កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកកទប្ម្ង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៃ
ប្កសួងសសដ្ឋកច្
ិ ច ៃិងហិរញ្ញវត្ថុពិៃិត្យ ៃិងពិភាកាស ើរបាយការណ៍ប្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យ ៃិងវាយត្នម្ៃ
កម្ម វិធីកកទប្ម្ង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ៃិងរបាយការណ៍វឌ្ឍៃភាពប្រចុំប្ត្ីមាសទី៤ ៃិងឆ្ន២
ុំ ០២១
ថ្ងៃអង្គារ ១៣រោច កែមាឃ ឆ្នាំឆ្លូវ ម្រីសក្ស
័ ព.ស ២៥៦៥
ោជធានីភ្នាំរពញ, ថ្ងៃទ្ី០១ កែមីនា ឆ្នាំ២០២២

១. ជុំៃួយសាមរត្ីឯកឧត្តម្អគគ រណឌិត្សភាចរយ អូៃ ព័ៃធម្ៃីរត្
័ ន ឧររយករដ្ឋម្ន្រៃត ី រដ្ឋម្ន្រៃត ីប្កសួងសសដ្ឋកិច្ចៃិង
ឹ រុំការង្ហរកកទប្ម្ង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ
ហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងជាប្រធាៃគណៈកមាមធិការដ្ក
•

របាយការណ៍ម្រួរពិនិរយ និងវាយរថ្មលក្សមម វិធីកក្សទ្ម្មង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ និងរបាយការណ៍
វឌ្ឍនភាពម្បចាំម្រីមាសទ្ី៤ និងឆ្នាំ២០២១

•

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពថ្នការអនុវរតគរម្មាងម្បព័នធបរចេក្សវិទ្ាព័រមា
៌ នសម្មាប់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ

•

ម្ក្សបែណឌកែនការសក្សមមភាពរួម ដាំណាក្ស់កាលទ្ី៤

•

ម្ក្សបែណឌលទ្ធែលឆ្នាំ២០២២-២០២៤ រវាងោជរដ្ឋាភ្ិបាលក្សមពុជា និងសហភាពអឺរុប

២. ជុំៃួយសាមរត្ីឯកឧត្តម្ រស់ សី វា រដ្ឋស ខាធិការប្កសួងសសដ្ឋកច្
ិ ច ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងជាអគគ ស ខាធិការ នៃអគគ ឹ រុំការង្ហរកកទប្ម្ង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ
ស ខាធិការដ្ឋឋៃគណៈកមាមធិការដ្ក
៣. រសរៀរវារៈកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកកទប្ម្ង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៃប្កសួងសសដ្ឋកិច្ចៃង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ
៤.

ិខិត្អសញ្ជ ើញកិច្ចប្រជុំ

៥. រទរង្ហាញសតព
ី ីរបាយការណ៍ប្ត្ួត្ពិៃិត្យ ៃិងវាយត្នម្ៃកម្ម វិធីកកទប្ម្ង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ៃិងរបាយការណ៍វឌ្ឍៃភាពប្រចុំប្ត្ីមាសទី៤ ៃិងឆ្ន២
ុំ ០២១
៦. រទរង្ហាញសតីពីវឌ្ឍៃភាពនៃការអៃវត្ត គសប្មាងប្រព័ៃធរសច្ច ក វិទាព័ត្៌មាៃសប្មារ់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញ វត្ថុ សាធារណៈ (FMIS)
៧. សសច្កតីប្ាងប្ករខណឌកែៃការសកម្មភាពរួម្ ដ្ុំណាក់កា ទី៤
៨. សសច្កតីប្ាងប្ករខណឌ ទធ ែ ឆ្ន២
ុំ ០២២-២០២៤ រវាងរាជរដ្ឋឋភិបា កម្ពុជា ៃិងសហភាពអឺររ
៩. សសច្កតីប្ាងរសរៀរវារៈវិរសនារររស់ប្កសួងសសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងកិច្ចប្រជុំប្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យប្រចុំឆ្ន២
ុំ ០២១
នៃការអៃវត្តកម្ម វិធីកកទប្ម្ង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ្ុំណាក់កា ទី៣ រូក២
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អ.គ.ហ. សូមរក្សាសិទ្ិក្ស
ធ ង
នុ ការកក្សសម្មួល

ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ជំនួយស្មារតី
ឯកឧតតមអគ្គ បណ្ឌិតសភាចារយ អូន ព័នធមុនីរ័តន ឧបនាយករដ្ឋមន្រនត ី រដ្ឋមន្រនត ីក្កសួងសសដ្ឋកច្
ិ ច និងហិរញ្ញវតថុ
ឹ នាំការងារកកទក្មង់ការក្គ្ប់ក្គ្ងហិរញ្ញវតថុ ស្មធារណ្ៈ
និងជាក្បធានគ្ណ្ៈកម្មាធិការដ្ក
កិច្ចក្បជុំគ្ណ្ៈកមាការកកទក្មង់ការក្គ្ប់ក្គ្ងហិរញ្ញវតថុស្មធារណ្ៈ ននក្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ
ពិនិតយ និងពិភាកាស រើ បាយការណ្៍ក្តួតពិនិតយ និងវាយតនមៃកមា វិធកី កទក្មង់ការក្គ្ប់ក្គ្ង
ហិរញ្ញវតថុស្មធារណ្ៈ និងរបាយការណ្៍វឌ្ឍនភាពក្បចាំក្តីម្មសទី៤ និងឆ្ន២
ំ ០២១
ថ្ងៃអង្គារ ១៣សោច្ ខែមាឃ ឆ្នាំឆ្លូវ ក្ត្ីស័រ ព.ស. ២៥៦៥
ទីសតីការក្រសួងសសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ថ្ងៃទី ០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

សសច្កតីស្តើម

1>

ការសរៀបច្ាំរបាយការណ៍ក្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ និងវាយត្ថ្មលរមម វិធីខរទក្មង់ការក្រប់ក្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងរបាយការណ៍
វឌ្ឍនភាពក្បចាំក្ត្ីមាសទី៤ និងឆ្នាំ២០២១ ខអែរស សា
ើ ោច្រស ែ ០៩ សរ របស់ោជរដ្ឋឋភិបា

ច្ុះថ្ងៃទី២៨ ខែធនូ

ឆ្នាំ២០១៥ សត ព
ី ី វិធាន និងនីត្ិ វិធថ្ី នការសរៀបច្ាំ ការអនវត្ត ការក្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ ការតាមដ្ឋន និងការវាយត្ថ្មល ស កា
ើ រង្គរ
ខរទក្មង់ការក្រប់ក្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។

2>

របាយការណ៍ក្ត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្ថ្មលរមម វិធីខរទក្មង់ការក្រប់ក្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព
ក្បចាំក្ត្ីមាសទី៤ និងឆ្នាំ២០២១ រឺមានភាពក្រប់ក្ជុងសក្ោយ តាមរយៈការបសងកន
ើ ការច្ូ រួមអត ់ោធាត្ច្ូ ពីក្រប់ភារី
ខដ្ មានការពារ់ពន
័ ធរួមមាន អងាភាពសក្កាមឱវាទក្រសួងសសដ្ឋរិច្ចនង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ (រសហវ.) រួមទាំងមនទីរ សហវ.
ោជធានី-សែត្ត, ក្រសួង-សាថប័ន, រដ្ឋបា ោជធានី-សែត្ត, និងថ្ដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ ។

3> របាយការណ៍សនុះ ក្ត្ូវបានសរៀបច្ាំតាមវិធីសារសត ដ្ូច្ខាងសក្កាម ៖
ទី១. ការតាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាពថ្នការអនវត្តការសសក្មច្របស់រណៈរមាមធិការដ្ឹរនាាំការង្គរខរក្មង់ការក្រប់ក្រង
ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ (រ.ហ.ស.)
ទី២. ការតាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាពថ្នការអនវត្តខអនការសរមមភាពរួម ដ្ាំណារ់កា ទី៣ បូរ២ សដ្ឋយសតតត្ស ើ
វឌ្ឍនភាពថ្នការអនវត្តសូច្នាររសោ សៅរក្មិត្សោ បាំណង និងរក្មិត្ច្សង្គកមសរមមភាព
ទី៣. ការតាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាពថ្នការអនវត្តខអនការសរមមភាពខរទក្មង់ (GDAP/PDAP/MAP) របស់អងាភាព
សក្កាមឱវាទ រសហវ., មនទីរ សហវ. ោជធានី សែត្ត និងក្រសួង-សាថប័ន ។
ទី៤. ការសាំសោរ ទធអ បឋម ថ្នការវាយត្ថ្មលច្ាំណាយសាធារណៈ (PER) ខដ្ សហការវាយត្ថ្មលោមួយ
ធនាោរពិភពសោរ
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ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ទី៥. ការសាំសោរ ទធអ បឋម ថ្នការវាយត្ថ្មលក្បសិទភា
ធ ពថ្នការអនវត្តក្បព័នធ FMIS ជាំហានទី១ ជាំហានទី២
សដ្ើមបីឆ្លុុះបញ្ចង
ាំ រនុងជាំហានទី៣ (បានសរៀបច្ាំសិកាាសាោពិសក្ោុះសោប ់ស ើរបាយការណ៍រច្
ួ ោ ់) ខដ្
សហការវាយត្ថ្មលោមួយមូ និធិរូបិយវត្ថុអនតរោត្ិ (IMF)
ទី៦. ការសាំសោរ ទធអ ថ្នការវាយត្ថ្មលច្ណា
ាំ
យសាធារណៈ និងរណសនយយហិរញ្ញវត្ថុ (PEFA) ទាំងថ្ននរ់ោត្ិ
និងថ្ននរ់សក្កាមោត្ិ
ទី៧. ការសរៀបច្ាំសិកាាសាោសត ព
ី ីបទពិសសាធន៍ថ្នការអនវត្តងវិការមម វិធីទង
ាំ សៅរដ្ឋបា ថ្ននរ់ោត្ិ និងរដ្ឋបា
ថ្ននរ់សក្កាមោត្ិ
ទី៨. ការសរៀបច្ាំរិច្ចក្បជាំោមួយអងាភាពសក្កាមឱវាទ រសហវ., មនទីរ សហវ. ោជធានី-សែត្ត, ក្រសួង-សាថប័ន
សដ្ើមបីពិនត្
ិ យ និងសធវើសព ភាពទិនននយ
័ ក្ពមទាំងមានការសរៀបច្ាំរិច្ចក្បជថ្ាំ អទរង
នុ អ.រ.ហ. សដ្ើមបីពន
ិ ត្
ិ យ
ោរួមសៅស ើសសច្រតីក្ពាងរបាយការណ៍ ។

4> របាយការណ៍សនុះ នឹងក្ត្ូវសក្បើក្បាស់ោធាត្ច្ូ

ដ្៏មានសារៈសាំខាន់សក្មាប់សរៀបច្ាំខអនការសរមមភាពរួម ដ្ាំណារ់កា

ទី៤ ថ្នការអនវត្តរមម វិធីខរទក្មង់ការក្រប់ក្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ខដ្ រំពង
ឹ ថ្ន នឹងក្ត្ូវចប់សអតើមអនវត្តពឆ្
ី ន ាំ ២០២៣២០២៧ ។ ។

5> រសបៀបវារៈ ថ្នរិច្ចក្បជរាំ ណៈរមមការសនុះ រួមមាន ដ្ូច្ខាងសក្កាម៖
រសបៀបវារៈទី១៖ បទបង្គាញសត ីពីរបាយការណ៍ក្ត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្ថ្មលរមម វិធីខរទក្មង់ការក្រប់ក្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពក្បចាំក្ត្ីមាសទី៤ និងឆ្នាំ២០២១
រសបៀបវារៈទី២៖ បទបង្គាញសត ីពីវឌ្ឍនភាពថ្នការអនវត្តរសក្មាងក្បព័នធបសច្ចរវិទាព័ត្មា
៌ នសក្មាប់ការក្រប់ក្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
រសបៀបវារៈទី៣៖ សអេងៗ
−

សសច្រតីក្ពាងក្របែណឌខអនការសរមមភាពរួម ដ្ាំណារ់កា ទី៤

−

សសច្រតីក្ពាងក្របែណឌ ទធអ ឆ្នាំ២០២២-២០២៤ រវាងោជរដ្ឋឋភិបា រមពុោ និងសហភាពអឺរប

រសបៀបវារៈទី១ ៖ របាយការណ្៍ក្តួតពិនិតយ និងវាយតនមៃកមា វិធីកកទក្មង់ការក្គ្ប់ក្គ្ងហិរញ្ញវតថុស្មធារណ្ៈ និង
របាយការណ្៍វឌ្ឍនភាពក្បចាំក្តីម្មសទី៤ និងឆ្ន២
ំ ០២១
រ. វឌ្ឍនភាពថ្នការអនវត្តការសសក្មច្របស់ រ.ហ.ស.

6> ការសរសក្មច្របស់ រ.ហ.ស. រនុងឆ្នាំ២០២១ មានច្ាំននួ ៣៥ ច្ាំណច្ រនុងសនាុះសសក្មច្បាន ៨ ច្ាំណច្ រួមមាន (១)
ច្ាប់សតីពីភាពោថ្ដ្រូរវាងរដ្ឋនិងឯរជន, (២) អនក្រឹត្យសត ព
ី កា
ី របសងកើនច្ាំនន
ួ អងាភាពងវិកា និងការក្បរ ់សិទិអ
ធ ាំណាច្
ោអាណាប័រសអទរសិទិជ
ធ ូនអងាភាពងវិកា, (៣) ខអនការយទធសារសត សត ីពីការរសាង និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរនុងក្របែណឌ
PFMRP ដ្ាំណារ់កា ទី៤, (៤) សនាធនរមមរវាងក្បព័នធ FMIS និងក្បព័នធសបៀវត្េរបស់ក្រសួងមែង្គរសាធារណៈ,
(៥) របាយការណ៍ PEFA ថ្ននរ់ោត្ិ ឆ្នាំ២០២០, (៦) ខអនការសរមមភាពសក្មាប់ជាំរញការបសងកើត្អងាភាពងវិកា, (៧)

2

ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ការសិរាអាំពី ទធភាពបសងកន
ើ អងាភាពងវិកាសៅរដ្ឋបា ោជធានី-សែត្ត និងសរៀបច្ាំោខអនការសរមមភាពោរ់ោរ់ និង
(៨) ខអនការសធវើបណណរមមសិទិដ្
ធ ីធលីរបស់រដ្ឋ ។ រឯឯ ២៧ ច្ាំណច្សទៀត្រាំពងបនតជាំរញការអនវត្ត ដ្ូច្មានសោរពបញ្ារ់
រនុងបទបង្គាញ ។
ែ.វឌ្ឍនភាពថ្នការអនវត្តខអនការសរមមភាពរួម ដ្ាំណារ់កា ទី ៣ បូរ២ (CAP3+2)

ឹ ភាពសជឿទរច្ិត្ថ្ត នងវកា
ិ ”
ខអនរទី១ “ការបនតពក្ងង

7> ច្ាំសពាុះការក្បមូ

ច្ាំណូ ងវិការដ្ឋឆ្នាំ២០២១ (ថ្ននរ់ោត្ិ+ថ្ននរ់សក្កាមោត្ិរក្មិត្រដ្ឋបា ោជធានី សែត្ត) សសក្មច្បាន

១០៤,៤៩% (២២ ១៥៥ ប៊ីោនសរៀ ) ។ សក្មាប់ច្ាំណូ ងវិកាថ្ននរ់ោត្ិ, ច្ាំណូ ក្បមូ បានសដ្ឋយអរានាយរដ្ឋឋន
រយ និងរដ្ឋឋរររមពុោ សសក្មច្បាន ៩៦,២៦ (៩ ១៤១ បោ
៊ី នសរៀ ), អរានាយរដ្ឋឋនពនធដ្ឋរ សសក្មច្បាន ១១៥,១៤ %
(៩ ២៤៩ បោ
៊ី នសរៀ ), ច្ាំណូ មិនខមនសារសពើពនធសសក្មច្បាន ៧៨,៧៧% (១ ៧២២ ប៊ីោនសរៀ ) ។ សក្មាប់
ច្ាំណូ ងវិកាថ្ននរ់សក្កាមោត្ិ, ច្ាំណូ សារសពើពនធសសក្មច្បាន ១៦៨,៣% (១ ៧៦៧ ប៊ីោនសរៀ ), ច្ាំណូ មិនខមន
សារសពើពនធសសក្មច្បាន ១០១,៣% (២២៩ បោ
៊ី នសរៀ ) ។ 1

8> ការអនវត្តច្ាំណាយងវិការដ្ឋសរបឆ្នាំ២០២១ សសក្មច្បាន ៩៥,៣៦% (២៦ ១៥២ បោ
៊ី នសរៀ

) សធៀបនឹងច្ាប់ ឬ

៩៨,៧៩% សធៀបសៅនឹងឥណទនសក្កាយវិចរណរមម ។ ច្ាំខណរឯច្ាំណាយងវិកាតាមក្បសភទ រនុងសនាុះច្ាំណាយ
សបៀវត្េ សសក្មច្បាន ៩៦,០៦%, ច្ាំណាយស ើទន
ាំ ញ
ិ -សសវា សសក្មច្បាន ៩៥,១៨% (សធៀបច្ាប់) ឬ ១០៦,៦១%
សធៀបនឹងឥណទនសក្កាយវិចរណរមម, និងច្ាំណាយមូ ធនសសក្មច្បាន ៩២,២៤ %។ រឯឯច្ាំាំណាយសអេងៗ (បនទុរ
ហិរញ្ញវត្ថុ, អត្ថក្បសោជន៍សងាម, ឧបត្ថមភធន និង ពនធនង
ិ អាររ) សក្មច្បាន ៩៩,៥៦% ។

ឹ រណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ”ុ
ខអនរទី២ “ការបនតពក្ងង

9>

រដ្ឋបា ោជធានី-សែត្ត ទាំង ២៥ និងអងាភាពងវិកាអាណាប័រសអទរសិទិប
ធ ខនថមច្ាំនន
ួ ១០ ក្ត្ូវបានដ្ឋរ់ដ្ាំស ង
ើ ក្បព័នធ
FMIS សក្មាប់សក្ត្ៀមអនវត្តសៅឆ្នាំ២០២២ ។

10> នីត្ិវិធីអនវត្តការង្គរងមតា
ី មក្បព័នធ FMIS (Business Process streamlinging) ស

កា
ើ រទូទត្់ច្ាំណាយសបៀវត្េ

និងច្ាំណាយទូទត្់ក្ត្ង់ខដ្ មានហានីភយ
័ រក្មិត្ ១ ក្ត្ូវបានដ្ឋរ់ឱយអនវត្តោអលូវការសៅក្រសួង-សាថប័នច្ាំនួន ២៧ ។
សបើសទុះោរិច្ចការសនុះ មានវឌ្ឍនភាព ែ បខនតតាមរយៈសិកាាសាោពិសក្ោុះសោប ់ស ើរបាយការណ៍វាយត្ថ្មលក្បសិទភា
ធ ព
ថ្នការអនវត្តក្បព័នធ FMIS ខដ្ សហការសរៀបច្ាំសដ្ឋយ IMF, ត្ាំណាងអងាភាពសក្កាមឱវាទ រសហវ. សសន ើឱយមានការសិរា
បខនថមអាំពហា
ី នីភយ
័ ោពិសសសក្ត្ូវដ្ឋរ់ឱយអនវត្តសដ្ឋយក្ត្ូវមានសងាត្ិភាព និងអនសោមោមួយនឹងច្ាប់សតីពីក្បព័នធ
ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ (ងមី) ខដ្ រាំពងក្ត្ូវបានសរៀបច្ាំសដ្ឋយ រសហវ. ។

11> មែង្គរងមីច្ាំននួ ២ (មែង្គរសរៀបច្ាំខអនការងវិកា និងមែង្គរ

ទធរមមសពញស ញ) ថ្នក្បព័នធ FMIS ក្ត្ូវបានអភិវឌ្ឍ

និងដ្ឋរ់ឱយសក្បើក្បាស់ រនង
ុ សនាុះមែង្គរសរៀបច្ាំខអនការងវិកា ក្ត្ូវបានដ្ឋរ់ឱយសក្បើក្បាស់សារ បងសៅ រសហវ. និង
ក្រសួងរិច្ចការនារឯ ។ រឯឯមែង្គរ ទធរមមសពញស ញ ក្ត្ូវបានដ្ឋរ់ឱយសក្បើក្បាស់សារ បងសៅ រសហវ., ក្រសួង
រិច្ចការនារឯ និងក្រសួងព័ត្មា
៌ ន ។ ោរួម រិច្ចការសនុះ រាំពងខត្មានវឌ្ឍនភាព ែ បខនតមែង្គរសរៀបច្ាំង វិកាក្ត្ូវបាន
1

ទិនននយ
័ ច្ាំណូ ទាំងអស់រត្
ិ ក្ត្ឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែមរោ ឆ្នាំ២០២១ ។ រឯឯក្បភពទិនន
ន យ
័ ទទួ បានពីអរានាយរដ្ឋឋនរត្នាោរោត្ី ។

3

ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

សរៀបច្ាំស ើងសក្មាប់ខត្បញ្ចូ

ព័ត្៌មានងវិកាសក្កាយពីមានការឯរភាព មិនខមនោការសក្បើក្បាស់សក្មាប់សរៀបច្ាំងវិកា,

ការសសន ើ និងការច្រចងវិកា សៅស ើយ ។ រឯឯមែង្គរ ទធរមមសពញស ញរ៏ពាំទន់មានវិសា ភាពក្របដ្ណតប់ស ើ
ិ ិសោរ សនាុះខដ្រ សពា រឺក្ត្ឹម ទធរមមស ច្
ទធរមមច្ាំណាយវន
ើ ាំណាយច្រនត ។ រិច្ចការសនុះ រួរក្ត្ូវពក្ងីរ វិសា ភាព
ថ្នការសក្បើក្បាស់មែង្គរឱយអស់សកាតនព

និងមានោខអនការោរ់ោរ់សក្មាប់ការដ្ឋរ់ឱយអនវត្តសៅ រសហវ.,

តាមក្រសួង-សាថប័ន និងរដ្ឋបា ថ្ននរ់សក្កាមោត្ិ ។

12> ច្ាំសពាុះការសរៀបច្ាំបណណរមមសិទិដ្ធ ីធលីរបស់រដ្ឋ,

ទីតាាំងខដ្ ពាំទន់បានសធវើបណណ រមមសិទិមា
ធ នច្ាំនន
ួ ១០ ៧៩៦ រខនលង

សសន ើនង
ឹ ៣៨% ថ្នទីតាាំងសរប ។ រិច្កា
ច រសនុះ សក្ោងជាំរញសធវប
ើ ណណ រមមសិទិឱ
ធ យអស់រនុងឆ្នាំ២០២៣ ។ រិច្ចការសនុះ រួរ
មានការសតតត្យរច្ិត្តទរដ្ឋរ់ែពស់ ។ សដ្ឋយសារសាថនភាពបច្ចុបបនន តាមការស រ
ើ ស ើងពីមនទីរ សហវ. ោជធានីី លីោរ់ខសត ង និងបញ្ា ីក្ទពយសមបត្តិរដ្ឋ
សែត្ត ដ្ីធលីរបស់រដ្ឋែលុះក្ត្ូវបានសក្បើក្បាស់សដ្ឋយក្បោជន និងមួយច្ាំនន
ួ សទៀត្ ដ្ធ
មិនមានសងាត្ភា
ិ ពោមួយោន ។

ឹ ការអារភាាប់ងវកា
ិ សៅនឹងសោ នសោបាយ”
ខអនរទី៣ “ការពក្ងង

13>

ការអនវត្តង វិការមម វិធីក្ត្ូវបានដ្ឋរ់ឱយអនវត្តក្រប់ក្រសួង-សាថប័ន ក្ត្ឹមឆ្នាំ២០១៨ និងក្រប់រដ្ឋបា ោជធានី-សែត្ត
ឆ្នាំ២០១៧-២០២១ ។ សៅឆ្នាំ២០២១ អងាភាពងវិកាមានច្ាំនន
ួ សរប ៩២៦ ខដ្ សរើនស ង
ើ ច្ាំនន
ួ ១២ សធៀបនឹងឆ្នាំ
២០២០ ខដ្ រនង
ុ សនាុះរដ្ឋបា រណា
ត
មានច្ាំនន
ួ ៣២៣ (សរើនស ង
ើ ១២) និងថ្ននរ់មូ ដ្ឋឋន (មនទរី ជាំនាញោជធានីសែត្ត)ច្ាំនួន ៦០៣ ។ សក្មាប់ថ្ននរ់រណា
ត

អងាភាពងវិកាច្ាំនន
ួ ៣២៣ រនុងសនាុះ អងាភាពងវិកាោអាណាប័រសអទរសិទិ ធ

មានច្ាំនន
ួ ៨៣ (ឆ្នាំ២០២០ មានច្ាំនន
ួ ៦១) និងមិនទន់សអទរសិទិ ធ ២៤០ (ឆ្នាំ២០២០ មានច្ាំនន
ួ ២៥០) និង
សក្មាប់ថ្ននរ់មូ ដ្ឋឋន ក្រប់អងាភាពងវិកាោអាណាប័រសអទរសិទិច្
ធ ាំនួន ៦០៣ (ឆ្នាំ២០២០ មានច្ាំនន
ួ ៦០៣)។

14>

សសច្រដីក្ពាង MTFF ២០២១-២០២៣ ក្ត្ូវបានដ្ឋរ់ជន
ូ ថ្ននរ់ដ្ឹរនាាំ រសហវ. បខនដសដ្ឋយសារការរឯរោ ដ្ឋ ថ្ន
ឺ ូ វឯដ្-១៩, ថ្ននរ់ដ្ឹរនាាំ រសហវ. បានសសក្មច្ពនារសព រនុងការដ្ឋរ់ឱយអនវត្ត សហើយោទិសសៅនឹងដ្ឋរ់ឱយ
ជាំងរ
អនវត្តសៅឆ្នាំ២០២២ សក្មាប់សរៀបច្ាំខអនការយទធសារសត ងវិកាឆ្នាំ២០២៣-២០២៥ និងរសក្មាងងវិកាឆ្នាំ២០២៣ ។

15>

ការសរៀបច្ាំឯរសារ MTBF សដ្ឋយមានពិតានតាមវិស័យតាមក្រសួង-សាថប័ន ក្ត្ូវបានអនម័ត្សដ្ឋយក្បមែោជរដ្ឋឋភិបា

។ រឯឯសសច្រតីក្ពាង MTBF របស់រដ្ឋបា ថ្ននរ់សក្កាមោត្ិ ក្ត្ូវបានសរៀបច្ាំរួច្ោ ់ និងសក្ត្ៀមសោរពជូន ឯរឧត្តម

អរាបណឌត្
ិ សភាចរយ ពិនិត្យ និងសសក្មច្ដ្៏ែពង់ែពស់ ។

16>

រមាលត្ថ្នការសរៀបច្ាំខអនការយទធសារសត ងវិកា និងរសក្មាងងវិកាក្បចាំឆ្នាំ មានភាពក្បសសើរស ើងសដ្ឋយរនុងឆ្នាំ២០២១
សនុះ រឺមានរមាលត្ក្ត្ឹមខត្ ៩,៨% បសណាណុះ ។ រឯឯការត្ក្មឹមខអនការយទធសារសត ងវិការដ្ឋបា ថ្ននរ់សក្កាមោត្ិ រវាង
រដ្ឋបា ោជធានី-សែត្ត ោមួយនឹងងវិកាមនទីរជាំនាញ រ៏រព
ាំ ងមានវឌ្ឍនភាព បខនតរណភាព និងភាពទន់សព សវោ
ឹ បខនថមសទៀត្ ។
ចាំបាច្់ក្ត្ូវពក្ងង

17>

ោរួម ក្រសួង-សាថប័នមួយច្ាំនន
ួ សៅររាការក្រប់ក្រងងវិកាតាមខបបក្បមូ អដុាំសៅស ើយ សដ្ឋយអនញ្ញត្ឱយមានអងាភាព
ងវិកាច្ាំនន
ួ ត្ិច្ត្ួច្ ខដ្ មានន័យថ្នងវិកាអដ

់ដ្ អ
់ ងាភាពអនវត្តតទ

4

់ រ៏មានត្ិច្ត្ួច្អងខដ្រ ។ រនង
ុ ន័យសនុះ ការបសងកន
ើ

ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ច្ាំនន
ួ អងាភាពងវិកា និងអងាភាពងវិកាោអាណាប័រសអទរសិទិោ
ធ ការង្គរសាំខាន់ ខដ្ ចាំបាច្់ក្ត្ូវជាំរញ និងពក្ងឹង
សមត្ថភាពរនង
ុ ការអនវត្តបខនថមសទៀត្ សដ្ើមបីសក្ត្ៀមសក្មាប់អនវត្តង វិកាព័ត្មា
៌ នសមិទរ
ធ មមនាសព ខាងមែ ។

ខអនរទី៤ “ការបញ្ច បកា
់ រសក្ត្ៀមែលួនសឆ្ពុះសៅរណសនយយភាពសមិទរ
ធ មម”

18>

ការឈានសៅអនវត្តដ្ាំណារ់កា ទី៤ នឹងក្ត្ូវសក្ត្ៀមែលួនរួច្ោ ់សក្មាប់ដ្ឋរ់ឱយអនវត្តចប់ពឆ្
ី ន ាំ២០២៣ ត្សៅ តាម
រយៈការសរៀបច្ាំច្ាប់សតីពីក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ (ងមី), ការសរៀបច្ាំអនក្រឹត្យស ែ៨១ និង ៨២ (ងមី) ក្ពមទាំង
ការសរៀបច្ាំក្របែណឌងវិកាព័ត្មា
៌ នសមិទរ
ធ មម ខដ្ រំពង
ឹ ថ្នក្ត្ូវបញ្ច បរ
់ នុងឆ្នាំ២០២២ ។ ទនទឹមសនុះ, មែង្គរសវនរមម
ឹ បខនថមោបសណតើរៗ
ថ្អទរង
នុ (ោពិសសសការសធវើសវនរមមសមិទរ
ធ មម) និងអធិការរិច្ច សៅក្រប់ក្រសួង សាថប័នក្ត្ូវពក្ងង
សដ្ើមបីធានាថ្នក្រសួង-សាថប័នមានក្បព័នធក្ត្ួត្ពិនត្
ិ យថ្អទរង
នុ រឹងមា ាំ ក្សបសព ោជរដ្ឋឋភិបា បាននិងរាំពងសធវើ វិមជឍការ
ហិរញ្ញវត្ថុដ្ ់ក្រសួង សាថប័ន។

19>

ងវីត្បិត្ ិែត្
ិ បទដ្ឋឋនរត្ិយត្តខាងស រ
ើ ាំពងខត្មានវឌ្ឍនភាព ឈានសៅបញ្ច បរ
់ នុងឆ្នាំ២០២២ បខនតោរួមរិច្ចមួយ
ច្ាំនន
ួ សទៀត្ រឺពទ
ាំ ន់មានវឌ្ឍនភាព ែសៅស យ
ើ រនង
ុ សនាុះរួមមាន ៖ ការសារ បងសរៀបច្ាំខអនការសមិទរ
ធ មមរនលឹុះ
ក្បចាំឆ្នាំ២០២១, ការសរៀបច្ាំយនតការតាមដ្ឋន និងក្ត្ួត្ពិនត្
ិ យការអនវត្តង វិកា ទាំងក្របែណឌោជរដ្ឋឋភិបា

និង

សៅតាមក្រសួង-សាថប័ន ។ រឯឯការជាំរញការសធវើសវនរមមសមិទរ
ធ មម និងសវនរមមបសច្ចរ វិទាព័ត្មា
៌ នខដ្ សក្ោងឱយ
មានការអនវត្តោបសណតើរៗ សៅក្រប់ក្រសួង-សាថប័ន រ៏ពាំទន់មានវឌ្ឍនភាព ែសៅស ើយ សដ្ឋយរនង
ុ សនាុះការអនវត្ត
សវនរមមសមិទរ
ធ មមសារ បងោររណីសិរាជូនក្រសួង ច្ាំនន
ួ ៦ និងអនវត្តសវនរមមបសច្ចរវិទាព័ត្៌មានសារ បង
ោររណីសិរាបានក្រសួង ច្ាំនន
ួ ៤។

័ និងច្ីរភាព”
ខអនរទី៥ “ការោាំក្ទ PFMRP ក្បរបសដ្ឋយសោរជយ
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រនុងឆ្នាំ២០២១ សនុះ សក្មាប់របាយការណ៍ក្បចាំក្ត្ីមាសទី៤ និងក្បចាំឆ្នាំ២០២១, អងាភាពសក្កាមឱវាទ រសហវ.
ច្ាំនន
ួ ១៧/១៧ សសម ើនឹង ១០០%, មនទីរ សហវ. ោជធានី-សែត្តច្ាំនន
ួ ២៥/២៥ សសម ើនឹង ១០០% និងក្រសួង-សាថប័ន
ច្ាំនន
ួ ៣៩/៤១ ឬ ៩៥% (ស រ
ើ ខ ងអរាស ខាធិការដ្ឋឋនរដ្ឋសភា និងក្រសួងខអនការ) បានសអញើរបាយការណ៍មរ
អ.រ.ហ. ទន់សព សវោ ។
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ការអនវត្តខអនរទី៥ សនុះ រងអ

បុះពា ត្
់ ិច្ត្ួច្ច្ាំសពាុះការសរៀបច្ាំវរាបណតុុះបណា
ត
រយៈសព ែលី និងសិកាាសាោ

ឺ ូ វឯដ្-១៩ រនុងឆ្នាំ២០២១, ត្ួអងាខដ្ មានការពារ់ពន
អេពវអាយ សដ្ឋយសាររនុងបរិការណ៍ថ្នការរឯរោ ដ្ឋ ជាំងរ
័ ធ
បានតលស់បតូរវិធសា
ី រសត បណតុុះបណា
ត

ិ ។ ក្រុមការង្គរខរទក្មង់ការក្រប់ក្រង
ឬសិកាាសាោតាមរយៈក្បព័នធអនឡាញវញ

ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈសៅតាមអងាភាពសក្កាមឱវាទ រសហវ. និងក្រសួង-សាថប័ន បានែិត្ែាំអនវត្តតាមខអនការ ។
សដ្ើមបីជាំរញច្ នការ ថ្នការខរទក្មង់ការក្រប់ក្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក្រុមការង្គរខរទក្មង់ការក្រប់ក្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ របបីអនវត្ត វិធានការបខនថមរួមមាន៖ ការបនតពក្ងឹងយនតការអនវត្ត និងបសរសរមមបាំសពញត្ួនាទីភាររិច្ច
រនុងសាមរត្ីទទួ ែសក្ត្ូវ ខដ្ បានរាំណត្់រង
នុ
រាែណឌសោងការង្គរ និងបនតពក្ងឹងយនតការសក្មបសក្មួ
និងោយការណ៍អព
ាំ ីការអនវត្តខអនការសរមមភាព ដ្ូច្មានរាំណត្់រង
នុ GDAP, C/PDAP, &MAP ។

5

តាមដ្ឋន

ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

រ. ច្ាំណាយអនវត្ត PFMRP ឆ្នាំ២០០៤-២០២១
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រិត្ចប់ពឆ្
ី ន ាំ២០០៤ រហូត្ដ្ ឆ្
់ ន ាំ២០២១, ច្ាំណាយសក្មាប់អនវត្ត PFMRP សរប មានទាំហាំ ៣៥២ ៣២៩ ោន
សរៀ

ឬ ៨៧,២១ ោនដ្ោលរសហរដ្ឋអាសមរិរ រនុងសនាុះច្ាំណាយស ក្ើ រុមការង្គរ FMIS ច្ាំនន
ួ ៤៧,២៤%, អងាភាព

សក្កាមឱវាទ រសហវ. ច្ាំនន
ួ ៣១,៧៨%, ក្រសួង-សាថប័ន ច្ាំនន
ួ ៤,៣៤%, មនទីរ សហវ. ោជធានី-សែត្តច្ន
ាំ ន
ួ
០,៣៤%, និងក្បារ់ឧបត្ថមភស រ
ើ ទឹរច្ិត្តច្ន
ាំ ន
ួ ១៦,៥៨% ។ សបើរិត្ច្ាំណាយតាមក្បសភទវិញ ច្ាំណាយស ើទាំនញ
ិ
និងការភិវឌ្ឍក្បព័នធ FMIS ច្ាំនន
ួ ៣៨,៣៣%, ទីក្បឹរាច្ាំនន
ួ ២១,៧0%, បណុត ុះបណា
ត
/សិកាាសាោ ច្ាំនន
ួ
២១,៨៥%, ក្បត្ិបត្តិការច្ាំនន
ួ ១,៥៥%, និងក្បារ់ឧបត្ថមភស រ
ើ ទឹរច្ិត្តច្ន
ាំ ន
ួ ១៦,៥៨% ។
ឃ. សោប ថ្់ ដ្រូអភិវឌ្ឍន៍
−

ទធអ បឋមថ្នការវាយត្ថ្មលក្បសិទភា
ធ ពថ្នការអនវត្តក្បព័នធ FMIS
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អ.រ.ហ. បានសហការោមួយមូ និធិរូបិយវត្ថុអនតរោត្ិ (IMF) សធវើការវាយថ្មលការអនវត្តក្បព័នធ FMIS ជាំហានទី១
ជាំហានទី២ សដ្ើមបីឆ្លុុះបញ្ចង
ាំ រនង
ុ ជាំហានទី៣ ។

ទធអ បឋមោរួមបង្គាញថ្ន ខអនការពក្ងីរក្បព័នធ FMIS ជាំហាន

ទី១ និងជាំហានទី២ ទទួ បានសោរជ័យ ។ មែង្គរថ្នក្បព័នធ FMIS ក្ត្ូវបានដ្ឋរ់ឱយសក្បើក្បាស់ បខនតពទ
ាំ ន់ក្ត្ូវ
បានអនវត្តសពញស ញសៅស យ
ើ
ោពិសសសការទញអត្ថក្បសោជន៍ោអត្ិបរមាពីក្បព័នធ FMIS ។ រនង
ុ ន័យសនុះ
ី ការដ្ឋឋនច្ាំនន
ឹ ការអនវត្តឱយ
របាយការណ៍ IMF បានសសន ើឱយមានការរិត្រូរពនារការពក្ងរ
ួ ២ ឆ្នាំសន
ិ សដ្ើមបីពក្ងង
បានសពញស ញនូវមែង្គរថ្នក្បព័នធ FMIS, ការត្ក្មង់ទិសនីត្ិ វិធីអនវត្តការង្គរ (Business Process Streamlining),
ការអ

