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គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

 

របាយការណ៍តារដានវឌ្ឍនភាពម្ត្ីម្មសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ននការអនុវត្តករាវិធីកកទម្រង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ដាំណាក់កាលទី៣ របស់ម្កសួងសសដឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

(សសច្កតីម្ាង) 

 

 

 

 

 

សរៀបសរៀងសោយ៖ 

អគគសលខាធកិារដាឋ ន 

គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

កែ វិចឆិកា ឆ្ន ំ២០១៩ 
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ខ្្ឹរសារសសងេប 

 សោលសៅ នងិសោលបំណងចម្បងននការសរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពព្របចំព្រត្មីាេ រឺសនើម្បីតាម្ោន ព្រត្ួត្ពនិិត្យ 

នងិវាយត្នម្លការអនុវត្តក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ    របេ់អងគភាពសព្រកាម្ឱវាទននព្រក្េួងសេនាក្ិចចនងិ

ហិរញ្ញវត្ថុ (ក្.េ.ហ.វ.) និងសនើម្បីឆលុឹះបញ្ហច ងំអំពវីឌ្ឍនភាព នងិបញ្ហា ព្របឈម្ននការអនុវត្តការងារ េំសៅក្ំណត្អ់ាទិភាព

ការងារចម្បងៗ កនលព្រត្ូវបនតអនុវត្ត និងេសព្រម្ចឱយបានសៅព្រត្ីមាេបនតបនាៃ ប់ ទងំព្រក្េួងសេនាក្ិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុែលួនឯង

ផ្ទៃ ល ់ នងិព្រក្េួង សាថ ប័នាក្ព់ន័ធរបេ់រាជរោា េិបាលក្ម្ពុជាសព្រកាម្ក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ងក់ារព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ។

 របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពព្របចំព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ នងឹបងាា ញពីេមិ្ទធ្ លរួម្តាម្ក្នក្ទងំ៥ ព្របចំព្រត្មីាេ នន

ការអនុវត្តក្នការេក្ម្មភាពលម្អតិ្ សៅក្នុងនំណាលទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ ននការកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

កនលព្រត្ូវបានសរៀបចំសោយអងគភាពសព្រកាម្ឱវាទព្រក្េួងសេនាក្ិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងព្រត្ូវបានអនុម័្ត្ោក្់ឱយអនុវត្តសោយ

ព្របធានរណៈក្មាម ធិការនឹក្នំាការងារកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ ខាងសព្រកាម្សនឹះជាការេននិោា នសោយ

េសងេបសលើក្នក្ទងំ០៥ ៖ 

ក្នក្ទ១ី៖ បនតពព្រងងឹភាពសជឿទកុ្ចតិ្តននថវកិា 

ក្នក្ទី១ ក្នងុព្រត្មីាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ េសព្រម្ចបានវឌ្ឍនភាព៩១%។ វឌ្ឍនភាពសនឹះ រេឺថ ិត្ក្នងុក្ព្រម្តិ្លអ កនល

បងាា ញពភីាពសៅកត្រក្ាបាននូវភាពសជឿទុក្ចិត្តននថវិកា សោយការអនុវត្តចំណូល នងិចំណាយព្របចំព្រត្មីាេមានភាព

រលនូ ក្នុងសនាឹះ ចំណូលក្នុងព្រេុក្ (ចំណូលចរនត + ចំណូលមូ្លធនក្នងុព្រេុក្) ក្នងុព្រត្មីាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ េសព្រម្ចបាន

៣២.២០%,  រឯឯចំណាយថវិកាជាត្ិេថ ិត្ក្នុងសាថ នភាពកនលអាចេសព្រម្ចបានតាម្សោលសៅ សោយេសព្រម្ចបាន៥៩.៣៣%។ 

ទនៃឹម្សនឹះ (១) ព្របពន័ធព្ររប់ព្ររងបំណលុពនធថម ីកនលព្រត្ូវោក្ឲ់្យអនុវត្តសាក្លបងក្នងុកែត្លុា ឆ្ន ំ២០១៩ កនលព្របពន័ធថមីសនឹះ

នងឹជយួេព្រម្លួការក្ត្់ព្រតាបំណលុ នងិតាម្ោនបំណលុពនធ ទងំការរណនា នងិការសរៀបចំរបាយការណ៍ , (២) យទុធ

សាស្រេតេត ីពីការកក្ទព្រម្ង់ព្របព័នធព្ររប់ព្ររងការវិនិសោរសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥ ព្រត្ូវបានពិភាក្ា និងអនុម័្ត្ពីរណៈ

ក្មាម ធកិារសោលនសោបាយសេនាក្ិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ, (៣) នតី្ិវិធនីនក្ិចចនំសណើរការលិែតិ្អនញុ្ហញ ត្រយ តាម្ព្របពន័ធបញ្ជរកត្

មួ្យជាត្ិ ព្រត្ូវបានសរៀបចំេព្រមាប់ព្ររប់ព្ររងទំនញិទទួលបានការសលើក្ទឹក្ចិត្តរបេ់ព្រក្ុម្ហ នុវិនិសោរមានលក្េណៈ េម្បត្តិ

