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សម្ិទក
ធ ម្ម ៃិង វិម្ ឈការ» ម្សបតាម្សត ង់ោ ៃិងឧត្តាៃុវត្តៃ៍អៃត រោត្ិ ។ កនុងទសសៃវិស័យ្ទៃោះ កម្ពុ ោៃឹងសទម្ម្ច្បាៃ
ការកសាងម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្ួយ្ រឹងា ាំ ខដ្លៃឹងឈាៃទៅសទម្ម្ច្បាៃៃូវលទធែលច្ុងទម្កាយ្ទាាំង៣
នៃការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កនុងទន្ទោះ រួម្ាៃ (១) បូរណភាពនៃការទោរពវិៃ័យ្ថវិកា, (២) ម្បសិទភា
ធ ព
នៃថវិកា ទាាំងកនុងខែនក វិភា ៃ៍ ៃិងខែនកម្បត្ិបត្តិការ ៃិង (៣) ស័កតិសិទភា
ធ ពនៃការែតល់ទសវាសាធារណៈ ។
កនុងរយ្ៈទពល ១៥ ឆ្នាំ កៃលងម្កទៃោះ, ការអៃុវត្តកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទទួលបាៃលទធែល
័ តៃូវការខកទម្ម្ង់កនុងទែឿៃទី១ «ភាពទ ឿទុកច្ិត្នត ៃថវិកា» ៃិងទែឿៃទី២
រួរោទីទពញច្ិត្ត ោពិទសសសទម្ម្ច្បាៃោសារវៃ
ិ ទៅៃឹងទោលៃទោ«រណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថ»
ុ
បទងកើត្បាៃោម្ូលោឋៃម្រឹោះសម្ាប់ទែឿៃទី ៣ «ការែារភាាប់ថ វកា
បាយ្»។ ឯកសារយ្ុទសា
ធ ស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាលទី៣ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃិង
ោក់ឱយអៃុវត្ត ទដ្ើម្បីត្ម្ម្ង់ទិសទៅកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឱយកាៃ់ខត្ម្ុត្ម្សួច្ ៃិង
ម្សបតាម្បរិបទៃទោបាយ្ សងគម្ ទសដ្ឋកិច្ច ៃិងការែារភាាប់ោម្ួយ្ការោឋៃខកទម្ម្ង់ទែសងទទៀត្របស់រា រោឋភិបាល
កម្ពុោ ោពិទសសកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ, កម្ម វិធីអភិវឌ្ឍៃ៍ោត្ិតាម្ខបបម្បោធិបទត្យ្យទៅថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ៃិង
កម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ច្ាប់ៃិងម្បព័ៃធយ្ុត្តិធម្៌ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ រា រោឋភិបាលបាៃោក់ឱយអៃុវត្តៃូវយ្ុទសា
ធ ស្រសត រៃលឹោះៗ រួម្ាៃ
«យ្ុ ទសា
ធ ស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់ ម្បព័ ៃធថ វិ កា ឆ្នាំ២០១៨-២០២៥», «យ្ុ ទសា
ធ ស្រសត ទកៀរររច្ាំ ណូល ២០១៩-២០២៣»,
ិ ទិ ោរសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥», «យ្ុទសា
«យ្ុទសា
ធ ស្រសត សតព
ី កា
ី រខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងការវៃ
ធ ស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់
ម្បព័ៃធថ វិការដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ឆ្នាំ២០១៩-២០២៥» ៃិង «យ្ុទសា
ធ ស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្មសាធារណៈ ឆ្នាំ
២០១៩-២០២៥» ។ ទៃាឹម្ទៃោះ ទសច្កតីម្ោងច្ាប់ច្ាំៃួៃ ៤ រួម្ាៃ (១) ទសច្កតីម្ោងច្ាប់សតីពីការម្រប់ម្រងខលបង
ោណិ ាកម្ម, (២) ទសច្កតីម្ោងច្ាប់សតីពីការម្រប់ម្រង ការទម្បើម្បាស់ ៃិងការចត្់ខច្ងទលើម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ, (៣) ទសច្កតីម្ោង
ច្ាប់សតីពីម្ូលបម្ត្រដ្ឋ ៃិង (៤) ទសច្កតីម្ោងច្ាប់សតីពីការទរៀបច្ាំ ៃិងម្បម្ពឹត្តទៅនៃអាោាធរទសវាហិរញ្ញវត្ថុម្ិៃខម្ៃធន្ទោរ
ម្ត្ូវបាៃអៃុម្័ត្ទោយ្សាថប័ៃៃីត្ិបបញ្ញត្តិ ៃិងម្បកាសោក់ឱយទម្បើម្បាស់កនុងទោលបាំណងរួម្ច្ាំខណកពម្ងឹងម្បព័ៃធម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុោ ។
បន្ទាប់ពីកាំទណើៃទសដ្ឋកិច្ច រឹងា ាំោប់ៗោនោង ២ ទសវត្សរ៍, កម្ពុោបាៃចកទច្ញពីម្បទទសច្ាំណូលទាបទៅោម្បទទស
ាៃច្ាំណូលម្ធយម្កម្ម្ិត្ទាបកាលពីឆ្នាំ២០១៥ ៃិងម្ត្ូវបាៃម្បសិទន្ទ
ធ ម្ថ្នោ «ខាលទសដ្ឋកច្
ិ ថ
ច មម្
ី យ្
ួ ទៅអាសុី » កនុងឆ្នាំ
២០១៦ ។ សម្ិទែ
ធ លពីកាំទណើៃទសដ្ឋកិច្ចោម្ធយម្កនុងរងវង់ ៧% កនុង ១ ឆ្នាំ បាៃខច្កខែលផ្លក ូៃម្ស្រៃតីរា ការ ៃិងកងកាល ាំងម្បោប់
អាវុធ តាម្រយ្ៈការដ្ាំទ ើងម្បាក់ទបៀវត្សោម្បចាំឆ្នាំ ៃិងម្បោពលរដ្ឋទូទៅតាម្រយ្ៈការបទងកើត្ការងារ ៃិងការកសាងទហោឋ័ ត ។ ទទាោះោោ៉ាងទៃោះកតី កនុងឆ្នាំ២០២០ ទសដ្ឋកិច្ចកម្ពុោ ក៏ទទួលរងទម្ោោះខដ្លបណា
រច្ន្ទសម្ព័ៃធរូបវៃ
ត លម្កពីការរីករាលោល
iii

នៃ ាំងឺកូ វីដ្-១៩ ដ្ូច្បណា
ត ម្បទទសកនុងត្ាំបៃ់ ៃិងពិភពទោកដ្នទទទៀត្ែងខដ្រ ទោលរឺកាំទណើៃទសដ្ឋកិច្ចកម្ពុោម្ត្ូវបាៃ
បា៉ា ៃ់ម្បាណថ្នាៃកាំទណើៃអវិ ាាៃ -៣,១% ខដ្លពុាំធាលប់ាៃពីម្ុៃម្ក ។ ច្ាំទោោះម្ុែការធាលក់ច្ុោះនៃកាំទណើៃទសដ្ឋកិច្ច
ទោយ្សារការរីករាលោលនៃ ាំងឺកូ វីដ្-១៩, ការដ្កម្បព័ៃធអៃុទម្ោោះពៃធ “អវម្ី រប់ោ៉ាងទលើកខលងខត្អាវុធ-EBA” ៃិងទម្ោោះ
ទឹក ាំៃៃ់, រណៈកាមធិការទោលៃទោបាយ្ទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុបាៃទរៀបច្ាំយ្ៃតការទ្លើយ្ត្បទោយ្បទងកើត្ៃូវម្កុម្ការងារ
ច្ាំទោោះកិច្ចច្ាំៃួៃ ៤ ទដ្ើម្បី (១) ទរៀបច្ាំទោលៃទោបាយ្ថវិកា ហិរញ្ញវត្ថុ ៃិង ាំៃួយ្សងគម្, (២) ម្រប់ម្រងការែគត្់ែគង់ ៃិង
ត្នម្លទាំៃិញយ្ុទសា
ធ ស្រសត , (៣) ទរៀបច្ាំ ៃិងម្រប់ម្រងយ្ៃតការ ាំៃួយ្សងគម្ ៃិង (៤) ទរៀបច្ាំកញ្ច ប់ វិធាៃការខាងរូបិយ្វត្ថុ ៃិង
ធន្ទោរ ទដ្ើម្បីម្រប់ម្រង ៃិងទោោះម្សាយ្ែលប៉ាោះោល់ ។ ទៃាឹម្ៃឹងការទរៀបច្ាំយ្ៃតការម្កុម្ការងារច្ាស់ោស់ទម្កាម្ការដ្ឹកន្ទាំ
ម្បកបទោយ្រត្ិបណឌិត្របស់ សទម្តច្អរគម្ហាទសន្ទបត្ីទត្ទោ ហុន កេន ន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតី នៃម្ពោះរាោណាច្ម្កកម្ពុោ,
រា រោឋភិបាល ក៏បាៃោក់ទច្ញោបៃតបន្ទាប់ៃូវកញ្ច ប់ វិធាៃការទោលៃទោបាយ្ច្ាំៃួៃ ៨ ុាំ ទដ្ើម្បីអៃតរារម្ៃ៍ កនុងការម្រប់ម្រង
ែលប៉ាោះោល់ច្ាំទោោះម្ុែ ៃិងរកាលាំៃង
ឹ សងគម្-ទសដ្ឋកិច្ច ខដ្លបាៃទម្ោងច្ាំណាយ្ថវិកាម្បាណោង ១ ោៃ់ោៃដ្ុោលរ
សហរដ្ឋអាទម្រិក ។
កនុងម្កបែណឌនៃការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, ការម្បម្ូលច្ាំណូលាៃសាថៃភាពរឹងា ាំ កនុងរយ្ៈទពល
៧ ឆ្នាំច្ុងទម្កាយ្ ទោលរឺច្ាំណូលច្រៃតថ វិកាោត្ិបាៃទកើៃទ ើងពីម្បាណ ១៤,៧៧% នៃ ែ.ស.ស. កនុងឆ្នាំ២០១៣ ដ្ល់
២៥,០៥% នៃ ែ.ស.ស. កនុ ង ឆ្នាំ ២០១៩ ប៉ាុ ខៃត ធាល ក់ ច្ុោះ ម្ក ២០,៥៥% នៃ ែ.ស.ស កនុ ង ឆ្ម ណ២០២០ ទោយ្សារ
រងែលប៉ាោះោល់ទោយ្ ាំងឺកូ វីដ្-១៩ ។ រីឯច្ាំណាយ្ថវិកាទាាំងថ្ននក់ោត្ិ ៃិងថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិចប់ពីឆ្នាំ២០១៣ ាៃទាំហាំ
ម្បាណ ៩ ៤៧៨ ប៊ីោៃទរៀល ទកើៃទ ើងដ្ល់ទាំហាំម្បាណ ២៧ ២៨៦ ប៊ីោៃទរៀល សម្ាប់ច្ាប់ថ វិកាឆ្នាំ២០២០ ឬ
ទកើៃទ ើងទលើស ២,៨ ដ្ង ។ សម្ាប់ការម្រប់ម្រងថវិកាឆ្នាំ ២០២០ ទៃោះ, រា រោឋភិបាលបាៃទធវើ វិចរណកម្មថ វិកា ទោយ្
ទផ្លតត្អាទិភាពោពិទសស ទលើការម្បយ្ុទម្ធ បឆ្ាំងទៅៃឹងការរីករាលោលនៃ ាំងឺកូ វីដ្-១៩ ៃិងទប់ទល់ែលប៉ាោះោល់អ វិ ាាៃ
ម្កទលើទសដ្ឋកច្
ិ ចោត្ិ ។ ការទធវើ វិចរណកម្មច្ាំណាយ្ ៃិងការពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ពច្ាំណាយ្ រឺទដ្ើម្បីពម្ងឹងការម្រប់ម្រងច្ាំណាយ្
បៃាុកបុរគលិកឱយបាៃម្ុឺងា៉ា ត្់បាំែុត្ ទោយ្អៃុវត្តទោលការណ៍ទ រីសថមី ម្ត្ឹម្ទសម ើៃឹងច្ាំៃួៃច្ូលៃិវត្តៃ៍ ទោលរឺ «រកាច្ាំៃៃ
ួ
ិ ទោធា ៃិងៃររបាល ដ្ូច្ទៅកនង
ម្កបែណឌម្ស្រៃតរា
ី ការសុី វល
ុ ឆ្នាំ ២០១៩» ៃិងទធវើ វិចរណកម្មច្ាំណាយ្ទលើម្ុែសញ្ញញម្ួយ្
ច្ាំៃួៃខដ្លម្ិៃទាៃ់ចាំបាច្់ ឬម្ិៃទាៃ់ចាំបាច្់ខាលាំង, ម្ិៃសូវប៉ាោះោល់ដ្ល់សកម្មភាពការងារ ៃិងាៃសាសធាត្ុន្ទាំច្ូលែពស់
ឬទាាំងម្សុង ទដ្ើម្បីយ្កទៅបាំទពញម្ុែច្ាំណាយ្ចាំបាច្់ថមីៗ ។
ោមៃការសងស័យ្ទទថ្ន ទោយ្ខែែកទលើបទពិទសាធៃ៍ោអៃតរោត្ិ ៃិងោពិទសសបទពិទសាធៃ៍ោ វិ ាាៃរបស់កម្ពុោ
ែលួ ៃ ឯងផ្លាល់កនុងរយ្ៈទពល ១៥ ឆ្នាំច្ុងទម្កាយ្ទៃោះ ខដ្លបងាាញោ៉ាងច្ាស់ ថ្ន «ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ម្បកបទោយ្ម្បសិទភា
ធ ព ៃិងស័កស
ិត ទ
ិ ភា
ធ ព រឺោម្ូលោឋៃម្រឹោះដ្៏ចាំបាច្់ម្ៃ
ិ អាច្ែវោះបាៃសម្ាប់ រាំ ញ
ុ ការអភិវឌ្ឍម្បទទសោត្ិ
ៃិងកាត្់បៃថយ្ភាពម្កីម្ករបស់ម្បោ ៃ ពិទសសតាម្រយ្ៈការធាន្ទបាៃៃូវកាំទណើៃទសដ្ឋកច្
ិ ម្ច បកបទោយ្ច្ីរភាព ៃិងការបទងកៃ
ើ
ម្បសិទភា
ធ ពកនុងការែតល់ទសវាសាធារណៈ ូៃម្បោពលរដ្ឋ », រា រោឋភិបាលៃីត្ិកាលទី៦ នៃរដ្ឋ សភា ទម្កាម្ការដ្ឹកន្ទាំ
ម្បកបទោយ្រត្ិបណឌិត្របស់ េសម្តចសត្សជានយករដាម្ន្រនត ី បាៃែតលអា
់ ទិភាព ៃិងចត្់ទុកភាពរឹងា ាំនៃម្បព័ៃធម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ រឺោ្ែឹងែន ងនៃការអៃុវត្តរទបៀបវារៈទោលៃទោបាយ្របស់រា រោឋភិបាលកម្ពុ ោឱយសទម្ម្ច្បាៃ
ម្បកបទោយ្ទោរ ័យ្ ៃិងច្ីរភាព ទដ្ើម្បីទ្លយ្
ើ ត្បៃឹងការវវិ ឌ្ឍសងគម្-ទសដ្ឋកច្
ិ ច ម្បកបទោយ្ វភាព បរិោប័ៃន ម្បសិទភា
ធ ព
ស័កស
ិត ទ
ិ ភា
ធ ព ៃិងរណទៃយ្យភាព ។
iv

ខែែកទលើលទធែលវាយ្ត្នម្លម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុោ ទោយ្ទម្បើម្បាស់ឧបករណ៍ច្ាំណាយ្សាធារណៈ
ៃិងរណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុខដ្លទៅកាត្់ថ្ន PEFA, ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទៅកម្ពុោម្ត្ូវបាៃខកលម្ែោ
បទណតើរៗ ទឆ្ពោះទៅរកសត ង់ោ ៃិងឧត្តាៃុវត្តៃោ
៍ អៃោរោត្ិ ។ ទោយ្ខ ក ច្ាំទោោះច្ាំណច្
ុ ែវោះច្ទន្ទលោះនៃម្បព័ៃធម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, រណៈកាមធិការដ្ឹកន្ទាំការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បាៃោក់ទច្ញវិធាៃការ
ទាាំងកនុងយ្ុទសា
ធ ស្រសត ខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ៃិងខែៃការសកម្មភាពរួម្បីបូកពីរ ឆ្នាំ២០២១-២០២២ ។
ោច្ុងទម្កាយ្ សម្ិទែ
ធ លខដ្លសទម្ម្ច្បាៃម្កដ្ល់ទពលទៃោះ រឺទោយ្សារការច្ូលរួម្ោ៉ាងសកម្ម ម្បកបទោយ្
ការទទួលែុសម្ត្ូវកនុង ភាពោាចស់របស់ម្កសួង-សាថប័ៃ ម្ពម្ទាាំងាៃការោាំម្ទោម្បចាំ ៃិង ការទបត ោាច្ិត្តឥត្ងាកទរពី
ថ្ននក់ដ្ឹកន្ទាំ ៃិងសាថបៃិកទោលៃទោបាយ្នៃរា រោឋភិបាលកម្ពុោ ៃិងនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ។ កនុងន្ទម្រណៈកាមធិការដ្ឹកន្ទាំ
ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ៃិងរូបែាាំផ្ល
ុ ា ល់ សូម្ទធវើការវាយ្ត្នម្ល ែពស់ ៃិងទកាត្សរទសើរច្ាំទោោះ
ម្កុម្ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៃម្កសួង-សាថប័ៃ ៃិងអងគភាពទម្កាម្ឱវាទម្កសួងទសដ្ឋកិច្ចៃិង
ហិរញ្ញវត្ថុ, កិច្ចសហម្បត្ិបត្តិការភាពោនដ្រូោម្ួយ្នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ោពិទសសអរគទលខាធិការោឋៃរណៈកាមធិការដ្ឹកន្ទាំ
ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ខដ្លបាៃែិត្ែាំបាំទពញម្ុែងាររបស់ែួ លៃោឧត្តម្ទសន្ទធិការ ៃ
ូ រណៈកាមធិការដ្ឹកន្ទាំការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទាាំងការងារដ្ឹកន្ទាំ, សម្ម្បសម្ម្ួល, ោាំម្ទ ៃិងម្ត្ួត្ពិៃិត្យ
ៃិងវាយ្ត្នម្ល វឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវត្តកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទាាំងម្បចាំ ម្ត្ីាស ៃិងម្បចាំ ឆ្នាំ
ម្បកបទោយ្ភាពម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ៃិង្លុោះបញ្ញចង
ាំ ទាាំងទិដ្ឋភាពការងារខកទម្ម្ង់ ៃិងម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ទាាំងម្ូល ៕

នថៃ

ខែ
រា ធាៃីភនាំទពញ នថៃទី
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ខែ

ឆ្នាំ២០២១

អារម្ភកថា
កម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ម្ត្ូវបាៃម្បកាសោក់ឱយអៃុវត្តទោយ្ សទម្ោច្អរគម្ហាទសន្ទបត្ី
ទត្ទោ ហុន កេន ន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតនី ៃម្ពោះរាោណាច្ម្កកម្ពុោ ទៅនថៃទី០៥ ខែធនូ ឆ្នាំ២០០៤ ទោយ្ម្បកាៃ់ខាាប់តាម្អភិម្កម្
ោទែឿៃ (Platform Approach) ៃិងខបងខច្កោបួៃដ្ាំណាក់កាល រួម្ាៃ ដ្ាំណាក់កាលទី១ «ការបទងកៃ
ើ ភាពទ ឿទុកច្ិត្ត
ិ » ទោយ្ែោល់អាទិភាពបន្ទាៃ់ទលើការងារពម្ងឹងការម្បម្ូល ៃិងការម្រប់ម្រងច្ាំណូល, ការពម្ងង
ឹ ការម្រប់ម្រងសាច្់ម្បាក់
នៃថវកា
ៃិងការខកលម្ែៃីត្ិ វិធីនៃការអៃុវត្តថ វិកា ។ ម្សបតាម្ទោលទៅទៃោះ ទៅកនង
ុ ដ្ាំណាក់កាលទី១ រា រោឋភិបាលបាៃោក់ទច្ញ
ៃិង ាំរុញការអៃុវត្ត វិធាៃការោទម្ច្ើៃ ខដ្លន្ទាំឱយសទម្ម្ច្ទោោះម្សាយ្បាៃៃូវបញ្ញាបាំណល
ុ សាច្់ម្បាក់ ៃិងកងវោះសាច្់ម្បាក់
ដ្៏រាុាំនរ៉ៃ ។ ច្ាំទោោះដ្ាំណាក់ កាលទី ២ ទោលទៅច្ម្បងរឺ «ការបទងកើៃរណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ» ទោយ្ទផ្លោត្សាំ ខាៃ់ទលើ
ការទរៀបច្ាំ ការខកលម្ែ ការពម្ងឹងការកត្់ម្តា ៃិងការទធវើរបាយ្ការណ៍ រ ណទៃយ្យៃិង ហិរញ្ញវត្ថុ ឱយបាៃកាៃ់ ខត្ម្ត្ឹ ម្ម្ត្ូវ
ច្ាស់ោស់ សុម្កឹត្ ៃិងទាៃ់ទពលទវោ ម្សបតាម្សោ ង់ោអៃតរោត្ិ តាម្រយ្ៈការអៃុវត្តម្បព័ៃធបទច្ចក វិទាព័ត្៌ាៃសម្ាប់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ខដ្លោ «សនូ លនៃម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈទាាំងម្ូល» ទដ្ើម្បីបទងកើៃម្បសិទភា
ធ ព
នៃដ្ាំទណើរការម្បត្ិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងពិៃិត្យតាម្ោៃ ខកលម្ែច្ាំណាត្់ថ្ននក់ថ វិកា វាយ្ត្នម្ល ម្បម្ូលែតុាំ ៃិងទែាៀងផ្លាត្់ ៃិង
វិភារសម្ាប់ការទរៀបច្ាំខែៃការ ការទរៀបច្ាំថវិកា ការទធវើទសច្កតីសទម្ម្ច្ច្ិត្ត ការពិៃិត្យតាម្ោៃ ៃិងការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ ។
ិ ទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្»
សម្ាប់ដ្ាំណាក់កាលទី៣ «ការែារភាាប់ថ វកា

រា រោឋភិបាលបាៃទបាោះ ាំហាៃដ្៏សខា
ាំ ៃ់ម្ួយ្

ថមីទទៀត្ រឺការចប់ទែោើម្ទធវើការផ្លលស់បោូរម្បព័ៃធថ វិកាបច្ចុបបៃន ម្ពម្ទាាំងការចប់ទែោើម្ពម្ងឹង ៃិងពម្ងីកម្បព័ៃធថ វិកាកម្ម វិធី
សាកលបងទពញទលញ ោ ាំហាៃៗ ទៅកនុងច្ាំទណាម្ម្កសួង-សាថប័ៃ ម្រប់ថ្ននក់ ទាាំងថ្ននក់ោត្ិ ៃិងថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ទោយ្
ចប់ទែោើម្ពីឆ្នាំ២០១៥ រហូត្ដ្ល់ឆ្នាំ២០២១ ម្សបតាម្ «យ្ុទសា
ធ ស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថ វិកាឆ្នាំ ២០១៨-២០២៥»
ៃិង «យ្ុទសា
ធ ស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថ វិការដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ឆ្នាំ២០១៩-២០២៥» កនុងទោលទៅទបាោះ ាំហាៃ
ទៅកាៃ់ការខកខម្បម្បព័ៃធ ថ វិ កាទាាំងម្សុងពី «ម្បព័ៃធខដ្លទផ្លោត្ទលើធាត្ុច្ូលទឆ្ពោះទៅម្បព័ៃធខដ្លទផ្លោត្ទលើធាត្ុទច្ញ ឬ
លទធែល» ឱយបាៃទៅឆ្នាំ២០២៥ ។
អៃុទោម្តាម្សារាច្ររបស់រា រោឋភិបាលទលែ ០៩ សរ ច្ុោះនថៃ ទី២៨ ខែធនូ ឆ្នាំ២០១៥ សត ីពី វិធាៃៃិងៃីត្ិ វិធីនៃ
ការទរៀបច្ាំ ការអៃុវត្ត ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យតាម្ោៃ ៃិងការវាយ្ត្នម្ល ទលើការងារខកទម្ម្ង់ ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ,
អរគទលខាធិការោឋៃរណៈកាមធិការដ្ឹកន្ទាំ ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ោទសន្ទធិការ ូៃរណៈកាមធិការដ្ឹកន្ទាំការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បាៃទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ម្ត្ួត្ពិៃិត្យតាម្ោៃវឌ្ឍៃភាព
ិ ីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាលទី៣ ទដ្ើម្បីោក់្លង
ម្បចាំម្ត្ីាស ៃិងម្បចាំឆ្នាំ នៃការអៃុវត្តកម្ម វធ
កិច្ចម្ប ុាំរណៈកាមធិការដ្ឹកន្ទាំការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ពិៃិត្យ ៃិងសទម្ម្ច្ ។ របាយ្ការណ៍
វឌ្ឍៃភាពម្បចាំឆ្នាំ២០២០ នៃការអៃុវត្តកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាលទី៣ បាៃបងាាញអាំពី
ការបូកសរុបលទធែលរួម្ោនទាាំងម្កសួងទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងម្កសួង-សាថប័ៃ ម្ពម្ទាាំង្លុោះបញ្ញចង
ាំ អាំពី វិធាៃការទោោះម្សាយ្
បញ្ញាម្បឈម្ន្ទន្ទ ោពិទសសបញ្ញាម្បឈម្ទាក់ទិៃៃឹងការអៃុវត្តលិែិត្បទោឋៃរត្ិយ្ុត្តម្ួយ្ច្ាំៃួៃ កៃលងម្កែងខដ្រ ។
កនុងកិច្ចដ្ាំទណើរការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ម្ត្ួត្ពិៃិត្យវឌ្ឍៃភាពម្បចាំឆ្នាំ២០២០ ទោយ្ាៃការអៃុញ្ញញត្ពីរណៈកាមធិការដ្ឹកន្ទាំការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, អរគទលខាធិការោឋៃរណៈកាមធិការដ្ឹកន្ទាំការងារខកទម្ម្ង់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បាៃទម្ ើសទរីសវិធីសាស្រសត ច្ាំៃួៃ ០៤ ទដ្ើម្បីសិកា ៃិងទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ទៃោះទ ើងកនង
ុ ទន្ទោះ
រួម្ាៃ (១) ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យ តាម្ោៃវឌ្ឍៃភាព ម្សបតាម្ម្កបែណឌខែៃការសកម្មភាពរួម្ ដ្ាំណាក់កាលទី៣ ឆ្នាំ២០២០,
vi

(២) ការច្ុោះ ួបពិភាកាោម្ួយ្ម្កុម្ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទៅតាម្ម្កសួង-សាថប័ៃ ៃិងអងគភាព
ទម្កាម្ឱវាទម្កសួងទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ រួម្ទាាំងម្ៃាីរទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ រា ធាៃី-ទែត្ត ទោយ្ពិៃិត្យច្ាំណច្
ុ អាទិភាព
ម្ួ យ្ ច្ាំ ៃួ ៃ រួ ម្ ាៃ ការម្រប់ ម្រងៃិ ង អៃុ វត្ត ខែៃការម្បម្ូ ល ច្ាំ ណូ ល ៃិ ង ច្ាំ ណា យ្រួ ម្ ទាាំង ការម្រប់ ម្រងម្ទពយសម្បត្តិ រ ដ្ឋ ,
ការទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធបទច្ចក វិទាព័ត្៌ាៃសម្ាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ៃិងការអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី ៃិង (៣)
ការច្ូលរួម្ែតលធា
់ ត្ុច្ូលពីនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ (សហភាពអឺរ៉ៃុប, ធន្ទោរអភិវឌ្ឍៃ៍អាសុី, ធន្ទោរពិភពទោក, អងគការយ្ូៃីទសហវ
ៃិងម្ូលៃិធិរូបយ្
ិ វត្ថុអៃតរោត្ិ) ៃិង (៤) ការទម្បើម្បាស់របាយ្ការណ៍វាយ្ត្នម្លច្ាំណាយ្សាធារណៈ ៃិងរណទៃយ្យភាព
ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០១០, ២០១៥ ៃិង២០២០ ទោយ្្លុោះបញ្ញចង
ាំ អាំពីសាថៃភាពម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុោ ។
ខែែកទលើលទធែលម្ត្ួត្ពិៃិត្យតាម្ោៃទោយ្ទម្បើម្បាស់ វិធីសាស្រសត ខាងទលើ, វឌ្ឍៃភាពឆ្នាំ២០២០ បាៃបងាាញថ្ន
ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបាៃៃិងកាំពុងកសាងោបទណតើរៗ តាម្រយ្ៈការបៃតទរៀបច្ាំ ៃិងការខកលម្ែម្បព័ៃធម្កបែណឌ
រត្ិយ្ុត្ត យ្ៃត ការសាថប័ៃ ៃិងការអភិវឌ្ឍធៃធាៃម្ៃុសស ។ ទទាោះបីោោ៉ាងទៃោះកតី ម្បសិទភា
ធ ពនៃការអៃុវត្តម្បព័ៃធ ៃិង
លិែិត្បទោឋៃរត្ិយ្ុត្ត រឺទៅាៃកម្ម្ិត្ ខដ្លទាម្ទារឱយាៃការយ្កច្ិត្តទុកោក់ ៃិងពម្ងឹងបខៃថ ម្ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ ែាាំ ុ
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MEF

Ministry of Economy and Finance
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Medium-Term Budget Framework
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សេចកតីេសងេប
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សុែុាលភាពនៃម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ រឺោ្ែឹងែនងសម្ាប់ោាំម្ទការអៃុវត្តទោលៃទោបាយ្របស់
រា រោឋភិបាលកម្ពុោឱយសទម្ម្ច្បាៃម្បកបទោយ្ទោរ ័យ្ ៃិងច្ីរភាព ។ ចប់តាាំងពីឆ្នាំ២០០៥ រហូត្ម្កដ្ល់
បច្ចុបបៃន កម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បាៃៃិងកាំពុងកសាង “ម្បព័ៃធ ម្កបែណឌរត្ិយ្ត្
ុ ត យ្ៃត1
ការសាថប័ៃ ៃិងធៃធាៃម្ៃុសស” ខដ្លោកតាតរៃលឹោះកាំណត្់ភាពទោរ ័យ្ ធាន្ទវិៃ័យ្ ត្ាលភាព រណទៃយ្យភាព

ស័កតិសិទភា
ធ ព ៃិងម្បសិទភា
ធ ព នៃម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។

2>

ទោលបាំណងនៃការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាពម្បចាំឆ្នាំ២០២០ នៃការអៃុវត្តកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាលទី៣ រឺម្ិៃម្ត្ឹម្ខត្ពិៃិត្យទលើម្បសិទភា
ធ ពនៃការអៃុវត្តខែៃការសកម្ម ភាពខកទម្ម្ង់
ប៉ាុទណាណោះទទ ប៉ាុ ខៃត ក៏ ាំរុញ ៃិង ទលើកកម្ព ស់ការច្ូល រួម្ពីម្រប់ភា រីោក់ព័ ៃធ កនុងការែត ល់ោធាត្ុច្ូល សម្ាប់ទរៀបច្ាំ
របាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាពម្បចាំឆ្នាំ២០២០ ទោយ្កនុងទន្ទោះ រួម្ាៃ អងគភាពទម្កាម្ឱវាទម្កសួងទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ
(កសហវ.) រួ ម្ទាាំងម្ៃាីរទសដ្ឋ កិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ (សហវ.) រា ធាៃី -ទែត្ត , ម្កសួង -សាថប័ៃ ៃិងនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ។
កនុងៃ័យ្ទៃោះ របាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាពម្បចាំឆ្នាំ២០២០ ខដ្លទរៀបច្ាំ ៃិងបូកសរុបទោយ្អរគទលខាធិការោឋៃរណៈកាមធិការដ្ឹកន្ទាំការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.រ.ហ.) ៃឹងកាលយ្ោរបាយ្ការណ៍រួម្របស់
ម្រប់ត្ួអងគកនុងកម្ម វិធខី កទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។
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ទៅឆ្នាំ២០២០ កសហវ. ខដ្លោទសន្ទធិការឱយរា រោឋភិបាលទលើទបសកកម្មដ្ឹកន្ទាំ ៃិងម្រប់ម្រងវិស័យ្ទសដ្ឋកិច្ច
ៃិ ង ហិ រ ញ្ញវ ត្ថុ បាៃទរៀបច្ាំ ទសច្កតី ម្ោងច្ាប់ ច្ាំ ៃួ ៃ ៤ រួ ម្ ាៃ (១) ទសច្កតី ម្ោងច្ាប់ សតី ពី កា រម្រប់ ម្រងខលបង
ោណិ ាកម្ម, (២) ទសច្កតីម្ោងច្ាប់សតីពីការម្រប់ម្រង ការទម្បើម្បាស់ ៃិងការចត្់ខច្ងទលើម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ, (៣)
ទសច្កតី ច្ាប់ សតី ពី ម្ូ ល បម្ត្រដ្ឋ ៃិ ង (៤) ទសច្កតី ម្ោងច្ាប់ សតី ពី កា រទរៀបច្ាំ ៃិ ង ការម្បម្ពឹ ត្ត ទៅនៃអាោា ធរទសវា
ហិរញ្ញវត្ថុម្ិៃខម្ៃធន្ទោរ ។ ទសច្កតីម្ោងច្ាប់ទាង
ាំ ៤ ទៃោះ ម្ត្ូវបាៃអៃុម្័ត្ទោយ្សាថប័ៃៃីត្ិបបញ្ញញត្តិ ៃិងោក់ឱយ
ទម្បើម្បាស់ទៅឆ្នាំ២០២០ ខដ្លបាៃរួម្ច្ាំខណកកនុងការពម្ងឹងម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុោ ។
ក្នកទី១ “ការបនត ពម្ងឹងភាពសជឿទុកចិត្តននថវិកា”

4>

ច្ាំទោោះការពម្ងឹងការម្រប់ម្រង ៃិងអៃុវត្តខែៃការម្បម្ូលច្ាំណូលថវិការដ្ឋឆ្នាំ២០២០ (ច្ាំណូលច្រៃត+ម្ូលធៃកនុង
ម្បទទស) សទម្ម្ច្បាៃម្បាណ ២៣ ៤៨៣ ប៊ីោៃទរៀល ឬទសម ើៃឹង ៨៩,២១% នៃច្ាប់ថ វិកា កនុងទន្ទោះច្ាំណូល
ច្រៃតសទម្ម្ច្បាៃម្បាណ ២៣ ២៩៧ ប៊ីោៃទរៀល ឬទសម ើ ៨៩,១៦% នៃច្ាប់ថ វិកា ៃិងច្ាំណូលម្ូលធៃកនុង
ម្បទទសសទម្ម្ច្បាៃម្បាណ ១៨៥ ប៊ីោៃទរៀល ឬទសម ើ ៩៥,៨១% នៃច្ាប់ថ វិកា ។

5>

ច្ាំទោោះច្ាំណូលសារទពើពៃធថ្ននក់ោត្ិសទម្ម្ច្បាៃ ១៩ ២៥៩ ប៊ីោៃទរៀល ឬទសម ើ ៩១,៣១% នៃច្ាប់ថ វិកាកនុងទន្ទោះ
អរគន្ទយ្កោឋៃពៃធោរសទម្ម្ច្បាៃ ៩ ៥៨៦ ៨១៩ ោៃទរៀល ឬទសម ើ ១០១,៥០% នៃច្ាប់ថវិកា ៃិង អរគន្ទយ្កោឋៃ

1 -ម្បព័ៃធម្ិៃម្ត្ឹម្ខត្សាំទៅទលើម្បព័ៃធបទច្ចក វិទាព័ត្៌ាៃប៉ាុទណាណោះទទ ប៉ាុខៃតខថម្ទាាំងសាំទៅទលើកិច្ចដ្ាំទណើរការរបស់ម្កសួង-សាថប័ៃ ឱយម្សបតាម្បរិបទខកទម្ម្ង់
-យ្ៃតការសាថប័ៃ សាំទៅទលើការបទងកើត្ ឬទរៀបច្ាំយ្ៃតការទោោះម្សាយ្បញ្ញាម្បឈម្ ឬការអៃុវត្តតាម្ទិសទៅនៃការងារខកទម្ម្ង់
-ម្កបែណឌរត្ិយ្ុត្ត សាំទៅទលើការទរៀបច្ាំច្ាប់, អៃុម្កឹត្យ, ម្បកាស, សារាច្រ ោទដ្ើម្ ៃិង
-ធៃធាៃម្ៃុសស សាំទៅទលើការកសាង ឬអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាពទាាំងភាពោអនកដ្ឹកន្ទាំ ៃិងម្រប់ម្រង ៃិងបទច្ចកទទសោក់ព័ៃធៃឹងការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។

xi

រយ្ ៃិងរោឋករកម្ពុោ សទម្ម្ច្បាៃម្បាណ ៩ ៦៧២ ប៊ីោៃទរៀល ឬទសម ើ ៨៣,០៥% នៃច្ាប់ថវិកា ។ ការម្បម្ូល
ច្ាំណូលថវិកាទោយ្អរគន្ទយ្កោឋៃពៃធោរ ាៃកាំទណើៃ វិ ា ាៃោរួម្ោាំម្ទទោយ្កាំទណើៃ វិ ាាៃនៃពៃធទលើម្បាក់
ច្ាំណូល ខដ្លម្ួយ្ខែនកោលទធែលខែលផ្លកនៃសកម្មភាពទសដ្ឋកិច្ចកនុងឆ្នាំ២០១៩ ៃិងម្ួយ្ខែនកទទៀត្ទោយ្សារែល
ប៉ាោះោល់នៃ ាំងឺកូ វីដ្-១៩ ាៃការប៉ាោះទងគិច្ត្ិច្ត្ួច្ទៅទលើ វិស័យ្ខដ្លោម្ូលោឋៃនៃច្ាំណូលពៃធផ្លាល់ ។ ទោយ្ខ ក
ច្ាំណូលពៃធម្បទោលកនុងម្សុកោរួម្បាៃធាលក់ច្ុោះ ខដ្ល្លុោះបញ្ញចង
ាំ ពីការធាលក់ច្ុោះនៃត្ម្ម្ូវការទម្បើម្បាស់ ៃិងការធាលក់ច្ុោះ
នៃម្បាក់ច្ាំណូលរបស់ម្បោ ៃ ។ ការម្បម្ូលច្ាំណូលថវិកាទោយ្អរគន្ទយ្កោឋៃរយ្ៃិងរោឋករកម្ពុោ អៃុវត្តបាៃ
ទាបោងខែៃការឆ្នាំ២០២០ ទោយ្សារការធាលក់ច្ុោះរំហូរោណិ ា កម្មអៃតរោត្ិោរួម្ ខដ្ល្លុោះបញ្ញចង
ាំ ពីការធាលក់ច្ុោះ
នៃត្ម្ម្ូវការទម្បើម្បាស់ទូទៅកនុងម្សុក ៃិងោពិទសសច្ាំទោោះទាំៃិញន្ទាំច្ូលខដ្លាៃលកេណៈម្បណីត្ ។ ការម្បម្ូល
ច្ាំណូលកនុងឆ្នាំ២០២០ បាៃ ួបម្បទោះៃឹងបញ្ញាម្បឈម្រួម្ាៃ (១) កតាតធាលក់ច្ុោះនៃសកម្មភាពទសដ្ឋកិច្ចខដ្លបណា
ោ ល
ម្កពីែលប៉ាោះោល់នៃ ាំងឺកូ វីដ្-១៩, (២) ការោក់ឱយអៃុវត្តៃូវវិធាៃការអៃុទម្ោោះពៃធខដ្លសាំទៅ ួយ្ដ្ល់អា ីវកម្ម
ខដ្លរងែលប៉ាោះោល់ ៃិង (៣) ការទកើៃទ ើងនៃការអៃុវត្តការអៃុទម្ោោះពៃធទម្កាម្កិច្ចម្ពម្ទម្ពៀងោណិ ាកម្មទសរី
ន្ទន្ទ ។
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ការម្បម្ូលច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធថ្ននក់ោត្ិសទម្ម្ច្បាៃម្បាណ ១ ៩៤៦ ប៊ីោៃទរៀល ឬទសម ើ ៦៩,១៦% នៃ
ច្ាប់ថ វិកា ។ ការអៃុវត្តទាបោងខែៃការទៃោះ ទោយ្សារ រីករាលោលនៃ ាំងឺកូ វីដ្-១៩ បាៃប៉ាោះោល់ោ៉ាងធៃៃ់ធៃរ
ដ្ល់ម្បភពច្ាំណូលខដ្លោក់ព័ៃធៃឹងសកម្មភាពទទសច្រណ៍ កនុងទន្ទោះ រួម្ាៃ (១) ច្ាំណូលពីែលទុៃនៃសកម្មភាព
ទទសច្រណ៍ (ច្ាំណូលភារទម្ច្ើៃបាៃម្កពីការលក់សាំបុម្ត្ច្ូលទសសន្ទម្បាសាទអងគរវត្ត), (២) ច្ាំណូលពីែលទុៃនៃ
អាកាសច្រសុី វិល, ៃិង (៣) ច្ាំណូលពីអាករសាថៃទូត្ ។
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ច្ាំខណកឯការអៃុវត្តច្ាំណូលថវិការដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្ត សទម្ម្ច្បាៃម្បាណ ២ ០៩២ ប៊ីោៃទរៀល ឬទសម ៃ
ើ ង
ឹ
៩៣,៧៦% នៃច្ាប់ថ វិកា កនុងទន្ទោះ ច្ាំណូលសារទពើពៃធសទម្ម្ច្បាៃម្បាណ ១ ៩៣៩ ប៊ីោៃទរៀល ឬទសម ើៃង
ឹ
៩២,៩៣% នៃច្ាប់ថវិកា ទោយ្សារការថម្ថយ្នៃសកម្មភាពទិញលក់អច្លៃម្ទពយ ៃិងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ
សទម្ម្ច្បាៃម្បាណ ១៥៤ ប៊ីោៃទរៀល ឬទសម ើៃឹង ១០៥,៧២% នៃច្ាប់ថ វិកា ។
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ការអៃុវត្តច្ាំណាយ្ថវិការដ្ឋសរុបឆ្នាំ២០២០ សទម្ម្ច្បាៃម្បាណ ២៥ ០៦០ ប៊ីោៃទរៀល ឬទសម ើៃឹង ៩១,៨៤% នៃ
ច្ាប់ថ វិកា (ម្បសិៃទបើទធៀបៃឹងថវិកាបន្ទាប់ពីទធវើ វិចរណកម្ម ច្ាំណាយ្ ការអៃុវត្តថ វិកាឆ្នាំ២០២០ សទម្ម្ច្បាៃ
៩៣,៧៨%) ។ រីឯការច្ាំណាយ្ម្បចាំ ម្ត្ីាស ាៃភាពយ្ឺត្ោងទោលទៅខដ្លបាៃកាំណត្់កនុងកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ទោលទៅ ត្.ម្ ១=១៥%, ត្.ម្ ២=៤៥%, ត្.ម្ ៣=៦៧% ៃិង ត្.ម្ ៤=៩៦%)
ទលើកខលងខត្ម្ត្ីាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ ។ ច្ាំខណកឯច្ាំណាយ្ថវិកាតាម្ម្បទភទ (ទោលទៅកាំណត្់ម្ិៃម្ត្ូវត្ិច្ោង
៩៨% សម្ាប់ច្ាំណាយ្ទបៀវត្ស, ៩៥%សម្ាប់ច្ាំណាយ្ទាំៃិញឬទសវា ៃិង ៨៥%សម្ាប់ច្ាំណាយ្ម្ូលធៃ)សទម្ម្ច្
បាៃតាម្ទោលទៅ កនុងទន្ទោះ ទបៀវត្សសទម្ម្ច្បាៃ ៩៨,៨៨%, ទាំៃិញឬទសវាសទម្ម្ច្បាៃ ៨៤,៥១% (ប៉ាុខៃតទបើ
ទធៀបៃឹងថវិកាទម្កាយ្វិចរណកម្មច្ាំណាយ្សទម្ម្ច្បាៃ ៩៦,០៣%) ៃិងច្ាំណាយ្ម្ូលធៃសទម្ម្ច្បាៃ ៩៥,៧០%
2
នៃច្ាប់ថ វិកា ។

2 ម្បភព៖អរគន្ទយ្កោឋៃរត្ន្ទោរោត្ិ (ទិៃនៃ័យ្បទណា
ត ោះអាសៃន រិត្ម្ត្ឹម្នថៃទី ០២ ខែម្ីន្ទ ឆ្នាំ២០២១)

xii
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ការអៃុវត្តទោលៃទោបាយ្ហិរញ្ញវត្ថុ (Fiscal policy)៖ ទបើទទាោះោរងែលប៉ាោះោល់ទោយ្សារការរីករាលោលនៃ
ាំងឺកូ វីដ្-១៩, ការម្រប់ម្រងការម្បម្ូលច្ាំណូលថវិកាទៅខត្ាៃសុទិដ្ឋៃិយ្ម្ ៃិងាៃភាពម្បទសើរទ ើង ែណៈម្ត្ូវ
ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ពច្ាំណាយ្ថវិកា ។ ខែនកច្ាំណូលថវិកាម្ត្ូវបៃតទធវើទាំទៃើបកម្មរដ្ឋបាលច្ាំណូល ៃិងទោលៃទោបាយ្ពៃធ,
ការទលើកកម្ពស់ម្ុែងារពៃធសាំខាៃ់ៗ ដ្ូច្ោការអប់រំអនកោប់ពៃធ ទដ្ើម្បីបទងកើៃកម្ម្ិត្អៃុទោម្ភាព, ការម្រប់ម្រង
ការម្បកាសពៃធ ៃិងបាំណល
ុ ពៃធ, ការទធវើពិពិធកម្មច្ាំណូលថមី ៃិងទកៀរររច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធឱយអស់សកាតៃុពល ។
ច្ាំខណកឯខែនកច្ាំណាយ្ថវិកា ម្ត្ូវបៃតរិត្រូរទលើទោលៃទោបាយ្អាទិភាព ទដ្ើម្បីទោោះម្សាយ្ែលប៉ាោះោល់ ាំងឺកូ វីដ្១៩, ការម្រប់ម្រងច្ាំណាយ្ទបៀវត្ស ៃិងការកសាងម្កបែណឌហិរញ្ញវត្ថុរយ្ៈទពលម្ធយម្ ៃិងម្កបែណឌថវិការយ្ៈទពល
ម្ធយម្, ៃិងការម្រប់ម្រងច្ាំណាយ្វិៃិទោរកនុងម្សុក ែណៈម្ត្ូវពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ព ៃិងការម្រប់ម្រងបាំណុលោ
យ្ថ្នទហត្ុពីរទម្ាងភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋៃិងឯក ៃ ម្ពម្ទាាំងការទរៀបច្ាំលិែិត្បទោឋៃរត្ិយ្ុត្ត ៃិងម្កបែណឌសាថប័ៃ ។
ក្នកទី២ “ការបនត ពម្ងឹងគណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ ”
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រទម្ាងបទច្ចក វិទាព័ត្៌ាៃសម្ាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត
ាំហាៃទី១ ទៅឆ្នាំ២០១៤ ៃិង ាំហាៃទី២ ទៅឆ្នាំ២០១៧ ។ ម្ុែងារសនូ ល ៃិងច្ាំណាត្់ថ្ននក់ថវិកាម្ត្ូវបាៃោក់បញ្ចូ ល
កនុង FMIS ោបៃតបន្ទាប់ម្សបតាម្ ាំហាៃយ្ុទសា
ធ ស្រសត នៃ FMIS ។ សម្ាប់ខែៃការសកម្មភាពអាទិភាពនៃខែៃការ
ពម្ងីក FMIS

ាំហាៃទី២ ទៅឆ្នាំ២០១៩ ទផ្លតត្ទលើការងារសាំខាៃ់ៗ រួម្ាៃ (១) ការពម្ងីកការទម្បើម្បាស់ FMIS,

(២) ការអភិវឌ្ឍរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទច្ញពី FMIS, (៣) ការទរៀបច្ាំម្ុែងារ FMIS ថមី, (៤) ការបៃតទធវើសន្ទធៃកម្ម
ោម្ួយ្ម្បព័ៃធទែសងទទៀត្ ៃិង (៥) ការត្ម្ម្ង់ទិសៃីត្ិ វិធីអៃុវត្តការងារ (Business Process Streamlining) ។
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អងគភាពហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងម្រប់អងគភាពថវិកាខដ្លោអាណាប័កទែារសិទិទធ ពលទលញម្ត្ូវបាៃោក់ឱយទម្បើម្បាស់ FMIS
ោម្ួយ្ៃឹងអនកទម្បើម្បាស់ច្ាំៃួៃ ១ ៦៦២ រិត្ម្កដ្ល់ឆ្នាំ ២០២០ ខដ្លាៃការោឋៃសរុបច្ាំៃួៃ ១២០ ការោឋៃ កនុងទន្ទោះ
ថ្ននក់កណា
ត លាៃច្ាំៃួៃ ៧០ ៃិង ថ្ននក់ម្ូលោឋៃាៃច្ាំៃួៃ ៥០ (ម្ៃាីរ សហវ. រា ធាៃី-ទែត្ត ៃិងរត្ន្ទោររា ធាៃីទែត្ត) ។ កនុងឆ្នាំ២០២០ FMIS ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយទម្បើម្បាស់ោែលូវការទៅម្កសួង-សាថប័ៃច្ាំៃួៃ ១៧ បខៃថម្ ៃិងអងគភាព
ថវិកាអាណាប័កទែារសិទិទធ ពញទលញច្ាំៃួៃ ១៣ ។ ោម្ួយ្ោនទៃោះ ឧបករណ៍ោក់ព័ៃធ FMIS ម្ត្ូវបាៃដ្ាំទ ើងទៅ
ការោឋៃ ២ បខៃថ ម្ ខដ្លោអងគភាពថវិ កាអាណាប័កទែា រសិទិទធ ពញទលញ កនុងទន្ទោះ រួម្ាៃ អរគទលខាធិកាោឋៃ
ម្កុម្ម្បឹកាោត្ិោាំោរសងគម្ ៃិងឧត្តម្ម្កុម្ម្បឹកាទសដ្ឋកិច្ចោត្ិ សម្ាប់ដ្ាំទណើរការទម្បើម្បាស់កនុងឆ្នាំ២០២១ ។
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ម្ុែងារថមីច្ាំៃួៃពីរបខៃថម្ (ទរៀបច្ាំខែៃការថវិកា ៃិងលទធកម្ម) ម្ត្ូវបាៃអភិវឌ្ឍរួច្រាល់ ៃិងម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្ត
សាកលបង កនុងឆ្នាំ២០២១ ទៅ កសហវ. ៃិង ម្កសួងកិច្ចការន្ទរី ។ ច្ាំខណកឯច្ាំណាត្់ថ្ននក់ថ វិកា ចាំបាច្់ម្ត្ូវបៃត
ពម្ងឹងការអៃុវត្តបខៃថម្ទលើច្ាំណាត្់ថ្ននក់ម្ុែងារ, ច្ាំណាត្់ថ្ននក់រទម្ាង ៃិងច្ាំណាត្់ថ្ននក់ម្ូលៃិធិ ។
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របាយ្ការណ៍ ៃិងតារាងឧបសម្ព័ៃធសម្ាប់ច្ាប់សតីពីការទូទាត្់ម្បចាំឆ្នាំ ម្ត្ូវបាៃអភិវឌ្ឍរួច្រាល់ម្សបតាម្ឯកសារ
លកេែណឌត្ម្ម្ូវការ ៃិងបាៃអភិវឌ្ឍខកសម្ម្ួល បខៃថ ម្ ម្ពម្ទាាំង បាៃទធវើទត្សត ទែាៀងផ្លាត្់ទិៃន ៃ័យ្ ។ របាយ្ការណ៍
តាម្ោៃម្បត្ិបត្តិការម្បចាំនថៃ រួម្ាៃ របាយ្ការណ៍តារាងត្ុលយភាព, របាយ្ការណ៍សរុបអាណត្តិ, របាយ្ការណ៍
ម្បត្ិបត្តិការទសៀវទៅធាំ ម្ត្ូវបាៃអភិវឌ្ឍបខៃថម្រួច្រាល់ ទោយ្បាៃទធវើការខកសម្ម្ួល ៃិងបច្ចុបបៃនភាពទលើលកេែណឌ
ត្ម្ម្ូវការ ។ រីឯរបាយ្ការណ៍សថិត្ិសទងេបពីច្ាំណូល-ច្ាំណាយ្ថវិកាោត្ិម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំរួច្រាល់ តាម្រយ្ៈការអភិវឌ្ឍ
xiii

កម្ម វិធីកញ្ច ក់ថ វិកា ាំន្ទៃ់ ១ ខដ្លបងាាញសទងេបអាំពីទិៃនៃ័យ្ថវិកា, ការអៃុវត្តធាន្ទច្ាំណាយ្ ៃិងការអៃុវត្តច្ាំណូលច្ាំណា យ្ថវិកា ខដ្លទាញយ្កទិៃន ៃ័យ្ផ្លា ល់ពីម្បព័ៃធ ។ បខៃថ ម្ពីទៃោះ ច្ាំទោោះការទរៀបច្ាំ របាយ្ការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ
ម្សបតាម្សត ងោ IPSAS ឆ្នាំ២០១៩, កម្ម្ិត្អៃុទោម្ភាពាៃការទកើៃទ ើង ទោយ្បាៃ្លុោះបញ្ញចង
ាំ អាំពីលកេែណឌ
ត្ម្ម្ូវរបស់សតង់ោរណទៃយ្យសាធារណៈទលើម្ូលោឋៃសាច្់ម្បាក់ កនុងទន្ទោះក៏ាៃការខកលម្ែបខៃថម្ទលើសាសធាត្ុ
ច្ាំៃួៃ ២ រួម្ាៃ (១)ការបងាាញអាំពីទពលទវោនៃការអៃុម្័ត្ថវិកា ៃិង (២) ការបងាាញអាំពីលទម្ែៀងពីអម្តាបតូរម្បាក់
ទលើរណៃីម្បាក់បទញ្ញើោរូបិយ្បណណ ទៅធន្ទោរ ។
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រិត្ម្កដ្ល់ឆ្នាំ២០២០ FMIS ម្ត្ូវបាៃទធវើសន្ទធៃកម្មោម្ួយ្ៃឹងម្បព័ៃធ DMFAS, ម្បព័ៃធ ACYCUDA, ម្បព័ៃធពៃធោរ,
ម្បព័ ៃធ ប ទច្ច ក វិ ទាព័ ត្៌ ា ៃម្រប់ ម្រងច្ាំ ណូ ល ម្ិ ៃ ខម្ៃសារទពើ ព ៃធ (NRMIS), ម្បព័ ៃធ ធ ន្ទោរោត្ិ នៃកម្ពុ ោ ៃិ ង
សន្ទធ ៃកម្ម រ បាយ្ការណ៍ ធ ន្ទោរោម្ួ យ្ ៃឹ ង ធន្ទោរោណិ ា កនុ ង ទន្ទោះរួ ម្ ាៃ ធន្ទោរកាណាឌ្ី ោ៉ា , ធន្ទោរ
ទអសុីលីោ, ធន្ទោរវឌ្ឍៃៈ, ធន្ទោរកម្ពុោសាធារណៈ, ធន្ទោរទ ម្តាស់រ៉ៃូោ៉ាល់ ៃិងធន្ទោរសាថបន្ទ ។
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ខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ត្ម្ម្ង់ទិសៃីត្ិ វិធីអៃុវត្តការងារតាម្ FMIS ឆ្នាំ ២០២០-២០២៥ ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្ត កនុង
កិច្ចម្ប ុាំរណៈកម្មការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កាលពីនថៃទី១៦ ខែម្ីន្ទ ឆ្នាំ២០២០ ។ ម្សបតាម្
ខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ទៃោះ ម្កសួង-សាថប័ៃច្ាំៃួៃ ៨ រួម្ាៃ (១) កសហវ. (២) ម្កសួងកសិកម្ម រុកាេម្បាញ់ ៃិង
ទៃសាទ, (៣) ម្កសួងនម្បសណីយ្៍ ៃិងទូររម្ន្ទរម្ៃ៍, (៤) ម្កសួងការងារ ៃិងបណតុោះបណា
ត លវិោា ីវៈ, (៥)
ម្កសួងម្ុែងារសាធារណៈ, (៦) ម្កសួងឧសាហកម្ម វិទាសាស្រសត បទច្ចក វិទា ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍, (៧) ម្កសួងសុខាភិបាល, ៃិង (៨) ម្កសួងអប់រំ យ្ុវ ៃ ៃិងកីឡា បាៃអៃុវត្តសវ័យ្ម្បវត្តិកម្មតាម្ FMIS ទលើការទូទាត្់ច្ាំណាយ្
ទបៀវត្ស ៃិងការទូទាត្់ម្ត្ង់ខដ្លាៃហាៃិភ័យ្កនុងកម្ម្ិត្១ ។
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ខែៃការពម្ងីកការអៃុវត្តរទម្ាង FMIS

ាំហាៃទី៣ ឆ្នាំ២០២១-២០២៥ ម្ត្ូវទរៀបច្ាំទ ើង ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តទៅ

កនុងឆ្នាំ២០២១ ខដ្លាៃវិសាលភាពម្របដ្ណោប់ការពម្ងីកការអៃុវត្តទលើម្ុែងារសនូ លទៅរដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្ត ទាាំង
២៥, ម្ៃាីរ ាំន្ទញអាទិភាពទៅទូទាង
ាំ ម្បទទស, អងគភាពថវិកាអាណាប័កទែារសិទិទធ ពញទលញទៅថ្ននក់កណា
ោ ល រួម្ទាាំង
ថ្ននក់ម្ូលោឋៃថមីៗ បខៃថម្ទទៀត្ ៃិងម្រឹោះសាថៃសាធារណៈរដ្ឋបាល, ការពម្ងីកការអៃុវត្តម្ុែងារទរៀបច្ាំខែៃការថវិកា
ៃិងម្ុែងារោក់ព័ៃធៃឹងកិច្ចលទធកម្ម ៃិងការម្រប់ម្រងកិច្ចសៃាទៅម្រប់ម្កសួង-សាថប័ៃ ៃិងអងគភាពទៅថ្ននក់ម្ូលោឋៃ,
ៃិងការរិត្រូរទរៀបច្ាំ ៃិងអភិវឌ្ឍបខៃថម្ទលើម្ុែងារម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ ៃិងម្រប់ម្រងសៃនិធិទៅកនង
ុ FMIS ។
ខែៃការទៃោះ ក៏ម្របដ្ណតប់ទលើការពម្ងឹងការទម្បើម្បាស់ FMIS ទោយ្បៃតអៃុវត្តសវ័យ្ម្បវត្តិកម្មៃីត្ិ វិធីច្ាំណាយ្ច្ាំណូល ៃិងលទធកម្មតាម្ FMIS ៃិងការពម្ងឹងសម្ត្ថភាព ៃិងសុវត្ថិភាពរបស់ម្បព័ៃធែងខដ្រ ។
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ម្បព័ៃធបទច្ចក វិទាព័ត្៌ាៃសម្ាប់ការម្រប់ម្រងទិៃនៃ័យ្បញ្ា ីសារទពើភណឌម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ ខដ្លទៅកាត្់ថ្ន SARMIS
ម្ត្ូវបាៃែតួច្ទែតើម្ទ ើងចប់ពីឆ្នាំ២០១៦ ម្ក កនុងទោលបាំណងម្ត្ួត្ពិៃិត្យតាម្ោៃ កត្់ម្តា ៃិងម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ តាម្ម្កសួ ង -សាថ ប័ ៃ , អងគ ភា ពទម្បើ ម្បាស់ ៃិ ង អងគ ភា ពកាៃ់ កា ប់ ម្ទពយសម្បត្តិ រ ដ្ឋ ឱយាៃម្បសិ ទ ធភា ពែព ស់ ។
SARMIS ម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្ោក់ឱយទម្បើម្បាស់ ៃិងបណតុោះបណា
ត លម្កសួង-សាថប័ៃ អងគភាពសាធារណៈម្បហាក់ម្បខហល រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្ត ៃិងៃីត្ិបុរគលសាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាលទី១ កាលពីច្ុងខែធនូ ឆ្នាំ២០២០ ។

xiv
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ម្បកាសអៃតរម្កសួងទលែ ១១៩៨ សហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទី២៤ ខែធនូ ឆ្នាំ២០២០ សត ីពីការបទងកើត្រណៈកម្មការអៃតរម្កសួង ទដ្ើម្បីពិៃិត្យ ៃិងទធវើបច្ចុបបៃនភាពទីតាាំងដ្ីរដ្ឋ ខដ្លបាៃច្ុោះកនុងបញ្ា ីសារទពើភណឌម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋរបស់ម្កសួងសាថប័ៃទៅថ្ននក់កណា
ត លទដ្ើម្បីទរៀបច្ាំទធវើបណណ កម្មសិទិ ធ ៃិងម្បកាសអៃតរម្កសួងទលែ ១១៩៧ សហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទី២៤
ខែធនូ ឆ្នាំ២០២០ សត ីពីការបទងកើត្រណៈកម្មការអៃតរម្កសួង ទដ្ើម្បីពិៃិត្យ ៃិងទធវើបច្ចុបបៃនភាពទីតាាំងដ្ីរដ្ឋ ខដ្លបាៃ
ច្ុោះកនុងបញ្ា ីសារទពើភណឌម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋរបស់ម្ៃាីរអងគភាពថ្ននក់ម្ូលោឋៃ នៃម្កសួង-សាថប័ៃ ៃិងរដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ
ទដ្ើម្បីទរៀបច្ាំទធវើបណណ កម្មសិទិ ធ ។ រណៈកម្មការទាាំង ២ ទៃោះ ច្ុោះទធវើបច្ចុបបៃនភាពទីតាាំងដ្ីរដ្ឋោក់ខសត ងខដ្លបាៃច្ុោះកនង
ុ
បញ្ា ីសារទពើភណឌម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋរបស់អងគភាពថ្ននក់ម្ូលោឋៃនៃម្កសួង-សាថប័ៃ ៃិងរដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្ត ខដ្លពុាំ
ទាៃ់ាៃបណណ កម្មសិទិទធ លើដ្ីរបស់រដ្ឋ ៃិងច្ុោះកាំណត្់ម្ពាំម្បទល់ ៃិងកសាងរាំៃូសបលង់ទីតាាំង ទដ្ើម្បីទរៀបច្ាំទច្ញោបណណ
កម្មសិទិទធ លើដ្ីរដ្ឋ ។ រណៈកម្មការទាាំង ២ ទៃោះ ៃឹងទរៀបច្ាំខែៃការសកម្មភាពោក់ោក់កនុងម្ត្ីាសទី២ ឆ្នាំ២០២១
សាំទៅកាំណត្់ទោលទៅទរៀបច្ាំបណណ កម្មសិទិដ្
ធ ីធលីរបស់រដ្ឋតាម្ ាំហាៃៃីម្ួយ្ៗ ឱយបាៃច្ាស់ោស់ ។ ោវិធាៃការបៃត
អរគន្ទយ្កោឋៃម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋៃិងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធៃឹងទរៀបច្ាំខែៃការទម្រយ្ៈទពលម្ធយម្-ខវង ខដ្លោ
ខែៃទីបងាាញែលូវោក់ោក់ ទដ្ើម្បីពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ពនៃការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋឱយាៃលកេណៈោម្បព័ៃធ ។
ក្នកទី៣ “ការ្ារភាជប់ថ វិកាសៅនឹងសោលនសោបាយ”
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ថវិកាកម្ម វិធីម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្តទៅម្រប់ម្កសួង-សាថប័ៃចប់ពីឆ្នាំ២០១៥-២០១៨ ៃិងម្រប់រដ្ឋ បាលរា ធាៃីទែត្តចប់ពីឆ្នាំ២០១៧-២០២១ ។ ទៅឆ្នាំ២០២០ អងគភាពថវិកាាៃច្ាំៃួៃសរុប ៩១៤ ខដ្លកនុងទន្ទោះរដ្ឋបាលកណា
ត ល
ាៃច្ាំៃួៃ ៣១១ ៃិងថ្ននក់ម្ូល ោឋៃ (ម្ៃាីរ ាំន្ទ ញរា ធាៃី -ទែត្ត)ច្ាំៃួៃ ៦០៣ (ទែា រ សិទិ ទា
ធ ាំងអស់) ។ សម្ាប់
ិ ច្ាំៃួៃ ៣១១ ាៃអងគភាពថវិកាោអាណាប័កទែារសិទិច្
ថ្ននក់កណា
ត ល កនុងអងគភាពថវកា
ធ ាំៃួៃ ៦១ ៃិងម្ិៃទាៃ់ទែារសិទិ ធ
២៥០ ។ ម្កសួង-សាថប័ៃច្ាំៃួៃ ៤ បាៃឈាៃម្ុែកនុងការបទងកត្
ើ អងគភាពថវិកា ៃិងបាៃម្បរល់សិទិអ
ធ ាំណាច្ ូៃអងគភាព
ទម្កាម្ឱវាទកាៃ់ខត្ទម្ច្ើៃឱយទៅោអងគភាពថវិកាអាណាប័កទែារសិទិ ធ កនុងទន្ទោះរួម្ាៃ (១) កសហវ. ាៃច្ាំៃួៃ ១០,
(២) ម្កសួងអប់រំ យ្ុវ ៃ ៃិងកីឡា ាៃច្ាំៃៃ
ួ ១០, (៣) ម្កសួងសុែភិបាលាៃច្ាំៃៃ
ួ ១០ ៃិង (៤) ម្កសួងបរិសាថៃ
ាៃច្ាំៃួៃ ៦ ។
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ច្ាំណា យ្ច្រៃត ៃិងច្ាំណាយ្ម្ូល ធៃម្ត្ូវបាៃទធវើសាហរណកម្ម ថ វិ កាសម្ាប់ម្កសួង ច្ាំៃួៃ ៣ រួម្ាៃ ម្កសួង
អភិវឌ្ឍៃ៍ ៃបទ, ម្កសួងសាធារណការៃិងដ្ឹក ញ្ាូ ៃ ៃិងម្កសួងធៃធាៃទឹកៃិងឧត្ុៃយ្
ិ ម្ ទោយ្ោក់បញ្ចូ លកនុង
ខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកា ៃិងថវិកាកម្ម វិធី ទហើយ្ោ ាំហាៃបន្ទាប់ ៃឹង ាំរុញការទធវើសាហរណកម្មទៃោះទៅម្កសួង
កសិកម្ម រុកាេម្បាញ់ ៃិងទៃសាទ ៃិងម្កសួងអប់រំ យ្ុវ ៃ ៃិងកីឡា ទោយ្ខែែកទលើពិតាៃថវិកាខដ្លាៃកាំណត្់
កនុងសារាច្រសត ីពីការទរៀបច្ាំខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកា ៃិងថវិកាម្បចាំឆ្នាំ ។
ក្នកទី៤ “ការសម្ត្ៀម្ខ្ៃន
ួ េម្ម្មប់ជាំហានបនាប់”
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កនុងខែនកការទម្ត្ៀម្ែលួៃសម្ាប់ ាំហាៃបន្ទាប់, កសហវ. បាៃបញ្ច ប់ការទរៀបច្ាំលិែិត្បទោឋៃរត្ិយ្ុត្តសាំខាៃ់ៗរួម្ាៃ៖
អៃុម្កឹត្យសត ីពីម្កបែណឌម្ុែងារ ភារកិច្ចរបស់សវៃកម្ម នែាកនុងៃិងអធិការកិច្ច , ទោលការណ៍ខណន្ទាំ សោីពីសវៃកម្ម
សម្ិទក
ធ ម្ម, ទោលការណ៍ខណន្ទាំសតីពីការទរៀបច្ាំថវិកាព័ត្៌ាៃសម្ិទក
ធ ម្ម, ៃិងទោលការណ៍ខណន្ទាំសវៃកម្មបទច្ចកវិទា

xv

ព័ត្៌ាៃ ។ ោម្ួយ្ោនទៃោះ កសហវ. ក៏បាៃៃិងកាំពុងទរៀបច្ាំបខៃថម្ោម្កបែណឌរណទៃយ្យភាពសម្ិទក
ធ ម្ម រួម្ាៃ ៖
(១) ទសច្កតីម្ោងច្ាប់សោីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ថមី) ខដ្លៃឹងបញ្ច ប់កនុងកម្ម្ិត្ កសហវ. ទៅម្ត្ីាសទី២
ឆ្នាំ២០២១, បញ្ាូ ៃទៅរណៈរដ្ឋម្ស្រៃតីទៅម្ត្ីាសទី៤ ឆ្នាំ២០២១ ៃិងបញ្ាូ ៃទៅសាថប័ៃៃីត្ិបបញ្ញត្តិទៅម្ត្ីាសទី១ ឆ្នាំ
២០២២ ៃិង (២) ការទរៀបច្ាំខកសម្ម្ួលអៃុម្កឹត្យទលែ ៨១ អៃម្ក.បក ៃិង៨២ អៃម្ក.បក (ទម្ោងបញ្ច ប់ទៅម្ត្ីាស
ទី១ ឆ្នាំ២០២២ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ សម្ាប់ខែនកទម្ត្ៀម្ែលួ ៃសម្ាប់ ាំហាៃបន្ទាប់ម្ត្ូវការទពលបខៃថ ម្ ខដ្លម្ត្ូវបៃត
យ្កច្ិត្តទុកោក់ ៃិងអៃុវត្តកង
នុ CAP3+2 ។
ក្នកទី៥ “ការោាំម្ទកម្ា វិធីកកទម្ម្ង់ម្បកបសដ្ឋយសជាគជ័យនិងចីរភាព”
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ការទលើកកម្ពស់ការច្ូលរួម្កិច្ចការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ខដ្ល្លុោះបញ្ញចង
ាំ តាម្រយ្ៈការទរៀបច្ាំ
ខែៃការសកម្ម ភាព (GDAP3/MAP3) ៃិ ង រាយ្ការណ៍ អាំពីវឌ្ឍៃភាពោម្បចាំ បងាាញអាំពីការច្ូល រួម្ ្ៃាៈ ៃិង
ការទទួលែុសម្ត្ូវកនុងការងារខកទម្ម្ង់បាៃទាៃ់ទពលទវោ ។ ប៉ាុខៃតយ្ៃតការនែាកនុងម្កុម្ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទៅតាម្ម្កសួង-សាថប័ៃ រួម្ាៃទាាំងអងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កសហវ. ចាំបាច្់ម្ត្ូវពម្ងឹងបខៃថម្ទទៀត្ ។
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ម្ូលៃិធិកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាលទី១ បាៃែោល់ ូៃម្កុម្ការងារខកទម្ម្ង់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទៅតាម្ម្កសួង-សាថប័ៃ ច្ាំៃួៃ ៣៥៤ រូប ឬទសម ើៃឹងទឹកម្បាក់សរុបម្បាណ ៥ ០៩៥
ោៃទរៀល ៃិងច្ាំទោោះការែតល់ម្បាក់ឧបត្ថម្ភម្ុែងារ ូៃម្កុម្ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៃ
អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កសហវ. ាៃច្ាំៃៃ
ួ ៤៦៧ រូប ឬទសម ើៃឹង ៩ ១៦២ ោៃទរៀល ។ ខែនកទី៥ទៃោះ រងែលប៉ាោះោល់
ខាលាំងទលើការទរៀបច្ាំវរគបណតុោះបណា
ត លរយ្ៈទពលែលី ៃិងសិកាេសាោែសពវែាយ្ ទោយ្សារការរីករាលោៃនៃ ាំងឺកូ វីដ្១៩ ប៉ាុខៃតពុាំាៃែលប៉ាោះោល់នៃការធាន្ទបាៃៃូវច្លៃការសម្ាប់ការងារខកទម្ម្ង់ទន្ទោះទទ ។
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ច្ាំទោោះការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាព វិទាសាថៃទសដ្ឋកិច្ច ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបៃតរិត្រូរបខៃថម្ទលើការទរៀបច្ាំកម្ម វិធី វិញ្ញញបៃបម្ត្ (Certificate program) ទោយ្ភាាប់ោម្ួយ្លកេែណឌច្ាស់ោស់ ទដ្ើម្បីធាន្ទម្បសិទភា
ធ ពនៃការបណតុោះបណា
ត ល
ៃិងការោាំម្ទកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្បកបទោយ្ម្បសិទភា
ធ ព ៃិងស័កតិសិទភា
ធ ព។
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ការោាំម្ទខែនកហិរញវត្ថុ ៃិងបទច្ចកទទសម្ត្ូវបាៃទកៀរររម្បម្ូលែតុាំ ទដ្ើម្បីធាន្ទច្លន្ទនៃការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ៃិងទលើកកម្ពស់កិច្ចសហម្បត្ិបត្តិការោម្ួយ្នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ។ ការោាំម្ទរបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ទាង
ាំ
ាំៃួយ្បទច្ចកទទស ៃិងហិរញ្ញបបទាៃទាាំងឥត្សាំណង ៃិងាៃសាំណង បាៃរួម្ច្ាំខណកកនុងការទោោះម្សាយ្បញ្ញាម្បឈម្
ន្ទន្ទនៃការអៃុវត្តកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ ៃិងការែតល់ោធាត្ុច្ូលសម្ាប់ការទម្ត្ៀម្ែលួៃកនង
ុ ាំហាៃបន្ទាប់ ។ កនុងដ្ាំណាក់កាល
ទី៣ទៃោះ នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ខដ្លបៃតោាំម្ទកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ រួម្ាៃ ៖ សហភាពអឺរ៉ៃុប,
ធន្ទោរអភិវឌ្ឍៃ៍អាសុី, អងគការយ្ូៃីទសហវ, ធន្ទោរពិភពទោក, ម្ូលៃិធិរូបិយ្វត្ថុអៃតរោត្ិ, ម្កសួងហិរញ្ញវត្ថុនៃ
សាធារណៈរដ្ឋបារាាំង, ទីភានក់ងារអភិវឌ្ឍៃ៍អៃតរោត្ិសុយ្ខអត្ ៃិងម្កសួងរត្ន្ទោរសហរដ្ឋអាទម្រិក ។
លទធ ្លននការវាយត្នម្ៃចាំណាយសាធារណៈនិងគណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ
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របាយ្ការណ៍វាយ្ត្នម្លច្ាំណាយ្សាធារណៈៃិងរណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុខដ្លទៅកាត្់ថ្ន PEFA ឆ្នាំ២០២០ ទៃោះ
បាៃទម្បើម្បាស់ម្កបែណឌ PEFA ឆ្នាំ២០១១ ទដ្ើម្បីពិៃិត្យទលើវឌ្ឍៃភាពនៃការវាយ្ត្នម្លច្ាំៃួៃបីទលើកកៃលងម្កទៃោះ
ចប់តាាំងពីឆ្នាំ២០១០ ម្ក ។ ខែែកទលើលទធែលនៃការវាយ្ត្នម្លទៃោះបាៃបងាាញថ្នសូច្ន្ទករសម្ិទក
ធ ម្មរៃលឹោះច្ាំៃួៃ ៩
xvi

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 ឆ្នាំ២០២០ ទោយ្ទម្បើម្បាស់ម្កបែណឌឆ្នាំ ២០១៦ បងាាញថ្ន (១) វិៃ័យ្ថវិកា៖
ការម្រប់ ម្រងច្ាំ ណា យ្ថវិ កា កាៃ់ ខត្ាៃភាពលែ ម្បទសើ រ ប៉ាុ ខៃត ចាំ បា ច្់ ព ម្ងឹ ង ការទោោះម្សាយ្ទលើ ច្ាំ ណា យ្កកសា ោះ
(ទាាំងខែនកៃិយ្ម្ៃ័យ្ ៃិងបាំណល
ុ ចស់) ៃិងម្ត្ូវពម្ងឹងការពាករច្ាំណូល ម្ពម្ទាាំងម្ត្ូវការពម្ងឹងរដ្ឋបាលម្បម្ូល
ច្ាំណូលទលើការពម្ងឹងអៃុទោម្ភាព ៃិងការម្រប់ម្រងហាៃិភ័យ្ ការតាម្ោៃទលើម្រឹោះសាថៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ៃិង
ិ
ិ ៖ ថ វិកាម្បចាំឆ្នាំម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំម្សបតាម្ម្បត្ិទិៃថវិកា
សហម្ោសសាធារណៈ ។ (២) ម្បសិទភា
ធ ពវភា
ៃ៍ថ វកា
ប៉ាុខៃតចាំបាច្់ម្ត្ូវបទងកើៃរុណភាពឯកសារថវិកាបខៃថម្ទទៀត្ ។ ការទរៀបច្ាំថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្រឺសថិត្កនុងដ្ាំណាក់កាល
ចប់ទែតើម្ ទោយ្ទហត្ុថ្នម្កបែណឌហិរញ្ញវត្ថុរយ្ៈទពលម្ធយម្ ពុាំទាៃ់ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត ទហើយ្ថ វិការយ្ៈទពលម្ធយម្
ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តសាកលបង ។ (៣) ស័កស
ិត ទ
ិ ភា
ធ ពនៃការែតលទ់ សវាសាធារណៈ៖ ម្ិៃទាៃ់អៃុវត្តបាៃលែទៅទ ើយ្ ោ
ពិទសសកងវោះម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យតាម្ោៃៃិងវាយ្ត្នម្លសម្ិទក
ធ ម្ម, កិច្ចលទធកម្មសាធារណៈទៅម្ិៃទាៃ់ាៃការម្បកួត្ម្បខ ងទពញទលញ, ការែសពវែាយ្ឯកសារថវិកាសម្ាប់ម្កសួងែតល់ទសវាសាធារណៈទៅាៃកម្ម្ិត្ ៃិងត្ាលភាព
ថវិកា ។ ោម្ួយ្ោនទៃោះ ការពម្ងឹងម្ុែងារសវៃកម្មនែាកនុង ៃឹង ួយ្ទលើកកម្ពស់ម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ទដ្ើម្បីធាន្ទម្បសិទភា
ធ ព
ច្ាំណាយ្ថវិកា ៃិងសម្ិទក
ធ ម្ម ។
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ោរួម្ រា រោឋភិបាលសទម្ម្ច្បាៃៃូវវឌ្ឍៃភាពរៃលឹោះៗោទម្ច្ើៃ ទដ្ើម្បីកសាងម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ម្សបតាម្សត ង់ោ ៃិងឧត្តាៃុវត្តៃអ
៍ ៃោរោត្ិ ។ រហូត្ម្កដ្ល់ឆ្នាំ២០២០ ទៃោះ, ការអៃុវត្តកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកាំពុងបៃត ួបម្បទោះៃូវបញ្ញាម្បឈម្ម្ួយ្ច្ាំៃួៃ ខដ្លចាំបាច្់ម្ត្ូវទោោះម្សាយ្បទណតើរៗ ដ្ូច្ខាង
ទម្កាម្ ៖
ទី១)ការទកៀរររច្ាំណូលទទួលបាៃលទធែលលែ ប៉ាុខៃតទៅម្ិៃទាៃ់ាៃច្ីរភាពទពញទលញទៅទ ើយ្ ។ ម្ា៉ា ងទទៀត្
ទទាោះបីោការម្បម្ូលច្ាំណូលពៃធទកៀកៃឹងសកាតៃុពល, ប៉ាុខៃតរច្ន្ទសម្ព័ៃធច្ាំណូលម្ិៃទាៃ់ាៃភាពរឹងា ាំខដ្លអាច្
ធាន្ទបាៃៃូវច្ីរភាពកនុងរយ្ៈទពលខវង ទៅទ យ្
ើ ។ ទៃាឹម្ទន្ទោះ ការម្បម្ូលច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ ក៏ទៅាៃ
សកាតៃុពលរួរឱយកត្់សាគល់ ។ ទលើសពីទៃោះ ការទធវើសាថបៃីយ្កម្មយ្ៃោការម្បម្ូល ៃិងការម្រប់ម្រងច្ាំណូល
សារទពើពៃធ ៃិងម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ ទៅាៃលទធភាពខកលម្ែបខៃថម្ទទៀត្ ។
ទី២) FMIS ោម្បព័ៃធសនូលនៃរណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ ទហើយ្ម្ត្ូវបាៃពម្ងីក ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តម្រប់ម្កសួង-សាថប័ៃ ។
ច្ាំណូល-ច្ាំណាយ្ថវិកាោត្ិ ៃិងថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ខដ្ល្លងកាត្់រត្ន្ទោរោត្ិម្ត្ូវបាៃកត្់ម្តាទាាំងម្សុងកនុង FMIS
តាម្ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ថ វិកាទាាំង៧ ៃិងតាម្បលង់រណទៃយ្យសាធារណៈ ។ សម្ាប់ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ថ វិកា (ច្ាំណាត្់ថ្ននក់
ម្ុែងារ ៃិងច្ាំណាត្់ថ្ននក់ភូម្ិសាស្រសត ) ម្ិៃទាៃ់ម្ត្ូវបាៃទម្បើម្បាស់ទពញទលញទៅទ ើយ្ ។ បខៃថម្ពីទៃោះ របាយ្ការណ៍
ច្ាំណូល-ច្ាំណាយ្ថវិកាោត្ិម្បចាំខែ ម្ត្ីាស ្ាស ៃិងម្បចាំឆ្នាំ តារាងត្ុលយភាពថវិកា អាច្ែលិត្ទច្ញពី
FMIS ប៉ាុខៃត FMIS ទៅម្ិៃទាៃ់អាច្ែលិត្បាៃៃូវរបាយ្ការណ៍ម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ (លុោះម្តាខត្សាំទណើច្ាំណាយ្
ិ ទពញម្ត្ូវបាៃទូទាត្់ទទើបម្កសួង-សាថប័ៃាៃទិៃនៃយ្
័ ថវិកា) ៃិងម្ិៃទាៃ់បាៃទធវស
ើ វ ័យ្ម្បវត្តិកម្មការអៃុវត្តថ វកា
ទលញទៅទ យ្
ើ ាៃៃ័យ្ថ្ន ការអៃុវត្តថ វិកាទៅម្ត្ូវទម្បើម្កោសសានម្ែង ៃិងទម្បើ FMIS ែង ខដ្លការងារម្ួយ្
ច្ាំៃួៃាៃលកេណៈម្ត្ួត្ោន ។
xvii

ទី៣) ការអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី ៃិងអងគភាពថវិកា ៖ កសហវ. បាៃយ្កច្ិត្តទុកោក់ទលើការខកលម្ែៃូវទោលការណ៍
ខណន្ទាំ សតីពីៃីត្ិ វិធីអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី, ការយ្កច្ិត្តទុកោក់ទលើការពម្ងឹងការអៃុវត្តែលឹម្សារនៃសារាច្រខណន្ទាំ
ការខកលម្ែែលឹម្សារ កនុងទោលទៅពម្ងឹងការែារភាាប់រវាងខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកា ៃិងថវិកាកម្ម វិធី កនុងទោលទៅ
ទធវើឱយម្បព័ៃធថ វិកា កាៃ់ខត្កាលយ្ទៅោឧបករណ៍ទោលៃទោបាយ្ោ៉ាងពិត្ម្បាកដ្កនុងការវិភា

ៃិងទម្បើម្បាស់

ធៃធាៃម្បកបទោយ្ម្បសិទភា
ធ ព ៃិងស័កតិសទ
ិ ភា
ធ ព ។ ពិត្ខម្ៃខត្ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្តទៅម្រប់ម្កសួង-សាថប័ៃ
ថ្ននក់ោត្ិ ប៉ាុខៃតរុណភាពនៃកម្ម វិធី ទៅម្ិៃទាៃ់ទពញទលញតាម្ការច្ង់បាៃទៅទ ើយ្ ទាាំងែលឹម្សារ, រច្ន្ទសម្ព័ៃធ
ៃិងសម្ិទក
ធ ម្ម ។ ទលើសពីទៃោះ ការទរៀបច្ាំកម្ម វិធីរបស់ម្កសួង-សាថប័ៃម្ួយ្ច្ាំៃួៃទៅច្ាំណោះុ ទៅៃឹងរច្ន្ទសម្ព័ៃធរដ្ឋបាល
ខដ្លទធវើឱយាៃការលាំបាកែលោះកនុងការែារភាាប់កម្ម វិធីទៅៃឹងទោលបាំណងទោលៃទោបាយ្ ក៏ដ្ូច្ោការែារភាាប់
កម្ម វិធីទៅៃឹងការអៃុវត្តោក់ខសោ ង ។ ម្៉ាាងទទៀត្ ម្កសួង-សាថប័ៃម្ួយ្ច្ាំៃួៃក៏ទៅរកាការម្រប់ម្រងថវិកាតាម្
ខបបម្បម្ូលែោុាំទៅទ ើយ្ ទោយ្អៃុញ្ញញត្ឱយាៃអងគភាពថវិកាច្ាំៃួៃត្ិច្ត្ួច្ ខដ្លាៃៃ័យ្ថ្នថវិកាែោល់ដ្ល់អងគភាព
អៃុវត្តផ្លាល់ ក៏ាៃត្ិច្ត្ួច្ែងខដ្រ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ ការបទងកើៃច្ាំៃួៃអងគភាពថវិកា ៃិងអងគភាពថវិកាោអាណាប័ក
ទែារសិទិោ
ធ ការងារសាំខាៃ់ ខដ្លចាំបាច្់ម្ត្ូវ ាំរុញ ៃិងពម្ងឹងសម្ត្ថភាពបខៃថម្ ។
ទី៤) ៃីត្ិ វិធីនៃការអៃុវត្តថវិកាម្ត្ូវបាៃខកលម្ែទម្ច្ើៃ ប៉ាុខៃោទៅម្ិៃទាៃ់អាច្ធាន្ទបាៃៃូវភាពឆ្ប់រហ័ស ភាពម្ត្ឹម្ម្ត្ូវ
ៃិងភាពអាច្បា៉ា ៃ់ម្បាណបាៃតាម្ការរំពឹងទុកទៅទ ើយ្ ។ ការងារទៃោះម្ិៃខម្ៃោការងារោច្់ទោយ្ខ ករបស់
កសហវ. ទន្ទោះទទ ប៉ាុខៃតក៏ោការងារផ្លាល់របស់ម្កសួង-សាថប័ៃែងខដ្រ ។ កសហវ. បាៃទធវើការខកសម្ម្ួលម្ួយ្
ច្ាំៃួៃទហើយ្ទលើបញ្ញាទៃោះ, ក៏ប៉ាុខៃតម្កសួង-សាថប័ៃសាម្ី ក៏ម្ត្ូវែិត្ែាំកាត្់បៃថយ្ៃីត្ិ វិធីនែាកនុងរបស់ែួ លៃ ទដ្ើម្បី
បទងកើៃម្បសិទភា
ធ ព ៃិងត្ាលភាពនែាកនុងរបស់ែួ លៃែងខដ្រ ។
ទី៥)ការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋទៅខត្ោបញ្ញាម្បឈម្សាំខាៃ់ ខដ្លោច្ាំខណកម្ួយ្នៃការម្រប់ម្រងធៃធាៃសាធារណៈ ។ ការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ ទាាំងម្ទពយហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងម្ទពយម្ិៃខម្ៃហិរញ្ញវត្ថម្ុ ត្ូវការយ្កច្ិត្តទក
ុ ោក់
ទម្ច្ើៃខថម្ទទៀត្ ែណៈខដ្លខែនកទែសងៗនៃការខកទម្ម្ង់កាំពុងាៃវឌ្ឍៃភាពលែទៅម្ុែ ។
ទី៦) ម្កបែណឌថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ ទទើបម្ត្ូវបាៃចប់ទែោម្
ើ អៃុវត្តសាកលបងទៅឆ្នាំ ២០១៩ ៃិងអៃុវត្តោបៃតបន្ទាប់
ទដ្ើម្បីត្ម្ម្ង់ទិសខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកាឱយាៃរុណភាពម្បទសើរទ ើង ។ ការទរៀបច្ាំម្កបែណឌហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈរយ្ៈទពលម្ធយម្ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំបញ្ច ប់កនុងកម្ម្ិត្ កសហវ. ៃិងម្ិៃទាៃ់សទម្ម្ច្ោក់ ូៃរណៈរដ្ឋម្ស្រៃតី ពិៃិត្យ ៃិងអៃុម្័ត្ ។ ម្កបែណឌទាាំងពីរទៃោះោការកាំណត្់ថ វិការយ្ៈទពលម្ធយម្ ទាាំងកនុងកម្ម្ិត្ វិស័យ្
ៃិងម្កសួង-សាថប័ៃ ។
ទី៧)ការពម្ងឹងម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃិត្យនែាកនុងពុាំទាៃ់ាៃម្បសិទភា
ធ ព ។ ែណៈខដ្លការទរៀបច្ាំថ វិកាម្ត្ូវបាៃទធវើទ ើងតាម្
កម្ម វិធី, ការម្រប់ម្រងសាថប័ៃម្ត្ូវទធវើទាំទៃើបកម្ម ខថម្ទទៀត្តាម្រយ្ៈការែោល់សិទិអ
ធ ាំណាច្កាៃ់ខត្ទម្ច្ើៃដ្ល់អនក
អៃុវត្តខដ្លកនុងទន្ទោះថ្ននក់ដ្ឹកន្ទាំ ឬថ្ននក់ម្រប់ម្រង ទទួលែុសម្ត្ូវច្ាំទោោះសម្ិទក
ធ ម្ម ឬ ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យទលើលទធែល
នៃការអៃុវត្ត ។ ច្ាំខណកការទទួលែុសម្ត្ូវខែនកហិរញ្ញវត្ថុម្ត្ូវទធវើទ ើងតាម្រយ្ៈការពម្ងឹងម្ុែងារសវៃកម្មនែាកនុង
ៃិងអធិការកិច្ចនៃម្កសួង-សាថប័ៃ ។
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ទី៨) ភាពចាំបាច្់កនុងការបៃតការយ្កច្ិត្តទុកោក់ទលើការពម្ងឹងសម្ត្ថភាពខែនកម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ ទាាំងទៅថ្ននក់ោត្ិ
ៃិងថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ទដ្ើម្បីោាំម្ទៃិងទ្លើយ្ត្បទៅៃឹងការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ោពិទសស
ទឆ្ពោះទៅម្បព័ៃធថ វិកាព័ត្៌ាៃសម្ិទក
ធ ម្ម ។
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ខែែកទលើលទធែលនៃការម្ត្ួត្ពិៃិត្យតាម្ោៃវឌ្ឍៃភាពឆ្នាំ២០២០, រណៈកាមធិការដ្ឹកន្ទាំការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ទធវកា
ើ រវាយ្ត្នម្ល ៃិងសៃនិោឋៃោរួម្នៃការអៃុវត្តម្រប់ខែនក នៃខែៃសកម្មភាពរួម្ ដ្ាំណាក់កាល
ទី៣ ដ្ូច្ខាងទម្កាម្៖
ថវិកាទៅខត្ាៃភាពទ ឿទុកច្ិត្ត ខដ្លបាៃកាលយ្ោកាល ាំងច្លករកនុងការម្ទម្ទង់ ៃិង ាំរុញកាំទណើៃទសដ្ឋកិច្ច
ទបើទទាោះបីោាៃែលប៉ាោះោល់ទោយ្ ាំងឺកូ វីដ្-១៩ ប៉ាុខៃតម្ត្ូវពម្ងឹងពិពិធកម្មច្ាំណូលថមី ៃិងការទកៀរររច្ាំណូល
ឱយអស់សកាតៃុពល ៃិងពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ពការអៃុវត្តច្ាំណាយ្ថវិកា ។
បុទរលកេណៈសាំខាៃ់ៗ នៃរណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុម្ត្ូវបាៃកសាង ៃិងពម្ងឹងបខៃថម្ ទដ្ើម្បីធាន្ទរណទៃយ្យភាពៃិងម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃិត្យនែាកនុង កនុងទោលទៅពម្ងឹងការទម្បើម្បាស់ធៃធាៃហិរញ្ញវត្ថុម្បកបទោយ្ម្បសិទភា
ធ ព
ស័កតិសិទភា
ធ ព ៃិងត្ាលភាព ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ FMIS ម្ត្ូវបាៃពម្ងឹង ៃិងពម្ងីក វិសាលភាព ទាាំងកនុងទិដ្ឋភាពនៃ
ការអៃុវត្តច្ាំណាត្់ថ្ននក់ថ វិកា ៃិងកនុងទិដ្ឋភាពនៃការម្របដ្ណតប់ទលើសាថប័ៃ ៃិងភានក់ងារច្ាំណាយ្របស់រា រោឋភិបាលឱយម្សបតាម្សត ង់ោអៃតរោត្ិ ទដ្ើម្បីទធវើឱយម្បទសើរទ ើងៃូវការម្រប់ម្រងថវិកា ៃិងរំហូរសាច្់ម្បាក់ ។
ម្កបែណឌថវិកាកម្ម វិធីម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ពម្ងឹង ៃិងពម្ងីកការអៃុវត្តទាង
ាំ ថ្ននក់ោត្ិ ៃិងថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ោម្ួយ្
ការទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្តសាកលបងម្កបែណឌថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ ទោយ្បញ្ចូ លការកាំណត្់ពិតាៃច្ាំណាយ្
ៃិងខបងខច្កធាៃធាៃថវិកាបទម្ម្ើឱយទោលបាំណងទោលៃទោបាយ្របស់ម្កសួង-សាថប័ៃ ខដ្លោឧបករណ៍
សាំខាៃ់សម្ាប់ែារភាាប់ថ វិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្របស់រា រោឋភិបាល ។
បុទរលកេណៈសាំខាៃ់ៗ នៃរណទៃយ្យភាពសម្ិទក
ធ ម្មម្ត្ូវបាៃៃិងកាំពុងទរៀបច្ាំោបទណតើរៗ ប៉ាុខៃតសថិត្កនុងដ្ាំណាក់កាលបឋម្ទៅទ ើយ្ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ បុទរលកេណៈសាំខាៃ់ៗម្ត្ូវបាៃកាំណត្់ ៃិងបញ្ចូ លកនុងខែៃការសកម្មភាព
ដ្ាំណាក់កាលអៃតរកាលទឆ្ពោះទៅដ្ាំណាក់កាលទី៤ ។
សម្ត្ថភាពម្ស្រៃតីនៃម្កសួង-សាថប័ៃកនុងការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្ត្ូវបាៃពម្ងឹងោបទណតើរៗ ៃិងកម្ម្ិត្
នៃការយ្ល់ដ្ឹង ៃិងការច្ូលរួម្អៃុវត្តកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈាៃការទកើៃទ ើងោ
លាំោប់ ។
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១. សេចកតីស្តើម្
១.១. ទិដភា
ា ពទូសៅ ននកម្ា វិធីកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ
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កម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ម្ត្ូវបាៃម្បកាសោក់ឱយអៃុវត្តោែលូវការទម្កាម្អធិបត្ីភាពដ្៏
ែពង់ែពស់របស់ សទម្តច្អរគម្ហាទសន្ទបត្ីទត្ទោ ហុន កេន ន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតីនៃម្ពោះរាោណាច្ម្កកម្ពុោ ន្ទនថៃទី០៥
ខែធនូ ឆ្នាំ២០០៤ កនុងទោលបាំណងខកខម្បោ ាំហាៃៗ ៃូវម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុោ ទឆ្ពោះទៅឧត្តាៃុវត្តៃ៍អៃតរោត្ិ ទោយ្ម្បកាៃ់យ្កអភិម្កម្ោទែឿៃ ៃិងខបងខច្កោ ៤ ដ្ាំណាក់កាល ។
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ិ ” ខដ្លអៃុវត្តចប់ពីឆ្នាំ២០០៤ ដ្ល់ឆ្នាំ២០០៨ បាៃបញ្ច ប់ៃូវសាថៃភាពក
ដ្ាំណាក់កាលទី១ “ភាពទ ឿទុកច្ិត្នត ៃថវកា
ងវោះសាច្់ម្បាក់ដ្៏រាុនាំ រ៉ៃ ម្កោអត្ិទរកសាច្់ម្បាក់ តាម្រយ្ៈការលុបបាំបាត្់ទាង
ាំ ម្សុងៃូវបាំណល
ុ កកសា ោះ ទៅរត្ន្ទោរោត្ិ
ខដ្លោទហត្ុទធវើឱយរា រោឋភិបាលកម្ពុ ោ ទោោះម្សាយ្បាៃៃូវការទបើកម្បាក់ទបៀវត្សទទៀងទាត្់ ៃិងទាៃ់ទពលទវោ
ូៃម្ស្រៃតីរា ការ ។ ការបទងកើត្រណៃីទទាលទៅរត្ន្ទោរោត្ិខដ្លោការម្បម្ូលែោុាំរណៃីទាង
ាំ អស់របស់រា រោឋភិបាល
បាៃកាលយ្ោម្ូលោឋៃដ្៏សាំខាៃ់សម្ាប់ទបាោះ ាំហាៃទៅរកដ្ាំណាក់កាលទី២ ។
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ឹ រណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថ”ុ ខដ្លម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តពីឆ្នាំ២០០៩ ដ្ល់ឆ្នាំ២០១៥ ទោយ្ាៃ
ដ្ាំណាក់កាលទី២ “បៃតពម្ងង
ការខកលម្ែោទម្ច្ើៃទលើៃីត្ិ វិធីអៃុវត្តថវិកា ោពិទសសការោក់ឱយអៃុវត្តាត្ិកាថវិកាថមី ៃិងបលង់រណទៃយ្យថមី ម្ពម្ទាាំង
ការោក់ឱយដ្ាំទណើរការៃូវម្បព័ៃធបទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃសម្ាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ។
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ិ ទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្” ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តចប់ពីឆ្នាំ២០១៦ រហូត្ដ្ល់ឆ្នាំ
ដ្ាំណាក់កាលទី៣ “ការែារភាាប់ថ វកា
២០២០ កនុងទោលបាំណងផ្លលស់បតូរោបទណតើរៗៃូវម្បព័ៃធម្រប់ម្រងខដ្លខែែកទលើធាត្ុច្ូលៃិងម្ ឈការទឆ្ពោះទៅោម្បព័ៃធ
ខដ្លទផ្លតត្ទលើលទធែល ឬសម្ិទក
ធ ម្ម ៃិងវិម្ ឈការ តាម្រយ្ៈការពម្ងឹង ៃិងពម្ងីកការអៃុវត្តខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកា
ការអៃុវត្តថវិកាកម្ម វិធី ៃិងការអៃុវត្តអងគភាពថវិកា រួម្ទាាំងការអៃុវត្តដ្ាំណាក់កាលទី១ ៃិងទី២កៃលងម្ក ។ ដ្ាំណាក់កាលទី៣ទៃោះម្ត្ូវបាៃពៃារទពលពីរឆ្នាំ ទដ្ើម្បីបញ្ច ប់ការងារទសសសល់ចប់តាាំងពីដ្ាំណាក់កាលទី១ ទី២ ៃិងទី៣ ។
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ដ្ាំណាក់កាលអៃោរកាលទឆ្ពោះទៅដ្ាំណាក់កាលទី ៤ ាៃទោលទៅសាំខាៃ់ទឆ្ពោះទៅកសាងៃូវលកេែណឌចាំបាច្់ទាង
ាំ
ឡាយ្ទដ្ើម្បីឈាៃទៅោក់ឱយអៃុវត្តម្បព័ៃធថ វិកាព័ត្៌ាៃសម្ិទក
ធ ម្មខដ្លោរៃលឹោះកនុងការកសាង “វបបធម្៌សម្ិទក
ធ ម្ម”
កនុងម្កបែណឌរា រោឋភិបាលទាាំងម្ូល ។ ខែៃការសកម្មភាពរួម្អៃោរកាលទឆ្ពោះទៅដ្ាំណាក់កាលទី៤ ាៃរយ្ៈទពល
២ ឆ្នាំ (២០២១-២០២២) ទហើយ្ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំទោយ្ពិ ៃិត្យទ ើង វិញ ៃូវរច្ន្ទសម្ព័ៃធ នៃខែៃការសកម្ម ភាពរួម្
ដ្ាំណាក់កាលទី៣ ៃិងខកសម្ម្ួលច្ទងាកម្សកម្មភាព ម្ពម្ទាាំងផ្លលស់បោូរពីការទផ្លតត្ទលើសកម្មភាពម្កោសម្ិទក
ធ ម្មរៃលឹោះ
សម្ាប់ោម្ូលោឋៃកនុងការកសាងៃូវខែៃការសកម្មភាពរួម្ ដ្ាំណាក់កាលទី ៤ ទៅកនុងឆ្នាំ ២០២៣ ដ្ល់ឆ្នាំ ២០២៧ ។
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ដ្ាំណាក់កាលទី៤ “រណទៃយ្យភាពសម្ិទក
ធ ម្ម ” ទម្ោងអៃុវត្តចប់ពីឆ្នាំ ២០២៣ ដ្ល់ឆ្នាំ ២០២៧ ។ យ្ុទសា
ធ ស្រសត នៃ
ការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវិកាឆ្នាំ២០១៨-២០២៥ បាៃកាំណត្់ទិសទៅខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវិកាទឆ្ពោះទៅម្បព័ៃធថវិកាសម្ិទក
ធ ម្ម
កនុងម្៉ាូខដ្លោ “ថវិកាព័ត្៌ាៃសម្ិទក
ធ ម្ម” ។ យ្ុទសា
ធ ស្រសត ទៃោះ បាៃរកាទុកទោលបាំណងទដ្ើម្នៃការអៃុត្តថ វិកាកម្ម
វិធីទពញទលញ ាៃៃ័យ្ថ្ន ទម្បើម្បាស់កម្ម វិធីោឧបករណ៍ទដ្ើម្បីែារភាាប់ថ វិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្ឱយបាៃទៅ
ឆ្នាំ២០២០ ទហើយ្បន្ទាប់ពីទន្ទោះ ៃឹងចប់ទែតើម្ឈាៃទៅអៃុវត្តថ វិកាសម្ិទក
ធ ម្ម ចប់ពីឆ្នាំ២០២២ ត្ទៅ ទោយ្ពម្ងឹង
ោបទណតើរៗៃូវព័ត្៌ាៃសម្ិទក
ធ ម្ម ឬលទធែល ៃិងរណទៃយ្យភាព ទដ្ើម្បីាៃទពលទវោម្រប់ម្ោៃ់កនុងការទម្ត្ៀម្
ែលួៃសម្ាប់អៃុវត្តថ វិកាសម្ិទក
ធ ម្មទពញទលញទៅឆ្នាំ២០២៥ ។
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សថ ិត្ទៅកនុងដ្ាំណាក់កាលទី៣ ទៅទដ្ើម្ឆ្នាំ២០១៩ ទម្កាម្ម្កបែណឌនៃការអៃុវត្តយ្ុទសា
ធ ស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធ
ថវិកាឆ្នាំ២០១៨-២០២៥ រា រោឋភិបាលបាៃអៃុម្័ត្ ៃិងោក់ទច្ញយ្ុទសា
ធ ស្រសត ច្ាំៃួៃបួៃ រួម្ាៃ «យ្ុទសា
ធ ស្រសត
ទកៀរររច្ាំណល
ូ ២០១៩-២០២៣» ទផ្លតត្ទលើការទធវើទាំទៃើបកម្មម្បព័ៃធម្បម្ូលច្ាំណូល, ការទលើកកម្ពស់ការែតល់ទសវា
ៃិងការធាន្ទកាំទណើៃច្ាំណូល ម្បកបទោយ្ច្ី រភាព, «យ្ុទសា
ធ ស្រសត សត ីពីការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងការវិៃិទោរ
សាធារណៈ ២០១៩-២០២៥» ទផ្លតត្ទលើការបទងកើត្ឱយបាៃៃូវម្បព័ៃធម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈរួម្ម្ួយ្របស់ោត្ិ
ខដ្លធាន្ទបាៃៃូវភាពទ្លើយ្ត្ប ម្បសិទភា
ធ ព ស័កតិសិទភា
ធ ព ត្ាលភាព រណទៃយ្យភាព ៃិងម្សបតាម្ឧត្តាៃុវត្តៃ៍
ៃិងបរិការណ៍ ៃិងពម្ងឹងសម្ត្ថភាព ម្បកបទោយ្ច្ីរភាពនៃការខបងខច្ក ៃិងការទម្បើម្បាស់ធៃធាៃសាធារណៈ
ម្សបតាម្ឧត្តាៃុវត្តៃ៍ោអៃតរោត្ិ ៃិងបរិការណ៍ោក់ខសត ងរបស់កម្ពុោ សាំទៅរួម្ច្ាំខណកបទងកើៃទលបឿៃនៃការទធវើ
ិ រដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ពិពិធកម្មទសដ្ឋកិច្ច ៃិងពម្ងឹងសម្ត្ថភាពម្បកួត្ម្បខ ង, «យ្ុទសា
ធ ស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវកា
ោត្ិឆ្នាំ២០១៩-២០២៥» ខដ្លទផ្លតត្ទលើការទលើកកម្ពស់ម្បសិទភា
ធ ព ត្ាលភាព ៃិងរណទៃយ្យភាពនៃការម្រប់ម្រង
ធៃធាៃសាធារណៈ តាម្រយ្ៈការទរៀបច្ាំខកទម្ម្ង់រដ្ឋ បាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ោ ាំហាៃៗ ឱយាៃសងគត្ិភាពខាង
ទោលការណ៍ទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្ត ៃិងឱយាៃការទ្លើយ្្លងម្បទាក់ម្កឡាោនោម្ួយ្ម្បព័ៃធថ វិកាោត្ិខត្ម្ួយ្ តាម្រយ្ៈ
ការទធវើសាហរណកម្មខែៃការៃីយ្កម្ម ៃិងការត្ម្ម្ឹម្អាទិភាពថវិកាថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ោម្ួយ្ៃឹងទោលៃទោបាយ្
តាម្វិស័យ្នៃម្កសួង-សាថប័ៃ ទដ្ើម្បីបទម្ម្ើឱយត្ម្ម្ូវការោក់ខសត ងនៃការអភិវឌ្ឍទៅតាម្ម្ូលោឋៃ ៃិង «យ្ុទសា
ធ ស្រសត
នៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្មសាធារណៈ ឆ្នាំ២០១៩-២០២៥» ខដ្លទផ្លតត្ទលើការបទងកើៃម្បសិទភា
ធ ព ត្ាលភាព
ៃិងរណទៃយ្យភាពកនុងការម្រប់ម្រងកិច្ចម្បត្ិបត្តិការច្ាំណាយ្ថវិកា ោពិទសសតាម្រយ្ៈការបទងកើៃសិទិស
ធ ទម្ម្ច្ ៃិង
ការទទួលែុសម្ត្ូវទលើកិច្ចលទធកម្មោបទណតើរៗ

ូៃដ្ល់ម្កសួង-សាថប័ៃ រដ្ឋបាលថ្ននក់ោត្ិ ៃិងអងគភាពសាធារណៈ

ម្បហាក់ម្បខហល ។
តារាងទី 1៖ ការខម្បម្បួលម្កបែណឌខែៃការសកម្មភាពរួម្ ដ្ាំណាក់កាលទី២, ៣ ៃិង ៣បូក២
រច្ន្ទសម្ពៃ
័ ធ CAP

CAP3

CAP3

CAP3

CAP

2016-2020

2017-2020

2018-2020

3+2

៤

៥

៥

៥

៥

១៤

១៦

២១

២១

២១

១៩

៦២

៧១

៦៨

៦៩

៦៨

៥៩

CAP2

CAP2 New

ខែនក

៣

ទោលបាំណង
ច្ទងាកម្សកម្មភាព

១.២. សាថនភាពសេដាកិចច
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បន្ទាប់ពីកាំទណើៃទសដ្ឋកិច្ច រឹងា ាំោប់ៗោន ោង ២ ទសវត្សរ៍, កម្ពុោបាៃចកទច្ញពីម្បទទសច្ាំណូលទាបទៅោម្បទទស
ាៃច្ាំណូលម្ធយម្កម្ម្ិត្ទាបកាលពីឆ្នាំ២០១៥ ៃិងម្ត្ូវបាៃម្បសិទន្ទ
ធ ម្ថ្នោ “ខាលទសដ្ឋកច្
ិ ថ
ច មម្
ី យ្
ួ ទៅអាសុ”ី កនុង
ឆ្នាំ២០១៦ ។ សម្ិទែ
ធ លពីកាំទណើៃទសដ្ឋកិច្ចោម្ធយម្កនុងរងវង់ ៧% កនុង ១ ឆ្នាំ បាៃខច្កខែលផ្លក ូៃម្ស្រៃតីរា ការៃិង
កងកាល ាំងម្បោប់អាវុធ តាម្រយ្ៈការដ្ាំទ ើងម្បាក់ទបៀវត្សោម្បចាំឆ្នាំ ៃិងម្បោពលរដ្ឋទូទៅតាម្រយ្ៈការបទងកើត្ការងារ
័ ត ។ ច្កេុ វិស័យ្របស់រា រោឋភិបាលកម្ពុោៃឹងកសាងម្បទទស ទឆ្ពោះទៅរកឋាៃៈ
ៃិងការកសាងទហោឋរច្ន្ទសម្ពៃ
័ ធរូបវៃ
ោម្បទទសខដ្លាៃច្ាំណូលម្ធយម្កម្ម្ិត្ែពស់ទៅឆ្នាំ២០៣០ ៃិងោម្បទទសាៃច្ាំណូលែពស់ទៅឆ្នាំ២០៥០ ។
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ទសដ្ឋកិច្ចកម្ពុោាៃកាំទណើៃរហូត្ដ្ល់ ៧,១%កនុងឆ្នាំ២០១៩ ខដ្លោាំម្ទទោយ្វិស័យ្កាត្់ទដ្រ, សាំណង់ រឹងា ាំ, វិស័យ្
អច្លៃម្ទពយ ៃិងសាថៃភាពលែម្បទសើរនៃការលក់ដ្ុាំ ៃិងលក់រាយ្ ម្ពម្ទាាំងការដ្ឹក ញ្ាូ ៃ ៃិងទូររម្ន្ទរម្ៃ៍ ។ អម្តា

2

អត្ិែរណាម្ធយម្ម្បចាំ ឆ្នាំសថិត្កនុងរងវង់ ១,៨ % ៃិងអម្តាបតូ រម្បាក់ម្ធយម្ម្បាណ ៤ ០៥៥ ទរៀល កនុងម្ួយ្ដ្ុោលរ
សហរដ្ឋអាទម្រិក ។ ការបៃតាៃកាំទណើៃខបបទៃោះ បាៃទធវើឱយ ែ.ស.ស. សម្ាប់ម្ៃុសសានក់ ទកើៃទ ើងដ្ល់ ១ ៧០០
ដ្ុោលរសហរដ្ឋអាទម្រិក ។ ទោយ្ខ ក សម្ាប់ឆ្នាំ២០២០ កាំទណើៃទសដ្ឋកិច្ចកម្ពុោធាលក់ច្ុោះម្ក -៣,១% ទោយ្កនុងទន្ទោះ
វិស័យ្កសិកម្ម ទកើៃទ ើងម្ត្ឹម្ ០,៥%, វិស័យ្ឧសាហកម្ម ធាលក់ច្ុោះ ១,២% ៃិង វិស័យ្ទសវាកម្មធាលក់ច្ុោះ -៦,៧%
ខដ្លម្កពីែលប៉ាោះោល់ខាលាំងនៃការរីករាលោលនៃ ាំងឺកូ វីដ្-១៩, ការដ្កម្បព័ៃធអៃុទម្ោោះពៃធ “អវម្ី រប់ោ៉ាងទលើកខលង
ខត្សោវវុធ (EBA)” ៃិងទម្ោោះទឹក ាំៃៃ់ ។
តារាងទី 2៖ សូច្ន្ទករទសដ្ឋកិច្ច ឆ្នាំ២០១៦-២០២០
សូច្ន្ទករទសដ្ឋកច្
ិ ច

2016

ែសស នថលបច្ចប
ុ បៃន (ោៃដ្ុោលរអាទម្រិក)

2017

2018

2019

2020 ប.

20,159

22,180

24,640

27,016

26,731

6.9

7.0

7.5

7.1

-3.1

1.3

1.7

1.1

-0.5

0.5

10.6

9.7

11.6

11.3

-1.2

6.8

7.0

6.8

6.2

-6.7

1,308

1,429

1,563

1,700

1,653

3.0

2.9

2.5

1.8

2.9

អម្តាបតូរម្បាក់ (ទរៀល/ដ្ុោលរ)

4,056

4,045

4,045

4,055

4,065

សម្ត្ុលយរណៃីច្រៃត (%នៃ ែសស ) (រួម្បញ្ចូ លបខងវរ)

-19.2

-19.3

-23.7

-28.7

18.3

ទុៃបម្ម្ុងអៃតរោត្ិ (ច្ាំៃៃ
ួ ខែនៃការន្ទាំច្ល
ូ ទាំៃញ
ិ ៃិងទសវា)

6.6

8.0

8.0

7.9

11.6

ែលិត្ែលពិត្កនង
ុ ម្សុកសរុប (កាំទណើៃោ%)
វិស័យ្កសិកម្ម
វិស័យ្ឧសាហកម្ម
វិស័យ្ទសវាកម្ម
ែសស សម្ាប់ានក់ (ដ្ុោលរអាទម្រិក)
អត្ិែរណាោម្បាក់ទរៀល (កាំទណើៃម្ធយម្ម្បចាំឆ្នាំោ %)

ម្បភព៖ ម្កបែណឌទោលៃទោបាយ្ា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ច ៃិងទោលៃទោបាយ្ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ សម្ាប់ការទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោងច្ាប់សតីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្ាប់
ិ ័យ្កម្ពុោ
ការម្រប់ម្រង ឆ្នាំ២០២១ ៃិងរបាយ្ការណ៍តាម្ោៃា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ចកម្ពុោ ឆ្នាំ២០១៩ ៃិងឯកសារបទបងាាញសត ីពីសាថៃភាព ៃិងទសសៃវស
២០២០-២០២១ ។

10>

ោទសសៃវិស័យ្ទសដ្ឋកិច្ចកម្ពុោ ៃិងខែៃការសាោរទសដ្ឋកិច្ចទម្កាយ្ វិបត្តិកូ វីដ្-១៩ រា រោឋភិបាលបាៃោក់ទច្ញៃូវ
អភិម្កម្ច្ាំៃួៃ ៣ ខដ្លម្ត្ូវទផ្លោត្ ទដ្ើម្បីសាោរទសដ្ឋកិច្ចកម្ពុោទ ើង វិញ ទៅទម្កាយ្ វិបត្តិកូ វីដ្-១៩ សម្ាប់ឆ្នាំ២០២១២០២៣ រួម្ាៃ៖
យ្ុទសា
ធ ស្រសត ទដ្ើម្បីរស់ (Survival) ៖

ាំរុញការទងើបទ ើងវិញនៃទសដ្ឋកិច្ច, បៃតម្បយ្ុទម្ធ បឆ្ាំងៃឹង ាំងឺកូ វីដ្-១៩ ែង,

រកាលាំៃឹង ីវភាពម្បោ ៃ ៃិងអា ីវកម្ម ៃិងធុរកិច្ច ពិទសសកនុង វិស័យ្ខដ្លទទួលរងែលប៉ាោះោល់ខាលាំង ៃិងកនុង
វិស័យ្ថមីៗខដ្លាៃសកាតៃុពល ៃិងបទងកើត្ការងារបខៃថម្ឱយបាៃទម្ច្ើៃ ៃិងការ ាំរុញការទម្បើម្បាស់ ៃិងការច្ាំណាយ្
កនុងម្សុក ។ ទៅកនុងម្កបែណឌទៃោះ រា រោឋភិបាលៃឹងបៃតអៃុវត្តៃូវរាល់កម្ម វិធី ាំៃយ្
ួ សងគម្ន្ទន្ទខដ្លាៃម្សាប់
ក៏ដ្ូច្ោបៃតៃូវអៃតរារម្ៃ៍ទែសងៗរបស់រា រោឋភិបាល ដ្ូច្ោការបៃតអៃុវត្តៃវូ កម្ម វិធីសាច្់ម្បាក់ពលកម្មោទដ្ើម្ ។
ការខកទម្ម្ង់ (Reform) សាំទៅពទៃលឿៃការទធវើពិពិធកម្ម ទាាំងខែនកែលិត្កម្ម ទសវាកម្ម ៃិងទីែារ ម្ពម្ទាាំងការទលើកកម្ព ស់ភាពម្បកួត្ម្បខ ង ទោយ្ទផ្លោត្ទលើការទធវើឱយម្បទសើរទ ើងៃូវបរិោកាស ៃិងកិច្ចសម្ម្ួល ោណិ ា កម្ម
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ការវិៃិទោរ ៃិងធុរកិច្ច ម្ពម្ទាាំងការ ាំរុញ ៃិងអភិវឌ្ឍឌ្ី ីថលូបៃីយ្កម្មកនុងម្បព័ៃធទសដ្ឋកិច្ច កនុងទោលទៅ
ខម្បកាលយ្ វិបត្តិនៃ ាំងឺកូ វីដ្-១៩ ឱយកាលយ្ទៅោឱកាស ។
ការកសាងភាពធៃ់ (Resilience) ម្បកបទោយ្ច្ីរភាព ៃិងបរិោប័ៃន តាម្រយ្ៈការកសាង ៃិងពម្ងឹងសម្ត្ថភាព
សាថប័ៃ, ការវិៃិទោរទលើទហោឋរច្ន្ទសម្ព័ៃធកនុង វិស័យ្រៃលឹោះ, ការបទងកើៃការអភិវឌ្ឍធៃធាៃម្ៃុសស, ការពម្ងឹង
ម្បព័ៃធោាំោរសងគម្ ៃិងម្បព័ៃធសុខាភិបាល, ការធាន្ទធៃធាៃកនុងម្សុកម្រប់ម្ោៃ់ទោយ្ការបទងកើៃលាំហថវិកា,
ការធាន្ទភាពធៃ់កនុង វិស័យ្ហិរញ្ញវត្ថុ តាម្ការអភិវឌ្ឍយ្ៃតការទ្លើយ្ត្បទៅៃឹង វិបត្តិ ៃិងការបទងកើៃម្បភពហិរញ្ញុ (ដ្ូច្ោ ការទបាោះែាយ្ម្ូលបម្ត្រដ្ឋ), ការកាត្់បៃថយ្ភាពពឹងខែែកខាលាំងទលើកតាតខាងទម្ៅ ទោយ្
បបទាៃកនុងម្សក
ការ ាំរុញ ការទធវើពិពិធកម្ម ៃិងការពម្ងឹងភាពម្បកួត្ម្បខ ង ៃិងការកសាងម្ូលោឋៃទសដ្ឋ កិច្ចកនុងម្សុក រឹងា,ាំ
ម្ពម្ទាាំងការទលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍនបត្ង (Green Growth) ខដ្លធាន្ទត្ុលយភាពរវាងត្ម្ម្ូវការអភិវឌ្ឍ ៃិង
ការបៃាុ ៃ
ាំ ឹងបខម្ម្បម្ម្ួលអាកាសធាត្ុ ោទដ្ើម្។
១.៣. សាថនភាពហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ
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ែណៈកម្ពុោកាលយ្ោម្បទទសច្ាំណូលម្ធយម្កម្ម្ិត្ទាប កនុងទិដ្ឋភាពហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុោ ួបម្បទោះបញ្ញាម្បឈម្សាំខាៃ់ៗ
រួម្ាៃ (១) ការថយ្ច្ុោះហិរញ្ញបបទាៃឥណទាៃសាំណង/ឥណទាៃសម្បទាៃទធៀបៃឹង ែ.ស.ស សម្ាប់រទម្ាង
វិៃិទោរ, (២) ការទកើៃទ ើងបៃាុកបុរគលិក ៃិង (៣) ការបទងកើៃច្ាំណាយ្វិៃិទោរ ទដ្ើម្បីោាំម្ទទសដ្ឋកិច្ច ែណៈ ខដ្ល
ម្ូលោឋៃរត្ិយ្ុត្តម្ត្ូវបាៃ ៃិងកាំពុងទរៀបច្ាំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តោបទណតើរៗ ។

12>

ច្ាំទោោះការពម្ងឹងការម្រប់ម្រង ៃិងអៃុវត្តខែៃការម្បម្ូលច្ាំណូលថវិការដ្ឋឆ្នាំ២០២០ (ច្ាំណូលច្រៃត+ម្ូលធៃកនុង
ម្បទទស) សទម្ម្ច្បាៃ ២៣ ៤៨៣ ២៣៧ ោៃទរៀល ឬទសម ើៃឹង ៨៩,២១% នៃច្ាប់ថ វិកា កនុងទន្ទោះច្ាំណូលច្រៃត
សទម្ម្ច្បាៃ ២៣ ២៩៧ ៩៩៣ ោៃទរៀល ឬទសម ើ ៨៩,១៦% នៃច្ាប់ថ វិកា ៃិងច្ាំណូលម្ូលធៃកនុងម្បទទស
សទម្ម្ច្បាៃ ១៨៥ ២៤៤ ោៃទរៀល ឬទសម ើ ៩៥,៨១% នៃច្ាប់ថ វិកា ។
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ច្ាំទោោះច្ាំណូលសារទពើពៃធ ថ្ននក់ោត្ិសទម្ម្ច្បាៃ ១៩ ២៥៩ ០៤០ ោៃទរៀល ឬទសម ើ ៩១,៣១% នៃច្ាប់ថ វិកា
កនុងទន្ទោះអរគន្ទយ្កោឋៃពៃធោរ (អ.ព.ដ្.) សទម្ម្ច្បាៃ ៩ ៥៨៦ ៨១៩ ោៃទរៀល ឬទសម ើ ១០១,៥០% នៃច្ាប់ថវិកា
ៃិងអរគន្ទយ្កោឋៃរយ្ ៃិងរដ្ឋករកម្ពុោ សទម្ម្ច្បាៃ ៩ ៦៧២ ២២០ ោៃទរៀល ឬទសម ើ ៨៣,០៥% នៃច្ាប់ថវិកា ។
ការម្បម្ូលច្ាំណូល ថវិកាទោយ្អរគន្ទយ្កោឋៃពៃធ ោរ ាៃកាំទណើៃ វិ ា ាៃោរួម្ោាំ ម្ទទោយ្កាំទណើៃ វិ ា ាៃនៃ
ពៃធ ទលើម្បាក់ច្ាំណូល ខដ្លម្ួយ្ខែនកោលទធែលខែលផ្លកនៃសកម្ម ភាពទសដ្ឋ កិច្ចកនុងឆ្នាំ ២០១៩ ៃិងម្ួយ្ខែនកទទៀត្
ទោយ្សារែលប៉ាោះោល់នៃ ាំងឺកូ វីដ្-១៩ ាៃការប៉ាោះទងគិច្ត្ិច្ត្ួច្ទៅទលើ វិស័យ្ ខដ្លោម្ូលោឋៃនៃច្ាំណូលពៃធផ្លាល់ ។
ទោយ្ខ ក ច្ាំណូលពៃធម្បទោលកនុងម្សុកោរួម្បាៃធាលក់ច្ុោះ ខដ្ល្លុោះបញ្ញចង
ាំ ពីការធាលក់ច្ុោះនៃត្ម្ម្ូវការទម្បើម្បាស់
ៃិងការធាលក់ច្ុោះនៃម្បាក់ច្ាំណូលរបស់ម្បោ ៃ ។ ការម្បម្ូលច្ាំណូលថវិកាទោយ្រយ្ ៃិងរោឋករកម្ពុោ អៃុវត្តបាៃ
ទាបោងខែៃការឆ្នាំ២០២០ ទោយ្សារការធាលក់ច្ុោះរំហូរោណិ ាកម្មអៃតរោត្ិោរួម្ ខដ្ល្លុោះបញ្ញចង
ាំ ពីការធាលក់ច្ុោះ
នៃត្ម្ម្ូវការទម្បើម្បាស់ទូទៅកនុងម្សុក ៃិងោពិទសសច្ាំទោោះទាំៃិញន្ទាំច្ូលខដ្លាៃលកេណៈម្បណីត្ ។ ការម្បម្ូល
ច្ាំណូលកនុងឆ្នាំ២០២០ បាៃ ួបម្បទោះៃឹងបញ្ញាម្បឈម្រួម្ាៃ (១) កតាតធាលក់ច្ុោះនៃសកម្មភាពទសដ្ឋកិច្ចខដ្លបណា
ោ ល
ម្កពីែលប៉ាោះោល់នៃ ាំងឺកូ វីដ្-១៩ ៃិង (២) ការោក់ឱយអៃុវត្តៃូវវិធាៃការអៃុទម្ោោះពៃធខដ្លសាំទៅ ួយ្ដ្ល់អា ីវកម្ម
ខដ្លរងែលប៉ាោះោល់ ។
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ការម្បម្ូលច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធថ្ននក់ោត្ិសទម្ម្ច្បាៃ ១ ៩៤៦ ៥២៣ ោៃទរៀល ឬទសម ើ ៦៩,១៦% នៃច្ាប់
ឺ ូ វីដ្-១៩ បាៃប៉ាោះោល់ោ៉ាងធៃៃ់ដ្ល់ម្បភព
ថវិកា ។ ការអៃុវត្តទាបោងខែៃការទៃោះ ទោយ្សារ រីករាលោលនៃ ង
ាំ ក
ច្ាំណូលខដ្លោក់ព័ៃធៃឹងសកម្មភាពទទសច្រណ៍ រួម្ាៃ ៖ (១) ច្ាំណូលពីែលទុៃនៃសកម្មភាពទទសច្រណ៍ (ច្ាំណូល
ភារទម្ច្ើៃបាៃម្កពីការលក់សាំបុម្ត្ច្ូលទសសន្ទម្បាសាទអងគរវត្ត), (២) ច្ាំណូលពីែលទុៃនៃអាកាសច្រសុី វិល ៃិង
(៣) ច្ាំណូលពីអាករសាថៃទូត្ ។
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ច្ាំខណកឯការអៃុវត្តច្ាំណូលថវិកាថ្ននក់រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្ត សទម្ម្ច្បាៃ ២ ០៩២ ៤៣១ ោៃទរៀល ឬទសម ើៃឹង
៩៣,៧៦% នៃច្ាប់ថវិកា កនុងទន្ទោះ ច្ាំណូលសារទពើពៃធសទម្ម្ច្បាៃ ១ ៩៣៨ ៧៦០ ោៃទរៀល ឬទសម ើៃឹង ៩២,៩៣%
នៃច្ាប់ថ វិកា ទោយ្សារការថម្ថយ្នៃសកម្មភាពទិញ-លក់អច្លៃម្ទពយ ៃិងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធសទម្ម្ច្
បាៃ ១៥៣ ៦៧១ ោៃទរៀល ឬទសម ើៃឹង ១០៥,៧២% នៃច្ាប់ថវិកា (ដ្ូច្ាៃបញ្ញាក់ម្ូលទហត្ុកនុងកថ្នែណឌទី១២)
ដ្ូច្ាៃបញ្ញាក់កនុងដ្ាម្កាម្ទី 1 ។
ដ្ាម្កាម្ទី 1៖ ការអៃុវត្តខែៃការម្បម្ូលច្ាំណូលឆ្នាំ២០១៣-២០២០

ម្បភព៖ អ.រ.
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ៃិ ង អ.រ.ប (ត្ួ ទលែឆ្នាំ ២ ០២០ រិ ត្ ម្ត្ឹ ម្ នថៃ ទី ២ ៩ ខែម្ករា ឆ្នាំ ២ ០២១)

ដ្ាម្កាម្ទី២ បងាាញអាំពីការអៃុវត្តថវិការដ្ឋសរុបឆ្នាំ២០២០ (ទិៃនៃ័យ្បទណា
ត ោះអាសៃន) សទម្ម្ច្បាៃ ២៥ ០៦០ ០៤៧
ោៃទរៀល ឬទសម ើ ៩១,៨៤% នៃច្ាប់ថវិកា (ម្បសិៃទបើទធៀបៃឹងថវិកាបន្ទាប់ពីទធវើ វិចរណកម្មច្ាំណាយ្ ការអៃុវត្ត
ថវិកាឆ្នាំ២០២០ សទម្ម្ច្បាៃ ៩៣,៧៨%)។ រីឯការច្ាំណាយ្ម្បចាំម្ត្ីាស ាៃភាពយ្ឺត្ោងទោលទៅ ខដ្លបាៃ
កាំណត្់កនុងកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ទោលទៅ ត្.ម្ ១=១៥%, ត្.ម្ ២=៤៥%, ត្.ម្
៣=៦៧% ៃិងត្.ម្ ៤=៩៦%) ទលើកខលងខត្ម្ត្ីាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ ។ ច្ាំខណកឯច្ាំណាយ្ថវិកាតាម្ម្បទភទ
(ទោលទៅកាំណត្់ម្ិៃម្ត្ូវត្ិច្ោង ៩៨% សម្ាប់ទបៀវត្ស ៩៥%សម្ាប់ទាំៃិញ/ទសវា ៃិង ៨៥%សម្ាប់ម្ូលធៃ)
សទម្ម្ច្បាៃតាម្ទោលទៅ កនុងទន្ទោះទបៀវត្សសទម្ម្ច្បាៃ ៩៨,៨៨%, ទាំៃិញ/ទសវាសទម្ម្ច្បាៃ ៨៤,៥១% (ប៉ាុខៃត
ទបើ ទធៀបៃឹ ង ថ វិ កា ទម្កាយ្ វិ ច រណកម្ម ច្ាំ ណា យ្សទម្ម្ច្បាៃ ៩៦,០៣%) ៃិ ង ច្ាំ ណា យ្ម្ូ ល ធៃសទម្ម្ច្បាៃ
៩៥,៧០% នៃច្ាប់ថ វិកា ។ កតាតខដ្លររច្ាំណាយ្ថវិការហូត្ទៅម្ត្ីាសទី៤ បណា
ត លម្កពីសម្ត្ថភាពអងគភាព
ថវិកា, ការទរៀបច្ាំខែៃការថវិកាម្ិៃទាៃ់ច្ាស់ោស់, ការទធវើៃិយ្័ត្ថវិកាទម្ច្ើៃទលើក ៃិងៃិយ្័ត្ថវិកា្ល ងកម្ម វិធី
អៃុ ក ម្ម វិ ធី ៃិ ង ច្ទងាក ម្សកម្ម ភា ព, ការទូ ទា ត្់ ថ វិ កា បុ ទរម្បទាៃ ៃិ ង ការទូ ទា ត្់ ម្បាក់ រ ងាវ ៃ់ ា ៃភាពយ្ឺ ត្ ោ៉ា វ ៃិ ង
ការចប់ទែតើម្អៃុវត្តរទម្ាងវិៃិទោរកនុងម្សុក ទោយ្ថវិកាោត្ិាៃភាពយ្ឺត្ោ៉ាវ ោទដ្ើម្ ។ ទដ្ើម្បីទោោះម្សាយ្
ការកកសា ោះច្ាំណាយ្ថវិកាទៅម្ត្ីាសទី៤ទៃោះ, កសហវ. បាៃចត្់ វិធាៃការម្ួយ្ច្ាំៃួៃ កនុងទន្ទោះរួម្ាៃ ម្កសួង-សាថប័ៃ

5

ិ ម្បចាំឆ្នាំ ទហើយ្ការទរៀបច្ាំ
ម្ត្ូវភាាប់តារាងរ ាទទយ្យបុទរម្បទាៃ ៃិងខែៃការលទធកម្មម្បចាំឆ្នាំោម្ួយ្រទម្ាងសាំទណើថវកា
រទម្ាងថវិកាម្បចាំឆ្នាំសម្ាប់ច្ាំណាយ្ច្រៃត ៃិងម្ូលធៃដ្ាំណាលោនម្សបតាម្ម្បត្ិទិៃថវិកា សម្ាប់ម្កសួងអភិវឌ្ឍៃ៍
ៃបទ, ម្កសួងសាធារណការ ៃិងដ្ឹក ញ្ាូ ៃ ៃិងម្កសួងធៃធាៃទឹក ៃិងឧត្ុៃិយ្ម្ សម្ាប់ថ វិកាឆ្នាំ២០២១ ។
ម្កសួង-សាថប័ៃ របបីទរៀបច្ាំកម្ម វិធីច្ាំណាយ្ឱយបាៃច្ាស់ោស់ ទោយ្ាៃការច្ូលរួម្ពីអងគភាពហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងអងគភាព
អៃុវត្ត (អងគភាពថវិកា ៃិងអងគភាពថវិកាោអាណាប័កទែារសិទិ)ធ , ពម្ងឹងការទរៀបច្ាំខែៃការថវិកាម្បចាំឆ្នាំ, ពទៃលឿៃ
ការទបើកែតល់ថវិកាពីទដ្ើម្ឆ្នាំ, កាត្់បៃថយ្ៃីត្ិ វិធីម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ៃិងពទៃលឿៃរំហរូ ឯកសារនែាកនុង ។
ិ រដ្ឋឆ្នាំ២០១៣-២០២០
ដ្ាម្កាម្ទី 2៖ ការអៃុវត្តថ វកា

ម្បភព៖ អរគ ន្ទ យ្កោឋ ៃរត្ន្ទោរោត្ិ (រិ ត្ ម្ត្ឹ ម្ នថៃ ទី ២ ៩ ខែម្ករា ឆ្នាំ ២ ០២១)
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កនុងការម្រប់ម្រងបាំណុលសាធារណៈ រា រោឋភិបាលកម្ពុ ោម្បកាៃ់ខាាប់ៃូវសាមរត្ីម្បយ្័ត្ន ម្បខយ្ងែព ស់ ទោយ្បាៃ
អៃុវត្តោ៉ាងម្ុឺងា៉ា ត្់ៃូវទោលការណ៍រៃលឹោះៗទាាំង ៥ ខដ្លបាៃោក់ទច្ញកនុងយ្ុទសា
ធ ស្រសត សត ីពីការម្រប់ម្រងបាំណល
ុ
សាធារណៈ ២០១៩-២០២៣ ។ សាថៃភាពបាំណល
ុ សាធារណៈរបស់កម្ពុោាៃលកេណៈលែម្បទសើរោលាំោប់ ។
ោក់ខសត ង ខែែកតាម្ការវិភារច្ីរភាពបាំណល
ុ បងាាញថ្ន អៃុបាត្បាំណល
ុ ទាាំង ៥ របស់កម្ពុោ សុទខធ ត្សថ ិត្ទម្កាម្អៃុបាត្
ទោលទាាំងអស់ ដ្ូច្ាៃបញ្ញាក់កនុងតារាងទី 3 ។ តាម្បទោឋៃបទច្ចកទទសអៃតរោត្ិ លទធែលទៃោះបញ្ញាក់ថ្ន សាថៃភាព
បាំណល
ុ សាធារណៈកម្ពុោាៃ “ច្ីរភាព” ៃិង “ហាៃិភយ្
័ កម្ម្ិត្ទាប” ។
តារាងទី 3៖ សូច្ន្ទករបាំណល
ុ សាធារណៈឆ្នាំ ២០១៨-២០២០
សូច្ន្ទករ

អៃុបាត្ទោល

2018

2019

2020 បា៉ា ៃ់សាមៃ

21.48

20.78

24.04

1. ត្នម្លបច្ចុបបៃន នៃបាំណល
ុ សាធារណៈសរុប
ទធៀបៃឹង ែសស

55

2. ត្នម្លបច្ចុបបៃន នៃបាំណល
ុ សាធារណៈទម្ៅម្បទទស
ទធៀបៃឹង ែសស

40

21.46

20.78

24.04

ទធៀបៃឹងច្ាំណូល

180

28.4

26.7

32.8

ទធៀបៃឹងការន្ទាំទច្ញ

15

1.4

1.5

1.8

ទធៀបៃឹងច្ាំណូល

18

4.9

4.5

6.3

3. ទសវាបាំណល
ុ សាធារណៈទម្ៅម្បទទស

ម្បភព៖ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ិបាំណល
ុ សាធារណៈកម្ពុោទលែ ១១ (ទាំព័រទលែ១២)

6
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្លងកាត្់ដ្ាំណាក់កាលលាំបាកនៃឆ្នាំ ២០២០, សាថៃភាពហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុោទៅាៃលកេណៈម្បទសើរ ្លុោះបញ្ញចង
ាំ
តាម្រយ្ៈការធាន្ទបាៃច្ីរភាពនៃការម្បម្ូលច្ាំណូលោរួម្ម្ិៃឱយធាលក់ច្ោះុ ខាលាំង ៃិងលទធភាព វិភា ៃ៍ច្ាំណាយ្ទ ើង វិញ
កនុងឆ្នាំ ទ្លើយ្ត្បបាៃទៅៃឹងអាទិភាពច្ល័ត្ខដ្លទកើត្ាៃថមីៗ ក៏ដ្ូច្ោទោោះម្សាយ្បញ្ញាម្បឈម្ន្ទន្ទ កនុងខែនក
ទសដ្ឋកិច្ច ៃិងសងគម្ ។ ម្បការទៃោះបាៃបងាាញោ៉ាងច្ាស់ោស់ថ្ន កិច្ចែិត្ែាំម្បឹងខម្បងកនុងការងារខកទម្ម្ង់បាៃែោល់
ែលវិ ាាៃ កនង
ុ ការកសាងម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុម្ួយ្ ខដ្លោ “ឧបករណ៍ទោលៃទោបាយ្” បទម្ម្ើឱយការអភិវឌ្ឍទសដ្ឋកិច្ចសងគម្ ទៅកម្ពុោ ។

១.៤. េនិទានកម្ា និងសោលបាំណង
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ការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាពម្បចាំឆ្នាំ២០២០ នៃការអៃុវត្តកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ដ្ាំណាក់កាលទី៣ រឺម្ិៃម្ត្ឹម្ខត្ពិៃិត្យទលើម្បសិទភា
ធ ពនៃការអៃុវត្តខែៃការសកម្ម ភាពខកទម្ម្ង់ប៉ាុទណាណោះទទ ប៉ាុខៃត
ខថម្ទាាំងទលើកកម្ពស់ការច្ូលរួម្ែតល់ធាត្ុច្ូលពីម្រប់ត្ួអងគោក់ព័ៃធ រួម្ាៃ អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កសហវ. រួម្ទាាំង
ម្ៃាីរ សហវ., ម្កសួង-សាថប័ៃ ៃិងនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ របាយ្ការណ៍ម្បចាំឆ្នាំ២០២០ ោរបាយ្ការណ៍រួម្
របស់ម្រប់ត្ួអងគកនុងម្កបែណឌកម្ម វិធខី កទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។
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វិធីសាស្រសត កនុងការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ម្បចាំឆ្នាំ២០២០ ឱយាៃលកេណៈម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ។ អ.រ.ហ. បាៃទរៀបច្ាំ
កម្ម្ង់សាំណួរទែាើ ូៃអងគភាពោក់ព័ៃធទម្កាម្ឱវាទ កសហវ. ៃិងម្កសួង-សាថប័ៃ ទោយ្ទផ្លតត្ទលើសូច្ន្ទករសម្ិទក
ធ ម្ម
រៃលឹោះ ឬសកម្មភាពរៃលឹោះខដ្លាៃបច្ច័យ្ខាលាំងទៅទលើការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ បខៃថម្ពីទៃោះ
អ.រ.ហ. ក៏បាៃទសន ើនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ច្ូលរួម្ែតល់ោធាត្ុច្ូលទោយ្រូសរំទលច្ទលើច្ាំណច្
ុ ទោលទៅអាទិភាពរបស់កម្ម វិធី
ខកទម្ម្ង់ រួម្ាៃ ការម្រប់ម្រងការម្បម្ូលច្ាំណូលពៃធ, កាអៃុវត្ត FMIS, ការអៃុវត្តខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកាៃិង
ថវិកាកម្ម វិធី, ការកសាងសម្ត្ថភាព ៃិងការទម្ត្ៀម្ែលួៃសម្ាប់ ាំហាៃបន្ទាប់ ។
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ការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាពម្បចាំឆ្នាំ២០២០ នៃការអៃុវត្តកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ដ្ាំណាក់កាលទី៣ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំតាម្ វិធីសាស្រសត ដ្ូច្ខាងទម្កាម្៖
វឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវត្តការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