ិត្របាយការណ៍, ការសធវើសនាធនរមម ោមួយក្បព័នធសអេងៗ, និងការពក្ងឹងអភិបា

រិច្ច និងការក្រប់ក្រង

ការតលស់បតូរ ។
−

ទធអ បឋមថ្នការវាយត្ថ្មលច្ណា
ាំ យសាធារណៈ
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អ.រ.ហ. បានសហការោមួយធនាោរពិភពសោរ សធវើការវាយត្ថ្មលច្ណា
ាំ
យសារធារណៈទាំងសៅរដ្ឋបា ថ្ននរ់ោត្ិ
និងរដ្ឋបា ថ្ននរ់សក្កាមោត្ិ រនង
ុ សនាុះធនាោរពិភពសោរបានបញ្ច បកា
់ រសរៀបច្ាំរបាយការណ៍បឋមច្ាំណាយសាធារណៈ
របស់ក្រសួងរសិរមម រកាាក្បមាញ់ និងសនសាទ និង រដ្ឋបា សែត្តក្ពុះសីហន ។
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ទធអ វាយត្ថ្មលច្ណា
ាំ
យសាធារណៈ ថ្នក្រសួងរសិរមម រកាាក្បមាញ់ និងសនសាទ ៖

ទធអ បឋមោរួមបាន

បង្គាញថ្ន មានច្ាំណច្ច្ាំនន
ួ ៥ ខដ្ ក្រសួងរសិរមម រកាាក្បមាញ់ និងសនសាទ ក្ត្ូវការពក្ងឹងបខនថម រនុងសនាុះរួមមាន៖
ឹ ការច្ូ រួមរនុងការរាំណត្់អាទិភាព
ការពក្ងឹងការអារភាាប់ខអនការយទធសារសត ងវិកាោមួយងវិកាក្បចាំឆ្នាំចាំ, ការពក្ងង
ិ ័យ ពារ់ពន
ងវិកាវិនិសោរសដ្ឋយការសក្មបសក្មួ កាន់ខត្ទូោយរនង
ុ វស
័ ធនង
ឹ រសក្មាងវិនិសោរហិរញ្ញបបទនពីក្បភព
ខាងសក្ៅ, ការសធវសា
ើ មញ្ញរមម និងទាំសនើបរមមមាក្ទីសសមិទរ
ធ មម, ការពក្ងឹងការធានាច្ាំណាយ និងខអនការសក្មាប់
ឹ ក្របែណឌក្ត្ួត្ពិនិត្យ ។
រិច្ច ទធរមមឱយទន់សព សវោ, និងការពក្ងង
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ទធអ វាយត្ថ្មលច្ណា
ាំ យសាធារណៈ ថ្នសែត្តក្ពុះសីហន៖

ទធអ បឋមថ្នការវាយត្ថ្មលបានបង្គាញថ្ន សៅរដ្ឋបា

សែត្ត ៖ សមត្ថភាពថ្នការសរៀបច្ាំខអនការយទធសារសត ងវិកា និងងវិកាក្បចាំឆ្នាំ សៅមានរក្មិត្, មានរមាលត្ែពស់រវាង
ការអនវត្តង វិកា និងខអនការ (ការពាររច្ាំណូ ទបសធៀបនឹងការអនវត្ត និងសាំសណើបខនថមឥណទនងវិកាមាន

6

ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

រក្មិត្ែពស់), សាំសណើសក្មាប់ការបខនថមឥណទនងវិកាមានភាពយឺត្ោវ, ដ្ាំសណើការធានាច្ាំណាយ និងរិច្ច ទធរមម
ក្ត្ូវការសព សវោយូរ

(ោពិសសសរសក្មាងខដ្ ស ើសពិតានងវិកា), និងដ្ាំសណើរការសរៀបច្ាំការទទួ ទាំនញ
ិ និង

ការទូទត្់ក្ត្ូវការរយៈសព យូរ (ោពិសសសរសក្មាងខដ្ ស ស
ើ ពិតានងវិកា) ។ សក្មាប់រដ្ឋបា ក្រុងក្សុរ៖ ការសអទរ
មែង្គរច្ាំនន
ួ ៥៥ មែង្គរ សៅរដ្ឋបា ក្រុង ក្សុរ បខនត រដ្ឋបា ក្រុង ក្សុរ ទទួ បានងវិកាត្ិច្បាំអត្ និងមិនមាន
ការសអទរងវិកា សៅតាមមែង្គរទាំង ៥៥ ។ សក្មាប់រដ្ឋបា ឃាំ សង្គកត្់ ៖ សមត្ថភាពមរនតប
ី សច្ចរសទសសៅមានរក្មិត្
ខដ្

នាាំ ឱយមានការពនារសព

រនុងការសរៀបច្ាំឯរសាររសក្មាង និងបញ្ាមួយសទៀត្រឺពារ់ព័នធនឹង ត្មាលភាព និង

បញ្ាក្បឈម រនង
ុ ដ្ាំសណើការរិច្ច ទធរមម ។

27>

សទុះោោងសនុះរតី ខាងស ើសនុះ ោ

ទធអ

បឋមបសណាណុះ ធនាោរពិភពសោរនឹងសហការបខនថ មសទៀត្ោមួ យ

អ.រ.ហ. ោពិសសសក្រសួងរសិរមម រកាាក្បមាញ់ និងសនសាទ និងរដ្ឋបា

សែត្តក្ពុះសីហន សដ្ើមបីពិភារា និងសធវើ

សព ភាពបខនថមសៅស ើរបររាំសហើញខាងស ើសនុះ ។ របាយការណ៍បនាទប់ពីមានការពិសក្ោុះយ ់បខនថមោមួយភារី
ខដ្ មានការពារ់ពន
័ ធ នឹងក្ត្ូវោយការណ៍ មែិត្សៅរនុងរិច្ចក្បជាំក្ត្ួត្ពិនត្
ិ យក្បចាំឆ្នាំ ២០២១ សៅថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា
ឆ្នាំ២០២២ ខាងមែ ។
ង. បច្ចយ
័ ស ក្ើ បព័នធក្រប់ក្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ
−

ទធអ ថ្នការវាយត្ថ្មល PEFA ថ្ននរ់ោត្ិ

28>

ការវាយត្ថ្មលក្បព័នធ ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក្ត្ូវបានសក្បើក្បាស់ក្របែណឌ PEFA ខដ្

ធាលប់បានសក្បើក្បាស់សក្មាប់

ការវាយត្ថ្មលក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ច្ាំនន
ួ ៣ ស ើររួច្មរសហើយរឺសៅឆ្នាំ២០១០, ២០១៥ និងឆ្នាំ២០២១ ។

29>

បច្ច័យស ក្ើ បព័នធហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈសនុះ រឺសធវើការសក្បៀបសធៀបស ើ ទធអ

ទាំង ៣ ស រ
ើ និងទញការសននដ្ឋ
ិ ឋន

ស ើ ទធអ វាយត្ថ្មលោរក្មិត្មាក្រូ រនង
ុ សនាុះរួមមាន៖ (១) វិន័យងវិកា, (២) ក្បសិទភា
ធ ពវិភាជន៍ង វិកា និង (៣)
ស័រតិសិទភា
ធ ពការអត ស់ សវាសាធារណៈ ។

30>

របររាំសហើយពីការវាយត្ថ្មល PEFA ឆ្នាំ២០២១ ខដ្ សក្បើក្បាស់ក្របែណឌ PEFA ឆ្នាំ២០១១ បង្គាញថ្នមានការខរ មែ
រនុងក្បព័នធក្រប់ក្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈរបស់រមពុោ ខដ្ ឆ្លុុះបញ្ចង
ាំ តាមរយៈការសរើនស ង
ើ ពិនទុថ្នសូច្នាររសមិទរ
ធ មម
(PIs) ច្ាំនន
ួ ១០ រនុងសនាុះរួមមាន ៖ PI-2, PI-6, PI-7, PI-10, PI-13, PI-14, PI19, PI-21, PI-23 និង PI25 រឯឯPI-3 ទទួ បានពិនទុទបសដ្ឋយសារមានរមាលត្ែពស់រវាងខអនការ និង ទធអ ក្បមូ ច្ាំណូ ចប់ពឆ្
ី ន ាំ ២០១៧,
២០១៨ និង២០១៩ ។ អ.រ.ហ.បាននិងរាំពងសរៀបច្ាំក្របែណឌវាយត្ថ្មលក្បព័នធក្រប់ក្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ថ្ន
ក្រសួង-សាថប័ន (រាំពងសថ ិត្សសច្រតីក្ពាង) សដ្ឋយនឹងសារ បងវាយត្ថ្មលឆ្នាំ២០២២ សនុះ ។

31>

ឹ បខនថមតាមវដ្តថ្នងវកា
ិ សៅរនង
ខអែរស ើ ទធអ វាយត្ថ្មល PEFA ថ្ននរ់ោត្ិ, ច្ាំណច្រនលុះឹ ក្ត្ូវបនតពក្ងង
ុ បង្គាញរនង
ុ
ដ្ាក្កាមខាងសក្កាម ៖
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−

32>

ទធអ ថ្នការវាយត្ថ្មល PEFA ថ្ននរ់សក្កាមោត្ិ
អ.រ.ហ. បានសរៀបច្ាំសសច្រតក្ី ពាងបឋម និងក្បជព
ាំ ិសក្ោុះសោប ់សៅថ្ងៃទី០៥ ខែធនូ ឆ្នាំ២០១៩ សដ្ឋយសក្បើក្បាស់ទិនននយ
័
ឆ្នាំ២០១៦, ២០១៧, និង២០១៨ ។ អ.រ.ហ. បានសធវើបច្ចប
័ ឆ្នាំ២០១៨,
ុ បននរបាយការណ៍សដ្ឋយសក្បើក្បាស់ទិនននយ
២០១៩ និង២០២០ ក្សបតាមក្របែ័ណឌសោ ការណ៍វាយត្ថ្មល PEFA ថ្ននរ់សក្កាមោត្ិឆ្នាំ២០២០ ។ របាយការណ៍សនុះ
ក្ត្ូវបានសរៀបច្ាំោសសច្រតីក្ពាង និងបានសអញើជន
ូ សមាជិរក្រុមការង្គរ, ថ្ដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ និងស ខាធិកាដ្ឋឋន PEFA សដ្ើមបី
ពិនិត្យ និងអត ់សោប ់ ។ បច្ចុបបនន, អ.រ.ហ. បាននិងរាំពងខរសក្មួ ខដ្ ទទួ បានធាត្ច្ូ បខនថមពីក្រប់អងាភាព
និងសក្ោងបញ្ច ប់រង
នុ ក្ត្ីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ សនុះ ។

33>

ឹ បខនថមតាមវដ្តថ្នងវកា
ិ សៅរនង
ខអែរស ើ ទធអ វាយត្ថ្មល PEFA ថ្ននរ់សក្កាមោត្ិសនុះ, ច្ាំណច្រនលុះឹ ក្ត្ូវបនតពក្ងង
ុ
បង្គាញរនង
ុ ដ្ាក្កាមខាងសក្កាម ៖
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ច្. បញ្ាក្បឈម និងសាំសណើដ្សាំ ណាុះក្សាយ

34>

តាមរយៈការបូរសរបរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព និងក្បមូ ទិននន័យបខនថមតាមរយៈរបាយការណ៍របស់ថ្ដ្រូអភិវឌ្ឍន៍
និងការសរៀបច្ាំសកា
ិ ា សាោ, អ.រ.ហ. បានររសឃើញបញ្ាក្បឈមច្ាំនន
ួ ១១ ច្ាំណច្បខនថម ខដ្ ក្ត្ូវសសន ើសកា
ាំ រសសក្មច្
ពី រ.ហ.ស. ស ើសាំសណើដ្ាំសណាុះក្សាយដ្ូច្ខាងសក្កាម ៖
.រ.

បញ្ាក្បឈម

សាំសណើដ្សាំ ណាុះក្សាយ

ឹ ភាពសជឿទរច្ិត្តថ្នងវកា
ិ ”
ខអនរទី១ “ការបនតពក្ងង
០១

០២

ការសរៀបច្ាំសសច្រដីក្ពាងច្ាប់សដីពីអាររពិសសស សៅមិនទន់មាន

សសន ើអងាភាពពារ់ព័នធជាំរញការង្គរសរៀបច្ាំសសច្រតីក្ពាង

វឌ្ឍនភាពសៅមែសៅស ើយ ។

ច្ាប់សនុះ ។

ការសបើរក្បារ់សបសររមមតាមក្បព័នធធនាោរសៅមិនទន់មាននីត្ិ វិធី

សសន ើអរានាយរដ្ឋឋនងវិកា និងអរានាយរដ្ឋឋនរត្-

មែិត្ សហើយមានក្រសួង-សាថប័នមួយច្ាំនួនត្ូច្បសណាណុះបាននិង

នាោរោត្ិ រួមទាំងអងាភាពពារ់ព័នធ ពិនិត្យ និង

រាំពងអនវត្ត ។ ក្រសួង-សាថប័នមួយច្ាំនួនសទៀត្ពាំទន់មានឆ្នទ ៈរនុង

សិរាស ើការសរៀបច្ាំនីត្ិ វិធី មែិត្ និងជាំរញការអនវត្ត

ការដ្ឋរ់សច្ញោសរមមភាពសក្មាប់អនវត្តសរមមភាពសនុះសៅស ើយ ។

សៅតាមក្រសួង-សាថប័ន ។

ក្រសួង-សាថប័ន មានការពិបាររនុងការអនវត្តងវិកាក្បចាំឆ្នាំ សដ្ឋយសារ
(១) រញ្ច ប់ង វិកាក្ត្ូវបានសអញើជន
ូ ក្រសួង-សាថប័ន និងអងាភាពងវិកា
យឺត្ោវ (២) នីត្ិ វិធីហិរញ្ញវត្ថុងមី (នីត្ិច្ាំណាយរជា សទយយបសរក្បទន
សក្មាប់រដ្ឋបា ថ្ននរ់ោត្ិ និងថ្ននរ់សក្កាមោត្ិ) និងរសបៀបសក្បើក្បាស់
មែង្គរស ើ FMIS សៅពាំទន់អេពវអាយបានទូ ាំទោ
ូ យ និង (៣)
០៣

ការអនវត្តការបិទបញ្ា ីច្ងឆ្នាំមានភាពត្ឹងរឹង ។ រតាតទាំងអស់សនុះ
បណា
ត
ឱយការអនវត្តច្ាំណាយងវិកាមានភាពយឺត្ោវ និងច្ាំណាយ
ឆ្លងឆ្នាំមួយច្ាំនួនពាំក្ត្ូវបានទូទត្់ សហើយការបូរសរបឯរសារហិរញ្ញវត្ថុ
និងសរៀបច្ាំរិច្ចបញ្ា ិការណសនយយសដ្ឋយអងាភាពហិរញ្ញវត្ថុ ខដ្ ោ
សសនាធិការរបស់អាណាប័រសដ្ើមខែេ រឺមានភាពសមុ រសាមញ និងក្ត្ូវ
ការសព
សក្មួ

សវោសក្ច្ើន សដ្ឋយសហត្ថ្នអងាភាពហិរញ្ញវត្ថុក្ត្ូវសក្មប-

សសន ើអរានាយរដ្ឋឋនងវិកា, អរានាយរដ្ឋឋនហិរញ្ញវត្ថុ
រដ្ឋបា

ថ្ននសក្កាមោត្ិ និងអរានាយរដ្ឋឋនរត្នា-

ោរោត្ិ ពិនិត្យស ើងវិញស ើការនីត្ិច្ាំណាយរជា សទយយ
បសរក្បទនសក្មាប់រដ្ឋបា ថ្ននរ់ោត្ិ និងថ្ននរ់សក្កាមឹ ការអេពវអាយ ិែិត្បទដ្ឋឋន
ោត្ិ ក្ពមទាំងពក្ងង
ងមីៗ ោពិសសសពារ់ពន
័ ធ ការអនវត្តងវិកា ក្ពមទាំង
បនត ពក្ងឹងការពិភារា និងរាំណត្់បញ្ាក្បឈម
ោមួយក្រសួង សាថប័ន ខដ្ អនវត្ត ិែិត្បទដ្ឋឋន
ងមី សដ្ើមបីឱយការអនវត្តងវិកាកាន់ខត្មានភាពរ ន
ូ ។

ោមួយអងាភាពងវិកាោសក្ច្ើន ។

ខអនរទី២ “ការបនតរណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ”
ការរាំណត្់ទក្មង់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួមសក្មាប់រដ្ឋបា ោជធានី-

០៤

សែត្ត ខដ្ អាច្អ ិត្សច្ញពី FMIS សដ្ើមបីសជៀសវាងការសក្បើក្បាស់

សសន ើ FMWG សហការោមួយអរានាយរដ្ឋឋនហិរញ្ញ-

របាយការណ៍មានទក្មង់សក្ច្ើន និងបសងកើនបនទុ រដ្ ់មរនត ីទទួ បនទុរ

វត្ថុរដ្ឋបា

ខដ្ សក្បើក្បាស់សដ្ឋយថ្ដ្អង និងក្បព័នធអងរនុងការអ

សែត្តសិរាស ើត្ក្មូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

ិត្របាយ-

ការណ៍អង ។
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ថ្ននរ់សក្កាមោត្ិ និងរដ្ឋបា

ោជធានី-

ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

.រ.

បញ្ាក្បឈម

សាំសណើដ្សាំ ណាុះក្សាយ

ការពក្ងីរក្បព័នធ FMIS ស ឿនបានបសងកើនបនទុ រច្ាំណាយ, ច្ាំនួន
មរនត ី និងបនទុ រការង្គរ ។ មែង្គរក្បព័នធក្ត្ូវបានពនារសព សក្បើក្បាស់
ឱយបានសពញស
០៥

ញ សដ្ឋយពាំទន់មានត្ក្មូវការពីអរានាយរដ្ឋឋន

ជាំនាញ ថ្ន រសហវ. ។ មាងសទៀត្ អរានាយរដ្ឋឋនជាំនាញពាំមាន
ិ ីអនវត្តការង្គរសក្មាប់មែង្គរ
ភាពសរមមរនុងការសិរាស ន
ើ ីត្ិ វធ
ងមីៗ ខដ្ រិច្ចការសនុះក្ត្ូវបានសិរា និងសរៀបច្ាំស ើងសដ្ឋយស ខាធិការដ្ឋឋន FMWG ខដ្ អាច្នាាំ ឱយពិបាររាំណត្់នីត្ិ វិធអ
ី នវត្ត

សត្ើរួរសតតត្ស ើការពក្ងឹងការអនវត្តឱយបានសពញ
ស ញនូវមែង្គរថ្នក្បព័នធ FMIS, ការខរសក្មួ
និត្ិ វិធីអនវត្តការង្គរ,

ការអ

ិត្របាយការណ៍,

ការសធវើសនាធនរមម ោមួយក្បព័នធសអេងៗ, ការពក្ងឹង
អភិបា

រិច្ច និងការក្រប់ក្រងការតលស់បតូរ?

ការង្គរច្ាស់ោស់, អនវត្តសដ្ឋយរ ូន និងខរសក្មួ សក្ច្ើនស ើរ ។
ក្រសួង-សាថប័នមួយច្ាំនួនពាំទន់ចប់សអតើមអនវត្ត SARMIS និង
បញ្ាក្បឈមោបសច្ចរសទសមួយច្ាំនួន រួមមាន ការពិបារពិនិត្យ
០៦

ទិននន័យតាមការិោ

័យ, តាោងទិននន័យបានជក្មុះ ោមនជួរឈរ

បញ្ារ់អាំពីអត្តសញ្ញណ

និងមិនអាច្រាំណត្់ទិននន័យោក្រុមរនុង

តាោងច្ុះបញ្ា ី ។
អាោញធរកាន់កាប់ក្ទពយសមបត្តិរដ្ឋ បានសធវើបណណរមមសិទិរធ ួច្ោ

មិនខមនសារសពើពនធ បនត ជាំរញការសក្បើក្បាស់
SARMIS សៅតាមក្រសួង-សាថប័ន និងខរ

មែ

SARMIS បខនថ មសទៀត្ ។

់ស ើ

ទីតាាំងច្ាំនួន ១៧ ៧៦៤ រខនល ង សសម ើនឹង ៦២% ថ្នទីតាាំងសរប
ច្ាំនួន ២៨ ៥៦០ រខនល ង ច្ាំខណរទីតាាំងខដ្ ោមនបណណរមមសិទិដ្
ធ ីធលី
០៧

សសន ើអរានាយរដ្ឋឋនក្ទពយសមបត្តិរដ្ឋ និងច្ាំណូ

ក្ទពយសមបត្តិរដ្ឋច្ាំនួន ៣៨% សសម ើនង
ឹ ១០ ៧៩៦ រខនល ង ។ ការសរៀបច្ាំ
បណណ រ មម សិ ទិធសនុះ សៅខត្មានបញ្ា សៅតាមបណា
ត ោជធានី - សែត្ត
មួយច្ាំនួន ខដ្ ក្ត្ូវសដ្ឋុះក្សាយ និងពសនល ឿនការសរៀបច្ាំបណណរមម សិទិធ

សសន ើអរានាយរដ្ឋឋនសមបត្តិរដ្ឋ និងច្ាំណូ មិនខមន
សារសពើពនធ បនត ជាំរញការង្គរការសរៀបច្ាំបណណរមមសិទិធ
ដ្ីធលីថ្នក្ទពយសមបត្តិរដ្ឋ និងការសរៀបច្ាំខអនការសោ
ថ្នការក្រប់ក្រងក្ទពយសមបត្តិរដ្ឋ ។

បខនថ មសទៀត្ ។

ឹ ការអារភាាប់ង វកា
ិ សៅនឹងសោ នសោបាយ”
ខអនរទី៣ “ការពក្ងង
រដ្ឋបា ថ្ននរ់សក្កាមោត្ិពិបាររនុងការរាំណត្់សូច្នាររសមិទរ
ធ មម
០៨

០៩

ទធអ រនុងឆ្នាំ និងសោ សៅ/ ទធអ ច្ងសក្កាយនិងសោ សៅ

សសន ើអរានាយរដ្ឋឋនហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបា ថ្ននរ់សក្កាមោត្ិ
បនត ការបណតុុះបណា
ត

និងសរៀបច្ាំសោ ការណ៍

រនុង BSP និងងវិការមម វិធី រួមទាំងការសរៀបច្ាំរបាយការណ៍សមិទរ
ធ មម ។

ខណនាាំ មែិត្ស ើការតាមដ្ឋនសមិទរ
ធ មម/ ទធអ

ការអនវត្តង វិការមម វិធីថ្ននរ់សក្កាមោត្ិក្ត្ូវបាននិងរាំពងអនវត្ត

សសន ើអរានាយរដ្ឋឋនហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបា ថ្ននរ់សក្កាមោត្ិ

សៅរដ្ឋបា

រួរចប់សអតើមសរៀបច្ាំសិកាាសាោសត ីពីការអនវត្តងវិកា

ោជធានី សែត្ត បខនត ត្ក្មូវឱយមានការសក្មបសក្មួ

ងវិការមម វិធីោក្បចាំឆ្នាំ។

ោសក្ច្ើនសដ្ើមបីសដ្ឋុះក្សាយបញ្ាឈម ។

ខអនរទី៤ “ការបញ្ច បកា
់ រសក្ត្ៀមែលួនសឆ្ពុះសៅរណសនយយភាពសមិទរ
ធ មម”
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។

ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

.រ.

បញ្ាក្បឈម
ការសរៀបច្ាំ ិែិត្បទដ្ឋឋនរត្ិយត្តសោ

១០

សាំសណើដ្សាំ ណាុះក្សាយ

(ច្ាប់សតីពីក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈងមី, អនក្រឹត្យស ែ៨១ និង៨២) រាំពងខត្មានវឌ្ឍនភាព ។

សសន ើអងាភាពពារ់ពន
័ ធ សក្កាមឱវាទ រសហវ. ជាំរញ

រនុងររណី មិនបានបញ្ច ប់រនុងឆ្នាំ២០២២ អាច្នឹងមានបច្ច័យដ្ ់

ការសរៀបច្ាំ ិែិត្បទដ្ឋឋនសោ សនុះ សដ្ឋយបញ្ច ប់

ការបញ្ច ប់ការសក្ត្ៀមែលួនសក្មាប់ឈានសៅអនវត្តង វិកាព័ត្៌មាន

រនុងឆ្នាំ២០២២ ។

សមិទរ
ធ មម ។

បញ្ាក្បឈមរបស់មនទរី សហវ. ោជធានី-សែត្ត
មនទ ីរ សហវ. ោជធានីសែត្ត បាំសពញមែង្គរោអភិបា

ហិរញ្ញវត្ថុ

សៅថ្ននរ់មូ ដ្ឋឋន និងសៅរដ្ឋបា ថ្ននរ់សក្កាមោត្ិ បខនត មានការពិបារ
រនុងការបាំសពញមែង្គរស ើការង្គរមួយច្ាំនួន រនុងសនាុះរួមមាន៖ (១)

១១

ពាំមានសិទិរ
ធ នុងការពិនិត្យរបាយការណ៍សក្មាប់ការបង់ច្ាំណូ រនុង

សសន ើ អ.រ.ហ. សហការោមួយអងាភាពពារ់ពន
័ ធ

NRMIS របស់មនទ ីរជាំនាញ, (២) ការជាំរញឱយអាោញធរកាន់កាប់

សក្កាមឱវាទ រសហវ. ពិនិត្យ និងសដ្ឋុះក្សាយ

ក្ទពយសមបត្តិរដ្ឋសធវើបណណរមមសិទិដ្
ធ ីធលី, (៣) ខអនការ ទធរមមរបស់

ស ើបញ្ាក្បឈមរបស់មនទ ីរ សហវ. ោជាំហាន ។

មនទ ីរជាំនាញមានទាំហាំង វិកា

ខដ្

ពាំអាច្អនវត្តនីត្ិ ទធរមមបាន

និង (៤) ការបូរសរបរបាយការណ៍សមិទរ
ធ មមរបស់មនទ ីរជាំនាញ
មិនទន់បាន សដ្ឋយសារមនទ ីរជាំនាញពាំបានសអញើជន
ូ មនទ ីរ សហវ. ។

ឆ. សននដ្ឋ
ិ ឋន

35>

ខអែរស ើ ទធអ ថ្នការក្ត្ួត្ពិនត្
ិ យតាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាពក្បចាំឆ្នាំ២០២១, សរមមភាពោសក្ច្ើនសសក្មច្បានតាមសោ សៅ
និងសរមមភាពមួយច្ាំនួនរាំពងមានវឌ្ឍនភាព សហើយសរមមភាពរនលឹុះពារ់ពន
័ ធនឹងការសក្ត្ៀមែលួនសក្មាប់ជាំហានបនាទប់
ក្ត្ូវបាននិងរាំពងសរៀបច្ាំោបសណតើរៗអងខដ្រ ។ រណភាពថ្នការសរៀបច្ាំ GDAP/PDAP/MAP និងរបាយការណ៍មាន
ភាពក្បសសើរោងមន ។ អងាភាពសក្កាមឱវាទ រសហវ. ១០០% អនវត្តខអនការបានស ស
ើ ពី ៨៥%, មនទីរ សហវ. ោជធានីសែត្ត ោង ៨៨% អនវត្តខអនការបានស ើសពី ៨៥%, និងក្រសួង-សាថប័ន ោង ៧០% អនវត្តខអនការបានស ើសពី ៨៥% ។

36>

សបើសទុះោសថ ិត្រនុងបរិការណ៍ថ្នការរឯរោ ដ្ឋ ជាំងឺរូ វឯដ្-១៩, សរមមភាពខរទក្មង់សៅខត្មានច្ នការរួរឱយរត្់សមាា ់
ខដ្ សនុះបានបង្គាញអាំពីឆ្នទៈ និងការច្ូ រួមពីក្រប់ភារីខដ្ មានការពារ់ពន
័ ធរនុងការរសាងក្បព័នធក្រប់ក្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈរបស់រមពុោ ឱយកាន់ខត្រឹងមា ាំ និងធននឹង វិបត្តិ ។

37>

ការវាយត្ថ្មល PEFA ទាំងថ្ននរ់ោត្ិ និងថ្ននរ់សក្កាមោត្ិ បានអត ់ោ ទធអ សោ /បនាទត្់មូ ដ្ឋឋន (Baseline)
អាំពសា
ី ថ នភាពថ្នក្បព័នធក្រប់ក្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈសៅរមពុោ សដ្ើមបីអត

់ោធាត្ច្ូ សក្មាប់សរៀបច្ាំក្របែណឌខអនការ

សរមមភាព តាមរយៈការរាំណត្់ការដ្ឋឋនអាទិភាព សដ្ើមបីសដ្ឋុះក្សាយោដ្ាំណារ់កា ៗ ។ ការខរទក្មង់ការក្រប់ក្រង
ឹ ោក្បចាំ និងរសាងសមាសធាត្សាំខាន់ៗបខនថមសទៀត្ សដ្ើមបីសឆ្លើយត្បបានសៅ
ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ រឺចាំបាច្់ក្ត្ូវពក្ងង
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ឺ ូ វឯដ្-១៩ និងវិបត្តិសអេងៗខដ្ អាច្សរើត្មានោយថ្នសហត្ សដ្ើមបីត្ក្មង់សឆ្ពុះសៅរររណសនយយភាព
នឹងបរិការណ៍ថ្នជាំងរ
សមិទរ
ធ មម ។

38>

ការក្រប់ក្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈក្បរបសដ្ឋយក្បសិទភា
ធ ព និងសរតិសិទភា
ធ ព រឺមូ ដ្ឋឋនក្រឹុះដ្៏ចាំបាច្់មន
ិ អាច្ែវុះបាន
សក្មាប់ការជាំរញអភិវឌ្ឍក្បសទសោត្ិ និងកាត្់បនថយភាពក្រីក្រ ោពិសសសតាមរយៈការធានានូវរាំសណើនសសដ្ឋរិច្ច
ក្បរបសដ្ឋយបរិោប័នន និងបសងកន
ើ ក្បសិទភា
ធ ពរនុងការអត ់សសវាសាធារណៈ ដ្ ់ក្បោជន ក្ពមទាំងរួមច្ាំខណរ
សសក្មច្បាននូវច្រាុ វិស័យរយៈសព ខវងរបស់រមពុោ ។

រសបៀបវារៈទី២៖ បទបងាាញសតីពីវឌ្ឍនភាពននការអនុវតត គ្សក្ម្មងក្បព័នធបសច្ច កវិទាព័ត៌ម្មនសក្ម្មប់ការក្គ្ប់ក្គ្ង
ហិរញ្ញវតថុស្មធារណ្ៈ

39>

ត្ាំណាងស ខាធិការដ្ឋឋន FMWG នឹងសធវើបទបង្គាញែលីអព
ាំ ី “វឌ្ឍនភាពរសក្មាង FMIS ឆ្នាំ ២០២១ និង ការង្គរបនត
រនុងឆ្នាំ ២០២២” ។ ែលឹមសារថ្នបទបង្គាញសតដត្ស ើ ២ ច្ាំណច្រឺ ៖ ១.សមិទរ
ធ មមរនលឹុះៗឆ្នាំ ២០២១ និង២.ការង្គរ
បនតឆ្នាំ២០២២ ។ (ែលឹមសារខាងសក្កាមទទួ បានជាំនយ
ួ សាមរត្ីពី ស ខាធិការដ្ឋឋន FMWG)

40>

ី ការសក្បើក្បាស់ដ្ ់អងាភាពងវិកាអាណាប័រសអទរសិទិង
ក្បព័នធ FMIS ក្ត្ូវបានពក្ងរ
ធ មីច្ាំនន
ួ ២ បខនថម រឺ អរាស ខាធិការដ្ឋឋនក្រុមក្បឹរាោត្ិោាំពារសងាម និងឧត្តមក្រុមក្បឹរាសសដ្ឋរិច្ចោត្ិ ។ ក្បព័នធ FMIS នឹងក្ត្ូវសក្បើក្បាស់ដ្ ់រដ្ឋបា
ោជធានី-សែត្តទង
ាំ ២៥ និង អងាភាពងវិកាអាណាប័រសអទរសិទិប
ធ ខនថមងមីច្ន
ាំ ន
ួ ១០ (សៅសដ្ើមឆ្នាំ ២០២២ សនុះ) ។

41>

មែង្គរងមីពីរ ក្ត្ូវបានបញ្ច ប់ការអភិវឌ្ឍ និងដ្ឋរ់ឱយដ្ាំសណើរការអលូវការ ោអាទិ៍ មែង្គរសរៀបច្ាំខអនការងវិកាដ្ឋរ់ឱយ
សក្បើក្បាស់សៅ រសហវ. និង ក្រសួងរិច្កា
ច រនារឯ; រឯឯមែង្គរ ទធរមមសពញស ញបានដ្ឋរ់ឱយសក្បើក្បាស់សៅ រសហវ.,
ក្រសួងរិច្ចការនារឯ និង ក្រសួងព័ត្មា
៌ ន ។ មែង្គរងមីទង
ាំ ២ ខាងស រ
ើ នុងឆ្នាំ ២០២២ នឹងក្ត្ូវដ្ឋរ់ឱយសក្បើក្បាស់ ដ្ ់
ក្រសួង-សាថប័នខដ្ សៅសសសស ់សក្មាប់មែង្គរ ទធរមមសពញស ញ និង ក្រសួងច្ាំនន
ួ ១១ ងមីសក្មាប់មែង្គរ
សរៀបច្ាំខអនការងវិកា ។

42>

ក្បព័នធ FMIS បានដ្ឋរ់ឱយដ្ាំសណើរការសនាធនរមមទិនននយ
័ ោមួយក្បព័នធងមីច្ន
ាំ ន
ួ ៤ រឺ៖ ក្បព័នធក្រប់ក្រងសបៀវត្េមរនតី
ោជការរបស់ក្រសួងមែង្គរសាធារណៈ, ក្បព័នធរបស់ធនាោរវឌ្ឍន៍អាសីច្ាំកាត្់ (ABA), ក្បព័នធរបស់ធនាោរជីបមង
និងក្បព័នធរបស់ធនាោរពាណិជារមមសក្ៅក្បសទស (FTB) ក្ពមទាំងបានបញ្ច ប់ការអភិវឌ្ឍសនាធនរមមោមួយក្បព័នធ
របស់ធនាោរថ្ក្បសណីយ៍រមពុោ និង រាំពងសិរា ទធភាពសនាធនរមមោមួយក្បព័នធ EFMS ។ FMWG បានពក្ងីរ
ការសក្បើក្បាស់មែង្គរទូទត្់តាម EET (ទូទត្់សអ ិច្ក្ត្ូនរ
ិ ) ដ្ ធ
់ នាោរកាណាឌ្ីោ និងបានអភិវឌ្ឍរមម វិធរ
ី ញ្ច រ់
ងវិកា (Business Intelligent Report) ក្ពមទាំងបានអភិវឌ្ឍរមម វិធី FMIS Portal ជាំនាន់ទ១
ី ខដ្ ដ្ាំសណើការស ើរមម
វិធីទូរសពទថ្វឆ្លត្ សក្មាប់ជន
ាំ យ
ួ ដ្ ់ ហ
ាំ ូរឯរសាររវាងរដ្ឋបា ថ្ននរ់សក្កាមោត្ិ ោមួយនឹងរត្នាោរោជធានី-សែត្ត ។

43>

នីត្ិ វិធីអនវត្តការង្គរងមីតាមក្បព័នធ FMIS (Business Process Streamline) បានដ្ឋរ់ឱយអនវត្តសៅក្រសួង-សាថប័ន
ច្ាំនន
ួ ២៧ ក្រសួង-សាថប័ន ស ើមែសញ្ញច្ាំណាយសបៀវត្េ, ច្ាំណាយបនទុរបរា ិរខដ្ មានសោ របបរាំណត្់

12

ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ច្ាស់ោស់ និងច្ាំណាយទូទត្់ក្ត្ង់ ។ FMWG បានបញ្ច បកា
់ រសិរារួច្ោ ស់ ន
ើ ីត្ិ វិធីងមីសៅក្រសួង-សាថប័ន ច្ាំនន
ួ
១០ ងមីសទៀត្ ស កា
ើ រទូទត្់សបៀវត្េ និង ច្ាំណាយបនទុរបរា រ
ិ និង បានសិរានីត្ិ វិធីងមីបខនថមសទៀត្សក្ៅពីសបៀវត្េ
និង បនទុរបរា រ
ិ ។
រសបៀបវារៈទី៣ ៖ ស្េងៗ
រ. សសច្រតក្ី ពាងក្របែណឌខអនការសរមមភាពរួម ដ្ាំណារ់កា ទី៤

44>

អ.រ.ហ. បានចប់សអតើមរិត្រូរសរៀបច្ាំខអនការសរមមភាពដ្ាំណារ់កា ទី៤ តាាំងពីសដ្ើមឆ្នាំ២០២០ សដ្ឋយខអែរសៅស ើ
ឯរសារមួយច្ាំនួន រនុងសនាុះរួមមាន៖ របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពថ្នការអនវត្ត PFMRP ដ្ាំណារ់កា ទី៣, របាយការណ៍
សិរានានារបស់ថ្ដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ ។ ។ ក្ពមទាំងបានជួបពិភារាោមួយភារីនានាពារ់ពន
័ ធសដ្ើមបីក្បមូ ធាត្ច្ូ បខនថម ។

45>

ោ ទធអ

អ.រ.ហ ពិនត្
ិ យសឃើញថ្ន សៅមានការង្គរសសសស ់រនលឹុះៗមួយច្ាំនន
ួ ខដ្ មិនទន់សសក្មច្បាន និង ោ

មូ ដ្ឋឋនក្រឹុះសក្មាប់អនវត្តរង
នុ ដ្ាំណារ់កា ទី៤ ោអាទិ៍ ការសរៀបច្ាំសសច្រតីក្ពាងច្ាប់សតីពីក្បព័នធហរិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ
(ងមី) និងអនក្រឹត្យស ែ ៨១ និង ៨២, មែង្គរថ្នក្បព័នធ FMIS សៅមិនទន់អនវត្តសពញស ញ និងការសរៀបច្ាំក្របែណឌ
អនវត្ត និងក្ត្ួត្ពិនត្
ិ យងវិកាព័ត្៌មានសមិទរ
ធ មម សៅមិនទន់បានសរៀបច្ាំោរ់ោរ់សៅស ើយ ។

46>

សៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ិកា
ឆ ឆ្នាំ២០២០ រ.ហ.ស. បានសសក្មច្ពនារសព អនវត្តដ្ាំណារ់កា ទី៣ រយៈសព
បខនថម (២០២១-២០២២) សហើយបានសរៀបច្ាំោខអនការសរមមភាពអនតរកា

២ ឆ្នាំ

(CAP3+2) សដ្ើមបីបនតអនវត្តឱយសសក្មច្

បាននូវច្ាំណច្សសសស ់រនលុះឹ ៗ ខដ្ ោមូ ដ្ឋឋនក្រឹុះសក្មាប់ឈានសៅដ្ាំណារ់កា ទី៤ ។

47>

ដ្ូច្សនុះ ការសរៀបច្ាំខអនការសរមមភាពដ្ាំណារ់កា ទី៤ សៅសព សនុះ រឺខអែរសៅស ើ (១)សសច្រតីក្ពាងក្របែណឌ
ខអនការសរមម ភាពខដ្

បានសរៀបច្ាំកា

ពី ច្ងឆ្នាំ ២០២០, (២)វឌ្ឍនភាពថ្នការអនវត្ត ខអនការសរមម ភាពរួ ម

ដ្ាំណារ់កា ទី៣ បូរ២ (CAP3+2) រនង
ុ ឆ្នាំ២០២១ និងការសធវើច្ាំសណា ពីវឌ្ឍនភាពខដ្ នឹងសសក្មច្បានសៅឆ្នាំ
២០២២, (៣) ឯរសារយទធសារសត ទាំង៦, (៤)របាយការណ៍ថ្នការសិរាសដ្ឋយខអែរសៅស ើឧបររណ៍វាយត្ថ្មល
នានា ដ្ូច្ោ PEFA, PER, TADAT។ ។ និង (៥) របាយការណ៍សិរាវាយត្ថ្មលនានារបស់ថ្ដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ ។

48>

ដ្ូច្ោនសៅនឹងការសរៀបច្ាំខអនការសរមមភាពដ្ាំណារ់កា ទី៣ (CAP3) , អ.រ.ហ បានចប់សអតម
ើ សរៀបច្ាំោសសច្រតីក្ពាង
ទសេនាទនខអនការសរមមភាពរួម ដ្ាំណារ់កា ទី៤ ឆ្នាំ២០២៣-២០២៧ សដ្ឋយបានរាំណត្់អព
ាំ ីក្របែណឌរួមថ្ន
ខអនការសរមមភាពដ្ាំណារ់កា ទី៤ ។ បនាទប់មរសសច្រតីក្ពាងឯរសារទសេនាទនសនុះ នឹងក្ត្ូវដ្ឋរ់ជន
ូ រ.ហ.ស.
ពិនិត្យ និងសសក្មច្ ។ ជាំហានបនាទប់ អ.រ.ហ. នឹងជួបពិភារាោមួយអងាភាពសក្កាមឱវាទ រសហវ. រួមទាំងមនទីរ
សហវ. ោជធានី-សែត្ត, ក្រសួង-សាថប័ន, និងថ្ដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ សដ្ើមបីសរៀបច្ាំោ “ច្រាុ វិស័យនិងយទធសារសត រមម វិធីខរទក្មង់
ការក្រប់ក្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ដ្ាំណារ់កា ទី៤” ។
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ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ែ. សសច្រតក្ី ពាងក្របែណឌ ទធអ ឆ្នាំ២០២២-២០២៤ រវាងោជរដ្ឋឋភិបា រមពុោ និងសហភាពអឺរប

49>

បនាទប់ពីជន
ាំ ួបរវាង ឯរឧត្តមអរាបណឌត្
ិ សភាចរយ និងសោរជាំទវ Carmen Moreno ឯរអរារដ្ឋទូត្ ថ្នសហភាពអឺរប
ក្បចាំរមពុោ សនាថ្ងៃទ២
ី ៩ ខែវិច្ិកា
ឆ ឆ្នាំ២០២១, អ.រ.ហ. សហការោមួយអងាភាពពារ់ពន
័ ធសក្កាមឱវាទ រសហវ.
ពិភារាោមួយសហភាពអឺរបោសក្ច្ើនស រ
ើ ស ក្ើ របែណឌសូច្នាររសរមិទរ
ធ មមច្ាំនន
ួ ០៦ ដ្ូច្ខាងសក្កាម៖
i.