ព្ររប់ព្រោន ់។          

 

 

 

 

 

 

 

នស្ថព្រកាម្១៖ ចំណូលសារសពើពនធ និងចំណូលម្និកម្នសារសពើពនធ 



ទំព័រ 6 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ទនៃឹម្នងឹវឌ្ឍនរួរក្ត្់េមាគ លទ់ងំសនឹះ, បញ្ហា ព្របឈម្មួ្យចនំនួក្ប៏ានសក្ើត្ស ើង កនលសធវើឱយការអនុវត្តេូចនាក្រសៅ

ព្រត្មីាេទី៣ សនឹះ េសព្រម្ចមិ្នបានតាម្សោលសៅ ក្នងុសនាឹះរួម្មាន៖ការោក្់សចញនូវេក្ម្មភាព នងិេូចនាក្រេមិ្ទធក្ម្ម

រនលឹឹះម្ួយចនំនួមានទំហធំំ នងិព្រក្បែ័ណឌ សពលសវលាែលី នងិេសព្រម្ចមិ្នបានតាម្ការសព្រោងទុក្។ ការណ៍សនឹះ ទម្ទរឱយ

ក្ំណត្់េក្ម្មភាព នងិេូចនាក្រេមិ្ទធក្ម្មរនលឹឹះឱយមានភាពចាេ់លាេ់ វាេ់កវងបាន នងិេម្ព្រេបតាម្ព្រក្បែ័ណឌ សពល

សវលា និងអាចអនុវត្តបាន។    

 

 

 

 

 

 

 

 ក្នក្ទ២ី៖ បនតពព្រងងឹរណសនយយភាពហរិញ្ញវត្ថ ុ

ក្នក្ទី២ ក្នុងព្រត្មីាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ េសព្រម្ចបានវឌ្ឍនភាព៩៧% សាលរ ឺេថ ិត្ក្នុងវឌ្ឍនភាពលអព្របសេើរព្របហាក្់-

ព្របកហលនងឹការអនុវត្តក្នលងម្ក្។ េូចនាក្រេមិ្ទធក្ម្មេំខាន់ៗេសព្រម្ចបានក្នងុព្រត្មីាេសនឹះរួម្មាន៖ វរគបណតុ ឹះបណាត ល

ការសព្របើព្របាេ់ព្របពន័ធ FMIS េព្រមាប់ម្ស្រនតីសៅតាម្ព្រក្េួង-សាថ ប័នចំននួ ១៧ ថមី បានសរៀបចំរួចរាល់េព្រមាប់សព្រត្ៀម្សព្របើព្របាេ់

ព្របពន័ធ FMIS ជា្លូវការសៅសនើម្ឆ្ន ំ ២០២០ ខាងមុ្ែ, បានចុឹះត្សម្លើងរួចរាលន់វូសហោា រចនាេម្ពន័ធបសចចក្វិទស្ថព័ត្ម៌ាន ាក្់

ពន័ធនឹងការត្ភាជ ប់បណាត ញ Network (LAN), ការត្ភាជ ប់បណាត ញ អរគេនី, ត្សម្លើងទូរ Rack និងការត្ភាជ ប់ Leased Line 

សៅម្ជឍម្ណឌ លទិនននយ័ សៅព្រក្េួង-សាថ ប័ន ១៧ បកនថម្ថមី, ការចុឹះេវនក្ម្មសលើព្របពន័ធ FMIS សៅអងគភាពសព្រកាម្ឱវាទ ក្

េហវ ចំននួ ២ សោលសៅ នងិសៅអងគភាពថវិកាននព្រក្េួងចំននួ ២ សោលសៅ, សារាចរកណនំាេត ីពនីតី្ិវិធីបសចចក្សទេ

សរៀបចំរសព្រមាងថវិកាឆ្ន ំ២០២០ របេ់រនាបាលថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ិព្រត្ូវបាន្សពវ្ាយ ,លទធ្ លបឋម្ននតារាងចំណូលរបេ់េថ ិ

ត្ិ GFS ថ្នន ក្់ជាត្ិពកីារសធវើេនាធ នក្ម្មក្នុងព្របពន័ធ FMIS ព្រត្ូវបានពនិតិ្យ នងិស្ៃៀងផ្ទៃ ត្់។  

 

 

 

 

 

 

នស្ថព្រកាម្២៖ ការអនុវត្តចំណូលតាម្ព្របសេទ 



ទំព័រ 7 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ទនៃឹម្នងឹវឌ្ឍនភាពកនលបានសលចស ើងរួរឱយក្ត្់េមាគ ល់, បញ្ហា ព្របឈម្មួ្យចំននួក្ប៏ានសក្ើត្ស ើងក្នងុសនាឹះ្ងកនរ 

រួម្មាន៖ (១).ការសធវើេនាធ នក្ម្មទិនននយ័រវាងព្របពន័ធ FMIS និងព្របពន័ធពនធោរ សៅមានភាពយឺត្ោ៉ា វ សោយសារកត្ការសធវើ

េនាធ នក្ម្មជាមួ្យព្របពន័ធពនធោរមានភាពេមុរសាម ញជាងព្របពន័ធស្សងៗ, (២) ឯក្សារនតី្ិវិធីអនុវត្តការងារថមី តាម្ព្របពន័ធ 

