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LM Line Ministry គ្ក្រួង សាថ ប័កា 

LCs Legal Council Secratariat គលខាីិររដ្ឋា កាគ្ក្ុលគ្បឹក្ាកាសាមិក្លម (ល.ក្.កា.) 

MEF Ministry of Economy and Finance គ្ក្រួងគរដាក្ិចនកាិងហិរញ្ញវមថ ុ(ក្.រ.ហ.វ.) 

MTBF 
Medium-Term Budget Framework គ្ក្បខណឌ ថវធររតៈគេលលីយល 



 

MTFF 
Medium-Term Fiscal Framework គ្ក្បខណឌ ហិរញ្ញវមថរុតៈគេលលីយល 

NAA National Audit Authority អាោា ីររវកាក្លមោមិ (អ .រ. . ) 

NSDP National Strategic Development Plan ផែការរតុទធសា្រនអភិវឌ្ឍកា៍ោមិ 

PFM Public Financial Management ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវមថសុាធារណៈ 

TOFE 
Table of Fiscal and Economic Operations of the 

Government 
តារាងគ្បមិបមនិររគរដាក្ិចនកាិងហិរញ្ញវមថរុដ្ឋា ភិបាល 

WB World Bank ីន្ទោរេិភេគោក្ 

PFMRC 
Public Financial Management Reform 

Commission 

រណៈក្លមររផក្ទគ្លង់ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវមថ ុ

សាធារណៈ )ក្.ហ.រ(.  

PFMSC 
Public Financial Management Reform Steering 

Committee  

រណៈក្មាម ីិររដឹក្នំ្ទររងារផក្ទគ្លង់ 

ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវមថសុាធារណៈ 

MoEYS Ministry of Edcation, Youth and Sport គ្ក្រួងអប់រំ តុវ កា កាិងក្សាឡា 

EFMS Education Financial Management System គ្បេ័កាធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវមថគុ្ក្រួងអប់រំ តុវ កា កាិងក្សាឡា  

PB Program Budgeting  ថវធរក្លមវធីសា  

NRMIS 
Non-tax Reveue Management Information 

System 
គ្បេ័កាធេ័ម៌មាកាវធទស្ថគ្រប់គ្រងចំណូលលិកាផលកាសារគេើេកាធ 

SARMIS 
State Asset Register Management Information 

System 
គ្បេ័កាធបគចនក្វធទស្ថគ្រប់គ្រងសារគេើភណឌ គ្ទេយរលបមនិរដា 
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ខ្លឹមសារសង្ខេបក្បតិបតតិ 

របាតររណ៍យតមៃលៃៃការរអកាុវមនផែការររក្លមភាេរួល-ដំណាក្់រលទសា ៣ (CAP3) ៃកាក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ររ

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ គ្មូវបាកាគរៀបចំគ ើងគដ្ឋតផែអក្គលើរបាតររណ៍វឌ្ឍកាភាេៃការរអកាុវមនផែការររក្លមភាេ

រួល-ដំណាក្់រលទសា ៣ របរ់អងគភាេគគ្រលឱយទគ្ក្រួងគរដាក្ិចន កាិងហិរញ្ញវម ថ ុកាងិគ្ក្រួង សាថ ប័កា ផដលគ្មូវបាកាគរៀបចំ

ោគ្បចំគ្មសាមារ កាងិគ្បចំឆ្ន ំ, កាងិលទធែលៃការរយតមៃលៃចំណាតសាធារណៈ កាិងរណគកាតយភាេហិរញ្ញវម ថផុដលគៅ

រមថ់្ន PEFA ឆ្ន ំ២០២០ ទងំរដាបាលថ្នន ក្់ោមិ កាិងថ្នន ក្់គគ្រលោមិ កាិង របាតររណ៍លទធែលរនសាេសាររគ្មួមេកិាិមយគលើល

ផែការររក្លមភាេរួល-ដំណាក្់រលទសា ៣ ផដលគរៀបចំគដ្ឋតអនក្ នំ្ទញរររបរ់ីន្ទោរអភិវឌ្ឍកា៍អារុសា ។  វធីសាសា្រនក្នងុ

ររយតមៃលៃ រួលមាកា ៖ (១) ររេកិាមិយ កាងិយតមៃលៃរូចន្ទក្ររកាៃះឹក្គ្លមិគោលបំណង, (២) ររយតមៃលៃោរួលរគ្មាប់

ក្គ្លិមផែនក្, កាិង (៣) ររេកិាមិយគលើលគរចក្នសារគគ្លចរបរ់ រ.ហ.ស. ។ 

លទធែលរនសាេសាររយតមៃលៃផែការររក្លមភាេរលួ-ដណំាក្រ់លទសា ៣ 

ក្នុងចគន្ទៃ ះឆ្ន ំ ២០១៦-២០២០ អងគភាេគគ្រលឱយទគ្ក្រួងគរដាក្ិចន កាិងហិរញ្ញវម ថ ុបាកាគគ្ោងរក្លមភាេក្នងុរងវង ់

៤០០ រក្លមភាេៃកាឆ្ន ំកាសាលួតៗ ។ រក្លមភាេអកាុវមនរគគ្លចលិកាបាកាគេញគលញ បាកាធាៃ ក្់ចុះគៅក្នងុរតៈគេលេសារឆ្ន ំ     

ចុងគគ្រតផដលបងាា ញេសាររតក្ចិមនទុក្ដ្ឋក្់របរ់មអួងគអកាុវមនេសាលួតឆ្ន ំគៅលួតឆ្ន ំ ។ គៅក្នងុឆ្ន ំ ២០២០ រក្លមភាេ

ផដលេកិាិមយគ ើញថ្នបាកាទទួលរងែលប ះពាលេ់សារររីក្រាលដ្ឋលៃកា ងំកឺ្ូវីដ-១៩ លិកាគ្មូវបាកាតក្គីវើោក្លមវម ថរុគ្មាប់

ររយតមៃលៃគន្ទះគទ លស្ថ ងគទៀម រក្លមភាេទងំគន្ទះ ភារគគ្ចើកាោរក្លមភាេគគ្ោងគៅក្នុងផែនក្ទសា ៥ ផដលពាក្េ់ក័ាធកាងឹ

ររក្សាងរលមថភាេ ។ រក្លមភាេផដលបាកាគគ្ោងក្នងុឆ្ន ំកាសាលួតៗ គៅផមគ្បលូលែនុំគលើផែនក្ទសា ១ ។  

ររគគ្ោងរក្លមភាេរបរ់គ្ក្រួង សាថ ប័កា មាកាអគ្តាធាៃ ក្់ចុះោបកានបន្ទា ប់ចប់េសាឆ្ន ំ ២០១៧ លក្, ក្៏ប ុផកាន រក្លមភាេ 

ផដលអកាុវមនរគគ្លចបាកាគេញគលញបាកាគក្ើកាគ ើងគៅឆ្ន ំ ២០១៨ កាងិឆ្ន ំ ២០១៩ ។ ររណ៍គកាះ បងាា ញេសារុណភាេក្នងុ

ររគរៀបចំគគ្ោងរក្លមភាេ កាងិអកាុវមនមាកាគ្បរិទធភាេលអោងលុការបរ់គ្ក្រួង សាថ ប័កា ។ ដូចោន កាងឹអងគភាេគគ្រលឱយទ

គ្ក្រួងគរដាក្ិចន កាិងហិរញ្ញវម ថ,ុ គៅក្នងុឆ្ន ំ ២០២០ ចំកាកួារក្លមភាេរគគ្លចលិកាបាកាគេញគលញរបរ់គ្ក្រួង សាថ ប័កា មាកា

ររគក្ើកាគ ើងវធញគ្បមាណោ ១២៥ ក្នងុគន្ទះរួលមាកាទងំរក្លមភាេលកិាអាចអកាុវមនបាកាលួតចំកាកួាែងផដរ ផដលទទួលរង

ទងគិចេសារររីក្រាលដ្ឋលៃកា ងំកឺ្ូវីដ-១៩ គដ្ឋតភារគគ្ចើការឺោរក្លមភាេគគ្ោងគៅក្នងុផែនក្ទសា ៥ រឺោរក្លមភាេបណនុ ះបណាន ល 

កាងិរិរខ សាោ ។ 

-ផែនក្ទសា១ “បកានេគ្ងងឹភាេគ ឿទកុ្ចមិនៃកាថវធរ” ៖ មាកាគោលបំណងចំកាកួា ៤ រួលមាកា (១) េគ្ងងឹររគ្រប់គ្រង

ចំណូល កាងិររអកាុវមនផែការរគ្បលូលចំណូល, (២) បកានេគ្ងងឹររគ្រប់គ្រងបំណលុ, (៣) េគ្ងងឹររគ្រប់គ្រងសាច់គ្បាក្់ 

កាងិរណកាសា, កាងិ (៤) ផក្លលអររអកាុវមនថវធរ កាងិេគ្ងងឹររអកាុវមនផែការរចំណាត ។ តាលរតៈររអកាុវមនោ ងលឺុងមា ម់

កាូវតុទធសា្រនគក្ៀរររចំណូលរតៈគេលលីយល ២០១៤-២០១៨ កាងិ តុទធសា្រនគក្ៀរររចំណូល ២០១៩-២០២៣ ផដល

បាកាដ្ឋក្់គចញគដ្ឋតរា រដ្ឋា ភបិាល, ចំណូលមាកាសាថ កាភាេរងឹមំា កាិងបាកាបគងកើមឱយមាកាោអមិគរក្ចរកាន ។ ចំណូលគក្ើកា  
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គ ើងោលីយល ១,៤ េកិាាុភាររតៃកា ែររ (២០១៤-២០១៨) កាងិោេិគររបំែុមចំណូលបាកាគក្ើកាគ ើងដល ់៣,១៨1 

េកិាាុភាររតៃកា ែររ ក្នុងឆ្ន ំ២០១៩ ។ ររអកាុវមនចំណាត គ្មូវបាកាបកានររផក្លលអគ្របតាលផែការររួរឱយក្ម់រមាគ ល ់

កាងិរថិមក្នុងទិរគៅក្ំណម់ (+/-៥% គីៀបកាងឹក្លមវធីសាចំណូល-ចំណាត) ។ សាថ កាភាេៃការរអកាុវមនចំណាតររុបគ្បចំ

ឆ្ន ំរគគ្លចបាកាោអបបបរមា ៩៦% គ្របតាលរូចន្ទក្រ កាងិផែការរផដលបាកាគគ្ោង ។ រលមលុយសាច់គ្បាក្់គ្មូវបាកា

តាលដ្ឋកាោគ្បចំតាលរតៈរបាតររណ៍ីន្ទោរក្នុងរណកាសាទងំឡាត ផដលរថិមគៅគគ្រលរចន្ទរលពក័ាធរណកាសាគទល 

(TSA) លិកាមាកាក្ងវះខាមសាច់គ្បាក្់ ។ ររគបើក្ែនល់គ្បាក់្គបៀវមសតាលគ្បេ័កាធីន្ទោរគ្មវូបាកាអកាុវមនទូទងំគ្បគទរ កាងិ

មាកាលក្ខណៈគទៀងទម់ចំកាកួា ២ ដងក្នុងលួតផខ ។ ចបត់ាំងេសាឆ្ន ំ ២០១៦ លិកាមាកាបញ្ហា ចំណាតក្ក្រាះគន្ទះគទ2 កាងិ 

បំណលុសាធារណៈរថិមក្នុងសាថ កាភាេអាចគ្រប់គ្រងបាកាគដ្ឋតរូចន្ទក្របំណលុរកាៃះឹៗទងំ៥ រថមិគគ្រលេតិាកាក្ណំម់

ទងំអរ់ ។ ោលួតោន គកាះ, គ្បេ័កាធបគចនក្វធទស្ថេ័មម៌ាកាគ្រប់គ្រងចំណូលលិកាផលកាសារគេើេកាធ (NRMIS) ក្៏គ្មូវបាកាដ្ឋក្ឱ់យ

អកាុវមនគៅតាលគ្ក្រួង សាថ ប័កា កាងិលកាាសារ នំ្ទញគ្បលូលចំណូល ។ រគ្មាប់រដាបាលរា ធាកាសា-គខមនគគ្ោងកាងឹដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមន

ចប់េសាឆ្ន ំ២០២១ មគៅ ។ គលើរេសាគកាះ, តុទធសា្រនៃការរផក្ទគ្លងគ់្បេក័ាធលទធក្លមសាធារណៈឆ្ន ំ២០១៩-២០២៥        

កាងិគោលររណ៍ផណនំ្ទរនសាេសាររភាា ប់ផែការរលទធក្លមោលួតកាឹងរំគណើគគ្ោងថវធរគ្បចំឆ្ន ំគ្មូវបាកាគរៀបចំ កាងិដ្ឋក្់ឱយ      

អកាុវមន ។ ររេស្ថក្រសាច់គ្បាក្់គដ្ឋតអរគន្ទតក្ដ្ឋា ការមន្ទោរោមិមាកាភាេគ្បគរើរគ ើង តាលរតៈររដ្ឋក្់ឱយអកាុវមន      

ក្លមវធីសា Web-Based Application គដ្ឋតគ្ក្រួង សាថ ប័កាចំកាកួា ២០ គ្មូវបាកាដ្ឋក្ឱ់យគគ្បើគ្បារ់ក្នងុឆ្ន ំ ២០១៨ កាងិចំកាកួា 

១០ បផកាថលគទៀមគៅក្នុងឆ្ន ំ ២០១៩ ។  រីក្គ្ក្រួង សាថ ប័កា គៅរលក់ាងឹគ្មូវដ្ឋក្ឱ់យគគ្បើគ្បារ់ក្នុងឆ្ន ំ ២០២០ ។  

គទះបសាោោ ងគកាះក្នសា, លូលដ្ឋា កាៃកាគ្បភេចំណូលគៅោក្តាន គ្េតួបារលភរគ្មាប់រក្ាចសារភាេៃកាក្ំគណើកាគរដាក្ិចន   

ខណៈផដលររគ្បលូលចំណូលគីៀបកាងឹផែការរផដលបាកាដ្ឋក្់គចញ គៅេុំទកាគ់្មូវបាកាគីវើររយតមៃលៃអំេសាគ្បរិទធភាេ

ទងំគ្ក្បខណឌ ៃការរេស្ថក្រ កាងិររន កាេុល ឬ លទធភាេៃការរគក្ៀរររចំណូល ។ លូលដ្ឋា កាេកាធគៅមាកាភាេមូចចគងអៀម

ោលួតកាងឹររថលថតៃកាេកាធគ្បគោល គ្េលទងំេកាធពាណ ិាក្លមអកានរោមិក្េំុងរងរមាព ី គៅគេលផដលគ្បគទរក្លពុោ

ក្ំេងុេគ្ងសាក្ក្ិចនគ្េលគគ្េៀងពាណិ ាក្លមគររីោលួតគ្បគទរោគគ្ចើកា ។ ររគក្ើកាគ ើងៃកាេកាធផ្លា ល់គៅមាកាចំកាកួាមិចមួច ។ 

េកាធគលើគ្បាក្់ចំណូលផដលគ្មូវររគ្ក្បខណឌ ចាប់ចារ់ោរ់ កាងិវបបីល៌លអក្នងុររបង់េកាធគៅលិកាទកាគ់្មូវបាកាគរៀបចំ

គេញគលញគៅគ ើត ។ ចាប់រនសាេសាររគ្រប់គ្រងចំណូលលិកាផលកាសារគេើេកាធគៅលិកាទកាអ់កាុល័ម ។  រីក្ររអកាុវមនគ្បេក័ាធ 

លទធក្លមសាធារណៈ កាងិររគ្រប់គ្រងររ វធកាិគោរសាធារណៈ គទើបគ្មូវបាកាគរៀបចំោតុទធសា្រនៃការរផក្ទគ្លង់ ។     

សារាចរផណនំ្ទរនសាេសាររផ្លៃ រ់បនូរ ផចក្រំផលក្ទិកានកាត័ កាងិេ័មម៌ាកា រយងអរគន្ទតក្ដ្ឋា កាេកាធដ្ឋរ, កាងិអរគន្ទតក្ដ្ឋា ការត 

កាងិរដ្ឋា ក្រក្លពុោ, ផដលអរគន្ទតក្ដ្ឋា កាគោលកាគោបាតទទួលបកាាុក្បូក្ររុបគ្មូវបាកាគរៀបចំ ប ុផកានររអកាុវមនគៅលិកាទកា់

មាកាគ្បរិទធភាេគៅគ ើត ។ ទកាាឹលកាងឹគកាះ  វធរ័តលូលបគ្មរដា គៅលិកាទកាម់ាកាគ្ក្បខណឌ គោលកាគោបាត កាងិតកានររ

កាងិកាសាមិវធីសាៃការរគបាះែាតលូលបគ្ម ខណៈផដលតុទធសា្រន រនសាេសាររអភិវឌ្ឍទសាែារលូលបគ្មរដា ផដលបាកាគគ្ោងគរៀបចំ

ចបត់ាំងេសាឆ្ន ំ ២០១៧ លក្ លិកាទកា់គ្មូវបាកាគរៀបចំបញ្នប់គៅគ ើត មគ្លូវឱយមាកាក្ិចនរហររបផកាថល ។ គដ្ឋតផ ក្ 

បំណុលក្ក្រាះរិមគ្មឹលរតៈគេល ៦០ៃថៃ រឺមាកាវឌ្ឍកាភាេលអគ្បគរើរ គដ្ឋតរិមគ្មឹលអាណមនិចូលដល់អរគន្ទតក្ដ្ឋា កា  

                                                           
1គលើរោង ១០ ដង ៃកាគោលគៅផដលបាកាដ្ឋក្់គចញក្នងុតុទធសា្រនគក្ៀរររចំណួល ២០១៩ ៣ េកិាាុភាររតៃកា,២០២៣ ខណៈគោលគៅគ្មលឹ ០-ែ.រ.រ . 

2រររិមរតៈគេល ៦០ៃថៃ គដ្ឋតរិមចប់េសាគេលអាណមនិគបើក្ែនល់គ្បាក់្គ្មូវបាកាបញ្ាូកា កាិងចុះរលបរធគចេទគលើអាណមនផិដលចលូលក្អរគន្ទតក្ដ្ឋា ការមន្ទោរោម ិ



  

iii 

រមន្ទោរោមិ ក្៏ប ុផកានរតៈគេល ៦០ៃថៃគកាះ រួររិមរាប់ចប់េសាគេលគចញអាណមនិរបរ់អនក្ែគមែ់គង់រហូមដលរ់រទូទម់ ប ផុកាន

គបើរិមតាលរនង់ដ្ឋរអកានរោមិ បំណលុក្ក្រាះរឺមាការតៈគេលគ្មឹលផម ៣០ៃថៃ ។  រីក្ ររអកាុវមនចំណាតរបរ់គ្ក្រួង សាថ ប័កា 

ហាក្់ដូចោមាកាភាេលមាញឹក្គៅចុងគ្មសាមារទសា ៤ ៃកាឆ្ន ំកាសាលួតៗ ។ ប ផុកានក្ិចនររគកាះគ្មូវបាកាគដ្ឋះគ្សាតោបគណន ើរៗ 

គដ្ឋតគ្ក្រួងគរដាក្ិចនកាិងហិរញ្ញវម ថ ុកាិងមាកាក្ិចនរហររេសាគ្ក្រួង សាថ ប័កាពាក្េ់ក័ាធ ។ 

-ផែនក្ទសា២ “បកានេគ្ងងឹរណគកាតយភាេហរិញ្ញវម ថ”ុ ៖ មាកាគោលបំណងចំកាកួា ៥ រួលមាកា (១).ចំណាមថ់្នន ក្់ថវធរ,      

(២).ររអកាុវមនគ្បេក័ាធ FMIS, (៣).រនងដ់្ឋររណគកាតយសាធារណៈ, (៤).គ្បេក័ាធគ្រប់គ្រងទិកានកា័តបញ្ាសាសារគេើភណឌ គ្ទេយ

រលបមនិរដា, កាងិ (៥).រកាារសកាៃ៍ការរគបើក្ចំហេម័ម៌ាកាថវធរ ។ ក្នុងគន្ទះ ររដ្ឋក្់ឱយអកាវុមនចំណាមថ់្នន ក្់ថវធរ បៃង់រណកាសា 

កាងិដំគណើរររគ្បេក័ាធ FMIS ទងំដំណាក្រ់លទសា ១ កាងិដំណាក្រ់លទសា ២ រគ្មាប់ោលូលដ្ឋា កាៃការរក្ម់គ្តា កាិងគរៀបចំ

របាតររណ៍ហិរញ្ញវម ថ ុ គ្បក្បគដ្ឋតគ្បរិទធភាេ កាិងទកាគ់េលគវោ រគគ្លចបាកាវឌ្ឍកាភាេលអគ្បគរើរ កាងិគ្របតាល       

រនងដ់្ឋរអកានរោមិ ។ គ្បេក័ាធ FMIS គ្មូវបាកាដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមនគៅគ្រប់គ្ក្រួង សាថ ប័កា, រមន្ទោររា ធាកាសា គខមន, លកាាសារគរដាក្ិចន 

កាងិហិរញ្ញវម ថរុា ធាកាសា គខមន ។ ចំណាមថ់្នន ក្់ថវធរទងំ ៧ គ្មូវបាកាដ្ឋក្់ឱយអកាុវមនគៅក្នងុគ្បេក័ាធ FMIS ។ ប ុផកានចំណាមថ់្នន ក្់

ភូលិសា្រន កាងិចំណាមថ់្នន ក្់លុខងារ លិកាទកាប់ាកាអកាុវមនគេញគលញគៅគ ើត ។ បផកាថលេសាគលើគកាះ  ល ូឌ្លុរនូលចំកាកួា ៦    

គ្មូវបាកាដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមនក្នងុគ្បេក័ាធ FMIS រួលមាកា (១) ល ូឌ្លុវធភា កា៍ថវធរ, (២) ល ូឌ្លុរណកាសាគ្មូវរង, (៣) ល ូឌ្លុ

រណកាសាគ្មូវទរ, (៤). ល ូឌ្លុគ្រប់គ្រងសាច់គ្បាក្់ (៥) ល ឌូ្លុររទិញ កាងិ (៦) ល ូឌ្លុគរៀវគៅីំ ទកាាឹលកាងឹររអភិវឌ្ឍ       

ល ូឌ្ុលេសារបផកាថលគទៀមរឺល ឌូ្លុគរៀបចំផែររថវធរ កាងិល ូឌ្លុក្ចិនលទធក្លមគេញគលញ ។ គ្បេក័ាធបគចនក្វធទស្ថេម័៌មាកាគ្រប់គ្រង

បញ្ាសាសារគេើភណឌ គ្ទេយរលបមនិរដា គៅរមថ់្ន SARMIS គគ្ោងដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមនោបគណន ើរៗគៅរដាបាលថ្នន ក្់ោមិគៅ           

ឆ្ន ំ២០២១ កាងិោបកានបន្ទា ប់រហូមដល់គ្រប់រដាបាលទងំថ្នន ក្់ោមិ កាងិថ្នន ក្់គគ្រលោមិគ្មលឹឆ្ន ំ២០២១ ។ របាតររណ៍

ហិរញ្ញវម ថ ុគ្មូវបាកាគរៀបចំ គដ្ឋតមាកាអកាុគោលភាេោលួតកាងឹ IPSAS Cash Basis ។ ោលួតោន គកាះ រនងដ់្ឋររណគកាតយ

សាធារណៈក្លពុោ គ្មូវបាកាគរៀបចំ កាិងដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមនោលួតកាងឹផែកាទសាចងអលុែៃូវ រគ្មាប់គឆ្ព ះគៅអកាុវមនរណគកាតយបងគរ

គៅឆ្ន ំ ២០៣១ (IPSAS Accrual Basis) ។ គវទិរសាធារណៈរនសាេសាររគ្រប់គ្រងមា គ្ក្ូគរដាក្ិចន កាងិគ្ក្បខណឌ គ្រប់គ្រង

ថវធរគ្មូវបាកាគរៀបចំោគរៀងរាលឆ់្ន ំ គដើលបសាបគងកើការរចលូរួលេសាសាធារណ កា ។ ររែសេវែាតក្ក្សារពាក្េ់ក័ាធកាងឹេម័ម៌ាកា

ថវធរដលស់ាធារណ កា មាកាវឌ្ឍកាភាេលអេសាលតួឆ្ន ំគៅលួតឆ្ន ំ កាងិគីវើឱយេកិាាុរកាារសកាៃ៍ការរគបើក្ចំហថវធររបរ់ក្លពុោ 

គក្ើកាគ ើងោលដំ្ឋប់គៅក្នងុររអគងកមគលើររគបើក្ចំហេ័មម៌ាកាថវធរោរក្ល ផដលគ្មូវបាកាគរៀបចំគរៀងរាល់ ២ ឆ្ន ំលនង 

ក្នុងគន្ទះឆ្ន ំ ២០០៨ ទទួលបាកា ១១ េកិាាុ, ឆ្ន ំ ២០១០ ទទួលបាកា ១៥ េកិាាុ, ឆ្ន ំ ២០១២ ទទួលបាកា ១៥ េកិាាុ, ឆ្ន ំ ២០១៥ 

ទទួលបាកា ៨ េកិាាុ, ឆ្ន ំ ២០១៧ ទទួលបាកា ២០ េកិាាុ កាងិឆ្ន ំ ២០១៩ ទទួលបាកា ៣២ េកិាាុ ។ គ្បេក័ាធគ្រប់គ្រងទិកានកាត័

បំណលុ (DMFAS) កាងិគ្បេក័ាធរវត័គ្បវមនកិ្លមទិកានកាត័រត (ASYCUDA) គ្មូវបាកាគីវើរន្ទធ កាក្លមោលួតគ្បេក័ាធបគចនក្វធទស្ថ

េ័មម៌ាការគ្មាប់ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ (FMIS) ។ 

គទះបសាោោ ងគកាះក្នសា, ររអកាវុមនគ្បេក័ាធគ្រប់គ្រងគ្ទេយរលបមនិរដា គៅលិកាទកាប់ាកាដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមនគេញគលញតាល

គ្ក្រួង សាថ ប័កា គៅគ ើត ។ ររគរៀបចំរបាតររណ៍អកាុវមនថវធរតាលចំណាម់ថ្នន ក្់ថវធរទងំ ៧ គៅមាកាក្គ្លិម គដ្ឋតសារ

របាតររណ៍តាលចំណាម់ថ្នន ក្ក់ាសាលួតៗ លិកាទកាម់ាការងគមភិាេកាងឹោន  កាងិអកាុវមនបាកាគេញគលញផម ៥ ចំណាមថ់្នន ក្ ់   

ទកាាឹលកាងឹចំណាម់ថ្នន ក្ភ់ូលិសា្រន កាងិចំណាមថ់្នន ក្់លុខងារ ក្េំុងបកាន ំរញុររអកាុវមន ។ ោលួតោន គកាះែងផដរ ទិកានកាត័      



iv 

ដក្គ្រង់គចញេសាគ្បេក័ាធ FMIS គៅលិកាទកាអ់ាចគគ្បើគ្បារ់ រគ្មាប់គរៀបចំរបាតររណ៍រគគ្លចទូទម់បាកា គដ្ឋតមគ្លូវឱយ    

អរគន្ទតក្ដ្ឋា ការមន្ទោរោមិគីវើររផក្មគ្លូវរិកា គទើបអាចគរៀបចំរបាតររណ៍ផដលអាចគគ្បើគ្បារ់បាកា ។  ររែសេវែាត

ក្ក្សារពាក្់េក័ាធកាងឹេ័មម៌ាកាថវធរមាកាវឌ្ឍកាភាេលអ ក្៏ប ុផកានលិកាទកាម់ាកាអកាុគោលភាេលអោលួតកាងឹររអគងកមរបរ់ IBP 

កាិងែនល់ភាេសាលញ្ញរគ្មាប់សាធារណ កា ខណៈផដលររចូលរួលេសាសាធារណ កាក្នុងដំគណើរររគរៀបចំថវធរគៅមាកា

វឌ្ឍកាភាេមិចមួចគៅគ ើត ។ រីក្ គ្រឹះសាថ កាសាធារណៈរដាបាល វធញ គៅេុំទកាអ់ាចគរៀបចំរបាតររណ៍អកាុវមនតាលមាមរិ

ថវធររដាបាកាគៅគ ើត ។ 

-ផែនក្ទសា៣ “ររែារភាា បថ់វធរគៅកាងឹគោលកាគោបាត” ៖ មាកាគោលបំណងចំកាកួា ៤ រលួមាកា (១).ររអកាុវមន       

ថវធរក្លមវធីសា, (២).ររគរៀបចំថវធរឱយមាកាភាេគ្រប់គ្ ងុគគ្ោត, (៣).ររគរៀបចំគ្ក្បខណឌ គោលកាគោបាតហរិញ្ញវម ថ ុ  

សាធារណៈ កាងិថវធររតៈគេលលីយល, កាងិ (៤).ររគរៀបចំគ្ក្បខណឌ វធល ឈររហិរញ្ញវម ថ ុ ។ ក្នុងគន្ទះ លិខិមបទដ្ឋា កា       

រមិតមុន កាិងតុទធសា្រនរកាៃឹះៗោគគ្ចើកាគ្មូវបាកាគរៀបចំ កាងិដ្ឋក្់ឱយអកាុវមនក្នងុដំណាក្់រលទសា ៣ គដើលបសាេគ្ងឹងររអកាុវមន

រក្លមភាេរគ្មាប់ែារភាា ប់ថវធរគៅកាឹងគោលកាគោបាត ។ ចាប់គ្បេ័កាធហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ (ថមសា) កាិងអកាុគ្ក្ឹមយពាក្់េក័ាធ

ផដលក្ំេងុគរៀបចំ រឺោរមតិុមនដ៏រំខាកា់ក្នងុររធាន្ទគ្បរិទធភាេៃការរអកាុវមនគ្បេក័ាធថវធរថមសា ។ រមិគ្មឹលឆ្ន ំ ២០១៨      

គ្រប់គ្ក្រួង សាថ ប័កា បាកាអកាវុមនថវធរក្លមវធីសា កាិងរមិគ្មឹលឆ្ន ំ ២០២០ រដាបាលគខមនចំកាកួា ២៤ បាកាអកាុវមនថវធរក្លមវធីសា       

ផដលរដាបាលរា ធាកាសាភនំគេញកាងឹគ្មូវអកាុវមនចុងគគ្រតគរគៅឆ្ន ំ ២០២១ ។ ររុបគ្មឹលដំណាក្់រលទសា ៣ អងគភាេថវធរ

មាកាចំកាកួា ៩៦២ ក្នុងគន្ទះថ្នន ក្់ក្ណាន លមាកាចំកាកួា ៣៥៩ កាងិថ្នន ក្់លូលដ្ឋា កាមាកាចំកាកួា ៦៦៤ ។ ទកាាឹលកាងឹគកាះ ផែការរ   

តុទធសា្រនថវធរ គ្មូវបាកាគរៀបចំគដ្ឋតក្ំណមក់ាូវគោលបំណងគោលកាគោបាត កាិងក្លមវធីសា កាងិរំគលចអេំសាខៃ ឹលសារៃកា

គោលបំណង កាងិរកាិទកាក្លម, គ្បគភទហិរញ្ញបបទកា, រូចន្ទក្ររលិទធក្លមរកាៃះឹរគ្មាប់តាលដ្ឋការរអកាុវមន កាិងររគ្មមួ

េកិាិមយលទធែល, គោលគៅរលិទធក្លម, គ្ក្បខណឌ គេលគវោ កាងិមគ្លូវររថវធរ ោេិគររ ររគរៀបចំគ្មូវបាកាផែអក្គលើ

េតិាកាចំណាតដូចក្ំណម់គៅក្នុងគ្ក្បខ័ណឌ គោលកាគោបាតមា គ្ក្ូគរដាក្ិចន កាងិគោលកាគោបាតហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ

រគ្មាប់ររគរៀបចំគរចក្ដសាគ្ពាងចាប់រនសាេសាហិរញ្ញវម ថរុគ្មាប់ររគ្រប់គ្រង កាងិ គ្ក្បខ័ណឌ ថវធររតៈគេលលីយល (MTBF) 

គដ្ឋតសារររគរៀបចំ MTFF គ្មូវបាកាេកាស្ថរគេល ។ ចំគពាះររគីវើរមាហរណក្លមថវធរចរកាន កាិងថវធរលូលីកាគ្មូវបាកា

គរៀបចំោគរចក្នសាគ្ពាងក្ក្សារទរសន្ទទកា ។ ររអកាុវមនគោលកាគោបាតវធល ឈររហរិញ្ញវម ថរុគគ្លចបាកាលទធែលលអ 

គដ្ឋតបាកាគរៀបចំោរក្លមភាេលួតឆ្ន ំលនងៗ កាិងោដំណាក្់ៗ  រគ្មាប់អកាុវមន ។ បផកាថលេសាគលើគកាះ ររដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមនតទុធ-

សា្រនៃការរផក្ទគ្លង់គ្បេក័ាធថវធររដាបាលថ្នន ក្់គគ្រលោមឆិ្ន ំ ២០១៩-២០២៥ បាការៃ តោផែកាទសាចងអលុែៃូវៃការរេគ្ងឹង

គោលកាគោបាតវធល ឈររហរិញ្ញវម ថ ុ។ 

គទះបសាោោ ងគកាះក្នសា, តកានររតាលដ្ឋការរយតមៃលៃគលើររអកាុវមនថវធរក្លមវធីសាគៅលិកាទកាប់ាកាេគ្ងឹងគៅគ ើត ។ 

អងគភាេថវធរថ្នន ក្ក់្ណាន លចំកាកួា ៣៥៩ មាកាអងគភាេថវធរអាណាប័ក្គែាររិទធមាកាគ្មលឹចំកាកួា ៦១ កាងិលិកាទកា់គែារ        

រិទធិមាកាចំកាកួា ២៥០ ។ ររែារភាា ប់ថវធរគៅកាឹងគោលកាគោបាតរបរ់គ្ក្រួង សាថ ប័កា គៅមាកាបញ្ហា គលើររក្ំណម់

គោលបំណងគោលកាគោតបាត, រចន្ទរលពក័ាធក្លមវធីសា កាងិសាថ ប័កា, កាិងរូចន្ទក្ររកាៃះឹទងំរដាបាលថ្នន ក្់ោមិ កាងិ         

ថ្នន ក្់គគ្រលោមិ ។ ក្ងវះកាូវររវធភារហាកាភិ័តគោលកាគោបាតហិរញ្ញវម ថ ុ (Policy Risk) កាិងតកានររ, គ្ក្បខណឌ  ឬ       

កាសាមិវធីសាៃការរវធភារហាកាភិត័ហិរញ្ញវម ថ ុអាចោបញ្ហា គ្បឈលរគ្មាប់ររគរៀបចំ MTFF ឱយរកា់ផមមាកាគ្បរិទធភាេ ។         



v 

 

ររដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមនគ្ក្បខណឌ  MTFF កាិង MTBF គ្មូវបាកាេកាស្ថរគេល ។  រីក្ររដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមនគ្បេក័ាធរណគកាតយភាេរយង       

សាថ ប័កាកាសាមិបបញ្ញមន ិកាិងកាសាមិគ្បមិបមនិ, រយងគ្ក្រួងគរដាក្ិចន កាងិគ្ក្រួង សាថ ប័កា កាងិគៅក្នងុគ្ក្រួង សាថ ប័កា គៅេុំទកាម់ាកា

តកានររក្ំណមឱ់យបាកាលអគៅគ ើត ។  

-ផែនក្ទសា៤ “ររគគ្មៀលខៃួ ការគ្មាប ់ហំាកាបន្ទា ប”់ ៖ មាកាគោលបំណងចំកាកួា ៤ រួលមាកា (១).គ្ក្បខណឌ ថវធរ      

េ័មម៌ាការលិទធក្លម, (២).គ្ក្បខណឌ ររតាលដ្ឋកា កាិងគ្មមួេកិាមិយេ័មម៌ាការលិទធក្លម, (៣).គ្ក្បខណឌ រវកាក្លមគេញគលញ 

(រលិទធក្លម, េ័មម៌ាកាវធទស្ថ, អកាុគោលភាេ កាិងហិរញ្ញវម ថ)ុ, កាងិ (៤).ផែការរតុទធសា្រនក្សាងកាងិអភិវឌ្ឍរលមថភាេក្នុង

គ្ក្បខណឌ ក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ ដំណាក្់រលទសា ៤  ។ វឌ្ឍកាភាេៃកាផែនក្ទសា ៤ គកាះ លិកាទកា់

មាកាភាេលអគ្បគរើរក្នងុរតៈគេលេសារឆ្ន ំដំបូង ក្៏ប ុផកានបចនុបបកានមាកាវឌ្ឍកាភាេលអគ្បគរើរបន្ទា ប់េសាតុទធសា្រនៃការរផក្ទគ្លង់

គ្បេក័ាធថវធរឆ្ន ំ២០១៨-២០២៥ គ្មូវបាកាដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមនគដ្ឋតក្ំណម់តក្គ្បេក័ាធ “ថវធរេ័មម៌ាការលិទធក្លម” ោទិរគៅ

ោក្់ោក្ៃ់ការរផក្ទគ្លង់គ្បេក័ាធថវធរក្លពុោ ។ ក្នងុកាត័គកាះ, គោលររណ៍ផណនំ្ទរនសាេសាររគីវើរវកាក្លមរលិទធក្លមទងំ

រវកាក្លមៃែាគគ្ៅ3 កាងិរវកាក្លមៃែាក្នងុ4 កាងិគោលររណ៍ផណនំ្ទរវកាក្លមគលើគ្បេក័ាធេ័មម៌ាកាវធទស្ថគ្មូវបាកាគរៀបចំ កាិងដ្ឋក្់

ឱយអកាុវមន ។ គោលររណ៍ផណនំ្ទរនសាេសាររគរៀបចំថវធររលិទធក្លមគ្មូវបាកាគរៀបចំ ។ រីក្ទគ្លង់ក្ិចនគ្េលគគ្េៀងរលិទធក្លម,   

គោលររណ៍ផណនំ្ទរនសាេសាររអកាុវមនថវធររលិទធក្លម កាិងគ្ក្បខណឌ ទរសន្ទទការនសាេសាររតាលដ្ឋកា កាងិគ្មួមេកិាិមយេម័ម៌ាកា

រលិទធក្លម ក្៏គ្មូវបាកាគរៀបចំោគរចក្នសាគ្ពាងែងផដរ ។ ទកាាឹលកាងឹគកាះ ផែការរតុទធសា្រនក្សាងរលមថភាេៃកាក្លមវធីសា        

ផក្ទគ្លង់ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ ដំណាក្រ់លទសា ៣ គ្មូវបាកាដ្ឋក្់ឱយអកាុវមន គដើលបសាក្សាងីកាធាកាលកាុរស កាងិ

រលមថភាេរបរ់សាថ ប័កា ក្នងុររោំគ្ទដល់ររផគ្បគ្បលួកាូវររអកាុវមនររងារពាក្េ់ក័ាធកាងឹហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ ក្នុងគន្ទះ     

វរគបណនុ ះបណាន លចំកាកួា ២១០វរគ គ្មូវបាកាគរៀបចំ កូាល្កានសារា ររគ្បមាណ ១៥,០៩២ ន្ទក្់ ។ 

គទះបសាោោ ងគកាះក្នសា, រវកាក្លមៃែាក្នុង កាងិអីរិរក្ិចនគៅតាលគ្ក្រួង សាថ ប័កា គៅផមោររគ្បឈលផដលគ្មូវ     

គដ្ឋះគ្សាត គដ្ឋតសារក្ងវះទរសន្ទទកាក្នុងផបងផចក្មនួ្ទទសា ភារក្ិចន រចន្ទរលពក័ាធ កាងិតកានរររគ្លបរគ្លលួ ។           

ោក្់ផរនង ររគរៀបចំអកាគុ្ក្មឹយរនសាេសាវធធាកា កាងិកាសាមិវធីសាអីិររក្ចិនហិរញ្ញវម ថគុ្មូវបាកាេកាស្ថរគេលក្នុងររគរៀបចំ ផដលមគ្លូវឱយ

មាការររគ្លបរគ្លលួរយងគ្ក្រួងគរដាក្ិចន កាងិហិរញ្ញវម ថ ុ កាងិគ្ក្រួងទំន្ទក្់ទំកាងរដារភា-គ្េឹទធរភា កាងិអីរិរក្ិចន ឬ

រររគគ្លចក្គ្លមិកាគោបាតបផកាថលគទៀម ។ វរគបណនុ ះបណាន លោគគ្ចើកាគ្មូវបាកាគរៀបចំគ ើង ក្៏ប ុផកានររតាលដ្ឋកា កាងិ        

យតមៃលៃគលើលទធែលរតៈគេលខៃ សា លីយល កាងិផវង ៃកាវរគបណនុ ះបណាន លទងំគន្ទះគៅលិកាទកា់បាការិមរូរគៅគ ើត ។ 

ោលួតោន គកាះ ររគរៀបចំក្សាងរលមថភាេរគ្មាប់សាថ ប័កាកាសាមិបបញ្ញមន ិកាងិអាោា ីររវកាក្លមោមិ ក្៏លិកាទកាគ់្មូវបាកាអកាុវមន

តាលររគគ្ោង គដ្ឋតសារមាកាលក្ខណៈេុំរលគ្របគលើតកានររសាថ ប័កា ។ រីក្ររគរៀបចំគ្ក្បខណឌ រគ្មាប់អកាុវមន កាងិ    

គ្មួមេកិាមិយថវធរេ័ម៌មាការលិទធក្លមគៅលិកាទកា់រគគ្លចបាកាតាលផែការរផដលបាកាក្ំណម់ ។ ររគរៀបចំចាប់គ្បេ័កាធហិរញ្ញវម ថ ុ

សាធារណៈ កាងិអកាុគ្ក្ឹមយពាក្េ់ក័ាធរគ្មាប់ររអកាុវមនគ្បេក័ាធថវធរេ័មម៌ាការលិទធក្លមមាការរេកាស្ថរគេល ។ 

  

                                                           
3 គរៀបចំគដ្ឋត អាោា ីររវកាក្លមោម ិ

4 គរៀបចំគដ្ឋត អរគន្ទតក្ដ្ឋា ការវកាក្លមៃែាក្នងុ ៃកាក្រហវ 



vi 

 

-ផែនក្ទសា៥ “ររោំគ្ទដលរ់រអកាវុមនក្លមវធី សាផក្ទគ្លងគ់្បក្បគដ្ឋតគោរ ត័ កាងិចសារភាេ ៖ មាកាគោលបំណងចំកាួកា ៥ 

រួលមាកា (១).ភាេោអនក្ដកឹ្នំ្ទ, រលមថភាេគ្រប់គ្រង, ឆកាាៈ, ភាេោមាន រ់ កាិងររទទួលខុរគ្មូវរលគ្របកាងឹក្លមវធីសា       

ផក្ទគ្លង់, (២).ររបណនុ ះបណាន លរលគ្រប កាងិគ្បក្បគដ្ឋតរ័ក្និរិទធភាេ កាិងគ្បរិទធភាេ, (៣).ររែនល់ររគលើក្ទឹក្

ចិមនរលគ្រប កាងិគ្បក្បគដ្ឋតែលិមភាេ រ័ក្និរិទធភាេ កាងិគ្បរិទធភាេ, (៤).គ្រប់គ្ក្រួង សាថ ប័កា មាការលមថភាេ          

រលគ្របរគ្មាប់ចូលរួលក្នុងររអកាុវមនក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ គ្បក្បគដ្ឋតរ័ក្និរិទធភាេ កាងិ  

គ្បរិទធភាេ, កាងិ (៥).តកានររ កាសាមិវធីសាៃការរអកាុវមនររងារផក្ទគ្លង់ររគ្របគ់្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈតាលគ្ក្រួង សាថ ប័កា 

គ្មូវបាកាអកាុវមន ។ ររយតមៃលៃផែនក្ទសា ៥ គកាះ គ្មូវបាកាបនូរលក្គផ្លន មគលើររគ្រប់គ្រងតកានររររងារផក្ទគ្លងរ់រគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ, តកានររគលើក្ទឹក្ចិមន កាងិគ្បភេហិរញ្ញវម ថ,ុ កាងិតកានររអកានរររដ្ឋា កាផក្ទគ្លង់ ។ ោលទធែល        

ក្ិចនគ្ប ុំគ្មួមេកិាមិយតាលដ្ឋកាវឌ្ឍកាភាេៃការរអកាុវមនផែការររក្លមភាេរួលរបរ់អងគភាេគគ្រលឱយទគ្ក្រួងគរដាក្ិចន កាងិ

ហិរញ្ញវម ថ ុកាិងគ្ក្រួង សាថ ប័កា គ្មូវបាកាគរៀបចំោគ្បចំគ្មសាមារ កាិងគ្បចំឆ្ន ំ ។ គ្បាក្់ឧបមថលភគលើក្ទឹក្ចិមន គ្មូវបាកាគបើក្ែនល់

គ្បចំផខ កូាគ្ក្ុលររងារផក្ទគ្លង់ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈរបរ់គ្ក្រួង សាថ ប័កា ។ ទកាាឹលគកាះ តកានររអកានរ

ររដ្ឋា កាក្លមវធីសាផក្ទគ្លងទ់ងំ ៣ របរ់រា រដ្ឋា ភបិាល គ្មូវបាកាគរៀបចំ កាងិអកាុវមនចប់េសាឆ្ន ំ ២០១៦ កាងិបន្ទា ប់លក្មាការរ

រគគ្លចក្គ្លិមកាគោបាតក្នងុររបញ្នូលក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ចាប់ កាិងគ្បេក័ាធតុមនិី ល៌ គៅក្នងុតកានររផដលមាកាគ្សាប់ កាងិ

រៃ តោតកានររក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ ៣ បូក្ ១ ៃការា រដ្ឋា ភបិាល ។ ររអកាុវមនរក្លមភាេផក្ទគ្លងរ់រគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថ ុ     

សាធារណៈគៅតាលគ្ក្រួង សាថ ប័កា គៅផមោបញ្ហា គ្បឈលក្នុងររយតមៃលៃ ។ 

គទះបសាោោ ងគកាះក្នសា, រមារភាេទទួលបាកាគ្បាក្់ឧបមថលភផក្ទគ្លង់គៅតាលគ្ក្រួង សាថ ប័កា រគងកមគ ើញថ្នមាកា

ររផ្លៃ រ់បនូរញឹក្ញាប់ កាងិគ្មវូបាកាគរៀបចំតាលផបបផែកាដឹក្នំ្ទគដ្ឋតផ ក្ៗេសាោន  ផដលរុទធរឹងោបចន័តគលើវឌ្ឍកាភាេ

ររងារផក្ទគ្លងៃ់កាសាថ ប័កា។ គលើរេសាគកាះ រលិទធក្លមៃការរអកាុវមនររងារផក្ទគ្លង់ គៅេុទំកា់រៃ តោលូលដ្ឋា កាគ្រប់គ្ ងុ

គគ្ោតរគ្មាប់ែារភាា ប់កាឹងររគបើក្ែនល់គ្បាក្់ឧបមថលភររគលើក្ទឹក្ចិមនគៅគ ើត ។  រីក្ក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថ ុ

សាធារណៈ កាិងក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់គែសងៗរបរ់រា រដ្ឋា ភបិាលគៅេុទំកាម់ាកាចក្ខុវធរ័ត ឬ តទុធសា្រនគដើលបសាែារភាា ប់ោន គៅ

គ ើត ផដលគីវើឱយដំគណើរៃការរអកាុវមនររងារផក្ទគ្លងម់ាកាគលបឿកាខុរៗោន  កាងិេុទំកាបំ់គេញឱយោន គៅវធញគៅលក្បាកា

គ្រប់គ្ ងុគគ្ោត ។ គហមុដូគចនះ គទើបនំ្ទឱយមាការរែនួចគែនើល កាងិក្ក្ភាេេសារំណាក្ថ់្នន ក្់ដឹក្នំ្ទររដ្ឋា កាផក្ទគ្លងទ់ងំ ៤ ក្នងុ

ររក្សាងក្ក្សារចក្ខុវធរ័ត កាងិតុទធសា្រនៃកាក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ ៣ បូក្ ១ របរ់រា រដ្ឋា ភិបាលរតៈគេល ១០ឆ្ន ំ ផដល

អរគគលខាីរិរដ្ឋា ការណៈក្មាម ីរិរដឹក្នំ្ទររងារផក្ទគ្លង់ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ កាឹងរគ្លបរគ្លួលបញ្នប់

ររគរៀបចំក្ក្សារទរសន្ទទកាគលើក្ិចនររគកាះគ្មឹលឆ្ន ំ ២០២១ កាិងឈាកាគៅគរៀបចំ កាិងបញ្នប់ក្ក្សារចក្ខុវធរ័ត  កិាង 

តុទធសា្រនលុកាឆ្ន ំ ២០២៣ ។ 

ហាកាភិត័ កាងិបចនត័គលើគ្បរិទធភាេៃការរអកាវុមនក្លមវធី សាផក្ទគ្លង ់

 ររគក្ើកាគ ើងៃការមាៃ មអកាវុមន ៖ តុទធសា្រនផក្ទគ្លង់ផដលបាកាគរៀបចំគ ើងថមសាៗ គៅក្នងុដំណាក្រ់លទសា ៣ ៃកា ក្លម

 វធីសាផក្ទគ្លង់ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ កាឹងគីវើឱយ “រមាៃ មអកាុវមនផដលមាកាន្ទគេលក្កាៃងលក្រកាផ់មមាការមាៃ ម  



vii 

 

ីំបផកាថលគទៀម” េសាគគ្ពាះររអកាុវមនអាចកាងឹ ួបកាូវបញ្ហា ក្ងវះររគ្រប់គ្រង កាិងរលមថភាេ នំ្ទញ ក្នុងររគរៀបចំ កាងិអកាុវមន