Strengthening, diversification and increase of Domestic Revenue Mobilisation (DRM)

ii.

Improve comprehensiveness of reporting and budget transparency

iii.

Improved Public Investment Management

iv.

Public procurement increased transparency and best value for money

v.

Change management and expansion of the Financial Management Information System
(FMIS) result in streamlined business process, and Increase budget accountability and
external audit.

vi.

50>

Increase budget accountability and external audit.

សក្មាប់ការសរៀបច្ាំក្របែណឌ ទធអ ងមីសនុះ ក្បត្ិភូសហភាពអឺរបមានភាពត្ឹងរឹង ស កា
ើ ររាំណត្់សោ សៅក្បចាំឆ្នាំ
២០២២-២០២៤ ខដ្ ទមទរឱយមានការសោរពសសន ើសកា
ាំ រខណនាាំដ្៏ែពង់ែពសព
់ ី ឯរឧត្តមអរាបណឌត្
ិ សភាចរយ ស ើ
ច្ាំណច្ខាងសក្កាម ៖

ទី១)- Strengthening, diversification and increase of Domestic Revenue Mobilisation (DRM) ៖ សោ
សៅឆ្នាំ២០២៤ បានរាំណត្់ថ្ន “The Personal Income Tax (PIT) and Capital Gains Tax are
implemented.”
ទី២)- Improve comprehensiveness of reporting and budget transparency៖ សោ សៅឆ្នាំ២០២២ បាន
រាំណត្់ថ្ន “The 2022 Public Finance System Law includes a provision allowing for the
publication of the executive budget proposal (draft budget law and supporting documents).”

51>

សដ្ឋយខ រ ច្ាំសពាុះ Increase budget accountability and external audit៖ សោ សៅក្បចាំឆ្នាំមានការយ ់
ែសោនសៅស ើយ សដ្ឋយក្បត្ិភស
ូ ហភាពអឺរបបានសក្បើក្បាស់ពារយែស និងច្ង់បាន ទធអ សអេង ។
➢ សោ សៅឆ្នាំ២០២២៖ Budget 2022 transactions are closed by the end of March 2023 ។ បខនត
ក្បត្ិសហភាពអឺរបរឺច្ង់បាន ទធអ

“ការបិទបញ្ា ីរណសនយយរនុងរយៈសព ៣ ខែ” ។ រនង
ុ ន័យសនុះ អ.រ.ហ.

នឹងបនតពភា
ិ រាោមួយអងាភាពពារ់ពន
័ ធ និងក្បត្ិភូសហភាអឺរបខនថមសទៀត្ ។

អាក្ស័យដ្ូច្បានសោរពជក្មាបជូនខាងស ើ អ.រ.ហ. សូមសោរពសសន ស
ើ ាំ ឯរឧត្តមអរាបណឌត្
ិ សភាចរយ សមតាតពិនត្
ិ យ
និងអត កា
់ រខណនាាំដ្ែ
៏ ពងែ
់ ពសស់ ច្
ើ ណ
ាំ ច្ទី១ និងទី២ ខាងស ើ ។
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សេចក្តីព្រាងរសបៀបវារៈ
ក្ិចចព្របជុំគណៈក្ម្មការកក្ទព្រម្ង់ការព្រគប់ព្រគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
នៃព្រក្េួងសេដ្ឋក្ិចចៃង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ
ថ្ងៃអង្គារ ១៣រោច កែមាឃ ឆ្នាំឆ្លូវ ម្រីសក្ស
័ ព.ស ២៥៦៥
ោជធានីភ្នាំរពញ, ថ្ងៃទ្ី០១ កែមីនា ឆ្នាំ២០២២

រសបៀបវារៈទី១

3

មរិរ ក្ស
ើ
ឯក្សឧរតមអគា ណ្ឌិរសភាចារយ អូៃ ព័ៃធម្ៃីរ័ត្ន ឧ នាយក្សរដ្ឋមន្រនតី រដ្ឋមន្រនតីម្ក្សសួងរសដ្ឋក្សច
ិ ចនង
ិ ហិរញ្ញវរថុ និងជាម្ ធាន
ឹ នាាំការង្គរកក្សទ្ម្មង់ការម្គ ់ម្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណ្ៈ
គណ្ៈក្សមាាធិការដ្ក្ស
ការោយការណ្៍
អាំពីវឌ្ឍនភាពថ្នការររៀ ចាំរ បាយការណ្៍ម្រួរ ពិនិរយ និងវាយរថ្មល ក្សមា វិធីកក្សទ្ម្មង់ការម្គ ម្់ គងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណ្ៈនិង
របាយការណ្៍វឌ្ឍនភាពម្ ចាាំម្រីមាសទ្ី៤ និងឆ្នាំ២០២១
−

ឯក្សឧរតម រេ់ េីលវា៉ា រដ្ឋរលខាធិការ ថ្នម្ក្សសួងរសដ្ឋក្សិចន
ច ង
ិ ហិរញ្ញវរថុ និងជាអគារលខាធិការ ថ្នអគារលខាធិការដ្ឋឋន
ឹ នាាំការង្គរកក្សទ្ម្មង់ការម្គ ់ម្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណ្ៈ
គណ្ៈក្សមាាធិការដ្ក្ស

រសបៀបវារៈទី៣
២
រសបៀបវារៈទី
ិ កី ក្សទ្ម្មង់ការម្គ ម្់ គងហិរញ្ញវរថសា
ទ្ ង្គាញសត ព
ី រី បាយការណ្៍ម្រួរពិនរ
ិ យ និងវាយរថ្មលក្សមា វធ
ុ ធារណ្ៈ និងរបាយការណ្៍

១.

វឌ្ឍនភាពម្ ចាាំម្រីមាសទ្ី៤ និងឆ្នាំ២០២១
ិ ាព័រមា
២. ទ្ ង្គាញសត ព
ី វី ឌ្ឍនភាពថ្នការអនុវរតគរម្មាងម្ ព័នធ រចចក្សវទ្
៌ នសម្មា កា
់ រម្គ ម្់ គងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណ្ៈ
៣. រសេងៗ
- រសចក្សតម្ី ាងម្ក្ស ែណ្ឌកសនការសក្សមាភាពរួម ដ្ាំណាក្ស់កាលទ្ី៤
- រសចក្សតម្ី ាងម្ក្ស ែណ្ឌលទ្ធសលឆ្នាំ២០២២-២០២៤ រវាងោជរដ្ឋឋភ្ិបាលក្សមពុជា និងសហភាពអឺរុ
ក្សិចចពភា
ិ ក្សា
ឯក្ឧត្ត ម្អគគ បណឌត្
ិ េភាចារយ ឧបនាយក្រដ្ឋម្ន្រៃត ី មានមរិរោ ល់ និងរ ក្ស
ើ ក្សិចព
ច ិភាក្សា ។
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អ.គ.ហ. សូមរក្សាសិទ្ិក្ស
ធ ង
នុ ការកក្សសម្មួល

កិចចត្រជគ
ាំ ណៈកមមការខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ
ថ្នត្កសួងរសដ្ឋកច
ិ ន
ច ង
ិ ហិរញ្ញវរថុ

របាយការណ៍ត្រួរពិនិរយ និងវាយរម្លៃកលម វិធីកកទត្លង់ការត្រប់ត្រង
ហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ និងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពត្បចាំត្រីមាសទី៤ និងឆ្ន២
ាំ ០២១
“ខកលមអត្រព័នធ ត្ករែណឌគរិយរត យនតការសាថរ័ន និងធនធានមនសស”

ថ្ងៃអង្គារ ១៣រោច ខែមាឃ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥

ទីសតីការត្កសួងរសដ្ឋកិចចនិងហិរញ្ញវរថុ,ថ្ងៃទី ០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២
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មារិកា
១. សសចកតីស្តើល
២. វឌ្ឍនភាពត្បចាំឆ្ន២
ាំ ០២១
៣. ចាំណាយស
៤. សោប

ើការអនុវរត កលម វិធីកកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុ សាធារណៈ ឆ្ន២
ាំ ០០៤-២០២១

់ម្ៃរូអភិវឌ្ឍន៍ ç

ទធ ្

បឋលម្នការវាយរម្លៃត្បព័នធ FMIS និងការវាយរម្លៃចាំណាយសាធារណៈ

៥. បចច ័យស ើត្បព័នធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុ សាធារណៈ
៦. បញ្ហ
ា ត្បឈល និងសាំសណើៃាំសណាោះត្សាយ
៧. សនន ិដ្ឋាន
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១. សសចកតីស្តើ់ល − សាវតារ និងរោលរាំណង
សាោចររលែ ០៩ សរ ររស់ោជរដ្ឋឋភិបាល ចុះថ្ងៃទ២
ី ៨ ខែធនូ ឆ្នាំ២០១៥ សត ីពី វិធាន និងនីរិ វិធីថ្នការររៀរចាំ ការអនវរត
ការត្រួរពិនិរយ ការតាមដ្ឋន និងការវាយរថ្មលរលើការង្គរខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ។
របាយការណ៍ត្រួរពិនិរយនិងវាយរថ្មលកមម វិធីខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ និងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព
ត្រចាំត្រីមាសទី៤ និងឆ្នាំ២០២១ គឺមានភាពត្គរ់ត្ជុងរត្ោយ តាមរយៈការររងកើនការចូលរួមផ្តល់ោធារចូលពីត្គរ់ភាគី
ខដ្លមានការពាក់ព័នធរម
ួ មាន អងាភាពរត្កាមឱវាទ កសហវ. រួមទាំងមនទីរ សហវ. ោជធានី-រែរត, ត្កសួង-សាថរ័ន

រដ្ឋបាលោជធានី-រែរត, និងថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ ។
របាយការណ៍រនុះនឹងកាលយោធារចូលដ្៏មានសារៈសាំខាន់សត្មារ់ររៀរចាំខផ្នការសកមមភាពរួម ដ្ាំណាក់កាលទី៤ ថ្ន

ការអនវរតកមម វិធីខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ។
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១. សសចកតីស្តើ់ល − វិធីសា្សត ររៀរចាំរបាយការណ៍
ខផ្នការសកមមភាពរួម
អងាភាពរត្កាមឱវាទ
កសហវ.រួមទាំងមនទីរ

សហវ.រផ្ញើរបាយការណ៍

សិកាាសាលាពិរត្ោុះរោរល់

ដ្ាំណាក់កាលទី៤

សត ីពី របាយការណ៍វាយរថ្មល

(CAP4)

ត្រសិទភា
ធ ពថ្នការអនវរត
ត្រព័នធ FMIS

របាយការណ៍ PEFA
ថ្ននក់ោរិ,PEFA ថ្ននក់-

កិចចត្រជាំត្រមូលធារចូល

រត្កាមោរិ,របាយការណ៍

រខនថម និងរផ្ទៀងផ្ទទរ់ទន
ិ ន នយ
័

វាយរថ្មលត្រសិទភា
ធ ពត្រព័នធ

ោមួយត្គរ់រួអងាពាក់ព័នធ

ិ ី
របាយការណ៍ត្រួរពិនរ
ិ យ និងវាយរថ្មលកមម វធ

កិចចត្រជាំថ្ផ្ទកនុង អ.គ.ហ.

ខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ និង
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពត្រចាំត្រីមាសទី៤
និងឆ្នាំ២០២១

FMIS, របាយការណ៍ PER

ត្កសួង-សាថរ័ន រផ្ញើ

សិកាាសាលាខចករំខលករទិ
ពិរសាធន៍សតីពកា
ី រអនវរតងវកា

របាយការណ៍

កមម វិធីរៅរដ្ឋបាលថ្ននក់ោរិ
និងរដ្ឋបាលថ្ននក់រត្កាមោរិ
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២. វឌ្ឍនភាពត្បចាំឆ្ន២
ាំ ០២១
២.១.វឌ្ឍនភាពថ្នការអនវរតការសរត្មចររស់ គ.ហ.ស.

២.២.វឌ្ឍនភាពថ្នការអនវរតខផ្នការសកមមភាពរួម
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២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វឌ្ឍនភាពសរត្មចបាន
១.ចារ់សតីពីភាពោថ្ដ្គូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន
ិ និងការត្រគល់សិទិអ
ិ
២.អនត្កឹរយសត ីពីការររងកើនចាំនួនអងាភាពងវកា
ធ ាំណាចោអាណារ័ករផ្ទរសិទិជ
ធ ូនអងាភាពងវកា
៣.ខផ្នការយទធសា្សត សត ីពីការកសាង និងអភិវឌ្ឍសមរថភាពកនង
ុ ត្ករែណឌ PFMRP ដ្ាំណាក់កាលទី៤

ការសរត្មចររស់ គ.ហ.ស.សររ

៤.សនាធនកមមរវាងត្រព័នធ FMIS និងត្រព័នធររៀវរសររស់ត្កសួងមែង្គរសាធារណៈ

មានចាំនន
ួ ៣៥ វិធានការ កនង
ុ រនាុះ

៥.របាយការណ៍វាយរថ្មលចាំណាយសាធារណៈ និងគណរនយយភាពហិរញ្ញវរថុ ថ្ននក់ោរិ ឆ្នាំ២០២១

សរត្មចបាន ៨ វិធានការ ។
ិ
៦.ខផ្នការសកមមភាពសត្មារ់ជាំរញការររងកើរអងាភាពងវកា
ិ រៅរដ្ឋបាលោជធានី-រែរត និងររៀរចាំោខផ្នការសកមមភាពោក់លាក់
៧.ការសិកាអាំពីលទធភាពររងកើនអងាភាពងវកា
ី ីរល រស់រដ្ឋ
៨.ខផ្នការរធវើរណណ កមមសិទិដ្
ធ ធ
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២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វឌ្ឍនភាពរនតតាមដ្ឋន
១.រសចកតីត្ពាងចារ់សតីពីត្រព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ (ងមី) [GDB ; រ.ម៤ ឆ្នាំ២០២២ ដ្ឋក់ជូនសាថរ័ននីររ
ិ បញ្ញរ]តិ
ចារ់សតីពីត្រព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ (ងមី)រត្ោងរញ្ច រ់កត្មិរ កសហវ.និងរញ្ជូ នរៅគណៈរដ្ឋម្នតី រៅត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ និងរញ្ជូ នរៅអងានីរិរបញ្ញរតិ
រៅត្រីមាសទី ៤ ឆ្នាំ២០២២ ។

២.រសចកតីត្ពាងចារ់សតីពីការត្គរ់ត្គងចាំណូលមិនខមនសាររពើពនធ [GDSPNR;រ.ម៤,២០២២]

ត្កបខណឌ
ររិយរ
ុ ត

រសចកតីត្ពាងចារ់ បានដ្ឋក់ឆ្លងសិកាាសាលាពិរត្ោុះរោរល់អនតរត្កសួង-សាថរ័ន,ថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍,រាំណាងសងាមសី វិល និងកិចចត្រជាំកត្មិរថ្ននក់ដ្ឹកនាាំ កសហវ.។
ត្កុមការង្គរបានពិភាការលើជាំពូកទី១០ (សត ីពីរទសរបញ្ញញរតិ)ោមួយត្កសួងយរតិធម៌ និងអងាភាពត្រឆ្ាំងអាំរពើពករលួយ ចរ់សពវត្គរ់នាថ្ងៃទី ២៨ ខែមកោ
២០២២ ។ ដ្ាំណាក់កាលរនតនឹងដ្ឋក់ឆ្លងរៅគណៈកមាមធិការរោលនរោបាយរសដ្ឋកិចន
ច ិងហិរញ្ញវរថុ ។

៣.ត្ករែណឌរោលនរោបាយសត ីការអភិវឌ្ឍមូលរត្ររដ្ឋ [GSC & GDICDM; រ.ម៤,២០២១]
ត្កុមការង្គរររចចករទសកាំពងរនតររៀរចាំរសចកតីត្ពាងត្ករែណឌរោលនរោបាយរួមសត ីពីការអភិវឌ្ឍមូលរត្ររដ្ឋ ២០២២-២០២៨ ។

៤.រសចកតីត្ពាងចារ់សតីពីការត្គរ់ត្គងសហត្ោសសាធារណៈ [GDSPNR; រ.ម៤,២០២២ រញ្ជូ នរៅសាថរ័ននីរិរបញ្ញរតិ]
រសចកតីត្ពាងចារ់ ត្រូវបានតាក់ខរងោទត្មង់ចារ់ និងែលឹមសាររួចោល់កត្មិរត្កុមការង្គរររចចករទស កសហវ.។ រត្ោងររៀរចាំសិកាាសាលាពិរត្ោុះរោរល់នា
ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ និងរត្ោងរញ្ជូ នរៅទីសតីការគណៈរដ្ឋម្នតី រៅ រ.ម.៣ ឆ្នាំ២០២២។
7

២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វឌ្ឍនភាពរនតតាមដ្ឋន

៥.ការខកសត្មួលអនត្កឹរយរលែ៨១ អនត្ក.រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែវិចិកា
ឆ ឆ្នាំ១៩៩៥ [GDB; រ.ម១,២០២២]
បានរញ្ច រ់ការពិភាកាត្រឹមកត្មិរអគានាយកដ្ឋឋនងវិកា និងបានរញ្ជូ នរៅជាំនាញការបាោាំងរដ្ើមបីផ្តល់ធារចូល និងរត្រៀមពិភាកាអនតរអគានាយកដ្ឋឋន និង
ដ្ឋក់រញ្ចូ លោមួយរសចកតីត្ពាងខកសត្មួលអនត្កឹរយរលែ ៨២ អនត្ក.រក រៅត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២រនុះ ។

ត្កបខណឌ
ររិយរ
ុ ត

៦.ការខកសត្មួលអនត្កឹរយរលែ៨២ អនត្ក.រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែវិចិកា
ឆ ឆ្នាំ១៩៩៥ [GDNT; រ.ម១, ២០២២]
រសចកតីត្ពាងអនត្កឹរយរលែ ៨២ ត្រូវបានររៀរចាំ និងត្រូវរធវើរចចុរបននភាពោររណតើរៗ រដ្ឋយខផ្អករលើរោលការណ៍សរត្មចថ្នត្កុមការង្គរររៀរចាំរសចកតីត្ពាង
ចារ់ត្រព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ។

៧.រោលការណ៍ខណនាាំរួមសដ ីពីការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ររស់ោជរដ្ឋឋភិបាល [GSC; រ.ម២,២០២១]
ត្កុមការង្គរររចចករទស បាននិងកាំពងពិនិរយ និងខកសត្មួលរសចកតីត្ពាងរលើកទី៦ ថ្នរោលការណ៍ខណនាាំរួមសត ីពីការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈមនដ្ឋក់
សិកាាសាលាពិរត្ោុះរោរល់ ។
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២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វឌ្ឍនភាពរនតតាមដ្ឋន

៨.រសចកតីត្ពាងត្រកាសរោលការណ៍ និងនីរិ វិធីសត្មារ់ការត្គរ់ត្គងចាំណូលមិនខមនសាររពើពនធ កនុងលកាែណឌថ្នការរផ្ទរមែង្គរចាំរពាុះ
ចាំណូលពីរសវាសាធារណៈ ចាំណូលពីការផ្ទកពិន័យនិងការដ្ឋក់ទណឌកមម និងកនុងលកាែណឌថ្នការខចករំខលកចាំណូលពីរសវាធារណៈ
និងចាំណូលពីការចរ់ខចងត្ទពយសមបរតិរដ្ឋ ពីរដ្ឋបាលថ្ននក់ោរិរៅឱយរដ្ឋបាលថ្ននក់រត្កាមោរិ GSC & GDSPNR; រ.ម.៤,២០២១

ត្កបខណឌ
ររិយរ
ុ ត

បានរញ្ច រ់រសចកតីត្ពាងត្រកាសរោល និងដ្ឋក់ឆ្លងកិចចត្រជាំពិរត្ោុះរោរល់ោមួយត្កសួង-សាថរ័ន ទាំងកត្មិរររចចករទស និងកត្មិរថ្ននក់ដ្ឹកនាាំរៅខែកមភៈ

ឆ្នាំ២០២២ ។ រសចកតីត្ពាងត្រកាសរោលរនុះ រត្ោងរោរពជូន ឯកឧរតមអគារណឌិរសភាចរយ ពិនិរយ និងអនម័រ រៅខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ។

៩.សាោចរររស់ោជរដ្ឋឋភិបាលសត្មារ់ជាំរញត្កសួង-សាថរ័នោពិរសសត្កសួង-សាថរ័នសថ ិរកនុង វិស័យរសដ្ឋកិចចនិងសងាមកិចចឱយរធវើ
ការផ្សពវផ្ាយ ឬររៀរចាំរវទិកាសាធារណៈ អាំពីង វិកាត្រចាំឆ្នាំររស់ត្កសួង-សាថរ័នសាមីជូនសាធារណជន GDB; រ.ម.៤,២០២១
សាោចរខណនាាំសតីពីការជាំរញត្កសួង-សាថរ័ន កនង
ុ វិស័យរសដ្ឋកិចច និងសងាមកិចច ឱយរធវើការផ្សពវផ្ាយ ឬររៀរចាំរវទិការសាធារណៈអាំពីង វិកាត្រចាំឆ្នាំររស់
ត្កសួងសាមីជូនសាធារណជនកាំពងដ្ាំរណើរការរសន ើសាំការសរត្មចដ្៏ែពង់ែពស់ពីថ្ននក់ដ្ឹកនាាំ កសហវ. ។
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២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វឌ្ឍនភាពរនតតាមដ្ឋន
១០.រសចកតីត្ពាងយទធសា្សត សត ីពីការអនវរតសតង់ដ្ឋគណរនយយសាធារណៈមូលដ្ឋឋនរងាររៅកមពុោ ២០២១-២០៣១ [ACAR ; រ.ម២,២០២១]
រសចកតីត្ពាងចងរត្កាយយទធសា្សត ទទួលបានការឯកភាពោរោលការណ៍កង
នុ កិចត្ច រជាំគណៈកមមការខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ កាលពីថ្ងៃទី ២០ ខែ
ធនូ ឆ្នាំ២០២១ ។ អ.គ.ហ.សហការោមួយនិយ័រករគណរនយយនិងសវនកមម បាននិងកាំពងខកសត្មួលរខនថមរដ្ើមបីរោរពជូនត្រមែោជរដ្ឋឋភិបាល អនម័រ ។

១១.ឯកសារទសសនាទនសត ីពីចកាុ វិស័យ និងយទធសា្សត ថ្នការង្គរខកទត្មង់ ៣ រូក ១ [GSC, NCDD, PAR និង CLJR ; រ.ម៤,២០២១]
រសចកតីត្ពាងឯកសារទសសនាទនសត ីពីចកាុ វិស័យនិងយទធសា្សត កមម វិធីខកទត្មង់ រី រូក មួយ ត្រូវបានររៀរចាំ និងត្រូវបានពិភាកាកនង
ុ កិចចត្រជាំកត្មិរ
អនតរការដ្ឋឋនខកទត្មង់៣ រូក ១ ចាំនួន ៣រលើក និងគរត្មាងវិរសសនា ត្រូវបានររៀរចាំ ។

យុទធសាស្រសត

១២.ចកាុ វិស័យររស់ត្កសួងរសដ្ឋកិចចនិងហិរញ្ញវរថុ GSMEF; រ.ម៤,២០២១]
ិ សសនាត្កសួងនាថ្ងៃទី
រសចកតីត្ពាងចកាុ វិស័យររស់ត្កសួងរសដ្ឋកិចច និងហិរញ្ញវរថុ ត្រូវបានររៀរចាំរួចោល់ និងបានដ្ឋក់ឆ្លងកត្មិរថ្ននក់ដ្ឹកនាាំ ។ រត្ោងដ្ឋក់ឆ្លង វរ

២២-២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ខាងមែ ។

១៣.ខផ្នការរមសត្មារ់ត្គរ់ត្គងត្ទពយសមបរតិរដ្ឋរយៈរពលមធយមនិងខវង GDSPNR; រ.ម.៤,២០២២
ត្កុមការង្គរសិកានិងររៀរចាំឯកសាររោលសត ីពីការត្គរ់ត្គងត្ទពយសមបរតិរដ្ឋត្រូវបានររងកើររៅថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញញ ឆ្នាំ២០២១ និងបានររៀរចាំមារិការោល ។

១៤.ឯកសាររោល (Blueprint) សត ីពីការខកទត្មង់ត្រព័នធត្គរ់ត្គងចាំណូលមិនខមនសាររពើពនធ GDSPNR; រ.ម.៤,២០២១
បានពិនិរយឯកសាររោល (Blueprint) សត ីពីការខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងចាំណូលមិនខមនសាររពើពនធ រដ្ឋយសត្មួលែលឹមសារពីភាសាអង់រគលស រៅភាសាខែមរឱយ
ត្រឹមត្រូវតាមពាកយ និងទិដ្ឋភាពររចចករទស រដ្ើមបីដ្ឋក់ជូនត្កុមការង្គរកត្មិរអនតរអគានាយកដ្ឋឋន.កសហវ.ពិនិរយខកសត្មួលចងរត្កាយ ។
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២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វឌ្ឍនភាពរនតតាមដ្ឋន

១៥.សនាធនកមមរវាងត្រព័នធ FMIS និង ត្រព័នធ EFMS ររស់ត្កសួងអរ់រំ យវជន និងកីឡា [MoEYS & FMWG ; រ.ម១,២០២២]

ត្បព័នធ
បសចច ក វិទា
ព័រ៌មាន

ត្កសួងអរ់រំ យវជន និងកីឡា កាំពងរធវើរចចុរបននភាព និងអភិវឌ្ឍរខនថមមែង្គរការទិញ និងមែង្គរត្រូវសង រលើត្រព័នធ EFMS ជាំនាន់ទី ៣ ងមី ខដ្លរត្ោងនឹង

រញ្ច រ់ និងដ្ឋក់ឱយរត្រើត្បាស់រៅខែរមសា ឆ្នាំ២០២២ ។ ោមួយោនរនុះ ត្កុមការង្គរ FMIS កាំពងផ្តល់កិចចសហការកនុងការផ្តល់ធារចូល និងរត្មូវការនានាជូន
ត្កុមការង្គរ MoEYS រដ្ើមបីសិកាលមអិរអាំពីរត្មូវការព័រ៌មានរៅតាមដ្ាំណាក់កាលថ្នការអភិវឌ្ឍត្រព័នធ EFMS រៅតាមមែង្គរនីមយ
ួ ៗកនង
ុ ការរធវើសនាធនកមម
រវាងត្រព័នធទង
ាំ ២ ។ ឆ្នាំ២០២២រនុះ នឹងរត្ោងរធវើសនាធនកមមខរមួយមែង្គរការទិញ និងឆ្នាំ២០២៣ មែង្គរត្រូវសង ។
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២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វឌ្ឍនភាពរនតតាមដ្ឋន
១៦.ការពិនិរយនិងសិការរៀរចាំការខរងខចកមែង្គរររស់សវនកមមថ្ផ្ទកនុងនិងអធិការកិចចតាមត្កសួង-សាថរ័ន អនរលាមតាមអនត្កឹរយរលែ
១៦៨ អនត្ក.រក ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែរលា ឆ្នាំ២០២០ [GI&GDIA ;រ.ម៤,២០២១]
បានតាមដ្ឋនការអនវរតអនត្កឹរយរលែ១៦៨ អនត្ក.រក រៅតាមរណា
ត ត្កសួង-សាថរ័នចាំនួន ១២ ។ ោជាំហានរនាទរ់ អោាធិការដ្ឋឋននឹងររៀរចាំត្ករែ័ណឌនិង
វិធានថ្នត្រព័នធសវនកមមថ្ផ្ទកង
នុ និងអធិការកិចចកង
នុ ត្ករែ័ណឌោជរដ្ឋឋភិបាលទាំងមូលរត្កាមជាំនួយររចចករទសពី AFD ។

១៧.របាយការណ៍ PEFA ថ្ននក់រត្កាមោរិ ឆ្នាំ២០២០ [GSC ;រ.ម២,២០២១]

យនត ការ

បានរញ្ច រ់ការខកសត្មួលរសចកតីត្ពាងទី១ រដ្ឋយបានពិនិរយនិងខកសត្មួលតាមមរិរោរល់ររស់ត្កុមការង្គរ PEFA, រលខាធិការដ្ឋឋន PEFA និងថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ ។
ោការង្គររនាទរ់ អ.គ.ហ.នឹងររៀរចាំសិកាាសាលាពិរត្ោុះរោរល់រលើរសចកតីត្ពាងរនុះរៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ ។

១៨. ត្ករែណឌរួម ខផ្នទីរង្គាញផ្លូវ និងខផ្នការសកមមភាពសត្មារ់រដ្ឋុះត្សាយចាំណាយកកសទ ុះ [GSC; រម៤,២០២១]
ត្កុមជាំនាញការ សថ ិររៅកនង
ុ ដ្ាំណាក់កាលរត្ោងរញ្ច រ់ការរធវើសពលភាពរៅរលើរបាយការណ៍សិកាអាំពីជាំហានចាំណាយនីមយ
ួ ៗ រដ្ើមបីអាចពិភាការឋម
ទក់ទងនឹងររកគាំរហើញនារពលខាងមែ។

១៩.កមម វិធីសិកាភាជរ់ វិញ្រ
ញ នរត្រ (Certificate Program) រដ្ឋយផ្ារភាជរ់មែរាំខណងឱយបានត្គរ់ត្ជុងរត្ោយ [EFI; រ.ម៤,២០២១]
ឯកសារទសសនាទនសត ីពីគណវឌ្ឍិម្នតីត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ត្រូវបានររៀរចាំ និងទទួលបានការខណនាាំពី ឯកឧរតមអគារណឌិរសភាចរយ រៅថ្ងៃទី៥
ខែមកោ ឆ្នាំ ២០២២ ។ តាមចាំណារដ្៏ែពង់ែពស់ររស់ ឯកឧរតមអគារណឌិរសភាចរយ,ឯកសារទសសនាទន ត្រូវបានរនតនីរិ វធធីដ្ឋក់ឆ្លងកិចចត្រជាំោមួយត្កុមការង្គរខកទត្មង់៣រូក១ថ្ន អ.គ.ហ រដ្ើមបីពិនិរយ និង ផ្តល់រោរល់រខនថម រដ្ើមបីររៀរចាំរសចកតីត្ពាងត្រកាសអនតរត្កសួ ង ។
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២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វឌ្ឍនភាពរនតតាមដ្ឋន
២០.ការវាយរថ្មលរលើរចច័យថ្នការង្គរខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ (PFM Impact Assessment) GSC; រ.ម៤,២០២១
រសចកតីត្ពាងរបាយការណ៍រឋមថ្នការវាយរថ្មលរនុះកាំពងររៀរចាំ និងរនតខកសត្មួល រដ្ើមបីរត្រៀមជួរត្រជាំោមួយត្កុមការង្គរររចចករទស ។

២១.ពិនិរយ និងរធវើរចចុរបននភាពសមាសភាពគណៈកមាមធិការ,គណៈកមមការ និងត្កុមការង្គរខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ

កនុងត្ករែណឌកមម វិធីខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ GSC; រ.ម៤,២០២១
បានររៀរចាំរសចកតីត្ពាងរសចកតីសរត្មច និង កាំពងពិនិរយរធវើរចចុរបននភាពសមាសភាពកនុងត្ករែណឌកមម វិធីខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ និង

យនត ការ

រត្ោងរោរពរសន ើសាំ ឯកឧរតមអគារណឌិរសភាចរយ ពិនិរយ និងសរត្មចរលើសមាសភាពរៅរដ្ើមខែរមសា ឆ្នាំ២០២២ រនុះ ។

២២.ការររងកើរត្កុមការង្គរអនតរអគានាយកដ្ឋឋនថ្នត្កសួងរសដ្ឋកិចចនិងហិរញ្ញវរថុ សិកា និងវាយរថ្មលអាំពីមែង្គរររស់មនទីរ សហវ.និង

លិែិររទដ្ឋឋនគរិយរតពាក់ព័នធ [GSMEF; រម១,២០២២]
បានខរងខចកត្កុមការង្គររដ្ើមបីសិការៅរលើត្ករែណឌគរិយរតខដ្លមានត្សា រ់និងររៀរចាំរាំរពញរខនថមនូវចាំណចខដ្លខចងមិនចាស់លាស់ រដ្ើមបីររៀរចាំ
ោរសចកតីត្ពាងរោលការណ៍ងមី ។ រចចុរបនន អគារលខាធិការដ្ឋឋន កសហវ.បានររៀរចាំោរសចកតីត្ពាងរោលការណ៍ខណនាាំ ។

២៣.មូលនិធិ PFMRP ត្គរ់ត្ជុងរត្ោយ [GSC; រ.ម៣,២០២១]
បានររៀរចាំរបាយការណ៍សិកាលមអិរអាំពីការអនវរតមល
ូ និធិ PFMRP ដ្ាំណាក់កាលទី១ និងការឈានរៅអនវរត ដ្ាំណាក់កាលទី២ និងកាំពងររៀរចាំរោរពរសន ើសាំ
ការពិនិរយនិងសរត្មចដ្៏ែពង់ែពស់ពី ឯកឧរតមអគារណឌិរសភាចរយ ។
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២.១. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតការសសត្លចរបស់ រ.ហ.ស. − វឌ្ឍនភាពរនតតាមដ្ឋន
២៤.ការវាយរថ្មលការអនវរតត្ករែណឌងវិកាទូទង
ាំ ត្ររទស (ថ្ននក់ោរិ និងថ្ននក់រត្កាមោរិ)[GSC; រម២,២០២២]
អ.គ.ហ.សហការោមួយធនាោរពិភពរលាក រដ្ឋយរត្ោងនឹងមានោលទធផ្លោយការណ៍ជូនថ្ននក់ដ្ឹកនាាំកង
នុ កិចចត្រជាំគណៈកមាមធិការដ្ឹកនាាំការង្គរ
ខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ និងថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ កនង
ុ កិចចត្រជាំត្រួរពិនិរយត្រចាំឆ្នាំ២០២១ រៅថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ។

២៥.ការវាយរថ្មលរដ្ឋបាលសាររពើពនធរដ្ឋយរត្រើត្បាស់ត្ករែណឌ TADAT [GSC; រម៤,២០២១]
របាយការណ៍វាយរថ្មលរដ្ឋបាលសាររពើពនធរដ្ឋយរត្រើត្បាស់ត្ករែណឌ TADAT ត្រូវបានររៀរចាំ និងផ្តល់សពលភាពរដ្ឋយរលខាធិការដ្ឋឋន TADAT។ អ.គ.ហ.
កាំពងរសន ើសាំរោលការណ៍រដ្ើមបីោយការណ៍លទធផ្លថ្នការវាយរថ្មលរនុះជូនគណៈកមាមធិការដ្ឹកនាាំការង្គរខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ។

យនត ការ

២៦.ការររៀរចាំរសៀវរៅងវិកាពលរដ្ឋ (Citizen Budget) និងរវទិកាផ្សពវផ្ាយងវិកាកមម វិធីជូនសាធារណជន ររស់ត្កសួងអាទិភាព
ចាំនួន ០៤ ខដ្លត្កសួងចាំនួន ០២ សថ ិរកនុង វិស័យរសដ្ឋកិចច និងត្កសួងចាំនួន ០២ រទៀរសថ ិរកនុង វិស័យសងាមកិចច [GDB & GSC,
ចរ់រផ្តើមពី២០២២]
រសចកតីត្ពាងឯកសារទសសនាទនសត្មារ់ោមូលដ្ឋឋនរលើការររៀរចាំ និងផ្សពវផ្ាយរសៀវរៅងវិកា ខដ្លរួមរញ្ចូ លទាំង មារិកាសរងារគាំរូសត្មារ់ការររៀរចាំ
រសៀវរៅងវិកាពលរដ្ឋររស់ត្កសួងទាំង ៤ រួមមាន៖ (១).ត្កសួងអរ់រំ យវជន និងកីឡា (២).ត្កសួងសងាមកិចច អរីរយទធជន និងយវនីរិសមបទ (៣).
ត្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនរទ (៤).ត្កសួងកសិកមម រកាាត្រមាញ់ និងរនសាទ ។

២៧.ជាំរញត្កសួង-សាថរ័នអាទិភាពចាំនួន ០៥-០៧ ររៀរចាំ FMM ររស់ត្កសួង-សាថរ័នសាមី [GSC, ២០២២]
កាលពីខែមកោ ឆ្នាំ២០២២,អ.គ.ហ.បានររៀរចាំកិចចត្រជាំោមួយត្កសួង-សាថរ័នពាក់ព័នធ រដ្ើមបីរលើកកមពស់ការយល់ដ្ឹង និងការចូលរួមររៀរចាំ FMM ។ កនង
ុ
រនាុះ ត្កសួង-សាថរ័នចាំនួន ១២ បានដ្ឋក់ខផ្នការសកមមភាពររៀរចាំ FMM តាមយនតការ MAP និង GDAP សត្មារ់ឆ្នាំ២០២២។
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២.២. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវរតក្នការសកលម ភាពរួល
• វឌ្ឍនភាពតាមខផ្នកទាំង ៥ ថ្នខផ្នការសកមមភាពរួម
• វឌ្ឍនភាព (%)តាមអងាភាពរត្កាមឱវាទ កសហវ.
• វឌ្ឍនភាព (%)តាមមនទីរ សហវ.ោជធានី រែរត
• វឌ្ឍនភាព (%)តាមត្កសួង-សាថរ័ន
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ក្នកទី១៖ បនត ពត្ងឹងភាពសជឿទុកចិរតម្នថវិកា è សូចនាករសមិទក
ធ មមគនលឹុះទាំង៦
១០៤,៤៩ %

លិនមាន

(ទាំហាំ ២២ ១៥៥ រ៊ីលានររៀល)

❖ ការត្បលូ

ចាំណូ

ថវិកាថ្ននក់ជារិ

គយ និងរដ្ឋឋករ៖ ៩៦,២៦%
ពនធដ្ឋរ៖ ១១៥,១៤ %

១២២គណនី

ចាំណូលមិនខមនសាររពើពនធ ៖ ៧៨,៧៧%

៩៥,៣៦%

ិ )
(រធៀរចារ់ង វកា

៩៨,៧៩%

ិ រណកមម)
(រធៀរឥណទនរត្កាយវច

❖ ការត្បលូ

ិ ២៦ ១៥២ រ៊ីលានររៀល)
(ទាំហាំអនវរតង វកា

ចាំណូ

ថវិកាថរៃាបា

ថ្ននក់-

សត្កាលជារិ (រៃាបា រាជធានី-សខរត)
ចាំណូលសាររពើពនធ៖ ១៦៨,៣%
ចាំណូលមិនខមនសាររពើពនធ៖១០១,៣%

ររៀវរស

៩៦,០៦%

ទាំនិញ-រសវា

-២,៦៨

ពិនុទភាគរយ ថ្ន ផ្.ស.ស.