FMIS របេ់ព្រក្េួង-សាថ ប័នចំននួ ១៧ ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួចរាល់ សោយសៅរងចំការពនិតិ្យ នងិចុឹះហត្ថសលខាទទួលសាគ លចុ់ង

សព្រកាយពីព្រក្េួង-សាថ ប័នសាមី្, (៣) របាយការណ៍វិភារនិងេថ ិត្ិមួ្យចំននួ ព្រត្ូវបានសរៀបចំជាបឋម្សៅក្នងុ Mobile App 

នងិ Web App ប៉ាុកនតទម្ទរព្រត្ូវសធវើការព្រត្ួត្ពនិតិ្យ និងសាក្លបងសលើទិនននយ័កនលបាន្លតិ្សចញ, (៤) ព្របកាេេតពីី

 វិធាន នងិនីត្ិវិធលីម្អតិ្ននការជព្រម្ឹះបញ្ជសីារសពើេណឌ ព្រទពយេម្បត្តិរនា កនលព្រត្ូវការសពលសវលាសព្រចើនបកនថម្សទៀត្ក្នងុការកក្

េព្រម្ួលឱយបានចាេ់លាេ់នងិលអិត្លអន,់ ការសរៀបចំមុ្ែងារចំននួ ៣ ចុងសព្រកាយរបេ់ព្របព័នធ PPMISរឺ ១. មុ្ែងារ

ព្ររប់ព្ររងការព្របរលក់្ិចចេនស្ថ, ២. មុ្ែងារព្ររប់ព្ររងការព្របរល់-ទទួល, ៣. មុ្ែងារតាម្ោនលហំូឯក្សារលទធក្ម្ម ។ 

ក្នក្ទ៣ី៖ ការ្ារភាជ បថ់វកិាសៅនងឹសោលនសោបាយ 

 

 

 

 

 

ក្នក្ទី៣ ក្នងុព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ េសព្រម្ចបានវឌ្ឍនភាពជារួម្ក្នុងរវងវង៩់៥% កនលក្នុងសនាឹះរួម្មាន៖ (១) 

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពាក្ក់្ណាត លឆ្ន ំេត ពីី សាថ នភាពសេនាក្ិចច (CMM) ាក្់ក្ណាត លឆ្ន ំ២០១៩ ព្រត្ូវបានសរៀបចំ, (២) 

សោលការណ៍កណនំាេតពីីការវាយត្នម្លេមិ្ទធិក្ម្មរនាបាលព្រក្ងុ ែណឌ  ព្រត្ូវបាន្សពវ្ ាយ , (៣) សេចក្តីព្រាងក្នការ

េក្ម្មភាពលម្អតិ្េព្រមាប់អនុវត្តយុទធសាស្រេត ននការកក្ទព្រម្ងព់្របព័នធថវិកាថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ ិ ព្រត្ូវបានោក្់ព្របជុំពភិាក្ាពិសព្រោឹះ

សោបល់, (៤) សោលការណ៍កណនំាេត ីពកីារសរៀបចំថវិកាក្ម្មវិធីេព្រមាប់រនាបាលរាជធាន ីសែត្ត ព្រត្ូវបានកក្លម្អ និងោក្ឱ់យ

អនុវត្ត, (៥) បានបញ្ចប់ការសធវើបចចុបបននភាពព្របពន័ធក្ញ្ចក្់ថវិកាេព្រមាប់ជនំាន់ទី២, (៦) របាយការណ៍តាម្ោនេននធិិឥណ-

ទនកនល្លិត្សចញពីព្របព័នធ Databaseេព្រមាប់ព្ររប់ព្ររងការអនុវត្តេននិធិឥណទនថវិការបេ់អងគភាពថ្នន ក្់ក្ណាត ល  

ក្េហវ ព្របចំព្រត្ីមាេទី៣, (៧) សេចក្តីព្រាងព្របកាេេត ីពីការព្ររប់ព្ររងក្ញ្ចប់សេវាអនាម័្យបរិសាថ នព្រត្ូវបានសរៀបចំរួចរាល់ ។ 

ទនៃឹម្នងឹវឌ្ឍនភាពទងំសនឹះ, ក្ស៏ៅមានេូចនាក្ររនលឹឹះម្យួចំននួមិ្នទន់េសព្រម្ចបានតាម្ក្នការ រួម្មាន៖ (១) 

(១) ព្របកាេបសងោើត្ព្រក្ុម្ការងារបសចចក្សទេ D&D ព្របចំព្រក្េួងសេនាក្ិចចនិងហិរញ្ញវត្ថ ុព្រត្វូបានសរៀបចំរួច នងិោក្ឱ់យអនវុត្ត 

េសព្រម្ចបាន ៩០%, (២) សេចក្តីព្រាងអនពុ្រក្តឹ្យេត ពីីការសរៀបចំ នងិព្របព្រពឹត្តសៅននមូ្លនធិិឃុ ំ េងាោ ត្ ់ ព្រត្ូវបានោក្់ព្របជុំ

