guiding principle of budget management and execution for reparation and maintenance of
public infrastructure (road 61,053) is being reviewed because consultant has not been recruited. 22
Based on BSRS 2018-2025, this action could be completed in 2020.
Way Forwards
• Implementing the detailed action plan of Revenue Mobilization Strategy 2019-2023
• Implementing the detailed action plan of Public Procurement Reform Strategy 2019-2025
Part 2: Further Strengthened Financial Accountability
57. This part focuses on five objectives including (1) strengthening budget execution and the new chart
of account, (2) strengthening the implementation of new budget system and new operating
procedures, (3) strengthening the implementation of new accounting system, new recording system
and new reporting system, (4) strengthening the implementation of tool and mechanism to improve
responsibility and accountability, and (5) enhancing budget transparency.
58. Currently, FMIS has six core modules which are operationalized for (1) budget allocation, (2)
purchasing order, (3) account payable, (4) account receivable, (5) cash management, and (6)
general ledger. Two additional modules in budget preparation and procurement & contract
management are being developed in FMIS phase 2. For budget preparation module, key documents
such as business requirement, current business operating procedure, and bidding document were
announced and the bidding could be completed in quarter one of 2020. For procurement and
contract management module, there was agreement in principle to make direct contract with Oracle
Peoplesoft Software to develop two additional functions, namely supplier contact management and
strategic sourcing. This process could be completed in quarter one of 2020.
59. FMIS has been developed and operationalized some interfacings including (1) interface bank
statement with NBC, Canadia Bank, Acleda Bank, Campu Bank, Vattanak Bank and ANZ Royal
Bank, (2) interface the electronic financial transaction – EFT with NBC, (3) interface custom
revenue with ASYCUDA of GDCE, (4) interface capital revenue with DMFAS of GDICDM, (5)
interface with NRIMS of the working group on revising procedure of collecting non-tax revenue.
On the other hand, interfacing with tax management information system of GDT has achieved 90%,
and could be operationalized in 2020. Likewise, the interface between FMIS and payroll system of

21
22

Including central government budget, DP funds, and private investment funded through public private partnership mechanism
Nonetheless, the responsible working group has already finished writing the draft.
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Ministry of Civil Service has been technically studied and a way-forward plan was made for further
study on preparation and development in 2020.
Objective 21: Strengthening budget execution and new chart of account
60. Improve and increase the operationalization of the seven budget classifications: Budget
classifications have been updated for LMs who revised structure of their program while Prakas on
further operationalizing project classification in national administration has been developed. Codes
and descriptions of the seven budget classifications are updated in FMIS as per revision by relevant
entities. In order to ease the monitoring of report by budget classifications, FMWG has developed
simplified report on the seven budget classifications and piloted it in the FMIS. Also, Prakas on
revising the geographic classification of sub-national administration was adopted. Data of budget
formulation, fund transferred from national budget, and sub-national budget execution are recorded
in FMIS. On the other hand, GDB has prepared a concept note on simplified economic
classification. The draft Annual Budget Law, with program details and simplified economic
classification, will be submitted to the Legislative Body for review and adoption in 2022.
61. Strengthen the implementation of public CoA: Public CoA has been reviewed in three public
administrative entities, namely (1) Preah Sihanouk (Khmer-Soviet friendship) Hospital, (2) Prek
Leap National Agricultural School, and (3) Kampong Cham National Agricultural School.
62. Strengthen the consistency between budget classification, balance of payment, national
account, monetary and financial statistic with government finance statistic framework: GDP
has completed the study and reported on the consistency of GFS and macroeconomic statistic
system.
Objective 22: Strengthening new budget execution system and new operational procedures
63. Organize the LMs’ operational expenditure in line with FMIS: 17 LMs are added to operate
the FMIS in February 2020. Also, a guiding book on recording operational expenditure in FMIS
was revised. FMWG has developed Strategic Plan for Streamlining Business Process 2020-202523
by settling low risk payments (e.g. wages and direct payment) for study in MEF to model for
expanding the business process streaming to other LMs.
64. Improve the financial and accounting operation: GDNT has drafted guiding principle of
accounting of fixed asset threshold.
65. Develop capacity for managing FMIS: 372 officials from 17 additional LMs users of FMIS were
trained while 230 focal points from 10 LMs and 25 capital/provincial departments of economy and
finance were provided with refresher trainings. All in all, 20 LMs and 25 provincial departments
of economy and finance have increased understanding about FMIS and have closely involved in
implementation. Through the trainings, the officials can generate data from query to prepare report
or produce reports from FMIS, and they can also monitor operational list as well.
66. Expand the FMIS implementation: FMIS project implementation, current business process
documents, and FMIS business process for new users in the 17 LMs were prepared. ICT equipment
for users and networks have been supplied and installed in all FMIS units, so the expansion of
FMIS phase 2 is finalized. FMWG has supported and addressed issues of FMIS usage via Help
Desk and Front Desk Center.
67. Improve the business process: FMWG developed Strategic Plan on Streamlining Business
Process 2020-2025. The strategy identifies business process of settling low risk expenditure (e.g.
wage and direct payments) and covering higher risk recurrent expenditure. The business processes
are classified into four categories: (1) business process for commitments and payments, (2) business
process for budget movement, (3) business process for revenue execution, (4) business process
related to public procurement. Business process for wage and direct payments in MEF has been

23

This strategic plan was approved on 16 March 2020 in PFMRC meeting
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studied. Base on this study, business process will be reduced from 46 to 13 steps, and became
important inputs for preparing above strategic plan for streamlining business process 2020-2025.
68. Change management: Change management is an important catalyst to successfully implement
FMIS. Previously implemented elements of change management include (1) stakeholder analysis
on change management, (2) evaluation on preparedness for change management, (3) impact
analysis, (4) communication and (5) training of new skills. 1300 FMIS users are sourced from
officials in charge of executing revenue and expenditure, accounting, procurement and financial
management. Action plan for change management has been formulated with purpose to change
FMIS users from recipient of change to the change makers; to change the FMIS from recording
and accounting system to a system used to manage, monitor and analyze the program and budget
implementation; and to change the business process from both manual and system to a complete
FMIS. Related to the strategic plan for streamlining business process, change management is an
indispensable element to accelerate the on-going business process into simple, efficient and
accountable practices.
Objective 23: Strengthening the implementation of new accounting, recording, and reporting system
69. Develop public accounting standard along IPSAS and operationalize it step by step: MEF
adopted Prakas on operationalization of Cambodian public cash basis accounting standard on 06
June 2019. It was disseminated to 25 capital/provincial treasuries. NAC finished final draft
strategic plan on Cambodian public accounting development24 to implementing accrual account
system. Moreover, three important elements in IPSAS report have been improved to comply with
principal standard of IPSAS cash basis via (1) preparing report on situation of cash deposit account
in banks, (2) drafting instruction for recognizing the foreign cash transaction, and (3) incorporating
the principle of synthesized number, revenue and expenditure in the financial justification.
Moreover, GDNT has piloted the draft IPSAS report in 2017 based on data generated from FMIS.
70. Improve format of budget execution report: Reporting tables annexed to budget settlement law
have been formulated in the FMIS, and have been piloted in table C1, C2, C4, B2, B3, B4, annex
2, annex 3, annex 6, annex 7 and annex 8. Meanwhile, reporting tables A1, A2, A3, A4, A5 are
being developed because they are based on other piloted reporting tables. Nonetheless, FMIS cannot
produce some important reports for GDNT and capital/provincial departments of economy and finance.
71. Operationalize the mechanism to finish registering state asset inventory and update regularly:
Sub-decree No. 66, dated on 27 April 2017, defined the holding authorities of state asset to include
municipality/district/khan and commune/sangkat, that increases the number of holding authorities
to rise from 61 to 1910. In 2019, all LMs and sub-national administrations who are holding
authorities have to report a table indicating the increase and decrease of state assets in 2018. Under
the 1910 authorities, there are 2887 using entities. Among them, 2048 entities, equaling to 71%,
has reported the state assets to MEF and capital/provincial departments of economy and finance.
The other 29% or 839 entities have not reported yet.
72. GDSPNR has prepared a draft format of inventory book and table indicating annual increase
and decrease of state property while launching Prakas on detailed measures and procedures for
clearing inventory of state property on 06 Jan 2020. In addition, GDSPNR also developed State
Asset Register Management Information System that is connected with all holding authorities
across the country. The system is administered at two levels (1) Master App System by MEF as
managing authority, and (2) the user system managed by LMs or sub-national administrations as
holding authority. 10 LMs will be piloted with SARMIS; they are (1) Ministry of National Defense,
(2) Ministry of Interior, (3) Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction, (4)
24