មូលធន

៩២,២៤%

ទាំហាំ ផ្.ស.ស ឆ្នាំ២០២១=១១៦ ៧១១ រ៊ីលានររៀល (ត្រភព៖ត្ករែណឌមា៉ា ត្កូរសដ្ឋកិចច និងហិរញ្ញវរថុសារណៈ)។
ចាំណូលចរនត រធៀរនឹង ផ្.ស.ស.៖ ឆ្នាំ២០២០ =២១,៦២%ថ្ន ផ្.ស.ស,ឆ្នាំ២០២១ =១៨,៥៧%ថ្ន ផ្.ស.ស ។

ត្រភព៖អគានាយកដ្ឋឋនររនាោរោរិ

៩៥,១៨%

(រធៀរចារ់),

១០៦,៦១%

ិ រណកមម)
(រធៀរឥណទនរត្កាយវច

៩៩,៥៦%

រផ្សងៗ៖
រនទុកហិរញ្ញវរថុ ៨០,៧៩%,អរថត្ររោជន៍សងាម ១៦៣,៨៨%,
ឧររថមភធន ៤៧,៥៨%,និង ពនធនិងអាករ ១៦៨,៨០%

ទិននន័យចាំណូល-ចាំណាយគិរត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែមកោ ឆ្នាំ២០២២ (ទិននន័យររណា
ត ុះអាសនន)។
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ក្នកទី១៖ ការបនត ពត្ងឹងភាពសជឿទុកចិរតម្នថវិកា è វឌ្ឍនភាព
១
៩០%ខផ្នការលទធកមមត្រចាំឆ្នាំត្រូវបានអនម័រឱយ
ិ
បានមនថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ មនឆ្នាំអនវរតង វកា

២

ោ៉ាងរិច ៦០%ថ្នអងាភាពងវិកាផ្តលរ់ បាយការណ៍
កិចចលទធកមមទន់រពលរវលា មក កសហវ (គិរកនុង

ឆ្នាំ២០២០)

•ចាំនួនត្កសួង សាថរ័ន,ចាំនួនសហត្ោសសាធារណៈនិងត្គឹុះសាថនសាធារណៈរដ្ឋបាល និង
ិ រលើសពី ៩០%បានរផ្ញខើ ផ្នការលទធកមមត្រចាំឆ្នាំមក កសហវ.និងត្រូវ
ចាំនួនអងាភាពងវកា
បានអនម័រទន់រពលរវលា ។

•អងាភាពងវិកាបានរផ្ញើរបាយការណ៍កិចចលទធកមមទន់រពលរវលា មក កសហវ.មានសររចាំនន
ួ
៣៩១ អងាភាព រសម ើនឹង ៦១,១៨% ។

៣
ការរនតអនវរតជាំហានទី១ ថ្នការររងកើនកត្មិរទឹក
ត្បាក់សិទិស
ធ រត្មចកិចចលទធកមមសាធារណៈ

៤

ោ៉ាងរិច ៦០%ថ្នទាំហាំទក
ឹ ត្បាក់ត្រគល់កិចចសនា
សររ រត្រើត្បាស់ វិធីសា្សត ត្រកួរត្រខជង (គិរកនុងឆ្នាំ
២០២០)

•រៅឆ្នាំ២០១៩ ជាំហានទី១ ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយអនវរតរដ្ឋយបានររងកើនកត្មិរទឹកត្បាក់សិទិធ
សរត្មចកិចចលទធកមមសាធារណៈ ររស់សាថរ័នអនវរតលទធកមម ។
•ជាំហានទី ២ នឹងត្រូវចរ់រផ្តម
ើ រៅឆ្នាំ២០២២ ។

ិ ីសា្សត ត្រកួរត្រខជងលទធកមមមានចាំនន
• ទាំហាំទឹកត្បាក់កិចចសនាសររត្រចាំឆ្នាំរត្រើត្បាស់ វធ
ួ
៦០,៦២%។
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ក្នកទី១៖ ការបនត ពត្ងឹងភាពសជឿទុកចិរតម្នថវិកា è សននិដ្ឋឋន
ភាពរជឿទកចិរតថ្នងវិកា គឺរកាបាននូវភាពរឹងមា ាំ ខដ្លឆ្លុុះរញ្ញចង
ាំ អាំពីភាពធនថ្នត្រព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ខដ្ល

បានកសាងកនលងមក ។ រទុះរីោោ៉ាងរនុះកតី ការរធវើសាថរនីយកមមយនដការត្រមូល និងការត្គរ់ត្គងចាំណូលសាររពើពនធ និងមិន
ខមនសាររពើពនធ រៅមានលទធភាពខកលមអរខនថមរទៀរ ។ ចាំរពាុះត្រសិទភា
ធ ពចាំណាយងវិកា ត្រូវពត្ងឹងរលើររៀវរស, ទាំនិញ/រសវា
និង វិនិរោគតាមរយៈការររៀរចាំ

និងអនវរតលិែិររទដ្ឋឋនគរិយរត

ដ្ូចមានកាំណរ់កនុងយទធសា្សត គនលឹុះទាំង៤

(BSRS,

SBSRS, PPSRS & PIMSRS) ។ ខផ្អករលើមូលដ្ឋឋរនុះ, ងវិកាឆ្នាំ២០២១ បានរាំរពញោឧរករណ៍ដ្៏មានត្រសិទភា
ធ ពខដ្លអាច
ជួយឱយោជរដ្ឋឋភិបាលរឆ្លយ
ើ រររៅនឹងរញ្ញាត្រឈម និងហានិភ័យទាំងកនុង និងរត្ៅត្ររទស រដ្ើមបីត្រយទធការពារអាយជី វិរ
ត្រោជន រកាលាំនឹងសងាមរសដ្ឋកិចច និងជីវភាពររស់ត្រោជន ត្ពមោមួយនឹងការរត្មង់ធនធានរឆ្ពុះរៅសាដរ និងជាំរញ

កាំរណើនរសដ្ឋកិចចរ ើងវិញ រៅរត្កាយរពលមានភាពធូររសបើយពី វិររតិជាំងឺកូ វធដ្-១៩ តាមគនលងត្រត្ករីងមី រដ្ើមបីធានាសែសនតិភាព
សថ ិរភាពសងាម និងចីរភាពថ្នកាំរណើនរសដ្ឋកិចច ត្ពមទាំងភាពត្រកួរត្រខជងររស់កមពុោ ោមួយនឹងការរនតរលើកសទួ យសែមាលភាព
ររស់ត្រោជន ។
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ក្នកទី២៖ ការបនត ពត្ងឹងរណសនយយភាពហិរញ្ញវរថុ è វឌ្ឍនភាព
១

នីរិ វិធធា
ី នាចាំណាយ និងទូទរ់ចាំណាយរផ្សងៗ
កត្មិរ ១ និងកត្មិរ ២ ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយអនវរតផ្លូវការ
រៅ កសហវ.និង ៧ ត្កសួង រផ្សងរទៀរ

២

ិ និងមែង្គរ
មែង្គរងមីពីរ (មែង្គរររៀរចាំខផ្នការងវកា
លទធកមមរពញរលញ) ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយសាកលបងរៅ
កសហវ. និងត្កសួងព័រមា
៌ ន

៣

អងាភាពងវិកាអាណារ័ករផ្ទរសិទរ
ិធ ខនថមងមី ២ ត្រូវ
បានដ្ឋក់ឱយរត្រើត្បាស់ត្រព័នធ FMIS និងរដ្ឋបាល
ោជធានី រែរត ទាំង ២៥ ត្រូវបានដ្ឋក់ដ្ាំរ ង
ើ ត្រព័នធ

FMIS សត្មារ់រត្រៀមរត្រើត្បាស់រៅឆ្នាំ ២០២២

•នីរិ វិធីអនវរតការង្គរងមីតាមត្រព័នធ FMIS រលើការទូទរ់ចាំណាយររៀវរស និងចាំណាយទូទរ់ត្រង់
ខដ្លមានហានិភ័យកត្មិរ១ ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយអនវរតោផ្លូវការរៅត្កសួងសាថរ័នចាំនន
ួ ២៧ ។

ិ ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយរត្រើត្បាស់សាកលបងរៅ កសហវ.និង ត្កសួង
•មែង្គរររៀរចាំខផ្នការងវកា
កិចចការនារធ និង មែង្គរលទធកមមរពញរលញ ត្រូវបានដ្ឋក់ឲ្យរត្រើត្បាស់សាកលបងរៅ កសហវ.
ត្កសួងកិចចការនារធ និង ត្កសួងព័រ៌មាន ។

•អងាភាពងវិកាអាណារ័ករផ្ទរសិទរ
ិធ ខនថមងមីចាំនន
ួ ២ ត្រូវបានដ្ឋក់ឲ្យរត្រើត្បាស់ត្រព័នធ FMIS ោ
ិ អាណារ័ករផ្ទរសិទិរ
ផ្លូវការ ។ រដ្ឋបាលោជធានី រែរតចាំនួន ២៥ និងអងាភាពងវកា
ធ ខនថមងមីចាំនន
ួ
១០ ត្រូវបានដ្ឋក់ដ្ាំរ ើង FMIS សត្មារ់រត្រៀមរត្រើត្បាស់ោផ្លូវការរៅរដ្ើមឆ្នាំ ២០២២ ។

៤
ការរិទរញ្ជ ីគណរនយយកនុងរយៈរពល ពី ៦ ខែ រៅ ៩ខែ

• ការរិទរញ្ច គ
ី ណរនយយត្រូវរត្រើរយៈរពល ៩ ខែ ។
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ក្នកទី២៖ ការបនត ពត្ងឹងរណសនយយភាពហិរញ្ញវរថុ è វឌ្ឍនភាព (រ...)
៥
កត្មិរអនរលាមភាព ថ្ន របាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុតាម
សដ ង់ដ្ឋ IPSAS Cash Basis

• សមាសធារសាំខាន់មួយចាំនន
ួ ត្រូវបានខកលមអរដ្ឋយបានលារត្រដ្ឋងកាន់ខរលមអិររៅកនុង
កាំណរ់សមាាល់ថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុរដ្ឋយបានដ្ឋក់រង្គាញព័រ៌មានអាំពីសាច់ត្បាក់កមចី
ិ ខដ្លោយការណ៍ ។
ខដ្លមិនទន់រត្រើត្បាស់នង
ិ ព័រមា
៌ នអាំពអ
ី ងាភាពងវកា

៦
របាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុឆ្នាំ២០១៩ ត្រូវបានររៀរចាំ
រួចោល់កនុងត្រីមាសទី ២ ឆ្នាំ២០២១

៧

របាយការណ៍រូកសររត្ទពយសមបរតរិ ដ្ឋ កត្មិរត្កសួង សាថរ័ន, មនទីរអងាភាពជាំនាញថ្ននក់មល
ូ ដ្ឋឋន និង
រដ្ឋបាលថ្ននក់រត្កាមោរិ

៨

• របាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុឆ្នាំ២០១៩ ត្រូវបានររៀរចាំរួចោល់កនុងអាំ ង
ុ ត្រីមាសទី ២ ឆ្នាំ២០២១ ។

• គិរត្រឹម ២០ ខែមកោ ២០២១ ការររៀរចាំតាោងរកើនរ ង
ើ និងងយចុះនូវត្ទពយសមបរតរិ ដ្ឋ
ត្រចាំឆ្នាំ (២០២០)រដ្ឋយទទួលបាន ៨៩%ថ្នអងាភាពរត្រើត្បាស់សររ ៣០៣៦ អងាភាព ។

សូចនាកររាំណលគនលុះឹ ទាំង ៥ បានត្រូវរនដរការត្កាម
ពិតានខដ្លបានកាំណរ់រៅកនុងយទធសា្សត សត ីពី
ការត្គរ់ត្គងរាំណលសាធារណៈ

• សូចនាកររាំណលគនលុះឹ ទាំង ៥ ត្រូវបានរនដរការត្កាមពិតានខដ្លបានកាំណរ់រៅកនុង
យទធសា្សត សត ីពីការត្គរ់ត្គងរាំណលសាធារណៈ ។
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ក្នកទី២៖ ការបនត ពត្ងឹងរណសនយយភាពហិរញ្ញវរថុ è វឌ្ឍនភាព (រ...)
៩

ការវិភាគហានិភ័យរាំណល និងហានិភ័យការពវកិចច
រាំណលោយថ្នរហរ ត្រូវបានររៀរចាំដ្ឋក់រញ្ចូ លរៅ
កនុងរបាយការណ៍ដ្ឋក់ជន
ូ គណៈកមាមធិការត្គរ់ត្គង
រាំណល

១០

លកាណ វិនច
ិ ័យ
ឆ អរបររមាថ្នការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុ
សាធារណៈ សត្មារ់ត្គឹុះសាថនសាធារណៈរដ្ឋបាល
ិ ីសា្សត វាយរថ្មល
និងរបាយការណ៍សិកាអាំពី វធ

• បានររៀនចាំរបាយការណ៍ជូនគណៈកមាមធិការត្គរ់ត្គងរាំណលសាធារណៈ មានែលឹមសារហានិភ័យ
រាំណលសាធារណៈ ត្រចត្រីមាសទី១,ត្រីមាសទី២,និងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២១ ត្ពមទាំង
ផ្សពវផ្ាយរលើរគហទាំព័រផ្លូវការ ។

ិ ច
• បានររៀរចាំរបាយការណ៍សិការលើការកាំណរ់លកាណៈវន
ិ ័យ
ឆ អរបរមាថ្នការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុ
សាធារណៈសត្មារ់ត្គឹុះសាថនសាធារណៈ ។

ត្គឹុះសាថនសាធារណៈកត្មិរ កសហវ.
១១
រសចកតីត្ពាងចារ់សតីពីសហត្ោសសាធារណៈ
ត្រូវបានររៀរចាំដ្ឋក់ឆ្លងថ្ននក់ដ្ឹកនាាំ កសហវ.

• រសចកតីត្ពាងចារ់ ត្រូវបានតាក់ខរងោទត្មង់ចារ់ និងែលឹមសាររួចោល់កត្មិរត្កុមការង្គរ
ររចចករទស កសហវ.។ រត្ោងររៀរចាំសិកាាសាលាពិរត្ោុះរោរល់នាត្រីមាសទី ១ និងរត្ោង
រញ្ជូ នរៅទីសតីការគណៈរដ្ឋម្នតី រៅ រ.ម.៣ ឆ្នាំ២០២២។

១១
ចាំនួនរណណ កមមសិទម
ិធ ិនទន់បានចុះរញ្ជ ី (ដ្ីធលី)សររ
ត្រូវបានររៀរចាំរដ្ឋយត្កុមការង្គរអនតរត្កសួង និង

• ទីតាាំងខដ្លពទ
ាំ ន់បានរធវើរណណកមមសិទមា
ិធ នចាំនន
ួ ១០ ៧៩៦ កខនលង រសម ើនឹង ៣៨%ថ្នទី
តាាំងសររ នឹងត្រូវរនតជរាំ ញរធវើរ័ណណកមមសិទឱ
ិធ យអស់កនុងឆ្ន២
ាំ ០២៣ ។

ខផ្នការសកមមភាពត្រូវបានររៀរចាំ
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ក្នកទី២៖ ការបនត ពត្ងឹងរណសនយយភាពហិរញ្ញវរថុ è សននិដ្ឋឋន

ី និងដ្ឋក់ឱយអនវរត
ត្រព័នធ FMIS ោត្រព័នធសនូ លថ្នគណរនយយភាពហិរញ្ញវរថុ រហើយត្រូវបានពត្ងក
ិ លភាពថ្នការរត្រើត្បាស់មែង្គរងមី
ត្គរ់ត្កសួង-សាថរ័ន ។ ទនទឹមនឹងវឌ្ឍនភាពរនុះ គួរមានការគិរគូរអាំពី វសា
ចាំនួន២

និងការសិកាឱយបានសីជរត្ៅរខនថមរទៀរអាំពីហានិភ័យថ្នការដ្ឋក់ឱយអនវរតនរ
ី ិ វិធអ
ី នវរតការង្គរងមី

តាមត្រព័នធ FMIS (Business Process Streamlining) ។ កនុងន័យរនុះ, ត្កុមការង្គរត្គរ់ត្គងគរត្មាង
FMIS គួររនតពិនិរយ និងជាំរញការង្គរអាទិភាពរនុះ រដ្ើមបីឱយការអនវរតត្សររៅនឹងទិសរៅត្រព័នធង វិកា ខដ្ល
បានកាំណរ់កនុងយទធសា្សត ថ្នការខកទត្មង់ត្រព័នធង វិកាឆ្នាំ២០១៨-២០២៥ ។
22

ក្នកទី៣៖ ការពត្ងឹងត្បសិទធភាពម្ន្ារភាាប់ថ វិកាសៅនឹងសោ
១

ត្ករែណឌរោលនរោបាយមា៉ា ត្កូរសដ្ឋកិចន
ច ិងរោលនរោ-

បាយហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ សត្មារ់ការររៀរចាំរសចកដីត្ពាង

២

៣

ចារ់សដីពីហិរញ្ញវរថុសត្មារ់ការត្គរ់ត្គងឆ្នាំ២០២២

រសចកតីត្ពាងត្ករែណឌងវិការយៈរពលមធយម (MTBF)
ិ ពហឆ្នាំ ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយដ្ឋក់ឱយ
កាំណរ់ពិតានងវកា
អនវរត
ិ រយៈរពល
រសចកតីត្ពាងរឋមថ្នត្ករែណឌងវកា
មធយម (MTBF) ររស់រដ្ឋបាលថ្ននក់រត្កាមោរិ ត្រូវ
បានររៀរចាំ

៤

ិ រិ ោគ
ការររៀរចាំយនតការត្គរ់ត្គងវដ្តគរត្មាងវន
សាធារណៈ

នសោបាយ è វឌ្ឍនភាព

ឹ នាាំ កសហវ រ៉ាខនដរដ្ឋយសារការរធកោលដ្ឋល
•រសចកដីត្ពាង MTFF ២០២១-២០២៣ ត្រូវបានដ្ឋក់ជូនថ្ននក់ដ្ក
ថ្នជាំងឺកូ វធដ្-១៩,ថ្ននក់ដ្ឹកនាាំ កសហវ.បានសរត្មចពនាររពលកនុងការដ្ឋក់ឱយអនវរត រហើយោទិសរៅនឹងដ្ឋក់ឱយ
អនវរតរៅឆ្នាំ២០២២ សត្មារ់ររៀរចាំខផ្នការយទធសា្សត ងវិកាឆ្នាំ២០២៣-២០២៥ និងគរត្មាងងវិកាឆ្នាំ២០២៣ ។

ិ ័យតាម ត្កសួង-សាថរ័ន ត្រូវបានអនម័រ
•ការររៀរចាំឯកសារ MTBF រដ្ឋយមានពិតានតាមវស
រដ្ឋយត្រមែោជរដ្ឋឋភិបាល។
•រសចកតីត្ពាង MTBF ររស់រដ្ឋបាលថ្ននក់រត្កាមោរិ ត្រូវបានររៀរចាំរួចោល់ និងរត្រៀមរោរពជូន
ឯកឧរតមអគារណឌិរសភាចរយ ពិនិរយ និងសរត្មចដ្៏ែពង់ែពស់ ។
• រោលការណ៍ខណនាាំចាំនួន៣ ត្រូវបានអនម័រ រួមមាន (១)រោលការណ៍ខណនាាំលមអិរសត ីពីវដ្តថ្នគរត្មាងវិន-ិ
រោគសាធារណៈ,(២)រោលការណ៍និងនីរិ វិធីត្គរ់ត្គងយនតការោាំត្ទហិរញ្ញវរថុសត្មារ់សិកាសមិទិល
ធ ទធភាព
និងររៀរចាំគរត្មាង និង (៣)រោលការណ៍ខណនាាំ សត្មារ់ការររៀរចាំកមម វិធី វិនិរោគសាធារណៈ ៣ឆ្នាំរំកិល ។

៥
ិ ីនម
ការខញករនទុករគាលក
ិ បានតាមកមម វធ
ី យ
ួ ៗឆ្នាំ
N+1

• ឯកសារទសសនាទនសត ីពកា
ី រខញករនទុករគាលក
ិ ត្រូវបានររៀរចាំ ។
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ក្នកទី៣៖ ការពត្ងឹងត្បសិទធភាពម្ន្ារភាាប់ថវិកាសៅនឹងសោ នសោបាយ è វឌ្ឍនភាព (រ...)
៦
ិ និងគរត្មាង
គមាលររវាងខផ្នការយទធសា្សត ងវកា

•ខផ្នការយទធសា្សត ងវិកា និងគរត្មាងងវិកាត្រចាំឆ្នាំ២០២១ មានគមាលរ ៩,៨%។

ងវិកាត្រចាំឆ្នាំ (N+1)

៧

រខនថមចាំនន
ួ ៣ អងាភាពងវិកាោអាណរ័ករផ្ទរសិទិធ

ខងមរទៀរ និងរខនថម ១០ អងាភាពងវិកា រៅតាម

៨

ត្កសួង-សាថរ័ន
ិ រដ្ឋបាលថ្ននក់រត្មឹមខផ្នការយទធសា្សត ងវកា
រត្កាមោរិ រវាងោជធានី-រែរត ោមួយនឹងងវិកា

•រៅឆ្នាំ២០២១ អងាភាពងវិកាមានចាំនួនសររ ៩២៦ ខដ្លកនុងរនាុះរដ្ឋបាលកណា
ត លមានចាំនួន ៣២៣ (រកើនរ ើង១២)និងថ្ននក់មូលដ្ឋឋន (មនទ ីរជាំនាញោជធានី រែរត)ចាំនួន ៦០៣ ។ សត្មារ់ថ្ននក់កណា
ត ល អងាភាពងវិកាចាំនួន ៣២៣ កនុងរនាុះ អងាភាពងវិកាោ
អាណារ័ករផ្ទរសិទិមា
ធ នចាំនួន ៨៣ (ឆ្នាំ២០២០ មានចាំនួន ៦១)និងមិនទន់រផ្ទរសិទិធ ២៤០ (ឆ្នាំ២០២០ មានចាំនួន ២៥០)និង
សត្មារ់ថ្ននក់មូលដ្ឋឋនត្គរ់អងាភាពងវិកាោអាណារ័ករផ្ទរសិទិច
ធ ាំនួន ៦០៣ (ឆ្នាំ២០២០ មានចាំនួន ៦០៣)។

ិ រដ្ឋបាលថ្ននក់រត្កាមោរិ រវាងោជធានី រែរត ោមួយនឹងងវិកា
•រត្មឹមខផ្នការយទធសា្សត ងវកា

មនទីរជាំនាញ ោជធានី-រែរត ។ រ៉ាខនតគណភាព និងភាពទន់រពល ចាំបាច់ត្រូវពត្ងឹងរខនថម ។

មនទីរជាំនាញ

៩
ិ ជូន
ការរធវើត្ររិភូកមមសិទអ
ិធ ាំណាចថ្នការរធវន
ើ យ
ិ រ
័ ងវកា
រដ្ឋបាលថ្ននក់រត្កាមោរិ

ិ តាមរយៈត្រកាសសត ព
• រដ្ឋបាលោជធានី រែរត ទទួលបានឆ្នាទនសិទក
ធ នុងការរធវើនយ
ិ រ
័ ងវកា
ី ី
ិ កមម វធ
ិ ី រៅរដ្ឋបាលថ្ននក់រត្កាមោរិ ។
នីរិ វិធីអនវរតង វកា
24

ក្នកទី៣៖ ការពត្ងឹងត្បសិទធភាពម្ន្ារភាាប់ថ វិកាសៅនឹងសោ

នសោបាយ è សននិដ្ឋឋន

ត្ករែណឌងវិការយៈរពលមធយមត្រូវបានររៀរចាំ និងអនវរតសាកលបង និង ឯកសារ MTFF នឹងត្រូវ

ដ្ឋក់កិចចត្រជាំរពញអងាគណៈរដ្ឋម្នតីរៅឆ្ន២
ាំ ០២២ សត្មារ់ររៀរចាំខផ្នការយទធសា្សត ងវិកា ២០២៣-២០២៥
និងងវិកាត្រចាំឆ្នាំ២០២៣ ខដ្លនឹងរងកលកាណៈង្គយត្សួលដ្ល់ត្កសួង-សាថរ័ន កនុងការររៀរចាំង វិកា រដ្ឋយ

មានកាំណរ់ងវិកាទាំងវិស័យ និងត្កសួង-សាថរ័ន ពិរសសការរធវើសមាហរណកមមងវិកាចរនត និងវិនិរោគ រួមទាំង
រពលរវលាអនរលាមតាមត្ររិទិនថ្នការររៀរចាំង វិកា ។ រដ្ឋយខ ក ត្កសួង-សាថរ័នមួយចាំនួនក៏រៅរកាការ-

ត្គរ់ត្គងងវិកាតាមខររត្រមូលផ្ដុាំរៅរ ើយ រដ្ឋយអនញ្ញញរឱយមានអងាភាពងវិកាចាំនួនរិចរួច ខដ្លមានន័យថ្ន
ងវិកាផ្ដល់ដ្ល់អងាភាពអនវរតផ្ទទល់ ក៏មានរិចរួចផ្ងខដ្រ ។ កនុងន័យរនុះ ការររងកើនចាំនួនអងាភាពងវិកា និង

អងាភាពងវិកាោអាណារ័ករផ្ទរសិទិោ
ធ ការង្គរសាំខាន់ ខដ្លចាំបាច់ត្រូវជាំរញ និងពត្ងឹងសមរថភាពរខនថម ។
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ក្នកទី៤៖ការបញ្ច ប់ការសត្រៀលខៃន
ួ សឆ្ពោះសៅរណសនយយភាពសលិទធកលម è វឌ្ឍនភាព
១
សាកលបងររៀរចាំខផ្នការសមិទក
ធ មមគនលុះឹ ត្រចាំឆ្នាំ
២០២១

២
រសចកតីត្ពាងអនត្កឹរយរលែ ៨១ និងរសចកតីត្ពាង
អនត្កឹរយរលែ ៨២ ដ្ឋក់ជូនថ្ននក់ដ្ឹកនាាំពន
ិ រ
ិ យ

ិ បានររៀរចាំទត្មង់កិចចត្ពមរត្ពៀងរលើលទធផ្លកនុង
•ពាំមានវឌ្ឍនភាព រ៉ាខនត អគានាយកដ្ឋឋនងវកា
ឆ្នាំរវាង កសហវ.និងត្កសួង សាថរ័នសត្មារ់អនវរតឆ្នាំ២០២២។

•រសចកតត្ី ពាងអនត្កឹរយរលែ ៨១ បានរញ្ច រ់ការពិភាកាត្រឹមកត្មិរអគានាយកដ្ឋឋន និងបានរញ្ជូ នរៅជាំនាញការបាោាំង
រដ្ើមបីផ្តល់ធារចូល និងរត្រៀមពិភាកាអនតរអគានាយកដ្ឋឋន និងដ្ឋក់រញ្ចូ លោមួយរសចកតីត្ពាងខកសត្មួលអនត្កឹរយរលែ
៨២ អនត្ក.រក រៅត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២រនុះ ។ រសចកតត្ី ពាងអនត្កឹរយរលែ ៨២ ត្រូវបានររៀរចាំ និងត្រូវរធវើរចចុរបនន
ភាពោររណតើរៗ រដ្ឋយខផ្អករលើរោលការណ៍សរត្មចថ្នត្កុមការង្គរររៀរចាំរសចកតីត្ពាងចារ់ត្រព័នធហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ ។

៣
ត្រកាសសដ ីពីយនដការតាមដ្ឋន និងត្រួរពិនរ
ិ យ
ការអនវរតង វិកា

៤

•កសហវ.បានរចញត្រកាសរលែ ១១៣ សហវ.ត្រក សត ីពីការដ្ឋក់ឱយរត្រើត្បាស់រោលការណ៍

ិ សមិទក
ខណនាាំ សតីពកា
ី រតាមដ្ឋន និងវាយរថ្មលង វកា
ធ មម ។

ត្គរ់ត្កសួង-សាថរ័នមានយនដការត្គរ់ត្គងការអនវរត
ងវិកាតាមត្ករែណឌត្គរ់ត្គងសមិទក
ធ មម និងមាន

• ពាំមានវឌ្ឍនភាព ។

យនតការត្គរ់ត្គងសមិទក
ធ មម
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ក្នកទី៤៖ការបញ្ច ប់ការសត្រៀលខៃន
ួ សឆ្ពោះសៅរណសនយយភាពសលិទធកលម è វឌ្ឍនភាព (រ...)
៥
ការររៀរចាំត្រព័នធត្រួរពិនរ
ិ យថ្ផ្ទកនុង ត្សរតាមត្រព័នធ
ងវិកាសមិទក
ធ មម

•កសហវ.បានររៀរចាំឯកសារត្រព័នធត្រួរពិនរ
ិ យថ្ផ្ទកនុង,បានខកសត្មួលរញ្ជ រ់រសចកតីត្ពាង
អនត្កឹរយងមី សត ីពីការររៀរចាំ និងការត្រត្ពឹរតរៅថ្នសវនកមមថ្ផ្ទកនុង និងរចញត្រកាសសត ីពី
ិ ាព័រមា
រោលការណ៍ត្រព័នធត្រួរពិនរ
ិ យថ្ផ្ទកនុងររចចក វទ
៌ ន។

៦
ិ ាព័រមា
សវនកមមសមិទក
ធ មម និងសវនកមមររចចក វទ
៌ ន
ត្រូវបានអនវរត រៅត្គរ់ត្កសួង-សាថរ័ន

៧

មានរបាយការណ៍សវនកមមសមិទក
ធ មមចន
ាំ ួន ៥ ត្រូវ
បានររៀរចាំរដ្ឋយអាោញធរសវនកមមោរិ និងរញ្ជូ ន
រៅអងានីររ
ិ បញ្ញរតិ

•អនវរតសវនកមមសមិទក
ធ មមសាកលបងោករណីសិកាជូនត្កសួង ចាំនួន ៦ និងអនវរតសវនកមម
ររចចក វិទាព័រមា
៌ ន សាកលបងោករណីសិកាជូនត្កសួង ចាំនួន ៤ ។

•មានរបាយការណ៍សវនកមមសមិទក
ធ មមចន
ាំ ន
ួ ៥ ត្រូវបានររៀរចាំរដ្ឋយអាោញធរសវនកមមោរិ និង
រញ្ជូ នរៅអងានរ
ី រ
ិ បញ្ញរតិ ។

៧
ការរលើកកមពស់រមាលភាពងវិកា

•កសហវ.បានររៀរចាំរវទិកាសាធារណៈ សត ីពីត្ករែណឌមា៉ា ត្កូរសដ្ឋកិចច និងត្ករែណឌងវិកា
ិ រផ្សងរទៀរ ។
ត្រចាំឆ្នាំ និងផ្សពវផ្ាយឯកសារងវកា
27

ក្នកទី៤៖ការបញ្ច ប់ការសត្រៀលខៃន
ួ សឆ្ពោះសៅរណសនយយភាពសលិទធកលម è សននិដ្ឋឋន

ោរួម ការឈានរៅអនវរតដ្ណា
ាំ
ក់កាលទី៤ នឹងត្រូវរត្រៀមែលួនរួចោល់សត្មារ់ដ្ឋក់ឱយអនវរតចរ់ពី
ឆ្នាំ២០២៣ ររៅ តាមរយៈការររៀរចាំចារ់សតីពីត្រព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ (ងមី), ការររៀរចាំអនត្កឹរយរលែ
៨១ និង ៨២ (ងមី) ត្ពមទាំងការររៀរចាំត្ករែណឌងវិកាព័រមា
៌ នសមិទក
ធ មម ខដ្លរំពឹងថ្នត្រូវរញ្ច រ់កុង
ន ឆ្នាំ
២០២២ ។ ទនទម
ឹ រនុះ, មែង្គរសវនកមមថ្ផ្ទកនុង (ោពិរសសការរធវើសវនកមមសមិទក
ធ មម) និងអធិការកិចច រៅ
ត្គរ់ត្កសួង-សាថរ័នត្រូវពត្ងឹងរខនថមោររណតើរៗ រដ្ើមបីធានាថ្នត្កសួង-សាថរ័នមានត្រព័នធត្រួរពិនរ
ិ យថ្ផ្ទកនុង
រឹងមា ាំ ត្សររពលោជរដ្ឋឋភិបាលបាននិងកាំពងរធវើ វិមជឍការហិរញ្ញវរថុដ្ល់ត្កសួង-សាថរ័ន ។
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ក្នកទី៥ ៖ការោាំត្ទកលម វិធីកកទត្លង់ និងភាពត្បទាក់ត្កឡាោនម្នការកកទត្លង់ è វឌ្ឍនភាព
១

២

របាយការណ៍សមិទក
ធ មមត្រចាំឆ្នាំ
(GDAP/PDAP/MAP) ត្រូវបានផ្តលជ
់ ន
ូ អ.គ.ហ.
ត្សរតាមសាោចរ ០៩ សរ ចុះថ្ងៃទី ០៨ ខែធនូ ឆ្នាំ
២០១៥ (ត្រឹមដ្ាំណាច់ខែមកោ ថ្នឆ្នាំរនាទរ់) ។
ខផ្នការយទធសា្សត អភិវឌ្ឍន៍សមរថភាពកនុងត្ករែណឌ

PFMRP ដ្ាំណាក់កាលទី ត្រូវបានអនម័រ និង កមម វិធី
វិញ្ញញរនរត្រ (Certificate Program) ត្រូវបានររៀរចាំ

៣

ុ ការង្គរខកទត្មង់
លកាែណឌរោងរួនាទីភារកិចចថ្នសមាជិកត្កម
PFM អងាភាពរត្កាមឱវា កសហវ.និងត្គរ់ត្កសួង សាថរ័ន

ត្រូវបានសត្មួចនិងរត្មឹមតាមរោលរាំណង/សកមមភាពគនលឹុះ

៤

•ត្កសួង-សាថរ័ន មានចាំនន
ួ ៣៩/៤១ រសម ើនឹង ៩៥%។
•អងាភាពរត្កាមឱវាទ កសហវ.មានចាំនួន ១៧/១៧ រសម ើនឹង ១០០% ។
•មនទីរ សហវ.ោជធានី-រែរត មានចាំនន
ួ ២៥/២៥ រសន ើនឹង ១០០%។

•ខផ្នការយទធសា្សត ទទួលបានអនម័រពី ឯកឧរតមអគារណឌរ
ិ សភាចរយ រៅថ្ងៃទី ៤ ខែ រលា
ឆ្នាំ២០២១ ។ ឯកសារទសសនាទនសត ីពគ
ី ណវឌ្ឍិម្នតត្ី គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ត្រូវបាន
ររៀរចាំ និងទទួលបានការខណនាាំពី ឯកឧរតមអគារណឌរ
ិ សភាចរយ រៅថ្ងៃទី៥ ខែមកោ ឆ្នាំ ២០២២ ។

•អងាភាពរត្កាមឱវាទ កសហវ.និងត្កសួង-សាថរ័នបានរធវើរចចុរបននភាព និងខកលមអោត្រចាំនូវ
លកាែណឌរោងការរដ្ឋយរត្មឹមោមួយរោលរាំណង/សកមមភាពគនលុះឹ កនុង GDAP/MAP
តាមរយៈយនកការថ្នការផ្តលត្់ បាក់ឧររថមភរត្កាម PFMRP ។

កនុងមា៉ា ត្ទីសថ្នខផ្នការ GDAP/MAPឆ្នាំ ២០២១

ត្រព័នធត្គរ់ត្គងសមិទក
ធ មម និងគណរនយយភាព ថ្នកមម វិធី
ខកទត្មង់ត្រូវបានររៀរចាំ និងអនវរត (ជាំហានរឋមអនវរត
ថ្ផ្ទកង
នុ អ.គ.ហ.)