ពិភាក្ាជាមួ្យព្រក្េួង សាថ ប័នាក្ព់ន័ធ េសព្រម្ចបាន ៩០%,  (៣) សេចក្តពី្រាងព្របកាេអនតរព្រក្េួងេត ីពកីារព្ររប់ព្ររង

ជនំួយការរនាបាលឃុំ េងាោ ត្់ព្រត្ូវបានសរៀបចំបាន ៩០%,  (៤). សេចក្តីកណនំាបកនថម្េត ីពេំីសណើរសព្រមាងវិនិសោររនាបាល



ទំព័រ 8 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ព្រក្ុង ព្រត្ូវបានសរៀបចំបាន ៩០%, (៥) សេចក្តីកណនំាបកនថម្េត ីពីេំសណើរសព្រមាងវិនិសោររនាបាលព្រក្ុង និងែណឌ  សៅពុទំន់

បាន្សពវ្ាយ ។ ការណ៍សនឹះ ទម្ទរឱយអរគនាយក្ោា នាក្ព់ន័ធយក្ចិត្តទុក្ោក្់សលើការងារជាអាទិភាពឱយបានខាល ំង

សោយសារការងារទងំសនឹះមានឥទធិពលខាល ំងសលើការងារស្សងសទៀត្។  

 ក្នក្ទ៤ី៖ ការសព្រត្ៀម្ែលួនេព្រមាបជ់ហំានបនាៃ ប ់

 ក្នក្ទី៤ ក្នងុព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ េសព្រម្ចបានវឌ្ឍនភាព៩០%។ េក្ម្មភាពកនលបានសព្រោងអនុវត្តសៅក្នក្សនឹះ 

េសព្រម្ចបានសពញសលញតាម្ការសព្រោងទុក្ភារសព្រចើននូចជា៖ (១) បានសរៀបចំសេចក្ដពី្រាងបឋម្ក្នការយុទធសាស្រេតេដ ពីី

ការក្សាងនិងអេិវឌ្ឍេម្ត្ថភាព ក្នុងព្រក្បែណឌ ក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ នំណាក្់កាលទី៤ 

(២០២១-២០២៥), (២) សោលការណ៍កណនំាេតពីីេវនក្ម្មសលើេមិ្ទធក្ម្ម នងិសោលការណ៍កណនំាេតពីីេវនក្ម្មបសចចក្

 វិទស្ថព័ត្៌មាន (IT Audit) ជាភាសាអង់សរលេ នងិភាសាកែមរ  ព្រត្ូវបានព្រត្ូវបានេសព្រម្ចទទួលយក្ចុងសព្រកាយេព្រមាប់ជាមូ្ល

ោា នោក្់សព្របើព្របាេ់, (៣) របាយការណ៍េត ីពកីារព្រត្ួត្ពនិតិ្យព្របេិទធភាពននការអនុវត្តថវិកាក្ម្មវិធី ចំននួ ៤សោលសៅ ព្រត្ូវ

បានសរៀបចំ (ម្នៃីរ េហវ សែត្តតាកក្វ, ម្នៃីរ េហវ សែត្តក្ំពត្, ម្នៃីរ េហវ សែត្តសាវ យសរៀង និង អរគនាយក្ោា នឧេាហ

ក្ម្មហិរញ្ញវត្ថុ), (៤) បានសរៀបចំសេចក្តីព្រាងបសចចក្សទេ ននការសធវើអធិការក្ិចចហិរញ្ញវត្ថុសលើការព្ររប់ព្ររងចំណូលសេវាសា

ធារណៈសៅព្រចក្សចញចូលកត្១ សៅរនាបាលថ្នន ក្់ជាត្ិ នងិថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ ិ, (៥) បានបញ្ចប់ការកក្េព្រម្លួ នងិោក្់ឱយសព្របើ

ព្របាេ់្លូវការ សេៀវសៅកណនំាេត ីពីការសព្របើព្របាេ់ព្របពន័ធបសចចក្វិទស្ថព្ររប់ព្ររងការងារអធកិារក្ិចចហិរញ្ញវត្ថុ FIDS (Financial 

Inspection Database System) ។ 

 ទនៃឹម្សនឹះការអនុវត្តេក្ម្មភាពមួ្យចំនយួរបេ់អរគនាយក្ោា នាក្ព់ន័ធកនលបានសព្រោងសៅក្នុងក្នក្ទី ៤ មានភាព

យឺត្ជាងការសព្រោងទុក្បនតិច ប៉ាុកនតមិ្នមានបចច័យអវិជជមាននល់វឌ្ឍនភាពសៅក្នុងក្នក្សនឹះទងំមូ្លស ើយ ។ ម្ស្ថ៉ាងសទៀត្, 

េក្ម្មភាពទងំសនាឹះនឹងេសព្រម្ចបានសៅក្នុងព្រត្ីមាេទី៤ ឬចុងឆ្ន ំ ព្របេិនសបើអរគនាយក្ោា នកនលបានសព្រោងេក្ម្មភាពសនឹះ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 ក្នក្ទ៥ី៖ ការោំព្រទនលក់ារអនវុត្តក្ម្មវធិកីក្ទព្រម្ងព់្របក្បសោយសជារជយ័ នងិចរីភាព 