រក្លមភាេរកាៃឹះៗ ផដលបាកាក្ណំម់ក្នងុតុទធសា្រនផក្ទគ្លងថ់មសាៗទងំគន្ទះ ។  

 អាទភិាវបូកាសាតក្លមរក្លមភាេផក្ទគ្លង ់ ៖ ររក្ំណមឱ់យបាកាហមម់ចម់គលើរក្លមភាេអាទិភាេៃកាក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ 

គដ្ឋតរមិរូរេសារក្លមភាេផដលគ្មូវអកាុវមនលុកា កាងិរក្លមភាេគ្មូវអកាុវមនបកានបន្ទា ប់ ។ ទកាាលឹកាងឹគកាះ ររអកាុវមនរក្លមភាេ

អាទិភាេគៅក្នងុដំណាក្់រលកាសាលួតៗ គ្មូវផមធាន្ទថ្នបាការគគ្លចកាូវ  “លូលដ្ឋា កាគ្រះឹ” ោលុការិកា លុកាកាឹងឈាកាគៅបកាន

អកាុវមនដំណាក្រ់លបន្ទា ប់ៃកាក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ ។  

 ភាេគ្បទក្គ់្ក្ឡាោន ៃការក្លមភាេផក្ទគ្លងរ់រួគ្មវូគីវើររគ្មមួេកិាមិយឱយបាកាហមមច់ម ់៖ រក្លមភាេអាទិភាេៃកា       

ក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ោគគ្ចើកាមាការរែារភាា ប់ោន  ឬ លក្ខណៈោរក្លមភាេគបើក្ែៃូវឱយរក្លមភាេដៃទគទៀមអាចអកាុវមនបាកា ។    

ដូគចនះ គដើលបសាធាន្ទកាូវគ្បរិទធភាេក្នុងររតាលដ្ឋកា កាងិគ្រប់គ្រងហាកាភិត័, រក្លមភាេផដលមាកាភាេគ្បទក្គ់្ក្ឡាោន         

ទងំគន្ទះគ្មូវេកិាិមយ កាងិយតមៃលៃឱយបាកាហមម់ចម ់។ 

 ក្តាន ខាងគគ្ៅ ៖ រមារភាេរំខាកា់ៗៃកាក្លមវធីសាផក្ទគ្លងរ់រគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ របឺាកា ួតោំគ្ទ

ដលរ់ររគគ្លចបាកាកាូវវឌ្ឍកាភាេគៅក្នងុក្លមវធីសាក្ំផណទគ្លង់ោមិដៃទគទៀម ។ ោក្់ផរនង តាលរតៈររខិមខំេគ្ងឹងររ   

អកាុវមនរណគកាតយភាេរលិទធក្លម កាិងរររួលចំផណក្ោំគ្ទោ ំកាួតបគចនក្គទរេសាៃដរូអភិវឌ្ឍកា៍ បាការួលចំផណក្ោំគ្ទ

ដល់វឌ្ឍកាភាេៃកាក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់រដាបាលសាធារណៈ ។  

បទេគិសាីកាៃ៍ការរអកាវុមដផែការររក្លមភាេរលួ-ដណំាក្រ់លទសា ៣ 

 គលគរៀកាបទេិគសាីទទួលបាកាេសាររគ្មួមេកិាមិយ កាងិយតមៃលៃររអកាុវមនផែការររក្លមភាេរួលៃកាក្លមវធីសាផក្ទគ្លង ់

ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ ដំណាក្់រលទសា ៣ គ្មូវបាកាេកិាមិយគលើលក្នងុទិដាភាេចកំាកួា ៤ ខាងគគ្រល ៖ 

 ១-រមារធាមុលិកាផលកាបគចនក្គទរៃកាកំ្ផណទគ្លង់ ៖ ររគផ្លន មររតក្ចិមនទុក្ដ្ឋក់្គលើររអភិវឌ្ឍីកាធាកា

លកាុរស កាិងសាថ ប័កា, កាងិររគលើក្ទឹក្ចិមន គៅោបញ្ហា គ្បឈលដ៏ចលបង ។ ោក្់ផរនង ររអភិវឌ្ឍីកាធាកាលកាុរសគ្មូវបាកាគីវើ

គ ើងតាលទគ្លង់ោររបណនុ ះបណាន ល កាងិរិរខ សាោ ក្ប៏ ុផកាន ររអភិវឌ្ឍសាថ ប័កា កាិងររគលើក្ទឹក្ចិមន ដូចោលិកាទកា់

មាកាភាេ រឹងមំាគៅគ ើត ។ 

 ២-តកានរររគ្លបរគ្លលួ ៖ តកានរររគ្លបរគ្លលួគៅផមោបញ្ហា គ្បឈលចលបង រគ្មាប់អងគភាេអកាុវមន

ររងារផក្ទគ្លង ់គដ្ឋតគហមថុ្នអងគភាេលួតចំកាកួាីំគៅផមទលទរររ ំរុញេសាថ្នន ក្់ដឹក្នំ្ទោកា់ខពរ់ ។ 

 ៣-ររតាលដ្ឋកា កាងិយតមៃលៃ ៖ ររគ្មួមេកិាិមយតាលដ្ឋកាវឌ្ឍកាភាេៃការរអកាុវមន GDAP3 កាងិ MAP3 គផ្លន មគលើ

ររអកាុវមនរក្លមភាេ ។ ររអកាុវមនរួរបកានេគ្ងងឹគ្ក្បខណឌ តាលដ្ឋកា កាងិយតមៃលៃ កាងិគផ្លន មគលើររគរៀបចំរូចន្ទក្រ     

រលិទធក្លមរកាៃឹះ ផដលមាកាបចនត័គលើរក្លមភាេផដលបាកាគគ្ោង ក្៏ដូចោគ្បរិទធភាេៃការរតាលដ្ឋការលិទធក្លមតាលរតៈ

ក្ិចនគ្ប ុំរណៈក្លមររ/រណៈក្មាម ីិររផក្ទគ្លងរ់រគ្រប់គ្រងហញិ្ញវម ថសុាធារណៈ កាិង/ឬក្ិចនគ្ប ុំគ្ក្ុលររងារបគចនក្គទរ 

ោគ្បចំគ្មសាមារ កាងិគ្បចំឆ្ន ំ ។ ររតាលដ្ឋការួរគផ្លន មគលើររេកិាិមយគលើរូចន្ទក្ររកាៃះឹផដលរគគ្លចបាកាគដ្ឋតគែាៀងផ្លា ម់

ោលួតក្ក្សារគោងបញ្ហា ក្់ ។ 
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៤-ភាេគ្បទក្គ់្ក្ឡាោន ៃការរទគ្លងគ់ែសងគទៀម ៖ លិកាទកាម់ាកាគ្ក្បខណឌ គ្បទក្់គ្ក្ឡាលួតរយងររដ្ឋា កាៃការរ

ផក្ទគ្លង់គែសងគទៀម គដើលបសាធាន្ទររគបាះ ហំាកាគ្របកាឹងោន  ក្នុងគោលគៅគលើក្លពរ់គ្បរិទធភាេ កាិងរ័ក្ដិរិទធភាេៃកា

ក្ំផណទគ្លង់អភបិាលក្ិចនគ្របតាលតុទធសា្រនចមុគរណដំណាក្រ់លទសា ៤ ។  

Implication រគ្មាបរ់រគរៀបចផំែការររក្លមភាេរលួ-ដណំាក្រ់លទសា ៣ បកូ្ ២ ឆ្ន ំ២០២១-២០២២ 

ររយតមៃលៃបងាា ញថ្ន ររអកាុវមនផែការររក្លមភាេរួល-ដំណាក្រ់លទសា ៣ “ររែារភាា ប់ថវធរគៅកាងឹគោល-

កាគោបាត” រគគ្លចបាកាវឌ្ឍកាភាេលអគ្បគរើរ គបើគទះបសាោគៅមាកាបញ្ហា គលើរុណភាេរលិទធក្លម ក្៏ប ុផកានអាចបកានផក្លលអ

ោបកានបន្ទា ប់ កាងិគីវើររេកាស្ថរគេលររអកាុវមនគលើរក្លមភាេលួតចំកាកួាផដលរងែលប ះពាលគ់ដ្ឋតសាររររីក្រាលដ្ឋល

ៃកា ំងកឺ្ូវីដ-១៩ ។ ផែអក្គលើលូលដ្ឋា កាៃកាលទធែលយតមៃលៃគកាះ រា រដ្ឋា ភបិាលរគគ្លចបកានអកាុវមន CAP3 រតៈគេល ២ឆ្ន ំ

គទៀម គដើលបសាេគ្ងងឹលូលដ្ឋា កាគ្រឹះៃការរផក្ទគ្លង់ក្នងុគខឿកាទងំបសាខាងគដើល លុកាកាងឹឈាកាគៅគខឿកាទសា ៤ ចុងគគ្រត ។ 

ដំណាក្់រលអកាដររលគឆ្ព ះគៅដំណាក្រ់លទសា ៤ មាកាគោលគៅរំខាកា់គឆ្ព ះគៅក្សាងកាូវលក្ខខណឌ ចំបាច់ទងំឡាត 

គដើលបសាឈាកាគៅដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមនគ្បេ័កាធថវធរេ័មម៌ាការលិទធក្លម ផដលោរកាៃះឹក្នងុររក្សាងកាូវ “វបបីល៌រលិទធក្លម” គៅក្នុង

គ្ក្បខណឌ រដ្ឋា ភិបាលទងំលូល កាងិបកានររអកាុវមនអភិគ្ក្លតាលគខឿកាដផដល ។ ោលួតោន គកាះ ររគរៀបចំគ្ក្បខណឌ ផែការរ

រក្លមភាេរួល-ដំណាក្់រលទសា ៣ បូក្ ២ ឆ្ន ំ២០២១-២០២២ ៃកាក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ 

គដ្ឋតលកិារក្ាទគ្លង ់ CAP3 គទៀមគទ រឺគរៀបចំផក្រគ្លលួោថមសា គដ្ឋតផបងផចក្គោលបំណងចារ់ោរ់ផែនក្/គខឿកា

កាសាលួតៗ ។  

អ.រ.ហ. កាងឹផក្រគ្លលួគដ្ឋតបគ្ងួលគោលបំណងលួតចំកាកួាផដលគ្រគដៀងោន , បគងកើមថមសា, កាិងផ្លៃ រ់បនូរគៅផែនក្

គែសង ។ ររបគងកើមគោលបំណង ឬ ចគងាក លរក្លមភាេថមសា កាងឹគ្មូវគីវើគ ើងគដ្ឋតផែអក្គលើតុទធសា្រនរកាៃឹះៗផដលបាកាគរៀបចំ 

កាងិដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមនគៅក្នងុដំណាក្រ់លទសា ៣ គកាះ រួលមាកា តុទធសា្រនៃការរផក្ទគ្លងគ់្បេក័ាធថវធរឆ្ន ំ ២០១៨-២០២៥, 

តុទធសា្រនគក្ៀរររចំណូល ២០១៩-២០២៣, តុទធសា្រនៃការរផក្ទគ្លង់គ្បេក័ាធថវធររដាបាលថ្នន ក្់គគ្រលោមឆិ្ន ំ ២០១៩-

២០២៥, តុទធសា្រនៃការរផក្ទគ្លង់គ្បេ័កាធលទធក្លមសាធារណៈឆ្ន ំ ២០១៩-២០២៥, តុទធសា្រនរនសាេសាររផក្ទគ្លង់

គ្បេក័ាធគ្រប់គ្រងររវធកាិគោរសារធារណៈ ២០១៩-២០២៥, កាិងតុទធសា្រនរនសាេសាររគ្រប់គ្រងបំណលុសាធារណៈ ២០១៩-

២០២៣ គ្េលទងំផែការរតុទធសា្រនមគ្លង់ទិរកាសាមិវធ សីាអកាុវមនររងារតាលគ្បេ័កាធ FMIS ។ ទកាាឹលកាងឹគកាះ, អ.រ.ហ.    

កាងឹមគ្លងរ់រផ្លៃ រ់បនូរេសា “ ហំាកា” លក្ោររេគ្ងឹង កាិងក្សាង “គខឿកា” កាសាលួតៗ ផដលោររររនលភៃការរគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ គដ្ឋតមគ្លឹលគៅកាឹងគ្ក្បខណឌ យតមៃលៃចំណាតសាធារណៈ កាិងរណគកាតយភាេហិរញ្ញវម ថ ុ(PEFA) ។  

ក្នុងកាត័គកាះ ររគរៀបចំផែការររក្លមភាេរួល-ដំណាក្រ់លទសា ៣ បូក្ ២ គឆ្ព ះគៅដំណាក្រ់លទសា ៤ កាងឹគ្មូវ

រគ្លួចគលើចំណចុរំខាកា់ៗ ដចូខាងគគ្រល ៖ 

❖ គខឿកា/ផែនក្ទសា ១ “ររបកានេគ្ងងឹររគ ឿទកុ្ចមិនគលើថវធរ” ៖ គផ្លន មតក្ចិមនទុក្ដ្ឋក្់គលើ (ទសា១) ររគីវើេេិិី

ក្លមគ្បភេចំណូល គៅក្នុងបរធររណ៍ ងំកឺ្ូវីដ-១៩ ផដលមាកាបចន័តគលើផែនក្ចំណូល, (ទសា២) ររេគកាៃឿកាកាសាមិវធីសាចំណាត 

កាងិររទូទម់ គដើលបសាគឆៃើតមបបាកាទកា់គេលគៅកាឹងអាទិភាេថមសាៗ, (ទសា៣) ររ ំរុញររគ្រប់គ្រងវធកាិគោរ សាធារណៈ

, កាិង (ទសា៤)ររផក្ទគ្លងគ់្បេក័ាធលទធក្លមសាធារណៈ ។



ix 

❖ គខឿកា/ផែនក្ទសា ២ “ររបកានេគ្ងងឹរណគកាតយភាេហរិញ្ញវម ថ”ុ ៖ គផ្លន មតក្ចិមនទុក្ដ្ឋក្់គលើ (ទសា១) អកាុវមន              

គេញគលញកាូវចំណាម់ថ្នន ក្ៃ់កាមាមរិថវធរ កាងិេគ្ងសាក្ររគគ្បើគ្បារ់បៃងរ់ណគកាតយ, កាងិ (ទសា២) ររបកាដ រំុញររគគ្បើ

គ្បារ់គ្បេក័ាធ FMIS ក្នងុគន្ទះមាកា ររគដ្ឋះគ្សាតបញ្ហា បគចនក្គទរក្នុងររអកាុវមនគ្បេក័ាធ FMIS      ផដលមាកាគ្សាប់, ររ

បកាដគីវើរន្ទធ កាក្លមោលួតកាងឹគ្បេ័កាធគែសងៗគទៀម, េគ្ងងឹលុខងារបផកាថលៃកាគ្បេក័ាធ រួលទងំលុខងារធាន្ទចំណាត កាងិលុខងារ

គែសងៗគទៀម, កាិងររ ំរញុររគគ្បើគ្បារ់ FMIS រគ្មាប់ែលមិរបាតររណ៍តាលដ្ឋកាៃកាអរគន្ទតក្ដ្ឋា កា កាងិគ្ក្រួង     

សាថ ប័កា ។ 

❖ គខឿកា/ផែនក្ទសា៣ “ររេគ្ងងឹគ្បរិទធភាេែារភាា បថ់វធរគៅកាងឹគោលកាគោបាត” ៖ គផ្លន មតក្ចិមន

ទុក្ដ្ឋក្់គលើ (ទសា១) ដ្ឋក្់ឱយអកាុវមនគ្ក្បខណឌ ហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ កាិងគ្ក្បខណឌ ថវធររតៈគេលលីយល ោេិគររគគ្រល  

បរធររណ៍ក្ូវីដគៅគេលសាថ កាភាេគរដាក្ិចនេុមំាកាភាេចារ់ោរ់ កាងិ េុំអាចេស្ថក្រណ៍បាកា, (ទសា២) ររេគ្ងឹងរុណភាេ 

ៃកាថវធរក្លមវធីសា តាលរតៈររេគ្ងងឹរុណភាេរូចន្ទក្រ, ររេគ្ងងឹររគ្រប់គ្រងក្លមវធីសា, ររគរៀបចំអងគភាេថវធរគៅថ្នន ក្់

ក្ណាដ ល, កាិងរមាហរណក្លមថវធរចរកាដ កាងិវធកាិគោរគៅគគ្រលក្លមវធីសាកាសាលួតៗ, កាិង (ទសា៣) ររគីវើរមាហរណក្លមៃការរ

គរៀបចំផែការរតុទធសា្រនថវធរគៅកាឹងររគរៀបចំថវធរក្លមវធីសា ។ 

❖ គខឿកា/ផែនក្ទសា ៤ “ររក្សាងរណគកាតយភាេរលទិធក្លម/សាថ បក័ាសាតក្លមគ្បេក័ាធថវធរេមម៌ាការលទិធក្លម” ៖   

គផ្លន មតក្ចិមនទុក្ដ្ឋក្់គលើ (ទសា១) ដ្ឋក្់ឱយអកាុវមនក្ិចនគ្េលគគ្េៀងរលិទធក្លម, គ្ក្បខណឌ តាលដ្ឋកា កាងិេកិាិមយររអកាុវមនថវធរ, 

ររគរៀបចំទគ្លង់របាតររណ៍អកាុវមនថវធរេម័ម៌ាការលិទធក្លម, (ទសា២) បញ្នប់ររគរៀបចំចាប់គ្បេក័ាធហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈថមសា 

កាងិអកាគុ្ក្មឹយ ៨១ កាងិ ៨២ រគ្មាប់អកាុវមនគ្បេក័ាធថមសា, (ទសា៣) ររគរៀបចំគរចក្ដសាគ្ពាងៃកាគោលររណ៍រវកាក្លមរលិទធក្លម 

កាិងររគរៀបចំសាក្លបងគីវើរវកាក្លមផែអក្គលើរលិទធក្លម, កាិង (ទសា៤) ររអកាុវមនផែការរអភិវឌ្ឍកា៍រលមថភាេរគ្មាប់

ដំណាក្់រលទសា ៤ ។ 

❖ ោំគ្ទ/ផែនក្ទសា ៥ “ររោំគ្ទក្លមវធី សាផក្ទគ្លងគ់្បក្បគដ្ឋតចសារភាេ កាងិភាេគ្បទក្គ់្ក្ឡាោន ៃការរផក្ទគ្លង់

គែសងគទៀម” ៖ គផ្លន មតក្ចិមនទុក្ដ្ឋក្់គលើ  (ទសា១) ររបកាដចសារភាេៃការរផក្ទគ្លង់ តាលរតៈររគក្ៀរររីកាធាកាគដើលបសាអកាុវមន

រក្លមភាេផក្ទគ្លង់  ំរញុររចូលរួល កាងិររតាលដ្ឋកាវឌ្ឍកាភាេគៅក្នងុគ្រប់សាថ កាភាេ, កាងិ  (ទសា២) ររក្ំណមឱ់យបាកាកាវូ 

គ្ក្បខណឌ គ្បទក្់គ្ក្ឡាលួតរយងររដ្ឋា កាៃការរផក្ទគ្លង់គែសងគទៀម គដើលបសាធាន្ទររគបាះ ហំាកាគ្របោបកានបន្ទា ប់កាងឹោន  

ក្នុងគោលគៅគលើក្ក្លពរ់គ្បរិទធភាេ កាិងរ័ក្ដិរិទធភាេៃការរែដល់គរយសាធារណៈ ។ 
 

 ទកាាឹលគកាះ អ.រ.ហ. កាងឹបកានេគ្ងឹងររគរៀបចំគ្បេក័ាធតាលដ្ឋកាគ្មួមេកិាមិយ កាងិយតមៃលៃ តាលរតៈ ៖  

- គរៀបចំផែការររក្លមភាេគ្បចំឆ្ន ំ កាងិគ្បេក័ាធតាលដ្ឋការលិទធក្លម 

- តាលដ្ឋកាគ្បចំគ្មសាមារ កាិងគ្មួមេកិាមិយគ្បចំឆ្ន ំគៅក្គ្លិមរណៈក្មាម ីិររដឹក្នំ្ទររងារផក្ទគ្លង់ររគ្រប់គ្រង 

ហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ កាងិរណៈក្មាម ីិររៃកាគ្ក្រួងគរដាក្ិចន កាងិហិរញ្ញវម ថ ុ

- ក្ិចនគ្ប ុតំាលដ្ឋកាវឌ្ឍកាភាេគ្បចំឆ្ន ំ គផ្លន មគលើររយតមៃលៃរររគគ្លចបាកាកាូវរូចន្ទក្ររកាៃះឹគៅក្គ្លិមផែនក្ 

កាងិក្គ្លិមគោលបំណង  

- យតមៃលៃ PEFA, TADAT, PIMA កាិងររយតមៃលៃេសាភារសាខាងគគ្ៅ ។  

 



x 

គរចក្នសារកានដិ្ឋា កា 

ោរួល ររអកាុវមនក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ដំណាក្រ់លទសា ៣ “ររែារភាា ប់ថវធរគៅកាឹងគោលកាគោបាត” រគគ្លចបាកា

វឌ្ឍកាភាេលអគ្បគរើរ កាងិរក្ាបាកាចសារភាេៃការរងារផក្ទគ្លង់គឆ្ព ះគៅរកា់គោលគៅផដលបាកាដ្ឋក្់គចញ គបើគទះបសាោ

រក្លមភាេលួតចំកាកួាគ្មូវបាកាេកាស្ថរគេលអកាុវមនគដ្ឋតសាររររីក្រាលដ្ឋលៃកា ងំកឺ្ូវីដ-១៩ ក្៏គដ្ឋត ។ បុគរលក្ខខណឌ

ន្ទន្ទរគ្មាប់ររអកាុវមនក្លមវធីសា ផដលោរមារធាមុរនូលៃកា ហំាកាទសា ៣ គ្មូវបាកាគគ្មៀលគរៀបចំរួចរាល់ោសារវ័កាន កាងិ

ក្ំេងុមាកាវឌ្ឍកាភាេក្នុងររគីវើសាថ ប័កាកាសាតក្លម ។ ទកាាឹលកាងឹគកាះ គ្ក្រួង សាថ ប័ការកា់ផមតលគ់្ មួគ្ោប កាិងរគ្លបខៃួ កាគៅ

កាងឹទរសកាៈ កាងិរកំាមិែនួចគែនើល ោេិគររ ទទួលសាគ លេ់សាសារៈរំខាកាៃ់ការរែារភាា ប់ថវធរគៅកាឹងគោលកាគោបាត ។ 

គទះបសាថ្នគៅមាការរងារលួតចំកាកួាគៅគរររល់លិកាទកា់ចប់ កាងិររងារខៃះគ្មូវបាកាេកាស្ថរគេល, ក្រ៏រងារទងំគន្ទះ

ភារគគ្ចើកាគៅមាកាហាកាភិត័ទប ។  

ផែអក្គលើររយតមៃលៃ រា រដ្ឋា ភិបាលរគគ្លចបកានអកាុវមន CAP3 រតៈគេល ២ឆ្ន ំគទៀម គដើលបសាេគ្ងងឹលូលដ្ឋា កាគ្រះឹ

ៃការរផក្ទគ្លង់ក្នុងគខឿកាទងំបសាខាងគដើល លុកាកាឹងឈាកាគៅគខឿកាទសា ៤ “រណគកាតយភាេរលិទធក្លម” ។ ដំណាក្់រលអកាដររល 

គឆ្ព ះគៅដំណាក្រ់លទសា ៤ មាកាគោលគៅរំខាកា់គឆ្ព ះគៅក្សាងកាូវលក្ខខណឌ ចំបាច់ទងំឡាត គដើលបសាឈាកាគៅដ្ឋក្ឱ់យ

អកាុវមនគ្បេក័ាធថវធរេម័ម៌ាការលិទធក្លម ផដលោរកាៃះឹក្នងុររក្សាងកាូវ “វបបីល៌រលិទធក្លម” គៅក្នងុគ្ក្បខណឌ រដ្ឋា ភិបាល

ទងំលូល ។ 

ររុបគរចក្នសាលក្ ររអកាុវមនក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ ដំណាក្រ់លទសា ៣ រគគ្លចបាកា      

កាូវភាេគ ឿទុក្ចិមនៃកាថវធរផដលរឹងមំាគ្រប់គ្ោកា់, ឆអងឹខនងៃការណគកាតយភាេហិរញ្ញវម ថគុ្មវូបាកាដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមន, ររែារ

ភាា ប់ថវធរគៅកាឹងគោលកាគោបាតរគគ្លចបាកាោសារវ័កាដ កាិងលូលដ្ឋា ការំខាកា់ៃការណគកាតយភាេរលិទធក្លមគ្មូវបាកា

គលចគចញោរូបរាងោបគណដ ើរៗ ។ 

 

 

 

 



ទំេ័រទសា 1 

១. ង្សចរតីង្ ត្ើម 

 ១.១. សាវតារ 

ក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ គ្មូវបាកាដ្ឋក់្ឱយអកាុវមនគៅផខីនូ ឆ្ន ំ២០០៤ ក្នុងគោលគៅ    

ផគ្បរៃ តគ្បេ័កាធហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈក្លពុោ ផដលគផ្លន មគលើធាមុចូល កាិងល ឈររ គៅោគ្បេ័កាធហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ        

គផ្លន មគលើធាមុគចញ ឬលទធែល កាងិវធល ឈររ កាងិគ្របតាលឧមនមាកាុវមនកា៍អកានរោមិ ។ ររងារគកាះ គ្មូវបាកាគរៀបចំរគ្មាប់

អកាុវមនគដ្ឋតក្សាងោគខឿកាចំកាកួា ៤ ផចក្ោ ៤ ដំណាក្រ់ល ដចូខាងគគ្រល ៖  

- គខឿកាទសា ១ រឺ “ភាពង្ ឿទុរចតិតបានននថវិកា” គ្មូវបាកាអកាវុមនចប់េសាចុងឆ្ន ំ ២០០៤ ដល់ ឆ្ន ំ ២០០៨ ។  

- គខឿកាទសា ២ រ ឺ“រណង្នយយភាពហិរញ្ញវតថុ” រគ្មាប់ឆ្ន ំ ២០០៩ ដលឆ់្ន ំ ២០១៥ ។  

- គខឿកាទសា ៣ រ ឺ“ការ្ារភាា បថ់វិកាង្ៅនឹខង្ោលនង្ោបាយ” េសាឆ្ន ំ ២០១៦ ដលឆ់្ន ំ ២០២០ ។ 

- គខឿកាទសា ៤ រឺ “រណង្នយយភាពសមិទធរមម” េសាឆ្ន ំ ២០២១ ដល់ ឆ្ន ំ ២០២៥ ។  

គគ្រលភាេោមាន រ់ កាងិភាេោអនក្ដឹក្នំ្ទរបរ់រា រដ្ឋា ភបិាល ររអកាុវមនក្លមវធីសាផក្ទគ្លងរ់រគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថុ

សាធារណៈក្នងុដំណាក្់រលទសា ១ កាិងទសា ២ រគគ្លចបាកាវឌ្ឍកាភាេលអគ្បគរើរ គដ្ឋតក្សាងបាកាគខឿកាៃកា «ភាេគ ឿទុក្ចិមន

បាកាៃកាថវធរ» កាិងគខឿកាៃកា «រណគកាតយភាេហិរញ្ញវម ថ»ុ ។ បចនុបបកានគកាះ ក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថ ុ              

សាធារណៈ រថមិគៅក្នងុដំណាក្រ់លទសា ៣ ររឺរក្សាងគខឿកាទសា ៣ «ររែារភាា ប់ថវធរគៅកាឹងគោលកាគោបាត»     

គដ្ឋតគគ្ោងកាឹងបញ្នប់គៅឆ្ន ំ ២០២០ ។ ទកាាឹលកាឹងគ្បគទរក្លពុោរគគ្លចបាកាកាូវឋាកាៈោគ្បគទរមាកាចំណូលលីយល

ក្គ្លិមទប ក្លពុោគៅបកានគ្បឈលកាងឹបញ្ហា ថមសាៗបផកាថលគទៀម, ផដលររអកាុវមនដំណាក្រ់លទសា ៣ មគ្លូវឱយមាកាក្ិចនខិមខំ

គ្បឹងផគ្បង កាងិក្ិចនរហររោ ង ិមរនិទធេសាគ្រប់ភារសាពាក្់េក័ាធទងំអរ់ ទងំអងគភាេគៅគគ្រលឱយទគ្ក្រួងគរដាក្ិចន កាងិ

ហិរញ្ញវម ថ ុគ្េលទងំគ្ក្រួង សាថ ប័កាពាក្់េក័ាធៃការា រដ្ឋា ភបិាល ។ គៅដំណាក្់រលទសា ៣ គកាះ, ររក្សាងគខឿកាទសា ៣ រគឺផ្លដ ម

គលើររដ្ឋក្់ឱយអកាុវមនគ្បេក័ាធថវធរក្លមវធីសា, ររដ្ឋក្់ឱយអកាុវមនអងគភាេថវធរ, កាងិររគរៀបចំគ្ក្បខណឌ ហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ   

រតៈគេលលីយល កាងិគ្ក្បខណឌ ថវធររតៈគេលលីយល ។ ោលួតោន គកាះ គខឿកាទសា ១ គ្មូវបាកាេគ្ងងឹតាលរតៈររេគ្ងងឹររ

គក្ៀរររចំណូល កាងិររផក្លលអររគ្រប់គ្រងសាច់គ្បាក្ ់។  រកី្ គខឿកាទសា ២ គ្មូវបាកាបកាដេគ្ងឹងតាលរតៈររដ្ឋក្់ឱយអកាុវមន

គ្បេក័ាធបគចនក្វធទយេ័មម៌ាការគ្មាប់ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ  ហំាកាទសា ១ កាងិទសា ២ ។ 

រក្លមភាេៃការរផក្ទគ្លងទ់ងំអរ់គ្មូវបាកាគរៀបចំោ «ផែការររក្លមភាេរួល» ផដលកាងឹគ្មូវបាកាអកាុល័មគដ្ឋត             

រណៈក្មាម ីិររដឹក្នំ្ទររងារផក្ទគ្លង់ហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ គគ្រលរររគ្លបរគ្លលួរបរ់គលខាីរិរដ្ឋា កា ។ ផែការរ

រក្លមភាេរួលរំគលចេសាគោលបំណង កាងិរូចន្ទក្ររកាៃះឹៃការរផក្ទគ្លងត់ាលគខឿកាកាសាលួតៗ ផដលអងគភាេគគ្រលឱយទ

គ្ក្រួងគរដាក្ិចន កាងិហិរញ្ញវម ថ ុកាងិ គ្ក្រួង សាថ ប័កា គ្មូវគរនើកាូវរក្លមភាេផក្ទគ្លង់ផដលខៃួ កាគគ្ោងកាងឹអកាុវមន គដើលបសារគគ្លច

កាូវគោលបំណងទំងគន្ទះ ។ តកានររគ្មួមេិកាិមយរលិទធក្លមគ្បចំគ្មសាមារ កាិងគ្បចំឆ្ន ំ គ្មូវបាកាគរៀបចំគដ្ឋត       

គលខាីរិរដ្ឋា កា គដ្ឋតផែអក្គលើរក្លមភាេផដលបាកាគរនើគៅក្នងុផែការររក្លមភាេរួល ។ 

ផែការររក្លមភាេរួល ដំណាក្រ់លទសា ៣ (CAP3) មាកាគោលបំណងក្សាងគខឿកាទសា ៣ ររឺរែារភាា ប់ថវធរគៅ

កាងឹគោលកាគោបាត កាិងររគគ្មៀលខៃួ ការគ្មាប់គខឿកាទសា ៤ ថវធរេ័មម៌ាការលិទធក្លម ក្៏ដូចោររេគ្ងឹងររអកាុវមនគខឿកាេសារ
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ខាងគដើល ។ ផែការររក្លមភាេគកាះគ្មូវបាកាចបគ់ែដើលអកាុវមនគៅឆ្ន ំ ២០១៦ កាងិគ្មូវបញ្នប់គៅឆ្ន ំ ២០២០ ។ គៅគគ្រល

ផែការររក្លមភាេគកាះ, អងគភាេគគ្រលឱយទគ្ក្រួងគរដាក្ិចន កាងិហិរញ្ញវម ថ ុបាកាគគ្ោងរក្លមភាេចំកាកួា ២ ០០០ ផដល

ក្នុងគន្ទះ រក្លមភាេចំកាកួា ១ ៧៥០ គ្មូវបាកាបញ្នប់ ។ រគ្មាប់គ្ក្រួង សាថ ប័កាពាក្េ់ក័ាធ បាកាគគ្ោងរក្លមភាេចំកាកួា ៤ 

០០០ ផដលក្នុងគន្ទះ រក្លមភាេចំកាកួា ៣ ៦០០ គ្មូវបាកាបញ្នប់ ។ គទះបសារក្លមភាេទងំគន្ទះគ្មូវបាកាអកាុវមនរួចគហើតក្ដសា 

ប ុផកានរក្លមភាេលួតចំកាកួាគ្មូវបាកាផក្រគ្លលួោបកាដបន្ទា ប់ គដើលបសាឆៃុះបញ្ហន ងំេសាបញ្ហា គ្បឈលក្នុងររអកាុវមន ។ ោក្់ផរដង 

គោលបំណងតាលផែនក្ខៃះក្៏គ្មវូបាកាផក្រគ្លលួោបកាដបន្ទា ប់ ។ គទះបសាោររគ្មមួេកិាិមយវឌ្ឍកាភាេៃកាក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់គ្មូវ

បាកាគីវើគ ើងោគរៀងរាលឆ់្ន ំ, ររេកិាមិយគ ើង វធញក្នងុគ្ក្បខណឌ ផែការររក្លមភាេរួល-ដំណាក្រ់លទសា ៣ រឺគដើលបសាគ្បលូលែដុំ

កាូវបទេិគសាីកាៃ៍ការរអកាុវមដ កាងិផក្រគ្លលួររតក្ចិមនទុក្ដ្ឋក្់បផកាថល ក្ដូ៏ចោទិរគៅៃការរផក្ទគ្លង់ោរួល ។ 

១.២. គោលបណំង 

របាតររណ៍យតមៃលៃររអកាវុមនផែការររក្លមភាេរួល-ដំណាក្រ់លទសា ៣ គ្មូវបាកាគរៀបចំក្នុងគោលបំណង

គដើលបសាែនល់េ័ម៌មាកាោលូលដ្ឋា កាដ្ឋក្់ កូារណៈក្មាម ីិររដឹក្នំ្ទផក្ទគ្លង់ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ រគ្មាប់គីវើ   

គរចក្នសារគគ្លចចិមនគលើររឈាកាគៅអកាុវមនដំណាក្់រលទសា ៤ រ ឺ «រណគកាតយភាេរលិទធក្លម» ឬេកាស្ថរគេលអកាុវមន

ដំណាក្់រលទសា ៣ គដ្ឋតគផ្លន មគលើរក្លមភាេផដលគៅគរររលៃ់កាក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ ។ 

របាតររណ៍យតមៃលៃគកាះ ក្ែ៏នល ់កូាអនក្ពាក្់េក័ាធកាងឹររអកាុវមនក្លមវធីសាផក្ទគ្លងរ់រគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈកាូវ

េ័មម៌ាការំខាកា់ៗៃការរងារផដលគៅគររររ់ រគ្មាប់ចម់វធធាការរោក្់ផរនង គដើលបសា ំរញុររអកាុវមន ។ 

១.៣.  វធី សាសា្រនៃការរយតមៃលៃ 

 វធីសាសា្រនយតមៃលៃគលើររអកាវុមនផែការររក្លមភាេរួលគកាះ រឺេឹងផែអក្គលើរររាតររណ៍គ្បចំឆ្ន ំេសាគ្រប់អងគភាេ

ៃកា ក្រហវ គលើររអកាុវមន  GDAP3 របរ់ខៃួ កា តាលរតៈររេកិាិមយគលើលវឌ្ឍកាភាេរខំាកា់ៗ ៃកា ហំាកាកាសាលួតៗ កាងិ MAP3 

របរ់គ្ក្រួង សាថ ប័កា ។ វធីសាសា្រនក្នុងររយតមៃលៃ ១)-េិកាិមយគលើលរររគគ្លចបាកាកាូវគោលបំណងតាលថ្នន ល កាិង    

គោលបំណងកាសាលួតៗ កាងិ ២)-េិកាមិយគលើលរររគគ្លចបាកាទងំគន្ទះបាការៃ តោររងារគ្បចំ គដ្ឋតតក្ចិមនទុក្ដ្ឋក្់

គលើររគរៀបចំតកាដររ, គ្បេក័ាធររងារ, កាងិីកាធាកា ។ 

១.៤. បរធររណ៍ៃការរគ្របគ់្រងហរិញ្ញវម ថសុាធារណៈក្នងុគេលអកាវុមន CAP 3 

ររអកាុវមនផែការររក្លមភាេរលួដំណាក្់រលទសា ២ ៃកាក្លម វធី សាផក្ទគ្លងរ់រគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈរគគ្លច

បាកាវឌ្ឍកាភាេគៅែតុគ្រតួគៅគ ើត ។ ោក្់ផរនង ររអកាុវមនដំណាក្រ់លទសា ២គកាះ បាកាេកាស្ថរគេលអកាុវមនរតៈគេល 

២ឆ្ន ំ លុកាកាងឹបកានគៅអកាុវមនដំណាក្រ់លទសា ៣ ។ បញ្ហា គ្បឈលគៅក្នងុររអកាុវមន រួលមាកា ៖ (១) ក្ងវះថវធរគដើលបសាោំគ្ទ

ដល់គ្បមិបមនរិរគ្បេក័ាធ FMIS ផដលកាងឹផក្ផគ្បរគបៀបគ្បមិបមនិររររងារ, រចន្ទរលពក័ាធសាថ ប័កា, ររផ្លៃ រ់បនូរររគ្រប់គ្រង, 

កាងិររអភិវឌ្ឍីកាធាកាលកាុរសរគ្មាប់គ្បេក័ាធថមសាគកាះ, កាងិ (២)  វធបមនិគរដាក្ិចន កាិងហិរញ្ញវម ថរុក្ល បាកាែនលក់ាវូបចន័ត

អវធ ាមាកាដលរ់រអកាុវមនចំណូល-ចំណាត កាងិគោលកាគោបាតថវធររបរ់ក្លពុោ ោេិគររបាកាប ះពាលដ់ល់ភាេគ ឿ

ទុក្ចិមនៃកាថវធរ ។ បផកាថលេសាគលើគកាះ គ្ក្បខណឌ ហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈគៅទកា់ គ្បឈលកាឹងររគក្ើកាគ ើងកាូវមគ្លូវររ

ចំណាត គដ្ឋតសារ វធបមនិគ្េំផដកាក្លពុោ-ៃថ កាងិគគ្ោះទឹក្ ំកាកា ់ បាកាែនលក់ាវូបចន័តអវធ ាមាកាដល់គោលកាគោបាត
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ចំណាត កាិងប ះពាល់រូចន្ទក្រចំណាតរំខាកា់ៗលួតចំកាួកា រួលមាកា ភាេរលូកាៃការរអកាុវមនចំណាតក្នុងឆ្ន ំផដលឆៃុះ

បញ្ហន ំងអំេសាលទធភាេផដលអាណាប័ក្អាចអកាុវមនចំណាតបាកាតាលក្លមវធីសាចំណាត កាិងររអកាុវមនចំណាតតាលគ្បគភទ ។ 

គដើលបសាគឆៃើតមបគៅកាងឹបរធររណ៍ខាងគលើគកាះ ក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ររគ្របគ់្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈទលទរកាូវររ 

ផក្ទគ្លង់ក្នុងរកាាុះលួតថមសា តាលរតៈររបកានគៅគរៀបចំផែការររក្លមភាេរួល-ដំណាក់្រលទសា ៣ “ររែារភាា ប់ថវធរ       

គៅកាឹងគោលកាគោបាត” គដ្ឋតបកានេគ្ងងឹភាេគ ឿទុក្ចិមនៃកាថវធរ កាងិរណគកាតយភាេហិរញ្ញវម ថ ុ។ 
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២. វឌ្ឍនភាពននការអនុវតតផ្នការសរមមភាពរួម-ដំណារក់ាលទី ៣  

២.១. វឌ្ឍកាភាេៃការរអកាវុមនផែការររក្លមភាេរបរអ់ងគភាេគគ្រលឱយទ ក្រហវ 

តារាងចំកាួការក្លមភាេផដលអងគភាេគគ្រលឱយទ ក្រហវ បាកាគគ្ោងអកាុវមនេសាឆ្ន ំ ២០១៦-២០២០ 

ផែនក្ 

ឆ្ន ំ២០១៦ ឆ្ន ំ២០១៧ ឆ្ន ំ២០១៨ ឆ្ន ំ២០១៩ ឆ្ន ំ២០២០ 

គគ្
ោ
ង

 

រ
គគ្
ល
ច

 

ល
/េ
ល

 

គគ្
ោ
ង

 

រ
គគ្
ល
ច

 

ល
/េ
ល

 

គគ្
ោ
ង

 

រ
គគ្
ល
ច

 

ល
/េ
ល

 

គគ្
ោ
ង

 

រ
គគ្
ល
ច

 

ល
/េ
ល

 

គគ្
ោ
ង

 

រ
គគ្
ល
ច

 

ល
/េ
ល

 

ផែនក្ទសា ១ ១០៣ លល លល ១១០ ៧០ ៤០ ១៣២ ៩០ ៤២ ១២៣ ៩៦ ២៦ ១៤១ ១១០ ៣១ 

ផែនក្ទសា ២ ៨៧ លល លល ៨៧ ៧៥ ១២ ៧៤ ៦០ ១៤ ៩៨ ៨៧ ១១ ៩២ ៨២ ១០ 

ផែនក្ទសា ៣ ៩៨ លល លល ១២៩ ១០៤ ២៥ ៧២ ៦៤ ៨ ៧៧ ៦២ ១៥ ៨០ ៦៣ ១៧ 

ផែនក្ទសា ៤ ២០ លល លល ១៥ ៩ ៦ ៤០ ៣៤ ៦ ៨៥ ៧៨ ៧ ៦១ ៤៣ ១៨ 

ផែនក្ទសា ៥ ៧៥ លល លល ១០៥ ៧៨ ២៧ ៩១ ៧៧ ១៤ ៦២ ៥៦ ៦ ៦១ ៣៥ ២៦ 

ររបុ ៣៨៣ ២៩៤ ៨៩ ៤៤៦ ៣៣៦ ១១០ ៤០៩ ៣២៥ ៨៤ ៤៤៥ ៣៨០ ៦៥ ៤៣៥ ៣៣៣ ១០២ 

 *ល/េល = វឌ្ឍកាភាេរគគ្លចលកិាគេញគលញ                

 

ក្នុងចគន្ទៃ ះឆ្ន ំ ២០១៦-២០២០ អងគភាេគគ្រលឱយទគ្ក្រួងគរដាក្ិចន កាិងហិរញ្ញវម ថ ុបាកាគគ្ោងរក្លមភាេក្នងុរងវង ់

៤០០ ៃកាឆ្ន ំកាសាលួតៗ ។ រក្លមភាេអកាុវមនរគគ្លចលិកាបាកាគេញគលញ បាកាធាៃ ក្់ចុះគៅក្នុងរតៈគេល ០២ ឆ្ន ំចុងគគ្រតរឺ

ឆ្ន ំ២០១៨-២០១៩ ផដលបងាា ញេសាររតក្ចិមនទុក្ដ្ឋក្់របរ់មួអងគអកាុវមនេសាលតួឆ្ន ំគៅលតួឆ្ន ំ ។ គៅក្នុងឆ្ន ំ២០២០ ផខស

បន្ទា ម់គគ្ោងរក្លមភាេ កាិងរក្លមភាេរគគ្លចបាកាមាការរគងៀក្គចញេសាោន បកានិច គដ្ឋតសាររក្លមភាេផដលបាកាគគ្ោង

គៅក្នងុផែនក្ទសា ៥ គលើររបណនុ ះបណាន ល កាងិរក្លមភាេគៅក្នុងផែនក្គែសងគទៀមលិកាអាចអកាុវមនបាកា គដ្ឋតសាររងែលប ះ

ពាលេ់សារររីក្រាលៃកា ំងកឺ្ូវីដ-១៩ ។ ោរួល រក្លមភាេផដលបាកាគគ្ោងក្នុងឆ្ន ំកាសាលួតៗ គៅផមគ្បលូលែនុំគលើផែនក្ទសា ១ ។ 

២.២. វឌ្ឍកាភាេៃការរអកាវុមនផែការររក្លមភាេរបរគ់្ក្រងួ សាថ បក័ា 

តារាងចំកាួការក្លមភាេផដលគ្ក្រងួ សាថ ប័កា បាកាគគ្ោងអកាុវមនក្នុងេសាឆ្ន ំ ២០១៦-២០២០ 

៣៨៣

៤៤៦

៤០៩
៤៤៥ ៤៣៥

២៩៤

៣៣៦ ៣២៥

៣៨០

៣៣៣

៨៩
១១០

៨៤
៦៥

១០២

០

១០០

២០០

៣០០

៤០០

៥០០

ឆ្ន ំ២០១៦ ឆ្ន ំ២០១៧ ឆ្ន ំ២០១៨ ឆ្ន ំ២០១៩ ឆ្ន ំ២០២០

ចំ
កា
ួកា
រ
ក្
ល
មភា
េ

វឌ្ឍកាភាេៃការរអកាវុមនផែការររក្លមភាេរបរអ់ងគភាេគគ្រលឱយទ ក្រហវ

គគ្ោង រគគ្លច រគគ្លចលិកាគេញគលញ
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ផែនក្ 

ឆ្ន ំ២០១៦ ឆ្ន ំ២០១៧ ឆ្ន ំ២០១៨ ឆ្ន ំ២០១៩ ឆ្ន ំ២០២០ 

គគ្
ោ
ង

 

រ
គគ្
ល
ច

 

ល
/េ
ល

 

គគ្
ោ
ង

 

រ
គគ្
ល
ច

 

ល
/េ
ល

 

គគ្
ោ
ង

 

រ
គគ្
ល
ច

 

ល
/េ
ល

 

គគ្
ោ
ង

 

រ
គគ្
ល
ច

 

ល
/េ
ល

 

គគ្
ោ
ង

 

រ
គគ្
ល
ច

 

ល
/េ
ល

 

ផែនក្ទសា ១ ២១០ លល លល ១៧៣ ១២០ ៥៣ ១៥៥ ១៣១ ២៤ ១៥៥ ១៣៥ ២០    

ផែនក្ទសា ២ ២៦៤ លល លល ១៩២ ១២៩ ៦៣ ១៨៣ ១៦០ ២៣ ១៨៥ ១៥៧ ២៨    

ផែនក្ទសា ៣ ២៨៣ លល លល ៣១៤ ២២៧ ៨៧ ១៦២ ១៤២ ២០ ១៣១ ១២០ ១១    

ផែនក្ទសា ៤ ១៩ លល លល ៧ ៦ ១ ១៣៩ ១២២ ១៧ ១៤២ ១២៨ ១៤    

ផែនក្ទសា ៥ ២៤៤ លល លល ១៩៥ ១៥០ ៤៥ ១៨៥ ១៦១ ២៤ ១៤០ ១២៩ ១១    

ររបុ ១០២០ ៧៣៦ ២៨៤ ៨៨១ ៦៣២ ២៤៩ ៨២៤ ៧១៦ ១០៨ ៧៥៣ ៦៦៩ ៨៤ ៩១៨ ៧០៩ ២០៩ 

 *ល/េល = វឌ្ឍកាភាេរគគ្លចលកិាគេញគលញ              

 

ររគគ្ោងរក្លមភាេរបរ់គ្ក្រួង សាថ ប័កា មាកាអគ្តាធាៃ ក្់ចុះោបកានបន្ទា ប់ចបេ់សាឆ្ន ំ ២០១៧ រហូមដលឆ់្ន ំ 

២០១៩, ក្៏ប ុផកាន រក្លមភាេផដលអកាុវមនរគគ្លចបាកាគេញគលញបាកាគក្ើកាគ ើងគៅឆ្ន ំ ២០១៨ កាងិឆ្ន ំ ២០១៩ ផដល 

បងាា ញេសារុណភាេក្នងុគរៀបចំគគ្ោងរក្លមភាេ កាងិអកាុវមនមាកាគ្បរិទធភាេលអោងលុកា ។  រីក្ក្នងុឆ្ន ំ ២០២០ ររគគ្ោង

រក្លមភាេរបរ់គ្ក្រួង សាថ ប័កា មាការរគក្ើកាគ ើងគ្បមាណោ ២០៩ គីៀបកាងឹឆ្ន ំ ២០១៩ គហើតរក្លមភាេរគគ្លចលិកា

បាកាគេញគលញក្ម៏ាការរគក្ើកាគ ើងវធញគ្បមាណោ ១២៥ ក្នុងគន្ទះរួលមាកាទងំរក្លមភាេលកិាអាចអកាុវមនបាកា ផដល

ទទួលរងទងគិចេសារររីក្រាលដ្ឋលៃកា ងំកឺ្ូវីដ-១៩ គដ្ឋតភារគគ្ចើការឺោរក្លមភាេគគ្ោងគៅក្នងុផែនក្ទសា ៥ រឺោរក្លមភាេ

បណនុ ះបណាន ល កាងិរិរខ សាោ ។  

២.៣. គរចក្នសារគគ្លចរបរ ់រ.ហ.រ. 

❖ គរចក្នសារគគ្លចគៅក្នងុឆ្ន ំ ២០១៧ 

- គរៀបចំលូលកាិី ិក្លមវធីសាផក្ទគ្លងរ់រគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ  

១០២០

៨៨១
៨២៤

៧៥៣

៩១៨

៧៣៦

៦៣២
៧១៦

៦៦៩

៧០៩

២៨៤ ២៤៩

១០៨ ៨៤

២០៩

០

២០០

៤០០

៦០០

៨០០

១០០០

១២០០

ឆ្ន ំ២០១៦ ឆ្ន ំ២០១៧ ឆ្ន ំ២០១៨ ឆ្ន ំ២០១៩ ឆ្ន ំ២០២០

ច
ំកា
ួកា
រ
ក្
ល
មភា
េ

វឌ្ឍកាភាេៃការរអកាវុមនផែការររក្លមភាេរបរគ់្ក្រងួ សាថ បក័ា

គគ្ោង រគគ្លច រគគ្លចលិកាគេញគលញ
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- គ្មួមេកិាមិយកាងិផក្លលអគលើគ្បេក័ាធយតមៃលៃររអកាុវមនផែការររក្លមភាេរួល ដំណាក្់រលទសា៣ 

រគ្មាប់ឆ្ន ំ២០១៧ 

- គរៀបចំផែការរតុទធសា្រនរនសាេសាររក្សាង កាងិអភិវឌ្ឍកា៍រលមថភាេក្នងុគ្ក្បខណឌ ក្លមវធីសាផក្

ទគ្លង់ររគ្របគ់្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ 

- រិក្ាអំេសាទគ្លង់រំគណើថវធររគងខបថវធរោមិគ្បចំឆ្ន ំរគ្មាប់គីវើររែសេវែាតោសាធារណៈ 

បន្ទា ប់េសារណៈរដាល្កានសាអកាុល័មរំគណើក្ញ្នប់ថវធរ 

- ររគរៀបចំតុទធសា្រនៃការរផក្ទគ្លង់គ្បេក័ាធថវធរឆ្ន ំ ២០១៨-២០២៥ 

- គរៀបចំលរគគុទរក្៍គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈរបរ់រា រដ្ឋា ភិបាល 

- គរចក្នសាគ្ពាងចាប់រនសាេសាររគ្រប់គ្រង ររគគ្បើគ្បារ់ កាិងររចម់ផចងគ្ទេយរលបមនិរដា 

- បញ្នប់ររគរៀបចំរបាតររណ៍ហិរញ្ញវម ថ ុIPSAS-Cash Basis គលើលូលដ្ឋា កាគចញេសាគ្បេក័ាធ FMIS 

- គរៀបចំតុទធសា្រនៃការរផក្ទគ្លង់គ្បេក័ាធលទធក្លមសាធារណៈឆ្ន ំ ២០១៩-២០២៥ 

- គរៀបចំលិខមិបញ្នប់ររគរៀបចំអកាុគ្ក្ឹមយរនសាេសាររគ្រប់គ្រងចំណូលលិកាផលកាសារគេើេកាធ 

- បទដ្ឋា ការមតិមុនពិាក្់េក័ាធកាងឹអកាុគ្ក្មឹយ កាងិគ្បររពាក្់េក័ាធកាងឹលទធក្លមសាធារណៈ ។ 

 

❖ គរចក្នសារគគ្លចគៅក្នងុឆ្ន ំ ២០១៨ 

- គរៀបចំផែការររក្លមភាេរគ្មាប់អកាុវមនតុទធសា្រនៃការរផក្ទគ្លង់គ្បេក័ាធថវធរឆ្ន ំ ២០១៨-

២០២៥ 

- គរៀបចំតុទធសា្រនៃការរផក្ទគ្លង់គ្បេក័ាធថវធរថ្នន ក្់គគ្រលោមឆិ្ន ំ ២០១៩-២០២៥ 

- គរៀបចំគ្បររចំកាកួា ៣ រគ្មាប់ដ្ឋក្់ឱយអកាុវមនចាប់រនសាេសាលទធក្លមសាធារណៈឆ្ន ំ ២០១២ 

- គរៀបចំតុទធសា្រនៃការរផក្ទគ្លង់គ្បេក័ាធលទធក្លមសាធារណៈឆ្ន ំ ២០១៩-២០២៥  

- គរៀបចំតុទធសា្រនគក្ៀរររចំណូលឆ្ន ំ ២០១៩-២០២៣  

- គរៀបចំតុទធសា្រនរនសាេសាររផក្ទគ្លង់ររគ្រប់គ្រងររ វធកាិគោរសាធារណៈ  

- គរៀបចំចាប់រនសាេសាររគ្រប់គ្រងរលណសាតដ្ឋា ការមាហរណ កាងិផលបងពាណិ ាក្លម  

- គរៀបចំគ្ក្បខណឌ ក្ក្សារទរសន្ទទការនសាេសាគ្បេក័ាធរណគកាតយសាធារណៈ គដើលបសាឈាកាគៅអកាុវមន

គ្បេក័ាធរណគកាតយបងគរ 

- អរគន្ទតក្ដ្ឋា កាគ្ទេយរលបមនិរដាកាងិចំណូលលិកាផលកាសារគេើេកាធ គ្មូវគរៀបចំគ្មួមេកិាិមយគ ើងវធញកាូវ

គ្បររអកានរគ្ក្រួងពាក្់េក័ាធកាងឹររគីវើប័ណណក្លមរិទធិដសាីៃសារបរ់រដា 

- គរៀបចំលូលកាិី ិក្លមវធីសាផក្ទគ្លងរ់រគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ 

- គរៀបចំគ្បេក័ាធគ្មួមេកិាមិយតាលដ្ឋកាវឌ្ឍកាភាេៃការរអកាុវមនក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថ ុ 

សាធារណៈ ។ 

 

❖ គរចក្នសារគគ្លចគៅក្នងុឆ្ន ំ ២០១៩ 

- គរចក្នសាគ្ពាងចាប់រនសាេសាររគ្រប់គ្រងចំណូលលិកាផលកាសារគេើេកាធ 
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- គរចក្នសាគ្ពាងចាប់រនសាេសាររគ្រប់គ្រង ចម់ផចង កាងិគគ្បើគ្បារ់គ្ទេយរលបមនិរដា 

- គរចក្នសាគ្ពាងចាប់រនសាេសាររគ្រប់គ្រងផលបងពាណិ ាក្លម 

- គរចក្នសាគ្ពាងចាប់រនសាេសាតកានររភាេោៃដរូរយងរដា កាងិក្ក្ កា 

- តុទធសា្រនៃការរផក្ទគ្លង់រណគកាតយសាធារណៈក្លពុោ ឆ្ន ំ ២០១៩-២០៣១ 

- ផែការរតុទធសា្រនររក្សាង កាងិអភិវឌ្ឍរលមថភាេក្នុងគ្ក្បខណឌ  PFMRP ដំណាក្រ់លទសា ៤ 

- គ្ក្បខណឌ  កាងិវធធាកាៃកាគ្បេក័ាធរវកាក្លមៃែាក្នងុ កាងិអីរិរក្ចិន 

- គរៀបចំ កាិងចម់ចំណាមថ់្នន ក្ ់កាងិររគ្រប់គ្រងទិកានកាត័បំណលុសារគេើេកាធ កាិងលិកាផលកាសារគេើេកាធ 

ឱយបាកាចារ់ោរ់ គដើលបសាេគ្ងងឹគ្បរិទធភាេៃការរគ្រប់គ្រងបំណលុ 

- គោលររណ៍ផណនំ្ទរួលរដសាេសាររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ របរ់រា រដ្ឋា ភបិាល (PFMM) 

- របាតររណ៍យតមៃលៃ PEFA ថ្នន ក្់ោម ិឆ្ន ំ ២០២០ 

- របាតររណ៍យតមៃលៃ PEFA ថ្នន ក្់គគ្រលោមិ ឆ្ន ំ ២០២០ 

- លូលកាិី ិ PFMRP គ្រប់គ្ ងុគគ្ោត 

- គ្មួមេកិាមិយររអកាុវមនផែការររក្លមភាេរួល ដំណាក្់រលទសា៣ (CAP3) កាិងគរៀបចំផែការរ

រក្លមភាេរួល ដំណាក្់រលទសា៤ (CAP4) 

- ររេកិាមិយ កាិងផក្រគ្លួលក្ិចនរកាស្ថ លួ កាិងដសារលបទកាគរដាក្ិចន ។ 

 

❖ គរចក្នសារគគ្លចគៅក្នងុឆ្ន ំ ២០២០ 

- គ្ក្បខណឌ ទរសកាទការគ្មាប់រររាតររណ៍ហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈក្លពុោ 

- រនងដ់្ឋរណគកាតយសាធារណៈរនសាេសាែលរបរេសាគ្បមិបមនរិរគដ្ឋះដូរ 

- រនងដ់្ឋរណគកាតយសាធារណៈរនសាេសាគ្ទេយ គរាងចគ្ក្ កាិងបរធរខ រ 

- ចាប់រនសាេសាររគ្រប់គ្រងផលបងពាណិ ាក្លម 

- ចាប់រនសាេសាររគ្រប់គ្រង ររគគ្បើគ្បារ់ កាងិររចម់ផចងគលើគ្ទេយរលបមនិរដា 

- ចាប់រនសាេសាលូលបគ្មរដា 

- ររមគ្លង់ទិរកាសាមិវធីសាអកាុវមនររងារថមសាតាល FMIS រគ្មាប់គ្ក្រួង សាថ ប័កា ៧ 

- ររគីវើរន្ទធ កាក្លមរយង FMIS កាងិគ្បេក័ាធេកាធដ្ឋរ 

- ររគីវើរន្ទធ កាក្លមរយង ASYCUDA កាងិ គ្បេក័ាធេកាធដ្ឋរ 

- ររចម់ចំណាម់ថ្នន ក្់ កាងិ ររគ្រប់គ្រងទិកានកាត័បំណលុសារគេើេកាធ 

- រររម់បកាថតបំណលុលិកាផលកាសារគេើេកាធ 

- ផែការរេគ្ងសាក្ររអកាុវមនរគគ្មាង FMIS  ហំាកាទសា៣ ឆ្ន ំ២០២១-២០២៥ 

- ររក្ម់គ្តាចំណូលេសាររ លួដសារលបទកាគរដាក្ិចន កាងិរលបទកាផរ៉ែក្នងុ NRMIS 

- ផែការររក្លមភាេរួលដំណាក្រ់លទសា ៣ បូក្ ២ ឆ្ន ំ ២០២១-២០២២ 
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- ចាប់រនសាេសាររគរៀបចំ កាងិររគ្បគ្េឹមនគៅៃកាអាោា ីរគរយហិរញ្ញវម ថលិុកាផលកាីន្ទោរ 

- គរចក្នសាគ្ពាងចាប់រនសាេសាគ្បេក័ាធ ហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ (ថមសា) 

- គរចក្នសាគ្ពាងចាប់រនសាេសាតកានររភាេោៃដរូរយងរដា កាងិក្ក្ កា 

- គរចក្នសាគ្ពាងចាប់រនសាេសាររគ្រប់គ្រងចំណូលលិកាផលកាសារគេើេកាធ 

- គ្ក្បខណឌ គោលកាគោបាតរនសាេសាររអភិវឌ្ឍលូលបគ្មរដា 

- គោលររណ៍ផណនំ្ទរួលរដសាេសាររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ របរ់រា រដ្ឋា ភបិាល 

- លូលកាិី ិ PFMRP គ្រប់គ្ ងុគគ្ោត 

- ផែការរតុទធសា្រនរនសាេសា ររក្សាង កាិងអភិវឌ្ឍរលមថភាេ គ្ក្បខណឌ  PFMRP ដំណាក្់រល ទសា៤ 

- តុទធសា្រនៃការរផក្ទគ្លង់រណគកាតយសាធារណៈក្លពុោ ឆ្ន ំ២០១៩-២០៣១ 

- ក្ក្សារទរសន្ទទការនសាេសាចក្ខុវធរ័ត កាងិតុទធសា្រនៃការរងារផក្ទគ្លង់ ៣ បូក្ ១ (រតៈគេល    

១០ ឆ្ន ំ) 

- រន្ទធ កាក្លមរយង FMIS កាងិ EFMS របរ់គ្ក្រួងអប់រំ តុវ កា កាងិក្សាឡា 

- រន្ទធ កាក្លមរយង FMIS កាងិគ្បេក័ាធគបៀវមសរបរ់គ្ក្រួងលុខងារសាធារណៈ 

- របាតររណ៍ PEFA ថ្នន ក្់ោម ិឆ្ន ំ២០២០ 

- របាតររណ៍ PEFA ថ្នន ក្់គគ្រលោមិ ឆ្ន ំ២០២០ 

- ផែការរគីវើបណណក្លមរិទធិដសាីៃសារបរ់រដា 

- គ្ក្បខណឌ រួលផែកាទសាបងាា ញែៃូវ កាងិផែការររក្លមភាេរគ្មាប់គដ្ឋះគ្សាតចំណាតក្ក្រាះ 

- ក្លមវធីសារិក្ាភាា ប់វធញ្ហញ បកាបគ្ម (Certificate Program) គដ្ឋតែារភាា ប់ោលួតលុខដំផណងឱយ

បាកាគ្រប់គ្ ងុគគ្ោត 

- ររយតមៃលៃគលើបចនត័ៃការរងារផក្ទគ្លង់ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ (PFM Impact 

Assessment) 
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៣. ការវាយតនមលង្លើការសង្ក្មចបានង្ោលបំណខ 

 ៣.១. ផែនក្ទសា ១ ៖ ភាេគ ឿទកុ្ចមិនបាកាៃកាថវធរ 

គៅក្នងុផែនក្ទសា ១ គកាះ មាកាគោលបំណងចលបងេសារ រឺ (១)ររអកាុវមនចំណូល កាងិចំណាតគ្បចំគ្មសាមារ មាកាភាេ

រលកូា កាងិអាចបា កាស់ាម កាបាកា (+/-៥% គីៀបកាឹងក្លមវធីសាចំណូលចំណាត) កាងិ (២)ររគ្រប់គ្រងបំណលុគ្មូវរង កាងិ

បំណលុគ្មូវទរក្នុងឆ្ន ំគ្បក្បគដ្ឋតគ្បរិទធភាេ ។ គដើលបសាយរ់ផវងរររគគ្លចបាកាកាូវគោលបំណងទងំគកាះ មាការូចន្ទក្រ

លទធែល កាិងគោលគៅចំកាកួា ៨ គ្មូវបាកាបផកាថលោបកាដបន្ទា ប់ ។ ក្នងុចំគណាលរូចន្ទក្រលទធែលទងំគន្ទះ, លទធែលចំកាកួា

េសាររគគ្លចបាកាគេញគលញ ររឺរគក្ៀរររចំណូលគ្បចំឆ្ន ំរគគ្លចបាកាក្ំគណើកាោ ងគហាចណារ់ ០,៣% ៃកា ែ.រ.រ 

កាងិលិកាមាកាចំណាតក្ក្រាះគន្ទះគទ ។ ភាររតៃការរអកាុវមនចំណាតថវធរគីៀបកាងឹចាប់, គ្ក្បខណឌ ៃការរគ្រប់គ្រង

បំណលុសាធារណៈ កាិង ររគ្រប់គ្រងគ្បេក័ាធរណកាសាគទលរមន្ទោរោម ិគ្មូវបាកាផក្លលអោបកាដបន្ទា ប់ែងផដរ ។ គោលគៅ

គែសងគទៀមរគគ្លចបាកា ប ុផកានលិកាគ្រប់គ្ ងុគគ្ោត រួលមាកា ររេស្ថក្រផែនក្ចំណូល, កាងិបំណលុសារគេើេកាធ កាងិលិកាផលកា

សារគេើេកាធគ្មូវបាកាចម់ វធធាការរមងឹទរ ។ គទះបសាោគៅមាការរងារផក្ទគ្លង់លតួចំកាកួាគៅក្នងុផែនក្គកាះ ផដលលិកាទកា់

រគគ្លចបាកាលអ រួលមាកា គ្បេក័ាធលទធក្លមសាធារណៈ, ររគ្រប់គ្រងវធកាិគោរសាធារណៈ, កាងិបំណលុក្ក្រាះ (Arrears)                  

ផែនក្ចំណូល/គ្មូវទរ កាងិចំណាត/គ្មូវរង រួលបញ្នូលទងំកាសាមិវធីសាៃការរអកាុវមន ។ ទកាាឹលកាងឹគកាះ, លូលដ្ឋា កាៃការរគក្ៀរររ

ចំណូលគៅលិកាទកា់រឹងមំាគៅគ ើត, ផែនក្ភាេគ ឿទុក្ចិមនបាកាៃកាថវធរ គ្មូវបាកាេគ្ងងឹខាៃ ំងររួឱយក្ម់រមាគ លក់្នុងគេល         

អកាុវមនផែការររួលដំណាក្់រលទសា ៣ ។ 

គៅក្នងុផែនក្ទសា ១ គកាះ មាកាគោលបំណង ៤ រួលមាកា ៖ (១)ររបកាដេគ្ងឹងររគ្រប់គ្រងចំណូល កាិងររអកាុវមន

ផែការរគ្បលូលចំណូល, (២) ររបកាដេគ្ងឹងររគ្រប់គ្រងបំណលុ, (៣)ររេគ្ងឹងររគ្រប់គ្រងសាច់គ្បាក្់ កាងិរណកាសា, 

កាងិ (៤) ររផក្លលអររអកាុវមនថវធរ កាិងររេគ្ងងឹររអកាុវមនផែការរចំណាត ។ ផែនក្ខាងគគ្រល កាឹងគីវើររយតមៃលៃររ

រគគ្លចបាកាកាូវផែនក្គកាះ តាលក្គ្លិមគោលបំណងកាសាលួតៗ ។ 

 ៣.១.១. គោលបណំង ១១ ៖ បកានេគ្ងងឹររគ្របគ់្រងចណូំល កាងិររអកាវុមនផែការរគ្បលលូចណូំល 

របាតររណ៍គ្មួមេកិាិមយ កាងិយតមៃលៃររអកាុវមនតុទធសា្រនគក្ៀរររចំណូលរតៈគេលលីយល ២០១៤-២០១៨ 

បងាា ញថ្ន ចំណូលចរកានបាកាគក្ើកាគ ើងេសា ១៤,៩% ៃកា ែ.រ.រ. គៅឆ្ន ំ២០១៣ ដល ់ ១៩,៦% ៃកា ែ.រ.រ.                  

គៅឆ្ន ំ២០១៧  ផដលក្ំគណើកាោលីយលក្នុងលួតឆ្ន ំគ្បមាណ ១.៤% េកិាាុភាររតៃកា ែ.រ.រ. គលើរគោលគៅ  RMS 

(០,៥ េកិាាុភាររតៃកា ែ.រ.រ.) ។ ក្នុងគន្ទះ ចំណូលេកាធរតបាកាគក្ើកាេសា ៦,៤% ៃកា ែ.រ.រ. គៅឆ្ន ំ២០១៣ ដល ់

៨,៥% ែ.រ.រ. គៅឆ្ន ំ២០១៧, ចំណូលេកាធដ្ឋរបាកាគក្ើកាេសា ៥,៩% ៃកា ែ.រ.រ. គៅឆ្ន ំ២០១៣ ដល់ ៨,៥% ៃកា        

ែ.រ.រ. គៅឆ្ន ំ២០១៧ ។ 

តុទធសា្រនគក្ៀរររចំណូលបាកាគដើរមនួ្ទទសារំខាកាក់្នុងគ្បលូលចំណូលក្នងុររគ្រុក្ រួលោលួតកាឹងវធធាការររម់លម់

គដើលបសាផក្លលអគោលកាគោបាត កាិងេគ្ងឹងគ្បរិទធភាេទងំរដាបាលចំណូលសារគេើេកាធ កាងិលិកាផលកាសារគេើេកាធ ។ ររបកាន

គក្ើកាគ ើងចំណូលចរកានគីៀបកាងឹ ែ.រ.រ. េសា ២២,០% ក្នងុឆ្ន ំ២០១៨ រហូមដល់ ២៥.១២% ក្នុងឆ្ន ំ២០១៩ ។ គ្បេក័ាធ

រវ័តគ្បវមនកិ្លមទិកានកាត័រត (ASYCUDA) គ្មូវបាកាគីវើរន្ទធ កាក្លមោលួតគ្បេក័ាធបគចនក្វធទស្ថេ័មម៌ាការគ្មាប់ររគ្រប់គ្រង
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ហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ (FMIS) ។ ទកាាឹលគកាះ ររគីវើរន្ទធ កាក្លមរយងគ្បេក័ាធេកាធដ្ឋរោលួតកាងឹគ្បេ័កាធ FMIS គ្មូវបាកាដ្ឋក្ឱ់យ

ឱយអកាុវមនោែៃូវររគៅចុងឆ្ន ំ ២០២០ ។ គ្បេក័ាធបគចនក្វធទស្ថគ្រប់គ្រងចំណូលលិកាផលកាសារគេើេកាធ (NRMIS) ក្គ៏្មូវបាកាដ្ឋក្់

ឱយអកាុវមន កាិងបណដុ ះបណាដ លដល់គ្ក្រួង សាថ ប័កា, រដាបាលថ្នន ក្់គគ្រលោម ិ កាិងអងគភាេគ្បហាក្គ់្បផហលគែសងៗគទៀម 

ែងផដរ ។  គដ្ឋតផ ក្ ក្នុងឆ្ន ំ២០២០ ក្ំគណើកាចំណូលចរកានមាការរធាៃ ក្់ចុះលក្ -៣,៦៩% ៃកា ែ.រ.រ. គដ្ឋតសារែល

ប ះពាលខ់ាៃ ំងៃការររីក្រាលដ្ឋលៃកា ងំកឺ្ូវីម-១៩ ក្នុងគន្ទះចំណូលេកាធរតអកាុវមនបាកាទបោងផែការរ គដ្ឋតសារររ

ធាៃ ក្់ចុះលហំូរពាណិ ាក្លម ោេិគររទំកាញិនំ្ទចូលផដលមាកាលក្ខណៈគ្បណិម ររធាៃ ក្់ចុះរក្លមភាេគរដាក្ិចន កាងិ      

ររអកាុវមនកាវូវធធាការរអកាុគគ្ោះេកាធរំគៅ តួដល់អា សាវក្លមផដលរងែលប ះពាល ់ ។ ររអកាុវមនចំណូលេកាធដ្ឋររគគ្លច

បាកាតាលគោលគៅ គដ្ឋតសារររោំគ្ទៃកាេកាធគលើគ្បាក្ចំ់ណូលផដលោលទធែលៃការក្លមភាេគរដាក្ិចនៃកាឆ្ន ំ ២០១៩ 

គគ្ៅេសាគកាះចំណូលេកាធគែសងៗ មាការរថលថតតាលរតៈររធាៃ ក្់ចុះៃកាមគ្លូវររគគ្បើគ្បារ់ កាងិររធាៃ ក្់ចុះៃកាចំណូល

របរ់គ្បោ កាគដ្ឋតសារ ំងកឺ្ូវីម-១៩ ។ ចំផណក្ចំណូលលិកាផលកាេកាធរគគ្លចបាកាទបោងផែការរ គដ្ឋតសាររររកី្

រាលដ្ឋលៃកា ងំឺក្ូវីម-១៩ បាកាប ះពាលោ់ ងីៃកា់ី ៃរដល់គ្បភេចំណូលក្នុងវធរ័តគទរចរណ៍ ។ 

រគ្មាប់ររគ្រប់គ្រងបំណលុគ្មូវទរក្នងុឆ្ន ំ, អរគន្ទតក្ដ្ឋា កាេកាធដ្ឋរបាកាគរៀបចំរំណុំក្ក្សាររហគ្ោរ ពំាក្់

បំណលុេកាធទូទងំគ្បគទរ កាងិររចមថ់្នន ក្់បំណលុេកាធោ “បំណលុេកាធអាចគ្បលូលបាកា” កាិង “បំណលុេកាធលិកាអាច

គ្បលូលបាកា” គ្មូវបាកាគរៀបចំរួចរាល់រគ្មាប់ដ្ឋក្់បញ្នូលក្នងុគ្បេក័ាធគ្រប់គ្រង កាិងគ្បលូលបំណលុេកាធដ្ឋរថមសា ។ តកានររ

ររងារ កាិងគ្បេក័ាធគ្រប់គ្រងកាងិគ្បលូលបំណលុេកាធដ្ឋរថមសារគ្មាប់អរគន្ទតក្ដ្ឋា កាេកាធដ្ឋរគ្មូវបាកាគរៀបចំ កាិងដ្ឋក្់ឱយអកាុវមន ។ 

ោលួតោន គកាះ គ្បរររដសាេសាររគ្រប់គ្រងបំណលុេកាធដ្ឋរ កាងិគ្បរររនសាេសាវធធាកា កាងិកាសាមិវធីសាៃការរតាលដ្ឋការរមងឹទរ  កាងិ

ររ គ្លះបញ្ាសាៃកាបំណលុលិកាផលកាសារគេើេកាធ គ្មូវបាកាគ្បររដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមន ។ គ្បរររនសាេសាវធធាកា កាងិកាសាមិវធីសាៃការរ    

តាលដ្ឋកា ររមងឹទរ កាិង គ្លះបញ្ាសាបំណលុលិកាផលកាសារគេើេកាធគ្មូវបាកាអកាុល័មៃថៃទសា ២២ ផខីនូ ឆ្ន ំ២០២០ ។ គដ្ឋតផ ក្ 

លិខមិបទដ្ឋា ការមតិុមនគ្មូវបាកាគរៀបចំ គដើលបសាោតកានររតាលដ្ឋការរអកាុវមនររគ្បលូលចំណូលផ្លា ល់ /ចំណូលផចក្រំផលក្

របរ់រដាបាលថ្នន ក្់គគ្រលោមិ ។ 

គបើគទះបសាោោ ងគកាះក្នសា ចំណូលក្នុងគ្រុក្មាកាកំ្គណើការួរឱយក្ម់រំោល់ ខណៈគ្បរិទធភាេៃកាយតមៃលៃៃកា          

ររដ កាុេលៃកាគ្បភេចំណូល កាងិគ្ក្បខណឌ ៃការរេស្ថក្ចំណូលក្គ៏្មូវបាកាបកានេគ្ងឹង ។ ចាប់រនសាេសាររគ្រប់គ្រងចំណូល

លិកាផលកាសារគេើេកាធគៅលិកាទកា់អកាុល័មគៅគ ើត គដ្ឋតបចនុបបកានចាប់គកាះគ្មូវបាកាេិកាិមយ កាិងផក្រគ្លួលក្គ្លិម

បគចនក្គទរផដលគគ្ោងកាងឹដ្ឋក្់ឆៃងថ្នន ក្់ដឹក្នំ្ទ ក្រហវ គ្មឹលគ្មសាមារទសា៣ ឆ្ន ំ២០២១ ។ គដ្ឋតផ ក្ ររគ្រប់គ្រងបំណលុ

គ្មូវទរទងំបំណលុេកាធ កាិងលិកាផលកាេកាធរថមិគៅក្នុងររគ្េតួបារលមណ៍ កាិងទលទរឱយមាការរតក្ចិមនទុក្ដ្ឋក្់បផកាថលគទៀម 

ោេិគររ ររចមថ់្នន ក្់បំណលុ, ររគរៀបចំគ្បេក័ាធបគចនក្វធទស្ថេ័មម៌ាការគ្មាប់ររគ្រប់គ្រង កាងិ តកានររររងារមងឹទរ ។ 

ោរួល គោលបំណងគកាះរគគ្លចបាកាវឌ្ឍកាភាេបាកាលអគគ្ចើកា ុំវធញររគ្រប់គ្រងចំណូល កាងិររេគ្ងឹងររអកាុវមន 

តុទធសា្រនគក្ៀរររចំណូល ២០១៩-២០២៣ ,ររបកានផក្លលអគោលកាគោបាត កាងិរដាបាលរត េកាធដ្ឋរ កាងិចំណូលលិកា

ផលកាសារគេើេកាធ ,េគ្ងឹងររវធភារ កាិងររេស្ថក្រចំណូល ,ររេគ្ងឹងគ្បរិទធភាេៃការរគ្រប់គ្រងបំណលុក្នងុឆ្ន ំ ,កាិងររអកាុវមន 

ររគ្បលូលចំណូលផ្លា ល/់ចំណូលផចក្រំផលក្របរ់រដាបាលថ្នន ក្់គគ្រលោមិ ។  
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រក្លមភាេបកានអកាុវមនក្នងុ ហំាកាបន្ទា ប់រគ្មាប់គោលបំណង ១១ រួលមាកា ៖ 

- ធាន្ទគ្បរិទធភាេ កាងិភាេទកាគ់េលគវោៃការរវធភារ កាងិររយតមៃលៃ 

- េគកាៃឿការរអកាុវមនវធធាការរផដលគៅគរររល់ កាងិមាកាវឌ្ឍកាភាេទប  

- េគ្ងងឹរុណភាេៃការរយតមៃលៃគដ្ឋតបកានេគ្ងងឹរលមថភាេល្កានសា  

- េកិាិមយតាលដ្ឋកា កាងិបគងកើកាចំកាកួារូចន្ទក្ររកាៃឹះ ។ 

 ៣.១.២. គោលបណំង ១២ ៖ បកានេគ្ងងឹររគ្របគ់្រងបណំលុសាធារណៈ 

វឌ្ឍកាភាេៃការូចន្ទក្ររកាៃះឹរបរ់គោលបំណងគកាះ គ្មូវបាកាគឆៃើតមបគគ្ចើកាតាលរតៈរររក្ាបកាាុក្បំណលុឱយ

រថិមក្នងុក្គ្លមិអបបបរមា គដ្ឋតរូចន្ទក្របំណលុរកាៃះឹៗទងំ៥ រឺរុទធផមរថមិគគ្រលេតិាកាក្ំណមទ់ងំអរ់ ។ រាល់

ទិកានកា័តបំណលុពាក្េ់ក័ាធទងំអរ់គ្មូវបាកាក្ម់គ្តាគៅក្នងុគ្បេក័ាធគ្រប់គ្រងទិកានកាត័បំណលុ (Debt Management and 

Financial Analysis System- DMFAS) កាិងគ្បេក័ាធគ្រប់គ្រងទិកានកា័តរួលរគ្មាប់គ្រប់គ្រងបំណលុសាធារណៈ (In-

house Database for PDM) ផដលគ្មូវបាកាដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមនតាលរតៈគ្បររគលខ ១៦២០ រហវ.គ្បក្ ចុះៃថៃទសា ២៧     

ផខីនូ ឆ្ន ំ២០១៨ ។ គៅចគន្ទៃ ះឆ្ន ំ ២០១៦-២០១៨ រោឺរតៈគេលគរៀបចំគរចក្នសាគ្ពាងៃកាក្ក្សារគោលកាគោបាត,       

តុទធសា្រន កាងិតកានររគែសងៗ គ្មូវបាកាឱយអកាុល័ម កាងិដ្ឋក្ឱ់យគគ្បើគ្បារ់គៅក្នុងឆ្ន ំ២០១៨-២០២០ ដូចខាងគគ្រល ៖  

- កាសាមិវធីសារួលគ្បមិបមនិរររគ្មាប់ររគ្រប់គ្រងបំណលុសាធារណៈគ្មូវបាកាអកាុល័មកាងិដ្ឋក្់ឱយអកាុវមនគដ្ឋត 

គ្បររគលខ ៥៤៦ រហវ .២០១៨ផខលិថុន្ទ ឆ្ន ំ០៧ គ្បក្ ចុះៃថៃទសា   

- តុទធសា្រនរនសាេសាររគ្រប់គ្រងបំណលុ ២០១៩ -២០២ ៣ គ្មវូបាកាគរៀបចំោគរចក្នសាគ្ពាងគៅឆ្ន ំ២០១៧ 

កាងិអកាុល័មគៅៃថៃទសា ២២ ផខមោុ ឆ្ន ំ២០១៩  

- ចាប់រនសាេសាលូលបគ្មរដា គ្មូវបាកាគ្បររឱយគគ្បើគ្បារ់គដ្ឋតគ្េះរា គ្ក្លគលខ ការ/រក្ល/១២២០/០៤០ 

ចុះៃថៃទសា២៦ ផខីនូ ឆ្ន ំ២០២០ ។ 

គៅឆ្ន ំ ២០១៦ គ្េមឹនិបគ្មរថមិបំិណលុសាធារណៈក្លពុោ គ្មវូបាកាគបាះែាត ២ ដង (គលខ ១ កាងិ ២) កាងិក្នងុ

ឆ្ន ំបន្ទា ប់គបាះែាត ២ដង (គលខ ៣ កាិង ៤ ឆ្ន ំ២០១៧, គលខ ៥ កាងិ ៦ ឆ្ន ំ២០១៨, កាងិគលខ ៧ កាងិ ៨ ឆ្ន ំ២០១៩, 

កាងិគលខ ៩ កាិង ១០ ឆ្ន ំ២០២០) ររុបមាកាចំកាកួា ១០ គលខ5 ។ របាតររណ៍រនសាេសាររយតមៃលៃគ្បមិបមនរិរៃការរ

គ្រប់គ្រងបំណលុសាធារណៈ (DeMPA) ចប់គែនើលគរៀបចំក្នងុឆ្ន ំ ២០១៧ រហមូដល់បចនុបបកាន ។ 

ទកាាឹលកាងឹគកាះ គដើលបសា ំរញុររអភិវឌ្ឍលូលបគ្មរដា, គ្ក្រួងគរដាក្ិចន កាងិហិរញ្ញវម ថ ុ បាកាបគងកើមគ្ក្ុលររងារ

បគចនក្គទរគរៀបចំគ្ក្បខណឌ គោលកាគោបាតរនសាេសាររអភិវឌ្ឍលូលបគ្មរដា (ក្.ល.រ) តាលរតៈគរចក្នសារគគ្លចគលខ ០៧១ 

រហវ ចុះៃថៃទសា៦ ផខវធចេិរ ឆ្ន ំ២០២០ ផដលភារក្ិចនចលបង របរ់ ក្.ល.រ រឺ រិក្ា គ្សាវគ្ោវ កាងិគរៀបចំគ្ក្បខណឌ គោល

កាគោបាតរនសាេសាររអភិវឌ្ឍលូលបគ្មរដា (PFDGS) ។ ោវឌ្ឍកាភាេ, ក្.ល.រ. បាកាគរៀបចំផែការរររងាររគ្មាប់គរៀបចំ 

PFDGS កាងិ Outline ៃកាគរចក្នសាគ្ពាង PFDGS គដ្ឋតរលួបញ្នូលទងំផែការររក្លមភាេរួល ែងផដរ ។ PFDGS គកាះ 

គគ្ោងកាងឹអកាុល័ម កាិងដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមនគៅលុកាដំណាច់ឆ្ន ំ២០២១ ។ 

                                                           
5 គ្េឹមនិបគ្មរថមិិបំណលុសាធារណៈក្លពុោ https://gdicdm.mef.gov.kh/cat/documents-and-publications/bulletins 
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ោរួល គោលបំណងគកាះ រគគ្លចបាកាវឌ្ឍកាភាេបាកាលអគគ្ចើកា ុំវធញររគ្រប់គ្រងបំណលុសាធារណៈ គពាលរឺ

សាថ កាភាេបំណលុសាធារណៈគៅក្លពុោមាកាចសារភាេ កាងិហាកាភិ័តក្គ្លមិទប ។ 

រក្លមភាេបកានអកាុវមនក្នងុ ហំាកាបន្ទា ប់រគ្មាប់គោលបំណង ១២ រួលមាកា ៖ 

- បកានេគ្ងងឹររអកាុវមនតុទធសា្រនរនសាេសាររគ្រប់គ្រងបំណលុសាធារណៈ ២០១៩ -២០២៣ 

- បកាន រំុញររអភិវឌ្ឍលូលបគ្មរដា ។ 

 

 ៣.១.៣. គោលបណំង ១៣ ៖ េគ្ងងឹររគ្របគ់្រងសាចគ់្បាក្ ់កាងិរណកាសា  

រលមលុយសាច់គ្បាក្គ់្មូវបាកាតាលដ្ឋកាោគ្បចំតាលរតៈរបាតររណ៍ីន្ទោរក្នុងរណកាសាទងំឡាត ផដលរថិម

គៅគគ្រលរចន្ទរលពក័ាធ ។ ររគបើក្ែនល់គ្បាក្់គបៀវមសតាលគ្បេក័ាធីន្ទោរ គ្មូវបាកាអកាុវមនទូទងំគ្បគទរ ោគទៀមទម់គដ្ឋត

គីវើររគបើក្ែនល់ ២ ដងក្នុង ១ផខ ។ គោលររណ៍ដ្ឋក្់ឱយអកាុវមនររទូទម់តាលគ្បេក័ាធ EFT ក្នងុគ្បេក័ាធ FMIS គ្មូវបាកាអកាុវមន 

ោែៃូវររ ។ ទកាាឹលកាឹងគកាះ រណកាសាីន្ទោរផដលគបើក្គៅ NBC កាិង Commercial Bank គៅថ្នន ក្់ក្ណាន ល កាងិថ្នន ក្់រា ធាកាសា 

គ្មូវបាកាតាលដ្ឋកាោគ្បចំ កាងិមាការរគរៀបចំទគ្លង់របាតររណ៍អកាុវមនថវធររគគ្មាងៃដរូអភិវឌ្ឍកា៍ ។ ចបត់ាំងេសាឆ្ន ំ 

២០១៦ រររមិរតៈគេល ៦០ៃថៃ គដ្ឋតរិមចប់េសាគេលអាណមនិគបើក្ែនល់គ្បាក្គ់្មូវបាកាបញ្ាូកា កាិងចុះរលបរធគចេទគលើ

អាណមនិផដលចូលលក្អរគន្ទតក្ដ្ឋា ការមន្ទោរោមិ រឺេុមំាកាបំណលុក្ក្រាះគន្ទះគ ើត ។  រីក្ បៃង់រណគកាតយសាធារណៈ 

បាកាដ្ឋក្់ឱយអកាុវមនសាក្លបងគៅអងគភាេលតួចំកាកួា ផដលអកាុវមនថវធរៃដរូអភិវឌ្ឍកា ៍។  

គទះបសាោោ ងគកាះក្នសា អងគភាេពាក្់េក័ាធហាក្់ដូចេុំទកាក់្ំណមត់កានររចារ់ោរ់គលើររគ្រប់គ្រងគ្បេក័ាធផែការរ 

សាច់គ្បាក្់គៅតាលគ្ក្រួង សាថ ប័កា  េគ្ងឹងររទូទម់ថវធរបុគរគ្បទកាឱយបាកាទកា់គេល,  កាងិរររិក្ាគ ើងវធញេសាររក្ំណម់

កាតិលកា័តបំណលុក្ក្រាះ គៅគ ើត ។ 

ោរួល គោលបំណង ១៣ រគគ្លចបាកាក្នុងរងវង់លអ គៅតាលផែការរផដលបាកាដ្ឋក្់គចញរគ្មាប់ដំណាក្់រល      

ទសា៣ គកាះ ។ រគ្មាប់ដំណាក្រ់លបន្ទា ប់, អងគភាេពាក្់េក័ាធ រួរតក្ចិមនទុក្ដ្ឋក្ក់្នងុសាម រមសាទទួលខុរគ្មូវខពរ់ កាងិរួរក្ំណម់

រូចន្ទក្ររលិទធក្លមរកាៃះឹ កាងិចគងាក លរក្លមភាេ ឱយមាកាភាេគ្បទក្់គ្ក្ឡាោន  កាិងអាចយរ់ផវងបាកា ។ 

រក្លមភាេបកានអកាុវមនក្នងុ ហំាកាបន្ទា ប់រគ្មាប់គោលបំណង ១៣ រួលមាកា ៖ 

- េគ្ងងឹតកានររគ្រប់គ្រងគ្បេក័ាធផែការរសាច់គ្បាក្់គៅតាលគ្ក្រួង សាថ ប័កា (រួរសាក្លបងអកាុវមន កាងិ

តាលដ្ឋកាោគ្បចំគលើររអកាុវមនរបរ់ ក្រហវ ោរំរូ) 

- េុំមាកាបំណលុក្ក្រាះ (រតៈគេល ៦០ៃថៃ) ប ុផកាន កាតិលកា័ត ផដលអរគន្ទតក្ដ្ឋា ការមន្ទោរោមិ     

បាកាគគ្បើ រឺេុបំាកាចប់តក្រតៈគេលគេញគលញេសាររគចញវធក្័តប័គ្មរបរ់អនក្ែគមែ់គង ់រហូមដល់ររ

ទូទម់គន្ទះគទ ។ កាតិលកាត័ “បំណលុក្ក្រាះ” ផដលក្ំណមគ់ន្ទះរឺ រមិគលើលូលដ្ឋា កាក្ក្សារផដលចូល

ដលអ់រគន្ទតក្ដ្ឋា ការមន្ទោរោមិ ប ុគណាណ ះ ។ 

- េគ្ងងឹររទូទម់ថវធរបុគរគ្បទកាឱយបាកាទកា់គេល 

- េគ្ងងឹររអកាុវមនមាមរិរណកាសាៃកាបៃង់រណគកាតយថមសា (CoA) រគ្មាប់រគគ្មាង ឬ ក្លមវធីសា              

ហិរញ្ញបបទកាេសាៃដរអូភិវឌ្ឍកា៍ ។ 
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 ៣.១.៤. គោលបណំង ១៤ ៖ ផក្លលអររអកាវុមនថវធរ កាងិេគ្ងងឹររអកាវុមនផែការរចណំាត 

សាថ កាភាេៃការរអកាុវមនចំណាតគ្បចំឆ្ន ំរគគ្លចបាកាក្នងុរងវង់គ្បមាណ ៩៤,២៩% គៅឆ្ន ំ២០១៦, ៩៤,៤៧% 

គៅឆ្ន ំ២០១៧, ៩៩% គៅឆ្ន ំ២០១៨, កាិង ៩៥,៤៣% គៅឆ្ន ំ២០១៩ ។ គៅក្នុងឆ្ន ំ ២០២០ ែលប ះពាលៃ់កា ងំកឺ្ូវី-១៩ 

រដ្ឋា ភបិាលបាកាគីវើវធចរណក្លមថវធរចំណតចំកាកួា ២ គលើក្ គដ្ឋតរម់រកាសចំំណាតលិកាចំបាច់ លិការូវចំបាច់ កាងិផលង

ចំបាច់ ផដលគីវើឱយចំណាតថវធរថ្នន ក្់ោមិរគគ្លចបាកា ៩១,៨៤% គីៀបកាងឹចាប់ថវធរ ឬ ៩៣,៧៨% ៃកាវធចរណក្លម

ថវធរ ។ គ្ក្រួង សាថ ប័កា បាកាគរៀបចំក្លមវធីសាចំណូល-ចំណាតគ្បចំគ្មសាមារ កាងិែសេវែាតគៅគលើគរហទំេ័រ ។ តុទធសា្រន

រនសាេសាររផក្ទគ្លង់គ្បេក័ាធគ្រប់គ្រងររវធកាិគោរសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥ គ្មូវបាកាដ្ឋក្់ឱយអកាុវមន ។ អកាុគ្ក្ឹមយរនសាេសាររ

គ្រប់គ្រងររវធកាិគោរសាធារណៈ គ្មូវបាកាដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមន ។ 

ក្នុងគេលោលួតោន គកាះ តុទធសា្រនៃការរផក្ទគ្លង់គ្បេក័ាធលទធក្លមសាធារណៈឆ្ន ំ ២០១៩-២០២៥ គ្មូវបាកា

គរៀបចំ កាងិដ្ឋក្់ឱយអកាុវមន គដើលបសាេគ្ងងឹររអកាុវមនផែការរចំណាតឱយមាកាគ្បរិទធភាេរកាផ់មលអគ្បគរើរ ។ អកាុគ្ក្ឹមយរនសាេសា

ផបបបទ កាិងកាសាមិវធីសាៃការរបនងឹ កាងិររគដ្ឋះគ្សាតបណន ឹងមយ៉ែលទធក្លម គ្មូវបាកាដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមនោលួតកាឹងគ្បររ ដូចោ ៖ 

• គ្បរររនសាេសាររចុះ ររ គ្លះ កាងិររែសេវែាតបញ្ាសាគមម អនក្គដញៃថៃ គ្មូវបាកាដ្ឋក្់ឱយអកាុវមន  

• គ្បរររនសាេសាររគ្រប់គ្រងររអកាុវមនក្ិចនរកាស្ថលទធក្លមសាធារណៈ គ្មូវបាកាដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមន  

• គ្បរររនសាេសាររែនលក់្គ្លិមទឹក្គ្បាក្់រិទធិរគគ្លចក្នុងក្ិចនលទធក្លមសាធារណៈ គ្មូវបាកាដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមន  

• គ្បរររនសាេសាររបុគរលក្ខណរលបមនិអនក្គដញៃថៃ គ្មូវបាកាដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមន  

• គោលររណ៍ផណនំ្ទ រនសាេសាររភាា ប់ផែការរលទធក្លមោលួតកាងឹរំគណើរំុថវធរគ្បចំឆ្ន ំ គ្មូវបាកាគរៀបចំ 

កាងិអកាុល័ម  

• គោលកាគោបាតរនសាេសាររអភិវឌ្ឍតកានររភាេោៃដរូយងរដា កាងិក្ក្ ការគ្មាប់ររគ្រប់គ្រងរគគ្មាង        

 វធកាិគោរសាធារណៈ ២០១៦-២០២០ គ្មូវបាកាអកាុល័ម ន្ទផខលិថុន្ទ ឆ្ន ំ២០១៦ ។ 

គទះបសាោោ ងគកាះក្នសា, គៅគ្មសាមារទសា ៤ ៃកាឆ្ន ំថវធរ ររអកាុវមនចំណាតហាក្់ដូចោមាការរលមាញឹក្គលើររទូទម់

ចំណាតគ្មូវបាការរគៅចុងគ្មសាមារៃកាឆ្ន ំ) កាងិក្ងវះតកានររតាលដ្ឋកាយតមៃលៃ ។ រក្លមភាេគគ្ោងគ ើងមាការងគមភិាេ

ោលួតកាងឹរូចន្ទក្រគោលបំណង ក្៏ប ុផកានរក្លមភាេខៃះគទៀម ហាក្់ដូចោលិកាទកាម់ាកាភាេគ្បទក្់គ្ក្ឡាោន គៅគ ើត ។ 

ផែអក្តាលផែការរផដលបាកាគគ្ោងទុក្ក្នងុឆ្ន ំ២០២០, គរចក្នសាគ្ពាងចាប់រនសាេសាតកានររភាេោៃដរូរយងរដា កាងិ  

ក្ក្ កា (PPP) គ្មូវបាកាអកាល័ុម កាងិគ្បររដ្ឋក្ឱ់យគគ្បើគ្បារ់ ក្៏ប ុផកានគរចក្នសាគ្ពាងចាប់គកាះ គ្មូវបាកាេកាស្ថរគេលរហូម

ដលឆ់្ន ំ២០២១ គដ្ឋតសារផមររគរៀបចំគរចក្នសាគ្ពាងចាប់គកាះមាកាលក្ខណៈបគចនក្គទរខពរ់ កាងិរមរុសាម ញ, ទលទរឱយ

មាការរតល់ដឹងចារ់ោរ់េសាទរសន្ទទកា កាងិររអកាុវមនរគគ្មាង PPP, គ្មូវររគ្បឹក្ាគោបល់ កាងិក្ិចនគ្ប ុំគគ្ចើកាដង

ោលួតគ្ក្រួង សាថ ប័កាពាក្េ់ក័ាធ, កាងិគ្មូវររចណំាតគេលតូរ ។ ល ស្ថងវធញគទៀម ភាេគ្បទក្់គ្ក្ឡាោន រយងរគគ្មាង          

 វធកាិគោរសាធារណៈ កាងិរគគ្មាងភាេោៃដរូរយងរដា កាងិក្ក្ កា គីវើឱយេបិាក្ក្នងុររអកាុវមនគោលកាគោបាតរនសាេសាររ

អភិវឌ្ឍតកានររោៃដរូរយងរដា កាិងក្ក្ កា រគ្មាប់ររគ្រប់គ្រងរគគ្មាងវធកាិគោរសាធារណៈ ឱយមាកាគ្បរិទធភាេ កាងិ

ចំគពាះក្ិចន ។ 
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ោរួល គោលបំណង ១៤ រគគ្លចបាកាក្នងុរងវងល់អ គៅតាលផែការរផដលបាកាដ្ឋក្់គចញ ។ បញ្ហា គ្បឈលៃកាគោល

បំណងគកាះ គ្មូវបាកាគដ្ឋះគ្សាតក្នុងឆ្ន ំ ២០២០ គដ្ឋតផែការររក្លមភាេលលអិមរគ្មាប់ោំគ្ទតុទធសា្រនទងំ ២ ខាងគលើ 

គ្មូវបាកាដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមន ។ 

រក្លមភាេបកានអកាុវមនក្នងុ ហំាកាបន្ទា ប់រគ្មាប់គោលបំណង ១៤ រួលមាកា ៖ 

- បកានេគ្ងងឹក្លមវធីសាចំណូល-ចំណាតគ្បចំគ្មសាមារ របរ់គ្ក្រួង សាថ ប័កា  

- អកាុវមនផែការររក្លមភាេៃកាតុទធសា្រនៃការរផក្ទគ្លង់គ្បេក័ាធលទធក្លមសាធារណៈ ឱយបាកាគេញគលញ 

- អកាុវមនផែការររក្លមភាេៃកាតុទធសា្រនរនសាេសាររផក្ទគ្លង់គ្បេ័កាធគ្រប់គ្រងររវធកាិគោរសាធារណៈ ឱយ

បាកាគេញគលញ ។ 

 

 ៣.១.៥. គរចក្នសារកានដិ្ឋា កាផែនក្ទសា ១ 

ោរួល ររេគ្ងឹង កាងិររគ្រប់គ្រងចំណូល មាកាសាថ កាភាេលអគ្បគរើរ កាងិបគងកើមឱយមាកាអមិគរក្ចរកាន ។ ររអកាុវមន