• ត្រព័នធត្គរ់ត្គងសមិទក
ធ មម និងគណរនយយភាព ថ្នកមម វិធីខកទត្មង់ជាំហានទី ១ ត្រូវបានដ្ឋក់
ឱយអនវរតសាកលបរៅថ្ផ្ទកនុង អ.គ.ហ.។
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ក្នកទី៥៖ការោាំត្ទកលម វិធីកកទត្លង់ និងភាពត្បទាក់ត្កឡាោនម្នការកកទត្លង់ è វឌ្ឍនភាព (រ...)
៥
ត្ករែណឌរលើកទឹកចិរតផ្ារភាជរ់សមិទក
ធ មមត្រូវបាន
ររៀរចាំនិងដ្ឋក់ឱយអនវរតរៅឆ្នាំ២០២១

៦

•រចចុរបនន ការរលើកទឹកចិរត ត្រូវបានរធវើរ ង
ើ តាមរយៈការផ្តលត្់ បាក់ឧររថមភរលើកទឹកចិរតរត្កាម
ិ ីខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ រ៉ាខនតពាំទន់បានផ្ារភាជរ់រពញរលញោមួយ
កមម វធ

សមិទក
ធ មមរៅរ យ
ើ ។

កិចចត្រជាំកមម វិធីខកទត្មង់ ៣ រូក ១ ត្រូវបានររៀរចាំ

•ពាំមានវឌ្ឍនភាព រដ្ឋយរង់ចាំការដ្ឹកនាាំត្រជរាំ រស់រលខាធិការដ្ឋឋន គជអរ ។

ត្រចាំត្រីមាស និងោ៉ាងរិច ៩០%ថ្នខផ្នការ

•សត្មារ់ខផ្នការសកមមភាព ត្រូវបានអាក់ខានរដ្ឋយត្រូវរផ្ទតររលើការររៀរចាំឯកសារទសសនាទន
ិ ័យនិងយទធសា្សត ថ្នកមម វធ
ិ ខី កទត្មង់ ៣ រូក ១ ។
សត ីពីចកាុ វស

សកមមភាពត្រូវបានអនវរត

៧
ិ ័យនិងយទធសា្សត
ឯកសារទសសនាទនសត ីពច
ី កាុ វស
ថ្នកមម វិធីខកទត្មង់ ៣ រូក ១

ិ ័យនិងយទធសា្សត កមម វិធខី កទត្មង់ រី រូក មួយ
•រសចកតីត្ពាងឯកសារទសសនាទនសត ីពច
ី កាុ វស
ត្រូវបានររៀរចាំ និងត្រូវបានពិភាកាកនុងកិចចត្រជាំកត្មិរអនតរការដ្ឋឋនខកទត្មង់៣ រូក ១ ចាំនួន
៣រលើក និងគរត្មាងវិរសសនា ត្រូវបានររៀរចាំ។

៨
រោលការណ៍ខណនាាំ សត ីពីការពិពណ៌នាមែរាំខណង
ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយអនវរត

• បានរញ្ច រ់ការររៀរចាំរសចកតីត្ពាងរលើកទី២ ថ្នឯកសារខណនាាំសតីពកា
ី រររៀរចាំការពិព័ណនា
៌ មែរាំខណង និងបានរញ្ច រ់រសចកតីត្ពាងអនត្កឹរយសត ីពកា
ី រដ្ឋក់ឱយអនវរតឯកសារខណនាាំសតីពកា
ី រររៀរចាំ
ការពិព័ណ៍នាមែរាំខណងកនុងកត្មិរអគានាយកដ្ឋឋនរោលនរោបាយមែង្គរសាធារណ:។
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ក្នកទី៥៖ការោាំត្ទកលម វិធីកកទត្លង់ និងភាពត្បទាក់ត្កឡាោនម្នការកកទត្លង់ è សននិដ្ឋឋន
ការអនវរតខផ្នកទី៥រនុះ

រងផ្លរ៉ាុះពាល់រិចរួចចាំរពាុះការររៀរចាំវគារណតុុះរណា
ត លរយៈរពលែលី

និង

សិកាាសាលាផ្សពវផ្ាយ រដ្ឋយសារកនង
ុ ររិការណ៍ថ្នការរធកោលដ្ឋលជាំងឺកូ វធដ្-១៩ កនង
ុ ឆ្នាំ២០២១, រួអងាខដ្លមាន

ការពាក់ព័នធបានផ្ទលស់រតូរវិធសា
ី ្សត ថ្នការរណតុុះរណា
ត ល ឬសិកាាសាលាតាមរយៈត្រព័នធអនឡាញ ។ ត្កុមការង្គរ
ខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈរៅតាមអងាភាពរត្កាមឱវាទ កសហវ. និងត្កសួង-សាថរ័ន បានែិរែាំ
អនវរតតាមខផ្នការ និងបានរផ្ញរើ បាយការណ៍សមិទក
ធ មមមក អ.គ.ហ. ទន់រពលរវលា ររើរទុះោមានភាពយឺរ
ោ៉ាវសត្មារ់ត្កសួង-សាថរ័នមួយចាំនួនកតី ។ រដ្ើមបីជាំរញចលនការ ថ្នការខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ
ត្កុមការង្គរខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ គរបីអនវរត វិធានការរខនថមរួមមាន ការរនតពត្ងឹងយនតការ

អនវរត និងរររសកមមរាំរពញរួនាទីភារកិចចកុង
ន សាមររីទទួលែសត្រូវ ខដ្លបានកាំណរ់កុង
ន លកាែណឌរោងការង្គរ
ឹ យនតការសត្មរសត្មួល តាមដ្ឋន និងោយការណ៍ថ្នការអនវរតខផ្នការសកមមភាព ដ្ូចមានកាំណរ់
និងរនតពត្ងង
កនុង GDAP, C/PDAP, &MAP ។
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➢ វឌ្ឍនភាព (%) តាលអងគភាពសត្កាលឱវាទ កសហវ. ត្បចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្ន២
ាំ ០២១
វឌ្ឍនភាពោភាគរយ (%)ត្រចាំត្រីមាសទី ៤ ររស់អងាភាពរត្កាមឱវាទ កសហវ.
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3/8, 86%

14/16, 86%

ARCA

1/5, 87%

3/4, 91%
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80%

13/17, 88%

13/17, 93%

6/13, 94%
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21/27, 96%

GDB

21/29, 96%

EFI

12/13, 96%

16/17, 98%
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16/20, 97%

26/30, 98%

GDICDM

13/16, 98%

9/11, 99%

85%

7/7, 100%

90%

16/17, 100%

95%

FMWG
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GDPP

GDP

75%
GDIA GDSNAF GDCE

GDT

GS/MEF GDSPNR
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➢ វឌ្ឍនភាព (%) តាលអងគភាពសត្កាលឱវាទ កសហវ. ត្បចាំឆ្ន២
ាំ ០២១
15/21, 97%

18,000,000
17,500,000
17,000,000

GS-MEF
ការអនវរតង វិកា

GDNT

GDP

LC

GDB

GDSNAF

ត្បាក់ឧររថមភ

ត្បាក់ឧររថមភ

មែង្គរខកទត្មង់

មែង្គររត្ៅខកទត្មង់

EFI

GDIA

GDT

% ងវិកា (អនវរត+ឧររថមភ)រធៀរនឹងងវិកាអងាភាព សររ

GDSPNR

N/N,% ចាំនួនសកមមភាព និងពិនទុសមិទក
ធ មម

GDCE

2/5, 89%
0.7%

GDPP

12/13, 96%

GDICDM

0.1%

6/14, 92%

GI

0.6%

4/10,
0.6%

FMWG

87%

0.6%

-

17/17, 100%

16/20, 94%
0.5%

88%
1.2%6/8,

21/29, 97%
2%

ACAR

2%

2%

2%

13/16, 92%

10/13, 99%

29/40, 92%

4%

500,000

5%

8%

1,000,000

4%

1,500,000

2%

24/26, 98%

2,000,000

56/59, 98%

30/36, 98%

15,000,000
2,500,000

9/9, 100%

15,500,000

19/22, 93%

16,000,000

65%

16,500,000

ិ និងវឌ្ឍនភាពោភាគរយ (%)ត្រចាំឆ្នាំ២០២១ ររស់អងាភាពរត្កាមឱវាទ កសហវ.
ការអនវរតង វកា

PPP
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➢ សលិទធកលមសសងេបតាលលនទ ីរ សហវ. រាជធានី សខរត
វឌ្ឍនភាពថ្នការអនវរតខផ្នការសកមមភាពររស់មនទរី សហវ. ោជធានី-រែរត ត្រចាំឆ្នាំ២០២១
1400

120%

1200

88%

92%

100%

100%

99%

1000

89%

800

80%

56%

60%

600

១១.២.១.រសៀវរៅរនទុក

១១.២.២.ការអនវរតត្រកាសសដ ី

២៣.១.១.រណណកមមសទ
ិ ិធ

ពីការផ្ដលរ់ សវាសាធារណៈរៅ

អចលនត្ទពយ រត្កាម កសហវ.

មនទរី -អងាភាពជាំនាញ

រៅថ្ននក់មល
ូ ដ្ឋឋន

0%

២៣.១.២.រណណកមមសទ
ិ ិធ

២៣.១.៣.តាោងរត្រៀររធៀរ

២៣.១.៤.តាោងរត្រៀររធៀរ

អចលនត្ទពយថ្នមនទរី -អងាភាព

ការរកើនរ ង
ើ /ងយចុះថ្នត្ទពយ

ការរកើនរ ង
ើ /ងយចុះថ្នត្ទពយ

ជាំនាញ និងរដ្ឋបាលថ្ននក់រត្កាម សមបរតរិ ដ្ឋត្រចាំឆ្នាំ២០២០ររស់ សមបរតរិ ដ្ឋត្រចាំឆ្នាំររស់រដ្ឋបាល
ោរិ

មនទរី -អងាភាពជាំនាញ

ថ្ននក់រត្កាមោរិ

រោលរៅត្រចាំឆ្នាំ

451

345

16

153

813

1253

វឌ្ឍនភាពត្រចាំឆ្នាំ
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9
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92%

56%
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99%
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%រធៀរត្រចាំឆ្នាំ

20%
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9
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0
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400
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60%

50%

40%

3/4, 92%

2/5, 92%

4/5, 94%

4/5, 96%

4/5, 96%

3/5, 96%

2/4, 96%

4/5, 99%

5/5, 100%

4/4, 100%

4/4, 100%

5/5, 100%

3/3, 100%

6/6, 100%

3/3, 100%

5/5, 100%

4/4, 100%

20%

10%

0%
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4/6, 78%

4/6, 78%

5/6, 87%

4/5, 87%

3/5, 88%

5/6, 89%

5/6, 89%

30%

3/3, 100%

➢ វឌ្ឍនភាព (%) តាលលនទ ីរ សហវ. រាជធានី សខរត ត្បចាំត្រីមាសទី ៤ ឆ្ន២
ាំ ០២១
វឌ្ឍនភាពោភាគរយ (%)ត្រចាំត្រីមាសទី ៤ ររស់មនទី សហវ.ោជធានី-រែរត

100%

90%

80%

70%

15,000

10,000

ការអនវរតង វិកា

9/10, 87%

3.8%

ត្បាក់ឧររថមភរលើកទឹកចិរត % ងវិកា (អនវរត+ឧររថមភ)រធៀរនឹងងវិកា មនទ ីរ សររ

8/11, 78%

3.7%
N/N,% ចាំនួនសកមមភាព និងពិនទុសិទក
ធ មម

5,000

0
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3.4%

3.7%

4.0%

3.7%

9/10, 91%

11/11, 100%

9/11, 98%

10/11, 96%

ិ និងវឌ្ឍនភាពោភាគរយ (%)ត្រចាំឆ្នាំ២០២១ ររស់មនទរី សហវ.ោជធានី-រែរត
ការអនវរតង វកា
10/10, 100%

10/10, 100%

9/10, 99%

9/11, 81%

3.7%

4.7%

10/11, 98%

3.7%

5.9%

9/11, 76%

8/10, 98%

3.4%
3.7%

11/11, 100%

9/11, 78%

6.2%

3.4%

3.7%

9/11, 85%

3.7%

9/11, 95%

10/11, 89%

3.7%

35,000

5.1%

10/11, 97%

11/11, 100%

10/11, 89%

8/10, 97%

6/10, 89%

3.7%

3.9%

3.7%

4.5%

3.7%

7/10, 96%

30,000

4.3%

20,000

9/11, 98%

25,000

3.7%

➢ វឌ្ឍនភាព (%) តាលលនទ ីរ សហវ. រាជធានី សខរត ត្បចាំឆ្ន២
ាំ ០២១

60%

8/9, 92%

ស្ថាប័នសេវាសេដ្ឋកិច្ច

22/28, 89%

24/24, 100%

MOFAIR

ស្ថាប័នសេវាហិរញ្ញវត្ាុ ការបរសេេ និងសេវាស្ថធារណៈ
ស្ថាប័នការពារជាត្ិ េនតិេុខ និងេណ្តតប់
ធាាប់ស្ថធារណៈ
ស្ថាប័នេងគមកិច្ច
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8/13, 98%
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15/27, 85%
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20/23, 97%
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MOME

20%

17/19, 98%

40%

MISTI

16/23, 83%

80%
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➢ វឌ្ឍនភាព (%) តាលត្កសួង-សាថប័ន ត្បចាំត្រីមាសទី ៤ ឆ្ន២
ាំ ០២១
វឌ្ឍនភាពោភាគរយ (%)ត្រចាំត្រីមាសទី ៤ ររស់ត្កសួង-សាថរ័ន

ស្ថាប័នកំពូល និងឯករាជ្យ
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សាថរ័នរសវារសដ្ឋកិចច
2.0%

MOLVT

ការអនវរតង វិកា
សាថរ័នរសវាហិរញ្ញវរថុ ការរររទស និងរសវាសាធារណៈទូរៅ
សាថរ័នរសវាការពារោរិ
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សាថរ័នរសវាសងាមកិចច

ត្បាក់ឧររថមភរលើកទឹកចិរត % ងវិកា (អនវរត+ឧររថមភ)រធៀរនឹងងវិកា LMs សររ
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N/N,% ចាំនួនសកមមភាព និងពិនទុសិទក
ធ មម

សាថរ័នកាំពូលនិងឯកោជយ
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➢ វឌ្ឍនភាព (%) តាលត្កសួង-សាថប័ន ត្បចាំឆ្ន២
ាំ ០២១
ិ និងវឌ្ឍនភាពោភាគរយ (%)ត្រចាំឆ្នាំ២០២១ ររស់ត្កសួង-សាថរ័ន
ការអនវរតង វកា

៣.ចាំណាយស កា
ើ រអនុវរតកលម វិធីកកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ឆ្ន២
ាំ ០០៤-២០២១
ចាំណាយរលើការអនវរត PFMRP ឆ្នាំ២០០៤-២០២១
សររ

៛ 352,329($87.21),(100%)

ត្បាក់ឧររថមភរលើក
៛ 58,560($14.46),(16.58%)

គិរោលានររៀល

ទឹកចិរត
មនទីរ សហវ

៛ 200($0.05),(0.34%)

ត្កសួង-សាថរ័ន

៛ 15,330($3.79),(4.34%)
៛ 112,258($27.72),

អងាភាព កសហវ

(31.78%)
ត្កុមការង្គរ

៛ 166,840($41.20),

FMWG

(47.24%)
(0.00%)

(20.00%)

(40.00%)

(60.00%)

(80.00%)

(100.00%)

(120.00%)

សមាាល់៖ ចាំណាយររស់ត្កុមការង្គរ FMIS, អងាភាពរត្កាមឱវាទ កសហវ.ត្កសួង-សាថ័ន និងមនទីរ សហវ.រូករញ្វូ លចាំណាយរលើទាំនញ
ិ ,ទីត្រឹកា,រណុត ុះរណា
ត ល/សិកាាសាលា,និងត្ររិររតកា
ិ រ។
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៣.ចាំណាយស កា
ើ រអនុវរតកលម វិធីកកទត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ឆ្ន២
ាំ ០០៤-២០២១
ចាំណាយតាមត្ររភទរលើការអនវរត PFMRP ឆ្នាំ២០០៤-២០២១

៛ 5,460($1.35),(1.55%)

៛ 58,560($14.46),
(16.58%)

ទាំនិញ និងការអភិវឌ្ឍត្រព័នធ FMIS

៛ 135,368($33.42),
(38.33%)

៛ 77,175($19.06),

ទីត្រឹកា
រណុដ ុះរណា
ដ ល/សិកាាសាលា
ត្ររិររតិការ

(21.85%)

ត្បាក់ឧររថមភរលើកទឹកចិរត

៛ 76,642($18.92),
(21.70%)
គិរោលានររៀល/លានដ្លាលសហរដ្ឋអារមរិក
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៤. សោប ់ម្ៃរូអភិវឌ្ឍន៍ ç លទធផ្លរឋមថ្នការវាយរថ្មលត្រសិទភា
ធ ពថ្នការអនវរតត្រព័នធ FMIS
ី ការរត្រើត្បាស់ត្រព័នធ FMIS
❖ ការពត្ងក

ជាំហានទី១ (២០១៣-២០១៦)
- ៨ អគានាយកដ្ឋឋនគនលឹុះ ថ្ន កសហវ.
ជាំហានទី៣ (២០២១-២០២៥)

- ២៥ ររនាោរោជធានី-រែរត

*៣៣ ការដ្ឋឋន និងអនករត្រើត្បាស់
ចាំនួន ៥០០ នាក់

ជាំហានទី២ (២០១៧-២០២០)
- ៣៧ ត្កសួង-សាថរ័ន
- ២៥ មនទីរ សហវ.ោជធានី-រែរត
- ២៥ អងាភាពងវិកាអាណារ័ករផ្ទរសិទិ ធ

*៨៧ ការដ្ឋឋន និងអនករត្រើត្បាស់

- ២៥ រដ្ឋបាលោជធានី-រែរត
- ២៧ រដ្ឋបាលត្កុង,១៤ រដ្ឋបាលែណឌ,និង ២ រដ្ឋបាលត្សុក
- ៥០ មនទីរជាំនាញ ោជធានី-រែរត (២ត្កសួង-សាថរ័ន)

- ២០ អងាភាពងវិកាអាណារ័ករផ្ទរសិទិ ធ

* ១៣៨ ការដ្ឋឋន និងអនករត្រើត្បាស់ចន
ាំ ន
ួ ១ ៧០០ នាក់

ចាំនួន ១ ១៦២ នាក់
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៤. សោប ់ម្ៃរូអភិវឌ្ឍន៍ ç លទធផ្លរឋមថ្នការវាយរថ្មលត្រសិទភា
ធ ពថ្នការអនវរតត្រព័នធ FMIS (រ...)
ការរត្រើត្បាស់ web-based application សត្មារ់កាំពយូទ័ររផ្សង រដ្ើមបីអាចរត្រើត្បាស់ត្រព័នធ FMIS បាន ។
ិ ីអនវរតការង្គរងមីតាមត្រព័នធ FMIS រៅតាមដ្ាំណាក់កាលត្រួរពិនរ
ការររៀរចាំរបាយការណ៍ជន
ូ ថ្ននក់ដ្ឹកនាាំអាំពល
ី ហ
ាំ រូ ថ្នការអនរតនរ
ី ិ វធ
ិ យនីមួយៗ
(pendency of payment at various control points)។ អាចររៀរចាំោ Dashboard សត្មារ់ថ្ននក់ដ្ឹកនាាំ រដ្ើមបីតាមដ្ឋនអាំពល
ី ហ
ាំ ូរថ្នការទូទរ់ ។
ការផ្តួចរផ្តើមឱយមានការរត្រើត្បាស់ហរថរលខារអ ច
ិ ត្រូនក
ិ ។
ការពត្ងឹងរួនាទីសវនកមម ខដ្លរដ្ើររួសាំខាន់កនុងការវាយរថ្មលមែង្គរ និងដ្ាំរណើការត្រព័នធ ។
ការរធវើសនាធនកមមរវាងត្រព័នធ DMFAS និង ត្រព័នធ FMIS

ការខកលមអត្រព័នធ

រៅមិនទន់រពញរលញ ។

កនុងជាំហានទី៣,ត្រព័នធ FMIS នឹងត្រូវពត្ងីក

មិនទន់រធវើសនាធនកមមរវាងត្រព័នធ FMIS និង ត្រព័នធ EFMS

ការដ្ឋឋនរខនថមរហូរដ្ល់ ១៣៨ និងរខនថមអនក

ការផ្ទលស់រតូរទិនននយ
័ រវាងត្រព័នធរផ្សងរទៀរ ោអាទ PIMS

ការអភិវឌ្ឍ

រត្រើត្បាស់ចាំនួន ១ ៧០០ នាក់,ដ្ូចរនុះការររសត
មាត្រដ្ឋឋនត្រព័នធ គឺោការចាំបាច់រដ្ើមបីរញ្ញជក់

ររស់ GDP និង PPMS ររស់ GDICDM ។

ត្បព័នធ

ការពត្ងឹងការរធវើសនាធនកមមោមួយធនាោរោរិ និងធនាោរ

អាំពីសមរថភាពត្រព័នធ,ដ្ាំរណើរការត្រព័នធ និង

ពាណិជជរផ្សងរទៀរ រដ្ើមបីពត្ងឹងការទូទរ់តាមត្រព័នធរអ ច
ិ

database ខដ្លអាចត្ទត្ទង់សត្មារ់ខផ្នការ

ការរធវមា
ើ ត្រដ្ឋឋនត្រព័នធ

ការរធវស
ើ នាធនកមម

នារពលខាងមែ ។

(System Scalability)

ត្រព័នធ

ត្រូនិក និងការរផ្ទៀងផ្ទទរ់របាយការណ៍រដ្ឋយសវ ័យត្រវរតិ
(Automatic reconciliation)
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៤. សោប ់ម្ៃរូអភិវឌ្ឍន៍ ç លទធផ្លរឋមថ្នការវាយរថ្មលត្រសិទភា
ធ ពថ្នការអនវរតត្រព័នធ FMIS (រ...)
មែង្គរសត្មារ់អនវរតង វិកាកនង
ុ ត្រព័នធ FMIS ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយរត្រើត្បាស់ រ៉ាខនតរៅមានការរត្រើត្បាស់រដ្ឋយថ្ដ្ រៅរ ើយ ។
រលង់គណរនយយ (CoA) មិនត្រូវបានកាំណរ់សត្មារ់អងាភាពខដ្លសថ ិរកនុងកត្មិរទររាំផ្រ (Lowest level units) ថ្នត្កសួង-សាថរ័ន ។ ការណ៍រនុះ រត្មូវឱយអងាភាពទាំង
រនាុះ អនវរតង វិការដ្ឋយរត្រើត្បាស់រដ្ឋយថ្ដ្ និងកនង
ុ ករណីែលុះត្រូវររងកើរត្រព័នធសត្មារ់រត្រើត្បាស់ថ្ផ្ទកនុង ដ្ូចោ EFMS ររស់ ត្កសួងអរ់រំ យវជន និងកីឡា ោរដ្ើម ។

ិ
ការអនវរតង វកា
ត្កសួង-សាថរ័ន រៅពាំអាចរត្រើត្បាស់ត្រព័នធសត្មារ់
ររៀរចាំរបាយការណ៍ និងត្គរ់ត្គងងវិកាថ្ផ្ទកនុង ។

ិ លភាពដ្ល់
មែង្គរលទធកមមពមា
ាំ នវសា
ិ រិ ោគ គឺត្រឹមចាំណាយ
លទធកមមចាំណាយវន
ចរនត ។

លទធកមម

ភាពខវោះចស្ៃោះ
ម្នលុខងារ

គណរនយយ និង
ការររៀរចាំរបាយការណ៍

ចាំណាយហិរញ្ញរបទនរដ្ឋយថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ ពាំទន់បាន
ករ់ត្តាចូលត្រព័នធ FMIS ។

ត្បព័នធ FMIS
ការររៀរចាំ
ិ
ខផ្នការងវកា

មែង្គរររៀរចាំខផ្នការងវិកា នឹងត្រូវរត្រើត្បាស់សត្មារ់រញ្ចូ លសាំរណើង វិកា
(Budget Request Collation) រដ្ឋយពាំទន់រត្រើត្បាស់សត្មារ់ររៀរចាំង វិកា,
ការរសន ើ និងការចរចខដ្លកិចកា
ច រទាំងរនុះ រៅខរដ្ាំរណើរការរដ្ឋយថ្ដ្រៅរ ើយ ។
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៤. សោប ់ម្ៃរូអភិវឌ្ឍន៍ ç លទធផ្លរឋមថ្នការវាយរថ្មលត្រសិទភា
ធ ពថ្នការអនវរតត្រព័នធ FMIS (រ...)
❖ ការររៀរចាំអភិបាលកិចច និងការត្គរ់ត្គងការផ្ទលស់រតូរ
គរត្មាង FMIS ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយរត្រើត្បាស់ត្សរតាមខផ្នការខដ្លបានកាំណរ់
រ៉ាខនតពាំមានការពិរត្ោុះរោរល់ោផ្លូវការ ឬោរទៀងទរ់អាំពីវឌ្ឍនភាព និង
ការរត្មឹម
ោមួយរររៀរវារៈ PFMRP

ពត្ងឹងការររៀរចាំខផ្នការ និងការតាមដ្ឋន

គរត្មាង FMIS ។
ពត្ងឹងការតាមដ្ឋនអនសាសន៍ថ្នរបាយការណ៍ទីត្រឹកា (Advisory Report), និង
របាយការណ៍សវនកមមរលើត្រព័នធ FMIS ។

រញ្ញាត្រឈមគនលឹុះៗ ។
អងាភាពជាំនាញចាំបាច់ត្រូវចូលរួមរពញរលញោមួយរលខាធិការដ្ឋឋន FMWG
រដ្ើមបីធានាថ្នការអនវរតសរត្មចតាមរោលរៅរំពឹងទកខដ្លបានដ្ឋក់រចញ
កនុងកមម វិធីខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ។

ការររៀរចាំខផ្នការ

ិ ីអនវរតការង្គរ
ការយល់ដ្ឹងអាំពីរត្មូវការថ្នការរត្មង់ទិសនីរិ វធ

និងការត្រួរពិនរ
ិ យ

តាមត្រព័នធ FMIS (Business Process) រៅមានកត្មិរ ។
ិ រនាទរ់ពដ្ឋ
ដ្ាំរណើរការ (Process) ត្រូវបានររៀរចាំរ ង
ើ វញ
ី ក់ឱយ

តាមដ្ឋន

រត្រើត្បាស់មែង្គរថ្នត្រព័នធ FMIS ។
ការត្គរ់ត្គង

ការយល់ដ្ឹងអាំពីរត្មូវការ និង អរថត្ររោជន៍ ថ្នការរត្រើត្បាស់

ការផ្ទលស់រតូរ

ត្រព័នធ FMIS រៅមានកត្មិរ ។
គួរររងកើរោរវទិកាពិភាការលើការរត្រើត្បាស់ត្រព័នធ FMIS ោ
ត្រចាំ រដ្ឋយមានការចូលរួមពីអនករត្រើត្បាស់ ។ 44

៤. សោប ់ម្ៃរូអភិវឌ្ឍន៍ ç លទធផ្លរឋមថ្នការវាយរថ្មលត្រសិទភា
ធ ពថ្នការអនវរតត្រព័នធ FMIS (រ...)

ោរួម ខផ្នការពត្ងីកត្រព័នធ FMIS ជាំហានទី១ និងជាំហានទី២ ទទួលបានរោគជ័យ ។
មែង្គរថ្នត្រព័នធ FMIS ត្រូវបានដ្ឋក់ឱយរត្រើត្បាស់ រ៉ាខនតពាំទន់ត្រូវបានអនវរតរពញរលញរៅ

រ ើយ ោពិរសសការទញអរថត្ររោជន៍ោអរិររមាពីត្រព័នធ FMIS ។ កនង
ុ ន័យរនុះ គួររផ្ទតរ
ឹ ការអនវរតឱយបានរពញរលញនូវមែង្គរថ្នត្រព័នធ FMIS, ការរត្មង់ទិសនីរិ វធ
ិ ី
រលើការពត្ងង
ឹ
អនវរតការង្គរ, ការផ្លិររបាយការណ៍, ការរធវស
ើ នាធនកមមោមួយត្រព័នធរផ្សងៗ, និងការពត្ងង
អភិបាលកិចច និងការត្គរ់ត្គងការផ្ទលស់រតូរ, មននឹងពត្ងីកការដ្ឋឋនត្រព័នធ FMIS រខនថមរទៀរ ។
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ç លទធផ្លរឋមថ្នការវាយរថ្មលចាំណាយសាធារណៈ
រត្មឹមរចនាសមព័នធកមម វិធី

❖ ត្កសួងកសិកមម រកាាត្រមាញ់ និងរនសាទ

រធវើសមាហរណកមមចាំណាយវិនិរោគកនុងត្សុក និងត្រភពខាងរត្ៅ រៅកនង
ុ BSP
រត្មឹម BSP ោមួយ MTFF

រធវើរចចុរបននភាពរួនាទី និងភារកិចចសវនកមមថ្ផ្ទកង
នុ

ពត្ងឹង BSP និង

ររងកើរ ររៀរចាំខផ្នទីរង្គាញផ្លូវ និងអនវរតត្ករែណឌ

ពត្ងឹងរួនាទីត្កសួង-សាថរ័នកនុងការរធវើការសិកាសមិទិ ធ

ការផ្ារភាជរ់ោមួយ

ត្រូរពិនិរយថ្ផ្ទកង
នុ

លទធភាព ។

ងវិកាត្រចាំឆ្នាំ

ផ្សពវផ្ាយរបាយការណ៍សវនកមមររស់ត្កសួង

ពត្ងឹងការសត្មរសត្មួលឱយទូលាយកនុង វិស័យ ពាក់ព័នធ

កសិកមម រកាាត្រមាញ់ និងរនសាទ

ពត្ងឹងការចូលរួម

ពត្ងឹងត្ករែណឌ

នឹងរត្មាងវិនិរោគហិរញ្ញរបទនពីត្រភពខាងរត្ៅ ។

កនង
ុ ការកាំណរ់អាទិ-

ត្រួរពិនរ
ិ យ

ភាពងវិកា វិនរិ ោគ

ថ្ននក់ជារិ

មិនរូករញ្ចូ លធារចូលោមា៉ា ត្ទីស (ឧ.សិកាាសាលា)
រផ្ទតររលើលទធផ្លកនង
ុ ឆ្នាំ និងលទធផ្លចងរត្កាយ

គិរគូររលើការផ្តល់ឆ្នាទនសិទក
ធ ង
នុ ការរធវើនិយ័រងវិកា
រវាងសមាសធារចាំណាយមួយចាំនួន
ពត្ងឹងការធានាចាំណាយ និងខផ្នការសត្មារ់កិចចលទធកមម
ឱយទន់រពលរវលា

ការ់រនថយសូចនាករ មករៅត្រឹម ៥ រៅ ១០ ខដ្លោសូនាករគនលឹុះ
ការរធវើរលយភាព

រធវើសាមញ្ញកមម និង

រវាងសមិទក
ធ មម និង

ទាំរនើរកមមមា៉ាត្ទីស

ភាពររ់ខរន

សមិទក
ធ មម

រធវើសមាហរណកមមមា៉ាត្ទីសសមិទក
ធ មមរៅកនុងសាំរណើង វិកា
សមិទក
ធ មម (តាមរយៈ BSP) គួរត្រូវបានរផ្ទតរកនង
ុ ការចរចងវិកា
ររៀរចាំមា៉ាត្ទីសមិទក
ធ មម ភាជរ់ោមួយនឹងការកសាងសមរថភាព ។
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ç លទធផ្លរឋមថ្នការវាយរថ្មលចាំណាយសាធារណៈ

❖ រដ្ឋបាលរែរតត្ពុះសីហន

ការពនាររពលកនុងការររៀរចាំឯកសារគរត្មាង រដ្ឋយសារពមា
ាំ ន
ម្នតីររចចករទសត្គរ់ត្ោន់ ។
រមាលភាព និងរញ្ញាត្រឈម កនុងដ្ាំរណើការកិចចលទធកមម ។
រដ្ឋបាលឃាំ
សង្គករ់

សមរថភាព និងរញ្ញាត្រឈមថ្នការររៀរចាំ BSP និង ងវិកាត្រចាំឆ្នាំ

ការរផ្ទមែង្គរចាំនួន ៥៥ មែង្គរ រៅ
រដ្ឋបាលត្កុង ត្សុក ។ រ៉ាខនត រដ្ឋបាល

ុ
រដ្ឋបាលត្កង

ិ រិចរាំផ្រ
ត្កុង ត្សុក ទទួលបានងវកា

ត្សុក

ិ និងខផ្នការ (ការពាករចាំណូលទរ
គមាលរែពស់រវាងការអនវរតងវកា
ិ មានកត្មិរែពស់ ។
រធៀរនឹងការអនវរត និង សាំរណើរខនថមឥណទនងវកា

ិ រៅតាម
និងមិនមានការរផ្ទរងវកា
មែង្គរទាំង ៥៥ ។

ិ មានភាពយឺរោ៉ាវ ។
សាំរណើសត្មារ់ការរខនថមឥណទនងវកា
រដ្ឋបាលរែរត

ដ្ាំរណើការធានាចាំណាយ និងកិចចលទធកមមត្រូវការរពលរវលាយូរ
ិ )។
(ោពិរសសគរត្មាងខដ្លរលើសពិតានងវកា
ដ្ាំរណើរការររៀរចាំការទទួលទាំនញ
ិ និងការទូទរ់ត្រូវការរយៈរពលយូរ
ិ )។
(ោពិរសសគរត្មាងខដ្លរលើសពិតានងវកា
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ើត្បព័នធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុ សាធារណៈç លទធផ្លថ្នការវាយរថ្មល PEFA ថ្ននក់ោរិ

ការវាយរថ្មលត្រព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ត្រូវបានរត្រើត្បាស់ត្ករែណឌចាំណាយសាធារណៈ និងគណរនយយភាពហិរញ្ញវរថុ (PEFA) ខដ្ល

ធាលរ់បានរត្រើត្បាស់សត្មារ់ការវាយរថ្មលត្រព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈចាំនួនរីរលើករួចមករហើយគឺរៅឆ្នាំ២០១០, ២០១៥ និងឆ្នាំ២០២១ ។
រចច័យរលើត្រព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈរនុះ គឺរធវើការរត្រៀររធៀររលើលទធផ្លទាំងរីរលើក និងទញការសននិដ្ឋឋនរលើលទធផ្លវាយរថ្មលោកត្មិរ