• ការតាម្ោៃវឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវត្តការសទម្ម្ច្របស់ រ.ហ.ស កនុងឆ្នាំ២០២០ 3
• ការម្រប់ម្រងច្ាំណូល-ច្ាំណាយ្កនុងបរិបទអសថ ិរភាពទសដ្ឋកិច្ច
• ការទធវើសន្ទធៃកម្មរវាង FMIS ៃិងម្បព័ៃធទែសង ៃិងរវាងម្បព័ៃធទែសងៗ ទោយ្រូសរំទលច្អាំពីវឌ្ឍៃភាព
បញ្ញាម្បឈម្ ដ្ាំទណាោះម្សាយ្

• ការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍សម្ិទក
ធ ម្ម ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ ទៅតាម្ម្កសួង-សាថប័ៃ
• ម្បព័ៃធថ វិកាទៅថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ (ទផ្លតត្ទលើការទធវើម្បត្ិភូកម្មម្ុែងារ ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ)
ការពិភាកាតាម្ម្កសួង-សាថប័ៃ (តាម្ម្បព័ៃធ វីឌ្ីអូ) ៃិងម្ៃាីរ សហវ. រា ធាៃីភនាំទពញ ទែត្តកណា
ត ល ទែត្តខកប
ទែត្តម្ពោះសីហៃុ ៃិងទែត្តនម្ពខវង ។

3 កនុងទសច្កតីសទម្ម្ច្ទៃោះ រ.ហ.ស ទម្ ើសទរីសពីម្រប់ខែនកសម្ាប់អៃុវត្តកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាលទី៣ ។
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ការវាយ្ត្នម្ល ម្បព័ ៃធ ម្រប់ ម្រងហិ រ ញ្ញវ ត្ថុ សា ធារណៈ ទោយ្ពិ ៃិ ត្យទម្ើ ល ការខកលម្ែ ម្បព័ ៃធ ម្រប់ ម្រង តាម្រយ្ៈ
ការទម្បើម្បាស់របាយ្ការណ៍ PEFA ឆ្នាំ២០១០, ឆ្នាំ២០១៥ ៃិងឆ្នាំ២០២០ ។
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ខែែកទលើការម្ត្ួត្ពិៃិត្យទលើវឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវត្តខែៃការសកម្មភាពរួម្, វឌ្ឍៃភាពរបស់ម្កសួង-សាថប័ៃ ៃិងអងគភាព
ទម្កាម្ឱវាទ កសហវ. ម្ត្ូវបូកបញ្ចូ លម្សបតាម្ទោលបាំណង ៃិងខែនក ប៉ាុខៃត វិសាលភាពម្រប់ដ្ណតប់ោសាំខាៃ់រឺ
បញ្ចូ លច្ាំទោោះម្កសួង-សាថប័ៃសថ ិត្កនុង វិស័យ្ទសដ្ឋកិច្ច ៃិងសងគម្កិច្ច ទោយ្ពិៃិត្យទលើម្ុែសញ្ញញសាំខាៃ់ៗ រួម្ាៃ
ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ពនៃការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ, ការពម្ងឹង ៃិងពម្ងីកការអៃុវត្ត FMIS, ការពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ពនៃ
ការអៃុវត្តថវិកាកម្ម វិធី, ការពម្ងឹងការទរៀបច្ាំ ៃិងការអៃុវត្តកម្ម វិធីសវៃកម្ម/អធិការកិច្ចម្បចាំឆ្នាំ (ម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃិត្យ),
ខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត សវៃកម្ម, ខែៃការសវៃកម្ម/អធិការកិច្ចម្បចាំឆ្នាំរបស់ម្កសួង-សាថប័ៃ ៃិងការទែាើរបាយ្ការណ៍
ូៃអាោាធរសវៃកម្មោត្ិ ។
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២. វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តកម្ា វិធីកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ ម្បចាំឆ្ន២
ាំ ០២០
២.១. ការអនុវត្តក្នការេកម្ាភាពរួម្ ដាំណាក់កាលទី៣
ក្នកទី១៖ ការបនត ពម្ងឹងភាពសជឿទុកចិត្តននថវិកា
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ខែនកទី១ “ភាពទ ឿទុកច្ិត្តនៃថវិកា” ទផ្លតត្ទលើទោលបាំណងច្ាំាំៃួៃ ៤ រួម្ាៃ៖ (១) ពម្ងឹងការម្រប់ម្រងច្ាំណូល
ៃិងការអៃុវត្តខែៃការម្បម្ូលច្ាំណូល, (២) បៃតពម្ងឹងការម្រប់ម្រងបាំណល
ុ , (៣) ពម្ងឹងការម្រប់ម្រងសាច្់ម្បាក់
ៃិងរណៃី, ៃិង (៤) ខកលម្ែការអៃុវត្តថវិកា ៃិងពម្ងឹងការអៃុវត្តខែៃការច្ាំណាយ្ ។ ការអៃុវត្តច្ាំណូល ៃិងច្ាំណាយ្
ម្បចាំម្ត្ីាស ៃិងម្បចាំឆ្នាំ ម្ត្ូវាៃភាពរលូៃ ៃិងអាច្បា៉ា ៃ់សាមៃបាៃ ទោយ្កម្ម្ិត្លទម្ែៀងនៃការអៃុវត្តសថិត្កនុង
រងវង់ +/-៥% ទធៀបៃឹងខែៃការ ។

ឹ ការម្រប់ម្រងច្ាំណូល ៃិងការអៃុវត្តខែៃការម្បម្ូលច្ាំណល
ទោលបាំណង១១ ៖ បៃតពម្ងង
ូ
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ការតាម្ោៃការអៃុវត្តយ្ទ
ុ សា
ធ ស្រសត ទកៀរររច្ាំណូល ២០១៩-២០២៣ ៖ អរគន្ទយ្កោឋៃទោលៃទោបាយ្ បាៃទរៀបច្ាំ
ោម្បចាំ្ាស ៃិងឆ្នាំ (របាយ្ការណ៍ពិៃិត្យ ៃិងវាយ្ត្នម្លការអៃុវត្តយ្ុទសា
ធ ស្រសត ទកៀរររច្ាំណូលម្បចាំឆ្នាំ ២០១៩,
ៃិងរបាយ្ការណ៍តាម្ោៃការអៃុវត្តយ្ុទសា
ធ ស្រសត ទកៀរររច្ាំណូលម្បចាំ្ាស ឆ្នាំ២០២០) ។ ្ាសទី ១ ទដ្ើម្ឆ្នាំ
២០២០ ទៃោះ ការអៃុវត្តយ្ុទសា
ធ ស្រសត ទកៀរររច្ាំណូលសទម្ម្ច្បាៃសកម្មភាពច្ាំៃួៃ ៧៨ ឬសម្ម្ូលៃឹង ៦១% កនុង
ច្ាំទណាម្សកម្ម ភាពសរុបទាាំង ១២៩ ខដ្លម្ត្ូវអៃុវត្ត កនុងច្ទន្ទលោះឆ្នាំ ២០១៩-២០២៣ ។ សម្ាប់ល ទធែលនៃ
ការអៃុវត្តឆ្នាំ២០២០ ម្ត្ូវរង់ចាំទៅ្ាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ ។
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ការពម្ងឹងការវិភារ ៃិងការពាករច្ាំណូល៖ អរគន្ទយ្កោឋៃទោលៃទោបាយ្ ពាករច្ាំណូលទោយ្ទម្បើម្បាស់
Elasticity Approach ។ ម្ុែងារ នៃម្៉ាូខដ្លពាករណ៍ 4ទៃោះ រឺែតល់ៃូវការពាករទលើកាំទណើៃនៃម្បទភទច្ាំណូល
ច្ាំៃួៃ ៦ រួម្ាៃ៖ (១) ពៃធទលើម្បាក់ច្ាំណូល, (២) ពៃធម្បទោលកនុងម្សុក, (៣) ពៃធម្បទោលទលើការន្ទាំច្ូល,
(៤) ពៃធទលើោណិ ាកម្មអៃតរោត្ិ, (៥) ពៃធថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ, ៃិង (៦) ច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ ទោយ្ម្សបទៅ
តាម្ទលបឿៃនៃកាំទណើៃទសដ្ឋកិច្ចខដ្លោម្ូលោឋៃ នៃច្ាំណូលពៃធ (proxy tax base) ។ សម្ាប់ការខច្ករំខលក
ទិៃនៃ័យ្រវាងអរគន្ទយ្កោឋៃទោលៃទោបាយ្ ៃិងអរគន្ទយ្កោឋៃរយ្ៃិងរោឋករកម្ពុោ ៃិងអរគន្ទយ្កោឋៃពៃធោរ
ទៅាៃត្ម្ម្ូវការោក់លិែិត្ទសន ើសុាំែលូវការ ។ រីឯការែតល់របាយ្ការណ៍ វឌ្ឍៃភាពម្កកាៃ់ទលខាធិការោឋៃទៅខត្
ម្ិៃទាៃ់ទពលទវោខដ្លទធវើឱយដ្ាំទណើរការម្ត្ួត្ពិៃិត្យតាម្ោៃម្ិៃអាច្ម្បម្ពឹត្តទៅទោយ្រលូៃដ្ូច្ការទម្ោងទុក ។

26>

ការច្ុោះបញ្ា ី ៃិងទធវើបច្ចុបបៃន ភាពព័ត្៌ាៃសហម្ោសកនុងឆ្នាំ២០២០៖ អរគន្ទ យ្កោឋ ៃពៃធ ោរ អៃុវត្តបា ៃច្ាំៃួៃ
១១ ៥២៨ ឬទសម ើៃឹង ៣៩,៩% នៃច្ាំៃួៃសហម្ោសខដ្លម្ិៃទាៃ់បាៃច្ុោះបញ្ា ីពៃធោរ ៃិងទធវើបច្ចុបបៃនភាពព័ត្៌ាៃ
(ទម្បៀបទធៀបោម្ួយ្ទិៃនៃ័យ្អទងកត្សហម្ោសឆ្នាំ២០១៧ ៃិង ២០១៨ ខដ្លាៃច្ាំៃៃ
ួ ២៨ ៨៣៥ សហម្ោស) ។

4

ការទម្បើម្បាស់ម្៉ាូខដ្លពាករណ៍ទៃោះែតល់ៃូវរុណម្បទោ ៃ៍ ០២ រួម្ាៃ (១) ម្៉ាូខដ្លទៃោះាៃលកេណៈសាម្ញ្ញ ខដ្លងាយ្ម្សួលកនុងការទធវើម្បត្ិបត្តិការ ោពិទសស

សម្ម្សបទៅៃឹងកម្ម្ិត្នៃកម្ម្ងទិៃនៃ័យ្ខដ្លាៃ ៃិង (២) ម្៉ាូខដ្លទៃោះែោលភា
់ ពទៃ់ភលៃ់ កនុងការោក់បញ្ចូ ល ឬរណន្ទបខៃថម្ៃូវ add-on factors ទដ្ើម្បីរិត្រូរទលើ
កតាតនៃការផ្លលស់បតូរទោលៃទោបាយ្ពៃធ ឬរច្ន្ទសម្ព័ៃធពៃធ, ការពម្ងឹងអៃុទោម្ភាពអនកោប់ពៃធ ៃិងកតាតម្តងាកល (one-off factor)ោទដ្ើម្ ។
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27>

ការទធវទ
ើ ទាំ ៃើបកម្មម្បព័ៃធរដ្ឋបាលពៃធោរ៖ អរគន្ទយ្កោឋៃពៃធោរ បាៃបញ្ច ប់ការអភិវឌ្ឍ ៃិងោក់ឱយដ្ាំទណើរការៃូវ
ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងការទច្ៀសវាងការយ្កពៃធម្ត្ួត្ោន (DTA) ៃិងម្បព័ៃធ DTA Online, E-filling, E-payment, eVAT Refund, ៃិងបាៃអភិវឌ្ឍម្បព័ៃធម្រប់ម្រងបាំណល
ុ ពៃធ (Tax arrear system) ។

28>

ការទធវស
ើ ន្ទធៃកម្មរវាងម្បព័ៃធទៃ
ិ នៃយ្
័ ពៃធោរ ៃិងម្បព័ៃធអាសុរ
ី ោ
ូ ៖ អរគន្ទយ្កោឋៃពៃធោរ ៃិងអរគន្ទយ្កោឋៃរយ្
ៃិងរដ្ឋករកម្ពុោ បាៃឯកភាពោក់ឱយដ្ាំទណើរការសាកលបងម្ុែងារសន្ទធៃកម្មម្បព័ៃធសវ័យ្ម្បវត្តិកម្មទិៃនៃ័យ្ចប់ពីនថៃទី
២៥ ខែវិច្ិកា
ឆ
ឆ្នាំ២០២០ ត្ទៅ បន្ទាប់ពីបាៃទធវើទត្សោ សាកលបងទោយ្ទោរ ័យ្ោទម្ច្ើៃទលើក ៃិងបាៃោក់ឱយ
ដ្ាំទណើរការោែលួវការទៅម្ត្ីាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ ។ ទិៃនៃ័យ្ខដ្លម្ត្ូវផ្លលស់បតូរតាម្ម្បព័ៃធសវ័យ្ម្បវត្តិកម្ម ៃិងតាម្
ការទសន ើសុាំតាម្ករណីៃីម្ួយ្ ៗ រួម្ាៃ ព័ត្៌ា ៃនៃការច្ុោះ បញ្ា ីសហម្ោស, ព័ត្៌ា ៃនៃការម្បកាសសារទពើពៃធ ,
ទិន្ទនៃុបបវត្តិទិញ-លក់, ព័ត្៌ាៃនៃការម្បកាសម្បត្ិទវទៃ៍រយ្ទលើទាំៃិញន្ទាំទច្ញ-ន្ទាំច្ូល ៃិងព័ត្៌ាៃចាំបាច្់ម្យ្
ួ
ច្ាំៃួៃទទៀត្ ។ ការផ្លលស់បតូរទិៃនៃ័យ្រឺាៃសារៈសាំខាៃ់ណាស់កនុងការម្រប់ម្រង ៃិងម្បម្ូលពៃធ ឱយាៃត្ាលភាព
រណទៃយ្យភាព ម្បសិទភា
ធ ព ៃិងស័កតិសិ ទភា
ធ ព ទដ្ើម្បីធាន្ទៃូវការម្បកួត្ម្បខ ងទោយ្ទសម ើភាពកនុងការទធវើធុរកិច្ច
ពីទម្ោោះថ្នាៃទិៃនៃ័យ្ម្រប់ម្ោៃ់ៃឹងទប់សាកត្់បាៃៃូវការទកងបៃលាំ ៃិងការទរច្ទវសពៃធរបស់ធុរ ៃ ។

29>

ការទធវស
ើ ន្ទធៃកម្មរវាងម្បព័ៃធទៃ
ិ នៃយ្
័ ពៃធោរ ៃិង FMIS៖ ទៅនថៃទី២៣ ខែកញ្ញញ ឆ្នាំ ២០២០ កសហវ.បាៃោក់ឱយ
ដ្ាំទណើរការសន្ទធៃកម្មោែលូវការរវាងម្បព័ៃធម្រប់ម្រងទិៃនៃ័យ្ពៃធោរ ៃិង FMIS ខដ្លសវ ័យ្ម្បវត្តិកម្មទលើម្ុែងារ
ច្ាំៃួៃពីរ រឺ (១) ការបញ្ាូ ៃទិៃនៃ័យ្ច្ាំណូលថវិកាទច្ញពីម្បព័ៃធម្រប់ម្រងទិៃនៃ័យ្ពៃធោរទៅ FMIS ាំៃួសឱយការទច្ញ
ម្កោសសោកបម្ត្បង់ម្បាក់ច្ូលថវិកាោត្ិ ៃិងថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ខដ្លពីម្ុៃម្ត្ូវការទពលទវោយ្ូរ, ទម្បើម្បាស់
ម្កោសសានម្ ៃិងៃីត្ិ វិធីសមុរសាមញោទម្ច្ើៃ ៃិង (២) ការបញ្ាូ ៃទិៃនៃ័យ្ច្ាំណូលពៃធោរ ខដ្លបាៃកាត្់ទុកទោយ្
អរគន្ទយ្កោឋៃរត្ន្ទោរោត្ិ ៃិងរត្ន្ទោររា ធាៃី-ទែត្ត ទច្ញពី FMIS ទៅម្បព័ៃធម្រប់ម្រងទិៃនៃ័យ្ពៃធោរទោយ្
ខបងខច្កោ៉ាងលម្ែិត្ ៃិងច្ាស់ោស់ទៅតាម្ម្បទភទពៃធ ៃិងអាករន្ទន្ទ ។

30>

ការកាត្់បៃថយ្បាំណល
ុ សារទពើពៃធម្ត្ូវទារសរុប ៖ អរគន្ទយ្កោឋៃពៃធោរ បាៃខកសម្ម្ួល ៃិងពិៃិត្យទែាៀងផ្លាត្់ច្ាំទោោះ
បាំណល
ុ ពៃធរបស់សហម្ោសម្ួយ្ច្ាំៃួៃខដ្លបាៃទូទាត្់ ឬបាៃទធវើការត្វា៉ៃ ម្ពម្ទាាំងបាៃបញ្ចូ លទិៃនៃយ្
័ បាំណល
ុ ពៃធ
ទៅកនុ ង តារាង Excel ៃិ ង ទសក ៃឯកសារបាំ ណុល ពៃធ ច ស់ ៗ ទដ្ើ ម្បី ោ ឯកសារទោង សម្ាប់ ប ញ្ចូ លកនុ ង ម្បព័ ៃធ
ម្រប់ម្រងបាំណល
ុ ពៃធថមី ។ ោម្ួយ្ោនទៃោះ កសហវ. បាៃទរៀបច្ាំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តម្បកាសទលែ ៩៦២ សហវ.ម្បក
ច្ុោះនថៃទី២០ ខែវិច្ិកា
ឆ ឆ្នាំ២០២០ សត ីពីការម្រប់ម្រងបាំណល
ុ ពៃធោរ ៃិងបាៃទរៀបច្ាំម្បព័ៃធម្រប់ម្រងបាំណល
ុ ពៃធថមី
សម្ាប់ម្រប់ម្រង ៃិងម្បម្ូលច្ាំណូលពៃធតាម្ម្បព័ៃធបទច្ចក វិទាព័ត្៌ាៃ ។ អរគន្ទយ្កោឋៃពៃធោរ បាៃៃិងកាំពុង
ទរៀបច្ាំរំហូរៃីត្ធ
ិ ី វិធកា
ី រងារបញ្ចូ លទិៃនៃ័យ្បាំណល
ុ ពៃធចស់ៗទៅកនុងម្បព័ៃធម្រប់ម្រងបាំណល
ុ ពៃធថមី ៃិងទោោះម្សាយ្
បាំណល
ុ ពៃធចស់ ។

សហម្ោសខដ្លាៃបាំណល
ុ អាទិភាពច្ាំៃួៃ ៤៩៨ ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត វិធាៃការត្ឹងទារបាំណល
ុ

ពៃធ ។ ទៅឆ្នាំ២០២០ អរគន្ទយ្កោឋៃពៃធោរ ម្បម្ូលបាំណល
ុ ពៃធបាៃច្ាំៃួៃ ១ ១៤១ ៧៣១ ោៃទរៀល ៃិងកនុង
ឆ្នាំ២០១៩ ម្បម្ូលបាំណល
ុ ពៃធបាៃច្ាំៃួៃ ១ ០៨៩ ៩១០ ោៃទរៀល ម្ពម្ទាាំងបាៃខបងខច្កម្បទភទបាំណល
ុ ពៃធ
ខដ្លអាច្ម្បម្ូលបាៃាៃច្ាំៃួៃ ៣ ១៩៩ សហម្ោស (បាំណល
ុ ពៃធត្ិច្ោង ៣ ឆ្នាំ) ៃិងម្ិៃអាច្ម្បម្ូលបាៃាៃ
ច្ាំៃួៃ ៥ ០៨៥ សហម្ោស (បាំណល
ុ ពៃធទម្ច្ើៃោង ៣ ឆ្នាំ) ដ្ូច្ាៃបងាាញកនុងតារាងទី 4 ។
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តារាងទី 4៖ ច្ាំៃៃ
ួ សហម្ោសខដ្លាៃបាំណល
ុ ពៃធខដ្លអាច្ម្បម្ូលបាៃ ៃិងម្ិៃអាច្ម្បម្ូលបាៃ
ល.រ

១

២

31>

ច្ាំៃៃ
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ិ រ
ការទធវសា
ើ ម្ញ្ញកម្ម ទាំទៃើបកម្មៃត្
ី ិ វធ
ី យ្ ៃិងកិច្ម្ច បត្ិបត្តកា
ិ ររយ្ ៖ អរគន្ទយ្កោឋៃរយ្ៃិងរោឋករកម្ពុោ បាៃខកទម្ម្ង់
ៃីត្ិ វិធី ៃិងទាំទៃើបកម្មរយ្ ៃិងកិច្ចម្បត្ិបត្តិការរយ្ រួម្ាៃ ការទធវើសាម្ញ្ញកម្មៃីត្ិ វិធីរយ្ម្ួយ្ច្ាំៃួៃតាម្រយ្ៈការទធវើ
ទាំទៃើបកម្មម្បព័ៃធបទច្ចក វិទាព័ត្៌ាៃ, ការអៃុវត្តម្ច្កទច្ញច្ូលខត្ម្ួយ្កនុងការែតល់ទសវាសាធារណៈ, ការបៃតអៃុវត្ត
ការខកសម្ម្ួលទោលការណ៍ ៃិងៃីត្ិ វិធីទសក ៃកុងខត្ៃ័រ, ការអៃុ វត្តតាម្បទបបញ្ញត្តិនៃអៃុម្កឹត្យសត ីពីបញ្ា ីទាំៃិញ
ហាម្ឃាត្់ ៃិ ង ទាំ ៃិ ញ ោប់ ក ម្ម្ិ ត្ កាំ ណ ត្់ ទដ្ើ ម្បី អ ៃុ វ ត្ត កិ ច្ច ស ម្ម្ួ ល ោណិ ា ក ម្ម តា ម្រយ្ៈការម្រប់ ម្រងហាៃិ ភ័ យ្ ,
ការទទួលយ្កម្បត្ិទវទៃ៍ទដ្ើម្កាំទណើត្ទាំៃិញទច្ញទោយ្អនកន្ទាំទច្ញខដ្លាៃការទទួលសាគល់ ៃិងទោោះម្សាយ្បញ្ញា
ៃិងសាំណូម្ពររបស់ វិស័យ្ឯក ៃតាម្រយ្ៈយ្ៃត ការភាពោនដ្រូរ យ្-ខែន កឯក ៃ (CPPM) ។ ោម្ួ យ្ ោនទៃោះ
សម្ាប់ការពម្ងីកយ្ៃតការធុរ ៃលែបាំែត្
ុ ៃិងឈាៃទៅអៃុវត្តកម្ម វិធីម្បត្ិបត្តិករទសដ្ឋកិច្ចាៃការអៃុញ្ញញត្ (AEO),
កសហវ. បាៃទទួលសាគល់សា ិកធុរ ៃលែបាំែុត្ ច្ាំៃួៃ ១០ ម្កុម្ហុៃ ថមីបខៃថម្ទទៀត្ ខដ្លសរុបាៃច្ាំៃួៃ ៤០ ។

32>

ទាំទៃើបកម្មម្បព័ៃធម្រប់ម្រងកិច្ម្ច បត្ិបត្តកា
ិ រការងាររយ្៖ អរគន្ទយ្កោឋៃរយ្ៃិងរោឋករកម្ពុោ បាៃខកលម្ែម្ុែងារ
ទូ ទា ត្់ តា ម្ម្ទធាបាយ្ទអ ិ ច្ ម្ត្ូ ៃិ ក ៃិ ង អៃុ វ ត្ត ម្ុ ែ ងារទូ ទា ត្់ តា ម្ម្ទធាបាយ្ទអ ិ ច្ ម្ត្ូ ៃិ ក ោម្ួ យ្ ធន្ទោរ
កាណាឌ្ីោ៉ា ៃិងធន្ទោរទអសុល
ី ីោ ។

33>

ី វសា
ិ លភាព នៃការអៃុវត្តម្បព័ៃធបញ្ា រខត្ម្ួយ្ោត្ិ ៖ ម្បព័ៃធបញ្ា រខត្ម្ួយ្ោត្ិម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្តទៅ
ការពម្ងក
អរគន្ទយ្កោឋរយ្ ៃិងរោឋករកម្ពុោ, ម្កុម្ម្បឹកាអភិវឌ្ឍៃ៍កម្ពុោ, ម្កសួងសុខាភិបាល, ម្កសួងឧសាហកម្ម វិទាសាស្រសត
បទច្ចកវិទា ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍, ៃិងម្កសួងោណិ ាកម្ម រីឯ ម្កសួងកសិកម្ម រុកាេម្បាញ់ ៃិងទៃសាទ ៃឹងអៃុវត្តទៅឆ្នាំ
២០២១ ។

34>

ការកាត្់បៃថយ្បាំណល
ុ ម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធម្ត្ូវទារសរុប៖ កសហវ.បាៃោក់ឱយអៃុវត្តម្បកាសទលែ ១១៩៥ សហវ.
ិ ីនៃការម្រប់ម្រង ការត្ឹងទារ ៃិងការ ម្ម្ោះបញ្ា ីនៃបាំណល
ម្បក. ច្ុោះនថៃទី២២ ខែធនូ ឆ្នាំ២០២០ សត ីពី វិធាៃ ៃិង ៃីត្ិ វធ
ុ
ម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ ។ ទៃាឹម្ទៃោះ តារាងច្ាំណាត្់ថ្ននក់បាំណល
ុ ម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ ពុាំទាៃ់បាៃទរៀបច្ាំបញ្ច ប់ទៅទ ើយ្ ។
បាំណល
ុ ម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធសរុបឆ្នាំ២០១៦ ាៃច្ាំៃួៃ ៨០ ២៣៦ ៦៧៩,៣៦ ដ្ុោលរអាទម្រិកម្ត្ូវបាៃកាត្់បៃថយ្
ម្កម្ត្ឹម្ខត្ ៣៧ ៣២៥ ១៥៥,៧០ ដ្ុោលរអាទម្រិក ទៅឆ្នាំ២០២០ ។
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ឹ ការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តរិ ដ្ឋ៖ ច្ាប់សតីពីការម្រប់ម្រង ការទម្បើម្បាស់ ៃិងចត្់ខច្ងទលើម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ
ការពម្ងង
ទលែ ៃស/រកម្/១១២០/០៣ ច្ុោះនថៃទី១៤ ខែវិច្ិកា
ឆ ឆ្នាំ២០២០ ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្ត ទហើយ្លិែិត្បទោឋៃរត្ិយ្ត្
ុ ត
ិ ី
ៃឹងម្ត្ូវទរៀបច្ាំបខៃថម្ រួម្ាៃ ៖ អៃុម្កឹត្យសត ីពីៃីត្ិ វិធីនៃការទែារម្កោម្ទពយសម្បត្តិរបស់រដ្ឋ, អៃុម្កឹត្យសត ីពីៃីត្ិ វធ
លម្ែិត្នៃការទធវើអៃុម្បទោរ, អៃុម្កឹត្យសត ីពីៃីត្ិ វិធីលម្ែិត្នៃការទធវើអធិបបទោរ, អៃុម្កឹត្យសត ីពី វិធាៃៃិងៃីត្ិ វិធីនៃ
ការរឹបអូសម្កោម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ, អៃុម្កឹត្យសត ីពី វិធាៃ ៃិងៃីត្ិ វិធីនៃការ ួលម្ទពយសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ ៃិង
ិ ៃ ៃិងៃីត្ិ វិធនី ៃការលក់ ឬការដ្ូរម្ទពយសម្បត្តិឯក ៃរបស់រដ្ឋ, អៃុម្កឹត្យ
ម្ទពយសម្បត្តិឯក ៃរបស់រដ្ឋ, អៃុម្កឹត្យសត ីពី វធា
សត ីពី វិធាៃ ៃិងៃីត្ិ វិធីនៃការទិញ លក់ ការដ្ូរ ឬការ ួលម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋទៅទម្ៅម្បទទស, អៃុម្កឹត្យសត ីពី វិធាៃ ៃិង
ៃីត្ិ វិធីនៃបដ្ិទាៃ, អៃុម្កឹត្យសត ីពី វិធាៃ ៃិងៃីត្ិ វិធីនៃការែតល់សម្បទាៃដ្ីទសដ្ឋ កិច្ច ៃិងសម្បទាៃដ្ីសងគម្កិច្ច,
អៃុម្កឹត្យសត ីពី វិធាៃ ៃិងៃីត្ិ វិធីនៃការែតល់ ការម្រប់ម្រង ៃិងការម្ត្ួត្ពិៃិត្យសម្បទាៃម្រប់ម្រងទសវាសាធារណៈ,
ៃិង អៃុម្កឹត្យសត ីពី វិធាៃ ៃិងៃីត្ិ វិធីនៃការបង់ច្ាំណូលពីការម្រប់ម្រង ៃិងការចត្់ខច្ងម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ ។

36>

ច្ាប់សតព
ី កា
ី រម្រប់ម្រងខលបងោណិ ាកម្ម ៖ ច្ាប់សតីពីការម្រប់ម្រងខលបងោណិ ាកម្មម្ត្ូវបាៃអៃុម្័ត្ទោយ្រដ្ឋសភា
កាលពីនថៃទី០៥ ខែត្ុោ ឆ្នាំ២០២០ ៃិងបាៃម្បកាសោក់ឱយទម្បើម្បាស់ទៅនថៃទី១៤ ខែវិច្ិកា
ឆ ឆ្នាំ២០២០ ទហើយ្កាំពុង
ទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោងអៃុម្កឹត្យសត ីពីការទរៀបច្ាំ ៃិងការម្បម្ពឹត្តទៅនៃអរគទលខាធិការោឋៃ នៃ រ.ល.ក ៃិងម្បកាសសត ីពី
ការទរៀបច្ាំ ៃិងការម្បម្ពឹត្តទៅនៃន្ទយ្កោឋៃច្ាំណោះុ ឱយអរគទលខាធិការោឋៃ នៃ រ.ល.ក ។
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ី រទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធបទច្ចក វទ
ិ ាព័ត្ា
ការពម្ងកា
៌ ៃម្រប់ម្រងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ (NRMIS) ៖ ទៅឆ្នាំ២០២០
ម្រប់ម្កសួង-សាថប័ៃម្បម្ូលច្ាំណូលទាាំង២៣ ៃិងម្ៃាីរ ាំន្ទញោក់ព័ៃធ បាៃទម្បើម្បាស់ NRMIS ។ ការទម្បើម្បាស់
NRMIS ទៅម្កសួងកសិកម្ម រុកាេម្បាញ់ ៃិងទៃសាទ (ករណីសម្បទាៃដ្ីទសដ្ឋកិច្ច) ៃិង ម្កសួងខរ៉ៃ ៃិងថ្នម្ពល
(ករណីសម្បទាៃខរ៉ៃ) ទៅម្ិៃទាៃ់បាៃអៃុវត្តទពញទលញ ទោយ្ទៅទសលសល់កិច្ចការត្ិច្ត្ួច្ទទៀត្ម្ត្ូវបាំទពញបខៃថម្ ។
NRMIS ទម្ោងោក់ឱយអៃុវត្តទៅរដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្តចប់ពីឆ្នាំ២០២១, ទៅរដ្ឋបាលម្កុង ម្សុក ែណឌ ទៅឆ្នាំ
២០២២ ៃិងឃុាំ សងាកត្់ ទៅឆ្នាំ២០២៣ ។ ការពម្ងីកទៃោះ ាៃសៃាុោះទលឿៃខដ្លចាំបាច្់ម្ត្ូវម្បុងម្បយ្័ត្ន ៃិងពម្ងឹង
ការម្រប់ម្រង ក៏ដ្ូច្ោការរិត្រូរទលើការកសាងសម្ត្ថភាព ។

38>

ការទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធទូទាត្់ទអ ិច្ម្ត្ូៃិក (e-Payment) ៖ អរគន្ទយ្កោឋៃម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ ៃិងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃ
សារទពើពៃធ បាៃទរៀបច្ាំៃិងោក់ឱយទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធទូទាត្់ទអ ិច្ម្ត្ូៃិក (e-Payment) សម្ាប់ការម្បម្ូលច្ាំណូល
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ម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ ាំហាៃទី១ សម្ាប់ម្កសួងច្ាំៃួៃ ០៣ រួម្ាៃ ៖ កសហវ., ម្កសួងទរៀបច្ាំខដ្ៃដ្ី ៃររូបៃីយ្កម្ម
ៃិ ង សាំ ណ ង់ , ៃិ ង ម្កសួ ង កសិ ក ម្ម រុ កាេ ម្បាញ់ ៃិ ង ទៃសាទ តាម្រយ្ៈសារាច្រទលែ ០១០ សហវ ៃិ ង ទសច្កតី
ូៃដ្ាំណឹងទលែ ០៣០ សហវ. ច្ុោះនថៃទី១០ ខែវិច្ិកា
ឆ ឆ្នាំ២០២០ ៃិងម្កសួង-សាថប័ៃច្ាំៃួៃ ១០ បខៃថម្ ទៅឆ្នាំ
២០២១ ម្ពម្ទាាំង ១០ បខៃថម្ទទៀត្ ទៅឆ្នាំ២០២២ ។

39>

ី ម្បទាៃទសដ្ឋកច្
ការពិៃត្
ិ យកិច្ស
ច ៃាដ្ស
ិ ច ៖ អៃុទោម្តាម្បទបបញ្ញត្តិោធរាៃ ៃិងត្នម្លឈួ ន លដ្ីសម្បទាៃទសដ្ឋកិច្ច
ការិោល័យ្ ាំ ន្ទ ញៃិងម្កុម្ការងារអៃត រម្កសួង បាៃទធវើការពិៃិត្យៃិងខកសម្ម្ួល ៃូវកិច្ចសៃា ួល ដ្ីសម្បទាៃ
ទសដ្ឋកិច្ចបាៃច្ាំៃួៃ ៦៧ ម្កុម្ហុៃ កនុងច្ាំទណាម្កិច្ចសៃាោម្ួយ្ម្កុម្ហុៃច្ាំៃួៃ ២២៩ ទៅឆ្នាំ២០២០ ។

40>

ការទរៀបច្ាំសទាំ ណើសទុាំ ោលការណ៍ទលើការកាំណត្់នថលឈួ ន ល

ល
ួ
ៃិងលកេែណឌនៃកិច្ស
ច ៃា ល
ួ ម្ទពយសម្បត្តរិ ដ្ឋ ៖

ឺ ូ វីដ្-១៩ ទោយ្រង់ចាំសភាពការណ៍ធូរម្សាលសិៃទទើបបៃត
កិច្ចការទៃោះ ម្ត្ូវបាៃពៃារទពលកនុងបរិការណ៍នៃ ាំងក
ម្ុែការបខៃថម្ទទៀត្ ។ ការពៃាទពលទៃោះ ទទួលបាៃទោការណ៍ឯកភាពដ្៏ែពង់ែពស់ ពី ឯកឧត្តម្អរគបណឌិត្សភាចរយ
ឧបន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតី រដ្ឋម្ស្រៃតី កសហវ. ។

41>

ការទរៀបច្ាំទសច្កតម្ី ោងច្ាប់សតព
ី កា
ី រម្រប់ម្រងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ ៖ ទសច្កតីម្ោងច្ាប់ទៃោះម្ត្ូវបាៃោក់ម្ប ុាំ
កម្ម្ិត្ថ្ននក់ដ្ឹកន្ទាំអងគភាព ៃិងម្កុម្ម្បឹកាៃីត្ិកម្ម នៃ កសហវ. ោទម្ច្ើៃដ្ងកនុងម្ត្ីាសទី ៤ ឆ្នាំ២០២០ ទដ្ើម្បីធាន្ទថ្ន
ែលឹម្សារបទច្ចកទទសាៃភាពម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ៃិងាៃវិសាលភាពអាច្អៃុវត្តបាៃ ម្ុៃៃឹងោក់្លងថ្ននក់ដ្ឹកន្ទាំ
កសហវ. ។ ច្ាប់ទៃោះាៃវិសាលភាពម្រប់ដ្ណតប់ច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ រួម្ាៃ៖ ច្ាំណូលពីម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ,
ច្ាំណូលពីសហម្ោសសាធារណៈ ៃិងអងគភាពសវ ័យ្ភាពហិរញ្ញវត្ថុដ្នទទទៀត្, ច្ាំណូលពីទសវាសាធារណៈ, ច្ាំណូល
ពីការពិៃ័យ្ ៃិងោក់ទណឌកម្ម ៃិងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធទែសងទទៀត្ ។ ទសច្កតីម្ោងច្ាប់ទៃោះ ទម្ោងបញ្ាូ ៃ
ទៅរណៈរដ្ឋម្ស្រៃតីទៅឆ្នាំ២០២១ ៃិងសាថប័ៃៃីត្ិបបញ្ញត្តិទៅឆ្នាំ២០២២ ។

42>

វទិ សាធៃកម្មម្ពោះរា ម្កឹត្យសត ព
ី ល
ី កេៃតក
ិ ៈទូទៅនៃសហម្ោសាធារណៈ ៖ អរគន្ទយ្កោឋៃម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋៃិងច្ាំណូល
ម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ បាៃៃិងកាំពុងទរៀបច្ាំបញ្ចូ លែលឹម្សារបខៃថម្តាម្អៃុសាសៃ៍របស់ម្កុម្ការងារទម្កាយ្ពីបាៃទធវើ
ការម្ប ុាំច្ាំៃួៃ២ទលើក ។ កិច្ចការទៃោះទម្ោងៃឹងបញ្ច ប់ទៅឆ្នាំ២០២២ ។

43>

ការទរៀបច្ាំឯកសារទោលសត ព
ី កា
ី រខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធច្ណ
ាំ ល
ូ ម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ ៖ កិច្ចការទៃោះទទួលបាៃ ាំៃួយ្បទច្ចកទទស ពី
ទីម្បឹកាបទច្ចកទទសរបស់ធន្ទោរពិភពទោក ទោយ្ ាំហាៃដ្ាំបូងបាៃទរៀបច្ាំបញ្ច ប់ Inception report ។ ម្កុម្ការងារ
បទច្ចកទទសកាំពុងបៃតកិច្ចការបទច្ចកទទសនៃការទរៀបច្ាំឯកសារទៃោះឱយាៃរុណភាព ៃិងម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ទដ្ើម្បីធាន្ទ
ម្បសិទភា
ធ ពនៃការអៃុវត្ត ។ ឯកសារទៃោះោឯកសារសាំខាៃ់ ៃិងោទិសទៅសម្ាប់ទរៀបច្ាំលិែិត្បទោឋៃរត្ិយ្ុត្ត
ន្ទន្ទោក់ពៃ
័ ធៃង
ឹ ការម្រប់ម្រងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ ដ្ូច្ទៃោះ របបីម្ត្ូវបញ្ច ប់កនុង្ាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ ទៃោះ ។

44>

ការទរៀបច្ាំទោលការណ៍ខណន្ទាំរម្
ួ សោ ព
ី កា
ី រម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈរបស់រា រោឋភិបាល (Public Financial
Management Manual-PFMM) ៖ អ.រ.ហ. បាៃទរៀបច្ាំសិកាេសាោពិទម្ោោះទោបល់ទលើកទី១ទលើទសច្កតីម្ោងទៃោះ
ោម្ួយ្អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កសហវ., ម្កសួង-សាថប័ៃ, ម្រឹោះសាថៃសាធារណៈរដ្ឋបាល, សហម្ោសសាធារណៈ, រដ្ឋបាល
ថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ, ម្ៃាីរ ាំន្ទញ ៃិងត្ាំណាងនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ទហើយ្ទម្ោងៃឹងពិទម្ោោះទោបល់ទលើកទី២ ម្ុៃៃឹងទោរព
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ទសន ើរណៈកម្មការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ៃិងរណៈកាមធិការដ្ឹកន្ទាំការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទដ្ើម្បីពិៃិត្យ ៃិងែតល់ការខណន្ទាំបខៃថម្ ។ ទោលការណ៍ទៃោះទម្ោងៃឹងបញ្ច ប់កនុងឆ្នាំ២០២១ទៃោះ ។

45>

ការកាំណត្់ៃិយ្ម្ៃ័យ្នៃបាំណល
ុ កកសា ោះ ៖ ម្កុម្ការងារបទច្ចកទទស 5 ទរៀបច្ាំម្កបែណឌរួម្ខែៃទីបងាាញែលូវ ៃិង
ខែៃការសកម្មភាពសម្ាប់ទោោះម្សាយ្ច្ាំណាយ្កកសា ោះ ម្ត្ូវបាៃបទងកើត្តាម្រយ្ៈទសច្កតីសទម្ម្ច្ទលែ ០៨៥ សហវ.
ច្ុោះនថៃ ទី៣១ ខែធនូ ឆ្នាំ២០២០។ ម្កុម្ការងារបទច្ចកទទសបាៃៃិងកាំពុងទរៀបច្ាំៃីត្ិ វិធីខកសម្ម្ួលកិច្ចសៃារបស់
ម្កុម្ ាំន្ទញការខដ្លកាំពុងទរៀបច្ាំ PFMM ទដ្ើម្បីទរៀបច្ាំសិកាទលើការងារទៃោះ។ កិច្ចការទៃោះទម្ោងៃឹងបញ្ច ប់ទៅកនុង
ឆ្នាំ២០២១ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តទៅទដ្ើម្ឆ្នាំ២០២២ ។

46>

ការទូទាត្់ម្បាក់ទបសកកម្មតាម្ម្បព័ៃធធន្ទោរ៖ កសហវ. បាៃទច្ញសារាច្រខណន្ទាំទលែ ០១២ សហវ ច្ុោះនថៃទី២៩
ខែធនូ ឆ្នាំ២០១៤ សត ីពីការទូទាត្់ម្ត្ង់ច្ូលរណៃីម្បាក់ទបៀវត្សរបស់ម្ស្រៃតីរា ការ ប៉ាុខៃតការអៃុវត្ត រឺសថត្
ិ ទៅទលើសាម្ី
ម្កសួង-សាថប័ៃ ។ ោវឌ្ឍៃភាព ម្កសួង-សាថប័ៃច្ាំៃួៃ ៨ បាៃទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្តការទបើកម្បាក់ទបសកកម្មកនុងម្បទទស
តាម្ម្បព័ៃធធន្ទោរ ។ ម្កសួងអប់រំ យ្ុវ ៃ ៃិងកីឡាបាៃចប់ទែតើម្អៃុវត្តការទបើកម្បាក់ទបសកកម្មកនុងម្បទទសតាម្
ម្បព័ៃធធន្ទោរសម្ាប់អងគភាពថវិកាថ្ននក់ម្ៃាីរអប់រំ យ្ុវ ៃ ៃិងកីឡារា ធាៃីទែត្តកនុងឆ្នាំ២០១៥ ទោយ្ខ កសម្ាប់
អងគភាពថវិកាថ្ននក់កណា
ត ល ៃឹងចប់ទែតើម្ការទបើកម្បាក់ទបសកកម្មកនុងម្បទទសតាម្ម្បព័ៃធធន្ទោរទៅឆ្នាំ២០២១ ទៃោះ ។

ឹ ការម្រប់ម្រងបាំណល
ទោលបាំណង ១២ ៖ បៃតពម្ងង
ុ

47>

ការតាម្ោៃការអៃុវត្តយ្ុទសា
ធ ស្រសត សត ីពីការម្រប់ម្រងបាំណល
ុ សាធារណៈ ២០១៩-២០២៣ ៖ អរគន្ទយ្កោឋៃសហម្បត្ិបត្តិការអៃតរោត្ិៃិងម្រប់ម្រងបាំណល
ុ
ោទសន្ទធិការ ូៃរណៈកាមធិការម្រប់ម្រងបាំណល
ុ សាធារណៈ បាៃ
ទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ វឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវត្តយ្ុទ ធសាស្រសត សត ីពីការម្រប់ម្រងបាំណុល សាធារណៈ ២០១៩-២០២៣
ម្បចាំ ម្ត្ី ា ស ៃិ ង ម្បចាំ ឆ្នាំ ម្ពម្ទាាំ ង បាៃទបាោះែាយ្ម្ពឹ ត្តិ ប ម្ត្សថ ិ ត្ិ បាំ ណុ ល សាធារណៈកម្ពុ ោ ម្បចាំ ្ ាស
ោទទៀងទាត្់ ។ ោម្ួយ្ោនទៃោះ ទសច្កតីម្ោងបច្ចុបបៃនកម្មៃីត្ិ វិធរី ួម្ម្បត្ិបត្តិការសម្ាប់ការម្រប់ម្រងបាំណល
ុ សាធារណៈ
ៃិងបច្ចុបបៃនកម្មម្បកាសសត ីពីទោលការណ៍ ៃិងៃីត្ិ វិធីម្រប់ម្រងការែតល់ឥណទាដ្ល់សហម្ោសសាធារណៈ, ម្រឹោះសាថៃ
សាធារណៈ ៃីត្ិបុរគលសាធារណៈ ៃិងម្រឹោះសាថៃធន្ទោរ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃិងទម្ោងអៃុម្័ត្ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តទៅ
ម្ត្ីាសទី៤ ឆ្នាំ២០២១ ។

48>

ការទរៀបច្ាំម្បព័ៃធម្រប់ម្រងទិៃនៃយ្
័ ោក់ពៃ
័ ធៃង
ឹ កាត្ពវកច្
ិ ប
ច ណ
ាំ ល
ុ ោយ្ថ្នទហត្ុ ៖ អរគន្ទយ្កោឋៃសហម្បត្ិបត្តិការ
អៃតរោត្ិ ៃិងម្រប់ម្រងបាំណល
ុ បាៃបទងកើត្ ៃិងកាំពុងទម្បើម្បាស់សាកលបងៃូវម្បព័ៃធម្រប់ម្រងទិៃនៃ័យ្ោក់ព័ៃធៃឹង
កាត្ពវកិច្ចបាំណល
ុ ោយ្ថ្នទហត្ុ ។ ម្កុម្ការងារបទច្ចកទទសអៃតរម្កសួង-សាថប័ៃ ម្ត្ូវបាៃបទងកើត្ តាម្រយ្ៈទសច្កតីសទម្ម្ច្
ទលែ ០១៧ កសហវ ច្ុោះនថៃទី១២ ខែម្ីន្ទ ឆ្នាំ២០២០ ទដ្ើម្បីសិកា ៃិងច្ងម្កងព័ត្៌ាៃ ៃិងទិៃនៃ័យ្ោក់ព័ៃធៃឹង
កាត្ពវកិច្ចបាំណល
ុ ោយ្ថ្នទហត្ុ ។

49>

ការម្រប់ម្រងទលើ វិស័យ្ម្ូលបម្ត្រដ្ឋ ៖ ទដ្ើម្បី ាំរុញការអភិវឌ្ឍម្ូលបម្ត្រដ្ឋ រា រោឋភិបាលបាៃទរៀបច្ាំច្ាប់ថមីសតីពី
“ម្ូលបម្ត្រដ្ឋ” ខដ្លម្បកាសឱយទម្បើម្បាស់ទោយ្ម្ពោះរា ម្កម្ទលែ ៃស/រកម្/១២២០/០៤០ ច្ុោះនថៃទី២៦ ខែធនូ ឆ្នាំ

5

ម្កុម្ការងារទៃោះាៃសាសភាពច្ូលរួម្ពី អ.រ.ហ., អរគន្ទយ្កោឋៃរត្ន្ទោរោត្ិ, អរគន្ទយ្កោឋៃថវិកា, អរគន្ទយ្កោឋៃលទធកម្មសាធារណៈ, អរគន្ទយ្កោឋៃ

ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ , អរគន្ទយ្កោឋៃទោលៃទោបាយ្, អរគន្ទយ្កោឋៃសវៃកម្មនែាកង
នុ , អោគធិការោឋៃ ៃិងម្កុម្ការងារ FMIS ។
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២០២០ ាំៃួសឱយច្ាប់សតីពីម្ូលបម្ត្រដ្ឋខដ្លបាៃម្បកាសឱយទម្បើម្បាស់ទោយ្ម្ពោះរា ម្កម្ទលែ ៃស/រកម្/០១០៧/
០០១ ច្ុោះនថៃទី ១០ ខែម្ករា ឆ្នាំ២០០៧ ។ ទៃាឹម្ទៃោះ កសហវ. បាៃបទងកើត្ម្កុម្ការងារបទច្ចកទទសទរៀបច្ាំម្កែណឌ
ទោលៃទោបាយ្សត ីពីការអភិវឌ្ឍម្ូលបម្ត្ (ក.ម្.រ.) តាម្រយ្ៈទសច្កតីសទម្ម្ច្ទលែ ០៧១ សហវ ច្ុោះនថៃទី ០៦ ខែ
វិច្ិកា
ឆ ឆ្នាំ២០២០ ។ ទោយ្ាៃការោាំម្ទពីនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍សាំខាៃ់ៗម្ួយ្ច្ាំៃួៃ ក.ម្.រ. បាៃៃិងកាំពុងទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោង
បឋម្ម្កបែណឌទោលៃទោបាយ្ខដ្លោខែៃទីបងាាញែលូវកនុងការអភិវឌ្ឍម្ូលបម្ត្ទៃោះ ។ ាំហាៃបន្ទាប់ ទសច្កតីម្ោង
ទៃោះ ៃឹងម្ត្ូវទម្ោងោក់ពិទម្ោោះទោបល់ោម្ួយ្ម្កសួង-សាថប័ៃ ៃិងនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ោក់ព័ៃធ បន្ទាប់ម្កោក់្លង
កិច្ចម្ប ុាំរណៈកម្មការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឬរណៈកម្មការម្រប់ម្រងបាំណល
ុ សាធារណៈ ឬ
រណៈកាមធិការទោលៃទោបាយ្ទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុម្ៃ
ុ ៃឹងទោរព ូៃ េសម្តចសត្សជានយករដាម្ន្រនត ី អៃុម្ត្
័
ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តទៅច្ុងខែធនូ ឆ្នាំ២០២១ ។

ឹ ការម្រប់ម្រងសាច្់ម្បាក់ ៃិងរណៃី
ទោលបាំណង ១៣៖ ពម្ងង

50>

ឹ ការទរៀបច្ាំខែៃការសាច្់ម្បាក់ 6 ៖ សាថៃភាពបច្ចុបបៃននៃការអៃុវត្តបូករួម្ទាាំងវឌ្ឍៃភាពនៃ
ការបៃតខកលម្ែ ៃិងពម្ងង
ការពម្ងីកការទម្បើម្បាស់រឺោការទលើកម្ពស់យ្ៃតការម្រប់ម្រងសាច្់ម្បាក់ទោយ្ាៃទោលការណ៍ ៃិងៃីត្ិ វិធីសម្ាប់
អងគភាពោក់ព័ៃធរបស់ម្កសួង-សាថប័ៃ ទដ្ើម្បីបទងកើត្ការពាកររំហូរសាច្់ម្បាក់ ៃិងការពាករសម្ត្ុលយសាច្់ម្បាក់ច្ុងនថៃ
ទៅរណៃីទទាលរត្ន្ទោរឱយាៃភាពម្ត្ឹម្ម្ត្ូវ ៃិងទាៃ់ទពលទវោ។ ការពាកររំហរូ សាច្់ម្បាក់ម្ត្ូវបាៃខកលម្ែឱយ
សថ ិត្កនុងរងវង់ (+/-៥%) ៃិងបាៃទរៀបច្ាំខែៃការសាច្់ម្បាក់ោម្បចាំខដ្លាៃតារាងត្ួទលែម្ត្ូវបាៃយ្កម្កទម្បើម្បាស់ ។
ម្បព័ៃធ Online Web-based Application ម្ត្ូវបាៃទម្បើម្បាស់សាកលបងបៃតោម្ួយ្ម្កសួង-សាថប័ៃទាាំង៣៧ ។
សម្ត្ថភាពម្ស្រៃតីទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធ Online Web-based Application ទៅតាម្ម្កសួង-សាថប័ៃម្ួយ្ច្ាំៃួៃទៅាៃ
កម្ម្ិត្ ។ អរគន្ទយ្កោឋៃរត្ន្ទោរោត្ិ អាច្ដ្ឹងពីទាំហាំនៃរំហូរសាច្់ម្បាក់របស់ម្កសួង-សាថប័ៃ ៃិងអាច្ពាករណ៍
សាច្់ម្បាក់ោម្ុៃ ទដ្ើម្បីអាច្ទម្ត្ៀម្រំហូរសាច្់ម្បាក់ឱយកាៃ់ខត្ាៃម្បសិទភា
ធ ព ៃិងទាៃ់ទពលទវោ ម្សបតាម្ការងារ
ខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។

51>

ខែៃការសាច្់ម្បាក់របស់ម្កសួងម្ត្ូវបាៃបញ្ចូ លកនង
ុ ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងសាច្់ម្បាក់ ៖ ម្កសួង-សាថប័ៃ ច្ាំៃួៃ ២៣ បាៃ
បញ្ចូ លទិៃនៃ័យ្កនុងម្បព័ៃធម្រប់ម្រងសាច្់ម្បាក់ ។ ទោយ្ខ កម្កសួង-សាថប័ៃច្ាំៃួៃ ១១ ម្ិៃទាៃ់បាៃបញ្ចូ លទិៃនៃ័យ្
កនុងម្បព័ៃធ រួម្ាៃ៖ (១) កសហវ., (២) ទីសតីការរណៈរដ្ឋម្ស្រៃតី, (៣) ម្កសួងការោរោត្ិ, (៤) ម្កសួងអប់រំ
យ្ុវ ៃ ៃិងកីឡា, (៥) ម្កសួងឧសាហកម្ម វិទាសាស្រសត បទច្ចក វិទា ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍, (៦) រដ្ឋទលខាធិការអាកាស
ច្រសុី វិល, (៧) ម្កសួងទាំន្ទក់ទាំៃងោម្ួយ្រដ្ឋសភាម្ពឹទស
ធ ភា ៃិងអធិការកិច្ច, (៨) ម្កសួងធម្មការ ៃិងសាសន្ទ,
(៩) អាោាធរសវៃកម្មោត្ិ, (១០) ម្កសួងសងគម្កិច្ច អត្ីត្យ្ុទ ធ ៃ ៃិងយ្ុវៃីត្ិសម្បទា, (១១) ម្កសួងខែៃការ ។
រីឯម្កសួង-សាថប័ៃ ច្ាំៃួៃ ៣ ពុាំអាច្ទាក់ទងបាៃ រួម្ាៃ (១) ម្កសួងម្ហានែា, (២) ម្កសួងោណិ ាកម្ម, ៃិង (៣)
ម្កសួ ង វបបធម្៌ ៃិ ង វិ ច្ិ ម្ត្សិ លបៈ ។

6

ការទរៀបច្ាំកម្ម វិធីច្ាំណូល-ច្ាំណាយ្ ៃិងការទរៀបច្ាំខែៃការសាច្់ម្បាក់ាៃភាពម្ិៃដ្ូច្ោនទទ ពីទម្ោោះកម្ម វិធីច្ាំណូល-ច្ាំណាយ្ថវិការឺោការបូកសរុបច្ាំៃួៃត្ួទលែ

ច្ាំណូល-ច្ាំណាយ្ខដ្លាៃទាាំងអស់របស់ថ វិកាសរុប ច្ាំខណកឯខែៃការសាច្់ម្បាក់រឺោការបូកសរុបច្ាំៃួៃត្ួរទលែច្ាំណូល-ច្ាំណាយ្អៃុវត្ត ។
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52>

ការទូទាត្់តាម្ម្បព័ៃធទអ ច្
ិ ម្ត្ូៃក
ិ (E-transfer)៖ ម្ុែងារច្ម្បង ៃិងសារៈសាំខាៃ់នៃការទម្បើម្បាស់ E-Transfer7
រឺែតល់ភាពងាយ្ម្សួលដ្ល់អត្ិថិ ៃកនុងការទែារសាច្់ម្បាក់ច្ូលរណៃីអត្ិថិ ៃទោយ្ផ្លាល់ ៃិងទាៃ់ទពលទវោ
ទោយ្កាត្់បៃថយ្ទពលទវោតាម្រយ្ៈការម្ិៃទាម្ទារឱយអត្ិថិ ៃច្ាំណាយ្ទពលទវោ កនុងការយ្កម្ូលបបទាៃប័ម្ត្
ទៅធន្ទោរ ទដ្ើម្បីទធវើការទែារទឹកម្បាក់ច្ូលរណៃីរបស់ែួ លៃ ។ ម្ុែងារច្ម្បង E-transfer របស់ធន្ទោរោត្ិនៃកម្ពុោ
បាៃទធវើសន្ទធៃកម្មោសវ ័យ្ម្បវត្តិពី FMIS ខដ្លបាៃទសច្កតថ្ន
ី រាល់ការទូទាត្់ ូៃអត្ិថិ ៃ រឺម្ត្ូវទធវើការទូទាត្់ទច្ញពី
FMIS ទៅកាៃ់ម្បព័ៃធ OBSNBC របស់ធន្ទោរោត្ិនៃកម្ពុោ ទហើយ្អរគន្ទយ្កោឋៃរត្ន្ទោរោត្ិៃឹងទធវើការទែារ
ម្បាក់ពីម្បព័ៃធ OBSNBC ទៃោះទៅអត្ិថិ ៃ ។ ន្ទទពលបច្ចុបបៃន អរគន្ទយ្កោឋៃរត្ន្ទោរោត្ិកាំពុងសហការោម្ួយ្
ធន្ទោរកាណាឌ្ីោ៉ា ៃិងន្ទយ្កោឋៃបទច្ចក វិទាព័ត្៌ាៃនៃ កសហវ. ទដ្ើម្បីអភិវឌ្ឍទធវើសន្ទធៃកម្ម ទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធ
ទូទាត្់ទអ ិច្ម្ត្ូៃិកោម្ួយ្ធន្ទោរកាណាឌ្ីោ៉ា សាំទៅពម្ងីកការទម្បើម្បាស់ទៅដ្ល់រត្ន្ទោររា ធាៃី-ទែត្ត ទៅ
ទដ្ើម្ឆ្នាំ២០២១ ។ ោទិសទៅ ច្ាំណាយ្ថវិកាោត្ិម្បាណ ៥០% នៃច្ាំណាយ្សរុបម្ត្ូវបាៃទូទាត្់តាម្ E-Transfer
ឆ្នាំ២០២១-២០២២ ។

53>

ការពទៃលឿៃការទូទាត្់បទុ រម្បទាៃ ៖ ថវិកាបុទរម្បទាៃម្ត្ូវបាៃកត្់ម្តាតាម្ោៃកនុងបញ្ា ី វិភារ ៃិងរបាយ្ការណ៍ោម្បចាំ
ទោយ្លម្ែិត្តាម្ទឈាមោះម្កសួង-សាថប័ៃ ៃីម្យ្
ួ ៗ ។ រិត្ម្ត្ឹម្នថៃទី ១៤ ខែធនូ ឆ្នាំ២០២០ សម្ត្ុលយបុទរម្បទាៃម្ិៃទាៃ់
ទូទាត្់របស់ម្កសួង-សាថប័ៃ ៃិងអងគភាព ពីឆ្នាំ ២០១៧-២០១៩ ាៃច្ាំៃួៃម្បាណ ១៧២.៣៤ ប៊ីោៃទរៀល ។
កិច្ចការទៃោះៃឹងម្ត្ូវអៃុវត្តកនុង CAP3+2 បៃតទទៀត្ ។

54>

ឹ ច្ាំណាយ្រ ាទទយ្យបុទរម្បទាៃ ៖ ឆ្នាំ២០២០ អរគន្ទយ្កោឋៃរត្ន្ទោរោត្ិបាៃសហការោម្ួយ្អរគន្ទយ្កការពម្ងង
ោឋៃោក់ព័ៃធ ខកសម្ម្ួលម្បកាសទលែ ៦៦៣ សហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទី២៨ ខែកកកោ ឆ្នាំ២០២០ សត ីពីៃីត្ិ វិធីច្ាំណាយ្តាម្
រ ាទទយ្យបុទរម្បទាៃរបស់រដ្ឋបាលថ្ននក់ោត្ិ សម្ាប់ឆ្នាំ២០២១ ទោយ្បាៃកាំណត្់ពីអត្ិបរាោភាររយ្ ៃិងទឹកម្បាក់
តាម្ម្ុែសញ្ញញតាម្ែាង់រណៃី ៃិងបៃថយ្ទឹកម្បាក់បណណ ច្ាំណាយ្អត្ិបរាពី ៥ ោៃទរៀល ម្ក ៣ ោៃទរៀល ។

55>

រា រោឋភិបា លបាៃអៃុវត្តទោរ ័យ្ទលើការទបើកម្បាក់ទបៀវត្សតាម្ម្បព័ៃធ ធន្ទោរ។ ទោយ្ខ ក ការទបើកម្បាក់
ទបសកកម្មតាម្ម្បព័ៃធធន្ទោរទៅាៃវឌ្ឍៃភាពត្ិច្ត្ួច្ទៅទ ើយ្ ទោលរឺម្កសួង-សាថប័ៃច្ាំៃួៃ ៨ បាៃទរៀបច្ាំ ៃិង
អៃុវត្តការទបើកម្បាក់ទបសកកម្មកនុងម្បទទសតាម្ម្បព័ៃធធន្ទោរ រួម្ាៃ៖ (១) ម្កុម្ម្បឹកាអភិវឌ្ឍៃ៍កម្ពុោ, (២)
ម្កសួងម្ុែងារសាធារណៈ, (៣) រដ្ឋទលខាធិការោឋៃអាកាសច្រណ៍សុី វិល, (៤) ម្កសួងោណិ ាកម្ម, (៥) ម្កសួង
ម្ពោះបរម្រា វា ាំង, (៦) ឧត្តម្ម្កុម្ម្បឹកានៃអងគទៅម្កម្, (៧) ម្កសួងម្ហានែា (ខែនករដ្ឋបាលទូទៅ) ៃិង (៨) ម្កសួង
ទសដ្ឋកិច្ច ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ ។

ិ ៃិងពម្ងង
ឹ ការអៃុវត្តខែៃការច្ាំណាយ្
ទោលបាំណង ១៤៖ ខកលម្ែការអៃុវត្តថ វកា

56>

ទោលបាំណង១៤ទៃោះ ទផ្លតត្ទលើការអៃុវត្តយ្ទ
ុ សា
ធ ស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្មសាធារណៈ ឆ្នាំ២០១៩-២០២៥
ៃិងយ្ុទសា
ធ ស្រសត សត ីពីការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងការ វិៃិទោរសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥ ។ ខែៃការសកម្មភាព
លម្ែិត្នៃយ្ុទសា
ធ ស្រសត ទាាំងពីរ ម្ត្ូវបាៃរណៈកាមធិការដ្ឹកន្ទាំការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈអៃុម្័ត្
ទៅកនុងកិច្ចម្ប ុាំកាលពីនថៃទី១៦ ខែម្ីន្ទ ឆ្នាំ២០២០ ។

7

ច្ាំៃួៃត្ួអកសរម្ត្ូវបាៃពម្ងីកច្ាំៃួៃ ២៥៦ ។
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57>

ការអៃុវត្តសារាច្រខណន្ទាំសតីពីការទរៀបច្ាំរទម្ាងខែៃការលទធកម្មម្បចាំឆ្នាំ៖ ោវឌ្ឍៃភាព រិត្ម្ត្ឹម្នថៃទី៣០ ខែធនូ
ឆ្នាំ២០២០ សាថប័ៃអៃុវត្តលទធកម្ម/អងគភាពថវិកា ខដ្លបាៃទែាទើ សច្កតីម្ោងខែៃការលទធកម្មម្បចាំឆ្នាំ២០២១8 ម្ក
កសហវ. ៃិងម្ត្ូវបាៃអៃុម្ត្
័ ពី កសហវ. ាៃដ្ូច្ខាងទម្កាម្៖
-

សាថប័ៃអៃុវត្តលទធកម្ម បាៃទែាើម្កសរុបច្ាំៃួៃ ១០៦ សាថប័ៃ (៩៣,៨០%) ៃិងបាៃអៃុម្័ត្រួច្រាល់ច្ាំៃួៃ
១០៣ សាថប័ៃ (៩៧,១៧%)

-

អងគភាពថវិកា បាៃទែាើម្កសរុបច្ាំៃួៃ ៥៧០ អងគភាព (៨៩,៤៨%) ៃិងបាៃអៃុម្័ត្រួច្រាល់ច្ាំៃួៃ ៥៤៤ អងគភាព
(៩៥,៤៤%) ។

58>

ការទែារើ បាយ្ការណ៍អៃុវត្តកច្
ិ ល
ច ទធកម្មឆ្នាំ២០២០ ម្ក កសហវ. ៖ រិត្ម្ត្ឹម្នថៃទី២៩ ខែម្ករា ឆ្នាំ២០២១ ម្កសួងសាថប័ៃ ខដ្លម្ិៃបាៃទែារើ បាយ្ការណ៍អៃុវត្តកច្
ិ ចលទធកម្មម្បចាំឆ្នាំ២០២០ ម្ក កសហវ. ាៃច្ាំៃួៃ ០៦ ម្កសួង-សាថប័ៃ
រួម្ាៃ៖ (១) ម្កសួងអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃបទ, (២) ម្កសួងធៃធាៃទឹក ៃិងឧត្ុៃិយ្ម្, (៣) ម្កសួងទរៀបច្ាំខដ្ៃដ្ី ៃររូបៃីយ្កម្ម
ៃិងសាំណង់, (៤) ម្កសួងការបរទទស ៃិងសហម្បត្ិបត្តិការអៃតរោត្ិ 9, (៥) ម្កសួងម្ហានែា (ខែនកសៃតិសែ
ុ សាធារណៈ)
ៃិង (៦) រដ្ឋបាលទែត្តកណា
ត ល ។ ោម្ួយ្ោនទៃោះខដ្រ អងគភាពថវិកាខដ្លម្ិៃបាៃទែារើ បាយ្ការណ៍អៃុវត្តកិច្ចលទធកម្ម
ម្បចាំឆ្នាំ២០២០ ម្ក កសហវ. ាៃច្ាំៃួៃ ៣០៥ អងគភាព ទសម ើៃឹង ៤៧,៧៤% ។ កិច្ចការទៃោះ ម្ត្ូវខត្ទោោះម្សាយ្ោ
ចាំបាច្់ម្ុៃការទធវើ វិម្ ឈការលទធកម្មសាធារណៈ10 ាំហាៃទី២ ទៅឆ្នាំ២០២២ ៃិង ាំហាៃទី៣ ទៅឆ្នាំ២០២៥ ទដ្ើម្បី
ធាន្ទៃូវត្ាលភាព ៃិងរណទៃយ្យភាព ។

59>

ការទរៀបច្ាំបទងកត្
ើ ម្បព័ៃធសតង់ោត្នម្លសម្ាប់អៃុវត្តកង
នុ កិច្ល
ច ទធកម្មសាធារណៈ៖ អរគន្ទយ្កោឋៃលទធកម្មសាធារណៈ
បាៃទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោងសត ីពីលកេែណឌការងារសម្ាប់ទម្ ើសទរីសម្កុម្ហុៃកនុងម្សុកទដ្ើម្បីទរៀបច្ាំម្បព័ៃធសតង់ោត្នម្ល
សម្ាប់អៃុវត្តកនុងកិច្ចលទធកម្មសាធារណៈ ។

60>

ការសិកាសម្ិទិល
ធ ទធភាព (Feasibility Study) សត ីពីលទធកម្ម រោឋភិបាលតាម្ម្បព័ៃធទអ ិច្ម្ត្ូៃិក (e-GP) ៖
ម្កុម្ការងាររបស់អរគន្ទយ្កោឋៃលទធកម្មសាធារណៈ សិកាម្សាវម្ោវអភិវឌ្ឍៃ៍លទធកម្មរោឋភិបាលតាម្ម្បព័ៃធទអ ិច្
ម្ត្ូៃិក (e-GP) ទោយ្សហការោម្ួយ្ម្កុម្ការងារ KSP-ITC នៃសាធារណរដ្ឋកូទរ៉ៃ បាៃទរៀបច្ាំរួច្រាល់ៃូវរបាយ្ការណ៍
ច្ុងទម្កាយ្សត ីពីការសិកាសម្ិទិល
ធ ទធភាពកនុងការទរៀបច្ាំម្បព័ៃធ e-GP ទៅកនុងម្បទទសកម្ពុោ ។

8

ម្កសួង-សាថប័ៃទែាើខែៃការលទធកម្មយ្ឺត្រួម្ាៃ ម្កសួងធម្មការៃិងសាសន្ទ, ម្កសួងម្ហានែា (ខែនកសៃតិសុែសាធារណៈ), ម្កសួងអប់រំ យ្ុវ ៃ ៃិងកីឡា (លទធកម្ម

សាំ ណ ង់ ) , អរគ ទលខាធិ កា រោឋ ៃរដ្ឋ ស ភា, ម្កសួ ង ទរៀបច្ាំ ខដ្ៃដ្ី ៃររូ ប ៃី យ្ កម្ម ៃិ ង សាំ ណ ង់ , កាំ ព ង់ ខែសវ ័ យ្ ត្ម្កុ ង ភនាំ ទពញ, វិ ទាសាថ ៃោត្ិ នម្បសណី យ្៍
ទូ រ រម្ន្ទរម្ៃ៍ បទច្ចក វិទារម្ន្ទរម្ៃ៍ ៃិងព័ត្៌ាៃ ។
9

ម្កសួងកាបរទទស ៃិងសហម្បត្ិបត្តិការអៃតរោត្ិ បាៃទរៀបច្ាំរួច្រាល់ៃវូ របាយ្ការណ៍អៃុវត្តលទធកម្មលទធកម្មម្បចាំឆ្នាំ២០២០

ូៃ កសហវ. ទៅនថៃទី ០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ

២០២១ ។
10

ការទធវើ វិម្ ឈការកិច្ចលទធកម្មសាធារណៈខច្កទច្ញោបី ាំហាៃ ទោយ្ ាំហាៃទី១ទៅឆ្នាំ២០១៩, ាំហាៃទី២ទៅឆ្នាំ២០២២, ៃិង ាំហាៃច្ុងទម្កាយ្ទៅឆ្នាំ២០២៥ ។

កសហវ. បាៃទធវើ វិម្ ឈការកិច្ចលទធកម្មសាធារណៈ ាំហាៃទី១រួច្រាល់ ទោយ្បាៃបទងកើៃកម្ម្ិត្ទឹកម្បាក់សិទិស
ធ ទម្ម្ច្ទទួលែុសម្ត្ូវទលើកិច្ចលទធកម្មសាធារណៈ

ៃ
ូ សាថប័ៃ

ខដ្លអៃុវត្តកិច្ចលទធកម្មផ្លាល់ ដ្ូច្ាៃកនង
ុ ម្បកាសទលែ ០១០ សហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទី១៤ ខែម្ករា ឆ្នាំ២០១៩ សត ីពីការែតល់កម្ម្ិត្ទឹកម្បាក់សិទិស
ធ ទម្ម្ច្កនុងកិច្ចលទធកម្ម
សាធារណៈ។
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61>

ការទរៀបច្ាំច្ាប់សតព
ី ី វទិ សាធៃកម្មច្ាប់សតព
ី ល
ី ទធកម្មសាធារណៈ ៖ ម្កុម្ការងារកម្ម្ិត្អរគន្ទយ្កោឋៃលទធកម្មសាធារណៈសម្ាប់ទរៀបច្ាំច្ាប់សតីពី វិទសាធៃកម្មច្ាប់សតីពីលទធកម្មសាធារណៈ បាៃៃិងកាំពុងសិកាម្សាវម្ោវឯកសារ
បទោឋៃរត្ិយ្ុត្តោក់ព័ៃធទែសងៗ ទដ្ើម្បីោម្ូលោឋៃកនុងការទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោងបឋម្ច្ាប់សតីពី វិទសាធៃកម្មច្ាប់សតីពី
លទធកម្មសាធារណៈ ។ ម្ា៉ា ងទោយ្សារទីម្បឹកាអៃតរោត្ិសម្ាប់ ួយ្ទរៀបច្ាំច្ាប់សតីពី វិទសាធៃកម្មច្ាប់សតីពីលទធកម្ម សាធារណៈម្ិៃអាច្ទម្ ើសទរីសបាៃ ទទើបទធវើ ឱយការទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោងបឋម្ច្ាប់សតីពី វិទសាធៃកម្ម ច្ាប់សតីពី
លទធកម្មសាធារណៈាៃភាពយ្ឺត្ោ៉ាវ ។ ោវិធាៃការបន្ទាប់ អរគន្ទយ្កោឋៃលទធកម្មសាធារណៈ ទម្កាម្ការសម្ម្បសម្ម្ួលោម្ួយ្ អ.រ.ហ. ពិភាកាោម្ួយ្ត្ាំណាងសហភាពអឺរ៉ៃុបសត ីពីការែតល់ ាំៃួយ្បទច្ចកទទស ទហើយ្សហភាពអឺរ៉ៃុប
បាៃៃិងកាំពុងដ្ាំទណើការទម្ ើសទរីសទីម្បឹកាអៃតរោត្ិ ទោយ្ទម្ោងបញ្ច ប់ការទម្ ើសទរីសច្ុងម្ត្ីាសទី១ ឆ្នាំ២០២១
ទៃោះ ។

62>

ឹ ការទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្តខែៃការច្ាំណាយ្ ៖ អរគន្ទយ្កោឋៃថវិកា បាៃខកលម្ែ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តទម្ម្ង់ថមីនៃ
ការពម្ងង
កម្ម វិធីច្ាំណូល-ច្ាំណាយ្តាម្កម្ម វិធី ខដ្លកៃលងម្កអៃុវត្តតាម្ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ាត្ិកាទសដ្ឋកិច្ចខត្ប៉ាុទណាណោះ ។ ោទិសទៅ
បៃត អរគន្ទយ្កោឋៃថវិកាទរៀបច្ាំទម្ម្ង់សម្ាប់ទរៀបច្ាំខែៃការម្បត្ិបត្តិរបស់ម្កសួង-សាថប័ៃឆ្នាំ២០២១-២០២២ ៃិង
អៃុវត្តសាកលបងខែៃការម្បត្ិបត្តិទៃោះ ទៅឆ្នាំ២០២៣ ។

63>

ការពិ ៃិត្យ ៃិងទធវើបច្ចុបបៃន ភាពម្កបែណឌរត្ិ យ្ុត្ត សម្ាប់ ច្ាំណាយ្រ ា ទទយ្យបុ ទរម្បទាៃ ៖ អងគ ភា ពខដ្លាៃ
ការោក់ព័ៃធបាៃទរៀបច្ាំកិច្ចម្ប ុាំសតីពីការបៃសុីៃីត្ិ វិធី ៃិងការកត្់ម្តាម្បត្ិបត្តិការទៅកនុង FMIS សម្ាប់អៃុវត្តទៅ
កនុងឆ្នាំសារទពើពៃធ ២០២០ ទលើថ វិការ ា ទទយ្យបុទរម្បទាៃរបស់ម្កសួង-សាថប័ៃ ម្ពម្ទាាំងសិកាអាំពីបញ្ញាម្បឈម្នៃ
ការអៃុវត្តៃីត្ិ វិធីរ ាទទយ្យបុទរម្បទាៃ ។

64>

ការបញ្ច បកា
់ រទរៀបច្ាំទសច្កតម្ី ោងច្ាប់សតព
ី ភា
ី ពោនដ្រូរវាងរដ្ឋ ៃិងឯក ៃ៖ ទសច្កតីច្ាប់សតីពីភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋ
ៃិងឯក ៃ ម្ត្ូវបាៃោក់្លងកិច្ចម្ប ុាំអៃតរម្កសួងច្ាំៃួៃ ០៣ ទលើករិត្ម្ត្ឹម្ទដ្ើម្ខែម្ករា ឆ្នាំ២០២១ ។ បន្ទាប់ម្ក អងគភាព
ភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋៃិងឯក ៃថ្ននក់កណា
ត ល បាៃខកសម្ម្ួលែលឹម្សារទសច្កតម្ី ោងច្ាប់ទៃោះ តាម្សាមរត្ីនៃកិច្ចម្ប ុាំ
ខាងទលើ ៃិងបាៃទសន ើសុាំការពិៃិត្យ ៃិងែតល់ទោបល់ទលើទសច្កតីម្ោងច្ាប់ទៃោះ ទលើ ាំពូកច្ាំៃួៃ ០៤ ោក់ព័ៃធៃឹង
(១)ការទោោះម្សាយ្វិវាទ, (២) ទទាសបបញ្ញត្តិ, (៣) អៃតរបបញ្ញត្តិ ៃិង (៤) អវសាៃបបញ្ញត្តិ ។ ទៃាឹម្ទៃោះ តាម្សាមរត្ី
អងគម្ប ុាំោម្ួយ្ថ្ននក់ដ្ឹកន្ទាំទទួលបៃាុក, អងគភាពភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋៃិងឯក ៃថ្ននក់កណា
ត ល បាៃៃិងកាំពុងទរៀបច្ាំ
ទសច្កតីម្ោងៃីត្ិ វិធីម្បត្ិបត្តិការរួម្ (SOPs) ខដ្លខច្កទច្ញោ ០៣ ភារ រួម្ាៃ៖ (១) ទោលៃទោបាយ្ ៃិង
ៃីត្ិ វិធី, (២) ទោលការណ៍ខណន្ទាំ ៃិង (៣) ៃីត្ិ វិធីលទធកម្ម ។

65>

ឹ ម្បសិទភា
ិ ទិ ោរសាធារណៈទោយ្ថវកា
ិ ថ្ននក់ោត្ិ ៖ រា រោឋភិបាលបាៃោក់ឱយអៃុវត្ត
ការបៃតពម្ងង
ធ ពច្ាំណាយ្វៃ
អៃុម្កឹត្យទលែ ៤១ អៃម្ក.បក ច្ុោះនថៃទី២៥ ខែម្ីន្ទ ឆ្នាំ២០២០ សត ីពីការម្រប់ម្រងរទម្ាងវិៃិទោរសាធារណៈ ។
ោម្ួយ្ោនទៃោះ អរគន្ទយ្កោឋៃថវិកាបាៃៃិងកាំពុងទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោងបឋម្សត ីពីការទរៀបច្ាំទោលការណ៍ខណន្ទាំសតីពី
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ការម្រប់ម្រង ៃិងការអៃុវត្តថ វិកាសម្ាប់ការងារ ួស ុល ៃិងខថទាាំទហោឋ រច្ន្ទសម្ព័ៃធសាធារណៈ (ែលូវថន ល់
៦១០៥៣) ខដ្លកាំពុងសថ ិត្កនង
ុ ការពិភាកាខកសម្ម្ួល ទោយ្ម្ិៃទាៃ់បាៃសទម្ម្ច្ទៅទ ើយ្11 ។

66>

ិ ” រឺរកាបាៃៃូវភាពរឹងា ាំ ខដ្ល្លុោះបញ្ញចង
ោការសៃនិោឋៃ ខែនកទី១ “ភាពទ ឿទុកច្ិត្នត ៃថវកា
ាំ អាំពីភាពធៃនៃម្បព័ៃធ
ខដ្លបាៃកសាងកៃលងម្ក ែណៈាៃែលប៉ាោះោល់ទោយ្ ង
ាំ ឺកូ វីដ្-១៩, ការដ្កម្បព័ៃធអៃុទម្ោោះពៃធ EBA ៃិងទម្ោោះ
ទឹក ាំៃៃ់ ។ កនង
ុ ៃ័យ្ទៃោះ ការពម្ងឹងការម្រប់ម្រង ៃិងអៃុវត្តខែៃការម្បម្ូលច្ាំណូលម្ត្ូវទធវើពិពិធកម្មច្ណ
ាំ ូលថមី ៃិង
ទកៀរររច្ាំណូលឱយអស់សកាតៃុពល ោពិទសសវិស័យ្ទូររម្ន្ទរម្ៃ៍ ៃិងវិស័យ្ទម្បងកាត្ ។ ច្ាំទោោះម្បសិទភា
ធ ពច្ាំណាយ្
ថវិកា ៃឹងម្ត្ូវពម្ងឹងទលើទបៀវត្ស, ទាំៃិញ/ទសវា ៃិង វិៃិទោរតាម្រយ្ៈការទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្តលិែិត្បទោឋៃរត្ិយ្ុត្ត
ដ្ូច្ាៃកាំណត្់កនុងខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត សត ីពីការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥ ។
ការងារសធវ ើបនត
អៃុវត្តខែៃការសកម្មភាពនៃយ្ុទសា
ធ ស្រសត ទកៀរររច្ាំណូល ២០១៩-២០២៣
អៃុវត្តខែៃការសកម្មភាពរបស់យ្ុទសា
ធ ស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្មសាធារណៈ ឆ្នាំ២០១៩-២០២៥
អៃុវត្តខែៃការសកម្មភាពនៃយ្ុទសា
ធ ស្រសត សត ីពីការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងការវិៃិទោរសាធារណៈ ២០១៩២០២៥ ។ ោម្ួយ្ោនទៃោះ លិែិត្បទោឋៃរត្ិយ្ុត្តម្ត្ូវទរៀបច្ាំទដ្ើម្បីពម្ងឹងការម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈ
ដ្ូច្ាៃកាំណត្់កនុងយ្ុទសា
ធ ស្រសត សត ីពីការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈ ាៃដ្ូច្ខាងទម្កាម្ ៖
-

ម្បកាសសត ីពីការបទងកើត្រណៈកម្មការវិៃិទោរសាធារណៈ

-

ម្បកាសសត ីពីការោក់ឱយអៃុវត្តទោលការណ៍រួម្សម្ាប់ការម្រប់ម្រងរទម្ាងខថទាាំទហោឋរច្ន្ទសម្ព័ៃធ
ែលូវថនល់សាធារណៈ (ឆ្នាំ២០២១)

-

ម្បកាសសត ីពីការោក់ឱយអៃុវត្តៃីត្ិ វិធីម្បត្ិបត្តិ នៃការម្រប់ម្រង ទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្តរទម្ាង វិៃិទោរ
សាធារណៈហិរញ្ញបបទាៃទោយ្ថវិកាថ្ននក់ោត្ិ (រទម្ាង វិៃិទោរផ្លាល់) (ឆ្នាំ២០២២)

-

ម្បកាសសត ីពីការោក់ឱយអៃុវត្តទោលការណ៍រួម្សម្ាប់ការម្រប់ម្រងរទម្ាងខថទាាំទហោឋរច្ន្ទសម្ព័ៃធ
ធារាសាស្រសត (ឆ្នាំ២០២២) ។

-

អៃុម្កឹត្យសោ ីពីការអៃុវត្តៃីត្ិ វិធីម្បត្ិបត្តិការរួម្សម្ាប់ទរៀបច្ាំៃិងម្រប់ម្រងរទម្ាងវិៃិទោរ
សាធារណៈតាម្យ្ៃតការភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋៃិងឯក ៃ ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្ត (ឆ្នាំ២០២១)

-

ច្ាប់សតីពីភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋៃិងឯក ៃ (ឆ្នាំ២០២១)

-

ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងទិៃនៃ័យ្រទម្ាងហិរញ្ញបបទាៃពីថ វិកាោត្ិ ៃិងនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍សម្ាប់ម្រប់រទម្ាង
ទម្កាម្ម្កបែណឌហិរញ្ញបបទាៃពីនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ន្ទន្ទ ទៅកម្ពុោ ខដ្លអៃុវត្តទោយ្ម្កសួង-សាថប័ៃ
រា រោឋភិបាល ៃិង្លងកាត្់ កសហវ. (ឆ្នាំ ២០២១) ។

11

ទោយ្សារទម្ ើសទរីសទីម្បឹកាម្ិៃទាៃ់បាៃ ។
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ក្នកទី២៖ ការបនត ពម្ងឹងគណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ

67>

ខែនកពម្ងឹងរណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ ទផ្លតត្ទលើទោលបាំណងច្ាំៃួៃ ៥ រួម្ាៃ (១) ពម្ងឹងការអៃុវត្តថ វិកា ៃិងបលង់រណទៃយ្យថមី, (២) ពម្ងឹងការអៃុវត្តម្បព័ៃធថ វិកាថមី ៃិងដ្ាំទណើរការម្បត្ិបត្តិការថមី, (៣) ពម្ងឹងការអៃុវត្តម្បព័ៃធ
រណទៃយ្យថមី ម្បព័ៃធកត្់ម្តាថមី ៃិងម្បព័ៃធរបាយ្ការណ៍ថមី, (៤) ពម្ងឹងការអៃុវត្តឧបករណ៍ ៃិងយ្ៃតការទដ្ើម្បីបទងកើៃ
ការទទួលែុសម្ត្ូវ ៃិងរណទៃយ្យភាព, ៃិង (៥) បទងកៃ
ើ ត្ាលភាពថវិកា ។

68>

ខែៃការពម្ងីក FMIS ាំហាៃទី៣ ទផ្លតត្សាំខាៃ់ទលើ ការោក់ឱយទម្បើម្បាស់ FMIS ទៅថ្ននក់កណា
ត លៃិងថ្ននក់ម្ូលោឋៃ,
បៃតអៃុវត្តៃីត្ិ វិធីត្ម្ម្ង់ទិសសម្ាប់ការទូទាត្់ទបៀវត្សទូទាត្់ម្ត្ង់ ៃិងៃីត្ិ វិធអ
ី ៃុវត្តទែសងៗតាម្ខែៃការ, ការោក់ឱយ
ទម្បើម្បាស់ FMIS ទៅ រដ្ឋបាលម្កុង ម្សុក ែណឌ, ការអភិវឌ្ឍម្ុែងារ ២ ថមីបខៃថម្ ទៅកនុង FMIS (ម្ុែងារម្រប់ម្រង
សៃនិធិ ៃិងម្ុែងារម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិ), ការោក់ឱយទម្បើម្បាស់ម្ុែងារទរៀបច្ាំខែៃការថវិកាោ ាំហាៃៗ, ការោក់
ឱយទម្បើម្បាស់ម្ុែងារលទធកម្មោ ាំហាៃៗ ៃិងទោលទៅចាំបាច្់ទែសងៗ (អភិវឌ្ឍកម្ម វិធីម្រប់ម្រងអនកទម្បើម្បាស់, បៃត
ការទធវើសន្ទធៃកម្ម ោម្ួយ្ម្បព័ៃធខាងទម្ៅ, ាំរុញការទូទាត្់តាម្ម្បព័ៃធទអ ិច្ម្ត្ូៃិក , ាំរុញការអៃុវត្តច្ាំណាត្់ថ្ននក់
ថវិកាទាាំង៧ ៃិង ាំរុញការទម្បើម្បាស់របាយ្ការណ៍ែលិត្ទច្ញពីម្បព័ៃធ) ។

ឹ ការអៃុវត្តថ វកា
ិ ៃិងបលងរ
ទោលបាំណង ២១៖ ពម្ងង
់ ណទៃយ្យថមី
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ការអៃុវត្តច្ណា
ាំ
ត្់ថ្ននក់ម្ែ
ុ ងារសម្ាប់ថ្ននក់ោត្ិ ៖ ម្កសួង-សាថប័ៃទាាំងអស់ បាៃចប់ទែតើម្អៃុវត្តច្ាំណាត្់ថ្ននក់ម្ុែងារ
ពីឆ្នាំ ២០១៨ ខដ្លាៃ ន្ទ
ាំ ញការរបស់ម្ូលៃិធិរូបិយ្វត្ថុអៃតរោត្ិច្ូលរួម្ ទហើយ្របាយ្ការណ៍ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ម្ុែងារ
ថ្ននក់ោត្ិាៃ ៣ កម្ម្ិត្ រឺ ៖ កម្ម្ិត្ម្ុែងារ ាៃ ១០ ម្ុែងារ អៃុម្ែ
ុ ងារាៃ ៦៩ អៃុម្ុែងារ ៃិងអៃុអៃុម្ុែងារ
ាៃ ១០៩ អៃុអៃុម្ុែងារ ។ បច្ចុបបៃន ការចប់ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ម្ុែងាររបស់ម្កសួង-សាថប័ៃ ទៅកម្ម្ិត្ម្ុែងារអាច្
ទម្បើម្បាស់បាៃ ។ ទោយ្ខ ក ទៅកម្ម្ិត្អៃុអៃុម្ុែងារ ាៃលកេណៈម្ិៃទាៃ់ម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ទៅទ ើយ្ ។ កតាតទៃោះ
ន្ទាំឱយច្ាំណាត្់ម្ុែងារពុាំទាៃ់ម្ត្ូវបាៃទម្បើម្បាស់ទពញទលញសម្ាប់ការទរៀបច្ាំថ វិកា, របាយ្ការណ៍ ឬវិភារទែសងៗ
ទៅទ ើយ្ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ ាៃបញ្ញាម្បឈម្ទលើច្ាំណាត្់ថ្ននក់ម្ុែងារ រួម្ាៃដ្ូច្ខាងទម្កាម្ ៖
-

កនុងច្ទងាកម្សកម្មភាពម្ួយ្ ាៃអៃុអៃុម្ុែងារទម្ច្ើៃ

-

បៃាុកបុរគលិកសថ ិត្កនុងច្ទងាកម្សកម្មភាពខត្ម្ួយ្

-

កម្ម វិធីោាំម្ទាៃឥណទាៃទម្ច្ើៃទលើសពី ៥០% ទហើយ្ម្ិៃាៃម្ុែងារច្ាស់ោស់

-

ម្កសួង-សាថប័ៃ ខកសម្ម្ួលរច្ន្ទសម្ព័ៃធកម្ម វិធីញឹកញាប់

-

ការសម្ម្បសម្ម្ួល ៃិងការសហការរបស់ម្កសួង-សាថប័ៃម្ួយ្ច្ាំៃួៃ ទលើការចប់ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ម្ែ
ុ ងារ
ម្ិៃទាៃ់រលូៃ

-

ន្ទយ្កោឋៃព័ត្៌ាៃវិទាពិបាកសរទសរកម្ម វិធី (Coding) បញ្ចូ លទៅកនុង FMIS សម្ាប់ច្ទងាកម្សកម្មភាព
ខដ្លាៃអៃុអៃុម្ុែងារទម្ច្ើៃ ។
ោទិសទៅសម្ាប់អៃុវត្តច្ាំណាត្់ថ្ននក់ម្ុែងារ រឺម្កុម្ការងារច្ាំណាត្់ថ្ននក់ថវិកា ៃឹងពិភាកាោម្ួយ្ម្កសួង-

សាថប័ៃ ទដ្ើម្បី រិោះរកវិធីខបងខច្កម្ុែងារឱយាៃសុម្កឹត្ភាពទៅៃឹងច្ាំណាយ្ោក់ខសត ងរបស់ម្កសួង-សាថប័ៃ ។

20
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ការទម្បើម្បាស់ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ម្ុែងារសម្ាប់រដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ៖ រច្ន្ទសម្ព័ៃធនៃច្ាំណាត្់ថ្ននក់ម្ុែងារខដ្លាៃ
អៃុម្ុែងារ ៃិងអៃុអៃុម្ុែងារកនុងម្បកាសទលែ ៩៩៦ សហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទី១១ ខែត្ុោ ឆ្នាំ២០១៧ ទៅម្ិៃទាៃ់
ាៃសងគត្ិភាពោម្ួយ្រច្ន្ទសម្ព័ៃធថ វិកាកម្ម វិធីរបស់រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្តទៅទ ើយ្ ខដ្លត្ម្ម្ូវឱយាៃការបាំទពញ
បខៃថ ម្ ។ ោម្ួយ្ោនទៃោះ ម្ុែងាររបស់ថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិទៅម្ិៃទាៃ់បាៃកាំណត្់ច្ាស់ោស់ ៃិងការទែារម្ុែងារពី
ុ -ម្សុក ៃិងរដ្ឋបាល
ថ្ននក់ោត្ិែតល់ ូៃរដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ បាៃៃិងកាំពង
ុ អៃុវត្តោបៃតបន្ទាប់ ។ ច្ាំទោោះរដ្ឋបាលម្កង
ឃុ-ាំ សងាកត្់ សថ ិត្ទៅកនុងការសិកាទៅទ ើយ្កនុងការអៃុវត្តច្ាំណាត្់ម្ុែងារ ទោយ្សាររដ្ឋបាលម្កុង-ម្សុក ៃិងឃុ-ាំ
សងាកត្់ម្ិៃអៃុវត្តថវិកាកម្ម វិធី ខដ្លាៃភាពលាំបាកកនុងការកាំណត្់ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ម្ុែងារ ។ ដ្ូច្ទៃោះ អរគន្ទយ្កោឋៃ
ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ៃឹងខកសម្ម្ួលម្បកាសទលែ៩៩៦ សហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទី១១ ខែត្ុោ ឆ្នាំ២០១៧ ។
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ការទម្បើម្បាស់ ច្ាំណាត្់ថ្ននក់រទម្ាងសម្ាប់រដ្ឋ បាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ពិបាកអៃុវត្ត ទោយ្ ួបម្បទោះបញ្ញាម្បឈម្
រួម្ាៃ ៖ (១) ច្ាំៃួៃរទម្ាងរបស់ថ្ននក់រដ្ឋបាលៃីម្ួយ្ៗ ទៅកនុងឆ្នាំាៃច្ាំៃៃ
ួ ទម្ច្ើៃ, (២) រទម្ាងទហោឋរច្ន្ទសម្ពៃ
័ ធ
សាធារណៈ ៃិងរទម្ាងទសវាកម្ម ោរទម្ាងអៃុវត្តថ វិកាកនុងឆ្នាំម្ិៃាៃលកេណៈោពហុឆ្នាំ ៃិង (៣) រទម្ាង
របស់រដ្ឋបាលឃុាំ-សងាកត្់ម្ត្ូវបាៃពិៃិត្យ ៃិងទធវើអៃុទោម្ភាពទៅរដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្ត ទហើយ្រទម្ាងភារទម្ច្ើៃ
ទម្បើម្បាស់ទាំហាំថ វិកាត្ូច្ ៃិងាៃច្ាំៃួៃទម្ច្ើៃខដ្លលាំបាកដ្ល់ការកាំណត្់ច្ាំណាត្់ថ្ននក់សម្ាប់រទម្ាងៃីម្ួយ្ៗ ។
ដ្ូច្ទៃោះ អរគន្ទយ្កោឋៃហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ៃឹងោក់ឱយអៃុវត្តសម្ាប់រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្ត ោម្ុៃ
សិៃ ទោយ្ខ ករដ្ឋបាលម្កុង-ម្សុក ៃិងឃុាំ-សងាកត្់ ៃឹងម្ត្ូវពិៃិត្យលទធភាពោក់ឱយដ្ាំទណើរការបន្ទាប់ ។

72>

ឹ ការអៃុវត្តបលងរ
ការពម្ងង
់ ណទៃយ្យសាធារណៈ ៖ កសហវ. បាៃទរៀបច្ាំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តម្បកាសទលែ ១២១
សហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ សត ីពីការបទងកើត្បខៃថម្រណៃី ៃិងអៃុរណៃីនៃាត្ិកាថវិកា ៃិង
ាត្ិការណៃីនៃបលង់រណទៃយ្យសាធារណៈ ទោយ្បខៃថម្រណៃី ៃិងអៃុរណៃីច្ាំៃួៃ ៧ បខៃថម្ទទៀត្ ម្ពម្ទាាំង
ម្បកាសទលែ ៧៩០ សហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទី១៤ ខែត្ុោ ឆ្នាំ២០២០ សត ីពីការបទងកើត្បខៃថម្អៃុរណៃីនៃាត្ិកាថវិកា
ៃិងាត្ិការណៃីនៃបលង់រណទៃយ្យសាធារណៈ ទោយ្បខៃថម្អៃុរណៃីនៃបលង់រណទៃយ្យសារណៈ ច្ាំៃួៃ ២ ទទៀត្
ខដ្លាៃទឈាមោះ ៃិងទលែសាគល់ កនុងទន្ទោះរួម្ាៃ (១) អៃុរណៃី “ឧបត្ថម្ភធៃដ្ល់រដ្ឋ បា លថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ
សម្ាប់ការទែា រធៃធាៃហិរញ្ញវត្ថុា ៃភាាប់ល កេែណឌ ” (ទលែ ៦៥០១៦) ៃិង (២) អៃុរណៃី “ឧបត្ថម្ភធៃពី
ម្កសួង-សាថប័ៃសម្ាប់ធៃធាៃហិរញ្ញវត្ថុាៃភាាប់លកេែណឌ”(ទលែ ៧៥០១៦) ។

73>

ិ តាម្ៃីត្ិ វធ
ិ ថ
ការចប់ទែតម្
ើ អៃុវត្តថ វកា
ី មស
ី ម្ាប់ម្រឹោះសាថៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ៖ រហូត្ម្កដ្ល់ឆ្នាំ២០២០ ម្រឹោះសាថៃ
សាធារណៈរដ្ឋបាលច្ាំៃួៃ ២៧ កនុងច្ាំទណាម្ម្រឹោះសាថៃទាាំងអស់ច្ាំៃួៃ ៣០ បាៃចប់ទែតើម្អៃុវត្តថ វិកាតាម្ៃីត្ិ វិធីថមី
ខដ្លាៃខច្ងកនុងម្ពោះរា ម្កឹត្យសត ីពីលកេៃតក
ិ ៈរត្ិយ្ុត្តនៃម្រឹោះសាថៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ។ ោម្ួយ្ោនទៃោះ ម្រប់ម្រឹោះសាថ ៃសាធារណៈរដ្ឋ បា លទាាំង អស់ ម្ត្ូ វ ចប់ ទែតើ ម្ អៃុ វ ត្ត ៃី ត្ិ វិ ធី ថមី ស ម្ាប់ ម្រឹោះ សាថ ៃ ចប់ ពី ឆ្នាំ ២ ០២០ ត្ទៅ ។
ទទាោះោោ៉ាងទៃោះកតី ម្រឹោះសាថៃម្ួយ្ច្ាំៃួៃម្ិៃទាៃ់បាៃអៃុវត្តតាម្ៃីត្ិ វិធីខដ្លាៃខច្ងកនុងបទោឋៃរត្ិយ្ុត្តទាង
ាំ ទន្ទោះ
បាៃទពញទលញទៅទ ើយ្ ោពិទសសម្ិៃបាៃែតល់របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងរបាយ្ការណ៍អៃុវត្តថវិការបស់ម្រឹោះសាថៃ
ូៃ កសហវ. ។ ច្ាំខណកឯច្ាំណាយ្ថវិកាពីច្ាំណូលផ្លាល់រឺម្ិៃបាៃ្លងការម្ត្ួត្ពិៃិត្យរបស់ម្ស្រៃតីម្ត្ួត្ពិៃិត្យហិរញ្ញវត្ថុ

21

ម្បចាំម្រឹោះសាថៃ ។ ការណ៍ទៃោះ ទធវើឱយន្ទយ្កោឋៃហិរញ្ញកិច្ចម្ិៃាៃទិៃនៃយ្
័ ៃិងព័ត្៌ាៃម្រប់ម្ោៃ់ សម្ាប់ោម្ូល ោឋៃកនុងការទធវើរបាយ្ការណ៍ ៃិងវាយ្ត្នម្លទលើការអៃុវត្តរបស់ម្រឹោះសាថៃបាៃ ។ កសហវ. ៃឹងទរៀបច្ាំលិែិត្ទម្កើៃរម្លឹក
ៃិង ាំរុញការអៃុវត្តកាត្ពវកិច្ចកនុងការអៃុវត្តតាម្ៃីត្ិ វិធីហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងបទោឋៃរត្ិយ្ុត្តោធរាៃ ក៏ដ្ូច្ោាៃវិធាៃការ
ិ
ោក់ោក់សម្ាប់ម្រឹោះសាថៃ ខដ្លម្ិៃម្ពម្អៃុវត្តៃីត្ិ វិធីថមទី ពញទលញ ។ សម្ាប់ការកាៃ់កិច្ចបញ្ា ិការណទៃយ្យ វញ
ម្រឹោះសាថៃម្ួយ្ច្ាំៃួៃម្ិៃទាៃ់អៃុវត្តម្ត្ឹម្ម្ត្ូវទៅទ ើយ្ ទោយ្ទៅាៃការភ័ៃតម្ច្ ទាំ លើការទម្បើម្បាស់រណៃីទៅធន្ទោរ
រវាងរ ាទទយ្យករបុទរម្បទាៃ ៃិងរណៃីច្រៃត, ពុាំទាៃ់យ្ល់អាំពទី លែន្ទនៃម្បត្ិបត្តិការៃីម្ួយ្ៗ, ការទម្បើម្បាស់រណៃី
ពុាំបាៃម្ត្ឹម្ម្ត្ូវ ៃិងត្ួទលែពីបញ្ា ីម្ួយ្ទៅបញ្ា ីម្ួយ្ពុាំាៃភាពម្បទាក់ម្កឡាោន ោទដ្ើម្ ។

ឹ ការអៃុវត្តម្បព័ៃធអៃុវត្តថ វកា
ិ ថមី ៃិងដ្ាំទណើរការម្បត្ិបត្តកា
ទោលបាំណង ២២៖ ពម្ងង
ិ រថមី
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ការពៃារទពលបិទកិច្ប
ច ញ្ា កា
ិ រណទៃយ្យច្ុងឆ្នាំ ៖ ការបិទកិច្ចបញ្ា ិការណទៃយ្យរឺអាម្ស័យ្ទលើទពលទវោនៃការបិទ
ការអៃុវត្តថវិកាែងខដ្រ ។ ប៉ាុខៃតបច្ចុបបៃនការបិទការអៃុវត្តថវិការឺពៃារទពល ៣ ទៅ ៦ខែ ទោលរឺអាណត្តិទបើកម្បាក់
បាៃម្កដ្ល់រត្ន្ទោរោបៃតបន្ទាប់ រួម្ាៃអាណត្តិម្ត្ូវកាត្់ពៃធខដ្លម្ត្ូវកត្់ម្តាោច្ាំណូលថវិកា ខដ្លន្ទាំឱយប៉ាោះោល់
ដ្ល់ទពលទវោបិទបញ្ា ិការណទៃយ្យែងខដ្រ ។ ការអៃុវត្ត FMIS កៃលងទៅ ទោយ្សារម្បព័ៃធាៃការខកសម្ម្ួល
រំហូរការងារទម្ច្ើៃ ដ្ូច្ោ ការបតូរពីម្បព័ៃធ One Book ទៅ Multiple Book ត្ម្ម្ូវឱយាៃការទត្សត សាកលបងបិទ
បញ្ា ីោទម្ច្ើៃដ្ង ម្ុៃៃឹងម្ត្ូវបាៃបិទបញ្ា ីោសាថពរ ។ ការបិទបញ្ា ិការណទៃយ្យន្ទទពលបច្ចុបបៃន អាច្ច្ាំណាយ្
ទពលពី ៦ ខែ ទៅ ៩ ខែ បន្ទាប់ពីបញ្ច ប់កា រិយ្បរិទច្ឆទថវិកា ។
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ការអៃុវត្តតាម្ខែៃការ FMIS

ហា
ាំ ៃទី២ ៖ ខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ត្ម្ម្ង់ទិសៃីត្ិ វិធីអៃុវត្តការងារតាម្ FMIS

២០២០-២០២៥ ម្ត្ូវបាៃអៃុម្័ត្ទៅនថៃទី ២០ ខែម្ីន្ទ ឆ្នាំ២០២០, ម្កសួង-សាថប័ៃច្ាំៃួៃ ១៧ បខៃថម្ថមី ៃិង អងគភាព
ថវិកាខដ្លោអាណាប័កទែារសិទិទធ ពញទលញច្ាំៃួៃ ១៣ ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្ត FMIS ោែលូវការ ៃិងទសច្កោីម្ោង
ឯកសារៃីត្ិ វិធីអៃុវត្តការងារបច្ចុបបៃន, ៃីត្ិ វិធីអៃុវត្តការងារតាម្ម្បព័ៃធបទច្ចក វិទាព័ត្៌ាៃ ៃិង ឯកសារទោលសោ ីពី
ទម្ោងបលង់សម្ាប់ម្ុែងារទរៀបច្ាំខែៃការថវិកា ៃិងម្ុែងារលទធកម្មទពញទលញម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំរួច្រាល់ ។ ទោយ្ខ ក
អរគទលខាធិកាោឋៃម្កុម្ម្បឹកាោត្ិោាំោរសងគម្ ៃិងឧត្តម្ម្កុម្ម្បឹកាទសដ្ឋកិច្ចោត្ិៃឹងអៃុវត្ត FMIS ោែលូវការកនុងឆ្នាំ
២០២១ ។
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ការទរៀបច្ាំបរិបទនៃម្បត្ិបត្តិការច្ាំណាយ្ទៅតាម្ម្កសួង-សាថប័ៃឱយម្សបតាម្ FMIS ៖ FMWG បាៃទរៀបច្ាំខែៃការ
យ្ុទសា
ធ ស្រសត ត្ម្ម្ង់ទិសៃីត្ិ វិធីអៃុវត្តការងារតាម្ FMIS ២០២០-២០២៥ ទោយ្បាៃចប់ទែតើម្ពីការកាំណត្់ម្ុែសញ្ញញ
ៃីត្ិ វិធីទូទាត្់ច្ាំណាយ្ខដ្លាៃហាៃិភ័យ្ទាប (ច្ាំណាយ្ទបៀវត្ស ៃិងច្ាំណាយ្ទូទាត្់ម្ត្ង់) យ្កម្កសិកាកនុងម្កបែណឌ
កសហវ. ទដ្ើម្បីែតល់រាំរូសម្ាប់ពម្ងីកការអៃុវត្តៃីត្ិ វិធីខកសម្ម្ួល ៃិងត្ម្ម្ង់ទិសថមីទៃោះ ទៅកាៃ់ម្កសួង-សាថប័ៃទែសងៗ
ទទៀត្ ។ កសហវ. បាៃអៃុវត្តៃីត្ិ វិធីអៃុវត្តការងារថមីតាម្ FMIS សម្ាប់ការទបើកែតល់ទបៀវត្ស, ការច្ាំណាយ្ទលើ
បៃាុកបុរគលិកទែសងៗទម្ៅពីទបៀវត្សខដ្លាៃទោលរបបកាំណត្់ច្ាស់ោស់ ៃិងការច្ាំណាយ្ទូទាត្់ម្ត្ង់ខដ្លាៃ
ហាៃិភ័យ្ទាបទែសងទទៀត្ោែលូវការ ។ ម្កសួង-សាថប័ៃច្ាំៃួៃ ៧ (ម្កសួងកសិកម្ម រុកាេម្បាញ់ ៃិងទៃសាទ, ម្កសួង
នម្បសណីយ្៍ ៃិងទូររម្ន្ទរម្ៃ៍, ម្កសួងការងារ ៃិងបណតុោះបណា
ត ល វិោា ីវៈ, ម្កសួងម្ុែងារសាធារណៈ, ម្កសួង
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ឧសាហកម្ម វិទាសាស្រសត បទច្ចក វិទា ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍, ម្កសួងសុខាភិបាល ៃិង ម្កសួងអប់រំ យ្ុវ ៃ ៃិងកីឡា) បាៃ
អៃុវត្តៃីត្ិ វិធីអៃុវត្តការងារថមីតាម្ FMISសម្ាប់ការទបើកែតល់ទបៀវត្ស ៃិង ច្ាំណាយ្ទលើបៃាុកបុរគលិកទែសងៗទម្ៅពី
ទបៀវត្សខដ្លាៃទោលរបបកាំណត្់ច្ាស់ោស់ោែលូវការ ។ ោទិសទៅបន្ទាប់ ៃីត្ិ វិធីច្ាំណាយ្ ៃិងទូទាត្់ច្ាំណាយ្
កម្ម្ិត្ ៣ ៃឹងម្ត្ូវោក់ឱយអៃុវត្តែលូវការទៅ កសហវ. ៃិងម្រប់ម្កសួង-សាថប័ៃសម្ាប់កម្ម្ិត្ ១ ៃិង២ ។
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ការកសាងសម្ត្ថភាពម្រប់ម្រងរទម្ាង FMIS ៖ ម្ស្រៃតីនៃម្កសួង-សាថប័ៃច្ាំៃួៃ ១៧ ៃិង អងគភាពថវិកាអាណាប័ក
ទែារសិទិទធ ពញទលញច្ាំៃួៃ ១៣ ទទួលបាៃការច្ុោះបងាាត្់បងាាញសម្ាប់ការអៃុវត្តផ្លាល់ទលើការទម្បើម្បាស់ FMIS
ៃិងម្ស្រៃតីទម្បើម្បាស់ FMIS ច្ាំៃួៃម្បាណោ ២០០ រូប ម្កពីម្កសួង-សាថប័ៃ, ម្ៃាីរសហវ. ៃិងរត្ន្ទោររា ធាៃីទែត្ត ទាាំង២៥ ទទួលបាៃការបណតុោះបណា
ត លបាំប៉ាៃរៃលឹោះថមប
ី ខៃថម្កនុងការទម្បើម្បាស់ FMIS ពីច្ាៃយ្ទោយ្ទម្បើម្បាស់
កម្ម វិធី Skype for Business ។ ច្ាំទោោះវរគបណតុោះបណា
ត លម្ស្រៃតីថមីោអនកទម្បើម្បាស់ FMIS ទៅអងគភាពថវិកាអាណាប័ក
ទែារសិទិប
ធ ខៃថម្ថមីចប់ទែតើម្កាលពីនថៃទី ០២ ខែ វិច្ិកា
ឆ ឆ្នាំ ២០២០ ៃិងបញ្ច ប់ទៅនថៃទី ០១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ។
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សន្ទធៃកម្មរវាង FMIS ៃិងម្បព័ៃធទបៀវត្សម្ស្រៃតរា
ី ការ ៖ ទដ្ើម្បីអៃុវត្តសូច្ន្ទករទៃោះឱយសទម្ម្ច្បាៃតាម្ទោលទៅ
ម្កុម្ការងារអៃតរម្កសួង (កសហវ. ៃិងម្កសួងម្ុែងារសាធារណៈ) ម្ត្ូវបាៃបទងកើត្តាម្រយ្ៈទសច្កតីសទម្ម្ច្រួម្ ទលែ
០៤៩ សហវ ច្ុោះនថៃទ២
ី ៨ ខែកកកោ ឆ្នាំ២០២០ សត ីពីការបទងកើត្ម្កុម្ការងារអៃតរម្កសួងទដ្ើម្បីត្ភាាប់ម្បព័ៃធសវ័យ្ម្បវត្តកម្មរវាង FMIS ៃិង ម្បព័ៃធទបៀវត្សម្ស្រៃតីរា ការ ។ ោម្ួយ្ោនទៃោះ ម្កុម្កាងារទៃោះ បាៃទរៀបច្ាំទម្ម្ង់រាំរទ
ូ ិៃនៃ័យ្
ខដ្លោត្ម្ម្ូវការ, សិកាពីការែតល់ទិៃនៃ័យ្ ៃិង វិធីសាស្រសត ែគូរែគង់ទិៃនៃយ្
័ ៃិងទរៀបច្ាំកិច្ចម្ប ុាំទាង
ាំ កម្ម្ិត្ថ្ននក់ដ្ឹកន្ទាំ
ៃិងកម្ម្ិត្បទច្ចកទទស ទដ្ើម្បីបៃត តាម្ោៃការងារអភិវឌ្ឍខកសម្ម្ួលទៅទលើម្បព័ៃធទបៀវត្សម្ស្រៃតីរា ការ ទដ្ើម្បីាៃ
លទធភាពទធវើសន្ទធៃកម្ម ម្ពម្ទាាំងាៃទរៀបច្ាំោរបាយ្ការណ៍សតីពីលទធែលនៃការសិកាទលើសន្ទធៃកម្មទិៃនៃ័យ្រវាង
FMIS ោម្ួយ្ម្បព័ៃធទបៀវត្សម្ស្រៃតីរា ការ ។ ការទធវើសន្ទធៃកម្មរវាង FMIS ៃិងម្បព័ៃធទបៀវត្សម្ស្រៃតីរា ការ ទម្ោងោក់
ឱយអៃុវត្តទៅម្ត្ីាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ ។
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ការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ ៃិងតារាងឧបសម្ពៃ
័ ធសម្ាប់ច្ាប់សតព
ី កា
ី រទូទាត្់ម្បចាំឆ្នាំ ៖ របាយ្ការណ៍ ៃិងតារាងឧបសម្ព័ៃធ
សម្ាប់ច្ាប់សតីពីការទូទាត្់ម្បចាំឆ្នាំ ម្ត្ូវបាៃអភិវឌ្ឍរួច្រាល់ម្សបតាម្ឯកសារលកេែណឌត្ម្ម្ូវការ ៃិងបាៃអភិវឌ្ឍ
ខកសម្ម្ួលបខៃថម្ ៃិងបាៃទធវើទត្សត ទែាៀងផ្លាត្់ទិៃនៃ័យ្, របាយ្ការណ៍តាម្ោៃម្បត្ិបត្តិការម្បចាំនថៃ រួម្ាៃ របាយ្ការណ៍ R01 តារាងត្ុលយភាព, Q03 របាយ្ការណ៍សរុបអាណត្តិ, R39 របាយ្ការណ៍ម្បត្ិបត្តិការទសៀវទៅធាំ ម្ត្ូវបាៃ
អភិវឌ្ឍបខៃថម្រួច្រាល់ ទោយ្បាៃទធវើការខកសម្ម្ួល ៃិងបច្ចុបបៃនភាពទលើលកេែណឌត្ម្ម្ូវការ, របាយ្ការណ៍សថិត្ិសទងេប
ពីច្ាំណូល-ច្ាំណាយ្ថវិកាោត្ិម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំរួច្រាល់ តាម្រយ្ៈការអភិវឌ្ឍកម្ម វិធីកញ្ច ក់ថ វិកា ាំន្ទៃ់ ១ ខដ្លបងាាញ
សទងេបអាំពីទិៃនៃ័យ្ថវិកា, ការអៃុវត្តធាន្ទច្ាំណាយ្ ៃិងការអៃុវត្តច្ាំណូលច្ាំណាយ្ថវិកា ខដ្លទាញយ្កទិៃនៃ័យ្
ផ្លាល់ពីម្បព័ៃធ ។ ទទាោះបីោោ៉ាងទៃោះកតី ម្កសួង-សាថប័ៃទៅពុាំអាច្ែលិត្ទិៃនៃ័យ្ថវិកាម្បចាំខែ ម្ត្ីាស ្ាស ៃិងឆ្នាំ
សម្ាប់ច្ាំណាយ្ថវិកាខដ្លម្ត្ូវបាៃទសន ើធាន្ទច្ាំណាយ្ថវិកាទច្ញ ខដ្លកតាតទៃោះន្ទាំ ឱយម្កសួង-សាថប័ៃទៅទរៀបច្ាំ
ទម្បើម្បាស់ ឬទធវើការទោយ្នដ្ ។

23
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ី ការអៃុវត្តរទម្ាង FMIS
ខែៃការពម្ងក

ហា
ាំ ៃទី៣ ឆ្នាំ២០២១ -២០២៥ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំរួច្រាល់ ៃិងទទួលបាៃ

ទោលការណ៍ពីថ្ននក់ដ្ឹកន្ទាំ កសហវ. រួច្រាល់ទៅនថៃទី៧ ខែត្ុោ ឆ្នាំ២០២០ ។
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ិ (ការទរៀបច្ាំខែៃការថវិកាម្បចាំឆ្នាំ) ៃិងម្ុែងារលទធកម្មទពញទលញ ៖ ម្៉ាូឌ្ល
ម្ុែងារទរៀបច្ាំខែៃការថវកា
ុ ម្ត្ូវបាៃ
អភិវឌ្ឍោក់ដ្ាំទ ើង ៃិងទធវើទត្សត សាកលបងរួច្រាល់ទោយ្ ត្ាំណាងនៃអនកទម្បើម្បាស់របស់អរគន្ទយ្កោឋៃ ៃិងអងគភាព
ោក់ព័ៃធ ៃិង បាៃទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍លទធែលបញ្ញាក់អាំពីការទធវើទត្សត សាកលបងទលើ ម្ុែងារទាាំងពីរថមីទៃោះ ទដ្ើម្បី
ោក់ ូៃថ្ននក់ដ្ឹកន្ទាំពិៃិត្យ ។
-

ម្៉ាូឌ្ុលទរៀបច្ាំថ វិកាម្បចាំឆ្នាំម្ត្ូវបាៃអភិវឌ្ឍោម្បព័ៃធ ខដ្លាៃលកេណសម្បត្តិ (features) ម្រប់ម្ោៃ់ ៃិងទធវើ
ទត្សត សាកលបងទោយ្ម្កុម្ការងារបទច្ចកទទស ។ តាម្ការបញ្ញាក់របស់ FMWG, ទហោឋរច្ន្ទសម្ព័ៃធសម្ាប់
ម្បត្ិបត្តិការម្បព័ៃធម្ត្ូវបាៃបាំោក់រួច្រាល់ ទហើយ្ទៃាឹម្ទៃោះម្ស្រៃតី ាំន្ទញោក់ព័ៃធក៏ម្ត្ូវបាៃែតល់ការបណតុោះបណា
ត ល
ែងខដ្រ ។

-

ម្៉ាូឌ្ុលម្រប់ម្រងលទធកម្មទពញទលញម្ត្ូវបាៃអភិវឌ្ឍ ៧៥% ទោលរឺអៃុម្៉ាូឌ្ុលច្ាំៃួៃ ៣ រឺ ខែនកម្រប់ម្រងបញ្ា ី
អនកទដ្ញនថល , ខែនកខែៃការលទធកម្ម ៃិង ខែនកម្រប់ម្រងដ្ាំទណើរការទដ្ញនថល ម្ត្ូវបាៃបញ្ច ប់ការអភិវឌ្ឍ ៃិងទធវើ
ទត្សត សាកលបងរួច្រាល់ទោយ្ម្កុម្ការងារបទច្ចកទទស ។ FMWG ៃឹងបញ្ច ប់ការអភិវឌ្ឍម្បព័ៃធទៃោះទពញទលញ
កនុងម្ត្ីាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ រួម្ោម្ួយ្ៃឹងការបាំោក់ទហោឋរច្ន្ទសម្ព័ៃធ ៃិងការបណតុោះបណា
ត លម្ស្រៃតី ាំន្ទញ
ោក់ព័ៃធ ។

ឹ ការអៃុវត្តម្បព័ៃធរណទៃយ្យថមី ម្បព័ៃធកត្់ម្តាថមី ម្បព័ៃធរបាយ្ការណ៍ថមី
ទោលបាំណង ២៣៖ ពម្ងង
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ការទរៀបច្ាំ សតង់ ោរណទៃយ្យសាធារណៈម្សបតាម្សត ង់ ោ IPSAS 12 ៖ ទសច្កតី ម្ោងខែៃការយ្ុ ទ ធសា ស្រសត សត ី ពី
ការអៃុវត្តសតង់ោរណទៃយ្យសាធារណៈកម្ពុោម្ូលោឋៃបងគរឆ្នាំ២០១៩-២០៣១ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ។ អរគទលខាធិការោឋៃ
ម្កុម្ម្បឹកាោត្ិរណទៃយ្យ បាៃៃិងកាំពុងទធវើការោម្ួយ្ ាំន្ទញការនៃម្ូលៃិធិរូបិយ្វត្ថុអៃត រោត្ិ ទដ្ើម្បីពិៃិត្យទលើ
ែលឹម្សារយ្ុទសា
ធ ស្រសត ខដ្លទម្ោងៃឹងោក់ឱយអៃុម្័ត្ទៅម្ត្ីាសទី ២ ឆ្នាំ២០២១ ទៃោះ ។
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ការោក់ឱយអៃុវត្តយ្ៃតការទដ្ើម្បីបញ្ច បកា
់ រច្ុោះបញ្ា សា
ី រទពើភណឌម្ទពយសម្បត្តរិ ដ្ឋៃង
ិ ទធវប
ើ ច្ចប
ុ បៃនភាពោម្បចាំ ៖ ម្បកាស
សត ីពីៃីត្ិ វិធីលម្ែិត្នៃការកាំណត្់អងគភាពទម្បើម្បាស់ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត ៃិងម្បកាសសត ីពី
វិធាៃ ៃិងៃីត្ិ វិធីលម្ែិត្នៃការ ម្ម្ោះបញ្ា ីសារទពើភណឌម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយទម្បើម្បាស់ទៅនថៃទី០៦ ខែម្ករា
ឆ្នាំ២០២០ ។ ខែែកតាម្លទធែលនៃការទរៀបច្ាំបញ្ា ីសារទពើភណឌម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋឆ្នាំ២០១៩, កសហវ. បាៃទទួលបញ្ា ី
សារទពើភណឌច្ាំៃួៃ ២ ៥៩៥ អងគភាពទម្បើម្បាស់ ឬទសម ើៃឹង ៨៧% នៃច្ាំៃៃ
ួ អងគភាពទម្បើម្បាស់សរុប (២ ៩៨៥ អងគភាព
ទម្បើម្បាស់) ៃិងទៅែវោះច្ាំៃួៃ ៣៩០ អងគភាពទម្បើម្បាស់ទទៀត្ ឬទសម ើៃឹង ១៣% ខដ្លភារទម្ច្ើៃោអងគភាពទម្បើម្បាស់
ទៅរដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ។13

12

កសហវ. បាៃោក់ឱយអៃុវត្តម្បកាសទលែ៥៤៥ សហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទី ០៦ ខែម្ិថុន្ទ ឆ្នាំ២០១៩ សត ីពីការោក់ឱយអៃុវត្តសតង់ោរណទៃយ្យសាធារណៈកម្ពុោម្ូលោឋៃ

សាច្់ម្បាក់ ។
13

ខែែកតាម្ ាំៃួយ្សាមរត្ីរបស់អរគន្ទយ្ោឋៃម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ ៃិងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ សម្ាប់កិច្ចម្ប ុាំន្ទនថៃទី ០៨ ខែទម្សា ឆ្នាំ២០២១ ។
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84>

ី ការទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃប
ិ ាព័ត្ា
ការពម្ងក
ធ ទច្ចក វទ
៌ ៃម្រប់ម្រងបញ្ា សា
ី រទពើភណឌម្ទពយសម្បត្តរិ ដ្ឋ (SARMIS) ៖ អរគន្ទយ្កោឋៃម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋៃិងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ បាៃែសពវែាយ្ោក់ឱយទម្បើម្បាស់ ៃិងបណតុោះបណា
ត ល
SARMIS

ូៃដ្ល់ម្កសួង -សាថប័ៃ អងគភា ពសាធារណៈម្បហាក់ម្បខហលរដ្ឋ បា លរា ធាៃី -ទែត្ត ៃិងៃីត្ិបុរគល

សាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាលទី១ កាលពីនថៃទី២៩ ខែធនូ ឆ្នាំ២០២០ ៃិងសារាច្រខណន្ទាំទលែ០១២ សហវ. ច្ុោះនថៃទី២៨
ខែធនូ ឆ្នាំ ២០២០ សត ីពីការោក់ឱយទម្បើម្បាស់ ម្បព័ៃធ បទច្ច ក វិ ទាព័ត្៌ា ៃម្រប់ម្រងបញ្ា ីសា រទពើភណឌម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ
ដ្ាំណាក់កាលទី១ ខដ្លកត្់ម្តាម្ទពយសម្បត្ិតរដ្ឋទលើ ៤ ម្បទភទោអាទិ៍ (១) ដ្ី អោរ, (២) ទម្រឿងច្ម្ក, (៣) រថយ្ៃត
ៃិងទទាច្ម្កោៃយ្ៃត, ៃិង (៤)សាភរៈការិោល័យ្ រហូត្ដ្ល់ែុត្ឆ្នាំ២០២៣ ទទើបាៃការរិត្រូរទលើម្បទភទម្ទពយសម្បត្តិទែសងៗ ដ្ូច្ោទហោឋរច្ន្ទសម្ព័ៃធ ោទដ្ើម្ ។ ទលើសពីទៃោះ SARMIS ទម្ោងោក់ឱយអៃុវត្តទៅទូទាង
ាំ ម្បទទស
ទាាំងរដ្ឋបាលថ្ននក់ោត្ិ ៃិងថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ (បូករួម្ទាាំងរដ្ឋបាលឃុាំ-សងាកត្់) ម្ត្ឹម្ឆ្នាំ២០២៣ ខដ្លបច្ចុបបៃនាៃ
ច្ាំៃួៃ ២ ៩៩៨ អងគភាពទម្បើម្បាស់ ។ បខៃថម្ពីទៃោះ ម្បកាសទលែ៥៥៨ សហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទី០៩ ខែកកកោ ឆ្នាំ
២០២០ សត ីពីលកេណៈវិៃិច្័យ្
ឆ នៃការបទងកើត្អងគភាពទម្បើម្បាស់ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្ត ។

85>

ទោយ្ខ ក ម្កសួងអប់រំ យ្ុវ ៃ ៃិងកីឡា (អ.យ្.ក.) កាំពុងសិកាលទធភាពទធវើសន្ទធៃកម្មរវាង SARMIS ៃិងម្បព័ៃធ
ព័ត្៌ាៃវិទាម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋរបស់ម្កសួង អ.យ្.ក ។ លទធែលបងាាញថ្នម្បព័ៃធព័ត្៌ាៃវិទាម្រប់ម្រង
ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋរបស់ម្កសួង អ.យ្.ក. ពិបាកកនុងការទធវើសន្ទធៃកម្មោម្ួយ្ SARMIS ទម្ោោះម្ត្ូវការខកខម្បម្បព័ៃធ
ទ ើង វិញ ។ ម្កសួង អ.យ្.ក. បាៃម្បម្ូលទិៃនៃ័យ្អច្លៃម្ទពយទែត្តច្ាំៃួៃ០៦ ខដ្លសរុបអងគភាពទាាំងរដ្ឋបាល
កណា
ោ ល ៃិងម្ៃាីរ អ.យ្.ក. ទែត្តាៃទីតាាំងសរុបច្ាំៃួៃ ៩ ៤៤២ ាៃបណណ កម្មសិទិច្
ធ ាំៃួៃ ២ ៧៤០ ៃិងទីតាាំងកនុង
វត្ត ាៃច្ាំៃួៃ ១ ២៤៦ ។
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ការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថម្ុ សបតាម្សត ង់ោ IPSAS ៖ របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថម្ុ សបតាម្សត ង់ោ IPSAS ឆ្នាំ
២០១៩ ម្ត្ូវបាៃវាយ្ត្នម្ល ៃិងទទួលសាគល់ទោយ្អនក ាំន្ទញការអៃតរោត្ិរបស់ម្ូលៃិធិរូបិយ្វត្ថុអៃតរោត្ិ ថ្នាៃ
ភាពលែម្បទសើរោងឆ្នាំ២០១៨ ខដ្លរុណភាពអាច្ទទួលយ្កបាៃ ៃិងម្សបតាម្សត ង់ោ IPSAS Cash Basisទោយ្
បាៃខកលម្ែសាសធាត្ុច្ាំៃួៃ ០២ ទដ្ើម្បីបទងកើៃអៃុទោម្ភាព រួម្ាៃ (១) ការបងាាញអាំពីទពលទវោនៃការអៃុម្័ត្
ថវិកា ៃិង (២) ការបងាាញអាំពល
ី ទម្ែៀងពីអម្តាបតូរម្បាក់ទលើរណៃីម្បាក់បទញ្ញើោរូបិយ្បណណ ទៅធន្ទោរ ។ ោម្ួយ្ោនទៃោះ
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថអៃុទោម្តាម្ CPSAS ម្ត្ូវបាៃវាយ្ត្នម្លទោយ្ម្កុម្ម្បឹកាោត្ិរណទៃយ្យម្សបតាម្លកេែណឌត្ម្ម្ូវនៃសត ង់ោ ។ ទោយ្ខ ក របាយ្ការណ៍ទៅាៃច្ាំណច្
ុ ែវោះខាត្ម្ួយ្ច្ាំៃួៃ រួម្ាៃ ការទរៀបច្ាំម្ិៃទាៃ់អាច្
ទធវើទ ើងកនុងអាំ ុងទពល ៦ ខែ បន្ទាប់ពីឆ្នាំសារទពើពៃធ ៃិងការម្រប់ម្រងសាច្់ម្បាក់តាម្ម្កសួង-សាថប័ៃ ោពិទសស
សាច្់ម្បាក់បុទរម្បទាៃ ។

87>

ការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ IPSAS Cash Basis ទលើម្ល
ូ ោឋៃ FMIS៖ សាសធាត្ុ ទៅកនុងរបាយ្ការណ៍ IPSAS ម្ត្ូវ
បាៃខកលម្ែ ទដ្ើម្បីឱយអៃុទោម្ភាពតាម្សត ង់ោ ។ របាយ្ការណ៍ IPSAS Cash Basis ម្ត្ូវបាៃទធវើការខកសម្ម្ួលទលើ
រូបម្ៃត ៃិងលកេែណឌបខៃថ ម្ម្ួយ្ច្ាំៃួៃ ទោយ្កាំពុងទធវើការែគូរែគង់របាយ្ការណ៍ ៃិងទធវើទត្សត ទែាៀងផ្លាត្់ទិៃនៃ័យ្
ោម្ួយ្ៃឹងម្កុម្ការងារបទច្ចកទទស (ITD & GDNT) ។ ការពម្ងឹងរុណភាពទិៃនៃ័យ្តាម្ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ម្ុែងារ ៃិង
ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ភូម្ិសាស្រសត កនុង FMIS ។ ទដ្ើម្បីអៃុវត្តច្ាំណាត្់ថវិកាទៃោះ អរគន្ទយ្កោឋៃថវិកាទរៀបច្ាំឯកសារទសសន្ទទាៃ

25

សម្ាប់ែារភាាប់ពីច្ាំណាត្់ថ្ននក់កម្ម វិធី ោម្ួយ្ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ម្ុែងារ ។ រទម្ាងសិកាការអៃុវត្តច្ាំណាត្់ថ្ននក់ម្ុែងារ
ៃិងភូម្ិសាស្រសត ទៅថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិបាៃៃិងកាំពុងទរៀបច្ាំ ។

88>

ការទរៀបច្ាំសតង់ោរណទៃយ្យសម្ាប់កត្់ម្តា Account Payable ៖ សត ង់ោរណទៃយ្យសម្ាប់កត្់ម្តា Account
Payable ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុម្័ត្រួច្រាល់ទោយ្ម្កុម្ការងារបទច្ចកទទសសត ង់ោរណទៃយ្យសម្ាប់ វិស័យ្សាធារណៈ ។ សត ង់ោរណទៃយ្យសម្ាប់កត្់ម្តាច្ាំណូលពីម្បត្ិបត្តិការទោោះដ្ូរម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុម្័ត្រួច្រាល់ទោយ្
ម្កុម្ការងារបទច្ចកទទសសត ង់ោរណទៃយ្យសម្ាប់ វិស័យ្សាធារណៈ ។

89>

ិ ាព័ត្ា
ការសិ កា ៃិ ងទរៀបច្ាំ ការទធវើសន្ទធៃកម្មសម្ាប់ម្បព័ៃធបទច្ចកវទ
៌ ៃ ៖ ោម្ួយ្ោនទៃោះ ែណៈ ICT បាៃៃិង
កាំពុងទម្បើម្បាស់ោ៉ាងទូលាំទូោយ្កនុងការម្រប់ម្រងការម្បម្ូលច្ាំណូល ៃិងច្ាំណាយ្ ដ្ូច្ទៃោះ ការទធវើសន្ទធៃកម្មម្បព័ៃធ
បទច្ចក វិទាព័ត្៌ាៃរវាង FMIS ោម្ួយ្ៃឹងម្បព័ៃធបទច្ចក វិទាព័ត្៌ាៃទែសងទទៀត្ពិត្ោាៃសារៈសាំខាៃ់ កនុងទន្ទោះ
រួម្ាៃ ៖
-

FMIS សន្ទធៃកម្មរបាយ្ការណ៍ធន្ទោរ (Bank Statement) ោម្ួយ្ធន្ទោរោត្ិនៃកម្ពុោ, ធន្ទោរកាណាឌ្ីោ៉ា,
ធន្ទោរទអសុីលីោ, ធន្ទោរកម្ពុោសាធារណៈ, ធន្ទោរវឌ្ឍៃៈ ៃិងធន្ទោរទ ម្តាស់រ៉ៃូោ៉ាល

-

FMIS សន្ទធៃកម្មការទូទាត្់តាម្ម្បព័ៃធ EFT ោម្ួយ្ធន្ទោរោត្ិនៃកម្ពុោ

-

FMIS សន្ទធៃកម្មោម្ួយ្ម្បព័ៃធ ASYCUDA

-

FMIS សន្ទធៃកម្មោម្ួយ្ម្បព័ៃធ DMFAS (បៃតខកលម្ែ)

-

FMIS សន្ទធៃកម្មោម្ួយ្ម្បព័ៃធពៃធោរ

-

FMIS សន្ទធៃកម្មោម្ួយ្ NRMIS

-

FMIS ៃិង EFMS សថ ិត្កនុងដ្ាំណាក់កាលសិកា

-

FMIS ៃិងម្បព័ៃធទបៀវត្សរបស់ម្កសួងម្ុែងារសាធារណៈ 14 ៖ ម្កុម្ការងារអៃតរម្កសួងបាៃបញ្ច ប់ការអភិវឌ្ឍៃ៍
ៃិងបាៃទធវទើ ត្សត សាកលបងការបញ្ាូ ៃទិៃនៃ័យ្ពីម្បព័ៃធ Payroll ម្ក FMIS។ បច្ចុបបៃនកាំពុងទែាៀងផ្លាត្់ទិៃនៃ័យ្
ៃិងទរៀបច្ាំកម្ម វិធីបស្រញ្ញាបការយ្ល់ដ្ឹងទៅទលើៃីត្ិ វិធី ៃិងដ្ាំទណើរការនៃការទធវើសន្ទធៃកម្មរវាងម្បព័ៃធទាង
ាំ ពីរ ។
ោកិច្ចបៃត ម្កុម្ការងារម្ត្ូវទរៀបច្ាំទម្ម្ង់ XML Files ោទិៃនៃ័យ្សម្ាប់អាណត្តិទបើកម្បាក់សម្ាប់ម្កសួងសាថប័ៃ រា ធាៃី-ទែត្ត ៃិងទរៀបច្ាំការត្ភាាប់ម្បព័ៃធទាង
ាំ ២តាម្រយ្ៈ VPN ទលើបណា
ត ញ DPLC Connection
ខដ្លធាន្ទបាៃៃូវសុវត្ថិភាព ៃិងៃិរៃតរភាពនៃរំហូរទិៃនៃ័យ្ទោយ្ម្ិៃភាាប់ទៅកាៃ់ Internet ។
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ការទធវប
ើ ណណសាគល់កម្មសទ
ិ ស
ិ ធ ម្ាប់ម្ទពយសម្បត្តរិ ដ្ឋ ៖ ម្បកាសអៃតរម្កសួងទលែ ១១៩៨ សហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទី២៤
ខែធនូ ឆ្នាំ២០២០ សត ីពីការបទងកើត្រណៈកម្មការអៃតរម្កសួងទដ្ើម្បីពិៃិត្យៃិងទធវើបច្ចុបបៃនភាពទីតាាំងដ្ីរដ្ឋ ខដ្លបាៃច្ុោះ
កនុងបញ្ា ីសារទពើភណឌម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋរបស់ម្កសួង-សាថប័ៃទៅថ្ននក់កណា
ត លទដ្ើម្បីទរៀបច្ាំទធវើបណណ កម្មសិទិ ធ ។ រណៈកម្ម ការទៃោះ ៃឹងច្ុោះទធវើបច្ចុបបៃន ភាពទីតាាំងដ្ីរដ្ឋ ោក់ខសត ងខដ្លបាៃច្ុោះកនុងបញ្ា ីសារទពើភណឌម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ របស់
ម្កសួង-សាថប័ៃទៅថ្ននក់កណា
ត ល ខដ្លពុាំទាៃ់ាៃបណណ កម្មសិទិទធ លើដ្ីរដ្ឋ ទដ្ើម្បីរាយ្ការណ៍ ូៃថ្ននក់ដ្ឹកន្ទាំម្កសួង
ទាាំងពីរពិៃិត្យៃិងសទម្ម្ច្ ម្ពម្ទាាំងទលើកោរបាយ្ការណ៍ទោរព ូៃម្បម្ុែរា រោឋភិបាល ។ តាម្រយ្ៈម្បកាសទៃោះ

14

HRMIS ៃិង PRIS ោម្បព័ៃធ offline ទម្បើបទច្ចក វិទាចស់ ៃិងរច្ន្ទសម្ព័ៃធម្ូលោឋៃទិៃនៃ័យ្ (Database structure) ៃិងរបាយ្ការណ៍ខម្បម្បួលសាថៃភាព
រដ្ឋបាលៃិងម្រួសារម្ស្រៃតីរា ការសុី វិលសម្ាប់ទធវើទបៀវត្សម្បចាំខែរបស់ម្កសួង-សាថប័ៃ រា ធាៃី-ទែត្តម្ិៃអាច្ទរៀបច្ាំទិៃនៃ័យ្តាម្ត្ម្ម្ូវការរបស់ FMIS បាៃ ។

26

ាៃម្កុម្ការងារទទួលបៃាុកតាម្បណា
ត ម្កសួង-សាថប័ៃច្ាំៃួៃបីម្កុម្ ។ ម្បកាសអៃតរម្កសួងទលែ ១១៩៧ សហវ.
ម្បក ច្ុោះនថៃទី២៤ ខែធនូ ឆ្នាំ២០២០ សត ីពីការបទងកើត្រណៈកម្មការអៃតរម្កសួង ទដ្ើម្បីពិៃិត្យៃិងទធវើបច្ចុបបៃនភាពទីតាាំង
ដ្ីរដ្ឋ ខដ្លបាៃច្ុោះកនុងបញ្ា ីសារទពើភណឌម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ របស់ម្ៃាីរអងគភាពថ្ននក់ម្ូលោឋៃ នៃម្កសួង-សាថប័ៃ ៃិង
រដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិទដ្ើម្បីទរៀបច្ាំទធវើបណណ កម្មសិទិ ធ ។ រណៈកម្មការទៃោះច្ុោះទធវើបច្ចុបបៃនភាពទីតាាំងដ្ីរដ្ឋោក់ខសត ង
ខដ្លបាៃច្ុោះកនង
ុ បញ្ា ីសារទពើភណឌម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋរបស់អងគភាពថ្ននក់ម្ូលោឋៃនៃម្កសួង-សាថប័ៃ ៃិងរដ្ឋបាលរា ធាៃីទែត្ត ខដ្លពុាំទាៃ់ាៃបណណ កម្មសិទិទធ លើដ្ីរដ្ឋ ៃិងច្ុោះកាំណត្់ម្ពាំម្បទល់ ៃិងកសាងរាំៃូសបលងទ
់ ីតាាំង ទដ្ើម្បីទរៀបច្ាំទច្ញ
ោបណណ កម្មសិទិទធ លើដ្ីរដ្ឋ ។ សម្ាប់ខែៃការសកម្មភាពអៃុវត្តរណៈកម្មការអៃតរម្កសួងទៃោះៃឹងទរៀបច្ាំខែៃការលម្ែិត្
ៃិងអៃុវត្តកនុងឆ្នាំ២០២១ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ ម្កសួង-សាថប័ៃម្ត្ូវកាំណត្់ខែៃការ ៃិងទពលទវោច្ាស់ោស់ ោពិទសស
ោក់បញ្ចូ លកនុង MAP3 ។ ោក់ខសត ង សម្ាប់ការងារទធវើបណណ កម្មសិទិទធ លើអច្លៃម្ទពយ អាោាធរកាៃ់កាប់ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋបាៃទធវើបណណ កម្មសិទិរធ ួច្រាល់ទលើទីតាាំងច្ាំៃួៃ ៩ ៥០៣ កខៃលង ឬទសម ើៃឹង ៤៧% កនុងច្ាំាំទណាម្ទីតាាំងសរុប
ច្ាំៃួៃ ២០ ១២៨ កខៃលង ។ ច្ាំខណកទីតាាំងច្ាំៃួៃ ១០ ៦២៥ កខៃលងទទៀត្ ឬទសម ើៃឹង ៥៣% ម្ិៃទាៃ់បាៃទរៀបច្ាំ
បណណ កម្មសិទិទធ ៅទ ើយ្ ។15