 ក្នក្ទី៥ ក្នងុព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ េសព្រម្ចបានវឌ្ឍនភាព៩៩%។  ក្នងុសនាឹះ េូចនាក្រមួ្យចំននួធំេសព្រម្ចបាន

តាម្សោលសៅរពំឹងទុក្ ជាក្់កេតងេសព្រម្ចបាន៤៣ សលើ៤៧ េក្ម្មភាព។ អរគនាយក្ោា នមួ្យចំននួធ ំបានសធវើការតាម្ោន

ជាព្របចំនូវវឌ្ឍនភាពនូវេក្ម្មភាពកក្ទព្រម្ង់របេ់ែលួន សោយការសរៀបចំក្ិចចព្របជុំជាព្របចំកែ និងព្រត្មីាេ។ េមិ្ទធក្ម្មរនលឹឹះ
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ធំៗកនលេសព្រម្ចបានសៅក្នងុក្នក្ទី ៥ ព្រត្មីាេទី៣  មាននូចជា៖ (១) បានសរៀបចំវរគបណដុ ឹះបណាដ លជនំាញបសចចក្សទេ

សលើការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (ថវិកា រណសនយយ លទធក្ម្ម េវនក្ម្មនងិការព្ររប់ព្ររងបញ្ជសីារសពើេ័ណឌ ព្រទពយេម្បត្តិ

រនា) សលើក្ទី២ ឆ្ន ំ ២០១៩ កនលបានចប់ស្ដើម្នានថៃទី ០៧ កែ េីហា ឆ្ន ំ ២០១៩ សៅវិទស្ថសាថ នសេនាក្ិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ ជនូ

ម្ស្រនតរីាជការ ននព្រក្េួងសេនាក្ិចច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ និងព្រក្េួងសាថ ប័ន ចំននួ ៣៧១ នាក្,់ (២) សោលការណ៍ នងិនីត្ិវិធី 

(Authorized Staffing Patterns-ASP) ព្រត្ូវបានសរៀបចំក្ព្រមិ្ត្នាយក្ោា ន, (៣) បានព្របមូ្លពត័្ម៌ានត្ព្រមូ្វការបណតុ ឹះប

ណាត លទងំ ២២ អងគភាព, (៤) សេចក្តពី្រាងនីត្ិវិធ ីនងិយនតការក្នុងការ សរៀបចំ្តលព់្របាក្់ឧបត្ថម្ភសោលនសោបាយធានា

រា៉ាប់រងេងគម្ក្ពំុងោក្់ឆលងថ្នន ក្់នឹក្នំាពនិតិ្យនងិេសព្រម្ច, (៥) សេចក្តីព្រាងនតី្ិវិធី នងិ យនតការនំស ើងថ្នន ក្់ ឋាននតរេ័ក្ត ិ

របេ់ម្ស្រនតរីាជការ ក្េហវ ក្ពំុងោក្់ឆលងថ្នន ក្់នឹក្នំាពនិតិ្យ និងេសព្រម្ច, (៦) បានោក្់ឱយនំសណើរការសាក្លបង

ម្ជឈម្ណឌ ល្តលព់័ត្ម៌ានសេវាសាធារណៈរួម្របេ់ព្រក្េួង សៅអរគនាយក្ោា នចំននួ០៣ ។ 

 ទនៃឹម្នងឹវឌ្ឍនភាពបានសលចស ើងរួរក្ត្់េមាគ ល់ខាងសលើសនឹះ, មានេក្ម្មភាពមួ្យចំននួកនលពុំេសព្រម្ចតាម្សោល

សៅរពំឹងទុក្ នូចជា សេចក្តីព្រាងសេចក្តីេសព្រម្ចសលើការសរៀបចំព្ររូបសងាគ លសលើមុ្ែជនំាញេព្រមាប់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុា-

ធារណៈ េសព្រម្ចបាន ៨០% កនលសេចក្តីព្រាងសនឹះព្រតូ្វបានព្របជុំន ៃ្ក្នុងសនើម្បីសរៀបចំ និងបានោក់្ជូនឯក្ឧត្តម្រនា-

សលខាធកិារទទួលបនៃុក្ពនិិត្យ េសព្រម្ច និង្តលក់ារកណនំាបកនថម្ ។  

 

 

 

 

 

 

 

ជាលទធ្ លេសងេប សៅព្រត្ីមាេទី៣ សនឹះ វឌ្ឍនភាពជាភាររយននការអនុវត្តក្នការេក្ម្មភាពកក្ទព្រម្ង់ របេ់អងគ

ភាពនីមួ្យៗ សព្រកាម្ឱវាទក្េហវ មាននូចក្នុងតារាងខាងសព្រកាម្៖ 

តារាងទី១  .៣ចំននួេក្ម្មភាពកនលេសព្រម្ចបាន និងពនៃុជាភាពរយននវឌ្ឍនភាព របេ់អងគភាព ព្របចំព្រត្ីមាេទី  

ល.រ. អងគភាពសម្ការឱវាទ កសហវ 
ច្ាំនួនសករាភាព

សសម្រច្បាន 
ពិនាុភាគរយ 

១ អរគនាយក្ោា នសោលនសោបាយ ១២/១២ ១០០% 

២ អរគនាយក្ោា នរយ និងរោា ក្រក្ម្ពុជា ១៦/១៦ ១០០% 

៣ អរគនាយក្ោា នពនធោរ ១៨/៣១ ៩៣% 



ទំព័រ 10 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ល.រ. អងគភាពសម្ការឱវាទ កសហវ 
ច្ាំនួនសករាភាព

សសម្រច្បាន 
ពិនាុភាគរយ 

៤ អរគនាយក្ោា នព្រទពយេម្បត្តិរនា នងិចំណូលមិ្នកម្នសារសពើពនធ ៤/១២ ៩៣% 

៥ អរគនាយក្ោា នឧេាហក្ម្មហរិញ្ញវត្ថ ុ ៥/៦ ៩០% 

៦ អរគនាយក្ោា នថវិកា ៤៦/៥២ ៩៦% 

៧ អរគនាយក្ោា នហិរញ្ញវត្ថុរនាបាលថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ិ ១៤/២៤ ៩៤% 

៨ អរគនាយក្ោា នេហព្របត្ិបត្តកិារអនតរជាត្ិ នងិព្ររប់ព្ររងបំណលុ ០៤/០៦ ៩៦% 

៩ អរគនាយក្ោា នរត្នាោរជាត្ ិ ២៣/២៣ ១០០% 

១០ អរគនាយក្ោា នលទធក្ម្មសាធារណៈ ០៥/០៨ ៩៦% 

១១ អរគសលខាធកិារោា ន ននព្រក្េួងសេនាក្ិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ២៥/២៨ ១០០% 

១២ អោគ ធិការោា ន ១៥/១៧ ៩៩% 

១៣ អរគនាយក្ោា នេវនក្ម្មន្ៃក្នងុ ១៩/២០ ៩៩% 

១៤  វិទស្ថសាថ នសេនាក្ិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ ០៥/០៧ ៨២% 

១៥ ព្រក្ុម្ការងារព្ររប់ព្ររងរសព្រមាងព្របព័នធព័ត្ម៌ានវិទស្ថព្ររប់ព្ររងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ១១/២០ ៩៣% 

១៦ ព្រក្ុម្ព្របឹក្ានតី្ិក្ម្ម ៧/៧ ១០០% 

១៧ ព្រក្ុម្ព្របឹក្ាជាត្រិណសនយយ ០៤/០៤ ១០០% 

១៨ អងគភាពភាពជាននរូររវាងរនានងិឯក្ជនថ្នន ក្ក់្ណាដ ល ០០/០២ ៨០% 

  



ទំព័រ 11 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ាំពកូ១៖ សសច្កតីសផតើរ 

១.១. សាវតារក្ម្មវធិកីក្ទព្រម្ងក់ារព្ររបព់្ររងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

 ក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ងក់ារព្ររបព់្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ព្រត្ូវបានព្របកាេោក្ឱ់យអនុវត្តចបត់ាំងពឆី្ន ំ២០០៤ និងចត្់ទុក្

ថ្ន ជាការោា នេនូលក្នុងចំសណាម្ការោា នកក្ទព្រម្ង់េំខាន់ៗរបេ់រាជរោា េបិាលក្ម្ពុជា។ សព្រកាម្ក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ង់ន៏េំខាន់សនឹះ 

ក្ម្ពុជាបានេសព្រម្ចនូវលទធ្ លរួរជាទីសមាទនៈ សាលរ ឺ រហូត្បានឈានម្ក្នលស់ាថ នភាពជាព្របសទេមានចំណូលម្ធយម្

ក្ព្រមិ្ត្ទបនាសពលបចចុបបនន។   

 សោលសៅន៏ចម្បងននក្ម្មវិធកីក្ទព្រម្ង់ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ រ ឺ"ការកព្របកាល យព្របពន័ធព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈសៅ

ក្ម្ពុជា ឱយសៅជាព្របពន័ធព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈមួ្យព្រេបតាម្ឧត្តមានុវត្តន៍ជាអនតរជាត្ិ" និងព្រត្ូវបានសរៀបចំស ើងជា

ការកក្ទព្រម្ង់រយៈសពលកវង នងិមានលក្េណៈព្ររប់ព្រជងុសព្រជាយ  សោយក្ំណត្់ជា៤ ជហំាន  និង៤  នំណាក្ក់ាលបនតបនាៃ ប់ 

សាលរឺ នំណាក្ក់ាលទី១ បានសផ្ទត ត្ជាេំខាន់សលើជហំានទី១ ននក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ង់ រកឺារបសងោើត្ភាពសជឿទុក្ចិត្តននថវិកា 

(២០០៥-២០០៨)។ នំណាក្ក់ាលទី២ សផ្ទត ត្សលើជហំានទី២ រឺការបសងោើនរណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ (២០០៩-២០១៥) 

ទនៃឹម្នងឹការពព្រងងឹបកនថម្េមិ្ទធ្ លននជហំានទី១ និងការក្សាងមូ្លោា នព្ររឹឹះននជហំានទី៣។  នំណាក្ក់ាលទី៣ សផ្ទត ត្