ិ , (២) ត្រសិទភា
ិ ជន៍ង វកា
ិ និង (៣) ស័កិស
មា៉ា ត្កូ កនុងរនាុះរួមមាន៖ (១) វិន័យងវកា
ធ ពវភា
ត ិទភា
ធ ពការផ្តលរ់ សវាសាធារណៈ ។
ររកគាំរហើយពីការវាយរថ្មល PEFA ឆ្នាំ២០២១ ខដ្លរត្រើត្បាស់ត្ករែណឌ PEFA ឆ្នាំ២០១១ រង្គាញថ្នមានការខកលមអកនុងត្រព័នធត្គរ់ត្គង
ហិរញ្ញវរថុសាធារណៈររស់កមពុោ ខដ្លឆ្លុ ុះរញ្ញចង
ាំ តាមរយៈការរកើនរ ើងពិនទុថ្នសូចនារកសមិទក
ធ មម (PIs) ចាំនន
ួ ១០ កនង
ុ រនាុះរួមមាន៖
PI-2, PI-6, PI-7, PI-10, PI-13, PI-14, PI19, PI-21, PI-23 និង PI-25 រធឯ PI-3 ទទួលបានពិនទុទររដ្ឋយសារមានគមាលរែពស់រវាង
ខផ្នការនិងលទធផ្លត្រមូលចាំណូលចរ់ពីឆ្នាំ២០១៧, ២០១៨ និង២០១៩ ។ អ.គ.ហ.បាននិងកាំពងររៀរចាំត្ករែណឌវាយរថ្មលត្រព័នធ

ត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ថ្នត្កសួង សាថរ័ន (កាំពងសថ ិររសចកតីត្ពាង) និងសាកលបងវាយរថ្មលឆ្នាំ២០២២រនុះ ។
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ើត្បព័នធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុ សាធារណៈç លទធផ្លថ្នការវាយរថ្មល PEFA ថ្ននក់ោរិ
រាំខររាំរួលពិនុទ PEFA ឆ្នាំ២០១០,២០១៥,២០២១

PI-1 ចាំណាយសរររធៀរនឹងចារ់ងវិកាខដ្លបានអនម័រ
PI-28 ការត្រួរពិនិរយរលើរបាយការណ៍សវនកមមពីខាងរត្ៅ រដ្ឋយអងានីរិរបញ្ញរតិ
PI-27 ការត្រួរពិនិរយរលើចារ់ងវិកាត្រចាំឆ្នាំរដ្ឋយអងានរ
ី ិរបញ្ញរតិ

A

PI-2 សមាសធារចាំណាយរធៀរនឹងចារ់ងវិកាខដ្លបានអនម័រ
PI-3 ចាំណូលសរររធៀរនឹងចារ់ងវិកាខដ្លបានអនម័រ

B+

PI-26 វិសាលភាព ចរិរលកាណៈ និងការតាមដ្ឋនរនតថ្នសវនកមមពីខាងរត្ៅ

PI-4 សនន ិធិរាំណលកកសទ ុះ និងការត្រួរពិនិរយតាមដ្ឋនចាំណាយកកសទ ុះ

B

PI-5 ចាំណារ់ថ្ននក់ង វិកា

PI-25 គណភាព និងភាពទន់រពលរវលាថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុត្រចាំឆ្នាំ
C+

PI-24 គណភាព និងភាពទន់រពលថ្នរបាយការណ៍ង វិកាកនុងឆ្នាំ

PI-6 ភាពត្គរ់ត្ជុងរត្ោយថ្នព័រ៌មានខដ្លត្រូវបានរញ្ចូ លរៅកនុងឯកសារងវិកា

C
D+

PI-23 អរថិភាពថ្នព័រ៌មានសត ីពីធនធានខដ្លទទួលបានពីអងាភាពផ្តលរសវា
់

PI-7 ទាំហាំថ្នត្ររិររតិការររស់រដ្ឋឋភិបាលខដ្លមិនត្រូវបានោយការណ៍

D

PI-22 ភាពទន់រពល និងភាពរទៀងទរ់ថ្នការរផ្ទៀងផ្ទទរ់គណនី

PI-8 រមាលភាពថ្នទាំនាក់ទន
ាំ ងហិរញ្ញវរថុរៅត្គរ់ថ្ននក់ថ្នរដ្ឋបាល (ថ្ននក់ោរិនង
ិ រត្កាមោរិ)

NA/NU

PI-9 ការត្រួរពិនិរយហានិភ័យងវិកា ពីអងាភាពសាធារណៈដ្ថ្ទរទៀរ រត្ៅពីត្កសួង-សាថរ័នរដ្ឋ

PI-21 ត្រសិទភា
ធ ពថ្នសវនកមមថ្ផ្ទកនុង

ិ សាំខាន់ៗ
PI-10 លទធភាពររស់សាធារណជនកនុងការទទួលបានព័រ៌មានងវកា

PI-20 ត្រសិទភា
ធ ពថ្នការត្រួរពិនរ
ិ យថ្ផ្ទកនុងរៅរលើចាំណាយមិនខមនររៀវរស

PI-11 កាលានត្កម និងការចូលរួមកនុងកិចចដ្ាំរណើរការររៀរចាំង វិកាត្រចាំឆ្នាំ

PI-19 រមាលភាព ការត្រកួរត្រខជង និងយនត ការរដ្ឋុះត្សាយរណតឹងរវា៉ា កនុងកិចចលទធកមម

ិ រោលនរោបាយចាំណាយ និងការររៀរចាំង វកា
ិ
PI-12 ទសសនៈវិស័យរត្ចើនឆ្នាំកនុងការរធវើខផ្នការងវកា

PI-18 ត្រសិទភា
ធ ពថ្នការត្រួរពិនរ
ិ យរញ្ជ ីត្បាក់ររៀវរស
PI-17ការករ់ត្តា និងការត្គរ់ត្គងសមរលយសាច់ត្បាក់,រាំណល និងការធានា
ិ សត្មារ់ធានាចាំណាយ
PI-16 ភាពអាចបា៉ា ន់ត្រមាណបាននូវអរថភា
ិ ពងវកា

PI-13 រមាលភាពថ្នការពវកិចចោរ់ពនធ និងរាំណលពនធររស់អនកោរ់ពនធ
ិ នការសត្មារ់ចុះរញ្ជ អ
PI-14 ត្រសិទភា
ធ ពថ្នវធា
ី នកោរ់ពនធ នង
ិ ការវាយរថ្មលពនធ

PI-15 ត្រសិទភា
វ ពថ្នការត្រមូលពនធ

ពិនទុ ឆ្នាំ២០១០

ពិនទុ ឆ្នាំ២០១៥

ពិនទុឆ្នាំ២០២១
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ើត្បព័នធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុ សាធារណៈç លទធផ្លថ្នការវាយរថ្មល PEFA ថ្ននក់ោរិ

ិ យ
ិ ៖ ខផ្នកការអនវរតចាំណាយងវិការង្គាញថ្នមានភាពកាន់ខរមានលអត្ររសើរ រ៉ាខនតចាំបាច់ត្រូវរដ្ឋុះត្សាយរលើចណា
វន
័ ងវកា
ាំ
យកកសទ ុះ (ទាំង
ខផ្នកនិយមន័យ

និងរាំណលចស់)

និងការអនវរតចាំណូលងវិកាត្រូវរនតពត្ងឹងការពាករចាំណូល,

ពត្ងឹងរដ្ឋបាលត្រមូលចាំណូលោពិរសស

អនរលាមភាព និងការត្គរ់ត្គងហានិភ័យ, ការតាមដ្ឋនរលើការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈរៅតាមត្គឹុះសាថនសាធារណៈរដ្ឋបាល និងសហត្ោស
សាធារណៈ ។

ិ ជន៍ងវកា
ិ ៖ ងវិកាត្រចាំឆ្នាំត្រូវបានររៀរចាំត្សរតាមត្ររិទិនងវិកា រ៉ាខនតចាំបាច់ត្រូវររងកើនគណភាពឯកសារងវិការខនថមរទៀរ ។
ត្រសិទភា
ធ ពវភា
ការររៀរចាំង វិការយៈរពលមធយមគឺសថិរកនុងដ្ាំណាក់កាលចរ់រផ្តើមរៅរ ើយ

រដ្ឋយរហរថ្នត្ករែណឌហិរញ្ញវរថុរយៈរពលមធយមពាំទន់ត្រូវបាន

អនវរត និងងវិការយៈរពលមធយមត្រូវបានអនវរតសាកលបងចរ់ពីឆ្នាំ២០១៩ ។

ស័កស
ិត ិទភា
ធ ពការផ្តលរ់ សវាសាធារណៈ៖ មិនទន់អនវរតបានលអរៅរ ើយ ោពិរសសកងវុះត្រព័នធត្រួរពិនិរយតាមដ្ឋន និងវាយរថ្មលសមិទក
ធ មម,
កិចចលទធកមមសាធារណៈគឺការត្រកួរត្រខជងរៅមានកត្មិរ,និងរមាលភាពងវិកាក៏រៅមានកត្មិរ ផ្ងខដ្រ ។
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ើត្បព័នធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុ សាធារណៈç លទធផ្លថ្នការវាយរថ្មល PEFA ថ្ននក់ោរិ
ការផ្ារភាជរ់ខផ្នការយទធសា្សត តាមវិស័យរៅនឹងខផ្នការ

សរៀបចាំ

ជាំនួយររចចករទសរដ្ើមបីពិនិរយរលើរសចកតីត្ពាង ពិនិរយពិនិសច័យ
ចារ់ង វិកា និងរបាយការណ៍សវនកមម

យទធសា្សត អភិវឌ្ឍន៍ោរិ

ការផ្ារភាជរ់ខផ្នការយទធសា្សត តាមវិស័យ និងធនធាន ។

ក្នការ

ថវិកា

សមាហរណកមមង វិកាចរនត និងមូលធន

យនតការតាមដ្ឋនអនសាសន៍សវនកមមថ្ផ្ទរត្ៅ ។

ងវិការយៈរពលមធយម

ចាំណុចរនៃ ឹោះ
ការវាយរថ្មលសមិទក
ធ មមរៅតាម

ត្រួរពិនិរយ និង

ត្កសួង-សាថរ័នោជរដ្ឋឋភិបាល

វាយរម្លៃ

ត្រូវពត្ងឹងបកនថ ល
តាលវៃតថ វិកា

ត្រព័នធត្រួរពិនិរយ និងវាយរថ្មលសមិទក
ធ មម

និងសូចនាករ)

សរៀបចាំថ វិកា

ការរត្រើត្បាស់ចាំណារ់ថ្ននក់មែង្គរ
ការផ្ារភាជរ់រវាងត្ករែណឌមា៉ា ត្កូរសដ្ឋកិចច
និងហិរញ្ញវរថុ និងខផ្នការយទធសា្សត ងវិកា ។

សវនកមមរលើសមិទក
ធ មមសថិរកនង
ុ
ដ្ាំណាក់កាលចរ់រផ្តើម

គណភាព BSP និង PB (រចនាសមព័នធកមម វិធី

អនុវរតថ វិកា

ចាំណាយកកសទ ុះ និងរាំណលពនធ
ការរត្រើត្បាស់ វិធីសា្សត កិចចលទធកមម រួមទាំងរមាលភាព

សវនកមមរលើររៀវរស

ការវិភាគ និងវាយរថ្មលហានិភ័យពនធ

មែង្គរសវនកមម និងអធិការកិចច

ការអនវរតមែង្គរអភិបាលហិរញ្ញវរថុ និងគណរនយយករ

ត្គឹុះសាថនសាធារណៈ និងសហត្ោសសាធារណៈ ។

ភាពទន់រពលរវលាថ្នការផ្លិររបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ
សមាហរណកមមត្រព័នធររៀវរស និងត្រព័នធត្គរ់ត្គងធនធានមនសស ។
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ើត្បព័នធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈç លទធផ្លរឋមថ្នការវាយរថ្មល PEFA ថ្ននក់រត្កាមោរិ

ពិ នទុ វាយរថ្មល សូ ចនាករ P E FA ថ្នន ក់ រត្កាមោរិ ស ត្មារ់ រ ដ្ឋ បាលោជធានី ភនាំ រពញ
HLG-1 ការរផ្ទរធនធានហិរញ្ញវរថពី
ុ ថ្ននក់ោរិ
PI-29 របាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុត្រចាំឆ្នាំ
PI-28 របាយការណ៍អនវរតង វិកាកនុងឆ្នាំ

A

HLG-2 វិធានហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ និងការត្រួរពិនិរយតាមដ្ឋនសាថនភាពហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ
PI-1 លទធផ្លអនវរតចាំណាយសររ

B+

PI-27 សត្កឹរភាពថ្នទិនននយ
័ ហិរញ្ញវរថុ

PI-2 លទធផ្លអនវរតចាំណាយតាមសមាសភាគ

B

PI-26 សវនកមមថ្ផ្ទកនុង

PI-3 លទធផ្លត្រមូលចាំណូល

C+

PI-4 ចាំណារ់ថ្ននក់ង វិកា

PI-25 ត្រព័នធត្រួរពិនរ
ិ យថ្ផ្ទកនុងសត្មារ់ចាំណាយរត្ៅរនទុករគាលក
ិ

C

PI-5 ឯកសារងវិកា

D+

PI-24 ការត្គរ់ត្គងលទធកមមសាធារណៈ

D

PI-23 ការត្គរ់ត្គងចាំណាយរនទុករគាលក
ិ

PI-6 កិចចត្ររិររតិការររស់រដ្ឋបាលថ្ននក់រត្កាមោរិខដ្លមិនករ់ត្តាកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ

PI-22 ចាំណាយកកសទ ុះ

PI-7 ការរផ្ទរធនធានរៅរដ្ឋបាលថ្ននក់រត្កាមោរិ

PI-21 ភាពអាចបា៉ា ន់ត្រមាណបានថ្នការវិភាជធនធានកនុងឆ្នាំ

PI-8 ព័រ៌មានសមិទក
ធ មមថ្នការផ្ដលរ់ សវាសាធារណៈ

PI-20 កិចចរញ្ជ ិកាចាំណូល

PI-9 លទធភាពសាធារណជនទទួលបានព័រមា
៌ នហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ

ិ រដ្ឋយសាថរ័ននីររ
PI-18 ការពិនិរយពិនិសច័យងវកា
ិ បញ្ញរតិ

PI-9bis ការពិរត្ោុះរោរល់ោសាធារណៈ

ិ
PI-17 ដ្ាំរណើរការររៀរចាំង វកា
PI-14 យទធសា្សត ងវិការយៈរពលមធយម

PI-10 ការករ់ត្តាហានិភ័យហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ
PI-11 ការត្គរ់ត្គងវិនិរោគសាធារណៈ

PI-12 ការត្គរ់ត្គងត្ទពយសមបរតិរដ្ឋ
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៥. បចច ័យស

ើត្បព័នធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈç លទធផ្លរឋមថ្នការវាយរថ្មល PEFA ថ្ននក់រត្កាមោរិ
ររងកើនគណភាព និងភាពទន់រពលរវលាថ្នការររៀរចាំ
ខផ្នការយទធសា្សត ងវិកា

ពត្ងឹងមែង្គរត្ររិរលយភាព

ពិនិរយពិនិសច័យ

សរៀបចាំ

ពត្ងឹងការត្រួរពិនិរយវដ្ឋង វិកា

ថវិកា

ក្នការ

ការដ្ឋក់ឱយអនវរតង វិការយៈរពលមធយម (MTBF)

ចាំណុចរនៃ ឹោះ

គណភាពងវិកាកមម វិធី (រចនាសមព័នធកមម វិធី, លទធផ្ល
ចងរត្កាយ និងលទធផ្លចងរត្កាយ (សូចនាករ និង

ត្រូវពត្ងឹងបកនថ ល
ត្រួរពិនិរយ និង
វាយរម្លៃ

តាលវៃតថ វិកា

សរៀបចាំថ វិកា

ការរត្រើត្បាស់ចាំណារ់ថ្ននក់មែង្គរ
ការត្គរ់ត្គងវិនិរោគសាធារណៈ

ត្រព័នធត្រួរពិនិរយតាមដ្ឋន និងវាយរថ្មល
សមិទក
ធ មម

រោលរៅ)

ររងកើនរមាលភាពងវិកា និងការចូលរួមពីសាធារណជន
អនុវរតថ វិកា

សវនកមមរលើររៀវរស
មែង្គរសវនកមម

ចាំណាយកកសទ ុះ
ការរត្រើត្បាស់ វិធីសា្សត កិចចលទធកមម រួមទាំងរមាលភាព

ការអនវរតមែង្គរអភិបាលហិរញ្ញវរថុ និងគណរនយយករ
ភាពទន់រពលរវលាថ្នការផ្លិររបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ
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៦. បញ្ហ
ា ត្បឈល និងសាំសណើៃាំសណាោះត្សាយ

ល.រ. រញ្ញាត្រឈម

សាំរណើដ្រាំ ណាុះត្សាយ

ឹ ភាពរជឿទកចិរថ្ត នងវកា
ិ
ខផ្នកទី១៖ ការរនតពត្ងង

០១

ការររៀរចាំរសចកដីត្ពាងចារ់សដីពអា
ី ករពិរសស រៅមិនទន់មានវឌ្ឍនភាព ។

រសន ើអងាភាពពាក់ព័នធជរាំ ញការង្គរររៀរចាំរសចកតីត្ពាងចារ់រនុះ ។ (GDAP)

០២

ិ ីលមអិរ
ការររើកត្បាក់ររសកកមមតាមត្រព័នធធនាោររៅមិនទន់មាននីរិ វធ

ិ និងអគានាយកដ្ឋឋនររនាោរោរិ រួមទាំងអងាភាពពាក់ពន
រសន ើអគានាយកដ្ឋឋនងវកា
័ ធ

រហើយមានត្កសួង-សាថរ័នមួយចាំនន
ួ រូចរ៉ារណាណុះបាននិងកាំពងអនវរត ។

ិ ល
ពិនិរយ និងសិការលើររៀរចាំនីរិ វធ
ី មអិរ និងជាំរញការអនវរតរៅតាមត្កសួង-សាថរ័ន ។

ត្កសួង-សាថរ័នមួយចាំនួនរទៀរពទ
ាំ ន់មានឆ្នទៈកនុងការដ្ឋក់រចញោសកមមភាព

(MAP)

សត្មារ់អនវរតសកមមភាពរនុះរៅរ យ
ើ ។
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៦. បញ្ហ
ា ត្បឈល និងសាំសណើៃាំសណាោះត្សាយ (រ...)
ល.រ. រញ្ញាត្រឈម

សាំរណើដ្រាំ ណាុះត្សាយ

ឹ ភាពរជឿទកចិរថ្ត នងវកា
ិ
ខផ្នកទី១៖ ការរនតពត្ងង
ិ ត្រចាំឆ្នាំ
ត្កសួង-សាថរ័នមានការពិបាកកនុងការអនវរតង វកា
ិ ត្រូវបានរផ្ញជ
កញ្ច រ់ង វកា
ើ ន
ូ ត្កសួង-សាថរ័ន

០៣

រដ្ឋយសារ

(១)

និងអងាភាពងវិកាយឺរោ៉ាវ

(២)

នីរិ វិធីហរិ ញ្ញវរថុងមី (នីរិចណា
ាំ
យរជជរទយយរររត្រទនសត្មារ់រដ្ឋបាលថ្ននក់ោរិ

ិ ,អគានាយកដ្ឋឋនហិរញ្ញវរថុរដ្ឋបាលថ្ននរត្កាមោរិ និងអគារសន ើអគានាយកដ្ឋឋនងវកា

និងថ្ននក់រត្កាមោរិ) និងរររៀររត្រើត្បាស់មែង្គររលើត្រព័នធ FMIS រៅពទ
ាំ ន់

ិ រលើការនីរច
នាយកដ្ឋឋនររនាោរោរិ ពិនិរយរ ង
ើ វញ
ិ ាំណាយរជជរទយយរររត្រទន

ផ្សពវផ្ាយបានទូលទ
ាំ លា
ូ យ និង (៣) ការអនវរតការរិទរញ្ជ ីចងឆ្នាំមានភាព

សត្មារ់រដ្ឋបាលថ្ននក់ោរិ និងថ្ននក់រត្កាមោរិ ត្ពមទាំងពត្ងឹងការផ្សពវផ្ាយលិែិរ

ិ មានភាពយឺរ
រឹង រឹង ។ កតាតទាំងអស់រនុះ រណា
ត លឱយការអនវរតចណា
ាំ
យងវកា

ិ ត្ពមទាំងរនតពត្ងឹងការពិភាកា និង
រទដ្ឋឋនងមីៗ ោពិរសសពាក់ព័នធការអនវរតង វកា

ោ៉ាវ និងចាំណាយឆ្លងឆ្នាំមយ
ួ ចាំនួនពាំត្រូវបានទូទរ់ រហើយការរូកសររឯកសារ

កាំណរ់រញ្ញាត្រឈមោមួយត្កសួង សាថរ័ន ខដ្លអនវរតលែ
ិ ិររទដ្ឋឋនងមី រដ្ើមបីឱយ

ហិរញ្ញវរថុ និងររៀរចាំកិចចរញ្ជ កា
ិ គណរនយយរដ្ឋយអងាភាពហិរញ្ញវរថុ ខដ្លោ

ិ កាន់ខរមានភាពរលូន ។
ការអនវរតង វកា

រសនាធិការររស់អាណារ័ករដ្ើមខែស គឺមានភាពសមុ គសាមញ និងត្រូវការរពល

(សិកាាសាលា PB)

រវលារត្ចើន រដ្ឋយរហរថ្នអងាភាពហិរញ្ញវរថុត្រូវសត្មរសត្មួលោមួយអងាភាព
ងវិកាោរត្ចើន ។
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៦. បញ្ហ
ា ត្បឈល និងសាំសណើៃាំសណាោះត្សាយ (រ...)
ល.រ.

រញ្ញាត្រឈម

សាំរណើដ្រាំ ណាុះត្សាយ

ឹ គណរនយយភាពហិរញ្ញវរថុ
ខផ្នកទី២៖ ការរនតពត្ងង
ការកាំណរ់ទត្មង់របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវរថុរួមសត្មារ់រដ្ឋបាលោជធានី-រែរត
០៤

ខដ្លអាចផ្លិររចញពី FMIS រដ្ើមបីរជៀសវាងការរត្រើត្បាស់របាយការណ៍
មានទត្មង់រត្ចើន និងររងកើនរនទុកដ្ល់ម្នតីទទួលរនទុក ខដ្លរត្រើត្បាស់រដ្ឋយ
ថ្ដ្ផ្ង និងត្រព័នធផ្ងកនុងការផ្លិររបាយការណ៍ផ្ង ។

រសន ើ FMWG សហការោមួយអគានាយកដ្ឋឋនហិរញ្ញវរថុរដ្ឋបាលថ្ននក់រត្កាមោរិ និង
រដ្ឋបាលោជធានី-រែរតសិការលើរត្មូវការរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ ។
(SNA PB Workshop)

ការរនតពត្ងីកត្រព័នធ FMIS រៅការដ្ឋឋនកាន់ខររត្ចើនបានររងកើនរនទុកចាំណាយ,
ចាំនួនម្នតី និងរនទុកការង្គរ ។ មែង្គរត្រព័នធត្រូវបានដ្ឋក់ឱយរត្រើត្បាស់ រ៉ាខនតពាំ
០៥

ទន់អនវរតរពញរលញរៅរ យ
ើ ។ មា៉ា ងរទៀរ អគានាយកដ្ឋឋនជាំនាញពបា
ាំ ន

ររើគួររផ្ទតររលើការពត្ងឹងការអនវរតឱយបានរពញរលញនូវមែង្គរថ្នត្រព័នធ FMIS,

ិ ីអនវរតការង្គរសត្មារ់មែង្គរងមីៗ
ចូលរួមរពញរលញរលើការសិកានីរិ វធ

ិ ីអនវរតការង្គរ, ការផ្លិររបាយការណ៍, ការរធវស
ការខកសត្មួលនិរិ វធ
ើ នាធនកមមោមួយ

ខដ្លកិចចការរនុះត្រូវបានសិកា និងររៀរចាំរ ើងរដ្ឋយរលខាធិការដ្ឋឋន

ត្រព័នធរផ្សងៗ, ការពត្ងឹងអភិបាលកិចច និងការត្គរ់ត្គងការផ្ទលស់រតូរ ខដ្រឬរទ?

ិ ីអនវរតការង្គរចាស់លាស់,
FMWG ខដ្លអាចនាាំឱយពិបាកកាំណរ់នរ
ី ិ វធ
អនវរតរដ្ឋយរលូន និងខកសត្មួលរត្ចើនរលើក ។
56

៦. បញ្ហ
ា ត្បឈល និងសាំសណើៃាំសណាោះត្សាយ (រ...)

ល.រ.

រញ្ញាត្រឈម
ត្កសួង-សាថរ័នមួយចាំនួនពទ
ាំ ន់ចរ់រផ្តម
ើ អនវរត SARMIS និងរញ្ញាត្រឈម

០៦

ោររចចករទសមួយចាំនួន រួមមាន ការពិបាកពិនរ
ិ យទិននន័យតាមការិោល័យ,

តាោងទិនននយ
័ បានជត្មុះ ោមនជួរឈររញ្ញជក់អាំពអ
ី រតសញ្ញញណ និងមិនអាច
កាំណរ់ទិនននយ
័ ោត្កុមកនុងតាោងចុះរញ្ជ ី ។

សាំរណើដ្រាំ ណាុះត្សាយ

រសន ើអគានាយកដ្ឋឋនត្ទពយសមបរតិរដ្ឋ និងចាំណូលមិនខមនសាររពើពនធរនតជរាំ ញ
ការរត្រើត្បាស់ SARMISរៅតាមត្កសួង-សាថរ័ន និងខកលមអ SARMIS រខនថមរទៀរ ។
(MAP)

អាោញធរកាន់ការ់ត្ទពយសមបរតរិ ដ្ឋបានរធវើរណណ កមមសទ
ិ រិធ ួចោល់រលើទតា
ី ាំងចាំនួន

០៧

១៧ ៧៦៤ កខនលង រសម ើនឹង ៦២%ថ្នទីតាាំងសររចាំនន
ួ ២៨ ៥៦០ កខនលង

រសន ើអគានាយកដ្ឋឋនសមបរតរិ ដ្ឋ និងចាំណូលមិនខមនសាររពើពនធ រនតជាំរញការង្គរ

ចាំខណកទីតាាំងខដ្លោមនរណណ កមមសិទដ្
ិធ ីធលីត្ទពយសមបរតរិ ដ្ឋចាំនន
ួ ៣៨%រសម ើ

ការររៀរចាំរណណ កមមសិទិដ្
ធ ីធលីថ្នត្ទពយសមបរតរិ ដ្ឋ និងការររៀរចាំខផ្នការរោលថ្ន

នឹង ១០ ៧៩៦ កខនលង ។ ការររៀរចាំរណណ កមមសិទិរធ នុះ រៅខរមានរញ្ញារៅ

ការត្គរ់ត្គងត្ទពយសមបរតិរដ្ឋ ។

តាមរណា
ត ោជធានី-រែរតមួយចាំនន
ួ ខដ្លត្រូវរដ្ឋុះត្សាយ និងពរនលឿន

(GDAP)

ការររៀរចាំរណណ កមមសិទិរ
ធ ខនថមរទៀរ ។
57

៦. បញ្ហ
ា ត្បឈល និងសាំសណើៃាំសណាោះត្សាយ (រ...)
ល.រ.

រញ្ញាត្រឈម

សាំរណើដ្រាំ ណាុះត្សាយ

ឹ ការផ្ារភាជរ់ង វកា
ិ រៅនឹងរោលនរោបាយ
ខផ្នកទី៣ ៖ ការពត្ងង

០៨

០៩

រដ្ឋបាលថ្ននក់រត្កាមោរិពិបាកកនុងការកាំណរ់សូចនាករសមិទក
ធ មមលទធផ្លកនុងឆ្នាំ

រសន ើអគានាយកដ្ឋឋនហិរញ្ញវរថុរដ្ឋបាលថ្ននក់រត្កាមោរិរនតការរណតុុះរណា
ត ល និងររៀរចាំ

និងរោលរៅ/លទធផ្លចងរត្កាយនិងរោលរៅកនុង BSP និងងវិកាកមម វិធី

រោលការណ៍ខណនាាំលមអិររលើការតាមដ្ឋនសមិទក
ធ មម/លទធផ្ល ។

រួមទាំងការររៀរចាំរបាយការណ៍សមិទក
ធ មម ។

(SNA PB Workshop)

ិ កមម វធ
ិ ីថ្ននក់រត្កាមោរិត្រូវបាននិងកាំពងអនវរតរៅរដ្ឋបាលោជធានី
ការអនវរតងវកា

រសន ើអគានាយកដ្ឋឋនហិរញ្ញវរថុរដ្ឋបាលថ្ននក់រត្កាមោរិគួរចរ់រផ្តម
ើ ររៀរចាំសកា
ិ ា សាលាសត ព
ី ី

រែរត រ៉ាខនតរត្មូវឱយមានការសត្មរសត្មួលោរត្ចើនរដ្ើមបីរដ្ឋុះត្សាយរញ្ញាឈម ។

ិ ងវកា
ិ កមម វិធីោត្រចាំឆ្នាំ ។ (SNA PB Workshop)
ការអនវរតងវកា

ខផ្នកទី៤ ៖ ការរញ្ច រកា
់ ររត្រៀមែលួនរឆ្ពុះរៅគណរនយយភាពសមិទក
ធ មម
ការររៀរចាំលិែិររទដ្ឋឋនរោល (ចារ់សតីពីត្រព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈងមី,
១០

អនត្កឹរយរលែ៨១ និង៨២)កាំពងខរមានវឌ្ឍនភាព ។ កនុងករណី មិនបាន

រសន ើជាំរញការររៀរចាំលែ
ិ ិររទដ្ឋឋនរោលរនុះ រដ្ឋយរញ្ច រ់កនុងឆ្នាំ២០២២ ។

រញ្ច រ់កនុងឆ្នាំ២០២២ អាចនឹងមានរចច័យដ្ល់ការរញ្ច រ់ការរត្រៀមែលួនសត្មារ់

(GDAP)

ឈានរៅអនវរតង វិកាព័រមា
៌ នសមិទក
ធ មម ។
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ា ត្បឈល និងសាំសណើៃាំសណាោះត្សាយ (រ...)

ល.រ.

រញ្ញាត្រឈម

សាំរណើដ្រាំ ណាុះត្សាយ

រញ្ញាត្រឈមររស់មនទរី សហវ. ោជធានី រែរត
មនទីរ សហវ.ោជធានីរែរត រាំរពញមែង្គរោអភិបាលហិរញ្ញវរថរុ ៅថ្ននក់មូលដ្ឋឋន
និងរៅរដ្ឋបាលថ្ននក់រត្កាមោរិ រ៉ាខនតមានការពិបាកកនុងការរាំរពញមែង្គររលើ
ការង្គរមួយចាំនួន កនុងរនាុះរួមមាន៖ (១)ពាំមានសិទក
ិធ នុងការពិនរ
ិ យរបាយការណ៍
១១

សត្មារ់ការរង់ចាំណូលកនុង NRMISររស់មនទីរជាំនាញ, (២)ការជាំរញឱយអាោញធរ
កាន់ការ់ត្ទពយសមបរតរិ ដ្ឋរធវើរណណ កមមសិទដ្
ិធ ីធលី,(៣)ខផ្នការលទធកមមររស់មនទីរ
ិ ខដ្លពាំអាចអនវរតនរ
ជាំនាញមានទាំហង
ាំ វកា
ី ល
ិ ទធកមមបាន និង (៤)ការរូកសររ

រសន ើ

អ.គ.ហ.

សហការោមួយអគានាយកដ្ឋឋនពាក់ពន
័ ធរត្កាមឱវាទ

កសហវ.

ពិនិរយ និងរដ្ឋុះត្សារលើរញ្ញាត្រឈមររស់មនទរី សហវ. ោជាំហាន ។
(កិចចត្រជាំពិភារលើរបាយការណ៍ោមួយមនទរី សហវ)

របាយការណ៍សមិទក
ធ មមររស់មនទរី ជាំនាញ មិនទន់បាន រដ្ឋយសារមនទីរជាំនាញពាំ

បានរផ្ញជ
ើ ូន មនទីរ សហវ.។
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៧. សសចកតីសនន ិដ្ឋាន
ខផ្អករលើលទធផ្លថ្នការត្រួរពិនិរយតាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាពត្រចាំឆ្នាំ២០២១, សកមមភាពោរត្ចើន
សរត្មចបានតាមរោលរៅ និងសកមមភាពមួយចាំនួនកាំពងមានវឌ្ឍនភាព រហើយសកមមភាពគនលឹុះពាក់ព័នធនឹងការរត្រៀមែលួនសត្មារ់ជហា
ាំ នរនាទរ់ ត្រូវបាននិងកាំពងររៀរចាំោររណតើរៗផ្ងខដ្រ ។ គណភាពថ្ន
ការររៀរចាំ GDAP/PDAP/MAP និងរបាយការណ៍មានភាពត្ររសើរោងមន ។ អងាភាពរត្កាមឱវាទ

កសហវ. ១០០% អនវរតខផ្នការបានរលើសពី ៨៥%, មនទីរ សហវ. ោជធានីរែរត ោង ៩០% អនវរត
ខផ្នការបានរលើសពី ៨៥%, និងត្កសួង-សាថរ័ន ោង ៧០% អនវរតខផ្នការបានរលើសពី ៨៥% ។
ររើរទុះោសថ ិរកនុងររិការណ៍ថ្នការរធកោលដ្ឋលជាំងឺកូ វធដ្-១៩, សកមមភាពខកទត្មង់រៅខរមាន
ចលនការគួរឱយករ់សមាាល់ ខដ្លរនុះបានរង្គាញអាំ ពី ឆ្ នទៈ

និ ង ការចូ ល រួ ម ពី ត្គរ់ ភា គី ខដ្លមាន

ការពាក់ព័ នធ កនុងការកសាងត្រព័នធ ត្គរ់ ត្គងហិ រញ្ញវ រថុ សា ធារណៈររស់ ក មពុ ោ ឱយកាន់ ខររឹង មា ាំ និ ង
ធននឹងវិររតិ ។
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៧. សសចកតីសនន ិដ្ឋាន (រ...)
ងវិការៅខរមានភាពរជឿទកចិរត ខដ្លបានកាលយោកមាល ាំងចលករកនុងការត្ទត្ទង់ និងជាំរញកាំរណើនរសដ្ឋ កិចច ររើរទុះរីោមានផ្លរ៉ាុះពាល់

រដ្ឋយសារការរធកោលដ្ឋលថ្នជាំងឺកូ វធដ្-១៩ រ៉ាខនតត្រូវពត្ងឹងពិពិធកមមចាំណូល និងពត្ងឹងត្រសិទភា
ធ ពអនវរតចាំណាយ ។
រររលកាណៈសាំខាន់ៗ ថ្នគណរនយយភាពហិរញ្ញវរថុ ត្រូវបានកសាង និងពត្ងឹងរខនថម រដ្ើមបីធានាគណរនយយភាព និងត្រព័នធត្រួរពិនិរយថ្ផ្ទកនុង
កនុងរោលរៅរត្រើត្បាស់ធនធានហិរញ្ញវរថុត្រកររដ្ឋយត្រសិទភា
ធ ព ស័កតិសិទភា
ធ ព និងរមាលភាព ។

ិ កមម វធ
ិ ី ត្រូវបានររៀរចាំ ពត្ងឹង និងពត្ងីកការអនវរតទង
ត្ករែណឌងវកា
ាំ រៅរដ្ឋបាលថ្ននក់ោរិ និងរៅរដ្ឋបាលថ្ននក់រត្កាមោរិ ខដ្លោ
ឧរករណ៍សាំខាន់សត្មារ់ផ្ារភាជរ់ង វិការៅនឹងរោលនរោបាយររស់ោជរដ្ឋឋភិបាល ។
រររលកាណៈសាំខាន់ៗ ថ្នគណរនយយភាពសមិទក
ធ មម ត្រូវបាននិងកាំពងររៀរចាំោររណតើរៗ ខដ្លសថ ិរកនុងដ្ាំណាក់កាលឈានរៅរញ្ច រ់រដ្ើមបី
រត្រៀមែលួនសត្មារ់ដ្ាំណាក់កាលទី៤ ។
ឹ និងការចូលរួមអនវរត
សមរថភាពម្នតថ្ី នត្កសួង-សាថរ័នកនង
ុ ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ ត្រូវបានពត្ងឹងោររណតើរៗ និងកត្មិរថ្នការយល់ដ្ង
កមម វិធីខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ មានការរកើនរ ើង រ៉ាខនតត្រូវជាំរញរខនថមរទៀរសត្មារ់ការអនវរតដ្ាំណាក់កាលទី៤ ខដ្លោ
ដ្ាំណាក់កាលកាន់ខរសាំខាន់ ។
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៧. សសចកតីសនន ិដ្ឋាន (រ...)
ការវាយរថ្មល PEFA ទាំងថ្ននក់ោរិ និងថ្ននក់រត្កាមោរិ បានផ្តល់ោលទធផ្លរោល/រនាទរ់មូលដ្ឋឋន
(Baseline) អាំពសា
ី ថ នភាពថ្នត្រព័នធត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈរៅកមពុោ រដ្ើមបីផ្តល់ោធារចូលសត្មារ់ររៀរចាំ
ត្ករែណឌខផ្នការសកមមភាព តាមរយៈការកាំណរ់ការដ្ឋឋនអាទិភាព រដ្ើមបីរដ្ឋុះត្សាយោដ្ាំណាក់កាលៗ ។
ឹ ោត្រចាំ និងកសាងសមាសធារ សាំខាន់ៗ
ការខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ គឺចាំបាច់ត្រូវពត្ងង
រខនថមរទៀរ