ឹ ការអៃុវត្តឧបករណ៍ ៃិងយ្ៃតការទដ្ើម្បីបទងកៃ
ទោលបាំណង ២៤៖ ពម្ងង
ើ ការទទួលែុសម្ត្ូវ ៃិងរណទៃយ្យភាព
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ទណឌកម្មរដ្ឋបាលសម្ម្សបច្ាំទោោះកាំហស
ុ ្គង ឬការម្រប់ម្រងធៃធាៃសាធារណៈម្ិៃសម្ម្សប ៃិងោមៃម្បសិទភា
ធ ព ៖
ច្ាំណច្
ុ ទៃោះៃឹងម្ត្ូវរិត្បញ្ចូ លបខៃថម្កនុងច្ាប់សតីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈថមី ។
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ការទរៀបច្ាំៃិងោក់ឱយអៃុវត្តទម្ម្ង់របាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាពអៃុវត្តថ វិកាម្បចាំម្ត្ីាស ្ាស ៃិងម្បចាំឆ្នាំ ៖ ម្រប់
អងគភាពថវិកានៃម្កសួង-សាថប័ៃ បាៃអៃុវត្តទម្ម្ង់របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងទម្ម្ង់របាយ្ការណ៍សម្ិទក
ធ ម្ម ឬលទធែល
ម្បចាំម្ត្ីាស ៃិង្ាស ។
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ឹ ការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ ាព័ត្ា
ការពម្ងង
ិ យទលើម្បព័ៃធបទច្ចកវទ
៌ ៃ ៖ អរគន្ទយ្កោឋៃសវៃកម្មនែាកនុង បាៃទធវើសវៃកម្មទលើ FMIS
ទៅរត្ន្ទោរទែត្តច្ាំៃួៃ ៨ រួម្ាៃទែត្តបាត្់ដ្ាំបង ទែត្តម្ពោះសីហៃុ ទែត្តកណា
ត ល ទែត្តសាឹងខម្ត្ង ទែត្តបន្ទាយ្ាៃ ័យ្
ទែត្តទកាោះកុង ៃិងទែត្តរត្ៃរិ រី ។

ិ
ទោលបាំណង ២៥៖ បទងកៃ
ើ ត្ាលភាពថវកា
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កសហវ. បាៃបៃតយ្កច្ិត្ទ
ត ក
ុ ោក់ទលើការទបើកច្ាំហ ឱយាៃការច្ូលរួម្ម្ត្ិទោបល់ពី វិស័យ្ឯក ៃ, នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍,
អនកសិកាម្សាវម្ោវ, ៃិសសិត្, សាធារណ ៃ, អងគការម្ិៃខម្ៃរោឋភិបាល ៃិង បណា
ត ញសារព័ត្៌ាៃោត្ិ ៃិងអៃតរោត្ិ
ទៅកនុងទវទិកាពិទម្ោោះទោបល់ទែសងៗទៅកនុងដ្ាំទណើរការនៃការទរៀបច្ាំថ វិកា ៃិងការពម្ងីកការទបើកទូោយ្ព័ត្៌ាៃ
ថវិកាោសាធារណៈ កនុងទោលទៅពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ពនៃការវិភា ថវិកា ៃិងការទម្បើម្បាស់ធៃធាៃម្បកបទោយ្
ម្បសិទភា
ធ ព, ស័កតិសិទភា
ធ ព, ត្ាលភាព ៃិងរណទៃយ្យភាព ។
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ការបទងកៃ
ើ ការច្ូលរួម្ពីសាធារណ ៃកនង
ុ ដ្ាំទណើរការថវិកា ៖ ទដ្ើម្បីបទងកើៃការច្ូលរួម្ពីសាធារណ ៃ, អរគន្ទយ្កោឋៃ
ទោលៃទោបាយ្ ៃិងអរគន្ទយ្កោឋៃថវិកា បាៃទរៀបច្ាំទវទិកាសាធារណៈ សត ីពីម្កបែណឌា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ច ៃិងម្កបែណឌ
ថវិកាម្បចាំឆ្នាំ២០២០ ទៅនថៃទី ៣០ ខែម្ករា ឆ្នាំ២០២០ ។

15

ខែែកតាម្ ាំៃួយ្សាមរត្ីរបស់អរគន្ទយ្ោឋៃម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ ៃិងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ សម្ាប់កិច្ចម្ប ុាំន្ទនថៃទី ០៨ ខែទម្សា ឆ្នាំ២០២១ ។

27

96>

ិ 16 ៖ កសហវ. បាៃទធវើការែសពវែាយ្ោសាធារណៈៃូវឯកសារថវិកាោទទៀងទាត្់
ការបទងកៃ
ើ ការែសពវែាយ្ឯកសារថវកា
ទលើទរហទាំព័រ រួម្ាៃ (១) ម្កបែណឌទោលៃទោបាយ្ា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ច ៃិងទោលៃទោបាយ្ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ,
(២) សារាច្រសត ព
ី ីការទរៀបច្ាំខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកា ៃិងថវិកាម្បចាំឆ្នាំ, (៣) ែលឹម្សារសទងេបម្បត្ិបត្តិសតីពីទសច្កតីម្ោង
ច្ាប់ថវិកាម្បចាំឆ្នាំ (៤) ទសៀវទៅថវិកាសទងេបនៃច្ាប់ថវិកាម្បចាំឆ្នាំ, (៥) សារាច្រសោ ីពីការអៃុវត្តច្ាប់សោីពីហិរញ្ញវត្ថុ
សម្ាប់ការម្រប់ម្រងឆ្នាំ២០២០, (៥) របាយ្ការណ៍ម្បត្ិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ (សត ង់ោ TOFE & GFS) ម្បចាំខែ,
(៦) ច្ាប់សតីពីការទូទាត្់ថ វិកាឆ្នាំ២០១៩, (៧) របាយ្ការណ៍ៃិន្ទនការទសដ្ឋកិច្ចសងគម្ម្បចាំខែ, (៨) ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ិ
ទសដ្ឋកិច្ច ៃិងហិរញ្ញវត្ថុម្បចាំម្ត្ីាស ៃិង (៩) ម្ពឹត្តបម្ត្សថ ិត្ិបាំណល
ុ សាធារណៈទលែ៩ ៃិងទលែ១០ ។ សម្ាប់
រដ្ឋ បាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ, ឯកសារសទងេបថវិការដ្ឋ បាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិឆ្នាំ២០២០ ៃិងរបាយ្ការណ៍អៃុវត្តថ វិកា
រដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ្ាសទី១ ម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្កនុងទរហទាំព័ររបស់អរគន្ទយ្កោឋៃហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ៃិងកសហវ. ៃិងសារាច្រទាាំង៤ ។ ោម្ួយ្ោនទៃោះ អាោាធរសវៃកម្មោត្ិបាៃែសពវែាយ្របាយ្ការណ៍
សវៃកម្មសតីពីការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឆ្នាំ២០១៨ ទលើទរហទាំព័ររបស់សាម្ីអងគភាព ។
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ការបទងកើៃត្ាលភាពកិច្ចលទធកម្មសាធារណៈ ៖ អរគន្ទយ្កោឋៃលទធកម្ម សាធារណៈបាៃែសពវែាយ្ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ិ
លទធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០១៩ ទលើទរហទាំព័ររបស់អរគន្ទយ្កោឋៃលទធកម្មសាធារណៈកាលពីនថៃទី២៤ ខែកកកោ
ឆ្នាំ២០២០, ខែៃការលទធកម្មម្បចាំឆ្នាំ២០២០ របស់សាថប័ៃខដ្លអៃុវត្តកិច្ចលទធកម្មផ្លាល់ ៃិងរបាយ្ការណ៍ម្ត្ួត្ពិៃិត្យ
កិច្ចលទធកម្មសាធារណៈតាម្ទម្កាយ្ទលើការអៃុវត្តកិច្ចលទធកម្មសាធារណៈរបស់សាថប័ៃអៃុវត្តលទធកម្ម ៃិង អងគភាព
ថវិកាម្បចាំឆ្នាំ២០១៩ ទលើកា រិយ្បរិទច្ឆទ២០១៨ ។ ោម្ួយ្ោនទៃោះ ទៅឆ្នាំ២០២១ អ.រ.ហ. ៃឹងសិកាទលើលទធភាព
ែសពវែាយ្ទសច្កតីម្ោងច្ាប់ថ វិកាម្បចាំឆ្នាំ ម្ុៃៃឹងបញ្ាូ ៃទៅសភា ។

98> ោការសៃនិោឋៃម្ាប់ខែនកទី២ “រណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ” សាសធាត្ុ FMIS ម្ត្ូវបាៃកសាងោបទណតើរៗ ខដ្ល
បាៃបទងកើត្ោម្ូលោឋៃម្រឹោះកនុងការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ ទទាោះបីោោ៉ាងទៃោះកតី អងគភាពទម្បើម្បាស់ FMIS
ទៅាៃត្ម្ម្ូវការបខៃថម្ទែសងទទៀត្សម្ាប់របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុខដ្លែលិត្ទច្ញពីម្បព័ៃធ ទដ្ើម្បីច្ាំទោលទៅែលម្បទោ ៃ៍របស់អងគភាពសាម្ី ។ បខៃថម្ពីទៃោះ ការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋាៃលកេណៈោច្់ទោយ្ដ្ុាំៗ ទោលរឺម្ៃ
ិ
ទាៃ់ាៃលកេណៈោម្បព័ៃធទៅទ ើយ្ ខដ្លចាំបាច្់រួរាៃការទរៀបច្ាំោខែៃការទម្រយ្ៈទពលម្ធយម្ ៃិងខវង ។
ការងារសធវ ើបនត
ការអៃុវត្តខែៃការពម្ងីករទម្ាង FMIS ហា
ាំ ៃទី៣
ការទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្តយ្ុទសា
ធ ស្រសត សត ីពីការអៃុវត្តសតង់ោរណទៃយ្យសាធារណៈកម្ពុោម្ូលោឋៃបងគរឆ្នាំ
២០១៩-២០៣១, ៃិងការបទងកៃ
ើ កម្ម្ិត្អៃុទោម្ភាពការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ IPSAS ម្ូលោឋៃសាច្់ម្បាក់
ការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍អៃុវត្តថវិកាតាម្ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ថវិកាទាាំង ៧ ទៅាៃកម្ម្ិត្ (៥ ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ថវិកា
បាៃអៃុវត្តទពញទលញ ៃិង ២ ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ថ វិកាទៅាៃកម្ម្ិត្)
ការពម្ងីកការទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធបទច្ចក វិទាព័ត្៌ាៃម្រប់ម្រងបញ្ា ីសារទពើភណឌម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ សម្ាប់
ម្កសួង-សាថប័ៃ, ម្ៃាីរ ាំន្ទញរា ធាៃី-ទែត្ត ៃិងរដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ។

16

ឯកសារថវិកាអាច្ខសវ ងរកបាៃទៅទលើទរហទាំព័ររបស់ កសហវ. www.mef.gov.kh ៃិងរបស់អាោាធរសវៃកម្មោត្ិ www.naacambodia.com ។
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ក្នកទី៣៖ ការ្ារភាជប់ថ វិកាសៅនឹងសោលនសោបាយ
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ទៅកនុងខែនកែារភាាប់ថ វិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្ រឺទផ្លតត្ទលើទោលបាំណងច្ាំៃួៃ ៥ រួម្ាៃ (១) ពម្ងឹង ៃិង
ពម្ងីកការអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី ៃិងការម្ត្ួត្ពិៃិត្យថវិកា, (២) ទរៀបច្ាំថ វិកាឱយាៃលកេណៈម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ៃិងទធវើ
សាហរណកម្មថ វិកា, (៣) ទរៀបច្ាំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តម្បព័ៃធបន្ទាត្់រណទៃយ្យភាព, (៤) ពម្ងឹងការទរៀបច្ាំទោលៃទោបាយ្ ៃិងការទធវើខែៃការហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ៃិង (៥) ពម្ងឹងការអៃុវត្តទោលៃទោបាយ្វិម្ ឈការហិរញ្ញវត្ថុ ។

ឹ ៃិងពម្ងក
ី ការអៃុវត្តថ វកា
ិ កម្ម វធ
ិ ី ៃិងការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ
ទោលបាំណង ៣១៖ ពម្ងង
ិ យថវកា
ិ កម្ម វធ
ិ ដ្
100> ការពម្ងកី ថវកា
ី ល់ម្កសួង-សាថប័ៃ ៃិងដ្ល់រដ្ឋបាលរា

ធាៃី-ទែត្ត ៖ ម្រប់ម្កសួង-សាថប័ៃបាៃច្ូលរួម្អៃុវត្ត

ថវិកាកម្ម វិធីចប់ពីឆ្នាំ២០១៥-២០១៨ ៃិងរដ្ឋបាលទែត្តទាង
ាំ ២៤ ឆ្នាំ២០១៧-២០២០ ។ ច្ាំខណកឯរដ្ឋបាលរា ធាៃី
ភនាំទពញអៃុវត្តថវិកាកម្ម វិធីទៅឆ្នាំ២០២១ ។ ្លងតាម្ការអៃុវត្តថវិកាកម្ម វិធីកៃលងម្កទៃោះ

ួបម្បទោះៃឹងបញ្ញាម្បឈម្

រួម្ាៃ៖ រច្ន្ទសម្ព័ៃធកម្ម វិធីទៅកនុងកម្ម វិធី វិៃិទោរបីឆ្នាំរំកិលម្ិៃទាៃ់សោ
ុី ន ោម្ួយ្រច្ន្ទសម្ព័ៃធរបស់ខែៃការវិៃិទោរ
បីឆ្នាំរំកិល, ការកាំណត្់សូច្ន្ទករលទធែលច្ុងទម្កាយ្សម្ាប់កម្ម វិធីាៃការពិបាក ទម្ោោះកងវោះខាត្ទិៃនៃ័យ្ចាំបាច្់
ម្ួយ្ច្ាំៃួៃ, សម្ត្ថភាពម្ស្រៃតីទទួលបៃាុកទរៀបច្ាំខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកា ៃិងថវិកាកម្ម វិធីទៅាៃកម្ម្ិត្ ៃិងរដ្ឋបាល
ទែត្តម្ួយ្ច្ាំៃួៃម្ិៃបាៃទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍អៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីទាៃ់ទពលទវោទៅទ ើយ្ ។ អរគន្ទយ្កោឋៃហិរញ្ញវត្ថុ
រដ្ឋ បាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ

បាៃរិត្រូរពីច្ាំណុច្ទៃោះ ទហើយ្ទម្ោងៃឹងសិកាម្បសិទភា
ធ ពនៃការអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី

ទៅទពលខាងម្ុែ ទៅទពលខដ្លរដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្តទាង
ាំ ២៥ ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីកនុងឆ្នាំ២០២១ ។
ិ កម្ម វធ
ិ ីទៅរដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្ត 17
តារាងទី 5៖ ខែៃការអៃុវត្តថ វកា
២០១៧

២០១៨

២០១៩

២០២០

២០២១

កាំពង់សពឺ

កាំពង់ឆ្នាំង

កណា
ត ល

កាំពង់ចម្

ខកប

ទោធិ៍សាត្់

បាត្់ដ្ាំបង

កាំពង់ធាំ

-

ទកាោះកុង

តាខកវ

បន្ទាយ្ាៃ ័យ្

ម្ពោះវិហារ

-

នប៉ាលិៃ

កាំពត្

សាវយ្ទរៀង

ឧត្តរាៃ ័យ្

-

ម្កទច្ោះ

នម្ពខវង

ត្បូងឃមុ ាំ

ទសៀម្រាប

-

សា ឹងខម្ត្ង

រត្ៃរិ រី

ម្ណឌលរិ រី

ម្ពោះសីហៃុ

-

ិ កម្ម វធ
ិ ម្ី បចាំ្ាស
101> ការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍អៃុវត្តថវកា

រា ធាៃីភនាំទពញ

ៃិងម្បចាំឆ្នាំ ៖ របាយ្ការណ៍សម្ិទក
ធ ម្មម្បចាំ្ាស ៃិង

ម្បចាំឆ្នាំ រឺោឧបករណ៍សម្ាប់្លុោះបញ្ញចង
ាំ ៃូវវឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវត្តកម្ម វិធីរបស់ម្កសួង-សាថប័ៃ ៃិងោម្ូលោឋៃ
សម្ាប់ទធវើការខកត្ម្ម្ូវរាល់កាំហុស្គងកនុងអាំ ុងទពលអៃុវត្ត ។ ការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍សម្ិទក
ធ ម្មរឺោម្ូលោឋៃសម្ាប់
ទធវើការសទម្ម្ច្ច្ិត្តទលើការែោ ល់ថ វិកាដ្ល់ក ម្ម វិធីនៃឆ្នាំ បៃត បន្ទា ប់របស់ ម្កសួង -សាថប័ៃ ។ កនុងការទរៀបច្ាំខែៃការ
យ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកា ៃិងការទរៀបច្ាំថ វិកាម្បចាំឆ្នាំរបស់ម្កសួង-សាថប័ៃសុទខធ ត្ម្ត្ូវការរបាយ្ការណ៍សម្ិទក
ធ ម្ម ។

17

ការអៃុវត្តបច្ចុបបៃន រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្ត ោអងគភាពថវិកា ។

29

102> របាយ្ការណ៍សម្ិទកធ ម្មម្បចាំ្ាសទី១ ៃិងម្បចាំឆ្នាំ២០២០ ាៃម្កសួង-សាថប័ៃច្ាំៃួៃ ២៨ បាៃទែាើរបាយ្ការណ៍
សម្ិទក
ធ ម្មម្កអរគន្ទយ្កោឋៃថវិកា ។ ទៅកនុងទោលការណ៍ខណន្ទាំអៃុវត្តថវិកាកម្ម វិធី ៃិងកនុងសារាច្រសោ ីពីការទរៀបច្ាំ
ខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកា សុទខធ ត្បាៃត្ម្ម្ូវឱយម្កសួង-សាថប័ៃទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍សម្ិទក
ធ ម្មម្បចាំ្ាស ៃិងម្បចាំ
ឆ្នាំទែាើម្កអរគន្ទយ្កោឋៃថវិកា ប៉ាុខៃតកនុងការអៃុវត្តោក់ខសោ ង ទៅាៃម្កសួង-សាថប័ៃម្ួយ្ច្ាំៃួៃាៃការយ្ឺត្ោ៉ាវ ។
កៃលងម្ក កសហវ. បាៃទច្ញលិែិត្បខៃថម្ទៅម្រប់ម្កសួង-សាថប័ៃ ទដ្ើម្បី ាំរុញឱយម្កសួង-សាថប័ៃទែាើរបាយ្ការណ៍
សម្ិទក
ធ ម្មឱយបាៃទាៃ់ទពលទវោ ។ ោ ាំហាៃសម្ាប់ឈាៃទៅការអៃុវត្តថ វិកាព័ត្៌ាៃសម្ិទក
ធ ម្ម ការរិត្រូរទលើ
ការវាយ្ត្នម្លសាកលបងទលើរបាយ្ការណ៍សម្ិទក
ធ ម្មរឺ ាំហាៃម្ួយ្សាំខាៃ់ ។

103> កសហវ. បាៃទរៀបច្ាំសារាច្រសត ីពីការទរៀបច្ាំថវិកា ៃិងបាៃកាំណត្់ទសច្កតីម្ោងច្ាប់ថវិកាម្ត្ូវភាាប់ោម្ួយ្ខែៃការ
លទធកម្ម ៃិងរ ាទទយ្យបុទរម្បទាៃម្បចាំឆ្នាំម្ត្ូវភាាប់ោម្ួយ្រទម្ាងថវិកាម្បចាំឆ្នាំ ម្ពម្ទាាំងបាៃខកសម្ម្ួលម្បកាស
សត ីពីៃីត្ិ វិធីច្ាំណាយ្រ ា ទទយ្យបុទរម្បទាៃ តាម្រយ្ៈម្បកាសទលែ ៦៦៣ សហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទី២៨ ខែកកកោ ឆ្នាំ
២០២០ ៃិងអៃុម្កឹត្យថមី ាំៃួសអៃុម្កឹត្យទលែ ២១៦ សត ីពីម្បាក់ទបសកកម្មទៅកនុង ៃិងទម្ៅម្បទទសសម្ាប់រដ្ឋបាល
ថ្ននក់ោត្ិ ៃិងថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ៃិងខកសម្ម្ួលម្បកាសទលែ ១៥៨៩ សត ីពី វិធាៃ ៃិងៃីត្ិ វិធីនៃការអៃុវត្តម្បាក់ទបសកកម្ម
ិ ីច្ាំណាយ្សម្ាប់
ទៅកនុងៃិងទម្ៅម្បទទសសម្ាប់រដ្ឋបាលថ្ននក់ោត្ិ ៃិងម្បកាសទលែ ៨៣៨ សត ីពី វិធាៃ ៃិងៃីត្ិ វធ
វរគបណតុោះបណា
ត ល ៃិងសិកាេសាោនៃម្កសួង-សាថប័ៃថវិកាកម្ម វិធី ទដ្ើម្បីទ្លើយ្ត្បការខកសម្ម្ួលម្បកាសទលែ ៦៦៣
សហវ.ម្បក ទៃោះ ។

104> រីឯច្ាំណាយ្ោក់ព័ៃធៃឹងការ

ួស ុល រថយ្ៃត ទៅតាម្ម្កសួ ង -សាថប័ៃ , អរគន្ទ យ្កោឋៃថវិកា ៃិងអរគ ន្ទ យ្កោឋៃ

លទធកម្មសាធារណៈ ម្ិៃទាៃ់ទរៀបច្ាំ Corporate agreement ទៅទ ើយ្ ។

ិ ឱយាៃលកេណៈម្រប់ម្ ង
ិ
ុ ទម្ោយ្ ៃិងទធវស
ទោលបាំណង ៣២៖ ទរៀបច្ាំថ វកា
ើ ាហរណកម្មថ វកា
ិ ៃិងថវកា
ិ ៖ ម្កសួង-សាថប័ៃច្ាំៃួៃ ១០ម្ត្ូវបាៃពិៃិត្យទលើការែារភាាប់
105> ការពិៃត្ិ យទលើរណ
ុ ភាពខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវកា
រវាងខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកា ៃិងយ្ុទសា
ធ ស្រសត ច្ត្ុទកាណ ដ្ាំណាក់កាលទី៤ ៃិងខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត អភិវឌ្ឍៃ៍ោត្ិ
ទហើយ្ក៏វាយ្ត្នម្លទលើរុណភាពខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិការបស់ម្កសួង សាថប័ៃច្ាំៃួៃ ១៥ ។ ម្កសួងអប់រំ យ្ុវ ៃ ៃិង
កីឡា ាៃរាលត្នៃខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកា ២០២១-២០២៣ ៃិងថវិកាកម្ម វិធីម្បចាំឆ្នាំ ២០២១ រឺ ៤,២% ។

106> ាត្ិការណៃីនៃបលងរ់ ណទៃយ្យសាធារណៈសម្ាប់រទម្ាង/កម្មវធិ ហ
ី រិ ញ្ញបបទាៃពីនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍៖

ទម្ម្ង់របាយ្-

ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតាម្ាត្ិការណៃីនៃបលង់រណទៃយ្យសាធារណៈម្បចាំឆ្នាំច្ាំៃួៃ ៤ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃិងែសពវែាយ្
ោក់ឱយអៃុវត្តច្ុោះនថៃទី៣០ ខែវិច្ិកា
ឆ ឆ្នាំ២០២០ សម្ាប់រទម្ាង/កម្ម វិធីហិរញ្ញបបទាៃពីនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ។
ិ ោត្ិ
107> ការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍អៃុវត្តរទម្ាងទម្កាម្ហិរញ្ញបបទាៃរបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ម្សបតាម្ាត្ិកាថវកា

៖ ម្កុម្-

ការងារអៃតរអរគន្ទយ្កោឋៃទម្កាម្ឱវាទ កសហវ. បាៃទរៀបច្ាំបញ្ច ប់ទម្ម្ង់របាយ្ការណ៍ ៃិងទម្ោងទរៀបច្ាំការខណន្ទាំ
អាំពី វិធីសាស្រសត នៃការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ទៃោះកនុងម្ត្ីាសទី ៣ ឆ្នាំ២០២០ ។ អរគន្ទយ្កោឋៃសហម្បត្ិបត្តិការអៃតរោត្ិ
ៃិងម្រប់ម្រងបាំណល
ុ បាៃរូសបញ្ញាក់អាំពីខែៃទីបងាាញែលូវនៃការទធវើសាហរណកម្មថវិកានដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ទៅកនុង FMIS
ទហើយ្ការទធវើសាហរណកម្មទៃោះ រឺទធវើខត្ទៅទលើការកត្់ម្តា ៃិងការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍កនុង FMIS ប៉ាុទណាណោះ ទោយ្
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ម្ិៃោក់ព័ៃធទៅៃឹង Business Process ទន្ទោះទទ ពីទម្ោោះថវិកានដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ទៅទម្ៅម្បព័ៃធរណៃីទទាលរត្ន្ទោរ
(TSA) ។ ម្ូលទហត្ុខដ្លន្ទាំឱយរំលង Business Process រឺោប់ោក់ព័ៃធទៅៃឹងកិច្ចម្ពម្ទម្ពៀងរបស់សាថប័ៃហិរញ្ញវត្ថុ
អៃតរោត្ិ ខដ្លកិច្ចម្ពម្ទម្ពៀងទន្ទោះ ត្ម្ម្ូវឱយាៃរណទៃយ្យោច្់ទោយ្ខ កសម្ាប់ថវិការបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ទោយ្
ម្ិៃអៃុញ្ញញត្ឱយអៃុវត្តទៅកនុង TSA ដ្ូច្ទៅៃឹងម្ូលៃិធិម្ទម្ទង់ថ វិកា (Budget Support) ទន្ទោះទទ ។ ការកត្់ម្តា
ៃិងការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ទៃោះទទៀត្ទសាត្ ម្ិៃទាៃ់អៃុវត្តកនុង FMIS ភាលម្ៗទន្ទោះទទ រឺម្ត្ូវទម្បើម្បាស់កម្ម វិធី
រណទៃយ្យ Peachtree បន្ទាប់ម្កទាញទច្ញោតារាង Excel រួច្ទទើបបញ្ចូ លទៅកនុង FMIS ។ កិច្ចការទៃោះ ម្ត្ូវ
បាៃឯកភាពកាំណត្់ោខែៃទីបងាាញែលូវ (បាៃោក់បញ្ចូ លទៅកនុង GDAP របស់អរគន្ទយ្កោឋៃសហម្បត្ិបត្តិការ
អៃតរោត្ិៃិងម្រប់ម្រងបាំណល
ុ ) ទោយ្អៃុវត្តចប់ពីឆ្នាំ២០២០ ដ្ល់ ឆ្នាំ២០២៣ តាម្រយ្ៈកិច្ចម្ប ុាំទៅនថៃទី ២៣
ខែកកកោ ឆ្នាំ២០២០ ទោយ្ាៃការច្ូលរួម្ពីអងគភាពោក់ព័ៃធរួម្ាៃ អរគន្ទយ្កោឋៃរត្ន្ទោរោត្ិ, ម្កុម្ម្បឹកា
ោត្ិរណទៃយ្យ, អ.រ.ហ., អរគន្ទយ្កោឋៃទោលៃទោបាយ្, ៃិង FMWG ។ អរគន្ទយ្កោឋៃសហម្បត្ិបត្តិការ
អៃតរោត្ិៃង
ិ ម្រប់ម្រងបាំណល
ុ ៃឹងទធវើការវាយ្ត្នម្លអាំពីរុណភាពនៃការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ បន្ទាប់ម្កទៅឆ្នាំ២០២២
ៃឹងទសន ើ FMWG សិកាអាំពីសម្ិទិល
ធ ទធភាពនៃការកត្់ម្តាកនុង FMIS ទៅអងគភាពអៃុវត្តរទម្ាងផ្លាល់ខត្ម្តង ។

108> ទៅឆ្នាំ២០២០ អងគភាពថវិកាាៃច្ាំៃួៃសរុប ៩៦២ ខដ្លកនុងទន្ទោះរដ្ឋបាលកណាតលាៃច្ាំៃួៃ ៣៥៩ ៃិងថ្ននក់ម្ូលោឋៃ
(ម្ៃាីរ ាំន្ទញរា ធាៃី-ទែត្ត) ។ សម្ាប់ថ្ននក់កណា
ត ល អងគភាពថវិកាច្ាំៃួៃ ៣៥៩ កនុងទន្ទោះ អងគភាពថវិកាោអាណាប័ក
ទែារសិទិា
ធ ៃច្ាំៃួៃ ៦១ ៃិងម្ិៃទាៃ់ទែារសិទិ ធ ២៥០ ៃិងសម្ាប់ថ្ននក់ម្ូលោឋៃ ម្រប់អងគភាពថវិកាោអាណាប័កទែារ
សិទិច្
ធ ាំៃួៃ ៦៦៤ ។ ម្កសួង-សាថប័ៃច្ាំៃួៃ ៤ បាៃឈាៃម្ុែកនុងការបទងកើត្អងគភាពថវិកា ៃិងបាៃម្បរល់សិទិ ធ ូៃអងគភាព
ទម្កាម្ឱវាទកាៃ់ខត្ទម្ច្ើៃឱយទៅោអងគភាពថវិកាោអាណាប័កទែារសិទិ ធ រួម្ាៃ កសហវ. ាៃច្ាំៃៃ
ួ ១០, ម្កសួង
អប់រំ យ្ុវ ៃៃិងកីឡា ាៃច្ាំៃួៃ ១០, ម្កសួងសុខាភិបាលាៃច្ាំៃួៃ ១០ ៃិងម្កសួងបរិសាថៃាៃច្ាំៃួៃ ០៦ ។ តាម្
ការអៃុវត្តកៃលងម្ក ការបទងកើត្អងគភាពថវិកា ក៏ដ្ូច្ោកាម្បរល់សិទិ ធ ូៃអងគភាពថវិកាោ អងគភាពថវិកាអាណប័ក
ទែារសិទិ ធ រឺឈរទលើទោលការណ៍សម័ម្រច្ិត្ត ៃិងការសទម្ម្ច្របស់រដ្ឋម្ស្រៃតី ឬម្បធាៃសាថប័ៃ ទោយ្ពុាំទាៃ់ាៃទោលការណ៍
ោក់កាំហិត្ឱយម្កសួង-សាថប័ៃបទងកើត្អងគភាពថវិកា ៃិងការម្បរល់សិទិ ធ ៃិងច្ាំៃួៃអងគភាពថវិកាោអាណប័កទែារសិទិ ធ
ទៅាៃច្ាំៃួៃកាំណត្់ទៅទ ើយ្ ។ ការអៃុវត្តច្ាំណាយ្តាម្ម្កសួង-សាថប័ៃទៅាៃភាពយ្ឺត្ោ៉ាវ ោពិទសសម្កសួងសាថប័ៃខដ្លពុាំទាៃ់បាៃម្បរល់សិទិច្
ធ ាស់ោស់ ូៃអងគភាពទម្កាម្ឱវាទ (ទលើកខលងោអងគភាពថវិកាអាណាប័ក
ទែារសិទិ)ធ ។

109> ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យការអៃុវត្តថវិកាកម្ម វិធីរបស់ម្កសួង-សាថប័ៃ

កនុងទោលទៅបទងកើៃច្ាំៃួៃអងគភាពថវិកាោអាណាប័ក

ិ ៖ អរគន្ទយ្កោឋៃថវិកា បាៃទទួលទោលការណ៍ឯកភាពដ្៏
ទែារសិទិ ធ ៃិងការម្បរល់សទ
ិ អ
ិ ធ ណា
ាំ
ច្ ៃ
ូ អងគភាពថវកា
ែពង់ែពស់ពី ឯកឧត្តម្អរគបណឌិត្សភាចរយ ឧបន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតី កនុងការបទងកើៃច្ាំៃួៃអងគភាពថវិកា ៃិងការែតល់សិទិ ធ
អាំណាច្ ូៃអងគភាពថវិកា ទៅោអងគភាពថវិកាអាណាប័កទែារសិទិ ធ ។ កនុងៃ័យ្ពម្ងឹងការអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីឱយកាៃ់ខត្
ាៃម្បសិ ទ ធភា ពែព ស់ កនុ ង ដ្ាំ ទណើ រ ឈាៃទឆ្ពោះទៅអៃុ វ ត្ត ថ វិ កា ព័ ត្៌ ា ៃសម្ិ ទ ធក ម្ម ទៅឆ្នាំ ២ ០២២ ៃិ ង ទដ្ើ ម្បី ប ទងកើ ៃ
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ម្បសិទភា
ធ ពកនុងការអៃុវត្តភារកិច្ច ៃិងការទទួលែុសម្ត្ូវរបស់អងគភាពថវិកាព័ត្៌ាៃសម្ិទក
ធ ម្មទៅឆ្នាំ២០២២, ម្កសួងសាថប័ៃរបបី ៖
-

ពិៃិត្យអងគភាពទម្កាម្ឱវាទ (កម្ម្ិត្អរគន្ទយ្កោឋៃ ឬអងគភាពម្បហាក់ម្បខហល) ខដ្លាៃលកេណសម្បត្តិ
ម្រប់ម្ោៃ់បាំទពញលកេណៈវិៃិច្័យ្
ឆ នៃការបទងកើត្អងគភាពថវិកាម្ត្ូវទរៀបច្ាំៃិងការោក់ឱយអងគភាពទាាំងទន្ទោះកាលយ្
ោអងគភាពថវិកា

-

ខម្បកាលយ្អងគភាពថវិកាម្ិៃខម្ៃោអាណប័កទែារសិទិខធ ដ្លអៃុវត្តការងារបាៃលែម្បទសើរទាាំងទិដ្ឋភាពទរៀបច្ាំ ៃិង
អៃុវត្តថ វិកាឱយកាលយ្ទៅោអងគភាពថវិកាអាណាប័កទែារសិទិ ធ

-

ន្ទយ្កោឋៃហិរញ្ញកិច្ចទរៀបច្ាំខកសម្ម្ួលម្បកាសទលែ ១២៨២ សហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទី២៧ ខែត្ុោ ឆ្នាំ២០១៦
សត ីពីសិទិអ
ធ ាំណាច្ ការទទួលែុសម្ត្ូវ ៃិងៃីត្ិ វិធីអៃុវត្តថវិកាកម្ម វិធីរបស់អងគភាពថវិកា ទដ្ើម្បីទបើកែលូវ ូៃអងគភាព
ថវិកាាៃសិទិម្
ធ ួយ្ច្ាំៃួៃ ទោយ្អៃុញ្ញញត្ឱយអងគភាពថវិកាាៃកញ្ច ប់ថ វិកាបុទរម្បទាៃ ៃិងាៃសិទិអ
ធ ៃុវត្ត
ច្ាំណាយ្ ៃិងទូទាត្់ថ វិការ ាទទយ្យទោយ្អងគភាពសាម្ី។

110> ម្បសិទភា
ធ ពនៃការអៃុវត្តថវិកា ទៅាៃកម្ម្ិត្ទៅទ

ើយ្ ទហើយ្ោទូទៅការច្ាំណាយ្ររទៅម្ត្ីាសទី៤ នៃឆ្នាំៃីម្ួយ្ៗ

ខដ្លបណា
ត លម្កពីកតាត (១)សម្ត្ថភាពរបស់អងគភាពថវិកា, (២) ៃីត្ិ វិធីធាន្ទច្ាំណាយ្, (៣) រទម្ាងវិៃិទោរ
សាធារណៈ ទោយ្ថវិកាោត្ិ អាច្ចប់ទែតើម្អៃុវត្តរទម្ាងបាៃទៅច្ុងម្ត្ីាសទី២ ឬទដ្ើម្ម្ត្ីាសទី៣ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ
អងគភាពថវិកាទៅតាម្ម្កសួង-សាថប័ៃម្ួយ្ច្ាំៃួៃ ម្ត្ូវបាៃបទងកើត្ទ ើង ប៉ាុខៃតពុាំាៃសិទិអ
ធ ាំណាច្ ដ្ូច្ាៃខច្ងកនុងម្បកាស
ៃិងទោលការណ៍ខណន្ទាំសតីពីការអៃុវត្តថវិកាកម្ម វិធី ។ ោម្ួយ្ោនទៃោះ អងគភាពហិរញ្ញវត្ថុម្កសួង-សាថប័ៃ សម្ម្បសម្ម្ួល
ោម្ួយ្អងគភាពថវិកា ម្ពម្ទាាំងទរៀបច្ាំខែៃការរយ្ៈទពលម្ធយម្ ទដ្ើម្បីពម្ងឹងសម្ត្ថភាព ៃិងបាំទពញលកេណៈសម្បត្តិ
អងគភាពថវិកា ទោយ្បញ្ចូ លកនុង MAP3 ។

ទោលបាំណង ៣៣៖ ទរៀបច្ាំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តម្បព័ៃធបន្ទាត្់រណទៃយ្យភាព

111> ការកាំណត្់ឱយបាៃច្ាស់ៃវូ បន្ទាត្់រណទៃយ្យភាពកនងុ ការទរៀបច្ាំកម្មវធិ ីវៃិ ទិ ោរសាធារណៈ

ទដ្ើម្បីធាន្ទសងគត្ភា
ិ ព

ិ ម្បចាំឆ្នាំ ៖ ខែែកទលើយ្ុទសា
កនង
ុ ថវកា
ធ ស្រសត សត ីពីការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥
លិែិត្បទោឋៃរត្ិយ្ុត្តោក់ព័ ៃធ ៃឹងម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត សាំទៅពម្ងឹងម្បសិទ ធភាព ស័កតិសិទភា
ធ ព
ៃិង រណទៃយ្យភាពច្ាំទោោះការម្រប់ម្រងការវិៃិទោរសាធារណៈ ។ អៃុម្កឹត្យទលែ ៤១ អៃម្ក.បក ច្ុោះនថៃទី២៥ ខែ
ម្ីន្ទ ឆ្នាំ២០២០ សត ីពីការម្រប់ម្រងរទម្ាងវិៃិទោរសាធារណៈ ាៃទោលទៅកាំណត្់ (១) ទោលការណ៍ ៃិងលកេែណឌ
ត្ម្ម្ូវ, (២) ដ្ាំណាក់កាលរួម្នៃវដ្ត រទម្ាងវិៃិទោរសាធារណៈ, (៣) ត្ួន្ទទី ៃិងភារកិច្ចរបស់ ម្កសួង-សាថប័ៃ,
អងគភាពសាធារណៈ ៃិងរដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ, (៤) ការែារភាាប់រវាងខែៃការវិៃិទោរោម្ួយ្ៃឹងថវិកាៃីយ្កម្ម
ការវិៃិទោរសាធារណៈ, (៥) ៃីត្ិ វិធីម្បត្ិបត្តិការនៃការទរៀបច្ាំ ៃិងការម្រប់ម្រង ៃិង (៦) កាត្ពវកិច្ចរបាយ្ការណ៍ ។

ឹ ការទរៀបច្ាំទោលៃទោបាយ្ ៃិងការទធវខើ ែៃការហិរញ្ញវត្ថសា
ទោលបាំណង ៣៤៖ ពម្ងង
ុ ធារណៈ

112> ការទរៀបច្ាំទសច្កតម្ី ោងម្កបែណឌហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈរយ្ៈទពលម្ធយម្ (MTFF) ៖ ទសច្កោីម្ោង MTFF ២០២១២០២៣ ម្ត្ូវបាៃោក់ ូៃថ្ននក់ដ្ឹកន្ទាំ កសហវ. ប៉ាុខៃោទោយ្សារភាពម្ិៃច្ាស់ោស់នៃការរីករាលោល ាំងឺកូ វីដ្-១៩

32

ៃិងែលប៉ាោះោល់ទលើទសដ្ឋកច្
ិ ចកម្ពុោ, ថ្ននក់ដ្ឹកន្ទាំ កសហវ. បាៃសទម្ម្ច្ពៃារទពលកនុងការោក់ឱយអៃុវត្ត ទហើយ្ោ
ទិសទៅៃឹងោក់ឱយអៃុវត្តទៅឆ្នាំ២០២២ សម្ាប់ទរៀបច្ាំខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកាឆ្នាំ២០២៣-២០២៥ ៃិងរទម្ាង
ថវិកាឆ្នាំ២០២៣ ។
ិ រយ្ៈទពលម្ធយម្ (MTBF) ២០២០-២០២២៖ MTBF
113> ការទរៀបច្ាំម្កបែណឌថវកា

ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្តសាកលបង

សម្ាប់រដ្ឋបាលថ្ននក់ោត្ិ ទោយ្ាៃកាំណត្់ពិតាៃសម្ាប់ទរៀបច្ាំថ វិកាម្បចាំឆ្នាំ ។ សូច្ន្ទករទៃោះ ម្ត្ូវបៃតពិៃិត្យ
តាម្ោៃបខៃថម្ ។

114> ការពិៃិត្យទលើា៉ាម្កូទសដ្ឋកិច្ច ៖ អរគន្ទយ្កោឋៃទោលៃទោបាយ្បាៃទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ម្បចាំឆ្នាំ២០១៩ ៃិង
របាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាពោក់កណា
ត ល ឆ្នាំ ២០២០ សត ីពីសាថៃភាពទសដ្ឋកិច្ច (Cambodia Macroeconomic MonitorCMM) ម្បកបទោយ្ការវិភារម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្, របាយ្ការណ៍ពិៃិត្យតាម្ោៃកម្ម្ិត្លទម្ែៀងនៃការពាករច្ាំណូល
សម្ាប់ឆ្នាំ២០១៩ កនុងម្កបែណឌទោលៃទោបាយ្ា៉ា ម្កូទសដ្ឋ កិច្ច ៃិងទោលៃទោបាយ្សារទពើពៃធ ទធៀបៃឹ ង
ការអៃុវត្តថវិកាឆ្នាំ២០១៩, របាយ្ការណ៍សតីពីការតាម្ោៃវាយ្ត្នម្លការអៃុវត្តច្ាំណាយ្សាធារណៈទៅកម្ម្ិត្វិស័យ្ធាំ
ទាាំង០៤ (ឆ្នាំ N-1) ទដ្ើម្បីោម្ូលោឋៃកនុងការកាំណត្់ពិោៃច្ាំណាយ្ សម្ាប់ ០៣ ឆ្នាំខាងម្ុែ (N+3), របាយ្ការណ៍
សត ីពីការពិៃិត្យតាម្ោៃកម្ម្ិត្លទម្ែៀងលទធែលពាករណ៍ា៉ាម្កូទសដ្ឋកិច្ច (ឆ្នាំ N-1) ៃិងឯកសារបទច្ចកទទសសត ព
ី ី
ការពាករា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ចពហុឆ្នាំ ៃិងរបាយ្ការណ៍តាម្ោៃ ៃិងឃាល ាំទម្ើលទសដ្ឋកិច្ច (Economic Surveillance)
ម្បចាំម្ត្ីាស, ៃិងរបាយ្ការណ៍ម្ត្ួត្ពិៃិត្យហាៃិភ័យ្ វិស័យ្អច្លៃម្ទពយទៅកម្ពុោ ម្បចាំម្ត្ីាស ។

115> ការែារភាាប់ថ វិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្តាម្រយ្ៈការោក់ឱយអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី

ទាាំងរដ្ឋ បាលថ្ននក់ោត្ិ ៃិង

ថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ។ ប៉ាុខៃតការែារភាាប់ទៅាៃកម្ម្ិត្ទៅទ ើយ្ ខដ្លបណា
ត លម្កពីកតាតម្ួយ្ច្ាំៃួៃ (១) ម្កសួង-សាថប័ៃ
សថ ិត្កនុង វិស័យ្ខត្ម្ួយ្ ពិបាកកនុងការទរៀបច្ាំទោលៃទោបាយ្ម្បទាក់ម្កឡាោន រួម្ទាាំងការកាំណត្់សូច្ន្ទករ ៃិង
ទោលទៅ ោពិទសសការសម្ម្បសម្ម្ួល, (២) សាហរណកម្មរវាងច្ាំណាយ្ច្រៃត ៃិងម្ូលធៃ, ៃិង (៣) ការកាំណត្់
ទោលបាំណងទោលៃទោបាយ្ រច្ន្ទសម្ព័ៃធកម្ម វិធី ៃិងសាថប័ៃ ៃិងសូច្ន្ទករសម្ិទក
ធ ម្មរៃលឹោះ ។
ិ ច្រៃត ៃិងម្ូលធៃកនង
ិ ៖ ការទរៀបច្ាំខែៃការយ្ុទសា
116> ការទធវស
ើ ាហរណកម្មថ វកា
ុ ខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវកា
ធ ស្រសត ថវិកា
៣ឆ្នាំរំកិលរបស់ម្កសួង-សាថប័ៃ

ួបម្បទោះបញ្ញាម្បឈម្ទម្ច្ើៃទោលរឺម្ិៃាៃលកេណៈទពញទលញ ៃិងម្រប់ម្ ុង-

ទម្ោយ្ ម្ពម្ទាាំងម្ិៃែារភាាប់ទៅៃឹងការទរៀបច្ាំច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុម្បចាំឆ្នាំទ ើយ្ ។ ម្ា៉ា ងទទៀត្ ទោយ្សារកតាតទពលទវោ
ខដ្លកៃលងម្កការទរៀបច្ាំខែៃការរទម្ាងវិៃិទោរខត្ងទធវើទ ើងទម្កាយ្ច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុម្បចាំឆ្នាំអៃុម្័ត្រួច្,

ការណ៍ទៃោះ

័ ត ៃិងការអៃុវត្តថ វិកាាៃភាពយ្ឺត្ោ៉ាវ ៃិងម្ិៃសូវាៃម្បសិទភា
ន្ទាំឱយការអៃុវត្តការងាររូបវៃ
ធ ពទពញទលញ ។

117> ការទធវើសាហរណកម្មទៃោះៃឹងែតល់អត្ថម្បទោ

ៃ៍ ទោលរឺ ទៅទពលខដ្លខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិការបស់ម្កសួង-

សាថប័ៃាៃលកេណៈម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ៃិងែារភាាប់ទៅៃឹងការទរៀបច្ាំច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុម្បចាំឆ្នាំ ទន្ទោះខែៃការរទម្ាង
វិៃិទោរក៏ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំរួច្រាល់ម្សបទពលោម្ួយ្ោនទៅៃឹងការទរៀបច្ាំថ វិកាច្ាំណាយ្ច្រៃតខដ្រ ទោលរឺអាច្ទវច្ែចប់
ថវិកាច្រៃត ៃិងម្ូលធៃសម្ាប់ោក់កនុងច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុម្បចាំឆ្នាំបាៃ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ ម្កសួង-សាថប័ៃៃឹងាៃទពលទវោ
័ តរទម្ាង ៃិងការអៃុវត្តច្ាំណាយ្ថវិកាែងខដ្រ ដ្ូច្ទៃោះ រទម្ាង
ម្រប់ម្ោៃ់កនុងការទសន ើសុាំធាន្ទច្ាំណាយ្អៃុវត្តការងាររូបវៃ
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វិៃិទោរៃឹងអាច្អៃុវត្តម្បកបទោយ្សកាោៃុពល ៃិងម្បសិទភា
ធ ពទពញទលញ ។ ទៅកនុងម្កបែណឌថវិកាឆ្នាំ២០២០
រឺោឆ្នាំដ្ាំបូងខដ្លចប់ទែោើម្សាកលបងៃូវការទធវើសាហរណកម្មថ វិកាច្ាំណាយ្ច្រៃត ៃិងច្ាំណាយ្ម្ូលធៃ សម្ាប់
ម្កសួង-សាថប័ៃច្ាំៃួៃ ០៣ ធាំៗ ខដ្លបាៃទម្បើម្បាស់ឥណទាៃម្បាណ ៧០% នៃឥណទាៃសរុបម្បចាំឆ្នាំ កនុងទន្ទោះ
រួម្ាៃដ្ូច្ោ ម្កសួងសាធារណការ ៃិងដ្ឹក ញ្ាូ ៃ, ម្កសួងអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃបទ ៃិង ម្កសួងធៃធាៃទឹក ៃិងឧត្ុៃិយ្ម្ ។
ការសាកលបងទៃោះ ៃឹងែោលឱ
់ យម្កវិញៃូវបទពិទសាធៃ៍ ៃិងបញ្ញាម្បឈម្ន្ទន្ទ ខដ្លបាៃ ប
ួ ម្បទោះទៅកនុងដ្ាំណាក់កាល
អៃុវត្តសាកលបង ទដ្ើម្បីោម្ូលោឋៃកនុងការខកលម្ែៃូវច្ាំណច្
ុ ែវោះខាត្ សម្ាប់ឈាៃទៅអៃុវត្តការទធវើសាហរណកម្ម
ថវិកាទពញទលញទៅម្កសួង-សាថប័ៃទែសងៗទទៀត្ ទៅឆ្នាំខាងម្ុែទៃោះ ។ ម្ា៉ា ងទទៀត្ បច្ចុបបៃនទម្ៅពីម្កសួង-សាថប័ៃ
ទាាំងបីខាងទលើ ទៅម្ិៃទាៃ់ាៃយ្ៃតការអៃតរម្កសួង ៃិងយ្ៃតការទដ្ើម្បីអៃុវត្តការកាំណត្់អត្តសញ្ញញណរទម្ាងសម្ាប់
ការទធវើអាទិភាវូបៃីយ្កម្មរទម្ាង ៃិងការទម្ ើសទរីសរទម្ាងទៅទ ើយ្ទទ ។
ិ រ ៃិងពាករណ៍សាថៃភាពទសដ្ឋកច្
ឹ
118> ការពម្ងងឹ សម្ត្ថភាពវភា
ិ ច ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ ៖ សថ ិត្ិ GFS ច្ូលរួម្ច្ាំខណកកនុងការពម្ងង
ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ តាម្រយ្ៈការែោល់ៃូវព័ត្៌ាៃហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកនុងទម្ម្ង់សថិត្ិអៃុទោម្
តាម្ៃិោម្អៃោ រោត្ិ សម្ាប់ោាំម្ទដ្ល់ការពិៃិត្យ តាម្ោៃ ៃិងវាយ្ត្នម្ល ម្បសិទភា
ធ ពនៃការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ (ការម្បម្ូលច្ាំណូល, ការខបងខច្កច្ាំណាយ្, ការវិៃិទោរ, ការម្រប់ម្រង ៃិងទម្បើម្បាស់ម្ទពយសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងបាំណល
ុ )។

119> GFS ម្ត្ូវោក់ឱយទម្បើម្បាស់កងនុ FMIS

៖ ម្កុម្ការងារសថ ិត្ិ GFS បាៃសិកាពិៃិត្យលទធភាពទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធ FMIS
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សម្ាប់ទរៀបច្ាំសថិត្ិ GFS តាម្លទធភាពោក់ខសោ ង ។ បច្ចុបបៃន តារាងសថ ិត្ិច្ាំណូល (តារាងទី១) ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃិង
អាច្ទាញទច្ញពីម្បព័ៃធទោយ្ផ្លាល់ទម្កាម្ទឈាមោះ “របាយ្ការណ៍ R-៤០” រួម្ាៃវិសាលភាពដ្ូច្ខាងទម្កាម្ ៖
-

តារាងច្ាំណូលសម្ាប់រដ្ឋបាលថ្ននក់ោត្ិ (GFS-Table-1-BCG),

-

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

-

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

-

តារាងច្ាំណូលសម្ាប់រដ្ឋបាលឃុាំ/សងាកត្់ (GFS-Table-1-LG-3),

-

តារាងច្ាំណូលសម្ាប់រដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិទាង
ាំ បីកម្ម្ិត្ម្ុៃទធវើសាស (GFS-Table-1-LG-4),

-

តារាងច្ាំណូលសម្ាប់រដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិទាង
ាំ បីកម្ម្ិត្ទម្កាយ្ទធវើសាស (GFS-Table-1-LG-5),

-

តារាងច្ាំណូលសរុបរដ្ឋបាលថ្ននក់ោត្ិ ៃិងរដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិម្ុៃទធវើសាស (GFS-Table-1-GG-1) ៃិង,

-

តារាងច្ាំណូលសរុបរដ្ឋបាលថ្ននក់ោត្ិ ៃិងរដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិទម្កាយ្ទធវើសាស (GFS-Table-1-GG-2)។
ោទិសទៅបៃោ ម្កុម្ការងារបទច្ចកទទស នៃអរគន្ទយ្កោឋៃទោលៃទោបាយ្ៃឹងទរៀបច្ាំសថិត្ិ GFS ៃឹងបៃោទធវើការ

រួម្ោនោម្ួយ្ FMWG ទដ្ើម្បីឈាៃទៅដ្ល់ការទធវើសន្ទធៃកម្មតារាងសថ ិត្ិច្ាំណាយ្ (តារាងទី២) ៃិងតារាងដ្នទបៃោទទៀត្
នៃម្បព័ៃធសថិត្ិ GFS ទៅតាម្លទធភាពោក់ខសោ ង ។
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តារាងសថ ិត្ិច្ាំណូលសម្ាប់ GFS-Table-1 LG-5, ៃិង GFS-Table-1 GG-2 ទៅពុាំទាៃ់សទម្ម្ច្បាៃការទធវើសន្ទធៃកម្មទៅទ ើយ្ ទោយ្សារខត្ភាពសមុ រសាមញនៃការ-

ទធវើ វិធីសាស្រសោ សាសសថ ិត្ិ (consolidation method) សម្ាប់ដ្កទច្ញៃូវម្បត្ិបត្តិការសាួ ៃរវាងរដ្ឋបាលៃីម្ួយ្ៗ ខដ្ល FMIS ពុាំទាៃ់ាៃលទធភាពកនុងការអៃុវត្ត ។

34

ឹ ការអៃុវត្តទោលៃទោបាយ្វម្
ិ ឈការហិរញ្ញវត្ថុ
ទោលបាំណង ៣៥៖ ពម្ងង

120> ការអៃុវត្តសាកលបង

ៃិងពម្ងីកម្ូលៃិធិ វិៃិទោរសម្ាប់រដ្ឋ បាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ (SNIF) 19 ៖ កនុងឆ្នាំ ២០២០

រដ្ឋបាលម្សុកច្ាំៃួៃ៦០ នៃទែត្តច្ាំៃួៃ ០៩ បាៃអៃុវត្តម្ូលៃិធិ វិៃិទោររដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ទោយ្កនុងទន្ទោះ
រដ្ឋបាលម្សុកច្ាំៃួៃ៥៦ បាៃទរៀបច្ាំឯកសារម្កទលខាធិការោឋៃ ក.វ.ក ទដ្ើម្បីច្ូលរួម្ម្បកួត្ម្បខ ង ទោយ្ខ ករដ្ឋបាល
ម្សុកច្ាំៃួៃ២ ពុាំបាៃទែាើឯកសារម្កទលខាធិការោឋៃ ក.វ.ក ទដ្ើម្បីម្បកួត្ម្បខ ងទន្ទោះទទរួម្ាៃម្សុកបរទសដ្ឋនៃ
ទែត្តកាំពង់សពឺ ៃិងម្សុកម្កររនៃទែត្តទោធិ៍សាត្់ៃិងរដ្ឋបាលម្សុកច្ាំៃួៃ០២ ម្ត្ូវបាៃទលើកខលងកនុងការម្បកួត្ម្បខ ង
រួម្ាៃម្សុកតាទោខសៃ ័យ្នៃទែត្តទោធិ៍សាត្់ ៃិងម្សុកបុ រីអូរសាវយ្ខសៃ ័យ្នៃទែត្តសាឹងខម្ត្ងទោយ្សារម្សុក
ទាាំងពីរទទើបខត្បទងកើត្ថមី ៃិងទទួលបាៃទោលការណ៍ទលើកខលងកនុងកិច្ចម្ប ុាំម្កុម្ម្បឹកាភិបាល ក.វ.ក ទលើកទី៣ ។
រដ្ឋបាលម្សុកខដ្លបាៃពិៃាុែពស់ោងទរទាាំង ១២ ម្សុក នៃទែត្តច្ាំៃួៃ០៩ រួម្ាៃ ម្សុកថ្នឡាបរិវា៉ៃត្់ ទសសាៃ ទឹកែុស
កាំ ព ង់ ម្ត្ឡាច្ កាំ ព ង់ ខលង សាម្រគី ា ៃ ័ យ្

លរី រី តាខវង នម្ពៃប់ បូ រី លសារ ទសៀម្បា៉ា ង ៃិ ង កទណតៀង ។

កនុងច្ាំទណាម្ម្សុកទាាំង១២ ខដ្លបាៃពិៃាុែពស់ោងទរ ាៃខត្ម្សុកថ្នឡាបរិវា៉ៃត្់ (ទែត្តសាឹងខម្ត្ង) ប៉ាុទណាណោះខដ្ល
បាំទពញបាៃម្រប់បុទរលកេែណឌទាាំង១២ម្សបតាម្ទោលការណ៍ខណន្ទាំ ។ ទោយ្ខ ក ម្សុកច្ាំៃួៃ១១ ទទៀត្បាំទពញ
បុទរលកេែណឌបាៃខត្ ១០ ឬ ១១ ទោយ្សាររដ្ឋបាលម្សុកម្ត្ូវទបាោះទឆ្នត្ទម្ ើសទរីសម្កុម្ម្បឹកាអាណត្តិទី៣ ៃិងរង់ចាំ
ការច្ូលកាៃ់ត្ាំខណងរបស់ម្កុម្ម្បឹកាទធវើឱយកិច្ចម្ប ុាំរបស់ម្កុម្ម្បឹកាម្ួយ្ច្ាំៃួៃម្ត្ូវបាៃផ្លែកខដ្លោទហត្ុប៉ាោះោល់ដ្ល់
ការបាំទពញឱយម្រប់បុទរលកេែណឌ ៃិងទោយ្សាររដ្ឋបាលម្សុកម្ួយ្ច្ាំៃួៃាៃការផ្លលស់បតូរម្ស្រៃតី ៃិងទធវសម្បខហសទធវើឱយ
បាត្់ឯកសារ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ ាៃខត្ម្សុកថ្នឡាបរិវា៉ៃត្់ខត្ម្ួយ្ប៉ាុទណាណោះខដ្លបាៃបាំទពញម្រប់លកេែណឌ ៃិងទទួល
បាៃថវិកាច្ាំៃួៃ ៤៥៩ ោៃទរៀល រីឯថវិកាសល់ច្ាំៃួៃ ៥ ៥៤១ ោៃទរៀល ម្ត្ូវទោងទម្បើម្បាស់ឆ្នាំបន្ទាប់ ។

121> ការទធវើវម្ិ

ិ រដ្ឋបាលឃុាំ-សងាកត្់, អរគន្ទយ្កោឋៃហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាល
ឈការហិរញ្ញវត្ថុ ៖ ទដ្ើម្បីសម្ម្ួលដ្ល់ការអៃុវត្តថវកា

ថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ បាៃខកសម្ម្ួលអៃុម្កឹត្យទលែ៥១ សត ីពីការទែារធៃធាៃថវិការដ្ឋ ូៃម្ូលៃិធិឃុាំ-សងាកត្់ ទោយ្ទធវើការ
ខកសម្ម្ួលខែៃការវិភា ៃ៍តាម្ម្ត្ីាស៖ ម្ត្ីាសទី១ ទសម ើ២៥%, ម្ត្ីាសទី២ ទសម ើ២៥%, ម្ត្ីាសទី៣ ទសម ើ ៤០% ៃិង
ម្ត្ីាសទី៤ ទសម ើ ១០% ។ ោម្ួយ្ោនទៃោះ រា រោឋភិបាលក៏បាៃដ្ាំទ ើងម្បាក់ឧបត្ថម្ភ ូៃម្ស្រៃតីភូម្ិ តាម្រយ្ៈអៃុម្កឹត្យ
ទលែ៣៥ អៃម្ក.បក ច្ុោះនថៃទី១៦ ខែម្ីន្ទ ឆ្នាំ២០២០ ។ បខៃថម្ពីទៃោះ, អរគន្ទយ្កោឋៃហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ
បាៃទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោងម្បកាសអៃតរម្កសួងសត ីពីការទម្ ើសទរីស ៃិងម្រប់ម្រង ាំៃួយ្ការហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋបាលឃុាំសងាកត្់ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំរួច្ ៃិងោក់ម្ប ុាំពិភាកា កម្ម្ិត្អងគភាព, ទសច្កតីម្ោងអៃុម្កឹត្យសត ីពីម្ូលៃិធិឃុាំ-សងាកត្់ម្ត្ូវ
បាៃោក់ម្ប ុាំពិភាកាោម្ួយ្ម្កសួង-សាថប័ៃោក់ព័ៃធ ៃិងទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោងម្បកាសសត ីពីការម្រប់ម្រងការវិៃិទោរ
សាធារណៈទោយ្ថវិការដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ខដ្លបាៃោក់ឱយពិទម្ោោះទោបល់ោម្ួយ្រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្តទៅ
នថៃទី២៥ ខែធនូ ឆ្នាំ២០២០ ។

19

SNIF ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្តចប់ពីឆ្នាំ២០១៧ ។ SNIF ោយ្ៃតការសម្ាប់ែតល់ហិរញ្ញបបទាៃរបស់រា រោឋភិបាល ាៃភាាប់លកេែណឌ ៃិងាៃលកេណៈោការម្បកួត្-

ម្បខ ង សម្ាប់រទម្ាងវិៃិទោររដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ៃិងសម្ាប់ វិស័យ្ណាម្ួយ្ខដ្លាៃអាទិភាពខដ្លទសន ើទ ើងទោយ្រដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ។

35

122> ការអៃុវត្តយ្ទុ សា
ធ ស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថ វិការដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិឆ្នាំ

២០១៩-២០២៥ ៖ យ្ុទសា
ធ ស្រសត ទៃោះ

ាៃទិសទៅពម្ងឹង ៃិងពម្ងីកការអៃុវត្តថវិកាកម្ម វិធីោបទណតើរៗ ទដ្ើម្បីឈាៃដ្ល់ការអៃុវត្តថវិកាកម្ម វិធីទពញទលញ
ៃិងអងគភាពថវិកា ទោយ្ធាន្ទឱយបាៃៃូវការែារភាាប់ថ វិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្ ោពិទសសទោលបាំណង
ទោលៃទោបាយ្រដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ម្ត្ូវត្ម្ម្ឹម្ោម្ួយ្ៃឹងទោលៃទោបាយ្ោត្ិ ៃិងម្សបតាម្រច្ន្ទសម្ព័ៃធ
ម្រប់ម្រងនៃរដ្ឋបាល ខដ្លកាំណត្់ត្ួន្ទទី សិទិអ
ធ ាំណាច្ ៃិងការទទួលែុសម្ត្ូវនៃរដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ។ ខែៃការ
សកម្មភាពសម្ាប់អៃុវត្តយ្ុទសា
ធ ស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថ វិការដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ឆ្នាំ២០១៩-២០២៥ ម្ត្ូវ
បាៃទរៀបច្ាំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត ។ ោម្ួយ្ោនទៃោះ ការោាំម្ទដ្ល់សកម្មភាពការងារខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថ វិកាពីថ្ននក់ោត្ិ
ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត ទោយ្បាៃទម្ ើសទរីសម្ស្រៃតី ៃិងទរៀបច្ាំការបណតុោះបណា
ត លកនុងការ ួយ្ទរៀបច្ាំខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត
ថវិកា ៃិងថវិកាកម្ម វិធីទៅរដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្តទាង
ាំ ២៥ ។

123> កសហវ. បាៃោក់ឱយអៃុវត្ត ៃិងែសពវែាយ្ទោលការណ៍ខណន្ទាំវាយ្ត្នម្លសម្ិទកធ ម្មម្បចាំឆ្នាំសម្ាប់រដ្ឋបាលម្កុងម្សុក-ែណឌ រីឯការទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោងទោលការណ៍ខណន្ទាំសតីពីម្កបែណឌ ៃិងៃីត្ិ វិធីសម្ាប់ការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍
ៃិងការម្ត្ួត្ពិៃិត្យការអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីម្ត្ូវបាៃបញ្ច ប់កម្ម្ិត្អងគភាព ។

124> ការអៃុវត្តយ្ុទសា
ធ ស្រសត ទៃោះ ាៃសកម្មភាពខដ្លសទម្ម្ច្ម្ិៃបាៃទពញទលញ រួម្ាៃ៖
-

បៃត ទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោងទោលការណ៍ខណន្ទាំ សតីពីការច្រចថវិកាខែែកទលើកម្ម វិធីរវាង កសហវ. ៃិងរដ្ឋ បាល
រា ធាៃី-ទែត្ត (បញ្ញាក់៖កិច្ចការទម្ោងបញ្ច ប់ឯកសារទៅម្ត្ីាសទី១ ឆ្នាំ២០២១)

-

ការទរៀបច្ាំម្កបែណឌ ៃិងៃីត្ិ វិធីសតីពីការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ ៃិងការតាម្ោៃការអៃុវត្តថ វិកា (បញ្ញាក់៖
កិច្ចការទៃោះម្ត្ូវបាៃទលើកការបញ្ច ប់សកម្មភាពទៃោះទៅឆ្នាំ២០២១)

-

ម្បកាសអៃតរម្កសួងសត ីពីការទម្ ើសទរីស ៃិងម្រប់ម្រង ាំៃួយ្ការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលឃុាំ-សងាកត្់ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំរួច្
ៃិងបៃតោក់ម្ប ុាំពិភាកាោម្ួយ្អរគន្ទយ្កោឋៃោក់ព័ៃធ ៃិងម្កសួងម្ហានែា (បញ្ញាក់ ៖ កិច្ចការទៃោះម្ត្ូវបាៃ
ទលើកការបញ្ច ប់សកម្មភាពទៃោះទៅម្ត្ីាសទី១ ឆ្នាំ២០២១)

-

ការទរៀបច្ាំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តម្កបែណឌថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ (MTBF) សម្ាប់រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្ត (បញ្ញាក់៖
កិច្ចការទៃោះម្ត្ូវបាៃទលើកទៅឆ្នាំ២០២១)

-

ការខកសម្ម្ួលអៃុម្កឹត្យទលែ ១៦ សត ីពី “ម្ូលៃិធិឃុាំ-សងាកត្់” ៃិងអៃុម្កឹត្យទលែ២៦ សត ីពី “ម្បព័ៃធម្រប់ម្រង
ម្ូលៃិធីឃុាំ-សងាកត្់” ៃិងអៃុម្កឹត្យសត ីពី “ការទរៀបច្ាំ ៃិងការម្បម្ពឹត្តិទៅនៃម្ូលៃិធិម្កុង-ម្សុក” (បញ្ញាក់៖
កិច្ចការទៃោះ ម្ត្ូវបាៃទលើកទពលអៃុវត្ត ទោយ្សារការខកសម្ម្ួលអៃុម្កឹត្យទាាំងបីទៃោះាៃភាពសមុ រសាមញ ៃិង
ត្ម្ម្ូវឱយាៃការច្ូលរួម្ពីអងគភាពោក់ព័ៃធទម្ច្ើៃ)

-

ការទរៀបច្ាំៃីត្ិ វិធីនៃការទរៀបច្ាំ ៃិងម្រប់ម្រងរទម្ាងវិៃិទោរសាធារណៈរដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ម្ត្ូវបាៃ
ោក់ពិភាកាកម្ម្ិត្អៃតរម្កសួង ៃិងកាំពុងបៃតទរៀបច្ាំឯកសារទៃោះ (ម្ត្ូវបាៃទលើកការបញ្ច ប់សកម្មភាពទៃោះទៅ
ម្ត្ីាសទី២ ឆ្នាំ២០២១)

-

ទរៀបច្ាំម្កបែណឌរត្ិយ្ុត្តរួម្ម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ៃិងច្ាស់ោស់សម្ាប់ច្ាំណាយ្រ ា ទទយ្យបុទរម្បទាៃសម្ាប់
រដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ (ម្ត្ូវបាៃទលើកសកម្មភាពទៃោះទៅបញ្ច ប់ទៅម្ត្ីាសទី១ ឆ្នាំ២០២១) ។
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125> ការខកទម្ម្ង់វម្ិ

ឈការហិរញ្ញវត្ថ៖
ុ ទោងតាម្ច្ាំណារឯកភាពដ្៏ែពង់ែពស់របស់សទម្តច្ទត្ទោន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតី ច្ុោះនថៃទី ២៥

ខែម្ីន្ទ ឆ្នាំ២០១៩ ទលើលិែិត្ទលែ ១៨៤១ សហវ.អទច្ ច្ុោះនថៃទី ១៨ ខែម្ីន្ទ ឆ្នាំ២០១៩ បាៃកាំណត្់យ្ៃតការ នៃ
ការខច្ករំខលកធៃធាៃច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ ូៃរដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ កនុងទន្ទោះរួម្ាៃ ច្ាំាំណូលទសវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋបាលកណា
ត ល (ម្កសួង-សាថប័ៃ), ច្ាំណូលទសវាសាធារណៈទៅម្ៃាីរ ន្ទ
ាំ ញរា ធាៃី-ទែត្ត ខដ្លែតល់
ទៅអងគភាពម្ច្កទច្ញច្ូលខត្ម្ួយ្រា ធាៃី-ទែត្ត ៃិងច្ាំណូលពីការ ួល ឬលក់ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ ។

126> ការខបងខច្កច្ាំណូលថវិកាខាងទលើទៅពុាំទាៃ់បាៃអៃុវត្តម្រប់ម្

ុងទម្ោយ្ទៅទ ើយ្ ទោយ្សារាៃបញ្ញាម្បឈម្

ម្ួយ្ច្ាំៃួៃោក់ព័ៃធៃឹងការខកសម្ម្ួលម្ុែងារ ៃិងលិែិត្បទោឋៃរបស់ម្កសួង-សាថប័ៃ ។ ទដ្ើម្បីសម្ម្បសម្ម្ួលកិច្ចការទៃោះ រា រោឋភិបាលបាៃទច្ញអៃុម្កឹត្យទលែ ២៥ អៃម្ក.បក ច្ុោះនថៃទី ០៩ ខែម្ីន្ទ ឆ្នាំ២០២០ សត ព
ី ីការម្រប់ម្រង
ច្ាំណូលទសវារបស់អងគភាពម្ច្កទច្ញច្ូលខត្ម្ួយ្រា ធាៃី ទែត្ត ។ ទដ្ើម្បីអៃុវត្តអៃុម្កឹត្យទលែ ២៥ អៃម្ក.បកទៃោះ
កសហវ. បាៃទច្ញសារាច្រទលែ ០០៦ សហវ ច្ុោះនថៃទី ១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ សត ីពីៃីត្ិ វិធី ៃិងកិច្ចបញ្ា ិកានៃ
ការអៃុវត្តច្ាំណូលពីកនម្ម្ទសវារបស់អងគភាពម្ច្កទច្ញច្ូលខត្ម្ួយ្រា ធាៃី-ទែត្ត ៃិងច្ាំណូលពីកនម្ម្ទសវាៃិងច្ាំណូល
ពីការផ្លកពិៃ័យ្ោម្បាក់ ខដ្លម្បម្ូលទោយ្ម្ៃាីរ អងគភាព ាំន្ទញរា ធាៃី-ទែត្ត ។ សារាច្រទលែ ០០៦ សហវ. ទៃោះ
បាៃកាំណត្់ការកត្់ម្តាច្ាំណូលច្ាំណាយ្ខដ្លកៃលងម្កបាៃកត្់ម្តាទៅម្ៃាីរ ាំន្ទញរា ធាៃី-ទែត្ត ម្ត្ូវបខងវរម្កកត្់ម្តា
ទាាំងម្សុងទៅរដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្ត វិញ ។ ទៃាឹម្ទៃោះ ត្ម្ម្ូវឱយរ ាទទយ្យករច្ាំណូលទៅរដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្ត កាៃ់កាប់
បញ្ា ីរណទៃយ្យទទវភារខដ្លម្ត្ូវាៃទិន្ទនៃុបបវត្តិទូទៅ ៃិងទសៀវទៅធាំ ។ បច្ចុបបៃនាៃម្កសួង-សាថប័ៃច្ាំៃួៃ ២១
(ម្ិៃរាប់បញ្ចូ ល កសហវ. ) ៃិងាៃម្បកាសអៃតរម្កសួងសរុបច្ាំៃួៃ ៨៧ ខដ្លកាំពុងោក់ឱយអៃុវត្ត ។ ម្បកាសទាាំង ៨៧
ទៃោះ រឺោម្ុែសញ្ញញខដ្លម្ត្ូវទធវើការខកសម្ម្ួល ។

127> ទដ្ើម្បីទោោះម្សាយ្ការខកសម្ម្ួលលិែិត្បទោឋៃរត្ិយ្ុត្តសម្ាប់ការខកទម្ម្ង់ហិរញ្ញវត្ថរុ ដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិទៃោះ
អ.រ.ហ. សម្ម្បសម្ម្ួលោម្ួយ្អរគន្ទយ្ោឋៃម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ ៃិងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ, អរគន្ទយ្កោឋៃថវិកា,
អរគន្ទយ្កោឋៃហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ៃិងអរគន្ទយ្កោឋៃរត្ន្ទោរោត្ិ ទៅនថៃទី ១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ។
ោលទធែល អងគម្ប ុាំឯកភាពទោរពរាយ្ការណ៍ ូៃរណៈកម្ម ការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញ វត្ថុសាធារណៈ នៃ
កសហវ. ទដ្ើម្បីែតល់ការខណន្ទាំបខៃថម្ ៃិងទិសទៅ ម្ពម្ទាាំងទលើច្ាំណច្
ុ សាំខាៃ់ដ្ូច្ខាងទម្កាម្ ៖
-

អ.រ.ហ. ៃឹងសម្ម្បសម្ម្ួលម្កុម្ការងារអៃតរអរគន្ទយ្កោឋៃទម្កាម្ឱវាទ កសហវ. ទដ្ើម្បីទរៀបច្ាំម្បកាសរបស់
កសហវ. (អរគន្ទយ្កោឋៃម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋៃិងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធបាៃទរៀបច្ាំោទសច្កតីម្ោង) ខដ្ល
ខច្ងអាំពីទោលការណ៍រួម្នៃការម្រប់ម្រង ៃិងការខបងខច្កច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ ។ ម្បកាសទៃោះ ៃឹង
កាលយ្ោម្ូលោឋៃ (ាៃៃ័យ្ថ្ន ម្បសិៃទបើសថិត្កនុងលកេែណឌការម្បរល់ម្ុែងារៃិង/ឬការខច្ករំខលកច្ាំណូល
ម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធពីម្កសួង-សាថប័ៃ ឱយទៅដ្ល់រដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ, កសហវ. ាៃម្ូលោឋៃកនុងការទរៀបច្ាំ
ខដ្លបច្ចុបបៃនទៃោះពុាំាៃការឯកភាពរួម្ោនទៅទ ើយ្) សម្ាប់កិច្ចពិភាកាោម្ួយ្ម្កសួង-សាថប័ៃ ទដ្ើម្បីឈាៃ
ទៅដ្ល់ការខកសម្ម្ួលម្បកាសអៃតរម្កសួងទាាំង ៨៧ ។

-

ម្កុម្ការងារអៃតរអរគន្ទយ្កោឋៃ នៃកសហវ. ៃឹងសហការោម្ួយ្ទលខាធិការោឋៃរណៈកាមធិការោត្ិសម្ាប់
ការអភិវឌ្ឍតាម្ខបបម្បោធិបទត្យ្យទៅថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ទធវើការវាយ្ត្នម្លការែតល់ទសវាទៅម្ច្កទច្ញច្ូលខត្ម្ួយ្
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ខដ្លាៃទសវារបស់ម្កសួងទរៀបច្ាំខដ្ៃដ្ី ៃររូបៃីយ្កម្ម ៃិងសាំណង់, ម្កសួងសាធារណការ ៃិងដ្ឹក ញ្ាូ ៃ
ៃិងម្កសួងខរ៉ៃ ៃិងថ្នម្ពល ោទដ្ើម្ ។
-

អរគន្ទយ្កោឋៃម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋៃិងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ ទរៀបច្ាំខែៃការការងារ (Workplan) សម្ាប់
ាំហាៃបន្ទា ប់ច្ាំទោោះការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធ វិម្ ឈការហិរញ្ញវ ត្ថុថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិទៃោះ (ទលើទិដ្ឋ ភាពការម្រប់ម្រង
ច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធទៅថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ) ។

128> ោរួម្ ម្កបែណឌថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្តសាកលបង ។ រីឯម្កបែណឌហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ទម្ោងៃឹងោក់កិច្ចម្ប ុាំទពញអងគរណៈរដ្ឋម្ស្រៃតីទៅឆ្នាំ២០២២ សម្ាប់ទរៀបច្ាំខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកា ២០២៣២០២៥ ៃិងថវិកាម្បចាំឆ្នាំ២០២៣ ខដ្លៃឹងបងកលកេណៈងាយ្ម្សួលដ្ល់ម្កសួង-សាថប័ៃកនុងការទរៀបច្ាំថវិកា ទោយ្
ាៃកាំណត្់ថវិកាទាាំងវិស័យ្ ៃិងម្កសួង-សាថប័ៃ ោពិទសសការសាហរណកម្មថវិកាច្រៃតៃិងវិៃិទោរ ទាាំងទពលទវោ
អៃុទោម្ម្បត្ិទិៃនៃការទរៀបច្ាំថ វិកា ។ ោម្ួយ្ោនទៃោះ ការខកទម្ម្ង់ វិម្ ឈការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិម្ត្ូវ
ទោោះម្សាយ្ោកញ្ច ប់ ៃិងាៃលកេណៈោម្បព័ៃធ ។

ការងារសធវ ើបនត
ម្កបែណឌហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរយ្ៈទពលម្ធយម្ (MTFF) ឆ្នាំ២០២៣-២០២៥ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំោក់ ូៃ
ថ្ននក់ដ្ឹកន្ទាំពិៃិត្យ ៃិងសទម្ម្ច្
ថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ (MTBF) ទោយ្ាៃពិតាៃថវិកាតាម្វិស័យ្ តាម្ម្កសួង-សាថប័ៃ ម្ត្ូវបាៃអៃុម្័ត្
ទោយ្ម្បម្ុែរា រោឋភិបាលទៅឆ្នាំ២០២២ ៃិងឆ្នាំបៃោបន្ទាប់
បៃាុកបុរគលិកម្ត្ូវបាៃខញកតាម្កម្ម វិធីៃីម្ួយ្ៗ របស់ម្កសួង-សាថប័ៃ ចប់ពីឆ្នាំ ២០២២
ម្រប់ម្កសួង-សាថប័ៃម្ត្ូវទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍សតីពីវឌ្ឍៃភាព នៃការទរៀបច្ាំ ៃិងបទងកើត្អងគភាពថវិកា
(ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ៃិងទរៀបច្ាំលកេណៈសម្បត្តិខកសម្ម្ួលរច្ន្ទសម្ព័ៃធសាថប័ៃ ៃិងការកសាងសម្ត្ថភាព)
យ្ៃតការតាម្ោៃ ៃិងការវាយ្ត្នម្លទលើការអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី
ការបទងកើៃច្ាំៃួៃអងគភាពថវិកា ៃិងអងគភាពថវិកាខដ្លោអាណាប័កទែារសិទិថ្ន
ធ ន ក់កណា
ត ល
ការបទងកើៃរុណភាពនៃសូច្ន្ទកររៃលឹោះ ទាាំងទៅរដ្ឋបាលថ្ននក់ោត្ិ ៃិងថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ
ការបទងកើៃការែារភាាប់រវាងរច្ន្ទសម្ព័ៃធកម្ម វិធី ៃិងសាថប័ៃ
ការបៃតសាកលបងទធវើសាហរណកម្មថ វិកា វិៃិទោរ ទៅកនុងកម្ម វិធី
ការកាំណត្់ៃូវរណទៃយ្យភាពរវាងសាថប័ៃៃីត្ិបបញ្ញត្តិ ៃិងៃីត្ម្ិ បត្ិបត្តិ, រវាង កសហវ. ៃិងម្កសួង-សាថប័ៃ
ទៅម្ិៃទាៃ់ច្ាស់ោស់ទៅទ ើយ្
ការត្ម្ម្ឹម្ខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិការដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិរវាងរា ធាៃី-ទែត្ត ោម្ួយ្ៃឹងថវិកាម្ៃាីរ ាំន្ទញ
ការែោល់សិទិដ្
ធ ល់រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្តទធវើៃិយ្័ត្កនុងកម្ម្ិត្អៃុរណៃី ៃិងកម្ម្ិត្រណៃី នៃ ាំពូកខត្ម្ួយ្
(កនុងច្ទងាកម្សកម្មភាពខត្ម្ួយ្) ៃិងកនុងកម្ម្ិត្អៃុរណៃី នៃរណៃីខត្ម្ួយ្ (ពីច្ទងាកម្សកម្មភាពម្ួយ្
ទៅច្ទងាកម្សកម្ម ភាពម្ួយ្ទទៀត្កនុងអៃុកម្ម វិធីខត្ម្ួយ្) ទោយ្ទសច្កតីសទម្ម្ច្របស់អភិបាលនៃរណៈ
អភិបាលរា ធាៃី-ទែត្តសាម្ី ។

38

ក្នកទី៤៖ ការសម្ត្ៀម្ខ្ៃន
ួ េម្ម្មប់ជាំហានបនាប់

129> ការទម្ត្ៀម្ែលួៃសម្ាប់

ាំហាៃបន្ទាប់ទផ្លតត្ទលើទោលបាំណងច្ាំៃួៃ ៤ រួម្ាៃ (១) បទងកើត្ម្កបែណឌថវិកាខែែកទលើ

ព័ត្៌ាៃសម្ិទក
ធ ម្ម, (២) ទរៀបច្ាំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តម្កែ័ណឌរណទៃយ្យភាពសម្ិទក
ធ ម្ម, (៣) ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ព
ម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃិត្យ, ៃិង (៤) ទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្តខែៃការកសាងសម្ត្ថភាព (ទោយ្រួម្បញ្ាូ លទាាំងសាថប័ៃៃីត្ិបបញ្ញត្ិត
ៃិងអាោាធរសវៃកម្មោត្ិ) ។
ិ កម្ពុោ
130> វឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវត្តយ្ទុ សា
ធ ស្រសត សត ព
ី កា
ី រខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថ វកា

ឆ្នាំ២០១៨-២០២៥ ាៃសកម្មភាពច្ាំៃួៃ

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

ទសច្កតីម្ោងនៃច្ាប់សតីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ថមី) ៖ ម្ត្ូវការការពិៃិត្យទោយ្ម្បុងម្បយ្័ត្ន ៃិងាៃ
ភាពម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ដ្ូទច្នោះទទើបម្ត្ូវទម្បើម្បាស់ទពលទវោបខៃថម្ ។

-

ិ ច្
ិ ី ៖ ម្ិៃទាៃ់បាៃទធវកា
ទរៀបច្ាំទម្ម្ង់កម្ម វធ
ី ណ
ាំ ល
ូ -ច្ាំណាយ្ ទៅតាម្ច្ាំណាត្់ថ្ននក់កម្ម វធ
ើ រខណន្ទាំដ្ល់ម្កសួងសាថប័ៃ ៃិងម្ៃាីរ ាំន្ទញរា ធាៃី-ទែត្ត ទដ្ើម្បីទរៀបច្ាំកម្ម វិធីច្ាំណាយ្តាម្កម្ម វិធី ។

-

ការអភិវឌ្ឍធៃធាៃម្ៃុសស ៖ រាល់ការបណតុោះបណា
ត ល ៃិងដ្កម្សង់បទពិទសាធៃ៍ ាំន្ទញោក់ព័ៃធម្រប់ម្រង
ិ ៃីយ្កម្ម ម្ត្ូវទលើកទពលទោយ្សារ
ថវិកាសម្ិទក
ធ ម្មទៅទម្ៅម្បទទស ៃិងកនុងម្បទទសដ្ល់ម្ស្រៃតន្ទ
ី យ្កោឋៃថវកា
បញ្ញា ាំងឺកូ វីដ្-១៩ ។

-

សាកលបងទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍លទធែលទោយ្ខែែកទលើរបាយ្ការណ៍របស់ម្កសួង-សាថប័ៃ ៖ អរគន្ទយ្កោឋៃ
ថវិកា បាៃៃិងកាំពុងទរៀបច្ាំទម្ម្ង់របាយ្ការណ៍សាកលបង ប៉ាុខៃត របាយ្ការណ៍លទធែលរបស់ម្កសួង-សាថប័ៃ
ម្ួយ្ច្ាំៃួៃម្ត្ូវបាៃទែាើម្កអរគន្ទយ្កោឋៃថវិកាម្ិៃទាៃ់ទពលទវោ រីឯម្កសួង-សាថប័ៃម្ួយ្ច្ាំៃួៃទទៀត្ម្ិៃបាៃ
ទែាើ ូៃអរគន្ទយ្កោឋៃថវិកា ។

ិ ព័ត្ា
ទោលបាំណង ៤១៖ បទងកត្
ើ ម្កបែណឌថវកា
៌ ៃសម្ិទក
ធ ម្ម
ិ សម្ិទក
131> ការទរៀបច្ាំបទោឋៃរត្ិយ្ត្ុ ស
ត ម្ាប់អៃុវត្តថ វកា
ធ ម្ម ៖ ច្ាប់សតីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឆ្នាំ២០០៨ បាៃ
ទបើកម្ច្កឱយរា រោឋភិបាលអាច្អៃុវត្តសាកលបងៃូវថវិកាកម្ម វិធី ខដ្លោ ាំហាៃម្ួយ្ទៅទលើទិសទៅទឆ្ពោះទៅរក
ម្បព័ៃធថ វិកាសម្ិទក
ធ ម្ម ៃិង វិម្ ឈការ ។ ទដ្ើម្បីឱយម្បព័ៃធថ វិកាសម្ិទក
ធ ម្មអាច្អៃុវត្តទោយ្ខែែកទលើបទោឋៃរត្ិយ្ុត្ត
ច្ាស់ោស់ ៃិងម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្, ច្ាប់សតីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ឆ្នាំ២០០៨) ចាំបាច្់ម្ត្ូវខកសម្ម្ួលថមី20 ។

132> ទោលការណ៍ខណន្ទាំសតីពីការទរៀបច្ាំថវិកាព័ត្៌ាៃសម្ិទកធ ម្មម្ត្ូវបាៃអៃុម្័ត្ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តទៅនថៃទ១ី ២

ខែម្ីន្ទ

ឆ្នាំ២០២០ ។ ទោលកាណ៍ទៃោះ ៃឹងម្ត្ូវទម្បើម្បាស់សម្ាប់ទរៀបច្ាំខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកាឆ្នាំ២០២២-២០២៤ ៃិង
រទម្ាងថវិកាឆ្នាំ២០២២ ។

133> ទសច្កតម្ី ោងច្ាប់សតពី ម្ី បព័ៃធហរិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈថមី

ិ លភាពខកខម្បទលើច្ាំណច្
ាៃវសា
ុ សាំខាៃ់ៗ ម្ួយ្ច្ាំៃួៃ ទដ្ើម្បី

ោក់ឱយអៃុវត្តម្បព័ៃធថ វិកាព័ត្៌ាៃសម្ិទក
ធ ម្ម ដ្ូច្ាៃខាងទម្កាម្៖

20

ម្កបែណឌទពលទវោខដ្លខច្ងកនុងយ្ុទសា
ធ ស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថ វិកាឆ្នាំ២០១៨-២០២៥ សម្ាប់ការទធវើ វិទសាធៃកម្ម រឺចប់ពីឆ្នាំ២០១៨ - ២០២០ ។
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-

កាំណត្់ពិតាៃឥណទាៃថវិកាតាម្ ាំពូក ៃិងតាម្កម្ម វិធីោឧបសម្ព័ៃធនៃច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុម្បចាំឆ្នាំ

-

ការកាំណត្់ឱយាៃព័ត្ា
៌ ៃម្ិៃខម្ៃហិរញ្ញវត្ថុទៅកនុងច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុម្បចាំឆ្នាំ

-

កាំណត្់ទោលការណ៍ធាំៗោក់ព័ៃធៃឹងត្ួន្ទទីរបស់ ម្បធាៃកម្ម វិធី, អាណាប័ក, អនកទទួលែុសម្ត្ូវហិរញ្ញវត្ថុ
របស់ម្កសួង-សាថប័ៃ, អភិបាលថវិកា/ម្ស្រៃតីម្ត្ួត្ពិៃិត្យហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងរណទៃយ្យករសាធារណៈ

-

កាំណត្់ម្បព័ៃធរណទៃយ្យសាធារណៈកម្ពុោ ខដ្លៃឹងទរៀបច្ាំាៃោរណទៃយ្យថវិកាែង (ម្ូលោឋៃសាច្់ម្បាក់)
ៃិងរណទៃយ្យទូទៅែង (ម្ូលោឋៃបងគរ)

-

ការម្រប់ម្រងឥណទាៃច្ាំណាយ្បៃាុកបុរគលិកោរួម្ទៅតាម្ម្កសួង-សាថប័ៃ

-

កាំណត្់ទោលការណ៍ធាំៗសត ីពីសិទិអ
ធ ាំណាច្ ៃិងការទទួលែុសម្ត្ូវទលើសម្ិទក
ធ ម្មរបស់រដ្ឋម្ស្រៃតី ៃិងម្បធាៃកម្ម វិធី ។
ច្ាំខណកសិទិអ
ធ ាំណាច្ ៃិងត្ួន្ទទីលម្ែិត្ៃឹងខច្ងកនុងអៃុម្កឹត្យថមី

-

កាំណត្់ទោលការណ៍ធាំៗោក់ព័ៃធៃឹងម្បធាៃអងគភាពទទួលបៃាុកហិរញ្ញវត្ថុ

-

ការកាំណត្់ទោលការណ៍ៃីត្ិ វិធីនៃការអៃុវត្តថ វិកា

-

ការទរៀបច្ាំឥណទាៃម្ិៃទាៃ់ខបងខច្ង ឬថវិកាបម្ម្ុង ោក់ោកញ្ច ប់រួម្របស់រា រោឋភិបាល សម្ាប់ទោោះម្សាយ្
បញ្ញាខដ្លទកើត្ទ ើងោយ្ថ្នទហត្ុ

-

ការកាំណត្់ FMIS ោម្បព័ៃធអៃុវត្តថ វិកាោត្ិ (ទាាំងច្ាំណូល ៃិងច្ាំណាយ្ ម្ពម្ទាាំងច្ាំណាយ្ច្រៃត ៃិងច្ាំណាយ្
វិៃិទោរ)។

134> ទសច្កតីម្ោងច្ាប់សតីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈថមី ក៏បាៃបញ្ចូ លការងារត្ម្ម្ង់ទិសៃីត្ិវិធីអៃុវត្តការងារ (Business Process streamlining) រួម្ាៃ សិទអ
ិ ធ ាំណាច្ ៃិងការទទួលែុសម្ត្ូវ របស់ត្ួអងគោក់ព័ៃធៃឹងការអៃុវត្តកម្ម វិធី
ផ្លាល់ ោការទបើកែលូវសម្ាប់ការទរៀបច្ាំអៃុម្កឹត្យទលែ ៨១ ៃិងអៃុម្កឹត្យទលែ ៨២ ថមី ខដ្លៃឹងខច្ងលម្ែិត្អាំពីៃីត្ិ វិធី
អៃុវត្តការងារ ត្ួន្ទទី ៃិងភារកិច្ចរបស់ត្ួអងគោក់ព័ៃធ ខដ្លោច្ាំណច្
ុ សាំខាៃ់កនុងការងារត្ម្ម្ង់ទិសៃីត្ិ វិធី អៃុវត្ត
ការងារ ។ ទោលការណ៍សតីពីសិទិអ
ធ ាំណាច្ ៃិងការទទួលែុសម្ត្ូវសម្ាប់ត្ួអងគោក់ព័ៃធដ្ូច្ោ ម្បធាៃកម្ម វិធី, អាណាប័ក,
អនកទទួលែុសម្ត្ូវហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្កសួង-សាថប័ៃ អភិបាលថវិកា/ម្ស្រៃតីម្ត្ួត្ពិៃិត្យហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងរណទៃយ្យករសាធារណៈ ។

135> ទៃាឹម្ទៃោះ

ការទរៀបច្ាំ ច្ាប់ សតីពីម្បព័ ៃធហិរ ញ្ញវ ត្ថុសាធារណៈថមីបាៃ ួ បម្បទោះបញ្ញាម្បឈម្ខដ្លបណា
ត លឱយាៃ

ភាពយ្ឺត្ោ៉ាវ ដ្ូច្ខាងទម្កាម្៖
-

សា ិកម្កុម្ការងារបទច្ចកទទសម្ួយ្ច្ាំៃួៃ ម្ត្ូវច្ូលរួម្កនុងកិច្ចម្ប ុាំច្រចថវិកាសម្ាប់ទរៀបច្ាំច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុ
ម្បចាំឆ្នាំ២០២១, ៃិងការ រីករាលោលនៃ ាំងឺកូ វីដ្-១៩ ខដ្លទធវើឱយាៃការអាក់ខាៃកនុងការ ួបម្ប ុាំោម្ួយ្
ាំន្ទញការបារាាំងទដ្ើម្បីទទួលបាៃធាត្ុច្ល
ូ សម្ាប់ការទរៀបច្ាំច្ាប់សតីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈថមី ។

-

ច្ាប់ទៃោះម្របដ្ណតប់ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុទាង
ាំ ម្ូល ដ្ូច្ទៃោះម្រប់ភារីោក់ព័ៃធទាង
ាំ អស់ម្ត្ូវសិកា ៃិងខសវ ងយ្ល់ពី
ទោលការណ៍ោទម្ច្ើៃ ម្ា៉ា ងទទៀត្ច្ាប់ទៃោះម្ត្ូវាៃសងគត្ិភាពោម្ួយ្ៃឹងច្ាប់ ៃិងឯកសារបទោឋៃរត្ិយ្ុត្ត
ទែសងៗ ។
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136> វិទសាធៃកម្មអៃុម្កឹត្យទលែ ៨១ អៃម្ក.បក សត ីពីការបទងកើត្ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យហិរញ្ញវត្ថុទលើការច្ាំណាយ្ថវិការដ្ឋទៅតាម្
ម្កសួង ទែត្ត ម្កុង ម្កុងសវ យ្័ត្ រា ធាៃីភនាំទពញ ៃិងអងគការសាធារណៈ៖ អរគន្ទយ្កោឋៃថិវកាបាៃពិៃិត្យបញ្ច ប់កម្ម្ិត្
អរគន្ទយ្កោឋៃ ទោយ្ទទួលបាៃធាត្ុច្ូលពី ាំន្ទញការម្កសួងហិរញ្ញវត្ថុ នៃសាធារណៈរដ្ឋបារាាំង ។ ត្ួន្ទទីអភិបាល
ថវិកាបញ្ចូ លទៅកនុងទសច្កតីម្ោងអៃុម្កឹត្យទៃោះ ។

137> វិទសាធៃកម្មអៃុម្កឹត្យទលែ ៨២ អៃម្ក.បក សត ីពីបទបញ្ញាទូទៅនៃរណទៃយ្យសាធារណៈ ៖

ម្សបតាម្ការ វិវឌ្ឍនៃ

ម្បព័ៃធថ វិកាកម្ពុោ, ការទធវើ វិទសាធៃកម្មអៃុម្កឹត្យទលែ ៨២ អៃម្ក.បក ទៃោះ ៃឹងកាំណត្់ត្ន្ទ
ួ ទី ៃិងការទទួលែុសម្ត្ូវ
ោ៉ាងច្ាស់ោស់នៃត្ួអងគោក់ព័ៃធ ឧទាហរណ៍ រវាងអាណាប័ក ៃិងរណទៃយ្យករសាធារណៈ ក៏ដ្ូច្ោអរគន្ទយ្កោឋៃោក់ព័ៃធ, កាំណត្់ច្ាស់ោស់អាំពីបទបបញ្ញត្តិនៃកិច្ច ម្ម្ោះបញ្ា ី ៃិងការទូទាត្់ខដ្លៃឹង ួយ្ឱយការអៃុវត្តច្ាំណាយ្
ម្បម្ពឹត្តទៅទោយ្ភាពរលូៃ ៃិងម្ិៃោៃ់ោន, ទ្លើយ្ត្បទៅៃឹងៃិន្ទនការនៃសកលភាវូបៃីយ្កម្ម ដ្ូច្ោទបើកែលូវឱយ
ី ល ទដ្ើម្បីកាត្់បៃថយ្ ឬផ្លលស់បតូរពីការទម្បើម្បាស់ម្កោសសានម្ម្កោឯកសារឌ្ី ីថលវិញ ៃិងទដ្ើម្បី
ាៃម្បព័ៃធឌ្ី ថ
ច្ាំទណញទពលទវោ ៃិងម្បសិទភា
ធ ពការងារ ៃិងកាំណត្់ច្ាស់ោស់អាំពីសោង់ោរណទៃយ្យសាធារណៈកម្ពុោ ម្ូលោឋៃ
បងគរសម្ាប់រណទៃយ្យទូទៅាៃបខៃថម្រណទៃយ្យថវិកា (ម្ូលោឋៃសាច្់ម្បាក់) ខដ្លៃឹងអាច្ទ្លើយ្ត្បទៅៃឹង
ម្ូលោឋៃនៃការទរៀបច្ាំរទម្ាងថវិកា (សាច្់ម្បាក់)ែងខដ្រ ៃិងរណទៃយ្យវិភារសម្ាប់វាស់ខវង ៃិងវាយ្ត្នម្លបខៃថម្
ទលើការម្រប់ម្រងរបស់អាណាប័ក ៃិងសម្ាប់អៃុវត្តថ វិកាថ្ននក់ោត្ិរបស់ម្កសួង-សាថប័ៃ អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ ៃិង
ម្រឹោះសាថៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ។ ច្ាំទោោះែលឹម្សារសាំខាៃ់ៗនៃអៃុម្កឹត្យថមីទៃោះាៃដ្ូច្ោ៖
-

ការខម្បម្បួលអាំពីភារកិច្ចរបស់រណទៃយ្យករសាធារណៈ៖ ការម្ិៃម្បម្ូលច្ាំណូល, ការបខៃថម្ម្ុែងារ ការទូទាត្់
វិកកយ្បម្ត្ផ្លាល់ ឬម្ត្ង់, រទបៀបម្ត្ួត្ពិៃិត្យម្បត្ិបត្តិការច្ាំណាយ្ខបបឋាន្ទៃុម្កម្, ការកាំណត្់ាត្ិកាឯកសារ
នៃម្ុែសញ្ញញច្ាំណាយ្ ៃិងៃិត្ិ វិធីម្រប់ម្រងរ ាទទយ្យខបបថមី

-

ត្ួអងគអៃុវត្តថវិកាថមីរួម្ាៃ៖ អភិបាលថវិកា, ម្ស្រៃតីម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ, ន្ទយ្កថវិកាកម្ម វិធី ៃិងកម្ម្ិត្ នៃការទែារ
សិទិ ធ ូៃត្ួអងគទាង
ាំ ទៃោះ កនុងការអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី ទដ្ើម្បីសទម្ម្ច្បាៃៃូវសម្ិទក
ធ ម្ម

-

ការបខៃថម្ FMIS, សវ ័យ្ម្បវត្តិកម្ម ៃិងឌ្ី ីថលូបៃីយ្កម្ម, ទាំទៃើបកម្មម្ទធាបាយ្ទូទាត្់ាៃដ្ូច្ោ EFT, EInvoicing ោទដ្ើម្

-

ម្បព័ៃធរណទៃយ្យសាធារណៈថមី រួម្ាៃ៖ រណទៃយ្យថវិកា, រណទៃយ្យទូទៅ ៃិងរណទៃយ្យវិភារ

-

ទិដ្ឋភាពនៃរុណភាពរណៃី, របាយ្ការណ៍របស់រដ្ឋ ៃិងការបញ្ញាក់ទទួលសាគល់ទលើរបាយ្ការណ៍ពីអាោាធរ
សវៃកម្មោត្ិ

-

ច្ាប់ទូទាត្់ថ វិកាថមី

-

ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ៃិងសវៃកម្មនែាកនុង

-

ាៃការែតល់ៃយ្
ិ ម្ៃ័យ្នៃោកយបទច្ចកទទស ខដ្លៃឹងម្ត្ូវភាាប់ោឧបសម្ព័ៃធោម្ួយ្អៃុម្កឹត្យថមី ។ល។

138> ោម្ួយ្ោនទៃោះ ម្កុម្ការងារទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោងអៃុម្កឹត្យសត ីពកា
ី រម្រប់ម្រងថវិកា ៃិងរណទៃយ្យសាធារណៈ បាៃទរៀបច្ាំ
ទសច្កតីម្ោងអៃុម្កឹត្យទៃោះោពីរភាសា (ខែមរ ៃិងអង់ទរលស) ខដ្លាៃ ១២៨ ាម្តា (ទសច្កតីម្ោងោភាសាអង់ទរលស
ាៃការ ួយ្ខណន្ទាំពី ន្ទ
ាំ ញការបារាាំង) ៃិងម្កុម្ការងារបទច្ចកទទសបាៃ ៃិងកាំពុងបៃតការពិភាកាោម្ួយ្ ាំន្ទញការ
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បារាាំង ក៏ដ្ូច្ោន្ទយ្កោឋៃោក់ព័ៃធ ទដ្ើម្បីម្បម្ូលធាត្ុច្ូលបខៃថម្ កនុងទោលបាំណងទធវើឱយទសច្កតីម្ោងនៃអៃុម្កឹត្យថមីទៃោះ
ាៃភាពម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្។ ការទធវើ វិទសាធៃកម្មទៃោះបាៃ ប
ួ ម្បទោះបញ្ញាម្បឈម្ រួម្ាៃ (១) ទៅាៃភាពម្ិៃច្ាស់ោស់, ម្ិៃទាៃ់សុី ទម្ៅទៅទលើែលឹម្សារនៃាម្តាម្ួយ្ច្ាំៃួៃខដ្លបាៃដ្កម្សង់ទច្ញពីអៃុម្កឹត្យចស់ ទោយ្ទហត្ុថ្ន
ែលឹម្សារនៃាម្តាទាាំងទន្ទោះម្ត្ូវបាៃបកខម្បម្កពីច្ាប់របស់បារាាំង (GBCP 2012), (២) កងវោះខាត្ម្ស្រៃតីខដ្លាៃ
ច្ាំទណោះដ្ឹងភាសាបារាាំង ទោយ្ទហត្ុថ្ន ាម្តាម្ួយ្ច្ាំៃួៃរបស់ទសច្កតីម្ោងនៃអៃុម្កឹត្យថមីទៃោះាៃការដ្កម្សង់ពី
អៃុម្កឹត្យបារាាំងសត ីពី វិធាៃ ៃិងបទបបញ្ញត្តិសតីពីការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងរណទៃយ្យសាធារណៈឆ្នាំ២០១២ (GBCP
2012) ខដ្លត្ម្ម្ូវឱយាៃការសិកាម្សាវម្ោវបខៃថម្ ឬ ម្ត្ូវ ួបពិភាកាោម្ួយ្ ាំន្ទញការបារាាំង21 ៃិង (៣) កងវោះខាត្
លិែិត្បទោឋៃរត្ិយ្ុត្តិម្ួយ្ច្ាំៃួៃខដ្លោាំម្ទដ្ល់ែលឹម្សាររបស់ាម្តា នៃអៃុម្កឹត្យចស់សម្ាប់ ោការខសវ ងយ្ល់
បខៃថម្ ឧទាហរណ៍ ម្បកាស ទសច្កតីខណន្ទាំ ឬ សារាច្រខណន្ទាំ ោទដ្ើម្ ។

ទោលបាំណង ៤២៖ ទរៀបច្ាំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តម្កបែណឌរណទៃយ្យភាពសម្ិទក
ធ ម្ម
ិ កម្ម វធ
ិ ៖
139> យ្ៃតការតាម្ម្កសួង-សាថប័ៃទធវកា
ើ រម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យៃិងវាយ្ត្នម្លថវកា
ី

ម្កសួងទទសច្រណ៍ម្ិៃទាៃ់ាៃម្កុម្ការងារ

ម្ត្ួត្ពិៃិត្យយ្ៃតការម្ត្ួត្ពិៃិត្យការតាម្ោៃសិម្ធកម្មនៃការអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីទៅទ ើយ្ទទ ។ ប៉ាុខៃតម្កសួងត្ម្ម្ូវឱយ
អងគភាពថវិការៃីម្ួយ្ៗអៃុវត្តថ វិកាឱយម្សបទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្របស់ម្កសួងខដ្លបាៃកាំណត្់ទច្ញ ៃិងាៃ
ការម្ប ុាំម្ត្ួត្ពិៃិត្យសកម្មភាពខដ្លបាៃអៃុវត្ត ។ យ្ៃតការសម្ម្បសម្ម្ួលោម្ួយ្អងគភាពហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងអងគភាពថវិកា
ទៅាៃភាពែុយ្ម្សួយ្ទៅទ ើយ្ ខដ្លម្ត្ូវបៃតពម្ងឹងតាម្រយ្ៈម្កុម្ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ៃិងការចប់ទែតម្
ើ ទធវើសវៃកម្មទលើសម្ិទក
ធ ម្មោការងារថមី ខដ្លអងគភាពសវៃកម្មោត្ិម្ិៃទាៃ់ាៃសម្ត្ថភាពម្រប់ម្ោៃ់
ទដ្ើម្បីអៃុវត្ត ។

ឹ ម្បសិទភា
ទោលបាំណង ៤៣៖ ពម្ងង
ធ ពម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យ
ិ ា, អៃុទោម្ភាព ៃិងហិរញ្ញវត្ថ)ុ ៖ ម្បកាសទលែ
140> ការទរៀបច្ាំម្កបែណឌសវៃកម្មទពញទលញ (សម្ិទកធ ម្ម, ព័ត្ា
៌ ៃវទ
៥៤២ សហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទី៣០ ខែម្ិថុន្ទ ឆ្នាំ២០២០ សោ ីពីការោក់ឱយអៃុវត្តទោលការណ៍ខណន្ទាំសតីពីការទធវើសវៃកម្ម
ទលើម្បព័ៃធបទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃៃិងម្បកាសទលែ ៥៤៣ សហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទី៣០ ខែម្ិថុន្ទ ឆ្នាំ២០២០ សោ ីពីការោក់ឱយ
អៃុវត្តទោលការណ៍ខណន្ទាំសតីពីការទធវើសវៃកម្មទលើសម្ិទក
ធ ម្មម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត ។

141> ការធាន្ទសុច្រិត្ភាពម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃត្ិ យនែាកងនុ FMIS (Integrity of internal control system)៖ ការទធវើសវៃកម្ម
បទច្ចក វិទាព័ត្៌ាៃាៃទោលបាំណង ែតល់ការបញ្ញាក់ទោយ្សម្ទហត្ុែលទលើម្បព័ៃធម្រប់ម្រងទិៃនៃ័យ្ ៃិងព័ត្៌ាៃទៅកនុងម្បព័ៃធបទច្ចក វិទាព័ត្៌ាៃ ថ្នាៃលកេណៈសម្ម្សប រកាការសាៃត្់ បូរណភាព ៃិងធាន្ទលទធភាព
ទម្បើម្បាស់បាៃ ទហើយ្ម្បត្ិបត្តិការខដ្លបាៃកត្់ម្តា ដ្ាំទណើរការ ៃិងរបាយ្ការណ៍ែលិត្ទច្ញពីម្បព័ៃធាៃសុពលភាព
អៃុទោម្ភាព សម្ទហត្ុែល ទពញទលញ ៃិងសុម្កឹត្ភាព។ ទដ្ើម្បីធាន្ទសុច្ រិត្ភាពម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃិត្យនែាកនុង FMIS
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ឧទាហរណ៍ ត្ុោការរណៃី ឬ ទៅម្កម្រណៃី, អៃុវត្ត វិធាៃបទបញ្ញាសត ីពីអាោាយ្ុកាល ៃិងការម្បាសចកសិទិនធ ៃឥណទទយ្យ ាៃខច្ងកនុងម្កឹត្យបារាាំង (GBCP

2012) ៃិងាៃខច្ងែងខដ្រកនុងទសច្កតីម្ោងអៃុម្កឹត្យ ប៉ាុខៃតម្ិៃាៃាម្តា ឬ លិែត្
ិ បទោឋៃរត្ិយ្ុត្តណាម្ួយ្ច្ងែុល បងាាញពីការបទងកើត្ ឬ ពីៃីត្ិ វិធីនៃការម្រប់ម្រងអាំពី
សាថប័ៃ ឬ ត្ួអងគទៃោះទទ ឬ ៃីត្ិ វិធីនៃការអៃុវត្ត វិធាៃបទបញ្ញាសត ីពីអាោាយ្ុកាលទទ ។
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ទោយ្ FMWG បញ្ច ប់ទសៀវទៅខណន្ទាំការម្រប់ម្រង ៃិងទម្បើម្បាស់ FMIS, ែតល់សិទិច្
ធ ូល (Read only) ទៅទោលទៅ
ចាំបាច្់តាម្ការទសន ើសុាំរបស់សវៃករ, អៃុញ្ញញត្ឱយសវៃករទត្សត ទលើម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃិត្យនែាកង
នុ របស់ FMIS ទោយ្ផ្លាល់
ទលើកុាំពយូទ័រអនកទម្បើម្បាស់ ៃិងបទងកើត្ៃិងអៃុញ្ញញត្ឱយសវៃករច្ូលពិៃិត្យ Audit Log តាម្ទោលទៅោអៃុសាសៃ៍
សវៃកម្ម ទោយ្ាៃទលែសាៃត្់ រឹងា ាំបាំែត្
ុ ។
ិ ាព័ត្ា
142> ការអៃុវត្តទោលការណ៍ខណន្ទាំសតពី ស
ី វៃកម្មបទច្ចកវទ
៌ ៃ ៖ ទដ្ើម្បី

ាំរុញការអៃុវត្តសវៃកម្មម្បព័ៃធបទច្ចក វិទា

ព័ត្៌ាៃទៅតាម្ម្កសួង-សាថប័ៃ ម្បកបទោយ្ម្បសិទភា
ធ ព, ម្កសួង-សាថប័ៃរបបីបៃតបណតុោះបណា
ត ល ាំន្ទញសវៃិ ាព័ត្៌ាៃសាកលបង ៃិង
កម្មបទច្ចក វិទាព័ត្៌ាៃ ូៃសវៃករបទច្ចក វិទាព័ត្៌ាៃ, ៃិងបៃតអៃុវត្តសវៃកម្មបទច្ចក វទ
សវៃកម្ម ទលើ FMIS ទៅតាម្អងគភាពថវិកានៃម្កសួង-សាថប័ៃរហូត្ដ្ល់ម្កសួង-សាថប័ៃអាច្ទធវើែួ ល ៃឯងបាៃតាម្
ការសទម្ម្ច្របស់ ឯកឧត្តម្អរគបណឌត្
ិ សភាចរយ ឧបន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតី រដ្ឋម្ស្រៃតី កសហវ. ។

143> ការអៃុវត្តទោលការណ៍ខណន្ទាំសតពី ស
ី វៃកម្មសម្ិទក
ធ ម្ម៖ វិសាលភាពសវៃកម្មសម្ិទក
ធ ម្ម អាច្ម្របដ្ណតប់ទលើរទម្ាង
កម្ម វិធី សកម្មភាព ឬម្បត្ិបត្តិការណាម្ួយ្ ខដ្លអៃុវត្តទោយ្ម្កសួង-សាថប័ៃ អងគភាព ឬម្កុម្ការងារ ។ សវៃកម្ម
សម្ិទក
ធ ម្មាៃទោលបាំណងវាយ្ត្នម្លថ្ន ទត្ើរទម្ាង កម្ម វិធី សកម្មភាព ឬម្បត្ិបត្តកា
ិ រ សទម្ម្ច្បាៃសម្ិទែ
ធ លម្សបតាម្
ទោលទៅ/ទោលបាំណងម្បកបទោយ្ភាពសៃសសាំ
ាំ នច្ ម្បសិទភា
ធ ព ៃិងម្បសិទែ
ធ ល (ស័កស
ិត ទ
ិ ភា
ធ ព) ោម្ួយ្ធៃធាៃ
ខដ្លបាៃទម្បើម្បាស់ខដ្រឬទទ ។
ដ្ាម្កាម្ទី 4៖ ដ្ាំទណើរការនៃសវៃកម្មសម្ិទក
ធ ម្មសទងេប

ការកាំណត្់ទោលទៅ

សៃសសាំ
ាំ នច្

ម្បសិទភា
ធ ព

ធាត្ុច្ល
ូ

ដ្ាំទណើរការ

ស័កស
ិត ទ
ិ ភា
ធ ព

ធាត្ុទច្ញ

ែលសទម្ម្ច្បាៃ

ែលប៉ាោះ

ោល់

144> ទៅឆ្នាំ២០២០ទៃោះ អរគន្ទយ្កោេៃសវៃកម្មនែាកនុង (១). ច្ុោះសាកលបងសវៃកម្មទលើសម្ិទកធ ម្មទលើម្បធាៃបទរទម្ាង
អទងកត្សហម្ោស ៃិងម្បធាៃបទសវ ័យ្ម្បវត្តិកម្មនៃការម្រប់ម្រងការងារពៃធោរ ទៅអរគន្ទយ្កោឋៃពៃធោរ ៃិង
(២). ច្ុោះសវៃកម្មទលើបទច្ចក វិទាព័ត្៌ាៃសាកលបងសទម្ម្ច្ ២ ទោលទៅ (១ ទោលទៅ អៃុវត្តសវៃកម្មសាកលបង
សត ីពីការអៃុវត្តម្បព័ៃធបទច្ចក វិទាព័ត្៌ាៃសម្ាប់ការម្រប់ម្រងទៅន្ទយ្កោឋៃហិរញ្ញវត្ថុ នៃម្កសួងអប់រំ យ្ុវ ៃ ៃិង
កីឡា ៃិង ១ ទោលទៅ អៃុវត្តសវៃកម្មសាកលបងសត ីពម្ី បសិទភា
ធ ពសវ ័យ្ម្បវត្តិកម្មនៃការម្រប់ម្រងការងារពៃធោរ
ទៅអរគន្ទយ្កោឋៃពៃធោរ ) ។

145> ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យម្ុែងារសវៃកម្មនែាកនុងទៅតាម្ម្កសួង-សាថប័ៃ៖

អរគន្ទយ្កោឋៃសវៃកម្មនែាកនុង បាៃម្ត្ួត្ពិៃិត្យ

ម្ុែងារសៃកម្មនែាកនុងច្ាំទោោះ ៨ ម្កសួង-សាថប័ៃ (ម្កសួងម្ហានែា, ម្កសួងោណិ ាកម្ម, ម្កសួងធម្មការ ៃិង
សាសន្ទ, ម្កសួងធៃធាៃទឹក ៃិងឧត្ុៃិយ្ម្, ម្កសួងការងារ ៃិងបណោុោះបណា
ោ លវិោា ីវៈ, ម្កសួងខរ៉ៃ ៃិងថ្នម្ពល,
ម្កសួងទាំន្ទក់ទាំៃងោម្ួយ្រដ្ឋសភា ម្ពឹទស
ធ ភា ៃិងអធិការកិច្ច, ៃិងអរគទលខាធិការោឋៃម្ពឹទស
ធ ភា) ។

146> ការតាម្ោៃអៃុវត្តៃីត្ិវិធីសវៃកម្មនែាកនុង៖

អរគន្ទយ្កោឋៃសវៃកម្មនែាកនុង បាៃតាម្ោៃទលើការទរៀបច្ាំខែៃការ

យ្ុទសា
ធ ស្រសត ៃិងខែៃការសវៃកម្មម្បចាំឆ្នាំ សទម្ម្ច្បាៃ ច្ាំៃួៃ ៣១ ម្កសួង-សាថប័ៃ កនុងទន្ទោះ ម្កសូង-សាថប័ៃ ច្ាំៃៃ
ួ
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២២ ាៃខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត សវៃកម្ម ៃិងខែៃការសវៃកម្មម្បចាំឆ្នាំ រីឯម្កសូង-សាថប័ៃ ច្ាំៃួៃ ៩ ទទៀត្ ពុាំទាៃ់ាៃ
ខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត សវៃកម្ម ៃិងខែៃការសវៃកម្មម្បចាំឆ្នាំទ ើយ្” ។ ោម្ួយ្ោនទៃោះ អ.ស.ក បាៃតាម្ោៃទលើការអៃុវត្ត
ខកលម្ែតាម្អៃុសាសៃ៍សវៃកម្មនៃអងគភាពសវៃកម្មនែាកនុងនៃម្កសួង-សាថប័ៃសម្ាប់ការិយ្បរិទច្ឆទ N-1 (ឆ្នាំ២០១៨)
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-សាថប័ៃ សម្ាប់កា រិយ្បរិទច្ឆទ២០១៨ សទម្ម្ច្បាៃ ៥ ម្កសួង ខដ្លាៃ ៤៧ អងគភាព អៃុសាសៃ៍
សរុប ច្ាំៃួៃ ២២០ អៃុសាសៃ៍ កនុងទន្ទោះ៖
-

ម្កសួងទទសច្រណ៍ តាម្ោៃ ៨ អងគភាព សរុប ៤៩ អៃុសាសៃ៍ (អព =៣២ ទសម ើៃឹង ៦៥%, អែ=១៦ ទសម ើៃឹង
៣៣%, ម្អ=១ ទសម ើៃឹង ២%)

-

ម្កសួងោណិ ាកម្ម តាម្ោៃ ១១ អងគភាពសរុប ៤៧ អៃុសាសៃ៍ (អព =២៣ ទសម ើៃឹង ៤៩%, អែ=១៥ ទសម ើៃឹង
៣២%, ម្អ=៩ទសម ើៃឹង ១៩%)

-

ម្កសួងការងារៃិងបណោុោះបណា
ោ លវិោា ីវៈ តាម្ោៃ ១៩ អងគភាព សរុប ៧៤ អៃុសាសៃ៍

(អព =៥៨ ទសម ើៃង
ឹ

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

-

ម្កសួងទាំន្ទក់ទៃ
ាំ ងោម្ួយ្រដ្ឋសភា ម្ពឹទស
ធ ភាៃិងអធិការកិច្ច តាម្ោៃ ៩ អងគភាព សរុប ៥០ អៃុសាសៃ៍ (អព =
៣៧ ទសម ើៃឹង ៧៤%, អែ=៣ ទសម ើៃឹង ៦%, ម្អ =១០ ទសម ើៃឹង ២០%)

-

ម្កសួងធម្មការ ៃិងសាសន្ទ តាម្ោៃ ២ អងគភាព សរុប ៨ អៃុសាសៃ៍ (អព =០ ទសម ើៃឹង ០%, អែ=៦ ទសម ើៃឹង
៧៥%, ម្អ =២ ទសម ើៃឹង ២៥%)។

សាគល់៖ អៃុវត្តទពញទលញ (អព), អៃុវត្តែលោះ (អែ), ម្ិៃបាៃអៃុវត្ត (ម្អ), ម្ិៃោក់ព័ៃធៃឹងហាៃិភ័យ្ (ម្ព)

147> ទោយ្ខ

កការអៃុវត្តខែៃការសកម្ម ភាពរបស់ម្កសួងអប់រំ យ្ុវ ៃ ៃិងកីឡា , អងគភាពសវៃកម្ម នៃម្កសួងអប់រំ

យ្ុវ ៃ ៃិងកីឡា អៃុវត្តបាៃច្ាំៃួៃ ១៤២ សវៃោឋៃ ឬទសម ើ ២៩,៨៩% ទោយ្សារការទធវើ វិចរណកម្មថ វិកាប៉ាោះោល់
ការច្ុោះទបសសកម្ម ៃិង វិធាៃការរឹត្ត្បិត្របស់ម្កសួងសុខាភិបាល ។ ទោយ្ខ ក សវៃករនែាកនុងបាៃែតល់អៃុសាសៃ៍
ច្ាំៃួៃ ១៧៨ កនុងទៃោះាៃ ៥៧% នៃអៃុសាសៃ៍របស់សវៃករនែាកនុងម្ត្ូវបាៃខកលម្ែទពញទលញ ។

148> ម្ស្រៃតីអរគន្ទយ្កោេៃសវៃកម្មនែាកនុង ច្ាំៃួៃ ២ រូប បាៃច្ូលរួម្វរគបណតុោះបណាតលសត ីពី “Certified Internal AuditCIA”ទៅម្បទទសសិងប
ា ុ រី ទលើកទី១ ខដ្លបាៃម្បម្ពឹត្តទៅពីនថៃទី០៩ ដ្ល់នថៃទី១០ ខែម្ីន្ទ ឆ្នាំ២០២០ ។ ទោយ្ខ ក
បញ្ញាម្បឈម្នៃការអៃុវត្តម្ែ
ុ ងារសវៃកម្មទៅតាម្ម្កសួង-សាថប័ៃ រួម្ាៃ ការបទងកើៃការយ្ល់ដ្ឹងទូទៅ ៃិង ន្ទ
ាំ ញ
កនុងម្កសួងរបស់ែួ លៃឱយដ្ល់កម្ម្ិត្ ទម្ោោះសវៃកម្មសម្ិទក
ធ ម្ម ោសវៃកម្មទលើម្បធាៃបទម្ិៃសត ង់ោ ៃិងសមុ រសាមញ
ពុាំាៃលកេណៈវិៃិច្័យ្
ឆ ប៉ាុខៃតខែែកទលើលទធែលនៃការវិភារ ខដ្លោកម្មវត្ថុនៃការត្វា៉ៃទម្ច្ើៃ, ៃិងម្កសួង-សាថប័ៃពុាំ
ទាៃ់ទផ្លតត្ទលើការពម្ងឹងម្ុែងារសវៃកម្មនែាកនុងទៅតាម្អងគភាពទៅទ ើយ្

ទហើយ្អងគភាពសវៃកម្មនែាកនុងទែារើ បាយ្-

ការណ៍សវៃកម្ម នែាកនុង ទៅអាោាធរសវៃកម្មោត្ិ ាៃភាពយ្ឺត្ោ៉ាវ22។
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អៃុម្កឹត្យទលែ ៤០ អៃម្ក.បក ច្ុោះនថៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៥ សត ីពីការទរៀបច្ាំ ៃិងការម្បម្ពឹត្តទៅនៃសវៃកម្មនែាកនុង ទៅតាម្បណា
ត សាថប័ៃ ម្កសួង ៃិងសហម្ោស

សាធារណៈ ។
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149> ការពម្ងងឹ ម្ុែងារសវៃកម្មនែាកងនុ ៖ ម្កសួង-សាថប័ៃម្ត្ូវែតល់សិទិធ ៃិងអាំណាច្ម្រប់ម្ោៃ់

ូៃសវៃករបាំទពញការងារ

ដ្ូច្ាៃខច្ងកនុងអៃុម្កឹត្យទលែ៤០ អៃម្ក.បក ច្ុោះនថៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៥ សត ីពីការទរៀបច្ាំ ៃិងការម្បម្ពឹត្តទៅ
នៃសវៃកម្មនែាកនុង ទៅតាម្បណា
ត សាថប័ៃ-ម្កសួង ៃិងសហម្ោសសាធារណៈ ។

150> ការទរៀបច្ាំម្កបែណឌអធិការកិច្ច៖ ទបើទទាោះោអៃុម្កឹត្យទលែ ១៦៨
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ច្ុោះនថៃទី០៨ ខែត្ុោ ឆ្នាំ២០២០ សត ព
ី ីម្កបែណឌ

ម្ុែងារ ភារកិច្ច របស់សវៃកម្មនែាកនុង ៃិងអធិការកិច្ច ោខែនកត្ូច្ម្ួយ្ នៃការទរៀបច្ាំម្កបែណឌៃិង វិធាៃនៃម្បព័ៃធ
សវៃកម្ម នែា កនុង ៃិងអធិការកិច្ច ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្ត ប៉ាុខៃត ម្ិៃ ទាៃ់ខបងខច្កម្ុែ ងារឱយបាៃច្ាស់ោ ស់ កនុង
ការបាំទពញការងារោក់ខសោ ងរវាងអធិការកិច្ច ៃិងសវៃកម្ម នែា កនុង ម្កសួង -សាថប័ៃ ។ អោធិ ការោឋៃបាៃទរៀបច្ាំ
ទសច្កតីម្ោងសត ង់ោអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ ទៃាឹម្ៃឹងការម្បកាសោក់ឱយទម្បើម្បាស់ៃូវម្កម្សីលធម្៌ វិោា ីវៈអធិការកិច្ច
ហិរញ្ញវត្ថុ ។ រីឯខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត អធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ២០២១-២០២៥ ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្ត តាម្រយ្ៈម្បកាសទលែ
២០៥ សហវ.ម្បក ន្ទនថៃទី ០៥ ខែទម្សា ឆ្នាំ២០២១ ។ ទោយ្ខ ក សម្ាប់អៃុម្កឹត្យសត ីពី វិធាៃ ៃិងៃីត្ិ វិធីអធិការកិច្ច
ហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបាៃពយួរទុកតាម្ការសទម្ម្ច្របស់ថ្ននក់ដ្ឹកន្ទាំ កសហវ. ។

151> ការពម្ងងឹ ម្ុែងារសវៃកម្មនែាទម្ៅ៖ អាោាសវៃកម្មោត្ិ បៃតទធវើសវៃកម្មទលើកិច្ចម្បត្ិបត្តិការ (Performance Audit)
សម្ាប់កា រិយ្បរិទច្ឆទ ២០២០ ច្ាំៃួៃ ៥ សម្ាប់កា រិយ្បរិទច្ឆទ២០១៩ រួម្ាៃ (១) ការម្រប់ម្រងម្បម្ូលច្ាំណូល
សួយ្សារខរ៉ៃ ទៅរដ្ឋបាលទែត្តនម្ពខវង, (២) ការទរៀបច្ាំ ៃិងការអៃុវត្តថវិកា របស់រដ្ឋបាលទែត្តកាំពត្, (៣)ការម្រប់ម្រង
វិស័យ្ទទសច្រណ៍របស់ម្កសួងទទសច្រណ៍, (៤) ការម្រប់ម្រងការច្ុោះបញ្ា ីដ្ីធលី ទៅទែត្តម្ណឌលរិ រី ៃិង (៥) ការម្រប់ម្រង
រទម្ាងអភិវឌ្ឍៃ៍ របស់រដ្ឋបាលទែត្តកាំពង់ឆ្នាំង ៃិងសវៃកម្មទលើការអៃុវត្ត FMIS សម្ាប់កា រិយ្បរិទច្ឆទ ២០២០
ច្ាំៃួៃ ៤ រួម្ាៃ ម្កសួងការងារ ៃិងបណតុោះបណា
ត ល វិោា ីវៈ, ម្កសួងអប់រំ យ្ុវ ៃ ៃិងកីឡា, ម្កសួងកសិកម្ម រុកាេម្បាញ់ ៃិងទៃសាទ ៃិងម្កសួងនម្បសណីយ្៍ៃិងទូររម្ន្ទរម្ៃ៍ ម្ពម្ទាាំងបាៃទែាើ ៃ
ូ សាថប័ៃៃីត្ិបបញ្ញត្តិ ៃិងច្ម្លង
ូៃសាថប័ៃោក់ព័ៃធ ។ ច្ាំខណកឯសម្ាប់ការកសាងសម្ត្ថភាព, អាោាធរសវៃកម្មោត្ិបាៃបញ្ច ប់ការទរៀបច្ាំកម្ម វិធី
ៃិងឯកសារបណតុោះបណា
ត លសវៃកម្មទលើកិច្ចម្បត្ិបត្តិការ

ៃិងបាៃទធវប
ើ ច្ចុបបៃនភាពទោលការណ៍ខណន្ទាំសតីពីការទធវើ

សវៃកម្មទលើរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ ទោយ្ខ ក ម្កសួង-សាថប័ៃ សហម្ោសសាធារណៈ ៃិងម្រឹោះសាថៃសាធារណៈ
រដ្ឋបាល ច្ាំៃួៃ ២៣ បាៃទែាើរបាយ្ការណ៍សវៃកម្មនែាកនុង ូៃអាោាធរសវៃកម្មោត្ិ ។

ទោលបាំណង ៤៤៖ ទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្តខែៃការកសាងសម្ត្ថភាព

152> ទសច្កតីម្ោងច្ុងទម្កាយ្ នៃខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ម្ត្ូវបាៃពិៃត្
ិ យ ៃិងែោលទ់ ោបល់ពី អ.រ.ហ. នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ នដ្រូកិច្ចសហម្បត្ិបត្តិការោត្ិ ៃិងអៃតរោត្ិ ម្កុម្ការងារកសាងសម្ត្ថភាព កសហវ ៃិងទម្ោងោក់ ូៃ ឯកឧត្តម្អរគបណឌត្
ិ
សភាចរយ ឧបន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតី រដ្ឋម្ស្រៃតី កសហវ. ទៅម្ត្ឹម្ដ្ាំណាច្់ម្ត្ីាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ ។
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ែលឹម្សារសាំខាៃ់ៗនៃអៃុម្កឹត្យទៃោះ ទផ្លតត្ការយ្កច្ិត្តទុកោក់ទលើការខបងខច្ក ត្ួន្ទទី ភារកិច្ច ៃិងអភិម្កម្ រវាងអោគធិការោឋៃ កសហវ, អោគធិការោឋៃនៃម្កសួងម្ុែ

ងារសាធារណៈ ៃិងម្ុែងារអធិការកិច្ច របស់ម្កសួងទាំន្ទក់ទាំៃងោម្ួយ្រដ្ឋសភា ម្ពឹទស
ធ ភា ៃិងអធិការកិច្ច ទដ្ើម្បីកាំណត្់ៃូវខដ្ៃសម្ត្ថកិច្ចោក់ោក់ម្ួយ្ ោម្ូលោឋៃ
បឋម្ ទដ្ើម្បីទច្ៀសវាងការអៃុវត្តសួ ា ៃការងារោន ។
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ិ ញ បៃបម្ត្ (certification program)៖ ការបណតុោះបណា
153> កម្មវធិ បី ណតុោះបណាតលភាាប់ោម្ួយ្វញ្ញ
ត ល

ាំន្ទញបច្ចកទទសរ

យ្ៈទពលម្ធយម្កម្ម្ិត្ វិញ្ញញបៃបម្ត្ទលើការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បាៃអៃុវត្តចប់តាាំងពីឆ្នាំ២០១៨ ទម្កាម្
ការែតួច្ទែតើម្ៃិងកិច្ចម្ពម្ទម្ពៀងោម្ួយ្សហភាពអឺរុបទោយ្ាៃកាំណត្់ទាង
ាំ ច្ាំៃួៃទា៉ា ង ៃិង ច្ាំៃួៃសិកាេកាម្ច្ូលរួម្
អបបរា ។ ោ ាំហាៃបន្ទាប់ វិទាសាថៃទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ ៃឹងទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោងម្បកាសសត ីពីម្កបែណឌរុណវុឌ្ឍិ
ការបណុត ោះបណា
ត លម្ស្រៃតីរា ការ ទាាំងថ្ននក់ោត្ិ ៃិងថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ កនុងទោលបាំណងត្ម្ម្ូវឱយម្រប់ម្ស្រៃតីទទួលបៃាុក
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទទួល បាៃការបណតុោះបណា
ត ល ាំន្ទ ញបច្ច កទទសរយ្ៈទពលម្ធយម្កម្ម្ិត្ វិ ញ្ញញបៃបម្ត្ទលើ
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ពី កសហវ. ទដ្ើម្បីាៃលកេណៈសម្បត្តិម្រប់ម្ោៃ់ ោម្ស្រៃតីទទួលបៃាុកហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ ។ បខៃថម្ពីទៃោះ ោវិធាៃការ ការទរៀបច្ាំកម្ម វិធីបណតុោះបណា
ត លភាាប់ោម្ួយ្វិញ្ញញបៃបម្ត្ៃឹងាៃកាំណត្់
ោម្ួយ្លកេែណឌច្ាស់ោស់ ទដ្ើម្បីម្បសិទភា
ធ ពនៃការបណតុោះបណា
ត ល ៃិងការោាំម្ទកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ ។

154> ោរួម្

ខែែកទលើលទធែលខាងទលើ ការទម្ត្ៀម្ែលួៃសម្ាប់ ាំហាៃបន្ទាប់ម្ត្ូវការទពលបខៃថម្ ទដ្ើម្បីសទម្ម្ច្ឱយបាៃ

ច្ាប់សតីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈថមី, វិទសាធៃកម្មអៃុម្កឹត្យទលែ៨១ អៃម្ក.បក ៃិង៨២ អៃម្ក.បក ម្ពម្ទាាំង
ការទរៀបច្ាំ ម្កបែណឌថវិកាព័ត្៌ ា ៃសម្ិទក
ធ ម្ម ។ បខៃថ ម្ពីទៃោះ ក៏ម្ត្ូវ យ្កច្ិ ត្តទុកោក់ប ខៃថ ម្ទលើការពម្ងឹ ងម្ុែងារ
សវៃកម្មនែាកនុង ោពិទសសោក់ព័ៃធម្បព័ៃធបទច្ចក វិទាព័ត្៌ាៃ ៃិងសវៃកម្មសម្ិទក
ធ ម្ម ។
ការងារសធវ ើបនត
ទរៀបច្ាំច្ាប់ទសច្កតីម្ោងសត ីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ថមី)
ខកសម្ម្ួលអៃុម្កឹត្យទលែ ៨១ អៃម្ក.បក ៃិងអៃុម្កឹត្យទលែ ៨២ អៃម្ក.បក
ទរៀបច្ាំទោលការណ៍ខណន្ទាំសតីពីការអៃុវត្តថ វិកាសម្ិទក
ធ ម្ម
ទរៀបច្ាំកិច្ចម្ពម្ទម្ពៀងសម្ិទក
ធ ម្ម
ទរៀបច្ាំម្កបែណឌម្ត្ួត្ពិៃិត្យៃិងវាយ្ត្នម្ល
ទរៀបច្ាំម្ុែងារ ភារកិច្ចសវៃកម្មនែាកនុង ៃិងអធិការកិច្ច ទៅតាម្ម្កសួង-សាថប័ៃ
ទរៀបច្ាំម្កបែណឌអធិការកិច្ច ។

ក្នកទី៥៖ ការោាំម្ទដល់ការអនុវត្តកម្ា វិធីកកទម្ម្ង់ម្បកបសដ្ឋយសជាគជ័យនិងចីរភាព

155> ខែនកោាំម្ទដ្ល់ការអៃុវត្តកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ម្បកបទោយ្ទោរ

័យ្ ៃិងច្ីរភាព ទផ្លតត្ទលើទោលបាំណងច្ាំៃួៃ ៣ រួម្ាៃ (១)

បទងកើៃភាពោអនកដ្ឹកន្ទាំ, សម្ត្ថភាពម្រប់ម្រង, ៃិងបណតុោះ្ៃាៈកាំខណទម្ម្ង់ ម្ពម្ទាាំងបទងកៃ
ើ ភាពោាចស់ ៃិងការទទួលែុសម្ត្ូវ, (២) បទងកើៃម្បសិទភា
ធ ពនៃការកសាងសម្ត្ថភាព ៃិង វិធាៃការទលើកទឹកច្ិត្ត, ៃិង (៣) ពម្ងឹងការកសាង
សម្ត្ថភាពសម្ាប់អៃុវត្តកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាលទី៣ ។

156> ម្បសិទភា
ធ ព ៃិងស័កតិសិទភា
ធ ពនៃសាថប័ៃសាធារណៈម្ត្ូវ្លុោះបញ្ញចង
ាំ ៃូវសម្ត្ថភាពសាថប័ៃ៖ ការដ្ឹកន្ទាំ ៃិងការអៃុវត្ត,
ការសម្ម្បសម្ម្ួលសាថប័ៃ ឬម្ុែងារ, ការកសាងធៃធាៃម្ៃុសសទាាំងបរិាណ ៃិងរុណភាព ៃិងការទលើកទឹកច្ិត្ត
ឬសម្ិទក
ធ ម្ម ឬរុណាធិបទត្យ្យ ។
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ឹ ន្ទាំ, សម្ត្ថភាពម្រប់ម្រង, ៃិង បណុត ោះ្ៃាៈកាំខណទម្ម្ង់ ម្ពម្ទាាំង បទងកៃ
ទោលបាំណង ៥១៖ បទងកៃ
ើ ភាពោអនកដ្ក
ើ
ភាពោាចស់ ៃិងការទទួលែុសម្ត្ូវ

157> ការទរៀបច្ាំខែៃការសកម្មភាព (GDAP3/MAP3) ៃិងការរាយ្ការណ៍អពាំ វី ឌ្ឍៃភាពោម្បចាំបងាាញអាំពកា
ី រច្ូលរួម្ ្
ៃាៈ ៃិងការទទួលែុសម្ត្ូវកនង
ុ ការងារខកទម្ម្ង់ ៖ អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កសហវ ទាាំង ១៨ ៃិងម្កសួង-សាថប័ៃទាាំង៤១
បាៃទរៀបច្ាំខែៃការសកម្មភាព (GDAP3/MAP3) ៃិងពិភាកាកម្ម្ិត្ ាំន្ទញោម្ួយ្ អ.រ.ហ. ទដ្ើម្បីកាំណត្់សកម្មភាព
ខកទម្ម្ង់ ។ ម្រប់អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កសហវ. ៃិងម្រប់ម្កសួង-សាថប័ៃ ាៃការរាយ្ការណ៍ោម្បចាំម្ត្ីាស ៃិង
ម្បចាំឆ្នាំអាំពីវឌ្ឍៃភាព ៃិងទែាើ ូៃ អ.រ.ហ. ទដ្ើម្បីបូកសរុប ៃិងោក់របាយ្ការណ៍ ូៃកិច្ចម្ប ុាំរណៈកាមធិការដ្ឹកន្ទាំ
ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ៃិងនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ោម្បចាំម្ត្ីាស ៃិងម្បចាំឆ្នាំ ។ សម្ាប់ការទរៀបច្ាំ
របាយ្ការណ៍ម្បចាំឆ្នាំ២០២០ កនុងច្ាំទណាម្ ៤១ ម្កសួង សាថប័ៃ ាៃម្កសួង សាថប័ៃច្ាំៃួៃ ៣២ ែតល់របាយ្ការណ៍ម្ក
អ.រ.ហ. ទាៃ់ទពលទវោ ម្សបតាម្សារាច្រ ០៩ សរ របស់រា រោឋភិបាល ។

158> ការម្រប់ម្រងការផ្លលស់បតូរកនងុ FMIS ៖ ខែៃការទាំន្ទក់ទាំៃងែសពវែាយ្ ៃិងម្រប់ម្រងការផ្លលស់បោូរសម្ាប់ឆ្នាំ ២០២០
កនុងម្កបែណឌរទម្ាង FMIS ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំរួច្រាល់ ៃិងម្ត្ូវបាៃម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ៃិង វាយ្ត្នម្លរួច្រាល់ ទោយ្បាៃ
ទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ោក់ ូៃថ្ននក់ដ្ឹកន្ទាំ ម្ពម្ទាាំងទរៀបច្ាំ ៃិងែសពវែាយ្ម្ពឹត្តិបម្ត្ព័ត្៌ាៃ ទៅម្ត្ីាសទី១, ទី២, ទី៣
ឆ្នាំ ២០២០ វីទដ្អូ ៃិង Poster ទាក់ទាញទលើការអៃុវត្តរទម្ាង FMIS ទៅទលើទរទាំព័រ ៃិងបណា
ោ ញសងគម្ ។

159> ការទរៀបច្ាំម្រគទុ ទសក៍ៃត្ី សា
ិ ស្រសត ោក់ពៃ
័ ធៃត្
ី ក
ិ ម្ម៖

ទលខាធិការោឋៃម្កុម្ម្បឹកាៃីត្ិកម្មបាៃទរៀបច្ាំម្រគុទទសក៍ៃីត្ិសាស្រសត

ោក់ព័ៃធៃឹង ច្ាំណូល, ច្ាំណាយ្, បច្ចុបបៃន កម្ម សទាាៃុម្កម្សម្ាប់ កសហវ. ៃិងទរៀបច្ាំកម្ម វិធីបទច្ចក វិទាព័ត្៌ាៃ
បណាណល័យ្ ។

ិ ៃការទលើកទឹកច្ិត្ត
ទោលបាំណង ៥២៖ បទងកៃ
ើ ម្បសិទភា
ធ ពនៃការកសាងសម្ត្ថភាព ៃិង វធា

160> ោទោលការណ៍

រណៈកាមធិការដ្ឹកន្ទាំការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បាៃសទម្ម្ច្ការងារ

អាទិភាពច្ាំៃួៃ ៣ រួម្ាៃ (១) ការពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ពការម្រប់ម្រងការម្បម្ូលច្ាំណូល ៃិងច្ាំណាយ្, (២) ការពម្ងឹង
ៃិងពម្ងីកការទម្បើម្បាស់ FMIS ទៅតាម្ម្កសួង-សាថប័ៃ ៃិង (៣) ការពម្ងឹងការអៃុវត្តខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកា
ៃិងថវិកាកម្ម វិធី ។ ោការោាំម្ទកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ថវិកាោាំម្ទតាម្ម្កសួង-សាថប័ៃ
ម្ត្ូវបាៃកាំណត្់ពិ តាៃម្បចាំ ឆ្នាំម្បាណ ៣០ ០០០ ដ្ុោលរអាទម្រិក ខដ្លភារទម្ច្ើៃ ម្កសួង-សាថប័ៃទម្បើម្បាស់កនុង
ការទរៀបច្ាំសិកាេសាោ ៃិងវរគបណតុោះបណា
ត លែលី ។
ុ ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
161> ម្បព័ៃធទលើកទឹកច្ិត្ស
ត ម្ាប់ម្កម្
ុ ធារណៈ ៖ ម្ូលៃិធិ PFMRP ដ្ាំណាក់កាលទី
១ បាៃែោល់ ៃ
ូ ម្កុម្ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទៅតាម្ម្កសួង-សាថប័ៃ ច្ាំៃួៃ ៣៥៤ រូប ឬ
ទសម ើៃឹងទឹកម្បាក់សរុបម្បាណ ៥ ០៩៥ ោៃទរៀល ។ ច្ាំទោោះការែតល់ម្បាក់ឧបត្ថម្ភម្ុែងារ ូៃម្កុម្ការងារខកទម្ម្ង់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៃអងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កសហវ. ាៃច្ាំៃួៃ ៤៦៧ន្ទក់ ទសម ើៃឹង ៩ ១៦២ ោៃ
ទរៀល ។ អ.រ.ហ ទម្ោងៃឹងទធវើការវាយ្ត្នម្លទលើម្បសិទភា
ធ ពនៃការអៃុវត្តម្បាក់ឧបត្ថម្ភទលើកទឹកច្ិត្តសម្ាប់ PFMRP
ដ្ាំណាក់ កាលទី ១ កនុងឆ្នាំ ២ ០២១ ទដ្ើម្បីពិ ៃិត្យទលើល ទធភាពទលើការទរៀបច្ាំម្ូល ៃិធិ PFMRP ម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ។
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ការទរៀបច្ាំទៃោះ ាៃទោលបាំណងរិត្រូរអាំពីការោាំម្ទខែនកហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងទលើកកម្ពស់ម្បសិទភា
ធ ព ៃិងស័កតិសិទភា
ធ ព
ការទម្បើម្បាស់ការទលើកទឹកច្ិត្តខែនកហិរញ្ញវត្ថុ ។

ឹ ការកសាងសម្ត្ថភាពសម្ាប់អៃុវត្តកម្ម វធ
ិ ខី កទម្ម្ង់
ទោលបាំណង ៥៣៖ ពម្ងង

162> ការពម្ងងឹ សម្ត្ថភាពោក់ពៃ័ ធការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ៖

ិ ីបណតុោះបណា
កម្ម វធ
ត ល ាំន្ទញបទច្ចកទទសរយ្ៈ-

ទពលម្ធយម្ កម្ម្ិត្ វិញ្ញញបៃបម្ត្ ខដ្លាៃរយ្ៈទពលពី ៧៨ ដ្ល់ ៩០ ទា៉ា ង ទផ្លតត្ទលើម្ុែ ាំន្ទញសម្ាប់ការម្រប់ម្រងហិរ ញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត ម្សបតាម្ខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ការកសាងៃិងអភិវឌ្ឍសម្ត្ថ ភាព

ដ្ាំណាក់កាលទី ៣ ទោយ្សទម្ម្ច្បាៃវរគសិកាសរុប ៥៥ វរគ ៃិងាៃម្ស្រៃតីរា ការោសិកាេកាម្ទោលទៅ ២២០៩
រូប ម្ត្ូវបាៃទម្ ើសទរីសច្ូលទរៀៃ ៃិង ាៃសិកាេកាម្ ១៤៦៣ រូប បាៃម្ប ងោប់ ៃិងទទួលបាៃវិញ្ញញបៃបម្ត្
បញ្ច ប់ការសិកាពី កសហវ. ទៅឆ្នាំ ២០១៨ ៃិង ២០១៩ ទហើយ្ ាៃសិកាេកាម្ច្ាំៃួៃ ៣០០ រូប កាំពុងសិកាទៅឆ្នាំ
២០២០ ។ វរគបណតុោះបណា
ត ល ាំន្ទញបទច្ចកទទសទៃោះ រឺសម្ាប់សិកាេកាម្ទោលទៅ ោម្ស្រៃតីរា ការខដ្លម្ត្ូវបាៃ
ខត្ងតាាំង ម្បរល់ភារកិច្ច ឬទម្ត្ៀម្ទទួលការខត្ងតាាំង ម្បរល់ភារកិច្ចទលើម្ុែងារ, ម្ស្រៃតីម្រប់ម្រងកិច្ចលទធកម្មសាធារណៈ
រ ាទទយ្យករបុទរម្បទាៃ/រង រ ាទទយ្យករច្ាំណូល/រង, ម្ស្រៃតីម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ, ម្ស្រៃតីម្រប់ម្រងបញ្ា ីសារទពើភណឌម្ទពយ
សម្បត្តិរដ្ឋ, ភានក់ងារទបើកែតល់ ៃិងភានក់ងារទបើកែតល់ ាំៃួស នៃអងគភាពថវិកាទៅថ្ននក់ោត្ិ ៃិង ថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ រួម្
ៃឹងម្រឹោះសាថៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ៃិងសហម្ោសសាធារណៈ ។

163> ទៃាឹម្ការងារខកទម្ម្ង់កាៃ់ខត្សុី

ទម្ៅ, ការោឋៃខកទម្ម្ង់ ៣ បូក ១ (ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, រដ្ឋបាលសាធារណៈ

ៃិង វិម្ ឈការៃិង វិសហម្ ឈការ ៃិង ច្ាប់ៃិងម្បព័ៃធយ្ុត្តិធម្៌) កាៃ់ខត្ទដ្ើរត្ួន្ទទីសាំខាៃ់ កនុងការ ាំរុញការអៃុវត្ត
ច្ាំទោោះការងារម្បទាក់ម្កឡាោនឱយសទម្ម្ច្បាៃតាម្ទោលទៅ ។ អ.រ.ហ. បាៃទរៀបច្ាំបញ្ច ប់ទសច្កតីម្ោងឯកសារ
ទសសន្ទទាៃទលើការកាំណត្់ច្កេុ វិស័យ្ ៃិងយ្ុទសា
ធ ស្រសត រួម្ោន ខដ្លទម្ោងៃឹងទរៀបច្ាំខែៃការសកម្មភាពលម្ែិត្សម្ាប់
អៃុវត្តការងាររួម្ោនទៃោះ ។

164> ោរួម្ ខែនកទី៥ទៃោះ រងែលប៉ាោះោល់ខាលាំងទលើការទរៀបច្ាំវរគបណតុោះបណាតលរយ្ៈទពលែលី ៃិងសិកាេសាោែសពវែាយ្
ទោយ្សារ ាំងឺកូ វីដ្-១៩ ប៉ាុខៃតពុាំាៃែលប៉ាោះោល់នៃការធាន្ទបាៃៃូវច្លៃការខកទម្ម្ង់ទទ ។ ម្កុម្ការងារខកទម្ម្ង់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទៅតាម្អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កសហវ. ៃិងម្កសួង-សាថប័ៃបាៃែិត្ែាំអៃុវត្តតាម្
ខែៃការ ៃិងទែាើរបាយ្ការណ៍សម្ិទក
ធ ម្មទាៃ់ទពលទវោ ។
ការងារសធវ ើបនត
ទរៀបច្ាំខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត សត ីពីការកសាង ៃិងអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាព (ម្កបែណឌ PFMRP)
ទរៀបច្ាំម្ូលៃិធិកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ។
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២.២. េម្ិទធកម្ា តាម្អងគភាពសម្កាម្ឱវាទម្កេួងសេដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងម្កេួង-សាថប័ន

165> របាយ្ការណ៍ម្ត្ួត្ពិៃិត្យទៃោះ ម្ត្ូវបាៃទធវើការបូកសរុប ៃិងវាយ្ត្នម្លខែែកទលើខែៃការសកម្មភាព

ៃិងសូច្ន្ទករ ឆ្នាំ

២០២០ ខដ្លសទម្ម្ច្បាៃទោយ្អងគភាពទាាំង ១៨ ទម្កាម្ឱវាទ កសហវ. ។

166> ទោលការណ៍ោក់ពៃិ ាុទទូ ៅ ៖ វិធីសាស្រសត ខដ្លម្ត្ូវបាៃទម្បើម្បាស់ ទដ្ើម្បីម្ត្ួត្ពិៃិត្យសម្ិទកធ ម្មនៃការអៃុវត្តខែៃការ
សកម្មភាពកនុងម្ត្ីាស ៃិងឆ្នាំ២០២០ ទៃោះ ខែែកទលើម្ូលោឋៃច្ាំៃួៃ០២ សាំខាៃ់ រឺ (១) សកម្មភាពការងារសទម្ម្ច្
បាៃោក់ខសត ងទធៀបៃឹងសកម្មភាពខដ្លបាៃទម្ោងអៃុវត្ត , ៃិង (២) លទធែលសទម្ម្ច្បាៃោក់ខសត ងទធៀបៃឹង
សូច្ន្ទករទោលទៅ ឬ សូច្ន្ទករខដ្លបាៃោក់ទច្ញ ។ កនុងទន្ទោះ ការែតល់ៃិទទាសវាយ្ត្នម្លទលើសម្ិទក
ធ ម្មសទម្ម្ច្បាៃ
ម្ត្ូវបាៃកាំណត្់ោ ៥ កម្ម្ិត្ សម្ាប់ទោលបាំណង ៃិងច្ទងាកម្សកម្មភាព រឺ៖ លែម្បទសើរ (៩៦% - ១០០%), លែ
(៨៦% - ៩៥%), លែបងគួរ (៧១% -៨៥%), ម្ធយម្ (៦១% -៧០%) ៃិង ទែាយ្ (ទម្កាម្ ៦០%) ។

167> ទោលការណ៍បខៃថម្សម្ាប់អៃុវត្តឆ្នាំ២០២០

៖ វឌ្ឍៃភាពទៃោះម្ិៃម្ត្ូវបាៃបូកបញ្ចូ លៃូវសកម្ម ភាពម្ួយ្ច្ាំៃួៃ

ខដ្លម្ត្ូវបាៃរាាំងសា ោះការអៃុវត្តទោយ្សារ ាំងឺកូ វីដ្-១៩ ខដ្លរួម្ាៃ ការទរៀបច្ាំសិកាេសាោ, វរគបណោុោះបណា
ោ ល,
ការច្ុោះទធវើសវៃកម្ម, ទបសកកម្មទាង
ាំ កនុង ៃិងទម្ៅម្បទទស ៃិងការទរៀបច្ាំម្កបែណឌរត្ិយ្ុត្តន្ទន្ទខដ្លាៃត្ម្ម្ូវការ
ាំន្ទញការបរទទស ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ សកម្មភាពខដ្លរងែលប៉ាោះោល់ទោយ្សារ ាំងឺកូ វីដ្-១៩ ទៃោះម្ិៃម្ត្ូវបាៃរិត្
បញ្ចូ លោម្ូលោឋៃសម្ាប់រណន្ទពិៃាុសម្ិទក
ធ ម្មម្បចាំម្ត្ីាស ឬម្បចាំឆ្នាំទ ើយ្ ។ ទោយ្ខ ក សកម្មភាពខដ្ល
ម្ត្ូវបាៃទសន ើពៃារទពលអៃុវត្តទោយ្សារកតាតទែសងៗ (ទពលទវោ, សម្ត្ថភាព, ធៃធាៃ ោទដ្ើម្) ម្ត្ូវបាៃរិត្ោ
ម្ូលោឋៃសម្ាប់រណន្ទពិៃាុសម្ិទក
ធ ម្មម្បចាំម្ត្ីាស ឬម្បចាំឆ្នាំ ។
២.២.១ េម្ិទធកម្ាតាម្អងគភាពសម្កាម្ឱវាទម្កេួងសេដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

168> របាយ្ការណ៍ម្ត្ួត្ពិៃិត្យវឌ្ឍៃភាពឆ្នាំ២០២០ ក៏

ដ្ាម្កាម្ទី 5៖ វឌ្ឍៃភាព (%) តាម្អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កសហវ.