ចំណាត គ្មូវបាកាបកានផក្លលអរួរឱយក្ម់រមាគ ល ់កាិងរថមិក្នងុទិរគៅក្ំណម់ ។  រីក្បំណលុសាធារណៈ រថមិក្នងុសាថ កាភាេ

អាចគ្រប់គ្រងបាកា ។  

ប ុផកាន លលូដ្ឋា កាៃកាគ្បភេចំណូល គៅោក្តាន បារលភរគ្មាប់រក្ាចសារភាេៃកាក្ំគណើកាគរដាក្ិចន ។ រីក្ររអកាុវមនគីៀប

កាងឹផែការរ គៅលិកាទកាគ់្មូវបាកាយតមៃលៃអេំសាគ្បរិទធភាេទងំគ្ក្បខណឌ ៃការរេស្ថក្រ កាងិររន កាេុល ឬ លទធភាេៃការរ

គក្ៀរររចំណូល ។ 

ោទិរគៅរគ្មាប់ដំណាក្រ់លបន្ទា ប់, ររួបកានេគ្ងងឹភាេគ ឿទុក្ចិមនៃកាថវធរ គដ្ឋតគផ្លន មរំខាកា់គលើតកានររ 

កាងិតុទធសា្រនផដលអាចធាន្ទេិេិី ក្លមចំណូល, គ្បរិទធភាេៃការរគរៀបចំ កាិងររអកាុវមនក្ិចនលទធក្លម, តកានររយតមៃលៃ

គលើររេគ្ងងឹរុណភាេេស្ថក្រណ៍ កាិងររអកាុវមន ោេិគររតកានររ តុទធសា្រន កាងិ វធធាការរគែសងៗគទៀម ផដលអាច

ធាន្ទចសារភាេៃកាអមិគរក្ កាិងក្ំគណើកាគរដាក្ិចន ផដលគ្របកាងឹតុទធសា្រនរកាៃះឹៗផដលបាកាដ្ឋក្់ឱយអកាុវមន ។  

ោរួល រក្លមភាេបកានក្នុង ហំាកាបន្ទា ប់រគ្មាប់ផែនក្ទសា ១ រួលមាកា ៖ 

➢ បកានេគ្ងងឹររអកាុវមនតុទធសា្រនគក្ៀរររចំណូល ២០២០-២០២៣ តាលរតៈររេគ្ងងឹររអកាុវមន

ផែការររក្លមភាេគ្បលូលចំណូល កាងិេគ្ងងឹរុណភាេៃការរេស្ថក្រ  

➢ បកានេគ្ងសាក្តុទធសា្រនៃការរគ្បលូលចំណូល តាលរតៈររគីវើេិេិី ក្លមចំណូលគដើលបសាធាន្ទចសារភាេៃកា

ក្ំគណើកាគរដាក្ិចន 

➢ គរៀបចំតកានររតាលដ្ឋកាគលើររគ្រប់គ្រងររគ្បលូលចំណូលោគ្បចំគ្មសាមារ កាងិបំពាក្់រណុវុឌ្ឍដល់

អនក្គ្រប់គ្រង អនក្អកាុវមន កាងិអនក្វធភារ គដើលបសាធាន្ទបាកាកាូវរុគ្ក្ឹមយភាេៃការរគរៀបចំរបាតររណ៍ កាងិ

ទិកានកា័តរគ្មាប់ោលូលដ្ឋា កាក្នងុររគីវើគរចក្នសារគគ្លចចិមន គលើររគរៀបចំរក្លមភាេោតុទធសា្រនៃកា

ររគ្បលូលចំណូល 

➢ បកានេគ្ងងឹរុណភាេៃការរគរៀបចំ កាងិអកាុវមនផែការរចំណាតគ្បចំគ្មសាមារោលួតកាងឹរងគមភិាេៃកា

ផែការរលទធក្លម  
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➢ បកានេគ្ងងឹររអកាុវមនតុទធសា្រនរនសាេសាររគ្រប់គ្រងបំណលុសាធារណៈ ២០១៩-២០២៣ 

➢ បកាន រំុញររអភិវឌ្ឍលូលបគ្មរដា ។ 

៣.២. ផែនក្ទសា ២ ៖ រណគកាតយភាេហរិញ្ញវម ថ ុ 

រណគកាតយភាេហិរញ្ញវម ថ ុ គ្មូវបាកាគរៀបចំ កាងិដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមនតាំងេសាឆ្ន ំ ២០០៨ លក្គលៃ ះ ោលួតកាងឹររគរៀបចំ

គ្បេក័ាធបគចនក្វធទស្ថេ័មម៌ាការគ្មាប់ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ (FMIS) ។ គៅដំណាក្់រលទសា ៣ ៃកាក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ 

ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ ឆ្ន ំ២០១៦-២០២០, ផែនក្ទសា ២ ៃការរបកានេគ្ងឹងរណគកាតយភាេហិរញ្ញវម ថមុាកាគោលគៅ 

ចលបងគលើររអកាុវមនគ្បេក័ាធ FMIS កាងិររេគ្ងសាក្វធសាលភាេៃកាគ្បេក័ាធគកាះ ។ ទកាាឹលកាឹងររមាកាគ្បេក័ាធក្មគ់្តាគកាះ, ររ

គរៀបចំរបាតររណ៍ឱយមាកាលក្ខណៈគ្រប់គ្ ុងគគ្ោត ទកា់គេលគវោ កាងិគ្របតាលរនងដ់្ឋរោអកានរោមិ ក្គ៏្មូវបាកាេគ្ងឹង

ែងផដរតាលរតៈររគរៀបចំឱយមាកាចំណាម់ថ្នន ក្់ថវធរទងំ ៧ គៅក្នុងគ្បេក័ាធ FMIS កាងិអកាុវមនឱយបាកាគេញគលញ, ររ

គរៀបចំរនងដ់្ឋររណគកាតយសាធារណៈក្លពុោ, កាងិររេគ្ងងឹគលើររគ្រប់គ្រងគ្ទេយរលបមនិរដា ។ បផកាថលេសាគលើរគកាះ, ររ

គបើក្ចំហេម័៌មាកាថវធរ កូាសាធារណ កា គដើលបសាបគងកើកាមមាៃ ភាេថវធរ ក្គ៏្មូវបាកាតាលដ្ឋកាគៅក្នងុផែនក្ទសា ២ គកាះ ែងផដរ 

គដ្ឋតគ្មូវធាន្ទថ្នរកាារសកាៃ៍ការរគបើក្ចំហថវធរមាកាភាេគ្បគរើរគ ើងេសាលួតឆ្ន ំគៅលួតឆ្ន ំ  គ្របតាលបរធររណ៍ក្លពុោ ។  

គៅក្នងុផែនក្ទសា ២ គកាះ មាកាគោលបំណងចំកាកួា ៥ រួលមាកា ៖ (១) ចំណាម់ថ្នន ក្់ថវធរ (គរដាក្ិចន, ក្លមវធីសា,             

រដាបាល, លុខងារ, ភូលិសា្រន, រគគ្មាង, លូលកាិី ិ), (២) ររអកាុវមនគ្បេក័ាធ FMIS, (៣) រនងដ់្ឋររណគកាតយសាធារណៈ, 

(៤) គ្បេក័ាធគ្រប់គ្រងទិកានកាត័បញ្ាសាសារគេើភណឌ គ្ទេយរលបមិនរដា (SARMIS), កាងិ (៥) រកាារសកា៍រររាង់លមមិមាៃ ភាេ    

ថវធរ ។ 

 ៣.២.១. គោលបណំង ២១ ៖ េគ្ងងឹររអកាវុមនមាមរិថវធរថមសា កាងិបៃងរ់ណគកាតយថមសា 

គោលគៅចលបងៃការរអកាុវមនគោលបំណងគកាះ រឺររធាន្ទឱយមាកាទិកានកាត័ក្នុងទគ្លង់រលគ្របផដលអាចវធភារ 

មាការងគមភិាេ កាងិរុគ្ក្ិមភាេ ផដលោលូលដ្ឋា កាៃការណគកាតយភាេហិរញ្ញវម ថ ុ កាងិរគ្មាប់គរៀបចំគ្ក្បខណឌ ថវធរ ។    

គដើលបសាធាន្ទថ្នគោលបំណងគកាះរគគ្លចបាកាគេញគលញ, មគ្លូវឱយមាការរគរៀបចំរបាតររណ៍ថវធរតាលចំណាម់ថ្នន ក្់ទងំ 

៧ (ដូចបងាា ញគៅក្នុងតារាងខាងគគ្រល) ឱយបាកាគ្មឹលគ្មូវ ទកា់គេលគវោ កាងិអាចវធភារបាកា ។ គគ្ៅេសាគកាះ, ររេគ្ងសាក្ររ

រាតររណ៍ៃការរអកាុវមនថវធររបរ់គ្រឹះសាថ កាសាធារណៈរដាបាល ក្៏គ្មូវតក្ចិមនទុក្ដ្ឋក្ ់គដើលបសាធាន្ទបាកាកាូវភាេគ្រប់គ្ ងុ

គគ្ោតៃការបាតររណ៍រគគ្លចទូទម់របរ់ោមិ ។ ោលួតោន គកាះ, ររគរៀបចំរបាតររណ៍ GFS តាលរនងដ់្ឋរអកានរោមិ 

(GFSM2014) រួរគ្មូវបាកាែនលអ់ាទិភាេ គដើលបសាបងាា ញេម័ម៌ាកាហិរញ្ញវម ថតុាលរនងដ់្ឋរ កូាសាធារណៈ ក្នងុររគគ្បើគ្បារ់

តាលគោលបំណងគរៀងៗខៃួ កា។ គដើលបសាអកាុវមនកាូវរូចន្ទក្ររកាៃះឹទងំគកាះគ្បក្បគដ្ឋតគោរ ត័ ចំបាច់គ្មូវមាការរផបងផចក្

ភារក្ិចន កាងិររទទួលខុរគ្មូវរបរ់អងគភាេពាក្េ់ក័ាធគៅតាលរលមថក្ិចនគរៀងៗខៃួ កា (អងគភាេទទួលខុរគ្មូវគរៀបចំ, អងគភាេ

រគ្លបរគ្លួលអកាុវមន, អងគភាេអកាុវមន) ។ ដូចបាកាបងាា ញគៅក្នងុតារាងខាងគគ្រលោលួតកាងឹវឌ្ឍកាភាេ ៖ 
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រូចន្ទក្រ

រលទិធក្លម

រកាៃះឹ 

គរចក្នសាេកាយល ់ វឌ្ឍកាភាេ 

អងគភាេ

ទទលួ 

ខរុគ្មវូ 

អងគភាេ

រគ្លប

រគ្លលួ 

អងគភាេ

អកាវុមន 

ចណំាមថ់្នន ក្់

ថវធរទងំ ៧ 

មាកាគ្បររៃកាចំណាម់ថ្នន ក្់

ទងំ ៧ ។ ចំណាម់ថ្នន ក្់

កាសាលួតៗ គ្មូវបាកាគរៀបចំរចន្ទ

រលព័កាធ ដូចខាងគគ្រល៖ 

- មាកាគ្បររ រគ្មាប់ដ្ឋក្់ឱយ     

អកាុវមនចំណាម់ថ្នន ក្់ទងំ ៧  

- ក្នុងចំគណាលចំណាម់ថ្នន ក្់ថវធរ

ចំកាួកា ៧ ផដលបាកាដ្ឋក្់ឱយអកាុវមន

ក្នុងគ្បេ័កាធ FMIS មាកាចំណាម់ថ្នន ក្់

ចំកាួកា ២ រឺចំណាម់ថ្នន ក្់ភូលិសា្រន 

កាិងចំណាម់ថ្នន ក្់លុខងារ ផដល 

រុណភាេទិកាន័តគៅេុំទកា់អាចគគ្បើ

គ្បារប់ាកាទងំគ្រុងគៅគ ើត។ ។ 

   

ចណំាមថ់្នន ក្់

គរដាក្ចិន 

ចំណាម់ថ្នន ក្់គកាះផចក្ោ ំេូក្ 

(២ខាង់), រណកាសា (៤ខាង់) កាិង 

អកាុរណកាសា (៦ខាង់) កាិងភារ

គគ្ចើកាមាការងគមិភាេោលតួ 

GSF  

បាកាគគ្បើគ្បារ់ក្គ្លិម ំេូក្ រណកាសា 

កាិងអកាុរណកាសា គៅក្នុងចាប់រនសាេសាររ

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវមថ ុ(ក្១ កាិង ក្២) 

កាិងចាប់ទទូម់ថវធរ (ខ១, ខ២, 

ខ៣, ខ៤) កាិងអាណមនិគបើក្គ្បាក្់ ។ 

GDNT 

GDB 

GDNT LMs 

ចណំាមថ់្នន ក្់

លខុងារ 

ចំណាម់ថ្នន ក្់គកាះផចក្ោក្ូដ

លុខងារ (៣ខាង់), អកាុលុខងារ

(៤ខាង់) កាិង អកាុ-អកាុលុខងារ 

(៥ខាង់) គ្របតាល COFOG 

ចំណាម់ថ្នន ក្់គកាះគ្មូវបាកាគគ្បើគ្បារ់

គៅក្គ្លិមក្ូដលុខងារប ុគណាណ ះ ផមលិកា

ទកា់រលគ្របតាលគ្បររ កាិងរនង់-

ដ្ឋរ COFOG គៅគ ើតគទ។ ោក្់ផរនង 

ររគគ្បើគ្បារ់ផដលបាកាបងាា ញគៅ

ក្នុងចាប់រនសាេសាររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវមថ ុ

(ខ១) ក្ូដលុខងារបាកាផបងផចក្ោ ៤ 

 វធរ័តីំៗ ខណៈផដលរនង់ដ្ឋរ 

COFOG កាិង គ្បររចំណាម់ថ្នន ក្់

លុខងារបាកាផបងផចក្ក្ូដលុខងារោ 

១០  វធរ័ត ។ 

GDB េុំទកា់

ក្ំណម់ 

LMs 

ចណំាមថ់្នន ក្ ់

រដាបាល 

ចំណាម់ថ្នន ក្់គកាះផចក្ោ  

-ក្គ្លិមរដាបាលថ្នន ក្់ោមិ ៖  

គ្ក្រួង/សាថ ប័កា (២ខាង់), អរគ

ន្ទតក្ដ្ឋា កាគគ្រលគ្ក្រួង (៤

ខាង់), លកាាសាររា ធាកាសាគខមន (៣

ចំណាម់ថ្នន ក្់គកាះបាកាគគ្បើគ្បារ់គៅ

ក្គ្លិមគ្ក្រួង/សាថ ប័កា  កាិងក្គ្លិម 

រា ធាកាសា/គខមន ប ុគណាណ ះ ។ ររគគ្បើ-

គ្បារ់ បាកាបងាា ញគៅក្នុងតារាង 

“ខ១” “ខ២” “រ១” “រ២” ៃកាចាប់

រនសាេសាររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវមថ ុ។ 

GDB  លិកាទកា់

ក្ំណម់ 

LMs 
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ខាង់), លកាាសាររា ធាកាសា/គខមន (៥

ខាង់) 

-ក្គ្លិមថ្នន ក្់គគ្រលោមិ ៖ 

រា ធាកាសា/គខមន (៣ខាង់), គ្ក្ុង/

គ្រុក្ (៥ខាង់),  ុំ/រងាក ម់ (៧

ខាង់) 

ចណំាមថ់្នន ក្់

ភលូសិា្រន 

ចំណាម់ថ្នន ក្់គកាះផចក្ោ      

រា ធាកាសាគខមន (២ខាង់), គ្រុក្

ខណឌ  (៤ខាង់) កាិង  ុំរងាក ម់ 

(៦ខាង់) 

ចំណាម់ថ្នន ក្់គកាះបាកាគគ្បើគ្បារ់គៅ

ក្គ្លិមរា ធាកាសា/គខមន ។ ររគគ្បើគ្បារ់

បាកាបងាា ញគៅក្នុងតារាងឧបរលព័កាធ 

“រ៥” ៃកាចាប់រនសាេសាររទូទម់ថវធរ 

ផមទិកានកា័តៃកាចំណាម់ថ្នន ក្់លិកាទកា់

អាចគគ្បើគ្បារ់បាកា ។ 

GDSNAF លិកាមាកា

េ័មមាកា 

LMs 

SNAs 

ចណំាមថ់្នន ក្់

រគគ្មាង 

ចំណាម់ថ្នន ក្់គកាះផចក្ោ 

គ្បភេហិរញ្ញវមថ ុ(១ខាង់), 

គលខក្ូដ (៦ខាង់) កាិង គលខ

រគគ្មាង (អក្សររម់)   

គគ្បើគ្បារ់លិកាទកា់គ្របតាលគ្បររ

ផដលបាកាផចង ។ ោក្់ផរនងររគគ្បើ

គ្បារ់ចំណាម់ថ្នន ក្់រគគ្មាងគៅក្នុង

ចាប់ថវធរ (រ១) កាិងចាប់ទទូម់

ថវធរ (រ៣) លិកាបាកាបងាា ញអំេសា 

គលខក្ូដរគគ្មាង ឬ គឈាម ះរគគ្មាង

គ ើត ។ 

GDB  លិកាមាកា

េ័មមាកា 

LMs 

ចណំាមថ់្នន ក្់

ក្លមវធី សា 

ចំណាម់ថ្នន ក្់គកាះផចក្ោ      

ក្លមវធីសា (៣ខាង់), អកាុក្លមវធីសា 

(៥ខាង់) កាិង ចគងាក ល

រក្លមភាេ (៧ខាង់) 

បាកាគគ្បើគ្បារ់ក្គ្លិមក្លមវធីសា អកាកុ្លម

 វធីសាកាិង ចគងាក លរក្លមភាេគ្របតាល

គ្បររ កាិង គរៀវគៅថវធរក្លមវធីសា ។ 

ចំណាម់ថ្នន ក្់គកាះបាកាគគ្បើគ្បារ់គៅ

ក្នុងអាណមនិគបើក្គ្បាក្់ កាិងថវធរ   

ក្លមវធីសាគ្បចំឆ្ន ំរបរ់គ្ក្រួងសាថ ប័កា 

កាសាលួតៗ ។ 

GDB  

GDNT 

 

លិកាមាកា

េ័មមាកា 

LMs  

ចណំាមថ់្នន ក្់

លលូកាិី  ិ 

ចំណាម់ថ្នន ក្់គកាះផចក្ោ ១ខាង់ 

(គ្បភេហិរញ្ញបបទកា ), ២ខាង់ 

(គ្បគភទហិរញ្ញបបទកា) ៣ ខាង់ 

(គ្បគភទមាន រ់ fund) កាិង ៥

ខាង់ (គឈាម ះមាន រ់ Fund) ។ 

បាកាគគ្បើគ្បារ់គៅក្នុងអាណមនិគបើក្

គ្បាក្ ់ 

GDICDM លិកាមាកា

េ័មមាកា 

LMs 

ររគរៀបចំ

របាតររណ៍

របរគ់្រះឹសាថ កា   

គ្រឹះសាថ កាសាធារណៈរដាបាល 

គ្មូវគរៀបចំរបាតររណ៍ហិរញ្ញ-

- បាកាគចញគ្បរររនសាេសាររដ្ឋក្់ឱយ

អកាុវមនគោលររណ៍ផណនំ្ទរនសាេសា

ក្ិចនបញ្ាិររណគកាតយទូគៅ

GDNT GDNT EPAs 



ទំេ័រទសា 18 

សាធារណៈរដា

បាល 

វមថ ុឱយគ្របតាលគោលររណ៍

ផណនំ្ទផដលបាកាក្ំណម់ 

រណគកាតយរ ាគទតយចំណូលរបរ់

គ្រឹសាថ កាសាធារណៈរដាបាល 

- បាកាចុះេិកាិមយយតមៃលៃ កាិងមគ្លង់

ទិរររអកាុវមនរណគកាតយ

គ្រឹះសាថ កាសាធារណៈរដាបាល 

ចំកាួកា ៣ គៅឆ្ន ំ២០១៩  

រថមិហិរិញ្ញវមថុ

រា រដ្ឋា ភបិាល 

(GFS) 

តារាងរថិមិហិរញ្ញវមថរុដ្ឋា ភិបាល 

គ្របតាលគ្ក្បខណឌ  

GFSM2014 គ្មូវបាកាគរៀបចំ

គេញគលញ 

តារាងចំកាួកា ៥/៧ ៃកា GFS គ្មូវបាកា

គរៀបចំ ឱយមាការងគមិភាេោលតួ    

ចំណាម់ថ្នន ក្់ៃកាមាមិរថវធរ 

GDP GDP GDP 

ោរួល គទះបសាោគោលបំណង ២១ រគគ្លចបាកាកាូវវឌ្ឍកាភាេលអគ្បគរើរគគ្ចើកាគៅក្នងុដំណាក្់រលទសា ៣ គកាះ ប ុផកាន 

គៅមាកាបញ្ហា លួតចកំាកួាៃកាគោលបំណងគកាះផដលរួរគដ្ឋះគ្សាត គដើលបសាោលូលដ្ឋា កាក្នុងររគរៀបចំរបាតររណ៍រគគ្លច

ទូទម់ឱយរកា់ផមមាកាភាេគ្រប់គ្ ុងគគ្ោត  ក្នងុគន្ទះរួលមាកា ៖ (១) ររផក្លលអចំណាមថ់្នន ក្់ភូលិសា្រន កាងិចំណាមថ់្នន ក្់

លុខងារ កាិង (២) ររេគ្ងឹងររគរៀបចំរបាតររណ៍របរ់គ្រឹះសាថ កាសាធារណៈរដាបាលផដលលិកាទកា់រលគ្របតាលមាមរិ

ថវធររដាគៅគ ើត ។ ោលួតោន គកាះ ររគរៀបចំអងគភាេរគ្លបរគ្លួល កាិង/ឬ ររេគ្ងឹងរក្លមភាេរវកាក្រ គលើដំគណើរ

ររអកាុវមនចំណាម់ថ្នន ក្់ទងំ ៧ រួរគ្មូវបាការិមរូរ កាងិគរៀបចំឱយបាកាចារ់ោរ់ ។ 

រក្លមភាេបកានអកាុវមនក្នងុ ហំាកាបន្ទា ប់រគ្មាប់គោលបំណង ២១ រួលមាកា ៖ 

- េគ្ងងឹររអកាុវមនចំណាម់ថ្នន ក្ទ់ងំ ៧ គដើលបសាមាការបាតររណ៍ផដលអាចវធភារបាកា មាកាភាេគ្បទក្់

គ្ក្ឡាោន  កាងិរុគ្ក្មឹយភាេ 

- គ្រប់គ្រះឹសាថ កាសាធារណៈរដាបាល មាការបាតររណ៍អកាុវមនថវធរតាលមាមរិថវធររដាគេញគលញ  

- េគ្ងសាក្វធសាលភាេៃការរគរៀបចំរថិមិហិរញ្ញវម ថរុដ្ឋា ភបិាល ។ 

 ៣.២.២. គោលបណំង ២២ ៖ េគ្ងងឹររអកាវុមនគ្បេ័កាធអកាវុមនថវធរថមសា កាងិដគំណើរររគ្បមបិមនរិរថមសា  

គោលបំណងគកាះ រំគៅធាន្ទឱយបាកាកាូវររក្មគ់្តាគ្រប់គ្បមបិមនិររចំណូល ចំណាតោមិ, បិទបញ្ាសារណគកាតយ

តាលគ្បេក័ាធ FMIS, កាងិែលមិរបាតររណ៍រគគ្លចទូទម ់ ឬរបាតររណ៍ហិរញ្ញវម ថ ុ ផដលទទួលបាកាតាលរតៈគ្បេក័ាធ 

FMIS, មាការុគ្ក្ឹមភាេ កាិងទកា់គេលគវោ ។ គលើរេសាគកាះ,  កាសាមិវធីសាអកាុវមនររងាររគ្មាប់ររអកាុវមនថវធរ លទធក្លម កាងិ 

ក្ិចនបញ្ាសាររណគកាតយ គ្មូវគីវើតាលរតៈឌ្សា សាថលកាសាតក្លមគៅក្នងុគ្បេក័ាធ FMIS គដើលបសាធាន្ទគ្បរិទធភាេ មមាៃ ភាេ កាងិ

រណគកាតយភាេៃការរគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ ។  អងគភាេទទួលខុរគ្មូវគលើគរៀបចំតកានររ កាងិលិខមិបទដ្ឋា កា    

រមិតមុន កាងិតាលដ្ឋការរអកាុវមន គ្េលទងំចូលរួលអកាុវមន រួលមាកា គ្ក្ុលររងារ FMIS, អរគន្ទតក្ដ្ឋា ការមន្ទោរោម ិកាងិ       

អរគន្ទតក្ដ្ឋា កាថវធរ ៃកាក្រហវ,  រីក្ គ្ក្រួង សាថ ប័កា ោអងគភាេចលូរួលអកាុវមនររងារគកាះ ។  

ោលទធែល, គ្បេក័ាធ FMIS គ្មូវបាកាគគ្បើគ្បារ់ក្នងុររក្មគ់្តាគ្បមិបមនរិរចំណូល ចំណាតថវធរោមិ  កំាួរឱយ

គ្បេក័ាធក្ុេំយូទ័រ (គ្បេក័ាធេម័ម៌ាកាផខម រ-KIT)  របរ់អរគន្ទតក្ដ្ឋា ការមន្ទោរោមិ ទងំគ្រុងគៅឆ្ន ំ ២០១៧ ផដលអរគន្ទតក្
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ដ្ឋា ការមន្ទោរោមិ អាចទញទិកានកា័តេសាគ្បេក័ាធគកាះ ក្នុងររគរៀបចំរបាតររណ៍រគគ្លចទូទមប់ាកា ។ គ្បេក័ាធ FMIS          

គ្មូវបាកាអកាុវមនគៅគ្រប់រមន្ទោររា ធាកាសា គខមន, លកាាសារគរដាក្ិចនកាងិហិរញ្ញវម ថរុា ធាកាសា គខមន កាិងគ្ក្រួង សាថ ប័កា ោលួតកាងឹ

ររគរៀបចំឱយមាកាក្ក្សារកាសាមិវធីសាអកាុវមនររងារថមសាតាលគ្បេ័កាធ FMIS កាិងររបណនុ ះបណាន លល្កានសា ំន្ទញពាក់្េ័កាធ ។        

ទកាាឹលគកាះ, គ្បេក័ាធ FMIS គ្មូវបាកាដ្ឋក្់ឱយអកាុវមនោលួតកាងឹ ៦ ល ូឌ្លុរនូល (Budget Allocation, Accounts Payable, 

Accounts Receivable, General Ledger, Purchase Order, កាងិ Cash Management), កាងិបាកាកាិងក្ំេងុេគ្ងសាក្

េសារល ឌូ្លុរនូលបផកាថល (Budget Planning កាងិ Procurement) ។  រីក្ររគីវើឌ្សា សាថលកាសាតក្លមកាសាមិវធីសាអកាុវមនររងារ

រគ្មាប់ររអកាុវមនថវធរ លទធក្លម កាងិក្ិចនបញ្ាសារររណគកាតយគៅក្នងុគ្បេក័ាធ FMIS ក្គ៏្មូវបាកាគរៀបចំោផែកាទសាបងាា ញែៃូវ

លួតចារ់ោរ់ែងផដរ ។ បផកាថលគលើគកាះ, គ្បេក័ាធ FMIS គ្មូវបាកាគីវើរន្ទធ កាក្លមោលួតកាងឹគ្បេក័ាធរតកាងិរដ្ឋា ក្រក្លពុោ 

(ASYCUDA), គ្បេក័ាធេកាធដ្ឋរ, គ្បេក័ាធគ្រប់គ្រងទិកានកាត័បំណលុសាធារណៈ (DMFAS) កាិងគ្បេក័ាធគ្រប់គ្រងចំណូលលិកា

ផលកាសារគេើេកាធ (NRMIS)។  

ោលួតកាងឹលទធែលលអគ្បគរើរទងំគកាះ, គោលបំណង ២២ ក្៏គៅមាកាបញ្ហា គ្បឈលលួតចកំាកួា រួលមាកា ៖            

(១) របាតររណ៍គចញេសាគ្បេក័ាធ FMIS លិកាទកាអ់ាចគគ្បើគ្បារ់ោរបាតររណ៍រគគ្លចទូទម់ផមលនងបាកា ផដលគ្មូវមគ្លវូ

ឱយអរគន្ទតក្ដ្ឋា ការមន្ទោរោមិតក្របាតររណ៍ទងំគកាះលក្គរៀបចំគ ើងវធញ, (២) របាតររណ៍េសាគ្បេក័ាធ FMIS គៅលិកា

ទកា់អាចគីវើររបងាា ញេ័មម៌ាកាៃការរធាន្ទចំណាត កាងិររទូទម់ចំណាតគៅតាលដំណាក្់រល តាលមគ្លូវរររបរ់              

អរគន្ទតក្ដ្ឋា កាថវធរគៅគ ើត, កាងិ (៣) ររបិទបញ្ាសារណគកាតយរគ្មាប់ថវធរោមិគៅមាកាភាេតមឺោ វ េសាគគ្ពាះ

អាណមនកិ្ិចនគៅផមគបើក្ឱយទូទម់បន្ទា ប់េសាឆ្ន ំសារគេើេកាធបាកាបញ្នប់ គ្េលទងំលិកាទកា់បាកាគីវើរន្ទធ កាក្លមរយងគ្បេក័ាធ FMIS 

ោលួតកាងឹគ្បេក័ាធគ្រប់គ្រងបុរគលកិ្ ។   

 ោរួល ររអកាុវមនរូចន្ទក្រៃកាគោលបំណងគកាះ មាកាលក្ខណៈលអគ្បគរើរគៅតាលដំណាក្រ់លកាសាលួតៗ គដ្ឋត

មាកាផែកាទសាបងាា ញែៃូវចារ់ោរ់ ប ុផកានក្៏គ្មូវគៅផមបកានររអកាុវមន ។ 

រក្លមភាេបកានអកាុវមនក្នងុ ហំាកាបន្ទា ប់រគ្មាប់គោលបំណង ២២ រួលមាកា ៖ 

- អកាុវមនឱយគេញគលញររគីវើឌ្សា សាថលកាសាតក្លមកាសាមិវធីសាអកាុវមនររងាររគ្មាប់ររអកាុវមនថវធរ លទធក្លម កាងិ

ក្ិចនបញ្ាសារររណគកាតយគៅក្នុងគ្បេក័ាធ FMIS  

- េគ្ងងឹភាេទកា់គេលគវោ កាងិភាេគ្មឹលគ្មូវៃការបាតររណ៍រគគ្លចទូទម់គ្បចំឆ្ន ំ 

- បញ្នូលររក្ម់គ្តាររអកាុវមនថវធរៃដរអូភិវឌ្ឍកា៍គៅក្នងុគ្បេក័ាធ FMIS 

- គីវើរន្ទធ កាក្លមរយងគ្បេក័ាធ FMIS ោលួតគ្បេក័ាធគ្រប់គ្រងបុរគលកិ្ ។ 

៣.២.៣. គោលបណំង ២៣ ៖ េគ្ងងឹររអកាវុមនគ្បេ័កាធរណគកាតយថមសា គ្បេ័កាធក្មគ់្តាថមសា 

កាងិគ្បេក័ាធរបាតររណ៍ថមសា  

គោលបំណង ២៣ មាកាគោលគៅចលបងរគគ្លចឱយបាកាៃការរគរៀបចំឱយមាការនងដ់្ឋររណគកាតយសាធារណៈ 

ក្លពុោ គ្របតាលឧមនមាកាុវមនកាអ៍កានរោមិ (IPSAS) កាិងធាន្ទគ្បរិទធភាេ កាិងមៃលៃៃកាលុតគលើររគ្រប់គ្រងគ្ទេយរលបមនិរដា ។ 

គដើលបសារគគ្លចបាកាកាូវគោលបំណងគកាះ, រូចន្ទក្ររកាៃឹះចកំាកួា ២ គ្មូវបាកាក្ំណម ់រួលមាកា (១) ររគរៀបចំ កាងិអកាុវមនគេញ

គលញកាូវរនង់រណគកាតយសាធារណៈក្លពុោ (គ្របតាលរនងដ់្ឋរ IPSAS) ផដលទទួលខុរគ្មូវគរៀបចំគដ្ឋតគ្ក្ុលគ្បឹក្ា-
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ោមិរណគកាតយ កាិងទទួលខរុគ្មូវអកាុវមនគដ្ឋតអរគន្ទតក្ដ្ឋា ការមន្ទោរោមិ, កាិង (២) ររគរៀបចំកាសាមិវធីសាចារ់ោរ់ 

កាងិគ្បេក័ាធេម័៌មាកាវធទស្ថក្នងុររគ្រប់គ្រង កាងិចម់ផចងគ្ទេយរលបមនិរដា គ្បក្បគដ្ឋតគ្បរិទធភាេ ផដលមាកាអរគន្ទតក្ដ្ឋា កា

គ្ទេយរលបមនិរដា កាងិចំណូលលិកាផលកាសារគេើេកាធ ោអនក្ដឹក្លុខក្នុងររគរៀបចំ កាងិរគ្លបរគ្លួលររអកាុវមន គហើតគ្រប់

គ្ក្រួង សាថ ប័កាោអនក្អកាុវមន ។   

ោលទធែលៃការរអកាុវមនក្កាៃងលក្, រនងដ់្ឋររណគកាតយសាធារណៈក្លពុោ លូលដ្ឋា កាសាច់គ្បាក្់ គ្មូវបាកាគរៀបចំ

រួចរាល់ កាងិដ្ឋក្់ឱយអកាុវមនគ្របតាលគ្បររគលខ ៥៤៩ រហវ .គ្បក្ ចុះៃថៃទសា  ០៦ ផខលិថុន្ទ ឆ្ន ំ២០១៩ រនសាេសាររដ្ឋក្់ឱយ

អកាុវមនរនងដ់្ឋររណគកាតយសាធារណៈ លូលដ្ឋា កាសាច់គ្បាក្ ់ កាងិគ្មូវបាកាែសេវែាតដលគ់្ក្រួងសាថ ប័ការដាផដលពាក្់េក័ាធ, 

កាងិមាកាផែកាទសាបងាា ញែៃូវគឆ្ព ះគៅររអកាុវមនរណគកាតយបងគរគេញគលញចបេ់សាឆ្ន ំ ២០៣១ (IPSAS Accrual Basis) 

គ្របតាលផែការរតុទធសា្រនៃការរផក្ទគ្លងគ់្បេក័ាធថវធរឆ្ន ំ ២០១៨-២០២៥ ។ ទកាាឹលគកាះ, ផែការរតុទធសា្រនផក្ទគ្លង់

រណគកាតយសាធារណៈក្លពុោ  កាិងគ្ក្បខណឌ រទរសន្ទទការគ្មាប់របាតររណ៍ហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈក្លពុោ បាកាអកាុល័ម

រួចរាល់ក្នងុឆ្ន ំ ២០២០ គកាះែងផដរ ។ អរគន្ទតក្ដ្ឋា ការមន្ទោរោមិ បាកាចប់គែនើលគរៀបចំរបាតររណ៍ហិរញ្ញវម ថគុ្របតាល

រនងដ់្ឋរ IPSAS Cash Basis ចបត់ាំងេសាឆ្ន ំ ២០១៦ គដ្ឋតតក្លូលដ្ឋា កាមួគលខគចញេសាគ្បេក័ាធ FMIS ប ុផកានផែអក្តាល     

ររយតមៃលៃរបរ់ ំន្ទញរររបរ់លូលកាិី ិរូបសាតវមថអុកានរោមគិលើរបាតររណ៍ហិរញ្ញវម ថឆុ្ន ំ ២០១៦ បាកាបងាា ញថ្នរបាត-

ររណ៍ ផដលបាកាគរៀបចំគៅលិកាទកាប់ាកាអកាុគោលតាលរនងដ់្ឋររណគកាតយសាធារណៈ លូលដ្ឋា កាសាច់គ្បាក្់បាកាទងំ 

គ្រុងគន្ទះគទ (អកាុគោលតាលលក្ខណៈវធកាិចេ័តទងំគ្រុងបាកាចំកាកួា ៤៣ កាងិអកាគុោលលិកាទងំគ្រុងបាកាចំកាកួា ១២ ៃកា 

៦៣ ចំណចុ រឺគរមើកាឹង ២/៣) ។ របាតររណ៍ហិរញ្ញវម ថគុកាះ គ្មូវបាកាយតមៃលៃគដ្ឋត នំ្ទញរររបរ់លូលកាិី ិរូបសាតវមថុ

អកានរោមថិ្នមាកាភាេលអគ្បគរើរោគរៀងរាលឆ់្ន ំ ។ 

តារាងខាងគគ្រល រឺោលទធែលយតមៃលៃរបាតររណ៍ហិរញ្ញវម ថឆុ្ន ំ ២០១៦ ចំកាកួា ២គលើក្ ផដលគលើក្ចុងគគ្រត

គីវើគ ើងក្នុងឆ្ន ំ ២០១៩ ។ 

Category  2018  2019  

Compliant  32  43  

Partial Compliance                                                                                      12 

Non-Compliant  9  7  

Unable to Assess  24  1  

Not Applicable  13  15  

Total  78  78  

ររគ្រប់គ្រងគ្ទេយរលបមនរិដា បាកាកាងិក្ំេងុគរៀបចំកាសាមិវធីសាគ្រប់គ្រង កាិងចម់ផចងគ្ទេយរលបមនិរដាោបគណន ើរៗ       

តាលរតៈររដ្ឋក្់ឱយអកាុវមនអកាគុ្ក្ឹមយគលខ ៦៦ ចុះៃថៃទសា ២៧ ផខគលសា ឆ្ន ំ២០១៧ រនសាេសាវធធាកា កាិងកាសាមិវធីសាៃការរគ្រប់គ្រង

បញ្ាសាសារគេើភណឌ គ្ទេយរលបមនិរដា, សារាចរគលខ ០៦ ចុះៃថៃទសា ២៣ ផខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៩ រនសាេសាវធធាកា កាិងលក្ខណៈវធកាិចេត័

ៃការរគីវើគ្បទកាក្លមគ្ទេយរលបមនិរដា កូាគ្បោេលរដា កាងិល្កានសារា ររ, គ្បររគលខ ០០២ ចុះៃថៃទសា ០៦ ផខលក្រា            

ឆ្ន ំ២០២០ រនសាេសាវធធាកា កាងិកាសាមិវធីសាលលអិមៃការរ គ្លះបញ្ាសាសារគេើភណឌ គ្ទេយរលបមនិរដា, កាិងររអកាុល័មគលើគរចក្នសាគ្ពាង
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ចាប់រនសាេសាររគ្រប់គ្រង ររគគ្បើគ្បារ់ កាងិររចម់ផចងគលើគ្ទេយរលបមនិរដា ។ ោលួតោន គកាះ, គ្បេក័ាធេម័៌មាកាវធទស្ថរគ្មាប់

គ្រប់គ្រងបញ្ាសាសារគេើភណឌ គ្ទេយរលបមនិរដា គ្មូវបាកាគរៀបចំគដ្ឋតែារភាា ប់គៅអាោា ីររការ់ប់គ្ទេយរលបមនិរដាគៅទូទងំ

គ្បគទរ (គ្ក្រួង សាថ ប័កា, លកាាសាររា ធាកាសា គខមន, កាិងរដាបាលថ្នន ក្់គគ្រលោមិ) កាងិគគ្ោងដ្ឋក្់ឱយអកាុវមនោ ២  ហំាកា        

ក្នុងគន្ទះ ហំាកាទសា ១ ៖ គ្បេក័ាធគគ្ៅបណាន ញ (Offline System) ចប់េសាឆ្ន ំ ២០២០ កាងិ ហំាកាទសា ២ ៖ គ្បេក័ាធអកាឡាញ

(Online System) ឆ្ន ំ២០២៣ ។ ទកាាឹលកាឹងវឌ្ឍកាភាេ, គោលបំណងគកាះ គៅមាកាបញ្ហា គ្បឈលែងផដរ រួលមាកា (១) ភាេ

តឺមោ វកាូវររគរៀបចំគ្បរររនសាេសារំរៃូកាគរៀវគៅបញ្ាសាសារគេើភណឌ ឆ្ន ំគោល កាងិតារាងគក្ើកាគ ើង កាងិថតចុះកាូវគ្ទេយ

រលបមនិរដាគ្បចំឆ្ន ំ, ២)-ភាេរមរុសាម ញក្នុងររក្ំណម់ររយតមៃលៃគ្ទេយរលបមនឱិយបាការលគ្របតាលគ្ក្បខណឌ រនងដ់្ឋរ

រណគកាតយ IPSAS Cash Basic កាងិវធីសាសា្រនៃការរយតមៃលៃគ្ទេយរលបមនិគៅតាលគ្បគភទគែសងៗោន , កាងិ (៣) ររដ្ឋក្់

ឱយអកាុវមនគ្បេក័ាធគ្រប់គ្រងទិកានកាត័បញ្ាសាសារគេើភណឌ គ្ទេយរលបមិនរដា (SARMIS) លិកាទកាប់ាកាគេញគលញគៅរកា់គ្រប់     

អងគភាេគ្រប់គ្រងគ្ទេយរលបមនរិដា ។ 

ោរួល គោលបំណង ២៣ រគគ្លចបាកាវឌ្ឍកាភាេលអ ប ុផកានគោលបំណងគកាះរួរផបងផចក្ោេសារ រឺ (១) ររងារ

គរៀបចំ កាិងអកាុវមនរនងដ់្ឋររណគកាតយសាធារណៈ, កាិង (២) ររងារេគ្ងងឹររគ្រប់គ្រងគ្ទេយរលបមនិរដា ។ 

រក្លមភាេបកានអកាុវមនក្នងុ ហំាកាបន្ទា ប់រគ្មាប់គោលបំណង ២៣ រួលមាកា ៖ 

- គរៀបចំរនងដ់្ឋររណគកាតយសាធារណៈរគ្មាប់គ្រឹះសាថ កាសាធារណៈរដាបាលកាិងរហគ្ោរសាធារណៈ 

- េគ្ងងឹររគរៀបចំរបាតររណ៍ហិរញ្ញវម ថតុាលរនងដ់្ឋររណគកាតយ IPSAS Cash Basic ឱយបាកាគេញ

គលញ កាិងបកានអកាុវមនតាលផែកាទសាចងអុលែៃូវរគ្មាប់រនងដ់្ឋររណគកាតយសាធារណៈគៅក្នងុគ្បគទរក្លពុោ 

- បញ្នប់ររគរៀបចំ កាិងដ្ឋក្ឱ់យអកាវុមនតុទធសា្រនៃការរផក្ទគ្លង់រណគកាតយសាធារណៈក្លពុោ ២០១៩-

២០៣១ កាិងគរៀបចំរនងដ់្ឋរណគកាតយសាធារណៈរនសាេសាែលរបរេសាគ្បមិបមនរិរលកិាគដ្ឋះដូរ កាងិរនងដ់្ឋ

រណគកាតយសាធារណៈរគ្មាប់ក្ម់គ្តា រកានិី ិកាងិរនងដ់្ឋរណគកាតយសាធារណៈរគ្មាប់ក្ម់គ្តាេសាររ

ោមគ្មដ្ឋងេម័៌មាការបរ់ភារសាពាក្េ់ក័ាធ 

- គរៀបចំកាសាមិ វធីសាគ្រប់គ្រង កាងិចម់ផចងគ្ទេយរលបមនិរដាគដ្ឋតគ្មូវគរៀបចំគ្ក្បខណឌ គេលគវោឱយបាកា

ចារ់ោរ់ក្នុងររបញ្នប់ររគរៀបចំអកាុគ្ក្ឹមយ/គ្បររពាក្េ់ក័ាធផដលគៅគរររល ់ 

- េគ្ងសាក្ររគគ្បើគ្បារ់គ្បេក័ាធ SARMIS គៅរកា់គ្រប់គ្ក្រួង សាថ ប័កា, លកាាសារ នំ្ទញរា ធាកាសា-គខមន កាងិ    

រដាបាលថ្នន ក្់គគ្រលោមិ ទកាាឹលកាងឹររគីវើបចនុបបកានភាេគ្បេក័ាធ SARMIS េសាគ្បេក័ាធ Offline គៅោគ្បេក័ាធ 

Online Web-Based Application កាិង ំរញុររគីវើរន្ទធ កាក្លមោលួតកាឹងគ្បេក័ាធ FMIS ។ 

 ៣.២.៤. គោលបណំង ២៤ ៖ េគ្ងងឹររអកាវុមនឧបក្រណ៍ កាងិ តកានររគដើលបសាបគងកើការរទទលួខរុគ្មវូ 

កាងិរណគកាតយភាេ  

គោលបំណងគកាះ គផ្លន មគលើររគរៀបចំឱយមាកាឧបក្រណ៍ កាិងតកានររគដើលបសាបគងកើការរទទួលខុរគ្មូវ កាិង

រណគកាតយភាេ តាលរតៈររបគងកើការិទធអំណាច កាងិររទទួលខុរគ្មូវ កូាអងគភាេថវធរោលួតកាឹងររគរៀបចំឱយមាកា

គ្ក្បខណឌ រមិតមុនគលើទណឌ ក្លមរដាបាលរលគ្រប ចំគពាះក្ហំុរឆគង ឬ ររគ្រប់គ្រងីកាធាកាសាធារណៈ លិការលគ្រប 

កាងិោម កាគ្បរិទធភាេ ។ គដើលបសារគគ្លចបាកាគោរ ត័កាូវគោលបំណងគកាះ ចំបាច់គ្មូវគរៀបចំ (១) រិទធិអំណាច កាិងររ
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ទទួលខុរគ្មូវគេញគលញរបរ់អងគភាេអកាវុមនី កាធាកាសាធារណៈ, (២) ររគីវើរវកាក្លមគលើររគគ្បើគ្បារ់ីកាធាកាសាធារណៈ             

កាងិ (៣) ទណឌ ក្លមរដាបាលរលគ្រប ក្នុងក្រណសារក្គ ើញថ្នមាកាក្ហំុរឆគង ឬ ររគ្រប់គ្រងីកាធាកាសាធារណៈលិការល

គ្រប កាិងោម កាគ្បរិទធភាេ ។  

ោលទធែល, គោលបំណងគកាះហាក្់បសាោគរៀបចំគៅក្នងុផែការរ CAP3 េុទំកា់គេញគលញ កាងិេុទំកាម់ាកាអងគភាេ

ទទួលខុរគ្មូវក្នងុររគរៀបចំកាសាមិវធីសា កាងិតកានរររគ្មាប់ររងារបគងកើការរទទួលខុរគ្មូវ កាងិរណគកាតយភាេគៅគ ើត ។ 

គទះបសាោោ ងណាក្៏គដ្ឋត, គោលបំណងគកាះ ក្៏មាកាវឌ្ឍកាភាេរួរឱយក្ម់រំោល់លួតចំកាកួាែងផដរ ដូចោ ៖ (១) គៅក្នងុ

ឆ្ន ំ២០១៩ អងគភាេថវធរអាណាប័ក្គែាររិទធ មាកាចំកាកួា ៦៦៤ ៃកាអងគភាេថវធរររុប ៩១២, (២) គរៀវគៅក្គ្លងរគ្លង់

 វធធាការររួលៃការរដ្ឋក្់ទណឌ ក្លមហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ គ្មូវបាកាគរៀបចំ កាិងទណឌ ក្លមរដាបាលចំគពាះក្ហំុរឆគង ឬគ្រប់គ្រង

ីកាធាកាសាធារណៈលិការលគ្រប គ្មូវបាកាគីវើបចនុបបកានភាេ កាងិ (៣) អងគភាេគគ្រលឱយទ ក្រហវ ចំកាកួា ៦ កាងិ អងគភាេ

ថវធរចំកាកួា ៤ ៃកាគ្ក្រួង សាថ ប័កាគោលគៅគ្មូវបាកាគីវើរវកាក្លមគលើគ្បេក័ាធ FMIS ។ ចំគពាះររគរៀបចំផក្រគ្លលួទគ្លង់

របាតររណ៍អកាុវមនថវធរ កាងិទគ្លង់របាតររណ៍រលិទធក្លមរបរ់អងគភាេថវធររួរគីវើររផ្លៃ រ់បនូរគៅផែនក្ទសា ៣ គៅគគ្រល

គោលបំណង ៣១  វធញ ។ គៅក្នងុគោលបំណងគកាះ បញ្ហា ោគគ្ចើកាបាកាគលចគ ើងគៅក្នុងដំណាក្់រលទសា ៣ ផដលេុទំកា់

មាកាអងគភាេទទួលខុរគ្មូវរគ្មាប់គរៀបចំែនល់រិទធិអំណាច កាិងររទទួលខុរគ្មូវគេញគលញ ូកាអងគភាេថវធរ កាិង     

អងគភាេទទួលខុរគ្មូវរគ្មាប់គរៀបចំឱយមាកាទណឌ ក្លមរដាបាលរលគ្រប ។ គៅក្នុងគោលបំណងគកាះ, ររគរៀបចំគីវើ       

រវកាក្លមមាកាផមគលើគ្បេក័ាធ FMIS គដ្ឋតេុំទកាប់ាកាបញ្ហា ក្់អេំសាររគីវើរវកាក្លមគលើររគគ្បើគ្បារ់ីកាធាកាសាធារណៈ     

គៅគ ើត ោគហមគុីវើឱយវឌ្ឍកាភាេរគ្មាប់គោលបំណងគកាះ លិកាទកាអ់ាចបញ្ហា ក្អ់ំេសារររគគ្លចបាកាគេញគលញបាកា ។ 

ោទិរគៅគៅលុខរគ្មាប់គោលបំណងគកាះ រួរគរៀបចំរចន្ទរលព័កាធគ ើងវធញគៅតាលគោលគៅៃកាគោលបំណង កាិងក្ំណម់

ឱយោក្ោ់ក្ក់ាូវររងារ កាងិររទទួលខុរគ្មូវ ។ 

រក្លមភាេបកានអកាុវមនក្នងុ ហំាកាបន្ទា ប់រគ្មាប់គោលបំណង ២៤ រួលមាកា ៖ 

- គរៀបចំឱយមាកាតកានររចារ់ោរ់ ក្នងុែនលភ់ាេទកា់ភៃកា ់រទិធិអំណាច កាិងររទទួលខុរគ្មូវគេញគលញ

 កូាអងគភាេថវធរ គដើលបសាបគងកើការរទទួលខុរគ្មូវ កាងិរណគកាតយភាេ 

- រួរគរៀបចំឱយមាការរគីវើរវកាក្លមគលើររគគ្បើគ្បារ់ីកាធាកាសាធារណៈ គដើលបសាបញ្ហា ក្់អេំសាភាេរលគ្រប 

កាងិគ្បរិទធភាេៃការរគ្រប់គ្រងីកាធាកាសាធារណៈ  

- ផក្លលអ កាងិអកាុវមនទណឌ ក្លមរដាបាលរលគ្រប ចំគពាះក្ំហុរឆគង ឬ ររគ្រប់គ្រងីកាធាកាសាធារណៈ 

លិការលគ្រប កាងិោម កាគ្បរិទធភាេ ។ 

 ៣.២.៥. គោលបណំង ២៥ ៖ បគងកើកាមមាៃ ភាេថវធរ 

គោលបំណង ២៥ រំគៅយតមៃលៃគលើគ្បគភទក្ក្សារ កាងិភាេទកា់គេលគវោៃការរែសេវែាតក្ក្សារពាក្េ់ក័ាធ

កាឹងថវធរ គដ្ឋតគផ្លន មោរំខាកា់គលើររគបើក្ចំហេ័ម៌មាកាថវធរក្នុងបរធររណ៍ក្លពុោ ។ ររែសេវែាតក្ក្សារថវធរ     

អាចគ្មូវបាកាគីវើគ ើងតាលទគ្លង់ោររគរៀបចំគវទិរសាធារណៈ, រិរខ សាោេិគគ្ោះគោបល់ កាិងែសេវែាតគៅគលើ      

គរហទំេ័ររបរ់គ្ក្រួង សាថ ប័កាពាក្េ់ក័ាធ ។  
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ចប់តំាងេសាឆ្ន ំ ២០១៧-២០១៩, ក្ក្សារពាក្់េ័កាធកាឹងថវធរ កាិងរបាតររណ៍ថវធរោគគ្ចើកាគ្មូវបាកាគីវើររ

ែសេវែាតគៅគលើគរហទំេ័រ ោេិគររ ក្ក្សារទងំ ៨ គ្បគភទ រួលមាកា (១)សារាចរផណនំ្ទរនសាេសាររអកាុវមនចាប់ហិរញ្ញវម ថុ

រគ្មាប់គ្រប់គ្រងគ្បចំឆ្ន ំ, (២) គរចក្នសាគ្ពាងចាប់ថវធរគ្បចំឆ្ន ំរបរ់រា រដ្ឋា ភិបាល, (៣) ចាប់ហិរញ្ញវម ថរុគ្មាប់ររ

គ្រប់គ្រងគ្បចំឆ្ន ំផដលបាកាអកាុល័ម, (៤) របាតររណ៍ថវធររគ្មាប់គ្បោេលរដា, (៥) របាតររណ៍ក្នងុឆ្ន ំ, (៦) របាត-

ររណ៍ពាក្់ក្ណាន លឆ្ន ំ, (៧) របាតររណ៍ដំណាច់ឆ្ន ំ, កាងិ (៨) របាតររណ៍រវកាក្លម  ផដលគ្មូវបាកាគគ្បើគ្បារ់ រគ្មាប់

គីវើររអគងកមគលើររគបើក្ចំហេ័មម៌ាកាថវធរ ។ គវទិរសាធារណៈរនសាេសាររគ្របគ់្រងមា គ្ក្ូគរដាក្ិចន កាិងគ្ក្បខណឌ គ្រប់គ្រង

ថវធរគ្បចំឆ្ន ំគ្មូវបាកាគរៀបចំោគ្បចំឆ្ន ំ គដ្ឋតមាការរចូលរួលេសាភារសាពាក្េ់ក័ាធ ។ គទះបសាោោ ងគកាះ គវទិរគកាះលកិាទកា់

មាកាលក្ខណៈោសាធារណៈគៅគ ើត ។ រិរខ សាោេិគគ្ោះគោបល់គលើវធរ័តអាទិភាេពាក្់េក័ាធកាងឹគរដាក្ិចនឌ្សា សាថល 

កាងិរហគ្រកិាភាេគ្មូវបាកាគរៀបចំគៅឆ្ន ំ ២០១៨ ។  

ោលទធែលគដ្ឋតផែនក្គលើររអគងកមថវធរគបើក្ចំហ (Open Budget SurveyçOBS) បងាា ញថ្ន ក្លពុោមាកា

វឌ្ឍកាភាេលអ ក្នងុគន្ទះឆ្ន ំ ២០០៨ ទទួលបាកា ១១ េកិាាុ, ឆ្ន ំ ២០១០ ទទួលបាកា ១៥ េកិាាុ, ឆ្ន ំ ២០១២ ទទួលបាកា ១៥ 

េកិាាុ, ឆ្ន ំ ២០១៥ ទទួលបាកា ៨ េកិាាុ, ឆ្ន ំ ២០១៧ ទទួលបាកា ២០ េកិាាុ, កាិងឆ្ន ំ ២០១៩ ក្លពុោទទួលបាកាេកិាាុ ៣២           

ក្នុងររគបើក្ចំហរេ័មម៌ាកាថវធរ ។ គ្បរិកាគបើគគ្បៀបគីៀបកាងឹគ្បគទរន្ទន្ទគលើសាក្លគោក្, ក្លពុោទទួលបាកាចំណាម់

ថ្នន ក្ ់៨៦/១១៧ រគ្មាប់ររគបើក្ចំហរេម័៌មាកាថវធរ ។ 

 ក្ក្សារ ២០០៨ ២០១០ ២០១២ ២០១៥ ២០១៧ ២០១៩ 

សារាចរផណនំ្ទរនសាេសាររអកាុវមនចាប់ហិរញ្ញវមថរុគ្មាប់

គ្រប់គ្រងគ្បចំឆ្ន ំ 
      

គរចក្នសាគ្ពាងចាប់ថវធរគ្បចំឆ្ន ំរបរ់រា រដ្ឋា ភិបាល       

ចាប់ហិរញ្ញវមថរុគ្មាប់ររគ្រប់គ្រងគ្បចំឆ្ន ំផដលបាកាអកាុល័ម       

របាតររណ៍ថវធររគ្មាប់គ្បោេលរដា       

របាតររណ៍ក្នុងឆ្ន ំ       

របាតររណ៍ពាក្់ក្ណាន លឆ្ន ំ       

របាតររណ៍ដំណាច់ឆ្ន ំ       

របាតររណ៍រវកាក្លម       

ែសេវែាតោសាធារណៈ ែសេវែាតតមឺ ឬ រគ្មាប់គគ្បើគ្បារ់ៃែាក្នងុ លិកាបាកាែលមិ 

រួរបញ្ហា ក្ថ់្ន រគ្មាប់ររអគងកមថវធរគបើក្ចំហ ក្លពុោគៅទទួលបាកាេកិាាុទបគៅគ ើត ក្នុងររចលូរួលរបរ់

សាធារណ កាគលើររគរៀបចំថវធរ ។ លស្ថ ងវធញគទៀម, ក្ក្សារផដលបាកាែសេវែាតគន្ទះគៅេុទំកាប់ាកាែសេវែាតឱយមាកា

ភាេទូលំទូោត គលើក្ផលងផមក្ក្សារថវធរផដលបាកាអកាល័ុមរួចប ុគណាណ ះ កាងិលិកាទកា់គីវើក្នងុទគ្លង់ទកា់ គៅគ ើត ។   

គដ្ឋតផ ក្, គរចក្នសាគ្ពាងចាប់ថវធរគ្បចំឆ្ន ំរបរ់រា រដ្ឋា ភបិាល កាងិរបាតររណ៍ថវធរគ្បចំឆ្ន ំ បាកាែសេវែាតតឺម

ោងគេលគវោៃការរបិទបញ្នប់ររអគងកម ផដលររែសេវែាតគកាះ គ្មូវចម់ទុក្ថ្នេុបំាកាគីវើររែសេវែាតគ ើត ។ 
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ោរួល រគ្មាប់គោលបំណង ២៥ មាកាវឌ្ឍកាភាេគ្បគរើរគ ើងេសាលួតឆ្ន ំគៅលតួឆ្ន ំ។ គោលបំណងគកាះ រួរបកានរក្ា

ររអកាុវមនរគ្មាប់ផែការររក្លមភាេរួល ដំណាក្់រលទសា ៤ គដើលបសារក្ា កាិងបគងកើកាេកិាាុៃការរអគងកមថវធរគបើក្ចំហរបរ់   

ក្លពុោតាលរតៈររគគ្ោងរក្លមភាេោក្់ផរនង គ្របតាលលក្ខខណឌ ៃកា OBS ផដលគរៀបចំគដ្ឋត IBP កាងិបរធររណ៍ោក្់

ផរនងរបរ់ក្លពុោ ។ 

រក្លមភាេបកានអកាុវមនក្នងុ ហំាកាបន្ទា ប់រគ្មាប់គោលបំណង ២៤ រួលមាកា ៖ 

- ែសេវែាតគរចក្នសាគ្ពាងចាប់ថវធរគ្បចំឆ្ន ំរបរ់រា រដ្ឋា ភបិាល ោក្ក្សារទកា់ លកុាកាងឹគែាើ កូារដារភា

េកិាិមយ 

- បគងកើមតកានររទូលំទូោតរគ្មាប់សាធារណ កាចូលរួលគៅគ្រប់វដដថវធរ ទងំររគរៀបចំថវធរ,      

ររអកាុល័មថវធរ, ររអកាុវមនថវធរ កាងិររគីវើរវកាក្លម ។ 

 

 ៣.២.៦. គរចក្នសារកានដិ្ឋា កាផែនក្ទសា ២  

វឌ្ឍកាភាេោរួល ផែនក្ទសា ២ មាកាភាេលអគ្បគរើរគលើររងារដ្ឋក្់ឱយដំគណើរររគ្បេក័ាធ FMIS គៅគ្រប់រមន្ទោរ      

រា ធាកាសា គខមន, លកាាសារគរដាក្ិចន កាងិហិរញ្ញរា ធាកាសា គខមន កាិងគ្រប់គ្ក្រួង សាថ ប័កា ។ ផែការរតុទធសា្រនមគ្លង់ទិរកាសាមិវធីសា  

អកាុវមនររងារតាលគ្បេក័ាធ FMIS គ្មូវបាកាអកាុល័មដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមន កាិងមាកាគោលគៅគៅអកាុវមនររងារគដ្ឋតរវត័គ្បវមនិគៅ

ក្នុងគ្បេក័ាធគកាះ ។ គ្ក្រួងគរដាក្ិចន កាងិហិរញ្ញវម ថ ុ កាងិគ្ក្រួង សាថ ប័កាចំកាកួា6 ៧ គ្មូវបាកាអកាុវមនកាសាមិវធីសាអកាុវមនររងារថមសា     

តាលរតៈគ្បេក័ាធ FMIS រគ្មាប់ររគបើក្ែនល់គបៀវមស, ររចំណាតគលើបកាាុក្បុរគលកិ្គែសងៗគគ្ៅេសាគបៀវមសផដលមាកាគោល

របបក្ំណម់ចារ់ោរ់ កាិងររចំណាតទូទម់គ្មង់ផដលមាកាហាកាិភ័តទបគែសងគទៀមោែៃូវររ ។ គលើរេសាគកាះ,               

អរគន្ទតក្ដ្ឋា ការមន្ទោរោមិ គគ្បើគ្បារ់គ្បេក័ាធ FMIS ផមលួតរមក់្នងុររក្មគ់្តាបិទបញ្ាសារណគកាតយ កាងិគរៀបចំរបាត-

ររណ៍រគគ្លចទូទម់ ។ រនងដ់្ឋររណគកាតយសាធារណៈក្លពុោ ក្៏គ្មូវបាកាគរៀបចំដ្ឋក្់ឱយអកាុវមនោលួតកាឹងផែកាទសាបងាា ញែៃូវ

រគ្មាប់គឆ្ព ះគៅរណគកាតយបងគរ ។ ចំគពាះរបាតររណ៍គៅក្នុងគ្បេក័ាធ FMIS គ្មូវបាកាក្មគ់្តាគៅតាលចំណាម់ថ្នន ក្់ថវធរ

ទងំ ៧ ប ុផកានអកាុវមនគេញគលញបាកាផម ៥ ចំណាមថ់្នន ក្់ប ុគណាណ ះ គលើក្ផលងផមចំណាមថ់្នន ក្ភ់ូលិសា្រន កាងិចំណាម់ថ្នន ក្់លុខងារ 

ក្ំេុងបកាន ំរញុររអកាុវមន ។ ោលួតោន គកាះ, ររគរៀបចំគវទិរសាធារណៈ កាិងររគបើក្ចំហេម័៌មាកាថវធរដល់សាធារណ កា 

ក្៏បាកាេគ្ងឹងេសាលួតឆ្ន ំគៅលួតឆ្ន ំ ផដលោគហមុគីវើឱយរកាារសកាៃ៍ការរគបើក្ចំហថវធររបរ់ក្លពុោបាកាគក្ើកាគ ើងោលដំ្ឋប់

គៅក្នងុររអគងកមគលើររគបើក្ចំហេ័មម៌ាកាថវធរោរក្លគរៀងរាល់ ២ ឆ្ន ំលនង ។ 

ទកាាឹលកាងឹវឌ្ឍកាភាេដល៏អគ្បគរើរ, ក្៏គៅមាការរងារលួតចំកាកួា លិកាទកា់រគគ្លចបាកាតាលររគគ្ោងទុក្ែងផដរ ។ 

ររគរៀបចំគ្បេក័ាធគ្រប់គ្រងគ្ទេយរលបមនិរដា ហាក្ក់ាូវមាកាវឌ្ឍកាភាេតឺមោងផែការរ ផដលរហូមលក្ដល់គេលគកាះគ្បេក័ាធ

គ្មូវបាកាគរៀបចំរួចរាល ់ ប ុផកានលិកាទកាគ់្មូវបាកាដ្ឋក្់ឱយអកាុវមនគេញគលញគៅតាលគ្ក្រួង សាថ ប័កា គៅគ ើត គដ្ឋតសារ

ីកាធាកាភារគគ្ចើកាគ្មូវបាកាគគ្បើគ្បារ់ក្នុងររគរៀបចំលិខមិបទដ្ឋា ការមតិុមន រគ្មាប់គ្រប់គ្រងគ្ទេយរលបមនិរដា ។ គទះបសាោ

គ្បេក័ាធ FMIS មាកាដំគណើររររលកូាគៅតាលផែការរក្នសា ក្៏ររែលមិរបាតររណ៍រគគ្លចទូទម់ថវធរោមិលិកាទកាអ់ាច

                                                           
6 គ្ក្រួង-សាថ ប័កាចកំាកួា ៧ ៖ គ្ក្រួងក្រិក្លម រុរខ គ្បមាញ់ កាិងគកាសាទ, គ្ក្រួងៃគ្បរណសាត៍ កាិងទូររលន្ទរលកា៍, គ្ក្រួងររងារ កាិងបណនុ ះបណាន ល វធោា  សាវៈ,គ្ក្រួងលុខ

ងារសាធារណៈ, គ្ក្រួងឧរាហក្លម វធទស្ថសា្រន បគចនក្វធទស្ថ កាិងកាយកាុវមនកា៍, គ្ក្រងួរខុាភបិាល កាិង គ្ក្រួងអប់រំ តុវ កា កាិងក្សាឡា 
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ទញេសាគ្បេក័ាធបាកាគៅគ ើត គហើតររគីវើរន្ទធ កាក្លមគ្បេក័ាធ FMIS ោលួតគ្បេក័ាធគែសងគទៀមគៅមាកាវឌ្ឍកាភាេមិចមួច   

ដូចោគ្បេ័កាធគ្រប់គ្រងបុរគលកិ្ គ្បេក័ាធេកាធដ្ឋរ ោគដើល ។  

ទិរគៅគៅលុខរគ្មាប់ផែការររក្លមភាេរួល ដំណាក្់រលទសា ៤ រណគកាតយភាេរលិទធក្លម រួរគផ្លន មគលើររងារ

លួតចំកាកួា ដូចខាងគគ្រល ៖ 

➢ េគ្ងងឹគលើររអកាុវមនរ័វតគ្បវមនិក្លមៃកាគ្បេក័ាធ FMIS  

➢ េគ្ងងឹររអកាុវមនចំណាម់ថ្នន ក្ថ់វធរទងំ ៧ ឱយបាកាគេញគលញ កាងិេគ្ងសាក្ររអកាុវមនចំណាម់ថ្នន ក្់ទងំ

គកាះគៅដលគ់្រឹះសាថ កាសាធារណៈរដាបាល  

➢ េគ្ងងឹគ្បេក័ាធរណគកាតយសាធារណៈក្លពុោ គឆ្ព ះគៅគ្បេក័ាធលូលដ្ឋា កាសាច់គ្បាក្់ផក្រគ្លួល (Modified 

Cash Basis)  

➢ គរៀបចំររគ្រប់គ្រង ចម់ផចង កាងិគគ្បើគ្បារ់គ្ទេយរលបមនិរដាគ្បក្បគដ្ឋតគ្បរិទធភាេ 

➢ បកានបគងកើការកាារសកាៃ៍ការរគបើក្ចំហថវធរតាលបរធររណ៍ោក្់ផរនងក្លពុោ ។ 

៣.៣. ផែនក្ទសា ៣ ៖ ររែារភាា បថ់វធរគៅកាងឹគោលកាគោបាត  

 ផែនក្ទសា ៣ គកាះ គផ្លន មគលើគោលបំណងចលបង ៣ រ ឺ(១) គ្ក្បខណឌ ថវធររតៈគេលលីយល (ផដលរួលមាកាគ្ក្បខណឌ

ចំណូលរតៈគេលលីយល, គ្ក្បខណឌ ចំណាតរតៈគេលលីយល, កាងិគ្ក្បខណឌ គោលកាគោបាតហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ        

រតៈគេលលីយល) គ្មូវបាកាគរៀបចំគដ្ឋតគ្ក្រួងគរដាក្ិចន កាងិហិរញ្ញវម ថ ុអកាុល័មគដ្ឋតរណៈរដាល្កានសាកាងិអកាុវមនគ្បក្បគដ្ឋត

រ័ក្ដិរិទធិភាេ កាងិគ្បរិទធភាេ, (២) ផែការរតុទធសា្រនថវធរ គ្មូវបាកាគរៀបចំ កាិងអកាុវមនគ្បក្បគដ្ឋតរ័ក្ដិរិទធិភាេ កាងិ  

គ្បរិទធភាេ, កាងិ (៣) ថវធរក្លមវធីសា កាងិអងគភាេថវធរគ្មូវបាកាអកាុវមនគៅគ្រប់គ្ក្រួង សាថ ប័កា ថ្នន ក្់ោម ិកាិងថ្នន ក្់គគ្រល

ោមិគ្បក្បគដ្ឋតរ័ក្ដិរិទធភាេ កាងិគ្បរិទធភាេ ។ ោលទធែល ក្ក្សារទរសកាទកាគ្ក្បខណឌ ថវធររតៈគេលលីយល 

(MTBF) គ្មូវបាកាអកាុល័មក្នុងឆ្ន ំ ២០១៩ កាិងបាកាអកាុវមនសាក្លបងក្នងុឆ្ន ំ ២០២០ រគ្មាប់ររ វធភារថវធរគៅតាលវធរ័ត 

កាងិក្គ្លិមកាូវេតិាកាចំណាតរបរ់គ្ក្រួង សាថ ប័កា កាសាលួតៗ ។ ររគរៀបចំ MTBF កាងិគ្ក្បខណឌ ហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ            

រតៈគេលលីយល (MTFF) គដ្ឋតផ ក្ កាិងគ្រប់គ្ ុងគគ្ោត ំរុញឱយររគរៀបចំផែការរថវធរឈាកាគៅរក្រុគ្ក្ឹមយភាេ  

ទងំក្នុងទិដាភាេៃការរេស្ថក្រណ៍, មគ្លូវររអាទិភាេចណំាត កាិងររគឆៃើតមបគៅកាងឹក្លមវធីសាគោលកាគោបាតរបរ់

គ្ក្រួង សាថ ប័កា កាងិរា រដ្ឋា ភបិាល ។ ររគរៀបចំផែការរថវធរ គ្មូវអកាគុោលតាលគោលររណ៍ផដលមាកាផចងក្នុងសារាចរ

គរៀបចំផណនំ្ទរនសាេសាររគរៀបចំផែការរតុទធសា្រនថវធរ ៣ឆ្ន ំរំក្លិ ផដលក្នងុគន្ទះមាការំគលចេសាគ្ក្បខណឌ គោលកាគោបាត

មា គ្ក្ូគរដាក្ិចន កាងិគោលកាគោបាតហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ ។ ោ ងណាលិុញ រមាៃ មរយងផែការរតុទធសា្រនថវធរ កាិង

រគគ្មាងក្ញ្នប់ថវធរ រឺោបញ្ហា បងកឱយផែការរតុទធសា្រនថវធរ ៣ឆ្ន ំរកំ្លិលិកាមាកាគ្បរិទធភាេរគ្មាប់ររគ្រប់គ្រងថវធរ

រតៈគេលលីយល ។ រមិគ្មឹលឆ្ន ំ២០១៨ គ្រប់គ្ក្រួង សាថ ប័កា បាកាអកាុវមនថវធរក្លមវធីសា កាងិឆ្ន ំ២០២០ រដាបាលគខមនចំកាកួា 

២៤ បាកាអកាុវមនថវធរក្លមវធីសា គហើតរដាបាលរា ធាកាសាភនំគេញកាងឹអកាុវមនចុងគគ្រតគរគៅឆ្ន ំ២០២១ ។ ររុបគ្មឹលដំណាក្់-

រលទសា ៣ អងគភាេថវធរមាកាចំកាកួា ៩៦២ ក្នងុគន្ទះថ្នន ក្ក់្ណាន លមាកាចំកាកួា ៣៥៩ កាងិថ្នន ក្់លូលដ្ឋា កាមាកាចំកាកួា ៦៦៤ ។ 

ររយតមៃលៃគ្បរិទធភាេៃការរអកាុវមនថវធរក្លមវធីសា តាលគោលរបបោគ្បចំ កាងិររគ្មមួេកិាមិយគលើរុណភាេៃការរអកាុវមន
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របរ់អងគភាេថវធរ រឺោក្តាន ដ៏រំខាកា់ក្នងុររធាន្ទកាូវគ្បរិទធភាេ កាងិរ័ក្និរិទធភាេ ។ ក្នុងកាត័គកាះ ររតាលដ្ឋការរ     

អកាុវមនថវធរក្លមវធីសាតាលគោលរបបគ្ប ុំចារ់ោរ់ កាិងគទៀងទម់ កាងឹ ំរញុគ្បរិទធភាេៃការរអកាុវមនថវធរែារភាា ប់កាងឹ

ថវធរក្លមវធីសាផដលក្ិចនររគកាះគៅបកាន ំរញុបផកាថលគៅ ហំាកាបន្ទា ប់ ។  

 គៅក្នងុផែនក្ទសា ៣គកាះ មាកាគោលបំណងចំកាកួា ៤ រួលមាកា ៖ (១) ររេគ្ងឹងកាិងររេគ្ងសាក្ររអកាុវមនថវធរក្លមវធីសា,     

(២) ររគរៀបចំថវធរឱយមាកាលក្ខណៈគ្រប់គ្ ុងគគ្ោត កាងិគីវើរមាហរណក្លមថវធរ, (៣) គរៀបចំកាងិដ្ឋក្់ឱយអកាុវមនគ្បេក័ាធ

រណគកាតយភាេ, កាងិ (៤) េគ្ងឹងររអកាុវមនគោលកាគោបាតវធល ឈររហិរញ្ញវម ថ ុ។ 

៣.៣.១. គោលបណំង ៣១ ៖ េគ្ងងឹ កាងិេគ្ងសាក្ររអកាវុមនថវធរក្លមវធី សា កាងិររគ្មមួេិកាមិយថវធរ 

 គោលបំណង ៣១ គផ្លន មគលើររអកាុវមនថវធរក្លម វធីសាគ្ក្រួង សាថ ប័កា កាងិរដាបាលរា ធាកាសា គខមន ចំកាកួា ២៥ 

គ្បក្បគដ្ឋតគ្បរិទធភាេ ។ លទធែលរគគ្លចបាកាេសាររអកាុវមន រឺគឆៃើតមបកាឹងរូចន្ទក្រគោលបំណងផដលបាកាក្ំណម់ 

គដ្ឋតររគគ្ោងរក្លមភាេរគ្មាប់អកាុវមនរបរ់អរគន្ទតក្ដ្ឋា កាពាក្េ់ក័ាធគៅក្នងុឆ្ន ំកាសាលួតៗ មាការងគមភិាេោលួតចគងាគ ល

រក្លមភាេផដលបាកាគគ្ោងគៅក្នងុផែការររក្លមភាេរួល ។ ររអកាុវមនថវធរក្លមវធីសា គ្មវូបាកាោំគ្ទតាលរតៈររគរៀបចំកាូវ   

តុទធសា្រនៃការរផក្ទគ្លង់គ្បេក័ាធថ វធរឆ្ន ំ ២០១៨-២០២៥ (BSRS) កាិងតុទធសា្រនៃការរផក្ទគ្លង់គ្បេក័ាធថវធររដាបាល

ថ្នន ក្់គគ្រលោមឆិ្ន ំ ២០១៩-២០២៥ គដ្ឋតបាកាគរៀបចំោផែការររក្លមភាេចារ់ោរ់រគ្មាប់អកាុវមន ។ ោក្ផ់រនង,         

គៅគ្មឹលឆ្ន ំ ២០១៨ គ្រប់គ្ក្រួង សាថ ប័កា បាកាអកាុវមនថវធរក្លមវធីសា ។ ទកាាឹលកាឹងគកាះ គោងតាលផែការររក្លមភាេរគ្មាប់

អកាុវមន BSRS រដាបាលថ្នន ក្់គគ្រលោមិ, គៅឆ្ន ំ២០១៩  រដាបាលគខមនចំកាកួា ១៨ បាកាអកាវុមនថវធរក្លមវធីសា កាងិទទួលបាកា

ររបណនុ ះបណាន លអេំសាកាសាមិវធីសារនសាេសាររគរៀបចំ កាិងអកាុវមនថវធរក្លមវធីសា ។ រដាបាលរា ធាកាសា គខមន ទងំ២៥ កាងឹគ្មូវអកាុវមន

ថវធរក្លមវធីសាគ្មឹលឆ្ន ំ ២០២១ ។ 

 ផែការរអកាុវមនថវធរក្លមវធ សីាគៅរដាបាលរា ធាកាសា -គខមន  

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ 

ក្ំេង់រព ឺ ក្ំេងឆ់្ន ំង ក្ណាន ល ក្ំេង់ចល រា ធាកាសាភនំគេញ7 

ផក្ប គពាីិ៍សាម ់ បាម់ដំបង ក្ំេង់ី ំ  

គរះក្ុង តាផក្វ បន្ទា តមាកា ័ត គ្េះវធហារ  

ៃប លកិា ក្ំេម សាវ តគរៀង ឧមនរមាកា ត័  

គ្ក្គចះ ៃគ្េផវង មបូង មុ  ំ គរៀលរាប  

រាឹងផគ្មង រមការិរ ី លណឌ លរិរ ី គ្េះរសាហកា ុ  

គទះបសាោោ ងគកាះក្នសា, ររតាលដ្ឋកាគលើររអកាុវមនថវធរក្លមវធីសារបរ់គ្ក្រួង សាថ ប័កា កាងិររគែាររិទធអំណាចឱយ

អងគភាេថវធរ ររួគ្មូវបាកាបកានេគ្ងងឹ ។ រិមគ្មឹលឆ្ន ំ ២០១៩, អងគភាេថវធរថ្នន ក្់លូលដ្ឋា កាចំកាកួា ៦០៤ គ្មូវបាកាគែាររិទធ ិ 

                                                           
7 ក្ក្ឧមនលអរគបណឌ មិរភាចរយឧបន្ទតរដាល្កានសា បាកាក្ក្ភាេគលើរគំណើរបរអ់រគន្ទតក្ដ្ឋា កាហិរញ្ញវម ថរុដាបាលថ្នន ក់្គគ្រលោមិ គដ្ឋតេកាស្ថរគេលររដ្ឋក់្ រដាបាល

រា ធាកាសាភនំគេញ អកាុវមនថវធរក្លមវធីសា រហមូដលឆ់្ន ំ២០២១  ។ 
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ទងំអរ់  ក្៏ប ុផកានអងគភាេថវធរថ្នន ក្ក់្ណាន លចំកាកួា ៣០៨ ក្នងុគន្ទះអងគភាេថវធរអាណាប័ក្គែាររិទធិមាកាចំកាកួា ៦០ កាងិលិកា

ទកា់គែាររិទធិចំកាកួា ២៤៨ ។ 

ោរួល រគ្មាប់គោលបំណង ៣១ រគគ្លចបាកាវឌ្ឍកាភាេលអ ។ រូចន្ទក្ររលិទធក្លមរកាៃះឹៃកាគោលបំណងគកាះ    

រួរផក្រគ្លលួគៅោចគងាក លរក្លមភាេរគ្មាប់ររគរៀបចំផែការររក្លមភាេគៅដំណាក្់រលបន្ទា ប់ គដ្ឋតគផ្លន មគលើររ

តាលដ្ឋការរអកាុវមន កាិងររគែាររិទធិអំណាច ។ ររួបគងកើមគោលបំណងថមសារគ្មាប់ដំណាក្រ់លបន្ទា ប់ គដ្ឋតគផ្លន មគលើររ

អកាុវមនថវធររលិទធក្លម ។ 

រក្លមភាេបកានអកាុវមនក្នងុ ហំាកាបន្ទា ប់រគ្មាប់គោលបំណង ៣១ រួលមាកា ៖ 

- ផក្រគ្លលួគោលបំណងគកាះ គៅោចគងាក លរក្លមភាេ គដ្ឋតគផ្លន មគលើររតាលដ្ឋការរអកាុវមន កាងិររ

គែាររិទធិអណំាច ។ 

៣.៣.២. គោលបណំង ៣២ ៖ គរៀបចថំវធរឱយមាកាលក្ខណៈគ្របគ់្ ុងគគ្ោត កាងិគីវើរមាហរណក្លម

ថវធរ 

 គោលបំណង ៣២ គផ្លន មគលើគ្បមិបមនរិរទងំអរ់គ្មូវរថមិគៅក្នងុគ្បេក័ាធថវធរ កាងិររគីវើរមាហរណក្លមថវធរ

ចរកាន កាងិថវធរលូលីកា ។ គ្រប់គ្ក្រួង សាថ ប័កា បាកាគរៀបចំផែការរតុទធសា្រនថវធរ តាលគោលបំណងគោលកាគោបាត 

កាងិក្លមវធីសា គដ្ឋតក្ំណម់រូចន្ទក្ររលិទធក្លមរកាៃះឹរគ្មាប់ររអកាុវមន កាងិគ្មមួេកិាមិយតាលដ្ឋកាលទធែល ។ ររគរៀបចំ

ផែការរតុទធសា្រនថវធរ គ្មូវផែអក្គលើេតិាកាចំណាត ផដលបាកាក្ំណម់គៅក្នងុគ្ក្បខណឌ ហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈរតៈគេល

លីយល កាិងគ្ក្បខណឌ ថវធររតៈគេលលីយល ។ ររបញ្នូលចំណូល ចំណាតផដលគៅគគ្ៅបរធបទថវធរគៅក្នុងថវធរ     

គ្បចំឆ្ន ំ កាិងថវធរៃដរូអភិវឌ្ឍកា ៍ គ្មូវបាកាក្មគ់្តាតាលមាមរិរណកាសាៃកាបៃង់រណគកាតយថវធរ (Chart of Accounts-

COA) ថមសា រគ្មាប់រគគ្មាង/ក្លមវធីសាហិរញ្ញបបទកាេសាៃដរូអភិវឌ្ឍកា ៍គដ្ឋតចប់គែនើលអកាុវមនគៅគ្ក្រួងរុខាភិបាល, អ .រ.ហ. , 

កាងិគ្ក្រួងអភិវឌ្ឍកា៍ កាបទ  រីក្គ្ក្រួង សាថ ប័កាគែសងគទៀមកាងឹគ្មូវបាការិមររូដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមនោបគណន ើរៗ ។ គដ្ឋតផ ក្     

ររគីវើរមាហរណក្លមថវធរចរកាន កាិងថវធរលលូីកា ក្ំេងុគ្មវូបាកាគរៀបចំោគរចក្នសាគ្ពាងក្ក្សារទរសន្ទទកា ។ 

គទះបសាោោ ងគកាះក្នសា, ររែារភាា ប់ថវធរគៅកាឹងគោលកាគោបាតរបរ់គ្ក្រួង សាថ ប័កា គៅមាកាក្គ្លិមគៅគ ើត

ោេិគររបញ្ហា គ្បឈលទក្់ទងកាឹងររក្ំណម់គោលបំណងគោលកាគោបាត ។ រចន្ទរលព័កាធក្លមវធីសា កាងិសាថ ប័កា កាងិ      

រូចន្ទក្ររកាៃឹះទងំរដាបាលថ្នន ក្់ោមិ កាិងថ្នន ក្់គគ្រលោមិ គៅេុំទកាម់ាការរផណនំ្ទោក្ោ់ក្គ់ដើលបសាេកាយល់េសាែលប ះពាល ់

ៃការក្លមភាេក្លមវធីសាោក្់ោក្់ណាលួតគលើគោលកាគោបាតរបរ់រដ្ឋា ភិបាល រគ្មាប់រររម់បកាថតភាេគ្ក្សាគ្ក្ ឬ 

រលភាេគតកាឌ្័រ ។ ររគីវើរមាហរណក្លមរយងចំណាតចរកាន កាងិវធកាិគោរតាលក្លមវធីសា គៅក្នងុផែការរតុទធសា្រនថវធរ   

ផដលបាកាគរៀបចំ កាិងអកាុវមនសាក្លបង ។ 

ោរួលគោលបំណងគកាះ មាកាវឌ្ឍកាភាេលអ ផមរួរតក្ចិមនបផកាថលគលើរមាហរណក្លមរយងចំណាតលូលីកា កាិង

ថវធរចរកានគៅក្គ្លមិវធរ័ត កាងិគ្ក្រួង តាលរតៈររគគ្ោងថវធរផែអក្គលើគ្ក្បខណឌ  MTFF កាិង MTBF កាងិផែការរ

រក្លមភាេ BSRS ។ រក្លមភាេៃកា BSP កាងិ PB រួររួលបញ្នូលោរក្លមភាេរតៈគេលលីយលផមលួតរគ្មាប់ររអកាុវមន 
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គចៀរយងររគគ្ោងរក្លមភាេគទវដង ។ ីកាធាកាលកាុរស កាិងរររគ្លបរគ្លួលសាថ ប័កា គ្មូវបកានេគ្ងឹង កាងិអភិវឌ្ឍកា៍

បផកាថល គដើលបសាឱយររគ្បលូល កាងិគ្មមួេកិាមិយទិកានកាត័ ឬ ររគរៀបចំរបាតររណ៍ឱយបាកាទូលទូំោត កាិងទកា់គេលគវោ ។ 

រក្លមភាេបកានអកាុវមនក្នងុ ហំាកាបន្ទា ប់រគ្មាប់គោលបំណង ៣២ រួលមាកា ៖ 

- រួរបកានេគ្ងងឹីកាធាកាលកាុរស កាងិរររគ្លបរគ្លួលសាថ ប័កា 

- បកានេកិាមិយគលើរមាហរណក្លមថវធររយងចំណាតលូលីកា កាងិថវធរចរកានគៅក្គ្លិមវធរ័ត កាងិគ្ក្រួង ។ 

៣.៣.៣. គោលបណំង ៣៣ ៖ គរៀបច ំកាងិដ្ឋក្ឱ់យអកាវុមនគ្បេក័ាធបន្ទា មរ់ណគកាតយភាេ (រយងកាសាមបិបញ្ញមន ិ

កាងិកាសាមគិ្បមបិមន,ិ រយង ក្រហវ កាងិ គ្ក្រងួ សាថ បក័ា កាងិគៅក្នងុគ្ក្រងួ សាថ បក័ា)  

 គោលបំណង ៣៣ គផ្លន មគលើររក្ំណម់ កាិងដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមនគ្បេ័កាធបន្ទា ម់រណគកាតយភាេគ្របតាលថវធរក្លមវធីសា ។ 

តុទធសា្រនរនសាេសាររផក្ទគ្លងរ់រគ្រប់គ្រងវធកាិគោរសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥ កាិងអកាុគ្ក្មឹយរនសាេសាររគ្រប់គ្រងវធកាិគោរ

សាធារណៈ គ្មូវបាកាគរៀបចំ កាងិដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមន គដើលបសាេគ្ងឹងគ្បរិទធភាេ រ័ក្ិនរិទធភាេ កាងិរណគកាតយភាេគលើររគ្រប់គ្រង

ររវធកាិគោរសាធារណៈ ។ អកាុគ្ក្មឹយគកាះមាកាសារៈរំខាកា់ក្នងុររបញ្ហា ក្់េសាររគរៀបចំបន្ទា ម់រណគកាតយភាេក្នុងររគរៀបចំ

ក្លមវធីសាវធកាិគោរសាធារណៈរយងមអួងគពាក្េ់ក័ាធ រួលមាកា គោលររណ៍ កាងិលក្ខខណឌ មគ្លូវ, ដំណាក្រ់លរួលៃកាវដនរគគ្មាង

 វធកាិគោរសាធារណៈ, មនួ្ទទសា កាងិភារក្ិចនរបរ់គ្ក្រួង សាថ ប័កា, អងគភាេសាធារណៈ កាងិរដាបាលថ្នន ក្់គគ្រលោមិ, ររែារ

ភាា ប់រយងផែការរវធកាិគោរោលួតកាឹងថវធរកាសាតក្លម, កាសាមិវធីសាគ្បមិបមនិររៃការរគរៀបចំ កាងិររគ្រប់គ្រង, កាងិ រមេវក្ចិន

របាតររណ៍ ។ 

គទះបសាោោ ងគកាះក្នសា, ររអកាុវមនគៅេុំទកា់មាកាតកានររក្ំណម់ កាងិររដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមនគ្បេក័ាធបន្ទា ម់រណគកាតយភាេ 

គ្របតាលថវធរក្លមវធីសា (រយងកាសាមិបបញ្ញមន ិកាិង កាសាមិគ្បមិបមនិ, រយងក្រហវ កាងិគ្ក្រួង សាថ ប័កា កាិងគៅក្នុងគ្ក្រួង សាថ ប័កា) 

លុកាគេលតុទធសា្រន កាិងអកាគុ្ក្ឹមយរនសាេសាររគ្រប់គ្រងវធកាិគោរសាធារណៈ គ្មូវបាកាគរៀបចំ ។ គ្បរររនសាេសាររក្ំណមក់្គ្លមិ

កាិងអនក្ទទួលខុរគ្មូវតាលក្លមវធីសាគោលកាគោបាត/ក្លមវធ សីា/អកាុក្លមវធីសារបរ់គ្ក្រួង លិកាទកា់បាកាគរៀបចំគេញគលញ ។ 

ទកាាឹលកាងឹគកាះ ររេកិាមិយ កាងិគរៀបចំលិខមិបទដ្ឋា ការមតិុមនក្នងុគ្ក្បខណឌ ៃការរគ្រប់គ្រងហរិញ្ញវម ថសុាធារណៈក្នុងបរធបទៃកា

ររអកាុវមនថវធរក្លមវធីសា លិកាទកា់គ្មូវបាកាគរៀបចំររតាលដ្ឋកា កាងិតកានររយតមៃលៃ ។ 

ោរលួ គោលបំណងគកាះ មាកាវឌ្ឍកាភាេគៅតាលគោលគៅរេំឹងទុក្ ប ុផកានគ្មូវបកានតាលដ្ឋកាគលើររអកាុវមនក្ក្សារ 

កាងិគ្ក្បខណឌ រមតិុមនពិាក្េ់ក័ាធន្ទន្ទគដើលបសាេគ្ងឹងគលើររក្ំណម់ កាងិបគងកើកាគ្បរិទធភាេៃកាបន្ទា មរ់ណគកាតយភាេ ។ 

រក្លមភាេបកានអកាុវមនក្នងុ ហំាកាបន្ទា ប់រគ្មាប់គោលបំណង ៣៣ រួលមាកា ៖ 

- េគ្ងងឹតកានររក្ំណម ់កាិងដ្ឋក្់ឱយអកាុវមនគ្បេក័ាធបន្ទា ម់រណគកាតយភាេគ្របតាលថវធរក្លមវធីសា (រយង       

កាសាមិបបញ្ញមនិ កាងិ កាសាមគិ្បមិបមន,ិ រយងក្រហវ កាងិគ្ក្រួង សាថ ប័កា កាងិគៅក្នុងគ្ក្រួង-សាថ ប័កា) 

- បកានគរៀបចំគេញគលញកាូវគ្បររក្ំណមក់្គ្លិម កាិងអនក្ទទួលខុរគ្មូវតាលក្លមវធីសាគោលកាគោបាត/ 

ក្លមវធីសា/អកាកុ្លម វធីសារបរ់គ្ក្រួង 

- គរៀបចំតកានររតាលដ្ឋកា កាងិយតមៃលៃ ។ 
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៣.៣.៤. គោលបណំង ៣៤ ៖ េគ្ងងឹររគរៀបចគំោលកាគោបាត កាងិររគីវើផែការរហរិញ្ញវម ថសុាធា-រ

ណៈ (ររគរៀបចគំោលកាគោបាត កាងិផែការរចណូំល កាងិចណំាតរតៈគេលលីយល)  

ក្នុងឆ្ន ំ ២០១៦ ក្ក្សារទរសន្ទទកាៃកាគ្ក្បខណឌ ចំណាតរតៈគេលលីយល (Medium-Term Expenditure 

Framework-MTEF) គ្មូវបាកាគរៀបចំគដ្ឋតបងាា ញេសាររែារភាា ប់ោន រយងគោលកាគោបាតោមនិ្ទន្ទ កាិង BSP របរ់

គ្ក្រួង សាថ ប័កា គដ្ឋតមាកាផបងផចក្គចញោ ២ រគឺ្ក្បខណឌ ហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ (MTFF) កាិងគ្ក្បខណឌ ថវធររតៈគេល

លីយល (MTBF) ។ គ្ក្បខណឌ គោលកាគោបាតមា គ្ក្ូគរដាក្ិចន កាិងគោលកាគោបាតហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ គ្មូវបាកា

គរៀបចំោលូលដ្ឋា ការគ្មាប់ររគរៀបចំផែការរតុទធសា្រនថវធរ កាិងថវធរក្លមវធីសា កាិងរគ្មាប់ររគរៀបចំគរចក្នសាគ្ពាង

ចាប់រនសាេសាហិរញ្ញវម ថរុគ្មាប់ររគ្រប់គ្រងឆ្ន ំកាសាលួតៗ (ឆ្ន ំ២០១៧-២០២១) ។ ផែអក្គលើសាថ កាភាេគរដាក្ិចន កាិងររែាុះកាូវ

 ំងកឺ្ូវីដ-១៩, ររគរៀបចំ MTFF គ្មូវបាកាេកាស្ថរគៅឆ្ន ំបន្ទា ប់ (ឆ្ន ំ២០២៣-២០២៥) ។  MTFF ោលូលដ្ឋា កាក្នុងររគរៀបចំ 

MTBF ។ គដ្ឋតសារ MTFF លិកាទកា់គ្មូវបាកាអកាុល័ម, ក្ក្សារទរសកាទកា MTBF គ្មូវបាកាគរៀបចំផែអក្គលើធាមុចូលេសាគ្ក្បខណឌ  

គោលកាគោបាតមា គ្ក្ូគរដាក្ចិន កាងិគោលកាគោបាតហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ ។ MTBF គ្មូវបាកាអកាុល័មក្នងុឆ្ន ំ ២០១៩    

កាងិបាកាអកាុវមនសាក្លបងក្នងុឆ្ន ំ ២០២០ រគ្មាប់ររ វធភា ថវធរគៅតាលវធរ័ត កាិងក្គ្លមិកាូវេតិាកាចំណាតរបរ់គ្ក្រួង

សាថ ប័កាកាសាលួតៗ ។ ែលប ះពាលៃ់កាដំគណើរគរៀបចំ MTBF អាគ្រ័តគលើរុណភាេៃការលមថភាេ កាងិររចលូរួលេសាគ្រប់មួអងគ

ពាក្េ់ក័ាធផែអក្គលើររវធភារគោលកាគោបាតឱយមាការមាហរណក្លម រយងេ័មម៌ាកាហរិញ្ញវម ថកុាិងលិកាផលកាហិរញ្ញវម ថ ុ កាងិ

េតិាកាចំណាតវធកាិគោរផដលគ្មូវរងចំ់ PIM ។ ក្ងវះររវធភារហាកាសាភត័គោលកាគោបាតហិរញ្ញវម ថ ុ (Policy Risk) កាងិ

តកានររ, គ្ក្បខណឌ  ឬ កាសាមិវធី សាៃការរវធភារហាកាភិ័តហិរញ្ញវម ថ ុ អាចោបញ្ហា គ្បឈលរគ្មាប់ររគរៀបចំ MTFF ឱយមាកា

គ្បរិទធភាេ ។ 

រក្លមភាេបកានអកាុវមនក្នងុ ហំាកាបន្ទា ប់រគ្មាប់គោលបំណង ៣៤ រួលមាកា ៖ 

- ររគរៀបចំ MTFF រួរគផ្លន មគលើវធរ័តរំខាកា់ៗោលុការិកា រួលមាកា  វធរ័តអប់រ,ំ រុខភាេ, ក្រិក្លម កាិង

ររដកឹ្ ញ្ាូកា កាងិរួរមាកា Gatekeeper 

- រួរបគងកើមគ្ក្បខណឌ /កាសាមិវធីសា/តកានររ  គដើលបសាោំគ្ទដលរ់រគីវើរបាតររណ៍ MTFF រនសាេសាហាកាភិ័ត   

សារគេើេកាធ មាកាដូចោ ររយតមៃលៃអំេសាគរណារីត ហូាកាភិត័ផដលអាចគក្ើមមាកា, បំណលុតថ្នភាេ

ោក្់ផរនង កាងិហាកាភិត័គោលកាគោបាត កាិងរគ្មាប់អកាុវមន MTBF, BSP, កាងិ PB 

-  វធធាការរណ៍អាទិភាេរបរ់ BSRS ររួគ្មូវបាកាគគ្បើគ្បារ់គដើលបសាេគ្ងងឹររេស្ថក្រណ៍មា គ្ក្ូគរដាក្ិចន,    

មា គ្ក្សូារគេើេកាធ កាងិររេស្ថក្រតាលវធរ័ត កាងិអកាុវធរ័ត ។ 

៣.៣.៥. គោលបណំង ៣៥ ៖ េគ្ងងឹររអកាវុមនគោលកាគោបាតវធល ឈររហរិញ្ញវម ថ ុ 

 លទធែលោលីយលៃការរអកាុវមនគោលបំណង ៣៥ គៅក្នងុរតៈគេល ៤ ឆ្ន ំចុងគគ្រតគកាះ រឺទទួលបាកាលទធែល

លអគ្បគរើរ តាលផែការររក្លមភាេផក្ទគ្លង់ក្នងុគ្ក្បខណឌ ររងារផក្ទគ្លង់ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ ។ ររអកាុវមន

គោលកាគោបាតវធល ឈររហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈគីវើគ ើង គដ្ឋតផែអក្តាលក្លមវធីសាោមិរគ្មាប់ររអភិវឌ្ឍតាលផបបគ្បោីិប- 

គមតយគៅថ្នន ក្់គគ្រលោមិ (២០១០-២០១៩) ។ គៅក្នុងដំណាក្់រលបចនុបបកាន តុទធសា្រនៃកាផក្ទគ្លង់គ្បេក័ាធថវធររដាបាល 
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ថ្នន ក្់គគ្រលោមិ ២០១៩-២០២៥ រួលទងំផែការររក្លមភាេលលអិមគដើលបសាអកាុវមនតុទធសា្រនគកាះ រឺោផែកាទសាបងាា ញែៃូវដ៏

មាកាសារៈរំខាកាៃ់ការរេគ្ងឹងគោលកាគោបាតវធល ឈររហរិញ្ញវម ថ ុ។ ក្នុងគេលោលួតោន គកាះ ររេគ្ងងឹររអកាុវមនគោល

កាគោបាតវធល ឈររហិរញ្ញវម ថ ុ គ្មូវបាការិមរូរោតុទធសា្រនគៅក្នងុររគរៀបចំចក្ខុវធរ័ត8 កាិងតុទធសា្រនៃការរងារផក្

ទគ្លង់ទងំ ៣ របរ់រា រដ្ឋា ភិបាល ររឺរផក្ទគ្លងរ់រគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ, ររផក្ទគ្លង់រគ្មាប់ររអភិវឌ្ឍ

តាលផបបគ្បោីិបគមតយគៅថ្នន ក្់គគ្រលោមិ, កាិងររផក្ទគ្លង់រដាបាលសាធារណៈ ។  

ោលួតោន គកាះ រលិទធែលដ៏រំខាកា់ កាិងចម់ទុក្ថ្នមាកាលក្ខណៈោគ្បវមនិសា្រនគន្ទះ រឺររផក្រគ្លួលរចន្ទរលព័កាធ 

របរ់រដាបាលគ្ក្ងុ គ្រុក្ ខណឌ  កាងិររគ្បរល់លុខងារ កាិងីកាធាកាពាក្េ់ក័ាធវធរ័តោគគ្ចើកាគៅឱយរដាបាលទងំគន្ទះ កាងិររ

គែារលុខងាររុខាភបិាលកាងិីកាធាកា ឱយរថមិគគ្រលររគ្រប់គ្រងចម់ផចងរបរ់រដាបាលរា ធាកាសា គខមន  ។ លទធែលោរកាៃះឹ

លួតគទៀមពាក្់េក័ាធគៅកាងឹររបគងកើកាលូលកាិី ិុំ រងាក ម់ ោបគណន ើរៗ គរៀងរាលឆ់្ន ំ គដើលបសាបងកលក្ខណៈឱយគ្ក្ុលគ្បឹក្ា ុ ំ

រងាក ម់ រកាផ់មមាកាលទធភាេអាចចូលរួលគដ្ឋះគ្សាតមគ្លូវររោអាទិភាេន្ទន្ទរបរ់លូលដ្ឋា កាកាសាលួតៗ ។ តាលរតៈររ

បគងកើកាលូលកាិីិគកាះ, តាលររបា កាស់ាម ការហមូដលឆ់្ន ំ២០២៣, រដាបាល ុ ំ រងាក មក់ាសាលួតៗកាឹងទទួលបាកាថវធរ ផែនក្

អភិវឌ្ឍកា៍លូលដ្ឋា កា ោលីយលរគ្មាប់ ុ ំរងាក មក់ាសាលួតៗមាកាគ្បមាណ ដប់លឺុកាដុោៃ រអាគលរធក្ ខណៈផដលឆ្ន ំ២០១៩  មាកា

គ្មឹលផម ោងបសាលឺុកាដុោៃ រអាគលរធក្ ។ គៅក្នុងឆ្ន ំ ២០២០ រដាបាលគ្រុក្ចំកាកួា ៦០ ៃកាគខមនចំកាកួា ០៩ បាកាអកាុវមនលូលកាិី  ិ

 វធកាិគោររដាបាលថ្នន ក្់គគ្រលោមិ ។ 

 ររដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមនតកានររលលូកាិី ិវធកាិគោររដាបាលថ្នន ក្់គគ្រលោមិ រឺបងាា ញេសាររគលើក្ក្លពរ់កាូវររអភិវឌ្ឍ

រងគល-គរដាក្ិចន គៅថ្នន ក្់គគ្រលោមិ គដ្ឋតែនលហ់ិរញ្ញបបទកាបផកាថលគៅដល់រគគ្មាងវធកាិគោរសាធារណៈ របរ់រដាបាល

ថ្នន ក្់គគ្រលោម ិផដលមាកាលក្ខណៈោតុទធសា្រន កាិងែនលរ់រគលើក្ទឹក្ចិមនដលរ់ដាបាលថ្នន ក្់គគ្រលោមិគដើលបសាគលើក្ក្លពរ់

ររបំគេញភារក្ិចន កាងិររគ្រប់គ្រងវធកាិគោរសាធារណៈឱយរកា់ផមគ្បគរើរ ។ ចប់េសាឆ្ន ំ២០១៧លក្ ី កាធាកាអកាវុមនតកានររ

លូលកាិី ិវធកាិគោររដាបាលថ្នន ក្គ់គ្រលោមិ គ្មូវបាកាបគងកើកា, រិមគ្មឹលឆ្ន ំ២០២០ រា រដ្ឋា ភបិាលបាកាែនល់ថវធរចកំាកួា ៧,៤ 

ោកាដុោៃ រអាគលរធក្ កាងិីន្ទោរអភិវឌ្ឍកាអ៍ារុសាបាកាែនលហ់រិញ្ញបបទកាថវធរចកំាកួា ២០ ោកាដុោៃ រអាគលរធក្ រគ្មាប់

េគ្ងសាក្វធសាលភាេលូលកាិី ិវធកាិគោររដាបាលថ្នន ក្់គគ្រលោមិ គៅដល់រដាបាលគ្ក្ងុ គ្រុក្ កាងិខណឌ ទងំ ១៨៩ ។ 

                                                           
8 ររគរៀបចំក្ក្សារទរសន្ទទការគ្មាប់គរៀបចំក្ក្សារចក្ខុវធរត័កាិងតុទធសា្រន គគ្ោងកាឹងបញ្នប់គ្មឹលឆ្ន ំ២០២១ កាិងគគ្ោងគៅគរៀបចកំាិងបញ្នប់ក្ក្សារចក្ខុវធរ័តកាិង

តុទធសា្រន លុកាឆ្ន ំ២០២៣ ។ 
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ោរួល ររអកាុវមនគោលកាគោបាតវធល ឈររហិរញ្ញវម ថកុ្នុងគេលខាងលុខ កាងឹគ្មូវគដ្ឋះគ្សាតោរចន្ទរលពក័ាធែង 

កាងិគដ្ឋតផែនក្ែង រីក្ររគរៀបចំផែការររក្លមភាេកាងិរូចន្ទក្ររលិទធក្លម រួរគ្មូវតក្ធាមុចូលកាងិផែអក្ោចលបងគលើ     

ទរសន្ទទកាកាងិផែការររក្លមភាេលលអមិៃការរអកាុវមនតុទធសា្រនផក្ទគ្លង់គ្បេក័ាធថវធររដាបាលថ្នន ក្់គគ្រលោមិ ២០១៩-

ផមលដង ២០២៥  ។ 

រក្លមភាេបកានអកាុវមនក្នងុ ហំាកាបន្ទា ប់រគ្មាប់គោលបំណង ៣៥ រួលមាកា ៖ 

- បកានផក្លលអទងំរចន្ទរលពក័ាធែង កាងិគដ្ឋតផែនក្ែង គដើលបសាេគ្ងងឹររអកាុវមនគោលកាគោបាតវធល ឈររ

ហិរញ្ញវម ថ ុ 

- ររគរៀបចំផែការររក្លមភាេកាងិរូចន្ទក្ររលិទធក្លម រួរគ្មវូតក្ធាមុចូលកាងិផែអក្ោចលបងគលើ         

ទរសន្ទទកាកាងិផែការររក្លមភាេលលអមិៃការរអកាុវមនតុទធសា្រនផក្ទគ្លង់គ្បេក័ាធថវធររដាបាល     

ថ្នន ក្់គគ្រលោមិ ២០១៩-២០២៥ ផមលដង 

- ររគរៀបចំផែការររក្លមភាេកាងិរូចន្ទក្ររលិទធក្លម រួរគ្មូវតក្ធាមុចូលកាងិផែអក្ោចលបងគលើ        

ទរសន្ទទកាកាងិផែការររក្លមភាេលលអមិៃការរអកាុវមនតុទធសា្រនផក្ទគ្លង់គ្បេក័ាធថវធររដាបាល    

ថ្នន ក្់គគ្រលោមិ ២០១៩-២០២៥ ផមលដង 

  .0

 500 000.0

1 000 000.0

1 500 000.0

2 000 000.0

2 500 000.0

3 000 000.0

3 500 000.0

2016 2017 2018 2019 2020

ថវធររដាបាលថ្នន ក្គ់គ្រលោមិ

ររុប រា ធាកាសា គខមន គ្កុ្ង គ្រុក្  ុំ រងាក ម់

20.5%

20.3%
4.9%

30.6%

51.4%

21.3%

18.7% 0.5%

35.5%

54.3%

13.4%
21.7%

15.6%
20.7%

53.4%

37.1% 30.1% 10.6% 24.0%
24.3%



ទំេ័រទសា 32 

- គរៀបចំតុទធសា្រនកាងិររក្ំណម់ទិរគៅរតៈគេលលីយល កាងិផវង រគ្មាប់ររអកាុវមនគោលកាគោបាត

 វធល ឈររហិរញ្ញវម ថគុកាះ ។ 

៣.៣.៦. គរចក្នសារកានដិ្ឋា កាផែនក្ទសា ៣ 

ោរួល លិខិមបទដ្ឋា ការមតិមុន កាងិតុទធសា្រន ោគគ្ចើកាគ្មូវបាកាបគងកើមគ ើងគដើលបសាេគ្ងងឹររអកាុវមនរក្លមភាេ

គដើលបសាែារភាា ប់ថវធរគៅកាឹងគោលកាគោបាត ។ ចាប់គ្បេក័ាធហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈថមសា ផដលក្ំេងុគ្មមួេកិាមិយ កាងិគរៀបចំ កាងិ   

អកាុគ្ក្ឹមយពាក្់េក័ាធ រឺោរមិតមុនដ៏រំខាកាក់្នុងររធាន្ទគ្បរិទធភាេៃការរអកាុវមនថ វធរក្លមវធីសា ។ ថវធរក្លមវធីសាគ្មូវបាកាអកាុវមន

គេញគលញគៅតាលគ្ក្រួង សាថ ប័កា កាិងរដាបាលគខមនលួតចំកាកួា ប ុផកានតកានររតាលដ្ឋកាយតមៃលៃគលើររអកាុវមន គៅលិកាទកា់

បាកាេគ្ងងឹ ។ 

ោទិរគៅរគ្មាប់ដំណាក្រ់លបន្ទា ប់, ររួបកានេគ្ងងឹររែារភាា ប់ថវធរគៅកាឹងគោលកាគោបាត គដ្ឋតគផ្លន ម

គលើរុណភាេៃការរគរៀបចំផែការរតុទធសា្រនថវធរ កាិងរគគ្មាងថវធរគ្បចំឆ្ន ំរបរ់គ្រប់អងគភាេថវធរ ។ ររផណនំ្ទ កាងិ

មគ្លង់ទិរៃការរគរៀបចំ ររួគ្មូវបាការំគលចឱយបាកាគ្រប់គ្ ងុគគ្ោត ោេិគររគលើវធរ័តអាទិភាេផដលគឆៃើតមបគៅកាឹង

ក្លមវធីសាកាគោបាត កាងិតុទធសា្រនរបរ់រា រដ្ឋា ភបិាល តាលរតៈររេគ្ងងឹរុណភាេៃកាគ្ក្បខណឌ ហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ      

រតៈគេលីលយល (MTFF) កាងិគ្ក្បខណឌ ថវធររតៈគេលលីយល (MTBF) ។ ររគ្មួមេកិាមិយគលើរងគមិភាេៃការរអកាុវមន

ថវធរថ្នន ក្់ោមិ កាិងថ្នន ក្់គគ្រលោមិ ផែអក្គលើតុទធសា្រនផដលបាកាដ្ឋក្់គចញ ។  

ោរួល រក្លមភាេបកានក្នុង ហំាកាបន្ទា ប់រគ្មាប់ផែនក្ទសា ២ រួលមាកា ៖ 

➢ បកានររគរៀបចំបញ្នប់ MTFF កាងិ MTBF 

➢ េគ្ងងឹររយតមៃលៃផែការរតទុធសា្រនថវធរ កាិងរម់បកាថតរមាៃ មរយងផែការរតុទធសា្រនថវធរ         

កាងិរគគ្មាងថវធរគ្បចំឆ្ន ំ 

➢ េគ្ងងឹតកានររអកាុវមនតាលដ្ឋការរអកាុវមនថវធរក្លមវធីសាគៅតាលគ្ក្រួង សាថ ប័កា ។ 

៣.៤. ផែនក្ទសា ៤ ៖ ររគគ្មៀលខៃួ ការគ្មាប ់ហំាកាបន្ទា ប ់ 

 ររគគ្មៀលខៃួ ការគ្មាប់ ហំាកាបន្ទា ប់ គ្មូវបាការមិរូរគរៀបចំកាូវលូលដ្ឋា ការកាៃឹះរំខាកា់ៗ គៅក្នងុដំណាក្់រលទសា ៣ 

គដើលបសាឈាកាគឆ្ព ះគៅដំណាក្រ់លទសា ៤ «រណគកាតយភាេរលិទធក្លម» ផដលមាកាទិរគៅគៅអកាុវមនថវធរេ័មម៌ាការលិទធក្លម 

(Performance-Informed Budgeting) ។  

គៅក្នងុដំណាក្់រលៃការរបគងកើមលូលដ្ឋា ការកាៃឹះ ផែនក្ទសា ៤ គកាះ មាកាគោលបំណងចំកាកួា ៤ រួលមាកា ៖              

(១) គ្ក្បខណឌ ថវធរេ័ម៌មាការលិទធក្លម, (២) គ្ក្បខណឌ តាលដ្ឋកា កាិងគ្មួមេកិាមិយេម័៌មាការលិទធក្លម, (៣) គ្ក្បខណឌ រវកាក្លម 

គេញគលញ (រលិទធក្លម, េ័មម៌ាកាវធទស្ថ, អកាុគោលភាេ កាងិហិរញ្ញវម ថ)ុ, កាិង (៤) ផែការរតុទធសា្រនក្សាងកាិងអភិវឌ្ឍ

រលមថភាេក្នងុគ្ក្បខណឌ ក្លមវធីសាផក្ទគ្លងរ់រគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ ដំណាក្រ់លទសា ៤ ។ 

៣.៤.១. គោលបណំង ៤១ ៖ បគងកើមគ្ក្បខណឌ ថវធរផែអក្គលើេម័ម៌ាការលទិធក្លម 

គោលបំណងគកាះ រំគៅគរៀបចំគោលររណ៍ផណនំ្ទ កាងិបទដ្ឋា ការមតិមុនចារ់ោរ់ រគ្មាប់អកាុវមនថវធរ 

រលិទធក្លម ។ គដើលបសាឈាកាគៅអកាុវមនថវធររលិទធក្លម ចំបាច់គ្មូវបគងកើមគ្ក្បខណឌ ថវធររលិទធក្លម កាងិគដើលបសាឱយគ្បេក័ាធថវធរ
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រលិទធក្លមអាចអកាុវមនបាកាគដ្ឋតផែអក្គលើបទដ្ឋា ការមតិុមនចារ់ោរ់ គេញគលញ កាងិគ្រប់គ្ ុងគគ្ោត, ចាប់រនសាេសាគ្បេក័ាធ

ហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ ឆ្ន ំ ២០០៨  កាិងអកាុគ្ក្ឹមយគលខ ៨១ រនសាេសាររបគងកើមររគ្មមួេកិាិមយហិរញ្ញវម ថគុលើររចំណាតថវធររដា

គៅតាលគ្ក្រួង គខមន គ្ក្ុង គ្ក្ុងរវត័មរា ធាកាសាភនគំេញ កាងិអងគររសាធារណៈ  កាងិអកាគុ្ក្ឹមយគលខ ៨២ រនសាេសាបទបញ្ហា

ទូគៅ ៃការណគកាតយសាធារណៈ ចំបាច់គ្មូវគីវើវធគសាីកាក្លម កាិងផក្រគ្លលួ ។ ោរររគគ្លចក្នុងក្ិចនគ្ប ុំរណៈក្លមររផក្

ទគ្លង់ររគ្របគ់្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណ, ចាប់រនសាេសាគ្បេក័ាធហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈកាឹងគ្មូវគរៀបចំថមសា ។ អរគន្ទតក្ដ្ឋា កាថវធរ 

ោលួតកាងឹអរគន្ទតក្ដ្ឋា ការមន្ទោរោមិ ោអងគភាេដឹក្លុខក្នុងររគរៀបចំក្ិចនររទងំអរ់គកាះ ។  

គគ្រតេសាតុទធសា្រនៃការរផក្ទគ្លង់គ្បេក័ាធថវធរឆ្ន ំ ២០១៨-២០២៥ គ្មូវបាកាអកាុល័ម, រូចន្ទក្ររលិទធក្លម

រកាៃះឹ មាការរផគ្បគ្បលួចបេ់សាឆ្ន ំ២០១៨ ដល់ ឆ្ន ំ២០២០ គពាលរបឺាកាលុបគចលរូចន្ទក្ររលិទធក្លមរកាៃឹះគដើល កាងិបាកា

បនូរលក្វធញកាូវរូចន្ទក្ររលិទធក្លមរកាៃឹះចកំាកួា ៨ ដូចបងាា ញគៅក្នងុតារាងខាងគគ្រល ោលួតកាឹងវឌ្ឍកាភាេ ៖ 

ល .រ  រចូន្ទក្ររលទិធក្លមរកាៃះឹ គេលគវោបញ្នប ់ គោលគៅ វឌ្ឍកាភាេ 

១ 
គោលររណ៍ផណនំ្ទរនសាេសាររគរៀបចំថវធរ

រលិទធក្លម 
២០១៨ គរចក្នសាគ្ពាង 

បាកាគ្បររដ្ឋក្់ឱយអកាុវមន

គៅគដើលឆ្ន ំ ២០២០ 

២ ទគ្លង់ក្ិចនគ្េលគគ្េៀងរលិទធក្លម ២០២០ សាក្លបងអកាុវមន 
បាកាគរៀបចំក្គ្លិមអរគន្ទតក្-

ដ្ឋា កា 

៣ 
គោលររណ៍ផណនំ្ទរនសាេសាររអកាុវមនថវធរ

រលិទធក្លម 
២០២០ គរៀបចំ 

បាការិក្ា 

៤ 

ទគ្លង់របាតររណ៍េ៌ម័មាការលិទធក្លមៃការរ      

អកាុវមនថវធរគ្បចំឆ្ន ំ ២០២០ គរៀបចំ 

បាកាគរៀបចំ, ផក្លលអ, កាិង

បាកាគែាើគៅគ្ក្រួង សាថ ប័កា 

រគ្មាប់គរៀបចំ 

៥ 

គ្ក្បខណឌ ទរសន្ទទកាៃការរតាលដ្ឋកាកាិង

គ្មួមេិកាិមយេ័ម៌មាការលិទធក្លម ២០២០ គរៀបចំ 

គ្ក្បខណឌ តាលដ្ឋកា កាិងគ្មួម

េិកាិមយេ័ម៌មាការលិទធក្លម គ្មូវ

បាកាគរៀបចំោគរចក្នសាគ្ពាង 

៦ 
គរៀបចំគរចក្នសាគ្ពាងចាប់រនសាេសាគ្បេ័កាធហិរញ្ញវមថ ុ    

សាធារណៈថមសា 
២០២០ 

បញ្នូកាគៅរណៈ

រដាល្កានសា 

បាកាគរៀបចំោគរចក្នសាគ្ពាង 

(បញ្នប់ ២ ៃកា៩  ំេូក្) 

៧ 
 វធគសាីក្លមអកាុគ្ក្ឹមយគលខ ៨១ កាិង អកាុ

គ្ក្ឹមយគលខ 
២០២០ 

អកាុល័មកាិងដ្ឋក្់ឱយ

អកាុវមន 

បាកាេិភាក្ាោលតួ ំន្ទញ

ររបារាងំ កាិងបាកាបញ្នប់

ក្គ្លិមអរគន្ទតក្ដ្ឋា កា 

៨ 
ចំណាម់ថ្នន ក្់គរដាក្ិចនបំគ្េួញគ្មូវបាកាគរៀបចំ

រគ្មាប់ភាា ប់ចាប់ថវធរគ្បចំឆ្ន ំ 
២០២០ គរៀបចំ 

បាកាគរៀបចំក្គ្លិមអរគន្ទតក្-

ដ្ឋា កា 

 

រូចន្ទក្រចំកាកួា ៨ ខាងគលើ មាកាផមគោលររណ៍ផណនំ្ទរនសាេសាររគរៀបចំថវធររលិទធក្លម កាងិទគ្លង់របាតររណ៍

េ័មម៌ាការលិទធក្លមៃការរអកាុវមនថវធរគ្បចំឆ្ន ំ គ្មូវបាកាគរៀបចំ កាិងដ្ឋក្់ឱយអកាុវមន ។  រកី្រូចន្ទក្រលួតចកំាកួាក្ំេងុមាកា          

វឌ្ឍកាភាេ ។ ររេកាស្ថរគេលក្នងុររចប់គែនើលអកាុវមនរគ្មាប់រូចន្ទក្រលួតចំកាកួាគដ្ឋតសារគ្មូវរង់ចំររអកាុល័មតុទធសា្រន 



ទំេ័រទសា 34 

ៃការរផក្ទគ្លង់គ្បេក័ាធថវធរឆ្ន ំ២០១៨-២០២៥ ។ រគ្មាប់ររអកាុវមនក្នងុឆ្ន ំ ២០២០ រូចន្ទក្រផដលោំគ្ទគដ្ឋត នំ្ទញ

ររបរគទរអាចកាងឹ ួបគ្បទះកាូវបញ្ហា គ្បឈល គដ្ឋតសាររររឹមមបមិររគីវើដំគណើរឆៃងគ្បគទរ (រររីក្រាលដ្ឋល ងំ ឺ       

ក្ូវីដ-១៩) ។ 

រក្លមភាេបកានអកាុវមនក្នងុ ហំាកាបន្ទា ប់រគ្មាប់គោលបំណង ៤១ រួលមាកា ៖ 

- បញ្នប់ររគរៀបចំគរចក្នសាគ្ពាងចាប់រនសាេសាគ្បេ័កាធហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈថមសា 

- បញ្នប់ររគរៀបចំគោលររណ៍ផណនំ្ទរនសាេសាររអកាុវមនថវធររលិទធក្លម 

- បញ្នប់ររគរៀបចំទគ្លង់ក្ិចនគ្េលគគ្េៀងរលិទធក្លម 

- បញ្នប់ររគរៀបចំគ្ក្បខណឌ ទរសន្ទទកាៃការរតាលដ្ឋកា កាិងគ្មួមេកិាមិយេ័មម៌ាការលិទធក្លម 

- បញ្នប់ររគរៀបចំចំណាមថ់្នន ក្់គរដាក្ិចនបំគ្េញួគ្មូវបាកាគរៀបចំរគ្មាប់ភាា ប់ចាប់ថវធរគ្បចំឆ្ន ំ 

- បញ្នប់ររផក្រគ្លលួអកាុគ្ក្ឹមយគលខ ៨១ កាងិអកាុគ្ក្ឹមយគលខ ៨២ 

៣.៤.២. គោលបណំង ៤២ ៖ គរៀបច ំកាងិដ្ឋក្ឱ់យអកាវុមនគ្បក្ខណ័ឌ រណគកាតយរលទិធក្លម  

គោលបំណង ៤២ រំគៅគរៀបចំគ្ក្បខណឌ រណគកាតយភាេរលិទធក្លម គដើលបសាគលើក្ក្លពរ់អភបិាលក្ិចនគ្បក្បគដ្ឋត

ភាេរកាសរំំៃច គ្បរិទធភាេ កាងិរ័ក្និរិទធភាេ ។ គដើលបសារគគ្លចបាកាកាូវគោលបំណងគកាះ ចំបាច់គ្មូវគរៀបចំឱយមាកា    

គោលររណ៍ផណនំ្ទរវកាក្លមរលិទធក្លមចារ់ោរ់ កាងិមាការវកាក្រផដលមាការលមថភាេ គដើលបសាធាន្ទររចុះគីវើរវកាក្លម 

គ្បក្បគដ្ឋតគ្បរិទធភាេ ។ អាោា ីររវកាក្លមោមិ ោអងគភាេរនូលក្នងុររគរៀបចំ កាងិអកាុវមនក្ិចនររទងំគកាះ ។  

ររអកាុវមនរគ្មាប់ឆ្ន ំ ២០១៦ កាងិ ២០១៧ រឺលិកាមាកាវឌ្ឍកាភាេគន្ទះគទ គដ្ឋតសារគ្មូវរងចំ់ឱយមាកាតុទធសា្រន

ៃការរផក្ទគ្លង់គ្បេក័ាធថវធរឆ្ន ំ ២០១៨-២០២៥ ោលុការិកា ។ បន្ទា ប់េសាតុទធសា្រនគកាះគ្មូវបាកាអកាុល័ម រូចន្ទក្រ    

រលិទធក្លមរកាៃឹះមាការរផគ្បគ្បួលគដ្ឋតបនូរលក្វធញកាូវរូចន្ទក្ររលិទធក្លមរកាៃឹះចកំាកួា ២ ចប់េសាឆ្ន ំ ២០១៨ ដលឆ់្ន ំ ២០២០ 

រួលមាកា គោលររណ៍ផណនំ្ទរនសាេសាររគីវើរវកាក្លម គ្បមិបមនរិរ   (ៃែាគគ្ៅ)  (Performance Audit) គ្មូវបាកាអកាុវមនគៅ

ៃថៃទសា ១៦ ផខីនូ ឆ្ន ំ២០១៩, កាងិចំកាកួារបាតររណ៍រវកាក្លមរលិទធក្លមគ្មូវបាកាដ្ឋក្់ កូាសាថ ប័កាកាសាមិបបញ្ញមនិ  ។ 

ចបត់ាំងេសាឆ្ន ំ ២០១៨ លក្ អាោា ីររវកាក្លមោមបិាកាគរៀបចំរបាតររណ៍រវកាក្លមក្ិចនគ្បមិបមនិររ កាិងបាកាដ្ឋក្់

 កូាសាថ ប័កាកាសាមិបបញ្ញមនិ គដ្ឋតក្នុងឆ្ន ំ ២០១៨ មាកា ៣ របាតររណ៍ កាងិ ២០១៩ មាកា ៤ របាតររណ៍ ។ គដ្ឋតផ ក្, 

រគ្មាប់ចំកាកួារបាតររណ៍រវកាក្លមរលិទធក្លម ផដលគ្មូវដ្ឋក្់ កូាសាថ ប័កាកាសាមិបបញ្ញមន ិ អាចកាឹងលិការគគ្លចបាកាក្នុងឆ្ន ំ

២០២០9 គដ្ឋតសារបញ្ហា រីក្រាលដ្ឋលៃកា ងំកឺ្ូវីដ-១៩ ។ ររគរៀបចំគោលររណ៍ផណនំ្ទរនសាេសាររគីវើរវកាក្លមគ្បមិបមនរិរ 

(Performance Audit) គដ្ឋតអាោា ីររវកាក្លមោមិ (ៃែាគគ្ៅ)  កាងិអរគន្ទតក្ដ្ឋា ការវកាក្លមៃែាក្នងុ (ៃែាក្នងុ) ៃកាគ្ក្រួង

គរដាក្ិចនកាងិហិរញ្ញវម ថ ុរឺអាចកាងឹលិកាមាការងគមិភាេ គដ្ឋតសារក្នងុដំគណើរររៃការរគរៀបចំអងគភាេទងំ ២ លិកាបាកា បួ

េិភាក្ាោន  ។  

រក្លមភាេបកានអកាុវមនក្នងុ ហំាកាបន្ទា ប់រគ្មាប់គោលបំណង ៤២ រឺ៖ 

- គរៀបចំ កាងិដ្ឋក្ ់កូាសាថ ប័កាកាសាមបិបញ្ញមនកិាូវរបាតររណ៍រវកាក្លមរលិទធក្លមចំកាួកា ៥ រគ្មាប់ឆ្ន ំ២០២០ ។ 

                                                           
9អាោា ីររវកាក្លមោមិគ្មវូចុះគបរក្ក្លមគីវើរវកាក្លម 
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៣.៤.៣. គោលបណំង ៤៣ ៖ េគ្ងងឹគ្បរទិធភាេគ្បេ័កាធគ្មមួេកិាមិយ  

 ោសាវតារ គោលបំណង ៤៣ គ្មូវបាកាគរៀបចំបញ្នូលរយងគោលបំណង ៣៥ “គរៀបចំគ្បេ័កាធគ្មមួេកិាមិយ” កាងិ

គោលបំណង ៤៣ “បគងកើមគ្ក្បខណឌ រវកាក្លមគលើរលិទធក្លម” ផគ្បគឈាម ះគៅោ “េគ្ងងឹគ្បរិទធភាេគ្បេក័ាធគ្មមួេកិាមិយ” 

ចប់េសាឆ្ន ំ ២០១៨ រហមូដល់បចនុបបកាន ។ គោលបំណងគកាះ រំគៅធាន្ទបាកាកាូវគ្បរិទធភាេៃកាលុខងារ វធសាលភាេ       

រចន្ទរលពក័ាធ គ្ក្បខណឌ  កាងិតកានររ រវកាក្លមៃែាក្នងុ កាងិអីិររក្ិចនហិរញ្ញវម ថ ុ គដើលបសាឈាកាគៅអកាុវមនថវធរេ័មម៌ាកា      

រលិទធក្លម ក្នុងគោលបំណងបគងកើមរណគកាតយភាេគលើរលិទធក្លមក្នុងគ្បេក័ាធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈគៅក្លពុោ ។ 

រូចន្ទក្រចលបងៃកាគោលបំណងគកាះ រួលមាកា ៖ ររគ្មមួេកិាិមយគលើតកានររ កាងិលុខងារ ៃការវកាក្លមៃែាក្នងុ កាងិ

អីរិរក្ិចនគៅតាលគ្ក្រួង សាថ ប័កា, ររបគងកើមគោលររណ៍ផណនំ្ទ កាងិគ្ក្បខណឌ  ុំវធញររអកាុវមនរវកាក្លមរលិទធក្លម កាងិ

គ្បេក័ាធេម័ម៌ាកាវធទស្ថ, ររេគ្ងងឹគលើតកានររៃការរគរៀបចំផែការរអកាុវមន កាងិររតាលដ្ឋកាអកាសុារកាៃ៍កាលុខងាររវកាក្លម

ៃែាក្នងុ កាងិអីរិរក្ិចន, ររបគងកើមគ្ក្បខណឌ អីិររក្ិចនហរិញ្ញវម ថ ុ ។ ក្នងុគន្ទះ អរគន្ទតក្ដ្ឋា ការវកាក្លមៃែាក្នុង កាងិ          

អោរីិររដ្ឋា កាៃកា ក្រហវ ោអងគភាេទទួលបកាាុក្គរៀបចំគ្ក្បខណឌ  គោលររណ៍ កាងិតកានររ គ្េលទងំចូលរួលអកាុវមន ។ 

ន្ទតក្ដ្ឋា ការវកាក្លមៃែាក្នុងៃកាគ្ក្រួង សាថ ប័កា រឺោអងគភាេអកាុវមនកាូវគោលររណ៍ កាងិតកានររទងំគកាះ ។  

ក្នុងដំណាក្រ់លទសា ៣ វឌ្ឍកាភាេរនូលផដលរគគ្លចបាការលួមាកា ៖ គោលររណ៍ផណនំ្ទរវកាក្លមគលើគ្បេក័ាធ

េ័មម៌ាកាវធទស្ថ, គោលររណ៍ផណនំ្ទរនសាេសារវកាក្លមរលិទធក្លម, កាងិអកាគុ្ក្មឹយរនសាេសា គ្ក្បខ័ណឌ លុខងារ ភារក្ិចនរបរ់រវកាក្លម 

ៃែាក្នងុ កាងិអីិររក្ិចន។ 

រួរំគលចថ្ន អកាុគ្ក្ឹមយគលខ ១៦៨ អកាគ្ក្.បក្ ចុះៃថៃទសា៨ ផខមោុ ឆ្ន ំ២០២០ រនសាេសា គ្ក្បខ័ណឌ លុខងារ ភារក្ិចន    

របរ់រវកាក្លមៃែាក្នងុ កាងិអីរិរក្ិចន រឺោ ហំាកាដំបូងៃការរគីវើរុខុដុលកាសាតក្លមលុខងាររវកាក្លមៃែាក្នងុ កាងិអីរិរក្ចិន 

ៃកាផដការលមថក្ិចនរបរ់គ្ក្រួងគរដាក្ិចនកាងិហិរញ្ញវម ថ ុគ្ក្រួងទំន្ទក្់ទំកាងរដារភាគ្េឹទធរភា កាងិអីរិរ កាិងគ្ក្រួងលុខងារ

សាធារណៈ ផដលោមអួងគអីរិរក្ិចនៃការា រដ្ឋា ភិបាលគលើលុខងារកាសាលួតៗ ។ គដ្ឋតផ ក្ ក្គ្លិមគ្ក្រួង សាថ ប័កា អកាគុ្ក្មឹយ

បាកាចងអលុគៅឱយគ្បធាកាសាថ ប័កាគរៀបចំផបក្ផចក្ភារក្ិចនគរៀងៗខៃួ កា ខណៈផដលលុខងារអីរិរក្ិចនគៅតាលគ្ក្រួង សាថ ប័កា 

ភារគគ្ចើកាមាកាទងំអីិររក្ិចនតាល វធរ័ត កាងិអីរិរក្ិចនររហិរញ្ញវម ថ ុ ។ ដូគចនះ គដើលបសាធាន្ទកាូវរុខុដុលកាសាតក្លម កាងិ    

គ្បរិទធភាេៃកាគ្បេក័ាធគ្មួមេកិាមិយៃែាក្នុង គៅតាលគ្ក្រួង សាថ ប័កា គលើលុខងាររវកាក្លមៃែាក្នងុ កាងិអីរិរក្ិចនទរសន្ទទកាៃកា

រំរូក្នុងររគរៀបចំសាថ ប័កា កាងិររផបងផចក្លុខងាររវកាក្លមៃែាក្នុង កាងិអីរិរក្ិចន រួរគ្មូវបាកាក្ំណម់គដ្ឋតលិខិមបទដ្ឋា កា

រមិតមុនែងផដរ។ 

គទះបសាោោ ងគកាះក្នសា, បញ្ហា គ្បឈលផដលក្េំុង ួបគ្បទះ រលួមាកា ៖ (១) ររគ្មួមោន ៃកាលុខងាររវកាក្លមៃែាក្នងុ 

កាងិអីរិរក្ិចនគៅតាលគ្ក្រួង សាថ ប័កា គដ្ឋតសារក្ងវះទរសន្ទទកាក្ំណមឱ់យដ្ឋច់គគ្រចៃការលមថក្ិចនររងារ, (២)   

រលមថភាេៃការរអកាុវមនលុខងាររវកាក្លមៃែាក្នងុគៅតាលគ្ក្រួង សាថ ប័កា, កាងិ (៣) ក្ងវះតកានររោក្ោ់ក្់ក្នងុររតាលដ្ឋកា

អកាសុារកា៍រវកាក្លម កាងិអីរិរក្ិចន ។ 

ោរួល វឌ្ឍកាភាេៃការរអកាុវមនររងារក្នុងគោលបំណង ៤៣ រគគ្លចបាកាលួតចំកាកួា កាងិលួតចកំាកួាគទៀមបកាន      

អកាុវមនគទៀម ។ គៅក្នងុបរធបទក្លពុោ លុខងាររវកាក្លមៃែាក្នុង កាងិអីរិរក្ិចន រថិមគៅក្នុងគ្បេក័ាធគ្មួមេកិាិមយផមលតួ  ដូចគកាះ 
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គ្ក្បខណឌ រំរូៃការរផបងផចក្មួន្ទទសាភារកិ្ចនកាិងររក្ំណម់រចន្ទរលព័កាធសាថ ប័កាឱយបាកាចារ់ោរ់ រឺោក្តាន ក្ំណម់កាូវ     

លូលដ្ឋា កាគ្បរិទធភាេៃកាគ្បេក័ាធគ្មួមេកិាមិយៃែាក្នងុ។  

រក្លមភាេបកានអកាុវមនក្នងុ ហំាកាបន្ទា ប់រគ្មាប់គោលបំណង ៤៣ រួលមាកា ៖ 

- គរៀបចំគ្ក្បខណឌ រុខដុលកាសាតក្លម លុខងារ រវកាក្លមៃែាក្នងុ កាងិអីរិរក្ិចន 

- គរៀបចំគ្ក្បខណឌ អីរិរក្ិចនហរិញ្ញវម ថ ុ។ 

៣.៤.៤. គោលបណំង ៤៤ ៖ គរៀបច ំកាងិអកាវុមនផែការរក្សាងរលមថភាេ (គដ្ឋតរលួទងំសាថ បក័ា   កាសាមិ

បបញ្ញមន ិកាងិ អាោា ីរ រវកាក្លមោម)ិ 

គោលបំណង ៤៤ គផ្លន មររគរៀបចំឱយមាកាតកានរររួលៃការរោំគ្ទដល់ររក្សាងរលមថភាេរគ្មាប់គ្រប់ភារសា

ពាក្េ់ក័ាធ (រួលទងំសាថ ប័កាកាសាមិបបញ្ញមនិ) គដើលបសាធាន្ទកាូវរងគមភិាេៃកាីកាធាការលមថភាេ កាងិចំណាមរ់រៃការរងារផក្ទគ្លង់     

ផដលបកានកាងិក្េំុងអកាុវមន ។ រូចន្ទក្ររំខាកា់ៗៃកាគោលបំណងគកាះ រួលមាកា ៖ ររអកាុវមនររគរៀបចំ កាងិអកាវុមន

គ្បក្បគដ្ឋតគ្បរិទធកាូវផែការរតុទធសា្រនក្សាងរលមថភាេ ដំណាក្រ់លទសា ៣, ររគរៀបចំផែការរតុទធសា្រនក្សាង

រលមថភាេ ដំណាក្់រលទសា ៤ ។  វធទស្ថសាថ កាគរដាក្ិចន កាងិហិរញ្ញវម ថ ុៃកា ក្រហវ រឺោអងគភាេរនូលទងំរររគ្លបរគ្លលួ

គរៀបចំ កាងិអកាុវមនផែការរតុទធសា្រនក្សាងរលមថភាេគកាះ ។ ោក្់ផរនង, ផែការរតុទធសា្រនក្សាងរលមថភាេ ដំណាក្់

រលទសា ៣ គ្មូវបាកាគរៀបចំ កាងិអកាុវមនគដ្ឋតមាកាវធទស្ថសាថ កាគរដាក្ិចន កាិងហិរញ្ញវម ថ ុ ផដលោមអួងគរនូលក្នងុរររគ្លប

រគ្លួលគរៀបចំគ្រប់ដំណាក្់រលៃការរបណនុ ះបណាន ល ។ រិរខ សាោ វរគបណនុ ះបណាន លខៃ សា គ្មូវបាកាអកាុវមនោ ងគគ្ចើកា

ក្នុងគេលក្កាៃងលក្ ខណៈផដលវរគបណនុ ះបណាន លលីយល កាងិក្គ្លិម នំ្ទញោក្ោ់ក្់ គៅេុទំកាម់ាកាវឌ្ឍកាភាេរួរឱយក្ម់

រមាគ ល់គៅគ ើត ។ ល្កានសារា ររចកំាកួា ១៥,០៩២ ន្ទក្់ កាងិវរគបណនុ ះបណាន លចំកាកួា ២១០វរគ គ្មូវបាកាអកាុវមនចបេ់សា       

ឆ្ន ំ ២០១៣ ដលឆ់្ន ំ ២០១៨ ។ បផកាថលេសាគលើគកាះ ផែការរតទុធសា្រនក្សាងរលមថភាេ ដំណាក្រ់លទសា ៤ បាកាកាងិក្េំងុ

គរៀបចំ កាិងគគ្ោងបញ្នប់ក្នុងឆ្ន ំ២០២០ គកាះ ។ 

គទះបសាោោ ងគកាះក្នសា, ក្នងុររអកាុវមនក្កាៃងលក្ ក្៏ ួបគ្បទះកាូវបញ្ហា គ្បឈលលួតចំកាកួាែងផដរ ដូចោ ៖ ក្ងវះ   

តកានររតាលដ្ឋកា កាងិយតមៃលៃគលើដំណាក្់រលកាសាលួតៗៃការរគ្បគ្េឹមនគៅៃកាវរគបណនុ ះបណាន ល ។ ក្ងវះតកានររៃការរ

គគ្បើគ្បារ់ីកាធាកាបគចនក្គទរគៅតាលអរគន្ទតក្ដ្ឋា កា ំន្ទញគៅគគ្រលឱយទ ក្រហវ ។ ររក្សាងរលមថភាេរគ្មាប់

សាថ ប័កាកាសាមិបបញ្ញមនិ កាិងអាោា ីររវកាក្លមោមិ លិកាបាកាអកាុវមនតាលផែការរ ។ ររបកាសុសាគៅកាឹងមគ្លូវររររក្សាង        

រលមថភាេោំគ្ទដល់តុទធសា្រនផក្ទគ្លង់ថមសាៗ របរ់រា រដ្ឋា ភិបាល លិកាទកាប់ាកាគរៀបចំ ។  

ោរួល គោលបំណងគកាះ រគគ្លចបាកាវឌ្ឍកាភាេលអគ្បគរើរគីៀបកាងឹផែការរផដលបាកាដ្ឋក្់គចញ ក្៏ប ុផកានផែការរ

តុទធសា្រនក្សាងរលមថភាេ ដំណាក្់រលទសា ៤ រួរគ្មូវគរៀបចំឱយបាកាោក្ោ់ក្់ គដ្ឋតផែអក្គលើតុទធសា្រនផក្ទគ្លង់ថមសាៗ 

របរ់រា រដ្ឋា ភបិាល កាងិេចិរណាគលើអភិគ្ក្លទងំ ២គ្បគភទរឺ ៖ ផែអក្គលើគោលគៅ (Objective Oriented) កាងិផែអក្

គលើមគ្លូវររ (Demand Oriented)  គដើលបសាគដ្ឋះគ្សាតបញ្ហា គ្បឈលខាងគលើ កាងិគ្បរិទធភាេៃការរក្សាងរលមថភាេ ។  
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រក្លមភាេបកានអកាុវមនក្នងុ ហំាកាបន្ទា ប់រគ្មាប់គោលបំណង ៤៤ រឺ ៖ 

- គរៀបចំគ្ក្បខណឌ ក្សាងរលមថភាេរគ្មាប់សាថ ប័កាកាសាមិបបញ្ញមិន ក្នុងបរធបទថវធរេ័មម៌ាការលិទធក្លម      

គៅក្នងុផែការរតុទធសា្រនក្សាងរលមថភាេៃកាក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ 

ដំណាក្់រលទសា ៤ ។ 

៣.៤.៥. គរចក្នសារកានដិ្ឋា កាផែនក្ទសា ៤ 

ររគគ្មៀលខៃួ ការគ្មាប់ ហំាកាបន្ទា ប់ គ្មូវបាការិមរូរគរៀបចំកាូវលូលដ្ឋា ការកាៃឹះរំខាកា់ៗ គៅក្នងុដំណាក្់រលទសា ៣ 

គដើលបសាឈាកាគឆ្ព ះគៅដំណាក្រ់លទសា ៤ «រណគកាតយភាេរលិទធក្លម» ផដលមាកាទិរគៅគៅអកាុវមនថវធរេ័មម៌ាការលិទធក្លម 

(Performance-Informed Budgeting) ។ គៅក្នងុដំណាក្់រលៃការរបគងកើមលូលដ្ឋា ការកាៃះឹគកាះ, ផែនក្ទសា ៤ បាកាគផ្លន ម

ោរំខាកា់គលើររគរៀបចំគ្ក្បខណឌ ថវធរេ័មម៌ាការលិទធក្លម, គ្ក្បខណឌ តាលដ្ឋកា កាងិ គ្មមួេកិាិមយេម័៌មាការលិទធក្លម, កាងិ

គ្ក្បខណឌ រវកាក្លមគេញគលញ (រលិទធក្លម, េ័មម៌ាកាវធទស្ថ, អកាុគោលភាេ កាិងហិរញ្ញវម ថ)ុ គ្េលទងំររគរៀបចំ កាងិអកាុវមន

ផែការរតុទធសា្រនក្សាងរលមថភាេ គដើលបសាគគ្មៀលខៃួ កាោំគ្ទ កាងិ ំរញុររអកាុវមនរណគកាតយភាេរលិទធក្លម ។ 

វឌ្ឍកាភាេោរួលរគ្មាប់ផែនក្ទសា ៤ មាកាភាេលកិាទកា់ចារ់ោរ់គៅរតៈគេលេសារឆ្ន ំដំបូង ក្៏ប ុផកានវឌ្ឍកាភាេ      

បាកាបងាា ញោ ងចារ់បន្ទា ប់េសា «តុទធសា្រនៃការរផក្ទគ្លង់គ្បេក័ាធថវធរឆ្ន ំ ២០១៨-២០២៥» គ្មូវបាកាគរៀបចំ កាងិ

គគ្ ើរគរីរតក្គ្បេក័ាធ «ថវធរេ័មម៌ាការលិទធក្លម» ោទិរគៅោក្ោ់ក្ៃ់ការរផក្ទគ្លង់គ្បេ័កាធថវធរក្លពុោ ។ រតៈគេល

ោងេសារឆ្ន ំចុងគគ្រតគកាះ, ររក្ំណម់រូចន្ទក្ររលិទធក្លមរកាៃះឹរគ្មាប់ផែនក្ទសា ៤ គ្មូវបាកាគរៀបចំ កាងិក្ំណមរ់រទទួលខុរ

គ្មូវចារ់ោរ់ កាងិមាការងគមិភាេោលួតកាឹងផែការររក្លមភាេរគ្មាប់អកាុវមនតុទធសា្រនៃការរផក្ទគ្លង់គ្បេក័ាធថវធរ

ឆ្ន ំ ២០១៨-២០២៥ ។ វឌ្ឍកាភាេផដលរគគ្លចបាកា រួលមាកា ៖ ររគរៀបចំ កាិងដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមនគោលររណ៍ផណនំ្ទរនសាេសាររ

គីវើរវកាក្លមរលិទធក្លម (ៃែាគគ្ៅ) កាិងរគ្មាប់រវកាក្លមៃែាក្នងុ, គោលររណ៍ផណនំ្ទរវកាក្លមគលើគ្បេក័ាធេ័មម៌ាកាវធទស្ថ កាងិ

គោលររណ៍ផណនំ្ទរនសាេសារវកាក្លមរលិទធក្លម ។  រីក្ររងារពាក្េ់ក័ាធររគរៀបចំគ្ក្បខណឌ ថវធរេ័មម៌ាការលិទធក្លម គ្មូវបាកា

គរៀបចំោគោលររណ៍ផណនំ្ទរនសាេសាររគរៀបចំថវធររលិទធក្លម ។ ទគ្លង់ក្ិចនគ្េលគគ្េៀងរលិទធក្លម, គោលររណ៍ផណនំ្ទរនសាេសា

ររអកាុវមនថវធររលិទធក្លម កាងិគ្ក្បខណឌ ទរសន្ទទកាៃការរតាលដ្ឋកា កាិងគ្មមួេកិាមិយេ័មម៌ាការលិទធក្លម គ្មូវបាកាគរៀបចំោ

គរចក្នសាគ្ពាង ។ បផកាថលគលើគកាះ, ផែការរតុទធសា្រនក្សាងរលមថភាេ ក្ប៏ាកាគរៀបចំ កាងិដ្ឋក្់ឱយអកាុវមនរគ្មាប់ដំណាក្់

រលទសា ៣ គដើលបសាគរៀបចំីកាធាកាលកាុរស កាិងសាថ ប័កា ក្នងុររោំគ្ទដលរ់រផគ្បគ្បលួកាូវររអកាុវមនររងារពាក្់េក័ាធហិរញ្ញវម ថុ

សាធារណៈ ។ 

រគ្មាប់ផែនក្ទសា ៤ មាកាវឌ្ឍកាភាេតឺមោងផែការរផដលបាកាគគ្ោងទុក្ េសាគគ្ពាះផមីកាធាកាលួតចំកាកួាគ្មូវបាកាគគ្បើ

គ្បារ់ក្នុងររគរៀបចំគរចក្នសាគ្ពាង ចាប់គ្បេក័ាធហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈថមសា កាិងអកាុគ្ក្ឹមយគលខ ៨១ កាងិ ៨២ ផដលកាងឹគ្មូវគបើក្

ែៃូវក្នុងររអកាុវមនថវធរេម័៌មាការលិទធក្លមន្ទគេលខាងលុខ ។ ររគរៀបចំគ្ក្បខណឌ រគ្មាប់អកាុវមន កាងិគ្មួមេកិាិមយថវធរ

េ័មម៌ាការលិទធក្លម គៅេុំទកាម់ាកាវឌ្ឍកាភាេតាលផែការរផដលបាកាដ្ឋក្់គចញ ប ុផកានក្េំុងគ្មូវបាកា ំរញុ ។ ផែការរក្សាង

រលមថភាេផដលបាកាគរៀបចំ កាងិអកាុវមនក្កាៃងលក្ គៅេុទំកាម់ាកាភាេគ្រប់គ្ ុងគគ្ោត កាងិលលអិមតាលមគ្លូវររោក្់ផរនង

របរ់អនក្ពាក្េ់ក័ាធគៅគ ើត ។  



ទំេ័រទសា 38 

ោរួល រក្លមភាេបកានក្នុង ហំាកាបន្ទា ប់រគ្មាប់ផែនក្ទសា ៤ រួលមាកា ៖ 

➢ បញ្នប់ររគរៀបចំគរចក្នសាគ្ពាង ចាប់គ្បេ័កាធរនសាេសាគ្បេក័ាធហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ កាិងររផក្រគ្លលួអកាុគ្ក្ឹមយ

គលខ ៨១ កាងិ ៨២ 

➢ គរៀបចំ កាិងដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមនគោលររណ៍ផណនំ្ទរនសាេសាររគរៀបចំ កាងិអកាុវមនថវធរេម័ម៌ាការលិទធក្លម 

➢ គរៀបចំឱយមាការរតាលដ្ឋកា កាងិគ្មមួេកិាមិយេម័៌មាការលិទធក្លម 

➢ តកានររៃការរគីវើរវកាក្លម កាងិអីិររក្ិចនលួតចារ់ោរ់  

➢ គរៀបចំផែការរតុទធសា្រនក្សាងរលមថភាេលួតផដលមាកាភាេគឆៃើតមបគេញគលញ ។ 

៣.៥. ផែនក្ទសា ៥ ៖ ររោំគ្ទដលរ់រអកាវុមនគ្បក្បគដ្ឋតចសារភាេ  

តាលរតៈតុទធសា្រនចមុគរណដំណាក្់រលទសា ៤, ក្ំផណទគ្លង់អភបិាលក្ិចន គៅបកានោធាមុរនូលដ៏រំខាកា ់កាងិ  

ោទិរគៅលុមគ្រួចរបរ់រា រដ្ឋា ភបិាល ។ ក្នងុអភិគ្ក្លៃការរអកាុវមនររងារផក្ទគ្លង់, ភាេោអនក្ដឹក្នំ្ទ រលមថភាេ

គ្រប់គ្រង រលមថភាេបគចនក្គទរ ភាេោមាន រ់ ររទទួលខុរគ្មូវ ររគរៀបចំកាងិគ្រប់គ្រងតកានររសាថ ប័ការបរ់គ្រប់         

សាថ ប័កាពាក្់េក័ាធ កាងិតកានររគលើក្ទឹក្ចិមន រឺោក្តាន ក្ំណមភ់ាេគោរ ័ត កាងិចសារភាេៃកាក្ំផណទគ្លង់របរ់រា រដ្ឋា ភិបាល 

ទងំលូល ។ ក្នុងដំណាក្រ់លទសា ៣ ផែនក្ទសា៥ ក្ំណមក់ាូវរូចន្ទក្ររលិទធក្លមរកាៃះឹ ដូចោ ៖ 

• ភាេោអនក្ដឹក្នំ្ទ, រលមថភាេគ្រប់គ្រង, ឆកាាៈ, ភាេោមាន រ់ កាងិររទទួលខុរគ្មូវ រលគ្របកាងឹក្លមវធីសា

ផក្ទគ្លង ់

• ររបណនុ ះបណាន ល រលគ្រប កាងិគ្បក្បគដ្ឋតរ័ក្និរិទធិភាេ កាងិ គ្បរិទធភាេ 

• ររែនល់ររគលើក្ទឹក្ចិមន រលគ្រប កាិងគ្បក្បគដ្ឋតែលមិភាេ រ័ក្និរិទធភាេ កាិងគ្បរិទធភាេ 

• គ្រប់គ្ក្រួង សាថ ប័កា មាការលមថភាេរលគ្របរគ្មាប់ចូលរលួក្នុងររអកាុវមនក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ររ

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈគ្បក្បគដ្ឋតរ័ក្និរិទធិភាេ កាិងគ្បរិទធភាេ 

• តកានររ កាសាមិវធីសា ៃការរអកាុវមនររងារផក្ទគ្លងរ់រគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ តាលគ្ក្រួង សាថ ប័កា 

គ្មូវបាកាអកាុវមន ។ 

ោក្់ផរនង ររក្ំណមក់ាូវរូចន្ទក្ររកាៃឹះ គដើលបសាតាលដ្ឋកា គ្មួមេកិាិមយ កាិងយតមៃលៃរគ្មាប់ផែនក្គកាះ រឺោបញ្ហា

គ្បឈលគដ្ឋតសារធាមៃុការូចន្ទក្ររលិទធរកាៃឹះ រឺោលូលដ្ឋា កាោំគ្ទដលរ់រអកាុវមនផដលេុទំកា់អាចយរផ់វងបាកា ។ ដូគចនះ 

ររគ្មមួេកិាមិយគលើវឌ្ឍកាភាេៃកាផែនក្ទសា ៥ កាងឹគផ្លន មគលើវឌ្ឍកាភាេៃកាធាមុោលូលដ្ឋា ការគ្មាប់ររអកាុវមនក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ររ

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ ចំកាកួា ៣ រួលមាកា ៖ (១) ររគ្រប់គ្រងតកានររររងារផក្ទគ្លង់ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថ ុ     

សាធារណៈ, (២) តកានររគលើក្ទឹក្ចិមន, កាងិ (៣) តកានររអកានរររដ្ឋា កាផក្ទគ្លង់ ។ 

ររគ្របគ់្រងតកានររររងារផក្ទគ្លងរ់រគ្របគ់្រងហរិញ្ញវម ថសុាធារណៈ ៖ តាលរតៈសារាចរគលខ ០៩ ររ        

ចុះៃថៃទសា ០៨ ផខីនូ ឆ្ន ំ២០១៥ រនសាេសាវធធាកាកាងិកាសាមិវធីសាៃការរគរៀបចំររអកាុវមន ររគ្មមួេកិាមិយតាលដ្ឋកា កាិង ររយតមៃលៃគលើ

ររងារផក្ទគ្លងរ់រគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ, គ្ក្ុលររងារផក្ទគ្លង់ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ (ក្.ហ.រ.) 