រដ្ើមបីរឆ្លើយររបានរៅនឹងររិការណ៍ថ្នជាំងឺកូ វធដ្-១៩

និង វិ រ រតិ រផ្សងៗខដ្លអាចរកើ រ មានោ

យថ្នរហរ រដ្ើ មបី រត្មង់ រឆ្ពុះរៅ រក គណរនយយភាព សមិ ទធក មម ។

ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈត្រកររដ្ឋយត្រសិទភា
ធ ព និងស័កតិសិទភា
ធ ព គឺមូលដ្ឋឋនត្គឹុះដ្៏ចាំបាច់
មិនអាចែវុះបាន សត្មារ់ការជាំរញអភិវឌ្ឍត្ររទសោរិ និងការ់រនថយភាពត្កីត្ក ោពិរសសតាមរយៈការធានា
នូវកាំរណើនរសដ្ឋកិចចត្រកររដ្ឋយររិោរ័នន និងររងកើនត្រសិទភា
ធ ពកនុងការផ្តល់រសវាសាធារណៈ ដ្ល់ត្រោជន
ត្ពមទាំងរួមចាំខណកសរត្មចបាននូវចកាុ វិស័យរយៈរពលខវងររស់កមពុោ ។
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អភិត្កលការងារ ៤ ត្បការ របស់ត្កសួងសសៃាកិចចនិងហិរញ្ញវរថុ
ិ ជ ជីវៈ និងរោរពត្កមសីលធម៌ វោ
ិ ជ ជីវៈ
១.អនវរតការង្គរត្រកររដ្ឋយវោ
២.អនវរតការង្គរោត្កុម
៣.អនវរតការង្គររដ្ឋយត្រកាន់ខាជរ់សាមររីរររសកមម និងរោលការណ៍ត្រសិទភា
ធ ពងវិកា
៤.មិនត្រូវរមើលរំលងកាំហសែលួនឯង

សូលអររុណ!
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្រពះរជណច្រកកម��ជ

ជតិ សាសន ្រពះមហាក្ស្រត
្រកសួងេសដ�កិច�នង
ិ ហិរ��វត��

6

្រក�មការងរ្រគប់្រគងគេ្រមាង FMIS

កិច�្របជុំ

វឌ្ឍនភាពការងរគេ្រមាង FMIS
្របចាំឆា� ំ ២០២១ និង ែផនការឆា� ំ ២០២២

ៃថ�ទី ១ ែខ មីន ឆា�ំ ២០២២

េរៀបចំេដយ៖ ្រក�មការងរែផ�កគាំ្រទគេ្រមាង

មាតិកា
វឌ្ឍនភាព
ការងរ

សេ្រមចបាន

ក��ងឆា�ំ ២០២១

2

ែផនការ
បន�

ស្រមាប់

ឆា�ំ ២០២២

១.១. វឌ្ឍនភាពការងរ្របចាំឆា� ំ ២០២១
២០
សស

១
សស

សេ្រមចបាន ៨០% - ១០០%
សស១

សស៣

៨៥%

សស៤

សស៥

សស៨

សស៩

សស១០

សស១១

៩៥%

សស១២

សស១៣

សស១៤

សស១៥

សស១៩

្របចាំឆា� ំ ២០២១

៧០%

សស១៨

៩០%

សស២១

០
សស
សេ្រមចបាន ៤៩% 

សស១៦

សស១៧

3

៩០%

សស៦

សស៧

សស២០

សស២

វឌ្ឍនភាព

សេ្រមចបាន ៧៩% - ៥០%

៩៥%

%

៩៥%

១.២. វឌ្ឍនភាពចម្បងៗែដលសេ្រមចបានក��ងឆា� ំ ២០២១
ការព្រងីក
ដក់ឱ្យេ្របើ្របាស់ FMIS ផ��វការេ� ABEs ចំនួន២៖
•

•

អគ�េលខាធិការដ�ន្រក�ម្របឹក្សោជតិគាំពារសង�ម
ឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោេសដ�កិច�ជតិ

ដក់ឱ្យេ្របើ្របាស់សាកល្បងមុខងរ BP & PR៖
•
•
•

្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� (BP & PR)
្រកសួងកិច�ន រ� (BP & PR)
្រកសួងព័ត៌មាន (PR)

សន�នកម�ជមួយ្របព័ន� FMIS៖
•

•
4

្របព័ន�េបៀវត្សម�ន�ីរជការ (ដក់ដំេណើរការជផ��វការ)
្របព័ន� EFMS (បានសិក្សោ ប៉ុែន�មិនទាន់មានលទ�ភាព

ភា�ប់)

+

ដក់ដេំ ឡើង FMIS េ�ការដ�នបែន�មថ�៖
ី
•
•

រដ�បាលរជធានី-េខត�ទាង
ំ ២៥

អង�ភាពថវ�កាឣណប័កេផ�រសិទិប
� ែន�មថ�ីចំនួន១០

+

ដក់ដេំ ឡើងមុខងរ BP & PR េ�ការដ�នបែន�មថ�ី ៖
• ១១ ្រកសួង (BP)
• ៣៤ ្រកសួង-សា�ប័ន (PR)

+

សន�នកម�របាយការណ៍ធនគារជមួយ្របព័ន� FMIS ៖
• ABA: ចាប់ពី ១-កក�ដ-២០២១
• FTB: ចាប់ពី ១-ក��-២០២១
• CHIP MONG BANK: ចាប់ពី ៣-ធ��-២០២១

១.២. វឌ្ឍនភាពចម្បងៗែដលសេ្រមចបានក��ងឆា� ំ ២០២១ (ត)
ការព្រងឹង
អនុវត�នត
ី ិ វ�ធថ
ី �េី លើការទូទាត់ចំណយ៖
•

•
•

េបៀវត្ស បន��កបុគ�លិក និងទូទាត់្រតង់ហានិភ័យក��ងក្រមិតទី
១ េ� ១៩ ្រកសួង-សា�ប័ន
សិក្សោេ�្រកសួង-សា�ប័ន ១០ េលើេបៀវត្ស/បន��កបុគ�លក
ិ
សិក្សោហានិភ័យក��ងក្រមិតទី២ េ� កសហវ

• េលើកទឹកចិត�ដល់អ�កេ្របើ្របាស់្របព័ន� FMIS គំរូ

• បណ�ះបណ
� លបំប៉នគន�ឹះថ�ីបែន�ម

• បន�គាំ្រទ និង េដះ្រសាយប��នន

របាយការណ៍ព្រី បព័ន� FMIS៖

អភិវឌ្ឍបែន�មនិងគាំ្រទការេ្របើ្របាស់មខ
ុ ងរ BP & PR៖

•

• អភិវឌ្ឍរបាយការណ៍បែន�ម និង ការបកែ្របភាសា

•

កម� វ�ធីក�� ក់ថ វ�កាជំនន់ទី១ និង ទី២
របាយការណ៍អនុវត�ថ វ�កា, របាយការណ៍ស្រមាប់
ច្បោប់ទូទាត់, របាយការណ៍តាមដនេផ្សងៗេទៀត

ែកស្រម�ល្របព័ន�៖

• ែកស្រម�លរេបៀបកត់្រតាការទូទាត់ចំណយេបសកកម� និង
កិច�្របជុំ, សិកា�សាលា ជេដើម
• ែកស្រម�លលំហូរពាក់ពន
័ � នង
ឹ ចំណយរបស់្រក�ង-្រស�ក
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បន�គាំ្រទ និង បំប៉នការដ�នែដលកំពង
ុ េ្របើ្របាស់ FMIS:

• បន�ជំរុញ គាំ្រទការេ្របើ្របាស់ និង បង�ត់បង�ញបែន�ម
• ែកលម� និង អភិវឌ្ឍបែន�មេ�ក��ង្របព័ន�

សុវត�ភា
ិ ព និង សមត�ភាព្របព័ន�៖

• ទទួលបានការ្របឹក្សោេរៀចំេគាលការណ៍ស្រមាប់ ISO 27001

• េរៀបចំត្រម�វការបេច�កេទសស្រមាប់ការព្រងឹងសមត�ភាព និង
សុវត�ិភាពមជ្ឈមណ�លទិន�ន័យ និង កំពុងេដញៃថ�

២.១. ែផនការបន� ក�ងឆា� ំ ២០២២
ការព្រងីក
ដក់ឱ្យេ្របើ្របាស់ FMIS ផ��វការេ� ៖
•
•

រដ�បាលរជធានី-េខត�ទាង
ំ ២៥
ABEs ចំនួន១០

ដក់ដេំ ឡើង FMIS េ�ការដ�នបែន�មថ�៖
ី
•

•

១៥ ្រគឹះសា�នសាធារណៈរដ�បាល
ABEs បែន�មថ�ី

 ប���បការយល់ដឹង

 សិក្សោនីតិ វ�ធីអនុវត�ការងរ
 កំណត់េឈា�ះ តួនទី

 ចុះសិក្សោ និង គូសប�ង់

 ដក់ប��ទិញឧបករណ៍
ដក់ឱ្យេ្របើ្របាស់មខ
ុ ងរ BP & PR េ�៖

ដក់ដេំ ឡើងមុខងរ BP & PR េ�ការដ�នបែន�មថ�ី ៖

•

•

•

១១ ្រកសួង (BP)

៣៤ ្រកសួង-សា�ប័ន (PR)

សន�នកម�ជមួយ្របព័ន� FMIS៖
•

•
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្របព័ន�េបៀវត្សម�ន�ី (បន�ព្រងីកការអនុវត�)
្របព័ន� EFMS (បន�សិក្សោេរៀបចំ)

•

១២ ្រកសួង (BP)

មន�ីរេសដ�កិច�និងហិរ��វត��ទាង
ំ ២៥ (BP + PR)

សន�នកម�របាយការណ៍ធនគារជមួយ៖
•

្របព័ន�ធនគារពាណិជ�យ៉ងតិច១បែន�ម

 េរៀបចំនីតិ វ�ធីតាម្របព័ន�

 េរៀបចំ និង អភិវឌ្ឍ្របព័ន�
 ដំេឡើងេហដ�រចនសម�័ន�

 បណ�ះបណ
� ល និង គាំ្រទ

២.១. ែផនការបន� ក�ងឆា� ំ ២០២២ (ត)
ការព្រងឹង
� :
អនុវត�នត
ី ិ វ�ធថ
ី �េី លើធានចំណយនិងទូទាត់ចណ
ំ
យថវកា
• ហានិភ័យក��ងក្រមិតទី១និង២ េ�្រគប់្រកសួង-សា�ប័ន
• ហានិភ័យក��ងក្រមិតទី៣ េ� កសហវ
របាយការណ៍ព្រី បព័ន� FMIS៖
•

•

បន�អភិវឌ្ឍ និងដក់ឱ្យដំេណើរការ្របព័ន�ក�� ក់ថ វ�កា
ពិនិត្យគុណភាពរបាយការណ៍ែដលមាន្រសាប់ និង
អភិវឌ្ឍរបាយការណ៍បែន�ម

ការែកលម� និង ព្រងឹងគុណភាពមុខងរ្របព័ន�៖

• សន�នកម�ជមួយនឹង្របព័ន�ខាងេ្រ�ែដលកំពង
ុ ដំេណើរការ
• មុខងរការកត់្រតា្របតិបត�ិការេផ្សងៗែផ�កតាមការផ�ស់ប�រ
វ�ធាន និង នីតិ វ�ធីេផ្សងៗ
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បន�គាំ្រទ និង បំប៉នការដ�នែដលកំពង
ុ េ្របើ្របាស់ FMIS:
• េលើកទឹកចិត�ដល់អ�កេ្របើ្របាស់្របព័ន� FMIS គំរូ

• បណ�ះបណ
� លបំប៉នគន�ឹះថ�ីបែន�ម

• បន�គាំ្រទ និង េដះ្រសាយប��

អភិវឌ្ឍបែន�មនិងគាំ្រទការេ្របើ្របាស់មខ
ុ ងរ BP & PR៖
• បន�ជំរុញ គាំ្រទការេ្របើ្របាស់ និង បង�ត់បង�ញបែន�ម
• អភិវឌ្ឍរបាយការណ៍បែន�ម

• ែកលម� និង អភិវឌ្ឍបែន�មេ�ក��ង្របព័ន�

សុវត�ភា
ិ ព និង សមត�ភាព្របព័ន�៖

• វ���បនប្រត ISO/IEC:27001 ស្រមាប់មជ្ឈមណ�លទិន�នយ
័

• ព្រងឹងសមត�ភាព និង សុវត�ិភាពមជ្ឈមណ�លទិន�នយ
័

សូមអរគុណ
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ទស្សនាទានស្ដីពីការររៀបចំផែនការស្កម្មភាពរួម្ ដំណាក់កាលទី ៤
ននកម្ម វិធីផកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ថ្ងៃអង្គារ ១៣ រោច ខែមាឃ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥
ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

មាត្ិកានុម្កម្
១. រស្ចកតីរែតើម្

២. អភិម្កម្ននការររៀបចំផែនការស្កម្មភាពរួម្-ដំណាក់កាលទី ៤
៣. ម្កបខ័ណឌផែនការស្កម្មភាពរួម្-ដំណាក់កាលទី ៤
៤. យនត ការម្ត្ួត្ពិនិត្យនិងតាម្ដាន

៥. ជំហានបនាាប់
៦. បញ្ហ
ា ម្បឈម្
៧. ស្ំណូម្ពរ
អ.គ.ហ.
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១. រស្ចកតីរែតើម្
➢ អគហបានចាប់ រ្តើមគិរគូរការរៀបចាំខ្នការសកមមភាពដាំណាក់កាលទី៤ រៅរដើមឆ្នាំ

២០២០ រោយខ្ែករៅរលើឯកសារមួយចាំនួន ដូចជាវឌ្ឍនភាពថ្នការអនុវរតកមម វិធីខកទត្មង់
ដាំណាក់កាលទី៣, របាយការណ៍សិកានានារបស់ថ្ដគូអភិវឌ្ឍន៍។ល។ ត្ពមទាំងបានជួប
ពិភាកាជាមួយភាគីនានាពាក់ព័នធនានា។
➢ រៅមានការង្គររសសសល់គនលឹឹះៗមួយចាំនួនខដលជាមូលោានត្គឹឹះសត្មាប់អនុវរតកនុងដាំណាក់
កាលទី៤ រៅមិនទន់សរត្មចបានរៅរ ើយ
➢ កិចចត្បជុាំរបស់គណៈកមាមធិការដឹកនាាំការង្គរខកទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ (ថ្ងៃទី
៣០ ខែវិចិកា
ឆ ឆ្នាំ២០២០)បានសរត្មចជាឯកច័ន
ឆ កនុងការពនាររពលការអនុវរតដាំណាក់កាល
ទី៣ រយៈរពល២ឆ្នាំ (២០២១-២០២២)
អ.គ.ហ.
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២. អភិម្កម្ននការររៀបចំផែនការស្កម្មភាពរួម្-ដំណាក់កាលទី ៤
➢ អគហ បានចាប់រ្តើមររៀបចាំជារសចកតត្ពាង
ី
ទសសនាទនខ្នការសកមមភាពរួមដាំណាក់កាលទី៤

២០២៣-២០២៧ រោយខ្ែករៅរលើវឌ្ឍនភាពថ្នការអនុវរត CAP3, ឯកសារយុទសា
ធ ស្តសត ទាំង៥......
➢ ពិភាកាជាមួយអគានាយកោាន និងអងាភាពថ្នត្កសួងរសដាកិចចនិងហិរញ្ញវរថុ, ត្កសួង សាថប័ន, និង

ថ្ដគូអភិវឌ្ឍន៍

ិ យ
ិ ខី កទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថសា
➢ បញ្ច ប់ “ចកខុ វស
័ និងយុទសា
ធ ស្តសត កមម វធ
ុ ធារណៈដាំណាក់កាលទី៤”
ខដលនឹងកាំណរ់អាំពីខ្នការសកមមភាពរួម ដាំណាក់កាលទី៤ ២០២៣-២០២៧ ត្រឹមខែមិងុនា
២០២២។

➢ ររៀបចាំ GDAP4/MAP4 និងោក់ឲ្យអនុវរត ខែមកោ ឆ្នាំ២០២៣
អ.គ.ហ.

4

៣. ម្កបខណឌផែនការស្កម្មភាពរួម្-ដំណាក់កាលទី ៤ (ត្)
➢ ត្កបែ័ណឌខ្នការសកមមភាពរួម ដាំណាក់កាលទី៤ បានកាំណរ់ពីខ្នកទាំង៥ថ្នកមម វិធីខកទត្មង់ និង

រោលបាំណងចមបងៗខដលមានតាមខ្នកនីមួយៗ ត្ពមទាំងបានកាំណរ់ពីសូចនាករគនលឹឹះសត្មាប់ខ្នក
និង រោលបាំណងនីមួយៗ ។ រោយខ កសត្មាប់រោលរៅសូចនាករតាមឆ្នាំ (២០២៣-២០២៧) គឺ
ជាកមមវរថុថ្នការពិភាកាជាមួយអគានាយកោាន និងអងាភាពាក់ព័នធថ្នត្កសួងរសដាកិចចនិងហិរញ្ញវរថុ,
ត្កសួង សាថប័ន និងថ្ដគូអភិវឌ្ឍន៍។
➢ វឌ្ឍនភាពថ្នការអនុវរត CAP3+2 គឺជាមូលោានចមបងសត្មាប់ររៀបចាំ CAP4។ រោយសារខរ
CAP3+2 នឹងត្រូវបញ្ច ប់រហូរដល់ដាំណាច់ឆ្នាំ២០២២, អគហ នឹងរធវើចាំរណាលពីវឌ្ឍនភាពខដលនឹង
សរត្មចបានរៅដាំណាច់ឆ្នាំ២០២២
អ.គ.ហ.
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ផែនកទី៤

៣. ម្កបខ័ណឌផែនការស្កម្មភាពរួម្-ដំណាក់កាលទី ៤
▪

ផែនកទី២

ពណ៌ត្កហម៖ សរត្មចបានរៅឆ្នាំ២០២២???
▪

ផែនកទី១
មិនមានពិពិធកមមចាំណូលងវិកា
ចាប់សតីពីការត្គប់ត្គងចាំណូលមិន

ខមនសាររពើពនធ និងឯកសាររោល

▪

▪

ត្កបែណឌរោលនរោបាយសត ីការ
អភិវឌ្ឍមូលបត្ររដា

▪

ការកាំណរ់និយមន័យចាំណាយកកសទ ឹះ

▪

ការអនុវរតចាំណាយរបស់ត្កសួង
សាថប័ន បនដមានភាពមមាញឹករៅចុង

▪

រោលការណ៍ខណនាាំរម
ួ សដ ព
ី ីការ
ត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ PFMM

៨៣ ជាអាណាប័ករ្ទរសិទធ
▪

▪

រដាបាលថ្ននក់ជារិ និងថ្ននក់រត្កាម

មុែង្គរសត្មាប់អនុវរតង វិកាកនុង FMIS

ជារិ មិនទន់លែ

ត្កសួង-សាថប័ន រៅពុាំអាចរត្បើត្បាស់

▪

ត្គប់ត្គងងវិកាថ្្ទកនុង ។
▪

ការអនុវរតត្បព័នធ SARMIS រៅមិន
ទន់រលូនរៅរ ើយរៅតាមត្កសួង សាថ
ប័ន និងរដាបាល-ោជធានីរែរត

▪

ត្គឹឹះសាថនសាធារណៈរដាបាលរៅពុទ
ាំ ន់
បានររៀបចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ ខ្ែក
តាមមារិកាងវិកា ។

▪

ពិនិរយងវិកាព័រ៌មានសមិទក
ធ មមរៅមិនទន់
សរត្មចបានតាមខ្នការខដលបានកាំណរ់

▪

ការកាំណរ់នូវត្បព័នធត្រួរពិនរ
ិ យថ្្ទកង
នុ និង
ថ្្ទរត្ៅ រៅពុាំទន់រលូន រឆ្ពឹះរៅរកការ
ធានានូវគណរនយយភាពសមិទក
ធ មម

▪

វគាបណតុឹះបណា
ត លជារត្ចើនត្រូវបានររៀបចាំ
រ ើង ក៏បុខនតការតាមោន និងវាយរថ្មលពី

និងសាថប័ន រៅមានកត្មិរ

ត្បសិទភា
ធ ពថ្នវគាបណតុឹះបណា
ត លរៅជា

ិ ិ
ការរធវើសមាហរណកមមងវិកា វន

ចាំរណាទ
▪

ការកសាងសមរថភាពសត្មាប់សាថប័ននីរិ

លបងអនុវរត

បបញ្ញរតិ និងអាជាាធរសវនកមមជារិ ក៏មិន

ការពនាររពលកនុងការោក់ឱ្យអនុ

ទន់ត្រូវបានអនុវរតតាមការរត្ោង

វរតត្កបែណឌហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ

▪

ការររៀបចាំត្កបែណឌសត្មាប់អនុវរត និងត្រួរ

ិ ី
ការ្ារភាាប់រវាងរចនាសមព័នធកមម វធ

រោគ រៅកនុងកមម វិធី រទើបបានសាក

ត្បព័នធសត្មាប់ររៀបចាំរបាយការណ៍ និង

▪

គុណភាពថ្នសូចនាករគនលឹះឹ ទាំងរៅ

មានកត្មិរ)
▪

ពនាររពល

អងាភាពងវិកាថ្ននក់កណា
ត លចាំនួន

កត្មិរ (៥ ចាំណារ់ថ្ននក់បានអនុវរត

មានការរត្បើត្បាស់រោយថ្ដ ។

ត្រីមាសទី ៤ ថ្នឆ្នាំ និងពនារពលការ
អនុវរតរៅត្រីមាសទី ១ ។

▪

៣២៣ កនុងរនាឹះ មានត្រឹមចាំនន
ួ

ត្រូវបានោក់ឱ្យរត្បើត្បាស់ បុខនតរៅខរ

(Blueprint) រៅមិនទន់អនុម័រ

ទន់បានពត្ងឹង

តាមចាំណារ់ថ្ននក់ង វិកាទាំង ៧ រៅមាន
រពញរលញនិង ២ ចាំណារ់ថ្ននក់រៅ

ត្បកបរោយចីរភាព
▪

ការររៀបចាំរបាយការណ៍អនុវរតង វិកា

ត្បព័នធង វិកាព័រ៌មានសមិទក
ធ មមមានការ

យនតការតាមោន និងការវាយរថ្មល
រលើការអនុវរតង វិកាកមម វិធីរៅមិន

ការររៀបចាំចាប់ត្បព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ
និងអនុត្កឹរយពាក់ពន
័ ធសត្មាប់ការអនុវរត

ផែនកទី៣

- ការងាររស្ស្ស្ល់

▪

▪

▪

ខ្នការកសាងសមរថភាពត្រូវបានររៀបចាំរួច

គុណភាព និងភាពទន់រពលថ្នការ

បុខនតការអនុវរតរៅខរបញ្ហាត្ពួយបារមភ ជា

រត្មឹម BSP រដាបាលថ្ននក់រត្កាម

ពិរសសការបណដុឹះបណា
ដ លការពវកិចច

ជារិ រវាងោជធានី រែរត ជាមួយនឹង

រត្មង់រឆ្ពឹះរៅកាន់ត្បព័នធងវិកាសមិទក
ធ មម ។

ងវិកាមនទ ីរជាំនាញ រៅមានកត្មិរ។

អ.គ.ហ.
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៣. ម្កបខណឌផែនការស្កម្មភាពរួម្-ដំណាក់កាលទី ៤ (ត្)
ិ ” ៖ លទធ្លថ្នការអនុវរតង វិកា (ចាំណូល-ចាំណាយ)ត្បចាាំត្រីមាស និងត្បចាាំឆ្នាំមានភាពរលូន និង
❑ ខ្នកទី ១ “ការបនតពត្ងឹងភាពរជឿទុកចិរថ្ត នងវកា
អាចបាន់ត្បមាណបានសថ ិររៅកនុងរងវង់ +/-៥%ថ្នចាប់ង វិកា និង មានភាពធន ។
ឹ គណរនយយភាពហិរញ្ញវរថ”ុ ៖ ការរធវើសវ ័យត្បវរតិកមម និងពត្ងីកត្បព័នធបរចចក វិទាព័រ៌មានសត្មាប់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារ
❑ ខ្នកទី ២ “ការបនតពត្ងង
ណៈ (FMIS),ការររៀបចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុទន់រពលរវលា និងត្គប់ត្ជុងរត្ជាយ,និង ពត្ងឹងការត្គប់ត្គងត្ទពយសមបរតិរដា ។
ិ រៅនឹងរោលនរោបាយ” ៖ ត្កបែណឌហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ និងងវិការយៈរពលមធយម,ការ
❑ ខ្នកទី ៣ “ការបនតពត្ងឹងត្បសិទភា
ធ ពថ្នការ្ារភាាប់ងវកា
ពត្ងឹងការអនុវរតង វិកាកមម វិធី,ការររៀបចាំត្កបែណឌថ្នការត្គប់ត្គង វិនិរោគសាធារណៈ និង ការបនដជាំរុញការរធវើ វិមជឈការហិរញ្ញវរថុ ។
❑ ខ្នកទី ៤ “ការសាងគណរនយយភាពសមិទក
ធ មម ” ៖ ការោក់ឱ្យអនុវរត “ត្បព័នធងវិកាព័រ៌មានសមិទក
ធ មម” និង ធានានូវគណរនយយសមិទក
ធ មមរៅកនុងវដដ
ងវិកា ទាំងចាំរពាឹះអងានីរិបបញ្ញរតិ សាថប័នឯកោជយ និងសាធារណជន ។

❑ ោាំត្ទ/ខ្នកការោាំត្ទ និងសត្មបសត្មួលការខកទត្មង់ ៖ ការរកាចលនការថ្នការខកទត្មង់ហិរញ្ញវរថុសាធារណៈត្បកបរោយចីរភាព,និងការបរងកើនភាព
ត្បទក់ត្កឡាោននឹងការខកទត្មង់រ្សងរទៀរ (៣+១)។
អ.គ.ហ.
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៣. ម្កបខណឌផែនការស្កម្មភាពរួម្-ដំណាក់កាលទី ៤ (ត្)
រោលបាំណង

សូចនាករសមិទក
ធ មមគនលឹះឹ

ឹ ភាពរជឿទុកចិរថ្ត នងវកា
ិ
ខ្នក ៖ ការបនតពត្ងង
ិ (ចាំណូល-ចាំណាយ)ត្បចាាំត្រីមាស និងត្បចាាំឆ្នាំមានភាពរលូន និងអាចបាន់ត្បមាណបានសថ រ
លទធ្លថ្នការអនុវរតង វកា
ិ រៅកនុងរងវង់ +/-៥%ថ្នចាប់ង វិកា
និង មានភាពធន ។

ឹ ការត្គប់ត្គងចាំណូល និងការអនុវរត
១១.បនតពត្ងង

សគ ១.ភាគរយថ្នការអនុវរតចាំណូលងវិការធៀបនឹងចាប់ង វិកា

ខ្នការត្បមូលចាំណូល

សគ ២.កាំរណើនចាំណូលចរនតរធៀបនឹង្.ស.ស.

ិ និងពត្ងឹងការអនុវរតខ្នការ
១២.ពត្ងឹងការអនុវរតងវកា

សគ ៣.ភាគរយថ្នការអនុវរតចាំណាយរធៀបនឹងចាប់ង វិកាត្បចាាំឆ្នាំ

ចាំណាយ
ិ ។
១៣.ខកលមែដរាំ ណើការថ្នអនុវរតង វកា

សគ ៤.ភាគរយថ្នខ្នការលទធកមមត្រូវបានអនុម័រមុនថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ មុនឆ្នាំអនុវរតង វិកា

សគ ៥.ភាគរយថ្នអងាភាពងវិការបស់ត្កសួង សាថប័ន្តល់របាយការណ៍អនុវរតកិចចលទធកមម
សគ ៦. ការរបាឹះជាំហានរៅបរងកើនកត្មិរទឹកត្បាក់សិទិស
ធ រត្មចកិចចលទធកមមសាធារណៈរបស់សាថប័ន
អនុវរតលទធកមម

សគ ៧.កាំរណើនជាភាគរយថ្នការរត្បើត្បាស់ វិធីសាស្តសត ត្បកួរត្បខជងលទធកមម
អ.គ.ហ.
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៣. ម្កបខណឌផែនការស្កម្មភាពរួម្-ដំណាក់កាលទី ៤ (ត្)
រោលបាំណង

សូចនាករសមិទក
ធ មមគនលឹះឹ

ឹ គណរនយយភាពហិរញ្ញវរថុ
រែឿន/ខ្នកទី ២ ការបនតពត្ងង
ការរធវើសវ ័យត្បវរតិកមម និងពត្ងីកត្បព័នធបរចចក វិទាព័រមា
៌ នសត្មាប់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ (FMIS), ការររៀបចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុទន់រពលរវលា និងត្គប់ត្ជុងរត្ជាយ,និង
ពត្ងឹងការត្គប់ត្គងត្ទពយសមបរតិរដា ។

ិ ា
២១.ពត្ងឹង និង ពត្ងីកការរត្បើត្បាស់ត្បព័នធបរចចក វទ

សគ ១.ចាំនួនមុែសញ្ហញចាំណាយរធវើសវ័យត្បវរតិកមមសត្មាប់អនុវរតង វិកាតាមត្បព័នធ FMIS រៅរដាបាល

ព័រមា
៌ នសត្មាប់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ

ថ្ននក់កណា
ត ល

(FMIS)

សគ ២.មុែង្គរពីរបខនថមងមីកនុងត្បព័នធ FMIS ត្រូវបានពត្ងីកការអនុវរត
សគ ៣.ចាំនួនការោានអនុវរតគរត្មាង FMIS បខនថមងមី (ពត្ងីកការរត្បើត្បាស់មុែង្គរសនូ លរបស់ត្បព័នធ

FMIS រៅកាន់អងាភាពថ្ននក់ជារិ,អងាភាពថ្ននក់រត្កាមជារិ,និងត្គឹឹះសាថនសាធារណៈរដាបាល)
២២.ពត្ងឹងការអនុវរតត្បព័នធគណរនយយ ត្បព័នធករ់ត្តា

សគ ៤.ភាពទន់រពលរវលាថ្នការបិទកិចចបញ្ា ីគណរនយយ

និងត្បព័នធរបាយការណ៍ងមី

សគ ៥.កត្មិរអនុរលាមភាពថ្ន របាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុតាមសដ ង់ោ IPSAS Cash Basis
សគ ៦.ភាពទន់រពលរវលាថ្នការររៀបចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ
អ.គ.ហ.
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៣. ម្កបខណឌផែនការស្កម្មភាពរួម្-ដំណាក់កាលទី ៤ (ត្)
រោលបាំណង

សូចនាករសមិទក
ធ មមគនលឹះឹ

២៣.ពត្ងឹងការត្គប់ត្គងត្ទពយសកមមហរិ ញ្ញវរថុ និងត្ទពយ

សគ ៧.មានរបាយការណ៍បូកសរុបត្ទពយសមបរតិរដា (Consolidation report) របស់ត្កសួងសាថប័ន,

សកមមមន
ិ ខមនហិរញ្ញវរថុ

មនទីរអងាភាពជាំនាញថ្ននក់មូលោាននិងរដាបាលថ្ននក់រត្កាមជារិ

២៤.ពត្ងឹងការត្គប់ត្គងបាំណល
ុ សាធារណៈ រួមទាំង

សគ ៨.សូចនាករបាំណល
ុ គនលឹឹះទាំង ៥ រធៀបរៅនឹងពិតាន

ហានិភ័យថ្នការពវកិចប
ច ណ
ាំ ល
ុ យថ្នរហរុ និងហានិភយ
័

សគ ៩.ហានិភ័យបាំណល
ុ ត្រូវបានកាំណរ់

បាំណល
ុ ពាក់ពន
័ ធ ត្បកបរោយចីរភាព
២៥.ពត្ងឹងគណរនយយភាពហិរញ្ញវរថរុ ៅតាមត្គឹឹះសាថន

សគ ១០.មានយនតការចាស់លាស់កនុងការតាមោនត្គឹឹះសាថនសាធារណៈរដា បាលកត្មិរ កសហវ

សាធារណៈរដាបាល និងសហត្ោសសាធារណៈ

សគ.១១ មានយនតការចាស់លាស់កនុងការតាមោនសហត្ោសសាធារណៈកត្មិរ កសហវ

អ.គ.ហ.
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៣. ម្កបខណឌផែនការស្កម្មភាពរួម្-ដំណាក់កាលទី ៤ (ត្)
រោលបាំណង

សូចនាករសមិទក
ធ មមគនលឹះឹ

ឹ ត្បសិទភា
ិ រៅនឹងរោលនរោបាយ
ខ្នកទី/រែឿនទី ៣ ៖ ការពត្ងង
ធ ពថ្នការ្ារភាាប់ង វកា
ិ កមម វធ
ិ ី,ការររៀបចាំត្កបែណឌថ្នការត្គប់ត្គង វិនិរោគសាធារណៈ
ត្កបែណឌហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ និងងវិការយៈរពលមធយម,ការពត្ងឹងការអនុវរតង វកា
ិ ជឈការហិរញ្ញវរថុ ។
និងការបនដជាំរញ
ុ ការរធវើ វម

៣១.ររៀបចាំ និងោក់ឱ្យអនុវរតត្កបែណឌហិរញ្ញវរថុ

សគ ១.ការោក់ឆ្លងត្កបែណឌហិរញ្ញវរថុសាធារណៈរយៈរពលមធយម (MTFF) រៅកនុងកិចចត្បជុាំរពញ

ិ រយៈរពលមធយម
សាធារណៈ និងងវកា

អងាគណៈរដាមស្តនតី និងអនុវរតជាត្បចាាំ
សគ ២.ការអនុម័រត្កបែណឌងវិការយៈរពលមធយម (MTBF) រោយមានពិតានងវិកាតាមវិស័យតាម
ត្កសួង សាថប័ន រោយត្បមុែោជរោាភិបាល

សគ ៣.%ថ្នគមាលររវាងខ្នការយុទសា
ធ ស្តសត ងវិកានិងត្កបែណឌងវិការយៈរពលមធយម
សគ ៤.ខ្នការយុទសា
ធ ស្តសត ងវិកាត្រូវបានពត្ងឹងគុណភាពរោយមានសូចនាករសមិទក
ធ មម
ិ រិ ោគសាធារណៈ
៣២.ពត្ងឹងការត្គប់ត្គងវន

សគ ៥.មានយនតការត្គប់ត្គងវដតគរត្មាងវិនិរោគសាធារណៈ ត្បកបរោយត្បសិទភា
ធ ព
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៣. ម្កបខណឌផែនការស្កម្មភាពរួម្-ដំណាក់កាលទី ៤ (ត្)
រោលបាំណង

សូចនាករសមិទក
ធ មមគនលឹះឹ

ិ កមម វធ
ិ ី
៣៣.ពត្ងឹងការររៀបចាំ និងការអនុវរតង វកា

សគ ៦.ការការ់បនថយគមាលររវាងខ្នការយុទសា
ធ ស្តសត ងវិកា និងគរត្មាងងវិកាត្បចាាំឆ្នាំ (N+1)

ិ
រោយ្ារភាាប់រៅនឹងខ្នការយុទសា
ធ ស្តសត ងវកា

សគ ៧.ការខញកបនទុកបុគាលិកបានតាមកមម វិធីនីមួយៗឆ្នាំ N+1
សគ ៨.- ចាំនួនត្កសួង សាថប័នត្រួរពិនិរយលកខណៈសមបរតិអងាភាពងវិកា
- ត្កបែណឌវាយរថ្មលអងាភាពងវិកា
សគ ៩.ចាំនួនអងាភាពងវិកាជាអាណាប័ករ្ទរសិទិត្ធ រូវបានបរងកើរអនុរលាមតាមរោលការណ៍ខណនាាំកសហវ

ិ ជឈការហិរញ្ញវរថស
៣៤.ជាំរុញការរធវើវម
ុ ត្មាប់រដាបាល
ថ្ននក់រត្កាមជារិ

សគ ១០. ចាប់សតីពីរបបហិរញ្ញវរថុនិងការត្គប់ត្គងត្ទពយសមបរតិរដាបាលថ្ននក់រត្កាមជារិ ងមី
សគ ១១.សមាហរណកមមខ្នការយុទសា
ធ ស្តសត ងវិការដាបាលថ្ននក់រត្កាមជារិរវាងោជធានី រែរត ជាមួយនឹង
ងវិកា ត្កុង ត្សុក និង ងវិកាឃុាំ សង្គករ់
សគ ១២.ការរធវើត្បរិភូកមមសិទិអ
ធ ាំណាចថ្នការរធវើនិយ័រងវិកាជូនរដាបាលថ្ននក់រត្កាមជារិ
សគ ១៣.ភាគរយថ្នការរ្ទរធនធានពីង វិការដា ដល់រដាបាលថ្ននក់រត្កាមជារិមានការរកើនរ ើង
សគ ១៤.ភាគរយថ្នចាំណូលផ្ទទល់ និងចាំណូលខចករំខលករបស់រដាបាលថ្ននក់រត្កាមជារិមានការរកើនរ ើង
សគ ១៥.មានត្បព័នធលទធកមមងមីសត្មាប់រដាបាលឃុាំ សង្គករ់
សស១៦៖ ការបរងកើរអងាភាពសវនកមមរៅរដាបាលោជធានី រែរត
សគ ១៧.មានយនតការត្គប់ត្គងការអនុវរតគរត្មាងវិនិរោគសាធារណៈរៅរដាបាលថ្ននក់រត្កាមជារិ
សគ ១៨.មានត្បព័នធត្រួរពិនិរយ និងតាមោនការអនុវរតង វិការបស់រដាបាលថ្ននក់រត្កាមជារិ
12
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៣. ម្កបខណឌផែនការស្កម្មភាពរួម្-ដំណាក់កាលទី ៤ (ត្)
រោលបាំណង

សូចនាករសមិទក
ធ មមគនលឹះឹ

រែឿន/ខ្នកទី ៤៖ ការសាងគណរនយយភាពសមិទក
ធ មម
ិ ទាំងចាំរពាឹះអងានីរិបបញ្ញរតិ សាថប័នឯកោជយ និងសាធារណជន ។
ការោក់ឱ្យអនុវរត “ត្បព័នធងវិកាព័រមា
៌ នសមិទក
ធ មម” និង ធានានូវគណរនយយសមិទក
ធ មមរៅកនុងវដដង វកា

ិ ព័រមា
៤១.ោក់ឱ្យអនុវរតត្បព័នធង វកា
៌ នសមិទក
ធ មម

សគ ១.រសចកតីត្ពាងចាប់ហិរញ្ញវរថុត្បចាាំឆ្នាំមានភាាប់ឧបសមព័នធចាំណារ់ថ្ននក់កមម វិធី,ចាំណារ់ថ្ននក់
រសដាកិចចបាំត្ពួញ និងព័រ៌មានសមិទក
ធ មម

៤២.ោក់ឱ្យអនុវរតត្បព័នធតាមោន និងពិនរ
ិ យសមិទក
ធ មម

សគ ២.ចាំនួនត្កសួង សាថប័នមានយនដការតាមោន និងពិនិរយសមិទក
ធ មមរៅត្គប់ត្កសួង សាថប័ន

តាមត្កសួង សាថប័ន

សគ ៣.ចាំនួនត្កសួង សាថប័នររៀបចាំខ្នការត្បរិបរតិង វិកាត្បចាាំឆ្នាំ

ឹ ត្បសិទភា
៤៣.ពត្ងង
ធ ពត្បព័នធត្រួរពិនរ
ិ យសមិទក
ធ មម

សគ ៤.ចាំនួនអងាភាពសវនកមមថ្្ទកនុងថ្នត្កសួង សាថប័នរធវើសវនកមមសមិទក
ធ មម

ិ ាព័រមា
បរចចក វទ
៌ ន (សវនកមមថ្្ទកង
នុ អធិការកិចចហរិ ញ្ញវរថុ

សគ ៥.ចាំនួនអងាភាពសវនកមមថ្្ទកនុងថ្នត្កសួង សាថប័នរធវើសវនកមមបរចចក វិទាព័រ៌មានរៅកនុងត្កសួង

និងសវនកមមឯកោជយ)

សាថប័ន
សគ ៦.ការ្លិររបាយការណ៍សវនកមមសមិទក
ធ មមរោយសវនកមមឯកោជយនិងបញ្ាូ នរៅអងានីរិបញ្ញរតិ

ិ
៤៤.រលើកកមពសរ
់ មាលភាពងវកា

សគ ៧. ការ្ដល់ និងទទួលបានព័រ៌មានងវិកាកាន់ខរត្គប់ត្ជុងរត្ជាយ និងកាន់ខរទូលាំទូលាយ
អ.គ.ហ.
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៣. ម្កបខណឌផែនការស្កម្មភាពរួម្-ដំណាក់កាលទី ៤
រោលបាំណង

សូចនាករសមិទក
ធ មមគនលឹះឹ

ិ ខី កទត្មង់ និងភាពត្បទក់ត្កឡាោនថ្នការខកទត្មង់រ្សងរទៀរ
រែឿន/ខ្នកទី ៥៖ ការោាំត្ទកមម វធ
ការរកាចលនការថ្នការខកទត្មង់ហិរញ្ញវរថុសាធារណៈត្បកបរោយចីរភាព,និងការបរងកើនភាពត្បទក់ត្កឡាោននឹងការខកទត្មង់រ្សងរទៀរ (៣+១)។

ឹ នាាំ និង សមរថភាព កនង
៥១.ពត្ងឹងភាពជាអនកដក
ុ ការ

សគ ១.ភាពទន់រពលរវលាថ្នការ្តល់ខ្នការ GDAP, MAP និងរបាយការណ៍សមិទក
ធ មមត្បចាាំឆ្នាំមក

ត្គប់ត្គងភាពជាមាចស់ និងការទទួលែុសត្រូវកនង
ុ ការខក

អ.គ.ហ

ទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ

សគ ២. វឌ្ឍនភាពរធៀបនឹងខ្នការសកមមភាពលមែិរថ្នខ្នការយុទសា
ធ ស្តសត អភិវឌ្ឍសមរថភាព
ដាំណាក់កាលទី៤ (ខដល្ារភាាប់នឹង Certification Program)
សគ ៣. កហស និងលកខែណឌរោង (TOR) ត្រូវបានរធវើបចចុបបននភាព រៅតាមរោលការណ៍កាំណរ់

និងរត្មូវការរបស់អងាភាព
៥២.ធានាចលនាការថ្នការខកទត្មង់ការត្គប់ត្គង ហិរញ្ញ

សគ ៤.ត្បព័នធត្គប់ត្គងសមិទក
ធ មម និងគណរនយយភាព (PMAS) ថ្នកមម វិធីខកទត្មង់ត្រូវបានររៀបចាំ

វរថុសាធារណៈ

និងអនុវរត
សគ ៥.ការោក់ឱ្យអនុវរតរោលការណ៍ខណនាាំការត្គប់ត្គងខ្ែករលើលទធ្លកនុងត្កបែណឌ PFMRP
អ.គ.ហ.
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៣. ម្កបខណឌផែនការស្កម្មភាពរួម្-ដំណាក់កាលទី ៤ (ត្ចប់)
រោលបាំណង

ឹ ភាពត្បទក់ត្កឡាោនរវាងការោានថ្នកមម វិធី
៥៣.ពត្ងង

សូចនាករសមិទក
ធ មមគនលឹះឹ

សគ ៦.ភាពរទៀងទរ់ថ្នការអនុវរតយនតការសត្មបសត្មួលអនតរកមម វិធីខកទត្មង់ ៣ បូក ១

ខកទត្មង់រ្សងៗរទៀរ

៥៤.ត្គប់ត្គងធនធានមនុសស រឆ្លើយរបនឹងរត្មូវការ

សគ ៧.ត្កបែណឌគុណវុឌ្ឍិមស្តនតីត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ត្រូវបានររៀបចាំនិងោក់ឱ្យអនុវរត

ការង្គរខកទត្មង់ និងទិសរៅរបស់អងាភាព និងសាថប័ន

សគ ៨.រោលការណ៍ខណនាាំសតីពីការពិពណ៌នាមុែរាំខណង ត្រួវបានររៀបចាំនិងោក់ឱ្យអនុវរត
សគ ៩.ចាំនួនត្កសួង សាថប័នបានររៀបចាំការពិពណ៌នាមុែរាំខណង ខ្ែករលើរោលការណ៍ខណនាាំ

អ.គ.ហ.
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៤. យនត ការម្ត្ួត្ពិនិត្យ តាម្ដាន និងវាយត្នម្ៃ
➢ បនតអនុវរតតាមសាោចររបស់ោជរោាភិបាលរលែ ០៩សរ ចុឹះថ្ងៃទី ០៨ ខែធនូ ឆ្នាំ ២០១៥
សត ីពី វិធាននិងនីរិ វិធីថ្នការររៀបចាំ ការអនុវរត ការត្រួរពិនិរយតាមោននិងការវាយរថ្មលរលើ

ការង្គរខកទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ។ (ពិនិរយនិងខកសត្មួលកនុងករណី
ចាាំបាច់

ិ ីខកទត្មង់ការ
➢ ររៀបចាំរោលការណ៍ខណនាាំសដីពីការត្គប់ត្គងខ្ែករលើលទធ្លសត្មាប់កមម វធ
ត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ (Result Based Management for PFMRP)

អ.គ.ហ.

16

៥. ជំហានបនាាប់
ល.រ
១
២

៣

៤
៥

៦

៧

សកមមភាព

ឆ្នាំ២០២២
កុមភៈ

មីនា

រមសា

ឧសភា

មិងុនា

ររៀបចាំឯកសារទសសនាទនសដ ព
ី កា
ី រររៀបចាំ CAP4 2023-2027
ិ ីខកទត្មង់, របកគាំ
ពិនិរយឯកសារយុទសា
ធ ស្តសត ខកទត្មង់នានាថ្នកមម វធ
រហើញកនុងរបាយការណ៍វាយរថ្មល PEFA, FMIS, TADAT...
ររៀបចាំរសចកដីត្ពាង CAP4 កត្មិរត្កុមការង្គរ និងពិភាកាតាមខ្នក
,រោលបាំណង និងចរង្គកមសកមមភាពនីមយ
ួ ៗ
រសចកដីត្ពាង CAP4 ត្រូវោក់ពិភាកាថ្្ទកនុង អ.គ.ហ.និងខកលមែ
រសចកដីត្ពាង CAP4 ត្រូវបានោក់ពភា
ិ កាជាមួយអងាភាពថ្ន
កសហវ,ត្កសួង- សាថប័ននិងថ្ដគូអភិវឌ្ឍន៍
រសចកដីត្ពាង CAP4 ត្រូវបានពិនរ
ិ យ និងបនតខកសត្មួលខ្ែករលើ
មរិរោបល់ភាគីពាក់ព័នធ
ររៀបចាំកិចចត្បជុាំគណៈកមាមការដឹកនាាំ ការង្គរខកទត្មង់ រដើមបីពិនិរយ

និងសរត្មចរលើរសចកដីត្ពាង CAP4

អ.គ.ហ.
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៦. បញ្ហ
ា ម្បឈម្
➢ ភាពមិនចាស់លាស់ថ្នការរីកោលោលជមៃឺ COVID 19
➢ រចនាសមព័នធរបស់ត្កសួង សាថប័ន អាចមានការលាំបាកកនុងការអនុវរត CAP4 ជាពិរសសការ

កាំណរ់បនាទរ់គណរនយយភាព។
➢ សមរថភាពសត្មាប់សាថប័ននីរិបបញ្ញរតិ និងអាជាាធរសវនកមមជារិ រដើមបីរឆ្លើយរបរៅនឹងត្បព័នធ
ហិរញ្ញវរថុសាធារណៈងមី អាចោាំងសទ ឹះដល់ចលនការថ្នការខកទត្មង់កនុងរយៈរពលែលី និងមធយម។

អ.គ.ហ.
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៧. ស្ំណូម្ពរ
➢ អគានាយកោាន អងាភាព ថ្នកសហវ និងត្កសួង សាថប័នពាក់ព័នធ ពរនលឿនការអនុវរតខ្នការ
សកមមភាពគមលឹឹះៗ ខដលរៅរសសសសល់ឲ្យបានរៅដាំណាច់ឆ្នាំ២០២២

➢ រដើមបីបញ្ច បកា
់ រររៀបចាំខ្នការសកមមភាពដាំណាក់កាលទី៤ឲ្យបានទន់រពលខដលបានកាំណរ់
អគហ

រសន ើសុាំកច
ិ ចសហការពីអគានាយកោាននិងអងាភាពទាំងអស់របស់ត្កសួងរសដាកច
ិ ចនិង

ហិរញ្ញវរថ,ុ ត្កសួង សាថប័ន និងអនកពាក់ព័នធដថ្ទរទៀរ ទាំងកត្មិរបរចចករទស និងកត្មិរថ្ននក់
ដឹកនាាំ ត្ពមទាំងត្រូវ្តល់អាទិភាពែពស់ចាំរពាឹះកិចចការរនឹះ។

អ.គ.ហ.
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កិចចត្រជគ
ាំ ណៈកមមការខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ
ថ្ន្ត្កសួងរសេឋកច
ិ ន្
ច ង
ិ ហិរញ្ញវរថុ

សេចក្ដីព្រាងព្រក្បខណ្ឌេូចនាក្រេមិទ្ធក្មម

សព្រោមក្ិចចព្ររមសព្ររៀងហិរញ្ញបបទានឥតេំណ្ង
ឆ្ន២
ំ ០២២-២០២៥ រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលក្មពុជា និងេហភារអឺរ៉ុប

ថ្ងៃអង្គារ ១៣រោច ខែមាឃ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥

ត្រព័ន្ធ វីរេអូអន្ឡាញ,ថ្ងៃទី ០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

1

មាតិោ
១. សេចក្តីស្តើម
២. សេចក្ដីព្រាងព្រក្បខណ្ឌេូចនាក្រេមិទ្ធក្មម ឆ្ន ំ ២០២២-២០២៥

៣. េំសណ្ើេ៉ុំោរេសព្រមច

៤. ោរងារបនាាប់
2

១. សេចក្តីស្តើ់ម
សហភាពអឺររបាន្ជួយគាំត្ទេល់កមម វិធីខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហរិញ្វញ រថុសាធារណៈ ចារ់តាំងពីឆ្នាំ
២០០៥ រហូរមកេល់រចចុរបន្ន ត្ពមទាំងរន្តគាំត្ទេល់កមម វិធីខកទត្មង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ
េាំណាក់កាលទី៤ ។
ត្កុមការង្គរររចចករទសរត្កាមការសត្មរសត្មួល អ.គ.ហ.បាន្រធវើការពិភាកាជាមួយរាំណាងត្ររិភូ
សហភាពអឺររ រេើមបីររៀរចាំរសចកតីត្ាងត្ករែណឌលទធផល រត្កាមកិចចត្ពមរត្ពៀងហិរញ្ញរបទន្ឥរ

សាំណងងមី ឆ្នាំ២០២២-២០២៥ រវាងោជរដ្ឋឋភិបាលកមពុជា ន្ិងសហភាពអឺររ ។
រត្កាមកិចចត្ពមរត្ពៀងហិរញ្ញរបទន្ឥរសាំណងងមី ឆ្នាំ២០២២-២០២៥ បាន្ផារភាារ់លកខែណឌចាំន្ួន្ ០២
ិ ន្ិងលកខែណឌជាក់លាក់សត្មារ់ររើកផដលង
ិ ឆ្នាំ
រួមមាន្ (១).លកខែណឌទូរៅសត្មារ់ការររើកផដលង
់ វកា
់ វកា
២០២២-២០២៥ ។
3

១. សេចក្តីស្តើ់ម
ិ
លកខែណឌជាក់លាក់សត្មារ់ររើកផដលង
់ វកា
i.

Strengthening, diversification and increase of Domestic Revenue Mobilisation (DRM)

ii.

Improve comprehensiveness of reporting and budget transparency,

iii. Improved Public Investment Management

iv. Public procurement increased transparency and best value for money
v. Change management and expansion of the Financial Management Information
System (FMIS) result in streamlined business process, and
vi. Increase budget accountability and external audit.

4

២. សេចក្ដីព្រាងព្រក្បខណ្ឌេូចនាក្រេមិទ្ធក្មម ឆ្ន២
ំ ០២២-២០២៥

២. សេចក្ដីព្រាងព្រក្បខណ្ឌេូចនាោរេមិទ្ធក្មម ឆ្ន២
ំ ០២២-២០២៥
េូចនាក្រេមិទ្ធក្មម

ឆ្នទ្
ំ ី១ (២០២២)

ឆ្នទ្
ំ ី២ (២០២៣)

ឆ្នទ្
ំ ី៣ (២០២៤)

សោលសៅ

សោលសៅ

សោលសៅ

(i) Strengthening,

Target 1.1: The policy framework for

Target 1.2: The operational

Target 1.3: The Personal Income Tax

diversification and increase

introduction of a Personal Income Tax

framework for implementation of the

(PIT) and Capital Gains Tax are

of Domestic Revenue

(PIT) is finalised and approved by

Personal Income Tax (PIT) is in

implemented.

Mobilisation (DRM)

MEF.

place.

(ii) Improve

Target 2.1: The 2022 Public Finance

Target 2.2: The draft budget law for Target 2.3: The draft budget law for FY

comprehensiveness of

System Law includes a provision

FY 2024 (executive budget proposal 2025 (executive budget proposal and

reporting and budget

allowing for the publication of the

and

transparency

executive budget proposal (draft

published and includes a statement of includes financial statements in a format

budget law and supporting

fiscal risks.

documents).

supporting

documents)

is supporting documents) is published and

compliance with the cash basis
International Public Sector Accounting
Standards (IPSAS Cash).
6

២. សេចក្ដីព្រាងព្រក្បខណ្ឌេូចនាោរេមិទ្ធក្មម ឆ្ន២
ំ ០២២-២០២៥

េូចនាក្រេមិទ្ធក្មម

ឆ្នទ្
ំ ១
ី (២០២២)

ឆ្នទ្
ំ ី២ (២០២៣)

ឆ្នទ្
ំ ៣
ី (២០២៤)

សោលសៅ

សោលសៅ

សោលសៅ

(iii) Improved Public

Target 3.1: A Public Investment

Target 3.2: The Sub-Decree on

Target 3.3: The Standard Operating

Investment Management,

Management Assessment (PIMA)

Public Investment Management (No.

Procedures (SOPs) for external,

including the Climate Change module

41, approved in March 2020) is

national, subnational and PPP financing

is conducted and the report is

updated to include the climate

are revised to enhance the Climate

finalized.

change responsiveness in the

Change perspective in line with revised

selection criteria for public

Sub-Decree 41.

investment projects.
(iv) Public procurement

Target 4.1: The FMIS module

Target 4.2: At least 50% of the total Target 4.3: At least 55% of the total

increased transparency and

“Procurement & Contract

value of contracts financed from the value of contracts financed from the

best value for money

Management” is operational in X

recurrent budget is awarded through recurrent budget is awarded through

more Line Ministries.

competitive methods. In year 2024 is competitive methods.
assessed for year 2022

Waiting for GDPP and FMWG
discussion

Baseline?

Baseline?

7

២. សេចក្ដីព្រាងព្រក្បខណ្ឌេូចនាោរេមិទ្ធក្មម ឆ្ន២
ំ ០២២-២០២៥
េូចនាក្រេមិទ្ធក្មម

ឆ្នទ្
ំ ី១ (២០២២)

ឆ្នទ្
ំ ២
ី (២០២៣)

ឆ្នទ្
ំ ៣
ី (២០២៤)

សោលសៅ

សោលសៅ

សោលសៅ

Target 5.1.1: A monitoring tool

Target 5.1.2: The median time to

Target 5.1.3: The median time for Line

(dashboard) is developed to measure

process payment requests from Line

Ministries to process payables from third

FMIS payment process streamlining.

Ministries (LMs) is reduced to 6 days

parties is reduced to 17 days for risk

for risk level 1 transactions (except

level 1 and 2 transactions.

(v) Change management and
expansion of the Financial
Management Information
System (FMIS) result in
Target 5.2.1: FMIS is interfaced with
streamlined business
the GDCE revenue collection
process.
systems.

salary payments) and to 8 days for
risk level 2 transactions.
Target 5.2.2: Domestically financed

Target 5.2.3: Externally financed capital

capital investment transactions are

investment data is recorded in FMIS.

processed in FMIS.
DI of GDB Suggests:

DI of GDB Suggests:

The FMIS functionality as accepted by user, is

Domestically financed capital investment

adjusted to allow for integration of domestically

transactions are processed in FMIS.

financed capital investment multiyear
transactions.

8

២. សេចក្ដីព្រាងព្រក្បខណ្ឌេូចនាោរេមិទ្ធក្មម ឆ្ន២
ំ ០២២-២០២៥

ឆ្នទ្
ំ ី១ (២០២២)

ឆ្នទ្
ំ ី២ (២០២៣)

ឆ្នទ្
ំ ី៣ (២០២៤)

សោលសៅ

សោលសៅ

សោលសៅ

(VI) Increase budget

Target 6.1: Budget 2022 transactions

Target 6.2: Budget 2023 transactions

Target 6.3: Budget 2024 transactions are

accountability and external

are closed by the end of March 2023.

are closed by the end of February

closed by the end of January 2025.

េូចនាក្រេមិទ្ធក្មម

audit.

2024.

9

៣. េំសណ្ើេ៉ុំោរេសព្រមច
➢ សូចនាករសមិទក
ធ មមចាំន្ួន្ ០៣ ខេលមិន្ទន្់មាន្ភាពត្សរគនរវាងអងាភាពទទួលរន្ទុកអន្វរត ន្ិងរាំណាង
ត្ររិភូសហភាពអឺររ ខេលរត្មូវសូមរគរពរសន ើសាំការសរត្មច ន្ិងផតលកា
់ រខណនាាំេ៏ែពងែ
់ ពស់ពី ឯក្ឧតតម
អគ្គ បណ្ឌិតេភាចារយ ឧបនាយក្រដ្ាមន្រនត ី េូចររៅ៖
➢ សូចនាករសមិទក
ធ មមចាំន្ួន្ ០៣ ខេលន្ឹងត្រូវរសន ើសាំការសរត្មច រួមមាន្៖

✓

សូចនាករទី១ “Strengthening, diversification and increase of Domestic Revenue
Mobilisation (DRM)”

✓

សូចនាករទី២ “Improve comprehensiveness of reporting and budget transparency”

ន្ិង
✓

សូចនាករទី៦ “Increase budget accountability ។

10

២. សេចក្ដីព្រាងព្រក្បខណ្ឌេូចនាោរេមិទ្ធក្មម ឆ្ន២
ំ ០២២-២០២៥
េូចនាក្រ

ឆ្នទ្
ំ ី១ (២០២២)

ឆ្នទ្
ំ ី២ (២០២៣)

ឆ្នទ្
ំ ី៣ (២០២៤)

សោលសៅ

សោលសៅ

សោលសៅ

(i) Strengthening,

Target 1.1: The policy framework for

Target 1.2: The operational

Target 1.3: The Personal Income Tax

diversification and increase

introduction of a Personal Income Tax

framework for implementation of the

(PIT) and Capital Gains Tax are

of Domestic Revenue

(PIT) is finalised and approved by

Personal Income Tax (PIT) is in

implemented.

Mobilisation (DRM)

MEF.

place.

(ii) Improve

Target 2.1: The 2022 Public

Target 2.2: The draft budget law for Target 2.3: The draft budget law for FY

comprehensiveness of

Finance System Law includes a

FY 2024 (executive budget proposal 2025 (executive budget proposal and

reporting and budget

provision allowing for the

and

transparency

publication of the executive budget published and includes a statement of includes financial statements in a format
proposal (draft budget law and
supporting documents).

supporting

fiscal risks.

documents)

is supporting documents) is published and

compliance with the cash basis
International Public Sector Accounting
Standards (IPSAS Cash).
11

៣. េំសណ្ើេ៉ុំោរេសព្រមច (ត...)

េូចនាក្រ

ឆ្នទ្
ំ ១
ី (២០២២)

ឆ្នទ្
ំ ២
ី (២០២៣)

ឆ្នទ្
ំ ៣
ី (២០២៤)

សោលសៅ

សោលសៅ

សោលសៅ

(VI) Increase budget

Target 6.1: Budget 2022

Target 6.2: Budget 2023

Target 6.3: Budget 2024

accountability and

transactions are closed by

transactions are closed by the

transactions are closed by the

external audit.

the end of March 2023.

end of February 2024.

end of January 2025.

12

៤. ោរងារបនាាប់

អ.គ.ហ.រន្តពិភាកាជាមួយអងាភាពាក់ព័ន្ធ ន្ិងត្ររិភូសហភាពអឺររ រេើមបីរញ្ច រ់ការ
ររៀរចាំរសចកដីត្ាងត្ករែណឌសូចនាករសមិទក
ធ មម រត្កាមកិចចត្ពមរត្ពៀងហិរញ្ញរបទន្ឥរ
សាំណង ឆ្នាំ២០២២-២០២៥ រវាងោជរដ្ឋឋភិបាល ន្ិងសហភាពអឺររ កនុងខែមីនា ឆ្នាំ
២០២២រន្េះ។

13

អភិព្រក្មោរងារ ៤ ព្របោរ របេ់ព្រក្េួងសេដ្ាក្ិចចនិងហិរញ្ញវតថុ
ិ ា ជីវៈ ន្ិងរគរពត្កមសីលធម៌ វជា
ិ ា ជីវៈ
១.អន្វរតការង្គរត្រកររដ្ឋយវជា
២.អន្វរតការង្គរជាត្កុម
៣.អន្វរតការង្គររដ្ឋយត្រកាន្់ខ្ជារ់សាមររីរររសកមម ន្ិងរគលការណ៍ត្រសិទភា
ធ ពងវិកា
៤.មិន្ត្រូវរមើលរំលងកាំហសែលួន្ឯង

េូមអរគ្៉ុណ្!
14

សេចក្តីព្រាងរសបៀបវារៈ
វិបបេនាររបេក្ព្រក្េងងសេឋកក្ច្ចនិច្ងិច្រញវិ្ថុ ិច្ងក្ច្ចនព្របជុំព្រ្ួ្ពច្ិច្្យព្របចុំឆ្ន ុំ
២០២១វនិការអិិ្តក្ម្ម ិបធីកក្ទព្រម្ងក្ការព្ររបក្ព្ររងិច្រញវិ្ថុសាធារណៈវ
ឋុំណាក្ក្កាលទី៣ បូក្២
វ ថ្ងៃអង្គារ ៥រោច និងថ្ងៃពធ
ុ ៦រោច ខែផល្ាុន ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីសក
័ ព.ស ២៥៦៥
ោជធានីភ្នាំរពញ, ថ្ងៃទី២២ និងថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

8
សពលសិលា

ព្របធាិបទវិច្ងេក្ម្មភាព

ថច្រសិលា

នថៃទី១វ(នថៃទី២២វកែម្ីរវឆ្ន២
ុំ ០២២)
−

ចកខុ វិស័យរបស់ត្កសួងរសដ្ឋកច
ិ ចនង
ិ ហិរញ្ញវរថុ

−

របាយការណ៍ថ្នការអនុវរតង វិការបស់ត្កសួងរសដ្ឋកិចន
ច ង
ិ ហិរញ្ញវរថុ

−

របាយការណ៍វាយរថ្មលការររៀបចាំ និងការអនុវរតង វិកា ទាំងថ្ននក់ជារិនង
ិ ថ្ននក់រត្កាមជារិ

−

ការរធវើបទអនតោគមន៍របស់អងាភាពពាក់ពន
័ ធរត្កាមឱវាទត្កសួងរសដ្ឋកិចន
ច ិងហិរញ្ញវរថុ

−

ឺ ូ វីដ្១៩ និងបចច័យមករល្ើហិរញ្ញវរថសា
បទវិភាគសត ីពផ
ី ល្ប៉ះពាល្់រសដ្ឋកិចចកនុង វិបរតិជង
ាំ ក
ុ ធារណៈឆ្នាំ២០២០-២០២១

០៨:៣០ - ០៩:០០

ចុ៉ះរ្ម៉ះ

៣០ នាទី

មរិរបើក
០៩:០០ - ០៩:១៥

ឯកឧរតមអគាបណឌិរសភាចារយ អូិវព័ិធម្ិីរ័្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រនតី រដ្ឋមន្រនតី
ត្កសួងរសដ្ឋកិចន
ច ិងហិរញ្ញវរថុ និងជាត្បធានគណៈកម្មមធិការដ្ឹកនាាំការង្គរ

១៥ នាទី

ខកទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ
បទបង្គាញ
០៩:១៥ - ១០:០០

ិ យ
រសចកតត្ី ពាងចកខុ វស
័ របស់ត្កសួងរសដ្ឋកច
ិ ន
ច ង
ិ ហិរញ្ញវរថុ
−

ឯកឧរតម មាេវេែសេិសាិ

៤៥ នាទី

រាំណាងអគារល្ខាធិការដ្ឋឋន កសហវ.
១០:០០ - ១១:៣០

កិចចពភា
ិ កា

១១:៣០ - ១៣:៣០

សត្ម្មកពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់

១៣:៣០ - ១៤:០០

៩០ នាទី
-

បទបង្គាញ
ិ និងសមិទក
របាយការណ៍ថ្នការអនុវរតងវកា
ធ មមរបស់ត្កសួងរសដ្ឋកច
ិ ន
ច ង
ិ ហិរញ្ញវរថុ

1

៣០ នាទី

សពលសិលា

ព្របធាិបទវិច្ងេក្ម្មភាព
−

ថច្រសិលា

ឯកឧរតម មាេវេែសេិសាិ

រាំណាងអគារល្ខាធិការដ្ឋឋន កសហវ.
បទបង្គាញ
ិ ថ្ននក់ជារិ
ការវាយរថ្មលការររៀបចាំ និងការអនុវរតងវកា
១. ការររៀបចាំង វិកា
២. ការអនុវរតង វិកា
១៤:០០ - ១៤:៣០

៣. ការអនុវរតការររៀបចាំ និងការអនុវរតង វិកា

៣០ នាទី

៤. វិធានការ និងទិសរបបនត
−

ឯកឧរតម ............................

ិ
រាំណាងអគានាយកដ្ឋឋនងវកា
បទបង្គាញ
ិ របស់រដ្ឋបាល្
ល្ទធផល្ថ្នការវាយរថ្មលការររៀបចាំ និងការអនុវរតងវកា
១៤:៣០ - ១៥:០០

ថ្ននក់រត្កាមជារិ
−

៣០ នាទី

ឯកឧរតម ............................

រាំណាងអគានាយកដ្ឋឋនហិរញ្ញវរថរុ ដ្ឋបាល្ថ្ននក់រត្កាមជារិ
បទអនតោគមន៍
១៥:០០ - ១៥:១០

ការត្គប់ត្គងការត្បមូល្ចាំណល្
ូ ពនធដ្ឋ
−

ឯកឧរតម........................................................

១០ នាទី

រាំណាងអគានាយកដ្ឋឋនពនធដ្ឋរ
បទអនតោគមន៍
១៥:១០ - ១៥:២០

ការត្គប់ត្គង និងការត្បមូល្ចាំណល្
ូ គយ
−

រោក ផាវសអងសិ៉េង

១០ នាទី

រាំណាងអគានាយកដ្ឋឋនគយ និងរដ្ឋឋករកមពុជា
បទអនតោគមន៍
១៥:២០ - ១៥:៣០

ការត្គប់ត្គង និងការត្បមូល្ចាំណល្
ូ មិនខមនសាររពើពនធ
−

រោក ហ៊ាិវប៊ាិណច្្

2

១០ នាទី

សពលសិលា

ព្របធាិបទវិច្ងេក្ម្មភាព

ថច្រសិលា

រាំណាងអគានាយកដ្ឋឋនត្ទពយសមបរតិរដ្ឋនង
ិ ចាំណូល្មិនខមនសាររពើពនធ

បទអនតោគមន៍
ការត្គប់ត្គងបាំណល្
ុ សាធារណៈ
១៥:៣០ - ១៥:៤០

−

ឯកឧរតម .....................................................................

១០ នាទី

រាំណាងអគានាយកដ្ឋឋនសហត្បរិបរតិការអនតរជារិ និងត្គប់ត្គង
បាំណល្
ុ
បទបង្គាញ
ិ គសត ព
ិ រតជ
ឺ ូ វដ្
ី ១៩ និងបចចយ
បទវភា
ី ផ
ី ល្ប៉ះពាល្់រសដ្ឋកច
ិ ចកង
នុ វប
ិ ង
ាំ ក
័ មករល្ើ
ហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈឆ្នាំ២០២០-២០២១
១. សាថនភាពរសដ្ឋកិចចសកល្ឆ្នាំ២០២០-២០២១
២. រសដ្ឋកិចក
ច មពុជាឆ្នាំ២០២០-២០២១ និងផល្ប៉ះពាល្់ត្ពឹរកា
តិ រណ៍ ២០កុមភៈ
៣. ល្ទធផល្រួមថ្នការត្បមូល្ចាំណូល្ឆ្នាំ២០២០-២០២១
១៥:៤០ - ១៦:១០

ិ នការ
៤. ការអនុវរតចណា
ាំ
យឆ្នាំ២០២០-២០២១ និងការដ្ឋក់រចញវធា
អនតោគមន៍របស់ោជរដ្ឋឋភ្ិបាល្រដ្ឋ៉ះត្សាយផល្ប៉ះពាល្់ និងត្គប់ត្គងរកា

២០ នាទី

សថ ិរភាពសងាមរសដ្ឋកិចច
៥. សាថនភាពហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈឆ្នាំ២០២០-២០២១ (ការរីកធាំថ្នអរិររក
ងវិកា, ហិរញ្ញបបទន, សាថនភាពបាំណល្
ុ សាធារណៈ)
៦. រសចកតីសននដ្ឋ
ិ ឋ ន និងរមររៀនពី វិបរតិ
−

ឯកឧរតម .....................................................................
រាំណាងអគានាយកដ្ឋឋនរោល្នរោបាយ

១៦:១០ - ១៧:០០

កិចចពភា
ិ កា

៥០ នាទី

មរិបក
ូ សរុប និងអនុសាសន៍ខណនាាំ
១៧:០០- ១៧:៣០

ឯកឧរតមអគាបណឌិរសភាចារយ អូិវព័ិធម្ិីរ័្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រនតី រដ្ឋមន្រនតី
ត្កសួងរសដ្ឋកិចន
ច ិងហិរញ្ញវរថុ និងជាត្បធានគណៈកម្មមធិការដ្ឹកនាាំការង្គរ
ខកទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ

នថៃទី២វ(នថៃទ២
ី ៣វកែម្ីរវឆ្ន២
ុំ ០២២)

3

៣០ នាទី

សពលសិលា
−

ថច្រសិលា

ព្របធាិបទវិច្ងេក្ម្មភាព
និងវាយរថ្មលកមម វិធីខកទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ

របាយការណ៍ត្រួរពិនិរយ

និងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

ត្បចាាំត្រីម្មសទី៤ និងឆ្នាំ២០២១
−

របាយការណ៍វាយរថ្មលបចចយ
័ ថ្នកមម វិធីខកទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ (PFM Impact Assesment)

−

រសចកតីត្ពាងខផនការសកមមភាពរួម ដ្ាំណាក់កាល្ទី៤ (CAP4)

−

ការដ្ឋក់ឱយអនុវរតខផនការសកមមភាពល្មអិរថ្នយុទសា
ធ ន្រសត គនល៉ះឹ ទាំង ៤ សត្ម្មប់ អនុវរតឆ្នាំ២០២២-២០២៥

០៨:៣០ - ០៩:០០

ចុ៉ះរ្ម៉ះ

៣០នាទី

មរិរបើក
០៩:០០ - ០៩:១០

ឯកឧរតមអគាបណឌិរសភាចារយ អូិវព័ិធម្ិីរ្
័ ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រនតី រដ្ឋមន្រនតី
ត្កសួងរសដ្ឋកិចន
ច ិងហិរញ្ញវរថុ និងជាត្បធានគណៈកម្មមធិការដ្ឹកនាាំការង្គរ

១០ នាទី

ខកទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ
ការោយការណ៍សរងខប
អាំពវី ឌ្ឍនភាពថ្នការររៀបចាំរបាយការណ៍ត្រួរពិនរ
ិ យ
០៩:១០ - ០៩:២៥

ទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ

ិ ខី កនិងវាយរថ្មលកមម វធ

និងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពត្បចាាំ

ត្រីម្មសទី៤ និងឆ្នាំ២០២១
−

១៥ នាទី

ឯកឧរតម រេក្វេីលវា៉េ រដ្ឋរល្ខាធិការ ថ្ន កសហវ. និងជាអគារល្ខាធិការ ថ្ន អ.គ.ហ.

បទបង្គាញ
របាយការណ៍ត្រួរពិនរ
ិ យ
០៩:២៥ - ១០:២៥

ិ ខី កទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថុ
និងវាយរថ្មលកមម វធ

សាធារណៈ និងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពត្បចាាំត្រីម្មសទី៤ និងឆ្នាំ២០២១
−

ឯកឧរតម ស

៦០ នាទី

្
៉េ វិីកណល អនុរដ្ឋរល្ខាធិការ ថ្ន កសហវ. និង

ជាអគារល្ខាធិការរង ថ្ន អ.គ.ហ.
បទបង្គាញ
ិ ខី កទត្មង់ការត្គប់ត្គង
របាយការណ៍ល្ទធផល្ថ្នការវាយរថ្មលបចចយ
័ ថ្នកមម វធ
១០:២៥ - ១០:៥៥

ហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ (PFM Impact Assesment)
(សហការវាយរថ្មលជាមួយសហភាពអឺរុប)
− ឯកឧរតម មាេវេែសេិសាិ អគារល្ខាធិការរង ថ្ន អ.គ.ហ.
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៣០នាទី

សពលសិលា
១០:៥៥ - ១១:១៥

ព្របធាិបទវិច្ងេក្ម្មភាព
ការផតល្ម
់ រិរោបល្់របស់ថ្ដ្គូអភ្ិវឌ្ឍន៍
−

រាំណាងថ្ដ្គូអភ្ិវឌ្ឍន៍

ថច្រសិលា
២០ នាទី

១១:១៥ - ១២:៣០

កិចចពភា
ិ កា

៧៥នាទី

១២:៣០ - ១៤:០០

សត្ម្មកអាហារថ្ងៃត្រង់

-

បទបង្គាញ
១៤:០០ - ១៤:៣០

រសចកតត្ី ពាងខផនការសកមមភាពរួមដ្ាំណាក់កាល្ទី៤ (CAP4)
−

១៤:៣០ - ១៤:៥០

៣០ នាទី

ឯកឧរតម ប៊ាវូ ិងនាេខា អគារល្ខាធិការរង ថ្ន អ.គ.ហ.

ការផតល្រ់ ោបល្់បរបស់ថ្ដ្គូអភ្ិវឌ្ឍន៍

− រាំណាងថ្ដ្គូអភ្ិវឌ្ឍន៍

២០ នាទី

ការដ្ឋក់ឱយអនុវរតខផនការសកមមភាពល្មអរ
ិ ថ្នយុទសា
ធ ន្រសតគនល៉ះឹ ទាំង ៤ សត្ម្មប់
អនុវរតឆ្នាំ២០២២-២០២៥

១៤:៥០ - ១៥:៣០

-

យុទសា
ធ ន្រសត ថ្នការខកទត្មង់ត្បព័នធង វិកាឆ្នាំ២០១៨-២០២៥

-

យុទសា
ធ ន្រសត ថ្នការខកទត្មង់ត្បព័នធង វិការដ្ឋបាល្ ថ្ននក់រត្កាមជារិឆ្នាំ
២០១៩-២០២៥

-

៤០ នាទី

យុទសា
ធ ន្រសត សត ព
ី ីការខកទត្មង់ត្បព័នធត្គប់ត្គងការវិនិរោគសាធារណៈ
ឆ្នាំ២០១៩-២០២៥

-

យុទសា
ធ ន្រសត ថ្នការខកទត្មង់ត្បព័នធល្ទធកមមសាធារណៈ ឆ្នាំ២០១៩-២០២៥

១៥:៣០ - ១៦:០០

កិចចពភា
ិ កា

៣០ នាទី

១៦:០០- ១៦:៣០

មរិបក
ូ សរុប និងអនុសាសន៍ខណនាាំ
ឯកឧរតមអគាបណឌិរសភាចារយ អូិវព័ិធម្ិីរ័្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រនតី
រដ្ឋមន្រនតត្ី កសួងរសដ្ឋកិចន
ច ិងហិរញ្ញវរថុ និងជាត្បធានគណៈកម្មមធិការដ្ឹកនាាំ
ការង្គរខកទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថសា
ុ ធារណៈ

*កាំណរ់សម្មាល្់៖ អ.គ.ហ. សូមរកាសិទិក
ធ ង
នុ ការខកសត្មួល្ ។
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៣០ នាទី