Strategic plan on Cambodian Public Accounting Development 2020-2031 is classified into four phases:
1. Cambodian accounting standard for cash basis 2020-2024
2. Cambodian accounting standard for modified cash 2025-2027
3. Cambodian accounting standard for modified accrual 2028-2030
4. Cambodian accounting standard for full accrual 2031
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Ministry of Industry and Handicraft, (5) Ministry of Public Works and Transport, (6) Ministry of
Labor and Vocational Training, (7) Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, (8) Ministry of
Education, Youth and Sport, (9) Ministry of Health and (10) Ministry of Environment.
Objective 24: Strengthening the implementation of tools and mechanisms for enhancing
responsibility and accountability
73. Establish appropriate sanctions for mistake or inappropriate management of public
resources: secretariat of Legal Council of MEF has prepared a compilation of sanction measures
on public financial management and has updated the administrative sanction for mistake or
inappropriate management of public resources as per promulgated legal framework.
74. Prepare and operationalize the format of progress report on quarterly, semi-annual and
annual budget execution: All budget entities of LMs have operationalized the format of financial
report and performance report on quarterly and semi-annual basis.
75. Strengthen the monitoring on information system: GDIA has conducted pilot auditing on FMIS
in GDSNAF and five provincial treasuries of Koh Kong, Prey Veng, Tbong Kmum, Rattanakiri
and Kandal. In addition, the pilot audits were carried out in budget entities of four LMs, including
Ministry of Public Works and Transport, Ministry of Labor and Vocational Training, Ministry of
Water Resources and Meteorology, and Ministry of Rural Development.
76.

77.

78.

79.

Objective 25: Enhancing budget transparency
MEF has paid due attention on engaging NGOs/CSOs to comment in the process of formulating
budget, and opening the budget information to the public so that BSP and PB could be closely
linked and the budget system becomes a policy tool to efficiently and effectively allocate and
operate public resources.
Increase public involvement in the budget process: In order to increase public involvement,
GDB organized public forum on macroeconomic and annual budget framework in the early 2019.
GDB also published briefing of annual budget law and explained with supporting documents such
as brief elaboration on draft annual budget law.
Increase the dissemination of budget documents: MEF has published many budget-related
documents, including (1) annual budget document, (2) briefing of annual budget law book, (3)
circular on the execution of 2020 budget law, (4) circular on BSP and budget package, (5) monthly
TOFE, (6) monthly report on economic context, (7) quarterly finance and economic statistic
bulletin, and (8) macroeconomic and public financial policy framework.
Increase transparency in public procurement: MEF published, on its website, the 2019 public
procurement plan of LMs which carried out direct procurement. The 2018 procurement post review
report on public procurement implementation on FY 2017 was also published on the website
Way Forward
• FMIS: (1) prepare an expansion plan for implementing FMIS phase three, (2) develop
modules on budget preparation and procurement & contract management, (3) expand the
implementation of FMIS core modules to the 25 capital/provincial administrations,
prioritized capital/provincial line departments across the county, and the budget entities
with full delegating authority at the central government, including Administrative Public
Enterprises, expand the operationalization of budget preparation and procurement &
contract management modules, and develop modules on inventory and state assets
management in FMIS system, (4) implement Strategic Plan for Streamlining Business
Process 2020-2025.
• Cambodian public accounting: Develop and launch the Cambodian Public Accounting
Reform Strategy 2019-2031, prepare the report of reviewing implementation of Prakas
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on Cambodia public accounting standard, and prepare accounting standard for recording
account receivable and account payable.
• Increase of SARMIS usage: In 2020, LMs, capital/provincial departments, and
capital/provincial administrations will use system offline, but will go online in 2023.
Part 3: Budget-Policy linkages
80. The budget and policy linkages focused on five objectives, namely (1) strengthen and expand the
implementation of program budgeting and budget review, (2) enhance the comprehensiveness of
budget preparation and integrate the budget, (3) develop and implement line of accountability
system, (4) improve policy preparation and public financial plan, and (5) strengthen the
implementation of financial decentralization.
81. Budget and policy linkages have been operationalized through program budgeting which aims
to change the focus from budget preparation and report based on compliance to managing budget
as a policy tool that links budget with national policy priorities and focuses on monitoring and
evaluation of performance or result. In order to ensure program ownership, as resource is connected
to performance of policy implementation, budget entities are created to increase transparency,
accountability, and effectiveness of public financial management through strengthening division of
functions and responsibilities at implementing level.
Objective 31: Strengthening and expanding the implementation of program budgeting
82. Improve the implementation of program budgeting: As per BSRS 2018-2025, GDB has already
prepared draft guiding principle of preparing performance-informed budgeting.
83. Expand PB to LMs and capital/provincial administrations: All LMs has implemented PB as of
2018. Moreover, complying with BSRS for sub-national administration, 18 provincial
administrations implemented the program budgeting in 2019. By 2021, 25 capital/provincial
administrations will have implemented the PB. At the moment, trainings on PB have been provided
to 18 provincial administrations.
T ABLE 3: P LAN FOR PB IMPLEMENTATION AT CAPITAL/ PROVINCIAL ADMINISTRATIONS 25