គ្មូវបាកាបគងកើមគ ើង គៅតាលគ្ក្រួង សាថ ប័កា កាិងអរគន្ទតក្ដ្ឋា កាៃកាគ្ក្រួងគរដាក្ិចន កាិងហិរញ្ញវម ថ ុ។  
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ររគរៀបចំផែការររក្លមភាេ កាងិររក្ំណម់រូចន្ទក្ររលិទធក្លមរកាៃឹះ របរ់ ក្.ហ.រ អកាវុមនគគ្រលរររគ្លប

រគ្លួលរបរ់ អ.រ.ហ ផដលមាកាផែការររក្លមភាេគ្បចំឆ្ន ំ MAP កាងិ GDAP គ្របតាលផែការររក្លមភាេរួលគ្បចំឆ្ន ំ 

CAP ។ ោគរៀងរាលគ់្មសាមារកាងិគ្បចំឆ្ន ំ, ក្.ហ.រ ៃកា ក្រហវ កាងិគ្ក្រួង សាថ ប័កា គ្មូវគែ ាើកាូវរបាតររណ៍វឌ្ឍកាភាេ កាងិ

រលិទធក្លម លក្ អ.រ.ហ. គដើលបសាគ្មួមេកិាិមយ កាងិគរៀបចំរបាតររណ៍យតមៃលៃ គដ្ឋតគគ្បើគ្បារ់វធីសាសា្រនទលៃកា់លីយល 

(Weighting Average) ។ គទះបសាោោ ងគកាះក្នសា ររគរៀបចំរបាតររណ៍វឌ្ឍកាភាេគៅតឺមោងគេលគវោក្ំណម ់ប ផុកាន

គ្មូវបាកាគីវើោគទៀងទម ់។ 

ក្ិចនគ្ប ុំគ្មួមេកិាមិយ តាលដ្ឋកាវឌ្ឍកាភាេៃការរអកាុវមនផែការររក្លមភាេរបរ់អងគភាេគគ្រលឱយទ ក្.រ.ហ.វ. 

កាងិគ្ក្រួង សាថ ប័កាគលើរូចន្ទក្ររលិទធក្លមរកាៃឹះ គ្មូវបាកាអកាុវមនគ្បចំគ្មសាមារ កាងិគ្បចំឆ្ន ំ គគ្រលររដឹក្នំ្ទរបរ់គ្បធាកា 

រណៈក្មាម ីិររដឹក្នំ្ទររងារផក្ទគ្លង់ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ  ោលួតភារសាពាក្់េក័ាធ ៣ ក្គ្លិម ៖ (១) ក្គ្លមិ

រណៈក្លមររររងារផក្ទគ្លងរ់រគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈៃកា ក្.រ.ហ.វ, (២) ក្គ្លិមរណៈក្មាម ីរិរដឹក្នំ្ទររងារ

ផក្ទគ្លង់ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ (ផដលមាកាវមនមាកាេសាគ្រប់គ្ក្រួង សាថ ប័កា), កាងិ (៣) ក្គ្លិមរណៈក្មាម ីរិរ

ដឹក្នំ្ទររងារផក្ទគ្លង់ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ គ្ក្លុររងារបគចនក្គទរ កាងិៃដរអូភិវឌ្ឍ ។  

បញ្ហា គ្បឈល ុំវធញតកានររបចនុបបកានផដលរួរគដ្ឋះគ្សាត រលួមាកា ៖ (១) រររគ្លបរគ្លួលឱយមាកាផែការរ

រក្លមភាេគ្បចំឆ្ន ំឱយទកា់គេលគវោ, (២) ភាេគឆៃើតមបោន រយងរូចន្ទក្ររលិទធក្លមរកាៃះឹៃកាផែការររក្លមភាេគ្បចំឆ្ន ំ

របរ់ ក្.ហ.រ. កាិងរូចន្ទក្ររលិទធក្លមរកាៃឹះៃកាផែការររក្លមភាេរួលគ្បចំឆ្ន ំ, កាិង (៣) វឌ្ឍកាភាេ កាងិវធីសាសា្រន       

យតមៃលៃរួរផក្រគ្លលួ គដើលបសាឱយមាកាភាេគ្បាក្ដកាិតល ។ 

គដើលបសាគឆៃើតមប អ.រ.ហ. បាកាកាងិក្េំុងគរៀបចំកាូវគោលររណ៍ផណនំ្ទរនសាេសាររគ្រប់គ្រងរលិទធក្លមគដ្ឋតផែអក្គលើ

លទធែល ក្នងុគោលបំណងបគងកើកាគ្បរិទធភាេ កាងិរ័ក្និរិទធិភាេ ៃការរគរៀបចំគលើផែការររក្លមភាេ កាងិលទធែលក្នងុឆ្ន ំ 

កាងិររយតមៃលៃររអកាុវមនគ្បចំ ៃកាអរគន្ទតក្ដ្ឋា កា ក្រហវ កាងិគ្ក្រួង សាថ ប័កា គដើលបសាោលូលដ្ឋា កាគ្រប់គ្ ងុគគ្ោតក្នងុ

ររឆៃុះបញ្ហន ងំកាឹងផែការររក្លមភាេរួល គ្េលទងំររក្សាងគ្បេ័កាធោក្់ផរនង ។ 

តកានររៃការរគលើក្ទកឹ្ចមិនរគ្មាបរ់រងារផក្ទគ្លង ់ ៖ គោងតាលគរចក្នសារគគ្លចរបរ់រា រដ្ឋា ភបិាលគលខ 

១១៩ រររ ចុះៃថៃទសា ២៩ ផខីនូ ឆ្ន ំ២០១៧ គលើររគគ្បើគ្បារ់ចំណូលលិកាផលកាសារគេើេកាធរបរ់គ្ក្រួង សាថ ប័កាគ្បលូល

ចំណូលរគ្មាប់ែនលរ់រគលើក្ទឹក្ចិមនគលើររងារផក្ទគ្លង់ ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ, លូលកាិី កិ្លមវធីសាផក្ទគ្លងរ់រ

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ គ្មូវបាកាបគងកើមគ ើងគដ្ឋតរថមិគៅគគ្រលររគ្រប់គ្រងរបរ់ អ.រ.ហ. ក្នងុររគគ្បើគ្បារ់

រគ្មាប់ោំគ្ទក្លមវធីសា ។   

 ររអកាុវមនលូលកាិីកិ្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ បាកាក្ំណម់ផបងផចក្ោ ២ ដំណាក្់រល 

គដ្ឋតផែអក្គលើអគ្តារម់ចំណូលលិកាផលកាសារគេើេកាធ ១  %ក្នងុដំណាក្រ់លទសា  ១ កាងិ ៤  %ក្នុងដំណាក្់រលអកាុវមនលូលកាិី ិ  

គ្រប់គ្ ងុគគ្ោត ។ បចនុបបកានគកាះ ររអកាុវមនលូលកាិី ិ ក្េំងុអកាុវមនក្នុងដំណាក្រ់លទសា ១ ផដលមាកាអគ្តា ១  %ៃកាចំណូល

លិកាផលកាសារគេើេកាធ ។ គោងតាលគ្បររគលខ ៣៥១ រហវ.គ្បក្ ចុះៃថៃទសា ៣០ ផខលសាន្ទ ឆ្ន ំ២០១៨ រនសាេសាវធធាកា កាងិ        

កាសាមិវធីសាររែនលរ់រគលើក្ទឹក្ចិមន កូាគ្ក្ុលររងារផក្ទគ្លងរ់រគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈៃកាគ្ក្រួង សាថ ប័កា, ក្.ហ.រ.      
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គៅតាលគ្ក្រួង សាថ ប័កា គ្មូវក្ំណម់រមារភាេៃកាគ្ក្ុលររងារផដលគ្មូវទទួលបាកាគ្បាក្ឧ់បមថលភគលើក្ទឹក្ចិមន រីក្ចំកាកួា

រមារភាេ គ្មូវមាការងគមភិាេកាឹងផែការររក្លមភាេគ្បចំឆ្ន ំ កាងិរូចន្ទក្ររលិទធក្លមរកាៃះឹ ផដលរគ្លបរគ្លលួគដ្ឋត 

អ.រ.ហ. គដើលបសាគោរេ កូា រ.ហ.រ. េកិាិមយកាិងរគគ្លច ។ គ្បាក្់ឧបមថលភគលើក្ទឹក្ចិមនគកាះ គ្មូវគបើក្ែនល់គ្បចំផខគដ្ឋត     

រមាមាគ្មោលួតកាឹងវឌ្ឍកាភាេគ្បចំគ្មសាមារៃកាផែការររក្លមភាេគ្បចំឆ្ន ំ ។ ោ ងណាលិុញ ចំណចុគខាតៃការរងារគកាះ 

រឺគ្ក្រួង សាថ ប័កា ទទួលបាការរគលើក្ទឹក្ចិមន គទះបសាោរក្លមភាេផដលបាកាគគ្ោងលួតចំកាកួា លិកាឆៃុះបញ្ហន ងំកាងឹក្ិចនខិមខំ

គ្បឹងផគ្បងក្៏គដ្ឋត ។ 

 បញ្ហា គ្បឈល ុំវធញតកានររគកាះ ផដលរួរគដ្ឋះគ្សាត រួលមាកា ៖ (១) រុណាីិបគមតយៃការរក្ំណម់រមារភាេ 

ក្.ហ.រ. គៅតាលគ្ក្រួង សាថ ប័កា គដើលបសាទទួលបាកាគ្បាក្់ឧបមថលភ ផដលរំគៅគៅគលើវឌ្ឍកាភាេៃការរងារផក្ទគ្លង់គៅក្នងុ

សាថ ប័កា, កាងិ (២)រមារមភិាេៃការរផបងផចក្រមារភាេទទួលគ្បាក្់ឧបមថលភ គីៀបកាងឹររក្ំណម់ផែការររក្លមភាេ 

កាងិរូចន្ទក្ររលិទធក្លមរកាៃឹះរយងគ្ក្រួង សាថ ប័កា ។ 

គដើលបសាគឆៃើតមប អ.រ.ហ. កាងឹគរៀបចំយតមៃលៃគលើររអកាុវមនលូលកាិីិផក្ទគ្លងរ់រគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ    

ក្នុងឆ្ន ំ២០២១ គលើទិដាភាេហរិញ្ញវម ថ ុ ររដឹក្នំ្ទគ្រប់គ្រង កាងិររចូលរួលគលើររងារផក្ទគ្លង់ លុកាកាងឹរររគគ្លចឈាកា

គៅដំណាក្រ់លគ្រប់គ្ ុងគគ្ោត។ 

តកានររអកានរររដ្ឋា កាផក្ទគ្លង់គែសងគទៀម ៖ ក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់តាលផបបគ្បោីិបគមតយគៅថ្នន ក្់គគ្រលោមិ,      

ក្លមវធីសាផក្ទគ្លងរ់រគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ កាងិ ក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់រដាបាលសាធារណៈ រឺោក្ំផណទគ្លងរ់នូល

អភបិាលក្ិចនៃការា រដ្ឋា ភបិាលក្លពុោ ផដលមាកាបចន័តគលើគ្រប់គ្ក្រួង សាថ ប័កា កាងិទលទរឱយមាកាគឆៃើតមបោន  បំគេញោន  

កាងិរួររថមិក្នងុគលបឿកាគ្បហាក្គ់្បផហលោន  ។ តកានររអកានរររដ្ឋា កាក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ ៣ របរ់រា រដ្ឋា ភបិាលគ្មូវបាកាបគងកើម

គ ើងចប់េសាឆ្ន ំ ២០១៦ លក្ គដ្ឋតអរគ/គលខាីរិរដ្ឋា កាទងំបសាក្ំណមក់ាវូតកានររៃការរដឹក្នំ្ទក្ិចនគ្ប ុផំ្លៃ រ់បនូរ គវកា ១ដង/

គ្មសាមារោបកានបន្ទា ប់ ។ ក្ិចនគ្ប ុំគផ្លន មររេភិាក្ាគលើបញ្ហា ន្ទន្ទ កាងិវឌ្ឍកាភាេៃការរអកាវុមនផែការររក្លមភាេរួលគ្បចំ

ឆ្ន ំៃកាតកានររអកានរររដ្ឋា កាគកាះ ។ លក្ដលឆ់្ន ំ ២០១៧ ក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ចាប់ កាិងគ្បេក័ាធតមុនិីល៌ គ្មូវបាកាបញ្នូលក្នងុតកាន

ររក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ ៣ តាលរតៈររក្ក្ភាេរយង គ្បធាការណៈក្មាម ីិររៃកាក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ទងំ ៤ ។ 

តកានររៃការរដឹក្នំ្ទក្ិចនគ្ប ុផំ្លៃ រ់គវកា គ្មូវបាកាអកាុវមនោគទៀងទម់ ោលួតកាងឹផែការររក្លមភាេគ្បចំឆ្ន ំ ។ 

គដើលបសាេគ្ងងឹគលើតកានររអកានរររដ្ឋា កាគកាះ, រររគ្លបរគ្លួលក្គ្លិមបគចនក្គទរ គ្មូវបាកាេគ្ងងឹតាលរតៈររបគងកើមគ្ក្ុល

ល្កានសាបគងាគ លបគចនក្គទរគៅតាលអរគ/គលខាីរិរដ្ឋា កាផក្ទគ្លងក់ាសាលួតៗ ។ 

តកានររសាថ ប័កាដឹក្នំ្ទររងារផក្ទគ្លងក់ាសាលួតៗ បាកាក្ំណមក់ាវូបញ្ហា គ្បឈលផដលលិកាអាចគចៀររួច ររឺគបៀបៃកា

ររដឹក្នំ្ទកាិងគ្រប់គ្រងររងារផក្ទគ្លង់គៅតាលររដ្ឋា កាកាសាលួតៗ ផដលគីវើឱយគលបឿកាៃកាក្ំផណទគ្លង់កាសាលួតៗ រថិមក្នងុភាេ

គដ្ឋតផ ក្ៗេសាោន  កាិង កួារលេុំបាកាបំគេញឱយោន គៅវធញគៅលក្ ផដលបងកោក្ិចនគ្បឈលគ្មូវគដ្ឋះគ្សាត ។ 

គដើលបសាគឆៃើតមបកាងឹររគរៀបចំក្ក្សារតុទធសា្រនក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ ៣ បូក្ ១ រតៈគេល ១០ឆ្ន ំ របរ់រា រដ្ឋា ភបិាល     

ក្លពុោគ្មូវបាកាទទួលររក្ក្ភាេេសាគ្បធាការណៈក្មាម ីរិរកាសាលួតៗ គដើលបសាក្ំណម់ទិរគៅរលួៃការរផក្ទគ្លង់អភិបាលក្ិចន ។         

អ.រ.ហ. គ្មូវបាកាចមត់ាំងោមួអងគរនូល គដើលបសារគ្លបរគ្លួលគរៀបចំក្ក្សារគកាះ ។ ោទិរគៅ អ.រ.ហ កាងឹបញ្នប់       

ក្ក្សារទរសន្ទទការនសាេសាចក្ខុវធរ័តកាិងតុទធសា្រនក្លមវធីសាទគ្លង់ ៣ បូក្ ១ ៃការា រដ្ឋា ភបិាល ក្នងុឆ្ន ំ ២០២១ ។ 
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៣.៥.១. គរចក្នសារកានដិ្ឋា កាផែនក្ទសា ៥ 

ោរួល ររក្សាងរលមថភាេ, តកានររគ្រប់គ្រងតាលដ្ឋការរអកាុវមនក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ កាងិតកានររគលើទឹក្ចិមន     

គ្មូវបាកាគរៀបចំ កាងិដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមន តាលរតៈ ៖ (១) ររអកាុវមនផែការរតុទធសា្រនក្សាងរលមថភាេក្លមវធីសាផក្ទគ្លងរ់រ

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ ដំណាក្រ់លទសា ៣, (២) ររដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមនសារាចររា រដ្ឋា ភបិាលក្លពុោគលខ ០៩ ររ     

ចុះៃថៃទសា ៨ ផខីនូ ឆ្ន ំ២០១៥ រនសាេសាវធធាកាកាងិកាសាមិវធីសាៃការរគរៀបចំ ររអកាុវមន ររគ្មមួេកិាមិយតាលដ្ឋកា កាងិររយតមៃលៃគលើ

ររងារផក្ទគ្លងរ់រគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ, កាងិ (៣) ររដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមនលូលកាិី ិក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ររគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ ។ ោលួតោន គកាះ គដើលបសាធាន្ទឱយបាកាកាូវចសារភាេៃការរអកាុវមនក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថ ុ 

សាធារណៈ, តកានរររគ្លបរគ្លួលអកានរររដ្ឋា កាក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ (ក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ, 

ក្លមវធីសាផក្ទគ្លងត់ាលផបបគ្បោីិបគមតយគៅថ្នន ក្់គគ្រលោមិ, កាងិក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់រដាបាលសាធារណៈ) គ្មូវបាកាបគងកើម 

កាងិអកាុវមនចបត់ាំងេសាឆ្ន ំ ២០១៦ ក្នងុគោលបំណងបគងកើមភាេគ្បទក្គ់្ក្ឡា កាិងបំគេញោន គៅវធញគៅលក្រយងក្លមវធីសា

កាសាលួតៗ ។  

ោរួល រក្លមភាេបកានក្នុង ហំាកាបន្ទា ប់រគ្មាប់ផែនក្ទសា ៥ រួលមាកា ៖ 

➢ គរៀបចំផែការរតុទធសា្រនក្សាងរលមថភាេក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ ដំណាក្់

រលទសា ៤ 

➢ គរៀបចំកាងិអកាុវមនគោលររណ៍ផណនំ្ទរនសាេសាររគ្រប់គ្រងរលិទធក្លមគដ្ឋតផែអក្គលើលទធែល  

➢ យតមៃលៃររអកាុវមនលូលកាិី កិ្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈដំណាក្រ់លទសា១ កាិងររ

ឈាកាគៅរកា់ដំណាក្រ់លគ្រប់គ្ ងុគគ្ោត 

➢ គរៀបចំក្ក្សារចក្ខុវធរ័ត កាិងតុទធសា្រនក្លមវធីសាផក្ទគ្លង ់៣ បូក្ ១ របរ់រា រដ្ឋា ភបិាលក្លពុោ ។ 

 

៣.៦. ចណំចុក្ងវះចគន្ទៃ ះៃកាគ្ក្បខណឌ ផែការររក្លមភាេរលួ-ដណំាក្រ់លទសា ៣  

ផែអក្តាលររយតមៃលៃររអកាុវមនផែការររក្លមភាេរួល-ដំណាក្រ់លទសា ៣, ររគរៀបចំកាូវរក្លមភាេររងារផក្

ទគ្លង់គៅក្នងុដំណាក្់រលគកាះ គៅមាកាចំណចុខវះចគន្ទៃ ះលួតចំកាកួា ដូចខាងគគ្រល ៖  

• េុំទកា់គផ្លន មគលើក្គ្លមិលទធែលក្នុងឆ្ន ំ កាិងលទធែលចុងគគ្រតឱយបាកាចារ់ោរ់ ផដលគីវើឱយររយតមៃលៃ

បញ្នប់ដំណាក្់រលកាសាលួតៗ លិកាមាកាភាេចារ់ោរ់ ។ 

• េុំគផ្លន មក្ិចនររអាទិភាេចារ់ោរ់ គហើតគផ្លន មគលើរក្លមភាេមាកាក្នុង GDAP កាងិ MAP ។ 

• មាការរតលគ់្ចលំអេំសា KPIs កាងិគោលគៅ គ្េលទងំររក្ណំម់គោលបំណងកាិងចគងាក លរក្លមភាេេុំទកា់

មាកាភាេចារ់ោរ់ ។ 

• មួន្ទទសារបរ់គ្ក្រួង សាថ ប័កា េុំទកា់គ្មូវបាកាក្ំណម់ឱយចារ់ោរ់ គពាលរឺេុទំកា់បាការិមរូរលុខងាររបរ់

គ្ក្រួង សាថ ប័កា គដ្ឋតែារភាា ប់កាឹងររផក្ទគ្លង់បចនុបបកាន (ររគ្មួមេកិាិមយគលើគបៀវមស, ររចុះបញ្ាសាគ្ទេយ

រលបមនិរដា) ។ បផកាថលេសាគលើគកាះ ររគរៀបចំ MAP េុទំកា់រមិរូរតាលវធរ័តគៅគ ើត ផដលគ្ក្រួង សាថ ប័កា    

រួរមគ្លូវឱយគីវើររគរៀបចំតាលវធរ័ត កាិងអាទិភាេ ដូចោ ៖  វធរ័តគរដាក្ិចន គផ្លន មគលើ (១) ចំណូល, (២) 
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ររគ្រប់គ្រងវធកាិគោរសាធារណៈ, (៣) គ្បេក័ាធ FMIS កាងិ (៤) ថវធរក្លមវធីសា (អងគភាេថវធរ កាងិររគ្មមួេកិាិមយ 

កាងិយតមៃលៃ) ។   រកី្  វធរ័តរដាបាលអកាវុមន FMIS កាងិថវធរក្លមវធីសា គផ្លន មគលើ អងគភាេថវធរ កាងិររគ្មមួេកិាិមយ 

កាងិយតមៃលៃ ។ 

• ររគលើក្ទឹក្ចិមនគលើក្ិចនររ PFM លិកាទកាែ់ារភាា ប់គៅកាឹងរលិទធក្លមគៅគ ើត ។ 

•  វធសាលភាេគ្ក្បខណឌ  CAP3 លិកាទកា់បញ្នូលររតាលដ្ឋការរអកាុវមនរហគ្ោរសាធារណៈ (រថិមក្នងុ

រលមថក្ិចនរបរ់អរគន្ទតក្ដ្ឋា កាគ្ទេយរលបមនិរដាកាងិចំណូលលិកាផលកាសារគេើេកាធ) កាងិគ្រះឹសាថ កាសាធារណៈ  

រដាបាល (ន្ទតក្ដ្ឋា កាហិរញ្ញក្ចិនៃកាអរគន្ទតក្ដ្ឋា កាថវធរ) កាិងមួន្ទទសាលកាាសារគរដាក្ិចនកាិងហិរញ្ញវម ថរុា ធាកាសាគខមន ។ 

• រចន្ទរលពក័ាធៃកាផែការររក្លមភាេរួល-ដំណាក្់រលទសា ៣ គៅមាកាភាេគ្មួមរុសាោន  លិកាទកា់គរៀបចំ កាងិ        

ផបងផចក្បាកាចារ់ោរ់គៅតាលគខឿកាកាសាលួតៗ ។ 

• ក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់គ្មូវបាកាគរៀបចំតាល “អភគិ្ក្លោគខឿកា” ផដលេិបាក្កាឹងក្ំណមថ់្នដំណាក្រ់លកាសាលួតៗគ្មូវ

បញ្នប់គៅគេលណា គដ្ឋតសារគ្រប់ដំណាក្រ់លទងំអរ់រុទធផមមាការក្លមភាេគខឿកាកាសាលួតៗ ។ 
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៤. ការពិនិតយង្មើលលទធ្លសង្ខេប PEFA 

ររយតមៃលៃ PEFA ឆ្ន ំ២០២០ គ្មូវបាកាបញ្នូលររតាលដ្ឋការលិទធក្លមៃការរគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ    

ោលួតកាងឹររយតមៃលៃ PEFA ឆ្ន ំ២០១៥ កាងិក្ំណម់វឌ្ឍកាភាេៃការរអកាុវមនគដ្ឋតគគ្បើគ្បារ់គ្ក្បខណឌ យតមៃលៃ PEFA         

ឆ្ន ំ២០១១ ផដលមាកាគ្សាប់ គដើលបសាអាចគីវើររគគ្បៀបគីៀបេសាវឌ្ឍកាភាេេកិាាុរយងឆ្ន ំ ២០១៥ កាងិឆ្ន ំ ២០២០ ។ ោលទធែល

ៃការរគគ្បៀបគីៀបបងាា ញថ្ន រូចន្ទក្រៃកាចំកាកួា ១០ ទទួលបាកាេកិាាុខព រ់ោងររយតៃលៃគលើក្លុកា រួលមាកា PI-2, PI-6, 

PI-7, PI-10, PI-13, PI-14, PI-19, PI-21, PI-23 កាិង PI-25 (ឧបក្រលពក័ាធទសា ៣) ។ រូចន្ទក្រចំកាកួា ១១ គ្មូវបាកាផក្លលអ 

ផដលក្នុងគន្ទះរូចន្ទក្រចំកាកួា ៧ បាកាគក្ើកាោ ងគហាចលួតចណំាមថ់្នន ក្ ់។ ររក្ម់រមាគ លៃ់ការរគគ្បៀបគីៀបវឌ្ឍកាភាេឆ្ន ំ 

២០១៥ កាងិឆ្ន ំ ២០២០ គ្មូវបាកាបងាា ញដូចខាងគគ្រល ៖ 

 វធកាត័ថវធរ ៖ ទទួលបាកាវឌ្ឍកាភាេលអគលើ “ភាេគ ឿទុក្ចិមនៃកាថវធរ” ទងំររអកាុវមនចំណូល កាិងចំណាត,            

ររតាលដ្ឋកាចំណូលេសាគ្រះឹសាថ កាសាធារណៈរដាបាល, កាិងមមាៃ ភាេៃការមេវក្ិចនោប់េកាធ កាិងបំណុលេកាធរបរ់អនក្      

ោប់េកាធ ។ ចំណាម់ថ្នន ក្់ថវធរគ្មូវបាកាដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមន កាិងបកានផក្លលអោគ្បចំ ។ ក្ក្សារគ្ក្បខណឌ ថវធររតៈគេលលីយល

គ្មូវបាកាអកាុល័ម កាិងដ្ឋក្់ឱយអកាុវមនសាក្លបង កាិងេ័ម៌មាការនសាេសាីកាធាកាផដលទទួលគដ្ឋតសាោមាកាវឌ្ឍកាភាេលអ ។ 

គទះបសាោោ ងគកាះក្នសា, ក្ងវះេ័ម៌មាកាៃកាបំណលុតថ្នគហមុគៅផមោបញ្ហា  កាិងហាកាិភ័តសារគេើេកាធគៅផមលិកាទកា់អាច      

រាតររណ៍បាកា ។ គ្បេក័ាធរដាបាលគ្បលូលចំណូលគៅលិកាទកា់អាចធាន្ទេសាគ្បរិទធភាេៃការរចុះបញ្ាសារបរ់អនក្បងេ់កាធ ឬ

គ្រប់គ្រងបំណលុអនក្ោប់េកាធ (PI-14) កាងិក្គ្លិមៃកាបំណលុេកាធក្ក្រាះគៅផមបកានមាកា កាងិគដ្ឋះគ្សាតបាកាមិចមចួ     

(PI-15 រមារធាម ុ 15.1) ។ ក្ងវះគ្បរិទធភាេគ្បេក័ាធក្ម់គ្តាវធក្កតបគ្មគលើទំកាញិ កាងិររែនលគ់រយគៅផមោបញ្ហា       

(PI-4 រមារធាម ុ 4.2) ។ ក្ងវះខាមទងំគកាះ កាងឹបងកឱយមាការលិទធក្លមលអគលើវធកាត័ថវធរកាឹងគ្បឈលហាកាិភត័             

គៅក្នងុរតៈគេលខៃ សាគលើររគ្បលូលចំណូលរបរ់រា រដ្ឋា ភបិាល ឬអាចគីវើឱយមាការរថលថតៃកាក្ំគណើកាគរដាក្ិចនគៅក្នងុ     

រតៈគេលលីយល ។ 

តទុធសា្រនវធភា កា៍ី កាធាកា ៖ តុទធសា្រនវធភា កា៍ី កាធាកាបងាា ញកាូវវឌ្ឍកាភាេលអ កាងិក្គ្លមិៃការរផគ្បគ្បួលក្នុង

រមារភាេចំណាត គ្មូវបាការម់បកាថត ផដលបញ្ហា ក្េ់សាអភិគ្ក្លៃការរគរៀបចំគីវើគ ើងតាលលដំ្ឋប់លំគដ្ឋត កាិងមាការរ

ចូលរួលក្នងុររគរៀបចំថវធរគ្បចំឆ្ន ំ ។ ររគ្មមួេកិាមិយគដ្ឋតអងគកាសាមិបបញ្ញមនបិាកាទកា់គេលគវោ កាងិតាលកាសាមិវធីសាគ្មឹលគ្មូវ    

ក្៏ដូចោភាេទកាគ់េលគវោ កាងិភាេអាចគ ឿោក្ប់ាកាៃកាេម័៌មាកាអេំសាររគែារីកាធាកាគៅឱយ  ុ-ំរងាក ម់ ។ គទះបសាោោ ង

គកាះក្នសា ផែការរតុទធសា្រនតាលវធរ័តគៅផមមាកាភាេគខាត គលើក្ផលងផមវធរ័តរុខាភិបាល កាងិអប់រំ ។ ទកាាឹលកាឹងគកាះ 

គ្ក្បខណឌ ចំណាតរតៈគេលលីយលលិកាគ្មូវបាកាគរៀបចំគេញគលញ កាិងរមាហរណក្លមគៅក្នុងដំគណើរររគរៀបចំថវធរ 

ោលួតររែារភាា ប់ចារ់ោរ់េសាវដនថវធរលួតគៅវដនថវធរលួតគទៀម គលើក្ផលងផមថវធរររុប ។ 

គ្បរិទធភាេៃការរែនលគ់រយសាធារណៈ ៖ េម័ម៌ាកាពាក្់េក័ាធកាងឹីកាធាកា ផដលទទួលគដ្ឋតសាោគរៀកាន្ទន្ទមាកា

វឌ្ឍកាភាេរួរឱយក្ម់រមាគ ល់ កាងិគ្បេក័ាធលទធក្លមមាកាមមាៃ ភាេ កាិងររទទួលបាកាេ័មម៌ាកាថវធរោសាធារណៈមាកាភាេលអ

គ្បគរើរ ។ គទះបសាោោ ងគកាះក្នសា, គៅមាកាភាេគខាតដៃទគទៀមរថិមគៅក្នងុររតាលដ្ឋកា កាងិររយតមៃលៃរលិទធក្លមៃកា         

សាថ ប័ការរែនលគ់រយសាធារណៈ កាងិររែារភាា ប់ថវធរគៅកាឹងគោលកាគោបាត ។ 
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៥. ទិសង្ៅននរមមវិធផីរទក្មខក់ារក្រប់ក្រខហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 

ផែអក្គលើលទធែលយតមៃលៃររអកាុវមន CAP3 បងាា ញថ្ន ក្លមវធីសាផក្ទគ្លងរ់រគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ ដំណាក្់

រលទសា ៣ រគគ្លចបាកាកាូវភាេគ ឿទុក្ចិមនៃកាថវធរផដលរងឹមំាគ្រប់គ្ោកា់, ឆអងឹខនងៃការណគកាតយភាេហិរញ្ញវម ថគុ្មូវបាកា

ដ្ឋក្់ឱយអកាុវមន, ររែារភាា ប់ថវធរគៅកាងឹគោលបាតរគគ្លចបាកាោសារវ័កាដ កាិងលូលដ្ឋា ការំខាកាៃ់ការណគកាតយភាេ

រលិទធក្លម គ្មូវបាកាគលចគចញោរូបរាងោបគណដ ើរៗ ។ 

ផែអក្តាលលទធែលយតមៃលៃ PEFA ថ្នន ក្់ោមឆិ្ន ំ ២០២០ បងាា ញថ្ន គ្បេក័ាធហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈមាកាគ្រប់លុខងារ  

ទងំអរ់ គដ្ឋតគ្ោកា់ផមគ្មូវបកានេគ្ងឹងរុណភាេបផកាថលគទៀម, ចំផណក្ថ្នន ក្់គគ្រលោមិគៅមាកាលក្ខណៈល ឈររហិរញ្ញវម ថុ

គៅគ ើត កាិងចំបាច់េគ្ងឹងតកានររគ្បមមិលុយភាេរយងអភិបាលៃការណៈអភបិាល កាិងគ្ក្ុលគ្បឹក្ា ។  លទធែលៃការរយត

មៃលៃ PEFA គដ្ឋតយរផ់វងគលើរូចន្ទក្ររកាៃឹះចំកាកួា ២៧ គៅឆ្ន ំ ២០១៥ កាងិឆ្ន ំ ២០២០ បងាា ញថ្ន រូចន្ទក្រចំកាកួា ១០       

គ្មូវបាកាផក្លលអ, ផដលក្នុងគន្ទះ ចំកាកួា ៧ គក្ើកាោ ងគហាចលួតក្គ្លមិ ផដលរួលមាកា ររទទួលបាកាេម័៌មាកាេសីា កាធាកា    

របរ់អងគភាេអកាុវមន, ចំណាម់ថ្នន ក្់ថវធរ, គ្បេ័កាធលទធក្លមមាកាភាេគ្បក្ួមគ្បផ ង ធាន្ទមៃលៃៃកាលតុ កាិងគ្មួមេកិាមិយ,     

រំណុំក្ក្សារថវធរមាកាេម័៌មាការកា់ផមគេញគលញ, ររទទួលបាកាេ័មម៌ាកាេសាថវធររបរ់សាធារណ កា កាិងររែលមិ 

របាតររណ៍ហិរញ្ញវម ថទុកា់គេល កាងិមាការុណភាេ ។ គដ្ឋតផ ក្រូចន្ទក្ររកាៃឹះលួតធាៃ ក្់ចុះ គដ្ឋតសារគ្បលូលចំណូល

គ្មូវបាកាគគ្ោងទបខាៃ ំងគេក្គីៀបគៅកាងឹររអកាុវមនោក្់ផរដង ។ គទះបសាោលទធែលបងាា ញអំេសាវឌ្ឍកាភាេៃការរផក្ទគ្លង់

ហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ, ប ុផកានវឌ្ឍកាភាេគ្មូវររផក្លលអបផកាថលគទៀម គៅគ្រប់គខឿកាទងំអរ់ផដលបកាដអកាុវមនផថលគទៀម ។  

គៅក្នងុកាត័គកាះ ររគបាះ ហំាកាគៅលុខៃកាក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈគ្មូវបាកាេចិរណាក្នុង

 គគ្លើរេសារ ៖ ទសា១).ររេកាស្ថគេលផែការររួលដំណាក្់រលទសា ៣ គដ្ឋតមាការរផក្រគ្លលួអាទិភាេលួតចំកាកួាគ ើង វធញ 

កាងិខិមខំរគគ្លចឱយបាកាកាូវក្ចិនររផដលគៅគរររលឱ់យបាកាោអមិបបបរមា កាងិ ទសា២).ររឈាកាគៅអកាុវមនផែការរ

រក្លមភាេរួលដំណាក្រ់លទសា ៤ គដ្ឋតផក្រគ្លលួអាទិភាេគ ើង វធញ កាងិបញ្នូលររងារគរររល់គៅក្នងុដំណាក្់រល   

ទសា ៤ ផមលដង ។  

រគ្មាប់ គគ្លើរទសា ១, ររេកាស្ថរគេលកាងឹអកាញុ្ហញ មឱយក្លពុោបញ្នប់កាូវក្ិចនររទងំឡាតផដលបាកាគគ្ោងបាកាគេញ

គលញលអ ផដលកាឹងរៃ តោលូលដ្ឋា កាគ្រប់គ្ោកា់ កាងិ រឹងមំា រគ្មាប់រណគកាតយភាេរលិទធក្លម ។ បទេិគសាីកា៍គៅបណាដ

គ្បគទរោគគ្ចើកាបាកាបងាា ញថ្ន រណគកាតយភាេរលិទធក្លមកាងឹេិបាក្រគគ្លចបាកា គបើលូលដ្ឋា កាៃកាគខឿកាបសាខាងគដើលលិកាមាកា

លក្ខណៈ រឹងមំាគ្រប់គ្ោកា់ ។ គលើរេសាគកាះ រររគគ្លចកាូវរណគកាតយរលិទធក្លមលិកាផលកាោររងាតគ្រលួគទ រូលបសាផមគៅ

ក្នុងគ្បគទរអភិវឌ្ឍកាក៍្៏គដ្ឋត ។ ក្នងុកា័តគកាះ ក្លពុោលិកាគ្មូវគ្បញា ប់គ្បញាលខ់ាៃ ំងក្នងុររគឆ្ព ះគៅរក្គខឿកាទសា ៤ គេក្គទ ។ 

គទះបសាោោ ងគកាះក្ដសា រគ្មាប់ គគ្លើរទសា ១ គកាះ អាចកាងឹបគងកើមកាូវែលអវធ ាមាកាលួតចំកាកួា េសាគគ្ពាះររេកាស្ថររតៈគេល ១ 

គៅ ២ ឆ្ន ំ ឬគគ្ចើកាោងគកាះ កាងឹលិកាអាចផ្លៃ រ់គ្បេក័ាធអវសារួរឱយក្ម់រមាគ លក់ាូវលទធែលផដលរគគ្លចបាការេវៃថៃគទ គពាលរឺ

គ្ោកា់ផមេគ្ងងឹកាូវវឌ្ឍកាភាេផដលមាកាគ្សាប់ផមប ុគណាណ ះ ។ គ្បររគកាះអាចនំ្ទឱយបាម់បងក់ាូវ វភាេៃការរងារផក្ទគ្លង់

ផដលខមិខំរក្ាក្នុងរតៈគេល ១៥ ឆ្ន ំក្កាៃងលក្ ។ គលើរេសាគកាះគៅគទៀម, ផែការររក្លមភាេរួលដំណាក្់រលទសា ៣ មាកា

ចគន្ទៃ ះគ្បគហាងលួតចំកាកួាផដលផក្មគ្លូវ កាិងផ្លៃ រ់ក្គ្លិមអាទិភាេ ។ ដូចគកាះ ររផក្រគ្លួលផែការររក្លមភាេរួល កាងឹ

គ្មូវគីវើោចំបាច់ គដើលបសាមគ្លង់គៅរក្រណគកាតយភាេរលិទធក្លម ។ 
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រគ្មាប់ គគ្លើរទសា ២ រឺររគបាះ ំហាកាគៅគខឿកាទសា ៤ ោ គគ្លើរលអលួតរគ្មាប់បូក្ររុបររងារផក្ទគ្លង់រតៈគេល 

២១ ឆ្ន ំ ផដលោគេលគវោដ៏ផវងលួតក្នងុររផក្ទគ្លងរ់រគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ ។ គៅក្នងុក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ររ

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ តាលដំណាក្រ់លកាសាលួតៗ រឺគរៀបចំគ ើងគដើលបសាគផ្លដ មររតក្ចិមនទុក្ដ្ឋក្់គលើគខឿកាកាសាលួតៗ

ប ុគណាណ ះ ។ តាលររអកាុវមនក្កាៃងលក្, រក្លមភាេផក្ទគ្លងលិ់កាបាកាបញ្នប់គខឿកាលួតទងំគ្រុង គទើបគឆ្ព ះគៅរក្ររគរៀបចំ

ររងារផក្ទគ្លង់គលើគខឿកាថមសាគន្ទះគទ ។ ោក្់ផរដង ររគបាះ ហំាកាគៅរកា់ដំណាក្់រលទសា ៣ គ្មូវបាកាគីវើគ ើង    ទកាាឹលកាងឹ

េគ្ងងឹគខឿកាទសា ១ កាិងគខឿកាទសា ២ ផដលគ្មូវផក្លលអោគ្បចំ គដ្ឋតលិការង់ចំរររគគ្លចបាកាកាូវគខឿកាទងំ ២ ទងំគ្រុង

គ ើត ។ ដូចោន ផដរ ររគបាះ ហំាកាគៅរកា់ដំណាក្រ់លទសា ៤ “រណគកាតយភាេរលិទធក្លម” អាចគីវើបាកាគដ្ឋតលិកាចំបាច់

រង់ចំគខឿកាទងំបសាបញ្នប់ផដរ េសាគគ្ពាះថ្នរគ្មាប់គខឿកាទសា ២ ររអកាុវមន FMIS រគគ្លចបាកាោសារវ័កាដ ចំផណក្គខឿកាទសា ៣ 

ររអកាុវមនថវធរក្លម វធីសាក្គ៏្មូវបាកាអកាវុមនគៅគ្រប់គ្ក្រួង សាថ ប័កា រួចគហើតផដរ ។ ល ស្ថងវធញគទៀម, ររគបាះ ហំាកាគឆ្ព ះគៅ

រណគកាតយភាេរលិទធក្លម ក្អ៏ាចគីវើគ ើងក្នងុរគបៀបចបគ់ែដើលដំបូងៃការរក្សាងធាមែុសចំំបាច់ន្ទន្ទ រំគៅដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមន

រណគកាតយភាេរលិទធក្លមោបគណដ ើរៗ ។ ក្នុងកាត័គកាះ ររបញ្នប់ដំណាក្រ់លទសា ៤ លិកាមាកាកា័តថ្នោរររគគ្លចបាកាកាូវ

រណគកាតយភាេរលិទធក្លមគេញគលញគន្ទះគទ ផដលគកាះលិកាផលកាោររគ្មឹលគ្មូវក្នងុរររគគ្លចបាកាផមក្នងុរតៈគេល ៥ 

ឆ្ន ំផដរ ។ គោលបំណងផដលមាកាភាេគ្បាក្ដកាិតលរគ្មាប់រតៈគេល ៥ ឆ្ន ំខាងលុខ រោឺររគរៀបចំខៃួ ការេវគ្រប់រគ្មាប់

ររក្សាងកាូវ “វបបីល៌រណគកាតយភាេរលិទធក្លម” េសាគគ្ពាះែលប ះពាល់ផដលបណាដ លលក្េសាររ រីក្រាលដ្ឋលៃកា ងំកឺ្ូវីដ-

១៩ គីវើឱយសាថ កាភាេមា គ្ក្ូគរដាក្ិចនមាកាភាេលកិាចារ់ោរ់ ផដលគីវើឱយររគ្រប់គ្រងហរិញ្ញវម ថសុាធារណៈគ្មូវរក្ាកាូវភាេ

ទកា់ភៃកា់ក្នងុររគឆៃើតមបគៅកាឹងរភាេររណ៍ផដលផគ្បគ្បួល ។ ក្នុងររក្សាងរលិទធក្លម បរធោរររថិរភាេក្នុងរតៈគេល 

បងគួរគទើបមាកាលូលដ្ឋា កាគ្រប់គ្ោកា់ក្នងុររបគងកើមេមម៌ាកាគ្រប់គ្ ុងគគ្ោត កាងិរុណភាេលអ រគ្មាប់យតមៃលៃរលិទធក្លម ។ 

ោរួល ររគបាះ ហំាកាគៅដំណាក្់រលទសា ៤ ផដលគផ្លដ មគលើគខឿកាទសា ៤ “រណគកាតយភាេរលិទធក្លម” មាកាលូលដ្ឋា កា

គ្រប់គ្ោកា ់គទះបសាោអាចធាន្ទបាកាចលន្ទៃការរផក្ទគ្លង់ឱយបកាដររ់រគវីក្ កាិងមាការកាាុះខាៃ ំងគៅលុខគទៀមក្ដសា ប ុផកានលូលដ្ឋា កា

ទងំគន្ទះលិកាទកា់ រឹងមំាគៅគ ើត ។ តាលទិរគៅគកាះ ររឈាកាគៅដំណាក្់រលទសា ៤ អាចរគគ្លចបាកាគ្មឹលផមររដ្ឋក្់ឱយ

អកាុវមន “គ្បេក័ាធថវធរេម័៌មាការលិទធក្លម” ផដលគ្បេក័ាធគកាះកាងឹគ្មូវររផក្លលអោគគ្ចើកាបកានបន្ទា ប់ផថលគទៀមគឆ្ព ះគៅក្សាង

គ្បេក័ាធរលិទធក្លមលួត ក្នុងរតៈគេល ៥ ឆ្ន ំខាងលុខ ។ គដ្ឋតសារដំណាក្រ់លទសា ៤ រឺោដំណាក្់រលររផគ្បរៃ ត   

“គ្បេក័ាធ គ្ក្បខណឌ រមិតមុនិ តកាដររ កាងិ ីកាធាកាលកាុរស” ផដលបាកាក្សាងទងំបួកាដំណាក្់រល គៅោររគឆៃើតមបគៅ

កាងឹមគ្លូវររអភិវឌ្ឍកា ៍កាងិរររំេឹងទុក្ថមសាៗរបរ់គ្បោ កា, ររផគ្បគ្បលួបរធររណ៍ក្នុង កាងិគគ្ៅគ្បគទរ កាិង រររគគ្លច

បាកាកាូវចក្ខុវធរ័តក្លពុោ, ររេគ្ងងឹរណគកាតយរលិទធក្លមឱយបាកា រឹងមំាគ្មូវររោចំបាច់ ។ រណគកាតយភាេរលិទធក្លម 

មាកា វធសាលភាេីំទូោតោងររផក្ទគ្លងគ់្បេក័ាធថវធរកាោិតោរួល ឬ ររផក្ទគ្លង់ររគ្រប់គ្រងហញិ្ញវម ថសុាធារណៈ

កាោិតគដ្ឋតផ ក្ េសាគគ្ពាះគៅមាការរដ្ឋា កាផក្ទគ្លង់គែសងៗ ផដលគ្មូវមាកាលក្ខណៈគ្បទក្់គ្ក្ឡាោន  ។ ក្នងុកាត័គកាះ   

ររគបាះ ហំាកាគៅរកា់ដំណាក្់រលទសា ៤ គ្មូវគបាះ ហំាកាគ្រប កាងិរុសាគ្ចយ៉ែក្់ោន ោលួតកាឹងររដ្ឋា កាផក្ទគ្លង់គែសងៗ 

គដើលបសាអាចែដលផ់គ្បរៃ តក្ិចនខមិខំគ្បឹងផគ្បងទងំអរ់គៅោគ្បេ័កាធអភបិាលក្ិចនរលិទធក្លមលួត ក្នុងខណៈផដលក្លពុោអាច

កាងឹឈាកាគៅដលរ់របញ្នប់រៃ តខៃួ កាោគ្បគទរមាកាចំណូលលីយលក្គ្លិមខពរ់ ។ គៅគេលផដលក្ផំណទគ្លង់េសារគទៀម
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ក្ំេងុមាកាវឌ្ឍកាភាេរកាសឹលៗ ររផក្ទគ្លងរ់រគ្រប់គ្រងហរិញ្ញវម ថសុាធារណៈរួរគផ្លដ មររតក្ចិមនទុក្ដ្ឋក្់គលើ គគ្ៅ កាងិ 

លូលដ្ឋា កាគ្រះឹឱយបាកា រងឹមំារិកា ោោងររគផ្លដ មគលើររគបាះ ហំាកាគៅលុខ កាងិបងខំរគ្លចឱយបាកាកាូវ ហំាកាទសា ៤ ។  

ររុបលក្ គដើលបសាធាន្ទររគបាះ ំហាកាគៅរកា់ដំណាក្់រលទសា ៤,  គគ្លើរទសា ១ មាកាលក្ខណៈរលគ្រប គពាលរ ឺ        

េកាស្ថរគេលអកាុវមនក្នងុរតៈគេល ២ ឆ្ន ំ ។ រតៈគេលគកាះររឺលលមល គដ្ឋតសារផម វធបមនិៃកា ំងកឺ្ូវីដ-១៩ អាចកាងឹបញ្នប់    

គ្េលទងំររងារទងំឡាតផដលបាកាេកាស្ថរកាងឹមាកាគេលគ្រប់គ្ោកាក់ាឹងរគគ្លចបាកា ។ គេលគវោគកាះក្អ៏ាចគគ្បើគ្បារ់

បាការគ្មាប់រគ្លួចររងារផដលគៅគរររល់គែសងៗ គទៀមែងផដរ ។  
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៦. Implication សក្មាប់ង្រៀបចំផ្នការសរមមភាពរួម-ដំណារក់ាលទ ី៣ បូរ ២ 

៦.១. រេុលភាេៃកាគខឿកា  

ររគរៀបចំផែការររក្លមភាេរួល-ដំណាក្់រលទសា ៣ បូក្ ២, គ្ក្ុលររងារបគចនក្គទរ អ.រ.ហ. កាងឹលិការក្ាទគ្លង់

ផែការររក្លមភាេរួល-ដំណាក្រ់លទសា ៣ គទៀមគទ រឺគរៀបចំផក្រគ្លួលោថមសាគ ើង វធញ គដ្ឋតផបក្ផចក្គោលបំណង

ចារ់ោរ់តាលផែនក្/គខឿកាកាសាលួតៗ ។ ររបនូរទគ្លង់គកាះ រឺគដើលបសាគគ្មៀល កាងិធាន្ទររគបាះ ំហាកាគៅរកា់ដំណាក្់រល    

ទសា ៤ ។ ទកាាឹលកាឹងគកាះ ផែនក្ទសា១ ឬ គខឿកាទសា១ ភាេគ ឿទកុ្ចមិនៃកាថវធរ គ្មូវបាកាគរៀបចំឱយមាកាោលក្ខណៈរួល/ក្គ្លិមរលួ 

(Aggregate level) ឆៃុះបញ្ហន ងំគ្បេក័ាធទងំលូល តាលរតៈររេកិាិមយកាងិយតមៃលៃលទធែលៃការរអកាុវមនផែការរគ្បលូល

ចំណូល កាងិអកាុវមនចំណាត ។ ចំគពាះផែនក្គែសងគទៀមកាងឹគ្មូវគរៀបចំ កាិងអកាុវមនោដំណាក្់រលៗ ក្នុងគន្ទះផែនក្ទសា ២ 

គដ្ឋតបញ្នប់ររងារក្នុងដំណាក្់រលទសា២ គដើលបសាេគ្ងឹងគខឿកាទសា ២, ផែនក្ទសា ៣ កាងឹបកាដររអកាុវមនររងារគរររល់ក្នងុ

ដំណាក្់រលទសា៣ គដើលបសាេគ្ងងឹគខឿកាទសា៣, ផែនក្ទសា ៤ កាងឹគផ្លដ មគលើររឈាកាគឆ្ព ះគៅរការ់ណគកាតយភាេរលិទធក្លម, កាងិ 

ផែនក្ទសា ៥ កាឹងគផ្លន មគលើររងាររក្ាឱយបាកាកាូវចលន្ទៃការរផក្ទគ្លង ់ កាងិភាេគ្បទក្់គ្ក្ឡាោន រយងររដ្ឋា កាផក្ទគ្លង ់           

គែសងៗគទៀម ។ 

គ្ក្បខណឌ  CAP3 គ្ក្បខណឌ  CAP3 បកូ្ ២ 

ផែនក្ទសា១ “បកានេគ្ងងឹភាេគ ឿទុក្ចិមនៃកាថវធរ”  គខឿកា/ផែនក្ទសា១ “ររបកានេគ្ងងឹភាេគ ឿទុក្ចិមនៃកាថវធរ” 

ផែនក្ទសា២ “េគ្ងងឹរណគកាតយភាេហិរញ្ញវម ថ”ុ គខឿកា/ផែនក្ទសា២ “ររេគ្ងងឹរណគកាតយភាេហិរញ្ញវម ថ”ុ 

ផែនក្ទសា៣ “ររែារភាា ប់ថវធរគៅកាឹងគោលកាគោបាត” គខឿកា/ផែនក្ទសា៣ “ររែារភាា ប់ថវធរគៅកាងឹគោល

កាគោបាត”  

ផែនក្ទសា៤ “ររគគ្មៀលខៃួ ការគ្មាប់ ំហាកាបន្ទា ប់” គខឿកា/ផែនក្ទសា៤ “ររឈាកាគឆ្ព ះគៅរណគកាតយភាេ 

រលិទធក្លម”  

ផែនក្ទសា៥  “ររោំគ្ទដលរ់រអកាុវមនក្លមវីីសាផក្ទគ្លង់ររ

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈគ្បក្បគដ្ឋតគោរ ត័ កាងិ

ចសារភាេ”  

ផែនក្ទសា៥  “ររោំគ្ទក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់គ្បក្បគដ្ឋត 

ចសារភាេ កាងិភាេគ្បទក្គ់្ក្ឡាោន ៃការរផក្ទគ្លង់គែសង 

គទៀម” 
 

 ៦.២. ផ្លៃ រប់នូរក្គ្លមិគោលបណំង  

 ផែអក្គលើលទធែលៃការរគ្មួមេកិាមិយ កាងិយតមៃលៃររអកាុវមន CAP3 កាិង PEFA, គ្ក្ុលររងារ អ.រ.ហ. កាងឹគីវើ

បចនុបបកានភាេ ឬ ផ្លៃ រ់បនូរគោលបំណងលួតចកំាកួាគដ្ឋតបគ្ងួលគោលបំណងលួតចកំាកួាផដលគ្រគដៀងោន  កាងិបគងកើមថមសា កាងិ

េគ្ងងឹររអកាុវមនររងារគៅគរររលត់ាលគខឿកាកាសាលួតៗ ។ បគងកើមគោលបំណង ឬ ចគងាក លរក្លមភាេថមសា គដ្ឋតផែអក្គលើ

តុទធសា្រន ផដលបាកាដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមនគៅក្នងុដំណាក្រ់លទសា ៣ រួលមាកា ៖ តុទធសា្រនៃការរផក្ទគ្លង់គ្បេក័ាធថវធរ           

ឆ្ន ំ២០១៨-២០២៥, តុទធសា្រនគក្ៀរររចំណូល ២០១៩-២០២៣, តុទធសា្រនៃការរផក្ទគ្លង់គ្បេក័ាធថវធររដាបាលថ្នន ក្់

គគ្រលោមឆិ្ន ំ២០១៩-២០២៥, តុទធសា្រនៃការរផក្ទគ្លងគ់្បេក័ាធលទធក្លមសាធារណៈឆ្ន ំ២០១៩-២០២៥, តុទធសា្រន  
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រនសាេសាររផក្ទគ្លង់គ្បេក័ាធគ្រប់គ្រងររវធកាិគោរសាធារណៈឆ្ន ំ២០១៩-២០២៥, កាិងតុទធសា្រនរនសាេសាររគ្រប់គ្រងបំណលុ

សាធារណៈ ២០១៩-២០២៣ គ្េលទងំផែការរតុទធសា្រនមគ្លង់ទិរកាសាមិវធីសាអកាុវមនររងារតាលគ្បេក័ាធ FMIS ។ 

ររគរៀបចំផែការររក្លមភាេរលួ-ដំណាក្់រលទសា ៣ បូក្ ២ ឆ្ន ំ ២០២១-២០២២, អ.រ.ហ កាងឹគីវើផក្រគ្លលួ

គដ្ឋតបគ្ងួលេសាចំកាកួា ២១ គោលបំណង ផដលបាកាក្ំណម់រគ្មាប់អកាុវមន CAP3 លក្គៅគ្មលឹចំកាកួា ១៩ គោលបំណង វធញ

រគ្មាប់ផែការររក្លមភាេរួល-ដំណាក្់រលទសា ៣ បូក្ ២ ឆ្ន ំ២០២១-២០២២ រួលមាកា គខឿកា/ផែនក្ទសា ១ មាកាចំកាកួា ៣ 

គោលបំណង (CAP3 មាកាចំកាកួា ៤ គោលបំណង), គខឿកា/ផែនក្ទសា  ២ មាកាចំកាកួា ៥ គោលបំណង (CAP3 មាកាចំកាកួា ៥ 

គោលបំណង), គខឿកា/ផែនក្ទសា ៣ មាកាចំកាកួា ៤ គោលបំណង (CAP3 មាកាចំកាកួា ៥ គោលបំណង), គខឿកា/ផែនក្ទសា ៤ មាកា

ចំកាកួា ៤ គោលបំណង (CAP3 មាកាចំកាកួា ៤ គោលបំណង), កាងិផែនក្ទសា ៥ មាកាចំកាកួា ៣ គោលបំណង (CAP3 មាកាចំកាកួា 

៣ គោលបំណង) ។ (រូលគលើល ឧបរលពក័ាធទសា ៤) 
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៧. ង្សចរតីសននដិ្ឋា ន 

ររអកាុវមនក្លមវធីសាផក្ទគ្លង់ផក្ទគ្លង់ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ ដំណាក្រ់លទសា ៣ រគគ្លចបាកាកាូវភាេគ ឿ

ទុក្ចិមនៃកាថវធរផដលរងឹមំាគ្រប់គ្ោកា ់ កាិងឆអងឹខនងៃការណគកាតយភាេហិរញ្ញវម ថគុ្មូវបាកាដ្ឋក្់ឱយអកាុវមន ។ ររយតមៃលៃអេំសា

ររអកាុវមនៃកាដំណាក្រ់លទសា ៣ គកាះ បាកាបងាា ញថ្ន គខឿកាទសា ១ រនសាេសាររបគងកើកាភាេគ ឿទុក្ចិមនៃកាថវធរ រក្ាបាកាកាូវភាេ

 រឹងមំា, គខឿកាទសា ២ រនសាេសាររេគ្ងឹង កាងិេគ្ងសាក្រណគកាតយភាេហិរញ្ញវម ថ ុបកាដមាកាវឌ្ឍកាភាេលអ, គខឿកាទសា ៣ រនសាេសាររែារភាា ប់

ថវធរគៅកាងឹគោលកាគោបាត បាការគគ្លចោសារវ័កាដ កាងិលូលដ្ឋា ការំខាកាៃ់ការណគកាតយភាេរលិទធក្លមគ្មូវបាកាគលច

គចញោរូបរាងោបគណដ ើរៗ, កាិង គខឿកាទសា ៤ រនសាេសាររគគ្មៀលខៃួ កាគឆ្ព ះគៅរការ់ណគកាតយភាេរលិទធក្លម គៅលិកាទកា់រគគ្លច

បាកាតាលររគគ្ោងទុក្គៅគ ើត ។ ផែអក្គលើលូលដ្ឋា កាៃការរយតមៃលៃររអកាុវមនផែការររក្លមភាេរួល-ដំណាក្់រលទសា ៣ 

ឆ្ន ំ២០១៦-២០២០ រា រដ្ឋា ភបិាលរគគ្លចបកានអកាុវមន CAP3 រតៈគេល ២ ឆ្ន ំគទៀម គដើលបសាេគ្ងងឹលូលដ្ឋា កាគ្រះឹៃការរផក្

ទគ្លង់ក្នុងគខឿកាទងំបសាខាងគដើល លុកាកាងឹឈាកាគៅគខឿកាទសា ៤ “រណគកាតយភាេរលិទធក្លម” ។ 

ររគរៀបចំគ្ក្បខណឌ ផែការររក្លមភាេរួល-ដំណាក្់រលទសា ៣ បូក្ ២ កាិងដំណាក្់រលទសា ៤ គៅផមរក្ារចន្ទរលព័កាធ 

ោ ៥ ផែនក្ កាិងែនល់អាទិភាេ ។ ផែនក្ទសា ១  “ររបកានេគ្ងឹងភាេគ ឿទុក្ចិមនៃកាថវធរ” គដ្ឋតគផ្លន មគលើររអកាុវមន           

គោលកាគោបាត កាិងររគ្រប់គ្រងចំណូលសារគេើេកាធកាងិលិកាផលកាេកាធ កាងិររអកាុវមនផែការរចំណាតថវធរ ។ ផែនក្ទសា ២ 

“ររបកានេគ្ងងឹរណគកាតយភាេហរិញ្ញវម ថ”ុ គដ្ឋតេគ្ងឹងកាងិេគ្ងសាក្ររគគ្បើគ្បារ់ FMIS ។ ផែនក្ទសា ៣ “ររេគ្ងងឹគ្បរិទធភាេ 

ៃការរែារភាា បថ់វធរគៅកាងឹគោលកាគោបាត” គផ្លន មគលើថវធរក្លមវធីសាគេញគលញ កាិងអងគភាេថវធរ, ររបគងកើកាភាេ

គ្រប់គ្ ុងគគ្ោត កាិងរមាហរណក្លមថវធរ, ររក្ំណម់ឱយបាកាចារ់ោរ់កាូវមួន្ទទសា កាិងររទទួលខុរគ្មូវរយងគ្ក្រួង

គរដាក្ិចនកាងិហិរញ្ញវម ថ ុ គ្ក្រួង សាថ ប័កាសាលសា កាិងសាថ ប័កាកាសាមិបបញ្ញមនិ, ររគរៀបចំឱយមាកាគ្ក្បខណឌ ចំណាតសាធារណៈ         

រតៈគេលលីយល, ររបគងកើមគ្បេ័កាធគ្មមួេកិាមិយ កាងិយតមៃលៃ, កាងិររគីវើវធល ឈររហិរញ្ញវម ថ ុ ។ ផែនក្ទសា ៤ “ររបញ្នបរ់រ

គគ្មៀលខៃួ កាគឆ្ព ះគៅរណគកាតយភាេរលទិធក្លម” គផ្លន មគលើគ្ក្បខណឌ ថវធររលិទធក្លម, ររក្ណំម់បន្ទា ម់រណគកាតយភាេថវធរ

រលិទធក្លម, ររដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមនគ្ក្បខណឌ រវកាក្លមរលិទធក្លម កាងិផែការរអភិវឌ្ឍការ៍លមថភាេ ។ ផែនក្ទសា ៥ “ររោំគ្ទក្លមវធី សា

ផក្ទគ្លងគ់្បក្បគដ្ឋតចសារភាេ កាងិភាេគ្បទក្គ់្ក្ឡាោន ៃការរផក្ទគ្លងគ់ែសងគទៀម” គផ្លន មគលើររគលើក្ក្លពរ់ភាេោអនក្

ដឹក្នំ្ទក្នុងររងារផក្ទគ្លង់, ររក្សាងរលមថភាេ កាងិររែនល់ររគលើក្ទឹក្ចិមនដលរ់រងារផក្ទគ្លង ់ កាិងររេគ្ងងឹ   

រលមថភាេរគ្មាប់ររអកាុវមនដំណាក្់រលទសា ៣ ។ 
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ឧបសមព័នធ  
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រូលគលតាន  Scan QR Code ខាងគគ្រល រគ្មាបទ់ញតក្ក្ក្សារឧបរលពក័ាធ ។ 

 

ឧបសមព័នធទ ី១. របាយការណ៍ក្តួតពិនិតយ CAP3 របសធ់នាោរអភិវឌ្ឍនអ៍ាសុ ី

ឧបសមព័នធទ ី២. របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពក្បចឆំ្ន  ំ២០១៦-២០២០ ននរមមវិធីផរទក្មខក់ារក្រប់ក្រខហិរញ្ញវតថុ   

សាធារណៈ ដណំារក់ាលទី ៣  
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ឧបសមព័នធទ ី៣. តារាខសង្ខេបការង្ក្បៀបង្ធៀបបផក្មបក្មលួពិនទុននការវាយតនមល PEFA ឆ្ន  ំ២០១៥ និខឆ្ន  ំ

២០២០ ង្ដ្ឋយង្ក្បើក្បាស់ក្របខ្ណឌ វាយតនមលឆ្ន  ំ២០១១ 

គឈាម ះរូចន្ទក្រ/រមារធាម ុៃកា PEFA េកិាាុឆ្ន ំ២០១៥ េកិាាុឆ្ន ំ ២០២០ 

ររររនលភ ១ ៖ ភាេគ ឿទកុ្ចមិនៃកាថវធរ 

PI-1   ចណំាតររបុគីៀបកាងឹចាបថ់វធរផដលបាកាអកាលុម័ A A 

PI-2  រមារធាមចុណំាតគីៀបកាងឹចាបផ់ដលបាកាអកាលុម័ D+ B+ 

        2.1    ក្គ្លមិៃការរផគ្បគ្បួលក្នុងរមារភាេចំណាតគដ្ឋតលិការិម 

                បញ្នូលកាវូចំណាតលិកាបាកាគគ្ោងទុក្ 

D B 

        2.2    ចំកាកួាោលីយលៃការរចំណាតផដលបាកាគក្ើមគ ើងោក្់ផរនងក្នុង 

                ខាង់ចំណាតផដលលិកាបាកាគគ្ោងទុក្ 

B A 

PI-3  ចណូំលររបុគីៀបកាងឹចាបថ់វធរផដលបាកាអកាលុម័ A D 

PI-4  រកានិី បិណំលុក្ក្រកាាះ កាងិររគ្មមួេកិាមិយតាលដ្ឋកាបណំលុក្ក្រាះ D+ D+ 

        4.1    ក្គ្លមិរនកុ្ៃកាចំណាតផដលគៅ ពំាក្់ (រមិោភាររតៃកាចំណាត 

                ររុបោក្់ផរនងរគ្មាប់ឆ្ន ំថវធរផដលពាក្េ់ក័ាធ) កាងិររផគ្បគ្បលួ 

                ថមសាៗគៅក្នុងរនកុ្ចំណាតផដលគៅ ពំាក្ ់ 

D D 

        4.2    ទិកានកាត័ផដលអាចផរវងរក្បាការគ្មាប់ររគ្មមួេកិាមិយតាលដ្ឋកាៃកា 

                 ៃកាចំណាតផដលគៅ ពំាក្ ់

C C 

ររររនលភ ២ ៖ ភាេគ្របគ់្ ងុគគ្ោត កាងិមមាៃ ភាេៃកាថវធរ 

PI-5  ចណំាមថ់្នន ក្ថ់វធរ C C 

PI-6  ភាេគ្របគ់្ ងុគគ្ោតៃកាេម័ម៌ាកាផដលគ្មវូបាកាបញ្នូលគៅក្នងុក្ក្សារ 

ថវធរ 

C B 

PI-7  ទហំៃំកាគ្បមបិមនរិររបរ់រដ្ឋា ភបិាលផដលលកិាគ្មវូបាការាតររណ៍ C B 

        7.1    ចំណាតថវធរបផកាថលផដលលិកាគ្មូវបាការាតររណ៍ C B 

        7.2    េ័មម៌ាការនសាេសាចណូំល-ចំណាតរគ្មាប់រគគ្មាងផដលោំគ្ទគដ្ឋត 

                 ហិរញ្ញបបទការបរ់ៃដរអូភិវឌ្ឍកា ៍

C B 

PI-8 មមាៃ ភាេៃកាទនំ្ទក្ទ់កំាងហរិញ្ញវម ថគុៅគ្របថ់្នន ក្រ់ដាបាល (ថ្នន ក្ោ់ម ិកាងិ

ថ្នន ក្គ់គ្រលោម)ិ 

B B 

        8.1    មមាៃ ភាេ កាងិភាេលិកាលគលអៀងក្នងុររផបងផចក្ីកាធាកាក្នុង 

                 ចំគណាលរដាបាលថ្នន ក្់គគ្រលោម ិ

A A 
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        8.2    ភាេទកា់គេលគវោៃកាេម័៌មាកាផដលអាចគ ឿទុក្ចិមនបាការនសាេសាររ 

                  វធភារថវធររគ្មាប់រដាបាលថ្នន ក្់គគ្រលោមិ 

A A 

        8.3    ក្គ្លមិៃការរបូក្ររុបទិកានកាត័សារគេើេកាធរបរ់រដ្ឋា ភបិាលគដ្ឋត 

                អកាុគោលតាលតុទធសា្រនតាលវធរ័ត 

D D 

PI-9 លទធភាេសាធារណ កាទទលួបាកាេម័ម៌ាកាហរិញ្ញវម ថសុាធារណៈ C+ C+ 

        9.1    ក្គ្លមិៃការរតាលដ្ឋការបរ់រដាបាលថ្នន ក្ក់្ណាន លគៅគលើអងគភាេ 

                រវតម័ កាងិរហគ្ោររដា 

C C 

        9.2    ក្គ្លមិៃការរតាលដ្ឋការបរ់រដាបាលថ្នន ក្់ោមិគៅគលើសាថ កាភាេ 

                ហិរញ្ញវម ថរុបរ់រដាបាលថ្នន ក្់គគ្រលោម ិ

A A 

PI-10 ររក្មគ់្តាហាកាភិត័ហរិញ្ញវម ថសុាធារណៈ  D B 

ររររនលភ ៣ ៖ ររែារភាា បថ់វធរគៅកាងឹគោលកាគោបាត 

PI-11 រោកាគុ្ក្ល កាងិររចលូរលួក្នងុក្ចិនដគំណើរររគរៀបចថំវធរគ្បចំឆ្ន ំ A A 

        11.1    អមថភិាេ កាងិររគ្បរកាខ់ាា ប់រលវធភារថវធរ A A 

        11.2    ភាេចារ់ោរ់/ភាេគ្រប់គ្ ងុគគ្ោត កាងិររចូលរួលផែនក្      

                  កាគោបាតក្នងុររផណនំ្ទអេំសាររគរៀបចំដ្ឋក្រំ់គណើថវធរ 

A A 

        11.3    ររអកាុល័មថវធរទកា់គេលគវោគដ្ឋតអងគកាសាមិបបញ្ញមនិ ឬ សាថ ប័កា  

                  មាការលមថក្ិចនគ្បហាក្់គ្បផហល  

A A 

PI-12 ទរសកាវធរ័តគគ្ចើកាឆ្ន ំក្នងុររគីវើផែការរថវធរគោលកាគោបាត 

ចណំាត កាងិររគរៀបចថំវធរ 

C+ C+ 

        12.1    ររគរៀបចំកាូវររេស្ថក្រថវធរេហឆុ្ន ំ កាិងររវធភា តាលលុខងារ C C 

        12.2     វធសាលភាេ កាងិភាេញឹក្ញាប់ៃការរវធភារការិកានរភាេបំណលុ A A 

        12.3    តុទធសា្រនតាលវធរ័តផដលមាការររណន្ទចំណាតចរកាន កាងិ 

                  ចំណាតវធកាិគោររគ្មាប់រតៈគេលគគ្ចើកាឆ្ន ំ 

C C 

        12.4    ររែារភាា ប់ោន រយងថវធរវធកាិគោរ កាងិររេស្ថក្រចំណាតរំក្លិ C C 

ររររនលភ ៤ ៖ ភាេអាចបា កាគ់្បមាណបាកា កាងិររគ្មមួេកិាមិយររអកាវុមនថវធរ 

PI-13 មមាៃ ភាេៃការមេវក្ចិនោបេ់កាធ កាងិបណំលុេកាធរបរ់អនក្ោបេ់កាធ C+ B 

        13.1    ភាេចារ់ោរ់ កាងិភាេគ្រប់គ្ ុងគគ្ោតៃកាគោលររណ៍ចាប់   

                  កាងិកាសាមិវធីសារដាបាលរនសាេសាបំណលុេកាធ 

C C 

        13.2    លទធភាេរបរ់អនក្ោប់េកាធក្នុងររទទួលបាកាកាូវេម័ម៌ាការនសាេសា    

                  រមេវក្ិចនបងេ់កាធ បំណលុេកាធ កាងិកាសាមិវធីសារដាបាល 

B B 

        13.3    ដំគណើរររៃកាតកានររមយ៉ែេកាធ C B 
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PI-14 គ្បរិទធភាេៃកាវធធាការររគ្មាបច់ះុបញ្ាសាអនក្ោបេ់កាធ កាងិររយតមៃលៃ

េកាធ 

D+ C+ 

        14.1    ររគ្មួមេកិាិមយគ្បេក័ាធចុះបញ្ាសាអនក្ោប់េកាធ D C 

        14.2    គ្បរិទធភាេៃការរដ្ឋក្់គទរទណឌ រគ្មាប់ររលិកាអកាុវមនតាល 

                  រមេវក្ិចនចុះបញ្ាសាេកាធ កាងិររគ្បររេកាធ 

C C 

        14.3    ររគីវើផែការរ កាងិររគ្មួមេកិាិមយតាលដ្ឋកាក្លមវធីសារវកាក្លមេកាធ   

                  កាងិក្លមវធីសាគរុើបអគងកមររគរចគវរេកាធ 

C B 

PI-15 គ្បរិទធភាេៃការរគ្បលលូេកាធ D+ NR 

        15.1    អកាបុាមគ្បលូលេកាធចំគពាះបំណលុេកាធដុល ផដលោភាររតៃកា 

                  បំណលុេកាធគៅគដើលឆ្ន ំសារគេើេកាធ កាងិផដលគ្មូវបាកាគ្បលូលក្នងុ 

                  ឆ្ន ំសារគេើេកាធ 

D D 

        15.2    គ្បរិទធភាេៃការរគែារគ្បាក្េ់កាធផដលគ្បលូលបាកាគៅរមន្ទោរ  

                  គដ្ឋតរដាបាលចំណូល 

B A 

        15.3    គេលគវោៃការរគែាៀងផ្លា ម់រណកាសាគេញគលញគដ្ឋតរមន្ទោរ  

                  រយងររយតមៃលៃេកាធ, ររគ្បលូលេកាធ, ក្ំណម់គ្តាបំណលុេកាធ  

                  កាងិវធក្កតបគ្ម 

C C 

PI-16 ភាេអាចបា កាគ់្បមាណបាកាកាវូអរថរិភាេថវធររគ្មាបធ់ាន្ទចណំាត C+ C+ 

        16.1     វធសាលភាេផដលលហំូរសាច់គ្បាក្អ់ាចេស្ថក្រណ៍បាកា កាងិគ្មូវ  

                  បាកាគ្មមួេកិាមិយ 

B B 

        16.2    រុគ្ក្មឹយភាេ កាងិររែនល់ថវធរគ្រប់គ្ោកា់ទកា់គេលគវោរគ្មាប់ 

                  ររគគ្ោងចំណាតគដ្ឋតគ្ក្រួង សាថ ប័កា 

B B 

        16.3    អគ្តាៃការរគក្ើមគ ើង (Frequency) កាងិមមាៃ ភាេៃការរគែារ 

                  ថវធរផដលគ្មូវបាការគគ្លចគលើរេសារលមថក្ចិនរបរ់គ្ក្រួង  

                  សាថ ប័កា 

C C 

PI-17 ររក្មគ់្តា កាងិររគ្របគ់្រងរលមលុយសាចគ់្បាក្,់ បណំលុ កាងិររ

ធាន្ទ 

C+ C+ 

        17.1    រុណភាេៃកាក្ណំម់គ្តា កាងិរររាតររណ៍ទិកានកាត័បំណលុ C C 

        17.2     វធសាលភាេៃការរបូក្ររុបរលមលុយសាច់គ្បាក្់របរ់ 

                  រា រដ្ឋា ភិបាល 

B B 

        17.3    គ្បេក័ាធៃការរចុះក្ិចនរកាស្ថខន សា កាងិររគចញែាតធាន្ទ C C  

PI-18 គ្បរិទធភាេៃការរគ្មមួេកិាមិយបញ្ាសាគ្បាក្គ់បៀវមស D+ D+ 



ទំេ័រទសា 56 

        18.1    ររគីវើរមាហរណក្លម កាិងររគែាៀងផ្លា ម់រយងទិកានកាត័ចំកាកួា 

                  បុរគលិក្ កាិងបញ្ាសាគ្បាក្់គបៀវមស 

B B 

        18.2    ភាេទកា់គេលគវោៃការរផក្រគ្លលួេ័មម៌ាកាបុរគលកិ្ កាងិបញ្ាសា 

                  គ្បាក្់គបៀវមស 

C C 

        18.3    ររគ្មួមេកិាិមយៃែាក្នងុគលើបផគ្លបគ្លលួេ័មម៌ាកាបុរគលកិ្ កាងិបញ្ាសា 

                  គ្បាក្់គបៀវមស 

B B 

        18.4    ររគីវើរវកាក្លមគលើបញ្ាសាគ្បាក្់គបៀវមសផដលបងាា ញេសាចំណចុ 

                  គខាតៃការរគ្មួមេកិាិមយ កាងិ/ឬ ចកំាកួាល្កានសាគខាម ច 

D D 

PI-19 មមាៃ ភាេររគ្បក្មួគ្បផ ង កាងិតកានររគដ្ឋះគ្សាតបណន ងឹមយ៉ែក្នងុក្ចិន

លទធក្លម 

D+ C+ 

        19.1    មាកាគ្ក្បខណឌ រមិតមុនរគ្មាប់ធាន្ទមមាៃ ភាេ ភាេគ្រប់គ្ ុង   

                  គគ្ោត កាងិររគ្បក្ួមគ្បផ ងក្នងុក្ិចនលទធក្លម 

B B 

        19.2    ររគគ្បើគ្បារ់កាសាមិវធីសាគ្បក្មួគ្បផ ងក្នុងក្ិចនលទធក្លម D D 

        19.3    សាធារណ កាអាចទទួលបាកាេ័មម៌ាការនសាេសាក្ចិនលទធក្លមបាកាគ្រប់ 

                  គ្ ងុគគ្ោត ទកា់គេលគវោ កាងិអាចទុក្ចិមនបាកា 

D A 

        19.4    មាកាតកានររក្ក្រា យរគ្មាប់គដ្ឋះគ្សាតបណន ឹងមយ៉ែក្ិចនលទធក្លម D D 

PI-20 គ្បរិទធភាេៃការរគ្មមួេកិាមិយៃែាក្នងុគៅគលើចណំាតលកិាផលកាគបៀវមស C C 

        20.1    គ្បរិទធភាេៃកាគ្បេក័ាធគ្មួមេកិាិមយររធាន្ទចំណាត C C 

        20.2    ភាេគ្រប់គ្ ុងគគ្ោត ភាេរលគ្រប កាងិររតល់ដឹងេសាលិខិម 

                  បទដ្ឋា ការមិតមុន កាងិកាសាមិវធីសាៃការរគ្មមួេកិាមិយៃែាក្នងុ 

C C 

        20.3    ក្គ្លមិៃកាអកាុគោលភាេគៅកាឹងវធធាកាៃកាក្ិចនដំគណើរររ កាិងររ 

                  ក្មគ់្តាក្ិចនគ្បមិបមនិររ (Transaction) 

C C 

PI-21 គ្បរិទធភាេៃការវកាក្លមៃែាក្នងុ C C+ 

        21.1     វធសាលភាេ កាងិរុណភាេៃកាលុខងាររបរ់រវកាក្លមៃែាក្នងុ C C 

        21.2    ភាេគទៀងទម ់កាងិររផចក្ចតៃការបាតររណ៍រវកាក្លមៃែាក្នងុ C B 

        21.3    ររអកាុវមនគៅតាលអកាសុារកា៍រវកាក្លមៃែាក្នងុបាកាគលើក្គ ើង C C 

ររររនលភ ៥ ៖ រណគកាតយ ររក្មគ់្តា កាងិរបាតររណ៍ 

PI-22 ភាេទកាគ់េល កាងិភាេគទៀងទមៃ់ការរគែាៀងផ្លា មរ់ណកាសា C C 

        22.1    ភាេគទៀងទមៃ់ការរគែាៀងផ្លា ម់ី ន្ទោរ B B 

        22.2    ភាេគទៀងទមក់ាររគែាៀងផ្លា ម់ កាងិររទូទមរ់ណកាសារងចំ់ កាងិ 

                  រណកាសាបុគរគ្បទកា 

D D 
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PI-23 អមថភិាេៃកាេម័ម៌ាការនសាេសីា កាធាកាផដលទទលួបាកាេសាអងគភាេែនលគ់រយ D B 

PI-24 រណុភាេ កាងិភាេទកាគ់េលគវោៃការបាតររណ៍ថវធរក្នងុឆ្ន ំ  C C+ 

        24.1     វធសាលភាេៃការបាតររណ៍ថវធរក្នងុឆ្ន ំ ក្នងុកាត័វធសាលភាេ  

                  កាងិរលមថភាេោលួតកាងឹររេស្ថក្រថវធរ 

C C 

        24.2    ភាេទកា់គេលគវោៃការរគចញែាតរបាតររណ៍ A A 

        24.3    រុណភាេៃកាេម័៌មាកា C C 

PI-25 រណុភាេ កាងិភាេទកាគ់េលគវោៃការបាតររណ៍ហរិញ្ញវម ថគុ្បចំឆ្ន  ំ D+ C+ 

        25.1    ភាេគេញគលញៃការបាតររណ៍ហិរញ្ញវម ថ ុ D B 

        25.2    ភាេទកា់គេលគវោៃការរបញ្ាូការបាតររណ៍ហិរញ្ញវម ថ ុ B B 

        25.3    បទដ្ឋា ការណគកាតយផដលគ្មូវបាកាគគ្បើគ្បារ់ C C 

ររររនលភ ៦ ៖ ររគ្មមួេកិាមិយ កាងិរវកាក្លមៃែាគគ្ៅ  

PI-26  វធសាលភាេ ចរធមលក្ខណៈ កាងិររតាលដ្ឋកាបកានរវកាក្លមេសាខាងគគ្ៅ NR NA 

        26.1     វធសាលភាេ/ចរធមលក្ខណៈរបរ់រកាវក្លមផដលគ្មូវបាកាគីវើគ ើង  

                   (រួលទងំររគោរេគៅតាលបទដ្ឋា ការវកាក្លម) 

NR NA 

        26.2    ភាេទកា់គេលគវោៃការរបញ្ាូការបាតររណ៍រវកាក្លម 

                  គៅរការ់ដារភា 

A NA 

        26.3    ភរនតុាងៃការរតាលដ្ឋកាបកានគៅគលើអកាសុារកា៍រវកាក្លម C NA 

PI-27 ររគ្មមួេកិាមិយគលើចាបថ់វធរគ្បចំឆ្ន ំគដ្ឋតអងគកាសាមបិបញ្ញមន ិ C+ C+ 

        27.1     វធសាលភាេៃការរគ្មមួេកិាមិយរបរ់អងគភាេកាសាមិបបញ្ញមនិ C C 

        27.2    ក្គ្លមិៃការរគរៀបចំកាសាមិវធីសាបាកាលអ កាងិររអកាវុមនក្លមវធីសាបាកា 

                  គ្មឹលគ្មូវក្នងុអងគកាសាមិបបញ្ញមនិ 

B B 

        27.3    គេលគវោគ្រប់គ្ោកា់រគ្មាប់អងគកាសាមិបបញ្ញមិនក្នុងររគឆៃើតមបគៅ 

                  កាងឹរំគណើថវធរ 

C C 

        27.4     វធធាការររនសាេសាររផក្មគ្លូវថវធរក្នងុឆ្ន ំគដ្ឋតេុំចំបាច់មាការរ 

                  តល់គ្េលោលុកាឬគគ្រតេសាអងគកាសាមិបបញ្ញមនិ 

B B 

PI-28 ររគ្មមួេកិាមិយគលើរបាតររណ៍រវកាក្លមេសាខាងគគ្ៅគដ្ឋត 

អងគកាសាមបិបញ្ញមន ិ

B B 

        28.1    ភាេទកា់គេលគវោៃការរេកិាិមយគលើរបាតររណ៍រវកាក្លម  

                  គដ្ឋតអងគកាសាមបិបញ្ញមន ិ

B B 

        28.2    ររគរៀបចំរវន្ទររគដ្ឋតអងគកាសាមិបបញ្ញមនិគលើរបក្រំគហើញរកាៃឹះ B B 
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        28.3    អកាសុារកា៍របរ់អងគកាសាមិបបញ្ញមន ិកាិងររអកាុវមនរក្លមភាេ 

                  អកាុគោលតាលអកាសុារកា៍គដ្ឋតអងគគ្បមិបមនិ 

B B 

ររអកាវុមនរបរ់ៃដរអូភវិឌ្ឍកា ៍

D-1 ររបា កាគ់្បមាណ Budget Support D NR 

        D1.1   រមាៃ មររអកាុវមន Budget Support គ្បចំឆ្ន ំេសាររេស្ថក្រផដល 

                  បាកាែនលគ់ដ្ឋតៃដរអូភិវឌ្ឍកាោ៍ ងគហាចណារ់ ៦ របាន ហ៍លុកា 

                  គេលរដ្ឋា ភបិាលបញ្ាូការំគណើថវធររបរ់ខៃួ កាគៅសាថ ប័កា     

                  កាសាមិបបញ្ញមន ិ

D NR 

        D1.2    ភាេទកា់គេលគវោៃការរែនលហ់ិរញ្ញបបទការបរ់ៃដរអូភិវឌ្ឍកា៍  

                   (អកាុគោលភាេោលួតររបា កាស់ាម កាគ្បចំគ្មសាមារ) 

D NR 

D-2 េម័ម៌ាកាហរិញ្ញវម ថផុដលគ្មវូបាកាែនលគ់ដ្ឋតៃដរអូភវិឌ្ឍការ៍គ្មាបរ់រ

គរៀបចថំវធរ កាងិរររាតររណ៍េសាហរិញ្ញបបទការគ្មាបរ់គគ្មាង កាងិ

ក្លមវធី សា  

D+ NR 

        D2.1    ភាេគេញគលញ កាងិភាេទកា់គេលគវោៃការរបា កាគ់្បមាណ 

                   ថវធររបរ់មាន រ់ កំាួតរគ្មាប់ោំគ្ទរគគ្មាង 

C NR 

        D2.2    អគ្តាៃការរគក្ើមគ ើង កាងិវធសាលភាេៃការររាតររណ៍គដ្ឋត 

                  មាន រ់ កំាួតអេំសាលំហូរ កំាួតោក្់ផរនងរគ្មាប់ររោំគ្ទរគគ្មាង 

D NR 

D-3 ទហំៃំកាហរិញ្ញបបទកាផដលគ្មវូបាកាគ្របគ់្រងតាលកាសាមិវធី សាោម ិ D NR 
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ឧបសមព័នធទ ី៤. តារាខសង្ខេបការផ្លល ស់បតូររក្មិតង្ោលបណំខ 

  

ក្របខ្ណឌ  CAP3 ក្របខ្ណឌ  CAP3 បរូ ២ 

ផ ន្រទី១ “បនតពក្ខឹខភាពង្ ឿទុរចតិតននថវិកា” ង្ខ្ឿន/ផ ន្រទី១ “ការបនតពក្ខឹខភាពង្ ឿទរុចតិតនន

ថវិកា” 

១១.បកានេគ្ងងឹររគ្រប់គ្រងចំណូលកាងិររអកាុវមដ

ផែការរគ្បលូលចំណូល 

១១.បកានេគ្ងងឹររគ្រប់គ្រងចំណូល កាងិររអកាុវមនផែការរ

គ្បលូលចំណូល 
 

១២.បកានេគ្ងងឹររគ្រប់គ្រងបំណលុ  ១២.េគ្ងឹងររអកាុវមនថវធរ កាងិេគ្ងងឹររអកាុវមនផែការរ

ចំណាត 

១៣.េគ្ងងឹររគ្រប់គ្រងសាច់គ្បាក្ ់កាិងរណកាសា ១៣.េគ្ងងឹដំគណើរររអកាុវមនថវធរ 

១៤.ផក្លលអររអកាុវមនថវធរ កាងិេគ្ងងឹររអកាុវមន

ផែការរចំណាត 

  

ផ ន្រទ២ី “បនតពក្ខឹខរណង្នយយភាពហិរញ្ញវតថុ” ង្ខ្ឿន/ផ ន្រទ២ី “ការបនតពក្ខឹខរណង្នយយភាព    

ហិរញ្ញវតថុ” 

២១. េគ្ងឹងររអកាុវមនមាមរិថវធរថមសា កាងិបៃង់

រណគកាតយថមសា 

២១.េគ្ងងឹររអកាុវមនគ្បេក័ាធបគចនក្វធទស្ថេ័ម៌មាការគ្មាប់ររ

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ (FMIS) 

២២.េគ្ងងឹររអកាុវមនគ្បេក័ាធអកាុវមនថវធរថមសាកាងិដំគណើរ

ររគ្បមិបមនិររថមសា 

២២.េគ្ងងឹររអកាុវមនគ្បេក័ាធអកាុវមនថវធរថមសាកាងិដំគណើរររ

គ្បមិបមនរិរថមសា 

២៣.េគ្ងងឹររអកាុវមនគ្បេក័ាធរណគកាតយថមសា គ្បេក័ាធក្ម់-

គ្តាថមសា គ្បេក័ាធរបាតររណ៍ថមសា 

២៣.េគ្ងងឹររគ្រប់គ្រងគ្ទេយរលបមនិរដាទងំររគ្រប់គ្រង

គ្ទេយហិរញ្ញវម ថ ុកាងិលិកាផលកាហរិញ្ញវម ថ ុ(Financial Asset 

Management and Non Financial Asset) 

២៤. េគ្ងងឹររអកាុវមនឧបក្រណ៍ កាងិតកានររគដើលបសា

បគងកើការរទទួលខុរគ្មូវ កាងិ រណគកាតយភាេ (គ្បេក័ាធ

គ្មួមេកិាមិយ) 

២៤.េគ្ងឹងររគ្រប់គ្រងបំណលុសាធារណៈ គដ្ឋតរួលទងំ

ហាកាភិត័បំណលុពាក្់េក័ាធ ោេិគររ ហាកាភិ័តៃកា

រមេវក្ិចនបំណលុោតថ្នគហម ុ

២៥. បគងកើកាមមាៃ ភាេថវធរ ២៥. េគ្ងងឹរណគកាតយភាេហិរញ្ញវម ថគុៅតាលគ្រះឹសាថ កា    

សាធារណៈរដាបាល កាងិរហគ្ោរសាធារណៈ 

ផ ន្រទី៣ “ការ្ារភាា បថ់វិកាង្ៅនឹខង្ោល

នង្ោបាយ” 

ង្ខ្ឿន/ផ ន្រទី៣ “ការពក្ខខឹក្បសិទធភាពននការ្ារភាា ប់

ថវិកាង្ៅនឹខង្ោលនង្ោបាយ” 

៣១.េគ្ងងឹ កាងិេគ្ងសាក្ររអកាមុនថវធរក្លមវធីសា កាងិររ

គ្មួមេកិាមិយថវធរ 

៣១. គរៀបចំ កាងិដ្ឋក្់ឱយអកាុវមនគ្ក្បខណឌ ហរិញ្ញវម ថសុាធារណៈ 

កាងិថវធររតៈគេលលីយល 
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៣២.គរៀបចំថវធរឱយមាកាលក្ខណៈគ្រប់គ្ ងុគគ្ោត កាិង

គីវើរមាហរណក្លមថវធរ 

៣២.េគ្ងងឹររគ្រប់គ្រងវធកាិគោរសាធារណៈ 

  

៣៣. គរៀបចំកាងិដ្ឋក្់ឱយអកាុវមនគ្បេក័ាធបន្ទា មរ់ណគកាតយ

ភាេ (រយងកាសាមិបបញ្ញមន ិកាងិ កាសាមិគ្បមិបមនិ, រយង ក្រហវ 

កាងិគ្ក្រួង-សាថ ប័កា កាងិគៅក្នងុគ្ក្រួង-សាថ ប័កា) 

៣៣.េគ្ងងឹររគរៀបចំ កាងិររអកាុវមនថវធរក្លមវធីសា គដ្ឋត

ែារភាា ប់គៅកាងឹផែការរតុទធសា្រនថវធរ 

៣៤. េគ្ងឹងររគរៀបចំគោលកាគោបាត កាិងររគីវើ

ផែការរហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ (ររគរៀបចំគោល

កាគោបាត កាិងផែការរចំណូលកាងិចំណាតរតៈគេល

លីយល) 

៣៤. ំរញុររគីវើវធល ឈររហិរញ្ញវម ថរុគ្មាប់រដាបាលថ្នន ក្់

គគ្រលោម ិ

៣៥.េគ្ងឹងរររអកាុវមនគោលកាគោបាតវធល ឈររ

ហិរញ្ញវម ថ ុ

 

ផ ន្រទី៤ “រណង្នយយភាពសមិទធរមម” ង្ខ្ឿន/ផ ន្រទី៤ “ការរសាខរណង្នយយភាពសមិទធរមម/        

សាថ ប័ននីយរមមថវកិាសមិទធរមម” 

៤១.បគងកើមគ្ក្បខណឌ ថវធរផែអក្គលើេម័ម៌ាការលិទធក្លម  ៤១.ដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមនគ្បេក័ាធថវធរេ័មម៌ាការលិទធក្លម 

៤២.គរៀបចំ កាិងដ្ឋក្ឱ់យអកាុវមនគ្ក្បខណឌ រណគកាតយ

ភាេរលិទធក្លម 

៤២.ដ្ឋក្់ឱយអកាុវមនគ្បេក័ាធតាលដ្ឋកា កាិងេកិាមិយរលិទធក្លម

តាលគ្ក្រួង សាថ ប័កា 

៤៣.េគ្ងឹងគ្បរិទធភាេគ្បេក័ាធគ្មួមេកិាមិយ ៤៣.េគ្ងឹងគ្បរិទធភាេគ្បេក័ាធគ្មួមេកិាមិយ (រវកាក្លមៃែាក្នុង 

អីរិរក្ិចនហិរញ្ញវម ថ ុកាងិរវកាក្លមក្ក្រា យ) 

៤៤.គរៀបចំ កាងិអកាុវមនផែការរក្សាងរលមថភាេ  

(រួលទងំសាថ ប័កាកាសាមិបបញ្ញមនិ កាងិអាោា ីររវកាក្លមោមិ) 

៤៤.គលើក្ក្លពរ់មមាៃ ភាេថវធរ (បនូរេសាគោលបំណង ២៥ 

ៃកា CAP3) 

ផ ន្រទី៥ “ការោកំ្ទដល់ការអនុវតតរមមវិធីផរទក្មខ់ 

ក្បរបង្ដ្ឋយង្ោរ ័យ និខចីរភាព (សមតថភាព

 ំនាញ សមតថភាពអនុវតតរផំណទក្មខ់ង្លើរទឹរចិតត) 

ផ ន្រទ៥ី “ការោកំ្ទរមមវិធីផរទក្មខ់ក្បរបង្ដ្ឋយចរីភាព 

និខភាពក្បទារ់ក្រឡាោន ននការផរទក្មខង់្្សខង្ទៀត” 

៥១.បគងកើកាភាេោអនក្ដឹក្នំ្ទ, រលមថភាេ គ្រប់គ្រង, 

កាងិបណនុ ះឆកាាៈក្ំផណទគ្លង ់គ្េលទងំបគងកើកាភាេ      

ោមាន រ់ កាិងររទទួលខុរគ្មូវ 

៥១.េគ្ងឹងភាេោអនក្ដឹក្នំ្ទ កាងិរលមថភាេ ក្នងុររ

គ្រប់គ្រង ភាេោមាន រ់ កាងិររទទួលខុរគ្មូវក្នងុររផក្

ទគ្លង់  

៥២.បគងកើកាគ្បរិទធភាេៃការរក្សាងរលមថភាេ កាិង

 វធធាការរគលើក្ទឹក្ចិមន 

៥២.ធាន្ទចលន្ទររៃកាផក្ទគ្លង់ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថ ុ  

សាធារណៈ 

៥៣. េគ្ងឹងររក្សាងរលមថភាេរគ្មាប់អកាុវមនក្លមវធីសា

ផក្ទគ្លង់ររគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវម ថសុាធារណៈ  

ដំណាក្់រលទសា៣ 

៥៣.េគ្ងឹងភាេគ្បទក្គ់្ក្ឡាោន រយងររដ្ឋា កាៃកាក្លមវធីសាផក្

ទគ្លង់គែសងៗគទៀម   

 