បាៃ្លុោះបញ្ញចង
ាំ សម្ិទក
ធ ម្មតាម្អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ
កសហវ. ទាាំង ១៨ ។ វឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវត្ត
ខែៃការសកម្មភាពរបស់អងគភាពទាាំង ១៨ ទទួល
បាៃលទធែលទលើសពី ៨៦% រីឯអងគភាពភាពោ
នដ្រូរវាងរដ្ឋៃិងឯក ៃសទម្ម្ច្បាៃ ៤៤% ដ្ូច្
ាៃកនុងដ្ាម្កាម្ទី 5 ។
២.២.២ េម្ិទធកម្ាតាម្ម្កេួង-សាថប័ន

169> របាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាពនៃខែៃការសកម្មភាព (MAP) របស់ម្កសួង-សាថប័ៃ ទាាំង៤១ ៖ កនុងម្កបែណឌកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, សាថប័ៃច្ាំៃួៃ ៥ រួម្ាៃ ៖ (១) សាថប័ៃទសវាទសដ្ឋកិច្ចាៃច្ាំៃួៃ ១១ ម្កសួងសាថប័ៃ, (២) សាថប័ៃទសវាហិរញ្ញវត្ថុ ការបរទទស ៃិងទសវាសាធារណៈទូទៅ ាៃច្ាំៃួៃ ៨ ម្កសួង-សាថប័ៃ, (៣)
សាថប័ៃទសវាការោរោត្ិ សៃតិសុែ ៃិងសណា
ត ប់ធានប់សាធារណៈ ាៃច្ាំៃួៃ ៥ ម្កសួង-សាថប័ៃ, (៤) សាថប័ៃទសវា
សងគម្កិច្ច ាៃច្ាំៃួៃ ៦ ម្កសួង-សាថប័ៃ ៃិង (៥) សាថប័ៃ កាំពូល ៃិងឯករា យ ាៃច្ាំៃួៃ ១១ ម្កសួង-សាថប័ៃ ។
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170> ខែែកទលើលទធែលនៃម្ត្ួត្ពិៃិត្យ តាម្ោៃវឌ្ឍៃភាព នៃការអៃុវត្ត MAP3, ការទរៀបច្ាំ MAP3ាៃភាពច្ាស់ោស់
ោងម្ុៃ ប៉ាុខៃតក៏ទៅាៃសកម្មភាពម្បចាំនថៃ ។ ដ្ូច្ទៃោះ ការទរៀបច្ាំខែៃការសកម្មភាព MAP3 រួរទផ្លតត្ខត្ទលើការងារ
អាទិភាព ៃិងច្ូលរួម្ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ពម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុ ខដ្លម្កសួង-សាថប័ៃ បាៃៃិងកាំពុងបាំទពញម្ុែងារ ។

171> ែណៈត្ួន្ទទីរបស់ម្កសួង-សាថប័ៃ កាៃ់ខត្សាំខាៃ់ កនងុ ការច្ូលរួម្ច្ាំខណកកនងុ PFMRP ោពិទសសកនងុ ដ្ាំណាក់កាលទី
៣ ៃិងទី៤, ការពម្ងឹងសម្ត្ថភាពអងគភាពនៃម្កសួង-សាថប័ៃ (អងគភាពហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងអងគភាពថវិកា) ោកិច្ចការម្ួយ្
ខដ្លម្ត្ូវយ្កច្ិត្តទុកោក់ ៃិង ាំរុញបខៃថម្ ទម្កាម្ការោាំម្ទរបស់អងគភាពហិរញ្ញវត្ថុ ម្បកបទោយ្សកម្ម , បុទរសកម្ម ៃិង
អៃតរសកម្មភាព ។ ម្កសួង-សាថប័ៃសថ ិត្កនុងវិស័យ្ខត្ម្ួយ្ រួរទរៀបច្ាំទោលៃទោបាយ្ឱយាៃភាពម្បទាក់ម្កឡាោន ទដ្ើម្បី
សទម្ម្ច្ឱយបាៃលទធែលច្ុងទម្កាយ្ រឺការធាន្ទការែារភាាប់ថ វិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្ ។ ការកាំណត្់សកម្មភាព
ឹ
អាទិភាពសម្ាប់ការទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្តសម្ាប់ម្កសួង-សាថប័ៃ ទៅកនុងឆ្នាំ២០២០ ោពិទសសបៃតទលើកកម្ពស់ ៃិងពម្ងង
ការទរៀបច្ាំ ៃិងការអៃុវត្ត “ការពម្ងឹងការម្រប់ម្រងៃិងអៃុវត្តខែៃការម្បម្ូលច្ាំណូល ៃិងច្ាំណាយ្”, “ការបទងកើៃ
រណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ” ៃិង “ការែារភាាប់ថវិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្” ។ វឌ្ឍៃភាព (%) តាម្ ម្កសួង-សាថប័ៃ
ភារទម្ច្ើៃអៃុវត្តខែៃការសកម្មភាពទទួលបាៃលទធែលទលើសពី ៨៦% ទលើកខលងខត្ម្កសួងកសិកម្ម រុកាេម្បាញ់ ៃិង
ទៃសាទ, ម្កសួងសាធារណការៃិងដ្ឹក ញ្ាូ ៃ, ម្កសួងវបបធម្៌ ៃិង វិច្ិម្ត្សិលបៈ , ម្កសួងសងគម្កិច្ច អត្ីត្យ្ុទធ ៃ
ៃិង យ្ុវៃីត្ិសម្បទា ៃិងអរគទលខាធិការោឋៃរដ្ឋសភា ដ្ូច្ាៃបងាាញកនង
ុ ដ្ាម្កាម្ទី 6។
ដ្ាម្កាម្ទី 6៖ វឌ្ឍៃភាព (%) តាម្ម្កសួង-សាថប័ៃ
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២.៣. សោបល់នដគូអភិវឌ្ឍន៍សលើការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ

172> ការោាំម្ទរបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ទលើការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បាៃចប់ទែតើម្ន្ទឆ្នាំ១៩៩៤ ទហើយ្
ម្កដ្ល់ទពលបច្ចុបបៃនទៃោះ ទម្ម្ង់នៃការោាំម្ទរបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍បាៃផ្លលស់បតូរម្សបតាម្បខម្ម្បម្ម្ួលនៃបរិការណ៍
អភិវឌ្ឍៃ៍របស់កម្ពុោ ។ កនុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៩០ ការោាំម្ទរបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ម្ត្ូវបាៃែតល់ទោយ្ម្ូលៃិធិរូបិយ្វត្ថុ
អៃតរោត្ិ, កម្ម វិធីអភិវឌ្ឍៃ៍របស់អងគការសហម្បោោត្ិ, ធន្ទោរអភិវឌ្ឍៃ៍អាសុី, ន្ទយ្កោឋៃសម្ាប់ការអភិវឌ្ឍ
អៃតរោត្ិរបស់ច្ម្កភពអង់ទរលស ៃិងរាោណាច្ម្កហូលលង់ កនុងទម្ម្ង់ោ ាំៃួយ្បទច្ចកទទស ៃិងវរគបណតុោះបណា
ត លទែសងៗ
សម្ាប់ម្ស្រៃតី កសហវ. ។ ន្ទឆ្នាំ ២០០៤ ម្សបទពលខដ្លរា រោឋភិបា លកម្ពុ ោចប់ទែតើម្ អៃុវត្តកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទីភានក់ងារសហម្បត្ិបត្តិការអភិវឌ្ឍៃ៍អៃតរោត្ិនៃម្បទទសសុយ្ខអត្, សហភាពអឺរ៉ៃុប,
ន្ទយ្កោឋៃសម្ាប់ការអភិវឌ្ឍអៃតរោត្ិរបស់ច្ម្កភពអង់ទរលស ៃិងម្បទទសអូស្រសាតលី បាៃម្បម្ូលែតុាំហិរញ្ញបបទាៃ
នៃការោាំម្ទរបស់ែួ លៃោកញ្ច ប់ថ វិការួម្ម្ួយ្ទៅថ្ន “បរធៃបាល” ខដ្លម្ត្ូវបាៃម្រប់ម្រងទោយ្ធន្ទោរពិភពទោក
ទដ្ើម្បី ាំរុញការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទលើទិសទៅសាំខាៃ់ៗរួម្ាៃ ៖ ការពម្ងឹងការម្បម្ូលច្ាំណូល,
ការម្រប់ម្រងធៃធាៃសាធារណៈ, ៃិងការខកលម្ែដ្ាំទណើរការអៃុវត្តថវិកាតាម្រយ្ៈការអៃុវត្តម្បព័ៃធបទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃ
សត ីពីការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ ន្ទឆ្នាំ២០១៦ ម្បទទសោសា ិកនៃម្បត្ិភូសហភាពអឺរ៉ៃុបបាៃទរៀបច្ាំៃូវ
យ្ុទសា
ធ ស្រសត កិច្ចសហម្បត្ិបត្តិការរួម្ោនម្ួយ្ ខដ្លែតល់ការោាំម្ទកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ដ្ាំណាក់កាលទី៣ ោទម្ម្ង់ម្ូលៃិធិម្ទម្ទង់ថ វិកា ។ ទៃាឹម្ទន្ទោះ នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ទែសងទទៀត្ដ្ូច្ោ ធន្ទោរអភិវឌ្ឍៃ៍
អាសុី ក៏បាៃែតល់ការោាំម្ទោហិរញ្ញបបទាៃ, ធន្ទោរពិភពទោកៃិងម្ូលៃិធិរូបិយ្វត្ថុអៃតរោត្ិ បាៃែតល់ ៃ
ាំ យ្
ួ
បទច្ចកទទសបខៃថម្ ទដ្ើម្បីពម្ងឹងការែារភាាប់ថ វិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្ ។ ការផ្លលស់បតូរទម្ម្ង់នៃការែតល់ការោាំម្ទ
របស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍្លុោះបញ្ញចង
ាំ ពីការទកើៃទ ើងនៃភាពោាចស់ ៃិងភាពោអនកដ្ឹកន្ទាំរបស់រា រោឋភិបាលកម្ពុោ កនុង
ការម្រប់ម្រងកិច្ចសហម្បត្ិបត្តិការទោយ្ទធវើសុែដ្ុម្ៃីយ្កម្ម ៃិងត្ម្ម្ឹម្ការោាំម្ទរបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ។

173> កនុងច្ាំណច្ុ ទៃោះ នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍បាៃកត្់សាគល់ពីវឌ្ឍៃភាព, បញ្ញាម្បឈម្ ៃិងអៃុសាសៃ៍កនុងការ

ាំរុញទោលបាំណង

ខកទម្ម្ង់ច្ម្បងតាម្ខែនកនៃខែៃការសកម្មភាពរួម្ខដ្ល្លុោះបញ្ញចង
ាំ ពីម្ត្ិទោបល់របស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ៃីម្ួយ្ៗ ទោយ្
ខែែកទលើបទពិទសាធៃ៍នៃកិច្ចសហការ ៃិងទាំន្ទក់ទាំៃងផ្លាល់រវាងនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ោម្ួយ្អងគភាពអៃុវត្តកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។
២.៣.១ ម្កបខ្ណឌកិចចេហម្បត្ិបត្តិការ

174> ន្ទទដ្ើម្ឆ្នាំ

២០២០ កៃលងទៅ អ.រ.ហ. បាៃទកៀរររ ៃ
ាំ ួយ្បទច្ចទទសរបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ទដ្ើម្បីោាំម្ទការសទម្ម្ច្

ទោលទៅខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសម្ាប់ឆ្នាំ២០២០ ។ ោក់ខសត ង ោម្ួយ្ម្បត្ិភូសហភាពអឺរ៉ៃុប
អ.រ.ហ. បាៃតាម្ោៃការអៃុវត្តម្ូលៃិធិម្ទម្ទង់ថវិកាោ៉ាងយ្កច្ិត្តទុកោក់ ទហើយ្ោលទធែល សូច្ន្ទករសម្ិទក
ធ ម្ម
ច្ាំៃួៃ ៨ កនុងច្ាំទណាម្សូច្ន្ទករសម្ិទក
ធ ម្មសរុបច្ាំៃួៃ ១១ ាៃវឌ្ឍៃភាពលែម្បទសើរ កនុងការឈាៃទៅសទម្ម្ច្តាម្
ទោលទៅកាំណត្់ ។ រីឯសូច្ន្ទករច្ាំៃួៃ៣ រួម្ាៃ៖ (១) ទសច្កតីម្ោងច្ាប់សតីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ថមី),
(២) អៃុម្កឹត្យសត ីពីៃីត្ិ វិធីសតង់ោរួម្សម្ាប់ម្រប់ម្រងភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋៃិងឯក ៃ ៃិង (៣) ខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត
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អភិវឌ្ឍៃ៍សម្ត្ថភាពកនុងម្កបែណឌកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ រឺម្ិៃសទម្ម្ច្តាម្ទោលទៅ
ខដ្លោកម្មវត្ថុនៃការកាត្់បៃថយ្ទាំហាំថ វិកាសរុបច្ាំៃួៃ ១,៥ ោៃអឺរ៉ៃូ សម្ាប់ការទាលក់ថ វិកាឆ្នាំ២០២១ ។

175> ោម្ួយ្ៃឹងធន្ទោរអភិវឌ្ឍៃ៍អាសុី

ការវាយ្ត្នម្លរួម្ោនទលើម្កបែណឌសម្ិទក
ធ ម្មរទម្ាងសត ីពីការពម្ងឹងការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបងាាញថ្ន តាម្រយ្ៈការសទម្ម្ច្បាៃៃូវសូច្ន្ទករសម្ិទក
ធ ម្មោទម្ច្ើៃ (ទលើកខលងខត្សូច្ន្ទករ
សត ីពីច្ាប់ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ថមី) ៃិងច្ាប់សតីពីភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋៃិងឯក ៃ), រទម្ាងទៃោះបាៃរួម្ច្ាំខណក
កនុងការអភិវឌ្ឍម្កបែណឌទោលៃទោបាយ្ ៃិងរត្ិយ្ុត្តសម្ាប់ម្រប់ម្រងច្ាំណូលៃិងច្ាំណាយ្ ទហើយ្បាៃពម្ងឹង
សម្ត្ថភាពរបស់ម្កសួង -សាថប័ៃ ៃិងអាោាធរសវៃកម្ម ោត្ិកនុងការអៃុវត្តការទរៀបច្ាំថ វិកា, ការម្រប់ម្រងច្ាំណាយ្
ៃិងការទធវើសវៃកម្មម្បកបទោយ្ឯករា យភាព ។

176> ោម្ួយ្ៃឹងនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ទែសងទទៀត្ដ្ូច្ោអងគការយ្ូៃីទសហវ, ម្ូលៃិធិរូបិយ្វត្ថុអៃតរោត្ិ ៃិងធន្ទោរពិភពទោក,
ទីភានក់ងារសហម្បត្ិបត្តិការអភិវឌ្ឍៃ៍អាលលឺម្៉ាង់, អ.រ.ហ. បាៃសម្ម្បសម្ម្ួលការែតល់ ាំៃួយ្បទច្ចកទទស ទោយ្ទធវើ
សុែៃីយ្កម្ម ៃិងត្ម្ម្ឹម្ការោាំម្ទរបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ោម្ួយ្ៃឹងត្ម្ម្ូវការអាទិភាពរបស់អងគភាពអៃុវត្តកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ ោក់ខសត ង តាម្រយ្ៈការពិភាកាៃិងតាម្ការសួរន្ទាំោ៉ាងញឹកញាប់ អ.រ.ហ.
បាៃទសន ើ ៃិងទទួលៃូវ ាំន្ទញការអៃតរោត្ិ ទដ្ើម្បី ួយ្ទលើកិច្ចការទរៀបច្ាំខែៃទីច្ងែុលែលូវនៃយ្ុទសា
ធ ស្រសត សត ីពីការម្រប់ម្រង
ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ, យ្ុទសា
ធ ស្រសត ៃិងសត ង់ោរណទៃយ្យសាធារណៈកម្ពុោ, ការទរៀបច្ាំម្រគុទទសក៏សម្ាប់ែលិត្សថ ិត្ិ
ទាំៃិញោណិ ា កម្ម , ការអៃុវត្តម្បព័ៃធ ផ្លលស់បតូរព័ត្៌ា ៃៃិទវទៃប័ណណ , ការទរៀបច្ាំ យ្ុ ទ ធសាស្រសត សត ីពីទាំ ន្ទ ក់ទាំៃងៃិង
ការច្ូលរួម្អៃុវត្តការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, ការម្រប់ម្រង ៃិងរាយ្ការណ៍សម្ិទក
ធ ម្ម នៃ
ិ ីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, ការពម្ងឹងម្ុែងារសវៃកម្មនែាកនុង, ៃិងការទរៀបច្ាំខែៃការ
ការអៃុវត្តកម្ម វធ
សកម្មភាពរួម្អៃតរកាល ។

177> ោម្ួយ្ោនទៃោះ ទម្កាម្្ម្ត្នៃការសម្ម្បសម្ម្ួលរបស់ អ.រ.ហ. ទដ្ើម្បីោាំម្ទខែៃការសកម្មភាពរៃលឹោះច្ាំៃួៃ ១២ នៃ
កម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទយ្ើងបាៃសម្ម្បសម្ម្ួល ៃិងទធវើការោម្ួយ្នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ទដ្ើម្បី
ទកៀរររ ាំៃួយ្បទច្ចកទទស ដ្ូច្ាៃបងាាញកនុងតារាងទលែ 6 ។
តារាងទី 6៖ ត្ម្ម្ូវការ ៃិងការែតល់ ៃ
ាំ ួយ្បទច្ចកទទស
ល.រ.

១

សាំទណើសែ
ុាំ ល
ត ់ ៃ
ាំ យ្
ួ បទច្ចកទទស
ការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យទសច្កតីម្ោងយ្ុទសា
ធ ស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់រណទៃយ្យសាធារណៈ
កម្ពុោ ២០១៩-២០៣១ ៃិងបទងកើត្សត ង់ោរណទៃយ្យសាធារណៈកម្ពុោ

២

ការទរៀបច្ាំម្រគុទទសក៏សម្ាប់ែលិត្សថ ត្
ិ ិទាំៃញ
ិ ោណិ ាកម្ម

៣

ការអៃុវត្តម្បព័ៃធផ្លលស់បតូរព័ត្ា
៌ ៃទវទប័ណណ

៤

ការទធវើ វិទសាធៃកម្មច្ាប់ម្បព័ៃធលទធកម្មសាធារណៈ

៥

ការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាពវិភារច្ាំណាយ្សាធារណៈ (PER) ៃិងទរៀបច្ាំ
Gender Budgeting
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អងគភាព
ាចស់សទាំ ណើ

នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍

NAC

IMF

GDCE

GIZ

GDPP

AFD

GSC

EU/IMF

ល.រ.

អងគភាព

សាំទណើសែ
ុាំ ល
ត ់ ៃ
ាំ យ្
ួ បទច្ចកទទស

ាចស់សទាំ ណើ
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and Engagment Strategy) សម្ាប់កម្ម វិធីខកកម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
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ការពម្ងឹងការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ វិភារ ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងសម្ិទក
ធ ម្ម
ៃិងរណទៃយ្យភាព
ការទរៀបច្ាំខែៃការទម្ (Blueprint) សម្ាប់ពម្ងឹងការម្រប់ម្រងច្ាំណូល
ម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ
ការវាយ្ត្នម្លរដ្ឋបាលពៃធ ៃិងបច្ច័យ្នៃការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ
ការពម្ងឹងសម្ត្ថភាពទលើការទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្តទោលការណ៍ខណន្ទាំសតីពីសវៃកម្ម
ទលើរទម្ាងហិរញ្ញបបទាៃពីទម្ៅម្បទទស
ការពម្ងឹងសម្ត្ថភាពទលើការទម្បើម្បាស់ ៃិងទធវើសវៃកម្ម FMIS

178> ោម្ួយ្ោនទៃោះ អ.រ.ហ. ៃឹងបៃតពិភាកាោម្ួយ្នដ្រូបខៃថម្ទលើការ

IMF

GDIA

ការពិៃត្
ិ យ ៃិងែតល់ទោបល់ទលើភាពម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្នៃម្កបែណឌលទធែល
ខែៃការសកម្មភាព ដ្ាំណាក់កាលទី៤

GDIA

GSC

WB, EU &
AusAid

ួយ្ទលើការវិទសាធៃកម្មច្ាប់សតីពីលទធកម្មសា-

ធារណៈ ៃិងសម្ិទិល
ធ ទធភាពទលើការកសាងសម្ត្ថភាពោក់ព័ៃធៃឹងការម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈ ខដ្លោាំម្ទទោយ្
ធន្ទោរអភិវឌ្ឍៃ៍អាសុី ។

179> ោរួម្ កិច្ចសហការកនុងឆ្នាំ២០២០ បងាាញៃូវសម្ិទែធ លសាំខាៃ់ៗោទម្ច្ើៃ ខដ្លអាច្កាលយ្ោច្ាំណច្ុ របត្់ថមីម្ួយ្ទទៀត្
នៃកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ប៉ាុខៃតទោយ្សារខត្បញ្ញាម្បឈម្ថមីៗទកើត្ទច្ញពី វិបត្តិ ាំងឺកូ វីដ្១៩ កិច្ចការអាទិភាពច្ាំទោោះម្ុែ រឺម្ត្ូវសម្ម្ួច្ម្កបែណឌភាពោនដ្រូទៅទ្លើយ្ត្បៃឹងបរិការណ៍នៃកិច្ចសហការអភិវឌ្ឍៃ៍
កនុងរយ្ៈទពលម្ធយម្ខាងម្ុែ ។
២.៣.២ ការម្គប់ម្គងការម្បម្ូលចាំណូល

180> តាម្រយ្ៈការពម្ងឹងរដ្ឋបាលច្ាំណូល រា

រោឋភិបាលកម្ពុោបាៃសទម្ម្ច្ៃូវកាំទណើៃនៃការម្បម្ូលច្ាំណូល ទហើយ្បទងកើៃ

លាំហថវិកា (fiscal space) ោម្បាក់សៃសរបស់
ាំ
រា រោឋភិបាល ។ ោ៉ាងណាម្ិញ ទោយ្សារខត្ការរីករាត្ត្ាត្នៃ
ាំងឺកូ វីដ្-១៩ ការម្បម្ូលច្ាំណូលកនុងឆ្នាំ២០២០ ាៃការធាលក់ច្ុោះ កនុងទន្ទោះ ទលើកខលងខត្ពៃធទលើម្បាក់ច្ាំណូល
អា ីវកម្មឆ្នាំ២០១៩ (ខដ្លម្ត្ូវម្បកាសបង់ពៃធកនុងខែទម្សា ឆ្នាំ២០២០), ការម្បម្ូលច្ាំណូលកនុងម្សុកទលើម្រប់ម្ុែ
ម្បទភទច្ាំណូលទាាំងអស់ ាៃការថម្ថយ្ ។ ពៃធទលើម្ុែទាំៃញ
ិ ៃិងទសវា, ពៃធោណិ ាកម្មអៃតរោត្ិ ៃិងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃ
សារទពើពៃធ បាៃរងការប៉ាោះទងគិច្ខាលាំងោងទរ ទហើយ្ម្ិៃអាច្ទម្សាច្ម្សង់បាៃទទកនុងឆ្នាំ២០២០ ។

181> បញ្ញាម្បឈម្ទម្ច្ើៃម្ុែបាៃែុសទ

ើង ខដ្លបងកោែលប៉ាោះោល់ដ្ល់ការម្បម្ូលច្ាំណូល ។ ការធាលក់ច្ុោះនៃសកម្មភាព

ទសដ្ឋកិច្ចៃឹងបណា
ត លឱយលទធភាពបង់ពៃធទលើច្ាំណូលអា ីវកម្មាៃការថម្ថយ្ ។ ទៃាឹម្ទៃោះ ភាពសៃ ប់សាៃត្់នៃ

53

សកម្មភាពសាងសង់ ៃិងការទម្បើម្បាស់ម្បចាំនថៃកនុងម្សុកបាៃបណា
ត លឱយការន្ទាំច្ូលសាភរៈ ៃិងែលិត្ែលទែសងៗ
ាៃសភាពថម្ថយ្ ទហើយ្ក៏ៃឹងបណា
ត លឱយការម្បម្ូលអាករទលើត្នម្លបខៃថម្ (ទាាំងកនង
ុ ម្សុកៃិងការន្ទាំច្ូល) ធាលក់ច្ុោះ
ែងខដ្រ ។ ពៃធោណិ ាកម្មបាៃៃិងកាំពុងបាត្់បង់ោបទណតើរៗ ទោយ្សារកិច្ចម្ពម្ទម្ពៀងោណិ ាកម្មទសរីរបស់អាសាៃ
ម្សបទពលខដ្លច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធកាំពុងរួម្ត្ូច្ ទោយ្សារខត្ភាពម្ិៃដ្ាំទណើរការនៃវិស័យ្ទសវាកម្មោពិទសស
រឺ វិស័យ្ទទសច្រណ៍ ។ ោម្ួយ្ោនៃឹងការថម្ថយ្នៃសកម្មភាពន្ទាំច្ូល (ដ្ូច្ោរថយ្ៃតៃិងសាភរៈសាំណង់), ច្ាំណូល
ពីអាករៃិងពៃធន្ទាំច្ូលខដ្លម្បម្ូលទោយ្អរគន្ទយ្កោឋៃរយ្ៃិងរោឋករកម្ពុោ ក៏រំពឹងថ្នៃឹងាៃការធាលក់ច្ុោះ ។

182> ទោយ្ពិៃិត្យទឃើញពីភាពម្ិៃអាច្បទងកើៃច្ាំណូលភាលម្ៗ កនុងអាំ

ុងទពលនៃការរីករាត្ត្ាត្របស់ ាំងឺកូ វីដ្-១៩, ធន្ទោរ

ពិភពទោកបាៃែតល់អៃុសាសៃ៍ោដ្ាំទណាោះម្សាយ្ ខដ្លរួរខត្ទផ្លតត្ទលើ (១) ការទធវើពិពិធកម្ម ម្ូលោឋៃច្ាំណូល,
(២) ការបៃត ាំរុញម្បព័ៃធពៃធ តាម្ថ្ននក់ (progressive tax system), ៃិង (៣) ការពម្ងឹងរដ្ឋ បាលច្ាំណូលៃិង
ការពាករបខៃថម្ទទៀត្ ។
-

អៃុសាសៃ៍ទ១
ី ៖ ទដ្ើម្បីោម្ាំ ទការម្បម្ូលច្ាំណូលបច្ចប
ាំ ូល
ុ បៃនពម្ី បភពពៃធោរៃិងពៃធរយ្ ដ្ូច្ោពៃធទលើម្បាក់ច្ណ
អា វី កម្ម, អាករទលើត្នម្លបខៃថម្, ពៃធរយ្ ៃិងអាករទលើទៃ
ាំ ញ
ិ ន្ទាំច្ល
ូ , កម្ពុោចាំបាច្់បទងកៃ
ើ ៃូវអា វី កម្មច្ោះុ បញ្ា ី
ឹ ការទប់សាកត្់សកម្មភាពរត្់ពៃធ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ រា រោឋភិបាលរួរខត្ចប់ទែតើម្ទធវើការខកទម្ម្ង់ការទធវើ
ៃិងពម្ងង
អា ីវកម្ម (doing business reform) ៃិងការោក់ឱយអៃុវត្តច្ាប់ វិៃិទោរខដ្លាៃលកេណៈម្បកួត្ម្បខ ង
ទហើយ្សម្ម្បសម្ម្ួលការទធវើោណិ ាកម្ម ៃិងការវិៃិទោរទដ្ើម្បីទលើកកម្ពស់អៃុទោម្ភាព ។ នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍
សទងកត្ទឃើញកិច្ចែិត្ែាំកនុងការទធវើទាំទៃើបកម្មរដ្ឋបាលពៃធោរ ៃិងពៃធរយ្ (ៃិងការពម្ងឹងសម្ត្ថភាព), ប៉ាុខៃតទៅ
ាៃកិច្ចការទសសសល់ោទម្ច្ើៃទទៀត្ ទបើសិៃោវាស់ខវងទោយ្ទម្បើម្បាស់លាំោប់ថ្ននក់នៃសូច្ន្ទករសម្ិទក
ធ ម្មសតីពី
ភាពម្បកួត្ម្បខ ងោសកល, សូច្ន្ទករសម្ិទក
ធ ម្មសតីពីការទធវើអា ីវកម្ម ៃិងសូច្ន្ទករសម្ិទក
ធ ម្មសតីពីការដ្ឹក ញ្ាូ ៃ

(country’s rankings in global competitiveness, doing business and logistics performance) ។
ទោលៃទោបាយ្ពៃធោណិ ាកម្មរួរខត្ម្ត្ូវពិៃិត្យទ ើងវិញ ទម្ោោះរា រោឋភិបាលរួរខត្រិត្រូរខវងឆ្ៃយ្ពីម្បទោ ៃ៍
ខដ្លទទួលបាៃពីពៃធរយ្បច្ចុបបៃន ។ ោក់ខសត ង, ការអៃុញ្ញញត្ឱយាៃការន្ទាំច្ូលរថយ្ៃតៃិងទម្រឿងច្ម្កចស់ៗ
អាច្បណា
ត លឱយបង់នថលទម្បើម្បាស់ ៃិង ួស ុលខថទាាំែពស់ ទហើយ្ប៉ាោះោល់ដ្ល់ប រិសាថៃ ម្ពម្ទាាំងអាច្បងកោ
ទម្ោោះថ្ននក់តាម្ដ្ងែលូវ ខដ្លសុទស
ធ ឹងោត្នម្លខាត្បង់ច្ាំទោោះអាយ្ុ ី វិត្ ៃិងទសដ្ឋកិច្ច ទហើយ្ទម្ច្ើៃោងត្នម្លនៃ
ច្ាំណូលខដ្លម្បម្ូលបាៃ ។ ខែែកទលើម្ូលទហត្ុដ្ូច្ោនទៃោះខដ្រ អាករៃិងពៃធទលើការន្ទាំច្ូលសុរា,ម្សាទបៀរ ៃិង
បារីក៏ម្ត្ូវខត្រិត្រូរោថមីែងខដ្រ ។
-

ី ម្
អៃុសាសៃ៍ទ២
ី ៖ រួរាៃការទោោះម្សាយ្បញ្ញាម្បឈម្ៃឹងការម្បម្ូលច្ាំណូលអច្លៃម្ទពយ, ពៃធទលើដ្ធ
ីល ៃ
ិ បាៃ
ទម្បើម្បាស់, ៃិងពៃធទលើការទែារកម្មសទ
ិ ិអ
ធ ច្លៃម្ទពយដ្ូច្បាៃខច្ងកនង
ុ យ្ុទសា
ធ ស្រសត ទកៀរររច្ាំណូលដ្ាំណាក់កាលទី
២ ។ សម្ាប់ពៃធទលើច្លៃម្ទពយ ៃិងពៃធទលើដ្ីធលីម្ិៃបាៃទម្បើម្បាស់ ឥ ូវទៃោះោទពលទវោសាកសម្ៃឹងម្បម្ូល
ច្ាំណូលពៃធទាង
ាំ ២ ទៃោះឱយបាៃទម្ច្ើៃ ទោយ្ពម្ងីក វិសាលភាពនៃការម្បម្ូលឱយដ្ល់ទូទាង
ាំ ម្បទទស (ទោយ្ម្ិៃ
ទផ្លតត្ខត្ទីតាាំងកណា
ត លម្កុង) ទហើយ្ពម្ងឹងអៃុទោម្ភាព ។ ការអៃុទម្ោោះពៃធទលើការទែារកម្មសិទអ
ធ ច្លៃម្ទពយក៏
រួរខត្ម្ត្ូវលុបទច្ញ ។ ម្សបទពលខដ្លរទម្ាងអភិវឌ្ឍៃ៍អច្លៃម្ទពយោទម្ច្ើៃកាំពុងែិត្ ិត្ដ្ល់ការសាងសង់
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បញ្ច ប់ការទិញ ៃិងលក់អច្លៃម្ទពយខដ្លរំពឹងថ្នៃឹងាៃកាំទណើៃទៃាឹម្ោនៃឹងការទងើបទ ើងវិញនៃការវិៃិទោរ
ផ្លាល់ពីបរទទស ។ ការោក់ឱយអៃុវត្តអម្តាពៃធ ២០% ទលើម្បាក់ច្ាំទណញរឺោ ាំហាៃទៅកាៃ់ទិសទៅដ្៏ម្ត្ឹម្ម្ត្ូវ ។
ពៃធទលើច្ាំទណញម្ូលធៃៃឹងទធវើឱយសកម្មភាពទកងច្ាំទណញពីត្នម្លអច្លៃម្ទពយៃិងដ្ីធលី (property and land
speculation) ាៃការធូរម្សាល ទហើយ្ន្ទាំឱយាៃការបខងវរធៃធាៃដ្៏កម្ម្ទាាំងទៃោះ ពីការទិញសម្ាប់រកាទុក
(ពិទសសច្ាំទោោះការទិញដ្ីធលីត្ូច្ៗទដ្ើម្បីទុកច្ាំទណញ) ទៅោការទិញសម្ាប់ទម្បើម្បាស់ទលើ វិស័យ្ែលិត្កម្ម ៃិង
ោណិ ាកម្ម ខដ្លអាច្ោាំម្ទដ្ល់ការបទងកើត្ការងារ ៃិងបទងកើៃការន្ទាំទច្ញ ។
-

ី ម្ូលោឋៃពៃធបខៃថម្ទទៀត្ ។ ម្បភពច្ាំណូលាៃសកាតៃុពលអាច្រាប់
អៃុសាសៃ៍ទ៣
ី ៖ ភាពចាំបាច្់នៃការពម្ងក
បញ្ចូ លៃូវសកម្មភាពោទម្ច្ើៃរួម្ាៃ ោណិ ាកម្មអៃឡាញ ៃិងធុរកិច្ចធន្ទោរម្សទាល (shadow banking
business) ។ ការអៃុវត្តពៃធទលើោណិ ាកម្មអៃឡាញ (e-commerce) អាច្បទងកើៃការម្បម្ូលពៃធបាៃទម្ច្ើៃ
ទម្ោោះម្បត្ិបត្តិការនៃោណិ ាកម្មខបបទៃោះកាំពុងែុលែុស ទហើយ្ក៏ទោយ្សារម្ិៃាៃការ រឹត្ត្បិត្ទលើច្រាច្រណ៍
នៃោណិ ាកម្មទៃោះែងខដ្រ ។ ទៃាឹម្ទៃោះ សកម្មភាព Shadow banking business ដ្ូច្ោហាងបញ្ញច ាំ ៃិងម្កុម្ហុៃ
ួលក៏ាៃការទកើៃទ ើងរួរឱយកត្់សាគល់ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ ការច្ុោះបញ្ា ីអា ីវកម្ម អៃឡាញ, ហាងបញ្ញច,ាំ ៃិង
ម្កុម្ហុៃ ួល (រួម្ាៃរថយ្ៃតោទដ្ើម្) អាច្កាលយ្ោ ាំហាៃដ្ាំបូងដ្៏សាំខាៃ់ ម្ុៃៃឹងកាំណត្់ទាំហាំពៃធឬអាករសម្ាប់
ទធវើការម្បម្ូល ។ ម្ា៉ា ង វិញទទៀត្ រា រោឋភិបាលក៏រួរខត្ចប់ទែតើម្ទាញម្បទោ ៃ៍ពីការឈាៃទៅអៃុវត្តពៃធទលើ
ម្បាក់ច្ាំណូលរូបវៃតបុរគល (personal income tax) ខថម្ទទៀត្ែង ។

២.៣.៣ ការអនុវត្ត FMIS ជាំហានទី២ និងការឈានសៅជាំហានទី៣

183> ោច្ាំខណកម្ួយ្នៃកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ FMIS ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តបាៃ ២ ដ្ាំណាក់កាល
រួច្ទហើយ្ ទោយ្កនុងដ្ាំណាក់កាលទី១, ដ្ាំទណាោះម្សាយ្បទច្ចក វិទាម្បព័ៃធខដ្លទផ្លតត្ទលើរត្ន្ទោរៃិងម្ុែងារសនូ ល
ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយដ្ាំទណើរការទៅកម្ម្ិត្ កសហវ. ទហើយ្កនុងដ្ាំណាក់កាលទី២, ដ្ាំទណើរការ FMIS ម្ត្ូវបាៃពម្ងីកទៅ
ម្រប់អងគភាពរដ្ឋបាលថ្ននក់កណា
ត ល ម្សបទពលខដ្លលទធភាពទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធក៏ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំឱយកាៃ់ខត្ទពញទលញ
តាម្រយ្ៈការខកសម្ម្ួល ៃិងទធវើទាំទៃើបកម្មៃីត្ិ វិធីម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ កនុងដ្ាំណាក់កាលទី៣ ខាងម្ុែ
ម្បព័ៃធទៃោះៃឹងម្ត្ូវបាៃអភិវឌ្ឍម្ុែងារបខៃថម្ ទហើយ្ក៏ៃឹងម្ត្ូវពម្ងីកទៅរដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិបខៃថម្ទទៀត្ ។

184> ច្ាំទោោះការទម្បើម្បាស់ វិញ FMIS ម្ត្ូវបាៃទម្បើម្បាស់សម្ាប់ដ្ាំទណើរការច្ាំណាយ្, ម្បត្ិបត្តិការរណទៃយ្យ ៃិង
ការរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ កម្ម វិធីខកសម្ម្ួលៃីត្ិ វិធីការងារ (business process simplification program)
បាៃន្ទាំ ឱយាៃការកាត្់បៃថយ្ ាំហាៃនៃដ្ាំទណើរការទបើកែតល់ម្បាក់ទបៀវត្ស ៃិងម្បទភទច្ាំណាយ្ោម្បចាំទែសងទទៀត្
ដ្ូច្ោច្ាំណាយ្ទឹក ទភលើង ទៅតាម្ម្កសួង-សាថប័ៃថ្ននក់កណា
ត ល ខដ្លបាៃច្ូលរួម្អៃុវត្តសាកលបងកម្ម វិធីទៃោះ ។
ការខកសម្ម្ួលៃីត្ិ វិធីការងារទាាំងទៃោះ ម្បកាៃ់ៃូវអភិម្កម្ខែែកទលើហាៃិភ័យ្ (risk-based approach) ទោលរឺ
ការខកសម្ម្ួលៃីត្ិ វិធីការងារទូទាត្់ទលើម្បទភទច្ាំណាយ្ាៃហាៃិភ័យ្ទាបទទួលបាៃភាពទោរ ័យ្ែព ស់ទៅតាម្
ម្កសួង-សាថប័ៃ ។ អភិម្កម្ទៃោះៃឹងម្ត្ូវរិត្រូរ ម្ុៃៃឹងពម្ងីកការអៃុវត្តទៅម្កសួង-សាថប័ៃដ្នទ ឬម្ុៃៃឹងឈាៃទៅ
ខកសម្ម្ួលៃីត្ិ វិធីការងារខដ្លាៃភាពសមុ រសាមញខាលាំង ។ ការវិវឌ្ឍោវិ ាាៃទែសងទទៀត្ រួម្ាៃ ការសាកលបង
បញ្ចូ លរបាយ្ការណ៍ច្ាំណាយ្ពីហិរញ្ញបបទាៃរបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ទៅកនុង FMIS, ការបទងកើត្ៃីត្ិ វិធីសម្ាប់បិទបញ្ា ី
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រណទៃយ្យ (ទដ្ើម្បីឱយាៃលាំៃឹងទលើការរាយ្ការណ៍កនុងឆ្នាំ), ៃិងការញាុ ង
ាំ ឱយការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍តាម្ទម្ម្ង់
IPSAS អាច្ទាញទច្ញពី FMIS ។

185> ទទាោះោោ៉ាងទៃោះកតី វឌ្ឍៃភាពាៃភាពយ្ឺត្ោ៉ាវទលើ (១) ការោក់ឱយដ្ាំទណើរការម្ុែងាររណទៃយ្យៃិងរាយ្ការណ៍
ទៅតាម្ម្កសួង-សាថប័ៃ ៃិង (២) ការខកសម្ម្ួលៃីត្ិ វិធីការងារសាំខាៃ់ដ្នទទទៀត្ ។ ម្កសួង-សាថប័ៃទៅពុាំទាៃ់ទម្បើម្បាស់
ម្បព័ៃធសម្ាប់ការរាយ្ការណ៍ អាំពីការអៃុវត្តថ វិ កាទពញទលញទៅទ ើយ្ ។ ត្ម្ម្ូវ ការខកទម្ម្ង់ៃីត្ិ វិធីការងារទៅ
កសហវ. ទៅាៃច្ាំៃួៃទម្ច្ើៃ (long list of needed business process reform) ដ្ូច្ោ ការទម្បើម្បាស់ធាន្ទ
ច្ាំ ណា យ្សម្ាប់ កា រម្រប់ ម្រងថ វិ កា វិ ៃិ ទោរ, ការលុ ប បាំ បា ត្់ កា រទម្បើ ម្បាស់ រ ណៃី ធ ន្ទោរសម្ាប់ ប ទម្ម្ើ ឱយ
ទោលបាំណងរណទៃយ្យៃិងការម្រប់ម្រង, ការបទងកើត្ៃូវៃីត្ិ វិធីរួម្សម្ាប់ែលិត្របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ, ការកាត្់បៃថយ្
ការទម្បើម្បាស់បុទរម្បទាៃ ៃិងរ ាទទយ្យបុទរម្បទាៃ ។ ទៃាឹម្ទន្ទោះ ក៏រួរខត្ាៃការរិត្រូរកនុងការខកលម្ែទសវាធន្ទោរ
សម្ាប់សាថប័ៃរដ្ឋ ទហើយ្អភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាពទដ្ើម្បីទែារឥណទាៃតាម្ម្បព័ៃធទអ ច្
ិ ម្ត្ូៃិកោបាច្់ (batched EFT)
តាម្រយ្ៈសភាផ្លត្់ទាត្់អៃតរធន្ទោរ (interbank clearing house) ។

186> កនុងទពលខដ្ល

FMIS កាំពុងខត្ទធវើអៃតរកាលទៅដ្ាំណាក់កាលទី៣ ម្៉ាូឌ្ុលថមីសតីពីការទរៀបច្ាំថ វិកាៃិងការម្រប់ម្រង

លទធកម្មកាំពុងម្ត្ូវបាៃអភិវឌ្ឍៃិងទម្ត្ៀម្ោក់ឱយអៃុវត្តសាកលបង ។ ការទធវើទាំទៃើបកម្មៃីត្ិ វិធីការងារកាំពុងម្ត្ូវបាៃ
រិត្រូរទៃាឹម្ៃឹងការពម្ងីង វិសាលភាពអៃុវត្ត FMIS ទៅរដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ។ ទលើម្ូលោឋៃទៃោះ IMFសូម្ែតល់
អៃុសាសៃ៍ដ្ូច្ខាងទម្កាម្៖
-

អៃុសាសៃ៍ទ១
ី ៖ ការម្រប់ម្រងការផ្លលស់បតូរទៅខត្ាៃសារៈសាំខាៃ់ ទហើយ្រួរខត្ទផ្លតត្ទលើ (១) ការោក់ឱយ
ឹ ការខកសម្ម្ួលៃីត្ិ វធ
ិ កា
ដ្ាំទណើរការម្ុែងារនៃ FMIS ទៅតាម្ម្កសួង-សាថប័ៃ ៃិង (២) ពម្ងង
ី រងារ ។ ម្កសួងសាថប័ៃចាំបាច្់ម្ត្ូវអាច្ទម្បើម្បាស់ FMIS សម្ាប់ម្រប់ម្រងៃិងរាយ្ការណ៍ថ វិកានែាកនុងរបស់ែួ លៃ, ទោយ្ម្ិៃ
ម្ត្ឹម្ខត្ទម្បើម្បាស់សម្ាប់ទូទាត្់ច្ាំណាយ្តាម្រត្ន្ទោរទន្ទោះទទ ។ ទបើពុាំដ្ូទចនោះទទ កសហវ. ៃឹងម្បឈម្ច្ាំទោោះ
ហាៃិភ័យ្ខដ្លម្កសួង-សាថប័ៃខបរទៅបទងកើត្ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្លាល់ែួ លៃ ដ្ូច្ោករណីម្កសួងអប់រំ យ្ុវ ៃ
ៃិងកីឡា ។ ម្ា៉ា ងទទៀត្ ការបញ្ចូ លម្កសួង-សាថប័ៃ (កនុង FMIS) ៃឹងម្ត្ូវទាម្ទារឱយពម្ងីកការខបងខច្កបលង់
រណទៃយ្យបខៃថម្ទទៀត្ ។ ម្សបទពលខដ្លៃីត្ិ វិធកា
ី រងារថមី ដ្ូច្ោដ្ាំទណើរការច្ាំណាយ្ កាំពុងម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តោ
បទណតើរៗកនុង កសហវ., អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កសហវ. រួរខត្ទបតោាអៃុវត្តកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់របស់ែួ លៃ សាំទៅោក់ឱយ
ដ្ាំទណើរការៃូវម្ុែងារនៃ FMIS ។ ច្ាំខណកឯៃីត្ិ វិធីការងារទោយ្នដ្ ខដ្លកាំពុងម្ត្ូវបាៃបៃត អៃុវត្តម្សបោន
ោម្ួយ្ៃឹងម្បព័ៃធ ក៏រួរខត្ម្ត្ូវបញ្ឈប់ ។ ការោក់ឱយទម្បើម្បាស់ FMIS បាៃបទងកើត្ៃូវទហោឋរច្ន្ទសម្ព័ៃធសម្ាប់
ម្រប់ម្រងការផ្លលស់បតូរ ទហើយ្ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យរបស់ថ្ននក់ដ្ឹកន្ទាំោៃ់ែពស់ក៏ាៃម្បសិទភា
ធ ពែងខដ្រ ។ ោ៉ាងណាម្ិញ,
ការម្រប់ម្រងការផ្លលស់បតូរម្ត្ូវទផ្លតត្សាំខាៃ់ទលើការោក់ឱយដ្ាំទណើរការម្ុែងាររបស់

FMIS,

ការទលើកទឹកច្ិត្ត

ម្កសួង-សាថប័ៃសាំខាៃ់ៗឱយទម្បើម្បាស់ម្ុែងារទន្ទោះ, ៃិងការធាន្ទៃូវរណទៃយ្យភាពនៃន្ទយ្កោឋៃរបស់ កសហវ.
ច្ាំទោោះការទធវើទាំទៃើបកម្មៃីត្ិ វិធីការងារ ។
-

ី FMIS កនង
អៃុសាសៃ៍ទ២
ី ៖ យ្ុទសា
ធ ស្រសត ពម្ងក
ុ ដ្ាំណាក់កាលទី៣ រួរខត្រិត្រូរពីការោក់ឱយដ្ាំទណើរការៃូវម្ុែងារ
ី ម្បព័ៃធបទច្ចកទទសពុរ
ខដ្លពុទា
ាំ ៃ់ាៃម្បត្ិបត្តកា
ិ រកនង
ុ ដ្ាំណាក់កាលទី១ ៃិងទី២ - ការពម្ងក
ាំ រួ ម្បម្ពឹត្ទត ៅទលឿៃ
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ទពកទន្ទោះទទ ។ ការោក់ឱយដ្ាំទណើរការម្ុែងារ FMIS ទៅតាម្ម្កសួង-សាថប័ៃ ៃិងការខកលម្ែៃីត្ិ វិធីការងារទៅ
កសហវ. ាៃឥទធិពលច្ាំទោោះទលបឿៃ ៃិងទិសទៅនៃការពម្ងីកម្បព័ៃធទាង
ាំ ម្ូល ។ ម្៉ាូឌ្ុលថមីសតីពីការទរៀបច្ាំថវិកា
ៃិងការម្រប់ម្រងលទធកម្មកាំពុងម្ត្ូវបាៃអភិវឌ្ឍ ។ ទៃោះោការខកទម្ម្ង់ដ្៏ធាំម្ួយ្ ទម្ោោះម្៉ាូឌ្ុលទាាំងទៃោះៃឹងន្ទាំឱយ
ាៃការទរៀបច្ាំខកសម្ម្ួលៃីត្ិ វិធីការងារបខៃថម្ ។ ទោយ្សារម្ូលទហត្ុទៃោះ ការបៃតអភិវឌ្ឍម្៉ាូឌ្ុលថមីដ្ូច្ោ
ការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ ៃិងការម្រប់ម្រងធៃធាៃម្ៃុសស ម្ពម្ទាាំងការពម្ងីក FMIS ទៅរដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ រួរខត្ទលើកម្ករិត្រូរ ដ្រាបណាម្ុែងាររបស់ម្បព័ៃធម្ត្ូវបាៃោក់ឱយដ្ាំទណើរការោ៉ាងម្រប់ម្ោៃ់
ទហើយ្អនកោក់ព័ៃធអាច្ម្សូបយ្កៃូវៃីត្ិ វិធីការងារខដ្លបាៃខកទម្ម្ង់រួច្ ។ សម្ាប់រទបៀបវារៈសត ីពី វិម្ ឈការ
រា រោឋភិបាលហាក់ដ្ូច្ោចាំបាច្់សិកាបខៃថម្អាំពីសកាតៃុពលទោោះម្សាយ្របស់ FMIS ទោយ្ែារភាាប់ៃឹង
ត្ម្ម្ូវការអនកទម្បើម្បាស់, ត្នម្លនៃការវិៃិទោរ, ការែវោះខាត្សម្ត្ថភាពរបស់ម្ស្រៃតី ៃិងសម្ត្ថភាពម្រប់ម្រងរទម្ាង ។
-

ិ លភាពម្របដ្ណតប់នៃការរាយ្ការណ៍របស់ FMIS រួរខត្ម្ត្ូវបាៃពម្ងក
ី ទោយ្បខៃថម្
អៃុសាសៃ៍ទ៣
ី ៖ វសា
ច្ាំណាយ្ោហិរញ្ញបបទាៃរបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ។ សម្ាប់ការម្រប់ម្រងៃិងរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាង
ាំ ម្ូល ទហើយ្
ក៏សម្ាប់ទោលបាំណងនៃការម្រប់ម្រងរទម្ាង, ការរាយ្ការណ៍កនុងឆ្នាំឬច្ុងឆ្នាំពីរទម្ាងវិៃិទោរខដ្លបាៃ
ទទួលហិរញ្ញបបទាៃពីនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍រួរខត្ម្ត្ូវបញ្ចូ លកនុង FMIS ។ ការណ៍ទៃោះៃឹងសម្ម្ួលដ្ល់ការទរៀបច្ាំថ វិកា
ៃិងបទងកើៃការម្បទម្ើលពីការអៃុវត្តថ វិកាម្ូលធៃ, ការម្រប់ម្រងរទម្ាង, ត្ម្ម្ូវការវិធាៃការអៃតររម្ៃ៍ ៃិង
ការទម្ោងៃិយ្័ត្ច្ាំណាយ្ ។ នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍រួរអៃុវត្តតាម្ការទបតោាច្ិត្តោអៃតរោត្ិ ទោលរឺោាំម្ទម្បព័ៃធោត្ិ
របស់កម្ពុោ ទដ្ើម្បីទម្បើម្បាស់សម្ាប់រាយ្ការណ៍ច្ាំណាយ្ (តាម្ FMIS) ទហើយ្កនុងនថៃអន្ទរត្ឈាៃទៅអៃុវត្ត
ច្ាំណាយ្ (តាម្ FMIS) ។

-

អៃុសាសៃ៍ទ៤
ី ៖ កសហវ. រួរខត្បទងកត្
ើ សត ង់ោសម្ាប់បញ្ញាក់ពភា
ី ពចាំបាច្់នៃការទធវស
ើ ន្ទធៃកម្មនៃ FMIS
ទហើយ្ោាំម្ទដ្ល់ការទធវស
ើ ន្ទធៃកម្មោម្ួយ្ៃឹងម្បព័ៃធខដ្លាៃម្សាប់ ៃិងម្បព័ៃធបទងកត្
ើ ថមី ។ FMIS ចាំបាច្់ម្ត្ូវទធវើ
សន្ទធៃកម្មោម្ួយ្ម្បព័ៃធ EFMIS នៃម្កសួងអប់រំ យ្ុវ ៃ ៃិងកីឡា ម្ពម្ទាាំងម្បព័ៃធទែសងៗទទៀត្ដ្ូច្ោ កញ្ច ប់
ម្រប់ម្រងបាំណល
ុ (debt management package), ម្បព័ៃធ DMFAS, ម្បព័ៃធទរៀបច្ាំខែៃការៃិងម្ត្ួត្ពិៃិត្យ
រទម្ាងវិៃិទោរ, ៃិងម្៉ាូឌ្ុលសម្ាប់ទរៀបច្ាំថវិកាៃិងម្រប់ម្រងលទធកម្ម ។ល។ ការណ៍ទៃោះៃឹងធាន្ទសងគត្ិភាព
នៃទិៃនៃ័យ្រវាងសាថប័ៃរោឋភិបាល, បទងកើៃម្បសិទភា
ធ ពនៃការកត្់ម្តាទិៃនៃ័យ្ ៃិងពម្ងីកដ្ាំទណើរការនៃម្ុែងារថមីៗ ។

២.៣.៤ ការអនុវត្ត ក្នការយុទធសាន្រេតថ វិកា និងថវិកាកម្ា វិធី

187> ការទរៀបច្ាំថវិកាោកម្ម វិធី ៃិងការខកទម្ម្ង់ថវិកាឱយខែែកទលើសម្ិទកធ ម្ម ម្ត្ូវបាៃចប់ទែតើម្អៃុវត្តសាកលបងកនុងឆ្នាំ២០០៨
ទោយ្ាៃការោក់ឱយអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី ៃិងខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកា ៣ ឆ្នាំរំកិល ទៅកម្ម្ិត្ម្កសួង-សាថប័ៃ
ច្ាំៃួៃ ៨ ។ ចប់ពីឆ្នាំ២០១៨ ម្ក ម្កសួង-សាថប័ៃទាាំងអស់បាៃទរៀបច្ាំថ វិកាកម្ម វិធី ៃិងខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកា
ទហើយ្បច្ចុបបៃនទៃោះ កសហវ. បាៃៃិងកាំពុងតាក់ខត្ងច្ាប់សតីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ថមី) ខដ្លៃឹងកាលយ្ោ
ម្ូលោឋៃរត្ិយ្ុត្តសម្ាប់អៃុវត្តថ វិកាព័ត្៌ាៃសិទក
ធ ម្ម ។

188> ខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកាៃិងថវិកាកម្ម វិធីរឺោឧបករណ៍

ទដ្ើម្បីពម្ងឹងការែារភាាប់ថ វិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្

ៃិងសម្ាប់ទរៀបច្ាំថ វិការយ្ៈទពលម្ធយម្ ។ ាៃវឌ្ឍៃភាពោទម្ច្ើៃចប់តាាំងពីអៃុវត្តខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកាន្ទ
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ឆ្នាំ២០០៨ ម្ក ពិទសសខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកាោាំម្ទឱយម្កសួង-សាថប័ៃបទងកើត្ៃូវរច្ន្ទសម្ព័ៃធកម្ម វិធី/អៃុកម្ម វិធី
ទោយ្ែារភាាប់ទៅៃឹងទោលបាំណងទោលៃទោបាយ្នៃម្កសួង-សាថប័ៃៃីម្ួយ្ៗ ។ ទាំន្ទក់ទាំៃងរវាងទោលបាំណង
ទោលៃទោបាយ្ៃិងកម្ម វិធី/អៃុកម្ម វិធីម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំោម្កបែណឌសម្ិទក
ធ ម្ម ខដ្លាៃរំទលច្ៃូវសូច្ន្ទករតាម្
លាំោប់ រហូត្ដ្ល់កម្ម្ិត្អៃុកម្ម វិធី ទហើយ្បញ្ញាក់ពីត្ម្ម្ូវការថវិកាតាម្អៃុកម្ម វិធីៃីម្ួយ្ៗ ។ ទទាោះោោ៉ាងទៃោះកតី
ខែៃយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកាទៅាៃច្ាំណច្
ុ ម្ត្ូវខកលម្ែទម្ច្ើៃ ពិទសសការវិភារព័ត្៌ាៃ, ម្កបែណឌសម្ិទក
ធ ម្ម, ៃិងការទម្បើម្បាស់
ឆ្នាំបន្ទាប់ (outer years) ោអាទិភាពៃិងសម្ាប់ វិភា ៃ៍ថ វិកា ។ ទលើម្ូលោឋៃទៃោះ ម្បត្ិភូសហភាពអឺរ៉ៃុបសូម្ែតល់
អៃុសាសៃ៍ថ្ន៖
-

អៃុសាសៃ៍ទ១
ី ៖ បញ្ច ប់ការទរៀបច្ាំច្ាប់សតព
ី ម្ី បព័ៃធហរិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈថមី ទដ្ើម្បី ាំរុញការទធវើទាំទៃើបកម្មការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ពិទសស (១) អៃុម្័ត្ថវិកាទោយ្្លុោះបញ្ញចង
ាំ ពីកម្ម វិធីរយ្ៈទពលម្ធយម្ ៃិងរច្ន្ទសម្ព័ៃធសម្ិទក
ធ ម្ម, (២) ទធវើម្បត្ិភូកម្មត្ួន្ទទីម្រប់ម្រងថវិកា ូៃម្កសួង-សាថប័ៃ ទហើយ្ែតល់សិទិ ធ ូៃម្ស្រៃតីច្ាំទោោះ
ការទម្បើ ម្បាស់ច្ាំខណកនៃថវិ ការបស់សាថ ប័ ៃ សាម្ី , ៃិង (៣) កាំណត្់ ម្ុ ែងារៃិងត្ួន្ទទីរបស់រណទៃយ្យករ
សាធារណៈឱយបាៃច្ាស់ោស់ ។

-

ិ ម្ូលធៃទៅកនង
ិ
អៃុសាសៃ៍ទ២
ី ៖ បញ្ចូ លថវកា
ុ ខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវកា
ទហើយ្ភាាប់រទម្ាងៃីម្យ្
ួ ៗទៅៃឹង
ិ ី ទោយ្ាៃអៃុកម្ម វធ
ិ ម្
ិ ទិ ោរនៃថវកា
ិ ម្ូលធៃ ឬភាាប់រទម្ាងៃីម្យ្
ិ ី
កម្ម វធ
ី យ្
ួ សត ព
ី កា
ី រវៃ
ួ ៗទៅៃឹងអៃុកម្ម វធ
ិ ទិ ោរនៃថវកា
ិ ម្ូលធៃ ។ ទបើទទាោះបីោឯកសារយ្ុទសា
ទោយ្ាៃច្ទងាកម្សកម្មភាពម្ួយ្សត ព
ី កា
ី រវៃ
ធ ស្រសត ោទម្ច្ើៃ
រួម្ទាាំងយ្ុទសា
ធ ស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថ វិកាឆ្នាំ២០១៨-២០២៥ បញ្ញាក់ពីការបញ្ចូ លថវិកាច្រៃតៃិងថវិកា
ម្ូលធៃកតី ខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកាទផ្លតត្ទសា ើរទាាំងម្សុងទលើថ វិកាច្រៃត ទោយ្សារខត្ការវិៃិទោរទោយ្ថវិកា
ម្ូលធៃម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំទម្ៅដ្ាំទណើរការថវិកាម្បចាំឆ្នាំ (outside the annual budget process) ។ ខែៃការ
យ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកាខដ្លម្ត្ូវបាៃទលើកម្កសិកាកៃលងម្ក បងាាញពីថវិកាម្ូលធៃែលោះៗពីម្បភពកនុងម្សុកៃិងទម្ៅ
ម្បទទស ប៉ាុខៃតទាំហាំថ វិកាហាក់ាៃភាពម្ិៃច្ាស់ោស់ៃិងម្ិៃទពញទលញ ។ អវត្តាៃនៃច្ាំណាយ្ម្ូលធៃ
កនុងខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកា បាៃបណា
ត លឱយសកាតៃុពលនៃឧបករណ៍ទៃោះ សម្ាប់បទម្ម្ើឱយការទរៀបច្ាំខែៃការ
រយ្ៈទពលម្ធយម្ ម្ត្ូវបាៃទម្បើម្បាស់ាៃកម្ម្ិត្ ។

-

អៃុសាសៃ៍ទ៣
ី ៖

ិ , ការទរៀបច្ាំថ វកា
ិ ៃិងឯកសារថវិកា ។
រាំ ញ
ុ ឱយាៃការរិត្រូរពហុឆ្នាំ ទលើកច្
ិ ព
ច ភា
ិ កាថវកា

ទបើទទាោះបីោម្កសួង-សាថប័ៃបាៃែិត្ែាំទរៀបច្ាំខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិការបស់ែួ លៃកតី កិច្ចពិភាកាថវិកាទផ្លតត្ោ
ច្ម្បងទលើខែៃការការងារ ៃិងថវិកាម្បចាំឆ្នាំ ។ បន្ទាប់ពីបាៃទរៀបច្ាំបញ្ច ប់ៃិងទែាើ ូៃ កសហវ. ដ្ាំទណើរការនៃ
ខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកាឈាៃដ្ល់ទីបញ្ច ប់ ។ ខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកាម្ត្ូវបាៃបងាាញកនុងកិច្ចចប់ទែតើម្នៃ
សវន្ទកាថវិកាម្បចាំឆ្នាំ ប៉ាុខៃតាៃការទម្បើម្បាស់ខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកាត្ិច្ត្ួច្ កនុងទពលពិភាកាថវិកាម្បចាំ
ឆ្នាំ

ទោយ្សារខត្កិច្ចពិភាកាតាម្ម្កសួង-សាថប័ៃន្ទទពលទរៀបច្ាំខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិការឺទផ្លតត្ខត្ទលើឆ្នាំ

N+1 ខត្ប៉ាុទណាណោះ ។ ទដ្ើម្បីយ្កទៅទម្បើម្បាស់កាៃ់ខត្ម្បទសើរ ខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិការួរខត្បញ្ចូ លឱយបាៃ
ទពញទលញទៅកនុងដ្ាំទណើរការទរៀបច្ាំថ វិកាម្បចាំឆ្នាំ ទហើយ្បាំទពញម្ុែងារោម្កបែណឌថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្
តាម្អភិម្កម្ពីទម្កាម្ទ ើងទលើ សម្ាប់ខម្បកាលយ្ខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ោត្ិ ៃិង វិស័យ្ទៅោខែៃការថវិកា ។
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-

ិ រ
អៃុសាសៃ៍ទ៤
ី ៖ ខកសម្ម្ួលទោលការណ៍ខណន្ទាំនៃខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថ វិកា ទដ្ើម្បីទាម្ទារឱយាៃការវភា
បខៃថ ម្ទលើខែនកសម្ិទែ
ធ ល, បញ្ញាម្បឈម្ ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ ទហើយ្ែារភាាប់ព័ត្៌ាៃកនុងខែនកសម្ិទែ
ធ លទៅៃឹង
របាយ្ការណ៍ម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យ ៃិងវាយ្ត្នម្លម្បចាំឆ្នាំ ។ ខែនកសម្ិទែ
ធ លកនង
ុ ខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកាទម្ច្ើៃខត្ទរៀបរាប់
ពីសកម្មភាពោទម្ច្ើៃ ខដ្លម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តកង
នុ ឆ្នាំ ទហើយ្ែវោះៃូវទិៃនៃ័យ្ទម្បៀបទធៀប ទដ្ើម្បីោាំម្ទដ្ល់ការវិភារ
រាលត្ (ដ្ូច្ោទិៃនៃ័យ្ទម្ោង ៃិងទិៃនៃ័យ្អៃុវត្ត ឬហិរញ្ញវត្ថទុ ម្ោងៃិងហិរញ្ញវត្ថុអៃុវត្ត) ៃិងៃិន្ទនការកនុងអាំ ង
ុ
ឆ្នាំណាម្ួយ្ោក់ខសត ង ។ កនុងខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកាោទម្ច្ើៃ ទិៃនៃ័យ្ហិរញ្ញវត្ថុទលើការអៃុវត្តថវិកាតាម្កម្ម វិធី/
អៃុកម្ម វិធីាៃភាពែវោះច្ទន្ទលោះ ខដ្លោទហត្ុបណា
ត លឱយែវោះភសតុ តាង សម្ាប់ កសហវ. ពិចរណាទពលវិភា ៃ៍
ថវិកា ។ កនុងខែនកបញ្ញាម្បឈម្នៃខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកាម្ិៃបាៃកាំណត្់ ឬវាយ្ត្នម្លពីកតាតោឬសរល់នៃបញ្ញា
ខដ្លបណា
ត លឱយែកខាៃសទម្ម្ច្ៃូវសម្ិទក
ធ ម្មនៃទោលបាំណងទោលៃទោបាយ្ ។ ម្ា៉ា ងទទៀត្ រាលត្ោ៉ាងធាំ
ម្ត្ូវបាៃសទងកត្ទឃើញកនុងតារាងសត ីពីត្ម្ម្ូវការធៃធាៃកនុងខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកា ប៉ាុខៃតម្ិៃាៃការបកម្សាយ្
បាំភលឺពីរាលត្ទន្ទោះទទ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ សារាច្រខណន្ទាំសតីពីការទរៀបច្ាំខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកាក៏រួរខត្ម្ត្ូវខកសម្ម្ួល
ទដ្ើម្បីទាម្ទារឱយម្កសួង-សាថប័ៃែតល់ការវិភារទលើខែនកសម្ិទែ
ធ ល បញ្ញាម្បឈម្ ៃិងហិរញ្ញវត្ថុែងខដ្រ ។

-

អៃុសាសៃ៍ទី៥ ៖ ខកលម្ែ ម្កបែណឌសម្ិទក
ធ ម្ម ទោយ្កាំណត្់ច្ាំៃួៃសូច្ន្ទករសម្ិទក
ធ ម្ម, បញ្ញចក់ពីលទធែល
ិ សា
ម្ូលោឋៃ, វធ
ី ស្រសត រណន្ទ, ម្ទធាបាយ្សម្ាប់ទែាៀងផ្លាត្់ ៃិងទោលទៅកនង
ុ ឆ្នាំ N+2 ៃិង N+3 ទហើយ្ខថម្
ទាាំងទសន ើឱយម្កសួង-សាថប័ៃបទងកើត្ៃូវម្បព័ៃធព័ត្៌ាៃនែាកនុងសម្ាប់ោាំម្ទការកត្់ម្តា, ម្ត្ួត្ពិៃិត្យ, វិភារ ៃិង
រាយ្ការណ៍ទៃ
ិ នៃយ្
័ ោសូច្ន្ទករម្ិៃខម្ៃហិរញ្ញវត្ថុ

។

ការខកលម្ែរុណភាពនៃម្កបែណឌសម្ិទក
ធ ម្មរបស់

ខែៃការយ្ុទ ធសាស្រសត ថវិ កា រឺោកិច្ច ការអាទិភាព ទដ្ើម្បីទផ្លតត្ការយ្កច្ិត្តទុកោក់បខៃថម្ទលើព័ត្៌ាៃម្ិៃខម្ៃ
ហិរញ្ញវត្ថុ កនុងកិច្ចពិភាកាថវិកាឆ្នាំ២០២០ ។ ខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកាខដ្លម្ត្ូវបាៃទលើកម្កសិកាកៃលងម្ក
បងាាញពីការភាៃ់ម្ច្ ាំរវាងអត្ថៃ័យ្នៃោកយ “ទោលបាំណង”, “សូច្ន្ទករ” ៃិង “ទោលទៅ” ។ រាំរូខែៃការ
យ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកាម្ិៃបាៃបញ្ចូ លៃូវលទធែលទោល, វិធីសាស្រសត រណន្ទ, ម្ទធាបាយ្ទែាៀងផ្លាត្់ ៃិងទោលទៅ
សម្ាប់ឆ្នាំ N+2 ៃិង N+3 ទទ ។ ម្ា៉ា ងទទៀត្ ខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកាម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំទោយ្ាៃសូច្ន្ទករោ
ទម្ច្ើៃខដ្លោៃិច្ចោកាល ម្ិៃម្ត្ូវបាៃពៃយល់ឬាៃច្រិត្ោកិច្ចការរដ្ឋបាលៃិងោធាត្ុច្ូល ។

189> ការបទងកើត្សូច្ន្ទករ ៃិងទោលទៅសម្ិទកធ ម្មម្ិៃខម្ៃហិរញ្ញវត្ថុ សម្ាប់កម្ម វិធីៃិងអៃុកម្ម វិធី អាច្ោកិច្ចការដ្៏សមុរសាមញទពលទរៀបច្ាំខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកា ៃិងថវិកាកម្ម វិធី ។ ម្សបទពលខដ្ល កសហវ. ែតល់ការយ្កច្ិត្តទុកោក់
ត្ិច្ត្ួច្ទលើសូច្ន្ទករម្ិៃខម្ៃហិរញ្ញវត្ថុ, ន្ទយ្កោឋៃន្ទន្ទតាម្ម្កសួង-សាថប័ៃក៏ាៃទឹកច្ិត្តត្ិច្ត្ួច្ កនុងការទផ្លតត្ទលើ
សូច្ន្ទករម្ិៃខម្ៃហិរញ្ញវត្ថុ កនុងទពលទរៀបច្ាំថ វិកាែងខដ្រ ។

190> ោច្ុងទម្កាយ្ ការផ្លលស់បតូរកនុងកម្ម្ិត្សូច្ន្ទករលទធែលច្ុងទម្កាយ្ទាម្ទារទពលទវោោ៉ាងយ្ូរ ទដ្ើម្បីសទម្ម្ច្ោរូបរាង
ទហើយ្ទៃាឹម្ទន្ទោះ សម្ិទក
ធ ម្មនៃសូច្ន្ទករទៃោះ រឺអាម្ស័យ្ៃឹងអាកបបកិ រិោនៃអនកទទួលទសវា ម្ពម្ទាាំងកតាតរួម្ែស ាំ
ខាងទម្ៅទែសងទទៀត្ ។
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២.៣.៥ ការកសាងេម្ត្ថភាពម្ន្រនត ីរាជការកនង
ុ ម្កបខ្ណឌកម្ា វិធីកកទម្ម្ង់

191> ឈរទលើទោលការណ៍ភាពោាចស់ម្បកបទោយ្ការទបតោាច្ិត្តែពស់របស់រា

រោឋភិបាល កនុងការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាម្អភិម្កម្ោទែឿៃ ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុោម្ត្ូវបាៃខកលម្ែោ៉ាងទម្ច្ើៃ ពិទសស
ទលើការម្បម្ូលច្ាំណូល ៃិងការម្រប់ម្រងច្ាំណាយ្ោរួម្ ។ រៃលឹោះនៃសម្ិទែ
ធ លទៃោះសថ ិត្ម្ត្ង់ការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាព
ទដ្ើម្បីសទម្ម្ច្សម្ិទក
ធ ម្មនៃកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។

192> ការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាពោកិច្ចការដ្៏សាំខាៃ់

កនុងការធាន្ទៃិរៃតរភាពបច្ច័យ្នៃការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសា-

ធារណៈ ។ ការយ្កច្ិត្តទុកោក់កៃលងម្កម្ត្ូវបាៃែតល់ទលើរណ
ុ ភាពនៃធៃធាៃម្ៃុសស ទោយ្សារាៃវរគបណតុោះបណា
ត ល
ាំន្ទញសត ីពីការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ូៃត្ួអងគោក់ពៃ
័ ធៃឹងការខកទម្ម្ង់ទៃោះ ។ ពីឆ្នាំ២០១៣
រហូត្ដ្ល់២០២០ ាៃម្ស្រៃតីរា ការសុី វិលច្ាំៃួៃ ២២,៨៧៤ ន្ទក់រួម្ាៃម្ស្រៃតីម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, ម្ស្រៃតី
លទធកម្មសាធារណៈ, រ ាទទយ្យករ, ទបឡាករច្ាំណូល, ម្ស្រៃតីទូទាត្់ច្ាំណាយ្ពីថ្ននក់ោត្ិៃិងថ្ននក់ទែត្ត បាៃច្ូលរួម្វរគបណុត ោះបណា
ត លពីការទរៀបច្ាំៃិងអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី, រណទៃយ្យហិរញ្ញវត្ថុ, ការរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ, ការកត្់ម្តា
ច្លន្ទឥណទាៃ, លទធកម្មសាធារណៈ, ការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ, ៃិងម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។
ភាពទោរ ័យ្ នៃការអភិ វឌ្ឍសម្ត្ថភាពម្ត្ូ វ បាៃ្លុោះបញ្ញចង
ាំ ទលើការអភិវឌ្ឍៃិងពម្ងីកោ៉ាងទោរ ័យ្ៃូវ FMIS,
ការម្រប់ម្រងបាំណល
ុ សាធារណៈ ោទដ្ើម្ ខដ្លកៃលងម្កបទពិទសាធៃ៍របស់កម្ពុោទលើកិច្ចការទាាំងទៃោះ ទទួលបាៃ
សាំទណើសុាំសិកា ៃិងខសវ ងយ្ល់ពីម្បទទសឡាវ ៃិងម្បទទសម្ីោ៉ាៃ់ា៉ា ខថម្ទទៀត្ែង ។

193> ទៃាឹម្ៃឹងការសទម្ម្ច្ៃូវសម្ិទែធ លទាាំងទៃោះ, ការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាពអាច្ៃឹងកាៃ់ខត្ាៃរុណម្បទោ

ៃ៍បខៃថម្ ទបើសិៃ

ោាៃការរិត្រូរទាាំង (១) ការបណតុោះបណា
ត ល ាំន្ទញម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈែង, (២) ការពម្ងឹងសម្ត្ថភាព
សម្ាប់ម្រប់ម្រងការខកទម្ម្ង់ទាង
ាំ ម្ូលែង, ៃិង (៣) ទផ្លតត្ទលើបច្ច័យ្ខដ្លទកើត្ាៃច្ាំទោោះសងគម្ោក់ខសត ង ។
ការណ៍ទៃោះ ទាម្ទារឱយែតល់ការយ្កច្ិត្តទុកោក់ទលើការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាព សម្ាប់ម្រប់ម្រងការខកទម្ម្ង់ៃិងការផ្លលស់បតូរ
ខដ្លាៃទាំន្ទក់ទាំៃងៃឹងកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ទែសងទទៀត្នៃការម្រប់ម្រងវិស័យ្សាធារណៈ ។

194> បញ្ញាច្ម្បង ៖ ម្សបទពលខដ្លវរគបណតុោះបណាតលបទច្ចកទទសោទម្ច្ើៃម្ត្ូវបាៃែតល់រុណភាពនៃការបណតុោះបណាតល
ទៅខត្ោបញ្ញាម្បឈម្ច្ាំទោោះម្ុែ ។ បញ្ញារៃលឹោះៗរួម្ាៃ ពុាំាៃធៃធាៃថវិកាម្រប់ម្ោៃ់, ែវោះៃូវសកម្មភាពកសាង
សម្ត្ថភាព/ទរៀបច្ាំវរគបណតុោះបណា
ត លោម្បព័ៃធ, ែវោះៃូវរុណភាពកនុងការបណតុោះបណា
ត លម្រូឧទទាស (ដ្កម្សង់ែលឹម្សារ
ពីខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត អភិវឌ្ឍៃ៍សម្ត្ថភាពរបស់ វិទាសាថៃទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ) ។ បខៃថម្ពីទៃោះ ការបញ្ច ប់វរគបណតុោះបណា
ត លម្បកបទោយ្ទោរ ័យ្សថ ិត្កនុងកម្ម្ិត្ ៧០% រឺោច្ាំណច្
ុ ខដ្លម្ត្ូវទលើកកម្ពស់ ។ ឧទាហរណ៍៖ កនុង
ច្ាំទណាម្សិកាេកាម្ច្ាំៃួៃ ៣៥៣ ន្ទក់ច្ូលរួម្វរគបណតុោះបណា
ត លន្ទខែត្ុោ ឆ្នាំ២០១៩, ាៃសិកាេកាម្ច្ាំៃួៃ ២៤៧
ន្ទក់ម្ប ងោប់ៃូវ វិញ្ញញសា, សិកាេកាម្ ៩២ ន្ទក់ពុាំបាៃបាំទពញលកេែណឌច្ូលរួម្ម្ប ង, សិកាេកាម្ ២ ន្ទក់ពុាំបាៃ
ច្ូលរួម្ម្ប ង ទហើយ្សិកាេកាម្ច្ាំៃួៃ ១២ ន្ទក់ទទៀត្បាៃធាលក់ៃូវ វិញ្ញញសាម្ប ង ។

195> ការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាពរួរខត្រិត្រូរពីកតាតម្ិៃខម្ៃបទច្ចកទទសនៃការខកទម្ម្ង់

។ អភិម្កម្ោទែឿៃម្ត្ូវបាៃកសាង

ទ ើងទោយ្ាៃការទផ្លតត្ទលើសម្ិទក
ធ ម្មតាម្ទែឿៃៃីម្ួយ្ៗ ៃិងម្ទម្ទង់ទោយ្សសរសត ម្ភច្ាំៃួៃ ៤ រួម្ាៃ (១) ការអភិវឌ្ឍ
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បទច្ចកទទស, (២) ការអភិវឌ្ឍធៃធាៃម្ៃុសស, (៣) ការអភិវឌ្ឍសាថប័ៃ ៃិង (៤) ការអភិវឌ្ឍទឹកច្ិត្តការងារ ទដ្ើម្បី
ាំរុញការែិត្ែាំ ៃិងបៃតៃិរៃតរភាពនៃការខកទម្ម្ង់ ។ បខៃថម្ពីការអភិវឌ្ឍបទច្ចកទទស សសរសត ម្ភទាង
ាំ ៣ ទែសងទទៀត្
សុទស
ធ ឹងខត្ាៃសារៈសាំខាៃ់សម្ាប់ការម្រប់ម្រងការខកទម្ម្ង់ម្បកបទោយ្ទោរ ័យ្ ៃិងទឆ្ពោះទៅសទម្ម្ច្ទោលបាំណងនៃការខកទម្ម្ង់ ។ ោ៉ាងណាម្ិញ ការែតល់ការយ្កច្ិត្តទុកោក់ទលើសសរសត ម្ភម្ិៃខម្ៃោការអភិវឌ្ឍបទច្ចកទទស
ហាក់ាៃភាពត្ិច្ត្ួច្កនុងទពលខដ្លកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់កាំពុងទបាោះ ាំហាៃទៅទែឿៃបន្ទាប់ ។ ោក់ខសត ង ទបើទទាោះបីោ
សទងកត្ទឃើញាៃការអភិវឌ្ឍធៃធាៃម្ៃុសស ដ្ូច្ោទោលៃទោបាយ្រកា ៃិងច្ល័ត្ (retention and rotation
policies) ធៃធាៃម្ៃុសសក៏ពត្
ិ ខម្ៃ សម្ត្ថភាពម្រប់ម្រងការខកទម្ម្ង់រួរខត្ម្ត្ូវខកលម្ែបខៃថម្ ទោយ្រិត្រូរពីសម្ត្ថភាព
ទលើការម្រប់ម្រងការផ្លលស់បតូរ, ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ៃិងវាយ្ត្នម្ល, ៃិងការសម្ម្បសម្ម្ួល ។

196> ការម្ត្ួត្ពិៃត្ិ យៃិងវាយ្ត្នម្ល

៖ ច្ាំខណកម្ួយ្នៃការម្រប់ម្រងកម្ម វិធីកនុងអភិម្កម្ោទែឿៃ រឺត្ម្ម្ូវឱយាៃការពិៃិត្យ

សម្ិទក
ធ ម្មនៃកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ោម្បចាំឆ្នាំ (ោយ្ៃតការវិបសសន្ទម្បចាំឆ្នាំ) ។ វិបសសន្ទទៃោះែតល់ឱកាសឱយាៃការដ្កឃាល
ៃិងពិចរណពីបច្ច័យ្នៃកិច្ចការខដ្លម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តរួច្ ទហើយ្សៃមត្ពីភាពម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្នៃសកម្មភាព ខដ្លម្ត្ូវ
បៃតអៃុវត្តទៅសទម្ម្ច្លទធែលទោលទៅ ។ ការពិៃិត្យសម្ិទក
ធ ម្មម្បចាំឆ្នាំទៃោះម្ត្ូវបាៃោាំម្ទទោយ្ាៃការសិកា
ៃិងែតល់អៃុសាសៃ៍ ទោយ្ម្កុម្អនកែតល់ម្ត្ិទោបល់ខាងទម្ៅ (external advisory panel-EAP) ទលើវឌ្ឍៃភាព
ៃិងសម្ិទែ
ធ លនៃការខកទម្ម្ង់ ។ ទទាោះបីោោ៉ាងទៃោះកតី ការទផ្លតត្ការយ្កច្ិត្តទុកោក់ទលើបច្ច័យ្ោក់ខសត ង នៃការខកទម្ម្ង់
ុ អនកែតល់ម្ត្ិទោបល់ខាងទម្ៅខបរម្កពិៃិត្យទម្ើលការអៃុវត្តសកម្មភាព
ហាក់ាៃភាពច្ុោះទែាយ្ ទៅទពលខដ្លម្កម្
ទោយ្ម្ិៃពិៃិត្យពីបច្ច័យ្នៃការអៃុវត្តទែឿៃោរួម្ ។ ច្ុងទម្កាយ្ យ្ៃតការម្កុម្អនកែតល់ម្ត្ិទោបល់ ខាងទម្ៅក៏ម្ត្ូវបាៃ
បញ្ឈប់ដ្ាំទណើរការ ។

197> ការសម្ម្បសម្ម្ួល រឺោបញ្ញាម្បឈម្ម្ួយ្ ទហើយ្ការច្ូលរួម្ពីថ្ននក់ដ្ឹកន្ទាំោៃ់ែពស់ទៅខត្ោកតាតចាំបាច្់កនុងការ

ាំរុញ

ិ ៃូវ
ការខកទម្ម្ង់ ។ ភាពទោរ ័យ្នៃអភិម្កម្ោទែឿៃទលើការបទងកើត្ៃូវសៃាុោះសម្ាប់ការខកទម្ម្ង់ ខបរោន្ទាំម្ក វញ
បញ្ញាោក់ព័ៃធៃង
ឹ ការទបាោះ ហា
ាំ ៃទៅម្ុែម្ិៃដ្ាំណាលោន ខដ្លកនុងទន្ទោះកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ាៃភាពន្ទាំម្ុែោងកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ទែសងទទៀត្ នៃការម្រប់ម្រងវិស័យ្សាធារណៈរបស់រា រោឋភិបាល ។ ការទបាោះាំហាៃម្ុៃបងាាញពីភាពចាំបាច្់កនុងការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាពធៃធាៃម្ៃុសស, ការអភិវឌ្ឍការផ្លលស់បតូរនៃសាថប័ៃ ៃិង
ការអភិវឌ្ឍទឹកច្ិត្តការងារបខៃថ ម្ទទៀត្ ។ កម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈអាច្រួម្ច្ាំខណកទលើ
ការអភិវឌ្ឍទាាំងទៃោះ ប៉ាុខៃតម្ិៃអាច្ខកទម្ម្ង់ទោយ្ឯកឯងបាៃទទ ។

198> អៃុសាសៃ៍៖

ច្ាំទោោះទិសទៅនៃនថៃអន្ទរត្ ធន្ទោរពិភពទោកែតលអ
់ ៃុសាសៃ៍ថ្ន កម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរួរខត្ទាញម្បទោ ៃ៍ពីការបទងកើៃការវិៃិទោរទលើការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាព, ការពម្ងឹងរុណភាព
បណុត ោះបណា
ត លបទច្ចកទទស, ៃិងការទផ្លតត្ការយ្កច្ិត្តទុកោក់បខៃថម្ទលើការពម្ងឹងសម្ត្ថភាពការម្រប់ម្រងការខកទម្ម្ង់
កនុងខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត អភិវឌ្ឍៃ៍សម្ត្ថភាព (អៃុវត្តទោយ្វិទាសាថៃទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ) ។ វរគបណតុោះបណា
ត ល
បទច្ចកទទសក៏រួរខត្ម្ត្ូវបញ្ចូ ល ាំន្ទញម្រប់ម្រងសម្ិទក
ធ ម្មសម្ាប់អនកម្រប់ម្រងថវិកា, ម្បធាៃអងគភាពឬន្ទយ្កោឋៃ
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ខដ្លៃឹងម្ត្ូវទទួលបៃាុកអៃុវត្ត ៃិងតាម្ោៃការអៃុវត្តថ វិកាសម្ិទក
ធ ម្ម ។ កិច្ចការទៃោះទាម្ទារឱយាៃការសម្ម្បសម្ម្ួលោម្ួយ្កម្ម វិធីខកទម្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ។

199> ច្ាំទោោះការម្រប់ម្រងការខកទម្ម្ង់វិញ រួរខត្ (១) ាៃការពម្ងឹងសម្ត្ថភាពម្រប់ម្រងការផ្លលស់បតូររបស់ត្ួអងគោក់ពៃ័ ធ
ខដ្លដ្ឹកន្ទាំ ការខកទម្ម្ង់, (២) កសាងសម្ត្ថភាពសម្ាប់សម្ម្បសម្ម្ួលសកម្ម ភាពខកទម្ម្ង់ ខដ្លាៃច្រិត្
អៃតរ វិស័យ្ ៃិងោក់ព័ៃធៃឹងការខកទម្ម្ង់ វិស័យ្សាធារណៈទែសងទទៀត្, ៃិង (៣) ទលើកកម្ពស់សម្ត្ថភាពម្ត្ួត្ពិៃិត្យ
ៃិងវាយ្ត្នម្ល ។ ទោយ្ខ ក សម្ាប់ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យៃិងវាយ្ត្នម្ល វិញ, រួរខត្ាៃការខកលម្ែម្កបែណឌម្ត្ួត្ពិៃិត្យ
ៃិងវាយ្ត្នម្លឱយាៃសូច្ន្ទករសម្ិទក
ធ ម្មច្ាស់ោស់ ទហើយ្ទផ្លតត្ទលើបច្ច័យ្នៃសកម្មភាព (impact of activity)
ៃិង សម្ត្ថ ភា ពកនុ ង ការតាម្ោៃវឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុ វ ត្ត ោ ម្បចាំ តាម្រយ្ៈកិ ច្ច ម្ប ុាំ ម្កុ ម្ ការងារបទច្ច ក ទទសៃិង
វិបសសន្ទម្បចាំឆ្នាំ ខដ្លែតលកា
់ រយ្កច្ិត្តទុកោក់ទលើបច្ច័យ្នៃការខកទម្ម្ង់ (impact of reform) ខដ្លកាំពុងម្ត្ូវ
បាៃអៃុវត្តៃិងអៃុវត្តបញ្ច ប់ ។ ធន្ទោរពិភពទោកសូម្ែតល់អៃុសាសៃ៍ថ្ន ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យៃិងវាយ្ត្នម្លរួរខត្ម្ត្ូវ
បាៃអៃុវត្តោ ២ កម្ម្ិត្រឺ (១) តាម្រយ្ៈការអៃុវត្ត, ទត្ើទែឿៃនៃការខកទម្ម្ង់ ម្ត្ូវបាៃកសាងទ ើងម្បកបទោយ្
ទោរ ័យ្កម្ម្ិត្ណា ៃិង (២) ទត្ើអវីខដ្លកសាងទច្ញពីទែឿៃនៃការខកទម្ម្ង់ៃីម្ួយ្ៗ បាៃបទងកើត្ៃូវការផ្លលស់បតូរ
កនុងម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ខដ្លរួម្ច្ាំខណកដ្ល់ទោលបាំណងោត្ិខដ្រឬទទ ។ ការោក់ឱយដ្ាំទណើរការ
ោថមីៃូវយ្ៃតការសិកាៃិងែតលអ
់ ៃុសាសៃ៍ ទោយ្ម្កុម្អនកែតល់ទោបល់ខាងទម្ៅ ទោយ្ទផ្លតត្ទលើច្ាំណច្
ុ ទាាំង ២ ទៃោះ
អាច្ៃឹង ួយ្ពម្ងឹងការម្ត្ួត្ពិៃិត្យៃិងវាយ្ត្នម្លបខៃថម្ទទៀត្ ។
២.៣.៦ ការសម្ត្ៀម្ខ្ៃន
ួ េម្ម្មប់អនុវត្តកម្ា វិធីកកទម្ម្ង់ ជាំហានទី៤

200> ការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកនុងរយ្ៈកាល ១៥ កៃលងម្ក បាៃន្ទាំម្កៃូវការខកលម្ែោទម្ច្ើៃ ខដ្ល
ោាំម្ទដ្ល់រា រោឋភិបាលកនុងការសទម្ម្ច្ៃូវការអភិវឌ្ឍទសដ្ឋកិច្ចៃិងសងគម្ន្ទអាំ ុងទពលទន្ទោះ ។ រា រោឋភិបាលបាៃ
អៃុវត្តតាម្ “អភិម្កម្ោទែឿៃ” ខដ្លទែឿៃៃីម្ួយ្ៗត្ាំណាងឱយការខម្បម្បួលទលើសម្ិទក
ធ ម្មោក់ខសត ង ។ អភិម្កម្ទៃោះ
ម្ត្ូវអៃុវត្តតាម្ោបៃតបន្ទាប់ ទហើយ្ម្ត្ូវបាៃរកទឃើញថ្ន ាៃម្បសិទភា
ធ ពកនុងការសម្ម្បសម្ម្ួល ៃិងទធវើអាទិភាព
ទោលទៅនៃការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ កម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
បាៃវិវឌ្ឍតាម្អភិម្កម្ោទែឿៃ ពីទែឿៃទី១ ទផ្លតត្ទលើការពម្ងឹងភាពទ ឿោក់នៃថវិកា ទៅទែឿៃទី២ ទផ្លតត្ទលើការខកលម្ែ
រណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងទឆ្ពោះទៅទែឿៃទី៣ ទផ្លតត្ទលើការពម្ងឹងការែារភាាប់ថ វិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្ ។

201> ទបើទទាោះបីោសាសធាត្ុសាំខាៃ់ៗនៃទែឿៃទី១

ៃិងទី២ ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តទោយ្ទោរ ័យ្ក៏ពិត្ខម្ៃ, ាៃកិច្ចការ

ទសសសល់ពីទែឿៃទាាំង២ ទហើយ្ទៃាឹម្ទៃោះទែឿៃទី៣ ក៏ទៅពុាំទាៃ់អៃុវត្តបាៃទពញទលញទៅទ ើយ្ ។ ការពិៃិត្យ
វឌ្ឍៃភាពថមីៗទៃោះ បាៃកត្់សាគល់ៃូវបញ្ញាម្បឈម្ទម្ៅម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈោទម្ច្ើៃ ខដ្លម្ិៃទាៃ់
ម្ត្ូវបាៃទោោះម្សាយ្ ទហើយ្ៃឹងកាលយ្ោឧបសរគច្ាំទោោះលទធភាពរបស់រា រោឋភិបាលកនុងការបញ្ច ប់កិច្ចការកនុងទែឿៃ
ទី៣ ៃិងបៃតដ្ាំទណើរទៅទែឿៃទី៤ ។

202> ទោយ្ពិៃិត្យទឃើញសាសធាត្ុម្ិៃទាៃ់អៃុវត្តបញ្ច ប់

ធន្ទោរពិភពទោកសូម្ែតលអ
់ ៃុសាសៃ៍ដ្ល់រា រោឋភិបាល

ទោយ្ទផ្លតត្ការយ្កច្ិត្តទុកោក់បូកសរុបកិច្ចការកនុងទែឿៃទី១ ទី២ ៃិងទី៣ តាម្រយ្ៈការកសាងសាសធាត្ុ ខដ្ល

62

ោបុទរលកេែណឌ (pre-requisite) ទដ្ើម្បីែតល់ម្ូលោឋៃរឹងា ាំ សម្ាប់ឈាៃទៅអៃុវត្តទែឿៃទី៤ ។ បខៃថម្ពីទៃោះ
អាទិភាព នៃការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរួរខត្ម្ត្ូវរិត្រូរពីត្ម្ម្ូវការច្ាំទោោះម្ុែរបស់រា រោឋភិបាល
ទោលរឺទោោះម្សាយ្ភាពទៃ់ទែាយ្ ៃិងឧបសរគនៃការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ខដ្លាៃឥទធិពលច្ាំទោោះ
លទធភាពរបស់រា រោឋភិបាល កនុងការអៃុវត្តទោលៃទោបាយ្ម្បកបទោយ្ភាពទោរ ័យ្ ម្ពម្ទាាំងែតល់លទធភាព
ឱយរា រោឋភិបាលអាច្ទរៀបច្ាំ វិធាៃការហិរញ្ញវត្ថុសម្ាប់ទ្លើយ្ត្បៃឹងែលប៉ាោះោល់ទសដ្ឋកិច្ច ៃិងសងគម្ ខដ្លបណា
ត ល
ម្កពី ាំងឺកូ វីដ្-១៩ ។ សាសធាត្ុោាំម្ទដ្ល់ការអៃុវត្តទែឿៃទី៤ ម្បកបទោយ្ទោរ ័យ្រួម្ាៃ ៖
-

អៃុម្័ត្ៃូវច្ាប់ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ថមី) ខដ្លែតល់ ូៃម្កសួង-សាថប័ៃៃូវត្ួន្ទទីថវិកា ដ្ូច្ោត្ួន្ទទីោម្ស្រៃតី
ាៃសិទិច
ធ ត្់ខច្ងកញ្ច ប់ថវិការបស់ែួ លៃ ទហើយ្ទធវើការកាំណត្់ត្ួន្ទទី ៃិងភារកិច្ចរបស់រណទៃយ្យករសាធារណៈ ។

-

អៃុម្័ត្ៃូវ វិធាៃការទដ្ើម្បីទធវើពិពិធកម្មម្ូលោឋៃច្ាំណូល, ការអៃុវត្តអាទិភាវូបៃីយ្កម្មថ វិកាទដ្ើម្បីទោោះម្សាយ្
ែលប៉ាោះោល់ទសដ្ឋកិច្ចៃិងសងគម្ខដ្លបងកទោយ្វិបត្តិ ាំងឺកូ វីដ្-១៩, ការខកលម្ែការចត្់ខច្ងថវិកាម្ូលធៃ, ៃិង
ការទលើកកម្ព ស់ការកាំណត្់អត្តសញ្ញញណៃិងម្រប់ម្រងហាៃិភ័យ្ ទដ្ើម្បីបងាករែលប៉ាោះោល់ម្ិៃបាៃរំពឹងទុកពី
ការអភិវឌ្ឍខាងកនុង ៃិងសាពធម្ិៃបាៃរំពឹងទុកពីខាងទម្ៅ ។

-

កាត្់បៃថយ្ៃីត្ិ វិធីច្ាំណាយ្ៃិងការែតល់ការឯកភាពទលើម្បត្ិបត្តិការច្ាំណាយ្ ទដ្ើម្បី ាំរុញការអៃុវត្តកនុងម្បព័ៃធ
FMIS ៃិងទដ្ើម្បីខកលម្ែការអៃុវត្តថ វិកាបខៃថម្ទទៀត្ ។

-

ពម្ងីកការអៃុវត្តបលង់រណទៃយ្យ ៃិងាត្ិកាថវិកាឱយបាៃទពញទលញ ទដ្ើម្បីែតល់ម្ូលោឋៃសម្ាប់ការម្រប់ម្រង
ថវិកា ៃិងសម្ម្ួលដ្ល់ការទធវើការសទម្ម្ច្ច្ិត្ត ម្ពម្ទាាំងរួម្ច្ាំខណកបទងកើៃរណទៃយ្យភាពែងខដ្រ ។

-

បទងកើត្ម្កបែណឌថវិកាព័ត្៌ាៃសម្ិទក
ធ ម្ម ទោយ្បញ្ញាក់ពីការម្រប់ម្រងខែែកទលើសម្ិទក
ធ ម្ម, ការវាស់ខវងលទធែល
នៃកម្ម វិធី, រណទៃយ្យភាពសម្ិទក
ធ ម្ម, ការរាយ្ការណ៍ម្បកបទោយ្ត្ាលភាព ៃិងម្កបែណឌសវៃកម្មសម្ិទក
ធ ម្ម ។
កិច្ចការទៃោះៃឹងន្ទាំឱយទែារអាំណាច្ៃិងភារកិច្ចថ វិកាឱយទៅអនកម្រប់ម្រងកម្ម វិធីៃិងសកម្មភាព,

បទងកើៃត្ាលភាព

ៃិងខកលម្ែការរាយ្ការណ៍ទលើសម្ិទក
ធ ម្មនៃកម្ម វិធី, ការកសាងសម្ត្ថភាពទលើ ាំន្ទញោក់ព័ៃធៃឹងការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍ដ្ាំទណើរការម្រប់ម្រងធៃធាៃម្ៃុសស ខដ្លញាុ ង
ាំ ឱយាៃរណទៃយ្យភាព
តាម្រយ្ៈការកាំណត្់ទោលបាំណងៃិងការរាយ្ការណ៍សម្ិទក
ធ ម្មរបស់បុរគលែារភាាប់ទៅៃឹងទោលបាំណង ឬ
លទធែលនៃកម្ម វិធីឬទោលៃទោបាយ្ ។ កិច្ចការទៃោះត្ម្ម្ូវឱយាៃការបទងកើៃភាពម្បទាក់ម្កឡាឬការបាំទពញ
បខៃថម្ពីកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ទែសងទទៀត្ខដ្លាៃការោក់ព័ៃធ ។
-

ពម្ងឹងការម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈទោយ្ទធវើសុែដ្ុម្ៃីយ្កម្ម ៃិងបញ្ចូ លហិរញ្ញបបទាៃទាាំងកនុង ៃិងទម្ៅ
ម្បទទសទៅកនុងម្បព័ៃធម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈ ។ កិច្ចការទៃោះម្ត្ូវាៃការច្ូលរួម្ោាំម្ទពីឯកសាររត្ិយ្ុត្ត
ម្ត្ឹម្ម្ត្ូវៃិងម្រប់ម្ោៃ់ទដ្ើម្បីែតល់ការបញ្ញាក់ច្ាស់ោស់ពីវដ្តនៃការម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈ, ការទរៀបច្ាំ
សាថប័ៃ, ទោលការណ៍ខណន្ទាំពីការវាយ្ត្នម្លោម្ូលោឋៃទលើរទម្ាងវិៃទិ ោរ ។ ម្ា៉ា ងទទៀត្ ឯកសារខណន្ទាំ
ពីសតង់ោវាយ្ត្នម្ល ៃិងអៃុវត្តរទម្ាងវិៃិទោរសាធារណៈ ( PIM Standard Appraisal Manual and
PIM Standard Implementation Manual) ម្ត្ូវបទងកើត្ៃីត្ិ វិធីរួម្សម្ាប់ម្រប់ម្រងការអៃុវត្តរទម្ាងទៅ
ម្រប់ម្កសួង-សាថប័ៃ ។ ទៃាម្
ឹ ទៃោះក៏ម្ត្ូវាៃការពម្ងឹងសម្ត្ថភាពកសហវ., ម្កសួងខែៃការ ៃិងម្កសួង-សាថប័ៃ
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ទែសងទទៀត្កនុងការទរៀបច្ាំ ៃិងវាយ្ត្នម្លរទម្ាងវិៃិទោរឱយកាៃ់ខត្ាៃម្បសិទភា
ធ ពៃិងម្បកបទោយ្ស័កតិសិទភា
ធ ព
ទោយ្ែារភាាប់ទៅៃឹងអាទិភាពោយ្ុទសា
ធ ស្រសត កាំណត្់កនុងខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកាៃិងម្កបែណឌច្ាំណាយ្រយ្ៈម្ធយម្ ។
-

ទរៀបច្ាំម្កបែណឌហិរញ្ញវត្ថុរយ្ៈទពលម្ធយម្ ៃិងម្កបែណឌថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ ទហើយ្បទងកើត្ៃូវពិោៃោក់ោក់
សម្ាប់ត្ម្ម្ង់ទិសការទរៀបច្ាំថ វិកាទដ្ើម្បីទៅោាំម្ទដ្ល់ការខកលម្ែ វិៃ័យ្ហិរញ្ញវត្ថុៃិង វិៃ័យ្ថវិកា ទោយ្ាៃ
ទោលទៅហិរញ្ញវត្ថុៃិងរាំរូពាករណ៍ដ្៏ម្ត្ឹម្ម្ត្ូវ ។

203> បខៃថម្ពីទៃោះ ការពម្ងឹងការម្រប់ម្រងការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ាៃសារៈសាំខាៃ់ទោយ្៖
-

ម្ត្ួត្ពិៃិត្យៃិងវាយ្ត្នម្លឱយបាៃម្រប់ម្ោៃ់ ទោយ្ទម្បើម្បាស់សូច្ន្ទករសម្ិទក
ធ ម្មទផ្លតត្ទលើលទធែលច្ុងទម្កាយ្
ៃិងទម្បើម្បាស់យ្ៃតការ EAP ច្ាំទោោះការសិកាវឌ្ឍៃភាព ៃិងែតល់អៃុសាសៃ៍ទលើទិសទៅអន្ទរត្ ។

-

ខកលម្ែ ការម្រប់ម្រងការផ្លលស់បតូរច្ាំទោោះដ្ាំទណើរការខកទម្ម្ង់ណា ខដ្លម្ត្ូវាៃការយ្កច្ិត្តទុកោក់ខាលាំង ទលើ
ការខកលម្ែ សាថប័ៃ (ដ្ូច្ោឧបសរគរារាាំងដ្ល់ការអៃុវត្តថ វិកាព័ត្៌ាៃសម្ិទក
ធ ម្ម ) ៃិងម្ត្ូវាៃការអភិវឌ្ឍ
ការទលើកទឹកច្ិត្តទដ្ើម្បីោាំម្ទដ្ល់កិច្ចែិត្ែាំខកទម្ម្ង់ ។

-

ការអភិវឌ្ឍធៃធាៃម្ៃុសស ទដ្ើម្បីកាំណត្់រុណវុឌ្ឍៃិង ាំន្ទញថមី ខដ្លោត្ម្ម្ូវការសម្ាប់ោាំម្ទដ្ល់ការអៃុវត្ត
ម្បព័ៃធថ វិកាព័ត្៌ាៃសម្ិទក
ធ ម្ម ទោយ្ទធវើការវិភារពីការងារ, ពម្ងឹងការទម្ ើសទរីស, ការបណុត ោះបណា
ត ល, ៃិង
ការអភិវឌ្ឍអា ីព ។

-

ទធវើសុែដ្ុម្ៃីយ្កម្មកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ទាង
ាំ ៣ រឺកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, កម្ម វិធីខកទម្ម្ង់
រដ្ឋបាលសាធារណៈ ៃិងកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ វិម្ ឈការៃិងវិសហម្ ឈការ (ឧទាហរណ៍៖ រណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ
ៃិងសម្ិទក
ធ ម្មថ វិកាខដ្លោទោលទៅនៃកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ម្ត្ូវត្ម្ម្ឹម្ោម្ួយ្
វិសាលភាពនៃទោលទៅកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ វិម្ ឈការ ៃិង វិសហម្ ឈការ ទហើយ្ោាំម្ទដ្ល់ការម្រប់ម្រងធៃធាៃ
ម្ៃុសសខដ្លម្ត្ូវបាៃអភិវឌ្ឍទម្កាម្កម្ម វិធីខកទម្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ) ។

២.៤ លទធ ្លននការអនុវត្តកិចចម្ពម្សម្ពៀងហិរញ្ញបបទានឥត្េាំណងរវាង RGC និង EU ម្បចាំឆ្ន២
ាំ ០២០

204> តាម្រយ្ៈរបាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវត្តម្កបែណឌលទធែល

ទម្កាម្កិច្ចម្ពម្ទម្ពៀងហិរញ្ញបបទាៃឥត្សាំណងឆ្នាំ

២០១៩-២០២០ រវាងរា រោឋភិបាលកម្ពុោ ៃិងសហភាពអឺរ៉ៃុប របស់អងគភាពអៃុវត្ត ម្បចាំឆ្នាំ២០២០ បាៃបងាាញថ្ន
ការអៃុវត្តម្កបែណឌលទធែលខដ្លាៃទោលទៅសូច្ន្ទករ/អៃុសូច្ន្ទករសម្ិទក
ធ ម្មទាង
ាំ អស់ច្ាំៃួៃ ១១ កនុងទន្ទោះ
ទោលទៅសូច្ន្ទករ/អៃុសូច្ន្ទករសម្ិទក
ធ ម្ម ច្ាំៃួៃ ៧ សទម្ម្ច្បាៃ១០០%, ច្ាំៃួៃ ៣ ម្ិៃសទម្ម្ច្បាៃតាម្ទោលទៅខដ្លបាៃទម្ោងទុក កនុងទន្ទោះរួម្ាៃ (១) ទសច្កតីម្ោងច្ាប់សតីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ថមី), (២) អៃុម្កឹត្យ
សត ីពីៃីត្ិ វិធីរួម្សម្ាប់អៃុវត្តរទម្ាងវិៃិទោរទោយ្យ្ៃតការភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋៃង
ិ ឯក ៃ, ៃិង (៣) ទសច្កតីម្ោង
ខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត សត ីពីការកសាងៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍សម្ត្ថភាព កនុងម្កបែណឌកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ ឆ្នាំ២០២១-២០២៥ ៃិង ច្ាំៃួៃ ១ ទទៀត្ (FMIS Modules) សថ ិត្កនុងការបៃតតាម្ោៃម្ត្ឹម្ដ្ាំណាច្់ម្ត្ីាស
ទី២ ឆ្នាំ២០២១ ។
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205> រិត្ម្ត្ឹម្ដ្ាំណាច្់ឆ្នាំ២០២០, ទសច្កតីម្ោងច្ាប់សតីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ថមី) ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំរួច្រាល់ ម្ត្ឹម្ ២
ាំពូកប៉ាុទណាណោះ ។ ទៃាឹម្ទន្ទោះ ខែែកតាម្ការសទម្ម្ច្របស់ ឯកឧត្តម្អរគបណឌត្
ិ សភាចរយ ឧបន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតី រដ្ឋម្ស្រៃតីក
សហវ. កនុងកិច្ចម្ប ុាំរណៈកម្មការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៃ កសហវ. ន្ទនថៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ
២០២១, អរគន្ទយ្កោឋៃថវិកាម្ត្ូវបញ្ច ប់ទសច្កតីម្ោងច្ាប់ទៃោះ ៃិងទែាើ ៃ
ូ រណៈរដ្ឋម្ស្រៃតីពិៃិត្យទៅម្ត្ីាសទី៤ ឆ្នាំ
២០២១ ទហើយ្បញ្ាូ ៃសុាំការអៃុម្័ត្ពីរដ្ឋសភាកនុងម្ត្ីាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ ។ សូច្ន្ទករទៃោះ រឺោកម្មវត្ថុនៃការកាត្់
បៃថយ្ការទបើកែតល់ម្ូលធិៃិម្ទម្ទង់ថ វិកា ច្ាំៃួៃ ៧៥០ ០០០ អឺរ៉ៃូ កនុងឆ្នាំ២០២១ ។

206> អៃុម្កឹត្យសត ីពីៃីត្ិវិធីរួម្សម្ាប់អៃុវត្តរទម្ាងវិៃិទោរទោយ្យ្ៃតការភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋៃិងឯក

ៃ ាៃទោល-

ការណ៍ខណន្ទាំ (guideline) សរុបច្ាំៃួៃ ១០ ខដ្លម្ត្ូវទសន ើសុាំការអៃុម្័ត្កនង
ុ ឆ្នាំ២០២០ ។ អងគភាពភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋ
ៃិងឯក ៃបាៃទរៀបច្ាំបញ្ច ប់ ទោលការណ៍ ខណន្ទាំ ច្ាំៃួៃ ៣ ប៉ាុទណាណោះ រួ ម្ាៃ (ក) ៃីត្ិ វិធីអ ត្តសញ្ញញណកម្ម ៃិង
ការទម្ ើសទរីសរទម្ាង, (ែ) ៃីត្ិ វិធីបទងកើត្ ៃិងម្រប់ម្រងម្ូលៃិធអ
ី ភិវឌ្ឍៃ៍រទម្ាង, ៃិង (រ) ៃីត្ិ វិធីទម្ ស
ើ ទរីសទីម្បឹកា
ម្បត្ិបត្តិការរទម្ាង ។ ទៃាឹម្ៃឹងាៃភាពយ្ឺត្ោ៉ាវកនុងការទរៀបច្ាំទោលការណ៍ខណន្ទាំ ៃិងទសន ើសុាំការអៃុម្័ត្ទលើ
អៃុម្កឹត្យទៃោះ, អងគភាពភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋៃិងឯក ៃក៏ម្បឈម្ៃឹងភាពយ្ឺត្ោ៉ាវទលើការអៃុម្័ត្ទសច្កតីម្ោងច្ាប់
សត ីពីភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋៃង
ិ ឯក ៃ (PPP Law) ែងខដ្រ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ ម្ូលធិៃិម្ទម្ទង់ថ វិកាសម្ាប់សូច្ន្ទករ
“អៃុម្កឹត្យសត ីពៃ
ី ីត្ិ វិធីរួម្សម្ាប់អៃុវត្តរទម្ាងវិៃិទោរទោយ្យ្ៃតការភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋៃិងឯក ៃ”

ៃឹងកាលយ្

ោកម្មវត្ថុសម្ាប់ការកាត្់បៃថយ្ច្ាំៃួៃ ២៥០ ០០០ អឺរ៉ៃូ កនុងឆ្នាំ២០២១ ។

207> ទសច្កតីម្ោងខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត សត ីពីការកសាងៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍សម្ត្ថភាព

កនុងម្កបែណឌកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឆ្នាំ២០២១-២០២៥ ម្ត្ូវបាៃពិទម្ោោះទោបល់ ៃិងទទួលធាត្ុច្ូលពីអរគន្ទយ្កោឋៃៃិងអងគភាព
ោក់ព័ៃធទម្កាម្ឱវាទ កសហវ., ម្ៃាីរ សហវ., រត្ន្ទោររា ធាៃី-ទែត្តទាង
ាំ ២៥, ម្កសួង-សាថប័ៃ ៃិងនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍
ោក់ព័ៃធ ម្ពម្ទាាំង អ.រ.ហ. ែងខដ្រ ។ ប៉ាុខៃតការខកលម្ែទលើទសច្កតីម្ោងទៃោះ បាៃអូសបន្ទលយ្រហូត្ដ្ល់នថៃទី៤ ខែ
ទម្សា ឆ្នាំ២០២១ ទទើបបាៃទោរពទសន ើសុាំការអៃុម្័ត្ដ្៏ែពង់ែពស់ពី ឯកឧត្តម្អរគបណឌត្
ិ សភាចរយ ឧបន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតី ។
ភាពយ្ឺត្ោ៉ាវនៃការអៃុវត្តសូច្ន្ទករទៃោះ ៃឹងទៅោកម្មវត្ថុសម្ាប់ការកាត្់បៃថយ្ម្ូលធិៃិម្ទម្ទង់ថវិកា ច្ាំៃួៃ ៥០០ ០០០
អឺរ៉ៃូ កនុងឆ្នាំ២០២១ ។
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៣. លទធ ្លននការវាយត្នម្ៃម្បព័នធម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ

208> PEFA ឆ្នាំ២០២០ ម្ត្ូវបាៃទម្បើម្បាស់ទាងាំ ម្កបែណឌ PEFA ឆ្នាំ២០១១ ៃិងឆ្នាំ២០១៦ ។ ការទម្បើម្បាស់ម្កបែណឌឆ្នាំ
២០១១ ាៃទោលបាំណងទដ្ើម្បីទធវើការទម្បៀបទធៀបលទធែលកៃលងម្ក រីឯម្កបែណឌឆ្នាំ២០១៦ រឺោម្កបែណឌថមី
ខដ្លលទធែលទទួលបាៃៃឹងកាលយ្ោបន្ទាត្់ទោល (Baseline) សម្ាប់ោម្ូលោឋៃទធវើការវាយ្ត្នម្លន្ទទពលបន្ទាប់ ។
៣.១ លទធ ្លននការវាយត្នម្ៃ PEFA សម្បើម្បាេ់ម្កបខ្ណឌឆ្ន២
ាំ ០១១

209> ការពិៃិត្យទលើវឌ្ឍៃភាពការវាយ្ត្នម្ល PEFA ច្ាំៃៃួ បីទលើកកៃលងម្កទៃោះចប់តាងាំ ពីឆ្នាំ២០១០ ដ្ល់ឆ្នាំ២០២០៖ ម្កប
ែណឌ PEFA ឆ្នាំ២០១១ ម្ត្ូវបាៃទម្បើម្បាស់សម្ាប់ពិៃិត្យទលើវឌ្ឍៃភាពការវាយ្ត្នម្លច្ាំៃួៃបីទលើកកៃលងម្ក ោ
ពិទសសោម្ួយ្លទធែលវាយ្ត្នម្ល PEFA ឆ្នាំ២០១៥ ។ ខែែកទលើលទធែលនៃការវាយ្ត្នម្លទៃោះបាៃបងាាញសូច្ន្ទករ
សម្ិទក
ធ ម្មរៃលឹោះច្ាំៃួៃ 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) ទទួលបាៃពិៃាុទាប ៃិង PI-11 ទទួលពិៃាុ
ទាបែងខដ្រ ។ សូច្ន្ទករោក់ព័ៃធៃឹងសម្ត្ថកិច្ចោម្ួយ្របស់អាោាធរសវៃកម្មោត្ិម្ិៃម្ត្ូវបាៃវាយ្ត្នម្ល (PI-26)
ទោងាម្តា ៤០ នៃច្ាប់សតីពីសវៃកម្ម (ខច្ងថ្ន កនុងករណីចាំបាច្់ តាម្សាំទណើរបស់រណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុៃិង
ធន្ទោរនៃរដ្ឋសភា រណៈកាមធិការអច្ិនស្រៃតយ្៍កនុងន្ទម្នៃរដ្ឋសភាាៃសិទិទធ ម្ ើសទរីសសវៃករពិទសស ទដ្ើម្បីពិៃិត្យ
ទម្ើលទ ើងវិញៃូវសកម្មភាព ៃិងកិច្ចម្បត្ិបត្តិការរបស់អាោាធរសវៃកម្មោត្ិ) ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ, PI-27 ៃិង PI-28 ម្ិៃ
ម្ត្ូវបាៃវាយ្ត្នម្លោក់ពិៃាុទោយ្ទហត្ុ PI-26 ពុាំអាច្វាយ្ត្នម្លបាៃ ៃិងសូច្ន្ទករោក់ព័ៃធៃឹងនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ (D1D3) ពុាំទាៃ់ាៃភាពចាំបាច្់កង
នុ កិច្ចការខកទម្ម្ង់ទៅទ ើយ្ ។
៣.១.១ វិន័យថវិកា

210> វិៃ័យ្ថវិកា ម្ត្ូវបាៃ្លុោះបញ្ញចងាំ តាម្រយ្ៈវិសាលភាពម្របដ្ណោប់នៃឯកសារថវិកា ៃិងលទធភាពវិភា

ៃ៍ថ វិកាទៅតាម្

ខែៃការ ។ ការម្រប់ម្រងា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ចាៃសារៈសាំខាៃ់ណាស់កនុងម្បព័ៃធទសដ្ឋកិច្ចោត្ិ ។ ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ ួយ្ឱយរា រោឋភិបាលអាច្សទម្ម្ច្បាៃលទធែលនៃ វិៃ័យ្ថវិកា ។

211> កម្ពុោទទួលបាៃសម្ិទកធ ម្មលែទលើការអៃុវត្តច្ណា
ាំ
យ្ថវិការដ្ឋ (PI-1 ទទួលពិៃាុ ‘A’) ប៉ាុខៃតច្ាំណូលថវិការដ្ឋកនុងម្បទទស
(PI-3 ទទួលពិៃាុ ‘D’) ាៃរាលត្ធាំៗទធៀបរវាងការអៃុវត្តៃិងលទធែលម្បម្ូលច្ាំណូល ដ្ូច្ទៃោះម្ត្ូវពម្ងឹងបខៃថម្
ទលើការពាករច្ាំណូល ។ ទោយ្ខ ក ភាពម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្នៃថវិកាទៅាៃភាពទៃ់ទែាយ្ទៅទ ើយ្ ខដ្លាៃដ្ូច្ោ
(ក) ច្ាំៃួៃទម្ច្ើៃនថៃៃិងយ្ៃតការតាម្ោៃច្ាំណាយ្កកសា ោះ (PI-4 សាសធាត្ុ ១ ទទួលពិៃាុ ‘D’), ៃិង (ែ) ភាពម្ិៃ
ទពញទលញនៃការម្រប់ម្រងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ ោពិទសស ច្ាំណូលពីម្រឹោះសាថៃសាធារណៈរដ្ឋបាល (PI-7
សាសធាត្ុ ១ ទទួលពិៃាុ ‘B’) ។

212> ដ្ាំទណើរការទរៀបច្ាំថវិកាតាម្លាំោប់លាំទោយ្

ៃិងបាៃទាៃ់ទពលទវោ ទាម្ទារឱយម្រប់អងគភាពថវិកាទាាំងអស់ាៃ

ភាពោាចស់ទលើថ វិការបស់ែួ លៃ ៃិងដ្ឹងពីការ វិភា ថវិកាច្ុងទម្កាយ្កាៃ់ខត្ច្ាស់ ម្ុៃៃឹងចប់ទែតើម្ឆ្នាំសារទពើពៃធថមី
(PI-11 ទទួលពិៃាុ ‘B+’) ។ របាយ្ការណ៍អៃុវត្តថវិកា ម្ត្ូវធាន្ទភាពទាៃ់ទពលទវោោម្បចាំខែ ម្បកបទោយ្សុម្កឹត្ភាព
ៃិងសងគត្ិភាព សម្ាប់ការតាម្ោៃម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យទលើច្ាំណូលៃិងច្ាំណាយ្សាធារណៈសរុប (PI-24 ទទួលពិៃាុ ‘C+’) ។

66

ការទរៀបច្ាំខែៃការសាច្់ម្បាក់ ខដ្លែោល់ៃូវព័ត្៌ាៃអាច្ទុកច្ិត្តបាៃអាំពីសាច្់ម្បាក់សម្ាប់ម្កសួង-សាថប័ៃ ទរៀបច្ាំ
ខែៃការទដ្ើម្បីទសន ើធាន្ទច្ាំណាយ្ ទទួល បាៃពិៃាុ លែ (PI-16 ទទួល ពិៃាុ ‘C+’) ។ ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យទលើសហម្ោស
សាធារណៈ, រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្ត, រដ្ឋបាលម្កុង-ម្សុក ៃិង រដ្ឋបាលឃុ-ាំ សងាកត្់ បាៃបងាាញថ្នសាថប័ៃទាាំងទន្ទោះ
ម្ិៃបាៃទសន ើថ វិការដ្ឋបខៃថម្ ទម្ៅពីខែៃការទ ើយ្ (PI-9 ទទួលពិៃាុ ‘C+’) ។

213> ទម្ៅពីទៃោះ ច្ាំណច្ុ ម្ួយ្ច្ាំៃួៃនៃម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ខដ្លទៅាៃកងវោះច្ទន្ទលោះ ក៏ាៃសារៈសាំខាៃ់
កនុងការធាន្ទវិៃ័យ្ថវិកាែងខដ្រ។ ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងច្ាំណូល ម្ិៃទាៃ់អាច្ធាន្ទបាៃៃូវម្បសិទភា
ធ ពនៃការច្ុោះបញ្ា ីអនក
ោប់ពៃធ ទោយ្ម្ត្ូវបៃតពម្ងឹងការអៃុវត្តឱយាៃម្បសិទភា
ធ ព ៃូវការច្ុោះបញ្ា ីអា ីវកម្មតាម្ថ្ននលម្បព័ៃធបទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃ
(IT Platform) អៃុទោម្តាម្អៃុម្កឹត្យទលែ ៨៤ អៃម្ក.បក ច្ុោះនថៃទី១០ ខែម្ិថុន្ទ ឆ្នាំ២០២០ (PI-14 ទទួល
ពិៃាុ ‘C+’) ។ រីឯការម្រប់ម្រងបាំណល
ុ ពៃធ រឺទៅខត្ោបញ្ញាម្បឈម្ ខដ្លាៃវឌ្ឍៃភាពត្ិច្ ។ កងវោះម្បព័ៃធតាម្ោៃ
វិកកយ្បម្ត្ទាំៃិញៃិងទសវាកម្ម ម្បកបទោយ្ម្បសិទភា
ធ ព ាៃៃ័យ្ថ្នព័ត្៌ាៃអាំពីការទូទាត្់ វិកកយ្បម្ត្ ៃិងការម្រប់ម្រង
បាំណល
ុ កកសា ោះ ម្ិៃម្ត្ូវបាៃដ្ឹងទ ើយ្ (PI-4 សាសធាត្ុ ២ ទទួលពិៃាុ ‘C’)។ ទទាោះបីោការពាករអាំពីការែោល់
ថវិកាទោយ្នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ទៅាៃកម្ម្ិត្ ប៉ាុខៃតច្ាំណច្
ុ ទៃោះម្ិៃខម្ៃោបញ្ញាច្ម្បងទន្ទោះទទ ទោយ្សារាៃការថយ្ច្ុោះ
នៃការោាំម្ទថវិកាទៃោះ ទធៀបៃឹងការោាំម្ទទោយ្ថវិការដ្ឋ ។

214> សូច្ន្ទករម្ួយ្ច្ាំៃួៃទទៀត្ អាច្

ួយ្ឱយរា រោឋភិបាលទច្ៀសវាងៃូវច្ាំណាយ្ម្ិៃបាៃទម្ោងទុកកនុងរយ្ៈទពលម្ធយម្ ។

កនុងទន្ទោះ ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យតាម្ោៃទលើបាំណល
ុ ាៃម្បសិទភា
ធ ព កនុងទពលខដ្លបាំណល
ុ របស់កម្ពុោសថ ិត្ទៅកនង
ុ កម្ម្ិត្
អាច្ម្រប់ម្រងបាៃ (PI-17 សាសធាត្ុ ៣ ទទួលពិៃាុ ‘C’ ៃិង PI-12 សាសធាត្ុ ២ ទទួលពិៃាុ ‘A’)។ ច្ាំទោោះ
ម្កបែណឌថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ សថ ិត្ទៅកនុងដ្ាំណាក់កាលទរៀបច្ាំបឋម្ ខដ្លការែារភាាប់ថ វិកាពីវដ្តម្ួយ្ទៅវដ្ត
ម្ួយ្ទទៀត្ ទៅាៃកម្ម្ិត្ទៅទ ើយ្ (PI-12 សាសធាត្ុ ១ ទទួលពិៃាុ ‘C’ ៃិង ៤ ទទួលពិៃាុ ‘C’)។ ការពិៃិត្យហាៃិភ័យ្
ថវិកា ខដ្លាៃបងាាញពីសាំទណើថ វិកាោយ្ថ្នទហត្ុរបស់សហម្ោសសាធារណៈ ៃិងម្បត្ិបត្តិការថវិកាដ្នទទទៀត្
ម្ិៃទាៃ់ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំទៅទ ើយ្ (PI-9 ទទួលពិៃាុ ‘C+’) ។

215> កងវោះច្ទន្ទលោះទាាំងទៃោះ

បាៃបងាាញឱយទឃើញថ្ន សម្ិទក
ធ ម្មលែទលើ វិៃ័យ្ថវិកា អាច្ម្បឈម្ៃឹងហាៃិភ័យ្ ទបើសិៃោ

ការម្បម្ូលច្ាំណូលកនុងរយ្ៈទពលែលីរបស់រា រោឋភិបាល

ួបម្បទោះបញ្ញា ឬកាំទណើៃទសដ្ឋកិច្ចកនុងរយ្ៈទពលម្ធយម្

ឺ ូ វីដ្-១៩ ការដ្កម្បព័ៃធអៃុទម្ោោះពៃធ ៃិងទម្ោោះទឹក ាំៃៃ់ ។ ដ្ូច្ទៃោះ
ាៃការធាលក់ច្ុោះ ទោយ្សារែលប៉ាោះោល់ ាំងក
អងគភាពម្បម្ូលច្ាំណូលម្ត្ូវយ្កច្ិត្តទុកោក់ ពិៃិត្យ ៃិងសិកាទលើលទធភាព នៃការម្បម្ូលច្ាំណូលខដ្លាៃសកាតៃុពល
ទែសងទទៀត្ ទោយ្រិត្រូរទាាំងទិដ្ឋភាពច្ាំណូលសារទពើពៃធ ៃិងម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ ទដ្ើម្បីធាន្ទបាៃៃូវអៃុទោម្ភាព
សារទពើពៃធ ៃិងការម្បម្ូលច្ាំណូលឱយបាៃម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ កនុងទន្ទោះម្បភពច្ាំណូលពី វិស័យ្ E-Commerce, វិស័យ្
ទម្បងកាត្ខដ្លោសកាតៃុពលថមី, វិស័យ្ធៃធាៃខរ៉ៃ ម្ពម្ទាាំង វិស័យ្ខដ្លាៃសកាតៃុពលម្ួយ្ច្ាំៃួៃទទៀត្ ។
៣.១.២ យុទធសាន្រេត វិភាជន៍ធនធាន

216> យ្ុទសា
ធ ស្រសត វិភា

ៃ៍ធៃធាៃ ្លុោះបញ្ញចង
ាំ ៃូវលទធភាពរបស់រា រោឋភិបាលកនុងការែតល់ធៃធាៃហិរញ្ញវត្ថស
ុ ម្ម្សប ូៃ

អងគភាពែតល់ទសវាសាធារណៈ ៃិងកនុងការទកៀរររធៃធាៃហិរញ្ញវត្ថុពីសាធារណ ៃ ៃិងសហម្ោស ទដ្ើម្បីទ្លើយ្ត្ប
ទៅៃឹងទោលបាំណងទោលៃទោបាយ្ ៃិងទោលទៅ ។
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217> ម្បព័ៃធថ វិកា រឹងា ាំរឺសថិត្ម្ត្ង់ការទរៀបច្ាំម្បចាំឆ្នាំ ទធវើទ

ើងតាម្លាំោប់លាំទោយ្ ៃិងាៃការច្ូលរួម្ែពស់, ការម្ត្ួត្-

ពិៃិត្យទោយ្អងគៃីត្ិបបញ្ញត្បា
តិ ៃទាៃ់ទពលទវោ ៃិងតាម្ៃីត្ិ វិធីទរៀបរយ្ម្ត្ឹម្ម្ត្ូវ (PI-11 ទទួលពិៃាុ ‘A’), ៃិងភាពទាៃ់ទពលទវោ ៃិងភាពអាច្ទ ឿោក់បាៃនៃព័ត្៌ាៃអាំពីការទែារធៃធាៃទៅឱយឃុាំ-សងាកត្់ ខដ្លាៃសវ ័យ្ភាពកនុង
ការទរៀបច្ាំថវិកា (PI-8 សាសធាត្ុ ១ ទទួលពិៃាុ ‘A’ ៃិង ២ ទទួលពិៃាុ ‘A’) ។

218> ទដ្ើម្បីសទម្ម្ច្បាៃោអត្ិបរាៃូវទោលបាំណងទោលៃទោបាយ្នៃការែតល់ទសវាសាធារណៈ

រឺទាម្ទារការែារភាាប់

ថវិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្កនុងរយ្ៈទពលម្ធយម្ ។ ប៉ាុខៃត ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ម្ិៃទាៃ់អៃុវត្តបាៃ
លែទៅទ ើយ្ ទោយ្សារខត្ការទរៀបច្ាំខែៃការថវិកាពហុឆ្នាំសម្ាប់ វិស័យ្អាទិភាពទៅាៃភាពទៃ់ទែាយ្ ទលើកខលង
ខត្វិស័យ្សុខាភិបាល ៃិង វិស័យ្អប់រំ (PI-12 សាសធាត្ុ ៣ ទទួលពិៃាុ ‘C’), ខដ្លន្ទាំ ឱយាៃកងវោះច្ទន្ទលោះកនុង
ការទម្ ើសទរីសរទម្ាងវិៃិទោរ ៃិងកងវោះការរិត្រូរលែិត្លែៃ់អាំពីខែៃការច្ាំណាយ្ថវិកាច្រៃតខដ្លបណា
ោ លម្កពី
ការបញ្ច ប់រទម្ាង (PI-12 សាសធាត្ុ ៤ ទទួលពិៃាុ ‘C’)។ ទលើសពីទៃោះ ម្កបែណឌច្ាំណាយ្រយ្ៈទពលម្ធយម្ម្ត្ូវ
បាៃែតួច្ទែតើម្តាម្រយ្ៈការទរៀបច្ាំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តសាកលបងៃូវម្កបែណឌថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ ៃិងការទធវើសាហរណកម្ម ទពញទលញទៅកនុង ដ្ាំទណើរការទរៀបច្ាំថ វិ កា ោម្ួយ្ ការែារភាាប់ថ វិ កាច្ាស់ោ ស់ ពីវដ្ត ថ វិកាសម្ាប់
ម្កសួងអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃបទ, ម្កសួងសាធារណៈការៃិងដ្ឹក ញ្ាូ ៃ ៃិងម្កសួងធៃធាៃទឹក ៃិងឧត្ុៃិយ្ម្ ។ បខៃថម្ពីទៃោះ
កសហវ. បាៃកាំពុងទរៀបច្ាំម្កបែណឌហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរយ្ៈទពលម្ធយម្ ៃិងទម្ោងៃឹងោក់ ូៃរណៈរដ្ឋម្ស្រៃតីពិៃិត្យ
ៃិងអៃុម្័ត្ទៅឆ្នាំ២០២២ សម្ាប់ទរៀបច្ាំខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកាឆ្នាំ២០២៣-២០២៥ ៃិងថវិកាម្បចាំឆ្នាំ២០២៣ ។

219> ទលើសពីទៃោះ ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យតាម្ោៃទលើការវិភា

ៃិងការអៃុវត្តថ វិកា ាៃភាពម្បទសើរទ ើង ទោយ្សារាៃបលង់-

រណទៃយ្យសម្ាប់រដ្ឋ បាលថ្ននក់ោត្ិ ៃិងថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ប៉ាុខៃត ការែារភាាប់ោម្ួ យ្ ច្ាំណាត្់ ថ្ននក់ ថ វិកាោម្ួយ្
ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ម្ុែងារ (PI-5 ទទួលពិៃាុ ‘C’) ទៅម្ិៃាៃភាពម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ៃិងកងវោះរបាយ្ការណ៍លម្ែិត្អាំពី
ការអៃុវត្តរទម្ាងខដ្លទម្បើម្បាស់ហិរញ្ញបបទាៃខាងទម្ៅ ក៏ដ្ូច្ោភាពទៃ់ទែាយ្នៃម្បព័ៃធតាម្ោៃការែតលធ
់ ៃធាៃ
ដ្ល់អងគភាពែតល់ ទសវាសាធារណៈ (PI-23 ទទួលពិៃាុ ‘B’) ។

220> ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុោ

ក៏បាៃ ួបម្បទោះៃឹងការវិភា ថវិកាទ ើង វិញទៅកនុងឆ្នាំ ោញឹកញាប់

ៃិងទៅកនុងទាំហធ
ាំ ាំ (PI-16 សាសធាត្ុ ៣ ទទួលពិៃាុ ‘C+’) តាម្រយ្ៈសិទិអ
ធ ាំណាច្របស់រដ្ឋម្ស្រៃតី កសហវ. ខដ្លបាៃ
កាំណត្់កនុងច្ាប់សតីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឆ្នាំ២០០៨ (PI-23 ទទួលពិៃាុ ‘B’) ។ ទទាោះបីោោ៉ាងទៃោះកតី រាលត្
ថវិការវាងការវិភា ថវិកាោក់ខសត ងម្ិៃាៃភាពែុសោនខាលាំង ទបើទធៀបៃឹងការអៃវុត្តថ វិកា (PI-2 ទទួលពិៃាុ ‘B+’)
ិ ាៃភាពម្បទសើរោងម្ុៃ តាម្រយ្ៈការោក់ឱយអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី ។
ខដ្ល្លុោះបញ្ញចង
ាំ អាំពីការទរៀបច្ាំរទម្ាងថវកា
៣.១.៣ ម្បេិទធភាពននការ្តល់សេវាសាធារណៈ

221> ការែតល់ទសវាសាធារណៈដ្៏ាៃម្បសិទភា
ធ ព

រឺ្លុោះបញ្ញចង
ាំ ឱយទឃើញពីការទម្បើម្បាស់ធៃធាៃហិរញ្ញវត្ថុបាៃម្ត្ឹម្ម្ត្ូវ,

ច្ាំទោលទៅនៃការែតល់ទសវាសាធារណៈ ៃិងការកាត្់បៃថយ្ការទម្បើម្បាស់ធៃធាៃទោយ្ែាោះខាាយ្។ ទៃោះោការងារ
ចាំបាច្់ ទដ្ើម្បីបទងកើៃម្បសិទភា
ធ ពនៃការែតល់ទសវាសាធារណៈឱយសម្ម្សបៃឹងកាំទណើៃការម្បម្ូលច្ាំណូល ខដ្លៃឹង
ន្ទាំម្កៃូវរណទៃយ្យភាពកនុងការទម្បើម្បាស់ធៃធាៃសាធារណៈទៅម្រប់កម្ម្ិត្ ។
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222> ភាពអាច្បា៉ា ៃ់ម្បាណបាៃនៃអត្ថិភាពថវិកា សម្ាប់ការអៃុវត្តថវិការបស់ម្កសួង-សាថប័ៃ ៃិងអងគភាពរដ្ឋ (PI-16
សាសធាត្ុ ២ ទទួលពិៃាុ ‘B’) ៃិងរបស់រដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ (PI-8 សាសធាត្ុ ២ទទួលពិៃាុ ‘A’) ៃឹង ួយ្
ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ពនៃការែតល់ទសវាសាធារណៈ ។ ក៏ប៉ាុខៃត ម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃិត្យទលើការធាន្ទច្ាំណាយ្ទៅម្ិៃទាៃ់ាៃ
លកេណៈទពញទលញ (PI-20 សាសធាត្ុ ១ ទទួលបាៃពិៃាុ ‘C’) ខដ្លប៉ាោះោល់ដ្ល់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សារធារណៈ កនុងអាំ ុងទពលាៃវិបត្តិ ។

223> ច្ាំណច្ុ ខដ្លម្ត្ូវយ្កច្ិត្តទុកោក់ោពិទសសទដ្ើម្បីពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ពនៃការទម្បើម្បាស់ធៃធាៃ ាៃដ្ូច្ោការពម្ងឹង
ទលើការតាម្ោៃទលើសម្ិទក
ធ ម្មសម្ាប់ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យតាម្ោៃ, ការបទងកើៃត្ាលភាពនៃម្បព័ៃធលទធកម្មសាធារណៈ,
ការពម្ងឹងយ្ៃតការទោោះម្សាយ្បណតឹងឯករា យកនុងកិច្ចលទធកម្ម (PI-19 ទទួលបាៃពិៃាុ ‘D+’) ៃិងភាពយ្ឺត្ោ៉ាវ ឬ
ការពៃារទពលនៃការទូទាត្់ច្ាំណាយ្ទលើទាំៃិញៃិងទសវា (PI-4 ទទួលបាៃពិៃាុ ‘D+’) ។

224> កងវោះច្ទន្ទលោះនៃម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃិត្យនែាកនុង (PI-18 សាសធាត្ុ ៤ ទទួលបាៃពិៃាុ ‘D’, PI-20 សាសធាត្ុ ២ ទទួល
បាៃពិៃាុ ‘C’ ៃិង ៣ ទទួលបាៃពិៃាុ ‘C’, ៃិង PI-21 ទទួលបាៃពិៃាុ ‘C’), កងវោះការទធវើសវៃកម្មទលើការម្រប់ម្រង
ទបៀវត្ស (PI-18 ទទួលបាៃពិៃាុ ‘D+’) ៃិងការបទងកើៃត្ាលភាពសាធារណៈ

(PI-10ទទួលបាៃពិៃាុ ‘B’) ទដ្ើម្បី

ធាន្ទម្បសិទភា
ធ ពែពស់កនុងការទម្បើម្បាស់ធៃធាៃសាធារណៈ។
៣.១.៤ ភាពម្គប់ម្ជុងសម្ជាយននព័ត្៌ម្មនថវិកា

225> ការវាយ្ត្នម្លទលើសូច្ន្ទករសម្ិទកធ ម្មខាងទលើ ពឹងខែែកទលើភាពម្រប់ម្ោៃ់នៃទិៃនៃ័យ្ថវិកាខដ្លអាច្ម្បម្ូលបាៃ ។
ក៏ប៉ាុខៃត ទិៃនៃ័យ្ទាាំងទៃោះទៅម្ិៃទាៃ់អាច្ទ ឿទុកច្ិត្តបាៃទាាំងម្សុងទៅទ ើយ្។ សូច្ន្ទករសម្ិទក
ធ ម្មម្ួយ្ច្ាំៃួៃ ៃឹង
បងាាញឱយទឃើញពីភាពម្ត្ឹម្ម្ត្ូវនៃទិៃនៃ័យ្ថវិកា ។

226> កនុងៃ័យ្ទៃោះ

ិ ខដ្លម្របដ្ណតប់ម្ិៃបាៃ
ច្ាំណច្
ុ ទែាយ្ម្ួយ្ច្ាំៃួៃម្ត្ូវបាៃកត្់សាគល់ ។ បខៃថម្ទលើព័ត្៌ាៃថវកា

ទពញទលញទលើម្បត្ិបត្តិការរបស់រា រោឋភិបាល (PI-7 ទទួលបាៃពិៃាុ ‘B’) ៃិងការម្រប់ម្រងបាំណល
ុ កកសា ោះខដ្លទៅ
ម្ិៃទាៃ់បាៃម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ (PI-4 ទទួលបាៃពិៃាុ ‘D+’), ទៅាៃកងវោះច្ទន្ទលោះម្ួយ្ច្ាំៃួៃទទៀត្ ដ្ូច្ោការទែាៀងផ្លាត្់
បូកសរុបទិៃនៃ័យ្ ៃិងការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ (PI-22 ទទួលបាៃពិៃាុ ‘C’ ៃិង PI-25 ទទួលបាៃពិៃាុ ‘C+’) ។
ទលើសពីទៃោះ កងវោះខាត្ច្ម្បងៗ ក៏ម្ត្ូវបាៃកាំណត្់ ៃិងម្ត្ូវបាៃតាម្ោៃម្ត្ួត្ពិៃិត្យោទទៀងទាត្់ ទដ្ើម្បីធាន្ទភាពម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ៃិងសុម្កឹត្ភាពនៃការកត្់ម្តាច្ាំណូលៃិងច្ាំណាយ្ ៃិងទដ្ើម្បីទរៀបច្ាំ វិធាៃការទប់សាកត្់ ឬខកលម្ែ
កងវោះខាត្ទៃោះ រួម្បញ្ចូ លទាាំងម្ុែងារសវៃកម្មនែាកនុង (PI-21 ទទួលបាៃពិៃាុ ‘C’ ៃិងការទ្លើយ្ត្បទៅៃឹងសវៃកម្ម
នែាទម្ៅ (PI-26) ។
តារាងទី 7៖ ទម្បៀបទធៀបពិៃុា វាយ្ត្នម្ល PEFA ទោយ្ទម្បើម្បាស់ម្កបែណឌឆ្នាំ ២០១១
សូច្ន្ទករសម្ិទក
ធ ម្មនៃការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ

ិ សា
វធ
ី ស្រសត
ោក់ពៃ
ិ ាុ

២០១០

២០១៥

២០២០

បខម្ម្បម្ម្ួល

A

A

ោមៃ

ិ
A. លទធែលនៃការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ៖ភាពទ ឿទុកច្ិត្តនៃថវកា
PI-1

ច្ាំណាយ្សរុបទធៀបៃឹងច្ាប់ថ វិកាខដ្លបាៃអៃុម្័ត្

M1
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B

ិ សា
វធ
ី ស្រសត

សូច្ន្ទករសម្ិទក
ធ ម្មនៃការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ

ោក់ពៃ
ិ ាុ

២០១០

២០១៥

២០២០

បខម្ម្បម្ម្ួល

PI-2

សាសធាត្ុច្ណា
ាំ
យ្ទធៀបៃឹងច្ាប់ថវិកាខដ្លបាៃអៃុម្ត្
័

M1

D

D+

B+

PI-3

ច្ាំណូលសរុបទធៀបៃឹងច្ាប់ថ វិកាខដ្លបាៃអៃុម្ត្
័

M1

A

A

D

PI-4

សៃនិធិបាំណល
ុ កកសា ោះ ៃិងការតាម្ោៃបាំណល
ុ កកសា ោះ

M1

C+

D+

D+

ោមៃ

M1

C

C

C

ោមៃ

M1

B

C

B

M1

C

C

B

M2

C+

B

B

ោមៃ

M1

C+

C+

C+

ោមៃ

M1

C

D

B

M2

A

A

B+

M2

B

C+

C+

M2

B

C+

B

M2

C

D+

C+

M1

D+

D+

NR

M1

C+

C+

C+

ោមៃ

M2

C+

C+

C+

ោមៃ

M1

D+

D+

D+

ោមៃ

ិ
ុ ទម្ោយ្ៃិងត្ាលភាពនៃថវកា
B. ការងារម្ត្ួត្សុីោនសាំខាៃ់ៗ៖ភាពម្រប់ម្ ង
PI-5
PI-6

PI-7
PI-8
PI-9

PI-10

ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ថ វិកា
ភាពម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្នៃព័ត្៌ាៃខដ្លម្ត្ូវបាៃបញ្ចូ ល
ទៅកនុងឯកសារថវិកា
ទាំហាំនៃម្បត្ិបត្តកា
ិ ររបស់រោឋភិបាលខដ្លម្ិៃម្ត្ូវបាៃ
រាយ្ការណ៍
ត្ាលភាពនៃទាំន្ទក់ទាំៃងហិរញ្ញវត្ថុទៅម្រប់ថ្ននក់នៃរដ្ឋបាល
ការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យហាៃិភ័យ្ថវិកាពីអងគភាពសាធារណៈ
ដ្នទទទៀត្ ទម្ៅពីម្កសួង-សាថប័ៃរដ្ឋ
លទធភាពរបស់សាធារណ ៃកនង
ុ ការទទួលបាៃព័ត្ា
៌ ៃ
ថវិកាសាំខាៃ់ៗ

ិ
C. វដ្តថ វកា
ិ ទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្
C(i) ការែារភាាប់ថ វកា
PI-11

PI-12

កាោៃុម្កម្ៃិងការច្ូលរួម្កនុងកិច្ចដ្ាំទណើរការទរៀបច្ាំ
ថវិកាម្បចាំឆ្នាំ
ទសសៃៈ វិស័យ្ទម្ច្ើៃឆ្នាំកនុងការទធវខើ ែៃការថវិកា,
ទោលៃទោបាយ្ច្ាំណាយ្ ៃិងការទរៀបច្ាំថ វិកា

ោមៃ

ិ
C(ii) ភាពអាច្បា៉ា ៃ់ម្បាណបាៃ ៃិងការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យការអៃុវត្តថ វកា
PI-13

PI-14

ត្ាលភាពនៃកាត្ពវកិច្ចោប់ពៃធៃង
ិ
បាំណល
ុ ពៃធរបស់អនកោប់ពៃធ
ិ ៃការសម្ាប់ច្ុោះបញ្ា ីអនកោប់ពៃធ
ម្បសិទភា
ធ ពនៃវធា
ៃិងការវាយ្ត្នម្លពៃធ

PI-15 ម្បសិទភា
ធ ពនៃការម្បម្ូលពៃធ

PI-16

PI-17

ភាពអាច្បា៉ា ៃ់ម្បាណបាៃ
ៃូវអត្ថិភាពថវិកាសម្ាប់ធាន្ទច្ាំណាយ្
ការកត្់ម្តាៃិងការម្រប់ម្រងសម្ត្ុលយសាច្់ម្បាក់,
បាំណល
ុ ៃិងការធាន្ទ

PI-18 ម្បសិទភា
ធ ពនៃការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យបញ្ា ីម្បាក់ទបៀវត្ស
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ម្ិៃអាច្ទម្បៀប
ទធៀប

ិ សា
វធ
ី ស្រសត

សូច្ន្ទករសម្ិទក
ធ ម្មនៃការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ

PI-19

PI-20

ោក់ពៃ
ិ ាុ

ត្ាលភាព ការម្បកួត្ម្បខ ង ៃិងយ្ៃតការទោោះម្សាយ្
បណោឹងត្វា៉ៃ កនុងកិច្ចលទធកម្ម
ម្បសិទភា
ធ ពនៃការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យនែាកនុងទៅទលើ
ច្ាំណាយ្ម្ិៃខម្ៃទបៀវត្ស

PI-21 ម្បសិទភា
ធ ពនៃសវៃកម្មនែាកនុង

២០១០

២០១៥

២០២០

បខម្ម្បម្ម្ួល

M2

C

D+

D+

ោមៃ

M1

C

C

C

ោមៃ

M1

D+

C

C

ោមៃ

M2

C

C

C

ោមៃ

M1

C

D

B

ោមៃ

M1

C+

C+

C+

ោមៃ

M1

D+

D+

C+

M1

D+

NR

NR

M1

NU

C+

NA

M1

NU

B

NA

M1

C

D

NU

M1

D

D+

NU

M1

D

D

NU

C(iii) រណទៃយ្យ, ការកត្់ម្តា ៃិងរបាយ្ការណ៍
PI-22 ភាពទាៃ់ទពលៃិងភាពទទៀងទាត្់នៃការទែាៀងផ្លាត្់រណៃី
PI-23

អត្ថភា
ិ ពនៃព័ត្ា
៌ ៃសត ីពធ
ី ៃធាៃខដ្លទទួលបាៃ
ពីអងគភាពែតល់ទសវា

ិ កនុងឆ្នាំ
PI-24 រុណភាពៃិងភាពទាៃ់ទពលនៃរបាយ្ការណ៍ថ វកា
PI-25

រុណភាពៃិងភាពទាៃ់ទពលទវោនៃរបាយ្ការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុម្បចាំឆ្នាំ

C(iv) ការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យ ៃិងសវៃកម្មនែាទម្ៅ
PI-26

វិសាលភាព ច្រិត្លកេណៈ ៃិងការតាម្ោៃបៃត នៃ
សវៃកម្មនែាទម្ៅ

PI-27 ការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យទលើច្ាប់ថវិកាម្បចាំឆ្នាំទោយ្អងគៃត្
ី ិបបញ្ញត្តិ

PI-28

ការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យទលើរបាយ្ការណ៍សវៃកម្មនែាទម្ៅទោយ្
អងគៃត្
ី ិបបញ្ញត្តិ

ម្ិៃអាច្ទម្បៀប
ទធៀប
ម្ិៃអាច្ទម្បៀប
ទធៀប
ម្ិៃអាច្ទម្បៀប
ទធៀប

D. ការអៃុវត្តរបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍
D-1

ការបា៉ា ៃ់ម្បាណនៃការោាំម្ទថវិកាទោយ្ផ្លាល់

ម្ិៃអាច្ទម្បៀប
ទធៀប

ព័ត្ា
៌ ៃហិរញ្ញវត្ថុខដ្លម្ត្ូវបាៃែោល់ទោយ្នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍
D-2

សម្ាប់ការទរៀបច្ាំថ វិកាៃិងការរាយ្ការណ៍ពីហិរញ្ញបបទាៃសម្ាប់រទម្ាងៃិងកម្ម វិធី

D-3

ទាំហាំនៃហិរញ្ញបបទាៃខដ្លម្ត្ូវបាៃម្រប់ម្រងតាម្ៃីត្ិ វិធីោត្ិ

ម្ិៃអាច្ទម្បៀប
ទធៀប
ម្ិៃអាច្ទម្បៀប
ទធៀប

៣.២ លទធ ្លននការវាយត្នម្ៃ PEFA សដ្ឋយសម្បើម្បាេ់ម្កបខ្ណឌ PEFA ឆ្ន២
ាំ ០១៦

227>

ិ យ្
ិ ៖ ខែនក
ខែែកទលើការវាយ្ត្នម្ល PEFA ឆ្នាំ២០២០ ទោយ្ទម្បើម្បាស់ម្កបែណឌឆ្នាំ២០១៦ បងាាញថ្ន (១) វៃ
័ ថវកា
អៃុវត្តច្ាំណាយ្ថវិកាបងាាញថ្នាៃភាពកាៃ់ខត្ាៃលែ ម្បទសើរ ប៉ាុខៃត ចាំបាច្់ម្ត្ូ វទោោះម្សាយ្ទលើច្ាំណាយ្កកសា ោះ
(ទាាំងខែនកៃិយ្ម្ៃ័យ្ ៃិងបាំណល
ុ ចស់) ៃិងការអៃុវត្តច្ាំណូលថវិកាម្ត្ូវបៃតពម្ងឹងការពាករច្ាំណូល, ពម្ងឹងរដ្ឋបាល
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ម្បម្ូលច្ាំណូលោពិទសសអៃុទោម្ភាព ៃិងការម្រប់ម្រងហាៃិភ័យ្, ការតាម្ោៃទលើម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ិ
ិ ៖ ថវិកាម្បចាំ
ទៅតាម្ម្រឹោះសាថៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ៃិង សហម្ោសសាធារណៈ ។ (២) ម្បសិទភា
ធ ពវភា
ៃ៍ថ វកា
ឆ្នាំម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំម្សបតាម្ម្បត្ិទិៃថវិកា ប៉ាុខៃតចាំបាច្់ម្ត្ូវបទងកើៃរុណភាពឯកសារថវិកាបខៃថម្ទទៀត្ ។ ការទរៀបច្ាំ
ថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្រឺសថិត្កនុងដ្ាំណាក់កាលចប់ទែតើម្ ទោយ្ទហត្ុថ្នម្កបែណឌហិរញ្ញវត្ថុរយ្ៈទពលម្ធយម្ ពុាំទាៃ់
ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត ៃិងថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តសាកលបង ។ (៣) ស័កស
ិត ទ
ិ ភា
ធ ពការែតលទ់ សវាសាធារណៈ៖
ម្ិៃទាៃ់អៃុវត្តបាៃលែទៅទ ើយ្ោពិទសសកងវោះម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃិត្យតាម្ោៃ ៃិងវាយ្ត្នម្ល សម្ិទក
ធ ម្ម, កិច្ចលទធកម្ម
សាធារណៈទៅម្ិៃទាៃ់ាៃការម្បកួត្ម្បខ ង, ការែសពវែាយ្ឯកសារថវិកាសម្ាប់ម្កសួង-សាថប័ៃែតល់ទសវាសាធារណៈទៅាៃកម្ម្ិត្ ៃិងត្ាលភាពថវិកា ។ ោម្ួយ្ោនទៃោះ ការពម្ងឹងម្ុែងារសវៃកម្មនែាកនុងៃឹងទលើកកម្ពស់ម្បព័ៃធ
ម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ទដ្ើម្បីធាន្ទម្បសិទភា
ធ ពច្ាំណាយ្ថវិកា ៃិងសម្ិទក
ធ ម្ម ។
តារាងទី 8៖ ពិៃុា វាយ្ត្នម្ល PEFA ទោយ្ទម្បើម្បាស់ម្កបែណឌឆ្នាំ ២០១៦
ិ សា
វធ
ី ស្រសត

សូច្ន្ទករសម្ិទក
ធ ម្មសម្ាប់ PFM

ោក់ពៃ
ិ ាុ

សាសធាត្ុ
i.

ii.

iii.

iv.

ពិៃាុសរុប

ិ
សសរសត ម្ភ ១ ៖ ភាពទ ឿទុកច្ិត្នត ៃថវកា
PI-1 លទធែលអៃុវត្តច្ណា
ាំ
យ្សរុប

M1

A

A

PI-2 លទធែលអៃុវត្តច្ណា
ាំ
យ្តាម្សាសភារ

M1

C

B

PI-3 លទធែលម្បម្ូលច្ាំណូល

M2

D

B

A

C+
C

សសរសត ម្ភ ២ ៖ ត្ាលភាពហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ
PI-4 ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ថ វិកា

C

PI-5 ឯកសារថវិកា

C

B

B

PI-6 កិច្ចម្បត្ិបត្តិការរបស់រដ្ឋបាលថ្ននក់ោត្ិខដ្លម្ិៃកត្់ម្តាកនុងរបាយ្ការណ៍

M2

B

B

រញ្ញវរត្ថ
ុ (M2)reports
PI-7 ហិ
ការទែា
ធៃធាៃទៅរដ្ឋ
បាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ

M2

A

A

PI-8 ព័ត្៌ាៃសម្ិទក
ធ ម្មនៃការែោលទ់ សវាសាធារណៈ

M2

C

C

PI-9 លទធភាពសាធារណ ៃទទួលបាៃព័ត្៌ាៃហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ

D

C+
A

B

C

D

C+
D

សសរសត ម្ភ ៣ ៖ ការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិ ៃិងបាំណល
ុ
PI-10 ការកត្់ម្តាហាៃិភ័យ្ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

M2

C

D

D

D+

PI-11 ការម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈ

M2

C

D

D

PI-12 ការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ

M2

C

C

C

C

PI-13 ការម្រប់ម្រងបាំណល
ុ

M2

C

A

A

B+

PI-14 ការពាករា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

M2

B

C

C

C+

PI-15 យ្ុទសា
ធ ស្រសត ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

M2

C

C

B

C+

PI-16 ទសសៃវិស័យ្រយ្ៈទពលម្ធយម្កនុងការទម្ោងច្ាំណាយ្

M2

D

C

C

PI-17 ដ្ាំទណើរការទរៀបច្ាំថ វិកា

M2

A

C

A

PI-18 ការពិៃិត្យពិៃិសចយ្
័ ថវិកាទោយ្សាថប័ៃៃីត្ិបបញ្ញត្តិ

M1

C

C

A

C

D

ិ ទៅៃឹងទោលៃទោយ្បាយ្
សសរសត ម្ភ ៤ ៖ ការែារភាាប់ថ វកា
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D

D+
B+

A

C+

ិ សា
វធ
ី ស្រសត

សូច្ន្ទករសម្ិទក
ធ ម្មសម្ាប់ PFM

ោក់ពៃ
ិ ាុ

សាសធាត្ុ
i.

ii.

iii.

iv.

D*

ពិៃាុសរុប

ិ
សសរសត ម្ភ ៥ ៖ ភាពអាច្បា៉ា ៃ់សាមៃបាៃ ៃិងការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យការអៃុវត្តថ វកា
PI-19 រដ្ឋបាលច្ាំណូល (M2)

M2

A

B

C

C+

PI-20 កិច្ចបញ្ា ិកាច្ាំណូល (M1)

M1

A

A

C

PI-21 ភាពអាច្បា៉ា ៃ់ម្បាណបាៃនៃការវិភា ធៃធាៃកនង
ុ ឆ្នាំ (M2)

M2

C

B

B

PI-22 បាំណល
ុ កកសា ោះខែនកច្ាំណាយ្ (M1)

M1

D

C

PI-23 ការម្រប់ម្រងច្ាំណាយ្បៃាុកបុរគលិក (M1)

M1

B

B

B

D

D+

PI-24 ការម្រប់ម្រងលទធកម្មសាធារណៈ (M2)

M2

D

D

D

A

D+

PI-25 ម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃិត្យនែាកនុងសម្ាប់ច្ណា
ាំ
យ្ទម្ៅបៃាុកបុរគលិក (M2)

M2

C

C

C

PI-26 សវៃកម្មនែាកនុង (M1)

M1

A

B

C

C

C+

PI-27 សុម្កឹត្ភាពនៃទិៃនៃ័យ្ហិរញ្ញវត្ថុ (M2)

M2

B

D

C

B

C+

PI-28 របាយ្ការណ៍អៃុវត្តថ វិកាកនុងឆ្នាំ (M2)

M1

C

B

C

C+

PI-29 របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុម្បចាំឆ្នាំ (M1)

M1

C

D

B

D+

PI-30 សវៃកម្មនែាទម្ៅ (M1)

M1

NU

NU

NU

NU

NU

PI-31 ការពិៃិត្យពិៃិសចយ្
័ ទលើរបាយ្ការណ៍សវៃកម្មទោយ្សាថប័ៃៃីត្ិបបញ្ញត្តិ

M2

NA

NA

NA

NA

NA

C+
C

C+
D+

C

សសរសត ម្ភ ៦ ៖ រណទៃយ្យ ៃិងរបាយ្ការណ៍

សសរសត ម្ភ ៧ ៖ ការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យ ៃិងសវៃកម្មនែាទម្ៅ

(M2)

228> ខែែកទលើលទធែលវាយ្ត្នម្លម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុោ

ទោយ្ទម្បើម្បាស់ឧបករណ៍ PEFA បាៃបងាាញថ្ន

ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទៅកម្ពុោម្ត្ូវបាៃខកលម្ែោបទណតើរប៉ាុខៃតម្បសិៃទបើទម្បៀបទធៀបទៅៃឹងសត ង់ោ ៃិងឧត្តាៃុវត្តៃោ
៍ អៃោរោត្ិ, ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុោទៅាៃរាលត្ទៅទ ើយ្ ខដ្លចាំបាច្់ម្ត្ូវបៃតខកលម្ែ ៃិងពម្ងឹង
បខៃថម្ទទៀត្ទលើវដ្តថវិកា រួម្ទាាំងការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ ៃិងត្ាលភាពថវិកា ែងខដ្រ ។ កិច្ចការម្ត្ូវទោោះម្សាយ្
ោ ាំហាៃៗ ដ្ូច្ាៃកាំណត្់កនុងយ្ុទសា
ធ ស្រសត រៃលឹោះៗនៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ោសនូ លនៃកម្ម វិធី
ខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។
ឹ តាម្វដ្តថ វកា
ិ
តារាងទី 9៖ច្ាំណច្
ុ រៃលឹោះម្ត្ូវបៃតពម្ងង

ឹ
ច្ាំណច្
ុ រៃលោះឹ ម្ត្ូវពម្ងង

សសរសត ម្
ិ
I. ភាពទ ឿទុកច្ិត្នត ៃថវកា

• ទរៀបច្ាំច្ាប់សតីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ថមី) ៃិងខកសម្ម្ួលអៃុម្កឹត្យទលែ
៨១ អៃម្ក.បក ៃិងអៃុម្កឹត្យទលែ ៨២ អៃម្ក.បក ។ លិែិត្បទរត្ិយ្ុត្តទៃោះៃឹង
បទងកើៃម្បសិទភា
ធ ព ស័កតិសិទភា
ធ ព ត្ាលភាព ៃិងរណទៃយ្យភាពទៅតាម្វដ្តថ វិកា
ៃីម្ួយ្ៗ ។
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ឹ
ច្ាំណច្
ុ រៃលោះឹ ម្ត្ូវពម្ងង

សសរសត ម្

• ពម្ងឹងការពាករច្ាំណូលសារទពើពៃធ ៃិងម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ ម្ពម្ទាាំងការអភិវឌ្ឍ
ម្៉ាូខដ្លពាករណ៍តាម្អរគន្ទយ្កោឋៃរយ្ ៃិងរោឋករកម្ពុោ, អរគន្ទយ្កោឋៃពៃធោរ ៃិងអរគន្ទយ្កោឋៃម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋៃិងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ ។
II. ត្ាលភាពហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ

• រុណភាពទិៃនៃ័យ្ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ម្ុែងារសម្ាប់ទម្បើម្បាស់ការទរៀបច្ាំថ វិកា,ការតាម្ោៃការអៃុវត្តថ វិកា ៃិងការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍, ការខបងខច្កច្ាំណា យ្បៃាុ ក
បុរគលិក ៃិងម្ិៃខម្ៃបុរគលិកតាម្កម្ម វិធី
• បទងកើៃភាពម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្នៃឯកសារថវិកាទោយ្រួម្បញ្ចូ លសតុ កបាំណល
ុ , របាយ្ការណ៍ហាៃិភ័យ្ហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងការខញកច្ាំណាយ្ទលើពៃធទែាើ ូៃសាថប័ៃៃីត្ិបបញ្ញត្តិ
• អភិវឌ្ឍម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃិត្យៃិងវាយ្ត្នម្លសម្ាប់វាយ្ត្នម្លសម្ិទក
ធ ម្មនៃការែតល់ទសវា
សាធារណៈ ៃិងការខបងខច្ធៃធាៃដ្ល់អងគភាពែតល់ទសវាសាធារណៈ ួរម្ុែកនុង
វិស័យ្សុខាភិបាល ៃិង វិសយ្
័ អប់រំ ។

III. ការម្រប់ម្រងម្ទពយសកម្ម ៃិងបាំណល
ុ

• ពម្ងឹងការពិៃិត្យទលើម្រឹោះសាថៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ៃិងសហម្ោសសាធារណៈ ៃិង
បាំណល
ុ ោយ្ថ្នទហត្ុ ។
• ទរៀបច្ាំម្កបែណឌម្ទពយហិរញ្ញវត្ថុទដ្ើម្បីរិត្រូរបទណតើរ ៃិងអៃុវត្ត ម្បកបទោយ្ម្បសិទ-ធ
ភាពៃិងស័កតិសិទភា
ធ ព។
• អភិវឌ្ឍៃម្បព័ៃធម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋសម្ាប់ទម្បើម្បាស់ទាង
ាំ ថ្ននក់ោត្ិៃិងថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ។ ម្បព័ៃធអាច្ាៃលទធភាពែលិត្តារាងទកើៃទ ើង-ថយ្ច្ុោះម្ទពយសម្បត្តិ
ម្បចាំឆ្នាំ ៃិងទសៀវទៅទោល ។
• ពម្ងឹងការម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈតាម្វដ្តនៃរទម្ាងវិៃិទោរ ៃិងអភិវឌ្ឍ
ម្បព័ៃធបទច្ចក វិទាព័ត្៌ាៃសម្ាប់ម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈ ម្ពម្ទាាំងសន្ទធៃកម្មោម្ួយ្ FMIS ។

IV. ការទរៀបច្ាំថ វិកា ៃិង

• ទរៀបច្ាំថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ (MTFF ៃិង MTBF) ទោយ្សាហរណកម្មច្ាំណាយ្

យ្ុទសា
ធ ស្រសត ហិរញ្ញវត្ថខុ ែែក

ច្រៃតៃិង វិៃិទោរ ទោយ្កាំណត្់ោពិោៃវិស័យ្ ៃិងម្កសួង-សាថប័ៃ ។ យ្ៃតការ

ទោលៃទោបាយ្

ទៃោះរឺអៃុញ្ញញត្ឱយម្កសួង-សាថប័ៃទរៀបច្ាំខែៃយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកា ៃិងថវិកាកម្ម វិធី
កាៃ់ខត្ម្បទសើរទ ើង ។

V. ការបា៉ា ៃ់ម្បាណៃិង
ិ
ម្រប់ម្រងការអៃុវត្តថវកា

• ទាំទៃើបកម្ម ម្បព័ៃធពៃធ ទោយ្ទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធម្បកាសពៃធ ៃិងទូទាត្់តាម្ម្បព័ៃធ
ទអ ិច្ម្ត្ូៃិក (e-filling and e-payment) ៃិងពម្ងឹងការម្រប់ម្រងបាំណល
ុ ពៃធ ។
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ឹ
ច្ាំណច្
ុ រៃលោះឹ ម្ត្ូវពម្ងង

សសរសត ម្

• ទផ្លតត្ទលើការវាយ្ត្នម្លហាៃិភ័យ្ ៃិងកម្ម្ិត្អៃុទោម្ភាពច្ាំទោោះការទធវើសវៃកម្ម
ៃិងការទសុើបអទងកត្បទទលមើសពៃធ ម្ពម្ទាាំងការទរៀបច្ាំខែៃការទដ្ើម្បីបទងកើៃកម្ម្ិត្
អៃុទោម្ភាពសម្ាប់អងគភាពម្បម្ូល ច្ាំណូ ល ពិទសសអរគន្ទ យ្កោឋៃពៃធ ោរ
ៃិងអរគន្ទយ្កោឋៃរយ្ ៃិងរោឋករកម្ពុោ
• ការតាម្ម្ត្ួត្ពិៃិត្យទលើច្ាំណាយ្កកសា ោះម្សបតាម្សត ង់ោអៃតរោត្ិ
• ពម្ងឹងលទធកម្ម សាធារណៈទាាំងអៃុវត្តលិែិត្បទោឋៃរត្ិយ្ុត្ត, ការម្បកួត្ម្បខ ង
ៃិងត្ាលភាព
•

ាំរុញការទធវើសវៃកម្មទលើទបៀវត្ស ទដ្ើម្បីធាន្ទសុច្ រិត្ភាពម្បព័ៃធទបៀវត្ស ៃិងម្បព័ៃធ
ម្រប់ម្រងធៃធាៃម្ៃុសស ម្ពម្ទាាំងផ្លលស់បតូរពីម្បព័ៃធ Offline ទៅ Online

• បទងកើៃសម្ត្ថភាពសវៃកម្មនែាកនុងទៅតាម្ម្កសួង-សាថប័ៃទលើសវៃកម្មទលើសម្ិទក
ធ ម្ម
ៃិងបទច្ចក វិទាព័ត្៌ាៃ ម្សបៃឹងបរិបទការអៃុវត្ត FMIS, ថវិកាកម្ម វិធី ៃិងថវិកា
ព័ត្៌ាៃសម្ិទក
ធ ម្ម ។
VI.រណទៃយ្យៃិងការ-

• បុទរម្បទាៃម្ត្ូវបាៃទូទាត្់ទាៃ់ទពលទវោសម្ាប់ច្ាំណាយ្ច្រៃតៃិងច្ាំណាយ្វិៃិ-

ទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍

ទោរ ។
• ពម្ងឹងម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃិត្យ FMIS ទដ្ើម្បីធាន្ទកិច្ចដ្ាំទណើរការការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈម្បកបទោយ្សុច្ រិត្ភាព ។
• សវ ័យ្ម្បវត្តិកម្ម FMIS ទោយ្ចប់ទែតើម្ច្ាំណាយ្ហាៃិភ័យ្ទាប ៃិងការកាត្់បៃថយ្
ៃីត្ិ វិធី ។
• កាត្់បៃថយ្រយ្ៈទពលបិទបញ្ា ីរណទៃយ្យៃិងទរៀបច្ាំៃិងទែាើទសច្កតីម្ោងច្ាប់ទូទាត្់
ថវិកាម្បចាំឆ្នាំ ។
• បទងកើៃកម្ម្ិត្អៃុទោម្របាយ្ការណ៍ IPSAS ម្ូលោឋៃសាច្់ម្បាក់ ។

VII. ការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យនែាទម្ៅ
ៃិងសវៃកម្ម

• ពម្ងឹងសម្ត្ថភាពសវៃកម្មនែាទម្ៅ ។
• អភិវឌ្ឍម្បព័ៃធតាម្ការអៃុវត្តអៃុសាសៃ៍សវៃកម្មោត្ិ ។
•

ាំរុញការច្ូលរួម្អងគភាពរងសវៃកម្មច្ូលរួម្សវៃការសត ីពីថ វិកា ខដ្លទរៀបច្ាំទ ើង
ទោយ្រណៈកម្មការទី២ នៃរដ្ឋសភា ។
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៤. បញ្ហ
ា ម្បឈម្ និង វិធានការសដ្ឋោះម្សាយ

229> កម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាលទី៣ ទម្ោងៃឹងបញ្ច ប់កនុងឆ្នាំ២០២០ទៃោះ ប៉ាុខៃត
រ.ហ.ស បាៃសទម្ម្ច្ពៃារទពលរយ្ៈទពល ២ឆ្នាំ

កនុងទោលបាំណងបញ្ច ប់ការងារទសសសល់ម្រប់ខែនកនៃ

ម្កបែណឌខែៃការសកម្មភាពរួម្ ទដ្ើម្បីទម្ត្ៀម្ែលួៃសម្ាប់ ាំហាៃបន្ទាប់ ៃិងបៃសុីោម្ួយ្ការោឋៃខកទម្ម្ង់ទែសងៗ
ទទៀត្របស់រា រោឋភិបាល ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ ខែៃការសកម្មភាពរួម្ ដ្ាំណាក់កាលអៃតរកាល ម្ត្ូវបាៃទៅកាត្់ ៃិង
សាម្ញ្ញ រឺខែៃការសកម្មភាពរួម្បីបូកពីរ (CAP3+2) ។

230> កនុងច្ាំណច្ុ បញ្ញាម្បឈម្ ៃិងសាំទណើទោោះម្សាយ្នៃការអៃុវត្តកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ដ្ាំណាក់កាលទី៣ ៃឹងពិៃិត្យទម្ើលទលើការអៃុវត្តចប់តាាំងពីឆ្នាំ២០១៦-២០២០ម្ក ។ សូម្រូសបញ្ញាក់ថ្ន បញ្ញា
ម្បឈម្ម្ត្ូវបាៃកាំណត្់ ៃិងទោោះម្សាយ្ ម្ពម្ទាាំងបាៃោក់បញ្ចូ លកនុងទសច្កតីសទម្ម្ច្របស់ រ.ហ.ស ទដ្ើម្បី
ម្ត្ួត្ពិៃិត្យ តាម្ោៃ ៃិង ាំរុញោម្បចាំ ។

231> ោវឌ្ឍៃភាព កិច្ចការសាំខាៃ់ខដ្លម្ត្ូវយ្កច្ិត្តទុកដ្ូច្ោការផ្លលស់បតូររច្ន្ទសម្ព័ៃធ, ភាពរាុ នាំ រ៉ៃ នៃការម្ិៃទាៃ់ខបងខច្កោច្់រវាងការងារម្បចាំនថៃ ៃិងការងារខកទម្ម្ង់ទោយ្ាៃការទចទោសាំណួរថ្ន “ទត្ើយ្ល់ ឬម្ិៃទាៃ់យ្ល់
ឬការែសពវែាយ្អាំពីកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ម្ិៃទាៃ់បាៃទូលាំទោ
ូ យ្?” ។ ោទោលការណ៍សម្ាប់ការងារខកទម្ម្ង់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្ត្ូវបាៃខបងខច្កោ ០៤ ម្បទភទ រឺ ការទរៀបច្ាំ/ខកលម្ែម្បព័ៃធ ម្កបែណឌរត្ិយ្ុត្ត
យ្ៃតការ ៃិងការអភិវឌ្ឍធៃធាៃម្ៃុសស ។ ោវិធាៃការ អ.រ.ហ បាៃទោោះម្សាយ្ោបៃតបន្ទាប់ ទដ្ើម្បីសម្ម្ួល
ការអៃុវត្តខែៃការសកម្មភាពលម្ែិត្របស់ម្កសួង-សាថប័ៃ

ម្ពម្ទាាំងទរៀបច្ាំសិកាេសាោ/កិច្ចម្ប ុាំែសពវែាយ្កម្ម វិធី

ខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាលទី៣ កនុងទោលបាំណងបទងកើៃការយ្ល់ដ្ឹង ការច្ូលរួម្
ៃិងការអៃុវត្តម្បកបទោយ្ម្បសិទភា
ធ ព ៃិងស័កតិសិទភា
ធ ព ។ កនុងៃ័យ្ែិត្ែាំទលើកកម្ពស់ទាំន្ទក់ទាំៃង ៃិងការច្ូលរួម្
ោម្ួយ្ការអៃុវត្តកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៃរា រោឋភិបាលកម្ពុោ ពិទសសទលើខែៃការ
សកម្មភាពរួម្អៃតរកាល (CAP3+2) ៃិងខែៃការសកម្មភាពរួម្ដ្ាំណាក់កាលទី៤ (CAP4) អ.រ.ហ. សហការ
ោម្ួយ្ធន្ទោរពិភពទោក ទរៀបច្ាំឯកសារទសសន្ទទាៃសត ីពីទាំន្ទក់ទាំៃង ៃិងការច្ូលរួម្កនុងម្កបែណឌកម្ម វិធី
ខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទែឿៃទី៤ ។
ិ កម្ម វធ
ិ ា
232> បរិសាថៃនៃការអៃុវត្តថវកា
ី ៃការយ្ល់ម្

ត្
ួ ម្ោប៖ កសហវ.បាៃទរៀបច្ាំសិកាេសាោ/វរគបណតុោះបណា
ត លោ

ម្បចាំឆ្នាំសតីពីការបទងកើៃការែសពវែាយ្អាំពីត្ួន្ទទី ៃិងភារកិច្ចរបស់អងគភាពថវិកា ៃិងការខច្ករំខលកបទពិទសាធៃ៍
សត ីពីការអៃុវត្តថវិកាកម្ម វិធីោម្ួយ្ម្កសួង-សាថប័ៃ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ អ.រ.ហ. ទម្ោងៃឹងទរៀបច្ាំសិកាេសាោខច្ករំខលក
បទពិទសាធៃ៍ម្កសួង-សាថប័ៃទាាំង ១០ ខដ្លចប់ទែតើម្អៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីសាកលបងទពញទលញ ឆ្នាំ២០១៥ សត ីពី
ការអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី ទោយ្រំទលច្អាំពីការទរៀបច្ាំ, ការអៃុវត្ត, ៃិងការម្ត្ួត្ពិៃិត្យតាម្ោៃ ៃិងវាយ្ត្នម្ល
ហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងសម្ិទក
ធ ម្ម ម្ពម្ទាាំងរំទលច្អាំពីបញ្ញាម្បឈម្ៃិងដ្ាំទណាោះម្សាយ្ច្ាំទោោះម្កសួងៃីម្ួយ្ៗ ។ សិកាេសាោទៃោះ ាៃទោលទៅខច្ករំខលកបទពិទសាធៃ៍អៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី ូៃម្កសួង-សាថប័ៃ ទដ្ើម្បីោម្ូលោឋៃ
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សម្ាប់ពម្ងឹងការអៃុវត្ត ៃិងសម្ម្បសម្ម្ួលនែាកនុង ។ សិកាេសាោទៃោះ ៃឹងម្ត្ូវទរៀបច្ាំ បន្ទាប់ពីសាថៃភាព ាំងឺកូ វីដ្១៩ បាៃធូរម្សាល ។

233> ការទលើកទឹកច្ិត្ម្ត កម្ុ ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈទៅតាម្ម្កសួង-សាថប័ៃខែនកហិរញ្ញវត្ថុ

៖

យ្ៃតការទលើកទឹកច្ិត្ត ូៃម្កុម្ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៃអងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កសហវ.
ៃិងម្កសួង-សាថប័ៃ ្លុោះបញ្ញចង
ាំ អាំពីភាពទាៃ់ទពលទវោនៃការទែាើរបាយ្ការណ៍សម្ិទក
ធ ម្មម្បចាំម្ត្ីាស ៃិងរុណភាព
ខែៃការសកម្មភាពរបស់អងគភាពឱយាៃសងគត្ិភាពតាម្ច្ទងាកម្សកម្មភាព ៃិងទោលបាំណងតាម្ខែនកៃីម្ួយ្ៗ
នៃខែៃការសកម្មភាពរួម្ នៃកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។

234> ការ

ាំរុញការទរៀបច្ាំលិែិត្បទោឋៃរត្ិយ្ុត្តលទធកម្មសាធារណៈ ម្ត្ូវបាៃទោោះម្សាយ្ ៃិងទរៀបច្ាំបញ្ច ប់ ៃិងបទងកៃ
ើ

ត្ាលភាពលទធកម្មសាធារណៈែងខដ្រ ។

235> កសហវ. បៃតយ្កច្ិត្តទុកោក់ ៃិងែិត្ែាំ

ាំរញ
ុ ការទរៀបច្ាំទសច្កតីច្ាប់សតីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈថមី, ទសច្-

កតីម្ោងច្ាប់សតីពីការម្រប់ម្រងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ, ៃិងទសច្កតីម្ោងច្ាប់សតីពីភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋ ៃិង
ឯក ៃ ។ កិច្ចការខាងទលើចាំបាច្់ម្ត្ូវបៃតយ្កច្ិត្តទុកោក់ៃិង ាំរុញកិច្ចការទៃោះ (លិែិត្បទោឋៃរត្ិយ្ុត្ត ៃិង
ការងារបទច្ចកទទស) ទដ្ើម្បីទច្ៀសវាងែលប៉ាោះោល់ដ្ល់កិច្ចការខកទម្ម្ង់ឬម្បសិទភា
ធ ពនៃការអៃុវត្តតាម្ការោឋៃ
ខកទម្ម្ង់ទែសងទទៀត្ ។ ការតាម្ោៃវឌ្ឍៃភាពម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំោម្បចាំទដ្ើម្បី ាំរុញឱយការទរៀបច្ាំឱយាៃម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ៃិងម្សបតាម្បរិបទកម្ពុោ ។

236> ការបទងកៃើ រុណភាពទរៀបច្ាំៃងិ កាំណត្់ខែៃការកម្មភាព សូច្ន្ទករសម្ិទកធ ម្មរៃលោះឹ ៃិងទោលទៅ របស់ម្កសួង-សាថ
ប័ៃ ៖ រហូត្ម្កឆ្នាំ២០២០ រុណភាព MAP3 ម្ត្ូវបាៃខកលម្ែ រីឯម្កបែណឌខែៃការសកម្មភាពក៏ាៃភាព
ច្ាស់ោស់ោងម្ុៃ ាៃៃ័យ្ថ្នកម្ម វិធីទាង
ាំ ម្ូលបាៃៃិងកាំពុងត្ម្ម្ឹម្តាម្អភិម្កម្ពីទលើច្ុោះទម្កាម្ (Top-down
approach) ៃិងពីទម្កាម្ទ ើងទលើ (Bottom approach) ។ ការងារអាទិភាពម្ត្ូវខកលម្ែបខៃថម្ រួម្ាៃ ការបទងកើៃ
អងគភាពថវិកាោអាណាប័កទែារសិទិ,ធ

ការម្បរល់សិទិ ធ ូៃអងគភាពថវិកា,

ការបទងកើៃរុណភាពខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត

ថវិកា, ថវិកាកម្ម វិធ,ី ការវាយ្ត្នម្លលកេណសម្បត្តិអងគភាពថវិកា ទដ្ើម្បីោាំម្ទ ៃិងបាំទពញបខៃថម្ច្ាំណច្
ុ ែវោះខាត្
ទៅាៃកម្ម្ិត្ទៅទ ើយ្ ទហើយ្ម្ិៃទាៃ់សម្ម្សបតាម្ម្កបែណឌខែៃការសកម្មភាពរួម្ ដ្ាំណាក់កាលទី៣ ទហើយ្
អាច្ោបច្ច័យ្ប៉ាោះោល់ដ្ល់ការោាំម្ទកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាលទី៣ ៃិង
ការទម្ត្ៀម្ែលួៃ សម្ាប់ ាំហាៃបន្ទាប់។ កតាតទៃោះ បណា
ត លម្កពីការសម្ម្បសម្ម្ួលម្រប់ម្កសួង-សាថប័ៃ ោក់ពៃ
័ ធ
ម្ិៃទាៃ់ឈាៃទៅដ្ល់ការកាំណត្់សូច្ន្ទករសម្ិទក
ធ ម្មរៃលឹោះ ខដ្ល ោះឥទធិពលនៃការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈទៅទ ើយ្ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ ការពម្ងឹងកិច្ចសហម្បត្ិការរវាង អ.រ.ហ., អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កសហវ.
ៃិងម្កសួង-សាថប័ៃ ទលើការទរៀបច្ាំ ៃិងកាំណត្់ខែៃការកម្មភាព សូច្ន្ទករសម្ិទក
ធ ម្មរៃលឹោះ ៃិងទោលទៅរបស់
ម្កសួង-សាថប័ៃ ។

237> ការទរៀបច្ាំលិែិត្បទោឋៃរត្ិយ្ុត្តោក់ព័ៃធៃឹងលទធកម្មសាធារណៈ ខដ្លបាៃកាំណត្់កនុងច្ាប់សតីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំបញ្ច ប់ ោម្ួយ្ការបទងកើៃពិោៃទលើសិទិស
ធ ទម្ម្ច្ទលើលទធកម្មសាធារណៈដ្ល់ម្កសួង-
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សាថប័ៃ ៃិងរដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្ត ។ ទទាោះបីោោ៉ាងទៃោះកតី ការបៃតអៃុវត្តយ្ុទសា
ធ ស្រសត នៃការងារខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធ
លទធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០១៩-២០២៥ ោកិច្ចការអាទិភាព ។

238> ការអៃុវត្ត BSP ៃិង PB៖ ការសម្ម្បសម្ម្ួលរវាងអងគភាពហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងអងគភាពថវិកានៃម្កសួង-សាថប័ៃទៅ
ាៃកម្ម្ិត្ ខដ្លទាម្ទារឱយការ ាំរុញពី កសហវ ៃិងាៃការម្ត្ួត្ពិៃិត្យទលើការអៃុវត្ត BSP ៃិង PB ខដ្លោ
ម្ូលោឋៃសាំខាៃ់សម្ាប់ទោោះម្សាយ្ម្កបែណឌបទច្ចកទទស ៃិងការទម្ត្ៀម្ែលួៃការអៃុវត្តថវិកាកម្ម វិធីទពញទលញ ។
ទដ្ើម្បីពម្ងឹងសាថប័ៃ ៃិងអងគភាពថវិកា ម្កសួង-សាថប័ៃរួរចប់ទែតើម្ទធវើការម្ត្ួត្ពិៃិត្យលកេណសម្បត្តិ ៃិងទម្តាត
សិកាឱយច្ាស់ម្ុៃៃឹងបទងកើត្អងគភាពថវិកា ទហើយ្ាៃយ្ៃតការោាំម្ទអងគភាពថវិកា ទដ្ើម្បីធាន្ទការទរៀបច្ាំៃិង
ការអៃុវត្តថ វិកាម្បកបទោយ្ម្បសិទភា
ធ ព។

239> ការម្រប់ម្រងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ៖ ការបង់ច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធទៅម្ិៃទាៃ់អៃុវត្តតាម្ម្បព័ៃធធៃ
ោរទពញទលញទៅទ ើយ្ ខដ្លន្ទាំឱយពិបាកកនុងការទរៀបច្ាំការម្រប់ម្រង ៃិងទែាៀងផ្លាត្់ត្ួទលែ ។ NRMIS ម្ត្ូវ
បាៃោក់ឱយអៃុវត្តទៅម្កសួង-សាថប័ៃម្បម្ូលច្ាំណូលច្ាំៃួៃ ២៣ ៃិងម្ៃាីរ អងគភាព ន្ទ
ាំ ញ ១៨ ទូទាង
ាំ រា ធាៃី-ទែត្ត
។ ទោយ្ខ ក E-Payment ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្តោម្ួយ្ម្កសួងច្ាំៃួៃ ៣ កនុង ាំហាៃទី១ ។ NRMIS ៃិង Epayment កាំពុងបៃតពម្ងឹងការអៃុវត្ត ៃិងពម្ងីកវិសាលភាពទម្បើម្បាស់ដ្ល់ម្រប់ម្កសួង-សាថប័ៃម្បម្ូលច្ាំណូល
បខៃថម្ទទៀត្ ។

240> ច្ាំណច្ុ ខាងទម្កាម្ាៃវឌ្ឍៃភាពត្ិច្ត្ួច្ ៖
-

ម្កសួង-សាថប័ៃ ពុាំទាៃ់បាៃម្ត្ួត្ពិៃិត្យទលើការអៃុវត្តៃង
ិ លកេណសម្បត្តអ
ិ ងគភាពថវិកា ខដ្លទៃោះោយ្ៃតការ
ទដ្ើម្បីពម្ងឹងសម្ត្ថភាពសាថប័ៃ ទោយ្បាៃោក់បញ្ចូ លកនុង CAP4 ។

-

សុែដ្ុម្ៃីយ្កម្មម្ុែងារសវៃកម្មនែាកនុង ៃិងអធិការកិច្ច៖ ទបើទទាោះបីោការងារទៃោះម្ត្ូវបាៃទលើកោទម្ច្ើៃ
ទលើក, វឌ្ឍៃភាពបាៃទលច្ទ ើងោបទណតើរ ប៉ាុខៃតាៃការងារទម្ច្ើៃម្ត្ូវអៃុវត្តោបទណតើរទទៀត្ ។ ម្ុែងារ
សវៃកម្មនែាកនុង ៃិងអធិការកិច្ច ទៅម្ិៃទាៃ់ទធវើសុែដ្ុម្ៃីយ្កម្ម ៃិងាៃការត្ែូញខត្ែរទាាំងថ្ននក់ោត្ិ ៃិង
ថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ខដ្លរងសវៃកម្ម ៃិងអធិការកិច្ច ។

-

ទសន ើសុាំម្កសួង-សាថប័ៃ

ាំរុញការទបើកម្បាក់ទបសកកម្មទោយ្ទែារច្ូលរណៃីធន្ទោរ ទហើយ្កនុងករណីម្បឈម្

ណាម្ួយ្ ម្កសួង-សាថប័ៃ រួរទសន ើម្ក កសហវ ទដ្ើម្បី ួយ្ទោោះម្សាយ្ ។
-

វរគបណតុោះបណា
ត លោទម្ច្ើៃម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំទ ើង ក៏ប៉ាុខៃតការតាម្ោៃៃិងវាយ្ត្នម្លពីម្បសិទភា
ធ ពនៃវរគបណតុោះបណា
ត លទៅោច្ាំទណាទ ។

-

ការផ្លលស់បតូររច្ន្ទសម្ព័ៃធតាម្ម្កសួង-សាថប័ៃ ខដ្លន្ទាំឱយបទងកើៃបៃាុកកនុងការសម្ម្បសម្ម្ួល ៃិងម្ត្ូវការ
ទពលទវោ ទដ្ើម្បីខសវ ងយ្ល់ៃិងច្ូលរួម្អៃុវត្តកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ ។ ការសម្ម្បសម្ម្ួលរវាងម្កសួង-សាថប័ៃ
ៃិង កសហវ. ទាាំងការទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីទៅាៃកម្ម្ិត្ទៅទ ើយ្ ។

241> ខាងទម្កាម្សទងេបបញ្ញាម្បឈម្ ៃិងសាំទណើដ្ាំទណាោះម្សាយ្រៃលឹោះ សម្ាប់ការអៃុវត្តកនុងកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឆ្នាំ២០២០ ៃិងសម្ាប់ដ្ាំណាក់កាល បី បូកពីរ ៃិងដ្ាំណាក់កាលទី៤ ៖
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សាថនភាព

វិធានការ

ិ ”
ខែនកទី១ “ភាពទ ឿទុកច្ិត្នត ៃថវកា
ក. ការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តរិ ដ្ឋ ៃិងច្ាំណល
ូ ម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ
១.ការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋាៃលកេណៈោច្់ទោយ្
ដ្ុាំៗ

ទោយ្ពុាំទាៃ់ាៃការម្រប់ម្រងោម្បព័ៃធទៅទ ើយ្

(ច្ាប់សតីពីការម្រប់ម្រង ការចត្់ខច្ង ៃិងការទម្បើម្បាស់
ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ ពុាំទាៃ់ាៃលិែិត្បទោឋៃោាំម្ទការអៃុវត្ត,
រណៈកម្មការោលកេណៈច្ាំទោោះកិច្ច, SARMIS ម្ិៃទាៃ់ អរគន្ទយ្ោឋៃម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ ៃិងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារអៃុវត្តទពញទលញ, ៃិងាៃអងគភាពកាៃ់កាប់ទម្ច្ើៃ) ។ ទពើពៃធ ៃឹងទរៀបច្ាំោខែៃការទម្សម្ាប់ម្រប់ម្រងម្ទពយកតាតទៃោះ ន្ទាំឱយការទធវើ បណណ កម្មសិទិ24
ធ ទលើអច្លៃម្ទពយ សម្បត្តិរដ្ឋ រយ្ៈទពលម្ធយម្ៃិងខវង ម្សបតាម្សាំទណើ
ាៃភាពយ្ឺត្ោ៉ាវោក់ខសត ង ការងារទធវើបណណ កម្មសិទិទធ លើ របស់ អ.រ.ហ. ទោយ្បញ្ចូ លកនុង CAP3+2 ៃិង GDAP
អច្លៃម្ទពយអាោាធរកាៃ់ កាប់ ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ បា ៃទធវើ

របស់អងគភាពសាម្ី ។

បណណ កម្មសិទិរធ ួច្រាល់ទលើទីតាាំងច្ាំៃួៃ ៩ ៥២៥ កខៃលង
កនុងច្ាំទណាម្ទីតាាំងសរុបច្ាំៃួៃ ២០ ៥៨១ កខៃលង ទសម ើៃឹង
៤៦% ច្ាំខណកទីតាាំងច្ាំៃួៃ ១១ ០៥៦កខៃលង ម្ត្ូវោ
៥៤% ម្ិៃទាៃ់បាៃទរៀបច្ាំបណណ កម្មសិទិទធ ៅទ ើយ្ ។

ិ
ែ. ម្បសិទភា
ធ ពម្រប់ម្រងច្ាំណាយ្ថវកា
▪ សិកាអាំពីការអៃុវត្តច្ាំណាយ្ថវិការរទៅច្ុងឆ្នាំ ទោយ្
ពិៃិត្យបញ្ញាោរច្ន្ទសម្ព័ៃធ

ៃិង តាម្ោៃការអៃុវត្ត

២. ខែែកទលើទិៃនៃ័យ្ច្ាំណាយ្ថវិកាម្បចាំឆ្នាំបងាាញថ្នច្ាំ-

វិធាៃការខដ្លបាៃោក់ទច្ញកៃល ងម្ក (ការពទៃលឿៃ

ណាយ្ថវិការរទៅម្ត្ីាសទី៤ ម្បាណ ៤០% នៃ

ការទរៀបច្ាំ ខែៃការលទធកម្ម , ខែៃការរ ា ទទយ្យបុទរ-

ថវិកាសរុប ។ កតាតទៃោះន្ទាំឱយប៉ាោះោល់ដ្ល់ម្បសិទភា
ធ ពនៃ

ម្បទាៃ...) ។ កិច្ចការទៃោះ ម្ត្ូវោក់បញ្ចូ លកនុងលកេ-

ការម្រប់ម្រង ៃិងអៃុវត្តថ វិកា ។

ែណឌទោងការងារ (ToR) របស់ម្កុម្ការងារបទច្ចកទទស
ទរៀបច្ាំម្កបែណឌរួម្ ខែៃទី បងាាញែលូ វ ៃិងខែៃការ
សកម្មភាព សម្ាប់ទោោះម្សាយ្ច្ាំណាយ្កកសា ោះ ។

24

ត្ួទលែទៃោះោត្ួទលែបទណា
ត ោះអាសៃន ខដ្លអាច្ៃឹងខម្បម្បួល ទោយ្ទហត្ុថ្នអាោាធរកាៃ់កាៃ់ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋែលោះ ពុាំទាៃ់បាៃទរៀបច្ាំបញ្ា ីសារទពើភណឌម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ

ៃិងម្ិៃាៃរបាយ្ការណ៍ោក់ោក់ទៅទ ើយ្ ។
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៣. ថវីត្បិត្ខត្អរគន្ទយ្កោឋៃម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋៃិងច្ាំណូល ▪ អរគន្ទយ្ោឋៃម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ ៃិងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃ
ម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ បាៃកាំពុង ទរៀបច្ាំខែៃការទម្សម្ាប់

សារទពើពៃធ ៃឹង ាំរុញការទរៀបច្ាំឯកសារទោលខាងទលើ

ម្រប់ម្រងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ ទោយ្ាៃការោាំម្ទ

ឱយបាៃរួច្រាល់ (កិច្ចការទៃោះទទួលបាៃ ាំៃួយ្បទច្ចក-

ាំៃួយ្បទច្ចកទទស ប៉ាុខៃត ការទរៀបច្ាំទៃោះទៅាៃទលបឿៃ

ទទសពីធន្ទោរពិភពទោក) ។

យ្ឺត្ ។ ខែៃការទម្ទៃោះៃឹង ួយ្ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ពការម្រប់- ▪ ការខកសម្ម្ួលកិច្ចសៃារទម្ាងវិៃិទោរ ឬ ួលម្ទពយម្រងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ ៃិងទកៀរររច្ាំណូលឱយ

សម្បត្តិរដ្ឋ ម្ិៃទាៃ់ាៃវឌ្ឍៃភាពទៅទ ើយ្ ទោយ្សារ

អស់សកាតៃុពល ទោយ្កាំណត្់នថលឈួ ន ល ួល ៃិងលកេែណឌ

ការរីករាលោលនៃ ាំងឺកូ វីដ្-១៩ (កនុងករណីការរីក

នៃកិច្ចសៃា ួលម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ ។ ោក់ខសត ងរទម្ាង

រាលោលាៃភាពធូរទសបើយ្, កិច្ចការទៃោះៃឹងដ្ាំទណើរ-

វិៃិទោរខដ្ល ួលម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋម្ួយ្ច្ាំៃួៃ ពុាំាៃស-

ការទ ើងវិញ) ។ កិច្ចការទៃោះម្ត្ូវោក់បញ្ចូ លកនុង CAP3+2

កម្មភាពទសដ្ឋកិច្ច ខដ្លចាំបាច្់ម្ត្ូវាៃវិធាៃការត្ឹងរឹង ។

ទដ្ើម្បីទធវើការតាម្ោៃោម្បចាំ ។

ខែនកទី២ “រណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថ”ុ
ិ ាព័ត្ា
រ.ម្បព័ៃធបទច្ចក វទ
៌ ៃសម្ាប់ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ
៤. ម្កសួង-សាថប័ៃ ៃិងម្ៃាីរ សហវ. រា ធាៃី ទែត្ត ាៃ
ការលាំ បា ក កនុ ង ការែលិ ត្ របាយ្ការណ៍ នៃការអៃុ វ ត្ត
ថវិកាទច្ញ FMIS សម្ាប់ោក់ ូៃថ្ននក់ដ្ឹកន្ទាំឱយបាៃ
ទាៃ់ទពលទវោ ។ FMIS អាច្ែលិត្របាយ្ការណ៍អៃុវត្ត
ថវិកា (សទម្ម្ច្ទូទាត្់) លុោះម្តាអាណត្តិម្ត្ូវបាៃទូទាត្់ ។

ទសន ើ FMWG សហការោម្ួយ្ម្កុម្ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទៅតាម្ម្កសួង-សាថប័ៃ ោ
ពិទសសម្កសួងអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃបទ ទដ្ើម្បីទោោះម្សាយ្បញ្ញាម្បឈម្នៃការែលិត្របាយ្ការណ៍អៃុវត្តថវិកា ទៃោះ ។

កនុងៃ័យ្ទៃោះ ម្កសួង-សាថប័ៃទម្បើម្បាស់ទោយ្នដ្ ទដ្ើម្បី
ទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍អៃុវត្តថ វិកា ូៃថ្ននក់ដ្ឹកន្ទាំ ។
៥. រុណភាពទិៃនៃ័យ្ថវិកាតាម្ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ថ វិកាទាាំង៧
ទៅម្ិៃទាៃ់ាៃការវាយ្ត្នម្ល ។ ការវាយ្ត្នម្លទៃោះ ៃឹង

- ទសន ើ FMWG សហការោម្ួយ្អរគន្ទយ្កោឋៃោក់ព័ៃធ

ួយ្រួម្ច្ាំខណកទលើរុណភាពនៃការទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធ ៃិង

នៃ កសហវ. ទដ្ើម្បីទធវើការ ាំរុញ ការទម្បើម្បាស់ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ថ វិកាទែសងទទៀត្ ។

ឈាៃទៅទលើកកម្ពស់សងគត្ិភាពនៃទិៃនៃ័យ្ទាញទច្ញពី

ម្បព័ៃធ ។ (បញ្ញាក់៖ ម្រប់ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ថ វិកាទាាំង៧ម្ត្ូវ - ទសន ើអរគន្ទយ្ោឋៃសាម្ីរួរទធវើការវាយ្ត្នម្លទលើរុណភាព
ោក់បញ្ចូ លកនុង FMIS ប៉ាុខៃតាៃច្ាំណាត្់ថ វិកាច្ាំៃួៃបី

ទិៃនៃ័យ្តាម្ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ថ វិកា ម្ពម្ទាាំងោក់ទច្ញោ

ប៉ាុទណាណោះម្ត្ូវបាៃទម្បើម្បាស់ទពញទលញ រួម្ាៃ ច្ាំណាត្់-

ខែៃការការងារ ទដ្ើម្បីខកលម្ែ ។

ថ្ននក់ទសដ្ឋកិច្ច, រដ្ឋបាល ៃិងកម្ម វិធី ។ )
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៦. សុម្កឹត្ភាពទិៃនៃ័យ្កនុង FMIS រឺពទា
ុាំ ៃ់អាច្ធាន្ទទពញ- ទសន ើ FMWG ៃិងអរគន្ទយ្កោឋៃសវៃកម្មនែាកនុង ពិភាកា
ទលញទៅទ ើយ្ ទោយ្សារកងវោះៃូវព័ត្៌ាៃនៃការទធវើសវ- បខៃថម្ទដ្ើម្បីកាំណត្់ វិសាលភាពការងារឱយបាៃច្ាស់ោស់
ៃកម្មបទច្ចក វិទាព័ត្៌ាៃ ។

ម្ពម្ទាាំងខកសម្ម្ួលច្ាំណច្
ុ បញ្ញាម្បឈម្ទៃោះ ។

ុ បញ្ញាម្បឈម្ទៃោះ អ.រ.ហ ទសន ើខកសម្ម្ួល
៧. កៃលងម្ក ឯកឧត្តម្អរគបណឌិត្សភាចរយ បាៃែតល់អៃុ- កនុងច្ាំណច្
សាសៃ៍ខណន្ទាំឱយាៃការសិកាៃូវលទធភាពអភិវឌ្ឍ In- ម្កការពិៃិត្យៃិងអភិវឌ្ឍ In-house សម្ាប់រទម្ាង
house សម្ាប់ FMIS ទដ្ើម្បីធាន្ទៃូវភាពោាចស់, សុវត្ថិ FMIS
ភាពទិៃនៃ័យ្ៃិងព័ត្៌ាៃ ៃិងភាពសៃសសាំ
ាំ នច្ថវិកា ។

ាំហាៃទី៣ ទដ្ើម្បីទច្ៀសវាងការភៃតម្ច្ ាំច្ាំទោោះ

ការអភិវឌ្ឍ FMIS ទ ើង វិញ ។

ិ ទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្”
ខែនកទី៣ “ការែារភាាប់ថ វកា
ិ កម្ម វធ
ិ ី
ឃ. ការអៃុវត្តថ វកា
៨.

ការពិភាកាោម្ួយ្ម្កសួង-សាថប័ៃទលើការបទងកើត្ ទដ្ើម្បី ាំរុញទលើកិច្ចការទៃោះ ម្ត្ូវអៃុវត្តកិច្ចការច្ាំៃួៃ ៣ រួម្-

អងគភាពថវិកាម្ិៃខម្ៃោអាណាប័កទែារសិទិ ធ ៃិងអងគភាព ាៃ (១) ទរៀបច្ាំខែៃការសកម្មភាពសម្ាប់ ាំរុញការបទងកើត្
ថវិកាោអាណាប័កទែារសិទិោ
ធ ការសទម្ម្ច្ច្ិត្ត ៃិង្ៃាៈ អងគភាពថវិកា, (២) បញ្ច ប់ការទរៀបច្ាំម្បកាសោក់ព័ៃធៃង
ឹ
កម្ម្ិត្ថ្ននក់ដ្ឹកន្ទាំនៃម្កសួង-សាថប័ៃ ។ ម្កសួង-សាថប័ៃ ការកាំណត្់សិទិអ
ធ ាំណាច្កនុងការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ (ច្ាំណាយ្
ម្ួយ្ច្ាំៃួៃទលើកទ ើងថ្នម្បសិៃទបើាៃការ ាំរុញពី កសហវ. រ ាទទយ្យ, ទបសកកម្ម...) របស់អងគភាពថវិកា, ៃិង (៣)
បខៃថម្ កិច្ចការខកទម្ម្ង់សនូលទៃោះៃឹងអាច្សទម្ម្ច្បាៃ ។ ទរៀបច្ាំលិែិត្បទោឋៃរត្ិយ្ុត្តទដ្ើម្បី ាំរុញការម្បរល់សិទិ ធ
ោម្ួយ្ោនទៃោះ ម្សបតាម្ច្ាំណារឯកភាពដ្៏ែពង់ែពស់ពីឯក- អាំណាច្ ូៃអងគភាពថវិកា ទោយ្ខែែកទលើលកេណៈវិៃិច្័យ្
ឆ
ឧត្តម្អរគបណឌិត្សភាចរយទៅនថៃទី ១០ ខែកញ្ញញ ឆ្នាំ២០២០ ច្ាស់ោស់ ។ កិច្ចការទាាំង៣ ទៃោះ ម្ត្ូវទរៀបច្ាំោខែៃការ
ទលើសាំទណើរបស់ អ.ថ., អងគភាពថវិកាថ្ននក់កណា
ត លច្ាំៃួៃ សកម្ម ភាពសម្ាប់អៃុវត្តកនុងឆ្នាំ ២០២១ ទោយ្ាៃោ
៤៨ រិត្រូរម្ត្ូវបាៃបទងកើត្ទៅឆ្នាំ២០២១ ។

ម្កបែណឌទពលទវោោក់ោក់ ។
អរគន្ទយ្កោឋៃហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ពិៃិត្យ

៩. រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្ត បាៃអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី ចប់

ៃិងសិកាអាំពល
ី ទធភាពបទងកើៃអងគភាពថវិកាទៅរដ្ឋបាល

តាាំងពីឆ្នាំ២០១៧-២០២១ ប៉ាុខៃតាៃម្ត្ឹម្ខត្ ១ អងគភាព

ទែត្ត កនុងម្កបែណឌនៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថ វិការដ្ឋបាល

ថវិកាប៉ាុទណាណោះ កនុងរដ្ឋបាលទែត្តៃីម្ួយ្ៗ។

ថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ទហើយ្ទរៀបច្ាំោខែៃការសកម្មភាពោក់ោក់សម្ាប់អៃុវត្ត ។

ិ ឈការហិរញ្ញវត្ថៃ
ិ ទៅថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ
ង. ការខកទម្ម្ង់ វម្
ុ ង
ិ ម្បព័ៃធថ វកា

81

សាថនភាព

វិធានការ

១០. ទោងតាម្ច្ាំណារឯកភាពដ្៏ែពង់ែពស់របស់ េសម្តច
សត្សជានយករដាម្ន្រនត ី ច្ុោះនថៃទី ២៥ ខែ ម្ីន្ទ ឆ្នាំ២០១៩ អ.រ.ហ. បៃតដ្ឹកន្ទាំសម្ម្បសម្ម្ួលទលើការទរៀបច្ាំម្បកាស
ទលើលិែិត្ទលែ ១៨៤១ សហវ.អទច្ ច្ុោះនថៃទី ១៨ ខែម្ីន្ទ រួម្របស់ កសហវ. ៃិងការខកសម្ម្ួលម្បកាសអៃតរម្កសួង
ឆ្នាំ២០១៩ បាៃកាំណត្់យ្ៃតការនៃការខច្ករំខលកធៃធាៃ ោក់ព័ៃធ ។ ទៃាម្
ឹ ទៃោះ ម្ត្ូវសហការោម្ួយ្ទលខាធិការោឋៃ
ច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ

ូៃរដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ

រណៈកាមធិការោត្ិសម្ាប់ការអភិវឌ្ឍតាម្ខបបម្បោ-

កនុងទន្ទោះរួម្ាៃ ច្ាំាំណូលទសវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋបាល ធិបទត្យ្យទៅថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ (រ. .អ.ប), ម្កសួងទរៀបច្ាំ
កណា
ត ល (ម្កសួង-សាថប័ៃ), ច្ាំណូល ទសវាសាធារណៈ ខដ្ៃដ្ី ៃររូបៃីយ្កម្ម ៃិងសាំណង់, ម្កសួងសាធារណការ
ទៅម្ៃាីរ ាំន្ទញរា ធាៃី-ទែត្ត ខដ្ល ែតល់ទៅអងគភាព

ៃិង ដ្ឹក ញ្ចូ ៃ, ៃិង ម្កសួងខរ៉ៃៃិងថ្នម្ពល វាយ្ត្នម្លអាំពី

ម្ច្កទច្ញច្ូលខត្ម្ួយ្រា ធាៃី-ទែត្ត ៃិងច្ាំណូលពីការ- ការែតល់ទសវា ៃិងការម្រប់ម្រងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ
ួលម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ ។ ការខបងខច្កច្ាំណូលខាងទលើទៅ ទៅអងគភាពម្ច្កទច្ញច្ូលខត្ម្ួយ្រា ធាៃី-ទែត្ត ។ កិច្ចពុាំទាៃ់បាៃអៃុវត្តម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ទៅទ ើយ្ ទោយ្សារ ការទៃោះម្ត្ូវាៃខែៃការោក់ោក់សម្ាប់ខកសម្ម្ួល
ាំ អស់ ។
ាៃបញ្ញាម្បឈម្ម្ួយ្ច្ាំៃួៃ ោក់ព័ៃធៃឹងការខកសម្ម្ួល ម្បកាសអៃតរម្កសួងោក់ព័ៃធទាង
ម្ុែងារ ៃិងលិែិត្បទោឋៃរបស់ម្កសួង-សាថប័ៃ ។

ខែនកទី៤ “ការទម្ត្ៀម្ែលួៃសម្ាប់ ហា
ាំ ៃបន្ទាប់”
ច្. ម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យ
ទសន ើម្កសួង-សាថប័ៃ ពិៃិត្យ ៃិងទរៀបច្ាំខបងខច្កម្ុែងារ
របស់សវៃកម្មនែាកនុងៃិងអធិការកិច្ចតាម្ម្កសួង-សាថប័ៃ
១១. ម្កសួង-សាថប័ៃ ខបងខច្កម្ុែងារឱយបាៃច្ាស់ោស់ អៃុទោម្តាម្អៃុម្កឹត្យទលែ ១៦៨ អៃម្ក.បក ច្ុោះនថៃទី
កនុងការបាំទពញការងាររវាងអធិការកិច្ច ៃិងសវៃកម្មនែាកនុង ០៨ ខែត្ុោ ឆ្នាំ២០២០ សត ព
ី ីម្កបែណឌ ម្ុែងារ ភារកិច្ច
ទៅតាម្ម្កសួ ង -សាថ ប័ ៃ ោការងារចាំ បា ច្់ ទដ្ើ ម្បី ធា ន្ទ

របស់សវៃកម្មនែាកនុង ៃិងអធិការកិច្ច ទោយ្ោក់បញ្ចូ ល

ម្បសិទភា
ធ ពម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ។

កិច្ចការទៃោះ កនុង CAP3+2 ៃិង MAP របស់ម្កសួង-សាថប័ៃ ។
អោគធិការោឋៃ ដ្ឹកន្ទាំ ទលើកិច្ចការទៃោះ ទោយ្ាៃកិច្ចសហការពីអរគន្ទយ្កោឋៃសវៃកម្មនែាកនុង ។

ទែសងៗ
្. ការអៃុវត្តម្ែ
ុ ងាររបស់ម្ៃារី សហវ
១២. ការអៃុវត្តម្ុែងាររបស់ម្ៃាីរ សហវ. រា ធាៃី-ទែត្ត អរគទលខាធិការោឋៃ កសហវ. សម្ម្បសម្ម្ួលបទងកើត្
កនុ ង ការសម្ម្បសម្ម្ួ ល កិ ច្ច កា រោក់ ព័ ៃធ អ រគ ន្ទ យ្ោឋ ៃ

ម្កុម្ការងារអៃតរអរគន្ទយ្កោឋៃ នៃ កសហវ. សិកា

ាំន្ទញនៃ កសហវ. ទៅថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ទៅាៃកម្ម្ិត្ ៃិងវាយ្ត្នម្លអាំពីម្ុែងាររបស់ម្ៃាីរ សហវ. ៃិងលិែិត្
កនុងទន្ទោះរួម្ាៃ ការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ, កិច្ចលទធកម្ម, បទោឋៃរត្ិយ្ុត្តទាក់ទិៃ ទដ្ើម្បីទោោះម្សាយ្បញ្ញាម្បឈម្
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ច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ, ការបាំទពញម្ុែងារោអភិ- ទាាំងការងារម្បចាំនថៃ ៃិងការងារខកទម្ម្ង់ទៅថ្ននក់ទម្កាម្បាលហិ រ ញ្ញវ ត្ថុ

អៃុ ទោម្លិ ែិ ត្ បទោឋ ៃរត្តិ យ្ុ ត្ត ោ

ោត្ិ ។

ធរាៃ ។
៥. េាំណូម្ពរ

242> កនុងទោលបាំណងពម្ងឹងការអៃុវត្ត ៃិងម្រប់ម្រងកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្បកបទោយ្
ម្បសិទភា
ធ ព ៃិងស័កតិសិទភា
ធ ព អ.រ.ហ ទសន ើ រ.ហ.ស ពិៃិត្យៃិងសទម្ម្ច្ច្ាំណច្
ុ ៃីម្ួយ្ៗ ដ្ូច្ខាងទម្កាម្ ៖
១. កិច្ចម្ប ុាំម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ៃិងវាយ្ត្នម្លការអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីម្បចាំឆ្នាំ២០២០ របស់ កសហវ. ទម្កាម្ការដ្ឹកន្ទាំ
ដ្៏ែពង់ែពស់របស់ ឯកឧត្តម្អរគបណឌត្
ិ សភាចរយ ទៅនថៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ បាៃសទម្ម្ច្ឱយទរៀបច្ាំ
កិច្ចការច្ាំៃួៃ ២ រួាៃ៖ (១). ការវាយ្ត្នម្លការអៃុវត្តម្កបែណឌថវិកាទូទាង
ាំ ម្បទទស (ថ្ននក់ោត្ិ ៃិងថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ) ។ កិច្ចការទៃោះ រួរោក់បញ្ចូ លកនុង GDAP របស់អងគភាពោក់ព័ៃធ ៃិងទសន ក
ើ ាំណត្់ទពលទវោ
សម្ាប់ទរៀបច្ាំកិច្ចម្ប ុាំពិៃិត្យរបាយ្ការណ៍វាយ្ត្នម្ល កម្ម្ិត្ថ្ននក់ដ្ឹកន្ទាំ ម្បចាំឆ្នាំ ៃិង/ឬោក់កណា
ត លឆ្នាំ ។
(២) ការទរៀបច្ាំច្កេុ វិស័យ្របស់ កសហវ. ។ ទសន ើកាំណត្់ម្កបែណឌទពលទវោ ៃិងខែៃការសកម្មភាព សម្ាប់
ទរៀបច្ាំបញ្ច ប់កិច្ចការទៃោះ ។
២. ទសន ើអរគន្ទយ្កោឋៃថវិកា ទធវើការែសពវែាយ្ទោលការណ៍ខណន្ទាំសតីពីការទរៀបច្ាំថវិកាព័ត្៌ាៃសម្ិទក
ធ ម្ម ៃិង
ទរៀបច្ាំវរគបណតុោះបណា
ត ល ូៃម្កសួង សាថប័ៃ ោបទណតើរៗ ទដ្ើម្បីទម្ត្ៀម្ែលួៃសម្ាប់ការអៃុវត្តថវិកាព័ត្៌ាៃ
សិទក
ធ ម្ម ម្បកបទោយ្ម្បសិទភា
ធ ព។
៣. ទដ្ើម្បីបទងកើៃត្ាលភាពថវិកា អ.រ.ហ. ទសន ម្ើ កសួង-សាថប័ៃទរៀបច្ាំែសពវែាយ្ ឬ ទរៀបច្ាំទវទិកាសាធារណៈ អាំពី
ថវិកាម្បចាំឆ្នាំរបស់ម្កសួង-សាថប័ៃសាម្ី ូៃសាធារណ ៃ ។
៤. ោការអៃុវត្តកៃលងម្ក កនុងម្កបែណឌកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ
កសហវ. ខដ្លទទួល ាំៃួយ្បទច្ចកទទសទោយ្ផ្លាល់ពីបណា
ត នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ពុាំទាៃ់ាៃការខច្ករំខលកព័ត្៌ាៃ
ោម្ួយ្ អ.រ.ហ. (របាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាពម្បចាំម្ត្ីាស ៃិងឆ្នាំ) ។ កតាតទៃោះ ន្ទាំឱយប៉ាោះោល់ដ្ល់ការកាំណត្់
ធៃធាៃបទច្ចកទទសោាំម្ទ ៃិងកងវោះព័ត្ា
៌ ៃចាំបាច្់ ទដ្ើម្បីសម្ម្បសម្ម្ួលោម្ួយ្នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ កនុងការទកៀរររ
ាំៃួយ្ទាាំងហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងបទច្ចកទទស ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ អ.រ.ហ. ទសន ើអងគភាពោក់ព័ៃធទម្កាម្ឱវាទ កសហវ.
ទែាើរបាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាពម្បចាំម្ត្ីាស ៃិងឆ្នាំ ម្ក អ.រ.ហ. ោទទៀងទាត្់ ។
៥. ពិៃិត្យ ៃិងទធវើបច្ចុបបៃនភាពសាសភាពទៅកនុងម្កបែណឌកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ទោយ្កនុងទន្ទោះរួម្ាៃ៖ (១) រណៈកាមធិការដ្ឹកន្ទាំការងាខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, (២)
រណៈកម្មការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៃ កសហវ., (៣) ម្កុម្ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ទៅតាម្អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កសហវ., ៃិង (៤) ម្កុម្ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទៅតាម្ម្កសួង សាថប័ៃ ម្សបតាម្បរិបទ ៃិងរច្ន្ទសម្ព័ៃធន្ទទពលបច្ចុបបៃន ។
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243> ច្ាំណច្ុ ទាាំង ៥ ខាងទលើ រ.ហ.ស. បាៃឯកភាព ៃិងទសន ើបៃតតាម្ោៃ ៃិងវាយ្ត្នម្ល កនុងម្កបែណឌកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ោម្បចាំម្ត្ីាស ៃិងម្បចាំឆ្នាំ ។
៦. េនន ិដ្ឋាន

244> របាយ្ការណ៍ម្ត្ួត្ពិៃិត្យវឌ្ឍៃភាពកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឆ្នាំ

២០២០ បាៃែតលៃ
់ ូវ

ការវាយ្ត្នម្លម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ទាាំងទលើទិដ្ឋភាពនៃការអៃុវត្ត ការវិភារ ៃិងវាយ្ត្នម្លលែិត្លែៃ់ទលើភាពខាលាំង ៃិង
ភាពទែាយ្នៃម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ ខែែកទលើលទធែលម្បចាំឆ្នាំ ២០២០ ទៃោះ ការអៃុវត្តខែៃការ
សកម្មភាពោាំម្ទកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទទួលបាៃលទធែលលែម្បទសើរ ម្សបៃឹងសម្ិទក
ធ ម្ម
តាម្អងគភាពនៃ កសហវ. ខដ្លបងាាញៃូវការែិត្ែាំរបស់អងគភាពៃីម្ួយ្ៗ ទដ្ើម្បីសទម្ម្ច្ទោលទៅរួម្ នៃកម្ម វិធី
ខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ ភាពទោរ ័យ្នៃការអៃុវត្តកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ ៃឹង ួយ្ោាំម្ទដ្ល់ការសទម្ម្ច្បាៃែងខដ្រៃូវការខកលម្ែម្បព័ៃធថ វិកាថមី ទោយ្ទផ្លតត្ោសាំខាៃ់ទលើ
ទោលការណ៍ ០៣ រួម្ាៃ បូរណភាពនៃការទោរពវិៃ័យ្ថវិកា, ម្បសិទភា
ធ ពនៃថវិកា ទាាំងកនុងខែនក វិភា ៃ៍ ទាាំង
កនុងខែនកម្បត្ិបត្តិការ, ៃិងស័កតិសិទភា
ធ ពនៃការែតល់ទសវាសាធារណៈ ។

245> ទដ្ើម្បីម្ត្ួសម្តាយ្វិថីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសារណៈឱយកាៃ់ខត្ាៃភាពច្ាស់ោស់

ៃិងម្ុត្ម្សួច្,

រា រោឋភិបាលបាៃោក់ឱយអៃុវត្តយ្ុទសា
ធ ស្រសត រៃលឹោះៗោបៃតបន្ទាប់ រួម្ាៃោអាទិ៍ «យ្ុទសា
ធ ស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់
ម្បព័ៃធថវិកាឆ្នាំ២០១៨-២០២៥», «យ្ុទសា
ធ ស្រសត ទកៀរររច្ាំណូល ២០១៩-២០២៣», «យ្ុទសា
ធ ស្រសត សត ព
ី កា
ី រម្រប់ម្រង
ិ ទិ ោរសាធារណៈ
បាំណល
ុ សាធារណៈ ២០១៩-២០២៣» «យ្ុទសា
ធ ស្រសត សតព
ី កា
ី រខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងការវៃ
២០១៩-២០២៥», «យ្ុទសា
ធ ស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថ វិការដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិឆ្នាំ២០១៩-២០២៥» ៃិង
«យ្ុទសា
ធ ស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្មសាធារណៈ ឆ្នាំ២០១៩-២០២៥» ោម្ួយ្ការទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្ត
ខែៃការសកម្មភាពលម្ែិត្របស់យ្ុទសា
ធ ស្រសត ៃីម្ួយ្ៗ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ ម្បព័ៃធថ វិកាកម្ពុោម្ត្ូវបាៃម្បសិទិន្ទ
ធ ម្ថ្ន
ម្បព័ៃធថ វិកាព័ត្៌ាៃសម្ិទក
ធ ម្ម ៃិងអៃុវត្តទពញទលញទៅឆ្នាំ២០២៥ ។ ខែែកលទធែលនៃការម្ត្ួត្ពិៃិត្យតាម្ោៃ
ការអៃុវត្តសកម្មភាពលម្ែិត្ ាៃសកម្មភាពម្ួយ្ច្ាំៃួៃាៃៃិន្ទនការពៃារទពលអៃុវត្ត ខដ្លប៉ាោះោល់សកម្មភាព
ខកទម្ម្ង់ទែសងទទៀត្ ។

246> ការអៃុវត្តទោលៃទោបាយ្ហិរញ្ញវត្ថុ (Fiscal policy)៖ ភាពទ

ឿទុកច្ិត្តនៃថវិកាទៅខត្រកាភាពធៃ់ ទោយ្

បៃត ពម្ងឹងការម្រប់ម្រងការម្បម្ូលច្ាំណូល (តាម្រយ្ៈទាំទៃើបកម្ម រដ្ឋ បាលច្ាំណូល ៃិងទោលៃទោបាយ្ពៃធ )
ែណៈការអភិវឌ្ឍម្កបែណឌហិរញ្ញវត្ថុរយ្ៈទពលម្ធយម្ទដ្ើម្បីសម្ម្បសម្ម្ួលម្បសិទភា
ធ ពថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ ។
ការទកើៃទ ើងទបៀវត្សរួរម្ត្ូវចត្់ទុកៃិងពិភាកា ។ ការទលើកកម្ពស់ម្ុែងារពៃធសាំខាៃ់ដ្ូច្ោការអប់រំអនកោប់ពៃធ
ទដ្ើម្បីបទងកើៃកម្ម្ិត្អៃុទោម្ភាព, ការម្រប់ម្រងការម្បកាសពៃធ ៃិងបាំណល
ុ ពៃធទដ្ើម្បីធាន្ទសម្ភាព ។ ការទកើៃទ ើង
ច្ាំណាយ្វិៃិទោរកនុងម្សុក ែណៈម្បសិទភា
ធ ព ៃិងការម្រប់ម្រងបាំណល
ុ ោយ្ថ្នទហត្ុពីរទម្ាងភាពោនដ្រូរវាង
រដ្ឋៃិងឯក ៃ ។ ការទលើកកម្ពស់ម្បសិទភា
ធ ពវិៃិទោរទលើរទម្ាងទោយ្ហិរញ្ញបបទាៃថវិកាកនុងម្សុក ទោយ្ពម្ងឹង
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វដ្ោនៃវិៃិទោរតាម្រយ្ៈការបៃត ាំរុញការអៃុវត្តយ្ុទសា
ធ ស្រសត សត ីពីការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈ
២០១៩-២០២៥ ។

247> ទទាោះបីោាៃការវិវឌ្ឍរួរឱយកត្់សាគល់នៃការអៃុវត្តកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក៏ទៅាៃ
ិ ទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្ ” កនុងទន្ទោះរួម្ាៃ
ការងារខដ្លម្ត្ូវទធវើ ទដ្ើម្បីសទម្ម្ច្ៃូវ ាំហាៃទី៣ “ការែារភាាប់ថវកា
(១) កតាតសាថប័ៃ ៖ ភាពោអនកដ្ឹកន្ទាំ ្ៃាៈ ការយ្ល់ដ្ឹង ៃិងការច្ូលរួម្របស់ម្កសួង-សាថប័ៃ ទកើៃទ ើងោលាំោប់
ប៉ាុខៃតទៅពុាំទាៃ់ម្រប់ម្ោៃ់កនុងការ ាំរុញការងារខកទម្ម្ង់ឱយកាៃ់ខត្ាៃសៃាុោះ ោពិទសសកម្ម្ិត្ថ្ននក់ដ្ឹកន្ទាំោៃ់ែពស់
ៃិង (២) ត្ួន្ទទីរបស់ម្កសួង-សាថប័ៃ ៖ ចាំបាច្់ម្ត្ូវពម្ងឹងការច្ូលរួម្បខៃថម្ទទៀត្ទលើការងារខកទម្ម្ង់ោក់ព័ៃធ
ៃឹងការពម្ងឹងការម្រប់ម្រងការម្បម្ូលច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ, ការទម្បើម្បាស់ FMIS, ការទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្ត
ខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកា ៃិងថវិកាកម្ម វិធី ៃិងការអៃុវត្តលិែិត្បទោឋៃរត្ិយ្ុត្តោក់ព័ៃធ វិស័យ្ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ម្បកបទោយ្ម្បសិទភា
ធ ព។

248> ច្ាំខណកឯការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាព

វិទាសាថៃទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុរិត្រូរបខៃថម្ទលើកម្ម វិធី វិញ្ញញបៃបម្ត្ ទោយ្

ភាាប់ោម្ួយ្លកេែណឌ ការបទងកើៃសម្ត្ថភាព ាំន្ទញ ទាាំងការវិភារ ៃិងយ្ល់ដ្ឹងអាំពីទោលៃទោបាយ្សាធារណៈ
ច្ាំទោោះម្ស្រៃតីរា ការសុី វិល ។ កតាតសាំខាៃ់ទៅខត្ម្ត្ូវបៃតពិៃិត្យទដ្ើម្បីឈាៃទឆ្ពោះទៅម្ុែរឺការម្រប់ម្រងធៃធាៃម្ៃុសស
ៃិងការម្រប់ម្រងសម្ិទក
ធ ម្ម ខដ្លោរៃលឹោះ ទដ្ើម្បី ួយ្ដ្ល់ការធាន្ទបាៃៃូវរណទៃយ្យភាពច្ាំទោោះសម្ិទក
ធ ម្ម ។
ម្ា៉ា ងទទៀត្ ការទរៀបច្ាំខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត សត ីពីការកសាង ៃិងអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាពកនុងម្កបែណឌ PFMRP ម្ត្ូវ
សិកាវិភារអាំពីត្ម្ម្ូវការ ៃិងការោាំម្ទទលើការកសាងសម្ត្ថភាព ទដ្ើម្បី ួយ្ ាំរុញការអៃុវត្តយ្ុទសា
ធ ស្រសត /ខែៃការ
សកម្មភាពឱយកាៃ់ខត្ាៃម្បសិទភា
ធ ព ៃិងស័កតិសិទភា
ធ ព ៃិង្លុោះបញ្ញចង
ាំ អាំពីត្ម្ម្ូវការរបស់យ្ុទសា
ធ ស្រសត ៃីម្ួយ្ៗ
ទោយ្ាៃកិច្ចសហការោម្ួយ្អងគភាពទទួលបៃាុកទម្កាម្ឱវាទ កសហវ. ម្ពម្ទាាំងរិត្រូរបខៃថម្ទលើការ ាំន្ទញទៃ់
រួម្ាៃភាពោអនកដ្ឹកន្ទាំ ៃិងការម្រប់ម្រងការផ្លលស់បតូរោទដ្ើម្ ។

249> ខែែកទលើលទធែលនៃការម្ត្ួត្ពិៃិត្យតាម្ោៃវឌ្ឍៃភាពឆ្នាំ២០២០

សកម្មភាពោទម្ច្ើៃសទម្ម្ច្បាៃតាម្ទោលទៅ

ប៉ាុខៃតសកម្មភាពរៃលឹោះ ខដ្លប៉ាោះោល់ដ្ល់ការទម្ត្ៀម្ែលួៃសម្ាប់ ាំហាៃបន្ទាប់ ទៅម្ិៃកាំពុងបៃតាៃវឌ្ឍៃភាព ។
ម្ា៉ា ងទទៀត្ រុណភាពការទរៀបច្ាំ GDAP/MAP ៃិងការរាយ្ការណ៍ាៃរុណភាពម្បទសើរោងម្ុៃែងខដ្រ ខដ្ល
ងាយ្ម្សួលរំទលច្ ៃិងកាំណត្់ោរួម្កនុងម្កបែណឌកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ ។

250> ខែែកទលើលទធែលម្ត្ួត្ពិៃិត្យៃិងវាយ្ត្នម្ល PEFA ទៃោះ ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទៅកម្ពុោម្ត្ូវបាៃខកលម្ែោ
បទណតើរ ៃិងការងារទសសសល់ម្ួយ្ច្ាំៃួៃាៃវឌ្ឍៃភាព ៃិងទិសទៅច្ាស់ោស់ ម្សបតាម្បរិការណ៍កម្ពុោ ៃិង
សម្ម្សបតាម្សត ង់ោ ៃិងោឧត្តាៃុវត្តៃអ
៍ ៃតរោត្ិ ។ ទៃាឹម្ទៃោះទៅកនុងបរិការណ៍នៃការម្បយ្ុទម្ធ បឆ្ាំងៃឹង ាំងឺ
កូ វីដ្-១៩ សកម្ម ភាពខកទម្ម្ង់ម្ួយ្ច្ាំៃួៃម្ត្ូវបាៃបៃាុ ច្បងាែក់, ប៉ាុខៃត បាៃកាលយ្ោ វិញ្ញញសា ទដ្ើម្បីសាកលបង
ភាព រឹងា ាំនៃម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈរបស់កម្ពុោ ។

251> ទទាោះបីោោ៉ាងទៃោះកោី ម្បសិៃទបើទម្បៀបទធៀបទៅៃឹងសត ង់ោ ៃិងឧត្តាៃុវត្តៃោ
៍ អៃោរោត្ិ ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
កម្ពុោទៅាៃរាលត្ទៅទ យ្
ើ
ខដ្លចាំបាច្់ម្ត្ូវបៃតខកលម្ែបខៃថម្ទទៀត្ទលើវដ្តថវិកា រួម្ទាាំងការម្រប់ម្រងម្ទពយ-
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ិ ីខវងឆ្ៃយ្
សម្បត្តិរដ្ឋ ែងខដ្រ ។ ោម្ួយ្ោនទៃោះ ទិសទៅនៃការអភិវឌ្ឍទសដ្ឋកិច្ច-សងគម្កម្ពុោក៏សថិត្ទៅទលើ វថ
ខថម្ទទៀត្ កនុងការសទម្ម្ច្បាៃៃូវច្កេុ វិស័យ្របស់ែួ លៃ ខដ្លកនុងទន្ទោះកាោៃុវត្តភាព ៃិងបញ្ញាម្បឈម្ន្ទន្ទ ៃឹង
ទកើត្ាៃទ ើងោបៃោបន្ទាប់ទម្ច្ើៃខថម្ទទៀត្ ។ ដ្ូច្ទៃោះ ការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទៅខត្ោ
ាំហាៃ ខដ្លម្ត្ូវបៃោទធវើបខៃថម្ទទៀត្ ទដ្ើម្បីទ្លើយ្ត្បបាៃទៅៃឹងបរិការណ៍នៃ ាំងឺកូ វីដ្-១៩ ៃិងការត្ម្ម្ង់ទឆ្ពោះ
ទៅរករណទៃយ្យភាពសម្ិទក
ធ ម្ម ។ សម្ាប់ ាំហាៃទៅម្ុែ ការអៃុវត្តៃូវសកម្មភាពខដ្លម្ិៃទាៃ់សទម្ម្ច្បាៃ
ម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ រឺោអៃោរកាលសាំខាៃ់កនុងការកសាងរណទៃយ្យភាពសម្ិទក
ធ ម្ម ទដ្ើម្បីធាន្ទទោយ្ភាពទ ឿោក់ថ្ន
ទែឿៃទាាំង ៣ ខាងទដ្ើម្ាៃភាពរឹងា ាំម្រប់ម្ោៃ់។

252> រណៈកាមធិការដ្ឹកន្ទាំការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈទធវើការវាយ្ត្នម្ល ៃិងសៃនិោឋៃោរួម្នៃ
ការអៃុវត្តម្រប់ខែនក នៃខែៃសកម្មភាពរួម្ ដ្ាំណាក់កាលទី៣ ដ្ូច្ខាងទម្កាម្៖
-

ិ ទៅខត្ាៃភាពទ ឿទុកច្ិត្ត ខដ្លបាៃកាលយ្ោកាល ាំងច្លករកនុងការម្ទម្ទង់ ៃិង ាំរញ
ថវកា
ុ កាំទណើៃទសដ្ឋកិច្ច
ទបើទទាោះបីោាៃែលប៉ាោះោល់ទោយ្ ាំងឺកូ វីដ្-១៩ ប៉ាុខៃតម្ត្ូវពម្ងឹងពិពិធកម្មច្ាំណូលថមី ៃិងការទកៀរររច្ាំណូល
ឱយអស់សកាតៃុពល ៃិងពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ពការអៃុវត្តច្ាំណាយ្ថវិកា ។

-

បុទរលកេណៈសាំខាៃ់ៗ នៃរណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថម្ុ ត្ូវបាៃកសាង ៃិងពម្ងឹងបខៃថម្ ទដ្ើម្បីធាន្ទរណទៃយ្យភាព ៃិ ង ម្បព័ ៃធ ម្ត្ួ ត្ ពិ ៃិ ត្យនែា កនុ ង កនុ ង ទោលទៅទម្បើ ម្បាស់ ធ ៃធាៃហិ រ ញ្ញវ ត្ថុ ម្បកបទោយ្ម្បសិ ទ ធភា ព
ស័កតិសិទភា
ធ ព ៃិងត្ាលភាព ។

-

ិ កម្ម វធ
ិ ីម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ពម្ងឹង ៃិងពម្ងីកការអៃុវត្តទាង
ម្កបែណឌថវកា
ាំ ថ្ននក់ោត្ិ ៃិងថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ខដ្ល
ោឧបករណ៍សាំខាៃ់ ទដ្ើម្បីែារភាាប់ថ វិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្របស់រា រោឋភិបាល ។

-

បុទរលកេណៈសាំខាៃ់ៗ នៃរណទៃយ្យភាពសម្ិទក
ធ ម្ម ម្ត្ូវបាៃៃិងកាំពុងទរៀបច្ាំោបទណតើរ ប៉ាុខៃត សថិ ត្កនុង
ដ្ាំណាក់កាលបឋម្ទៅទ ើយ្ ។ ោម្ួយ្ោនទៃោះ បុទរលកេណៈសាំខាៃ់ៗម្ត្ូវបាៃកាំណត្់ ៃិងបញ្ចូ លកនុងខែៃការ
សកម្មភាពដ្ាំណាក់កាលអៃតរកាលទឆ្ពោះទៅដ្ាំណាក់កាលទី៤ ។

-

សម្ត្ថភាពម្ស្រៃតនី ៃម្កសួង-សាថប័ៃកនង
ុ ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈម្ត្ូវបាៃពម្ងឹងោបទណតើរៗ

ៃិងកម្ម្ិត្

នៃការយ្ល់ដ្ឹង ៃិងការច្ូលរួម្អៃុវត្តកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុាៃការទកើៃទ ើងោលាំោប់ ។

253> ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្បកបទោយ្ម្បសិទភា
ធ ព ៃិងស័កតិសទ
ិ ភា
ធ ព រឺម្ូលោឋៃម្រឹោះដ្៏ចាំបាច្់ម្ិៃអាច្
ែវោះបាៃ សម្ាប់ ាំរុញការអភិវឌ្ឍម្បទទសោត្ិ ៃិងកាត្់បៃថយ្ភាពម្កីម្ករបស់ម្បោ ៃ ពិទសសតាម្រយ្ៈការធាន្ទ
ៃូវកាំទណើៃទសដ្ឋកិច្ចម្បកបទោយ្បរិោប័ៃន ៃិងបទងកើៃម្បសិទភា
ធ ពកនុងការែតល់ទសវាសាធារណៈដ្ល់ម្បោ ៃ
ម្ពម្ទាាំងរួម្ច្ាំខណកសទម្ម្ច្បាៃៃូវច្កេុ វិស័យ្រយ្ៈទពលខវងរបស់កម្ពុោ ទោយ្ខម្បកាលយ្ទៅោម្បទទសច្ាំណូល
ម្ធយម្កម្ម្ិត្ែពស់ទៅឆ្នាំ ២០៣០ ៃិងម្បទទសខដ្លាៃច្ាំណូលែពស់ទៅឆ្នាំ ២០៥០ ។
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ឧបេម្ព័នធ
ឧបេម្ព័នធទី ១

៖

វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តការេសម្ម្ចរបេ់ គ.ហ.េ.

ឧបេម្ព័នធទី ២

៖

តារាងថវិកា និងេម្ិទធកម្ា តាម្អងគភាពសម្កាម្ឱវាទម្កេួសេដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ឧបេម្ព័នធទី ៣

៖

តារាងថវិកា និងេម្ិទធកម្ា តាម្ម្កេួង-សាថប័ន

ឧបេម្ព័នធទី ៤

៖

តារាងេសងេបវឌ្ឍនភាពម្បចាំឆ្ន២
ាំ ០២០

ឧបេម្ព័នធទី ៥

៖

វឌ្ឍនភាពននការពិភាកាសេនើេុាំជាំនួយបសចច កសទេេម្ម្មប់ោម្ាំ ទដល់ការអនុវត្ត ការងារ
កកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឆ្ន២
ាំ ០២០-២០២១

ឧបេម្ព័នធទី ៦

៖

តារាងវឌ្ឍនភាពម្បចាំឆ្ន២
ាំ ០២០ ននការអនុវត្តម្កបខ្ណឌលទធ ្ល រវាង RGC និង EU

ឧបេម្ព័នធទី ៧

៖

បកម្ម្បម្ម្ួលលទធ ្លននការវាយត្នម្ៃ PEFA ឆ្ន២
ាំ ០១០, ២០១៥ និង២០២០
សដ្ឋយសម្បើម្បាេ់ម្កបខ្ណឌឆ្ន២
ាំ ០១១

ឧបេម្ព័នធទី ៨

៖

បទបងាាញរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពម្បចាំឆ្ន២
ាំ ០២០ េម្ម្មប់កិចចម្បជុាំគណៈកម្ាការ
កកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ឧបេម្ព័នធទី ៩

៖

របាយការណ៍លទធ ្លននកិចចម្បជុាំគណៈកម្ាការកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ
ននម្កេួងសេដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ឧបេម្ព័នធទី ១០ ៖

ការេសម្ម្ចរបេ់គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ

ឧបេម្ព័នធទី ១១ ៖

បទបងាាញរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពម្បចាំឆ្ន២
ាំ ០២០ េម្ម្មប់កិចចម្បជុាំគណៈកម្មាធិការ
ដឹកនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ជាម្ួយត្ាំណាងនដគូអភិវឌ្ឍន៍
(ភាសាកខ្ារ)

ឧបេម្ព័នធទី ១២ ៖

ម្ត្ិសោបល់របេ់នដគូអភិវឌ្ឍន៍សលើរបាយការណ៍ម្បចាំឆ្ន២
ាំ ០២០ (ភាសាកខ្ារ)

ឧបេម្ព័នធទី ១៣ ៖

បទបងាាញរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពម្បចាំឆ្ន២
ាំ ០២០ េម្ម្មប់កិចចម្បជុាំគណៈកម្មាធិការ
ដឹកនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ជាម្ួយត្ាំណាងនដគូអភិវឌ្ឍន៍
(ភាសាអង់សគៃ េ)

ឧបេម្ព័នធទី ១៤ ៖

ម្ត្ិសោបល់របេ់នដគូអភិវឌ្ឍន៍សលើរបាយការណ៍ម្បចាំឆ្ន២
ាំ ០២០ (ភាសាអង់សគៃ េ)

ឧបេម្ព័នធទី ១៥ ៖

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពម្បចាំឆ្ន២
ាំ ០២០ (ជាភាសាអង់សគៃ េ)
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ឧបេម្ព័នធទី ១ ៖ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្ត ការេសម្ម្ចរបេ់ គ.ហ.េ.
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វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តការេសម្ម្ចរបេ់ គ.ហ.េ. ម្បចាំឆ្ន២
ាំ ០២០

ល.រ

ការសទម្ម្ច្របស់ រ.ហ.ស.

អងគភាព

ទោលទៅ

ទោលទៅ
(ថម)ី

វឌ្ឍៃភាព/កត្់សាគល់

ក. វឌ្ឍៃភាពសទម្ម្ច្បាៃទពញទលញ

១

ច្ាប់សតីពីការម្រប់ម្រង
ខលបងោណិ ាកម្ម

GDFI

ទម្បើម្បាស់ ៃិងការចត្់ខច្ង

២០២០

-

ត្.ម្ ៤
GDSP

២០២០

ម្បកាសោក់ឱយទម្បើម្បាស់ទោយ្ម្ពោះរា -

ត្.ម្ ៤
ច្ាប់សតីពីម្ូលបម្ត្រដ្ឋ

ម្កម្ទលែ ៃស/រកម្/១១២០/០៣០ ច្ុោះ
នថៃទី ១៤ ខែវិច្ិកា
ឆ ឆ្នាំ២០២០ ។

ទលើម្ទពយសម្បត្តរិ ដ្ឋ

៣

ទលែ ៃស/រកម្/១១២០/០៣១ ច្ុោះនថៃទី
១៤ ខែវិច្ិកា
ឆ ឆ្នាំ២០២០ ។

ច្ាប់សតីពីការម្រប់ម្រងការ២

ម្បកាសោក់ឱយទម្បើម្បាស់ទោយ្ម្ពោះរា ម្កម្

ត្.ម្ ៤

SECC

២០២០

ម្បកាសោក់ឱយទម្បើម្បាស់ទោយ្ម្ពោះរា -

ម្កម្ទលែ ៃស/រកម្/១២២០/០៤០ ច្ុោះ
នថៃទី ២៦ ខែធនូ ឆ្នាំ២០២០ ។
កសហវ. ៃិងម្កសួង សាថប័ៃច្ាំៃៃ
ួ ៧ បាៃ
ោក់ឱយអៃុវត្តៃត្
ី ិ វិធីអៃុវត្តការងារថមី តាម្

ការត្ម្ម្ង់ទិសៃីត្ិ វិធីអៃុវត្ត
៤

ការងារថមីតាម្ FMIS សម្ាប់

ត្.ម្ ៤
FMWG

២០២០

-

ម្បព័ៃធ FMIS ទលើម្ុែសញ្ញញទបើកែតល់ទបៀវត្ស
ច្ាំណាយ្ទលើបៃាុកបុរគលិកទែសងៗទម្ៅពី

ម្កសួង សាថប័ៃ ៧

ទបៀវត្ស ៃិងការច្ាំណាយ្ទូទាត្់ម្ត្ង់ ខដ្ល
ាៃហាៃិភ័យ្កនង
ុ កម្ម្ិត្ ១ ។

៥

៦

ការទធវើសន្ទធៃកម្មរវាង

FMIS

ត្.ម្ ៣

FMIS ៃិងម្បព័ៃធពៃធោរ

&GDT

២០២០

ការទធវើសន្ទធៃកម្មរវាង

GDT &

ត្.ម្ ៣

ASYCUDA ៃិង ម្បព័ៃធពៃធោរ

GDCE

២០២០

ការចត្់ ច្ាំ ណា ត្់ ថ្នន ក់ ៃិ ង
៧

ការម្រប់ម្រងទិៃនៃ័យ្បាំណល
ុ

GDT

សារទពើពៃធ

៨

ការកាត្់បៃថយ្បាំណល
ុ
ម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ

GDSPNR

ត្.ម្ ៤
២០២០

ត្.ម្ ៤
២០២០
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-

-

ោក់ឱយដ្ាំទណើរការទៅនថៃទី២៣ ខែកញ្ញញ
ឆ្នាំ២០២០ ។
ោក់ឱយដ្ាំទណើរការោែលូវការទៅនថៃទី ១៨
ខែម្ករា ឆ្នាំ២០២១ ។
បាៃបទងកត្
ើ ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងបាំណល
ុ ពៃធថមី

-

ៃិងបាៃោក់ឱយអៃុវត្តម្បកាសសត ីពកា
ី រម្រប់ម្រងបាំណល
ុ ពៃធោរ ។

-

ម្បកាសសត ីពី វិធាៃ ៃិងៃីត្ិ វិធីនៃការតាម្ោៃ
ការត្ឹងទារ ៃិងការ ម្ម្ោះបញ្ា ីបណ
ាំ ល
ុ ម្ិៃ-

ល.រ

ការសទម្ម្ច្របស់ រ.ហ.ស.

អងគភាព

ទោលទៅ

ទោលទៅ

វឌ្ឍៃភាព/កត្់សាគល់

(ថម)ី

ខម្ៃសារទពើពៃធម្ត្ូវបាៃអៃុម្័ត្ទៅនថៃទី ២២
ខែធនូ ឆ្នាំ២០២០ ។
ខែៃការពម្ងីកការអៃុវត្ត
៩

រទម្ាង FMIS

ាំហាៃទី៣

FMWG

ឆ្នាំ២០២១-២០២៥

ត្.ម្ ៤
២០២០

ទទួលបាៃការឯកភាពោទោលការណ៍ដ្៏
-

ែពង់ែពស់ពី ឯកឧត្តម្អរគបណឌត្
ិ សភាចរយ
ទៅនថៃទី ០៧ ខែត្ុោ ឆ្នាំ២០២០ ។
ដ្ីសម្បទាៃទសដ្ឋកិច្ច៖ ការកត្់ម្តាច្ាំណូល

ការកត្់ម្តាច្ាំណូលពីការ១០

ួលដ្ីសម្បទាៃទសដ្ឋកិច្ច

GDSPNR

ៃិងសម្បទាៃខរ៉ៃកនុង NRMIS

ត្.ម្ ៣
២០២០

ដ្ីសម្បទាៃទសដ្ឋកិច្ច ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយដ្ាំទណើ-

ការទៅកនុងខែកញ្ញញ ឆ្នាំ២០២០ ។ សម្បទាៃ
ខរ៉ៃ ៖ ម្ុែងារកត្់ម្តាច្ាំណូលពីសម្បទាៃខរ៉ៃ
ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំរួច្រាល់ ។

១១

ខែៃការសកម្មភាពរួម្
ដ្ាំណាក់កាលទី៣ បូក ២

GSC

ត្.ម្ ៤
២០២០

ទទួលបាៃការអៃុ វត្ត កនុងកិច្ចម្ប ុាំ រណៈ-

ឆ្នាំ២០២១ ។

ច្ាប់សតីពីការទរៀបច្ាំ ៃិងការទែសងៗ

ម្បម្ពឹត្តទៅនៃអាោាធរទសវា

កម្មការនៃ កសហវ. ទៅថៃទី ១៨ ខែកុម្ភៈ

ម្បកាសោក់ឱយទម្បើម្បាស់ទោយ្ម្ពោះរា -

-

-

ហិរញ្ញវត្ថុម្ិៃខម្ៃធន្ទោរ

ម្កម្ទលែ ៃស/រកម្/០១២១/០០៣ ច្ុោះ
នថៃទី ១៦ ខែម្ករា ឆ្នាំ២០២១ ។

ែ. វឌ្ឍៃភាពបៃតតាម្ោៃ
ត្.ម្ ៤

បាៃបញ្ច ប់ ២

២០២០
១

ទសច្កតីម្ោងច្ាប់សតីពីម្បព័ៃធ
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ថមី)

GDB

(ោក់ ៃ
ូ
ម្កុម្ម្បឹកា

ត្.ម្ ១
២០២២

ៃីត្ិកម្ម នៃ

២០២១

ាំពូក ។ សាគល់៖ ត្.ម្២

ោក់ ូ ៃ ម្កុ ម្ ម្បឹ កាៃី ត្ិ ក ម្ម នៃ

កសហវ., ត្.ម្៤

ឆ្នាំ២០២១ ោក់ ៃ
ូ

រណៈរដ្ឋម្ស្រៃតី; ត្.ម្១ ឆ្នាំ២០២២ ោក់
ូៃសាថប័ៃ ៃីត្ប
ិ បញ្ញត្តិ ។

កសហវ.)
ទសច្កតីម្ោងច្ាប់បាៃោក់្លងកិច្ចម្ប ុាំអៃត២

ទសច្កតីម្ោងច្ាប់សតីពភា
ី ពោនដ្រូរវាងរដ្ឋ ៃិងឯក ៃ

CPPPU

ត្.ម្ ៤

ត្.ម្ ៤

រម្កសួងច្ាំៃៃ
ួ ៣ ទលើក ទហើយ្ទសច្កតីម្ោង

២០២០

២០២១

ច្ុងទម្កាយ្ម្ត្ូវោក់្លងការម្ត្ួត្ ពិៃិត្យពី
ម្កសួងយ្ុត្តិធម្៌ ។
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ទោលទៅ

ទោលទៅ
(ថម)ី

វឌ្ឍៃភាព/កត្់សាគល់

សាគល់៖ ត្.ម្២ ២០២១ ោក់ ូៃរណៈរដ្ឋម្ស្រៃតី, ត្.ម្៤ ២០២១ ោក់ ូៃសាថប័ៃ
ៃីត្ិបបញ្ញត្តិ ។
៣

ទសច្កតីម្ោងច្ាប់សតីពីការ-

GDSPNR

ម្រប់ម្រងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃ

ត្.ម្ ៤
២០២១

ត្.ម្៤,២០២២

សារទពើពៃធ

បាៃម្ប ុាំោម្ួយ្ម្កុម្ម្បឹកាៃីត្ិកម្ម ៃិង
អៃតរអរគន្ទយ្កោឋៃទម្កាម្ឱវាទ កសហវ. ។

ទសច្កតីសទម្ម្ច្សត ីពីការបទងកើត្ម្កុម្ការងារ
បទច្ចកទទសបាៃទទួលការអៃុម្ត្
័ ទៅនថៃទី

៤

ម្កបែណឌទោលៃទោបាយ្

GSC &

ត្.ម្ ៤

សត ីពីការអភិវឌ្ឍម្ូលបម្ត្រដ្ឋ

GDICDM

២០២១

០៦ ខែវិច្ិកា
ឆ ឆ្នាំ២០២០ ។ កិច្ចម្ប ុាំម្កុម្-

ការងារោក់ពៃ
័ ធ ទដ្ើម្បីពៃ
ិ ត្
ិ យ ៃិងពិភាកា
អាំពីខែៃការការងារ ៃិងាត្ិកានៃទសច្កតី
ម្ោង ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំកាលពីអាំ ុងខែម្ករា
ឆ្នាំ២០២១ ។
បាៃទរៀបច្ាំសិកាេសាោពិទម្ោោះទោបល់

ទោលការណ៍ខណន្ទាំរួម្សោ ីពី
៥

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសា -

GSC

ធារណៈ របស់រា រោឋភិបាល

៦

ម្ូលៃិធិ PFMRP ម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្

ត្.ម្ ២
២០២១

-

៧

សម្ត្ថភាពកនុងម្កបែណឌ

GSC

ត្.ម្ ៤

ត្.ម្ ៣

អ.រ.ហ. បាៃ ៃិងកាំពុងទរៀបច្ាំម្ូលៃិធិ

២០២០

២០២១

ុ ទម្ោយ្ ។
PFMRP ម្រប់ម្ ង
ទសច្កតីម្ោងច្ុងទម្កាយ្សម្ាប់ដ្ាំណាក់-

EFI

ត្.ម្ ១
២០២១

កាលទី៤ បាៃម្បម្ូលធាត្ុច្ល
ូ ពីម្រប់អងគ-

ឆ្នាំ២០១៩-២០៣១

រួម្ាៃ

អ.រ.ហ.

នដ្រូ

ៃិងអៃតរោត្ិ ។
ទសច្កតីម្ោងច្ុងទម្កាយ្យ្ុទសា
ធ ស្រសត សត ីពី

យ្ុ ទធសា ស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់
រណទៃយ្យសាធារណៈកម្ពុោ

ភាពោក់ព័ៃធ

អភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងនដ្រូកិច្ចសហម្បត្ិបត្តកា
ិ រោត្ិ

PFMRP ដ្ាំណាក់កាល ទី៤

៨

ទរៀបច្ាំសិកាេសាោពិទម្ោោះទោបល់ទលើក
ទី២ ៃិងបញ្ច ប់កង
ុន ឆ្នាំ២០២១ ។

ខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត សត ីពី
ការកសាង ៃិ ង អភិ វ ឌ្ឍ

ទលើកទី១ ទៅខែធនូ ឆ្នាំ២០២០ ។ ទម្ោង

NAC

ត្.ម្ ៤

ត្.ម្ ២

ការអៃុវត្តសតង់ោរណទៃយ្យសាធារណៈ

២០២០

២០២១

កម្ពុោម្ូលោឋៃបងគរឆ្នាំ២០១៩-២០៣១
ម្ត្ូវបាៃោក់ ៃ
ូ ាំន្ទញការ IMF ពិៃត្
ិ យ
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ទោលទៅ

ទោលទៅ

វឌ្ឍៃភាព/កត្់សាគល់

(ថម)ី

ៃិងែតល់ទោបល់ ម្ុៃៃឹងទោរពទសន ើសុាំការអៃុម្ត្
័ ពី ឯកឧត្តម្អរគបណឌត្
ិ សភាចរយ ។
ឯកសារទសសន្ទទាៃសត ីពីច្កេុ៩

វិស័យ្ ៃិងយ្ុទសា
ធ ស្រសត នៃ
ការងារខកទម្ម្ង់ ៣ បូក ១
(រយ្ៈទពល ១០ ឆ្នាំ)

GSC,
NCDD,
PAR, CLJR

ត្.ម្ ៤

ត្.ម្ ៤

២០២០

២០២១

ទសច្កតីម្ោងទលើកទី១ នៃឯកសារទសសន្ទ
ទាៃ សត ី ពី ច្ កេុ វិ ស័ យ្ ៃិ ង យ្ុ ទធសា ស្រសត នៃ
ការងារខកទម្ម្ង់ ៣ បូក ១ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ។

EFMS ពុាំទាៃ់ាៃលទធភាព ៃិងទម្ត្ៀម្រួច្
រាល់សម្ាប់ទធវស
ើ ន្ទធៃកម្មទៅទ ើយ្ ទោយ្
សន្ទធៃកម្មរវាង FMIS ៃិង
១០

EFMS របស់ម្កសួងអប់រំ
យ្ុវ ៃ ៃិងកីឡា

រង់ចាំការអភិវឌ្ឍ EFMS
MoEYS &

ត្.ម្ ៤

FMWG

២០២០

២០២២

ន្ទ
ាំ ៃ់ទី៣ ទៅ

ច្ុងឆ្នាំ២០២១ ។ តាម្សាមរត្ីនៃកិច្ចម្ប ុាំ
កម្ម្ិត្បទច្ចទទសទៅនថៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ
២០២១ បាៃទសន ើ MoEYS ទរៀបច្ាំោខែៃទី
បងាាញែលូវសម្ាប់ទធវើសន្ទធៃកម្មទលើម្បព័ៃធ
ទាាំងម្ូល ។
បាៃបញ្ច ប់ការអភិវឌ្ឍ ៃិងបាៃទធវើទត្សត សាកលបងការបញ្ាូ ៃទិៃនៃ័យ្ពីម្បព័ៃធ Payroll

១១

សន្ទធៃកម្មរវាង FMIS ៃិង

FMWG,

ម្បព័ៃធទបៀវត្សរបស់ម្កសួង

GSC ៃិង

ម្ុែងារសាធារណៈ

MCS

ត្.ម្ ៤

ត្.ម្ ១

២០២០

២០២១

ម្ក

FMIS

ម្ពម្ទាាំងបាៃទរៀបច្ាំកម្ម វិធី

បស្រញ្ញាបការយ្ល់ដ្ឹងទៅទលើ

ៃីត្ិ វិធី ៃិង

ដ្ាំទណើរការនៃការទធវើសន្ទធៃកម្មរវាងម្បព័ៃធ
ទាាំងពីរ ។ ទម្ោងោក់ឱយអៃុវត្តោែលូវការ
ទៅអាំ ុងម្ត្ីាសទី ១ ឆ្នាំ២០២១ ។
បាៃទទួលទោបល់ពីទលខាធិការោឋៃ PEFA

១២

របាយ្ការណ៍ PEFA
ថ្ននក់ោត្ិ ឆ្នាំ២០២០

GSC

ត្.ម្ ៤

ត្.ម្ ២

២០២០

២០២១

ៃិងនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ។ បាៃទរៀបច្ាំសិកាេសាោ
ពិទម្ោោះទោបល់ោម្ួយ្អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ
កសហវ. ៃិងម្កសួង-សាថប័ៃ ទៅនថៃទី ២៥
ខែម្ករា ឆ្នាំ២០២១។

១៣

របាយ្ការណ៍ PEFA
ថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ឆ្នាំ២០២០

GSC

ត្.ម្ ៤

ត្.ម្ ២

ាៃទសច្កតីម្ោងៃិងកាំពុងទែាៀងផ្លាត្់

២០២០

២០២១

ទិៃនៃ័យ្ោម្ួយ្ ាំន្ទញការ ។
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ខែៃការទធវើបណណកម្មសិទិដ្
ធ ីធលី

GDSPNR

របស់រដ្ឋ

& GDB

ទោលទៅ

២០២១

ទោលទៅ

១៥

សម្ាប់ទោោះម្សាយ្

រណៈកម្មការច្ាំៃួៃ ២ (ថ្ននក់ោត្ិ ៃិង

ត្.ម្ ២

ថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ) ម្ត្ូវបាៃបទងកើត្ទ ើង

២០២១

ទៅនថៃទី២៤ ខែធនូ ឆ្នាំ២០២០ ។
▪

ម្កបែណឌរួម្ខែៃទីបងាាញ
ែលូវ ៃិងខែៃការសកម្មភាព

វឌ្ឍៃភាព/កត្់សាគល់

(ថម)ី

GSC

ត្.ម្ ៤
២០២១

ខែៃទីបងាាញែលូវ
-

ទោយ្ែារភាាប់ោម្ួយ្ម្ុែដ្ាំ-

បាៃ ៃិងកាំពុងអៃុវត្តកម្ម វិធីបណតុោះបណា
ត ល
EFI

ត្.ម្ ៤
២០២០

ាំន្ទញបទច្ចកទទសកម្ម្ិត្វិញ្ញញបៃបម្ត្រយ្ៈ
ត្.ម្ ៤ ២០២១

បាៃទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោងទសសន្ទទាៃ ៃិង

ការវាយ្ត្នម្លទលើបច្ច័យ្នៃ
១៧

ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទពលម្ធយម្ ទលើ ាំន្ទញម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ ។

ខណងឱយបាៃម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្

ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់-

សម្ាប់ទោោះម្សាយ្ច្ាំណាយ្កកសា ោះ ម្ត្ូវ

០៨៥ សហវ ច្ុោះនថៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្នាំ២០២០ ។

កម្ម វិធីសិកាភាាប់ វិញ្ញញបៃបម្ត្
១៦

ៃិងខែៃការសកម្មភាព

បាៃបទងកត្
ើ តាម្រយ្ៈ ទសច្កតីសទម្ម្ច្ទលែ

ច្ាំណាយ្កកសា ោះ

(Certificate Program)

ម្កុម្ការងារបទច្ចកទទសទរៀបច្ាំម្កបែណឌរួម្

ម្កុម្ការងារ ម្ពម្ទាាំងបាៃទរៀបច្ាំកិច្ចម្ប ុាំ
GSC

២០២១

ត្.ម្ ៤ ២០២១ ោម្ួយ្ត្ាំណាងនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ។ កិច្ចការទៃោះ
ៃឹងសហការោម្ួយ្ ាំន្ទញការរបស់សហ-

(PFM Impact Assessment)

ភាពអឺរ៉ៃុប ។

ិ ៃការបខៃថម្
រ. វធា
ខែៃការទម្សម្ាប់ម្រប់ម្រង
១

ម្ទពយសម្បត្តិ រ ដ្ឋ រ យ្ៈទពល

GDSPNR

-

ត្.ម្ ៤ ២០២២

-

GDSPNR

-

ត្.ម្ ៤ ២០២១

-

GDSPNR

-

ពៃារទពល

-

ម្ធយម្ៃិងខវង
ឯកសារទោលសត ីពីការខក២

ទម្ម្ង់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រង
ច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ
ការពិៃត្
ិ យ ៃិងខកសម្ម្ួល

៣

កិច្ចសៃារទម្ាងវិៃិទោរ
/ ល
ួ ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ
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ទោលទៅ

អងគភាព

ទោលទៅ

GSC

-

ត្.ម្ ៤ ២០២១

-

GDB

-

ត្.ម្ ៤ ២០២១

-

GDB

-

ត្.ម្ ២ ២០២១

-

GDB

-

ត្.ម្ ២ ២០២១

-

GDB

-

ត្.ម្ ២ ២០២១

-

(ថម)ី

វឌ្ឍៃភាព/កត្់សាគល់

សិកាអាំពីការអៃុវត្តច្ណា
ាំ
យ្
ថវិការរទៅច្ុងឆ្នាំ

ទោយ្

ពិៃត្
ិ យបញ្ញាោរច្ន្ទសម្ព័ៃធ ៃិង
៤

តាម្ោៃការអៃុវត្ត វិធាៃការ
ខដ្លបាៃោក់ទច្ញកៃលងម្ក
(ការពទៃលឿៃការទរៀបច្ាំខែៃការ
លទធកម្ម, ខែៃការ រ ាទទយ្យ
បុទរម្បទាៃ...) ។
ទរៀបច្ាំខែៃការសកម្មភាព

៥

សម្ាប់ ាំ រុ ញ ការបទងកើ ត្
អងគភាពថវិកា
បញ្ច ប់ កា រទរៀបច្ាំ ម្បកាស
ោក់ព័ៃធៃង
ឹ ការកាំណត្់សិទិ ធ
អាំណាច្

៦

កនុងការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុ (ច្ាំណាយ្រ ាទទយ្យ,
ទបសកកម្ម...) របស់អងគភាព
ថវិកាម្ិៃខម្ៃោអាណាប័ក
ទែារសិទិ ធ
ទរៀបច្ាំលិែិត្បទោឋៃរត្ិយ្ត្
ុ ត
ទដ្ើ ម្បី ាំ រុ ញ ការម្បរល់ សិ ទិ ធ

៧

អាំ ណា ច្ ូ ៃ អងគ ភា ពថ វិ កា
ទោយ្ម្ត្ូវខែែកទលើលកេណៈ
វិៃិច្័យ្
ឆ ច្ាស់ោស់
ពិៃត្
ិ យៃិងសិកាអាំពីលទធភាព
បទងកើៃអងគភាពថវិកាទៅរដ្ឋ-

៨

បាលរា ធាៃី-ទែត្ត ទហើយ្
ទរៀបច្ាំោខែៃការសកម្មភាព
ោក់ោក់សម្ាប់អៃុវត្ត
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អងគភាព

ទោលទៅ

ទោលទៅ
(ថម)ី

វឌ្ឍៃភាព/កត្់សាគល់

ទរៀបច្ាំម្បកាសអៃតរម្កសួង
សត ីពីការម្រប់ម្រងច្ាំណូលម្ិៃ
ខម្ៃសារទពើពៃធកង
នុ លកេែណឌ
៩

នៃការទែារម្ុែងារ ៃិងការខច្ករំខលកច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារ-

GDSPNR
-

ត្.ម្ ៤ ២០២១

-

GI &GDIA

-

ត្.ម្ ៤ ២០២១

-

GS-MEF

-

ត្.ម្ ៤ ២០២១

-

GSC

-

ត្.ម្ ២ ២០២២

-

GS-MEF

-

GDB

-

& GSC

ទពើពៃធពីម្កសួង-សាថប័ៃ ឱយ
ទៅដ្ល់រដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្
ោត្ិ
ពិៃត្
ិ យ ៃិងសិកាទរៀបច្ាំការខបងខច្កម្ុែងាររបស់សវៃកម្ម
នែាកនុ ង ៃិ ង អធិ កា រកិ ច្ច តា ម្
១០

ម្កសួ ង -សាថ ប័ ៃ អៃុ ទោម្
តាម្អៃុម្កឹត្យទលែ ១៦៨ អៃ
ម្ក.បក ច្ុោះនថៃទ០
ី ៨ ខែត្ុោ
ឆ្នាំ២០២០
សម្ម្បសម្ម្ួលបទងកើត្ម្កុម្ការងារអៃតរអរគន្ទយ្កោឋៃ

១១

នៃ កសហវ. សិកា ៃិងវាយ្ត្នម្ល អាំ ពី ម្ុ ែ ងាររបស់ ម្ ៃាី រ
សហវ. ៃិ ងលិែិ ត្ បទោឋ ៃ
រត្ិយ្ត្
ុ តោក់ពៃ
័ ធ
វាយ្ត្នម្លការអៃុវត្តម្កបែណឌ

១២

ថវិកាទូទាង
ាំ ម្បទទស (ថ្ននក់ោត្ិ
ៃិងថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ)

១៣

ទរៀបច្ាំច្កេុ វិស័យ្របស់ម្កសួង
ទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ

ត្.ម្ ៤ ២០២១

-

ការទរៀបច្ាំសារាច្ររបស់រា ១៤

រោឋភិបាលសម្ាប់ ាំរញ
ុ
ម្កសួង-សាថប័ៃោពិទសស
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ត្.ម្ ៤ ២០២១

-
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អងគភាព

ទោលទៅ

ទោលទៅ
(ថម)ី

វឌ្ឍៃភាព/កត្់សាគល់

ម្កសួង-សាថប័ៃសថ ិត្កនង
ុ វិស័យ្
ទសដ្ឋកិច្ចៃិងសងគម្កិច្ចឱយទធវើ
ការែសពវែាយ្ ឬទរៀបច្ាំទវទិកា
សាធារណៈ អាំពីថវិកាម្បចាំ
ឆ្នាំរបស់ម្កសួង-សាថប័ៃសាម្ី
ូៃសាធារណ ៃ
អងគភាពោក់ពៃ
័ ធទម្កាម្ឱវាទ

១៥

កសហវ. ទែាើរ បាយ្ការណ៍

អងគភាព

វឌ្ឍៃភាពម្បចាំម្ត្ីាស ៃិង

ោក់ព័ៃធ

ឆ្នាំ ម្ក អ.រ.ហ. ោទទៀងទាត្់

ទម្កាម្

ោក់ ព័ ៃធ ៃឹ ង ការទម្បើ ម្បាស់

ឱវាទ

ាំ ៃួ យ្ បទច្ច ក ទទសទោយ្

កសហវ.

-

អៃុវត្តម្បចាំ
ត្.ម្

-

ផ្លាល់ពីបណា
ត នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍
ពិៃត្
ិ យ

ៃិងទធវប
ើ ច្ចុបបៃនភាព

សាសភាព (១) រណៈកាមធិការដ្ឹកន្ទាំការងាខកទម្ម្ង់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, (២) រណៈកម្មការ
ខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញ១៦

វត្ថុសាធារណៈ នៃ កសហវ.,
(៣)

ម្កុម្ការងារខកទម្ម្ង់

GSC

-

ត្.ម្ ៤ ២០២១

-

GDB

-

ត្.ម្ ១ ២០២២

-

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទៅតាម្អងគភាពទម្កាម្
ឱវាទ កសហវ., ៃិង (៤)
ម្កុម្ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ទៅតាម្ម្កសួង-សាថប័ៃ
ការខកសម្ម្ួលអៃុម្កឹត្យទលែ
១៧

៨១ អៃម្ក.បកអៃម្ក.បក ច្ុោះ
នថៃទី១៦ ខែវិច្ិកា
ឆ ឆ្នាំ១៩៩៥
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អងគភាព

ទោលទៅ

GDNT

-

ទោលទៅ
(ថម)ី

វឌ្ឍៃភាព/កត្់សាគល់

សត ីពីការបទងកើត្ការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យ
ហិរញ្ញវត្ថុ ទលើការច្ាំណា យ្
ថវិការដ្ឋទៅតាម្ម្កសួង ទែត្ត
ម្កុង ម្កុងសវ យ្័ត្ រា ធាៃី
ភនាំទពញ ៃិងអងគការសាធារណៈ
ការខកសម្ម្ួលអៃុម្កឹត្យទលែ
៨២ អៃម្ក.បក ច្ុោះនថៃទី១៦
១៨

ខែវិច្ិកា
ឆ ឆ្នាំ១៩៩៥ សត ីពីបទ
បញ្ញាទូទៅនៃរណទៃយ្យសាធារណៈ
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ត្.ម្ ១ ២០២២

-

ឧបេម្ព័នធទី ២ ៖ តារាងថវិកា និងេម្ិទធកម្ា តាម្អងគភាពសម្កាម្ឱវាទ
ម្កេួងសេដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
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តារាងថវិកា និងេម្ិទធកម្ា តាម្អងគភាពសម្កាម្ឱវាទម្កេួងសេដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ថ វិ កាឆ្ាំ ២០២០ ( គ្ិ ត្ ជាពាន់ លរៀ
.រ.

អងគភាព លរកាម្ ឱវាទ កស ហ វ .

ថ វិ កាអ នុ វត្ត

ឧ ប ត្ថម្ភល

PFMR P
ន លោបាយ

ទឹ កចិ ត្ត PFM

1

អគ្គនាយកដ្ឋាន លោ

2

អគ្គនាយកដ្ឋាន គ្យ និ ងរដ្ឋាករកម្ពុ ជា

109,177

3

អគ្គនាយកដ្ឋាន ពនធដ្ឋរ

4

អគ្គនាយកដ្ឋាន រទពយសម្បត្តិ រដ្ា និ ងចំណូ

5

អគ្គនាយកដ្ឋាន ឧសាហ កម្មហិ រញ្ញវ ត្ថុ

6

អគ្គនាយកដ្ឋាន ថវិកា

7

អគ្គនាយកដ្ឋាន ហិ រញ្ញវ ត្ថុ រដ្ាបា

8
9

ើ កទឹ ក -

ស កម្មភាព

ម្ិ ន រងការ

រប ចំ ឆ្ាំ ២០២០

ថ វិ កាស រុ ប

ស លរម្ ចបាន

ចិ ត្លត រៅ PFM

វាយ ត្ នម្ៃ

1,673,725

26/28

100%

1

-

-

109,177

29/31

99%

1

530,420

-

-

530,420

22/29

97%

4

137,251

-

137,251

13/20

96%

1

3/6

96%

2

1,462,172

66/77

98%

4

1,220,104

-

-

844,195

319,342

298,635

ថ្នាក់លរកាម្ ជាត្ិ

ឧ ប ត្ថម្ភល

#ស កម្មភាព
ពិ នៃុ ភាគ្ រយ

-

453,621

ម្ិ ន មម្ន សារលពើពនធ

ើ ក-

#

)

-

379,722

568,539

-

948,261

31/44

94%

6

អគ្គនាយកដ្ឋាន សហរបត្ិ បត្តិ ការអនតរ ជាត្ិ និ ងរគ្ប់ រគ្ងបំ ណុ

163,623

254,215

-

417,838

13/13

100%

-

អគ្គនាយកដ្ឋាន រត្នាោរជាត្ិ

638,407

532,243

2,108,150

26/29

99%

1

10

អគ្គនាយកដ្ឋាន

112,281

196,630

7/10

93%

-

11

អគ្គល

162,347

541,931

2,920,306

21/34

96%

3

12

អោគធិការដ្ឋាន

180,092

266,491

446,584

15/22

98%

4

13

អគ្គនាយកដ្ឋាន សវន កម្មនទៃកាុ ង

163,975

532,460

118,534

814,968

12/20

98%

3

14

វិទាសា
ថ ន លសដ្ាកិចច និ ងហិ រញ្ញវ ត្ថុ

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

រកុម្របឹ កានី ត្ិ កម្ម

504,318

1,006,118

-

1,510,436

6/9

98%

2

17

រកុម្របឹ កាជាត្ិ គ្ណលន យយ

33,340

68,354

489,642

5/7

95%

1

18

អងគភាពភាពជានដ្ គ្ូរវាងរដ្ា និ ងឯកជន ថ្នាក់កណ្ត
ត

108,739

1/6

44%

-

-

-

35

ទធកម្មសាធារ ណៈ

ខាធិការដ្ឋាន នន រកសួ ងលសដ្ាកិចចនិ ងហិ រញ្ញវ ត្ថុ

ស រុ ប រួ ម្

-

108,739

19,504,044

9,162,040

សាគល់៖ បា៉ា ៃ់សាមៃការអៃុវត្តម្បាក់ឧបត្ថម្ភទលើកទឹកច្ិត្តសម្ាប់ការងារទម្ៅខកទម្ម្ង់ឆ្នាំ២០២០
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937,500
2,216,028
-

387,948
4,289,284

308,912

32,955,368

ឧបេម្ព័នធទី ៣ ៖ តារាងថវិកា និងេម្ិទធកម្ា តាម្ម្កេួង-សាថប័ន

100

តារាងថវិកា និងេម្ិទធកម្ា តាម្ម្កេួង-សាថប័ន

101

102

ឧបេម្ព័នធទី ៤ ៖ តារាងេសងេបវឌ្ឍនភាពម្បចាំឆ្ន២
ាំ ០២០
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តារាងេសងេបវឌ្ឍនភាពម្បចាំឆ្ន២
ាំ ០២០
ល.រ.

សោលបាំណង/ចសងាោម្េកម្ាភាព

ម្កេួង សាថប័ន/
អងគភាព

េូចនករេម្ិទធកម្ាគនៃ ឹោះ

ទម្ងន់

វឌ្ឍនភាព %

ពិនាុថៃឹង

វឌ្ឍនភាពេាំខាន់ៗ

ពិនុា រួម្ក្នការេកម្ាភាពរួម្ ដាំណាក់កាលទី ៣ (ក្នកទី១ + ទី២ + ទី៣ + ទី៤ + ទី៥)
ក្នកទី១ ៖ បនត ពម្ងឹងភាពសជឿទុកចិត្តបានននថវិកា

០.១៥

៩១.៦៧%

១៣.៧៥%

-ការអៃុវត្តច្ណ
ាំ ល
ូ ម្បចាំម្ត្ីាសាៃ

១. ការអៃុវត្តច្ណ
ាំ ូលសទម្ម្ច្បាៃ ៨៩,២១% ទធៀប

ភាពរលួៃៃិងអាច្បា៉ា ៃ់សាមៃបាៃ (កម្ម្ិត្
១១

ឹ ការម្រប់ម្រងច្ាំណូលៃិង
បៃតពម្ងង

លទម្ែៀង+/-ពី៥%)

ការអៃុវត្ោខែៃការម្បម្ូលច្ាំណល
ូ

-ការម្បម្ូលច្ាំណល
ូ ច្រៃតទធៀប ែ.ស.ស

ិ
ៃឹងច្ាប់ថ វកា
០.៤០

៩៦,២៩%

៤៨.៥២%

២. ការម្បម្ូលច្ាំណល
ូ ទធៀបៃឹង ែសស ាៃ
កាំទណើៃ -៣,៦៩% ពិៃាុភាររយ្នៃ ែសស.

ម្ត្ូវបាៃបទងកៃ
ើ ោ៉ាងទហាច្ណាស់ ០,៣
ពិៃាុភាររយ្នៃ ែសស ម្បចាំឆ្នាំ
- អរគ.ទោលៃ/ប

ពម្ងឹងការអៃុវត្តយ្ុទសា
ធ ស្រសត
១១.១

ទកៀរររច្ាំណូលឆ្នាំ២០១៩២០២៣

១. របាយ្ការណ៍ពិៃិត្យ ៃិងវាយ្ត្នម្លការអៃុវត្តយ្ុទ-ធ

- អរគ.រយ្

សាស្រសត ទកៀរររច្ាំណូលម្បចាំ្ាស ៃិងម្បចាំឆ្នាំ

- អរគ.ពៃធោរ

ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ។

- អរគ.ឧសាហកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ
- អរគ.ម្ទពយសម្បត្ត-ិ

១. របាយ្ការណ៍ពិៃិត្យ ៃិងវាយ្ត្នម្លការអៃុវត្តយ្ុទសា
ធ ស្រសត ទកៀរររច្ាំណូល

២. ទិៃនៃ័យ្ម្កុម្ហុៃខដ្លាៃសកម្មភាពន្ទាំទច្ញពីខែ
០.២០

៩៧.៣៣%

១៩.៤៧%

៣. ការិោល័យ្ ាំន្ទញៃិងម្កុម្ការងារអៃតរម្កសួង

ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ។

បាៃទធវើ កា រពិ ៃិ ត្យ ៃិ ង ខកសម្ម្ួ ល ៃូ វ កិ ច្ច ស ៃា

រដ្ឋ ៃិងច្ាំណូល

ួលដ្ីសម្បទាៃទសដ្ឋកិច្ចបាៃ ច្ាំៃួៃ ៦៧ ម្កុម្ហៃ
ុ

ម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ

កនុងច្ាំទណាម្កិច្ចសៃាោម្ួយ្ម្កុម្ហុៃច្ាំៃួៃ២២៩ ។

- ម្កសួង-សាថប័ៃ

១១.២

បៃតខកលម្ែទោលៃទោបាយ្ ៃិង

-អរគ.ទោលៃ/ប

រដ្ឋបាលរយ្, ពៃធោរ ៃិងច្ាំណូល

-អរគ.រយ្

ម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ

-អរគ.ពៃធោរ

ម្ករា ដ្ល់ខែធនូ ឆ្នាំ២០២០ ម្ត្ូវបាៃទធវប
ើ ច្ចុបបៃនភាព ។

១. សត ង់ោទសវានៃការបង់ ៃិងម្បម្ូល
ច្ាំណូល ម្ត្ូវបាៃខកលម្ែ ៃិងអៃុវត្ត
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១. អម្តាពៃធរយ្ ៃិងអម្តាអាករទលើម្ុែទាំៃិញម្ួយ្
០.២០

៩៤.១២%

១៨.៨២%

ច្ាំៃួៃ ម្ត្ូវបាៃខកសម្ម្ួល ។
២. អៃុម្កឹត្យទលែ ១៧ អៃម្ក.បក សត ីពីការោក់ឱយ

២. យ្ៃតការែតល់ទសវាបង់ច្ាំណូល (បញ្ា រ

រដ្ឋៃិងច្ាំណូលម្ិៃ

ពិទម្ោោះទោបល់) ម្ត្ូវបាៃបទងកើត្ ៃិង

កម្ម្ិត្កាំណត្់ ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្តចប់ពនី ថៃទី០១

ខម្ៃសារទពើពៃធ

ពម្ងឹង ។

ខែទម្សា ឆ្នាំ២០២០ ។

៣. ការអទងក ត្ ទលើ រុ ណ ភាពទសវានៃការ-

៣.ការច្ុោះអទងកត្ដ្ល់ទីតាាំងសហម្ោសសទម្ម្ច្បាៃ

ហិរញ្ញវត្ថុ

ម្បម្ូលច្ាំណូល ពៃធរយ្ ពៃធោរ ៃិង

ច្ាំៃួៃ ១៥% នៃច្ាំៃៃ
ួ សហម្ោស ាំោក់បាំណល
ុ ពៃធ

ម្កសួង សាថប័ៃ

ច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារ ទពើពៃធ ម្ត្ូវបាៃ

ទហើយ្បាំណល
ុ ពៃធខដ្លអាច្ម្បម្ូលបាៃ (អាយ្ុកាល

ទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្ត ។

ត្ិច្ោង៣ឆ្នាំ) ាៃច្ាំៃៃ
ួ ៣ ៤៤៣ សហម្ោស ។

-អរគ.ឧសាហកម្ម

- អរគ.ទោលៃ/ប
- អរគ.រយ្
- អរគ.ពៃធោរ

១១.៣

ពម្ងឹងការវិភារៃិងការពាករ
ច្ាំណូល

- អរគ.ឧសាហកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ
- អរគ.ម្ទពយសម្បត្តិ
រដ្ឋៃិងច្ាំណូល
ម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ
- ម្កសួង សាថប័ៃ
- អរគ.ពៃធោរ
- អរគ.រយ្
- អរគ.ម្ទពយសម្បត្តិ

១១.៤

ទម្បើ ម្បាស់ប ញ្ា ី ទាំៃិញ ហាម្ឃាត្់ ៃិ ង ទាំៃិ ញ ោប់

-អរគ.ម្ទពយសម្បត្តិ

ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ពនៃការម្រប់ម្រង

រដ្ឋៃិងច្ាំណូល

បាំណល
ុ កនង
ុ ឆ្នាំ

ម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ
- អរគ.ឧសាហកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ
-ម្កសួង សាថប័ៃ

១. ខែៃការច្ាំណូលម្បចាំឆ្នាំ ទធៀបៃឹង
ការអៃុវត្តកនុងរងវង់ +/-៥% ។

១. ការអៃុវត្តច្ាំណូលម្បចាំឆ្នាំ២០២០ សទម្ម្ច្បាៃ

២. ការពាករច្ាំណូលម្បចាំឆ្នាំទធៀបៃឹង

៨៨,៤៧% នៃខែៃការឆ្នាំ

ការអៃុវត្តកនុងរងវង់ +/-៥% ។
៣. ម្៉ាខូ ដ្លពាករណ៍ច្ាំណូលពៃធ ទៅថ្ននក់-

០.២០

៩០%

១៨%

រដ្ឋបាលរា ធាៃីទែត្តម្ត្ូវបាៃខកលម្ែ ។

២. បាៃទធវើការពាករណ៍ច្ាំណូល ទែសងៗរបស់អរគន្ទយ្កោឋៃ សម្ាប់ឆ្នាំ២០២១, ២០២២ ៃិងឆ្នាំ
២០២៣ ។

៤. ទម្ម្ង់ពាករណ៍ច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើ
ពៃធទៅថ្ននក់រដ្ឋបាលរា ធាៃីទែត្តម្ត្ូវ
បាៃខកលម្ែ ។
១. ម្បកាសទលែ១១៩៥សហវ.ម្បក. ច្ុោះនថៃទ២
ី ២

១. ឯកសារបាំណល
ុ ពៃធទាង
ាំ អស់ទៅទូទាង
ាំ

ខែធនូ ឆ្នាំ២០២០ សត ីពី វិធាៃ ៃិង ៃីត្ិ វិធនី ៃការម្រប់-

ម្បទទសម្ត្ូវបាៃកសាង ។

ម្រង ការត្ឹងទារ ៃិងការ ម្ម្ោះបញ្ា ីនៃបាំណល
ុ

២.បាំណល
ុ ពៃធម្ត្ូវបាៃចត្់ថ្ននក់ោបាំណល
ុ
អាច្ម្បម្ូលបាៃ ៃិងម្ិៃអាច្ម្បម្ូលបាៃ ។
៣.ទិៃនៃ័យ្បាំណល
ុ ពៃធម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃិង
ោក់ កនុ ង ម្បព័ ៃធ ម្រប់ ម្រង ៃិ ង ម្បម្ូ ល
បាំណល
ុ ពៃធ ។

០.២០

១០០%

២០%

ម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្ត ។
២. អពដ្ បាៃទសក ៃឯកសារបាំណល
ុ ពៃធចស់ៗទដ្ើម្បី
ោ ឯកសារទោងៃិងទម្ត្ៀម្ោក់ច្ល
ូ កនុងម្បព័ៃធ
ម្រប់ម្រងបាំណល
ុ ពៃធថមី ។
៣. អនកោប់ពៃធខដ្លាៃបាំណល
ុ អាទិភាពច្ាំៃៃ
ួ
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៤.បាំណល
ុ សារទពើពៃធ ៃិងម្ិៃខម្ៃសារទពើ

៤៩៨ សហម្ោស ។

ពៃធសរុប ម្ត្ូវបាៃកាត្់បៃថយ្

៤. កនុងម្ត្ីាសទី៣ ឆ្នាំ២០២០ អពដ្ បាៃបញ្ាូ ៃ
ទិៃនៃ័យ្សហម្ោស ាំោក់បាំណល
ុ ពៃធខដ្លាៃ
ហាៃិភ័យ្បាំណល
ុ ពៃធែពស់ ទដ្ើម្បីអៃុវត្ត វិធាៃការ
ត្ឹងទារច្ាំៃួៃ ២០០ សហម្ោស ទៅន្ទយ្កោឋៃ
ម្រប់ម្រងអនកោប់ពៃធត្ូច្ៃិងម្ធយម្

ទដ្ើម្បីោក់

កម្មវិ ធី ៃិ ង ទរៀបច្ាំ ខែៃការម្បម្ូ លបាំ ណុលពៃធ
ទៅតាម្សាខាពៃធោរែណឌទាាំង ០៩ ។
បៃតទរៀបច្ាំអៃុម្កឹត្យ សត ីពីការម្រប់១១.៥

ម្រងៃិងការខបងខច្កច្ាំណូលកនម្ម្
ទសវារបស់អងគភាពម្ច្កទច្ញច្ូល
ខត្ម្ួយ្រា ធាៃីទែត្ត

១២

- អរគ. ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ
បាលថ្ននក់ទម្កាម្
ោត្ិ

១. អៃុម្កឹត្យសត ីពីការម្រប់ម្រងៃិងការខបង
ខច្កច្ាំ ណូ ល កាំ នរទសវារបស់ អ ងគ ភា ព
ម្ច្កទច្ញច្ូលខត្ម្ួយ្រា ធាៃីទែត្តម្ត្ូវ

១. អៃុម្កឹត្យសត ីពីការម្រប់ម្រងៃិងការខបងខច្ក
០.២០

១០០%

២០%

ច្ាំណូលកាំនរទសវារបស់អងគភាពម្ច្កទច្ញច្ូល
ខត្ម្ួយ្រា ធាៃីទែត្តម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្តកនុង
ម្ត្ីាសទី២ ឆ្នាំ២០២០ ។

បាៃោក់ឱយអៃុវត្ត ។

ឹ ការម្រប់ម្រង
១២.បៃតពម្ងង

-អៃុបាត្បាំណល
ុ
សាំខាៃ់ៗទាាំង៥ សថ ត្
ិ

បាំណល
ុ សាធារណៈ

ទម្កាម្អៃុបាត្ទោល

០.១០

៨៧.៥០%

៨.៧៥%

-ម្ូលបម្ត្រដ្ឋ ម្ត្ូវបាៃទបាោះែាយ្
១. បាៃទបាោះែាយ្ ៃិ ង ែសពវ ែាយ្ម្ពឹ ត្ិត ប ម្ត្សថ ិ ត្ិ

១.អៃុបាត្បាំណល
ុ
សាំខាៃ់ៗទាាំង ៥ សថ ត្
ិ
- អរគ.សហម្បត្ិបត្ត-ិ
ពម្ងឹងការអៃុវត្តយ្ុទសា
ធ ស្រសត ម្រប់១២.១.

ម្រងបាំណល
ុ សាធារណៈ ម្បកបទោយ្ស័កតិសិទភា
ធ ព ៃិងម្បសិទភា
ធ ព

ការ អៃតរោត្ិ ៃិង
ម្រប់ម្រងបាំណល
ុ
- អរគ.ឧសាហកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ

បាំណល
ុ សាធារណៈ ។

ទម្កាម្អៃុបាត្ទោល កនង
ុ ទន្ទោះ៖

២. បាៃទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោងបច្ចុបបៃនកម្មម្បកាសសត ីពី

ក. អៃុបាត្ត្នម្លបច្ចុបបៃននៃបាំណល
ុ សរុប
ទធៀបៃឹង ែ.ស.ស. ម្ិៃទលើសពី ៥៥%
ែ. អៃុបាត្ត្នម្លបច្ចុបបៃននៃបាំណល
ុ ទម្ៅ
ម្បទទសទធៀបៃឹងែ.ស.សម្ិៃទលើសពី ៤០%
រ.អៃុបាត្ត្នម្លបច្ចុបបៃននៃបាំណល
ុ ទម្ៅ ម្បទទសទធៀបៃឹងការន្ទាំទច្ញ ម្ិៃទលើសពី ១៨០%
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ទោលការណ៍ ៃិងៃីត្ិ វិធីម្រប់ម្រងការែតល់ឥណទាៃ
០.១០

៨៧.៥០%

៨៧.៥០%

ដ្ល់សហម្ោសាធារណៈ, ម្រឹោះសាថៃសាធារណៈ,
ៃីត្ិបុរគលសាធារណៈដ្នទទទៀត្

ៃិងម្រឹោះសាថៃ

ធន្ទោរ ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ ។
៣. ច្ាប់សតីពីម្ូលបម្ត្រដ្ឋថមី បាៃទទួលការអៃុម្័ត្
ពីរដ្ឋសភាទៅនថៃត្២
ី ៥ ខែវិច្ិកា
ឆ ឆ្នាំ២០២០ ។

ឃ.អៃុបាត្ទសវាបាំណល
ុ ទធៀបៃឹងការន្ទាំទច្ញ ម្ិៃទលើសពី ១៥%
ង.អៃុបាត្ទសវាបាំណល
ុ ទធៀបៃឹងច្ាំណូល
ថវិកាម្ិៃទលើសពី ១៨%
២. ម្ូលបម្ត្រដ្ឋ ម្ត្ូវបាៃទបាោះែាយ្ ។
-ម្កសួង-សាថប័ៃ ទាាំងអស់ បាៃទម្បើម្បាស់

១៣

ម្បព័ៃធខែៃការសាច្់ម្បាក់

ឹ ការម្រប់ម្រងសាច្់ម្បាក់ ៃិង
ពម្ងង

-បាំណល
ុ កកសា ោះម្ត្ូវកម្ម្ិត្ម្ិៃឱយទលើសពី

រណៃី

២.០០

១០០%

២០%

ិ
- ពុា
ាំ ៃច្ាំណាយ្កកសា ោះករទកើត្ទ ង
ើ វញ

២%នៃច្ាំណាយ្សរុប
ឹ ៃិងពម្ងក
ី ការអៃុវត្តម្បព័ៃធទទា
-ពម្ងង
ូ ត្់ EFT

បៃត ខកលម្ែ ៃិ ង ពម្ងឹ ង ការទរៀបច្ាំ
(ចប់ ទែតើ ម្ពី

-អរគ.រត្ន្ទោរោត្ិ

ម្បចាំម្ត្ីាស/ម្បចាំខែ ៃិងឈាៃ

-ម្កសួង-សាថប័ៃ

ខែៃការសាច្់ ម្បាក់
១៣.១.

ទៅរកការទរៀបច្ាំខែៃការសាច្់ម្បាក់

១. ម្កសួង-សាថប័ៃ ទាាំងអស់ បាៃទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធខែៃការសាច្់ម្បាក់ ។

១. តាម្ោៃការបញ្ចូ លត្ួទលែការពាករណ៏
០.៣០

១០០%

៣០%

សាច្់ម្បាក់របស់ម្កសួង-សាថប័ៃ ខដ្លម្ត្ូវបញ្ចូ ល
កនុងម្បព័ៃធ Onlie Web-Based ។

ម្បចាំសបាតហ៍ៃិងម្បចាំនថៃ)
១. បាៃពម្ងី ក ការទម្បើ ម្បាស់ ទូ ទា ត្់ តា ម្ EFT ទៅ
ធន្ទោរោណិ ា បន្ទាប់ពីធន្ទោរោត្ិ នៃកម្ពុោ
បៃតពម្ងឹងការទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធ
១៣.២.

ធន្ទោរម្ពម្ទាាំងសិកាៃិងពិៃិត្យ
លទធភាពឈាៃទៅអៃុវត្តការទូទាត្់

បាៃពម្ងីកត្ួអកសររហូត្ដ្ល់ ២៥៦ ត្ួអកសរ ។
អរគ.រត្ន្ទោរោត្ិ

ឹ ការទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធធន្ទោរ
១. បៃតពម្ងង
២. ពម្ងឹងៃិងពម្ងីកការអៃុវត្ត EFT

តាម្ E-Transfer

០.៣០

១០០%

៣០%

២.បាៃ ាំរញ
ុ ពម្ងីកការអៃុវត្តបខៃថម្ទៅថ្ននក់កណា
ោ ល
តាម្រយ្ៈការបញ្ាូ ៃរបាយ្ការណ៍សថិត្ិនៃការទូទាត្់
តាម្ EFT ពីម្បព័ៃធ FMIS ៃិង របាយ្ការណ៍លទធែល
នៃការអភិវឌ្ឍោក់ ូៃថ្ននក់ដ្ឹកន្ទាំ ៃិងអរគន្ទយ្កោឋៃ
រត្ន្ទោរ ។
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១.ម្រប់ម្កសួង-សាថប័ៃ បាៃអៃុវត្តាត្ិការណៃីនៃ
ិ (CoA) ថមីសម្ាប់រទម្ាង/
បលង់រណទៃយ្យថវកា
កម្ម វិធីហិរញ្ញបបទាៃពីនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងាៃោ
របាយ្ការណ៍ ។
២. បាៃច្ូលរួម្ទធវប
ើ ទបងាាញអាំពីបលងរ
់ ណទៃយ្យរោឋភិបាលដ្ល់សិកាេកាម្កនុងកម្ម វិធីសិកាេសាោសត ីពី
ៃី ត្ិ វិ ធី រួ ម្ សម្ាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុរទម្ាង
ទដ្ើម្បីោធាត្ុច្ូលសម្ាប់អងគភាពម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ

ទរៀបច្ាំ យ្ ៃត ការម្បម្ូ ល ែតុាំ ៃិ ង បូ ក សរុ ប របាយ្ការណ៍ អ ៃុ វ ត្ត ថ វិ កា
១៣.៣.

រទម្ាងរបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ខដ្ល
ទៅទម្ៅម្បព័ៃធរត្ន្ទ ោរោ ាំហាៃៗ

១. សាកលបងោក់ឱយអៃុវត្តបលង់រណ-អរគ.រត្ន្ទោរោត្ិ

ទៃយ្យសាធារណៈ (CoA) ដ្ល់អងគភាព

-អរគ.ម្ទពសម្បត្តិរដ្ឋ

ខដ្លអៃុវត្តថវិកា រទម្ាងរបស់នដ្រូ

រទម្ាង ទរៀបច្ាំ របាយ្ការណ៍ តាម្ CoA ទែាើម្ ក
០.២០

១០០%

២០%

៣.ទធវកា
ើ របូកសរុបរបាយ្ការណ៍សតីពីការម្ត្ួ ត្ពិៃិត្យ
វាយ្ត្នម្លទលើរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកា រិយ្បរិទច្ឆទ

អភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងសហម្ោសសាធារណៈ ។

ៃិងបៃតពម្ងឹងរណៃីទទាលរត្ន្ទោរ

អ.រ. . សម្ាប់ឆ្នាំ២០២០ ។

២០១៩ របស់សហម្ោសសាធារណៈ ៃិងម្កុម្ហៃ
ុ
ច្ម្ម្ុោះខដ្លរដ្ឋ ាៃភារកម្ម សាធារណៈោច្ាំ ៃួៃ
ភារត្ិច្ទហើយ្ទទួលបាៃទោលការណ៍ឯកភាពដ្៏
ែពង់ែពស់ពី ឯកឧត្តម្អរគបណឌិសភាចរយ ឧបន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតី ច្ុោះនថៃទី ១១ ខែកញ្ញញ ឆ្នាំ២០២០ ទលើ
លិែិត្ទលែ ៥២៥អទច្ ។
- ទធវើការពិៃិត្យ ៃិងវាយ្ត្នម្លទលើរទម្ាងថវិកា ៃិង
វិៃិទោររបស់ ស.ស ឆ្នាំ២០២១ ច្ាំៃៃ
ួ ១២/១៤ ។

១៣.៤.

១៣.៥.

បៃតតាម្ោៃច្ាំណាយ្កកសា ោះ ៃិង
អាយ្ុកាលរបស់វា (រយ្ៈទពល៦០នថៃ)

អរគ.រត្ន្ទោរោត្ិ

ពទៃលឿៃការទូទាត្់បុទរម្បទាៃឱយបាៃ

- អរគ.ថវិកា

ទាៃ់ទពលទវោ

- អរគ.រត្ន្ទោរោត្ិ

១. ច្ាំណាយ្កកសា ោះម្ិៃទលើស ២% នៃ
ច្ាំណាយ្សរុប ។
១. ថវិកាបុទរម្បទាៃម្ត្ូវបាៃទូទាត្់ទាៃ់
ទពលទវោ ។
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០.១០

១០០%

១០%

០.១០

១០០%

១០%

ម្ិៃាៃច្ាំណាយ្កកសា ោះ (រិត្ម្ត្ូវ ៦០ នថៃ)
១. បាៃទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍តាម្ោៃការែតល់ម្បាក់
បុទរម្បទាៃ ូៃម្កសួង-សាថប័ៃ ។

២.រិត្ម្ត្ឹម្នថៃទី២២ ខែធនូ ឆ្នាំ២០២០ សាថៃភាព
បុទរម្បទាៃកនុងឆ្នាំ២០២០ ខដ្លម្កសួង-សាថប័ៃ
បាៃបុទរម្បទាៃាៃច្ាំៃៃ
ួ ៨៥២.០៩១.៨៥០.២៩៤
ទរៀល កនុងទន្ទោះ៖
-ច្រៃត ច្ាំៃួៃ ៣៦០.៦៦៥.១០១.៤៩៤ ទរៀល
- វិៃិទោរ ច្ាំៃួៃ ៤៩១.៤២៦.៧៤៨.៨០០ ទរៀល ។

១៤.

ម្ត្ីាសទីម្ួយ្ ១៦,៧២%

សាថៃភាពច្ាំណាយ្ម្ិៃម្ត្ូវត្ិច្ោងៈម្ត្ីាសទី

ិ
ឹ
ខកលម្ែការអៃុវត្តថ វកា
ៃិងពម្ងង

-

ការអៃុវត្តខែៃការច្ាំណាយ្

១: ១៥%, ម្ត្ីាសទី ២:៤៥%, ម្ត្ីាសទី

០.៣០

៨១.៣៦%

២៤.៤១%

៣:៦៧% ៃិងម្ត្ីាសទី ៤:៩៦%

ម្ត្ីាសទីពីរ ៣៦,៧៥%
ម្ត្ីាសទីបី ៥៧,៤៩%
ម្ត្ីាសទីបួៃ ៨៣,២១%
១. បាៃៃិ ង កាំ ពុ ង សិ កាម្សាវម្ោវឯកសារបទោឋ ៃ
រត្ិ យ្ុ ត្ត ោ ក់ ព័ ៃធ ទែសងៗ ទដ្ើ ម្បី ោ ម្ូ ល ោឋ ៃកនុ ង

- អរគ.លទធកម្ម
ពិៃិត្យទ ើង វិញ ៃិងខកលម្ែម្បព័ៃធ
១៤.១.

លទធក ម្ម សា ធារណៈ ឱយម្សបៃឹ ង
យ្ុទសា
ធ ស្រសត ខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវិកាោត្ិ

- អរគ.សហម្បត្ិបត្ត-ិ
ការអៃតរោត្ិ
- អរគ.ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ

ការទរៀបច្ាំទសច្កតម្ី ោងបឋម្ច្ាប់សតព
ី ី វិទសាធៃកម្ម
១.យ្ុទសា
ធ ស្រសត ខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធលទធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ ២ ០១៩-២០២៥ ម្ត្ូវបាៃ
អៃុវត្ត ។

ច្ាប់សតីពីលទធកម្មសាធារណៈ ។
០.៣០

៧៦.២៥%

២២.៨៨%

២. សាថប័ៃអៃុវត្តលទធកម្ម ៖ បាៃទែាើម្កសរុបច្ាំៃួៃ
១០៦ សាថប័ៃ (៩៣.៨០%) ៃិងបាៃអៃុម្័ត្រួច្រាល់
ច្ាំៃួៃ ១០៣ សាថប័ៃ (៩៧.១៧%) ។

បាលថ្ននក់ទម្កាម្

៣. អងគភាពថវិកា ៖ បាៃទែាើម្កសរុបច្ាំៃួៃ ៥៧០ អងគភាព

ោត្ិ

(៨៩.៤៨%) ៃិងបាៃអៃុម្័ត្រួច្រាល់ច្ាំៃៃ
ួ ៥៤៤
សាថប័ៃ (៩៥.៤៤%) ។
១. បាៃទរៀបច្ាំទម្ម្ង់កម្ម វិធីច្ាំណូល-ច្ាំណាយ្ទៅតាម្
១៤.២.

ពម្ងឹងការទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្តខែៃការ

- អរគ.ថវិកា

ច្ាំណាយ្ឱយាៃសុម្កឹត្យភាព

- ម្កសួង-សាថប័ៃ

១. ការអៃុវត្តថ វិកាទធៀបខែៃការច្ាំណាយ្
ាៃកម្ម្ិត្លទម្ែៀង +/-៥%

០.២០

៩៤.៧១%

១៨.៩៤%

ច្ាំណាត្់ថ្ននក់កម្ម វិធី ៃិងច្ាំណាត្់ថ្ននក់ទសដ្ឋកិច្ច ។
២. បាៃទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍អៃុវត្តច្ាំណាយ្វិៃិទោរ
ម្បចាំម្ត្ីាស ្ាស ៃិងម្បចាំឆ្នាំ ។
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៣. បាៃទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ទម្បៀបទធៀបការអៃុវត្ត
ច្ាំណាយ្ោក់ខសត ង ទៅៃឹងខែៃការច្ាំណាយ្
ម្បចាំម្ត្ីាស ម្បចាំឆ្នាំ ។
ពិៃិត្យ ៃិងទធវប
ើ ច្ចុបបៃនភាពម្កប
១៤.៣.

ែណឌរត្ិយ្ុត្ត សម្ាប់ច្ាំណាយ្
រ ាទទយ្យបុទរម្បទាៃ

-អរគ.រត្ន្ទោរោត្ិ
- អរគ.ថវិកា

១.បាៃបញ្ច ប់ រួ ច្រាល់ ទលើ ទធវើ ប ច្ចុ បបៃន “សត ី ពី ៃីត្ិ វិ ធី

១. ម្កបែណឌរត្ិយ្ុត្តរួម្ សម្ាប់ ច្ាំណាយ្
រ ាទទយ្យបុទរម្បទាៃម្ត្ូវបាៃទធវប
ើ ច្ចុបបៃន

០.១០

១០០%

១០%

ភាព ។

ច្ាំណាយ្តាម្រ ាទទយ្យបុទរម្បទាៃថមី សម្ាប់រដ្ឋបាល
ថ្ននក់ោត្ិ” ខដ្លាៃម្បកាសទលែ ៦៦៣ សហវ
ទហើយ្កាំពុងែសពវែាយ្ោក់ឱយអៃុវត្ត ។
១. ទសច្កតីម្ោងច្ុងទម្កាយ្អៃុម្កឹត្យសត ីពីការោក់ឱយ

១. ទសច្កតីម្ោងបឋម្ អៃុម្កឹត្យសត ីពកា
ី រោក់

ទម្បើម្បាស់ៃីត្ិ វិធីរួម្សម្ាប់ការម្រប់ម្រងការវិៃ-ិ

ិ ីរួម្សម្ាប់ការម្រប់ឱយទម្បើម្បាស់ៃីត្ិ វធ
- អរគ.សហម្បត្ិបត្តិការអៃតរោត្ិ ៃិង
ម្រប់ម្រងបាំណល
ុ
- អរគ.ថវិកា

១៤.៤.

បៃតពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ពច្ាំណាយ្
វិៃិទោរសាធារណៈ

- អរគ.ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ
បាលថ្ននក់ទម្កាម្
ោត្ិ
- អរគ.រត្ន្ទោរ
ោត្ិ
- អរគ.លទធកម្ម
សាធារណៈ

ទោរសាធារណៈហិរញ្ញបបទាៃទោយ្ថវិកាោត្ិ

ម្រងការវិៃិទោរសាធារណៈហិរញ្ញបបទាៃ

ម្ត្ូវបាៃោក់ពិទម្ោោះទោបល់នែាកង
ុន កសហវ.

ទោយ្ថវិកាោត្ិ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ។

ន្ទនថៃទ២
ី ៤ ខែធនូ ឆ្នាំ២០២០ ៃិងកនុងសិកាេសាោ

២.អៃុម្កឹត្យសត ីពីការោក់ឱយទម្បើម្បាស់ៃីត្ិ-

អៃតរម្កសួង ន្ទនថៃទី៦ ខែម្ករា ឆ្នាំ២០២១ ។

វិធីអៃុវត្តសតង់ោរួម្សម្ាប់ការម្រប់-

២. អៃុម្កឹត្យសត ីពីការោក់ឱយទម្បើម្បាស់ៃីត្ិ វិធីអៃុវត្ត

ម្រងការវិៃិទោរសាធារណៈតាម្យ្ៃតការ
ភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋ ៃិងឯក ៃ (PPP)
ម្ត្ូវោក់ឱយអៃុវត្ត ។
៣.អៃុម្កឹត្យសត ីពីការោក់ឱយទម្បើម្បាស់ៃីត្ិ-

សត ង់ោរួម្សម្ាប់ការម្រប់ម្រងការវិៃិទោរសា០.៣០

៧៨.៤៦%

២៣.៥៤%

ធារណៈតាម្យ្ៃត ការភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋ ៃិង
ឯក ៃ (PPP) ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោង
ទោយ្ាៃទោលការណ៍ខណន្ទាំច្ៃ
ាំ ៃ
ួ ១០ ប៉ាុខៃត

វិធីអៃុវត្តសតង់ោ សម្ាប់ការម្រប់ម្រង

រិត្ម្ត្ឹម្ឆ្នាំ២០២០ ទៃោះ, ាៃទោលការណ៍

ការវិៃិទោរសាធារណៈទោយ្ថវិកា ថ្ននក់-

ខណន្ទាំច្ៃ
ាំ ៃ
ួ ៣ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំបញ្ច ប់ ។

ទម្កាម្ោត្ិម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុម្ត្
័ ។
៤. ខែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍សម្ត្ថភាពការម្រប់ម្រង
វិៃិទោរសាធារណៈ (២០១៩-២០២០)

៣. ទសច្កតី ម្ោងច្ុ ង ទម្កាយ្សត ី ពី កា រម្រប់ ម្រងការវិ ៃិ ទោរសាធារណៈទោយ្ថវិ កា រដ្ឋ បា លថ្នន ក់
ទម្កាម្ោត្ិ ម្ត្ូ វ បាៃទរៀបច្ាំ ៃិ ង ោក់ ពិ ទម្ោោះ
ទោបល់ោម្ួយ្រដ្ឋបាលរា ធាៃីទែត្តន្ទនថៃទី២៩

ម្ត្ូវបាៃបៃតអៃុវត្ត ។

ខែធនូ ឆ្នាំ២០២០ ។
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១៤.៥.

ពម្ងឹ ង ម្បសិ ទ ធភា ពម្រប់ ម្រង ៃិ ង

- អរគ.ថវិកា

ការអៃុ វ ត្ត កា រងារ ួ ស ុ ល ៃិ ង

- អរគ.ហិរញ្ញវត្ថុ

ការម្រប់ម្រងដ្ាំទណើរការ ៃិងការខថទាាំ

ខថទាាំទហោឋរច្ន្ទសម្ព័ៃធសាធារណៈ

រដ្ឋបាលថ្ននក់

ទហោឋរច្ន្ទសម្ពៃ
័ ធ (ម្បព័ៃធែលូវថនល់ ៃិង

ទម្កាម្ោត្ិ

ម្បព័ៃធធារាស្រសត ) ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ។

១.

១. អៃុ ម្កឹ ត្ /ម្បកាសអៃត រម្កសួង សម្ាប់

ក្នកទី២ ៖ បនត ពម្ងឹងគណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ

ទសច្កតីម្ោងបឋម្ទោលការណ៍ខណន្ទាំសតីការម្រប់ ម្រងៃិ ង ការអៃុ វ ត្ត ថ វិ កា សម្ាប់ កា រងារ

០.១០

៦០%

៦%

ួស ុល ៃិងខថទាាំទហោឋរច្ន្ទសម្ពៃ
័ ធសាធារណៈ
(ែលូវថនល់ ៦១០៥៣) ម្ត្ូវបាៃខកសម្ម្ួល ៃិងបាៃ
ោក់ម្ប ុាំនែាកនុងកម្ម្ិត្ន្ទយ្កោឋៃ ។

០.២០

៩៨.៩១%

១៩.៧៨%
- ឯកសារទសសន្ទទាៃសម្ាប់ែារភាាប់ច្ាំណាត្់ថ្ននក់

២១.

ឹ ការអៃុវត្តាត្ិកាថវកា
ិ ថមី ៃិង
ពម្ងង
បលងរ
់ ណទៃយ្យថមី

- អរគ. រត្ន្ទោរ
ោត្ិ

ិ ទាាំង៧ ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត
១. ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ថវកា
ទពញទលញ ៃិងតារាងច្ាំៃៃ
ួ ០៧/០៧នៃ

កម្ម វិធី ៃិងច្ាំណាត្់ថ្ននក់ម្ុែងារម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ។
០.២០

១០០%

២០%

សថ ត្
ិ ហ
ិ រិ ញ្ញវត្ថរុ ោឋភិបាល ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ។

- រទម្ាងសិកាការអៃុវត្តច្ាំណាត្់ថ្ននក់ម្ុែងារ ៃិ ង
ភូម្ិសាស្រសត ទៅថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិម្ត្ូវបាៃៃិងកាំពុង
ទរៀបច្ាំ ។
១. បាៃទរៀបច្ាំម្បកាសសត ីពីការបាំទពញបខៃថម្ឱយអៃុវត្តច្ាំណាត្់ថ្ននក់រទម្ាង នៃាត្ិការថវិការបស់

ទរៀបច្ាំោក់បញ្ចូ ល ៃិង ាំរុញការ២១.១.

អៃុវត្តច្ាំណាត្់ថ្ននក់ថ វិកាទាាំង៧
កនុងម្បព័ៃធ FMIS

១. ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ថវិកា ៤ (ទសដ្ឋកិច្ច, រដ្ឋបាល,

រដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិសម្ាប់ឆ្នាំ២០២០ ។

- អរគ.ថវិកា

កម្ម វិធី, រទម្ាង) ម្ត្ូវបាៃ ម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យ

២. បាៃម្ត្ួ ត្ ពិៃិត្យខកលម្ែ ច្ាំ ណាត្់ ថ្នន ក់ ទសដ្ឋ កិ ច្ច

- អរគ.សហ

ៃិងខកលម្ែ តាម្ការចាំបាច្់ ។

ម្បត្ិបត្តិការអៃតរ
ោត្ិ ៃិង
ម្រប់ម្រងបាំណល
ុ
- FMWG
- អរគ.រត្ន្ទោរ
ោត្ិ

ច្ាំណាត្់ថ្ននក់រដ្ឋបាល ច្ាំណាត្់ថ្ននក់កម្ម វិធី ។
៣. របាយ្ការណ៍សទងេបរួម្អាំពីការទធវើបច្ចុបបៃនភាព

២. ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ភូម្ិសាស្រសត ម្ត្ូវបាៃ ាំរុញ
ការអៃុវត្តឱយបាៃទពញទលញ ។
៣. ច្ាំ ណាត្់ ថ្នន ក់ ម្ុ ែងារម្ត្ូ វ បាៃ អៃុ វ ត្ត

០.៤០

១០០%

៤០%

ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ាត្ិកាទាាំង ៧ ទៅកនង
ុ ម្បព័ៃធ FMIS
បាៃោក់ ៃ
ូ ថ្ននក់ដ្ឹកន្ទាំពៃ
ិ ិត្យ ។
៤. បាៃទរៀបច្ាំទម្ម្ង់ថ វិកាសទងេបតាម្ច្ាំណាត្់ថ្ននក់

ទពញទលញ ។
៤. តារាងឧបសម្ពៃ
័ ធច្ាំណូលច្ាំណាយ្សម្ាប់

កម្ម វិធី ៃិងច្ាំណាត្់ថ្ននក់ទសដ្ឋកិច្ចបាំម្ពួញ ។

ទរៀបច្ាំ ច្ាប់ទូទាត្់ ឆ្នាំ២០១៩ម្ត្ូវបាៃ

៥. របាយ្ការណ៍សតីពីលទធភាពនៃការអៃុវត្តច្ាំណាត្់

ែលិត្សាកលបងទច្ញពីម្បព័ៃធ FMIS ។

ថ្ននក់ម្ុែងារទៅរដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិម្ត្ូវបាៃ
ោក់ ូៃថ្ននក់ដ្ឹកន្ទាំ កសហវ. ពិៃត្
ិ យ សទម្ម្ច្
ៃិងែតល់ោអៃុសាសៃ៍ ។
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១. ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ថវិកា ៧ (ទសដ្ឋកិច្ច, រដ្ឋបាល, កម្ម វិធ,ី
ម្ុែងារ, រទម្ាង, ភូម្ិសាស្រសត , ម្ូលៃិធិ) ម្ត្ូវបាៃ
ម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ៃិងខកលម្ែ ឱយច្ាំម្ុែសញ្ញញទៅទពលាៃ

១. ការអៃុវត្តបលងរ
់ ណទៃយ្យ សាធារណៈ

ការទសន ើសុាំច្ាំណាយ្ ពីម្កសួង-សាថប័ៃច្ាំណាយ្ ។

ម្ត្ូវបាៃពិៃិត្យ ៃិងខកលម្ែ ។
២១.២.

ទធវើបច្ចុបបៃនភាពបលង់រណទៃយ្យ

អរគ.រត្ន្ទោរោត្ិ

សាធារណៈ

២. ការអៃុវត្តបលង់រណទៃយ្យ សាធារណៈ
ទៅម្រឹោះសាថៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ម្ត្ូវ

២. ទលែកូដ្ ៃិងទសច្កោីប រិោយ្របស់ច្ាំណាត្់ថ្ននក់
០.៤០

១០០%

ថវិកាទាាំង ០៧ ម្ត្ូវបាៃទធវប
ើ ច្ចុបបៃនភាព ទៅកនុង

៤០%

ម្បព័ៃធ FMIS ម្សបតាម្ការខកសម្ម្ួលពីអរគ-

ឹ ។
បាៃពម្ងង

ន្ទយ្កោឋៃោក់ពៃ
័ ធ។
-

ម្ប ខុាំ ណន្ទាំការបូកសរុបបិទបញ្ា ីរណទៃយ្យឆ្នាំ
២០២០ ៃិ ង ទិ ស ទៅអៃុ វ ត្ត ឆ្នាំ ២ ០២១ របស់
ម្រឺោះសាថៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ។

ពម្ងឹងសងគត្ិភាពរវាងច្ាំណាត្់ថ្ននក់

១. កាពិៃិត្យ ៃិងខកលម្ែការបៃសុី ៃិងទធវើបច្ចុបបៃនភាព

នៃាត្ិកាថវិកា, ញ្ា ីងទូទាត្់ (BoP),
រណទៃយ្យោត្ិ (National Accounts)
២១.៣.

ៃិ ង សថ ិ ត្ិ រូ បិ យ្ វត្ថុ

ៃិ ង ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ

(Monetary and Financial Statistics)

១. តារាងច្ាំៃួៃ ០៧/០៧ នៃសថ ិត្ិហិរញ្ញវត្ថុ
- អរគ.ទោល
ៃទោបាយ្

រោឋភិបាលម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំឱយាៃសងគត្ិភាពោម្ួយ្ច្ាំណាត្់ថ្ននក់នៃាត្ិកាថវិកា

ទលែកូដ្ GFS (តារាងសថ ិត្G
ិ FS ទី១,ទី២,ៃិងទី៣)
០.២០

១០០%

២០%

(GFSM 2014) សម្ាប់រដ្ឋបាលថ្ននក់ោត្ិ ។

ភិបាល (GFS)
ិ អ
- ៃីត្ិ វធ
ី ៃុវត្តការងារម្សបតាម្ម្បព័ៃធ

២២.

ថមៃ
ី ង
ិ ដ្ាំទណើរការម្បត្ិបត្តកា
ិ រថមី

២. បាៃទរៀបច្ាំសថត្
ិ ិច្ាំណាយ្តាម្ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ម្ុែងារ
របស់រោឋភិបាល (តារាងទី៧) នៃម្បព័ៃធសថិត្ិ GFS

ោម្ួយ្ម្កបែណឌសថ ិត្ិហិរញ្ញវត្ថុរោឋ-

ឹ ការអៃុវត្តម្បព័ៃធអៃុវត្តថវកា
ិ
ពម្ងង

ោម្ួយ្ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ទសដ្ឋកិច្ចនៃាត្ិកាថវិកា ។

FMIS ម្ត្ូវបាៃខកលម្ែ ៃិងអៃុវត្ត ។
- ការបិទកិច្ចបញ្ា កា
ី ររណទៃយ្យម្បចាំឆ្នាំ
ម្ត្ូវបាៃបញ្ច បទា
់ ៃ់ទពលទវោ ៃិងាៃសុ
ម្កឹត្យភាព ។
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០.២៥

៩៧.៤៤%

២៤.៣៦%

១. ទោលការណ៍ខណន្ទាំៃិងម្បកាសម្ត្ូវ
១. បាៃបញ្ច បទ់ សច្កតីម្ោងអាំពីត្ម្ម្ង់ទិសៃិងខកលម្ែ

បាៃទរៀបច្ាំ ។

ៃី ត្ិ វិ ធី អ ៃុ វ ត្ត កា រងារ (Business Process

២. ម្កសួងសាថប័ៃច្ាំៃួៃ ១ បខៃថម្ទទៀត្ម្ត្ូវ

Streamline) សាកលបងការអៃុវត្តម្បព័ៃធសវ័យ្

បាៃសិកាអាំពីត្ម្ម្ង់ទិសៃិងខកលម្ែៃត្
ី ិ-

ម្បវត្តិកម្ម នៃការអៃុវត្តថ វិកាទលើច្ាំណាយ្ទូទាត្់

វិធីអៃុវត្តការងារ (Business Process

ទរៀបច្ាំបរិបទនៃម្បត្ិបត្តិការច្ាំណាយ្
២២.១.

(សាំទណើសុាំធាន្ទច្ាំណាយ្,កិច្ចលទធកម្ម
ៃិងសាំទណើសុាំទូទាត្់) ទៅតាម្ម្កសួងសាថប័ៃឱយម្សបតាម្ម្បព័ៃធ FMIS

-ម្កសួង-សាថប័ៃ,
-ម្កុម្ការងារ
FMWG
-អរគ.រត្ន្ទោរ
-អរគ.ថវិកា

ម្ត្ង់ ។

Streamline) សាកលបងការអៃុវត្តម្បព័ៃធ

២.បាៃទរៀបច្ាំរច្
ួ រាល់ម្បកាសសត ីពីការបាំទពញបខៃថម្

សវ ័យ្ម្បវត្តិកម្មនៃការអៃុវត្តថ វិកាទលើ
ច្ាំណាយ្ទូទាត្់ម្ត្ង់ ។

ឱយអៃុវត្តច្ាំណាត្់ថ្ននក់រទម្ាងនៃាត្ិកាថវិកា
០.២៥

៩៩.៧៥%

២៤.៩៤%

៣. សន្ទធៃកម្មម្បព័ៃធ FMIS ៃឹងម្បព័ៃធ

របស់រដ្ឋបាលោត្ិ ។
៣. កសហវ. ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តៃីត្ិ វិធអ
ី ៃុវត្តការងារថមី

ទែសងទទៀត្ ម្ត្ូវបាៃបៃតទរៀបច្ាំ ៃិងបញ្ច ប់

តាម្រយ្ៈម្បព័ ៃធ FMISសម្ាប់ កា រទបើ ក ែត ល់

(ម្បព័ៃធច្ណ
ាំ ូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ,

ទបៀវត្ស, ការច្ាំណាយ្ទលើបៃាុកបុរគលិកទែសងៗ

ម្បព័ៃធទបៀវត្សរ៍, ម្បព័ៃធធន្ទោរោត្ិ/

ទម្ៅពីទបៀវត្សខដ្លាៃទោលរបបកាំណត្់ច្ាស់-

ោណិ ា, ម្បព័ៃធពៃធោរ) ។

ោស់ ៃិង ការច្ាំណាយ្ទូទាត្់ម្ត្ង់ខដ្លាៃ

៤. ការខណន្ទាំសតីពកា
ី របញ្ចូ លម្បត្ិបត្តិការ

ហាៃិភ័យ្ទាបទែសងទទៀត្ ោែលូវការ ។

ច្ាំណាយ្កនុងម្បព័ៃធ FMIS ម្ត្ូវបាៃ
ខកលម្ែ ។
ខកលម្ែ ម្បត្ិ ប ត្តិ កា ររណទៃយ្យ
ហិរញ្ញវត្ថុទៅ កនុងកសហវ/ម្កសួង២២.២.

សាថប័ៃទដ្ើម្បីឱយ ម្សប ទៅៃឹងការ
វិវឌ្ឍនៃបលង់រណទៃយ្យ
ោឋៃរណទៃយ្យ

ៃិងបទ-

ម្ពម្ទាាំងទធវើការ

ទែាៀងផ្លាត្់រណៃីធន្ទោរោម្បចាំ

១.រត្ន្ទោរោត្ិពិៃិត្យសុម្កឹត្យភាព ៃិង
-អរគ.រត្ន្ទោរ
ោត្ិ
-ម្កសួង-សាថប័ៃ

១. ពិៃិត្យសុម្កឹត្ភាពៃិងភាពទាៃ់ទពលទវោនៃ

ភាពទាៃ់ទពលទវោនៃរបាយ្ការណ៍
សទម្ម្ច្ទូទាត្់របស់ម្កសួង-សាថប័ៃ
ខដ្លម្ត្ូវទែាម្
ើ ិៃឱយទលើសពី ២ខែទម្កាយ្
នថៃឈប់ទទួលអាណត្តិ ទៅ អ.រ. . ។
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០.២៥

១០០%

២៥%

របាយ្ការណ៍សទម្ម្ច្ទូទាត្់របស់ម្កសួង-សាថប័ៃ
ខដ្លម្ត្ូវទែាម្
ើ ិៃឱយទលើសពី២ខែទម្កាយ្ នថៃឈប់
ទទួលអាណត្តិទៅ អ.រ. . ។

១. ម្ស្រៃតីទលខាធិការោឋៃម្កុម្ការងារម្រប់ម្រងរទម្ាង

១. ម្ស្រៃតរា
ី ការខដ្លបាៃអៃុវត្តម្បព័ៃធ FMIS

FMIS ខែនកម្រប់ម្រងការ ផ្លលស់បោូរ, ម្រប់ម្រងរទម្ាង

កនុងឆ្នាំ២០១៨ ៃិង២០១៩ ាៃសម្ត្ថភាព

២២.៣.

កសាងសម្ត្ថភាពម្រប់ម្រងរទម្ាង

ែព ស់កនុងការទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធ FMIS ។

FMISទោយ្រួម្ទាាំងទៅ កសហវ.

២. ម្ស្រៃតីរា ការនៃម្កសួងសាថប័ៃច្ាំៃួៃ ៣៧

ម្កសួង-សាថប័ៃ ៃិងអងគភាពថ្ននក់ម្ូលោឋៃ

-ម្កុម្ការងារ
FMWG
-ម្កសួង-សាថប័ៃ

ៃិងម្ៃាីរទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុទាង
ាំ ២៥

ៃិងកិច្ចសៃា ោ៉ាងត្ិច្ ៦ រូប ទទួលបាៃការបណោុោះបណា
ោ លអភិវឌ្ឍ ាំន្ទញខែនកទៃ់ (Soft Skill) ។
២.ម្ស្រៃតនី ៃអងគភាពថវិកាអាណាប័កទែារសិទិថ្ន
ធ ន ក់០.២៥

៩០%

២២.៥០%

រា ធាៃី - ទែត្ត ទទួ ល បាៃការបាំ ប៉ា ៃ

កណា
ោ លោ៉ាងត្ិច្ម្បាណ ៥០រូប ទទួលបាៃ
ការបណុោ ោះបណា
ោ លអាំពីការទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធ FMIS ។

សម្ត្ថភាពបខៃថម្ទលើម្បព័ៃធ FMIS ។

ម្ស្រៃតី កសហវ.ម្បាណ១០០រូប បាៃទទួលការ-

៣. របាយ្ការណ៍វាយ្ត្នម្លអាំពីម្បសិទភា
ធ ព

បណុោ ោះបណា
ោ លម្ុែងារទរៀបច្ាំថវិកា ៃិងលទធកម្ម ។

នៃការបណុត ោះបណា
ត ល ទលើម្បព័ៃធ FMIS

៣. លទធែលនៃការវាយ្ត្នម្លការបណោុោះបណា
ោ លម្ស្រៃតី

ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ។

ទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធ FMIS ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំរច្
ួ រាល់ ។
១.ខែៃការពម្ងីកការអៃុវត្តរទម្ាង FMIS ាំហាៃទី

១. ម្កសួងសាថប័ៃច្ាំៃួៃ១៧បខៃថម្ម្ត្ូវបាៃ

៣ ឆ្នាំ ២០២១ -២០២៥ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំរួច្រាល់

ពម្ងីកការោក់ឱយអៃុវត្តរទម្ាងអៃុវត្ត

ៃិង ោក់ ្ល ង ការអៃុ ម្័ ត្ ដ្៏ ែព ង់ ែព ស់ ពី ថ្នន ក់ ដ្ឹ ក ន្ទាំ

FMIS ោែលូវការ ។

រួច្រាល់ទៅនថៃទី ៧ ខែ ត្ុោ ឆ្នាំ ២០២០ ។

២. ពម្ងីកការោក់ឱយអៃុវត្តរទម្ាង FMIS
ពម្ងីកការអៃុវត្ត FMIS (ម្៉ាូឌ្ុល
២២.៤.

សនូ ល ៃិងម្៉ាឌ្
ូ ុលថមី ៃិងពម្ងីកការអៃុវត្ត FMIS ទៅម្កសួង-សាថប័ៃ)

-ម្កុម្ការងារ
FMWG
-ម្កសួង-សាថប័ៃ

២.ច្ាំៃួៃ ៃិង អងគភាពថវិកាអាណាប័កទែារសិទិប
ធ ខៃថម្
ថមី ទៅថ្ននក់កណា
ោ ល ម្ត្ូវបាៃកាំណត្់រច្
ួ រាល់ (អរគ-

ទៅដ្ល់ថ្ននក់ម្ល
ូ ោឋៃ ។
៣. ម្៉ាូឌ្ុលថមី២ នៃដ្ាំណាក់កាលទី២ (លទធកម្ម ៃិងការទរៀបច្ាំថ វិកា)ម្ត្ូវបាៃោក់

០.២៥

១០០%

២៥%

ទលខាធិកាោឋៃម្កុម្ម្បឹកាោត្ិោាំោរសងគម្ ៃិង
ឧត្តម្ម្កុម្ម្បឹកាទសដ្ឋកិច្ចោត្ិ) ម្ពម្ទាាំងម្បព័ៃធ
FMIS ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំៃិងអភិវឌ្ឍរួច្រាល់ទ្លើយ្ត្ប

ឱយអៃុវត្ត ។
៤. អងគភាពថវិកាទែារសិទិទធ ពញទលញច្ាំៃៃ
ួ

ទៅៃឹ ង ត្ម្ម្ូ វ ការរបស់ អងគ ភា ពថវិ កាអាណាប័ ក

១៨ ថមីបខៃថ ម្ទទៀត្ អាច្ែលិត្របាយ្-

ទែារសិទិប
ធ ខៃថម្ថមី សម្ាប់ទម្ត្ៀម្អៃុវត្តែលូវការកនុង

ការណ៍ទច្ញពីម្បព័ៃធ FMIS សម្ាប់

ឆ្នាំ ២០២១ ។
៣.បាៃទធវើការោក់ដ្ាំទ ើងទហោឋរច្ន្ទសម្ព័ៃធសម្ាប់

ការវិភារ ។

ការទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធ FMIS រួច្រាល់ដ្ច្
ូ ោការដ្ាំទ ង
ើ
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ឧបករណ៍ ៃិង បណា
ត ញត្ភាាប់ ៃិងអរគិសៃី, ឧបករណ៍សាភរអនកទម្បើម្បាស់ (កុាំពយូទ័រ ៃិង ា៉ា សុីៃម្ពីៃ)
ៃិងដ្ាំទ ើងម្បព័ៃធ FMIS បាៃរួច្រាល់ សម្ាប់អងគភាព
ថវិកាអាណាប័កទែារសិទិប
ធ ខៃថម្ថមី ទៅថ្ននក់កណា
ត ល
ទដ្ើម្បីទម្ត្ៀម្អៃុវត្តម្បព័ៃធ FMIS ោែលូវការទៅទដ្ើម្ឆ្នាំ
២០២១ ។
៤.ម្កសួងសាថប័ៃច្ាំៃួៃ ១៧ បខៃថម្ថមី ៃិង អងគភាព
ថវិ កាអាណាប័ ក ទែា រសិទិ ធទពញទលញច្ាំ ៃួៃ ១៣
បាៃទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធ FMIS ោែលូវការ ។
៥.ម្ុែងារទរៀបច្ាំខែៃការថវិកា (ការទរៀបច្ាំខែៃការ
ថវិកាម្បចាំឆ្នាំ) ៃិង ម្ុែងារលទធកម្មទពញទលញ
ម្ត្ូវបាៃអភិវឌ្ឍ ោក់ដ្ាំទ ើង ៃិងទធវើទត្សត សាកលបងរួច្រាល់ ។
៦.របាយ្ការណ៍សតីអាំពី ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យទលើដ្ាំទណើរការ
ៃិងបទច្ចកទទសនៃការទធវើសន្ទធៃកម្មរវាងម្បព័ៃធ
FMIS ៃិ ង ម្បព័ៃធ ធន្ទោរោត្ិ នៃកម្ពុ ោ ៃិ ង
ធន្ទោរោណិ ាោនដ្រូ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំរច្
ួ រាល់
ឹ ន្ទាំពៃ
ៃិងោក់ ៃ
ូ ថ្ននក់ដ្ក
ិ ិត្យ ។
- របាយ្ការណ៍តាម្ោៃការ អៃុវត្តនៃ
ឹ ការអៃុវត្តម្បព័ៃធរណទៃយ្យ
ពម្ងង
២៣.

ថមី ម្បព័ៃធកត្់ម្តាថមី ម្បព័ៃធ របាយ្ការណ៍ថមី

- របាយ្ការណ៍ IPSAS Cash Basis ទលើម្ល
ូ ោឋៃ

ម្បកាសសត ព
ី កា
ី រោក់ឱយ អៃុវត្ត IPSAS
Cash Basis ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ។
- ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងទិៃនៃយ្
័ បញ្ា សា
ី រទពើភណឌ
ម្ទពយសម្បត្ិរត ដ្ឋម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្ត
ោក់ទៅម្រប់ម្កសួង ៃិងរា ធាៃី-ទែត្ត
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០.២០

៩៧.៧៥%

១៩.៥៥%

FMIS ឆ្នាំ ២ ០១៨ ម្ត្ូ វ បាៃទរៀបច្ាំ ទហើ យ្ របាយ្ការណ៍ទៃោះសម្ាប់ឆ្នាំ២០១៩ក៏កព
ាំ ង
ុ ទរៀបច្ាំទោយ្
ាៃការខកសម្ម្ួលបខៃថម្ ។

- របាយ្ការណ៍ម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យតាម្ោៃទលើ
ម្បសិទភា
ធ ពនៃការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិ
រដ្ឋរបស់ម្កសួង-សាថប័ៃម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ
១. របាយ្ការណ៍តាម្ោៃការអៃុវត្តនៃ
ម្បកាសសត ីពីការោក់ឱយអៃុវត្ត IPSAS
Cash Basis ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ។
ទរៀបច្ាំសតង់ោរណទៃយ្យសាធារណៈ
ម្សបតាម្សត ង់ោ IPSAS ៃិងោក់
ឱយអៃុវត្តោបទណតរើ ៗតាម្លាំោប់លាំទោយ្ ម្ពម្ទាាំងែារភាាប់ទៅៃឹង
២៣.១.

ការពម្ងី ក ការទម្បើ ម្បាស់

FMIS

ម្សបតាម្ត្ម្ម្ូវការោក់ខសត ង ៃិង
បទងកើត្ ទម្ម្ើសសម្ាប់ការអៃុវត្តោ
ាំហាៃៗទៅរកការអៃុវត្តរណទៃយ្យបងគរ

-ម្កុម្ម្បឹកាោត្ិ
រណទៃយ្យ
-អរគ.រត្ន្ទោរ
ោត្ិ
-អរគ.សហ
ម្បត្ិបត្តិការោត្ិ
ៃិង ម្រប់ម្រង
បាំណល
ុ

- ម្កបែណឌរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុោ

២. ម្កបែណឌសម្ាប់ការអៃុវត្ត

ម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្ ។

រណទៃយ្យតាម្ Cash modified

- សត ង់ោរណទៃយ្យសម្ាប់កត្់ម្តា Account

IPSAS (cash flow, receivable,

Payable ម្ត្ូវបាៃអៃុម្័ត្ទោយ្ម្កុម្ការងារ

payable) ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំៃិងបញ្ច ប់ ។
៣.សាសធាត្ុច្ាំៃៃ
ួ បីបខៃថម្ទទៀត្ ទៅ

០.៣០

១០០%

៣០%

កនុងរបាយ្ការណ៍ IPSAS Cash

បទច្ចកទទសសត ង់ោរណទៃយ្យសម្ាប់ វិស័យ្
សាធារណៈ ។
- សត ង់ោរណទៃយ្យសាធារណៈសម្ាប់កត្់ម្តា

Basis ម្ត្ូវបាៃខកលម្ែទដ្ើម្បីឱយ

ច្ាំណូលពីម្បត្ិបត្តកា
ិ រម្ត្ូវបាៃអៃុម្ត្
័ ទោយ្ម្កុម្

compliance តាម្សត ង់ោ IPSAS

ការងារបទច្ចកទទសសត ង់ោរណទៃយ្យសម្ាប់

Cash Basis ។

វិស័យ្សាធារណៈ។

៤. របាយ្ការណ៍ IPSAS Cash Basis ឆ្នាំ
២០១៨ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំទលើម្ល
ូ ោឋៃ
ម្បព័ៃធ FMIS ។
- ពិៃិត្យៃិងវាយ្ត្នម្លទម្ម្ង់នៃឯកសារោក់ព័ៃធកនុង

២៣.២.

ខកលម្ែទម្ម្ង់របាយ្ការណ៍អៃុវត្ត

-អរគ.ថវិកា

ថវិកាខដ្លម្ត្ូវទែាើទៅរណៈរដ្ឋម្ស្រៃតី

-អរគ.រត្ន្ទោរោត្ិ

ៃិងសាថប័ៃៃីត្ិបបញ្ញត្តិ

១.ទម្ម្ង់របាយ្ការណ៍អៃុវត្តថ វិកា
(របាយ្ការណ៍សម្ិទក
ធ ម្ម) ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ។
២.ទម្ម្ង់របាយ្ការណ៍អៃុវត្តថ វិកា
(របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ)ម្ត្ូវបាៃខកលម្ែ ។

ការទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោងច្ាប់សីតពីការទូទាត្់ថ វិកា
០.៣០

១០០%

៣០%

រទូទៅរបស់រដ្ឋសម្ាប់ការម្រប់ម្រងម្បចាំឆ្នាំ ។
- ខកលម្ែទម្ម្ង់នៃឯកសារោក់ព័ៃធការទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោងច្ាប់សតីពកា
ិ រទូទាត្់ថ វិការទូទៅរបស់រដ្ឋ
សម្ាប់ការម្រប់ម្រងម្បចាំឆ្នាំតាម្ការចាំបាច្់ ។
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១. របាយ្ការណ៍របករាំទហើញម្កសួងសាថប័ៃ
-អរគ.ម្ទពយសម្បត្តិ

២៣.៣.

ោក់ឱយអៃុវត្តយ្ៃតការទដ្ើម្បីបញ្ច ប់

រដ្ឋ ៃិងច្ាំណូល

ការច្ុោះបញ្ា ីសារទពើភ័ណឌម្ទពយសម្បត្តិ-

ម្ិៃខម្ៃសារទពើ

រដ្ឋ ៃិ ង ទធវើ ប ច្ចុ បបៃន ភាពោម្បចាំ

ពៃធ
-ម្កសួង-សាថប័ៃ

ខដ្លម្ិ ៃ ច្ូ ល រួ ម្ ម្ត្ូ វ បាៃទរៀបច្ាំ ៃិ ង

១.សិកាេសាោសត ីពីម្បព័ៃធម្រប់ម្រងទិៃនៃ័យ្បញ្ា ី

បញ្ចូ លអៃុសាសៃ៍សម្ាប់ ាំរុញម្បសិទ ធ

សារទពើភណឌម្ទពយសម្បត្ិតរដ្ឋ ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយ

ភាពនៃការអៃុវត្ត ។
២. យ្ៃតការតាម្ោៃៃិងវាយ្ត្នម្លទលើ

០.៤០

១០០%

៤០%

អៃុវត្តោក់ទៅម្រប់ម្កសួង ៃិងរា ធាៃី-ទែត្ត ។
២.ាៃរបាយ្ការណ៍សតីពីម្ត្ួត្ពិៃិត្យតាម្ោៃទលើ

ម្បសិទភា
ធ ពនៃការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិ

ម្បសិទភា
ធ ពនៃការម្រប់ម្រងបញ្ា ីសារទពើភណឌ

រដ្ឋរបស់ម្កសួង-សាថប័ៃ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ

ម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ ។

ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត ។

២៤.

២៤.១.

ឹ ការអៃុវត្តឧបករណ៍ ៃិងយ្ៃត
ពម្ងង

ម្បព័ៃធ FMIS ម្ត្ូវបាៃម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យៃិងតាម្

ការទដ្ើម្បីបទងកៃ
ើ ការទទួល ែុសម្ត្ូវ

ោៃ តាម្យ្ៃតការសវៃកម្មអងគភាពច្ាំៃៃ
ួ ៨

ៃិង រណទៃយ្យភាព (ម្បព័ៃធម្ត្ួត្

ិ ច្ាំៃៃ
ទម្កាម្ឱវាទកសហវ ៃិងអងគភាពថវកា
ួ

ពិៃត្
ិ យ)

៦ នៃម្កសួងសាថប័ៃ ។

បទងកើត្ឱយាៃទណឌកម្មរដ្ឋបាល

-ម្កុម្ម្បឹកាៃីត្ិ

១.ទណឌកម្មរដ្ឋបាលសម្ម្សបច្ាំទោោះ

សម្ម្សប ច្ាំទោោះកាំហុស្គង ឬ

កម្ម នៃកសហវ

កាំហុស្គង ឬការម្រប់ម្រងធៃធាៃ

ការម្រប់ម្រងធៃធាៃសាធារណៈ

-ម្កសួង សាថប័ៃ

សាធារណៈម្ិៃសម្ម្សប ៃិងោមៃ

ម្ិៃសម្ម្សប ៃិងោមៃម្បសិទភា
ធ ព

០.២០

១០០%

២០%

១. បៃតតាម្ោៃការអៃុវត្តទណឌកម្មរដ្ឋបាល
សម្ម្សបច្ាំទោោះកាំហុស្គង ឬការម្រប់ម្រង
០.២០

១០០%

២០%

ធៃធាៃសាធារណៈម្ិៃសម្ម្សប ៃិងោមៃ
ម្បសិទភា
ធ ព ខដ្លសថ ិត្ទៅកនុងខដ្ៃសម្ត្ថកិច្ច

ម្បសិទភា
ធ ព ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្ត ។

របស់អរគន្ទយ្កោឋៃរត្ន្ទោរោត្ិ ។
១. អងគភាពថវិកាម្កសួង សាថប័ៃបាៃអៃុវត្តរបាយ្-

ទរៀបច្ាំៃិងោក់ឱយអៃុវត្តទម្ម្ង់
២៤.២.

របាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាពអៃុវត្ត
ថវិកាម្បចាំម្ត្ីាស ្ាសៃិង

-អរគ.ថវិកា
-ម្កសួង-សាថប័ៃ

ការណ័ហិរញ្ញវត្ថុ ម្បចាំ ម្ត្ីាស ្ាស ៃិង
១.ទម្ម្ង់របាយ្ការណ៍ថមីម្ត្ូវបាៃបៃតខកលម្ែ
ៃិងោក់ឱយដ្ល់ម្រប់ម្កសួង-សាថប័ៃ អៃុវត្ត ។

ម្បចាំឆ្នាំ

០.៣០

១០០%

៣០%

ម្បចាំឆ្នាំ ។
២. របាយ្ការណ៏សម្ិទក
ធ ម្ម/លទធែលម្បចាំ្ាស
ៃិងម្បចាំឆ្នាំ បាៃខកលម្ែ ៃិងោក់ ឱយអៃុវត្ត
តាម្ម្កសួង -សាថប័ៃ ។

117

- អរគន្ទយ្កោឋៃ

២៤.៣.

២៥.

២៥.១.

ពម្ងឹងការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យទលើម្បព័ៃធ
ព័ត្៌ាៃវិទា ៃិង FMIS (IT audit)

សវៃកម្មនែាកនុង
- FMWG
- NAA

កនុងដ្ាំទណើរការថវិកា

ម្ត្ូវបាៃទធវើសវៃកម្មទលើម្បព័ៃធ FMIS ។
២. អងគភាពថវិកាច្ាំៃួៃ ៦ នៃម្កសួង សាថប័ៃ

ោងម្ុៃ ។
-អរគ.ថវិកា
-អរគ.ទោល
ៃទោបាយ្

- អងគភាពទម្កាម្ឱវាទកសហវច្ាំៃួៃ ២ទោលទៅ
០.៥០

១០០%

៥០%

០.១៥

១០០%

២. កិច្ចពិទម្ោោះទោបល់តាម្វិស័យ្ម្ត្ូវ

១. បាៃទរៀបច្ាំទវទិកាសាធារណៈសត ីពីម្កបែណឌ
០.៣០

១០០%

៣០%

១. បាៃទរៀបច្ាំ ៃិងែសពវែាយ្ទសៀវទៅថវិកាសទងេប

ៃិងកញ្ច ប់ថ វិកាម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្ទលើ

នៃច្ាប់ថ វិកាម្បចាំឆ្នាំ ។

ទរហរទាំព័រ ។

-អរគ.ទោល-

២៥.២.

បទងកើៃការែសពវែាយ្ឯកសារថវិកា

២. បាៃទរៀបច្ាំសារាច្រខណន្ទាំសតីពីការអៃុវត្តច្ាប់

២. របាយ្ការណ៍ម្ត្ួត្ពិៃិត្យថវិកាោក់

៣. ច្ាប់ទូទាត្់ម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្

- NAA

៤. របាយ្ការណ៍សវៃកម្មទលើការម្រប់ម្រង

ថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ
-ម្កសួង សាថប័ៃ

សត ីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្ាប់ការម្រប់ម្រងម្បចាំឆ្នាំ ៃិង

កណា
ត លឆ្នាំម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្ ។

ៃទោបាយ្

-អរគ.ហិរញ្ញវត្ថុ

ា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ច ៃិងម្កបែណឌថវិកាម្បចាំឆ្នាំ
កាលពីនថៃទី៣០ ខែម្ករា ឆ្នាំ២០២០ ។

បាៃទរៀបច្ាំ ។
១. សារាច្រទរៀបច្ាំខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកា

-អរគ.ថវិកា

- អងគភាពថវិកានៃម្កសួង-សាថប័ៃច្ាំៃៃ
ួ ២ ម្ត្ូវបាៃ

១៥%

១. ទវទិកាសាធារណៈសត ីពីម្កបែណឌា៉ា ម្កូ
ទសដ្ឋកិច្ច ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ។

ម្ត្ូវបាៃម្ត្ួត្ពិៃិត្យទលើម្បព័ៃធ FMIS

ម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យទលើម្បព័ៃធ FMIS ។

ម្ត្ូវបាៃម្ត្ួត្ពិៃិត្យទលើការអៃុវត្ត FMIS ។
ិ ែពង់
១. សៃាសសៃ៍ការអទងកត្ត្ាលភាពថវកា

ិ
បទងកៃ
ើ ត្ាលភាពថវកា

បទងកើៃការច្ូលរួម្សាធារណ ៃ

១. អងគភាពច្ាំៃៃ
ួ ៨ ទម្កាម្ឱវាទ កសហវ

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្ត្ូវបាៃ ។ ែសពវែាយ្ទលើទរហទាំព័ររបស់ អ ស
៥. ថវិកាសទងេបម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្

ទម្ត្ៀម្ែសពវែាយ្ ។
៣.ឯកសារសទងេបថវិការដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិឆ្នាំ
០.៣០

១០០%

៣០%

២០២០ម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្កនុងទរហទាំព័រ អហក
ៃិង កសហវ ។
៣. របាយ្ការណ៍ម្បត្ិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ (សត ង់ោ
TOFE) ោម្បចាំខែ ម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្ទលើទរ
ហទាំព័រម្កសួង ។

(Budget in Brief) ។
៦. តារាងម្បត្ិបត្តកា
ិ រហិរញ្ញវត្ថុ (TOFE &

៤. ែសពវែាយ្របាយ្ការណ៍សថិត្ិហិរញ្ញវត្ថុរោឋភិបាល
ថ្ននក់ោត្ិ (GFS budgetary Central Govt)

GFS) ម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្ ។
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៧. ថវិកាសទងេបរបស់រដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្-

ោម្បចាំខែ ៃិងភាាប់ោម្ួយ្តារាងសត ីពីភាពែុស
ោនរវាងរបាយ្ការណ៍ម្បត្ិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ

ោត្ិម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្ោសាធារណៈ ។

(សត ង់ោ TOFE) ៃិងរបាយ្ការណ៍សថិត្ិហិរញ្ញវត្ថុ

៨. ែលឹម្សារសទងេបនៃទសច្កតីម្ោងច្ាប់សតី
ពីហិរញ្ញវត្ថុសម្ាប់ការម្រប់ម្រងម្បចាំឆ្នាំ

រោឋភិបាលថ្ននក់ោត្ិ (GFS budgetary

ម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្ោសាធារណៈ ។

Central Govt) ទលើទរហទាំព័រម្កសួង ។
៥. របាយ្ការណ៍សវៃកម្មទលើការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ

៩. ម្កបែណឌា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ចម្ត្ូវបាៃ

សាធារណៈ ម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្ តាម្រយ្ៈទរហ-

ែសពវែាយ្ ។

ទាំព័រ របស់អាោាធរសវៃកម្មោត្ិ ។

១០. ទរៀបច្ាំទោលការណ៍ខណន្ទាំសោីពី
ការទរៀបច្ាំទសៀវទៅថវិកាពលរដ្ឋ
ៃិងការទរៀបច្ាំទវទិការសាធារណៈដ្ល់
ម្កសួង សាថប័ៃ ។

១. ទរហទាំព័រលទធកម្មសាធារណៈថមីម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ

១. ម្បព័ៃធទិៃនៃ័យ្ម្រប់ម្រងលទធកម្មសាធា-

ៃិងខកលម្ែ រួច្រាល់ ៃិងបាៃោក់ឱយអៃុវត្តោ

រណៈ (PPMIS) ម្ត្ូវបាៃបញ្ច ប់ ៃិង
២៥.៣.

បទងកើៃត្ាលភាពកិច្ចលទធកម្ម

-អរគ.លទធកម្ម

សាធារណៈ

-ម្កសួង សាថប័ៃ

ោក់ឱយអៃុវត្ត ។
២. សថ ិត្ិលទធកម្មម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្ ទលើ

ែលូវការ ។
០.៤០

១០០%

៤០%

ម្ត្ូ វ បាៃែសពវ ែាយ្ទលើ ទរហទាំព័ ររបស់អរគ .

ទរហទាំព័ររបស់អរគន្ទយ្កោឋៃ

លទធកម្មសាធារណៈកាលពីនថៃទី២៤ ខែកកកោ

លទធកម្មសាធារណៈ ។

ឆ្នាំ២០២០ ។

ក្នកទី៣៖ ការ្ារភាជប់ថ វិកាសៅនឹងសោលនសោបាយ

៣១.

៣១.១.

បាលរា ធាៃី-ទែត្តច្ៃ
ាំ ៃ
ួ ២៥ ម្ត្ូវបាៃ

ិ ី ៃិងការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ
កម្ម វធ
ិ យថវកា

វត្តថ វិកាកម្ម វិធី ទាាំងថ្ននក់ោត្ិ ៃិង

០.៣០

៩៧.៧៩%

២៩.៣៤%

០.២៥

៩៥.៤៣%

២៣.៨៦%

០.២៥

៨៦.១៨%

២១.៥៤%

ិ កម្ម វធ
ិ ម្ី កសួង សាថប័ៃ ៃិងរដ្ឋ១. ថវកា

ឹ ៃិងពម្ងក
ី ការអៃុត្ថ
ិ
ពម្ងង
ត វកា

ពិៃិត្យទ ើងវិញ ៃិងខកលម្ែការអៃុ-

២. ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ល
ិ ទធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០១៩

អៃុវត្ត ម្បកបទោយ្ម្បសិទភា
ធ ព។
-អរគ.ថវិកា

១. របាយ្ការណ៍សតីពីការពិៃិត្យទ ើង វិញ
ៃិងការខកលម្ែ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ទោយ្
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១. សាំទណើខែៃការលទធកម្មរបស់ម្កសួង-សាថប័ៃ ម្ត្ូវ
ិ ម្បចាំឆ្នាំ ។
បាៃភាាប់ោម្ួយ្រទម្ាងខែៃការថវកា

ថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ

-អរគ.ហិរញ្ញវត្ថុ

រំទលច្ឱយទឃើញពីរបករាំទហើញ ៃិង

រដ្ឋបាលថ្ននក់

អៃុសាសៃ៍ន្ទន្ទៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត ។

២.សាំទណើខែៃការរ ាទទយ្យបុទរម្បទាៃរបស់ម្កសួងសាថប័ៃ ម្ត្ូវបាៃភាាប់ម្កោម្ួយ្រទម្ាងខែៃការ
ថវិកាម្បចាំឆ្នាំ ។

ទម្កាម្ោត្ិ

៣.បាៃច្ុោះតាម្ទែត្តអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី ៃិងកាំពង
ុ

-អរគ.រត្ន្ទោរោត្ិ

ទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ ។

-ម្កសួង-សាថប័ៃ

៣១.២.

ទរៀបច្ាំយ្ុទសា
ធ ស្រសត ពម្ងីកថវិកាកម្ម

-អរគ.ថវិកា

វិធី ដ្ ល់ ម្កសួ ង សាថ ប័ ៃ ទៅឆ្នាំ

-អរគ.ហិរញ្ញវត្ថុ

២០១៨ ៃិងរដ្ឋបាលរា ធាៃី ទែត្ត

រដ្ឋបាលថ្ននក់

ទៅឆ្នាំ២០២១

ទម្កាម្ោត្ិ
-អរគ.ថវិកា

អៃុវត្តខែៃការបណតុោះបណា
ត លៃិង
៣១.៣.

ការកសាងសម្ត្ថភាពសម្ាប់
ី ការអៃុវត្ត
ការពម្ងឹងៃិងពម្ងក
ថវិកាតាម្កម្ម វិធី

-អរគ.លទធកម្មសា
ធារណៈ
-អរគ.រត្ន្ទោរ
ោត្ិ
- វិទាសាថៃទសដ្ឋកិច្ច ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ

ម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យទ ើង វិញទលើការអៃុវត្ត
៣១.៤.

ិ កម្ម វិធីទពញទលញ ។
ោក់ឱយអៃុវត្តថ វកា

២. ម្កសួង-សាថប័ៃទទួលបាៃការបណតុោះបណា
ត លសត ីពីការទរៀបច្ាំ របាយ្ការណ៍

១.រដ្ឋបាលទែត្តច្ៃ
ាំ ៃ
ួ ២៤ ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្ត
ថវិកាកម្ម វិធីទពញទលញទៅឆ្នាំ២០២១ ។

១. ម្កសួង-សាថប័ៃ អៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីច្ាំៃួៃ ៥
០.២៥

៩៥.៥៦%

២៣.៨៩%

ទទួ ល បាៃការបណតុោះបណា
ត ល ៃិ ង ាំ ៃួ យ្
បទច្ចកទទសទលើការទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្តថ វិកា ។

តាម្កម្ម វិធី ។
ិ ៃការ
១. របាយ្ការណ៍តាម្ោៃការអៃុវត្ត វធា

បាៃែតល់ ូៃអងគភាពថវិកាៃិងទធវើ

-ម្កសួង-សាថប័ៃ

អងគភាពថវិកាម្ត្ូវបាៃ ទរៀបច្ាំ (ម្កសួង

ិ
សាហរណកម្មថ វកា

១៥%

ច្ាំណូល ៃិងច្ាំណាយ្ថវិកាៃិងរ ាទទយ្យ

ខកលម្ែ នៃការអៃុវត្តសិទិ ធ អាំណាច្របស់

ុ ទម្ោយ្ ៃិងទធវើ
ម្រប់ម្ ង

១០០%

បណា
ត លសត ីពីថវិកាកម្ម វិធី ៃិងកិច្ចលទធកម្ម ។

-អរគ.ថវិកា

ិ ឱយាៃលកេណៈ
ទរៀបច្ាំថ វកា

០.១៥

១. ម្កសួង-សាថប័ៃ ទទួលបាៃការបណតុោះ-

សិទិអ
ធ ាំណាច្ ៃិងភាពទៃ់ភលៃ់ខដ្ល

បច្ចុបបៃនភាព

៣២.

១. រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្តច្ាំៃៃ
ួ ២៥ ម្ត្ូវបាៃ

០.៣៥

-

-

០.១៥

១០០%

១៥%

សាថប័ៃ) ។
១. ម្បត្ិបត្តកា
ិ រទាាំងអស់ ម្ត្ូវសថ ត្
ិ ទៅកនង
ុ
ិ
ម្បព័ៃធថ វកា
។
ិ ច្រៃត ៃិងម្ូលធៃម្ត្ូវបាៃទធវើ
២. ថវកា
សាហរណកម្ម ។
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ពុាំាៃរាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាព

-អរគ.ថវិកា,

៣២.១.

បៃតខកលម្ែការទធវស
ើ ាហរណកម្ម

-អរគ.រត្ន្ទោរ ោត្ិ

ិ ម្ូលធៃតាម្
ថវិកាច្រៃត ៃិងថវកា

-អរគ.លទធកម្មសា-

រយ្ៈម្កបែណឌច្ាំណាយ្រយ្ៈទពល

ធារណៈ

ម្ធយម្ (MTFF) ខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត

-អរគ.ទោល

ថវិកា (BSP) ៃិងថវិកាកម្ម វិធី (PB)
ទោយ្រំទលច្ពីការកាត្់បៃថយ្ភាព
ម្កីម្កៃិងខយ្ៃឌ្័រទៅកនុងការទរៀបច្ាំ
PBៃិងខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកា

ៃទោបាយ្,
-អរគ.សហម្បត្ិបត្តិការអៃតរោត្ិៃិង

១. ថវិកាច្រៃតៃិងម្ូលធៃម្ត្ូវបាៃទធវស
ើ ាហរណកម្ម កនុងម្កបែណឌថវិកាកម្ម វិធី
(PB) ។
២. របាយ្ការណ៍សតីពីសាហរណកម្ម

១. ឯកសារទសសន្ទទាៃសត ីពីការទធវើសាហរណកម្ម
០.៦៥

១០០%

៦៥%

ថវិកាច្រៃត ៃិង វិៃទិ ោរ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំទោយ្
ិ ិទោរ នៃ អ.ថ. ។
ន្ទយ្កោឋៃវៃ

ថវិកាច្រៃត ៃិង វិៃទិ ោរតាម្កម្ម វិធី
ទៅកនង
ុ ខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកា ។

ម្រប់ម្រងបាំណល
ុ
-ម្កសួង-សាថប័ៃ
-អរគ.ថវិកា

៣២.២.

បញ្ចូ លច្ាំណូល ច្ាំណាយ្ខដ្លទៅ

-អរគ.សហម្បត្ិប

ទម្ៅបរិ ប ទថវិ កា ទៅកនុ ង ថវិ កា

ត្តិការ ៃិង

ម្បចាំឆ្នាំ ទោយ្រួម្ទាាំងថវិកាម្រឹោះ-

ម្រប់ម្រងបាំណល
ុ

សាថៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ៃិង

-អរគ.រត្ន្ទោរ

ថវិកានដ្រូអភិវឌ្ឍ

ោត្ិ
-ម្កសួង-សាថប័ៃ

១.ម្បត្ិ ប ត្តិ ការច្ាំ ណូ ល -ច្ាំ ណាយ្សទងេ ប
របស់ម្រឹោះសាថៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ម្ត្ូវ
បាៃោក់ បញ្ចូ លកនុ ង ឧបសម្ព័ ៃធ នៃច្ាប់
ថវិកាម្បចាំឆ្នាំ ។

១. បាៃទរៀបច្ាំ ៃិងែសពវែាយ្ោក់ឱយអៃុវត្តទម្ម្ង់
០.៣៥

១០០%

៣៥%

៣៣.

បញ្ញត្តិ ៃិង ៃិត្ម្ិ បត្ិបត្ត,ិ រវាង

នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំសាកលបង ។

កសហវ ៃិងម្កសួង- សាថប័ៃ ៃិង

១. កាំណត្់ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តម្បព័ៃធបន្ទាត្់
ិ កម្ម វធ
ិ ី។
រណទៃយ្យ ភាពម្សបតាម្ថវកា

ទៅកនង
ុ ម្កសួងសាថប័ៃ)
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រណទៃយ្យថវិកាម្បចាំឆ្នាំច្ៃ
ាំ ៃ
ួ ៤ ទៅនថៃទី៣០
ខែវិច្ិកា
ឆ ឆ្នាំ២០២០ ។

២. របាយ្ការណ៍បូកសរុបការអៃុវត្តថ វិកា

ទរៀបច្ាំៃង
ិ ោក់ឱយអៃុវត្តម្បព័ៃធ
បន្ទាត្់រណទៃយ្យភាព (រវាងៃីត្-ិ

របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតាម្ាត្ិការណៃីនៃបលង់

០.១៥

១០០%

១៥%

ពិៃិត្យៃិងទរៀបច្ាំ លិែិត្បទោឋៃ

៣៣.១.

រត្ិយ្ុត្តកនុងម្កបែណឌនៃការម្រប់-

-កសហវ (ម្រប់

១. របាយ្ការណ៍សតីពីការពិៃិត្យ ៃិងសាំទណើ

ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់

អរគន្ទយ្កោឋៃ)

ទរៀបច្ាំ លិ ែិត្ បទោឋ ៃរត្ិ យ្ុ ត្ត ម្ត្ូ វបាៃ

រោឋភិបាលកនុងបរិបទនៃ ការអៃុវត្ត

-ម្កសួង-សាថប័ៃ

ទរៀបច្ាំ ។

០.២០

-

-

ពុាំាៃរាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាព

០.៣០

-

-

ពុាំាៃរាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាព

ថវិកាកម្ម វិធី
កាំណត្់ឱយបាៃច្ាស់ៃូវបន្ទាត្់
១.បន្ទាត្់រណទៃយ្យភាពៃិងការទទួល

រណទៃយ្យភាពកនង
ុ ការទរៀបច្ាំកម្ម
វិធី វិៃិទោរសាធារណៈទដ្ើម្បីធាន្ទ
ិ ម្បចាំឆ្នាំ
សងគត្ិភាពកនុងថវកា
៣៣.២.

(កាំណត្់ពីការទទួលែុសម្ត្ូវឱយបាៃ
ច្ាស់ោស់រវាងម្កសួង-សាថប័ៃ
ៃីម្ួយ្ៗ រួម្ាៃ ម្កសួងខែៃការ,

-ម្កសួងខែៃការ
-ម្កុម្ម្បឹកា
អភិវឌ្ឍៃ៍កម្ពុោ
-កសហវ

ម្កុម្ម្បឹកាអភិវឌ្ឍៃ៍កម្ពុោ ៃិង

ែុសម្ត្ូវម្ត្ូវបាៃកាំណត្់ៃិងអៃុវត្ត ។
២. ការម្រប់ម្រង ៃិងការអៃុវត្តរទម្ាង
ឹ ៃិង
វិៃិទោរសាធារណៈ ម្ត្ូវបាៃពម្ងង
បទងកើៃម្បសិទភា
ធ ព។
៣. រុណភាពនៃកម្ម វិធី វិៃិទោរ
សាធារណៈម្ត្ូវបាៃបទងកៃ
ើ ។

កសហវ
ខកលម្ែទសច្កតីម្ោងច្ាប់ថ វិកា
ម្បចាំឆ្នាំ ទោយ្រួម្បញ្ចូ លព័ត្៌ាៃ
សាំខាៃ់ខដ្លរួម្ាៃ
(១)ការកាំណត្់ឱៃភាពថវិកាម្សប
៣៣.៣.

តាម្ម្បព័ៃធ GFS
(២)ទសច្កតីម្ោងច្ាប់ទូទាត្់ឆ្នាំម្ៃ
ុ
(N-1), លទធែលការអៃុវត្តថ វិកា
ឆ្នាំបច្ចុបបៃន (ឆ្នាំ N) បទណា
ត ោះអាសៃន
(៣)ត្ួទលែសត ីពីបាំណល
ុ សាធារណៈ

-អរគ. ថវិកា
-អរគ.រត្ន្ទោរ
ោត្ិ
-អរគ.ទោល
ៃទោបាយ្

ិ ម្បចាំឆ្នាំម្ត្ូវបាៃ
ទសច្កតម្ី ោងច្ាប់ថ វកា
ខកលម្ែទោយ្រួម្បញ្ចូ លព័ត្ា
៌ ៃ សាំខាៃ់រម្
ួ
ាៃ៖
(១) ទសច្កតីម្ោងច្ាប់ ទូទាត្់ឆ្នាំម្ុៃ (N-1)

-អរគ.សហម្បត្ិប

លទធែលការអៃុវត្ត ថវិកាឆ្នាំបច្ចុបបៃន

ត្តិការ ៃិង

(ឆ្នាំN) បទណា
ត ោះអាសៃន

ម្រប់ម្រងបាំណល
ុ

(២) ការកាំណត្់ឱៃភាព ថវិកាម្សបតាម្
ម្បព័ៃធ GFS ។
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១.បាៃទរៀបច្ាំសិកាេសាោសត ីពីការពិភាកាៃិង
០.៥០

១០០%

៥០%

ខច្ក រំខលកច្ាំទណោះដ្ឹងនៃការទរៀបច្ាំសថិត្ិ
ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាល ។

ឹ ការទរៀបច្ាំទោលៃទោបាយ្
ពម្ងង

៣៤.

១. ទោលៃទោបាយ្ៃិងខែៃការហិរញ្ញវត្ថុ

ៃិងការទធវខើ ែៃការហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ (ច្ាំណូលៃិងច្ាំណាយ្)

សាធារណៈ (ការទរៀបច្ាំទោល

ទ្លយ្
ើ ត្បតាម្សាថៃភាពទសដ្ឋកច្
ិ ៃ
ច ង
ិ

ៃទោបាយ្ៃិងខែៃការច្ាំណល
ូ ៃិង

ិ យ្
បទម្ម្ើ វស
័ សាធារណៈម្បកបទោយ្

ច្ាំណាយ្រយ្ៈទពលម្ធយម្)

ស័កស
តិ ទ
ិ ភា
ធ ពៃិងម្បសិទភា
ធ ព

០.២៥

១០០%

២៥%

១. ម្កបែណឌហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរយ្ៈទពលម្ធយម្
ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំម្ត្ឹម្កម្ម្ិត្បទច្ចកទទស ប៉ាុខៃោ

១. ទោលៃទោបាយ្ា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ចខដ្ល

ទោយ្សារភាពម្ិៃច្ាស់ោស់នៃការ រីករាល

ខែែកទលើការវិភារតាម្វិស័យ្ ទោយ្

ោលនៃទម្ទរារកូ វីដ្-១៩ ៃិងែលប៉ាោះោល់ទលើ

បខៃថម្ការវិភារតាម្អៃុ វិស័យ្ម្ួយ្ច្ាំៃួៃ

ទសដ្ឋកិច្ចកម្ពុោ ឯកឧត្ោម្អរគបណឌិត្សភាចរយ

ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តទដ្ើម្បីធាន្ទសុម្កិត្ភាព ។

ឧបន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតី បាៃសទម្ម្ច្ពៃារទពលកនុង

២. បៃតខកលម្ែ ៃិងពម្ងឹងទោលៃទោបាយ្
ទរៀបច្ាំ ៃិងបទងកៃ
ើ ស័កតិសិទភា
ធ ពៃិង
៣៤.១.

ម្បសិទភា
ធ ពនៃម្កបែណឌទោលៃទោបាយ្ា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ច

-អរគ.ទោល

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសម្ាប់ វិស័យ្

ៃទោបាយ្

អាទិភាពឱយម្សបតាម្បរិបទទសដ្ឋកិច្ច

- អរគ.ថវិកា

ៃិងទោលៃទោបាយ្ោត្ិ សម្ាប់

ការោក់ឱយអៃុវត្តម្កបែណឌហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ
រយ្ៈទពលម្ធយម្ ៃឹង ាំៃួស វិញទោយ្ម្កបែណឌ
០.២៥

១០០%

២៥%

ទោលៃទោបាយ្ា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ច ៃិងទោលៃទោបាយ្ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ សម្ាប់ឆ្នាំ

ទម្បើម្បាស់ោធាត្ុច្ូលប់ការទរៀបច្ាំ

២០២១ ម្សបតាម្ច្ាំណារដ្៏ែពង់ែពស់ច្ុោះនថៃទី

ម្កបែណឌសារទពើពៃធរយ្ៈទពលម្ធយម្ ។

០៩ ខែម្ីន្ទ ឆ្នាំ ២០២០ ។

៣.ម្កបែណឌទោលៃទោបាយ្ា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ច

២. របាយ្ការណ៍ពិៃិត្យតាម្ោៃកម្ម្ិត្លទម្ែៀងនៃ

ៃិងទោលៃទោបាយ្ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ការពាករច្ាំណូល សម្ាប់ឆ្នាំ ២០១៩ កនុង

ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំទ ង
ើ ម្បកបទោយ្ភាព

ម្កបែណឌទោលៃទោបាយ្ា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ច ៃិង

ម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ៃិងសុម្កឹត្យភាព ។

ទោលៃទោបាយ្សារទពើពៃធ ទធៀបៃឹងការអៃុវត្ត
ថវិកាឆ្នាំ ២០១៩ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ។

៣៤.២.

ទរៀបច្ាំ ៃិងបទងកើៃស័កតិសិទភា
ធ ព ៃិង

-អរគ.ទោល

១.ម្កបែណឌហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (MTFF)

ម្បសិទភា
ធ ពនៃម្កបែណឌហិរញ្ញវត្ថុ

ៃទោបាយ្

រយ្ៈទពលម្ធយម្ ម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុម្័ត្

សាធារណៈ (MTFF) រយ្ៈទពលម្ធយម្

-ម្កសួងខែៃការ

ទោយ្រណៈរដ្ឋម្ស្រៃតី ។

១.ម្កបែណឌហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរយ្ៈទពលម្ធយម្
០.៥០

១០០%

៥០%

ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំម្ត្ឹម្កម្ម្ិត្បទច្ចកទទស ប៉ាុខៃោ
ទោយ្សារភាពម្ិៃច្ាស់ោស់នៃការ រីករាល
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(ច្ាំណូល-ច្ាំណាយ្) ៃិងម្កបែណឌ

-អរគ.ថវិកា

ថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ (MTBF)

-ទីសតីការរណៈរដ្ឋ

ិ រយ្ៈទពលម្ធយម្
២. ម្កបែណឌថវកា

ោលនៃទម្ទរារកូ វីដ្-១៩ ៃិងែលប៉ាោះោល់ទលើ

(MTBF)ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តសាកលបង ។

ទសដ្ឋកិច្ចកម្ពុោ ឯកឧត្ោម្អរគបណឌិត្សភាចរយ

ម្ស្រៃតី

ឧបន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតី បាៃសទម្ម្ច្ពៃារទពលកនុង

-អរគទលខា.រដ្ឋសភា

ការោក់ឱយអៃុវត្តម្កបែណឌហិរញ្ញវត្ថុ

-អរគទលខាធិការ-

សាធារណៈរយ្ៈទពលម្ធយម្ ៃិង ាំៃួស វិញ

ោឋៃម្ពឹទស
ធ ភា

ទោយ្ម្កបែណឌទោលៃទោបាយ្ា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ច ៃិងទោលៃទោបាយ្ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ
សម្ាប់ឆ្នាំ ២០២១ ម្សបតាម្ច្ាំណារដ្៏ែពង់ែពស់
ច្ុោះនថៃទី ០៩ ខែម្ីន្ទ ឆ្នាំ ២០២០ ។
១. ម្៉ាូខដ្លពាករណ៍ា៉ាម្កូទសដ្ឋកិច្ចម្ត្ូវ
បាៃទធវើបច្ចុបបៃនកម្ម ៃិងទម្បើម្បាស់

ពម្ងឹងសម្ត្ថភាព វិភារ ៃិង

៣៤.៣.

ពាករណ៍សាថៃភាពទសដ្ឋកិច្ច ៃិង

-អរគ.ទោល

ហិរញ្ញវត្ថុ

ៃទោបាយ្
-ម្កសួងខែៃការ

១.របាយ្ការណ៍សតីពីការពិៃិត្យតាម្ោៃកម្ម្ិត្

(Version 2) ។

លទម្ែៀ ងលទធែ លពាករណ៍ ា៉ា ម្កូទសដ្ឋ កិ ច្ច

២.ម្បព័ៃធ MEF Database Web-based
System ម្ត្ូវបាៃទធវើបច្ចុបបៃនភាព ៃិង

០.២៥

១០០%

២៥%

សម្ាប់ឆ្នាំ ២០១៩ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃិងែតល់
ការពៃយល់ ។
២.របាយ្ការណ៍សតីពីខែសច្ងាវក់ែលិត្កម្មម្ត្ូវបាៃ

ពម្ងីកទិៃនៃ័យ្ ។

ទរៀបច្ាំ ៃិងោក់ ៃ
ូ ថ្ននក់ដ្ឹកន្ទាំ ។

៣. សថ ិត្ិរណទៃយ្យោត្ិម្ត្ូវបាៃខកលម្ែ
ទាាំង វិធីសាស្រសត ៃិងឆ្នាំទោលថមី ។

៣៥.

៣៥.១.

ិ ឈការហិរញ្ញវត្ថម្ុ ត្ូវ
ទោលៃទោបាយ្វម្

ឹ ការអៃុវត្តទោលៃទោបាយ្
ពម្ងង

បាៃអៃុវត្តម្បកបទោយ្ម្បសិទភា
ធ ពៃិង

ិ ឈការហិរញ្ញវត្ថុ
វម្

០.២០

៩៤.៨៥%

១៨.៩៧%

ស័កស
តិ ទ
ិ ភា
ធ ព

អៃុវត្តយ្ុទសា
ធ ស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់

-អរគ.ហិរញ្ញវត្ថុ

ម្បព័ ៃធ ថ វិ កា ថ្នន ក់ ទម្កាម្ោត្ិ ឆ្នាំ

រដ្ឋបាលថ្ននក់

២០១៩-២០២៥

ទម្កាម្ោត្ិ

១. ខែៃការសកម្មភាពោាំម្ទដ្ល់ការអៃុវត្ត
ិ
យ្ុទសា
ធ ស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវកា
ថ្នន ក់ ទម្កាម្ោត្ិ ឆ្នាំ ២ ០១៩-២០២៥

១.ខែៃការសកម្មភាពលម្ែិត្សម្ាប់អៃុវត្ត BSRS០.១៥

៩៧.៥០%

១៤.៦៣%

SNA ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំរួច្ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត ។
២.ខែៃការសកម្មភាពសម្ាប់អៃុវត្ត BSRS-SNA
ម្ត្ូវបាៃទបាោះពុម្ពែាយ្ ៃិងែសពវែាយ្ខែៃការ ។

ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត ។
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៣.ទោលការណ៍ខណន្ទាំសតីពីការទរៀបច្ាំខែៃការយ្ុទ-ធ
សាស្រសត ថវិការួម្នៃរា ធាៃី-ទែត្ត ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ
រួច្ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត ។
៤. ម្បកាសសម្ាប់អៃុវត្តទោលការណ៍ខណន្ទាំសតីពី
ការទរៀបច្ាំខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិការា ធាៃី-ទែត្ត
ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត ។
១.បាៃទរៀបច្ាំៃីត្ិ វិធីហិរញ្ញវត្ថុដ្ល់ម្ស្រៃតីទសម ៀៃ ៃិង
ិ ឈការ
អៃុវត្តទោលៃទោបាយ្ វម្
៣៥.២.

ហិរញ្ញវត្ថុខដ្លបាៃកាំណត្់ ទៅកនុង
ខែៃការអៃុវត្ត ៣ឆ្នាំ (២០១៨២០២០) នៃកម្ម វិធីោត្ិ

ាំៃួការអាំពីការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ ។
-អរគ.ហិរញ្ញវត្ថុ
រដ្ឋបាលថ្ននក់
ទម្កាម្ោត្ិ

១. ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលរា ធាៃីទែត្តម្ត្ូវម្ត្ួត្ពិៃិត្យទម្ើលទ ើងវីញ ។

២. ទសច្កតីម្ោងអៃុម្កឹត្យសត ីពីម្ូលៃិធិឃុាំ សងាកត្់
០.២០

៨៧.៥០%

១៧.៥០%

ម្ត្ូវបាៃោក់ម្ប ព
ុាំ ិភាកាោម្ួយ្ម្កសួង-សាថប័ៃ
ោក់ព័ៃធ ។
៣. អៃុម្កឹត្យសត ីពីការដ្ាំទ ើងម្បាក់ឧបត្ថម្ភ ូៃម្ស្រៃតី
ភូម្ិម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត ។
១.ទោលការណ៍ខណន្ទាំវាយ្ត្នម្លសម្ិទក
ធ ម្មម្បចាំឆ្នាំ

៣៥.៣.

អៃុវត្តសាកលបង ៃិងពម្ងីក

-អរគ.ហិរញ្ញវត្ថុ

ម្ូលៃិធិ វិៃទិ ោរសម្ាប់រដ្ឋបាល

រដ្ឋបាលថ្ននក់

ថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ (SNIF)

ទម្កាម្ោត្ិ

១. ម្កុង១០ ម្សុក ៣០ច្ាំៃួៃម្ត្ូវបាៃ
ទម្ ើសទរីសសម្ាប់អៃុវត្តម្ូលៃិធិ
វិៃិទោរសម្ាប់រដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្

សម្ាប់រដ្ឋបាលម្កុង ម្សុក ែណឌម្ត្ូវបាៃ
០.២០

១០០%

២០%

ោត្ិ ។

ែសពវែាយ្ ។
២. ទោលការណ៍ខណន្ទាំទរៀបច្ាំរទម្ាងវិៃិទោរ
រដ្ឋបាលម្កុង ម្សុក ែណឌខដ្លោប់ច្ាំណាត្់ថ្ននក់
ម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្ ។

ិ ៃិងោក់ឱយ
ពិៃិត្យទម្ើលទ ើង វញ
៣៥.៤.

អៃុវត្តទោលការណ៍ខណន្ទាំសតីពី
ខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកាសម្ាប់
រដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ

-អរគ.ហិរញ្ញវត្ថុ

១. វរគបណតុោះបណា
ត លសត ីពីការទរៀបច្ាំខែៃការ

១. ខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកា ម្ត្ូវបាៃោក់

រដ្ឋបាលថ្ននក់

ឱយអៃុវត្តទៅ ១២ រដ្ឋបាល ែណឌ ៃិង

ទម្កាម្ោត្ិ

២៦ ម្កុង ។
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០.៣០

៩៥%

២៨.៥០%

យ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិការដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្ត ម្ត្ូវបាៃ
ទរៀបច្ាំរច្
ួ ។

ពិៃិត្យៃិងខកសម្ម្ួលទោលការណ៍

៣៥.៥.

១. ទោលការណ៍ខណន្ទាំសតីពីការទរៀបច្ាំៃិង

ខណន្ទាំសតីពីការទរៀបច្ាំៃិងៃីត្ិ វិធី

-អរគ.ហិរញ្ញវត្ថុ

ៃីត្ិ វិធីអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីទពញទលញ

អៃុវត្តថវិកាកម្ម វិធីទពញទលញ ៃិង

រដ្ឋបាលថ្ននក់

ៃិងអងគភាពថវិកា សម្ាប់ថ វិកា

អងគភាពថវិកា សម្ាប់ថវិការដ្ឋបាល

ទម្កាម្ោត្ិ

រដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិម្ត្ូវបាៃទធវើ

ថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ

១. ទោលការណ៍ខណន្ទាំសតីពីទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្តថ វិកា
០.០៥

-

-

កម្ម វិធីសម្ាប់រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្ត ម្ត្ូវបាៃ
ខកលម្ែ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត ។

បច្ចុបបៃនភាព ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត ។
១.របាយ្ការណ៍សិកាអាំពីការពិៃិត្យលទធភាព
នៃការពម្ងីករដ្ឋបាលម្កុង ម្សុកអៃុវត្ត

៣៥.៦.

ពិៃិត្យៃិងវាយ្ត្នម្លការអៃុវត្ត

-អរគ.ហិរញ្ញវត្ថុ

ថវិកាការទែារម្ុែងាររបស់ម្កសួង-

រដ្ឋបាលថ្ននក់

សាថប័ៃ ូៃរដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ

ទម្កាម្ោត្ិ

ម្ុែងារម្កសួងអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃបទ ៃិង
របករាំទហើញម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំរច្
ួ ៃិងោក់
ូៃថ្ននក់ដ្ឹកន្ទាំពៃ
ិ ត្
ិ យ ៃិងសទម្ម្ច្ ។

១.បាៃទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍សតីពីការពិៃិត្យវាយ្ត្នម្ល
០.១០

-

-

របស់ម្កសួងអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃបទ ។

២.របាយ្ការណ៍ពិៃិត្យ ៃិងវាយ្ត្នម្ល
ការអៃុវត្តថ វិកាការទែារម្ុែងាររបស់
ម្កសួងបរិសាថៃម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ។

ក្នកទី៤៖ ការសម្ត្ៀម្ខ្ៃន
ួ េម្ម្មប់ជាំហានបនាប់

០.២០

៩៦.៣៣%

១៩.២៧%

០.៣០

៩៤.៩៥%

២៨.៤៩%

១. ទសច្កតម្ី ោងច្ាប់សតព
ី ម្ី បព័ៃធហរិ ញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈម្ត្ូវបាៃទធវើ វទិ សាធៃកម្ម ៃិង
ិ ខែែកទលើ
បទងកត្
ើ ម្កបែណឌថវកា
៤១.

ព័ត្ា
៌ ៃសម្ិទក
ធ ម្ម (Performance
Informed Budgeting)

បញ្ាូ ៃទៅរណៈរដ្ឋម្ស្រៃតី ។
២. អៃុម្កឹត្យទលែ៨១ អៃម្ក.បក ៃិង
ទលែ ៨២ អៃម្ក.បក ម្ត្ូវបាៃអៃុម្ត្
័
ៃិោក់ឱយអៃុវត្ត ។
៣.ទោលការណ៍ខណន្ទាំសតព
ី កា
ី រអៃុវត្ត
ិ សម្ិទក
ថវកា
ធ ម្មម្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត ។
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ៃិងរបករាំទហើញនៃការអៃុវត្តថ វិកាការទែារម្ុែងារ

សិកាៃិងទរៀបច្ាំម្កបែណឌទោល៤១.១.

នៃទោលការណ៍ថ វិកាព័ត្៌ាៃ
សម្ិទក
ធ ម្ម (Performance

១. បាៃទរៀបច្ាំម្កបែណឌតាម្ោៃ ៃិងវាយ្ត្នម្លថវិកា

១. ទម្ម្ង់កិច្ចម្ពម្ទម្ពៀងព័ត្៌ាៃសម្ិទក
ធ ម្ម

សម្ិទក
ធ ម្ម ៃិងបាៃោក់ឱយអៃុវត្តទោលការណ៍

ម្ត្ូវោក់ឱយអៃុវត្តសាកលបងនែាកនុង
-អរគ.ថវិកា

០.២៥

កសហវ. ។

-

-

២.ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ទសដ្ឋកិច្ចបាំម្ពួញម្ត្ូវបាៃ

Budgeting)

ខណន្ទាំសោីការច្រចថវិកា ទោយ្ខែែកទលើលទធែល
កនុងឆ្នាំរវាង កសហវ. ោម្ួយ្ៃឹងម្កសួង សាថប័ៃ ។
២. បាៃទរៀបច្ាំទម្ម្ង់នៃកិច្ចម្ពម្ទម្ពៀងទលើលទធែល

ទរៀបច្ាំ សម្ាប់ភាាប់ច្ាប់ថវិកាម្បចាំឆ្នាំ ។

កនុងឆ្នាំ ។
១.បាៃច្ូលរួម្កនុងកិច្ចពិភាកាោម្បចាំោម្ួយ្ម្កុម្-

១. ច្ាប់សតីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
៤១.២.

សិកា ៃិងទរៀបច្ាំបទោឋៃរត្ិយ្ុត្តិ

-អរគ.ថវិកា

សម្ាប់ការអៃុវត្តថ វិកាសម្ិទក
ធ ម្ម

ឆ្នាំ២០០៨ ម្ត្ូវបាៃទធវើ វិទសាធៃកម្ម
ៃិងោក់ ៃ
ូ រណៈរដ្ឋម្ស្រៃតព
ី ិៃិត្យ ៃិង

ការងារសិកា ពិៃត្
ិ យ ៃិងខកសម្ម្ួលច្ាប់សោីពី
០.២០

៩០%

១៨%

អៃុម្័ត្ ។

ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ៃិងោម្ួយ្ ាំន្ទញ
ការបារាាំង ។ ទសច្កតីម្ោងច្ាប់ច្ុងទម្កាយ្ាៃ
សរុបច្ាំៃួៃ ៩ ាំពក
ូ ទហើយ្ម្កុម្ការងារបាៃ
ពិៃិត្យៃិងឯកភាពរួម្ោនច្ាំៃួៃ ២ ាំពក
ូ ។

ទរៀបច្ាំយ្ៃតការ ៃិងឧបករណ៍សាក៤១.៣.

លបងសម្ាប់ម្ត្ួត្ពិៃិត្យសម្ិទក
ធ ម្ម
សម្ាប់ម្កសួង-សាថប័ៃ អៃុវត្ត

អរគ.ថវិកា

១.ទម្ម្ង់របាយ្ការណ៍ព័ត្៌ាៃសម្ិទក
ធ ម្ម
នៃការអៃុវត្តថវិកាម្បចាំឆ្នាំម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ។

១.បាៃទរៀបច្ាំឯកសារសម្ាប់បណតុោះបណា
ត ល
០២០

១០០%

២០%

(Training Manual) ទោលការណ៍ ៃិងៃីត្ិ វិធក
ី នុង
ការទរៀបច្ាំថ វិកាសម្ិទក
ធ ម្ម ។

ថវិកាព័ត្៌ាៃសម្ិទក
ធ ម្ម
ម្ត្ួត្ពិៃិត្យអៃុម្កឹត្យទលែ៨១
អៃម្ក.បក សត ីពីការបទងកើត្ការម្ត្ួត្
ពិៃិត្យហិរញ្ញវត្ថុទលើការច្ាំណាយ្
៤១.៤.

ថវិការដ្ឋទៅតាម្ម្កសួង ទែត្ត ម្កុង

-អរគ.ថវិកា

ម្កុងសវ យ្័ត្រា ធាៃីភនាំទពញ ៃិង

-អរគ.រត្ៃោរោត្ិ

អងគភាពសាធារណៈ ៃិងអៃុម្កឹត្យ

១.អៃុម្កឹត្យទលែ ៨១ អៃម្ក.បក ៃិង
ទលែ ៨២ អៃម្ក.បក ម្ត្ូវបាៃអៃុម្ត្
័
ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត ។

១.ទសច្កតីម្ោងអៃុម្កឹត្យខកសម្ម្ួលអៃុម្កឹត្យទលែ
០.១០

៩៤.៧៥%

៩.៤៨%

៨១ អៃម្ក.បក ម្ត្ូវបាៃៃពិភាកាកនុងកម្ម្ិត្
ន្ទយ្កោឋៃ ។

ទលែ ៨២ សត ីពីបទបញ្ញាទូទៅ នៃ
រណទៃយ្យសាធារណៈ ៃិងទរៀបច្ាំ
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ទោលការណ៍ខណន្ទាំសតីពីការ អៃុ វត្ត
ថវិកាព័ត្៌ាៃសម្ិទក
ធ ម្ម

៤១.៥.

សិកាការទរៀបច្ាំម្ែ
ុ ងារអភិបាល

-អរគ.ថវិកា

ថវិកា (អភិបាលហិរញ្ញវត្ថុ ៃិង

-អរគ.លទធកម្ម

លទធកម្មសាធារណៈ) ទៅតាម្

សាធារណៈ

ម្កសួង-សាថប័ៃ

- អរគ.រត្ន្ទោរ

១. របាយ្ការណ៍សតីពីការបទងកើត្ម្ុែងារ
អភិបាលថវិកា ទៅតាម្ម្កសួង-សាថប័ៃ

១. បាៃោក់បញ្ចូ លត្ួន្ទទីៃិងភារកិច្ចរបស់អភិបាល
០.២៥

១០០%

២៥%

ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ។

ថវិកា ទៅកនុងទសច្កតីម្ោងអៃុម្កឹត្យខកសម្ម្ួល
អៃុម្កឹត្យទលែ ៨១ អៃម្ក.បក ។

១. របាយ្ការណ៍សៃវកម្មសម្ិទក
ធ ម្មរបស់

៤២.

អាោាធរសវៃកម្មោត្ិច្ៃ
ាំ ៃ
ួ ៥ ម្ត្ូវបាៃ

ទរៀបច្ាំ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្តម្កបែណឌ

០.៣០

ោក់ ៃ
ូ រដ្ឋសភាោត្ិ ។

រណទៃយ្យភាពសម្ិទក
ធ ម្ម

៩៥%

២៨.៥០%

២. ទោលការណ៍ខណន្ទាំសតព
ី កា
ី រទធវស
ើ វៃកម្មទលើសម្ិទក
ធ ម្មម្ត្ូវបាៃអៃុម្ត្
័ ។
១. ម្បកាសទលែ ៥៤២ សហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទ៣
ី ០
ខែម្ិថន្ទ
ុ ឆ្នាំ២០២០ សត ីពីការោក់អៃុវត្តទោល-

ទរៀបច្ាំទោលការណ៍ខណន្ទាំសតីពី
៤២.១.

ការទធវើសវៃកម្មសម្ិទក
ធ ម្ម សម្ាប់
សវៃកម្មនែាទម្ៅ

-អាោាធរសវៃកម្ម
ោត្ិ
-អរគ.សវៃកម្មនែា

ការណ៍ ខណន្ទាំ សវៃកម្ម ទលើ សម្ិ ទធក ម្ម ម្ត្ូ វបាៃ
១.ទោលការណ៍ខណន្ទាំសតីពីការទធវើសវៃកម្មសម្ិទក
ធ ម្មម្ត្ូវបាៃអៃុម្័ត្ ។

០.៥០

៩៥%

៤៧.៥០%

ទច្ញែាយ្ ។
២. ម្បកាសទលែ ៥៤៣ សហវ.ម្បក ច្ុោះនថៃទ៣
ី ០
ខែម្ិថន្ទ
ុ ឆ្នាំ២០២០ សត ីពីការោក់អៃុវត្តទោល-

កនុង

ការណ៍ខណន្ទាំសតីពស
ី វៃកម្មបទច្ចក វិទាព័ត្៌ាៃ
ម្ត្ូវបាៃទច្ញែាយ្ ។
១. របាយ្ការណ៍សវៃកម្មទលើកិច្ចម្បត្ិបត្តិការ
ទរៀបច្ាំ ៃិងោក់ ៃ
ូ សាថប័ៃៃីត្ិ
៤២.២.

បបញ្ញត្ៃ
តិ ូវរបាយ្ការណ៍សវៃកម្ម
សម្ិទក
ធ ម្ម

អាោាធរសវៃកម្ម
ោត្ិ

១.របាយ្ការណ៍សវៃកម្មសម្ិទក
ធ ម្មច្ៃ
ាំ ៃ
ួ
៥ ម្ត្ូវបាៃោក់ ៃ
ូ សាថប័ៃៃីត្ិបបញ្ញត្តិ ។

(Performance Audit)ច្ាំៃួៃ ៥ សម្ាប់
០.៥០

-

-

ការិយ្បរិទច្ឆទ២០១៩ ម្ត្ូវបាៃទែាើ ៃ
ូ សាថប័ៃ
ៃីត្ិ បបញ្ញត្តិ ៃិ ង ច្ម្ល ង សាថ ប័ ៃ ោក់ ព័ ៃធ (១)
ការម្រប់ម្រងម្បម្ូលច្ាំណូលសួយ្សារខរ៉ៃ ទៅ
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រដ្ឋបាលទែត្តនម្ពខវង, (២)ការទរៀបច្ាំ ៃិង
ការអៃុវត្តថ វិកា របស់រដ្ឋបាលទែត្តកាំពត្, (៣)
ការម្រប់ម្រងវិស័យ្ទទសច្រណ៍របស់ម្កសួង
ទទសច្រណ៍, (៤) ការម្រប់ម្រងការច្ុោះបញ្ា ីដ្ីធលី
ទៅទែត្តម្ណឌលរិ រី ៃិង (៥) ការម្រប់ម្រង
រទម្ាងអភិវឌ្ឍៃ៍ របស់រដ្ឋបាលទែត្តកាំពង់ឆ្នាំង ។
១. ម្បព័ៃធៃង
ិ យ្ៃតការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យនែាកង
នុ ម្ត្ូវ
៤៣.

ឹ ម្បសិទភា
ពម្ងង
ធ ពម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យ

បាៃបទងកត្
ើ ៃិងអៃុវត្តទៅម្រប់ម្កសួង

០.២០

៩៦.៧៣%

១៩.៣៥%

សាថប័ៃច្ាំៃៃ
ួ ១០ ។
- ម្កុម្ម្បឹកាៃីត្ិ
ម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យទម្ើលទ ើង វិញពីម្បព័ៃធ
៤៣.១.

ម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យអធិការកិច្ច ៃិងសវៃកម្ម
នែាកនុងន្ទទពលបច្ចុបបៃនទៅម្រប់
ម្កសួង-សាថប័ៃ

កម្ម
- អរគ.សវៃកម្មនែា
កនុង
- អោគធិការោឋៃ
- ម្កសួង-សាថប័ៃ

ពម្ងី ក បខៃថ ម្ ម្ុ ែងារនៃការម្ត្ួ ត្ ៤៣.២.

ពិៃិត្យតាម្ម្បព័ៃធពត្៌ាៃវិទា ៃិង

- អរគ.សវៃកម្មនែា
កនុង

១. ម្ុែងារសវៃកម្មរបស់អងគភាពសវៃកម្ម

១. ម្ុែងារសវៃកម្មរបស់អងគភាពសវៃកម្មនែាកនុង

នែាកនុងនៃម្កសួង-សាថប័ៃ ច្ាំៃៃ
ួ ១០ ម្ត្ូវ

នៃម្កសួង-សាថប័ៃ ច្ាំៃៃ
ួ ៨ ម្ត្ូវបាៃម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យ

បាៃម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ទោយ្អរគន្ទយ្កោឋៃ

ទោយ្ អ.ស.ក.នៃកសហវ ។

សវៃកម្មនែាកនុងនៃ កសហវ ។

០.២០

៩៥%

១៩%

២. អៃុម្កឹត្យ សត ីពី ម្កបែណឌម្ុែងារភារកិច្ចរបស់
សវៃកម្មនែាកនុងៃិងអធិការកិច្ច ម្ត្ូវបាៃសទម្តច្

២. ឧបករណ៍សវៃកម្មន្ទន្ទសម្ាប់ោាំម្ទ
ម្ុែងារសវៃកម្មនែាកនុង ច្ាំៃៃ
ួ ១០ ម្ត្ូវ

ន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតី ច្ុោះហត្ថទលខា ទៅនថៃទី០៨ ខែ

បាៃទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្ត ។

ត្ុោ ឆ្នាំ២០២០ ។

១.អងគភាពសវៃកម្មនែាកង
នុ នៃម្កសួងសាថប័ៃ

១. ម្ត្ូវបាៃបញ្ចូ លកនុងម្បព័ៃធ FIDS ទិៃនៃ័យ្ចាំបាច្់

ម្ត្ូវបាៃែតល់ការខណន្ទាំសតីពីសតីពីសវៃកម្ម

នៃលទធែ លអធិ កា រកិ ច្ច ហិ រ ញ្ញវ ត្ថុ កា រិ យ្ ប រិ ទច្ឆទ

ទលើបទច្ចក វិទាព័ត្ា
៌ ៃៃិងអៃុវត្ត

២០១៨ ។

សាកលបង ៥ ទោលទៅ ។

០.២០

៩៥%

១៩%

២. ទរៀបច្ាំសិកាេសាោតាម្រយ្ៈម្បព័ៃធអៃឡាញទលើ

សម្ិទក
ធ ម្ម ទដ្ើម្បីឱយម្សបៃឹងម្ុែងារ

- អោគធិការោឋៃ

២.អងគភាពសវៃកម្មនែាកនុងៃម្កសួងសាថប័ៃ

ម្បព័ៃធថ វិកាថមី

- ម្កសួង-សាថប័ៃ

ម្ត្ូវបាៃែតល់ការខណន្ទាំសតីពី សវៃកម្ម

“សវៃកម្មទលើសម្ិទក
ធ ម្ម, សវៃកម្មទលើរទម្ាង

ទលើសម្ិទក
ធ ម្ម ៃិងអៃុវត្តសាកលបង ៥

ហិរញ្ញបបទាៃទោយ្នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងសវៃកម្ម

ទោលទៅ ។

បទច្ចក វិទាព័ត្៌ាៃ” រយ្ៈទពល ៥នថៃ ពីនថៃទ២
ី ៤
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ម្បធាៃបទរួម្ោនច្ាំៃៃ
ួ បី (ទោលការណ៍ខណន្ទាំសោីពី

ដ្ល់២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ សិកាេកាម្ច្ូលរួម្
សរុបច្ាំៃួៃ ៤៨០រូប) ។
១.របាយ្ការណ៍សតីពីការតាម្ោៃការខកលម្ែតាម្
អៃុសាសៃ៍សវៃកម្ម សម្ាប់ការិយ្បរិទច្ឆទ២០១៨
ច្ាំៃួៃ ៤៤អងគភាព សរុប ៥៤៤ អៃុសាសៃ៍ កនុងទន្ទោះ៖
បាៃអៃុវត្តទពញទលញ (អព) ច្ាំៃៃ
ួ ៣៣៤ អៃុសាសៃ៍ ទសម ើៃឹង ៦១%, អៃុវត្តែលោះ(អែ) ច្ាំៃួៃ ១៩៦
អៃុសាសៃ៍ទសម ើៃឹង ៣៦%, ម្ិៃអៃុវត្ត (ម្អ) ច្ាំៃួៃ
២ទសម ើៃឹង ១%, ៃិងអៃុសាសៃ៍ម្ិៃោក់ព័ៃធ (ម្ព)

១.ោ៉ាងត្ិច្អៃុសាសៃ៍៦០%នៃឆ្នាំ N-1

ច្ាំៃួៃ ១២ ទសម ើៃឹង ២% រួម្ាៃ៖

ខដ្លបាៃទលើកទ ង
ើ ទោយ្សវៃករទលើ
ថ្ននក់ដ្ឹកន្ទាំម្រប់ម្កសួង សាថប័ៃ
៤៣.៣.

ទ្លើយ្ត្បៃឹងអៃុសាសៃ៍/ វិធាៃការ

- អរគ.សវៃកម្មនែា
កនុង

ខដ្លបាៃទលើកទ ង
ើ ទោយ្សវៃករ

- អោគធិការោឋៃ

នែាកនុង ៃិងអធិការកច្ចិហិរញ្ញវត្ថុ

- ម្កសួង-សាថប័ៃ

-ម្ៃាីរ សហវ ៨អងគភាព សរុប ៩៥អៃុសាសៃ៍

អងគភាពទម្កាម្ឱវាទកសហវ ម្ត្ូវបាៃ

(អ.ព= ៥០អៃុសាសៃ៍ ទសម ើៃឹង ៥៣%, អែ=

ខកលម្ែៃិងោ៉ាងត្ិច្ ៤០%នៃអងគភាព
ខដ្លបាៃខកលម្ែតាម្អៃុសាសៃ៍ត្ិច្
ោង៥០%ម្ត្ូវអៃុវត្ត វិធាៃការបខៃថម្ ។
២.ម្កសួង-សាថប័ៃ/អងគភាពោ៉ាងត្ិច្៥០%
នៃឆ្នាំ N-1បាៃទ្លយ្
ើ ត្បៃិងខកលម្ែតាម្
វិធាៃការនៃអៃុសាសៃ៍ ។

០.២០

៩៨%

១៩.៦%

៤៤ អៃុសាសៃ៍ ទសម ើៃឹង ៤៦%, ៃិង ម្ព=១
ទសម ើៃឹង ១%)
-រត្ៃោរ ១០អងគភាព សរុប ១២៦អៃុសាសៃ៍
(អ.ព= ៧៨អៃុសាសៃ៍ទសម ើៃឹង៦២% , អែ=
៤៦ អៃុសាសៃ៍ ទសម ើៃឹង ៣៧%, ៃិង ម្អ=២
ទសម ើៃឹង ១%)
-សាខាពៃធោរ ៩អងគភាព សរុប ១៣៣អៃុសាសៃ៍
(អ.ព= ៧៨អៃុសាសៃ៍ ទសម ើៃឹង ៥៩%,អែ=
៤៧អៃុសាសៃ៍ ទសម ើៃឹង ៣៥%, ៃិង ម្ព=៨
ទសម ើៃឹង ៦%)
-អងគភាពរយ្ ៃិងរោឋករ 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. របាយ្ការណ៍សតីពីការអៃុវត្តខកលម្ែតាម្
អៃុសាសៃ៍សវៃកម្ម នៃអងគភាពរបស់ម្កសួងសាថប័ៃ សម្ាប់កា រិយ្បរិទច្ឆទ២០១៨សទម្ម្ច្
បាៃ ៥ម្កសួង ម្ត្ូវោ ៤៧អងគភាព ាៃ
អៃុសាសៃ៍សរុប ២២០ កនុងទន្ទោះ៖
-ម្កសួងទទសច្រណ៍តាម្ោៃ ៨អងគភាព សរុប
៤៩ អៃុសាសៃ៍ (អព =៣២ ទសម ើ ៃឹង ៦៥%,
អែ=១៦ ទសម ើ ៃឹង ៣៣%, ម្អ=១ ទសម ើៃឹង ២%)
-ម្កសួងោណិ ាកម្មតាម្ោៃ ១១អងគភាពសរុប
៤៧ អៃុសាសៃ៍(អព =២៣ ទសម ើ ៃឹង ៤៩%,
អែ=១៥ទសម ើៃឹង ៣២%,ម្អ=ទសម ើៃង
ឹ ១៩%)
-ម្កសួងការងារៃិងបណោុោះបណា
ោ លវិោា ីវៈ តាម្
ោៃ ១៩អងគភាពសរុប៧៤ អៃុសាសៃ៍ (អព
=៥៨ ទសម ើៃឹង ៧៨%, អែ=១៤ ទសម ើៃឹង
១៩%,ម្ព=២ទសម ើៃឹង ៣%)
-ម្កសួងទាំន្ទក់ទៃ
ាំ ងោម្ួយ្ រដ្ឋសភា ម្ពឹទស
ធ ភា
ៃិងអធិការកិច្ច តាម្ោៃ ៩អងគភាព សរុប ៥០
អៃុសាសៃ៍ (អព =៣៧ ទសម ើៃឹង៧៤%,អែ
= ៣ ទសម ើៃឹង ៦%, ម្អ =១០ ទសម ើៃឹង ២០%)
-ម្កសួងធម្មការ ៃិងសាសន្ទ 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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១.របាយ្ការណ៍សតីពីការតាម្ោៃការទរៀបច្ាំខែៃការ
យ្ុទសា
ធ ស្រសត ៃិងខែៃការសវៃកម្មម្បចាំឆ្នាំរបស់
ម្កសួង-សាថប័ៃ ច្ាំៃួៃ៣១កនុងទន្ទោះម្កសូងសាថប័ៃ
ច្ាំៃួៃ ២២ ាៃខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត សវៃកម្ម
ៃិងខែៃការសវៃកម្មម្បចាំឆ្នាំ រីឯម្កសូង-សាថប័ៃ

១. ម្កសួង-សាថប័ៃ ច្ាំៃៃ
ួ ២៩ ាៃខែៃការ

ច្ាំៃួៃ ៩ ទទៀត្ ពុទា
ាំ ៃ់ាៃខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត

យ្ុទសា
ធ ស្រសត សវៃកម្ម ៃិងខែៃការ

សវៃកម្ម ឬ/ៃិងខែៃការសវៃកម្មម្បចាំឆ្នាំ ។

សវៃកម្មម្បចាំឆ្នាំ ។

២.អៃុវត្តខែៃការសកម្មភាពនៃខែៃការសវៃកម្ម

២. ោ៉ាងត្ិច្ ៩៥% នៃខែៃការសកម្មភាព
ទរៀបច្ាំៃិងខកលម្ែខែៃការសកម្មភាព កម្ម វិធី ៃិងរបាយ្ការណ៍
សវៃកម្ម/អធិការកិច្ចម្បចាំឆ្នាំ
៤៣.៤.

របស់ម្កសួងសាថប័ៃទោយ្ខែែកទលើ
លកេណៈ វិៃិច្័យ្
ឆ ៃិងចត្់ វិធាៃការ
វាយ្ត្នម្លហាៃិភយ្
័ ខដ្ល ែតល់
អៃុសាសៃ៍ទោយ្ កសហវ.

- អរគ.សវៃកម្មនែា
កនុង
- អោគធិការោឋៃ
-ម្កសួង-សាថប័ៃ

ទៅអងគភាពទម្កាម្ឱវាទ កសហវសទម្ម្ច្បាៃ

ទាាំងអស់ខដ្លាៃទៅកនុងខែៃការ

ច្ាំៃួៃ៧៣ អងគភាពទលើខែៃការ ១០០អងគភាព

សវៃកម្មម្បចាំឆ្នាំរបស់ កសហវ. ម្ត្ូវ

(៧៣%) ទោយ្ម្ូលទហត្ុបញ្ញាកូ វីដ្១៩ ៃិង

បាៃអៃុវត្ត ។

វិចរណកម្មកាត្់បៃថយ្ច្ាំណាយ្ថវិកា ។
០.២០

៣. ោ៉ាងត្ិច្ ៧០% នៃខែៃការ

៩៨%

១៩.៦%

៣. អៃុវត្តខែៃការសកម្មភាពនៃខែៃការសវៃកម្ម

សកម្មភាពទាាំងអស់ខដ្លាៃទៅកនង
ុ

របស់ន្ទយ្កោឋៃសវៃកម្មនែាកនុងនៃម្កសួង-សាថប័ៃ

ខែៃការសវៃកម្មម្បចាំឆ្នាំរបស់ម្កសួង

ច្ាំៃួៃ ៨៖

សាថប័ៃម្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត ។

- ម្កសួងកសិកម្ម រុកាេម្បាញ់ ៃិងទៃសាទ

៤.ោ៉ាងត្ិច្ ៩០% នៃខែៃការសកម្មភាព
អធិការកិច្ចម្បចាំឆ្នាំ ៃិងកម្ម វិធីអធិការកិច្ច
ម្បចាំឆ្នាំរបស់ម្កសួង សាថប័ៃម្ត្ូវបាៃ
អៃុវត្ត ។

(ខែៃការ ៣៦អងគភាពអៃុវត្តបាៃ ២៥អងគ
ភាពទសម ើៃង
ឹ ៦៩%)

- ម្កសួងោណិ ាកម្ម (ខែៃការ ៤១អងគភាព
អៃុវត្ត ២៦អងគភាព ទសម ើៃឹង ៦៣%)

- ម្កសួងនម្បសណីយ្៍ ៃិងទូររម្ន្ទរម្ៃ៍
(ខែៃការ ១៨អងគភាព អៃុវត្ត ៥ ទសម ៃ
ើ ង
ឹ ២៨%)

- ម្កសួងទទសច្រណ៍ (ខែៃការ ១៩ អៃុវត្តបាៃ
៨ ទសម ើៃឹង ៤២%)
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- ម្កសួងធម្ម ការៃិងសាសន្ទ (ខែៃការ ២៨
អងគភាព អៃុវត្ត ៦ ទសម ើៃឹង ២១%)

- ម្កសួងទាំន្ទក់ទាំៃងោម្ួយ្រដ្ឋសភា ម្ពឹទស
ធ ភា
ៃិងអធិការកិច្ច (ខែៃការ ៤៦ អៃុវត្តបាៃ ៤
ទសម ើៃឹង ៩%)

- ម្កសួងការងារ ៃិងបណោុោះបណា
ោ លវិោា ីវៈ
(ខែៃការ ៨៣ អងគ ភា ព អៃុ វ ត្ត បា ៃ ៤៧
អងគភាព ទសម ើ ៥៧%)

- អរគទលខាធិការោឋៃម្ពឹទស
ធ ភា (ខែៃការាៃ
២អងគភាពអៃុវត្តបាៃ ២អងគភាព ទសម ើ ១០០ %) ។
១. អៃុម្កឹត្យសត ីពី វិធាៃៃិងៃីត្ិ វិធីអធិការកិច្ច
ហិរញ្ញវត្ថុម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំែសពវែាយ្ ៃិង

១. អៃុម្កឹត្យសត ីពីម្កបែណឌម្ុែងារភារកិច្ចរបស់

ោក់ឱយអៃុវត្ត ។

សវៃកម្មនែាកនុងៃិងអធិការកិច្ចម្ត្ូវបាៃម្បម្ុែ
រា រោឋភិបាលច្ុោះហត្ថទលខា ទៅនថៃទី០៨ ខែ

២. ទសៀវទៅទោលសត ីពីអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ
៤៣.៥.

ទរៀបច្ាំម្កបែណឌអធិការកិច្ច

- អោគធិការោឋៃ

ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំៃង
ិ ោក់ឱយអៃុវត្ត ។

ហិរញ្ញវត្ថុ

ម្កសួង-សាថប័ៃ

៣.សត ង់ោអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុម្ត្ូវបាៃ

០.២០

៩៧.៦៧%

១៩.៥៣%

បទច្ចកទទសនៃការទធវើអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុោក់ពៃ
័ ធ

៤.ម្បព័ៃធការងារអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុតាម្

ៃឹងការអៃុវត្តច្ាំណាយ្តាម្ច្ទងាកម្សកម្មភាពៃិង
សកម្មភាពទៅអងគភាពថ្ននក់កណា
ត ល។

អៃុម្័ត្ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត ។

៤៤.

សម្ត្ថភាព (ទោយ្រួម្ទាាំងសាថប័ៃ
ៃីត្ប
ិ បញ្ញត្តិ ៃិងអាោាធរសវៃកម្មោត្ិ)

២.បាៃសទម្ម្ច្ឱយទម្បើម្បាស់សាកលបងឯកសារ

ទរៀបច្ាំ អៃុម្័ត្ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត ។

បទច្ចក វិទាព័ត្៌ាៃ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ

ទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្តខែៃការកសាង

ត្ុោ ឆ្នាំ២០២០ ។

១. ទសច្កោម្ី ោងឯកសារសោ ព
ី កា
ី របច្ចុបបៃនកម្ម
ខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត សោព
ី កា
ី រកសាងៃិង
ិ ី
អភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាព កនង
ុ ម្កបែណឌកម្ម វធ
ខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ
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០.២០

១០០%

២០%

ដ្ាំណាក់កាលទី៤ (២០២០-២០២៥)
ម្ត្ូវបាៃអៃុម្ត្
័ ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត ។
១. ទសច្កោីម្ោងឯកសារសោ ីពីការបច្ចុបបៃនកម្ម

ទរៀបច្ាំទធវើបច្ចុបបៃនកម្មខែៃការ
យ្ុទសា
ធ ស្រសត សោ ីពីការកសាងៃិង
៤៤.១

១. បាៃទរៀបច្ាំោទសច្កតីម្ោងខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត

ខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត សោ ីពីការកសាងៃិង

អភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាព កនុងម្កបែណឌ

វិទាសាថៃទសដ្ឋ-

កម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង

កិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាល

សត ីពីការកសាងសម្ត្ថភាពឆ្នាំ២០២១-២០២៥

អភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាព កនុងម្កបែណឌកម្ម
វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ

០.៥០

១០០%

៥០%

សាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាលទី០៤

ទម្កាម្ឱវាទ កសហវ. នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិង អ.រ.ហ.
ទហើយ្ទម្ោងៃឹងពិៃិត្យបញ្ច ប់ម្ៃ
ុ ៃឹងទោរពទសន ើសុាំ

(២០២០-២០២៥) ម្ត្ូវបាៃអៃុម្័ត្

ទី៤ (២០២០-២០២៥)

ៃិងបាៃោក់ពទិ ម្ោោះទោបល់ោម្ួយ្អងគភាព

ការអៃុម្័ត្របស់ឯកឧត្តម្អរគបណឌិត្សភាចរយ ។

ៃិងោក់ឱយអៃុវត្ត ។

១.បាៃទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍លទធែលសោ ីពីការម្បម្ូល

៤៤.២.

ទិៃនៃ័យ្អាំពីត្ម្ម្ូវការបណោុោះបណា
ោ លៃិងវិម្កឹត្ការ

១. ទរៀបច្ាំខែៃការសកម្មភាពកសាង

ទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្តខែៃការសកម្មភាព
កសាងសម្ត្ថភាព (ទោយ្រួម្ទាាំង

វិទាសាថៃទសដ្ឋ

សាថ ប័ ៃ ៃី ត្ិ បបញ្ញត្តិ ៃិ ង អាោា ធរ

កិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ

សវៃកម្មោត្ិ)

សម្ត្ថភាពឆ្នាំ ២០២១ ។
២. វរគបណោុោះបណា
ោ លច្ាំៃួៃ ២ ម្ត្ូវបាៃ

០.៥០

១០០%

៥០%

ឆ្នាំ ២០២១ ម្ពម្ទាាំងបាៃទរៀបច្ាំោទសច្កោីម្ោង
ខែៃការបណុោ ោះបណា
ោ លៃិងវិម្កឹត្ការ ឆ្នាំ ២០២១
ៃិង បាៃោក់ ៃ
ូ ថ្ននក់ដ្ឹកន្ទាំ កសហវ. ទដ្ើម្បីពិៃិត្យ

ទរៀបច្ាំ ។

ៃិងសទម្ម្ច្ ។
ក្នកទី៥៖ការោាំម្ទដល់ការអនុវត្ដកម្ា វិធីកកទម្ម្ង់ម្បកបសដ្ឋយសជាគជ័យ និងចីរភាព
ឹ ន្ទាំ, សម្ត្ថបទងកៃ
ើ ភាពោអនកដ្ក
៥១.

ភាព ម្រប់ម្រង, ៃិង បណុត ោះ្ៃាៈ
កាំខណទម្ម្ង់ ម្ពម្ទាាំង បទងកៃ
ើ ភាព

៩០.១៣%

១៣.៥២%

០.៤០

៩៥.៥៨%

៣៨.២៣%

ិ ី នៃការអៃុវត្តការងារ
យ្ៃតការ ៃីត្ិ វធ
-

ខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ
តាម្ម្កសួង-សាថប័ៃ ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត ។

ោាចស់ ៃិងការទទួលែុសម្ត្ូវ

១. យ្ៃតការ ៃីត្ិ វិធី នៃការអៃុវត្តការងារ

ពម្ងឹងការអៃុវត្ត វិធាៃៃិងៃីត្ិ វិធី
៥១.១.

០.១៥

ោក់ព័ៃធៃឹងយ្ៃតការទរៀបច្ាំៃិង

ម្រប់ម្កសួង

ខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

អៃុវត្តការងារខកទម្ម្ង់ តាម្

សាថប័ៃ

តាម្ម្កសួង-សាថប័ៃ ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត ។

ម្កសួង-សាថប័ៃ ៃិងអងគភាព តាម្

១. បាៃទរៀបច្ាំកិច្ចម្ប ុាំម្កុម្ការងារ PFM ោម្បចាំ ។
០.៣០

៨៨.៨៩%

២៦.៦៧%

២. បាៃបូករបាយ្ការណ៍សម្ិទក
ធ ម្មនៃការអៃុវត្ត
ខែៃការសកម្មភាព ម្បចាំម្ត្ីាស ៃិងម្បចាំឆ្នាំ
២០២០ តាម្កាលកាំណត្់ ។

134

សារាច្រទលែ ០៩ ៃិងម្បកាសសោ ីពី
វិធាៃៃិងៃីត្ិ វិធីនៃការទលើកទឹកច្ិត្ត
-FMWG
-អរគ.ថវិកា
-អរគ.រត្ន្ទោរោត្ិ
-ម្កសួង-សាថប័ៃ
៥១.២.

ទរៀបច្ាំម្បព័ៃធម្រប់ម្រងការផ្លលស់បតូរ

- អរគទលខាធិការ-

(Change Management)

ោឋៃ
- ម្កសួងម្ុែងារ
សាធារណៈ
- វិទាសាថៃ
ទសដ្ឋកិច្ច

បទងកៃ
ើ ម្បសិទភា
ធ ពនៃការកសាង
៥២.

៥២.១.

ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដ្ាំណាក់កាលទី៣

១. ខែៃការទាំ ន្ទ ក់ ទាំ ៃ ងែសពវ ែាយ្ ៃិ ង ម្រប់ ម្រង

២. ម្ស្រៃតរា
ី ការនៃម្កសួង-សាថប័ៃ បខៃថម្

ការផ្លលស់បោូរសម្ាប់ឆ្នាំ ២០២០ កនុងម្កបែណឌ

ទទៀត្ ទទួលបាៃការយ្ល់ដ្ឹងអាំពី FMIS ។

រទម្ាង FMIS ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំរច្
ួ រាល់ ៃិងម្ត្ូវ

៣. ម្កុម្ការងារអៃុវត្តរទម្ាង FMIS តាម្
ម្កសួងសាថប័ៃម្ត្ូវបាៃទធវើបច្ចុបបៃនភាព

០.៧០

៩៨.៤៥%

៦៨.៩២%

ៃិ ង បទងកើ ត្ ថមី ស ម្ាប់ ម្កសួ ង -សាថ ប័ ៃ

បាៃម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ៃិង វាយ្ត្នម្លរច្
ួ រាល់ ទោយ្
បាៃទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ោក់ ូៃថ្ននក់ដ្ឹកន្ទាំ ។
២. ភាពោអនកដ្ឹកន្ទាំ សម្ត្ថភាពម្រប់ម្រងសម្ម្សប,

អៃុវត្ត FMISបខៃថម្ថមី ។

្ៃាៈ, ភាពោាចស់ ៃិងការទទួលែុសម្ត្ូវ

៤. ម្កសួង សាថប័ ៃ អៃុ វ ត្ត FMIS បខៃថ ម្ ថមី

ម្ត្ូវបាៃបទងកៃ
ើ ោលាំោប់ ។

ម្ត្ូវទរៀបច្ាំខែៃការម្រប់ម្រងការផ្លលស់បតូរ
សម្ាប់អៃុវត្តម្បព័ៃធ FMIS ។

បាៃោក់ទច្ញសទម្ម្ច្បាៃ

ទឹកច្ិត្ត

សត ីពីការកសាងសម្ត្ថភាព ការម្រប់-

បតូរម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តពីម្រប់ត្ួអងគោក់ពៃ
័ ធ។

ោ៉ាងត្ិច្៩០%នៃខែៃការសកម្មភាពខដ្ល

ិ ៃការទលើក
សម្ត្ថភាព ៃិង វធា

បៃតោក់ឱយអៃុវត្តខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត

១. យ្ៃតការការងារកនុងការម្រប់ម្រងការផ្លលស់

០.៣០

៨០%

២៤%

១. ខែៃការសកម្មភាពឆ្នាំ ២០២០ សម្ាប់

១. ខែៃការបណុត ោះបណា
ត ល ៃិងវិម្កឹត្ការឆ្នាំ ២០២០

អៃុវត្តខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត សោ ីពីការកសាង

សម្ាប់ោាំម្ទការអៃុវត្តខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត សត ីពី

- វ.ស.ហ.

ៃិងអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភា ពកនុងម្កបែណឌ

ការកសាង ៃិងអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាព កនុងម្កបែណឌ

-អរគ.ថវិកា

កម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ

-ម្កសួង សាថប័ៃ

សាធារណៈ ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្ត
(អៃុវត្តបាៃោ៉ាងទហាច្ណាស់ ៩០%
នៃច្ាំៃៃ
ួ សកម្មភាពខដ្លបាៃោក់ទច្ញ) ។
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០.៥០

៦០%

៣០%

កម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
អៃុវត្តបាៃ ៥៥.៨១ % ទោលទៅឆ្នាំ ២០២០ ។
២. វ.ស.ហ. ាៃខែៃការបណុោ ោះបណា
ោ លសរុប
ច្ាំៃួៃ ៤៣ វរគ សិកាេកាម្ ២០៤៥ ន្ទក់ ោក់ខសោ ង

ិ ច្ាំៃួៃ ១០ន្ទក់ ម្ត្ូវ
២. ម្ស្រៃតី វិភារថវកា

វ.ស.ហ. សទម្ម្ច្បាៃ ២៤ វរគសិកាេកាម្

បាៃបណុត ោះបណា
ត ល។

១ ០៧៦ ន្ទក់ ។

១. ម្បព័ៃធៃិងយ្ៃតការទលើកទឹកច្ិត្តសម្ាប់
ម្កុម្ការងារខកទម្ម្ង់ម្ត្ូវបាៃពិៃិត្យ

ិ ពីយ្ៃតការៃិង
ពិៃិត្យទម្ើលទ ើង វញ

ខកសម្ម្ួលទៅតាម្ម្រប់ម្កសួង-សាថប័ៃ

អភិម្កម្នៃការែតល់ការទលើកទឹកច្ិត្ត
រយ្ៈទពល កៃលងម្ក ៃិងទរៀបច្ាំឱយ
៥២.២.

ាៃយ្ៃតការ ៃិង អភិម្កម្ថមីសតីពី
ការែតល់ការទលើកទឹកច្ិត្ខត ដ្លាៃ

សម្ាប់ទទួលការទលើកទឹកច្ិត្តខដ្ល
-អ.រ.ហ.
-ម្កសួង-សាថប័ៃ

ោក់ឱយអៃុវត្តទោយ្ រហស. ។
២. យ្ៃតការៃិងៃីត្ិ វិធី (ម្បព័ៃធ) នៃការទលើក-

០.៥០

១០០%

៥០%

០.៣០

៩២.៩៩%

២៧.៩០%

០.៣០

៨៧.៦៧%

២៦.៣%

-

ទឹកច្ិត្តោរួម្ ទោយ្ែារភាាប់ោម្ួយ្

សម្ធម្៌ៃិងសងគត្ភា
ិ ព

ៃឹងយ្ៃតការម្ត្ួត្ពិៃិត្យៃិងវាយ្ត្នម្ល
សម្ិទក
ធ ម្មម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំោក់ឱយអៃុវត្ត
ឬ ទរៀបច្ាំខកលម្ែ ។

ឹ ការកសាងសម្ត្ថភាព
ពម្ងង
៥៣.

ិ ខី កទម្ម្ង់
សម្ាប់អៃុវត្តកម្ម វធ

ម្ស្រៃតច្
ី ៃ
ាំ ៃ
ួ ១១៤៩ម្រប់ម្កសួង-សាថប័ៃម្ត្ូវ

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ

បាៃបណុត ោះបណា
ត ល

ដ្ាំណាក់កាលទី៣
ោ៉ាងត្ិច្ម្ស្រៃតីរា ការច្ាំៃួៃ ១១០០ ន្ទក់

៥៣.១.

អភិវឌ្ឍៃ៍ធៃធាៃម្ៃុសសសម្ាប់

- វិទាសាថៃទសដ្ឋ

ដ្ាំណាក់កាលទី៣ ខដ្លរួម្ាៃ

កិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ

ការបណុត ោះបណា
ត ល ាំន្ទញទាាំងទៅ

-ម្កសួង-សាថប័ៃ

កនុង កសហវ. ៃិង ម្កសួង-សាថប័ៃ

ម្ត្ូវបាៃច្ូលរួម្វរគបណោុោះបណា
ោ លទលើ
ម្ុែ វិោាបទច្ចកទទស ខដ្លម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ
ម្សបតាម្ ច្កេុ វិស័យ្ការងារខកទម្ម្ង់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (PFM)
ៃិងយ្ុទសា
ធ ស្រសត ខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថ វិកា ៃិង
ត្ម្ម្ូវការផ្លាល់របស់ម្ស្រៃតីរា ការទលើការ-
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១. ទសន ើសុាំទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍បូកសរុប ៃិងវាយ្ត្នម្លកម្ម វិធីហាត្់ការកនុងខែម្ករា ឆ្នាំ២០២១ ។

ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈនៃ កសហវ.
ៃិងម្កសួង-សាថប័ៃ ។
ទរៀបច្ាំសាថប័ៃទដ្ើម្បីទ្លើយ្ត្បៃឹង
ដ្ាំណាក់កាលទី៣ ទោយ្រួម្ាៃ៖
(១). ទរៀបច្ាំច្កេុ វិស័យ្ ៃិង
ទបសកកម្មនៃម្កសួង -សាថប័ៃ
៥៣.២.

(២).ខកសម្ម្ួលរច្ន្ទសម្ពៃ
័ ធរបស់
អរគន្ទយ្កោឋៃ ៃិងន្ទយ្កោឋៃ
ៃីម្ួយ្ៗ ៃិងបញ្ច ប់ វិភារម្ុែងារ

-អរគទលខាធិការ
ោឋៃ កសហវ.
-ម្កសួង-សាថប័ៃ

១. ច្កេុ វិស័យ្ ៃិងទបសកកម្មនៃម្កសួងសាថប័ៃម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្ត ។
២. រច្ន្ទសម្ព័ៃធ ៃិងការ វិភារម្ុែងារម្ត្ូវ
បាៃខកសម្ម្ួល ។

ទៅម្រប់អរគន្ទយ្កោឋៃនៃកសហវ
ៃិងន្ទយ្កោឋៃរដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ
នៃម្កសួង-សាថប័ៃ,
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០.៧០

៩៥.២៧%

៦៦.៦៩%

-

ឧបេម្ព័នធទី ៥ ៖ វឌ្ឍនភាពននការពិភាកាសេនើេុាំជាំនួយបសចច កសទេ
ឆ្ន២
ាំ ០២០-២០២១
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វឌ្ឍនភាពននការពិភាកាសេនើេុាំជាំនួយបសចច កសទេឆ្ន២
ាំ ០២០-២០២១

ល.រ.

េាំសណើេុាំ TA

អងគភាព

នដគូកព
ាំ ុងគិត្គូរ

ម្មចេ់េសាំ ណើ

្តលកា
់ រោាំម្ទ

វឌ្ឍនភាពននកិចចពភា
ិ កា
•

ិ លភាព ៃិងលទធែលរំពឹង
ៃិង NAC ទដ្ើម្បីពិៃត្
ិ យវសា

បទងកើត្សត ង់ោរណទៃយ្យ
១

សាធារណៈកម្ពុោ,
(Public Accounting

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

លទធ្លរំពឹងទុក/វិធានការបនត

•

ៃឹ ង ទរៀបច្ាំ លិ ែិ ត្ ទសន ើ សុាំ ោ ែលូ វ ការ ទដ្ើ ម្បី IMF បៃត

ទុកនៃសាំទណើ់ TA ។
NAC

IMF

•

អ.រ.ហ. ពិៃត្
ិ យទឃើញភាពខែវងរាំៃិត្រួរកត្់សាគល់
ពិទសសទលើការទម្បើម្បាស់ោកយទពច្ៃ៍កាំណត្់លទធែល

and Auditing Expert)

ៃីត្ិ វិធីចត្់តាាំង ាំន្ទញការែលួៃ ។
•

២០២០ ទៃោះ ។

ទោង ប៉ាុខៃតពទា
ុាំ ៃ់ទទួលបាៃការទ្លើយ្ត្បពី NAC ។
•

២

៣

•

ោណិ ាកម្ម (Trade

GDCE បាៃខកសម្ម្ួលលកេែណឌទោងែលោះៗម្សបតាម្
ម្ត្ិទោបល់របស់ GIZ ។ បន្ទាប់ពីាៃការឯកភាពរួម្,

GDCE

GIZ

ការអៃុវត្តម្បព័ៃធផ្លលស់បតូរ

បច្ចុបបៃនទៃោះ GIZ បាៃៃិងកាំពុងបៃតៃត្
ី ិ វិធែ
ី សពវែាយ្

ព័ត្ា
៌ ៃៃិទវទប័ណណ

ទម្ ើសទរីស TA សម្ាប់ោាំម្ទ GDCE ។
•

(International

ទធវើ វិទសាធៃកម្មច្ាប់ម្បព័ៃធ
លទធកម្មសាធារណៈ (Legal

•

ម្ស្រៃតី អ.រ.ហ. ៃឹងបៃតតាម្ោៃវឌ្ឍៃភាពនៃកិច្ចសហការរវាងភារីទាង
ាំ ២ ទហើយ្ៃឹងបៃតែតលកា
់ រសម្ម្បសម្ម្ួលតាម្ការចាំបាច្់ ។

GDCE បាៃសហការោម្ួយ្ GIZ ទរៀបច្ាំ MOU សម្ាប់
Tradelens Subscription ។

logistics expert)
៤

GDCE សម្ម្បសម្ម្ួលផ្លាល់ោម្ួយ្ GIZ ទដ្ើម្បីកាំណត្់
វិសាលភាព ៃិងលទធែលរំពង
ឹ ទុកនៃសាំទណើ TA ។

សម្ាប់ែលិត្ទាំៃិញ

Statistical Analyst)

អ.រ.ហ. ៃឹងបៃតសម្ម្បសម្ម្ួលការពិភាកាបខៃថម្
ទដ្ើ ម្បី ឈា ៃទៅរកការឯកភាពរួ ម្ ម្ត្ឹ ម្ ដ្ាំ ណា ច្់ ឆ្នាំ

រំពឹងទុក ទោយ្សារ IMF ទសន ើខកសម្ម្ួលលកេែណឌ-

ការទរៀបច្ាំម្រគុទទសក៏

បន្ទាប់ពីឯកភាពទលើលកេែណឌទោង, NAC ទម្ោង

GDPP

AFD

•

អ.រ.ហ. បាៃសម្ម្បសម្ម្ួលកិច្ចពិភាការវាង GDPP,
AFD ៃិ ងទោក Thibaut Rosenzweig ទដ្ើម្បី
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•

អ.រ.ហ. បាៃទសើន ទៅត្ាំណាងសហភាពអឺរ៉ៃុប ទដ្ើម្បី
ទរៀបច្ាំកិច្ចម្ប ុាំរួម្ម្ួយ្ោបន្ទាៃ់ ទដ្ើម្បី រិោះរកម្ទធា-

ល.រ.

េាំសណើេុាំ TA

អងគភាព

នដគូកព
ាំ ុងគិត្គូរ

ម្មចេ់េសាំ ណើ

្តលកា
់ រោាំម្ទ

វឌ្ឍនភាពននកិចចពភា
ិ កា

លទធ្លរំពឹងទុក/វិធានការបនត

Expert on

ពិភាកាពីត្ម្ម្ូវការ TA ៃិងការច្ង់បាៃ (preference)

បាយ្ោាំម្ទ GDPP ទធវើ វិទសាធៃកម្មច្ាប់

Procurement)

របស់ GDPP កនុងការទទួលបាៃទោក Thibaut ម្ក

សាធារណៈឱយបាៃសទម្ម្ច្កនុងឆ្នាំ២០២១ ។

លទធកម្ម

ួយ្ទរៀបច្ាំច្ាប់លទធកម្មសាធារណៈថមីម្ត្ឹម្ដ្ាំណាច្់ឆ្នាំ
២០២១ ។
•

ទោក Thibaut ៃឹងសហការធាន្ទសងគត្ភា
ិ ពនៃែលឹម្សារ
ច្ាប់ម្បព័ៃធ ហិរញ្ញវត្ថុ ៃិ ងច្ាប់ល ទធកម្ម សាធារណៈ
ទហើយ្ក៏បងាាញពីលទធភាព ួយ្ GDPP កនុងកម្ម្ិត្ម្ួយ្
ខដ្លម្ត្ូវពិភាកាលម្ែត្
ិ ។

•

ោ៉ាងណាម្ិញ, AFD ទៅពុាំទាៃ់អាច្ែតលកា
់ រោាំម្ទទលើ
សាំទណើថមីទ ើយ្ ទោយ្សារបញ្ញាធៃធាៃ ៃិងភាពម្ាញឹករបស់ ទោក Thibaut ទលើការទរៀបច្ាំឯកសាររត្ិយ្ុត្តិ ទែសងៗ ខដ្លោាំ ម្ទដ្ល់ កា រអៃុ វ ត្ត ច្ាប់ ម្បព័ ៃធ
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ GDPP ម្ិៃអាច្
ទទួលបាៃការោាំម្ទពី AFD ទ ើយ្ ។

•
អភិវឌ្ឍៃ៍សម្ត្ថភាពវិភារ
៥

(PER & Gender
Budgeting Expert)

ខែែកទលើសាំទណើរបស់ អ.រ.ហ., នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ WB,
EU ៃិង IMF ទម្ោងៃឹងចត្់ខច្ងឱយ ន្ទ
ាំ ញការែលួៃ

M&E/GSC

EU

ខដ្លាៃម្សាប់ ៃិងកាំពុងបាំទពញភារកិច្ចទៅអរគន្ទយ្កោឋៃថវិកា ទដ្ើម្បីែតលកា
់ របណតុោះបណា
ត លដ្ល់ម្ស្រៃតីរបស់
អ.រ.ហ. ។
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•

អ.រ.ហ. ៃឹងពិភាកាលម្ែត្
ិ ោម្ួយ្ម្កុម្ការងារអរគិ កនុងទពលទរៀបច្ាំខែៃការ GDAP
ន្ទយ្កោឋៃថវកា
ឹ ការវិភារ PER &
ទដ្ើម្បីបញ្ញាក់ពី ហ
ាំ រកនុងការពម្ងង
Gender Budgeting ។

ល.រ.

េាំសណើេុាំ TA

អងគភាព

នដគូកព
ាំ ុងគិត្គូរ

ម្មចេ់េសាំ ណើ

្តលកា
់ រោាំម្ទ

វឌ្ឍនភាពននកិចចពភា
ិ កា
•

ោ៉ាងណាម្ិញ, ការបណុត ោះបណា
ត លទៃោះទាម្ទារការពិ-

លទធ្លរំពឹងទុក/វិធានការបនត
•

អ.រ.ហ. ទម្ោងៃឹងអទញ្ា ញ
ើ ម្ស្រៃតីរបស់ែួ លៃឱយច្ូល-

ភាកាលម្ែត្
ិ ពីទោលបាំណង ៃិងទិសទៅនៃការទម្បើម្បាស់

រួម្វរគបណតុោះបណា
ត លោម្ួយ្ ន្ទ
ាំ ញការរបស់ WB,

ច្ាំទណោះដ្ឹង សម្ាប់ការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរ-

EU ៃិង IMF ទលើការទម្បើម្បាស់ឧបករណ៍ PER ៃិង

ញ្ញវ ត្ថុ សា ធារណៈ ។ ទោយ្សារការវិ ភា រថ វិ កា ោ

វិធីសាស្រសត Gender Budgeting ន្ទទពលណាម្ួយ្

អាណត្តកា
ិ រងាររបស់ អ.ថ., នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ច្ង់ទធវើការ

ម្ុៃដ្ាំណាច្់ឆ្នាំ២០២០ ។

បញ្ញាក់ឱយច្ាស់ ម្ុៃែតល់ការោាំម្ទោក់ខសត ង ។

•

ខែែកតាម្ច្ាំទណោះដ្ឹងនៃការបណតុោះបណា
ត ល, អ.រ.ហ.
ទម្ោងៃឹងទធវើការសិកាម្សាវម្ោវម្ួយ្កនុងឆ្នាំ២០២១
ពីឥទធិពលនៃការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទលើទោលទៅអភិវឌ្ឍៃ៍ វិស័យ្ណាម្ួយ្ (ឧទា.
អប់រំ ឬសុខាភិបាល) ឬទោលទៅអភិវឌ្ឍៃ៍ោត្ិ
(ឧទា. ភាពម្កីម្ក ឬទយ្ៃឌ្័រ កនង
ុ CSDG) ទបើ អ.ថ.
ពុាំទធវើទទ ។

•

៦

WB បាៃពៃយល់ម្ស្រៃតី អ.រ.ហ. ពីភាពទូទៅនៃការ

ទរៀបច្ាំ Communication

ទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុវត្ត Communication Strategy ទហើយ្

Strategy សម្ាប់កម្ម វិធី

បាៃទរៀបច្ាំវរគបណតុោះបណា
ត លម្ួយ្សម្ាប់ម្ស្រៃតី អ.រ.ហ

ខកកម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ,

M&E/GSC

WB

•

ពម្ងឹងការែសពវែាយ្ការងាររបស់កម្ម វិធីខកទម្ម្ង់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទោយ្ទម្បើម្បាស់

កនុងសបាតហ៍ទ៤
ី ខែកញ្ញញ ។
•

អ.រ.ហ. បាៃពិភាកានែាកនុងពីភាពសារៈសាំខាៃ់ ៃិង
ភាពចាំបាច្់នៃ Communication Strategy ទហើយ្
ទម្ោងៃឹងខសវ ងយ្ល់បខៃថម្ពីការទរៀបច្ាំៃិងទម្បើម្បាស់
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ម្ស្រៃតី អ.រ.ហ. ៃឹងច្ូលរួម្ខសវ ងយ្ល់ពី វិធសា
ី ស្រសត

Communication Strategy ។
•

ខែែកតាម្ច្ាំទណោះដ្ឹងនៃការទម្បើម្បាស់យ្ុទសា
ធ ស្រសត ទៃោះ,
ម្ស្រៃតី អ.រ.ហ. ៃឹ ង រិ ត្ រូ រ រិោះ រកសកម្ម ភា ពពម្ងឹ ង

ល.រ.

េាំសណើេុាំ TA

អងគភាព

នដគូកព
ាំ ុងគិត្គូរ

ម្មចេ់េសាំ ណើ

្តលកា
់ រោាំម្ទ

វឌ្ឍនភាពននកិចចពភា
ិ កា

លទធ្លរំពឹងទុក/វិធានការបនត

(Communication and

យ្ុទសា
ធ ស្រសត ទៃោះ ទដ្ើម្បីបទងកើៃការយ្ល់ដ្ឹងៃិងកិច្ច-

ការែសពវែាយ្នៃកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង

Capacity Development

សហការពីអងគភាពោក់ព័ៃធ កនង
ុ ការអៃុវត្តការងារ

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។

Expert)

ខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។
•

ពម្ងឹងការទរៀបច្ាំរបាយ្-

Sabastien ខដ្លោ ន្ទ
ាំ ញការទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍

ការណ៍ វិភារ ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍
៧

ម្បព័ៃធ PMAS, (Performance
Management Expert)

EU ៃឹងទម្ ើសទរីស ាំន្ទញការានក់ (អាច្ោទោក

•

របស់ែួ លៃទលើម្ុែងារ រួម្ាៃ៖ ការវិភារសម្ិទក
ធ ម្ម,

វិភារសាៃរត្ិភាពនៃខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកា ៃិង
Budget/GSC

EU

ការទរៀបច្ាំម្បព័ៃធ PMAS, ការសរទសររបាយ្ការណ៍

ថវិកាកម្ម វិធី) ទដ្ើម្បី ួយ្ែតល់ទោបល់ទលើការអៃុវត្ត

ៃិ ង ការទម្បើ ម្បាស់ ែលឹ ម្ សាររបាយ្ការណ៍ ស ម្ាប់

ការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យ ៃិងវាយ្ត្នម្លនៃកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការ-

ការពិភាកាៃិងកាំណត្់ទិសទៅទោលៃទោបាយ្

ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ប៉ាុខៃតពុាំទាៃ់កណ
ាំ ត្់ៃូវ

(Policy Dialogue) ។

វិសាលភាពនៃម្ុែងាររបស់ ាំន្ទញការច្ាស់ទៅទ ើយ្ ។

៨

ទរៀបច្ាំ Blueprint សម្ាប់

• តាម្រយ្ៈការសម្ម្បសម្ម្ួលរបស់ម្ស្រៃតី អ.រ.ហ. ន្ទ
ាំ ញ

ពម្ងឹងការម្រប់ម្រងច្ាំណូល

ការរបស់ WB ានក់ម្ត្ូវបាៃទម្ ស
ើ ទរីស ៃិងកាំពុងែតល់

ម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ, (Non-

GDSPNTR

WB

វាយ្ត្នម្ល TADAT
៩

(TADAT Assessment
Consultant)

Revenue/GSC

EU & WB

ម្ស្រៃតី អ.រ.ហ. ៃឹងបៃតតាម្ោៃវឌ្ឍៃភាពនៃការទរៀបច្ាំ Blueprint ទហើយ្ែតលកា
់ រសម្ម្បសម្ម្ួល
ោម្ួយ្នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍តាម្ការចាំបាច្់ ។

ម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ ។

• EU ៃិង WB បាៃច្ូលរួម្វរគបណតុោះបណា
ត លទម្ ើសទរីស
Tax

•

ការោាំម្ទដ្ល់ GDSPNTR ទដ្ើម្បីទរៀបច្ាំ Blueprint សម្ាប់
ពម្ងឹងការម្រប់ម្រងច្ាំណូល

tax Revenue Expert)

អ.រ.ហ. រួរទសន ើឱយ ន្ទ
ាំ ញការរបស់ EU ោាំម្ទម្ស្រៃតី

•

បន្ទាប់ពីវរគបណតុោះបណា
ត លទលើការទម្បើម្បាស់ម្កបែណឌ

ម្ស្រៃតីវាយ្ត្នម្ល TADAT ឆ្នាំ២០២០ កនុងសបាតហ៍ទ៤
ី ខែ

ៃិងដ្ាំទណើរការវាយ្ត្នម្ល TADAT, អ.រ.ហ. ៃឹងាៃ

កញ្ញញ ោម្ួយ្ៃឹងម្ស្រៃតី អ.រ.ហ. ៃិងម្ស្រៃតីម្កពីអងគភាព

ខែៃការសម្ាប់អៃុវត្តការវាយ្ត្នម្លច្ាស់ោស់ ទដ្ើម្បី

ទែសងទទៀត្ទម្កាម្ឱវាទ កសហវ. ។

កាំណត្់ត្ម្ម្ូវការទសន ើសុាំការោាំម្ទពី EU ៃិង WB ។
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ល.រ.

េាំសណើេុាំ TA

អងគភាព

នដគូកព
ាំ ុងគិត្គូរ

ម្មចេ់េសាំ ណើ

្តលកា
់ រោាំម្ទ

វឌ្ឍនភាពននកិចចពភា
ិ កា
•

លទធ្លរំពឹងទុក/វិធានការបនត

EU ៃិង WB ទម្ោងៃឹងែតលកា
់ រោាំម្ទោក់ោក់ណា
ម្ួយ្តាម្ការទសន ើសុាំរបស់ អ.រ.ហ. កនុងករណីទលខាធិី -១៩ ។
ការោឋៃ TADAT ពុាំអាច្ោាំម្ទបាៃកនុងបរិបទកូ វដ្

ពម្ងឹងសម្ត្ថភាពទលើ

១០

•

អ.រ.ហ. បាៃសម្ម្បសម្ម្ួលកិច្ចម្ប ុាំរវាង IMF ៃិង

ការទរៀបច្ាំៃិងអៃុវត្ត

ិ លភាព ៃិងលទធែលរំពង
GDIA ទដ្ើម្បីពិៃិត្យវសា
ឹ ទុក

ទោលការណ៍ខណន្ទាំសតីពី

នៃសាំទណើ់ TA ។

សវៃកម្មទលើរទម្ាងបាៃ
ហិរញ្ញបបទាៃពីទម្ៅម្បទទស

•

GDIA

(Internal Audit
Specialist (External

រួរបៃតពម្ងឹង

ការងារខដ្ល

ពិៃត្
ិ យ ៃិងខសវ ងយ្ល់ពីកម្ម្ិត្នៃការអៃុវត្តកិច្ចសវៃកម្ម

លកេែណឌទោងការងារ ខដ្ល TA របស់ IMF អាច្

ឹ ការនែាកនុងបច្ចុបបៃន ទហើយ្បាៃទសន ៃ
ើ ូវទិសទៅពម្ងង

ច្ូលរួម្ោាំម្ទ ។
•

GDIA

ៃិង

២)

អ.រ.ហ. ៃឹងបៃតសម្ម្បសម្ម្ួលោម្ួយ្ត្ួអងគទាង
ាំ

Funded Projects)

២ ទដ្ើម្បីធាន្ទថ្ន ការចត្់ខច្ងការងាររបស់ ាំន្ទញ

ពម្ងឹងសម្ត្ថភាពទលើ

ការរបស់ IMF ៃឹងបាំទពញបខៃថម្ឱយការងាររបស់
ាំន្ទញការកនុងម្សុក ខដ្លម្ត្ូវបាៃពៃាកិច្ចសៃា

ការទម្បើម្បាស់ៃង
ិ ទធវើ
១១

GDIA កាំពុងពិៃិត្យការែតល់ទោបល់ទលើ ១) ទិសទៅ

IMF បាៃទសន ើៃវូ ឯកសារម្ួយ្ច្ាំៃួៃពី GDIA ទដ្ើម្បី

អៃុវត្តទៅនថៃខាងម្ុែ សម្ាប់ GDIA ពិចរណា ។

IMF

•

សវៃកម្មទលើម្បព័ៃធ FMIS

ថមីៗកៃលងទៅទៃោះ ។

GDIA

(Internal Audit
Specialist (FMIS)
•

ពិៃត្
ិ យៃិងែតល់ទោបល់
១២

ុ ទម្ោយ្
ទលើភាពម្រប់ម្ ង
នៃម្កបែណឌលទធែល

GSC

WB, EU & AusAid

នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍បាៃអទញ្ា ញ
ើ
ាំន្ទញការបរទទស ២ រូប

•

ម្កុម្ការងាររបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍បាៃទកាត្សរទសើរ

ទដ្ើម្បីបទងកើត្ោម្កុម្ការងាររបស់ WB ទដ្ើម្បីសិកា

ពីភា ពម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្

របាយ្ការណ៍វាយ្ត្នម្ល CAP3, របាយ្ការណ៍ PEFA

ទសច្កតីម្ោងម្កបែណឌ CAP4 របស់ម្កុម្ការងារ
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ៃិងភាពម្បទាក់ម្កឡានៃ

ល.រ.

េាំសណើេុាំ TA

អងគភាព

នដគូកព
ាំ ុងគិត្គូរ

ម្មចេ់េសាំ ណើ

្តលកា
់ រោាំម្ទ

វឌ្ឍនភាពននកិចចពភា
ិ កា

លទធ្លរំពឹងទុក/វិធានការបនត

ខែៃការសកម្មភាព

ៃិងឯកសារទែសងទទៀត្ ទហើយ្ទរៀបច្ាំោរបាយ្ការណ៍

អ.រ.ហ.

ដ្ាំណាក់កាលទី៤ (CAP4)

សាំទោរម្ួយ្ សម្ាប់ោធាត្ុច្ល
ូ ទលើការទរៀបច្ាំ CAP4 ។

ទលើច្ាំណច្
ុ ែលោះ ម្ត្ឹម្ោក់កណា
ត លខែវិច្ិកា
ឆ ទៃោះ ។

ឆ្នាំ២០២១-២០២៥

•

ម្កុម្ការងាររបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍បាៃ ប
ួ ពិភាកាោម្ួយ្

•

ទហើយ្សៃាែតល់ម្ត្ិទោបល់ោក់ខសត ង

ម្កុម្ការងាររបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ក៏បងាាញការទបត ោា

(CAP4 Preparation

ម្កុម្ការងាររបស់ អ.រ.ហ. ទម្កាម្ការដ្ឹកន្ទាំរបស់ ឯកឧត្តម្

ោាំម្ទម្កុម្ការងាររបស់ អ.រ.ហ. ទលើកិច្ចការទៃោះ រហូត្

Consultant)

អុង លុយ្ណា អរគទលខាធិការរង អ.រ.ហ. ន្ទនថៃទី៤

ដ្ល់ទសច្កតីម្ោង CAP4 ទទួលបាៃការអៃុម្ត្
័ ោ

ខែវិច្ិកា
ឆ ឆ្នាំ២០២០ ទហើយ្បាៃផ្លលស់បតូរការយ្ល់ទឃើញ

ែលូវការ ។

ពីអាទិភាពនៃ CAP4 ។
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ឧបេម្ព័នធទី ៦ ៖ តារាងវឌ្ឍនភាពម្បចាំឆ្ន២
ាំ ០២០ ននការអនុវត្ត ម្កបខ្ណឌលទធ ្ល
រវាង RGC និង EU
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តារាងវឌ្ឍនភាពម្បចាំឆ្ន២
ាំ ០២០ ននការអនុវត្ត ម្កបខ្ណឌលទធ្លរវាង RGC និង EU

សោលសៅេូចនករេម្ិទធកម្ា

អងគភាព

វឌ្ឍនភាព

ទទួលបនាុ ក

ម្បចាំឆ្ន២
ាំ ០២០

ក្នការេកម្ាភាពអាទិភាព
•

កនុងកិច្ចម្ប ុាំពិភាកាទលើទសច្កតីម្ោងខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត
ន្ទនថៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១, ម្កុម្ការងារខែនករដ្ឋបាល

ាៃវឌ្ឍៃភាពម្សបតាម្ខែៃការសកម្មភាព
•

១.

ទសច្កតីម្ោងខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត សត ីពីការកសាង ៃិង អភិវឌ្ឍសម្ត្ថ-

ខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត អភិវឌ្ឍៃ៍

ភាព កនុងម្កបែណឌកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សម្ត្ថភាពកនុងម្កបែណឌកម្ម

ដ្ាំណាក់កាលទី ៤ (SCDP4) ម្ត្ូវបាៃខកលម្ែទលើម្កបែណឌកសាង

វិ ធី ខកទម្ម្ង់ កា រម្រប់ ម្រង

សម្ត្ថភាព ៃិងបាៃទទួលម្ត្ិទោបល់ ៃិងធាត្ុច្ល
ូ បខៃថម្ពីអងគភាព

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាលទី ៤ (២០២១-២០២៥)

EFI

ទម្កាម្ឱវាទ កសហវ., ម្កសួងសាថប័ៃ ៃិងនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ោក់ពៃ
័ ធ។
•

កាលពីនថៃទ៣
ី ១ ខែធនូ ឆ្នាំ២០២០ កៃលងទៅ, អ.រ.ហ. បាៃទទួល

ម្ត្ូវអៃុម្ត្
័ ទៅម្ត្ីាសទី ១

លិែត្
ិ ទសន ើសុាំការែតល់ទោបល់ទលើទសច្កតីម្ោងច្ុងទម្កាយ្នៃខែៃការ

ឆ្នាំ ២០២១ ។

យ្ុទសា
ធ ស្រសត ទហើយ្បន្ទាប់ពីការពិៃត្
ិ យ, អ.រ.ហ. ទម្ោងៃឹងទរៀបច្ាំ
កិច្ចម្ប ុាំពិភាកាោម្ួយ្ម្កុម្ការងាររបស់ EFI ន្ទនថៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ
២០២១ ។

ហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យៃិងវាយ្ត្នម្លនៃ អ.រ.ហ. បាៃ
ទសន ើត្ណា
ាំ
ង EFI រិត្រូរទលើ ២ ច្ាំណច្
ុ ៖
(១) ការកាំណត្់ម្កបែណឌទពលទវោនៃខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត
ទោយ្សារម្កបែណឌកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាលទី៤ ម្ិៃសថ ិត្កនុងឆ្នាំ២០២១-២០២៥
ទទៀត្ទទ ។ ទហត្ុទៃោះ សូម្ទសន ើម្ិៃឱយរំទលច្ោកយ “ដ្ាំណាក់កាលទី៤” ទដ្ើម្បីទ ៀងវាងការខម្ប-ម្បួលនៃម្កបែណឌទពលទវោ ។
(២) ការសម្ម្ួច្ទិសទៅៃិងែលឹម្សារនៃទសច្កតីម្ោងខែៃការ
យ្ុទសា
ធ ស្រសត ទោយ្, ឧទាហរណ៍, ពិៃត្
ិ យថ្នម្ស្រៃតម្ី រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុតាម្ម្កសួងសាថប័ៃចាំបាច្់ម្ត្ូវទច្ោះ ន្ទ
ាំ ញអវី ទហើយ្
សរទសរយ្ុទសា
ធ ស្រសត ទៅពម្ងឹងវិធសា
ី ស្រសត ៃិងម្ទធាបាយ្បណតុោះបណា
ត ល ន្ទ
ាំ ញទន្ទោះម្បកបទោយ្ម្បសិទភា
ធ ពៃិងស័ក-ត
សិទភា
ធ ព។
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•

បន្ទាប់ពីខកសម្ម្ួលទសច្កតីម្ោងច្ុងទម្កាយ្, EFI ទម្ោងៃឹង
ោក់ឯកសារទៃោះ ូៃម្កុម្ការងារកសាងសម្ត្ថភាព ទដ្ើម្បី
ពិៃត្
ិ យ ៃិងែតលកា
់ រខណន្ទាំ ម្ុៃៃឹងទោរពទសន ើសុាំការអៃុម្ត្
័ ដ្៏
ែពង់ែពស់របស់ ឯកឧត្តម្អរគបណឌត្
ិ សភាចរយ កនុងម្ត្ីាស
ទី១ ឆ្នាំ២០២១ ។

•

ប៉ាខុ ៃតការខកលម្ែទលើទសច្កតីម្ោងទៃោះ បាៃអូសបន្ទលយ្រហូត្
ដ្ល់នថៃទី៤ ខែទម្សា ឆ្នាំ២០២១ ទទើបបាៃទោរពទសន ើសុាំ
ការអៃុម្ត្
័ ដ្៏ែពងែ
់ ពស់របស់ ឯកឧត្តម្អរគបណឌត្
ិ សភាចរយ
ឧបន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតី ។ ទហត្ុទៃោះ សូច្ន្ទករទៃោះ ម្ិៃសទម្ម្ច្
បាៃតាម្ទោលទៅទ ើយ្

ទហើយ្ម្ពម្ទាាំងម្ត្ូវកាត្់បៃថយ្

ិ ច្ាំៃួៃ ៥០០ ០០០ អឺរ៉ៃូ
ការទបើកែតល់ម្ល
ូ ធិៃិម្ទម្ទង់ថ វកា
កនុងឆ្នាំ២០២១ ។
២.១.

ម្បព័ៃធបទច្ចក វិទាព័ត្ា
៌ ៃ

សទម្ម្ច្បាៃ ១០០%

សម្ាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ

•

សាធារណៈ (FMIS) ម្ត្ូវបាៃ
ោក់ឱយអៃុវត្តទៅម្រប់ម្កសួង

ទោងលិែត្
ិ របស់

•
កសហវ.

ខដ្លាៃហត្ថទលខារបស់ឯកឧត្តម្

អរគបណឌត្
ិ សភាចរយ ឧបន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតី, ម្បព័ៃធ FMIS ម្ត្ូវបាៃោក់

FMWG

ឱយអៃុ វត្ត ទៅម្រប់ ម្កសួង -សាថ ប័ៃ

សាថប័ៃ ៃិងម្ៃាីរទសដ្ឋកិច្ចៃិង

ម្ស្រៃតី ាំន្ទញ អ.រ.ហ. បាៃម្បម្ូល ឯកសារសកេីកម្ម នៃ
ការសទម្ម្ច្ៃូ វសូច្ន្ទករសម្ិទធកម្ម ទហើយ្ៃឹ ងទែាៀងផ្លាត្់
ោម្ួយ្ត្ាំណាងម្បត្ិភូសហភាពអឺរ៉ៃុបម្បចាំកម្ពុោ ។

ៃិ ងម្ៃាីរទសដ្ឋ កិច្ចៃិ ងហិរញ្ញវត្ថុ

រា ធាៃី-ទែត្ត ។

ហិរញ្ញវត្ថុរា ធាៃី-ទែត្ត ។
២.២.

ាៃវឌ្ឍៃភាពម្សបតាម្ខែៃការសកម្មភាព

ម្៉ាូឌ្ល
ុ FMIS ថមី ទលើម្ុែងារ
ទរៀបច្ាំថ វិកា ៃិងលទធកម្មម្ត្ូវ
បាៃអភិវឌ្ឍៃ៍ ។ ម្៉ាូឌ្ុលលទធកម្ម

FMWG

•

•

ោរួម្, ម្កុម្ការងារ FMWG ៃឹងចប់ទែតើម្ោក់ម្៉ាូឌ្ល
ុ

ម្៉ាឌ្
ូ ុលទរៀបច្ាំថវិកាម្បចាំឆ្នាំ ម្ត្ូវបាៃអភិវឌ្ឍោម្បព័ៃធ ខដ្លាៃលកេណ

ថមីទាង
ាំ ២ ឱយទម្បើម្បាស់សាកលបងទៅ កសហវ. ៃិង

សម្បត្តិ (features) ម្រប់ម្ោៃ់ៃិង ទធវើទត្សត សាកលបងទោយ្ម្កុម្ការងារ

ម្កសួងកិច្ចការន្ទរីកនុងខែម្ិថុន្ទ ឆ្នាំ២០២១ ទហើយ្ៃឹង
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ទពញទលញ (i) ម្ត្ូវោក់ឱយ

បទច្ចកទទស ។ តាម្ការបញ្ញាក់របស់ម្កុម្ការងារ FMWG ដ្ូច្ាៃ ូៃ

ទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍លទធែលនៃការទម្បើម្បាស់សាកលបង

អៃុវត្តសាកលបងទៅ កសហវ.

ភាាប់កុង
ន ឧបសម្ពៃ
័ ធទី៤, ទហោឋរច្ន្ទសម្ព័ៃធ (infrastructure) សម្ាប់

ទៃោះ ៃ
ូ ថ្ននក់ដ្ឹកន្ទាំ កសហវ.ពិៃត្
ិ យៃិងែតលអ
់ ៃុសាសៃ៍

ៃិងម្កសួងម្ួយ្ទែសងទទៀត្កនង
ុ

ម្បត្ិបត្តកា
ិ រម្បព័ៃធម្ត្ូវបាៃបាំោក់រួច្រាល់ ទហើយ្ទៃាឹម្ទៃោះម្ស្រៃតី ន្ទ
ាំ ញ

ខណន្ទាំ ។

្ាសទី១ ឆ្នាំ២០២១

ោក់ព័ៃធក៏ម្ត្ូវបាៃែតល់ការបណតុោះបណា
ត លែងខដ្រ ។

ទហើយ្ ម្៉ាូឌ្ល
ុ ទរៀបច្ាំថ វិកា (ii)

•

ម្៉ាូឌ្ល
ុ ម្រប់ម្រងលទធកម្មទពញទលញ ម្ត្ូវបាៃអភិវឌ្ឍ ៧៥% ទោលរឺ

ម្ត្ូវោក់ឱយអៃុវត្តសាកលបង

អៃុម្ឌ្
៉ាូ ល
ុ ច្ាំៃៃ
ួ ៣ រឺ ខែនកម្រប់ម្រងបញ្ា អ
ី នកទដ្ញនថល, ខែនកខែៃការ

ទៅ កសហវ. ៃិងម្កសួងម្ួយ្

លទធកម្ម ៃិង ខែនកម្រប់ម្រងដ្ាំទណើរការទដ្ញនថល ម្ត្ូវបាៃបញ្ច បកា
់ រ-

ទែសងទទៀត្កនុង្ាសទី១ ឆ្នាំ

អភិវឌ្ឍៃិងទធវើទត្សត សាកលបងរួច្រាល់ទោយ្ម្កុម្ការងារបទច្ចកទទស ។

២០២១ សម្ាប់ការទរៀបច្ាំ

ម្កុម្ការងារ FMWG ៃឹងបញ្ច បកា
់ រអភិវឌ្ឍម្បព័ៃធទៃោះទពញទលញកនុង

ថវិកាឆ្នាំ២០២២ ។

ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ទហើយ្ការបាំោក់ទហោឋរច្ន្ទសម្ព័ៃធ (infrastructure)
ៃិងការបណតុោះបណា
ត លម្ស្រៃតី ន្ទ
ាំ ញោក់ពៃ
័ ធក៏ម្ត្ូវអៃុវត្តរួច្រាល់ ។

៣.

ថវិកាកម្ម វិធីម្ត្ូវបាៃោក់ឱយ
អៃុវត្តទៅម្រប់រដ្ឋបាលទែត្ត
ទាាំង២៤ កនុងឆ្នាំ២០២០ ។

សទម្ម្ច្បាៃ ១០០%
GDSNAF

•

•

ម្ស្រៃតី ាំ ន្ទ ញ អ.រ.ហ. បាៃម្បម្ូ ល ឯកសារសកេី ក ម្ម នៃ

ទោងតាម្របាយ្ការណ៍របស់ GDSNAF, រដ្ឋបាលទែត្តទាង
ាំ ២៤ បាៃ

ការសទម្ម្ច្ៃូ វ សូ ច្ ន្ទករសម្ិ ទធក ម្ម ទហើ យ្ ៃឹ ង ទែាៀ ងផ្លា ត្់

អៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី ទោយ្បាៃកត្់ម្តាច្ាំណូលច្ាំណាយ្ទលើទសៀវទៅ

ោម្ួយ្ត្ាំណាងម្បត្ិភូសហភាពអឺរ៉ៃុបម្បចាំកម្ពុោ ។

ថវិកាឆ្នាំ២០២០ ។
៤.

កម្ម វិធីៃិងឯកសារបណតុោះ-

សទម្ម្ច្បាៃ ១០០%

បណា
ត លសត ីពីការទធវើសវៃកម្ម

•

សម្ិទក
ធ ម្មម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ
(ម្ត្ឹម្ដ្ាំណាច្់ឆ្នាំ២០២០) ។

NAA

•

ម្ស្រៃតី ាំ ន្ទ ញ អ.រ.ហ. បាៃម្បម្ូ ល ឯកសារសកេី ក ម្ម នៃ

NAA បាៃបញ្ច ប់កម្ម វិធី ៃិងឯសារបណតុោះបណា
ត លសម្ាប់សវៃកម្ម

ការសទម្ម្ច្ៃូ វ សូ ច្ ន្ទករសម្ិ ទធក ម្ម ទហើ យ្ ៃឹ ង ទែាៀ ងផ្លា ត្់

ទលើកិច្ចម្បត្ិបត្តកា
ិ រ ។ ឯសារបណុត ោះបណា
ត លសម្ាប់ សវៃកម្មទលើ

ោម្ួយ្ត្ាំណាងម្បត្ិភូសហភាពអឺរ៉ៃុបម្បចាំកម្ពុោ ។

កិច្ចម្បត្ិបត្តកា
ិ រ ម្ត្ូវបាៃទទួលការអៃុម្ត្
័ កាលពីនថៃទី១៧ ខែធនូ ឆ្នាំ
២០២០ ។
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៥.

ទសច្កតីម្ោងច្ាប់ម្បព័ៃធ

ាៃវឌ្ឍៃភាពយ្ឺត្ោ៉ាវម្ិៃសទម្ម្ច្បាៃតាម្ទោលទៅ

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្ត្ូវបាៃ

•

បញ្ាូ ៃទៅម្កុម្ម្បឹកាៃីត្ិកម្ម

GDB

ទសច្កតីម្ោងច្ាប់សតីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុបាៃបញ្ច បម្់ ត្ឹម្២

•
ាំពូក កនុង

ទសច្កតីម្ោងច្ាប់សតីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុ បាៃបញ្ច ប់ម្ត្ឹម្២
ាំពូក កនុងច្ាំទណាម្ែលឹម្សារសរុបច្ាំៃួៃ ៩ ាំពូក ។ ទហត្ុទៃោះ
សូច្ន្ទករទៃោះ ម្បឈម្ៃឹងការកាត្់បៃថ យ្ថវិកាម្បាណ

ច្ាំទណាម្ែលឹម្សារសរុបច្ាំៃួៃ ៩ ាំពូក ។

៧៥០ ០០០ អឺរ៉ៃូ សម្ាប់ឆ្នាំ២០២១ ។

នៃ កសហវ. ទដ្ើម្បីពិៃិត្យ
(ម្ត្ឹម្បាំណាច្់ឆ្នាំ២០២០) ។
៦.១.

អៃុម្កឹត្យសត ីពីៃត្
ី ិ វិធីសតង់ោ

ាៃវឌ្ឍៃភាពយ្ឺត្ោ៉ាវម្ិៃសទម្ម្ច្បាៃតាម្ទោលទៅ

ម្បត្ិបត្តិរួម្ សម្ាប់ម្រប់ម្រង

ិ ីម្បត្ិបត្តិរួម្ (SOP) ោ
Central PPP Unit ទម្ោងៃឹងោក់ឱយអៃុវត្តៃត្
ី ិ វធ

ខត្ទោលការណ៍ខណន្ទាំច្ាំៃួៃ ៣ ទធៀបៃឹងទោលការណ៍

ភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋៃិងឯក ៃ

ដ្ាំណាក់កាលទោលរឺ SOP ទៃោះាៃទោលការណ៍ខណន្ទាំ (guideline)

ខណន្ទាំសរុបច្ាំៃៃ
ួ ១០ ។ ទហត្ុទៃោះ, អៃុសូច្ន្ទករម្ួយ្ទៃោះ

ម្ត្ូវបាៃអៃុម្ត្
័ (ម្ត្ឹម្ដ្ាំណាច្់

សរុបច្ាំៃួៃ ១០ ប៉ាុខៃតកនុងឆ្នាំ២០២០ទៃោះ, ទោលការណ៍ខណន្ទាំច្ាំៃួៃ ៣ រួម្

ម្បឈម្ៃឹងការកាត្់បៃថយ្ការទបើកែតល់ម្ល
ូ ធិៃថ
ិ វិកា

ឆ្នាំ២០២០) ។

ាៃ៖

ម្ទម្ទង់ ច្ាំៃៃ
ួ ២៥០ ០០០ អឺរ៉ៃូ កនង
ុ ឆ្នាំ២០២១ ។

Central
PPP Unit

•

PPP ទម្ោងទសន ស
ើ ុាំការអៃុម្ត្
័ ៃិងអៃុវត្តៃូវ SOP ាៃម្ត្ឹម្

(១) ៃីត្ិ វិធីអត្តសញ្ញញណកម្មៃិងការទម្ ើសទរីសរទម្ាង,
(២)ៃីត្ិ វិធីបទងកត្
ើ ៃិងម្រប់ម្រងម្ូលៃិធីអភិវឌ្ឍៃ៍រទម្ាង,
(៣) ៃីត្ិ វិធីទម្ ស
ើ ទរីសទីម្បឹកាម្បត្ិបត្តិការរទម្ាង
ទោលការណ៍ខណន្ទាំទៃោះ ៃឹងម្ត្ូវទោរពសុាំការអៃុម្ត្
័ តាម្រយ្ៈម្បកាស នៃ
កសហវ. ទោយ្ទហត្ុថ្នទសច្កតីម្ោងច្ាប់សតីពីភាពោនដ្រូរវាងរដ្ឋៃិងឯក ៃ
(PPP Law) ទៅពុទា
ាំ ៃ់ទទួលបាៃការអៃុ ម្័ត្ ទហើយ្អៃុ ម្កិត្យសម្ាប់
ោក់ឱយអៃុ វត្ត SOP ក៏ពុាំទាៃ់ ទរៀបច្ាំបា ៃទពញទលញ ទដ្ើម្បីទទួលបាៃ
ការអៃុ ម្័ត្ ។

សទម្ម្ច្បាៃ ១០០%

ទសច្កោីម្ោងច្ុងទម្កាយ្ម្បកាស
៦.២.

សត ីពីការោក់ឱយទម្បើម្បាស់ៃត្
ី ិវិធីសតង់ោម្បត្ិបត្តិការរួម្

GDB

•

•

អៃុ សូច្ន្ទករទៃោះម្ត្ូវបាៃឯកភាពថ្នសទម្ម្ច្បាៃតាម្

“ទសច្កោីម្ោងច្ុងទម្កាយ្ម្បកាសសត ីពីការោក់ឱយទម្បើម្បាស់ៃត្
ី -ិ

ទោលទៅ ទម្ោោះលិែត្
ិ អទញ្ា ញ
ើ ច្ូលរួម្ម្ប ុាំពិទម្ោោះទោបល់

វិ ធី អ ៃុ វ ត្ត សត ង់ ោ សម្ាប់ កា រម្រប់ ម្រង វិ ៃិ ទោរសាធារណៈ

ទលើទសច្កតីម្ោងច្ុងទម្កាយ្ម្ត្ូវបាៃទែាើ ូៃម្កសួង-សាថប័ៃ
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សម្ាប់ការម្រប់ម្រងវិៃិទោរ

ទោយ្ថវិ កា ថ្នន ក់ ោ ត្ិ ម្ត្ូ វ បាៃោក់ ម្ប ាំុ ពិ ភា កាអៃត រ ម្កសួ ង ”

រា រោឋភិបាលកនង
ុ នថៃទី២៩ ខែធនូ ឆ្នាំ២០២០ ។ ម្ា៉ា ងទទៀត្,

សាធារណៈ ទោយ្ថវិកា

ម្ត្ូវបាៃោក់ម្ប ុាំពិភាកាអៃត រម្កសួង

ការបងេិត្ទពលទវោទរៀបច្ាំកិច្ចម្ប ុាំពិទម្ោោះទោបល់ទៅ

ថ្ននក់ោត្ិ ម្ត្ូវបាៃោក់ម្ប ុាំ

១១០៩៦ សហវ. អថ ច្ុោះនថៃទី២៩ ខែធនូ ឆ្នាំ២០២០ ទហើយ្ការ-

នថៃទី៦ ខែម្ករា ឆ្នាំ២០២១ ក៏បណា
ត លម្កពីម្ពឹត្តិការណ៍

ពិភាកាអៃតរម្កសួង (ម្ត្ឹម្

ពិទម្ោោះទោបល់បាៃម្បម្ពឹត្តទៅោក់ខសត ត្ទៅនថៃទី០៦ ខែម្ករា

ែាុោះទ ើងនៃការ្លង ាំងឺកូ វីដ្-១៩ ន្ទនថៃទី៣ ៃិងនថៃទី២៨ វិច្ិកា
ឆ

ដ្ាំណាច្់ឆ្នាំ២០២០) ។

ឆ្នាំ២០២១។

ឆ្នាំ២០២០ ។ ទលើសពីទៃោះ, ទសច្កតីម្ោងច្ុងទម្កាយ្ខដ្ល

ការបងេត្
ិ ការទរៀបច្ាំកិច្ចម្ប ុាំពិទម្ោោះទោបល់អៃតរម្កសួងនថៃទី ០៦

ោក់ពិទម្ោោះទោបល់ក៏ម្ត្ូវបាៃពិៃត្
ិ យទឃើញថ្នបាៃ្លងកាត្់

ខែម្ករា ឆ្នាំ២០២១ ទោយ្សារាៃការទកើត្ទ ង
ើ ៃូវម្ពឹត្តិការណ៍

ការពិភាកាោ៉ាងលែត្
ិ លែៃ់ កនុងកម្ម្ិត្ អ.ថ. ៃិងនែាកនុង កសហវ.

០៣ វិច្ិកា
ឆ ៃិងម្ពឹត្តិការណ៍ ២៨ វិច្ិកា
ឆ ខដ្លត្ម្ម្ូវឱយផ្លែកោ

ម្ុៃៃឹងទែាើសុាំម្ត្ិទោបល់ៃិងពិទម្ោោះពិភាកាោម្ួយ្ម្កសួង

បទណា
ោ ោះអាសៃនៃវូ រាល់ការម្ប ុាំខដ្លាៃច្ាំៃួៃម្ៃុសសច្ូលរួម្ទម្ច្ើៃ

សាថប័ៃ ។

•

តាម្រយ្ៈលិែិត្ ទលែ

ៃិងម្ពឹត្តិការណ៍ទក
ឹ ាំៃៃ់កៃលងម្កក៏បាៃទធវើឱយន្ទយ្កោឋៃកាៃ់ខត្

•

ម្ស្រៃតី ាំ ន្ទ ញ អ.រ.ហ. បាៃម្បម្ូ ល ឯកសារសកេី ក ម្ម នៃ

ាៃភាពម្ាញឹកអៃុវត្តការងារសាោរទ ើងវិញោបន្ទាៃ់ៃូវទហោឋ-

ការសទម្ម្ច្ៃូ វសូច្ន្ទករសម្ិទធកម្ម ទហើយ្ៃឹ ងទែាៀងផ្លា ត្់

រច្ន្ទសម្ព័ៃធរូបវ័ៃតសាធារណៈ ខដ្លរងការែូច្ខាត្ទោយ្ទម្ោោះ

ោម្ួយ្ត្ាំណាងម្បត្ិភូសហភាពអឺរ៉ៃុបម្បចាំកម្ពុោ ។

ទឹក ាំៃៃ់ទឹកទភលៀង, ទហើយ្ម្ា៉ា ងទទៀត្ម្ត្ូវរង់ចាំការទែាើធាត្ុច្ល
ូ ពី
អរគន្ទយ្កោឋៃទែសងៗ នៃ កសហវ. ទម្កាយ្កិច្ចម្ប ុាំកម្ម្ិត្អរគន្ទយ្កោឋៃកាលពីនថៃទ២
ី ៤ ខែធនូ ឆ្នាំ២០២០ ។
៦.៣.

សទម្ម្ច្បាៃ ១០០%

ទសច្កោីម្ោងច្ុងទម្កាយ្ម្បកាស

•

សត ីពីការោក់ឱយទម្បើម្បាស់ៃត្
ី ិវិធីសតង់ោម្បត្ិបត្តិរួម្សម្ាប់
ការម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈ

GDSNAF

•

ម្ស្រៃតី ាំ ន្ទ ញ អ.រ.ហ. បាៃម្បម្ូ ល ឯកសារសកេី ក ម្ម នៃ

“ទសច្កោីម្ោងច្ុងទម្កាយ្ម្បកាសសត ីពីការោក់ឱយទម្បើម្បាស់ៃត្
ី ិ វិធីសតង់ោ

ការសទម្ម្ច្ៃូ វសូច្ន្ទករសម្ិទធកម្ម ទហើយ្ៃឹ ងទែាៀងផ្លាត្់

ម្បត្ិបត្តិរួម្ សម្ាប់ការម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈ ទោយ្ថវិកា

ោម្ួយ្ត្ាំណាងម្បត្ិភូសហភាពអឺរ៉ៃុបម្បចាំកម្ពុោ ។

ថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ម្ត្ូវបាៃោក់ម្ប ព
ុាំ ិភាកាោម្ួយ្រដ្ឋបាលរា ធាៃី- ទែត្ត”

ទោយ្ថវិកាថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ

ម្ត្ូវបាៃោក់ម្ប ុាំពិភាកាោម្ួយ្រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្ត កាលពីនថៃទី២៩

ម្ត្ូវបាៃោក់ម្ប ុាំពិភាកា

ខែធនូ ឆ្នាំ២០២០ ។
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ោម្ួយ្រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្ត
(ម្ត្ឹម្ដ្ាំណាច្់ឆ្នាំ២០២០) ។
៧.

រយ្ៈទពលម្ធយម្នៃការបងវល
ិ

GDT

សទម្ម្ច្បាៃ ១០០%

•

ទោលទៅសូច្ន្ទករសម្ិទក
ធ ម្មទី ៧ “រយ្ៈទពលម្ធយម្នៃ

GDT បាៃខកលម្ែៃត្
ី ិ វិធនី ៃដ្ាំទណើរការការងារនែាកនុង, ទរៀបច្ាំម្ុែងារ

ការបងវិលសងអាករទលើត្នម្លបខៃថម្ (VAT Refund) ម្ត្ឹម្

Refund) ម្ត្ឹម្កម្ម្ិត្ អ.ព.ដ្. ៖

របស់ម្ស្រៃតី ៃិ ងទធវើការតាម្ោៃវឌ្ឍៃភាពនៃការបងវិល សងអាករទលើ

កម្ម្ិត្អរគន្ទយ្កោឋៃពៃធោរ៖ ៣៥នថៃនៃនថៃទធវើការ (ម្ត្ឹម្

៣៥នថៃនៃនថៃទធវើការ (ទោល-

ត្នម្លបខៃថម្ោទរៀងរាល់សបាតហ៍ ។

ដ្ាំណាច្់ឆ្នាំ២០២០ ម្សបតាម្យ្ុទសា
ធ ស្រសត ទកៀរររច្ាំណូល)”

លទធែលោរួម្បងបងាាញថ្ន ការបងវល
ិ សងអាករទលើត្នម្លកង
នុ ឆ្នាំ២០២០

ម្ត្ូវបាៃឯកភាពថ្ន សទម្ម្ច្បាៃតាម្ទោលទៅ ទបើទទាោះបីោ

រឺទម្បើម្បាស់រយ្ៈទពលម្ធយម្ម្បាណ ៣១ នថៃនៃនថៃទធវើការ ម្ត្ឹម្កម្ម្ិត្

ាៃការទសន ើឱយម្សាយ្បាំភលឺពីសងគត្ភា
ិ ពនៃវិធសា
ី ស្រសត រណន្ទ

អ.ព.ដ្. (ទោយ្ម្ិៃខបងខច្កម្បទភទអនកោប់ពៃធ) ។

ទលើច្ាំៃួៃនថៃទធវកា
ើ របងវិលសងក៏ទោយ្ ។ ការទសន ើទៃោះម្ត្ូវបាៃ

សងអាករទលើត្នម្លបខៃថម្ (VAT

ទៅឆ្នាំ២០២០ នៃយ្ុទសា
ធ ស្រសត
ទកៀរររច្ាំណូល) ។

•

•

ទលើកទ ើងទោយ្ត្ាំណាងម្បត្ិភូសហភាពអឺរ៉ៃុប ទោយ្ទាញ
យ្កទិៃនៃយ្
័ បងវល
ិ សងកនុងឆ្នាំ២០១៩ ៃិងឆ្នាំ២០២០ ទហើយ្
ទម្បើម្បាស់រូបម្ៃតខត្ម្ួយ្កនុងការរណន្ទរយ្ៈទពលម្ធយម្នៃ
ការបងវិលសង ។ ការរណន្ទបងាាញថ្ន រយ្ៈទពលម្ធយម្
នៃការបងវល
ិ សងកនុងឆ្នាំ២០២០ ាៃច្ាំៃួៃ ៣១នថៃ សទម្ម្ច្
បាៃទោលទៅនៃកិច្ចម្ពម្ទម្ពៀងោម្ួយ្សហភាពអឺរ៉ៃុប ប៉ាុខៃត
រយ្ៈទពលម្ធយម្នៃការបងវល
ិ សងកនុងឆ្នាំ២០១៩ ាៃច្ាំៃួៃ
១០៥នថៃ ម្ិៃ្លុោះបញ្ញចង
ាំ ពីលទធែលម្ូលោឋៃ (baseline)
ខដ្លកាំ ណ ត្់ កនុ ង យ្ុ ទធសា ស្រសត ទកៀរររច្ាំ ណូ ល ឆ្នាំ ២ ០១៩២០២៣ ទ ើយ្ ។ ម្សបតាម្ការបកម្សាយ្របស់ត្ណា
ាំ
ង
អ.ព.ដ្., ត្ាំណាងម្បត្ិភូសហភាពអឺរ៉ៃុបទទួលយ្កទហត្ុែល
ខដ្លថ្ន៖
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•

ឆ្នាំ២០១៩ ោឆ្នាំអៃតរកាលនៃការោក់ឱយទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធ
E-VAT Refund ទហើយ្ទិៃនៃ័យ្បងវិលសងកនុងឆ្នាំ២០១៩
ម្ត្ូវបញ្ចូ លសាំទណើបងវិលសងខដ្លាៃអាយ្ុកាលោយ្ូរ
កៃលងម្ក

•

ម្ា៉ា ងទទៀត្, ការវិៃិច្័យ្
ឆ ទលើការសទម្ម្ច្បាៃៃូវទោលទៅ
សូច្ន្ទករទៃោះ រឺខែែកតាម្ការរណន្ទទិៃនៃ័យ្ទាញទច្ញ
ពីម្បព័ៃធ E-VAT Refund ទោយ្ទម្បើម្បាស់រប
ូ ម្ៃតខត្ម្ួយ្
ៃិងាៃការឯកភាពោម្ុៃរវាង អ.ព.ដ្. ៃិង អ.រ.ហ.
ដ្ូច្ាៃខច្ងកនុងលិែត្
ិ ភាាប់ ៃ
ូ កនង
ុ ឧបសម្ព័ៃធទី៣ ។

•

ភាពច្ាស់ោស់នៃការទរៀបច្ាំ ៃិ ងសម្ម្បសម្ម្ួ លការអៃុវត្តរបស់អងគភាពរា រោឋភិបាល បាៃកាលយ្ោកតាតសត្ាៃុម្ត្
័ សម្ាប់ទែាៀងផ្លាត្់ៃិងបញ្ញាក់ពីការសទម្ម្ច្បាៃៃូវ
ទោលទៅសូច្ន្ទករទៃោះ ។

•

ម្ស្រៃតី ាំ ន្ទ ញ អ.រ.ហ. បាៃម្បម្ូ ល ឯកសារសកេី ក ម្ម នៃ
ការសទម្ម្ច្ៃូវសូច្ន្ទករសម្ិទក
ធ ម្ម ទហើយ្ៃឹងទែាៀងផ្លា ត្់
ោម្ួយ្ត្ាំណាងម្បត្ិភូសហភាពអឺរ៉ៃុបម្បចាំកម្ពុោ ។

៨.

សថ ិត្ិទៃ
ិ នៃ័យ្លទធកម្មនៃរទម្ាង
វិៃិទោរខដ្លាៃម្បភពហិរ-

GDPP

សទម្ម្ច្បាៃ ១០០%
•

ម្ពឹ ត្តិ ប ម្ត្សថ ិ ត្ិ ល ទធក ម្ម ឆ្នាំ ២ ០១៩ ម្ត្ូ វ បាៃអៃុ ម្័ ត្ ទោយ្ ឯកឧត្ត ម្

ញ្ញបបទាៃកនុងម្សុកម្ត្ូវបាៃទរៀប-

អរគ ប ណឌិ ត្ សភាចរយ ឧបន្ទយ្ករដ្ឋ ម្ ស្រៃតី ន្ទនថៃ ទី ២ ៤ ខែកកក ោ ឆ្នាំ

ច្ាំៃិងែសពវែាយ្ទលើទរហទាំព័រ

២០២០ ។

របស់អរគន្ទយ្កោឋៃលទធកម្ម

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

សាធារណៈ
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•

ម្ស្រៃតី ាំន្ទញ អ.រ.ហ. បាៃម្បម្ូលឯកសារសកេីកម្ម នៃ
ការសទម្ម្ច្ៃូ វសូច្ន្ទករសម្ិទធកម្ម ទហើយ្ៃឹ ងទែាៀ ងផ្លាត្់
ោម្ួយ្ត្ាំណាងម្បត្ិភូសហភាពអឺរ៉ៃុបម្បចាំកម្ពុោ ។

ឧបេម្ព័នធទី ៧ ៖ បកម្ម្បម្ម្ួលលទធ ្លននការវាយត្នម្ៃ PEFA ឆ្ន២
ាំ ០១០, ២០១៥
និង ២០២០ សដ្ឋយសម្បើម្បាេ់ម្កបខ្ណឌឆ្ន២
ាំ ០១១
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បកម្ម្បម្ម្ួលលទធ្លននវាយត្នម្ៃ PEFA ឆ្ន២
ាំ ០១០, ២០១៥ និង២០២០ សដ្ឋយសម្បើម្បាេ់ម្កបខ្ណឌឆ្ន២
ាំ ០១១
ល.រ
១

េូចនករ

ពិនាុ

ពិនាុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

ឆ្ន២
ាំ ០២០

អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន២
ាំ ០២០

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួលពីការ
វាយត្នម្ៃសលើកម្ុន

លទធ ្លននការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ ៖ ភាពសជឿទុកចិត្តននថវិកា
ច្ាំណាយ្សរុបទធៀបៃឹងច្ាប់

PI-1

ពិនាុ

ិ ខដ្លបាៃអៃុម្ត្
ថវកា
័

ការអៃុវត្តថវិកាសទម្ម្ច្បាៃ ៩៧,៨% ទៅឆ្នាំ២០១៧, ១០០,៤%
B

A

A

ទៅឆ្នាំ២០១៨ ៃិង ១០០,០% ទៅឆ្នាំ២០១៩ ខដ្លបងាាញថ្ន
កម្ម្ិត្ទាបោង ៥% កនុងរយ្ៈទពលបីឆ្នាំច្ុងទម្កាយ្ ។

ថវិកាកម្ម វិធីម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្តចប់តាាំងពីឆ្នាំ២០១៥ ។ កសហវ.
ទផ្លតត្ទលើរច្ន្ទសម្ព័ៃធថ វិកាកម្ម វិធី ៃិងលទធែលកនុងឆ្នាំ ។

សាសធាត្ុច្ណា
ាំ
យ្ទធៀប
PI-2

ៃឹ ង ច្ាប់ ថ វិ កា ខដ្លបាៃ

D

D+

B+

វិធីសាស្រសត ែោល់ពិៃាុ M1

សាសធាត្ុទ១
ី ៃិងទី២ម្ត្ូវបាៃខកលម្ែ ។

អៃុម្ត្
័
កម្ម្ិ ត្ នៃការខម្បម្បួ ល កនុ ង
ិ ាៃ ៣,៨% ទៅឆ្នាំ២០១៧, ៨,៨%ទៅ
រាលត្នៃអៃុវត្តថវកា

សាសភាពច្ាំណាយ្ ទៅកនុង
(១)

រយ្ៈទពលបីឆ្នាំច្ង
ុ ទម្កាយ្ទោយ្

D

D

B

ម្ិ ៃ រិ ត្ បញ្ចូ លៃូ វ ច្ាំ ណា យ្

ឆ្នាំ២០១៨ ៃិង ៥,៧% ទៅឆ្នាំ២០១៩ ខដ្លរាលត្តាម្សាសភារទៃោះទាបោង ១០% កនុងរយ្ៈទពលបីឆ្នាំច្ុងទម្កាយ្ ។

លទធែលអៃុវត្តថ វិកាកនុងអាំ ុងទពលបីឆ្នាំ្លុោះបញ្ញចង
ាំ ការទរៀបច្ាំ
ខែៃការថវិកាលែម្បទសើរោងម្ុៃ ។

ម្ិៃបាៃទម្ោងទុក
ច្ាំៃៃ
ួ ោម្ធយម្នៃការច្ាំណាយ្
ខដ្លបាៃទកើត្ទ ង
ើ ោក់ខសត ង
(២)

កនង
ុ ែាង់ច្ាំណាយ្ខដ្លម្ិៃបាៃ

-

B

A

ទម្ោងទុកទៅកនុងរយ្ៈទពលបី

ទាំហាំច្ាំណាយ្ោម្ធយម្ចប់ពឆ្
ី ន ាំ២០១៧រហូត្ដ្ល់ឆ្នាំ២០១៩

កម្ម្ិត្ច្ាំណាយ្ោម្ធយម្នៃច្ាំណាយ្ម្ិៃបាៃទម្ោងទុករឺទាប

នៃច្ាំណាយ្ម្ិៃបាៃទម្ោងទុករឺ ០,៥១% ។

ោងឆ្នាំ២០១៥ ។

ឆ្នាំច្ុងទម្កាយ្
ច្ាំណូលសរុបទធៀបៃឹងច្ាប់
PI-3

ិ ខដ្លបាៃអៃុម្ត្
ថវកា
័

A

A

លទធែលការម្បម្ូលច្ាំណូលកនង
ុ ម្សុករឺ ១០៩,៣% ទៅឆ្នាំ២០១៧,
D

១១៨,២%ទៅឆ្នាំ២០១៨ ៃិង១៣១,០% ទៅឆ្នាំ២០១៩ ។

154

សម្ាប់ការវាយ្ត្នម្លឆ្នាំ២០២០ទៃោះ រាលត្រឺែពស់ោងឆ្នាំ២០១៥ ។
លទធែលនៃការម្បម្ូលច្ាំណូលែពស់ទៃោះរឺទោយ្សារការពម្ងឹង
ៃិងការទធវើទាំទៃើបកម្មរដ្ឋបាលពៃធ

ៃិងរយ្តាម្រយ្ៈការោក់ឱយ

ល.រ

េូចនករ

ពិនាុ

ពិនាុ

ពិនាុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

ឆ្ន២
ាំ ០២០

អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន២
ាំ ០២០

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួលពីការ
វាយត្នម្ៃសលើកម្ុន
អៃុវត្តយ្ុទស្រធ សត ទកៀរររច្ាំណូលរយ្ៈទពលម្ធយម្ឆ្នាំ២០១៤-២០១៨
ៃិងយ្ុទសា
ធ ស្រសត ទកៀរររច្ាំណូល ២០១៩-២០២៣ ។

សៃនធ
ិ ប
ិ ណ
ាំ ល
ុ កកសា ោះៃិងការ
PI-4

ម្ត្ួ ត្ ពិ ៃិ ត្យតាម្ោៃបាំណល
ុ

C+

D+

D+

វិធីសាស្រសត ែោល់ពិៃាុ M1

កកសា ោះ

សតុ កច្ាំណាយ្កកសា ោះម្ត្ូវបាៃកាត្់បៃថយ្ ទោយ្សារការពម្ងឹង
ការម្រប់ម្រងទបៀវត្ស ៃិងការទូទាត្់ច្ាំណាយ្ទាៃ់ទពលទវោ ។

កម្ម្ិ ត្ សតុ កនៃច្ាំណាយ្ខដ្ល
ទៅ ាំោក់ (រិត្ោភាររយ្នៃ
(១)

ច្ាំណាយ្សរុបោក់ខសត ងសម្ាប់
ឆ្នាំថវិកាខដ្លោក់ព័ៃធ) ៃិងការ-

ការបា៉ា ៃ់ សាម ៃច្ាំ ណា យ្កកសា ោះទលើ ស ពី ៦០នថៃ ច្ាំ ទោោះអម្តា
A

D

D

ខម្បម្បួ ល ថមី ៗ ទៅកនុ ង សតុ ក

ការម្បាក់ ៃិងការពិៃ័យ្ទលើបណ
ាំ ល
ុ ម្រត្កាៃកម្ម្ិត្អម្តាទលើស

ោមៃការខម្បម្បួលពិៃាុ ។ ច្ាំណច្
ុ ខកលម្ែរួរឱយកត្់សាគល់ទន្ទោះរឺ

ពី ១០% នៃច្ាំណាយ្សរុបម្បចាំឆ្នាំ (១៤,៧៥% ទៅឆ្នាំ២០១៧,

ការថយ្ច្ុោះច្ាំណាយ្កកសា ោះ ៃិងពុា
ាំ ៃសម្ាប់ទបៀវត្ស ។

១២,៣៨% ទៅឆ្នាំ២០១៨ ៃិង ១០,៣០% ទៅឆ្នាំ២០១៩) ។

ច្ាំណាយ្ខដ្លទៅ ាំោក់ទៃោះ
ទិៃនៃយ្
័ រកាទុកទៅកនង
ុ FMIS ខដ្លអាច្ទាញោទម្ម្ង់ Excel
ទិៃនៃ័យ្ខដ្លអាច្ខសវ ងរក
(២)

បាៃសម្ាប់ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យ
តាម្ោៃនៃច្ាំណាយ្ខដ្ល

ទដ្ើម្បីទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ ។ ទទាោះពីោោ៉ាងទៃោះកតី FMIS រឺពុាំ
C

C

ទាៃ់ទពញទលញទោយ្សារ FMIS ពុាំទាៃ់ទាញយ្កទិៃនៃ័យ្
C

ទៅ ាំោក់

ច្ាំណាយ្តាម្កាលបរិទច្ចទទៅទលើ វិកកកយ្បម្ត្ របស់អនកែគត្់ែគង់ ។

ោមៃការខម្បម្បួលពិៃាុ

ការទរៀបច្ាំរបាយ្កាណ៍ណាយ្កកសា ោះកាលយ្ោការងារម្បចាំនថៃ
ទោយ្ទហត្ុថ្ន GDNT ម្ត្ួត្ពិៃិត្យតាម្ោៃម្បចាំខែ ។

២

ការងារម្ត្ួត្េុីោនេាំខាន់ៗ ៖ ភាពម្គប់ម្ជុងសម្ជាយ និងត្ម្មៃភាពននថវិកា
ច្ាំណាត្់ថ វិកាម្ត្ូវបាៃទម្បើម្បាស់ សម្ាប់ទោលបាំណងទរៀបច្ាំ

PI-5

ិ
ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ថ វកា

C

C

C

ថវិកាៃិងកិច្ចការរណទៃយ្យកនុងការិយ្បរិទច្ឆទឆ្នាំ២០១៩ រួម្ាៃ
ច្ាំណាត្់ថ្ននក់រដ្ឋបាល, កម្ម វិធី ៃិងទសដ្ឋកិច្ច ។ រីឯច្ាំណាត្់ថ្ននក់
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ាៃខកលម្ែ ទោយ្សារការោក់ ឱយអៃុ វ ត្ត ច្ាំ ណា ត្់ ថ្នន ក់ ក ម្ម វិ ធី
ខដ្លម្ត្ូវបាៃទម្បើម្បាស់សម្ាប់ BPS ៃិង PB ។ ច្ាំណាត្់ថ្ននក់
ថវិកាទាាំង ៧ ម្ត្ូវបាៃដ្ាំទ ើងកនុង FMIS ។

ល.រ

េូចនករ

ពិនាុ

ពិនាុ

ពិនាុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

ឆ្ន២
ាំ ០២០

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួលពីការ

អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន២
ាំ ០២០

វាយត្នម្ៃសលើកម្ុន

ម្ុែងារខដ្លខែែកតាម្វិស័យ្រឺពុាំទាៃ់ាៃសងគត្ិភាពោម្ួយ្
COFOG ។
សាសធាត្ុច្ាំៃួៃ ៥ កនុងច្ាំទណាម្ ៩ នៃឯកសារថវិកា (ទី១,
២, ៣, ៧ ៃិង៨)ម្ត្ូវបាៃោក់បញ្ចូ លកនុងសាំទណើរទម្ាងថវិកា
ុ ទម្ោយ្នៃពត្៌
ភាពម្រប់ម្ ង
PI-6

ាៃខដ្លម្ត្ូវបាៃបញ្ចូ ល

ឆ្នាំ២០២០ ។ សាសធាត្ុទាង
ាំ ៥ រឺ ការសៃមត្ា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ច,
B

C

B

ិ
ទៅកនង
ុ ឯកសារថវកា

ឱៃភាពហិរញ្ញវត្ថុ (fiscal deficit), ហិរញ្ញបបទាៃ ឱៃភាព,
ឆ្នាំថវិកាបច្ចុបបៃន ខដ្លបងាាញទាំរង់ដ្ច្
ូ ោនដ្ូច្ៃឹងសាំទណើរទម្ាង

ាៃខកលម្ែទោយ្បខៃថម្សាសធាត្ុទី២, ៤ៃិង៧ កនង
ុ ឯកសារ
ថវិកា ។

ថវិកា ៃិងសទងេបច្ាំណូល-ច្ាំណាយ្តាម្ច្ាំណាត្់ថ្ននក់រដ្ឋបាល
កម្ម្ិត្១ ។
ទាំ ហាំនៃម្បត្ិ បត្តិ ការរបស់
PI-7

រោឋភិបាលខដ្លម្ិៃម្ត្ូវបាៃ

C

C

B

កសហវ. ទធវើបច្ចុបបៃនភាពវិធាៃ ៃិងបទបបញ្ញត្តិោក់ពៃ
័ ធ

វិធីសាស្រសត ែោល់ពិៃាុ M1

ការម្រប់ម្រងម្រឹោះសាថៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ។

រាយ្ការណ៍

(១)

ច្ាំណាយ្ថវិកាបខៃថម្ខដ្ល
ម្ិៃម្ត្ូវបាៃរាយ្ការណ៍

ច្ាំណាយ្របស់ម្រឹោះសាថៃសាធារណៈរដ្ឋបាលខដ្លសថ ិត្ទៅទម្ៅ
C

C

B

ច្ាប់សតីពីការទូទាត្់ថ វិកាាៃទាំហាំ ៣,៣៨% ទធៀបៃឹង

អៃុបាៃទៃោះបងាាញកម្ម្ិត្នៃការទកើៃទ ើងច្ាំណាយ្ថវិកាថ្ននក់
ោត្ិែពស់ចងច្ាំណាយ្ថវិការបស់ម្រឹោះសាថៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ។

ច្ាំណាយ្សរុបកនុងឆ្នាំ២០១៩ ។
រទម្ាងថវិកាទទួលបាៃហិរញ្ញបបទាៃបរទទសទាាំងអស់ (exante) ម្ត្ូវបាៃបញ្ចូ លកនុងឯកសារថវិកា ខែែកទលើ PIP ។ ច្ាំណាយ្

ព័ត្៌ាៃសត ីពីច្ាំណូល-ច្ាំណាយ្
(២)

សម្ាប់ រ ទម្ាងខដ្លោាំ ម្ទ
ទោយ្ហិរញ្ញបបទាៃនដ្រូ
អភិវឌ្ឍៃ៍

C

C

B

រទម្ាងោកខសត ង (ex-post) រឺម្របដ្ណតប់ទលើការអៃុវត្តថវិកា

ការច្ាំណាយ្ថវិការោឋភិបាលបាៃបទងកើៃកនុងកាំ ុងឆ្នាំសារទពើពៃធ

ៃិងច្ាប់សតីពីការទូទាត្់ថវិកា ប៉ាុខៃតទពញទលញសម្ាប់រទម្ាង

ច្ុងទម្កាយ្

ខដ្លទទួលហិរញ្ញបបទាៃាៃសាំណងប៉ាុទណាណោះ ។ ោម្ួយ្ោនទៃោះ

នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍រម្
ួ ច្ាំខណកម្បាណ ១៦,៩% នៃថវិកាសរុប ។

ពុាំាៃលទធភាពបា៉ា ៃ់សាមៃឱយបាៃច្ាស់ោស់សាាម្ត្

នៃ

រទម្ាងទទួលហិរញ្ញបបទាៃឥត្សាំណង កនុងរបាយ្ការណ៍អៃុវត្ត
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(ឆ្នាំ២០១៩)

ខដ្លរទម្ាងច្ាំណាយ្ថវិកាទោយ្

ល.រ

េូចនករ

ពិនាុ

ពិនាុ

ពិនាុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

ឆ្ន២
ាំ ០២០

អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន២
ាំ ០២០

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួលពីការ
វាយត្នម្ៃសលើកម្ុន

ថវិកា ៃិងច្ាប់សតីពីការទូទាត្់ថវិកា ។ ព័ត្៌ាៃច្ាំណាយ្ថវិកា
ោក់ព័ៃធរទម្ាងទទួលបាៃហិរញ្ញបបទាៃបរទទសាៃម្បាណ
១៦,៩% ច្ាំណាយ្សរុប ។
ការទែារធៃធាៃហិរញ្ញវត្ថុ (fiscal transfers) ម្ត្ូវែតល់ ូៃបខៃថម្

ត្ាលភាពនៃទាំន្ទក់ទៃ
ាំ ងហិរញ្ញPI-8

វត្ថទុ ៅម្រប់ថ្ននក់នៃរដ្ឋបាល

C+

B

B

វិធីសាស្រសត ែោល់ពិៃាុ M2

(ថ្ននក់ោត្ិៃង
ិ ទម្កាម្ោត្ិ)

កនុងការខបងខច្កធៃធាៃកនុង

ិ ិទោរថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ៃិងការទកើៃទ ើង
ច្ាំណូលពៃធ, ម្ូលៃិធិ វៃ
ការទែារធៃធាៃ ។

រដ្ឋបាលឃុាំ-សងាកត្់ រឺពឹងខែែកទាាំងម្សុងទលើការឧបត្ថម្ភធៃ

ត្ាលភាព ៃិងភាពម្ិៃលទម្ែៀង
(១)

ដ្ល់ រ ដ្ឋ បា លថ្នន ក់ ទម្កាម្ោត្ិ កនុ ង ទន្ទោះរួ ម្ ាៃការខច្ករំ ខលក

C

A

តាម្រយ្ៈម្ូលៃិធឃ
ិ ុាំ-សងាកត្់ ។ ការវិភា ថវិកាតាម្ខែសទទឹង
A

ច្ាំទណាម្រដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ

ទៅម្ូលៃិធឃ
ិ ុាំ-សងាកត្់ ៃិងខែសបទណា
ត យ្ដ្ល់ឃុាំ-សងាកត្់រឺ

ោមៃការខម្បម្បួល

ខែែកទលើត្ាលភាព ៃិងរូបម្ៃត ។
រដ្ឋបាលឃុាំ-សងាកត្់ម្ត្ូវបាៃែតល់ព័ត្ា
៌ ៃច្ាស់ោស់អាំពីការ-

ភាពទាៃ់ទពលទវោនៃព័ត្ា
៌ ៃ
(២)

ខដ្លអាច្ទ ឿទុកច្ិត្តបាៃសត ីពី
ការវិភា ថវិកា សម្ាប់រដ្ឋបាល

ឧបត្ថម្ភធៃខដ្លៃឹងទទួលបាៃឆ្នាំបន្ទាប់ោទម្ច្ើៃខែម្ុៃ
A

A

រដ្ឋបាលឃុាំ-សងាកត្់ទរៀបច្ាំថ វិកា ៃិងការទបើកែតល់តាម្
A

ថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ

កាលបរិទច្ឆទ ទោយ្ាៃពៃារទពលបៃតិច្បៃតួច្ ខដ្លបណា
ត

ោមៃការខម្បម្បួល

លម្កពីរដ្ឋបាលឃុាំ-សងាកត្់ែកខាៃម្ិៃបាៃបញ្ាូ ៃការទូទាត្់
តាម្រណៃីទាៃ់ទពលទវោ ។
ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ម្ុែងារ ឬតាម្វិស័យ្សម្ាប់ច្ាំណាយ្ថវិកាម្ត្ូវ

កម្ម្ិត្នៃការបូកសរុបទិៃនៃ័យ្
(៣)

សារទពើពៃធរបស់រោឋភិបាល
ទោយ្អៃុទោម្តាម្យ្ុទ-ធ
សាស្រសត តាម្ វិស័យ្

D

D

D

បាៃទរៀបច្ាំតាម្បលង់រណទៃយ្យ ។ ទោយ្ខ ក រដ្ឋបាលថ្ននក់-

ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ម្ុែងាររឺែារភាាប់ោម្ួយ្ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ថវិកាកម្ម វិធី ។

ទម្កាម្ោត្ិម្ត្ូវទរៀបច្ាំតាម្ច្ាំណាត្់ថ្ននក់រដ្ឋ បាលៃិងទសដ្ឋ កិច្ច

ម្រប់ម្កសួង-សាថប័ៃបាៃអៃុវត្តថវិកាកម្ម វិធី ៃិងរដ្ឋបាលរា ធាៃី-

ទោយ្សារខត្ច្ាំ ណាត្់ ម្ុ ែងារម្ត្ូ វ កាំ ពុ ង សិកាអៃុ វត្ត សម្ាប់

ទែត្តម្ត្ូវបាៃោក់ឱយអៃុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីោបទណតើរៗ ។

រដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ (កម្ម្ិត្១) ។
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ល.រ

េូចនករ

ពិនាុ

ពិនាុ

ពិនាុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

ឆ្ន២
ាំ ០២០

C+

C+

C+

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួលពីការ

អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន២
ាំ ០២០

វាយត្នម្ៃសលើកម្ុន

ិ
ការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យហាៃិភយ្
័ ថវកា
PI-9

ពីអងគភាពសាធារណៈដ្នទទទៀត្

វិធីសាស្រសត ែោល់ពិៃាុ M1

ោមៃការខម្បម្បួល

ទម្ៅពីម្កសួង-សាថប័ៃរដ្ឋ
ត្ួន្ទទីការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យសហម្ោសសាធារណៈ ៃិងម្រឹោះសាថៃសាអ.ទ.ច្ ទទួលបាៃរបាយ្ការណ៍ម្បចាំឆ្នាំពីសហម្ោសសាធារណៈ

(១)

កម្ម្ិ ត្ នៃការតាម្ោៃរបស់

ៃិងន្ទយ្កោឋៃហិរញ្ញកិច្ចនៃអរគន្ទយ្កោឋៃថវិកាទទួលបាៃ

រដ្ឋបាលថ្ននក់កណា
ត លទៅទលើ

របាយ្ការណ៍អៃុវត្តថ វិកាពីម្រឹោះសាថៃសាធារណៈរដ្ឋបាល

អងគភាពសវ ័យ្ត្ៃិងសហម្ោស

C

C

C

។

ការបូកសរុបរួម្សហម្ោសសាធារណៈ (ម្ិៃរួម្បញ្ចូ ល NBC)
ិ រកម្ម្ិត្ហាៃិភ័យ្
ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ប៉ាុខៃតពា
ុាំ ៃការកាំណត្់ ៃិងវភា

រដ្ឋ

ដ្ល់រដ្ឋបាលកណា
ត ល។

ធារណៈរដ្ឋបាលរឺម្ត្ូវខបងខច្កោច្់ទោយ្ខ កោន ទោលរឺ អ.ទ.ច្.
ទទួ ល បៃាុ ក ម្ត្ួ ត្ពិ ៃិ ត្យសហម្ោសសាធារណៈ ៃិ ងន្ទយ្កោឋៃ
ិ
ហិរញ្ញកិច្ចនៃអរគន្ទយ្កោឋៃថវិកាទទួលបៃាុកពិៃិត្យថវកា
ម្រឹោះសាថៃសាធារណៈរដ្ឋបាល

។

សថ ិត្កនុងដ្ាំណាក់កាលអៃុវត្ត

លិែិត្បទោឋៃរត្ិយ្ុត្តថមី ម្រឹោះសាថធារណៈរដ្ឋបាលត្ម្ម្ូវឱយរាយ្ការណ៍ម្រប់ម្ុែសញ្ញញច្ាំណូល-ច្ាំណាយ្ទៅម្កសួង-សាថប័ៃោ
អាណាពាបាលបទច្ចកទទស ៃិង កសហវ. ោអាណាពាបាល
ហិរញ្ញវត្ថុ ។

សាថៃភាពហិរញ្ញវត្ថុទៅម្រប់កម្ម្ិត្នៃរដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ
កម្ម្ិត្នៃការតាម្ោៃរបស់
(២)

រដ្ឋ បា លថ្នន ក់ ោ ត្ិ ទៅទលើ
សាថៃភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋបាល

រឺម្ត្ូវបាៃតាម្ោៃោម្ត្ីាស
A

A

ោច្់ទោយ្ខ កពីោន
A

ៃិងទរៀបច្ាំោរបាយ្ការណ៍

សម្ាប់ថ្ននក់ៃីម្ួយ្ៗនៃរដ្ឋបាលថ្ននក់-

ទម្កាម្ោត្ិ។ ោក់ខសត ង របាយ្ការណ៍ទៃោះម្ិៃបាៃកាំណត្់ ឬ

ោមៃការខម្បម្បួល

វិភារពីបញ្ញាហាៃិភ័យ្ហិរញ្ញវត្ថុទទ តាម្ការអៃុវត្តឃុាំ-សងាកត្់

ថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ

ម្ិៃអាច្បទងកើត្ោហាៃិភ័យ្ទៅទលើរដ្ឋបាលថ្ននក់ោត្ិបាៃទទ។
លទធភាពរបស់សាធារណ ៃ
PI-10

កនង
ុ ការទទួលបាៃព័ត្ា
៌ ៃ
ិ សាំខាៃ់ៗ
ថវកា

៣

C

D

B

លកេែណឌ វិៃិច្័យ្
ឆ ច្ាំៃួៃ ៣ កនុងច្ាំទណាម្ ៦ (ទលែ ២, ៣ ៃិង

ាៃការខកលម្ែទលើខែនកត្ាលភាពតាម្រយ្ៈការែសពវែាយ្

៥) បាៃបាំទពញលកេែណឌ។

ឯកសារថវិកា ។

វដតថ វិកា
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ល.រ
៣.១

េូចនករ

ពិនាុ

ពិនាុ

ពិនាុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

ឆ្ន២
ាំ ០២០

A

B+

អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន២
ាំ ០២០

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួលពីការ
វាយត្នម្ៃសលើកម្ុន

ិ ទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្
ការែារភាាប់ថ វកា
កាោៃុម្កម្ៃិងការច្ូលរួម្

PI-11

កនង
ុ កិច្ចដ្ទាំ ណើរការទរៀបច្ាំ

A

វិធីសាស្រសត ែោល់ពិៃាុ M2

ថយ្ច្ុោះៃូវសាសធាត្ុទ២
ី

ិ ម្បចាំឆ្នាំ
ថវកា
ម្កសួង-សាថប័ៃាៃរយ្ៈទពល ៤ ទៅ ៥សបាតហ៍ កនុងម្ួយ្
ដ្ាំណាក់កាល ទដ្ើម្បីទរៀបច្ាំថ វិកាទាាំងពីរដ្ាំណាក់កាល ទោលរឺ

(១)

អត្ថិភាព ៃិងការម្បកាៃ់ខាាប់
កាលវិភារថវិកា

សរុប ម្បខហល ៩ សបាតហ៍។ ដ្ាំណាក់កាលទាាំង២ ាៃពិតាៃ
A

A

A

ថវិកា (ទៃ់ភលៃ់) ខដ្លម្ត្ូវបាៃអៃុម្ត្
័ ទោយ្រណៈរដ្ឋម្ស្រៃតី ។
ទៃាឹម្ទៃោះ

ោមៃការខម្បម្បួល

ាៃការពៃាររយ្ៈទពលែលីទោយ្ម្កសួង-សាថប័ៃ

ម្ួយ្ច្ាំៃៃ
ួ ខត្ម្ិៃាៃអវីរួរឱយកត្់សាគល់ទទ ៃិងម្ិៃាៃអវីប៉ាោះ
ោល់ដ្ល់ការអៃុវត្តតាម្កាលវិភារទ ើយ្ ។
សារាច្រសត ីពីការទរៀបច្ាំខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកា ម្ត្ូវបាៃោក់
ទច្ញទោយ្រា រោឋភិបាល ទោយ្ខែែកទលើការអៃុម្័ត្ម្កបែណឌ
ា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ច ៃិងការទសើទ រី ៃិងការទធវើអាទិភាវូបៃីយ្កម្មទ ើង
វិញៃូវទោលៃទោបាយ្ ។ សារាច្រសត ីពីការទរៀបច្ាំកញ្ច ប់ថ វិកា

(២)

ភាពច្ាស់ោស់/ភាពម្រប់

ម្ត្ូវបាៃោក់ទច្ញទោយ្រា រោឋភិបាល ៃិងទែាើ ូៃម្រប់ម្កសួង-

ម្ ុងទម្ោយ្ ៃិងការច្ូលរួម្

សាថប័ៃ ៃិងរា ធាៃី-ទែត្ត។ ការកាំណត្់ពិោៃ ពីទលើច្ុោះទម្កាម្ រឺ

ខែន កៃទោបាយ្ កនុ ង ការ-

A

A

C

កាំណត្់សម្ាប់ច្ណា
ាំ
យ្សរុប (ថវិកាច្រៃត ៃិងថវិកាម្ូលធៃ

ខណន្ទាំអាំពីការទរៀបច្ាំោក់

ម្ត្ូវកាំណត្់ោច្់ពោ
ី ន ) ៃិងសម្ាប់ វិស័យ្ទាាំង ៤ (សងគម្កិច្ច

សាំទណើថ វិកា

ទសដ្ឋកិច្ច រដ្ឋបាលទូទៅ ៃិងការោរោត្ិៃិងសៃតិសុែសាធារណៈ)
ោភាររយ្ នៃ ែ.ស.ស (ោការច្ងែុលបងាាញ) ។ ការទរៀបច្ាំ
រទម្ាងថវិកាលម្ែិត្ ទោយ្ម្កសួង-សាថប័ៃ ៃិងរា ធាៃី-ទែត្ត
ម្ត្ូវខែែកទលើ កម្ម្ិត្កាំទណើៃទធៀបៃឹងឆ្នាំចស់ ខដ្លអៃុញ្ញញត្
សម្ាប់ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ទសដ្ឋកិច្ចៃីម្ួយ្ៗ ។
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ថយ្ច្ុោះ ។ ពិតាៃថវិកាខដ្លបាៃែតល់ ូៃម្កសួង-សាថប័ៃ ាៃម្ត្ូវ
បាៃខកសម្ម្ួល ៃិងអៃុម្័ត្បន្ទាប់ពីការោក់ទសន ើការបា៉ា ៃ់ម្បាណ
ថវិកាលម្ែិត្ ។ សារាច្រសត ីពីការទរៀបច្ាំខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកា
ៃិងថវិកាម្បចាំឆ្នាំ ម្ត្ូបាៃខកសម្ម្ួលទដ្ើម្បីែតលៃ
់ ូវការខណន្ទាំអាំពី
ពិតាៃ កនុងវិស័យ្ច្ាំៃួៃ ៤ ៃិងសម្ាប់ច្ាំណាយ្ច្រៃត ទៅកម្ម្ិត្
ម្កសួង-សាថប័ៃ ៃិងសហម្ោសសាធារណៈ ។

ល.រ

េូចនករ

ពិនាុ

ពិនាុ

ពិនាុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

ឆ្ន២
ាំ ០២០

ការអៃុម្័ត្ថវិកាទាៃ់ទពល
(៣)

ទវោទោយ្អងគៃត្
ី ិបបញ្ញត្តិ ឬ
សាថប័ៃាៃសម្ត្ថកិច្ច

អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន២
ាំ ០២០

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួលពីការ
វាយត្នម្ៃសលើកម្ុន

ច្ាប់ ថ វិ កា ម្ត្ូ វ បាៃអៃុ ម្័ ត្ ទោយ្អងគ ៃី ត្ិ បបញ្ញត្តិ ៃិ ង ឡាយ្
A

A

A

ម្ពោះហសថ ទលខាទោយ្ម្ពោះម្ហាកសម្ត្ម្ុៃនថៃទី៣១ ខែធនូ សម្ាប់

ោមៃការខម្បម្បួល

៣ឆ្នាំសារទពើពៃធច្ង
ុ ទម្កាយ្ទៃោះ ។

ម្បហាក់ម្បខហល
ិ យ្
ទសសៃៈវស
័ ទម្ច្ើៃឆ្នាំកង
នុ
PI-12

ិ
ការទធវខើ ែៃការថវកា
ទោលៃទោបាយ្ច្ាំណាយ្ៃិងការ

B

C+

C+

ាៃការខកម្ែ ដ្ូច្ោការទរៀបច្ាំការម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈ

វិធីសាស្រសត ែោល់ពិៃាុ M2

ិ ី។
ៃិងការអៃុវត្តខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកា ៃិងថវិកាកម្ម វធ

ិ
ទរៀបច្ាំថ វកា
ការពាករថវិកាសរុបរយ្ៈទពល៣ឆ្នាំ

រាល់ឆ្នាំទោយ្ខែែកទលើសាសធាត្ុធាំៗនៃទសដ្ឋកិច្ច ទោយ្ ទម្បើ-

ការទរៀបច្ាំៃូវការពាករថវិកា
(១)

ពហុឆ្នាំ ៃិងការវិភា តាម្

ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំោទរៀង

C

C

ម្បាស់ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ទសដ្ឋកិច្ច, រដ្ឋបាល (កម្ម្ិត្ម្កសួង-សាថប័ៃ)
C

ម្ុែងារ

ៃិងវិស័យ្ ។ ប៉ាុខៃតម្ិៃាៃការខញកទច្ញោច្ាំណាត្់ថ្ននក់ វិស័យ្

ោមៃការខម្បម្បួល

ម្ុែងារ ទហើយ្បខម្ម្បម្ម្ួលពីម្ួយ្ឆ្នាំទៅម្ួយ្ឆ្នាំទទៀត្ក៏ម្ិៃម្ត្ូវ
បាៃពៃយល់លម្ែិត្ទ ើយ្ ។

ិ លភាពៃិងភាពញឹកវសា
(២)

ញាប់នៃការវិភារច្ីរភាព
បាំណល
ុ

A

A

ការវិ ភា រច្ី រ ភាពបាំ ណុល ម្ត្ូ វបាៃទរៀបច្ាំ ោ ទរៀងរាល់ឆ្នាំ ៃិ ង
A

តាម្ការចបាច្់ ទោយ្ កសហវ. ។
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ោមៃការខម្បម្បួល

ល.រ

េូចនករ

ពិនាុ

ពិនាុ

ពិនាុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

ឆ្ន២
ាំ ០២០

អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន២
ាំ ០២០

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួលពីការ
វាយត្នម្ៃសលើកម្ុន

វិស័យ្អប់រំ ៃិង វិស័យ្សុខាភិបាលបាៃទធវើការកាំណត្់ច្ាំណាយ្
យ្ុទសា
ធ ស្រសត តាម្វិស័យ្ខដ្ល
(៣)

ាៃការរណន្ទច្ាំណាយ្ច្រៃត
ៃិងច្ាំណាយ្វិៃិទោរសម្ាប់

ោ៉ាងទពញទលញកនង
ុ ខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ទោយ្បាៃត្ម្ម្ឹម្ោម្ួយ្
B

C

ៃឹងថវិកាសរុប ។ វិស័យ្ទាាំងពីរទៃោះ ទសម ើៃឹងម្បាណ ២១,៣៦%
C

រយ្ៈទពលទម្ច្ើៃឆ្នាំ

នៃច្ាំណាយ្អាទិភាពសរុប។ ទោយ្ខ ក សម្ាប់ វិស័យ្ទែសង
ទទៀត្ក៏ាៃខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ខដ្រ

ោមៃការខម្បម្បួល

ប៉ាុខៃតម្ៃ
ិ ាៃការពាករ

ណ៍ច្ាំណាយ្ច្ាស់ោស់ ៃិងទៅម្ិៃទាៃ់ាៃសងគត្ិភាព ។
ការសទម្ម្ច្ច្ិត្ត វិៃិទោរ រឺទធវើទ ើងទោយ្ខែែកទលើម្បភពធៃធាៃ
ការែារភាាប់ោនរវាងថវិកា
(៤)

វិៃិទោរៃិងការពាករ

C

C

C

ច្ាំណាយ្រំកិល

ខាងទម្ៅច្ាស់ ោ ស់ ោោងការយ្កយ្ុ ទ ធសាស្រសត វិ ស័ យ្ ោ

ពុាំាៃការខម្បម្បួលពិៃាុ ប៉ាុខៃតរា រោឋភិបាលបាៃអៃុម្ត្
័ យ្ុទសា
ធ ស្រសត

ម្ូលោឋៃ។

បច្ចយ្
័ ោច្ាំណាយ្ច្រៃតសម្ាប់អាទិភាពរទម្ាង

សត ីពីការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធម្រប់ម្រងវិៃទិ ោរសាធារណៈ ២០១៩-

ម្ិៃបាៃោក់បញ្ចូ លធាត្ុែសសាំ
ាំ ខាៃ់សម្ាប់ការទម្ ើសទរីស ៃិង

២០២៥ ៃិងអៃុម្កឹត្យទលែ៤១ អៃម្ក.បក ច្ុោះនថៃទ២
ី ៥ ខែម្ីន្ទ

ាៃខត្ទៅកនុង វិស័យ្ែលូវថនល់ ៃិងធារាសាស្រសត អម្ទោយ្ថវិកា

ឆ្នាំ២០២០ សត ីពីការម្រប់ម្រងវិៃិទោរសាធារណៈ ។

ច្រៃតសម្ាប់ម្បត្ិបត្តិការ ៃិងការខថទាាំ ។
៣.២

ិ
ភាពអាច្បា៉ា ៃ់ម្បាណបាៃ ៃិងការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យការអៃុវត្តថ វកា
ត្ាលភាពនៃកាត្ពវកច្
ិ ចោប់ពៃធ

PI-13

ៃិងបាំណល
ុ ពៃធរបស់អក
ន ោប់

សាសធាត្ុ ទី ៣ ម្ត្ូ វ បាៃខកលម្ែ ទោយ្សាររដ្ឋ បា លពៃធ បា ៃ
B

C+

B

វិធីសាស្រសត ែោល់ពិៃាុ M2

បទងកើត្ៃូវៃីត្ិ វិធីបណតឹងត្វា៉ៃ តាម្រយ្ៈរណៈកាមធិការទោោះម្សាយ្
វិវាទសារទពើពៃធ ។

ពៃធ
ទៅាៃកងវោះខាត្ រួម្ាៃលិែិត្បទោឋៃរត្ិយ្ុត្តពៃធ ម្ត្ូវទរៀបច្ាំ
ឱយាៃលកេណៈម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ៃិងច្ាស់ោស់ ៃិងការទម្បើ-

ភាពច្ាស់ោស់ ៃិងភាព
(១)

ម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ នៃទោលការណ៍ច្ាប់ ៃិងៃីត្ិ វិធី
រដ្ឋបាលសត ីពប
ី ាំណល
ុ ពៃធ

B

C

C

ម្បាស់សិទិអ
ធ ាំណាច្របស់ម្ស្រៃតីរដ្ឋបាលច្ាំណូលកនុងការសទម្ម្ច្

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

ឬការបកម្សាយ្ភាពម្ិៃច្ាស់ោស់នៃលិែិត្បទោឋៃរត្ិយ្ុត្ត

ឹ ការអៃុវត្តច្ាប់ ៃិងលិែិត្បទោឋៃរត្ិយ្ុត្ត ។
ពម្ងង

ម្ត្ូវាៃការថយ្ច្ុោះ ទដ្ើម្បីឱយម្កបែណឌច្ាប់ាៃត្ាលភាពៃិង
យ្ុត្តិធម្៌ (ឧទាហរណ៍ ពៃធទលើម្បាក់ច្ទាំ ណញ) ។
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ល.រ

េូចនករ

ពិនាុ

ពិនាុ

ពិនាុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

ឆ្ន២
ាំ ០២០

អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន២
ាំ ០២០

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួលពីការ
វាយត្នម្ៃសលើកម្ុន
ពុាំ ា ៃការខម្បម្បួល ពិៃាុ ប៉ាុ ខៃត រ ដ្ឋ បា លពៃធ ម្ត្ូ វបាៃខកលម្ែ តាម្
រយ្ៈការោក់ឱយអៃុវត្តយ្ុទសា
ធ ស្រសត ទកៀរររច្ាំណូលរយ្ៈទពលម្ធយម្
ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨ ៃិងយ្ុទសា
ធ ស្រសត ទកៀរររច្ាំណូល ២០១៩-

លទធភាពរបស់អនកោប់ពៃធកនុង
(២)

ការទទួលបាៃៃូវព័ត្៌ាៃសត ីពី
កាត្ពវកិច្ចបង់ពៃធបាំណល
ុ ពៃធ

ាៃព័ត្៌ាៃោទម្ច្ើៃម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្ទៅកនុងទរហទាំព័ររបស់
B

B

B

អ.ព.ដ្. ៃិង អ.រ.រ. ៃិងាៃទវទិកាខដ្ល ាំរុញកិច្ចសៃាន្ទ
រវាងរា រោឋភិបាលៃិង វិស័យ្ឯក ៃ ។

ៃិងៃីត្ិ វិធីរដ្ឋបាល

២០២៣ ។

- អ.រ.រ. បាៃបទងកត្
ើ អងគភាពទាំន្ទក់ទៃ
ាំ ងសាធារណៈ ខដ្លោ
ទូទៅទោោះម្សាយ្បញ្ញាោក់ោក់

- អ.ព.ដ្. បាៃបទងកត្
ើ បញ្ា រព័ត្៌ាៃតាម្សាខាពៃធ, live chat
ៃិងការែតល់ព័ត្៌ាៃតាម្បណា
ត ញសងគម្ោទដ្ើម្។
ម្បព័ៃធៃិងយ្ៃតការទោោះម្សាយ្បណតង
ឹ ត្វា៉ៃ ពៃធម្ត្ូវបាៃបទងកើត្ ។
(៣)

ដ្ាំទណើរការនៃយ្ៃតការត្វា៉ៃ ពៃធ

C

C

B

រា រោឋភិបាលបាៃបទងកើត្រណៈកាមធិការទោោះម្សាយ្វិវាទ
សារទពើពៃធ ។

ាៃការខកលម្ែទោយ្សារការបទងកើត្រណៈកាមធិការទោោះម្សាយ្
វិវាទសារទពើពៃធ។

ិ ៃការ
ម្បសិទភា
ធ ពនៃវធា
PI-14

សម្ាប់ច្ោះុ បញ្ា អ
ី ក
ន ោប់ពៃធ

C

D+

C+

វិធីសាស្រសត ែោល់ពិៃាុ M2

សាសធាត្ុទ១
ី ៃិង២ ម្ត្ូវបាៃខកលម្ែ ។

ៃិងការវាយ្ត្នម្លពៃធ
អ.ព.ដ្ បាៃទធវើបច្ចុបបៃនភាពម្បព័ៃធច្ុោះបញ្ា ីពៃធ ៃិងខកលម្ែ

(១)

ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យម្បព័ៃធច្ុោះបញ្ា ី
អនកោប់ពៃធ

C

D

C

ៃីត្ិ វិធី ប៉ាខុ ៃតម្ត្ូវការច្ាំណាយ្ទពលពីរឬបីនថៃសម្ាប់ការច្ុោះ

ាៃការខកលម្ែទលើកិច្ចដ្ាំទណើរការៃិងម្បព័ៃធច្ុោះបញ្ា ព
ី ៃធ ម្ពម្

បញ្ា ី ទោយ្សារ អ.ព.ដ្. ម្ត្ូវការទែាៀងផ្លាត្់ព័ត្៌ាៃ ។ ម្បព័ៃធ

ទាាំងការច្ុោះអទងកត្តាម្ដ្ងែលូវទលើការច្ុោះបញ្ា ីអា ីវកម្ម ៃិង

ពៃធោរម្ត្ូវបាៃកាំពុងទធវើសន្ទធៃោម្ួយ្ម្បព័ៃធទែសងទទៀត្តាម្

ម្បព័ៃធច្ុោះបញ្ា ីអៃឡាញម្ត្ូវបាៃោក់ឱយទម្បើម្បាស់ែងខដ្រ។

ម្កសួង-សាថប័ៃ ។
(២)

ម្បសិទភា
ធ ពនៃការោក់ទទាស
ទណឌសម្ាប់ការម្ិៃអៃុវត្ត

C

C

ៃីត្ិ វិធីច្ាប់នៃការោក់ទទាសទណឌសម្ាប់ការម្ិៃអៃុវត្តតាម្
C

កាត្ពវកិច្ចច្ុោះបញ្ា ីពៃធ ៃិងការម្បកាសពៃធម្ៃ
ិ ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត
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ោមៃការខម្បម្បួល

ល.រ

េូចនករ

ពិនាុ

ពិនាុ

ពិនាុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

ឆ្ន២
ាំ ០២០

អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន២
ាំ ០២០

តាម្កាត្ពវ កិ ច្ច ច្ោះុ បញ្ា ី ពៃធ

ម្បកបទោយ្ម្បសិទភា
ធ ពទោយ្ទហត្ុថ្ន (១) ការផ្លកពិៃ័យ្

ៃិងការម្បកាសពៃធ

ទៅាៃកម្ម្ិត្ទាប (២)ាៃបញ្ញាម្បឈម្ទម្ច្ើៃ កនុងការ

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួលពីការ
វាយត្នម្ៃសលើកម្ុន

តាម្ោៃ ៃិងការចប់បងេាំឱយអៃុវត្តតាម្ច្ាប់។
ការទធវើខែៃការ ៃិងការម្ត្ួត្(៣)

ពិៃិត្យតាម្ោៃកម្ម វិធីសវៃកម្មពៃធ ៃិងកម្ម វិធីទសុើបអទងកត្

ទៅទពលខដ្លការអៃុវត្តសវៃកម្មពៃធ ម្ត្ូវបាៃខកលម្ែៃង
ឹ ពម្ងឹង
C

C

B

ទរៀបច្ាំ ៃិងតាម្សត ង់ោ ។

ការទរច្ទវសពៃធ
PI-15

ម្បសិទភា
វ ពនៃការម្បម្ូលពៃធ

លកេណៈវិៃិច្័យ្
ឆ វាយ្ត្នម្លហាៃិភ័យ្នៃការទរច្ទវសពៃធម្ត្ូវបាៃ

D+

D+

NR

D

D

NR

វិធីសាស្រសត ែោល់ពិៃាុ M1

ាៃការខកលម្ែទោយ្សារ អ.ព.ដ្. ទរៀបច្ាំៃិងអៃុវត្តលកេែណឌ
វាយ្ត្នម្លហាៃិភយ្
័ ទដ្ើម្បីទរៀបច្ាំខែៃការសវៃកម្មៃិងទសើបអទងកត្ ។

ពុាំអាច្ទម្បៀបទធៀបបាៃ

អៃុ បា ត្ម្បម្ូ ល ពៃធ ច្ាំ ទោោះ
បាំណល
ុ ពៃធដ្ុលខដ្លោភារ(១)

រយ្នៃបាំណល
ុ ពៃធទៅទដ្ើម្ឆ្នាំ

-

ពុាំអាច្ទម្បៀបទធៀបបាៃ

សារទពើពៃធ ៃិងខដ្លម្ត្ូវបាៃ
ម្បម្ូលកនុងឆ្នាំសារទពើពៃធទន្ទោះ
ម្បសិទភា
ធ ពនៃការទែារម្បាក់ពៃធ
(២)

ខដ្លម្បម្ូលបាៃទៅរត្ន្ទ-

ច្ាំណូលពៃធទសា ើរខត្ទាាំងអស់ម្ត្ូវបាៃទែារទៅកាៃ់រត្ន្ទោរោត្ិ
B

B

A

ោរ ទោយ្រដ្ឋបាលច្ាំណូល

ោទរៀងរាល់នថៃ ។ ទម្កាយ្ទា៉ា ង ៣រទសៀល ច្ាំណូលពៃធទៅធន្ទោរ
ោណិ ាម្ត្ូវទែារច្ូលរណៃីទទាលរត្ន្ទោរ ។

ាៃការខកលម្ែអនកោប់ពៃធទសា ើរខត្ទាាំងអស់ (១០០%)
បង់ម្បាក់ពៃធតាម្ម្បព័ៃធធន្ទោរ ។

ទពលទវោ នៃការទែាៀងផ្លាត្់
រណៃីទពញទលញទោយ្រត្
(៣)

ន្ទោររវាងការវាយ្ត្នម្លពៃធ,
ការម្បម្ូលពៃធ, កាំណត្់ម្តា

ពៃធខដ្លម្បម្ូលបាៃម្ត្ូវបាៃទែាៀងផ្លាត្់ោទរៀងរាល់នថៃ ។
C

C

C

ច្ាំណូលពៃធម្បចាំឆ្នាំម្ត្ូវទែាៀងផ្លាត្់ទោយ្ទម្បើម្បាស់ទពលទវោ
ទម្ច្ើៃោងពីរខែទម្កាយ្បញ្ច ប់ឆ្នាំសារទពើពៃធ ។

បាំណល
ុ ពៃធ ៃិង វិកកយ្បម្ត្
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ល.រ

េូចនករ

ពិនាុ

ពិនាុ

ពិនាុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

ឆ្ន២
ាំ ០២០

C+

C+

C+

អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន២
ាំ ០២០

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួលពីការ
វាយត្នម្ៃសលើកម្ុន

ភាពអាច្បា៉ា ៃ់ម្បាណបាៃ
PI-16

ិ សម្ាប់
ៃូវអត្ថភា
ិ ពថវកា

វិធីសាស្រសត ែោល់ពិៃាុ M1

សាសធាត្ុទ១
ី ម្ត្ូវបាៃខកលម្ែ។

ធាន្ទច្ាំណាយ្
វិសាលភាពខដ្លរំហូរសាច្់ម្បាក់
(១)

អាច្ពាករណ៍បាៃ

ៃិងម្ត្ូវ

ការពាករសាច្់ម្បាក់ម្ត្ូវបាៃទធវើបច្ចុបបៃនកម្មម្បចាំម្ត្ីាស
C

B

B

ទោយ្ខែែកទលើរំហសា
ូ ច្់ម្បាក់ោក់ខសត ងម្ត្ីាសម្ុៃ ៃិងពាករ

ពុាំាៃការខម្បម្បួល

ណ៏ទ ើង វិញច្ាំទោោះទពលទវោខដ្លទៅសល់កង
នុ ឆ្នាំ។

បាៃម្ត្ួត្ពិៃិត្យ
សុម្កឹត្ភាព ៃិងការែតល់ថវិកា
(២)

ម្រប់ម្ោៃ់ទាៃ់ទពលទវោ
សម្ាប់ការទម្ោងច្ាំណាយ្

ម្កសួង-សាថប័ៃាៃលទធភាពទរៀបច្ាំកម្ម វិធីច្ាំណូល-ច្ាំណាយ្

B

B

B

C

C

C

C+

C+

C+

ខែែកទលើម្ូលោឋៃម្បចាំម្ត្ីាស។

ពុាំាៃការខម្បម្បួល

ទោយ្ម្កសួង-សាថប័ៃ
អម្តានៃការទកើត្ទ ើង
(frequency) ៃិងត្ាលភាព
(៣)

នៃការទែារថវិកាខដ្លម្ត្ូវបាៃ

ការទែារថវិកាកនុងឆ្នាំ ាៃច្ាំៃួៃទម្ច្ើៃៃិងទកើត្ទ ើងទម្ច្ើៃដ្ង

សទម្ម្ច្ទលើសពីសម្ត្ថកិច្ច

ប៉ាុខៃត ាៃត្ាលភាព។

ពុាំាៃការខម្បម្បួល

របស់ម្កសួង-សាថប័ៃ
ការកត្់ម្តាៃិងការម្រប់ម្រង
PI-17

សម្ត្ុលយសាច្់ម្បាក់, បាំណល
ុ

វិធីសាស្រសត ែោល់ពិៃាុ M2

ពុាំាៃការខម្បម្បួល

ៃិងការធាន្ទ

(១)

រុណភាពនៃកាំណត្់ម្តា ៃិង
ការរាយ្ការណ៍ទិៃនៃយ្
័ បាំណល
ុ

កាំណត្់ម្តាបាំណល
ុ សាធារណៈកនុងម្បទទស ៃិងទម្ៅម្បទទស ាៃ
C

C

C

ភាពទពញទលញ ៃិងម្ត្ូវបាៃទធវប
ើ ច្ចុបបៃនកម្ម ៃិងទែាៀងផ្លាត្់ោម្ួយ្
ៃឹងរបាយ្ការណ៍ឥណទាយ្ក/ឥណទាយ្ិកោទរៀងរាល់ឆ្នាំ ។
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ល.រ

េូចនករ

ពិនាុ

ពិនាុ

ពិនាុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

ឆ្ន២
ាំ ០២០

វិសាលភាពនៃការបូកសរុប
(២)

សម្ត្ុលយសាច្់ម្បាក់របស់

អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន២
ាំ ០២០

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួលពីការ
វាយត្នម្ៃសលើកម្ុន

ត្ុលយភាពសាច្់ម្បាក់ភារទម្ច្ើៃម្ត្ូវបាៃរណន្ទ ៃិងបូកសរុប
B

B

B

រា រោឋភិបាល

ោ៉ាងទហាច្ណាស់ម្ួយ្សបាតហ៍ម្តង ប៉ាុខៃតម្ៃ
ិ បាៃបញ្ចូ លថវិកា

FMISអៃុញាត្ឱយទធវើត្ុលយភាពសាច្់ម្បាក់ៃង
ិ ទែាៀងផ្លាត្់ម្បចាំនថៃ។

ម្រឹោះសាថៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ។
ការច្ុោះកិច្ចសៃាកម្ចី ៃិងការធាន្ទ សុទខធ ត្ម្ត្ូវបាៃអៃុម្ត្
័ ទោយ្

(៣)

ម្បព័ៃធនៃការច្ុោះកិច្ចសៃាែចី
ៃិងការទច្ញែាយ្ការធាន្ទ

C

C

ម្កសួងទសដ្ឋកិច្ចៃង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងកនុងខដ្ៃកាំណត្់សម្ាប់បាំណល
ុ
C

សរុប ។ ទោយ្ខ ក កៃលងម្ក ពុខាំ ដ្លាៃការែតលកា
់ រធាន្ទ

ពុាំាៃការខម្បម្បួល

ឥណទាៃទទ ។
PI-18

ម្បសិទភា
ធ ពនៃការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យ
បញ្ា ម្ី បាក់ទបៀវត្ស

D+

D+

D+

(១)

ច្ាំៃួៃបុរគលិក ៃិងបញ្ា ីម្បាក់

B

B

B

(៣)

ោម្ួយ្ឯកសារទោងម្រប់ម្ោៃ់

ទហើយ្ម្កសួង-សាថប័ៃបាៃ

ខែៃីម្ួយ្ៗ ។
ាៃការយ្ឺត្ោ៉ាវរហូត្ដ្ល់ទៅ៣ខែ កនុងការទធវើបច្ចុបបៃនភាព
C

C

B

បញ្ា ីម្បាក់ទបៀវត្ស ម្ពម្ទាាំងាៃៃិយ្ត្
័ កម្មទលើព៥
ី ទៅ១៥%

បញ្ា ីម្បាក់ទបៀវត្ស

នៃទបៀវត្សចប់ពឆ្
ី ន ាំ២០១៧-២០២០ ។

ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យនែាកុង
ន ទៅទលើ

សិទិអ
ធ ាំណាច្នៃការសទម្ម្ច្ទលើការផ្លលស់បោូរសាថៃភាពម្ស្រៃតី ៃិង

បខម្ម្បម្ម្ួលព័ត្ា
៌ ៃបុរគលិក
ៃិងបញ្ា ីម្បាក់ទបៀវត្ស

ពុាំាៃការខម្បម្បួល

ពិៃិត្យ ៃិងទែាៀងផ្លាត្់ម្ត្ឹម្ម្ត្ូវ ទៅទលើបញ្ា ីម្បាក់ទបៀវត្សម្បចាំ

ភាពទាៃ់ទពលទវោនៃការខក
សម្ម្ួលព័ត្៌ាៃបុរគលិកៃិង

ៃិងបញ្ា ីម្បាក់

ទបៀវត្ស។ ប៉ាខុ ៃតបញ្ា ម្ី បាក់ទបៀវត្ស ម្បចាំខែៃីម្ួយ្ៗ ាៃភាាប់ម្ក

ទបៀវត្ស

(២)

សាសធាត្ុទ២
ី ម្ត្ូវបាៃខកលម្ែ ។

ោមៃការភាាប់ោនទោយ្ផ្លាល់រវាងបញ្ា ីបុរគលិក

ការទធវើសាហរណកម្ម ៃិង
ការទែាៀងផ្លាត្់រវាងទិៃនៃ័យ្

វិធីសាស្រសត ែោល់ពិៃាុ M1

B

B

B

បញ្ា ីម្បាក់ទបៀវត្ស ាៃខច្ងច្ាស់ោស់ ទទាោះបីោោមៃការទធវើ
សវៃកម្មទៅទលើការអៃុវត្តសិទិអ
ធ ាំណាច្ទៃោះក៏ទោយ្។
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ការទធវើបច្ចុបបៃនភាពបញ្ា ីម្បាក់ទបៀវត្ស ម្ពម្ទាាំងាៃៃិយ្័ត្កម្ម
ទលើព៥
ី ទៅ១៥%នៃទបៀវត្ស

ពុាំាៃការខម្បម្បួល

ល.រ

េូចនករ

ពិនាុ

ពិនាុ

ពិនាុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

ឆ្ន២
ាំ ០២០

អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន២
ាំ ០២០

ការទធវើសវៃកម្មទលើបញ្ា ីម្បាក់
(៤)

ទបៀវត្សខដ្លបងាាញពីច្ណ
ាំ ច្
ុ

D

D

ទែាយ្នៃការម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ៃិង/

ោមៃការទធវើសវៃកម្មទលើបញ្ា ីម្បាក់ទបៀវត្សឲ្យបាៃម្រប់ម្ ុង
D

ទម្ោយ្កនុងរយ្ៈទពល៣ឆ្នាំច្ុងទម្កាយ្។

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួលពីការ
វាយត្នម្ៃសលើកម្ុន
ទទាោះពីោពុាំាៃសវៃកម្មទលើទបៀវត្សក៏ទោយ្ អធិការកិច្ចរបស់
ម្កសួងម្ុែងារសាធារណៈរកទឃើញៃូវការទបើកម្បាក់ទបៀវត្សម្ិៃ
ម្បម្កត្ី ៃិងទែារថវិកាទៃោះច្ូលរត្ន្ទោរវិញ ។

ឬ ច្ាំៃៃ
ួ ម្ស្រៃតីទខាមច្
ត្ាលភាពការម្បកួត្ម្បខ ង
PI-19

ៃិងយ្ៃតការទោោះម្សាយ្ប

NA

D+

D+

វិធីសាស្រសត ែោល់ពិៃាុ M2

ោមៃការខម្បម្បួលោរួម្ ។ សាសធាត្ុទី ៣ ម្ត្ូវបាៃខកលម្ែ

ណតង
ឹ ត្វា៉ៃ កនង
ុ កិច្ល
ច ទធកម្ម
ាៃម្កបែណឌរត្ិយ្ុត្ត

ពុាំាៃការខម្បម្បួលពិៃាុ ។ លកេែណឌត្ម្ម្ូវ២បខៃថម្ម្ត្ូវបាៃខក-

សម្ាប់ធាន្ទត្ាលភាព
(១)

ភាពម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ៃិង

NA

B

ច្ាប់សតីពីលទធកម្មសាធារណៈ (២០១២) ទ្លើយ្ត្បបាៃតាម្
B

ការម្បកួត្ម្បខ ងកនុងកិច្ច-

លកេែណឌត្ម្ម្ូវ៤ កនុងច្ាំទណាម្ ៦ ។

លទធកម្ម

(២)

ការទម្បើម្បាស់ វិធសា
ី ស្រសត ម្បកួត្
ម្បខ ងកនុងកិច្ចលទធកម្ម

(៣)

ម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ទាៃ់ទពលទវោ ៃិងអាច្ទុកច្ិត្តបាៃ

ទដ្ញនថល, ការម្បរល់កិច្ចសៃា ៃិងការទោោះម្សាយ្បណតឹងត្វា៉ៃ
ៃិង (vi) ាៃរណៈកាមធិការទោោះម្សាយ្ បណតឹងត្វា៉ៃ វិវាទលទធកម្ម
ម្ត្ូវបាៃបទងកើត្ ប៉ាខុ ៃតសាសភាពម្កពីម្កបែណឌ រោឋភិបាល ។

ការម្បរល់កិច្ចសៃាម្ត្ូវបាៃែតល់ទោយ្ទម្បើម្បាស់ វិធសា
ី ស្រសត
NA

D

D

ម្បកួត្ម្បខ ងាៃម្បាណ ៤៤,៨០% នៃត្នម្លកិច្ចសៃាសរុប

ពុាំាៃការខម្បម្បួល

ទៅឆ្នាំ២០១៩ ។

សាធារណ ៃអាច្ទទួលបាៃ
ព័ត្៌ាៃសត ីពីកិច្ចលទធកម្មបាៃ

លម្ែរម្
ួ ាៃ (v)ព័ត្ា
៌ ៃច្ាំៃៃ
ួ បួៃ រឺខែៃការលទធកម្មសម្ាប់ឱកាស

ព័ត្៌ាៃច្ាំៃៃ
ួ បួៃ រឺខែៃការលទធកម្មសម្ាប់ឱកាសទដ្ញនថល,
NA

D

C

ការម្បរល់ កិ ច្ច ស ៃា ៃិ ង ការទោោះម្សាយ្បណតឹ ង ត្វា៉ៃ ប៉ាុ ខៃត
ការែសពវែាយ្ពុាំទាៃ់ទពលទវោទៅទ ើយ្ ។
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ព័ត្៌ាៃោក់ពៃ
័ ធៃង
ឹ លទធកម្មម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្ោសាធារណៈ
ាៃភាពទូលាំទូោយ្ោងម្ុៃ ។

ល.រ

េូចនករ

ពិនាុ

ពិនាុ

ពិនាុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

ឆ្ន២
ាំ ០២០

ាៃយ្ៃតការឯករា យសម្ាប់
(៤)

ទោោះម្សាយ្រាល់បណតឹងត្វា៉ៃ

NA

D

អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន២
ាំ ០២០

ាៃរណៈកាមធិការទោោះម្សាយ្បណតឹងត្វា៉ៃ វិវាទលទធកម្មម្ត្ូវ
D

ទលើកិច្ចលទធកម្ម

បាៃបទងកើត្ ប៉ាុខៃតសាសភាពម្កពីម្កបែណឌរា រោឋភិបាល ។

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួលពីការ
វាយត្នម្ៃសលើកម្ុន
ទបើទទាោះបីោពុាំាៃការខម្បម្បួលពិៃាុកទ៏ ោយ្,រា រោឋភិបាលបាៃ
ិ ទលទធកម្ម
បទងកើត្រណៈកាមធិការទោោះម្សាយ្បណតឹងត្វា៉ៃ វវា
ខដ្លាៃៃីត្ិ វិធៃ
ី ង
ិ យ្ៃតការទោោះម្សាយ្ោក់ោក់ ។

ម្បសិទភា
ធ ពនៃការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យ
PI-20

នែាកង
នុ ទៅទលើច្ណា
ាំ
យ្ម្ិៃ

C

C

C

វិធីសាស្រសត ែោល់ពិៃាុ M1

ពុាំាៃការខម្បម្បួល

ខម្ៃទបៀវត្ស
ទោលការណ៍ ខណន្ទាំ បា ៃខណន្ទាំ ខត្អាំ ពី ៃី ត្ិ វិ ធី ស ម្ាប់ ធា ន្ទ
(១)

ម្បសិទភា
ធ ពនៃម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃិត្យនៃការធាន្ទច្ាំណាយ្

C

C

ច្ាំណាយ្ច្រៃតប៉ាុទណាណោះ ។ ទលើសពីទៃោះទៅទទៀត្ សាំទណើធាន្ទច្ាំ
C

ណាយ្បន្ទាៃ់ ឬ សាំទណើធាន្ទច្ាំណាយ្ពិទសស ម្ិៃម្ត្ូវបាៃ

ពុាំាៃការខម្បម្បួល

អៃុវត្តតាម្ៃីត្ិ វិធទា
ី ង
ាំ ម្សុងទទ ។
ភាពម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ភាព(២)

(៣)

សម្ម្សប ៃិងការយ្ល់ដ្ឹងពី
លិែិត្បទោឋៃរត្ិយ្ុត្ត

ៃិង

ាៃទោលការណ៍ខណន្ទាំអាំពីការម្ត្ួត្ពិៃិត្យោទូទៅ ក៏ប៉ាុខៃត
C

C

ករណីម្ួយ្ច្ាំៃួៃ ដ្ូច្ោ ច្ាំណាយ្វិៃិទោរៃិងការម្រប់ម្រង
C

ៃីត្ិ វិធនី ៃការម្ត្ួត្ពិៃិត្យនែាកនុង

ោស់ទៅទ ើយ្។

កម្ម្ិត្នៃអៃុទោម្ភាពទៅ

ការអៃុវត្តអៃុទោម្តាម្វិធាៃសម្ាប់កណីរោទម្ច្ើៃទបើទទាោះបី

ៃឹងវិធាៃនៃកិច្ចដ្ាំទណើរការ
ៃិងការកត្់ម្តាកិច្ចម្បត្ិបត្តិ

C

C

ោអៃុសាសៃ៏របស់អាោាធរសវៃកម្មោត្ិកនុងរបាយ្ការណ៍
C

ការ (Transaction)
PI-21

ម្ទពយសកម្ម ទៅម្ិៃទាៃ់ាៃទោលការណ៍ខណន្ទាំច្ាស់-

ម្បសិទភា
ធ ពនៃសវៃកម្មនែាកង
នុ

សវៃកម្ម បាៃបងាាញថ្ន ការម្ិៃអៃុទោម្ទៅតាម្ច្ាប់ាៃ

ពុាំាៃការខម្បម្បួល

ពុាំាៃការខម្បម្បួល

ការទកើត្ទ ើងោញឹកញាប់។
D+

C

C

វិធីសាស្រសត ែោល់ពិៃាុ M1
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ល.រ

(១)

េូចនករ

វិសាលភាពៃិងរុណភាពនៃ
ម្ុែងាររបស់សវៃកម្មនែាកុង
ន

ពិនាុ

ពិនាុ

ពិនាុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

ឆ្ន២
ាំ ០២០

ចយ្នៃរបាយ្ការណ៍សវៃកម្ម

D

C

C

C

C

ទែាើ ូៃអាោាធរសវៃកម្មោត្ិ ៃិងម្ួយ្ច្ាំៃួៃទែាម្
ើ ក កសហវ.
ថ្ននក់ដ្ឹកន្ទាំទៅតាម្ម្កសួង-សាថប័ៃទច្ញលិែិត្ទៅសវៃោឋៃ

C

C

C

ទលើកទ ើង

ពុាំាៃការខម្បម្បួល

ទោយ្ាៃការទសន ើពីសវៃកម្មនែាកង
នុ ។ ទទាោះបីោោ៉ាងទៃោះកតី

ពុាំាៃការខម្បម្បួល

ពុាំាៃការខម្បម្បួល

ភាររយ្នៃការសទម្ម្ច្បាៃអៃុសាសៃ៍កនុងរងវង់ ៥០% ប៉ាុទណាណោះ។

៣.៣
PI-22

ភាពរបស់រា រោឋភិបាលៃិងការពិៃិត្យោម្បព័ៃធ (ោង 20% នៃ

សវៃកម្មនែាកនុងោក់របាយ្ការណ៍ ូៃម្បធាៃសាថប័ៃសាម្ី ៃិង
C

ការអៃុវត្តទៅតាម្អៃុសាសៃ៍
ខដ្លសវៃកម្មនែាកនុងបាៃ

វាយត្នម្ៃសលើកម្ុន

ទពលទវោសវៃករ)

នែាកនុង

(៣)

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួលពីការ

ម្ុែងារោសវៃកម្មនែាកង
នុ ម្របដ្ណតប់ម្កសួង-សាថប័ៃៃិងអងគ-

ភាពទទៀងទាត្់ៃិងការខច្ក(២)

អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន២
ាំ ០២០

រណទៃយ្យ, ការកត្់ម្តា ៃិងរបាយ្ការណ៍
ភាពទាៃ់ទពលៃិងភាពទទៀង
ទាត្់នៃការទែាៀងផ្លាត្់រណៃី

C

C

C

វិធីសាស្រសត ែោល់ពិៃាុ M2

ពុាំាៃការខម្បម្បួល

ការទែាៀងផ្លាត្់រណៃីធន្ទោរខដ្លម្រប់ម្រងទោយ្រត្ន្ទោរោត្ិ
(១)

ភាពទទៀងទាត្់នៃការទែាៀងផ្លាត្់ធន្ទោរ

B

B

ទាាំងអស់ម្ត្ូវបាៃបញ្ច ប់ម្បចាំនថៃ ប៉ាុខៃតរណៃីម្ៃ
ិ សថ ត្
ិ ទៅកនង
ុ
B

ការម្រប់ ម្រងម្ត្ូ វ បាៃបញ្ច ប់ ោ ម្បចាំ ខែទៅកនុ ង រយ្ៈទពល ៤

ពុាំាៃការខម្បម្បួល

សបាតហ៍ ។
ភាពទទៀងទាត្់នៃការទែាៀង
(២)

ផ្លាត្់ៃិងការទូទាត្់រណៃី
រង់ចាំៃង
ិ រណៃីបុទរម្បទាៃ

D

D

ការទែាៀងផ្លាត្់ៃិងការទូទាត្់នៃរណៃីបុទរម្បទាៃភារទម្ច្ើៃ
D

ច្ាំណាយ្ទពលទវោយ្ូររហូត្ដ្ល់ ២ ខែ ។
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ល.រ

េូចនករ

ពិនាុ

ពិនាុ

ពិនាុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

ឆ្ន២
ាំ ០២០

អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន២
ាំ ០២០

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួលពីការ
វាយត្នម្ៃសលើកម្ុន

ម្កសួងអប់រំ យ្ុវ ៃ ៃិងកីឡាាៃម្បព័ៃធទរៀបច្ាំខែៃការៃិង
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

អត្ថភា
ិ ពនៃព័ត្ា
៌ ៃសត ព
ី ី
PI-23

ធៃធាៃខដ្លទទួលបាៃពីអងគ

C

D

B

ភាពែតលទ់ សវា

ខដ្លខកលម្ែការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សម្ាប់សាោទរៀៃៃិងបូកសរុបតាម្ម្បភពធៃធាៃ។ ម្កសួង

ាៃការខកលម្ែែារភាាប់ទៅអត្ថិភាពទិៃនៃ័យ្តាម្សាោទរៀៃ

សុខាភិបាលាៃម្បព័ៃធម្ត្ួត្ពិៃិត្យ

ៃិងម្ណឌលសុែភាព ៃិងម្ៃាីរទពទយ ។

ខដ្លអាច្ែតលព
់ ័ត្៌ាៃ

ធៃធាៃទទួលបាៃទោយ្ម្ណឌលសុែភាព ៃិងម្ៃាីរទពទយ ប៉ាខុ ៃត
ពុាំទាៃ់ខញកតាម្ម្បភពធៃធាៃ ។

PI-24

រុណភាព ៃិងភាពទាៃ់ទពល
ិ កនង
នៃរបាយ្ការណ៍ថវកា
ុ ឆ្នាំ

C+

C+

C+

វិសាលភាពនៃរបាយ្ការណ៍
(១)

ថវិកាកនុងឆ្នាំ កនង
ុ ៃ័យ្ វិសាល-

ការទធវើច្ាំណាត្់ថ្ននក់ទិៃនៃ័យ្ទៅកនុងរបាយ្ការណ៍ន្ទន្ទ អាច្ន្ទាំ
C

C

ភាពៃិងសម្ិត្ភាពោម្ួយ្

C

ភាពទាៃ់ទពលទវោនៃ
ការទច្ញែាយ្របាយ្ការណ៍

ឱយការទម្បៀបទធៀប ទធវើទៅបាៃោម្ួយ្ថវិកានៃម្រប់អងគភាពរដ្ឋបាល

សាសធាត្ុទ២
ី ម្ត្ូវបាៃខកលម្ែ។

ពុាំាៃការខម្បម្បួល

សាំខាៃ់ៗ ប៉ាុខៃតទៅម្ត្ឹម្ខត្ដ្ាំណាក់កាលទូទាត្់ប៉ាុទណាណោះ ។

ៃឹងការពាករណ៍ថ វិកា
(២)

វិធីសាស្រសត ែោល់ពិៃាុ M1

B

A

របាយ្ការណ៍ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំម្បចាំខែ ៃិងទច្ញែាយ្ទៅកនង
ុ
A

រយ្ៈទពល៤ សបាតហ៍។

ពុាំាៃការខម្បម្បួល

ច្ាំណាយ្ទម្កាម្រទម្ាងហិរញ្ញបបទាៃពីខាងទម្ៅ ពុាំាៃោក់
(៣)

រុណភាពនៃព័ត្ា
៌ ៃ

C

C

C

បញ្ចូ លកនុងរបាយ្ការណ៍ ខត្បញ្ញាអាំពីសុម្កឹត្ភាព ាៃត្ិច្ត្ួច្

ពុាំាៃការខម្បម្បួល

ប៉ាុទណាណោះ ៃិងម្ិៃប៉ាោះោល់ដ្ល់រុណភាពនៃរបាយ្ការណ៍ទ ើយ្ ។
រុណភាព ៃិងភាពទាៃ់ទពល
PI-25

ទវោនៃរបាយ្ការណ៍ហរិ ញ្ញ-

D+

D+

C+

វិធីសាស្រសត ែោល់ពិៃាុ M1

វត្ថម្ុ បចាំឆ្នាំ
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សាសធាត្ុទ៣
ី ម្ត្ូវបាៃខកលម្ែ។

ល.រ

(១)

(២)

េូចនករ
ភាពទពញទលញនៃរបាយ្
ការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ
ភាពទាៃ់ទពលទវោនៃការបញ្ាូ ៃរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ពិនាុ

ពិនាុ

ពិនាុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

ឆ្ន២
ាំ ០២០

D

D

B

C

B

B

អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន២
ាំ ០២០

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួលពីការ
វាយត្នម្ៃសលើកម្ុន

របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំម្បចាំឆ្នាំ ទោយ្ម្ិៃោក់

ាៃការខកលម្ែទលើភាពម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បញ្ចូ លថវិកាផ្លាល់របស់ម្រឹោះសាថៃសាធារណៈរដ្ឋបាល ។

ៃិងការបងាាញសម្ាប់ឆ្នាំ២០១៦-២០១៨ ។

របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្ាប់ឆ្នាំ២០១៨ ម្ត្ូវបាៃោក់បញ្ចូ ៃ

ពុាំាៃការខម្បម្បួលទលើការកាត្់បៃថយ្ទពលទវោទបើទទាោះោក់ឱយ

ទៅ NAA ទៅកនុងរយ្ៈទពល ១០ ខែបន្ទាប់ពីដ្ាំណាច្់ឆ្នាំ។

អៃុវត្ត FMIS។

របាយ្ការណ៍ន្ទន្ទម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ទោយ្ាៃសងគត្ិភាពែលោះទៅ
ៃឹងទម្ម្ង់នៃបទោឋៃរណទៃយ្យ ។ សត ង់ោសម្ាប់ទរៀបច្ាំរបាយ្-

បទោឋៃរណទៃយ្យខដ្លម្ត្ូវ
(៣)

បាៃទម្បើម្បាស់

D

C

B

ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ CPSAS ទោយ្អរគន្ទយ្កោឋៃរត្ន្ទោរោត្ិ

ម្កុម្ម្បឹកាោត្ិរណទៃយ្យបាៃទរៀបច្ាំសតង់ោរណទៃយ្យ ៃិង

រឺម្សបតាម្ម្ូលោឋៃសាច្់ម្បាក់ ៃិងរបាយ្ការណ៍ឆ្នាំ២០១៦-

កម្ម្ិត្អៃុទោម្របាយ្ការណ៍ម្ត្ូវបាៃបទងកៃ
ើ ោលាំោប់ ។

២០១៨ម្ត្ូវបាៃទោយ្អៃុទោម្តាម្ សត ង់ោរណទៃយ្យភារ
ទម្ច្ើៃ ។
៣.៤

ការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យ ៃិងសវៃកម្មខាងទម្ៅ
ិ លភាព ច្រិត្លកេណៈ
វសា

PI-26

ៃិងការតាម្ោៃបៃតនៃ

វិធីសាស្រសត ែោល់ពិៃាុ M1

D+

NR

NR

ម្ិៃអាច្ទម្បៀបទធៀបបាៃ

D

NR

NR

-

-

C

A

NR

-

-

សវៃកម្មពខា
ី ងទម្ៅ
វិសាលភាព/ច្រិត្លកេណៈ
(១)

របស់សវៃកម្មខដ្លម្ត្ូវបាៃ
ទធវើទ ើង (រួម្ទាាំងការទោរព
ទៅតាម្បទោឋៃសវៃកម្ម)
ភាពទាៃ់ទពលទវោនៃ

(២)

ការបញ្ាូ ៃរបាយ្ការណ៍
សវៃកម្មទៅកាៃ់សភា
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ល.រ

(៣)

PI-27

(១)

េូចនករ
ភសតុ តាងនៃការតាម្ោៃបៃត
ទៅទលើអៃុសាសៃ៍សវៃកម្ម
ិ
ការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យទលើច្ាប់ថវកា
ម្បចាំឆ្នាំទោយ្អងគៃត្
ី ប
ិ បញ្ញត្តិ
វិសាលភាពនៃការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យ
របស់អងគៃីត្ិបបញ្ញត្តិ

ពិនាុ

ពិនាុ

ពិនាុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

ឆ្ន២
ាំ ០២០

C

C

NA

NU

C+

NA

NU

C

NA

-

ម្ិៃអាច្ទម្បៀបទធៀបបាៃ

NU

B

NA

-

ម្ិៃអាច្ទម្បៀបទធៀបបាៃ

NU

C

NA

-

ម្ិៃអាច្ទម្បៀបទធៀបបាៃ

NU

B

NA

-

ម្ិៃអាច្ទម្បៀបទធៀបបាៃ

NU

B

NA

អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន២
ាំ ០២០

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួលពីការ
វាយត្នម្ៃសលើកម្ុន

-

វិធីសាស្រសត ែោល់ពិៃាុ M1

-

ម្ិៃអាច្ទម្បៀបទធៀបបាៃ

កម្ម្ិត្នៃការទរៀបច្ាំៃីត្ិ វិធបា
ី ៃ
(២)

លែៃិងការអៃុវត្តៃត្
ី ិ វិធីបាៃ
ម្ត្ឹម្ម្ត្ូវកនុងអងគៃត្
ី ិបបញ្ញត្តិ
ទពលទវោម្រប់ម្ោៃ់សម្ាប់

(៣)

អងគៃីត្ិបបញ្ញត្តិ កនុងការទ្លើយ្ត្ប
ិ
ទៅៃឹងសាំទណើថ វកា
វិធាៃសោ ីពីការខកត្ម្ម្ូវថវិកា

(៤)

កនុងឆ្នាំ ទោយ្ពុាំចាំបាច្់ាៃ
ការយ្ល់ម្ពម្ោម្ុៃឬទម្កាយ្
ពីអងគៃីត្ិបបញ្ញត្តិ
ការម្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យទលើរបាយ្-

PI-28

ការណ៍សវៃកម្មពខា
ី ងទម្ៅ

វិធីសាស្រសត ែោល់ពិៃាុ M1

ទោយ្អងគៃត្
ី ប
ិ បញ្ញត្តិ
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ម្ិៃអាច្ទម្បៀបទធៀបបាៃ

ល.រ

េូចនករ

ពិនាុ

ពិនាុ

ពិនាុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

ឆ្ន២
ាំ ០២០

NU

B

NA

ភាពទាៃ់ទពលទវោនៃការពិៃិ(១)

ត្យទលើរបាយ្ការណ៍សវៃកម្ម

របាយ្ការណ៍សវៃកម្មម្ត្ូវពិៃិត្យទោយ្អងគៃីត្ិបបញ្ញត្តិបញ្ច ប់

ទោយ្អងគៃីត្ិបបញ្ញត្តិ
ការទរៀបច្ាំសវន្ទការទោយ្
(២)

អងគៃីត្ិបបញ្ញត្តិ ទលើរបក-

អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន២
ាំ ០២០

កនុងរយ្ៈទពល៦ខែបន្ទាប់ពីទទួលរបាយ្ការណ៍សវៃកម្ម ។

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួលពីការ
វាយត្នម្ៃសលើកម្ុន

ម្ិៃអាច្ទម្បៀបទធៀបបាៃ

សវន្ទការលម្ែិត្ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ទោយ្ាៃ ការច្ូលរួម្ពីម្ស្រៃតី
NU

B

NA

រាំទហើញរៃលឹោះ

ោក់ព័ៃធរបស់សវៃោឋៃ ប៉ាខុ ៃតពុាំម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំសម្ាប់ម្រប់

ម្ិៃអាច្ទម្បៀបទធៀបបាៃ

សាថប័ៃរងសវៃកម្មទ ើយ្ ។

អៃុសាសៃ៍របស់អងគៃីត្ិបប(៣)

ញ្ញត្តិ ៃិងការអៃុវត្តសកម្មភាព

NU

B

អៃុទោម្តាម្អៃុសាសៃ៍

អងគៃីត្ិបបញ្ញត្បា
តិ ៃែោល់អៃុសាសៃ៍ដ្ល់អងគៃីត្ិម្បត្ិបត្តិ
NA

ទហើយ្អៃុសាសៃ៍ម្ួយ្ច្ាំៃៃ
ួ ម្ត្ូវបាៃអៃុវត្តតាម្ ។

ម្ិៃអាច្ទម្បៀបទធៀបបាៃ

ទោយ្អងគៃីត្ិម្បត្ិបត្តិ
៤
D-1

ការអនុវត្ត របេ់នដគូអភិវឌ្ឍន៍
ការបា៉ា ៃ់ម្បាណ Budget
Support

C

D

NU

C

D

NU

វិធីសាស្រសត ែោល់ពិៃាុ M1

-

រាលត្ការអៃុវត្ត Budget
Support ម្បចាំឆ្នាំពីការពាករណ៍ខដ្លបាៃែតល់ទោយ្
(១)

នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ទោយ្ោ៉ាង
ទហាច្ណាស់៦សបាតហ៍ម្ៃ
ុ

-

ទពលរោឋភិបាលបញ្ាូ ៃសាំទណើ
ថវិការបស់ែួ លៃទៅសាថប័ៃ
ៃីត្ិបបញ្ញត្តិ
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-

ល.រ

េូចនករ

ពិនាុ

ពិនាុ

ពិនាុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

ឆ្ន២
ាំ ០២០

NU

D

NU

-

-

D

D+

NU

ការែតល់ពិៃាុតាម្វិធីសាស្រសត M1

-

D

C

NU

-

-

D

D

NU

-

-

D

D

NU

-

-

អាំណោះអាំណាងេម្ម្មប់ពិនាុឆ្ន២
ាំ ០២០

ការសម្បៀបសធៀបពិនាុ និងការពនយល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួលពីការ
វាយត្នម្ៃសលើកម្ុន

ភាពទាៃ់ទពលទវោនៃការែតល់ហិរញ្ញបបទាៃរបស់នដ្រូ
(២)

អភិវឌ្ឍៃ៍ (អៃុទោម្ភាព
ោម្ួយ្ការបា៉ា ៃ់សាមៃម្បចាំ
ម្ត្ីាសសរុប)
ព័ត្ា
៌ ៃហិរញ្ញវត្ថខុ ដ្លម្ត្ូវ
បាៃែតលទ់ ោយ្នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍

D-2

ិ ៃិង
សម្ាប់ការទរៀបច្ាំថ វកា
ការរាយ្ការណ៍ពហ
ី រិ ញ្ញបបទាៃ
ិ ី
សម្ាប់រទម្ាងៃិងកម្ម វធ
ភាពទពញទលញ ៃិងភាព

(១)

ទាៃ់ទពលទវោនៃការបា៉ា ៃ់
ម្បាណថវិការបស់ាចស់
ៃ
ាំ ួយ្សម្ាប់ការោាំម្ទរទម្ាង
អម្តានៃការទកើត្ទ ើង ៃិង
វិសាលភាពនៃការរាយ្ការណ៍

(២)

ទោយ្ាចស់ ាំៃួយ្ អាំពីរហ
ំ ូរ
ាំៃួយ្ោក់ខសត ងសម្ាប់ការោាំម្ទរទម្ាង

D-3

ទាំហនាំ ៃហិរញ្ញបបទាៃខដ្លម្ត្ូវ
ិ ោ
បាៃម្រប់ម្រងតាម្ៃីត្ិ វធ
ី ត្ិ

8
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ឧបេម្ព័នធទី ៨ ៖ បទបងាាញរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពម្បចាំឆ្ន២
ាំ ០២០ េម្ម្មប់
កិចចម្បជុាំគណៈកម្ាការកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ននម្កេួងសេដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

ឧបេម្ព័នធទី ៩ ៖ របាយការណ៍លទធ ្លននកិចចម្បជុាំគណៈកម្ា ការកកទម្ម្ង់
ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ននម្កេួងសេដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

ឧបេម្ព័នធទី ១០ ៖ ការេសម្ម្ចរបេ់គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកកទម្ម្ង់
ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

230

231

232

233

234

235

ឧបេម្ព័នធទី ១១ ៖ បទបងាាញរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពម្បចាំឆ្ន២
ាំ ០២០ េម្ម្មប់
កិចចម្បជុាំគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ ជាម្ួយត្ាំណាងនដគូអភិវឌ្ឍន៍
(ភាសាកខ្ារ)

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

ឧបេម្ព័នធទី ១២ ៖ ម្ត្ិសោបល់របេ់នដគូអភិវឌ្ឍន៍សលើរបាយការណ៍
វឌ្ឍនភាពម្បចាំឆ្ន២
ាំ ០២០
(ភាសាកខ្ារ)

263

ម្ត្ិសោបល់ និងការស្ៃយ
ើ ត្បសលើខ្ម្
ឹៃ សាររបាយការណ៍
វឌ្ឍនភាពម្បចាំឆ្ន២
ាំ ០២០ ននការអនុវត្តកម្ា វធ
ិ ីកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈដាំណាក់កាលទី៣

6
អ.រ.ហ. បាៃទរៀបច្ាំោទសច្កតីម្ោងរបាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាពម្បចាំ ឆ្នាំ ២០២០ នៃការអៃុវត្តកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាលទី៣ ទដ្ើម្បី្លុោះបញ្ញចង
ាំ ពីសាថៃភាពនៃការខកទម្ម្ង់ ៃិងម្បព័ៃធម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុោ ។ របាយ្ការណ៍ទៃោះក៏បាៃរូសបញ្ញាក់ៃូវសម្ិទក
ធ ម្មសាំខាៃ់ៗ ទហើយ្កត្់សាគល់ៃូវ វិធាៃការ
ទោោះម្សាយ្បញ្ញាម្បឈម្ ៃិង ាំរុញកិច្ចការខកទម្ម្ង់ម្សបតាម្បរិការណ៍បច្ចុបបៃន ។ តាម្រយ្ៈការពិៃិត្យទលើទសច្កតីម្ោង
របាយ្ការណ៍, នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍រួម្ាៃ សហភាពអឺរ៉ៃុប, ធន្ទោរអភិវឌ្ឍៃ៍អាសុី, ម្ូលៃិធិរូបិយ្វត្ថុអៃតរោត្ិ, ធន្ទោរ
ពិភពទោក, ទីភានក់ងារអភិវឌ្ឍៃ៍របស់បារាាំង ៃិងអងគការយ្ូៃីទសហវ បាៃរួម្ោនែតល់ម្ត្ិទោបល់ទដ្ើម្បីបទងកើៃរុណភាព
ៃិងភាពម្រុបម្ ុងទម្ោយ្នៃរបាយ្ការណ៍ ។ ទដ្ើម្បីែតល់ោការទ្លើយ្ត្បទៅៃឹងម្ត្ិទោបល់របស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍, អ.រ.ហ.
បាៃទធវើការកត្់សាគល់អងគភាព ាំន្ទញទម្កាម្ឱវាទម្កសួងទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ (កសហវ.) ៃិងសហការទរៀបច្ាំោ
ការទ្លើយ្ត្បដ្ូច្ខាងទម្កាម្ ៖
ល.រ.

ម្ត្ិទោបល់ ៃិងការទ្លើយ្ត្ប

ម្ត្ិទោបល់ទូទៅ
០១

ម្ត្ិទោបល់របស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍៖
ការវាយ្ត្នម្លច្ាំណាយ្សាធារណៈៃិងរណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ (PEFA) ៖ នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍កត្់សាគល់ថ្ន ការវាយ្ត្នម្ល
PEFA រឺពុាំទាៃ់ទទួលបាៃការទទួលសាគល់ពីទលខាធិការោឋៃ PEFA (PEFA Check) ទៅទ ើយ្ ។ PEFA Check ោ
ល័កេែ័ណឌសម្ាប់ វិៃិច្័យ្
ឆ ថ្នរបាយ្ការណ៍ PEFA ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំបញ្ច ប់ ៃិងកាលយ្ោរបាយ្ការណ៍ែលូវការ ។ ការពិៃិត្យ
របស់ទលខាធិការោឋៃ PEFA ទលើទសច្កតីម្ោងរបាយ្ការណ៍ PEFA ទលើកម្ុៃ បងាាញពីកម្ម្ិត្អៃុទោម្ភាពទាបទៅ
ទ ើយ្ ដ្ូច្ទៃោះនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍សូម្ទលើកទឹកច្ិត្ឱ
ត យអរគទលខាធិការោឋៃរណៈកាមធិការដ្ឹកន្ទាំការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.រ.ហ.) ទែាើទសច្កតីម្ោងរបាយ្ការណ៍ PEFA ច្ុងទម្កាយ្ ូៃទលខាធិការោឋៃ PEFA ទដ្ើម្បី
ធាន្ទអៃុទោម្ភាព នៃវិធីសាស្រសត វាយ្ត្នម្ល ។ នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍សូម្សាវរម្ៃ៍ច្ាំទោោះឱកាសកនុងការពិភាកាទលើលទធែល
វាយ្ត្នម្ល PEFA ទៅកម្ម្ិត្បទច្ចកទទស បន្ទាប់ពីទទួលបាៃ PEFA Check ។
១.១) ការទ្លើយ្ត្បរបស់ អ.រ.ហ. ទលើសាថៃភាពនៃការវាយ្ត្នម្ល PEFA ៃិងការពិភាកាពីលទធែល បន្ទាប់ពីទទួល
បាៃ PEFA Check ។
ការវាយ្ត្នម្ល PEFA ថ្ននក់ោត្ិ ឆ្នាំ២០២០ ម្ត្ូវបាៃចប់ទែតើម្ន្ទខែវិច្ិកា
ឆ ឆ្នាំ២០១៩ ទោយ្ាៃការោាំម្ទពី
ាំន្ទញការអៃតរោត្ិច្ាំៃួៃ ២ រូប ទម្កាម្ ាំៃួយ្បទច្ចកទទសរបស់សហភាពអឺរ៉ៃុប ។ កនុងដ្ាំទណើរវាយ្ត្នម្លទៃោះ, អ.រ.ហ.
បាៃសម្ម្បសម្ម្ួលោម្ួយ្ម្កុម្ងារវាយ្ត្នម្ល PEFA ទដ្ើម្បីទទួលបាៃទិៃនៃ័យ្ ៃិងព័ត្៌ាៃ ម្ពម្ទាាំងទធវើការបកម្សាយ្
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ទលើការោក់ពិៃាុ ។ ពិៃាុនៃការវាយ្ត្នម្លទៃោះ ម្ត្ូវបាៃពិទម្ោោះទោបល់ោម្ួយ្ៃឹងនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍, អងគភាពទម្កាម្ឱវាទ
កសហវ., ម្កសួង-សាថប័ៃ ៃិងអងគភាពឯករា យ រួម្ាៃអាោាសវៃកម្មោត្ិ ៃិងរដ្ឋសភា ែងខដ្រ ។ ខែែកតាម្ការពិទម្ោោះទោបល់, ទសច្កតីម្ោងច្ុងទម្កាយ្របាយ្ការណ៍ PEFA បាៃបងាាញៃូវការឯកភាពទលើការោក់ពិៃាុៃិងការបកម្សាយ្
ខដ្លទ្លើយ្ត្ប ៃិងរំទលច្ៃូវម្ត្ិទោបល់របស់ត្ួអងគោក់ព័ៃធ ពិទសសម្ត្ិទោបល់របស់ទលខាធិការោឋៃ PEFA ។
ដ្ាំទណើរការវាយ្ត្នម្លសរុបាៃរយ្ៈទពល ១៥ ខែ ខដ្លយ្ឺត្ោងខែៃការបៃតិច្បៃតួច្ ទោយ្សារម្ូលទហត្ុ រួម្ាៃ
(១) ការវាយ្ត្នម្ល ទៃោះបាៃទម្បើម្បាស់ម្កបែណឌវាយ្ត្នម្ល ច្ាំ ៃួៃ ពីរ រឺ ម្កបែណឌ វាយ្ត្នម្ល PEFA ឆ្នាំ ២០១១ ទដ្ើម្បីទធវើ
ការទម្បៀបទធៀបៃឹងលទធែលវាយ្ត្នម្លកៃលងម្ក ៃិងម្កបែណឌវាយ្ត្នម្ល PEFA ឆ្នាំ២០១៦ ទដ្ើម្បីបញ្ចូ លៃូវសាសធាត្ុ
ោឧត្តាៃុវត្តទៅកនុងការវាយ្ត្នម្លទៃោះ, (២) ការលាំបាកនៃទាំន្ទក់ទាំៃង ទោយ្សារវិបត្តិកូ វីដ្-១៩ រារាាំងការទធវើដ្ាំទណើរ
របស់ ាំន្ទញការអៃតរោត្ិ ៃិងបងកការលាំបាកកនុងការពិភាកាៃិងម្បម្ូលធាត្ុច្ូលពីអងគភាពោក់ព័ៃធ, ៃិង (៣) ការសរទសរ
អត្ថបទោភាសាអង់ទរលសទាម្ទារទពលទវោ កនុងការធាន្ទសុម្កឹត្ភាពែលឹម្សារ ៃិងភាពម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្នៃអត្ថៃ័យ្ ។
ោ៉ាងណាម្ិញ ទសច្កតីម្ោងរបាយ្ការណ៍ PEFA ថ្ននក់ោត្ិច្ុងទម្កាយ្ទៃោះ ោែលិត្ែលរបស់ម្កុម្ការងារ
PEFA កម្ពុោ ទាាំងែលឹម្សារ ៃិងោកយទពច្ៃ៍ ទហើយ្ក៏បាៃ្លុោះបញ្ញចង
ាំ ពីភាពខាលាំង ៃិងភាពទែាយ្នៃម្បព័ៃធម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ម្ពម្ទាាំងបងាាញ្ៃាៈៃទោបាយ្កនុងការដ្ឹកន្ទាំការការខកទម្ម្ង់កនុងរយ្ៈកាលអៃុវត្តកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាលទី៣ កៃលងម្ក ។
អ.រ.ហ. សូម្ទធវើការកត្់សាគល់ពីម្ត្ិទោបល់របស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ម្ត្ង់ច្ាំណច្
ុ ទៃោះ ទហើយ្ខែែកទលើការបកម្សាយ្
របស់ អ.រ.ហ., នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ទសន ើសុាំលុបៃូវម្ត្ិទោបល់ម្ត្ង់ច្ាំណច្
ុ ទៃោះទច្ញ ទោយ្សារទសច្កតីម្ោងរបាយ្ការណ៍
ច្ុងទម្កាយ្ម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំ ៃិងទែាើទៅ ាំន្ទញការអៃតរោត្ិ ។ សាគល់ ៖ របាយ្ការណ៍ទៃោះម្ត្ូវបាៃទទួលសាគល់ពី

ទលខាធិការោឋៃ PEFA ទៅនថៃទី ១៤ ខែម្ិថន្ទ
ុ ឆ្នាំ២០២១ ។
ម្ត្ិទោបល់ោក់ោក់
ខែនកទី១៖ ការបៃតពម្ងឹងភាពទ ឿទុកច្ិត្តនៃថវិកា
០២

ម្ត្ិទោបល់របស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍៖
នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ពិៃិត្យទឃើញពីសារៈសាំខាៃ់នៃការទកៀរររច្ាំណូល ៃិងកិច្ចែិត្ែាំរបស់រា រោឋភិបាលច្ាំទោោះការទធវើពិពិធកម្ម
ច្ាំណូលបខៃថម្ ពិទសសកនុងកាលៈទទសៈខដ្លនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍រំពឹងថ្នៃឹងាៃការរួម្ត្ូច្នៃច្ាំណូលកនុងរយ្ៈទពលែលី ៃិង
ម្ធយម្បន្ទាប់ពី វិបត្តិកូ វីដ្-១៩ ។ នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍សូម្ទកាត្សរទសើរកិច្ចែិត្ែាំរបស់រា រោឋភិបាលកនុងទពលបច្ចុបបៃនទៃោះ
ទហើយ្ពិៃិត្យទឃើញថ្ន ទៃាឹម្ៃឹងការទកៀរររច្ាំណូលពីម្បភពសកាតៃុពលថមី, កិច្ចែិត្ែាំរបស់រា រោឋភិបាលរួរខត្ពម្ងីក
ម្ូលោឋៃច្ាំណូលបខៃថម្ តាម្រយ្ៈការពម្ងឹងរដ្ឋបាលពៃធ ៃិងការបទងកើៃអៃុទោម្ភាព ម្ពម្ទាាំងការ ាំរុញឱយាៃម្បសិទភា
ធ ព
ទលើការម្បម្ូលច្ាំណូលបខៃថម្ទទៀត្ ។ នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍បាៃដ្ឹងថ្ន រា រោឋភិបាលបាៃចប់ទែតម្
ើ ការទរៀបច្ាំវាយ្ត្នម្លរដ្ឋបាល
សារទពើពៃធទោយ្ទម្បើម្បាស់ឧបករណ៍ TADAT ខដ្លៃឹងែតល់ៃូវព័ត្៌ាៃាៃសារៈម្បទោ ៃ៍ោទម្ច្ើៃសម្ាប់ការពម្ងឹង
រដ្ឋបាលពៃធ ។ នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍សូម្សាវរម្ៃ៍ច្ាំទោោះព័ត្៌ាៃសត ីពីខែៃការទរៀបច្ាំការវាយ្ត្នម្លទៃោះ ។
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២.១) ការទ្លយ្
ើ ត្បរបស់អរគន្ទយ្កោឋៃទោលៃទោបាយ្ ទលើសាថៃភាពៃិងទិសទៅនៃការទធវព
ើ ព
ិ ធ
ិ កម្មច្ណ
ាំ ូល ៃិង
ី ម្ូលោឋៃច្ាំណល
ការពម្ងក
ូ ។
អរគន្ទយ្កោឋៃទោលៃទោបាយ្៖
យ្ុទសា
ធ ស្រសត ទកៀរររច្ាំណូល ឆ្នាំ ២០១៩-២០២៣ បាៃោក់ទច្ញៃូវ វិ ធាៃការកនុង ការទធវើទាំទៃើបភាវូ បៃីយ្កម្ម
រដ្ឋបាលសារទពើពៃធ ៃិងទធវើ វិចរណកម្មទោលៃទោបាយ្ពៃធ ទដ្ើម្បីសទម្ម្ច្ទោលទៅនៃការម្បម្ូលច្ាំណូលៃិងការទលើក
កម្ពស់ទសវា ូៃអនកោប់ពៃធ ។ ោលទធែល អរគន្ទយ្កោឋៃពៃធោរ ៃិងអរគន្ទយ្កោឋៃរយ្ៃិងរោឋករកម្ពុោ បាៃ
សទម្ម្ច្វឌ្ឍៃភាពោ៉ាងលែម្បទសើរទលើ formalization of tax base, ការទលើកកម្ពស់ការែតល់ទសវា ូៃអនកោប់ពៃធ,
ការទលើកកម្ពស់អៃុទោម្ភាពសម ័ម្រច្ិត្ត, ៃិងការទលើកកម្ពស់ការសម្ម្ួលោណិ ាកម្ម ។
សម្ាប់ការទធវើពិពិធកម្មម្បភពច្ាំណូល, អរគន្ទយ្កោឋពៃធោរបាៃបៃត (១) ខកលម្ែអៃុទោម្ភាព ៃិងពម្ងីក
វិសាលភាពនៃការម្បម្ូលពៃធទលើអច្លៃម្ទពយ ៃិងដ្ីធលីម្ិៃបាៃទម្បើម្បាស់, (២) ខកលម្ែអៃុទោម្ភាពទលើការម្បម្ូល
ពៃធពី វិស័យ្ទភស ាៈ ៃិង វិស័យ្ទែសងៗ, (៣) ពម្ងីកម្ូលោឋៃពៃធតាម្រយ្ៈការច្ុោះបញ្ា ីសហម្ោស រួម្ទាាំងសហម្ោស
ធុៃត្ូច្ ៃិងម្ធយម្, (៤) ពម្ងឹងសម្ត្ថភាពៃិងសម្ម្ួលដ្ល់កិច្ចសវៃកម្មពៃធោរ, ៃិង (៥) ទធវើទាំទៃើបភាវូបៃីយ្កម្ម
ម្បព័ៃធបទច្ចក វិទាព័ត្៌ាៃពៃធោរ ៃិងសន្ទធៃកម្មម្បព័ៃធទៃោះទៅៃឹងម្បព័ៃធទិៃនៃ័យ្ោក់ព័ៃធដ្នទែងខដ្រ ។
ទៃាឹម្ទន្ទោះ អរគន្ទយ្កោឋៃរយ្ៃិងរោឋករកម្ពុោ ក៏បៃត (១) ពម្ងឹងៃិងពម្ងីកម្ូលោឋៃនៃការអៃុវត្តម្បត្ិបត្តិការ
សវៃកម្មទម្កាយ្បទញ្ច ញទាំៃិញពីរយ្, (២) ពម្ងឹងយ្ៃតការអៃុវត្តច្ាប់ ៃិងម្បឆ្ាំងការរត្់ពៃធ, ៃិង (៣) ទធវើ វិចរណកម្ម
ទោលៃទោបាយ្ពៃធទលើម្ុែទាំៃិញ ខដ្លប៉ាោះោល់ដ្ល់សុែភាព ៃិងបរិសាថៃ ។
ទោយ្ខ ក ច្ាំទោោះច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ វិញ, រា រោឋភិបាលៃឹង (១) ខកលម្ែម្កបែណឌបទោឋៃរត្ិយ្ុត្ត
ទដ្ើម្បីម្បម្ូល ៃិងម្រប់ម្រងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធឱយអស់សកាតៃុពល, (២) បទងកើៃការអភិវឌ្ឍ ៃិងទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធ
បទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃសត ីពីការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរដ្ឋ (SARMIS) ៃិងម្បព័ៃធបទច្ចកវិទាព័ត្៌ាៃសត ីការម្រប់ម្រងច្ាំណូល
ម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ (NRMIS), ៃិង (៣) ពម្ងឹងយ្ៃតការម្រប់ម្រងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធពីម្បភពធៃធាៃខរ៉ៃ ៃិង
ធៃធាៃដ្នទទទៀត្ ។
ទទាោះោោ៉ាងទៃោះកតី ការទធវើ វិចរណកម្មទោលៃទោបាយ្ពៃធកាំពុងម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំទៅោាំម្ទែលិត្កម្មកនុងម្សុក
ៃិងទ្លើយ្ត្បទៅៃឹងបខម្ម្បម្ម្ួលនៃរច្ន្ទសម្ព័ៃធសងគម្ -ទសដ្ឋកិច្ច ។ កនុងរយ្ៈែលីខាងម្ុែ ទោលៃទោបាយ្ពៃធទលើ
សហម្ោសធុៃត្ូច្ ៃិងម្ធយម្ ម្ត្ូវទធវើ វិចរណកម្មទដ្ើម្បីោាំម្ទដ្ល់ែលិត្កម្មកនុងម្សុក ទហើយ្ទោលៃទោបាយ្ពៃធទលើ
ម្បាក់ច្ាំទណញ ក៏ៃឹងម្ត្ូវរិត្រូរទដ្ើម្បីម្របដ្ណតប់ទលើម្ូលោឋៃពៃធថមី ។ ម្ា៉ា ងទទៀត្ ទោលៃទោបាយ្ពៃធ រួម្ាៃពៃធ
ទលើម្បាក់ច្ាំណូលបុរគល ៃិងពៃធទលើអា ីវកម្មអៃឡាញ ក៏កព
ាំ ុងម្ត្ូវបាៃសិកាសម្ាប់ោម្ូលោឋៃម្បម្ូលច្ាំណូលពៃធថមី
កនុងរយ្ៈទពលម្ធយម្ខាងម្ុែ ។
កនុងសាថៃភាព ាំងឺ្លងកូ វីដ្-១៩ រា រោឋ ភិ បា លបាៃទ្លើយ្ត្បភាលម្ៗ ទោយ្ទផ្លតត្ការទម្បើម្បាស់ធៃធាៃទលើ
អាទិភាពច្ាំៃួៃ ៤ រឺ (១) ម្បយ្ុទម្ធ បឆ្ាំងៃឹង ាំងឺកូ វីដ្-១៩, (២) រកាអាយ្ុ ី វិត្របស់ម្បោពលរដ្ឋ ពិទសសម្បោ ៃ
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ម្កីម្ក ៃិងពុាំាៃការងារទធវើ តាម្រយ្ៈកម្ម វិធីោាំោរសងគម្, (៣) រកាសកម្មភាពធុរៈកិច្ចនៃវិស័យ្រងែលប៉ាោះោល់ឱយ
រស់រាៃាៃ ី វិត្ ៃិងបទងកើៃសកម្មភាពទសដ្ឋកិច្ចកនុងម្សុក, ៃិង (៤) រកាសៃតិសុែ ៃិងសថ ិរភាពសងគម្ ។ កនុងម្កបែណឌ
អាទិភាពទាាំង ៤ ទៃោះ, រា រោឋភិបាលបាៃោក់ទច្ញៃូវ វិធាៃការច្ាំៃួៃ ៨ ុាំ ខដ្លកនុងទន្ទោះាៃ វិធាៃការច្ាំៃួៃ ៤ ុាំ
ខដ្លអាច្ប៉ាោះ ោល់ដ្ល់ការម្បម្ូល ច្ាំណូល រឺ (១) វិធា ៃការហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ (Fiscal Measures) ដ្ូច្ ោ
ការទលើកទឹកច្ិត្តពៃធ ៃិងការអៃុទម្ោោះពៃធសម្ាប់ វិស័យ្វាយ្ៃភណឌ ៃិង វិស័យ្ទទសច្រណ៍, (២) វិធាៃការហិរញ្ញវត្ថុ
ដ្ូច្ោការបទងកើត្យ្ៃតការសហហិរញ្ញបបទាៃ ៃិងការខច្ករំខលកហាៃិភ័យ្, ការបទងកើត្ម្ូលៃិធិធាន្ទឥណទាៃ ៃិងឧបករណ៍
ែតល់ហិរញ្ញបបទាៃទែសងទទៀត្, (៣) វិធាៃការ ាំៃួយ្សងគម្ ដ្ូច្ោការទែារសាច្់ម្បាក់ ូៃម្រួសារម្កីម្ក ៃិងងាយ្រងទម្ោោះ,
កម្ម វិធីសាច្់ម្បាក់ពលកម្ម ៃិងវរគបណតុោះបណា
ត លសម្ាប់កម្ម ករបាត្់បង់ការងារ, (៤) វិធាៃការអៃត រ វិស័យ្ ដ្ូ ច្ោ
ការបទងកើត្ ថ្ននលច្ុោះបញ្ា ី តាម្ម្បព័ៃធទអ ិច្ម្ត្ូៃិក, ការសម្ម្ួល ដ្ល់ការអភិវឌ្ឍសហម្ោសធុៃ ត្ូច្ ៃិងម្ធយម្, ៃិង
ការសម្ម្ួលសកម្មភាពន្ទាំទច្ញ ៃិងន្ទាំច្ូល ។ វិធាៃការោក់ខសត ងខដ្លប៉ាោះោល់ដ្ល់ការម្បម្ូលច្ាំណូល រួម្ាៃ៖
- ការអៃុទម្ោោះពៃធម្បចាំខែរហូត្ដ្ល់ខែម្ីន្ទ ឆ្នាំ២០២១ សម្ាប់សណា
ឋ ោរ, ែាោះសាំណាក់, ទភា ៃីយ្ោឋៃ ៃិង
ទីភានក់ងារទទសច្រណ៍ ខដ្លបាៃច្ុោះបញ្ា ីោម្ួយ្អរគន្ទយ្កោឋៃពៃធោរ ៃិងាៃសកម្មភាពទសដ្ឋកិច្ចទៅរា ធាៃី
ភនាំទពញ ទែត្តទសៀម្រាប ម្ពោះសីហៃុ ខកប កាំពត្ ម្ពម្ទាាំងម្កុងបាវិត្ ៃិងទបា៉ា យ្ខបត្
- ការអៃុទម្ោោះការបង់ម្បាក់បៃតអាោាបណណ ទទសច្រណ៍ម្រប់ម្បទភទ កនុងវិស័យ្ទទសច្រណ៍សម្ាប់ឆ្នាំ២០២១
- ការែតល់ម្បាក់ទបៀវត្ស ៤០ដ្ុ ោល រកនុងម្យ្យ្ខែ សម្ាប់កម្ម ករាន ក់ នៃទរាងច្ម្កកនុងសហម្ោស ៃិ ងធុរកិច្ច
វិស័យ្វាយ្ៃភណឌ ដ្ូច្ោកម្មករនៃសហម្ោសែលិត្សទម្លៀកបាំោក់ ខសបកទ ើង ែលិត្ែលទទសច្រណ៍ ៃិង
កាបូប ៃិង វិស័យ្ទទសច្រណ៍ ដ្ូច្ោកម្មករនៃសណា
ឋ ោរ ែាោះសាំណាក់ ៃិងទភា ៃីយ្ោឋៃ
- ការអៃុទម្ោោះការបង់ពៃធអបបបរារហូត្ដ្ល់ខែម្ីន្ទ ឆ្នាំ២០២១ សម្ាប់ម្កុម្ហុៃអាកាសច្រណ៍ខដ្លច្ុោះបញ្ា ី
ទៅកម្ពុោ
- ការពៃារការបង់ម្បាក់ ាំោក់កនម្ម្អាកាសច្រណ៍សុី វិល ៃិងអៃុញ្ញញត្ឱយម្កុម្ហុៃអាកាសច្រណ៍បង់ោដ្ាំណាក់កាលបន្ទាប់ពីែុត្ៃូវកាលបរិទច្ឆទពៃារទៃោះ ។
ោរួម្ ទោយ្សារខត្ ាំងឺ្លងកូ វីដ្-១៩, ការអៃុវត្តយ្ុទសា
ធ ស្រសត នៃការទកៀរររច្ាំណូលម្បឈម្ៃឹងទុកេលាំបាកខដ្ល
ទាម្ទារឱយាៃការថលឹងខថលងរវាងការ ួយ្សទស្រងាគោះធុរកិច្ចប៉ាោះោល់ទោយ្ ាំងឺ្លងកូ វីដ្-១៩ ៃិងការម្បម្ូលច្ាំណូលទដ្ើម្បី
បាំទពញកាំទណើៃនៃត្ម្ម្ូវការច្ាំណាយ្ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ បច្ច័យ្នៃ ាំងឺ្លងកូ វីដ្-១៩ ទលើសកម្មភាពធុរកិច្ចៃឹងប៉ាោះោល់ដ្ល់
ការម្បម្ូលច្ាំណូលកនុងរយ្ៈទពលែលី ៃិងម្ធយម្ខាងម្ុែ ។ ទៃាឹម្ទន្ទោះ ការអៃុទម្ោោះពៃធខដ្លោវិធាៃការទោលៃទោបាយ្
ទដ្ើម្បីោាំម្ទធុរកិច្ចទាង
ាំ ទន្ទោះ

ក៏ៃឹងោក់សាពធដ្ល់សម្ត្ថភាពរបស់រដ្ឋបាលពៃធកនុងការសទម្ម្ច្ៃូវទោលទៅកាំទណើៃ

ច្ាំណូលកនុងរយ្ៈទពលម្ធយម្ ។ ទហត្ុទៃោះ អរគន្ទយ្កោឋៃទោលៃទោបាយ្សូម្ោាំម្ទច្ាំទោោះម្ត្ិខដ្លថ្ន ការទធវើពិពិធកម្ម
ៃិងពម្ងីកម្ូលោឋៃពៃធម្ត្ូវខត្រិត្រូរឱយបាៃហមត្់ច្ត្់កនុងបរិការណ៍នៃ ាំងឺ្លង ៃិងសាថៃភាពទងើបទ ើង វិញោ៉ាងយ្ឺត្នៃ
ទសដ្ឋកិច្ច ។
អរគន្ទយ្កោឋៃពៃធោរ៖
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ទបើទទាោះបីោម្បឈម្ៃឹងឥទធិពលនៃ ាំងឺ្លងកូ វីដ្-១៩, អរគន្ទយ្កោឋៃពៃធោរបាៃែិត្ែាំរកាៃិងពម្ងឹងរដ្ឋបាល
ពៃធ ម្ពម្ទាាំងសម្ម្ួលៃីត្ិ វិធីកាត្ពវកិច្ចពៃធ ូៃអនកោប់ពៃធខថម្ទទៀត្ែង ។ ោពិទសស អរគន្ទយ្កោឋៃពៃធោរបាៃ
ោក់ឱយដ្ាំទណើរការៃូវម្បព័ៃធបទច្ចកវិទាម្ួយ្ច្ាំៃួៃទដ្ើម្បីកាត្់បៃថយ្ការ ួបផ្លាល់ទលើកិច្ចការម្បកាសពៃធ, ការច្ុោះបញ្ា ីសហម្ោស ៃិងការទធវើសវៃកម្មពៃធ ។
- សម្ាប់ការម្បកាសពៃធ, អរគន្ទយ្កោឋៃពៃធោរបាៃអៃុញ្ញញត្ឱយអនកបង់ពៃធទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធ e-filing សម្ាប់
ការម្បកាសពៃធម្បចាំខែ ៃិងពៃធទលើម្បាក់ច្ណ
ាំ ូល ។ ម្ា៉ា ងទទៀត្, អនកោប់ពៃធអាច្បង់ពៃធតាម្ e-payment
ៃិងទទួលលិែត្
ិ អទញ្ា ើញឱយបង់ពៃធតាម្ e-uploader ។
- សម្ាប់ការច្ុោះបញ្ា ីសហម្ោស, អនកបង់ពៃធម្ត្ូវបាៃអៃុញ្ញញត្ឱយទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធ CamDX សម្ាប់ច្ុោះបញ្ា ី
ទោយ្សារអរគន្ទយ្កោឋៃពៃធោរទម្ ើសទរីសសហម្ោសខដ្លាៃហាៃិភយ្
័ ែពស់ប៉ាុទណាណោះសម្ាប់ច្ុោះទធវើទសសៃកិច្ចខណន្ទាំ ទហើយ្បច្ចុបបៃនទៃោះ ការច្ុោះទធវើទសសៃកិច្ចខណន្ទាំក៏ម្ត្ូវបាៃផ្លែកោបទណា
ត ោះអាសៃនទោយ្សារខត្
កតាត ាំងឺ្លងកូ វីដ្-១៩ ែងខដ្រ ។
- សម្ាប់ការទធវើសវៃកម្មពៃធោរវិញ រដ្ឋបាលពៃធោរបាៃទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធ វីឌ្ីអូអៃឡាញ Zoom សម្ាប់
សម្ម្បសម្ម្ួលកិច្ចម្ប ុាំ ៃិងទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធ e-tax service system សម្ាប់ការបញ្ាូ ៃឯកសារន្ទន្ទ ។
- សិកាទលើលទធភាពនៃការម្បម្ូលច្ាំណូល ខដ្លាៃសកាតៃុពលទែសងទទៀត្ទោយ្ធាន្ទបាៃៃូវអៃុទោម្ភាព
សារទពើពៃធ ៃិងការម្បម្ូលច្ាំណូលឱយបាៃម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ រួម្ាៃម្បភពច្ាំណូលពី វិស័យ្ោណិ ាកម្មតាម្
ិ ័យ្ទម្បងកាត្ខដ្លោសកាតៃុពលថមី វិស័យ្ធៃធាៃខរ៉ៃ ៃិង វិស័យ្
ម្បព័ៃធទអ ិច្ម្ត្ូៃិក (E-Commerce) វស
ខដ្លាៃសកាតៃុពលម្ួយ្ច្ាំៃួៃទទៀត្ ។
បខៃថម្ពីការរកាច្ាំណូលពៃធ, អរគន្ទយ្កោឋៃពៃធោរបាៃអៃុវត្តតាម្ម្បកាសខណន្ទាំរបស់រា រោឋភិបាល ទលើ
វិធាៃការ ៨

ុាំ កនុងការម្រប់ម្រងែលប៉ាោះោល់ទសដ្ឋកិច្ចទលើ វិស័យ្ងាយ្រងទម្ោោះ ដ្ូច្ោវាយ្ៃភណឌ, ទទសច្រណ៍ ៃិង

អាកាសច្រណ៍ ទោយ្អៃុទម្ោោះពៃធទដ្ើម្បី ួយ្សហម្ោសខដ្លកាំពុងរងវិបត្តិទៃោះ ។
ច្ាំទោោះការទធវើពិពិធកម្មច្ាំណូល វិញ, អរគន្ទយ្កោឋៃពៃធោរបាៃទធវើការសិកាៃិងទរៀបច្ាំោទសច្កតីម្ោងសត ីពី
ការអៃុវត្តពៃធទលើម្បាក់ច្ាំណូលបុរគល ៃិងពៃធទលើអា ីវកម្មអៃឡាញ ។ ោ៉ាងណាម្ិញ អរគន្ទយ្កោឋៃពៃធោរពុាំទាៃ់
អៃុវត្តៃូវសកម្មភាពណាម្ួយ្ទន្ទោះទទ ទោយ្ទហត្ុថ្នកិច្ចការទៃោះហាក់ពុាំសម្ម្សបសម្ាប់កាលៈទទសៈទៃោះ ។ ោការទម្ត្ៀម្
លកេណៈម្បម្ូលច្ាំណូលពីម្បភពធៃធាៃខរ៉ៃទម្បងកាត្, អរគន្ទយ្កោឋៃពៃធ ោរពិៃិត្យទឃើញាៃច្ាប់ម្រប់ម្ោៃ់កនុង
ការម្រប់ម្រងសហម្ោសកនុង វិស័យ្ទៃោះ ។
២.២) ការទ្លយ្
ើ ត្បរបស់ អ.រ.ហ. ទលើខែៃការនៃការទរៀបច្ាំវាយ្ត្នម្លរដ្ឋបាលសារទពើពៃធ TADAT ។
អ.រ.ហ. បាៃពិភាកាោម្ួយ្ទលខាធិការោឋៃ TADAT ទហើយ្បាៃឱយដ្ឹងថ្ន ការទរៀបច្ាំវាយ្ត្នម្ល TADAT អាច្
ម្បម្ពឹត្តទៅបាៃ លុោះម្តាខត្អនកវាយ្ត្នម្លាៃបទពិទសាធៃ៍ទលើការវាយ្ត្នម្ល TADAT ៃិងទទួលបាៃការបណតុោះបណា
ត លពី
ម្កបែណឌវាយ្ត្នម្ល TADAT ។ សម្ាប់កម្ពុោ ម្កុម្ការងារវាយ្ត្នម្ល TADAT តាម្រយ្ៈទសច្កតីសទម្ម្ច្ទលែ០៤៨
សហវ. ច្ុោះនថៃទី១៦ ខែកកកោ ឆ្នាំ២០២០ ទទួលការបណតុោះបណា
ត លពីម្កបែណឌវាយ្ត្នម្ល TADAT ខដ្លៃឹងសម្ម្ួល
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ដ្ល់កិច្ចដ្ាំទណើការការវាយ្ត្នម្ល ដ្ូច្ោការទ្លើយ្ត្បទៅៃឹងកម្ម្ងសាំណួរម្ុៃការវាយ្ត្នម្ល ។ ម្ា៉ា ងទទៀត្ ទៅទពលខដ្ល
អៃុវត្តសកម្មភាពខកទម្ម្ង់អាទិភាពបន្ទាប់ពីការវាយ្ត្នម្លច្ប់សពវម្រប់ ។
ការវាយ្ត្នម្ល TADAT អាច្ទធវើតាម្ម្បព័ៃធអៃឡាញ ទហើយ្ទលខាធិការោឋៃ TADAT ៃិងអ.រ.ហ. ៃឹងខបងខច្ក
ោ ាំហាៃៗ តាម្ម្ត្ីាសដ្ូច្ខាងទម្កាម្៖
ម្ត្ីាសទី២ ឆ្នាំ២០២១
−

ទរៀបច្ាំកិច្ចម្ប ុាំខណន្ទាំ ៃិងខបងខច្កភារកិច្ច ូៃសា ិកម្កុម្ការងារវាយ្ត្នម្ល TADAT,

−

ទរៀបច្ាំបញ្ច ប់ៃូវខែៃការនៃការទរៀបច្ាំវាយ្ត្នម្ល TADAT,

−

ទរៀបច្ាំៃីត្ិ វិធីែលូវការកនុងការទរៀបច្ាំវាយ្ត្នម្ល TADAT ៃិងទែាើ ូៃទលខាធិការោឋៃ TADAT ។

ម្ត្ីាសទី៣ ឆ្នាំ២០២១
−

ពិៃិត្យសាវតាររបស់ម្បទទស (ម្កបែណឌរត្ិយ្ុត្ត ៃិងសាថប័ៃកនុងការម្រប់ម្រងរដ្ឋបាលពៃធ),

−

បាំទពញកម្ម្ងសាំណួរម្ុៃការចប់ទែតើម្ទរៀបច្ាំការវាយ្ត្នម្ល,

−

ទែាៀងផ្លាត្់ព័ត្៌ាៃនៃកម្ម្ងសាំណួរម្ុៃការចប់ទែតើម្ទរៀបច្ាំការវាយ្ត្នម្ល ៃិងកត្់សាគល់ច្ាំណច្
ុ ម្ត្ូវសិកា
លម្ែិត្បខៃថម្ ។

ម្ត្ីាសទី៤ ឆ្នាំ២០២១៖
−

កាំណត្់ពីម្ទធាបាយ្នៃការទធវកា
ើ រវាយ្ត្នម្ល (ទទួលទសសៃកិច្ចផ្លាល់របស់ ាំន្ទញការអៃតរោត្ិ ឬទធវើការវាយ្ត្នម្លតាម្ម្បព័ៃធអៃឡាញ),

−

ោក់ពិៃាុសាសធាត្ុៃីម្ួយ្ៗនៃសូច្ន្ទករវាយ្ត្នម្ល,

−

ទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោងរបាយ្ការណ៍វាយ្ត្នម្ល TADAT,

−

ទរៀបច្ាំកិច្ចម្ប ុាំពិៃិត្យរួម្ោន ៃិងទែាើទសច្កតីម្ោងរបាយ្ការណ៍ ូៃទលខាធិការោឋៃ TADAT,

−

ម្បម្ូលព័ត្៌ាៃបខៃថម្ ៃិងខកសម្ម្ួលទសច្កតីម្ោងរបាយ្ការណ៍ខែែកតាម្ម្ត្ិទោប់របស់
ទលខាធិការោឋៃ TADAT,

−

ទរៀបច្ាំបញ្ច ប់ ៃិងឯកភាពការោក់ពិៃាុ ៃិងទធវើសិកាេសាោពិទម្ោោះទោបល់,

−

ទោរពរាយ្ការណ៍លទធែលច្ុងទម្កាយ្ ូៃ ឯកឧត្តម្អរគបណឌត្
ិ សភាចរយ ឧបន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតី ៃិង
ទសន ើទែាើរបាយ្ការណ៍ច្ុងទម្កាយ្ ូៃទលខាធិការោឋៃ TADAT ។

ម្ត្ីាសទី១ ឆ្នាំ២០២២៖
−

ទរៀបច្ាំសិកាេសាោែសពវែាយ្របាយ្ការណ៍ TADAT,

−

ពិភាកាពីច្ាំណច្
ុ ៃិង វិធាៃការម្ត្ូវបៃតពម្ងឹងរដ្ឋបាលពៃធ,

−

ទោរពរាយ្ការណ៍លទធែលនៃការពិភាកាទលើទោលៃទោបាយ្ពៃធ ូៃ ឯកឧត្តម្អរគបណឌត្
ិ សភាចរយ
ឧបន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតី ។

០៣

ម្ត្ិទោបល់របស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍៖
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នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ាៃកតីទសាម្ៃសសច្ាំទោោះការែតួច្ទែតើម្ទដ្ើម្បីពម្ងឹងសិថ ត្ិលទធកម្ម ។ នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍កត្់សាគល់ថ្ន ាៃ
អងគភាពថវិកាច្ាំៃួៃ ៣០៥ ឬទសម ើៃឹង ៤៧,៧៤% ពុាំបាៃទែាើរបាយ្ការណ៍លទធកម្មឆ្នាំ២០២០ ម្ក កសហវ. ទទ ។
ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ិលទធកម្មក៏បាៃបងាាញខដ្រថ្ន អងគភាពលទធកម្មោទម្ច្ើៃម្ិៃបាៃទធវើទសច្កតរា
ី យ្ការណ៍បាៃទាៃ់ទពលទវោ ។
នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍សូម្ទលើកទឹកច្ិត្តឱយ កសហវ. បទងកើត្ៃូវម្បព័ៃធរណទៃយ្យភាព (Accountability System) ទដ្ើម្បី
បទងកើៃអៃុទោម្ភាពទលើកិច្ចការទៃោះ ។ របាយ្ការណ៍ម្បចាំ ឆ្នាំនៃការអៃុវត្តការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈបាៃសរទសរថ្ន FMWG ៃឹងបញ្ច ប់ការអភិវឌ្ឍម្៉ាូឌ្ុលម្រប់ម្រងលទធកម្មទពញទលញកនុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១
ទហើយ្ក៏កាំពុងបាំោក់ទហោឋរច្ន្ទសម្ព័ៃធ ៃិងទធវើការបណតុោះបណា
ត លដ្ល់អនកទម្បើម្បាស់ែងខដ្រ ។ នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍សូម្សាវរម្ៃ៍
ច្ាំទោោះកាលវិភារនៃការពម្ងីកការោក់ឱយអៃុវត្តម្៉ាូឌ្ុលម្រប់ម្រងលទធកម្មទពញទលញទៃោះទៅម្រប់ម្កសួង-សាថប័ៃ ។
ិ ៃការទលើកកម្ពសអ
៣.១) ការទ្លយ្
ើ ត្បរបស់អរគន្ទយ្កោឋៃលទធកម្មសាធារណៈ ទលើ វធា
់ ៃុទោម្ភាពនៃការទែារើ បាយ្ការណ៍
លទធកម្ម ៃិងសម្ិទល
ិ ធ ទធភាព ឬភាពចាំបាច្់នៃការបទងកត្
ើ ម្បព័ៃធរណទៃយ្យភាពសម្ាប់ទលើកកម្ពសអ
់ ៃុទោម្ភាពទៃោះ ។
ោក់ព័ៃធៃឹង វិធាៃការទលើកកម្ព ស់អៃុទោម្ភាពនៃការទែាើរបាយ្ការណ៍លទធកម្ម , អរគន្ទយ្កោឋៃលទធកម្ម
សាធារណៈ បាៃៃិងកាំពុងបៃតពម្ងឹង ៃិង ាំរុញការទែាើរបាយ្ការណ៍សតីពីការអៃុវត្តកិច្ចលទធកម្មម្បចាំឆ្នាំ២០២០ របស់
សាថប័ៃអៃុវត្តលទធកម្ម ឬអងគភាពថវិកា ម្ក កសហវ. ។ រិត្ម្ត្ឹម្ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១, សាថប័ៃអៃុវត្តលទធកម្មខដ្លបាៃ
ទែាើរបាយ្ការណ៍សតីពីការអៃុវត្តកិច្ចលទធកម្មម្បចាំឆ្នាំ២០២០ ាៃច្ាំៃួៃ ១១០ សាថប័ៃ ទសម ើៃឹង ៩៩,០៩% ខដ្លទកើៃ
ទ ើងទលើសឆ្នាំ២០១៩ ច្ាំៃួៃ ៦,៣០% (ឆ្នាំ២០១៩ សាថប័ៃអៃុវត្តលទធកម្មបាៃទែាើរបាយ្ការណ៍ាៃច្ាំៃួៃ ១០៣ សាថប័ៃ
ទសម ើៃឹង ៩២,៧៩%) ។ ទោយ្ខ ក សម្ាប់អងគភាពថវិកាខដ្លបាៃទែាើរបាយ្ការណ៍សតីពីការអៃុវត្តកិច្ចលទធកម្មម្បចាំ
ឆ្នាំ២០២០ ាៃច្ាំៃួៃ ៣៩១ អងគភាព ទសម ើៃឹង ៦១,១៨% ទកើៃទ ើងទលើសឆ្នាំ២០១៩ ច្ាំៃួៃ ១៥,១៨%។ ោម្ួយ្ោនទៃោះ
ខដ្រ សម្ាប់សាថប័ៃអៃុវត្តលទធកម្ម ឬអងគភាពថវិកាខដ្លម្ិៃបាៃទាៃ់បាៃទែាើរបាយ្ការណ៍អៃុវត្តកិច្ចលទធកម្មម្បចាំឆ្នាំ
២០២០ ម្ក កសហវ., អរគន្ទយ្កលទធកម្មសាធារណៈៃឹងបៃត ាំរុញការទែារើ បាយ្ការណ៍លទធកម្មទៃោះ តាម្រយ្ៈយ្ៃតការ
ៃិង វិធាៃការចាំបាច្់ម្ួយ្ច្ាំៃួៃ ដ្ូច្ខាងទម្កាម្៖
-

ទរៀបច្ាំលិែិត្ទម្កើៃរំលក
ឹ ៃ
ូ ទៅសាថប័ៃអៃុវត្តលទធកម្ម ឬអងគភាពថវិកាខដ្លម្ិៃបាៃទាៃ់បាៃទែាើរបាយ្ការណ៍
អៃុវត្តកិច្ចលទធកម្មម្បចាំឆ្នាំ២០២០ ម្ក កសហវ. ទដ្ើម្បី ាំរុញទលើការទែារើ បាយ្ការណ៍អៃុវត្តកិច្ចលទធកម្មម្បចាំ
ឆ្នាំ២០២០

- បៃតតាម្ោៃការអៃុវត្តខែៃការលទធកម្មម្បចាំឆ្នាំ២០២១ ៃិងឆ្នាំបៃតបន្ទាប់របស់សាថប័ៃអៃុវត្តលទធកម្ម ឬអងគភាព
ថវិកាឱយបាៃត្ឹង រឹង
- សហការោម្ួយ្ៃឹងអរគន្ទយ្កោឋៃថវិកាកនុងការពិចរណាផ្លែកការែតល់ធាន្ទច្ាំណាយ្សម្ាប់រទម្ាងលទធកម្ម
បន្ទាប់ ច្ាំទោោះសាថប័ៃអៃុវត្តលទធកម្ម ឬអងគភាពថវិកាខដ្លម្ិៃបាៃទែាើរបាយ្ការណ៍អៃុវត្តកិច្ចលទធកម្ម ម្ក
កសហវ. ឬម្ៃាីរ សហវ. ឱយបាៃទទៀងទាត្់ ៃិងទាៃ់ទពលទវោ
- ពិចរណាកនុងការដ្កយ្កម្កវិញៃូវសិទិស
ធ ទម្ម្ច្កិច្ចលទធកម្មតាម្កម្ម្ិត្ទឹកម្បាក់ម្ួយ្ខែនក ឬទាាំងម្សុង ច្ាំទោោះ
សាថប័ៃអៃុវត្តលទធកម្ម ឬអងគភាពថវិកាខដ្លម្ិៃបាៃទែារើ បាយ្ការណ៍អៃុវត្តកិច្ចលទធកម្មម្ក កសហវ. ឬម្ៃាីរ
សហវ. ទទៀងទាត្់ ៃិងទាៃ់ទពលទវោ។
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ទោយ្ខ ក ោក់ព័ៃធៃឹងភាពចាំបាច្់នៃការបទងកើត្ម្បព័ៃធរណទៃយ្យភាព អរគន្ទយ្កោឋៃលទធកម្មសាធារណៈ
បាៃសហការោម្ួយ្ FMWG ទលើការទរៀបច្ាំ ៃិងអភិវឌ្ឍម្ុែងារលទធកម្មទពញទលញកនុង FMIS ខដ្លោម្បព័ៃធម្ួយ្
សម្ាប់ការតាម្ោៃ ៃិងម្រប់ម្រងការអៃុវត្តកិច្ចលទធកម្មរបស់សាថប័ៃអៃុវត្តលទធកម្ម ឬអងគភាពថវិកាឱយកាៃ់ខត្ាៃ
ម្បសិទ ធភាពោងទពលកៃល ងម្ក ។ រិត្ ម្ត្ឹម្ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១, FMWG សហការោម្ួ យ្អរគន្ទ យ្កោឋៃលទធកម្ម
សាធារណៈ បាៃបញ្ច ប់ទលើការអភិវឌ្ឍទលើអៃុម្ុែងារច្ាំៃួៃ ៤ នៃម្ុែងារលទធកម្មទពញទលញ រួម្ាៃ៖ (១) អៃុម្ុែងារ
ការម្រប់ម្រងបញ្ា ីអនកទដ្ញនថល, (២)អៃុម្ុែងារទរៀបច្ាំខែៃការលទធកម្ម, (៣) អៃុម្ុែងារម្រប់ម្រងដ្ាំទណើរការទដ្ញនថល
ៃិង (៤) អៃុម្ុែងារម្រប់ម្រងកិច្ចសៃា ។
ិ រនៃការពម្ងក
ី ការោក់ឱយអៃុវត្តម្ឌ្
៣.២) ការទ្លយ្
ើ ត្បរបស់ FMWG ទលើកាលវភា
៉ាូ ល
ុ ម្រប់ម្រងលទធកម្មទពញទលញ
ទៅម្រប់ម្កសួង-សាថប័ៃ ។
FMWG សូម្សាវរម្ៃ៍ ៃិងោាំម្ទដ្ល់ការទលើកទ ើងរបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍កនុងការោក់ឱយដ្ាំទណើរការម្ុែងារលទធកម្ម
ទពញទលញ កនុងទោលទៅ ាំរុញ វិៃ័យ្នៃការអៃុវត្តកិច្ចលទធកម្ម, ការម្រប់ម្រងព័ត្៌ាៃទលើកិច្ចលទធកម្មរបស់អងគភាព
ថវិកាអាណាប័កទែារសិទិទធ ពញទលញ ៃិងបណា
ោ ម្កសួង-សាថប័ៃ ៃិងការទលើកកម្ពស់ម្បសិទភា
ធ ពនៃការអៃុវត្តកិច្ចលទធកម្ម
សាធារណៈ ។ FMWG សូម្អៃុញ្ញញត្ ម្ាប ូៃអងគម្ប ុាំទោយ្សទងេបអាំពីដ្ាំទណើរការអៃុវត្តម្ុែងារកិច្ចលទធកម្មដ្ូច្
ត្ទៅ ៖
- បច្ចុបបៃន FMWG បាៃបញ្ច ប់ការអភិវឌ្ឍម្ុែងារលទធកម្មទពញទលញ ៃិងបាៃោក់ទៅកនុង Production
Environment រួច្រាល់ទហើយ្ សម្ាប់ឆ្នាំ ២០២១ ទៃោះ ។ តាម្ការឯកភាពដ្៏ែពង់ែពស់ពី ឯកឧត្តម្អរគបណឌត្
ិ
សភាចរយឧបន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតី, FMWG ៃឹងោក់ឱយទម្បើម្បាស់ម្ុែងារទៃោះោែលូវការសម្ាប់ម្កសួងច្ាំៃួៃ ២ រឺ
កសហវ. ៃិងម្កសួងកិច្ចការន្ទរី ខដ្លៃឹងម្ត្ូវអៃុវត្តទៅទដ្ើម្ម្ត្ីាសទី២ ឆ្នាំ២០២១ បន្ទាប់ពីបណោុោះបណា
ោ ល
រួច្ ។ ោការពិត្ណាស់ ការបណោុោះបណា
ោ លម្ត្ូវបាៃ ួបឧបសរគធាំបាំែុត្រឺសាថៃភាពនៃការរាំរាម្កាំខហងនៃ
ាំងឺកូ វីដ្-១៩ ខដ្លម្កុម្ការងារម្ត្ូវរិោះរកម្ទធាបាយ្ោបទណា
ោ ោះអាសៃនទដ្ើម្បីសទស្រងាគោះសាថៃការណ៍ដ្៏អាម្កក់ទៃោះ
ទដ្ើម្បីទធវើោ៉ាងណាឱយម្រប់អនកទម្បើម្បាស់ម្ុែងារថមីទៃោះ បាៃយ្ល់ដ្ឹង ៃិងទច្ោះទម្បើម្បាស់ ម្ុៃៃឹងអៃុវត្តោែលូវការ ។
- បន្ទាប់ម្កទៅឆ្នាំ ២០២២, FMWG ោក់ឱយទម្បើម្បាស់ FMIS ម្ុែងារលទធកម្មទពញទលញទៅតាម្បណា
ោ
ម្កសួងច្ាំៃួៃោ៉ាងត្ិច្ ១០ ោម្ួយ្ៃឹងអងគភាពថវិកាអាណាប័កទែារសិទិទធ ពញទលញ ម្បសិៃទបើការរាំរាម្កាំខហង
ពី ាំងឺកូ វីដ្-១៩ ម្រប់ម្រងបាៃទពញទលញ ៃិងអាច្អៃុញ្ញញត្ឱយាៃការបណោុោះបណា
ោ លោម្បម្កត្ីបាៃកនុង
ថ្ននក់ទរៀៃ ទន្ទោះទយ្ើងពាោម្បញ្ច ប់ការោក់ឱយទម្បើម្បាស់ទៅម្រប់ម្កសួង-សាថប័ៃ ខត្ម្ោង ។ ប៉ាុខៃតទបើម្ិៃ
អាំទណាយ្ែលទយ្ើងៃឹងទរៀបច្ាំោក់ឱយទម្បើម្បាស់ម្ុែងារទៃោះទៅឆ្នាំ២០២៣ សម្ាប់ម្រប់ម្កសួង-សាថប័ៃ ៃិង
អងគភាពថវិកាអាណាប័កទែារសិទិទធ ពញទលញខដ្លទៅទសសសល់ ។
- ទៅឆ្នាំ ២០២៣ ោក់អៃុវត្តទៅម្រប់ម្ៃាីរ សហវ. ទាាំង ២៥ រា ធាៃី-ទែត្ត ។
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ខែនកទី២៖ បៃតពម្ងឹងរណទៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ
០៤

ម្ត្ិទោបល់របស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍៖
នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ាៃកតីទសាម្ៃសសច្ាំទោោះការែតួច្ទែតើម្ទដ្ើម្បីខកលម្ែត្ាលភាពថវិកា ៃិងការច្ូលរួម្របស់សាធារណ ៃ ។
កនុងបរិការណ៍នៃការទធវើ វិទសាធៃកម្មច្ាប់ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍សូម្ែតល់អៃុសាសៃ៍ឱយរា រោឋភិបាលទរៀបច្ាំម្កបែណឌច្ាប់ ខដ្លន្ទាំឱយាៃការែសពវែាយ្ទសច្កតីម្ោងច្ាប់ថវិកាម្ុៃៃឹងការអៃុម្័ត្ទោយ្រដ្ឋសភា ។
ិ ទលើសម្ិទល
៤.១) ការទ្លយ្
ើ ត្បរបស់អរគន្ទយ្កោឋៃថវកា
ិ ធ ទធភាព ឬភាពចាំបា
ាំ ច្់នៃការទរៀបច្ាំម្កបែណឌច្ាប់ ខដ្លន្ទាំ
ិ ម្ុៃៃឹងការអៃុម្ត្
ឱយាៃការែសពវែាយ្ទសច្កតម្ី ោងច្ាប់ថ វកា
័ ទោយ្រដ្ឋសភា ។
កសហវ. សូម្កត្់សាគល់ច្ាំទោោះអៃុសាសៃ៍របស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍កនុងការទរៀបច្ាំម្កបែណឌច្ាប់ ខដ្លន្ទាំឱយាៃ
ការែសពវ ែាយ្ទសច្កតីម្ោងច្ាប់ថ វិកាម្ុៃ ៃឹងការអៃុម្័ត្ទោយ្រដ្ឋ ស ភា ទហើយ្បញ្ញាក់ថ្នទសច្កតីម្ោងច្ាប់ ម្បព័ៃធ
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកាំពុងម្ត្ូវបាៃពិភាកាកនង
ុ កម្ម្ិត្បទច្ចកទទស ។ ទៃាឹម្ទៃោះ ម្កុម្ការងារបទច្ចកទទសក៏ម្ត្ូវបាៃខណន្ទាំ
ទោយ្ថ្ននក់ដ្ឹកន្ទាំម្កសួងឱយពិៃិត្យទម្ើលច្ាប់ម្បព័ៃធនៃម្បទទសដ្នទកនុងត្ាំបៃ់ ទដ្ើម្បីបញ្ញាក់ថ្នទត្ើច្ាប់ម្បព័ៃធនៃម្បទទស
ទាាំងទន្ទោះពិត្ោត្ម្ម្ូវឱយរោឋភិបាលែសពវែាយ្ទសច្កតីម្ោងច្ាប់ថវិកាម្ុៃៃឹងការអៃុម្័ត្ទោយ្អងគៃីត្ិបបញ្ញត្ិតខដ្រទទ ។
ទទាោះោោ៉ាងទៃោះកតី កសហវ. ទបតោាច្ាំទោោះត្ាលភាពនៃដ្ាំទណើរការថវិកា ។ កនុងនថៃនៃការអៃុម្័ត្ទសច្កតីម្ោងច្ាប់
ថវិកាកនុងកិច្ចម្ប ុាំទពញអងគរណៈរដ្ឋ ម្ស្រៃតី, ទសច្កតីសទងេបនៃទសច្កតីម្ោងច្ាប់ថ វិកាម្ត្ូវបាៃែសពវែាយ្ភាលម្ៗទលើ
ទរហទាំព័ររបស់ កសហវ. ។ ទសច្កតីសទងេបទៃោះ រូសបញ្ញាក់ពីអាទិភាពទោលៃទោបាយ្ ៃិងវិធាៃការរបស់រា រោឋភិបាល,
កិច្ចែិត្ែាំម្បម្ូលច្ាំណូល, ៃិងការវិភា ថវិកាទៅតាម្អាទិភាព ៃិងម្កសួង-សាថប័ៃរា រោឋភិបាល ។ បខៃថ ម្ពីទៃោះ
រដ្ឋសភាក៏បាៃទរៀបច្ាំោម្បចាំៃូវទវទិកាសាធារណៈសត ីពី “ម្កបែណឌា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ចៃិងទោលៃទោបាយ្សម្ាប់ទរៀបច្ាំ
ិ រដ្ឋសភា ៃិងម្ពឹទស
ច្ាប់ថវិកា” ម្ុៃៃឹងការអៃុម្័ត្ ទហើយ្ក៏ាៃការច្ូលរួម្ពីត្ួអងគសាំខាៃ់ៗ រួម្ាៃ សា ក
ធ ភា, នដ្រូ
អភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងសងគម្សុី វិល ។ ទោលបាំណងសាំខាៃ់រឺធាន្ទត្ាលភាព ូៃអងគៃីត្ិបបញ្ញត្តិ ខដ្លោត្ាំណាងនៃម្បោពលរដ្ឋ
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ទលើែលឹម្សារនៃច្ាប់ថវិកាទៃោះ ។ ការអៃុវត្តទៃោះៃឹងខកលម្ែរុណភាពនៃដ្ាំទណើរការពិៃិត្យទសច្កតីម្ោងច្ាប់ទៃោះ ។ ម្ា៉ា ង
ទទៀត្ កនុងនថៃម្ប ុាំអៃុម្័ត្ទសច្កតីម្ោងច្ាប់ថវិកាទៅរដ្ឋសភា, សាធារណ ៃអាច្តាម្ោៃទោយ្ផ្លាល់ទលើកញ្ច ក់ទូរទសសៃ៍
ោត្ិ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ កសហវ. យ្ល់ទឃើញថ្ន អងគៃីត្ិបបញ្ញត្តិបាៃច្ូលរួម្ោ៉ាង ិត្សន ិទក
ធ នុងដ្ាំទណើរការពិៃិត្យថវិកា ។
កម្ពុោបាៃពិៃិត្យបទពិទសាធៃ៍នៃម្បទទសបារាាំង ទហើយ្លឺថ្នច្ាប់ម្បព័ៃធនៃម្បទទសទៃោះម្ិៃាៃខច្ងពីត្ម្ម្ូវការ
ឱយាៃែសពវែាយ្ទសច្កតីម្ោងច្ាប់ថ វិកាម្ុៃការទែាើទៅអងគៃីត្ិបបញ្ញត្តិទទ ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ កសហវ. យ្ល់ទឃើញថ្ន
“ការែសពវែាយ្ទសច្កតីម្ោងច្ាប់ថ វិកាម្ុៃការអៃុម្័ត្ទោយ្រដ្ឋសភា” ពុាំាៃភាពចាំបាច្់កនុងការំទលច្កនុងច្ាប់សតីពី
ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទទ ។ កនុងដ្ាំណាក់កាលទៃោះ កសហវ. ម្ិៃបដ្ិទសធច្ាំទោោះលទធភាពនៃការែសពវែាយ្ទៃោះទទ,
ោ៉ាងណាម្ិញ, កសហវ. ម្ត្ូវពិៃិត្យការអៃុវត្តទៅអៃតរោត្ិ ទហើយ្ដ្កម្សង់ៃូវឧត្តាៃុវត្តៃ៍អៃតរោត្ិ ទដ្ើម្បីឈាៃទៅ
សទម្ម្ច្អាំពីភាពចាំបាច្់នៃកត្ម្ម្ូវឱយាៃការែសពវែាយ្ទសច្កតីម្ោងច្ាប់ថ វិកាម្បចាំឆ្នាំ ម្ុៃៃឹងទែាើ ូៃរដ្ឋសភា ។
០៥

ម្ត្ិទោបល់របស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍៖
នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ាៃកតីទសាម្ៃសសច្ាំទោោះការអៃុម្័ត្ FMIS Blueprint

ាំហាៃទី៣ ៃិងខែៃការខកលម្ែៃីត្ិ វិធីការងារ

ទដ្ើម្បីោាំម្ទការអៃុវត្តទលើម្បព័ៃធ FMIS ។ នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍សូម្ទលើកទឹកច្ិត្តថ្ន Blueprint ដ្ាំណាក់កាលទី៣កាំណត្់ៃូវ
ម្ហិច្ិតា
ឆ ច្ាស់ោស់កនុងការទោោះម្សាយ្ភាពឥត្ម្បសិទភា
ធ ពនៃរច្ន្ទសម្ពៃ
័ ធរបស់កិច្ចការរណទៃយ្យ, ការរាយ្ការណ៍,
ធន្ទោរ ៃិងទូទាត្់ ខដ្លម្ត្ូវបាៃទម្បើម្បាស់សម្ាប់អៃុវត្តថ វិកា ។ នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍បាៃដ្ឹងថ្ន រា រោឋភិបាលាៃ
បាំណងបទងកើត្ FMIS ោឧបករណ៍សនូលទដ្ើម្បីកាត្់បៃថយ្ៃីត្ិ វិធីនៃខែសច្ងាវក់ច្ាំណាយ្ ។ នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍សូម្ទលើកទឹក
ច្ិត្តឱយរា រោឋភិបាលកាំណត្់ៃូវទោលបាំណងម្បកបទោយ្ម្ហិច្ិតា
ឆ
សម្ាប់ការទម្បើម្បាស់ម្៉ាូឌ្ុលទរៀបច្ាំថ វិកា ខដ្ល
ម្ិៃម្ត្ឹម្ខត្ទធវើសវ័យ្ម្បវត្តិកម្មទលើដ្ាំទណើរការទរៀបច្ាំថវិកាន្ទទពលបច្ចុបបៃនទន្ទោះទទ ខថម្ទាាំងោាំម្ទការទរៀបច្ាំថវិការយ្ៈទពល
ម្ធយម្ខែែកទលើទោលៃទោបាយ្ ៃិងសម្ិទក
ធ ម្ម ។ ោច្ុងទម្កាយ្ នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍សូម្សាវរម្ៃ៍ឱយាៃការម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ៃិង
ការរាយ្ការណ៍ទលើវឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវត្ត FMIS កនង
ុ កិច្ចម្ប ុាំ TWG ោម្បចាំ ទហើយ្នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍បាៃទម្ត្ៀម្លកេណៈ
រួច្រាល់កនុងការោាំម្ទខែនកបទច្ចកទទសតាម្ត្ម្ម្ូវការ ។
៥.១) ការទ្លយ្
ើ ត្បរបស់ FMWG ទលើការកាំណត្់ៃវូ ម្ហិច្តា
ិ ឆ ច្ាស់ោស់កង
នុ Blueprint ដ្ាំណាក់កាលទី៣ ទដ្ើម្បីទោោះ
ម្សាយ្ភាពឥត្ម្បសិទភា
ធ ពនៃរច្ន្ទសម្ពៃ
័ ធរបស់កច្
ិ កា
ច ររណទៃយ្យ, ការរាយ្ការណ៍, ធន្ទោរ ៃិងទូទាត្់ ខដ្លម្ត្ូវបាៃ
ិ ទហើយ្ៃិងការទ្លយ្
ទម្បើម្បាស់សម្ាប់អៃុវត្តថ វកា
ើ ត្បទលើសម្ិទភា
ធ ព ឬភាពចាំបាច្់ច្ទាំ ោោះការរាយ្ការណ៍របស់ FMWG
ទលើវឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវត្ត FMIS កនង
ុ កិច្ម្ច ប ុាំ TWG ោម្បចាំ ។
ោក់ព័ៃធៃឹងខែៃការពម្ងីកការោក់ឱយទម្បើម្បាស់ FMIS

ាំហាៃទី៣ ឆ្នាំ ២០២១ - ២០២៥ សម្ាប់ទិដ្ឋភាព

នៃការពម្ងីកការោឋៃរបស់ម្បព័ៃធ, FMWG ទផ្លោត្ទលើការោក់ឱយអៃុវត្តម្បព័ៃធទៅថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ប៉ាុខៃតសម្ាប់ទិដ្ឋភាព
នៃការពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ពរបស់ម្បព័ៃធ, FMWG ទផ្លោត្សាំខាៃ់ទៅទលើការងារច្ាំៃួៃ ៤ រឺ៖ (១). ការពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ព
នៃការទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធ តាម្រយ្ៈការអៃុវត្តខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ត្ម្ម្ង់ទិស ៃិងការខកសម្ម្ួលៃីត្ិ វិធីអៃុវត្តការងាររួប
ែសៃឹាំ ងខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ម្រប់ម្រងការផ្លលស់បោូរ ខដ្លៃឹងម្ត្ូវអៃុវត្តទលើម្រប់ៃីត្ិ វិធីអៃុវត្តការងារ ៃិងម្បទភទច្ាំណាយ្
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ថវិកាោត្ិ, (២). ការពម្ងឹងការអភិវឌ្ឍម្បព័ៃធ ោម្ួយ្ៃឹងការខកសម្ម្ួលៃូវការកត្់ម្តាម្បត្ិបត្តិការខដ្លពុាំម្ត្ឹម្ម្ត្ូវ
តាម្សោ ង់ោរណទៃយ្យ ៃិងយ្ៃតការ ាំរុញការទម្បើម្បាស់ព័ត្៌ាៃ, ទិៃនៃ័យ្ ៃិងរបាយ្ការណ៍ែលិត្ទច្ញពី FMIS,
(៣). ការពម្ងឹងខកលម្ែម្ុែងារខដ្លាៃម្សាប់កនុងម្បព័ៃធឱយកាៃ់ខត្ាៃសងគត្ិភាព ៃិងម្ត្ូវតាម្សោ ង់ោឧត្តាៃុវត្តៃ៍
ទដ្ើម្បីទម្ត្ៀម្ោទម្សច្កនុងការោក់ឱយអៃុវត្តទៅម្រប់ការោឋៃ ោពិទសសការោឋៃ ាំហាៃទី៣ ៃិង (៤). ការពម្ងឹងសុវត្ថិភាព
នៃការទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធ ទដ្ើម្បីធាន្ទបាៃៃូវការពម្ងីកការច្ូលទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធឱយបាៃកាៃ់ខត្ទូលាំទូោយ្ ោពិទសស
ទៅអងគភាព ៃិងរដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ។
FMWG ោាំម្ទដ្ល់ទោបល់របស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍កនុងការសូម្ទោរពទសន ើសុាំការសទម្ម្ច្ោថមីម្ោងទទៀត្ពី ឯកឧត្តម្
អរគបណឌត្
ិ សភាចរយឧបន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតី

កនុងការោក់បញ្ចូ លៃីត្ិ វិធីទរៀបច្ាំខែៃការថវិកាទៅកនុងខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត

ត្ម្ម្ង់ទិស ៃិងខកសម្ម្ួលៃីត្ិ វិធីអៃុវត្តការងារ ទដ្ើម្បីឱយ FMWG ៃិងអងគភាពោក់ព័ៃធទរៀបច្ាំត្ម្ម្ង់ទិស ៃិងខកសម្ម្ួល
ៃីត្ិ វិធីទៃោះឱយបាៃរួច្រាល់សម្ាប់ការោក់ឱយអៃុវត្តទៅតាម្បណា
ោ ម្កសួង-សាថប័ៃទៅឆ្នាំ ២០២២ សម្ាប់ទរៀបច្ាំថ វិកា
ឆ្នាំ ២០២៣ ។
FMWG ក៏សូម្ទសន ើសុាំឱយាៃការោក់បញ្ចូ លរបាយ្ការណ៍តាម្ោៃវឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវត្តរទម្ាង FMIS ទៅកនង
ុ
កិច្ចម្ប ុាំរណៈកាមធិការដ្ឹកន្ទាំការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈោម្ួយ្ត្ាំណាងនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ែងខដ្រ ។
៥.២) ការទ្លើយ្ត្បរបស់អរគន្ទយ្កោឋៃថវិកា ទលើការទរៀបច្ាំថ វិការយ្ៈទពលម្ធយម្ខែែកទលើទោលៃទោបាយ្ៃិង
ិ កនង
សម្ិទក
ធ ម្ម ទោយ្ទម្បើម្បាស់ម្ឌ្
៉ាូ ល
ុ ទរៀបច្ាំថ វកា
ុ ម្បព័ៃធ FMIS ។
ម្៉ាូឌ្ុលទរៀបច្ាំខែៃការថវិកាម្ត្ូវបាៃអភិវឌ្ឍម្សបតាម្ច្ាប់សតីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបច្ចុបបៃន

ខដ្ល

អៃុញ្ញញត្ឱយរា រោឋភិបាលទរៀបច្ាំច្ាប់ថ វិកាម្បចាំឆ្នាំ ។ ការអៃុវត្តទៃោះទៅខត្ោអាទិភាពដ្ខដ្រ ។ កសហវ. ទម្ោងៃឹង
ោក់ម្៉ាូឌ្ុលទៃោះ អៃុវត្តសាកលបងទៅ កសហវ. ៃិងម្កសួងកិច្ចការន្ទរីកនុងឆ្នាំ២០២១ សម្ាប់ទរៀបច្ាំច្ាប់ថ វិកាឆ្នាំ
២០២២ ៃិងោក់ទច្ញៃូវខែៃការកនុងការពម្ងីកការអៃុវត្តោបទណតើរៗទៅម្កសួង-សាថប័ៃទែសងទទៀត្កនុងឆ្នាំ២០២២២០២៤ ទដ្ើម្បីធាន្ទថ្នម្រប់ម្កសួង-សាថប័ៃទាាំងអស់ ៃឹងទរៀបច្ាំសាំទណើថ វិកាឆ្នាំ២០២៥ តាម្ FMIS ។ កហសវ. ក៏ៃឹង
ធាន្ទខដ្រថ្ន ម្៉ាូឌ្ុលទៃោះៃឹងោាំម្ទដ្ល់ការទរៀបច្ាំខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកា ខដ្លោម្ូលោឋៃនៃកាទរៀបច្ាំខែៃការថវិកា
រយ្ៈទពលម្ធយម្ ។
ខែនកទី៣៖ ការែារភាាប់ថ វិកាទៅៃឹងទោលៃទោបាយ្
០៦

ម្ត្ិទោបល់របស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍៖
របាយ្ការណ៍ម្បចាំឆ្នាំនៃការអៃុវត្តការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ បាៃសរទសរម្ត្ង់កថ្នែណឌទី ៩៥ ថ្ន
ម្រប់រដ្ឋបាលទែត្តទាង
ាំ អស់បាៃអៃុវត្តថវិកាកម្ម វិធី ប៉ាុខៃតក៏កត្់សាគល់ពីបញ្ញាម្បឈម្នៃការអៃុវត្តច្ាំណាត្់ថ្ននក់ម្ុែងារ
ទៅកម្ម្ិត្ទែត្តែងខដ្រ ។ នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍សូ ម្ទលើកទឹ កច្ិត្តឱយាៃការបទងកើត្ៃូវខែៃទីច្ ងែុល ែលូ វម្ួយ្ សម្ាប់អ ៃុវត្ត
ច្ាំ ណា ត្់ ថ្នន ក់ ម្ុ ែ ងារទៅកម្ម្ិ ត្ ទែត្ត ទហើ យ្ ន្ទទពលអន្ទរត្ បៃត ទៅអៃុ វ ត្ត ទៅរដ្ឋ បា លម្សទាប់ ទម្កាម្បខៃថ ម្ ទទៀត្
ទោយ្សារកិច្ចការទៃោះអាច្ៃឹងាៃសារៈសាំខាៃ់សម្ាប់ោាំម្ទដ្ល់ដ្ាំទណើរការវិម្ ឈការរបស់រា រោឋភិបាល ។
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៦.១) ការទ្លយ្
ើ ត្បរបស់អរគន្ទយ្កោឋៃហិរញ្ញវត្ថរុ ដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិ ទលើសម្ិទល
ិ ធ ទធភាព ឬភាពចាំបាច្់នៃការទរៀបច្ាំ
ខែៃទីច្ងែល
ាំ
ត្់ថ្ននក់ម្ែ
ុ ងារទៅកម្ម្ិត្ទែត្ត ។
ុ ែលវូ សម្ាប់អៃុវត្តច្ណា
ច្ាំណាត្់ថ្ននក់ម្ុែងារសម្ាប់រដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិៃឹងម្ត្ូវោក់ឱយអៃុវត្តទោយ្ ម្បកាសទៅម្ត្ីាសទី៤ ឆ្នាំ
២០២១ ។ ដ្ូច្ទៃោះ រដ្ឋបាលរា ធាៃី-ទែត្តទាង
ាំ អស់ៃឹងម្ត្ូវអៃុវត្តច្ាំណាត្់ថ្ននក់ម្ុែងារកនុងឆ្នាំ២០២២ ។ ទោយ្ខ ក
ច្ាំទោោះរដ្ឋបាលម្កុង-ម្សុក ៃិងឃុាំ-សងាកត្់ វិញ, អរគន្ទយ្កោឋៃហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្ននក់ទម្កាម្ោត្ិៃឹងរិត្រូរកនុងកម្ម វិធី
ខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាលទម្កាយ្ ។
០៧

ម្ត្ិទោបល់របស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍៖
របាយ្ការណ៍ម្បចាំឆ្នាំនៃការអៃុវត្តការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបាៃកត្់សាគល់

(កថ្នែណឌទី

១០៨) ពីបញ្ញាម្បឈម្នៃការបញ្ចូ លខែៃការច្ាំណាយ្ម្ូលធៃទៅកនង
ុ វដ្តថ វិកា ទោលរឺទពលទវោម្ិៃម្សបោនរវាង
វដ្តថ វិកា ៃិងការទរៀបច្ាំកម្ម វិធី វិៃិទោរសាធារណៈ (PIP) ទោយ្សារ PIP ម្ត្ូវបាៃអៃុម្័ត្បន្ទាប់ពីការពិភាកាថវិកា
(កថ្នែណឌទី ១១៣) ។ នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍សូម្សាវរម្ៃ៍ច្ាំទោោះព័ត្៌ាៃនៃកិច្ចែិត្ែាំបច្ចុបបៃន កនុងការត្ម្ម្ឹម្ ៃិងបញ្ចូ ល
ច្ាំណាយ្ម្ូលធៃទៅកនុងដ្ាំទណើរការថវិកា ។ នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ពិៃិត្យទឃើញវឌ្ឍៃភាពនៃការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងវិៃិទោរ
សាធារណៈរឺោម្ូលោឋៃម្ួយ្នៃខែៃការសកម្ម ភាពរួម្បីបូកពីរ ទហើយ្នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ទៅខត្ទម្ត្ៀម្លកេណៈរួច្រាល់
កនុងការែតល់ការោាំម្ទទលើកិច្ចការទៃោះ តាម្ត្ម្ម្ូវការ ។
ិ ៃិងអ.រ.ហ. ទលើកច្
៧.១) ការទ្លយ្
ើ ត្បរបស់អរគន្ទយ្កោឋៃថវកា
ិ ែ
ច ត្
ិ ែាំបច្ចប
នុ ការត្ម្ម្ឹម្ ៃិងបញ្ចូ លច្ាំណាយ្
ុ បៃនកង
ិ ។
ម្ូលធៃទៅកនង
ុ ដ្ាំទណើរការថវកា
ិ
អរគន្ទយ្កោឋៃថវកា
ច្ាំណាយ្ម្ូលធៃខដ្លាៃម្បភពហិរញ្ញបបទាៃពីឥណទាៃកនុង ៃិងទម្ៅម្សុកម្ត្ូវបាៃបញ្ចូ លកនុងច្ាប់ថ វិកា
ម្បចាំ ឆ្នាំ ។ ទៃាឹម្ទន្ទោះ ម្សបតាម្ទិសទៅនៃការអៃុវត្ត យ្ុទសា
ធ ស្រសត សត ី ពីការខកទម្ម្ង់ ម្បព័ៃធ ការម្រប់ ម្រងវិៃិទោរ
សាធារណៈឆ្នាំ២០១៩-២០២៥, កសហវ. បាៃែិត្ែាំកនុងឆ្នាំ២០២០ កនុងការត្ម្ម្ឹម្ ៃិងបញ្ចូ លច្ាំណាយ្ម្ូលធៃោ
ឥណទាៃកនុងម្សុកឱយម្សបតាម្កាលបរិទច្ឆទ ៃិងវដ្ត នៃកាទរៀបច្ាំថ វិកាច្រៃត ឆ្នាំ២០២១ ។ កិច្ចែិត្ែាំទៃោះចប់ទែតើម្ពី
ការកាំណត្់ពិតាៃថវិកាម្ូលធៃ ( ាំពូក២១) កនុងម្កបែណឌថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ ឬក៏ទៅថ្នសារាច្រខណន្ទាំពីការទរៀបច្ាំ
ខែៃការយ្ុទសា
ធ ស្រសត ថវិកា ។ ោក់ខសត ង កិច្ចែិត្ែាំទៃោះបាៃន្ទាំឱយាៃការបញ្ចូ លការច្រច ៃិងការសទម្ម្ច្ទលើថវិកាម្ូលធៃ
ទៅកនុងវដ្តថ វិកា ទហើយ្ទរៀបច្ាំថ វិកាម្ូលធៃរបស់ម្កសួងអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃបទ ម្កសួងធៃធាៃទឹកៃិងឧត្ុៃិយ្ម្, ៃិងម្កសួង
សាធារណៈការ ៃិងដ្ឹក ញ្ាូ ៃ កនុងច្ាប់ថវិកាឆ្នាំ២០២១ ។ រួរបញ្ញាក់ថ្ន ថវិកាម្ូលធៃនៃម្កសួងទាាំង ៣ ទៃោះ ាៃទាំហាំ
ម្បាណ ៧៥% នៃថវិកាម្ូលធៃសរុប ( ាំពូក២១) ។
ោការទរៀបច្ាំច្ាប់ថ វិកាឆ្នាំ២០២២, អរគន្ទយ្កោឋៃថវិកាទម្ោងៃឹងពម្ងីកការែិត្ែាំត្ម្ម្ឹម្ ៃិងបញ្ចូ លថវិកា
ម្ូលធៃតាម្បទពិទសាធៃ៍ខាងទលើ ទៅម្កសួងអប់រំ យ្ុវ ៃ ៃិងកីឡា ។ កនុងដ្ាំទណើរការនៃកិច្ចែិត្ែាំទៃោះ បញ្ញាម្បឈម្
សថ ិត្ម្ត្ង់រុណភាពនៃខែៃការវិៃិទោរសាធារណៈ ៣ ឆ្នាំរំកល
ិ ខដ្លទរៀបច្ាំទោយ្ម្កសួង-សាថប័ៃ ។ ោខែៃការ, អរគ-
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ិ ៃឹងែតួច្ទែតម្
ន្ទយ្កោឋៃថវកា
ើ ឱយាៃការពិទម្ោោះទោបល់ ៃិងពិភាកាោម្ុៃោម្ួយ្ៃឹងម្កសួង-សាថប័ៃ ទដ្ើម្បីខកលម្ែ
ៃិងពម្ងឹងសម្ត្ថភាពទរៀបច្ាំខែៃការទៃោះ ។
អ.រ.ហ.
ទៅកនង
ុ ខែៃការសកម្មភាពបីបូកពីរ បាៃោក់បញ្ចូ លកិច្ចការសាហរណកម្មថ វិកា ៃិងការខកសម្ម្ួលអៃុម្កឹត្យ
សត ីពីការម្រប់ម្រងការវិៃិទោរសាធារណៈ ទដ្ើម្បីត្ម្ម្ឹម្ដ្ាំទណើរការោម្ួយ្ឆ្នាំម្បត្ិទិៃថវិកា ។ បខៃថម្ពីទៃោះ ទៅកនុង
GDAP ៃិង MAP ២០២១, អរគន្ទយ្កោឋៃទោលៃទោបាយ្ ៃិងម្កសួងខែៃការ បាៃរំទលច្ម្កបែណឌទពលទវោ
ច្ាស់ោស់សម្ាប់កិច្ចការទាាំងទៃោះ ។ ទម្ៅពីទៃោះ ម្កុម្ការងារតាម្ោៃការអៃុវត្តយ្ុទសា
ធ ស្រសត វិៃិទោរ បាៃទរៀបច្ាំ
របាយ្ការណ៍វឌ្ឃៃភាពទោរព ូៃថ្ននក់ដ្ឹកន្ទាំ កសហវ. ។
ខែនកទី៤៖ រណទៃយ្យភាពសម្ិទក
ធ ម្ម
០៨

ម្ត្ិទោបល់របស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍៖
នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍សូម្ទលើកទឹកច្ិត្តឱយាៃការបៃតែិត្ែាំកសាងសម្ត្ថភាពរបស់ កសហវ. កនុងការទរៀបច្ាំម្កបែណឌហិរញ្ញវត្ថុ
រយ្ៈទពលម្ធយម្ (MTFF) ៃិងម្កបែណឌថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្ (MTBF) ។ ទៃាឹម្ទន្ទោះ នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ក៏សូម្ែតល់អៃុសាសៃ៍
ឹ ម្កបែណឌបទោឋៃរត្ិយ្ុត្ត សម្ាប់បទម្ម្ើឱយការទរៀបច្ាំដ្ាំទណើរការ ៃិងឯកសារថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្
ឱយាៃការពម្ងង
តាម្រយ្ៈការទធវើ វិទសាធៃកម្មចាំបាច្់ន្ទន្ទទលើទសច្កតីម្ោងច្ាប់សតីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ ោពិទសសរឺការខកសម្ម្ួលច្ាប់សតីពីថ វិកាោត្ិៃឹងែតល់កាោៃុវត្តភាព កនុងការពម្ងឹងលិែិត្បទោឋៃរត្ិយ្ុត្តោក់ព័ៃធការធាន្ទច្ាំណាយ្
រយ្ៈទពលម្ធយម្ ៃិងការបូកសរុប ឬបិទកិច្ចបញ្ា ិការណទៃយ្យទៅច្ុងឆ្នាំៃម្
ី ួយ្ៗ ទដ្ើម្បីធាន្ទសុច្ច រិត្ភាពនៃឥណទាៃ
ថវិកាម្បចាំឆ្នាំ ។
៨.១) ការទ្លយ្
ើ ត្បរបស់អរគន្ទយ្កោឋៃទោលៃទោបាយ្ ទលើលទធភាពនៃការទរៀបច្ាំ MTFF ។
អរគន្ទយ្កោឋៃទោលៃទោបាយ្បាៃទរៀបច្ាំោទសច្កតីម្ោង MTFF ឆ្នាំ២០២១-២០២៣ ៃិងបាៃទោរព ូៃ
ថ្ននក់ដ្ឹកន្ទាំ កសហវ. កនុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ។ ោ៉ាងណាម្ិញ ទោយ្សារខត្ភាពម្ិៃច្ាស់ោស់នៃទសដ្ឋកិច្ចខដ្ល
បងកទោយ្វិបត្តិកូ វីដ្-១៩ ៃិងបណា
ត លឱយាៃការលាំបាកកនុងការពាករទសដ្ឋកិច្ច ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ, រា រោឋភិបាលបាៃ
សទម្ម្ច្ពៃារទពលការអៃុវត្ត MTFF ឆ្នាំ២០២១-២០២៣ ទហើយ្បៃតម្កបែណឌា៉ា ម្កូទសដ្ឋកិច្ច ាំៃួស វិញ ។
MTFF ឆ្នាំ២០២៣-២០២៥ ទម្ោងៃឹងម្ត្ូវទរៀបច្ាំ ៃិងអៃុម្័ត្ទោយ្រា រោឋភិបាលកនុងឆ្នាំ២០២២ ។ រួម្ែស ាំ
ោម្ួយ្ៃឹង ាំៃួយ្បទច្ចកទទសពីម្ូលៃិធិរូបិយ្វត្ថុអៃតរោត្ិ ៃិងបទពិទសាធៃ៍ទរៀបច្ាំកៃលងម្ក, រុណភាពនៃ MTFF ឆ្នាំ
២០២៣-២០២៥ រំពឹងថ្នៃឹងម្ត្ូវខកលម្ែទម្ច្ើៃ ។
ិ ទលើលទធភាពនៃការទរៀបច្ាំ MTBF ៃិងសម្ិទល
៨.២) ការទ្លយ្
ើ ត្បរបស់អរគន្ទយ្កោឋៃថវកា
ិ ធ ទធភាព ឬភាពចាំបាច្់កង
នុ
ការទរៀបច្ាំលិែិត្បទោឋៃរត្ិយ្ុត្ត (ែារភាាប់ទៅៃឹងច្ាប់ម្បព័ៃធហិរញ្ញសាធារណៈ) ោក់ព័ៃធការធាន្ទច្ាំណា យ្រយ្ៈ
ទពលម្ធយម្ ។
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កសហវ. ែិត្ែាំកនុងការទរៀបច្ាំ MTFF ៃិង MTBF ទហើយ្ទៃាឹម្ទន្ទោះពិៃិត្យទឃើញពីកាោៃុវត្តភាពកនុងការបញ្ចូ ល
ឧបករណ៍ទៃោះទៅច្ាប់ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈថមី ។ ម្កសួងទសដ្ឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ថុៃឹងពិៃិត្យទិដ្ឋភាពរួម្ កនុងៃ័យ្
ថ្នសម្ិទិល
ធ ទធភាពទៃោះហាក់ដ្ូច្ោែុត្ខដ្លសម្ត្ថកិច្ចរបស់ កសហវ. ។ ោការពិត្ ទសសៃវិស័យ្រយ្ៈទពលម្ធយម្នៃ
ដ្ាំទណើរការថវិកាម្ត្ូវបាៃរំទលច្កនុងខែនកទែសងៗនៃច្ាប់ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឆ្នាំ២០០៨ រួច្ទហើយ្ ( ាំពូក ២
ខែនកទី២,

ាំពូក ៣ ខែនកទី១) ។ កនុងៃ័យ្ទៃោះ កសហវ.

ាំរុញការទរៀបច្ាំច្ាប់ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈថមី ទដ្ើម្បីទធវើ

សាថប័ៃីយ្កម្មឧបករណ៍ទៃោះបខៃថម្ទទៀត្ ឱយម្សបតាម្យ្ុទសា
ធ ស្រសត នៃការខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថ វិកាឆ្នាំ២០១៨-២០២៥ ។
ទោយ្ខ ក ការធាន្ទច្ាំណាយ្រយ្ៈទពលម្ធយម្ក៏ោកិច្ចការអាទិភាពម្ត្ូវរិត្រូរែងខដ្រ ។ ម្កុម្ការងារបទច្ចកទទស
បាៃទសន ើសុាំម្ត្ិទោបល់ពី ាំន្ទញការរបស់ម្ូលៃិធិរូបិយ្វត្ថុអៃតរោត្ិពីឧត្តាៃុវត្តៃ៍ ថ្នទត្ើរួរខត្បញ្ចូ លកនុងច្ាប់ម្បព័ៃធ
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឬម្ោៃ់ខត្បញ្ចូ លកនង
ុ ម្កបែណឌថវិការយ្ៈទពលម្ធយម្របស់រា រោឋភិបាល ។ ទោងតាម្ ាំន្ទញការ,
ច្រិត្លកេណៈនៃច្ាប់ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរឺទផ្លតត្ទលើការទបើកែតលម្់ បចាំឆ្នាំ ទច្ៀសវាងបញ្ញាធាន្ទច្ាំណាយ្ថវិកា
រយ្ៈទពលម្ធយម្ ។
៨.៣) ការទ្លយ្
ើ ត្បរបស់អរគន្ទយ្កោឋៃរត្ន្ទោរោត្ិ ទលើការបូកសរុប ឬបិទកិច្ប
ច ញ្ា កា
ិ រណទៃយ្យទៅច្ុងឆ្នាំៃម្
ី យ្
ួ ៗ
ិ ម្បចាំឆ្នាំ ។
ទដ្ើម្បីធាន្ទសុច្ច រត្
ិ ភាពនៃឥណទាៃថវកា
អរគន្ទយ្កោឋៃរត្ន្ទោរោត្ិកាំពុងទធវើការោម្ួយ្ ាំន្ទញការបារាាំងកនុងការទរៀបច្ាំម្កបែណឌរណទៃយ្យថវិកា ។
កនុងម្បព័ៃធរណទៃយ្យថមីទៃោះ (ម្ូល ោឋៃសាច្់ម្បាក់), ច្ាប់ ម្បព័ៃធ ហិ រញ្ញវត្ថុសាធារណៈៃឹងអៃុម្័ត្ទលើា ម្តាសត ីពី
រណទៃយ្យថវិកា ។ ទៃាឹម្ទន្ទោះ អៃុម្កឹត្យសត ព
ី ីការម្រប់ម្រងរណទៃយ្យៃិងថវិកាក៏ៃឹងម្ត្ូវទរៀបច្ាំ ទដ្ើម្បី ាំរុញការអៃុវត្ត
រណទៃយ្យសាធារណៈរបស់ោត្ិ ។ ម្ា៉ា ងទទៀត្ ម្បកាសក៏ៃឹងម្ត្ូវទរៀបច្ាំសម្ាប់ខណន្ទាំលម្ែិត្ការអៃុវត្តែងខដ្រ ។
ខែនកទី៥៖ ការទម្ត្ៀម្លកេណៈសម្ាប់ ាំហាៃបន្ទាប់
០៩

ម្ត្ិទោបល់របស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍៖
នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍សាវរម្ៃ៍ច្ាំទោោះការម្សាយ្បាំភលឺពីែលឹម្សារនៃច្ាប់សតីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ថមី) (កថ្នែណឌទី១៣០ ១៣៥) ។ ទៅទពលទសច្កតីម្ោងច្ាប់ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្ត្ូវបាៃទរៀបច្ាំបញ្ច ប់, នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ រីករាយ្ៃឹងែតល់
ការពិៃិត្យោ៉ាងម្រប់ម្ ុងទម្ោយ្ ទហើយ្សូម្ទសន ើរា រោឋភិបាលម្បកាៃ់ៃូវទោលការណ៍ខាងទម្កាម្សម្ាប់កិច្ចការទៃោះ៖
•

ែតល់ភារកិច្ចថ វិកា ូៃម្កសួង-សាថប័ៃឱយបាៃទម្ច្ើៃ រួម្ទាាំងម្ស្រៃតីថ វិកាោអាណាប័កទែារសិទ ធ ប៉ាុខៃតម្ត្ូវរកាវិៃ័យ្
ៃិងអៃុទោម្ភាពថវិកា ។ ច្ាប់សតីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរួរខត្ខកសម្ម្ួលៃីត្ិ វិធីការងារ ប៉ាុខៃតម្ត្ូវធាន្ទ
ភារកិច្ចោអនកម្រប់ម្រងថវិកា ៃិងសងគត្ិភាពនៃម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់អរគន្ទយ្កោឋៃថវិកា នៃ កសហវ.

•

រិត្រូរទម្បើម្បាស់រណៃីទទាលរបស់ោត្ិោឧបករណ៍ម្ួយ្សម្ាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ម្បកបទោយ្
ម្បសិទភា
ធ ព ៃិងត្ាលភាព

•

កាំណត្់ត្ួន្ទទី ៃិងភារកិច្ចរបស់រណទៃយ្យករសាធារណៈឱយបាៃច្ាស់ោស់

•

ខម្បកាលយ្ FMIS ោឧបករណ៍សម្ាប់កាត្់បៃថយ្ៃីត្ិ វិធីនៃខែសច្ងាវក់ច្ាំណាយ្ថវិកា
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•

រាយ្ការណ៍ពីរណទៃយ្យម្ត្ូវទារ ៃិងរណទៃយ្យម្ត្ូវសងទៅតាម្ម្កសួង-សាថប័ៃឱយបាៃទាៃ់ទពលទវោ

•

ត្ម្ម្ូវឱយម្កសួង-សាថប័ៃទរៀបច្ាំ ៃិងែសពវែាយ្របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងរបាយ្ការណ៍សម្ិទក
ធ ម្មម្បចាំឆ្នាំ ។

ិ
៩.១) ការទ្លយ្
ើ ត្បរបស់អរគន្ទយ្កោឋៃថវកា
ទលើលទធភាខពភាពចាំបាច្់នៃការច្ូលរួម្របស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍កង
នុ ការពិៃត្
ិ យ
ុ ទម្ោយ្ទលើច្ាប់សតព
ោ៉ាងម្រប់ម្ ង
ី ម្ី បព័ៃធហរិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ៃិងទោលការណ៍ខដ្លបាៃទសន ទើ ង
ើ ។
ទោលការណ៍ខដ្លបាៃទលើកទ ើងខាងទលើសុទស
ធ ឹងោែលឹម្សារសាំខាៃ់ៗ ខដ្ល ឯកឧត្តម្អរគបណឌត្
ិ សភាចរយ
ឧបន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតី ធាលប់បាៃខណន្ទាំដ្ល់ម្កុម្ការងារទរៀបច្ាំច្ាប់ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ ទោងតាម្ច្ាំណារ
របស់ ឯកឧត្តម្អរគបណឌត្
ិ សភាចរយ ឧបន្ទយ្ករដ្ឋម្ស្រៃតី ច្ុោះនថៃទី ០៥ ខែម្ករា ឆ្នាំ២០២១ ទលើរបាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាពនៃ
ការទរៀបច្ាំច្ាប់ម្បព័ៃធថមី, ម្កុម្ការងារម្ត្ូវពទៃលឿៃការទរៀបច្ាំទសច្កតីម្ោងច្ាប់ទៃោះោម្ុៃសិៃ ទោយ្ពិទម្ោោះទោបល់
ផ្លាល់ោម្ួយ្ ាំន្ទញការបារាាំង ៃិង ាំន្ទញការម្ូលៃិធិរូបិយ្វត្ថុអៃតរោត្ិ (ទោកម្សី Magdelna Tomczynska-Smith) ។
កសហវ. សាវរម្ៃ៍ច្ាំទោោះធាត្ុច្ូលរបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ទលើទសច្កតីម្ោងច្ាប់ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈថមី ។
ទហើយ្ទៅទពលទសច្កតីម្ោងម្ត្ូវបាៃបញ្ច ប់, ឯកសារទៃោះៃឹងទែាើ ូៃនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ោក់ព័ៃធ ពិៃិត្យ ៃិងែតល់ទោបល់
ោទម្កាយ្ ។
៩.២) ការទ្លយ្
ើ ត្បរបស់អរគន្ទយ្កោឋៃរត្ន្ទោរោត្ិ ទលើទោលការណ៍ខដ្លបាៃទសន ទើ ង
ើ ។
ច្ាំទោោះរណៃីទទាលោត្ិ, រា រោឋភិបាលៃឹងពម្ងីកត្ួន្ទទីរបស់រណៃីទទាលោត្ិ ទដ្ើម្បីចត្់ខច្ងការទូទាត្់
សាច្់ម្បាក់ៃិងច្ាំណាយ្របស់រោឋភិបាលទាាំងអស់ ។ សាច្់ម្បាក់ៃឹងម្ត្ូវទុកោក់ ៃិងម្រប់ម្រងទៅម្ួយ្កខៃលង ទដ្ើម្បី
ធាន្ទសុវត្ថិភាពៃិងត្នម្លនៃសាច្់ម្បាក់របស់រា រោឋភិបាល ។ ច្ាំទោោះត្ួន្ទទីរណទៃយ្យករសាធារណៈ, អៃុម្កឹត្យថមី
កាំពុងម្ត្ូវបាៃពិៃិត្យ ៃិងខកសម្ម្ួល ទោយ្ាៃការោាំម្ទពី ាំន្ទញការបារាាំងទម្កាម្កម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថ វិកា ទដ្ើម្បី
ធាន្ទថ្ន ត្ួន្ទទី ៃិងភារកិច្ចរបស់រណទៃយ្យករសាធារណៈាៃសងគត្ិភាពទៅៃឹងការអៃុវត្តបច្ចុបបៃន ៃិងម្សបតាម្
ទោលទៅនៃការខកទម្ម្ង់ ។ ច្ាំទោោះការរាយ្ការណ៍រណៃីម្ត្ូវទារ ៃិងម្ត្ូវសង, រា រោឋភិបាលកាំពុងអៃុវត្តកម្ម វិធី
ខកទម្ម្ង់ ទហើយ្របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុម្ូលោឋៃសាច្់ម្បាក់ (modified cash) ៃឹងម្ត្ូវអៃុវត្តកនុងឆ្នាំ២០២៥ ទដ្ើម្បី
បងាាញពីរណៃីម្ត្ូវទារ ៃិងម្ត្ូវសង ។ ច្ាំទោោះរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុម្បចាំឆ្នាំ, អរគន្ទយ្កោឋៃរត្ន្ទោរោត្ិទរៀបច្ាំ
របាយ្ការណ៍ទៃោះ កនុងន្ទម្ោរណទៃយ្យករសាធារណៈរបស់ម្កសួង-សាថប័ៃ ៃិងរា រោឋភិបាលទាាំងម្ូល ។ ទោយ្ខ ក
ច្ាំទោោះរបាយ្ការណ៍សម្ិទក
ធ ម្ម វិញ, អរគន្ទយ្កោឋៃថវិកាៃឹងខណន្ទាំម្កសួង-សាថប័ៃទរៀបច្ាំរបាយ្ការណ៍ទៃោះ ។
១០

ម្ត្ិទោបល់របស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍៖
នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍សូម្ោាំម្ទោ៉ាងទពញទាំហឹងទលើការពម្ងឹងការសម្ម្បសម្ម្ួលរវាងកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់អភិបាលកិច្ច

៣+១

ទហើយ្ម្ពម្ទាាំង រីករាយ្ៃឹងការទរៀបច្ាំច្កេុ វិស័យ្, យ្ុទសា
ធ ស្រសត ៃិងខែៃការសកម្មភាពរួម្ (កថ្នែណឌទី១៦០) ។ នដ្រូ
អភិវឌ្ឍៃ៍សូម្សាវរម្ៃ៍ច្ាំទោោះឱកាសទដ្ើម្បីែតល់ការោាំម្ទតាម្ការចាំបាច្់ ។
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១០.១) ការទ្លយ្
ើ ត្បរបស់ អ.រ.ហ. ទលើត្ម្ម្ូវការោាំម្ទន្ទន្ទ (ទបើសៃ
ិ ោាៃ) ពីនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ ច្ាំទោោះការសម្ម្បសម្ម្ួល
ការងារខកទម្ម្ង់អភិបាលកិច្ច ៣+១ ។
កនុងម្កបែណឌយ្ៃតការសម្ម្បសម្ម្ួលកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់ ៣+១ នៃរា រោឋភិបាល, អ.រ.ហ. ទទួលបៃាុកដ្ឹកន្ទាំ
សម្ម្បសម្ម្ួលទដ្ើម្បីទរៀបច្ាំឯកសារទៃោះ ។ ឯកសារកម្ម្ិត្ទសសន្ទទាៃ បាៃៃិងកាំពុងទរៀបច្ាំ ៃិងទម្ោងបញ្ច ប់កនុងឆ្នាំ
២០២១។ ការងារទៃោះ ទាម្ទារឱយាៃការសម្ម្បសម្ម្ួលពីម្រប់ភារីោក់ព័ៃធ ទហើយ្ អ.រ.ហ. ៃឹងទសន ើកិច្ចសហការកនុង
ការែតល់ម្ត្ិទោបល់ពីម្រប់នដ្រូអភិវឌ្ឍ អាំ ុងទពលទសច្កតីម្ោងម្ត្ូវ្លងសិកាេសាោពិទម្ោោះយ្បល់ ន្ទទពលខាងម្ុែ។
១១

ម្ត្ិទោបល់របស់នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍៖
បទបងាាញបាៃកត្់សាគល់ពីបញ្ញាម្បឈម្កនុងការទម្បៀបទធៀបសម្ិទក
ធ ម្មរបស់ម្កសួង-សាថប័ៃ ទោយ្សារកតាតរុណភាព
នៃការទរៀបច្ាំខែៃការសកម្មភាពរបស់ម្កសួង-សាថប័ៃ (MAP) ខដ្លខែែកទលើសកម្មភាពោោងសម្ិទក
ធ ម្ម ។ ការអៃុវត្ត
ខែៃការសកម្មភាពរួម្បីបូកពីរទាម្ទារឱយអៃុវត្តភារកិច្ចរួម្ោម្ួយ្ម្កសួង-សាថប័ៃទដ្ើម្បីសទម្ម្ច្ទោលទៅភារទម្ច្ើៃ ។
នដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍សូម្ែតល់អៃុសាសៃ៍ឱយបទងកើត្សត ង់ោ សូច្ន្ទករ ទដ្ើម្បីវាស់ខវងសម្ិទក
ធ ម្មនៃការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទៅតាម្ម្កសួង-សាថប័ៃ ។
១១.១)ការទ្លយ្
ើ ត្បរបស់ អ.រ.ហ. ទលើសម្ិទល
ិ ធ ទធភាព ឬភាពចាំបាច្់នៃការបទងកត្
ើ សត ង់ោសូច្ន្ទករទដ្ើម្បីវាស់ខវង
សម្ិទក
ធ ម្មនៃការខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈទៅតាម្ម្កសួង-សាថប័ៃ ។
កនុងទោលបាំណងទរៀបច្ាំការវាស់ខវងសម្ិទក
ធ ម្មម្បកបទោយ្ស័កតិសិទភា
ធ ព, អ.រ.ហ. បាៃែិត្ែាំខកលម្ែរច្ន្ទសម្ព័ៃធ
ៃិងសូច្ន្ទករសម្ិទក
ធ ម្មនៃខែៃការសកម្មភាពរួម្ ។ ោក់ខសត ងទៅទពលទរៀបច្ាំខែៃការសកម្មភាពរួម្ ៣+២, អ.រ.ហ.
បាៃពិៃិត្យពីលទធែលនៃការវាយ្ត្នម្លការអៃុវត្តខែៃការសកម្មភាពរួម្ដ្ាំណាក់កាលទី៣ ៃិង ការវាយ្ត្នម្ល PEFA ។
តាម្រយ្ៈការកាំណត្់ៃូវបញ្ញាទសសសល់កនុងម្បព័ៃធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, ខែៃការសកម្មភាពរួម្ ៣+២ ោក់ទច្ញៃូវ
អាទិភាពទដ្ើម្បីបាំទពញៃូវបុទរលកេណៈសម្ាប់អៃុវត្តម្បព័ៃធថវិកាព័ត្៌ាៃសម្ិទក
ធ ម្ម ។ អាទិភាពទាាំងទន្ទោះម្ត្ូវបាៃរំទលច្
កនុងច្ទងាកម្សកម្មភាពនៃខែៃការសកម្មភាពរួម្ ៣+២ ទហើយ្ក៏ៃឹងម្ត្ូវតាម្ោៃទោយ្សុពលភាពោម្ួយ្ៃឹងលទធែល
ម្ូលោឋៃ, ច្ាំណច្
ុ ទៅ ៃិងម្ទធាបាយ្ទែាៀងផ្លាត្់ែងខដ្រ ។
ទៃាឹម្ទន្ទោះ អ.រ.ហ. ក៏បាៃទម្ ើសទរីសៃូវសកម្មភាពរៃលឹោះ ៃិងសូច្ន្ទករសម្ិទក
ធ ម្មពីច្ទងាកម្សកម្មភាពនៃ ខែៃ
ការសកម្មភាពរួម្ ៣+២ ទហើយ្ែគូរែគងោម្ួយ្ៃឹងច្រិត្លកេណៈនៃម្កសួង-សាថប័ៃសម្ាប់ ាំរុញកិច្ចការខកទម្ម្ង់ ។
ឧទាហរណ៍ ម្កសួង-សាថប័ៃខដ្លម្បម្ូលច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើរពៃធម្ត្ូវខកលម្ែការម្រប់ម្រងច្ាំណូលម្ិៃខម្ៃសារទពើពៃធ
ទោយ្កាំណត្់សកម្មភាពរៃលឹោះ ៃិងសូច្ន្ទករសម្ិទក
ធ ម្ម ដ្ូច្ោការោក់ឱយទម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធ NRMIS ៃិង E-transfer
ទៅកនុងខែៃការសកម្មភាព (MAP) របស់ែួ លៃ ។
ម្ា៉ា ងទទៀត្ អ.រ.ហ. ក៏កាំពុងទរៀបច្ាំទោលការណ៍ខណន្ទាំសតីពីការម្រប់ម្រងខែែកទលើលទធែលនៃកម្ម វិធីខកទម្ម្ង់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទដ្ើម្បី ម្ាបអងគភាពអៃុវត្តការងារខកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទាាំង
អស់ពីការអៃុវត្តសតង់ោទលើការទរៀបច្ាំខែៃការសម្ិទក
ធ ម្ម, ការតាម្ោៃ ៃិងការ្លុោះបញ្ញចង
ាំ សម្ិទក
ធ ម្ម ។ ទសច្កតីម្ោង
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ទោលការណ៍ខណន្ទាំទៃោះបាៃោក់ពិទម្ោោះទោបល់នែាកនុង អ.រ.ហ. ៃិងទទួលបាៃការពិៃិត្យៃិងម្ត្ិទោបល់របស់
សហភាពអឺរ៉ៃុប ៃិងធន្ទោរពិភពទោកែងខដ្រ ។ កនុងទពលខកសម្ម្ួលទសច្កតីម្ោងទៃោះ, អ.រ.ហ. ៃឹងខកលម្ែការខណន្ទាំ
ពីការទរៀបច្ាំសូច្ន្ទករសម្ិទក
ធ ម្ម ទោយ្ការខកសម្ម្ួលកនុងខែនកទៃោះៃឹងបញ្ចូ លម្ត្ិទោបល់របស់សហការី អ.រ.ហ.
ៃិងនដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍ោក់ព័ៃធៃឹងការកាំណត្់សូច្ន្ទករសត ង់ោសម្ាប់ខែៃការសកម្មភាព MAP ៃិង GDAP ។ ោក់ខសត ង
កនុងឆ្នាំ២០២១ អងគភាពអៃុវត្តការងារខកទម្ម្ង់ម្ត្ូវទម្ ើសទរីសសកម្មភាពរៃលឹោះ ៃិងសូច្ន្ទករសម្ិទក
ធ ម្មពីខែៃការសកម្មភាព
រួម្ ៣+២ ទហើយ្ទរៀបច្ាំ MAP ៃិង GDAP ឱយាៃសងគត្ភា
ិ ពទៅៃឹងច្ាំណច្
ុ ទៅ ៃិងទម្ម្ង់នៃខែៃការសកម្មភាពរួម្
៣+២ ។ ទៃាឹម្ទៃោះ អ.រ.ហ. ៃឹងខកលម្ែៃីត្ិ វិធីម្ត្ួត្ពិៃិត្យៃិងវាយ្ត្នម្លសម្ិទក
ធ ម្ម ទោយ្ទសច្កតីម្ោងទោលការណ៍
ខណន្ទាំន្ទទពលបច្ចុបបៃនទៃោះ បាៃទរៀបច្ាំពីដ្ាំទណើរការនៃការអៃុវត្តការម្ត្ួត្ពិៃិត្យៃិងវាយ្ត្នម្ល, ៃិងការបញ្ញាក់ពីសម្ិទក
ធ ម្ម
ោរបាយ្ការណ៍វឌ្ឍៃភាពម្បចាំម្ត្ីាស ៃិងម្បចាំឆ្នាំ ។ អ.រ.ហ. ៃឹងសហការោម្ួយ្ ាំន្ទញការរបស់សហភាពអឺរ៉ៃុប
កនុងការពិៃិត្យពីដ្ាំទណើរការនៃការទរៀបច្ាំខែៃការ ការតាម្ោៃម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ៃិងការរាយ្ការណ៍សម្ិទក
ធ ម្មទៅតាម្ម្កសួងសាថប័ៃ ទហើយ្ៃឹងរិោះរកវិធីសាស្រសត ខកលម្ែៃីត្ិ វិធីនៃដ្ាំទណើរការទៃោះ ។ អ.រ.ហ. ៃឹងពិៃិត្យសម្ិទល
ធ ទធភាពកនុងការបញ្ចូ ល
វិធាៃការខកលម្ែទៅកនុងទោលការណ៍ខណន្ទាំ ទដ្ើម្បីទលើកកម្ពស់ការអៃុវត្តការម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ៃិងវាយ្ត្នម្លឱយកាៃ់ខត្រំទលច្
ពីលទធែលកនុងឆ្នាំ (Outputs) ៃិងលទធែលច្ុងទម្កាយ្ (Outcomes) ទដ្ើម្បីធាន្ទថ្នការម្រប់ម្រងកម្ម វិធីម្បកបទោយ្
ម្បសិទភា
ធ ព ៃិងស័កតិសិទភា
ធ ព ម្ពម្ទាាំងបទងកើៃវបបធម្៌សម្ិទក
ធ ម្មបខៃថម្ទទៀត្ ។
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ឧបេម្ព័នធទី ១៣ ៖ បទបងាាញរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពម្បចាំឆ្ន២
ាំ ០២០ េម្ម្មប់
កិចចម្បជុាំគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ
ជាម្ួយត្ាំណាងនដគូអភិវឌ្ឍន៍
(ភាសាអង់សគៃ េ)
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ឧបេម្ព័នធទី ១៤ ៖ ម្ត្ិសោបល់របេ់នដគូអភិវឌ្ឍន៍សលើរបាយការណ៍
វឌ្ឍនភាពម្បចាំឆ្ន២
ាំ ០២០
(ភាសាអង់សគៃ េ)
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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
Comment by DPs:
01

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.
308

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
Comment by DPs:

02

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 postclearance 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 COVID19; (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 face2-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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Comment by DPs:

03

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
Comment by DPs:
04

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.

Comment by DPs:

05

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
Comment by DPs:
06

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.

Comment by DPs:
07

The PFM annual report identifies (paragraph 108) the challenges to integrate capital
expenditure planning into the budget cycle, including the timing mismatch between the
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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
Comment by DPs:

08

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
Comment by DPs:

09

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.

Comment by DPs:
10

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.

Comment by DPs:

11

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 coresponsibility 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 pre318

-

-

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 RBMPFMRP 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.

2.

3.

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.
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.
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.

5.

6.

7.

8.

1

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.
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.
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.
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
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%,

- “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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9.

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%.
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.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

2

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.
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.
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.
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
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.
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).
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

Plan to be launched on 25 February 2021, but it was postponed due to the covid-19 outbreak.
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17.

18.

strengthening FMIS through further implementing revenue-expenditures automated process and
procurement via FMIS as well as strengthening the capacity and system security.
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.
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.

20.

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).
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.

23.

24.

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.
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.
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
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. Expenditurerevenues at both national and sub-national levels have been completely recorded in FMIS system by
seven budget classifications and chart of accounts. Monthly, quarterly, semi-annual and annual
financial reports and balance sheet can be produced from FMIS system. However, it has not been able
to produce comprehensive reports and to automate the budget execution. It means that the budget
execution has done through both in the system and the paperwork.
(3) PB and budget entity implementation: MEF pays attention 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.
26.

vii

(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.
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1. Introduction
1.1. Overall Aspects of Public Financial Management Reform Program
1.

2.

3.

4.

5.

6.

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.
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.
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).
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.
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.
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

3
14
62

4
16
71

Parts
Objectives
Cluster Activities

CAP3
2016-2020
5
21
68

CAP3
2017-2020
5
21
69

CAP3
2018-2020
5
21
68

CAP3+2
5
19
59

1.2. Economic Status
7.

8.

Following more than two decades of strong economic growth, Cambodia has attained the lower-middleincome 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.
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

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

1,308

1,429

1,563

1,700

1,653

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

6.6

8.0

8.0

7.9

11.6

GDP Per Capita (USD)
Inflation in Riels (% increase, year average)

Foreign reserve (months of importing G&S)

2017

2018

2019

2020 Proj.

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.

11.

12.

13.

14.

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.
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.
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.
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.
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
1. Present value of total public debt
As % of GDP
55
21.48
2. Present value of public and publicly guarantee external debt
As % of GDP
40
21.46
As % of Revenue
180
28.4
3. Public and publicly guarantee external debt service
As % of Export
15
1.4
As % of Revenue
18
4.9
Source: Public Debt Statistical Bulletin volume 10 (page 12)
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2019

2020 est.

20.78

24.04

20.78
26.7

24.04
32.8

1.5
4.5

1.8
6.3

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.

19.

20.

21.

5

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.
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.
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
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.

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.

23.

24.

25.
26.
27.

28.

29.

6

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
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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

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.
1
2
30.

31.
32.

33.

Description
Collectable tax arrears (age less than 3 years)
Uncollectable tax arrears (age more than 3 years)

Total
3,199
5,085

Number of Enterprises
Large
Small-Medium
1,050
2,149
1,361
3,724

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.
Modernizing the custom operation management system: GDCE improved the electronic transaction
function and operationalized it with Canadian Bank and Acleda Bank.
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.
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
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Source: GDSPNR
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
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monitoring of public service, and (9) sub-degree on measures and procedures for payment of revenue on
management and utilization of state property.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

This working group consists of members, including GSC, GDNT, GDB, GDPP, GDSNAF, GDP, GDIA, GI, and FMWG.
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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
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.
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.
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
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.
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.
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.
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.
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.
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) MOIgeneral administration, and (8) MEF.
Objective 14: Improved Budget Execution and Budget Expenditure Plan
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.
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.
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 2022 11,
phase three of procurement decentralization in 2025, and for ensuring transparency and accountability.
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.
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.
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.
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.

MFAIC submitted the procurement report to MEF by 02 February 2021.
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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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.
Finalizing the draft law on public private partnership: the draft law was put for consultation in interministerial 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.
Strengthening effective public investment by central government budget: The RGC adopted the subdegree 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.
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.

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)
Part 2: Further Strengthened Financial Accountability
66.

67.
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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.
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),

Because consultant has not been recruited yet.
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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).
68.
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Objective 21: Strengthened budget execution and implementation of the new chart of accounts
Improving and implementation of functional, geographical and project classifications for subnational 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 SubNational 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.
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”.
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.
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Objective 22: Strengthened the new budget execution system and operating procedure
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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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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 usertested. 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
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.
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.
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 subnational 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.
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.
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.
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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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.
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.
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
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.
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.
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
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.
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.
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.
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.
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

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.
Part 3: Budget-Policy Linkages
96.

97.

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
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
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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
Kampong Speu
Kep
Koh Kong
Pailin
Kratie
Steung Treng

2018
Kampong Chhnang
Pursat
Takeo
Kampot
Prey Veng
Ratanakkiri

2019
Kandal
Battambang
Banteay Meanchey
Svay Rieng
Tbong Khmum
Mondulkiri

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

2021
Phnom Penh

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 performanceinformed 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 subnational 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 subnational 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.
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).
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.
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.
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).
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 OneWindow Service Entities under the capital/provincial administration, as well as revenue from state assets.
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 interministerial 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 interministerial 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.
29

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.
127.
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Objective 41: Develop a performance-informed budgeting framework
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
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.
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).
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.
The drafting of the law on the new public finance system faces challenges leading to delays as follow:

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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136.

137.

138.

139.

Objective 43: Strengthened the effectiveness of internal control system
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.
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.
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.
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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144.
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146.

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.
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
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.
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.
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 subnational 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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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.

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
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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.

Way Forward
•
•

Finalise the capacity building and development strategic plan (under PFMRP)
Design a comprehensive PFMRP fund.

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
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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 “budgetpolicy 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

Review the Draft Strategy for the Implementation of Accrual Basis
Cambodian Public Sector Accounting Standards 2019-2031
2 Improve trade-related statistical analysis
3 Develop e-Manifest logistic system
4 Amend the 2012 public procumbent law
Develop analytical capacity using tools such as PER, PETS,
5
QSDS, Gender Budgeting etc.
6 Draft Communication and Engagement Strategy for PFMRP
Strengthen M&E system and study impact of PFMRP on
7
service delivery/development outcomes
8 Develop blueprint for strengthening non-tax revenue management
9 Conduct TADAT assessment
Strengthen capacity in preparing and implementing guideline
10
on auditing of externally funded projects
11 Strengthen capacity in utilizing and audit FMIS
Review and comment on readiness to transition to CAP4 and
12
key reform priorities for CAP3+2
1

Requesting
Entities

Providing
Entities

NAC

IMF

GDCE

GIZ

GDPP

GSC

EU
EU & WB &
IMF
WB

GSC

EU & WB

GDSPNTR
GSC

WB
EU & WB

GSC

GDIA

IMF

GDIA
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 acrossthe-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 ecommerce 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 online 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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197.

198.

199.

200.

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.
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.
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.
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.
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
Scoring
2011
Method

PFM Performance Indicator

2015

2020

A

A

Performance
change

A. PFM OUTTURNS: Credibility of the budget
PI-1

Aggregate expenditure out-turn compared to
original approved budget

M1

B

Composition of expenditure out-turn
M1
D
D+
compared to original approved budget
Aggregate revenue out-turn compared to
PI-3
M1
A
A
original approved budget
Stock and monitoring of expenditure payment
PI-4
M1
C+
D+
arrears
B. KEY CROSS-CUTTING ISSUES: Comprehensiveness and Transparency
PI-5 Classification of the budget
M1
C
C
Comprehensiveness of information included
PI-6
M1
B
C
in budget documentation
PI-7 Extent of unreported government operations
M1
C
C
Transparency of inter-governmental fiscal
PI-8
M2
C+
B
relations
Oversight of aggregate fiscal risk from other
PI-9
M1
C+
C+
public sector entities
PI-10 Public access to key fiscal information
M1
C
D
C. BUDGET CYCLE
C(i) Policy-Based Budgeting
Orderliness and participation in the annual
PI-11
M2
A
A
budget process
Multi-year perspective in fiscal planning,
PI-12
M2
B
C+
expenditure policy and budgeting
C(ii) Predictability and Control in Budget Execution
Transparency of taxpayer obligations and
PI-13
M2
B
C+
liabilities
Effectiveness of measures for taxpayer
PI-14
M2
C
D+
registration and tax assessment
PI-2

PI-15 Effectiveness in collection of tax payments
Predictability in the availability of funds for
commitment of expenditures
Recording and management of cash balances,
PI-17
debt and guarantees
PI-18 Effectiveness of payroll controls
Competition, value for money and controls in
PI-19
procurement
PI-16
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No change

B+
D
D+

No change

C

No change

B

B
B

No change

C+

No change

B

B+
C+

No change

B
C+

M1

D+

D+

NR

Not
comparable

M1

C+

C+

C+

No change

M2

C+

C+

C+

No change

M1

D+

D+

D+

No change

M2

C

D+

D+

No change

Scoring
2011
Method

PFM Performance Indicator
Effectiveness of internal controls for nonsalary expenditure
PI-21 Effectiveness of internal audit
C(iii) Accounting, Recording and Reporting
Timeliness and regularity of accounts
PI-22
reconciliation
Availability of information on resources
PI-23
received by service delivery units
PI-24 Quality and timeliness of in-year budget reports
Quality and timeliness of annual financial
PI-25
statements
C(iv) External Scrutiny and Audit
PI-20

2015

2020

Performance
change

M1

C

C

C

No change

M1

D+

C

C

M2

C

C

C

No change

M1

C

D

B

No change

M1

C+

C+

C+

No change

M1

D+

D+

C+

PI-26 Scope, nature and follow-up of external audit

M1

D+

NR

NR

PI-27 Legislative scrutiny of the annual budget law

M1

NU

C+

NA

PI-28 Legislative scrutiny of external audit reports

M1

NU

B

NA

M1

C

D

NU

M1

D

D+

NU

M1

D

D

NU

No change

Not
comparable
Not
comparable
Not
comparable

D. DONOR PRACTICES
D-1 Predictability of Direct Budget Support
Financial info provided by donors on
project/program aid
Proportion of aid that is managed by use of
D-3
national procedures
D-2

Not
comparable
Not
comparable
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
Scoring Dimension ratings Overall
method i. ii. iii. iv.
Ra
tin
M1
A
Ag
M1
C B A
C+
M2
D B
C

PFM performance indicator
Pillar I: Budget reliability
PI-1
Aggregate expenditure outturn
PI-2
Expenditure composition outturn
PI-3
Revenue outturn
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PFM performance indicator
Pillar II: Transparency of public finances
PI-4
Budget classification
PI-5
Budget documentation
PI-6
Central government operations outside financial
reports
PI-7
Transfers
to sub-national governments
PI-8
Performance information for service delivery
PI-9
Public access to fiscal information
Pillar III: Management of assets and liabilities
PI-10
Fiscal risk reporting
PI-11
Public investment management
PI-12
Public asset management
PI-13
Debt management
Pillar IV: Policy-based fiscal strategy and budgeting
PI-14
Macroeconomic and fiscal forecasting
PI-15
Fiscal strategy
PI-16
Medium-term perspective in expenditure
budgeting
PI-17
Budget
preparation process
PI-18
Legislative scrutiny of budgets
Pillar V: Predictability and control in budget execution
PI-19
Revenue administration
PI-20
Accounting for revenue
PI-21
Predictability of in-year resource allocation
PI-22
Expenditure arrears
PI-23
Payroll controls
PI-24
Procurement
PI-25
Internal controls on non-salary expenditure
PI-26
Internal audit
Pillar VI: Accounting and reporting
PI-27
Financial data integrity
PI-28
In-year budget reports
PI-29
Annual financial reports
Pillar VII: External scrutiny and audit
PI-30
External audit
PI-31
Legislative scrutiny of audit reports

Scoring Dimension ratings Overall
method i. ii. iii. iv.
Ra
tin
C
Cg
B
B
M2
B B D
C+
M2
M2

A
C
D

A
C

B

M2
M2
M2
M2

C
C
C
C

D
D
C
A

D
D
C
A

M2
M2
M2
M2
M1

B
C
D
A
C

C
C
C
C
C

C
B
C
A
A

M2
M1
M2
M1
M1
M2
M2
M1

A
A
C
D
B
D
C
A

B
A
B
C
B
D
C
B

C
C
B

D*

B
D
C
C

D
A

M2
M1
M1

B
C
C

D
B
D

C
C
B

B

M1
M2

C

C

D
A

C

C

NU NU NU NU
NA NA NA NA

A
C+
D
D+
D+
C
B+
C+
C+
D+
B+
C+
C+
C+
C+
D+
D+
D+
C
C+
C+
C+
D+
NU
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

49

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
GDSPNR will develop a master plan on
not yet systematically managed (i.e. the state
state property management in medium/
property management and utilization law need
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Status
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.
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.
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.
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.
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.

Measures
long-term in order the strengthen the state
property management systematically

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.

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.

Request FMWG to cooperate with PFM
working group in LMs, especially MRD, to
address the issue. In necessary case, GSC
could coordinate.
- 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.

Request FMWG and GDIA to discuss, set
6. Accuracy of FMIS data is not yet fully ensured
scope of work, and address the challenges.
because of lacking information on ICT audit.
In necessary case, GSC could coordinate.
7. In-house for FMIS phase should be considered in Request the FMWG to consider the in-house
order to ensure the data security and budget saving.
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.

GDSNAF will review and study the
9. Capital and provincial administrations have been
availability of increasing budget entities at
implementing since 2017-2021, but each of the
sub-national administrations and prepare a clear
administration has only one budget entity.
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
GSC will coordinate with GDSPNR to
share non-tax revenues to sub-national
finish preparing inter-ministerial prakas on
administrations, including revenue from central
non-tax revenue management in condition
administrations (line ministries), and revenue from
of transferring and sharing non-tax revenue
provincial departments of line ministries that is
from line ministries to sub-national
collected at capital and provincial one-window
administrations. The action plan for revising
service and by leasing of state property. The
the relevant inter-ministerial prakas will be
sharing is not comprehensively carried out because
developed.
there are issues related to revision of functions and
regulatory framework in line ministries.
Part 4: Readiness for the Next Stage
F. Monitoring System
11. clear distinction between audit and inspection GI and GDIA will review and coordinate the
functions in LMs is necessary to ensure efficient functional division of internal audit and
oversight.
inspection at line ministries
Others:
G. Implementing Functions of the Provincial Departments of Economy and Finance
12. Provincial departments of economy and finance GSMEF will coordinate the establishment
(PDEF)’s role in coordinating the works of of inter general departments of MEF’s
GDs/MEF at sub-national administrations is working group to study and evaluate the
limitedly implemented, including the role in functions of capital/provincial departments
managing state property, functioning as financial of economy and finance and the relevant
controller based on legal documents.
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 20192025, 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.
8
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