2017
Kampong Speu
Kep
Koh Kong
Pailin
Kratie
Stung Treng

2018
Kampongchnang
Pursat
Ta Keo
Kampot
Prey Veng
Rattanakkiri

2019
Kandal
Battambong
Banteay Meanchey
Svay Reang
Tbong Khmum
Mandulkiri

2020
Kampong Cham
Kampongthom
Preah Vihear
Oddor Meanchey
Siem Reap
Preah Sihanouk

2021
Phnom Penh26

Objective 32: Developing the comprehensiveness of budget preparation and the budget integration
84. BSP preparation: BSP is prepared based on policy objectives and programs, describing objective
content and rationality, source of fund, KPIs, performance target, timeframe and budget
requirements. BSP has to be based on budget ceiling set in MTFF and MTBF. However, quality of
the budget preparation is limited
85. Incorporate expenditure and revenue outside the budgeting into annual budget and DPs’
fund: Budget classification of new CoA for DPs’ funded project/program is operationalized in
MOH whereas other LMs have been gradually considering for rolling out.
Objective 33: Developing and implementing line of accountability system
86. Clearly identify the line of accountability in preparing public investment program so as to
ensure consistency in annual budget: Based on Public Investment Management System Reform
25
26

According to current practice, capital/provincial administrations are budget entities
H.E Dr. Deputy Prime Minister, Minister of Economy and Finance approved the request of GDSNAF for extending rolling out PB to Phnom
Penh to 2021.
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Strategy 2019-2025, relevant regulatory framework is developed and implemented in 2020, so it
contributes to strengthen effectiveness, efficiency, and accountability in public investment
management. Draft sub-decree on public investment management identifies (1) principles and
requirements, (2) overall stages of public investment project cycles, (3) roles and responsibilities
of LMs, public organizations, and sub-national administrations, (4) linkage of capital budget with
budget formulation for public investments, (5) operational procedures for preparing and managing,
and (6) reporting requirement.
87.
88.
89.

90.

91.

92.

93.

Objective 34: Improving policy preparation and public financial plan
Macroeconomic framework: MEF prepared the 2020 macroeconomic framework and financial
policy. Also, MEF prepared the mid-term progress report on reviewing economic situation over the
9-months period and report on economic surveillance of second quarter of 2019.
MTFF and MTBF: GDP is responsible for preparing MTFF27 and GDB prepares MTBF.
MTFF sets the fiscal policy stance by upholding fiscal anchor to achieve three attempts: (1)
support the linkage of budget with priority policy of the RGC, (2) enhance the effectiveness of
budget allocation, and (3) ensure the macroeconomic stability and public financial sustainability.
Currently, MEF is preparing MTFF 2021-202328 to use for preparing annual budgeting. MTFF is
the basis for preparing MTBF which sets the total expenditure ceiling for LMs and provides
analysis on available resources, macroeconomic, fiscal anchor, and analysis of fiscal risks to
Cambodia public financial situation.
To effectively prepare the MTFF, especially by focusing on strengthening budget-policy linkage
as well as analyzing fiscal risks, key strategic activities are:
• Continue to strengthen cooperation with LMs for organizing data and information
• Continue to correct errors in the model for projecting revenue and expenditure, which are
caused by changes in internal and external factors, so as to ensure reliability of the
projection result and usage of MTFF in the following year
• Continue to strengthen capacity of technical working groups for preparing documents to
proper respond to real context and changing future.
MTBF is prepared to estimate resources available for allocating to sectors and LMs by taking
into consideration:
• Projecting the demand driver of programs that require budget for delivering services to
beneficiary
• Multi-year budget allocation that government could allocate additional budget to priority
sectors of its priorities policies.
Challenges of preparing MTBF: While piloting 2020 budget, the ceiling of each LM is set for
recurrent expenditure. For capital expenditure, it could be done through public investment
management framework, awaiting sub-decree on public investment management. However, LMs
do not follow the expenditure ceiling set for their respective ministries. The multi-year budget
formulation requires official of significant capacity to project budget plan by years.
Strengthen analytical capacity and forecast of economic and financial situation: Training on
usage of online MEF database for economic analysis and budget planning was provided to statistics
officials at sub-national administrations. Cambodian macroeconomic forecasting model (CMFM)
was updated and operationalized, together with evaluation report of the model and feasibility study
on mobile MEF database application.

Objective 35: Strengthening the implementation of financial decentralization
94. Implement financial decentralization policy: GDSNAF prepared sub-decree on increasing
financial support to sub-national administration council, and prepared draft Prakas on establishing
Due to socio-economic changes, MTFF is postponed to following year. On this basis, MEF will continue to prepare macroeconomic and public
financial framework for preparing the BSP and PB.
28
GDP pointed out that because of Covid-19 impact, MEF management decided to delay the MTFF to enable flexibility in budget
implementation. According to DPM’s decision on 09 March 2020, the macroeconomic and public financial framework will be continued in
2021-2023.
27
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95.

96.

97.

98.

99.

D&D working group in MEF, draft inter-ministerial Prakas on management of administrative
assistant in commune/sangkat, and the draft sub-decree on the commune/sangkat fund.
Pilot and increase the sub-national investment fund (SNIF)29: GDSNAF prepared sub-decree
No. 32 on sub-national investment fund, and will implement and disseminate guiding principle of
performance evaluation of capital/khan administration. GDSNAF is preparing the additional
guideline on investment project of municipalities administration.
Review and implement the guiding principle of BSP preparation for sub-national
administration: GDSNAF revise the guiding principle of BSP preparation for sub-national
administration to be in line with budget and policy linkage.
Implement Cambodian BSRS document: BSRS for Sub-National Administration 2019-2025
was prepared in line with the BSRS 2018-2025. The strategy aims to gradually strengthen and
extend PB toward full-fledge PB and budget entity in order to ensure the budget-policy linkage, to
align sub-national and national policies, and to follow the administrative management structure
which set the role, authority and responsibility of sub-national administration. Action plan and
supporting mechanisms for monitoring and evaluation are also developed to effectively implement
the BSRS for Sub-National Administration 2019-2025.
Revise guiding principle of preparing and implementing program budgeting and the budget
entities in sub-national administrations: GDSNAF revised and implemented the guiding
principle of preparing program budgeting in capital/provincial administrations.
Challenges of financial decentralization and sub-national budget system reform:
• the termination of public resource transfer to capital/provincial administrations in 2021
• rising wage for municipality and district officials absorbs the budget of local development
• limitation of capacity of the sub-national administration officials
• shortage of human and financial resources
• technical condition for transferring financial resources from individual ministry to subnational administration is not yet in line with format for functional transfer
• transfer of human and financial resources has not yet been prepared
• the process of preparing regulatory framework and standard has been slow
• clear action plan for supporting sub-national administration in managing the transferred
functions has not been prepared.
Way Forward
•
•
•
•
•

Prepare MTFF and enhance interlinkages of MTFF and MTBF
Prepare regulatory framework for public investment management
Strengthen performance and financial report in LMs
Strengthen the preparation of BSP and PB by improving the policies objectives,
programs, sub-programs and activities
Modernize the FMIS in sub-national administration:
- Currently, budget law recording, fund transferred from national government, and
credit diversion in sub-national administration were done via FMIS
- Implement NRMIS which should be rolled out as phase 1 in 2021
- From 2022, capital/provincial administrations will implement FMIS phase by phase.

Part 4: Readiness for Next Platform
100. The readiness for next platform of PFMRP is focused on: (1) developing framework for
performance-informed budgeting, (2) implementing the performance accountability framework, (3)

29

SNIF was endorsed for implementation in 2017. SNIF is conditional government transfer for sub-national administrational investment and for
priority sectors proposed by sub-national administrations.
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strengthening the effectiveness of M&E system, and (4) preparing and implementing capacity
development plan (also for legislative and auditing agencies).
Objective 41: Developing framework for performance-informed budgeting
101. Budget negotiation based on input will be gradually changed to output and result-based
budget negotiation30. Based on BSRS 2018-2025, performance agreement on outputs begins in
2019 while performance agreement on outcomes will begin in 2023. As a progress in 2019, format
of performance agreement on outputs has been drafted and subject for further discussion in the
department.
102. Prepare rule and regulations for implementing performance budgeting: 2008 finance system
law provides entry point for the RGC to pilot program budgeting, which is initial step toward
performance and decentralized budgeting system. In order to implement the performance budgeting
system based on clear, overarching and comprehensive regulation, the 2008 finance system law has
to be amended31. As a progress, the law is being reviewed, and on 29 November 2019, there was a
meeting to finalize key content on 14 points related to budget preparation, budget execution,
accounting reform, legal documents, and FMIS32.
103. Develop mechanism and pilot tool for monitoring performance in LMs: a Monitoring and
Evaluation (M&E) framework has to be developed since 2019 and launched in 202333. This basic
framework will gradually evolve into a fully functioning M&E System after 2025. For 2019, a
conceptual framework for performance-informed M&E was prepared, but no progress is reported.
104. Review the sub-decree No. 81 & 82: MEF established working groups for revising sub-decree No.
81 on establishing financial control on national expenditure at ministries, provinces, municipalities,
autonomous city of Phnom Penh Capital and public organizations, and also sub-decree No. 82 on
general regulations of public accounting. The review process has been supported by French expert.
Objective 42: Developing and implementing the performance accountability framework
105. Develop guiding principle of performance audit for external audit: NAA has developed
guiding principle of audit on operation34 which was adopted on 16 December 2019. The main
objectives of conducting operation audit is to enhance economy, effectiveness and efficiency in
governance. Moreover, the operation audit improves transparency that helps National Assembly
and taxpayers and DPs to gain more understanding of resources utilized and performance of
government activities.
106. Prepare performance audit report to legislative body: NAA prepared 4 audit reports on (1)
operation of rural roads management by Ministry of Rural Development in period 2018, (2)
operation of Cambodian Mine Action Center in period 2018, (3) Operation of one window service
mechanism of Preah Sihanouk municipality, Prey Nop district and Preah Sihanouk province
administrations in period 2018, and (4) operation of state asset management of Oddor Meanchey
Province administration in period 2018.
Objective 43: Strengthening effectiveness of monitoring system
107. Review internal audit functions in LMs35: GDIA has reviewed the efficiency of internal audit
functions of 8 LMs through which the audit reports have been submitted to LMs management. The
8 LMs including (1) Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction, (2) Ministry
of Post and Telecommunications, (3) Ministry of Tourism, (4) Ministry of Women’s Affairs, (5)

BSRS 2018-2025
As indicated in BSRS 2018-2025, timeframe for amendment is in 2018-2020
Based on CAP3 review report of consultant (Mr. Jonathan Dunn), MEF management decided to draft new budget system law rather than
amending the existing law.
33
BSRS 2018-2025
34
NAA use the term “operation” while CAP3 use the term “performance”
35
LMs established 43 internal audit units (LMs = 28, enterprises = 12, and other institutions = 3)
30
31
32
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Ministry of Industry and Handicraft, (6) Ministry of Planning, (7) Ministry of Justice and (8)
Ministry of Environment. Moreover, GI has analyzed the inspection functions of 5 LMs.
108. Expand the functions of performance and IT monitoring in line with new budget system:
MEF prepared guiding principle of IT audit which was disseminated in 4th quarter 2019. However,
the preparation of guiding principle of performance audit was late36, but it is expected to be finalized
in quarter two of 2020.
109. Prepare financial inspection framework: GI drafted financial inspection standard while
launching the financial inspection ethics. The sub-decree on rules and procedures for financial
inspection was suspended by decision of MEF management.
Objective 44: Preparing and implementing capacity development plan
110. Review the Strategic Capacity Development Plan phase 3 to prepare the Strategic Plan for
phase 4: EFI reviewed and evaluated the implementation of Strategic Capacity Development Plan
phase 3, and has been developing the strategic plan for phase 4 (2021-2025), consulting with
relevant entities under MEF, Line Ministries, Capital/Provincial Departments of Economy and
Finance, and Capital/Provincial Treasuries. At the moment, EFI also encountered some on-going
challenges concerning instructors/trainers/professors in EFI and modernization of training program.
EFI need both financial and technical assistants for strengthening institutional capacity.
•
•
•
•
•
•
•

Way Forward
Amendment of the 2008 finance system law
Revise sub-degrees N0. 81 and No. 82
Complete guiding principle of preparing performance budgeting
Prepare guiding principle for implementing performance budgeting
Develop performance agreement
Develop M&E framework
Internal audit and inspection system:
- Prepare clear rule and framework for internal audit and inspection to address ongoing challenges and to distinguish the functions of monitoring entities in line with
RGC’s decision no. 772, dated 05 June 2019.
- Complete guiding principle of performance audit

Part 5: Supporting the successful and sustainable PFMRP implementation
111. In supporting the effective and sustainable implementation, part 5 focuses on three objectives: (1)
enhance leadership, managerial capacity, and reform willingness as well as enhancing ownership
and responsibilities, (2) enhance effectiveness of capacity building and incentive scheme, and (3)
strengthen the capacity development for implementing PFMRP phase 3.
Objective 51: enhancing leadership, managerial capacity, and reform willingness as well as
enhancing ownership and responsibilities
112. Preparing GDAP3/MAP3 and reporting annual progress indicate the involvement,
willingness and responsibility for the reform: 18 entities under MEF and 41 other LMs
technically discussed with GSC to identify reform activities. In addition, they also prepared
progress reports and submitted to GSC for consolidation and further quarterly and annual reporting
to PFMSC and DPs.
Objective 52: Enhancing efficiency of capacity building and incentive scheme
113. Relevant trainings and workshops were organized by entities under MEF and LMs: To
strengthen capacity of government officials, entities under MEF organized trainings related to
preparation and implementation of municipality/district administration budget, usage of

36

Due to health condition of consultant

16

information technology, public procurement, FMIS utilization, training methodology, tax
regulations, public-private partnership, leadership, internal inventory management, and
performance budgeting. Also, LMs organized workshops to instill knowledge about state asset
management, PB implementation, and FMIS utilization.
114. Budget analysis is an important skill, identified in the BSRS 2018-2025: EFI organized budget
analysis course for 30 budget analysts, coaches and relevant officials of MEF.
115. Implement incentive regulatory framework for PFM working groups: PFMSC motivated PFM
working groups under MEF and LMs by implementing 5 legal regulations including (1) Prakas
No. 616 on determining principles, mechanism, procedure and monitoring for awarding incentive
to entities under MEF, (2) Prakas No. 351 of MEF on rule and procedures for awarding incentive
to PFM working groups in LMs, (3) circular No. 004 of MEF on implementing Prakas 616, (4)
circular No. 004 of MEF on paying non-tax revenue into PFMRP fund, and (5) decision No. 119
on using non-tax revenue to incentivize the implementation of PFMRP. On this basis, PFM working
groups in MEF and LMs received financial incentive year-round to implement their works.
Nonetheless, it is important to strengthen implementation of this incentive scheme to ensure its
effectiveness.
Objective 53: Strengthening capacity building for PFMRP implementation
116. Strengthen capacity related to PFM: EFI conducted three rounds of technical trainings in (1)
public financial management and economics, (2) budgeting, (3) state property management, (4)
public accounting, and (5) communication skills. Totally, 1059 officials were trained 37 . The
training encountered some challenges such as (1) high drop-out rate, and (2) while training, the
trainees received new assignment that caused high absence, and led to ultimate dropout.
Way Forwards
•
•

Develop Strategic Capacity Development Plan in framework of PFMRP stage 4
Develop the comprehensive PFMRP fund

2.2. MAP3 implementation
117. MAP progress reports of 41 LMs are classified into 5 institutions (1) economic service institutions
(11 LMs), (2) financial, foreign affairs and public services institutions (8 LMs), (3) defense,
security and public order institutions (5 LMs), (4) social affairs institutions (6 LMs), and (5)
supreme and independent institutions (11 LMs).
118. Based on the progress, the preparation of MAP3 became clearer, but remained reflective of daily
activities. MAP3 preparation should focus on the priority tasks and further strengthen its financial
system.
119. While the role of LMs is greater in PFMRP, the capacity of its entities needs further attention and
improvement that should be supported in active, proactive and interactive manners by financial
entity of the LMs. Additionally, LMs in the same sector should plan their activities more
complementarily so that the outcome of budget-policy linkage could be achieved. It is important to
set the priority actions for preparation and implementation at LMs in 2020, especially the priorities
to further promote and strengthen “budget policy linkage”, “financial accountability” and “revenue
collection management”.
120. Most of LMs achieved more than 85%, except General Secretariat of National Assembly who
achieved only 10% or 1/10 (planned activities). It should also acknowledge, however, that some
activities of LMs need to be further improved along the CAP.
37

Indicator in EU result framework is 1045 officials.
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121. Essential progress of LMs in implementing PFMRP in 2019 is as follows
• LMs in charge of collecting non-tax revenue did use NRMIS. NRMI has been used for all
types of non-tax revenue except revenue related to leasing of economic land concessions,
and mining concessions.
• 10 additional LMs operationalized the FMIS while the system was developed readily for
17 other LMs38
• Performance reports of program implementation by LMs were prepared, but the quality
needs to further improve, especially in analyzing performance and challenges
• BSP and PB working groups at LMs have been established but effectiveness of
implementation is limited.
• Procurement and advance petty cash plans of LMs were attached with 2020 budget
proposal. However, procurement plan of only 3 LMs summited late.
• Education Financial Management System (EFMS) of the MoEYS was operationalized at
all central entities and 25 provincial departments of education, youth and sport.
• User guidebook for using EFMS was developed by MoEYS.
122. Besides essential progress elaborated above, there were 3 priorities for LMs including (1)
strengthening efficiency of expenditure and revenue management, (2) expanding and
strengthening FMIS used by LMs, and (3) strengthening the BSP and PB implementation.
2.2.1. Strengthening Efficiency of Expenditure and Revenue Collection Management
123. 23 LMs are responsible for collecting nonDIAGRAM 5 : NON-TAX REVENUE COLLECTION *Billion Riels
tax revenue. The non-tax revenue collection
is within +/-10% with annual increase of 5% to
10%. The major sources of non-tax revenue are DIAGRAM15: NON-TAX REVENUE COLLECTION
from civil aviation, tourism activities, post and
telecommunication, and casino duty, and so on.
Diagram 5 indicated the three-times increase in
non-tax revenue collection between 2013 and DIAGRAM16: NON-TAX REVENUE COLLECTION
Source : GDNT
2019.
124. To improve the efficient non-tax revenue collection, GDSPNR strengthened the non-tax revenue
administration by developing mechanism for collecting
the5 :non-tax
establishment of
DIAGRAM
NON-TAXrevenue
REVENUE(e.g.
COLLECTION
committee for monitoring and evaluation on non-tax revenue and regular monitoring on revenue
GDNT
collection), by modernizing the Non-Tax RevenueSource:
Information
Management System (NRIMS), by
modernizing the State Asset Register Management
Information
System,
andCby
developing rules
DIAGRAM
17: NON-TAX
REVENUE
OLLECTION
and regulations and other measures.
125. NRMIS is an online system which is capable of managing the collection and recording of non-tax
Source: GDNT
revenue, managing the distribution and settlement of incentive, printing invoices/receipts,
DIAGRAM18: NON-TAX REVENUE COLLECTION
transferring to the national budget, producing reports, automatically calculating and producing
documents related to settlement of incentive, and managing and maintaining data of contracts and
relevant documents etc. NRMIS phase 1 was operationalized
Source: GDNTin 23 LMs in 2018 and additional 18
IAGRAM
: NON
-TAXphase,
REVENUE
COLLECTION
capital/provincial line departments in the early D
2020.
In5the
next
MEF
will explore the
development of E-Payment system.
126. Moreover, GDSPNR will cooperate with LMs to review all contracts of economic land concession
D
IAGRAM
19:framework
NON-TAX REVENUE
COLLECTION
(ELC) in order to revise the contract in line with regulatory
and leasing
fee of the ELC.
Source
: GDNT
127. Regarding expenditure execution, LMs highlighted effective expenditure and some challenges in
page 2. Under PFMRP, efforts have been made to use banking system for disbursement and recently
adding for mission allowance at LMs.
DIAGRAM20: NON-TAX REVENUE COLLECTION
Source: GDNT
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17 additional LMs have officially used FMIS in February 2020.

DIAGRAM 5 : NON-TAX REVENUE COLLECTION
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Source: GDNT

DIAGRAM21: NON-TAX REVENUE COLLECTION

2.2.2. Expanding and strengthening the FMIS usage in LMs
128. FMIS was implemented the 1st phase in 2014 and 2nd phase in 2017. Core modules and budget
classifications have been gradually incorporated in FMIS in accordance with its stage. Plan for
FMIS expansion are as follow:
• 2018: 10 LMs have officially used FMIS system including (1) MEF, (2) Ministry of
Education, Youth, and Sport, (3) Ministry of Health, (4) Ministry of Agriculture, Forestry
and Fisheries, (5) Ministry of Labor and Vocational Training, (6) Ministry of Women’s
Affair, (7) Ministry of Environment, (8) Ministry of Civil Service, (9) Ministry of Industry
and Handicraft, and (10) Ministry of Post and Telecommunication. Also, 12 budget entities
with full delegating authority officially used FMIS system.
• 2019: Additional 10 LMs and 25 capital/provincial departments of economy and finance
has officially used FMIS system. 10 LMs include (1) Ministry of Foreign Affair and
International Cooperation, (2) Ministry of Public Works and Transport, (3) Ministry of
Rural Development, (4) Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction,
(5) Ministry of Tourism, (6) Ministry of Commerce, (7) Ministry of Water Resource and
Meteorology, (8) Ministry of Information, (9) Sate Secretariat of Civil Aviation and (10)
Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation.
• 2020: Additional 17 LMs including (1) General Secretariat of National Assembly, (2)
General Secretariat of Senate, (3) Ministry of Royal Palace, (4) Constitutional Council of
Cambodia, (5) Council of Ministers, (6) Council for the Development of Cambodia, (7)
Ministry of Interior, (8) Ministry of National Defense, (9) Ministry of National AssemblySenate Relations and Inspection, (10) Ministry of Mines and Energy, (11) Ministry of Cult
and Religion, (12) Ministry of Culture and Fine Arts, (13) Ministry of Planning, (14)
National Audit Authority, (15) Anti-Corruption Unit, (16) Ministry of Justice, and (17)
National Election Committee implemented FMIS system. Meanwhile, 13 budget entities
with full delegating authority officially used FMIS system. Two additional modules
(budget preparation and procurement & contract management) will be piloted in MEF and
another one LM in 2021.
129. LMs operationalized 4 modules including BA, PO, AP, and AR. According to survey from FMIS
users, FMIS system is slowly processing in uploading tables particularly in procurement tasks. The
report producing has not sufficiently met users’ requirements yet.39
130. FMIS phase 2 implementation has encountered some challenges that require much attention in
some areas including strengthening accuracy and quality of FMIS usage (budget execution report
generated from FMIS system), the movement of users’ location, change of users’ name, and the
limited capacity of FMIS users in public financial management.
2.2.3. Strengthening BSP and PB Implementation
131. In framework of budget system reform, BSP is a bottom-up approach (3-year rolling plan)
that LMs have to annually prepare by linking policy priorities of LMs to sector and national
development policies. BSP is prepared based on policy objectives and programs, describing
objective content and rationality, source of fund, KPIs, performance target, timeframe and budget
requirements. BSP has to be based on budget ceiling set in MTBF. BSP also highlights the recurrent
and capital budgets using for the fiscal year N+1, and the next two years. Moreover, BSP also
serves as the basis for preparing and allocating annual budget to priority targets, and as a tool for
integrating recurrent and capital budgets as well as domestic and external resources. LMs have to
implement along the BSP circular, prepared by MEF.
132. In term of PB implementation, BSP is rolled out to enhance the budget-policy linkages, program
structure revision, and performance indicators/programs results ensuring the program ownership
39

According to FMWG response, the requirements for reports from FMIS system by LMs and capital/provincial departments of economy and
finance are varied. The FMWG has gathered the requirements and prepared for report development in advance.
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and linking the resources to implementation and performance accountability. Budget entity has
been established to promote transparency, accountability, and efficiency of public financial
management through strengthening functions, roles, and responsibility at implementation level. In
2018, 866 budget entities were established in which some budget entities of LMs, Administrative
Public Enterprises and capital/provincial line departments have become budget entities with
delegating authority. It is remarkable that in the beginning of PB implementation, 17 LMs among
38 have executed budget less than 90% of budget law, but it is improved in 2018, only 2 LMs
executed below 90%, and other 32 LMs executed up to 95% of budget law. In 2019, there were
912 budget entities, of which 664 were delegating authorities and 248 were normal budget entities.
308 budget entities were at central level, of which 40 were delegating authorities and 248 were
normal. 604 budget entities were at local level, and all are delegating authorities.
133. Budget-policy linkage is operationalized through rolling out PB in both national and subnational administrations. However, the linkage is limited due to (1) LMs in same sector are
difficult to develop interlinkage policies coupled with indicator and target setting especially the
coordination, (2) the integration of recurrent and capital budgets, and (3) setting policy objectives,
institutional and program structures and KPIs.
134. To improve quality of BSP and PB, there should be a clear plan participated in formulation by
relevant entities and a training plan which the trainers should be from MEF. budget planning in
each BSP has to be detail while the BSP working group should have clear term of references.
2.3. Comments by Development Partners on FMIS and BSP-PB Coherence
2.3.1. FMIS
135. In PFMRP, FMIS plays central role in facilitating financial transaction while controlling
expenditure in policy implementation. Since its full operationalization in MEF and provincial
treasuries in 2017, FMIS has been rolled out to broader user base and its data center has been
upgraded to be capable of integrating with commercial banks and revenue recording systems of
MEF (e.g. NRIMS). In line with expanded coverage and technological sophistication, FMIS
implementation has been focused on streamlining business process and guiding change
management so that operationalization of the system enables fund to flow to front line services
delivery units. The World Bank found that:
• Even though FMIS has been configured with existing process, payment processing continues
to experience delays.
• Transactions in FMIS is low because at central level, the system is mainly used for drawing
out advances from treasuries which are then process offline.
• Provision of change management is inadequate in term of regular activities to meet, motivate
and strengthen capacity of FMIS users.
• Limited attention is dedicated to safeguard FMIS business process and role of stakeholders (e.g.
Auditor and GSC) in the intervention is not fully organized.
136. In light of these findings, WB puts forward recommendation to:
• Improve the business process by seeking MEF to lead in modeling;
• Strengthen buy-in from LMs by improving work practices between MEF and LMs;
• Reinforce M&E for business process streamlining;
• Conduct change impact assessment and change management action plan; and
• Create enabling environment for credible contribution.
2.3.2. BSP-PB coherence
137. Responding to MEF’s request for reviewing BSP-PB coherence, the European Commission in
Cambodia provided technical assistance to conduct the review in 8 LMs, including (1) MEF, (2)
Ministry of Education, Youth and Sport, (3) Ministry of Public Works and Transport, (4) Ministry
of Interior (administration), (5) Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation, (6)
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, (7) Ministry of Rural Development and (8)
Ministry of Health.
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138. Planning and budgeting are important government’s functions that in Cambodia. BSP has been
used as a tool for LMs to structure development programs/sub-programs and reflect budgetary plan
to implement their sectoral activities. Most of the BSPs in the EU’s assessment exercise consist of
logical linkage between national/sectoral policy and LMs’ mission/development program. Also,
they all include performance frameworks, disaggregated down to sub-programs with indication of
budget requirement. As PFM progresses, BSP needs to further improve to enable complementary
planning and budgeting.
139. On this basis, the report highlights four areas for improving BSP:
• BSP content could be enriched with analytical substances that allow readers to compare
planned and actual progress, to recognize underlying factor of challenges, and to justify new
financial requirement.
• BSP performance frameworks miss out much information, including baseline of indicators,
means of calculation/methodology, means of verification and target for years n+2 and n+3,
which are key to build more logical relationship between policy, performance and results.
• BSP has not been used to its full potential as a medium term planning tool because capital
investment budget functions outside the annual budget process. Effort to integrate recurrent
and capital budgeting process is made into PIM strategy, but it is too early to materialize.
• BSP operational value could be increased if annual budget hearing and discussion reinforce
compliance with the BSRS’s complementary medium term planning process that, using topdown approach, MTBF sets “baseline ceiling” while, using bottom-up approach, BSP translates
national/sector strategic plans into budgetary plans.
140. In order to turn the suggested improvement into practical actions, the EU points out some
recommendations as follow:
• BSP circular should be revised to require LMs to provide more analysis on how achievement
is assessed, why challenge is identified but not addressed, and how to distinguish and justify
new financial requirement.
• BSP template for performance framework should be revised while draft PIB guideline should
be disseminated to guide LMs, through capacity development programs, to improve
performance indicators and develop information system to support recording, monitoring,
analysis and reporting of performance framework.
• While preparing BSP, LMs should be required to integrate capital investment budget as a
separate section or as a cross-cutting projects that are linked to budget programs through a
capital investment sub-program, or to sub-program through a cluster of activities.
• Annual budgeting process should be reorganized to introduce formal MTBF/BSP hearings that
allow discussion to set ceiling for annual budget preparation and to finalize BSP with clear
indication on (i) the amount necessary to continue ongoing activities and programs, (ii)
proposals and costing for new policy initiatives, (iii) the amount necessary to finance ongoing
public investment projects, and (iv) proposal and costing of new public investment projects.
III. Challenges and Suggestions
141. Implementation of PFMRP stage 3 is expected to be finished by 2020. Therefore, completing
remaining tasks and solving issues in 2019 are important and urgent in order to be the basis for
stepping toward the stage 4. The challenges and suggestions for implementing in 2020 are
summarized as follows:
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Part 1 “Further Strengthened Budget Credibility”
1. NRMIS is not fully implemented yet for some
types of non-tax revenue including economic
concessional land leasing in charged by
Ministry of Agriculture, Forestry and
Fisheries, and mining concessions in charged
by Ministry of Mines and Energy.

Suggest GDSPNR to collaborate with relevant LMs
to solve this issue, aimed at promoting the full
implementation of NRMIS.

2. Accelerating the ownership titles preparation
for state property will help in enhancing the
efficient management of state property and
non-tax revenue. However, the ownership
titles are not yet fully completed especially at
subnational administrations.

 Suggest GDSPNR to collaborate with the
Ministry of Land Management, Urban Planning
and Construction to study on this issue in order
to push the ownership titles preparation.
 Suggest the Ministry of Land Management,
Urban Planning and Construction to collaborate
with LMs to form up a plan with specific
timeframe and put in MAP.

Part 2 “Further Strengthened Financial Accountability”
3. The FMIS system has not yet been able to
produce the report as needed by the
Capital/Provincial Departments of Economy
and Finance. The revenue-expenditure report
format generated from FMIS system differs
from the format required by GDB for quarterly,
semi-annual and annual report preparation.

Suggest FMWG to develop formats for monthly,
quarterly, semi-annual and annual report
preparation in the FMIS system as required by
Capital/Provincial Departments of Economy and
Finance in order to reduce the manual work.

4. All 7 budget classifications have been
implemented in FMIS system, but the quality
of data on geographical and functional
classifications has not met user requirement yet.

Suggest relevant entities to push this task. In
case of TA need, GSC will discuss with DPs.
This issue should be completely solved in 2020
before implementing FMIS system in stage 3.

5. Interface of IT system
 FMIS and Payroll System of
Ministry of Civil Service
 FMIS and EFMS of Ministry of
Education, Youth and Sport
 FMIS and Tax System
 Tax System and ASYCUDA

Suggest relevant entities to study and prepare
for interface of IT system, and the interface
should be completed by 2020. Additionally, the
ICT is being widely used in managing revenueexpenditure collection, so policy/strategy/
master plan for ICT is very essential to ensure
the interlinkage, economy and sustainability.

Part 3 “Policy-Budget Linkages”
6. Efficiency of budget execution is still limited.
The expenditures are accumulated in 4th
quarter of each year due to some factors
including: (1) ability of budget entities, (2)
commitment procedure, (3) public investment
project is commenced to implement in end of
2nd quarter and early 3rd quarter.

Budget entities at some LMs were established but
no authorization as stipulated in Prakas and
guideline on PB implementation. Suggest financial
entity of LMs to coordinate with budget entities
while to develop medium-term plan for capacity
building in order to complete the budget entity
criteria. This task should be incorporated in MAP.
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7. The policy-budget linkage is through rolling
out the PB at both national and subnational
administrations. However, the linkage is
limited due to some factors including (1) LMs
at same sector are difficult to make
interlinkage policy and to set indicators and
targets especially in the coordination, (2) the
integration of current and capital expenditure,
and (3) the setting of policy objectives,
institutional and program structure and KPIs.

In primary stage, GSC suggests to organize a
workshop to share experiences of 10 LMs which
commenced to implement full-fledge program
budgeting in 2015. The sharing experience should
include preparation, implementation, and
monitoring and evaluation in both finance and
performance as well as the challenges and solutions.
This workshop is intended to share experiences on
PB implementation for LMs in order as the basis for
strengthening implementation and internal
coordination.

Part 5 “Supporting the successful and sustainable PFMRP implementation”
 Suggest to strengthen the coordinating
mechanism on implementing Strategic
Capacity Development Plan in framework of
PFMRP stage 3
 Suggest to consider and prioritize training
programs
 Suggest to develop certificate program
 Suggest EFI to study and analyze the needs
and supports of capacity building in order to
push for efficient and effective implementing
strategy/action plan.
 Suggest EFI to organize training via online

8. The RGC launched the priority strategies
aimed at supporting PFMRP implementation.
Therefore, developing Strategic Capacity
Development Plan in framework of PFMRP
stage 4 should reflect the needs of each
strategy, priority courses, management
mechanism and training quality. This task
requires the collaboration with relevant entities
under MEF and DPs.

Negative Impact of Achievement Lately than Plan
9. Legal paper preparation and endorsement, taken
longer time than expectation, can affect to reform
actions and the cooperation with DPs as well.
The legal documents include:
• Draft Public Financial Law
• Draft law on Non Tax Revenue
Management, draft law on Trade Game
Management, draft law on Public-Private
Partnership Mechanism, and draft law on
State Property Management and Utilization.
• Guiding principle of Preparing Performance
Budgeting
• Developing two modules (Budget
Preparation and Procurement & Contract
Management) slower than schedule can
affect to the pilot time and the EU result
framework as well.

Suggest the relevant entities to pay further
attention and push these tasks (legal paper and
technical works), avoiding the effect to reform
actions or the efficiency of implementing other
reform programs.
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The 3 Plus 1 Cross-Cutting Reform Programs
10. While the reform is getting deeper, 3 plus 1
reforms (Public Finance, Public
Administration, D&D, and Rule and Justice
System) play important role to push the
interlinkage tasks. Actually, there is no
common approach for 3 plus 1 reforms
agenda (e.g. non tax revenue management,
bonus sharing, Functional delegation from
national to subnational, revenue management
at one window service, institutional and
program structure linkage, functional analysis
at LMs, and so on).

 Support the implementation of National
Program on Public Administration Reform
2020-2030 expected to be launched in the
forthcoming time.
 Develop the vision and strategy of 3 plus 1
reforms for 10 years in line with the decision
made by H.E. Dr. DPM on 12 March 2020.
 Organize dissemination workshop on sub
decree N25 ANKr. BK dated 09 March 2020
on revenue management of one window
service entity of capital/provincial
administrations along the decision made by
H.E. Dr. DPM on 09 March 2020.

11. Overlap of functions and duties of internal
audit and inspection

 Suggest relevant entity to push the formulation
of Framework and Rule of Inspection and
Internal Audit System

Coordination
12. The quality of preparing and defining action
plan, key performance indicator and targets of
LMs (MAPs) (Ex: the increase of the budget
entities with full delegating authority,
delegating authority to budget entity,
strengthening BSP and PB quality, assessing
budget entity criteria to fill the gaps) is still
limited and not fully aligned with CAP3
framework.

 Suggest the strengthen of coordination
between GSC, MEF entities, and LMs on the
formulation and defining of action plan, key
performance indicators and target for LMs
(MAP3)
 Suggest the relevant MEF entities to push the
implementation of reform action plan and to
monitor the progress with GSC (Ex: the
efficiency of budget entity and the quality of
BSP and PB.

IV. Conclusion
142. The RGC in sixth legislature further focused on priority objectives of PFMRP. After adopting the
BSRS 2018-2025 and its detailed action plan, the RGC has formulated and launched RMS 2019-2023,
PIMSRS 2019-2025, SNBSRS 2019-2025, and the PPSRS 2019-2025 whereas their detailed action
plans have been approved in PFMRC meeting on 16 March 2020. Each strategy, setting clear
objectives and targets, will direct reform actions in medium term. In addition, by directly developing
above strategies, general departments in charged will ensure the reform ownership.
143. Following is the summary of the four strategies:
 Revenue Mobilization Strategy 2019-2023: Modernization of tax and non-tax revenue policies
and administration is to ensure efficient and effective revenue collection, to improve investment
environment and direction, to strengthen competitiveness and to promote national economic
diversification. The strategic objectives are to achieve the increase of recurrent revenue collection
by at least 0.3 percentage point of GDP per annum and to improve and promote quality of services
and productivity of all type of services in tax and non-tax revenue administrations. The strategic
preparation approach focuses on (1) ensuring sustainable economic growth, (2) maintaining
revenue sustainability at optimal level, (3) ensuring fairness in the implementation of tax and non-
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tax policies as well as the revenue collection and (4) ensuring social equity in contributing to ease
tax burden for low-income people and enhance people’s welfare and protect the environment.
 Public Procurement Reform Strategy 2019-2025: the strategy focuses on increasing threshold
for making decision in procurement implementation to procuring entities. The increasing is based
on the evaluation results of the procurement implementation by procuring entities which shall
begin in the first phase in 2019, the second phase in 2022, and the third phase in 2025 when there
is a clear accountability. Concerning procurement decentralization, MEF will transfer
procurement functions (officials who have procurement skill) to budget controller team attached
to LMs while strengthening reporting mechanism as well as procurement audit and sanctions.
 Budget System Reform Strategy for Sub-National Administration 2019-2025: The strategy
sets clear direction and timeframe with reform action plan consistent with national budget system,
and applying simple, flexible, transparent, and accountable approach that is fit for actual situation
and capacity of subnational administrations.
 Public Investment Management System Reform Strategy 2019-2025: The RGC has to develop
a national public investment management system which ensures the responsiveness, efficiency,
effectiveness, transparency, accountability, and in accordance with international context and best
practice, and sustainably strengthens capacity of allocating and using public resources in line with
international best practice and Cambodian actual context. It is aimed at contributing to accelerate
economic diversification and to strengthen competitiveness, the basis to sustainably and
inclusively ensure high economic growth toward the milestone of Cambodian vision in 2030 and
2050.
144. Strengthening the efficiency of expenditure and revenue collection, extending and strengthening FMIS
implementation at LMs, and strengthening the BSP and PB implementation encounter challenges in
coordinating at both organizational level and technical level that need for further strengthening and
monitoring implementation in 2020.
145. The Strategic Capacity Development Plan in framework of PFMRP stage 4 contributes and plays
important roles to strengthen capacity of government officials. However, there is a need to consider
and prioritize training programs, to strengthen coordinating mechanism, and to create certificate
program.
146. Based on these results, PFMRP is on the right track and has been adopted with realistic and applicable
approach that leads subsequently to delivering actual results in each stage. In overall, through the
emerged progress, we can conclude that budget system is more reliable and becomes essential tool for
supporting, and boosting social and economic development; the pre-requisites are adequate for
ensuring financial accountability. PB framework, the important tool for budget-policy linkages, is
clearer; the capacity of government officials is gradually strengthened; and the awareness of PFMRP
is promoted. The basis of budget system, therefore, is being built toward the performance
accountability.
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Public Financial Management Reform Program
In the PFMRP stage 3, PFM Reform Steering Committee, an operational arm of the RGC, has set three
priority objectives including (1) strengthening management and implementation of expenditure and
revenue collection, (2) strengthening and extending FMIS system and (3) strengthening and expanding PB.
To achieve the above three priority objectives, the RGC in sixth legislature has launched «Budget System
Reform Strategy 2018-2025» with its detail action plan, the core of PFMRP, «Revenue Mobilization
Strategy 2019-2023», «Public Investment Management System Reform Strategy 2019-2025»,
«Budget System Reform Strategy for Sub-National Administration 2019-2025», and «Public
Procurement System Reform Strategy 2019-2025».
Based on 2019 progress of implementing PRMRP stage 3, PFM Reform Steering Committee concludes
as follows:
1. Budget credibility has been essentially achieved, but there is a need to strengthen efficiency of
expenditure and revenue management especially non-tax revenue.
2. Accountable system has been developing through implementing FMIS phase 1 and phase 2, but
FMIS elements need to be further strengthened.
3. Strengthening and expanding PB implementation is a basis to prepare and determine the change
of budget system. PB is a tool for budget-policy linkages.
4. Budget System Reform Strategy 2018-2025 is a core element to determine the direction of
performance accountability, the last objective of PFMRP.
5. Incentive scheme will become a tool for pushing institutionalization along PFMRP while the
human resource development has been gradually promoting through implementing SCDP stage.
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