សលើជហំានទី៣ រកឺារ្ារភាជ ប់ថវិកាសៅនឹងសោលនសោបាយ (២០០១៦-២០២០) ព្រេបោន នងឹការពព្រងឹងេមិ្ទធ្ លនន

ជហំានទី២ នំបូង នងិការព្រត្ួេព្រតាយ្លូវសឆ្ព ឹះសៅរក្រណសនយយភាពេមិ្ទធក្ម្ម កនលជានំណាក្់កាលទី៤ (២០២០-

២០២៥) ននក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ង់សនឹះជាមួ្យោន នងឹការបនតពព្រងងឹេមិ្ទធ្ លកនលេសព្រម្ចបានសៅក្នងុជហំានទងំ៣ ខាងសនើម្។ 

បចចុបបនន   ក្នុងឋានៈជាេេរេដម្ភមួ្យននរណៈក្មាម ធិការសោលនសោបាយសេនាក្ិចច  នងិហិរញ្ញវត្ថុ,  រណៈក្មាម ធិការនឹក្នំា 

ការងារកក្ទព្រម្ងក់ារព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (រ.ហ.េ.) មានភារក្ិចចនឹក្នំា, សរៀបចំ, អនុវត្ត, េព្រម្បេព្រម្លួ នងិ

វាយត្នម្លការអនុវត្តក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ងក់ារព្ររប់ព្ររងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ សោយក្ំណត្យ់ក្ជា៤ ជហំាន នងិ៤ នំណាក្ក់ាល។ 

 សនើម្បីឱយក្ម្ម វិធីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈអាចេសព្រម្ចសៅតាម្សោលសៅកនលបានសព្រោង, យុទធ-

សាស្រេត ននការកក្ទព្រម្ង់ព្របព័នធថវិកាឆ្ន ំ២០១៨-២០២៥   ព្រត្ូវបានអនុម័្ត្សៅក្នុងទិេសៅននការកក្ទព្រម្ង់ព្ររប់ព្រជុងសព្រជាយ 

រយៈសពលកវង នងិការកព្របកាល យជាបសណត ើរៗនវូព្របពន័ធថវិកាក្ម្ពុជា ឱយកាល យជាព្របពន័ធមួ្យកនលមានព្របេិទធភាព នងិេ័ក្តិេិទធភាព

, រណសនយយភាព, នងិត្មាល ភាព ព្រេបតាម្ឧត្តមានុវត្តន៍ជាអនតរជាត្។ិ 

 សោយសហត្ថុ្ន ការងារកក្ទព្រម្ង់រកម្ងជួបព្របទឹះនងឹឧបេរគទងំសៅក្នុងរចនាេម្ពន័ធសាថ ប័ន, យនតការ, ធនធាន

ម្នុេស, នងិក្តាត សពលសវលា នូសចនឹះ ការអនុវត្តក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈរបេ់រាជរោា េិបាលក្ម្ពុជា 

ទម្ទរឱយមានការពសនលឿនចលនាននក្ិចចែិត្ែពំ្របឹងកព្របងពពី្ររប់ត្ួអងគាក្់ពន័ធ ទងំព្រក្េួងសេនាក្ិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុែលួនឯង

ផ្ទៃ ល ់ និងក្៏នូចជាព្រក្េួង សាថ ប័នាក្់ពន័ធននរាជរោា េបិាលក្ម្ពុជាទងំមូ្ល្ងកនរ។ សនើម្បីព្រត្ួេព្រតាយ្លូវន៏កវងឆ្ៃ យ នងិ

លបំាក្សនឹះបាន, ការបសងោើនឆនៃៈម្នេិការនឹក្នំា និងអនុវត្តព្របក្បសោយភាពជាមាច េ់, េុទិនាិនិយម្, េុឆនៃៈ, េុេវិនិចឆយ័, 

េុព្រក្ឹត្ភាព, នងិការទទួលែុេព្រត្ូវែពេ់ពថី្នន ក្់នឹក្នំា នងិម្ស្រនតរីាជការព្ររប់លោំប់ថ្នន ក្់, ចប់ពីក្ព្រម្តិ្បសចចក្សទេរហូត្នល់
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ក្ព្រម្ិត្សោលនសោបាយ, ររួកត្ព្រត្ូវបានពព្រងឹង នងិសលើក្ក្ម្ពេ់បកនថម្សទៀត្ជាបនតបនាៃ ប់ ព្រេបសៅតាម្ការវិវត្តននការងារកក្

ទព្រម្ង់ពីមួ្យនំណាក្់កាលសៅមួ្យនំណាក្ក់ាល។ 

 សនើម្បីេសព្រម្ចសោលបំណង នងិចក្េុវិេ័យរយៈសពលែលី, ម្ធយម្, និងកវងឆ្ៃ យ, រ.ហ.េ. បាន្ដួចស្ដើម្ នងិបសងោើត្ឱយ

មានយនតការការងារព្របទក្់ព្រក្ឡាោន ចំននួ០៣ សាលរឺ (១) យនតការេព្រម្បេព្រម្លួរវាងក្ម្មវធិកីក្ទព្រម្ងក់ារអេវិឌ្ឍតាម្

កបបព្របជាធបិសត្យយសៅថ្នន ក្ស់ព្រកាម្ជាត្,ិ ក្ម្មវធិកីក្ទព្រម្ងក់ារព្ររបព់្ររងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ, នងិក្ម្មវធិជីាត្កិ្កំណទព្រម្ង ់ រនា

បាលសាធារណៈ, (២) យនតការសោឹះព្រសាយបញ្ហា ព្របឈម្ក្នងុការអនវុត្តេក្ម្មភាពការងារកក្ទព្រម្ងក់ារព្ររបព់្ររងហរិញ្ញវត្ថសុា

ធារណៈសព្រកាម្ការេព្រម្បេព្រម្លួរបេ់ អ.រ.ហ.,  និង (៣)  វិធាន នងិនតី្ិវធិនីនការសរៀបចកំារអនវុត្ត,  ការព្រត្តួ្ពនិតិ្យ, តាម្ោន

, នងិការវាយត្នម្លសលើការងារកក្ទព្រម្ងក់ារព្ររបព់្ររងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ។ 

១.២. សោលបណំង 

 របាយការណ៍តាម្ោនវឌ្ឍនភាពននក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ នំណាក្់កាលទី៣ ព្រត្ីមាេទី៣ 

ននរាជរោា េិបាលក្ម្ពុជា នងឹបំ្តុ្ឆលុឹះបញ្ហច ងំពីេមិ្ទធក្ម្មននក្ិចចែិត្ែំព្របឹងកព្របង, បញ្ហា ព្របឈម្ចំសាឹះមុ្ែ, នងិទិេសៅ

ការងារកនលព្រត្ូវសធវើបនត នងិេសព្រម្ចឱយបាន ទងំេព្រមាប់អរគសលខាធកិារោា ន អ.រ.ហ. កនលជាសេនាធកិារឱយ រ.ហ.េ. 

ក្នុងការនឹក្នំា, ព្ររប់ព្ររង, នងិេព្រម្បេព្រម្ួលសលើក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ នងិទងំអងគភាពាក្-់

ពន័ធសព្រកាម្ឱវាទ ក្.េ.ហ.វ. នងិព្រក្េួង សាថ ប័ន ្ងកនរ សនើម្បីបនតជំរញុការពិចរណាឱយបានម្៉ាត្់ចត្ក់្នុងការកេវងរក្

នំសណាឹះព្រសាយ នងិបសងោើត្ព្រក្បែ័ណឌ , យនតការ, យុទធសាស្រេត , និងនតី្ិវិធីការងារថមកី្នុងសោលសៅោំព្រទ, ពព្រងឹង, និងពព្រងីក្ការ

អនុវត្តការងារកក្ទព្រម្ង់ទងំេព្រមាប់ព្រក្បែ័ណឌ សាថ ប័ន និងរាជរោា េិបាល ឱយេសព្រម្ចបានសជារជ័យព្របក្បសោយព្របេិទធភាព 

នងិេ័ក្តិេិទធភាព។ ការអនុវត្តក្នការេក្ម្មភាពសនឹះ នងឹព្រត្ូវបានព្រត្ួត្ពនិិត្យជាព្របចំព្រត្មីាេ នងិព្របចំឆ្ន ំ។ 

 ក្នការេក្ម្មភាពរួម្នំណាក្ក់ាលទី៣ សនឹះ ព្ររបនណត ប់០៥ ក្នក្រនលឹឹះរួម្មាន ក្នក្ទី១៖ បនតពព្រងងឹភាពសជឿ-

ទុក្ចិត្តននថវិកា, ក្នក្ទី២៖ បនតពព្រងឹងរណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ, ក្នក្ទី៣៖ ការ្ារភាជ ប់ថវិកាសៅនឹងសោលនសោបាយ,

ក្នក្ទី៤៖ ការសព្រត្ៀម្ែលួនេព្រមាប់ជហំានបនាៃ ប់, នងិ ក្នក្ទី៥៖ ការោំព្រទនលក់ារអនវុត្តក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ងព់្របក្បសោយ

សជារជ័យ និងចីរភាព។ 

១.៣.  វសិាលភាព នងិកននក្ណំត្ ់

 របាយការណ៍ព្រត្ួត្ពនិិត្យសនឹះ ព្រត្ូវបានសធវើការបូក្េរុប នងិវាយត្នម្លក្អក្សលើក្នការេក្ម្មភាព  និងេូចនាក្រព្រត្ឹម្

ព្រត្មីាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ កនលេសព្រម្ចបានសោយអងគភាពទងំ១៨ សព្រកាម្ឱវាទ ក្.េ.ហ.វ. តាម្រយៈការចលូរួម្សរៀបចំ កក្

េព្រមួ្ល នងិសធវើបចចុបបននភាព ពីព្ររប់អងគភាពាក្ព់ន័ធ ក្នងុសោលសៅធានាពព្រងឹងេមានរត្ិភាព និងេងគត្ភិាពជាមួ្យនងឹកា

រវិវឌ្ឍននក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ងក់ារព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈពីម្ួយនំណាក្់កាលសៅមួ្យនំណាក្ក់ាល។ ទនៃឹម្សនