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កម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរោឺកម្មវិធីខកទម្ម្ង់សនូលម្យួ្ នៃកម្មវិធីខកទម្ម្ង់សាំខាៃ់ៗរបស់

រា រោឋ ភិបាលកម្ពុោ ទដ្ើម្បីឈាៃទឆ្ព ោះទៅពម្ងឹងអភបិាលកិច្ច ខដ្លោសនូលនៃយ្ុទធសាស្រសតច្ត្ុទកាណ ៃិងខែៃការយ្ទុធសាស្រសត

អភិវឌ្ឍៃ៍ោត្ិ ។ កម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ាៃច្កេុវិស័យ្ម្បកបទោយ្ម្ហិច្ឆិតា ៃិងម្បាកដ្ៃយិ្ម្ 

ទោលរកឺសាងម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុោឱយម្សបតាម្ឧត្តាៃុវត្តៃ៍អៃតរោត្ិ ខដ្លាៃទោលទៅផ្លល ស់បតូរ 

«ម្បព័ៃធខដ្លទផ្លោ ត្ទលើធាតុ្ចូ្ល ៃិងាៃលកេណៈម្ ឈការ»ទឆ្ព ោះទៅ «ម្បព័ៃធខដ្លទផ្លោ ត្ទលើធាតុ្ទច្ញ ឬលទធែល/ 

សមិ្ទធកម្ម ៃិងវិម្ ឈការ» ម្សបតាម្សតង់ោ ៃិងឧត្តាៃុវត្តៃ៍អៃតរោត្ិ ។ កនុងទសសៃវិស័យ្ទៃោះ កម្ពុោៃឹងសទម្ម្ច្បាៃ

ការកសាងម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្ួយ្រឹងា ាំ ខដ្លៃឹងឈាៃទៅសទម្ម្ច្បាៃៃូវលទធែលច្ុងទម្កាយ្ទាាំង៣ 

នៃការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កនុងទន្ទោះ រួម្ាៃ (១) បូរណភាពនៃការទោរពវិៃ័យ្ថវិកា, (២) ម្បសិទធភាព

នៃថវិកា ទាាំងកនុងខែនកវិភា ៃ៍ ៃិងខែនកម្បត្ិបត្តិការ ៃិង (៣) ស័កតិសិទធភាពនៃការែតល់ទសវាសាធារណៈ ។ 

កនុងរយ្ៈទពល ១៥ ឆ្ន ាំ កៃលងម្កទៃោះ, ការអៃុវត្តកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទទួលបាៃលទធែល

រួរោទទីពញច្ិត្ត ោពិទសសសទម្ម្ច្បាៃោសារវៃ័តៃវូការខកទម្ម្ង់កនុងទែឿៃទី១ «ភាពទ ឿទុកចិ្ត្តនៃថវិកា» ៃិងទែឿៃទី២ 

«រណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថ»ុ បទងកើត្បាៃោម្ូលោឋ ៃម្រឹោះសម្ាប់ទែឿៃទី ៣ «ការែារភាា ប់ថវិកាទៅៃឹងទោលៃទោ-

បាយ្»។ ឯកសារយ្ុទធសាស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាលទី៣ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃិង

ោក់ឱយអៃុវត្ត ទដ្ើម្បីត្ម្ម្ង់ទិសទៅកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឱយកាៃ់ខត្មុ្ត្ម្សួច្ ៃិង

ម្សបតាម្បរិបទៃទោបាយ្ សងគម្ ទសដ្ឋកិច្ច ៃិងការែារភាា ប់ោម្ួយ្ការោឋ ៃខកទម្ម្ង់ទែសងទទៀត្របស់រា រោឋ ភិបាល

កម្ពុោ ោពិទសសកម្មវិធីខកទម្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ, កម្មវិធីអភិវឌ្ឍៃ៍ោត្ិតាម្ខបបម្បោធិបទត្យ្យទៅថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ៃងិ    

កម្មវិធីខកទម្ម្ង់ច្ាប់ៃិងម្បព័ៃធយុ្ត្តិធម៌្ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ រា រោឋ ភិបាលបាៃោក់ឱយអៃុវត្តៃូវយ្ុទធសាស្រសតរៃលឹោះៗ រួម្ាៃ        

«យុ្ទធសាស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវិកា ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥», «យុ្ទធសាស្រសត ទកៀរររច្ាំណូល ២០១៩-២០២៣»,  

«យុ្ទធសាស្រសតសត ពីីការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងការវិៃិទោរសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥», «យុ្ទធសាស្រសតនៃការខកទម្ម្ង់

ម្បព័ៃធថវិការដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោតិ្ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥» ៃិង «យុ្ទធសាស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្មសាធារណៈ ឆ្ន ាំ

២០១៩-២០២៥» ។ ទៃាឹម្ទៃោះ ទសច្កតីម្ោងច្ាប់ច្ាំៃួៃ ៤ រួម្ាៃ (១) ទសច្កតីម្ោងច្ាប់សត ីពីការម្រប់ម្រងខលបង

ោណិ ាកម្ម, (២) ទសច្កតីម្ោងច្ាប់សត ីពីការម្រប់ម្រង ការទម្បើម្បាស់ ៃិងការចត្់ខច្ងទលើម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ, (៣) ទសច្កតីម្ោង

ច្ាប់សត ីពីម្ូលបម្ត្រដ្ឋ ៃិង (៤) ទសច្កតីម្ោងច្ាប់សត ីពីការទរៀបច្ាំ ៃិងម្បម្ពឹត្តទៅនៃអាោា ធរទសវាហិរញ្ញវត្ថុម្ិៃខម្ៃធន្ទោរ 

ម្ត្ូវបាៃអៃុម្័ត្ទោយ្សាថ ប័ៃៃីត្ិបបញ្ញត្តិ ៃិងម្បកាសោក់ឱយទម្បើម្បាស់កនុងទោលបាំណងរមួ្ច្ាំខណកពម្ងឹងម្បព័ៃធម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុោ ។ 

បន្ទា ប់ពីកាំទណើៃទសដ្ឋកិច្ចរឹងា ាំោប់ៗោន ោង ២ ទសវត្សរ៍, កម្ពុោបាៃចកទច្ញពីម្បទទសច្ាំណូលទាបទៅោម្បទទស

ាៃច្ាំណូលម្ធយម្កម្ម្ិត្ទាបកាលពីឆ្ន ាំ២០១៥ ៃិងម្ត្ូវបាៃម្បសិទធន្ទម្ថ្នោ «ខាល ទសដ្ឋកិច្ចថមមួី្យ្ទៅអាសីុ » កនុងឆ្ន ាំ

២០១៦ ។ សម្ិទធែលពីកាំទណើៃទសដ្ឋកិច្ចោម្ធយម្កនុងរងវង់ ៧% កនុង ១ ឆ្ន ាំ បាៃខច្កខែលផ្លក  ូៃម្ស្រៃតីរា ការ ៃងិកងកាល ាំងម្បោប់

អាវុធ តាម្រយ្ៈការដ្ាំទ ើងម្បាក់ទបៀវត្សោម្បចាំឆ្ន ាំ ៃិងម្បោពលរដ្ឋទូទៅតាម្រយ្ៈការបទងកើត្ការងារ ៃងិការកសាងទហោឋ -

រច្ន្ទសម្ព័ៃធរបូវៃ័ត ។  ទទាោះោោ៉ា ងទៃោះកតី កនុងឆ្ន ាំ២០២០ ទសដ្ឋកិច្ចកម្ពុោ ក៏ទទលួរងទម្ោោះខដ្លបណាត លម្កពីការរីករាលោល



 

iv 

នៃ ាំងកឺូវីដ្-១៩ ដ្ូច្បណាត ម្បទទសកនុងត្ាំបៃ់ ៃិងពិភពទោកដ្នទទទៀត្ែងខដ្រ ទោលរកឺាំទណើៃទសដ្ឋកិច្ចកម្ពុោម្ត្ូវបាៃ

បា៉ា ៃ់ម្បាណថ្នាៃកាំទណើៃអវិ ាាៃ -៣,១% ខដ្លពុាំធាល ប់ាៃពីម្ុៃម្ក ។ ច្ាំទោោះម្ុែការធាល ក់ច្ុោះនៃកាំទណើៃទសដ្ឋកិច្ច

ទោយ្សារការរកីរាលោលនៃ ាំងកឺូវីដ្-១៩, ការដ្កម្បព័ៃធអៃុទម្ោោះពៃធ “អវមី្រប់ោ៉ា ងទលើកខលងខត្អាវុធ-EBA” ៃិងទម្ោោះ

ទឹក ាំៃៃ់, រណៈកាម ធិការទោលៃទោបាយ្ទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុបាៃទរៀបច្ាំយ្ៃតការទ ល្ើយ្ត្បទោយ្បទងកើត្ៃវូម្កុម្ការងារ

ច្ាំទោោះកិច្ចច្ាំៃួៃ ៤ ទដ្ើម្បី (១) ទរៀបច្ាំទោលៃទោបាយ្ថវិកា ហិរញ្ញវត្ថុ ៃិង ាំៃយួ្សងគម្, (២) ម្រប់ម្រងការែគត្់ែគង់ ៃិង

ត្នម្លទាំៃិញយ្ុទធសាស្រសត , (៣) ទរៀបច្ាំ ៃិងម្រប់ម្រងយ្ៃតការ ាំៃួយ្សងគម្ ៃិង (៤) ទរៀបច្ាំកញ្ចប់វិធាៃការខាងរបិូយ្វត្ថុ ៃិង

ធន្ទោរ ទដ្ើម្បីម្រប់ម្រង ៃិងទោោះម្សាយ្ែលប៉ាោះោល់ ។ ទៃាឹម្ៃឹងការទរៀបច្ាំយ្ៃតការម្កុម្ការងារច្ាស់ោស់ទម្កាម្ការដឹ្កន្ទាំ

ម្បកបទោយ្រត្ិបណឌ ិត្របស់ សទម្តច្អរគម្ហាទសន្ទបតី្ទត្ទោ ហ ុន កេន  ន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃត ី នៃម្ពោះរាោណាច្ម្កកម្ពុោ, 

រា រោឋ ភិបាល ក៏បាៃោក់ទច្ញោបៃតបន្ទា ប់ៃវូកញ្ចប់វិធាៃការទោលៃទោបាយ្ច្ាំៃៃួ ៨  ុាំ ទដ្ើម្បីអៃតរារម្ៃ៍ កនុងការម្រប់ម្រង

ែលប៉ាោះោល់ច្ាំទោោះម្ុែ ៃិងរកាលាំៃងឹសងគម្-ទសដ្ឋកិច្ច ខដ្លបាៃទម្ោងច្ាំណាយ្ថវិកាម្បាណោង ១ ោៃ់ោៃដ្ុោល រ

សហរដ្ឋអាទម្រិក ។ 

កនុងម្កបែណឌ នៃការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, ការម្បម្ូលច្ាំណូលាៃសាថ ៃភាពរឹងា ាំ កនុងរយ្ៈទពល 

៧ ឆ្ន ាំច្ុងទម្កាយ្ ទោលរឺច្ាំណូលច្រៃតថវិកាោត្ិបាៃទកើៃទ ើងពីម្បាណ ១៤,៧៧% នៃ ែ.ស.ស. កនុងឆ្ន ាំ២០១៣ ដ្ល់ 

២៥,០៥% នៃ ែ.ស.ស. កនុងឆ្ន ាំ ២០១៩ ប៉ាុខៃតធាល ក់ច្ុោះម្ក ២០,៥៥% នៃ ែ.ស.ស កនុងឆ្ម ណ២០២០ ទោយ្សារ

រងែលប៉ាោះោល់ទោយ្ ាំងឺកូ វីដ្-១៩ ។ រីឯច្ាំណាយ្ថវិកាទាាំងថ្នន ក់ោត្ិ ៃិងថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិចប់ពីឆ្ន ាំ២០១៣ ាៃទាំហាំ 

ម្បាណ ៩ ៤៧៨ ប ៊ីោៃទរៀល ទកើៃទ ើងដ្ល់ទាំហាំម្បាណ ២៧ ២៨៦ ប ៊ីោៃទរៀល សម្ាប់ច្ាប់ថវិកាឆ្ន ាំ២០២០  ឬ 

ទកើៃទ ើងទលើស ២,៨ ដ្ង ។ សម្ាប់ការម្រប់ម្រងថវិកាឆ្ន ាំ ២០២០ ទៃោះ, រា រោឋ ភិបាលបាៃទធវើវិចរណកម្មថវិកា ទោយ្

ទផ្លត ត្អាទិភាពោពិទសស ទលើការម្បយ្ុទធម្បឆ្ាំងទៅៃឹងការរីករាលោលនៃ ាំងកឺូវីដ្-១៩ ៃិងទប់ទល់ែលប៉ាោះោលអ់វិ ាាៃ

ម្កទលើទសដ្ឋកចិ្ចោត្ិ ។ ការទធវើ វិចរណកម្មច្ាំណាយ្ ៃិងការពម្ងឹងម្បសិទធភាពច្ាំណាយ្ រឺទដ្ើម្បីពម្ងឹងការម្រប់ម្រងច្ាំណាយ្

បៃាុកបុរគលិកឱយបាៃម្ុឺងា៉ា ត្់បាំែុត្ ទោយ្អៃុវត្តទោលការណ៍ទរីសថមី ម្ត្ឹម្ទសម ើៃឹងច្ាំៃួៃច្ូលៃិវត្តៃ ៍ ទោលរឺ «រកាច្ាំៃៃួ

ម្កបែណឌ ម្ស្រៃតរីា ការសីុវិល ទោធា ៃងិៃររបាល ដូ្ច្ទៅកនងុឆ្ន ាំ ២០១៩» ៃិងទធវើ វិចរណកម្មច្ាំណាយ្ទលើម្ុែសញ្ញញ ម្យួ្

ច្ាំៃួៃខដ្លម្ិៃទាៃ់ចាំបាច្់ ឬម្ិៃទាៃ់ចាំបាច្់ខាល ាំង, ម្ិៃសូវប៉ាោះោល់ដ្លស់កម្មភាពការងារ ៃិងាៃសាសធាត្ុន្ទាំច្ូលែពស់ 

ឬទាាំងម្សុង ទដ្ើម្បីយ្កទៅបាំទពញម្ុែច្ាំណាយ្ចាំបាច្់ថមីៗ ។ 

ោម ៃការសងស័យ្ទទថ្ន ទោយ្ខែែកទលើបទពិទសាធៃ៍ោអៃតរោត្ិ ៃិងោពិទសសបទពិទសាធៃ៍ោវិ ាាៃរបស់កម្ពុោ

ែលួៃឯងផ្លា ល់កនុងរយ្ៈទពល ១៥ ឆ្ន ាំច្ុងទម្កាយ្ទៃោះ ខដ្លបងាា ញោ៉ា ងច្ាស់ថ្ន «ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ម្បកបទោយ្ម្បសិទធភាព ៃងិស័កតសិិទធភាព រឺោមូ្លោឋ ៃម្រឹោះដ៏្ចាំបាច់្មិ្ៃអាច្ែវោះបាៃសម្ាប់ ាំរញុការអភិវឌ្ឍម្បទទសោតិ្ 

ៃងិកាត់្បៃថយ្ភាពម្កីម្ករបស់ម្បោ ៃ ពិទសសតាម្រយ្ៈការធាន្ទបាៃៃវូកាំទណើៃទសដ្ឋកិច្ចម្បកបទោយ្ចី្រភាព ៃងិការបទងកើៃ 

ម្បសិទធភាពកនុងការែតល់ទសវាសាធារណៈ ូៃម្បោពលរដ្ឋ», រា រោឋ ភិបាលៃីត្ិកាលទី៦ នៃរដ្ឋសភា ទម្កាម្ការដ្ឹកន្ទាំ

ម្បកបទោយ្រត្ិបណឌ ិត្របស់ េសម្តចសត្សជានយករដាម្ន្រនតី បាៃែតលអ់ាទិភាព ៃិងចត្់ទុកភាពរឹងា ាំនៃម្បព័ៃធម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ រឺោ ែ្ឹងែនងនៃការអៃុវត្តរទបៀបវារៈទោលៃទោបាយ្របស់រា រោឋ ភិបាលកម្ពុោឱយសទម្ម្ច្បាៃ

ម្បកបទោយ្ទោរ ័យ្ ៃិងចី្រភាព ទដ្ើម្បទី ល្ើយ្ត្បៃឹងការវិវឌ្ឍសងគម្-ទសដ្ឋកិច្ច ម្បកបទោយ្ វភាព បរោិប័ៃន ម្បសិទធភាព 

ស័កតសិិទធភាព ៃងិរណទៃយ្យភាព ។  



 

v 

ខែែកទលើលទធែលវាយ្ត្នម្លម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុោ ទោយ្ទម្បើម្បាស់ឧបករណ៍ច្ាំណាយ្សាធារណៈ 

ៃិងរណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុខដ្លទៅកាត្់ថ្ន PEFA, ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទៅកម្ពុោម្ត្ូវបាៃខកលម្ែោ

បទណត ើរៗ ទឆ្ព ោះទៅរកសតង់ោ ៃិងឧត្តាៃុវត្តៃោ៍អៃោរោត្ិ ។ ទោយ្ខ ក ច្ាំទោោះច្ាំណចុ្ែវោះច្ទន្ទល ោះនៃម្បព័ៃធម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, រណៈកាម ធិការដឹ្កន្ទាំការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បាៃោក់ទច្ញវិធាៃការ 

ទាាំងកនុងយ្ុទធសាស្រសត ខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ៃិងខែៃការសកម្មភាពរួម្បីបូកពីរ ឆ្ន ាំ២០២១-២០២២ ។  

 ោច្ុងទម្កាយ្ សម្ិទធែលខដ្លសទម្ម្ច្បាៃម្កដ្ល់ទពលទៃោះ រឺទោយ្សារការច្ូលរួម្ោ៉ា ងសកម្ម ម្បកបទោយ្

ការទទួលែុសម្ត្ូវកនុងភាពោាច ស់របស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ម្ពម្ទាាំងាៃការោាំម្ទោម្បចាំ ៃិងការទបតោា ច្ិត្តឥត្ងាកទរពី

ថ្នន ក់ដឹ្កន្ទាំ ៃិងសាថ បៃិកទោលៃទោបាយ្នៃរា រោឋ ភិបាលកម្ពុោ ៃិងនដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍ ។ កនុងន្ទម្រណៈកាម ធិការដឹ្កន្ទាំ

ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ៃិងរូបែាុាំផ្លា ល់ សូម្ទធវើការវាយ្ត្នម្លែពស់ ៃិងទកាត្សរទសើរច្ាំទោោះ

ម្កុម្ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៃម្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃិងអងគភាពទម្កាម្ឱវាទម្កសួងទសដ្ឋកិច្ចៃិង

ហិរញ្ញវត្ថុ, កិច្ចសហម្បត្ិបត្តិការភាពោនដ្រូោម្ួយ្នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ោពិទសសអរគទលខាធិការោឋ ៃរណៈកាម ធិការដឹ្កន្ទាំ

ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ខដ្លបាៃែតិ្ែាំបាំទពញមុ្ែងាររបសែ់លួៃោឧត្តម្ទសន្ទធិការ ៃូរណៈ- 

កាម ធិការដឹ្កន្ទាំការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទាាំងការងារដឹ្កន្ទាំ, សម្ម្បសម្មួ្ល, ោាំម្ទ ៃិងម្ត្ួត្ពិៃិត្យ 

ៃិងវាយ្ត្នម្លវឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវត្តកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទាាំងម្បចាំម្ត្ីាស ៃិងម្បចាំឆ្ន ាំ 

ម្បកបទោយ្ភាពម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ៃិង ល្ុោះបញ្ញច ាំងទាាំងទិដ្ឋភាពការងារខកទម្ម្ង់ ៃិងម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទាាំងម្ូល ៕ 

 

 

 

 

  

នថៃ                              ខែ                  ឆ្ន ាំ ល្ូវ ម្ត្ីស័ក ព.ស.២៥៦៥ 

រា ធាៃីភនាំទពញ នថៃទី               ខែ                ឆ្ន ាំ២០២១ 
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អារម្ភកថា 

កម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ម្ត្ូវបាៃម្បកាសោក់ឱយអៃុវត្តទោយ្ សទម្ោច្អរគម្ហាទសន្ទបតី្

ទត្ទោ ហ ុន កេន ន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតនីៃម្ពោះរាោណាច្ម្កកម្ពុោ ទៅនថៃទី០៥ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០០៤ ទោយ្ម្បកាៃ់ខាា ប់តាម្អភិម្កម្

ោទែឿៃ (Platform Approach) ៃិងខបងខច្កោបួៃដ្ាំណាក់កាល រួម្ាៃ ដ្ាំណាក់កាលទី១ «ការបទងកើៃភាពទ ឿទកុចិ្ត្ត

នៃថវិកា» ទោយ្ែោល់អាទិភាពបន្ទា ៃ់ទលើការងារពម្ងឹងការម្បម្លូ ៃងិការម្រប់ម្រងច្ាំណូល, ការពម្ងងឹការម្រប់ម្រងសាច្់ម្បាក់ 

ៃិងការខកលម្ែៃីត្ិវិធីនៃការអៃុវត្តថវិកា ។ ម្សបតាម្ទោលទៅទៃោះ ទៅកនងុដ្ាំណាក់កាលទី១ រា រោឋ ភិបាលបាៃោក់ទច្ញ

ៃិង ាំរុញការអៃុវត្ត វិធាៃការោទម្ច្ើៃ ខដ្លន្ទាំឱយសទម្ម្ច្ទោោះម្សាយ្បាៃៃូវបញ្ញា បាំណលុសាច្់ម្បាក់ ៃិងកងវោះសាច្់ម្បាក់

ដ្៏រុាាំនរ៉ៃ ។ ច្ាំទោោះដ្ាំណាក់កាលទី២ ទោលទៅច្ម្បងរឺ «ការបទងកើៃរណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ» ទោយ្ទផ្លោ ត្សាំខាៃ់ទលើ

ការទរៀបច្ាំ ការខកលម្ែ ការពម្ងឹងការកត្់ម្តា ៃិងការទធវើរបាយ្ការណ៍រណទៃយ្យៃិងហិរញ្ញវត្ថុ ឱយបាៃកាៃ់ខត្ម្ត្ឹម្ម្ត្ូវ 

ច្ាស់ោស់ សុម្កឹត្ ៃិងទាៃ់ទពលទវោ ម្សបតាម្សោង់ោអៃតរោត្ិ តាម្រយ្ៈការអៃុវត្តម្បព័ៃធបទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃសម្ាប់

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ខដ្លោ «សនូលនៃម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈទាាំងមូ្ល» ទដ្ើម្បីបទងកើៃម្បសិទធភាព

នៃដ្ាំទណើរការម្បត្ិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងពិៃិត្យតាម្ោៃ ខកលម្ែច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ថវិកា វាយ្ត្នម្ល ម្បម្ូលែតុាំ ៃិងទែាៀងផ្លា ត្់ ៃិង

 វិភារសម្ាប់ការទរៀបច្ាំខែៃការ ការទរៀបច្ាំថវិកា ការទធវើទសច្កតីសទម្ម្ច្ចិ្ត្ត ការពិៃិត្យតាម្ោៃ ៃិងការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ ។  

សម្ាប់ដ្ាំណាក់កាលទី៣ «ការែារភាា ប់ថវិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្»  រា រោឋ ភិបាលបាៃទបាោះ ាំហាៃដ៏្សាំខាៃ់ម្ួយ្

ថមីទទៀត្ រឺការចប់ទែោើម្ទធវើការផ្លល ស់បោូរម្បព័ៃធថវិកាបច្ចុបបៃន ម្ពម្ទាាំងការចប់ទែោើម្ពម្ងឹង ៃិងពម្ងីកម្បព័ៃធថវិកាកម្មវិធី

សាកលបងទពញទលញ ោ ាំហាៃៗ ទៅកនុងច្ាំទណាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ម្របថ់្នន ក់ ទាាំងថ្នន ក់ោត្ិ ៃិងថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ទោយ្

ចប់ទែោើម្ពីឆ្ន ាំ២០១៥ រហូត្ដ្ល់ឆ្ន ាំ២០២១ ម្សបតាម្ «យុ្ទធសាស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវិកាឆ្ន ាំ ២០១៨-២០២៥» 

ៃិង «យុ្ទធសាស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវិការដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោតិ្ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥» កនុងទោលទៅទបាោះ ាំហាៃ 

ទៅកាៃ់ការខកខម្បម្បព័ៃធថវិកាទាាំងម្សុងពី «ម្បព័ៃធខដ្លទផ្លោ ត្ទលើធាតុ្ចូ្លទឆ្ព ោះទៅម្បព័ៃធខដ្លទផ្លោ ត្ទលើធាតុ្ទច្ញ ឬ

លទធែល»  ឱយបាៃទៅឆ្ន ាំ២០២៥ ។ 

អៃុទោម្តាម្សារាច្ររបស់រា រោឋ ភិបាលទលែ ០៩ សរ ច្ុោះនថៃទី២៨ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៥ សត ីពីវិធាៃៃិងៃីត្ិ វិធីនៃ

ការទរៀបច្ាំ ការអៃុវត្ត ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យតាម្ោៃ ៃិងការវាយ្ត្នម្លទលើការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ,        

អរគទលខាធិការោឋ ៃរណៈកាម ធិការដឹ្កន្ទាំការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ោទសន្ទធិការ ូៃរណៈ-  

កាម ធិការដឹ្កន្ទាំការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បាៃទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ម្ត្ួត្ពិៃិត្យតាម្ោៃវឌ្ឍៃភាព

ម្បចាំម្ត្ីាស ៃិងម្បចាំឆ្ន ាំ នៃការអៃុវត្តកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាលទី៣ ទដ្ើម្បីោក់ ល្ង

កិច្ចម្ប ុាំរណៈកាម ធិការដឹ្កន្ទាំការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ពិៃិត្យ ៃិងសទម្ម្ច្ ។ របាយ្ការណ៍

វឌ្ឍៃភាពម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ នៃការអៃុវត្តកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាលទី៣ បាៃបងាា ញអាំពី

ការបូកសរុបលទធែលរួម្ោន ទាាំងម្កសួងទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងម្កសួង-សាថ ប័ៃ ម្ពម្ទាាំង ល្ុោះបញ្ញច ាំងអាំពីវិធាៃការទោោះម្សាយ្

បញ្ញា ម្បឈម្ន្ទន្ទ ោពិទសសបញ្ញា ម្បឈម្ទាក់ទិៃៃឹងការអៃុវត្តលិែិត្បទោឋ ៃរត្ិយ្ុត្តម្ួយ្ច្ាំៃួៃ កៃលងម្កែងខដ្រ ។ 

កនុងកិច្ចដ្ាំទណើរការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ម្ត្ួត្ពិៃិត្យវឌ្ឍៃភាពម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ ទោយ្ាៃការអៃុញ្ញញ ត្ពីរណៈកាម -

ធិការដឹ្កន្ទាំការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, អរគទលខាធិការោឋ ៃរណៈកាម ធិការដឹ្កន្ទាំការងារខកទម្ម្ង់

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បាៃទម្ ើសទរសីវិធីសាស្រសតច្ាំៃៃួ ០៤ ទដ្ើម្បីសិកា ៃិងទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ទៃោះទ ើងកនងុទន្ទោះ   

រួម្ាៃ (១) ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យ តាម្ោៃវឌ្ឍៃភាព ម្សបតាម្ម្កបែណឌ ខែៃការសកម្មភាពរួម្ ដ្ាំណាក់កាលទី៣ ឆ្ន ាំ២០២០, 



 

vii 

នថៃ                        ខែ                 ឆ្ន ាំ ល្ូវ ម្ត្ីស័ក ព.ស.២៥៦៥ 

រា ធាៃីភនាំទពញ នថៃទី                 ខែ           ឆ្ន ាំ២០២១ 

រដាសលខាធិការ  

និងជាអគគសលខាធិការ ននអគគសលខាធិការដ្ឋា ន 

គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

 

 

រេ់ េីលវា៉ា   

 

(២) ការចុ្ោះ ួបពិភាកាោម្ួយ្ម្កុម្ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទៅតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃិងអងគភាព 

ទម្កាម្ឱវាទម្កសួងទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ រួម្ទាាំងម្ៃាីរទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ រា ធាៃី-ទែត្ត ទោយ្ពិៃិត្យច្ាំណចុ្អាទិភាព

ម្ួយ្ច្ាំៃួៃ រួម្ាៃ ការម្រប់ម្រងៃិងអៃុវត្តខែៃការម្បម្ូលច្ាំណូលៃិងច្ាំណាយ្រួម្ទាាំងការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ, 

ការទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធបទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃសម្ាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ៃិងការអៃុវត្តថវិកាកម្ម វិធី ៃិង (៣) 

ការច្ូលរួម្ែតលធ់ាត្ុច្ូលពីនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ (សហភាពអឺរ៉ៃុប, ធន្ទោរអភិវឌ្ឍៃអ៍ាសុី, ធន្ទោរពិភពទោក, អងគការយ្ៃូីទសហវ 

ៃិងម្ូលៃិធិរូបយិ្វត្ថុអៃតរោត្ិ) ៃិង (៤) ការទម្បើម្បាស់របាយ្ការណ៍វាយ្ត្នម្លច្ាំណាយ្សាធារណៈ ៃិងរណទៃយ្យភាព

ហិរញ្ញវត្ថុឆ្ន ាំ២០១០, ២០១៥ ៃិង២០២០ ទោយ្ ល្ុោះបញ្ញច ាំងអាំពីសាថ ៃភាពម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុោ ។ 

ខែែកទលើលទធែលម្ត្ួត្ពិៃិត្យតាម្ោៃទោយ្ទម្បើម្បាស់វិធីសាស្រសតខាងទលើ, វឌ្ឍៃភាពឆ្ន ាំ២០២០ បាៃបងាា ញថ្ន 

ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបាៃៃិងកាំពុងកសាងោបទណត ើរៗ តាម្រយ្ៈការបៃតទរៀបច្ាំ ៃិងការខកលម្ែម្បព័ៃធម្កបែណឌ

រត្ិយ្ុត្ត យ្ៃតការសាថ ប័ៃ ៃិងការអភិវឌ្ឍធៃធាៃម្ៃុសស ។ ទទាោះបីោោ៉ា ងទៃោះកតី ម្បសិទធភាពនៃការអៃុវត្តម្បព័ៃធ ៃិង

លិែិត្បទោឋ ៃរត្ិយ្ុត្ត រឺទៅាៃកម្ម្ិត្ខដ្លទាម្ទារឱយាៃការយ្កចិ្ត្តទុកោក់ ៃិងពម្ងឹងបខៃថម្ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ ែាុាំ

រំពឹងថ្ន របាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាពម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ទៃោះ ៃឹងកាល យ្ោធាត្ុច្ូលដ្៏ាៃសារៈសាំខាៃ់សម្ាប់ម្កុម្ការងារខកទម្ម្ង់

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទៅតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃិងម្កុម្ការខកទម្ម្ង់ការម្របម់្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ទៅតាម្

អងគភាពទម្កាម្ឱវាទម្កសួងទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ សម្ាប់ោម្លូោឋ ៃទរៀបច្ាំ ៃិងខកសម្ម្ួលខែៃការសកម្មភាពឱយកាៃ់ខត្

ាៃរុណភាពម្សបតាម្ម្កបែណឌ ខែៃការសកម្មភាពរួម្ តាម្ដ្ាំណាក់កាល នៃកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ ។ 

ោច្ុងបញ្ចប់ កនុងន្ទម្អរគទលខាធិការោឋ ៃរណៈកាម ធិការដឹ្កន្ទាំការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ៃិងរូបែាុាំផ្លា ល់ សូម្សខម្ោងកត្ញ្ញូតាធម៌្ដ៏្ម្ោលទម្ៅបាំែុត្ ូៃច្ាំទោោះឯកឧត្តម្អរគបណឌ ិត្សភាចរយ អូន ព័នធម្ុនីរ័ត្ន 

ឧបន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតី រដ្ឋម្ស្រៃតីម្កសួងទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ ៃងិោម្បធាៃរណៈកាម ធិការដឹ្កន្ទាំការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ខដ្លខត្ងខត្យ្កច្ិត្តទុកោក់ែពស់ ៃិងែតល់អៃុសាសៃ៍ខណន្ទាំដ្៏ាៃត្នម្ល ៃិងត្ម្ម្ង់ទិសទាាំងការទរៀបច្ាំ 

ៃិងការអៃុវត្តកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឱយសទម្ម្ច្បាៃទោរ ័យ្ ៃិងចី្រភាព ។ ោម្ួយ្ោន ទៃោះ 

ែាុាំក៏សមូ្ខថលងអាំណររុណ ៃូច្ាំទោោះម្កុម្ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទៅតាម្អងគភាពទម្កាម្ឱវាទម្កសួង

ទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងម្កសួង-សាថ ប័ៃ សម្ាប់ការច្ូលរួម្អៃុវត្តកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  

ៃិងនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ សម្ាប់កិច្ចសហម្បត្ិបត្តិការទាាំង ាំៃួយ្បទច្ចកទទស ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ ោាំម្ទកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ចប់តាាំងពីដ្ាំណាក់កាលទី១ រហតូ្ម្កដ្ល់ទពលបច្ចុបបៃន ។ 
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អកសរកាត្់ 

ADB Asian Development Bank  ធន្ទោរអភិវឌ្ឍៃ៍អាសុ ី

BSP Budget Strategic Plan ខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកា (ែ.យ្.ថ) 

BSRS Budget System Reform Strategy យុ្ទធសាស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវិកា 

CAP Consolidated Action Plan ខែៃការសកម្មភាពរួម្ 

CoA Chart of Accounts បលង់រណទៃយ្យ 

DMFAS 
Debt Management and Financial Analysis 

System 
ម្បព័ៃធវិភារហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងម្រប់ម្រងបាំណលុ 

EFI Economics and Finance Institute  វិទាសាថ ៃទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ (វ.ស.ហ.) 

EFMS Education Financial Management System ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុរបសម់្កសងួអប់រំ យ្ុវ ៃ ៃងិកីឡា  

FMIS Financial Management Information System 
ម្បព័ៃធបទច្ចកវិទាព័ត្ា៌ៃសម្ាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ 

FMWG FMIS project Management Working Group 
ម្កុម្ការងារម្រប់ម្រងរទម្ាងម្បព័ៃធបទច្ចកវិទាព័ត្ា៌ៃ

សម្ាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

GDB General Department of Budget អរគន្ទយ្កោឋ ៃថវិកា (អ.ថ.) 

GDCE General Department of Customs and Excise អរគន្ទយ្កោឋ ៃរយ្ៃិងរោឋ ករកម្ពុោ (អ.រ.រ.) 

GDIA General Department of Internal Audit អរគន្ទយ្កោឋ ៃសវៃកម្មនែាកនុង (អ.ស.ក.) 

GDICDM 
General Department of International 

Cooperation and Debt Management 

អរគន្ទយ្កោឋ ៃសហម្បត្ិបត្តកិារអៃតរោត្ិ ៃិងម្រប់ម្រង

បាំណលុ (អ.ស.ប.) 

GDNT General Department of National Treasury អរគន្ទយ្កោឋ ៃរត្ន្ទោរោត្ិ (អ.រ. .) 

GDP 
General Department of Policy/ Gross 

Domestic Product 
ែលតិ្ែលកនុងម្សុកសរុប (ែ.ស.ស.) 

GDPP General Department of Public Procurement អរគន្ទយ្កោឋ ៃលទធកម្មសាធារណៈ 

GDSNAF 
General Department of Sub-National 

Administration Finance  
អរគន្ទយ្កោឋ ៃហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ   (អ.ហ.ថ.) 

GDSPNR 
General Department of State Property and 

Non-Tax Revenue  

អរគន្ទយ្កោឋ ៃម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ ៃិងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ 

(អ.ទ.ច្.) 

GDT General Department of Taxation អរគន្ទយ្កោឋ ៃពៃធោរ (អ.ព.ដ្.) 

GFS Government Financial Statistics សថ ិត្ិហិរញ្ញវត្ថុរោឋ ភបិាល 

GSC 
General Secretariat of Public Financial 

Management Reform Steering Committee  

អរគទលខាធិការោឋ ៃរណៈកាម ធិការដឹ្កន្ទាំការងារខកទម្ម្ង ់

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.រ.ហ.) 

IMF International Monetary Fund ម្ូលៃធិិរបូិយ្វត្ថុអៃតរោត្ ិ

LCs Legal Council Secretariat ទលខាធិការោឋ ៃម្កុម្ម្បឹកាៃតី្ិកម្ម (ល.ក.ៃ.) 

LM Line ministry ម្កសួង-សាថ បៃ័ 

MEF Ministry of Economy and Finance ម្កសួងទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ (កសហវ.) 
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MoEYS Ministry of Education, Youth and Sport ម្កសួងអប់រំ យ្ុវ ៃ ៃងិកីឡា 

MTBF Medium-Term Budget Framework ម្កបែណឌ ថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ 

MTFF Medium-Term Fiscal Framework ម្កបែណឌ ហិរញ្ញវត្ថុរយ្ៈទពលម្ធយម្ 

NAA National Audit Authority អាោា ធរសវៃកម្មោត្ ិ

NAC National Accounting Council ម្កុម្ម្បឹកាោត្រិណទៃយ្យ 

NRMIS 
Non-tax Revenue Management Information 

System 
ម្បព័ៃធព័ត្ា៌ៃវិទាម្រប់ម្រងច្ាំណូលមិ្ៃខម្ៃសារទពើពៃធ 

NSDP National Strategic Development Plan ខែៃការយ្ុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍៃ៍ោត្ ិ

PB Program Budgeting  ថវិកាកម្មវិធី  

PFM Public Financial Management ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

PFMRC 
Public Financial Management Reform 

Commission 

រណៈកម្មការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

(ក.ហ.ស.) 

PFMSC 
Public Financial Management Reform 

Steering Committee  

រណៈកាម ធិការដឹ្កន្ទាំការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង   

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (រ.ហ.ស.) 

SARMIS 
State Asset Register Management Information 

System 
ម្បព័ៃធបទច្ចកវិទាម្រប់ម្រងសារទពើភណឌ ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ 

TOFE 
Table of Fiscal and Economic Operations of 

the Government 
តារាងម្បត្ិបត្តកិារទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុរោឋ ភបិាល 

WB World Bank ធន្ទោរពភិពទោក 
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សេចកតីេសងេប 

1> សុែុាលភាពនៃម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ រឺោ ែ្ឹងែនងសម្ាប់ោាំម្ទការអៃុវត្តទោលៃទោបាយ្របស់

រា រោឋ ភិបាលកម្ពុោឱយសទម្ម្ច្បាៃម្បកបទោយ្ទោរ ័យ្ ៃិងចី្រភាព ។ ចប់តាាំងពីឆ្ន ាំ២០០៥ រហូត្ម្កដ្ល់

បច្ចុបបៃន កម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បាៃៃិងកាំពុងកសាង “ម្បព័ៃធ ម្កបែណឌ រតិ្យុ្ត្ត យ្ៃត-

ការសាថ ប័ៃ ៃងិធៃធាៃម្ៃសុស”
 1
  ខដ្លោកតាត រៃលឹោះកាំណត្់ភាពទោរ ័យ្ ធាន្ទវិៃ័យ្ ត្ាល ភាព រណទៃយ្យភាព 

ស័កតិសិទធភាព ៃិងម្បសិទធភាព នៃម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ 

2> ទោលបាំណងនៃការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាពម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ នៃការអៃុវត្តកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញ-

វត្ថុសាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាលទី៣ រឺម្ិៃម្ត្ឹម្ខត្ពិៃិត្យទលើម្បសិទធភាពនៃការអៃុវត្តខែៃការសកម្មភាពខកទម្ម្ង់

ប៉ាុទណាណ ោះទទ ប៉ាុខៃតក៏ ាំរុញ ៃិងទលើកកម្ពស់ការច្ូលរួម្ពីម្រប់ភារីោក់ព័ៃធកនុងការែតល់ោធាត្ុច្ូលសម្ាប់ទរៀបច្ាំ

របាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាពម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ ទោយ្កនុងទន្ទោះ រួម្ាៃ អងគភាពទម្កាម្ឱវាទម្កសួងទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ 

(កសហវ.) រួម្ទាាំងម្ៃាីរទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ (សហវ.) រា ធាៃី-ទែត្ត, ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃិងនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ។ 

កនុងៃ័យ្ទៃោះ របាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាពម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ ខដ្លទរៀបច្ាំ ៃិងបូកសរុបទោយ្អរគទលខាធិការោឋ ៃរណៈ-

កាម ធិការដឹ្កន្ទាំការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.រ.ហ.) ៃឹងកាល យ្ោរបាយ្ការណ៍រួម្របស់

ម្រប់ត្អួងគកនុងកម្មវិធខីកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ 

3> ទៅឆ្ន ាំ២០២០ កសហវ. ខដ្លោទសន្ទធកិារឱយរា រោឋ ភិបាលទលើទបសកកម្មដឹ្កន្ទាំ ៃិងម្រប់ម្រងវិស័យ្ទសដ្ឋកិច្ច

ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ បាៃទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោងច្ាប់ច្ាំៃួៃ ៤ រួម្ាៃ (១) ទសច្កតីម្ោងច្ាប់សត ីពីការម្រប់ម្រងខលបង

ោណិ ាកម្ម, (២) ទសច្កតីម្ោងច្ាប់សត ីពីការម្រប់ម្រង ការទម្បើម្បាស់ ៃិងការចត្់ខច្ងទលើម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ, (៣) 

ទសច្កតីច្ាប់សត ីពីម្ូលបម្ត្រដ្ឋ ៃិង (៤) ទសច្កតីម្ោងច្ាប់សត ីពីការទរៀបច្ាំ ៃិងការម្បម្ពឹត្តទៅនៃអាោា ធរទសវា

ហិរញ្ញវត្ថុម្ិៃខម្ៃធន្ទោរ ។ ទសច្កតីម្ោងច្ាប់ទាាំង ៤ ទៃោះ ម្ត្ូវបាៃអៃុម្័ត្ទោយ្សាថ ប័ៃៃីត្ិបបញ្ញញ ត្តិ ៃិងោក់ឱយ

ទម្បើម្បាស់ទៅឆ្ន ាំ២០២០ ខដ្លបាៃរួម្ច្ាំខណកកនុងការពម្ងឹងម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុោ ។ 
 

ក ន្កទី១ “ការបនតពម្ងឹងភាពសជឿទុកចិត្តននថវិកា” 

4> ច្ាំទោោះការពម្ងឹងការម្រប់ម្រង ៃិងអៃុវត្តខែៃការម្បម្លូច្ាំណូលថវិការដ្ឋឆ្ន ាំ២០២០ (ច្ាំណូលច្រៃត+ម្ូលធៃកនុង

ម្បទទស) សទម្ម្ច្បាៃម្បាណ ២៣ ៤៨៣ ប ៊ីោៃទរៀល ឬទសម ើៃឹង ៨៩,២១% នៃច្ាប់ថវិកា កនុងទន្ទោះច្ាំណូល

ច្រៃតសទម្ម្ច្បាៃម្បាណ ២៣ ២៩៧ ប ៊ីោៃទរៀល ឬទសម ើ ៨៩,១៦% នៃច្ាប់ថវិកា ៃិងច្ាំណូលម្ូលធៃកនុង

ម្បទទសសទម្ម្ច្បាៃម្បាណ ១៨៥ ប ៊ីោៃទរៀល ឬទសម ើ ៩៥,៨១% នៃច្ាប់ថវិកា ។ 

5> ច្ាំទោោះច្ាំណូលសារទពើពៃធថ្នន ក់ោត្ិសទម្ម្ច្បាៃ ១៩ ២៥៩ ប ៊ីោៃទរៀល ឬទសម ើ ៩១,៣១% នៃច្ាប់ថវិកាកនុងទន្ទោះ

អរគន្ទយ្កោឋ ៃពៃធោរសទម្ម្ច្បាៃ ៩ ៥៨៦ ៨១៩ ោៃទរៀល ឬទសម ើ ១០១,៥០% នៃច្ាប់ថវិកា ៃិង អរគន្ទយ្កោឋ ៃ

                                                            
1 -ម្បព័ៃធមិ្ៃម្ត្ឹម្ខត្សាំទៅទលើម្បព័ៃធបទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃប៉ាុទណាណ ោះទទ ប៉ាុខៃតខថម្ទាាំងសាំទៅទលើកិច្ចដ្ាំទណើរការរបស់ម្កសងួ-សាថ ប័ៃ ឱយម្សបតាម្បរិបទខកទម្ម្ង់ 

  -យ្ៃតការសាថ ប័ៃ សាំទៅទលើការបទងកើត្ ឬទរៀបច្ាំយ្ៃតការទោោះម្សាយ្បញ្ញា ម្បឈម្ ឬការអៃុវត្តតាម្ទិសទៅនៃការងារខកទម្ម្ង់ 

  -ម្កបែណឌ រត្ិយ្ុត្ត សាំទៅទលើការទរៀបច្ាំច្ាប់, អៃុម្កឹត្យ, ម្បកាស, សារាច្រ ោទដ្ើម្ ៃិង 

  -ធៃធាៃម្ៃសុស សាំទៅទលើការកសាង ឬអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាពទាាំងភាពោអនកដឹ្កន្ទាំ ៃិងម្រប់ម្រង ៃងិបទច្ចកទទសោក់ព័ៃធៃឹងការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ 



 

xii 

រយ្ ៃិងរោឋ ករកម្ពុោ សទម្ម្ច្បាៃម្បាណ ៩ ៦៧២ ប ៊ីោៃទរៀល ឬទសម ើ ៨៣,០៥% នៃច្ាប់ថវិកា ។ ការម្បម្ូល

ច្ាំណូលថវិកាទោយ្អរគន្ទយ្កោឋ ៃពៃធោរ ាៃកាំទណើៃវិ ាាៃោរួម្ោាំម្ទទោយ្កាំទណើៃ វិ ាាៃនៃពៃធទលើម្បាក់

ច្ាំណូល ខដ្លម្ួយ្ខែនកោលទធែលខែលផ្លក នៃសកម្មភាពទសដ្ឋកិច្ចកនុងឆ្ន ាំ២០១៩ ៃិងម្ួយ្ខែនកទទៀត្ទោយ្សារែល

ប៉ាោះោល់នៃ ាំងកឺូវីដ្-១៩ ាៃការប៉ាោះទងគិច្ត្ិច្ត្ចួ្ទៅទលើវិស័យ្ខដ្លោម្ូលោឋ ៃនៃច្ាំណូលពៃធផ្លា ល់ ។ ទោយ្ខ ក 

ច្ាំណូលពៃធម្បទោលកនុងម្សុកោរមួ្បាៃធាល ក់ច្ុោះ ខដ្ល ល្ុោះបញ្ញច ាំងពីការធាល ក់ចុ្ោះនៃត្ម្មូ្វការទម្បើម្បាស់ ៃិងការធាល ក់ចុ្ោះ

នៃម្បាក់ច្ាំណូលរបស់ម្បោ ៃ ។ ការម្បម្ូលច្ាំណូលថវិកាទោយ្អរគន្ទយ្កោឋ ៃរយ្ៃិងរោឋ ករកម្ពុោ អៃុវត្តបាៃ

ទាបោងខែៃការឆ្ន ាំ២០២០ ទោយ្សារការធាល ក់ចុ្ោះរំហូរោណិ ាកម្មអៃតរោត្ិោរួម្ ខដ្ល ល្ុោះបញ្ញច ាំងពីការធាល ក់ច្ុោះ

នៃត្ម្មូ្វការទម្បើម្បាស់ទទូៅកនុងម្សុក ៃិងោពិទសសច្ាំទោោះទាំៃិញន្ទាំច្លូខដ្លាៃលកេណៈម្បណីត្ ។ ការម្បម្ូល

ច្ាំណូលកនុងឆ្ន ាំ២០២០ បាៃ ួបម្បទោះៃឹងបញ្ញា ម្បឈម្រួម្ាៃ (១) កតាត ធាល ក់ច្ុោះនៃសកម្មភាពទសដ្ឋកិច្ចខដ្លបណាោ ល

ម្កពីែលប៉ាោះោល់នៃ ាំងកឺូវីដ្-១៩, (២) ការោក់ឱយអៃុវត្តៃវូវិធាៃការអៃុទម្ោោះពៃធខដ្លសាំទៅ យួ្ដ្ល់អា ីវកម្ម

ខដ្លរងែលប៉ាោះោល់ ៃិង (៣) ការទកើៃទ ើងនៃការអៃុវត្តការអៃុទម្ោោះពៃធទម្កាម្កិច្ចម្ពម្ទម្ពៀងោណិ ាកម្មទសរី

ន្ទន្ទ ។ 

6> ការម្បម្ូលច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធថ្នន ក់ោត្ិសទម្ម្ច្បាៃម្បាណ ១ ៩៤៦ ប ៊ីោៃទរៀល ឬទសម ើ ៦៩,១៦% នៃ

ច្ាប់ថវិកា ។ ការអៃុវត្តទាបោងខែៃការទៃោះ ទោយ្សារ រីករាលោលនៃ ាំងកឺូវីដ្-១៩ បាៃប៉ាោះោលោ់៉ា ងធៃៃ់ធៃរ

ដ្ល់ម្បភពច្ាំណូលខដ្លោក់ព័ៃធៃឹងសកម្មភាពទទសច្រណ៍ កនុងទន្ទោះ រួម្ាៃ (១) ច្ាំណូលពីែលទៃុនៃសកម្មភាព

ទទសច្រណ៍ (ច្ាំណូលភារទម្ច្ើៃបាៃម្កពីការលក់សាំបុម្ត្ច្ូលទសសន្ទម្បាសាទអងគរវត្ត),  (២) ច្ាំណូលពីែលទៃុនៃ

អាកាសច្រសុីវិល, ៃិង (៣) ច្ាំណូលពីអាករសាថ ៃទូត្ ។ 

7> ច្ាំខណកឯការអៃុវត្តច្ាំណូលថវិការដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្ត សទម្ម្ច្បាៃម្បាណ ២ ០៩២ ប ៊ីោៃទរៀល ឬទសម ើៃងឹ 

៩៣,៧៦% នៃច្ាប់ថវិកា កនុងទន្ទោះ ច្ាំណូលសារទពើពៃធសទម្ម្ច្បាៃម្បាណ ១ ៩៣៩ ប ៊ីោៃទរៀល ឬទសម ើៃងឹ  

៩២,៩៣% នៃច្ាប់ថវិកា ទោយ្សារការថម្ថយ្នៃសកម្មភាពទិញលក់អច្លៃម្ទពយ ៃិងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ

សទម្ម្ច្បាៃម្បាណ ១៥៤ ប ៊ីោៃទរៀល ឬទសម ើៃឹង  ១០៥,៧២% នៃច្ាប់ថវិកា ។ 

8> ការអៃុវត្តច្ាំណាយ្ថវិការដ្ឋសរុបឆ្ន ាំ២០២០  សទម្ម្ច្បាៃម្បាណ ២៥ ០៦០ ប ៊ីោៃទរៀល ឬទសម ើៃឹង ៩១,៨៤% នៃ

ច្ាប់ថវិកា (ម្បសិៃទបើទធៀបៃឹងថវិកាបន្ទា ប់ពីទធវើវិចរណកម្មច្ាំណាយ្ ការអៃុវត្តថវិកាឆ្ន ាំ២០២០ សទម្ម្ច្បាៃ 

៩៣,៧៨%) ។ រីឯការច្ាំណាយ្ម្បចាំម្ត្ីាស ាៃភាពយ្ឺត្ោងទោលទៅខដ្លបាៃកាំណត្់កនុងកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ 

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ទោលទៅ ត្.ម្ ១=១៥%, ត្.ម្ ២=៤៥%, ត្.ម្ ៣=៦៧% ៃិង  ត្.ម្ ៤=៩៦%) 

ទលើកខលងខត្ម្ត្ីាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២០ ។ ច្ាំខណកឯច្ាំណាយ្ថវិកាតាម្ម្បទភទ (ទោលទៅកាំណត្់មិ្ៃម្ត្ូវត្ិច្ោង 

៩៨% សម្ាប់ច្ាំណាយ្ទបៀវត្ស, ៩៥%សម្ាប់ច្ាំណាយ្ទាំៃិញឬទសវា ៃិង ៨៥%សម្ាបច់្ាំណាយ្ម្ូលធៃ)សទម្ម្ច្

បាៃតាម្ទោលទៅ កនុងទន្ទោះ ទបៀវត្សសទម្ម្ច្បាៃ ៩៨,៨៨%, ទាំៃិញឬទសវាសទម្ម្ច្បាៃ ៨៤,៥១% (ប៉ាុខៃតទបើ

ទធៀបៃឹងថវិកាទម្កាយ្វិចរណកម្មច្ាំណាយ្សទម្ម្ច្បាៃ ៩៦,០៣%) ៃិងច្ាំណាយ្ម្ូលធៃសទម្ម្ច្បាៃ ៩៥,៧០% 

នៃច្ាប់ថវិកា ។ 
2
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 ម្បភព៖អរគន្ទយ្កោឋ ៃរត្ន្ទោរោត្ិ (ទិៃនៃ័យ្បទណាត ោះអាសៃន រិត្ម្ត្ឹម្នថៃទី ០២ ខែម្ីន្ទ ឆ្ន ាំ២០២១) 



 

xiii 

9> ការអៃវុត្តទោលៃទោបាយ្ហិរញ្ញវត្ថ ុ (Fiscal policy)៖ ទបើទទាោះោរងែលប៉ាោះោល់ទោយ្សារការរីករាលោលនៃ

 ាំងកឺូវីដ្-១៩, ការម្រប់ម្រងការម្បម្ូលច្ាំណូលថវិកាទៅខត្ាៃសុទិដ្ឋៃិយ្ម្ ៃិងាៃភាពម្បទសើរទ ើង ែណៈម្ត្ូវ 

ពម្ងឹងម្បសិទធភាពច្ាំណាយ្ថវិកា ។ ខែនកច្ាំណូលថវិកាម្ត្ូវបៃតទធវើទាំទៃើបកម្មរដ្ឋបាលច្ាំណូល ៃងិទោលៃទោបាយ្ពៃធ, 

ការទលើកកម្ពស់ម្ុែងារពៃធសាំខាៃ់ៗ ដ្ូច្ោការអប់រំអនកោប់ពៃធ ទដ្ើម្បីបទងកើៃកម្ម្ិត្អៃុទោម្ភាព, ការម្រប់ម្រង

ការម្បកាសពៃធ ៃិងបាំណលុពៃធ, ការទធវើពិពិធកម្មច្ាំណូលថមី ៃិងទកៀរររច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធឱយអសស់កាត ៃុពល ។ 

ច្ាំខណកឯខែនកច្ាំណាយ្ថវិកា ម្ត្ូវបៃតរិត្ររូទលើទោលៃទោបាយ្អាទិភាព ទដ្ើម្បីទោោះម្សាយ្ែលប៉ាោះោល់ ាំងកឺូវីដ្-

១៩, ការម្រប់ម្រងច្ាំណាយ្ទបៀវត្ស ៃងិការកសាងម្កបែណឌ ហិរញ្ញវត្ថុរយ្ៈទពលម្ធយម្ ៃិងម្កបែណឌ ថវិការយ្ៈទពល

ម្ធយម្, ៃិងការម្រប់ម្រងច្ាំណាយ្វិៃិទោរកនុងម្សុក ែណៈម្ត្ូវពម្ងឹងម្បសិទធភាព ៃិងការម្រប់ម្រងបាំណុលោ

យ្ថ្នទហត្ុពីរទម្ាងភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋៃិងឯក ៃ ម្ពម្ទាាំងការទរៀបច្ាំលិែិត្បទោឋ ៃរត្ិយ្ុត្ត ៃិងម្កបែណឌ សាថ ប័ៃ ។ 
 

ក ន្កទី២ “ការបនតពម្ងឹងគណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ” 

10> រទម្ាងបទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃសម្ាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត

 ាំហាៃទី១ ទៅឆ្ន ាំ២០១៤ ៃិង ាំហាៃទី២ ទៅឆ្ន ាំ២០១៧ ។ ម្ុែងារសនូល ៃិងច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ថវិកាម្ត្ូវបាៃោក់បញ្ចូល

កនុង FMIS ោបៃតបន្ទា ប់ម្សបតាម្ ាំហាៃយ្ុទធសាស្រសត នៃ FMIS ។ សម្ាប់ខែៃការសកម្មភាពអាទិភាពនៃខែៃការ

ពម្ងីក FMIS  ាំហាៃទី២ ទៅឆ្ន ាំ២០១៩ ទផ្លត ត្ទលើការងារសាំខាៃ់ៗ រួម្ាៃ (១) ការពម្ងីកការទម្បើម្បាស់ FMIS, 

(២) ការអភិវឌ្ឍរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទច្ញពី FMIS, (៣) ការទរៀបច្ាំម្ុែងារ FMIS ថមី, (៤) ការបៃតទធវើសន្ទធ ៃកម្ម

ោម្ួយ្ម្បព័ៃធទែសងទទៀត្ ៃិង (៥) ការត្ម្ម្ង់ទិសៃីត្ិវិធីអៃុវត្តការងារ (Business Process Streamlining) ។ 

11> អងគភាពហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងម្រប់អងគភាពថវិកាខដ្លោអាណាប័កទែារសិទធិទពលទលញម្ត្ូវបាៃោក់ឱយទម្បើម្បាស់ FMIS 

ោម្ួយ្ៃឹងអនកទម្បើម្បាស់ច្ាំៃួៃ ១ ៦៦២ រិត្ម្កដ្ល់ឆ្ន ាំ ២០២០ ខដ្លាៃការោឋ ៃសរុបច្ាំៃួៃ ១២០ ការោឋ ៃ កនុងទន្ទោះ 

ថ្នន ក់កណាត លាៃច្ាំៃួៃ ៧០ ៃិង ថ្នន ក់ម្ូលោឋ ៃាៃច្ាំៃួៃ ៥០ (ម្ៃាីរ សហវ. រា ធាៃី-ទែត្ត ៃិងរត្ន្ទោររា ធាៃី-

ទែត្ត) ។ កនុងឆ្ន ាំ២០២០ FMIS ម្ត្ូវបាៃោកឱ់យទម្បើម្បាស់ោែលូវការទៅម្កសងួ-សាថ ប័ៃច្ាំៃួៃ ១៧ បខៃថម្ ៃងិអងគភាព

ថវិកាអាណាប័កទែារសិទធិទពញទលញច្ាំៃួៃ ១៣ ។ ោម្ួយ្ោន ទៃោះ ឧបករណ៍ោក់ព័ៃធ FMIS ម្ត្ូវបាៃដ្ាំទ ើងទៅ

ការោឋ ៃ ២ បខៃថម្ ខដ្លោអងគភាពថវិកាអាណាប័កទែារសិទធិទពញទលញ កនុងទន្ទោះ រួម្ាៃ អរគទលខាធិកាោឋ ៃ

ម្កុម្ម្បឹកាោត្ិោាំោរសងគម្ ៃិងឧត្តម្ម្កុម្ម្បឹកាទសដ្ឋកិច្ចោត្ ិសម្ាប់ដ្ាំទណើរការទម្បើម្បាស់កនុងឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

12> មុ្ែងារថមីច្ាំៃួៃពីរបខៃថម្ (ទរៀបច្ាំខែៃការថវិកា ៃិងលទធកម្ម) ម្ត្ូវបាៃអភិវឌ្ឍរួច្រាល់ ៃិងម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្ត
សាកលបង កនុងឆ្ន ាំ២០២១ ទៅ កសហវ. ៃិង ម្កសួងកិច្ចការន្ទរី ។ ច្ាំខណកឯច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ថវិកា ចាំបាច្់ម្ត្ូវបៃត

ពម្ងឹងការអៃុវត្តបខៃថម្ទលើច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ម្ុែងារ, ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់រទម្ាង ៃិងច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ម្ូលៃិធិ ។ 

13> របាយ្ការណ៍ ៃិងតារាងឧបសម្ព័ៃធសម្ាប់ច្ាប់សត ីពីការទូទាត្់ម្បចាំឆ្ន ាំ ម្ត្ូវបាៃអភិវឌ្ឍរួច្រាល់ម្សបតាម្ឯកសារ

លកេែណឌ ត្ម្ម្ូវការ ៃិងបាៃអភិវឌ្ឍខកសម្ម្ួលបខៃថម្ ម្ពម្ទាាំងបាៃទធវើទត្សត ទែាៀងផ្លា ត្់ទិៃនៃ័យ្ ។ របាយ្ការណ៍

តាម្ោៃម្បត្ិបត្តិការម្បចាំនថៃ  រួម្ាៃ របាយ្ការណ៍តារាងតុ្លយភាព, របាយ្ការណ៍សរុបអាណត្តិ, របាយ្ការណ៍

ម្បត្ិបត្តិការទសៀវទៅធាំ ម្ត្ូវបាៃអភិវឌ្ឍបខៃថម្រចួ្រាល់ ទោយ្បាៃទធវើការខកសម្មួ្ល ៃងិបច្ចុបបៃនភាពទលើលកេែណឌ

ត្ម្ម្ូវការ ។  រីឯរបាយ្ការណ៍សថ ិត្ិសទងេបពីច្ាំណូល-ច្ាំណាយ្ថវិកាោត្ិម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំរួច្រាល់ តាម្រយ្ៈការអភិវឌ្ឍ



 

xiv 

កម្មវិធីកញ្ចក់ថវិកា ាំន្ទៃ ់១ ខដ្លបងាា ញសទងេបអាំពីទិៃនៃ័យ្ថវិកា, ការអៃុវត្តធាន្ទច្ាំណាយ្ ៃិងការអៃុវត្តច្ាំណូល-

ច្ាំណាយ្ថវិកា ខដ្លទាញយ្កទិៃនៃ័យ្ផ្លា ល់ពីម្បព័ៃធ ។ បខៃថម្ពីទៃោះ ច្ាំទោោះការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ម្សបតាម្សតងោ IPSAS ឆ្ន ាំ២០១៩, កម្ម្ិត្អៃុទោម្ភាពាៃការទកើៃទ ើង ទោយ្បាៃ ល្ុោះបញ្ញច ាំងអាំពីលកេែណឌ

ត្ម្ម្ូវរបស់សតង់ោរណទៃយ្យសាធារណៈទលើម្ូលោឋ ៃសាច្់ម្បាក់ កនុងទន្ទោះក៏ាៃការខកលម្ែបខៃថម្ទលើសាសធាត្ុ

ច្ាំៃួៃ ២ រួម្ាៃ (១)ការបងាា ញអាំពីទពលទវោនៃការអៃុម័្ត្ថវិកា ៃិង (២) ការបងាា ញអាំពីលទម្ែៀងពីអម្តាបតូរម្បាក់

ទលើរណៃីម្បាក់បទញ្ញើោរូបិយ្បណណទៅធន្ទោរ ។ 

14> រិត្ម្កដ្ល់ឆ្ន ាំ២០២០ FMIS ម្ត្ូវបាៃទធវើសន្ទធ ៃកម្មោម្ួយ្ៃឹងម្បព័ៃធ DMFAS, ម្បព័ៃធ ACYCUDA, ម្បព័ៃធពៃធោរ, 

ម្បព័ៃធបទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃម្រប់ម្រងច្ាំណូលមិ្ៃខម្ៃសារទពើពៃធ (NRMIS), ម្បព័ៃធធន្ទោរោត្ិនៃកម្ពុោ ៃិង 

សន្ទធ ៃកម្មរបាយ្ការណ៍ធន្ទោរោម្ួយ្ៃឹងធន្ទោរោណិ ា  កនុងទន្ទោះរួម្ាៃ ធន្ទោរកាណាឌ្ីោ៉ា , ធន្ទោរ

ទអសុីលីោ, ធន្ទោរវឌ្ឍៃៈ, ធន្ទោរកម្ពុោសាធារណៈ, ធន្ទោរទ ម្តាស់រ៉ៃូោ៉ា ល់ ៃិងធន្ទោរសាថ បន្ទ ។ 

15> ខែៃការយុ្ទធសាស្រសតត្ម្ម្ង់ទិសៃីត្ិវិធីអៃុវត្តការងារតាម្ FMIS ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២៥ ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្ត កនុង

កិច្ចម្ប ុាំរណៈកម្មការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កាលពីនថៃទី១៦ ខែម្ីន្ទ ឆ្ន ាំ២០២០ ។ ម្សបតាម្

ខែៃការយ្ុទធសាស្រសត ទៃោះ ម្កសួង-សាថ ប័ៃច្ាំៃួៃ ៨ រួម្ាៃ (១)  កសហវ. (២) ម្កសួងកសិកម្ម រុកាេ ម្បាញ់ ៃិង

ទៃសាទ, (៣) ម្កសួងនម្បសណីយ្៍ ៃិងទូររម្ន្ទរម្ៃ៍, (៤) ម្កសងួការងារ ៃិងបណតុ ោះបណាត លវិោា  ីវៈ, (៥) 

ម្កសួងម្ុែងារសាធារណៈ,  (៦) ម្កសងួឧសាហកម្ម វិទាសាស្រសត  បទច្ចកវិទា ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍, (៧) ម្កសួងសុខា-

ភិបាល, ៃិង (៨) ម្កសួងអប់រំ យ្ុវ ៃ ៃិងកីឡា បាៃអៃុវត្តសវ ័យ្ម្បវត្តិកម្មតាម្ FMIS ទលើការទូទាត្់ច្ាំណាយ្

ទបៀវត្ស ៃិងការទូទាត្់ម្ត្ង់ខដ្លាៃហាៃិភ័យ្កនុងកម្ម្ិត្១ ។ 

16> ខែៃការពម្ងីកការអៃុវត្តរទម្ាង FMIS  ាំហាៃទី៣ ឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥ ម្ត្ូវទរៀបច្ាំទ ើង ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តទៅ

កនុងឆ្ន ាំ២០២១ ខដ្លាៃវិសាលភាពម្របដ្ណោ ប់ការពម្ងីកការអៃុវត្តទលើមុ្ែងារសនូលទៅរដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្ត ទាាំង

២៥, ម្ៃាីរ ាំន្ទញអាទិភាពទៅទទូាាំងម្បទទស, អងគភាពថវិកាអាណាប័កទែារសិទធិទពញទលញទៅថ្នន ក់កណាោ ល   រួម្ទាាំង

ថ្នន ក់ម្លូោឋ ៃថមីៗ បខៃថម្ទទៀត្ ៃិងម្រឹោះសាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋបាល, ការពម្ងីកការអៃុវត្តមុ្ែងារទរៀបច្ាំខែៃការថវិកា 

ៃិងម្ុែងារោក់ព័ៃធៃឹងកិច្ចលទធកម្ម ៃិងការម្រប់ម្រងកិច្ចសៃាទៅម្របម់្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃិងអងគភាពទៅថ្នន ក់ម្ូលោឋ ៃ, 

ៃិងការរិត្រូរទរៀបច្ាំ ៃិងអភិវឌ្ឍបខៃថម្ទលើម្ុែងារម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ ៃិងម្រប់ម្រងសៃនិធិទៅកនងុ FMIS ។ 

ខែៃការទៃោះ ក៏ម្របដ្ណត ប់ទលើការពម្ងឹងការទម្បើម្បាស់ FMIS ទោយ្បៃតអៃុវត្តសវ ័យ្ម្បវត្តិកម្មៃីត្ិវិធីច្ាំណាយ្-

ច្ាំណូល ៃិងលទធកម្មតាម្ FMIS ៃិងការពម្ងឹងសម្ត្ថភាព ៃិងសុវត្ថិភាពរបស់ម្បព័ៃធែងខដ្រ ។ 

17> ម្បព័ៃធបទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃសម្ាប់ការម្រប់ម្រងទិៃនៃ័យ្បញ្ា ីសារទពើភណឌ ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ ខដ្លទៅកាត្ថ់្ន SARMIS 

ម្ត្ូវបាៃែតួច្ទែតើម្ទ ើងចប់ពីឆ្ន ាំ២០១៦ ម្ក កនុងទោលបាំណងម្ត្ួត្ពិៃិត្យតាម្ោៃ កត្់ម្តា ៃិងម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិ-

រដ្ឋ តាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ, អងគភាពទម្បើម្បាស់ ៃិងអងគភាពកាៃ់កាប់ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋឱយាៃម្បសិទធភាពែពស់ ។ 

SARMIS ម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្ោក់ឱយទម្បើម្បាស់ ៃិងបណតុ ោះបណាត លម្កសួង-សាថ ប័ៃ អងគភាពសាធារណៈម្បហាក់-

ម្បខហល រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្ត ៃិងៃីត្ិបុរគលសាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាលទី១ កាលពីច្ុងខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 



 

xv 

18> ម្បកាសអៃតរម្កសួងទលែ ១១៩៨ សហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទី២៤ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ សត ីពីការបទងកើត្រណៈកម្មការអៃតរ-

ម្កសួង ទដ្ើម្បីពិៃិត្យ ៃិងទធវើបច្ចុបបៃនភាពទីតាាំងដី្រដ្ឋ ខដ្លបាៃចុ្ោះកនុងបញ្ា ីសារទពើភណឌ ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋរបស់ម្កសួង-

សាថ ប័ៃទៅថ្នន ក់កណាត លទដ្ើម្បីទរៀបច្ាំទធវើបណណកម្មសិទធិ ៃិងម្បកាសអៃតរម្កសួងទលែ ១១៩៧ សហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទី២៤ 

ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ សត ីពីការបទងកើត្រណៈកម្មការអៃតរម្កសួង ទដ្ើម្បីពិៃិត្យ ៃិងទធវើបច្ចុបបៃនភាពទីតាាំងដី្រដ្ឋ ខដ្លបាៃ

ច្ុោះកនុងបញ្ា ីសារទពើភណឌ ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋរបស់ម្ៃាីរអងគភាពថ្នន ក់ម្ូលោឋ ៃ នៃម្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃិងរដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ

ទដ្ើម្បីទរៀបច្ាំទធវើបណណកម្មសិទធិ ។ រណៈកម្មការទាាំង ២ ទៃោះ ចុ្ោះទធវើបច្ចុបបៃនភាពទីតាាំងដី្រដ្ឋោក់ខសតងខដ្លបាៃចុ្ោះកនងុ

បញ្ា ីសារទពើភណឌ ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋរបស់អងគភាពថ្នន ក់ម្ូលោឋ ៃនៃម្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃិងរដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្ត ខដ្លពុាំ

ទាៃា់ៃបណណកម្មសិទធិទលើដី្របស់រដ្ឋ ៃិងច្ុោះកាំណត្់ម្ពាំម្បទល់ ៃិងកសាងរាំៃូសបលង់ទីតាាំង ទដ្ើម្បីទរៀបច្ាំទច្ញោបណណ

កម្មសិទធិទលើដី្រដ្ឋ ។ រណៈកម្មការទាាំង ២ ទៃោះ ៃឹងទរៀបច្ាំខែៃការសកម្មភាពោក់ោក់កនុងម្ត្ីាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២១ 

សាំទៅកាំណត្់ទោលទៅទរៀបច្ាំបណណកម្មសិទធិដី្ធលីរបសរ់ដ្ឋតាម្ ាំហាៃៃីម្ួយ្ៗ ឱយបាៃច្ាស់ោស់ ។ ោវិធាៃការបៃត 

អរគន្ទយ្កោឋ ៃម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋៃិងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធៃឹងទរៀបច្ាំខែៃការទម្រយ្ៈទពលម្ធយម្-ខវង ខដ្លោ

ខែៃទីបងាា ញែលូវោក់ោក់ ទដ្ើម្បីពម្ងឹងម្បសិទធភាពនៃការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋឱយាៃលកេណៈោម្បព័ៃធ ។ 
 

 

ក ន្កទី៣ “ការ្ារភាជ ប់ថវិកាសៅនឹងសោលនសោបាយ” 

19> ថវិកាកម្ម វិធីម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្តទៅម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័ៃចប់ពីឆ្ន ាំ២០១៥-២០១៨ ៃិងម្រប់រដ្ឋបាលរា ធាៃី-

ទែត្តចប់ពីឆ្ន ាំ២០១៧-២០២១ ។ ទៅឆ្ន ាំ២០២០ អងគភាពថវិកាាៃច្ាំៃៃួសរុប ៩១៤ ខដ្លកនុងទន្ទោះរដ្ឋបាលកណាត ល

ាៃច្ាំៃួៃ ៣១១ ៃិងថ្នន ក់ម្ូលោឋ ៃ (ម្ៃាីរ ាំន្ទញរា ធាៃី-ទែត្ត)ច្ាំៃួៃ ៦០៣ (ទែារសិទធិទាាំងអស់) ។ សម្ាប់

ថ្នន ក់កណាត ល កនុងអងគភាពថវិកាច្ាំៃៃួ ៣១១ ាៃអងគភាពថវិកាោអាណាប័កទែារសិទធិច្ាំៃួៃ ៦១ ៃិងម្ៃិទាៃ់ទែារសទិធ ិ

២៥០ ។ ម្កសួង-សាថ ប័ៃច្ាំៃួៃ ៤ បាៃឈាៃមុ្ែកនុងការបទងកើត្អងគភាពថវិកា ៃិងបាៃម្បរល់សិទធិអាំណាច្ ូៃអងគភាព

ទម្កាម្ឱវាទកាៃ់ខត្ទម្ច្ើៃឱយទៅោអងគភាពថវិកាអាណាប័កទែារសិទធិ កនុងទន្ទោះរួម្ាៃ (១) កសហវ. ាៃច្ាំៃួៃ ១០, 

(២) ម្កសួងអប់រំ យ្ុវ ៃ ៃិងកីឡា ាៃច្ាំៃៃួ ១០, (៣) ម្កសួងសុែភិបាលាៃច្ាំៃៃួ ១០ ៃិង (៤) ម្កសួងបរិសាថ ៃ

ាៃច្ាំៃួៃ ៦ ។ 

20> ច្ាំណាយ្ច្រៃត ៃិងច្ាំណាយ្ម្ូលធៃម្ត្ូវបាៃទធវើសាហរណកម្មថវិកាសម្ាប់ម្កសួងច្ាំៃួៃ ៣ រួម្ាៃ ម្កសួង

អភិវឌ្ឍៃ៍ ៃបទ, ម្កសួងសាធារណការៃិងដឹ្ក ញ្ាូៃ ៃិងម្កសងួធៃធាៃទឹកៃិងឧត្ុៃយិ្ម្ ទោយ្ោក់បញ្ចូលកនុង

ខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកា ៃិងថវិកាកម្មវិធី ទហើយ្ោ ាំហាៃបន្ទា ប់ ៃឹង ាំរុញការទធវើសាហរណកម្មទៃោះទៅម្កសងួ

កសិកម្ម រុកាេ ម្បាញ់ ៃិងទៃសាទ ៃិងម្កសួងអប់រំ យ្ុវ ៃ ៃិងកីឡា ទោយ្ខែែកទលើពិតាៃថវិកាខដ្លាៃកាំណត្់

កនុងសារាច្រសត ីពីការទរៀបច្ាំខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកា ៃិងថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំ ។ 
 

ក ន្កទី៤ “ការសម្ត្ៀម្ខ្ៃនួេម្ម្មប់ជាំហានបនា ប់” 

21> កនុងខែនកការទម្ត្ៀម្ែលួៃសម្ាប់ ាំហាៃបន្ទា ប់,  កសហវ. បាៃបញ្ចប់ការទរៀបច្ាំលិែិត្បទោឋ ៃរត្ិយ្ុត្តសាំខាៃ់ៗរួម្ាៃ៖ 

អៃុម្កឹត្យសត ីពីម្កបែណឌ ម្ុែងារ ភារកិច្ចរបស់សវៃកម្មនែាកនុងៃិងអធិការកិច្ច, ទោលការណ៍ខណន្ទាំសោ ីពីសវៃកម្ម

សម្ិទធកម្ម, ទោលការណ៍ខណន្ទាំសត ីពីការទរៀបច្ាំថវិកាព័ត្៌ាៃសមិ្ទធកម្ម, ៃិងទោលការណ៍ខណន្ទាំសវៃកម្មបទច្ចកវិទា



 

xvi 

ព័ត្៌ាៃ ។ ោម្ួយ្ោន ទៃោះ កសហវ. ក៏បាៃៃិងកាំពុងទរៀបច្ាំបខៃថម្ោម្កបែណឌ រណទៃយ្យភាពសម្ិទធកម្ម រួម្ាៃ ៖ 

(១) ទសច្កតីម្ោងច្ាប់សោ ីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ថមី) ខដ្លៃឹងបញ្ចប់កនុងកម្ម្ិត្ កសហវ. ទៅម្ត្ីាសទី២ 

ឆ្ន ាំ២០២១, បញ្ាូៃទៅរណៈរដ្ឋម្ស្រៃតីទៅម្ត្ីាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ ៃិងបញ្ាូៃទៅសាថ ប័ៃៃីត្ិបបញ្ញត្តិទៅម្ត្ីាសទី១ ឆ្ន ាំ

២០២២ ៃិង (២) ការទរៀបច្ាំខកសម្ម្ួលអៃុម្កឹត្យទលែ ៨១ អៃម្ក.បក ៃិង៨២ អៃម្ក.បក (ទម្ោងបញ្ចប់ទៅម្ត្ីាស

ទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ សម្ាប់ខែនកទម្ត្ៀម្ែលួៃសម្ាប់ ាំហាៃបន្ទា ប់ម្ត្ូវការទពលបខៃថម្ ខដ្លម្ត្ូវបៃត

យ្កច្ិត្តទុកោក់ ៃិងអៃុវត្តកនងុ CAP3+2 ។ 
 

ក ន្កទី៥ “ការោាំម្ទកម្ាវិធីកកទម្ម្ង់ម្បកបសដ្ឋយសជាគជ័យនិងចីរភាព” 

22> ការទលើកកម្ពស់ការច្ូលរួម្កិច្ចការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ខដ្ល ល្ុោះបញ្ញច ាំងតាម្រយ្ៈការទរៀបច្ាំ

ខែៃការសកម្មភាព (GDAP3/MAP3) ៃិងរាយ្ការណ៍អាំពីវឌ្ឍៃភាពោម្បចាំបងាា ញអាំពីការច្ូលរួម្ ្ៃាៈ ៃិង

ការទទួលែុសម្ត្ូវកនុងការងារខកទម្ម្ង់បាៃទាៃ់ទពលទវោ ។ ប៉ាុខៃតយ្ៃតការនែាកនុងម្កុម្ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទៅតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ រួម្ាៃទាាំងអងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កសហវ. ចាំបាច្់ម្ត្ូវពម្ងឹងបខៃថម្ទទៀត្ ។ 

23> ម្លូៃិធិកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាលទី១ បាៃែោល់ ូៃម្កុម្ការងារខកទម្ម្ង់ 

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទៅតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ច្ាំៃួៃ ៣៥៤ រូប ឬទសម ើៃឹងទឹកម្បាក់សរុបម្បាណ ៥ ០៩៥ 

ោៃទរៀល ៃិងច្ាំទោោះការែតល់ម្បាក់ឧបត្ថម្ភម្ុែងារ ូៃម្កុម្ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៃ

អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កសហវ. ាៃច្ាំៃៃួ ៤៦៧ រូប ឬទសម ើៃឹង ៩ ១៦២ ោៃទរៀល ។ ខែនកទី៥ទៃោះ រងែលប៉ាោះោល់

ខាល ាំងទលើការទរៀបច្ាំវរគបណតុ ោះបណាត លរយ្ៈទពលែលី ៃិងសិកាេ សាោែសពវែាយ្ ទោយ្សារការរីករាលោៃនៃ ាំងកឺូវីដ្-

១៩ ប៉ាុខៃតពុាំាៃែលប៉ាោះោលន់ៃការធាន្ទបាៃៃូវច្លៃការសម្ាប់ការងារខកទម្ម្ង់ទន្ទោះទទ ។ 

24> ច្ាំទោោះការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាព  វិទាសាថ ៃទសដ្ឋកិច្ច ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបៃតរិត្រូរបខៃថម្ទលើការទរៀបច្ាំកម្មវិធ ីវិញ្ញញ បៃ-

បម្ត្ (Certificate program) ទោយ្ភាា ប់ោម្ួយ្លកេែណឌ ច្ាស់ោស់ ទដ្ើម្បីធាន្ទម្បសិទធភាពនៃការបណតុ ោះបណាត ល 

ៃិងការោាំម្ទកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្បកបទោយ្ម្បសិទធភាព ៃិងស័កតិសិទធភាព ។ 

25> ការោាំម្ទខែនកហិរញវត្ថុ ៃិងបទច្ចកទទសម្ត្ូវបាៃទកៀរររម្បម្លូែតុាំ ទដ្ើម្បីធាន្ទច្លន្ទនៃការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ៃិងទលើកកម្ពស់កិច្ចសហម្បត្ិបត្តិការោម្ួយ្នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ។ ការោាំម្ទរបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ទាាំង

 ាំៃួយ្បទច្ចកទទស ៃិងហរិញ្ញបបទាៃទាាំងឥត្សាំណង ៃងិាៃសាំណង បាៃរមួ្ច្ាំខណកកនុងការទោោះម្សាយ្បញ្ញា ម្បឈម្

ន្ទន្ទនៃការអៃវុត្តកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ ៃិងការែតល់ោធាត្ុច្លូសម្ាប់ការទម្ត្ៀម្ែលួៃកនងុ ាំហាៃបន្ទា ប់ ។ កនុងដ្ាំណាក់កាល

ទី៣ទៃោះ នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ខដ្លបៃតោាំម្ទកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ រមួ្ាៃ ៖  សហភាពអឺរ៉ៃុប, 

ធន្ទោរអភិវឌ្ឍៃ៍អាសុី, អងគការយ្ៃូីទសហវ, ធន្ទោរពិភពទោក, ម្ូលៃិធិរូបិយ្វត្ថុអៃតរោត្ិ, ម្កសួងហិរញ្ញវត្ថុនៃ

សាធារណៈរដ្ឋបារាាំង, ទីភាន ក់ងារអភិវឌ្ឍៃ៍អៃតរោត្ិស ុយ្ខអត្  ៃិងម្កសួងរត្ន្ទោរសហរដ្ឋអាទម្រិក ។ 
 

លទធ្លននការវាយត្នម្ៃចាំណាយសាធារណៈនិងគណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ 

26> របាយ្ការណ៍វាយ្ត្នម្លច្ាំណាយ្សាធារណៈៃិងរណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុខដ្លទៅកាត្់ថ្ន PEFA ឆ្ន ាំ២០២០ ទៃោះ 

បាៃទម្បើម្បាស់ម្កបែណឌ  PEFA ឆ្ន ាំ២០១១ ទដ្ើម្បីពិៃិត្យទលើវឌ្ឍៃភាពនៃការវាយ្ត្នម្លច្ាំៃួៃបីទលើកកៃលងម្កទៃោះ

ចប់តាាំងពីឆ្ន ាំ២០១០ ម្ក ។ ខែែកទលើលទធែលនៃការវាយ្ត្នម្លទៃោះបាៃបងាា ញថ្នសូច្ន្ទករសម្ិទធកម្មរៃលឹោះច្ាំៃួៃ ៩ 



 

xvii 

រួម្ាៃ PI-2, PI-6, PI-7, PI-10, PI-13, PI-14, PI-19, PI-23 ៃិង PI-25 ទទួលបាៃែពស់ោងម្ុៃ ។ ទោយ្ខ ក 

ទបើខែែកទលើការវាយ្ត្នម្ល PEFA ឆ្ន ាំ២០២០ ទោយ្ទម្បើម្បាស់ម្កបែណឌ ឆ្ន ាំ២០១៦ បងាា ញថ្ន (១)  វិៃ័យ្ថវិកា៖ 

ការម្រប់ម្រងច្ាំណាយ្ថវិកាកាៃ់ខត្ាៃភាពលែម្បទសើរ ប៉ាុខៃតចាំបាច្់ពម្ងឹងការទោោះម្សាយ្ទលើច្ាំណាយ្កកសាោះ 

(ទាាំងខែនកៃិយ្ម្ៃ័យ្ ៃិងបាំណលុចស់) ៃិងម្ត្ូវពម្ងឹងការពាករច្ាំណូល ម្ពម្ទាាំងម្ត្ូវការពម្ងឹងរដ្ឋបាលម្បម្លូ

ច្ាំណូលទលើការពម្ងឹងអៃុទោម្ភាព ៃិងការម្រប់ម្រងហាៃិភ័យ្ ការតាម្ោៃទលើម្រឹោះសាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ៃិង

សហម្ោសសាធារណៈ ។ (២) ម្បសិទធភាពវិភា ៃ៍ថវិកា៖ ថ វិកាម្បចាំឆ្ន ាំម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំម្សបតាម្ម្បត្ិទិៃថវិកា 

ប៉ាុខៃតចាំបាច់្ម្ត្ូវបទងកើៃរុណភាពឯកសារថវិកាបខៃថម្ទទៀត្ ។ ការទរៀបច្ាំថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្រសឺថ ិត្កនុងដ្ាំណាក់កាល

ចប់ទែតើម្ ទោយ្ទហត្ុថ្នម្កបែណឌ ហិរញ្ញវត្ថុរយ្ៈទពលម្ធយម្ ពុាំទាៃ់ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត ទហើយ្ថ វិការយ្ៈទពលម្ធយម្

ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តសាកលបង ។  (៣) ស័កតសិិទធភាពនៃការែតល់ទសវាសាធារណៈ៖ ម្ិៃទាៃ់អៃុវត្តបាៃលែទៅទ ើយ្ ោ

ពិទសសកងវោះម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃតិ្យតាម្ោៃៃិងវាយ្ត្នម្លសម្ិទធកម្ម, កិច្ចលទធកម្មសាធារណៈទៅម្ិៃទាៃា់ៃការម្បកួត្-

ម្បខ ងទពញទលញ, ការែសពវែាយ្ឯកសារថវិកាសម្ាប់ម្កសងួែតល់ទសវាសាធារណៈទៅាៃកម្មិ្ត្ ៃិងត្ាល ភាព

ថវិកា ។ ោម្ួយ្ោន ទៃោះ ការពម្ងឹងមុ្ែងារសវៃកម្មនែាកនុង ៃឹង ួយ្ទលើកកម្ពស់ម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ទដ្ើម្បីធាន្ទម្បសិទធភាព

ច្ាំណាយ្ថវិកា ៃិងសមិ្ទធកម្ម ។ 

27> ោរួម្ រា រោឋ ភិបាលសទម្ម្ច្បាៃៃូវវឌ្ឍៃភាពរៃលឹោះៗោទម្ច្ើៃ ទដ្ើម្បីកសាងម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ម្សបតាម្សតង់ោ ៃិងឧត្តាៃវុត្តៃអ៍ៃោរោត្ិ ។ រហូត្ម្កដ្ល់ឆ្ន ាំ២០២០ ទៃោះ, ការអៃុវត្តកម្មវិធីខកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកាំពុងបៃត ួបម្បទោះៃូវបញ្ញា ម្បឈម្ម្ួយ្ច្ាំៃួៃ ខដ្លចាំបាច្់ម្ត្ូវទោោះម្សាយ្បទណត ើរៗ ដ្ូច្ខាង

ទម្កាម្ ៖ 

ទី១)ការទកៀរររច្ាំណូលទទួលបាៃលទធែលលែ ប៉ាុខៃតទៅម្ិៃទាៃ់ាៃច្ីរភាពទពញទលញទៅទ ើយ្ ។ ម្ា៉ាងទទៀត្

ទទាោះបីោការម្បម្ូលច្ាំណូលពៃធទកៀកៃឹងសកាត ៃុពល, ប៉ាុខៃតរច្ន្ទសម្ព័ៃធច្ាំណូលម្ិៃទាៃ់ាៃភាព រឹងា ាំខដ្លអាច្

ធាន្ទបាៃៃូវច្ីរភាពកនុងរយ្ៈទពលខវង ទៅទ ើយ្ ។ ទៃាឹម្ទន្ទោះ ការម្បម្ូលច្ាំណូលមិ្ៃខម្ៃសារទពើពៃធ ក៏ទៅាៃ

សកាត ៃុពលរួរឱយកត្់សាគ ល ់ ។ ទលើសពីទៃោះ ការទធវើសាថ បៃីយ្កម្មយ្ៃោការម្បម្ូល ៃិងការម្រប់ម្រងច្ាំណូល

សារទពើពៃធ ៃងិម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ ទៅាៃលទធភាពខកលម្ែបខៃថម្ទទៀត្ ។ 

ទី២) FMIS ោម្បព័ៃធសនូលនៃរណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ ទហើយ្ម្ត្ូវបាៃពម្ងីក ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ។ 

ច្ាំណូល-ច្ាំណាយ្ថវិកាោត្ិ ៃិងថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ខដ្ល ល្ងកាត្់រត្ន្ទោរោត្ិម្ត្ូវបាៃកត្់ម្តាទាាំងម្សុងកនុង FMIS 

តាម្ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ថវិកាទាាំង៧ ៃិងតាម្បលង់រណទៃយ្យសាធារណៈ ។ សម្ាប់ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ថវិកា (ច្ាំណាត្ថ់្នន ក់

ម្ុែងារ ៃិងច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ភូម្ិសាស្រសត ) ម្ិៃទាៃ់ម្ត្ូវបាៃទម្បើម្បាស់ទពញទលញទៅទ ើយ្ ។ បខៃថម្ពីទៃោះ របាយ្ការណ៍

ច្ាំណូល-ច្ាំណាយ្ថវិកាោត្ិម្បចាំខែ ម្ត្ីាស ្ាស ៃិងម្បចាំឆ្ន ាំ តារាងត្ុលយភាពថវិកា អាច្ែលិត្ទច្ញពី 

FMIS ប៉ាុខៃត FMIS ទៅមិ្ៃទាៃ់អាច្ែលិត្បាៃៃូវរបាយ្ការណ៍ម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ (លុោះម្តាខត្សាំទណើច្ាំណាយ្

ម្ត្ូវបាៃទូទាត្់ទទើបម្កសួង-សាថ ប័ៃាៃទិៃនៃយ័្ថវិកា) ៃិងម្ិៃទាៃប់ាៃទធវើសវ ័យ្ម្បវត្តិកម្មការអៃុវត្តថវិកាទពញ-

ទលញទៅទ ើយ្ ាៃៃ័យ្ថ្ន ការអៃុវត្តថវិកាទៅម្ត្ូវទម្បើម្កោសសាន ម្ែង ៃិងទម្បើ FMIS ែង ខដ្លការងារម្ួយ្

ច្ាំៃួៃាៃលកេណៈម្ត្ួត្ោន  ។ 



 

xviii 

ទី៣) ការអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធី ៃិងអងគភាពថវិកា ៖ កសហវ. បាៃយ្កច្ិត្តទុកោក់ទលើការខកលម្ែៃូវទោលការណ៍

ខណន្ទាំសត ីពីៃីត្ិវិធីអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធី, ការយ្កចិ្ត្តទុកោក់ទលើការពម្ងឹងការអៃុវត្តែលឹម្សារនៃសារាច្រខណន្ទាំ

ការខកលម្ែែលឹម្សារ កនុងទោលទៅពម្ងឹងការែារភាា ប់រវាងខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកា ៃិងថវិកាកម្មវិធី កនុងទោលទៅ

ទធវើឱយម្បព័ៃធថវិកា កាៃ់ខត្កាល យ្ទៅោឧបករណ៍ទោលៃទោបាយ្ោ៉ា ងពិត្ម្បាកដ្កនុងការវិភា  ៃិងទម្បើម្បាស់

ធៃធាៃម្បកបទោយ្ម្បសិទធភាព ៃិងស័កតិសទិធភាព ។ ពិត្ខម្ៃខត្ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្តទៅម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ 

ថ្នន ក់ោត្ិ ប៉ាុខៃតរុណភាពនៃកម្មវិធី ទៅមិ្ៃទាៃ់ទពញទលញតាម្ការច្ង់បាៃទៅទ ើយ្ ទាាំងែលឹម្សារ, រច្ន្ទសម្ព័ៃធ 

ៃិងសម្ិទធកម្ម ។ ទលើសពីទៃោះ ការទរៀបច្ាំកម្មវិធីរបស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃម្ួយ្ច្ាំៃួៃទៅច្ាំណោុះទៅៃឹងរច្ន្ទសម្ព័ៃធរដ្ឋបាល 

ខដ្លទធវើឱយាៃការលាំបាកែលោះកនុងការែារភាា ប់កម្មវិធីទៅៃងឹទោលបាំណងទោលៃទោបាយ្ ក៏ដ្ូច្ោការែារភាា ប់

កម្មវិធីទៅៃឹងការអៃុវត្តោក់ខសោង ។ ម្៉ាាងទទៀត្ ម្កសួង-សាថ ប័ៃម្ួយ្ច្ាំៃួៃកទ៏ៅរកាការម្របម់្រងថវិកាតាម្

ខបបម្បម្ូលែោុាំទៅទ ើយ្ ទោយ្អៃុញ្ញញ ត្ឱយាៃអងគភាពថវិកាច្ាំៃៃួត្ិច្ត្ចួ្ ខដ្លាៃៃ័យ្ថ្នថវិកាែោល់ដ្ល់អងគភាព 

អៃុវត្តផ្លា ល់ ក៏ាៃត្ិច្ត្ួច្ែងខដ្រ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ ការបទងកើៃច្ាំៃៃួអងគភាពថវិកា ៃិងអងគភាពថវិកាោអាណាប័ក

ទែារសិទធិោការងារសាំខាៃ់ ខដ្លចាំបាច្់ម្ត្ូវ ាំរុញ ៃិងពម្ងឹងសម្ត្ថភាពបខៃថម្ ។ 

ទី៤) ៃីត្ិវិធីនៃការអៃុវត្តថវិកាម្ត្ូវបាៃខកលម្ែទម្ច្ើៃ ប៉ាុខៃោទៅម្ិៃទាៃ់អាច្ធាន្ទបាៃៃូវភាពឆ្ប់រហ័ស ភាពម្ត្ឹម្ម្ត្ូវ 

ៃិងភាពអាច្បា៉ា ៃ់ម្បាណបាៃតាម្ការរំពឹងទុកទៅទ ើយ្ ។ ការងារទៃោះម្ិៃខម្ៃោការងារោច្ទ់ោយ្ខ ករបស់ 

កសហវ. ទន្ទោះទទ ប៉ាុខៃតក៏ោការងារផ្លា ល់របស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃែងខដ្រ ។ កសហវ. បាៃទធវើការខកសម្ម្ួលម្ួយ្

ច្ាំៃួៃទហើយ្ទលើបញ្ញា ទៃោះ, ក៏ប៉ាុខៃតម្កសួង-សាថ ប័ៃសាម្ី ក៏ម្ត្ូវែិត្ែាំកាត្់បៃថយ្ៃីត្ិ វិធីនែាកនុងរបស់ែលួៃ ទដ្ើម្បី

បទងកើៃម្បសិទធភាព ៃិងត្ាល ភាពនែាកនុងរបស់ែលួៃែងខដ្រ ។ 

ទី៥)ការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋទៅខត្ោបញ្ញា ម្បឈម្សាំខាៃ់ ខដ្លោច្ាំខណកម្ួយ្នៃការម្រប់ម្រងធៃធាៃសាធា-

រណៈ ។ ការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ ទាាំងម្ទពយហិរញ្ញវត្ថុ ៃងិម្ទពយម្ិៃខម្ៃហិរញ្ញវត្ថមុ្ត្ូវការយ្កច្ិត្តទុកោក់

ទម្ច្ើៃខថម្ទទៀត្ ែណៈខដ្លខែនកទែសងៗនៃការខកទម្ម្ង់កាំពុងាៃវឌ្ឍៃភាពលែទៅម្ុែ ។ 

ទី៦) ម្កបែណឌ ថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ ទទើបម្ត្ូវបាៃចប់ទែោើម្អៃុវត្តសាកលបងទៅឆ្ន ាំ ២០១៩ ៃិងអៃុវត្តោបៃតបន្ទា ប់ 

ទដ្ើម្បីត្ម្ម្ង់ទិសខែៃការយ្ុទធសាស្រសតថវិកាឱយាៃរុណភាពម្បទសើរទ ើង ។ ការទរៀបច្ាំម្កបែណឌ ហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈរយ្ៈទពលម្ធយម្ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំបញ្ចប់កនុងកម្ម្ិត្ កសហវ. ៃិងមិ្ៃទាៃ់សទម្ម្ច្ោក់ ូៃរណៈ-

រដ្ឋម្ស្រៃតី ពិៃិត្យ ៃិងអៃុម្័ត្ ។ ម្កបែណឌ ទាាំងពីរទៃោះោការកាំណត្់ថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ ទាាំងកនុងកម្មិ្ត្វិស័យ្ 

ៃិងម្កសួង-សាថ ប័ៃ ។ 

ទី៧)ការពម្ងឹងម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃិត្យនែាកនុងពុាំទាៃ់ាៃម្បសិទធភាព ។ ែណៈខដ្លការទរៀបច្ាំថវិកាម្ត្ូវបាៃទធវើទ ើងតាម្

កម្មវិធី, ការម្រប់ម្រងសាថ ប័ៃម្ត្ូវទធវើទាំទៃើបកម្មខថម្ទទៀត្តាម្រយ្ៈការែោល់សិទធិអាំណាច្កាៃ់ខត្ទម្ច្ើៃដ្ល់អនក

អៃុវត្តខដ្លកនុងទន្ទោះថ្នន ក់ដឹ្កន្ទាំ ឬថ្នន ក់ម្រប់ម្រង ទទួលែុសម្ត្ូវច្ាំទោោះសម្ិទធកម្ម ឬ ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យទលើលទធែល

នៃការអៃុវត្ត ។ ច្ាំខណកការទទួលែុសម្ត្ូវខែនកហិរញ្ញវត្ថុម្ត្ូវទធវើទ ើងតាម្រយ្ៈការពម្ងឹងមុ្ែងារសវៃកម្មនែាកនុង 

ៃិងអធិការកិច្ចនៃម្កសួង-សាថ ប័ៃ ។ 



 

xix 

ទី៨) ភាពចាំបាច្់កនុងការបៃតការយ្កច្ិត្តទុកោក់ទលើការពម្ងឹងសម្ត្ថភាពខែនកម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ ទាាំងទៅថ្នន ក់ោត្ ិ

ៃិងថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ទដ្ើម្បីោាំម្ទៃិងទ ល្ើយ្ត្បទៅៃឹងការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ោពិទសស

ទឆ្ព ោះទៅម្បព័ៃធថវិកាព័ត្៌ាៃសមិ្ទធកម្ម ។ 

28> ខែែកទលើលទធែលនៃការម្ត្ួត្ពៃិិត្យតាម្ោៃវឌ្ឍៃភាពឆ្ន ាំ២០២០, រណៈកាម ធិការដឹ្កន្ទាំការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប-់

ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ទធវើការវាយ្ត្នម្ល ៃិងសៃនិោឋ ៃោរមួ្នៃការអៃុវត្តម្រប់ខែនក នៃខែៃសកម្មភាពរួម្ ដ្ាំណាក់កាល

ទី៣ ដ្ូច្ខាងទម្កាម្៖ 

 ថវិកាទៅខត្ាៃភាពទ ឿទុកច្ិត្ត ខដ្លបាៃកាល យ្ោកាល ាំងច្លករកនុងការម្ទម្ទង់ ៃិង ាំរុញកាំទណើៃទសដ្ឋកិច្ច 

ទបើទទាោះបីោាៃែលប៉ាោះោលទ់ោយ្ ាំងកឺូវីដ្-១៩ ប៉ាុខៃតម្ត្ូវពម្ងឹងពិពិធកម្មច្ាំណូលថមី ៃិងការទកៀរររច្ាំណូល

ឱយអស់សកាត ៃុពល ៃិងពម្ងឹងម្បសិទធភាពការអៃុវត្តច្ាំណាយ្ថវិកា ។ 

 បុទរលកេណៈសាំខាៃ់ៗ នៃរណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុម្ត្ូវបាៃកសាង ៃិងពម្ងឹងបខៃថម្ ទដ្ើម្បីធាន្ទរណទៃយ្យ-

ភាពៃិងម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃិត្យនែាកនុង កនុងទោលទៅពម្ងឹងការទម្បើម្បាស់ធៃធាៃហិរញ្ញវត្ថុម្បកបទោយ្ម្បសិទធភាព 

ស័កតិសិទធភាព ៃិងត្ាល ភាព ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ FMIS ម្ត្ូវបាៃពម្ងឹង ៃិងពម្ងីកវិសាលភាព ទាាំងកនុងទិដ្ឋភាពនៃ

ការអៃុវត្តច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ថវិកា ៃិងកនុងទិដ្ឋភាពនៃការម្របដ្ណត ប់ទលើសាថ ប័ៃ ៃិងភាន ក់ងារច្ាំណាយ្របស់រា - 

រោឋ ភិបាលឱយម្សបតាម្សតង់ោអៃតរោត្ិ ទដ្ើម្បីទធវើឱយម្បទសើរទ ើងៃវូការម្រប់ម្រងថវិកា ៃិងរហំរូសាច់្ម្បាក់ ។ 

 ម្កបែណឌ ថវិកាកម្មវិធីម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ពម្ងឹង ៃិងពម្ងីកការអៃុវត្តទាាំងថ្នន ក់ោត្ិ ៃិងថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ោម្ួយ្

ការទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្តសាកលបងម្កបែណឌ ថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ ទោយ្បញ្ចូលការកាំណត្់ពិតាៃច្ាំណាយ្ 

ៃិងខបងខច្កធាៃធាៃថវិកាបទម្ម្ើឱយទោលបាំណងទោលៃទោបាយ្របស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ខដ្លោឧបករណ៍

សាំខាៃ់សម្ាប់ែារភាា ប់ថវិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្របស់រា រោឋ ភិបាល ។ 

 បុទរលកេណៈសាំខាៃ់ៗ នៃរណទៃយ្យភាពសម្ិទធកម្មម្ត្ូវបាៃៃិងកាំពុងទរៀបច្ាំោបទណត ើរៗ ប៉ាុខៃតសថ ិត្កនុងដ្ាំណាក់-

កាលបឋម្ទៅទ ើយ្ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ បុទរលកេណៈសាំខាៃ់ៗម្ត្ូវបាៃកាំណត្់ ៃិងបញ្ចូលកនុងខែៃការសកម្មភាព

ដ្ាំណាក់កាលអៃតរកាលទឆ្ព ោះទៅដ្ាំណាក់កាលទី៤ ។ 

 សម្ត្ថភាពម្ស្រៃតីនៃម្កសួង-សាថ ប័ៃកនុងការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្ត្ូវបាៃពម្ងឹងោបទណត ើរៗ ៃិងកម្ម្ិត្

នៃការយ្ល់ដឹ្ង ៃិងការច្ូលរមួ្អៃុវត្តកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈាៃការទកើៃទ ើងោ

លាំោប់ ។ 
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១. សេចកតីស ត្ើម្ 

១.១. ទិដាភាពទូសៅ ននកម្ាវិធីកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

1> កម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ម្ត្ូវបាៃម្បកាសោក់ឱយអៃុវត្តោែលូវការទម្កាម្អធិបត្ីភាពដ៏្

ែពង់ែពស់របស់ សទម្តច្អរគម្ហាទសន្ទបតី្ទត្ទោ ហ ុន កេន ន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតីនៃម្ពោះរាោណាច្ម្កកម្ពុោ ន្ទនថៃទី០៥  

ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០០៤ កនុងទោលបាំណងខកខម្បោ ាំហាៃៗ ៃវូម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុោ ទឆ្ព ោះទៅឧត្តា-

ៃុវត្តៃ៍អៃតរោត្ិ ទោយ្ម្បកាៃ់យ្កអភិម្កម្ោទែឿៃ ៃិងខបងខច្កោ ៤ ដ្ាំណាក់កាល ។ 

2> ដ្ាំណាក់កាលទ១ី “ភាពទ ឿទុកចិ្ត្តនៃថវិកា”  ខដ្លអៃុវត្តចប់ពីឆ្ន ាំ២០០៤ ដ្ល់ឆ្ន ាំ២០០៨ បាៃបញ្ចប់ៃូវសាថ ៃភាពក

ងវោះសាច្់ម្បាក់ដ្៏រុាាំនរ៉ៃ ម្កោអត្ិទរកសាច្់ម្បាក់ តាម្រយ្ៈការលុបបាំបាត្់ទាាំងម្សុងៃវូបាំណលុកកសាោះ ទៅរត្ន្ទោរោត្ិ 

ខដ្លោទហត្ុទធវើឱយរា រោឋ ភិបាលកម្ពុោ ទោោះម្សាយ្បាៃៃូវការទបើកម្បាក់ទបៀវត្សទទៀងទាត្់ ៃិងទាៃ់ទពលទវោ 

 ូៃម្ស្រៃតីរា ការ ។ ការបទងកើត្រណៃីទទាលទៅរត្ន្ទោរោត្ិខដ្លោការម្បម្ូលែោុាំរណៃទីាាំងអស់របស់រា រោឋ ភិបាល 

បាៃកាល យ្ោម្ូលោឋ ៃដ្៏សាំខាៃ់សម្ាប់ទបាោះ ាំហាៃទៅរកដ្ាំណាក់កាលទី២ ។ 

3> ដ្ាំណាក់កាលទ២ី “បៃតពម្ងឹងរណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថ”ុ ខដ្លម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តពីឆ្ន ាំ២០០៩ ដ្ល់ឆ្ន ាំ២០១៥ ទោយ្ាៃ

ការខកលម្ែោទម្ច្ើៃទលើៃីត្ិវិធីអៃុវត្តថវិកា ោពិទសសការោក់ឱយអៃុវត្តាត្ិកាថវិកាថមី ៃិងបលង់រណទៃយ្យថមី ម្ពម្ទាាំង

ការោក់ឱយដ្ាំទណើរការៃូវម្បព័ៃធបទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃសម្ាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ។ 

4> ដ្ាំណាក់កាលទ៣ី “ការែារភាា ប់ថវិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្”
 
ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តចប់ពីឆ្ន ាំ២០១៦ រហូត្ដ្ល់ឆ្ន ាំ

២០២០ កនុងទោលបាំណងផ្លល ស់បតូរោបទណត ើរៗៃូវម្បព័ៃធម្រប់ម្រងខដ្លខែែកទលើធាត្ុច្ូលៃិងម្ ឈការទឆ្ព ោះទៅោម្បព័ៃធ

ខដ្លទផ្លត ត្ទលើលទធែល ឬសមិ្ទធកម្ម ៃិងវិម្ ឈការ តាម្រយ្ៈការពម្ងឹង ៃិងពម្ងីកការអៃុវត្តខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកា 

ការអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធី ៃិងការអៃុវត្តអងគភាពថវិកា រួម្ទាាំងការអៃុវត្តដ្ាំណាក់កាលទី១ ៃិងទី២កៃលងម្ក ។ ដ្ាំណាក់-

កាលទ៣ីទៃោះម្ត្ូវបាៃពៃារទពលពីរឆ្ន ាំ ទដ្ើម្បីបញ្ចប់ការងារទសសសលច់ប់តាាំងពីដ្ាំណាក់កាលទី១ ទី២ ៃិងទ៣ី ។ 

5> ដ្ាំណាក់កាលអៃោរកាលទឆ្ព ោះទៅដ្ាំណាក់កាលទី ៤ ាៃទោលទៅសាំខាៃ់ទឆ្ព ោះទៅកសាងៃូវលកេែណឌ ចាំបាច្់ទាាំង

ឡាយ្ទដ្ើម្បីឈាៃទៅោក់ឱយអៃុវត្តម្បព័ៃធថវិកាព័ត្៌ាៃសម្ិទធកម្មខដ្លោរៃលឹោះកនុងការកសាង “វបបធម្៌សម្ិទធកម្ម” 

កនុងម្កបែណឌ រា រោឋ ភិបាលទាាំងម្ូល ។ ខែៃការសកម្មភាពរួម្អៃោរកាលទឆ្ព ោះទៅដ្ាំណាក់កាលទី៤ ាៃរយ្ៈទពល

២ ឆ្ន ាំ (២០២១-២០២២) ទហើយ្ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំទោយ្ពិៃិត្យទ ើង វិញៃូវរច្ន្ទសម្ព័ៃធនៃខែៃការសកម្មភាពរួម្

ដ្ាំណាក់កាលទី៣ ៃិងខកសម្មួ្លច្ទងាក ម្សកម្មភាព ម្ពម្ទាាំងផ្លល ស់បោូរពីការទផ្លត ត្ទលើសកម្មភាពម្កោសម្ិទធកម្មរៃលឹោះ 

សម្ាប់ោម្ូលោឋ ៃកនុងការកសាងៃូវខែៃការសកម្មភាពរួម្ ដ្ាំណាក់កាលទី ៤ ទៅកនុងឆ្ន ាំ ២០២៣ ដ្ល់ឆ្ន ាំ ២០២៧ ។  

6> ដ្ាំណាក់កាលទី៤ “រណទៃយ្យភាពសមិ្ទធកម្ម” ទម្ោងអៃុវត្តចប់ពីឆ្ន ាំ២០២៣ ដ្ល់ឆ្ន ាំ២០២៧ ។ យ្ុទធសាស្រសត នៃ 

ការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវិកាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ បាៃកាំណត្់ទិសទៅខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវិកាទឆ្ព ោះទៅម្បព័ៃធថវិកាសមិ្ទធកម្ម

កនុងម្៉ាូខដ្លោ “ថវិកាព័ត្៌ាៃសមិ្ទធកម្ម” ។ យ្ុទធសាស្រសត ទៃោះ បាៃរកាទុកទោលបាំណងទដ្ើម្នៃការអៃុត្តថវិកាកម្ម

 វិធីទពញទលញ ាៃៃ័យ្ថ្ន ទម្បើម្បាស់កម្មវិធីោឧបករណ៍ទដ្ើម្បីែារភាា ប់ថវិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្ឱយបាៃទៅ

ឆ្ន ាំ២០២០ ទហើយ្បន្ទា ប់ពីទន្ទោះ ៃឹងចប់ទែតើម្ឈាៃទៅអៃុវត្តថវិកាសមិ្ទធកម្ម ចប់ពីឆ្ន ាំ២០២២ ត្ទៅ ទោយ្ពម្ងឹង

ោបទណត ើរៗៃូវព័ត្៌ាៃសម្ិទធកម្ម ឬលទធែល ៃិងរណទៃយ្យភាព ទដ្ើម្បីាៃទពលទវោម្រប់ម្ោៃ់កនុងការទម្ត្ៀម្

ែលួៃសម្ាប់អៃុវត្តថវិកាសមិ្ទធកម្មទពញទលញទៅឆ្ន ាំ២០២៥ ។ 
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7> សថ ិត្ទៅកនុងដ្ាំណាក់កាលទី៣ ទៅទដ្ើម្ឆ្ន ាំ២០១៩ ទម្កាម្ម្កបែណឌ នៃការអៃុវត្តយ្ុទធសាស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធ

ថវិកាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ រា រោឋ ភិបាលបាៃអៃុម្័ត្ ៃិងោក់ទច្ញយ្ុទធសាស្រសតច្ាំៃួៃបួៃ រួម្ាៃ «យុ្ទធសាស្រសត

ទកៀរររច្ាំណូល ២០១៩-២០២៣» ទផ្លត ត្ទលើការទធវើទាំទៃើបកម្មម្បព័ៃធម្បម្ូលច្ាំណូល, ការទលើកកម្ពស់ការែតល់ទសវា 

ៃិងការធាន្ទកាំទណើៃច្ាំណូលម្បកបទោយ្ច្ីរភាព, «យុ្ទធសាស្រសតសត ីពីការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងការវិៃិទោរ  

សាធារណៈ ២០១៩-២០២៥» ទផ្លត ត្ទលើការបទងកើត្ឱយបាៃៃវូម្បព័ៃធម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈរមួ្ម្យួ្របស់ោត្ិ

ខដ្លធាន្ទបាៃៃូវភាពទ ល្ើយ្ត្ប ម្បសិទធភាព ស័កតិសិទធភាព ត្ាល ភាព រណទៃយ្យភាព ៃិងម្សបតាម្ឧត្តាៃុវត្តៃ៍ 

ៃិងបរិការណ៍ ៃិងពម្ងឹងសម្ត្ថភាព ម្បកបទោយ្ចី្រភាពនៃការខបងខច្ក ៃិងការទម្បើម្បាស់ធៃធាៃសាធារណៈ

ម្សបតាម្ឧត្តាៃុវត្តៃ៍ោអៃតរោត្ិ ៃិងបរិការណ៍ោក់ខសតងរបស់កម្ពុោ សាំទៅរមួ្ច្ាំខណកបទងកើៃទលបឿៃនៃការទធវើ

ពិពិធកម្មទសដ្ឋកិច្ច ៃិងពម្ងឹងសម្ត្ថភាពម្បកួត្ម្បខ ង, «យុ្ទធសាស្រសតនៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវិការដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្-

ោតិ្ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥» ខដ្លទផ្លត ត្ទលើការទលើកកម្ពស់ម្បសិទធភាព ត្ាល ភាព ៃិងរណទៃយ្យភាពនៃការម្រប់ម្រង

ធៃធាៃសាធារណៈ តាម្រយ្ៈការទរៀបច្ាំខកទម្ម្ង់រដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ោ ាំហាៃៗ ឱយាៃសងគត្ិភាពខាង

ទោលការណ៍ទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្ត ៃិងឱយាៃការទ ល្ើយ្ ល្ងម្បទាក់ម្កឡាោន ោម្ួយ្ម្បព័ៃធថវិកាោត្ិខត្ម្ួយ្ តាម្រយ្ៈ

ការទធវើសាហរណកម្មខែៃការៃីយ្កម្ម ៃិងការត្ម្មឹ្ម្អាទិភាពថវិកាថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ោម្យួ្ៃឹងទោលៃទោបាយ្

តាម្វិស័យ្នៃម្កសួង-សាថ ប័ៃ ទដ្ើម្បីបទម្ម្ើឱយត្ម្ម្ូវការោក់ខសតងនៃការអភិវឌ្ឍទៅតាម្ម្ូលោឋ ៃ ៃិង «យុ្ទធសាស្រសត

នៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្មសាធារណៈ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥» ខដ្លទផ្លត ត្ទលើការបទងកើៃម្បសិទធភាព ត្ាល ភាព 

ៃិងរណទៃយ្យភាពកនុងការម្រប់ម្រងកិច្ចម្បត្ិបត្តិការច្ាំណាយ្ថវិកា ោពិទសសតាម្រយ្ៈការបទងកើៃសិទធិសទម្ម្ច្ ៃិង

ការទទួលែុសម្ត្ូវទលើកិច្ចលទធកម្មោបទណត ើរៗ  ូៃដ្ល់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ រដ្ឋបាលថ្នន ក់ោត្ិ ៃិងអងគភាពសាធារណៈ

ម្បហាក់ម្បខហល ។ 

តារាងទ ី1៖ ការខម្បម្បលួម្កបែណឌ ខែៃការសកម្មភាពរួម្ ដ្ាំណាក់កាលទ២ី, ៣ ៃិង ៣បូក២ 

រច្ន្ទសម្ពៃ័ធ CAP CAP2 CAP2 New 
CAP3 

2016-2020 

CAP3 

2017-2020 

CAP3 

2018-2020 

CAP 

3+2 

ខែនក ៣ ៤ ៥ ៥ ៥ ៥ 

ទោលបាំណង ១៤ ១៦ ២១ ២១ ២១ ១៩ 

ច្ទងាក ម្សកម្មភាព ៦២ ៧១ ៦៨ ៦៩ ៦៨ ៥៩ 

១.២. សាថ នភាពសេដាកិចច 

8> បន្ទា ប់ពីកាំទណើៃទសដ្ឋកិច្ចរឹងា ាំោប់ៗោន  ោង ២ ទសវត្សរ៍, កម្ពុោបាៃចកទច្ញពីម្បទទសច្ាំណូលទាបទៅោម្បទទស 

ាៃច្ាំណូលម្ធយម្កម្ម្ិត្ទាបកាលពីឆ្ន ាំ២០១៥ ៃិងម្ត្ូវបាៃម្បសិទធន្ទម្ថ្នោ “ខាល ទសដ្ឋកិច្ចថមមួី្យ្ទៅអាសីុ” កនុង

ឆ្ន ាំ២០១៦ ។ សម្ិទធែលពីកាំទណើៃទសដ្ឋកិច្ចោម្ធយម្កនុងរងវង់ ៧% កនុង ១ ឆ្ន ាំ បាៃខច្កខែលផ្លក  ូៃម្ស្រៃតីរា ការៃិង

កងកាល ាំងម្បោប់អាវុធ តាម្រយ្ៈការដ្ាំទ ើងម្បាក់ទបៀវត្សោម្បចាំឆ្ន ាំ ៃិងម្បោពលរដ្ឋទូទៅតាម្រយ្ៈការបទងកើត្ការងារ

ៃិងការកសាងទហោឋ រច្ន្ទសម្ពៃ័ធរបូវៃ័ត ។ ច្កេុ វិស័យ្របស់រា រោឋ ភិបាលកម្ពុោៃឹងកសាងម្បទទស ទឆ្ព ោះទៅរកឋាៃៈ

ោម្បទទសខដ្លាៃច្ាំណូលម្ធយម្កម្ម្ិត្ែពស់ទៅឆ្ន ាំ២០៣០ ៃិងោម្បទទសាៃច្ាំណូលែពស់ទៅឆ្ន ាំ២០៥០ ។ 

9> ទសដ្ឋកិច្ចកម្ពុោាៃកាំទណើៃរហតូ្ដ្ល់ ៧,១%កនុងឆ្ន ាំ២០១៩ ខដ្លោាំម្ទទោយ្វិស័យ្កាត្់ទដ្រ, សាំណង់រឹងា ាំ,  វិស័យ្

អច្លៃម្ទពយ ៃិងសាថ ៃភាពលែម្បទសើរនៃការលក់ដ្ុាំ ៃិងលក់រាយ្ ម្ពម្ទាាំងការដឹ្ក ញ្ាូៃ ៃិងទរូរម្ន្ទរម្ៃ៍ ។ អម្តា 
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អត្ិែរណាម្ធយម្ម្បចាំឆ្ន ាំសថ ិត្កនុងរងវង់ ១,៨ % ៃិងអម្តាបតូរម្បាក់ម្ធយម្ម្បាណ ៤ ០៥៥ ទរៀល កនុងម្ួយ្ដ្ុោល រ

សហរដ្ឋអាទម្រិក ។ ការបៃតាៃកាំទណើៃខបបទៃោះ បាៃទធវើឱយ ែ.ស.ស. សម្ាប់ម្ៃុសសាន ក់ ទកើៃទ ើងដ្ល់ ១ ៧០០ 

ដ្ុោល រសហរដ្ឋអាទម្រិក ។ ទោយ្ខ ក សម្ាប់ឆ្ន ាំ២០២០ កាំទណើៃទសដ្ឋកិច្ចកម្ពុោធាល ក់ច្ុោះម្ក -៣,១% ទោយ្កនុងទន្ទោះ

 វិស័យ្កសិកម្មទកើៃទ ើងម្ត្ឹម្ ០,៥%,  វិស័យ្ឧសាហកម្មធាល ក់ចុ្ោះ ១,២% ៃិង វិស័យ្ទសវាកម្មធាល ក់ចុ្ោះ -៦,៧% 

ខដ្លម្កពីែលប៉ាោះោល់ខាល ាំងនៃការរីករាលោលនៃ ាំងកឺូវីដ្-១៩, ការដ្កម្បព័ៃធអៃុទម្ោោះពៃធ “អវមី្រប់ោ៉ា ងទលើកខលង 

ខត្សោវ វធុ (EBA)” ៃិងទម្ោោះទឹក ាំៃៃ់ ។ 

តារាងទ ី2៖ សចូ្ន្ទករទសដ្ឋកិច្ច ឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០ 

សចូ្ន្ទករទសដ្ឋកចិ្ច 2016 2017 2018 2019 2020 ប. 

ែសស នថលបច្ចុបបៃន (ោៃដុ្ោល រអាទម្រកិ) 20,159 22,180 24,640 27,016 26,731 

ែលតិ្ែលពិត្កនងុម្សុកសរបុ (កាំទណើៃោ%) 6.9 7.0 7.5 7.1 -3.1 

     វិស័យ្កសិកម្ម 1.3 1.7 1.1 -0.5 0.5 

     វិស័យ្ឧសាហកម្ម 10.6 9.7 11.6 11.3 -1.2 

     វិស័យ្ទសវាកម្ម 6.8 7.0 6.8 6.2 -6.7 

ែសស សម្ាប់ាន ក ់(ដុ្ោល រអាទម្រកិ) 1,308  1,429 1,563 1,700 1,653 

អត្ែិរណាោម្បាកទ់រៀល (កាំទណើៃម្ធយម្ម្បចាំឆ្ន ាំោ %) 3.0 2.9 2.5 1.8 2.9 

អម្តាបតូរម្បាក ់(ទរៀល/ដុ្ោល រ) 4,056 4,045 4,045 4,055 4,065 

សម្ត្លុយរណៃចី្រៃត (%នៃ ែសស ) (រមួ្បញ្ចូលបខងវរ) -19.2 -19.3 -23.7 -28.7 18.3 

ទុៃបម្មុ្ងអៃតរោត្ ិ(ច្ាំៃៃួខែនៃការន្ទាំច្លូទាំៃញិ ៃងិទសវា) 6.6 8.0 8.0 7.9 11.6 

ម្បភព៖ ម្កបែណឌ ទោលៃទោបាយ្ា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ច ៃិងទោលៃទោបាយ្ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ សម្ាប់ការទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោងច្ាបស់ត ីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្ាប់

ការម្រប់ម្រង ឆ្ន ាំ២០២១ ៃិងរបាយ្ការណ៍តាម្ោៃា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ចកម្ពុោ ឆ្ន ាំ២០១៩ ៃិងឯកសារបទបងាា ញសត ីពីសាថ ៃភាព ៃិងទសសៃវសិ័យ្កម្ពុោ 

២០២០-២០២១ ។ 

10> ោទសសៃវិស័យ្ទសដ្ឋកិច្ចកម្ពុោ ៃិងខែៃការសាោ រទសដ្ឋកិច្ចទម្កាយ្ វិបត្តិកូវីដ្-១៩ រា រោឋ ភិបាលបាៃោក់ទច្ញៃូវ
អភិម្កម្ច្ាំៃួៃ ៣ ខដ្លម្ត្ូវទផ្លោ ត្ ទដ្ើម្បីសាោ រទសដ្ឋកិច្ចកម្ពុោទ ើងវិញ ទៅទម្កាយ្ វិបត្តិកូវីដ្-១៩ សម្ាប់ឆ្ន ាំ២០២១-

២០២៣ រួម្ាៃ៖ 

 យុ្ទធសាស្រសតទដ្ើម្បរីស់ (Survival) ៖  ាំរុញការទងើបទ ើង វិញនៃទសដ្ឋកិច្ច, បៃតម្បយ្ុទធម្បឆ្ាំងៃឹង ាំងកឺូវីដ្-១៩ ែង, 

រកាលាំៃឹង ីវភាពម្បោ ៃ ៃិងអា ីវកម្ម ៃិងធុរកិច្ច ពិទសសកនុងវិស័យ្ខដ្លទទួលរងែលប៉ាោះោល់ខាល ាំង ៃិងកនុង

 វិស័យ្ថមីៗខដ្លាៃសកាត ៃុពល ៃិងបទងកើត្ការងារបខៃថម្ឱយបាៃទម្ច្ើៃ ៃិងការ ាំរុញការទម្បើម្បាស់ ៃិងការច្ាំណាយ្

កនុងម្សុក ។ ទៅកនុងម្កបែណឌ ទៃោះ រា រោឋ ភិបាលៃឹងបៃតអៃុវត្តៃូវរាល់កម្មវិធី ាំៃយួ្សងគម្ន្ទន្ទខដ្លាៃម្សាប ់

ក៏ដ្ូច្ោបៃតៃូវអៃតរារម្ៃ៍ទែសងៗរបស់រា រោឋ ភិបាល ដ្ូច្ោការបៃតអៃុវត្តៃវូកម្មវិធីសាច្់ម្បាក់ពលកម្មោទដ្ើម្ ។ 

 ការខកទម្ម្ង់ (Reform) សាំទៅពទៃលឿៃការទធវើពិពិធកម្ម ទាាំងខែនកែលិត្កម្ម ទសវាកម្ម ៃិងទីែារ ម្ពម្ទាាំងការទលើក-

កម្ពស់ភាពម្បកួត្ម្បខ ង ទោយ្ទផ្លោ ត្ទលើការទធវើឱយម្បទសើរទ ើងៃូវបរិោកាស ៃិងកិច្ចសម្ម្ួលោណិ ាកម្ម 
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ការវិៃិទោរ ៃិងធុរកិច្ច ម្ពម្ទាាំងការ ាំរុញ ៃិងអភិវឌ្ឍឌ្ី ីថលូបៃីយ្កម្មកនុងម្បព័ៃធទសដ្ឋកិច្ច កនុងទោលទៅ

ខម្បកាល យ្ វិបត្តិនៃ ាំងកឺូវីដ្-១៩  ឱយកាល យ្ទៅោឱកាស ។ 

 ការកសាងភាពធៃ ់(Resilience) ម្បកបទោយ្ច្ីរភាព ៃិងបរិោប័ៃន តាម្រយ្ៈការកសាង ៃិងពម្ងឹងសម្ត្ថភាព 

សាថ ប័ៃ, ការវិៃិទោរទលើទហោឋ រច្ន្ទសម្ព័ៃធកនុង វិស័យ្រៃលឹោះ, ការបទងកើៃការអភិវឌ្ឍធៃធាៃម្ៃុសស, ការពម្ងឹង

ម្បព័ៃធោាំោរសងគម្ ៃិងម្បព័ៃធសុខាភិបាល, ការធាន្ទធៃធាៃកនុងម្សុកម្រប់ម្ោៃ់ទោយ្ការបទងកើៃលាំហថវិកា, 

ការធាន្ទភាពធៃ់កនុងវិស័យ្ហិរញ្ញវត្ថុ តាម្ការអភិវឌ្ឍយ្ៃតការទ ល្ើយ្ត្បទៅៃឹងវិបត្តិ ៃិងការបទងកើៃម្បភពហិរញ្ញ-

បបទាៃកនុងម្សកុ (ដ្ចូ្ោ ការទបាោះែាយ្ម្លូបម្ត្រដ្ឋ), ការកាត្់បៃថយ្ភាពពឹងខែែកខាល ាំងទលើកតាត ខាងទម្ៅ ទោយ្

ការ ាំរុញការទធវើពិពិធកម្ម ៃិងការពម្ងឹងភាពម្បកួត្ម្បខ ង ៃិងការកសាងម្ូលោឋ ៃទសដ្ឋកិច្ចកនុងម្សុក រឹងា ាំ, 

ម្ពម្ទាាំងការទលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍនបត្ង (Green Growth) ខដ្លធាន្ទត្ុលយភាពរវាងត្ម្ម្ូវការអភិវឌ្ឍ ៃិង

ការបៃាុាំៃឹងបខម្ម្បម្មួ្លអាកាសធាត្ុ ោទដ្ើម្។ 

១.៣. សាថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

11> ែណៈកម្ពុោកាល យ្ោម្បទទសច្ាំណូលម្ធយម្កម្មិ្ត្ទាប កនុងទិដ្ឋភាពហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុោ ួបម្បទោះបញ្ញា ម្បឈម្សាំខាៃ់ៗ 

រួម្ាៃ (១) ការថយ្ច្ុោះហិរញ្ញបបទាៃឥណទាៃសាំណង/ឥណទាៃសម្បទាៃទធៀបៃឹង ែ.ស.ស សម្ាប់រទម្ាង

 វិៃិទោរ, (២) ការទកើៃទ ើងបៃាុកបុរគលិក ៃិង (៣) ការបទងកើៃច្ាំណាយ្វិៃិទោរ ទដ្ើម្បីោាំម្ទទសដ្ឋកិច្ច ែណៈ ខដ្ល

ម្ូលោឋ ៃរត្ិយ្ុត្តម្ត្ូវបាៃ ៃិងកាំពុងទរៀបច្ាំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តោបទណត ើរៗ ។ 

12> ច្ាំទោោះការពម្ងឹងការម្រប់ម្រង ៃិងអៃុវត្តខែៃការម្បម្លូច្ាំណូលថវិការដ្ឋឆ្ន ាំ២០២០ (ច្ាំណូលច្រៃត+ម្ូលធៃកនុង

ម្បទទស) សទម្ម្ច្បាៃ ២៣ ៤៨៣ ២៣៧ ោៃទរៀល ឬទសម ើៃឹង ៨៩,២១% នៃច្ាប់ថវិកា កនុងទន្ទោះច្ាំណូលច្រៃត

សទម្ម្ច្បាៃ ២៣ ២៩៧ ៩៩៣ ោៃទរៀល ឬទសម ើ ៨៩,១៦% នៃច្ាប់ថវិកា ៃិងច្ាំណូលម្លូធៃកនុងម្បទទស

សទម្ម្ច្បាៃ ១៨៥ ២៤៤ ោៃទរៀល ឬទសម ើ ៩៥,៨១% នៃច្ាប់ថវិកា ។ 

13> ច្ាំទោោះច្ាំណូលសារទពើពៃធថ្នន ក់ោត្ិសទម្ម្ច្បាៃ ១៩ ២៥៩ ០៤០ ោៃទរៀល ឬទសម ើ ៩១,៣១% នៃច្ាប់ថវិកា

កនុងទន្ទោះអរគន្ទយ្កោឋ ៃពៃធោរ (អ.ព.ដ្.) សទម្ម្ច្បាៃ ៩ ៥៨៦ ៨១៩ ោៃទរៀល ឬទសម ើ ១០១,៥០% នៃច្ាប់ថវិកា 

ៃិងអរគន្ទយ្កោឋ ៃរយ្ ៃិងរដ្ឋករកម្ពុោ សទម្ម្ច្បាៃ ៩ ៦៧២ ២២០ ោៃទរៀល ឬទសម ើ ៨៣,០៥% នៃច្ាប់ថវិកា ។ 

ការម្បម្ូលច្ាំណូលថវិកាទោយ្អរគន្ទយ្កោឋ ៃពៃធោរ ាៃកាំទណើៃវិ ាាៃោរួម្ោាំម្ទទោយ្កាំទណើៃ វិ ាាៃនៃ

ពៃធទលើម្បាក់ច្ាំណូល ខដ្លម្ួយ្ខែនកោលទធែលខែលផ្លក នៃសកម្មភាពទសដ្ឋកិច្ចកនុងឆ្ន ាំ២០១៩ ៃិងម្ួយ្ខែនកទទៀត្

ទោយ្សារែលប៉ាោះោល់នៃ ាំងកឺូវីដ្-១៩ ាៃការប៉ាោះទងគិច្ត្ិច្ត្ចួ្ទៅទលើវិស័យ្ ខដ្លោម្ូលោឋ ៃនៃច្ាំណូលពៃធផ្លា ល់ ។ 

ទោយ្ខ ក ច្ាំណូលពៃធម្បទោលកនុងម្សុកោរមួ្បាៃធាល ក់ចុ្ោះ ខដ្ល ល្ុោះបញ្ញច ាំងពីការធាល ក់ចុ្ោះនៃត្ម្មូ្វការទម្បើម្បាស់ 

ៃិងការធាល ក់ច្ុោះនៃម្បាក់ច្ាំណូលរបស់ម្បោ ៃ ។ ការម្បម្ូលច្ាំណូលថវិកាទោយ្រយ្ ៃិងរោឋ ករកម្ពុោ អៃុវត្តបាៃ

ទាបោងខែៃការឆ្ន ាំ២០២០ ទោយ្សារការធាល ក់ច្ុោះរំហូរោណិ ាកម្មអៃតរោត្ិោរមួ្ ខដ្ល ល្ុោះបញ្ញច ាំងពីការធាល ក់ច្ុោះ

នៃត្ម្ម្ូវការទម្បើម្បាស់ទទូៅកនុងម្សុក ៃងិោពិទសសច្ាំទោោះទាំៃិញន្ទាំច្លូខដ្លាៃលកេណៈម្បណីត្ ។ ការម្បម្លូ

ច្ាំណូលកនុងឆ្ន ាំ២០២០ បាៃ ួបម្បទោះៃឹងបញ្ញា ម្បឈម្រួម្ាៃ (១) កតាត ធាល ក់ច្ុោះនៃសកម្មភាពទសដ្ឋកិច្ចខដ្លបណាោ ល

ម្កពីែលប៉ាោះោល់នៃ ាំងកឺូវីដ្-១៩ ៃិង (២) ការោក់ឱយអៃុវត្តៃវូវិធាៃការអៃុទម្ោោះពៃធខដ្លសាំទៅ យួ្ដ្ល់អា ីវកម្ម

ខដ្លរងែលប៉ាោះោល់ ។ 
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14> ការម្បម្ូលច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធថ្នន កោ់ត្ិសទម្ម្ច្បាៃ ១ ៩៤៦ ៥២៣ ោៃទរៀល ឬទសម ើ ៦៩,១៦% នៃច្ាប់

ថវិកា ។ ការអៃុវត្តទាបោងខែៃការទៃោះ ទោយ្សារ រីករាលោលនៃ ាំងកឺូវីដ្-១៩ បាៃប៉ាោះោល់ោ៉ា ងធៃៃ់ដ្ល់ម្បភព

ច្ាំណូលខដ្លោក់ព័ៃធៃឹងសកម្មភាពទទសច្រណ៍ រួម្ាៃ ៖ (១) ច្ាំណូលពីែលទុៃនៃសកម្មភាពទទសច្រណ៍ (ច្ាំណូល

ភារទម្ច្ើៃបាៃម្កពីការលកស់ាំបុម្ត្ច្ូលទសសន្ទម្បាសាទអងគរវត្ត),  (២) ច្ាំណូលពីែលទុៃនៃអាកាសច្រសុីវិល ៃងិ 

(៣) ច្ាំណូលពីអាករសាថ ៃទូត្ ។ 

15> ច្ាំខណកឯការអៃុវត្តច្ាំណូលថវិកាថ្នន ក់រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្ត សទម្ម្ច្បាៃ ២ ០៩២ ៤៣១ ោៃទរៀល ឬទសម ើៃឹង 

៩៣,៧៦% នៃច្ាប់ថវិកា កនុងទន្ទោះ ច្ាំណូលសារទពើពៃធសទម្ម្ច្បាៃ ១ ៩៣៨ ៧៦០ ោៃទរៀល ឬទសម ើៃឹង  ៩២,៩៣% 

នៃច្ាប់ថវិកា ទោយ្សារការថម្ថយ្នៃសកម្មភាពទិញ-លក់អច្លៃម្ទពយ ៃិងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធសទម្ម្ច្

បាៃ ១៥៣ ៦៧១ ោៃទរៀល ឬទសម ើៃឹង  ១០៥,៧២% នៃច្ាប់ថវិកា (ដ្ូច្ាៃបញ្ញា ក់ម្ូលទហត្ុកនុងកថ្នែណឌ ទី១២) 

ដ្ូច្ាៃបញ្ញា ក់កនុងដ្ាម្កាម្ទី 1 ។ 

ដ្ាម្កាម្ទ ី1៖ ការអៃុវត្តខែៃការម្បមូ្លច្ាំណូលឆ្ន ាំ២០១៣-២០២០ 

  

 

 

 

 

 

 

ម្បភព៖ អ.រ.  ៃិង អ.រ.ប (ត្ួទលែឆ្ន ាំ២០២០ រិត្ម្ត្ឹម្នថៃទី២៩ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០២១) 

16> ដ្ាម្កាម្ទី២ បងាា ញអាំពីការអៃុវត្តថវិការដ្ឋសរុបឆ្ន ាំ២០២០  (ទិៃនៃ័យ្បទណាត ោះអាសៃន) សទម្ម្ច្បាៃ ២៥ ០៦០ ០៤៧  
ោៃទរៀល ឬទសម ើ ៩១,៨៤% នៃច្ាប់ថវិកា (ម្បសិៃទបើទធៀបៃឹងថវិកាបន្ទា ប់ពីទធវើ វិចរណកម្មច្ាំណាយ្ ការអៃុវត្ត

ថវិកាឆ្ន ាំ២០២០ សទម្ម្ច្បាៃ ៩៣,៧៨%)។  រីឯការច្ាំណាយ្ម្បចាំម្ត្ីាស ាៃភាពយឺ្ត្ោងទោលទៅ ខដ្លបាៃ

កាំណត្់កនុងកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ទោលទៅ ត្.ម្ ១=១៥%, ត្.ម្ ២=៤៥%, ត្.ម្ 

៣=៦៧% ៃិងត្.ម្ ៤=៩៦%) ទលើកខលងខត្ម្ត្ីាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២០ ។ ច្ាំខណកឯច្ាំណាយ្ថវិកាតាម្ម្បទភទ 

(ទោលទៅកាំណត្់ម្ិៃម្ត្ូវត្ិច្ោង ៩៨% សម្ាប់ទបៀវត្ស ៩៥%សម្ាប់ទាំៃិញ/ទសវា ៃិង ៨៥%សម្ាប់ម្ូលធៃ)

សទម្ម្ច្បាៃតាម្ទោលទៅ កនុងទន្ទោះទបៀវត្សសទម្ម្ច្បាៃ ៩៨,៨៨%, ទាំៃិញ/ទសវាសទម្ម្ច្បាៃ ៨៤,៥១% (ប៉ាុខៃត

ទបើទធៀបៃឹងថវិកាទម្កាយ្វិចរណកម្មច្ាំណាយ្សទម្ម្ច្បាៃ ៩៦,០៣%) ៃិងច្ាំណាយ្ម្ូលធៃសទម្ម្ច្បាៃ 

៩៥,៧០% នៃច្ាប់ថវិកា ។ កតាត ខដ្លររច្ាំណាយ្ថវិការហូត្ទៅម្ត្ីាសទី៤ បណាត លម្កពីសម្ត្ថភាពអងគភាព

ថវិកា, ការទរៀបច្ាំខែៃការថវិកាមិ្ៃទាៃ់ច្ាស់ោស់, ការទធវើៃិយ័្ត្ថវិកាទម្ច្ើៃទលើក ៃិងៃិយ័្ត្ថវិកា ល្ងកម្ម វិធី 

អៃុកម្ម វិធី ៃិងច្ទងាក ម្សកម្មភាព, ការទូទាត្់ថវិកាបុទរម្បទាៃ ៃិងការទូទាត្់ម្បាក់រងាវ ៃ់ាៃភាពយ្ឺត្ោ៉ា វ ៃិង

ការចប់ទែតើម្អៃុវត្តរទម្ាងវិៃិទោរកនុងម្សុក ទោយ្ថវិកាោត្ិាៃភាពយឺ្ត្ោ៉ា វ ោទដ្ើម្ ។ ទដ្ើម្បីទោោះម្សាយ្

ការកកសាោះច្ាំណាយ្ថវិកាទៅម្ត្ាីសទី៤ទៃោះ, កសហវ. បាៃចត្់ វិធាៃការម្យួ្ច្ាំៃៃួ កនុងទន្ទោះរមួ្ាៃ ម្កសួង-សាថ ប័ៃ
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ម្ត្ូវភាា ប់តារាងរ ាទទយ្យបុទរម្បទាៃ ៃងិខែៃការលទធកម្មម្បចាំឆ្ន ាំោម្យួ្រទម្ាងសាំទណើថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំ ទហើយ្ការទរៀបច្ាំ

រទម្ាងថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំសម្ាប់ច្ាំណាយ្ច្រៃត ៃិងម្ូលធៃដ្ាំណាលោន ម្សបតាម្ម្បត្ិទិៃថវិកា សម្ាប់ម្កសួងអភិវឌ្ឍៃ៍

 ៃបទ, ម្កសួងសាធារណការ ៃិងដឹ្ក ញ្ាូៃ ៃិងម្កសងួធៃធាៃទឹក ៃិងឧត្ុៃិយ្ម្ សម្ាប់ថវិកាឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

ម្កសួង-សាថ ប័ៃ របបីទរៀបច្ាំកម្មវិធីច្ាំណាយ្ឱយបាៃច្ាស់ោស់ ទោយ្ាៃការច្ូលរួម្ពីអងគភាពហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងអងគភាព

អៃុវត្ត (អងគភាពថវិកា ៃិងអងគភាពថវិកាោអាណាប័កទែារសិទធិ), ពម្ងឹងការទរៀបច្ាំខែៃការថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំ, ពទៃលឿៃ

ការទបើកែតល់ថវិកាពីទដ្ើម្ឆ្ន ាំ, កាត្់បៃថយ្ៃីត្ិវិធីម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ៃិងពទៃលឿៃរំហរូឯកសារនែាកនុង ។ 

ដ្ាម្កាម្ទ ី2៖ ការអៃុវត្តថវកិារដ្ឋឆ្ន ាំ២០១៣-២០២០ 

  

 

 

  

 

 

 

ម្បភព៖ អរគន្ទយ្កោឋ ៃរត្ន្ទោរោត្ិ (រិត្ម្ត្ឹម្នថៃទី២៩ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០២១) 

17> កនុងការម្រប់ម្រងបាំណុលសាធារណៈ រា រោឋ ភិបាលកម្ពុោម្បកាៃ់ខាា ប់ៃូវសាម រត្ីម្បយ្័ត្នម្បខយ្ងែពស់ ទោយ្បាៃ

អៃុវត្តោ៉ា ងម្ុឺងា៉ា ត្់ៃូវទោលការណ៍រៃលឹោះៗទាាំង ៥ ខដ្លបាៃោក់ទច្ញកនុងយ្ុទធសាស្រសតសត ីពីការម្រប់ម្រងបាំណលុ

សាធារណៈ ២០១៩-២០២៣ ។ សាថ ៃភាពបាំណលុសាធារណៈរបស់កម្ពុោាៃលកេណៈលែម្បទសើរោលាំោប់ ។ 

ោក់ខសតង ខែែកតាម្ការវិភារចី្រភាពបាំណលុបងាា ញថ្ន អៃុបាត្បាំណលុទាាំង ៥ របស់កម្ពុោ សុទធខត្សថ ិត្ទម្កាម្អៃុបាត្

ទោលទាាំងអស់ ដ្ូច្ាៃបញ្ញា ក់កនុងតារាងទី 3 ។ តាម្បទោឋ ៃបទច្ចកទទសអៃតរោត្ិ លទធែលទៃោះបញ្ញា ក់ថ្ន សាថ ៃភាព

បាំណលុសាធារណៈកម្ពុោាៃ “ចី្រភាព” ៃងិ “ហាៃភ័ិយ្កម្មិ្ត្ទាប” ។ 

តារាងទ ី3៖ សចូ្ន្ទករបាំណលុសាធារណៈឆ្ន ាំ ២០១៨-២០២០ 

សូច្ន្ទករ អៃុបាត្ទោល 2018 2019 2020 បា៉ាៃស់ាម ៃ 

1. ត្នម្លបច្ចុបបៃន នៃបាំណលុសាធារណៈសរុប  

ទធៀបៃឹង ែសស 55 21.48 20.78 24.04 

2. ត្នម្លបច្ចុបបៃន នៃបាំណលុសាធារណៈទម្ៅម្បទទស 

ទធៀបៃឹង ែសស 40 21.46 20.78 24.04 

ទធៀបៃឹងច្ាំណូល 180 28.4 26.7 32.8 

3. ទសវាបាំណលុសាធារណៈទម្ៅម្បទទស 

ទធៀបៃឹងការន្ទាំទច្ញ  15 1.4 1.5 1.8 

ទធៀបៃឹងច្ាំណូល 18 4.9 4.5 6.3 

ម្បភព៖ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ិបាំណលុសាធារណៈកម្ពុោទលែ ១១  (ទាំព័រទលែ១២) 
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18> ល្ងកាត្់ដ្ាំណាក់កាលលាំបាកនៃឆ្ន ាំ ២០២០, សាថ ៃភាពហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុោទៅាៃលកេណៈម្បទសើរ ្ លុោះបញ្ញច ាំង

តាម្រយ្ៈការធាន្ទបាៃច្ីរភាពនៃការម្បម្ូលច្ាំណូលោរួម្ម្ិៃឱយធាល ក់ចុ្ោះខាល ាំង ៃិងលទធភាព វិភា ៃច៍្ាំណាយ្ទ ើង វិញ

កនុងឆ្ន ាំ ទ ល្ើយ្ត្បបាៃទៅៃឹងអាទិភាពច្ល័ត្ខដ្លទកើត្ាៃថមីៗ ក៏ដ្ូច្ោទោោះម្សាយ្បញ្ញា ម្បឈម្ន្ទន្ទ កនុងខែនក

ទសដ្ឋកិច្ច ៃិងសងគម្ ។ ម្បការទៃោះបាៃបងាា ញោ៉ា ងច្ាស់ោស់ថ្ន កិច្ចែិត្ែាំម្បឹងខម្បងកនុងការងារខកទម្ម្ង់បាៃែោល់

ែល វិ ាាៃ កនងុការកសាងម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុម្ួយ្ ខដ្លោ “ឧបករណ៍ទោលៃទោបាយ្” បទម្ម្ើឱយការអភិវឌ្ឍទសដ្ឋកិច្ច-

សងគម្ ទៅកម្ពុោ ។ 

១.៤. េនិទានកម្ា និងសោលបាំណង 

19> ការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាពម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ នៃការអៃុវត្តកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ដ្ាំណាក់កាលទី៣ រឺម្ិៃម្ត្ឹម្ខត្ពិៃិត្យទលើម្បសិទធភាពនៃការអៃុវត្តខែៃការសកម្មភាពខកទម្ម្ង់ប៉ាុទណាណ ោះទទ ប៉ាុខៃត

ខថម្ទាាំងទលើកកម្ពស់ការច្ូលរួម្ែតល់ធាត្ុច្ូលពីម្រប់ត្ួអងគោក់ព័ៃធ រួម្ាៃ អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កសហវ. រួម្ទាាំង

ម្ៃាីរ សហវ., ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃិងនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ របាយ្ការណ៍ម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ ោរបាយ្ការណ៍រួម្

របស់ម្រប់ត្ួអងគកនុងម្កបែណឌ កម្មវិធខីកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ 

20>  វិធីសាស្រសតកនុងការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០  ឱយាៃលកេណៈម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ។ អ.រ.ហ. បាៃទរៀបច្ាំ

កម្ម្ង់សាំណួរទែាើ ូៃអងគភាពោក់ព័ៃធទម្កាម្ឱវាទ កសហវ. ៃិងម្កសួង-សាថ ប័ៃ ទោយ្ទផ្លត ត្ទលើសូច្ន្ទករសម្ិទធកម្ម

រៃលឹោះ ឬសកម្មភាពរៃលឹោះខដ្លាៃបច្ច័យ្ខាល ាំងទៅទលើការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ បខៃថម្ពីទៃោះ 

អ.រ.ហ. ក៏បាៃទសន ើនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ច្ូលរួម្ែតល់ោធាត្ុច្ូលទោយ្រូសរំទលច្ទលើច្ាំណចុ្ទោលទៅអាទិភាពរបស់កម្មវិធី

ខកទម្ម្ង់ រួម្ាៃ ការម្រប់ម្រងការម្បម្ូលច្ាំណូលពៃធ, កាអៃុវត្ត FMIS, ការអៃុវត្តខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកាៃងិ

ថវិកាកម្មវិធី, ការកសាងសម្ត្ថភាព ៃិងការទម្ត្ៀម្ែលួៃសម្ាប់ ាំហាៃបន្ទា ប់ ។  

21> ការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាពម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ នៃការអៃុវត្តកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ដ្ាំណាក់កាលទី៣ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំតាម្ វិធីសាស្រសត  ដ្ូច្ខាងទម្កាម្៖ 

 វឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវត្តការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

• ការតាម្ោៃវឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវត្តការសទម្ម្ច្របស់ រ.ហ.ស កនុងឆ្ន ាំ២០២០ 
3
 

• ការម្រប់ម្រងច្ាំណូល-ច្ាំណាយ្កនុងបរិបទអសថ ិរភាពទសដ្ឋកិច្ច 

• ការទធវើសន្ទធ ៃកម្មរវាង FMIS ៃិងម្បព័ៃធទែសង ៃិងរវាងម្បព័ៃធទែសងៗ ទោយ្រូសរំទលច្អាំពីវឌ្ឍៃភាព 

បញ្ញា ម្បឈម្ ដ្ាំទណាោះម្សាយ្  

• ការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍សម្ិទធកម្ម ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ ទៅតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ 

• ម្បព័ៃធថវិកាទៅថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ (ទផ្លត ត្ទលើការទធវើម្បត្ិភូកម្មមុ្ែងារ ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ) 

 ការពិភាកាតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ (តាម្ម្បព័ៃធ វីឌ្ីអ)ូ ៃិងម្ៃាីរ សហវ. រា ធាៃីភនាំទពញ ទែត្តកណាត ល ទែត្តខកប 

ទែត្តម្ពោះសីហៃុ ៃិងទែត្តនម្ពខវង ។ 

                                                            
3 កនុងទសច្កតីសទម្ម្ច្ទៃោះ រ.ហ.ស ទម្ ើសទរីសពីម្រប់ខែនកសម្ាប់អៃុវត្តកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាលទី៣ ។ 
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 ការវាយ្ត្នម្លម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទោយ្ពិៃិត្យទម្ើលការខកលម្ែម្បព័ៃធម្រប់ម្រង តាម្រយ្ៈ

ការទម្បើម្បាស់របាយ្ការណ៍ PEFA ឆ្ន ាំ២០១០, ឆ្ន ាំ២០១៥ ៃិងឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

22> ខែែកទលើការម្ត្ួត្ពិៃិត្យទលើវឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវត្តខែៃការសកម្មភាពរួម្, វឌ្ឍៃភាពរបស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃិងអងគភាព
ទម្កាម្ឱវាទ កសហវ. ម្ត្ូវបូកបញ្ចូលម្សបតាម្ទោលបាំណង ៃិងខែនក ប៉ាុខៃតវិសាលភាពម្រប់ដ្ណត ប់ោសាំខាៃ់រឺ

បញ្ចូលច្ាំទោោះម្កសួង-សាថ ប័ៃសថ ិត្កនុងវិស័យ្ទសដ្ឋកិច្ច ៃិងសងគម្កិច្ច ទោយ្ពិៃិត្យទលើមុ្ែសញ្ញញ សាំខាៃ់ៗ រមួ្ាៃ 

ពម្ងឹងម្បសិទធភាពនៃការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ, ការពម្ងឹង ៃិងពម្ងីកការអៃុវត្ត FMIS, ការពម្ងឹងម្បសិទធភាពនៃ

ការអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធី, ការពម្ងឹងការទរៀបច្ាំ ៃិងការអៃុវត្តកម្មវិធីសវៃកម្ម/អធិការកិច្ចម្បចាំឆ្ន ាំ (ម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃិត្យ), 

ខែៃការយ្ុទធសាស្រសតសវៃកម្ម, ខែៃការសវៃកម្ម/អធិការកិច្ចម្បចាំឆ្ន ាំរបស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃិងការទែាើរបាយ្ការណ៍

 ូៃអាោា ធរសវៃកម្មោត្ិ ។ 
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២. វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តកម្ាវិធីកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ 

២.១. ការអនុវត្តក្នការេកម្ាភាពរួម្ ដាំណាក់កាលទី៣  

ក ន្កទ១ី៖ ការបនតពម្ងឹងភាពសជឿទុកចិត្តននថវិកា 

23> ខែនកទី១ “ភាពទ ឿទុកចិ្ត្តនៃថវិកា” ទផ្លត ត្ទលើទោលបាំណងច្ាំាំៃួៃ ៤ រួម្ាៃ៖ (១) ពម្ងឹងការម្រប់ម្រងច្ាំណូល 

ៃិងការអៃុវត្តខែៃការម្បម្ូលច្ាំណូល, (២) បៃតពម្ងឹងការម្រប់ម្រងបាំណលុ, (៣) ពម្ងឹងការម្រប់ម្រងសាច់្ម្បាក់ 

ៃិងរណៃី, ៃិង (៤) ខកលម្ែការអៃុវត្តថវិកា ៃិងពម្ងឹងការអៃុវត្តខែៃការច្ាំណាយ្ ។ ការអៃុវត្តច្ាំណូល ៃិងច្ាំណាយ្

ម្បចាំម្ត្ីាស ៃិងម្បចាំឆ្ន ាំ ម្ត្ូវាៃភាពរលូៃ ៃិងអាច្បា៉ា ៃ់សាម ៃបាៃ ទោយ្កម្ម្ិត្លទម្ែៀងនៃការអៃុវត្តសថ ិត្កនុង

រងវង់ +/-៥% ទធៀបៃឹងខែៃការ ។ 

ទោលបាំណង១១ ៖ បៃតពម្ងងឹការម្រប់ម្រងច្ាំណូល ៃិងការអៃុវត្តខែៃការម្បមូ្លច្ាំណូល 

24> ការតាម្ោៃការអៃវុត្តយុ្ទធសាស្រសតទកៀរររច្ាំណូល ២០១៩-២០២៣ ៖  អរគន្ទយ្កោឋ ៃទោលៃទោបាយ្ បាៃទរៀបច្ាំ

ោម្បចាំ្ាស ៃិងឆ្ន ាំ (របាយ្ការណ៍ពិៃិត្យ ៃិងវាយ្ត្នម្លការអៃុវត្តយ្ុទធសាស្រសត ទកៀរររច្ាំណូលម្បចាំឆ្ន ាំ ២០១៩, 

ៃិងរបាយ្ការណ៍តាម្ោៃការអៃុវត្តយ្ុទធសាស្រសត ទកៀរររច្ាំណូលម្បចាំ្ាស ឆ្ន ាំ២០២០) ។ ្ាសទី ១ ទដ្ើម្ឆ្ន ាំ 

២០២០ ទៃោះ ការអៃុវត្តយ្ុទធសាស្រសត ទកៀរររច្ាំណូលសទម្ម្ច្បាៃសកម្មភាពច្ាំៃួៃ ៧៨ ឬសម្ម្ូលៃឹង ៦១% កនុង

ច្ាំទណាម្សកម្មភាពសរុបទាាំង ១២៩ ខដ្លម្ត្ូវអៃុវត្ត កនុងច្ទន្ទល ោះឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២៣ ។ សម្ាប់លទធែលនៃ

ការអៃុវត្តឆ្ន ាំ២០២០ ម្ត្ូវរង់ចាំទៅ្ាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

25> ការពម្ងឹងការវិភារ ៃិងការពាករច្ាំណូល៖ អរគន្ទយ្កោឋ ៃទោលៃទោបាយ្ ពាករច្ាំណូលទោយ្ទម្បើម្បាស់ 

Elasticity Approach ។ ម្ុែងារ នៃម្៉ាូខដ្លពាករណ៍4ទៃោះ រឺែតល់ៃូវការពាករទលើកាំទណើៃនៃម្បទភទច្ាំណូល

ច្ាំៃួៃ ៦ រួម្ាៃ៖ (១) ពៃធទលើម្បាក់ច្ាំណូល, (២) ពៃធម្បទោលកនុងម្សុក, (៣) ពៃធម្បទោលទលើការន្ទាំច្ូល, 

(៤) ពៃធទលើោណិ ាកម្មអៃតរោត្ិ, (៥) ពៃធថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ, ៃិង (៦) ច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ ទោយ្ម្សបទៅ

តាម្ទលបឿៃនៃកាំទណើៃទសដ្ឋកិច្ចខដ្លោម្លូោឋ ៃ នៃច្ាំណូលពៃធ (proxy tax base) ។ សម្ាប់ការខច្ករំខលក

ទិៃនៃ័យ្រវាងអរគន្ទយ្កោឋ ៃទោលៃទោបាយ្ ៃិងអរគន្ទយ្កោឋ ៃរយ្ៃិងរោឋ ករកម្ពុោ ៃងិអរគន្ទយ្កោឋ ៃពៃធោរ

ទៅាៃត្ម្ម្ូវការោក់លិែិត្ទសន ើសុាំែលូវការ ។  រីឯការែតល់របាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាពម្កកាៃ់ទលខាធិការោឋ ៃទៅខត្

មិ្ៃទាៃ់ទពលទវោខដ្លទធវើឱយដ្ាំទណើរការម្ត្ួត្ពិៃិត្យតាម្ោៃម្ិៃអាច្ម្បម្ពឹត្តទៅទោយ្រលូៃដ្ូច្ការទម្ោងទុក ។ 

26> ការចុ្ោះបញ្ាី ៃិងទធវើបច្ចុបបៃនភាពព័ត៌្ាៃសហម្ោសកនុងឆ្ន ាំ២០២០៖ អរគន្ទយ្កោឋ ៃពៃធោរ អៃុវត្តបាៃច្ាំៃួៃ 
១១ ៥២៨ ឬទសម ើៃឹង ៣៩,៩% នៃច្ាំៃៃួសហម្ោសខដ្លមិ្ៃទាៃ់បាៃចុ្ោះបញ្ា ីពៃធោរ ៃិងទធវើបច្ចុបបៃនភាពព័ត្៌ាៃ 

(ទម្បៀបទធៀបោម្ួយ្ទិៃនៃ័យ្អទងកត្សហម្ោសឆ្ន ាំ២០១៧ ៃិង ២០១៨ ខដ្លាៃច្ាំៃៃួ ២៨ ៨៣៥ សហម្ោស) ។ 

                                                            
4 ការទម្បើម្បាស់ម្៉ាូខដ្លពាករណ៍ទៃោះែតល់ៃូវរុណម្បទោ ៃ៍ ០២ រួម្ាៃ (១) ម្៉ាូខដ្លទៃោះាៃលកេណៈសាម្ញ្ញ ខដ្លងាយ្ម្សួលកនុងការទធវើម្បត្ិបត្តិការ ោពិទសស    

សម្ម្សបទៅៃឹងកម្ម្ិត្នៃកម្ម្ងទិៃនៃ័យ្ខដ្លាៃ ៃិង (២) ម្៉ាខូដ្លទៃោះែោលភ់ាពទៃ់ភលៃ់ កនុងការោក់បញ្ចូល ឬរណន្ទបខៃថម្ៃវូ add-on factors ទដ្ើម្បីរិត្រូរទលើ

កតាត នៃការផ្លល ស់បតូរទោលៃទោបាយ្ពៃធ ឬរច្ន្ទសម្ព័ៃធពៃធ, ការពម្ងឹងអៃុទោម្ភាពអនកោប់ពៃធ ៃិងកតាត ម្តងាក ល (one-off factor)ោទដ្ើម្ ។ 
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27> ការទធវើទាំទៃើបកម្មម្បព័ៃធរដ្ឋបាលពៃធោរ៖ អរគន្ទយ្កោឋ ៃពៃធោរ បាៃបញ្ចប់ការអភិវឌ្ឍ ៃិងោក់ឱយដ្ាំទណើរការៃវូ

ម្បពៃ័ធម្រប់ម្រងការទច្ៀសវាងការយ្កពៃធម្ត្ួត្ោន  (DTA) ៃិងម្បព័ៃធ DTA Online, E-filling, E-payment, e-

VAT Refund, ៃិងបាៃអភិវឌ្ឍម្បព័ៃធម្រប់ម្រងបាំណលុពៃធ (Tax arrear system) ។ 

28> ការទធវើសន្ទធ ៃកម្មរវាងម្បព័ៃធទៃិនៃយ័្ពៃធោរ ៃងិម្បព័ៃធអាសីុរូោ៖ អរគន្ទយ្កោឋ ៃពៃធោរ ៃិងអរគន្ទយ្កោឋ ៃរយ្
ៃិងរដ្ឋករកម្ពុោ បាៃឯកភាពោក់ឱយដ្ាំទណើរការសាកលបងម្ុែងារសន្ទធ ៃកម្មម្បព័ៃធសវ ័យ្ម្បវត្តិកម្មទិៃនៃ័យ្ចប់ពីនថៃទី

២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ ត្ទៅ បន្ទា ប់ពីបាៃទធវើទត្សោសាកលបងទោយ្ទោរ ័យ្ោទម្ច្ើៃទលើក ៃងិបាៃោក់ឱយ

ដ្ាំទណើរការោែលួវការទៅម្ត្ីាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ ។ ទិៃនៃ័យ្ខដ្លម្ត្ូវផ្លល ស់បតូរតាម្ម្បព័ៃធសវ ័យ្ម្បវត្តិកម្ម ៃិងតាម្

ការទសន ើសុាំតាម្ករណីៃីម្ួយ្ៗ រួម្ាៃ ព័ត្៌ាៃនៃការច្ុោះបញ្ា ីសហម្ោស, ព័ត្៌ាៃនៃការម្បកាសសារទពើពៃធ, 

ទិន្ទន ៃុបបវត្តិទិញ-លក់, ព័ត្៌ាៃនៃការម្បកាសម្បត្ិទវទៃ៍រយ្ទលើទាំៃិញន្ទាំទច្ញ-ន្ទាំច្ូល ៃិងព័ត្៌ាៃចាំបាច្់ម្យួ្

ច្ាំៃួៃទទៀត្ ។ ការផ្លល ស់បតូរទិៃនៃ័យ្រឺាៃសារៈសាំខាៃ់ណាស់កនុងការម្រប់ម្រង ៃិងម្បម្ូលពៃធឱយាៃត្ាល ភាព 

រណទៃយ្យភាព ម្បសិទធភាព ៃិងស័កតិសិទធភាព ទដ្ើម្បីធាន្ទៃូវការម្បកួត្ម្បខ ងទោយ្ទសម ើភាពកនុងការទធវើធុរកិច្ច 

ពីទម្ោោះថ្នាៃទិៃនៃ័យ្ម្រប់ម្ោៃ់ៃឹងទប់សាក ត្់បាៃៃូវការទកងបៃលាំ ៃិងការទរច្ទវសពៃធរបស់ធុរ ៃ ។ 

29> ការទធវើសន្ទធ ៃកម្មរវាងម្បព័ៃធទៃិនៃយ័្ពៃធោរ ៃងិ FMIS៖ ទៅនថៃទី២៣ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ ២០២០  កសហវ.បាៃោក់ឱយ

ដ្ាំទណើរការសន្ទធ ៃកម្មោែលូវការរវាងម្បព័ៃធម្រប់ម្រងទិៃនៃ័យ្ពៃធោរ ៃិង FMIS ខដ្លសវ ័យ្ម្បវត្តិកម្មទលើម្ុែងារ

ច្ាំៃួៃពីរ រឺ (១) ការបញ្ាូៃទិៃនៃ័យ្ច្ាំណូលថវិកាទច្ញពីម្បព័ៃធម្រប់ម្រងទិៃនៃ័យ្ពៃធោរទៅ FMIS  ាំៃួសឱយការទច្ញ

ម្កោសសោកបម្ត្បង់ម្បាក់ច្ូលថវិកាោត្ិ ៃិងថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ខដ្លពីមុ្ៃម្ត្ូវការទពលទវោយូ្រ, ទម្បើម្បាស់

ម្កោសសាន ម្ ៃិងៃីត្ិវិធីសមុ រសាម ញោទម្ច្ើៃ ៃិង (២) ការបញ្ាូៃទិៃនៃ័យ្ច្ាំណូលពៃធោរ ខដ្លបាៃកាត្់ទុកទោយ្ 

អរគន្ទយ្កោឋ ៃរត្ន្ទោរោត្ិ ៃិងរត្ន្ទោររា ធាៃី-ទែត្ត ទច្ញពី FMIS ទៅម្បព័ៃធម្រប់ម្រងទិៃនៃ័យ្ពៃធោរទោយ្

ខបងខច្កោ៉ា ងលម្ែិត្ ៃិងច្ាស់ោស់ទៅតាម្ម្បទភទពៃធ ៃិងអាករន្ទន្ទ ។ 

30> ការកាត់្បៃថយ្បាំណលុសារទពើពៃធម្តូ្វទារសរបុ ៖  អរគន្ទយ្កោឋ ៃពៃធោរ បាៃខកសម្ម្ួល ៃិងពិៃិត្យទែាៀងផ្លា ត្់ច្ាំទោោះ

បាំណលុពៃធរបស់សហម្ោសម្ួយ្ច្ាំៃួៃខដ្លបាៃទូទាត្់ ឬបាៃទធវើការត្វា៉ៃ  ម្ពម្ទាាំងបាៃបញ្ចូលទិៃនៃយ័្បាំណលុពៃធ

ទៅកនុងតារាង Excel ៃិងទសក ៃឯកសារបាំណុលពៃធចស់ៗ ទដ្ើម្បីោឯកសារទោង សម្ាប់បញ្ចូលកនុងម្បព័ៃធ

ម្រប់ម្រងបាំណលុពៃធថមី ។ ោម្ួយ្ោន ទៃោះ កសហវ. បាៃទរៀបច្ាំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តម្បកាសទលែ ៩៦២ សហវ.ម្បក 

ច្ុោះនថៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ សត ីពីការម្រប់ម្រងបាំណលុពៃធោរ ៃិងបាៃទរៀបច្ាំម្បព័ៃធម្រប់ម្រងបាំណលុពៃធថមី

សម្ាប់ម្រប់ម្រង ៃិងម្បម្ូលច្ាំណូលពៃធតាម្ម្បព័ៃធបទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃ ។ អរគន្ទយ្កោឋ ៃពៃធោរ បាៃៃិងកាំពុង

ទរៀបច្ាំរំហូរៃីត្ធិី វិធីការងារបញ្ចូលទិៃនៃ័យ្បាំណលុពៃធចស់ៗ ទៅកនុងម្បព័ៃធម្រប់ម្រងបាំណលុពៃធថមី ៃងិទោោះម្សាយ្

បាំណលុពៃធចស់ ។   សហម្ោសខដ្លាៃបាំណលុអាទិភាពច្ាំៃួៃ ៤៩៨ ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តវិធាៃការត្ឹងទារបាំណលុ

ពៃធ ។  ទៅឆ្ន ាំ២០២០ អរគន្ទយ្កោឋ ៃពៃធោរ ម្បម្ូលបាំណលុពៃធបាៃច្ាំៃួៃ ១ ១៤១ ៧៣១ ោៃទរៀល ៃិងកនុង

ឆ្ន ាំ២០១៩ ម្បម្ូលបាំណលុពៃធបាៃច្ាំៃួៃ ១ ០៨៩ ៩១០ ោៃទរៀល ម្ពម្ទាាំងបាៃខបងខច្កម្បទភទបាំណលុពៃធ

ខដ្លអាច្ម្បម្ូលបាៃាៃច្ាំៃួៃ ៣ ១៩៩ សហម្ោស (បាំណលុពៃធត្ិច្ោង ៣ ឆ្ន ាំ) ៃិងម្ិៃអាច្ម្បម្ូលបាៃាៃ

ច្ាំៃួៃ ៥ ០៨៥ សហម្ោស (បាំណលុពៃធទម្ច្ើៃោង ៣ ឆ្ន ាំ) ដ្ចូ្ាៃបងាា ញកនុងតារាងទី 4 ។ 
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តារាងទ ី4៖ ច្ាំៃៃួសហម្ោសខដ្លាៃបាំណលុពៃធខដ្លអាច្ម្បម្ូលបាៃ ៃិងម្ៃិអាច្ម្បម្លូបាៃ 

ល.រ បរោិយ្ 
ច្ាំៃួៃសហម្ោស 

សរបុ ធាំ តូ្ច្ៃិងម្ធយម្ 

១ 
បាំណលុពៃធខដ្លអាច្ម្បម្ូលបាៃ (បាំណលុពៃធត្ិច្

ោង ៣ ឆ្ន ាំ) 
៣ ១៩៩ ១ ០៥០ ២ ១៤៩ 

២ 
បាំណលុពៃធម្ៃិអាច្ម្បម្ូលបាៃ (បាំណលុពៃធទម្ច្ើៃ

ោង ៣ ឆ្ន ាំ) 
៥ ០៨៥ ១ ៣៦១ ៣ ៧២៤ 

 

31> ការទធវើសាម្ញ្ញកម្ម ទាំទៃើបកម្មៃីតិ្វិធីរយ្ ៃិងកិច្ចម្បតិ្បត្តកិាររយ្ ៖ អរគន្ទយ្កោឋ ៃរយ្ៃិងរោឋ ករកម្ពុោ បាៃខកទម្ម្ង់

ៃីត្ិវិធ ីៃិងទាំទៃើបកម្មរយ្ ៃិងកិច្ចម្បត្ិបត្តិការរយ្ រមួ្ាៃ ការទធវើសាម្ញ្ញកម្មៃីត្ិវិធីរយ្ម្ួយ្ច្ាំៃៃួតាម្រយ្ៈការទធវើ

ទាំទៃើបកម្មម្បព័ៃធបទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃ, ការអៃុវត្តម្ច្កទច្ញច្ូលខត្ម្ួយ្កនុងការែតល់ទសវាសាធារណៈ, ការបៃតអៃុវត្ត

ការខកសម្ម្ួលទោលការណ៍ ៃិងៃីត្ិវិធីទសកៃកុងខត្ៃ័រ, ការអៃុវត្តតាម្បទបបញ្ញត្តិនៃអៃុម្កឹត្យសត ីពីបញ្ា ីទាំៃិញ

ហាម្ឃាត្់ ៃិងទាំៃិញោប់កម្ម្ិត្កាំណត្់ ទដ្ើម្បីអៃុវត្តកិច្ចសម្ម្ួលោណិ ាកម្មតាម្រយ្ៈការម្រប់ម្រងហាៃិភ័យ្, 

ការទទួលយ្កម្បត្ិទវទៃ៍ទដ្ើម្កាំទណើត្ទាំៃិញទច្ញទោយ្អនកន្ទាំទច្ញខដ្លាៃការទទួលសាគ ល់ ៃិងទោោះម្សាយ្បញ្ញា   

ៃិងសាំណូម្ពររបស់វិស័យ្ឯក ៃតាម្រយ្ៈយ្ៃតការភាពោនដ្រូរយ្-ខែនកឯក ៃ (CPPM) ។ ោម្ួយ្ោន ទៃោះ 

សម្ាប់ការពម្ងីកយ្ៃតការធុរ ៃលែបាំែតុ្ ៃងិឈាៃទៅអៃវុត្តកម្មវិធីម្បត្ិបត្តិករទសដ្ឋកិច្ចាៃការអៃុញ្ញញ ត្ (AEO), 

កសហវ. បាៃទទលួសាគ ល់សា ិកធុរ ៃលែបាំែុត្ ច្ាំៃួៃ ១០ ម្កុម្ហ ុៃ ថមីបខៃថម្ទទៀត្ ខដ្លសរុបាៃច្ាំៃួៃ ៤០ ។ 

32> ទាំទៃើបកម្មម្បព័ៃធម្រប់ម្រងកិច្ចម្បតិ្បត្តកិារការងាររយ្៖ អរគន្ទយ្កោឋ ៃរយ្ៃិងរោឋ ករកម្ពុោ បាៃខកលម្ែម្ុែងារ
ទូទាត្់តាម្ម្ទធាបាយ្ទអ ិច្ម្ត្ូៃិក ៃិងអៃុវត្តម្ុែងារទូទាត្់តាម្ម្ទធាបាយ្ទអ ិច្ម្ត្ូៃិកោម្ួយ្ធន្ទោរ

កាណាឌ្ីោ៉ា  ៃិងធន្ទោរទអសុលីីោ ។ 

33> ការពម្ងីកវិសាលភាព នៃការអៃុវត្តម្បព័ៃធបញ្ារខត្មួ្យ្ោតិ្ ៖ ម្បព័ៃធបញ្ារខត្ម្ួយ្ោត្ិម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្តទៅ 

អរគន្ទយ្កោឋ រយ្ ៃិងរោឋ ករកម្ពុោ, ម្កុម្ម្បឹកាអភិវឌ្ឍៃ៍កម្ពុោ, ម្កសួងសខុាភិបាល, ម្កសងួឧសាហកម្ម វិទាសាស្រសត  

បទច្ចកវិទា ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍,  ៃិងម្កសួងោណិ ាកម្ម  រីឯ ម្កសួងកសិកម្ម រុកាេ ម្បាញ់ ៃិងទៃសាទ ៃឹងអៃុវត្តទៅឆ្ន ាំ

២០២១ ។ 

34> ការកាត់្បៃថយ្បាំណលុមិ្ៃខម្ៃសារទពើពៃធម្តូ្វទារសរបុ៖ កសហវ.បាៃោក់ឱយអៃុវត្តម្បកាសទលែ ១១៩៥ សហវ.

ម្បក. ច្ុោះនថៃទី២២ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ សត ីពីវិធាៃ ៃងិ ៃីត្ិវិធីនៃការម្រប់ម្រង ការត្ឹងទារ ៃិងការ ម្ម្ោះបញ្ា ីនៃបាំណលុ

ម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ ។ ទៃាឹម្ទៃោះ តារាងច្ាំណាត្់ថ្នន ក់បាំណលុម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ ពុាំទាៃប់ាៃទរៀបច្ាំបញ្ចប់ទៅទ ើយ្ ។ 

បាំណលុម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធសរុបឆ្ន ាំ២០១៦ ាៃច្ាំៃួៃ ៨០ ២៣៦ ៦៧៩,៣៦ ដ្ុោល រអាទម្រិកម្ត្ូវបាៃកាត្់បៃថយ្

ម្កម្ត្ឹម្ខត្ ៣៧ ៣២៥ ១៥៥,៧០ ដ្ុោល រអាទម្រិក ទៅឆ្ន ាំ២០២០ ។ 
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ដ្ាម្កាម្ទ ី3 ៖ សាថ ៃភាពការម្បម្ូលបាំណលុម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០ 

 

 

 

 

 

 

ម្បភព៖ អ.ទ.ច្. 

35> ការពម្ងឹងការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តរិដ្ឋ៖ ច្ាប់សត ីពីការម្រប់ម្រង ការទម្បើម្បាស់ ៃិងចត្់ខច្ងទលើម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ
ទលែ ៃស/រកម្/១១២០/០៣ ច្ុោះនថៃទី១៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្ត ទហើយ្លិែិត្បទោឋ ៃរត្ិយុ្ត្ត

ៃឹងម្ត្ូវទរៀបច្ាំបខៃថម្ រួម្ាៃ ៖ អៃុម្កឹត្យសត ីពីៃីត្ិវិធីនៃការទែារម្កោម្ទពយសម្បត្តិរបស់រដ្ឋ, អៃុម្កឹត្យសត ីពីៃីត្ិវិធី

លម្ែិត្នៃការទធវើអៃុម្បទោរ, អៃុម្កឹត្យសត ីពីៃីត្ិវិធីលម្ែិត្នៃការទធវើអធិបបទោរ, អៃុម្កឹត្យសត ីពីវិធាៃៃិងៃីត្ិវិធីនៃ

ការរឹបអសូម្កោម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ, អៃុម្កឹត្យសត ីពីវិធាៃ ៃិងៃីត្ិវិធីនៃការ ួលម្ទពយសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ ៃិង

ម្ទពយសម្បត្តិឯក ៃរបស់រដ្ឋ, អៃុម្កឹត្យសត ីពីវិធាៃ ៃងិៃីត្ិវិធនីៃការលក់ ឬការដ្រូម្ទពយសម្បត្តិឯក ៃរបសរ់ដ្ឋ, អៃុម្កឹត្យ

សត ីពីវិធាៃ ៃិងៃីត្ិវិធីនៃការទិញ លក់ ការដ្ូរ ឬការ លួម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋទៅទម្ៅម្បទទស, អៃុម្កឹត្យសត ីពីវិធាៃ ៃិង

ៃីត្ិ វិធីនៃបដិ្ទាៃ, អៃុម្កឹត្យសត ីពីវិធាៃ ៃិងៃីត្ិ វិធីនៃការែតល់សម្បទាៃដី្ទសដ្ឋកិច្ច ៃិងសម្បទាៃដី្សងគម្កិច្ច, 

អៃុម្កឹត្យសត ីពី វិធាៃ ៃិងៃីត្ិវិធីនៃការែតល់ ការម្រប់ម្រង ៃិងការម្ត្ួត្ពិៃិត្យសម្បទាៃម្រប់ម្រងទសវាសាធារណៈ, 

ៃិង អៃុម្កឹត្យសត ីពី វិធាៃ ៃិងៃីត្ិវិធីនៃការបង់ច្ាំណូលពីការម្រប់ម្រង ៃិងការចត្់ខច្ងម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ ។ 

36> ច្ាប់សត ពីីការម្រប់ម្រងខលបងោណិ ាកម្ម ៖ ច្ាប់សត ីពីការម្រប់ម្រងខលបងោណិ ាកម្មម្ត្ូវបាៃអៃុម្័ត្ទោយ្រដ្ឋសភា

កាលពីនថៃទី០៥ ខែត្ុោ ឆ្ន ាំ២០២០ ៃិងបាៃម្បកាសោក់ឱយទម្បើម្បាស់ទៅនថៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ ទហើយ្កាំពុង

ទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោងអៃុម្កឹត្យសត ីពីការទរៀបច្ាំ ៃិងការម្បម្ពឹត្តទៅនៃអរគទលខាធិការោឋ ៃ នៃ រ.ល.ក ៃងិម្បកាសសត ីពី

ការទរៀបច្ាំ ៃិងការម្បម្ពឹត្តទៅនៃន្ទយ្កោឋ ៃច្ាំណោុះឱយអរគទលខាធិការោឋ ៃ នៃ រ.ល.ក ។ 

37> ការពម្ងីការទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធបទច្ចកវិទាព័ត៌្ាៃម្រប់ម្រងច្ាំណូលមិ្ៃខម្ៃសារទពើពៃធ (NRMIS) ៖ ទៅឆ្ន ាំ២០២០ 

ម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័ៃម្បម្ូលច្ាំណូលទាាំង២៣ ៃិងម្ៃាីរ ាំន្ទញោក់ព័ៃធ បាៃទម្បើម្បាស់ NRMIS ។ ការទម្បើម្បាស់ 

NRMIS ទៅម្កសួងកសិកម្ម រុកាេ ម្បាញ់ ៃិងទៃសាទ (ករណីសម្បទាៃដី្ទសដ្ឋកិច្ច) ៃិង ម្កសួងខរ៉ៃ ៃិងថ្នម្ពល 

(ករណីសម្បទាៃខរ៉ៃ) ទៅម្ិៃទាៃ់បាៃអៃុវត្តទពញទលញ ទោយ្ទៅទសលសល់កិច្ចការត្ិច្ត្ួច្ទទៀត្ម្ត្ូវបាំទពញបខៃថម្ ។ 

NRMIS ទម្ោងោក់ឱយអៃុវត្តទៅរដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្តចប់ពីឆ្ន ាំ២០២១, ទៅរដ្ឋបាលម្កុង ម្សុក ែណឌ  ទៅឆ្ន ាំ

២០២២ ៃិងឃុាំ សងាក ត្់ ទៅឆ្ន ាំ២០២៣ ។ ការពម្ងីកទៃោះ ាៃសៃាុោះទលឿៃខដ្លចាំបាច់្ម្ត្ូវម្បុងម្បយ័្ត្ន ៃិងពម្ងឹង

ការម្រប់ម្រង ក៏ដ្ូច្ោការរិត្រូរទលើការកសាងសម្ត្ថភាព ។ 

38> ការទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធទូទាត្់ទអ ិច្ម្តូ្ៃិក (e-Payment) ៖ អរគន្ទយ្កោឋ ៃម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋៃិងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃ

សារទពើពៃធ បាៃទរៀបច្ាំៃិងោក់ឱយទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធទូទាត្់ទអ ិច្ម្ត្ូៃិក (e-Payment) សម្ាប់ការម្បម្ូលច្ាំណូល
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មិ្ៃខម្ៃសារទពើពៃធ ាំហាៃទី១ សម្ាប់ម្កសួងច្ាំៃួៃ ០៣ រួម្ាៃ ៖ កសហវ., ម្កសងួទរៀបច្ាំខដ្ៃដី្ ៃររូបៃីយ្កម្ម

ៃិងសាំណង់, ៃិងម្កសួងកសិកម្ម រុកាេ ម្បាញ់ ៃិងទៃសាទ តាម្រយ្ៈសារាច្រទលែ ០១០ សហវ ៃិងទសច្កតី

 ូៃដ្ាំណឹងទលែ ០៣០ សហវ. ច្ុោះនថៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ ៃិងម្កសួង-សាថ ប័ៃច្ាំៃួៃ ១០ បខៃថម្ ទៅឆ្ន ាំ

២០២១ ម្ពម្ទាាំង ១០ បខៃថម្ទទៀត្ ទៅឆ្ន ាំ២០២២ ។ 

39> ការពិៃតិ្យកិច្ចសៃាដី្សម្បទាៃទសដ្ឋកិច្ច ៖ អៃុទោម្តាម្បទបបញ្ញត្តិោធរាៃ ៃិងត្នម្លឈនួ លដី្សម្បទាៃទសដ្ឋកិច្ច 

ការិោល័យ្ ាំន្ទញៃិងម្កុម្ការងារអៃតរម្កសួង បាៃទធវើការពិៃិត្យៃិងខកសម្មួ្លៃូវកិច្ចសៃា ួលដី្សម្បទាៃ

ទសដ្ឋកិច្ចបាៃច្ាំៃួៃ ៦៧ ម្កុម្ហ ុៃ កនុងច្ាំទណាម្កិច្ចសៃាោម្ួយ្ម្កុម្ហ ុៃច្ាំៃៃួ ២២៩ ទៅឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

40> ការទរៀបច្ាំសាំទណើសុាំទោលការណ៍ទលើការកាំណត់្នថលឈនួល  ួល ៃងិលកេែណឌ នៃកិច្ចសៃា ួលម្ទពយសម្បត្តរិដ្ឋ ៖  

កិច្ចការទៃោះ ម្ត្ូវបាៃពៃារទពលកនុងបរិការណ៍នៃ ាំងកឺូវីដ្-១៩ ទោយ្រង់ចាំសភាពការណ៍ធូរម្សាលសិៃទទើបបៃត

ម្ុែការបខៃថម្ទទៀត្ ។ ការពៃាទពលទៃោះ ទទួលបាៃទោការណ៍ឯកភាពដ្ែ៏ពង់ែពស ់ពី ឯកឧត្តម្អរគបណឌ ិត្សភាចរយ 

ឧបន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតី រដ្ឋម្ស្រៃតី កសហវ. ។ 

41> ការទរៀបច្ាំទសច្កតមី្ោងច្ាប់សត ពីីការម្រប់ម្រងច្ាំណូលមិ្ៃខម្ៃសារទពើពៃធ ៖ ទសច្កតីម្ោងច្ាបទ់ៃោះម្ត្ូវបាៃោក់ម្ប ុាំ

កម្ម្តិ្ថ្នន ក់ដឹ្កន្ទាំអងគភាព ៃិងម្កុម្ម្បឹកាៃីត្ិកម្ម នៃ កសហវ. ោទម្ច្ើៃដ្ងកនុងម្ត្ីាសទី ៤ ឆ្ន ាំ២០២០ ទដ្ើម្បីធាន្ទថ្ន

ែលឹម្សារបទច្ចកទទសាៃភាពម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ៃិងាៃវិសាលភាពអាច្អៃុវត្តបាៃ មុ្ៃៃឹងោក់ ល្ងថ្នន ក់ដឹ្កន្ទាំ 

កសហវ. ។ ច្ាប់ទៃោះាៃវិសាលភាពម្រប់ដ្ណត ប់ច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ រួម្ាៃ៖ ច្ាំណូលពីម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ, 

ច្ាំណូលពីសហម្ោសសាធារណៈ ៃិងអងគភាពសវ ័យ្ភាពហិរញ្ញវត្ថុដ្នទទទៀត្, ច្ាំណូលពីទសវាសាធារណៈ, ច្ាំណូល

ពីការពិៃ័យ្ ៃិងោក់ទណឌ កម្ម ៃិងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធទែសងទទៀត្ ។ ទសច្កតីម្ោងច្ាប់ទៃោះ ទម្ោងបញ្ាូៃ

ទៅរណៈរដ្ឋម្ស្រៃតីទៅឆ្ន ាំ២០២១ ៃិងសាថ ប័ៃៃីត្ិបបញ្ញត្តិទៅឆ្ន ាំ២០២២ ។ 

42>  វិទសាធៃកម្មម្ពោះរា ម្កឹត្យសត ពីីលកេៃតកិៈទទូៅនៃសហម្ោសាធារណៈ ៖ អរគន្ទយ្កោឋ ៃម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋៃិងច្ាំណូល

ម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ បាៃៃិងកាំពុងទរៀបច្ាំបញ្ចូលែលឹម្សារបខៃថម្តាម្អៃុសាសៃ៍របស់ម្កុម្ការងារទម្កាយ្ពីបាៃទធវើ

ការម្ប ុាំច្ាំៃួៃ២ទលើក ។ កិច្ចការទៃោះទម្ោងៃឹងបញ្ចប់ទៅឆ្ន ាំ២០២២ ។ 

43> ការទរៀបច្ាំឯកសារទោលសត ពីីការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធច្ាំណូលមិ្ៃខម្ៃសារទពើពៃធ ៖ កិច្ចការទៃោះទទួលបាៃ ាំៃួយ្បទច្ចកទទស ពី

ទីម្បឹកាបទច្ចកទទសរបស់ធន្ទោរពិភពទោក ទោយ្ ាំហាៃដ្ាំបូងបាៃទរៀបច្ាំបញ្ចប់ Inception report ។ ម្កុម្ការងារ

បទច្ចកទទសកាំពុងបៃតកិច្ចការបទច្ចកទទសនៃការទរៀបច្ាំឯកសារទៃោះឱយាៃរណុភាព ៃិងម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ទដ្ើម្បីធាន្ទ

ម្បសិទធភាពនៃការអៃុវត្ត ។ ឯកសារទៃោះោឯកសារសាំខាៃ់ ៃិងោទិសទៅសម្ាប់ទរៀបច្ាំលិែិត្បទោឋ ៃរត្ិយ្ុត្ត

ន្ទន្ទោក់ពៃ័ធៃងឹការម្រប់ម្រងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ ដ្ចូ្ទៃោះ របបីម្ត្ូវបញ្ចប់កនុង្ាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ ទៃោះ ។ 

44> ការទរៀបច្ាំទោលការណ៍ខណន្ទាំរមួ្សោ ពីីការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈរបស់រា រោឋ ភិបាល (Public Financial 

Management Manual-PFMM) ៖ អ.រ.ហ. បាៃទរៀបច្ាំសិកាេ សាោពិទម្ោោះទោបល់ទលើកទី១ទលើទសច្កតីម្ោងទៃោះ

ោម្ួយ្អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កសហវ., ម្កសួង-សាថ ប័ៃ, ម្រឹោះសាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋបាល, សហម្ោសសាធារណៈ, រដ្ឋបាល

ថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ, ម្ៃាីរ ាំន្ទញ ៃិងត្ាំណាងនដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍ ទហើយ្ទម្ោងៃឹងពិទម្ោោះទោបល់ទលើកទី២ ម្ុៃៃឹងទោរព
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ទសន ើរណៈកម្មការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ៃិងរណៈកាម ធិការដឹ្កន្ទាំការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទដ្ើម្បីពិៃិត្យ ៃិងែតល់ការខណន្ទាំបខៃថម្ ។  ទោលការណ៍ទៃោះទម្ោងៃឹងបញ្ចប់កនុងឆ្ន ាំ២០២១ទៃោះ ។ 

45> ការកាំណត់្ៃិយ្ម្ៃ័យ្នៃបាំណលុកកសាោះ ៖ ម្កុម្ការងារបទច្ចកទទស 5 ទរៀបច្ាំម្កបែណឌ រួម្ខែៃទីបងាា ញែលូវ ៃិង

ខែៃការសកម្មភាពសម្ាប់ទោោះម្សាយ្ច្ាំណាយ្កកសាោះ ម្ត្ូវបាៃបទងកើត្តាម្រយ្ៈទសច្កតីសទម្ម្ច្ទលែ ០៨៥ សហវ. 

ច្ុោះនថៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០។ ម្កុម្ការងារបទច្ចកទទសបាៃៃិងកាំពុងទរៀបច្ាំៃីត្ិវិធីខកសម្ម្ួលកិច្ចសៃារបស់

ម្កុម្ ាំន្ទញការខដ្លកាំពុងទរៀបច្ាំ PFMM ទដ្ើម្បីទរៀបច្ាំសិកាទលើការងារទៃោះ។ កិច្ចការទៃោះទម្ោងៃឹងបញ្ចប់ទៅកនុង

ឆ្ន ាំ២០២១ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តទៅទដ្ើម្ឆ្ន ាំ២០២២ ។ 

46> ការទទូាត់្ម្បាក់ទបសកកម្មតាម្ម្បព័ៃធធន្ទោរ៖ កសហវ. បាៃទច្ញសារាច្រខណន្ទាំទលែ ០១២ សហវ ច្ុោះនថៃទី២៩ 

ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៤ សត ីពីការទូទាត្់ម្ត្ង់ច្ូលរណៃីម្បាក់ទបៀវត្សរបស់ម្ស្រៃតីរា ការ ប៉ាុខៃតការអៃុវត្ត រឺសថ តិ្ទៅទលើសាម្ ី

ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ។ ោវឌ្ឍៃភាព ម្កសួង-សាថ ប័ៃច្ាំៃួៃ ៨ បាៃទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្តការទបើកម្បាក់ទបសកកម្មកនុងម្បទទស

តាម្ម្បព័ៃធធន្ទោរ ។ ម្កសួងអប់រំ យ្ុវ ៃ ៃិងកីឡាបាៃចប់ទែតើម្អៃុវត្តការទបើកម្បាក់ទបសកកម្មកនុងម្បទទសតាម្

ម្បព័ៃធធន្ទោរសម្ាប់អងគភាពថវិកាថ្នន ក់ម្ៃាីរអប់រ ំយុ្វ ៃ ៃិងកីឡារា ធាៃីទែត្តកនុងឆ្ន ាំ២០១៥  ទោយ្ខ កសម្ាប់

អងគភាពថវិកាថ្នន ក់កណាត ល  ៃឹងចប់ទែតើម្ការទបើកម្បាក់ទបសកកម្មកនុងម្បទទសតាម្ម្បព័ៃធធន្ទោរទៅឆ្ន ាំ២០២១ ទៃោះ ។ 

ទោលបាំណង ១២ ៖ បៃតពម្ងងឹការម្រប់ម្រងបាំណលុ  

47> ការតាម្ោៃការអៃុវត្តយ្ុទធសាស្រសតសត ីពីការម្រប់ម្រងបាំណលុសាធារណៈ ២០១៩-២០២៣ ៖ អរគន្ទយ្កោឋ ៃសហ-

ម្បត្ិបត្តិការអៃតរោត្ិៃិងម្រប់ម្រងបាំណលុ ោទសន្ទធកិារ ូៃរណៈកាម ធិការម្រប់ម្រងបាំណលុសាធារណៈ បាៃ

ទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវត្តយ្ុទធសាស្រសតសត ីពីការម្រប់ម្រងបាំណុលសាធារណៈ ២០១៩-២០២៣ 

ម្បចាំម្ត្ីាស ៃិងម្បចាំឆ្ន ាំ  ម្ពម្ទាាំងបាៃទបាោះែាយ្ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ិបាំណុលសាធារណៈកម្ពុោ ម្បចាំ្ាស 

ោទទៀងទាត្់ ។ ោម្ួយ្ោន ទៃោះ ទសច្កតីម្ោងបច្ចុបបៃនកម្មៃីត្ិវិធីរួម្ម្បត្ិបត្តិការសម្ាប់ការម្រប់ម្រងបាំណលុសាធារណៈ 

ៃិងបច្ចុបបៃនកម្មម្បកាសសត ីពីទោលការណ៍ ៃិងៃីត្ិវិធីម្រប់ម្រងការែតល់ឥណទាដ្ល់សហម្ោសសាធារណៈ, ម្រឹោះសាថ ៃ

សាធារណៈ ៃីត្ិបុរគលសាធារណៈ ៃិងម្រឹោះសាថ ៃធន្ទោរ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃិងទម្ោងអៃុម្័ត្ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តទៅ

ម្ត្ីាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

48> ការទរៀបច្ាំម្បព័ៃធម្រប់ម្រងទៃិនៃយ័្ោក់ព័ៃធៃងឹកាត្ពវកិច្ចបាំណលុោយ្ថ្នទហតុ្ ៖ អរគន្ទយ្កោឋ ៃសហម្បត្ិបត្តិការ

អៃតរោត្ិ ៃិងម្រប់ម្រងបាំណលុ បាៃបទងកើត្ ៃិងកាំពុងទម្បើម្បាស់សាកលបងៃូវម្បព័ៃធម្រប់ម្រងទិៃនៃ័យ្ោក់ព័ៃធៃឹង

កាត្ពវកិច្ចបាំណលុោយ្ថ្នទហត្ុ ។ ម្កុម្ការងារបទច្ចកទទសអៃតរម្កសួង-សាថ ប័ៃ ម្ត្ូវបាៃបទងកើត្ តាម្រយ្ៈទសច្កតីសទម្ម្ច្

ទលែ ០១៧ កសហវ ច្ុោះនថៃទី១២ ខែម្ីន្ទ ឆ្ន ាំ២០២០ ទដ្ើម្បីសិកា ៃិងច្ងម្កងព័ត្៌ាៃ ៃិងទិៃនៃ័យ្ោក់ព័ៃធៃឹង

កាត្ពវកិច្ចបាំណលុោយ្ថ្នទហត្ុ ។  

49> ការម្រប់ម្រងទលើវិស័យ្មូ្លបម្ត្រដ្ឋ ៖ ទដ្ើម្បី ាំរុញការអភិវឌ្ឍម្ូលបម្ត្រដ្ឋ រា រោឋ ភិបាលបាៃទរៀបច្ាំច្ាប់ថមីសត ីពី 

“មូ្លបម្ត្រដ្ឋ” ខដ្លម្បកាសឱយទម្បើម្បាស់ទោយ្ម្ពោះរា ម្កម្ទលែ ៃស/រកម្/១២២០/០៤០ ច្ុោះនថៃទី២៦ ខែធនូ ឆ្ន ាំ

                                                            
5 ម្កុម្ការងារទៃោះាៃសាសភាពច្លូរួម្ពី អ.រ.ហ., អរគន្ទយ្កោឋ ៃរត្ន្ទោរោត្ិ,  អរគន្ទយ្កោឋ ៃថវិកា, អរគន្ទយ្កោឋ ៃលទធកម្មសាធារណៈ,  អរគន្ទយ្កោឋ ៃ

ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ,  អរគន្ទយ្កោឋ ៃទោលៃទោបាយ្,  អរគន្ទយ្កោឋ ៃសវៃកម្មនែាកនងុ, អោគ ធិការោឋ ៃ ៃិងម្កុម្ការងារ FMIS ។  
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២០២០  ាំៃួសឱយច្ាប់សត ីពីម្ូលបម្ត្រដ្ឋខដ្លបាៃម្បកាសឱយទម្បើម្បាស់ទោយ្ម្ពោះរា ម្កម្ទលែ ៃស/រកម្/០១០៧/

០០១ ច្ុោះនថៃទី ១០ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០០៧ ។ ទៃាឹម្ទៃោះ កសហវ. បាៃបទងកើត្ម្កុម្ការងារបទច្ចកទទសទរៀបច្ាំម្កែណឌ

ទោលៃទោបាយ្សត ីពីការអភិវឌ្ឍម្ូលបម្ត្ (ក.ម្.រ.) តាម្រយ្ៈទសច្កតីសទម្ម្ច្ទលែ ០៧១ សហវ ច្ុោះនថៃទី ០៦ ខែ

 វិច្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ ។ ទោយ្ាៃការោាំម្ទពីនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍សាំខាៃ់ៗម្ួយ្ច្ាំៃួៃ ក.ម្.រ. បាៃៃិងកាំពុងទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោង

បឋម្ម្កបែណឌ ទោលៃទោបាយ្ខដ្លោខែៃទីបងាា ញែលូវកនុងការអភិវឌ្ឍម្លូបម្ត្ទៃោះ ។  ាំហាៃបន្ទា ប់ ទសច្កតីម្ោង

ទៃោះ ៃឹងម្ត្ូវទម្ោងោក់ពិទម្ោោះទោបល់ោម្ួយ្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃិងនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ោក់ព័ៃធ បន្ទា ប់ម្កោក់ ល្ង

កិច្ចម្ប ុាំរណៈកម្មការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឬរណៈកម្មការម្រប់ម្រងបាំណលុសាធារណៈ ឬ 

រណៈកាម ធិការទោលៃទោបាយ្ទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុម្ៃុៃឹងទោរព ូៃ េសម្តចសត្សជានយករដាម្ន្រនតី អៃុម្ត័្ 

ៃិងោក់ឱយអៃវុត្តទៅច្ុងខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

ទោលបាំណង ១៣៖ ពម្ងងឹការម្រប់ម្រងសាច់្ម្បាក់ ៃិងរណៃី 

50> ការបៃតខកលម្ែ ៃិងពម្ងឹងការទរៀបច្ាំខែៃការសាច់្ម្បាក់ 6  ៖ សាថ ៃភាពបច្ចុបបៃននៃការអៃវុត្តបូករួម្ទាាំងវឌ្ឍៃភាពនៃ

ការពម្ងីកការទម្បើម្បាស់រោឺការទលើកម្ពស់យ្ៃតការម្រប់ម្រងសាច់្ម្បាក់ទោយ្ាៃទោលការណ៍ ៃិងៃីត្ិវិធីសម្ាប់

អងគភាពោក់ព័ៃធរបស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ទដ្ើម្បីបទងកើត្ការពាកររំហូរសាច្់ម្បាក់ ៃិងការពាករសម្ត្ុលយសាច្់ម្បាក់ច្ុងនថៃ 

ទៅរណៃីទទាលរត្ន្ទោរឱយាៃភាពម្ត្ឹម្ម្ត្ូវ ៃិងទាៃ់ទពលទវោ។ ការពាកររំហរូសាច្់ម្បាក់ម្ត្ូវបាៃខកលម្ែឱយ

សថ ិត្កនុងរងវង់ (+/-៥%) ៃងិបាៃទរៀបច្ាំខែៃការសាច្់ម្បាក់ោម្បចាំខដ្លាៃតារាងត្ួទលែម្ត្ូវបាៃយ្កម្កទម្បើម្បាស ់។ 

ម្បព័ៃធ Online Web-based Application ម្ត្ូវបាៃទម្បើម្បាស់សាកលបងបៃតោម្ួយ្ម្កសួង-សាថ ប័ៃទាាំង៣៧ ។ 

សម្ត្ថភាពម្ស្រៃតីទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធ Online Web-based Application ទៅតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃម្ួយ្ច្ាំៃួៃទៅាៃ

កម្ម្ិត្ ។ អរគន្ទយ្កោឋ ៃរត្ន្ទោរោត្ិ អាច្ដឹ្ងពីទាំហាំនៃរហំរូសាច់្ម្បាក់របស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃិងអាច្ពាករណ៍

សាច្់ម្បាក់ោម្ុៃ ទដ្ើម្បីអាច្ទម្ត្ៀម្រំហូរសាច្់ម្បាក់ឱយកាៃ់ខត្ាៃម្បសិទធភាព ៃិងទាៃ់ទពលទវោ ម្សបតាម្ការងារ

ខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ 

51> ខែៃការសាច់្ម្បាក់របស់ម្កសួងម្តូ្វបាៃបញ្ចូលកនងុម្បព័ៃធម្រប់ម្រងសាច់្ម្បាក់ ៖ ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ច្ាំៃួៃ ២៣ បាៃ

បញ្ចូលទិៃនៃ័យ្កនុងម្បព័ៃធម្រប់ម្រងសាច់្ម្បាក់ ។ ទោយ្ខ កម្កសួង-សាថ ប័ៃច្ាំៃួៃ ១១ មិ្ៃទាៃ់បាៃបញ្ចូលទិៃនៃ័យ្

កនុងម្បព័ៃធ រួម្ាៃ៖ (១) កសហវ., (២) ទីសត ីការរណៈរដ្ឋម្ស្រៃតី, (៣) ម្កសួងការោរោត្,ិ (៤) ម្កសួងអបរ់ ំ       

យ្ុវ ៃ ៃិងកីឡា, (៥) ម្កសួងឧសាហកម្ម វិទាសាស្រសត  បទច្ចកវិទា ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍, (៦) រដ្ឋទលខាធិការអាកាស 

ច្រសុីវិល, (៧) ម្កសួងទាំន្ទក់ទាំៃងោម្ួយ្រដ្ឋសភាម្ពឹទធសភា ៃិងអធិការកិច្ច, (៨) ម្កសួងធម្មការ ៃិងសាសន្ទ, 

(៩) អាោា ធរសវៃកម្មោត្ិ, (១០) ម្កសួងសងគម្កិច្ច អត្ីត្យ្ុទធ ៃ ៃិងយ្ុវៃីត្ិសម្បទា, (១១) ម្កសួងខែៃការ ។ 

 រីឯម្កសួង-សាថ ប័ៃ ច្ាំៃួៃ ៣ ពុាំអាច្ទាក់ទងបាៃ រួម្ាៃ (១) ម្កសួងម្ហានែា, (២) ម្កសួងោណិ ាកម្ម, ៃិង (៣)

ម្កសួងវបបធម៌្ ៃិងវិចិ្ម្ត្សិលបៈ ។ 

                                                            
6  ការទរៀបច្ាំកម្មវិធីច្ាំណូល-ច្ាំណាយ្ ៃិងការទរៀបច្ាំខែៃការសាច្់ម្បាក់ាៃភាពមិ្ៃដូ្ច្ោន ទទ ពីទម្ោោះកម្មវិធីច្ាំណូល-ច្ាំណាយ្ថវិការោឺការបូកសរុបច្ាំៃៃួត្ទួលែ

ច្ាំណូល-ច្ាំណាយ្ខដ្លាៃទាាំងអស់របស់ថវិកាសរុប ច្ាំខណកឯខែៃការសាច្់ម្បាក់រោឺការបូកសរុបច្ាំៃៃួត្រួទលែច្ាំណូល-ច្ាំណាយ្អៃុវត្ត ។ 
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52> ការទទូាត់្តាម្ម្បព័ៃធទអ ិច្ម្តូ្ៃកិ (E-transfer)៖ ម្ុែងារច្ម្បង ៃិងសារៈសាំខាៃ់នៃការទម្បើម្បាស់ E-Transfer7 

រឺែតល់ភាពងាយ្ម្សួលដ្ល់អត្ិថិ ៃកនុងការទែារសាច់្ម្បាក់ច្ូលរណៃីអត្ិថិ ៃទោយ្ផ្លា ល់ ៃិងទាៃ់ទពលទវោ 

ទោយ្កាត្់បៃថយ្ទពលទវោតាម្រយ្ៈការម្ិៃទាម្ទារឱយអត្ិថិ ៃច្ាំណាយ្ទពលទវោ កនុងការយ្កម្ូលបបទាៃប័ម្ត្

ទៅធន្ទោរ ទដ្ើម្បីទធវើការទែារទឹកម្បាក់ច្លូរណៃីរបស់ែលួៃ ។ ម្ុែងារច្ម្បង E-transfer របស់ធន្ទោរោត្ិនៃកម្ពុោ

បាៃទធវើសន្ទធ ៃកម្មោសវ ័យ្ម្បវត្តិពី FMIS ខដ្លបាៃទសច្កតថី្នរាល់ការទទូាត្់ ៃូអត្ិថិ ៃ រឺម្ត្ូវទធវើការទូទាត្់ទច្ញព ី

FMIS ទៅកាៃ់ម្បព័ៃធ OBSNBC របស់ធន្ទោរោត្ិនៃកម្ពុោ ទហើយ្អរគន្ទយ្កោឋ ៃរត្ន្ទោរោត្ិៃឹងទធវើការទែារ

ម្បាក់ពីម្បព័ៃធ OBSNBC ទៃោះទៅអត្ិថិ ៃ ។ ន្ទទពលបច្ចុបបៃន  អរគន្ទយ្កោឋ ៃរត្ន្ទោរោត្ិកាំពុងសហការោម្ួយ្

ធន្ទោរកាណាឌ្ីោ៉ា  ៃងិន្ទយ្កោឋ ៃបទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃនៃ កសហវ. ទដ្ើម្បីអភិវឌ្ឍទធវើសន្ទធ ៃកម្មទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធ

ទូទាត្់ទអ ិច្ម្ត្ូៃិកោម្ួយ្ធន្ទោរកាណាឌ្ីោ៉ា  សាំទៅពម្ងីកការទម្បើម្បាស់ទៅដ្ល់រត្ន្ទោររា ធាៃី-ទែត្ត ទៅ

ទដ្ើម្ឆ្ន ាំ២០២១ ។ ោទិសទៅ ច្ាំណាយ្ថវិកាោត្ិម្បាណ ៥០% នៃច្ាំណាយ្សរុបម្ត្ូវបាៃទូទាត្់តាម្ E-Transfer 

ឆ្ន ាំ២០២១-២០២២ ។ 

53> ការពទៃលឿៃការទទូាត់្បុទរម្បទាៃ ៖ ថវិកាបុទរម្បទាៃម្ត្ូវបាៃកត្់ម្តាតាម្ោៃកនុងបញ្ា ីវិភារ ៃិងរបាយ្ការណ៍ោម្បចាំ

ទោយ្លម្ែិត្តាម្ទឈាម ោះម្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃីម្យួ្ៗ ។ រិត្ម្ត្ឹម្នថៃទី ១៤ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ សម្ត្ុលយបុទរម្បទាៃម្ិៃទាៃ់

ទូទាត្់របស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃិងអងគភាព ពីឆ្ន ាំ២០១៧-២០១៩ ាៃច្ាំៃួៃម្បាណ ១៧២.៣៤ ប ៊ីោៃទរៀល ។ 

កិច្ចការទៃោះៃឹងម្ត្ូវអៃុវត្តកនុង CAP3+2 បៃតទទៀត្ ។ 

54> ការពម្ងឹងច្ាំណាយ្រ ាទទយ្យបុទរម្បទាៃ ៖ ឆ្ន ាំ២០២០  អរគន្ទយ្កោឋ ៃរត្ន្ទោរោត្បិាៃសហការោម្ួយ្អរគន្ទយ្ក-

ោឋ ៃោក់ព័ៃធ ខកសម្ម្ួលម្បកាសទលែ ៦៦៣ សហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទី២៨ ខែកកកោ ឆ្ន ាំ២០២០ សត ីពីៃីត្ិវិធីច្ាំណាយ្តាម្

រ ាទទយ្យបុទរម្បទាៃរបស់រដ្ឋបាលថ្នន ក់ោត្ិ សម្ាប់ឆ្ន ាំ២០២១ ទោយ្បាៃកាំណត្់ពីអត្ិបរាោភាររយ្ ៃិងទឹកម្បាក់

តាម្ម្ុែសញ្ញញ តាម្ែាង់រណៃី ៃិងបៃថយ្ទឹកម្បាក់បណណច្ាំណាយ្អត្ិបរាពី ៥ ោៃទរៀល ម្ក ៣ ោៃទរៀល ។ 

55> រា រោឋ ភិបាលបាៃអៃុវត្តទោរ ័យ្ទលើការទបើកម្បាក់ទបៀវត្សតាម្ម្បព័ៃធធន្ទោរ។ ទោយ្ខ ក ការទបើកម្បាក់

ទបសកកម្មតាម្ម្បព័ៃធធន្ទោរទៅាៃវឌ្ឍៃភាពត្ិច្ត្ួច្ទៅទ ើយ្ ទោលរមឺ្កសួង-សាថ ប័ៃច្ាំៃួៃ ៨ បាៃទរៀបច្ាំ ៃិង

អៃុវត្តការទបើកម្បាក់ទបសកកម្មកនុងម្បទទសតាម្ម្បព័ៃធធន្ទោរ រួម្ាៃ៖ (១) ម្កុម្ម្បឹកាអភិវឌ្ឍៃ៍កម្ពុោ, (២) 

ម្កសួងម្ុែងារសាធារណៈ, (៣) រដ្ឋទលខាធិការោឋ ៃអាកាសច្រណ៍សុីវិល, (៤) ម្កសួងោណិ ាកម្ម, (៥) ម្កសួង

ម្ពោះបរម្រា វា ាំង, (៦) ឧត្តម្ម្កុម្ម្បឹកានៃអងគទៅម្កម្, (៧) ម្កសួងម្ហានែា (ខែនករដ្ឋបាលទូទៅ) ៃិង (៨) ម្កសួង

ទសដ្ឋកិច្ច ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

ទោលបាំណង ១៤៖ ខកលម្ែការអៃុវត្តថវកិា ៃិងពម្ងងឹការអៃុវត្តខែៃការច្ាំណាយ្ 

56> ទោលបាំណង១៤ទៃោះ ទផ្លត ត្ទលើការអៃុវត្តយ្ទុធសាស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្មសាធារណៈ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥ 

ៃិងយ្ុទធសាស្រសតសត ីពីការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងការ វិៃិទោរសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥ ។ ខែៃការសកម្មភាព

លម្ែិត្នៃយ្ុទធសាស្រសតទាាំងពីរ ម្ត្ូវបាៃរណៈកាម ធិការដឹ្កន្ទាំការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈអៃុម័្ត្ 

ទៅកនុងកិច្ចម្ប ុាំកាលពីនថៃទី១៦ ខែម្ីន្ទ ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

                                                            
7 ច្ាំៃួៃត្អួកសរម្ត្ូវបាៃពម្ងីកច្ាំៃៃួ ២៥៦ ។ 
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57> ការអៃុវត្តសារាច្រខណន្ទាំសត ីពីការទរៀបច្ាំរទម្ាងខែៃការលទធកម្មម្បចាំឆ្ន ាំ៖ ោវឌ្ឍៃភាព រិត្ម្ត្ឹម្នថៃទី៣០ ខែធនូ  

ឆ្ន ាំ២០២០ សាថ ប័ៃអៃុវត្តលទធកម្ម/អងគភាពថវិកា ខដ្លបាៃទែាើទសច្កតីម្ោងខែៃការលទធកម្មម្បចាំឆ្ន ាំ២០២១8 ម្ក  

កសហវ. ៃិងម្ត្ូវបាៃអៃុម័្ត្ពី កសហវ. ាៃដ្ូច្ខាងទម្កាម្៖ 

- សាថ ប័ៃអៃុវត្តលទធកម្ម បាៃទែាើម្កសរុបច្ាំៃួៃ ១០៦ សាថ ប័ៃ (៩៣,៨០%) ៃិងបាៃអៃុម្័ត្រួច្រាល់ច្ាំៃួៃ 

១០៣ សាថ ប័ៃ (៩៧,១៧%) 

- អងគភាពថវិកា បាៃទែាើម្កសរបុច្ាំៃួៃ ៥៧០ អងគភាព (៨៩,៤៨%) ៃងិបាៃអៃុម្័ត្រួច្រាល់ច្ាំៃួៃ ៥៤៤ អងគភាព 

(៩៥,៤៤%) ។ 

58> ការទែាើរបាយ្ការណ៍អៃវុត្តកិច្ចលទធកម្មឆ្ន ាំ២០២០ ម្ក កសហវ. ៖ រិត្ម្ត្ឹម្នថៃទី២៩ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០២១ ម្កសួង-

សាថ ប័ៃ ខដ្លម្ិៃបាៃទែាើរបាយ្ការណ៍អៃុវត្តកចិ្ចលទធកម្មម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ ម្ក កសហវ. ាៃច្ាំៃួៃ ០៦ ម្កសួង-សាថ ប័ៃ 

រួម្ាៃ៖ (១) ម្កសួងអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃបទ, (២) ម្កសួងធៃធាៃទឹក ៃិងឧត្ុៃិយ្ម្, (៣) ម្កសងួទរៀបច្ាំខដ្ៃដី្ ៃររូបៃីយ្កម្ម 

ៃិងសាំណង់, (៤) ម្កសងួការបរទទស ៃងិសហម្បត្ិបត្តិការអៃតរោត្ិ 9, (៥) ម្កសួងម្ហានែា (ខែនកសៃតិសែុសាធារណៈ) 

ៃិង (៦) រដ្ឋបាលទែត្តកណាត ល ។ ោម្យួ្ោន ទៃោះខដ្រ អងគភាពថវិកាខដ្លមិ្ៃបាៃទែាើរបាយ្ការណ៍អៃុវត្តកិច្ចលទធកម្ម

ម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ ម្ក កសហវ. ាៃច្ាំៃួៃ ៣០៥ អងគភាព ទសម ើៃឹង ៤៧,៧៤% ។ កិច្ចការទៃោះ ម្ត្ូវខត្ទោោះម្សាយ្ោ

ចាំបាច់្មុ្ៃការទធវើ វិម្ ឈការលទធកម្មសាធារណៈ10  ាំហាៃទី២ ទៅឆ្ន ាំ២០២២ ៃិង ាំហាៃទី៣ ទៅឆ្ន ាំ២០២៥ ទដ្ើម្បី

ធាន្ទៃូវត្ាល ភាព ៃិងរណទៃយ្យភាព ។ 

59> ការទរៀបច្ាំបទងកើត្ម្បព័ៃធសត ង់ោត្នម្លសម្ាប់អៃវុត្តកនងុកិច្ចលទធកម្មសាធារណៈ៖ អរគន្ទយ្កោឋ ៃលទធកម្មសាធារណៈ 

បាៃទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោងសត ីពីលកេែណឌ ការងារសម្ាប់ទម្ ើសទរសីម្កុម្ហ ុៃកនុងម្សុកទដ្ើម្បីទរៀបច្ាំម្បព័ៃធសតង់ោត្នម្ល

សម្ាប់អៃុវត្តកនុងកិច្ចលទធកម្មសាធារណៈ ។ 

60> ការសិកាសមិ្ទធិលទធភាព (Feasibility Study) សត ីពីលទធកម្មរោឋ ភិបាលតាម្ម្បព័ៃធទអ ិច្ម្តូ្ៃិក (e-GP) ៖ 

ម្កុម្ការងាររបស់អរគន្ទយ្កោឋ ៃលទធកម្មសាធារណៈ សិកាម្សាវម្ោវអភិវឌ្ឍៃ៍លទធកម្មរោឋ ភិបាលតាម្ម្បព័ៃធទអ ិច្

ម្ត្ូៃិក (e-GP) ទោយ្សហការោម្ួយ្ម្កុម្ការងារ KSP-ITC នៃសាធារណរដ្ឋកូទរ៉ៃ បាៃទរៀបច្ាំរួច្រាល់ៃូវរបាយ្ការណ៍

ច្ុងទម្កាយ្សត ីពីការសិកាសម្ិទធិលទធភាពកនុងការទរៀបច្ាំម្បព័ៃធ e-GP ទៅកនុងម្បទទសកម្ពុោ ។ 

                                                            
8 ម្កសួង-សាថ ប័ៃទែាើខែៃការលទធកម្មយ្ឺត្រួម្ាៃ ម្កសួងធម្មការៃិងសាសន្ទ, ម្កសួងម្ហានែា (ខែនកសៃតិសុែសាធារណៈ), ម្កសួងអប់រ ំ យ្ុវ ៃ ៃិងកីឡា (លទធកម្ម

សាំណង់), អរគទលខាធិការោឋ ៃរដ្ឋសភា, ម្កសួងទរៀបច្ាំខដ្ៃដី្ ៃររូបៃីយ្កម្ម ៃិងសាំណង់, កាំពង់ខែសវ ័យ្ត្ម្កុងភនាំ ទពញ, វិទាសាថ ៃោត្ិនម្បសណីយ្៍ 

ទូររម្ន្ទរម្ៃ៍ បទច្ចកវិទារម្ន្ទរម្ៃ៍ ៃិងព័ត្៌ាៃ ។  

9 ម្កសួងកាបរទទស ៃិងសហម្បត្ិបត្តិការអៃតរោត្ិ បាៃទរៀបច្ាំរួច្រាល់ៃវូរបាយ្ការណ៍អៃុវត្តលទធកម្មលទធកម្មម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០  ូៃ កសហវ. ទៅនថៃទី ០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ

២០២១ ។  

10 ការទធវើវិម្ ឈការកិច្ចលទធកម្មសាធារណៈខច្កទច្ញោបី ាំហាៃ ទោយ្ ាំហាៃទី១ទៅឆ្ន ាំ២០១៩,  ាំហាៃទី២ទៅឆ្ន ាំ២០២២, ៃិង ាំហាៃច្ុងទម្កាយ្ទៅឆ្ន ាំ២០២៥ ។  

កសហវ. បាៃទធវើវិម្ ឈការកិច្ចលទធកម្មសាធារណៈ ាំហាៃទី១រួច្រាល ់ ទោយ្បាៃបទងកើៃកម្ម្ិត្ទឹកម្បាក់សិទធិសទម្ម្ច្ទទួលែុសម្ត្ូវទលើកិច្ចលទធកម្មសាធារណៈ  ៃូសាថ ប័ៃ

ខដ្លអៃុវត្តកិច្ចលទធកម្មផ្លា ល់ ដ្ូច្ាៃកនងុម្បកាសទលែ ០១០ សហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទី១៤ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៩ សត ីពីការែតល់កម្ម្ិត្ទឹកម្បាក់សិទធិសទម្ម្ច្កនុងកិច្ចលទធកម្ម

សាធារណៈ។ 
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61> ការទរៀបច្ាំច្ាប់សត ពីីវិទសាធៃកម្មច្ាប់សត ពីីលទធកម្មសាធារណៈ ៖ ម្កុម្ការងារកម្មិ្ត្អរគន្ទយ្កោឋ ៃលទធកម្មសា-

ធារណៈសម្ាប់ទរៀបច្ាំច្ាប់សត ីពីវិទសាធៃកម្មច្ាប់សត ីពីលទធកម្មសាធារណៈ បាៃៃិងកាំពុងសិកាម្សាវម្ោវឯកសារ 

បទោឋ ៃរត្ិយ្ុត្តោក់ព័ៃធទែសង  ៗ ទដ្ើម្បីោម្ូលោឋ ៃកនុងការទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោងបឋម្ច្ាប់សត ីពីវិទសាធៃកម្មច្ាប់សត ីពី

លទធកម្មសាធារណៈ ។ ម្ា៉ាងទោយ្សារទីម្បឹកាអៃតរោត្ិសម្ាប់ យួ្ទរៀបច្ាំច្ាប់សត ីពីវិទសាធៃកម្មច្ាប់សត ីពីលទធ-

កម្មសាធារណៈម្ិៃអាច្ទម្ ើសទរីសបាៃ ទទើបទធវើឱយការទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោងបឋម្ច្ាប់សត ីពី វិទសាធៃកម្មច្ាប់សត ីពី

លទធកម្មសាធារណៈាៃភាពយ្តឺ្ោ៉ា វ ។ ោវិធាៃការបន្ទា ប់ អរគន្ទយ្កោឋ ៃលទធកម្មសាធារណៈ ទម្កាម្ការសម្ម្ប-

សម្ម្ួលោម្ួយ្ អ.រ.ហ. ពិភាកាោម្ួយ្ត្ាំណាងសហភាពអឺរ៉ៃុបសត ីពីការែតល់ ាំៃួយ្បទច្ចកទទស ទហើយ្សហភាពអឺរ៉ៃុប

បាៃៃិងកាំពុងដ្ាំទណើការទម្ ើសទរីសទីម្បឹកាអៃតរោត្ិ ទោយ្ទម្ោងបញ្ចប់ការទម្ ើសទរីសច្ុងម្ត្ីាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ 

ទៃោះ ។ 

62> ការពម្ងឹងការទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្តខែៃការច្ាំណាយ្ ៖ អរគន្ទយ្កោឋ ៃថវិកា បាៃខកលម្ែ ៃិងោក់ឱយអៃវុត្តទម្ម្ង់ថមីនៃ

កម្មវិធីច្ាំណូល-ច្ាំណាយ្តាម្កម្មវិធី ខដ្លកៃលងម្កអៃុវត្តតាម្ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ាត្ិកាទសដ្ឋកិច្ចខត្ប៉ាុទណាណ ោះ ។ ោទិសទៅ

បៃត អរគន្ទយ្កោឋ ៃថវិកាទរៀបច្ាំទម្ម្ង់សម្ាប់ទរៀបច្ាំខែៃការម្បត្ិបត្តិរបស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃឆ្ន ាំ២០២១-២០២២ ៃងិ 

អៃុវត្តសាកលបងខែៃការម្បត្ិបត្តិទៃោះ ទៅឆ្ន ាំ២០២៣ ។ 

63> ការពិៃិត្យ ៃិងទធវើបច្ចុបបៃនភាពម្កបែណឌ រតិ្យុ្ត្ត សម្ាប់ច្ាំណាយ្រ ាទទយ្យបុទរម្បទាៃ ៖  អងគភាពខដ្លាៃ

ការោក់ព័ៃធបាៃទរៀបច្ាំកិច្ចម្ប ុាំសត ីពីការបៃសុីៃីត្ិវិធី ៃិងការកត្់ម្តាម្បត្ិបត្តិការទៅកនុង FMIS សម្ាប់អៃុវត្តទៅ

កនុងឆ្ន ាំសារទពើពៃធ២០២០ ទលើថវិការ ាទទយ្យបុទរម្បទាៃរបស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ម្ពម្ទាាំងសិកាអាំពីបញ្ញា ម្បឈម្នៃ

ការអៃុវត្តៃីត្ិវិធីរ ាទទយ្យបុទរម្បទាៃ ។ 

64> ការបញ្ចប់ការទរៀបច្ាំទសច្កតមី្ោងច្ាប់សត ពីីភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋ ៃងិឯក ៃ៖ ទសច្កតីច្ាប់សត ីពីភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋ 

ៃិងឯក ៃ ម្ត្ូវបាៃោក់ ល្ងកចិ្ចម្ប ុាំអៃតរម្កសួងច្ាំៃួៃ ០៣ ទលើករិត្ម្ត្ឹម្ទដ្ើម្ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០២១ ។ បន្ទា ប់ម្ក អងគភាព

ភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋៃិងឯក ៃថ្នន ក់កណាត ល បាៃខកសម្ម្ួលែលឹម្សារទសច្កតមី្ោងច្ាប់ទៃោះ តាម្សាម រត្ីនៃកិច្ចម្ប ុាំ

ខាងទលើ ៃិងបាៃទសន ើសុាំការពិៃិត្យ ៃិងែតល់ទោបល់ទលើទសច្កតីម្ោងច្ាប់ទៃោះ ទលើ ាំពូកច្ាំៃួៃ ០៤ ោក់ព័ៃធៃឹង 

(១)ការទោោះម្សាយ្វិវាទ, (២) ទទាសបបញ្ញត្តិ, (៣) អៃតរបបញ្ញត្តិ ៃិង (៤) អវសាៃបបញ្ញត្តិ ។ ទៃាឹម្ទៃោះ តាម្សាម រត្ី

អងគម្ប ុាំោម្ួយ្ថ្នន ក់ដឹ្កន្ទាំទទលួបៃាុក, អងគភាពភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋៃិងឯក ៃថ្នន ក់កណាត ល បាៃៃិងកាំពុងទរៀបច្ាំ

ទសច្កតីម្ោងៃីត្ិវិធីម្បត្ិបត្តិការរមួ្ (SOPs) ខដ្លខច្កទច្ញោ ០៣ ភារ រួម្ាៃ៖ (១) ទោលៃទោបាយ្ ៃិង

ៃីត្ិវិធ,ី (២) ទោលការណ៍ខណន្ទាំ ៃិង (៣) ៃីត្ិវិធីលទធកម្ម ។ 

65> ការបៃតពម្ងឹងម្បសិទធភាពច្ាំណាយ្វិៃិទោរសាធារណៈទោយ្ថវិកាថ្នន ក់ោតិ្ ៖ រា រោឋ ភិបាលបាៃោក់ឱយអៃុវត្ត

អៃុម្កឹត្យទលែ ៤១ អៃម្ក.បក ច្ុោះនថៃទី២៥ ខែម្ីន្ទ ឆ្ន ាំ២០២០ សត ីពីការម្រប់ម្រងរទម្ាងវិៃិទោរសាធារណៈ ។ 

ោម្ួយ្ោន ទៃោះ អរគន្ទយ្កោឋ ៃថវិកាបាៃៃិងកាំពុងទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោងបឋម្សត ីពីការទរៀបច្ាំទោលការណ៍ខណន្ទាំសត ីពី
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ការម្រប់ម្រង ៃិងការអៃុវត្តថវិកាសម្ាប់ការងារ ួស ុល ៃិងខថទាាំទហោឋ រច្ន្ទសម្ព័ៃធសាធារណៈ (ែលូវថនល់ 

៦១០៥៣) ខដ្លកាំពុងសថ ិត្កនងុការពិភាកាខកសម្ម្ួល ទោយ្ម្ិៃទាៃ់បាៃសទម្ម្ច្ទៅទ ើយ្11 ។  

66> ោការសៃនិោឋ ៃ ខែនកទី១ “ភាពទ ឿទុកចិ្ត្តនៃថវិកា” រឺរកាបាៃៃូវភាពរឹងា ាំ ខដ្ល ល្ុោះបញ្ញច ាំងអាំពីភាពធៃនៃម្បព័ៃធ

ខដ្លបាៃកសាងកៃលងម្ក ែណៈាៃែលប៉ាោះោល់ទោយ្ ាំងកឺូវីដ្-១៩, ការដ្កម្បព័ៃធអៃទុម្ោោះពៃធ EBA ៃិងទម្ោោះ

ទឹក ាំៃៃ់ ។ កនងុៃ័យ្ទៃោះ ការពម្ងឹងការម្រប់ម្រង ៃងិអៃុវត្តខែៃការម្បម្ូលច្ាំណូលម្ត្ូវទធវើពិពិធកម្មច្ាំណូលថមី ៃិង

ទកៀរររច្ាំណូលឱយអស់សកាត ៃុពល ោពិទសសវិស័យ្ទរូរម្ន្ទរម្ៃ៍  ៃិងវិស័យ្ទម្បងកាត្ ។ ច្ាំទោោះម្បសិទធភាពច្ាំណាយ្

ថវិកា ៃឹងម្ត្ូវពម្ងឹងទលើទបៀវត្ស, ទាំៃិញ/ទសវា ៃិងវិៃិទោរតាម្រយ្ៈការទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្តលិែិត្បទោឋ ៃរត្ិយ្ុត្ត 

ដ្ចូ្ាៃកាំណត្់កនុងខែៃការយុ្ទធសាស្រសតសត ីពីការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥ ។  

 

                                                            
11 ទោយ្សារទម្ ើសទរីសទីម្បឹកាម្ិៃទាៃ់បាៃ ។ 

ការងារសធវ ើបនត 

 អៃុវត្តខែៃការសកម្មភាពនៃយ្ុទធសាស្រសត ទកៀរររច្ាំណូល ២០១៩-២០២៣ 

 អៃុវត្តខែៃការសកម្មភាពរបស់យ្ុទធសាស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្មសាធារណៈ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥ 

 អៃុវត្តខែៃការសកម្មភាពនៃយុ្ទធសាស្រសតសត ីពីការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងការវិៃិទោរសាធារណៈ ២០១៩-

២០២៥ ។ ោម្ួយ្ោន ទៃោះ លិែិត្បទោឋ ៃរត្ិយ្ុត្តម្ត្ូវទរៀបច្ាំទដ្ើម្បីពម្ងឹងការម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈ 

ដ្ូច្ាៃកាំណត្់កនុងយុ្ទធសាស្រសតសត ីពីការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈ ាៃដ្ូច្ខាងទម្កាម្ ៖ 

- ម្បកាសសត ីពីការបទងកើត្រណៈកម្មការវិៃិទោរសាធារណៈ  

- ម្បកាសសត ីពីការោក់ឱយអៃុវត្តទោលការណ៍រួម្សម្ាប់ការម្រប់ម្រងរទម្ាងខថទាាំទហោឋ រច្ន្ទសម្ព័ៃធ

ែលូវថនល់សាធារណៈ (ឆ្ន ាំ២០២១) 

- ម្បកាសសត ីពីការោក់ឱយអៃុវត្តៃីត្ិវិធីម្បត្ិបត្តិ នៃការម្រប់ម្រង ទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្តរទម្ាង វិៃិទោរ

សាធារណៈហិរញ្ញបបទាៃទោយ្ថវិកាថ្នន ក់ោត្ិ (រទម្ាង វិៃិទោរផ្លា ល់) (ឆ្ន ាំ២០២២)  

- ម្បកាសសត ីពីការោក់ឱយអៃុវត្តទោលការណ៍រួម្សម្ាប់ការម្រប់ម្រងរទម្ាងខថទាាំទហោឋ រច្ន្ទសម្ព័ៃធ

ធារាសាស្រសត  (ឆ្ន ាំ២០២២) ។ 

- អៃុម្កឹត្យសោ ីពីការអៃុវត្តៃីត្ិវិធីម្បត្ិបត្តិការរួម្សម្ាប់ទរៀបច្ាំៃិងម្រប់ម្រងរទម្ាងវិៃិទោរ 

សាធារណៈតាម្យ្ៃតការភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋៃិងឯក ៃ ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្ត (ឆ្ន ាំ២០២១) 

- ច្ាប់សត ីពីភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋៃិងឯក ៃ (ឆ្ន ាំ២០២១) 

- ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងទិៃនៃ័យ្រទម្ាងហិរញ្ញបបទាៃពីថវិកាោត្ិ ៃិងនដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍សម្ាប់ម្រប់រទម្ាង

ទម្កាម្ម្កបែណឌ ហិរញ្ញបបទាៃពីនដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍ន្ទន្ទ ទៅកម្ពុោ ខដ្លអៃុវត្តទោយ្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ

រា រោឋ ភិបាល ៃិង ល្ងកាត្់ កសហវ. (ឆ្ន ាំ ២០២១) ។ 
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ក ន្កទី២៖ ការបនតពម្ងឹងគណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ 

67> ខែនកពម្ងឹងរណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ ទផ្លត ត្ទលើទោលបាំណងច្ាំៃៃួ ៥ រួម្ាៃ  (១) ពម្ងឹងការអៃុវត្តថវិកា ៃិងបលង់-

រណទៃយ្យថមី, (២) ពម្ងឹងការអៃុវត្តម្បព័ៃធថវិកាថមី ៃិងដ្ាំទណើរការម្បត្ិបត្តិការថមី, (៣) ពម្ងឹងការអៃុវត្តម្បព័ៃធ

រណទៃយ្យថមី ម្បព័ៃធកត្់ម្តាថមី ៃិងម្បព័ៃធរបាយ្ការណ៍ថមី, (៤) ពម្ងឹងការអៃុវត្តឧបករណ៍ ៃិងយ្ៃតការទដ្ើម្បីបទងកើៃ

ការទទួលែុសម្ត្ូវ ៃិងរណទៃយ្យភាព, ៃិង (៥) បទងកើៃត្ាល ភាពថវិកា ។ 

68> ខែៃការពម្ងីក FMIS  ាំហាៃទ៣ី ទផ្លត ត្សាំខាៃ់ទលើ ការោក់ឱយទម្បើម្បាស់ FMIS ទៅថ្នន ក់កណាត លៃិងថ្នន ក់ម្ូលោឋ ៃ, 

បៃតអៃុវត្តៃីត្ិវិធីត្ម្ម្ង់ទិសសម្ាប់ការទទូាត្់ទបៀវត្សទទូាត្់ម្ត្ង់ ៃងិៃីត្ិវិធអីៃុវត្តទែសងៗតាម្ខែៃការ,  ការោក់ឱយ

ទម្បើម្បាស់ FMIS ទៅ រដ្ឋបាលម្កុង ម្សុក ែណឌ , ការអភិវឌ្ឍម្ុែងារ ២ ថមីបខៃថម្ ទៅកនុង FMIS (ម្ុែងារម្រប់ម្រង

សៃនិធិ ៃិងម្ុែងារម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិ), ការោក់ឱយទម្បើម្បាស់មុ្ែងារទរៀបច្ាំខែៃការថវិកាោ ាំហាៃៗ, ការោក់

ឱយទម្បើម្បាស់ម្ុែងារលទធកម្មោ ាំហាៃៗ ៃិងទោលទៅចាំបាច្់ទែសងៗ (អភិវឌ្ឍកម្មវិធីម្រប់ម្រងអនកទម្បើម្បាស,់ បៃត

ការទធវើសន្ទធ ៃកម្មោម្ួយ្ម្បព័ៃធខាងទម្ៅ,  ាំរុញការទូទាត្់តាម្ម្បព័ៃធទអ ិច្ម្ត្ូៃិក,  ាំរុញការអៃុវត្តច្ាំណាត្់ថ្នន ក់

ថវិកាទាាំង៧ ៃិង ាំរុញការទម្បើម្បាស់របាយ្ការណ៍ែលិត្ទច្ញពីម្បព័ៃធ) ។ 

ទោលបាំណង ២១៖ ពម្ងងឹការអៃុវត្តថវកិា ៃិងបលង់រណទៃយ្យថម ី

69> ការអៃវុត្តច្ាំណាត់្ថ្នន ក់មុ្ែងារសម្ាប់ថ្នន ក់ោតិ្ ៖ ម្កសួង-សាថ ប័ៃទាាំងអស់ បាៃចប់ទែតើម្អៃុវត្តច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ម្ុែងារ

ពីឆ្ន ាំ ២០១៨ ខដ្លាៃ ាំន្ទញការរបស់ម្ូលៃិធិរូបិយ្វត្ថុអៃតរោត្ិច្ូលរួម្ ទហើយ្របាយ្ការណ៍ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ម្ុែងារ

ថ្នន ក់ោត្ិាៃ ៣ កម្ម្ិត្ រឺ ៖ កម្ម្ិត្ម្ុែងារ ាៃ ១០ មុ្ែងារ អៃុម្ែុងារាៃ ៦៩ អៃុម្ុែងារ ៃងិអៃអុៃុម្ុែងារ

ាៃ ១០៩ អៃុអៃុម្ុែងារ ។ បច្ចុបបៃន ការចប់ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ម្ុែងាររបស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ទៅកម្ម្ិត្ម្ុែងារអាច្

ទម្បើម្បាស់បាៃ ។ ទោយ្ខ ក ទៅកម្ម្ិត្អៃអុៃុម្ុែងារ ាៃលកេណៈមិ្ៃទាៃ់ម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ទៅទ ើយ្ ។ កតាត ទៃោះ

ន្ទាំឱយច្ាំណាត្់ម្ុែងារពុាំទាៃ់ម្ត្ូវបាៃទម្បើម្បាស់ទពញទលញសម្ាប់ការទរៀបច្ាំថវិកា, របាយ្ការណ៍ ឬវិភារទែសងៗ

ទៅទ ើយ្ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ ាៃបញ្ញា ម្បឈម្ទលើច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ម្ុែងារ រួម្ាៃដ្ូច្ខាងទម្កាម្ ៖ 

- កនុងច្ទងាក ម្សកម្មភាពម្ួយ្ ាៃអៃុអៃុម្ុែងារទម្ច្ើៃ 

- បៃាុកបុរគលិកសថ ិត្កនុងច្ទងាក ម្សកម្មភាពខត្ម្ួយ្ 

- កម្មវិធីោាំម្ទាៃឥណទាៃទម្ច្ើៃទលើសពី ៥០% ទហើយ្ម្ិៃាៃម្ុែងារច្ាស់ោស់ 

- ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ខកសម្មួ្លរច្ន្ទសម្ព័ៃធកម្មវិធីញឹកញាប់ 

- ការសម្ម្បសម្ម្ួល ៃិងការសហការរបស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃម្ួយ្ច្ាំៃួៃ ទលើការចប់ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់មុ្ែងារ 

មិ្ៃទាៃ់រលូៃ 

- ន្ទយ្កោឋ ៃព័ត្៌ាៃវិទាពិបាកសរទសរកម្មវិធី (Coding) បញ្ចូលទៅកនុង FMIS សម្ាប់ច្ទងាក ម្សកម្មភាព

ខដ្លាៃអៃុអៃុម្ុែងារទម្ច្ើៃ ។ 

   ោទិសទៅសម្ាប់អៃវុត្តច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ម្ុែងារ រមឺ្កុម្ការងារច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ថវិកា ៃឹងពិភាកាោម្ួយ្ម្កសួង-

សាថ ប័ៃ ទដ្ើម្បីរិោះរកវិធីខបងខច្កមុ្ែងារឱយាៃសុម្កឹត្ភាពទៅៃឹងច្ាំណាយ្ោក់ខសតងរបស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ។ 
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70> ការទម្បើម្បាស់ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ម្ុែងារសម្ាប់រដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ៖ រច្ន្ទសម្ព័ៃធនៃច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ម្ុែងារខដ្លាៃ

អៃុម្ុែងារ ៃិងអៃុអៃុម្ុែងារកនុងម្បកាសទលែ ៩៩៦ សហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទី១១ ខែត្ុោ ឆ្ន ាំ២០១៧ ទៅម្ិៃទាៃ់

ាៃសងគត្ិភាពោម្ួយ្រច្ន្ទសម្ព័ៃធថវិកាកម្មវិធីរបស់រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្តទៅទ ើយ្ ខដ្លត្ម្ម្ូវឱយាៃការបាំទពញ

បខៃថម្ ។ ោម្ួយ្ោន ទៃោះ ម្ុែងាររបស់ថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិទៅម្ិៃទាៃ់បាៃកាំណត្់ច្ាស់ោស់ ៃិងការទែារម្ុែងារពី

ថ្នន ក់ោត្ិែតល់ ូៃរដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ បាៃៃិងកាំពងុអៃុវត្តោបៃតបន្ទា ប់ ។ ច្ាំទោោះរដ្ឋបាលម្កងុ-ម្សុក ៃិងរដ្ឋបាល 

ឃុាំ-សងាក ត្់ សថ ិត្ទៅកនុងការសិកាទៅទ ើយ្កនុងការអៃុវត្តច្ាំណាត្់ម្ុែងារ ទោយ្សាររដ្ឋបាលម្កុង-ម្សុក ៃិងឃុាំ-

សងាក ត្់មិ្ៃអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធី ខដ្លាៃភាពលាំបាកកនុងការកាំណត្់ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ម្ុែងារ ។ ដ្ូច្ទៃោះ អរគន្ទយ្កោឋ ៃ

ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ៃឹងខកសម្ម្ួលម្បកាសទលែ៩៩៦ សហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទី១១ ខែត្ុោ ឆ្ន ាំ២០១៧ ។ 

71> ការទម្បើម្បាស់ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់រទម្ាងសម្ាប់រដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ពិបាកអៃុវត្ត ទោយ្ ួបម្បទោះបញ្ញា ម្បឈម្ 

រួម្ាៃ ៖ (១) ច្ាំៃួៃរទម្ាងរបស់ថ្នន ក់រដ្ឋបាលៃីម្ួយ្ៗ ទៅកនុងឆ្ន ាំាៃច្ាំៃៃួទម្ច្ើៃ, (២) រទម្ាងទហោឋ រច្ន្ទសម្ពៃ័ធ

សាធារណៈ ៃិងរទម្ាងទសវាកម្ម ោរទម្ាងអៃុវត្តថវិកាកនុងឆ្ន ាំមិ្ៃាៃលកេណៈោពហុឆ្ន ាំ ៃិង (៣) រទម្ាង

របស់រដ្ឋបាលឃុាំ-សងាក ត្់ម្ត្ូវបាៃពិៃិត្យ ៃងិទធវើអៃុទោម្ភាពទៅរដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្ត ទហើយ្រទម្ាងភារទម្ច្ើៃ

ទម្បើម្បាស់ទាំហាំថវិកាត្ូច្ ៃិងាៃច្ាំៃួៃទម្ច្ើៃខដ្លលាំបាកដ្ល់ការកាំណត្់ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់សម្ាប់រទម្ាងៃីម្ួយ្ៗ ។ 

ដ្ចូ្ទៃោះ  អរគន្ទយ្កោឋ ៃហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ៃឹងោក់ឱយអៃុវត្តសម្ាប់រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្ត ោម្ុៃ

សិៃ ទោយ្ខ ករដ្ឋបាលម្កុង-ម្សុក ៃិងឃុាំ-សងាក ត្់ ៃឹងម្ត្ូវពិៃិត្យលទធភាពោក់ឱយដ្ាំទណើរការបន្ទា ប ់។ 

72> ការពម្ងឹងការអៃុវត្តបលង់រណទៃយ្យសាធារណៈ ៖ កសហវ. បាៃទរៀបច្ាំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តម្បកាសទលែ ១២១ 

សហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ សត ីពីការបទងកើត្បខៃថម្រណៃី ៃិងអៃរុណៃីនៃាត្ិកាថវិកា ៃិង

ាត្ិការណៃីនៃបលង់រណទៃយ្យសាធារណៈ ទោយ្បខៃថម្រណៃី ៃិងអៃុរណៃីច្ាំៃួៃ ៧ បខៃថម្ទទៀត្ ម្ពម្ទាាំង

ម្បកាសទលែ ៧៩០ សហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទី១៤ ខែត្ុោ ឆ្ន ាំ២០២០ សត ីពីការបទងកើត្បខៃថម្អៃុរណៃីនៃាត្ិកាថវិកា

ៃិងាត្ិការណៃីនៃបលង់រណទៃយ្យសាធារណៈ ទោយ្បខៃថម្អៃុរណៃីនៃបលង់រណទៃយ្យសារណៈ ច្ាំៃួៃ ២ ទទៀត្ 

ខដ្លាៃទឈាម ោះ ៃិងទលែសាគ ល់ កនុងទន្ទោះរួម្ាៃ (១) អៃុរណៃី “ឧបត្ថម្ភធៃដ្ល់រដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ

សម្ាប់ការទែារធៃធាៃហិរញ្ញវត្ថុាៃភាា ប់លកេែណឌ ” (ទលែ ៦៥០១៦) ៃិង (២) អៃុរណៃី “ឧបត្ថម្ភធៃពី

ម្កសួង-សាថ ប័ៃសម្ាប់ធៃធាៃហិរញ្ញវត្ថុាៃភាា ប់លកេែណឌ ”(ទលែ ៧៥០១៦) ។ 

73> ការចប់ទែតើម្អៃុវត្តថវិកាតាម្ៃីតិ្វិធីថមសីម្ាប់ម្រឹោះសាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ៖ រហូត្ម្កដ្ល់ឆ្ន ាំ២០២០ ម្រឹោះសាថ ៃ 

សាធារណៈរដ្ឋបាលច្ាំៃួៃ ២៧ កនុងច្ាំទណាម្ម្រឹោះសាថ ៃទាាំងអស់ច្ាំៃួៃ ៣០ បាៃចប់ទែតើម្អៃុវត្តថវិកាតាម្ៃីត្ិវិធីថម ី

ខដ្លាៃខច្ងកនុងម្ពោះរា ម្កឹត្យសត ីពីលកេៃតកិៈរត្ិយ្ុត្តនៃម្រឹោះសាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ។ ោម្ួយ្ោន ទៃោះ ម្រប់ម្រឹោះ-

សាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋបាលទាាំងអស់ម្ត្ូវចប់ទែតើម្អៃុវត្តៃីត្ិ វិធីថមីសម្ាប់ម្រឹោះសាថ ៃ ចប់ពីឆ្ន ាំ២០២០ ត្ទៅ ។ 

ទទាោះោោ៉ា ងទៃោះកតី ម្រឹោះសាថ ៃម្ួយ្ច្ាំៃួៃមិ្ៃទាៃ់បាៃអៃវុត្តតាម្ៃីត្ិវិធីខដ្លាៃខច្ងកនុងបទោឋ ៃរត្ិយុ្ត្តទាាំងទន្ទោះ

បាៃទពញទលញទៅទ ើយ្ ោពិទសសម្ិៃបាៃែតល់របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងរបាយ្ការណ៍អៃុវត្តថវិការបស់ម្រឹោះសាថ ៃ

 ូៃ កសហវ. ។ ច្ាំខណកឯច្ាំណាយ្ថវិកាពីច្ាំណូលផ្លា ល់រមឺ្ិៃបាៃ ល្ងការម្ត្ួត្ពិៃិត្យរបស់ម្ស្រៃតីម្ត្ួត្ពិៃិត្យហិរញ្ញវត្ថុ
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ម្បចាំម្រឹោះសាថ ៃ ។ ការណ៍ទៃោះ ទធវើឱយន្ទយ្កោឋ ៃហិរញ្ញកិច្ចម្ិៃាៃទិៃនៃយ័្ ៃិងព័ត្៌ាៃម្រប់ម្ោៃ់ សម្ាប់ោមូ្ល-

ោឋ ៃកនុងការទធវើរបាយ្ការណ៍ ៃិងវាយ្ត្នម្លទលើការអៃុវត្តរបស់ម្រឹោះសាថ ៃបាៃ ។ កសហវ. ៃឹងទរៀបច្ាំលិែិត្ទម្កើៃរម្លឹក 

ៃិង ាំរុញការអៃុវត្តកាត្ពវកិច្ចកនុងការអៃុវត្តតាម្ៃីត្ិវិធីហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងបទោឋ ៃរត្ិយុ្ត្តោធរាៃ ក៏ដ្ូច្ោាៃវិធាៃការ

ោក់ោក់សម្ាប់ម្រឹោះសាថ ៃ ខដ្លម្ិៃម្ពម្អៃុវត្តៃីត្ិវិធីថមទីពញទលញ ។ សម្ាប់ការកាៃ់កិច្ចបញ្ា ិការណទៃយ្យ វិញ 

ម្រឹោះសាថ ៃម្ួយ្ច្ាំៃួៃម្ិៃទាៃ់អៃុវត្តម្ត្ឹម្ម្ត្ូវទៅទ ើយ្ ទោយ្ទៅាៃការភ័ៃតម្ច្ ាំទលើការទម្បើម្បាស់រណៃទីៅធន្ទោរ

រវាងរ ាទទយ្យករបុទរម្បទាៃ ៃងិរណៃីច្រៃត, ពុាំទាៃ់យ្ល់អាំពទីលែន្ទនៃម្បត្បិត្តិការៃីម្ួយ្ៗ, ការទម្បើម្បាស់រណៃី

ពុាំបាៃម្ត្ឹម្ម្ត្ូវ ៃិងត្ួទលែពបីញ្ា ីម្ួយ្ទៅបញ្ា ីម្ួយ្ពុាំាៃភាពម្បទាក់ម្កឡាោន  ោទដ្ើម្ ។ 

ទោលបាំណង ២២៖ ពម្ងងឹការអៃវុត្តម្បព័ៃធអៃវុត្តថវកិាថម ីៃិងដ្ាំទណើរការម្បតិ្បត្តកិារថម ី

74> ការពៃារទពលបិទកិច្ចបញ្ាកិារណទៃយ្យចុ្ងឆ្ន ាំ ៖ ការបិទកិច្ចបញ្ា ិការណទៃយ្យរឺអាម្ស័យ្ទលើទពលទវោនៃការបិទ

ការអៃុវត្តថវិកាែងខដ្រ ។ ប៉ាុខៃតបច្ចុបបៃនការបិទការអៃុវត្តថវិការពឺៃារទពល ៣ ទៅ ៦ខែ ទោលរអឺាណត្តិទបើកម្បាក់

បាៃម្កដ្ល់រត្ន្ទោរោបៃតបន្ទា ប់ រមួ្ាៃអាណត្តិម្ត្ូវកាត្់ពៃធខដ្លម្ត្ូវកត្់ម្តាោច្ាំណូលថវិកា ខដ្លន្ទាំឱយប៉ាោះោល់

ដ្ល់ទពលទវោបិទបញ្ា ិការណទៃយ្យែងខដ្រ ។ ការអៃុវត្ត FMIS កៃលងទៅ ទោយ្សារម្បព័ៃធាៃការខកសម្ម្ួល

រំហូរការងារទម្ច្ើៃ ដ្ូច្ោ ការបតូរពីម្បព័ៃធ One Book ទៅ Multiple Book ត្ម្ម្ូវឱយាៃការទត្សតសាកលបងបិទ

បញ្ា ីោទម្ច្ើៃដ្ង ម្ុៃៃឹងម្ត្ូវបាៃបិទបញ្ា ីោសាថ ពរ ។ ការបិទបញ្ា ិការណទៃយ្យន្ទទពលបច្ចុបបៃន អាច្ច្ាំណាយ្

ទពលពី ៦ ខែ ទៅ ៩ ខែ បន្ទា ប់ពីបញ្ចប់ការិយ្បរិទច្ឆទថវិកា ។ 

75> ការអៃវុត្តតាម្ខែៃការ FMIS  ាំហាៃទ២ី ៖ ខែៃការយុ្ទធសាស្រសតត្ម្ម្ង់ទិសៃីត្ិវិធីអៃវុត្តការងារតាម្ FMIS 

២០២០-២០២៥ ម្ត្ូវបាៃអៃមុ្័ត្ទៅនថៃទី ២០ ខែម្ីន្ទ ឆ្ន ាំ២០២០, ម្កសួង-សាថ ប័ៃច្ាំៃួៃ ១៧ បខៃថម្ថមី ៃិង អងគភាព

ថវិកាខដ្លោអាណាប័កទែារសិទធិទពញទលញច្ាំៃៃួ ១៣ ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្ត FMIS ោែលូវការ ៃិងទសច្កោីម្ោង

ឯកសារៃីត្ិវិធីអៃុវត្តការងារបច្ចុបបៃន, ៃីត្ិវិធីអៃុវត្តការងារតាម្ម្បព័ៃធបទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃ ៃិង ឯកសារទោលសោ ីពី

ទម្ោងបលង់សម្ាប់ម្ុែងារទរៀបច្ាំខែៃការថវិកា ៃិងមុ្ែងារលទធកម្មទពញទលញម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំរួច្រាល់ ។ ទោយ្ខ ក 

អរគទលខាធិកាោឋ ៃម្កុម្ម្បឹកាោត្ិោាំោរសងគម្ ៃិងឧត្តម្ម្កុម្ម្បឹកាទសដ្ឋកិច្ចោត្ិៃឹងអៃុវត្ត FMIS ោែលូវការកនុងឆ្ន ាំ 

២០២១ ។ 

76> ការទរៀបច្ាំបរបិទនៃម្បតិ្បត្តិការច្ាំណាយ្ទៅតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃឱយម្សបតាម្ FMIS ៖ FMWG បាៃទរៀបច្ាំខែៃការ

យុ្ទធសាស្រសតត្ម្ម្ង់ទិសៃីត្ិវិធីអៃុវត្តការងារតាម្ FMIS ២០២០-២០២៥ ទោយ្បាៃចប់ទែតើម្ពីការកាំណត្់ម្ុែសញ្ញញ

ៃីត្ិវិធីទទូាត្់ច្ាំណាយ្ខដ្លាៃហាៃិភ័យ្ទាប (ច្ាំណាយ្ទបៀវត្ស ៃិងច្ាំណាយ្ទទូាត្់ម្ត្ង់) យ្កម្កសិកាកនុងម្កបែណឌ  

កសហវ. ទដ្ើម្បែីតល់រាំរសូម្ាប់ពម្ងីកការអៃុវត្តៃីត្ិវិធីខកសម្មួ្ល ៃងិត្ម្ម្ងទិ់សថមីទៃោះ ទៅកាៃ់ម្កសួង-សាថ ប័ៃទែសង  ៗ

ទទៀត្ ។ កសហវ. បាៃអៃុវត្តៃីត្ិវិធីអៃុវត្តការងារថមីតាម្ FMIS សម្ាប់ការទបើកែតល់ទបៀវត្ស, ការច្ាំណាយ្ទលើ

បៃាុកបុរគលិកទែសងៗទម្ៅពីទបៀវត្សខដ្លាៃទោលរបបកាំណត្់ច្ាស់ោស់ ៃិងការច្ាំណាយ្ទទូាត្់ម្ត្ង់ខដ្លាៃ

ហាៃិភ័យ្ទាបទែសងទទៀត្ោែលូវការ ។ ម្កសួង-សាថ ប័ៃច្ាំៃួៃ ៧ (ម្កសួងកសិកម្ម រុកាេ ម្បាញ់ ៃិងទៃសាទ, ម្កសួង

នម្បសណីយ្៍ ៃិងទូររម្ន្ទរម្ៃ៍, ម្កសួងការងារ ៃិងបណតុ ោះបណាត ល វិោា  ីវៈ, ម្កសួងម្ុែងារសាធារណៈ, ម្កសួង
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ឧសាហកម្ម វិទាសាស្រសត  បទច្ចកវិទា ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍, ម្កសួងសុខាភិបាល ៃិង ម្កសួងអប់រំ យ្ុវ ៃ ៃិងកីឡា) បាៃ

អៃុវត្តៃីត្ិវិធីអៃុវត្តការងារថមីតាម្ FMISសម្ាប់ការទបើកែតល់ទបៀវត្ស ៃិង ច្ាំណាយ្ទលើបៃាុកបុរគលិកទែសងៗទម្ៅពី

ទបៀវត្សខដ្លាៃទោលរបបកាំណត្់ច្ាស់ោស់ោែលូវការ ។ ោទិសទៅបន្ទា ប់ ៃីត្ិវិធីច្ាំណាយ្ ៃិងទូទាត្់ច្ាំណាយ្

កម្ម្ិត្ ៣ ៃឹងម្ត្ូវោក់ឱយអៃុវត្តែលូវការទៅ  កសហវ. ៃិងម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័ៃសម្ាប់កម្ម្ិត្ ១ ៃិង២ ។ 

77> ការកសាងសម្ត្ថភាពម្រប់ម្រងរទម្ាង FMIS ៖ ម្ស្រៃតីនៃម្កសួង-សាថ ប័ៃច្ាំៃួៃ ១៧ ៃិង អងគភាពថវិកាអាណាប័ក

ទែារសិទធិទពញទលញច្ាំៃួៃ ១៣ ទទួលបាៃការច្ុោះបងាា ត្់បងាា ញសម្ាប់ការអៃុវត្តផ្លា ល់ទលើការទម្បើម្បាស់ FMIS 

ៃងិម្ស្រៃតីទម្បើម្បាស់ FMIS ច្ាំៃួៃម្បាណោ ២០០ រូប ម្កពីម្កសួង-សាថ ប័ៃ, ម្ៃាីរសហវ. ៃិងរត្ន្ទោររា ធាៃី-

ទែត្ត ទាាំង២៥ ទទលួបាៃការបណតុ ោះបណាត លបាំប៉ាៃរៃលឹោះថមបីខៃថម្កនុងការទម្បើម្បាស់ FMIS ពីច្ាៃ យ្ទោយ្ទម្បើម្បាស់

កម្មវិធី Skype for Business ។ ច្ាំទោោះវរគបណតុ ោះបណាត លម្ស្រៃតីថមីោអនកទម្បើម្បាស់ FMIS ទៅអងគភាពថវិកាអាណាប័ក

ទែារសិទធិបខៃថម្ថមីចប់ទែតើម្កាលពីនថៃទី ០២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្ន ាំ ២០២០ ៃិងបញ្ចប់ទៅនថៃទី ០១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

78> សន្ទធ ៃកម្មរវាង FMIS ៃងិម្បព័ៃធទបៀវត្សម្ស្រៃតរីា ការ ៖ ទដ្ើម្បីអៃុវត្តសូច្ន្ទករទៃោះឱយសទម្ម្ច្បាៃតាម្ទោលទៅ 

ម្កុម្ការងារអៃតរម្កសងួ (កសហវ. ៃិងម្កសងួម្ុែងារសាធារណៈ) ម្ត្ូវបាៃបទងកើត្តាម្រយ្ៈទសច្កតីសទម្ម្ច្រួម្ ទលែ 

០៤៩ សហវ ចុ្ោះនថៃទ២ី៨ ខែកកកោ ឆ្ន ាំ២០២០ សត ីពីការបទងកើត្ម្កុម្ការងារអៃតរម្កសងួទដ្ើម្បីត្ភាា ប់ម្បព័ៃធសវ ័យ្-

ម្បវត្តកម្មរវាង FMIS ៃិង ម្បព័ៃធទបៀវត្សម្ស្រៃតីរា ការ ។ ោម្យួ្ោន ទៃោះ ម្កុម្កាងារទៃោះ បាៃទរៀបច្ាំទម្ម្ង់រាំរទូិៃនៃ័យ្

ខដ្លោត្ម្ម្ូវការ, សិកាពីការែតល់ទិៃនៃ័យ្ ៃិង វិធីសាស្រសតែគូរែគង់ទិៃនៃយ័្ ៃិងទរៀបច្ាំកិច្ចម្ប ុាំទាាំងកម្មិ្ត្ថ្នន ក់ដឹ្កន្ទាំ 

ៃិងកម្ម្ិត្បទច្ចកទទស ទដ្ើម្បីបៃតតាម្ោៃការងារអភិវឌ្ឍខកសម្ម្ួលទៅទលើម្បព័ៃធទបៀវត្សម្ស្រៃតីរា ការ ទដ្ើម្បីាៃ

លទធភាពទធវើសន្ទធ ៃកម្ម ម្ពម្ទាាំងាៃទរៀបច្ាំោរបាយ្ការណ៍សត ីពីលទធែលនៃការសិកាទលើសន្ទធ ៃកម្មទិៃនៃ័យ្រវាង 

FMIS ោម្ួយ្ម្បព័ៃធទបៀវត្សម្ស្រៃតីរា ការ ។ ការទធវើសន្ទធ ៃកម្មរវាង FMIS ៃិងម្បព័ៃធទបៀវត្សម្ស្រៃតីរា ការ ទម្ោងោក់

ឱយអៃុវត្តទៅម្ត្ីាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

79> ការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ ៃងិតារាងឧបសម្ពៃ័ធសម្ាប់ច្ាប់សត ពីីការទទូាត់្ម្បចាំឆ្ន ាំ ៖ របាយ្ការណ៍ ៃិងតារាងឧបសម្ព័ៃធ

សម្ាប់ច្ាប់សត ីពីការទូទាត្់ម្បចាំឆ្ន ាំ  ម្ត្ូវបាៃអភិវឌ្ឍរួច្រាល់ម្សបតាម្ឯកសារលកេែណឌ ត្ម្ម្ូវការ ៃិងបាៃអភិវឌ្ឍ 

ខកសម្ម្ួលបខៃថម្ ៃិងបាៃទធវើទត្សត ទែាៀងផ្លា ត្ទ់ិៃនៃ័យ្,  របាយ្ការណ៍តាម្ោៃម្បត្ិបត្តិការម្បចាំនថៃ  រួម្ាៃ របាយ្-

ការណ៍ R01 តារាងត្ុលយភាព, Q03 របាយ្ការណ៍សរុបអាណត្តិ, R39 របាយ្ការណ៍ម្បត្ិបត្តិការទសៀវទៅធាំ ម្ត្ូវបាៃ

អភិវឌ្ឍបខៃថម្រួច្រាល់ ទោយ្បាៃទធវើការខកសម្ម្ួល ៃិងបច្ចុបបៃនភាពទលើលកេែណឌ ត្ម្មូ្វការ, របាយ្ការណ៍សថ ិត្ិសទងេប

ពីច្ាំណូល-ច្ាំណាយ្ថវិកាោត្ិម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំរួច្រាល ់តាម្រយ្ៈការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីកញ្ចក់ថវិកា ាំន្ទៃ់ ១ ខដ្លបងាា ញ

សទងេបអាំពីទិៃនៃ័យ្ថវិកា, ការអៃុវត្តធាន្ទច្ាំណាយ្ ៃិងការអៃុវត្តច្ាំណូលច្ាំណាយ្ថវិកា ខដ្លទាញយ្កទិៃនៃ័យ្

ផ្លា ល់ពីម្បព័ៃធ ។ ទទាោះបីោោ៉ា ងទៃោះកតី ម្កសួង-សាថ ប័ៃទៅពុាំអាច្ែលិត្ទិៃនៃ័យ្ថវិកាម្បចាំខែ ម្ត្ីាស ្ ាស ៃិងឆ្ន ាំ 

សម្ាប់ច្ាំណាយ្ថវិកាខដ្លម្ត្ូវបាៃទសន ើធាន្ទច្ាំណាយ្ថវិកាទច្ញ ខដ្លកតាត ទៃោះន្ទាំឱយម្កសួង-សាថ ប័ៃទៅទរៀបច្ាំ

ទម្បើម្បាស់ ឬទធវើការទោយ្នដ្ ។ 
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80> ខែៃការពម្ងីកការអៃុវត្តរទម្ាង FMIS  ាំហាៃទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២១ -២០២៥ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំរួច្រាល់ ៃិងទទួលបាៃ

ទោលការណ៍ពីថ្នន ក់ដឹ្កន្ទាំ កសហវ. រួច្រាល់ទៅនថៃទី៧ ខែត្ុោ ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

81> មុ្ែងារទរៀបច្ាំខែៃការថវិកា (ការទរៀបច្ាំខែៃការថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំ) ៃងិមុ្ែងារលទធកម្មទពញទលញ ៖ ម្៉ាូឌ្លុម្ត្ូវបាៃ

អភិវឌ្ឍោក់ដ្ាំទ ើង ៃិងទធវើទត្សតសាកលបងរចួ្រាល់ទោយ្ ត្ាំណាងនៃអនកទម្បើម្បាស់របស់អរគន្ទយ្កោឋ ៃ ៃិងអងគភាព

ោក់ព័ៃធ ៃិងបាៃទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍លទធែលបញ្ញា ក់អាំពីការទធវើទត្សតសាកលបងទលើម្ុែងារទាាំងពីរថមីទៃោះ ទដ្ើម្បី

ោក់ ូៃថ្នន ក់ដឹ្កន្ទាំពិៃិត្យ ។ 

- ម្៉ាឌូ្ុលទរៀបច្ាំថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំម្ត្ូវបាៃអភិវឌ្ឍោម្បព័ៃធ ខដ្លាៃលកេណសម្បត្តិ (features) ម្រប់ម្ោៃ់ ៃិងទធវើ

ទត្សតសាកលបងទោយ្ម្កុម្ការងារបទច្ចកទទស ។ តាម្ការបញ្ញា ក់របស់ FMWG, ទហោឋ រច្ន្ទសម្ព័ៃធសម្ាប់

ម្បត្ិបត្តិការម្បព័ៃធម្ត្ូវបាៃបាំោក់រួច្រាល់ ទហើយ្ទៃាឹម្ទៃោះម្ស្រៃតី ាំន្ទញោក់ព័ៃធក៏ម្ត្ូវបាៃែតល់ការបណតុ ោះបណាត ល

ែងខដ្រ ។ 

- ម្៉ាូឌ្ុលម្រប់ម្រងលទធកម្មទពញទលញម្ត្ូវបាៃអភិវឌ្ឍ ៧៥% ទោលរឺអៃុម្៉ាូឌ្ុលច្ាំៃួៃ ៣ រឺ ខែនកម្រប់ម្រងបញ្ា ី

អនកទដ្ញនថល, ខែនកខែៃការលទធកម្ម ៃិង ខែនកម្រប់ម្រងដ្ាំទណើរការទដ្ញនថល ម្ត្ូវបាៃបញ្ចប់ការអភិវឌ្ឍ ៃិងទធវើ

ទត្សតសាកលបងរចួ្រាល់ទោយ្ម្កុម្ការងារបទច្ចកទទស ។ FMWG ៃឹងបញ្ចប់ការអភិវឌ្ឍម្បព័ៃធទៃោះទពញទលញ

កនុងម្ត្ីាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ រួម្ោម្ួយ្ៃឹងការបាំោក់ទហោឋ រច្ន្ទសម្ព័ៃធ ៃិងការបណតុ ោះបណាត លម្ស្រៃតី ាំន្ទញ

ោក់ព័ៃធ ។ 

ទោលបាំណង ២៣៖ ពម្ងងឹការអៃុវត្តម្បព័ៃធរណទៃយ្យថម ីម្បព័ៃធកត់្ម្តាថម ីម្បព័ៃធរបាយ្ការណ៍ថម ី

82> ការទរៀបច្ាំសត ង់ោរណទៃយ្យសាធារណៈម្សបតាម្សត ង់ោ IPSAS 12 ៖ ទសច្កតីម្ោងខែៃការយ្ុទធសាស្រសតសត ីពី 

ការអៃុវត្តសតង់ោរណទៃយ្យសាធារណៈកម្ពុោម្លូោឋ ៃបងគរឆ្ន ាំ២០១៩-២០៣១  ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ។ អរគទលខាធិការោឋ ៃ

ម្កុម្ម្បឹកាោត្ិរណទៃយ្យ បាៃៃិងកាំពុងទធវើការោម្ួយ្ ាំន្ទញការនៃម្ូលៃិធិរូបិយ្វត្ថុអៃតរោត្ិ ទដ្ើម្បីពិៃិត្យទលើ

ែលឹម្សារយ្ុទធសាស្រសត ខដ្លទម្ោងៃឹងោក់ឱយអៃុម្័ត្ទៅម្ត្ាីសទី ២ ឆ្ន ាំ២០២១ ទៃោះ ។ 

83> ការោក់ឱយអៃវុត្តយ្ៃតការទដ្ើម្បបីញ្ចប់ការចុ្ោះបញ្ាសីារទពើភណឌ ម្ទពយសម្បត្តរិដ្ឋៃិងទធវើបច្ចបុបៃនភាពោម្បចាំ ៖ ម្បកាស

សត ីពីៃីត្ិវិធីលម្ែិត្នៃការកាំណត្់អងគភាពទម្បើម្បាស់ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃិងោកឱ់យអៃុវត្ត ៃិងម្បកាសសត ីពី

 វិធាៃ ៃិងៃីត្ិវិធីលម្ែិត្នៃការ ម្ម្ោះបញ្ា ីសារទពើភណឌ ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ  ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយទម្បើម្បាស់ទៅនថៃទី០៦ ខែម្ករា 

ឆ្ន ាំ២០២០ ។ ខែែកតាម្លទធែលនៃការទរៀបច្ាំបញ្ា ីសារទពើភណឌ ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋឆ្ន ាំ២០១៩, កសហវ. បាៃទទួលបញ្ា ី

សារទពើភណឌ ច្ាំៃួៃ ២ ៥៩៥ អងគភាពទម្បើម្បាស់ ឬទសម ើៃឹង ៨៧% នៃច្ាំៃៃួអងគភាពទម្បើម្បាស់សរុប (២ ៩៨៥ អងគភាព

ទម្បើម្បាស់) ៃិងទៅែវោះច្ាំៃួៃ ៣៩០ អងគភាពទម្បើម្បាស់ទទៀត្ ឬទសម ើៃឹង ១៣% ខដ្លភារទម្ច្ើៃោអងគភាពទម្បើម្បាស់

ទៅរដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ។13 

                                                            
12 កសហវ. បាៃោក់ឱយអៃុវត្តម្បកាសទលែ៥៤៥ សហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទី ០៦ ខែម្ិថុន្ទ ឆ្ន ាំ២០១៩ សត ីពីការោក់ឱយអៃុវត្តសតង់ោរណទៃយ្យសាធារណៈកម្ពុោមូ្លោឋ ៃ

សាច្់ម្បាក់ ។ 
13 ខែែកតាម្ ាំៃួយ្សាម រត្ីរបស់អរគន្ទយ្ោឋ ៃម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ ៃិងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ សម្ាប់កិច្ចម្ប ុាំន្ទនថៃទី ០៨ ខែទម្សា ឆ្ន ាំ២០២១ ។  
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84> ការពម្ងីកការទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធបទច្ចក វិទាព័ត៌្ាៃម្រប់ម្រងបញ្ាសីារទពើភណឌ ម្ទពយសម្បត្តរិដ្ឋ (SARMIS) ៖ អរគ-

ន្ទយ្កោឋ ៃម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋៃិងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ បាៃែសពវែាយ្ោក់ឱយទម្បើម្បាស់ ៃិងបណតុ ោះបណាត ល 

SARMIS  ូៃដ្ល់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ អងគភាពសាធារណៈម្បហាក់ម្បខហលរដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្ត ៃិងៃីត្ិបុរគល

សាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាលទ១ី កាលពីនថៃទី២៩ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ៃិងសារាច្រខណន្ទាំទលែ០១២ សហវ. ច្ុោះនថៃទី២៨ 

ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ សត ីពីការោក់ឱយទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធបទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃម្រប់ម្រងបញ្ា ីសារទពើភណឌ ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ 

ដ្ាំណាក់កាលទី១ ខដ្លកត្់ម្តាម្ទពយសម្បត្ិតរដ្ឋទលើ ៤ ម្បទភទោអាទិ៍ (១) ដី្ អោរ, (២) ទម្រឿងច្ម្ក, (៣) រថយ្ៃត 

ៃិងទទាច្ម្កោៃយ្ៃត, ៃិង (៤)សាភ រៈការោិល័យ្ រហូត្ដ្ល់ែុត្ឆ្ន ាំ២០២៣ ទទើបាៃការរិត្រូរទលើម្បទភទម្ទពយ-

សម្បត្តិទែសងៗ ដ្ូច្ោទហោឋ រច្ន្ទសម្ព័ៃធ ោទដ្ើម្ ។ ទលើសពីទៃោះ SARMIS ទម្ោងោក់ឱយអៃុវត្តទៅទូទាាំងម្បទទស

ទាាំងរដ្ឋបាលថ្នន ក់ោត្ិ ៃិងថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ (បូករួម្ទាាំងរដ្ឋបាលឃុាំ-សងាក ត្់) ម្ត្ឹម្ឆ្ន ាំ២០២៣ ខដ្លបច្ចុបបៃនាៃ

ច្ាំៃួៃ ២ ៩៩៨ អងគភាពទម្បើម្បាស់ ។ បខៃថម្ពីទៃោះ ម្បកាសទលែ៥៥៨ សហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទី០៩ ខែកកកោ ឆ្ន ាំ

២០២០ សត ីពីលកេណៈវិៃិច្ឆ័យ្នៃការបទងកើត្អងគភាពទម្បើម្បាស់ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្ត ។ 

85> ទោយ្ខ ក ម្កសួងអប់រំ យ្ុវ ៃ ៃិងកីឡា (អ.យ្.ក.) កាំពុងសិកាលទធភាពទធវើសន្ទធ ៃកម្មរវាង SARMIS ៃិងម្បព័ៃធ

ព័ត្៌ាៃវិទាម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋរបស់ម្កសងួ អ.យ្.ក ។ លទធែលបងាា ញថ្នម្បព័ៃធព័ត្៌ាៃវិទាម្រប់ម្រង

ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋរបស់ម្កសួង អ.យ្.ក. ពិបាកកនុងការទធវើសន្ទធ ៃកម្មោម្យួ្ SARMIS ទម្ោោះម្ត្ូវការខកខម្បម្បព័ៃធ

ទ ើងវិញ ។ ម្កសួង អ.យ្.ក. បាៃម្បម្ូលទិៃនៃ័យ្អច្លៃម្ទពយទែត្តច្ាំៃួៃ០៦ ខដ្លសរុបអងគភាពទាាំងរដ្ឋបាល 

កណាោ ល ៃិងម្ៃាីរ អ.យ្.ក. ទែត្តាៃទីតាាំងសរុបច្ាំៃួៃ ៩ ៤៤២ ាៃបណណកម្មសិទធិច្ាំៃួៃ ២ ៧៤០ ៃិងទីតាាំងកនុង

វត្ត ាៃច្ាំៃួៃ ១ ២៤៦ ។ 

86> ការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថមុ្សបតាម្សតង់ោ IPSAS ៖ របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថមុ្សបតាម្សតង់ោ IPSAS ឆ្ន ាំ

២០១៩ ម្ត្ូវបាៃវាយ្ត្នម្ល ៃិងទទួលសាគ ល់ទោយ្អនក ាំន្ទញការអៃតរោត្ិរបស់ម្ូលៃិធិរូបិយ្វត្ថុអៃតរោត្ិ ថ្នាៃ

ភាពលែម្បទសើរោងឆ្ន ាំ២០១៨ ខដ្លរុណភាពអាច្ទទួលយ្កបាៃ ៃិងម្សបតាម្សតង់ោ IPSAS Cash Basisទោយ្

បាៃខកលម្ែសាសធាត្ុច្ាំៃួៃ ០២ ទដ្ើម្បីបទងកើៃអៃុទោម្ភាព រួម្ាៃ (១) ការបងាា ញអាំពីទពលទវោនៃការអៃុម្័ត្ 

ថវិកា ៃិង (២) ការបងាា ញអាំពលីទម្ែៀងពអីម្តាបតូរម្បាក់ទលើរណៃីម្បាក់បទញ្ញើោរបិូយ្បណណទៅធន្ទោរ ។ ោម្ួយ្ោន ទៃោះ 

របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថអៃុទោម្តាម្ CPSAS ម្ត្ូវបាៃវាយ្ត្នម្លទោយ្ម្កុម្ម្បឹកាោត្ិរណទៃយ្យម្សបតាម្លកេ-

ែណឌ ត្ម្ម្ូវនៃសតង់ោ ។ ទោយ្ខ ក របាយ្ការណ៍ទៅាៃច្ាំណចុ្ែវោះខាត្ម្ួយ្ច្ាំៃួៃ រួម្ាៃ ការទរៀបច្ាំម្ិៃទាៃ់អាច្

ទធវើទ ើងកនុងអាំ ុងទពល ៦ ខែ បន្ទា ប់ពីឆ្ន ាំសារទពើពៃធ ៃិងការម្រប់ម្រងសាច្់ម្បាក់តាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ោពិទសស

សាច្់ម្បាក់បុទរម្បទាៃ ។ 

87> ការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ IPSAS Cash Basis ទលើមូ្លោឋ ៃ FMIS៖ សាសធាត្ុ ទៅកនុងរបាយ្ការណ៍ IPSAS ម្ត្ូវ

បាៃខកលម្ែ ទដ្ើម្បីឱយអៃុទោម្ភាពតាម្សតង់ោ ។ របាយ្ការណ៍ IPSAS Cash Basis ម្ត្ូវបាៃទធវើការខកសម្ម្ួលទលើ

រូបម្ៃត ៃិងលកេែណឌ បខៃថម្ម្ួយ្ច្ាំៃួៃ ទោយ្កាំពុងទធវើការែគូរែគង់របាយ្ការណ៍ ៃិងទធវើទត្សត ទែាៀងផ្លា ត្់ទិៃនៃ័យ្ 

ោម្ួយ្ៃឹងម្កុម្ការងារបទច្ចកទទស (ITD & GDNT) ។ ការពម្ងឹងរុណភាពទិៃនៃ័យ្តាម្ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់មុ្ែងារ ៃិង

ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ភូម្ិសាស្រសត  កនុង FMIS ។ ទដ្ើម្បីអៃុវត្តច្ាំណាត្់ថវិកាទៃោះ អរគន្ទយ្កោឋ ៃថវិកាទរៀបច្ាំឯកសារទសសន្ទទាៃ
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សម្ាប់ែារភាា ប់ពីច្ាំណាត្់ថ្នន ក់កម្មវិធី ោម្ួយ្ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់មុ្ែងារ ។ រទម្ាងសិកាការអៃុវត្តច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ម្ុែងារ 

ៃិងភូម្ិសាស្រសត ទៅថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិបាៃៃិងកាំពុងទរៀបច្ាំ ។  

88> ការទរៀបច្ាំសត ង់ោរណទៃយ្យសម្ាប់កត់្ម្តា Account Payable ៖ សតង់ោរណទៃយ្យសម្ាប់កត្់ម្តា Account 

Payable ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុម័្ត្រចួ្រាល់ទោយ្ម្កុម្ការងារបទច្ចកទទសសតង់ោរណទៃយ្យសម្ាប់វិស័យ្សា-

ធារណៈ ។ សតង់ោរណទៃយ្យសម្ាប់កត្់ម្តាច្ាំណូលពីម្បត្ិបត្តិការទោោះដ្ូរម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុម្័ត្រួច្រាល់ទោយ្

ម្កុម្ការងារបទច្ចកទទសសតង់ោរណទៃយ្យសម្ាប់វិស័យ្សាធារណៈ ។ 

89> ការសិកា ៃិងទរៀបច្ាំការទធវើសន្ទធ ៃកម្មសម្ាប់ម្បព័ៃធបទច្ចកវិទាព័ត៌្ាៃ ៖  ោម្យួ្ោន ទៃោះ ែណៈ ICT បាៃៃិង

កាំពុងទម្បើម្បាស់ោ៉ា ងទូលាំទូោយ្កនុងការម្រប់ម្រងការម្បម្ូលច្ាំណូល ៃិងច្ាំណាយ្ ដ្ូច្ទៃោះ ការទធវើសន្ទធ ៃកម្មម្បព័ៃធ

បទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃរវាង FMIS ោម្ួយ្ៃឹងម្បព័ៃធបទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃទែសងទទៀត្ពិត្ោាៃសារៈសាំខាៃ់ កនុងទន្ទោះ

រួម្ាៃ ៖ 

- FMIS សន្ទធ ៃកម្មរបាយ្ការណ៍ធន្ទោរ (Bank Statement) ោម្យួ្ធន្ទោរោត្ិនៃកម្ពុោ, ធន្ទោរកាណាឌ្ីោ៉ា , 

ធន្ទោរទអសុីលីោ, ធន្ទោរកម្ពុោសាធារណៈ, ធន្ទោរវឌ្ឍៃៈ ៃិងធន្ទោរទ ម្តាស់រ៉ៃូោ៉ា ល 

- FMIS សន្ទធ ៃកម្មការទូទាត្់តាម្ម្បព័ៃធ EFT ោម្ួយ្ធន្ទោរោត្ិនៃកម្ពុោ 

- FMIS សន្ទធ ៃកម្មោម្ួយ្ម្បព័ៃធ ASYCUDA 

- FMIS សន្ទធ ៃកម្មោម្ួយ្ម្បព័ៃធ DMFAS (បៃតខកលម្ែ) 

- FMIS សន្ទធ ៃកម្មោម្ួយ្ម្បព័ៃធពៃធោរ 

- FMIS សន្ទធ ៃកម្មោម្ួយ្ NRMIS 

- FMIS ៃិង EFMS សថ ិត្កនុងដ្ាំណាក់កាលសិកា  

- FMIS ៃិងម្បព័ៃធទបៀវត្សរបស់ម្កសួងម្ុែងារសាធារណៈ14 ៖ ម្កុម្ការងារអៃតរម្កសងួបាៃបញ្ចប់ការអភិវឌ្ឍៃ ៍

ៃិងបាៃទធវើទត្សតសាកលបងការបញ្ាូៃទិៃនៃ័យ្ពីម្បព័ៃធ Payroll ម្ក FMIS។ បច្ចុបបៃនកាំពុងទែាៀងផ្លា ត្់ទិៃនៃ័យ្ 

ៃិងទរៀបច្ាំកម្មវិធីបស្រញ្ញា បការយ្ល់ដឹ្ងទៅទលើៃីត្ិវិធី ៃិងដ្ាំទណើរការនៃការទធវើសន្ទធ ៃកម្មរវាងម្បព័ៃធទាាំងពីរ ។ 

ោកិច្ចបៃត ម្កុម្ការងារម្ត្ូវទរៀបច្ាំទម្ម្ង់ XML Files ោទិៃនៃ័យ្សម្ាប់អាណត្តិទបើកម្បាក់សម្ាប់ម្កសួង-

សាថ ប័ៃ រា ធាៃី-ទែត្ត ៃិងទរៀបច្ាំការត្ភាា ប់ម្បព័ៃធទាាំង ២តាម្រយ្ៈ VPN ទលើបណាត ញ DPLC Connection 

ខដ្លធាន្ទបាៃៃូវសុវត្ថិភាព ៃងិៃិរៃតរភាពនៃរំហូរទិៃនៃ័យ្ទោយ្ម្ិៃភាា ប់ទៅកាៃ់ Internet ។ 

90> ការទធវើបណណសាគ ល់កម្មសិទធសិម្ាប់ម្ទពយសម្បត្តរិដ្ឋ ៖ ម្បកាសអៃតរម្កសួងទលែ ១១៩៨ សហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទី២៤ 

ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ សត ីពីការបទងកើត្រណៈកម្មការអៃតរម្កសងួទដ្ើម្បីពិៃិត្យៃិងទធវើបច្ចុបបៃនភាពទីតាាំងដី្រដ្ឋ ខដ្លបាៃចុ្ោះ

កនុងបញ្ា ីសារទពើភណឌ ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋរបស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃទៅថ្នន ក់កណាត លទដ្ើម្បីទរៀបច្ាំទធវើបណណកម្មសិទធិ ។ រណៈ-

កម្មការទៃោះ ៃឹងចុ្ោះទធវើបច្ចុបបៃនភាពទីតាាំងដី្រដ្ឋោក់ខសតងខដ្លបាៃច្ុោះកនុងបញ្ា ីសារទពើភណឌ ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋរបស់

ម្កសួង-សាថ ប័ៃទៅថ្នន ក់កណាត ល ខដ្លពុាំទាៃ់ាៃបណណកម្មសិទធិទលើដី្រដ្ឋ ទដ្ើម្បីរាយ្ការណ៍ ៃូថ្នន ក់ដឹ្កន្ទាំម្កសងួ

ទាាំងពីរពិៃិត្យៃិងសទម្ម្ច្ ម្ពម្ទាាំងទលើកោរបាយ្ការណ៍ទោរព ូៃម្បម្ុែរា រោឋ ភិបាល ។ តាម្រយ្ៈម្បកាសទៃោះ 

                                                            
14 HRMIS ៃិង PRIS ោម្បព័ៃធ offline ទម្បើបទច្ចកវិទាចស់ ៃងិរច្ន្ទសម្ព័ៃធមូ្លោឋ ៃទិៃនៃ័យ្ (Database structure) ៃិងរបាយ្ការណ៍ខម្បម្បួលសាថ ៃភាព      

រដ្ឋបាលៃិងម្រួសារម្ស្រៃតីរា ការសុីវិលសម្ាប់ទធវើទបៀវត្សម្បចាំខែរបស់ម្កសងួ-សាថ ប័ៃ រា ធាៃី-ទែត្តម្ិៃអាច្ទរៀបច្ាំទិៃនៃ័យ្តាម្ត្ម្ម្ូវការរបស់ FMIS បាៃ ។  
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ាៃម្កុម្ការងារទទលួបៃាុកតាម្បណាត ម្កសួង-សាថ ប័ៃច្ាំៃួៃបីម្កុម្ ។ ម្បកាសអៃតរម្កសួងទលែ ១១៩៧ សហវ.

ម្បក ច្ុោះនថៃទី២៤ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ សត ីពីការបទងកើត្រណៈកម្មការអៃតរម្កសងួ ទដ្ើម្បីពិៃិត្យៃិងទធវើបច្ចុបបៃនភាពទីតាាំង

ដី្រដ្ឋ ខដ្លបាៃចុ្ោះកនុងបញ្ា ីសារទពើភណឌ ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋរបស់ម្ៃាីរអងគភាពថ្នន ក់ម្ូលោឋ ៃ នៃម្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃិង 

រដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិទដ្ើម្បីទរៀបច្ាំទធវើបណណកម្មសិទធិ ។ រណៈកម្មការទៃោះចុ្ោះទធវើបច្ចុបបៃនភាពទីតាាំងដី្រដ្ឋោក់ខសតង

ខដ្លបាៃច្ុោះកនងុបញ្ា ីសារទពើភណឌ ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋរបស់អងគភាពថ្នន ក់ម្ូលោឋ ៃនៃម្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃិងរដ្ឋបាលរា ធាៃ-ី

ទែត្ត ខដ្លពុាំទាៃ់ាៃបណណកម្មសិទធិទលើដី្រដ្ឋ ៃិងចុ្ោះកាំណត្់ម្ពាំម្បទល់ ៃិងកសាងរាំៃូសបលងទ់ីតាាំង ទដ្ើម្បីទរៀបច្ាំទច្ញ

ោបណណកម្មសិទធិទលើដី្រដ្ឋ ។ សម្ាប់ខែៃការសកម្មភាពអៃុវត្តរណៈកម្មការអៃតរម្កសួងទៃោះៃឹងទរៀបច្ាំខែៃការលម្ែិត្ 

ៃិងអៃុវត្តកនុងឆ្ន ាំ២០២១ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ ម្កសួង-សាថ ប័ៃម្ត្ូវកាំណត្់ខែៃការ ៃិងទពលទវោច្ាស់ោស់ ោពិទសស

ោក់បញ្ចូលកនុង MAP3 ។ ោក់ខសតង សម្ាប់ការងារទធវើបណណកម្មសិទធិទលើអច្លៃម្ទពយ អាោា ធរកាៃ់កាប់ម្ទពយ-

សម្បត្តិរដ្ឋបាៃទធវើបណណកម្មសិទធិរួច្រាល់ទលើទីតាាំងច្ាំៃួៃ ៩ ៥០៣ កខៃលង ឬទសម ើៃឹង ៤៧% កនុងច្ាំាំទណាម្ទីតាាំងសរុប

ច្ាំៃួៃ ២០ ១២៨ កខៃលង ។ ច្ាំខណកទីតាាំងច្ាំៃួៃ ១០ ៦២៥ កខៃលងទទៀត្ ឬទសម ើៃឹង ៥៣% ម្ិៃទាៃ់បាៃទរៀបច្ាំ       

បណណកម្មសិទធិទៅទ ើយ្ ។15 

ទោលបាំណង ២៤៖ ពម្ងងឹការអៃុវត្តឧបករណ៍ ៃងិយ្ៃតការទដ្ើម្បបីទងកើៃការទទលួែុសម្តូ្វ ៃងិរណទៃយ្យភាព 

91> ទណឌ កម្មរដ្ឋបាលសម្ម្សបច្ាំទោោះកាំហុស គ្ង ឬការម្រប់ម្រងធៃធាៃសាធារណៈមិ្ៃសម្ម្សប ៃងិោម ៃម្បសិទធភាព ៖ 

ច្ាំណចុ្ទៃោះៃឹងម្ត្ូវរិត្បញ្ចូលបខៃថម្កនុងច្ាប់សត ីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈថមី ។ 

92> ការទរៀបច្ាំៃិងោក់ឱយអៃុវត្តទម្ម្ង់របាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាពអៃុវត្តថវិកាម្បចាំម្តី្ាស ្ាស ៃិងម្បចាំឆ្ន ាំ ៖ ម្រប់ 

អងគភាពថវិកានៃម្កសួង-សាថ ប័ៃ បាៃអៃុវត្តទម្ម្ង់របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ៃងិទម្ម្ង់របាយ្ការណ៍សម្ិទធកម្ម ឬលទធែល 

ម្បចាំម្ត្ីាស ៃិង្ាស ។ 

93> ការពម្ងឹងការម្តួ្ត្ពិៃិត្យទលើម្បព័ៃធបទច្ចកវិទាព័ត៌្ាៃ ៖ អរគន្ទយ្កោឋ ៃសវៃកម្មនែាកនុង បាៃទធវើសវៃកម្មទលើ FMIS 

ទៅរត្ន្ទោរទែត្តច្ាំៃួៃ ៨ រួម្ាៃទែត្តបាត្់ដ្ាំបង  ទែត្តម្ពោះសីហៃុ ទែត្តកណាត ល ទែត្តសា ឹងខម្ត្ង ទែត្តបន្ទា យ្ាៃ ័យ្ 

ទែត្តទកាោះកុង ៃិងទែត្តរត្ៃរិរី ។ 

ទោលបាំណង ២៥៖ បទងកើៃត្ាល ភាពថវកិា 

94> កសហវ. បាៃបៃតយ្កចិ្ត្តទកុោក់ទលើការទបើកច្ាំហ ឱយាៃការច្ូលរួម្ម្ត្ិទោបល់ពី វិស័យ្ឯក ៃ, នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ,៍ 

អនកសិកាម្សាវម្ោវ, ៃិសសិត្, សាធារណ ៃ, អងគការម្ិៃខម្ៃរោឋ ភិបាល ៃងិ បណាត ញសារព័ត្៌ាៃោត្ិ ៃងិអៃតរោត្ ិ

ទៅកនុងទវទិកាពិទម្ោោះទោបល់ទែសងៗទៅកនុងដ្ាំទណើរការនៃការទរៀបច្ាំថវិកា ៃិងការពម្ងីកការទបើកទូោយ្ព័ត្៌ាៃ

ថវិកាោសាធារណៈ កនុងទោលទៅពម្ងឹងម្បសិទធភាពនៃការវិភា ថវិកា ៃិងការទម្បើម្បាស់ធៃធាៃម្បកបទោយ្

ម្បសិទធភាព, ស័កតិសិទធភាព, ត្ាល ភាព ៃិងរណទៃយ្យភាព ។ 

95> ការបទងកើៃការចូ្លរមួ្ពីសាធារណ ៃកនងុដ្ាំទណើរការថវិកា ៖ ទដ្ើម្បីបទងកើៃការច្ូលរួម្ពីសាធារណ ៃ,  អរគន្ទយ្កោឋ ៃ

ទោលៃទោបាយ្ ៃិងអរគន្ទយ្កោឋ ៃថវិកា បាៃទរៀបច្ាំទវទិកាសាធារណៈ សត ីពីម្កបែណឌ ា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ច ៃិងម្កបែណឌ

ថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ ទៅនថៃទី ៣០ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

                                                            
15 ខែែកតាម្ ាំៃួយ្សាម រត្ីរបស់អរគន្ទយ្ោឋ ៃម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ ៃិងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ សម្ាប់កិច្ចម្ប ុាំន្ទនថៃទី ០៨ ខែទម្សា ឆ្ន ាំ២០២១ ។  
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96> ការបទងកើៃការែសពវែាយ្ឯកសារថវិកា16 ៖ កសហវ. បាៃទធវើការែសពវែាយ្ោសាធារណៈៃូវឯកសារថវិកាោទទៀងទាត្់

ទលើទរហទាំព័រ រួម្ាៃ (១) ម្កបែណឌ ទោលៃទោបាយ្ា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ច ៃិងទោលៃទោបាយ្ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, 

(២) សារាច្រសត ពីីការទរៀបច្ាំខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកា ៃិងថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំ, (៣) ែលឹម្សារសទងេបម្បត្ិបត្តិសត ីពីទសច្កតីម្ោង

ច្ាប់ថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំ  (៤) ទសៀវទៅថវិកាសទងេបនៃច្ាប់ថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំ, (៥) សារាច្រសោ ីពីការអៃុវត្តច្ាប់សោ ីពីហិរញ្ញវត្ថុ

សម្ាប់ការម្រប់ម្រងឆ្ន ាំ២០២០, (៥) របាយ្ការណ៍ម្បត្ិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ (សតង់ោ TOFE & GFS) ម្បចាំខែ, 

(៦) ច្ាប់សត ីពីការទទូាត្់ថវិកាឆ្ន ាំ២០១៩, (៧) របាយ្ការណ៍ៃិន្ទន ការទសដ្ឋកិច្ចសងគម្ម្បចាំខែ, (៨) ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ិ

ទសដ្ឋកិច្ច ៃិងហិរញ្ញវត្ថុម្បចាំម្ត្ីាស ៃិង (៩) ម្ពឹត្តបម្ត្សថ ិត្ិបាំណលុសាធារណៈទលែ៩ ៃិងទលែ១០ ។ សម្ាប់

រដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ, ឯកសារសទងេបថវិការដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិឆ្ន ាំ២០២០ ៃិងរបាយ្ការណ៍អៃុវត្តថវិកា

រដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ្ាសទី១ ម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្កនុងទរហទាំព័ររបស់អរគន្ទយ្កោឋ ៃហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នន ក់-

ទម្កាម្ោត្ិ ៃិងកសហវ. ៃិងសារាច្រទាាំង៤ ។ ោម្ួយ្ោន ទៃោះ អាោា ធរសវៃកម្មោត្ិបាៃែសពវែាយ្របាយ្ការណ៍

សវៃកម្មសត ីពីការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៨ ទលើទរហទាំព័ររបស់សាម្ីអងគភាព ។ 

97> ការបទងកើៃត្ាល ភាពកិច្ចលទធកម្មសាធារណៈ ៖ អរគន្ទយ្កោឋ ៃលទធកម្មសាធារណៈបាៃែសពវែាយ្ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ិ 

លទធកម្មសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩ ទលើទរហទាំព័ររបស់អរគន្ទយ្កោឋ ៃលទធកម្មសាធារណៈកាលពីនថៃទី២៤ ខែកកកោ 

ឆ្ន ាំ២០២០, ខែៃការលទធកម្មម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ របស់សាថ ប័ៃខដ្លអៃុវត្តកិច្ចលទធកម្មផ្លា ល់ ៃិងរបាយ្ការណ៍ម្ត្ួត្ពិៃិត្យ

កិច្ចលទធកម្មសាធារណៈតាម្ទម្កាយ្ទលើការអៃុវត្តកិច្ចលទធកម្មសាធារណៈរបស់សាថ ប័ៃអៃុវត្តលទធកម្ម ៃិងអងគភាព

ថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំ២០១៩ ទលើការិយ្បរិទច្ឆទ២០១៨ ។ ោម្ួយ្ោន ទៃោះ ទៅឆ្ន ាំ២០២១ អ.រ.ហ. ៃឹងសិកាទលើលទធភាព 

ែសពវែាយ្ទសច្កតីម្ោងច្ាប់ថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំ មុ្ៃៃឹងបញ្ាូៃទៅសភា ។  

98> ោការសៃនិោឋ ៃម្ាប់ខែនកទី២ “រណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ” សាសធាត្ុ FMIS ម្ត្ូវបាៃកសាងោបទណត ើរៗ ខដ្ល

បាៃបទងកើត្ោម្លូោឋ ៃម្រឹោះកនុងការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ ទទាោះបីោោ៉ា ងទៃោះកតី អងគភាពទម្បើម្បាស់ FMIS 

ទៅាៃត្ម្ម្ូវការបខៃថម្ទែសងទទៀត្សម្ាប់របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុខដ្លែលិត្ទច្ញពីម្បព័ៃធ ទដ្ើម្បីច្ាំទោលទៅែល-

ម្បទោ ៃ៍របស់អងគភាពសាម្ី ។ បខៃថម្ពីទៃោះ ការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋាៃលកេណៈោច្់ទោយ្ដ្ុាំៗ ទោលរមិឺ្ៃ

ទាៃ់ាៃលកេណៈោម្បព័ៃធទៅទ ើយ្ ខដ្លចាំបាច្់រួរាៃការទរៀបច្ាំោខែៃការទម្រយ្ៈទពលម្ធយម្ ៃិងខវង ។ 

                                                            
16 ឯកសារថវិកាអាច្ខសវងរកបាៃទៅទលើទរហទាំព័ររបស់ កសហវ. www.mef.gov.kh ៃិងរបស់អាោា ធរសវៃកម្មោត្ិ www.naacambodia.com ។   

ការងារសធវ ើបនត 

 ការអៃុវត្តខែៃការពម្ងីករទម្ាង FMIS  ាំហាៃទ៣ី 

 ការទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្តយុ្ទធសាស្រសតសត ីពីការអៃុវត្តសតង់ោរណទៃយ្យសាធារណៈកម្ពុោម្ូលោឋ ៃបងគរឆ្ន ាំ

២០១៩-២០៣១, ៃិងការបទងកើៃកម្ម្ិត្អៃុទោម្ភាពការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ IPSAS ម្លូោឋ ៃសាច្់ម្បាក់  

 ការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍អៃុវត្តថវិកាតាម្ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ថវិកាទាាំង ៧ ទៅាៃកម្ម្ិត្ (៥ ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ថវិកា

បាៃអៃុវត្តទពញទលញ ៃិង ២ ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ថវិកាទៅាៃកម្ម្ិត្) 

 ការពម្ងីកការទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធបទច្ចក វិទាព័ត្៌ាៃម្រប់ម្រងបញ្ា ីសារទពើភណឌ ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ សម្ាប់

ម្កសួង-សាថ ប័ៃ, ម្ៃាីរ ាំន្ទញរា ធាៃី-ទែត្ត ៃិងរដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ។ 
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ក ន្កទ៣ី៖ ការ្ារភាជ ប់ថវិកាសៅនឹងសោលនសោបាយ 

99> ទៅកនុងខែនកែារភាា ប់ថវិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្ រឺទផ្លត ត្ទលើទោលបាំណងច្ាំៃួៃ ៥ រួម្ាៃ (១) ពម្ងឹង ៃិង

ពម្ងីកការអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធី ៃិងការម្ត្ួត្ពិៃិត្យថវិកា, (២) ទរៀបច្ាំថវិកាឱយាៃលកេណៈម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ៃិងទធវើ

សាហរណកម្មថវិកា, (៣) ទរៀបច្ាំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តម្បព័ៃធបន្ទា ត្់រណទៃយ្យភាព, (៤) ពម្ងឹងការទរៀបច្ាំទោល-

ៃទោបាយ្ ៃិងការទធវើខែៃការហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ៃិង (៥) ពម្ងឹងការអៃុវត្តទោលៃទោបាយ្វិម្ ឈការហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

ទោលបាំណង ៣១៖ ពម្ងងឹ ៃិងពម្ងកីការអៃុវត្តថវកិាកម្មវធីិ ៃិងការម្តួ្ត្ពិៃិត្យថវកិា 

100> ការពម្ងីកថវិកាកម្មវិធីដ្ល់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃងិដ្ល់រដ្ឋបាលរា ធាៃ-ីទែត្ត ៖ ម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័ៃបាៃច្ូលរួម្អៃុវត្ត

ថវិកាកម្មវិធីចប់ពីឆ្ន ាំ២០១៥-២០១៨ ៃិងរដ្ឋបាលទែត្តទាាំង ២៤ ឆ្ន ាំ២០១៧-២០២០ ។ ច្ាំខណកឯរដ្ឋបាលរា ធាៃី

ភនាំទពញអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធីទៅឆ្ន ាំ២០២១ ។ ល្ងតាម្ការអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធីកៃលងម្កទៃោះ  បួម្បទោះៃឹងបញ្ញា ម្បឈម្

រួម្ាៃ៖ រច្ន្ទសម្ព័ៃធកម្មវិធីទៅកនុងកម្មវិធីវិៃិទោរបីឆ្ន ាំរកំិលមិ្ៃទាៃ់សុោីន ោម្ួយ្រច្ន្ទសម្ព័ៃធរបស់ខែៃការវិៃិទោរ

បីឆ្ន ាំរំកិល, ការកាំណត្់សចូ្ន្ទករលទធែលចុ្ងទម្កាយ្សម្ាប់កម្មវិធីាៃការពិបាក ទម្ោោះកងវោះខាត្ទិៃនៃ័យ្ចាំបាច្់

ម្ួយ្ច្ាំៃួៃ, សម្ត្ថភាពម្ស្រៃតីទទលួបៃាុកទរៀបច្ាំខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកា ៃិងថវិកាកម្មវិធីទៅាៃកម្មិ្ត្ ៃិងរដ្ឋបាល

ទែត្តម្យួ្ច្ាំៃៃួមិ្ៃបាៃទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍អៃុវត្តថវិកាកម្មវិធីទាៃ់ទពលទវោទៅទ ើយ្ ។  អរគន្ទយ្កោឋ ៃហិរញ្ញវត្ថុ

រដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ  បាៃរិត្រូរពីច្ាំណុច្ទៃោះ ទហើយ្ទម្ោងៃឹងសិកាម្បសិទធភាពនៃការអៃុវត្តថវិកាកម្ម វិធី

ទៅទពលខាងម្ុែ ទៅទពលខដ្លរដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្តទាាំង២៥ ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធីកនុងឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

តារាងទ ី5៖ ខែៃការអៃុវត្តថវកិាកម្មវធីិទៅរដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្ត 17 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ 

កាំពង់សព ឺ កាំពង់ឆ្ន ាំង កណាត ល កាំពង់ចម្ រា ធាៃភីនាំទពញ 

ខកប ទោធិ៍សាត្ ់ បាត្់ដ្ាំបង កាំពង់ធាំ - 

ទកាោះកុង តាខកវ បន្ទា យ្ាៃ ័យ្ ម្ពោះវិហារ - 

នប៉ាលិៃ កាំពត្ សាវ យ្ទរៀង ឧត្តរាៃ ័យ្ - 

ម្កទច្ោះ នម្ពខវង ត្បូងឃមុ ាំ ទសៀម្រាប - 

សា ឹងខម្ត្ង រត្ៃរិរ ី ម្ណឌ លរិរី ម្ពោះសីហៃ ុ - 

 

101> ការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍អៃុវត្តថវិកាកម្មវិធីម្បចាំ្ាស ៃិងម្បចាំឆ្ន ាំ ៖ របាយ្ការណ៍សម្ិទធកម្មម្បចាំ្ាស ៃងិ

ម្បចាំឆ្ន ាំ រោឺឧបករណ៍សម្ាប់ ល្ុោះបញ្ញច ាំងៃវូវឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវត្តកម្មវិធីរបស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃិងោម្ូលោឋ ៃ

សម្ាប់ទធវើការខកត្ម្ម្ូវរាល់កាំហុស គ្ងកនុងអាំ ុងទពលអៃុវត្ត ។ ការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍សម្ិទធកម្មរឺោម្ូលោឋ ៃសម្ាប់ 

ទធវើការសទម្ម្ច្ចិ្ត្តទលើការែោល់ថវិកាដ្ល់កម្ម វិធីនៃឆ្ន ាំបៃតបន្ទា ប់របស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ។ កនុងការទរៀបច្ាំខែៃការ

យុ្ទធសាស្រសតថវិកា ៃិងការទរៀបច្ាំថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំរបស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃសុទធខត្ម្ត្ូវការរបាយ្ការណ៍សម្ិទធកម្ម ។ 

                                                            
17 ការអៃុវត្តបច្ចុបបៃន រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្ត ោអងគភាពថវិកា ។ 



 

30 

102> របាយ្ការណ៍សម្ិទធកម្មម្បចាំ្ាសទី១ ៃិងម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ ាៃម្កសួង-សាថ ប័ៃច្ាំៃួៃ ២៨ បាៃទែាើរបាយ្ការណ៍

សម្ិទធកម្មម្កអរគន្ទយ្កោឋ ៃថវិកា ។ ទៅកនុងទោលការណ៍ខណន្ទាំអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធី ៃិងកនុងសារាច្រសោ ីពីការទរៀបច្ាំ

ខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកា សុទធខត្បាៃត្ម្ម្ូវឱយម្កសួង-សាថ ប័ៃទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍សម្ិទធកម្មម្បចាំ្ាស ៃិងម្បចាំ

ឆ្ន ាំទែ ាើម្កអរគន្ទយ្កោឋ ៃថវិកា ប៉ាុខៃតកនុងការអៃុវត្តោក់ខសោង ទៅាៃម្កសួង-សាថ ប័ៃម្យួ្ច្ាំៃួៃាៃការយ្តឺ្ោ៉ា វ ។ 

កៃលងម្ក កសហវ. បាៃទច្ញលិែិត្បខៃថម្ទៅម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ទដ្ើម្បី ាំរុញឱយម្កសួង-សាថ ប័ៃទែាើរបាយ្ការណ៍

សម្ិទធកម្មឱយបាៃទាៃ់ទពលទវោ ។ ោ ាំហាៃសម្ាប់ឈាៃទៅការអៃុវត្តថវិកាព័ត្៌ាៃសមិ្ទធកម្ម ការរិត្ររូទលើ

ការវាយ្ត្នម្លសាកលបងទលើរបាយ្ការណ៍សម្ិទធកម្មរឺ ាំហាៃម្ួយ្សាំខាៃ់ ។ 

103> កសហវ. បាៃទរៀបច្ាំសារាច្រសត ីពីការទរៀបច្ាំថវិកា ៃិងបាៃកាំណត្់ទសច្កតីម្ោងច្ាប់ថវិកាម្ត្ូវភាា ប់ោម្យួ្ខែៃការ

លទធកម្ម ៃិងរ ាទទយ្យបុទរម្បទាៃម្បចាំឆ្ន ាំម្ត្ូវភាា ប់ោម្ួយ្រទម្ាងថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំ ម្ពម្ទាាំងបាៃខកសម្ម្ួលម្បកាស

សត ីពីៃីតិ្វិធីច្ាំណាយ្រ ាទទយ្យបុទរម្បទាៃ តាម្រយ្ៈម្បកាសទលែ ៦៦៣ សហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទី២៨ ខែកកកោ ឆ្ន ាំ 

២០២០ ៃិងអៃុម្កឹត្យថមី ាំៃួសអៃុម្កឹត្យទលែ ២១៦ សត ីពីម្បាក់ទបសកកម្មទៅកនុង ៃិងទម្ៅម្បទទសសម្ាប់រដ្ឋបាល

ថ្នន ក់ោត្ិ ៃិងថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ៃិងខកសម្ម្ួលម្បកាសទលែ ១៥៨៩ សត ីពី វិធាៃ ៃិងៃីត្ិវិធីនៃការអៃុវត្តម្បាក់ទបសកកម្ម

ទៅកនុងៃិងទម្ៅម្បទទសសម្ាប់រដ្ឋបាលថ្នន ក់ោត្ិ ៃិងម្បកាសទលែ ៨៣៨ សត ីពី វិធាៃ ៃិងៃីត្ិវិធីច្ាំណាយ្សម្ាប់

វរគបណតុ ោះបណាត ល ៃិងសិកាេ សាោនៃម្កសួង-សាថ ប័ៃថវិកាកម្មវិធី ទដ្ើម្បីទ ល្ើយ្ត្បការខកសម្ម្ួលម្បកាសទលែ ៦៦៣ 

សហវ.ម្បក ទៃោះ ។ 

104>  រីឯច្ាំណាយ្ោក់ព័ៃធៃឹងការ ួស ុលរថយ្ៃតទៅតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ, អរគន្ទយ្កោឋ ៃថវិកា ៃិងអរគន្ទយ្កោឋ ៃ

លទធកម្មសាធារណៈ ម្ិៃទាៃ់ទរៀបច្ាំ Corporate agreement ទៅទ ើយ្ ។ 

ទោលបាំណង ៣២៖ ទរៀបច្ាំថវកិាឱយាៃលកេណៈម្រប់ម្ ងុទម្ោយ្ ៃិងទធវើសាហរណកម្មថវកិា 

105> ការពិៃិត្យទលើរុណភាពខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកាៃិងថវិកា៖ ម្កសួង-សាថ ប័ៃច្ាំៃួៃ ១០ម្ត្ូវបាៃពៃិិត្យទលើការែារភាា ប់

រវាងខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកា ៃិងយុ្ទធសាស្រសតច្ត្ុទកាណ ដ្ាំណាក់កាលទី៤ ៃិងខែៃការយ្ុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍៃ៍ោត្ិ 

ទហើយ្ក៏វាយ្ត្នម្លទលើរុណភាពខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិការបស់ម្កសងួ សាថ ប័ៃច្ាំៃួៃ ១៥ ។ ម្កសួងអប់រ ំយ្ុវ ៃ ៃងិ

កីឡា ាៃរាល ត្នៃខែៃការយ្ុទធសាស្រសតថវិកា ២០២១-២០២៣ ៃិងថវិកាកម្មវិធីម្បចាំឆ្ន ាំ ២០២១ រឺ ៤,២% ។ 

106> ាតិ្ការណៃនីៃបលង់រណទៃយ្យសាធារណៈសម្ាប់រទម្ាង/កម្មវិធីហិរញ្ញបបទាៃពីនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៖៍ ទម្ម្ង់របាយ្-

ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតាម្ាត្ិការណៃីនៃបលង់រណទៃយ្យសាធារណៈម្បចាំឆ្ន ាំច្ាំៃួៃ ៤ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃិងែសពវែាយ្

ោក់ឱយអៃុវត្តច្ុោះនថៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ សម្ាប់រទម្ាង/កម្មវិធីហិរញ្ញបបទាៃពីនដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍ ។ 

107> ការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍អៃុវត្តរទម្ាងទម្កាម្ហិរញ្ញបបទាៃរបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ម្សបតាម្ាតិ្កាថវិកាោតិ្ ៖ ម្កុម្-

ការងារអៃតរអរគន្ទយ្កោឋ ៃទម្កាម្ឱវាទ កសហវ. បាៃទរៀបច្ាំបញ្ចប់ទម្ម្ង់របាយ្ការណ៍ ៃិងទម្ោងទរៀបច្ាំការខណន្ទាំ

អាំពីវិធីសាស្រសត នៃការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ទៃោះកនុងម្ត្ីាសទី ៣ ឆ្ន ាំ២០២០ ។ អរគន្ទយ្កោឋ ៃសហម្បត្ិបត្តិការអៃតរោត្ិ 

ៃិងម្រប់ម្រងបាំណលុ បាៃរូសបញ្ញា ក់អាំពីខែៃទីបងាា ញែលូវនៃការទធវើសាហរណកម្មថវិកានដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍ទៅកនុង FMIS 

ទហើយ្ការទធវើសាហរណកម្មទៃោះ រឺទធវើខត្ទៅទលើការកត្់ម្តា ៃិងការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍កនុង FMIS ប៉ាុទណាណ ោះ ទោយ្
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ម្ិៃោក់ព័ៃធទៅៃឹង Business Process ទន្ទោះទទ ពីទម្ោោះថវិកានដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍ទៅទម្ៅម្បព័ៃធរណៃីទទាលរត្ន្ទោរ 

(TSA) ។ ម្ូលទហត្ុខដ្លន្ទាំឱយរំលង Business Process រឺោប់ោក់ព័ៃធទៅៃឹងកិច្ចម្ពម្ទម្ពៀងរបស់សាថ ប័ៃហិរញ្ញវត្ថុ

អៃតរោត្ិ ខដ្លកិច្ចម្ពម្ទម្ពៀងទន្ទោះ ត្ម្មូ្វឱយាៃរណទៃយ្យោច់្ទោយ្ខ កសម្ាប់ថវិការបស់នដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍ ទោយ្

ម្ិៃអៃុញ្ញញ ត្ឱយអៃុវត្តទៅកនុង TSA ដ្ូច្ទៅៃឹងម្លូៃិធិម្ទម្ទង់ថវិកា (Budget Support) ទន្ទោះទទ ។ ការកត្់ម្តា 

ៃិងការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ទៃោះទទៀត្ទសាត្ ម្ិៃទាៃ់អៃុវត្តកនុង FMIS ភាល ម្ៗទន្ទោះទទ រឺម្ត្ូវទម្បើម្បាស់កម្មវិធី

រណទៃយ្យ Peachtree បន្ទា ប់ម្កទាញទច្ញោតារាង Excel រចួ្ទទើបបញ្ចូលទៅកនុង FMIS ។ កិច្ចការទៃោះ ម្ត្ូវ

បាៃឯកភាពកាំណត្់ោខែៃទីបងាា ញែលូវ (បាៃោក់បញ្ចូលទៅកនុង GDAP របស់អរគន្ទយ្កោឋ ៃសហម្បត្ិបត្តិការ

អៃតរោត្ិៃិងម្រប់ម្រងបាំណលុ) ទោយ្អៃុវត្តចប់ពីឆ្ន ាំ២០២០ ដ្ល់ ឆ្ន ាំ២០២៣ តាម្រយ្ៈកិច្ចម្ប ុាំទៅនថៃទី ២៣ 

ខែកកកោ ឆ្ន ាំ២០២០ ទោយ្ាៃការច្ូលរួម្ពីអងគភាពោក់ព័ៃធរួម្ាៃ អរគន្ទយ្កោឋ ៃរត្ន្ទោរោត្ិ, ម្កុម្ម្បឹកា

ោត្ិរណទៃយ្យ, អ.រ.ហ., អរគន្ទយ្កោឋ ៃទោលៃទោបាយ្, ៃិង FMWG ។  អរគន្ទយ្កោឋ ៃសហម្បត្ិបត្តិការ

អៃតរោត្ិៃងិម្រប់ម្រងបាំណលុ ៃឹងទធវើការវាយ្ត្នម្លអាំពីរុណភាពនៃការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ បន្ទា ប់ម្កទៅឆ្ន ាំ២០២២ 

ៃឹងទសន ើ FMWG សិកាអាំពីសម្ិទធិលទធភាពនៃការកត្់ម្តាកនុង FMIS ទៅអងគភាពអៃុវត្តរទម្ាងផ្លា ល់ខត្ម្តង ។ 

108> ទៅឆ្ន ាំ២០២០ អងគភាពថវិកាាៃច្ាំៃៃួសរុប ៩៦២ ខដ្លកនុងទន្ទោះរដ្ឋបាលកណាត លាៃច្ាំៃួៃ ៣៥៩ ៃិងថ្នន ក់ម្ូលោឋ ៃ 

(ម្ៃាីរ ាំន្ទញរា ធាៃ-ីទែត្ត) ។ សម្ាប់ថ្នន ក់កណាត ល អងគភាពថវិកាច្ាំៃៃួ ៣៥៩ កនុងទន្ទោះ អងគភាពថវិកាោអាណាប័ក

ទែារសិទធិាៃច្ាំៃួៃ ៦១ ៃិងម្ិៃទាៃ់ទែារសិទធិ ២៥០ ៃិងសម្ាប់ថ្នន ក់ម្លូោឋ ៃ ម្រប់អងគភាពថវិកាោអាណាប័កទែារ

សិទធិច្ាំៃួៃ ៦៦៤ ។ ម្កសងួ-សាថ ប័ៃច្ាំៃួៃ ៤ បាៃឈាៃមុ្ែកនុងការបទងកើត្អងគភាពថវិកា ៃិងបាៃម្បរលស់ិទធិ ៃូអងគភាព

ទម្កាម្ឱវាទកាៃ់ខត្ទម្ច្ើៃឱយទៅោអងគភាពថវិកាោអាណាប័កទែារសិទធិ រមួ្ាៃ កសហវ. ាៃច្ាំៃៃួ ១០, ម្កសួង

អប់រំ យ្ុវ ៃៃងិកីឡា ាៃច្ាំៃួៃ ១០, ម្កសងួសុខាភិបាលាៃច្ាំៃួៃ ១០ ៃិងម្កសួងបរសិាថ ៃាៃច្ាំៃួៃ ០៦ ។ តាម្

ការអៃុវត្តកៃលងម្ក ការបទងកើត្អងគភាពថវិកា ក៏ដ្ចូ្ោកាម្បរល់សិទធិ ូៃអងគភាពថវិកាោ  អងគភាពថវិកាអាណប័ក

ទែារសិទធិ រឺឈរទលើទោលការណ៍សម ័ម្រច្ិត្ត ៃិងការសទម្ម្ច្របស់រដ្ឋម្ស្រៃតី ឬម្បធាៃសាថ ប័ៃ ទោយ្ពុាំទាៃ់ាៃទោលការណ៍

ោក់កាំហិត្ឱយម្កសួង-សាថ ប័ៃបទងកើត្អងគភាពថវិកា ៃិងការម្បរល់សិទធិ ៃិងច្ាំៃៃួអងគភាពថវិកាោអាណប័កទែារសិទធិ

ទៅាៃច្ាំៃួៃកាំណត្់ទៅទ ើយ្ ។ ការអៃុវត្តច្ាំណាយ្តាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃទៅាៃភាពយ្ឺត្ោ៉ា វ ោពិទសសម្កសួង-

សាថ ប័ៃខដ្លពុាំទាៃ់បាៃម្បរល់សិទធិច្ាស់ោស់ ូៃអងគភាពទម្កាម្ឱវាទ (ទលើកខលងោអងគភាពថវិកាអាណាប័ក

ទែារសិទធិ) ។ 

109> ការម្តួ្ត្ពិៃិត្យការអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធីរបស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ កនុងទោលទៅបទងកើៃច្ាំៃួៃអងគភាពថវិកាោអាណាប័ក 

ទែារសិទធ ិ ៃិងការម្បរល់សិទធអិាំណាច្ ូៃអងគភាពថវិកា ៖ អរគន្ទយ្កោឋ ៃថវិកា បាៃទទួលទោលការណ៍ឯកភាពដ្៏

ែពង់ែពស់ពី ឯកឧត្តម្អរគបណឌ ិត្សភាចរយ ឧបន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតី កនុងការបទងកើៃច្ាំៃួៃអងគភាពថវិកា  ៃិងការែតល់សិទធិ 

អាំណាច្ ៃូអងគភាពថវិកា ទៅោអងគភាពថវិកាអាណាប័កទែារសិទធិ ។ កនុងៃ័យ្ពម្ងឹងការអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធីឱយកាៃ់ខត្

ាៃម្បសិទធភាពែពស់ កនុងដ្ាំទណើរឈាៃទឆ្ព ោះទៅអៃុវត្តថវិកាព័ត្៌ាៃសមិ្ទធកម្មទៅឆ្ន ាំ២០២២ ៃិងទដ្ើម្បីបទងកើៃ
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ម្បសិទធភាពកនុងការអៃុវត្តភារកិច្ច ៃិងការទទួលែុសម្ត្ូវរបស់អងគភាពថវិកាព័ត្៌ាៃសមិ្ទធកម្មទៅឆ្ន ាំ២០២២, ម្កសួង-

សាថ ប័ៃរបបី ៖ 

- ពិៃិត្យអងគភាពទម្កាម្ឱវាទ (កម្ម្ិត្អរគន្ទយ្កោឋ ៃ ឬអងគភាពម្បហាក់ម្បខហល) ខដ្លាៃលកេណសម្បត្តិ

ម្រប់ម្ោៃ់បាំទពញលកេណៈវិៃិច្ឆ័យ្នៃការបទងកើត្អងគភាពថវិកាម្ត្ូវទរៀបច្ាំៃិងការោក់ឱយអងគភាពទាាំងទន្ទោះកាល យ្ 

ោអងគភាពថវិកា 

- ខម្បកាល យ្អងគភាពថវិកាមិ្ៃខម្ៃោអាណប័កទែារសិទធិខដ្លអៃុវត្តការងារបាៃលែម្បទសើរទាាំងទិដ្ឋភាពទរៀបច្ាំ ៃិង

អៃុវត្តថវិកាឱយកាល យ្ទៅោអងគភាពថវិកាអាណាប័កទែារសិទធិ 

- ន្ទយ្កោឋ ៃហិរញ្ញកិច្ចទរៀបច្ាំខកសម្ម្ួលម្បកាសទលែ ១២៨២ សហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទី២៧ ខែត្ុោ ឆ្ន ាំ២០១៦  

សត ីពីសិទធិអាំណាច្ ការទទួលែុសម្ត្ូវ ៃិងៃីត្ិវិធីអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធីរបស់អងគភាពថវិកា ទដ្ើម្បីទបើកែលូវ ៃូអងគភាព

ថវិកាាៃសិទធិម្ួយ្ច្ាំៃួៃ ទោយ្អៃុញ្ញញ ត្ឱយអងគភាពថវិកាាៃកញ្ចប់ថវិកាបុទរម្បទាៃ ៃិងាៃសិទធិអៃុវត្ត

ច្ាំណាយ្ ៃិងទូទាត្់ថវិការ ាទទយ្យទោយ្អងគភាពសាមី្។ 

110> ម្បសិទធភាពនៃការអៃុវត្តថវិកា ទៅាៃកម្មិ្ត្ទៅទ ើយ្ ទហើយ្ោទូទៅការច្ាំណាយ្ររទៅម្ត្ីាសទី៤ នៃឆ្ន ាំៃីម្ួយ្ៗ 

ខដ្លបណាត លម្កពីកតាត  (១)សម្ត្ថភាពរបស់អងគភាពថវិកា, (២) ៃីត្ិវិធីធាន្ទច្ាំណាយ្, (៣) រទម្ាងវិៃិទោរ

សាធារណៈ ទោយ្ថវិកាោត្ិ អាច្ចប់ទែតើម្អៃុវត្តរទម្ាងបាៃទៅចុ្ងម្ត្ីាសទី២ ឬទដ្ើម្ម្ត្ីាសទី៣ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ 

អងគភាពថវិកាទៅតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃម្ួយ្ច្ាំៃួៃ ម្ត្ូវបាៃបទងកើត្ទ ើង ប៉ាុខៃតពុាំាៃសិទធិអាំណាច្ ដ្ូច្ាៃខច្ងកនុងម្បកាស 

ៃិងទោលការណ៍ខណន្ទាំសត ីពីការអៃុវត្តថ វិកាកម្មវិធី ។ ោម្យួ្ោន ទៃោះ អងគភាពហិរញ្ញវត្ថុម្កសួង-សាថ ប័ៃ សម្ម្បសម្ម្លួ

ោម្ួយ្អងគភាពថវិកា ម្ពម្ទាាំងទរៀបច្ាំខែៃការរយ្ៈទពលម្ធយម្ ទដ្ើម្បីពម្ងឹងសម្ត្ថភាព ៃិងបាំទពញលកេណៈសម្បត្តិ

អងគភាពថវិកា ទោយ្បញ្ចូលកនុង MAP3 ។ 

ទោលបាំណង ៣៣៖ ទរៀបច្ាំ ៃងិោក់ឱយអៃវុត្តម្បព័ៃធបន្ទា ត់្រណទៃយ្យភាព 

111> ការកាំណត់្ឱយបាៃច្ាស់ៃូវបន្ទា ត់្រណទៃយ្យភាពកនងុការទរៀបច្ាំកម្មវិធីវិៃិទោរសាធារណៈ ទដ្ើម្បធីាន្ទសងគតិ្ភាព

កនងុថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំ ៖ ខែែកទលើយ្ុទធសាស្រសតសត ីពីការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥ 

លិែិត្បទោឋ ៃរត្ិយ្ុត្តោក់ព័ៃធ ៃឹងម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តសាំទៅពម្ងឹងម្បសិទធភាព ស័កតិសិទធភាព 

ៃិងរណទៃយ្យភាពច្ាំទោោះការម្រប់ម្រងការវិៃិទោរសាធារណៈ ។ អៃុម្កឹត្យទលែ ៤១ អៃម្ក.បក ច្ុោះនថៃទី២៥ ខែ

ម្ីន្ទ ឆ្ន ាំ២០២០ សត ីពីការម្រប់ម្រងរទម្ាងវិៃិទោរសាធារណៈ ាៃទោលទៅកាំណត្់ (១) ទោលការណ៍ ៃងិលកេែណឌ

ត្ម្ម្ូវ, (២) ដ្ាំណាក់កាលរួម្នៃវដ្តរទម្ាងវិៃិទោរសាធារណៈ, (៣)  ត្ួន្ទទី ៃិងភារកិច្ចរបស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ, 

អងគភាពសាធារណៈ ៃិងរដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ, (៤) ការែារភាា ប់រវាងខែៃការវិៃិទោរោម្ួយ្ៃឹងថវិកាៃីយ្កម្ម

ការវិៃិទោរសាធារណៈ, (៥) ៃីត្ិវិធីម្បត្បិត្តិការនៃការទរៀបច្ាំ ៃិងការម្រប់ម្រង ៃិង (៦) កាត្ពវកិច្ចរបាយ្ការណ៍ ។ 

ទោលបាំណង ៣៤៖ ពម្ងងឹការទរៀបច្ាំទោលៃទោបាយ្ ៃងិការទធវើខែៃការហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

112> ការទរៀបច្ាំទសច្កតមី្ោងម្កបែណឌ ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈរយ្ៈទពលម្ធយម្ (MTFF) ៖ ទសច្កោីម្ោង MTFF ២០២១-

២០២៣ ម្ត្ូវបាៃោក់ ៃូថ្នន ក់ដឹ្កន្ទាំ កសហវ. ប៉ាុខៃោទោយ្សារភាពម្ិៃច្ាស់ោស់នៃការ រីករាលោល ាំងកឺូវីដ្-១៩ 
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ៃិងែលប៉ាោះោល់ទលើទសដ្ឋកចិ្ចកម្ពុោ, ថ្នន ក់ដឹ្កន្ទាំ កសហវ. បាៃសទម្ម្ច្ពៃារទពលកនុងការោក់ឱយអៃវុត្ត ទហើយ្ោ

ទិសទៅៃឹងោក់ឱយអៃុវត្តទៅឆ្ន ាំ២០២២ សម្ាប់ទរៀបច្ាំខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកាឆ្ន ាំ២០២៣-២០២៥ ៃិងរទម្ាង

ថវិកាឆ្ន ាំ២០២៣ ។ 

113> ការទរៀបច្ាំម្កបែណឌ ថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ (MTBF) ២០២០-២០២២៖ MTBF  ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្តសាកលបង

សម្ាប់រដ្ឋបាលថ្នន ក់ោត្ិ ទោយ្ាៃកាំណត្់ពិតាៃសម្ាប់ទរៀបច្ាំថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំ ។ សូច្ន្ទករទៃោះ ម្ត្ូវបៃតពិៃិត្យ

តាម្ោៃបខៃថម្ ។ 

114> ការពិៃិត្យទលើា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ច ៖ អរគន្ទយ្កោឋ ៃទោលៃទោបាយ្បាៃទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ម្បចាំឆ្ន ាំ២០១៩ ៃិង

របាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាពោក់កណាត ល ឆ្ន ាំ ២០២០ សត ីពីសាថ ៃភាពទសដ្ឋកិច្ច (Cambodia Macroeconomic Monitor-

CMM) ម្បកបទោយ្ការវិភារម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្, របាយ្ការណ៍ពិៃិត្យតាម្ោៃកម្ម្ិត្លទម្ែៀងនៃការពាករច្ាំណូល 

សម្ាប់ឆ្ន ាំ២០១៩ កនុងម្កបែណឌ ទោលៃទោបាយ្ា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ច ៃិងទោលៃទោបាយ្សារទពើពៃធ ទធៀបៃឹង

ការអៃុវត្តថវិកាឆ្ន ាំ២០១៩, របាយ្ការណ៍សត ីពីការតាម្ោៃវាយ្ត្នម្លការអៃុវត្តច្ាំណាយ្សាធារណៈទៅកម្មិ្ត្វិស័យ្ធាំ

ទាាំង០៤ (ឆ្ន ាំ N-1) ទដ្ើម្បីោម្ូលោឋ ៃកនុងការកាំណត្់ពិោៃច្ាំណាយ្ សម្ាប់ ០៣ ឆ្ន ាំខាងម្ុែ (N+3), របាយ្ការណ៍

សត ីពីការពិៃិត្យតាម្ោៃកម្ម្ិត្លទម្ែៀងលទធែលពាករណា៍៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ច (ឆ្ន ាំ N-1) ៃិងឯកសារបទច្ចកទទសសត ពីី

ការពាករា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ចពហុឆ្ន ាំ ៃិងរបាយ្ការណ៍តាម្ោៃ ៃិងឃាល ាំទម្ើលទសដ្ឋកិច្ច (Economic Surveillance) 

ម្បចាំម្ត្ីាស, ៃិងរបាយ្ការណ៍ម្ត្ួត្ពិៃិត្យហាៃិភ័យ្វិស័យ្អច្លៃម្ទពយទៅកម្ពុោ ម្បចាំម្ត្ីាស ។ 

115> ការែារភាា ប់ថវិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្តាម្រយ្ៈការោក់ឱយអៃុវត្តថវិកាកម្ម វិធី ទាាំងរដ្ឋបាលថ្នន ក់ោត្ិ ៃិង

ថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ។ ប៉ាុខៃតការែារភាា ប់ទៅាៃកម្ម្ិត្ទៅទ ើយ្ ខដ្លបណាត លម្កពីកតាត ម្ួយ្ច្ាំៃួៃ (១) ម្កសួង-សាថ បៃ័

សថ ិត្កនុងវិស័យ្ខត្ម្ួយ្ ពិបាកកនុងការទរៀបច្ាំទោលៃទោបាយ្ម្បទាក់ម្កឡាោន  រួម្ទាាំងការកាំណត្់សូច្ន្ទករ ៃិង

ទោលទៅ ោពិទសសការសម្ម្បសម្ម្ួល, (២) សាហរណកម្មរវាងច្ាំណាយ្ច្រៃត ៃិងម្ូលធៃ, ៃិង (៣) ការកាំណត្់

ទោលបាំណងទោលៃទោបាយ្ រច្ន្ទសម្ព័ៃធកម្មវិធី ៃិងសាថ ប័ៃ ៃិងសចូ្ន្ទករសមិ្ទធកម្មរៃលឹោះ ។ 

116> ការទធវើសាហរណកម្មថវិកាច្រៃត ៃិងមូ្លធៃកនងុខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកា ៖ ការទរៀបច្ាំខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកា 

៣ឆ្ន ាំរំកិលរបស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ  បួម្បទោះបញ្ញា ម្បឈម្ទម្ច្ើៃទោលរមិឺ្ៃាៃលកេណៈទពញទលញ ៃងិម្រប់ម្ ុង-

ទម្ោយ្ ម្ពម្ទាាំងម្ិៃែារភាា ប់ទៅៃឹងការទរៀបច្ាំច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុម្បចាំឆ្ន ាំទ ើយ្ ។ ម្ា៉ាងទទៀត្ ទោយ្សារកតាត ទពលទវោ 

ខដ្លកៃលងម្កការទរៀបច្ាំខែៃការរទម្ាងវិៃិទោរខត្ងទធវើទ ើងទម្កាយ្ច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុម្បចាំឆ្ន ាំអៃុម័្ត្រចួ្, ការណ៍ទៃោះ

ន្ទាំឱយការអៃុវត្តការងាររបូវៃ័ត ៃិងការអៃុវត្តថវិកាាៃភាពយឺ្ត្ោ៉ា វ ៃិងម្ិៃសូវាៃម្បសិទធភាពទពញទលញ ។ 

117> ការទធវើសាហរណកម្មទៃោះៃឹងែតល់អត្ថម្បទោ ៃ៍ ទោលរឺ ទៅទពលខដ្លខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិការបសម់្កសួង-

សាថ ប័ៃាៃលកេណៈម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ៃិងែារភាា ប់ទៅៃឹងការទរៀបច្ាំច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុម្បចាំឆ្ន ាំ ទន្ទោះខែៃការរទម្ាង

 វិៃិទោរក៏ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំរចួ្រាល់ម្សបទពលោម្យួ្ោន ទៅៃឹងការទរៀបច្ាំថវិកាច្ាំណាយ្ច្រៃតខដ្រ ទោលរឺអាច្ទវច្ែចប់

ថវិកាច្រៃត ៃិងម្លូធៃសម្ាប់ោក់កនុងច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុម្បចាំឆ្ន ាំបាៃ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ ម្កសួង-សាថ ប័ៃៃឹងាៃទពលទវោ

ម្រប់ម្ោៃ់កនុងការទសន ើសុាំធាន្ទច្ាំណាយ្អៃុវត្តការងាររបូវៃ័តរទម្ាង ៃិងការអៃុវត្តច្ាំណាយ្ថវិកាែងខដ្រ ដ្ចូ្ទៃោះ រទម្ាង
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 វិៃិទោរៃឹងអាច្អៃុវត្តម្បកបទោយ្សកាោ ៃុពល ៃិងម្បសិទធភាពទពញទលញ ។ ទៅកនុងម្កបែណឌ ថវិកាឆ្ន ាំ២០២០ 

រោឺឆ្ន ាំដ្ាំបងូខដ្លចប់ទែោើម្សាកលបងៃវូការទធវើសាហរណកម្មថវិកាច្ាំណាយ្ច្រៃត ៃិងច្ាំណាយ្ម្លូធៃ សម្ាប់

ម្កសួង-សាថ ប័ៃច្ាំៃួៃ ០៣ ធាំៗ ខដ្លបាៃទម្បើម្បាស់ឥណទាៃម្បាណ ៧០% នៃឥណទាៃសរុបម្បចាំឆ្ន ាំ កនុងទន្ទោះ

រួម្ាៃដ្ូច្ោ ម្កសួងសាធារណការ ៃិងដឹ្ក ញ្ាូៃ, ម្កសួងអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃបទ ៃិង ម្កសួងធៃធាៃទឹក ៃិងឧត្ុៃិយ្ម្ ។ 

ការសាកលបងទៃោះ ៃងឹែោលឱ់យម្កវិញៃវូបទពទិសាធៃ ៍ៃិងបញ្ញា ម្បឈម្ន្ទន្ទ ខដ្លបាៃ បួម្បទោះទៅកនុងដ្ាំណាក់កាល

អៃុវត្តសាកលបង ទដ្ើម្បីោម្ូលោឋ ៃកនុងការខកលម្ែៃូវច្ាំណចុ្ែវោះខាត្ សម្ាប់ឈាៃទៅអៃុវត្តការទធវើសាហរណកម្ម

ថវិកាទពញទលញទៅម្កសួង-សាថ ប័ៃទែសងៗទទៀត្ ទៅឆ្ន ាំខាងម្ុែទៃោះ ។ ម្ា៉ាងទទៀត្ បច្ចុបបៃនទម្ៅពីម្កសួង-សាថ បៃ័

ទាាំងបីខាងទលើ ទៅម្ិៃទាៃ់ាៃយ្ៃតការអៃតរម្កសួង ៃិងយ្ៃតការទដ្ើម្បីអៃុវត្តការកាំណត្់អត្តសញ្ញញ ណរទម្ាងសម្ាប់

ការទធវើអាទិភាវូបៃីយ្កម្មរទម្ាង ៃិងការទម្ ើសទរីសរទម្ាងទៅទ ើយ្ទទ ។ 

118> ការពម្ងឹងសម្ត្ថភាពវិភារ ៃិងពាករណ៍សាថ ៃភាពទសដ្ឋកិច្ច ៃិងហិរញ្ញវត្ថ ុ៖ សថ ិត្ិ GFS ច្ូលរួម្ច្ាំខណកកនុងការពម្ងងឹ

ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ តាម្រយ្ៈការែោល់ៃូវព័ត្៌ាៃហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកនុងទម្ម្ង់សថ ិត្ិអៃុទោម្

តាម្ៃិោម្អៃោរោត្ិ សម្ាប់ោាំម្ទដ្ល់ការពិៃិត្យ តាម្ោៃ ៃិងវាយ្ត្នម្លម្បសិទធភាពនៃការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ (ការម្បម្លូច្ាំណូល, ការខបងខច្កច្ាំណាយ្, ការវិៃិទោរ, ការម្រប់ម្រង ៃិងទម្បើម្បាស់ម្ទពយសកម្ម

ហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងបាំណលុ) ។ 

119> GFS ម្តូ្វោក់ឱយទម្បើម្បាស់កនងុ FMIS18៖ ម្កុម្ការងារសថ ិត្ិ GFS បាៃសិកាពិៃិត្យលទធភាពទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធ FMIS 

សម្ាប់ទរៀបច្ាំសថ ិត្ិ GFS តាម្លទធភាពោក់ខសោង ។ បច្ចុបបៃន តារាងសថ ិត្ិច្ាំណូល (តារាងទី១) ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃងិ

អាច្ទាញទច្ញពីម្បព័ៃធទោយ្ផ្លា ល់ទម្កាម្ទឈាម ោះ “របាយ្ការណ៍ R-៤០” រមួ្ាៃវិសាលភាពដ្ចូ្ខាងទម្កាម្ ៖ 

- តារាងច្ាំណូលសម្ាប់រដ្ឋបាលថ្នន ក់ោត្ិ (GFS-Table-1-BCG),  

- តារាងច្ាំណូលសម្ាប់រដ្ឋបាលរា ធាៃី/ទែត្ត (GFS-Table-1-LG-1),  

- តារាងច្ាំណូលសម្ាប់រដ្ឋបាលម្កុង/ម្សុក/ែណឌ  (GFS-Table-1-LG-2),  

- តារាងច្ាំណូលសម្ាប់រដ្ឋបាលឃុាំ/សងាក ត្់ (GFS-Table-1-LG-3), 

- តារាងច្ាំណូលសម្ាប់រដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិទាាំងបីកម្ម្ិត្ម្ុៃទធវើសាស (GFS-Table-1-LG-4), 

- តារាងច្ាំណូលសម្ាប់រដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិទាាំងបីកម្ម្ិត្ទម្កាយ្ទធវើសាស (GFS-Table-1-LG-5), 

- តារាងច្ាំណូលសរុបរដ្ឋបាលថ្នន ក់ោត្ិ ៃិងរដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិម្ុៃទធវើសាស (GFS-Table-1-GG-1) ៃិង, 

- តារាងច្ាំណូលសរុបរដ្ឋបាលថ្នន ក់ោត្ិ ៃិងរដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិទម្កាយ្ទធវើសាស (GFS-Table-1-GG-2)។ 

ោទិសទៅបៃោ ម្កុម្ការងារបទច្ចកទទស នៃអរគន្ទយ្កោឋ ៃទោលៃទោបាយ្ៃឹងទរៀបច្ាំសថ ិត្ិ GFS ៃឹងបៃោទធវើការ

រួម្ោន ោម្ួយ្ FMWG ទដ្ើម្បីឈាៃទៅដ្លក់ារទធវើសន្ទធ ៃកម្មតារាងសថ ិត្ិច្ាំណាយ្ (តារាងទ២ី) ៃិងតារាងដ្នទបៃោទទៀត្

នៃម្បព័ៃធសថ ិត្ិ GFS ទៅតាម្លទធភាពោក់ខសោង ។ 
 

                                                            
18 តារាងសថ ិត្ិច្ាំណូលសម្ាប់ GFS-Table-1 LG-5, ៃិង GFS-Table-1 GG-2 ទៅពុាំទាៃ់សទម្ម្ច្បាៃការទធវើសន្ទធ ៃកម្មទៅទ ើយ្ ទោយ្សារខត្ភាពសមុ រសាម ញនៃការ-

ទធវើវិធីសាស្រសោសាសសថ ិត្ិ (consolidation method) សម្ាប់ដ្កទច្ញៃវូម្បត្ិបត្តិការសាួ ៃរវាងរដ្ឋបាលៃីមួ្យ្ៗ ខដ្ល FMIS ពុាំទាៃ់ាៃលទធភាពកនុងការអៃុវត្ត ។ 
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ទោលបាំណង ៣៥៖ ពម្ងងឹការអៃុវត្តទោលៃទោបាយ្វមិ្ ឈការហិរញ្ញវត្ថ ុ

120> ការអៃុវត្តសាកលបង ៃិងពម្ងីកមូ្លៃិធិវិៃិទោរសម្ាប់រដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោតិ្ (SNIF)19 ៖ កនុងឆ្ន ាំ២០២០  

រដ្ឋបាលម្សុកច្ាំៃៃួ៦០ នៃទែត្តច្ាំៃួៃ ០៩ បាៃអៃុវត្តម្ូលៃិធិ វិៃិទោររដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ទោយ្កនុងទន្ទោះ    

រដ្ឋបាលម្សុកច្ាំៃៃួ៥៦ បាៃទរៀបច្ាំឯកសារម្កទលខាធិការោឋ ៃ ក.វ.ក ទដ្ើម្បចី្ូលរួម្ម្បកួត្ម្បខ ង ទោយ្ខ ករដ្ឋបាល

ម្សុកច្ាំៃួៃ២ ពុាំបាៃទែាើឯកសារម្កទលខាធិការោឋ ៃ ក.វ.ក ទដ្ើម្បីម្បកតួ្ម្បខ ងទន្ទោះទទរមួ្ាៃម្សុកបរទសដ្ឋនៃ

ទែត្តកាំពង់សព  ឺ ៃិងម្សុកម្កររនៃទែត្តទោធិ៍សាត្់ៃិងរដ្ឋបាលម្សុកច្ាំៃៃួ០២ ម្ត្ូវបាៃទលើកខលងកនុងការម្បកួត្ម្បខ ង

រមួ្ាៃម្សុកតាទោខសៃ ័យ្នៃទែត្តទោធិ៍សាត្់ ៃិងម្សុកបុរអីរូសាវ យ្ខសៃ ័យ្នៃទែត្តសា ឹងខម្ត្ងទោយ្សារម្សុក

ទាាំងពីរទទើបខត្បទងកើត្ថមី ៃិងទទួលបាៃទោលការណ៍ទលើកខលងកនុងកិច្ចម្ប ុាំម្កុម្ម្បឹកាភិបាល ក.វ.ក ទលើកទី៣ ។ 

រដ្ឋបាលម្សុកខដ្លបាៃពិៃាុែពស់ោងទរទាាំង ១២ ម្សុក នៃទែត្តច្ាំៃួៃ០៩ រមួ្ាៃ ម្សុកថ្នឡាបរិវា៉ៃត្់ ទសសាៃ ទឹកែុស 

កាំពង់ម្ត្ឡាច្ កាំពង់ខលង សាម្រគីាៃ ័យ្  លរីរី តាខវង នម្ពៃប់ បូរី លសារ ទសៀម្បា៉ា ង ៃិងកទណត ៀង ។ 

កនុងច្ាំទណាម្ម្សុកទាាំង១២ ខដ្លបាៃពិៃាុែពស់ោងទរ ាៃខត្ម្សុកថ្នឡាបរិវា៉ៃត្់ (ទែត្តសា ឹងខម្ត្ង) ប៉ាុទណាណ ោះខដ្ល

បាំទពញបាៃម្រប់បុទរលកេែណឌ ទាាំង១២ម្សបតាម្ទោលការណ៍ខណន្ទាំ ។ ទោយ្ខ ក ម្សុកច្ាំៃៃួ១១ ទទៀត្បាំទពញ

បុទរលកេែណឌ បាៃខត្ ១០ ឬ ១១ ទោយ្សាររដ្ឋបាលម្សុកម្ត្ូវទបាោះទឆ្ន ត្ទម្ ើសទរសីម្កុម្ម្បឹកាអាណត្តិទី៣ ៃិងរងច់ាំ

ការច្លូកាៃ់ត្ាំខណងរបស់ម្កុម្ម្បឹកាទធវើឱយកិច្ចម្ប ុាំរបស់ម្កុម្ម្បឹកាម្ួយ្ច្ាំៃួៃម្ត្ូវបាៃផ្លែ កខដ្លោទហត្ុប៉ាោះោល់ដ្ល់ 

ការបាំទពញឱយម្រប់បុទរលកេែណឌ  ៃិងទោយ្សាររដ្ឋបាលម្សុកម្យួ្ច្ាំៃៃួាៃការផ្លល ស់បតូរម្ស្រៃតី ៃិងទធវសម្បខហសទធវើឱយ

បាត្់ឯកសារ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ ាៃខត្ម្សុកថ្នឡាបរិវា៉ៃត្់ខត្ម្ួយ្ប៉ាុទណាណ ោះខដ្លបាៃបាំទពញម្រប់លកេែណឌ  ៃិងទទួល

បាៃថវិកាច្ាំៃួៃ ៤៥៩ ោៃទរៀល  រឯីថវិកាសល់ច្ាំៃៃួ ៥ ៥៤១ ោៃទរៀល ម្ត្ូវទោងទម្បើម្បាស់ឆ្ន ាំបន្ទា ប់ ។ 

121> ការទធវើ វិម្ ឈការហិរញ្ញវត្ថ ុ៖ ទដ្ើម្បីសម្មួ្លដ្ល់ការអៃុវត្តថវិការដ្ឋបាលឃុាំ-សងាក ត្់,  អរគន្ទយ្កោឋ ៃហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាល

ថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ បាៃខកសម្ម្ួលអៃុម្កឹត្យទលែ៥១ សត ីពីការទែារធៃធាៃថវិការដ្ឋ ៃូម្លូៃិធិឃុាំ-សងាក ត្់ ទោយ្ទធវើការ

ខកសម្ម្ួលខែៃការវិភា ៃ៍តាម្ម្ត្ីាស៖ ម្ត្ីាសទ១ី ទសម ើ២៥%, ម្ត្ីាសទី២ ទសម ើ២៥%, ម្ត្ីាសទ៣ី ទសម ើ ៤០% ៃងិ

ម្ត្ីាសទី៤ ទសម ើ ១០% ។ ោម្ួយ្ោន ទៃោះ រា រោឋ ភិបាលក៏បាៃដ្ាំទ ើងម្បាក់ឧបត្ថម្ភ ូៃម្ស្រៃតីភូម្ិ តាម្រយ្ៈអៃុម្កឹត្យ

ទលែ៣៥ អៃម្ក.បក ច្ុោះនថៃទី១៦ ខែម្ីន្ទ ឆ្ន ាំ២០២០ ។ បខៃថម្ពីទៃោះ,  អរគន្ទយ្កោឋ ៃហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ 

បាៃទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោងម្បកាសអៃតរម្កសួងសត ីពីការទម្ ើសទរីស ៃិងម្រប់ម្រង ាំៃួយ្ការហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋបាលឃុាំ-

សងាក ត្់ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំរួច្ ៃិងោក់ម្ប ុាំពិភាកា កម្ម្ិត្អងគភាព,  ទសច្កតីម្ោងអៃុម្កឹត្យសត ីពីម្ូលៃិធិឃុាំ-សងាក ត្់ម្ត្ូវ

បាៃោក់ម្ប ុាំពិភាកាោម្ួយ្ម្កសួង-សាថ ប័ៃោក់ព័ៃធ ៃិងទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោងម្បកាសសត ីពីការម្រប់ម្រងការវិៃិទោរ

សាធារណៈទោយ្ថវិការដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ខដ្លបាៃោក់ឱយពិទម្ោោះទោបល់ោម្ួយ្រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្តទៅ

នថៃទី២៥ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ។  

                                                            
19 SNIF ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្តចប់ពីឆ្ន ាំ២០១៧ ។ SNIF ោយ្ៃតការសម្ាប់ែតល់ហិរញ្ញបបទាៃរបស់រា រោឋ ភិបាល ាៃភាា ប់លកេែណឌ  ៃិងាៃលកេណៈោការម្បកួត្-

ម្បខ ង សម្ាប់រទម្ាងវិៃិទោររដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ៃិងសម្ាប់វិស័យ្ណាមួ្យ្ខដ្លាៃអាទិភាពខដ្លទសន ើទ ើងទោយ្រដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ។ 
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122> ការអៃវុត្តយុ្ទធសាស្រសតនៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវិការដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោតិ្ឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២៥ ៖ យ្ុទធសាស្រសត ទៃោះ 

ាៃទិសទៅពម្ងឹង ៃិងពម្ងីកការអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធីោបទណត ើរៗ ទដ្ើម្បីឈាៃដ្ល់ការអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធីទពញទលញ 

ៃងិអងគភាពថវិកា ទោយ្ធាន្ទឱយបាៃៃូវការែារភាា ប់ថវិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្ ោពិទសសទោលបាំណង

ទោលៃទោបាយ្រដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ម្ត្ូវត្ម្ម្ឹម្ោម្ួយ្ៃឹងទោលៃទោបាយ្ោត្ិ ៃិងម្សបតាម្រច្ន្ទសម្ព័ៃធ

ម្រប់ម្រងនៃរដ្ឋបាល ខដ្លកាំណត្់ត្ួន្ទទី សិទធិអាំណាច្ ៃិងការទទួលែុសម្ត្ូវនៃរដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ។ ខែៃការ

សកម្មភាពសម្ាប់អៃុវត្តយ្ុទធសាស្រសត  នៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវិការដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥ ម្ត្ូវ

បាៃទរៀបច្ាំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត ។ ោម្ួយ្ោន ទៃោះ ការោាំម្ទដ្ល់សកម្មភាពការងារខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវិកាពីថ្នន ក់ោត្ិ

ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត ទោយ្បាៃទម្ ើសទរីសម្ស្រៃតី  ៃិងទរៀបច្ាំការបណតុ ោះបណាត លកនុងការ ួយ្ទរៀបច្ាំខែៃការយ្ុទធសាស្រសត

ថវិកា ៃិងថវិកាកម្មវិធីទៅរដ្ឋបាលរា ធាៃ-ីទែត្តទាាំង២៥ ។  

123> កសហវ. បាៃោក់ឱយអៃុវត្ត ៃិងែសពវែាយ្ទោលការណ៍ខណន្ទាំវាយ្ត្នម្លសមិ្ទធកម្មម្បចាំឆ្ន ាំសម្ាប់រដ្ឋបាលម្កុង- 

ម្សុក-ែណឌ   រីឯការទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោងទោលការណ៍ខណន្ទាំសត ីពីម្កបែណឌ  ៃិងៃីត្ិវិធីសម្ាប់ការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ 

ៃិងការម្ត្ួត្ពិៃិត្យការអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធីម្ត្ូវបាៃបញ្ចប់កម្ម្ិត្អងគភាព ។ 

124> ការអៃុវត្តយ្ុទធសាស្រសត ទៃោះ ាៃសកម្មភាពខដ្លសទម្ម្ច្ម្ិៃបាៃទពញទលញ រួម្ាៃ៖ 

- បៃតទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោងទោលការណ៍ខណន្ទាំសត ីពីការច្រចថវិកាខែែកទលើកម្ម វិធីរវាង កសហវ. ៃិងរដ្ឋបាល  

រា ធាៃី-ទែត្ត (បញ្ញា ក់៖កិច្ចការទម្ោងបញ្ចប់ឯកសារទៅម្ត្ីាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១) 

- ការទរៀបច្ាំម្កបែណឌ  ៃិងៃីត្ិ វិធីសត ីពីការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ ៃិងការតាម្ោៃការអៃុវត្តថវិកា (បញ្ញា ក់៖

កិច្ចការទៃោះម្ត្ូវបាៃទលើកការបញ្ចប់សកម្មភាពទៃោះទៅឆ្ន ាំ២០២១) 

- ម្បកាសអៃតរម្កសួងសត ីពីការទម្ ើសទរីស ៃិងម្រប់ម្រង ាំៃួយ្ការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលឃុាំ-សងាក ត្់ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំរួច្ 

ៃិងបៃតោក់ម្ប ុាំពិភាកាោម្ួយ្អរគន្ទយ្កោឋ ៃោក់ព័ៃធ ៃិងម្កសួងម្ហានែា (បញ្ញា ក់ ៖ កិច្ចការទៃោះម្ត្ូវបាៃ

ទលើកការបញ្ចប់សកម្មភាពទៃោះទៅម្ត្ីាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១) 

- ការទរៀបច្ាំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តម្កបែណឌ ថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ (MTBF) សម្ាប់រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្ត (បញ្ញា ក់៖ 

កិច្ចការទៃោះម្ត្ូវបាៃទលើកទៅឆ្ន ាំ២០២១) 

- ការខកសម្ម្ួលអៃុម្កឹត្យទលែ ១៦ សត ីពី  “ម្ូលៃិធិឃុាំ-សងាក ត្់” ៃិងអៃុម្កឹត្យទលែ២៦ សត ីពី “ម្បព័ៃធម្រប់ម្រង

ម្ូលៃិធីឃុាំ-សងាក ត្់” ៃិងអៃុម្កឹត្យសត ីពី “ការទរៀបច្ាំ ៃិងការម្បម្ពឹត្តិទៅនៃម្ូលៃិធិម្កុង-ម្សុក” (បញ្ញា ក់៖ 

កិច្ចការទៃោះ ម្ត្ូវបាៃទលើកទពលអៃុវត្ត ទោយ្សារការខកសម្ម្ួលអៃុម្កឹត្យទាាំងបីទៃោះាៃភាពសមុរសាម ញ ៃិង

ត្ម្ម្ូវឱយាៃការច្ូលរួម្ពីអងគភាពោក់ព័ៃធទម្ច្ើៃ) 

- ការទរៀបច្ាំៃីត្ិវិធីនៃការទរៀបច្ាំ ៃិងម្រប់ម្រងរទម្ាងវិៃិទោរសាធារណៈរដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ម្ត្ូវបាៃ

ោក់ពិភាកាកម្ម្ិត្អៃតរម្កសួង ៃិងកាំពុងបៃតទរៀបច្ាំឯកសារទៃោះ (ម្ត្ូវបាៃទលើកការបញ្ចប់សកម្មភាពទៃោះទៅ

ម្ត្ីាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២១) 

- ទរៀបច្ាំម្កបែណឌ រត្ិយ្ុត្តរួម្ម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ៃិងច្ាស់ោស់សម្ាប់ច្ាំណាយ្រ ាទទយ្យបុទរម្បទាៃសម្ាប់

រដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ (ម្ត្ូវបាៃទលើកសកម្មភាពទៃោះទៅបញ្ចប់ទៅម្ត្ីាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១) ។ 
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125> ការខកទម្ម្ង់វិម្ ឈការហិរញ្ញវត្ថ៖ុ ទោងតាម្ច្ាំណារឯកភាពដ្៏ែពង់ែពស់របស់សទម្តច្ទត្ទោន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតី ច្ុោះនថៃទី ២៥ 

ខែម្ីន្ទ ឆ្ន ាំ២០១៩ ទលើលិែិត្ទលែ ១៨៤១ សហវ.អទច្ ច្ុោះនថៃទី ១៨ ខែម្ីន្ទ ឆ្ន ាំ២០១៩ បាៃកាំណត្យ់្ៃតការ នៃ

ការខច្ករំខលកធៃធាៃច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ  ូៃរដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ កនុងទន្ទោះរួម្ាៃ ច្ាំាំណូលទសវាសាធា-

រណៈរបស់រដ្ឋបាលកណាត ល (ម្កសួង-សាថ ប័ៃ), ច្ាំណូលទសវាសាធារណៈទៅម្ៃាីរ ាំន្ទញរា ធាៃ-ីទែត្ត ខដ្លែតល់

ទៅអងគភាពម្ច្កទច្ញច្ូលខត្ម្ួយ្រា ធាៃី-ទែត្ត ៃិងច្ាំណូលពីការ ួល ឬលក់ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ ។ 

126> ការខបងខច្កច្ាំណូលថវិកាខាងទលើទៅពុាំទាៃ់បាៃអៃុវត្តម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ទៅទ ើយ្ ទោយ្សារាៃបញ្ញា ម្បឈម្

ម្ួយ្ច្ាំៃួៃោក់ព័ៃធៃឹងការខកសម្ម្ួលម្ុែងារ ៃិងលិែិត្បទោឋ ៃរបស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ។ ទដ្ើម្បីសម្ម្បសម្ម្ួលកិច្ច-

ការទៃោះ រា រោឋ ភិបាលបាៃទច្ញអៃុម្កឹត្យទលែ ២៥ អៃម្ក.បក ច្ុោះនថៃទី ០៩ ខែម្ីន្ទ ឆ្ន ាំ២០២០ សត ពីីការម្រប់ម្រង

ច្ាំណូលទសវារបស់អងគភាពម្ច្កទច្ញច្ូលខត្ម្យួ្រា ធាៃី ទែត្ត ។ ទដ្ើម្បីអៃុវត្តអៃុម្កឹត្យទលែ ២៥ អៃម្ក.បកទៃោះ 

កសហវ. បាៃទច្ញសារាច្រទលែ ០០៦ សហវ ច្ុោះនថៃទី ១៣ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០២០ សត ីពីៃីត្ិវិធី ៃិងកិច្ចបញ្ា ិកានៃ

ការអៃុវត្តច្ាំណូលពីកនម្ម្ទសវារបស់អងគភាពម្ច្កទច្ញច្ូលខត្ម្ួយ្រា ធាៃី-ទែត្ត ៃងិច្ាំណូលពីកនម្ម្ទសវាៃិងច្ាំណូល

ពីការផ្លកពិៃ័យ្ោម្បាក់ ខដ្លម្បម្ូលទោយ្ម្ៃាីរ អងគភាព ាំន្ទញរា ធាៃី-ទែត្ត ។ សារាច្រទលែ ០០៦ សហវ. ទៃោះ 

បាៃកាំណត្់ការកត្់ម្តាច្ាំណូលច្ាំណាយ្ខដ្លកៃលងម្កបាៃកត្់ម្តាទៅម្ៃាីរ ាំន្ទញរា ធាៃី-ទែត្ត ម្ត្ូវបខងវរម្កកត្់ម្តា

ទាាំងម្សុងទៅរដ្ឋបាលរា ធាៃ-ីទែត្ត វិញ ។ ទៃាឹម្ទៃោះ ត្ម្មូ្វឱយរ ាទទយ្យករច្ាំណូលទៅរដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្ត កាៃ់កាប់

បញ្ា ីរណទៃយ្យទទវភារខដ្លម្ត្ូវាៃទិន្ទន ៃបុបវត្តិទូទៅ ៃិងទសៀវទៅធាំ ។ បច្ចុបបៃនាៃម្កសួង-សាថ ប័ៃច្ាំៃួៃ ២១ 

(មិ្ៃរាប់បញ្ចូល កសហវ. ) ៃិងាៃម្បកាសអៃតរម្កសួងសរុបច្ាំៃួៃ ៨៧ ខដ្លកាំពុងោក់ឱយអៃុវត្ត ។ ម្បកាសទាាំង ៨៧ 

ទៃោះ រោឺម្ុែសញ្ញញ ខដ្លម្ត្ូវទធវើការខកសម្ម្ួល ។ 

127> ទដ្ើម្បីទោោះម្សាយ្ការខកសម្ម្ួលលិែិត្បទោឋ ៃរត្ិយ្ុត្តសម្ាប់ការខកទម្ម្ង់ហិរញ្ញវត្ថរុដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិទៃោះ 

អ.រ.ហ. សម្ម្បសម្ម្ួលោម្ួយ្អរគន្ទយ្ោឋ ៃម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ ៃិងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ,  អរគន្ទយ្កោឋ ៃថវិកា, 

អរគន្ទយ្កោឋ ៃហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ៃិងអរគន្ទយ្កោឋ ៃរត្ន្ទោរោត្ិ ទៅនថៃទី ១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

ោលទធែល អងគម្ប ុាំឯកភាពទោរពរាយ្ការណ៍ ូៃរណៈកម្មការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៃ 

កសហវ. ទដ្ើម្បីែតល់ការខណន្ទាំបខៃថម្ ៃិងទិសទៅ ម្ពម្ទាាំងទលើច្ាំណចុ្សាំខាៃ់ដ្ូច្ខាងទម្កាម្ ៖ 

- អ.រ.ហ. ៃឹងសម្ម្បសម្ម្ួលម្កុម្ការងារអៃតរអរគន្ទយ្កោឋ ៃទម្កាម្ឱវាទ កសហវ. ទដ្ើម្បីទរៀបច្ាំម្បកាសរបស់

កសហវ.  (អរគន្ទយ្កោឋ ៃម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋៃិងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធបាៃទរៀបច្ាំោទសច្កតីម្ោង) ខដ្ល

ខច្ងអាំពីទោលការណ៍រួម្នៃការម្រប់ម្រង ៃិងការខបងខច្កច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ ។ ម្បកាសទៃោះ ៃឹង

កាល យ្ោម្ូលោឋ ៃ (ាៃៃ័យ្ថ្ន ម្បសិៃទបើសថ ិត្កនុងលកេែណឌ ការម្បរល់ម្ុែងារៃិង/ឬការខច្ករំខលកច្ាំណូល

ម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធពីម្កសួង-សាថ ប័ៃ ឱយទៅដ្ល់រដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ, កសហវ. ាៃម្ូលោឋ ៃកនុងការទរៀបច្ាំ 

ខដ្លបច្ចុបបៃនទៃោះពុាំាៃការឯកភាពរមួ្ោន ទៅទ ើយ្) សម្ាប់កិច្ចពិភាកាោម្យួ្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ទដ្ើម្បីឈាៃ

ទៅដ្ល់ការខកសម្ម្ួលម្បកាសអៃតរម្កសួងទាាំង ៨៧ ។  

- ម្កុម្ការងារអៃតរអរគន្ទយ្កោឋ ៃ នៃកសហវ. ៃឹងសហការោម្ួយ្ទលខាធិការោឋ ៃរណៈកាម ធិការោត្ិសម្ាប់

ការអភិវឌ្ឍតាម្ខបបម្បោធិបទត្យ្យទៅថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ទធវើការវាយ្ត្នម្លការែតល់ទសវាទៅម្ច្កទច្ញច្ូលខត្ម្ួយ្ 
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ខដ្លាៃទសវារបស់ម្កសងួទរៀបច្ាំខដ្ៃដី្ ៃររូបៃីយ្កម្ម ៃិងសាំណង់, ម្កសួងសាធារណការ ៃិងដឹ្ក ញ្ាូៃ 

ៃិងម្កសួងខរ៉ៃ ៃិងថ្នម្ពល ោទដ្ើម្ ។ 

- អរគន្ទយ្កោឋ ៃម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋៃិងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ ទរៀបច្ាំខែៃការការងារ (Workplan) សម្ាប់

 ាំហាៃបន្ទា ប់ច្ាំទោោះការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធ វិម្ ឈការហិរញ្ញវត្ថុថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិទៃោះ (ទលើទិដ្ឋភាពការម្រប់ម្រង

ច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធទៅថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ) ។ 

128> ោរួម្ ម្កបែណឌ ថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្តសាកលបង ។ រីឯម្កបែណឌ ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទម្ោងៃឹងោក់កិច្ចម្ប ុាំទពញអងគរណៈរដ្ឋម្ស្រៃតីទៅឆ្ន ាំ២០២២ សម្ាប់ទរៀបច្ាំខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកា ២០២៣-

២០២៥ ៃិងថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំ២០២៣ ខដ្លៃឹងបងកលកេណៈងាយ្ម្សួលដ្ល់ម្កសួង-សាថ ប័ៃកនុងការទរៀបច្ាំថវិកា ទោយ្

ាៃកាំណត្់ថវិកាទាាំងវិស័យ្ ៃិងម្កសួង-សាថ ប័ៃ ោពិទសសការសាហរណកម្មថវិកាច្រៃតៃិងវិៃិទោរ ទាាំងទពលទវោ

អៃុទោម្ម្បត្ិទិៃនៃការទរៀបច្ាំថវិកា ។ ោម្ួយ្ោន ទៃោះ ការខកទម្ម្ង់វិម្ ឈការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិម្ត្ូវ

ទោោះម្សាយ្ោកញ្ចប់ ៃិងាៃលកេណៈោម្បព័ៃធ ។  

ការងារសធវ ើបនត 

 ម្កបែណឌ ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរយ្ៈទពលម្ធយម្ (MTFF) ឆ្ន ាំ២០២៣-២០២៥ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំោក់ ូៃ

ថ្នន ក់ដឹ្កន្ទាំពិៃិត្យ ៃិងសទម្ម្ច្ 

 ថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ (MTBF) ទោយ្ាៃពិតាៃថវិកាតាម្វិស័យ្ តាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ម្ត្ូវបាៃអៃមុ្័ត្

ទោយ្ម្បម្ុែរា រោឋ ភិបាលទៅឆ្ន ាំ២០២២ ៃិងឆ្ន ាំបៃោបន្ទា ប់ 

 បៃាុកបុរគលិកម្ត្ូវបាៃខញកតាម្កម្មវិធីៃីម្យួ្ៗ របស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ចប់ពីឆ្ន ាំ ២០២២ 

 ម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័ៃម្ត្ូវទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍សត ីពីវឌ្ឍៃភាព នៃការទរៀបច្ាំ ៃិងបទងកើត្អងគភាពថវិកា   

(ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ៃិងទរៀបច្ាំលកេណៈសម្បត្តិខកសម្ម្ួលរច្ន្ទសម្ព័ៃធសាថ ប័ៃ ៃិងការកសាងសម្ត្ថភាព)   

 យ្ៃតការតាម្ោៃ ៃិងការវាយ្ត្នម្លទលើការអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធី 

 ការបទងកើៃច្ាំៃួៃអងគភាពថវិកា ៃិងអងគភាពថវិកាខដ្លោអាណាប័កទែារសិទធិថ្នន ក់កណាត ល  

 ការបទងកើៃរុណភាពនៃសូច្ន្ទកររៃលឹោះ ទាាំងទៅរដ្ឋបាលថ្នន ក់ោត្ិ ៃិងថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ 

 ការបទងកើៃការែារភាា ប់រវាងរច្ន្ទសម្ព័ៃធកម្មវិធី ៃិងសាថ ប័ៃ 

 ការបៃតសាកលបងទធវើសាហរណកម្មថវិកាវិៃិទោរ ទៅកនុងកម្មវិធី  

 ការកាំណត្់ៃូវរណទៃយ្យភាពរវាងសាថ ប័ៃៃីត្ិបបញ្ញត្តិ ៃិងៃីត្មិ្បត្ិបត្តិ, រវាង កសហវ.  ៃិងម្កសួង-សាថ ប័ៃ 

ទៅម្ិៃទាៃ់ច្ាស់ោស់ទៅទ ើយ្ 

 ការត្ម្មឹ្ម្ខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិការដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិរវាងរា ធាៃី-ទែត្ត ោម្យួ្ៃឹងថវិកាម្ៃាីរ ាំន្ទញ  

 ការែោល់សិទធិដ្ល់រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្តទធវើៃិយ្័ត្កនុងកម្ម្ិត្អៃុរណៃី ៃងិកម្ម្ិត្រណៃី នៃ ាំពូកខត្ម្ួយ្ 

(កនុងច្ទងាក ម្សកម្មភាពខត្ម្ួយ្) ៃិងកនុងកម្ម្ិត្អៃុរណៃី នៃរណៃីខត្ម្ួយ្ (ពីច្ទងាក ម្សកម្មភាពម្ួយ្

ទៅច្ទងាក ម្សកម្មភាពម្ួយ្ទទៀត្កនុងអៃុកម្ម វិធីខត្ម្ួយ្) ទោយ្ទសច្កតីសទម្ម្ច្របស់អភិបាលនៃរណៈ

អភិបាលរា ធាៃី-ទែត្តសាម្ី ។ 
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ក ន្កទ៤ី៖ ការសម្ត្ៀម្ខ្ៃនួេម្ម្មប់ជាំហានបនា ប់ 

129> ការទម្ត្ៀម្ែលួៃសម្ាប់ ាំហាៃបន្ទា ប់ទផ្លត ត្ទលើទោលបាំណងច្ាំៃៃួ ៤ រួម្ាៃ  (១) បទងកើត្ម្កបែណឌ ថវិកាខែែកទលើ

ព័ត្៌ាៃសម្ិទធកម្ម, (២) ទរៀបច្ាំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តម្កែ័ណឌ រណទៃយ្យភាពសម្ិទធកម្ម, (៣) ពម្ងឹងម្បសិទធភាព

ម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃិត្យ, ៃិង (៤) ទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្តខែៃការកសាងសម្ត្ថភាព  (ទោយ្រមួ្បញ្ាូលទាាំងសាថ ប័ៃៃីត្ិបបញ្ញត្ិត 

ៃិងអាោា ធរសវៃកម្មោត្ិ) ។ 

130> វឌ្ឍៃភាពនៃការអៃវុត្តយុ្ទធសាស្រសតសត ពីីការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវិកាកម្ពុោ ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ ាៃសកម្មភាពច្ាំៃួៃ 

៥២ បាៃអៃុវត្តទពញទលញ ៃិងច្ាំៃួៃ ៤ ដ្ូច្ាៃលម្ែិត្ខាងទម្កាម្អៃុវត្តម្ិៃបាៃទពញទលញ (ទសម ើៃឹង ៧,១%)។

សកម្មភាពខដ្លសទម្ម្ច្បាៃម្ិៃទពញទលញាៃដ្ូច្ខាងទម្កាម្៖ 

- ទសច្កតីម្ោងនៃច្ាប់សត ីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ថមី) ៖ ម្ត្ូវការការពិៃិត្យទោយ្ម្បុងម្បយ័្ត្ន ៃិងាៃ

ភាពម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ដ្ូទច្នោះទទើបម្ត្ូវទម្បើម្បាស់ទពលទវោបខៃថម្ ។ 

- ទរៀបច្ាំទម្ម្ង់កម្មវិធីច្ាំណូល-ច្ាំណាយ្ ទៅតាម្ច្ាំណាត់្ថ្នន ក់កម្មវិធី ៖ ម្ៃិទាៃ់បាៃទធវើការខណន្ទាំដ្ល់ម្កសួង- 

សាថ ប័ៃ ៃិងម្ៃាីរ ាំន្ទញរា ធាៃី-ទែត្ត ទដ្ើម្បីទរៀបច្ាំកម្មវិធីច្ាំណាយ្តាម្កម្មវិធី ។ 

- ការអភិវឌ្ឍធៃធាៃម្ៃសុស ៖ រាល់ការបណតុ ោះបណាត ល ៃិងដ្កម្សង់បទពិទសាធៃ៍ ាំន្ទញោក់ព័ៃធម្រប់ម្រង

ថវិកាសមិ្ទធកម្មទៅទម្ៅម្បទទស ៃងិកនុងម្បទទសដ្ល់ម្ស្រៃតនី្ទយ្កោឋ ៃថវិកាៃីយ្កម្ម ម្ត្ូវទលើកទពលទោយ្សារ

បញ្ញា  ាំងកឺូ វីដ្-១៩ ។ 

- សាកលបងទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍លទធែលទោយ្ខែែកទលើរបាយ្ការណ៍របស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ៖ អរគន្ទយ្កោឋ ៃ

ថវិកា បាៃៃិងកាំពុងទរៀបច្ាំទម្ម្ង់របាយ្ការណ៍សាកលបង ប៉ាុខៃតរបាយ្ការណ៍លទធែលរបស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ

ម្ួយ្ច្ាំៃួៃម្ត្ូវបាៃទែាើម្កអរគន្ទយ្កោឋ ៃថវិកាម្ិៃទាៃ់ទពលទវោ  រីឯម្កសួង-សាថ ប័ៃម្ួយ្ច្ាំៃួៃទទៀត្មិ្ៃបាៃ

ទែាើ ូៃអរគន្ទយ្កោឋ ៃថវិកា ។ 
 

ទោលបាំណង ៤១៖ បទងកើត្ម្កបែណឌ ថវកិាព័ត៌្ាៃសមិ្ទធកម្ម 

131> ការទរៀបច្ាំបទោឋ ៃរតិ្យុ្ត្តសម្ាប់អៃុវត្តថវិកាសមិ្ទធកម្ម ៖ ច្ាប់សត ីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឆ្ន ាំ២០០៨ បាៃ

ទបើកម្ច្កឱយរា រោឋ ភិបាលអាច្អៃុវត្តសាកលបងៃូវថវិកាកម្មវិធី ខដ្លោ ាំហាៃម្ួយ្ទៅទលើទិសទៅទឆ្ព ោះទៅរក

ម្បព័ៃធថវិកាសមិ្ទធកម្ម ៃិងវិម្ ឈការ ។ ទដ្ើម្បីឱយម្បព័ៃធថវិកាសមិ្ទធកម្មអាច្អៃុវត្តទោយ្ខែែកទលើបទោឋ ៃរត្ិយុ្ត្ត

ច្ាស់ោស់ ៃងិម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្, ច្ាប់សត ីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ឆ្ន ាំ២០០៨) ចាំបាច្់ម្ត្ូវខកសម្ម្ួលថមី20 ។ 

132> ទោលការណ៍ខណន្ទាំសត ីពីការទរៀបច្ាំថវិកាព័ត្៌ាៃសមិ្ទធកម្មម្ត្ូវបាៃអៃុម័្ត្ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តទៅនថៃទ១ី២  ខែម្នី្ទ  

ឆ្ន ាំ២០២០  ។ ទោលកាណ៍ទៃោះ ៃឹងម្ត្ូវទម្បើម្បាស់សម្ាប់ទរៀបច្ាំខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកាឆ្ន ាំ២០២២-២០២៤ ៃងិ

រទម្ាងថវិកាឆ្ន ាំ២០២២ ។ 

133> ទសច្កតមី្ោងច្ាប់សត ពីីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈថម ី ាៃវិសាលភាពខកខម្បទលើច្ាំណចុ្សាំខាៃ់ៗ ម្ួយ្ច្ាំៃួៃ ទដ្ើម្បី

ោក់ឱយអៃុវត្តម្បព័ៃធថវិកាព័ត្៌ាៃសម្ិទធកម្ម ដ្ូច្ាៃខាងទម្កាម្៖ 

                                                            
20 ម្កបែណឌ ទពលទវោខដ្លខច្ងកនុងយ្ទុធសាស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវិកាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ សម្ាប់ការទធវើវិទសាធៃកម្ម រចឺប់ពីឆ្ន ាំ២០១៨ - ២០២០ ។ 
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- កាំណត្់ពិតាៃឥណទាៃថវិកាតាម្ ាំពកូ ៃិងតាម្កម្មវិធីោឧបសម្ព័ៃធនៃច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុម្បចាំឆ្ន ាំ 

- ការកាំណត្់ឱយាៃព័ត្ា៌ៃម្ៃិខម្ៃហិរញ្ញវត្ថុទៅកនុងច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុម្បចាំឆ្ន ាំ 

- កាំណត្់ទោលការណ៍ធាំៗោក់ព័ៃធៃឹងត្នួ្ទទីរបស់ ម្បធាៃកម្មវិធី, អាណាប័ក, អនកទទួលែុសម្ត្ូវហិរញ្ញវត្ថុ

របស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ, អភិបាលថវិកា/ម្ស្រៃតីម្ត្ួត្ពិៃិត្យហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងរណទៃយ្យករសាធារណៈ 

- កាំណត្់ម្បព័ៃធរណទៃយ្យសាធារណៈកម្ពុោ ខដ្លៃឹងទរៀបច្ាំាៃោរណទៃយ្យថវិកាែង (ម្លូោឋ ៃសាច់្ម្បាក់) 

ៃិងរណទៃយ្យទទូៅែង (ម្ូលោឋ ៃបងគរ) 

- ការម្រប់ម្រងឥណទាៃច្ាំណាយ្បៃាុកបុរគលិកោរមួ្ទៅតាម្ម្កសងួ-សាថ ប័ៃ 

- កាំណត្់ទោលការណ៍ធាំៗសត ីពីសិទធិអាំណាច្ ៃិងការទទលួែុសម្ត្ូវទលើសមិ្ទធកម្មរបស់រដ្ឋម្ស្រៃតី ៃិងម្បធាៃកម្មវិធី ។ 

ច្ាំខណកសិទធិអាំណាច្ ៃិងត្ួន្ទទីលម្ែិត្ៃឹងខច្ងកនុងអៃុម្កឹត្យថមី 

- កាំណត្់ទោលការណ៍ធាំៗោក់ព័ៃធៃឹងម្បធាៃអងគភាពទទលួបៃាុកហិរញ្ញវត្ថុ 

- ការកាំណត្់ទោលការណ៍ៃីត្ិវិធីនៃការអៃុវត្តថវិកា 

- ការទរៀបច្ាំឥណទាៃមិ្ៃទាៃ់ខបងខច្ង ឬថវិកាបម្មុ្ង ោក់ោកញ្ចប់រមួ្របសរ់ា រោឋ ភិបាល សម្ាប់ទោោះម្សាយ្

បញ្ញា ខដ្លទកើត្ទ ើងោយ្ថ្នទហត្ុ 

- ការកាំណត្់ FMIS ោម្បព័ៃធអៃុវត្តថវិកាោត្ិ (ទាាំងច្ាំណូល ៃិងច្ាំណាយ្ ម្ពម្ទាាំងច្ាំណាយ្ច្រៃត ៃិងច្ាំណាយ្

 វិៃិទោរ)។ 

134> ទសច្កតីម្ោងច្ាប់សត ីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈថមី ក៏បាៃបញ្ចូលការងារត្ម្ម្ង់ទិសៃីត្ិវិធីអៃុវត្តការងារ (Busi-

ness Process streamlining) រួម្ាៃ សិទធអិាំណាច្ ៃិងការទទួលែុសម្ត្ូវ របស់ត្ួអងគោក់ព័ៃធៃឹងការអៃុវត្តកម្មវិធី

ផ្លា ល់ ោការទបើកែលូវសម្ាប់ការទរៀបច្ាំអៃុម្កតឹ្យទលែ ៨១ ៃងិអៃុម្កឹត្យទលែ ៨២ ថមី ខដ្លៃឹងខច្ងលម្ែិត្អាំពីៃីត្ិវិធី

អៃុវត្តការងារ ត្ួន្ទទី ៃិងភារកិច្ចរបស់ត្ួអងគោក់ព័ៃធ ខដ្លោច្ាំណចុ្សាំខាៃ់កនុងការងារត្ម្ម្ង់ទិសៃីត្ិវិធ ី អៃុវត្ត

ការងារ ។ ទោលការណ៍សត ីពីសិទធិអាំណាច្ ៃិងការទទួលែុសម្ត្ូវសម្ាប់ត្ួអងគោក់ព័ៃធដ្ូច្ោ ម្បធាៃកម្មវិធី, អាណាប័ក, 

អនកទទួលែុសម្ត្ូវហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ អភិបាលថវិកា/ម្ស្រៃតីម្ត្ួត្ពិៃិត្យហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងរណទៃយ្យករសា-

ធារណៈ ។ 

135> ទៃាឹម្ទៃោះ ការទរៀបច្ាំច្ាប់សត ីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈថមីបាៃ ួបម្បទោះបញ្ញា ម្បឈម្ខដ្លបណាត លឱយាៃ

ភាពយឺ្ត្ោ៉ា វ ដូ្ច្ខាងទម្កាម្៖  

- សា ិកម្កុម្ការងារបទច្ចកទទសម្យួ្ច្ាំៃៃួ ម្ត្ូវច្លូរមួ្កនុងកិច្ចម្ប ុាំច្រចថវិកាសម្ាប់ទរៀបច្ាំច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុ

ម្បចាំឆ្ន ាំ២០២១, ៃិងការ រីករាលោលនៃ ាំងកឺូវីដ្-១៩ ខដ្លទធវើឱយាៃការអាក់ខាៃកនុងការ ួបម្ប ុាំោម្ួយ្

 ាំន្ទញការបារាាំងទដ្ើម្បីទទួលបាៃធាត្ុច្លូសម្ាប់ការទរៀបច្ាំច្ាប់សត ីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈថមី ។  

- ច្ាប់ទៃោះម្របដ្ណត ប់ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុទាាំងម្លូ ដ្ូច្ទៃោះម្រប់ភារីោក់ព័ៃធទាាំងអស់ម្ត្ូវសកិា ៃិងខសវងយ្ល់ពី

ទោលការណ៍ោទម្ច្ើៃ ម្ា៉ាងទទៀត្ច្ាប់ទៃោះម្ត្ូវាៃសងគត្ិភាពោម្ួយ្ៃឹងច្ាប់ ៃិងឯកសារបទោឋ ៃរត្ិយ្ុត្ត

ទែសងៗ ។ 
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136>  វិទសាធៃកម្មអៃុម្កឹត្យទលែ ៨១ អៃម្ក.បក សត ីពីការបទងកើត្ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យហិរញ្ញវត្ថុទលើការច្ាំណាយ្ថវិការដ្ឋទៅតាម្

ម្កសួង ទែត្ត ម្កុង ម្កុងសវ យ័្ត្ រា ធាៃីភនាំទពញ ៃិងអងគការសាធារណៈ៖ អរគន្ទយ្កោឋ ៃថិវកាបាៃពិៃិត្យបញ្ចប់កម្ម្ិត្

អរគន្ទយ្កោឋ ៃ ទោយ្ទទួលបាៃធាត្ុច្ូលពី ាំន្ទញការម្កសួងហិរញ្ញវត្ថុ នៃសាធារណៈរដ្ឋបារាាំង ។ ត្ួន្ទទីអភិបាល

ថវិកាបញ្ចូលទៅកនុងទសច្កតីម្ោងអៃុម្កឹត្យទៃោះ ។ 

137>  វិទសាធៃកម្មអៃុម្កឹត្យទលែ ៨២ អៃម្ក.បក សត ីពីបទបញ្ញា ទូទៅនៃរណទៃយ្យសាធារណៈ ៖  ម្សបតាម្ការ វិវឌ្ឍនៃ

ម្បព័ៃធថវិកាកម្ពុោ, ការទធវើវិទសាធៃកម្មអៃុម្កឹត្យទលែ ៨២ អៃម្ក.បក ទៃោះ ៃឹងកាំណត្់ត្នួ្ទទ ីៃិងការទទួលែុសម្ត្ូវ

ោ៉ា ងច្ាស់ោស់នៃត្ួអងគោក់ព័ៃធ ឧទាហរណ៍ រវាងអាណាប័ក ៃិងរណទៃយ្យករសាធារណៈ ក៏ដ្ូច្ោអរគន្ទយ្ក-

ោឋ ៃោក់ព័ៃធ, កាំណត្់ច្ាស់ោស់អាំពីបទបបញ្ញត្តិនៃកិច្ច ម្ម្ោះបញ្ា ី ៃិងការទូទាត្់ខដ្លៃងឹ ួយ្ឱយការអៃុវត្តច្ាំណាយ្

ម្បម្ពឹត្តទៅទោយ្ភាពរលូៃ ៃិងម្ិៃោៃ់ោន , ទ ល្ើយ្ត្បទៅៃឹងៃិន្ទន ការនៃសកលភាវូបៃីយ្កម្ម ដ្ូច្ោទបើកែលូវឱយ

ាៃម្បព័ៃធឌ្ី ថីល ទដ្ើម្បីកាត្់បៃថយ្ ឬផ្លល ស់បតូរពីការទម្បើម្បាស់ម្កោសសាន ម្ម្កោឯកសារឌ្ី ីថលវិញ ៃិងទដ្ើម្បី

ច្ាំទណញទពលទវោ ៃងិម្បសិទធភាពការងារ ៃិងកាំណត្់ច្ាស់ោស់អាំពីសោងោ់រណទៃយ្យសាធារណៈកម្ពុោ ម្ូលោឋ ៃ

បងគរសម្ាប់រណទៃយ្យទទូៅាៃបខៃថម្រណទៃយ្យថវិកា (ម្លូោឋ ៃសាច់្ម្បាក់) ខដ្លៃឹងអាច្ទ ល្ើយ្ត្បទៅៃឹង

ម្ូលោឋ ៃនៃការទរៀបច្ាំរទម្ាងថវិកា (សាច់្ម្បាក់)ែងខដ្រ ៃិងរណទៃយ្យវិភារសម្ាប់វាស់ខវង ៃិងវាយ្ត្នម្លបខៃថម្

ទលើការម្រប់ម្រងរបស់អាណាប័ក ៃិងសម្ាប់អៃុវត្តថវិកាថ្នន ក់ោត្ិរបស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ ៃិង

ម្រឹោះសាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ។ ច្ាំទោោះែលឹម្សារសាំខាៃ់ៗនៃអៃុម្កឹត្យថមីទៃោះាៃដ្ូច្ោ៖ 

- ការខម្បម្បួលអាំពីភារកិច្ចរបស់រណទៃយ្យករសាធារណៈ៖ ការម្ិៃម្បម្ូលច្ាំណូល, ការបខៃថម្ម្ុែងារ ការទូទាត្ ់

 វិកកយ្បម្ត្ផ្លា ល់ ឬម្ត្ង់, រទបៀបម្ត្ួត្ពិៃិត្យម្បត្ិបត្តិការច្ាំណាយ្ខបបឋាន្ទៃុម្កម្, ការកាំណត្់ាត្ិកាឯកសារ

នៃម្ុែសញ្ញញ ច្ាំណាយ្ ៃិងៃិត្ិវិធីម្រប់ម្រងរ ាទទយ្យខបបថមី 

- ត្អួងគអៃុវត្តថវិកាថមីរមួ្ាៃ៖ អភិបាលថវិកា, ម្ស្រៃតីម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ, ន្ទយ្កថវិកាកម្មវិធី ៃិងកម្ម្ិត្ នៃការទែារ

សិទធិ ូៃត្ួអងគទាាំងទៃោះ កនុងការអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធី ទដ្ើម្បីសទម្ម្ច្បាៃៃូវសម្ិទធកម្ម 

- ការបខៃថម្ FMIS, សវ ័យ្ម្បវត្តិកម្ម ៃិងឌ្ី ីថលបូៃីយ្កម្ម, ទាំទៃើបកម្មម្ទធាបាយ្ទទូាត្់ាៃដ្ូច្ោ EFT, E-

Invoicing ោទដ្ើម្ 

- ម្បព័ៃធរណទៃយ្យសាធារណៈថមី រួម្ាៃ៖ រណទៃយ្យថវិកា, រណទៃយ្យទូទៅ ៃិងរណទៃយ្យវិភារ 

- ទិដ្ឋភាពនៃរុណភាពរណៃី, របាយ្ការណ៍របស់រដ្ឋ ៃិងការបញ្ញា ក់ទទួលសាគ ល់ទលើរបាយ្ការណ៍ពីអាោា ធរ 

សវៃកម្មោត្ ិ 

- ច្ាប់ទទូាត្់ថវិកាថមី  

- ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ៃិងសវៃកម្មនែាកនុង 

- ាៃការែតល់ៃយិ្ម្ៃ័យ្នៃោកយបទច្ចកទទស ខដ្លៃឹងម្ត្ូវភាា ប់ោឧបសម្ព័ៃធោម្ួយ្អៃុម្កឹត្យថមី ។ល។ 

138> ោម្ួយ្ោន ទៃោះ ម្កុម្ការងារទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោងអៃុម្កឹត្យសត ីពកីារម្រប់ម្រងថវិកា ៃិងរណទៃយ្យសាធារណៈ បាៃទរៀបច្ាំ

ទសច្កតីម្ោងអៃុម្កឹត្យទៃោះោពីរភាសា (ខែមរ ៃិងអង់ទរលស) ខដ្លាៃ ១២៨ ាម្តា (ទសច្កតីម្ោងោភាសាអង់ទរលស

ាៃការ ួយ្ខណន្ទាំពី ាំន្ទញការបារាាំង) ៃិងម្កុម្ការងារបទច្ចកទទសបាៃ ៃិងកាំពុងបៃតការពិភាកាោម្ួយ្ ាំន្ទញការ
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បារាាំង ក៏ដ្ូច្ោន្ទយ្កោឋ ៃោក់ព័ៃធ ទដ្ើម្បីម្បម្ូលធាត្ុច្ូលបខៃថម្ កនុងទោលបាំណងទធវើឱយទសច្កតីម្ោងនៃអៃុម្កឹត្យថមីទៃោះ 

ាៃភាពម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្។ ការទធវើ វិទសាធៃកម្មទៃោះបាៃ បួម្បទោះបញ្ញា ម្បឈម្ រួម្ាៃ (១) ទៅាៃភាពម្ិៃច្ាស់-

ោស់, ម្ិៃទាៃ់សុី ទម្ៅទៅទលើែលឹម្សារនៃាម្តាម្ួយ្ច្ាំៃួៃខដ្លបាៃដ្កម្សង់ទច្ញពីអៃុម្កឹត្យចស់ ទោយ្ទហត្ុថ្ន 

ែលឹម្សារនៃាម្តាទាាំងទន្ទោះម្ត្ូវបាៃបកខម្បម្កពីច្ាប់របស់បារាាំង (GBCP 2012), (២) កងវោះខាត្ម្ស្រៃតីខដ្លាៃ

ច្ាំទណោះដឹ្ងភាសាបារាាំង ទោយ្ទហត្ុថ្ន ាម្តាម្ួយ្ច្ាំៃួៃរបស់ទសច្កតីម្ោងនៃអៃុម្កឹត្យថមីទៃោះាៃការដ្កម្សង់ពី

អៃុម្កឹត្យបារាាំងសត ីពីវិធាៃ ៃងិបទបបញ្ញត្តិសត ីពីការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ ៃងិរណទៃយ្យសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១២ (GBCP 

2012) ខដ្លត្ម្ម្ូវឱយាៃការសិកាម្សាវម្ោវបខៃថម្ ឬ ម្ត្ូវ ួបពិភាកាោម្ួយ្ ាំន្ទញការបារាាំង21 ៃិង (៣) កងវោះខាត្

លិែិត្បទោឋ ៃរត្ិយ្ុត្តិម្ួយ្ច្ាំៃួៃខដ្លោាំម្ទដ្ល់ែលឹម្សាររបស់ាម្តា នៃអៃុម្កឹត្យចស់សម្ាប់ ោការខសវងយ្ល់

បខៃថម្ ឧទាហរណ៍ ម្បកាស ទសច្កតីខណន្ទាំ ឬ សារាច្រខណន្ទាំ ោទដ្ើម្ ។ 

ទោលបាំណង ៤២៖ ទរៀបច្ាំ ៃងិោក់ឱយអៃវុត្តម្កបែណឌ រណទៃយ្យភាពសមិ្ទធកម្ម 

139> យ្ៃតការតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃទធវើការម្តួ្ត្ពិៃិត្យៃិងវាយ្ត្នម្លថវិកាកម្មវិធី៖ ម្កសងួទទសច្រណ៍មិ្ៃទាៃ់ាៃម្កុម្ការងារ 

ម្ត្ួត្ពិៃិត្យយ្ៃតការម្ត្ួត្ពិៃិត្យការតាម្ោៃសិម្ធកម្មនៃការអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធីទៅទ ើយ្ទទ ។ ប៉ាុខៃតម្កសួងត្ម្ម្ូវឱយ

អងគភាពថវិការៃីម្យួ្ៗអៃុវត្តថវិកាឱយម្សបទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្របស់ម្កសួងខដ្លបាៃកាំណត្់ទច្ញ ៃិងាៃ 

ការម្ប ុាំម្ត្ួត្ពិៃិត្យសកម្មភាពខដ្លបាៃអៃុវត្ត ។ យ្ៃតការសម្ម្បសម្មួ្លោម្ួយ្អងគភាពហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងអងគភាពថវិកា

ទៅាៃភាពែុយ្ម្សួយ្ទៅទ ើយ្ ខដ្លម្ត្ូវបៃតពម្ងឹងតាម្រយ្ៈម្កុម្ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ៃិងការចប់ទែតើម្ទធវើសវៃកម្មទលើសម្ិទធកម្មោការងារថមី ខដ្លអងគភាពសវៃកម្មោត្ិម្ិៃទាៃ់ាៃសម្ត្ថភាពម្រប់ម្ោៃ់

ទដ្ើម្បីអៃុវត្ត ។ 

ទោលបាំណង ៤៣៖ ពម្ងងឹម្បសិទធភាពម្បព័ៃធម្តួ្ត្ពិៃិត្យ 

140> ការទរៀបច្ាំម្កបែណឌ សវៃកម្មទពញទលញ (សមិ្ទធកម្ម, ព័ត៌្ាៃវិទា, អៃទុោម្ភាព ៃងិហិរញ្ញវត្ថ)ុ ៖ ម្បកាសទលែ 

៥៤២ សហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទី៣០ ខែម្ិថុន្ទ ឆ្ន ាំ២០២០ សោ ីពីការោក់ឱយអៃុវត្តទោលការណ៍ខណន្ទាំសត ីពីការទធវើសវៃកម្ម

ទលើម្បព័ៃធបទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃៃិងម្បកាសទលែ ៥៤៣ សហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទី៣០ ខែម្ិថុន្ទ ឆ្ន ាំ២០២០  សោ ីពីការោក់ឱយ

អៃុវត្តទោលការណ៍ខណន្ទាំសត ីពីការទធវើសវៃកម្មទលើសម្ិទធកម្មម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត ។ 

141> ការធាន្ទសុច្រតិ្ភាពម្បព័ៃធម្តួ្ត្ពិៃតិ្យនែាកនងុ FMIS (Integrity of internal control system)៖ ការទធវើសវៃកម្ម

បទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃាៃទោលបាំណង ែតល់ការបញ្ញា ក់ទោយ្សម្ទហត្ុែលទលើម្បព័ៃធម្រប់ម្រងទិៃនៃ័យ្ ៃិងព័ត្៌-

ាៃទៅកនុងម្បព័ៃធបទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃ ថ្នាៃលកេណៈសម្ម្សប រកាការសាៃ ត្់ បូរណភាព ៃិងធាន្ទលទធភាព

ទម្បើម្បាស់បាៃ ទហើយ្ម្បត្ិបត្តិការខដ្លបាៃកត្់ម្តា ដ្ាំទណើរការ ៃិងរបាយ្ការណ៍ែលិត្ទច្ញពីម្បព័ៃធាៃសុពលភាព 

អៃុទោម្ភាព សម្ទហត្ុែល ទពញទលញ ៃិងសុម្កឹត្ភាព។ ទដ្ើម្បីធាន្ទសុច្រិត្ភាពម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃិត្យនែាកនុង FMIS 

                                                            
21 ឧទាហរណ៍ ត្ុោការរណៃី ឬ ទៅម្កម្រណៃី, អៃុវត្តវិធាៃបទបញ្ញា សត ីពីអាោា យ្ុកាល ៃិងការម្បាសចកសិទធិនៃឥណទទយ្យ ាៃខច្ងកនុងម្កឹត្យបារាាំង (GBCP 

2012) ៃិងាៃខច្ងែងខដ្រកនុងទសច្កតីម្ោងអៃុម្កឹត្យ ប៉ាុខៃតមិ្ៃាៃាម្តា ឬ លិែតិ្បទោឋ ៃរត្ិយ្ុត្តណាមួ្យ្ច្ងែុល បងាា ញពីការបទងកើត្ ឬ ពីៃីត្ិវិធីនៃការម្រប់ម្រងអាំពី

សាថ ប័ៃ ឬ ត្អួងគទៃោះទទ ឬ ៃីត្ិវិធីនៃការអៃុវត្តវិធាៃបទបញ្ញា សត ីពីអាោា យ្ុកាលទទ ។ 
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           សៃស ាំសាំនច្  ម្បសិទធភាព           ស័កតសិិទធភាព 

 

ការកាំណត្ទ់ោលទៅ            ធាត្ចុ្លូ  ដ្ាំទណើរការ                 ធាត្ទុច្ញ            ែលសទម្ម្ច្បាៃ             ែលប៉ាោះ

ោល់ 

ទោយ្ FMWG បញ្ចប់ទសៀវទៅខណន្ទាំការម្រប់ម្រង ៃិងទម្បើម្បាស់ FMIS, ែតល់សិទធិច្ូល (Read only) ទៅទោលទៅ

ចាំបាច្់តាម្ការទសន ើសុាំរបស់សវៃករ, អៃុញ្ញញ ត្ឱយសវៃករទត្សត ទលើម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃិត្យនែាកនងុរបស់ FMIS ទោយ្ផ្លា ល់

ទលើកុាំពយូទ័រអនកទម្បើម្បាស់ ៃិងបទងកើត្ៃិងអៃញុ្ញញ ត្ឱយសវៃករច្ូលពិៃិត្យ Audit Log តាម្ទោលទៅោអៃុសាសៃ៍

សវៃកម្ម ទោយ្ាៃទលែសាៃ ត្់រឹងា ាំបាំែតុ្ ។ 

142> ការអៃវុត្តទោលការណ៍ខណន្ទាំសត ពីីសវៃកម្មបទច្ចកវិទាព័ត៌្ាៃ ៖ ទដ្ើម្បី ាំរុញការអៃវុត្តសវៃកម្មម្បព័ៃធបទច្ចកវិទា

ព័ត្៌ាៃទៅតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ម្បកបទោយ្ម្បសិទធភាព, ម្កសួង-សាថ ប័ៃរបបីបៃតបណតុ ោះបណាត ល ាំន្ទញសវៃ-

កម្មបទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃ ៃូសវៃករបទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃ,  ៃងិបៃតអៃុវត្តសវៃកម្មបទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃសាកលបង ៃិង

សវៃកម្មទលើ FMIS ទៅតាម្អងគភាពថវិកានៃម្កសួង-សាថ ប័ៃរហូត្ដ្ល់ម្កសួង-សាថ ប័ៃអាច្ទធវើែលួៃឯងបាៃតាម្

ការសទម្ម្ច្របស់ ឯកឧត្តម្អរគបណឌ តិ្សភាចរយ ឧបន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃត ីរដ្ឋម្ស្រៃត ីកសហវ. ។ 

143> ការអៃវុត្តទោលការណ៍ខណន្ទាំសត ពីីសវៃកម្មសមិ្ទធកម្ម៖  វិសាលភាពសវៃកម្មសមិ្ទធកម្ម អាច្ម្របដ្ណត ប់ទលើរទម្ាង 

កម្មវិធី សកម្មភាព ឬម្បត្ិបត្តិការណាម្ួយ្ ខដ្លអៃុវត្តទោយ្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ អងគភាព ឬម្កុម្ការងារ ។  សវៃកម្ម

សម្ិទធកម្មាៃទោលបាំណងវាយ្ត្នម្លថ្ន ទត្ើរទម្ាង កម្មវិធី សកម្មភាព ឬម្បតិ្បត្តកិារ សទម្ម្ច្បាៃសម្ិទធែលម្សបតាម្

ទោលទៅ/ទោលបាំណងម្បកបទោយ្ភាពសៃស ាំសាំនច្ ម្បសិទធភាព ៃងិម្បសិទធែល (ស័កតសិិទធភាព) ោម្ួយ្ធៃធាៃ

ខដ្លបាៃទម្បើម្បាស់ខដ្រឬទទ ។ 

ដ្ាម្កាម្ទ ី4៖ ដ្ាំទណើរការនៃសវៃកម្មសម្ិទធកម្មសទងេប 

  

 

 

 

144> ទៅឆ្ន ាំ២០២០ទៃោះ  អរគន្ទយ្កោេ ៃសវៃកម្មនែាកនុង (១). ច្ុោះសាកលបងសវៃកម្មទលើសម្ិទធកម្មទលើម្បធាៃបទរទម្ាង

អទងកត្សហម្ោស ៃិងម្បធាៃបទសវ ័យ្ម្បវត្តិកម្មនៃការម្រប់ម្រងការងារពៃធោរ ទៅអរគន្ទយ្កោឋ ៃពៃធោរ ៃិង 

(២). ចុ្ោះសវៃកម្មទលើបទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃសាកលបងសទម្ម្ច្ ២ ទោលទៅ (១ ទោលទៅ អៃុវត្តសវៃកម្មសាកលបង

សត ីពីការអៃុវត្តម្បព័ៃធបទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃសម្ាប់ការម្រប់ម្រងទៅន្ទយ្កោឋ ៃហិរញ្ញវត្ថុ នៃម្កសួងអប់រំ យ្ុវ ៃ ៃងិ

កីឡា ៃិង ១ ទោលទៅ អៃុវត្តសវៃកម្មសាកលបងសត ីពមី្បសិទធភាពសវ ័យ្ម្បវត្តិកម្មនៃការម្រប់ម្រងការងារពៃធោរ

ទៅអរគន្ទយ្កោឋ ៃពៃធោរ ) ។  

145> ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យម្ុែងារសវៃកម្មនែាកនុងទៅតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ៖ អរគន្ទយ្កោឋ ៃសវៃកម្មនែាកនុង បាៃម្ត្ួត្ពិៃិត្យ

ម្ុែងារសៃកម្មនែាកនុងច្ាំទោោះ ៨ ម្កសួង-សាថ ប័ៃ (ម្កសួងម្ហានែា, ម្កសួងោណិ ាកម្ម, ម្កសួងធម្មការ ៃងិ

សាសន្ទ, ម្កសួងធៃធាៃទឹក ៃិងឧត្ុៃិយ្ម្, ម្កសងួការងារ ៃិងបណោុ ោះបណាោ លវិោា  ីវៈ, ម្កសួងខរ៉ៃ ៃិងថ្នម្ពល, 

ម្កសួងទាំន្ទក់ទាំៃងោម្ួយ្រដ្ឋសភា ម្ពឹទធសភា ៃិងអធិការកិច្ច, ៃិងអរគទលខាធិការោឋ ៃម្ពឹទធសភា) ។ 

146> ការតាម្ោៃអៃុវត្តៃីត្ិវិធីសវៃកម្មនែាកនុង៖ អរគន្ទយ្កោឋ ៃសវៃកម្មនែាកនុង បាៃតាម្ោៃទលើការទរៀបច្ាំខែៃការ
យ្ុទធសាស្រសត  ៃិងខែៃការសវៃកម្មម្បចាំឆ្ន ាំ សទម្ម្ច្បាៃ ច្ាំៃួៃ ៣១ ម្កសងួ-សាថ ប័ៃ កនុងទន្ទោះ ម្កសងូ-សាថ ប័ៃ ច្ាំៃៃួ 
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២២ ាៃខែៃការយ្ុទធសាស្រសតសវៃកម្ម ៃិងខែៃការសវៃកម្មម្បចាំឆ្ន ាំ  រីឯម្កសូង-សាថ ប័ៃ ច្ាំៃួៃ ៩ ទទៀត្ ពុាំទាៃ់ាៃ

ខែៃការយ្ុទធសាស្រសតសវៃកម្ម ៃិងខែៃការសវៃកម្មម្បចាំឆ្ន ាំទ ើយ្” ។ ោម្ួយ្ោន ទៃោះ អ.ស.ក បាៃតាម្ោៃទលើការអៃវុត្ត

ខកលម្ែតាម្អៃសុាសៃ៍សវៃកម្មនៃអងគភាពសវៃកម្មនែាកនុងនៃម្កសួង-សាថ ប័ៃសម្ាប់ការិយ្បរិទច្ឆទ N-1 (ឆ្ន ាំ២០១៨) 

ទៅអងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កសហវ. សទម្ម្ច្បាៃច្ាំៃួៃ ៤៤ អងគភាព ាៃអៃុសាសៃ៍សរុប ច្ាំៃួៃ ៥៤៤ អៃុសាសៃ៍ 

កនុងទន្ទោះ៖ បាៃអៃុវត្តទពញទលញ (អព) ច្ាំៃួៃ ៣៣៤ អៃុសាសៃ៍ ទសម ើៃឹង ៦១%, បាៃអៃុវត្តែលោះ (អែ) ច្ាំៃួៃ 

១៩៦ អៃុសាសៃ៍ ទសម ើៃឹង ៣៦%, ម្ិៃទាៃ់អៃុវត្ត (ម្អ) ច្ាំៃួៃ ២ ទសម ើៃឹង ១%, ៃិងអៃុសាសៃ៍ម្ិៃោក់ព័ៃធ (ម្ព) 

ច្ាំៃួៃ ១២ ទសម ើៃឹង ២%។ ទោយ្ខ ក ការតាម្ោៃទលើការអៃុវត្តខកលម្ែ តាម្អៃុសាសៃ៍សវៃកម្ម នែាកនុងនៃអងគភាព

របស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ សម្ាប់ការិយ្បរិទច្ឆទ២០១៨ សទម្ម្ច្បាៃ ៥ ម្កសួង ខដ្លាៃ ៤៧ អងគភាព អៃុសាសៃ៍

សរុប ច្ាំៃួៃ ២២០ អៃុសាសៃ៍ កនុងទន្ទោះ៖ 

- ម្កសួងទទសច្រណ៍ តាម្ោៃ ៨ អងគភាព សរុប ៤៩ អៃសុាសៃ៍ (អព =៣២ ទសម ើៃឹង ៦៥%, អែ=១៦ ទសម ើៃឹង 

៣៣%, ម្អ=១ ទសម ើៃឹង ២%) 

- ម្កសួងោណ ិាកម្ម តាម្ោៃ ១១ អងគភាពសរុប ៤៧ អៃសុាសៃ៍ (អព =២៣ ទសម ើៃឹង ៤៩%, អែ=១៥ ទសម ើៃឹង 

៣២%, ម្អ=៩ទសម ើៃឹង ១៩%) 

- ម្កសួងការងារៃងិបណោុ ោះបណាោ លវិោា  ីវៈ តាម្ោៃ ១៩ អងគភាព សរុប ៧៤ អៃសុាសៃ៍  (អព =៥៨ ទសម ើៃងឹ 

៧៨%, អែ=១៤ ទសម ើៃឹង ១៩%, ម្ព =២ ទសម ើៃឹង ៣%) 

- ម្កសួងទាំន្ទកទ់ាំៃងោមួ្យ្រដ្ឋសភា ម្ពឹទធសភាៃងិអធិការកិច្ច តាម្ោៃ ៩ អងគភាព សរុប ៥០ អៃសុាសៃ៍  (អព =

៣៧ ទសម ើៃឹង ៧៤%, អែ=៣ ទសម ើៃឹង ៦%, ម្អ =១០ ទសម ើៃឹង ២០%) 

- ម្កសួងធម្មការ ៃិងសាសន្ទ តាម្ោៃ ២ អងគភាព សរុប ៨ អៃសុាសៃ៍  (អព =០ ទសម ើៃឹង ០%, អែ=៦ ទសម ើៃឹង 

៧៥%, ម្អ =២ ទសម ើៃឹង ២៥%)។ 

សាគ ល់៖ អៃុវត្តទពញទលញ (អព), អៃុវត្តែលោះ (អែ), ម្ិៃបាៃអៃុវត្ត (ម្អ), ម្ៃិោក់ព័ៃធៃឹងហាៃភិ័យ្ (ម្ព) 

147> ទោយ្ខ កការអៃុវត្តខែៃការសកម្មភាពរបស់ម្កសួងអប់រំ យ្ុវ ៃ ៃិងកីឡា, អងគភាពសវៃកម្មនៃម្កសួងអប់រំ  

យ្ុវ ៃ ៃិងកីឡា អៃុវត្តបាៃច្ាំៃួៃ ១៤២ សវៃោឋ ៃ ឬទសម ើ ២៩,៨៩% ទោយ្សារការទធវើ វិចរណកម្មថវិកាប៉ាោះោល់

ការចុ្ោះទបសសកម្ម ៃិងវិធាៃការរឹត្ត្បិត្របស់ម្កសងួសុខាភិបាល ។ ទោយ្ខ ក សវៃករនែាកនុងបាៃែតល់អៃុសាសៃ៍

ច្ាំៃួៃ ១៧៨ កនុងទៃោះាៃ ៥៧% នៃអៃុសាសៃ៍របស់សវៃករនែាកនុងម្ត្ូវបាៃខកលម្ែទពញទលញ ។ 

148> ម្ស្រៃតីអរគន្ទយ្កោេ ៃសវៃកម្មនែាកនុង ច្ាំៃួៃ ២ រូប បាៃច្លូរមួ្វរគបណតុ ោះបណាត លសត ីពី “Certified Internal Audit-

CIA”ទៅម្បទទសសិងាបុរី ទលើកទី១ ខដ្លបាៃម្បម្ពឹត្តទៅពីនថៃទី០៩ ដ្ល់នថៃទី១០ ខែម្ីន្ទ ឆ្ន ាំ២០២០ ។ ទោយ្ខ ក 

បញ្ញា ម្បឈម្នៃការអៃុវត្តម្ែុងារសវៃកម្មទៅតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ រួម្ាៃ ការបទងកើៃការយ្ល់ដឹ្ងទូទៅ ៃិង ាំន្ទញ

កនុងម្កសងួរបស់ែលួៃឱយដ្ល់កម្មិ្ត្ ទម្ោោះសវៃកម្មសមិ្ទធកម្ម ោសវៃកម្មទលើម្បធាៃបទម្ិៃសតង់ោ ៃិងសមុរសាម ញ 

ពុាំាៃលកេណៈវិៃិច្ឆ័យ្ ប៉ាុខៃតខែែកទលើលទធែលនៃការវិភារ ខដ្លោកម្មវត្ថុនៃការត្វា៉ៃ ទម្ច្ើៃ, ៃិងម្កសួង-សាថ ប័ៃពុាំ

ទាៃ់ទផ្លត ត្ទលើការពម្ងឹងមុ្ែងារសវៃកម្មនែាកនុងទៅតាម្អងគភាពទៅទ ើយ្ ទហើយ្អងគភាពសវៃកម្មនែាកនុងទែាើរបាយ្-

ការណ៍សវៃកម្មនែាកនុង ទៅអាោា ធរសវៃកម្មោត្ិ ាៃភាពយ្តឺ្ោ៉ា វ22។ 

                                                            
22 អៃុម្កឹត្យទលែ ៤០ អៃម្ក.បក ច្ុោះនថៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០០៥ សត ីពីការទរៀបច្ាំ ៃិងការម្បម្ពឹត្តទៅនៃសវៃកម្មនែាកនុង ទៅតាម្បណាត សាថ ប័ៃ ម្កសួង ៃិងសហម្ោស

សាធារណៈ ។ 
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149> ការពម្ងឹងមុ្ែងារសវៃកម្មនែាកនងុ ៖ ម្កសួង-សាថ ប័ៃម្ត្ូវែតល់សិទធិ ៃិងអាំណាច្ម្រប់ម្ោៃ់ ូៃសវៃករបាំទពញការងារ

ដ្ូច្ាៃខច្ងកនុងអៃុម្កឹត្យទលែ៤០ អៃម្ក.បក ច្ុោះនថៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០០៥ សត ីពីការទរៀបច្ាំ ៃិងការម្បម្ពឹត្តទៅ

នៃសវៃកម្មនែាកនុង ទៅតាម្បណាត សាថ ប័ៃ-ម្កសួង ៃិងសហម្ោសសាធារណៈ ។ 

150> ការទរៀបច្ាំម្កបែណឌ អធិការកិច្ច៖ ទបើទទាោះោអៃុម្កឹត្យទលែ ១៦៨23 ច្ុោះនថៃទី០៨ ខែត្ោុ ឆ្ន ាំ២០២០ សត ពីីម្កបែណឌ  

ម្ុែងារ ភារកិច្ច របស់សវៃកម្មនែាកនុង ៃិងអធិការកិច្ច ោខែនកត្ូច្ម្ួយ្ នៃការទរៀបច្ាំម្កបែណឌ ៃិងវិធាៃនៃម្បព័ៃធ

សវៃកម្មនែាកនុង ៃិងអធិការកិច្ច ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្ត ប៉ាុខៃតម្ិៃទាៃ់ខបងខច្កម្ុែងារឱយបាៃច្ាស់ោស់កនុង

ការបាំទពញការងារោក់ខសោងរវាងអធិការកិច្ច ៃិងសវៃកម្មនែាកនុងម្កសួង-សាថ ប័ៃ ។ អោធិការោឋ ៃបាៃទរៀបច្ាំ     

ទសច្កតីម្ោងសតង់ោអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ ទៃាឹម្ៃឹងការម្បកាសោក់ឱយទម្បើម្បាស់ៃវូម្កម្សីលធម៌្វិោា  ីវៈអធិការកិច្ច

ហិរញ្ញវត្ថុ ។ រីឯខែៃការយ្ុទធសាស្រសតអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ២០២១-២០២៥ ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្ត តាម្រយ្ៈម្បកាសទលែ 

២០៥ សហវ.ម្បក ន្ទនថៃទី ០៥ ខែទម្សា ឆ្ន ាំ២០២១ ។ ទោយ្ខ ក សម្ាប់អៃុម្កឹត្យសត ីពីវិធាៃ ៃិងៃីត្ិវិធីអធិការកិច្ច

ហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបាៃពយួរទុកតាម្ការសទម្ម្ច្របស់ថ្នន ក់ដឹ្កន្ទាំ កសហវ. ។ 

151> ការពម្ងឹងមុ្ែងារសវៃកម្មនែាទម្ៅ៖ អាោា សវៃកម្មោត្ិ បៃតទធវើសវៃកម្មទលើកិច្ចម្បត្ិបត្តិការ (Performance Audit) 

សម្ាប់ការិយ្បរិទច្ឆទ ២០២០ ច្ាំៃួៃ ៥ សម្ាប់ការិយ្បរិទច្ឆទ២០១៩ រួម្ាៃ (១) ការម្រប់ម្រងម្បម្ូលច្ាំណូល

សួយ្សារខរ៉ៃ ទៅរដ្ឋបាលទែត្តនម្ពខវង, (២) ការទរៀបច្ាំ ៃិងការអៃុវត្តថវិកា របស់រដ្ឋបាលទែត្តកាំពត្, (៣)ការម្រប់ម្រង

 វិស័យ្ទទសច្រណ៍របស់ម្កសួងទទសច្រណ៍, (៤) ការម្រប់ម្រងការចុ្ោះបញ្ា ីដី្ធលី ទៅទែត្តម្ណឌ លរិរី ៃិង (៥) ការម្រប់ម្រង

រទម្ាងអភិវឌ្ឍៃ៍ របស់រដ្ឋបាលទែត្តកាំពងឆ់្ន ាំង ៃិងសវៃកម្មទលើការអៃុវត្ត FMIS សម្ាប់ការិយ្បរិទច្ឆទ ២០២០ 

ច្ាំៃួៃ ៤ រមួ្ាៃ ម្កសងួការងារ ៃិងបណតុ ោះបណាត ល វិោា  ីវៈ, ម្កសួងអប់រំ យុ្វ ៃ ៃិងកីឡា, ម្កសួងកសិកម្ម រុកាេ -

ម្បាញ់ ៃិងទៃសាទ ៃិងម្កសួងនម្បសណីយ្៍ៃិងទូររម្ន្ទរម្ៃ៍ ម្ពម្ទាាំងបាៃទែាើ ៃូសាថ ប័ៃៃីត្ិបបញ្ញត្តិ ៃិងច្ម្លង

 ូៃសាថ ប័ៃោក់ព័ៃធ ។ ច្ាំខណកឯសម្ាប់ការកសាងសម្ត្ថភាព, អាោា ធរសវៃកម្មោត្ិបាៃបញ្ចប់ការទរៀបច្ាំកម្មវិធី 

ៃិងឯកសារបណតុ ោះបណាត លសវៃកម្មទលើកិច្ចម្បត្ិបត្តិការ ៃិងបាៃទធវើបច្ចុបបៃនភាពទោលការណ៍ខណន្ទាំសត ីពីការទធវើ

សវៃកម្មទលើរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ ទោយ្ខ ក ម្កសួង-សាថ ប័ៃ សហម្ោសសាធារណៈ ៃិងម្រឹោះសាថ ៃសាធារណៈ

រដ្ឋបាល ច្ាំៃួៃ ២៣ បាៃទែាើរបាយ្ការណ៍សវៃកម្មនែាកនុង ូៃអាោា ធរសវៃកម្មោត្ិ ។  

ទោលបាំណង ៤៤៖ ទរៀបច្ាំ ៃងិអៃវុត្តខែៃការកសាងសម្ត្ថភាព   

152> ទសច្កតីម្ោងច្ងុទម្កាយ្ នៃខែៃការយ្ុទធសាស្រសត  ម្ត្ូវបាៃពិៃតិ្យ ៃិងែោលទ់ោបល់ពី អ.រ.ហ. នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ នដ្រូកិច្ច-

សហម្បត្ិបត្តិការោត្ិ ៃិងអៃតរោត្ិ ម្កុម្ការងារកសាងសម្ត្ថភាព កសហវ ៃិងទម្ោងោក់ ូៃ ឯកឧត្តម្អរគបណឌ តិ្

សភាចរយ ឧបន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃត ីរដ្ឋម្ស្រៃត ីកសហវ. ទៅម្ត្ឹម្ដ្ាំណាច្់ម្ត្ីាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

                                                            
23 ែលឹម្សារសាំខាៃ់ៗនៃអៃុម្កឹត្យទៃោះ ទផ្លត ត្ការយ្កច្ិត្តទុកោក់ទលើការខបងខច្ក ត្ួន្ទទី ភារកិច្ច ៃិងអភិម្កម្ រវាងអោគ ធិការោឋ ៃ កសហវ, អោគ ធិការោឋ ៃនៃម្កសួងម្ុែ

ងារសាធារណៈ ៃិងម្ុែងារអធិការកិច្ច របស់ម្កសួងទាំន្ទក់ទាំៃងោម្ួយ្រដ្ឋសភា ម្ពឹទធសភា ៃិងអធិការកិច្ច ទដ្ើម្បីកាំណត្់ៃូវខដ្ៃសម្ត្ថកិច្ចោក់ោក់ម្ួយ្ ោម្ូលោឋ ៃ

បឋម្ ទដ្ើម្បីទច្ៀសវាងការអៃុវត្តសាួ ៃការងារោន  ។ 
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153> កម្មវិធីបណតុ ោះបណាត លភាា ប់ោមួ្យ្វិញ្ញញ បៃបម្ត្ (certification program)៖ ការបណតុ ោះបណាត ល ាំន្ទញបច្ចកទទសរ

យ្ៈទពលម្ធយម្កម្មិ្ត្វិញ្ញញ បៃបម្ត្ទលើការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បាៃអៃុវត្តចប់តាាំងពីឆ្ន ាំ២០១៨ ទម្កាម្

ការែតួច្ទែតើម្ៃិងកិច្ចម្ពម្ទម្ពៀងោម្ួយ្សហភាពអឺរុបទោយ្ាៃកាំណត្់ទាាំងច្ាំៃួៃទា៉ា ង ៃិង ច្ាំៃួៃសិកាេ កាម្ច្ូលរួម្

អបបរា ។ ោ ាំហាៃបន្ទា ប់  វិទាសាថ ៃទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ ៃឹងទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោងម្បកាសសត ីពីម្កបែណឌ រុណវុឌ្ឍិ

ការបណតុ ោះបណាត លម្ស្រៃតីរា ការ ទាាំងថ្នន ក់ោត្ិ ៃិងថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ កនុងទោលបាំណងត្ម្មូ្វឱយម្រប់ម្ស្រៃតីទទលួបៃាុក

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទទួលបាៃការបណតុ ោះបណាត ល ាំន្ទញបច្ចកទទសរយ្ៈទពលម្ធយម្កម្មិ្ត្វិញ្ញញ បៃបម្ត្ទលើ

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ពី កសហវ. ទដ្ើម្បីាៃលកេណៈសម្បត្តិម្រប់ម្ោៃ់ ោម្ស្រៃតីទទួលបៃាុកហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ ។ បខៃថម្ពីទៃោះ ោវិធាៃការ ការទរៀបច្ាំកម្មវិធីបណតុ ោះបណាត លភាា ប់ោម្យួ្វិញ្ញញ បៃបម្ត្ៃឹងាៃកាំណត្់

ោម្ួយ្លកេែណឌ ច្ាស់ោស់ ទដ្ើម្បីម្បសិទធភាពនៃការបណតុ ោះបណាត ល ៃិងការោាំម្ទកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ ។  

154> ោរមួ្ ខែែកទលើលទធែលខាងទលើ ការទម្ត្ៀម្ែលួៃសម្ាប់ ាំហាៃបន្ទា ប់ម្ត្ូវការទពលបខៃថម្ ទដ្ើម្បីសទម្ម្ច្ឱយបាៃ

ច្ាប់សត ីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈថមី,  វិទសាធៃកម្មអៃមុ្កឹត្យទលែ៨១ អៃម្ក.បក ៃិង៨២ អៃម្ក.បក ម្ពម្ទាាំង

ការទរៀបច្ាំម្កបែណឌ ថវិកាព័ត្៌ាៃសមិ្ទធកម្ម ។ បខៃថម្ពីទៃោះ ក៏ម្ត្ូវយ្កចិ្ត្តទុកោក់បខៃថម្ទលើការពម្ងឹងមុ្ែងារ 

សវៃកម្មនែាកនុង ោពិទសសោក់ព័ៃធម្បព័ៃធបទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃ ៃិងសវៃកម្មសមិ្ទធកម្ម ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក ន្កទ៥ី៖ ការោាំម្ទដល់ការអនុវត្តកម្ាវិធីកកទម្ម្ង់ម្បកបសដ្ឋយសជាគជ័យនិងចីរភាព 

155> ខែនកោាំម្ទដ្ល់ការអៃុវត្តកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ម្បកបទោយ្ទោរ ័យ្ ៃិងចី្រភាព ទផ្លត ត្ទលើទោលបាំណងច្ាំៃៃួ ៣ រួម្ាៃ (១) 

បទងកើៃភាពោអនកដឹ្កន្ទាំ, សម្ត្ថភាពម្រប់ម្រង, ៃិងបណតុ ោះ្ៃាៈកាំខណទម្ម្ង់ ម្ពម្ទាាំងបទងកើៃភាពោាច ស់ ៃិងការទទួល-

ែុសម្ត្ូវ, (២) បទងកើៃម្បសិទធភាពនៃការកសាងសម្ត្ថភាព ៃិងវិធាៃការទលើកទឹកចិ្ត្ត, ៃិង (៣) ពម្ងឹងការកសាង

សម្ត្ថភាពសម្ាប់អៃុវត្តកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាលទី៣ ។ 

156> ម្បសិទធភាព ៃិងស័កតិសិទធភាពនៃសាថ ប័ៃសាធារណៈម្ត្ូវ ល្ុោះបញ្ញច ាំងៃវូសម្ត្ថភាពសាថ ប័ៃ៖ ការដឹ្កន្ទាំ ៃងិការអៃុវត្ត, 

ការសម្ម្បសម្ម្ួលសាថ ប័ៃ ឬម្ុែងារ, ការកសាងធៃធាៃម្ៃុសសទាាំងបរិាណ ៃិងរុណភាព ៃិងការទលើកទឹកច្ិត្ត

ឬសម្ិទធកម្ម ឬរុណាធិបទត្យ្យ ។ 

ការងារសធវ ើបនត 

 ទរៀបច្ាំច្ាបទ់សច្កតីម្ោងសត ីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ថមី)  

 ខកសម្ម្ួលអៃុម្កឹត្យទលែ ៨១ អៃម្ក.បក ៃិងអៃុម្កឹត្យទលែ ៨២ អៃម្ក.បក  

 ទរៀបច្ាំទោលការណ៍ខណន្ទាំសត ីពីការអៃុវត្តថវិកាសមិ្ទធកម្ម 

 ទរៀបច្ាំកិច្ចម្ពម្ទម្ពៀងសម្ិទធកម្ម 

 ទរៀបច្ាំម្កបែណឌ ម្ត្ួត្ពិៃិត្យៃិងវាយ្ត្នម្ល 

 ទរៀបច្ាំម្ុែងារ ភារកិច្ចសវៃកម្មនែាកនុង ៃិងអធិការកិច្ច ទៅតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ  

 ទរៀបច្ាំម្កបែណឌ អធិការកិច្ច ។ 
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ទោលបាំណង ៥១៖ បទងកើៃភាពោអនកដ្កឹន្ទាំ, សម្ត្ថភាពម្រប់ម្រង, ៃិង បណតុ ោះ្ៃាៈកាំខណទម្ម្ង់ ម្ពម្ទាាំង បទងកើៃ

ភាពោាច ស់ ៃងិការទទលួែុសម្តូ្វ 

157> ការទរៀបច្ាំខែៃការសកម្មភាព (GDAP3/MAP3) ៃងិការរាយ្ការណ៍អាំពីវឌ្ឍៃភាពោម្បចាំបងាា ញអាំពីការចូ្លរមួ្ ្

ៃាៈ ៃងិការទទលួែុសម្តូ្វកនងុការងារខកទម្ម្ង់ ៖ អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កសហវ ទាាំង ១៨ ៃិងម្កសួង-សាថ ប័ៃទាាំង៤១ 

បាៃទរៀបច្ាំខែៃការសកម្មភាព (GDAP3/MAP3) ៃិងពិភាកាកម្ម្ិត្ ាំន្ទញោម្ួយ្ អ.រ.ហ. ទដ្ើម្បីកាំណត្់សកម្មភាព

ខកទម្ម្ង់ ។ ម្រប់អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កសហវ. ៃិងម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ាៃការរាយ្ការណ៍ោម្បចាំម្ត្ីាស ៃងិ

ម្បចាំឆ្ន ាំអាំពីវឌ្ឍៃភាព ៃិងទែាើ ៃូ អ.រ.ហ. ទដ្ើម្បីបកូសរុប ៃិងោក់របាយ្ការណ៍ ៃូកិច្ចម្ប ុាំរណៈកាម ធិការដឹ្កន្ទាំ

ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ៃងិនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ោម្បចាំម្ត្ីាស ៃិងម្បចាំឆ្ន ាំ ។ សម្ាប់ការទរៀបច្ាំ

របាយ្ការណ៍ម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ កនុងច្ាំទណាម្ ៤១ ម្កសួង សាថ ប័ៃ ាៃម្កសួង សាថ ប័ៃច្ាំៃួៃ ៣២ ែតល់របាយ្ការណ៍ម្ក 

អ.រ.ហ. ទាៃ់ទពលទវោ ម្សបតាម្សារាច្រ ០៩ សរ របស់រា រោឋ ភិបាល ។ 

158> ការម្រប់ម្រងការផ្លល ស់បតូរកនងុ FMIS ៖ ខែៃការទាំន្ទក់ទាំៃងែសពវែាយ្ ៃិងម្រប់ម្រងការផ្លល ស់បោូរសម្ាប់ឆ្ន ាំ ២០២០ 

កនុងម្កបែណឌ រទម្ាង FMIS ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំរួច្រាល់ ៃិងម្ត្ូវបាៃម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ៃិង វាយ្ត្នម្លរួច្រាល់ ទោយ្បាៃ

ទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ោក់ ៃូថ្នន ក់ដឹ្កន្ទាំ ម្ពម្ទាាំងទរៀបច្ាំ ៃិងែសពវែាយ្ម្ពឹត្តិបម្ត្ព័ត្៌ាៃ ទៅម្ត្ាីសទ១ី, ទី២, ទី៣ 

ឆ្ន ាំ ២០២០  វីទដ្អ ូៃិង Poster ទាក់ទាញទលើការអៃុវត្តរទម្ាង FMIS ទៅទលើទរទាំព័រ ៃិងបណាោ ញសងគម្ ។ 

159> ការទរៀបច្ាំម្រគទុទសក៍ៃីតិ្សាស្រសតោក់ព័ៃធៃីតិ្កម្ម៖ ទលខាធិការោឋ ៃម្កុម្ម្បឹកាៃីត្ិកម្មបាៃទរៀបច្ាំម្រគុទទសក៍ៃីត្ិសាស្រសត  

ោក់ព័ៃធៃឹងច្ាំណូល, ច្ាំណាយ្, បច្ចុបបៃនកម្មសទាា ៃុម្កម្សម្ាប់ កសហវ. ៃិងទរៀបច្ាំកម្ម វិធីបទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃ

បណាណ ល័យ្ ។ 

ទោលបាំណង ៥២៖ បទងកើៃម្បសិទធភាពនៃការកសាងសម្ត្ថភាព ៃិងវធិាៃការទលើកទឹកចិ្ត្ត 

160> ោទោលការណ៍ រណៈកាម ធិការដឹ្កន្ទាំការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បាៃសទម្ម្ច្ការងារ

អាទិភាពច្ាំៃួៃ ៣ រួម្ាៃ (១) ការពម្ងឹងម្បសិទធភាពការម្រប់ម្រងការម្បម្ូលច្ាំណូល ៃិងច្ាំណាយ្, (២) ការពម្ងងឹ 

ៃិងពម្ងីកការទម្បើម្បាស់ FMIS ទៅតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃិង (៣) ការពម្ងឹងការអៃុវត្តខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកា 

ៃិងថវិកាកម្មវិធី ។ ោការោាំម្ទកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ថវិកាោាំម្ទតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ

ម្ត្ូវបាៃកាំណត្់ពិតាៃម្បចាំឆ្ន ាំម្បាណ ៣០ ០០០ ដ្ុោល រអាទម្រិក ខដ្លភារទម្ច្ើៃម្កសួង-សាថ ប័ៃទម្បើម្បាស់កនុង

ការទរៀបច្ាំសិកាេ សាោ ៃិងវរគបណតុ ោះបណាត លែលី ។ 

161> ម្បព័ៃធទលើកទឹកចិ្ត្តសម្ាប់ម្កុម្ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ៖ ម្ូលៃធិិ PFMRP ដ្ាំណាក់កាលទី

១ បាៃែោល់ ៃូម្កុម្ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទៅតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ច្ាំៃួៃ ៣៥៤ រូប ឬ

ទសម ើៃឹងទឹកម្បាក់សរុបម្បាណ ៥ ០៩៥ ោៃទរៀល ។ ច្ាំទោោះការែតល់ម្បាក់ឧបត្ថម្ភម្ុែងារ ៃូម្កុម្ការងារខកទម្ម្ង ់

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៃអងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កសហវ. ាៃច្ាំៃួៃ ៤៦៧ន្ទក់ ទសម ើៃឹង ៩ ១៦២ ោៃ

ទរៀល ។ អ.រ.ហ ទម្ោងៃឹងទធវើការវាយ្ត្នម្លទលើម្បសិទធភាពនៃការអៃុវត្តម្បាក់ឧបត្ថម្ភទលើកទឹកច្ិត្តសម្ាប់ PFMRP 

ដ្ាំណាក់កាលទី១ កនុងឆ្ន ាំ២០២១ ទដ្ើម្បីពិៃិត្យទលើលទធភាពទលើការទរៀបច្ាំម្ូលៃិធិ PFMRP ម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ។ 
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ការទរៀបច្ាំទៃោះ ាៃទោលបាំណងរិត្រូរអាំពីការោាំម្ទខែនកហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងទលើកកម្ពស់ម្បសិទធភាព ៃិងស័កតិសិទធភាព

ការទម្បើម្បាស់ការទលើកទឹកច្ិត្តខែនកហិរញ្ញវត្ថុ ។  

ទោលបាំណង ៥៣៖ ពម្ងងឹការកសាងសម្ត្ថភាពសម្ាប់អៃុវត្តកម្មវធីិខកទម្ម្ង់ 

162> ការពម្ងឹងសម្ត្ថភាពោក់ព័ៃធការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ៖ កម្មវិធីបណតុ ោះបណាត ល ាំន្ទញបទច្ចកទទសរយ្ៈ-

ទពលម្ធយម្ កម្មិ្ត្វិញ្ញញ បៃបម្ត្ ខដ្លាៃរយ្ៈទពលពី ៧៨ ដ្ល់ ៩០ ទា៉ា ង ទផ្លត ត្ទលើម្ុែ ាំន្ទញសម្ាប់ការ-

ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តម្សបតាម្ខែៃការយ្ុទធសាស្រសតការកសាងៃិងអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាព 

ដ្ាំណាក់កាលទី ៣ ទោយ្សទម្ម្ច្បាៃវរគសិកាសរុប ៥៥ វរគ ៃិងាៃម្ស្រៃតីរា ការោសិកាេ កាម្ទោលទៅ ២២០៩ 

រូប ម្ត្ូវបាៃទម្ ើសទរីសច្ូលទរៀៃ ៃិង ាៃសិកាេ កាម្ ១៤៦៣ រូប បាៃម្ប ងោប់ ៃិងទទួលបាៃវិញ្ញញ បៃបម្ត្

បញ្ចប់ការសិកាពី កសហវ. ទៅឆ្ន ាំ ២០១៨ ៃិង ២០១៩ ទហើយ្ ាៃសិកាេ កាម្ច្ាំៃួៃ ៣០០ រូប កាំពុងសិកាទៅឆ្ន ាំ 

២០២០ ។ វរគបណតុ ោះបណាត ល ាំន្ទញបទច្ចកទទសទៃោះ រឺសម្ាប់សិកាេ កាម្ទោលទៅ ោម្ស្រៃតីរា ការខដ្លម្ត្ូវបាៃ

ខត្ងតាាំង ម្បរល់ភារកិច្ច ឬទម្ត្ៀម្ទទួលការខត្ងតាាំង ម្បរល់ភារកិច្ចទលើម្ុែងារ, ម្ស្រៃតីម្រប់ម្រងកិច្ចលទធកម្មសាធារណៈ 

រ ាទទយ្យករបុទរម្បទាៃ/រង រ ាទទយ្យករច្ាំណូល/រង, ម្ស្រៃតីម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ, ម្ស្រៃតីម្រប់ម្រងបញ្ា ីសារទពើភណឌ ម្ទពយ

សម្បត្តិរដ្ឋ, ភាន ក់ងារទបើកែតល ់ៃិងភាន ក់ងារទបើកែតល់ ាំៃសួ នៃអងគភាពថវិកាទៅថ្នន ក់ោត្ិ ៃិង ថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ រួម្

ៃឹងម្រឹោះសាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ៃិងសហម្ោសសាធារណៈ ។ 

163> ទៃាឹម្ការងារខកទម្ម្ង់កាៃ់ខត្សុី ទម្ៅ, ការោឋ ៃខកទម្ម្ង់ ៣ បកូ ១  (ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, រដ្ឋបាលសាធារណៈ 

ៃិងវិម្ ឈការៃិងវិសហម្ ឈការ ៃិង ច្ាប់ៃិងម្បព័ៃធយ្ុត្តិធម្៌) កាៃ់ខត្ទដ្ើរត្ួន្ទទីសាំខាៃ់ កនុងការ ាំរុញការអៃុវត្ត

ច្ាំទោោះការងារម្បទាក់ម្កឡាោន ឱយសទម្ម្ច្បាៃតាម្ទោលទៅ ។ អ.រ.ហ. បាៃទរៀបច្ាំបញ្ចប់ទសច្កតីម្ោងឯកសារ     

ទសសន្ទទាៃទលើការកាំណត្់ច្កេុវិស័យ្ ៃិងយុ្ទធសាស្រសត រួម្ោន  ខដ្លទម្ោងៃឹងទរៀបច្ាំខែៃការសកម្មភាពលម្ែិត្សម្ាប់

អៃុវត្តការងាររួម្ោន ទៃោះ ។  

164> ោរួម្ ខែនកទី៥ទៃោះ រងែលប៉ាោះោល់ខាល ាំងទលើការទរៀបច្ាំវរគបណតុ ោះបណាត លរយ្ៈទពលែលី ៃិងសិកាេ សាោែសពវែាយ្ 

ទោយ្សារ ាំងកឺូវីដ្-១៩ ប៉ាុខៃតពុាំាៃែលប៉ាោះោល់នៃការធាន្ទបាៃៃូវច្លៃការខកទម្ម្ង់ទទ ។ ម្កុម្ការងារខកទម្ម្ង់ 

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទៅតាម្អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កសហវ. ៃិងម្កសួង-សាថ ប័ៃបាៃែិត្ែាំអៃុវត្តតាម្

ខែៃការ ៃិងទែាើរបាយ្ការណ៍សម្ិទធកម្មទាៃ់ទពលទវោ ។ 

 

ការងារសធវ ើបនត 

 ទរៀបច្ាំខែៃការយ្ុទធសាស្រសតសត ីពីការកសាង ៃិងអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាព (ម្កបែណឌ  PFMRP)  

 ទរៀបច្ាំម្លូៃិធិកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ។ 
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២.២. េមិ្ទធកម្ាតាម្អងគភាពសម្កាម្ឱវាទម្កេួងសេដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងម្កេួង-សាថ ប័ន 

165> របាយ្ការណ៍ម្ត្ួត្ពិៃិត្យទៃោះ ម្ត្ូវបាៃទធវើការបូកសរុប ៃិងវាយ្ត្នម្លខែែកទលើខែៃការសកម្មភាព  ៃិងសូច្ន្ទករ ឆ្ន ាំ

២០២០ ខដ្លសទម្ម្ច្បាៃទោយ្អងគភាពទាាំង ១៨ ទម្កាម្ឱវាទ កសហវ. ។  

166> ទោលការណ៍ោក់ពិៃាុទទូៅ ៖  វិធីសាស្រសត ខដ្លម្ត្ូវបាៃទម្បើម្បាស់ ទដ្ើម្បីម្ត្ួត្ពិៃិត្យសមិ្ទធកម្មនៃការអៃុវត្តខែៃការ

សកម្មភាពកនុងម្ត្ីាស ៃិងឆ្ន ាំ២០២០ ទៃោះ ខែែកទលើម្ូលោឋ ៃច្ាំៃួៃ០២ សាំខាៃ់ រឺ (១) សកម្មភាពការងារសទម្ម្ច្

បាៃោក់ខសតងទធៀបៃឹងសកម្មភាពខដ្លបាៃទម្ោងអៃុវត្ត,  ៃិង  (២) លទធែលសទម្ម្ច្បាៃោក់ខសតងទធៀបៃឹង

សូច្ន្ទករទោលទៅ ឬ សូច្ន្ទករខដ្លបាៃោក់ទច្ញ ។ កនុងទន្ទោះ ការែតល់ៃិទទាសវាយ្ត្នម្លទលើសម្ិទធកម្មសទម្ម្ច្បាៃ 

ម្ត្ូវបាៃកាំណត្់ោ ៥ កម្ម្ិត្ សម្ាប់ទោលបាំណង ៃិងច្ទងាក ម្សកម្មភាព រឺ៖ លែម្បទសើរ (៩៦% - ១០០%), លែ 

(៨៦% - ៩៥%), លែបងគួរ (៧១% -៨៥%), ម្ធយម្ (៦១% -៧០%)  ៃិង ទែាយ្ (ទម្កាម្ ៦០%) ។ 

167> ទោលការណ៍បខៃថម្សម្ាប់អៃុវត្តឆ្ន ាំ២០២០ ៖ វឌ្ឍៃភាពទៃោះមិ្ៃម្ត្ូវបាៃបូកបញ្ចូលៃូវសកម្មភាពម្ួយ្ច្ាំៃួៃ

ខដ្លម្ត្ូវបាៃរាាំងសាោះការអៃុវត្តទោយ្សារ ាំងកឺូវីដ្-១៩ ខដ្លរួម្ាៃ ការទរៀបច្ាំសិកាេ សាោ, វរគបណោុ ោះបណាោ ល, 

ការច្ុោះទធវើសវៃកម្ម, ទបសកកម្មទាាំងកនុង ៃិងទម្ៅម្បទទស ៃិងការទរៀបច្ាំម្កបែណឌ រត្ិយ្ុត្តន្ទន្ទខដ្លាៃត្ម្ម្ូវការ

 ាំន្ទញការបរទទស ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ សកម្មភាពខដ្លរងែលប៉ាោះោល់ទោយ្សារ ាំងកឺូវីដ្-១៩ ទៃោះម្ិៃម្ត្ូវបាៃរិត្

បញ្ចូលោម្លូោឋ ៃសម្ាប់រណន្ទពិៃាុសមិ្ទធកម្មម្បចាំម្ត្ីាស ឬម្បចាំឆ្ន ាំទ ើយ្ ។ ទោយ្ខ ក សកម្មភាពខដ្ល

ម្ត្ូវបាៃទសន ើពៃារទពលអៃុវត្តទោយ្សារកតាត ទែសងៗ (ទពលទវោ, សម្ត្ថភាព, ធៃធាៃ ោទដ្ើម្) ម្ត្ូវបាៃរិត្ោ  

ម្លូោឋ ៃសម្ាប់រណន្ទពៃិាុសមិ្ទធកម្មម្បចាំម្ត្ីាស ឬម្បចាំឆ្ន ាំ ។ 

២.២.១ េម្ិទធកម្ាតាម្អងគភាពសម្កាម្ឱវាទម្កេួងសេដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

168> របាយ្ការណ៍ម្ត្ួត្ពិៃិត្យវឌ្ឍៃភាពឆ្ន ាំ២០២០ ក៏

បាៃ ល្ុោះបញ្ញច ាំងសមិ្ទធកម្មតាម្អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ 

កសហវ. ទាាំង ១៨ ។ វឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវត្ត

ខែៃការសកម្មភាពរបស់អងគភាពទាាំង ១៨ ទទួល

បាៃលទធែលទលើសពី ៨៦%  រីឯអងគភាពភាពោ

នដ្ររូវាងរដ្ឋៃិងឯក ៃសទម្ម្ច្បាៃ ៤៤% ដ្ូច្

ាៃកនុងដ្ាម្កាម្ទី 5 ។ 

២.២.២ េម្ិទធកម្ាតាម្ម្កេួង-សាថ ប័ន 

169> របាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាពនៃខែៃការសកម្មភាព (MAP) របស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ទាាំង៤១ ៖ កនុងម្កបែណឌ កម្មវិធីខកទម្ម្ង ់

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, សាថ ប័ៃច្ាំៃួៃ ៥  រួម្ាៃ ៖ (១) សាថ ប័ៃទសវាទសដ្ឋកិច្ចាៃច្ាំៃួៃ ១១ ម្កសួង-

សាថ ប័ៃ, (២) សាថ ប័ៃទសវាហិរញ្ញវត្ថុ ការបរទទស ៃិងទសវាសាធារណៈទូទៅ ាៃច្ាំៃួៃ ៨ ម្កសួង-សាថ ប័ៃ, (៣) 

សាថ ប័ៃទសវាការោរោត្ិ សៃតិសុែ ៃិងសណាត ប់ធាន ប់សាធារណៈ ាៃច្ាំៃួៃ ៥ ម្កសួង-សាថ ប័ៃ, (៤) សាថ ប័ៃទសវា

សងគម្កិច្ច ាៃច្ាំៃួៃ ៦ ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃិង (៥) សាថ ប័ៃ កាំពូល ៃិងឯករា យ ាៃច្ាំៃួៃ ១១ ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ។ 

ដ្ាម្កាម្ទ ី5៖ វឌ្ឍៃភាព (%) តាម្អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កសហវ. 
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170> ខែែកទលើលទធែលនៃម្ត្ួត្ពិៃិត្យ តាម្ោៃវឌ្ឍៃភាព នៃការអៃុវត្ត MAP3, ការទរៀបច្ាំ MAP3ាៃភាពច្ាស់ោស់

ោងម្ុៃ ប៉ាុខៃតក៏ទៅាៃសកម្មភាពម្បចាំនថៃ ។ ដ្ូច្ទៃោះ ការទរៀបច្ាំខែៃការសកម្មភាព MAP3 រួរទផ្លត ត្ខត្ទលើការងារ

អាទិភាព ៃិងច្ូលរមួ្ពម្ងឹងម្បសិទធភាពម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុ ខដ្លម្កសួង-សាថ ប័ៃ បាៃៃិងកាំពុងបាំទពញម្ុែងារ ។ 

171> ែណៈតួ្ន្ទទរីបស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ កាៃខ់ត្សាំខាៃ ់កនងុការចូ្លរមួ្ច្ាំខណកកនងុ PFMRP ោពិទសសកនងុដ្ាំណាក់កាលទី

៣ ៃងិទ៤ី, ការពម្ងឹងសម្ត្ថភាពអងគភាពនៃម្កសួង-សាថ ប័ៃ (អងគភាពហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងអងគភាពថវិកា) ោកិច្ចការម្ួយ្

ខដ្លម្ត្ូវយ្កច្ិត្តទុកោក់ ៃិង ាំរុញបខៃថម្ ទម្កាម្ការោាំម្ទរបស់អងគភាពហិរញ្ញវត្ថុ ម្បកបទោយ្សកម្ម, បុទរសកម្ម ៃិង

អៃតរសកម្មភាព ។ ម្កសួង-សាថ ប័ៃសថ ិត្កនុងវិស័យ្ខត្ម្ួយ្ ររួទរៀបច្ាំទោលៃទោបាយ្ឱយាៃភាពម្បទាក់ម្កឡាោន  ទដ្ើម្បី

សទម្ម្ច្ឱយបាៃលទធែលច្ុងទម្កាយ្ រឺការធាន្ទការែារភាា ប់ថវិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្ ។ ការកាំណត្់សកម្មភាព

អាទិភាពសម្ាប់ការទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្តសម្ាប់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ទៅកនុងឆ្ន ាំ២០២០ ោពិទសសបៃតទលើកកម្ពស់ ៃិងពម្ងងឹ

ការទរៀបច្ាំ ៃិងការអៃុវត្ត “ការពម្ងឹងការម្រប់ម្រងៃិងអៃុវត្តខែៃការម្បម្ូលច្ាំណូល ៃិងច្ាំណាយ្”, “ការបទងកើៃ

រណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ” ៃិង “ការែារភាា ប់ថវិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្” ។ វឌ្ឍៃភាព (%) តាម្ ម្កសួង-សាថ ប័ៃ 

ភារទម្ច្ើៃអៃវុត្តខែៃការសកម្មភាពទទលួបាៃលទធែលទលើសពី ៨៦% ទលើកខលងខត្ម្កសួងកសិកម្ម រុកាេ ម្បាញ់ ៃិង

ទៃសាទ,  ម្កសួងសាធារណការៃិងដឹ្ក ញ្ាូៃ, ម្កសងួវបបធម៌្ ៃិងវិចិ្ម្ត្សិលបៈ , ម្កសួងសងគម្កិច្ច អត្ីត្យ្ុទធ ៃ 

ៃិង យ្ុវៃីត្ិសម្បទា  ៃងិអរគទលខាធិការោឋ ៃរដ្ឋសភា ដ្ូច្ាៃបងាា ញកនងុដ្ាម្កាម្ទី 6។ 

ដ្ាម្កាម្ទ ី6៖ វឌ្ឍៃភាព (%) តាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ 
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២.៣. សោបល់នដគូអភិវឌ្ឍន៍សលើការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

172> ការោាំម្ទរបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ទលើការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បាៃចប់ទែតើម្ន្ទឆ្ន ាំ១៩៩៤ ទហើយ្

ម្កដ្ល់ទពលបច្ចុបបៃនទៃោះ ទម្ម្ង់នៃការោាំម្ទរបស់នដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍បាៃផ្លល ស់បតូរម្សបតាម្បខម្ម្បម្មួ្លនៃបរិការណ៍

អភិវឌ្ឍៃ៍របស់កម្ពុោ ។ កនុងទសវត្សរ៍ឆ្ន ាំ១៩៩០ ការោាំម្ទរបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ម្ត្ូវបាៃែតល់ទោយ្ម្លូៃិធិរូបិយ្វត្ថុ

អៃតរោត្ិ, កម្មវិធីអភិវឌ្ឍៃ៍របស់អងគការសហម្បោោត្ិ, ធន្ទោរអភិវឌ្ឍៃ៍អាសុី, ន្ទយ្កោឋ ៃសម្ាប់ការអភិវឌ្ឍ

អៃតរោត្ិរបស់ច្ម្កភពអង់ទរលស ៃិងរាោណាច្ម្កហូលលង់ កនុងទម្ម្ង់ោ ាំៃួយ្បទច្ចកទទស ៃិងវរគបណតុ ោះបណាត លទែសង  ៗ

សម្ាប់ម្ស្រៃតី កសហវ. ។ ន្ទឆ្ន ាំ២០០៤ ម្សបទពលខដ្លរា រោឋ ភិបាលកម្ពុោចប់ទែតើម្អៃុវត្តកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ 

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទីភាន ក់ងារសហម្បត្ិបត្តិការអភិវឌ្ឍៃ៍អៃតរោត្ិនៃម្បទទសស ុយ្ខអត្, សហភាពអឺរ៉ៃុប, 

ន្ទយ្កោឋ ៃសម្ាប់ការអភិវឌ្ឍអៃតរោត្ិរបស់ច្ម្កភពអង់ទរលស ៃិងម្បទទសអសូ្រសាត លី បាៃម្បម្លូែតុាំហិរញ្ញបបទាៃ

នៃការោាំម្ទរបស់ែលួៃោកញ្ចប់ថវិការមួ្ម្យួ្ទៅថ្ន “បរធៃបាល” ខដ្លម្ត្ូវបាៃម្រប់ម្រងទោយ្ធន្ទោរពិភពទោក 

ទដ្ើម្បី ាំរុញការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទលើទិសទៅសាំខាៃ់ រៗួម្ាៃ ៖ ការពម្ងឹងការម្បម្ូលច្ាំណូល, 

ការម្រប់ម្រងធៃធាៃសាធារណៈ, ៃិងការខកលម្ែដ្ាំទណើរការអៃុវត្តថវិកាតាម្រយ្ៈការអៃុវត្តម្បព័ៃធបទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃ

សត ីពីការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ ន្ទឆ្ន ាំ២០១៦ ម្បទទសោសា ិកនៃម្បត្ិភូសហភាពអរឺ៉ៃុបបាៃទរៀបច្ាំៃវូ

យុ្ទធសាស្រសតកិច្ចសហម្បត្ិបត្តិការរួម្ោន ម្ួយ្ ខដ្លែតល់ការោាំម្ទកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ដ្ាំណាក់កាលទី៣ ោទម្ម្ង់ម្ូលៃិធិម្ទម្ទង់ថវិកា ។ ទៃាឹម្ទន្ទោះ នដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍ទែសងទទៀត្ដ្ូច្ោ ធន្ទោរអភិវឌ្ឍៃ៍

អាសុី ក៏បាៃែតល់ការោាំម្ទោហិរញ្ញបបទាៃ, ធន្ទោរពិភពទោកៃិងម្ូលៃិធិរូបិយ្វត្ថុអៃតរោត្ិ បាៃែតល់ ាំៃយួ្

បទច្ចកទទសបខៃថម្ ទដ្ើម្បីពម្ងឹងការែារភាា ប់ថវិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្ ។ ការផ្លល ស់បតូរទម្ម្ង់នៃការែតល់ការោាំម្ទ

របស់នដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍ ល្ុោះបញ្ញច ាំងពីការទកើៃទ ើងនៃភាពោាច ស់ ៃិងភាពោអនកដឹ្កន្ទាំរបស់រា រោឋ ភិបាលកម្ពុោ កនុង

ការម្រប់ម្រងកិច្ចសហម្បត្ិបត្តិការទោយ្ទធវើសុែដ្ុម្ៃីយ្កម្ម ៃិងត្ម្ម្ឹម្ការោាំម្ទរបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ។ 

173> កនុងច្ាំណចុ្ទៃោះ នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍បាៃកត្់សាគ ល់ពីវឌ្ឍៃភាព, បញ្ញា ម្បឈម្ ៃិងអៃុសាសៃក៍នុងការ ាំរុញទោលបាំណង

ខកទម្ម្ង់ច្ម្បងតាម្ខែនកនៃខែៃការសកម្មភាពរួម្ខដ្ល ល្ុោះបញ្ញច ាំងពីម្ត្ិទោបល់របស់នដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍ៃីម្យួ្ៗ ទោយ្

ខែែកទលើបទពិទសាធៃ៍នៃកិច្ចសហការ ៃិងទាំន្ទក់ទាំៃងផ្លា ល់រវាងនដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍ោម្ួយ្អងគភាពអៃុវត្តកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ 

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ 

២.៣.១ ម្កបខ្ណឌ កិចចេហម្បត្ិបត្តិការ 

174> ន្ទទដ្ើម្ឆ្ន ាំ ២០២០ កៃលងទៅ អ.រ.ហ. បាៃទកៀរររ ាំៃួយ្បទច្ចទទសរបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ទដ្ើម្បីោាំម្ទការសទម្ម្ច្

ទោលទៅខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសម្ាប់ឆ្ន ាំ២០២០ ។ ោក់ខសតង ោម្ួយ្ម្បត្ិភូសហភាពអឺរ៉ៃុប 

អ.រ.ហ. បាៃតាម្ោៃការអៃុវត្តម្លូៃិធិម្ទម្ទង់ថវិកាោ៉ា ងយ្កចិ្ត្តទុកោក់ ទហើយ្ោលទធែល សូច្ន្ទករសម្ិទធកម្ម

ច្ាំៃួៃ ៨ កនុងច្ាំទណាម្សូច្ន្ទករសម្ិទធកម្មសរុបច្ាំៃួៃ ១១ ាៃវឌ្ឍៃភាពលែម្បទសើរ  កនុងការឈាៃទៅសទម្ម្ច្តាម្

ទោលទៅកាំណត្់ ។  រីឯសូច្ន្ទករច្ាំៃួៃ៣ រួម្ាៃ៖ (១) ទសច្កតីម្ោងច្ាប់សត ីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ថមី), 

(២) អៃុម្កឹត្យសត ីពីៃីត្ិវិធីសតង់ោរមួ្សម្ាប់ម្រប់ម្រងភាពោនដ្ររូវាងរដ្ឋៃិងឯក ៃ ៃិង (៣) ខែៃការយ្ុទធសាស្រសត
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អភិវឌ្ឍៃ៍សម្ត្ថភាពកនុងម្កបែណឌ កម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ រឺម្ិៃសទម្ម្ច្តាម្ទោលទៅ

ខដ្លោកម្មវត្ថុនៃការកាត្់បៃថយ្ទាំហាំថវិកាសរុបច្ាំៃៃួ ១,៥ ោៃអឺរ៉ៃូ សម្ាប់ការទាល ក់ថវិកាឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

175> ោម្ួយ្ៃឹងធន្ទោរអភិវឌ្ឍៃ៍អាសុី ការវាយ្ត្នម្លរួម្ោន ទលើម្កបែណឌ សមិ្ទធកម្មរទម្ាងសត ីពីការពម្ងឹងការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបងាា ញថ្ន តាម្រយ្ៈការសទម្ម្ច្បាៃៃូវសូច្ន្ទករសម្ិទធកម្មោទម្ច្ើៃ (ទលើកខលងខត្សូច្ន្ទករ

សត ីពីច្ាប់ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ថមី) ៃិងច្ាប់សត ីពីភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋៃិងឯក ៃ), រទម្ាងទៃោះបាៃរួម្ច្ាំខណក

កនុងការអភិវឌ្ឍម្កបែណឌ ទោលៃទោបាយ្ ៃិងរត្ិយ្ុត្តសម្ាប់ម្រប់ម្រងច្ាំណូលៃិងច្ាំណាយ្ ទហើយ្បាៃពម្ងឹង

សម្ត្ថភាពរបស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃិងអាោា ធរសវៃកម្មោត្ិកនុងការអៃុវត្តការទរៀបច្ាំថវិកា, ការម្រប់ម្រងច្ាំណាយ្ 

ៃិងការទធវើសវៃកម្មម្បកបទោយ្ឯករា យភាព ។ 

176> ោម្ួយ្ៃឹងនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ទែសងទទៀត្ដ្ូច្ោអងគការយ្ៃូីទសហវ, ម្ូលៃិធិរូបិយ្វត្ថុអៃតរោត្ិ ៃិងធន្ទោរពិភពទោក, 

ទីភាន ក់ងារសហម្បត្ិបត្តិការអភិវឌ្ឍៃ៍អាលលឺម្៉ាង់, អ.រ.ហ. បាៃសម្ម្បសម្ម្ួលការែតល់ ាំៃួយ្បទច្ចកទទស ទោយ្ទធវើ

សុែៃីយ្កម្ម ៃិងត្ម្មឹ្ម្ការោាំម្ទរបស់នដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍ោម្ួយ្ៃឹងត្ម្មូ្វការអាទិភាពរបស់អងគភាពអៃុវត្តកម្មវិធីខកទម្ម្ង់

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ ោក់ខសតង តាម្រយ្ៈការពិភាកាៃិងតាម្ការសួរន្ទាំោ៉ា ងញឹកញាប់ អ.រ.ហ. 

បាៃទសន ើ ៃិងទទលួៃវូ ាំន្ទញការអៃតរោត្ិ ទដ្ើម្បី យួ្ទលើកិច្ចការទរៀបច្ាំខែៃទីច្ងែុលែលូវនៃយុ្ទធសាស្រសតសត ីពីការម្រប់ម្រង

ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ, យ្ុទធសាស្រសតៃិងសតង់ោរណទៃយ្យសាធារណៈកម្ពុោ, ការទរៀបច្ាំម្រគុទទសកស៏ម្ាប់ែលិត្សថ ិត្ិ

ទាំៃិញោណិ ាកម្ម, ការអៃុវត្តម្បព័ៃធផ្លល ស់បតូរព័ត្៌ាៃៃិទវទៃប័ណណ, ការទរៀបច្ាំយ្ុទធសាស្រសតសត ីពីទាំន្ទក់ទាំៃងៃិង

ការច្ូលរួម្អៃុវត្តការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, ការម្រប់ម្រង ៃិងរាយ្ការណ៍សម្ិទធកម្មនៃ

ការអៃុវត្តកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, ការពម្ងឹងមុ្ែងារសវៃកម្មនែាកនុង, ៃងិការទរៀបច្ាំខែៃការ

សកម្មភាពរួម្អៃតរកាល ។ 

177> ោម្ួយ្ោន ទៃោះ ទម្កាម្្ម្ត្នៃការសម្ម្បសម្ម្ួលរបស់ អ.រ.ហ. ទដ្ើម្បីោាំម្ទខែៃការសកម្មភាពរៃលឹោះច្ាំៃួៃ ១២ នៃ

កម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទយ្ើងបាៃសម្ម្បសម្ម្ួល ៃិងទធវើការោម្ួយ្នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ទដ្ើម្បី

ទកៀរររ ាំៃួយ្បទច្ចកទទស ដ្ូច្ាៃបងាា ញកនុងតារាងទលែ 6 ។ 

តារាងទ ី6៖ ត្ម្ម្ូវការ ៃិងការែតល់ ាំៃួយ្បទច្ចកទទស 

ល.រ. សាំទណើសុាំែតល់ ាំៃួយ្បទច្ចកទទស 
អងគភាព 

ាច ស់សាំទណើ 
នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ 

១ 
ការម្ត្តួ្ពិៃតិ្យទសច្កតីម្ោងយ្ុទធសាស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់រណទៃយ្យសាធារណៈ 

កម្ពុោ ២០១៩-២០៣១ ៃិងបទងកើត្សត ង់ោរណទៃយ្យសាធារណៈកម្ពុោ 
NAC IMF 

២ ការទរៀបច្ាំម្រគុទទសក៏សម្ាប់ែលតិ្សថ តិ្ិទាំៃញិោណិ ាកម្ម 
GDCE GIZ 

៣ ការអៃុវត្តម្បព័ៃធផ្លល ស់បតូរពត័្ា៌ៃទវទប័ណណ 

៤ ការទធវើវិទសាធៃកម្មច្ាប់ម្បព័ៃធលទធកម្មសាធារណៈ GDPP AFD 

៥ 
ការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាពវិភារច្ាំណាយ្សាធារណៈ (PER) ៃិងទរៀបច្ាំ 

Gender Budgeting 
GSC EU/IMF 
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ល.រ. សាំទណើសុាំែតល់ ាំៃួយ្បទច្ចកទទស 
អងគភាព 

ាច ស់សាំទណើ 
នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ 

៦ 

ការទរៀបច្ាំយ្ុទធសាស្រសតសត ីពីទាំន្ទក់ទាំៃង ៃិងការច្លូរួម្ (Communication 

and Engagment Strategy) សម្ាប់កម្មវិធីខកកម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ   

សាធារណៈ 

GSC WB 

៧ 
ការពម្ងឹងការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍វិភារ ៃងិអភិវឌ្ឍៃ៍ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងសម្ិទធកម្ម

ៃិងរណទៃយ្យភាព 
GSC EU 

៨ 
ការទរៀបច្ាំខែៃការទម្ (Blueprint) សម្ាប់ពម្ងឹងការម្រប់ម្រងច្ាំណូល

ម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ 
GDSPNTR WB 

៩ 
ការវាយ្ត្នម្លរដ្ឋបាលពៃធ ៃិងបច្ច័យ្នៃការខកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ 

សាធារណៈ 
GSC EU & WB 

១០ 
ការពម្ងឹងសម្ត្ថភាពទលើការទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្តទោលការណ៍ខណន្ទាំសត ីពីសវៃកម្ម

ទលើរទម្ាងហិរញ្ញបបទាៃពីទម្ៅម្បទទស 
GDIA 

IMF 

១១ ការពម្ងឹងសម្ត្ថភាពទលើការទម្បើម្បាស ់ៃិងទធវើសវៃកម្ម FMIS GDIA 

១២ 
ការពិៃតិ្យ ៃិងែតល់ទោបល់ទលើភាពម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្នៃម្កបែណឌ លទធែល

ខែៃការសកម្មភាព ដ្ាំណាក់កាលទី៤  
GSC 

WB, EU & 

AusAid 
 

178> ោម្ួយ្ោន ទៃោះ អ.រ.ហ. ៃឹងបៃតពិភាកាោម្យួ្នដ្រូបខៃថម្ទលើការ យួ្ទលើការវិទសាធៃកម្មច្ាប់សត ីពីលទធកម្មសា-

ធារណៈ ៃិងសម្ិទធិលទធភាពទលើការកសាងសម្ត្ថភាពោក់ព័ៃធៃឹងការម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈ ខដ្លោាំម្ទទោយ្

ធន្ទោរអភិវឌ្ឍៃ៍អាសុី ។ 

179> ោរួម្ កិច្ចសហការកនុងឆ្ន ាំ២០២០ បងាា ញៃូវសម្ិទធែលសាំខាៃ់ៗោទម្ច្ើៃ ខដ្លអាច្កាល យ្ោច្ាំណចុ្របត្់ថមីម្ួយ្ទទៀត្

នៃកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ប៉ាុខៃតទោយ្សារខត្បញ្ញា ម្បឈម្ថមីៗទកើត្ទច្ញពីវិបត្តិ ាំងកឺូវីដ្-

១៩ កិច្ចការអាទិភាពច្ាំទោោះម្ុែ រឺម្ត្ូវសម្ម្ួច្ម្កបែណឌ ភាពោនដ្រូទៅទ ល្ើយ្ត្បៃឹងបរិការណ៍នៃកិច្ចសហការអភិវឌ្ឍៃ៍

កនុងរយ្ៈទពលម្ធយម្ខាងម្ុែ ។ 

២.៣.២ ការម្គប់ម្គងការម្បមូ្លចាំណូល 

180> តាម្រយ្ៈការពម្ងឹងរដ្ឋបាលច្ាំណូល រា រោឋ ភិបាលកម្ពុោបាៃសទម្ម្ច្ៃវូកាំទណើៃនៃការម្បម្លូច្ាំណូល ទហើយ្បទងកើៃ

លាំហថវិកា (fiscal space) ោម្បាក់សៃស ាំរបស់រា រោឋ ភិបាល ។ ោ៉ា ងណាម្ិញ ទោយ្សារខត្ការរីករាត្ត្ាត្នៃ

 ាំងកឺូវីដ្-១៩ ការម្បម្ូលច្ាំណូលកនុងឆ្ន ាំ២០២០ ាៃការធាល ក់ច្ុោះ កនុងទន្ទោះ ទលើកខលងខត្ពៃធទលើម្បាក់ច្ាំណូល

អា ីវកម្មឆ្ន ាំ២០១៩ (ខដ្លម្ត្ូវម្បកាសបង់ពៃធកនុងខែទម្សា ឆ្ន ាំ២០២០), ការម្បម្ូលច្ាំណូលកនុងម្សុកទលើម្រប់មុ្ែ

ម្បទភទច្ាំណូលទាាំងអស ់ាៃការថម្ថយ្ ។ ពៃធទលើម្ុែទាំៃញិៃិងទសវា, ពៃធោណិ ាកម្មអៃតរោត្ិ ៃងិច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃ

សារទពើពៃធ បាៃរងការប៉ាោះទងគិច្ខាល ាំងោងទរ ទហើយ្ម្ិៃអាច្ទម្សាច្ម្សង់បាៃទទកនុងឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

181> បញ្ញា ម្បឈម្ទម្ច្ើៃម្ុែបាៃែសុទ ើង ខដ្លបងកោែលប៉ាោះោល់ដ្ល់ការម្បម្ូលច្ាំណូល ។ ការធាល ក់ច្ុោះនៃសកម្មភាព

ទសដ្ឋកិច្ចៃឹងបណាត លឱយលទធភាពបង់ពៃធទលើច្ាំណូលអា ីវកម្មាៃការថម្ថយ្ ។ ទៃាឹម្ទៃោះ ភាពសៃប់សាៃ ត្់នៃ
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សកម្មភាពសាងសង់ ៃិងការទម្បើម្បាស់ម្បចាំនថៃកនុងម្សុកបាៃបណាត លឱយការន្ទាំច្លូសាភ រៈ ៃិងែលតិ្ែលទែសងៗ

ាៃសភាពថម្ថយ្ ទហើយ្ក៏ៃឹងបណាត លឱយការម្បម្លូអាករទលើត្នម្លបខៃថម្ (ទាាំងកនងុម្សុកៃិងការន្ទាំច្លូ) ធាល ក់ចុ្ោះ

ែងខដ្រ ។ ពៃធោណិ ាកម្មបាៃៃិងកាំពុងបាត្ប់ង់ោបទណត ើរៗ ទោយ្សារកិច្ចម្ពម្ទម្ពៀងោណិ ាកម្មទសរីរបស់អាសា ៃ 

ម្សបទពលខដ្លច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធកាំពុងរួម្ត្ូច្ ទោយ្សារខត្ភាពមិ្ៃដ្ាំទណើរការនៃវិស័យ្ទសវាកម្មោពិទសស

រឺវិស័យ្ទទសច្រណ៍ ។ ោម្យួ្ោន ៃឹងការថម្ថយ្នៃសកម្មភាពន្ទាំច្ូល (ដ្ូច្ោរថយ្ៃតៃិងសាភ រៈសាំណង)់, ច្ាំណូល

ពីអាករៃិងពៃធន្ទាំច្ូលខដ្លម្បម្ូលទោយ្អរគន្ទយ្កោឋ ៃរយ្ៃិងរោឋ ករកម្ពុោ ក៏រំពឹងថ្នៃឹងាៃការធាល ក់ច្ុោះ ។ 

182> ទោយ្ពិៃិត្យទឃើញពីភាពម្ិៃអាច្បទងកើៃច្ាំណូលភាល ម្ៗ កនុងអាំ ុងទពលនៃការរកីរាត្ត្ាត្របស់ ាំងកឺូវីដ្-១៩, ធន្ទោរ 

ពិភពទោកបាៃែតល់អៃុសាសៃ៍ោដ្ាំទណាោះម្សាយ្ ខដ្លរួរខត្ទផ្លត ត្ទលើ (១) ការទធវើពិពិធកម្មម្ូលោឋ ៃច្ាំណូល, 

(២) ការបៃត ាំរុញម្បព័ៃធពៃធតាម្ថ្នន ក់ (progressive tax system), ៃិង (៣) ការពម្ងឹងរដ្ឋបាលច្ាំណូលៃិង

ការពាករបខៃថម្ទទៀត្ ។ 

- អៃសុាសៃទ៍១ី៖ ទដ្ើម្បោីាំម្ទការម្បមូ្លច្ាំណូលបច្ចបុបៃនពីម្បភពពៃធោរៃិងពៃធរយ្ ដូ្ច្ោពៃធទលើម្បាក់ច្ាំណូល

អា ីវកម្ម, អាករទលើត្នម្លបខៃថម្, ពៃធរយ្ ៃិងអាករទលើទាំៃិញន្ទាំចូ្ល, កម្ពុោចាំបាច់្បទងកើៃៃូវអា ីវកម្មចុ្ោះបញ្ា ី 

ៃិងពម្ងឹងការទប់សាក ត់្សកម្មភាពរត់្ពៃធ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ រា រោឋ ភិបាលរួរខត្ចប់ទែតើម្ទធវើការខកទម្ម្ង់ការទធវើ

អា ីវកម្ម (doing business reform) ៃិងការោក់ឱយអៃុវត្តច្ាប់វិៃិទោរខដ្លាៃលកេណៈម្បកតួ្ម្បខ ង 

ទហើយ្សម្ម្បសម្ម្ួលការទធវើោណិ ាកម្ម ៃិងការវិៃិទោរទដ្ើម្បីទលើកកម្ពស់អៃុទោម្ភាព ។ នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍

សទងកត្ទឃើញកិច្ចែិត្ែាំកនុងការទធវើទាំទៃើបកម្មរដ្ឋបាលពៃធោរ ៃិងពៃធរយ្ (ៃិងការពម្ងឹងសម្ត្ថភាព), ប៉ាុខៃតទៅ

ាៃកិច្ចការទសសសល់ោទម្ច្ើៃទទៀត្ ទបើសិៃោវាស់ខវងទោយ្ទម្បើម្បាស់លាំោប់ថ្នន ក់នៃសូច្ន្ទករសម្ិទធកម្មសត ីពី

ភាពម្បកតួ្ម្បខ ងោសកល, សចូ្ន្ទករសមិ្ទធកម្មសត ីពីការទធវើអា ីវកម្ម ៃិងសចូ្ន្ទករសមិ្ទធកម្មសត ីពីការដឹ្ក ញ្ាូៃ 

(country’s rankings in global competitiveness, doing business and logistics performance) ។ 

ទោលៃទោបាយ្ពៃធោណិ ាកម្មររួខត្ម្ត្ូវពិៃិត្យទ ើងវិញ ទម្ោោះរា រោឋ ភិបាលររួខត្រិត្រូរខវងឆ្ៃ យ្ពីម្បទោ ៃ៍

ខដ្លទទលួបាៃពីពៃធរយ្បច្ចុបបៃន ។ ោក់ខសតង, ការអៃុញ្ញញ ត្ឱយាៃការន្ទាំច្ូលរថយ្ៃតៃិងទម្រឿងច្ម្កចស់ៗ 

អាច្បណាត លឱយបង់នថលទម្បើម្បាស់ ៃិង ួស ុលខថទាាំែពស់ ទហើយ្ប៉ាោះោល់ដ្ល់បរិសាថ ៃ ម្ពម្ទាាំងអាច្បងកោ

ទម្ោោះថ្នន ក់តាម្ដ្ងែលូវ ខដ្លសុទធសឹងោត្នម្លខាត្បង់ច្ាំទោោះអាយុ្ ីវិត្ ៃិងទសដ្ឋកិច្ច ទហើយ្ទម្ច្ើៃោងត្នម្លនៃ

ច្ាំណូលខដ្លម្បម្ូលបាៃ ។ ខែែកទលើម្ូលទហត្ុដ្ូច្ោន ទៃោះខដ្រ អាករៃិងពៃធទលើការន្ទាំច្ូលសុរា,ម្សាទបៀរ ៃិង

បារីក៏ម្ត្ូវខត្រិត្រូរោថមីែងខដ្រ ។ 

- អៃសុាសៃទ៍២ី៖ រួរាៃការទោោះម្សាយ្បញ្ញា ម្បឈម្ៃឹងការម្បមូ្លច្ាំណូលអច្លៃម្ទពយ, ពៃធទលើដី្ធលមិី្ៃបាៃ

ទម្បើម្បាស់, ៃងិពៃធទលើការទែារកម្មសិទធិអច្លៃម្ទពយដូ្ច្បាៃខច្ងកនងុយុ្ទធសាស្រសតទកៀរររច្ាំណូលដ្ាំណាក់កាលទី

២ ។ សម្ាប់ពៃធទលើច្លៃម្ទពយ ៃិងពៃធទលើដី្ធលីមិ្ៃបាៃទម្បើម្បាស់ ឥ ូវទៃោះោទពលទវោសាកសម្ៃឹងម្បម្ូល

ច្ាំណូលពៃធទាាំង ២ ទៃោះឱយបាៃទម្ច្ើៃ ទោយ្ពម្ងីកវិសាលភាពនៃការម្បម្លូឱយដ្ល់ទទូាាំងម្បទទស (ទោយ្មិ្ៃ

ទផ្លត ត្ខត្ទីតាាំងកណាត លម្កុង) ទហើយ្ពម្ងឹងអៃុទោម្ភាព ។ ការអៃុទម្ោោះពៃធទលើការទែារកម្មសិទធអច្លៃម្ទពយក៏

រួរខត្ម្ត្ូវលុបទច្ញ ។ ម្សបទពលខដ្លរទម្ាងអភិវឌ្ឍៃ៍អច្លៃម្ទពយោទម្ច្ើៃកាំពុងែិត្ ិត្ដ្ល់ការសាងសង់
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បញ្ចប់ការទិញ ៃិងលក់អច្លៃម្ទពយខដ្លរពំឹងថ្នៃឹងាៃកាំទណើៃទៃាឹម្ោន ៃឹងការទងើបទ ើងវិញនៃការវិៃិទោរ

ផ្លា ល់ពីបរទទស ។ ការោក់ឱយអៃុវត្តអម្តាពៃធ ២០% ទលើម្បាក់ច្ាំទណញរឺោ ាំហាៃទៅកាៃ់ទិសទៅដ្៏ម្ត្ឹម្ម្ត្ូវ ។ 

ពៃធទលើច្ាំទណញម្ូលធៃៃឹងទធវើឱយសកម្មភាពទកងច្ាំទណញពីត្នម្លអច្លៃម្ទពយៃិងដី្ធលី (property and land 

speculation) ាៃការធូរម្សាល ទហើយ្ន្ទាំឱយាៃការបខងវរធៃធាៃដ្៏កម្ម្ទាាំងទៃោះ ពីការទិញសម្ាប់រកាទុក 

(ពិទសសច្ាំទោោះការទិញដី្ធលីត្ចូ្ៗទដ្ើម្បីទុកច្ាំទណញ) ទៅោការទិញសម្ាប់ទម្បើម្បាស់ទលើវិស័យ្ែលិត្កម្ម ៃិង

ោណិ ាកម្ម ខដ្លអាច្ោាំម្ទដ្ល់ការបទងកើត្ការងារ ៃិងបទងកើៃការន្ទាំទច្ញ ។ 

- អៃសុាសៃទ៍៣ី៖ ភាពចាំបាច់្នៃការពម្ងីកមូ្លោឋ ៃពៃធបខៃថម្ទទៀត្ ។ ម្បភពច្ាំណូលាៃសកាត ៃុពលអាច្រាប់

បញ្ចូលៃវូសកម្មភាពោទម្ច្ើៃរួម្ាៃ ោណិ ាកម្មអៃឡាញ ៃិងធុរកិច្ចធន្ទោរម្សទាល (shadow banking 

business) ។ ការអៃុវត្តពៃធទលើោណិ ាកម្មអៃឡាញ (e-commerce) អាច្បទងកើៃការម្បម្ូលពៃធបាៃទម្ច្ើៃ 

ទម្ោោះម្បត្ិបត្តិការនៃោណិ ាកម្មខបបទៃោះកាំពុងែុលែុស ទហើយ្ក៏ទោយ្សារម្ិៃាៃការ រឹត្ត្បិត្ទលើច្រាច្រណ៍

នៃោណិ ាកម្មទៃោះែងខដ្រ ។ ទៃាឹម្ទៃោះ សកម្មភាព Shadow banking business ដ្ូច្ោហាងបញ្ញច ាំ ៃិងម្កុម្ហ ុៃ

 ួលក៏ាៃការទកើៃទ ើងរួរឱយកត្់សាគ ល់ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ ការចុ្ោះបញ្ា ីអា ីវកម្មអៃឡាញ, ហាងបញ្ញច ាំ, ៃិង

ម្កុម្ហ ុៃ លួ (រមួ្ាៃរថយ្ៃតោទដ្ើម្) អាច្កាល យ្ោ ាំហាៃដ្ាំបូងដ្៏សាំខាៃ់ ម្ុៃៃឹងកាំណត្់ទាំហាំពៃធឬអាករសម្ាប់

ទធវើការម្បម្ូល ។ ម្ា៉ាង វិញទទៀត្ រា រោឋ ភិបាលក៏រួរខត្ចប់ទែតើម្ទាញម្បទោ ៃ៍ពីការឈាៃទៅអៃុវត្តពៃធទលើ

ម្បាក់ច្ាំណូលរូបវៃតបុរគល (personal income tax) ខថម្ទទៀត្ែង ។ 

២.៣.៣ ការអនុវត្ត FMIS ជាំហានទី២ និងការឈានសៅជាំហានទី៣ 

183> ោច្ាំខណកម្ួយ្នៃកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ FMIS ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តបាៃ ២ ដ្ាំណាក់កាល

រួច្ទហើយ្ ទោយ្កនុងដ្ាំណាក់កាលទី១, ដ្ាំទណាោះម្សាយ្បទច្ចកវិទាម្បព័ៃធខដ្លទផ្លត ត្ទលើរត្ន្ទោរៃងិមុ្ែងារសនូល 

ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយដ្ាំទណើរការទៅកម្ម្ិត្ កសហវ.  ទហើយ្កនុងដ្ាំណាក់កាលទី២, ដ្ាំទណើរការ FMIS ម្ត្ូវបាៃពម្ងីកទៅ

ម្រប់អងគភាពរដ្ឋបាលថ្នន ក់កណាត ល ម្សបទពលខដ្លលទធភាពទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធក៏ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំឱយកាៃ់ខត្ទពញទលញ 

តាម្រយ្ៈការខកសម្មួ្ល ៃិងទធវើទាំទៃើបកម្មៃីត្ិវិធីម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ កនុងដ្ាំណាក់កាលទី៣ ខាងម្ុែ 

ម្បព័ៃធទៃោះៃឹងម្ត្ូវបាៃអភិវឌ្ឍមុ្ែងារបខៃថម្ ទហើយ្ក៏ៃឹងម្ត្ូវពម្ងីកទៅរដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិបខៃថម្ទទៀត្ ។ 

184> ច្ាំទោោះការទម្បើម្បាស់វិញ FMIS ម្ត្ូវបាៃទម្បើម្បាស់សម្ាប់ដ្ាំទណើរការច្ាំណាយ្, ម្បត្ិបត្តិការរណទៃយ្យ ៃិង

ការរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ កម្មវិធីខកសម្មួ្លៃីត្ិវិធីការងារ (business process simplification program) 

បាៃន្ទាំឱយាៃការកាត្់បៃថយ្ ាំហាៃនៃដ្ាំទណើរការទបើកែតល់ម្បាក់ទបៀវត្ស ៃិងម្បទភទច្ាំណាយ្ោម្បចាំទែសងទទៀត្ 

ដ្ូច្ោច្ាំណាយ្ទឹក ទភលើង ទៅតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃថ្នន ក់កណាត ល ខដ្លបាៃច្លូរមួ្អៃុវត្តសាកលបងកម្មវិធីទៃោះ ។ 

ការខកសម្មួ្លៃីត្ិវិធីការងារទាាំងទៃោះ ម្បកាៃ់ៃូវអភិម្កម្ខែែកទលើហាៃិភ័យ្ (risk-based approach) ទោលរឺ

ការខកសម្មួ្លៃីត្ិវិធីការងារទូទាត្់ទលើម្បទភទច្ាំណាយ្ាៃហាៃិភ័យ្ទាបទទួលបាៃភាពទោរ ័យ្ែពស់ទៅតាម្

ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ។ អភិម្កម្ទៃោះៃឹងម្ត្ូវរិត្ររូ មុ្ៃៃឹងពម្ងីកការអៃុវត្តទៅម្កសួង-សាថ ប័ៃដ្នទ ឬម្ុៃៃឹងឈាៃទៅ  

ខកសម្ម្ួលៃីត្ិវិធីការងារខដ្លាៃភាពសមុរសាម ញខាល ាំង ។ ការវិវឌ្ឍោវិ ាាៃទែសងទទៀត្ រួម្ាៃ ការសាកលបង

បញ្ចូលរបាយ្ការណ៍ច្ាំណាយ្ពីហិរញ្ញបបទាៃរបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ទៅកនុង FMIS, ការបទងកើត្ៃីត្ិវិធីសម្ាប់បិទបញ្ា ី
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រណទៃយ្យ (ទដ្ើម្បីឱយាៃលាំៃឹងទលើការរាយ្ការណ៍កនុងឆ្ន ាំ), ៃិងការញុាាំងឱយការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍តាម្ទម្ម្ង់ 

IPSAS អាច្ទាញទច្ញពី FMIS ។ 

185> ទទាោះោោ៉ា ងទៃោះកតី វឌ្ឍៃភាពាៃភាពយឺ្ត្ោ៉ា វទលើ (១) ការោក់ឱយដ្ាំទណើរការម្ុែងាររណទៃយ្យៃិងរាយ្ការណ៍

ទៅតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃិង (២) ការខកសម្មួ្លៃីត្ិវិធីការងារសាំខាៃ់ដ្នទទទៀត្ ។ ម្កសួង-សាថ ប័ៃទៅពុាំទាៃ់ទម្បើម្បាស់

ម្បព័ៃធសម្ាប់ការរាយ្ការណ៍អាំពីការអៃុវត្តថវិកាទពញទលញទៅទ ើយ្ ។ ត្ម្មូ្វការខកទម្ម្ង់ៃីត្ិ វិធីការងារទៅ 

កសហវ. ទៅាៃច្ាំៃួៃទម្ច្ើៃ (long list of needed business process reform) ដ្ូច្ោ ការទម្បើម្បាស់ធាន្ទ

ច្ាំណាយ្សម្ាប់ការម្រប់ម្រងថវិកាវិៃិទោរ, ការលុបបាំបាត្់ការទម្បើម្បាស់រណៃីធន្ទោរសម្ាប់បទម្ម្ើឱយ

ទោលបាំណងរណទៃយ្យៃិងការម្រប់ម្រង, ការបទងកើត្ៃវូៃតី្ិវិធីរមួ្សម្ាប់ែលិត្របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ, ការកាត្់បៃថយ្

ការទម្បើម្បាស់បុទរម្បទាៃ ៃិងរ ាទទយ្យបុទរម្បទាៃ ។ ទៃាឹម្ទន្ទោះ ក៏រួរខត្ាៃការរិត្រូរកនុងការខកលម្ែទសវាធន្ទោរ

សម្ាប់សាថ ប័ៃរដ្ឋ ទហើយ្អភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាពទដ្ើម្បីទែារឥណទាៃតាម្ម្បព័ៃធទអ ិច្ម្ត្ូៃិកោបាច្់ (batched EFT) 

តាម្រយ្ៈសភាផ្លត្់ទាត្់អៃតរធន្ទោរ (interbank clearing house) ។ 

186> កនុងទពលខដ្ល FMIS កាំពុងខត្ទធវើអៃតរកាលទៅដ្ាំណាក់កាលទី៣ ម្៉ាឌូ្ុលថមីសត ីពីការទរៀបច្ាំថវិកាៃិងការម្រប់ម្រង

លទធកម្មកាំពុងម្ត្ូវបាៃអភិវឌ្ឍៃិងទម្ត្ៀម្ោក់ឱយអៃុវត្តសាកលបង ។ ការទធវើទាំទៃើបកម្មៃីត្ិវិធីការងារកាំពុងម្ត្ូវបាៃ

រិត្ររូទៃាឹម្ៃឹងការពម្ងីងវិសាលភាពអៃវុត្ត FMIS ទៅរដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ។ ទលើម្ូលោឋ ៃទៃោះ IMFសូម្ែតល់

អៃុសាសៃ៍ដ្ូច្ខាងទម្កាម្៖  

- អៃសុាសៃទ៍១ី៖ ការម្រប់ម្រងការផ្លល ស់បតូរទៅខត្ាៃសារៈសាំខាៃ់ ទហើយ្រួរខត្ទផ្លត ត្ទលើ (១) ការោក់ឱយ

ដ្ាំទណើរការមុ្ែងារនៃ FMIS ទៅតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃងិ (២) ពម្ងឹងការខកសម្មួ្លៃីតិ្វិធីការងារ ។ ម្កសួង-

សាថ ប័ៃចាំបាច្់ម្ត្ូវអាច្ទម្បើម្បាស់ FMIS សម្ាប់ម្រប់ម្រងៃិងរាយ្ការណ៍ថវិកានែាកនុងរបស់ែលួៃ, ទោយ្ម្ិៃ

ម្ត្ឹម្ខត្ទម្បើម្បាស់សម្ាប់ទូទាត្់ច្ាំណាយ្តាម្រត្ន្ទោរទន្ទោះទទ ។ ទបើពុាំដ្ូទចន ោះទទ កសហវ. ៃឹងម្បឈម្ច្ាំទោោះ

ហាៃិភ័យ្ខដ្លម្កសួង-សាថ ប័ៃខបរទៅបទងកើត្ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្លា លែ់លួៃ ដ្ចូ្ោករណីម្កសងួអប់រ ំយ្ុវ ៃ 

ៃិងកីឡា ។ ម្ា៉ាងទទៀត្ ការបញ្ចូលម្កសួង-សាថ ប័ៃ (កនុង FMIS) ៃឹងម្ត្ូវទាម្ទារឱយពម្ងីកការខបងខច្កបលង់

រណទៃយ្យបខៃថម្ទទៀត្ ។ ម្សបទពលខដ្លៃីត្ិវិធកីារងារថមី ដ្ូច្ោដ្ាំទណើរការច្ាំណាយ្ កាំពុងម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តោ

បទណត ើរៗកនុង កសហវ., អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កសហវ. រួរខត្ទបតោា អៃុវត្តកម្មវិធីខកទម្ម្ង់របស់ែលួៃ សាំទៅោក់ឱយ

ដ្ាំទណើរការៃូវម្ុែងារនៃ FMIS ។ ច្ាំខណកឯៃីត្ិវិធីការងារទោយ្នដ្ ខដ្លកាំពុងម្ត្ូវបាៃបៃតអៃុវត្តម្សបោន

ោម្ួយ្ៃឹងម្បព័ៃធ ក៏រួរខត្ម្ត្ូវបញ្ឈប់ ។ ការោក់ឱយទម្បើម្បាស់ FMIS បាៃបទងកើត្ៃូវទហោឋ រច្ន្ទសម្ព័ៃធសម្ាប់

ម្រប់ម្រងការផ្លល ស់បតូរ ទហើយ្ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យរបស់ថ្នន ក់ដឹ្កន្ទាំោៃ់ែពស់ក៏ាៃម្បសិទធភាពែងខដ្រ ។ ោ៉ា ងណាម្ិញ, 

ការម្រប់ម្រងការផ្លល ស់បតូរម្ត្ូវទផ្លត ត្សាំខាៃ់ទលើការោក់ឱយដ្ាំទណើរការមុ្ែងាររបស់ FMIS, ការទលើកទឹកច្ិត្ត

ម្កសួង-សាថ ប័ៃសាំខាៃ់ៗឱយទម្បើម្បាស់ម្ុែងារទន្ទោះ, ៃិងការធាន្ទៃូវរណទៃយ្យភាពនៃន្ទយ្កោឋ ៃរបស់ កសហវ. 

ច្ាំទោោះការទធវើទាំទៃើបកម្មៃីត្ិវិធីការងារ ។ 

- អៃសុាសៃទ៍២ី៖ យុ្ទធសាស្រសតពម្ងីក FMIS កនងុដ្ាំណាក់កាលទ៣ី រួរខត្រិត្រូរពីការោក់ឱយដ្ាំទណើរការៃវូមុ្ែងារ 

ខដ្លពុាំទាៃា់ៃម្បតិ្បត្តកិារកនងុដ្ាំណាក់កាលទ១ី ៃងិទ២ី - ការពម្ងីកម្បព័ៃធបទច្ចកទទសពុាំរួរម្បម្ពឹត្តទៅទលឿៃ 
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ទពកទន្ទោះទទ ។ ការោក់ឱយដ្ាំទណើរការម្ុែងារ FMIS ទៅតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃងិការខកលម្ែៃីត្ិវិធីការងារទៅ 

កសហវ.  ាៃឥទធិពលច្ាំទោោះទលបឿៃ ៃិងទិសទៅនៃការពម្ងីកម្បព័ៃធទាាំងម្លូ ។ ម្៉ាឌូ្ុលថមីសត ីពីការទរៀបច្ាំថវិកា 

ៃិងការម្រប់ម្រងលទធកម្មកាំពុងម្ត្ូវបាៃអភិវឌ្ឍ ។ ទៃោះោការខកទម្ម្ង់ដ្៏ធាំម្ួយ្ ទម្ោោះម្៉ាូឌ្ុលទាាំងទៃោះៃងឹន្ទាំឱយ

ាៃការទរៀបច្ាំខកសម្មួ្លៃីត្ិវិធីការងារបខៃថម្ ។ ទោយ្សារម្ូលទហត្ុទៃោះ ការបៃតអភិវឌ្ឍម្៉ាូឌ្ុលថមីដ្ូច្ោ 

ការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ ៃិងការម្រប់ម្រងធៃធាៃម្ៃុសស ម្ពម្ទាាំងការពម្ងីក FMIS ទៅរដ្ឋបាលថ្នន ក់-

ទម្កាម្ោត្ិ រួរខត្ទលើកម្ករិត្រូរ ដ្រាបណាម្ុែងាររបស់ម្បព័ៃធម្ត្ូវបាៃោក់ឱយដ្ាំទណើរការោ៉ា ងម្រប់ម្ោៃ់ 

ទហើយ្អនកោក់ព័ៃធអាច្ម្សូបយ្កៃវូៃីត្ិវិធីការងារខដ្លបាៃខកទម្ម្ង់រួច្ ។ សម្ាប់រទបៀបវារៈសត ីពីវិម្ ឈការ 

រា រោឋ ភិបាលហាក់ដ្ូច្ោចាំបាច្់សិកាបខៃថម្អាំពីសកាត ៃុពលទោោះម្សាយ្របស់ FMIS ទោយ្ែារភាា ប់ៃឹង

ត្ម្មូ្វការអនកទម្បើម្បាស់, ត្នម្លនៃការវិៃិទោរ, ការែវោះខាត្សម្ត្ថភាពរបស់ម្ស្រៃតី ៃិងសម្ត្ថភាពម្រប់ម្រងរទម្ាង ។ 

- អៃសុាសៃទ៍៣ី៖ វិសាលភាពម្របដ្ណត ប់នៃការរាយ្ការណ៍របស់ FMIS រួរខត្ម្តូ្វបាៃពម្ងីក ទោយ្បខៃថម្

ច្ាំណាយ្ោហិរញ្ញបបទាៃរបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ ៍។ សម្ាប់ការម្រប់ម្រងៃិងរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងម្ូល ទហើយ្

ក៏សម្ាប់ទោលបាំណងនៃការម្រប់ម្រងរទម្ាង, ការរាយ្ការណ៍កនុងឆ្ន ាំឬចុ្ងឆ្ន ាំពីរទម្ាងវិៃិទោរខដ្លបាៃ

ទទួលហិរញ្ញបបទាៃពីនដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍ររួខត្ម្ត្ូវបញ្ចូលកនុង FMIS ។ ការណ៍ទៃោះៃឹងសម្ម្ួលដ្ល់ការទរៀបច្ាំថវិកា 

ៃិងបទងកើៃការម្បទម្ើលពីការអៃុវត្តថវិកាម្លូធៃ, ការម្រប់ម្រងរទម្ាង, ត្ម្មូ្វការវិធាៃការអៃតររម្ៃ៍ ៃិង

ការទម្ោងៃិយ្័ត្ច្ាំណាយ្ ។ នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍រួរអៃុវត្តតាម្ការទបតោា ច្ិត្តោអៃតរោត្ិ ទោលរឺោាំម្ទម្បព័ៃធោត្ិ

របស់កម្ពុោ ទដ្ើម្បីទម្បើម្បាស់សម្ាប់រាយ្ការណ៍ច្ាំណាយ្ (តាម្ FMIS) ទហើយ្កនុងនថៃអន្ទរត្ឈាៃទៅអៃុវត្ត

ច្ាំណាយ្ (តាម្ FMIS) ។ 

- អៃសុាសៃទ៍៤ី៖ កសហវ. រួរខត្បទងកើត្សត ង់ោសម្ាប់បញ្ញា ក់ពីភាពចាំបាច់្នៃការទធវើសន្ទធ ៃកម្មនៃ FMIS 

ទហើយ្ោាំម្ទដ្ល់ការទធវើសន្ទធ ៃកម្មោមួ្យ្ៃងឹម្បព័ៃធខដ្លាៃម្សាប់ ៃងិម្បព័ៃធបទងកើត្ថម ី។ FMIS ចាំបាច្់ម្ត្ូវទធវើ

សន្ទធ ៃកម្មោម្ួយ្ម្បព័ៃធ EFMIS នៃម្កសួងអប់រំ យ្ុវ ៃ ៃិងកីឡា  ម្ពម្ទាាំងម្បព័ៃធទែសងៗទទៀត្ដ្ូច្ោ កញ្ចប់

ម្រប់ម្រងបាំណលុ (debt management package), ម្បព័ៃធ DMFAS, ម្បព័ៃធទរៀបច្ាំខែៃការៃិងម្ត្ួត្ពិៃិត្យ

រទម្ាងវិៃិទោរ, ៃិងម្៉ាឌូ្ុលសម្ាប់ទរៀបច្ាំថវិកាៃិងម្រប់ម្រងលទធកម្ម ។ល។  ការណ៍ទៃោះៃឹងធាន្ទសងគត្ិភាព

នៃទិៃនៃ័យ្រវាងសាថ ប័ៃរោឋ ភិបាល, បទងកើៃម្បសិទធភាពនៃការកត្់ម្តាទិៃនៃ័យ្ ៃិងពម្ងីកដ្ាំទណើរការនៃមុ្ែងារថមី  ៗ។  

២.៣.៤ ការអនុវត្តក្នការយុទធសាន្រេតថវិកា និងថវកិាកម្ាវិធី 

187> ការទរៀបច្ាំថវិកាោកម្មវិធី ៃិងការខកទម្ម្ង់ថវិកាឱយខែែកទលើសមិ្ទធកម្ម ម្ត្ូវបាៃចប់ទែតើម្អៃុវត្តសាកលបងកនុងឆ្ន ាំ២០០៨ 

ទោយ្ាៃការោក់ឱយអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធី ៃិងខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកា ៣ ឆ្ន ាំរំកិល ទៅកម្ម្ិត្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ 

ច្ាំៃួៃ ៨ ។ ចប់ពីឆ្ន ាំ២០១៨ ម្ក ម្កសួង-សាថ ប័ៃទាាំងអស់បាៃទរៀបច្ាំថវិកាកម្មវិធី ៃិងខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកា 

ទហើយ្បច្ចុបបៃនទៃោះ កសហវ. បាៃៃិងកាំពុងតាក់ខត្ងច្ាប់សត ីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ថមី) ខដ្លៃឹងកាល យ្ោ

ម្ូលោឋ ៃរត្ិយ្ុត្តសម្ាប់អៃុវត្តថវិកាព័ត្៌ាៃសិទធកម្ម ។ 

188> ខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកាៃិងថវិកាកម្មវិធីរោឺឧបករណ៍ ទដ្ើម្បីពម្ងឹងការែារភាា ប់ថវិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្ 

ៃិងសម្ាប់ទរៀបច្ាំថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ ។ ាៃវឌ្ឍៃភាពោទម្ច្ើៃចប់តាាំងពីអៃុវត្តខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកាន្ទ
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ឆ្ន ាំ២០០៨ ម្ក ពិទសសខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកាោាំម្ទឱយម្កសួង-សាថ ប័ៃបទងកើត្ៃវូរច្ន្ទសម្ព័ៃធកម្មវិធី/អៃុកម្មវិធ ី

ទោយ្ែារភាា ប់ទៅៃឹងទោលបាំណងទោលៃទោបាយ្នៃម្កសួង-សាថ ប័ៃៃីម្ួយ្ៗ ។ ទាំន្ទក់ទាំៃងរវាងទោលបាំណង

ទោលៃទោបាយ្ៃិងកម្មវិធី/អៃុកម្មវិធីម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំោម្កបែណឌ សម្ិទធកម្ម ខដ្លាៃរំទលច្ៃូវសូច្ន្ទករតាម្

លាំោប់ រហតូ្ដ្ល់កម្មិ្ត្អៃុកម្មវិធី ទហើយ្បញ្ញា ក់ពីត្ម្មូ្វការថវិកាតាម្អៃុកម្ម វិធីៃីម្យួ្ៗ ។ ទទាោះោោ៉ា ងទៃោះកតី

ខែៃយុ្ទធសាស្រសតថវិកាទៅាៃច្ាំណចុ្ម្ត្ូវខកលម្ែទម្ច្ើៃ ពិទសសការវិភារព័ត្៌ាៃ, ម្កបែណឌ សម្ិទធកម្ម, ៃិងការទម្បើម្បាស់

ឆ្ន ាំបន្ទា ប់ (outer years) ោអាទិភាពៃិងសម្ាប់ វិភា ៃ៍ថវិកា ។ ទលើម្លូោឋ ៃទៃោះ ម្បត្ិភូសហភាពអឺរ៉ៃុបសូម្ែតល់

អៃុសាសៃ៍ថ្ន៖ 

- អៃសុាសៃទ៍១ី៖ បញ្ចប់ការទរៀបច្ាំច្ាប់សត ពីីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈថមី ទដ្ើម្បី ាំរុញការទធវើទាំទៃើបកម្មការម្រប់-

ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ពិទសស (១) អៃុម័្ត្ថវិកាទោយ្ ល្ុោះបញ្ញច ាំងពីកម្មវិធីរយ្ៈទពលម្ធយម្ ៃិងរច្ន្ទ-

សម្ព័ៃធសម្ិទធកម្ម, (២) ទធវើម្បត្ិភូកម្មត្នួ្ទទីម្រប់ម្រងថវិកា ៃូម្កសួង-សាថ ប័ៃ ទហើយ្ែតល់សិទធិ ូៃម្ស្រៃតីច្ាំទោោះ

ការទម្បើម្បាស់ច្ាំខណកនៃថវិការបស់សាថ ប័ៃសាម្ី, ៃិង (៣) កាំណត្់ម្ុែងារៃិងត្ួន្ទទីរបស់រណទៃយ្យករ

សាធារណៈឱយបាៃច្ាស់ោស់ ។ 

- អៃសុាសៃទ៍២ី៖ បញ្ចូលថវិកាមូ្លធៃទៅកនងុខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកា ទហើយ្ភាា ប់រទម្ាងៃីមួ្យ្ៗទៅៃឹង 

កម្មវិធី ទោយ្ាៃអៃុកម្មវិធីមួ្យ្សត ពីីការវិៃិទោរនៃថវិកាមូ្លធៃ ឬភាា ប់រទម្ាងៃីមួ្យ្ៗទៅៃឹងអៃុកម្មវិធី 

ទោយ្ាៃច្ទងាក ម្សកម្មភាពមួ្យ្សត ពីីការវិៃិទោរនៃថវិកាមូ្លធៃ ។ ទបើទទាោះបីោឯកសារយ្ុទធសាស្រសតោទម្ច្ើៃ 

រួម្ទាាំងយ្ុទធសាស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវិកាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ បញ្ញា ក់ពីការបញ្ចូលថវិកាច្រៃតៃិងថវិកា

ម្ូលធៃកតី ខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកាទផ្លត ត្ទសា ើរទាាំងម្សុងទលើថវិកាច្រៃត ទោយ្សារខត្ការវិៃិទោរទោយ្ថវិកា

ម្លូធៃម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំទម្ៅដ្ាំទណើរការថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំ (outside the annual budget process) ។ ខែៃការ

យុ្ទធសាស្រសតថវិកាខដ្លម្ត្ូវបាៃទលើកម្កសិកាកៃលងម្ក បងាា ញពីថវិកាម្ូលធៃែលោះៗពីម្បភពកនុងម្សុកៃិងទម្ៅ

ម្បទទស ប៉ាុខៃតទាំហាំថវិកាហាក់ាៃភាពមិ្ៃច្ាស់ោស់ៃិងម្ិៃទពញទលញ ។ អវត្តាៃនៃច្ាំណាយ្ម្ូលធៃ

កនុងខែៃការយ្ុទធសាស្រសតថវិកា បាៃបណាត លឱយសកាត ៃុពលនៃឧបករណ៍ទៃោះ សម្ាប់បទម្ម្ើឱយការទរៀបច្ាំខែៃការ

រយ្ៈទពលម្ធយម្ ម្ត្ូវបាៃទម្បើម្បាស់ាៃកម្ម្ិត្ ។ 

- អៃសុាសៃទ៍៣ី៖  ាំរញុឱយាៃការរិត្រូរពហុឆ្ន ាំ ទលើកិច្ចពិភាកាថវិកា, ការទរៀបច្ាំថវិកា ៃិងឯកសារថវិកា ។ 

ទបើទទាោះបីោម្កសួង-សាថ ប័ៃបាៃែិត្ែាំទរៀបច្ាំខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិការបស់ែលួៃកតី កិច្ចពិភាកាថវិកាទផ្លត ត្ោ

ច្ម្បងទលើខែៃការការងារ ៃិងថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំ ។ បន្ទា ប់ពីបាៃទរៀបច្ាំបញ្ចប់ៃិងទែាើ ូៃ កសហវ. ដ្ាំទណើរការនៃ

ខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកាឈាៃដ្ល់ទីបញ្ចប់ ។ ខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកាម្ត្ូវបាៃបងាា ញកនុងកិច្ចចប់ទែតើម្នៃ

សវន្ទកាថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំ ប៉ាុខៃតាៃការទម្បើម្បាស់ខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកាត្ិច្ត្ចួ្ កនុងទពលពិភាកាថវិកាម្បចាំ

ឆ្ន ាំ ទោយ្សារខត្កិច្ចពិភាកាតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃន្ទទពលទរៀបច្ាំខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិការទឺផ្លត ត្ខត្ទលើឆ្ន ាំ 

N+1 ខត្ប៉ាុទណាណ ោះ ។ ទដ្ើម្បីយ្កទៅទម្បើម្បាស់កាៃ់ខត្ម្បទសើរ ខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិការរួខត្បញ្ចូលឱយបាៃ

ទពញទលញទៅកនុងដ្ាំទណើរការទរៀបច្ាំថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំ ទហើយ្បាំទពញមុ្ែងារោម្កបែណឌ ថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ 

តាម្អភិម្កម្ពីទម្កាម្ទ ើងទលើ សម្ាប់ខម្បកាល យ្ខែៃការយ្ុទធសាស្រសតោត្ិ ៃិងវិស័យ្ទៅោខែៃការថវិកា ។ 
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- អៃសុាសៃទ៍៤ី៖ ខកសម្មួ្លទោលការណ៍ខណន្ទាំនៃខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកា ទដ្ើម្បទីាម្ទារឱយាៃការវិភារ

បខៃថម្ទលើខែនកសមិ្ទធែល, បញ្ញា ម្បឈម្ ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ ទហើយ្ែារភាា ប់ព័ត៌្ាៃកនុងខែនកសមិ្ទធែលទៅៃឹង 

របាយ្ការណ៍ម្តួ្ត្ពិៃតិ្យ ៃងិវាយ្ត្នម្លម្បចាំឆ្ន ាំ ។ ខែនកសមិ្ទធែលកនងុខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកាទម្ច្ើៃខត្ទរៀបរាប់

ពីសកម្មភាពោទម្ច្ើៃ ខដ្លម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តកនងុឆ្ន ាំ ទហើយ្ែវោះៃវូទិៃនៃ័យ្ទម្បៀបទធៀប ទដ្ើម្បីោាំម្ទដ្ល់ការវិភារ

រាល ត្ (ដ្ូច្ោទិៃនៃ័យ្ទម្ោង ៃិងទិៃនៃ័យ្អៃវុត្ត ឬហិរញ្ញវត្ថទុម្ោងៃិងហិរញ្ញវត្ថុអៃុវត្ត) ៃិងៃនិ្ទន ការកនុងអាំ ុង

ឆ្ន ាំណាម្ួយ្ោក់ខសតង ។ កនុងខែៃការយ្ុទធសាស្រសតថវិកាោទម្ច្ើៃ ទិៃនៃ័យ្ហិរញ្ញវត្ថុទលើការអៃុវត្តថវិកាតាម្កម្មវិធី/ 

អៃុកម្មវិធីាៃភាពែវោះច្ទន្ទល ោះ ខដ្លោទហត្ុបណាត លឱយែវោះភសតុតាង សម្ាប់ កសហវ.  ពិចរណាទពលវិភា ៃ៍

ថវិកា ។ កនុងខែនកបញ្ញា ម្បឈម្នៃខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកាមិ្ៃបាៃកាំណត្់ ឬវាយ្ត្នម្លពីកតាត ោឬសរល់នៃបញ្ញា  

ខដ្លបណាត លឱយែកខាៃសទម្ម្ច្ៃូវសម្ិទធកម្មនៃទោលបាំណងទោលៃទោបាយ្ ។ ម្ា៉ាងទទៀត្ រាល ត្ោ៉ា ងធាំ

ម្ត្ូវបាៃសទងកត្ទឃើញកនុងតារាងសត ីពីត្ម្មូ្វការធៃធាៃកនុងខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកា ប៉ាុខៃតមិ្ៃាៃការបកម្សាយ្

បាំភលឺពីរាល ត្ទន្ទោះទទ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ សារាច្រខណន្ទាំសត ីពីការទរៀបច្ាំខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកាក៏ររួខត្ម្ត្ូវខកសម្មួ្ល 

ទដ្ើម្បីទាម្ទារឱយម្កសួង-សាថ ប័ៃែតល់ការវិភារទលើខែនកសមិ្ទធែល បញ្ញា ម្បឈម្ ៃិងហិរញ្ញវត្ថុែងខដ្រ ។ 

- អៃុសាសៃ៍ទី៥ ៖ ខកលម្ែម្កបែណឌ សមិ្ទធកម្ម ទោយ្កាំណត់្ច្ាំៃួៃសូច្ន្ទករសមិ្ទធកម្ម, បញ្ញច ក់ពីលទធែល 

មូ្លោឋ ៃ, វិធីសាស្រសតរណន្ទ, ម្ទធាបាយ្សម្ាប់ទែាៀងផ្លា ត់្ ៃិងទោលទៅកនងុឆ្ន ាំ N+2 ៃងិ N+3 ទហើយ្ខថម្

ទាាំងទសន ើឱយម្កសួង-សាថ ប័ៃបទងកើត្ៃូវម្បព័ៃធព័ត៌្ាៃនែាកនុងសម្ាប់ោាំម្ទការកត់្ម្តា, ម្តួ្ត្ពិៃិត្យ, វិភារ ៃងិ

រាយ្ការណ៍ទៃិនៃយ័្ោសូច្ន្ទករមិ្ៃខម្ៃហិរញ្ញវត្ថ ុ ។ ការខកលម្ែរុណភាពនៃម្កបែណឌ សម្ិទធកម្មរបស់

ខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកា រឺោកិច្ចការអាទិភាព ទដ្ើម្បីទផ្លត ត្ការយ្កច្ិត្តទុកោក់បខៃថម្ទលើព័ត្៌ាៃម្ៃិខម្ៃ

ហិរញ្ញវត្ថុ កនុងកិច្ចពិភាកាថវិកាឆ្ន ាំ២០២០ ។ ខែៃការយ្ុទធសាស្រសតថវិកាខដ្លម្ត្ូវបាៃទលើកម្កសិកាកៃលងម្ក 

បងាា ញពីការភាៃ់ម្ច្ ាំរវាងអត្ថៃ័យ្នៃោកយ “ទោលបាំណង”, “សូច្ន្ទករ” ៃិង “ទោលទៅ” ។ រាំរូខែៃការ

យុ្ទធសាស្រសតថវិកាមិ្ៃបាៃបញ្ចូលៃវូលទធែលទោល, វិធីសាស្រសតរណន្ទ, ម្ទធាបាយ្ទែាៀងផ្លា ត្់ ៃិងទោលទៅ

សម្ាប់ឆ្ន ាំ N+2 ៃិង N+3 ទទ ។ ម្ា៉ាងទទៀត្ ខែៃការយ្ុទធសាស្រសតថវិកាម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំទោយ្ាៃសូច្ន្ទករោ

ទម្ច្ើៃខដ្លោៃិច្ចោកាល ម្ិៃម្ត្ូវបាៃពៃយលឬ់ាៃច្រិត្ោកិច្ចការរដ្ឋបាលៃិងោធាត្ុច្ូល ។ 

189> ការបទងកើត្សចូ្ន្ទករ ៃិងទោលទៅសមិ្ទធកម្មមិ្ៃខម្ៃហិរញ្ញវត្ថុ សម្ាប់កម្មវិធីៃិងអៃកុម្មវិធី អាច្ោកិច្ចការដ៏្សមុ រ-

សាម ញទពលទរៀបច្ាំខែៃការយ្ុទធសាស្រសតថវិកា ៃិងថវិកាកម្មវិធី ។ ម្សបទពលខដ្ល កសហវ. ែតល់ការយ្កច្ិត្តទុកោក់

ត្ិច្ត្ួច្ទលើសូច្ន្ទករម្ិៃខម្ៃហិរញ្ញវត្ថុ, ន្ទយ្កោឋ ៃន្ទន្ទតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃក៏ាៃទឹកច្ិត្តត្ិច្ត្ួច្ កនុងការទផ្លត ត្ទលើ 

សចូ្ន្ទករមិ្ៃខម្ៃហិរញ្ញវត្ថុ កនុងទពលទរៀបច្ាំថវិកាែងខដ្រ ។ 

190> ោច្ុងទម្កាយ្ ការផ្លល ស់បតូរកនុងកម្មិ្ត្សចូ្ន្ទករលទធែលចុ្ងទម្កាយ្ទាម្ទារទពលទវោោ៉ា ងយូ្រ ទដ្ើម្បីសទម្ម្ច្ោរបូរាង 

ទហើយ្ទៃាឹម្ទន្ទោះ សម្ិទធកម្មនៃសូច្ន្ទករទៃោះ រឺអាម្ស័យ្ៃឹងអាកបបកិរិោនៃអនកទទួលទសវា ម្ពម្ទាាំងកតាត រួម្ែស ាំ

ខាងទម្ៅទែសងទទៀត្ ។ 
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២.៣.៥ ការកសាងេម្ត្ថភាពម្ន្រនតីរាជការកនុងម្កបខ្ណឌ កម្ាវិធីកកទម្ម្ង់ 

191> ឈរទលើទោលការណ៍ភាពោាច ស់ម្បកបទោយ្ការទបតោា ច្ិត្តែពស់របស់រា រោឋ ភិបាល កនុងការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង 

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាម្អភិម្កម្ោទែឿៃ ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុោម្ត្ូវបាៃខកលម្ែោ៉ា ងទម្ច្ើៃ ពិទសស

ទលើការម្បម្ូលច្ាំណូល ៃិងការម្រប់ម្រងច្ាំណាយ្ោរួម្ ។ រៃលឹោះនៃសម្ិទធែលទៃោះសថ ិត្ម្ត្ង់ការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាព 

ទដ្ើម្បីសទម្ម្ច្សមិ្ទធកម្មនៃកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ 

192> ការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាពោកិច្ចការដ្៏សាំខាៃ់ កនុងការធាន្ទៃិរៃតរភាពបច្ច័យ្នៃការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសា- 

ធារណៈ ។ ការយ្កចិ្ត្តទុកោក់កៃលងម្កម្ត្ូវបាៃែតល់ទលើរុណភាពនៃធៃធាៃម្ៃុសស ទោយ្សារាៃវរគបណតុ ោះបណាត ល

 ាំន្ទញសត ីពីការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ូៃត្ួអងគោក់ពៃ័ធៃឹងការខកទម្ម្ង់ទៃោះ ។ ពីឆ្ន ាំ២០១៣ 

រហូត្ដ្ល់២០២០ ាៃម្ស្រៃតីរា ការសុីវិលច្ាំៃៃួ ២២,៨៧៤ ន្ទក់រួម្ាៃម្ស្រៃតីម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, ម្ស្រៃតី

លទធកម្មសាធារណៈ, រ ាទទយ្យករ, ទបឡាករច្ាំណូល, ម្ស្រៃតីទូទាត្់ច្ាំណាយ្ពីថ្នន ក់ោត្ិៃិងថ្នន ក់ទែត្ត បាៃច្ូលរួម្វរគ-

បណតុ ោះបណាត លពីការទរៀបច្ាំៃិងអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធី, រណទៃយ្យហិរញ្ញវត្ថុ, ការរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ, ការកត្់ម្តា

ច្លន្ទឥណទាៃ, លទធកម្មសាធារណៈ, ការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ, ៃិងម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ 

ភាពទោរ ័យ្នៃការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាពម្ត្ូវបាៃ ល្ុោះបញ្ញច ាំងទលើការអភិវឌ្ឍៃិងពម្ងីកោ៉ា ងទោរ ័យ្ៃូវ FMIS, 

ការម្រប់ម្រងបាំណលុសាធារណៈ ោទដ្ើម្ ខដ្លកៃលងម្កបទពិទសាធៃ៍របស់កម្ពុោទលើកិច្ចការទាាំងទៃោះ ទទលួបាៃ

សាំទណើសុាំសិកា ៃិងខសវងយ្ល់ពីម្បទទសឡាវ ៃិងម្បទទសម្ីោ៉ា ៃ់ា៉ា  ខថម្ទទៀត្ែង ។ 

193> ទៃាឹម្ៃឹងការសទម្ម្ច្ៃូវសម្ិទធែលទាាំងទៃោះ, ការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាពអាច្ៃឹងកាៃ់ខត្ាៃរុណម្បទោ ៃ៍បខៃថម្ ទបើសិៃ

ោាៃការរិត្រូរទាាំង (១) ការបណតុ ោះបណាត ល ាំន្ទញម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈែង, (២) ការពម្ងឹងសម្ត្ថភាព

សម្ាប់ម្រប់ម្រងការខកទម្ម្ង់ទាាំងម្ូលែង, ៃិង (៣) ទផ្លត ត្ទលើបច្ច័យ្ខដ្លទកើត្ាៃច្ាំទោោះសងគម្ោក់ខសតង ។ 

ការណ៍ទៃោះ ទាម្ទារឱយែតល់ការយ្កច្ិត្តទុកោក់ទលើការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាព សម្ាប់ម្រប់ម្រងការខកទម្ម្ង់ៃិងការផ្លល ស់បតូរ 

ខដ្លាៃទាំន្ទក់ទាំៃងៃឹងកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ទែសងទទៀត្នៃការម្រប់ម្រងវិស័យ្សាធារណៈ ។ 

194> បញ្ញា ច្ម្បង ៖ ម្សបទពលខដ្លវរគបណតុ ោះបណាត លបទច្ចកទទសោទម្ច្ើៃម្ត្ូវបាៃែតល់រុណភាពនៃការបណតុ ោះបណាត ល

ទៅខត្ោបញ្ញា ម្បឈម្ច្ាំទោោះម្ុែ ។ បញ្ញា រៃលឹោះៗរមួ្ាៃ ពុាំាៃធៃធាៃថវិកាម្រប់ម្ោៃ់, ែវោះៃវូសកម្មភាពកសាង

សម្ត្ថភាព/ទរៀបច្ាំវរគបណតុ ោះបណាត លោម្បព័ៃធ, ែវោះៃវូរុណភាពកនុងការបណតុ ោះបណាត លម្រូឧទទាស (ដ្កម្សង់ែលឹម្សារ

ពីខែៃការយ្ុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍៃ៍សម្ត្ថភាពរបស់ វិទាសាថ ៃទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ) ។ បខៃថម្ពីទៃោះ ការបញ្ចប់វរគបណតុ ោះ-

បណាត លម្បកបទោយ្ទោរ ័យ្សថ ិត្កនុងកម្មិ្ត្ ៧០% រឺោច្ាំណចុ្ខដ្លម្ត្ូវទលើកកម្ពស់ ។ ឧទាហរណ៍៖ កនុង

ច្ាំទណាម្សិកាេ កាម្ច្ាំៃួៃ ៣៥៣ ន្ទក់ច្លូរមួ្វរគបណតុ ោះបណាត លន្ទខែត្ុោ ឆ្ន ាំ២០១៩, ាៃសិកាេ កាម្ច្ាំៃួៃ ២៤៧ 

ន្ទក់ម្ប ងោប់ៃវូវិញ្ញញ សា, សិកាេ កាម្ ៩២ ន្ទក់ពុាំបាៃបាំទពញលកេែណឌ ច្ូលរួម្ម្ប ង, សិកាេ កាម្ ២ ន្ទក់ពុាំបាៃ

ច្ូលរួម្ម្ប ង ទហើយ្សិកាេ កាម្ច្ាំៃួៃ ១២ ន្ទក់ទទៀត្បាៃធាល ក់ៃវូវិញ្ញញ សាម្ប ង ។ 

195> ការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាពររួខត្រិត្រូរពីកតាត ម្ិៃខម្ៃបទច្ចកទទសនៃការខកទម្ម្ង់ ។ អភិម្កម្ោទែឿៃម្ត្ូវបាៃកសាង

ទ ើងទោយ្ាៃការទផ្លត ត្ទលើសម្ិទធកម្មតាម្ទែឿៃៃីម្ួយ្  ៗៃិងម្ទម្ទង់ទោយ្សសរសតម្ភច្ាំៃួៃ ៤ រួម្ាៃ (១) ការអភិវឌ្ឍ
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បទច្ចកទទស, (២) ការអភិវឌ្ឍធៃធាៃម្ៃុសស, (៣) ការអភិវឌ្ឍសាថ ប័ៃ ៃិង (៤) ការអភិវឌ្ឍទឹកច្ិត្តការងារ ទដ្ើម្បី

 ាំរុញការែិត្ែាំ ៃិងបៃតៃិរៃតរភាពនៃការខកទម្ម្ង់ ។ បខៃថម្ពីការអភិវឌ្ឍបទច្ចកទទស សសរសតម្ភទាាំង ៣ ទែសងទទៀត្

សុទធសឹងខត្ាៃសារៈសាំខាៃ់សម្ាប់ការម្រប់ម្រងការខកទម្ម្ង់ម្បកបទោយ្ទោរ ័យ្ ៃិងទឆ្ព ោះទៅសទម្ម្ច្ទោល-

បាំណងនៃការខកទម្ម្ង់ ។ ោ៉ា ងណាម្ិញ ការែតល់ការយ្កច្ិត្តទុកោក់ទលើសសរសតម្ភម្ិៃខម្ៃោការអភិវឌ្ឍបទច្ចកទទស 

ហាក់ាៃភាពត្ិច្ត្ួច្កនុងទពលខដ្លកម្មវិធីខកទម្ម្ង់កាំពុងទបាោះ ាំហាៃទៅទែឿៃបន្ទា ប់ ។ ោក់ខសតង ទបើទទាោះបីោ

សទងកត្ទឃើញាៃការអភិវឌ្ឍធៃធាៃម្ៃុសស ដ្ូច្ោទោលៃទោបាយ្រកា ៃិងច្ល័ត្ (retention and rotation 

policies) ធៃធាៃម្ៃុសសក៏ពតិ្ខម្ៃ សម្ត្ថភាពម្រប់ម្រងការខកទម្ម្ង់រួរខត្ម្ត្ូវខកលម្ែបខៃថម្ ទោយ្រិត្រូរពីសម្ត្ថភាព

ទលើការម្រប់ម្រងការផ្លល ស់បតូរ, ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ៃិងវាយ្ត្នម្ល, ៃិងការសម្ម្បសម្ម្ួល ។  

196> ការម្តួ្ត្ពិៃតិ្យៃងិវាយ្ត្នម្ល ៖ ច្ាំខណកម្ួយ្នៃការម្រប់ម្រងកម្មវិធីកនុងអភិម្កម្ោទែឿៃ រតឺ្ម្មូ្វឱយាៃការពិៃិត្យ

សមិ្ទធកម្មនៃកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ោម្បចាំឆ្ន ាំ (ោយ្ៃតការវិបសសន្ទម្បចាំឆ្ន ាំ) ។ វិបសសន្ទទៃោះែតល់ឱកាសឱយាៃការដ្កឃាល  

ៃិងពិចរណពបីច្ច័យ្នៃកិច្ចការខដ្លម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តរចួ្ ទហើយ្សៃមត្ពីភាពម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្នៃសកម្មភាព ខដ្លម្ត្ូវ

បៃតអៃុវត្តទៅសទម្ម្ច្លទធែលទោលទៅ ។ ការពិៃិត្យសម្ិទធកម្មម្បចាំឆ្ន ាំទៃោះម្ត្ូវបាៃោាំម្ទទោយ្ាៃការសិកា

ៃិងែតល់អៃុសាសៃ៍ ទោយ្ម្កុម្អនកែតល់ម្ត្ិទោបល់ខាងទម្ៅ (external advisory panel-EAP) ទលើវឌ្ឍៃភាព

ៃិងសម្ិទធែលនៃការខកទម្ម្ង់ ។ ទទាោះបីោោ៉ា ងទៃោះកតី ការទផ្លត ត្ការយ្កច្ិត្តទុកោក់ទលើបច្ច័យ្ោក់ខសតង នៃការខកទម្ម្ង់ 

ហាកា់ៃភាពចុ្ោះទែាយ្ ទៅទពលខដ្លម្កមុ្អនកែតល់ម្ត្ទិោបល់ខាងទម្ៅខបរម្កពិៃិត្យទម្ើលការអៃុវត្តសកម្មភាព 

ទោយ្ម្ិៃពិៃិត្យពីបច្ច័យ្នៃការអៃុវត្តទែឿៃោរមួ្ ។ ច្ុងទម្កាយ្ យ្ៃតការម្កុម្អនកែតល់ម្ត្ិទោបល់ ខាងទម្ៅក៏ម្ត្ូវបាៃ 

បញ្ឈប់ដ្ាំទណើរការ ។ 

197> ការសម្ម្បសម្មួ្ល រោឺបញ្ញា ម្បឈម្ម្ួយ្ ទហើយ្ការច្លូរមួ្ពីថ្នន ក់ដឹ្កន្ទាំោៃ់ែពស់ទៅខត្ោកតាត ចាំបាច់្កនុងការ ាំរុញ

ការខកទម្ម្ង់ ។ ភាពទោរ ័យ្នៃអភិម្កម្ោទែឿៃទលើការបទងកើត្ៃវូសៃាុោះសម្ាប់ការខកទម្ម្ង់ ខបរោន្ទាំម្ក វិញៃូវ

បញ្ញា ោក់ព័ៃធៃងឹការទបាោះ ាំហាៃទៅមុ្ែមិ្ៃដ្ាំណាលោន  ខដ្លកនុងទន្ទោះកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ាៃភាពន្ទាំមុ្ែោងកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ទែសងទទៀត្ នៃការម្រប់ម្រងវិស័យ្សាធារណៈរបស់រា រោឋ ភិបាល ។ ការទបាោះ-

 ាំហាៃមុ្ៃបងាា ញពីភាពចាំបាច់្កនុងការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាពធៃធាៃម្ៃុសស, ការអភិវឌ្ឍការផ្លល ស់បតូរនៃសាថ ប័ៃ ៃិង

ការអភិវឌ្ឍទឹកច្ិត្តការងារបខៃថម្ទទៀត្ ។ កម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈអាច្រួម្ច្ាំខណកទលើ

ការអភិវឌ្ឍទាាំងទៃោះ ប៉ាុខៃតម្ិៃអាច្ខកទម្ម្ង់ទោយ្ឯកឯងបាៃទទ ។ 

198> អៃសុាសៃ៖៍ ច្ាំទោោះទិសទៅនៃនថៃអន្ទរត្ ធន្ទោរពិភពទោកែតលអ់ៃុសាសៃ៍ថ្ន កម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈររួខត្ទាញម្បទោ ៃ៍ពីការបទងកើៃការវិៃិទោរទលើការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាព, ការពម្ងឹងរុណភាព

បណតុ ោះបណាត លបទច្ចកទទស, ៃិងការទផ្លត ត្ការយ្កចិ្ត្តទុកោក់បខៃថម្ទលើការពម្ងឹងសម្ត្ថភាពការម្រប់ម្រងការខកទម្ម្ង់ 

កនុងខែៃការយ្ុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍៃ៍សម្ត្ថភាព (អៃុវត្តទោយ្វិទាសាថ ៃទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ) ។ វរគបណតុ ោះបណាត ល

បទច្ចកទទសក៏ររួខត្ម្ត្ូវបញ្ចូល ាំន្ទញម្រប់ម្រងសមិ្ទធកម្មសម្ាប់អនកម្រប់ម្រងថវិកា, ម្បធាៃអងគភាពឬន្ទយ្កោឋ ៃ 
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ខដ្លៃឹងម្ត្ូវទទលួបៃាុកអៃុវត្ត ៃិងតាម្ោៃការអៃុវត្តថវិកាសម្ិទធកម្ម ។ កិច្ចការទៃោះទាម្ទារឱយាៃការសម្ម្ប-

សម្មួ្លោម្ួយ្កម្មវិធីខកទម្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ។ 

199> ច្ាំទោោះការម្រប់ម្រងការខកទម្ម្ង់វិញ ររួខត្ (១) ាៃការពម្ងឹងសម្ត្ថភាពម្រប់ម្រងការផ្លល ស់បតូររបស់ត្អួងគោក់ពៃ័ធ

ខដ្លដឹ្កន្ទាំការខកទម្ម្ង់, (២) កសាងសម្ត្ថភាពសម្ាប់សម្ម្បសម្ម្ួលសកម្មភាពខកទម្ម្ង់ ខដ្លាៃច្រិត្

អៃតរវិស័យ្ ៃិងោក់ព័ៃធៃឹងការខកទម្ម្ង់វិស័យ្សាធារណៈទែសងទទៀត្, ៃិង (៣) ទលើកកម្ពស់សម្ត្ថភាពម្ត្ួត្ពិៃិត្យ

ៃិងវាយ្ត្នម្ល ។ ទោយ្ខ ក សម្ាប់ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យៃិងវាយ្ត្នម្លវិញ, ររួខត្ាៃការខកលម្ែម្កបែណឌ ម្ត្ួត្ពិៃិត្យ

ៃិងវាយ្ត្នម្លឱយាៃសូច្ន្ទករសម្ិទធកម្មច្ាស់ោស់ ទហើយ្ទផ្លត ត្ទលើបច្ច័យ្នៃសកម្មភាព (impact of activity) 

ៃិងសម្ត្ថភាពកនុងការតាម្ោៃវឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវត្តោម្បចាំ តាម្រយ្ៈកិច្ចម្ប ុាំម្កុម្ការងារបទច្ចកទទសៃិង

 វិបសសន្ទម្បចាំឆ្ន ាំ ខដ្លែតលក់ារយ្កចិ្ត្តទុកោក់ទលើបច្ច័យ្នៃការខកទម្ម្ង់ (impact of reform) ខដ្លកាំពុងម្ត្ូវ

បាៃអៃុវត្តៃិងអៃុវត្តបញ្ចប់ ។ ធន្ទោរពិភពទោកសូម្ែតល់អៃុសាសៃថ៍្ន ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យៃិងវាយ្ត្នម្លរួរខត្ម្ត្ូវ

បាៃអៃុវត្តោ ២ កម្ម្ិត្រឺ (១) តាម្រយ្ៈការអៃុវត្ត, ទត្ើទែឿៃនៃការខកទម្ម្ង់ ម្ត្ូវបាៃកសាងទ ើងម្បកបទោយ្

ទោរ ័យ្កម្មិ្ត្ណា ៃិង (២) ទត្ើអវីខដ្លកសាងទច្ញពីទែឿៃនៃការខកទម្ម្ង់ៃីម្ួយ្ៗ បាៃបទងកើត្ៃវូការផ្លល ស់បតូរ

កនុងម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ខដ្លរួម្ច្ាំខណកដ្ល់ទោលបាំណងោត្ិខដ្រឬទទ ។ ការោក់ឱយដ្ាំទណើរការ

ោថមីៃូវយ្ៃតការសិកាៃងិែតលអ់ៃុសាសៃ៍ ទោយ្ម្កុម្អនកែតល់ទោបល់ខាងទម្ៅ ទោយ្ទផ្លត ត្ទលើច្ាំណចុ្ទាាំង ២ ទៃោះ 

អាច្ៃឹង យួ្ពម្ងឹងការម្ត្ួត្ពិៃិត្យៃិងវាយ្ត្នម្លបខៃថម្ទទៀត្ ។ 

២.៣.៦ ការសម្ត្ៀម្ខ្ៃនួេម្ម្មប់អនុវត្តកម្ាវិធីកកទម្ម្ង់ ជាំហានទី៤ 

200> ការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកនុងរយ្ៈកាល ១៥ កៃលងម្ក បាៃន្ទាំម្កៃូវការខកលម្ែោទម្ច្ើៃ ខដ្ល

ោាំម្ទដ្ល់រា រោឋ ភិបាលកនុងការសទម្ម្ច្ៃូវការអភិវឌ្ឍទសដ្ឋកិច្ចៃិងសងគម្ន្ទអាំ ុងទពលទន្ទោះ ។ រា រោឋ ភិបាលបាៃ

អៃុវត្តតាម្ “អភិម្កម្ោទែឿៃ” ខដ្លទែឿៃៃីម្ួយ្ៗត្ាំណាងឱយការខម្បម្បួលទលើសម្ិទធកម្មោក់ខសតង ។ អភិម្កម្ទៃោះ

ម្ត្ូវអៃុវត្តតាម្ោបៃតបន្ទា ប់ ទហើយ្ម្ត្ូវបាៃរកទឃើញថ្ន ាៃម្បសិទធភាពកនុងការសម្ម្បសម្ម្ួល ៃិងទធវើអាទិភាព

ទោលទៅនៃការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ កម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

បាៃវិវឌ្ឍតាម្អភិម្កម្ោទែឿៃ ពីទែឿៃទី១ ទផ្លត ត្ទលើការពម្ងឹងភាពទ ឿោក់នៃថវិកា ទៅទែឿៃទី២ ទផ្លត ត្ទលើការខកលម្ែ

រណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងទឆ្ព ោះទៅទែឿៃទី៣ ទផ្លត ត្ទលើការពម្ងឹងការែារភាា ប់ថវិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្ ។ 

201> ទបើទទាោះបីោសាសធាត្ុសាំខាៃ់ៗនៃទែឿៃទី១ ៃិងទី២ ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តទោយ្ទោរ ័យ្ក៏ពិត្ខម្ៃ, ាៃកិច្ចការ

ទសសសល់ពីទែឿៃទាាំង២ ទហើយ្ទៃាឹម្ទៃោះទែឿៃទី៣ ក៏ទៅពុាំទាៃ់អៃុវត្តបាៃទពញទលញទៅទ ើយ្ ។ ការពិៃិត្យ

វឌ្ឍៃភាពថមីៗទៃោះ បាៃកត្ស់ាគ ល់ៃូវបញ្ញា ម្បឈម្ទម្ៅម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈោទម្ច្ើៃ ខដ្លម្ិៃទាៃ់

ម្ត្ូវបាៃទោោះម្សាយ្ ទហើយ្ៃឹងកាល យ្ោឧបសរគច្ាំទោោះលទធភាពរបស់រា រោឋ ភិបាលកនុងការបញ្ចប់កិច្ចការកនុងទែឿៃ

ទី៣ ៃិងបៃតដ្ាំទណើរទៅទែឿៃទី៤ ។ 

202> ទោយ្ពិៃិត្យទឃើញសាសធាត្ុម្ិៃទាៃអ់ៃុវត្តបញ្ចប់ ធន្ទោរពិភពទោកសូម្ែតលអ់ៃុសាសៃ៍ដ្ល់រា រោឋ ភិបាល 

ទោយ្ទផ្លត ត្ការយ្កច្ិត្តទុកោក់បូកសរុបកិច្ចការកនុងទែឿៃទី១ ទី២ ៃិងទី៣ តាម្រយ្ៈការកសាងសាសធាត្ុ ខដ្ល
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ោបុទរលកេែណឌ  (pre-requisite) ទដ្ើម្បីែតល់ម្ូលោឋ ៃរងឹា ាំ សម្ាប់ឈាៃទៅអៃុវត្តទែឿៃទី៤ ។ បខៃថម្ពីទៃោះ 

អាទិភាព នៃការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរួរខត្ម្ត្ូវរិត្រូរពីត្ម្ម្ូវការច្ាំទោោះម្ុែរបស់រា រោឋ ភិបាល 

ទោលរឺទោោះម្សាយ្ភាពទៃ់ទែាយ្ ៃិងឧបសរគនៃការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ខដ្លាៃឥទធិពលច្ាំទោោះ

លទធភាពរបស់រា រោឋ ភិបាល កនុងការអៃុវត្តទោលៃទោបាយ្ម្បកបទោយ្ភាពទោរ ័យ្ ម្ពម្ទាាំងែតល់លទធភាព

ឱយរា រោឋ ភិបាលអាច្ទរៀបច្ាំវិធាៃការហិរញ្ញវត្ថុសម្ាប់ទ ល្ើយ្ត្បៃឹងែលប៉ាោះោល់ទសដ្ឋកិច្ច ៃិងសងគម្ ខដ្លបណាត ល 

ម្កពី ាំងកឺូវីដ្-១៩ ។ សាសធាត្ុោាំម្ទដ្ល់ការអៃុវត្តទែឿៃទី៤ ម្បកបទោយ្ទោរ ័យ្រមួ្ាៃ ៖ 

- អៃុម្័ត្ៃូវច្ាប់ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ថមី) ខដ្លែតល់ ូៃម្កសួង-សាថ ប័ៃៃវូត្នួ្ទទីថវិកា ដ្ចូ្ោត្នួ្ទទីោម្ស្រៃតី

ាៃសិទធិចត្់ខច្ងកញ្ចប់ថវិការបស់ែលួៃ ទហើយ្ទធវើការកាំណត្់ត្នួ្ទទី ៃិងភារកិច្ចរបស់រណទៃយ្យករសាធារណៈ ។ 

- អៃុម័្ត្ៃវូវិធាៃការទដ្ើម្បីទធវើពិពិធកម្មម្លូោឋ ៃច្ាំណូល, ការអៃុវត្តអាទិភាវូបៃីយ្កម្មថវិកាទដ្ើម្បីទោោះម្សាយ្

ែលប៉ាោះោល់ទសដ្ឋកិច្ចៃិងសងគម្ខដ្លបងកទោយ្វិបត្តិ ាំងឺកូវីដ្-១៩, ការខកលម្ែការចត្់ខច្ងថវិកាម្លូធៃ, ៃិង

ការទលើកកម្ពស់ការកាំណត្់អត្តសញ្ញញ ណៃិងម្រប់ម្រងហាៃិភ័យ្ ទដ្ើម្បីបងាក រែលប៉ាោះោល់ម្ិៃបាៃរំពឹងទុកពី

ការអភិវឌ្ឍខាងកនុង ៃិងសាព ធម្ិៃបាៃរំពឹងទុកពីខាងទម្ៅ ។ 

- កាត្់បៃថយ្ៃីត្ិវិធីច្ាំណាយ្ៃិងការែតល់ការឯកភាពទលើម្បត្ិបត្តិការច្ាំណាយ្ ទដ្ើម្បី ាំរុញការអៃុវត្តកនុងម្បព័ៃធ 

FMIS ៃិងទដ្ើម្បីខកលម្ែការអៃុវត្តថវិកាបខៃថម្ទទៀត្ ។ 

- ពម្ងីកការអៃុវត្តបលង់រណទៃយ្យ ៃិងាត្ិកាថវិកាឱយបាៃទពញទលញ ទដ្ើម្បីែតល់ម្លូោឋ ៃសម្ាប់ការម្រប់ម្រង

ថវិកា ៃិងសម្មួ្លដ្ល់ការទធវើការសទម្ម្ច្ច្ិត្ត ម្ពម្ទាាំងរួម្ច្ាំខណកបទងកើៃរណទៃយ្យភាពែងខដ្រ ។  

- បទងកើត្ម្កបែណឌ ថវិកាព័ត្៌ាៃសមិ្ទធកម្ម ទោយ្បញ្ញា ក់ពីការម្រប់ម្រងខែែកទលើសមិ្ទធកម្ម, ការវាស់ខវងលទធែល

នៃកម្មវិធី, រណទៃយ្យភាពសមិ្ទធកម្ម, ការរាយ្ការណ៍ម្បកបទោយ្ត្ាល ភាព ៃិងម្កបែណឌ សវៃកម្មសមិ្ទធកម្ម ។ 

កិច្ចការទៃោះៃឹងន្ទាំឱយទែារអាំណាច្ៃិងភារកិច្ចថវិកាឱយទៅអនកម្រប់ម្រងកម្មវិធីៃិងសកម្មភាព, បទងកើៃត្ាល ភាព

ៃិងខកលម្ែការរាយ្ការណ៍ទលើសមិ្ទធកម្មនៃកម្មវិធី, ការកសាងសម្ត្ថភាពទលើ ាំន្ទញោក់ព័ៃធៃឹងការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍ដ្ាំទណើរការម្រប់ម្រងធៃធាៃម្ៃុសស ខដ្លញុាាំងឱយាៃរណទៃយ្យភាព 

តាម្រយ្ៈការកាំណត្់ទោលបាំណងៃិងការរាយ្ការណ៍សម្ិទធកម្មរបស់បុរគលែារភាា ប់ទៅៃឹងទោលបាំណង ឬ

លទធែលនៃកម្មវិធីឬទោលៃទោបាយ្ ។ កិច្ចការទៃោះត្ម្ម្ូវឱយាៃការបទងកើៃភាពម្បទាក់ម្កឡាឬការបាំទពញ

បខៃថម្ពីកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ទែសងទទៀត្ខដ្លាៃការោក់ព័ៃធ ។ 

- ពម្ងឹងការម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈទោយ្ទធវើសុែដ្ុម្ៃីយ្កម្ម ៃិងបញ្ចូលហិរញ្ញបបទាៃទាាំងកនុង ៃិងទម្ៅ

ម្បទទសទៅកនុងម្បព័ៃធម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈ ។ កចិ្ចការទៃោះម្ត្ូវាៃការច្ូលរួម្ោាំម្ទពីឯកសាររត្ិយ្ុត្ត 

ម្ត្ឹម្ម្ត្ូវៃិងម្រប់ម្ោៃ់ទដ្ើម្បីែតល់ការបញ្ញា ក់ច្ាស់ោស់ពីវដ្តនៃការម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈ, ការទរៀបច្ាំ

សាថ ប័ៃ, ទោលការណ៍ខណន្ទាំពីការវាយ្ត្នម្លោម្លូោឋ ៃទលើរទម្ាងវិៃទិោរ ។ ម្ា៉ាងទទៀត្ ឯកសារខណន្ទាំ

ពីសតង់ោវាយ្ត្នម្ល ៃិងអៃុវត្តរទម្ាងវិៃិទោរសាធារណៈ ( PIM Standard Appraisal Manual and 

PIM Standard Implementation Manual) ម្ត្ូវបទងកើត្ៃីត្ិវិធីរមួ្សម្ាប់ម្រប់ម្រងការអៃុវត្តរទម្ាងទៅ

ម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ។ ទៃាមឹ្ទៃោះក៏ម្ត្ូវាៃការពម្ងឹងសម្ត្ថភាពកសហវ., ម្កសួងខែៃការ ៃិងម្កសងួ-សាថ ប័ៃ
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ទែសងទទៀត្កនុងការទរៀបច្ាំ ៃិងវាយ្ត្នម្លរទម្ាងវិៃិទោរឱយកាៃ់ខត្ាៃម្បសិទធភាពៃិងម្បកបទោយ្ស័កតិសិទធភាព 

ទោយ្ែារភាា ប់ទៅៃឹងអាទិភាពោយុ្ទធសាស្រសតកាំណត្់កនុងខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកាៃិងម្កបែណឌ ច្ាំណាយ្រយ្ៈ-

ម្ធយម្ ។ 

- ទរៀបច្ាំម្កបែណឌ ហិរញ្ញវត្ថុរយ្ៈទពលម្ធយម្ ៃិងម្កបែណឌ ថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ ទហើយ្បទងកើត្ៃវូពិោៃោក់ោក់

សម្ាប់ត្ម្ម្ង់ទិសការទរៀបច្ាំថវិកាទដ្ើម្បីទៅោាំម្ទដ្ល់ការខកលម្ែវិៃ័យ្ហិរញ្ញវត្ថុៃិងវិៃ័យ្ថវិកា ទោយ្ាៃ

ទោលទៅហិរញ្ញវត្ថុៃិងរាំរូពាករណ៍ដ្៏ម្ត្ឹម្ម្ត្ូវ ។ 

203> បខៃថម្ពីទៃោះ ការពម្ងឹងការម្រប់ម្រងការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ាៃសារៈសាំខាៃ់ទោយ្៖ 

- ម្ត្ួត្ពិៃិត្យៃិងវាយ្ត្នម្លឱយបាៃម្រប់ម្ោៃ់ ទោយ្ទម្បើម្បាស់សូច្ន្ទករសម្ិទធកម្មទផ្លត ត្ទលើលទធែលច្ងុទម្កាយ្ 

ៃិងទម្បើម្បាស់យ្ៃតការ EAP ច្ាំទោោះការសិកាវឌ្ឍៃភាព ៃិងែតល់អៃុសាសៃ៍ទលើទិសទៅអន្ទរត្ ។ 

- ខកលម្ែការម្រប់ម្រងការផ្លល ស់បតូរច្ាំទោោះដ្ាំទណើរការខកទម្ម្ង់ណា ខដ្លម្ត្ូវាៃការយ្កច្ិត្តទុកោក់ខាល ាំងទលើ

ការខកលម្ែសាថ ប័ៃ (ដ្ូច្ោឧបសរគរារាាំងដ្ល់ការអៃុវត្តថវិកាព័ត្៌ាៃសមិ្ទធកម្ម) ៃិងម្ត្ូវាៃការអភិវឌ្ឍ

ការទលើកទឹកច្ិត្តទដ្ើម្បីោាំម្ទដ្ល់កិច្ចែិត្ែាំខកទម្ម្ង់ ។ 

- ការអភិវឌ្ឍធៃធាៃម្ៃុសស ទដ្ើម្បីកាំណត្់រុណវុឌ្ឍៃិង ាំន្ទញថមី ខដ្លោត្ម្ម្ូវការសម្ាប់ោាំម្ទដ្ល់ការអៃុវត្ត

ម្បព័ៃធថវិកាព័ត្៌ាៃសមិ្ទធកម្ម ទោយ្ទធវើការវិភារពីការងារ, ពម្ងឹងការទម្ ើសទរសី, ការបណតុ ោះបណាត ល, ៃិង

ការអភិវឌ្ឍអា ីព ។ 

- ទធវើសុែដុ្ម្ៃីយ្កម្មកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ទាាំង៣ រកឺម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, កម្មវិធីខកទម្ម្ង់

រដ្ឋបាលសាធារណៈ ៃិងកម្មវិធីខកទម្ម្ង់វិម្ ឈការៃិងវិសហម្ ឈការ (ឧទាហរណ៍៖ រណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ 

ៃិងសមិ្ទធកម្មថវិកាខដ្លោទោលទៅនៃកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ម្ត្ូវត្ម្មឹ្ម្ោម្ួយ្

 វិសាលភាពនៃទោលទៅកម្មវិធីខកទម្ម្ង់វិម្ ឈការ ៃិងវិសហម្ ឈការ ទហើយ្ោាំម្ទដ្ល់ការម្រប់ម្រងធៃធាៃ

ម្ៃុសសខដ្លម្ត្ូវបាៃអភិវឌ្ឍទម្កាម្កម្មវិធីខកទម្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ) ។ 

២.៤ លទធ្លននការអនវុត្តកិចចម្ពម្សម្ពៀងហិរញ្ញបបទានឥត្េាំណងរវាង RGC និង EU ម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ 

204> តាម្រយ្ៈរបាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវត្តម្កបែណឌ លទធែល ទម្កាម្កិច្ចម្ពម្ទម្ពៀងហិរញ្ញបបទាៃឥត្សាំណងឆ្ន ាំ

២០១៩-២០២០ រវាងរា រោឋ ភិបាលកម្ពុោ ៃិងសហភាពអរឺ៉ៃុប របស់អងគភាពអៃុវត្ត ម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ បាៃបងាា ញថ្ន 

ការអៃុវត្តម្កបែណឌ លទធែលខដ្លាៃទោលទៅសូច្ន្ទករ/អៃុសូច្ន្ទករសម្ិទធកម្មទាាំងអស់ច្ាំៃួៃ ១១ កនុងទន្ទោះ 

ទោលទៅសូច្ន្ទករ/អៃុសូច្ន្ទករសម្ិទធកម្ម ច្ាំៃួៃ ៧ សទម្ម្ច្បាៃ១០០%, ច្ាំៃួៃ ៣ ម្ិៃសទម្ម្ច្បាៃតាម្ទោល-

ទៅខដ្លបាៃទម្ោងទុក កនុងទន្ទោះរួម្ាៃ (១) ទសច្កតីម្ោងច្ាប់សត ីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ថមី), (២) អៃុម្កឹត្យ

សត ីពីៃីត្ិវិធីរមួ្សម្ាប់អៃុវត្តរទម្ាងវិៃិទោរទោយ្យ្ៃតការភាពោនដ្ររូវាងរដ្ឋៃងិឯក ៃ, ៃងិ (៣) ទសច្កតីម្ោង

ខែៃការយ្ុទធសាស្រសតសត ីពីការកសាងៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍សម្ត្ថភាព កនុងម្កបែណឌ កម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ ឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥ ៃិង ច្ាំៃួៃ ១ ទទៀត្ (FMIS Modules) សថ ិត្កនុងការបៃតតាម្ោៃម្ត្ឹម្ដ្ាំណាច្់ម្ត្ីាស

ទី២ ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 



 

65 

205> រិត្ម្ត្ឹម្ដ្ាំណាច្់ឆ្ន ាំ២០២០, ទសច្កតីម្ោងច្ាបស់ត ីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ថមី) ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំរួច្រាល់ ម្ត្ឹម្ ២ 

 ាំពូកប៉ាុទណាណ ោះ ។ ទៃាឹម្ទន្ទោះ ខែែកតាម្ការសទម្ម្ច្របស់ ឯកឧត្តម្អរគបណឌ តិ្សភាចរយ ឧបន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតី រដ្ឋម្ស្រៃតីក

សហវ. កនុងកិច្ចម្ប ុាំរណៈកម្មការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៃ កសហវ. ន្ទនថៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ

២០២១, អរគន្ទយ្កោឋ ៃថវិកាម្ត្ូវបញ្ចប់ទសច្កតីម្ោងច្ាប់ទៃោះ ៃិងទែាើ ៃូរណៈរដ្ឋម្ស្រៃតីពិៃិត្យទៅម្ត្ាីសទី៤ ឆ្ន ាំ

២០២១ ទហើយ្បញ្ាូៃសុាំការអៃុម័្ត្ពីរដ្ឋសភាកនុងម្ត្ីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ ។ សូច្ន្ទករទៃោះ រឺោកម្មវត្ថុនៃការកាត្់

បៃថយ្ការទបើកែតល់ម្លូធិៃិម្ទម្ទង់ថវិកា ច្ាំៃួៃ ៧៥០ ០០០ អឺរ៉ៃូ កនុងឆ្ន ាំ២០២១ ។  

206> អៃុម្កឹត្យសត ីពីៃីត្ិវិធីរមួ្សម្ាប់អៃុវត្តរទម្ាងវិៃិទោរទោយ្យ្ៃតការភាពោនដ្ររូវាងរដ្ឋៃិងឯក ៃ ាៃទោល-

ការណ៍ខណន្ទាំ (guideline) សរុបច្ាំៃួៃ ១០ ខដ្លម្ត្ូវទសន ើសុាំការអៃុម្័ត្កនងុឆ្ន ាំ២០២០ ។ អងគភាពភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋ

ៃិងឯក ៃបាៃទរៀបច្ាំបញ្ចប់ទោលការណ៍ខណន្ទាំច្ាំៃួៃ ៣ ប៉ាុទណាណ ោះ រួម្ាៃ (ក) ៃីត្ិ វិធីអត្តសញ្ញញ ណកម្មៃិង

ការទម្ ើសទរីសរទម្ាង, (ែ) ៃីត្ិវិធីបទងកើត្ ៃិងម្រប់ម្រងម្ូលៃិធអីភិវឌ្ឍៃរ៍ទម្ាង, ៃិង (រ) ៃីត្ិវិធីទម្ ើសទរសីទីម្បឹកា

ម្បត្ិបត្តិការរទម្ាង ។ ទៃាឹម្ៃឹងាៃភាពយ្ឺត្ោ៉ា វកនុងការទរៀបច្ាំទោលការណ៍ខណន្ទាំ ៃិងទសន ើសុាំការអៃុម្័ត្ទលើ

អៃុម្កឹត្យទៃោះ, អងគភាពភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋៃិងឯក ៃក៏ម្បឈម្ៃឹងភាពយ្ឺត្ោ៉ា វទលើការអៃុម្័ត្ទសច្កតីម្ោងច្ាប់

សត ីពីភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋៃងិឯក ៃ (PPP Law) ែងខដ្រ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ ម្លូធិៃិម្ទម្ទង់ថវិកាសម្ាប់សូច្ន្ទករ 

“អៃុម្កឹត្យសត ីពៃីីត្ិវិធីរមួ្សម្ាប់អៃុវត្តរទម្ាងវិៃិទោរទោយ្យ្ៃតការភាពោនដ្ររូវាងរដ្ឋៃិងឯក ៃ” ៃឹងកាល យ្

ោកម្មវត្ថុសម្ាប់ការកាត្់បៃថយ្ច្ាំៃួៃ ២៥០ ០០០ អឺរ៉ៃូ កនុងឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

207> ទសច្កតីម្ោងខែៃការយ្ុទធសាស្រសតសត ីពីការកសាងៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍សម្ត្ថភាព កនុងម្កបែណឌ កម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥ ម្ត្ូវបាៃពិទម្ោោះទោបល់ ៃិងទទួលធាត្ុច្ូលពអីរគន្ទយ្កោឋ ៃៃិងអងគភាព

ោក់ព័ៃធទម្កាម្ឱវាទ កសហវ., ម្ៃាីរ សហវ., រត្ន្ទោររា ធាៃី-ទែត្តទាាំង ២៥, ម្កសងួ-សាថ ប័ៃ ៃិងនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍

ោក់ព័ៃធ ម្ពម្ទាាំង អ.រ.ហ. ែងខដ្រ ។ ប៉ាុខៃតការខកលម្ែទលើទសច្កតីម្ោងទៃោះ បាៃអូសបន្ទល យ្រហូត្ដ្ល់នថៃទី៤ ខែ

ទម្សា ឆ្ន ាំ២០២១ ទទើបបាៃទោរពទសន ើសុាំការអៃុម្័ត្ដ្៏ែពង់ែពស់ពី ឯកឧត្តម្អរគបណឌ តិ្សភាចរយ ឧបន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃត ី។  

ភាពយ្តឺ្ោ៉ា វនៃការអៃុវត្តសូច្ន្ទករទៃោះ ៃឹងទៅោកម្មវត្ថុសម្ាប់ការកាត្់បៃថយ្ម្លូធិៃិម្ទម្ទង់ថវិកា ច្ាំៃួៃ ៥០០ ០០០ 

អឺរ៉ៃូ កនុងឆ្ន ាំ២០២១ ។  
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៣. លទធ្លននការវាយត្នម្ៃម្បព័នធម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

208> PEFA ឆ្ន ាំ២០២០ ម្ត្ូវបាៃទម្បើម្បាស់ទាាំងម្កបែណឌ  PEFA ឆ្ន ាំ២០១១ ៃិងឆ្ន ាំ២០១៦ ។ ការទម្បើម្បាស់ម្កបែណឌ ឆ្ន ាំ

២០១១ ាៃទោលបាំណងទដ្ើម្បីទធវើការទម្បៀបទធៀបលទធែលកៃលងម្ក រីឯម្កបែណឌ ឆ្ន ាំ២០១៦ រឺោម្កបែណឌ ថម ី

ខដ្លលទធែលទទួលបាៃៃឹងកាល យ្ោបន្ទា ត្់ទោល (Baseline) សម្ាប់ោម្ូលោឋ ៃទធវើការវាយ្ត្នម្លន្ទទពលបន្ទា ប់ ។ 

៣.១ លទធ្លននការវាយត្នម្ៃ PEFA សម្បើម្បាេ់ម្កបខ្ណឌ ឆ្ន ាំ២០១១ 

209> ការពិៃិត្យទលើវឌ្ឍៃភាពការវាយ្ត្នម្ល PEFA ច្ាំៃៃួបីទលើកកៃលងម្កទៃោះចប់តាាំងពីឆ្ន ាំ២០១០ ដ្ល់ឆ្ន ាំ២០២០៖ ម្កប

ែណឌ  PEFA ឆ្ន ាំ២០១១ ម្ត្ូវបាៃទម្បើម្បាស់សម្ាប់ពិៃិត្យទលើវឌ្ឍៃភាពការវាយ្ត្នម្លច្ាំៃួៃបីទលើកកៃលងម្ក ោ

ពិទសសោម្ួយ្លទធែលវាយ្ត្នម្ល PEFA ឆ្ន ាំ២០១៥ ។ ខែែកទលើលទធែលនៃការវាយ្ត្នម្លទៃោះបាៃបងាា ញសូច្ន្ទករ

សម្ិទធកម្មរៃលឹោះច្ាំៃួៃ ៩ រួម្ាៃ PI-2, PI-6, PI-7, PI-10, PI-13, PI-14, PI-19, PI-23 ៃិង PI-25 ទទួលបាៃពិៃាុ

ែពស់ោងម្ុៃ ។ ទោយ្ខ កសូច្ន្ទករលទធែលការម្បម្ូលច្ាំណូល (PI-3) ទទលួបាៃពិៃាុទាប ៃិង PI-11 ទទលួពិៃាុ

ទាបែងខដ្រ ។ សូច្ន្ទករោក់ព័ៃធៃឹងសម្ត្ថកិច្ចោម្ួយ្របស់អាោា ធរសវៃកម្មោត្ិម្ិៃម្ត្ូវបាៃវាយ្ត្នម្ល (PI-26) 

ទោងាម្តា ៤០ នៃច្ាប់សត ីពីសវៃកម្ម (ខច្ងថ្ន កនុងករណីចាំបាច្់ តាម្សាំទណើរបស់រណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុៃិង

ធន្ទោរនៃរដ្ឋសភា រណៈកាម ធិការអច្ិនស្រៃតយ្៍កនុងន្ទម្នៃរដ្ឋសភាាៃសិទធិទម្ ើសទរីសសវៃករពិទសស ទដ្ើម្បីពិៃិត្យ

ទម្ើលទ ើងវិញៃវូសកម្មភាព ៃិងកិច្ចម្បត្ិបត្តិការរបស់អាោា ធរសវៃកម្មោត្ិ) ។ កនុងៃយ័្ទៃោះ, PI-27 ៃិង PI-28 ម្ៃិ

ម្ត្ូវបាៃវាយ្ត្នម្លោក់ពិៃាុទោយ្ទហត្ុ PI-26 ពុាំអាច្វាយ្ត្នម្លបាៃ ៃងិសូច្ន្ទករោកព់័ៃធៃឹងនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ (D1-

D3) ពុាំទាៃា់ៃភាពចាំបាច្់កនងុកិច្ចការខកទម្ម្ង់ទៅទ ើយ្ ។ 

៣.១.១  វិន័យថវិកា 

210>  វិៃ័យ្ថវិកា ម្ត្ូវបាៃ ល្ុោះបញ្ញច ាំងតាម្រយ្ៈ វិសាលភាពម្របដ្ណោ ប់នៃឯកសារថវិកា ៃិងលទធភាព វិភា ៃ៍ថវិកាទៅតាម្

ខែៃការ ។ ការម្រប់ម្រងា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ចាៃសារៈសាំខាៃ់ណាស់កនុងម្បព័ៃធទសដ្ឋកិច្ចោត្ិ ។ ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ  ួយ្ឱយរា រោឋ ភិបាលអាច្សទម្ម្ច្បាៃលទធែលនៃ វិៃ័យ្ថវិកា ។ 

211> កម្ពុោទទួលបាៃសម្ិទធកម្មលែទលើការអៃុវត្តច្ាំណាយ្ថវិការដ្ឋ (PI-1 ទទលួពៃិាុ ‘A’) ប៉ាុខៃតច្ាំណូលថវិការដ្ឋកនុងម្បទទស 

(PI-3 ទទលួពិៃាុ ‘D’) ាៃរាល ត្ធាំៗទធៀបរវាងការអៃុវត្តៃិងលទធែលម្បម្ូលច្ាំណូល ដ្ូច្ទៃោះម្ត្ូវពម្ងឹងបខៃថម្

ទលើការពាករច្ាំណូល ។ ទោយ្ខ ក ភាពម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្នៃថវិកាទៅាៃភាពទៃ់ទែាយ្ទៅទ ើយ្ ខដ្លាៃដ្ូច្ោ 

(ក) ច្ាំៃួៃទម្ច្ើៃនថៃៃិងយ្ៃតការតាម្ោៃច្ាំណាយ្កកសាោះ (PI-4 សាសធាត្ុ ១ ទទលួពិៃាុ ‘D’), ៃិង (ែ) ភាពម្ិៃ

ទពញទលញនៃការម្រប់ម្រងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ ោពិទសស ច្ាំណូលពីម្រឹោះសាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋបាល (PI-7 

សាសធាត្ុ ១ ទទលួពិៃាុ ‘B’) ។  
212> ដ្ាំទណើរការទរៀបច្ាំថវិកាតាម្លាំោប់លាំទោយ្ ៃិងបាៃទាៃ់ទពលទវោ ទាម្ទារឱយម្រប់អងគភាពថវិកាទាាំងអស់ាៃ

ភាពោាច ស់ទលើថវិការបស់ែលួៃ ៃិងដឹ្ងពីការ វិភា ថវិកាច្ុងទម្កាយ្កាៃ់ខត្ច្ាស់ ម្ុៃៃឹងចប់ទែតើម្ឆ្ន ាំសារទពើពៃធថមី 

(PI-11 ទទលួពៃិាុ ‘B+’) ។ របាយ្ការណ៍អៃុវត្តថវិកា ម្ត្ូវធាន្ទភាពទាៃទ់ពលទវោោម្បចាំខែ ម្បកបទោយ្សុម្កឹត្ភាព 

ៃិងសងគត្ិភាព សម្ាប់ការតាម្ោៃម្ត្ួត្ពិៃតិ្យទលើច្ាំណូលៃិងច្ាំណាយ្សាធារណៈសរបុ (PI-24 ទទលួពិៃាុ ‘C+’) ។ 
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ការទរៀបច្ាំខែៃការសាច្់ម្បាក់ ខដ្លែោល់ៃូវព័ត្៌ាៃអាច្ទុកច្ិត្តបាៃអាំពីសាច្់ម្បាក់សម្ាប់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ទរៀបច្ាំ

ខែៃការទដ្ើម្បីទសន ើធាន្ទច្ាំណាយ្ ទទួលបាៃពិៃាុលែ (PI-16 ទទួលពិៃាុ ‘C+’) ។ ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យទលើសហម្ោស

សាធារណៈ, រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្ត, រដ្ឋបាលម្កុង-ម្សុក ៃិង រដ្ឋបាលឃុាំ-សងាក ត្់ បាៃបងាា ញថ្នសាថ ប័ៃទាាំងទន្ទោះ

មិ្ៃបាៃទសន ើថវិការដ្ឋបខៃថម្ ទម្ៅពីខែៃការទ ើយ្ (PI-9 ទទលួពិៃាុ ‘C+’) ។ 

213> ទម្ៅពីទៃោះ ច្ាំណចុ្ម្ួយ្ច្ាំៃួៃនៃម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ខដ្លទៅាៃកងវោះច្ទន្ទល ោះ ក៏ាៃសារៈសាំខាៃ់

កនុងការធាន្ទវិៃ័យ្ថវិកាែងខដ្រ។ ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងច្ាំណូល ម្ិៃទាៃ់អាច្ធាន្ទបាៃៃូវម្បសិទធភាពនៃការច្ុោះបញ្ា ីអនក

ោប់ពៃធ ទោយ្ម្ត្ូវបៃតពម្ងឹងការអៃុវត្តឱយាៃម្បសិទធភាព ៃវូការចុ្ោះបញ្ា ីអា ីវកម្មតាម្ថ្នន លម្បព័ៃធបទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃ 

(IT Platform) អៃុទោម្តាម្អៃុម្កឹត្យទលែ ៨៤ អៃម្ក.បក ច្ុោះនថៃទី១០ ខែម្ិថុន្ទ ឆ្ន ាំ២០២០ (PI-14 ទទួល

ពិៃាុ ‘C+’) ។  រីឯការម្រប់ម្រងបាំណលុពៃធ រឺទៅខត្ោបញ្ញា ម្បឈម្ ខដ្លាៃវឌ្ឍៃភាពត្ិច្ ។ កងវោះម្បព័ៃធតាម្ោៃ

 វិកកយ្បម្ត្ទាំៃិញៃិងទសវាកម្ម ម្បកបទោយ្ម្បសិទធភាព ាៃៃ័យ្ថ្នព័ត្៌ាៃអាំពីការទូទាត្់ វិកកយ្បម្ត្ ៃិងការម្រប់ម្រង

បាំណលុកកសាោះ មិ្ៃម្ត្ូវបាៃដឹ្ងទ ើយ្ (PI-4 សាសធាត្ុ ២ ទទលួពិៃាុ ‘C’)។ ទទាោះបីោការពាករអាំពីការែោល់

ថវិកាទោយ្នដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍ទៅាៃកម្មិ្ត្ ប៉ាុខៃតច្ាំណចុ្ទៃោះម្ិៃខម្ៃោបញ្ញា ច្ម្បងទន្ទោះទទ ទោយ្សារាៃការថយ្ច្ុោះ

នៃការោាំម្ទថវិកាទៃោះ ទធៀបៃឹងការោាំម្ទទោយ្ថវិការដ្ឋ ។ 

214> សូច្ន្ទករម្ួយ្ច្ាំៃួៃទទៀត្ អាច្ ួយ្ឱយរា រោឋ ភិបាលទច្ៀសវាងៃូវច្ាំណាយ្ម្ិៃបាៃទម្ោងទុកកនុងរយ្ៈទពលម្ធយម្ ។ 

កនុងទន្ទោះ ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យតាម្ោៃទលើបាំណលុាៃម្បសិទធភាព កនុងទពលខដ្លបាំណលុរបស់កម្ពុោសថ ិត្ទៅកនងុកម្ម្តិ្

អាច្ម្រប់ម្រងបាៃ (PI-17 សាសធាត្ុ ៣ ទទលួពិៃាុ ‘C’ ៃិង PI-12 សាសធាត្ុ ២ ទទលួពិៃាុ ‘A’)។ ច្ាំទោោះ

ម្កបែណឌ ថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ សថ ិត្ទៅកនុងដ្ាំណាក់កាលទរៀបច្ាំបឋម្ ខដ្លការែារភាា ប់ថវិកាពីវដ្តម្ួយ្ទៅវដ្ត

ម្ួយ្ទទៀត្ ទៅាៃកម្ម្ិត្ទៅទ ើយ្ (PI-12 សាសធាត្ុ ១ ទទលួពិៃាុ ‘C’ ៃិង ៤ ទទលួពិៃាុ ‘C’)។ ការពិៃិត្យហាៃិភ័យ្

ថវិកា ខដ្លាៃបងាា ញពីសាំទណើថវិកាោយ្ថ្នទហត្ុរបស់សហម្ោសសាធារណៈ ៃិងម្បត្ិបត្តិការថវិកាដ្នទទទៀត្ 

មិ្ៃទាៃ់ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំទៅទ ើយ្ (PI-9 ទទួលពិៃាុ ‘C+’) ។ 

215> កងវោះច្ទន្ទល ោះទាាំងទៃោះ បាៃបងាា ញឱយទឃើញថ្ន សមិ្ទធកម្មលែទលើវិៃ័យ្ថវិកា អាច្ម្បឈម្ៃឹងហាៃិភ័យ្ ទបើសិៃោ

ការម្បម្ូលច្ាំណូលកនុងរយ្ៈទពលែលីរបស់រា រោឋ ភិបាល  ួបម្បទោះបញ្ញា  ឬកាំទណើៃទសដ្ឋកិច្ចកនុងរយ្ៈទពលម្ធយម្

ាៃការធាល ក់ចុ្ោះ ទោយ្សារែលប៉ាោះោល់ ាំងកឺូវីដ្-១៩ ការដ្កម្បព័ៃធអៃុទម្ោោះពៃធ ៃិងទម្ោោះទឹក ាំៃៃ់ ។ ដ្ូច្ទៃោះ 

អងគភាពម្បម្ូលច្ាំណូលម្ត្ូវយ្កច្ិត្តទុកោក់ ពិៃិត្យ ៃិងសិកាទលើលទធភាព នៃការម្បម្ូលច្ាំណូលខដ្លាៃសកាត ៃុពល

ទែសងទទៀត្ ទោយ្រិត្រូរទាាំងទិដ្ឋភាពច្ាំណូលសារទពើពៃធ ៃិងម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ ទដ្ើម្បីធាន្ទបាៃៃវូអៃុទោម្ភាព

សារទពើពៃធ ៃងិការម្បម្លូច្ាំណូលឱយបាៃម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ កនុងទន្ទោះម្បភពច្ាំណូលពីវិស័យ្ E-Commerce,   វិស័យ្

ទម្បងកាត្ខដ្លោសកាត ៃុពលថមី,  វិស័យ្ធៃធាៃខរ៉ៃ ម្ពម្ទាាំងវិស័យ្ខដ្លាៃសកាត ៃពុលម្យួ្ច្ាំៃៃួទទៀត្ ។ 

៣.១.២ យុទធសាន្រេតវិភាជន៍ធនធាន 

216> យុ្ទធសាស្រសត វិភា ៃ៍ធៃធាៃ ល្ុោះបញ្ញច ាំងៃូវលទធភាពរបស់រា រោឋ ភិបាលកនុងការែតល់ធៃធាៃហិរញ្ញវត្ថសុម្ម្សប ូៃ

អងគភាពែតល់ទសវាសាធារណៈ ៃងិកនុងការទកៀរររធៃធាៃហិរញ្ញវត្ថុពីសាធារណ ៃ ៃងិសហម្ោស  ទដ្ើម្បីទ ល្ើយ្ត្ប

ទៅៃឹងទោលបាំណងទោលៃទោបាយ្ ៃិងទោលទៅ ។ 
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217> ម្បព័ៃធថវិកា រឹងា ាំរឺសថ ិត្ម្ត្ង់ការទរៀបច្ាំម្បចាំឆ្ន ាំ ទធវើទ ើងតាម្លាំោប់លាំទោយ្ ៃិងាៃការច្ូលរួម្ែពស់, ការម្ត្ួត្-

ពិៃិត្យទោយ្អងគៃីត្ិបបញ្ញត្តបិាៃទាៃ់ទពលទវោ ៃិងតាម្ៃតី្ិវិធទីរៀបរយ្ម្ត្ឹម្ម្ត្ូវ (PI-11 ទទលួពិៃាុ ‘A’), ៃិងភាព-

ទាៃ់ទពលទវោ ៃិងភាពអាច្ទ ឿោក់បាៃនៃព័ត្៌ាៃអាំពីការទែារធៃធាៃទៅឱយឃុាំ-សងាក ត្់ ខដ្លាៃសវ ័យ្ភាពកនុង

ការទរៀបច្ាំថវិកា  (PI-8 សាសធាត្ុ ១ ទទលួពិៃាុ ‘A’ ៃិង ២ ទទលួពិៃាុ ‘A’) ។ 

218> ទដ្ើម្បីសទម្ម្ច្បាៃោអត្ិបរាៃូវទោលបាំណងទោលៃទោបាយ្នៃការែតល់ទសវាសាធារណៈ រឺទាម្ទារការែារភាា ប់

ថវិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្កនុងរយ្ៈទពលម្ធយម្ ។ ប៉ាុខៃត ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ម្ិៃទាៃ់អៃុវត្តបាៃ

លែទៅទ ើយ្ ទោយ្សារខត្ការទរៀបច្ាំខែៃការថវិកាពហុឆ្ន ាំសម្ាប់ វិស័យ្អាទិភាពទៅាៃភាពទៃ់ទែាយ្ ទលើកខលង

ខត្វិស័យ្សុខាភិបាល ៃិងវិស័យ្អប់រំ (PI-12 សាសធាត្ុ ៣ ទទួលពិៃាុ ‘C’), ខដ្លន្ទាំឱយាៃកងវោះច្ទន្ទល ោះកនុង

ការទម្ ើសទរសីរទម្ាងវិៃិទោរ ៃិងកងវោះការរិត្រូរលែិត្លែៃ់អាំពីខែៃការច្ាំណាយ្ថវិកាច្រៃតខដ្លបណាោ លម្កពី

ការបញ្ចប់រទម្ាង (PI-12 សាសធាត្ុ ៤ ទទលួពិៃាុ ‘C’)។ ទលើសពីទៃោះ ម្កបែណឌ ច្ាំណាយ្រយ្ៈទពលម្ធយម្ម្ត្ូវ

បាៃែតួច្ទែតើម្តាម្រយ្ៈការទរៀបច្ាំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តសាកលបងៃូវម្កបែណឌ ថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ ៃិងការទធវើសា-

ហរណកម្មទពញទលញទៅកនុងដ្ាំទណើរការទរៀបច្ាំថវិកា ោម្ួយ្ការែារភាា ប់ថវិកាច្ាស់ោស់ពីវដ្តថវិកាសម្ាប់

ម្កសងួអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃបទ, ម្កសងួសាធារណៈការៃិងដឹ្ក ញ្ាូៃ ៃិងម្កសងួធៃធាៃទឹក ៃិងឧត្ុៃិយ្ម្ ។ បខៃថម្ពីទៃោះ 

កសហវ. បាៃកាំពុងទរៀបច្ាំម្កបែណឌ ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរយ្ៈទពលម្ធយម្  ៃងិទម្ោងៃឹងោក់ ូៃរណៈរដ្ឋម្ស្រៃតីពិៃិត្យ 

ៃិងអៃុម្័ត្ទៅឆ្ន ាំ២០២២ សម្ាប់ទរៀបច្ាំខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកាឆ្ន ាំ២០២៣-២០២៥ ៃិងថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំ២០២៣ ។ 

219> ទលើសពីទៃោះ ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យតាម្ោៃទលើការវិភា ៃិងការអៃុវត្តថវិកា ាៃភាពម្បទសើរទ ើង ទោយ្សារាៃបលង់-

រណទៃយ្យសម្ាប់រដ្ឋបាលថ្នន ក់ោត្ិ ៃិងថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ប៉ាុខៃតការែារភាា ប់ោម្ួយ្ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ថវិកាោម្ួយ្         

ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ម្ុែងារ (PI-5 ទទួលពិៃាុ ‘C’) ទៅម្ិៃាៃភាពម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ៃិងកងវោះរបាយ្ការណ៍លម្ែិត្អាំពី

ការអៃុវត្តរទម្ាងខដ្លទម្បើម្បាស់ហិរញ្ញបបទាៃខាងទម្ៅ ក៏ដ្ូច្ោភាពទៃ់ទែាយ្នៃម្បព័ៃធតាម្ោៃការែតលធ់ៃធាៃ

ដ្ល់អងគភាពែតល់ ទសវាសាធារណៈ (PI-23 ទទលួពិៃាុ ‘B’) ។ 

220> ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុោ ក៏បាៃ ួបម្បទោះៃឹងការវិភា ថវិកាទ ើងវិញទៅកនុងឆ្ន ាំ ោញឹកញាប់ 

ៃិងទៅកនុងទាំហាំធាំ (PI-16 សាសធាត្ុ ៣ ទទលួពិៃាុ ‘C+’) តាម្រយ្ៈសិទធិអាំណាច្របស់រដ្ឋម្ស្រៃតី កសហវ. ខដ្លបាៃ

កាំណត្់កនុងច្ាប់សត ីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឆ្ន ាំ២០០៨ (PI-23 ទទួលពិៃាុ ‘B’) ។ ទទាោះបីោោ៉ា ងទៃោះកតី រាល ត្

ថវិការវាងការវិភា ថវិកាោក់ខសតងមិ្ៃាៃភាពែុសោន ខាល ាំង ទបើទធៀបៃឹងការអៃវុត្តថវិកា (PI-2 ទទួលពិៃាុ ‘B+’) 

ខដ្ល ល្ុោះបញ្ញច ាំងអាំពីការទរៀបច្ាំរទម្ាងថវិកាាៃភាពម្បទសើរោងមុ្ៃ តាម្រយ្ៈការោក់ឱយអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធី ។ 

៣.១.៣ ម្បេិទធភាពននការ ត្ល់សេវាសាធារណៈ 

221> ការែតល់ទសវាសាធារណៈដ្៏ាៃម្បសិទធភាព រឺ្ លុោះបញ្ញច ាំងឱយទឃើញពីការទម្បើម្បាស់ធៃធាៃហិរញ្ញវត្ថុបាៃម្ត្ឹម្ម្ត្ូវ,  

ច្ាំទោលទៅនៃការែតល់ទសវាសាធារណៈ ៃិងការកាត្់បៃថយ្ការទម្បើម្បាស់ធៃធាៃទោយ្ែាោះខាា យ្។ ទៃោះោការងារ

ចាំបាច្់ ទដ្ើម្បីបទងកើៃម្បសិទធភាពនៃការែតល់ទសវាសាធារណៈឱយសម្ម្សបៃឹងកាំទណើៃការម្បម្ូលច្ាំណូល ខដ្លៃឹង

ន្ទាំម្កៃូវរណទៃយ្យភាពកនុងការទម្បើម្បាស់ធៃធាៃសាធារណៈទៅម្រប់កម្ម្ិត្ ។ 
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222> ភាពអាច្បា៉ា ៃ់ម្បាណបាៃនៃអត្ថិភាពថវិកា សម្ាប់ការអៃុវត្តថវិការបស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃិងអងគភាពរដ្ឋ (PI-16 

សាសធាត្ុ ២ ទទលួពិៃាុ ‘B’) ៃិងរបស់រដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ (PI-8 សាសធាត្ុ ២ទទលួពិៃាុ ‘A’) ៃឹង ួយ្

ពម្ងឹងម្បសិទធភាពនៃការែតល់ទសវាសាធារណៈ ។ ក៏ប៉ាុខៃត ម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃិត្យទលើការធាន្ទច្ាំណាយ្ទៅម្ិៃទាៃ់ាៃ

លកេណៈទពញទលញ (PI-20 សាសធាត្ុ ១ ទទលួបាៃពិៃាុ ‘C’) ខដ្លប៉ាោះោល់ដ្ល់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ 

សារធារណៈ កនុងអាំ ុងទពលាៃវិបត្តិ ។ 

223> ច្ាំណចុ្ខដ្លម្ត្ូវយ្កច្ិត្តទុកោក់ោពិទសសទដ្ើម្បីពម្ងឹងម្បសិទធភាពនៃការទម្បើម្បាស់ធៃធាៃ ាៃដ្ូច្ោការពម្ងឹង

ទលើការតាម្ោៃទលើសម្ិទធកម្មសម្ាប់ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យតាម្ោៃ, ការបទងកើៃត្ាល ភាពនៃម្បព័ៃធលទធកម្មសាធារណៈ, 

ការពម្ងឹងយ្ៃតការទោោះម្សាយ្បណត ឹងឯករា យកនុងកិច្ចលទធកម្ម (PI-19 ទទលួបាៃពិៃាុ ‘D+’) ៃិងភាពយឺ្ត្ោ៉ា វ ឬ

ការពៃារទពលនៃការទូទាត្់ច្ាំណាយ្ទលើទាំៃិញៃិងទសវា (PI-4 ទទលួបាៃពិៃាុ ‘D+’) ។ 

224> កងវោះច្ទន្ទល ោះនៃម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃិត្យនែាកនុង (PI-18 សាសធាត្ុ ៤ ទទលួបាៃពិៃាុ ‘D’, PI-20 សាសធាត្ុ ២ ទទួល

បាៃពិៃាុ ‘C’ ៃងិ ៣ ទទលួបាៃពិៃាុ ‘C’, ៃិង PI-21 ទទួលបាៃពិៃាុ ‘C’), កងវោះការទធវើសវៃកម្មទលើការម្រប់ម្រង

ទបៀវត្ស (PI-18 ទទលួបាៃពិៃាុ ‘D+’) ៃិងការបទងកើៃត្ាល ភាពសាធារណៈ   (PI-10ទទលួបាៃពិៃាុ ‘B’) ទដ្ើម្បី

ធាន្ទម្បសិទធភាពែពស់កនុងការទម្បើម្បាស់ធៃធាៃសាធារណៈ។ 

៣.១.៤ ភាពម្គប់ម្ជុងសម្ជាយននព័ត៌្ម្មនថវិកា 

225> ការវាយ្ត្នម្លទលើសចូ្ន្ទករសមិ្ទធកម្មខាងទលើ ពឹងខែែកទលើភាពម្រប់ម្ោៃ់នៃទិៃនៃ័យ្ថវិកាខដ្លអាច្ម្បម្ូលបាៃ ។ 

ក៏ប៉ាុខៃត ទិៃនៃ័យ្ទាាំងទៃោះទៅមិ្ៃទាៃ់អាច្ទ ឿទុកចិ្ត្តបាៃទាាំងម្សុងទៅទ ើយ្។ សូច្ន្ទករសម្ិទធកម្មម្ួយ្ច្ាំៃួៃ ៃឹង

បងាា ញឱយទឃើញពីភាពម្ត្ឹម្ម្ត្ូវនៃទិៃនៃ័យ្ថវិកា ។ 

226> កនុងៃ័យ្ទៃោះ ច្ាំណចុ្ទែាយ្ម្ួយ្ច្ាំៃួៃម្ត្ូវបាៃកត្់សាគ ល់ ។ បខៃថម្ទលើព័ត្៌ាៃថវិកាខដ្លម្របដ្ណត ប់ម្ិៃបាៃ

ទពញទលញទលើម្បត្ិបត្តិការរបស់រា រោឋ ភិបាល (PI-7 ទទួលបាៃពិៃាុ ‘B’) ៃិងការម្រប់ម្រងបាំណលុកកសាោះខដ្លទៅ

មិ្ៃទាៃ់បាៃម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ (PI-4 ទទលួបាៃពិៃាុ ‘D+’), ទៅាៃកងវោះច្ទន្ទល ោះម្ួយ្ច្ាំៃួៃទទៀត្ ដ្ូច្ោការទែាៀងផ្លា ត្់

បូកសរុបទិៃនៃ័យ្ ៃិងការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ (PI-22 ទទលួបាៃពិៃាុ ‘C’ ៃិង PI-25 ទទលួបាៃពិៃាុ ‘C+’) ។ 

ទលើសពីទៃោះ កងវោះខាត្ច្ម្បងៗ ក៏ម្ត្ូវបាៃកាំណត្់ ៃិងម្ត្ូវបាៃតាម្ោៃម្ត្ួត្ពិៃិត្យោទទៀងទាត្់ ទដ្ើម្បីធាន្ទភាព-

ម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ៃិងសុម្កឹត្ភាពនៃការកត្់ម្តាច្ាំណូលៃិងច្ាំណាយ្ ៃិងទដ្ើម្បីទរៀបច្ាំវិធាៃការទប់សាក ត្់ ឬខកលម្ែ

កងវោះខាត្ទៃោះ រមួ្បញ្ចូលទាាំងមុ្ែងារសវៃកម្មនែាកនុង (PI-21 ទទលួបាៃពៃិាុ  ‘C’ ៃងិការទ ល្ើយ្ត្បទៅៃងឹសវៃកម្ម

នែាទម្ៅ  (PI-26) ។ 

តារាងទី 7៖ ទម្បៀបទធៀបពិៃាុវាយ្ត្នម្ល PEFA ទោយ្ទម្បើម្បាស់ម្កបែណឌ ឆ្ន ាំ២០១១ 

សូច្ន្ទករសមិ្ទធកម្មនៃការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 
 វិធីសាស្រសត

ោក់ពិៃា ុ
២០១០ ២០១៥ ២០២០ បខម្ម្បម្មួ្ល 

A. លទធែលនៃការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ៖ភាពទ ឿទុកចិ្ត្តនៃថវកិា 

PI-1 ច្ាំណាយ្សរុបទធៀបៃឹងច្ាប់ថវិកាខដ្លបាៃអៃម័ុ្ត្ M1 B A A ោម ៃ 
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សូច្ន្ទករសមិ្ទធកម្មនៃការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 
 វិធីសាស្រសត

ោក់ពិៃា ុ
២០១០ ២០១៥ ២០២០ បខម្ម្បម្មួ្ល 

PI-2 សាសធាត្ុច្ាំណាយ្ទធៀបៃងឹច្ាប់ថវិកាខដ្លបាៃអៃុម័្ត្ M1 D D+ B+  

PI-3 ច្ាំណូលសរុបទធៀបៃឹងច្ាប់ថវិកាខដ្លបាៃអៃមុ្ត័្ M1 A A D  

PI-4 សៃនិធិបាំណលុកកសាោះ ៃិងការតាម្ោៃបាំណលុកកសាោះ M1 C+ D+ D+ ោម ៃ 

B. ការងារម្ត្តួ្សីុោន សាំខាៃ់ៗ៖ភាពម្រប់ម្ ងុទម្ោយ្ៃិងត្ាល ភាពនៃថវកិា 

PI-5 ច្ាំណាត្ថ់្នន ក់ថវិកា M1 C C C ោម ៃ 

PI-6 
ភាពម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្នៃព័ត្៌ាៃខដ្លម្ត្ូវបាៃបញ្ចូល

ទៅកនុងឯកសារថវិកា 
M1 B C B  

PI-7 
ទាំហាំនៃម្បត្ិបត្តកិាររបស់រោឋ ភបិាលខដ្លម្ៃិម្ត្ូវបាៃ

រាយ្ការណ ៍
M1 C C B  

PI-8 ត្ាល ភាពនៃទាំន្ទក់ទាំៃងហិរញ្ញវត្ថុទៅម្រប់ថ្នន កន់ៃរដ្ឋបាល M2 C+ B B ោម ៃ 

PI-9 
ការម្ត្តួ្ពិៃតិ្យហាៃភិ័យ្ថវិកាពីអងគភាពសាធារណៈ 

ដ្នទទទៀត្ ទម្ៅពីម្កសងួ-សាថ បៃ័រដ្ឋ 
M1 C+ C+ C+ ោម ៃ 

PI-10 
លទធភាពរបសស់ាធារណ ៃកនងុការទទួលបាៃព័ត្ា៌ៃ 

ថវិកាសាំខាៃ់ៗ 
M1 C D B  

C. វដ្តថវកិា 

C(i) ការែារភាា ប់ថវកិាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្ 

PI-11 
កាោៃុម្កម្ៃិងការចូ្លរួម្កនុងកចិ្ចដ្ាំទណើរការទរៀបច្ាំ

ថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំ 
M2 A A B+  

PI-12 
ទសសៃៈ វិស័យ្ទម្ច្ើៃឆ្ន ាំកនុងការទធវើខែៃការថវិកា,  

ទោលៃទោបាយ្ច្ាំណាយ្ ៃិងការទរៀបច្ាំថវិកា 
M2 B C+ C+ ោម ៃ 

C(ii) ភាពអាច្បា៉ា ៃ់ម្បាណបាៃ ៃិងការម្ត្តួ្ពិៃតិ្យការអៃុវត្តថវកិា 

PI-13 
ត្ាល ភាពនៃកាត្ពវកិច្ចោប់ពៃធៃងិ 

បាំណលុពៃធរបស់អនកោប់ពៃធ 
M2 B C+ B  

PI-14 
ម្បសិទធភាពនៃវិធាៃការសម្ាប់ចុ្ោះបញ្ា ីអនកោប់ពៃធ 

ៃិងការវាយ្ត្នម្លពៃធ 
M2 C D+ C+  

PI-15 ម្បសិទធភាពនៃការម្បមូ្លពៃធ M1 D+ D+ NR 
ម្ិៃអាច្ទម្បៀប

ទធៀប 

PI-16 
ភាពអាច្បា៉ាៃ់ម្បាណបាៃ 

ៃូវអត្ថិភាពថវិកាសម្ាប់ធាន្ទច្ាំណាយ្ 
M1 C+ C+ C+ ោម ៃ 

PI-17 
ការកត្ម់្តាៃិងការម្រប់ម្រងសម្ត្លុយសាច្ម់្បាក់, 

បាំណលុ ៃិងការធាន្ទ 
M2 C+ C+ C+ ោម ៃ 

PI-18 ម្បសិទធភាពនៃការម្ត្តួ្ពិៃតិ្យបញ្ា ីម្បាក់ទបៀវត្ស M1 D+ D+ D+ ោម ៃ 
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សូច្ន្ទករសមិ្ទធកម្មនៃការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 
 វិធីសាស្រសត

ោក់ពិៃា ុ
២០១០ ២០១៥ ២០២០ បខម្ម្បម្មួ្ល 

PI-19 
ត្ាល ភាព ការម្បកួត្ម្បខ ង ៃងិយ្ៃតការទោោះម្សាយ្

បណោ ឹងត្វា៉ៃកនុងកចិ្ចលទធកម្ម 
M2 C D+ D+ ោម ៃ 

PI-20 
ម្បសិទធភាពនៃការម្ត្តួ្ពិៃតិ្យនែាកនុងទៅទលើ 

ច្ាំណាយ្ម្ៃិខម្ៃទបៀវត្ស 
M1 C C C ោម ៃ 

PI-21 ម្បសិទធភាពនៃសវៃកម្មនែាកនុង M1 D+ C C ោម ៃ 

C(iii) រណទៃយ្យ, ការកត្ម់្តា ៃិងរបាយ្ការណ ៍

PI-22 ភាពទាៃ់ទពលៃងិភាពទទៀងទាត្ន់ៃការទែាៀងផ្លា ត្រ់ណៃ ី M2 C C C ោម ៃ 

PI-23 
អត្ថភិាពនៃពត័្ា៌ៃសត ីពធីៃធាៃខដ្លទទួលបាៃ    

ពីអងគភាពែតល់ទសវា 
M1 C D B ោម ៃ 

PI-24 រុណភាពៃិងភាពទាៃ់ទពលនៃរបាយ្ការណ៍ថវិកាកនុងឆ្ន ាំ M1 C+ C+ C+ ោម ៃ 

PI-25 
រុណភាពៃិងភាពទាៃ់ទពលទវោនៃរបាយ្ការណ៍ 

ហិរញ្ញវត្ថុម្បចាំឆ្ន ាំ 
M1 D+ D+ C+  

C(iv) ការម្ត្តួ្ពៃិតិ្យ ៃិងសវៃកម្មនែាទម្ៅ 

PI-26 
 វិសាលភាព ច្រិត្លកេណៈ ៃិងការតាម្ោៃបៃតនៃ 

សវៃកម្មនែាទម្ៅ 
M1 D+ NR NR 

ម្ិៃអាច្ទម្បៀប

ទធៀប 

PI-27 ការម្ត្តួ្ពិៃតិ្យទលើច្ាប់ថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំទោយ្អងគៃតី្ិបបញ្ញត្តិ M1 NU C+ NA 
ម្ិៃអាច្ទម្បៀប

ទធៀប 

PI-28 
ការម្ត្តួ្ពិៃតិ្យទលើរបាយ្ការណ៍សវៃកម្មនែាទម្ៅទោយ្ 

អងគៃតី្ិបបញ្ញត្ត ិ
M1 NU B NA 

ម្ិៃអាច្ទម្បៀប

ទធៀប 

D. ការអៃុវត្តរបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ 

D-1 ការបា៉ា ៃម់្បាណនៃការោាំម្ទថវិកាទោយ្ផ្លា ល ់ M1 C D NU 
ម្ិៃអាច្ទម្បៀប

ទធៀប 

D-2 

ព័ត្ា៌ៃហិរញ្ញវត្ថុខដ្លម្ត្ូវបាៃែោល់ទោយ្នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍

សម្ាប់ការទរៀបច្ាំថវិកាៃិងការរាយ្ការណ៍ពីហិរញ្ញបប-

ទាៃសម្ាប់រទម្ាងៃងិកម្មវិធី 

M1 D D+ NU 
ម្ិៃអាច្ទម្បៀប

ទធៀប 

D-3 ទាំហាំនៃហិរញ្ញបបទាៃខដ្លម្ត្ូវបាៃម្រប់ម្រងតាម្ៃតី្ិវិធីោត្ ិ M1 D D NU 
ម្ិៃអាច្ទម្បៀប

ទធៀប 

 

៣.២ លទធ្លននការវាយត្នម្ៃ PEFA សដ្ឋយសម្បើម្បាេ់ម្កបខ្ណឌ  PEFA ឆ្ន ាំ២០១៦ 

227>  ខែែកទលើការវាយ្ត្នម្ល PEFA ឆ្ន ាំ២០២០ ទោយ្ទម្បើម្បាស់ម្កបែណឌ ឆ្ន ាំ២០១៦ បងាា ញថ្ន (១)  វិៃ័យ្ថវិកា៖ ខែនក

អៃុវត្តច្ាំណាយ្ថវិកាបងាា ញថ្នាៃភាពកាៃ់ខត្ាៃលែម្បទសើរ ប៉ាុខៃតចាំបាច្់ម្ត្ូវទោោះម្សាយ្ទលើច្ាំណាយ្កកសាោះ 

(ទាាំងខែនកៃិយ្ម្ៃ័យ្ ៃិងបាំណលុចស់) ៃិងការអៃុវត្តច្ាំណូលថវិកាម្ត្ូវបៃតពម្ងឹងការពាករច្ាំណូល, ពម្ងឹងរដ្ឋបាល
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ម្បម្ូលច្ាំណូលោពិទសសអៃុទោម្ភាព ៃិងការម្រប់ម្រងហាៃិភ័យ្, ការតាម្ោៃទលើម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទៅតាម្ម្រឹោះសាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ៃិង សហម្ោសសាធារណៈ ។ (២) ម្បសិទធភាពវិភា ៃ៍ថវិកា៖ ថវិកាម្បចាំ

ឆ្ន ាំម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំម្សបតាម្ម្បត្ិទិៃថវិកា ប៉ាុខៃតចាំបាច់្ម្ត្ូវបទងកើៃរុណភាពឯកសារថវិកាបខៃថម្ទទៀត្ ។ ការទរៀបច្ាំ

ថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្រសឺថ ិត្កនុងដ្ាំណាក់កាលចប់ទែតើម្ ទោយ្ទហត្ុថ្នម្កបែណឌ ហិរញ្ញវត្ថុរយ្ៈទពលម្ធយម្ ពុាំទាៃ់

ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត ៃិងថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តសាកលបង ។  (៣) ស័កតសិិទធភាពការែតល់ទសវាសាធារណៈ៖ 

ម្ិៃទាៃ់អៃុវត្តបាៃលែទៅទ ើយ្ោពិទសសកងវោះម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃិត្យតាម្ោៃ ៃិងវាយ្ត្នម្លសម្ិទធកម្ម, កិច្ចលទធកម្ម

សាធារណៈទៅម្ិៃទាៃ់ាៃការម្បកួត្ម្បខ ង, ការែសពវែាយ្ឯកសារថវិកាសម្ាប់ម្កសួង-សាថ ប័ៃែតល់ទសវាសា-

ធារណៈទៅាៃកម្មិ្ត្ ៃងិត្ាល ភាពថវិកា ។ ោម្យួ្ោន ទៃោះ ការពម្ងឹងមុ្ែងារសវៃកម្មនែាកនុងៃឹងទលើកកម្ពស់ម្បព័ៃធ

ម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ទដ្ើម្បីធាន្ទម្បសិទធភាពច្ាំណាយ្ថវិកា ៃិងសមិ្ទធកម្ម ។ 

តារាងទី 8៖ ពិៃាុវាយ្ត្នម្ល PEFA ទោយ្ទម្បើម្បាស់ម្កបែណឌ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

សចូ្ន្ទករសមិ្ទធកម្មសម្ាប់ PFM 
 វធីិសាស្រសត

ោកពិ់ៃាុ 

សាសធាត្ ុ
ពិៃាុសរបុ 

i. ii. iii. iv. 

សសរសតម្ភ ១ ៖ ភាពទ ឿទុកចិ្ត្តនៃថវកិា 

PI-1 លទធែលអៃុវត្តច្ាំណាយ្សរុប M1 A    A 

PI-2 លទធែលអៃុវត្តច្ាំណាយ្តាម្សាសភារ  M1 C B A  C+ 

PI-3 លទធែលម្បម្ូលច្ាំណូល  M2 D B   C 

សសរសតម្ភ ២ ៖ ត្ាល ភាពហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

PI-4 ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ថវិកា  C    C 

PI-5 ឯកសារថវិកា  B    B 

PI-6 កិច្ចម្បត្ិបត្តិការរបស់រដ្ឋបាលថ្នន ក់ោត្ិខដ្លម្ិៃកត្ម់្តាកនុងរបាយ្ការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុ (M2)reports 

M2 B B D  C+ 

PI-7 ការទែារធៃធាៃទៅរដ្ឋបាលថ្នន កទ់ម្កាម្ោត្ិ  M2 A A   A 

PI-8 ព័ត្៌ាៃសម្ិទធកម្មនៃការែោលទ់សវាសាធារណៈ  M2 C C B C C+ 

PI-9 លទធភាពសាធារណ ៃទទួលបាៃព័ត្៌ាៃហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ  D    D 

សសរសតម្ភ ៣ ៖ ការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្ត ិៃងិបាំណលុ 

PI-10 ការកត្ម់្តាហាៃិភ័យ្ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  M2 C D D  D+ 

PI-11 ការម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈ  M2 C D D C D 

PI-12 ការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ  M2 C C C  C 

PI-13 ការម្រប់ម្រងបាំណលុ  M2 C A A  B+ 

សសរសតម្ភ ៤ ៖ ការែារភាា ប់ថវកិាទៅៃងឹទោលៃទោយ្បាយ្ 

PI-14 ការពាករា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ M2 B C C  C+ 

PI-15 យ្ុទធសាស្រសតហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  M2 C C B  C+ 

PI-16 ទសសៃវិស័យ្រយ្ៈទពលម្ធយម្កនុងការទម្ោងច្ាំណាយ្  M2 D C C D D+ 

PI-17 ដ្ាំទណើរការទរៀបច្ាំថវិកា  M2 A C A  B+ 

PI-18 ការពិៃិត្យពិៃិសចយ័្ថវិកាទោយ្សាថ ប័ៃៃីត្ិបបញ្ញត្ត ិ M1 C C A A C+ 
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សចូ្ន្ទករសមិ្ទធកម្មសម្ាប់ PFM 
 វធីិសាស្រសត

ោកពិ់ៃាុ 

សាសធាត្ ុ
ពិៃាុសរបុ 

i. ii. iii. iv. 

សសរសតម្ភ ៥ ៖ ភាពអាច្បា៉ាៃស់ាម ៃបាៃ ៃងិការម្ត្តួ្ពិៃតិ្យការអៃវុត្តថវកិា 

PI-19 រដ្ឋបាលច្ាំណូល (M2) M2 A B C D* C+ 

PI-20 កិច្ចបញ្ា ិកាច្ាំណូល (M1) M1 A A C  C+ 

PI-21 ភាពអាច្បា៉ាៃ់ម្បាណបាៃនៃការវិភា ធៃធាៃកនងុឆ្ន ាំ (M2) M2 C B B C C+ 

PI-22 បាំណលុកកសាោះខែនកច្ាំណាយ្ (M1) M1 D C   D+ 

PI-23 ការម្រប់ម្រងច្ាំណាយ្បៃាុកបុរគលិក (M1) M1 B B B D D+ 

PI-24 ការម្រប់ម្រងលទធកម្មសាធារណៈ (M2) M2 D D D A D+ 

PI-25 ម្បពៃ័ធម្ត្ួត្ពៃិិត្យនែាកនុងសម្ាប់ច្ាំណាយ្ទម្ៅបៃាុកបុរគលិក (M2) M2 C C C  C 

PI-26 សវៃកម្មនែាកនុង (M1) M1 A B C C C+ 

សសរសតម្ភ ៦ ៖ រណទៃយ្យ ៃងិរបាយ្ការណ៍ 

PI-27 សុម្កឹត្ភាពនៃទៃិនៃ័យ្ហិរញ្ញវត្ថ ុ(M2) M2 B D C B C+ 

PI-28 របាយ្ការណ៍អៃុវត្តថវិកាកនុងឆ្ន ាំ (M2) M1 C B C  C+ 

PI-29 របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុម្បចាំឆ្ន ាំ (M1) M1 C D B  D+ 

សសរសតម្ភ ៧ ៖ ការម្ត្តួ្ពិៃតិ្យ ៃងិសវៃកម្មនែាទម្ៅ 

PI-30 សវៃកម្មនែាទម្ៅ (M1) M1 NU NU NU NU NU 

PI-31 ការពិៃិត្យពិៃិសចយ័្ទលើរបាយ្ការណ៍សវៃកម្មទោយ្សាថ ប័ៃៃីត្ិបបញ្ញត្តិ 

(M2) 

M2 NA NA NA NA NA 

 

228> ខែែកទលើលទធែលវាយ្ត្នម្លម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុោ ទោយ្ទម្បើម្បាស់ឧបករណ៍ PEFA បាៃបងាា ញថ្ន

ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទៅកម្ពុោម្ត្ូវបាៃខកលម្ែោបទណត ើរប៉ាុខៃតម្បសិៃទបើទម្បៀបទធៀបទៅៃឹងសតង់ោ ៃិងឧត្តា-

ៃុវត្តៃោ៍អៃោរោត្ិ, ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុោទៅាៃរាល ត្ទៅទ ើយ្ ខដ្លចាំបាច្់ម្ត្ូវបៃតខកលម្ែ ៃិងពម្ងឹង

បខៃថម្ទទៀត្ទលើវដ្តថវិកា រមួ្ទាាំងការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ ៃិងត្ាល ភាពថវិកា ែងខដ្រ ។ កិច្ចការម្ត្ូវទោោះម្សាយ្

ោ ាំហាៃៗ ដ្ូច្ាៃកាំណត្់កនុងយ្ុទធសាស្រសតរៃលឹោះៗនៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ោសនូលនៃកម្មវិធ ី

ខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ 

តារាងទ ី9៖ច្ាំណចុ្រៃលឹោះម្ត្ូវបៃតពម្ងងឹតាម្វដ្តថវកិា 

សសរសតម្ ច្ាំណចុ្រៃលោឹះម្តូ្វពម្ងឹង 

I. ភាពទ ឿទុកចិ្ត្តនៃថវិកា • ទរៀបច្ាំច្ាប់សត ីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ថមី) ៃិងខកសម្ម្ួលអៃុម្កឹត្យទលែ

៨១ អៃម្ក.បក ៃិងអៃុម្កឹត្យទលែ ៨២ អៃម្ក.បក ។ លិែិត្បទរត្ិយ្ុត្តទៃោះៃឹង

បទងកើៃម្បសិទធភាព ស័កតិសិទធភាព ត្ាល ភាព ៃិងរណទៃយ្យភាពទៅតាម្វដ្តថវិកា

ៃីម្ួយ្ៗ ។ 
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សសរសតម្ ច្ាំណចុ្រៃលោឹះម្តូ្វពម្ងឹង 

• ពម្ងឹងការពាករច្ាំណូលសារទពើពៃធៃិងម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ ម្ពម្ទាាំងការអភិវឌ្ឍ  

ម្៉ាខូដ្លពាករណ៍តាម្អរគន្ទយ្កោឋ ៃរយ្ ៃិងរោឋ ករកម្ពុោ, អរគន្ទយ្កោឋ ៃពៃធ-

ោរ ៃិងអរគន្ទយ្កោឋ ៃម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋៃិងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ ។ 

II. ត្ាល ភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ    

សាធារណៈ 

• រុណភាពទិៃនៃ័យ្ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ម្ុែងារសម្ាប់ទម្បើម្បាស់ការទរៀបច្ាំថវិកា,ការតាម្-

ោៃការអៃុវត្តថវិកា ៃិងការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍, ការខបងខច្កច្ាំណាយ្បៃាុក

បុរគលិក ៃិងមិ្ៃខម្ៃបុរគលិកតាម្កម្មវិធី 

• បទងកើៃភាពម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្នៃឯកសារថវិកាទោយ្រមួ្បញ្ចូលសតុកបាំណលុ, របាយ្- 

ការណ៍ហាៃិភ័យ្ហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងការខញកច្ាំណាយ្ទលើពៃធទែាើ ូៃសាថ ប័ៃៃតី្ិបបញ្ញត្តិ 

• អភិវឌ្ឍម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃិត្យៃិងវាយ្ត្នម្លសម្ាប់វាយ្ត្នម្លសម្ិទធកម្មនៃការែតល់ទសវា 

សាធារណៈ ៃិងការខបងខច្ធៃធាៃដ្ល់អងគភាពែតល់ទសវាសាធារណៈ ួរម្ុែកនុង 

 វិស័យ្សុខាភិបាល ៃិងវិសយ័្អប់រ ំ។ 

III. ការម្រប់ម្រងម្ទពយ-

សកម្ម ៃងិបាំណលុ  

• ពម្ងឹងការពិៃិត្យទលើម្រឹោះសាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ៃិងសហម្ោសសាធារណៈ ៃិង

បាំណលុោយ្ថ្នទហត្ុ ។ 

• ទរៀបច្ាំម្កបែណឌ ម្ទពយហិរញ្ញវត្ថុទដ្ើម្បីរិត្រូរបទណត ើរ ៃិងអៃុវត្ត ម្បកបទោយ្ម្បសិទធ- 

ភាពៃិងស័កតិសិទធភាព ។ 

• អភិវឌ្ឍៃម្បព័ៃធម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋសម្ាប់ទម្បើម្បាស់ទាាំងថ្នន ក់ោត្ិៃិងថ្នន ក់-

ទម្កាម្ោត្ិ ។ ម្បព័ៃធអាច្ាៃលទធភាពែលតិ្តារាងទកើៃទ ើង-ថយ្ច្ុោះម្ទពយសម្បត្តិ

ម្បចាំឆ្ន ាំ ៃិងទសៀវទៅទោល ។ 

• ពម្ងឹងការម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈតាម្វដ្តនៃរទម្ាងវិៃិទោរ ៃិងអភិវឌ្ឍ

ម្បព័ៃធបទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃសម្ាប់ម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈ ម្ពម្ទាាំងសន្ទធ ៃ-

កម្មោម្ួយ្ FMIS ។ 

IV. ការទរៀបច្ាំថវិកា ៃិង

យុ្ទធសាស្រសតហិរញ្ញវត្ថខុែែក

ទោលៃទោបាយ្  

• ទរៀបច្ាំថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ (MTFF ៃិង MTBF) ទោយ្សាហរណកម្មច្ាំណាយ្ 

ច្រៃតៃិងវិៃិទោរ ទោយ្កាំណត្់ោពិោៃវិស័យ្ ៃិងម្កសួង-សាថ ប័ៃ ។ យ្ៃតការ

ទៃោះរឺអៃុញ្ញញ ត្ឱយម្កសួង-សាថ ប័ៃទរៀបច្ាំខែៃយុ្ទធសាស្រសតថវិកា ៃិងថវិកាកម្មវិធី

កាៃ់ខត្ម្បទសើរទ ើង ។ 

V. ការបា៉ាៃម់្បាណៃងិ

ម្រប់ម្រងការអៃុវត្តថវិកា  

• ទាំទៃើបកម្មម្បព័ៃធពៃធ ទោយ្ទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធម្បកាសពៃធ ៃិងទូទាត្់តាម្ម្បព័ៃធ    

ទអ ិច្ម្ត្ូៃិក (e-filling and e-payment) ៃិងពម្ងឹងការម្រប់ម្រងបាំណលុពៃធ ។ 
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សសរសតម្ ច្ាំណចុ្រៃលោឹះម្តូ្វពម្ងឹង 

• ទផ្លត ត្ទលើការវាយ្ត្នម្លហាៃិភ័យ្ ៃិងកម្ម្ិត្អៃុទោម្ភាពច្ាំទោោះការទធវើសវៃកម្ម 

ៃិងការទសុើបអទងកត្បទទលមើសពៃធ ម្ពម្ទាាំងការទរៀបច្ាំខែៃការទដ្ើម្បីបទងកើៃកម្ម្ិត្

អៃុទោម្ភាពសម្ាប់អងគភាពម្បម្ូលច្ាំណូល ពិទសសអរគន្ទយ្កោឋ ៃពៃធោរ 

ៃិងអរគន្ទយ្កោឋ ៃរយ្ ៃិងរោឋ ករកម្ពុោ  

• ការតាម្ម្ត្ួត្ពិៃិត្យទលើច្ាំណាយ្កកសាោះម្សបតាម្សតង់ោអៃតរោត្ិ  

• ពម្ងឹងលទធកម្មសាធារណៈទាាំងអៃុវត្តលិែិត្បទោឋ ៃរត្ិយុ្ត្ត, ការម្បកួត្ម្បខ ង 

ៃិងត្ាល ភាព 

•  ាំរុញការទធវើសវៃកម្មទលើទបៀវត្ស ទដ្ើម្បីធាន្ទសុច្រិត្ភាពម្បព័ៃធទបៀវត្ស ៃិងម្បព័ៃធ

ម្រប់ម្រងធៃធាៃម្ៃុសស ម្ពម្ទាាំងផ្លល ស់បតូរពីម្បព័ៃធ Offline ទៅ Online 

• បទងកើៃសម្ត្ថភាពសវៃកម្មនែាកនុងទៅតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃទលើសវៃកម្មទលើសម្ិទធកម្ម 

ៃិងបទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃ ម្សបៃឹងបរិបទការអៃុវត្ត FMIS, ថវិកាកម្មវិធី ៃិងថវិកា

ព័ត្៌ាៃសម្ិទធកម្ម ។ 

VI.រណទៃយ្យៃងិការ-

ទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍  

• បុទរម្បទាៃម្ត្ូវបាៃទទូាត្់ទាៃទ់ពលទវោសម្ាប់ច្ាំណាយ្ច្រៃតៃិងច្ាំណាយ្វិៃិ-

ទោរ ។ 

• ពម្ងឹងម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃិត្យ FMIS ទដ្ើម្បីធាន្ទកិច្ចដ្ាំទណើរការការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈម្បកបទោយ្សុច្រិត្ភាព ។ 

• សវ ័យ្ម្បវត្តិកម្ម FMIS ទោយ្ចប់ទែតើម្ច្ាំណាយ្ហាៃិភ័យ្ទាប ៃិងការកាត្់បៃថយ្

ៃីត្ិវិធី ។  

• កាត្់បៃថយ្រយ្ៈទពលបិទបញ្ា ីរណទៃយ្យៃិងទរៀបច្ាំៃិងទែាើទសច្កតីម្ោងច្ាប់ទូទាត្់ 

ថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំ ។ 

• បទងកើៃកម្ម្ិត្អៃុទោម្របាយ្ការណ៍ IPSAS ម្ូលោឋ ៃសាច្់ម្បាក់ ។ 

VII. ការម្តួ្ត្ពិៃតិ្យនែាទម្ៅ 

ៃងិសវៃកម្ម  

• ពម្ងឹងសម្ត្ថភាពសវៃកម្មនែាទម្ៅ ។ 

• អភិវឌ្ឍម្បព័ៃធតាម្ការអៃុវត្តអៃុសាសៃ៍សវៃកម្មោត្ិ ។ 

•  ាំរុញការច្លូរួម្អងគភាពរងសវៃកម្មច្លូរមួ្សវៃការសត ីពីថវិកា ខដ្លទរៀបច្ាំទ ើង

ទោយ្រណៈកម្មការទី២ នៃរដ្ឋសភា ។ 
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៤. បញ្ហា ម្បឈម្ និង វិធានការសដ្ឋោះម្សាយ 

229> កម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាលទី៣ ទម្ោងៃឹងបញ្ចប់កនុងឆ្ន ាំ២០២០ទៃោះ ប៉ាុខៃត 

រ.ហ.ស បាៃសទម្ម្ច្ពៃារទពលរយ្ៈទពល ២ឆ្ន ាំ  កនុងទោលបាំណងបញ្ចប់ការងារទសសសល់ម្រប់ខែនកនៃ 

ម្កបែណឌ ខែៃការសកម្មភាពរួម្ ទដ្ើម្បីទម្ត្ៀម្ែលួៃសម្ាប់ ាំហាៃបន្ទា ប់ ៃិងបៃសុីោម្យួ្ការោឋ ៃខកទម្ម្ង់ទែសងៗ

ទទៀត្របស់រា រោឋ ភិបាល ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ ខែៃការសកម្មភាពរួម្ ដ្ាំណាក់កាលអៃតរកាល ម្ត្ូវបាៃទៅកាត្់ ៃិង

សាម្ញ្ញ រឺខែៃការសកម្មភាពរួម្បីបូកពីរ (CAP3+2) ។ 

230> កនុងច្ាំណចុ្បញ្ញា ម្បឈម្ ៃិងសាំទណើទោោះម្សាយ្នៃការអៃុវត្តកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ដ្ាំណាក់កាលទី៣ ៃឹងពិៃិត្យទម្ើលទលើការអៃុវត្តចប់តាាំងពីឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០ម្ក ។ សូម្រូសបញ្ញា ក់ថ្ន បញ្ញា

ម្បឈម្ម្ត្ូវបាៃកាំណត្់ ៃិងទោោះម្សាយ្ ម្ពម្ទាាំងបាៃោក់បញ្ចូលកនុងទសច្កតីសទម្ម្ច្របស់ រ.ហ.ស ទដ្ើម្បី

ម្ត្ួត្ពិៃិត្យ តាម្ោៃ ៃិង ាំរុញោម្បចាំ ។ 

231> ោវឌ្ឍៃភាព កិច្ចការសាំខាៃ់ខដ្លម្ត្ូវយ្កច្ិត្តទុកដ្ូច្ោការផ្លល ស់បតូររច្ន្ទសម្ព័ៃធ, ភាពរុាាំនរ៉ៃ នៃការម្ិៃទាៃ់ខបង-

ខច្កោច់្រវាងការងារម្បចាំនថៃ ៃិងការងារខកទម្ម្ង់ទោយ្ាៃការទចទោសាំណួរថ្ន “ទត្ើយ្ល់ ឬម្ិៃទាៃ់យ្ល ់

ឬការែសពវែាយ្អាំពីកម្មវិធីខកទម្ម្ង់មិ្ៃទាៃ់បាៃទលូាំទោូយ្?” ។ ោទោលការណ៍សម្ាប់ការងារខកទម្ម្ង់  

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្ត្ូវបាៃខបងខច្កោ ០៤ ម្បទភទ រឺ ការទរៀបច្ាំ/ខកលម្ែម្បព័ៃធ ម្កបែណឌ រត្ិយ្ុត្ត 

យ្ៃតការ ៃិងការអភិវឌ្ឍធៃធាៃម្ៃុសស ។ ោវិធាៃការ អ.រ.ហ បាៃទោោះម្សាយ្ោបៃតបន្ទា ប់ ទដ្ើម្បីសម្ម្ួល

ការអៃុវត្តខែៃការសកម្មភាពលម្ែិត្របស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ម្ពម្ទាាំងទរៀបច្ាំសិកាេ សាោ/កិច្ចម្ប ុាំែសពវែាយ្កម្មវិធ ី   

ខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាលទី៣ កនុងទោលបាំណងបទងកើៃការយ្ល់ដឹ្ង ការច្ូលរមួ្ 

ៃិងការអៃុវត្តម្បកបទោយ្ម្បសិទធភាព ៃិងស័កតិសិទធភាព ។ កនុងៃ័យ្ែិត្ែាំទលើកកម្ពស់ទាំន្ទក់ទាំៃង ៃិងការច្ូលរួម្

ោម្ួយ្ការអៃុវត្តកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៃរា រោឋ ភិបាលកម្ពុោ ពិទសសទលើខែៃការ

សកម្មភាពរួម្អៃតរកាល (CAP3+2) ៃិងខែៃការសកម្មភាពរួម្ដ្ាំណាក់កាលទី៤ (CAP4) អ.រ.ហ. សហការ

ោម្ួយ្ធន្ទោរពិភពទោក ទរៀបច្ាំឯកសារទសសន្ទទាៃសត ីពីទាំន្ទក់ទាំៃង ៃិងការច្ូលរួម្កនុងម្កបែណឌ កម្មវិធី

ខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទែឿៃទី៤ ។ 

232> បរសិាថ ៃនៃការអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធីាៃការយ្ល់ម្ ួត្ម្ោប៖ កសហវ.បាៃទរៀបច្ាំសិកាេ សាោ/វរគបណតុ ោះបណាត លោ

ម្បចាំឆ្ន ាំសត ីពីការបទងកើៃការែសពវែាយ្អាំពីត្នួ្ទទី ៃិងភារកិច្ចរបស់អងគភាពថវិកា ៃិងការខច្ករខំលកបទពិទសាធៃ៍

សត ីពីការអៃុវត្តថវិកាកម្ម វិធីោម្យួ្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ។  កនុងៃ័យ្ទៃោះ អ.រ.ហ. ទម្ោងៃឹងទរៀបច្ាំសិកាេ សាោខច្ករំខលក

បទពិទសាធៃ៍ម្កសួង-សាថ ប័ៃទាាំង ១០ ខដ្លចប់ទែតើម្អៃុវត្តថវិកាកម្មវិធីសាកលបងទពញទលញ ឆ្ន ាំ២០១៥ សត ីពី

ការអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធី ទោយ្រទំលច្អាំពីការទរៀបច្ាំ, ការអៃុវត្ត, ៃិងការម្ត្ួត្ពិៃិត្យតាម្ោៃ ៃិងវាយ្ត្នម្ល

ហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងសម្ិទធកម្ម ម្ពម្ទាាំងរំទលច្អាំពីបញ្ញា ម្បឈម្ៃិងដ្ាំទណាោះម្សាយ្ច្ាំទោោះម្កសួងៃីម្ួយ្ៗ ។ សិកាេ -

សាោទៃោះ ាៃទោលទៅខច្ករំខលកបទពិទសាធៃ៍អៃុវត្តថវិកាកម្មវិធី ៃូម្កសួង-សាថ ប័ៃ ទដ្ើម្បីោម្ូលោឋ ៃ
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សម្ាប់ពម្ងឹងការអៃុវត្ត ៃងិសម្ម្បសម្មួ្លនែាកនុង ។ សិកាេ សាោទៃោះ ៃឹងម្ត្ូវទរៀបច្ាំ បន្ទា ប់ពីសាថ ៃភាព ាំងកឺូវីដ្-

១៩ បាៃធូរម្សាល ។ 

233> ការទលើកទឹកចិ្ត្តម្កុម្ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈទៅតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃខែនកហិរញ្ញវត្ថ ុ ៖ 

យ្ៃតការទលើកទឹកចិ្ត្ត ៃូម្កុម្ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៃអងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កសហវ. 

ៃិងម្កសួង-សាថ ប័ៃ ល្ុោះបញ្ញច ាំងអាំពីភាពទាៃ់ទពលទវោនៃការទែាើរបាយ្ការណ៍សម្ិទធកម្មម្បចាំម្ត្ីាស ៃិងរុណភាព 

ខែៃការសកម្មភាពរបស់អងគភាពឱយាៃសងគត្ិភាពតាម្ច្ទងាក ម្សកម្មភាព ៃិងទោលបាំណងតាម្ខែនកៃីម្ួយ្ៗ 

នៃខែៃការសកម្មភាពរមួ្ នៃកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ 

234> ការ ាំរុញការទរៀបច្ាំលិែិត្បទោឋ ៃរត្ិយ្ុត្តលទធកម្មសាធារណៈ ម្ត្ូវបាៃទោោះម្សាយ្ ៃិងទរៀបច្ាំបញ្ចប់ ៃិងបទងកើៃ

ត្ាល ភាពលទធកម្មសាធារណៈែងខដ្រ ។ 

235> កសហវ. បៃតយ្កច្ិត្តទុកោក់ ៃិងែិត្ែាំ ាំរញុការទរៀបច្ាំទសច្កតីច្ាប់សត ីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈថមី, ទសច្-

កតីម្ោងច្ាប់សត ីពីការម្រប់ម្រងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ, ៃិងទសច្កតីម្ោងច្ាប់សត ីពីភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋ ៃិង

ឯក ៃ ។ កិច្ចការខាងទលើចាំបាច្់ម្ត្ូវបៃតយ្កច្ិត្តទុកោក់ៃិង ាំរុញកិច្ចការទៃោះ (លិែិត្បទោឋ ៃរត្ិយ្ុត្ត ៃិង

ការងារបទច្ចកទទស) ទដ្ើម្បីទច្ៀសវាងែលប៉ាោះោល់ដ្ល់កិច្ចការខកទម្ម្ង់ឬម្បសិទធភាពនៃការអៃុវត្តតាម្ការោឋ ៃ

ខកទម្ម្ង់ទែសងទទៀត្ ។ ការតាម្ោៃវឌ្ឍៃភាពម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំោម្បចាំទដ្ើម្បី ាំរុញឱយការទរៀបច្ាំឱយាៃម្រប់ម្ ុង-

ទម្ោយ្ ៃិងម្សបតាម្បរិបទកម្ពុោ ។ 

236> ការបទងកើៃរុណភាពទរៀបច្ាំៃងិកាំណត់្ខែៃការកម្មភាព សូច្ន្ទករសមិ្ទធកម្មរៃលោឹះ ៃងិទោលទៅ របស់ម្កសួង-សាថ

ប័ៃ ៖ រហូត្ម្កឆ្ន ាំ២០២០ រុណភាព MAP3 ម្ត្ូវបាៃខកលម្ែ រីឯម្កបែណឌ ខែៃការសកម្មភាពក៏ាៃភាព

ច្ាស់ោស់ោងមុ្ៃ ាៃៃយ័្ថ្នកម្មវិធីទាាំងម្លូបាៃៃិងកាំពុងត្ម្មឹ្ម្តាម្អភិម្កម្ពីទលើចុ្ោះទម្កាម្ (Top-down 

approach) ៃិងពីទម្កាម្ទ ើងទលើ (Bottom approach) ។ ការងារអាទិភាពម្ត្ូវខកលម្ែបខៃថម្ រួម្ាៃ ការបទងកើៃ

អងគភាពថវិកាោអាណាប័កទែារសិទធិ, ការម្បរល់សិទធិ ៃូអងគភាពថវិកា, ការបទងកើៃរុណភាពខែៃការយ្ុទធសាស្រសត  

ថវិកា, ថវិកាកម្មវិធ,ី ការវាយ្ត្នម្លលកេណសម្បត្តិអងគភាពថវិកា ទដ្ើម្បីោាំម្ទ ៃិងបាំទពញបខៃថម្ច្ាំណចុ្ែវោះខាត្ 

ទៅាៃកម្ម្ិត្ទៅទ ើយ្ ទហើយ្ម្ិៃទាៃ់សម្ម្សបតាម្ម្កបែណឌ ខែៃការសកម្មភាពរួម្ ដ្ាំណាក់កាលទី៣ ទហើយ្

អាច្ោបច្ច័យ្ប៉ាោះោល់ដ្ល់ការោាំម្ទកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាលទី៣ ៃិង

ការទម្ត្ៀម្ែលួៃ សម្ាប់ ាំហាៃបន្ទា ប់។ កតាត ទៃោះ បណាត លម្កពីការសម្ម្បសម្ម្ួលម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ោក់ពៃ័ធ

ម្ិៃទាៃ់ឈាៃទៅដ្ល់ការកាំណត្់សូច្ន្ទករសម្ិទធកម្មរៃលឹោះ ខដ្ល ោះឥទធិពលនៃការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈទៅទ ើយ្ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ ការពម្ងឹងកិច្ចសហម្បត្ិការរវាង អ.រ.ហ., អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កសហវ. 

ៃិងម្កសួង-សាថ ប័ៃ ទលើការទរៀបច្ាំ ៃិងកាំណត្់ខែៃការកម្មភាព សូច្ន្ទករសម្ិទធកម្មរៃលឹោះ ៃិងទោលទៅរបស់

ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ។ 

237> ការទរៀបច្ាំលិែិត្បទោឋ ៃរត្យិ្ុត្តោក់ព័ៃធៃឹងលទធកម្មសាធារណៈ ខដ្លបាៃកាំណត្់កនុងច្ាប់សត ីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំបញ្ចប់ ោម្ួយ្ការបទងកើៃពិោៃទលើសិទធិសទម្ម្ច្ទលើលទធកម្មសាធារណៈដ្ល់ម្កសួង-
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សាថ ប័ៃ ៃិងរដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្ត ។ ទទាោះបោីោ៉ា ងទៃោះកតី ការបៃតអៃុវត្តយ្ុទធសាស្រសត នៃការងារខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធ

លទធកម្មសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥ ោកិច្ចការអាទិភាព ។ 

238> ការអៃវុត្ត BSP ៃងិ PB៖ ការសម្ម្បសម្ម្ួលរវាងអងគភាពហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងអងគភាពថវិកានៃម្កសួង-សាថ ប័ៃទៅ

ាៃកម្ម្ិត្ ខដ្លទាម្ទារឱយការ ាំរុញពី កសហវ ៃិងាៃការម្ត្ួត្ពិៃិត្យទលើការអៃុវត្ត BSP ៃិង PB ខដ្លោ

ម្លូោឋ ៃសាំខាៃ់សម្ាប់ទោោះម្សាយ្ម្កបែណឌ បទច្ចកទទស ៃិងការទម្ត្ៀម្ែលួៃការអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធីទពញទលញ ។ 

ទដ្ើម្បីពម្ងឹងសាថ ប័ៃ ៃិងអងគភាពថវិកា ម្កសួង-សាថ ប័ៃរួរចប់ទែតើម្ទធវើការម្ត្ួត្ពិៃិត្យលកេណសម្បត្តិ ៃិងទម្តាត

សិកាឱយច្ាស់មុ្ៃៃឹងបទងកើត្អងគភាពថវិកា ទហើយ្ាៃយ្ៃតការោាំម្ទអងគភាពថវិកា ទដ្ើម្បីធាន្ទការទរៀបច្ាំៃិង

ការអៃុវត្តថវិកាម្បកបទោយ្ម្បសិទធភាព ។ 

239> ការម្រប់ម្រងច្ាំណូលមិ្ៃខម្ៃសារទពើពៃធ៖ ការបង់ច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធទៅម្ិៃទាៃ់អៃុវត្តតាម្ម្បព័ៃធធៃ

ោរទពញទលញទៅទ ើយ្ ខដ្លន្ទាំឱយពិបាកកនុងការទរៀបច្ាំការម្រប់ម្រង ៃិងទែាៀងផ្លា ត្ត់្ួទលែ ។ NRMIS ម្ត្ូវ

បាៃោក់ឱយអៃវុត្តទៅម្កសងួ-សាថ ប័ៃម្បម្ូលច្ាំណូលច្ាំៃួៃ ២៣ ៃិងម្ៃាីរ អងគភាព ាំន្ទញ ១៨ ទូទាាំងរា ធាៃី-ទែត្ត 

។ ទោយ្ខ ក E-Payment ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្តោម្យួ្ម្កសួងច្ាំៃួៃ ៣ កនុង ាំហាៃទី១ ។ NRMIS ៃិង E-

payment កាំពុងបៃតពម្ងឹងការអៃុវត្ត ៃិងពម្ងីកវិសាលភាពទម្បើម្បាស់ដ្ល់ម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័ៃម្បម្ូលច្ាំណូល

បខៃថម្ទទៀត្ ។ 

240> ច្ាំណចុ្ខាងទម្កាម្ាៃវឌ្ឍៃភាពតិ្ច្តួ្ច្ ៖ 

- ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ពុាំទាៃប់ាៃម្ត្តួ្ពិៃិត្យទលើការអៃុវត្តៃងិលកេណសម្បត្តអិងគភាពថវិកា ខដ្លទៃោះោយ្ៃតការ 

ទដ្ើម្បីពម្ងឹងសម្ត្ថភាពសាថ ប័ៃ ទោយ្បាៃោក់បញ្ចូលកនុង CAP4 ។ 

- សុែដ្ុម្ៃីយ្កម្មម្ុែងារសវៃកម្មនែាកនុង ៃិងអធិការកិច្ច៖ ទបើទទាោះបីោការងារទៃោះម្ត្ូវបាៃទលើកោទម្ច្ើៃ

ទលើក, វឌ្ឍៃភាពបាៃទលច្ទ ើងោបទណត ើរ ប៉ាុខៃតាៃការងារទម្ច្ើៃម្ត្ូវអៃុវត្តោបទណត ើរទទៀត្ ។ ម្ុែងារ

សវៃកម្មនែាកនុង ៃិងអធិការកិច្ច ទៅម្ិៃទាៃ់ទធវើសុែដ្ុម្ៃីយ្កម្ម ៃិងាៃការត្ែូញខត្ែរទាាំងថ្នន ក់ោត្ិ ៃិង

ថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ខដ្លរងសវៃកម្ម ៃិងអធកិារកិច្ច ។ 

- ទសន ើសុាំម្កសួង-សាថ ប័ៃ  ាំរុញការទបើកម្បាក់ទបសកកម្មទោយ្ទែារច្ូលរណៃីធន្ទោរ ទហើយ្កនុងករណីម្បឈម្

ណាម្ួយ្ ម្កសួង-សាថ ប័ៃ រួរទសន ើម្ក កសហវ ទដ្ើម្បី ួយ្ទោោះម្សាយ្ ។  

- វរគបណតុ ោះបណាត លោទម្ច្ើៃម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំទ ើង ក៏ប៉ាុខៃតការតាម្ោៃៃិងវាយ្ត្នម្លពីម្បសិទធភាពនៃវរគបណតុ ោះ-

បណាត លទៅោច្ាំទណាទ ។ 

- ការផ្លល ស់បតូររច្ន្ទសម្ព័ៃធតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ខដ្លន្ទាំឱយបទងកើៃបៃាុកកនុងការសម្ម្បសម្មួ្ល ៃិងម្ត្ូវការ

ទពលទវោ ទដ្ើម្បីខសវងយ្ល់ៃិងច្ូលរួម្អៃុវត្តកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ ។ ការសម្ម្បសម្ម្ួលរវាងម្កសួង-សាថ ប័ៃ 

ៃិង កសហវ. ទាាំងការទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធីទៅាៃកម្មិ្ត្ទៅទ ើយ្ ។ 

241> ខាងទម្កាម្សទងេបបញ្ញា ម្បឈម្ ៃិងសាំទណើដ្ាំទណាោះម្សាយ្រៃលឹោះ សម្ាប់ការអៃុវត្តកនុងកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឆ្ន ាំ២០២០ ៃិងសម្ាប់ដ្ាំណាក់កាល បី បកូពីរ ៃិងដ្ាំណាក់កាលទី៤ ៖ 
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ខែនកទ១ី “ភាពទ ឿទុកចិ្ត្តនៃថវកិា” 

ក. ការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តរិដ្ឋ ៃងិច្ាំណូលមិ្ៃខម្ៃសារទពើពៃធ 

១.ការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋាៃលកេណៈោច្់ទោយ្

ដ្ុាំៗ ទោយ្ពុាំទាៃ់ាៃការម្រប់ម្រងោម្បព័ៃធទៅទ ើយ្ 

(ច្ាប់សត ីពីការម្រប់ម្រង ការចត្់ខច្ង ៃិងការទម្បើម្បាស់

ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ ពុាំទាៃា់ៃលែិិត្បទោឋ ៃោាំម្ទការអៃុវត្ត, 

រណៈកម្មការោលកេណៈច្ាំទោោះកិច្ច, SARMIS ម្ិៃទាៃ់

អៃុវត្តទពញទលញ, ៃិងាៃអងគភាពកាៃ់កាប់ទម្ច្ើៃ) ។ 

កតាត ទៃោះ ន្ទាំឱយការទធវើ បណណកម្មសិទធិ24 ទលើអច្លៃម្ទពយ

ាៃភាពយឺ្ត្ោ៉ា វោក់ខសតង ការងារទធវើបណណកម្មសិទធិទលើ

អច្លៃម្ទពយអាោា ធរកាៃ់កាប់ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋបាៃទធវើ  

បណណកម្មសិទធិរួច្រាល់ទលើទីតាាំងច្ាំៃួៃ ៩ ៥២៥ កខៃលង 

កនុងច្ាំទណាម្ទីតាាំងសរុបច្ាំៃួៃ ២០ ៥៨១ កខៃលង ទសម ើៃឹង 

៤៦% ច្ាំខណកទីតាាំងច្ាំៃួៃ ១១ ០៥៦កខៃលង ម្ត្ូវោ 

៥៤% ម្ិៃទាៃ់បាៃទរៀបច្ាំបណណកម្មសិទធិទៅទ ើយ្ ។ 

អរគន្ទយ្ោឋ ៃម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋៃិងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារ-

ទពើពៃធ ៃឹងទរៀបច្ាំោខែៃការទម្សម្ាប់ម្រប់ម្រងម្ទពយ-

សម្បត្តិរដ្ឋ រយ្ៈទពលម្ធយម្ៃិងខវង ម្សបតាម្សាំទណើ

របស់ អ.រ.ហ. ទោយ្បញ្ចូលកនុង CAP3+2 ៃិង GDAP 

របស់អងគភាពសាម្ី ។ 

ែ. ម្បសិទធភាពម្រប់ម្រងច្ាំណាយ្ថវកិា 

២. ខែែកទលើទិៃនៃ័យ្ច្ាំណាយ្ថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំបងាា ញថ្នច្ាំ-

ណាយ្ថវិការរទៅម្ត្ីាសទី៤ ម្បាណ ៤០% នៃ

ថវិកាសរុប ។ កតាត ទៃោះន្ទាំឱយប៉ាោះោល់ដ្ល់ម្បសិទធភាពនៃ

ការម្រប់ម្រង ៃិងអៃុវត្តថវិកា ។   

▪ សកិាអាំពីការអៃុវត្តច្ាំណាយ្ថវិការរទៅចុ្ងឆ្ន ាំ ទោយ្

ពិៃិត្យបញ្ញា ោរច្ន្ទសម្ព័ៃធ ៃិងតាម្ោៃការអៃុវត្ត

 វិធាៃការខដ្លបាៃោក់ទច្ញកៃលងម្ក (ការពទៃលឿៃ

ការទរៀបច្ាំខែៃការលទធកម្ម, ខែៃការរ ាទទយ្យបុទរ-

ម្បទាៃ...) ។ កិច្ចការទៃោះ ម្ត្ូវោក់បញ្ចូលកនុងលកេ-

ែណឌ ទោងការងារ (ToR) របស់ម្កុម្ការងារបទច្ចកទទស

ទរៀបច្ាំម្កបែណឌ រួម្ ខែៃទីបងាា ញែលូវ ៃិងខែៃការ

សកម្មភាព សម្ាប់ទោោះម្សាយ្ច្ាំណាយ្កកសាោះ ។ 

                                                            
24 ត្ួទលែទៃោះោត្ួទលែបទណាត ោះអាសៃន ខដ្លអាច្ៃឹងខម្បម្បួល ទោយ្ទហត្ុថ្នអាោា ធរកាៃ់កាៃ់ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋែលោះ ពុាំទាៃ់បាៃទរៀបច្ាំបញ្ា ីសារទពើភណឌ ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ 

ៃិងម្ិៃាៃរបាយ្ការណ៍ោក់ោក់ទៅទ ើយ្ ។ 
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៣. ថវីត្បិត្ខត្អរគន្ទយ្កោឋ ៃម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋៃិងច្ាំណូល

មិ្ៃខម្ៃសារទពើពៃធបាៃកាំពុងទរៀបច្ាំខែៃការទម្សម្ាប់

ម្រប់ម្រងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ ទោយ្ាៃការោាំម្ទ 

 ាំៃួយ្បទច្ចកទទស ប៉ាុខៃតការទរៀបច្ាំទៃោះទៅាៃទលបឿៃ

យឺ្ត្ ។ ខែៃការទម្ទៃោះៃឹង យួ្ពម្ងឹងម្បសិទធភាពការម្រប់-

ម្រងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ ៃិងទកៀរររច្ាំណូលឱយ

អស់សកាត ៃុពល ទោយ្កាំណត្់នថលឈនួ ល  ួល ៃិងលកេែណឌ  

នៃកិច្ចសៃា ួលម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ ។ ោក់ខសតងរទម្ាង

 វិៃិទោរខដ្ល លួម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋម្យួ្ច្ាំៃួៃ ពុាំាៃស-

កម្មភាពទសដ្ឋកិច្ច ខដ្លចាំបាច់្ម្ត្ូវាៃវិធាៃការត្ឹងរឹង ។ 

▪ អរគន្ទយ្ោឋ ៃម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ ៃិងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃ

សារទពើពៃធ ៃឹង ាំរុញការទរៀបច្ាំឯកសារទោលខាងទលើ 

ឱយបាៃរួច្រាល ់(កិច្ចការទៃោះទទួលបាៃ ាំៃួយ្បទច្ចក-

ទទសពីធន្ទោរពិភពទោក) ។  

▪ ការខកសម្មួ្លកិច្ចសៃារទម្ាងវិៃិទោរ ឬ ួលម្ទពយ-

សម្បត្តិរដ្ឋ ម្ិៃទាៃ់ាៃវឌ្ឍៃភាពទៅទ ើយ្ ទោយ្សារ 

ការរកីរាលោលនៃ ាំងកឺូវីដ្-១៩ (កនុងករណីការរីក

រាលោលាៃភាពធូរទសបើយ្, កិច្ចការទៃោះៃឹងដ្ាំទណើរ-

ការទ ើងវិញ) ។ កិច្ចការទៃោះម្ត្ូវោក់បញ្ចូលកនុង CAP3+2 

ទដ្ើម្បីទធវើការតាម្ោៃោម្បចាំ ។  

ខែនកទ២ី “រណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថ”ុ 

រ.ម្បព័ៃធបទច្ចកវទិាព័ត៌្ាៃសម្ាប់ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

៤. ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃិងម្ៃាីរ សហវ. រា ធាៃី ទែត្ត ាៃ

ការលាំបាក កនុងការែលិត្របាយ្ការណ៍នៃការអៃុវត្ត

ថវិកាទច្ញ FMIS សម្ាប់ោក់ ៃូថ្នន ក់ដឹ្កន្ទាំឱយបាៃ

ទាៃ់ទពលទវោ ។  FMIS អាច្ែលិត្របាយ្ការណ៍អៃុវត្ត

ថវិកា (សទម្ម្ច្ទទូាត្់) លុោះម្តាអាណត្តិម្ត្ូវបាៃទទូាត្់ ។ 

កនុងៃ័យ្ទៃោះ ម្កសួង-សាថ ប័ៃទម្បើម្បាស់ទោយ្នដ្ ទដ្ើម្បី

ទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍អៃុវត្តថវិកា ៃូថ្នន ក់ដឹ្កន្ទាំ ។ 

ទសន ើ FMWG សហការោម្ួយ្ម្កុម្ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់- 

ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទៅតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ោ

ពិទសសម្កសួងអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃបទ ទដ្ើម្បីទោោះម្សាយ្បញ្ញា - 

ម្បឈម្នៃការែលិត្របាយ្ការណ៍អៃុវត្តថវិកា ទៃោះ ។ 

៥. រុណភាពទិៃនៃ័យ្ថវិកាតាម្ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ថវិកាទាាំង៧ 

ទៅម្ិៃទាៃា់ៃការវាយ្ត្នម្ល ។ ការវាយ្ត្នម្លទៃោះ ៃឹង

 ួយ្រួម្ច្ាំខណកទលើរុណភាពនៃការទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធ ៃងិ 

ឈាៃទៅទលើកកម្ពស់សងគត្ិភាពនៃទិៃនៃ័យ្ទាញទច្ញពី

ម្បព័ៃធ ។ (បញ្ញា ក់៖ ម្រប់ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ថវិកាទាាំង៧ម្ត្ូវ

ោក់បញ្ចូលកនុង FMIS ប៉ាុខៃតាៃច្ាំណាត្់ថវិកាច្ាំៃៃួបី

ប៉ាុទណាណ ោះម្ត្ូវបាៃទម្បើម្បាស់ទពញទលញ រួម្ាៃ ច្ាំណាត្់-

ថ្នន ក់ទសដ្ឋកិច្ច, រដ្ឋបាល ៃិងកម្មវិធី ។ ) 

- ទសន ើ FMWG សហការោម្ួយ្អរគន្ទយ្កោឋ ៃោក់ព័ៃធ

នៃ កសហវ. ទដ្ើម្បីទធវើការ ាំរុញ  ការទម្បើម្បាស់ច្ាំណាត្់-

ថ្នន ក់ថវិកាទែសងទទៀត្ ។ 

- ទសន ើអរគន្ទយ្ោឋ ៃសាម្ីរួរទធវើការវាយ្ត្នម្លទលើរុណភាព 

ទិៃនៃ័យ្តាម្ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ថវិកា ម្ពម្ទាាំងោក់ទច្ញោ

ខែៃការការងារ ទដ្ើម្បីខកលម្ែ ។ 
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៦. សុម្កឹត្ភាពទិៃនៃ័យ្កនុង  FMIS រឺពុាំទាៃ់អាច្ធាន្ទទពញ-

ទលញទៅទ ើយ្ ទោយ្សារកងវោះៃូវព័ត្៌ាៃនៃការទធវើសវ- 

ៃកម្មបទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃ ។ 

ទសន ើ FMWG ៃិងអរគន្ទយ្កោឋ ៃសវៃកម្មនែាកនុង ពិភាកា

បខៃថម្ទដ្ើម្បីកាំណត្់វិសាលភាពការងារឱយបាៃច្ាស់ោស់ 

ម្ពម្ទាាំងខកសម្ម្ួលច្ាំណចុ្បញ្ញា ម្បឈម្ទៃោះ ។ 

៧. កៃលងម្ក ឯកឧត្តម្អរគបណឌ ិត្សភាចរយ បាៃែតល់អៃុ- 

សាសៃ៍ខណន្ទាំឱយាៃការសិកាៃូវលទធភាពអភិវឌ្ឍ In-

house សម្ាប់ FMIS ទដ្ើម្បីធាន្ទៃូវភាពោាច ស់, សុវត្ថិ

ភាពទិៃនៃ័យ្ៃិងព័ត្៌ាៃ ៃិងភាពសៃស ាំសាំនច្ថវិកា ។ 

កនុងច្ាំណចុ្បញ្ញា ម្បឈម្ទៃោះ អ.រ.ហ ទសន ើខកសម្ម្ួល

ម្កការពិៃិត្យៃិងអភិវឌ្ឍ In-house សម្ាប់រទម្ាង 

FMIS  ាំហាៃទី៣ ទដ្ើម្បីទច្ៀសវាងការភៃតម្ច្ ាំច្ាំទោោះ

ការអភិវឌ្ឍ FMIS ទ ើងវិញ ។ 

ខែនកទ៣ី “ការែារភាា ប់ថវកិាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្” 

ឃ. ការអៃុវត្តថវកិាកម្មវធីិ 

៨. ការពភិាកាោម្ួយ្ម្កសួង-សាថ ប័ៃទលើការបទងកើត្   

អងគភាពថវិកាមិ្ៃខម្ៃោអាណាប័កទែារសិទធិ ៃិងអងគភាព

ថវិកាោអាណាប័កទែារសិទធិោការសទម្ម្ច្ចិ្ត្ត ៃិង្ៃាៈ

កម្មិ្ត្ថ្នន ក់ដឹ្កន្ទាំនៃម្កសួង-សាថ ប័ៃ ។ ម្កសួង-សាថ ប័ៃ

ម្ួយ្ច្ាំៃួៃទលើកទ ើងថ្នម្បសិៃទបើាៃការ ាំរុញពី កសហវ. 

បខៃថម្ កិច្ចការខកទម្ម្ង់សនូលទៃោះៃឹងអាច្សទម្ម្ច្បាៃ ។ 

ោម្ួយ្ោន ទៃោះ ម្សបតាម្ច្ាំណារឯកភាពដ្៏ែពង់ែពស់ពីឯក-

ឧត្តម្អរគបណឌ ិត្សភាចរយទៅនថៃទី ១០  ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០២០ 

ទលើសាំទណើរបស់ អ.ថ., អងគភាពថវិកាថ្នន ក់កណាត លច្ាំៃៃួ 

៤៨ រិត្រូរម្ត្ូវបាៃបទងកើត្ទៅឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

ទដ្ើម្បី ាំរុញទលើកិច្ចការទៃោះ ម្ត្ូវអៃុវត្តកិច្ចការច្ាំៃួៃ ៣ រួម្-

ាៃ (១) ទរៀបច្ាំខែៃការសកម្មភាពសម្ាប់ ាំរុញការបទងកើត្

អងគភាពថវិកា, (២) បញ្ចប់ការទរៀបច្ាំម្បកាសោក់ព័ៃធៃងឹ

ការកាំណត្់សិទធិអាំណាច្កនុងការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ (ច្ាំណាយ្

រ ាទទយ្យ, ទបសកកម្ម...) របស់អងគភាពថវិកា, ៃិង (៣) 

ទរៀបច្ាំលិែិត្បទោឋ ៃរត្ិយ្ុត្តទដ្ើម្បី ាំរុញការម្បរល់សិទធិ

អាំណាច្ ៃូអងគភាពថវិកា ទោយ្ខែែកទលើលកេណៈវិៃិច្ឆ័យ្ 

ច្ាស់ោស់ ។ កិច្ចការទាាំង៣ ទៃោះ ម្ត្ូវទរៀបច្ាំោខែៃការ

សកម្មភាពសម្ាប់អៃុវត្តកនុងឆ្ន ាំ២០២១ ទោយ្ាៃោ

ម្កបែណឌ ទពលទវោោកោ់ក ់។ 

៩. រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្ត បាៃអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធី ចប់

តាាំងពីឆ្ន ាំ២០១៧-២០២១ ប៉ាុខៃតាៃម្ត្ឹម្ខត្ ១ អងគភាព

ថវិកាប៉ាុទណាណ ោះ កនុងរដ្ឋបាលទែត្តៃីម្យួ្ៗ។ 

អរគន្ទយ្កោឋ ៃហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ពិៃិត្យ 

ៃិងសិកាអាំពលីទធភាពបទងកើៃអងគភាពថវិកាទៅរដ្ឋបាល 

ទែត្ត កនុងម្កបែណឌ នៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវិការដ្ឋបាល

ថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ទហើយ្ទរៀបច្ាំោខែៃការសកម្មភាពោក់- 

ោក់សម្ាប់អៃុវត្ត ។ 

ង. ការខកទម្ម្ង់វមិ្ ឈការហិរញ្ញវត្ថៃិុងម្បព័ៃធថវកិាទៅថ្នន ក់ទម្កាម្ោតិ្ 
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១០. ទោងតាម្ច្ាំណារឯកភាពដ្៏ែពង់ែពស់របស់ េសម្តច

សត្សជានយករដាម្ន្រនតី ច្ុោះនថៃទី ២៥ ខែ ម្ីន្ទ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ទលើលិែិត្ទលែ ១៨៤១ សហវ.អទច្ ច្ុោះនថៃទី ១៨ ខែម្ីន្ទ 

ឆ្ន ាំ២០១៩ បាៃកាំណត្់យ្ៃតការនៃការខច្ករំខលកធៃធាៃ 

ច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ  ូៃរដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ 

កនុងទន្ទោះរួម្ាៃ ច្ាំាំណូលទសវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋបាល 

កណាត ល (ម្កសួង-សាថ ប័ៃ), ច្ាំណូល   ទសវាសាធារណៈ

ទៅម្ៃាីរ ាំន្ទញរា ធាៃី-ទែត្ត ខដ្ល  ែតល់ទៅអងគភាព

ម្ច្កទច្ញច្ូលខត្ម្ួយ្រា ធាៃី-ទែត្ត ៃិងច្ាំណូលពីការ-

 ួលម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ ។ ការខបងខច្កច្ាំណូលខាងទលើទៅ

ពុាំទាៃ់បាៃអៃវុត្តម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ទៅទ ើយ្ ទោយ្សារ

ាៃបញ្ញា ម្បឈម្ម្ួយ្ច្ាំៃួៃ ោក់ព័ៃធៃឹងការខកសម្ម្ួល

ម្ុែងារ ៃិងលិែិត្បទោឋ ៃរបស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ។ 

អ.រ.ហ. បៃតដឹ្កន្ទាំសម្ម្បសម្មួ្លទលើការទរៀបច្ាំម្បកាស 

រួម្របស់ កសហវ. ៃិងការខកសម្ម្ួលម្បកាសអៃតរម្កសួង 

ោក់ព័ៃធ ។ ទៃាមឹ្ទៃោះ ម្ត្ូវសហការោម្ួយ្ទលខាធិការោឋ ៃ

រណៈកាម ធិការោត្ិសម្ាប់ការអភិវឌ្ឍតាម្ខបបម្បោ-

ធិបទត្យ្យទៅថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ (រ. .អ.ប), ម្កសួងទរៀបច្ាំ

ខដ្ៃដី្ ៃររបូៃីយ្កម្ម ៃិងសាំណង់, ម្កសួងសាធារណការ 

ៃិង ដឹ្ក ញ្ចូៃ, ៃិង ម្កសួងខរ៉ៃៃិងថ្នម្ពល វាយ្ត្នម្លអាំពី

ការែតល់ទសវា ៃិងការម្រប់ម្រងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ

ទៅអងគភាពម្ច្កទច្ញច្ូលខត្ម្ួយ្រា ធាៃី-ទែត្ត ។ កិច្ច-

ការទៃោះម្ត្ូវាៃខែៃការោក់ោក់សម្ាប់ខកសម្ម្ួល 

ម្បកាសអៃតរម្កសួងោក់ព័ៃធទាាំងអស់ ។ 

ខែនកទ៤ី “ការទម្ត្ៀម្ែលួៃសម្ាប់ ាំហាៃបន្ទា ប់” 

ច្. ម្បព័ៃធម្តួ្ត្ពិៃតិ្យ 

១១. ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ខបងខច្កម្ុែងារឱយបាៃច្ាស់ោស ់

កនុងការបាំទពញការងាររវាងអធិការកិច្ច ៃិងសវៃកម្មនែាកនុង 

ទៅតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ោការងារចាំបាច្់ទដ្ើម្បីធាន្ទ

ម្បសិទធភាពម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ។ 

ទសន ើម្កសួង-សាថ ប័ៃ ពិៃិត្យ ៃិងទរៀបច្ាំខបងខច្កម្ុែងារ

របស់សវៃកម្មនែាកនុងៃងិអធិការកិច្ចតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ 

អៃុទោម្តាម្អៃុម្កឹត្យទលែ ១៦៨ អៃម្ក.បក ច្ុោះនថៃទី

០៨ ខែត្ោុ ឆ្ន ាំ២០២០ សត ពីីម្កបែណឌ  ម្ុែងារ ភារកិច្ច 

របស់សវៃកម្មនែាកនុង ៃងិអធិការកិច្ច ទោយ្ោក់បញ្ចូល

កិច្ចការទៃោះ កនុង CAP3+2 ៃងិ MAP របស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ។ 

អោគ ធិការោឋ ៃ ដឹ្កន្ទាំទលើកិច្ចការទៃោះ ទោយ្ាៃកិច្ច-

សហការពីអរគន្ទយ្កោឋ ៃសវៃកម្មនែាកនុង ។ 

ទែសងៗ 

្. ការអៃវុត្តមុ្ែងាររបស់ម្ៃារី សហវ 

១២. ការអៃុវត្តម្ុែងាររបស់ម្ៃាីរ សហវ. រា ធាៃី-ទែត្ត 

កនុងការសម្ម្បសម្ម្ួលកិច្ចការោក់ព័ៃធអរគន្ទយ្ោឋ ៃ

 ាំន្ទញនៃ កសហវ. ទៅថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ទៅាៃកម្ម្ិត្ 

កនុងទន្ទោះរួម្ាៃ ការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ, កិច្ចលទធកម្ម, 

អរគទលខាធិការោឋ ៃ កសហវ. សម្ម្បសម្ម្ួលបទងកើត្

ម្កុម្ការងារអៃតរអរគន្ទយ្កោឋ ៃ នៃ កសហវ. សិកា 

ៃិងវាយ្ត្នម្លអាំពីម្ុែងាររបស់ម្ៃាីរ សហវ. ៃិងលិែិត្

បទោឋ ៃរត្ិយ្ុត្តទាក់ទិៃ ទដ្ើម្បីទោោះម្សាយ្បញ្ញា ម្បឈម្
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ច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ, ការបាំទពញម្ុែងារោអភិ-

បាលហិរញ្ញវត្ថុ អៃុទោម្លិែិត្បទោឋ ៃរត្តិយ្ុត្តោ

ធរាៃ ។ 

ទាាំងការងារម្បចាំនថៃ ៃងិការងារខកទម្ម្ង់ទៅថ្នន ក់ទម្កាម្-

ោត្ ិ។ 

៥. េាំណូម្ពរ 

242> កនុងទោលបាំណងពម្ងឹងការអៃុវត្ត ៃិងម្រប់ម្រងកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្បកបទោយ្

ម្បសិទធភាព ៃិងស័កតិសិទធភាព អ.រ.ហ ទសន ើ រ.ហ.ស ពិៃិត្យៃិងសទម្ម្ច្ច្ាំណចុ្ៃីម្ួយ្ៗ ដ្ូច្ខាងទម្កាម្ ៖ 

១.  កិច្ចម្ប ុាំម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ៃិងវាយ្ត្នម្លការអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធីម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ របស់ កសហវ. ទម្កាម្ការដឹ្កន្ទាំ

ដ្៏ែពង់ែពស់របស់  ឯកឧត្តម្អរគបណឌ តិ្សភាចរយ ទៅនថៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២១ បាៃសទម្ម្ច្ឱយទរៀបច្ាំ

កិច្ចការច្ាំៃួៃ ២ រួាៃ៖ (១). ការវាយ្ត្នម្លការអៃុវត្តម្កបែណឌ ថវិកាទូទាាំងម្បទទស (ថ្នន ក់ោត្ិ ៃិងថ្នន ក់-

ទម្កាម្ោត្ិ) ។ កិច្ចការទៃោះ ររួោក់បញ្ចូលកនុង GDAP របស់អងគភាពោក់ព័ៃធ ៃិងទសន ើកាំណត្់ទពលទវោ

សម្ាប់ទរៀបច្ាំកិច្ចម្ប ុាំពិៃិត្យរបាយ្ការណ៍វាយ្ត្នម្ល កម្មិ្ត្ថ្នន ក់ដឹ្កន្ទាំ ម្បចាំឆ្ន ាំ ៃិង/ឬោក់កណាត លឆ្ន ាំ ។ 

(២) ការទរៀបច្ាំច្កេុវិស័យ្របស់ កសហវ. ។ ទសន ើកាំណត្់ម្កបែណឌ ទពលទវោ ៃិងខែៃការសកម្មភាព សម្ាប់

ទរៀបច្ាំបញ្ចប់កិច្ចការទៃោះ ។ 

២. ទសន ើអរគន្ទយ្កោឋ ៃថវិកា ទធវើការែសពវែាយ្ទោលការណ៍ខណន្ទាំសត ីពីការទរៀបច្ាំថវិកាព័ត្៌ាៃសមិ្ទធកម្ម ៃិង

ទរៀបច្ាំវរគបណតុ ោះបណាត ល ៃូម្កសួង សាថ ប័ៃ ោបទណត ើរៗ  ទដ្ើម្បីទម្ត្ៀម្ែលួៃសម្ាប់ការអៃុវត្តថវិកាព័ត្៌ាៃ

សិទធកម្ម ម្បកបទោយ្ម្បសិទធភាព ។ 

៣. ទដ្ើម្បីបទងកើៃត្ាល ភាពថវិកា អ.រ.ហ. ទសន ើម្កសួង-សាថ ប័ៃទរៀបច្ាំែសពវែាយ្ ឬ ទរៀបច្ាំទវទិកាសាធារណៈ អាំពី

ថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំរបស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃសាម្ី  ូៃសាធារណ ៃ ។ 

៤.  ោការអៃុវត្តកៃលងម្ក កនុងម្កបែណឌ កម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ 

កសហវ. ខដ្លទទួល ាំៃួយ្បទច្ចកទទសទោយ្ផ្លា ល់ពីបណាត នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ពុាំទាៃ់ាៃការខច្ករំខលកព័ត្៌ាៃ

ោម្ួយ្ អ.រ.ហ. (របាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាពម្បចាំម្ត្ីាស ៃងិឆ្ន ាំ) ។ កតាត ទៃោះ ន្ទាំឱយប៉ាោះោល់ដ្ល់ការកាំណត្់

ធៃធាៃបទច្ចកទទសោាំម្ទ ៃិងកងវោះព័ត្ា៌ៃចាំបាច្់ ទដ្ើម្បីសម្ម្បសម្ម្ួលោម្ួយ្នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ កនុងការទកៀរររ

 ាំៃួយ្ទាាំងហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងបទច្ចកទទស ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ អ.រ.ហ. ទសន ើអងគភាពោក់ព័ៃធទម្កាម្ឱវាទ កសហវ. 

ទែាើរបាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាពម្បចាំម្ត្ីាស ៃិងឆ្ន ាំ ម្ក អ.រ.ហ. ោទទៀងទាត្់ ។ 

៥. ពិៃិត្យ ៃិងទធវើបច្ចុបបៃនភាពសាសភាពទៅកនុងម្កបែណឌ កម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទោយ្កនុងទន្ទោះរួម្ាៃ៖ (១) រណៈកាម ធិការដឹ្កន្ទាំការងាខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, (២) 

រណៈកម្មការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៃ កសហវ., (៣) ម្កុម្ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់-

ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ទៅតាម្អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កសហវ., ៃិង (៤) ម្កុម្ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទៅតាម្ម្កសួង សាថ ប័ៃ ម្សបតាម្បរិបទ ៃិងរច្ន្ទសម្ព័ៃធន្ទទពលបច្ចុបបៃន ។ 
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243> ច្ាំណចុ្ទាាំង ៥ ខាងទលើ រ.ហ.ស. បាៃឯកភាព ៃិងទសន ើបៃតតាម្ោៃ ៃិងវាយ្ត្នម្ល កនុងម្កបែណឌ កម្មវិធីខកទម្ម្ង ់

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ោម្បចាំម្ត្ីាស ៃិងម្បចាំឆ្ន ាំ ។ 

៦. េននិដ្ឋា ន 

244> របាយ្ការណ៍ម្ត្ួត្ពិៃិត្យវឌ្ឍៃភាពកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឆ្ន ាំ ២០២០ បាៃែតលៃ់ូវ

ការវាយ្ត្នម្លម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ទាាំងទលើទិដ្ឋភាពនៃការអៃុវត្ត ការវិភារ ៃិងវាយ្ត្នម្លលែិត្លែៃ់ទលើភាពខាល ាំង ៃិង

ភាពទែាយ្នៃម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ ខែែកទលើលទធែលម្បចាំឆ្ន ាំ ២០២០ ទៃោះ ការអៃុវត្តខែៃការ

សកម្មភាពោាំម្ទកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្របម់្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទទួលបាៃលទធែលលែម្បទសើរ ម្សបៃឹងសម្ិទធកម្ម

តាម្អងគភាពនៃ កសហវ. ខដ្លបងាា ញៃូវការែិត្ែាំរបស់អងគភាពៃីម្ួយ្ៗ ទដ្ើម្បីសទម្ម្ច្ទោលទៅរមួ្ នៃកម្មវិធី

ខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ ភាពទោរ ័យ្នៃការអៃុវត្តកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ ៃឹង ួយ្ោាំម្ទដ្ល់ការសទម្ម្ច្បាៃែងខដ្រៃូវការខកលម្ែម្បព័ៃធថវិកាថមី ទោយ្ទផ្លត ត្ោសាំខាៃ់ទលើ

ទោលការណ៍ ០៣ រួម្ាៃ បូរណភាពនៃការទោរពវិៃ័យ្ថវិកា, ម្បសិទធភាពនៃថវិកា ទាាំងកនុងខែនកវិភា ៃ៍ ទាាំង

កនុងខែនកម្បត្ិបត្តិការ, ៃិងស័កតិសិទធភាពនៃការែតល់ទសវាសាធារណៈ ។ 

245> ទដ្ើម្បីម្ត្ួសម្តាយ្វិថីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសារណៈឱយកាៃ់ខត្ាៃភាពច្ាស់ោស់ ៃិងមុ្ត្ម្សួច្, 

រា រោឋ ភិបាលបាៃោក់ឱយអៃុវត្តយ្ុទធសាស្រសតរៃលឹោះៗោបៃតបន្ទា ប់ រួម្ាៃោអាទិ៍ «យុ្ទធសាស្រសតនៃការខកទម្ម្ង់

ម្បព័ៃធថវិកាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥», «យុ្ទធសាស្រសតទកៀរររច្ាំណូល ២០១៩-២០២៣», «យុ្ទធសាស្រសតសត ពីីការម្រប់ម្រង

បាំណលុសាធារណៈ ២០១៩-២០២៣» «យុ្ទធសាស្រសតសត ពីីការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងការវិៃិទោរសាធារណៈ 

២០១៩-២០២៥», «យុ្ទធសាស្រសតនៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវិការដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោតិ្ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥» ៃងិ 

«យុ្ទធសាស្រសតនៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្មសាធារណៈ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥» ោម្យួ្ការទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្ត

ខែៃការសកម្មភាពលម្ែិត្របស់យ្ុទធសាស្រសតៃីម្ួយ្ៗ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ ម្បព័ៃធថវិកាកម្ពុោម្ត្ូវបាៃម្បសិទធិន្ទម្ថ្ន 

ម្បព័ៃធថវិកាព័ត្៌ាៃសម្ិទធកម្ម ៃិងអៃុវត្តទពញទលញទៅឆ្ន ាំ២០២៥ ។ ខែែកលទធែលនៃការម្ត្ួត្ពិៃិត្យតាម្ោៃ

ការអៃុវត្តសកម្មភាពលម្ែិត្ ាៃសកម្មភាពម្ួយ្ច្ាំៃួៃាៃៃិន្ទន ការពៃារទពលអៃុវត្ត ខដ្លប៉ាោះោលស់កម្មភាព

ខកទម្ម្ង់ទែសងទទៀត្ ។ 

246> ការអៃុវត្តទោលៃទោបាយ្ហិរញ្ញវត្ថុ (Fiscal policy)៖ ភាពទ ឿទុកចិ្ត្តនៃថវិកាទៅខត្រកាភាពធៃ់ ទោយ្ 

បៃតពម្ងឹងការម្រប់ម្រងការម្បម្ូលច្ាំណូល (តាម្រយ្ៈទាំទៃើបកម្មរដ្ឋបាលច្ាំណូល ៃិងទោលៃទោបាយ្ពៃធ)     

ែណៈការអភិវឌ្ឍម្កបែណឌ ហរិញ្ញវត្ថុរយ្ៈទពលម្ធយម្ទដ្ើម្បីសម្ម្បសម្ម្ួលម្បសិទធភាពថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ ។ 

ការទកើៃទ ើងទបៀវត្សរួរម្ត្ូវចត្់ទុកៃិងពិភាកា ។ ការទលើកកម្ពស់ម្ុែងារពៃធសាំខាៃ់ដ្ូច្ោការអប់រំអនកោប់ពៃធ

ទដ្ើម្បីបទងកើៃកម្ម្ិត្អៃុទោម្ភាព, ការម្រប់ម្រងការម្បកាសពៃធ ៃិងបាំណលុពៃធទដ្ើម្បីធាន្ទសម្ភាព ។ ការទកើៃទ ើង

ច្ាំណាយ្វិៃិទោរកនុងម្សុក ែណៈម្បសិទធភាព ៃិងការម្រប់ម្រងបាំណលុោយ្ថ្នទហត្ុពីរទម្ាងភាពោនដ្ររូវាង

រដ្ឋៃិងឯក ៃ ។ ការទលើកកម្ពស់ម្បសិទធភាពវិៃិទោរទលើរទម្ាងទោយ្ហិរញ្ញបបទាៃថវិកាកនុងម្សុក ទោយ្ពម្ងឹង
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វដ្ោនៃវិៃិទោរតាម្រយ្ៈការបៃត ាំរុញការអៃុវត្តយុ្ទធសាស្រសតសត ីពីការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រង វិៃិទោរសាធារណៈ 

២០១៩-២០២៥ ។ 

247> ទទាោះបីោាៃការវិវឌ្ឍររួឱយកត្់សាគ ល់នៃការអៃុវត្តកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក៏ទៅាៃ

ការងារខដ្លម្ត្ូវទធវើ ទដ្ើម្បីសទម្ម្ច្ៃូវ ាំហាៃទ៣ី “ការែារភាា ប់ថវិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្ ” កនុងទន្ទោះរមួ្ាៃ 

(១) កតាត សាថ ប័ៃ ៖ ភាពោអនកដឹ្កន្ទាំ ្ៃាៈ ការយ្ល់ដឹ្ង ៃិងការច្ូលរួម្របស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ទកើៃទ ើងោលាំោប់ 

ប៉ាុខៃតទៅពុាំទាៃ់ម្រប់ម្ោៃ់កនុងការ ាំរុញការងារខកទម្ម្ង់ឱយកាៃ់ខត្ាៃសៃាុោះ ោពិទសសកម្មិ្ត្ថ្នន ក់ដឹ្កន្ទាំោៃ់ែពស់

ៃិង (២) តួ្ន្ទទរីបស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ៖ ចាំបាច់្ម្ត្ូវពម្ងឹងការច្លូរមួ្បខៃថម្ទទៀត្ទលើការងារខកទម្ម្ង់ោក់ព័ៃធ

ៃឹងការពម្ងឹងការម្រប់ម្រងការម្បម្លូច្ាំណូលមិ្ៃខម្ៃសារទពើពៃធ, ការទម្បើម្បាស់ FMIS, ការទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្ត

ខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកា ៃិងថវិកាកម្មវិធី ៃិងការអៃុវត្តលិែិត្បទោឋ ៃរត្ិយ្ុត្តោក់ព័ៃធ វិស័យ្ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ម្បកបទោយ្ម្បសិទធភាព ។ 

248> ច្ាំខណកឯការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាព  វិទាសាថ ៃទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថរុិត្រូរបខៃថម្ទលើកម្មវិធីវិញ្ញញ បៃបម្ត្ ទោយ្

ភាា ប់ោម្ួយ្លកេែណឌ  ការបទងកើៃសម្ត្ថភាព ាំន្ទញ ទាាំងការវិភារ ៃិងយ្ល់ដឹ្ងអាំពីទោលៃទោបាយ្សាធារណៈ

ច្ាំទោោះម្ស្រៃតីរា ការសុីវិល ។ កតាត សាំខាៃ់ទៅខត្ម្ត្ូវបៃតពិៃិត្យទដ្ើម្បីឈាៃទឆ្ព ោះទៅមុ្ែរឺការម្រប់ម្រងធៃធាៃម្ៃុសស 

ៃិងការម្រប់ម្រងសម្ិទធកម្មខដ្លោរៃលឹោះ ទដ្ើម្បី ួយ្ដ្ល់ការធាន្ទបាៃៃូវរណទៃយ្យភាពច្ាំទោោះសម្ិទធកម្ម ។ 

ម្ា៉ាងទទៀត្ ការទរៀបច្ាំខែៃការយ្ុទធសាស្រសតសត ីពីការកសាង ៃិងអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាពកនុងម្កបែណឌ  PFMRP ម្ត្ូវ

សិកាវិភារអាំពីត្ម្មូ្វការ ៃិងការោាំម្ទទលើការកសាងសម្ត្ថភាព ទដ្ើម្បី ួយ្ ាំរុញការអៃវុត្តយ្ុទធសាស្រសត /ខែៃការ

សកម្មភាពឱយកាៃ់ខត្ាៃម្បសិទធភាព ៃិងស័កតិសិទធភាព ៃិង ល្ុោះបញ្ញច ាំងអាំពីត្ម្មូ្វការរបស់យុ្ទធសាស្រសតៃីម្យួ្ៗ 

ទោយ្ាៃកិច្ចសហការោម្ួយ្អងគភាពទទួលបៃាុកទម្កាម្ឱវាទ កសហវ.  ម្ពម្ទាាំងរិត្រូរបខៃថម្ទលើការ ាំន្ទញទៃ ់

រមួ្ាៃភាពោអនកដឹ្កន្ទាំ ៃិងការម្រប់ម្រងការផ្លល ស់បតូរោទដ្ើម្ ។ 

249> ខែែកទលើលទធែលនៃការម្ត្ួត្ពិៃិត្យតាម្ោៃវឌ្ឍៃភាពឆ្ន ាំ២០២០ សកម្មភាពោទម្ច្ើៃសទម្ម្ច្បាៃតាម្ទោលទៅ 

ប៉ាុខៃតសកម្មភាពរៃលឹោះ ខដ្លប៉ាោះោល់ដ្ល់ការទម្ត្ៀម្ែលួៃសម្ាប់ ាំហាៃបន្ទា ប់ ទៅម្ិៃកាំពុងបៃតាៃវឌ្ឍៃភាព ។ 

ម្ា៉ាងទទៀត្ រុណភាពការទរៀបច្ាំ GDAP/MAP ៃិងការរាយ្ការណ៍ាៃរុណភាពម្បទសើរោងម្ុៃែងខដ្រ ខដ្ល

ងាយ្ម្សួលរំទលច្ ៃិងកាំណត្់ោរួម្កនុងម្កបែណឌ កម្មវិធីខកទម្ម្ង់ ។ 

250> ខែែកទលើលទធែលម្ត្ួត្ពិៃិត្យៃិងវាយ្ត្នម្ល PEFA ទៃោះ ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទៅកម្ពុោម្ត្ូវបាៃខកលម្ែោ

បទណត ើរ ៃងិការងារទសសសលម់្ួយ្ច្ាំៃួៃាៃវឌ្ឍៃភាព ៃងិទសិទៅច្ាស់ោស់ ម្សបតាម្បរិការណ៍កម្ពុោ ៃិង

សម្ម្សបតាម្សតង់ោ ៃិងោឧត្តាៃុវត្តៃអ៍ៃតរោត្ិ ។ ទៃាឹម្ទៃោះទៅកនុងបរិការណ៍នៃការម្បយុ្ទធម្បឆ្ាំងៃឹង ាំងឺ

កូ វីដ្-១៩ សកម្មភាពខកទម្ម្ង់ម្ួយ្ច្ាំៃួៃម្ត្ូវបាៃបៃាុច្បងាែ ក់, ប៉ាុខៃតបាៃកាល យ្ោ វិញ្ញញ សា ទដ្ើម្បីសាកលបង

ភាព រឹងា ាំនៃម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈរបស់កម្ពុោ ។  

251> ទទាោះបីោោ៉ា ងទៃោះកោី ម្បសិៃទបើទម្បៀបទធៀបទៅៃឹងសតង់ោ ៃិងឧត្តាៃុវត្តៃោ៍អៃោរោត្ិ ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

កម្ពុោទៅាៃរាល ត្ទៅទ ើយ្ ខដ្លចាំបាច់្ម្ត្ូវបៃតខកលម្ែបខៃថម្ទទៀត្ទលើវដ្តថវិកា រួម្ទាាំងការម្រប់ម្រងម្ទពយ-
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សម្បត្តិរដ្ឋ ែងខដ្រ ។ ោម្ួយ្ោន ទៃោះ ទិសទៅនៃការអភិវឌ្ឍទសដ្ឋកិច្ច-សងគម្កម្ពុោកស៏ថ ិត្ទៅទលើវិថីខវងឆ្ៃ យ្

ខថម្ទទៀត្ កនុងការសទម្ម្ច្បាៃៃូវច្កេុវិស័យ្របសែ់លួៃ ខដ្លកនុងទន្ទោះកាោៃុវត្តភាព ៃិងបញ្ញា ម្បឈម្ន្ទន្ទ ៃឹង

ទកើត្ាៃទ ើងោបៃោបន្ទា ប់ទម្ច្ើៃខថម្ទទៀត្ ។ ដ្ូច្ទៃោះ ការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទៅខត្ោ

 ាំហាៃ ខដ្លម្ត្ូវបៃោទធវើបខៃថម្ទទៀត្ ទដ្ើម្បីទ ល្ើយ្ត្បបាៃទៅៃឹងបរិការណ៍នៃ ាំងកឺូវីដ្-១៩ ៃិងការត្ម្ម្ង់ទឆ្ព ោះ

ទៅរករណទៃយ្យភាពសម្ិទធកម្ម ។ សម្ាប់ ាំហាៃទៅម្ុែ ការអៃុវត្តៃូវសកម្មភាពខដ្លម្ិៃទាៃ់សទម្ម្ច្បាៃ

ម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ រឺោអៃោរកាលសាំខាៃ់កនុងការកសាងរណទៃយ្យភាពសម្ិទធកម្ម ទដ្ើម្បីធាន្ទទោយ្ភាពទ ឿោក់ថ្ន 

ទែឿៃទាាំង ៣ ខាងទដ្ើម្ាៃភាព រឹងា ាំម្រប់ម្ោៃ់។ 

252> រណៈកាម ធិការដឹ្កន្ទាំការងារខកទម្ម្ង់ការម្របម់្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈទធវើការវាយ្ត្នម្ល ៃិងសៃនិោឋ ៃោរួម្នៃ

ការអៃុវត្តម្រប់ខែនក នៃខែៃសកម្មភាពរួម្ ដ្ាំណាក់កាលទី៣ ដ្ូច្ខាងទម្កាម្៖ 

- ថវិកាទៅខត្ាៃភាពទ ឿទុកចិ្ត្ត ខដ្លបាៃកាល យ្ោកាល ាំងច្លករកនុងការម្ទម្ទង់ ៃិង ាំរញុកាំទណើៃទសដ្ឋកិច្ច 

ទបើទទាោះបីោាៃែលប៉ាោះោល់ទោយ្ ាំងកឺូវីដ្-១៩ ប៉ាុខៃតម្ត្ូវពម្ងឹងពិពិធកម្មច្ាំណូលថមី ៃិងការទកៀរររច្ាំណូល

ឱយអស់សកាត ៃុពល ៃិងពម្ងឹងម្បសិទធភាពការអៃុវត្តច្ាំណាយ្ថវិកា ។ 

- បុទរលកេណៈសាំខាៃ់  ៗ នៃរណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថមុ្ត្ូវបាៃកសាង ៃិងពម្ងឹងបខៃថម្ ទដ្ើម្បីធាន្ទរណទៃយ្យ-

ភាព ៃិងម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃិត្យនែាកនុង កនុងទោលទៅទម្បើម្បាស់ធៃធាៃហិរញ្ញវត្ថុម្បកបទោយ្ម្បសិទធភាព 

ស័កតិសិទធភាព ៃិងត្ាល ភាព ។ 

- ម្កបែណឌ ថវិកាកម្មវិធីម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ពម្ងឹង ៃិងពម្ងីកការអៃុវត្តទាាំងថ្នន ក់ោត្ិ ៃិងថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ខដ្ល

ោឧបករណ៍សាំខាៃ់ ទដ្ើម្បីែារភាា ប់ថវិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្របស់រា រោឋ ភិបាល ។ 

- បុទរលកេណៈសាំខាៃ់ៗ នៃរណទៃយ្យភាពសមិ្ទធកម្មម្ត្ូវបាៃៃិងកាំពុងទរៀបច្ាំោបទណត ើរ ប៉ាុខៃតសថ ិត្កនុង

ដ្ាំណាក់កាលបឋម្ទៅទ ើយ្ ។ ោម្ួយ្ោន ទៃោះ បុទរលកេណៈសាំខាៃ់ៗម្ត្ូវបាៃកាំណត្់ ៃិងបញ្ចូលកនុងខែៃការ

សកម្មភាពដ្ាំណាក់កាលអៃតរកាលទឆ្ព ោះទៅដ្ាំណាក់កាលទី៤ ។ 

- សម្ត្ថភាពម្ស្រៃតនីៃម្កសួង-សាថ ប័ៃកនងុការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈម្ត្ូវបាៃពម្ងឹងោបទណត ើរ  ៗ ៃិងកម្មិ្ត្

នៃការយ្ល់ដឹ្ង ៃិងការច្លូរមួ្អៃុវត្តកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុាៃការទកើៃទ ើងោលាំោប់ ។ 

253> ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្បកបទោយ្ម្បសិទធភាព ៃិងស័កតិសទិធភាព រឺម្ូលោឋ ៃម្រឹោះដ្៏ចាំបាច្់ម្ិៃអាច្

ែវោះបាៃ សម្ាប់ ាំរុញការអភិវឌ្ឍម្បទទសោត្ិ ៃិងកាត្់បៃថយ្ភាពម្កីម្ករបស់ម្បោ ៃ ពិទសសតាម្រយ្ៈការធាន្ទ

ៃូវកាំទណើៃទសដ្ឋកិច្ចម្បកបទោយ្បរិោប័ៃន ៃិងបទងកើៃម្បសិទធភាពកនុងការែតល់ទសវាសាធារណៈដ្ល់ម្បោ ៃ 

ម្ពម្ទាាំងរមួ្ច្ាំខណកសទម្ម្ច្បាៃៃវូច្កេុវិស័យ្រយ្ៈទពលខវងរបស់កម្ពុោ ទោយ្ខម្បកាល យ្ទៅោម្បទទសច្ាំណូល

ម្ធយម្កម្ម្ិត្ែពស់ទៅឆ្ន ាំ ២០៣០ ៃិងម្បទទសខដ្លាៃច្ាំណូលែពស់ទៅឆ្ន ាំ ២០៥០ ។ 
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ឧបេម្ព័នធ 

ឧបេម្ព័នធទី ១  ៖ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តការេសម្ម្ចរបេ់ គ.ហ.េ.  

ឧបេម្ព័នធទី ២  ៖  តារាងថវិកា និងេមិ្ទធកម្ា តាម្អងគភាពសម្កាម្ឱវាទម្កេួសេដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

ឧបេម្ព័នធទី ៣  ៖  តារាងថវិកា និងេមិ្ទធកម្ា តាម្ម្កេួង-សាថ ប័ន 

ឧបេម្ព័នធទី ៤  ៖  តារាងេសងេបវឌ្ឍនភាពម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០  

ឧបេម្ព័នធទី ៥  ៖  វឌ្ឍនភាពននការពិភាកាសេនើេុាំជាំនួយបសចចកសទេេម្ម្មប់ោាំម្ទដល់ការអនុវត្តការងារ     

កកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឆ្ន ាំ២០២០-២០២១   

ឧបេម្ព័នធទី ៦  ៖  តារាងវឌ្ឍនភាពម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ ននការអនុវត្តម្កបខ្ណឌ លទធ្ល រវាង RGC និង EU 

ឧបេម្ព័នធទី ៧  ៖  បកម្ម្បម្ម្ួលលទធ្លននការវាយត្នម្ៃ PEFA ឆ្ន ាំ២០១០, ២០១៥ និង២០២០          

សដ្ឋយសម្បើម្បាេ់ម្កបខ្ណឌ ឆ្ន ាំ២០១១ 

ឧបេម្ព័នធទី ៨  ៖  បទបងាា ញរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ េម្ម្មប់កិចចម្បជុាំគណៈកម្ាការ         

កកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ឧបេម្ព័នធទី ៩  ៖  របាយការណ៍លទធ្លននកិចចម្បជុាំគណៈកម្ាការកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ននម្កេួងសេដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

ឧបេម្ព័នធទី ១០  ៖  ការេសម្ម្ចរបេ់គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ឧបេម្ព័នធទី ១១  ៖ បទបងាា ញរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ េម្ម្មប់កិចចម្បជុាំគណៈកម្មា ធិការ

ដឹកនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ជាម្ួយត្ាំណាងនដគូអភិវឌ្ឍន៍ 

(ភាសាកខ្ារ) 

ឧបេម្ព័នធទី ១២  ៖  ម្ត្ិសោបល់របេ់នដគូអភិវឌ្ឍន៍សលើរបាយការណ៍ម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ (ភាសាកខ្ារ)  

ឧបេម្ព័នធទី ១៣ ៖ បទបងាា ញរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ េម្ម្មប់កិចចម្បជុាំគណៈកម្មា ធិការ

ដឹកនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ជាមួ្យត្ាំណាងនដគូអភិវឌ្ឍន៍ 

(ភាសាអង់សគៃេ) 

ឧបេម្ព័នធទី ១៤ ៖ ម្ត្ិសោបល់របេ់នដគូអភិវឌ្ឍន៍សលើរបាយការណ៍ម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ (ភាសាអង់សគៃេ) 

ឧបេម្ព័នធទី ១៥ ៖ របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ (ជាភាសាអង់សគៃេ) 
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ឧបេម្ព័នធទី ១ ៖ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តការេសម្ម្ចរបេ់ គ.ហ.េ. 
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វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តការេសម្ម្ចរបេ់ គ.ហ.េ. ម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ 

ល.រ ការសទម្ម្ច្របស់ រ.ហ.ស. អងគភាព ទោលទៅ    
ទោលទៅ 

(ថម)ី 
វឌ្ឍៃភាព/កត់្សាគ ល់ 

ក. វឌ្ឍៃភាពសទម្ម្ច្បាៃទពញទលញ 

១ 
ច្ាប់សត ីពីការម្រប់ម្រង

ខលបងោណិ ាកម្ម 
GDFI 

ត្.ម្  ៤ 

២០២០ 
- 

ម្បកាសោក់ឱយទម្បើម្បាស់ទោយ្ម្ពោះរា ម្កម្ 

ទលែ ៃស/រកម្/១១២០/០៣១  ច្ុោះនថៃទ ី

១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

២ 

ច្ាប់សត ីពីការម្រប់ម្រងការ-

ទម្បើម្បាស់ ៃងិការចត្់ខច្ង

ទលើម្ទពយសម្បត្តរិដ្ឋ 

GDSP 

ត្.ម្  ៤ 

២០២០ 
- 

ម្បកាសោក់ឱយទម្បើម្បាស់ទោយ្ម្ពោះរា -

ម្កម្ទលែ ៃស/រកម្/១១២០/០៣០ ច្ុោះ

នថៃទី ១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

៣ ច្ាប់សត ីពីម្ូលបម្ត្រដ្ឋ SECC 

ត្.ម្  ៤ 

២០២០ 
- 

ម្បកាសោក់ឱយទម្បើម្បាស់ទោយ្ម្ពោះរា -

ម្កម្ទលែ ៃស/រកម្/១២២០/០៤០ ច្ោុះ

នថៃទី ២៦ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

៤ 

ការត្ម្ម្ង់ទិសៃតី្ិវិធីអៃុវត្ត

ការងារថមីតាម្ FMIS សម្ាប់

ម្កសងួ សាថ បៃ័ ៧ 

FMWG 

ត្.ម្  ៤ 

២០២០ 
- 

កសហវ. ៃិងម្កសងួ សាថ ប័ៃច្ាំៃៃួ ៧ បាៃ

ោក់ឱយអៃុវត្តៃតី្ិវិធីអៃុវត្តការងារថមី តាម្

ម្បព័ៃធ FMIS ទលើម្ុែសញ្ញញ ទបើកែតល់ទបៀវត្ស 

ច្ាំណាយ្ទលើបៃាុកបុរគលិកទែសងៗទម្ៅពី

ទបៀវត្ស ៃិងការច្ាំណាយ្ទទូាត្់ម្ត្ង់ ខដ្ល

ាៃហាៃិភ័យ្កនងុកម្ម្តិ្ ១ ។ 

៥ 
ការទធវើសន្ទធ ៃកម្មរវាង 

FMIS ៃិងម្បពៃ័ធពៃធោរ  

FMIS 

&GDT 

ត្.ម្  ៣ 

២០២០ 
- 

ោក់ឱយដ្ាំទណើរការទៅនថៃទី២៣ ខែកញ្ញញ  

ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

៦ 
ការទធវើសន្ទធ ៃកម្មរវាង 

ASYCUDA ៃិង ម្បព័ៃធពៃធោរ  

GDT & 

GDCE 

ត្.ម្ ៣ 

២០២០ 
- 

ោក់ឱយដ្ាំទណើរការោែលូវការទៅនថៃទី ១៨ 

ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

៧ 

ការចត្់ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ ៃិង 

ការម្រប់ម្រងទិៃនៃ័យ្បាំណលុ

សារទពើពៃធ 

GDT 
ត្.ម្  ៤ 

២០២០ 
- 

បាៃបទងកើត្ម្បពៃ័ធម្រប់ម្រងបាំណលុពៃធថមី 

ៃិងបាៃោក់ឱយអៃុវត្តម្បកាសសត ីពកីារម្រប-់ 

ម្រងបាំណលុពៃធោរ ។ 

៨ 
ការកាត្់បៃថយ្បាំណលុ 

ម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ 
GDSPNR 

ត្.ម្  ៤ 

២០២០ 
- 

ម្បកាសសត ីពីវិធាៃ ៃិងៃតី្ិវិធីនៃការតាម្ោៃ 

ការត្ឹងទារ ៃិងការ ម្ម្ោះបញ្ា ីបាំណលុម្ិៃ-
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ល.រ ការសទម្ម្ច្របស់ រ.ហ.ស. អងគភាព ទោលទៅ    
ទោលទៅ 

(ថម)ី 
វឌ្ឍៃភាព/កត់្សាគ ល់ 

ខម្ៃសារទពើពៃធម្ត្ូវបាៃអៃុម្័ត្ទៅនថៃទី ២២ 

ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

៩ 

ខែៃការពម្ងីកការអៃុវត្ត

រទម្ាង FMIS  ាំហាៃទ៣ី 

ឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥ 

FMWG 
ត្.ម្  ៤ 

២០២០ 
- 

ទទួលបាៃការឯកភាពោទោលការណ៍ដ្៏

ែពង់ែពស់ពី ឯកឧត្តម្អរគបណឌ តិ្សភាចរយ 

ទៅនថៃទី ០៧ ខែត្ោុ ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

១០ 

ការកត្ម់្តាច្ាំណូលពីការ-

 លួដី្សម្បទាៃទសដ្ឋកិច្ច 

ៃិងសម្បទាៃខរ៉ៃកនុង NRMIS 

GDSPNR 
ត្.ម្  ៣ 

២០២០ 
- 

ដី្សម្បទាៃទសដ្ឋកិច្ច៖ ការកត្ម់្តាច្ាំណូល 

ដី្សម្បទាៃទសដ្ឋកិច្ច ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយដ្ាំទណើ- 

ការទៅកនុងខែកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០២០ ។ សម្បទាៃ 

ខរ៉ៃ ៖ ម្ុែងារកត្ម់្តាច្ាំណូលពសីម្បទាៃខរ៉ៃ 

ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំរួច្រាល់ ។ 

១១ 
ខែៃការសកម្មភាពរួម្

ដ្ាំណាក់កាលទ៣ី បូក ២ 
GSC 

ត្.ម្  ៤ 

២០២០ 
- 

ទទួលបាៃការអៃុវត្តកនុងកិច្ចម្ប ុាំរណៈ-

កម្មការនៃ កសហវ. ទៅថៃទី ១៨ ខែកុម្ភៈ 

ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

ទែសងៗ  

ច្ាប់សត ីពីការទរៀបច្ាំ ៃងិការ- 

ម្បម្ពតឹ្តទៅនៃអាោា ធរទសវា

ហិរញ្ញវត្ថុម្ិៃខម្ៃធន្ទោរ 

- - - 

ម្បកាសោក់ឱយទម្បើម្បាស់ទោយ្ម្ពោះរា -

ម្កម្ទលែ ៃស/រកម្/០១២១/០០៣ ច្ុោះ

នថៃទី ១៦ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

ែ. វឌ្ឍៃភាពបៃតតាម្ោៃ 

១ 
ទសច្កតីម្ោងច្ាប់សត ីពីម្បព័ៃធ 

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ថមី) 
GDB 

ត្.ម្ ៤ 

២០២០ 

(ោក់ ៃូ

ម្កុម្ម្បឹកា

ៃតី្ិកម្ម នៃ

កសហវ.) 

ត្.ម្ ១ 

២០២២ 

បាៃបញ្ចប់ ២  ាំពូក ។ សាគ ល់៖ ត្.ម្២ 

២០២១ ោក់ ូៃម្កុម្ម្បឹកាៃីត្ិកម្មនៃ     

កសហវ., ត្.ម្៤  ឆ្ន ាំ២០២១ ោក់ ៃូ    

រណៈរដ្ឋម្ស្រៃតី; ត្.ម្១ ឆ្ន ាំ២០២២ ោក់

 ូៃសាថ បៃ័ ៃតី្បិបញ្ញត្ិត ។ 

២ 
ទសច្កតីម្ោងច្ាប់សត ីពីភាព-

ោនដ្រូរវាងរដ្ឋ ៃិងឯក ៃ 
CPPPU 

ត្.ម្ ៤ 

២០២០ 

ត្.ម្ ៤  

២០២១ 

ទសច្កតីម្ោងច្ាប់បាៃោក់ ល្ងកចិ្ចម្ប ុាំអៃត- 

រម្កសងួច្ាំៃៃួ ៣ ទលើក ទហើយ្ទសច្កតីម្ោង 

ច្ុងទម្កាយ្ម្ត្ូវោក់ ល្ងការម្ត្ួត្ពិៃិត្យពី

ម្កសួងយ្តុ្តិធម្៌ ។ 
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ល.រ ការសទម្ម្ច្របស់ រ.ហ.ស. អងគភាព ទោលទៅ    
ទោលទៅ 

(ថម)ី 
វឌ្ឍៃភាព/កត់្សាគ ល់ 

សាគ ល់៖ ត្.ម្២ ២០២១ ោក់ ូៃរណៈ-

រដ្ឋម្ស្រៃតី, ត្.ម្៤ ២០២១ ោក ់ូៃសាថ បៃ័

ៃតី្ិបបញ្ញត្តិ ។ 

៣ ទសច្កតីម្ោងច្ាប់សត ីពីការ-

ម្រប់ម្រងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃ

សារទពើពៃធ 

GDSPNR ត្.ម្ ៤  

២០២១ ត្.ម្៤,២០២២ 
បាៃម្ប ុាំោមួ្យ្ម្កុម្ម្បឹកាៃតី្ិកម្ម ៃិង

អៃតរអរគន្ទយ្កោឋ ៃទម្កាម្ឱវាទ កសហវ. ។ 

៤ 
ម្កបែណឌ ទោលៃទោបាយ្

សត ីពីការអភិវឌ្ឍម្ូលបម្ត្រដ្ឋ 

GSC & 

GDICDM 

ត្.ម្ ៤ 

២០២១ 
- 

ទសច្កតីសទម្ម្ច្សត ីពីការបទងកើត្ម្កុម្ការងារ

បទច្ចកទទសបាៃទទួលការអៃុម្ត័្ទៅនថៃទី

០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ ។ កិច្ចម្ប ុាំម្កុម្-

ការងារោក់ព័ៃធ ទដ្ើម្បីពិៃតិ្យ ៃងិពិភាកា

អាំពីខែៃការការងារ ៃិងាត្ិកានៃទសច្កតី

ម្ោង ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំកាលពីអាំ ុងខែម្ករា 

ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

៥ 

ទោលការណ៍ខណន្ទាំរួម្សោ ីពី

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសា-

ធារណៈ របស់រា រោឋ ភិបាល 

GSC 
ត្.ម្ ២ 

២០២១ 
- 

បាៃទរៀបច្ាំសិកាេ សាោពិទម្ោោះទោបល់

ទលើកទ១ី ទៅខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ។ ទម្ោង

ទរៀបច្ាំសិកាេ សាោពិទម្ោោះទោបល់ទលើក

ទី២ ៃិងបញ្ចប់កនងុឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

៦ 
ម្ូលៃធិិ PFMRP ម្រប-់

ម្ ុងទម្ោយ្ 
GSC 

ត្.ម្ ៤ 

២០២០ 

ត្.ម្ ៣ 

២០២១ 

អ.រ.ហ. បាៃ ៃិងកាំពុងទរៀបច្ាំមូ្លៃធិិ 

PFMRP ម្រប់ម្ ងុទម្ោយ្ ។ 

៧ 

ខែៃការយ្ុទធសាស្រសតសត ីពី   

ការកសាង ៃិងអភិវឌ្ឍ

សម្ត្ថភាពកនុងម្កបែណឌ  

PFMRP ដ្ាំណាក់កាល ទ៤ី 

EFI 
ត្.ម្  ១ 

២០២១ 
- 

ទសច្កតីម្ោងច្ុងទម្កាយ្សម្ាបដ់្ាំណាក-់

កាលទី៤ បាៃម្បម្លូធាត្ុច្លូពីម្រប់អងគ-

ភាពោក់ព័ៃធ រមួ្ាៃ អ.រ.ហ. នដ្រូ

អភវិឌ្ឍៃ៍ ៃិងនដ្រូកិច្ចសហម្បត្ិបត្តកិារោត្ិ  

ៃិងអៃតរោត្ិ ។ 

៨ 

យ្ុទធសាស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់

រណទៃយ្យសាធារណៈកម្ពុោ 

ឆ្ន ាំ២០១៩-២០៣១ 

NAC 
ត្.ម្ ៤ 

២០២០ 

ត្.ម្ ២  

២០២១ 

ទសច្កតីម្ោងច្ុងទម្កាយ្យ្ុទធសាស្រសតសត ីពី

ការអៃុវត្តសតងោ់រណទៃយ្យសាធារណៈ

កម្ពុោមូ្លោឋ ៃបងគរឆ្ន ាំ២០១៩-២០៣១ 

ម្ត្ូវបាៃោក់ ៃូ ាំន្ទញការ IMF ពិៃតិ្យ 
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ល.រ ការសទម្ម្ច្របស់ រ.ហ.ស. អងគភាព ទោលទៅ    
ទោលទៅ 

(ថម)ី 
វឌ្ឍៃភាព/កត់្សាគ ល់ 

ៃិងែតល់ទោបល់ ម្ុៃៃឹងទោរពទសន ើសុាំការ- 

អៃុម្ត័្ពី ឯកឧត្តម្អរគបណឌ តិ្សភាចរយ ។ 

៩ 

ឯកសារទសសន្ទទាៃសត ីពីច្កេុ- 

 វិស័យ្ ៃិងយុ្ទធសាស្រសត  នៃ

ការងារខកទម្ម្ង់ ៣ បូក ១ 

(រយ្ៈទពល ១០ ឆ្ន ាំ) 

GSC, 

NCDD, 

PAR, CLJR 

ត្.ម្ ៤ 

២០២០ 

ត្.ម្ ៤  

២០២១ 

ទសច្កតីម្ោងទលើកទ១ី នៃឯកសារទសសន្ទ

ទាៃ សត ីពីច្កេុ វិស័យ្ ៃិងយុ្ទធសាស្រសត នៃ

ការងារខកទម្ម្ង់ ៣ បូក ១ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ។ 

១០ 

សន្ទធ ៃកម្មរវាង FMIS ៃិង 

EFMS របស់ម្កសងួអប់រំ  

យ្ុវ ៃ ៃងិកីឡា 

MoEYS & 

FMWG 

ត្.ម្ ៤ 

២០២០ 
២០២២ 

EFMS ពុាំទាៃា់ៃលទធភាព ៃងិទម្ត្ៀម្រួច្ 

រាល់សម្ាប់ទធវើសន្ទធ ៃកម្មទៅទ ើយ្ ទោយ្ 

រង់ចាំការអភិវឌ្ឍ EFMS  ាំន្ទៃទ់ី៣ ទៅ

ច្ុងឆ្ន ាំ២០២១ ។ តាម្សាម រត្នីៃកិច្ចម្ប ុាំ

កម្ម្តិ្បទច្ចទទសទៅនថៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ

២០២១ បាៃទសន ើ MoEYS ទរៀបច្ាំោខែៃទី

បងាា ញែលូវសម្ាប់ទធវើសន្ទធ ៃកម្មទលើម្បព័ៃធ

ទាាំងម្លូ ។ 

១១ 

សន្ទធ ៃកម្មរវាង FMIS ៃិង

ម្បព័ៃធទបៀវត្សរបស់ម្កសួង

ម្ុែងារសាធារណៈ 

FMWG, 

GSC ៃិង 

MCS 

ត្.ម្ ៤  

២០២០ 

ត្.ម្ ១  

២០២១ 

បាៃបញ្ចប់ការអភវិឌ្ឍ ៃងិបាៃទធវើទត្សតសាក- 

លបងការបញ្ាូៃទិៃនៃ័យ្ពីម្បព័ៃធ Payroll 

ម្ក FMIS ម្ពម្ទាាំងបាៃទរៀបច្ាំកម្មវិធី

បស្រញ្ញា បការយ្ល់ដឹ្ងទៅទលើ    ៃតី្ិវិធី ៃិង

ដ្ាំទណើរការនៃការទធវើសន្ទធ ៃកម្មរវាងម្បពៃ័ធ

ទាាំងពីរ ។ ទម្ោងោក់ឱយអៃុវត្តោែលូវការ

ទៅអាំ ុងម្ត្ាីសទី ១ ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

១២ 
របាយ្ការណ៍ PEFA      

ថ្នន ក់ោត្ិ ឆ្ន ាំ២០២០ 
GSC 

ត្.ម្ ៤ 

២០២០ 

ត្.ម្ ២  

២០២១ 

បាៃទទួលទោបល់ពីទលខាធិការោឋ ៃ PEFA 

ៃិងនដ្រូអភវិឌ្ឍៃ៍ ។ បាៃទរៀបច្ាំសិកាេ សាោ 

ពិទម្ោោះទោបលោ់ម្ួយ្អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ 

កសហវ. ៃិងម្កសងួ-សាថ ប័ៃ ទៅនថៃទី ២៥ 

ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០២១។  

១៣ 
របាយ្ការណ៍ PEFA      

ថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ឆ្ន ាំ២០២០ 
GSC 

ត្.ម្ ៤ 

២០២០ 

ត្.ម្ ២ 

២០២១ 

ាៃទសច្កតីម្ោងៃិងកាំពុងទែាៀងផ្លា ត្់

ទិៃនៃ័យ្ោម្ួយ្ ាំន្ទញការ ។ 
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ល.រ ការសទម្ម្ច្របស់ រ.ហ.ស. អងគភាព ទោលទៅ    
ទោលទៅ 

(ថម)ី 
វឌ្ឍៃភាព/កត់្សាគ ល់ 

១៤ 
ខែៃការទធវើបណណកម្មសិទធិដី្ធលី

របស់រដ្ឋ 

GDSPNR 

& GDB 
២០២១ 

ត្.ម្ ២  

២០២១ 

រណៈកម្មការច្ាំៃួៃ ២ (ថ្នន ក់ោត្ិ ៃិង 

ថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ) ម្ត្ូវបាៃបទងកើត្ទ ើង   

ទៅនថៃទី២៤ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

១៥ 

ម្កបែណឌ រួម្ខែៃទីបងាា ញ

ែលូវ ៃិងខែៃការសកម្មភាព

សម្ាប់ទោោះម្សាយ្

ច្ាំណាយ្កកសាោះ 

GSC 
ត្.ម្ ៤  

២០២១ 
- 

▪ ម្កុម្ការងារបទច្ចកទទសទរៀបច្ាំម្កបែណឌ រួម្ 

ខែៃទីបងាា ញែលូវ ៃិងខែៃការសកម្មភាព 

សម្ាប់ទោោះម្សាយ្ច្ាំណាយ្កកសាោះ ម្ត្ូវ

បាៃបទងកើត្តាម្រយ្ៈ  ទសច្កតីសទម្ម្ច្ទលែ 

០៨៥ សហវ ច្ុោះនថៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

១៦ 

កម្មវិធីសិកាភាា ប់វិញ្ញញ បៃបម្ត្ 

(Certificate Program) 

ទោយ្ែារភាា បោ់ម្ួយ្ម្ុែដ្ាំ- 

ខណងឱយបាៃម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ 

EFI 
ត្.ម្ ៤  

២០២០ 
ត្.ម្ ៤ ២០២១ 

បាៃ ៃិងកាំពុងអៃុវត្តកម្មវិធីបណតុ ោះបណាត ល

 ាំន្ទញបទច្ចកទទសកម្មិ្ត្វិញ្ញញ បៃបម្ត្រយ្ៈ 

ទពលម្ធយម្ ទលើ ាំន្ទញម្របម់្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ ។ 

១៧ 

ការវាយ្ត្នម្លទលើបច្ច័យ្នៃ

ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប-់ 

ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

(PFM Impact Assessment) 

GSC ២០២១ ត្.ម្ ៤ ២០២១ 

បាៃទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោងទសសន្ទទាៃ  ៃងិ

ម្កុម្ការងារ ម្ពម្ទាាំងបាៃទរៀបច្ាំកិច្ចម្ប ុាំ

ោម្ួយ្ត្ាំណាងនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ។ កិច្ចការទៃោះ 

ៃឹងសហការោម្ួយ្ ាំន្ទញការរបស់សហ-

ភាពអឺរ៉ៃុប ។ 

រ. វិធាៃការបខៃថម្ 

១ 

ខែៃការទម្សម្ាប់ម្រប់ម្រង

ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋរយ្ៈទពល

ម្ធយម្ៃិងខវង 

GDSPNR - ត្.ម្ ៤ ២០២២ - 

២ 

ឯកសារទោលសត ីពីការខក-

ទម្ម្ង់ម្បពៃ័ធម្រប់ម្រង

ច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ 

GDSPNR - ត្.ម្ ៤ ២០២១ - 

៣ 

ការពិៃតិ្យ ៃិងខកសម្ម្ួល

កិច្ចសៃារទម្ាងវិៃិទោរ 

/ លួម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ 

GDSPNR - ពៃារទពល - 
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ល.រ ការសទម្ម្ច្របស់ រ.ហ.ស. អងគភាព ទោលទៅ    
ទោលទៅ 

(ថម)ី 
វឌ្ឍៃភាព/កត់្សាគ ល់ 

៤ 

សិកាអាំពីការអៃវុត្តច្ាំណាយ្ 

ថវិការរទៅចុ្ងឆ្ន ាំ ទោយ្

ពិៃតិ្យបញ្ញា ោរច្ន្ទសម្ព័ៃធ ៃិង 

តាម្ោៃការអៃុវត្តវិធាៃការ 

ខដ្លបាៃោក់ទច្ញកៃលងម្ក 

(ការពទៃលឿៃការទរៀបច្ាំខែៃការ 

លទធកម្ម, ខែៃការ  រ ាទទយ្យ

បុទរម្បទាៃ...) ។ 

GSC - ត្.ម្ ៤ ២០២១ - 

៥ 

ទរៀបច្ាំខែៃការសកម្មភាព

សម្ាប់ ាំរុញការបទងកើត្   

អងគភាពថវិកា  

GDB - ត្.ម្ ៤ ២០២១ - 

៦ 

បញ្ចប់ការទរៀបច្ាំម្បកាស

ោក់ព័ៃធៃងឹការកាំណត្់សិទធិ

អាំណាច្ កនុងការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុ (ច្ាំណាយ្រ ាទទយ្យ, 

ទបសកកម្ម...) របស់អងគភាព 

ថវិកាមិ្ៃខម្ៃោអាណាប័ក

ទែារសិទធិ  

GDB - ត្.ម្ ២ ២០២១ - 

៧ 

ទរៀបច្ាំលិែិត្បទោឋ ៃរត្ិយ្តុ្ត

ទដ្ើម្បី ាំរុញការម្បរល់សិទធិ

អាំណាច្ ូៃអងគភាពថវិកា

ទោយ្ម្ត្ូវខែែកទលើលកេណៈ

 វិៃិច្ឆ័យ្ច្ាស់ោស់  

GDB - ត្.ម្ ២  ២០២១ - 

៨ 

ពិៃតិ្យៃិងសិកាអាំពីលទធភាព

បទងកើៃអងគភាពថវិកាទៅរដ្ឋ- 

បាលរា ធាៃី-ទែត្ត ទហើយ្

ទរៀបច្ាំោខែៃការសកម្មភាព

ោក់ោក់សម្ាប់អៃុវត្ត 

GDB - ត្.ម្ ២ ២០២១ - 
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ល.រ ការសទម្ម្ច្របស់ រ.ហ.ស. អងគភាព ទោលទៅ    
ទោលទៅ 

(ថម)ី 
វឌ្ឍៃភាព/កត់្សាគ ល់ 

៩ 

ទរៀបច្ាំម្បកាសអៃតរម្កសួង

សត ីពីការម្រប់ម្រងច្ាំណូលម្ិៃ

ខម្ៃសារទពើពៃធកនងុលកេែណឌ

នៃការទែារម្ែុងារ ៃិងការខច្ក- 

រំខលកច្ាំណូលម្ៃិខម្ៃសារ- 

ទពើពៃធពីម្កសងួ-សាថ បៃ័ ឱយ

ទៅដ្ល់រដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្

ោត្ ិ

GDSPNR 

& GSC  

- ត្.ម្ ៤ ២០២១ - 

១០ 

ពិៃតិ្យ ៃិងសិកាទរៀបច្ាំការ-

ខបងខច្កម្ុែងាររបស់សវៃកម្ម

នែាកនុងៃិងអធិការកិច្ចតាម្

ម្កសួង-សាថ ប័ៃ អៃុទោម្

តាម្អៃុម្កតឹ្យទលែ ១៦៨ អៃ 

ម្ក.បក ច្ុោះនថៃទ០ី៨ ខែត្ោុ 

ឆ្ន ាំ២០២០ 

GI &GDIA - ត្.ម្ ៤ ២០២១ - 

១១ 

សម្ម្បសម្មួ្លបទងកើត្ម្កុម្-

ការងារអៃតរអរគន្ទយ្កោឋ ៃ 

នៃ កសហវ. សកិា ៃិងវាយ្- 

ត្នម្លអាំពីម្ុែងាររបស់ម្ៃាីរ 

សហវ. ៃិងលិែិត្បទោឋ ៃ

រត្ិយ្តុ្តោក់ពៃ័ធ 

GS-MEF - ត្.ម្ ៤ ២០២១ - 

១២ 

វាយ្ត្នម្លការអៃុវត្តម្កបែណឌ

ថវិកាទទូាាំងម្បទទស (ថ្នន ក់ោត្ិ 

ៃិងថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ) 

GSC  - ត្.ម្ ២ ២០២២ - 

១៣ 
ទរៀបច្ាំច្កេុវិស័យ្របស់ម្កសួង 

ទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ 
GS-MEF - 

ត្.ម្ ៤ ២០២១ 
- 

១៤ 

ការទរៀបច្ាំសារាច្ររបស់រា -

រោឋ ភបិាលសម្ាប់ ាំរញុ

ម្កសួង-សាថ បៃ័ោពិទសស

GDB - ត្.ម្ ៤ ២០២១ - 
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ល.រ ការសទម្ម្ច្របស់ រ.ហ.ស. អងគភាព ទោលទៅ    
ទោលទៅ 

(ថម)ី 
វឌ្ឍៃភាព/កត់្សាគ ល់ 

ម្កសងួ-សាថ ប័ៃសថ ិត្កនងុវិស័យ្

ទសដ្ឋកិច្ចៃិងសងគម្កិច្ចឱយទធវើ

ការែសពវែាយ្ ឬទរៀបច្ាំទវទិកា 

សាធារណៈ អាំពីថវិកាម្បចាំ

ឆ្ន ាំរបស់ម្កសងួ-សាថ បៃ័សាម្ ី

 ូៃសាធារណ ៃ 

១៥ 

អងគភាពោក់ពៃ័ធទម្កាម្ឱវាទ 

កសហវ. ទែាើរបាយ្ការណ៍

វឌ្ឍៃភាពម្បចាំម្ត្ាីស ៃិង

ឆ្ន ាំ ម្ក អ.រ.ហ. ោទទៀងទាត្ ់

ោក់ព័ៃធៃឹងការទម្បើម្បាស់

 ាំៃួយ្បទច្ចកទទសទោយ្

ផ្លា ល់ពីបណាត នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ 

អងគភាព

ោក់ព័ៃធ

ទម្កាម្

ឱវាទ    

កសហវ.  

- 
អៃុវត្តម្បចាំ 

 ត្.ម្ 
- 

១៦ 

ពិៃតិ្យ ៃិងទធវើបច្ចុបបៃនភាព

សាសភាព (១) រណៈកាម - 

ធិការដឹ្កន្ទាំការងាខកទម្ម្ង់ 

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធា- 

រណៈ, (២) រណៈកម្មការ   

ខកទម្ម្ង់ការម្របម់្រងហិរញ្ញ-

វត្ថុសាធារណៈ នៃ កសហវ., 

(៣) ម្កុម្ការងារខកទម្ម្ង់ 

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធា- 

រណៈ ទៅតាម្អងគភាពទម្កាម្

ឱវាទ កសហវ., ៃិង (៤) 

ម្កុម្ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់- 

ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទៅតាម្ម្កសួង-សាថ បៃ័  

GSC - ត្.ម្ ៤ ២០២១ - 

 ១៧ 

ការខកសម្ម្ួលអៃុម្កតឹ្យទលែ

៨១ អៃម្ក.បកអៃម្ក.បក ចុ្ោះ

នថៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្ន ាំ១៩៩៥  

GDB - ត្.ម្ ១ ២០២២ - 
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ល.រ ការសទម្ម្ច្របស់ រ.ហ.ស. អងគភាព ទោលទៅ    
ទោលទៅ 

(ថម)ី 
វឌ្ឍៃភាព/កត់្សាគ ល់ 

សត ីពីការបទងកើត្ការម្ត្តួ្ពិៃតិ្យ

ហិរញ្ញវត្ថុ ទលើការច្ាំណាយ្

ថវិការដ្ឋទៅតាម្ម្កសួង ទែត្ត 

ម្កុង ម្កុងសវយ័្ត្ រា ធាៃី

ភនាំទពញ ៃិងអងគការសាធារណៈ 

១៨ 

ការខកសម្ម្ួលអៃុម្កតឹ្យទលែ

៨២ អៃម្ក.បក ច្ុោះនថៃទី១៦ 

ខែវិច្ឆិកា ឆ្ន ាំ១៩៩៥ សត ីពីបទ

បញ្ញា ទូទៅនៃរណទៃយ្យសា- 

ធារណៈ 

GDNT - ត្.ម្ ១ ២០២២ - 
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តារាងថវិកា និងេម្ិទធកម្ា តាម្អងគភាពសម្កាម្ឱវាទម្កេួងសេដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  សាគ ល់៖ បា៉ា ៃស់ាម ៃការអៃុវត្តម្បាក់ឧបត្ថម្ភទលើកទឹកច្ិត្តសម្ាប់ការងារទម្ៅខកទម្ម្ង់ឆ្ន ាំ២០២០ 

ថ វិកាអនុ វត្ត 

PFMRP

ឧបត្ថម្ភល ើ ក-

ទឹកចិត្ត PFM

ឧបត្ថម្ភល ើ កទឹក-

ចិត្តលរៅ PFM

ថ វិកាស រុប

1 អគ្គនាយកដ្ឋា នលោ នលោបាយ             453,621       1,220,104 -                                    1,673,725 26/28 100% 1

2 អគ្គនាយកដ្ឋា ន គ្យ និង រដ្ឋា ករកម្ពុជា             109,177 -                    -                                       109,177 29/31 99% 1

3 អគ្គនាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ              530,420 -                    -                                       530,420 22/29 97% 4

4 អគ្គនាយកដ្ឋា នរទពយសម្បត្តិ រដ្ា និងចំណូ មិ្នមម្នសារលពើពនធ             137,251 -                                137,251 13/20 96% 1

5 អគ្គនាយកដ្ឋា នឧសាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ                     -   -                    -                                                -   3/6 96% 2

6 អគ្គនាយកដ្ឋា នថវិកា             298,635          844,195               319,342          1,462,172 66/77 98% 4

7 អគ្គនាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុរដ្ាបា ថ្នា ក់លរកាម្ជាតិ្             379,722 568,539            -                                       948,261 31/44 94% 6

8 អគ្គនាយកដ្ឋា នសហរបតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ និងរគ្ប់រគ្ងបំណុ             163,623 254,215            -                                       417,838 13/13 100% -

9 អគ្គនាយកដ្ឋា នរត្នាោរជាតិ្             638,407 532,243            937,500                           2,108,150 26/29 99% 1

10 អគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ             112,281 196,630            -                                       308,912 7/10 93% -

11 អគ្គល ខាធិការដ្ឋា ន ននរកសួងលសដ្ាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ             162,347 541,931            2,216,028                        2,920,306 21/34 96% 3

12 អោគ ធិការដ្ឋា ន             180,092 266,491            -                                       446,584 15/22 98% 4

13 អគ្គនាយកដ្ឋា នសវនកម្មនទៃកាុង             163,975 532,460            118,534                              814,968 12/20 98% 3

14 វិទាសាថ ន លសដ្ាកិចច និង ហិរញ្ញវត្ថុ             237,311 296,346            309,932                              843,590 5/12 88% 1

15 រកុម្ការងារ FMIS        15,399,524 2,725,675        -                                  18,125,199 19/22 99% 1

16 រកុម្របឹកានីតិ្កម្ម             504,318 1,006,118        -                                    1,510,436 6/9 98% 2

17 រកុម្របឹកាជាតិ្គ្ណលនយយ               33,340 68,354              387,948                              489,642 5/7 95% 1

18 អងគភាពភាពជានដ្គូ្រវាងរដ្ា និងឯកជនថ្នា ក់កណ្តត                      -   108,739            -                                       108,739 1/6 44% -

19,504,044   9,162,040   4,289,284       32,955,368    - - 35សរុបរួម្

 .រ. អងគភាព លរកាម្ ឱវាទ កសហវ.

ថ វិកាឆ្ា ំ ២០២០ (គិ្ត្ជាពាន់ លរៀ  )
ពិនៃុភាគ្រយ

របចំឆ្ា ំ ២០២០

#សកម្មភាព

មិ្ន រងការ

វាយត្នម្ៃ

#

សកម្មភាព

សលរម្ ចបាន
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តារាងថវិកា និងេម្ិទធកម្ា តាម្ម្កេួង-សាថ ប័ន 
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តារាងេសងេបវឌ្ឍនភាពម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ 

ល.រ. សោលបាំណង/ចសងាោ ម្េកម្ាភាព 
ម្កេួង សាថ ប័ន/ 

អងគភាព 
េូចនករេម្ិទធកម្ាគនៃឹោះ ទម្ងន ់

វឌ្ឍន-

ភាព % 
ពិនាុថៃឹង វឌ្ឍនភាពេាំខាន់ៗ 

ពិនាុរួម្ក្នការេកម្ាភាពរួម្ ដាំណាក់កាលទី ៣ (ក ន្កទី១ + ទ២ី + ទី៣ + ទី៤ + ទ៥ី)   

ក ន្កទី១ ៖ បនតពម្ងឹងភាពសជឿទុកចិត្តបានននថវិកា ០.១៥ ៩១.៦៧% ១៣.៧៥%  

១១ 
បៃតពម្ងងឹការម្រប់ម្រងច្ាំណូលៃងិ

ការអៃវុត្ោខែៃការម្បមូ្លច្ាំណូល 
 

-ការអៃវុត្តច្ាំណូលម្បចាំម្ត្ាីសាៃ    

ភាពរលៃួៃងិអាច្បា៉ាៃស់ាម ៃបាៃ (កម្មិ្ត្

លទម្ែៀង+/-ពី៥%) 

-ការម្បមូ្លច្ាំណូលច្រៃតទធៀប ែ.ស.ស   

ម្ត្វូបាៃបទងកើៃោ៉ា ងទហាច្ណាស ់០,៣ 

ពិៃាុភាររយ្នៃ ែសស ម្បចាំឆ្ន ាំ 

០.៤០ ៩៦,២៩% ៤៨.៥២% 

១. ការអៃវុត្តច្ាំណូលសទម្ម្ច្បាៃ ៨៩,២១% ទធៀប

ៃងឹច្ាប់ថវកិា 

២. ការម្បមូ្លច្ាំណូលទធៀបៃងឹ ែសស ាៃ

កាំទណើៃ -៣,៦៩% ពិៃាុភាររយ្នៃ ែសស. 

 

១១.១ 

ពម្ងឹងការអៃុវត្តយ្ុទធសាស្រសត

ទកៀរររច្ាំណូលឆ្ន ាំ២០១៩-

២០២៣ 

- អរគ.ទោលៃ/ប 

- អរគ.រយ្  

- អរគ.ពៃធោរ 

- អរគ.ឧសាហកម្ម

ហិរញ្ញវត្ថ ុ

- អរគ.ម្ទពយសម្បត្ត-ិ

រដ្ឋ ៃិងច្ាំណូល

ម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ 

- ម្កសួង-សាថ ប័ៃ 

១. របាយ្ការណ៍ពិៃិត្យ ៃងិវាយ្ត្នម្លការ-   

អៃុវត្តយ្ុទធសាស្រសត ទកៀរររច្ាំណូល   

ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ។ 

០.២០ ៩៧.៣៣% ១៩.៤៧% 

១. របាយ្ការណ៍ពិៃិត្យ ៃិងវាយ្ត្នម្លការអៃុវត្តយ្ុទធ-

សាស្រសតទកៀរររច្ាំណូលម្បចាំ្ាស ៃិងម្បចាំឆ្ន ាំ

ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ។ 

២. ទិៃនៃ័យ្ម្កុម្ហ ុៃខដ្លាៃសកម្មភាពន្ទាំទច្ញពខីែ

ម្ករា ដ្លខ់ែធន ូឆ្ន ាំ២០២០ ម្ត្ូវបាៃទធវើបច្ចុបបៃនភាព ។ 

៣.  ការិោល័យ្ ាំន្ទញៃិងម្កុម្ការងារអៃតរម្កសួង 

បាៃទធវើការពិៃិត្យ ៃិងខកសម្ម្ួលៃូវកិច្ចសៃា

 ួលដ្ីសម្បទាៃទសដ្ឋកិច្ចបាៃ ច្ាំៃួៃ ៦៧ ម្កុម្ហ ៃុ 

កនុងច្ាំទណាម្កិច្ចសៃាោម្ួយ្ម្កុម្ហ ុៃច្ាំៃៃួ២២៩ ។ 

១១.២ 

បៃតខកលម្ែទោលៃទោបាយ្ ៃិង

រដ្ឋបាលរយ្, ពៃធោរ ៃិងច្ាំណូល

ម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ 

-អរគ.ទោលៃ/ប 

-អរគ.រយ្  

-អរគ.ពៃធោរ  

១. សតង់ោទសវានៃការបង់ ៃិងម្បម្លូ

ច្ាំណូល ម្ត្វូបាៃខកលម្ែ ៃិងអៃុវត្ត 
០.២០ ៩៤.១២% ១៨.៨២% 

១. អម្តាពៃធរយ្ ៃិងអម្តាអាករទលើម្ុែទាំៃិញម្ួយ្

ច្ាំៃួៃ ម្ត្ូវបាៃខកសម្ម្ួល ។ 

២. អៃុម្កឹត្យទលែ ១៧ អៃម្ក.បក សត ីពីការោក់ឱយ
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-អរគ.ម្ទពយសម្បត្តិ

រដ្ឋៃិងច្ាំណូលម្ៃិ

ខម្ៃសារទពើពៃធ 

-អរគ.ឧសាហកម្ម

ហិរញ្ញវត្ថ ុ

ម្កសួង សាថ ប័ៃ 

២. យ្ៃតការែតល់ទសវាបង់ច្ាំណូល (បញ្ារ

ពិទម្ោោះទោបល់) ម្ត្ូវបាៃបទងកើត្ ៃងិ

ពម្ងឹង ។ 

៣. ការអទងកត្ទលើរុណភាពទសវានៃការ-

ម្បម្ូលច្ាំណូល ពៃធរយ្ ពៃធោរ ៃងិ

ច្ាំណូលម្ៃិខម្ៃសារ ទពើពៃធ ម្ត្ូវបាៃ

ទរៀបច្ាំ ៃងិអៃុវត្ត ។ 

ទម្បើម្បាស់បញ្ា ីទាំៃិញហាម្ឃាត្់ៃិងទាំៃិញោប់

កម្ម្ិត្កាំណត្ ់ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃវុត្តចប់ពនីថៃទី០១ 

ខែទម្សា ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

៣.ការច្ុោះអទងកត្ដ្ល់ទីតាាំងសហម្ោសសទម្ម្ច្បាៃ

ច្ាំៃួៃ ១៥% នៃច្ាំៃៃួសហម្ោស ាំោក់បាំណលុពៃធ 

ទហើយ្បាំណលុពៃធខដ្លអាច្ម្បម្ូលបាៃ (អាយ្ុកាល

ត្ិច្ោង៣ឆ្ន ាំ) ាៃច្ាំៃៃួ ៣ ៤៤៣ សហម្ោស ។ 

១១.៣ 
ពម្ងឹងការវិភារៃងិការពាករ

ច្ាំណូល 

- អរគ.ទោលៃ/ប 

- អរគ.រយ្ 

- អរគ.ពៃធោរ 

- អរគ.ឧសាហកម្ម

ហិរញ្ញវត្ថ ុ

- អរគ.ម្ទពយសម្បត្តិ

រដ្ឋៃិងច្ាំណូល

ម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ 

- ម្កសួង សាថ ប័ៃ 

១. ខែៃការច្ាំណូលម្បចាំឆ្ន ាំ ទធៀបៃឹង    

ការអៃុវត្តកនុងរងវង ់+/-៥% ។ 

២. ការពាករច្ាំណូលម្បចាំឆ្ន ាំទធៀបៃងឹ    

ការអៃុវត្តកនុងរងវង ់+/-៥% ។ 

៣. ម្៉ាខូដ្លពាករណ៍ច្ាំណូលពៃធ ទៅថ្នន ក-់

រដ្ឋបាលរា ធាៃីទែត្តម្ត្ូវបាៃខកលម្ែ ។ 

៤. ទម្ម្ង់ពាករណ៍ច្ាំណូលម្ៃិខម្ៃសារទពើ

ពៃធទៅថ្នន ក់រដ្ឋបាលរា ធាៃទីែត្តម្ត្វូ

បាៃខកលម្ែ ។ 

០.២០ ៩០% ១៨% 

១. ការអៃុវត្តច្ាំណូលម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ សទម្ម្ច្បាៃ 

៨៨,៤៧% នៃខែៃការឆ្ន ាំ 

២. បាៃទធវើការពាករណ៍ច្ាំណូល ទែសងៗរបស់អរគ- 

ន្ទយ្កោឋ ៃ សម្ាប់ឆ្ន ាំ២០២១, ២០២២ ៃិងឆ្ន ាំ

២០២៣ ។ 

 

១១.៤ 
ពម្ងឹងម្បសិទធភាពនៃការម្រប់ម្រង

បាំណលុកនងុឆ្ន ាំ 

- អរគ.ពៃធោរ 

- អរគ.រយ្ 

- អរគ.ម្ទពយសម្បត្តិ

រដ្ឋៃិងច្ាំណូល

ម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ 

- អរគ.ឧសាហកម្ម

ហិរញ្ញវត្ថ ុ

-ម្កសួង សាថ ប័ៃ 

១. ឯកសារបាំណលុពៃធទាាំងអស់ទៅទទូាាំង

ម្បទទសម្ត្ូវបាៃកសាង ។ 

២.បាំណលុពៃធម្ត្វូបាៃចត្់ថ្នន ក់ោបាំណលុ

អាច្ម្បម្លូបាៃ ៃិងម្ិៃអាច្ម្បម្លូបាៃ ។ 

៣.ទិៃនៃ័យ្បាំណលុពៃធម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃិង

ោក់កនុងម្បព័ៃធម្រប់ម្រង ៃិងម្បម្ូល

បាំណលុពៃធ  ។ 

០.២០ ១០០% ២០% 

១. ម្បកាសទលែ១១៩៥សហវ.ម្បក. ច្ុោះនថៃទ២ី២ 

ខែធន ូឆ្ន ាំ២០២០ សត ីពីវិធាៃ ៃិង ៃីត្ិវិធនីៃការម្រប-់ 

ម្រង ការត្ឹងទារ ៃិងការ ម្ម្ោះបញ្ា ីនៃបាំណលុ

ម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធម្ត្ូវបាៃោកឱ់យអៃុវត្ត ។ 

២. អពដ្ បាៃទសកៃឯកសារបាំណលុពៃធចស់ៗទដ្ើម្បី

ោ ឯកសារទោងៃិងទម្ត្ៀម្ោក់ច្លូកនុងម្បពៃ័ធ 

ម្រប់ម្រងបាំណលុពៃធថម ី។ 

៣. អនកោប់ពៃធខដ្លាៃបាំណលុអាទិភាពច្ាំៃៃួ 
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៤.បាំណលុសារទពើពៃធ ៃិងម្ៃិខម្ៃសារទពើ

ពៃធសរុប ម្ត្ូវបាៃកាត្់បៃថយ្ 

៤៩៨ សហម្ោស ។  

៤. កនុងម្ត្ីាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២០ អពដ្ បាៃបញ្ាូៃ

ទិៃនៃ័យ្សហម្ោស ាំោក់បាំណលុពៃធខដ្លាៃ

ហាៃិភ័យ្បាំណលុពៃធែពស់ ទដ្ើម្បីអៃវុត្តវិធាៃការ

ត្ឹងទារច្ាំៃួៃ ២០០ សហម្ោស ទៅន្ទយ្កោឋ ៃ

ម្រប់ម្រងអនកោប់ពៃធត្ូច្ៃិងម្ធយម្ ទដ្ើម្បីោក់

កម្មវិធី ៃិងទរៀបច្ាំខែៃការម្បម្ូលបាំណុលពៃធ 

ទៅតាម្សាខាពៃធោរែណឌ ទាាំង ០៩ ។ 

១១.៥ 

បៃតទរៀបច្ាំអៃុម្កឹត្យ សត ីពីការម្រប់-

ម្រងៃិងការខបងខច្កច្ាំណូលកនម្ម្

ទសវារបស់អងគភាពម្ច្កទច្ញច្លូ

ខត្ម្ួយ្រា ធាៃីទែត្ត 

- អរគ. ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ

បាលថ្នន ក់ទម្កាម្

ោត្ ិ

១.  អៃុម្កឹត្យសត ីពីការម្រប់ម្រងៃិងការខបង

ខច្កច្ាំណូលកាំនរទសវារបស់អងគភាព

ម្ច្កទច្ញច្ូលខត្ម្ួយ្រា ធាៃីទែត្តម្ត្ូវ

បាៃោក់ឱយអៃវុត្ត ។ 

០.២០ ១០០% ២០% 

១. អៃុម្កឹត្យសត ីពីការម្រប់ម្រងៃិងការខបងខច្ក

ច្ាំណូលកាំនរទសវារបស់អងគភាពម្ច្កទច្ញច្ូល   

ខត្ម្ួយ្រា ធាៃីទែត្តម្ត្ូវបាៃោកឱ់យអៃុវត្តកនុង  

ម្ត្ីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

១២ 

១២.បៃតពម្ងងឹការម្រប់ម្រង

បាំណលុសាធារណៈ 

 -អៃបុាត្បាំណលុ  សាំខាៃ់ៗ ទាាំង៥ សថតិ្

ទម្កាម្អៃបុាត្ទោល 

-មូ្លបម្ត្រដ្ឋ ម្ត្វូបាៃទបាោះែាយ្ 

០.១០ ៨៧.៥០% ៨.៧៥%  

១២.១. 

ពម្ងឹងការអៃុវត្តយ្ុទធសាស្រសត  ម្រប់-

ម្រងបាំណលុសាធារណៈ ម្បកប- 

ទោយ្ស័កតិសិទធភាព ៃិងម្បសិទធភាព 

- អរគ.សហម្បត្ិបត្ត-ិ

ការ អៃតរោត្ិ ៃិង

ម្រប់ម្រងបាំណលុ 

- អរគ.ឧសាហកម្ម

ហិរញ្ញវត្ថ ុ

 

១.អៃបុាត្បាំណលុ  សាំខាៃ់ៗ ទាាំង ៥ សថតិ្

ទម្កាម្អៃបុាត្ទោល កនងុទន្ទោះ៖ 

ក. អៃុបាត្ត្នម្លបច្ចុបបៃននៃបាំណលុសរុប

ទធៀបៃឹង ែ.ស.ស. ម្ិៃទលើសពី ៥៥% 

ែ. អៃុបាត្ត្នម្លបច្ចុបបៃននៃបាំណលុ ទម្ៅ 

ម្បទទសទធៀបៃឹង ែ.ស.ស ម្ិៃទលើសពី ៤០% 

 រ.អៃុបាត្ត្នម្លបច្ចុបបៃននៃបាំណលុទម្ៅ ម្ប-

ទទសទធៀបៃឹងការន្ទាំទច្ញ ម្ៃិទលើសព ី១៨០% 

០.១០ ៨៧.៥០% ៨៧.៥០% 

១. បាៃទបាោះែាយ្ ៃិងែសពវែាយ្ម្ពឹត្ិតបម្ត្សថ ិត្ិ

បាំណលុសាធារណៈ ។ 

២. បាៃទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោងបច្ចុបបៃនកម្មម្បកាសសត ីពី

ទោលការណ៍ ៃិងៃតី្ិវិធីម្រប់ម្រងការែតល់ឥណទាៃ

ដ្ល់សហម្ោសាធារណៈ, ម្រឹោះសាថ ៃសាធារណៈ, 

ៃីត្ិបុរគលសាធារណៈដ្នទទទៀត្ ៃិងម្រឹោះសាថ ៃ

ធន្ទោរ ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

៣. ច្ាប់សត ីពីម្ូលបម្ត្រដ្ឋថមី បាៃទទួលការអៃុម្័ត្

ពីរដ្ឋសភាទៅនថៃត្២ី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 
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 ឃ.អៃបុាត្ទសវាបាំណលុទធៀបៃងឹការ-    

ន្ទាំទច្ញ ម្ៃិទលើសពី ១៥% 

 ង.អៃុបាត្ទសវាបាំណលុ ទធៀបៃឹងច្ាំណូល

ថវិកាម្ិៃទលើសពី ១៨% 

២. ម្ូលបម្ត្រដ្ឋ ម្ត្ូវបាៃទបាោះែាយ្ ។ 

 

១៣ 
ពម្ងងឹការម្រប់ម្រងសាច់្ម្បាក ់ ៃងិ 

រណៃ ី
 

-ម្កសងួ-សាថ ប័ៃ ទាាំងអស ់បាៃទម្បើម្បាស់

ម្បព័ៃធខែៃការសាច្ម់្បាក ់

-បាំណលុកកសាោះម្ត្វូកម្មិ្ត្មិ្ៃឱយទលើសពី 

២%នៃច្ាំណាយ្សរបុ 

-ពម្ងងឹ ៃងិពម្ងកីការអៃវុត្តម្បព័ៃធទូទាត្ ់EFT 

២.០០ ១០០% ២០% - ពុាំាៃច្ាំណាយ្កកសាោះករទកើត្ទ ើងវញិ 

១៣.១. 

បៃតខកលម្ែ ៃិងពម្ងឹងការទរៀបច្ាំ

ខែៃការសាច្់ម្បាក់ (ចប់ទែតើម្ពី

ម្បចាំម្ត្ីាស/ម្បចាំខែ ៃងិឈាៃ

ទៅរកការទរៀបច្ាំខែៃការសាច្់ម្បាក់

ម្បចាំសបាត ហៃ៍ិងម្បចាំនថៃ) 

-អរគ.រត្ន្ទោរោត្ិ 

-ម្កសួង-សាថ ប័ៃ 

 

១.  ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ទាាំងអស់ បាៃទម្បើ- 

ម្បាស់ម្បព័ៃធខែៃការសាច្់ម្បាក់ ។ 
 ០.៣០ ១០០% ៣០% 

១. តាម្ោៃការបញ្ចូលត្ទួលែការពាករណ៏       

សាច្់ម្បាក់របស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ខដ្លម្ត្ូវបញ្ចូល

កនុងម្បពៃ័ធ Onlie Web-Based ។ 

១៣.២. 

បៃតពម្ងឹងការទម្បើម្បាសម់្បពៃ័ធ

ធន្ទោរម្ពម្ទាាំងសិកាៃិងពៃិិត្យ

លទធភាពឈាៃទៅអៃុវត្តការទូទាត្់

តាម្ E-Transfer 

អរគ.រត្ន្ទោរោត្ិ 
១. បៃតពម្ងងឹការទម្បើម្បាស់ម្បពៃ័ធធន្ទោរ 

២. ពម្ងឹងៃិងពម្ងីកការអៃុវត្ត EFT  
០.៣០ ១០០% ៣០% 

១. បាៃពម្ងីកការទម្បើម្បាស់ទូទាត្់តាម្ EFT ទៅ 

ធន្ទោរោណិ ា បន្ទា ប់ពីធន្ទោរោត្ិ នៃកម្ពុោ 

បាៃពម្ងីកត្អួកសររហតូ្ដ្ល់ ២៥៦ ត្ួអកសរ ។ 

២.បាៃ ាំរុញពម្ងីកការអៃុវត្តបខៃថម្ទៅថ្នន កក់ណាោ ល 

តាម្រយ្ៈការបញ្ាូៃរបាយ្ការណ៍សថ ិត្ិនៃការទទូាត្់

តាម្ EFT ពីម្បព័ៃធ FMIS ៃិង របាយ្ការណ៍លទធែល

នៃការអភិវឌ្ឍោក់ ូៃថ្នន ក់ដ្ឹកន្ទាំ ៃិងអរគន្ទយ្កោឋ ៃ

រត្ន្ទោរ ។ 
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១៣.៣. 

ទរៀបច្ាំយ្ៃតការម្បម្ូលែតុាំ ៃិងបូក-

សរុបរបាយ្ការណ៍អៃុវត្តថ វិកា

រទម្ាងរបស់នដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍ ខដ្ល

ទៅទម្ៅម្បព័ៃធរត្ន្ទ ោរោ ាំហាៃៗ 

ៃិងបៃតពម្ងឹងរណៃីទទាលរត្ន្ទោរ 

-អរគ.រត្ន្ទោរោត្ិ 

-អរគ.ម្ទពសម្បត្តិរដ្ឋ 

១. សាកលបងោក់ឱយអៃុវត្តបលង់រណ- 

ទៃយ្យសាធារណៈ (CoA) ដ្ល់អងគភាព 

ខដ្លអៃុវត្តថវិកា រទម្ាងរបស់នដ្រូ

អភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងសហម្ោសសាធារណៈ ។ 

០.២០ ១០០% ២០% 

១.ម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ បាៃអៃុវត្តាត្ិការណៃីនៃ

បលង់រណទៃយ្យថវកិា (CoA) ថមីសម្ាប់រទម្ាង/

កម្មវិធីហិរញ្ញបបទាៃពីនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងាៃោ

របាយ្ការណ៍ ។ 

២. បាៃច្ូលរមួ្ទធវើបទបងាា ញអាំពីបលងរ់ណទៃយ្យរោឋ -

ភិបាលដ្ល់សិកាេ កាម្កនុងកម្មវិធីសិកាេ សាោសត ីពី

ៃីតិ្វិធីរួម្ សម្ាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុរទម្ាង 

ទដ្ើម្បីោធាត្ុច្ូលសម្ាប់អងគភាពម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ

រទម្ាង ទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍តាម្ CoA  ទែាើម្ក 

អ.រ. .  សម្ាប់ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

៣.ទធវើការបូកសរុបរបាយ្ការណ៍សត ីពីការម្ត្ួត្ពៃិិត្យ 

វាយ្ត្នម្លទលើរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុការិយ្បរិទច្ឆទ

២០១៩ របស់សហម្ោសសាធារណៈ ៃិងម្កុម្ហ ៃុ 

ច្ម្ម្ុោះខដ្លរដ្ឋាៃភារកម្មសាធារណៈោច្ាំៃួៃ 

ភារត្ិច្ទហើយ្ទទួលបាៃទោលការណ៍ឯកភាពដ្៏

ែពង់ែពស់ពី ឯកឧត្តម្អរគបណឌ ិសភាចរយ ឧបន្ទយ្ក- 

រដ្ឋម្ស្រៃតី ច្ុោះនថៃទី ១១ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០២០ ទលើ

លិែិត្ទលែ ៥២៥អទច្ ។ 

-  ទធវើការពិៃិត្យ ៃងិវាយ្ត្នម្លទលើរទម្ាងថវិកា ៃិង 

 វិៃិទោររបស់ ស.ស ឆ្ន ាំ២០២១ ច្ាំៃៃួ ១២/១៤ ។ 

១៣.៤. 
បៃតតាម្ោៃច្ាំណាយ្កកសាោះ ៃិង

អាយ្ុកាលរបស់វា (រយ្ៈទពល៦០នថៃ) 
អរគ.រត្ន្ទោរោត្ិ 

១.  ច្ាំណាយ្កកសាោះម្ិៃទលើស ២% នៃ

ច្ាំណាយ្សរុប ។ 
០.១០ ១០០% ១០% ម្ិៃាៃច្ាំណាយ្កកសាោះ (រិត្ម្ត្ូវ ៦០ នថៃ) 

១៣.៥. 
ពទៃលឿៃការទទូាត្់បុទរម្បទាៃឱយបាៃ

ទាៃ់ទពលទវោ 

- អរគ.ថវិកា 

- អរគ.រត្ន្ទោរោត្ិ 

១.  ថវិកាបុទរម្បទាៃម្ត្ូវបាៃទទូាត្់ទាៃ់      

ទពលទវោ ។ 
០.១០ ១០០% ១០% 

១. បាៃទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍តាម្ោៃការែតល់ម្បាក់

បុទរម្បទាៃ ូៃម្កសងួ-សាថ ប័ៃ ។ 
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២.រិត្ម្ត្ឹម្នថៃទី២២ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ សាថ ៃភាព      

បុទរម្បទាៃកនុងឆ្ន ាំ២០២០ ខដ្លម្កសងួ-សាថ ប័ៃ 

បាៃបុទរម្បទាៃាៃច្ាំៃៃួ ៨៥២.០៩១.៨៥០.២៩៤ 

ទរៀល កនុងទន្ទោះ៖ 

-ច្រៃត ច្ាំៃួៃ ៣៦០.៦៦៥.១០១.៤៩៤ ទរៀល 

- វិៃិទោរ ច្ាំៃួៃ ៤៩១.៤២៦.៧៤៨.៨០០ ទរៀល ។ 

១៤. 
ខកលម្ែការអៃវុត្តថវកិា ៃងិពម្ងងឹ

ការអៃវុត្តខែៃការច្ាំណាយ្ 
-  

សាថ ៃភាពច្ាំណាយ្មិ្ៃម្ត្វូត្ចិ្ោងៈម្ត្ាីសទ ី

១: ១៥%, ម្ត្ាីសទ ី២:៤៥%, ម្ត្ាីសទ ី

៣:៦៧% ៃងិម្ត្ាីសទ ី៤:៩៦% 

០.៣០ ៨១.៣៦% ២៤.៤១% 

ម្ត្ីាសទីម្ួយ្ ១៦,៧២% 

ម្ត្ីាសទីពីរ ៣៦,៧៥% 

ម្ត្ីាសទីបី ៥៧,៤៩% 

ម្ត្ីាសទីបួៃ ៨៣,២១% 

១៤.១. 

ពិៃិត្យទ ើងវិញ ៃិងខកលម្ែម្បពៃ័ធ

លទធកម្មសាធារណៈ ឱយម្សបៃឹង

យ្ុទធសាស្រសត ខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវិកាោត្ិ 

- អរគ.លទធកម្ម 

- អរគ.សហម្បត្បិត្ត-ិ

ការអៃតរោត្ិ  

- អរគ.ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ

បាលថ្នន ក់ទម្កាម្

ោត្ ិ

១.យ្ុទធសាស្រសត ខកទម្ម្ង់ម្បពៃ័ធលទធកម្មសា-

ធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥  ម្ត្ូវបាៃ

អៃុវត្ត ។ 

 

០.៣០ ៧៦.២៥% ២២.៨៨% 

១. បាៃៃិងកាំពុងសិកាម្សាវម្ោវឯកសារបទោឋ ៃ

រត្ិយ្ុត្តោក់ព័ៃធទែសងៗ ទដ្ើម្បីោម្ូលោឋ ៃកនុង 

ការទរៀបច្ាំទសច្កតមី្ោងបឋម្ច្ាប់សត ពីីវិទសាធៃកម្ម 

ច្ាប់សត ីពីលទធកម្មសាធារណៈ ។ 

២. សាថ ប័ៃអៃុវត្តលទធកម្ម ៖ បាៃទែាើម្កសរុបច្ាំៃួៃ 

១០៦ សាថ ប័ៃ (៩៣.៨០%) ៃិងបាៃអៃុម្័ត្រចួ្រាល់

ច្ាំៃួៃ ១០៣ សាថ ប័ៃ (៩៧.១៧%) ។ 

៣. អងគភាពថវិកា ៖ បាៃទែាើម្កសរុបច្ាំៃួៃ ៥៧០ អងគភាព 

(៨៩.៤៨%) ៃិងបាៃអៃុម្័ត្រួច្រាល់ច្ាំៃៃួ ៥៤៤ 

សាថ ប័ៃ (៩៥.៤៤%) ។ 

១៤.២. 
ពម្ងឹងការទរៀបច្ាំ ៃងិអៃុវត្តខែៃការ 

ច្ាំណាយ្ឱយាៃសុម្កឹត្យភាព 

- អរគ.ថវិកា 

- ម្កសួង-សាថ ប័ៃ 

១. ការអៃុវត្តថវិកាទធៀបខែៃការច្ាំណាយ្ 

ាៃកម្ម្ិត្លទម្ែៀង +/-៥% 
០.២០ ៩៤.៧១% ១៨.៩៤% 

១. បាៃទរៀបច្ាំទម្ម្ង់កម្មវិធីច្ាំណូល-ច្ាំណាយ្ទៅតាម្

ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់កម្មវិធី ៃិងច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ទសដ្ឋកិច្ច ។ 

២. បាៃទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍អៃុវត្តច្ាំណាយ្វិៃិទោរ 

ម្បចាំម្ត្ីាស ្ាស ៃិងម្បចាំឆ្ន ាំ  ។ 
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៣. បាៃទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ទម្បៀបទធៀបការអៃុវត្ត

ច្ាំណាយ្ោក់ខសតង ទៅៃឹងខែៃការច្ាំណាយ្

ម្បចាំម្ត្ីាស ម្បចាំឆ្ន ាំ ។ 

១៤.៣. 

ពិៃិត្យ ៃិងទធវើបច្ចុបបៃនភាពម្កប

ែណឌ រត្ិយ្ុត្ត សម្ាប់ច្ាំណាយ្     

រ ាទទយ្យបុទរម្បទាៃ 

-អរគ.រត្ន្ទោរោត្ិ 

- អរគ.ថវិកា 

១. ម្កបែណឌ រត្ិយ្ុត្តរួម្ សម្ាប់ ច្ាំណាយ្   

រ ាទទយ្យបុទរម្បទាៃម្ត្ូវបាៃទធវើបច្ចុបបៃន

ភាព ។ 

០.១០ ១០០% ១០% 

១.បាៃបញ្ចប់រួច្រាល់ទលើទធវើបច្ចុបបៃន “សត ីពីៃីត្ិវិធី 

ច្ាំណាយ្តាម្រ ាទទយ្យបុទរម្បទាៃថម ី សម្ាប់រដ្ឋបាល

ថ្នន ក់ោត្”ិ ខដ្លាៃម្បកាសទលែ ៦៦៣ សហវ 

ទហើយ្កាំពុងែសពវែាយ្ោក់ឱយអៃុវត្ត ។ 

១៤.៤. 
បៃតពម្ងឹងម្បសិទធភាពច្ាំណាយ្   

 វិៃិទោរសាធារណៈ 

- អរគ.សហម្បត្បិត្តិ- 

ការអៃតរោត្ិ ៃិង

ម្រប់ម្រងបាំណលុ 

- អរគ.ថវិកា 

- អរគ.ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ

បាលថ្នន ក់ទម្កាម្

ោត្ ិ

- អរគ.រត្ន្ទោរ

ោត្ ិ

- អរគ.លទធកម្ម   

សាធារណៈ 

១. ទសច្កតីម្ោងបឋម្ អៃុម្កឹត្យសត ីពកីារោក់

ឱយទម្បើម្បាស់ៃីត្ិវធិីរួម្សម្ាប់ការម្រប់- 

ម្រងការវិៃិទោរសាធារណៈហិរញ្ញបបទាៃ

ទោយ្ថវិកាោត្ិ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ។  

២.អៃុម្កឹត្យសត ីពីការោក់ឱយទម្បើម្បាស់ៃីត្ិ- 

 វិធីអៃុវត្តសតង់ោរួម្សម្ាប់ការម្រប់- 

ម្រងការវិៃិទោរសាធារណៈតាម្យ្ៃតការ

ភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋ ៃិងឯក ៃ (PPP) 

ម្ត្ូវោក់ឱយអៃុវត្ត ។ 

៣.អៃុម្កឹត្យសត ីពីការោក់ឱយទម្បើម្បាស់ៃីត្ិ- 

 វិធីអៃុវត្តសតង់ោសម្ាប់ការម្រប់ម្រង

ការវិៃិទោរសាធារណៈទោយ្ថវិកា ថ្នន ក់- 

ទម្កាម្ោត្ិម្ត្វូបាៃទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុម្ត័្ ។ 

៤. ខែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍សម្ត្ថភាពការម្រប់ម្រង 

 វិៃិទោរសាធារណៈ (២០១៩-២០២០) 

ម្ត្ូវបាៃបៃតអៃវុត្ត ។ 

០.៣០ ៧៨.៤៦% ២៣.៥៤% 

១. ទសច្កតីម្ោងច្ុងទម្កាយ្អៃុម្កឹត្យសត ីពីការោក់ឱយ

ទម្បើម្បាស់ៃីត្ិវិធីរួម្សម្ាប់ការម្របម់្រងការ វិៃ-ិ 

ទោរសាធារណៈហិរញ្ញបបទាៃទោយ្ថវិកាោត្ិ 

ម្ត្ូវបាៃោកព់ិទម្ោោះទោបល់នែាកនងុ កសហវ. 

ន្ទនថៃទ២ី៤ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ៃិងកនុងសិកាេ សាោ

អៃតរម្កសួង ន្ទនថៃទី៦ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

២. អៃុម្កឹត្យសត ីពីការោក់ឱយទម្បើម្បាស់ៃីត្ិវិធីអៃុវត្ត

សតង់ោរួម្សម្ាបក់ារម្រប់ម្រងការវិៃិទោរសា- 

ធារណៈតាម្យ្ៃតការភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋ ៃិង

ឯក ៃ (PPP) ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោង 

ទោយ្ាៃទោលការណ៍ខណន្ទាំច្ាំៃៃួ ១០ ប៉ាុខៃត

រិត្ម្ត្ឹម្ឆ្ន ាំ២០២០ ទៃោះ, ាៃទោលការណ៍

ខណន្ទាំច្ាំៃៃួ ៣ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំបញ្ចប់ ។ 

៣. ទសច្កតីម្ោងច្ុងទម្កាយ្សត ីពីការម្រប់ម្រងការ-   

 វិៃិទោរសាធារណៈទោយ្ថវិការដ្ឋបាលថ្នន ក់

ទម្កាម្ោត្ិម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃិងោក់ពិទម្ោោះ

ទោបល់ោម្ួយ្រដ្ឋបាលរា ធាៃីទែត្តន្ទនថៃទី២៩ 

ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 
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១៤.៥. 

ពម្ងឹងម្បសិទធភាពម្រប់ម្រង ៃិង  

ការអៃុវត្តការងារ ួស ុល ៃិង

ខថទាាំទហោឋ រច្ន្ទសម្ព័ៃធសាធារណៈ 

 

- អរគ.ថវិកា 

- អរគ.ហិរញ្ញវត្ថុ  

រដ្ឋបាលថ្នន ក់

ទម្កាម្ោត្ិ 

១. អៃុម្កឹត្/ម្បកាសអៃតរម្កសួងសម្ាប់

ការម្រប់ម្រងដ្ាំទណើរការ ៃិងការខថទាាំ    

ទហោឋ រច្ន្ទសម្ពៃ័ធ (ម្បព័ៃធែលូវថនល់ ៃងិ

ម្បពៃ័ធធារាស្រសត ) ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ។ 

០.១០ ៦០% ៦% 

១. ទសច្កតីម្ោងបឋម្ទោលការណ៍ខណន្ទាំសត ីការ-

ម្រប់ម្រងៃិងការអៃុវត្តថវិកាសម្ាប់ការងារ   

 ួស ុល ៃិងខថទាាំទហោឋ រច្ន្ទសម្ពៃ័ធសាធារណៈ 

(ែលូវថនល់ ៦១០៥៣) ម្ត្ូវបាៃខកសម្ម្លួ ៃិងបាៃ 

ោក់ម្ប ុាំនែាកនុងកម្ម្ិត្ន្ទយ្កោឋ ៃ ។ 

ក ន្កទី២ ៖ បនតពម្ងឹងគណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ ០.២០ ៩៨.៩១% ១៩.៧៨%  

២១. 
ពម្ងងឹការអៃវុត្តាត្កិាថវកិាថម ីៃងិ

បលងរ់ណទៃយ្យថម ី

- អរគ. រត្ន្ទោរ 

ោត្ ិ

១. ច្ាំណាត្ថ់្នន កថ់វកិាទាាំង៧ ម្ត្វូបាៃអៃវុត្ត

ទពញទលញ ៃងិតារាងច្ាំៃៃួ ០៧/០៧នៃ

សថតិ្ហិិរញ្ញវត្ថរុោឋ ភបិាល ម្ត្វូបាៃទរៀបច្ាំ ។ 

០.២០ ១០០% ២០% 

- ឯកសារទសសន្ទទាៃសម្ាបែ់ារភាា ប់ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់

កម្មវិធី ៃិងច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ម្ុែងារម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ។ 

- រទម្ាងសិកាការអៃុវត្តច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ម្ុែងារ ៃិង

ភូម្ិសាស្រសត ទៅថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិម្ត្ូវបាៃៃងិកាំពុង

ទរៀបច្ាំ ។ 

២១.១. 

ទរៀបច្ាំោក់បញ្ចូល ៃិង ាំរុញការ-

អៃុវត្តច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ថវិកាទាាំង៧ 

កនុងម្បពៃ័ធ FMIS 

- អរគ.ថវិកា 

- អរគ.សហ

ម្បត្ិបត្តិការអៃតរ

ោត្ិ ៃិង 

ម្រប់ម្រងបាំណលុ 

- FMWG 

- អរគ.រត្ន្ទោរ

ោត្ ិ

១. ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ថវិកា ៤ (ទសដ្ឋកិច្ច, រដ្ឋបាល, 

កម្មវិធី, រទម្ាង) ម្ត្ូវបាៃ ម្ត្តួ្ពៃិតិ្យ 

ៃិងខកលម្ែ តាម្ការចាំបាច្់ ។ 

២. ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ភូម្ិសាស្រសត ម្ត្ូវបាៃ ាំរុញ

ការអៃុវត្តឱយបាៃទពញទលញ ។ 

៣. ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ម្ុែងារម្ត្ូវបាៃ អៃុវត្ត

ទពញទលញ ។ 

៤. តារាងឧបសម្ពៃ័ធច្ាំណូលច្ាំណាយ្សម្ាប់

ទរៀបច្ាំ ច្ាប់ទូទាត្់ ឆ្ន ាំ២០១៩ម្ត្ូវបាៃ

ែលិត្សាកលបងទច្ញពីម្បពៃ័ធ FMIS ។ 

០.៤០ ១០០% ៤០% 

១. បាៃទរៀបច្ាំម្បកាសសត ីពីការបាំទពញបខៃថម្ឱយអៃុ-

វត្តច្ាំណាត្់ថ្នន ក់រទម្ាង នៃាត្ិការថវិការបស់

រដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិសម្ាប់ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

២. បាៃម្ត្ួត្ពិៃិត្យខកលម្ែច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ទសដ្ឋកិច្ច     

ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់រដ្ឋបាល ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់កម្មវិធី ។ 

៣. របាយ្ការណ៍សទងេបរួម្អាំពីការទធវើបច្ចុបបៃនភាព 

ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ាត្ិកាទាាំង ៧ ទៅកនងុម្បពៃ័ធ FMIS 

បាៃោក់ ូៃថ្នន ក់ដ្ឹកន្ទាំពៃិិត្យ ។ 

៤. បាៃទរៀបច្ាំទម្ម្ង់ថវិកាសទងេបតាម្ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់

កម្មវិធី ៃិងច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ទសដ្ឋកិច្ចបាំម្ពួញ ។ 

៥. របាយ្ការណស៍ត ីពីលទធភាពនៃការអៃុវត្តច្ាំណាត្់

ថ្នន ក់ម្ុែងារទៅរដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិម្ត្ូវបាៃ

ោក់ ូៃថ្នន ក់ដ្ឹកន្ទាំ កសហវ. ពៃិតិ្យ សទម្ម្ច្ 

ៃិងែតល់ោអៃុសាសៃ៍ ។ 



 

112 

 

២១.២. 
ទធវើបច្ចុបបៃនភាពបលង់រណទៃយ្យ   

សាធារណៈ 

អរគ.រត្ន្ទោរោត្ិ  

 

១. ការអៃុវត្តបលងរ់ណទៃយ្យ សាធារណៈ

ម្ត្ូវបាៃពៃិិត្យ ៃងិខកលម្ែ ។ 

២. ការអៃុវត្តបលង់រណទៃយ្យ សាធារណៈ 

ទៅម្រឹោះសាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ម្ត្ូវ

បាៃពម្ងងឹ ។ 

 

០.៤០ ១០០% ៤០% 

១. ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ថវិកា ៧ (ទសដ្ឋកិច្ច, រដ្ឋបាល, កម្មវិធ,ី 

ម្ុែងារ, រទម្ាង, ភូម្ិសាស្រសត , ម្ូលៃធិិ) ម្ត្ូវបាៃ

ម្ត្ួត្ពៃិិត្យ ៃិងខកលម្ែ ឱយច្ាំម្ុែសញ្ញញ ទៅទពលាៃ

ការទសន ើសុាំច្ាំណាយ្ ពីម្កសួង-សាថ ប័ៃច្ាំណាយ្ ។ 

២. ទលែកដូ្ ៃិងទសច្កោីបរិោយ្របស់ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់

ថវិកាទាាំង ០៧ ម្ត្វូបាៃទធវើបច្ចុបបៃនភាព ទៅកនុង

ម្បពៃ័ធ FMIS ម្សបតាម្ការខកសម្ម្ួលពីអរគ- 

ន្ទយ្កោឋ ៃោកព់ៃ័ធ ។ 

-   ម្ប ុាំខណន្ទាំការបូកសរុបបិទបញ្ា ីរណទៃយ្យឆ្ន ាំ

២០២០ ៃិងទិសទៅអៃុវត្តឆ្ន ាំ២០២១ របស់

ម្រឺោះសាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ។ 

២១.៣. 

ពម្ងឹងសងគត្ិភាពរវាងច្ាំណាត្់ថ្នន ក់

នៃាត្ិកាថវិកា,  ញ្ា ីងទទូាត្់ (BoP), 

រណទៃយ្យោត្ិ (National Accounts) 

ៃិងសថ ិត្ិរូបិយ្វត្ថុ ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ 

(Monetary and Financial Statistics) 

ោម្ួយ្ម្កបែណឌ សថ ិត្ិហិរញ្ញវត្ថុរោឋ -

ភិបាល (GFS)  

- អរគ.ទោល

ៃទោបាយ្ 

១.  តារាងច្ាំៃួៃ ០៧/០៧ នៃសថ ិត្ិហិរញ្ញវត្ថុ   

រោឋ ភិបាលម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំឱយាៃសងគត្ិ- 

ភាពោម្ួយ្ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់នៃាត្ិកាថវិកា 

 

០.២០ ១០០% ២០% 

១.  កាពិៃិត្យ ៃិងខកលម្ែការបៃសុី ៃិងទធវើបច្ចុបបៃនភាព

ទលែកដូ្ GFS (តារាងសថ ិត្GិFS ទី១,ទី២,ៃិងទ៣ី) 

ោម្យួ្ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ទសដ្ឋកិច្ចនៃាត្កិាថវិកា ។ 

២. បាៃទរៀបច្ាំសថ តិ្ិច្ាំណាយ្តាម្ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ម្ុែងារ

របស់រោឋ ភិបាល (តារាងទ៧ី) នៃម្បពៃ័ធសថ ិត្ិ GFS 

(GFSM  2014) សម្ាប់រដ្ឋបាលថ្នន ក់ោត្ិ ។ 

២២. 
ពម្ងងឹការអៃវុត្តម្បព័ៃធអៃវុត្តថវកិា

ថមៃីងិដ្ាំទណើរការម្បត្បិត្តកិារថម ី
 

- ៃតី្ិវធីិអៃវុត្តការងារម្សបតាម្ម្បព័ៃធ 

FMIS ម្ត្វូបាៃខកលម្ែ ៃងិអៃវុត្ត ។ 

- ការបិទកចិ្ចបញ្ាកីាររណទៃយ្យម្បចាំឆ្ន ាំ

ម្ត្វូបាៃបញ្ចប់ទាៃទ់ពលទវោ ៃងិាៃសុ

ម្កតឹ្យភាព ។ 

០.២៥ ៩៧.៤៤% ២៤.៣៦%  
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២២.១. 

ទរៀបច្ាំបរិបទនៃម្បត្ិបត្តិការច្ាំណាយ្ 

(សាំទណើសុាំធាន្ទច្ាំណាយ្, កិច្ចលទធកម្ម 

ៃិងសាំទណើសុាំទូទាត្់) ទៅតាម្ម្កសួង-

សាថ ប័ៃឱយម្សបតាម្ម្បពៃ័ធ FMIS 

-ម្កសួង-សាថ ប័ៃ, 

-ម្កុម្ការងារ  

FMWG 

-អរគ.រត្ន្ទោរ 

-អរគ.ថវិកា 

១. ទោលការណ៍ខណន្ទាំៃិងម្បកាសម្ត្ូវ

បាៃទរៀបច្ាំ ។ 

២. ម្កសួងសាថ ប័ៃច្ាំៃួៃ ១ បខៃថម្ទទៀត្ម្ត្ូវ

បាៃសិកាអាំពីត្ម្ម្ង់ទិសៃិងខកលម្ែៃតី្ិ- 

 វិធីអៃុវត្តការងារ (Business Process 

Streamline) សាកលបងការអៃុវត្តម្បព័ៃធ

សវ ័យ្ម្បវត្តិកម្មនៃការអៃុវត្តថវិកាទលើ

ច្ាំណាយ្ទទូាត្់ម្ត្ង់ ។ 

៣. សន្ទធ ៃកម្មម្បព័ៃធ FMIS ៃងឹម្បពៃ័ធ

ទែសងទទៀត្  ម្ត្ូវបាៃបៃតទរៀបច្ាំ ៃិងបញ្ចប់ 

(ម្បព័ៃធច្ាំណូលម្ៃិខម្ៃសារទពើពៃធ, 

ម្បពៃ័ធទបៀវត្សរ៍, ម្បពៃ័ធធន្ទោរោត្ិ/

ោណិ ា, ម្បពៃ័ធពៃធោរ) ។ 

៤. ការខណន្ទាំសត ីពកីារបញ្ចូលម្បត្ិបត្តិការ

ច្ាំណាយ្កនុងម្បព័ៃធ FMIS ម្ត្ូវបាៃ     

ខកលម្ែ ។ 

០.២៥ ៩៩.៧៥% ២៤.៩៤% 

១. បាៃបញ្ចបទ់សច្កតីម្ោងអាំពីត្ម្ម្ង់ទិសៃិងខកលម្ែ

ៃីតិ្វិធីអៃុវត្តការងារ (Business Process 

Streamline) សាកលបងការអៃុវត្តម្បព័ៃធសវ ័យ្ 

ម្បវត្តិកម្មនៃការអៃុវត្តថវិកាទលើច្ាំណាយ្ទូទាត្់

ម្ត្ង់ ។ 

២.បាៃទរៀបច្ាំរចួ្រាល់ម្បកាសសត ីពីការបាំទពញបខៃថម្

ឱយអៃុវត្តច្ាំណាត្់ថ្នន ក់រទម្ាងនៃាត្ិកាថវិកា

របស់រដ្ឋបាលោត្ ិ។ 

៣. កសហវ. ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តៃីត្ិវិធអីៃុវត្តការងារថមី

តាម្រយ្ៈម្បព័ៃធ FMISសម្ាប់ការទបើកែតល់

ទបៀវត្ស, ការច្ាំណាយ្ទលើបៃាុកបរុគលិកទែសងៗ

ទម្ៅពីទបៀវត្សខដ្លាៃទោលរបបកាំណត្់ច្ាស-់ 

ោស ់ៃិង ការច្ាំណាយ្ទទូាត្់ម្ត្ង់ខដ្លាៃ  

ហាៃិភ័យ្ទាបទែសងទទៀត្ ោែលូវការ ។ 

 

២២.២. 

ខកលម្ែម្បត្ិបត្តិការរណទៃយ្យ

ហិរញ្ញវត្ថុទៅ កនុងកសហវ/ម្កសួង-

សាថ ប័ៃទដ្ើម្បឱីយ ម្សប ទៅៃឹងការ 

 វិវឌ្ឍនៃបលង់រណទៃយ្យ ៃិងបទ-

ោឋ ៃរណទៃយ្យ ម្ពម្ទាាំងទធវើការ

ទែាៀងផ្លា ត្់រណៃធីន្ទោរោម្បចាំ  

-អរគ.រត្ន្ទោរ 

ោត្ ិ

-ម្កសួង-សាថ ប័ៃ 

១.រត្ន្ទោរោត្ិពិៃិត្យសុម្កឹត្យភាព ៃិង

ភាពទាៃ់ទពលទវោនៃរបាយ្ការណ៍

សទម្ម្ច្ទទូាត្់របសម់្កសួង-សាថ ប័ៃ 

ខដ្លម្ត្ូវទែាើម្ិៃឱយទលើសពី ២ខែទម្កាយ្

នថៃឈប់ទទលួអាណត្តិ ទៅ អ.រ. . ។ 

០.២៥ ១០០% ២៥% 

១. ពិៃិត្យសុម្កឹត្ភាពៃិងភាពទាៃទ់ពលទវោនៃ

របាយ្ការណ៍សទម្ម្ច្ទូទាត្់របស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ 

ខដ្លម្ត្វូទែាើម្ិៃឱយទលើសពី២ខែទម្កាយ្ នថៃឈប់

ទទួលអាណត្តិទៅ អ.រ. . ។ 
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២២.៣. 

កសាងសម្ត្ថភាពម្រប់ម្រងរទម្ាង 

FMISទោយ្រួម្ទាាំងទៅ កសហវ. 

ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃងិអងគភាពថ្នន ក-់

ម្ូលោឋ ៃ 

 

 

-ម្កុម្ការងារ

FMWG 

-ម្កសួង-សាថ ប័ៃ 

១. ម្ស្រៃតរីា ការខដ្លបាៃអៃវុត្តម្បពៃ័ធ FMIS 

កនុងឆ្ន ាំ២០១៨ ៃិង២០១៩ ាៃសម្ត្ថភាព

ែពស់កនុងការទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធ FMIS ។ 

២. ម្ស្រៃតីរា ការនៃម្កសងួសាថ ប័ៃច្ាំៃួៃ ៣៧ 

ៃិងម្ៃាីរទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុទាាំង២៥ 

រា ធាៃី-ទែត្ត ទទួលបាៃការបាំប៉ាៃ

សម្ត្ថភាពបខៃថម្ទលើម្បពៃ័ធ FMIS ។ 

៣. របាយ្ការណ៍វាយ្ត្នម្លអាំពីម្បសិទធភាព

នៃការបណតុ ោះបណាត ល ទលើម្បពៃ័ធ FMIS 

ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ។ 

០.២៥ ៩០% ២២.៥០% 

១. ម្ស្រៃតីទលខាធិការោឋ ៃម្កុម្ការងារម្រប់ម្រងរទម្ាង 

FMIS ខែនកម្របម់្រងការ ផ្លល ស់បោូរ, ម្រប់ម្រងរទម្ាង 

ៃិងកិច្ចសៃា ោ៉ា ងត្ិច្ ៦ របូ ទទួលបាៃការបណោុ ោះ-

បណាោ លអភិវឌ្ឍ ាំន្ទញខែនកទៃ់ (Soft Skill) ។ 

២.ម្ស្រៃតនីៃអងគភាពថវិកាអាណាប័កទែារសិទធិថ្នន ក់-

កណាោ លោ៉ា ងត្ិច្ម្បាណ ៥០របូ ទទួលបាៃ

ការបណោុ ោះបណាោ លអាំពីការទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធ FMIS ។ 

ម្ស្រៃតី កសហវ.ម្បាណ១០០របូ បាៃទទួលការ-

បណោុ ោះបណាោ លម្ុែងារទរៀបច្ាំថវិកា ៃងិលទធកម្ម ។ 

៣. លទធែលនៃការវាយ្ត្នម្លការបណោុ ោះបណាោ លម្ស្រៃតី

ទម្បើម្បាស់ម្បពៃ័ធ FMIS ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំរចួ្រាល់ ។ 

២២.៤. 

ពម្ងីកការអៃុវត្ត FMIS (ម្៉ាូឌ្ុល 

សនូល ៃិងម្៉ាឌូ្ុលថមី ៃិងពម្ងីកការ-

អៃុវត្ត FMIS ទៅម្កសងួ-សាថ ប័ៃ) 

-ម្កុម្ការងារ 

FMWG 

-ម្កសួង-សាថ ប័ៃ 

១. ម្កសួងសាថ ប័ៃច្ាំៃួៃ១៧បខៃថម្ម្ត្ូវបាៃ

ពម្ងីកការោក់ឱយអៃុវត្តរទម្ាងអៃវុត្ត 

FMIS ោែលូវការ ។ 

២. ពម្ងីកការោក់ឱយអៃុវត្តរទម្ាង FMIS 

ទៅដ្ល់ថ្នន ក់ម្លូោឋ ៃ ។ 

៣. ម្៉ាូឌ្ុលថមី២ នៃដ្ាំណាក់កាលទ២ី   (លទធ-

កម្ម ៃិងការទរៀបច្ាំថវិកា)ម្ត្ូវបាៃោក់

ឱយអៃុវត្ត ។ 

៤. អងគភាពថវិកាទែារសិទធិទពញទលញច្ាំៃៃួ 

១៨ ថមីបខៃថម្ទទៀត្ អាច្ែលិត្របាយ្- 

ការណ៍ទច្ញពីម្បព័ៃធ FMIS សម្ាប់

ការវិភារ ។ 

០.២៥ ១០០% ២៥% 

១.ខែៃការពម្ងីកការអៃុវត្តរទម្ាង FMIS  ាំហាៃទី

៣ ឆ្ន ាំ ២០២១ -២០២៥ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំរួច្រាល់ 

ៃិងោក់ ល្ងការអៃុម័្ត្ដ៏្ែពង់ែពស់ពីថ្នន ក់ដ្ឹកន្ទាំ

រចួ្រាល់ទៅនថៃទី ៧ ខែ ត្ុោ ឆ្ន ាំ ២០២០ ។ 

២.ច្ាំៃៃួ ៃិង អងគភាពថវិកាអាណាប័កទែារសិទធិបខៃថម្

ថមី ទៅថ្នន កក់ណាោ ល ម្ត្វូបាៃកាំណត្រ់ចួ្រាល ់(អរគ- 

ទលខាធិកាោឋ ៃម្កមុ្ម្បឹកាោត្ោិាំោរសងគម្ ៃិង 

ឧត្តម្ម្កុម្ម្បឹកាទសដ្ឋកិច្ចោត្ិ) ម្ពម្ទាាំងម្បពៃ័ធ 

FMIS ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំៃិងអភិវឌ្ឍរួច្រាល់ទ ល្ើយ្ត្ប

ទៅៃឹងត្ម្ម្ូវការរបស់អងគភាពថវិកាអាណាប័ក

ទែារសិទធិបខៃថម្ថមី សម្ាប់ទម្ត្ៀម្អៃវុត្តែលូវការកនុង

ឆ្ន ាំ ២០២១ ។ 

៣.បាៃទធវើការោកដ់្ាំទ ើងទហោឋ រច្ន្ទសម្ព័ៃធសម្ាប់

ការទម្បើម្បាស់ម្បពៃ័ធ FMIS រចួ្រាលដ់្ចូ្ោការដ្ាំទ ើង
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ឧបករណ៍ ៃិង បណាត ញត្ភាា ប់ ៃងិអរគិសៃី, ឧប-

ករណ៍សាភ រអនកទម្បើម្បាស់ (កុាំពយូទ័រ ៃិង ា៉ាសុីៃម្ពៃី) 

ៃិងដ្ាំទ ើងម្បពៃ័ធ FMIS បាៃរចួ្រាល់ សម្ាប់អងគភាព

ថវិកាអាណាប័កទែារសិទធិបខៃថម្ថមី ទៅថ្នន ក់កណាត ល 

ទដ្ើម្បីទម្ត្ៀម្អៃុវត្តម្បពៃ័ធ FMIS ោែលូវការទៅទដ្ើម្ឆ្ន ាំ 

២០២១ ។ 

៤.ម្កសួងសាថ ប័ៃច្ាំៃួៃ ១៧ បខៃថម្ថមី ៃិង អងគភាព

ថវិកាអាណាប័កទែារសិទធិទពញទលញច្ាំៃួៃ ១៣ 

បាៃទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធ FMIS ោែលូវការ ។ 

៥.ម្ុែងារទរៀបច្ាំខែៃការថវិកា (ការទរៀបច្ាំខែៃការ

ថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំ) ៃងិ ម្ុែងារលទធកម្មទពញទលញ 

ម្ត្ូវបាៃអភិវឌ្ឍ ោក់ដ្ាំទ ើង ៃិងទធវើទត្សតសាក- 

លបងរួច្រាល់ ។ 

៦.របាយ្ការណ៍សត ីអាំពី ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យទលើដ្ាំទណើរការ 

ៃិងបទច្ចកទទសនៃការទធវើសន្ទធ ៃកម្មរវាងម្បពៃ័ធ 

FMIS ៃិង ម្បព័ៃធធន្ទោរោត្ិនៃកម្ពុោ ៃិង 

ធន្ទោរោណិ ាោនដ្រូ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំរចួ្រាល់ 

ៃិងោក់ ូៃថ្នន ក់ដ្កឹន្ទាំពៃិិត្យ ។ 

២៣. 

ពម្ងងឹការអៃវុត្តម្បព័ៃធរណទៃយ្យ

ថមី ម្បព័ៃធកត់្ម្តាថមី ម្បព័ៃធរបាយ្-

ការណ៍ថម ី

 

- របាយ្ការណ៍តាម្ោៃការ អៃវុត្តនៃ

ម្បកាសសតពីីការោកឱ់យ អៃវុត្ត IPSAS 

Cash Basis ម្ត្វូបាៃទរៀបច្ាំ ។ 

- ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងទៃិនៃយ័្បញ្ាសីារទពើភណឌ

ម្ទពយសម្បត្ិតរដ្ឋម្ត្វូបាៃោកឱ់យអៃវុត្ត

ោកទ់ៅម្រប់ម្កសងួ ៃងិរា ធាៃ-ីទែត្ត 

០.២០ ៩៧.៧៥% ១៩.៥៥% 

- របាយ្ការណ៍ IPSAS Cash Basis ទលើម្លូោឋ ៃ 

FMIS ឆ្ន ាំ២០១៨ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ទហើយ្របាយ្-

ការណ៍ទៃោះសម្ាប់ឆ្ន ាំ២០១៩ក៏កាំពងុទរៀបច្ាំទោយ្

ាៃការខកសម្ម្លួបខៃថម្ ។ 
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- របាយ្ការណ៍ម្ត្តួ្ពិៃតិ្យតាម្ោៃទលើ

ម្បសទិធភាពនៃការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិ

រដ្ឋរបសម់្កសងួ-សាថ ប័ៃម្ត្វូបាៃទរៀបច្ាំ 

២៣.១. 

ទរៀបច្ាំសតង់ោរណទៃយ្យសាធារណៈ

ម្សបតាម្សតង់ោ IPSAS ៃងិោក់

ឱយអៃុវត្តោបទណត ើរៗតាម្លាំោប់-

លាំទោយ្ ម្ពម្ទាាំងែារភាា បទ់ៅៃឹង

ការពម្ងីកការទម្បើម្បាស់ FMIS

ម្សបតាម្ត្ម្ម្ូវការោក់ខសតង ៃិង

បទងកើត្ ទម្ម្ើសសម្ាប់ការអៃុវត្តោ

 ាំហាៃៗទៅរកការអៃុវត្តរណ- 

ទៃយ្យបងគរ 

-ម្កុម្ម្បឹកាោត្ិ 

រណទៃយ្យ 

-អរគ.រត្ន្ទោរ 

ោត្ ិ

-អរគ.សហ

ម្បត្ិបត្តិការោត្ិ

ៃិង ម្របម់្រង

បាំណលុ 

១. របាយ្ការណ៍តាម្ោៃការអៃុវត្តនៃ

ម្បកាសសត ីពីការោក់ឱយអៃុវត្ត IPSAS 

Cash Basis ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ។ 

២. ម្កបែណឌ សម្ាប់ការអៃុវត្ត 

រណទៃយ្យតាម្ Cash modified 

IPSAS (cash flow, receivable, 

payable) ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំៃិងបញ្ចប់ ។ 

៣.សាសធាត្ុច្ាំៃៃួបីបខៃថម្ទទៀត្ ទៅ

កនុងរបាយ្ការណ៍ IPSAS Cash 

Basis ម្ត្ូវបាៃខកលម្ែទដ្ើម្បីឱយ 

compliance តាម្សតង់ោ IPSAS 

Cash Basis ។ 

៤. របាយ្ការណ៍ IPSAS Cash Basis ឆ្ន ាំ

២០១៨ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំទលើម្លូោឋ ៃ

ម្បពៃ័ធ FMIS ។ 

០.៣០ ១០០% ៣០% 

-  ម្កបែណឌ រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុោ

ម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្ ។ 

-  សតង់ោរណទៃយ្យសម្ាប់កត្់ម្តា Account 

Payable ម្ត្វូបាៃអៃុម្័ត្ទោយ្ម្កុម្ការងារ     

បទច្ចកទទសសតង់ោរណទៃយ្យសម្ាប់វិស័យ្   

សាធារណៈ ។ 

- សតង់ោរណទៃយ្យសាធារណៈសម្ាប់កត្់ម្តា

ច្ាំណូលពមី្បត្ិបត្តកិារម្ត្ូវបាៃអៃមុ្ត័្ទោយ្ម្កុម្

ការងារបទច្ចកទទសសតង់ោរណទៃយ្យសម្ាប់   

 វិស័យ្សាធារណៈ។ 

២៣.២. 

ខកលម្ែទម្ម្ង់របាយ្ការណ៍អៃុវត្ត

ថវិកាខដ្លម្ត្ូវទែាើទៅរណៈរដ្ឋម្ស្រៃត ី

ៃិងសាថ ប័ៃៃីត្ិបបញ្ញត្តិ  

-អរគ.ថវិកា  

-អរគ.រត្ន្ទោរោត្ិ 

 

១.ទម្ម្ង់របាយ្ការណ៍អៃុវត្តថវិកា      

(របាយ្ការណ៍សម្ិទធកម្ម) ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ។ 

២.ទម្ម្ង់របាយ្ការណ៍អៃុវត្តថវិកា      

(របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ)ម្ត្ូវបាៃខកលម្ែ ។ 

០.៣០ ១០០% ៣០% 

- ពៃិិត្យៃិងវាយ្ត្នម្លទម្ម្ងន់ៃឯកសារោក់ព័ៃធកនុង

ការទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោងច្ាប់សីតពីការទូទាត្់ថវិកា

រទូទៅរបស់រដ្ឋសម្ាប់ការម្រប់ម្រងម្បចាំឆ្ន ាំ ។ 

- ខកលម្ែទម្ម្ងន់ៃឯកសារោក់ព័ៃធការទរៀបច្ាំទសច្-

កតីម្ោងច្ាប់សត ីពកិារទូទាត្់ថវិការទូទៅរបស់រដ្ឋ

សម្ាប់ការម្រប់ម្រងម្បចាំឆ្ន ាំតាម្ការចាំបាច្់ ។ 
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២៣.៣. 

ោក់ឱយអៃុវត្តយ្ៃតការទដ្ើម្បីបញ្ចប់

ការច្ុោះបញ្ា ីសារទពើភ័ណឌ ម្ទពយសម្បត្តិ- 

រដ្ឋ ៃិងទធវើបច្ចុបបៃនភាពោម្បចាំ 

-អរគ.ម្ទពយសម្បត្តិ

រដ្ឋ ៃិងច្ាំណូល 

ម្ិៃខម្ៃសារទពើ

ពៃធ 

-ម្កសួង-សាថ ប័ៃ 

១. របាយ្ការណ៍របករាំទហើញម្កសងួសាថ ប័ៃ 

ខដ្លម្ិៃចូ្លរួម្ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃិង

បញ្ចូលអៃុសាសៃ៍សម្ាប់ ាំរុញម្បសិទធ

ភាពនៃការអៃុវត្ត ។ 

២. យ្ៃតការតាម្ោៃៃិងវាយ្ត្នម្លទលើ

ម្បសិទធភាពនៃការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិ

រដ្ឋរបសម់្កសួង-សាថ ប័ៃ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ 

ៃិងោកឱ់យអៃុវត្ត ។ 

០.៤០ ១០០% ៤០% 

១.សិកាេ សាោសត ីពីម្បពៃ័ធម្រប់ម្រងទិៃនៃ័យ្បញ្ា ី

សារទពើភណឌ ម្ទពយសម្បត្ិតរដ្ឋ ម្ត្ូវបាៃោកឱ់យ   

អៃុវត្តោក់ទៅម្រប់ម្កសងួ ៃិងរា ធាៃ-ីទែត្ត ។ 

២.ាៃរបាយ្ការណ៍សត ីពីម្ត្ួត្ពៃិិត្យតាម្ោៃទលើ

ម្បសិទធភាពនៃការម្រប់ម្រងបញ្ា ីសារទពើភណឌ

ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ ។ 

២៤. 

ពម្ងងឹការអៃវុត្តឧបករណ៍ ៃងិយ្ៃត

ការទដ្ើម្បបីទងកើៃការទទលួ  ែសុម្ត្វូ 

ៃងិ រណទៃយ្យភាព (ម្បព័ៃធម្ត្តួ្

ពិៃតិ្យ) 

 

ម្បព័ៃធ FMIS ម្ត្វូបាៃម្ត្តួ្ពិៃតិ្យៃងិតាម្

ោៃ តាម្យ្ៃតការសវៃកម្មអងគភាពច្ាំៃៃួ៨ 

ទម្កាម្ឱវាទកសហវ ៃងិអងគភាពថវកិាច្ាំៃៃួ 

៦ នៃម្កសងួសាថ ប័ៃ ។ 

០.២០ ១០០% ២០%  

២៤.១. 

បទងកើត្ឱយាៃទណឌ កម្មរដ្ឋបាល

សម្ម្សប ច្ាំទោោះកាំហុស គ្ង ឬ  

ការម្រប់ម្រងធៃធាៃសាធារណៈ 

ម្ិៃសម្ម្សប ៃិងោម ៃម្បសិទធភាព 

-ម្កុម្ម្បឹកាៃីត្ិ

កម្ម នៃកសហវ 

-ម្កសួង សាថ ប័ៃ 

 

១.ទណឌ កម្មរដ្ឋបាលសម្ម្សបច្ាំទោោះ

កាំហុស គ្ង ឬការម្រប់ម្រងធៃធាៃ     

សាធារណៈម្ិៃសម្ម្សប ៃិងោម ៃ

ម្បសិទធភាព ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃវុត្ត ។ 

០.២០ ១០០% ២០% 

១. បៃតតាម្ោៃការអៃុវត្តទណឌ កម្មរដ្ឋបាល        

សម្ម្សបច្ាំទោោះកាំហុស គ្ង ឬការម្រប់ម្រង

ធៃធាៃសាធារណៈម្ិៃសម្ម្សប ៃងិោម ៃ

ម្បសិទធភាព ខដ្លសថ ិត្ទៅកនុងខដ្ៃសម្ត្ថកិច្ច

របស់អរគន្ទយ្កោឋ ៃរត្ន្ទោរោត្ិ ។ 

២៤.២. 

ទរៀបច្ាំៃិងោក់ឱយអៃុវត្តទម្ម្ង់

របាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាពអៃុវត្ត

ថវិកាម្បចាំម្ត្ីាស ្ាសៃិង

ម្បចាំឆ្ន ាំ 

-អរគ.ថវិកា 

-ម្កសួង-សាថ ប័ៃ 

 

១.ទម្ម្ង់របាយ្ការណ៍ថមីម្ត្ូវបាៃបៃតខកលម្ែ

ៃិងោកឱ់យដ្ល់ម្របម់្កសងួ-សាថ ប័ៃ អៃុវត្ត ។ 
០.៣០ ១០០% ៣០% 

១. អងគភាពថវិកាម្កសួង សាថ ប័ៃបាៃអៃុវត្តរបាយ្-

ការណ័ហិរញ្ញវត្ថុ ម្បចាំម្ត្ីាស ្ាស ៃិង

ម្បចាំឆ្ន ាំ ។ 

២. របាយ្ការណ៏សម្ិទធកម្ម/លទធែលម្បចាំ្ាស 

ៃិងម្បចាំឆ្ន ាំ បាៃខកលម្ែ ៃិងោក់ ឱយអៃុវត្ត

តាម្ម្កសងួ -សាថ ប័ៃ ។ 
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២៤.៣. 
ពម្ងឹងការម្ត្ួត្ពិៃតិ្យទលើម្បពៃ័ធ

ព័ត្៌ាៃវិទា ៃិង FMIS (IT audit) 

- អរគន្ទយ្កោឋ ៃ

សវៃកម្មនែាកនុង 

- FMWG 

- NAA 

 

១. អងគភាពច្ាំៃៃួ ៨ ទម្កាម្ឱវាទ កសហវ 

ម្ត្ូវបាៃទធវើសវៃកម្មទលើម្បពៃ័ធ FMIS ។ 

២. អងគភាពថវិកាច្ាំៃៃួ ៦ នៃម្កសងួ  សាថ ប័ៃ 

ម្ត្ូវបាៃម្ត្តួ្ពៃិិត្យទលើការអៃវុត្ត FMIS ។ 

០.៥០ ១០០% ៥០% 

- អងគភាពទម្កាម្ឱវាទកសហវច្ាំៃួៃ ២ទោលទៅ 

ម្ត្ូវបាៃម្ត្ួត្ពៃិិត្យទលើម្បពៃ័ធ FMIS 

- អងគភាពថវិកានៃម្កសួង-សាថ ប័ៃច្ាំៃៃួ ២ ម្ត្ូវបាៃ

ម្ត្ួត្ពិៃតិ្យទលើម្បព័ៃធ FMIS ។ 

២៥. បទងកើៃត្ាល ភាពថវកិា  
១. សៃាសសៃក៍ារអទងកត្ត្ាល ភាពថវកិាែពង់

ោងមុ្ៃ ។ 
០.១៥ ១០០% ១៥%  

២៥.១. 
បទងកើៃការច្លូរមួ្សាធារណ ៃ

កនុងដ្ាំទណើរការថវិកា 

-អរគ.ថវិកា 

-អរគ.ទោល

ៃទោបាយ្ 

១. ទវទិកាសាធារណៈសត ីពីម្កបែណឌ ា៉ា ម្កូ

ទសដ្ឋកិច្ច ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ។ 

២. កិច្ចពិទម្ោោះទោបល់តាម្វិស័យ្ម្ត្ូវ

បាៃទរៀបច្ាំ ។ 

០.៣០ ១០០% ៣០% 

១. បាៃទរៀបច្ាំទវទកិាសាធារណៈសត ីពីម្កបែណឌ     

ា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ច ៃងិម្កបែណឌ ថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំ 

កាលពីនថៃទី៣០ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

២៥.២. បទងកើៃការែសពវែាយ្ឯកសារថវិកា 

-អរគ.ថវិកា 

-អរគ.ទោល-

ៃទោបាយ្ 

- NAA 

-អរគ.ហិរញ្ញវត្ថុ

ថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ 

-ម្កសួង សាថ ប័ៃ 

១. សារាច្រទរៀបច្ាំខែៃការយ្ុទធសាស្រសតថវិកា 

ៃិងកញ្ចប់ថវិកាម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្ទលើ

ទរហរទាំព័រ ។ 

២. របាយ្ការណ៍ម្ត្ួត្ពិៃិត្យថវិកាោក់      

កណាត លឆ្ន ាំម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្ ។ 

៣. ច្ាប់ទូទាត្់ម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្ 

៤. របាយ្ការណស៍វៃកម្មទលើការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្ត្ូវបាៃ ។ ែសពវ-

ែាយ្ទលើទរហទាំព័ររបស់ អ ស 

៥. ថវិកាសទងេបម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្ 

(Budget in Brief) ។ 

៦. តារាងម្បត្ិបត្តកិារហិរញ្ញវត្ថុ (TOFE & 

GFS) ម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្ ។ 

០.៣០ ១០០% ៣០% 

១. បាៃទរៀបច្ាំ ៃងិែសពវែាយ្ទសៀវទៅថវិកាសទងេប

នៃច្ាប់ថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំ ។ 

២. បាៃទរៀបច្ាំសារាច្រខណន្ទាំសត ីពីការអៃុវត្តច្ាប់   

សត ីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្ាប់ការម្រប់ម្រងម្បចាំឆ្ន ាំ ៃិង

ទម្ត្ៀម្ែសពវែាយ្ ។ 

៣.ឯកសារសទងេបថវិការដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិឆ្ន ាំ

២០២០ម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្កនុងទរហទាំព័រ អហក 

ៃិង កសហវ ។ 

៣. របាយ្ការណ៍ម្បត្ិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ (សតង់ោ 

TOFE) ោម្បចាំខែ ម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្ទលើទរ

ហទាំព័រម្កសងួ ។ 

៤. ែសពវែាយ្របាយ្ការណ៍សថ ិត្ិហិរញ្ញវត្ថុរោឋ ភិបាល

ថ្នន ក់ោត្ ិ(GFS budgetary Central Govt) 
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៧. ថវិកាសទងេបរបស់រដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្-

ោត្ិម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្ោសាធារណៈ ។ 

៨. ែលឹម្សារសទងេបនៃទសច្កតីម្ោងច្ាប់សត ី

ពីហិរញ្ញវត្ថុសម្ាបក់ារម្រប់ម្រងម្បចាំឆ្ន ាំ 

ម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្ោសាធារណៈ ។ 

៩. ម្កបែណឌ ា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ចម្ត្ូវបាៃ

ែសពវែាយ្ ។ 

១០. ទរៀបច្ាំទោលការណ៍ខណន្ទាំសោ ីពី     

ការទរៀបច្ាំទសៀវទៅថវិកាពលរដ្ឋ     

ៃិងការទរៀបច្ាំទវទិការសាធារណៈដ្ល់

ម្កសួង សាថ ប័ៃ ។ 

ោម្បចាំខែ ៃិងភាា ប់ោម្ួយ្តារាងសត ីពីភាពែុស

ោន រវាងរបាយ្ការណ៍ម្បត្បិត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ 

(សតង់ោ TOFE) ៃិងរបាយ្ការណ៍សថ ិត្ិហិរញ្ញវត្ថ ុ

រោឋ ភិបាលថ្នន ក់ោត្ិ (GFS budgetary 

Central Govt) ទលើទរហទាំព័រម្កសងួ ។ 

៥. របាយ្ការណស៍វៃកម្មទលើការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ ម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្ តាម្រយ្ៈទរហ-

ទាំព័រ របស់អាោា ធរសវៃកម្មោត្ិ ។ 

 

២៥.៣. 
បទងកើៃត្ាល ភាពកចិ្ចលទធកម្ម      

សាធារណៈ 

-អរគ.លទធកម្ម 

-ម្កសួង សាថ ប័ៃ 

១. ម្បព័ៃធទិៃនៃ័យ្ម្រប់ម្រងលទធកម្មសាធា- 

រណៈ (PPMIS) ម្ត្ូវបាៃបញ្ចប់ ៃិង 

ោក់ឱយអៃុវត្ត ។ 

២. សថ ិត្ិលទធកម្មម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្ ទលើ  

ទរហទាំព័ររបស់អរគន្ទយ្កោឋ ៃ       

លទធកម្មសាធារណៈ ។ 

០.៤០ ១០០% ៤០% 

១.  ទរហទាំព័រលទធកម្មសាធារណៈថមីម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ

ៃិងខកលម្ែរួច្រាល់ ៃិងបាៃោក់ឱយអៃុវត្តោ

ែលូវការ ។ 

២.  ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្លិទធកម្មសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩ 

ម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្ទលើទរហទាំព័ររបស់អរគ.  

លទធកម្មសាធារណៈកាលពីនថៃទី២៤ ខែកកកោ 

ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

ក ន្កទី៣៖ ការ្ារភាជ ប់ថវិកាសៅនឹងសោលនសោបាយ ០.៣០ ៩៧.៧៩% ២៩.៣៤%  

៣១. 
ពម្ងងឹ ៃងិពម្ងកីការអៃតុ្តថវកិា

កម្មវធីិ ៃងិការម្ត្តួ្ពិៃតិ្យថវកិា 
 

១. ថវកិាកម្មវធីិម្កសងួ សាថ ប័ៃ ៃងិរដ្ឋ-   

បាលរា ធាៃ-ីទែត្តច្ាំៃៃួ ២៥ ម្ត្វូបាៃ

អៃវុត្ត ម្បកបទោយ្ម្បសទិធភាព ។ 

០.២៥ ៩៥.៤៣% ២៣.៨៦%  

៣១.១. 
ពិៃិត្យទ ើងវិញ ៃងិខកលម្ែការអៃុ-

វត្តថវិកាកម្មវិធី ទាាំងថ្នន ក់ោត្ិ ៃិង
-អរគ.ថវិកា 

១. របាយ្ការណ៍សត ីពីការពិៃិត្យទ ើងវិញ 

ៃិងការខកលម្ែ ម្ត្វូបាៃទរៀបច្ាំ ទោយ្
០.២៥ ៨៦.១៨% ២១.៥៤% 

១. សាំទណើខែៃការលទធកម្មរបស់ម្កសងួ-សាថ បៃ័ ម្ត្ូវ

បាៃភាា ប់ោម្យួ្រទម្ាងខែៃការថវកិាម្បចាំឆ្ន ាំ ។ 
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ថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ -អរគ.ហិរញ្ញវត្ថុ      

រដ្ឋបាលថ្នន ក់

ទម្កាម្ោត្ិ 

-អរគ.រត្ន្ទោរោត្ិ 

-ម្កសួង-សាថ ប័ៃ 

រទំលច្ឱយទឃើញពីរបករាំទហើញ ៃិង    

អៃុសាសៃ៍ន្ទន្ទៃិងោកឱ់យអៃុវត្ត ។ 

២.សាំទណើខែៃការរ ាទទយ្យបុទរម្បទាៃរបស់ម្កសួង-

សាថ ប័ៃ ម្ត្ូវបាៃភាា ប់ម្កោម្ួយ្រទម្ាងខែៃការ

ថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំ ។ 

៣.បាៃចុ្ោះតាម្ទែត្តអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធី ៃិងកាំពងុ

ទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ ។ 

៣១.២. 

ទរៀបច្ាំយ្ុទធសាស្រសតពម្ងីកថវិកាកម្ម

 វិធីដ្ល់ម្កសួង សាថ ប័ៃ ទៅឆ្ន ាំ  

២០១៨ ៃិងរដ្ឋបាលរា ធាៃី ទែត្ត 

ទៅឆ្ន ាំ២០២១ 

-អរគ.ថវិកា  

-អរគ.ហិរញ្ញវត្ថុ      

រដ្ឋបាលថ្នន ក់

ទម្កាម្ោត្ិ 

១. រដ្ឋបាលរា ធាៃ-ីទែត្តច្ាំៃៃួ ២៥ ម្ត្វូបាៃ

ោក់ឱយអៃុវត្តថវកិាកម្មវិធីទពញទលញ ។ 
០.១៥ ១០០% ១៥% 

១.រដ្ឋបាលទែត្តច្ាំៃៃួ ២៤ ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្ត

ថវិកាកម្មវិធីទពញទលញទៅឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

៣១.៣. 

អៃុវត្តខែៃការបណតុ ោះបណាត លៃិង

ការកសាងសម្ត្ថភាពសម្ាប់   

ការពម្ងឹងៃិងពម្ងកីការអៃុវត្ត

ថវិកាតាម្កម្មវិធី 

-អរគ.ថវិកា  

-អរគ.លទធកម្មសា
ធារណៈ 

-អរគ.រត្ន្ទោរ

ោត្ ិ

- វិទាសាថ ៃទសដ្ឋ-

កិច្ច ៃិងហិរញ្ញវត្ថ ុ

១. ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ទទួលបាៃការបណតុ ោះ-   

បណាត លសត ីពីថវិកាកម្មវិធី ៃិងកិច្ចលទធកម្ម ។ 

២. ម្កសួង-សាថ ប័ៃទទួលបាៃការបណតុ ោះ-    

បណាត លសត ីពីការទរៀបច្ាំ របាយ្ការណ៍ 

ច្ាំណូល ៃិងច្ាំណាយ្ថវិកាៃងិរ ាទទយ្យ

តាម្កម្មវិធី ។ 

០.២៥ ៩៥.៥៦% ២៣.៨៩% 

១. ម្កសួង-សាថ ប័ៃ អៃុវត្តថវិកាកម្មវិធីច្ាំៃៃួ ៥ 

ទទួលបាៃការបណតុ ោះបណាត ល ៃិង ាំៃួយ្

បទច្ចកទទសទលើការទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្តថវិកា ។ 

៣១.៤. 

ម្ត្ួត្ពិៃតិ្យទ ើង វិញទលើការអៃុវត្ត

សិទធិអាំណាច្ ៃិងភាពទៃ់ភលៃ់ខដ្ល

បាៃែតល់ ូៃអងគភាពថវិកាៃិងទធវើ

បច្ចុបបៃនភាព 

-អរគ.ថវិកា 

-ម្កសួង-សាថ ប័ៃ 

១. របាយ្ការណ៍តាម្ោៃការអៃុវត្តវធិាៃការ

ខកលម្ែ នៃការអៃុវត្តសិទធិ អាំណាច្របស់

អងគភាពថវិកាម្ត្ូវបាៃ ទរៀបច្ាំ (ម្កសងួ 

សាថ ប័ៃ) ។ 

០.៣៥ - - ពុាំាៃរាយ្ការណវ៍ឌ្ឍៃភាព 

៣២. 

ទរៀបច្ាំថវកិាឱយាៃលកេណៈ    

ម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ៃងិទធវើ            

សាហរណកម្មថវកិា 

 

១. ម្បត្បិត្តកិារទាាំងអស ់ម្ត្វូសថតិ្ទៅកនងុ

ម្បព័ៃធថវកិា  ។ 

២. ថវកិាច្រៃត ៃងិមូ្លធៃម្ត្វូបាៃទធវើ    

សាហរណកម្ម ។ 

០.១៥ ១០០% ១៥%  
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៣២.១. 

បៃតខកលម្ែការទធវើសាហរណកម្ម

ថវិកាច្រៃត ៃិងថវកិាម្ូលធៃតាម្  

រយ្ៈម្កបែណឌ ច្ាំណាយ្រយ្ៈទពល

ម្ធយម្ (MTFF) ខែៃការយ្ុទធសាស្រសត

ថវិកា (BSP) ៃិងថវិកាកម្មវិធី (PB) 

ទោយ្រទំលច្ពីការកាត្់បៃថយ្ភាព

ម្កីម្កៃិងខយ្ៃឌ្័រទៅកនុងការទរៀបច្ាំ 

PBៃិងខែៃការយ្ុទធសាស្រសតថវិកា 

-អរគ.ថវិកា, 

-អរគ.រត្ន្ទោរ ោត្ិ 

-អរគ.លទធកម្មសា-

ធារណៈ 

-អរគ.ទោល

ៃទោបាយ្,  

-អរគ.សហម្បត្ិបត្តិ- 

ការអៃតរោត្ិៃិង

ម្រប់ម្រងបាំណលុ 

-ម្កសួង-សាថ ប័ៃ 

១. ថវិកាច្រៃតៃិងម្លូធៃម្ត្ូវបាៃទធវើសា-

ហរណកម្ម កនុងម្កបែណឌ ថវិកាកម្មវិធី 

(PB) ។ 

២. របាយ្ការណ៍សត ីពីសាហរណកម្ម

ថវិកាច្រៃត ៃិងវិៃទិោរតាម្កម្មវិធី 

ទៅកនងុខែៃការយ្ុទធសាស្រសតថវិកា ។ 

០.៦៥ ១០០% ៦៥% 

១. ឯកសារទសសន្ទទាៃសត ីពីការទធវើសាហរណកម្ម

ថវិកាច្រៃត ៃិងវិៃទិោរ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំទោយ្

ន្ទយ្កោឋ ៃវៃិិទោរ នៃ អ.ថ. ។ 

៣២.២. 

បញ្ចូលច្ាំណូល ច្ាំណាយ្ខដ្លទៅ

ទម្ៅបរិបទថវិកា ទៅកនុងថវិកា

ម្បចាំឆ្ន ាំ ទោយ្រមួ្ទាាំងថវិកាម្រឹោះ-

សាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ៃងិ

ថវិកានដ្រូអភិវឌ្ឍ 

-អរគ.ថវិកា 

-អរគ.សហម្បត្ិប

ត្តិការ ៃិង

ម្រប់ម្រងបាំណលុ 

-អរគ.រត្ន្ទោរ 

ោត្ ិ

-ម្កសួង-សាថ ប័ៃ 

១.ម្បត្ិបត្តិការច្ាំណូល -ច្ាំណាយ្សទងេប

របស់ម្រឹោះសាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ម្ត្ូវ

បាៃោក់បញ្ចូលកនុងឧបសម្ព័ៃធនៃច្ាប់

ថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំ ។ 

២. របាយ្ការណ៍បូកសរុបការអៃុវត្តថវិកា

នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំសាកលបង ។ 

០.៣៥ ១០០% ៣៥% 

១. បាៃទរៀបច្ាំ ៃងិែសពវែាយ្ោកឱ់យអៃុវត្តទម្ម្ង់

របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតាម្ាត្ិការណៃនីៃបលង់

រណទៃយ្យថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំច្ាំៃៃួ៤ ទៅនថៃទី៣០ 

ខែវិច្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

៣៣. 

ទរៀបច្ាំៃងិោកឱ់យអៃវុត្តម្បព័ៃធ

បន្ទា ត្រ់ណទៃយ្យភាព (រវាងៃតី្-ិ

បញ្ញត្ត ិៃងិ ៃតិ្មិ្បត្បិត្ត,ិ រវាង     

កសហវ ៃងិម្កសងួ- សាថ ប័ៃ ៃងិ

ទៅកនងុម្កសងួសាថ ប័ៃ) 

 
១. កាំណត្ ់ៃងិោកឱ់យអៃវុត្តម្បព័ៃធបន្ទា ត្់

រណទៃយ្យ ភាពម្សបតាម្ថវកិាកម្មវធីិ ។ 
០.១៥ ១០០% ១៥%  
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៣៣.១. 

ពិៃិត្យៃិងទរៀបច្ាំ លិែិត្បទោឋ ៃ

រត្ិយ្ុត្តកនុងម្កបែណឌ នៃការម្រប-់ 

ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស ់    

រោឋ ភិបាលកនុងបរបិទនៃ ការអៃុវត្ត

ថវិកាកម្មវិធី 

-កសហវ (ម្រប់

អរគន្ទយ្កោឋ ៃ) 

-ម្កសួង-សាថ ប័ៃ 

១. របាយ្ការណ៍សត ីពីការពិៃិត្យ ៃងិសាំទណើ 

ទរៀបច្ាំលិែិត្បទោឋ ៃរត្ិយ្ុត្ត ម្ត្ូវបាៃ

ទរៀបច្ាំ ។ 

០.២០ - - ពុាំាៃរាយ្ការណវ៍ឌ្ឍៃភាព 

៣៣.២. 

កាំណត្់ឱយបាៃច្ាសៃ់ូវបន្ទា ត្់

រណទៃយ្យភាពកនងុការទរៀបច្ាំកម្ម

 វិធី វិៃិទោរសាធារណៈទដ្ើម្បធីាន្ទ

សងគត្ិភាពកនុងថវកិាម្បចាំឆ្ន ាំ 

(កាំណត្់ពីការទទួលែុសម្ត្ូវឱយបាៃ

ច្ាស់ោស់រវាងម្កសួង-សាថ ប័ៃ

ៃីម្ួយ្ៗ រមួ្ាៃ ម្កសងួខែៃការ,

ម្កុម្ម្បឹកាអភិវឌ្ឍៃ៍កម្ពុោ ៃិង    

កសហវ 

-ម្កសួងខែៃការ 

-ម្កុម្ម្បឹកា

អភិវឌ្ឍៃ៍កម្ពុោ 

-កសហវ 

១.បន្ទា ត្់រណទៃយ្យភាពៃិងការទទួល

ែុសម្ត្ូវម្ត្ូវបាៃកាំណត្ៃ់ិងអៃុវត្ត ។ 

២. ការម្រប់ម្រង ៃិងការអៃុវត្តរទម្ាង    

 វិៃិទោរសាធារណៈ ម្ត្ូវបាៃពម្ងងឹ ៃិង

បទងកើៃម្បសិទធភាព ។ 

៣. រុណភាពនៃកម្មវិធីវិៃិទោរ           

សាធារណៈម្ត្ូវបាៃបទងកើៃ ។ 

០.៣០ - - ពុាំាៃរាយ្ការណវ៍ឌ្ឍៃភាព 

៣៣.៣. 

ខកលម្ែទសច្កតីម្ោងច្ាប់ថវិកា

ម្បចាំឆ្ន ាំ ទោយ្រួម្បញ្ចូលព័ត្៌ាៃ 

សាំខាៃ់ខដ្លរមួ្ាៃ 

(១)ការកាំណត្់ឱៃភាពថវិកាម្សប

តាម្ម្បព័ៃធ GFS 

(២)ទសច្កតីម្ោងច្ាប់ទូទាត្់ឆ្ន ាំម្ៃុ 

(N-1), លទធែលការអៃុវត្តថវិកា

ឆ្ន ាំបច្ចុបបៃន (ឆ្ន ាំ N) បទណាត ោះអាសៃន  

(៣)ត្ួទលែសត ីពីបាំណលុសាធារណៈ 

-អរគ. ថវិកា 

-អរគ.រត្ន្ទោរ 

ោត្ ិ

-អរគ.ទោល

ៃទោបាយ្ 

-អរគ.សហម្បត្ិប

ត្តិការ ៃិង

ម្រប់ម្រងបាំណលុ 

 

 

ទសច្កតមី្ោងច្ាប់ថវកិាម្បចាំឆ្ន ាំម្ត្វូបាៃ    

ខកលម្ែទោយ្រមួ្បញ្ចូលព័ត្ា៌ៃ សាំខាៃរ់មួ្

ាៃ៖ 

(១) ទសច្កតីម្ោងច្ាប់ ទទូាត្់ឆ្ន ាំម្ុៃ (N-1) 

លទធែលការអៃុវត្ត ថវិកាឆ្ន ាំបច្ចុបបៃន 

(ឆ្ន ាំN) បទណាត ោះអាសៃន 

(២) ការកាំណត្់ឱៃភាព ថវិកាម្សបតាម្ 

ម្បពៃ័ធ GFS ។ 

០.៥០ ១០០% ៥០% 

១.បាៃទរៀបច្ាំសិកាេ សាោសត ីពីការពិភាកាៃិង   

ខច្ក រំខលកច្ាំទណោះដ្ឹងនៃការទរៀបច្ាំសថ ិត្ិ   

ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាល ។ 
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៣៤. 

ពម្ងងឹការទរៀបច្ាំទោលៃទោបាយ្

ៃងិការទធវើខែៃការហិរញ្ញវត្ថ ុ

សាធារណៈ (ការទរៀបច្ាំទោល

ៃទោបាយ្ៃងិខែៃការច្ាំណូលៃងិ

ច្ាំណាយ្រយ្ៈទពលម្ធយម្) 

 

១. ទោលៃទោបាយ្ៃងិខែៃការហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ (ច្ាំណូលៃងិច្ាំណាយ្)   

ទ ល្ើយ្ត្បតាម្សាថ ៃភាពទសដ្ឋកចិ្ចៃងិ

បទម្ម្ើ វស័ិយ្សាធារណៈម្បកបទោយ្

សក័តសិទិធភាពៃងិម្បសទិធភាព 

០.២៥ ១០០% ២៥%  

៣៤.១. 

ទរៀបច្ាំ ៃងិបទងកើៃស័កតិសិទធភាពៃិង

ម្បសិទធភាពនៃម្កបែណឌ ទោល-

ៃទោបាយ្ា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ច 

-អរគ.ទោល

ៃទោបាយ្ 

- អរគ.ថវិកា 

 

១.  ទោលៃទោបាយ្ា៉ា ម្កទូសដ្ឋកិច្ចខដ្ល

ខែែកទលើការវិភារតាម្វិស័យ្ ទោយ្

បខៃថម្ការវិភារតាម្អៃុវិស័យ្ម្យួ្ច្ាំៃួៃ

ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តទដ្ើម្បីធាន្ទសុម្កិត្ភាព ។ 

២. បៃតខកលម្ែ ៃងិពម្ងឹងទោលៃទោបាយ្ 

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសម្ាប់វិស័យ្   

អាទិភាពឱយម្សបតាម្បរិបទទសដ្ឋកិច្ច 

ៃិងទោលៃទោបាយ្ោត្ិ សម្ាប់    

ទម្បើម្បាស់ោធាត្ចុ្ូលប់ការទរៀបច្ាំ   

ម្កបែណឌ សារទពើពៃធរយ្ៈទពលម្ធយម្ ។ 

៣.ម្កបែណឌ ទោលៃទោបាយ្ា៉ា ម្កទូសដ្ឋកិច្ច 

ៃិងទោលៃទោបាយ្ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំទ ើងម្បកបទោយ្ភាព

ម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ៃងិសុម្កឹត្យភាព ។ 

០.២៥ ១០០% ២៥% 

១. ម្កបែណឌ ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរយ្ៈទពលម្ធយម្

ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំម្ត្មឹ្កម្ម្ិត្បទច្ចកទទស ប៉ាុខៃោ

ទោយ្សារភាពម្ៃិច្ាស់ោស់នៃការ រកីរាល

ោលនៃទម្ទរារកូវដី្-១៩ ៃិងែលប៉ាោះោល់ទលើ

ទសដ្ឋកិច្ចកម្ពុោ ឯកឧត្ោម្អរគបណឌ ិត្សភាចរយ 

ឧបន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃត ីបាៃសទម្ម្ច្ពៃារទពលកនុង

ការោក់ឱយអៃុវត្តម្កបែណឌ ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

រយ្ៈទពលម្ធយម្ ៃឹង ាំៃសួវិញទោយ្ម្កបែណឌ

ទោលៃទោបាយ្ា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ច ៃងិទោល-

ៃទោបាយ្ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ សម្ាប់ឆ្ន ាំ 

២០២១ ម្សបតាម្ច្ាំណារដ្៏ែពង់ែពស់ច្ុោះនថៃទី 

០៩ ខែម្នី្ទ ឆ្ន ាំ ២០២០ ។ 

២. របាយ្ការណ៍ពិៃិត្យតាម្ោៃកម្ម្ិត្លទម្ែៀងនៃ

ការពាករច្ាំណូល សម្ាប់ឆ្ន ាំ ២០១៩ កនុង  

ម្កបែណឌ ទោលៃទោបាយ្ា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ច ៃិង

ទោលៃទោបាយ្សារទពើពៃធ ទធៀបៃងឹការអៃុវត្ត

ថវិកាឆ្ន ាំ ២០១៩ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ។ 

៣៤.២. 

ទរៀបច្ាំ ៃិងបទងកើៃស័កតិសិទធភាព ៃិង

ម្បសិទធភាពនៃម្កបែណឌ ហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ (MTFF) រយ្ៈទពលម្ធយម្ 

-អរគ.ទោល

ៃទោបាយ្ 

-ម្កសួងខែៃការ 

១.ម្កបែណឌ ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (MTFF) 

រយ្ៈទពលម្ធយម្ ម្ត្ូវបាៃោកឱ់យអៃមុ្័ត្

ទោយ្រណៈរដ្ឋម្ស្រៃតី ។ 

០.៥០ ១០០% ៥០% 

១.ម្កបែណឌ ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរយ្ៈទពលម្ធយម្

ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំម្ត្មឹ្កម្ម្ិត្បទច្ចកទទស ប៉ាុខៃោ

ទោយ្សារភាពម្ៃិច្ាស់ោស់នៃការ រកីរាល
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(ច្ាំណូល-ច្ាំណាយ្) ៃិងម្កបែណឌ

ថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ (MTBF) 

-អរគ.ថវិកា 

-ទីសត ីការរណៈរដ្ឋ

ម្ស្រៃត ី

-អរគទលខា.រដ្ឋសភា 

-អរគទលខាធិការ-

ោឋ ៃម្ពឹទធសភា 

២. ម្កបែណឌ ថវកិារយ្ៈទពលម្ធយម្ 

(MTBF)ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តសាកលបង ។ 

ោលនៃទម្ទរារកូវដី្-១៩ ៃិងែលប៉ាោះោល់ទលើ

ទសដ្ឋកិច្ចកម្ពុោ ឯកឧត្ោម្អរគបណឌ ិត្សភាចរយ 

ឧបន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃត ីបាៃសទម្ម្ច្ពៃារទពលកនុង

ការោក់ឱយអៃុវត្តម្កបែណឌ ហិរញ្ញវត្ថ ុ

     សាធារណៈរយ្ៈទពលម្ធយម្ ៃងិ ាំៃសួវិញ

ទោយ្ម្កបែណឌ ទោលៃទោបាយ្ា៉ា ម្កូទសដ្ឋ-

កិច្ច ៃិងទោលៃទោបាយ្ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

សម្ាប់ឆ្ន ាំ ២០២១ ម្សបតាម្ច្ាំណារដ្៏ែពង់ែពស់

ច្ុោះនថៃទ ី០៩ ខែម្នី្ទ ឆ្ន ាំ ២០២០ ។ 

៣៤.៣. 

ពម្ងឹងសម្ត្ថភាព វិភារ ៃិង

ពាករណ៍សាថ ៃភាពទសដ្ឋកិច្ច ៃងិ

ហិរញ្ញវត្ថុ  

 

 

-អរគ.ទោល

ៃទោបាយ្ 

-ម្កសួងខែៃការ 

១. ម្៉ាូខដ្លពាករណ៍ា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ចម្ត្ូវ

បាៃទធវើបច្ចុបបៃនកម្ម ៃិងទម្បើម្បាស់ 

(Version 2) ។ 

២.ម្បព័ៃធ MEF Database Web-based 

System ម្ត្ូវបាៃទធវើបច្ចុបបៃនភាព ៃងិ

ពម្ងីកទិៃនៃ័យ្ ។ 

៣. សថ ិត្ិរណទៃយ្យោត្ិម្ត្ូវបាៃខកលម្ែ

ទាាំងវិធីសាស្រសត  ៃិងឆ្ន ាំទោលថមី ។ 

០.២៥ ១០០% ២៥% 

១.របាយ្ការណ៍សត ីពីការពិៃិត្យតាម្ោៃកម្ម្ិត្

លទម្ែៀងលទធែលពាករណ៍ា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ច 

សម្ាប់ឆ្ន ាំ ២០១៩ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃិងែតល់  

ការពៃយល់ ។ 

២.របាយ្ការណ៍សត ីពីខែសច្ងាវ ក់ែលិត្កម្មម្ត្ូវបាៃ

ទរៀបច្ាំ ៃងិោក់ ូៃថ្នន ក់ដ្ឹកន្ទាំ ។ 

៣៥. 
ពម្ងងឹការអៃវុត្តទោលៃទោបាយ្

 វមិ្ ឈការហិរញ្ញវត្ថ ុ

 ទោលៃទោបាយ្ វមិ្ ឈការហិរញ្ញវត្ថមុ្ត្វូ

បាៃអៃវុត្តម្បកបទោយ្ម្បសទិធភាពៃងិ

សក័តសិទិធភាព 

០.២០ ៩៤.៨៥% ១៨.៩៧%  

៣៥.១. 

អៃុវត្តយ្ុទធសាស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់

ម្បព័ៃធថវិកាថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិឆ្ន ាំ

២០១៩-២០២៥ 

-អរគ.ហិរញ្ញវត្ថុ  

រដ្ឋបាលថ្នន ក់

ទម្កាម្ោត្ិ 

១. ខែៃការសកម្មភាពោាំម្ទដ្ល់ការអៃុវត្ត

យ្ុទធសាស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់ម្បពៃ័ធថវកិា

ថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥

ម្ត្ូវបាៃអៃវុត្ត ។ 

០.១៥ ៩៧.៥០% ១៤.៦៣% 

១.ខែៃការសកម្មភាពលម្ែិត្សម្ាប់អៃុវត្ត BSRS-

SNA ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំរួច្ ៃិងោកឱ់យអៃុវត្ត ។ 

២.ខែៃការសកម្មភាពសម្ាប់អៃុវត្ត BSRS-SNA 

ម្ត្ូវបាៃទបាោះពុម្ពែាយ្ ៃិងែសពវែាយ្ខែៃការ ។ 
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 ៣.ទោលការណ៍ខណន្ទាំសត ីពីការទរៀបច្ាំខែៃការយ្ុទធ-

សាស្រសតថវិការួម្នៃរា ធាៃី-ទែត្ត ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ

រចួ្ ៃិងោក់ឱយអៃវុត្ត ។ 

៤. ម្បកាសសម្ាប់អៃុវត្តទោលការណ៍ខណន្ទាំសត ីពី

ការទរៀបច្ាំខែៃការយ្ុទធសាស្រសតថវិការា ធាៃ-ីទែត្ត

ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃងិោក់ឱយអៃុវត្ត ។ 

៣៥.២. 

អៃុវត្តទោលៃទោបាយ្ វមិ្ ឈការ

ហិរញ្ញវត្ថុខដ្លបាៃកាំណត្់ ទៅកនុង

ខែៃការអៃុវត្ត ៣ឆ្ន ាំ (២០១៨-

២០២០) នៃកម្មវិធីោត្ិ 

-អរគ.ហិរញ្ញវត្ថុ  

រដ្ឋបាលថ្នន ក់

ទម្កាម្ោត្ិ 

១. ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលរា ធាៃី-

ទែត្តម្ត្ូវម្ត្ួត្ពិៃិត្យទម្ើលទ ើងវញី ។ 
០.២០ ៨៧.៥០% ១៧.៥០% 

១.បាៃទរៀបច្ាំៃីត្ិវិធីហិរញ្ញវត្ថុដ្ល់ម្ស្រៃតីទសម ៀៃ ៃិង    

 ាំៃួការអាំពីការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

២. ទសច្កតីម្ោងអៃុម្កឹត្យសត ីពីម្ូលៃធិិឃុាំ សងាក ត្់

ម្ត្ូវបាៃោកម់្ប ុាំពិភាកាោម្ួយ្ម្កសងួ-សាថ ប័ៃ

ោក់ព័ៃធ ។ 

៣. អៃុម្កឹត្យសត ីពីការដ្ាំទ ើងម្បាក់ឧបត្ថម្ភ ូៃម្ស្រៃតី

ភូម្ិម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃិងោកឱ់យអៃុវត្ត ។ 

៣៥.៣. 

អៃុវត្តសាកលបង ៃិងពម្ងីក     

ម្ូលៃធិិ វិៃទិោរសម្ាប់រដ្ឋបាល

ថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ (SNIF) 

-អរគ.ហិរញ្ញវត្ថុ  

រដ្ឋបាលថ្នន ក់

ទម្កាម្ោត្ិ 

១. ម្កុង១០ ម្សុក ៣០ច្ាំៃួៃម្ត្ូវបាៃ

ទម្ ើសទរសីសម្ាប់អៃុវត្តម្ូលៃិធ ិ   

 វិៃិទោរសម្ាប់រដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្

ោត្ ិ ។ 

០.២០ ១០០% ២០% 

១.ទោលការណ៍ខណន្ទាំវាយ្ត្នម្លសម្ិទធកម្មម្បចាំឆ្ន ាំ

សម្ាប់រដ្ឋបាលម្កុង ម្សុក ែណឌ ម្ត្ូវបាៃ

ែសពវែាយ្ ។ 

២. ទោលការណ៍ខណន្ទាំទរៀបច្ាំរទម្ាងវិៃិទោរ   

រដ្ឋបាលម្កុង ម្សុក ែណឌ ខដ្លោបច់្ាំណាត្់ថ្នន ក់

ម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្ ។ 

៣៥.៤. 

ពិៃិត្យទម្ើលទ ើងវញិៃងិោក់ឱយ

អៃុវត្តទោលការណ៍ខណន្ទាំសត ីពី

ខែៃការយ្ុទធសាស្រសតថវិកាសម្ាប់

រដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ 

-អរគ.ហិរញ្ញវត្ថុ  

រដ្ឋបាលថ្នន ក់

ទម្កាម្ោត្ិ 

១. ខែៃការយ្ុទធសាស្រសតថវិកា ម្ត្ូវបាៃោក់

ឱយអៃុវត្តទៅ ១២ រដ្ឋបាល ែណឌ  ៃងិ

២៦ ម្កុង ។ 

០.៣០ ៩៥% ២៨.៥០% 

១. វរគបណតុ ោះបណាត លសត ីពីការទរៀបច្ាំខែៃការ       

យ្ុទធសាស្រសតថវិការដ្ឋបាលរា ធាៃ-ីទែត្ត ម្ត្ូវបាៃ

ទរៀបច្ាំរចួ្ ។ 
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៣៥.៥. 

ពិៃិត្យៃិងខកសម្ម្លួទោលការណ៍

ខណន្ទាំសត ីពីការទរៀបច្ាំៃិងៃីត្ិវិធី

អៃុវត្តថវិកាកម្មវិធីទពញទលញ ៃិង 

អងគភាពថវិកា សម្ាប់ថវិការដ្ឋបាល

ថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ 

-អរគ.ហិរញ្ញវត្ថុ  

រដ្ឋបាលថ្នន ក់

ទម្កាម្ោត្ ិ

១. ទោលការណ៍ខណន្ទាំសត ីពីការទរៀបច្ាំៃិង

ៃីត្ិវិធីអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធីទពញទលញ 

ៃិងអងគភាពថវិកា សម្ាប់ថវិកា      

រដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិម្ត្ូវបាៃទធវើ

បច្ចុបបៃនភាព ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត ។ 

០.០៥ - - 

១. ទោលការណ៍ខណន្ទាំសត ីពីទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្តថវិកា

កម្មវិធីសម្ាប់រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្ត ម្ត្ូវបាៃ   

ខកលម្ែ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត ។ 

៣៥.៦. 

ពិៃិត្យៃិងវាយ្ត្នម្លការអៃុវត្ត

ថវិកាការទែារម្ុែងាររបស់ម្កសួង-

សាថ ប័ៃ  ូៃរដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ 

-អរគ.ហិរញ្ញវត្ថុ  

រដ្ឋបាលថ្នន ក់

ទម្កាម្ោត្ ិ

១.របាយ្ការណ៍សិកាអាំពីការពិៃិត្យលទធភាព

នៃការពម្ងីករដ្ឋបាលម្កុង ម្សុកអៃុវត្ត

ម្ុែងារម្កសួងអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃបទ ៃិង

របករាំទហើញម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំរចួ្ ៃិងោក់

 ូៃថ្នន ក់ដ្ឹកន្ទាំពៃិតិ្យ ៃិងសទម្ម្ច្ ។ 

២.របាយ្ការណ៍ពិៃិត្យ ៃងិវាយ្ត្នម្ល      

ការអៃុវត្តថវិកាការទែារម្ុែងាររបស់

ម្កសួងបរិសាថ ៃម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ។ 

០.១០ - - 

១.បាៃទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍សត ីពីការពិៃិត្យវាយ្ត្នម្ល 

ៃិងរបករាំទហើញនៃការអៃុវត្តថវិកាការទែារម្ុែងារ

របស់ម្កសួងអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃបទ ។ 

ក ន្កទី៤៖ ការសម្ត្ៀម្ខ្ៃនួេម្ម្មបជ់ាំហានបនា ប់ ០.២០ ៩៦.៣៣% ១៩.២៧%  

៤១. 

បទងកើត្ម្កបែណឌ ថវកិាខែែកទលើ

ព័ត្ា៌ៃសមិ្ទធកម្ម (Performance 

Informed Budgeting) 

 

១. ទសច្កតមី្ោងច្ាប់សត ពីីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈម្ត្វូបាៃទធវើវទិសាធៃកម្ម ៃងិ

បញ្ាូៃទៅរណៈរដ្ឋម្ស្រៃត ី។ 

២. អៃមុ្កតឹ្យទលែ៨១ អៃម្ក.បក ៃងិ

ទលែ ៨២ អៃម្ក.បក ម្ត្វូបាៃអៃម័ុ្ត្ 

ៃោិកឱ់យអៃវុត្ត ។ 

៣.ទោលការណ៍ខណន្ទាំសត ពីីការអៃវុត្ត

ថវកិាសមិ្ទធកម្មម្ត្វូបាៃអៃវុត្ត ។ 

០.៣០ ៩៤.៩៥% ២៨.៤៩%  
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៤១.១. 

សិកាៃិងទរៀបច្ាំម្កបែណឌ ទោល-

នៃទោលការណ៍ថវិកាព័ត្៌ាៃ

សម្ិទធកម្ម (Performance 

Budgeting) 

-អរគ.ថវិកា  

១. ទម្ម្ង់កិច្ចម្ពម្ទម្ពៀងព័ត្៌ាៃសម្ិទធកម្ម

ម្ត្ូវោក់ឱយអៃុវត្តសាកលបងនែាកនុង       

កសហវ. ។ 

២.ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ទសដ្ឋកិច្ចបាំម្ពួញម្ត្វូបាៃ

ទរៀបច្ាំ សម្ាប់ភាា ប់ច្ាប់ថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំ ។ 

០.២៥ - - 

១. បាៃទរៀបច្ាំម្កបែណឌ តាម្ោៃ ៃិងវាយ្ត្នម្លថវិកា

សម្ិទធកម្ម ៃិងបាៃោកឱ់យអៃុវត្តទោលការណ៍

ខណន្ទាំសោ ីការច្រចថវិកា ទោយ្ខែែកទលើលទធែល

កនុងឆ្ន ាំរវាង កសហវ. ោម្ួយ្ៃឹងម្កសងួ សាថ ប័ៃ ។ 

២. បាៃទរៀបច្ាំទម្ម្ង់នៃកិច្ចម្ពម្ទម្ពៀងទលើលទធែល

កនុងឆ្ន ាំ ។  

៤១.២. 
សិកា ៃិងទរៀបច្ាំបទោឋ ៃរត្ិយ្ុត្តិ

សម្ាប់ការអៃុវត្តថវិកាសម្ិទធកម្ម 

-អរគ.ថវិកា  

 

១. ច្ាប់សត ីពីម្បពៃ័ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ឆ្ន ាំ២០០៨ ម្ត្ូវបាៃទធវើវិទសាធៃកម្ម 

ៃិងោក់ ៃូរណៈរដ្ឋម្ស្រៃតពីិៃិត្យ ៃិង      

អៃុម្័ត្ ។ 

០.២០ ៩០% ១៨% 

១.បាៃច្លូរួម្កនុងកិច្ចពិភាកាោម្បចាំោម្យួ្ម្កុម្-

ការងារសិកា ពៃិតិ្យ ៃិងខកសម្ម្លួច្ាប់សោ ីពី

ម្បពៃ័ធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ៃិងោម្ួយ្ ាំន្ទញ

ការបារាាំង ។ ទសច្កតីម្ោងច្ាប់ច្ុងទម្កាយ្ាៃ

សរុបច្ាំៃួៃ ៩  ាំពកូ ទហើយ្ម្កុម្ការងារបាៃ      

ពិៃិត្យៃិងឯកភាពរួម្ោន ច្ាំៃួៃ ២  ាំពកូ ។ 

៤១.៣. 

ទរៀបច្ាំយ្ៃតការ ៃងិឧបករណ៍សាក-

លបងសម្ាប់ម្ត្ួត្ពិៃិត្យសម្ិទធកម្ម

សម្ាប់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ អៃុវត្ត

ថវិកាព័ត្៌ាៃសម្ិទធកម្ម  

អរគ.ថវិកា 
១.ទម្ម្ង់របាយ្ការណ៍ព័ត្៌ាៃសម្ទិធកម្ម

នៃការអៃវុត្តថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំម្ត្វូបាៃទរៀបច្ាំ ។ 
០២០ ១០០% ២០% 

១.បាៃទរៀបច្ាំឯកសារសម្ាប់បណតុ ោះបណាត ល 

(Training Manual) ទោលការណ៍ ៃិងៃីត្ិ វិធីកនុង

ការទរៀបច្ាំថវិកាសម្ិទធកម្ម ។ 

៤១.៤. 

ម្ត្ួត្ពិៃិត្យអៃុម្កតឹ្យទលែ៨១  

អៃម្ក.បក សត ីពីការបទងកើត្ការម្ត្ួត្

ពិៃិត្យហិរញ្ញវត្ថុទលើការច្ាំណាយ្

ថវិការដ្ឋទៅតាម្ម្កសួង ទែត្ត ម្កុង 

ម្កុងសវយ្័ត្រា ធាៃីភនាំទពញ ៃិង 

អងគភាពសាធារណៈ ៃិងអៃុម្កឹត្យ 

ទលែ ៨២ សត ីពីបទបញ្ញា ទទូៅ នៃ 

រណទៃយ្យសាធារណៈ ៃិងទរៀបច្ាំ

-អរគ.ថវិកា  

-អរគ.រត្ៃោរោត្ិ 

១.អៃុម្កឹត្យទលែ ៨១ អៃម្ក.បក ៃងិ

ទលែ ៨២ អៃម្ក.បក ម្ត្ូវបាៃអៃុម្ត័្ 

ៃិងោកឱ់យអៃុវត្ត ។ 

០.១០ ៩៤.៧៥% ៩.៤៨% 

១.ទសច្កតីម្ោងអៃុម្កឹត្យខកសម្ម្លួអៃុម្កឹត្យទលែ 

៨១ អៃម្ក.បក ម្ត្ូវបាៃៃពិភាកាកនុងកម្ម្ិត្

ន្ទយ្កោឋ ៃ ។ 
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ទោលការណ៍ខណន្ទាំសត ីពីការ អៃុ វត្ត

ថវិកាព័ត្៌ាៃសម្ិទធកម្ម 

៤១.៥. 

សិកាការទរៀបច្ាំម្ែុងារអភិបាល

ថវិកា (អភិបាលហិរញ្ញវត្ថុ ៃិង 

លទធកម្មសាធារណៈ) ទៅតាម្

ម្កសួង-សាថ ប័ៃ  

-អរគ.ថវិកា  

-អរគ.លទធកម្ម          

សាធារណៈ 

- អរគ.រត្ន្ទោរ 

១. របាយ្ការណ៍សត ីពីការបទងកើត្ម្ុែងារ

អភិបាលថវិកា ទៅតាម្ម្កសងួ-សាថ ប័ៃ 

ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ។ 

០.២៥ ១០០% ២៥% 

១. បាៃោក់បញ្ចូលត្នួ្ទទីៃិងភារកចិ្ចរបស់អភិបាល

ថវិកា ទៅកនុងទសច្កតីម្ោងអៃុម្កឹត្យខកសម្ម្ួល

អៃុម្កឹត្យទលែ ៨១ អៃម្ក.បក ។ 

៤២. 
ទរៀបច្ាំ ៃងិោកឱ់យអៃវុត្តម្កបែណឌ

រណទៃយ្យភាពសមិ្ទធកម្ម 
 

១. របាយ្ការណ៍សៃវកម្មសមិ្ទធកម្មរបស់

អាោា ធរសវៃកម្មោត្ចិ្ាំៃៃួ ៥ ម្ត្វូបាៃ

ោក ់ៃូរដ្ឋសភាោត្ ិ ។ 

២. ទោលការណ៍ខណន្ទាំសត ពីីការទធវើសវៃ-

កម្មទលើសមិ្ទធកម្មម្ត្វូបាៃអៃម័ុ្ត្  ។       

០.៣០ ៩៥% ២៨.៥០%  

៤២.១. 

ទរៀបច្ាំទោលការណ៍ខណន្ទាំសត ីពី

ការទធវើសវៃកម្មសម្ិទធកម្ម សម្ាប់

សវៃកម្មនែាទម្ៅ 

-អាោា ធរសវៃកម្ម

ោត្ ិ

-អរគ.សវៃកម្មនែា

កនុង  

១.ទោលការណ៍ខណន្ទាំសត ីពីការទធវើសវៃ-

កម្មសម្ិទធកម្មម្ត្ូវបាៃអៃុម្័ត្ ។ 
០.៥០ ៩៥% ៤៧.៥០% 

១. ម្បកាសទលែ ៥៤២ សហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទ៣ី០ 

ខែម្ិថនុ្ទ ឆ្ន ាំ២០២០ សត ីពីការោក់អៃុវត្តទោល-

ការណ៍ខណន្ទាំសវៃកម្មទលើសម្ិទធកម្មម្ត្ូវបាៃ

ទច្ញែាយ្ ។ 

២. ម្បកាសទលែ ៥៤៣ សហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទ៣ី០ 

ខែម្ិថនុ្ទ ឆ្ន ាំ២០២០ សត ីពីការោក់អៃវុត្តទោល-

ការណ៍ខណន្ទាំសត ីពសីវៃកម្មបទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃ 

ម្ត្ូវបាៃទច្ញែាយ្ ។ 

៤២.២. 

 ទរៀបច្ាំ ៃិងោក់ ៃូសាថ ប័ៃៃីត្ិ

បបញ្ញត្តៃិូវរបាយ្ការណ៍សវៃកម្ម

សម្ិទធកម្ម 

អាោា ធរសវៃកម្ម

ោត្ ិ 

 

១.របាយ្ការណ៍សវៃកម្មសម្ិទធកម្មច្ាំៃៃួ 

៥ ម្ត្ូវបាៃោក់ ៃូសាថ ប័ៃៃីត្ិបបញ្ញត្តិ ។ 
០.៥០ - - 

១. របាយ្ការណ៍សវៃកម្មទលើកិច្ចម្បត្ិបត្តិការ

(Performance Audit)ច្ាំៃួៃ ៥  សម្ាប់

ការិយ្បរិទច្ឆទ២០១៩ ម្ត្ូវបាៃទែាើ ៃូសាថ ប័ៃ   

ៃីត្ិបបញ្ញត្តិ ៃិងច្ម្លងសាថ ប័ៃោក់ព័ៃធ  (១)      

ការម្រប់ម្រងម្បម្ូលច្ាំណូលសយួ្សារខរ៉ៃ ទៅ    
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រដ្ឋបាលទែត្តនម្ពខវង, (២)ការទរៀបច្ាំ ៃិង        

ការអៃុវត្តថវិកា របស់រដ្ឋបាលទែត្តកាំពត្, (៣)

ការម្រប់ម្រងវិស័យ្ទទសច្រណ៍របស់ម្កសួង

ទទសច្រណ៍, (៤) ការម្រប់ម្រងការចុ្ោះបញ្ា ីដ្ីធលី 

ទៅទែត្តម្ណឌ លរិរី  ៃិង (៥) ការម្រប់ម្រង

រទម្ាងអភិវឌ្ឍៃ៍ របស់រដ្ឋបាលទែត្តកាំពង់ឆ្ន ាំង ។ 

៤៣. ពម្ងងឹម្បសិទធភាពម្បព័ៃធម្ត្តួ្ពិៃតិ្យ  

១. ម្បព័ៃធៃងិយ្ៃតការម្ត្តួ្ពិៃតិ្យនែាកនងុ ម្ត្វូ

បាៃបទងកើត្ៃងិអៃវុត្តទៅម្រប់ម្កសងួ 

សាថ ប័ៃច្ាំៃៃួ ១០ ។ 

០.២០ ៩៦.៧៣% ១៩.៣៥%  

៤៣.១. 

ម្ត្ួត្ពិៃតិ្យទម្ើលទ ើងវិញពីម្បពៃ័ធ

ម្ត្ួត្ពិៃតិ្យអធិការកិច្ច ៃិងសវៃកម្ម

នែាកនុងន្ទទពលបច្ចុបបៃនទៅម្រប់

ម្កសួង-សាថ ប័ៃ 

- ម្កុម្ម្បឹកាៃីត្ិ

កម្ម 

- អរគ.សវៃកម្មនែា

កនុង  

- អោគ ធិការោឋ ៃ 

- ម្កសងួ-សាថ ប័ៃ 

១. ម្ុែងារសវៃកម្មរបស់អងគភាពសវៃកម្ម

នែាកនុងនៃម្កសងួ-សាថ ប័ៃ ច្ាំៃៃួ ១០ ម្ត្ូវ

បាៃម្ត្ួត្ពៃិិត្យ ទោយ្អរគន្ទយ្កោឋ ៃ

សវៃកម្មនែាកនុងនៃ កសហវ ។ 

២. ឧបករណ៍សវៃកម្មន្ទន្ទសម្ាប់ោាំម្ទ

ម្ុែងារសវៃកម្មនែាកនុង ច្ាំៃៃួ ១០ ម្ត្ូវ

បាៃទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្ត ។ 

០.២០ ៩៥% ១៩% 

១.  ម្ុែងារសវៃកម្មរបស់អងគភាពសវៃកម្មនែាកនុង

នៃម្កសួង-សាថ ប័ៃ ច្ាំៃៃួ ៨ ម្ត្ូវបាៃម្ត្ួត្ពិៃតិ្យ 

ទោយ្ អ.ស.ក.នៃកសហវ ។ 

២. អៃុម្កឹត្យ សត ីពី ម្កបែណឌ ម្ុែងារភារកិច្ចរបស់

សវៃកម្មនែាកនុងៃងិអធិការកិច្ច ម្ត្ូវបាៃសទម្តច្

ន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃត ីច្ុោះហត្ថទលខា ទៅនថៃទី០៨ ខែ

ត្ុោ ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

៤៣.២. 

ពម្ងីកបខៃថម្ម្ុែងារនៃការម្ត្ួត្- 

ពិៃិត្យតាម្ម្បពៃ័ធពត្៌ាៃវិទា ៃិង

សម្ិទធកម្ម ទដ្ើម្បីឱយម្សបៃឹងម្ុែងារ 

ម្បពៃ័ធថវិកាថមី 

- អរគ.សវៃកម្មនែា

កនុង  

- អោគ ធិការោឋ ៃ 

- ម្កសួង-សាថ ប័ៃ 

១.អងគភាពសវៃកម្មនែាកនងុនៃម្កសងួសាថ ប័ៃ 

ម្ត្ូវបាៃែតល់ការខណន្ទាំសត ីពីសត ីពីសវៃកម្ម

ទលើបទច្ចកវិទាព័ត្ា៌ៃៃិងអៃុវត្ត     

សាកលបង ៥ ទោលទៅ  ។ 

២.អងគភាពសវៃកម្មនែាកនុងៃម្កសងួសាថ ប័ៃ 

ម្ត្ូវបាៃែតល់ការខណន្ទាំសត ីពី សវៃកម្ម

ទលើសម្ិទធកម្ម ៃងិអៃុវត្តសាកលបង ៥ 

ទោលទៅ ។ 

០.២០ ៩៥% ១៩% 

១. ម្ត្ូវបាៃបញ្ចូលកនុងម្បពៃ័ធ FIDS ទិៃនៃ័យ្ចាំបាច្់

នៃលទធែលអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុការិយ្បរិទច្ឆទ

២០១៨ ។ 

២. ទរៀបច្ាំសិកាេ សាោតាម្រយ្ៈម្បព័ៃធអៃឡាញទលើ

ម្បធាៃបទរមួ្ោន ច្ាំៃៃួបី (ទោលការណ៍ខណន្ទាំសោ ីពី 

“សវៃកម្មទលើសម្ទិធកម្ម, សវៃកម្មទលើរទម្ាង

ហិរញ្ញបបទាៃទោយ្នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងសវៃកម្ម  

បទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃ” រយ្ៈទពល ៥នថៃ ពីនថៃទ២ី៤ 
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ដ្ល់២៨ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០២០ សិកាេ កាម្ច្ូលរមួ្ 

សរុបច្ាំៃួៃ ៤៨០រូប) ។ 

៤៣.៣. 

ថ្នន ក់ដ្ឹកន្ទាំម្របម់្កសងួ សាថ ប័ៃ 

ទ ល្ើយ្ត្បៃឹងអៃសុាសៃ៍/ វិធាៃការ 

ខដ្លបាៃទលើកទ ើងទោយ្សវៃករ

នែាកនុង ៃិងអធិការកច្ចិហិរញ្ញវត្ថ ុ

- អរគ.សវៃកម្មនែា

កនុង  

- អោគ ធិការោឋ ៃ 

- ម្កសួង-សាថ ប័ៃ 

១.ោ៉ា ងត្ិច្អៃុសាសៃ៍៦០%នៃឆ្ន ាំ N-1  

ខដ្លបាៃទលើកទ ើងទោយ្សវៃករទលើ

អងគភាពទម្កាម្ឱវាទកសហវ ម្ត្ូវបាៃ  

ខកលម្ែៃិងោ៉ា ងត្ចិ្ ៤០%នៃអងគភាព

ខដ្លបាៃខកលម្ែតាម្អៃុសាសៃ៍ត្ិច្

ោង៥០%ម្ត្ូវអៃុវត្តវិធាៃការបខៃថម្ ។ 

២.ម្កសួង-សាថ ប័ៃ/អងគភាពោ៉ា ងត្ិច្៥០%

នៃឆ្ន ាំ N-1បាៃទ ល្ើយ្ត្បៃិងខកលម្ែតាម្

 វិធាៃការនៃអៃសុាសៃ៍ ។ 

០.២០ ៩៨% ១៩.៦% 

១.របាយ្ការណ៍សត ីពីការតាម្ោៃការខកលម្ែតាម្

អៃុសាសៃ៍សវៃកម្ម សម្ាប់ការិយ្បរិទច្ឆទ២០១៨ 

ច្ាំៃួៃ ៤៤អងគភាព សរុប ៥៤៤ អៃុសាសៃ៍ កនុងទន្ទោះ៖ 

បាៃអៃុវត្តទពញទលញ (អព) ច្ាំៃៃួ ៣៣៤  អៃុ-

សាសៃ៍ ទសម ើៃឹង ៦១%, អៃុវត្តែលោះ(អែ) ច្ាំៃួៃ ១៩៦ 

អៃុសាសៃ៍ទសម ើៃឹង ៣៦%, ម្ិៃអៃុវត្ត (ម្អ) ច្ាំៃួៃ

២ទសម ើៃឹង ១%, ៃងិអៃុសាសៃ៍ម្ិៃោក់ព័ៃធ (ម្ព)

ច្ាំៃួៃ ១២ ទសម ើៃឹង ២% រមួ្ាៃ៖ 

-ម្ៃាីរ សហវ ៨អងគភាព សរុប ៩៥អៃុសាសៃ៍ 

(អ.ព= ៥០អៃុសាសៃ៍ ទសម ើៃឹង ៥៣%, អែ=

៤៤ អៃុសាសៃ៍ ទសម ើៃឹង ៤៦%, ៃងិ ម្ព=១ 

ទសម ើៃឹង ១%) 

-រត្ៃោរ ១០អងគភាព សរុប ១២៦អៃុសាសៃ៍ 

(អ.ព= ៧៨អៃុសាសៃ៍ទសម ើៃឹង៦២% , អែ=

៤៦ អៃុសាសៃ៍ ទសម ើៃឹង ៣៧%, ៃងិ ម្អ=២ 

ទសម ើៃឹង ១%) 

-សាខាពៃធោរ ៩អងគភាព សរុប ១៣៣អៃុសាសៃ៍ 

(អ.ព= ៧៨អៃុសាសៃ៍ ទសម ើៃឹង ៥៩%,អែ=

៤៧អៃុសាសៃ៍ ទសម ើៃឹង ៣៥%, ៃងិ ម្ព=៨ 

ទសម ើៃឹង ៦%) 

-អងគភាពរយ្ ៃិងរោឋ ករ ១៧អងគភាព សរុប 

១៩០ អៃុសាសៃ៍ (អ.ព= ១២៨អៃុសាសៃ៍ 
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ទសម ើៃឹង ៦៧%, អែ=៥៩អៃុសាសៃ៍ ទសម ើៃឹង 

៣១%, ៃិង ម្ព=៣ ទសម ើៃឹង ២%) ។ 

២. របាយ្ការណ៍សត ីពីការអៃុវត្តខកលម្ែតាម្ 

     អៃុសាសៃ៍សវៃកម្ម នៃអងគភាពរបសម់្កសួង-

សាថ ប័ៃ សម្ាប់ការិយ្បរិទច្ឆទ២០១៨សទម្ម្ច្

បាៃ ៥ម្កសួង ម្ត្វូោ ៤៧អងគភាព ាៃ 

     អៃុសាសៃ៍សរុប ២២០ កនុងទន្ទោះ៖ 

-ម្កសួងទទសច្រណ៍តាម្ោៃ ៨អងគភាព សរុប

៤៩ អៃុសាសៃ៍ (អព =៣២ ទសម ើ ៃងឹ ៦៥%, 

អែ=១៦ ទសម ើ ៃឹង ៣៣%, ម្អ=១ ទសម ើៃឹង ២%) 

-ម្កសួងោណិ ាកម្មតាម្ោៃ ១១អងគភាពសរុប 

៤៧ អៃុសាសៃ៍(អព =២៣ ទសម ើ ៃងឹ ៤៩%, 

អែ=១៥ទសម ើៃឹង ៣២%,ម្អ=ទសម ើៃងឹ ១៩%) 

-ម្កសួងការងារៃិងបណោុ ោះបណាោ លវិោា  ីវៈ តាម្

ោៃ ១៩អងគភាពសរុប៧៤ អៃុសាសៃ៍  (អព 

=៥៨ ទសម ើៃឹង ៧៨%, អែ=១៤ ទសម ើៃឹង 

១៩%,ម្ព=២ទសម ើៃឹង ៣%) 

-ម្កសួងទាំន្ទក់ទាំៃងោម្ួយ្ រដ្ឋសភា ម្ពឹទធសភា

ៃិងអធិការកិច្ច តាម្ោៃ ៩អងគភាព សរុប ៥០

អៃុសាសៃ៍ (អព =៣៧ ទសម ើៃឹង៧៤%,អែ 

= ៣ ទសម ើៃឹង ៦%, ម្អ =១០ ទសម ើៃឹង ២០%) 

-ម្កសួងធម្មការ ៃងិសាសន្ទ តាម្ោៃ ២    

អងគភាព សរុប ៨ ។ 

៣. អៃុសាសៃ៍  (អព =០ ទសម ើ ៃឹង ០%, អែ=៦ 

ទសម ើៃឹង ៧៥%, ម្អ =២ ទសម ើៃឹង ២៥%) ។ 
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៤៣.៤. 

ទរៀបច្ាំៃិងខកលម្ែខែៃការសកម្ម-

ភាព កម្មវិធី ៃិងរបាយ្ការណ៍ 

សវៃកម្ម/អធិការកិច្ចម្បចាំឆ្ន ាំ 

របសម់្កសួងសាថ ប័ៃទោយ្ខែែកទលើ

លកេណៈ  វិៃិច្ឆ័យ្ ៃិងចត្់វិធាៃការ

វាយ្ត្នម្លហាៃិភយ័្ខដ្ល ែតល់    

អៃុសាសៃ៍ទោយ្ កសហវ. 

- អរគ.សវៃកម្មនែា

កនុង  

- អោគ ធិការោឋ ៃ 

-ម្កសួង-សាថ ប័ៃ 

១. ម្កសងួ-សាថ បៃ័ ច្ាំៃៃួ ២៩ ាៃខែៃការ

យ្ុទធសាស្រសតសវៃកម្ម ៃិងខែៃការ

សវៃកម្មម្បចាំឆ្ន ាំ ។ 

២. ោ៉ា ងត្ិច្ ៩៥% នៃខែៃការសកម្មភាព

ទាាំងអស់ខដ្លាៃទៅកនុងខែៃការ

សវៃកម្មម្បចាំឆ្ន ាំរបស់ កសហវ. ម្ត្ូវ

បាៃអៃុវត្ត ។ 

៣. ោ៉ា ងត្ិច្ ៧០% នៃខែៃការ

សកម្មភាពទាាំងអស់ខដ្លាៃទៅកនងុ

ខែៃការសវៃកម្មម្បចាំឆ្ន ាំរបសម់្កសងួ 

សាថ ប័ៃម្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត ។ 

៤.ោ៉ា ងត្ិច្ ៩០% នៃខែៃការសកម្មភាព

អធិការកិច្ចម្បចាំឆ្ន ាំ ៃិងកម្មវិធីអធិការកិច្ច

ម្បចាំឆ្ន ាំរបសម់្កសងួ សាថ ប័ៃម្ត្ូវបាៃ

អៃុវត្ត ។ 

០.២០ ៩៨% ១៩.៦% 

១.របាយ្ការណ៍សត ីពីការតាម្ោៃការទរៀបច្ាំខែៃការ

យ្ុទធសាស្រសត  ៃិងខែៃការសវៃកម្មម្បចាំឆ្ន ាំរបស់

ម្កសងួ-សាថ ប័ៃ ច្ាំៃួៃ ៣១ កនុងទន្ទោះ ម្កសងូ សាថ ប័ៃ 

ច្ាំៃួៃ ២២ ាៃខែៃការយ្ុទធសាស្រសតសវៃកម្ម 

ៃិងខែៃការសវៃកម្មម្បចាំឆ្ន ាំ  រឯីម្កសងូ-សាថ ប័ៃ  

ច្ាំៃួៃ ៩ ទទៀត្ ពុាំទាៃ់ាៃខែៃការយ្ុទធសាស្រសត

សវៃកម្ម ឬ/ៃិងខែៃការសវៃកម្មម្បចាំឆ្ន ាំ ។  

២.អៃុវត្តខែៃការសកម្មភាពនៃខែៃការសវៃកម្ម

ទៅអងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កសហវសទម្ម្ច្បាៃ

ច្ាំៃួៃ៧៣ អងគភាពទលើខែៃការ ១០០អងគភាព

(៧៣%) ទោយ្ម្លូទហត្ុបញ្ញា កូវដី្១៩ ៃិង

 វិចរណកម្មកាត្់បៃថយ្ច្ាំណាយ្ថវិកា  ។ 

៣. អៃុវត្តខែៃការសកម្មភាពនៃខែៃការសវៃកម្ម

របស់ន្ទយ្កោឋ ៃសវៃកម្មនែាកនុងនៃម្កសងួ-សាថ ប័ៃ  

ច្ាំៃួៃ ៨៖ 

- ម្កសួងកសិកម្ម រុកាេ ម្បាញ់ ៃិងទៃសាទ 

(ខែៃការ ៣៦អងគភាពអៃុវត្តបាៃ ២៥អងគ

ភាពទសម ើៃងឹ ៦៩%) 

- ម្កសួងោណិ ាកម្ម (ខែៃការ ៤១អងគភាព    

អៃុវត្ត ២៦អងគភាព ទសម ើៃឹង ៦៣%) 

- ម្កសួងនម្បសណយី្៍ ៃិងទូររម្ន្ទរម្ៃ៍ 

(ខែៃការ ១៨អងគភាព អៃុវត្ត ៥ ទសម ើៃងឹ ២៨%) 

- ម្កសួងទទសច្រណ៍ (ខែៃការ ១៩ អៃុវត្តបាៃ

៨ ទសម ើៃឹង ៤២%) 
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- ម្កសួងធម្មការៃិងសាសន្ទ (ខែៃការ ២៨ 

អងគភាព អៃុវត្ត ៦ ទសម ើៃឹង ២១%) 

- ម្កសួងទាំន្ទក់ទាំៃងោម្ួយ្រដ្ឋសភា ម្ពឹទធសភា

ៃិងអធិការកិច្ច (ខែៃការ ៤៦ អៃុវត្តបាៃ ៤ 

ទសម ើៃឹង ៩%) 

- ម្កសួងការងារ ៃិងបណោុ ោះបណាោ លវិោា  ីវៈ 

(ខែៃការ ៨៣ អងគភាព អៃុវត្តបាៃ ៤៧ 

អងគភាព ទសម ើ ៥៧%) 

- អរគទលខាធិការោឋ ៃម្ពឹទធសភា (ខែៃការាៃ

២អងគភាពអៃុវត្តបាៃ ២អងគភាព ទសម ើ ១០០ %) ។ 

៤៣.៥. 
ទរៀបច្ាំម្កបែណឌ អធិការកិច្ច   

ហិរញ្ញវត្ថ ុ

- អោគ ធិការោឋ ៃ 

ម្កសួង-សាថ ប័ៃ 

១. អៃុម្កឹត្យសត ីពីវិធាៃៃិងៃីត្ិវិធីអធិការកិច្ច

ហិរញ្ញវត្ថុម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំែសពវែាយ្ ៃិង

ោក់ឱយអៃុវត្ត ។ 

២. ទសៀវទៅទោលសត ីពីអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ

ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំៃងិោក់ឱយអៃុវត្ត ។ 

៣.សតង់ោអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុម្ត្ូវបាៃ

ទរៀបច្ាំ អៃុម្័ត្ ៃងិោក់ឱយអៃុវត្ត ។ 

៤.ម្បពៃ័ធការងារអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុតាម្ 

បទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ      

អៃុម្័ត្ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត ។ 

០.២០ ៩៧.៦៧% ១៩.៥៣% 

១. អៃុម្កឹត្យសត ីពីម្កបែណឌ ម្ុែងារភារកិច្ចរបស់

សវៃកម្មនែាកនុងៃងិអធិការកិច្ចម្ត្ូវបាៃម្បម្ុែ 

រា រោឋ ភិបាលច្ុោះហត្ថទលខា ទៅនថៃទី០៨ ខែ

ត្ុោ ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

២.បាៃសទម្ម្ច្ឱយទម្បើម្បាស់សាកលបងឯកសារ 

បទច្ចកទទសនៃការទធវើអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុោក់ពៃ័ធ

ៃឹងការអៃុវត្តច្ាំណាយ្តាម្ច្ទងាក ម្សកម្មភាពៃងិ

សកម្មភាពទៅអងគភាពថ្នន ក់កណាត ល ។ 

៤៤. 

ទរៀបច្ាំ ៃងិអៃវុត្តខែៃការកសាង

សម្ត្ថភាព (ទោយ្រមួ្ទាាំងសាថ ប័ៃ

ៃតី្បិបញ្ញត្ត ិៃងិអាោា ធរសវៃកម្មោត្)ិ 

 

១. ទសច្កោមី្ោងឯកសារសោ ពីីការបច្ចុបបៃនកម្ម

ខែៃការយុ្ទធសាស្រសតសោ ពីីការកសាងៃងិ

អភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាព កនងុម្កបែណឌ កម្មវធីិ

ខកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

០.២០ ១០០% ២០%  
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ដ្ាំណាកក់ាលទ៤ី (២០២០-២០២៥) 

ម្ត្វូបាៃអៃម័ុ្ត្ ៃងិោកឱ់យអៃវុត្ត ។ 

៤៤.១ 

ទរៀបច្ាំទធវើបច្ចុបបៃនកម្មខែៃការ   

យ្ុទធសាស្រសតសោ ីពីការកសាងៃិង

អភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាព កនុងម្កបែណឌ

កម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង  

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាល

ទី៤ (២០២០-២០២៥) 

 វិទាសាថ ៃទសដ្ឋ-

កិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថ ុ 

១. ទសច្កោីម្ោងឯកសារសោ ីពីការបច្ចុបបៃនកម្ម

ខែៃការយ្ទុធសាស្រសតសោ ីពីការកសាងៃិង

អភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាព កនុងម្កបែណឌ កម្ម

 វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ   

សាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាលទី០៤ 

(២០២០-២០២៥) ម្ត្ូវបាៃអៃុម្័ត្ 

ៃិងោកឱ់យអៃុវត្ត ។ 

០.៥០ ១០០% ៥០% 

១. បាៃទរៀបច្ាំោទសច្កតីម្ោងខែៃការយ្ុទធសាស្រសត     

សត ីពីការកសាងសម្ត្ថភាពឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥ 

ៃិងបាៃោក់ពទិម្ោោះទោបល់ោម្ួយ្អងគភាព

ទម្កាម្ឱវាទ កសហវ. នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិង អ.រ.ហ. 

ទហើយ្ទម្ោងៃឹងពៃិិត្យបញ្ចប់ម្ៃុៃងឹទោរពទសន ើសុាំ

ការអៃុម្័ត្របស់ឯកឧត្តម្អរគបណឌ ិត្សភាចរយ ។ 

៤៤.២. 

ទរៀបច្ាំ ៃងិអៃុវត្តខែៃការសកម្មភាព

កសាងសម្ត្ថភាព (ទោយ្រមួ្ទាាំង 

សាថ ប័ៃៃីត្ិបបញ្ញត្តិ ៃិងអាោា ធរ

សវៃកម្មោត្ិ) 

 វិទាសាថ ៃទសដ្ឋ

កិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថ ុ 

១. ទរៀបច្ាំខែៃការសកម្មភាពកសាង     

សម្ត្ថភាពឆ្ន ាំ ២០២១ ។ 

២. វរគបណោុ ោះបណាោ លច្ាំៃៃួ ២ ម្ត្ូវបាៃ

ទរៀបច្ាំ ។ 

០.៥០ ១០០% ៥០% 

១.បាៃទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍លទធែលសោ ីពីការម្បម្ូល

ទិៃនៃ័យ្អាំពីត្ម្ម្ូវការបណោុ ោះបណាោ លៃិងវិម្កឹត្ការ 

ឆ្ន ាំ ២០២១ ម្ពម្ទាាំងបាៃទរៀបច្ាំោទសច្កោីម្ោង 

ខែៃការបណោុ ោះបណាោ លៃិងវិម្កឹត្ការ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

ៃិង បាៃោក់ ូៃថ្នន ក់ដ្ឹកន្ទាំ កសហវ. ទដ្ើម្បីពិៃិត្យ 

ៃិងសទម្ម្ច្ ។ 

ក ន្កទី៥៖ការោាំម្ទដល់ការអនុវត្ដកម្ាវិធីកកទម្ម្ង់ម្បកបសដ្ឋយសជាគជ័យ និងចីរភាព ០.១៥ ៩០.១៣% ១៣.៥២%  

៥១. 

បទងកើៃភាពោអនកដឹ្កន្ទាំ, សម្ត្ថ-

ភាព ម្រប់ម្រង, ៃងិ បណតុ ោះ្ៃាៈ

កាំខណទម្ម្ង ់ម្ពម្ទាាំង បទងកើៃភាព

ោាច ស ់ៃងិការទទលួែសុម្ត្វូ  

-  

យ្ៃតការ ៃតី្ិវធីិ នៃការអៃវុត្តការងារ        

ខកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

តាម្ម្កសងួ-សាថ ប័ៃ ម្ត្វូបាៃអៃវុត្ត ។ 

០.៤០ ៩៥.៥៨% ៣៨.២៣%  

៥១.១. 

ពម្ងឹងការអៃុវត្តវិធាៃៃិងៃីត្ិវិធី

ោក់ព័ៃធៃឹងយ្ៃតការទរៀបច្ាំៃិង  

អៃុវត្តការងារខកទម្ម្ង់ តាម្

ម្កសងួ-សាថ ប័ៃ ៃិងអងគភាព តាម្

ម្រប់ម្កសួង 

សាថ ប័ៃ 

១.  យ្ៃតការ ៃីត្ិវិធី នៃការអៃុវត្តការងារ   

ខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

តាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត ។ 

 

០.៣០ ៨៨.៨៩% ២៦.៦៧% 

១. បាៃទរៀបច្ាំកិច្ចម្ប ុាំម្កុម្ការងារ PFM ោម្បចាំ ។ 

២.  បាៃបូករបាយ្ការណ៍សម្ិទធកម្មនៃការអៃុវត្ត

ខែៃការសកម្មភាព ម្បចាំម្ត្ីាស ៃិងម្បចាំឆ្ន ាំ

២០២០ តាម្កាលកាំណត្់ ។ 
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សារាច្រទលែ ០៩ ៃិងម្បកាសសោ ីពី

 វិធាៃៃិងៃតី្ិ វិធីនៃការទលើកទឹកចិ្ត្ត 

៥១.២. 
ទរៀបច្ាំម្បពៃ័ធម្របម់្រងការផ្លល ស់បតូរ 

(Change Management) 

-FMWG 

-អរគ.ថវិកា 

-អរគ.រត្ន្ទោរោត្ិ 

-ម្កសួង-សាថ ប័ៃ 

- អរគទលខាធិការ-

ោឋ ៃ 

- ម្កសួងម្ុែងារ

សាធារណៈ 

-  វិទាសាថ ៃ    

ទសដ្ឋកិច្ច 

១. យ្ៃតការការងារកនុងការម្រប់ម្រងការផ្លល ស់ 

បតូរម្ត្ូវបាៃអៃវុត្តពីម្រប់ត្អួងគោក់ពៃ័ធ ។ 

២. ម្ស្រៃតរីា ការនៃម្កសួង-សាថ ប័ៃ បខៃថម្

ទទៀត្ ទទួលបាៃការយ្ល់ដ្ឹងអាំពី FMIS ។ 

៣. ម្កុម្ការងារអៃុវត្តរទម្ាង FMIS តាម្

ម្កសួងសាថ ប័ៃម្ត្ូវបាៃទធវើបច្ចុបបៃនភាព 

ៃិងបទងកើត្ថមីសម្ាប់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ 

អៃុវត្ត FMISបខៃថម្ថមី ។ 

៤. ម្កសួងសាថ ប័ៃអៃុវត្ត FMIS បខៃថម្ថមី

ម្ត្ូវទរៀបច្ាំខែៃការម្រប់ម្រងការផ្លល ស់បតូរ

សម្ាប់អៃុវត្តម្បព័ៃធ FMIS ។ 

០.៧០ ៩៨.៤៥% ៦៨.៩២% 

១. ខែៃការទាំន្ទក់ទាំៃងែសពវែាយ្ ៃិងម្រប់ម្រង   

ការផ្លល ស់បោូរសម្ាប់ឆ្ន ាំ ២០២០ កនុងម្កបែណឌ

រទម្ាង FMIS ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំរចួ្រាល់ ៃិងម្ត្ូវ

បាៃម្ត្ួត្ពៃិិត្យ ៃងិ វាយ្ត្នម្លរចួ្រាល់ ទោយ្

បាៃទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ោក់ ូៃថ្នន ក់ដ្ឹកន្ទាំ ។ 

២.  ភាពោអនកដ្ឹកន្ទាំ សម្ត្ថភាពម្របម់្រងសម្ម្សប, 

្ៃាៈ,  ភាពោាច ស់ ៃិងការទទលួែុសម្ត្ូវ    

ម្ត្ូវបាៃបទងកើៃោលាំោប់ ។ 

៥២. 

បទងកើៃម្បសទិធភាពនៃការកសាង

សម្ត្ថភាព ៃងិវធិាៃការទលើក   

ទកឹច្តិ្ត 

 
ោ៉ា ងត្ចិ្៩០%នៃខែៃការសកម្មភាពខដ្ល

បាៃោកទ់ច្ញសទម្ម្ច្បាៃ 
០.៣០ ៨០% ២៤%  

៥២.១. 

បៃតោកឱ់យអៃុវត្តខែៃការយ្ុទធសាស្រសត

សត ីពីការកសាងសម្ត្ថភាព ការម្រប់-

ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដ្ាំណាក់-

កាលទី៣ 

- វ.ស.ហ. 

-អរគ.ថវិកា 

-ម្កសួង សាថ ប័ៃ 

១. ខែៃការសកម្មភាពឆ្ន ាំ ២០២០ សម្ាប់

អៃុវត្តខែៃការយ្ុទធសាស្រសត  សោ ីពីការកសាង

ៃិងអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាពកនុងម្កបែណឌ

កម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្ត 

(អៃុវត្តបាៃោ៉ា ងទហាច្ណាស់ ៩០% 

នៃច្ាំៃៃួសកម្មភាពខដ្លបាៃោកទ់ច្ញ) ។ 

០.៥០ ៦០% ៣០% 

១. ខែៃការបណតុ ោះបណាត ល ៃិងវិម្កតឹ្ការឆ្ន ាំ ២០២០ 

សម្ាប់ោាំម្ទការអៃុវត្តខែៃការយ្ុទធសាស្រសតសត ីពី

ការកសាង ៃិងអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាព កនុងម្កបែណឌ

កម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អៃុវត្តបាៃ ៥៥.៨១ % ទោលទៅឆ្ន ាំ ២០២០ ។ 

២. វ.ស.ហ. ាៃខែៃការបណោុ ោះបណាោ លសរុប

ច្ាំៃួៃ ៤៣ វរគ សកិាេ កាម្ ២០៤៥ ន្ទក់ ោក់ខសោង 
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២. ម្ស្រៃតីវិភារថវកិាច្ាំៃៃួ ១០ន្ទក ់ម្ត្ូវ

បាៃបណតុ ោះបណាត ល ។ 

វ.ស.ហ. សទម្ម្ច្បាៃ ២៤ វរគសិកាេ កាម្        

១ ០៧៦ ន្ទក់ ។ 

៥២.២. 

ពិៃិត្យទម្ើលទ ើង វញិពីយ្ៃតការៃិង

អភិម្កម្នៃការែតល់ការទលើកទឹកច្ិត្ត

រយ្ៈទពល កៃលងម្ក ៃិងទរៀបច្ាំឱយ

ាៃយ្ៃតការ ៃិង អភិម្កម្ថមីសត ីពី

ការែតល់ការទលើកទឹកច្ិត្តខដ្លាៃ

សម្ធម្៌ៃិងសងគត្ភិាព 

 

-អ.រ.ហ. 

-ម្កសួង-សាថ ប័ៃ 

១. ម្បព័ៃធៃិងយ្ៃតការទលើកទឹកច្ិត្តសម្ាប់

ម្កុម្ការងារខកទម្ម្ង់ម្ត្ូវបាៃពៃិិត្យ     

ខកសម្ម្ួលទៅតាម្ម្រប់ម្កសងួ-សាថ ប័ៃ 

សម្ាប់ទទួលការទលើកទឹកច្ិត្តខដ្ល

ោក់ឱយអៃុវត្តទោយ្ រហស. ។ 

២. យ្ៃតការៃិងៃីត្ិវិធី (ម្បព័ៃធ) នៃការទលើក-

ទឹកច្ិត្តោរួម្ ទោយ្ែារភាា ប់ោម្យួ្

ៃឹងយ្ៃតការម្ត្ួត្ពិៃិត្យៃិងវាយ្ត្នម្ល

សម្ិទធកម្មម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំោក់ឱយអៃុវត្ត 

ឬ ទរៀបច្ាំខកលម្ែ ។ 

០.៥០ ១០០% ៥០% - 

៥៣. 

ពម្ងងឹការកសាងសម្ត្ថភាព

សម្ាប់អៃវុត្តកម្មវធីិខកទម្ម្ង ់ 

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

ដ្ាំណាកក់ាលទី៣ 

 
ម្ស្រៃតចី្ាំៃៃួ១១៤៩ម្រប់ម្កសងួ-សាថ ប័ៃម្ត្វូ

បាៃបណតុ ោះបណាត ល 
០.៣០ ៩២.៩៩% ២៧.៩០%  

៥៣.១. 

អភិវឌ្ឍៃ៍ធៃធាៃម្ៃុសសសម្ាប់

ដ្ាំណាក់កាលទី៣ ខដ្លរមួ្ាៃ  

ការបណតុ ោះបណាត ល ាំន្ទញទាាំងទៅ

កនុង កសហវ. ៃិង ម្កសួង-សាថ ប័ៃ 

- វិទាសាថ ៃទសដ្ឋ

កិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថ ុ

-ម្កសួង-សាថ ប័ៃ 

 

ោ៉ា ងត្ិច្ម្ស្រៃតីរា ការច្ាំៃួៃ ១១០០ ន្ទក់ 

ម្ត្ូវបាៃច្លូរួម្វរគបណោុ ោះបណាោ លទលើ   

ម្ុែវិោា បទច្ចកទទស ខដ្លម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ

ម្សបតាម្ ច្កេុវិស័យ្ការងារខកទម្ម្ង់    

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (PFM) 

ៃិងយ្ុទធសាស្រសត ខកទម្ម្ង់ម្បពៃ័ធថវិកា ៃិង

ត្ម្ម្ូវការផ្លា ល់របស់ម្ស្រៃតីរា ការទលើការ-

០.៣០ ៨៧.៦៧% ២៦.៣% 
១. ទសន ើសុាំទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍បូកសរុប ៃិងវាយ្-

ត្នម្លកម្មវិធីហាត្់ការកនុងខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 
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ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈនៃ កសហវ. 

ៃិងម្កសួង-សាថ បៃ័ ។ 

៥៣.២. 

ទរៀបច្ាំសាថ ប័ៃទដ្ើម្បីទ ល្ើយ្ត្បៃងឹ

ដ្ាំណាក់កាលទី៣ ទោយ្រមួ្ាៃ៖  

(១). ទរៀបច្ាំច្កេុវិស័យ្ ៃិង

ទបសកកម្មនៃម្កសងួ -សាថ ប័ៃ 

(២).ខកសម្ម្ួលរច្ន្ទសម្ពៃ័ធរបស់

អរគន្ទយ្កោឋ ៃ ៃងិន្ទយ្កោឋ ៃ

ៃីម្ួយ្ៗ ៃិងបញ្ចប់ វិភារម្ុែងារ

ទៅម្រប់អរគន្ទយ្កោឋ ៃនៃកសហវ 

ៃិងន្ទយ្កោឋ ៃរដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ

នៃម្កសួង-សាថ ប័ៃ,  

-អរគទលខាធិការ

ោឋ ៃ កសហវ. 

-ម្កសួង-សាថ ប័ៃ 

 

 

១. ច្កេុវិស័យ្ ៃិងទបសកកម្មនៃម្កសងួ-   

សាថ ប័ៃម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្ត ។ 

២. រច្ន្ទសម្ព័ៃធ ៃងិការ វិភារម្ុែងារម្ត្ូវ

បាៃខកសម្ម្លួ ។ 

 

០.៧០ ៩៥.២៧% ៦៦.៦៩% - 
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ឧបេម្ព័នធទី ៥ ៖ វឌ្ឍនភាពននការពិភាកាសេនើេុាំជាំនួយបសចចកសទេ                                 

ឆ្ន ាំ២០២០-២០២១ 
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វឌ្ឍនភាពននការពិភាកាសេនើេុាំជាំនួយបសចចកសទេឆ្ន ាំ២០២០-២០២១ 

 

ល.រ. េាំសណើេុាំ TA 
អងគភាព 

ម្មច េ់េាំសណើ 

នដគូកាំពុងគិត្គរូ 

ត្លក់ារោាំម្ទ 
វឌ្ឍនភាពននកចិចពភិាកា លទធ្លរំពឹងទកុ/វិធានការបនត 

១ 

បទងកើត្សតង់ោរណទៃយ្យ

សាធារណៈកម្ពុោ, 

(Public Accounting 

and Auditing Expert) 

NAC IMF 

• អ.រ.ហ. បាៃសម្ម្បសម្ម្ួលកិច្ចម្ប ុាំរវាង.រ. IMF 

ៃិង NAC ទដ្ើម្បីពិៃតិ្យវិសាលភាព ៃិងលទធែលរំពឹង

ទុកនៃសាំទណើ់ TA ។  

• អ.រ.ហ. ពិៃតិ្យទឃើញភាពខែវងរាំៃិត្រួរកត្់សាគ ល់

ពិទសសទលើការទម្បើម្បាស់ោកយទពច្ៃ៍កាំណត្ល់ទធែល

រំពឹងទុក ទោយ្សារ IMF ទសន ើខកសម្ម្ួលលកេែណឌ -

ទោង ប៉ាុខៃតពុាំទាៃ់ទទលួបាៃការទ ល្ើយ្ត្បពី NAC ។ 

• បន្ទា ប់ពីឯកភាពទលើលកេែណឌ ទោង, NAC ទម្ោង

ៃឹងទរៀបច្ាំលិែិត្ទសន ើសុាំោែលូវការ ទដ្ើម្បី IMF បៃត

ៃតី្ិវិធីចត្់តាាំង ាំន្ទញការែលួៃ ។ 

• អ.រ.ហ. ៃឹងបៃតសម្ម្បសម្ម្លួការពិភាកាបខៃថម្ 

ទដ្ើម្បីឈាៃទៅរកការឯកភាពរួម្ម្ត្ឹម្ដ្ាំណាច្់ឆ្ន ាំ

២០២០ ទៃោះ ។ 

២ 

ការទរៀបច្ាំម្រគុទទសក៏

សម្ាប់ែលតិ្ទាំៃិញ

ោណិ ាកម្ម (Trade 

Statistical Analyst) 
GDCE GIZ 

• GDCE សម្ម្បសម្ម្ួលផ្លា ល់ោម្ួយ្ GIZ ទដ្ើម្បីកាំណត្់

 វិសាលភាព ៃិងលទធែលរំពឹងទុកនៃសាំទណើ TA ។ 

• GDCE បាៃខកសម្ម្ួលលកេែណឌ ទោងែលោះៗម្សបតាម្

ម្ត្ិទោបល់របស់ GIZ ។ បន្ទា ប់ពីាៃការឯកភាពរួម្, 

បច្ចុបបៃនទៃោះ GIZ បាៃៃិងកាំពុងបៃតៃតី្ិវិធីែសពវែាយ្

ទម្ ើសទរីស TA សម្ាប់ោាំម្ទ GDCE ។  

• GDCE បាៃសហការោម្ួយ្ GIZ ទរៀបច្ាំ MOU សម្ាប ់

Tradelens Subscription ។ 

• ម្ស្រៃតី អ.រ.ហ. ៃឹងបៃតតាម្ោៃវឌ្ឍៃភាពនៃកចិ្ច-

សហការរវាងភារីទាាំាំង២ ទហើយ្ៃងឹបៃតែតលក់ារសម្ម្ប-

សម្ម្ួលតាម្ការចាំបាច្់ ។ 

៣ 

ការអៃុវត្តម្បព័ៃធផ្លល ស់បតូរ

ព័ត្ា៌ៃៃិទវទប័ណណ 

(International 

logistics expert) 

៤ 
ទធវើ វិទសាធៃកម្មច្ាប់ម្បព័ៃធ

លទធកម្មសាធារណៈ (Legal 
GDPP AFD 

• អ.រ.ហ. បាៃសម្ម្បសម្ម្លួកិច្ចពិភាការវាង GDPP, 

AFD ៃិងទោក Thibaut Rosenzweig ទដ្ើម្បី

• អ.រ.ហ. បាៃទសើន ទៅត្ាំណាងសហភាពអឺរ៉ៃុប ទដ្ើម្បី

ទរៀបច្ាំកិច្ចម្ប ុាំរួម្ម្យួ្ោបន្ទា ៃ ់ ទដ្ើម្បីរិោះរកម្ទធា-
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ល.រ. េាំសណើេុាំ TA 
អងគភាព 

ម្មច េ់េាំសណើ 

នដគូកាំពុងគិត្គរូ 

ត្លក់ារោាំម្ទ 
វឌ្ឍនភាពននកចិចពភិាកា លទធ្លរំពឹងទកុ/វិធានការបនត 

Expert on 

Procurement) 

ពិភាកាពតី្ម្ម្ូវការ TA ៃងិការច្ង់បាៃ (preference) 

របស ់GDPP កនុងការទទលួបាៃទោក Thibaut ម្ក

 ួយ្ទរៀបច្ាំច្ាប់លទធកម្មសាធារណៈថមីម្ត្ឹម្ដ្ាំណាច្ឆ់្ន ាំ

២០២១ ។ 

• ទោក Thibaut ៃឹងសហការធាន្ទសងគត្ភិាពនៃែលឹម្សារ

ច្ាប់ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងច្ាប់លទធកម្មសាធារណៈ 

ទហើយ្ក៏បងាា ញពីលទធភាព ួយ្ GDPP កនុងកម្ម្ិត្ម្ួយ្ 

ខដ្លម្ត្ូវពភិាកាលម្ែតិ្ ។ 

• ោ៉ា ងណាម្ញិ, AFD ទៅពុាំទាៃអ់ាច្ែតលក់ារោាំម្ទទលើ

សាំទណើថមីទ ើយ្ ទោយ្សារបញ្ញា ធៃធាៃ ៃិងភាពម្ា-

ញឹករបស់ ទោក Thibaut ទលើការទរៀបច្ាំឯកសាររត្-ិ

យុ្ត្តិទែសងៗ ខដ្លោាំម្ទដ្ល់ការអៃុវត្តច្ាប់ម្បព័ៃធ

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ GDPP ម្ិៃអាច្

ទទួលបាៃការោាំម្ទពី AFD ទ ើយ្ ។ 

បាយ្ោាំម្ទ GDPP ទធវើ វិទសាធៃកម្មច្ាប់   លទធកម្ម

សាធារណៈឱយបាៃសទម្ម្ច្កនុងឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

៥ 

អភិវឌ្ឍៃ៍សម្ត្ថភាពវិភារ 

(PER & Gender 

Budgeting Expert) 

M&E/GSC EU 

• ខែែកទលើសាំទណើរបស់ អ.រ.ហ., នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ ៍WB, 

EU ៃងិ IMF ទម្ោងៃឹងចត្ខ់ច្ងឱយ ាំន្ទញការែលួៃ

ខដ្លាៃម្សាប ់ ៃិងកាំពុងបាំទពញភារកិច្ចទៅអរគន្ទយ្-

កោឋ ៃថវិកា ទដ្ើម្បីែតលក់ារបណតុ ោះបណាត លដ្ល់ម្ស្រៃតីរបស់ 

អ.រ.ហ. ។ 

• អ.រ.ហ. ៃឹងពភិាកាលម្ែតិ្ោម្យួ្ម្កុម្ការងារអរគ-

ន្ទយ្កោឋ ៃថវិកា កនុងទពលទរៀបច្ាំខែៃការ GDAP 

ទដ្ើម្បីបញ្ញា ក់ពី ាំហរកនុងការពម្ងឹងការវិភារ PER & 

Gender Budgeting ។ 



 

141 

 

ល.រ. េាំសណើេុាំ TA 
អងគភាព 

ម្មច េ់េាំសណើ 

នដគូកាំពុងគិត្គរូ 

ត្លក់ារោាំម្ទ 
វឌ្ឍនភាពននកចិចពភិាកា លទធ្លរំពឹងទកុ/វិធានការបនត 

• ោ៉ា ងណាម្ញិ, ការបណតុ ោះបណាត លទៃោះទាម្ទារការពិ-

ភាកាលម្ែតិ្ពីទោលបាំណង ៃិងទិសទៅនៃការទម្បើម្បាស់

ច្ាំទណោះដឹ្ង សម្ាប់ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរ-

ញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ ទោយ្សារការវិភារថវិកាោ

អាណត្តកិារងាររបស ់ អ.ថ., នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ច្ង់ទធវើការ

បញ្ញា ក់ឱយច្ាស់ ម្ុៃែតល់ការោាំម្ទោក់ខសតង ។  

• អ.រ.ហ. ទម្ោងៃឹងអទញ្ា ើញម្ស្រៃតីរបស់ែលួៃឱយចូ្ល-

រួម្វរគបណតុ ោះបណាត លោមួ្យ្ ាំន្ទញការរបស់ WB, 

EU ៃងិ IMF ទលើការទម្បើម្បាសឧ់បករណ៍ PER ៃិង

 វិធីសាស្រសត  Gender Budgeting ន្ទទពលណាម្ួយ្

ម្ុៃដ្ាំណាច្់ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

• ខែែកតាម្ច្ាំទណោះដឹ្ងនៃការបណតុ ោះបណាត ល, អ.រ.ហ. 

ទម្ោងៃឹងទធវើការសិកាម្សាវម្ោវម្ួយ្កនុងឆ្ន ាំ២០២១ 

ពីឥទធិពលនៃការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសា-

ធារណៈទលើទោលទៅអភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យ្ណាមួ្យ្ (ឧទា. 

អប់រំ ឬសុខាភបិាល) ឬទោលទៅអភិវឌ្ឍៃោ៍ត្ ិ

(ឧទា. ភាពម្កមី្ក ឬទយ្ៃឌ្័រ កនងុ CSDG) ទបើ អ.ថ.

ពុាំទធវើទទ ។ 

៦ 

ទរៀបច្ាំ Communication 

Strategy សម្ាប់កម្មវិធី

ខកកម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, 

 

M&E/GSC WB 

• WB បាៃពៃយល់ម្ស្រៃតី អ.រ.ហ. ពីភាពទូទៅនៃការ

ទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្ត Communication Strategy ទហើយ្

បាៃទរៀបច្ាំវរគបណតុ ោះបណាត លមួ្យ្សម្ាប់ម្ស្រៃតី អ.រ.ហ 

កនុងសបាត ហ៍ទី៤ ខែកញ្ញញ  ។ 

• អ.រ.ហ. បាៃពភិាកានែាកនុងពភីាពសារៈសាំខាៃ់ ៃិង

ភាពចាំបាច្់នៃ Communication Strategy ទហើយ្

ទម្ោងៃឹងខសវងយ្ល់បខៃថម្ពីការទរៀបច្ាំៃិងទម្បើម្បាស់

• ម្ស្រៃតី អ.រ.ហ. ៃឹងចូ្លរួម្ខសវងយ្ល់ពីវិធីសាស្រសត

ពម្ងឹងការែសពវែាយ្ការងាររបស់កម្មវិធីខកទម្ម្ង់ 

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទោយ្ទម្បើម្បាស់  

Communication Strategy ។ 

• ខែែកតាម្ច្ាំទណោះដឹ្ងនៃការទម្បើម្បាស់យុ្ទធសាស្រសត ទៃោះ, 

ម្ស្រៃតី អ.រ.ហ. ៃឹងរិត្រូរ រិោះរកសកម្មភាពពម្ងឹង
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ល.រ. េាំសណើេុាំ TA 
អងគភាព 

ម្មច េ់េាំសណើ 

នដគូកាំពុងគិត្គរូ 

ត្លក់ារោាំម្ទ 
វឌ្ឍនភាពននកចិចពភិាកា លទធ្លរំពឹងទកុ/វិធានការបនត 

(Communication and 

Capacity Development 

Expert) 

យ្ុទធសាស្រសត ទៃោះ ទដ្ើម្បីបទងកើៃការយ្ល់ដឹ្ងៃិងកិច្ច-   

សហការពីអងគភាពោក់ព័ៃធ កនងុការអៃុវត្តការងារ     

ខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ 

ការែសពវែាយ្នៃកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ 

៧ 

ពម្ងឹងការទរៀបច្ាំរបាយ្-

ការណ៍វិភារ ៃងិអភិវឌ្ឍៃ៍

ម្បព័ៃធ PMAS, (Performance 

Management Expert) 

 

 

Budget/GSC EU 

• EU ៃឹងទម្ ើសទរីស ាំន្ទញការាន ក់ (អាច្ោទោក 

Sabastien ខដ្លោ ាំន្ទញការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍

 វិភារសាៃរត្ភិាពនៃខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកា ៃិង

ថវិកាកម្មវិធី) ទដ្ើម្បី យួ្ែតល់ទោបល់ទលើការអៃុវត្ត

ការម្ត្តួ្ពិៃតិ្យ ៃិងវាយ្ត្នម្លនៃកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការ-

ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ប៉ាុខៃតពុាំទាៃ់កាំណត្ៃ់ូវ

 វិសាលភាពនៃមុ្ែងាររបស់ ាំន្ទញការច្ាស់ទៅទ ើយ្ ។ 

• អ.រ.ហ. រួរទសន ើឱយ ាំន្ទញការរបស ់EU ោាំម្ទម្ស្រៃតី

របស់ែលួៃទលើមុ្ែងារ រួម្ាៃ៖ ការវិភារសមិ្ទធកម្ម, 

ការទរៀបច្ាំម្បព័ៃធ PMAS, ការសរទសររបាយ្ការណ ៍

ៃិងការទម្បើម្បាស់ែលឹម្សាររបាយ្ការណ៍សម្ាប់  

ការពិភាកាៃិងកាំណត្់ទិសទៅទោលៃទោបាយ្ 

(Policy Dialogue) ។ 

៨ 

ទរៀបច្ាំ Blueprint សម្ាប់ 

ពម្ងឹងការម្រប់ម្រងច្ាំណូល

មិ្ៃខម្ៃសារទពើពៃធ, (Non-

tax Revenue Expert) 

GDSPNTR WB 

• តាម្រយ្ៈការសម្ម្បសម្មួ្លរបស់ម្ស្រៃតី អ.រ.ហ. ាំន្ទញ

ការរបស់ WB ាន ក់ម្ត្ូវបាៃទម្ ើសទរីស ៃិងកាំពុងែតល់

ការោាំម្ទដ្ល់ GDSPNTR ទដ្ើម្បីទរៀបច្ាំ Blueprint សម្ាប់

ពម្ងឹងការម្រប់ម្រងច្ាំណូល      ម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ ។ 

• ម្ស្រៃតី អ.រ.ហ. ៃឹងបៃតតាម្ោៃវឌ្ឍៃភាពនៃការ-

ទរៀបច្ាំ Blueprint ទហើយ្ែតលក់ារសម្ម្បសម្ម្ួល

ោម្ួយ្នដ្រូអភិវឌ្ឍៃត៍ាម្ការចាំបាច្់ ។ 

៩ 

វាយ្ត្នម្ល TADAT 

(TADAT Assessment 

Consultant) 

Tax 

Revenue/GSC 
EU & WB 

• EU ៃិង WB បាៃចូ្លរួម្វរគបណតុ ោះបណាត លទម្ ើសទរីស

ម្ស្រៃតីវាយ្ត្នម្ល TADAT ឆ្ន ាំ២០២០ កនុងសបាត ហ៍ទី៤ ខែ

កញ្ញញ  ោម្ួយ្ៃងឹម្ស្រៃតី អ.រ.ហ. ៃិងម្ស្រៃតីម្កពីអងគភាព

ទែសងទទៀត្ទម្កាម្ឱវាទ កសហវ. ។ 

• បន្ទា ប់ពីវរគបណតុ ោះបណាត លទលើការទម្បើម្បាស់ម្កបែណឌ  

ៃិងដ្ាំទណើរការវាយ្ត្នម្ល TADAT, អ.រ.ហ. ៃឹងាៃ

ខែៃការសម្ាបអ់ៃុវត្តការវាយ្ត្នម្លច្ាស់ោស់ ទដ្ើម្បី

កាំណត្ត់្ម្ម្ូវការទសន ើសុាំការោាំម្ទពី EU ៃិង WB ។ 
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ល.រ. េាំសណើេុាំ TA 
អងគភាព 

ម្មច េ់េាំសណើ 

នដគូកាំពុងគិត្គរូ 

ត្លក់ារោាំម្ទ 
វឌ្ឍនភាពននកចិចពភិាកា លទធ្លរំពឹងទកុ/វិធានការបនត 

• EU ៃិង WB ទម្ោងៃឹងែតលក់ារោាំម្ទោកោ់កណ់ា

មួ្យ្តាម្ការទសន ើសុាំរបស ់អ.រ.ហ. កនុងករណីទលខាធិ-

ការោឋ ៃ TADAT ពុាំអាច្ោាំម្ទបាៃកនុងបរិបទកូវីដ្-១៩ ។ 

១០ 

ពម្ងឹងសម្ត្ថភាពទលើ    

ការទរៀបច្ាំៃិងអៃុវត្ត

ទោលការណ៍ខណន្ទាំសត ីពី

សវៃកម្មទលើរទម្ាងបាៃ

ហិរញ្ញបបទាៃពីទម្ៅម្បទទស 

(Internal Audit 

Specialist (External 

Funded Projects) 

GDIA 

IMF 

• អ.រ.ហ. បាៃសម្ម្បសម្ម្ួលកិច្ចម្ប ុាំរវាង IMF ៃិង 

GDIA ទដ្ើម្បីពិៃិត្យវិសាលភាព ៃិងលទធែលរំពឹងទុក

នៃសាំទណើ ់TA ។  

• IMF បាៃទសន ើៃវូឯកសារមួ្យ្ច្ាំៃួៃព ី GDIA ទដ្ើម្បី    

ពិៃតិ្យ ៃិងខសវងយ្ល់ពីកម្ម្តិ្នៃការអៃុវត្តកិច្ចសវៃកម្ម

នែាកនុងបច្ចុបបៃន ទហើយ្បាៃទសន ើៃវូទិសទៅពម្ងឹងការ-

អៃវុត្តទៅនថៃខាងម្ុែ សម្ាប់ GDIA ពចិរណា ។ 

• GDIA កាំពុងពិៃិត្យការែតល់ទោបល់ទលើ ១) ទិសទៅ

ការងារខដ្ល GDIA រួរបៃតពម្ងឹង ៃិង ២) 

លកេែណឌ ទោងការងារ ខដ្ល TA របស ់IMF អាច្

ច្លូរួម្ោាំម្ទ ។ 

• អ.រ.ហ. ៃឹងបៃតសម្ម្បសម្ម្លួោម្ួយ្ត្ួអងគទាាំង

២ ទដ្ើម្បីធាន្ទថ្ន ការចត្់ខច្ងការងាររបស់ ាំន្ទញ

ការរបស់ IMF ៃឹងបាំទពញបខៃថម្ឱយការងាររបស់

 ាំន្ទញការកនុងម្សុក ខដ្លម្ត្ូវបាៃពៃាកិច្ចសៃា

ថមីៗកៃលងទៅទៃោះ ។ ១១ 

ពម្ងឹងសម្ត្ថភាពទលើ   

ការទម្បើម្បាសៃ់ងិទធវើ    

សវៃកម្មទលើម្បព័ៃធ FMIS 

(Internal Audit 

Specialist (FMIS) 

GDIA 

១២ 

ពិៃតិ្យៃិងែតល់ទោបល់

ទលើភាពម្រប់ម្ ងុទម្ោយ្

នៃម្កបែណឌ លទធែល

GSC WB, EU & AusAid 

• នដ្រូអភិវឌ្ឍៃប៍ាៃអទញ្ា ើញ ាំន្ទញការបរទទស ២ រូប 

ទដ្ើម្បីបទងកើត្ោម្កុម្ការងាររបស់ WB ទដ្ើម្បីសិកា

របាយ្ការណ៍វាយ្ត្នម្ល CAP3, របាយ្ការណ៍ PEFA 

• ម្កុម្ការងាររបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃប៍ាៃទកាត្សរទសើរ 

ពីភាពម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ៃិងភាពម្បទាក់ម្កឡានៃ   

ទសច្កតីម្ោងម្កបែណឌ  CAP4 របស់ម្កុម្ការងារ   
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ល.រ. េាំសណើេុាំ TA 
អងគភាព 

ម្មច េ់េាំសណើ 

នដគូកាំពុងគិត្គរូ 

ត្លក់ារោាំម្ទ 
វឌ្ឍនភាពននកចិចពភិាកា លទធ្លរំពឹងទកុ/វិធានការបនត 

ខែៃការសកម្មភាព 

ដ្ាំណាក់កាលទី៤  (CAP4) 

ឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥  

(CAP4 Preparation 

Consultant) 

ៃិងឯកសារទែសងទទៀត្ ទហើយ្ទរៀបច្ាំោរបាយ្ការណ៍

សាំទោរម្ួយ្ សម្ាប់ោធាត្ុច្លូទលើការទរៀបច្ាំ CAP4 ។ 

• ម្កុម្ការងាររបសន់ដ្រូអភវិឌ្ឍៃប៍ាៃ បួពិភាកាោម្ួយ្

ម្កុម្ការងាររបស់ អ.រ.ហ. ទម្កាម្ការដឹ្កន្ទាំរបស់ ឯកឧត្តម្ 

អ ុង លុយ្ណា អរគទលខាធិការរង អ.រ.ហ. ន្ទនថៃទី៤ 

ខែវិច្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ ទហើយ្បាៃផ្លល ស់បតូរការយ្លទ់ឃើញ

ពីអាទិភាពនៃ CAP4 ។ 

អ.រ.ហ. ទហើយ្សៃាែតល់ម្ត្ិទោបល់ោក់ខសតង 

ទលើច្ាំណចុ្ែលោះ ម្ត្ឹម្ោក់កណាត លខែវិច្ឆិកាទៃោះ ។ 

• ម្កុម្ការងាររបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ក៏បងាា ញការទបតោា

ោាំម្ទម្កុម្ការងាររបស់ អ.រ.ហ. ទលើកិច្ចការទៃោះ រហូត្

ដ្ល់ទសច្កតីម្ោង CAP4 ទទួលបាៃការអៃុម្ត័្ោ

ែលូវការ ។ 
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តារាងវឌ្ឍនភាពម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ ននការអនុវត្តម្កបខ្ណឌ លទធ្លរវាង RGC និង EU 

សោលសៅេចូនករេម្ទិធកម្ា 
អងគភាព 

ទទួលបនាុក 

វឌ្ឍនភាព 

ម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ 
ក្នការេកម្ាភាពអាទភិាព 

១. 

ខែៃការយ្ុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍៃ៍

សម្ត្ថភាពកនុងម្កបែណឌ កម្ម

 វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  ដ្ាំណាក-់

កាលទ ី៤  (២០២១-២០២៥) 

ម្ត្ូវអៃុម្ត័្ទៅម្ត្ាីសទី ១ 

ឆ្ន ាំ ២០២១ ។ 

EFI 

ាៃវឌ្ឍៃភាពម្សបតាម្ខែៃការសកម្មភាព  

• ទសច្កតីម្ោងខែៃការយុ្ទធសាស្រសតសត ីពីការកសាង ៃិង អភិវឌ្ឍសម្ត្ថ-

ភាព កនុងម្កបែណឌ កម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ដ្ាំណាក់កាលទី ៤ (SCDP4) ម្ត្ូវបាៃខកលម្ែទលើម្កបែណឌ កសាង

សម្ត្ថភាព ៃិងបាៃទទលួម្ត្ិទោបល់ ៃិងធាត្ុច្លូបខៃថម្ពអីងគភាព

ទម្កាម្ឱវាទ កសហវ., ម្កសងួសាថ ប័ៃ ៃិងនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ោក់ពៃ័ធ ។  

• កាលពីនថៃទ៣ី១ ខែធន ូ ឆ្ន ាំ២០២០ កៃលងទៅ, អ.រ.ហ. បាៃទទលួ

លិែតិ្ទសន ើសុាំការែតល់ទោបល់ទលើទសច្កតីម្ោងច្ុងទម្កាយ្នៃខែៃការ

យ្ុទធសាស្រសត  ទហើយ្បន្ទា ប់ពីការពិៃតិ្យ, អ.រ.ហ. ទម្ោងៃឹងទរៀបច្ាំ    

កិច្ចម្ប ុាំពិភាកាោមួ្យ្ម្កុម្ការងាររបស់ EFI ន្ទនថៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ

២០២១ ។ 

• កនុងកិច្ចម្ប ុាំពិភាកាទលើទសច្កតីម្ោងខែៃការយុ្ទធសាស្រសត

ន្ទនថៃទី១ ខែកមុ្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២១, ម្កុម្ការងារខែនករដ្ឋបាល 

ហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងម្ត្តួ្ពៃិតិ្យៃិងវាយ្ត្នម្លនៃ អ.រ.ហ. បាៃ

ទសន ើត្ាំណាង EFI រិត្រូរទលើ ២ ច្ាំណចុ្៖ 

(១) ការកាំណត្ម់្កបែណឌ ទពលទវោនៃខែៃការយ្ទុធសាស្រសត  

ទោយ្សារម្កបែណឌ កម្មវិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាលទី៤ ម្ិៃសថ ិត្កនុងឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥ 

ទទៀត្ទទ ។ ទហត្ទុៃោះ សមូ្ទសន ើម្ិៃឱយរំទលច្ោកយ “ដ្ាំណាក-់

កាលទ៤ី” ទដ្ើម្បីទ ៀងវាងការខម្ប-ម្បលួនៃម្កបែណឌ ទពល-

ទវោ ។ 

(២) ការសម្ម្ួច្ទិសទៅៃិងែលឹម្សារនៃទសច្កតីម្ោងខែៃការ

យ្ុទធសាស្រសត  ទោយ្, ឧទាហរណ,៍ ពិៃតិ្យថ្នម្ស្រៃតមី្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុតាម្ម្កសងួសាថ បៃ័ចាំបាច្់ម្ត្ូវទច្ោះ ាំន្ទញអវី ទហើយ្   

សរទសរយ្ុទធសាស្រសត ទៅពម្ងឹងវិធីសាស្រសតៃិងម្ទធាបាយ្បណតុ ោះ-

បណាត ល ាំន្ទញទន្ទោះម្បកបទោយ្ម្បសិទធភាពៃងិស័កត-

សិទធភាព ។ 
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• បន្ទា ប់ពីខកសម្ម្ួលទសច្កតីម្ោងច្ុងទម្កាយ្, EFI ទម្ោងៃឹង

ោក់ឯកសារទៃោះ ៃូម្កុម្ការងារកសាងសម្ត្ថភាព ទដ្ើម្បី

ពិៃតិ្យ ៃិងែតលក់ារខណន្ទាំ ម្ុៃៃងឹទោរពទសន ើសុាំការអៃុម្ត័្ដ៏្

ែពង់ែពស់របស់ ឯកឧត្តម្អរគបណឌ តិ្សភាចរយ កនុងម្ត្ីាស

ទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

• ប៉ាខុៃតការខកលម្ែទលើទសច្កតីម្ោងទៃោះ បាៃអូសបន្ទល យ្រហតូ្

ដ្ល់នថៃទី៤ ខែទម្សា ឆ្ន ាំ២០២១ ទទើបបាៃទោរពទសន ើសុាំ

ការអៃុម្ត័្ដ្៏ែពងែ់ពស់របស់ ឯកឧត្តម្អរគបណឌ តិ្សភាចរយ 

ឧបន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតី ។  ទហត្ុទៃោះ សចូ្ន្ទករទៃោះ ម្ៃិសទម្ម្ច្

បាៃតាម្ទោលទៅទ ើយ្ ទហើយ្ម្ពម្ទាាំងម្ត្ូវកាត្់បៃថយ្

ការទបើកែតល់មូ្លធិៃិម្ទម្ទង់ថវិកា ច្ាំៃួៃ ៥០០ ០០០ អឺរ៉ៃ ូ

កនុងឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

២.១. ម្បព័ៃធបទច្ចកវិទាព័ត្ា៌ៃ

សម្ាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ (FMIS) ម្ត្ូវបាៃ

ោក់ឱយអៃុវត្តទៅម្រប់ម្កសួង 

សាថ បៃ័ ៃងិម្ៃាីរទសដ្ឋកិច្ចៃិង

ហិរញ្ញវត្ថុរា ធាៃី-ទែត្ត ។ 

FMWG 

សទម្ម្ច្បាៃ ១០០% 

• ទោងលែិតិ្របស់ កសហវ. ខដ្លាៃហត្ថទលខារបស់ឯកឧត្តម្     

អរគបណឌ តិ្សភាចរយ ឧបន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតី, ម្បពៃ័ធ FMIS ម្ត្ូវបាៃោក់

ឱយអៃុវត្តទៅម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃិងម្ៃាីរទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថ ុ   

រា ធាៃ-ីទែត្ត ។ 

• ម្ស្រៃតី ាំន្ទញ អ.រ.ហ. បាៃម្បម្ូលឯកសារសកេីកម្មនៃ    

ការសទម្ម្ច្ៃូវសូច្ន្ទករសម្ិទធកម្ម ទហើយ្ៃឹងទែាៀងផ្លា ត្់

ោមួ្យ្ត្ាំណាងម្បត្ភិសូហភាពអរឺ៉ៃុបម្បចាំកម្ពុោ ។ 

២.២. ម្៉ាូឌ្លុ FMIS ថម ីទលើម្ុែងារ

ទរៀបច្ាំថវិកា ៃិងលទធកម្មម្ត្ូវ

បាៃអភិវឌ្ឍៃ៍ ។ ម្៉ាូឌ្ុលលទធកម្ម

FMWG 

ាៃវឌ្ឍៃភាពម្សបតាម្ខែៃការសកម្មភាព 

• ម្៉ាឌូ្ុលទរៀបច្ាំថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំ ម្ត្ូវបាៃអភិវឌ្ឍោម្បព័ៃធ ខដ្លាៃលកេណ

សម្បត្ត ិ(features) ម្រប់ម្ោៃៃ់ិង   ទធវើទត្សតសាកលបងទោយ្ម្កុម្ការងារ

• ោរួម្, ម្កុម្ការងារ FMWG ៃងឹចប់ទែតើម្ោកម់្៉ាូឌ្លុ

ថមីទាាំង២ ឱយទម្បើម្បាសស់ាកលបងទៅ កសហវ. ៃិង

ម្កសងួកិច្ចការន្ទរីកនុងខែម្ិថុន្ទ ឆ្ន ាំ២០២១ ទហើយ្ៃឹង
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ទពញទលញ (i) ម្ត្ូវោក់ឱយ

អៃុវត្តសាកលបងទៅ កសហវ. 

ៃិងម្កសួងម្យួ្ទែសងទទៀត្កនងុ

្ាសទី១  ឆ្ន ាំ២០២១ 

ទហើយ្ ម្៉ាឌូ្លុទរៀបច្ាំថវិកា (ii) 

ម្ត្ូវោក់ឱយអៃុវត្តសាកលបង

ទៅ កសហវ. ៃងិម្កសងួម្ួយ្

ទែសងទទៀត្កនុង្ាសទី១ ឆ្ន ាំ

២០២១ សម្ាប់ការទរៀបច្ាំ

ថវិកាឆ្ន ាំ២០២២ ។ 

បទច្ចកទទស ។ តាម្ការបញ្ញា ក់របស់ម្កុម្ការងារ FMWG ដ្ូច្ាៃ ូៃ

ភាា ប់កនុងឧបសម្ពៃ័ធទី៤, ទហោឋ រច្ន្ទសម្ព័ៃធ (infrastructure) សម្ាប់

ម្បត្ិបត្តកិារម្បពៃ័ធម្ត្ូវបាៃបាំោក់រួច្រាល់ ទហើយ្ទៃាឹម្ទៃោះម្ស្រៃតី ាំន្ទញ

ោក់ព័ៃធក៏ម្ត្ូវបាៃែតល់ការបណតុ ោះបណាត លែងខដ្រ ។  

• ម្៉ាូឌ្លុម្រប់ម្រងលទធកម្មទពញទលញ ម្ត្ូវបាៃអភិវឌ្ឍ ៧៥% ទោលរឺ

អៃុម្៉ាឌូ្លុច្ាំៃៃួ ៣ រឺ ខែនកម្រប់ម្រងបញ្ាអីនកទដ្ញនថល, ខែនកខែៃការ

លទធកម្ម ៃិង ខែនកម្រប់ម្រងដ្ាំទណើរការទដ្ញនថល ម្ត្ូវបាៃបញ្ចបក់ារ-

អភិវឌ្ឍៃិងទធវើទត្សតសាកលបងរួច្រាល់ទោយ្ម្កុម្ការងារបទច្ចកទទស ។ 

ម្កុម្ការងារ FMWG ៃឹងបញ្ចបក់ារអភិវឌ្ឍម្បពៃ័ធទៃោះទពញទលញកនុង

ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២១ ទហើយ្ការបាំោក់ទហោឋ រច្ន្ទសម្ព័ៃធ (infrastructure) 

ៃិងការបណតុ ោះបណាត លម្ស្រៃតី ាំន្ទញោក់ព័ៃធក៏ម្ត្ូវអៃុវត្តរួច្រាល់ ។ 

ទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍លទធែលនៃការទម្បើម្បាស់សាកលបង

ទៃោះ ៃូថ្នន ក់ដឹ្កន្ទាំ កសហវ.ពិៃតិ្យៃងិែតលអ់ៃសុាសៃ៍

ខណន្ទាំ ។ 

៣. ថវិកាកម្មវិធីម្ត្ូវបាៃោក់ឱយ   

អៃុវត្តទៅម្រប់រដ្ឋបាលទែត្ត

ទាាំង២៤ កនុងឆ្ន ាំ២០២០ ។ 
GDSNAF 

សទម្ម្ច្បាៃ ១០០% 

• ទោងតាម្របាយ្ការណ៍របស់ GDSNAF, រដ្ឋបាលទែត្តទាាំង ២៤ បាៃ

អៃុវត្តថវិកាកម្មវិធី ទោយ្បាៃកត្ម់្តាច្ាំណូលច្ាំណាយ្ទលើទសៀវទៅ

ថវិកាឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

• ម្ស្រៃតី ាំន្ទញ អ.រ.ហ. បាៃម្បម្ូលឯកសារសកេីកម្មនៃ    

ការសទម្ម្ច្ៃូវសូច្ន្ទករសម្ិទធកម្ម ទហើយ្ៃឹងទែាៀងផ្លា ត្់

ោមួ្យ្ត្ាំណាងម្បត្ភិសូហភាពអរឺ៉ៃុបម្បចាំកម្ពុោ ។ 

៤. កម្មវិធីៃិងឯកសារបណតុ ោះ-       

បណាត លសត ីពីការទធវើសវៃកម្ម

សមិ្ទធកម្មម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ 

(ម្ត្ឹម្ដ្ាំណាច្់ឆ្ន ាំ២០២០) ។ 

NAA 

សទម្ម្ច្បាៃ ១០០% 

• NAA បាៃបញ្ចប់កម្មវិធី ៃិងឯសារបណតុ ោះបណាត លសម្ាប់សវៃកម្ម

ទលើកិច្ចម្បត្ិបត្តកិារ ។ ឯសារបណតុ ោះបណាត លសម្ាប់ សវៃកម្មទលើ

កិច្ចម្បត្ិបត្តកិារ ម្ត្ូវបាៃទទលួការអៃុម្ត័្ កាលពីនថៃទី១៧ ខែធនូ ឆ្ន ាំ

២០២០ ។ 

• ម្ស្រៃតី ាំន្ទញ អ.រ.ហ. បាៃម្បម្ូលឯកសារសកេីកម្មនៃ   

ការសទម្ម្ច្ៃូវសូច្ន្ទករសម្ិទធកម្ម ទហើយ្ៃឹងទែាៀងផ្លា ត្់

ោមួ្យ្ត្ាំណាងម្បត្ភិសូហភាពអរឺ៉ៃុបម្បចាំកម្ពុោ ។ 
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៥. ទសច្កតីម្ោងច្ាប់ម្បព័ៃធ     

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្ត្ូវបាៃ

បញ្ាូៃទៅម្កុម្ម្បឹកាៃតី្ិកម្ម 

នៃ កសហវ. ទដ្ើម្បីពិៃិត្យ 

(ម្ត្ឹម្បាំណាច្់ឆ្ន ាំ២០២០) ។ 

GDB 

ាៃវឌ្ឍៃភាពយឺ្ត្ោ៉ា វមិ្ៃសទម្ម្ច្បាៃតាម្ទោលទៅ 

• ទសច្កតីម្ោងច្ាប់សត ីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុបាៃបញ្ចប់ម្ត្ឹម្២  ាំពូក កនុង

ច្ាំទណាម្ែលឹម្សារសរុបច្ាំៃួៃ ៩  ាំពូក ។ 

• ទសច្កតីម្ោងច្ាប់សត ីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុ បាៃបញ្ចប់ម្ត្ឹម្២ 

 ាំពូក កនុងច្ាំទណាម្ែលឹម្សារសរុបច្ាំៃួៃ ៩  ាំពូក ។ ទហត្ុទៃោះ

សូច្ន្ទករទៃោះ ម្បឈម្ៃឹងការកាត្់បៃថយ្ថវិកាម្បាណ 

៧៥០ ០០០ អឺរ៉ៃ ូសម្ាបឆ់្ន ាំ២០២១ ។ 

៦.១. អៃុម្កឹត្យសត ីពីៃតី្ិវិធីសត ង់ោ

ម្បត្ិបត្តិរួម្ សម្ាប់ម្រប់ម្រង

ភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋៃិងឯក ៃ

ម្ត្ូវបាៃអៃុម្ត័្ (ម្ត្ឹម្ដ្ាំណាច្ ់

ឆ្ន ាំ២០២០) ។ 

Central 

PPP Unit 

ាៃវឌ្ឍៃភាពយឺ្ត្ោ៉ា វមិ្ៃសទម្ម្ច្បាៃតាម្ទោលទៅ 

Central PPP Unit ទម្ោងៃឹងោក់ឱយអៃុវត្តៃតី្ិវិធីម្បត្ិបត្តិរួម្ (SOP) ោ

ដ្ាំណាក់កាលទោលរឺ SOP ទៃោះាៃទោលការណ៍ខណន្ទាំ (guideline) 

សរុបច្ាំៃួៃ ១០ ប៉ាុខៃតកនុងឆ្ន ាំ២០២០ទៃោះ, ទោលការណ៍ខណន្ទាំច្ាំៃួៃ ៣ រមួ្

ាៃ៖ 

(១) ៃតី្ិវិធីអត្តសញ្ញញ ណកម្មៃិងការទម្ ើសទរីសរទម្ាង, 

(២)ៃតី្ិវិធីបទងកើត្ ៃិងម្រប់ម្រងមូ្លៃធីិអភិវឌ្ឍៃ៍រទម្ាង, 

(៣) ៃតី្ិវិធីទម្ ើសទរីសទីម្បឹកាម្បត្ិបត្តិការរទម្ាង  

ទោលការណ៍ខណន្ទាំទៃោះ ៃឹងម្ត្ូវទោរពសុាំការអៃុម្ត័្តាម្រយ្ៈម្បកាស នៃ 

កសហវ. ទោយ្ទហត្ថុ្នទសច្កតីម្ោងច្ាប់សត ីពីភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋៃិងឯក ៃ 

(PPP Law) ទៅពុាំទាៃ់ទទលួបាៃការអៃុម្័ត្ ទហើយ្អៃុម្កិត្យសម្ាប់

ោក់ឱយអៃុវត្ត SOP ក៏ពុាំទាៃ់ទរៀបច្ាំបាៃទពញទលញ ទដ្ើម្បីទទួលបាៃ

ការអៃុម័្ត្ ។ 

• PPP ទម្ោងទសន ើសុាំការអៃុម្ត័្ៃងិអៃុវត្តៃូវ SOP ាៃម្ត្ឹម្

ខត្ទោលការណខ៍ណន្ទាំច្ាំៃួៃ ៣ ទធៀបៃឹងទោលការណ៍

ខណន្ទាំសរុបច្ាំៃៃួ ១០ ។ ទហត្ុទៃោះ, អៃុសូច្ន្ទករម្ួយ្ទៃោះ

ម្បឈម្ៃឹងការកាត្់បៃថយ្ការទបើកែតល់មូ្លធិៃថិវិកា

ម្ទម្ទង់ ច្ាំៃៃួ ២៥០ ០០០ អឺរ៉ៃ ូកនងុឆ្ន ាំ២០២១ ។  

 

៦.២. 

ទសច្កោីម្ោងច្ុងទម្កាយ្ម្បកាស 

សត ីពីការោក់ឱយទម្បើម្បាស់ៃតី្ិ-

 វិធីសត ង់ោម្បត្ិបត្តិការរួម្ 

GDB 

សទម្ម្ច្បាៃ ១០០% 

• “ទសច្កោីម្ោងច្ុងទម្កាយ្ម្បកាសសត ីពីការោក់ឱយទម្បើម្បាស់ៃតី្-ិ

 វិធីអៃុវត្តសត ង់ោសម្ាប់ការម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈ 

• អៃុសូច្ន្ទករទៃោះម្ត្ូវបាៃឯកភាពថ្នសទម្ម្ច្បាៃតាម្     

ទោលទៅ  ទម្ោោះលិែតិ្អទញ្ា ើញច្លូរួម្ម្ប ុាំពិទម្ោោះទោបល់

ទលើទសច្កតីម្ោងច្ុងទម្កាយ្ម្ត្ូវបាៃទែាើ ូៃម្កសងួ-សាថ បៃ័
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សម្ាប់ការម្រប់ម្រងវិៃិទោរ          

សាធារណៈ ទោយ្ថវិកា   

ថ្នន ក់ោត្ិ ម្ត្ូវបាៃោក់ម្ប ុាំ

ពិភាកាអៃតរម្កសងួ (ម្ត្ឹម្

ដ្ាំណាច្ឆ់្ន ាំ២០២០) ។ 

ទោយ្ថវិកាថ្នន ក់ោតិ្ម្តូ្វបាៃោក់ម្ប ុាំពិភាកាអៃតរម្កសួង” 

ម្ត្ូវបាៃោក់ម្ប ុាំពិភាកាអៃតរម្កសួង តាម្រយ្ៈលិែិត្ទលែ 

១១០៩៦ សហវ. អថ ច្ុោះនថៃទី២៩ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ទហើយ្ការ-

ពិទម្ោោះទោបលប់ាៃម្បម្ពតឹ្តទៅោក់ខសតត្ទៅនថៃទី០៦ ខែម្ករា 

ឆ្ន ាំ២០២១។ 

• ការបងេតិ្ការទរៀបច្ាំកិច្ចម្ប ុាំពិទម្ោោះទោបលអ់ៃតរម្កសងួនថៃទី ០៦ 

ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០២១ ទោយ្សារាៃការទកើត្ទ ើងៃូវម្ពតឹ្តិការណ៍ 

០៣  វិច្ឆិកា ៃិងម្ពតឹ្តិការណ៍ ២៨  វិច្ឆិកា ខដ្លត្ម្ម្ូវឱយផ្លែ កោ

បទណាោ ោះអាសៃនៃវូរាលក់ារម្ប ុាំខដ្លាៃច្ាំៃួៃម្ៃសុសច្លូរមួ្ទម្ច្ើៃ 

ៃិងម្ពតឹ្តិការណ៍ទកឹ ាំៃៃ់កៃលងម្កក៏បាៃទធវើឱយន្ទយ្កោឋ ៃកាៃ់ខត្

ាៃភាពម្ាញកឹអៃុវត្តការងារសាោ រទ ើងវិញោបន្ទា ៃៃ់វូទហោឋ -

រច្ន្ទសម្ព័ៃធរូបវៃ័តសាធារណៈ ខដ្លរងការែចូ្ខាត្ទោយ្ទម្ោោះ

ទឹក ាំៃៃ់ទឹកទភលៀង, ទហើយ្ម្ា៉ាងទទៀត្ម្ត្ូវរង់ចាំការទែាើធាត្ុច្លូពី

អរគន្ទយ្កោឋ ៃទែសងៗ នៃ កសហវ. ទម្កាយ្កិច្ចម្ប ុាំកម្ម្តិ្អរគ-

ន្ទយ្កោឋ ៃកាលពីនថៃទ២ី៤ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

រា រោឋ ភបិាលកនងុនថៃទី២៩ ខែធន ូឆ្ន ាំ២០២០ ។ ម្ា៉ាងទទៀត្, 

ការបងេិត្ទពលទវោទរៀបច្ាំកិច្ចម្ប ុាំពិទម្ោោះទោបល់ទៅ

នថៃទី៦ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០២១ កប៏ណាត លម្កពីម្ពឹត្តិការណ៍

ែាុោះទ ើងនៃការ្ លង ាំងកូឺវីដ្-១៩ ន្ទនថៃទី៣ ៃងិនថៃទី២៨  វិច្ឆិកា 

ឆ្ន ាំ២០២០ ។ ទលើសពីទៃោះ, ទសច្កតីម្ោងច្ុងទម្កាយ្ខដ្ល

ោក់ពិទម្ោោះទោបល់ក៏ម្ត្ូវបាៃពៃិតិ្យទឃើញថ្នបាៃ ល្ងកាត្់

ការពភិាកាោ៉ា ងលែតិ្លែៃ់ កនុងកម្ម្ិត្ អ.ថ. ៃងិនែាកនុង កសហវ. 

ម្ុៃៃឹងទែាើសុាំម្ត្ទិោបលៃ់ិងពិទម្ោោះពិភាកាោម្យួ្ម្កសងួ 

សាថ បៃ័ ។ 

• ម្ស្រៃតី ាំន្ទញ អ.រ.ហ. បាៃម្បម្ូលឯកសារសកេីកម្មនៃ  

ការសទម្ម្ច្ៃូវសូច្ន្ទករសម្ិទធកម្ម ទហើយ្ៃឹងទែាៀងផ្លា ត្់

ោមួ្យ្ត្ាំណាងម្បត្ភិសូហភាពអរឺ៉ៃុបម្បចាំកម្ពុោ ។ 

៦.៣. ទសច្កោីម្ោងច្ងុទម្កាយ្ម្បកាស

សត ីពីការោក់ឱយទម្បើម្បាស់ៃតី្ិ- 

 វិធីសត ង់ោម្បត្ិបត្តិរួម្សម្ាប ់

ការម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈ 

ទោយ្ថវិកាថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ 

ម្ត្ូវបាៃោកម់្ប ុាំពិភាកា

GDSNAF 

សទម្ម្ច្បាៃ ១០០% 

• “ទសច្កោីម្ោងចុ្ងទម្កាយ្ម្បកាសសត ីពីការោក់ឱយទម្បើម្បាស់ៃតី្ិវិធីសត ង់ោ

ម្បត្ិបត្តិរួម្ សម្ាប់ការម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈ ទោយ្ថវិកា

ថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ម្ត្ូវបាៃោក់ម្ប ុាំពិភាកាោម្ួយ្រដ្ឋបាលរា ធាៃី- ទែត្ត” 

ម្ត្ូវបាៃោក់ម្ប ុាំពិភាកាោម្ួយ្រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្ត កាលពីនថៃទី២៩ 

ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

• ម្ស្រៃតី ាំន្ទញ អ.រ.ហ. បាៃម្បម្ូលឯកសារសកេីកម្មនៃ   

ការសទម្ម្ច្ៃូវសូច្ន្ទករសម្ិទធកម្ម ទហើយ្ៃឹងទែាៀងផ្លា ត្់

ោមួ្យ្ត្ាំណាងម្បត្ភិសូហភាពអរឺ៉ៃុបម្បចាំកម្ពុោ ។ 
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ោម្ួយ្រដ្ឋបាលរា ធាៃ-ីទែត្ត 

(ម្ត្ឹម្ដ្ាំណាច្់ឆ្ន ាំ២០២០) ។ 

៧. រយ្ៈទពលម្ធយម្នៃការបងវលិ

សងអាករទលើត្នម្លបខៃថម្ (VAT 

Refund) ម្ត្ឹម្កម្ម្ិត្ អ.ព.ដ្. ៖ 

៣៥នថៃនៃនថៃទធវើការ (ទោល-

ទៅឆ្ន ាំ២០២០ នៃយ្ុទធសាស្រសត

ទកៀរររច្ាំណូល) ។ 

GDT សទម្ម្ច្បាៃ ១០០% 

• GDT បាៃខកលម្ែៃតី្ិវិធីនៃដ្ាំទណើរការការងារនែាកនុង, ទរៀបច្ាំមុ្ែងារ

របស់ម្ស្រៃតី ៃិងទធវើការតាម្ោៃវឌ្ឍៃភាពនៃការបងវិលសងអាករទលើ

ត្នម្លបខៃថម្ោទរៀងរាល់សបាត ហ៍ ។ 

• លទធែលោរួម្បងបងាា ញថ្ន ការបងវលិសងអាករទលើត្នម្លកនងុឆ្ន ាំ២០២០ 

រឺទម្បើម្បាស់រយ្ៈទពលម្ធយម្ម្បាណ ៣១ នថៃនៃនថៃទធវើការ ម្ត្ឹម្កម្ម្ិត្ 

អ.ព.ដ្.  (ទោយ្ម្ិៃខបងខច្កម្បទភទអនកោប់ពៃធ) ។ 

• ទោលទៅសូច្ន្ទករសមិ្ទធកម្មទី ៧ “រយ្ៈទពលម្ធយម្នៃ

ការបងវិលសងអាករទលើត្នម្លបខៃថម្ (VAT Refund) ម្ត្ឹម្

កម្ម្តិ្អរគន្ទយ្កោឋ ៃពៃធោរ៖ ៣៥នថៃនៃនថៃទធវើការ (ម្ត្ឹម្

ដ្ាំណាច្ឆ់្ន ាំ២០២០ ម្សបតាម្យ្ុទធសាស្រសត ទកៀរររច្ាំណូល)” 

ម្ត្ូវបាៃឯកភាពថ្ន សទម្ម្ច្បាៃតាម្ទោលទៅ ទបើទទាោះបីោ

ាៃការទសន ើឱយម្សាយ្បាំភលឺពីសងគត្ភិាពនៃវិធីសាស្រសតរណន្ទ

ទលើច្ាំៃួៃនថៃទធវើការបងវិលសងក៏ទោយ្ ។ ការទសន ើទៃោះម្ត្ូវបាៃ

ទលើកទ ើងទោយ្ត្ាំណាងម្បត្ិភូសហភាពអឺរ៉ៃុប ទោយ្ទាញ

យ្កទៃិនៃយ័្បងវលិសងកនុងឆ្ន ាំ២០១៩ ៃិងឆ្ន ាំ២០២០ ទហើយ្ 

ទម្បើម្បាស់រូបម្ៃតខត្ម្ួយ្កនុងការរណន្ទរយ្ៈទពលម្ធយម្នៃ

ការបងវិលសង ។ ការរណន្ទបងាា ញថ្ន រយ្ៈទពលម្ធយម្

នៃការបងវលិសងកនុងឆ្ន ាំ២០២០ ាៃច្ាំៃួៃ ៣១នថៃ សទម្ម្ច្

បាៃទោលទៅនៃកិច្ចម្ពម្ទម្ពៀងោម្ួយ្សហភាពអឺរ៉ៃុប ប៉ាុខៃត

រយ្ៈទពលម្ធយម្នៃការបងវលិសងកនុងឆ្ន ាំ២០១៩ ាៃច្ាំៃួៃ 

១០៥នថៃ មិ្ៃ ល្ុោះបញ្ញច ាំងពីលទធែលមូ្លោឋ ៃ (baseline) 

ខដ្លកាំណត្់កនុងយ្ុទធសាស្រសត ទកៀរររច្ាំណូលឆ្ន ាំ២០១៩-

២០២៣   ទ ើយ្ ។ ម្សបតាម្ការបកម្សាយ្របសត់្ាំណាង 

អ.ព.ដ្., ត្ាំណាងម្បត្ភិូសហភាពអឺរ៉ៃុបទទួលយ្កទហត្ុែល 

ខដ្លថ្ន៖ 
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• ឆ្ន ាំ២០១៩ ោឆ្ន ាំអៃតរកាលនៃការោក់ឱយទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធ 

E-VAT Refund ទហើយ្ទិៃនៃ័យ្បងវិលសងកនុងឆ្ន ាំ២០១៩ 

ម្ត្ូវបញ្ចូលសាំទណើបងវិលសងខដ្លាៃអាយុ្កាលោយ្ូរ

កៃលងម្ក  

• ម្ា៉ាងទទៀត្, ការវិៃិច្ឆ័យ្ទលើការសទម្ម្ច្បាៃៃវូទោលទៅ

សចូ្ន្ទករទៃោះ រឺខែែកតាម្ការរណន្ទទិៃនៃ័យ្ទាញទច្ញ

ពីម្បព័ៃធ E-VAT Refund ទោយ្ទម្បើម្បាស់របូម្ៃតខត្ម្យួ្ 

ៃិងាៃការឯកភាពោម្ុៃរវាង អ.ព.ដ្. ៃិង អ.រ.ហ. 

ដ្ូច្ាៃខច្ងកនុងលិែតិ្ភាា ប់ ៃូកនងុឧបសម្ព័ៃធទី៣ ។  

• ភាពច្ាស់ោស់នៃការទរៀបច្ាំ ៃិងសម្ម្បសម្ម្ួលការ-

អៃវុត្តរបសអ់ងគភាពរា រោឋ ភបិាល បាៃកាល យ្ោកតាត សត្ា-

ៃុម្ត័្សម្ាប់ទែាៀងផ្លា ត្ៃ់ិងបញ្ញា ក់ពីការសទម្ម្ច្បាៃៃូវ

ទោលទៅសូច្ន្ទករទៃោះ ។  

• ម្ស្រៃតី ាំន្ទញ អ.រ.ហ. បាៃម្បម្ូលឯកសារសកេីកម្មនៃ  

ការសទម្ម្ច្ៃូវសូច្ន្ទករសម្ិទធកម្ម ទហើយ្ៃឹងទែាៀងផ្លា ត្់

ោមួ្យ្ត្ាំណាងម្បត្ភិសូហភាពអរឺ៉ៃុបម្បចាំកម្ពុោ ។ 

៨. សថ ិត្ិទៃិនៃ័យ្លទធកម្មនៃរទម្ាង

 វិៃិទោរខដ្លាៃម្បភពហិរ-

ញ្ញបបទាៃកនុងម្សុកម្ត្ូវបាៃទរៀប-

ច្ាំៃិងែសពវែាយ្ទលើទរហទាំព័រ

របស់អរគន្ទយ្កោឋ ៃលទធកម្ម    

សាធារណៈ 

GDPP សទម្ម្ច្បាៃ ១០០% 

• ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ិលទធកម្មឆ្ន ាំ២០១៩ ម្ត្ូវបាៃអៃុម្័ត្ទោយ្ ឯកឧត្តម្    

អរគបណឌ ិត្សភាចរយ ឧបន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតី ន្ទនថៃទី២៤ ខែកកកោ ឆ្ន ាំ

២០២០ ។  

http://gdpp.gov.kh/contents/uploads/2020/07/Procurement-
Statistic-2019-for-Publish.pdf 

• ម្ស្រៃតី ាំន្ទញ អ.រ.ហ. បាៃម្បម្ូលឯកសារសកេីកម្មនៃ  

ការសទម្ម្ច្ៃូវសូច្ន្ទករសម្ិទធកម្ម ទហើយ្ៃឹងទែាៀងផ្លា ត្់

ោមួ្យ្ត្ាំណាងម្បត្ភិសូហភាពអរឺ៉ៃុបម្បចាំកម្ពុោ ។ 
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បកម្ម្បម្ម្ួលលទធ្លននវាយត្នម្ៃ PEFA ឆ្ន ាំ២០១០, ២០១៥ និង២០២០ សដ្ឋយសម្បើម្បាេ់ម្កបខ្ណឌ ឆ្ន ាំ២០១១ 

ល.រ េូចនករ 
ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន ាំ២០២០ 

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្លួពីការ

វាយត្នម្ៃសលើកម្នុ 

១ លទធ្លននការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ៖ ភាពសជឿទុកចិត្តននថវិកា 

PI-1  
ច្ាំណាយ្សរបុទធៀបៃងឹច្ាប់

ថវកិាខដ្លបាៃអៃម័ុ្ត្ 
B A A 

ការអៃុវត្តថវិកាសទម្ម្ច្បាៃ ៩៧,៨% ទៅឆ្ន ាំ២០១៧, ១០០,៤% 

ទៅឆ្ន ាំ២០១៨ ៃិង ១០០,០% ទៅឆ្ន ាំ២០១៩ ខដ្លបងាា ញថ្ន

កម្ម្ិត្ទាបោង ៥% កនុងរយ្ៈទពលបីឆ្ន ាំច្ុងទម្កាយ្ ។  

ថវិកាកម្មវិធីម្ត្ូវបាៃោកឱ់យអៃុវត្តចប់តាាំងពីឆ្ន ាំ២០១៥ ។ កសហវ. 

ទផ្លត ត្ទលើរច្ន្ទសម្ព័ៃធថវិកាកម្មវិធី ៃងិលទធែលកនុងឆ្ន ាំ ។ 
 

PI-2  

សាសធាត្ចុ្ាំណាយ្ទធៀប

ៃឹងច្ាប់ថវិកាខដ្លបាៃ 

អៃម័ុ្ត្ 

D D+ B+  វិធីសាស្រសតែោល់ពិៃាុ M1 សាសធាត្ុទ១ី ៃិងទ២ីម្ត្ូវបាៃខកលម្ែ ។ 

(១) 

កម្ម្ិត្ នៃការខម្បម្បួលកនុង

សាសភាពច្ាំណាយ្ ទៅកនុង

រយ្ៈទពលបីឆ្ន ាំចុ្ងទម្កាយ្ទោយ្

ម្ិៃរិត្បញ្ចូលៃូវច្ាំណាយ្ 

ម្ិៃបាៃទម្ោងទុក 

D D B 

រាល ត្នៃអៃុវត្តថវកិាាៃ ៣,៨% ទៅឆ្ន ាំ២០១៧, ៨,៨%ទៅ

ឆ្ន ាំ២០១៨ ៃិង ៥,៧% ទៅឆ្ន ាំ២០១៩ ខដ្លរាល ត្តាម្សាស-

ភារទៃោះទាបោង ១០% កនុងរយ្ៈទពលបឆី្ន ាំច្ុងទម្កាយ្ ។ 

លទធែលអៃុវត្តថវិកាកនុងអាំ ុងទពលបីឆ្ន ាំ ល្ុោះបញ្ញច ាំងការទរៀបច្ាំ

ខែៃការថវិកាលែម្បទសើរោងម្ុៃ ។ 

(២) 

ច្ាំៃៃួោម្ធយម្នៃការច្ាំណាយ្

ខដ្លបាៃទកើត្ទ ើងោកខ់សតង

កនងុែាង់ច្ាំណាយ្ខដ្លម្ិៃបាៃ

ទម្ោងទុកទៅកនុងរយ្ៈទពលបី

ឆ្ន ាំច្ុងទម្កាយ្ 

- B A 
ទាំហាំច្ាំណាយ្ោម្ធយម្ចប់ពឆី្ន ាំ២០១៧រហូត្ដ្លឆ់្ន ាំ២០១៩ 

នៃច្ាំណាយ្ម្ៃិបាៃទម្ោងទុករឺ ០,៥១% ។ 

កម្ម្ិត្ច្ាំណាយ្ោម្ធយម្នៃច្ាំណាយ្ម្ិៃបាៃទម្ោងទុករឺទាប

ោងឆ្ន ាំ២០១៥ ។ 

PI-3  
ច្ាំណូលសរបុទធៀបៃងឹច្ាប់

ថវកិាខដ្លបាៃអៃម័ុ្ត្ 
A A D 

លទធែលការម្បម្លូច្ាំណូលកនងុម្សុករឺ ១០៩,៣% ទៅឆ្ន ាំ២០១៧, 

១១៨,២%ទៅឆ្ន ាំ២០១៨ ៃិង១៣១,០% ទៅឆ្ន ាំ២០១៩ ។  

សម្ាប់ការវាយ្ត្នម្លឆ្ន ាំ២០២០ទៃោះ រាល ត្រឺែពស់ោងឆ្ន ាំ២០១៥ ។ 

លទធែលនៃការម្បម្លូច្ាំណូលែពស់ទៃោះរឺទោយ្សារការពម្ងឹង 

ៃិងការទធវើទាំទៃើបកម្មរដ្ឋបាលពៃធ ៃិងរយ្តាម្រយ្ៈការោក់ឱយ
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ល.រ េូចនករ 
ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន ាំ២០២០ 

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្លួពីការ

វាយត្នម្ៃសលើកម្នុ 

អៃុវត្តយ្ុទធស្រសត ទកៀរររច្ាំណូលរយ្ៈទពលម្ធយម្ឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ 

ៃិងយ្ុទធសាស្រសត ទកៀរររច្ាំណូល ២០១៩-២០២៣ ។  

PI-4  

សៃនធិិបាំណលុកកសាោះៃងិការ

ម្តួ្ត្ពិៃិត្យតាម្ោៃបាំណលុ

កកសាោះ 

C+ D+ D+  វិធីសាស្រសតែោល់ពិៃាុ M1 
សតុកច្ាំណាយ្កកសាោះម្ត្ូវបាៃកាត្់បៃថយ្ ទោយ្សារការពម្ងឹង

ការម្រប់ម្រងទបៀវត្ស ៃិងការទូទាត្់ច្ាំណាយ្ទាៃ់ទពលទវោ ។  

(១) 

កម្ម្ិត្សតុ កនៃច្ាំណាយ្ខដ្ល

ទៅ ាំោក ់(រិត្ោភាររយ្នៃ

ច្ាំណាយ្សរុបោក់ខសតងសម្ាប់

ឆ្ន ាំថវិកាខដ្លោកព់័ៃធ) ៃិងការ-

ខម្បម្បួលថមីៗទៅកនុងសតុ ក

ច្ាំណាយ្ខដ្លទៅ ាំោក់ទៃោះ 

A D D 

ការបា៉ា ៃ់សាម ៃច្ាំណាយ្កកសាោះទលើសពី ៦០នថៃច្ាំទោោះអម្តា  

ការម្បាក់ ៃិងការពិៃ័យ្ទលើបាំណលុម្រត្កាៃកម្ម្តិ្អម្តាទលើស

ពី ១០% នៃច្ាំណាយ្សរុបម្បចាំឆ្ន ាំ (១៤,៧៥% ទៅឆ្ន ាំ២០១៧, 

១២,៣៨% ទៅឆ្ន ាំ២០១៨ ៃិង ១០,៣០% ទៅឆ្ន ាំ២០១៩) ។ 

ោម ៃការខម្បម្បួលពិៃាុ ។ ច្ាំណចុ្ខកលម្ែរួរឱយកត្់សាគ ល់ទន្ទោះរឺ

ការថយ្ច្ុោះច្ាំណាយ្កកសាោះ ៃិងពុាំាៃសម្ាប់ទបៀវត្ស ។  

(២) 

ទិៃនៃ័យ្ខដ្លអាច្ខសវងរក

បាៃសម្ាប់ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យ

តាម្ោៃនៃច្ាំណាយ្ខដ្ល

ទៅ ាំោក ់

C C C 

ទិៃនៃយ័្រកាទុកទៅកនងុ FMIS ខដ្លអាច្ទាញោទម្ម្ង់ Excel 

ទដ្ើម្បីទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ ។ ទទាោះពីោោ៉ា ងទៃោះកតី FMIS រឺពុាំ

ទាៃ់ទពញទលញទោយ្សារ FMIS ពុាំទាៃ់ទាញយ្កទិៃនៃ័យ្

ច្ាំណាយ្តាម្កាលបរិទច្ចទទៅទលើវិកកកយ្បម្ត្ របស់អនកែគត្់ែគង់ ។ 

ការទរៀបច្ាំរបាយ្កាណ៍ណាយ្កកសាោះកាល យ្ោការងារម្បចាំនថៃ 

ទោយ្ទហត្ុថ្ន GDNT ម្ត្ួត្ពៃិិត្យតាម្ោៃម្បចាំខែ ។ 

ោម ៃការខម្បម្បួលពិៃាុ 

២ ការងារម្ត្ួត្េុីោន េាំខាន់ៗ ៖ ភាពម្គប់ម្ជុងសម្ជាយ និងត្ម្មៃ ភាពននថវិកា 

PI-5  ច្ាំណាត្ថ់្នន កថ់វកិា C C C 

ច្ាំណាត្់ថវិកាម្ត្ូវបាៃទម្បើម្បាស់ សម្ាប់ទោលបាំណងទរៀបច្ាំ

ថវិកាៃិងកិច្ចការរណទៃយ្យកនុងការិយ្បរិទច្ឆទឆ្ន ាំ២០១៩ រមួ្ាៃ 

ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់រដ្ឋបាល, កម្មវិធី ៃិងទសដ្ឋកិច្ច ។ រីឯច្ាំណាត្់ថ្នន ក់

ាៃខកលម្ែ ទោយ្សារការោក់ឱយអៃុវត្តច្ាំណាត្់ថ្នន ក់កម្ម វិធី

ខដ្លម្ត្វូបាៃទម្បើម្បាស់សម្ាប់ BPS ៃិង PB ។ ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់

ថវិកាទាាំង ៧ ម្ត្ូវបាៃដ្ាំទ ើងកនុង FMIS ។ 
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ល.រ េូចនករ 
ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន ាំ២០២០ 

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្លួពីការ

វាយត្នម្ៃសលើកម្នុ 

ម្ុែងារខដ្លខែែកតាម្វិស័យ្រឺពុាំទាៃ់ាៃសងគត្ិភាពោម្យួ្ 

COFOG ។ 

PI-6  

ភាពម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្នៃពត្៌

ាៃខដ្លម្តូ្វបាៃបញ្ចូល

ទៅកនងុឯកសារថវកិា 

B C B 

សាសធាត្ុច្ាំៃួៃ ៥ កនុងច្ាំទណាម្ ៩ នៃឯកសារថវិកា (ទី១, 

២, ៣, ៧ ៃងិ៨)ម្ត្ូវបាៃោកប់ញ្ចូលកនុងសាំទណើរទម្ាងថវិកា

ឆ្ន ាំ២០២០ ។ សាសធាត្ុទាាំង ៥ រឺ ការសៃមត្ា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ច,

ឱៃភាពហិរញ្ញវត្ថុ (fiscal deficit), ហិរញ្ញបបទាៃ ឱៃភាព, 

ឆ្ន ាំថវិកាបច្ចុបបៃន ខដ្លបងាា ញទាំរង់ដ្ចូ្ោន ដ្ចូ្ៃឹងសាំទណើរទម្ាង

ថវិកា ៃិងសទងេបច្ាំណូល-ច្ាំណាយ្តាម្ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់រដ្ឋបាល

កម្ម្ិត្១ ។ 

ាៃខកលម្ែទោយ្បខៃថម្សាសធាត្ុទី២, ៤ៃិង៧ កនងុឯកសារ

ថវិកា ។  

PI-7 

ទាំហាំនៃម្បតិ្បត្តិការរបស់      

រោឋ ភបិាលខដ្លមិ្ៃម្ត្វូបាៃ

រាយ្ការណ៍ 

C C B  វិធីសាស្រសតែោល់ពិៃាុ M1 
កសហវ. ទធវើបច្ចុបបៃនភាពវិធាៃ ៃិងបទបបញ្ញត្តិោកព់ៃ័ធ 

ការម្រប់ម្រងម្រឹោះសាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ។ 

(១) 
ច្ាំណាយ្ថវិកាបខៃថម្ខដ្ល

ម្ិៃម្ត្ូវបាៃរាយ្ការណ៍ 
C C B 

ច្ាំណាយ្របស់ម្រឹោះសាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋបាលខដ្លសថ ិត្ទៅទម្ៅ 

ច្ាប់សត ីពីការទូទាត្់ថវិកាាៃទាំហាំ ៣,៣៨% ទធៀបៃងឹ

ច្ាំណាយ្សរុបកនុងឆ្ន ាំ២០១៩ ។ 

អៃុបាៃទៃោះបងាា ញកម្ម្ិត្នៃការទកើៃទ ើងច្ាំណាយ្ថវិកាថ្នន ក់

ោត្ិែពស់ចងច្ាំណាយ្ថវិការបស់ម្រឹោះសាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ។ 

(២) 

ព័ត្៌ាៃសត ីពីច្ាំណូល-ច្ាំណាយ្ 

សម្ាប់រទម្ាងខដ្លោាំម្ទ

ទោយ្ហិរញ្ញបបទាៃនដ្រូ

អភិវឌ្ឍៃ ៍

C C B 

រទម្ាងថវិកាទទួលបាៃហិរញ្ញបបទាៃបរទទសទាាំងអស់ (ex-

ante) ម្ត្ូវបាៃបញ្ចូលកនុងឯកសារថវិកា ខែែកទលើ PIP ។  ច្ាំណាយ្

រទម្ាងោកខសតង (ex-post) រឺម្របដ្ណត បទ់លើការអៃុវត្តថវិកា 

ៃិងច្ាប់សត ីពីការទូទាត្់ថវិកា ប៉ាុខៃតទពញទលញសម្ាប់រទម្ាង

ខដ្លទទលួហិរញ្ញបបទាៃាៃសាំណងប៉ាុទណាណ ោះ ។ ោម្ួយ្ោន ទៃោះ 

ពុាំាៃលទធភាពបា៉ា ៃ់សាម ៃឱយបាៃច្ាស់ោស់សាាម្ត្ នៃ

រទម្ាងទទលួហិរញ្ញបបទាៃឥត្សាំណង កនុងរបាយ្ការណ៍អៃុវត្ត

ការច្ាំណាយ្ថវិការោឋ ភិបាលបាៃបទងកើៃកនុងកាំ ុងឆ្ន ាំសារទពើពៃធ

ច្ុងទម្កាយ្ (ឆ្ន ាំ២០១៩) ខដ្លរទម្ាងច្ាំណាយ្ថវិកាទោយ្   

នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍រមួ្ច្ាំខណកម្បាណ ១៦,៩% នៃថវិកាសរុប ។ 
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ល.រ េូចនករ 
ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន ាំ២០២០ 

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្លួពីការ

វាយត្នម្ៃសលើកម្នុ 

ថវិកា ៃិងច្ាប់សត ីពីការទូទាត្់ថវិកា ។ ព័ត្៌ាៃច្ាំណាយ្ថវិកា

ោក់ព័ៃធរទម្ាងទទលួបាៃហិរញ្ញបបទាៃបរទទសាៃម្បាណ 

១៦,៩% ច្ាំណាយ្សរុប ។ 

PI-8  

ត្ាល ភាពនៃទាំន្ទកទ់ាំៃងហិរញ្ញ-

វត្ថទុៅម្រប់ថ្នន កន់ៃរដ្ឋបាល 

(ថ្នន កោ់ត្ៃិងិទម្កាម្ោត្)ិ 

C+ B B  វិធីសាស្រសតែោល់ពិៃាុ M2 
 

ការទែារធៃធាៃហិរញ្ញវត្ថុ (fiscal transfers) ម្ត្ូវែតល ់ូៃបខៃថម្

ដ្ល់រដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ កនុងទន្ទោះរួម្ាៃការខច្ករំខលក

ច្ាំណូលពៃធ, ម្លូៃិធិវៃិិទោរថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ៃងិការទកើៃទ ើង

ការទែារធៃធាៃ ។ 

(១) 

ត្ាល ភាព ៃិងភាពម្ិៃលទម្ែៀង

កនុងការខបងខច្កធៃធាៃកនុង

ច្ាំទណាម្រដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ 

C A A 

រដ្ឋបាលឃុាំ-សងាក ត្ ់រឺពឹងខែែកទាាំងម្សុងទលើការឧបត្ថម្ភធៃ 

តាម្រយ្ៈម្ូលៃិធឃិុាំ-សងាក ត្់ ។ ការវិភា ថវិកាតាម្ខែសទទឹង

ទៅម្ូលៃិធឃិុាំ-សងាក ត្់ ៃិងខែសបទណាត យ្ដ្ល់ឃុាំ-សងាក ត្់រឺ

ខែែកទលើត្ាល ភាព ៃិងរូបម្ៃត ។ 

ោម ៃការខម្បម្បួល 

(២) 

ភាពទាៃទ់ពលទវោនៃព័ត្ា៌ៃ

ខដ្លអាច្ទ ឿទុកច្ិត្តបាៃសត ីពី

ការវិភា ថវិកា សម្ាប់រដ្ឋបាល

ថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ 

A A A 

រដ្ឋបាលឃុាំ-សងាក ត្់ម្ត្ូវបាៃែតល់ព័ត្ា៌ៃច្ាស់ោស់អាំពីការ-

ឧបត្ថម្ភធៃខដ្លៃងឹទទួលបាៃឆ្ន ាំបន្ទា ប់ោទម្ច្ើៃខែម្ៃុ      

រដ្ឋបាលឃុាំ-សងាក ត្់ទរៀបច្ាំថវិកា ៃិងការទបើកែតល់តាម្       

កាលបរិទច្ឆទ ទោយ្ាៃពៃារទពលបៃតិច្បៃតួច្ ខដ្លបណាត

លម្កពីរដ្ឋបាលឃុាំ-សងាក ត្់ែកខាៃម្ៃិបាៃបញ្ាូៃការទូទាត្់

តាម្រណៃីទាៃ់ទពលទវោ ។ 

ោម ៃការខម្បម្បួល 

(៣) 

កម្ម្ិត្នៃការបូកសរុបទិៃនៃ័យ្

សារទពើពៃធរបស់រោឋ ភិបាល 

ទោយ្អៃុទោម្តាម្យ្ុទធ-

សាស្រសតតាម្ វិស័យ្ 

D D D 

ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ម្ុែងារ ឬតាម្វិស័យ្សម្ាប់ច្ាំណាយ្ថវិកាម្ត្ូវ

បាៃទរៀបច្ាំតាម្បលង់រណទៃយ្យ ។ ទោយ្ខ ក រដ្ឋបាលថ្នន ក់-

ទម្កាម្ោត្ិម្ត្ូវទរៀបច្ាំតាម្ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់រដ្ឋបាលៃិងទសដ្ឋកិច្ច 

ទោយ្សារខត្ច្ាំណាត្់ម្ុែងារម្ត្ូវកាំពុងសិកាអៃុវត្តសម្ាប់

រដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ (កម្ម្ិត្១) ។ 

ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ម្ុែងាររឺែារភាា ប់ោម្យួ្ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ថវិកាកម្មវិធី ។ 

ម្រប់ម្កសងួ-សាថ បៃ័បាៃអៃវុត្តថវិកាកម្មវិធី ៃិងរដ្ឋបាលរា ធាៃី-

ទែត្តម្ត្ូវបាៃោកឱ់យអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធីោបទណត ើរៗ ។ 
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ល.រ េូចនករ 
ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន ាំ២០២០ 

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្លួពីការ

វាយត្នម្ៃសលើកម្នុ 

PI-9 

ការម្ត្តួ្ពិៃតិ្យហាៃភ័ិយ្ថវកិា 

ពីអងគភាពសាធារណៈដ្នទទទៀត្

ទម្ៅពីម្កសងួ-សាថ ប័ៃរដ្ឋ 

C+ C+ C+  វិធីសាស្រសតែោល់ពិៃាុ M1 ោម ៃការខម្បម្បួល 
 

(១) 

កម្ម្ិត្នៃការតាម្ោៃរបស់

រដ្ឋបាលថ្នន ក់កណាត លទៅទលើ

អងគភាពសវ ័យ្ត្ៃិងសហម្ោស

រដ្ឋ 

C C C 

អ.ទ.ច្ ទទលួបាៃរបាយ្ការណ៍ម្បចាំឆ្ន ាំពីសហម្ោសសាធារណៈ 

ៃិងន្ទយ្កោឋ ៃហរិញ្ញកិច្ចនៃអរគន្ទយ្កោឋ ៃថវិកាទទួលបាៃ

របាយ្ការណ៍អៃុវត្តថវិកាពីម្រឹោះសាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ។ 

ការបកូសរុបរួម្សហម្ោសសាធារណៈ (ម្ិៃរួម្បញ្ចូល NBC)

ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ប៉ាុខៃតពុាំាៃការកាំណត្ ់ៃិងវភិារកម្ម្ិត្ហាៃិភ័យ្

ដ្ល់រដ្ឋបាលកណាត ល ។ 

ត្ួន្ទទីការម្ត្ួត្ពិៃតិ្យសហម្ោសសាធារណៈ ៃងិម្រឹោះសាថ ៃសា-

ធារណៈរដ្ឋបាលរឺម្ត្ូវខបងខច្កោច្់ទោយ្ខ កោន  ទោលរឺ អ.ទ.ច្. 

ទទួលបៃាុកម្ត្ួត្ពិៃិត្យសហម្ោសសាធារណៈ ៃិងន្ទយ្កោឋ ៃ

ហិរញ្ញកិច្ចនៃអរគន្ទយ្កោឋ ៃថវិកាទទួលបៃាុកពៃិិត្យថវកិា

ម្រឹោះសាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ។ សថ ិត្កនុងដ្ាំណាក់កាលអៃវុត្ត

លិែិត្បទោឋ ៃរត្យិ្ុត្តថមី ម្រឹោះសាថ ធារណៈរដ្ឋបាលត្ម្ម្វូឱយរាយ្-

ការណ៍ម្រប់ម្ុែសញ្ញញ ច្ាំណូល-ច្ាំណាយ្ទៅម្កសួង-សាថ ប័ៃោ

អាណាពាបាលបទច្ចកទទស ៃិង កសហវ.  ោអាណាពាបាល

ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

(២) 

កម្ម្ិត្នៃការតាម្ោៃរបស់

រដ្ឋបាលថ្នន ក់ោត្ិទៅទលើ

សាថ ៃភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋបាល

ថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ 

A A A 

សាថ ៃភាពហិរញ្ញវត្ថុទៅម្រប់កម្ម្ិត្នៃរដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ 

រឺម្ត្ូវបាៃតាម្ោៃោម្ត្ីាស ៃិងទរៀបច្ាំោរបាយ្ការណ៍

ោច្់ទោយ្ខ កពោីន  សម្ាប់ថ្នន ក់ៃីម្ួយ្ៗនៃរដ្ឋបាលថ្នន ក់-

ទម្កាម្ោត្ិ។ ោក់ខសតង របាយ្ការណ៍ទៃោះម្ិៃបាៃកាំណត្់ ឬ 

 វិភារពីបញ្ញា ហាៃភ័ិយ្ហិរញ្ញវត្ថុទទ តាម្ការអៃុវត្តឃុាំ-សងាក ត្់

ម្ិៃអាច្បទងកើត្ោហាៃិភ័យ្ទៅទលើរដ្ឋបាលថ្នន ក់ោត្ិបាៃទទ។ 

ោម ៃការខម្បម្បួល 

PI-10  

លទធភាពរបសស់ាធារណ ៃ

កនងុការទទលួបាៃព័ត្ា៌ៃ

ថវកិាសាំខាៃ់ៗ  

C D B 
លកេែណឌ វិៃិច្ឆ័យ្ច្ាំៃៃួ ៣ កនុងច្ាំទណាម្ ៦ (ទលែ ២, ៣ ៃិង

៥) បាៃបាំទពញលកេែណឌ ។ 

ាៃការខកលម្ែទលើខែនកត្ាល ភាពតាម្រយ្ៈការែសពវែាយ្     

ឯកសារថវិកា ។ 

៣ វដតថវិកា 
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ល.រ េូចនករ 
ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន ាំ២០២០ 

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្លួពីការ

វាយត្នម្ៃសលើកម្នុ 

៣.១ ការែារភាា ប់ថវកិាទៅៃងឹទោលៃទោបាយ្ 

PI-11  

កាោៃមុ្កម្ៃងិការច្លូរមួ្

កនងុកចិ្ចដ្ាំទណើរការទរៀបច្ាំ

ថវកិាម្បចាំឆ្ន ាំ 

A A B+  វិធីសាស្រសតែោល់ពិៃាុ M2 ថយ្ច្ុោះៃូវសាសធាត្ុទ២ី 

(១) 
អត្ថិភាព ៃិងការម្បកាៃ់ខាា ប់     

កាលវិភារថវិកា 
A A A 

ម្កសួង-សាថ ប័ៃាៃរយ្ៈទពល ៤ ទៅ ៥សបាត ហ៍ កនុងម្ួយ្

ដ្ាំណាក់កាល ទដ្ើម្បីទរៀបច្ាំថវិកាទាាំងពីរដ្ាំណាក់កាល ទោលរឺ

សរុប ម្បខហល ៩ សបាត ហ៍។ ដ្ាំណាក់កាលទាាំង២ ាៃពិតាៃ

ថវិកា (ទៃ់ភលៃ់)  ខដ្លម្ត្ូវបាៃអៃុម្ត័្ទោយ្រណៈរដ្ឋម្ស្រៃតី ។ 

ទៃាឹម្ទៃោះ ាៃការពៃាររយ្ៈទពលែលីទោយ្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ

ម្ួយ្ច្ាំៃៃួ ខត្ម្ៃិាៃអវីរួរឱយកត្់សាគ ល់ទទ ៃិងម្ៃិាៃអវីប៉ាោះ

ោល់ដ្ល់ការអៃុវត្តតាម្កាលវិភារទ ើយ្ ។ 

ោម ៃការខម្បម្បួល 

(២) 

ភាពច្ាស់ោស់/ភាពម្រប់

ម្ ុងទម្ោយ្ ៃងិការច្ូលរួម្

ខែនកៃទោបាយ្ កនុងការ-

ខណន្ទាំអាំពីការទរៀបច្ាំោក់

សាំទណើថវិកា 

A A C 

សារាច្រសត ីពីការទរៀបច្ាំខែៃការយ្ុទធសាស្រសតថវិកា ម្ត្ូវបាៃោក់

ទច្ញទោយ្រា រោឋ ភិបាល ទោយ្ខែែកទលើការអៃុម្័ត្ម្កបែណឌ

ា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ច ៃងិការទសើទរី ៃិងការទធវើអាទភិាវូបៃយី្កម្មទ ើង

 វិញៃូវទោលៃទោបាយ្ ។ សារាច្រសត ីពីការទរៀបច្ាំកញ្ចប់ថវិកា 

ម្ត្ូវបាៃោកទ់ច្ញទោយ្រា រោឋ ភិបាល ៃិងទែាើ ូៃម្របម់្កសងួ-

សាថ ប័ៃ ៃិងរា ធាៃី-ទែត្ត។ ការកាំណត្់ពិោៃ ពីទលើច្ុោះទម្កាម្ រឺ

កាំណត្់សម្ាប់ច្ាំណាយ្សរុប (ថវិកាច្រៃត ៃិងថវិកាម្លូធៃ 

ម្ត្ូវកាំណត្ោ់ច់្ពោីន ) ៃិងសម្ាប់វិស័យ្ទាាំង ៤ (សងគម្កិច្ច 

ទសដ្ឋកិច្ច រដ្ឋបាលទទូៅ ៃិងការោរោត្ិៃិងសៃតិសុែសាធារណៈ) 

ោភាររយ្ នៃ ែ.ស.ស (ោការច្ងែុលបងាា ញ) ។ ការទរៀបច្ាំ

រទម្ាងថវិកាលម្ែិត្ ទោយ្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃិងរា ធាៃី-ទែត្ត 

ម្ត្ូវខែែកទលើ កម្ម្ិត្កាំទណើៃទធៀបៃឹងឆ្ន ាំចស ់ ខដ្លអៃុញ្ញញ ត្ 

សម្ាប់ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ទសដ្ឋកិច្ចៃីម្ួយ្ៗ ។ 

ថយ្ច្ុោះ ។ ពិតាៃថវិកាខដ្លបាៃែតល ូ់ៃម្កសងួ-សាថ ប័ៃ ាៃម្ត្ូវ

បាៃខកសម្ម្ួល ៃិងអៃុម្័ត្បន្ទា បព់ីការោក់ទសន ើការបា៉ា ៃ់ម្បាណ

ថវិកាលម្ែិត្ ។ សារាច្រសត ីពីការទរៀបច្ាំខែៃការយ្ុទធសាស្រសតថវិកា 

ៃិងថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំ ម្ត្ូបាៃខកសម្ម្ួលទដ្ើម្បែីតលៃ់ូវការខណន្ទាំអាំពី

ពិតាៃ កនុងវិស័យ្ច្ាំៃៃួ ៤ ៃិងសម្ាប់ច្ាំណាយ្ច្រៃត ទៅកម្ម្ិត្

ម្កសងួ-សាថ ប័ៃ ៃិងសហម្ោសសាធារណៈ ។ 
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ល.រ េូចនករ 
ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន ាំ២០២០ 

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្លួពីការ

វាយត្នម្ៃសលើកម្នុ 

(៣) 

ការអៃុម្័ត្ថវិកាទាៃ់ទពល

ទវោទោយ្អងគៃតី្ិបបញ្ញត្តិ ឬ

សាថ ប័ៃាៃសម្ត្ថកិច្ច

ម្បហាក់ម្បខហល   

A A A 

ច្ាប់ថវិកាម្ត្ូវបាៃអៃុម័្ត្ទោយ្អងគៃីត្ិបបញ្ញត្តិ ៃិងឡាយ្

ម្ពោះហសថទលខាទោយ្ម្ពោះម្ហាកសម្ត្ម្ៃុនថៃទី៣១ ខែធនូ សម្ាប ់

៣ឆ្ន ាំសារទពើពៃធច្ងុទម្កាយ្ទៃោះ ។ 

ោម ៃការខម្បម្បួល 

PI-12 

ទសសៃៈវស័ិយ្ទម្ច្ើៃឆ្ន ាំកនងុ

ការទធវើខែៃការថវកិា ទោល-

ៃទោបាយ្ច្ាំណាយ្ៃងិការ

ទរៀបច្ាំថវកិា 

B C+ C+  វិធីសាស្រសតែោល់ពិៃាុ M2 
ាៃការខកម្ែ ដ្ចូ្ោការទរៀបច្ាំការម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈ 

ៃិងការអៃុវត្តខែៃការយ្ុទធសាស្រសតថវិកា ៃិងថវិកាកម្មវធិី ។ 

(១) 

ការទរៀបច្ាំៃវូការពាករថវិកា

ពហុឆ្ន ាំ ៃិងការវិភា តាម្  

ម្ុែងារ 

C C C 

ការពាករថវិកាសរុបរយ្ៈទពល៣ឆ្ន ាំ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំោទរៀង

រាលឆ់្ន ាំទោយ្ខែែកទលើសាសធាត្ុធាំៗនៃទសដ្ឋកិច្ច ទោយ្   ទម្បើ- 

ម្បាស់ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ទសដ្ឋកិច្ច, រដ្ឋបាល (កម្ម្ិត្ម្កសងួ-សាថ ប័ៃ) 

ៃិងវិស័យ្ ។ ប៉ាុខៃតម្ិៃាៃការខញកទច្ញោច្ាំណាត្់ថ្នន ក់វិស័យ្

ម្ុែងារ ទហើយ្បខម្ម្បម្ម្ួលពីម្ួយ្ឆ្ន ាំទៅម្ួយ្ឆ្ន ាំទទៀត្កម៏្ិៃម្ត្ូវ

បាៃពៃយល់លម្ែិត្ទ ើយ្ ។ 

ោម ៃការខម្បម្បួល 

(២) 

 វិសាលភាពៃិងភាពញឹក-

ញាបន់ៃការវិភារចី្រភាព

បាំណលុ 

A A A 
ការវិភារចី្រភាពបាំណុលម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំោទរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ៃិង

តាម្ការចបាច្់ ទោយ្ កសហវ.  ។ 
ោម ៃការខម្បម្បួល 
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ល.រ េូចនករ 
ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន ាំ២០២០ 

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្លួពីការ

វាយត្នម្ៃសលើកម្នុ 

(៣) 

យ្ុទធសាស្រសតតាម្វិស័យ្ខដ្ល

ាៃការរណន្ទច្ាំណាយ្ច្រៃត

ៃិងច្ាំណាយ្ វិៃិទោរសម្ាប់ 

រយ្ៈទពលទម្ច្ើៃឆ្ន ាំ 

B C C 

 វិស័យ្អប់រំ ៃិងវិស័យ្សុខាភិបាលបាៃទធវើការកាំណត្ច់្ាំណាយ្

ោ៉ា ងទពញទលញកនងុខែៃការយ្ុទធសាស្រសត ទោយ្បាៃត្ម្ម្មឹ្ោម្ួយ្

ៃឹងថវិកាសរុប ។  វិស័យ្ទាាំងពីរទៃោះ ទសម ើៃឹងម្បាណ ២១,៣៦%

នៃច្ាំណាយ្អាទិភាពសរុប។ ទោយ្ខ ក សម្ាប់ វិស័យ្ទែសង

ទទៀត្ក៏ាៃខែៃការយ្ុទធសាស្រសត ខដ្រ ប៉ាុខៃតម្ៃិាៃការពាករ

ណ៍ច្ាំណាយ្ច្ាស់ោស់ ៃិងទៅម្ៃិទាៃ់ាៃសងគត្ិភាព ។ 

ោម ៃការខម្បម្បួល 

(៤) 

ការែារភាា ប់ោន រវាងថវិកា   

 វិៃិទោរៃិងការពាករ

ច្ាំណាយ្រកំិល 

C C C 

ការសទម្ម្ច្ចិ្ត្តវិៃិទោរ រឺទធវើទ ើងទោយ្ខែែកទលើម្បភពធៃធាៃ

ខាងទម្ៅច្ាស់ោស់ ោោងការយ្កយ្ុទធសាស្រសត វិស័យ្ោ

ម្ូលោឋ ៃ។ បច្ចយ័្ោច្ាំណាយ្ច្រៃតសម្ាប់អាទិភាពរទម្ាង

ម្ិៃបាៃោកប់ញ្ចូលធាត្ុែស ាំសាំខាៃស់ម្ាប់ការទម្ ើសទរីស ៃិង 

ាៃខត្ទៅកនុងវិស័យ្ែលូវថនល់ ៃិងធារាសាស្រសត  អម្ទោយ្ថវិកា

ច្រៃតសម្ាប់ម្បត្បិត្តិការ ៃិងការខថទាាំ ។ 
 

ពុាំាៃការខម្បម្បលួពិៃាុ ប៉ាុខៃតរា រោឋ ភិបាលបាៃអៃុម្ត័្យ្ុទធសាស្រសត

សត ីពីការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងវិៃទិោរសាធារណៈ ២០១៩-

២០២៥ ៃិងអៃមុ្កឹត្យទលែ៤១ អៃម្ក.បក ច្ុោះនថៃទ២ី៥ ខែម្នី្ទ 

ឆ្ន ាំ២០២០ សត ីពីការម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈ ។ 

៣.២ ភាពអាច្បា៉ាៃម់្បាណបាៃ ៃងិការម្ត្តួ្ពិៃតិ្យការអៃវុត្តថវកិា 

PI-13 

ត្ាល ភាពនៃកាត្ពវកចិ្ចោប់ពៃធ 

ៃងិបាំណលុពៃធរបសអ់នកោប់

ពៃធ 

B C+ B  វិធីសាស្រសតែោល់ពិៃាុ M2 

សាសធាតុ្ទី៣ម្ត្ូវបាៃខកលម្ែ ទោយ្សាររដ្ឋបាលពៃធបាៃ

បទងកើត្ៃូវៃតី្ិវិធីបណត ឹងត្វា៉ៃ  តាម្រយ្ៈរណៈកាម ធិការទោោះម្សាយ្

 វិវាទសារទពើពៃធ ។ 

(១) 

ភាពច្ាស់ោស់ ៃិងភាព

ម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ នៃទោល-

ការណ៍ច្ាប់ ៃិងៃីត្ិវិធ ី

រដ្ឋបាលសត ីពបីាំណលុពៃធ 

B C C 

ទៅាៃកងវោះខាត្ រមួ្ាៃលិែិត្បទោឋ ៃរត្ិយ្ុត្តពៃធ ម្ត្ូវទរៀបច្ាំ

ឱយាៃលកេណៈម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ៃងិច្ាស់ោស់ ៃងិការទម្បើ-

ម្បាស់សិទធិអាំណាច្របស់ម្ស្រៃតីរដ្ឋបាលច្ាំណូលកនុងការសទម្ម្ច្ 

ឬការបកម្សាយ្ភាពម្ៃិច្ាសោ់ស់នៃលិែិត្បទោឋ ៃរត្ិយ្ុត្ត 

ម្ត្ូវាៃការថយ្ច្ុោះ ទដ្ើម្បីឱយម្កបែណឌ ច្ាប់ាៃត្ាល ភាពៃិង

យ្ុត្តិធម្៌ (ឧទាហរណ៍ ពៃធទលើម្បាក់ច្ាំទណញ) ។ 

អ.ព.ដ្. ៃិងអ.រ.រ បាៃៃិងកាំពុងពម្ងឹងសម្ត្ថភាពម្ស្រៃតី ទដ្ើម្បី

ពម្ងឹងការអៃុវត្តច្ាប់ ៃិងលិែិត្បទោឋ ៃរត្ិយ្ុត្ត ។ 
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ល.រ េូចនករ 
ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន ាំ២០២០ 

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្លួពីការ

វាយត្នម្ៃសលើកម្នុ 

(២) 

លទធភាពរបស់អនកោប់ពៃធកនុង

ការទទលួបាៃៃូវពត័្៌ាៃសត ីពី

កាត្ពវកិច្ចបង់ពៃធបាំណលុពៃធ

ៃិងៃីត្ិវិធីរដ្ឋបាល 

B B B 

ាៃព័ត្៌ាៃោទម្ច្ើៃម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្ទៅកនុងទរហទាំព័ររបស ់

អ.ព.ដ្. ៃិង អ.រ.រ. ៃិងាៃទវទិកាខដ្ល ាំរុញកិច្ចសៃាន្ទ

រវាងរា រោឋ ភិបាលៃិងវិស័យ្ឯក ៃ ។ 

ពុាំាៃការខម្បម្បួលពិៃាុ ប៉ាុខៃតរដ្ឋបាលពៃធម្ត្ូវបាៃខកលម្ែតាម្

រយ្ៈការោក់ឱយអៃុវត្តយ្ុទធសាស្រសត ទកៀរររច្ាំណូលរយ្ៈទពលម្ធយម្

ឆ្ន ាំ ២០១៤-២០១៨ ៃិងយ្ុទធសាស្រសត ទកៀរររច្ាំណូល ២០១៩-

២០២៣ ។  

- អ.រ.រ. បាៃបទងកើត្អងគភាពទាំន្ទក់ទាំៃងសាធារណៈ ខដ្លោ

ទទូៅទោោះម្សាយ្បញ្ញា ោកោ់ក ់

- អ.ព.ដ្. បាៃបទងកើត្បញ្ារព័ត្៌ាៃតាម្សាខាពៃធ, live chat

ៃិងការែតល់ព័ត្៌ាៃតាម្បណាត ញសងគម្ោទដ្ើម្។   

(៣) ដ្ាំទណើរការនៃយ្ៃតការត្វា៉ៃពៃធ C C B 

ម្បពៃ័ធៃិងយ្ៃតការទោោះម្សាយ្បណត ងឹត្វា៉ៃពៃធម្ត្ូវបាៃបទងកើត្ ។ 

រា រោឋ ភិបាលបាៃបទងកើត្រណៈកាម ធិការទោោះម្សាយ្វិវាទ

សារទពើពៃធ ។ 

ាៃការខកលម្ែទោយ្សារការបទងកើត្រណៈកាម ធិការទោោះម្សាយ្

 វិវាទសារទពើពៃធ។ 

PI-14 

ម្បសិទធភាពនៃវធិាៃការ

សម្ាប់ច្ោុះបញ្ាអីនកោប់ពៃធ 

ៃងិការវាយ្ត្នម្លពៃធ 

C D+ C+  វិធីសាស្រសតែោល់ពិៃាុ M2 សាសធាត្ុទ១ី ៃិង២ ម្ត្ូវបាៃខកលម្ែ ។ 

(១) 
ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យម្បព័ៃធច្ុោះបញ្ា ី

អនកោប់ពៃធ 
C D C 

អ.ព.ដ្ បាៃទធវើបច្ចុបបៃនភាពម្បព័ៃធចុ្ោះបញ្ា ីពៃធ ៃិងខកលម្ែ

ៃីត្ិវិធី ប៉ាខុៃតម្ត្ូវការច្ាំណាយ្ទពលពីរឬបីនថៃសម្ាប់ការចុ្ោះ

បញ្ា ី ទោយ្សារ អ.ព.ដ្. ម្ត្ូវការទែាៀងផ្លា ត្់ព័ត្៌ាៃ ។ ម្បពៃ័ធ

ពៃធោរម្ត្ូវបាៃកាំពុងទធវើសន្ទធ ៃោម្យួ្ម្បពៃ័ធទែសងទទៀត្តាម្

ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ។ 

ាៃការខកលម្ែទលើកិច្ចដ្ាំទណើរការៃិងម្បពៃ័ធច្ុោះបញ្ាពីៃធ ម្ពម្

ទាាំងការចុ្ោះអទងកត្តាម្ដ្ងែលូវទលើការចុ្ោះបញ្ា ីអា ីវកម្ម ៃិង

ម្បពៃ័ធច្ុោះបញ្ា ីអៃឡាញម្ត្ូវបាៃោកឱ់យទម្បើម្បាស់ែងខដ្រ។  

(២) 
ម្បសិទធភាពនៃការោក់ទទាស

ទណឌ សម្ាប់ការម្ិៃអៃុវត្ត
C C C 

ៃីត្ិវិធីច្ាបន់ៃការោក់ទទាសទណឌ សម្ាប់ការម្ិៃអៃុវត្តតាម្

កាត្ពវកិច្ចច្ុោះបញ្ា ីពៃធ ៃិងការម្បកាសពៃធម្ៃិម្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត
ោម ៃការខម្បម្បួល 
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ល.រ េូចនករ 
ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន ាំ២០២០ 

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្លួពីការ

វាយត្នម្ៃសលើកម្នុ 

តាម្កាត្ពវកិច្ចចុ្ោះបញ្ា ីពៃធ 

ៃិងការម្បកាសពៃធ 

ម្បកបទោយ្ម្បសទិធភាពទោយ្ទហត្ថុ្ន (១) ការផ្លកពៃិ័យ្

ទៅាៃកម្ម្ិត្ទាប (២)ាៃបញ្ញា ម្បឈម្ទម្ច្ើៃ កនុងការ 

តាម្ោៃ ៃងិការចប់បងេាំឱយអៃវុត្តតាម្ច្ាប់។ 

(៣) 

ការទធវើខែៃការ ៃងិការម្ត្ួត្-

ពិៃិត្យតាម្ោៃកម្មវិធីសវៃ-

កម្មពៃធ ៃិងកម្មវិធីទសុើបអទងកត្ 

ការទរច្ទវសពៃធ 

C C B 

ទៅទពលខដ្លការអៃុវត្តសវៃកម្មពៃធ ម្ត្ូវបាៃខកលម្ែៃងឹពម្ងឹង 

លកេណៈវិៃិច្ឆ័យ្វាយ្ត្នម្លហាៃិភ័យ្នៃការទរច្ទវសពៃធម្ត្ូវបាៃ

ទរៀបច្ាំ ៃងិតាម្សតង់ោ ។ 

ាៃការខកលម្ែទោយ្សារ អ.ព.ដ្. ទរៀបច្ាំៃិងអៃុវត្តលកេែណឌ

វាយ្ត្នម្លហាៃិភយ័្ទដ្ើម្បីទរៀបច្ាំខែៃការសវៃកម្មៃិងទសើបអទងកត្ ។ 

PI-15 ម្បសទិវភាពនៃការម្បមូ្លពៃធ D+ D+ NR  វិធីសាស្រសតែោល់ពិៃាុ M1  ពុាំអាច្ទម្បៀបទធៀបបាៃ 

(១) 

អៃុបាត្ម្បម្ូលពៃធច្ាំទោោះ

បាំណលុពៃធដ្ុលខដ្លោភារ-

រយ្នៃបាំណលុពៃធទៅទដ្ើម្ឆ្ន ាំ

សារទពើពៃធ ៃិងខដ្លម្ត្ូវបាៃ

ម្បម្ូលកនុងឆ្ន ាំសារទពើពៃធទន្ទោះ 

D D NR - ពុាំអាច្ទម្បៀបទធៀបបាៃ 

(២) 

ម្បសិទធភាពនៃការទែារម្បាក់ពៃធ

ខដ្លម្បម្ូលបាៃទៅរត្ន្ទ-

ោរ ទោយ្រដ្ឋបាលច្ាំណូល 

B B A 

ច្ាំណូលពៃធទសា ើរខត្ទាាំងអស់ម្ត្ូវបាៃទែារទៅកាៃ់រត្ន្ទោរោត្ិ

ោទរៀងរាល់នថៃ ។ ទម្កាយ្ទា៉ា ង ៣រទសៀល ច្ាំណូលពៃធទៅធន្ទោរ

ោណិ ាម្ត្ូវទែារច្លូរណៃីទទាលរត្ន្ទោរ ។  

ាៃការខកលម្ែអនកោប់ពៃធទសា ើរខត្ទាាំងអស់ (១០០%)  

បង់ម្បាក់ពៃធតាម្ម្បព័ៃធធន្ទោរ ។ 

(៣) 

ទពលទវោ នៃការទែាៀងផ្លា ត្់

រណៃទីពញទលញទោយ្រត្

ន្ទោររវាងការវាយ្ត្នម្លពៃធ, 

ការម្បម្ូលពៃធ, កាំណត្់ម្តា

បាំណលុពៃធ ៃិងវិកកយ្បម្ត្ 

C C C 

ពៃធខដ្លម្បម្លូបាៃម្ត្ូវបាៃទែាៀងផ្លា ត្់ោទរៀងរាល់នថៃ ។ 

ច្ាំណូលពៃធម្បចាំឆ្ន ាំម្ត្ូវទែាៀងផ្លា ត្់ទោយ្ទម្បើម្បាស់ទពលទវោ

ទម្ច្ើៃោងពីរខែទម្កាយ្បញ្ចប់ឆ្ន ាំសារទពើពៃធ ។ 

ពុាំាៃការខម្បម្បលួ 
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ល.រ េូចនករ 
ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន ាំ២០២០ 

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្លួពីការ

វាយត្នម្ៃសលើកម្នុ 

PI-16 

ភាពអាច្បា៉ាៃម់្បាណបាៃ

ៃវូអត្ថភិាពថវកិាសម្ាប់

ធាន្ទច្ាំណាយ្ 

C+ C+ C+  វិធីសាស្រសតែោល់ពិៃាុ M1 សាសធាត្ុទ១ីម្ត្ូវបាៃខកលម្ែ។ 

(១) 

 វិសាលភាពខដ្លរំហូរសាច់្ម្បាក់

អាច្ពាករណប៍ាៃ ៃិងម្ត្ូវ

បាៃម្ត្ួត្ពៃិិត្យ 

C B B 

ការពាករសាច្់ម្បាក់ម្ត្ូវបាៃទធវើបច្ចុបបៃនកម្មម្បចាំម្ត្ាីស 

ទោយ្ខែែកទលើរំហសូាច្់ម្បាក់ោក់ខសតងម្ត្ីាសម្ុៃ ៃិងពាករ

ណ៏ទ ើងវិញច្ាំទោោះទពលទវោខដ្លទៅសល់កនងុឆ្ន ាំ។ 

ពុាំាៃការខម្បម្បលួ 

(២) 

សុម្កឹត្ភាព ៃិងការែតល់ថវិកា

ម្រប់ម្ោៃ់ទាៃទ់ពលទវោ

សម្ាប់ការទម្ោងច្ាំណាយ្

ទោយ្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ 

B B B 
ម្កសួង-សាថ ប័ៃាៃលទធភាពទរៀបច្ាំកម្មវិធីច្ាំណូល-ច្ាំណាយ្

ខែែកទលើម្ូលោឋ ៃម្បចាំម្ត្ីាស។ 
ពុាំាៃការខម្បម្បលួ 

(៣) 

អម្តានៃការទកើត្ទ ើង 

(frequency) ៃិងត្ាល ភាព

នៃការទែារថវិកាខដ្លម្ត្ូវបាៃ

សទម្ម្ច្ទលើសពីសម្ត្ថកិច្ច

របសម់្កសងួ-សាថ ប័ៃ 

C C C 
ការទែារថវិកាកនុងឆ្ន ាំ ាៃច្ាំៃួៃទម្ច្ើៃៃិងទកើត្ទ ើងទម្ច្ើៃដ្ង 

ប៉ាុខៃត ាៃត្ាល ភាព។ 
ពុាំាៃការខម្បម្បលួ 

PI-17 

ការកត្ម់្តាៃងិការម្រប់ម្រង      

សម្ត្លុយសាច្ម់្បាក,់ បាំណលុ 

ៃងិការធាន្ទ 

C+ C+ C+  វិធីសាស្រសតែោល់ពិៃាុ M2 ពុាំាៃការខម្បម្បលួ  

(១) 
រុណភាពនៃកាំណត្់ម្តា ៃិង

ការរាយ្ការណ៍ទិៃនៃយ័្បាំណលុ 
C C C 

កាំណត្់ម្តាបាំណលុសាធារណៈកនុងម្បទទស ៃិងទម្ៅម្បទទស ាៃ

ភាពទពញទលញ ៃងិម្ត្ូវបាៃទធវើបច្ចុបបៃនកម្ម ៃិងទែាៀងផ្លា ត្់ោម្ួយ្

ៃឹងរបាយ្ការណ៍ឥណទាយ្ក/ឥណទាយ្ិកោទរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ។ 

ពុាំាៃការខម្បម្បលួ 
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ល.រ េូចនករ 
ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន ាំ២០២០ 

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្លួពីការ

វាយត្នម្ៃសលើកម្នុ 

(២) 

 វិសាលភាពនៃការបកូសរុប

សម្ត្ុលយសាច្់ម្បាក់របស់

រា រោឋ ភិបាល 

B B B 

ត្ុលយភាពសាច្់ម្បាក់ភារទម្ច្ើៃម្ត្ូវបាៃរណន្ទ ៃិងបូកសរុប

ោ៉ា ងទហាច្ណាស់ម្យួ្សបាត ហ៍ម្តង ប៉ាុខៃតម្ៃិបាៃបញ្ចូលថវិកា

ម្រឹោះសាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ។ 

FMIS អៃញុាត្ឱយទធវើត្ុលយភាពសាច្់ម្បាកៃ់ងិទែាៀងផ្លា ត្់ម្បចាំនថៃ។ 

(៣) 
ម្បពៃ័ធនៃការច្ុោះកិច្ចសៃាែចី 

ៃិងការទច្ញែាយ្ការធាន្ទ 
C C C 

ការចុ្ោះកិច្ចសៃាកម្ចី ៃិងការធាន្ទ សទុធខត្ម្ត្ូវបាៃអៃមុ្ត័្ទោយ្

ម្កសងួទសដ្ឋកិច្ចៃងិហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងកនុងខដ្ៃកាំណត្់សម្ាបប់ាំណលុ

សរុប ។ ទោយ្ខ ក កៃលងម្ក ពុាំខដ្លាៃការែតលក់ារធាន្ទ

ឥណទាៃទទ ។ 

ពុាំាៃការខម្បម្បលួ 

PI-18 
ម្បសទិធភាពនៃការម្ត្តួ្ពិៃតិ្យ

បញ្ាមី្បាកទ់បៀវត្ស 
D+ D+ D+  វិធីសាស្រសតែោល់ពិៃាុ M1 សាសធាត្ុទ២ីម្ត្ូវបាៃខកលម្ែ ។ 

(១) 

ការទធវើសាហរណកម្ម ៃិង

ការទែាៀងផ្លា ត្់រវាងទិៃនៃ័យ្

ច្ាំៃួៃបុរគលិក ៃិងបញ្ា ីម្បាក់

ទបៀវត្ស 

B B B 

ោម ៃការភាា ប់ោន ទោយ្ផ្លា ល់រវាងបញ្ា ីបុរគលិក ៃិងបញ្ា ីម្បាក់

ទបៀវត្ស។ ប៉ាខុៃតបញ្ាមី្បាក់ទបៀវត្ស ម្បចាំខែៃមី្ួយ្ៗ ាៃភាា ប់ម្ក

ោម្ួយ្ឯកសារទោងម្រប់ម្ោៃ ់ ទហើយ្ម្កសួង-សាថ ប័ៃបាៃ

ពិៃិត្យ ៃិងទែាៀងផ្លា ត្់ម្ត្ឹម្ម្ត្ូវ ទៅទលើបញ្ា ីម្បាក់ទបៀវត្សម្បចាំ

ខែៃីម្ួយ្ៗ ។ 

ពុាំាៃការខម្បម្បលួ 

(២) 

ភាពទាៃ់ទពលទវោនៃការខក

សម្ម្ួលព័ត្៌ាៃបរុគលិកៃិង

បញ្ា ីម្បាក់ទបៀវត្ស 

C C B 

ាៃការយ្តឺ្ោ៉ា វរហូត្ដ្ល់ទៅ៣ខែ កនុងការទធវើបច្ចុបបៃនភាព

បញ្ា ីម្បាក់ទបៀវត្ស ម្ពម្ទាាំងាៃៃិយ្ត័្កម្មទលើព៥ីទៅ១៥%

នៃទបៀវត្សចប់ពឆី្ន ាំ២០១៧-២០២០ ។ 

ការទធវើបច្ចុបបៃនភាពបញ្ា ីម្បាកទ់បៀវត្ស ម្ពម្ទាាំងាៃៃយិ្័ត្កម្ម

ទលើព៥ីទៅ១៥%នៃទបៀវត្ស 

(៣) 

ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យនែាកនុងទៅទលើ

បខម្ម្បម្ម្ួលព័ត្ា៌ៃបុរគលិក 

ៃិងបញ្ា ីម្បាក់ទបៀវត្ស 

B B B 

សិទធិអាំណាច្នៃការសទម្ម្ច្ទលើការផ្លល ស់បោូរសាថ ៃភាពម្ស្រៃតី ៃិង

បញ្ា ីម្បាក់ទបៀវត្ស ាៃខច្ងច្ាសោ់ស់ ទទាោះបីោោម ៃការទធវើ

សវៃកម្មទៅទលើការអៃុវត្តសិទធិអាំណាច្ទៃោះក៏ទោយ្។ 

ពុាំាៃការខម្បម្បលួ 
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ល.រ េូចនករ 
ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន ាំ២០២០ 

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្លួពីការ

វាយត្នម្ៃសលើកម្នុ 

(៤) 

ការទធវើសវៃកម្មទលើបញ្ា ីម្បាក់

ទបៀវត្សខដ្លបងាា ញពីច្ាំណចុ្

ទែាយ្នៃការម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ៃិង/

ឬ ច្ាំៃៃួម្ស្រៃតីទខាម ច្ 

D D D 
ោម ៃការទធវើសវៃកម្មទលើបញ្ា ីម្បាក់ទបៀវត្សឲ្យបាៃម្រប់ម្ ុង

ទម្ោយ្កនុងរយ្ៈទពល៣ឆ្ន ាំច្ុងទម្កាយ្។ 
 

ទទាោះពីោពុាំាៃសវៃកម្មទលើទបៀវត្សក៏ទោយ្ អធិការកិច្ចរបស់

ម្កសួងម្ុែងារសាធារណៈរកទឃើញៃូវការទបើកម្បាក់ទបៀវត្សម្ៃិ

ម្បម្កត្ី ៃិងទែារថវិកាទៃោះច្លូរត្ន្ទោរវិញ ។ 

PI-19 

ត្ាល ភាពការម្បកតួ្ម្បខ ង 

ៃងិយ្ៃតការទោោះម្សាយ្ប

ណត ងឹត្វា៉ៃកនងុកចិ្ចលទធកម្ម 

NA D+ D+  វិធីសាស្រសតែោល់ពិៃាុ M2 ោម ៃការខម្បម្បួលោរួម្ ។ សាសធាត្ុទី ៣ ម្ត្ូវបាៃខកលម្ែ 

(១) 

ាៃម្កបែណឌ រត្យិ្ុត្ត

សម្ាប់ធាន្ទត្ាល ភាព     

ភាពម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ៃិង   

ការម្បកួត្ម្បខ ងកនុងកិច្ច- 

លទធកម្ម 

NA B B 
ច្ាប់សត ីពីលទធកម្មសាធារណៈ (២០១២) ទ ល្ើយ្ត្បបាៃតាម្

លកេែណឌ ត្ម្ម្វូ៤ កនុងច្ាំទណាម្ ៦ ។ 

ពុាំាៃការខម្បម្បលួពៃិាុ ។ លកេែណឌ ត្ម្ម្ូវ២បខៃថម្ម្ត្ូវបាៃខក-

លម្ែរមួ្ាៃ (v)ព័ត្ា៌ៃច្ាំៃៃួបួៃ រខឺែៃការលទធកម្មសម្ាប់ឱកាស

ទដ្ញនថល, ការម្បរល់កិច្ចសៃា ៃងិការទោោះម្សាយ្បណត ឹងត្វា៉ៃ  

ៃិង (vi) ាៃរណៈកាម ធិការទោោះម្សាយ្  បណត ឹងត្វា៉ៃ វិវាទលទធកម្ម

ម្ត្ូវបាៃបទងកើត្ ប៉ាខុៃតសាសភាពម្កពីម្កបែណឌ   រោឋ ភិបាល ។  

(២) 
ការទម្បើម្បាស់វិធសីាស្រសត ម្បកួត្

ម្បខ ងកនុងកិច្ចលទធកម្ម 
NA D D 

ការម្បរល់កិច្ចសៃាម្ត្ូវបាៃែតល់ទោយ្ទម្បើម្បាស់វិធសីាស្រសត

ម្បកួត្ម្បខ ងាៃម្បាណ ៤៤,៨០% នៃត្នម្លកិច្ចសៃាសរុប

ទៅឆ្ន ាំ២០១៩ ។ 
 

ពុាំាៃការខម្បម្បលួ 

(៣) 

សាធារណ ៃអាច្ទទលួបាៃ

ព័ត្៌ាៃសត ីពីកិច្ចលទធកម្មបាៃ

ម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ទាៃ់ទពល-

ទវោ ៃងិអាច្ទុកច្ិត្តបាៃ 

NA D C 

ព័ត្៌ាៃច្ាំៃៃួបៃួ រឺខែៃការលទធកម្មសម្ាប់ឱកាសទដ្ញនថល, 

ការម្បរល់កិច្ចសៃា ៃិងការទោោះម្សាយ្បណត ឹងត្វា៉ៃ  ប៉ាុខៃត   

ការែសពវែាយ្ពុាំទាៃ់ទពលទវោទៅទ ើយ្ ។ 

ព័ត្៌ាៃោកព់ៃ័ធៃងឹលទធកម្មម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្ោសាធារណៈ

ាៃភាពទូលាំទូោយ្ោងម្ៃុ ។ 
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ល.រ េូចនករ 
ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន ាំ២០២០ 

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្លួពីការ

វាយត្នម្ៃសលើកម្នុ 

(៤) 

ាៃយ្ៃតការឯករា យសម្ាប់

ទោោះម្សាយ្រាល់បណត ឹងត្វា៉ៃ

ទលើកិច្ចលទធកម្ម 

NA D D 
ាៃរណៈកាម ធកិារទោោះម្សាយ្បណត ឹងត្វា៉ៃ វិវាទលទធកម្មម្ត្ូវ

បាៃបទងកើត្ ប៉ាុខៃតសាសភាពម្កពីម្កបែណឌ រា រោឋ ភបិាល ។ 

ទបើទទាោះបីោពុាំាៃការខម្បម្បួលពៃិាុកទ៏ោយ្,រា រោឋ ភិបាលបាៃ

បទងកើត្រណៈកាម ធិការទោោះម្សាយ្បណត ឹងត្វា៉ៃ វវិាទលទធកម្ម

ខដ្លាៃៃីត្ិវិធៃីងិយ្ៃតការទោោះម្សាយ្ោក់ោក់ ។ 

PI-20 

ម្បសទិធភាពនៃការម្ត្តួ្ពិៃតិ្យ

នែាកនងុទៅទលើច្ាំណាយ្មិ្ៃ

ខម្ៃទបៀវត្ស 

C C C  វិធីសាស្រសតែោល់ពិៃាុ M1 ពុាំាៃការខម្បម្បលួ 

(១) 
ម្បសិទធភាពនៃម្បព័ៃធម្ត្ួត្-  

ពិៃិត្យនៃការធាន្ទច្ាំណាយ្ 
C C C 

ទោលការណ៍ខណន្ទាំបាៃខណន្ទាំខត្អាំពីៃីត្ិ វិធីសម្ាប់ធាន្ទ

ច្ាំណាយ្ច្រៃតប៉ាុទណាណ ោះ ។ ទលើសពីទៃោះទៅទទៀត្ សាំទណើធាន្ទច្ាំ

ណាយ្បន្ទា ៃ ់ ឬ សាំទណើធាន្ទច្ាំណាយ្ពិទសស ម្ិៃម្ត្ូវបាៃ

អៃុវត្តតាម្ៃីត្ិវិធទីាាំងម្សុងទទ ។ 

ពុាំាៃការខម្បម្បលួ 

(២) 

ភាពម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ភាព-

សម្ម្សប ៃិងការយ្ល់ដ្ឹងពី

លិែិត្បទោឋ ៃរត្យិ្ុត្ត ៃងិ

ៃីត្ិវិធនីៃការម្ត្ួត្ពៃិិត្យនែាកនុង 

C C C 

ាៃទោលការណ៍ខណន្ទាំអាំពីការម្ត្តួ្ពិៃិត្យោទទូៅ ក៏ប៉ាុខៃត

ករណីម្ួយ្ច្ាំៃួៃ ដ្ចូ្ោ ច្ាំណាយ្វិៃិទោរៃិងការម្រប់ម្រង

ម្ទពយសកម្ម ទៅម្ៃិទាៃ់ាៃទោលការណ៍ខណន្ទាំច្ាស់- 

ោស់ទៅទ ើយ្។ 

ពុាំាៃការខម្បម្បលួ 

(៣) 

កម្ម្ិត្នៃអៃទុោម្ភាពទៅ

ៃឹងវិធាៃនៃកិច្ចដ្ាំទណើរការ

ៃិងការកត្់ម្តាកិច្ចម្បត្ិបត្តិ

ការ (Transaction) 

C C C 

ការអៃុវត្តអៃុទោម្តាម្វិធាៃសម្ាប់កណីរោទម្ច្ើៃទបើទទាោះបី 

ោអៃុសាសៃ៏របស់អាោា ធរសវៃកម្មោត្ិកនុងរបាយ្ការណ៍

សវៃកម្ម បាៃបងាា ញថ្ន ការម្ិៃអៃុទោម្ទៅតាម្ច្ាប់ាៃ

ការទកើត្ទ ើងោញឹកញាប់។ 

ពុាំាៃការខម្បម្បលួ 

PI-21 ម្បសទិធភាពនៃសវៃកម្មនែាកនងុ D+ C C  វិធីសាស្រសតែោល់ពិៃាុ M1 ពុាំាៃការខម្បម្បលួ 
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ល.រ េូចនករ 
ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន ាំ២០២០ 

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្លួពីការ

វាយត្នម្ៃសលើកម្នុ 

(១) 
 វិសាលភាពៃិងរុណភាពនៃ

ម្ុែងាររបស់សវៃកម្មនែាកនុង 
D C C 

ម្ុែងារោសវៃកម្មនែាកនងុ ម្របដ្ណត ប់ម្កសងួ-សាថ ប័ៃៃងិអងគ-

ភាពរបសរ់ា រោឋ ភបិាលៃិងការពៃិិត្យោម្បព័ៃធ (ោង 20% នៃ

ទពលទវោសវៃករ) 

ពុាំាៃការខម្បម្បលួ 

(២) 

ភាពទទៀងទាត្់ៃិងការខច្ក-

ចយ្នៃរបាយ្ការណ៍សវៃកម្ម 

នែាកនុង 

C C C 
សវៃកម្មនែាកនុងោក់របាយ្ការណ៍ ូៃម្បធាៃសាថ ប័ៃសាម្ី ៃិង

ទែាើ ូៃអាោា ធរសវៃកម្មោត្ិ ៃិងម្យួ្ច្ាំៃួៃទែាើម្ក កសហវ. 
ពុាំាៃការខម្បម្បលួ 

(៣) 

ការអៃុវត្តទៅតាម្អៃុសាសៃ៍

ខដ្លសវៃកម្មនែាកនុងបាៃ

ទលើកទ ើង 

C C C 

ថ្នន ក់ដ្ឹកន្ទាំទៅតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃទច្ញលិែិត្ទៅសវៃោឋ ៃ 

ទោយ្ាៃការទសន ើពីសវៃកម្មនែាកនងុ។ ទទាោះបីោោ៉ា ងទៃោះកតី 

ភាររយ្នៃការសទម្ម្ច្បាៃអៃុសាសៃក៍នុងរងវង់ ៥០% ប៉ាុទណាណ ោះ។ 

ពុាំាៃការខម្បម្បលួ 

 

៣.៣ រណទៃយ្យ, ការកត្ម់្តា ៃងិរបាយ្ការណ៍ 

PI-22 
ភាពទាៃទ់ពលៃងិភាពទទៀង

ទាត្ន់ៃការទែាៀងផ្លា ត្រ់ណៃ ី
C C C  វិធីសាស្រសតែោល់ពិៃាុ M2 ពុាំាៃការខម្បម្បលួ 

(១) 
ភាពទទៀងទាត្ន់ៃការទែាៀង-

ផ្លា ត្់ធន្ទោរ  
B B B 

ការទែាៀងផ្លា ត្់រណៃីធន្ទោរខដ្លម្រប់ម្រងទោយ្រត្ន្ទោរោត្ិ

ទាាំងអស់ម្ត្ូវបាៃបញ្ចប់ម្បចាំនថៃ ប៉ាុខៃតរណៃីម្ៃិសថ តិ្ទៅកនងុ

ការម្រប់ម្រងម្ត្ូវបាៃបញ្ចប់ោម្បចាំខែទៅកនុងរយ្ៈទពល ៤ 

សបាត ហ៍ ។ 

ពុាំាៃការខម្បម្បលួ 

(២) 

ភាពទទៀងទាត្់នៃការទែាៀង

ផ្លា ត្់ៃិងការទទូាត្់រណៃី    

រង់ចាំៃងិរណៃីបុទរម្បទាៃ 

D D D 
ការទែាៀងផ្លា ត្ៃ់ិងការទូទាត្់នៃរណៃីបុទរម្បទាៃភារទម្ច្ើៃ

ច្ាំណាយ្ទពលទវោយ្ូររហតូ្ដ្ល់ ២ ខែ ។  

ពុាំាៃការខម្បម្បលួ 
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ល.រ េូចនករ 
ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន ាំ២០២០ 

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្លួពីការ

វាយត្នម្ៃសលើកម្នុ 

PI-23 

អត្ថភិាពនៃព័ត្ា៌ៃសត ពីី

ធៃធាៃខដ្លទទលួបាៃពីអងគ

ភាពែតលទ់សវា 

C D B 

ម្កសួងអប់រំ យ្ុវ ៃ ៃិងកឡីាាៃម្បព័ៃធទរៀបច្ាំខែៃការៃិង

របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ខដ្លខកលម្ែការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សម្ាប់សាោទរៀៃៃិងបូកសរុបតាម្ម្បភពធៃធាៃ។ ម្កសួង

សុខាភិបាលាៃម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពៃិិត្យ ខដ្លអាច្ែតលព់័ត្៌ាៃ

ធៃធាៃទទលួបាៃទោយ្ម្ណឌ លសុែភាព ៃិងម្ៃាីរទពទយ ប៉ាខុៃត

ពុាំទាៃខ់ញកតាម្ម្បភពធៃធាៃ ។ 

ាៃការខកលម្ែែារភាា ប់ទៅអត្ថិភាពទិៃនៃ័យ្តាម្សាោទរៀៃ 

ៃិងម្ណឌ លសុែភាព ៃិងម្ៃាីរទពទយ ។ 

PI-24 
រណុភាព ៃងិភាពទាៃទ់ពល

នៃរបាយ្ការណ៍ថវកិាកនងុឆ្ន ាំ 
C+ C+ C+  វិធីសាស្រសតែោល់ពិៃាុ M1 សាសធាត្ុទ២ីម្ត្ូវបាៃខកលម្ែ។ 

(១) 

 វិសាលភាពនៃរបាយ្ការណ៍

ថវិកាកនុងឆ្ន ាំ កនងុៃយ័្វិសាល-

ភាពៃិងសម្ិត្ភាពោម្ួយ្

ៃឹងការពាករណថ៍វិកា 

C C C 

ការទធវើច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ទិៃនៃ័យ្ទៅកនុងរបាយ្ការណន៍្ទន្ទ អាច្ន្ទាំ

ឱយការទម្បៀបទធៀប ទធវើទៅបាៃោម្ួយ្ថវិកានៃម្រប់អងគភាពរដ្ឋបាល

សាំខាៃ់  ៗប៉ាុខៃតទៅម្ត្ឹម្ខត្ដ្ាំណាក់កាលទទូាត្ប់៉ាុទណាណ ោះ ។ 

ពុាំាៃការខម្បម្បលួ 

 

(២) 
ភាពទាៃ់ទពលទវោនៃ     

ការទច្ញែាយ្របាយ្ការណ ៍
B A A 

របាយ្ការណ៍ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំម្បចាំខែ ៃិងទច្ញែាយ្ទៅកនងុ 

រយ្ៈទពល៤ សបាត ហ៍។ 
ពុាំាៃការខម្បម្បលួ 

(៣) រុណភាពនៃព័ត្ា៌ៃ C C C 

ច្ាំណាយ្ទម្កាម្រទម្ាងហិរញ្ញបបទាៃពីខាងទម្ៅ ពុាំាៃោក់

បញ្ចូលកនុងរបាយ្ការណ៍ ខត្បញ្ញា អាំពីសុម្កតឹ្ភាព ាៃត្ិច្ត្ួច្

ប៉ាុទណាណ ោះ ៃិងម្ិៃប៉ាោះោល់ដ្ល់រុណភាពនៃរបាយ្ការណ៍ទ ើយ្ ។ 
 

ពុាំាៃការខម្បម្បលួ 

PI-25 

រណុភាព ៃងិភាពទាៃទ់ពល

ទវោនៃរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញ-

វត្ថមុ្បចាំឆ្ន ាំ 

D+ D+ C+  វិធីសាស្រសតែោល់ពិៃាុ M1 សាសធាត្ុទ៣ីម្ត្ូវបាៃខកលម្ែ។ 
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ល.រ េូចនករ 
ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន ាំ២០២០ 

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្លួពីការ

វាយត្នម្ៃសលើកម្នុ 

(១) 
ភាពទពញទលញនៃរបាយ្

ការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថ ុ
D D B 

របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំម្បចាំឆ្ន ាំ ទោយ្ម្ិៃោក់

បញ្ចូលថវិកាផ្លា លរ់បស់ម្រឹោះសាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ។  

ាៃការខកលម្ែទលើភាពម្របម់្ ុងទម្ោយ្របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

ៃិងការបងាា ញសម្ាប់ឆ្ន ាំ២០១៦-២០១៨ ។ 

(២) 
ភាពទាៃ់ទពលទវោនៃការ-

បញ្ាូៃរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ 
C B B 

របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្ាបឆ់្ន ាំ២០១៨ ម្ត្ូវបាៃោកប់ញ្ចូៃ

ទៅ NAA ទៅកនុងរយ្ៈទពល ១០ ខែបន្ទា ប់ពីដ្ាំណាច្់ឆ្ន ាំ។ 

ពុាំាៃការខម្បម្បលួទលើការកាត្់បៃថយ្ទពលទវោទបើទទាោះោក់ឱយ

អៃុវត្ត FMIS។ 

(៣) 

បទោឋ ៃរណទៃយ្យខដ្លម្ត្ូវ

បាៃទម្បើម្បាស់ 

 

D C B 

របាយ្ការណន៍្ទន្ទម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ទោយ្ាៃសងគត្ិភាពែលោះទៅ

ៃឹងទម្ម្ងន់ៃបទោឋ ៃរណទៃយ្យ ។ សតង់ោសម្ាប់ទរៀបច្ាំរបាយ្-

ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ CPSAS ទោយ្អរគន្ទយ្កោឋ ៃរត្ន្ទោរោត្ិ

រឺម្សបតាម្ម្ូលោឋ ៃសាច្់ម្បាក់ ៃងិរបាយ្ការណ៍ឆ្ន ាំ២០១៦-

២០១៨ម្ត្ូវបាៃទោយ្អៃុទោម្តាម្ សតង់ោរណទៃយ្យភារ

ទម្ច្ើៃ ។ 

ម្កុម្ម្បឹកាោត្ិរណទៃយ្យបាៃទរៀបច្ាំសតង់ោរណទៃយ្យ ៃងិ

កម្ម្ិត្អៃុទោម្របាយ្ការណ៍ម្ត្ូវបាៃបទងកើៃោលាំោប់ ។ 

៣.៤ ការម្ត្តួ្ពិៃតិ្យ ៃងិសវៃកម្មខាងទម្ៅ 

PI-26 

 វសិាលភាព ច្រតិ្លកេណៈ 

ៃងិការតាម្ោៃបៃតនៃ   

សវៃកម្មពីខាងទម្ៅ 

D+ NR NR  វិធីសាស្រសតែោល់ពិៃាុ M1 ម្ិៃអាច្ទម្បៀបទធៀបបាៃ 

(១) 

 វិសាលភាព/ច្រិត្លកេណៈ

របស់សវៃកម្មខដ្លម្ត្ូវបាៃ

ទធវើទ ើង (រមួ្ទាាំងការទោរព

ទៅតាម្បទោឋ ៃសវៃកម្ម) 

D NR NR - - 

(២) 

ភាពទាៃ់ទពលទវោនៃ     

ការបញ្ាូៃរបាយ្ការណ៍   

សវៃកម្មទៅកាៃស់ភា 

C A NR - - 
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ល.រ េូចនករ 
ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន ាំ២០២០ 

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្លួពីការ

វាយត្នម្ៃសលើកម្នុ 

(៣) 
ភសតុតាងនៃការតាម្ោៃបៃត

ទៅទលើអៃុសាសៃ៍សវៃកម្ម 
C C NA - - 

PI-27 
ការម្ត្តួ្ពិៃតិ្យទលើច្ាប់ថវកិា

ម្បចាំឆ្ន ាំទោយ្អងគៃតី្បិបញ្ញត្ត ិ
NU C+ NA  វិធីសាស្រសតែោល់ពិៃាុ M1 ម្ិៃអាច្ទម្បៀបទធៀបបាៃ 

(១) 
 វិសាលភាពនៃការម្ត្ួត្ពិៃតិ្យ

របស់អងគៃីត្ិបបញ្ញត្តិ 
NU C NA - ម្ិៃអាច្ទម្បៀបទធៀបបាៃ 

(២) 

កម្ម្ិត្នៃការទរៀបច្ាំៃីត្ិវិធបីាៃ

លែៃិងការអៃុវត្តៃតី្ិវិធីបាៃ

ម្ត្ឹម្ម្ត្ូវកនុងអងគៃតី្ិបបញ្ញត្ត ិ

NU B NA - ម្ិៃអាច្ទម្បៀបទធៀបបាៃ 

(៣) 

ទពលទវោម្រប់ម្ោៃ់សម្ាប់

អងគៃីត្ិបបញ្ញត្តិ កនុងការទ ល្ើយ្ត្ប

ទៅៃឹងសាំទណើថវកិា 

NU C NA - ម្ិៃអាច្ទម្បៀបទធៀបបាៃ 

(៤) 

 វិធាៃសោ ីពីការខកត្ម្ម្ូវថវិកា

កនុងឆ្ន ាំ ទោយ្ពុាំចាំបាច្់ាៃ

ការយ្ល់ម្ពម្ោម្ុៃឬទម្កាយ្

ពីអងគៃីត្ិបបញ្ញត្ត ិ

NU B NA - ម្ិៃអាច្ទម្បៀបទធៀបបាៃ 

PI-28 

ការម្ត្តួ្ពិៃតិ្យទលើរបាយ្-

ការណ៍សវៃកម្មពីខាងទម្ៅ 

ទោយ្អងគៃតី្បិបញ្ញត្ត ិ

NU B NA  វិធីសាស្រសតែោល់ពិៃាុ M1 ម្ិៃអាច្ទម្បៀបទធៀបបាៃ 
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ល.រ េូចនករ 
ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន ាំ២០២០ 

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្លួពីការ

វាយត្នម្ៃសលើកម្នុ 

(១) 

ភាពទាៃ់ទពលទវោនៃការពៃិិ-

ត្យទលើរបាយ្ការណ៍សវៃកម្ម 

ទោយ្អងគៃីត្ិបបញ្ញត្ត ិ

NU B NA 
របាយ្ការណ៍សវៃកម្មម្ត្ូវពៃិិត្យទោយ្អងគៃីត្ិបបញ្ញត្តិបញ្ចប់

កនុងរយ្ៈទពល៦ខែបន្ទា ប់ពីទទួលរបាយ្ការណ៍សវៃកម្ម ។ 
ម្ិៃអាច្ទម្បៀបទធៀបបាៃ 

(២) 

ការទរៀបច្ាំសវន្ទការទោយ្

អងគៃីត្ិបបញ្ញត្តិ ទលើរបក-     

រាំទហើញរៃលឹោះ 

NU B NA 

សវន្ទការលម្ែិត្ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ទោយ្ាៃ ការច្លូរមួ្ពីម្ស្រៃតី

ោក់ព័ៃធរបស់សវៃោឋ ៃ ប៉ាខុៃតពុាំម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំសម្ាប់ម្រប់

សាថ ប័ៃរងសវៃកម្មទ ើយ្ ។ 

ម្ិៃអាច្ទម្បៀបទធៀបបាៃ 

(៣) 

អៃុសាសៃ៍របស់អងគៃីត្ិបប-

ញ្ញត្តិ ៃិងការអៃុវត្តសកម្មភាព

អៃុទោម្តាម្អៃសុាសៃ៍

ទោយ្អងគៃីត្ិម្បត្បិត្តិ 

NU B NA 
អងគៃីត្ិបបញ្ញត្តបិាៃែោល់អៃុសាសៃដ៍្ល់អងគៃីត្ិម្បត្ិបត្តិ 

ទហើយ្អៃុសាសៃម៍្ួយ្ច្ាំៃៃួម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តតាម្ ។ 
ម្ិៃអាច្ទម្បៀបទធៀបបាៃ 

៤ ការអនុវត្តរបេ់នដគូអភិវឌ្ឍន ៍

D-1 
ការបា៉ាៃម់្បាណ  Budget 

Support 
C D NU  វិធីសាស្រសតែោល់ពិៃាុ M1 - 

(១) 

រាល ត្ការអៃុវត្ត Budget 

Support ម្បចាំឆ្ន ាំពីការពា-

ករណ៍ខដ្លបាៃែតល់ទោយ្

នដ្រូអភិវឌ្ឍៃទ៍ោយ្ោ៉ា ង

ទហាច្ណាស់៦សបាត ហ៍ម្ៃុ

ទពលរោឋ ភិបាលបញ្ាូៃសាំទណើ

ថវិការបស់ែលួៃទៅសាថ ប័ៃ 

ៃីត្ិបបញ្ញត្ត ិ

C D NU - - 
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ល.រ េូចនករ 
ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 

ពិនាុ 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន ាំ២០២០ 

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្លួពីការ

វាយត្នម្ៃសលើកម្នុ 

(២) 

ភាពទាៃ់ទពលទវោនៃការ- 

ែតល់ហិរញ្ញបបទាៃរបស់នដ្រូ

អភិវឌ្ឍៃ៍ (អៃុទោម្ភាព

ោម្ួយ្ការបា៉ា ៃ់សាម ៃម្បចាំ  

ម្ត្ីាសសរុប) 

NU D NU - - 

D-2 

ព័ត្ា៌ៃហិរញ្ញវត្ថខុដ្លម្ត្វូ

បាៃែតលទ់ោយ្នដ្រអូភវិឌ្ឍៃ៍

សម្ាប់ការទរៀបច្ាំថវកិា ៃងិ

ការរាយ្ការណ៍ពីហិរញ្ញបបទាៃ

សម្ាប់រទម្ាងៃងិកម្មវធីិ 

D D+ NU ការែតល់ពិៃាុតាម្វិធីសាស្រសត  M1 - 

(១) 

ភាពទពញទលញ ៃិងភាព

ទាៃ់ទពលទវោនៃការបា៉ា ៃ់

ម្បាណថវិការបស់ាច ស់

 ាំៃួយ្សម្ាប់ការោាំម្ទរទម្ាង 

D C NU - - 

(២) 

អម្តានៃការទកើត្ទ ើង ៃិង

 វិសាលភាពនៃការរាយ្ការណ៍

ទោយ្ាច ស់ ាំៃួយ្ អាំពីរហំូរ

 ាំៃួយ្ោក់ខសតងសម្ាប់ការ- 

ោាំម្ទរទម្ាង 

D D NU - - 

D-3 
ទាំហាំនៃហិរញ្ញបបទាៃខដ្លម្ត្វូ

បាៃម្រប់ម្រងតាម្ៃតី្ិវធីិោត្ ិ
D D NU - - 

8
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ឧបេម្ព័នធទី ៨ ៖ បទបងាា ញរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ េម្ម្មប់                  

កិចចម្បជុាំគណៈកម្ាការកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ                                   

ននម្កេួងសេដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
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ឧបេម្ព័នធទី ៩ ៖ របាយការណ៍លទធ្លននកិចចម្បជុាំគណៈកម្ាការកកទម្ម្ង់                    

ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ននម្កេួងសេដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
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ឧបេម្ព័នធទី ១០ ៖ ការេសម្ម្ចរបេ់គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្ម្ង់                   

ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
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ឧបេម្ព័នធទី ១១ ៖ បទបងាា ញរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ េម្ម្មប់                                       

កិចចម្បជុាំគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុ                              

សាធារណៈ ជាម្ួយត្ាំណាងនដគូអភិវឌ្ឍន៍                                                                                            

(ភាសាកខ្ារ) 
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ឧបេម្ព័នធទី ១២ ៖ ម្ត្ិសោបល់របេ់នដគូអភិវឌ្ឍន៍សលើរបាយការណ៍               

វឌ្ឍនភាពម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០                                                                             

(ភាសាកខ្ារ) 
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ម្ត្ិសោបល ់និងការស ៃ្ើយត្បសលើខ្ៃមឹ្សាររបាយការណ៍ 

វឌ្ឍនភាពម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ ននការអនុវត្តកម្ាវធិីកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុ 

សាធារណៈដាំណាក់កាលទ៣ី 

6 

អ.រ.ហ. បាៃទរៀបច្ាំោទសច្កតីម្ោងរបាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាពម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ នៃការអៃុវត្តកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ 

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាលទី៣ ទដ្ើម្បី ល្ុោះបញ្ញច ាំងពីសាថ ៃភាពនៃការខកទម្ម្ង់ ៃិងម្បព័ៃធម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុោ ។ របាយ្ការណ៍ទៃោះក៏បាៃរសូបញ្ញា ក់ៃវូសមិ្ទធកម្មសាំខាៃ់ៗ ទហើយ្កត្់សាគ ល់ៃវូវិធាៃការ

ទោោះម្សាយ្បញ្ញា ម្បឈម្ ៃិង ាំរុញកិច្ចការខកទម្ម្ង់ម្សបតាម្បរិការណ៍បច្ចុបបៃន ។ តាម្រយ្ៈការពិៃិត្យទលើទសច្កតីម្ោង

របាយ្ការណ៍, នដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍រួម្ាៃ សហភាពអឺរ៉ៃុប, ធន្ទោរអភិវឌ្ឍៃ៍អាសុី, ម្ូលៃិធិរូបិយ្វត្ថុអៃតរោត្ិ, ធន្ទោរ

ពិភពទោក, ទីភាន ក់ងារអភិវឌ្ឍៃ៍របស់បារាាំង ៃិងអងគការយ្ូៃីទសហវ បាៃរួម្ោន ែតល់ម្ត្ិទោបល់ទដ្ើម្បីបទងកើៃរុណភាព 

ៃិងភាពម្រុបម្ ុងទម្ោយ្នៃរបាយ្ការណ៍ ។ ទដ្ើម្បីែតល់ោការទ ល្ើយ្ត្បទៅៃឹងម្ត្ិទោបល់របស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍, អ.រ.ហ. 

បាៃទធវើការកត្់សាគ ល់អងគភាព ាំន្ទញទម្កាម្ឱវាទម្កសួងទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ (កសហវ.) ៃិងសហការទរៀបច្ាំោ 

ការទ ល្ើយ្ត្បដ្ូច្ខាងទម្កាម្ ៖ 

ល.រ. ម្ត្ិទោបល់ ៃិងការទ ល្ើយ្ត្ប 

ម្ត្ិទោបល់ទូទៅ 

០១ ម្តិ្ទោបល់របស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៖៍  

ការវាយ្ត្នម្លច្ាំណាយ្សាធារណៈៃិងរណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ (PEFA) ៖ នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍កត្់សាគ ល់ថ្ន ការវាយ្ត្នម្ល 

PEFA រឺពុាំទាៃទ់ទួលបាៃការទទួលសាគ ល់ពីទលខាធិការោឋ ៃ PEFA (PEFA Check) ទៅទ ើយ្ ។ PEFA Check ោ

ល័កេែ័ណឌ សម្ាប់វិៃិច្ឆ័យ្ថ្នរបាយ្ការណ៍ PEFA ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំបញ្ចប់ ៃិងកាល យ្ោរបាយ្ការណ៍ែលូវការ ។ ការពិៃិត្យ

របស់ទលខាធិការោឋ ៃ PEFA ទលើទសច្កតីម្ោងរបាយ្ការណ៍ PEFA ទលើកម្ុៃ បងាា ញពីកម្ម្ិត្អៃុទោម្ភាពទាបទៅ

ទ ើយ្ ដ្ូច្ទៃោះនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍សូម្ទលើកទឹកច្ិត្តឱយអរគទលខាធកិារោឋ ៃរណៈកាម ធិការដឹ្កន្ទាំការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង 

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.រ.ហ.) ទែាើទសច្កតីម្ោងរបាយ្ការណ៍ PEFA ច្ុងទម្កាយ្ ូៃទលខាធិការោឋ ៃ PEFA ទដ្ើម្បី

ធាន្ទអៃុទោម្ភាព នៃវិធីសាស្រសតវាយ្ត្នម្ល ។ នដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍សមូ្សាវ រម្ៃ៍ច្ាំទោោះឱកាសកនុងការពិភាកាទលើលទធែល     

វាយ្ត្នម្ល PEFA ទៅកម្ម្ិត្បទច្ចកទទស បន្ទា ប់ពីទទួលបាៃ PEFA Check ។ 

 
១.១)  ការទ ល្ើយ្ត្បរបស់ អ.រ.ហ. ទលើសាថ ៃភាពនៃការវាយ្ត្នម្ល PEFA ៃិងការពិភាកាពីលទធែល បន្ទា ប់ពីទទួល

បាៃ PEFA Check ។ 

ការវាយ្ត្នម្ល PEFA ថ្នន ក់ោត្ិ ឆ្ន ាំ២០២០ ម្ត្ូវបាៃចប់ទែតើម្ន្ទខែវិច្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៩ ទោយ្ាៃការោាំម្ទពី

 ាំន្ទញការអៃតរោត្ិច្ាំៃួៃ ២ រូប ទម្កាម្ ាំៃួយ្បទច្ចកទទសរបស់សហភាពអឺរ៉ៃុប ។ កនុងដ្ាំទណើរវាយ្ត្នម្លទៃោះ, អ.រ.ហ. 

បាៃសម្ម្បសម្មួ្លោម្ួយ្ម្កុម្ងារវាយ្ត្នម្ល PEFA ទដ្ើម្បីទទួលបាៃទិៃនៃ័យ្ ៃិងព័ត្៌ាៃ ម្ពម្ទាាំងទធវើការបកម្សាយ្
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ទលើការោក់ពិៃាុ ។ ពិៃាុនៃការវាយ្ត្នម្លទៃោះ ម្ត្ូវបាៃពិទម្ោោះទោបល់ោម្ួយ្ៃឹងនដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍, អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ 

កសហវ., ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃិងអងគភាពឯករា យ រួម្ាៃអាោា សវៃកម្មោត្ិ ៃិងរដ្ឋសភា ែងខដ្រ ។ ខែែកតាម្ការពិទម្ោោះ-

ទោបល់, ទសច្កតីម្ោងច្ុងទម្កាយ្របាយ្ការណ៍ PEFA បាៃបងាា ញៃវូការឯកភាពទលើការោក់ពិៃាុៃិងការបកម្សាយ្ 

ខដ្លទ ល្ើយ្ត្ប ៃិងរំទលច្ៃូវម្ត្ិទោបល់របស់ត្ួអងគោក់ព័ៃធ ពិទសសម្ត្ិទោបល់របស់ទលខាធិការោឋ ៃ PEFA ។ 

ដ្ាំទណើរការវាយ្ត្នម្លសរុបាៃរយ្ៈទពល ១៥ ខែ ខដ្លយឺ្ត្ោងខែៃការបៃតិច្បៃតួច្ ទោយ្សារម្លូទហត្ុ រួម្ាៃ 

(១) ការវាយ្ត្នម្លទៃោះបាៃទម្បើម្បាស់ម្កបែណឌ វាយ្ត្នម្លច្ាំៃួៃពីរ រឺម្កបែណឌ វាយ្ត្នម្ល PEFA ឆ្ន ាំ២០១១ ទដ្ើម្បីទធវើ

ការទម្បៀបទធៀបៃឹងលទធែលវាយ្ត្នម្លកៃលងម្ក ៃិងម្កបែណឌ វាយ្ត្នម្ល PEFA ឆ្ន ាំ២០១៦ ទដ្ើម្បីបញ្ចូលៃវូសាសធាត្ុ

ោឧត្តាៃុវត្តទៅកនុងការវាយ្ត្នម្លទៃោះ, (២) ការលាំបាកនៃទាំន្ទក់ទាំៃង ទោយ្សារវិបត្តិកូវីដ្-១៩ រារាាំងការទធវើដ្ាំទណើរ

របស់ ាំន្ទញការអៃតរោត្ិ ៃងិបងកការលាំបាកកនុងការពិភាកាៃិងម្បម្ូលធាត្ចុ្ូលពីអងគភាពោក់ព័ៃធ, ៃងិ (៣) ការសរទសរ

អត្ថបទោភាសាអង់ទរលសទាម្ទារទពលទវោ កនុងការធាន្ទសុម្កឹត្ភាពែលឹម្សារ ៃិងភាពម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្នៃអត្ថៃ័យ្ ។ 

ោ៉ា ងណាម្ិញ ទសច្កតីម្ោងរបាយ្ការណ៍ PEFA ថ្នន ក់ោត្ិចុ្ងទម្កាយ្ទៃោះ ោែលិត្ែលរបស់ម្កុម្ការងារ 

PEFA កម្ពុោ ទាាំងែលឹម្សារ ៃិងោកយទពច្ៃ៍ ទហើយ្ក៏បាៃ ល្ុោះបញ្ញច ាំងពីភាពខាល ាំង ៃិងភាពទែាយ្នៃម្បព័ៃធម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ម្ពម្ទាាំងបងាា ញ្ៃាៈៃទោបាយ្កនុងការដឹ្កន្ទាំការការខកទម្ម្ង់កនុងរយ្ៈកាលអៃុវត្តកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ 

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាលទី៣ កៃលងម្ក ។  

អ.រ.ហ. សូម្ទធវើការកត្់សាគ ល់ពីម្ត្ិទោបល់របស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ម្ត្ង់ច្ាំណចុ្ទៃោះ ទហើយ្ខែែកទលើការបកម្សាយ្ 

របស់ អ.រ.ហ., នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ទសន ើសុាំលុបៃវូម្ត្ិទោបល់ម្ត្ង់ច្ាំណចុ្ទៃោះទច្ញ ទោយ្សារទសច្កតីម្ោងរបាយ្ការណ៍

ច្ុងទម្កាយ្ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃិងទែាើទៅ ាំន្ទញការអៃតរោត្ិ ។ សាគ ល់ ៖ របាយ្ការណ៍ទៃោះម្តូ្វបាៃទទលួសាគ ល់ពី

ទលខាធិការោឋ ៃ PEFA ទៅនថៃទី ១៤ ខែមិ្ថុន្ទ ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

ម្ត្ិទោបល់ោក់ោក់ 

ខែនកទី១៖ ការបៃតពម្ងឹងភាពទ ឿទុកចិ្ត្តនៃថវិកា 

០២ ម្តិ្ទោបល់របស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៖៍ 

នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ពិៃិត្យទឃើញពសីារៈសាំខាៃ់នៃការទកៀរររច្ាំណូល ៃងិកិច្ចែិត្ែាំរបសរ់ា រោឋ ភិបាលច្ាំទោោះការទធវើពិពិធកម្ម

ច្ាំណូលបខៃថម្ ពិទសសកនុងកាលៈទទសៈខដ្លនដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍រំពឹងថ្នៃឹងាៃការរួម្ត្ូច្នៃច្ាំណូលកនុងរយ្ៈទពលែលី ៃងិ

ម្ធយម្បន្ទា ប់ពីវិបត្តិកូវីដ្-១៩ ។ នដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍សមូ្ទកាត្សរទសើរកិច្ចែិត្ែាំរបស់រា រោឋ ភិបាលកនុងទពលបច្ចុបបៃនទៃោះ 

ទហើយ្ពិៃិត្យទឃើញថ្ន ទៃាឹម្ៃឹងការទកៀរររច្ាំណូលពីម្បភពសកាត ៃុពលថមី, កិច្ចែិត្ែាំរបស់រា រោឋ ភិបាលររួខត្ពម្ងីក

ម្លូោឋ ៃច្ាំណូលបខៃថម្ តាម្រយ្ៈការពម្ងឹងរដ្ឋបាលពៃធ ៃិងការបទងកើៃអៃុទោម្ភាព ម្ពម្ទាាំងការ ាំរុញឱយាៃម្បសិទធភាព

ទលើការម្បម្លូច្ាំណូលបខៃថម្ទទៀត្ ។ នដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍បាៃដឹ្ងថ្ន រា រោឋ ភិបាលបាៃចប់ទែតើម្ការទរៀបច្ាំវាយ្ត្នម្លរដ្ឋបាល

សារទពើពៃធទោយ្ទម្បើម្បាស់ឧបករណ៍ TADAT ខដ្លៃឹងែតល់ៃវូព័ត្៌ាៃាៃសារៈម្បទោ ៃ៍ោទម្ច្ើៃសម្ាប់ការពម្ងឹង        

រដ្ឋបាលពៃធ ។ នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍សូម្សាវ រម្ៃ៍ច្ាំទោោះព័ត្៌ាៃសត ីពីខែៃការទរៀបច្ាំការវាយ្ត្នម្លទៃោះ ។ 
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២.១) ការទ ល្ើយ្ត្បរបស់អរគន្ទយ្កោឋ ៃទោលៃទោបាយ្ ទលើសាថ ៃភាពៃងិទសិទៅនៃការទធវើពិពិធកម្មច្ាំណូល ៃងិ

ការពម្ងីកមូ្លោឋ ៃច្ាំណូល ។ 

អរគន្ទយ្កោឋ ៃទោលៃទោបាយ្៖ 

យ្ុទធសាស្រសត ទកៀរររច្ាំណូលឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ បាៃោក់ទច្ញៃូវវិធាៃការកនុងការទធវើទាំទៃើបភាវូបៃីយ្កម្ម     

រដ្ឋបាលសារទពើពៃធ ៃិងទធវើ វិចរណកម្មទោលៃទោបាយ្ពៃធ ទដ្ើម្បីសទម្ម្ច្ទោលទៅនៃការម្បម្ូលច្ាំណូលៃិងការទលើក

កម្ពស់ទសវា ៃូអនកោប់ពៃធ ។ ោលទធែល អរគន្ទយ្កោឋ ៃពៃធោរ ៃិងអរគន្ទយ្កោឋ ៃរយ្ៃិងរោឋ ករកម្ពុោ បាៃ

សទម្ម្ច្វឌ្ឍៃភាពោ៉ា ងលែម្បទសើរទលើ formalization of tax base, ការទលើកកម្ពស់ការែតល់ទសវា ូៃអនកោប់ពៃធ, 

ការទលើកកម្ពស់អៃុទោម្ភាពសម ័ម្រច្ិត្ត, ៃិងការទលើកកម្ពស់ការសម្ម្ួលោណិ ាកម្ម ។ 

សម្ាប់ការទធវើពិពិធកម្មម្បភពច្ាំណូល, អរគន្ទយ្កោឋ ពៃធោរបាៃបៃត (១) ខកលម្ែអៃុទោម្ភាព ៃិងពម្ងីក

 វិសាលភាពនៃការម្បម្លូពៃធទលើអច្លៃម្ទពយ ៃិងដី្ធលីមិ្ៃបាៃទម្បើម្បាស់, (២) ខកលម្ែអៃុទោម្ភាពទលើការម្បម្ូល

ពៃធពីវិស័យ្ទភស ាៈ ៃិងវិស័យ្ទែសងៗ, (៣) ពម្ងីកម្លូោឋ ៃពៃធតាម្រយ្ៈការចុ្ោះបញ្ា ីសហម្ោស រមួ្ទាាំងសហម្ោស

ធុៃត្ូច្ ៃិងម្ធយម្, (៤) ពម្ងឹងសម្ត្ថភាពៃិងសម្មួ្លដ្ល់កិច្ចសវៃកម្មពៃធោរ, ៃិង (៥) ទធវើទាំទៃើបភាវូបៃីយ្កម្ម

ម្បព័ៃធបទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃពៃធោរ ៃិងសន្ទធ ៃកម្មម្បព័ៃធទៃោះទៅៃឹងម្បព័ៃធទិៃនៃ័យ្ោក់ព័ៃធដ្នទែងខដ្រ ។ 

ទៃាឹម្ទន្ទោះ អរគន្ទយ្កោឋ ៃរយ្ៃិងរោឋ ករកម្ពុោ ក៏បៃត (១) ពម្ងឹងៃិងពម្ងីកម្លូោឋ ៃនៃការអៃុវត្តម្បត្ិបត្តិការ

សវៃកម្មទម្កាយ្បទញ្ចញទាំៃិញពីរយ្, (២) ពម្ងឹងយ្ៃតការអៃុវត្តច្ាប់ ៃិងម្បឆ្ាំងការរត្់ពៃធ, ៃិង (៣) ទធវើ វិចរណកម្ម

ទោលៃទោបាយ្ពៃធទលើម្ុែទាំៃិញ ខដ្លប៉ាោះោល់ដ្ល់សុែភាព ៃិងបរិសាថ ៃ ។ 

ទោយ្ខ ក ច្ាំទោោះច្ាំណូលមិ្ៃខម្ៃសារទពើពៃធវិញ, រា រោឋ ភិបាលៃឹង (១) ខកលម្ែម្កបែណឌ បទោឋ ៃរត្ិយ្ុត្ត 

ទដ្ើម្បីម្បម្ូល ៃិងម្រប់ម្រងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធឱយអស់សកាត ៃុពល, (២) បទងកើៃការអភិវឌ្ឍ ៃងិទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធ

បទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃសត ីពីការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ (SARMIS) ៃិងម្បព័ៃធបទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃសត ីការម្រប់ម្រងច្ាំណូល

មិ្ៃខម្ៃសារទពើពៃធ (NRMIS), ៃិង (៣) ពម្ងឹងយ្ៃតការម្រប់ម្រងច្ាំណូលមិ្ៃខម្ៃសារទពើពៃធពីម្បភពធៃធាៃខរ៉ៃ ៃិង

ធៃធាៃដ្នទទទៀត្ ។ 

ទទាោះោោ៉ា ងទៃោះកតី ការទធវើ វិចរណកម្មទោលៃទោបាយ្ពៃធកាំពុងម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំទៅោាំម្ទែលិត្កម្មកនុងម្សុក 

ៃងិទ ល្ើយ្ត្បទៅៃឹងបខម្ម្បម្ម្ួលនៃរច្ន្ទសម្ព័ៃធសងគម្-ទសដ្ឋកិច្ច ។ កនុងរយ្ៈែលីខាងម្ុែ ទោលៃទោបាយ្ពៃធទលើ 

សហម្ោសធុៃត្ចូ្ ៃិងម្ធយម្ ម្ត្ូវទធវើ វិចរណកម្មទដ្ើម្បីោាំម្ទដ្ល់ែលិត្កម្មកនុងម្សុក ទហើយ្ទោលៃទោបាយ្ពៃធទលើ

ម្បាក់ច្ាំទណញ ក៏ៃឹងម្ត្ូវរិត្រូរទដ្ើម្បីម្របដ្ណត ប់ទលើម្ូលោឋ ៃពៃធថមី ។ ម្ា៉ាងទទៀត្ ទោលៃទោបាយ្ពៃធ រួម្ាៃពៃធ

ទលើម្បាក់ច្ាំណូលបុរគល ៃិងពៃធទលើអា ីវកម្មអៃឡាញ ក៏កាំពុងម្ត្ូវបាៃសកិាសម្ាប់ោម្លូោឋ ៃម្បម្លូច្ាំណូលពៃធថមី 

កនុងរយ្ៈទពលម្ធយម្ខាងម្ុែ ។ 

កនុងសាថ ៃភាព ាំងឺ ល្ងកូ វីដ្-១៩ រា រោឋ ភិបាលបាៃទ ល្ើយ្ត្បភាល ម្ៗ ទោយ្ទផ្លត ត្ការទម្បើម្បាស់ធៃធាៃទលើ

អាទិភាពច្ាំៃួៃ ៤ រឺ (១) ម្បយុ្ទធម្បឆ្ាំងៃឹង ាំងកឺូវីដ្-១៩, (២) រកាអាយុ្ ីវិត្របស់ម្បោពលរដ្ឋ ពិទសសម្បោ ៃ
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ម្កីម្ក ៃិងពុាំាៃការងារទធវើ តាម្រយ្ៈកម្មវិធីោាំោរសងគម្, (៣) រកាសកម្មភាពធុរៈកិច្ចនៃវិស័យ្រងែលប៉ាោះោល់ឱយ

រស់រាៃាៃ ីវិត្ ៃិងបទងកើៃសកម្មភាពទសដ្ឋកិច្ចកនុងម្សុក, ៃិង (៤) រកាសៃតិសុែ ៃិងសថ ិរភាពសងគម្ ។ កនុងម្កបែណឌ        

អាទិភាពទាាំង ៤ ទៃោះ,  រា រោឋ ភិបាលបាៃោក់ទច្ញៃវូវិធាៃការច្ាំៃៃួ ៨  ុាំ ខដ្លកនុងទន្ទោះាៃ វិធាៃការច្ាំៃៃួ ៤  ុាំ

ខដ្លអាច្ប៉ាោះោល់ដ្ល់ការម្បម្ូលច្ាំណូល រឺ (១)  វិធាៃការហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (Fiscal Measures) ដ្ូច្ោ

ការទលើកទឹកចិ្ត្តពៃធ ៃិងការអៃុទម្ោោះពៃធសម្ាប់វិស័យ្វាយ្ៃភណឌ  ៃិងវិស័យ្ទទសច្រណ៍, (២)  វិធាៃការហិរញ្ញវត្ថ ុ

ដ្ចូ្ោការបទងកើត្យ្ៃតការសហហិរញ្ញបបទាៃ ៃិងការខច្ករំខលកហាៃិភ័យ្, ការបទងកើត្ម្ូលៃិធិធាន្ទឥណទាៃ ៃងិឧបករណ៍

ែតល់ហិរញ្ញបបទាៃទែសងទទៀត្, (៣)  វិធាៃការ ាំៃយួ្សងគម្ ដ្ចូ្ោការទែារសាច់្ម្បាក់ ៃូម្រួសារម្កីម្ក ៃិងងាយ្រងទម្ោោះ, 

កម្ម វិធីសាច់្ម្បាក់ពលកម្ម ៃិងវរគបណតុ ោះបណាត លសម្ាប់កម្មករបាត្់បង់ការងារ, (៤)  វិធាៃការអៃតរវិស័យ្ ដ្ូច្ោ

ការបទងកើត្ថ្នន លច្ុោះបញ្ា ីតាម្ម្បព័ៃធទអ ិច្ម្ត្ូៃិក, ការសម្ម្ួលដ្ល់ការអភិវឌ្ឍសហម្ោសធុៃត្ូច្ ៃិងម្ធយម្, ៃិង

ការសម្មួ្លសកម្មភាពន្ទាំទច្ញ ៃិងន្ទាំច្លូ ។ វិធាៃការោក់ខសតងខដ្លប៉ាោះោល់ដ្ល់ការម្បម្លូច្ាំណូល រមួ្ាៃ៖ 

- ការអៃុទម្ោោះពៃធម្បចាំខែរហូត្ដ្ល់ខែម្ីន្ទ ឆ្ន ាំ២០២១ សម្ាប់សណាឋ ោរ, ែាោះសាំណាក់, ទភា ៃីយ្ោឋ ៃ ៃិង

ទីភាន ក់ងារទទសច្រណ៍ ខដ្លបាៃច្ុោះបញ្ា ីោម្ួយ្អរគន្ទយ្កោឋ ៃពៃធោរ ៃិងាៃសកម្មភាពទសដ្ឋកិច្ចទៅរា ធាៃី

ភនាំទពញ ទែត្តទសៀម្រាប ម្ពោះសីហៃុ ខកប កាំពត្ ម្ពម្ទាាំងម្កុងបាវិត្ ៃិងទបា៉ាយ្ខបត្ 

- ការអៃុទម្ោោះការបង់ម្បាក់បៃតអាោា បណណទទសច្រណ៍ម្រប់ម្បទភទ កនុងវិស័យ្ទទសច្រណ៍សម្ាប់ឆ្ន ាំ២០២១ 

- ការែតល់ម្បាក់ទបៀវត្ស ៤០ដ្ុោល រកនុងម្យ្យ្ខែ សម្ាប់កម្មករាន ក់ នៃទរាងច្ម្កកនុងសហម្ោស ៃិងធុរកិច្ច

 វិស័យ្វាយ្ៃភណឌ  ដ្ូច្ោកម្មករនៃសហម្ោសែលិត្សទម្លៀកបាំោក់ ខសបកទ ើង ែលិត្ែលទទសច្រណ៍ ៃិង

កាបូប ៃិងវិស័យ្ទទសច្រណ៍ ដ្ចូ្ោកម្មករនៃសណាឋ ោរ ែាោះសាំណាក់ ៃិងទភា ៃីយ្ោឋ ៃ 

- ការអៃុទម្ោោះការបង់ពៃធអបបបរារហូត្ដ្លខ់ែម្ីន្ទ ឆ្ន ាំ២០២១ សម្ាប់ម្កុម្ហ ុៃអាកាសច្រណ៍ខដ្លចុ្ោះបញ្ា ី

ទៅកម្ពុោ 

- ការពៃារការបង់ម្បាក់ ាំោក់កនម្ម្អាកាសច្រណ៍សុីវិល ៃិងអៃុញ្ញញ ត្ឱយម្កុម្ហ ុៃអាកាសច្រណ៍បង់ោដ្ាំណាក់-

កាលបន្ទា ប់ពីែុត្ៃូវកាលបរិទច្ឆទពៃារទៃោះ ។ 

ោរួម្ ទោយ្សារខត្ ាំងឺ្ លងកូវីដ្-១៩, ការអៃុវត្តយ្ុទធសាស្រសត នៃការទកៀរររច្ាំណូលម្បឈម្ៃឹងទុកេលាំបាកខដ្ល

ទាម្ទារឱយាៃការថលឹងខថលងរវាងការ យួ្សទស្រងាគ ោះធុរកិច្ចប៉ាោះោល់ទោយ្ ាំងឺ្ លងកូវីដ្-១៩ ៃិងការម្បម្ូលច្ាំណូលទដ្ើម្បី

បាំទពញកាំទណើៃនៃត្ម្មូ្វការច្ាំណាយ្ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ បច្ច័យ្នៃ ាំងឺ្ លងកូវីដ្-១៩ ទលើសកម្មភាពធុរកិច្ចៃឹងប៉ាោះោល់ដ្ល់

ការម្បម្លូច្ាំណូលកនុងរយ្ៈទពលែលី ៃងិម្ធយម្ខាងមុ្ែ ។ ទៃាឹម្ទន្ទោះ ការអៃុទម្ោោះពៃធខដ្លោវិធាៃការទោលៃទោបាយ្ 

ទដ្ើម្បីោាំម្ទធុរកិច្ចទាាំងទន្ទោះ ក៏ៃឹងោក់សាព ធដ្ល់សម្ត្ថភាពរបស់រដ្ឋបាលពៃធកនុងការសទម្ម្ច្ៃូវទោលទៅកាំទណើៃ

ច្ាំណូលកនុងរយ្ៈទពលម្ធយម្ ។ ទហត្ុទៃោះ អរគន្ទយ្កោឋ ៃទោលៃទោបាយ្សូម្ោាំម្ទច្ាំទោោះម្ត្ិខដ្លថ្ន ការទធវើពិពិធកម្ម

ៃិងពម្ងីកម្លូោឋ ៃពៃធម្ត្ូវខត្រិត្ររូឱយបាៃហមត្់ច្ត្់កនុងបរិការណ៍នៃ ាំងឺ្ លង ៃិងសាថ ៃភាពទងើបទ ើងវិញោ៉ា ងយឺ្ត្នៃ

ទសដ្ឋកិច្ច ។  

អរគន្ទយ្កោឋ ៃពៃធោរ៖ 
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  ទបើទទាោះបីោម្បឈម្ៃឹងឥទធិពលនៃ ាំងឺ្ លងកូវីដ្-១៩, អរគន្ទយ្កោឋ ៃពៃធោរបាៃែិត្ែាំរកាៃិងពម្ងឹងរដ្ឋបាល 

ពៃធ ម្ពម្ទាាំងសម្មួ្លៃីត្ិវិធីកាត្ពវកិច្ចពៃធ ៃូអនកោប់ពៃធខថម្ទទៀត្ែង ។ ោពិទសស អរគន្ទយ្កោឋ ៃពៃធោរបាៃ

ោក់ឱយដ្ាំទណើរការៃវូម្បព័ៃធបទច្ចកវិទាម្យួ្ច្ាំៃៃួទដ្ើម្បីកាត្់បៃថយ្ការ បួផ្លា ល់ទលើកិច្ចការម្បកាសពៃធ, ការចុ្ោះបញ្ា ីសហ- 

ម្ោស ៃិងការទធវើសវៃកម្មពៃធ ។ 

- សម្ាប់ការម្បកាសពៃធ, អរគន្ទយ្កោឋ ៃពៃធោរបាៃអៃុញ្ញញ ត្ឱយអនកបង់ពៃធទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធ e-filing សម្ាប់

ការម្បកាសពៃធម្បចាំខែ ៃិងពៃធទលើម្បាក់ច្ាំណូល ។ ម្ា៉ាងទទៀត្, អនកោប់ពៃធអាច្បង់ពៃធតាម្ e-payment 

ៃិងទទួលលិែតិ្អទញ្ា ើញឱយបង់ពៃធតាម្ e-uploader ។ 

- សម្ាប់ការច្ុោះបញ្ា ីសហម្ោស, អនកបង់ពៃធម្ត្ូវបាៃអៃញុ្ញញ ត្ឱយទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធ CamDX សម្ាប់ច្ុោះបញ្ា ី 

ទោយ្សារអរគន្ទយ្កោឋ ៃពៃធោរទម្ ើសទរីសសហម្ោសខដ្លាៃហាៃិភយ័្ែពស់ប៉ាុទណាណ ោះសម្ាប់ច្ុោះទធវើទសសៃ-

កិច្ចខណន្ទាំ ទហើយ្បច្ចុបបៃនទៃោះ ការចុ្ោះទធវើទសសៃកិច្ចខណន្ទាំក៏ម្ត្ូវបាៃផ្លែ កោបទណាត ោះអាសៃនទោយ្សារខត្

កតាត  ាំងឺ្ លងកូវីដ្-១៩ ែងខដ្រ ។ 

- សម្ាប់ការទធវើសវៃកម្មពៃធោរវិញ រដ្ឋបាលពៃធោរបាៃទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធ វីឌ្ីអអូៃឡាញ Zoom សម្ាប់

សម្ម្បសម្ម្ួលកិច្ចម្ប ុាំ ៃិងទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធ e-tax service system សម្ាប់ការបញ្ាូៃឯកសារន្ទន្ទ ។ 

- សិកាទលើលទធភាពនៃការម្បម្ូលច្ាំណូល ខដ្លាៃសកាត ៃុពលទែសងទទៀត្ទោយ្ធាន្ទបាៃៃូវអៃុទោម្ភាព

សារទពើពៃធ ៃិងការម្បម្លូច្ាំណូលឱយបាៃម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ រួម្ាៃម្បភពច្ាំណូលពីវិស័យ្ោណិ ាកម្មតាម្

ម្បព័ៃធទអ ិច្ម្ត្ូៃិក (E-Commerce)  វិស័យ្ទម្បងកាត្ខដ្លោសកាត ៃុពលថមី វិស័យ្ធៃធាៃខរ៉ៃ ៃិងវិស័យ្ 

ខដ្លាៃសកាត ៃុពលម្ួយ្ច្ាំៃួៃទទៀត្ ។ 

បខៃថម្ពីការរកាច្ាំណូលពៃធ, អរគន្ទយ្កោឋ ៃពៃធោរបាៃអៃុវត្តតាម្ម្បកាសខណន្ទាំរបសរ់ា រោឋ ភិបាល ទលើ

 វិធាៃការ ៨  ុាំ កនុងការម្រប់ម្រងែលប៉ាោះោល់ទសដ្ឋកិច្ចទលើវិស័យ្ងាយ្រងទម្ោោះ ដ្ូច្ោវាយ្ៃភណឌ , ទទសច្រណ៍ ៃិង

អាកាសច្រណ៍ ទោយ្អៃុទម្ោោះពៃធទដ្ើម្បី យួ្សហម្ោសខដ្លកាំពុងរងវិបត្តិទៃោះ ។ 

ច្ាំទោោះការទធវើពិពិធកម្មច្ាំាំណូលវិញ, អរគន្ទយ្កោឋ ៃពៃធោរបាៃទធវើការសិកាៃិងទរៀបច្ាំោទសច្កតីម្ោងសត ីពី

ការអៃុវត្តពៃធទលើម្បាក់ច្ាំណូលបុរគល ៃិងពៃធទលើអា ីវកម្មអៃឡាញ ។ ោ៉ា ងណាមិ្ញ អរគន្ទយ្កោឋ ៃពៃធោរពុាំទាៃ់

អៃុវត្តៃូវសកម្មភាពណាម្ួយ្ទន្ទោះទទ ទោយ្ទហត្ុថ្នកិច្ចការទៃោះហាក់ពុាំសម្ម្សបសម្ាប់កាលៈទទសៈទៃោះ ។ ោការទម្ត្ៀម្

លកេណៈម្បម្ូលច្ាំណូលពីម្បភពធៃធាៃខរ៉ៃទម្បងកាត្, អរគន្ទយ្កោឋ ៃពៃធោរពិៃិត្យទឃើញាៃច្ាប់ម្រប់ម្ោៃ់កនុង

ការម្រប់ម្រងសហម្ោសកនុងវិស័យ្ទៃោះ ។ 

 
២.២) ការទ ល្ើយ្ត្បរបស់ អ.រ.ហ. ទលើខែៃការនៃការទរៀបច្ាំវាយ្ត្នម្លរដ្ឋបាលសារទពើពៃធ TADAT ។ 

អ.រ.ហ. បាៃពិភាកាោម្ួយ្ទលខាធិការោឋ ៃ TADAT ទហើយ្បាៃឱយដឹ្ងថ្ន ការទរៀបច្ាំវាយ្ត្នម្ល TADAT អាច្

ម្បម្ពឹត្តទៅបាៃ លុោះម្តាខត្អនកវាយ្ត្នម្លាៃបទពិទសាធៃ៍ទលើការវាយ្ត្នម្ល TADAT ៃិងទទួលបាៃការបណតុ ោះបណាត លពី

ម្កបែណឌ វាយ្ត្នម្ល TADAT ។ សម្ាប់កម្ពុោ ម្កុម្ការងារវាយ្ត្នម្ល TADAT តាម្រយ្ៈទសច្កតីសទម្ម្ច្ទលែ០៤៨ 

សហវ. ច្ុោះនថៃទី១៦ ខែកកកោ ឆ្ន ាំ២០២០ ទទលួការបណតុ ោះបណាត លពីម្កបែណឌ វាយ្ត្នម្ល TADAT ខដ្លៃឹងសម្ម្ួល
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ដ្ល់កិច្ចដ្ាំទណើការការវាយ្ត្នម្ល ដ្ូច្ោការទ ល្ើយ្ត្បទៅៃឹងកម្ម្ងសាំណួរម្ុៃការវាយ្ត្នម្ល ។ ម្ា៉ាងទទៀត្ ទៅទពលខដ្ល

អៃុវត្តសកម្មភាពខកទម្ម្ង់អាទិភាពបន្ទា ប់ពីការវាយ្ត្នម្លច្ប់សពវម្រប់ ។ 

ការវាយ្ត្នម្ល TADAT អាច្ទធវើតាម្ម្បព័ៃធអៃឡាញ ទហើយ្ទលខាធិការោឋ ៃ TADAT ៃិងអ.រ.ហ. ៃឹងខបងខច្ក

ោ ាំហាៃៗ តាម្ម្ត្ីាសដ្ូច្ខាងទម្កាម្៖ 

ម្តី្ាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២១ 

− ទរៀបច្ាំកិច្ចម្ប ុាំខណន្ទាំ ៃិងខបងខច្កភារកិច្ច ៃូសា ិកម្កុម្ការងារវាយ្ត្នម្ល TADAT, 

− ទរៀបច្ាំបញ្ចប់ៃូវខែៃការនៃការទរៀបច្ាំវាយ្ត្នម្ល TADAT, 

− ទរៀបច្ាំៃីត្ិវិធីែលូវការកនុងការទរៀបច្ាំវាយ្ត្នម្ល TADAT ៃិងទែាើ ូៃទលខាធិការោឋ ៃ TADAT ។ 

ម្តី្ាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២១ 

− ពិៃិត្យសាវតាររបស់ម្បទទស (ម្កបែណឌ រត្ិយ្ុត្ត ៃិងសាថ ប័ៃកនុងការម្រប់ម្រងរដ្ឋបាលពៃធ), 

− បាំទពញកម្ម្ងសាំណួរម្ុៃការចប់ទែតើម្ទរៀបច្ាំការវាយ្ត្នម្ល, 

− ទែាៀងផ្លា ត្់ព័ត្៌ាៃនៃកម្ម្ងសាំណួរម្ុៃការចប់ទែតើម្ទរៀបច្ាំការវាយ្ត្នម្ល ៃិងកត្់សាគ លច់្ាំណចុ្ម្ត្ូវសិកា

លម្ែិត្បខៃថម្ ។ 

ម្តី្ាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២១៖   

− កាំណត្់ពីម្ទធាបាយ្នៃការទធវើការវាយ្ត្នម្ល (ទទួលទសសៃកចិ្ចផ្លា ល់របស់ ាំន្ទញការអៃតរោត្ិ ឬទធវើការ-

វាយ្ត្នម្លតាម្ម្បព័ៃធអៃឡាញ), 

− ោក់ពិៃាុសាសធាត្ុៃីម្យួ្ៗនៃសចូ្ន្ទករវាយ្ត្នម្ល, 

− ទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោងរបាយ្ការណ៍វាយ្ត្នម្ល TADAT, 

− ទរៀបច្ាំកិច្ចម្ប ុាំពិៃិត្យរួម្ោន  ៃិងទែាើទសច្កតីម្ោងរបាយ្ការណ៍ ូៃទលខាធិការោឋ ៃ TADAT, 

− ម្បម្ូលព័ត្៌ាៃបខៃថម្ ៃិងខកសម្ម្ួលទសច្កតីម្ោងរបាយ្ការណ៍ខែែកតាម្ម្ត្ិទោប់របស់    

ទលខាធិការោឋ ៃ TADAT, 

− ទរៀបច្ាំបញ្ចប់ ៃិងឯកភាពការោក់ពិៃាុ ៃិងទធវើសិកាេ សាោពិទម្ោោះទោបល់, 

− ទោរពរាយ្ការណ៍លទធែលច្ុងទម្កាយ្ ូៃ ឯកឧត្តម្អរគបណឌ តិ្សភាចរយ ឧបន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតី ៃងិ     

ទសន ើទែ ាើរបាយ្ការណ៍ច្ុងទម្កាយ្ ូៃទលខាធិការោឋ ៃ TADAT ។ 

ម្តី្ាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២៖ 

− ទរៀបច្ាំសិកាេ សាោែសពវែាយ្របាយ្ការណ៍ TADAT, 

− ពិភាកាពីច្ាំណចុ្ ៃិងវិធាៃការម្ត្ូវបៃតពម្ងឹងរដ្ឋបាលពៃធ, 

− ទោរពរាយ្ការណ៍លទធែលនៃការពិភាកាទលើទោលៃទោបាយ្ពៃធ ូៃ ឯកឧត្តម្អរគបណឌ តិ្សភាចរយ 

ឧបន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតី ។ 

០៣ ម្តិ្ទោបល់របស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៖៍ 
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នដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍ាៃកតីទសាម្ៃសសច្ាំទោោះការែតួច្ទែតើម្ទដ្ើម្បីពម្ងឹងសិថត្ិលទធកម្ម ។ នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍កត្់សាគ ល់ថ្ន ាៃ    

អងគភាពថវិកាច្ាំៃៃួ ៣០៥ ឬទសម ើៃឹង ៤៧,៧៤% ពុាំបាៃទែាើរបាយ្ការណ៍លទធកម្មឆ្ន ាំ២០២០ ម្ក កសហវ. ទទ ។ 

ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ិលទធកម្មក៏បាៃបងាា ញខដ្រថ្ន អងគភាពលទធកម្មោទម្ច្ើៃម្ិៃបាៃទធវើទសច្កតរីាយ្ការណ៍បាៃទាៃ់ទពលទវោ ។ 

នដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍សូម្ទលើកទឹកច្ិត្តឱយ កសហវ. បទងកើត្ៃូវម្បព័ៃធរណទៃយ្យភាព (Accountability System) ទដ្ើម្បី

បទងកើៃអៃុទោម្ភាពទលើកិច្ចការទៃោះ ។ របាយ្ការណ៍ម្បចាំឆ្ន ាំនៃការអៃុវត្តការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈបាៃសរទសរថ្ន FMWG ៃឹងបញ្ចប់ការអភិវឌ្ឍម្៉ាូឌ្ុលម្រប់ម្រងលទធកម្មទពញទលញកនុងខែកុម្ភៈឆ្ន ាំ២០២១ 

ទហើយ្ក៏កាំពុងបាំោក់ទហោឋ រច្ន្ទសម្ព័ៃធ ៃិងទធវើការបណតុ ោះបណាត លដ្ល់អនកទម្បើម្បាស់ែងខដ្រ ។ នដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍សមូ្សាវ រម្ៃ៍

ច្ាំទោោះកាលវិភារនៃការពម្ងីកការោក់ឱយអៃុវត្តម្៉ាឌូ្ុលម្រប់ម្រងលទធកម្មទពញទលញទៃោះទៅម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ។  

 
៣.១) ការទ ល្ើយ្ត្បរបស់អរគន្ទយ្កោឋ ៃលទធកម្មសាធារណៈ ទលើវិធាៃការទលើកកម្ពស់អៃុទោម្ភាពនៃការទែាើរបាយ្ការណ៍

លទធកម្ម ៃងិសមិ្ទធលិទធភាព ឬភាពចាំបាច់្នៃការបទងកើត្ម្បព័ៃធរណទៃយ្យភាពសម្ាប់ទលើកកម្ពស់អៃទុោម្ភាពទៃោះ ។ 

ោក់ព័ៃធៃឹងវិធាៃការទលើកកម្ពស់អៃុទោម្ភាពនៃការទែាើរបាយ្ការណ៍លទធកម្ម, អរគន្ទយ្កោឋ ៃលទធកម្ម      

សាធារណៈ បាៃៃិងកាំពុងបៃតពម្ងឹង ៃិង ាំរុញការទែាើរបាយ្ការណ៍សត ីពីការអៃុវត្តកិច្ចលទធកម្មម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ របស់

សាថ ប័ៃអៃុវត្តលទធកម្ម ឬអងគភាពថវិកា ម្ក កសហវ. ។ រិត្ម្ត្ឹម្ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២១, សាថ ប័ៃអៃុវត្តលទធកម្មខដ្លបាៃ

ទែាើរបាយ្ការណ៍សត ីពីការអៃុវត្តកិច្ចលទធកម្មម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ ាៃច្ាំៃួៃ ១១០ សាថ ប័ៃ ទសម ើៃឹង ៩៩,០៩% ខដ្លទកើៃ

ទ ើងទលើសឆ្ន ាំ២០១៩ ច្ាំៃួៃ ៦,៣០% (ឆ្ន ាំ២០១៩ សាថ ប័ៃអៃុវត្តលទធកម្មបាៃទែាើរបាយ្ការណ៍ាៃច្ាំៃួៃ ១០៣ សាថ ប័ៃ 

ទសម ើៃឹង ៩២,៧៩%) ។ ទោយ្ខ ក សម្ាប់អងគភាពថវិកាខដ្លបាៃទែាើរបាយ្ការណ៍សត ីពីការអៃុវត្តកិច្ចលទធកម្មម្បចាំ

ឆ្ន ាំ២០២០ ាៃច្ាំៃួៃ ៣៩១ អងគភាព ទសម ើៃឹង ៦១,១៨% ទកើៃទ ើងទលើសឆ្ន ាំ២០១៩ ច្ាំៃួៃ ១៥,១៨%។ ោម្ួយ្ោន ទៃោះ

ខដ្រ សម្ាប់សាថ ប័ៃអៃុវត្តលទធកម្ម ឬអងគភាពថវិកាខដ្លមិ្ៃបាៃទាៃ់បាៃទែាើរបាយ្ការណ៍អៃុវត្តកិច្ចលទធកម្មម្បចាំឆ្ន ាំ

២០២០ ម្ក កសហវ., អរគន្ទយ្កលទធកម្មសាធារណៈៃងឹបៃត ាំរុញការទែាើរបាយ្ការណល៍ទធកម្មទៃោះ តាម្រយ្ៈយ្ៃតការ

ៃិងវិធាៃការចាំបាច់្ម្យួ្ច្ាំៃួៃ ដ្ចូ្ខាងទម្កាម្៖ 

-   ទរៀបច្ាំលិែិត្ទម្កើៃរលំកឹ ៃូទៅសាថ ប័ៃអៃុវត្តលទធកម្ម ឬអងគភាពថវិកាខដ្លមិ្ៃបាៃទាៃ់បាៃទែាើរបាយ្ការណ៍

អៃុវត្តកិច្ចលទធកម្មម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ ម្ក កសហវ. ទដ្ើម្បី ាំរុញទលើការទែាើរបាយ្ការណ៍អៃុវត្តកិច្ចលទធកម្មម្បចាំ

ឆ្ន ាំ២០២០ 

-   បៃតតាម្ោៃការអៃុវត្តខែៃការលទធកម្មម្បចាំឆ្ន ាំ២០២១ ៃងិឆ្ន ាំបៃតបន្ទា ប់របស់សាថ ប័ៃអៃុវត្តលទធកម្ម ឬអងគភាព

ថ វិកាឱយបាៃត្ឹងរឹង 

-   សហការោម្យួ្ៃឹងអរគន្ទយ្កោឋ ៃថវិកាកនុងការពិចរណាផ្លែ កការែតល់ធាន្ទច្ាំណាយ្សម្ាប់រទម្ាងលទធកម្ម

បន្ទា ប់ ច្ាំទោោះសាថ ប័ៃអៃុវត្តលទធកម្ម ឬអងគភាពថវិកាខដ្លមិ្ៃបាៃទែាើរបាយ្ការណ៍អៃុវត្តកិច្ចលទធកម្មម្ក 

កសហវ. ឬម្ៃាីរ សហវ. ឱយបាៃទទៀងទាត្់ ៃិងទាៃ់ទពលទវោ  

-   ពិចរណាកនុងការដ្កយ្កម្កវិញៃវូសិទធិសទម្ម្ច្កិច្ចលទធកម្មតាម្កម្មិ្ត្ទឹកម្បាក់ម្យួ្ខែនក ឬទាាំងម្សុង ច្ាំទោោះ

សាថ ប័ៃអៃុវត្តលទធកម្ម ឬអងគភាពថវិកាខដ្លមិ្ៃបាៃទែាើរបាយ្ការណ៍អៃុវត្តកិច្ចលទធកម្មម្ក កសហវ. ឬម្ៃាីរ

សហវ. ទទៀងទាត្់ ៃិងទាៃ់ទពលទវោ។ 
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ទោយ្ខ ក ោក់ព័ៃធៃឹងភាពចាំបាច្់នៃការបទងកើត្ម្បព័ៃធរណទៃយ្យភាព អរគន្ទយ្កោឋ ៃលទធកម្មសាធារណៈ

បាៃសហការោម្ួយ្ FMWG ទលើការទរៀបច្ាំ ៃិងអភិវឌ្ឍម្ុែងារលទធកម្មទពញទលញកនុង FMIS ខដ្លោម្បព័ៃធម្ួយ្

សម្ាប់ការតាម្ោៃ ៃិងម្រប់ម្រងការអៃុវត្តកិច្ចលទធកម្មរបស់សាថ ប័ៃអៃុវត្តលទធកម្ម ឬអងគភាពថវិកាឱយកាៃ់ខត្ាៃ

ម្បសិទធភាពោងទពលកៃលងម្ក ។ រិត្ម្ត្ឹម្ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២១, FMWG សហការោម្ួយ្អរគន្ទយ្កោឋ ៃលទធកម្ម

សាធារណៈ បាៃបញ្ចប់ទលើការអភិវឌ្ឍទលើអៃុម្ុែងារច្ាំៃួៃ ៤ នៃម្ុែងារលទធកម្មទពញទលញ រួម្ាៃ៖ (១) អៃុម្ុែងារ

ការម្រប់ម្រងបញ្ា ីអនកទដ្ញនថល, (២)អៃុម្ុែងារទរៀបច្ាំខែៃការលទធកម្ម, (៣) អៃុម្ុែងារម្រប់ម្រងដ្ាំទណើរការទដ្ញនថល 

ៃិង (៤) អៃុម្ុែងារម្រប់ម្រងកិច្ចសៃា ។ 

 
៣.២) ការទ ល្ើយ្ត្បរបស់ FMWG ទលើកាលវិភារនៃការពម្ងីកការោក់ឱយអៃុវត្តម្៉ាឌុូ្លម្រប់ម្រងលទធកម្មទពញទលញ 

ទៅម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ។ 

FMWG សូម្សាវ រម្ៃ៍ ៃិងោាំម្ទដ្ល់ការទលើកទ ើងរបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍កនុងការោក់ឱយដ្ាំទណើរការម្ុែងារលទធកម្ម

ទពញទលញ កនុងទោលទៅ ាំរុញវិៃ័យ្នៃការអៃុវត្តកិច្ចលទធកម្ម, ការម្រប់ម្រងព័ត្៌ាៃទលើកិច្ចលទធកម្មរបស់អងគភាព

ថវិកាអាណាប័កទែារសិទធិទពញទលញ ៃិងបណាោ ម្កសងួ-សាថ ប័ៃ ៃិងការទលើកកម្ពស់ម្បសិទធភាពនៃការអៃុវត្តកិច្ចលទធកម្ម

សាធារណៈ ។ FMWG សូម្អៃុញ្ញញ ត្ ម្ាប ូៃអងគម្ប ុាំទោយ្សទងេបអាំពីដ្ាំទណើរការអៃុវត្តម្ុែងារកិច្ចលទធកម្មដ្ូច្

ត្ទៅ ៖ 

- បច្ចុបបៃន FMWG បាៃបញ្ចប់ការអភិវឌ្ឍម្ុែងារលទធកម្មទពញទលញ ៃិងបាៃោក់ទៅកនុង Production 

Environment រួច្រាល់ទហើយ្ សម្ាប់ឆ្ន ាំ ២០២១ ទៃោះ ។ តាម្ការឯកភាពដ្៏ែពង់ែពស់ពី ឯកឧត្តម្អរគបណឌ តិ្

សភាចរយឧបន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតី, FMWG ៃឹងោក់ឱយទម្បើម្បាស់មុ្ែងារទៃោះោែលូវការសម្ាប់ម្កសងួច្ាំៃៃួ ២ រឺ 

កសហវ. ៃិងម្កសួងកិច្ចការន្ទរី ខដ្លៃឹងម្ត្ូវអៃុវត្តទៅទដ្ើម្ម្ត្ីាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២១ បន្ទា ប់ពីបណោុ ោះបណាោ ល

រួច្ ។ ោការពិត្ណាស់ ការបណោុ ោះបណាោ លម្ត្ូវបាៃ ួបឧបសរគធាំបាំែុត្រឺសាថ ៃភាពនៃការរាំរាម្កាំខហងនៃ

 ាំងកឺូវីដ្-១៩ ខដ្លម្កុម្ការងារម្ត្ូវរិោះរកម្ទធាបាយ្ោបទណាោ ោះអាសៃនទដ្ើម្បីសទស្រងាគ ោះសាថ ៃការណ៍ដ៏្អាម្កក់ទៃោះ 

ទដ្ើម្បីទធវើោ៉ា ងណាឱយម្រប់អនកទម្បើម្បាស់មុ្ែងារថមីទៃោះ បាៃយ្ល់ដឹ្ង ៃិងទច្ោះទម្បើម្បាស់ មុ្ៃៃឹងអៃុវត្តោែលូវការ ។  

- បន្ទា ប់ម្កទៅឆ្ន ាំ ២០២២, FMWG ោក់ឱយទម្បើម្បាស់ FMIS ម្ុែងារលទធកម្មទពញទលញទៅតាម្បណាោ

ម្កសួងច្ាំៃួៃោ៉ា ងត្ិច្ ១០ ោម្ួយ្ៃឹងអងគភាពថវិកាអាណាប័កទែារសិទធិទពញទលញ  ម្បសិៃទបើការរាំរាម្កាំខហង

ពី ាំងកឺូវីដ្-១៩ ម្រប់ម្រងបាៃទពញទលញ ៃិងអាច្អៃុញ្ញញ ត្ឱយាៃការបណោុ ោះបណាោ លោម្បម្កត្ីបាៃកនុង

ថ្នន ក់ទរៀៃ ទន្ទោះទយ្ើងពាោម្បញ្ចប់ការោក់ឱយទម្បើម្បាស់ទៅម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ខត្ម្ោង ។ ប៉ាុខៃតទបើម្ិៃ

អាំទណាយ្ែលទយ្ើងៃឹងទរៀបច្ាំោក់ឱយទម្បើម្បាស់ម្ុែងារទៃោះទៅឆ្ន ាំ២០២៣ សម្ាប់ម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃិង 

អងគភាពថវិកាអាណាប័កទែារសិទធិទពញទលញខដ្លទៅទសសសល់ ។ 

- ទៅឆ្ន ាំ ២០២៣ ោក់អៃុវត្តទៅម្រប់ម្ៃាីរ សហវ. ទាាំង ២៥ រា ធាៃី-ទែត្ត ។ 
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ខែនកទី២៖ បៃតពម្ងឹងរណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ 

០៤ ម្តិ្ទោបល់របស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៖៍ 

នដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍ាៃកតីទសាម្ៃសសច្ាំទោោះការែតួច្ទែតើម្ទដ្ើម្បីខកលម្ែត្ាល ភាពថវិកា ៃិងការច្ូលរួម្របស់សាធារណ ៃ ។ 

កនុងបរិការណ៍នៃការទធវើ វិទសាធៃកម្មច្ាប់ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍សូម្ែតល់អៃសុាសៃ៍ឱយរា រោឋ -

ភិបាលទរៀបច្ាំម្កបែណឌ ច្ាប់ ខដ្លន្ទាំឱយាៃការែសពវែាយ្ទសច្កតីម្ោងច្ាប់ថវិកាមុ្ៃៃឹងការអៃុម័្ត្ទោយ្រដ្ឋសភា ។ 

 
៤.១) ការទ ល្ើយ្ត្បរបស់អរគន្ទយ្កោឋ ៃថវិកា ទលើសមិ្ទធលិទធភាព ឬភាពចាំាំបាច់្នៃការទរៀបច្ាំម្កបែណឌ ច្ាប់ ខដ្លន្ទាំ

ឱយាៃការែសពវែាយ្ទសច្កតមី្ោងច្ាប់ថវិកាមុ្ៃៃឹងការអៃុម័្ត្ទោយ្រដ្ឋសភា ។  

កសហវ. សូម្កត្់សាគ ល់ច្ាំទោោះអៃុសាសៃ៍របស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍កនុងការទរៀបច្ាំម្កបែណឌ ច្ាប់ ខដ្លន្ទាំឱយាៃ

ការែសពវែាយ្ទសច្កតីម្ោងច្ាប់ថវិកាមុ្ៃៃឹងការអៃុម័្ត្ទោយ្រដ្ឋសភា ទហើយ្បញ្ញា ក់ថ្នទសច្កតីម្ោងច្ាប់ម្បព័ៃធ

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកាំពុងម្ត្ូវបាៃពិភាកាកនងុកម្ម្ិត្បទច្ចកទទស ។ ទៃាឹម្ទៃោះ ម្កុម្ការងារបទច្ចកទទសក៏ម្ត្ូវបាៃខណន្ទាំ

ទោយ្ថ្នន ក់ដឹ្កន្ទាំម្កសងួឱយពៃិិត្យទម្ើលច្ាប់ម្បព័ៃធនៃម្បទទសដ្នទកនុងត្ាំបៃ់  ទដ្ើម្បីបញ្ញា ក់ថ្នទត្ើច្ាប់ម្បព័ៃធនៃម្បទទស

ទាាំងទន្ទោះពិត្ោត្ម្មូ្វឱយរោឋ ភិបាលែសពវែាយ្ទសច្កតីម្ោងច្ាប់ថវិកាមុ្ៃៃឹងការអៃុម័្ត្ទោយ្អងគៃីត្ិបបញ្ញត្ិតខដ្រទទ ។ 

ទទាោះោោ៉ា ងទៃោះកតី កសហវ. ទបតោា ច្ាំទោោះត្ាល ភាពនៃដ្ាំទណើរការថវិកា ។ កនុងនថៃនៃការអៃុម័្ត្ទសច្កតីម្ោងច្ាប់

ថវិកាកនុងកិច្ចម្ប ុាំទពញអងគរណៈរដ្ឋម្ស្រៃតី, ទសច្កតីសទងេបនៃទសច្កតីម្ោងច្ាប់ថវិកាម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្ភាល ម្ៗទលើ

ទរហទាំព័ររបស់ កសហវ. ។ ទសច្កតីសទងេបទៃោះ រូសបញ្ញា ក់ពីអាទិភាពទោលៃទោបាយ្ ៃិងវិធាៃការរបស់រា រោឋ ភិបាល, 

កិច្ចែិត្ែាំម្បម្ូលច្ាំណូល, ៃិងការវិភា ថវិកាទៅតាម្អាទិភាព ៃិងម្កសួង-សាថ ប័ៃរា រោឋ ភិបាល ។ បខៃថម្ពីទៃោះ 

រដ្ឋសភាក៏បាៃទរៀបច្ាំោម្បចាំៃូវទវទិកាសាធារណៈសត ីពី “ម្កបែណឌ ា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ចៃិងទោលៃទោបាយ្សម្ាប់ទរៀបច្ាំ

ច្ាប់ថវិកា” ម្ុៃៃឹងការអៃុម្័ត្ ទហើយ្ក៏ាៃការច្លូរមួ្ពីត្ួអងគសាំខាៃ់ៗ រួម្ាៃ សា កិរដ្ឋសភា ៃិងម្ពឹទធសភា, នដ្រូ

អភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងសងគម្សុីវិល ។ ទោលបាំណងសាំខាៃ់រឺធាន្ទត្ាល ភាព ូៃអងគៃីត្ិបបញ្ញត្តិ ខដ្លោត្ាំណាងនៃម្បោពលរដ្ឋ



 

273 

ទលើែលឹម្សារនៃច្ាប់ថវិកាទៃោះ ។ ការអៃុវត្តទៃោះៃឹងខកលម្ែរុណភាពនៃដ្ាំទណើរការពិៃិត្យទសច្កតីម្ោងច្ាប់ទៃោះ ។ ម្ា៉ាង

ទទៀត្ កនុងនថៃម្ប ុាំអៃុម័្ត្ទសច្កតីម្ោងច្ាប់ថវិកាទៅរដ្ឋសភា, សាធារណ ៃអាច្តាម្ោៃទោយ្ផ្លា ល់ទលើកញ្ចក់ទរូទសសៃ៍

ោត្ិ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ កសហវ. យ្ល់ទឃើញថ្ន អងគៃីត្ិបបញ្ញត្តិបាៃច្លូរមួ្ោ៉ា ង ិត្សន ិទធកនុងដ្ាំទណើរការពិៃិត្យថវិកា ។ 

កម្ពុោបាៃពិៃិត្យបទពទិសាធៃ៍នៃម្បទទសបារាាំង ទហើយ្លឺថ្នច្ាប់ម្បព័ៃធនៃម្បទទសទៃោះម្ិៃាៃខច្ងពីត្ម្ម្ូវការ

ឱយាៃែសពវែាយ្ទសច្កតីម្ោងច្ាប់ថវិកាមុ្ៃការទែាើទៅអងគៃីត្ិបបញ្ញត្តិទទ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ  កសហវ. យ្ល់ទឃើញថ្ន 

“ការែសពវែាយ្ទសច្កតីម្ោងច្ាប់ថវិកាមុ្ៃការអៃុម័្ត្ទោយ្រដ្ឋសភា” ពុាំាៃភាពចាំបាច្់កនុងការំទលច្កនុងច្ាប់សត ីពី

ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទទ ។ កនុងដ្ាំណាក់កាលទៃោះ កសហវ. មិ្ៃបដិ្ទសធច្ាំទោោះលទធភាពនៃការែសពវែាយ្ទៃោះទទ, 

ោ៉ា ងណាម្ិញ, កសហវ. ម្ត្ូវពិៃិត្យការអៃុវត្តទៅអៃតរោត្ ិទហើយ្ដ្កម្សង់ៃូវឧត្តាៃុវត្តៃ៍អៃតរោត្ិ ទដ្ើម្បីឈាៃទៅ

សទម្ម្ច្អាំពីភាពចាំបាច្់នៃកត្ម្ម្ូវឱយាៃការែសពវែាយ្ទសច្កតីម្ោងច្ាប់ថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំ មុ្ៃៃឹងទែាើ ៃូរដ្ឋសភា ។ 

០៥ ម្តិ្ទោបល់របស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៖៍ 

នដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍ាៃកតីទសាម្ៃសសច្ាំទោោះការអៃុម្័ត្ FMIS Blueprint  ាំហាៃទី៣ ៃិងខែៃការខកលម្ែៃីត្ិវិធីការងារ

ទដ្ើម្បីោាំម្ទការអៃុវត្តទលើម្បព័ៃធ FMIS ។ នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍សូម្ទលើកទឹកច្ិត្តថ្ន Blueprint ដ្ាំណាក់កាលទី៣កាំណត្់ៃូវ

ម្ហិច្ឆិតាច្ាស់ោស់កនុងការទោោះម្សាយ្ភាពឥត្ម្បសិទធភាពនៃរច្ន្ទសម្ពៃ័ធរបស់កិច្ចការរណទៃយ្យ, ការរាយ្ការណ៍, 

ធន្ទោរ ៃិងទូទាត្់ ខដ្លម្ត្ូវបាៃទម្បើម្បាស់សម្ាប់អៃវុត្តថវិកា ។ នដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍បាៃដឹ្ងថ្ន រា រោឋ ភិបាលាៃ

បាំណងបទងកើត្ FMIS ោឧបករណ៍សនូលទដ្ើម្បីកាត្់បៃថយ្ៃីត្ិវិធីនៃខែសច្ងាវ ក់ច្ាំណាយ្ ។ នដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍សមូ្ទលើកទឹក

ច្ិត្តឱយរា រោឋ ភិបាលកាំណត្់ៃូវទោលបាំណងម្បកបទោយ្ម្ហិច្ឆិតា សម្ាប់ការទម្បើម្បាស់ម្៉ាូឌ្ុលទរៀបច្ាំថវិកា ខដ្ល

ម្ិៃម្ត្ឹម្ខត្ទធវើសវ ័យ្ម្បវត្តិកម្មទលើដ្ាំទណើរការទរៀបច្ាំថវិកាន្ទទពលបច្ចុបបៃនទន្ទោះទទ ខថម្ទាាំងោាំម្ទការទរៀបច្ាំថវិការយ្ៈទពល

ម្ធយម្ខែែកទលើទោលៃទោបាយ្ ៃិងសម្ិទធកម្ម ។ ោច្ុងទម្កាយ្ នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍សូម្សាវ រម្ៃ៍ឱយាៃការម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ៃងិ

ការរាយ្ការណ៍ទលើវឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវត្ត FMIS កនងុកិច្ចម្ប ុាំ TWG ោម្បចាំ ទហើយ្នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍បាៃទម្ត្ៀម្លកេណៈ

រួច្រាល់កនុងការោាំម្ទខែនកបទច្ចកទទសតាម្ត្ម្ម្ូវការ ។  

 
៥.១) ការទ ល្ើយ្ត្បរបស់ FMWG ទលើការកាំណត់្ៃវូម្ហិច្ឆតិាច្ាស់ោស់កនងុ Blueprint ដ្ាំណាក់កាលទ៣ី ទដ្ើម្បទីោោះ

ម្សាយ្ភាពឥត្ម្បសិទធភាពនៃរច្ន្ទសម្ពៃ័ធរបស់កិច្ចការរណទៃយ្យ, ការរាយ្ការណ៍, ធន្ទោរ ៃងិទទូាត់្ ខដ្លម្តូ្វបាៃ

ទម្បើម្បាស់សម្ាប់អៃុវត្តថវិកា ទហើយ្ៃិងការទ ល្ើយ្ត្បទលើសមិ្ទធភាព ឬភាពចាំបាច់្ច្ាំទោោះការរាយ្ការណ៍របស់ FMWG 

ទលើវឌ្ឍៃភាពនៃការអៃវុត្ត FMIS កនងុកិច្ចម្ប ុាំ TWG ោម្បចាំ ។ 

ោក់ព័ៃធៃឹងខែៃការពម្ងីកការោក់ឱយទម្បើម្បាស់ FMIS  ាំហាៃទី៣ ឆ្ន ាំ ២០២១ - ២០២៥ សម្ាប់ទិដ្ឋភាព

នៃការពម្ងីកការោឋ ៃរបស់ម្បព័ៃធ, FMWG ទផ្លោ ត្ទលើការោក់ឱយអៃុវត្តម្បព័ៃធទៅថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ប៉ាុខៃតសម្ាប់ទិដ្ឋភាព

នៃការពម្ងឹងម្បសិទធភាពរបស់ម្បព័ៃធ, FMWG ទផ្លោ ត្សាំខាៃ់ទៅទលើការងារច្ាំៃួៃ ៤ រឺ៖ (១). ការពម្ងឹងម្បសិទធភាព

នៃការទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធ តាម្រយ្ៈការអៃុវត្តខែៃការយុ្ទធសាស្រសតត្ម្ម្ង់ទិស ៃិងការខកសម្មួ្លៃីត្ិវិធីអៃវុត្តការងាររួប

ែស ាំៃឹងខែៃការយុ្ទធសាស្រសត ម្រប់ម្រងការផ្លល ស់បោូរ ខដ្លៃឹងម្ត្ូវអៃុវត្តទលើម្រប់ៃីត្ិវិធីអៃុវត្តការងារ ៃិងម្បទភទច្ាំណាយ្
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ថវិកាោត្ិ, (២). ការពម្ងឹងការអភិវឌ្ឍម្បព័ៃធ ោម្ួយ្ៃឹងការខកសម្មួ្លៃវូការកត្់ម្តាម្បត្ិបត្តិការខដ្លពុាំម្ត្ឹម្ម្ត្ូវ

តាម្សោង់ោរណទៃយ្យ ៃិងយ្ៃតការ ាំរុញការទម្បើម្បាស់ព័ត្៌ាៃ, ទិៃនៃ័យ្ ៃិងរបាយ្ការណ៍ែលិត្ទច្ញពី FMIS, 

(៣). ការពម្ងឹងខកលម្ែមុ្ែងារខដ្លាៃម្សាប់កនុងម្បព័ៃធឱយកាៃ់ខត្ាៃសងគត្ិភាព ៃិងម្ត្ូវតាម្សោង់ោឧត្តាៃុវត្តៃ៍ 

ទដ្ើម្បីទម្ត្ៀម្ោទម្សច្កនុងការោក់ឱយអៃុវត្តទៅម្រប់ការោឋ ៃ ោពិទសសការោឋ ៃ ាំហាៃទី៣ ៃិង (៤). ការពម្ងឹងសុវត្ថិភាព

នៃការទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធ ទដ្ើម្បីធាន្ទបាៃៃូវការពម្ងីកការច្លូទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធឱយបាៃកាៃ់ខត្ទលូាំទូោយ្ ោពិទសស

ទៅអងគភាព ៃិងរដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិ ។  

FMWG ោាំម្ទដ្ល់ទោបល់របស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍កនុងការសូម្ទោរពទសន ើសុាំការសទម្ម្ច្ោថមីម្ោងទទៀត្ពី ឯកឧត្តម្

អរគបណឌ តិ្សភាចរយឧបន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃត ី កនុងការោក់បញ្ចូលៃីត្ិវិធីទរៀបច្ាំខែៃការថវិកាទៅកនុងខែៃការយុ្ទធសាស្រសត

ត្ម្ម្ង់ទិស ៃិងខកសម្មួ្លៃីត្ិវិធីអៃុវត្តការងារ ទដ្ើម្បីឱយ FMWG ៃិងអងគភាពោក់ព័ៃធទរៀបច្ាំត្ម្ម្ង់ទិស ៃិងខកសម្ម្ួល

ៃីត្ិវិធីទៃោះឱយបាៃរចួ្រាលស់ម្ាប់ការោក់ឱយអៃុវត្តទៅតាម្បណាោ ម្កសងួ-សាថ ប័ៃទៅឆ្ន ាំ ២០២២ សម្ាប់ទរៀបច្ាំថវិកា

ឆ្ន ាំ ២០២៣ ។ 

FMWG ក៏សមូ្ទសន ើសុាំឱយាៃការោក់បញ្ចូលរបាយ្ការណ៍តាម្ោៃវឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវត្តរទម្ាង FMIS ទៅកនងុ

កិច្ចម្ប ុាំរណៈកាម ធិការដឹ្កន្ទាំការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈោម្ួយ្ត្ាំណាងនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ែងខដ្រ ។ 

 
៥.២) ការទ ល្ើយ្ត្បរបស់អរគន្ទយ្កោឋ ៃថវិកា ទលើការទរៀបច្ាំថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ខែែកទលើទោលៃទោបាយ្ៃិង

សមិ្ទធកម្ម ទោយ្ទម្បើម្បាស់ម្៉ាឌុូ្លទរៀបច្ាំថវិកាកនងុម្បព័ៃធ FMIS ។ 

ម្៉ាឌូ្ុលទរៀបច្ាំខែៃការថវិកាម្ត្ូវបាៃអភិវឌ្ឍម្សបតាម្ច្ាប់សត ីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបច្ចុបបៃន ខដ្ល

អៃុញ្ញញ ត្ឱយរា រោឋ ភិបាលទរៀបច្ាំច្ាប់ថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំ ។ ការអៃុវត្តទៃោះទៅខត្ោអាទិភាពដ្ខដ្រ ។ កសហវ. ទម្ោងៃឹង

ោក់ម្៉ាូឌ្ុលទៃោះ អៃុវត្តសាកលបងទៅ កសហវ. ៃិងម្កសួងកិច្ចការន្ទរីកនុងឆ្ន ាំ២០២១ សម្ាប់ទរៀបច្ាំច្ាប់ថវិកាឆ្ន ាំ

២០២២ ៃិងោក់ទច្ញៃវូខែៃការកនុងការពម្ងីកការអៃុវត្តោបទណត ើរៗទៅម្កសងួ-សាថ ប័ៃទែសងទទៀត្កនុងឆ្ន ាំ២០២២-

២០២៤ ទដ្ើម្បីធាន្ទថ្នម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័ៃទាាំងអស់ ៃងឹទរៀបច្ាំសាំទណើថវិកាឆ្ន ាំ២០២៥ តាម្ FMIS ។ កហសវ. ក៏ៃឹង

ធាន្ទខដ្រថ្ន ម្៉ាូឌ្ុលទៃោះៃឹងោាំម្ទដ្ល់ការទរៀបច្ាំខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកា ខដ្លោម្លូោឋ ៃនៃកាទរៀបច្ាំខែៃការថវិកា

រយ្ៈទពលម្ធយម្ ។ 

ខែនកទី៣៖ ការែារភាា ប់ថវិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្ 

០៦ ម្តិ្ទោបល់របស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៖៍ 

របាយ្ការណ៍ម្បចាំឆ្ន ាំនៃការអៃុវត្តការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ បាៃសរទសរម្ត្ងក់ថ្នែណឌ ទី ៩៥ ថ្ន 

ម្រប់រដ្ឋបាលទែត្តទាាំងអស់បាៃអៃុវត្តថវិកាកម្មវិធី ប៉ាុខៃតក៏កត្់សាគ ល់ពីបញ្ញា ម្បឈម្នៃការអៃុវត្តច្ាំណាត្់ថ្នន ក់មុ្ែងារ

ទៅកម្ម្ិត្ទែត្តែងខដ្រ ។ នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍សូម្ទលើកទឹកចិ្ត្តឱយាៃការបទងកើត្ៃូវខែៃទីច្ងែុលែលូវម្ួយ្ សម្ាប់អៃុវត្ត

ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ម្ុែងារទៅកម្ម្ិត្ទែត្ត ទហើយ្ន្ទទពលអន្ទរត្ បៃតទៅអៃុវត្តទៅរដ្ឋបាលម្សទាប់ទម្កាម្បខៃថម្ទទៀត្ 

ទោយ្សារកិច្ចការទៃោះអាច្ៃឹងាៃសារៈសាំខាៃ់សម្ាប់ោាំម្ទដ្ល់ដ្ាំទណើរការវិម្ ឈការរបស់រា រោឋ ភិបាល ។ 
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 ៦.១) ការទ ល្ើយ្ត្បរបស់អរគន្ទយ្កោឋ ៃហិរញ្ញវត្ថរុដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោតិ្ ទលើសមិ្ទធលិទធភាព ឬភាពចាំបាច់្នៃការទរៀបច្ាំ

ខែៃទីច្ងែលុែលវូសម្ាប់អៃុវត្តច្ាំណាត់្ថ្នន ក់មុ្ែងារទៅកម្មិ្ត្ទែត្ត ។ 

ច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ម្ុែងារសម្ាប់រដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិៃឹងម្ត្ូវោក់ឱយអៃុវត្តទោយ្ ម្បកាសទៅម្ត្ីាសទី៤ ឆ្ន ាំ

២០២១ ។ ដ្ូច្ទៃោះ រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្តទាាំងអស់ៃឹងម្ត្ូវអៃុវត្តច្ាំណាត្់ថ្នន ក់ម្ុែងារកនុងឆ្ន ាំ២០២២ ។ ទោយ្ខ ក

ច្ាំទោោះរដ្ឋបាលម្កុង-ម្សុក ៃិងឃុាំ-សងាក ត្់វិញ, អរគន្ទយ្កោឋ ៃហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ោត្ិៃឹងរិត្ររូកនុងកម្មវិធ ី  

ខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាលទម្កាយ្ ។ 

០៧ ម្តិ្ទោបល់របស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៖៍ 

របាយ្ការណ៍ម្បចាំឆ្ន ាំនៃការអៃុវត្តការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបាៃកត្់សាគ ល់ (កថ្នែណឌ ទី 

១០៨) ពីបញ្ញា ម្បឈម្នៃការបញ្ចូលខែៃការច្ាំណាយ្ម្លូធៃទៅកនងុវដ្តថវិកា ទោលរទឺពលទវោមិ្ៃម្សបោន រវាង     

វដ្តថវិកា ៃិងការទរៀបច្ាំកម្មវិធីវិៃិទោរសាធារណៈ (PIP) ទោយ្សារ PIP ម្ត្ូវបាៃអៃម័ុ្ត្បន្ទា ប់ពីការពិភាកាថវិកា 

(កថ្នែណឌ ទី ១១៣) ។ នដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍សូម្សាវ រម្ៃ៍ច្ាំទោោះព័ត្៌ាៃនៃកិច្ចែិត្ែាំបច្ចុបបៃន កនុងការត្ម្មឹ្ម្ ៃិងបញ្ចូល

ច្ាំណាយ្ម្លូធៃទៅកនុងដ្ាំទណើរការថវិកា ។ នដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍ពិៃិត្យទឃើញវឌ្ឍៃភាពនៃការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងវិៃិទោរ

សាធារណៈរឺោម្ូលោឋ ៃម្ួយ្នៃខែៃការសកម្មភាពរួម្បីបូកពីរ ទហើយ្នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ទៅខត្ទម្ត្ៀម្លកេណៈរួច្រាល់

កនុងការែតល់ការោាំម្ទទលើកិច្ចការទៃោះ តាម្ត្ម្ម្ូវការ ។ 

 
៧.១) ការទ ល្ើយ្ត្បរបស់អរគន្ទយ្កោឋ ៃថវិកា ៃិងអ.រ.ហ. ទលើកិច្ចែិត្ែាំបច្ចបុបៃនកនងុការត្ម្មឹ្ម្ ៃិងបញ្ចូលច្ាំណាយ្

មូ្លធៃទៅកនងុដ្ាំទណើរការថវិកា ។ 

អរគន្ទយ្កោឋ ៃថវិកា 

ច្ាំណាយ្ម្ូលធៃខដ្លាៃម្បភពហិរញ្ញបបទាៃពីឥណទាៃកនុង ៃិងទម្ៅម្សុកម្ត្ូវបាៃបញ្ចូលកនុងច្ាប់ថវិកា

ម្បចាំឆ្ន ាំ ។ ទៃាឹម្ទន្ទោះ ម្សបតាម្ទិសទៅនៃការអៃុវត្តយុ្ទធសាស្រសតសត ីពីការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធការម្រប់ម្រងវិៃិទោរ           

សាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥, កសហវ. បាៃែិត្ែាំកនុងឆ្ន ាំ២០២០ កនុងការត្ម្មឹ្ម្ ៃិងបញ្ចូលច្ាំណាយ្ម្លូធៃោ

ឥណទាៃកនុងម្សុកឱយម្សបតាម្កាលបរិទច្ឆទ ៃិងវដ្តនៃកាទរៀបច្ាំថវិកាច្រៃតឆ្ន ាំ២០២១ ។ កិច្ចែិត្ែាំទៃោះចប់ទែតើម្ពី

ការកាំណត្់ពិតាៃថវិកាម្លូធៃ ( ាំពកូ២១) កនុងម្កបែណឌ ថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ ឬក៏ទៅថ្នសារាច្រខណន្ទាំពីការទរៀបច្ាំ

ខែៃការយុ្ទធសាស្រសតថវិកា ។ ោក់ខសតង កិច្ចែិត្ែាំទៃោះបាៃន្ទាំឱយាៃការបញ្ចូលការច្រច ៃិងការសទម្ម្ច្ទលើថវិកាម្លូធៃ

ទៅកនុងវដ្តថវិកា ទហើយ្ទរៀបច្ាំថវិកាម្លូធៃរបស់ម្កសងួអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃបទ ម្កសួងធៃធាៃទឹកៃិងឧត្ៃុិយ្ម្, ៃិងម្កសួង

សាធារណៈការ ៃិងដឹ្ក ញ្ាូៃ កនុងច្ាប់ថវិកាឆ្ន ាំ២០២១ ។ រួរបញ្ញា ក់ថ្ន ថវិកាម្លូធៃនៃម្កសងួទាាំង ៣ ទៃោះ ាៃទាំហាំ

ម្បាណ ៧៥% នៃថវិកាម្ូលធៃសរុប ( ាំពកូ២១) ។ 

ោការទរៀបច្ាំច្ាប់ថវិកាឆ្ន ាំ២០២២, អរគន្ទយ្កោឋ ៃថវិកាទម្ោងៃឹងពម្ងីកការែិត្ែាំត្ម្មឹ្ម្ ៃិងបញ្ចូលថវិកា

ម្ូលធៃតាម្បទពិទសាធៃ៍ខាងទលើ ទៅម្កសួងអប់រំ យ្ុវ ៃ ៃិងកីឡា ។ កនុងដ្ាំទណើរការនៃកិច្ចែិត្ែាំទៃោះ បញ្ញា ម្បឈម្

សថ ិត្ម្ត្ង់រុណភាពនៃខែៃការវិៃិទោរសាធារណៈ ៣ ឆ្ន ាំរំកលិ ខដ្លទរៀបច្ាំទោយ្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ។ ោខែៃការ, អរគ-
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ន្ទយ្កោឋ ៃថវិកា ៃងឹែតួច្ទែតើម្ឱយាៃការពិទម្ោោះទោបល ់ៃិងពិភាកាោម្ុៃោម្ួយ្ៃឹងម្កសួង-សាថ ប័ៃ ទដ្ើម្បីខកលម្ែ

ៃិងពម្ងឹងសម្ត្ថភាពទរៀបច្ាំខែៃការទៃោះ ។  

អ.រ.ហ.  

ទៅកនងុខែៃការសកម្មភាពបីបកូពីរ បាៃោកប់ញ្ចូលកិច្ចការសាហរណកម្មថវិកា ៃិងការខកសម្មួ្លអៃមុ្កឹត្យ

សត ីពីការម្រប់ម្រងការវិៃិទោរសាធារណៈ ទដ្ើម្បីត្ម្មឹ្ម្ដ្ាំទណើរការោម្ួយ្ឆ្ន ាំម្បត្ិទិៃថវិកា ។ បខៃថម្ពីទៃោះ ទៅកនុង 

GDAP ៃិង MAP ២០២១, អរគន្ទយ្កោឋ ៃទោលៃទោបាយ្ ៃិងម្កសួងខែៃការ បាៃរំទលច្ម្កបែណឌ ទពលទវោ

ច្ាស់ោស់សម្ាប់កិច្ចការទាាំងទៃោះ ។ ទម្ៅពីទៃោះ ម្កុម្ការងារតាម្ោៃការអៃុវត្តយុ្ទធសាស្រសត វិៃិទោរ បាៃទរៀបច្ាំ

របាយ្ការណ៍វឌ្ឃៃភាពទោរព ៃូថ្នន ក់ដឹ្កន្ទាំ កសហវ. ។ 

ខែនកទី៤៖ រណទៃយ្យភាពសម្ិទធកម្ម 

០៨ ម្តិ្ទោបល់របស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៖៍ 

នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍សូម្ទលើកទឹកច្ិត្តឱយាៃការបៃតែិត្ែាំកសាងសម្ត្ថភាពរបស់ កសហវ. កនុងការទរៀបច្ាំម្កបែណឌ ហិរញ្ញវត្ថុ   

រយ្ៈទពលម្ធយម្ (MTFF) ៃិងម្កបែណឌ ថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្  (MTBF) ។ ទៃាឹម្ទន្ទោះ នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ក៏សូម្ែតល់អៃុសាសៃ៍

ឱយាៃការពម្ងងឹម្កបែណឌ បទោឋ ៃរត្ិយុ្ត្ត សម្ាប់បទម្ម្ើឱយការទរៀបច្ាំដ្ាំទណើរការ ៃិងឯកសារថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ 

តាម្រយ្ៈការទធវើ វិទសាធៃកម្មចាំបាច់្ន្ទន្ទទលើទសច្កតីម្ោងច្ាប់សត ីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ ោពិទសសរកឺារខក-

សម្មួ្លច្ាប់សត ីពីថវិកាោត្ិៃឹងែតល់កាោៃុវត្តភាព កនុងការពម្ងឹងលិែិត្បទោឋ ៃរត្ិយុ្ត្តោក់ព័ៃធការធាន្ទច្ាំណាយ្

រយ្ៈទពលម្ធយម្ ៃិងការបូកសរុប ឬបិទកិច្ចបញ្ា ិការណទៃយ្យទៅច្ុងឆ្ន ាំៃមី្ួយ្ៗ ទដ្ើម្បីធាន្ទសុច្ចរិត្ភាពនៃឥណទាៃ

ថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំ ។  

 
៨.១) ការទ ល្ើយ្ត្បរបស់អរគន្ទយ្កោឋ ៃទោលៃទោបាយ្ ទលើលទធភាពនៃការទរៀបច្ាំ MTFF ។ 

អរគន្ទយ្កោឋ ៃទោលៃទោបាយ្បាៃទរៀបច្ាំោទសច្កតីម្ោង MTFF ឆ្ន ាំ២០២១-២០២៣ ៃិងបាៃទោរព ូៃ

ថ្នន ក់ដឹ្កន្ទាំ កសហវ. កនុងខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ ។ ោ៉ា ងណាម្ិញ ទោយ្សារខត្ភាពម្ិៃច្ាស់ោស់នៃទសដ្ឋកិច្ចខដ្ល

បងកទោយ្វិបត្តិកូវីដ្-១៩ ៃិងបណាត លឱយាៃការលាំបាកកនុងការពាករទសដ្ឋកិច្ច ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ, រា រោឋ ភិបាលបាៃ

សទម្ម្ច្ពៃារទពលការអៃុវត្ត MTFF ឆ្ន ាំ២០២១-២០២៣ ទហើយ្បៃតម្កបែណឌ ា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ច ាំៃសួវិញ ។ 

MTFF ឆ្ន ាំ២០២៣-២០២៥ ទម្ោងៃឹងម្ត្ូវទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុម្័ត្ទោយ្រា រោឋ ភិបាលកនុងឆ្ន ាំ២០២២ ។ រួម្ែស ាំ

ោម្ួយ្ៃឹង ាំៃួយ្បទច្ចកទទសពីម្ូលៃិធិរូបិយ្វត្ថុអៃតរោត្ិ ៃិងបទពិទសាធៃ៍ទរៀបច្ាំកៃលងម្ក, រុណភាពនៃ MTFF ឆ្ន ាំ

២០២៣-២០២៥ រំពឹងថ្នៃឹងម្ត្ូវខកលម្ែទម្ច្ើៃ ។ 

 
៨.២) ការទ ល្ើយ្ត្បរបស់អរគន្ទយ្កោឋ ៃថវិកា ទលើលទធភាពនៃការទរៀបច្ាំ MTBF ៃងិសមិ្ទធលិទធភាព ឬភាពចាំបាច់្កនងុ

ការទរៀបច្ាំលិែិត្បទោឋ ៃរតិ្យុ្ត្ត (ែារភាា ប់ទៅៃឹងច្ាប់ម្បព័ៃធហិរញ្ញសាធារណៈ) ោក់ព័ៃធការធាន្ទច្ាំណាយ្រយ្ៈ

ទពលម្ធយម្ ។ 
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កសហវ. ែិត្ែាំកនុងការទរៀបច្ាំ MTFF ៃិង MTBF ទហើយ្ទៃាឹម្ទន្ទោះពិៃិត្យទឃើញពីកាោៃុវត្តភាពកនុងការបញ្ចូល

ឧបករណ៍ទៃោះទៅច្ាប់ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈថមី ។ ម្កសួងទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុៃឹងពិៃិត្យទិដ្ឋភាពរួម្ កនុងៃ័យ្

ថ្នសម្ិទធិលទធភាពទៃោះហាក់ដ្ូច្ោែុត្ខដ្លសម្ត្ថកិច្ចរបស់ កសហវ. ។ ោការពិត្ ទសសៃវិស័យ្រយ្ៈទពលម្ធយម្នៃ

ដ្ាំទណើរការថវិកាម្ត្ូវបាៃរទំលច្កនុងខែនកទែសងៗនៃច្ាប់ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឆ្ន ាំ២០០៨ រួច្ទហើយ្ ( ាំពូក ២ 

ខែនកទី២,  ាំពូក ៣ ខែនកទី១) ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ កសហវ.  ាំរុញការទរៀបច្ាំច្ាប់ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈថមី ទដ្ើម្បីទធវើ

សាថ ប័ៃីយ្កម្មឧបករណ៍ទៃោះបខៃថម្ទទៀត្ ឱយម្សបតាម្យុ្ទធសាស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវិកាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ ។ 

ទោយ្ខ ក ការធាន្ទច្ាំណាយ្រយ្ៈទពលម្ធយម្ក៏ោកិច្ចការអាទិភាពម្ត្ូវរិត្ររូែងខដ្រ ។ ម្កុម្ការងារបទច្ចកទទស

បាៃទសន ើសុាំម្ត្ិទោបល់ពី ាំន្ទញការរបស់ម្ូលៃិធិរបិូយ្វត្ថុអៃតរោត្ិពីឧត្តាៃុវត្តៃ៍ ថ្នទត្ើររួខត្បញ្ចូលកនុងច្ាប់ម្បព័ៃធ

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឬម្ោៃ់ខត្បញ្ចូលកនងុម្កបែណឌ ថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្របស់រា រោឋ ភិបាល ។ ទោងតាម្ ាំន្ទញការ, 

ច្រិត្លកេណៈនៃច្ាប់ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរទឺផ្លត ត្ទលើការទបើកែតលម់្បចាំឆ្ន ាំ ទច្ៀសវាងបញ្ញា ធាន្ទច្ាំណាយ្ថវិកា

រយ្ៈទពលម្ធយម្ ។  

 
៨.៣) ការទ ល្ើយ្ត្បរបស់អរគន្ទយ្កោឋ ៃរត្ន្ទោរោតិ្ ទលើការបូកសរបុ ឬបិទកិច្ចបញ្ាកិារណទៃយ្យទៅចុ្ងឆ្ន ាំៃមួី្យ្ៗ 

ទដ្ើម្បធីាន្ទសុច្ចរតិ្ភាពនៃឥណទាៃថវិកាម្បចាំឆ្ន ាំ ។ 

អរគន្ទយ្កោឋ ៃរត្ន្ទោរោត្ិកាំពុងទធវើការោម្ួយ្ ាំន្ទញការបារាាំងកនុងការទរៀបច្ាំម្កបែណឌ រណទៃយ្យថវិកា ។ 

កនុងម្បព័ៃធរណទៃយ្យថមីទៃោះ (ម្ូលោឋ ៃសាច្់ម្បាក់), ច្ាប់ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈៃឹងអៃុម្័ត្ទលើាម្តាសត ីពី

រណទៃយ្យថវិកា ។ ទៃាឹម្ទន្ទោះ អៃុម្កឹត្យសត ពីីការម្រប់ម្រងរណទៃយ្យៃិងថវិកាក៏ៃឹងម្ត្ូវទរៀបច្ាំ ទដ្ើម្បី ាំរុញការអៃុវត្ត

រណទៃយ្យសាធារណៈរបស់ោត្ិ ។ ម្ា៉ាងទទៀត្ ម្បកាសក៏ៃឹងម្ត្ូវទរៀបច្ាំសម្ាប់ខណន្ទាំលម្ែិត្ការអៃុវត្តែងខដ្រ ។ 

ខែនកទី៥៖ ការទម្ត្ៀម្លកេណៈសម្ាប់ ាំហាៃបន្ទា ប់ 

០៩ ម្តិ្ទោបល់របស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៖៍ 

នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍សាវ រម្ៃ៍ច្ាំទោោះការម្សាយ្បាំភលឺពីែលឹម្សារនៃច្ាប់សត ីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ថមី) (កថ្នែណឌ ទី១៣០ - 

១៣៥) ។ ទៅទពលទសច្កតីម្ោងច្ាប់ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំបញ្ចប់, នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍រីករាយ្ៃឹងែតល់

ការពិៃិត្យោ៉ា ងម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ទហើយ្សមូ្ទសន ើរា រោឋ ភិបាលម្បកាៃ់ៃូវទោលការណ៍ខាងទម្កាម្សម្ាប់កិច្ចការទៃោះ៖ 

• ែតល់ភារកិច្ចថវិកា ៃូម្កសងួ-សាថ ប័ៃឱយបាៃទម្ច្ើៃ រមួ្ទាាំងម្ស្រៃតីថវិកាោអាណាប័កទែារសិទធ ប៉ាុខៃតម្ត្ូវរកាវិៃ័យ្

ៃិងអៃុទោម្ភាពថវិកា ។ ច្ាប់សត ីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈររួខត្ខកសម្មួ្លៃីត្ិវិធីការងារ ប៉ាុខៃតម្ត្ូវធាន្ទ

ភារកិច្ចោអនកម្រប់ម្រងថវិកា ៃិងសងគត្ិភាពនៃម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់អរគន្ទយ្កោឋ ៃថវិកា នៃ កសហវ. 

• រិត្រូរទម្បើម្បាស់រណៃីទទាលរបស់ោត្ិោឧបករណ៍ម្ួយ្សម្ាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ម្បកបទោយ្ 

ម្បសិទធភាព ៃិងត្ាល ភាព 

• កាំណត្់ត្ួន្ទទី ៃិងភារកិច្ចរបស់រណទៃយ្យករសាធារណៈឱយបាៃច្ាស់ោស់ 

• ខម្បកាល យ្ FMIS ោឧបករណ៍សម្ាប់កាត្់បៃថយ្ៃីត្ិវិធីនៃខែសច្ងាវ ក់ច្ាំណាយ្ថវិកា  
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• រាយ្ការណ៍ពីរណទៃយ្យម្ត្ូវទារ ៃិងរណទៃយ្យម្ត្ូវសងទៅតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃឱយបាៃទាៃ់ទពលទវោ 

• ត្ម្ម្ូវឱយម្កសួង-សាថ ប័ៃទរៀបច្ាំ ៃិងែសពវែាយ្របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងរបាយ្ការណ៍សម្ិទធកម្មម្បចាំឆ្ន ាំ ។ 

 
៩.១) ការទ ល្ើយ្ត្បរបស់អរគន្ទយ្កោឋ ៃថវិកា ទលើលទធភាខពភាពចាំបាច់្នៃការចូ្លរមួ្របស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍កនងុការពិៃិត្យ

ោ៉ា ងម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ទលើច្ាប់សត ពីីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ៃិងទោលការណ៍ខដ្លបាៃទសន ើទ ើង ។ 

ទោលការណ៍ខដ្លបាៃទលើកទ ើងខាងទលើសុទធសឹងោែលឹម្សារសាំខាៃ់ៗ ខដ្ល ឯកឧត្តម្អរគបណឌ តិ្សភាចរយ 

ឧបន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតី ធាល ប់បាៃខណន្ទាំដ្ល់ម្កុម្ការងារទរៀបច្ាំច្ាប់ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ ទោងតាម្ច្ាំណារ

របស់ ឯកឧត្តម្អរគបណឌ តិ្សភាចរយ ឧបន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតី ច្ោុះនថៃទី ០៥ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០២១ ទលើរបាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាពនៃ

ការទរៀបច្ាំច្ាប់ម្បព័ៃធថមី, ម្កុម្ការងារម្ត្ូវពទៃលឿៃការទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោងច្ាប់ទៃោះោមុ្ៃសិៃ ទោយ្ពិទម្ោោះទោបល់

ផ្លា ល់ោម្ួយ្ ាំន្ទញការបារាាំង ៃិង ាំន្ទញការម្ូលៃិធិរូបិយ្វត្ថុអៃតរោត្ិ (ទោកម្សី Magdelna Tomczynska-Smith) ។ 

កសហវ. សាវ រម្ៃ៍ច្ាំទោោះធាត្ុច្ូលរបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ទលើទសច្កតីម្ោងច្ាប់ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈថមី ។ 

ទហើយ្ទៅទពលទសច្កតីម្ោងម្ត្ូវបាៃបញ្ចប់, ឯកសារទៃោះៃឹងទែាើ ូៃនដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍ោក់ព័ៃធ ពិៃិត្យ ៃងិែតល់ទោបល់

ោទម្កាយ្ ។ 

 
៩.២) ការទ ល្ើយ្ត្បរបស់អរគន្ទយ្កោឋ ៃរត្ន្ទោរោតិ្ ទលើទោលការណ៍ខដ្លបាៃទសន ើទ ើង ។ 

ច្ាំទោោះរណៃីទទាលោត្ិ, រា រោឋ ភិបាលៃឹងពម្ងីកត្នួ្ទទីរបស់រណៃីទទាលោត្ិ ទដ្ើម្បីចត្់ខច្ងការទទូាត្់      

សាច្់ម្បាក់ៃិងច្ាំណាយ្របស់រោឋ ភិបាលទាាំងអស់ ។ សាច្់ម្បាក់ៃឹងម្ត្ូវទុកោក់ ៃិងម្រប់ម្រងទៅម្ួយ្កខៃលង ទដ្ើម្បី

ធាន្ទសុវត្ថិភាពៃិងត្នម្លនៃសាច្់ម្បាក់របស់រា រោឋ ភិបាល ។ ច្ាំទោោះត្ួន្ទទីរណទៃយ្យករសាធារណៈ, អៃុម្កឹត្យថមី

កាំពុងម្ត្ូវបាៃពិៃិត្យ ៃិងខកសម្មួ្ល ទោយ្ាៃការោាំម្ទពី ាំន្ទញការបារាាំងទម្កាម្កម្មវិធីខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវិកា ទដ្ើម្បី

ធាន្ទថ្ន ត្ួន្ទទី ៃិងភារកិច្ចរបស់រណទៃយ្យករសាធារណៈាៃសងគត្ិភាពទៅៃឹងការអៃុវត្តបច្ចុបបៃន ៃិងម្សបតាម្

ទោលទៅនៃការខកទម្ម្ង់ ។ ច្ាំទោោះការរាយ្ការណ៍រណៃីម្ត្ូវទារ ៃិងម្ត្ូវសង, រា រោឋ ភិបាលកាំពុងអៃុវត្តកម្មវិធី

ខកទម្ម្ង់ ទហើយ្របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុម្ូលោឋ ៃសាច្់ម្បាក់ (modified cash) ៃឹងម្ត្ូវអៃុវត្តកនុងឆ្ន ាំ២០២៥ ទដ្ើម្បី

បងាា ញពីរណៃីម្ត្ូវទារ ៃិងម្ត្ូវសង ។ ច្ាំទោោះរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុម្បចាំឆ្ន ាំ, អរគន្ទយ្កោឋ ៃរត្ន្ទោរោត្ិទរៀបច្ាំ

របាយ្ការណ៍ទៃោះ កនុងន្ទម្ោរណទៃយ្យករសាធារណៈរបស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃិងរា រោឋ ភិបាលទាាំងម្ូល ។ ទោយ្ខ ក

ច្ាំទោោះរបាយ្ការណ៍សមិ្ទធកម្មវិញ, អរគន្ទយ្កោឋ ៃថវិកាៃឹងខណន្ទាំម្កសងួ-សាថ ប័ៃទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ទៃោះ ។ 

១០ ម្តិ្ទោបល់របស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៖៍ 

នដ្រអូភិវឌ្ឍៃ៍សមូ្ោាំម្ទោ៉ា ងទពញទាំហឹងទលើការពម្ងឹងការសម្ម្បសម្មួ្លរវាងកម្មវិធីខកទម្ម្ង់អភិបាលកិច្ច ៣+១ 

ទហើយ្ម្ពម្ទាាំងរកីរាយ្ៃឹងការទរៀបច្ាំច្កេុវិស័យ្, យ្ុទធសាស្រសតៃិងខែៃការសកម្មភាពរួម្ (កថ្នែណឌ ទី១៦០) ។ នដ្រូ

អភិវឌ្ឍៃ៍សូម្សាវ រម្ៃ៍ច្ាំទោោះឱកាសទដ្ើម្បីែតល់ការោាំម្ទតាម្ការចាំបាច្់ ។ 
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១០.១) ការទ ល្ើយ្ត្បរបស់ អ.រ.ហ. ទលើត្ម្មូ្វការោាំម្ទន្ទន្ទ (ទបើសិៃោាៃ) ពីនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ ៍ច្ាំទោោះការសម្ម្បសម្មួ្ល

ការងារខកទម្ម្ង់អភិបាលកិច្ច ៣+១ ។ 

កនុងម្កបែណឌ យ្ៃតការសម្ម្បសម្មួ្លកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ ៣+១ នៃរា រោឋ ភិបាល, អ.រ.ហ. ទទលួបៃាុកដឹ្កន្ទាំ

សម្ម្បសម្ម្ួលទដ្ើម្បីទរៀបច្ាំឯកសារទៃោះ ។ ឯកសារកម្ម្ិត្ទសសន្ទទាៃ បាៃៃិងកាំពុងទរៀបច្ាំ ៃិងទម្ោងបញ្ចប់កនុងឆ្ន ាំ

២០២១។ ការងារទៃោះ ទាម្ទារឱយាៃការសម្ម្បសម្ម្ួលពីម្រប់ភារីោក់ព័ៃធ ទហើយ្ អ.រ.ហ. ៃឹងទសន ើកិច្ចសហការកនុង

ការែតល់ម្ត្ិទោបល់ពីម្រប់នដ្រូអភិវឌ្ឍ អាំ ុងទពលទសច្កតីម្ោងម្ត្ូវ្ លងសិកាេ សាោពិទម្ោោះយ្បល់ ន្ទទពលខាងម្ុែ។ 

១១ ម្តិ្ទោបល់របស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៖៍ 

បទបងាា ញបាៃកត្់សាគ ល់ពីបញ្ញា ម្បឈម្កនុងការទម្បៀបទធៀបសម្ិទធកម្មរបស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ទោយ្សារកតាត រុណភាព

នៃការទរៀបច្ាំខែៃការសកម្មភាពរបស់ម្កសួង-សាថ ប័ៃ  (MAP) ខដ្លខែែកទលើសកម្មភាពោោងសម្ិទធកម្ម ។ ការអៃុវត្ត

ខែៃការសកម្មភាពរួម្បីបូកពីរទាម្ទារឱយអៃុវត្តភារកិច្ចរួម្ោម្ួយ្ម្កសួង-សាថ ប័ៃទដ្ើម្បីសទម្ម្ច្ទោលទៅភារទម្ច្ើៃ ។ 

នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍សូម្ែតល់អៃុសាសៃ៍ឱយបទងកើត្សត ង់ោសូច្ន្ទករ ទដ្ើម្បីវាស់ខវងសម្ិទធកម្មនៃការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទៅតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ។ 

 
១១.១)ការទ ល្ើយ្ត្បរបស់ អ.រ.ហ. ទលើសមិ្ទធលិទធភាព ឬភាពចាំបាច់្នៃការបទងកើត្សត ង់ោសូច្ន្ទករទដ្ើម្បវីាស់ខវង

សមិ្ទធកម្មនៃការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈទៅតាម្ម្កសួង-សាថ ប័ៃ ។ 

កនុងទោលបាំណងទរៀបច្ាំការវាស់ខវងសម្ិទធកម្មម្បកបទោយ្ស័កតិសិទធភាព, អ.រ.ហ. បាៃែិត្ែាំខកលម្ែរច្ន្ទសម្ព័ៃធ

ៃិងសូច្ន្ទករសម្ិទធកម្មនៃខែៃការសកម្មភាពរួម្ ។ ោក់ខសតងទៅទពលទរៀបច្ាំខែៃការសកម្មភាពរួម្ ៣+២, អ.រ.ហ. 

បាៃពិៃិត្យពីលទធែលនៃការវាយ្ត្នម្លការអៃុវត្តខែៃការសកម្មភាពរួម្ដ្ាំណាក់កាលទី៣ ៃិង ការវាយ្ត្នម្ល PEFA ។ 

តាម្រយ្ៈការកាំណត្់ៃូវបញ្ញា ទសសសល់កនុងម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, ខែៃការសកម្មភាពរួម្ ៣+២ ោក់ទច្ញៃូវ

អាទិភាពទដ្ើម្បីបាំទពញៃវូបុទរលកេណៈសម្ាប់អៃុវត្តម្បព័ៃធថវិកាព័ត្៌ាៃសមិ្ទធកម្ម ។ អាទិភាពទាាំងទន្ទោះម្ត្ូវបាៃរំទលច្

កនុងច្ទងាក ម្សកម្មភាពនៃខែៃការសកម្មភាពរួម្ ៣+២ ទហើយ្ក៏ៃឹងម្ត្ូវតាម្ោៃទោយ្សុពលភាពោម្ួយ្ៃឹងលទធែល

ម្ូលោឋ ៃ, ច្ាំណចុ្ទៅ ៃិងម្ទធាបាយ្ទែាៀងផ្លា ត្់ែងខដ្រ ។  

ទៃាឹម្ទន្ទោះ អ.រ.ហ. ក៏បាៃទម្ ើសទរីសៃូវសកម្មភាពរៃលឹោះ ៃិងសូច្ន្ទករសម្ិទធកម្មពីច្ទងាក ម្សកម្មភាពនៃ ខែៃ

ការសកម្មភាពរួម្ ៣+២ ទហើយ្ែគូរែគងោម្យួ្ៃឹងច្រិត្លកេណៈនៃម្កសងួ-សាថ ប័ៃសម្ាប់ ាំរុញកិច្ចការខកទម្ម្ង់ ។ 

ឧទាហរណ៍ ម្កសួង-សាថ ប័ៃខដ្លម្បម្ូលច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើរពៃធម្ត្ូវខកលម្ែការម្រប់ម្រងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ 

ទោយ្កាំណត្់សកម្មភាពរៃលឹោះ ៃិងសូច្ន្ទករសម្ិទធកម្ម ដ្ូច្ោការោក់ឱយទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធ NRMIS ៃិង E-transfer 

ទៅកនុងខែៃការសកម្មភាព (MAP) របស់ែលួៃ ។ 

ម្ា៉ាងទទៀត្ អ.រ.ហ. ក៏កាំពុងទរៀបច្ាំទោលការណ៍ខណន្ទាំសត ីពីការម្រប់ម្រងខែែកទលើលទធែលនៃកម្មវិធីខកទម្ម្ង់ 

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទដ្ើម្បី ម្ាបអងគភាពអៃុវត្តការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទាាំង

អស់ពីការអៃុវត្តសតង់ោទលើការទរៀបច្ាំខែៃការសមិ្ទធកម្ម, ការតាម្ោៃ ៃិងការ ល្ុោះបញ្ញច ាំងសមិ្ទធកម្ម ។ ទសច្កតីម្ោង
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ទោលការណ៍ខណន្ទាំទៃោះបាៃោក់ពិទម្ោោះទោបល់នែាកនុង អ.រ.ហ. ៃិងទទួលបាៃការពិៃិត្យៃិងម្ត្ិទោបល់របស់

សហភាពអឺរ៉ៃុប ៃិងធន្ទោរពិភពទោកែងខដ្រ ។ កនុងទពលខកសម្ម្ួលទសច្កតីម្ោងទៃោះ, អ.រ.ហ. ៃឹងខកលម្ែការខណន្ទាំ

ពីការទរៀបច្ាំសូច្ន្ទករសមិ្ទធកម្មទោយ្ការខកសម្ម្ួលកនុងខែនកទៃោះៃឹងបញ្ចូលម្ត្ិទោបល់របស់សហការី អ.រ.ហ. 

ៃិងនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ោក់ព័ៃធៃឹងការកាំណត្់សូច្ន្ទករសតង់ោសម្ាប់ខែៃការសកម្មភាព MAP ៃិង GDAP ។ ោក់ខសតង

កនុងឆ្ន ាំ២០២១ អងគភាពអៃុវត្តការងារខកទម្ម្ង់ម្ត្ូវទម្ ើសទរីសសកម្មភាពរៃលឹោះ ៃិងសូច្ន្ទករសម្ិទធកម្មពីខែៃការសកម្មភាព

រួម្ ៣+២ ទហើយ្ទរៀបច្ាំ MAP ៃិង GDAP ឱយាៃសងគត្ភិាពទៅៃឹងច្ាំណចុ្ទៅ ៃិងទម្ម្ង់នៃខែៃការសកម្មភាពរួម្ 

៣+២ ។ ទៃាឹម្ទៃោះ អ.រ.ហ. ៃឹងខកលម្ែៃីត្ិវិធីម្ត្ួត្ពិៃិត្យៃិងវាយ្ត្នម្លសមិ្ទធកម្ម ទោយ្ទសច្កតីម្ោងទោលការណ៍

ខណន្ទាំន្ទទពលបច្ចុបបៃនទៃោះ បាៃទរៀបច្ាំពីដ្ាំទណើរការនៃការអៃុវត្តការម្ត្ួត្ពិៃិត្យៃិងវាយ្ត្នម្ល, ៃិងការបញ្ញា ក់ពីសម្ិទធកម្ម

ោរបាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាពម្បចាំម្ត្ីាស ៃិងម្បចាំឆ្ន ាំ ។ អ.រ.ហ. ៃឹងសហការោម្ួយ្ ាំន្ទញការរបស់សហភាពអឺរ៉ៃុប

កនុងការពិៃិត្យពដី្ាំទណើរការនៃការទរៀបច្ាំខែៃការ ការតាម្ោៃម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ៃិងការរាយ្ការណ៍សម្ិទធកម្មទៅតាម្ម្កសួង-

សាថ ប័ៃ ទហើយ្ៃឹងរិោះរកវិធីសាស្រសត ខកលម្ែៃីត្ិវិធីនៃដ្ាំទណើរការទៃោះ ។ អ.រ.ហ. ៃឹងពិៃិត្យសមិ្ទធលទធភាពកនុងការបញ្ចូល

 វិធាៃការខកលម្ែទៅកនុងទោលការណ៍ខណន្ទាំ ទដ្ើម្បីទលើកកម្ពស់ការអៃុវត្តការម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ៃងិវាយ្ត្នម្លឱយកាៃ់ខត្រំទលច្

ពីលទធែលកនុងឆ្ន ាំ (Outputs) ៃិងលទធែលចុ្ងទម្កាយ្ (Outcomes) ទដ្ើម្បីធាន្ទថ្នការម្រប់ម្រងកម្មវិធីម្បកបទោយ្

ម្បសិទធភាព ៃិងស័កតិសិទធភាព ម្ពម្ទាាំងបទងកើៃវបបធម្៌សម្ិទធកម្មបខៃថម្ទទៀត្ ។ 
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ឧបេម្ព័នធទី ១៣ ៖ បទបងាា ញរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ េម្ម្មប់    

កិចចម្បជុាំគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ                                     

ជាម្ួយត្ាំណាងនដគូអភិវឌ្ឍន៍                                                                                             

(ភាសាអង់សគៃេ) 
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ឧបេម្ព័នធទី ១៤ ៖ ម្ត្ិសោបល់របេ់នដគូអភិវឌ្ឍន៍សលើរបាយការណ៍                          

វឌ្ឍនភាពម្បចាំឆ្ន ាំ២០២០                                                                             

(ភាសាអង់សគៃេ) 
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The Responses to DPs’ Remarks on 

2020 Annual Progress Report of Implementing PFMRP-Stage 3  

6 
General Secretariat of the PFM Reform Steering Committee (GSC) drafted the 2020 annual 

progress report of implementing PFM Reform Program Stage 3 to reflect status of the PFM reform 

as well as the PFM system in Cambodia. The report also highlights major achievements and points 

out measures to address setbacks and to advance the reform in the contemporary context.   

By reviewing the draft, Development Partners (DPs) including, European Union (EU), Asia 

Development Bank (ADB), International Monetary Fund (IMF), World Bank (WB), France 

Agency for Development (AFD), and United Nations International Children's Fund (UNICEF) has 

following comments to enrich quality and comprehensiveness of the report. 

To provide a response to the raised comments, GSC identified the specific entities under Ministry 

of Economy and Finance (MEF) and collaborated with them to draft the responses. Specific 

executive orders to address any issues/suggestions of the raised comments shall be subject to actual 

discussion and decision by the PFM reform steering committee.    

No. Remarks 

General Comments 

01 

Comment by DPs:  

We notice that the PEFA assessment has not obtained the PEFA Secretariat’s check. This is a 

requirement to consider the report as final and official. In the previous PEFA Secretariat’s 

review the draft assessment had low compliance rates so we encourage PFM GSC to submit 

the new final draft to PEFA Secretariat and ensure methodological compliance. DPs will 

welcome opportunity to discuss at technical level PEFA findings after the PEFA Secretariat’s check. 

 

1.1) Response by GSC on status of PEFA assessment and discussion of PEFA findings 

after the PEFA Check. 

- The 2020 National PEFA started in November 2019 with a support from two international 

consultants under technical cooperation with the EU. In the process, GSC has coordinated 

with PEFA working group to obtain data and information, and make judgement on scoring. 

The assessed scores were consulted with DPs, general departments of MEF, line 

ministries, and independent entities including National Audit Authority and National 

Assembly. Based on the consultation, the final draft PEFA report is composed of agreed 

scoring and justification that respond and reflect opinion of all stakeholders, particularly 

the comment from PEFA secretariat.  

- This whole process lasted for 15 months that is considerably late compared against the 

plan. This is due to (1) the assessment makes use of two PEFA frameworks, namely the 

2011 PEFA framework to enable comparison and the 2016 PEFA framework to embed 

latest dimensions of best practices into the assessment, (2) COVID-19-related 

communication barriers that disabled traveling by the international consultants and caused 

much difficulty in discussion and collection of information from relevant stakeholders, 

and (3) time consumption in writing the English PEFA report so as to ensure that meaning 

is comprehensive and texts are accurate.  

- Nonetheless, the final draft PEFA report is an output of the Cambodian PEFA working 

group in both content and writing, and it reflects strength and weakness of the PFM system 

and political wills in leading the reform over the PFMRP stage 3.        
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- GSC took note of the general comment by the DPs, and after receiving GSC’s explanation, 

DPs requested to remove this comment because the PEFA report is finally drafted and sent 

to the international consultants. The report will be submitted for PEFA check during May 

2021.  

Specific Comments 

Part 1: Further Strengthening Budget Credibility 

02 

Comment by DPs: 

We recognize the importance of revenue mobilization and efforts made by RGC towards 

further revenue diversification especially as we expect revenue compression in the short to 

medium term in the post COVID-19 environment.  DP’s commend government efforts to date 

and recognize that in addition to potential new sources of revenue, continued efforts are 

needed to expand the tax base through strengthening tax administration and boosting 

compliance, in addition to seeking further efficiency gains. We are aware that Government 

has started the preparation of an assessment following the Tax Administration Diagnostic 

Assessment Tool (TADAT). This assessment will provide very useful information for 

strengthening tax administration and would welcome further information about the plans for 

carrying out the assessment. 

 

2.1) Response by GDP and GDT on status and way forward of revenue diversification 

and expansion of tax base. 

 

Response by GDP: 

- RMS 2019-2023 has introduced various measures for modernization of the tax 

administration and rationalization of tax policy to achieve both revenue target and tax 

payer service improvement. As a result, GDT and GDCE have made progress on 

formalization of tax base, taxpayer service improvement, enhancement of voluntary 

compliance and improvement of trade facilitation.  

- For diversification of revenue sources, GDT continues to: (1). improving compliance and 

expanding the coverage of collecting tax on property and unused land, (2). improving 

compliance on tax collection on beverage sector and other sectors, (3). expanding tax base 

through registration of business including SMEs, (4). strengthening capacity and 

facilitating the plan for tax audit, and (5). modernizing IT system of GDT as well as 

interfacing with other related database. 

- At the same time, GDCE continues to: (1). strengthening and expanding coverage of post-

clearance audit, (2). strengthening mechanisms on law enforcement and anti-smuggling 

and (3). rationalizing tax policy on some goods that affects health and environment. 

- For non-tax revenue, the government will further: (1). improve the legal frameworks to 

manage the non-tax revenue collection and management to its full potential, (2).  promote 

the development and utilization of State Asset Registration Management Information 

System (SARMIS) and Non-Tax Revenue Management Information System (NRMIS) 

and (3). strengthen the management mechanism of non-tax revenue including mines and 

other new sources of revenue.  

- On the other hand, rationalization of tax policy has been in progress supporting domestic 

production and responding to change of socio-economic structure. In the short term, a 

few tax policies have been rationalized to support domestic production, especially SMEs 

as well as introduced to cover new tax base such as capital gain. Moreover, a few tax 

policies such as Personal Income Tax and Tax on E-commerce, have been studying to 

prepare for collecting revenue from new base in the medium term. 
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- During COVID-19 pandemic, the Royal Government of Cambodia (RGC) has responded 

promptly by focusing resources on four priorities including (i) fighting against COVID-

19; (ii) maintaining the lifeline of people, especially the poor and the unemployed, 

through social protection programs; (iii) keeping business activities of the affected sectors 

afloat and promote domestic economic activities; and (iv) maintaining security and social 

stability. Within these four priorities tasks, the RGC has introduced seven rounds of 

measures, of which 4 rounds of measures can affect revenue: (i) fiscal measures such as 

tax incentives and tax exemptions for the garment and tourism sector; (ii) financial 

measures which consist of co-financing and risk-sharing mechanisms, the establishment 

of a credit guarantee fund and other financing facilities; (iii) social assistance measures, 

including cash transfer to poor and vulnerable families, cash for work program, as well 

as training courses for job lost workers; and (iv) inter-sectoral measures which comprised 

of the establishment of online business registration platform, and the facilitation of SMEs 

development and export and import activities. Some specific measures that can affect the 

revenue include: 

▪ Exemption of all monthly taxes until the end of March 2021 for hotels, guesthouses, 

restaurants and travel agencies, registered with the General Department of Taxation 

(GDT), and have business activities in Phnom Penh, Siem Reap, Sihanoukville, Kep, 

Kampot, Bavet and Poi Pet. 

▪ Exemption of the payment for all tourism-related license renewal fees in the tourism 

sector for the year 2021. 

▪ Wage subsidy of 40 USD/month per worker/employee to workers in garment sector, 

who manufacture clothes, footwear, travel products, bags, and to workers in tourism 

sectors who work in hotels, guesthouses, restaurants. 

▪ Exemption of the payment of minimum tax until the end of March 2021 for airline 

companies registered in Cambodia. 

▪ Deferral of payments civil aviation fee debt and permit the airline companies to pay 

the debt by instalment after the deferred payment period.   

- In short, due to COVID-19 pandemic, the implementation of RMS has faced a dilemma 

as it needs to balance between helping businesses affected by COVID-19 pandemic to 

stay afloat and revenue collection to meet the rising of expenditure. Profoundly, the 

impact of COVID-19 pandemic on business activities will affect the overall revenue 

collection from short to medium term. At the same time, the tax relief introduced through 

policy measures to support affected business will further strain the capacity of tax 

administration to achieve the revenue growth in the medium term. Therefore, GDP 

supports the notion that diversification revenue and expansion of tax base need to be 

carefully considered in the context of pandemic and slow economic recovery in the 

medium-term. 

Response by GDT: 

- GDT has made efforts, despite the destructive effect of COVID-19 pandemic, to maintain 

and strengthen the tax administration as well as to facilitate the tax filing process for 

taxpayers. In particular, GDT has launched several technological systems to reduce face-

2-face contact in terms of tax declaration, enterprise registration and tax audit.  

▪ For tax declaration, GDT has permitted taxpayers to use E-Filing system for monthly 

tax declaration and TOI e-Filing for tax on income declaration. Moreover, the 

taxpayers can pay their tax via E-Payment and receive their tax payment invitation 

via E-Uploader. 

▪ For enterprise registration, the taxpayers are allowed to use CamDX to register as 

GDT only pick the high-risk companies to make an advisory visit and now, this 

advisory visit has been delayed due to the expansion of the pandemic.  
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▪ For tax audit, tax administrator has adopted the meetings via video conference, 

specifically Zoom, and documents transfer is done through email and GDT E-Tax 

Service System.  

▪ Study the possibility of collecting other potential revenue through ensuring full tax 

compliance and comprehensive revenue collection, including sources of revenue from 

e-commerce, new potential oil sector, mine resource sector and other potential sectors. 

- In addition to maintaining the tax revenue, GDT has taken action based on government 

announcement of additional measures to control the economic impacts on fragile sectors 

during the pandemic (round 1 to 7), notably garment, tourism and aviation sectors, by 

adopting tax exemption measures to aid enterprises in crisis. 

- Regarding the diversification of the revenue, GDT has conducted a study and creates a 

draft on the subjects of personal income tax and e-commerce tax. However, GDT have 

not taken any action yet for the reason that it might not be a suitable time for the 

implementation (pandemic situation) Last but not least, in preparation to generate income 

from newly found mineral resource, oil, we have the tax law which is sufficiently able 

control enterprises in this sector. 

 

2.2) Response by GSC on plan for carrying out the Tax Administration Diagnostic 

Assessment Tool-TADAT assessment. 

- GSC has discussed with TADAT Secretariat. TADAT assessments are only conducted 
by experienced TADAT assessors (who have conducted TADAT assessments) and 
TADAT-trained persons. For Cambodia, through MEF decision 048 dated on 16th July 
2020, TADAT working group was established and trained on the TADAT assessment 
framework. The trained working group will coordinate TADAT assessment processes 
including responding to the pre-assessment questionnaire and implementing prioritized 
reform activities after the assessment. 

- Finally, the virtual TADAT assessment is feasible and the TADAT Secretariat & GSC 
will carry out the assessment process in four phases quarterly as following: 
▪ In second quarter of 2021: 

− TADAT working group orientation, 

− Finalization of TADAT assessment plan, 

− TADAT initiation and submission of formal request to TADAT secretariat. 
▪ In third quarter of 2021: 

− Reviewing country background, 

− Filling in pre-assessment questionnaire, 

− Cross-verifying the pre-assessment information and identifying areas to further 
explore. 

▪ In fourth quarter of 2021: 

− Determining the means for assessment (either receiving a visit by TADAT 
international consultants, or conducting virtual assessment etc.), 

− Scoring each dimension of the assessed POA, 

− Preparing the draft performance assessment report, 

− Organizing a review meeting and submit the report to TADAT secretariat, 

− Collecting more information and revising the report based on comments from 
TADAT secretariat, 

− Finalizing the scoring and conducting consultation, 

− Reporting to DPM, and submit the final report to TADAT secretariat. 
▪ In first quarter of 2022: 

− Organizing TADAT dissemination workshop, 

− Discussing areas and measures to further improve tax administrations, 

− Reporting the tax policy discussion to DPM. 
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03 

Comment by DPs: 

DPs welcome the initiatives to strengthen procurement statistics. DPs notice that 305 budget 

entities (47.74%) have not submitted the 2020 procurement report to MEF. The procurement 

statistics bulleting also illustrates that many procuring entities do not report in a timely 

manner. DPs encourage MEF to develop accountability systems to promote compliance. 

FMIS procurement and contract management module can help to provide a real time 

monitoring system. The annual report mentioned that FMWG will finalise this module in 

February 2021, to be followed by infrastructure deployment and user training. We would 

appreciate information about the schedule for rolling out the procurement module to all Line 

Ministries.  

 

3.1) Response by GDPP on measures to promote compliance of submitting procurement 

reports and feasibility/necessity of developing accountability system for promoting the 

compliance. 

- Regarding the measures to strengthen the compliance of public procurement report 

submission, GDPP has been continuously promoting the submission of Public 

Procurement Implementation Report 2020 of the Procurement Entities/Budget Units to 

MEF. By February 2021, there were 110 Procurement Entities submitted the Public 

Procurement Implementation Report 2020 equivalent to 99.09%, which is 6.30% higher 

than 2019 (there 103 Procurement Entities submitted the report in 2019 equivalent to 

92.79%). Moreover, for the budget units that has submitted the Public Procurement 

Implementation Report 2020 were 391 units equivalent to 61.18%, which increases 

15.18% higher than 2019. Despite this, for the Procurement Entities/Budget Units which 

has not yet submitted the report to MEF, GDPP will continue to reinforce the submission 

of the Public Procurement Implementation Report 2020 through various mechanisms and 

measures as following: 

▪ preparing the reminder letters to push the Procurement Entities/Budget Units to 

submit the public procurement implementation report 2020 to MEF.  

▪ continue to strictly monitor the implementation of the annual procurement plan by the 

Procurement Entities/Budget Units. 

▪ collaborate with GDB on considering to suspend for providing expenditure 

commitment for the next public procurement projects for the Procurement 

Entities/Budget Units which have not submitted the public procurement 

implementation report to MEF in the timely manner. 

▪ Considering to revoke some part or full threshold of the Procurement Entities/Budget 

Units which do not submit the public procurement implementation report to MEF in 

the timely manner.  

- In particular, regarding the establishment of the accountability system, GDPP has been 

collaborating with FMWG to develop the Full Procurement Module in the FMIS system 

which is one the system to monitor and manage the public procurement implementation 

more effectively. By this February 2021, FMWG and GDPP has completed the 

development of the 4 sub-modules of the Full Procurement Module which are:  

▪ Bidder Registration Management,   

▪ Procurement Plan Preparation,  

▪ Tendering Process Management, and  

▪ Contract Management.   
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3.2) Response by FMWG on schedule for rolling out the procurement module to all LMs. 

- On behalf of DPM, FMWG would like to agree with what recommended by DPs to have 

the full Procurement Module rolling out to the Procurement Entities or Full Authorized 

Budget Entities in order to reinforce the discipline in public procurement, to better 

manage the public procurement information and improve the efficiency in public 

procurement activities. Allow me to get you all informed briefly that:  

▪ FMWG has completed the development of the Full Procurement Module and 

deployed it in the Production environment already. Based on the approval from our 

DPM, FMWG will start piloting with 2 Ministries namely: 1. Ministry of Economy 

and Finance and 2. Ministry of Women’s Affairs in the Beginning of the second 

quarter of 2021, right after the completion of the professional training. As you may 

know that training is a very challenging tasks for us during this pandemic, but FMWG 

Secretariat is looking for a temporary encounter measure to make sure that all “To Be 

end users” are able to use this module comfortably before they can officially use the 

module. 

▪ In 2022, FMWG plans to roll out to all Line Ministries but for safety from the 

pandemic, FMWG would like to request split our original plan into two: First in 2022, 

FMWG rolls out to 10 Line Ministries and finally in 2023 FMWG completes to the 

remaining Line Ministries. In case 2022, FMWG are safe to conduct raising 

awareness workshop, in classroom training, and face to face on site support, the 

FMWG will be able to roll out to all Line Ministries/Institutions in 2022. 

▪ In 2023, FMWG will roll out to all 25 Capital and Provincial Departments of 

Economy and Finance. 

 

Part 2: Further Strengthening Financial Accountability 

04 

Comment by DPs: 

DPs welcome the initiatives to improve budget transparency and public participation. In the 

context of the amendment to the PFM law, DPs recommend the Government to provide the 

legal framework enabling the publication of the Draft Budget Law before approval by the 

National Assembly. 
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4.1) Response by GDB on feasibility/necessity of providing legal framework to enable 

the publication of the Draft Budget Law before approval by the National Assembly. 

- MEF took note of the recommendation from DPs for the Royal Government to provide 

the legal framework enabling the publication of the draft budget law before approval by 

the NA as the new draft PFM Law is under the preparation process at the technical level.  

At the same time, the technical working group has been also advised by the MEF 

management to look at the PFM law of other countries in the region to find out if their 

respective country’s law require their government to publish draft annual budget law 

before approval by their legislative body.  

- However, MEF commits to the transparency of budgeting process. On the same day that 

the draft annual budget law is adopted by the plenary meeting of the Council of Ministers, 

an executive summary of the draft annual budget is released immediately to the public on 

MEF’s website. The executive summary highlights the Royal Government’s policy 

priorities/interventions, revenue efforts and budget allocation to those priorities of the 

Royal Government and of the line ministries. In addition, the National Assembly 

regularly hosts a public forum on “Macroeconomic Framework and policies for the 

preparation of the Budget Law” before the NA approving the law, by inviting key relevant 

stakeholders to the Forum namely, Senate and National Assembly’s members, DPs, civil 

societies etc. The main objective is to ensure transparency with the legislative bodies, 

who represent the voters of all over the country, on content of the draft law. This certainly 

will improve quality of scrutinize process of the draft law. Moreover, on the day that the 

plenary session of the NA approves the draft law, the public can view it live on the 

National TV.  To this end, MEF is in the view that the legislative bodies have actively 

engaged public participation during budget scrutinization. 

- Learning from the experiences of other countries such as France, MEF was informed there 

is no legal provision in the PFM law about the requirement for a publication of the draft 

budget law to the public before submission to the legislative body. In this sense, MEF is 

of the view that “publication of Draft Budget Law prior to approval by the National 

Assembly” does not necessarily have to be reflected in the PFM Law. MEF does not deny 

the possibility of the publication at this stage, however, MEF needs to look at international 

practices and draw on lessons from other countries’ best practices to decide whether legal 

basis is required in order to enable the publication of the Draft Budget Law before 

approval by the NA.  

05 

Comment by DPs: 

DPs welcome the adoption the blueprint for implementation of phase III and the business 

process improvement plan to support FMIS implementation. DPs encourage that Phase III 

sets clearly the ambition to address the inefficiencies in the accounting, reporting and banking 

and payments structures used for budget execution. We are aware that the Government aims 

at making the FMIS a central tool to streamline the expenditure chain. DPs encourage the 

Government to set ambitious objectives for the new budget module, which can support the 

aspirations for a policy and performance oriented multi-year budget and not simply automate 

existing processes. Finally, DPs would welcome monitoring and reporting of the FMIS 

implementation progress in the regular TWG meetings and stand ready to provide technical 

support as necessary. 

 

5.1) Response by FMWG on setting ambitious objectives in Blueprint 3 to address 

inefficiencies in the accounting, reporting and banking and payments structures used 

for budget execution and feasibility/necessity of reporting the FMIS implementation 

progress in the regular TWG meetings. 
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- FMWG has divided the plan into 2 aspects: 1-The improvement for efficiency in the 

system and 2-The expansion of the system coverage. The first aspect we are focusing on 

4 key activities: (1)-Improving efficiency in system usage by implementing “The 

Strategic Plan for Business Processes Streamlining” on all budget planning and 

execution processes combining with “The Strategic Plan for Change Management”, (2)-

Improving the development of the system including the review on the nonstandard 

accounting entries and the enabling mechanism to maximize the usage of FMIS data, 

information and reporting, (3)-Improving the existing 6 modules to be more proven 

according the good practice for further rolling out of the six modules to the Budget 

entities and particularly at the subnational level implementation and (4)-Improving the 

security and quality of the system to enable the broadly access to the system from all 

Budget entities and particularly from the subnational. 

- FMWG would like to support the comment from DPs for their request on the Budget 

Planning processes to be streamlined as the other budget execution processes. This 

decision is key input for FMWG and all stakeholders to design the “To Be Business 

Processes of the Budget Planning” to be ready to deploy to all Line Ministries in 2022 

for the Budget Year 2023 formulation and planning. 

- And please allow FMWG to join with representatives of all DPs to request for the 

inclusion of FMIS Project Implementation Progress Report in the regular PFMRP-TWG 

meeting. 

 

5.2) Response by GDB on policy and performance oriented multi-year budget using the 

budget module in FMIS. 

- Budget Planning System (BPS) Module has been developed based on current Public 

Financial System Law, which allows the Royal Government to formulate annual budget 

preparation. This remains the only priority. The MEF has planned to pilot with 2 

ministries (MEF and Ministry of Women’s Affairs) in 2021 for a 2022 budget 

preparation and lay out a plan to roll it out gradually to other ministries (2022-2024) in 

order to ensure that all ministries will formulate their budget proposals through the 

system for the 2025 budget law. MEF will also make sure that the Module support BSP 

preparation, which is the basis for multi-year budget planning. From the practical 

perspective, this will help avoid confusion when it rolled out to LMs. 

Part 3: Linking Budget with Policy 

06 

Comment by DPs: 

The PFM annual report mentions (paragraph 95) that all Provinces successfully implement 

programme budgeting. However, it also points at challenges to implement functional 

classification at provincial level. DPs encourage the development of a roadmap to implement 

the functional classification at provincial level and, in future, lower layers of administration 

as this might be an important exercise to underpin the decentralization process. 

 

6.1) Response by GDSNAF on feasibility/necessity for developing a roadmap to 

implement the functional classification at provincial level. 

- Functional classification for subnational administration will be put in use by Prakas in Q4, 

2021. All Capital and provincial administrations will use functional classification in 2022. 

As for D/M and C/S administration, GDSNAF will consider next stage of PFMRP.  

07 

Comment by DPs: 

The PFM annual report identifies (paragraph 108) the challenges to integrate capital 

expenditure planning into the budget cycle, including the timing mismatch between the 



 

316 

preparation of the PIPs and the budget cycle as PIPs are approved after budget discussions 

(paragraph 113). DPs would appreciate further information on the ongoing work for alignment 

and integration of capital expenditure in the budget process. DPs consider progress in Public 

Investment Management reform as one of the foundations in preparation for CAP3+2 and we 

remain ready to provide further support in this area, if required. 

 

7.1) Response by GDB and GSC on ongoing work for alignment and integration of 

capital expenditure in the budget process. 

 

Response by GDB 

- Domestic and External funded capital expenditure has been integrated in the annual 

budget law. In addition, for the implementation of the PIM reform strategy (2019-2025), 

MEF (GDB) has put great efforts in 2020 for the budget law 2021 to align and integrate 

domestic funded capital expenditure in the budgeting process to align with the timeline 

and cycle of recurrent budget preparation. This was started with the issuance of capital 

budget ceiling (chapter 21) in the medium-term budget framework (MTBF) via budget 

call circulars on the preparation of Budget Strategic Planning. As the result, GDB 

successfully integrated the timeline of the capital budget negotiation and decision into the 

budget cycle and formulated the capital budget of three prioritized ministries (MPWT, 

MRD and MOWRAM) in the budget law 2021. Notably, the three ministries absorb 

around 75% of total annual capital budget (Chapter 21). 

- For a preparation of 2022 budget law, GDB plans to roll out the alignment and integration 

work to Ministry of Education, Youth and Sports. It is worth to mention that in the process 

of this integration, challenges remain particularly onthe quality of 3-year rolling public 

investment plan prepared by line ministries. As planned, GDB will initiate consultations 

and discussions a head of time with line ministries, so that to improve and strengthen the 

planning capacity. 

Response by GSC 

- In our CAP3+2, we already included the work of budget integration and the revision of 

PIP sub degree in order to align process with the budget calendar year. Moreover, in 

GDAP and MAP 2021, GDB and MOP also stated the clear timeframe for these works. 

Apart from this, the working group of monitoring PIMSRS implementation has prepared 

the progress report for MEF management in order ensure that the activities in the strategy 

can be achieved as planned. 

Part 4: Performance Accountability 

08 

Comment by DPs: 

DPs encourage continuing efforts to build MEF’s capabilities to produce MTFF and MTBF. 

To this end, it is also recommended to strengthen legislative framework for a medium-term 

perspective in the budget process and documentation through necessary amendments to the 

draft PFS law.  In particular, the revisions to the State Budget Law provide an opportunity to 

strengthen legal provisions regarding multi-year commitments and appropriate budget 

accounting at the end of each year to ensure the integrity of annual appropriations. 

 

8.1) Response by General Department of Policy on capability to produce MTFF. 

- GDP completed the draft of MTFF 2021-2023 and submitted to the MEF management in 

February 2020. However, due to the high economic uncertainty resulting from the 

COVID-19 pandemic, which led to difficulties in making a good forecast for medium 
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term of both economy and fiscal, the government decided to postpone the implementation 

of the MTFF 2021-2023 and used the existing framework instead. 

- MTFF 2023-2025, which is expected to be endorsed by the government in yearly 2022, 

will be promptly prepared. Therefore, with TA from IMF and past experiences, we expect 

that the quality of MTFF 2023-2025 shall be much improved. 

 

8.2) Response by General Department of Budget on capability to produce MTBF and 

feasibility/necessity for having legal provision in PFS law for multi-year commitments. 

- MEF has the common understanding on the effort to build MTFF and MTBF as well as 

recognizing the opportunity to institute the instruments into the new PFS Law. MEF will 

look at the holistic view on the practicalities beyond MEF’s capacity. As a matter of fact, 

a medium-term perspective in the budget process has already been mentioned in various 

articles in 2008 Law in different sections (Chapter II, section 2, Chapter III section 1). 

So, MEF can reinforce it in the new Draft PFS Law in order to further institutionalize it 

in accordance with the Budget System Reform Strategy 2018-2025. For Multi-year 

commitment, it is the critical point to be considered also. The technical working group is 

seeking advice from the IMF experts on best practice whether it should be stipulated in 

the PFS law or can be done at the government level by integrating it in to the MTBF. 

According to the experts, the nature of PFS law focuses on annual disbursement rather 

than the multi-year commitment issues. 

 

8.3) Response by General Department of National Treasury on appropriating budget 

accounting at the end of each year to ensure the integrity of annual appropriations. 

- GDNT is working with French experts to set up the budgetary accounting framework. 

Within this new accounting system which is cash-based, the new public finance system 

law will endorse an article about the budgetary accounting. In addition, the Sub-decree 

about the budget and accounting management will enforced the public accounting of the 

State, and along with, the Prakas of its implementation will be issued subsequently. 

Part 5: Preparation for the Next Platform 

09 

Comment by DPs: 

DPs welcome the clarifications on the content of the PFS Law (paragraphs 130-135). DPs 

would appreciate the opportunity of a comprehensive review of the PFS law when the final 

draft becomes available and we encourage the Government to embrace the following 

principles:  

▪ Have the Line Ministries endorsing greater budgetary responsibilities including 

being authorizing officers of their budgets whilst maintaining budget discipline and 

compliance. PFS law should renovate business processes whilst ensuring GDB’s 

budget control tasks and consistency of the PFS system. 

▪ Consider the Treasury Single Account as a key tool for efficient and transparent 

public finance management.   

▪ Define clearly the specific roles and responsibilities of public accountants;  

▪ Make the FMIS a central tool to streamline the expenditure chain line;  

▪ Timely reporting by Line Ministries on receivables and payables.  

▪ Require Line Ministries to prepare and publish annual financial and performance 

reports. 

 

9.1) Response by General Department of Budget on the possibility/necessity of engaging 

DPs in comprehensive review of PFS law and the proposed principles. 

- Essentially, the listed principles are in line with and among those principles instructed by 

DPM to guide the working group. According to the formal approval by DPM on the 
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progress report of the new draft PFM Law on January 05 2021. For the time being, the 

technical working group is required to speed up the draft first with a direct consultation 

with French experts (supported by the Ministry of Economy and Finance of France) and 

IMF experts (through Ms. Magdelna Tomczynska-Smith, IMF advisor to GDB). 

- MEF would be happy to welcome the DPs inputs for the draft of a new PFM Law.  Once 

the draft is finalized, it will be sent out to relevant DPs for their insightful comments and 

inputs. 

 

9.2) Response by General Department of National Treasury on the proposed principles. 

- Regarding TSA, the RGC is continue to expand the role of TSA to handle all the 

government’s cash receipts and payments. Cash will be stored and managed in one 

place to ensure the government’s cash security and solvency. 

- For the public accountant role, a new Sub-degree has been reviewed and revised with 

the support from French expertise under BSRS reform program to make sure that the 

role and responsibilities of public accountant is consistent with the current practice and 

in line with the reform purposes. 

- For the receivable and payable reporting, the RGC is undergoing a reform program and 

modified cash financial report will be implemented in 2025 to disclose receivable and 

payable. 

- For annual financial report, it was prepared by GDNT. GDNT plays a role of public 

accountant for LMs and government as a whole. For the performance reports, GDB will 

guide LMs for producing it. 

10 

Comment by DPs: 

DPs fully endorse the need to strengthen the coordination between the 3+1 governance 

reforms and welcome the development of a joint vision, strategy and plans (paragraph 160). 

DPs would welcome the opportunity to provide support as necessary. 

 

10.1) Response by GSC on the needed support for the coordination of 3+1 governance 

reforms. 

- In the RGC’s coordination mechanism for 3+1 reforms, GSC is responsible for leading 

the preparation of this document. Concept note has been being prepared and will be 

finalized in 2021. This work requires coordinating contribution from all stakeholders, and 

GSC will call for cooperation with DPs in providing comments in time that the draft is 

put for consultation.  

11 

Comment by DPs: 

The presentation acknowledges challenges in comparing the performance of the Line 

Ministries due to different quality of the MAPs and monitoring systems based on activities 

rather than focusing on performance indicators. Implementation of CAP3+2 will require co-

responsibility of Line Ministries to achieve most of the targets. DPs recommend the 

development of a standard set of output indicators to measure the performance of the PFM 

reform at Line Ministry level. 

 

11.1) Response by GSC on the feasibility/necessity of developing a standard set of output 

indicators to measure performance of PFM reform at LMs. 

- In attempt to enable effective performance measurement, GSC has been working to 

improve structure and performance indicators of CAP. When preparing the CAP3+2, 

GSC draws on results of reviewing the CAP3 and PEFA assessment. By identifying 

outstanding issues in the PFM system, CAP3+2 sets out priorities to fill in all pre-
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requisites for implementing performance-informed budgeting system. The priorities are 

reflected in activities bundle of CAP3+2, and they will be monitored against a clear 

baseline, target, and means of verification.  

- In addition, GSC has identified key activities and performance indicators from the 

activities bundle of the CAP3+2 framework and matched them with LMs based 

characteristic of reform reinforcement. For example, LMs of non-tax revenue collection 

needs to improve non-tax revenue management that key activities and performance 

indicators include making use of NRMIS, E-transfer into their MAP etc.   

- GSC has also been preparing RBM-PFMRP Guideline to inform PFMPR implementing 

entities about a standard conduct of performance planning, monitoring and reflection. The 

draft guideline went through internal review and comments by EU and WB. While 

revising the draft, GSC attempts to: 

▪ improve instruction on performance indicator preparation; the revision on this part 

will incorporate suggestions by GSC colleagues and DPs regarding development of 

standard set of output indicators for MAP and GDAP.  In fact, in 2021, all 

implementing entities of PFMRP have to select key activities and KPI from CAP3+2 

and prepare their MAP and GDAP in consistency with target and structure of 

CAP3+2.  

▪ improve business process of monitoring and reporting performance; the current draft 

RBM-PFMRP Guideline outlines process to carry out monitoring and evaluation, and 

to articulate performance progress in the quarter and annual review report. GSC will 

be working with a TA from EU to review process of planning, monitoring, and 

reporting performance in LMs, and explore measures to improve the process. GSC 

will examine feasibilities of incorporating the improvement measures into the RBM-

PFMRP Guideline so that an improved monitoring and reporting practice is improved 

with clear indication of outputs and outcomes and the performance culture could be 

further embedded in the PFMRP.  

8 
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Executive Summary 

 

1. Well-being of the Public Financial Management (PFM) system is the backbone in supporting successful 

and sustainable policy implementation of the Royal Government of Cambodia (RGC). Since 2005, the 

PFM Reform Program (PFMRP) has been developing “system, regulatory framework, institutional 

mechanism, and human resource 1 ”, which are critical factors for determining success, discipline, 

transparency, accountability, efficiency and effectiveness in the PFM system. 

2. Objective of the 2020 progress report of implementing the PFMRP is not only to review effectiveness of 

implementing the reform action plan, but also to promote participation from all relevant entities, including 

entities under Ministry of Economy and Finance (MEF), Line Ministries (LMs), and Development 

Partners (DPs) in providing input and reflecting their comments on status of the reform as well as the 

PFM system. On this basis, the 2020 report which is prepared and consolidated by General Secretariat of 

PFM Reform Steer Committee (GSC), belongs to all stakeholders of the PFMRP.  

3. In 2020, MEF formulated and proposed for adoption of 4 laws, including (1) law state property 

management and utilization, (2) law on commercial gambling management, (3) law on government bond, 

and (4) Law on the Organization and Functioning of the Non-Banking Financial Service Authority. 

Adoption of the 4 law shall contribute to strengthening Cambodian PFM system. 
 

Part 1: Further Strengthened Budget Credibility 

4. State revenue collection (both current and capital revenue) achieved KHR 23,483,237 million equal to 

89.21% of the 2020 budget law in which current revenue was collected in an amount of approximately 

KHR 23,297,993 million equal to 89.16% of budget law and domestic capital revenue achieved KHR 185 

244 million equal to 95.81% of budget law.  

5. Tax revenue collection at national level reached KHR 19 259 040 million equal to 91.31% of the budget 

law in which the tax revenue collection by the General Department of Taxation (GDT) achieved KHR 

9,586,819 million equal to 101.50% of the budget law and by the General Department of Customs and 

Excise of Cambodia (GDCE) achieved KHR 9,672,220 million equal to 83,05% of budget law. The 

positive growth was supported by the positive increase in corporate income tax, which was partly as a 

result of the economic activities in 2019, and partly because the Covid-19 has slightly impact on the 

sectors that are direct tax basis. On the other hand, the overall domestic indirect tax revenue declined, 

reflecting in the decrease of consumption and personal incomes. The revenue collection by the GDCE is 

lower than plan due to decreasing in overall international trade flows reflecting the decline in domestic 

consumption and especially for imported luxury goods. 

6. The non-tax revenue collection achieved KHR 1,946,523million equal to 69,16% of the 2020 budget law. 

This is lower than plan because the Covid-19 pandemic seriously affected sources of the non-tax revenue 

which are mostly associated to tourism activities (1) benefits from sale of ticket for visiting Angkor Wat 

temple, (2) benefits from civil aviation, and (3) revenue generated from embassies. 

7. Capital and provincial administrations achieved KHR 2,092,431 million qual to 93.76% of the budget 

law. Of which, tax revenue was collected KHR 1,896 million qual to 92.93% of budget law because of 

slowdown in sale and purchase of real estate; non-tax revenue was collected KHR 153,671 million or 

105.72% of budget law 

8. The 2020 budget execution was in the amount of KHR 25,060,047 million equal to 91.84% of the budget 

law (if compared with budget after rationalization, it executed 93,78%). Quarterly budget execution was 

slower than targets (Q1=15%, Q2=45%, Q3=67%, and Q4=96%) set in PFMRP, except for Quarter 1 of 

2020. For budget execution by type of expenditures (target is set that salary must be at least 98%, 

                                                 
1 - “system” is not only referred to IT system, but it also refers to operation of LMs in line with the reform context. 

  - “institutional mechanism” is referred to establishment of mechanism to address issue and implement reform priorities.  

  - “regulatory framework” is referred to preparing of law, sub-degree, prakas, circular etc. for guiding the reform implementation. 

  - “human resource” is referred to building and strengthening capacity in leadership, management and technical skills related for 

enabling effective public financial management reform.  
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goods/services must be at least 95%, and capital expense must be at least 85%), all are met targets in 

which salary achieved 98.88%, goods/services achieved 84,51% (if comparison with budget after 

rationalization, it executed 96,03%) and capital achieved 95.70%. 

9. Fiscal policy implementation: Despite the impact of the covid-19 pandemic, revenue collection 

management remains optimistic and will be improved in 2021 and subsequent years with the strengthened 

expenditure’s efficiency. The revenue collection shall be strengthened by further modernizing revenue 

administration and implementing tax policy, improving key tax functions such as educating taxpayer to 

increase the compliance levels, managing tax declarations and tax arears, diversifying new revenue and 

mobilizing non-tax revenue to reach its potential. The expenditure shall be considered on the priority 

policy to address the impact of covid-19 pandemic and on the payroll management; while to implement 

MTFF and MTBF, and to strengthen public investment management and the efficiency of contingent 

liability management for PPP project. 
 

Part 2: Further Strengthened Financial Accountability 

10. The FMIS project was developed and implemented in the 1st phase in 2014 and 2nd phase in 2017. Core 

modules and budget classifications are incorporated into FMIS in line with its strategic stage. 

11. All LMs, 25 capital/provincial departments of economy and finance, 25 capital/provincial treasuries 

operationalized FMIS. Financial entities and all authorized budget entities operationalized FMIS which 

comprised 1,662 users by 2020, with a total of 120 sites, in which 70 at central level and 50 at local level 

(25 capital/provincial departments of economy and finance and 25 capital/provincial treasuries). 

Moreover, FMIS infrastructures have been installed in 2 additional sites which is the authorized budget 

entities namely (1) National Council for Social Protection and (2) Supreme National Economic Council.  

The 2nd phase of FMIS focuses on (1) expanding the FMIS using, (2) developing financial statements 

exported from FMIS, (3) developing new FMIS modules, (4) further interface with other systems and (5) 

business process streamlining. 

12. Two new modules (budget planning and procurement) will be piloted in 2021 at MEF and Ministry of 

Woman’s Affairs. On the other hand, it is necessary to further strengthen the budget classifications 

including functional, project, and source of fund classifications. 

13. Reporting and appendices for budget settlement law: reports and appendices for budget settlement 

law have been developed per the requirements as well as tested for data accuracy. Additionally, the 

compliance level of 2019 accounting report in line with IPSAS standard has increased due to two 

components were improved: 1. disclosure of budget approval times and 2. Disclosure of discrepancies of 

exchange rates for bank accounts in foreign currencies 

14. The interfacing of FMIS and other IT systems: FMIS also with DMFAS, ACYCUDA, Tax Data 

System, NRMIS, NBC, and bank statements of Commercial Banks including (CANADIA, ACLEDA, 

VATHANAC, CAMPU, J-Trust, and Sathapana bank. 

15. The strategic plan for business process streamlining 2020-2025 was adopted in PFMRC meeting on 16 

March 2020.  Along with this strategic plan, 8 LMs including (1) the Ministry of Economy and Finance, 

(2) the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, (3) the Ministry of Posts and Telecommunications, 

(4) the Ministry of Labor and Vocational Training, (5) the Ministry of Civil Service, (6) the Ministry of 

Industry, Science, Technology and Innovation, (7) the Ministry of Health, and (8) the Ministry of 

Education, Youth and Sports operationalized New business process for payment on salaries and direct 

payment with low risk (first level). 

16. The FMIS blueprint phase 3 (2021-2025) will be launched in the 1st of 20212, covering the expansion of 

implementing core modules to the 25 capital/provincial administrations, all priority line departments, the 

full authorized budget entities at the central level, new local levels, and public entities, expanding the 

implementation of budget planning and procurement modules at all LMs, and further planning and 

development of state asset and inventory management modules in FMIS. Moreover, it covers on 

                                                 
2 Plan to be launched on 25 February 2021, but it was postponed due to the covid-19 outbreak.  
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strengthening FMIS through further implementing revenue-expenditures automated process and 

procurement via FMIS as well as strengthening the capacity and system security. 

17. State Asset Register Management Information System (SARMIS) has been initiated since 2016 for the 

purpose of efficient controlling, recording and managing state property at LMs and other using entities. 

As a result, SARMIS was disseminated and operationalized in first phase in LMs, capital/provincial 

administrations, and other public entities on 29th December 2020. 

18. In order to reinforce the issue of ownership titles for state land, the government adopted Inter-Ministerial 

prakas no. 1198 MEF-BrK dated 24 December 2020 on the establishment of the inter-ministerial 

commission to examine and update the location of registered state land at the central level in order to 

issue ownership titles and Inter-Ministerial Prakas no. 1197 MEF-BrK to examine and update the location 

of registered state land at sub-national level in order to issue ownership titles. For a detailed action plan, 

these inter-ministerial commissions will prepare in 2nd quarter of 2021. Meanwhile, GDSPNR will 

develop a master plan on state property management in medium/long-term in order the strengthen the 

state propert management sytematically based on decision of PFMRC meeting on 18 February 2021. 
 

Part 3: Budget-Policy Linkage 

19. Program budget was introduced in all LMs in 2015-2018 and all capital/provincial administrations in 

2017-2021. Totally, there were 914 budget entities; of which 311 were at central level (61 authorized 

budget entities, 250 are normal budget entities); 603 capital/provincial line departments are all authorized 

budget entities. 4 LMs are leading in establishing budget entities and upgrading to authorized budget 

entities. Those LMs include: (1) the Ministry of Economy and Finance (10 authorized budget entities), 

(2) the Ministry of Education, Youth, and Sport (10 authorized budget entities), (3) the Ministry of Health 

(10 authorized budget entities), and (4) Ministry of Environment (6 authorized budget entities). 

20. Current and capital expenditures are integrated into BSP and PB for three ministries, including the 

Ministry of Rural Development, the Ministry of Public Works and Transport, and the Ministry of Water 

Resources and Meteorology. Next stage will be the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries and 

the Ministry of Education, Youth and Sports, based on the budget ceiling set in circular on formulating 

BSP and annual budgeting. 
 

Part 4: Readiness for the Next Stage 

21. In the section on readiness for the next stage, MEF has completed formulating main legal documents, 

including Sub-Decree on Framework, Functions, and Tasks of Inspection and Internal Audit, guiding 

principle on performance audit, guiding principle on ICT audit, and guiding principle on preparing 

performance-informed budgeting. MEF has been formulating draft law on public finance system3 (new) 

and revising sub-decree No. 81 ANKr.BK and sub-decree No. 82 ANKr.BK4. In this scene, the readiness 

for next stage needs more time so that the consolidated action plan stage 3 +2 is a key to build the concrete 

foundation for platform 4. 
 

Part 5: Support Successful and Sustainable Reform Programs 

22. Participating in PFMRP, which is reflected in preparation of action plans (GDAP3/MAP3) and regular 

progress reports, demonstrated the willingness and responsibility for reform. However, the internal 

mechanisms for PFM working group at entities under MEF and LMs need to be further strengthened. 

23. Incentive scheme for PFM working groups was implemented: PFMRP funds were provided to 467 

persons of entities under MEF to 354 persons in LMs. In raising awareness aspect, the Covid-19 pandemic 

has affected organization of short-term training courses and workshops, but the effect did not impede 

momentum of the reform.  

24. For Capacity Development, EFI shall continue to consider the certificate program in linking with 

appointment in order to ensure training efficiency in supporting the PFMRP. 

                                                 
3 It will be submitted to Legal Council of MEF in 2nd quarter, to the Council of Minister in 4th quarter of 2021, and to legislative body 

in 1st of 2022) 
4 These two sub-decrees are planned along the draft law on public finance system) 
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25. The financial and technical supports were consolidated in order to ensure the reform momentum and to 

promote the cooperation with DPs. The DPs’ supports both in technical and financial (grant and loan) 

aspect contribute in addressing challenges of implementing PFMRP as well as for the readiness for next 

stage. In the stage 3 of PFMRP, DPs, who continued to support PFMRP, include EU, ADB, UNICEF, 

WB, IMF, France Ministry for the Economy and Finance, SIDA, and the US Treasury Department. 
 

Result of Assessing Public Expenditure and Financial Accountability 

26. Review the progress of PEFA assessment for 3 periods from 2010 to 2020: Framework for PEFA 

2011 is used to review the progress of 3 successive assessments in particular comparison with the results 

in 2015. According PEFA Assessment with PEFA 2011 framework, the results have shown the improved 

PFM system by increasing score of 10 PIs including PI-2, PI-6, PI-7, PI-10, PI-13, PI-14, PI-19, PI-21, 

PI-23 and PI-25. Based on PEFA 2020 by using 2016 framework, it shows that (1) Fiscal discipline: 

Expenditure management shows better control; however, the RGC needs to address expenditure arrears 

(definition of expenditure arrears and old foreign debt), further strengthen revenue forecasting and tax 

administration (tax payer compliance, and risk assessment), and monitor PAEs and PEs for financial 

management. (2) Strategic allocation of resources: orderly and timely prepare annual budget in 

accordance with budget calendar; however, it is important to strengthen comprehensiveness of budget 

document. Medium-term budget is in the development stage, i.e. MTBF is in the piloted stage and MTFF 

is drafting. 3. Efficient service delivery:  it could not be effectively assessed because of lacking 

monitoring and evaluation system, limited transparency/competitiveness in public procurement, and 

limited publishing of budget documents by service delivering LMs. 

27. The RGC made many key achievements in building PFM system in line with international standard and 

best practice. In 2020, implementation of PFM reform program encountered some challenges that need 

to be addressed as following: 

(1) Even though the revenue mobilization was affected by covid-19 pandemic, but it achieved good 

results. The tax revenue structure is yet not strong that could ensure long-term sustainability. 

Collection of non-tax revenue still has much potential to explore. Most importantly, 

institutionalization of non-tax revenue collection and management could be further improved. 

(2) FMIS is a core system of financial accountability. It has been rolling out to all LMs. Expenditure-

revenues at both national and sub-national levels have been completely recorded in FMIS system by 

seven budget classifications and chart of accounts. Monthly, quarterly, semi-annual and annual 

financial reports and balance sheet can be produced from FMIS system. However, it has not been able 

to produce comprehensive reports and to automate the budget execution. It means that the budget 

execution has done through both in the system and the paperwork. 

(3)  PB and budget entity implementation: MEF pays attention to improving guideline for implementing 

program budget and strengthening implementation of circular content in an attempt to transform public 

finance system into a policy tool for efficient and effective resource allocation and utilization. Despites 

the fact that PB is implemented in all line ministries, its quality is still limited in term of content, 

structure, and performance. Moreover, preparation of PB in some LMs still follow administrative 

structure, resulting in weak linkage of program with policy objective, and the linkage between 

program and actual implementation. Furthermore, some LMs continue to centrally manage its budget 

by allowing for a few budget entities, and thus, little budget is allocated to manage by implementers. 

In this regard, LMs should strengthen capacity of budget entities and review feasibility of qualification 

for increasing the normal and authorized budget entities.  

(4)  Procedures for executing budget have been streamlined, but it is not able to ensure timeliness, 

compliance and predictability yet. This is not the work of MEF alone, but also of the LMs. MEF has 

revised some procedures already, so LMs need to streamline their respective internal procedures to 

enhance effectiveness and transparency.  
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(5)  The state property management, which is a part of public resource management, remains a challenge. 

The management of state assets, both financial and non-financial assets, requires more attention as 

other reform areas are well advancing.  

(6)  MTBF was piloted in 2019 and was gradually implemented to guide the BSP preparation. MTFF was 

finalized within MEF and was not sent to Council of Minister for review and adoption. Both MTBF 

and MTFF attempts to set medium-term budget by sector and LMs.  

(7) Strengthening internal control is not yet effective. While budget formulation is based on program, 

organizational management needs to further modernized by delegating more authorities to the 

implementers that leadership and management of the program shall be responsible for performance 

monitoring and achievement of the performance targets. In term of financial accountability, there 

should be strengthened functions of internal audit and inspection in the LMs.  

(8) It is necessary to build capacity for financial management, both at national and sub-national 

administrations, so as to support and respond to the needs of PFM reform, particular toward the 

performance informed budgeting.  

28. Based on result of 2020 monitoring report, the PFM Reform Steering Committee evaluates the progress 

of implementing the PFM reform action plans and conclude that: 

 Budget remains credible that has become a catalyst to support and reinforce economic growth, 

but albeit the effect of Covid-19 pandemic, effort should be dedicated to diversify revenue and 

strengthen efficiency in budget execution. 

 Key pre-requisites for financial accountability is built and further strengthened to ensure 

accountability and internal control system so that financial resources are used effectively, efficiently 

and transparently. FMIS has been strengthened in term of budget classification implementation and 

coverage of government entities to significantly facilitate budget and cash management. 

 Program budgeting framework has been developed, strengthened, and expanded for 

implementation; and has become a tool for linking budget with government policy. 

 Key pre-requisites for performance accountability are progressively built, but still remain in 

elementary stage. Nonetheless, key prerequisites are identified and incorporated into CAP3+2. 

 Capacity of line ministry’s officials in PFM is progressively strengthened and their awareness 

and involvement in the PFMRP have also increased. 

8 
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1. Introduction  

1.1. Overall Aspects of Public Financial Management Reform Program 

1. The Public Financial Management Reform Program (PFMRP) was launched under the leadership of 

Samdach Akka Moha Sena Padey Techo Hun Sen, Prime Minister of Kingdom of Cambodia, on 

05th December 2004 in an attempt to transform Cambodian PFM system toward international best 

practices. The reform was well-designed and embraces the Platform Approach for carrying out in four stages. 

2. Implementing during 2004-2008, Stage 1 “Budget Credibility” addressed the chronmic cash shortages 

through completely eliminating expenditure arrears that adversely affected the timeliness and regularity 

of payroll to civil servants and arm forces. Creating Treasury Single Account (TSA) to consoidate all 

accounts of the Royal Government (RGC) was an important basis for stepping toward Stage 2.  

3. Stage 2 “Financial Accountability” has been implemented during 2009-2015, and in the period, the 

RGC improved budget execution procedures, implemented new budget classifications and new Chart of 

Accounts (COA), and subsequently launched the Financial Management Information System (FMIS).  

4. Implementing in 2016-2020, Stage 3 “Budget-Policy Linkage” has gradually changed the budget 

system from “an input and centralized basis” toward “a performance and decentralized basis” through 

expanding and strengthening the implementation of Budget Strategic Plan (BSP), Program Budgeting 

(PB), budget entities, and the continued implementation of Stage 1 and Stage 2 reform agenda. The Stage 

3 of PFMRP is delayed for two years to finalize all unfinished works and to build the concrete foundation 

in the Stage 1, Stage 2, and Stage 3. 

5. The delay in transition to Stage 4 aims to build all pre-requisites for implementing performance -informed 

budgeting which is the key to incubate “performance culture” in the whole government. A consolidated 

action plan for the period 2021-2022 (CAP3+2) is formulated based on a review of CAP3 structure, 

revision of activity bundles, and change in focus from reform activities to reform performances. This 

change is a foundation for preparing the CAP4 in 2023-2027.  

6. Stage 4 “Performance Accountability” is expected to get implemented in 2023-2027. The Budget 

System Reform Strategy (BSRS) 2018-2025 sets “Performance-Informed Budgeting” as the model to 

direct budget system reform. The strategy has retained original objective of implementing full-fledged 

program budget for linking budget with policy in 2020, and then, will start to implement performance 

budgeting from 2022 onwards by gradually strengthening performance/outcome information and 

accountability to have adequate time and sufficient readiness for implementing full performance 

budgeting in 2025. In early 2019 under the BSRS framework, the RGC adopted four strategies: (1) 

Revenue Mobilization Strategy 2019-2023 to modernize revenue collection system and sustain revenue 

growth, (2) Public Investment Management Reform Strategy 2019-2025 to develop a national public 

investment management system for enhancing responsiveness, efficiency, effectiveness, transparency, 

accountability in distributing and utilizing pulic resources in line with internatioinal context and best 

practices so as to contribute for accelerating economic diversification and competitiveness, (3) Budget 

System Reform Strategy for Sub-national Administration 2019-2025 to focus on enhancing efficiency, 

transparency and accountability in public resources management by reforming sub-national 

administration in phases responsive to and consistent with principles for formulating and executing one 

national budget system, and by integrating and aligning development programs of sub-national 

administrations with sectoral policies and the development priorities of the locality, (4) Public 

Procurement System Reform Strategy 2019-2025 to focus on increasing efficiency, transparency, 

accountability in managing budget executing operation, especially through increasing the threshold for 

decision making to responsible procurement entities in line ministries, sub-national administrations and 

other public organizations. 
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Table 1: The modification of CAP in PFMRP Stage 2, 3 and 3+2 

Structure of CAP CAP2 CAP2 New 
CAP3 

2016-2020 

CAP3 

2017-2020 

CAP3 

2018-2020 
CAP3+2 

Parts 3 4 5 5 5 5 

Objectives 14 16 21 21 21 19 

Cluster Activities 62 71 68 69 68 59 
 

1.2. Economic Status 

7. Following more than two decades of strong economic growth, Cambodia has attained the lower-middle-

income status in 2015 and was called “New Tiger Economy” in Asia in 2016. The achievement of 

economic growth in average of 7% per annum has distributed the benefits to government officials and 

arm forces through the increase of annual salary and to people through job creation and infrastructure 

development. The RGC has vision to develop Cambodia into “higher-middle-income status” in 2030 and 

“high income status” in 2050.  

8. The Cambodian economy grew at around 7.1% in 2019 as driven by garment, construction, real estate, 

retail, and transportation and telecommunication. The inflation rate was approximately 1.8% and the 

exchange rate around 4055 riels/USD. The growth caused GDP per capita to grow to USD 1,700. 

However, due to effects of covid-19 pandemic, withdrawal of EBA and flood, the economic growth in 

2020 was -3.1%. Agriculture sector grew by 0.5%; industrial sector dipped by 1.2%; and the service 

sector dropped by 6.7%. 
 

Table 2: Economic Indicators 2016-2020 

Economic Indicators 2016 2017 2018 2019 2020 Proj. 

GDP at current price (Million USD) 20,159 22,180 24,640 27,016 26,731 

Real GDP (% increase) 6.9 7.0 7.5 7.1 -3.1 

    Agriculture Sector 1.3 1.7 1.1 -0.5 0.5 

    Industry Sector 10.6 9.7 11.6 11.3 -1.2 

    Service Sector 6.8 7.0 6.8 6.2 -6.7 

GDP Per Capita (USD) 1,308  1,429 1,563 1,700 1,653 

Inflation in Riels (% increase, year average) 3.0 2.9 2.5 1.8 2.9 

Exchange rate (riels/USD) 4,056 4,045 4,045 4,055 4,065 

Current account balance (% of GDP) 

(including transfer) 
-19.2 -19.3 -23.7 -28.7 18.3 

Foreign reserve (months of importing G&S) 6.6 8.0 8.0 7.9 11.6 

Source: (1) macroeconomic and public financial policy framework for preparing the 2021 draft budget 

law, (2) 2019 monitoring report of Cambodia macroeconomics, (3) presentation documents about 

Cambodian economic status and outlook in 2020-2021. 
 

9. As an economic prospect and covid-19 recovery plan, the RGC has uphold three approaches to stimulate 

the economy in 2021-2023: 

 Survival: stimulate economic recovery, fight off covid-19 infection, stabilize living condition and 

business in hard-hit sectors as well as sectors of high potential for job creation and domestic 

consumption. In this framework, the RGC will continue to provide existing social assistances and cash 

for works. 
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 Reform: (1) accelerate production, service and market diversification, (2) increase competitiveness 

by focusing on improving enabling environment and trade facilitation for investment and business, 

and (3) promote digital economy to overturn effect of covid-19 into opportunity.  

 Resilience: develop inclusive and sustainable economy through (1) strengthen institutional capacity, 

investment in key infrastructure, human resource development, social protection and health system, 

(2) ensuring sufficiency of domestic resources by expanding fiscal space, resiliency of financial sector, 

and increasing domestic sources of finance (e.g. government bond), and (3) reducing dependence on 

external market by diversifying and building domestic economy, including green growth to balance 

between development and climate change. 

1.3. Public Financial Management Status 

10. In an economic status as lower-middle-income country, Cambodia faces major challenges such as (1) 

decrease of grant and concessional loan for financing public investment, (2) rising burden in expenditure 

for government official, (3) rising needs in public investment for supporting economy while the regulatory 

frameworks for managing the investment are being developed.  

11. State revenue collection (both current and capital revenue) achieved KHR 23,483,237 million equal to 

89.21% of the 2020 budget law in which current revenue was collected in an amount of approximately 

KHR 23,297,993 million equal to 89.16% of budget law and domestic capital revenue achieved KHR 185 

244 million equal to 95.81% of budget law.  

12. Tax revenue collection at national level reached KHR 19 259 040 million equal to 91.31% of the budget 

law in which the tax revenue collection by the General Department of Taxation (GDT) achieved KHR 

9,586,819 million equal to 101.50% of the budget law and by the General Department of Customs and 

Excise of Cambodia (GDCE) achieved KHR 9,672,220 million equal to 83,05% of budget law. The 

positive growth was supported by the positive increase in corporate income tax, which was partly as a 

result of the economic activities in 2019, and partly because the Covid-19 has slightly impact on the 

sectors that are direct tax basis. On the other hand, the overall domestic indirect tax revenue declined, 

reflecting in the decrease of consumption and personal incomes. The revenue collection by the GDCE is 

lower than plan due to decreasing in overall international trade flows reflecting the decline in domestic 

consumption and especially for imported luxury goods. 

13. The non-tax revenue collection achieved KHR 1,946,523million equal to 69,16% of the 2020 budget law. 

This is lower than plan because the Covid-19 pandemic seriously affected sources of the non-tax revenue 

which are mostly associated to tourism activities (1) benefits from sale of ticket for visiting Angkor Wat 

temple, (2) benefits from civil aviation, and (3) revenue generated from embassies. 

14. Capital and provincial administrations achieved KHR 2,092,431 million qual to 93.76% of the budget 

law. Of which, tax revenue was collected KHR 1,896 million qual to 92.93% of budget law because of 

slowdown in sale and purchase of real estate; non-tax revenue was collected KHR 153,671 million or 

105.72% of budget law as explained in paragraph #13 and illustrated in diagram #1. 

Diagram 1:  Revenue Collection 2013-2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: GDNT and GDP (the 2020 data is updated on 29th January 2021) 
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15. Diagram #2 below shows a contemporary data that the 2020 budget execution was in the amount of KHR 

25,060,047 million equal to 91.84% of the budget law (if compared with budget after rationalization, it 

executed 93,78%). Quarterly budget execution was slower than targets (Q1=15%, Q2=45%, Q3=67%, 

and Q4=96%) set in PFMRP, except for Quarter 1 of 2020. For budget execution by type of expenditures 

(target is set that salary must be at least 98%, goods/services must be at least 95%, and capital expense 

must be at least 85%), all are met targets in which salary achieved 98.88%, goods/services achieved 84,51% 

(if comparison with budget after rationalization, it executed 96,03%) and capital achieved 95.70%. Many 

factors cause the accumulation/pile-up/delay of expenditure to Quarter 4, including capacity of budget 

entities, unclear preparation of budget plan, many instances of budget adjustment and regulation across 

program, sub-program and activity, slow settlement of cash advance and incentives, and slow start of 

domestically funded investment projects etc. In order to address the Q4 expenditure pile-up, MEF has 

taken some intervention measures, including (1) line ministries (LMs) must attach table of petty cash and 

procurement plan along with their annual budget proposal, (2) MRD, MPWT, and MOWRAM must 

prepare recurrent and capital budget proposals simultaneously while preparing 2021 budget proposal, (3) 

LMs shall clearly prepare their expenditure program with participation from financial and implementing 

entities (normal budget entities and authorized budget entities), strengthen the annual budget plan, 

accelerate disbursement since beginning of the year, and reduce procedures for review or accelerate the 

flow of internal documentation. 
 

Diagram 2: Budget Execution in 2013-2020 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Source: GDNT (as of 29th January 2021) 

16. In managing public debt, the RGC embraces a prudential manner by strictly upholding 5 key principles 

in the Public Debt Management Strategy 2019-2023. The status of Cambodian public debt is gradually 

improved. Evidently, based on debt sustainability analysis, ratio of the five debt-management indicators 

is below thresholds (Table #3). Based on international standard, the figures suggest that status of 

Cambodian debt is “sustainable” and “low risk”.  
 

Table 3: Public Debt Management Indicator 2018-2020 

Indicators Threshold 2018 2019 2020 est. 

1. Present value of total public debt  

As % of GDP 55 21.48 20.78 24.04 

2. Present value of public and publicly guarantee external debt 

As % of GDP 40 21.46 20.78 24.04 

As % of Revenue 180 28.4 26.7 32.8 

3. Public and publicly guarantee external debt service  

As % of Export  15 1.4 1.5 1.8 

As % of Revenue 18 4.9 4.5 6.3 

Source: Public Debt Statistical Bulletin volume 10 (page 12) 
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17. Passing the difficulty of 2020, the Cambodian PFM status appeared good, reflected in the sustainability 

of collection of revenue that did not fall in landslide and the capability of re-allocate in-year expenditure 

to respond with emerging priorities for addressing economic and social challenges. This resiliency clearly 

illustrates that effort of PFM reform yield positive result in building a financial system that serves as a 

“policy instrument” for socio-economic development. 

1.4. Rationales and Objectives 

18. The 2020 annual progress report of implementing PFMRP Stage 3 does not only review the 

implementation of the reform action plans, but it also increases the participation of the reform 

stakeholders such as entities under MEF (including provincial departments of MEF), LMs, and 

development partners. On this basis, the 2020 report belongs to all actors of the PFMRP. 

19. The 2020 report is prepared through a comprehensive methodology. First, GSC prepares questionnaires 

with focus on KPIs of the reform for MEF entities and LMs to provide information. GSC also asks 

development partners to provide comments/inputs related to status of PFM reform in revenue 

mobilization/management, FMIS implementation, BSP/PB implementation, capacity development, and 

preparation for transitioning to the next PFMRP stage.  

20. The 2020 report is organized as following: 

 Progress of implementing PFM reform 

• Implementing the executive orders of PFM reform steering committee in 20205 

• Managing revenue and expenditure in the context of uncertain economy 

• Interfacing of FMIS and other IT systems with focus on progress, challenge and resolution  

• Preparing financial and performance reports at line ministries 

• Sub-national budget system (focusing on financial and functional delegation) 

 Content of discussion with line ministries via video conference and with Phnom Penh, Kandal, Kep, 

Sihanouk Vile, and Prey Veng departments of economy and finance  

 Result of evaluating PFM system by comparing progress made in PEFA 2010, 2015 and 2020 

21. Based on the review of progress in implementing the CAP, performances of the reform by LMs and MEF 

entities are consolidated by Objective and Part, but scope of the consolidation covers only the LMs in 

social and economic sectors, and focuses on key areas such as (1) improving efficiency of state property 

management, (2) strengthening and expanding the implementation of FMIS, (3) enhancing the effective 

implementation of program budget, (4) strengthening the preparation and implementation of annual audit 

and inspection program (oversight system), audit and inspection plans at LMs, and submission of reports 

to National Audit Authority.   

                                                 
5 In the executive orders, GSC selected from all parts of the CAP3. 
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2. Annual Progress of Implementing PFMRP in 2020  

2.1. Implementation of Consolidated Action Plan Stage 3  

Part 1: Further Strengthened Budget Credibility 

22. Part 1: “Further Strengthened Budget Credibility” focuses on four objectives, including (1) 

strengthening revenue management and collection implementation, (2) further strengthening debt 

management, (3) strengthening account and cash management, and (4) improving budget execution and 

strengthening implementation of budget execution plan. Moreover, this part examines smooth and 

predictable execution of quarterly and annual revenue and expenditure, which shall variate between +/-

5% of the budget law. 
 

Objective 11: strengthened revenue management and collection implementation 

23. Reviewing the implementation of Revenue Mobilization Strategy (RMS) 2019-2023: General 

Department of Policy (GDP) prepared semester and annual report of implementing the RMS in 2019 and 

2020. As of first semester of 2020, the RMS implementation achieved 78 activities or 61% of the total 

129 activities to be implemented in 2019-2023. The 2020 annual outputs are pending consolidation in 

quarter 1 of 2021.  

24. Strengthening the analysis and forecast: GDP forecasts revenue using Elasticity Approach. This 

forecasting model6 provides projection of six types of revenue: (1) corporate income tax, (2) domestic 

indirect tax, (3) indirect import tax, (4) international trade tax, (5) sub-national tax, and (6) non-tax 

revenue, and it is based on economic progress that provides proxy tax base. Data circulation between 

GDP and General Department of Taxation (GDT) and General Department of Custom and Excise (GDCE) 

still needs to have formal request letter. The submission of progress reports and sharing of information 

and data to RMS Secretariat is not timely that affects smooth monitoring of RMS implementation.  

25. Registration and updating of enterprises information in 2020: GDT registered 11,528 or 39.9% of 28 

835 enterprises that are unregistered in the enterprise survey in 2017 and 2018. 

26. Modernization of tax administration system: GDT finished the development and operation of Double 

Tax Avoidance (DTA), online DTA, E-filling, E-payment, e-VAT refund, and tax arrears systems.  

27. Interfacing of Tax Data System and ASYCUDA: GDT and GDCE agreed to pilot the interfacing of 

the systems on 25th November 2020 after successful technical tests and expected to be officially launched 

in January 2021. Data requested and transferred through the interfaced system are: enterprise registration 

data, tax declaration data, sale-purchase journal, information of custom declaration on import and export 

of goods and some other types of data. The exchange of data is important for effective, efficient, 

accountable and transparent collection of tax revenue, and to ensure level-playing-field in the business 

competition because it could prevent tax fraud and evasion. 

28. Interfacing of Tax Data System and FMIS: on 23rd September 2020, MEF operationalized the 

interfaced system between tax data system and FMIS, which automatized two important functions: (1) 

the transmission of revenue budget data from the tax data system to FMIS, which replaced the lengthy 

and paper-based process of issuing vouchers for payment of revenue by national and sub-national 

administrations, and (2) the transmission of tax revenue data after withholding by General Department of 

National Treasury (GDNT) and Capital-Provincial Treasury from FMIS to tax management system with 

clear and detailed specification of tax types.  

29. Reducing the total collectable tax arrears: GDT reviewed and verified the tax arrears of some 

enterprises that had been settled and disputed, and sent the tax arrears data in Excel file along with 

reference documents to get entered into the new tax arrears system. In addition, MEF adopted the Prakas 

962/MEF dated on 20th November 2020 to manage tax arrears and develop new tax arrears system for 

collecting and managing tax revenue in IT system. GDT also modified business process for entering tax 

arrears data into the system and took measures to address unsettled tax arrears. 498 enterprises of priority 

                                                 
6 The forecasting model provides to two benefits: (1) the model is simple that it is easy for operating, and particularly fit with existing 

data set, and (2) the model is flexible for incorporating or calculating add-on factors that affect tax policies and structure, 

strengthens tax payer’s compliance, and other one-off factors. 
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arrear were strictly reinforced to pay the tax arrears. In 2020, GDT collected 1 141 731 million riel of tax 

arrears and the collection in 2019 was KHR 1 089 910 million. Moreover, GDT classified enterprises 

with the tax arrears into 3,199 collectables (aging less than 3 years) enterprises and 5,085 uncollectable 

(aging more than 3 years) enterprises as shown in table 4.  

 

Table 4: Number of Enterprise with Collectable and Uncollectable Tax Arrear 

No. Description 
Number of Enterprises 

Total Large Small-Medium 

1 Collectable tax arrears (age less than 3 years) 3,199 1,050 2,149 

2 Uncollectable tax arrears (age more than 3 years) 5,085 1,361 3,724 
 

30. Simplifying and modernizing custom business process and operation: GDCE reformed business 

process and operation by: modernizing the IT system, operationalizing one-window service, revising 

guideline and process of container scanning, implementing the sub-degree about goods in the ban and 

limitation list to facilitate trade by managing risk, accepting certificate of origin from recognized 

exporters, and addressing challenges and requests of private sector in the Custom-Private Sector 

Partnership Mechanism. Furthermore, in implementing the measure to increase Best Businessmen and 

Authorized Economic Operators (AEO), MEF recognized 10 additional companies as Best Businessmen 

members, that totally there are 40 Best Traders now.   

31. Modernizing the custom operation management system: GDCE improved the electronic transaction 

function and operationalized it with Canadian Bank and Acleda Bank. 

32. Expanding the scope of implementing National Single Window (NSW): NSW was operationalized by 

GDCE, Council for Development of Cambodia (CDC), Ministry of Health, Ministry of Industry Science 

Technology and Innovation (MISTI), Ministry of Commerce (MOC), and in 2021, Ministry of 

Agriculture Forestry and Fisheries (MAFF) will operationalize the NSW as well.  

33. Reducing the collectable non-tax arrears: MEF adopted the Prakas 1195 dated on 22nd December 2020 

to determine the measures and procedure for managing, strictly reinforcing collection, and writing off 

non-tax arrears. For the time being, the preparation of non-tax arrears classification table is not yet 

finished. In 2016, the non-tax arrears amount USD 80,236 679 were reduced to USD 37,325,155 in 2020. 

Diagram 3: Status of Non-tax Arrear Collection in 2013-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: GDSPNR 

34. Strengthening the state property management: Law on state property management and utilization was 

effective on 14th November 2020, and will be implemented through preparation of regulatory framework 

such as: (1) sub-decree on procedure for transfer to be state property, (2) sub-decree on detailed procedure 

for transforming action, (3) sub-degree on procedures for confiscation into state property, (4) sub-degree 

on measures and procedures for leasing state public property and state private property, (5) sub-degree 

on measures and procedures for sale and exchange of state private property, sub-degree on measures and 

procedures for sale, purchase, exchange, and leasing of state property abroad, (6) sub-degree on measures 

and procedures for restitution,  (7) sub-degree on measures and procedures for providing economic and 

social concessional lands, (8) sub-degree on measures and procedures on provision, management and 

80

66
58

46
37

0

50

100

2016 2017 2018 2019 2020

Unit: Million USD 



 

16 

monitoring of public service, and (9) sub-degree on measures and procedures for payment of revenue on 

management and utilization of state property. 

35. Law on commercial gambling management: the law was adopted by the National Assembly on 05th 

November 2020 and put for implementation on 14th November 2020. Currently, a sub-degree on 

establishing the general secretariat of Cambodian Bond Committee and the Prakas for establishing 

associated departments of the general secretariat are being drafted.  

36. Expanding the utilization of Non-tax Revenue Management Information System (NRMIS): In 2020, 

all 23 revenue-collecting ministries and provincial departments operationalized the NRMIS. However, 

utilization of NRMIS in MAFF (economic concessional land) and in Ministry of Mine and Energy (mine 

resource) was not fully operational because a few more functions need to be supplemented. In 2021, 

NRMIS was operationalized in Phnom Penh Capital Administration, and later, the NRMIS will be 

operationalized at District-Khan Administration in 2022, and at Commune/Sangkat in 2023. This 

expansion is progressing very fast that needs to be cautious and strengthens the management capacity. 

37. Using electronic payment (e-Payment): General Department of State Property and Non-tax Revenue 

(GDSPNR) has developed and operationalized e-payment for non-tax revenue collection in Phase One in 

three LMs: MEF, Ministry of Land Management, Urbanization and Construction, and MAFF through a 

MEF circular 010 and instruction 030 on 10th November 2020. 10 additional LMs will operationalize the 

e-payment in 2021, and another 10 additional LMs will also operationalize the e-payment in 2022.  

38. Reviewing the contract of all economic land concession: in compliance with adopted legislations and 

rental fee of leasing economic land, specialized office and inter-ministerial working group have reviewed 

and revised leasing contract of 67 companies in 2020, which are among the total 229 companies that 

received the economic land concession. 

39. Preparing request for approval on setting leasing rental fee and conditions for leasing contract of 

state property: in the covid-19 context, the request was delayed until situation gets better. This delay 

was approved by Deputy Prime Minister, Minister of Economy and Finance. 

40. Preparing draft law on non-tax revenue management: this draft law was consulted among 

Management Member of MEF entities and with Legal Council of MEF for many times in Quarter 4 to 

ensure comprehensiveness of technical content and cover an implementable scope before submitting to 

MEF Management. The law consists of non-tax revenue such as revenue from state property, revenue 

from state-owned enterprise and other financially autonomous entities, revenue from public service, 

revenue from fine and penalty, and other types of non-tax revenue. This draft law will be submitted to 

Council of Minister in 2021 and the Legislative bodies in 2022.  

41. Amending royal decree about general conditions of state-owned enterprises: GDSPNR has amended 

the royal decree by inserting new contents based on advices obtained through two-round of meeting 

among Working Group members. This amendment will be finalized in 2022. 

42. Preparing the blueprint for non-tax revenue system reform: this work receives technical support from 

expert in World Bank, and an inception report has been finalized. Technical working group continues to 

prepare the blueprint. This blueprint is an important document to guide the preparation of regulatory 

frameworks for non-tax revenue management, so it should be finalized in Semester One of 2021. 

43. Preparing the Public Financial Management Manual (PFMM) of the RGC: GSC convened first 

consultation workshop on the draft PFMM with entities under MEF, LMs, Public Administration Entities, 

State-own Enterprise, Sub-national administration, specialized provincial departments and development 

partners. GSC plans to convene the second consultation workshop before submitting to PFM Reform 

Commission and PFM Reform Steering Committee for review and advice. The PFMM will be finalized in 2021.  

44. Definition of expenditure arrears: technical working group7 for preparing roadmap and action plan to 

address expenditure arrear was established through Decision Order No.085. MEF dated on 31st December 

2020. The working group is preparing procedure for revising contract of consultants, who is working on 

PFMM, so that the consultants can also work on the Expenditure Arrear work. This work will be finalized 

in 2021 and adopted for implementation in 2022. 

                                                 
7 This working group consists of members, including GSC, GDNT, GDB, GDPP, GDSNAF, GDP, GDIA, GI, and FMWG.  
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45. Transferring mission allowance through banking system: The MEF issues a Circular No. 012 dated 

on 29th December 2014 on the direct transfer of mission allowance to payroll account of government 

officials, but implementation is under the authority of individual LM and entities responsible for 

implementing the circular. Only 8 LMs implemented the disbursement of mission allowance through 

bank accounts while Ministry of Education Youth and Sport started to implement this disbursement for 

domestic mission for budget entities at capital/provincial departments of education, youth, and sport in 

2015, and for central level in 2021. 
 

Objective 12: Further Strengthened Debt Management  

46. Monitoring the implementation of Public Debt Management Strategy 2019-2023: GDICDM, an 

operational arm of Public Debt Management Steering Committee prepared quarterly and annual report of 

the debt strategy implementation and issues regularly the quarterly and annual bulletin on Cambodian 

Public Debt Statistics. Moreover, the draft updated Standard Operation Procedures for public debt 

management and updated Prakas for implementing the guideline and procedures for managing fund 

disbursement to state-owned enterprise, public institutions, public entity, and banking institution were 

prepared and expected to be endorsed by quarter 4 2021. 

47. Developing information system for managing contingent liability: Inter-ministerial working group 

was established through decision No. 017/MEF dated on 12th March 2020 to study and compile data 

related to contingent liability. Likewise, GDICDM has developed and is piloting a contingent liability 

management information system. 

48. Managing government bond sector: In order to push for developing government bond, the RGC has 

developed new law on government bond launched on 26 December 2020 instead of 2007 law on 

government bond (old). In addition, MEF has established the technical work group to formulate the policy 

framework on government bond development through decision 071 MEF dated 06 November 2020. With 

the support of key development partners, this technical working group has been preparing a preliminary 

draft of the policy framework, which is a roadmap for the developing government bonds. Next step, this 

draft will be put for consultation with LMs and relevant DPs and submitted to PFM Reform Steering 

Committee or Public Debt Management Commission or Economic and Financial Policy Steering 

Committee before submitting to prime minister for endorsement in end of 2021.  

MEF will draft sub-degree on issuing and managing government bond, sub-degree on committee for 

managing the government bond, draft strategy about Cambodian government bond development, draft 

Prakas about operation of the government bond, draft guideline for operating government bond, checklist 

on sufficiency for operating government bond in Cambodia, and draft roadmap for issuing government bond. 
 

Objective 13: Strengthened cash and account management 

49. Continuing the improvement and strengthening the preparation of cash plan 8 : Cash plan 

implementation enhances cash management based on principle and procedure for entities in LMs to 

accurately and timely forecast cash flow and day-end balance at Treasury Single Account (TSA). The 

forecast has been improved to manage the cash flow at around +/-5%, and the cash plan has been prepared 

regularly to have data table for uses. The Online Web-based Application has been continuously piloted 

with 37 LMs. Capacity of officer using the Online Web-based Application at LMs is limited. GDNT 

could know the size/volume of cash flow at LMs and could forecast the cash requirement in advance to 

make cash flow more efficiently and timely in line with the PFM reform. 

50. Cash plan of LMs could be entered into the cash management system: 23 LMs have entered data into 

the cash management system. However, 11 other LMs have not; they are: (1) MEF, (2) Council of 

Ministers (COM), (3) Ministry of Defense (MOD), (4) MoEYS, (5) MISTI, (6) Secretariat of Civil 

Aviation (SCA), (7) Ministry of National Assembly-Senate Relations and Inspection (MONASRI), (8) 

Ministry of Cult and Religion (MCR), (9) National Audit Authority (NAA), (10) Ministry of Social 

Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation (MOSAVYR), and (11) Ministry of Planning (MOP). Other 

three ministries could be not contacted; they are Ministry of Interior (MOI), Ministry of Commerce 

(MOC), and Ministry of Culture and Fine Art (MOCFA). Failure to enter this date could affect 

coordination or assignment of officer in the LMs. 

51. Payment via electronic transfer (E-transfer): Key functions and importance of the E-transfer9 are to 

facilitate direct and timely transfer of cash to client accounts by reducing time of bring cheque to bank 

for processing the transfer. E-transfer function is already interfaced between online banking system (OBS) 

                                                 
8 Preparing revenue-expenditure program and preparing cash plan are not the same. Revenue-expenditure program is summation of all 

revenue-expenditure in the total budget. Cash plan, however, is summation of executed revenue-expenditure.  
9 Number of text characters are increased to 256.  
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in National Bank of Cambodia and the FMIS. It enables all payments to the clients to be processed from 

FMIS to OBS, and then GDNT will transfer the payment from OBS to clients account. Currently, GDNT 

is cooperating with Canadian Bank and IT Department of MEF to interface with E-transfer of Canadian 

Bank and to expand the E-transfer to capital and provincial treasury in 2021. As a way forward, 50% of 

total expenditure will be processed through E-transfer in 2021-2022.  

52. Accelerating cash advance settlement: Cash advance has been recorded in detail by all individual LM 

for regular monitoring and analysis. As of 14th December 2020, balance of cash advance at LMs, that was 

not settled in 2017-2019, amounted to KHR 172.34 billion. This work will be continuously implemented 

in CAP3+2.  

53. Strengthening petty cash expenditure:  In 2020, GDNT cooperated with relevant GDs/MEF to revise 

and adopt the Prakas No.663.MEF dated on 28th July 2020 about procedure of petty cash expenditure at 

national administration in 2021, which sets the maximum rate and threshold for each account of spending 

category and also reduces the maximum spending receipt from 5 million riels to 3 million riels. 

54. The RGC has been successfully disbursing payroll via banking system. However, disbursing mission 

allowance via banking system is limitedly progressing that only 8 LMs prepared and implemented the 

disbursement via banking system; they are (1) CDC, (2) Ministry of Civil Service (MCS), (3) SCA, (4) 

MOC, (5) Ministry of Royal Palace (MRP), (6) The Supreme Council of Magistracy (SCM), (7) MOI-

general administration, and (8) MEF. 
 

Objective 14: Improved Budget Execution and Budget Expenditure Plan 

55. Objective 14 focuses on implementing the Public Procurement System Reform Strategy 2019-2025 and 

the Public Investment Management System Reform Strategy 2019-2025. Detailed action plan of the two 

strategies was adopted by PFM Reform Steering Committee on 16th March 2020.  

56. Implementing circular about preparing annual procurement plan:  As of 30th December 2020, 

budget entities and procurement units that submitted their 2021 draft procurement plan to MEF got their 

plan adopted as following: 

• Procurement unit: 106 units (93.80%) submitted the procurement plan, and the plan of 103 units 

(97.17%) was completely approved.  

• Budget entities: 570 entities (89.48%) submitted their procurement plan, and the plan of 544 

entities (95.44%) was completely approved. 

57. Submitting the 2020 procurement report to MEF: As of 29th January 2021, six LMs have not 

submitted the report to MEF; they are: MRD, MOWRAM, MLMUC, Ministry of Foreign Affairs and 

International Cooperation (MFAIC) 10, MOI-public security, and the Kandal provincial administration. 

Additionally, 305 budget entities (47.74%) have not submitted the 2020 procurement report to MEF. This 

work needs to be addressed before implementing phase two of procurement decentralization in 202211, 

phase three of procurement decentralization in 2025, and for ensuring transparency and accountability. 

58. Developing standard pricing system for implementing public procurement: General Department of 

Public Procurement (GDPP) has prepared Term of Reference for selecting local companies for 

developing standard pricing system for implementing public procurement. 

59. Conducting Feasibility Study about electronic government procurement system (e-GP): working 

group of GDPP has cooperated with working group of KSP-ITC in Republic of Korea to research about 

the development of e-GP, and has prepared a report to outline the development of e-GP for Cambodia.  

60. Amending the public procurement law: working group of GDPP has been researching documents and 

related legal framework to base for drafting the new public procurement law. Moreover, because 

international consultant for amending the law has not been able to recruit yet, the amendment is 

progressing slowly. As an intervention, GSC is coordinating with GDPP and EU to recruit an international 

consultant that could be placed for work in the end of Quarter One of 2021. 

61. Strengthening the preparation and execution of budget expenditure: General Department of Budget 

(GDB) has revised and put a new format of program-based revenue and expenditure for implementation. 

The format was previously implemented based on Function Budget Classification only. As a way forward, 

GDB will develop a format in 2021-2022 for LMs to prepare their operational plan and to pilot the 

implementation in 2023. 

                                                 
10 MFAIC submitted the procurement report to MEF by 02 February 2021.  
11 Procurement decentralization is carried out in three phases: phase 1 in 2019, phase 2 in 2022, and phase 3 in 2025. MEF has already 

decentralized the phase 1of procurement by increasing amount of procurement fund to be responsible by LMs with direct 

procurement, as stipulated in Prakas No. 010 MEF dated on 14th January 2019 on threshold fund for public procurement decision.  
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62. Reviewing and updating regulatory framework for petty cash expenditure: relevant entities 

convened a meeting about synchronizing the procedure and recording transactions in the FMIS, and as 

result, knowledge of the meeting was put for implementation in the 2020 petty cash expenditure of the 

LMs. The meeting also discussed challenges in executing the petty cash expenditure procedures. 

63. Finalizing the draft law on public private partnership: the draft law was put for consultation in inter-

ministerial committee 3 times as of January 2020. Central PPP Unit is revising the draft based on 

comments of the meeting. The Central PPP Unit also has drafted Standard Operating Procedure (SOP) 

for adoption, but only 3 out of 10 guidelines in the SOP was fully drafted. The remaining works shall be 

finished and put for adoption in simultaneously with the PPP law.  

64. Strengthening effective public investment by central government budget: The RGC adopted the sub-

degree 41 dated on 25th March 2020 for managing public investment projects. Moreover, GDB is also 

drafting guideline for preparing and executing budget in public infrastructure repair and maintenance 

(sub-account: road 61053). The draft is under discussion and subject to further revision12.   

65. As a conclusion, Part 1 “Further Strengthened Budget Credibility” has maintained its strength 

which could be reflected in resiliency of the reformed PFM system in the face of Covid-19 pandemic, 

EBA withdrawal, and flooding disaster. On this basis, the strengthening of revenue mobilization 

plan and management should gear toward new sources of revenue diversification, optimal 

mobilization of potential revenue, especially from Telecommunication and Mine (oil) sources. On 

the other hand, efficient budget expenditure should be strengthened in Salary, Goods/Service, and 

Investment through formulation and implementation of regulatory frameworks as set in the Action 

Plan of Public Investment Management System Reform Strategy 2019-2025. 

 

Part 2: Further Strengthened Financial Accountability 

66. Strengthening of financial accountability focuses on 5 objectives namely: (1) Strengthening budget 

execution and implementation of the new chart of accounts, (2) Strengthening the new budget system and 

operating procedure, (3) Strengthened new accounting, recording and reporting systems, (4) Strengthened 

implementation of responsibility and accountability improving instruments and mechanisms, and (5) 

Enhanced budget transparency. 

67. FMIS Phase 3 expansion plan focuses on rolling out FMIS to central and local level institutions; continued 

streamlining of business processes for payroll and payment as plan; rolling out FMIS to Districts, 

Municipalities, Khan administrations; development of 2 new modules (Asset and inventory Management), 

                                                 
12 Because consultant has not been recruited yet. 

Way Forward 
 Implementing action plan of the Revenue Mobilization Strategy 2019-2023 

 Implementing action plan of the Public Procurement System Reform Strategy 2019-2025 

 Implementing action plan of the Public Investment Management System Reform 

Strategy 2019-2025, and reinforcing the preparation and implementation of such 

legislation and sub-legislations as followings:  

• Prakas for establishing public investment committee 

• Prakas on implementing the Guideline about managing the maintenance of public road (2021) 

• Prakas on implementing the SOP for managing, preparing, and implementing public 

investment projects funded by sub-national budget (Direct Investment Porject) (2022) 

• Prakas on implementing the Guideline about managing the maintenance of irrigation 

infrastructure (2022) 

• Sub-degree on implementing the SOP for preparing and managing PPP-based public 

investment project (2021) 

• Law on the Public-Private Partnership (2021) 

• Information System for managing development projects funded by national budget, 

development partners, and other partners, that the projects are implemented by 

government agencies and vetted by MEF (2021) 
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step by step introducing budget preparation and procurement module, and other necessary objectives such 

as developing User Management App, further interfacing with external systems, and encouraging 

payment via EFT, implementing 7 budget classifications and using reports exported from FMIS). 
 

Objective 21: Strengthened budget execution and implementation of the new chart of accounts 

68. Improving and implementation of functional, geographical and project classifications for sub-

national administrations 

 Implementation of functional classification for national-level institutions: All LMs started 

implementing functional classification in 2018 with the support of IMF expert. At the national level, 

the structure of functional classification consists of 3 levels: 10 functions, 69 sub-functions and 109 

sub-sub-functions. In practice, functional classification is implemented at the function level but not 

fully implemented at sub-sub-function levels. This means functional classification is not yet fully used 

for budget preparation, reporting or other analyses. Challenges remain for functional classification as 

follow: 

o For each activity cluster, there are multiple sub-sub-functions 

o Payroll expenditure is under only one activity cluster 

o Support programs have more than 50% credit and no clear functionality 

o LMs adjust their program structures frequently 

o Facilitation and cooperation of LMs in implementing functional classification are limited 

o FMWG finds difficult in coding sub-sub-functions into activity clusters in FMIS 

As the direction of functional classification implementation, working group of budget classification 

will discuss with LMs to find ways to classify functions that are consistent with actual expenditure of LMs. 

 The implementation of functional classification in sub-national administrations: The structure of 

functional classification which consists of functions, sub-functions and sub-sub-functions per Prakas 

no. 996 MEF-PrK dated 11 October 2017, does not fit program structures of capital and provincial 

administrations, thus requiring additional consideration. Furthermore, functions to be implemented by 

sub-national administrations are constantly evolving as more functions are being transferred from the 

national level. The design of functional classifications for Districts, Municipalities and 

commune/sangkat levels are being studied as these levels of sub-national administrations are yet to 

implement program budgeting, leading to challenges. Therefore, the General Department of Sub-

National Administration Finance (GDSNAF) will revise Prakas no. 996 MEF-PrK dated 11 October 

2017 above. 

 The implementation of project classification for sub-national administrations: faces challenges 

namely: (1). The number of projects per year of each administration are numerous, (2). Public 

infrastructure and services projects are annual projects (none multi-year), (3). Projects of 

commune/sangkat administrations require prior compliance checks from capital/provincial 

administrations and most are small projects in terms of budget but are numerous in number, making 

classifying projects difficult. Therefore, GDB will first implement project classification at 

capital/provincial administration level. GDB will explore the possibility of implementing this 

classification at Districts/Municipalities and Communes/Sangkat levels later.  

69. Strengthening implementation of public chart of accounts: MEF prepared and issued Prakas no.121 

MEF.PrkK dated 10 February 2020 on further establishing accounts and sub-account of budget conten 

and account content of COA, adding 7 account and sub-accounts and also lauched  Prakas no. 790 

MEF.PrK dated 14 October 2020 on the addition of sub-accounts in the budget and account classifications 

of the public chart of accounts by adding the following sub-accounts: (1). Sub-account 65016 “grant for 

sub-national administrations for conditional financial transfers” and (2). Subaccount 75016 “grant from 

LMs for conditional financial transfers”. 

70. Launch of the new procedure of budget execution for public administrative establishments: Until 

2020, 27 out of the total of 30 public administrative establishment (PAE) has started implementing the 

new procedure of budget execution per the Royal Decree on the legal statute of public administrative 
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entities. All PAEs must implement the new procedure from 2020 onwards. However, some PAEs have 

not fully implemented all the processes required by the new procedure, especially the reporting 

requirement of finance and budget execution of each PAE to MEF. Furthermore, expenditure from direct 

revenue does not go through financial controller attached at each PAE. This results in incomplete data at 

the Financial Affairs Department of MEF that may be used for reporting and evaluation purposes. MEF 

will notify PAEs to increase compliance with the new procedure and take actions on PAEs that refuse to 

comply. As for bookkeeping, some PAEs have also not fully complied with the regulations as there are 

still confusion between the use of petty cash accounts and current accounts at commercial banks, 

incomplete understanding of transaction entries and the use of incorrect accounts from one journal to the other. 
 

Objective 22: Strengthened the new budget execution system and operating procedure 

71. Delay of end-of-fiscal-year account closure: Account closure relies on halt of budget execution. 

However, in current practice, budget execution is still allowed 3 to 6 months past the end of the fiscal 

year as payment orders on the previous-year budgets continue arriving at the treasuries, including 

payment orders with taxes withheld to be recorded as revenue, thus negatively affecting account closure. 

The use of FMIS has seen various business process revisions such as the change from One Book to 

Multiple Book, thus requiring multiple testing before accounts can be closed. Currently, account closure 

can take up to 6-9 months after the end of the fiscal year. 

72. Implementation of FMIS Phase 2: Strategic Plan for Business Process Streamlining 2020-2025 was 

approved on 16 March 2020. FMIS was rolled out to 17 additional LMs and 13 authorized budget entities. 

Documents on business process streamlining on FMIS have been drafted along with the completion of 

key documents on the development and deployment plan for Budget Preparation and Procurement 

modules. The General Secretariat of the National Council for Social Protection (GSNCSP) and the 

Supreme National Economic Council (SNEC) will implement FMIS in 2021. 

73. Adjusting expenditure processes at LMs in line with FMIS: per the Strategic Plan for Business Process 

Streamlining 2020-2025 prepared by FMWG, low risk payment types (payroll and general payment) are 

identified and piloted at MEF, to serve as a guide for expansion to other LMs. MEF has since started 

implementing the new FMIS business process for payroll expenditure including salaries and other 

payroll-related predetermined expenditures, and low-risk general payments. 7 other LMs (MAFF, MPTC, 

MLVT, MCS, MISTI, MoH and MoEYS) have also started implementing this new process via FMIS. As 

a next step, level 3 payment procedure will be implemented at MEF, and level 1 and 2 at all other LMs. 

74. Capacity building for FMIS: relevant staffs of 17 LMs and 13 authorized budget entities have received 

on-site training on the use of FMIS while 200 FMIS users from LMs, PDEF and capital and provincial 

treasuries have received additional training online via Skype for Business. Training for the 13 authorised 

budget entities took place between 02 November 2020 and 01 February 2021. 

75. Interfacing between FMIS and Payroll system: To achieve this indicator, an inter-ministerial working 

group (MEF and MCS) was formed by a Joint Decision no. 049 MEF dated 28 July 2020 on the formation 

of an inter-ministerial working group for the interfacing of FMIS and payroll system. The working group 

has prepared a template to collect necessary data for analysis and a method for data exchange. The 

working group has also arranged managerial and technical meetings to follow up on the progress of the 

adjustment of the payroll system so it can be interfaced with FMIS. The official launching of the 

completion of FMIS-payroll system interfacing is planned for 1st quarter of 2021. 

76. Reporting and appendices for budget settlement law: Reports and appendices for budget settlement 

law have been developed per the requirements as well as tested for data accuracy. Daily transaction 

monitor reports include: R01 Balance Table, Q03 Total Payment Order Report, R39 General Ledger 

Transaction Report have been developed with revisions and updates per the requirements. Nevertheless, 

LMs still are not able to produce monthly, quarterly, semester and yearly budget reports that are based 

on budget commitments, hence a need to manually record the data. 

77. FMIS blueprint Phase 3 (2021-2025) was formulated and approved in principle from MEF management 

on 7 October 2020. This plan will be finalised in 1st quarter of 2021. 
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78. Budget Preparation (annual budget preparation) and Full Procurement modules: These modules 

have been developed, user-tested in relevant GDs and entities with reports on the results of the tests 

submitted to the management. 

 Budget Preparation module has been systematically developed with sufficient features to be user- 

tested. Per the confirmation of FMWG (Appendix 4), the supporting infrastructure is already in place 

while users are already trained. 

 Full Procurement module is being developed with progress reported at 75% with 3 sub-modules 

reported as developed and tested, namely bidder list management, procurement plan and procurement 

process management parts. FMWG will finalise this module in February 2021, to be followed by 

infrastructure deployment and user training. 
 

Objective 23: Strengthened of new accounting, recording, and reporting systems 

79. Designing public accounting standards to align with IPSAS: The 2019-2031 Strategic Plan on 

Implementing Cambodian Public Accounting Standards - Accrual Basis has been drafted. The General 

Secretariat of the National Accounting Council (GSNAC) has been working with IMF expert on this draft 

and expect it to be approved by 2nd of 2021. 

80. Implementation of mechanisms to finalise registration and regular update of state assets: Prakas on 

the detailed procedure of the identification of state asset user entities and Prakas on the detailed procedure 

of state asset disposal were issued on 06 January 2020. For base-year state asset registers (2019 and 

prepared every 5 years), 87% of using entities (2,595 of 2985)   have submitted them to MEF. 

81. Expanding implementation of SARMIS: GDSNR launched SARMIS and began first-phase training 

relevant staffs at LMs, capital and provincial administrations and public legal entities on 29 December 

2020 right after the issuance of Circular no. 012 MEF dated 28 December 2020 on the launch of SARMIS 

Phase 1. This phase allows recording of 4 state asset types namely, 1. Land and Building, 2. Machineries, 

3. Cars and Motorcycles and 4. Office Equipment. Other types of state assets such as infrastructure will 

be considered after 2023. The plan is for SARMIS to be expanded nationwide to all national and sub-

national institutions and administrations by 2023, of which the number currently stands at 2998 user 

entities. Prakas no. 558 MEF.PrK, dated 09 July 2020, on the criteria for identification of state asset user 

entities was also issued. 

82. As a special case, MoEYS is studying the possibility of interfacing SARMIS with MoEYS State Asset 

Management Information System. The preliminary result shows that it is difficult to interface these 

systems as MoEYS’s system will need to be reworked. Data on properties in 6 provinces have been 

collected. For MoEYS, there are 9442 properties across the country, 2740 of which are registered with 

land titles and 1246 are located within pagodas. 

83. Financial reporting per IPSAS: 2019 financial reports prepared per IPSAS have been evaluated and 

recognised by IMF expert and NAC to be in line with IPSAS Case Basis. Two components were improved: 

1. disclosure of budget approval times and 2. Disclosure of discrepancies of exchange rates for bank 

accounts in foreign currencies. Nonetheless, shortcomings remain which include reports cannot be 

finalised within 6 months past the fiscal year; cash management at LMs, particularly petty cash; and 

flexibility in financial reporting such as possible amendments of accounting standards, changes in budget 

execution outturns and flexibility in financial disclosure, which require continued monitoring and 

comprehensive data analysis. 

84. Preparing reports per IPSAS Cash Basis based on FMIS: Components in IPSAS reports were 

improved to increase compliance. IPSAS Cash Basis reports have been revised on formulas and some 

additional criteria and are being reconciled with data by the technical working group (ITD &GDNT). 

Data quality with the use of functional and geographical classifications in FMIS needs to be strengthened. 

To do so, GDB has prepared a concept note on linking program with functional classifications. A study 

plan for the implementation of functional and geographical classifications at sub-national administrations 

is being prepared.  
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85. Finalising the accounting standards to record account payable: The final draft of accounting 

standards on recording account payable is completed and approved at the Public Accounting Standards 

Technical Working Group level at the end of December 2020. 

86. Study and implementation of the interface between FMIS and external systems: along with sprouting 

development and use of ICT systems for revenue and expenditure management, interfacing FMIS with 

other external systems are crucial. This includes: 

• Interfacing FMIS with NBC, Canadia Bank, ACLEDA Bank Plc., Campu Bank, Vattanac Bank and 

ANZ Royal Bank for bank statements  

• Interfacing FMIS with EFT system of NBC (Done)  

• Interfacing FMIS with ASYCUDA (Done) 

• Interfacing FMIS with DMFAS (Continue improvement) 

• Interfacing FMIS with tax data systems (Done) 

• Interfacing FMIS with NRMIS (Done) 

• Interfacing FMIS with EFMS is in study stage  

• Interfacing FMIS with MCS’s payroll system: the inter-ministerial working group has finalised and 

tested sending data from payroll system to FMIS. Currently, data are being reconciled and the working 

group is working on info sharing sessions on the process of interfacing the two systems. As a next 

step, the working group will work on forms in XML files for payment orders from LMs and capital 

and provincial administrations, and work on interfacing the two systems via VPN on DPLC 

Connection that ensure data safety and seamlessness of data exchange without connecting to the 

Internet. 

87. Registration (titles) of state-owned properties: Inter-ministerial Prakas no. 1198 MEF.PrK dated 24 

December 2020 on the formation of an inter-ministerial committee for the review and update of state 

lands that are registered in LMs’ state asset registers for central institutions for registering land titles. This 

committee will survey and update actual state lands that are registered in state asset registers but are not 

yet registered for land titles and submit a report to the management of the two ministries leading the 

committee and further to the Prime Minister. 3 groups are formed under this Prakas. Inter-ministerial 

Prakas no. 1197 MEF.PrK dated 24 December 2020 on the formation of an inter-ministerial committee 

for the review and update of state lands that are registered in state asset registers of LMs’ provincial 

departments and sub-national administrations, for registering land titles. This committee’s work is the 

same as the other one above, differing only on geographical coverage of work. These committees will 

formulate detailed plans in 2021. Therefore, LMs will need to plan actions to be included in their 

respective MAP3. The current statistics on land title registration for state lands shows that the using 

entities has already issued title for 9,503 sites, or 47% of the total 20,128 locations. The other 10,625 

locations, or 53%, have not yet been issued.   
 

Objective 24: Strengthened of implementation of responsibility and accountability enhancing tools 

and mechanisms 

88. Administrative punishments for wrongdoing or inappropriate and inefficient handling of public 

resources: This will be considered and added into the draft law on public financial system. 

89. Drafting and roll out of quarterly, semester and annual progress reports: All budget entities of LMs 

have prepared quarterly and semester financial and performance reports. 

90. Strengthening of IT audits: GDIA has audited on FMIS in 8 provincial treasuries namely Battambang, 

Preah Sihanouk, Kandal, Steung Treng, Banteay Meanchey, Koh Kong and Ratanakkiri. 
 

Objective 25: Increased budget transparency 

91. MEF continues placing importance on transparency to increase participation from private sector, DPs, 

researchers, students, the public, NGOs, national and international press network in various public forums 

related with the budget process. MEF also publicly discloses more information in budget documentations 
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in order to improve efficiency of budget allocation and effective, transparent and accountable use of 

recourses. 

92. Increasing public participation in the budget process: To promote the participation, GDP and GDB 

have organized a public forum on macroeconomic and 2020 budget frameworks on 30 January 2020. 

93. Increasing publicity of budget documentation: MEF regularly publishes the following budget 

documentations on its websites: 1. Macroeconomic and fiscal policy frameworks, 2. Circular on the 

preparation of budget strategic plan and annual budget, 3. Executive summary of draft budget laws, 4. 

Budget in briefs, 4. Circular on the implementation of the 2020 budget law, 5. TOFE & GFS reports, 6. 

2019 budget settlement law, 7. Monthly socio-economic trend reports, 8 quarterly economic and financial 

statistics journals and 9. Public debt statistics journals no. 9 and 10. For sub-national administrations, 

2020 budget in briefs for sub-national administrations, semester 1 budget execution reports, and all 4 

circulars were published GDSNAF and MEF’s websites. NAA has also published audit report on the 

2018 public financial management on its website. In 2021, GSC is considering the possibility of a public 

dissemination of the draft budget law before its submission to the National Assembly. 

94. Increasing public procurement transparency: GDPP published the 2019 public procurement statistics 

journal on its website on 24 July 2020, as well as the 2020 procurement plans, and monitoring reports on 

procurement execution in 2019 and 2018.  

95. The conclusion for Part 2 “Financial Accountability”, FMIS components are continually built, 

creating a foundation for PFM. Nonetheless, FMIS users have other additional requirements for 

financial statements produced from the system to target the interests of the entities. FMIS users 

face challenges in producing monthly, quarterly and annual reports for internal use. Furthermore, 

state asset management remains fragmented and not yet institutionalized, thus requiring medium 

and long-term master plans 
 

 

Part 3: Budget-Policy Linkages 

96. This part 3 focuses on 5 objectives: (1) Strengthened and further rolling out program budgeting and 

budget reviews, (2) Comprehensiveness of budget preparation and budget integration, (3) Develop and 

implement a system of lines of accountability, (4) Strengthened policy formulation and fiscal planning 

and (5) Strengthened of fiscal decentralisation policies. 
 

Objective 31: Strengthened and further rolling out program budgeting and budget reviews  

97. Program budgeting implementation roll-out to LMs and capital/provincial administrations: all 

LMs started implementing program budgeting between 2015-2018 and all capital/provincial 

administrations between 2017-2020. Phnom Penh Capital Administration started implementing program 

budgeting in 2021. Challenges arise with program budgeting implementation. These include: program 

structures in 3-year rolling public investment programs are not consistent with those in 3-year rolling 

investment plans; designing outcome indicators for programs were difficult due to lack of data; capacity 

of staffs responsible for the formulation of BSPs and annual budgets is limited; and come provincial 

administrations have not prepared program budget execution on time. GDSNAF has considered these 

Way Forward 
 Implementing the FMIS Phase 3 

 Drafting and implementing the 2019-2031 strategic plan for implementing 

Cambodian public accounting standard – accrual basis, and increasing 

compliance of reporting with IPSAS - cash basis  

 Preparing the budget execution reports with all 7 budget classifications (5 are 

fully operational while 2 other classifications are not) 

 Expanding the implementation of SARMIS for LMS, capital and provincial 

departments and sub-national administrations. 
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challenges and planned to study the effectiveness of program budget implementation at all 25 

capital/provincial administrations in 2021. 

Table 5: Plan for Program Budgeting Implementation at Capital/Provincial Administrations 13 

2017 2018 2019 2020 2021 

Kampong Speu Kampong Chhnang Kandal Kampong Cham Phnom Penh 

Kep Pursat Battambang Kampong Thom  

Koh Kong Takeo Banteay Meanchey Preah Vihear  

Pailin Kampot Svay Rieng Oddor Meanchey  

Kratie Prey Veng Tbong Khmum Siem Reap  

Steung Treng Ratanakkiri Mondulkiri Preah Sihanouk  
 

98. Semester and annual budget execution reports preparation: Semester and annual performance reports 

are tools to reflect on the progress of program budget implementation at LMs which serves as a basis for 

error correction during the execution stage. Performance reports also provide information for budget 

allocation decisions to be taken for the following fiscal years. All LMs must submit performance reports. 

99. For the 2020 budget, 28 LMs submitted their semester performance reports to Budget Formulation 

Department of GDB. Per the Guideline on Program Budgeting Execution and the circular on the 

preparation of BSP, LMs must prepare and submit semester and annual performance reports to BFD of 

GDB, but in practice, many have not submitted or submitted late. MEF has issued additional notices to 

LMs to meet their obligations. As a next step and looking ahead to the implementation of performance 

informed budgeting, evaluation exercises on performance reports should be undertaken. 

100. The MEF has prepared the circular on annual budget preparation which specified that procurement plans 

and petty cash appendices must be attached with the budget. MEF has also amended Prakas on the 

procedure of petty cash expenditure by issuing Prakas no. 663 MEF.PrK dated 28 July 2020. To align 

with this amendment, MEF has replaced the Sub-decrees on missions with Sub-decree no. 216 ANKr.BK 

on domestic and international mission allowances for national and sub-national administrations and 

amended Prakas no. 1598 MEF.PrK on mission allowances expenditure procedure; and amended Prakas 

no. 838 MEF.PrK on training and seminar expenditure. 

101. As for car maintenance expenditure at LMs, GDB and GDP have not prepared corporate agreement. 
 

Objective 32: Comprehensiveness of budget preparation and budget integration 

102. Quality control on budget strategic plans and annual budgets: Policy-budget linkages have been 

reviewed at 10 LMs, where the policies include the Rectangular Strategy Stage 4 and NSDP. The quality 

of BSPs of 15 LMs have also been evaluated. MoEYS has only 4.2% discrepancy between its 2021-2023 

BSP and 2021 Budget. 

103. Budget classification of COA for donor/externally funded project/program under the new chart of 

accounts: 4 forms of financial reports with the budget classifications under the new chart of accounts 

have been developed and disseminated for use on 30 November 2020 for donor/externally funded 

projects/programs. 

104. Aligning execution reports of projects with donor/external funding to the national budget 

classification: inter-general department working group under MEF has finalised the forms of reports and 

planned to arrange a guiding dissemination on the method of reporting in quarter 3 of 2020. GDICDM 

has shown a roadmap of integration of donor/external funds into FMIS where this integration involves 

only recording and reporting in FMIS, and not related with the business process as donor/external funds 

are executed outside the TSA. This is due to agreements with international financial institutions requiring 

separate accounts for donor/external funds outside the TSA, unlike budget support. The recording and 

reporting of these funds will also not be directly keyed into FMIS. Instead, it is done via Peachtree, after 

which an exported excel file is imported in FMIS. This has been agreed to be formulated as a roadmap 

                                                 
13 In current practice, capital and provincial administrations are budget entities. 
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(added into GDICDM’s GDAP) to be implemented from 2020-2023 at a meeting on 23 July 2020 where 

relevant stakeholders were also present such as GDNT, GSNAC, GSC, GDP and FMWG. GDICDM will 

evaluate the quality of reports from the system, after which in 2022, GDICDM will request FMWG to 

study the feasibility of direct recording on FMIS. 

105. In 2020, there were 914 budget entities; of which 311 were at central level (61 authorized budget entities, 

250 are normal budget entities); 603 capital/provincial line departments are all authorized budget entities. 

4 LMs are champions of budget entities creation and delegation, namely MEF with 12, MoEYS with 10, 

MoH with 10 and MOE with 6 authorised budget entities. In current practice, creation and delegation to 

budget entities are based on voluntary decisions of the ministers/heads of LMs without strict demands 

from MEF on the creation and delegation of budget entities. Budget execution is usually slow/delayed, 

particularly at LMs without clear delegation to entities under their structures (except authorised budget 

entities). 

106. Review of program budgeting implementation at LMs with the objective to increase the number of 

delegated budget entities and delegation to budget entities: GDB has received principle approval from 

Deputy Minister, Minister of Economy and Finance in increasing the number and delegation to budget 

entities. In order to strengthen effectiveness of program budgeting, moving towards performance-

informed budgeting in 2022 as well as improving the execution of roles and responsibilities of budget 

entities, LMs should: 

 Review internal entities (at the general department level or equivalent) meeting a set of criteria to be 

created as budget entities. 

 Delegate more power to budget entities with good track record in the budget process to be authorised 

budget entities. 

 Financial Affairs Department of GDB is revising Prakas no. 1282 MEF.PrK dated 27 October 2016 

on the power and responsibility and the procedure of program budget execution of budget entities as 

to allow for more automatic power such as allowing budget entities to handle advances and execute 

petty cash. 

107. Efficiency of budget execution remains limited and in general, payment orders accumulate in quarter 4 

of the fiscal year. This is due to: 1. Capacity of budget entities, 2. Expenditure procedure, 3. Public 

investment as those funded by the national budget can only be implemented at the end of quarter 2 or 

early quarter 3. In this sense, budget entities are created at LMs but do not have power to execute their 

budgets per the regulations. Facilitation from financial entities of LMs for budget entities in all stages of 

the budget process shall be added into LMs’ MAP3. 
 

Objective 33: Develop and implement a system of lines of accountability 

108. Clear definition of the line of accountability in the public investment programs (PIPs) to ensure 

consistency in annual budget: Per the 2019-2025 Public Investment Management Reform Strategic Plan, 

supporting regulations will be drafted and issued to strengthen efficiency, effectiveness and 

accountability of public investment management. Sub-decree no. 41 ANKr.BK dated 25 March 2020 on 

the management of public investments specifies the following objectives: 1. Principles and criteria, 2. 

Overall stages of public investment projects, 3. Roles and responsibilities of LMs, public entities and sub-

national administrations, 4. Linkage between investment plans and budgeting for investments, 5. 

Operating procedure for the formulation and management and 6. Reporting obligations. 
 

Objective 34: Strengthened policy formulation and fiscal planning 

109. Preparation of draft medium-term fiscal framework (MTFF): Draft 2021-2023 MTFF has been 

submitted to MEF management but its issuance was delayed due to the uncertainties of COVID-19 

pandemic. The decision of MEF management is to issue MTFF in 2022 for the formulation of 2023-2025 

BSPs and 2023 budgets. 

110. Preparation of draft medium-term budget framework (MTBF) 2020-2022: MTBF has been 

formulated and piloted for national administrations with clear budget ceilings for annual budgets. This 

indicator will remain to be monitored. 
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111. Macroeconomic monitoring: GDP has prepared 2019 and mid-2020 reports on Cambodia 

Macroeconomic Monitor-CMM in a comprehensive manner. Reports on the discrepancies of 2019 

revenue forecasts in the macroeconomic policy and fiscal frameworks for the 4 major sectors (Year N-1) 

as bases for defining budget ceilings for the following 3 years (Year N+3); reports on the discrepancies 

of macroeconomic forecasts (Year N-1) and other technical documents with regards to multi-year 

macroeconomic forecasts; the quarterly reports on economic surveillance; and the quarterly report on 

review of risks in Cambodia’s property sector were also prepared. 

112. Budget-policy linkages are achieved through program budgeting implementation at the national and sub-

national levels. However, linkages are limited due to several factors: 1. LMs within the same sector face 

difficulties in formulating cross-cutting policies, not to mention indicators, targets or facilitation; 2. 

Integration between current and capital expenditures; 3. Formulation of policy objectives, program 

structures and key performance indicators for LMs. 

113. Integration of current and capital expenditures in BSP: LMs’ BSP formulation faces many challenges, 

where BSPs are not complete, comprehensive nor linked to the annual budgets. Furthermore, due to 

timing mismatch, investment projects are planned after the budget law is promulgated, thus making 

infrastructure and budget executions are delayed and lack efficiency. 

114. This integration will provide several benefits such as comprehensive BSPs that can directly link to annual 

budgets while both investment projects and current expenditures can be consolidated at the same time 

into the budget law. In this sense, LMs have sufficient time to request expenditure commitments for 

investment project implementations. The 2020 budget was the first year of pilot testing of capital and 

current expenditure integration that was carried out in 3 major LMs, using approximately 70% of the total 

annual state budget namely, MPWT, MRD and MOWRAM. This pilot testing will bring experience and 

challenges to be used as bases for improvement and full integration in all other LMs in later years. 

Currently, other than the 3 LMs above, there are no inter-ministerial mechanisms for project identification 

for prioritisation and selection of projects. 

115. Strengthening of economic and financial analysis and forecasting capabilities: GFS statistics has 

contributed to the strengthening of PFM via the information provided in the forms of statistics that comply 

with international standards for the review, monitoring and evaluation of the efficiency of PFM (revenue 

collection, expenditure allocation, investment, management and use of financial assets and debts). 

116. GFS was introduced into FMIS14: GFS statistics working group has done a feasibility study on the use 

of FMIS to prepare GFS statistics. Currently, revenue statistics table (Table 1) can be produced directly 

from the system under the name, “Report R-40” with the following details: 

• National Administration Revenue Table (GFS-Table-1-BCG)  

• Capital/Provincial Administration Revenue Table (GFS-Table-1-LG-1)  

• Districts/Municipalities/Khan Administration Revenue Table (GFS-Table-1-LG-2)  

• Commune/Sangkat Administration Revenue Table (GFS-Table-1-LG-3) 

• Pre-consolidated Subnational Administration Revenue Table (GFS-Table-1-LG-4) 

• Post-consolidated Subnational Administration Revenue Table (GFS-Table-1-LG-5) 

• Pre-consolidated National and Subnational Revenue Table (GFS-Table-1-GG-1) 

• Post-consolidated National and Subnational Revenue Table (GFS-Table-1-GG-2). 

As a next step, technical working group of GDP will continue working with FMWG to interface 

expenditure tables (Table 2) and other tables of GFS with FMIS. 
 

Objective 35: Strengthened of fiscal decentralization policy 

117. Piloting and expanding of subnational investment funds (SNIF): In 2020, 60 krong administrations 

in 9 provinces implemented SNIF, out of which 56 submitted documents to the Secretariat of the 

Management Council of SNIF to bid for projects; 2 did not submit any documents namely Srok Borset 

administration in Kampong Speu and Srok Krokor administration in Pursat; and 2 others are exempted 

from submission of documents, namely Srok Talo Sen Chey administration in Pursat and Srok Borey 

                                                 
14 Revenue data tables in GFS-Table-1 LG-5 and GFS-Table-1 GG-2 are not yet interfaced because of complicated consolidation method 

in extracting double operations at each administration (that FMIS could not be implemented). 
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O’Steay administration in Steung Treng, per the decision in the 3rd Council meeting, as they are newly 

established. Within the 12 srok administrations with the highest scores, only Srok Thala Borivat (Steung 

Treng) completed all 12 pre-requirements of the guideline. The other 11 srok administrations, completed 

10 or 11 of the pre-requirements with reasons include: delay of srok council meeting and approval as the 

administrations await new elections and frequent staff changes and misplacement of documents. In this 

manner, only Srok Thala Borivat administration has met all the requirements and received KHR 459 

million for its project execution, whereas the remaining KHR 5,541million is brought forward for the 

following year’s bidding. 

118. Fiscal decentralisation: to facilitate budget execution at Commune/Sangkat administrations, GDSNAF 

has revised Sub-decree no. 51 on the transfer of state budget to Commune/Sangkat fund by changing 

quarterly allocations as follow: quarter 1 – 25%, quarter 2 – 25%, quarter 3 – 40% and quarter 4 – 10%. 

Furthermore, the RGC has also raised salaries for phum personnel per Sub-decree no. 35 ANKr.BK dated 

16 March 2020. GDSNAF has drafted an inter-ministerial prakas on the selection and management of 

financial assistant to Commune/Sangkat administrations (at GDSNAF stage), sub-decree on 

Commune/Sangkat fund (consulted with LMs), and prakas on sub-national administration public 

investment management (consulted with capital/provincial administrations on 25 December 2020).  

119. Implementing Budget System Reform Strategy for Subnational administration 2019-2025: this 

strategic has an objective to strengthen and expand program budgeting implementation step by step to 

full program budgeting that ensures budget-policy linkages where policy objectives at the sub-national 

level must align with national policies and administration structures that mandate the roles, power and 

responsibilities of sub-national administrations. Action plan to implement this strategy has been 

formulated and is being implemented. As a support for this implementation, new staffs are recruited at 

GDSNAF for the training of BSP and annual budget formulation at all 25 capital/provincial 

administrations.  

120. MEF has issued and disseminated the guideline for annual performance evaluation for 

District/Municipality/Khan administrations. Guidelines on the preparation of these reports are being 

drafted at GDSNAF. 

121. The implementation of this strategic plan has seen incompletion as follows: 

• Draft of program-based budget negotiation between MEF and capital/provincial administrations 

(planned to be completed in quarter 1 of 2021) 

• Draft of framework and procedure for reporting and monitoring of budget execution (planned to be 

completed in 2021) 

• Inter-ministerial prakas on the selection and management of financial assistants for 

Commune/Sangkat administrations drafted and being consulted with relevant GDs of MEF and MOI 

(planned to complete in quarter 1 of 2021) 

• Formulation and issuance of MTBF for capital/provincial administrations (planned to be completed in 2021) 

• Revision of Sub-decree no. 16 on Commune/Sangkat Fund, Sub-decree no. 26 on management system 

for Commune/Sangkat Fund, and Sub-decree on the form and process of Commune/Sangkat Fund 

(delayed as these actions are complex, requiring participation from all key stakeholders) 

• Draft of procedure for formulation and management of subnational administration public investment 

projects are being consulted with other ministries (planned to complete in quarter 2 of 2021) 

• Draft of a comprehensive and clear regulation governing petty cash expenditure for sub-national 

administrations (delayed to be completed in quarter 1 of 2021). 

122. Fiscal decentralisation reforms: per the approval of Samdech Techo Prime Minister on 25 march 2019 

on MEF’s letter no. 1841 MEF.GDSNR dated 18 March 2019, a mechanism for distribution of non-tax 

revenue to sub-national administrations was formed, which covers revenue from administrative services 

delivered by central administrations (LMs) and capital/provincial departments as delivered by the One-

Window Service Entities under the capital/provincial administration, as well as revenue from state assets. 

123. Distribution of these revenues have not been fully implemented as challenges arise with regards to 

functional and regulatory revision at LMs. To facilitate this, the RGC issued Sub-decree no. 25 ANKr.BK 

dated 09 March 2020 on the management of revenue from services delivered at the One-Window-Service 
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Entities of capital/provincial administrations. To implement this sub-decree, MEF issued Circular no. 006 

MEF dated 13 August 2020 on the procedure and journal entries of revenue from services delivered at 

the One-Window-Service Entities of capital/provincial administrations and revenue from services 

delivered at and fines issued by capital/provincial departments. Circular no. 006 MEF has transferred 

recording of revenue and expenditure (of incentive) from capital/provincial departments to 

capital/provincial administrations, requiring petty cash holders at capital/provincial administrations to 

handle journal entries and general ledgers. Currently, ther are 21 LMs (excluding MEF) with 87 inter-

ministerial prakas in effect, pertaining to this service delivery. These prakas will be subject to revision. 

124. In order to resolve the need to revise regulations related to this reform, GSC facilitated a meeting on 10 

February 2021 with GDSNR, GDB, GDSNAF and GDNT. As a result, an agreement was reached and to 

be submitted to the SC of PFMRP for approval and advice, with details as follow: 

• GSC will cooperate with all GDs of MEF to draft an MEF prakas to outline the overall guidelines for 

the management and distribution of non-tax revenue (GDSNR has prepared a preliminary draft). This 

prakas will be the basis for further discussion with LMs for the revision of the above 87 inter-

ministerial prakas (it will also cover the case of functional transfer and/or revenue sharing from 

national institutions to sub-national administrations).  

• An inter-general department working group of MEF will work with the Secretariat of NCDD to 

evaluate service delivery at the one-window service centers at MLMUPC, MPWT and MME.  

• GDSNR will prepare a workplan for this next step of subnational finance reform (on the part of the 

management of non-tax revenue). 

29. All in all, MTBF has been formulated and piloted; the MTFF is planned to be submitted to the 

Council of Ministers in 2022 for the 2023-2025 BSP and 2023 budget preparation which is expected 

to help LMs in their budget preparation as budget ceilings are clearly defined at the sectorial and 

ministerial levels, with both current and capital expenditures integrated. Challenges faced by the 

sub-national administration finances reforms must be tackled systematically and in a holistic 

approach. 

Way Forward 
 MTFF 2023-2025 should be formulated and submitted to the management for approval 

 MTBF with sectorial and ministerial budget ceilings will be submitted for approval 

from the RGC from 2022 onwards 

 Salary expenditure will be allocated into each program of LMs from 2022 onwards 

 All LMs must prepare progress reports on the creation of budget entities (review 

and revision per changes in organisational structure and capacity building)   

 A mechanism for monitoring and evaluation of program budget execution 

 Increasing the number of and the delegation to central level budget entities  

 Enhance quality of key performance indicators at both national and sub-national 

administrations 

 Increasing linkages between program and organisational structures 

 Continuing pilot testing of integration of investment budget into programs 

 Definition of lines of accountability between the Legislative and Executive 

branches, MEF and LMs which remain blurry 

 Alignment of BSPs of sub-national administrations: between capital/provincial 

administrations and capital/provincial departments  

 Delegation to adjust the budget across subaccounts and accounts of the same 

chapter of the economic classification of the budget classifications (within the same 

activity cluster), and across subaccounts of the same account (across activity 

clusters within the same subprogram) for capital/provincial administrations via 

issuance of decisions of the governor of the capital/provincial administrations. 
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Part 4: Readiness for the Next Stage 

125. Reading for the next platform focuses on 4 objectives: (1) develop a performance-informed budgeting 

framework, (2) Develop and implement of performance accountability framework, (3) Strengthened the 

effectiveness of internal control system, and (4) Develop and implement of capacity building plan 

(including for the Legislative body and NAA). 

126. Progress of implementing Budget System Reform Strategy 2018-2025: 52 actions were completed, 4 

were not completed (7.1% of total number of actions). The incomplete actions are: 

 Draft law on the new public finance system: requires careful review for comprehensiveness thus more 

time is needed 

 Form of revenue-expenditure cash plan with program classification: no guidance was yet given to 

LMs on preparation of revenue-expenditure cash plan with program classification 

 Human resource development: trainings and study visits on the experience of other countries with 

performance budgeting were delayed due to COVID-19 

 Testing preparation of progress reports based on reports of LMs: GDB has been working on forms of 

a progress report based on the reports from LMs but many have submitted late whereas several have 

not submitted at all. 
 

Objective 41: Develop a performance-informed budgeting framework  

127. Drafting of regulations for the implementation of performance budgeting: The 2008 Law on Public 

Finance System allowed for the RGC to pilot test implementation of program budgeting as a 

steppingstone towards performance budgeting and decentralisation. Performance budgeting can be 

implemented only with clear and comprehensive regulations and thus the law on public finance system 

must be amended.15 

128. The guideline for the formulation of performance budgeting was approved and issued on 12 March 2020. 

This guideline will be used for the preparation of 2022-2024 BSP and 2022 annual budget. 

129. Draft law on the new public finance system will include several key areas that will enable implementation 

of performance-informed budgeting as follow: 

 Chapter-based and program-based budget ceilings as appendices to the annual budget law 

 The requirement for non-financial information to be included in the annual budget law  

 Definition of major principles of roles of program heads, budget managers, finance officers of LMs, 

budget officers/financial controllers and public accountants 

 Defining Cambodian public accounting system to cover budget accounting (cash basis) and genera; 

accounting (accrual basis) 

 Overall salary expenditure management at LMs 

 Outlining major principles of roles and responsibilities on performance of ministers and program 

heads, with details to be specified in a sub-decree 

 Definition major principles related with heads of finance entities 

 Outlining the guidelines of budget execution 

 The formulation of contingency or reserve credits as a budget package under the RGC for the use in 

case of urgency/emergency  

 Setting FMIS as the national budget implementation system (for both revenue and expenditure, current 

and investment). 

130. Draft law on the new public finance system also includes business process streamlining such as: roles 

and responsibilities of entities related to program execution to pave ways for the new Sub-decrees no. 81 

and 82 that will define procedure, roles and responsibilities of relevant entities, namely program heads, 

budget managers, finance entities, budget/financial controllers and public accountants. 

131. The drafting of the law on the new public finance system faces challenges leading to delays as follow:  

                                                 
15 In Budget System Reform Strategy 2018-2025, timeframe for amending the public finance system law is between 2018-2020. 
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 Time constraint: members of the technical working group were required at budget meetings for the 

2021 draft law of financial management, coupled with the spread of the COVID-19 pandemic where 

meetings with the French specialists for inputs into the new draft law were delayed. 

 Coverage: this law will cover the whole finance system; therefore, all relevant stakeholders must 

understand the many principles and be involved in the process as to ensure legal consistency. 

132. The revision of Sub-decree no. 81 ANKr.BK on the establishment of financial control on state budget 

expenditure at ministries, provinces, krong, autonomous krong, Phnom Penh capital and public agencies: 

GDB has finalised a draft at the GDB level with inputs from finance expert from the French Republic 

Ministry of Finance. The roles of budget controllers will be specified in this sub-decree. 

133. The revision of Sub-decree no. 82 ANKr.BK on the general command of public accounting: in line 

with the evolution of Cambodian budget system, this revision will specify clear roles and responsibilities 

of relevant entities, for example between budget managers and public accountants and other GDs; clear 

rules on account and expenditure clearance to smoothen and remove double works in the expenditure 

process; response to the globalisation trend that allows for digitalisation of the process to reduce or 

transform paperwork to digital documents for timesaving and efficiency; definition of Cambodian public 

accounting system – accrual basis, with budget accounting (cash basis) that fits the budget that is currently 

based on cash; managerial accounting for measurement and evaluation of the management of budget 

managers for both the national administrations at LMs, their underlying entities and public administrative 

entities. The main contents of this new sub-decree include:s 

 Changes to the responsibilities of public accountants: no role in revenue collection, additional function 

for clearing direct invoice and general payment, bureaucratic expenditure transaction review method, 

specification of list of required documents for each type of expenditure and the new procedure for 

petty cash management 

 New budget execution entities: budget controller, financial controller, program head, and the 

delegation of power to these entities in the execution stage 

 FMIS, automation and digitalisation, payment automation such as EFT and E-invoicing 

 New public accounting system namely budget accounting, general accounting, and managerial 

accounting 

 Account quality, state reports and recognition of the reports by the NAA  

 New law of budget settlement  

 Internal control and internal audit 

 Definitions of technical terms as an appendix to this new sub-decree, etc. 

134. The sub-decree on budget management and public accounting working group at GDNT has drafted this 

sub-decree in two languages (Khmer and English) with 128 chapters (where the inputs of the French 

specialists were in English) and the technical working group continues working with the specialists and 

other relevant departments to gather more inputs to ensure comprehensiveness. The challenges faced in 

this process include: 1. Ambiguity and shallowness of contents of some chapters of this draft as copied 

from the old sub-decree where they were written based on French regulations (GBCP 2012); 2. Lack of 

French-speaking officers where many contents were translated from a 2012 French sub-decree on the 

rules and regulations of financial management and public accounting (GBCP 2012) requiring more 

research and meeting with the French specialists for clarification; 3. Lack of supporting regulations of 

the old sub-decree to serve as aide in the revision. 
 

Objective 42: Develop and implement performance accountability framework 

135. Mechanisms for LMs to monitor and evaluate program budget execution: MoT does not have a working 

group to monitor and evaluate performance of program budget execution. However, the ministry requires 

all budget entities to execute the budget in line with the policy objectives of the ministry and hold review 

meetings. Facilitation mechanism between finance entity and budget entities is weak, thus must be 

strengthened through PFM reform working group at the ministry together with the start of performance 

audit which is new for the internal audit department. 
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Objective 43: Strengthened the effectiveness of internal control system  

136. Formulation of comprehensive auditing (performance, IT, compliance and finance audits): Prakas 

no. 551 MEF.PrK dated 30 June 2020 on the implementation of guidelines on IT audit and Prakas no. 

543 MEF.PrK dated 30 June 2020 on the implementation of guidelines on performance audit were issued 

and disseminated. 

137. Integrity of internal control system: IT audit has an objective to provide a reasonable opinion on the 

appropriateness, security, completeness, and usability of data and information management system and 

that transactions recorded in the system work and reports can be produced and are valid, compliant, 

reasonable, complete and accurate. To ensure integrity of the internal control system of FMIS, FMWG 

must finalise FMIS management and user manual, authorise a read-only access to the system per the 

requests of auditors, allow auditors to test the systems directly on user PCs, and create and authorise 

auditors to access audit logs based on audit recommendations with strong passwords. 

138. Implementation of IT audit guidelines: to push for effective implementation of IT auditing at LMs, 

LMs should train IT auditors, continue pilot testing IT and FMIS auditing at budget entities of LMs until 

some LMs can handle this work themselves. 

139. Implementation of performance audit guidelines: Performance auditing may cover projects, programs, 

activities and transactions that are executed by LMs, entities or working groups. Performance auditing 

aims to evaluate whether targets are achieved efficiently, effectively and with the least costs. 
                       

Diagram 4: Summary of Performance Audit Process 

 

140. In 2020, GDIA: 1. Piloted a performance auditing on the enterprise survey project and GDT work 

automation project at GDT; 2. Piloted successfully IT auditing at two sites (one on management 

information system at Finance Department of MoEYS and another on the efficiency of work automation 

system at GDT).  

141. Review of internal audit functions at LMs: GDIA has reviewed internal audit functions at 8 LMs (MOI, 

MOC, MCR, MME, MLVT, MOWRAM, MRNASI, and General Secretariat of Senate). 

142. Monitoring of the internal audit process: GDIA has monitored execution of internal audit process with 

31 LMs of which only 22 LMs have audit strategic plans and annual audit plans. GDIA monitored the 

implementation of audit recommendations of internal audit entities at LMs for N-1 (2018); entities under 

MEF with 44 entities and there are 544 recommendations including: fully implemented 334 (equal to 

61%), Partially implemented 196 (equal to 36%), not implemented 2 (equal to 1%), and non-relevant 

recommendations 12 (equal to 2%). GDIA has also followed up on the implementation of audit 

recommendations at 5 LMs with 47 entities for 2018 fiscal year with a total of 220 recommendations: 

• MoT followed up on 8 entities with a total of 49 recommendations (complete: 32 ~ 65%, partial: 16 

~ 33% and incomplete: 1 ~ 2%) 

• MOC followed up on 11 entities with a total of 47 recommendations (complete: 23 ~ 49%, partial: 15 

~ 32% and incomplete: 9 ~ 19%) 

• MLVT followed up in 19 entities with a total of 74 recommendations (complete: 58 ~ 78%, partial: 

14 ~ 19% and incomplete: 2 ~ 3%) 

• MRNASI followed up in 9 entities with a total of 50 recommendations (complete: 37 ~ 74%, partial: 

3 ~ 6% and incomplete: 10 ~ 20%) 

• MCR followed up in 2 entities with a total of 8 recommendations (complete: 0 ~ 0%, partial: 6 ~ 75% 

and incomplete: 2 ~ 25%) 
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As for MoEYS, the Internal Audit Entity of MoEYS has audited 142 entities ~ 29.89% of all entities due 

to COVID-19 where missions were restricted. Auditors have recommended 178 points out of which 57% 

were fully implemented. 

143. 2 officers of GDIA participated in the first “Certified Internal Audit-CIA” training based in Singapore 

held between 09-10 March 2020. Challenges facing internal auditors at LMs include limited 

understanding and skills particularly for performance auditing that does not have standards and are 

complex based on analytical results that are open to complaint; LMs are not focusing on internal audit 

functions; and internal audit entities of LMs submitted their audit reports to NAA late.16 

144. Expanding internal audit function: LMs must bestow more power and responsibilities to internal 

auditors so they can perform their roles per Sub-decree no. 40 ANKr.BK dated 15 February 2005 on the 

establishment and process of internal audit at LMs and public enterprises. 

145. Formulating an inspection framework: Sub-decree no. 168 ANKr.BK dated 8 October 2020 on the 

framework of function and responsibilities of internal audit and inspection specified a small section of 

the overall internal audit and inspection system frameworks, thus a clear separation of functions was not 

achieved. GI of MEF has drafted financial inspection standards alongside the implementation of financial 

inspection code of conduct whereas the 2021-2025 financial inspection strategic plan was launched on 

05 April 2021. Sub-decree on the rules and processes of financial inspection was put on hold per decision 

of MEF management. 

146. Strengthening external audit function: NAA continues to conduct performance audit at 5 institutions 

for fiscal year 2019: 1. Mine excise revenue at Prey Veng Provincial Administration, 2. Budget 

preparation and execution at Kampot Provincial Administration, 3. Tourism sector management at MoT, 

4. Land title registration management at Mondulkiri Provincial Administration, and 5. Development 

project management at Kampong Chhnang Provincial Administration. NAA conduct audits on FMIS for 

fiscal year 2020 at 4 LMs, namely MLVT, MoEYS, MAFF and MPTC, after which reports were 

submitted to the Legislative branch and relevant institutions. As for capacity building, NAA has finalised 

auditor training program and documents on the process of auditing, and updated guidelines on financial 

report auditing. 23 LMs, public enterprises and public administrative establishments have submitted 

internal audit reports to NAA. 
 

Objective 44: Drafting and implementation of capacity building plan 

147. Capacity building plan under the PFMRP covers all LMs at the national level and all sub-national 

administrations, public administrative establishments as well as the Legislative branch. EFI has submitted 

this final draft strategic plan to all GDs of MEF and DPs for opinions. This strategic plan has been 

submitted to Deputy Prime Minister, Minister of Economy and Finance in 1st quarter 2021.  

148. Certification program: Medium-length technical skill training for PFM has been conducted since 2018 

with duration and minimum trainee specifications, under the initiative and agreement with EU. As a next 

step, EFI will draft a prakas on qualification framework for civil servant training at both national and sub-

national level to ensure officers working with public finances are qualified. Trainings will be certified to 

ensure effectiveness and success of the PFMRP.  

149. All in all, based on the progress reported above, Readiness for the next platform will require 

additional time to finalise the new law on public finance system, the revisions of Sub-decree no. 81 

and 82 ANKr.BK, as well as the formulation of performance-informed budgeting framework. 

Moreover, attention must be placed on strengthening internal audit function, especially IT and 

performance audits. 

 

                                                 
16 Sub-degree 40 dated on 15th February 2005 about establishing and functioning of internal audit in line ministries and state-owned 

enterprises. 
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Part 5: Support the successful and sustainable reform programs  

150. Support for the success and sustainability of implementation of PFMRP part focuses on 3 objectives: 

(1) Increasing leadership, management capacity, and instilling willingness for reform as well as 

strengthening ownership and responsibilities; (2) Increasing effectiveness of capacity building and 

incentive mechanism; and (3) Strengthening capacity building for Stage 3 PFMRP implementation. 

151. Efficiency and effectiveness of public institutions reflects capacity of those institutions: leadership 

and execution, functional and institutional facilitation, capacity building both in quantity and quality, and 

incentive/performance/merits. 
 

Objective 51: Enhanced leadership, management capacity, and instilling willingness for reform as well 

as strengthening ownership and responsibilities 

152. GDAP3/MAP3 preparation and regular reports of progress on participation, willingness, and 

responsibility in reforms: All 18 GDs of MEF and 41 LMs have prepared and discussed at the technical 

level with GSC their action plans (GDAP3/MAP3). These entities have submitted their quarterly and 

annual progress reports to GSC to be consolidated and submitted for review at the meeting of Steering 

Committee of PFMRP and DPs. For the 2020 progress report of PFMRP, out of 41 LMs, 32 have 

submitted their reports on time per the RGC’s Circular no. 09 CR. 

153. Change management for FMIS: 2020 communication and change management plan for FMIS has been 

finalised; these actions were executed with progress reports prepared and submitted to the management 

together with the preparation of quarter 1, 2 and 3 of 2020 journals, videos and posters related to FMIS 

published on its websites and social media. 

154. Legal Guide: LCS has finalised the Legal Guide related to revenue and expenditure, updated the MEF 

Lexicon, and developed a virtual library. 
 

Objective 52: Enhanced effectiveness of capacity building and incentive mechanism  

155. In principle, the Steering Committee for PFMRP has achieved 3 primary tasks: 1. Strengthening of 

revenue collection and expenditure management, 2. Strengthening and expansion of FMIS at LMs, and 

3. Strengthening of implementation of BSP and program budget. To support PFMRP activities, LMs are 

allocated 30,000USD each, where most used these funds to arrange workshops and short-term trainings. 

156. Incentive scheme for working groups for PFMRP 

• Phase 1 PFMRP Fund provided incentives to 354 members of the working groups for PFMRP at LMs, 

totalling 5,095 mil riels 

• 467 members of the working groups for PFMRP of MEF received 9,162 mil riels 

• GSC will evaluate the effectiveness of the implementation of this incentive scheme in 2021 as input 

for the design of a comprehensive PFMRP fund. This design will cover financial support and the 

efficiency and effectiveness of this support.  
 

Objective 53: Strengthened capacity building for PFMRP Stage 3 implementation  

157. Capacity building for PFM: Certificate level medium-length technical trainings of 78-90 hours that 

focus on PFM per the Stage 3 capacity building and development strategic plan have been conducted for 

55 sessions with 2,209 participants, out of which 1,463 passed the qualification exams at the end of the 

courses in 2018 and 2019 and 300 are being trained in 2020. These technical trainings are designed for 

Way Forward 

• Drafting of the new law on public finance system 

• Revision of Sub-decrees no. 81 ANKr.BK and 82 ANKr.BK 

• Drafting of guidelines on performance budgeting implementation 

• Drafting of performance agreement 

• Drafting of monitoring and evaluation framework 

• Designing the functions and responsibilities of internal audit and inspection at LMs 

• Designing an inspection framework. 
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officers who will be working in public finance related posts such as public procurement officers, petty 

cash officers, financial officers, state asset register officers, payroll officers of budget entities at the 

national and sub-national levels, including public administrative establishments and public enterprises. 

158. As reforms results become entrenched: Reforms 3+1 (PFM, Public Administration, D&D and law and 

legal system) play an increasing role in enabling success of the overall reform effort. GSC has drafted a 

joint vision and strategy and plans to prepare detailed action plans to implement this strategy.  

159.  All in all, Part 5 has faced major challenges, particularly on short-term trainings and 

dissemination workshops due to COVID-19, yet the progress of PFMRP was not affected. The 

working groups at MEF and LMs for PFMRP could execute their planned actions and report their 

progress on schedule. 

 

2.2 Progress at LMs and GDs under MEF  

160. This review report is a result of consolidation from action plans and indicators in 2020 from 18 GDs of 

MEF.  

161. The general scoring principles: Scoring method used in quarterly and annual review reports are 

based on 2 bases: 1. Actions completed against action plan and 2. Progress achieved against targets of 

indicators. Based on these scores, grades are given for objectives and activity clusters as follow: Excellent 

(96%-100%), Good (86%-95%), Above Average (71%-85%), Average (61%-10%) and Poor (under 

60%). 

162. Additional scoring principles for 2020: Activities affected by COVID-19 namely workshops, trainings, 

auditing, domestic and international missions and regulations formulation requiring foreign specialists 

are excluded from being scored. Activities requested to be delayed due to other reasons (time constraint, 

capacity and resources) are still being scored accordingly. 
 

2.2.1 Progress for GDs of MEF  

163. The 2020 progress report reflects performance of the 18 GDs of MEF. Progress achieved by 17 GDs were 

excellent (above 86%) whereas that by CPPP Unit stood at 44% as shown in Diagram 5. 

Diagram 5: Progress (%) for GDs of MEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Way Forward 

• Finalise the capacity building and development strategic plan (under PFMRP) 

• Design a comprehensive PFMRP fund. 
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2.2.2 Progress for LMs 

164. MAP progress report for 40 LMs: There are 5 classifications of LMs based on sectors under PFMRP 

are as follow: 1. Economic service institutions (11), 2. Financial, foreign affairs and general services 

institutions (8), 3. National defence, security and public order services institutions (5), 4. Social service 

institutions (6), and 5. Supreme and independent institutions (11). 

165. Based on the results of the monitoring and review of MAP3 execution, the quality of MAP3 has improved 

yet most actions are routine non-reform actions. Therefore, MAP3 preparation should focus on actions of 

priority that will contribute to strengthening of finance system of LMs. 

166. As the roles of LMs in implementing PFMRP, especially in Stage 3 and 4, capacity building and 

development of entities under LMs (finance entity and budget entities) should be an area of focus to be 

pushed for, under the active, proactive and interactive facilitation of finance entities. LMs in the same 

sector should formulate cross-cutting policies so as to achieve outcomes, hence budget-policy linkages. 

Prioritising actions for MAP3 in 2020, particularly the preparation and implementation of “strengthening 

of revenue collection and expenditure management”, “improving financial accountability”, and “budget-

policy linkage”. Progress in percentages at LMs are mostly above 86% except MAFF, MPWT, MCFA, 

MoEYS  and General Secretariat of NA per Diagram 6 below. 
 

Diagram 6: Progress (%) of LMs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Contributions from Development Partners on the PFMRP  

167. Development partners’ support to PFM reform began since 1994, and until now, modality of support has 

evolved in line with Cambodia’s changing development context. In 1990s, the support was mostly 

technical assistance and trainings delivered to MEF staff by IMF, UNDP, ADB, DFID of the United 

Kingdom and Netherland. In 2004, as the Royal Government embarked on Public Financial Management 

Reform Program, SIDA, EU, DFID of the United Kingdom and Australia pooled their funding support 

together into a Multi-Donor Trust Fund (MDTF). The MDTF was managed by the World Bank to advance 

the reform in such areas as strengthening revenues mobilization, managing public resources, and 

improving budget execution processes through the implementation of FMIS. In 2016, the EU member 

states developed a joint cooperation strategy and provided a Budget Support program for the PFMRP 

stage three. The Budget Support is accompanied by ADB’s loan for strengthening linkage between budget 

and policy, and the technical assistance by World Bank and IMF. The change in cooperation modality 

reflects growing government’s ownership and leadership in managing partnership to harmonize and align 

the development partners’ support. 
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168. In this section of the 2020 PFMRP report, development partners express personal notices of progress, 

challenge, and suggestion to reinforce objectives of the reform in parts of the CAP. The notes reflect 

perception of the development partners based on their individual experience in interacting and 

collaborating with implementing entities of the PFMRP. 
 

2.3.1. Cooperation Framework 

169. In 2020, GSC has leveraged the utilization of development partners’ support to achieve most of the 2020 

PFM reform targets.  

• With the EU, GSC closely monitored the implementation of the Budget Support by all implementing 

entities, and as a result, 8 out of 11 performance indicators are progressing to meet achievement target. 

other 3 indicators including (1) Draft PFS law, (2) Sub-degree on SOP for managing PPP projects, 

and (3) Strategic Capacity Development Plan (SCDP) under PFMRP did not achieve which are the 

subject for reducing budget support by 1,5 million Euro for 2021.  

• With the ADB, joint assessment on the Strengthening Public Financial Management Project (SPFMP) 

found that by achieving most of the performance indicators (except a few indicators about PFS and 

PPP laws), the SPFMP has contributed to develop policy and regulatory framework for expenditure 

and revenue management, and strengthened capacity of LMs and NAA in implementing the reformed 

budgeting, expenditure management, and independent auditing.  

• With UNICEF, IMF, World Bank, and other partners, GSC coordinated technical assistances to 

harmonize and align the support with the needs of PFMRP’s implementing entities. Through 

numerous dialogues and contentious follow-ups, GSC has sought and placed 12 international experts 

to help in key reform areas as listed in table 7. 
 

Table 6: Technical Assistances for PFMRP 

 

N. TA Support for Key Reform Areas 
Requesting 

Entities 

Providing 

Entities 

1 
Review the Draft Strategy for the Implementation of Accrual Basis 

Cambodian Public Sector Accounting Standards 2019-2031 
NAC IMF 

2 Improve trade-related statistical analysis 
GDCE GIZ 

3 Develop e-Manifest logistic system 

4 Amend the 2012 public procumbent law GDPP EU 

5 
Develop analytical capacity using tools such as PER, PETS, 

QSDS, Gender Budgeting etc. 
GSC 

EU & WB & 

IMF 

6 Draft Communication and Engagement Strategy for PFMRP GSC WB 

7 
Strengthen M&E system and study impact of PFMRP on 

service delivery/development outcomes 
GSC EU & WB 

8 Develop blueprint for strengthening non-tax revenue management GDSPNTR WB 

9 Conduct TADAT assessment GSC EU & WB 

10 
Strengthen capacity in preparing and implementing guideline 

on auditing of externally funded projects 
GDIA 

IMF 

11 Strengthen capacity in utilizing and audit FMIS  GDIA 

12 
Review and comment on readiness to transition to CAP4 and 

key reform priorities for CAP3+2  
GSC 

WB, EU & 

AusAid 

 

170. Cooperation in 2020 marked many significant achievements that could become another turning point in 

the PFMRP, but considering new challenges emerged out of Covid-19 crisis, the immediate task is to 

reframe the development partnership to meet with the latest development cooperation context. 
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2.3.2. Revenue Mobilization 

171. By strengthening revenue administrations, the Royal Government has managed to greatly boost revenue 

collection and built up relatively large fiscal space in the form of government savings. However, due to 

Covid-19 pandemic, revenue collection in 2020 declined. Except corporate income tax which was buoyed 

due to 2019 profit tax filing occurred in April 2020, domestic revenue collection experienced an across-

the-board decline. Taxes on goods and services and taxes on international trade, together non-tax revenue 

were hardest hit and may not recover this year. 

172. Multifold challenges in revenue collection have emerged. The decline in economic activity reduces ability 

of firms and businesses to pay corporate income taxes, while subdued construction activity and domestic 

consumption constrain imports of construction materials, and durable goods and non-durable goods, thus 

limiting collection of domestic and import value added tax (VAT) and excises. Trade taxes are being 

eroded by ASEAN Free Trade Agreement (and CCTFA), while non-tax revenue shrank due to mainly to 

the collapse of the services sector, especially the tourism sector. With shrinking (vehicle and construction 

materials) imports, revenues from VAT, excises, and import duties collected by the General Department 

of Customs and Excises (GDCE) is estimated to decline. 

173. While it may not be feasible to promptly boost revenue during the coronavirus pandemic, efforts could 

be made to (1) diversify revenue base, (2) continue to move toward a more progressive tax system, and 

(3) to further strengthen revenue administration and forecasting. The World Bank recommends that:  

174. Recommendation 1: to underpin the current collection of taxes and excises such as corporate 

income tax, VAT, excises, and import duties it is crucial to further promote formal businesses and 

to strengthen anti-smuggling efforts. In this regard, embarking on doing business reforms and 

introducing competitive investment law, while further facilitating trade and investment to improve 

compliance. Efforts have been made to modernize tax and customs administration (and strengthen 

capacity building), but a lot remains to be done, if measured against the country’s rankings in global 

competitiveness, doing business and logistics performance. Trade and tariff policies need to be reviewed 

as it is important to look beyond immediate benefits in the form of customs revenue. For instance, 

permitting the imports of very old and poor fuel economy motor vehicles and trucks entail high 

maintenance, operational and environmental costs as well as road accidents which ultimately cost the 

economy (and life) much more than the initial revenue collected. For the same reason, duties and taxes 

on imports of alcohol, beer and cigarettes must be also reviewed. 

175. Recommendation 2: addressing challenges facing the collection of property taxes, unused land taxes 

and property transfer taxes as identified under RMS II is recommended. For property and unused 

land taxes, it is time to start collecting more revenue by expanding coverage nationwide (not just urban 

centers), while strengthening compliances. Property transfer tax exemption may be eliminated. With the 

scheduled completion of many property (residential and commercial) development projects, property 

purchases and sales are expected to surge as FDI is gradually picking up. Timely introduction of the 20 

percent capital gains tax (CGT) is a step in the right direction. The CGT will likely dampen property and 

land speculation; this will help redirect scarce financial resources from buy-and-hold property, especially 

small land plots for speculative gains to finance productive and tradable sectors that underpin job creation 

and boost exports. 

176. Recommendation 3: it is necessary to further broaden revenue base. Potential sources of revenue 

may include (but not limited to) e-commerce and shadow banking business activities. Introducing e-

commerce taxes may boost collection as e-commerce transactions are booming, thanks travel restrictions. 

Shadow banking activity such as those of pawnshops and leasing firms has also surged. Registering on-

line businesses, pawnshops and leasing firms (including vehicle dealerships) may be an important first 

step before appropriate taxes and excises are levied. It may be useful to complete the preparation for 

implementation of PIT. 
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2.3.3. Implementation of FMIS Phase 2 and Transition to FMIS Phase 3 

177. As part of PFMRP, the FMIS has been implemented in two phases that in phase 1, the treasury-focused 

FMIS solution (PeopleSoft) and its core functionality was rolled out to the MEF, and in phase 2, the 

rollout of the system was expanded to all of central government while utilization of the system capability 

become more fully by simplifying and modernizing PFM business process. Phase 3 will see a significant 

expansion of the system functionality and also aim to extend the system to the subnational level. 

178. In term of utilization, the FMIS is mainly used for payment processing, transaction accounting and fiscal 

reporting. A dedicated program of business process simplification has seen a reduction in process steps 

for payroll in pilot central ministries and for regular payment types (such as utilities).  A risk-based 

approach is being applied to these reforms, where business process simplification in relatively low-risk 

transaction types is demonstrated to be effective in pilot ministries before further roll-out and prior to 

tackling the simplification of more complex processes. Other positive developments include, a pilot on 

integrating into the FMIS development partner-funded expenditure reporting, establishing closing of 

accounts procedures (to stabilize in-year reporting), and enabling IPSAS cash-based reports to be 

extracted from the system. 

179. However, progress has been slow with activating basic accounting and reporting functionality for line 

ministries and redesigning other key business processes. Line Ministries do not yet use the system for 

their own budget management and reporting needs. The list of needed business process reforms in MEF 

is long and includes the use of commitment controls for capital budget management, eliminating the use 

of bank accounts for accounting and control purposes, development of consolidation procedures for the 

production of financial statements, and decreasing the use of petty cash and other advances. There is also 

a need to improve banking services to government and to develop further capacity to transmit batched 

electronic fund transfers through the interbank clearing house. 

180. As the FMIS is currently transitioning to Phase III, new modules for Budget Planning and Procurement 

are being developed and piloted. Business process modernization are planned to accompany the rollout 

of a solution for connecting sub-national government. In light of this, IMF recommends that:  

181. Recommendation 1: Change management remains essential and will need to focus on activating 

FMIS functionality for line ministries and strengthening business process reforms. Line ministries 

need to be able to use the FMIS for their own internal budget management and reporting needs, not just 

for transacting payments through the Treasury. If not, MEF risks that line ministries will opt to develop 

their own financial management system, which has already been the case with the Ministry of Education. 

Line ministries integration will also require an expansion of the chart of accounts classifications. While 

new business processes are gradually being adopted within MEF, such as for the payment process, MEF 

departments should commit to a program of reforms aimed at further activating system functionality. This, 

while manual processes which are often still being maintained in parallel, should be discontinued. The 

FMIS roll-out has an established change management infrastructure, and senior management oversight is 

effective, However, change management should focus more on activation of functionality and encourage 

a more strategic role of line ministries in the FMIS reform and greater accountability of MEF departments 

in modernizing business processes. 

182. Recommendation 2: The expansion strategy in phase III should take into account that activation 

of phase I and II functionality is still ongoing – technical roll-out should not advance too rapidly.  

The sizeable agenda with respect to basic functionality in line ministries and on more intermediate and 

advanced business process improvements in MEF has implication for the speed and direction of system 

expansion. New modules are already being developed for budget planning and procurement. These are 

sizeable reforms as they would include significant, additional business process redesign, for this reason 

the introduction of other modules, such as for asset management and HR, and the expansion of the FMIS 

to subnational government should only be initiated if the processes can be adequately managed and 

stakeholders can absorb the associated reforms. For the decentralization agenda, further study on user 

needs, costs, staff capacity constraints and project management capacity for various potential solutions 

would seem warranted. 
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183. Recommendation 3: The reporting coverage of the FMIS should be expanded with development 

partner-funded expenditure. For overall fiscal management and reporting, but also for project 

management purposes, the in-year and end-of-year reporting on investment projects funded by 

development partners should be integrated into the FMIS. This will greatly facilitate budget planning and 

enhance insight in capital budget execution, project management, need for interventions and planning of 

reallocation of expenditure. Development partners should be urged to follow their international 

commitments to support use of Cambodia’s national systems for expenditure reporting and in due course 

budget execution. 

184. Recommendation 4: MEF should develop standards for interface requirements with the FMIS and 

support interface development with existing and new systems. An interface will need to be developed 

with the Ministry of Education Youth and Sport’s EFMS system, but also with existing and emerging 

systems such as the debt management package, DMFAS, public investment planning and monitoring 

systems, the new budget planning and procurement modules under development, and other. This will 

ensure data consistency across government, improve data recording efficiency and expand functionality 

of new applications.  

2.3.4. Implementation of BSP and PB  

185. Program Budgeting and Performance-Based Budgeting reform started in 2008 with the gradual 

introduction of program budgets (PBs) and the 3-year rolling programmatic Budget Strategic Plans (BSPs) 

at 8 LMs.  Since 2018 all LMs prepare BSPs and PBs, and the MEF is now drafting a new Public Finance 

System (PFS) Law that will give a legal basis to the Program Budget.  

186. BSP and PB implementation are appropriate tools to strengthen policy-budgeting links and to develop 

medium term budgeting. There has been progress since the first BSPs in 2010, and the BSP has been 

determinant in helping LMs develop their program/sub-program structure, linking logically with the 

ministries’ policy objectives and program structure. They all include detailed performance frameworks 

with indicators down to the sub-program level, and budget requirements are presented by sub-program. 

However, there is still room for improvement of the BSPs in respect of analytical information, 

performance frameworks, and use of outer years as part of the prioritization and allocation of funding. 

On this basis, the EU recommends that: 

187. Recommendation 1: Complete the amendment to the PFS Law to support further modernization of 

Cambodia’s PFM framework, including submission and approval of the budget reflecting medium term 

program and performance structure, delegate Line Ministries with greater budgetary responsibilities 

including being authorizing officers of their budgets and define clearly the specific roles and 

responsibilities of public accountants. 

188. Recommendation 2: Integrate capital expenditure into BSPs and link individual projects to budget 

programs through a capital investment sub-program, or to sub-programs through a cluster of 

activities. Whereas integration of recurrent and capital expenditure was a stated objective when the BSP 

were introduced in 2010, and this was repeatedly reaffirmed in several strategic documents including the 

BSRS 2018-2025, this has not yet materialized. In practice, BSPs are focused almost exclusively on the 

recurrent budget as the capital investment budget functions outside the annual budget process. Some of 

the BSPs reviewed do show capital requirements (domestically and externally funded), but the amounts 

presented appear to be incomplete or inaccurate. The absence of capital expenditure limits the potential 

of the BSP as a medium-term planning tool. 

189. Recommendation 3: Reinforce multi-year perspective in budget discussions, formulation and 

documentation. Although LMs put significant efforts in developing their BSPs, budget discussions 

mainly focus on annual work plan and budget. Upon completion and submission to MEF, the BSP process 

almost comes to an end. BSPs are formally presented at the beginning of the annual budget hearings, but 

there is limited use of them during the annual budget discussions as the focus of internal discussions 

during BSP preparation is clearly on year n+1. To become operational, the BSP would need to be fully 

incorporated into the budget process and converted into the MTBF bottom-up process, which is about the 

way in which national and sectoral strategic plans are translated into budgetary plans. 
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190. Recommendation 4: Revise the BSP guidelines to provide more analysis in the Achievements, 

Challenges, and Financial sections of the BSP and link achievements section to annual M&E 

reports. Achievements section of BSPs consist mainly in long lists of activities undertaken in the previous 

year. There is a lack of comparative data to support more effective analysis of variances (i.e. between 

planned and actual data, financial and non-financial) and trends over time. In most BSPs, financial data 

on budget execution by program/sub-program is lacking, thus providing no evidence of ability to spend 

(often a pragmatic consideration for a Ministry of Finance). The Challenges sections have no substantive 

identification and/or assessment of underlying factors for “challenges” impacting achievement of policy 

objectives. Big variations are sometimes observed in the Financial Requirements table, but with no 

written explanation and rationale for them. The BSP Circular should be revised to require LMs to provide 

more analysis in the Achievements, Challenges, and Financial sections of the BSP. 

191. Recommendation 5: Improve the performance frameworks to limit number of indicators, include 

baselines, means of calculation/methodology, means of verification, and targets for years n+2 and 

n+3; Request LMs to develop basic internal information systems to support recording, monitoring, 

analysis and reporting of non-financial indicator data. Improving the quality of the BSP performance 

frameworks is a priority as MEF has announced its intention to start focusing more on non-financial 

information during budget discussions in 2020. Most BSP performance frameworks reviewed show a 

certain confusion between the very notions of what is an objective, what is an indicator, and what is a 

target. The BSP template does not include baselines, means of calculation/methodology, means of 

verification, and targets for years n+2 and n+3. In addition, the BSPs are overwhelmed with too many 

indicators, often not well defined or overly administrative and input oriented. 

Establishing effective non-financial performance indicators and targets for programs and sub-programs is 

probably one of the most challenging tasks for BSP (and PB) preparation. Meanwhile, attention given to 

non-financial indicators by MEF has been limited. As a result, LM departments have limited incentives 

to give greater attention to non-financial indicators in the budget context. 

Finally, changes in outcome indicators can take a very long time to become evident, and performance is heavily 

dependent upon the behavior of the service recipients and the external factors impacting upon them. 

2.3.5. Capacity Development in PFMRP Framework  
192. Thanks to the strong ownership and commitment of the government to PFM reform under the platform 

approach, PFM systems have been substantially strengthened including improved revenue collection and 

overall expenditure management. Key to this has been the effort to build capacity for achieving 

performance under the PFMRP.  

193. Capacity development is instrumental to sustaining impact of PFM reform. Strong emphasis has been 

placed on quality of human resources with training on specific public finance management skills provided 

to relevant stakeholders in PFM. Between 2013 and 2020, a total of 22,874 civil servants from central 

and provincial level including financial management officers, public procurement officers, Advanced 

Petty Cashier, Revenue Petty Cashier, Payment Officer and alternate Payment Officer have been trained 

on preparation and implementation of program budgeting, financial accounting, financial reporting, credit 

movement recording, public procurement, public asset management and FMIS. Notable success in 

capacity development is reflected in the successful implementation of FMIS (and FMIS rollout to LMs), 

the management of public debt, and more. This has resulted in south-south exchange and study visits by 

Laos PDR and Myanmar to learn from Cambodia’s experience. 

194. While a lot has been achieved, it is useful to consider not only technical training of specific PFM skills 

but also capacity for reform management as a whole and focus on real world impact. This requires 

adequate attention to capacity for managing reform and changes associated with the reform more broadly. 

195. Main issues: while a lot of technical training has been delivered, challenges for quality delivery remain 

an ongoing issue. Key challenges include inadequacy of budgetary resource, lack of systematic 

training/capacity building activities, and adequacy of quality training for trainers (See Strategic Capacity 

Development Plan of EFI). In addition, successful training completion rate of about 70% could be further 

improved. For example, out of 353 people who joined training in October 2019, 247 successfully passed 

the competency exam; 92 did not fulfill requirements for taking exam; 2 failed to show up during exam, 

and 12 failed the exam. 

196. Capacity development could usefully consider non-technical dimension of reform.  The platform 

approach was built with performance related focus, which is supported by four pillars of support for the 

reform: technical, human resource capacity, organizational, and motivational development to enable 
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sustained progress in reform effort. These last three are also important to successful reform management 

toward desired reform objectives. Attention to these non-technical 'pillars' appears to have been weaker 

as the program moved onto subsequent platforms. While some work was done on training and other 

aspects of human resource development such as retention and rotation policy, reform management 

capacity could be further improved including capacity in change management, Monitoring and Evaluation 

(M&E), and coordination. 

197. M&E: Part of the program management under the platform approach was that reform program 

performance is reviewed annually (annual retreat).  These retreats provided an opportunity to step back 

and consider the impact of what was being done and whether it was enough to achieve targeted results. 

The annual reviews were supported by reviews carried out by the External Advisory Panel (EAP) to give 

it a candid view of progress and achievement. However, attention to real impact has tended to become 

weaker as the EAP focused more on activity completion rather than impact on overall platform 

achievement and later the EAP mechanism appeared to have ceased. 

198. Coordination has been and continues to be a key challenge and involvement from high level leadership 

remains significant to help push through reforms. The success of the platform approach in creating 

momentum has also led to problems in that PFM reforms have tended to run ahead of change in other 

areas such as broader public sector management reform. The running ahead of public sector reform also 

contributes to the relative weakness of the 3 pillars of capacity development, organizational change and 

motivational development. PFM reform can contribute to solving these problems but cannot solve them 

on its own. 

199. Recommendations: going forward, the World Bank recommends that the PFMRP could benefit from 

increasing investment in capacity development, strengthening of quality of technical training, and 

stronger focus on strengthening broader reform management capacity in the Strategic Capacity 

Development Plan (SCDP) and its implementation. Technical training could also include performance 

management (among other things already listed in the SCDP) for budget managers, heads of units or 

departments who will be later in charge of budget performance implementation and monitoring. This may 

require closer coordination with PAR. 

200. For broader reform management, it is useful to strengthen change management capacity of key 

stakeholders leading the reform; build more effective capacity for coordination of reform activities with 

another cross-cutting public sector reform; and an enhanced M&E capacity. Specific to M&E, it is 

important to improve M&E framework with clear KPIs focusing on impact of activities and adequate 

capacity for monitoring of progress of implementation regularly through regular technical working group 

meeting and annual reviews/retreats focusing on the impact of reforms being carried out and completed. 

It is suggested that this is done at two levels (1) the extent to which the platform is being successfully 

constructed and (2) whether what is emerging from the platform will achieve a step change in the way 

that PFM systems perform in contributing to national objectives. Revitalizing the EAP review focusing 

on the two points could help to further strengthen the M&E process. 

2.3.6. Readiness to CAP4   

201. The past 15 years of PFM reforms have delivered substantial improvements in public financial 

management and this has assisted the Government in realizing economic and social progress over this 

period. The government has followed a process of building “platforms”, each of which represents a step 

change in performance. This approach has been followed consistently and has proved effective in 

coordinating and prioritizing PFM reforms. PFM reforms under the platform approach have progressed 

from platform 1, focused on strengthening budget credibility, through platform 2, focused on improved 

financial accountability to platform 3, focused on strengthening the links between policy and the budget.  

202. Although most major elements of platforms 1 and 2 have been successfully implemented, further work 

remains to be done on both platforms while platform 3 is substantially further from completion.  Recent 

reviews have identified constraints outside the PFM system that, until they are addressed, will limit 

government’s ability to complete stage 3 and move ahead to stage 4. See Diagram 7 for a summary of 

complete and incomplete elements under each platform. 
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Diagram  7: Progress and Unfinished Reform Areas 

 
 

203. With many incomplete elements, the World Bank recommends the Royal Government to focus on 

consolidation of platforms 1, 2, and 3, by emphasizing on underpinning elements (pre-requisite) thereby 

providing a robust basis to move forward with the implementation of platform 4. In addition, PFM reform 

priorities should be informed by the government’s more immediate needs. This means addressing 

weaknesses and bottlenecks in PFM that impact the government’s ability to implement policies 

successfully and equipping government to formulate effective fiscal responses to the economic and social 

impacts of COVID-19.  Underpinning elements that support successful CAP4 implementation may 

include: 

• Amendment of the PFM law providing Line Ministries with greater budgetary responsibilities including 

being authorizing officers of their budgets and defining roles and responsibilities of public accountants.  

• Adoption of measures to diversify the revenue base, carrying out rapid budget re-prioritization 

(spending reviews) to address economic and fiscal impact of COVID-19, improving capital budgeting, 

and enhancing risk identification and management to weather impact of unexpected internal 

developments and external pressure. 

• Streamlining transaction approval and payment processes to accompany a robust FMIS implementation 

for further improved budget execution  

• Expansion of the Chart of Accounts and full implementation of budget classifications, which provides 

a fundamental building blocks of sound budget management system that facilitate decision making and 

contribute to accountability improvement. 

• Establishing performance informed budgeting framework, including performance-based management, 

measurement of program results, performance accountability, transparent reporting and a performance 

auditing framework. This would include increased devolution of budgetary powers and responsibilities 

to managers of programs and activities; increased transparency and improved reporting on program 

performance; capacity building for PFM related skills; and development of   HRM processes that 

reinforce accountability through individual objective setting and performance reporting linked to 

policy/program objectives and results.  This would require an increase in complementarity of other 

interconnected reforms.  

• Strengthening Public Investment Management by harmonizing and integrating domestically financed 

and externally financed public investment management systems. This will need to be supported by clear 

and adequate PIM legislation (including PIM Sub-decree and related Prakases) to provide clear 

definition of the PIM cycle, institutional arrangement, and basic appraisal guideline; PIM Standard 

Appraisal Manual and PIM Standard Implementation Manual to provide uniform procedures for 
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managing project execution at all line ministries; and improved capacity of MEF, Ministry of Planning, 

and line ministries to prepare and assess more effective and efficient investment projects, in connection 

with the strategic priorities defined in the Budget Strategic Plan and MTEF.  

• Establishing medium-term fiscal framework (MTFF) and medium-term budget framework (MTBF) and 

develop realistic ceiling for guiding budget formulation to support improvement in fiscal and budgetary 

discipline by having fiscal targets and improved forecasting models.  

204. Further, it is important to strengthen PFM reform management including: 

• Adequate monitoring and evaluation with the use of outcome focus Key Performance Indicators and 

the periodic use of external panel review on progress. 

• Improving change management for reform processes with stronger emphasis organizational/functional 

improvement (a key bottleneck preventing meaningful implementation of program-based budgeting), 

and motivational development to support the reform effort.  

• Human resource development to define new competencies and develop the new skills required to 

support a modern performance-oriented budget system, through job analysis, recruitment, training, and 

career management. 

• Harmonizing the three key reform programs, namely PFM, PAR and D&D (i.e. Financial accountability 

and budgetary performance targeted by PFM reform program will align with scope of D&D and support 

human resource management and development under PAR). 

2.4. Results of Implementing Budget Support Agreement between the RGC and EU in 2020 

205. The 2020 progress report of implementing the EU Budget Support Indicators shows that out of the total 

11 indicators, 7 indicators have been completed with 100% achievement; 3 indicators including (1) draft 

PFS law, (2) Sub decree on the SOP for managing PPP projects, and (3) Strategic Capacity Development 

Plan (SCDP) of the PFMRP missed the achievement targets; and another one indicator (FMIS Module) 

is in motoring in 2nd quarter 2021. 

206. As of 2020, PFS law is fully drafted but technical working group reviewing this law finishes and agrees 

on 2 out of total 9 chapters of the draft. Meanwhile, based on the decision made by Deputy Prime Minister, 

Minister of Economy and Finance in PFMRC meeting on 18 February 2021, GDB has to send the draft 

to the COM by 4th quarter of 2021, and to the legislative body by 1st quarter 2022. This indicator is subject 

to be reduced the budget support by EUR 0.75 million for 2021. 

207. Sub-decree on the SOP for managing PPP projects consists of 10 guidelines, but only 3 guidelines are 

fully drafted while the sub-degree for the guidelines still wait for passage of PPP law. In this regard, the 

disbursement of EU budget support is subject to be reduced EUR 0.25 million for 2021.  

208. The Strategic Capacity Development Plan (SCDP) of the PFMRP is fully drafted and put for consultation 

with GSC, entities under MEF, capital/provincial departments of economy and finance, capital/provincial 

administrations and development partners. However, the revision of this SCDP is delayed to 04 April 

2021 to be submitted for endorsement by Deputy Prime Minister, Minister of Economy and Finance. 

Therefore, this indicator is subject for reducing budget support by EUR 0.5 million. 

3. Results of PFM System Assessment 

209. PEFA 2020 is used both framework for PEFA 2011 and 2016 in which PEFA 2011 is for comparison 

with the successive assessment since 2010 and PEFA 2016 is to meet current standard as a baseline for 

next assessment.  

3.1. Results of PEFA Assessment by Using Framework for PEFA 2011 

210. Review the progress of PEFA assessment for 3 periods from 2010 to 2020: Framework for PEFA 2011 

is used to review the progress of 3 successive assessments in particular comparison with the results in 

2015. According PEFA Assessment with PEFA 2011 framework, the results have shown the improved 

PFM system by increasing  score of 9 PIs including PI-2, PI-6, PI-7, PI-10, PI-13, PI-14, PI-19, PI-23 

and PI-25. However, PI-3 gets lower score since a big deviation between plan and outturn, and PI-11 also 
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deteriorate. PI-26 related to the external audit function is not assessed as PI-30 in section 3 and the 3 

performance indicators related to Developmement partners (D1-D3) are not assessed as the assessment 

is focusing on the areas of RGC PFM reform and ODA is covered by RGC PFM systems. 

3.1.1 Fiscal discipline 

211. Aggregate fiscal discipline is reflected in a combination of the coverage of the budget documentation and 

the ability to deliver the budget aggregates as planned. It is important for macro-economic management 

of the national economy. A number of PFM systems assist the Government in achieving such results. 

212. Cambodia is performing well on budget outturn at the aggregate level on the expenditure side (PI-1, rated 

‘A’) but revenue outturn (PI-3, rated ‘D”) has  a big deviation that needs to strengthen revenue forecasting. 

Since previous assessment, three significant weaknesses are still noted on the comprehensiveness of the 

budget, namely (a) indications of significant amounts of expenditure arrears (PI-4 dim (i), rated ‘D’), and 

(b) incomplete coverage of non-tax revenue - particularly from public administration of establishments 

(PI-7 dim(i), rated ‘B’). Transfer of collected revenue to the Treasury can be improved (PI-15. Dim (ii), 

rated ‘A’) as all tax revenue is transferred to the treasury accounts daily. These deficiencies mean that 

outturn data on the budget does not entirely reflect the aggregate performance on the government’s overall 

fiscal operations. 

213. An orderly and timely budget preparation process ensures that all budget entities have ownership of their 

budgets and know their final budget allocations well before the start of the fiscal year, but budgets are 

submitted without final hard budget ceilings (PI-11, rated ‘B+’) and alignment to strategic sector plans is 

limited to 2 LMs (PI-12 rated ‘C+’). Timely budget execution reports are produced monthly and are vital 

for monitoring of aggregate revenue and expenditure (PI-24 ‘C+’). Cash flow forecasts provide reliable 

information to line ministries and facilitate the planning of their expenditure commitments (PI-16, ‘C+’). 

The oversight of public enterprises, public administrations of establishments and Communes/Sangkats 

has ensured that such entities have not required unplanned demands on government resources (PI-9, ‘C+’). 

214. On the other hand, weaknesses remain in many PFM system elements which are important for ensuring 

aggregate fiscal discipline. Revenue administration systems do not ensure effective registration of 

taxpayers (the RGC developed an IT Platform for business registrations in accordance with Sub-decree 

no.84 ANKr.BK dated 10 June 2020), or control of their tax liabilities (PI-14, rated ‘C+’) and significant 

levels of tax arrears are outstanding with little progress in reducing them. The lack of an effective tracking 

system for invoices for goods and services means that the extent and trajectory of arrears on payments to 

suppliers is not known (PI-4 dim (ii), ‘C’). 

215. Other systems should help the government avoid unexpected demands on government resources in the 

medium term. In this category, monitoring of debt is adequate, given the moderate debt levels (PI-17 

dim(iii), rated ‘C’ and PI-12 dim(ii), rated ‘A’. The medium-term fiscal framework is still in its early 

stages of development with weak links from one budget cycle to the next (PI-12 dim(i), rated ‘C’ & (iv), 

rated ‘C’). An overview of fiscal risks that could point to future demands from PEs and other fiscal 

operations is not being prepared (PI-9, rated ‘C+’). 

216. These weaknesses suggest that the good performance on aggregate budget outturns for expenditure side 

could be at risk under estimation of revenue and short-term shocks to government revenue or drops in 

economic growth over the medium-term due to pandemic Covid-19 withdrawal EBA, Natural disaster. 

This indicates revenue collection entities must pay attention to collect all potential source of revenue 

especially in e-commerce, mine sector (oil) and others. 

3.1.2 Strategic Allocation of Resources 

217. Strategic allocation of resources reflects the government’s ability to provide the required financial 

resources to the institutions that deliver public services and to mobilize financial resources from citizens 

and enterprises, in both cases in line with policy objectives and targets. 

218. Systems strengths include the orderly and participatory approach to the annual budget formulation, 

including a timely and well-organized legislative review (PI-11, rated ‘A’) as well as reliable and timely 
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information provided on the transfers to Communes and Sangkats, which prepare their own budgets 

independently (PI-8 dim (i) ‘A’ & (ii) ‘A’). 

219. However, the achievement of high-level policy objectives in public service delivery requires strong 

policy-budget links in resource allocation also over the medium term. The PFM systems do not support 

this well, as strategic sector planning remains weak, except for health and education (PI-12 dim(iii), rated 

‘C’), resulting in weak links to selection of capital investment projects and lacking consideration of the 

recurrent budget implications of completed projects (PI-12 dim(iv), rated ‘C’). Also, the medium-term 

expenditure framework is not fully developed and integrated into the budgeting process, with clear links 

from one budgeting cycle to the next except for budget aggregates (PI-12 dim(i), rated ‘C’). Currently, 

the RGC initiated to develop the piloting MTBF and integrate recurrent and capital expenditure in budget 

process for 3 LMs; namely: Ministry of Rural Development, Ministry of Public Work and Transport, and 

Ministry of Water Resources and Meteorology. In addition, MEF is drafting the MTFF to be submitted 

to CoM in 2022 for BSP 2023-2025 and annual budget 2022 preparation. 

220. Furthermore, monitoring of budget allocations and their use is undermined by the lack of a unified chart 

of accounts which reflects classifications based on sector, function and program (PI-5, rated ‘C’) and lack 

of detailed reporting on implementation of externally funded projects. However, it becomes better 

performance the available to track to what extent resources reach service delivery units (PI-23, rated ‘B’). 

221. The system is also subject to frequent and significant in-year reallocations (PI-16 dim(iii), rated ‘C+’), 

facilitated by extensive powers given to the Minister of MEF by the legislation. However, the actual 

allocation of resources is not to deviate significantly from the policy intent reflected in the government’s 

budget proposals (PI-2, rated ‘B+’), and the legislature has to approve only very minor amendments to 

the annual budget. 

3.1.3 Efficient Service Delivery 

222. Efficient service delivery reflects that financial resources are used to create value for money in the 

provision of public services and that waste is avoided. This is essential for maximizing the level of public 

services that can be delivered in relation to the revenue mobilized, and therefore for the accountability 

for use of public resources at all levels. 

223. The high level of predictability in funds available to line ministries and agencies during budget execution 

(PI-16 dim(ii), rated ‘B’) and to Communes/Sangkats (PI-8 dim(ii), ‘A’) support efficient service delivery. 

It is uncertain, however, how strong the system would perform in the case of major shocks affecting 

aggregate revenue intake, as the commitment control systems are incomplete (PI-20 dim(i), rated ‘C’). 

This hints that PFM system face difficulty during crisis. 

224. Of particular concern for efficient use of resources is the lack of monitoring and transparency of the 

procurement systems as well as strengthen public procurement complaints mechanism (PI-19, rated ‘D+’). 

Combined with the apparently significant delays in paying suppliers for goods and services (PI-4, rated 

‘D+’) – who are likely to raise prices to cover financing of outstanding invoices - the government is 

unlikely to generate good value for money on much of its expenditure. 

225. Deficiencies in the internal control systems (PI-18 dim(iv), rated ‘D’, PI-20 dim(ii), rated ‘C’ & (iii), 

rated ‘C’ and PI-21, rated ‘C’) as well as lack of audit of payroll (PI-18, rated ‘D+’) and limited extent 

of public transparency (PI-10, rated B) reinforces the view that much could be done to improve efficiency 

in use of public resources. 

3.1.4 Integrity of Fiscal Information 

226. The assessment of many of the performance indicators referred to above rely on the fiscal data available. 

However, this fiscal data may not always be reliable. Some of the performance indicators help to 

understand the integrity of the available fiscal information. 

227. In this respect, a number of weaknesses should be noted. Apart from incomplete coverage of government 

operations by budget documentation (PI-7, rated ‘B’) and failure to comprehensively monitor expenditure 

arrears (PI-4, rated ‘D+’), weaknesses are found in the data reconciliation and reporting functions (PI-22, 

rated ‘C’ and PI-25, rated ‘C+’). Furthermore, significant weaknesses have also been identified in the 
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functions that are supposed to regularly monitor the comprehensiveness and accuracy of revenue and 

expenditure records and lead to mitigation of control weaknesses, including the internal audit function 

(PI-21, rated ‘C’), and the response to external audits (PI-26). 
 

Table 7: Comparison the results of PEFA assessment by using framework for PEFA 2011 

PFM Performance Indicator 
Scoring 

Method 
2011 2015 2020 

Performance  

change 

A. PFM OUTTURNS: Credibility of the budget 

PI-1 
Aggregate expenditure out-turn compared to 

original approved budget 
M1 B A A No change 

PI-2 
Composition of expenditure out-turn 

compared to original approved budget 
M1 D D+ B+  

PI-3 
Aggregate revenue out-turn compared to 

original approved budget 
M1 A A D  

PI-4 
Stock and monitoring of expenditure payment 

arrears 
M1 C+ D+ D+ No change 

B. KEY CROSS-CUTTING ISSUES: Comprehensiveness and Transparency 

PI-5 Classification of the budget M1 C C C No change 

PI-6 
Comprehensiveness of information included 

in budget documentation 
M1 B C B  

PI-7 Extent of unreported government operations M1 C C B  

PI-8 
Transparency of inter-governmental fiscal 

relations 
M2 C+ B B No change 

PI-9 
Oversight of aggregate fiscal risk from other 

public sector entities 
M1 C+ C+ C+ No change 

PI-10 Public access to key fiscal information M1 C D B  

C. BUDGET CYCLE 

C(i) Policy-Based Budgeting 

PI-11 
Orderliness and participation in the annual 

budget process 
M2 A A B+  

PI-12 
Multi-year perspective in fiscal planning, 

expenditure policy and budgeting 
M2 B C+ C+ No change 

C(ii) Predictability and Control in Budget Execution 

PI-13 
Transparency of taxpayer obligations and 

liabilities 
M2 B C+ B  

PI-14 
Effectiveness of measures for taxpayer 

registration and tax assessment 
M2 C D+ C+  

PI-15 Effectiveness in collection of tax payments M1 D+ D+ NR 
Not 

comparable  

PI-16 
Predictability in the availability of funds for 

commitment of expenditures 
M1 C+ C+ C+ No change 

PI-17 
Recording and management of cash balances, 

debt and guarantees 
M2 C+ C+ C+ No change 

PI-18 Effectiveness of payroll controls M1 D+ D+ D+ No change 

PI-19 
Competition, value for money and controls in 

procurement 
M2 C D+ D+           No change 
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PFM Performance Indicator 
Scoring 

Method 
2011 2015 2020 

Performance  

change 

PI-20 
Effectiveness of internal controls for non-

salary expenditure 
M1 C C C No change 

PI-21 Effectiveness of internal audit M1 D+ C C           No change 

C(iii) Accounting, Recording and Reporting 

PI-22 
Timeliness and regularity of accounts 

reconciliation 
M2 C C C No change 

PI-23 
Availability of information on resources 

received by service delivery units 
M1 C D B No change 

PI-24 Quality and timeliness of in-year budget reports M1 C+ C+ C+          No change 

PI-25 
Quality and timeliness of annual financial 

statements 
M1 D+ D+ C+  

C(iv) External Scrutiny and Audit 

PI-26 Scope, nature and follow-up of external audit M1 D+ NR NR 
Not 

comparable 

PI-27 Legislative scrutiny of the annual budget law M1 NU C+ NA 
Not 

comparable 

PI-28 Legislative scrutiny of external audit reports M1 NU B NA 
Not 

comparable 

D. DONOR PRACTICES 

D-1 Predictability of Direct Budget Support M1 C D NU 
Not 

comparable 

D-2 
Financial info provided by donors on 

project/program aid 
M1 D D+ NU 

Not 

comparable 

D-3 
Proportion of aid that is managed by use of 

national procedures 
M1 D D NU 

Not 

comparable 

3.2 Result of PEFA Assesmsent by using Framework for PEFA 2016 

228. Based on PEFA 2020 by using 2016 framework, it shows that (1) Fiscal discipline: Expenditure 

management shows better control; however, the RGC needs to address expenditure arrears (definition of 

expenditure arrears and old foreign debt), further strengthen revenue forecasting and tax administration 

(tax payer compliance, and risk assessment), and monitor PAEs and PEs for financial management. (2) 

Strategic allocation of resources: orderly and timely prepare annual budget in accordance with budget 

calendar; however, it is important to strengthen comprehensiveness of budget document. Medium-term 

budget is in the development stage, i.e. MTBF is in the piloted stage and MTFF is drafting. 3. Efficient 

service delivery: it is showed for weak performance of monitoring and assessing tool, limited 

transparency for public procurement, publish budget of LMs especially service delivery units. In addition, 

strengthening internal audit functions would enhance internal control system so it will be effect on budget 

spending and performance. 

Table 8: PEFA Assessment by using Framework for PEFA 2016 

PFM performance indicator 
Scoring 

method 

Dimension ratings Overall 

Ra

tin

g 

i. ii. iii. iv. 

Pillar I: Budget reliability 

PI-1 Aggregate expenditure outturn M1 A    A 

PI-2 Expenditure composition outturn M1 C B A  C+ 

PI-3 Revenue outturn M2 D B   C 
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PFM performance indicator 
Scoring 

method 

Dimension ratings Overall 

Ra

tin

g 

i. ii. iii. iv. 

Pillar II: Transparency of public finances 

PI-4 Budget classification  C    C 

PI-5 Budget documentation  B    B 

PI-6 Central government operations outside financial 

reports 

M2 B B D  C+ 

PI-7 Transfers to sub-national governments M2 A A   A 

PI-8 Performance information for service delivery M2 C C B C C+ 

PI-9 Public access to fiscal information  D    D 

Pillar III: Management of assets and liabilities 

PI-10 Fiscal risk reporting M2 C D D  D+ 

PI-11 Public investment management M2 C D D C D+ 

PI-12 Public asset management M2 C C C  C 

PI-13 Debt management M2 C A A  B+ 

Pillar IV: Policy-based fiscal strategy and budgeting 

PI-14 Macroeconomic and fiscal forecasting M2 B C C  C+ 

PI-15 Fiscal strategy M2 C C B  C+ 

PI-16 Medium-term perspective in expenditure 

budgeting 

M2 D C C D D+ 

PI-17 Budget preparation process M2 A C A  B+ 

PI-18 Legislative scrutiny of budgets M1 C C A A C+ 

Pillar V: Predictability and control in budget execution 

PI-19 Revenue administration M2 A B C D* C+ 

PI-20 Accounting for revenue M1 A A C  C+ 

PI-21 Predictability of in-year resource allocation M2 C B B C C+ 

PI-22 Expenditure arrears M1 D C   D+ 

PI-23 Payroll controls M1 B B B D D+ 

PI-24 Procurement M2 D D D A D+ 

PI-25 Internal controls on non-salary expenditure M2 C C C  C 

PI-26 Internal audit M1 A B C C C+ 

Pillar VI: Accounting and reporting 

PI-27 Financial data integrity M2 B D C B C+ 

PI-28 In-year budget reports M1 C B C  C+ 

PI-29 Annual financial reports M1 C D B  D+ 

Pillar VII: External scrutiny and audit 

PI-30 External audit M1 NU NU NU NU NU 

PI-31 Legislative scrutiny of audit reports M2 NA NA NA NA NA 
 

229. Based on PFM system assessment by using PEFA tool, it states Cambodian PFM system has gradually 

improved; however, if comparison with standard and international best practice, it still has gaps to be 

improved and strengthened in the budget cycle including state property management and transparency. 

In fact, these reforms need to address step-by-step as mention in key strategies in PFM reform as a core 

of PFMRP. 

Table 9: Key notes to be strengthened in budget cycle 
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PEFA Pillar Ongoing monitoring of identified key weaknesses 

I. Budget 

reliability 

• Further strengthen revenue forecasting to achieve target +/-5%. MEF 

GDT, GDCE and GDSPNR needs to have their own revenue forecasting 

model. 

II. Transparency 

of public 

finances 

• Quality data of functional classification and cost allocation of salary and 

non-salary expenditure through program classification. 

• Comprehensiveness of budget document by including debt stock, fiscal 

risk statement, and breakdown of tax expenditure to insert budget 

statement to parliament.  

• Develop monitoring and evaluation system for assessing performance of 

quality of service delivery as well as resource allocation to front line 

service delivery units in health and education sectors. 

III. Management 

of assets and 

liabilities 

• Closely monitor the PAEs and PEs as well as assessment of contingent 

liability. 

• Develop framework for financial assets to ensure well management 

assets. 

• Develop state asset registration management information system 

(SARMIS) for utilizing national and subnational administrations. This 

system is able to produce annual state property inventory book and 

principle inventory book.  

• Strengthen public investment management including pre-appraisal and 

appraisal of projects based in economic criteria and monitoring of project 

implementation. Develop the PIM system then interface with FMIS. 

IV. Policy-based 

fiscal strategy 

and budgeting 

• Develop comprehensive medium-term budgeting (MTFF and MTBF) by 

integration of recurrent and capital expenditure and public investment 

management. This mechanism is allowed LMs to well prepare BSP and 

PB.  

• Clearly identify accountable for outputs and outcomes to develop 

performance culture by introducing the Public Finance System Law 

(new). 

V. Predictability 

and control in 

budget 

execution 

• Modernize tax system (using e-filling and e-payment) and tax arrears 

management. 

• Focus on risk assessment and compliant as well as improve compliant by 

having compliant activity plan for revenue collection entities, in 

particular GDT and GDCE.  

• Monitoring of expenditure arrears following international standards. 

• Strengthening procurement in terms of management regulations, 

competitiveness and transparency. 

• Conduct payroll audit to ensure integrity of payroll system and HRMIS.  

• Upgrade both payroll system and HRMIS as well as move from offline to 

online.  

• Improve internal audit capacity of LMs for performance and information 

and communication technology (ICT) audit in context of implementing 

program budget, FMIS and performance-informed budgeting. 
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PEFA Pillar Ongoing monitoring of identified key weaknesses 

• Improve budget expenditure control by revising Sub-decree no.81 

ANKr.BK and 82 ANKr.BK. 

VI. Accounting 

and reporting 

• Advances are cleared for both types of expenditure, recurrent and capital 

expenditure on time.  

• Strength internal control of FMIS to ensure PFM process is integrity. 

• Automated FMIS by starting process low risk expense through the system 

and business streamline.  

• Reduce duration of closing accounting book and preparing draft budget 

settlement law to send it to NAA on time.  

• Further improve compliant of IPSAS cash basis. 

VII. External 

scrutiny and 

audit 

• Strengthen capacity of external audit. 

• Develop follow up tracking system for external audit recommendations. 

• In-depth budget hearings by involving auditees. 

4. Challenges and Measures for Reinforcement 

230. The PFMRP stage 3 was expected to complete in 2020, but the PFM Reform Steering Committee decided 

to delay for 2 years in an attempt to complete unfinished works in the CAP1-3, to prepare for transition 

to the next platform, and to synchronize with other reform programs of the RGC. 

231. This section of the 2020 annual progress report of implementing the PFMRP stage 3, challenges and 

resolving effort will look back to the reform implementation between 2016 and 2020. It is worth noting 

that the identified challenges and resolutions are incorporated into the executive orders of the PFM 

Reform Steering Committee for continued monitoring and regular reinforcement.  

232. Important works that require much attention are: changing structure and chronic in distinction between 

daily work and reform work, that leads to a questioning about level of understanding and motivation for 

reform by the reform stakeholders. As a principle for PFM reform, reform works are classified into 4 

categories, namely developing/improving (1) system, (2) regulatory framework, (3) coordination 

mechanism, and (4) human resource. GSC has been taking measures to coordinate the implementation of 

LMs action plan (MAPs), and organizing workshops to raise awareness and increase engagement in the 

PRMRP stage 3. And to promote effective implementation of the CAP3+2 and CAP4, GSC is preparing 

concept note to draw on effective communication strategy for further engaging stakeholders in the 

PFMRP implementation. It is expected that effective communication and engagement strategy will not 

only distinguish between daily/reform works, but also conduce all stakeholders to be a driver in their 

organizational PFM reform.  

233. Environment of program budget implementation is familiarized: MEF has convened workshops and 

training annually to disseminate the role and function of budget entities, and share experience of LMs in 

implementing the program budget. GSC plans to organize workshop disseminating experience of initial 

10 LMs which fully implemented program budget in 2015. The workshop will highlight status of 

preparing and implementing program budget, showcase how financial and performance monitoring and 

evaluation conducted, and explore some on-going challenges to reflect for resolution. The workshop 

could be the basis for LMs to improve their internal coordination for strengthening program budget 

implementation. The workshop is planned after relief of the covid-19 situation. 

234. Financially incentivizing the PFM working group in MEF and LMs: incentive mechanism for PFM 

working group in MEF and LMs reflect quality of preparing the reform action plans and timeliness of 

submitting quarterly and annual progress report. GDAP and MAP have to be consistent with objective 

and activity bundle of the CAP, and implementation has to be regularly monitored based on the KPI.  
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235. MEF continues paying attention to preparing new law on public finance system, law on non-tax revenue 

management, and law on public private partnership. Delay in these regulatory frameworks will affect the 

implementation of PFM reform. Regular monitoring should be carried out to ensure comprehensiveness 

of the laws. 

236. Improving quality of preparing action plans and identifying KPIs and target for the LMs: until 

2020, quality of MAP3 is improved and its result framework is getting clearer, meaning that the whole 

reform program is getting aligned between top-down and bottom-up approaches. Priorities for further 

improvement include (1) increasing authorized budget entities, (2) transferring decision making right to 

the budget entities, (3) improving quality of BSP and PB, (4) evaluating the qualification of budget 

entities for supporting their weakness (current effort is limited and is not responsive to the CAP3 that 

could affect the PFMRP and its preparation for the next platform). In this regard, there should be 

strengthened cooperation between GSC, entities under MEF and entities under LMs in preparing action 

plan, setting KPS and target for the LMs. s 

237. Regulatory documents of public procurement that are identified in BSRS 2018-2025 have been finalized 

along with increasing the threshold for LMs and sub-national administrations to decide on their 

procurement. Nonetheless, continued implementation of public procurement system reform strategy 

2019-2025 is a priority work. 

238. Implementing BSP and PB: coordination between financial entities and budget entities of MEF is 

limited that requires reinforcement by MEF and a review of BSP/PB implementation to serve as the basis 

for addressing technical issue and to prepare for full implementation of program budgeting. To strengthen 

organization and budget entities, LMs should carefully review qualification before establishing budgeting 

entities; this is to ensure effective and efficient functioning of the budget entities.  

239. Non-tax revenue management: payment of non-tax revenue is done via banking system yet, and it 

causes difficulty for verifying figures. NRMIS is implemented in 23 LMs collecting non-tax revenue and 

18 capital/provincial line departments. Separately, E-Payment was implemented with three LMs in the 

first phase. NRMIS and E-payment are continuing to strengthen the implementation and expand the scope 

of use to all LMs collecting non-tax revenue. 

240. Points below make little progress: 

 LMs have not review the implementation and qualification of budget entities; this shall be 

institutional capacity mechanism to be incorporated into CAP3+2. 

 Harmonize internal audit and inspection functions: this has been raised for many times, and even 

though there was progress, many works need to be further implemented. Disharmonizes of the 

functions received much complaint by national and sub-national entities that were audited/inspected. 

 Request all LMs to disburse mission allowance via bank account, and if encounter with specific, the 

LMs should seek intervention from MEF.  

 Many training courses have been delivered, but effectiveness of the trainings remains an unsolved 

question. There should be monitoring and evaluation exercise conducted to examine the effectiveness 

of the trainings in PFM reform program.  

 Changes in organizational structure of LMs requires much coordination time and effort to introduce 

and engage new stakeholders in the reform program. Currently, coordination between MEF and LM 

in preparing and implementing program bugeting is limitedly progressing.  

241. Followings are briefing of key challenges found in the 2020 annual progress report of implementing 

PFMRP stage 3, and proposed measures for resolution and transitioning to CAP3+2.  
 

Status Measures 

Part 1: Further Strengthening Budget Credibility 

A. Managing State Property and Non-Tax Revenue 

1. Management of state property is fragmented that it is 

not yet systematically managed (i.e. the state 

property management and utilization law need 

GDSPNR will develop a master plan on 

state property management in medium/ 
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Status Measures 

many sub-legislations to implement; commissions 

have been established on the ad hoc basis; 

SARMIS is not fully operationalized and is 

managed by utilizing entities). All these decelerate 

the effort of making ownership title of state 

property 17  that only 9 525 of 20 581 locations 

(46%) have the ownership titles. The other 11 057 

locations do not have the ownership title. 

long-term in order the strengthen the state 

property management systematically 

2.  Even though GDSPNR has been drafting the 

blueprint for non-tax revenue management with the 

support of TA of World Bank with coordination of 

GSC, the drafting is progressing slowly. The 

blueprint will enhance the efficiency of non-tax 

revenue management and potential revenue 

mobilization, especially through determination of 

leasing fee and conditions of state property leasing 

contract. Likewise, some leasing contracts do not 

have/kick start economic activities that need to be 

taken action against. 

GDSPNR will finish preparing blueprint on 

non-tax revenue management system 

reform and will review and revise the 

investment project/state property leasing 

contracts once the covid-19 pandemic has 

relieved.   

B. Efficient Management of Budget Execution 

3. Annual budget expenditure data shows that 

approximately 40% of the expenditure was 

accumulated/piled up in Quarter 4 of the year. 

This practice affects efficiency of budget 

management and execution. 

The study of budget expenditure accumulated 

in year-end will be incorporating in ToR of 

working group on preparing overarching 

framework, roadmap and action plan for 

addressing expenditure arrears. 

Part 2: Financial Accountability 

C. Financial Management Information System (FMIS) 

4. Line ministries encounter difficulty in producing 

budget execution report from FMIS for timely 

submitting to their Management. As a result, line 

ministries have to manually prepare the monthly, 

quarterly and semester and annual reports. 

Request FMWG to cooperate with PFM 

working group in LMs, especially MRD, to 

address the issue. In necessary case, GSC 

could coordinate.  

5. Quality of budget data in the seven budget classifications 

has not been assessed. The assessment will 

contribute to increasing the use of FMIS and 

improving quality of data generated from the FMIS. 

(Note: all 7 budget classifications are operationalized in 

the FMIS, but only 3 budget classifications are 

fully used, namely economic, administration, and 

program. 

- Request FMWG to cooperate with relevant 

entities under MEF to increase the usage 

of other budget classifications. 

- Request all GDs to assess the quality of data 

generated in all budget classifications, and 

put forward a plan to improve its quality. 

6. Accuracy of FMIS data is not yet fully ensured 

because of lacking information on ICT audit. 

Request FMWG and GDIA to discuss, set 

scope of work, and address the challenges. 

In necessary case, GSC could coordinate. 

7. In-house for FMIS phase should be considered in 

order to ensure the data security and budget saving.  

Request the FMWG to consider the in-house 

for FMIS phase3.  

Part 3: Budget-Policy Linkage 

                                                 
17 This is temporary figure that could be changed because the all state property holders have not prepared inventory list and report yet. 
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Status Measures 

D. Implementing the Program Budgeting  

8. Discussion with representatives from line ministries 

found that establishment of budget entities, which 

is either delegating authority or not, is based on 

decision and will of Management of each line 

ministry. Some of the representatives said that if 

this work is reinforced by MEF, it could be 

achieved. Based on an approved note by DPM on 

10th Sept 2020, 48 budget entities should be 

established in 2021.  

GDB will prepare (1) an action plan for 

reinforcing the establishment of budget 

entities, (2) finish preparing Prakas related 

to the determination of authority in financial 

management of budget entities, and (3) 

develop legal regulation to reinforce the 

transfer of authority to budget entities based 

on the precise criteria. 

9. Capital and provincial administrations have been 

implementing since 2017-2021, but each of the 

administration has only one budget entity. 

GDSNAF will review and study the 

availability of increasing budget entities at 

sub-national administrations and prepare a clear 

action plan for increasing budget entities. 

E. Reforming Financial Decentralization and Sub-national Budget System 

10. Based on approved note by SD Prime Minister on a 

letter on 18th March 2019, there is a mechanism to 

share non-tax revenues to sub-national 

administrations, including revenue from central 

administrations (line ministries), and revenue from 

provincial departments of line ministries that is 

collected at capital and provincial one-window 

service and by leasing of state property. The 

sharing is not comprehensively carried out because 

there are issues related to revision of functions and 

regulatory framework in line ministries. 

GSC will coordinate with GDSPNR to 

finish preparing inter-ministerial prakas on 

non-tax revenue management in condition 

of transferring and sharing non-tax revenue 

from line ministries to sub-national 

administrations. The action plan for revising 

the relevant inter-ministerial prakas will be 

developed.  

Part 4: Readiness for the Next Stage 

F. Monitoring System 

11. clear distinction between audit and inspection 

functions in LMs is necessary to ensure efficient 

oversight. 

GI and GDIA will review and coordinate the 

functional division of internal audit and 

inspection at line ministries  

Others: 

G. Implementing Functions of the Provincial Departments of Economy and Finance 

12. Provincial departments of economy and finance 

(PDEF)’s role in coordinating the works of 

GDs/MEF at sub-national administrations is 

limitedly implemented, including the role in 

managing state property, functioning as financial 

controller based on legal documents. 

GSMEF will coordinate the establishment 

of inter general departments of MEF’s 

working group to study and evaluate the 

functions of capital/provincial departments 

of economy and finance and the relevant 

legal regulations. 

5. Requests 

242. In an attempt to strengthen implementation and management of PFMRP, GSC requests PFM Reform 

Steering Committee to consider and decide on the following: 

 In the 2020 annual review of MEF’s budget execution led by DPM on 2nd Feb 2021, two executive 

orders were: 

(1). The nation-wide evaluation of budget execution framework (national and subnational): this work 

should be incorporated into GDAP of all relevant entities and should set a time for reviewing the 

mid-year and annual report. 
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(2). The formulation of MEF vision: request to set timeframe and action plan for finalizing this work. 

 Request GDB disseminate guideline on preparing performance-informed budget and training line 

ministries to prepare for implementing performance-informed budgeting efficiently. 

 In order to increase budget transparency, LMs, especially line ministries in social sector, should 

convene public forum to disseminate information about their annual budget to the public. 

 As a practice in PFMRP, MEF entities that directly receive TA from development partners have not 

shared the information to GSC (through quarterly and annual report). This affects the efficiency in 

determining technical support resources and the coordination with development partners for 

mobilizing technical and financial support. GSC requests all MEF entities to submit quarterly and 

annual reports to GSC regularly. 

 Review and update members of (1) PFM reform steering committee, (2) MEF’s PFM reform 

commission, (3) PFM working group in MEF, and (4) PFM working group in LM, to align with 

context and structure. 

Note: PFM Reform Steering Committee has approved all of the above requests and report of the 

meeting is attached in the Appendix. 

6. Conclusion 

243. The 2020 progress report of PFMRP stage 3 provides an assessment and analysis about the reform 

implementation and evaluation of strength and weakness of the PFM system. Based on the 2020 reporting, 

the implementation of PFMRP action plan yields good result that reflects the effort of all implementing 

entities in striving to achieve the reform targets. This progress will contribute to improving the new 

budget system, efficiency in budget allocation and execution, and effectiveness in public service delivery. 

244. To create a clear pathway for the PFM reform, the RGC has adopted some key strategies and their detailed 

action plan, including Budget System Reform Strategy 2018-2025, Revenue Mobilization Strategy 2019-

2025, Public Debt Management Strategy 2019-2025, Public Investment Management System Reform 

Strategy 2019-2025, Sub-national Budget System Reform Strategy 2019-2025, and the Public 

Procurement System Reform Strategy 2019-2025. In that direction, the Cambodian budget system will 

become Performance-informed Budget System in 2025. Despite progress and clear direction, some of the 

reform activities were delayed that might affect other reform activities. 

245. Implementing fiscal policy: budget remains credible and become resilient due to strengthened 

management of revenue mobilization (e.g. modernization of tax policy and revenue administrations) 

while medium-term fiscal framework is being improved to enable efficient medium-term budget 

framework. There has been enhancement of key tax functions such as educating taxpayers to increase 

compliance, managing tax declaration and tax arrears. In the moment of increasing domestic investment 

expenditure and effort to manage contingent liability incurred through PPP, enhancing efficiency in the 

public investment management shall continue the focus on implementing public investment management 

system reform strategy 2019-2025. 

246. PFMRP stage 3: “budget-policy linkage” retains some unfinished works such as: (1) institutional factor: 

there is increasing awareness, engagement, and willingness for reforming, but the increase is not 

sufficient to drive the reform, especially at top management level. (2) role of LMs: need to strengthen the 

engagement in the PFM reform, especially in areas related to state property management, FMIS 

implementation, BSP/PB implementation, and the implementation of PFM regulatory frameworks. 

247. On capacity development, EFI shall develop certificate programs that could be linked to condition for 

appointing new budget/finance officers and skills development in analysis and public policy. Human 

resource development is an important factor to manage performance and advance for performance 

accountability. The Strategic Capacity Development Plan (SCDP) for PFMRP shall conduct need analysis 

and improve the support for delivering training programs. SCDP has to reflect the skills needed in each 

PFM reform strategy, and its implementation needs to contribute to effective and efficient implementation 

of MAP/GDAP.  
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248. While many reform activities were successfully carried out, some activities were not and they impede the 

transition to the next platform. Quality of MAP/GDAP preparation and implementation is improving, and 

reflective of key reform areas. The unfinished reform activities will be the reform priorities in the 

CAP3+2.  

249. Latest result of PEFA assessment found that Cambodian PFM system is improving and remained reform 

agendas are progressing in a clear direction based on country context and in line with international 

standard and best practices. Covid-19 pandemic impedes some reform activities, but it is also an 

assessment to test the resilience of Cambodian PFM system.  

250. If compared with international standard and best practices, Cambodian PFM system still have gap that 

needs to further improve budget cycle and state property management. Moreover, the socio-economic 

development remains far-reaching from achieving visions, and in the process, opportunity and challenges 

continue to emerge. Thus, PFM reform needs to further strengthen and adapt in response to covid-19 and 

to advance for performance accountability.  

251. The PFM Steering Committee evaluates the progress of implementing the PFM reform action plans and 

conclude that: 

 Budget remains credible that has become a catalyst to support and reinforce economic growth, but 

albeit the effect of Covid-19 pandemic, effort should be dedicated to diversify revenue and 

strengthen efficiency in budget execution. 

 Key pre-requisites for financial accountability is built and further strengthened to ensure 

accountability and oversight of internal system so that financial resources are used effectively, 

efficiently and transparently. 

 Program budgeting framework has been developed, strengthened, and expanded for implementation; 

and has become a tool for linking budget with government policy. 

 Key pre-requisites for performance accountability are progressively built, but still remain in 

elementary stage. Nonetheless, key prerequisites are identified and incorporated into CAP3+2. 

 Capacity of line ministry’s officers in public financial management is progressively strengthened 

and their awareness and involvement in the PFMRP have also increased. 

252. Effective and efficient public financial management is the basis for reinforcing national development and 

poverty reduction, especially through achievement of inclusive economic growth and quality of public 

service delivery. The PFMRP will contribute to achieving long-term vision transforming Cambodia into 

middle-income country in 2030 and high-income country in 2050. 
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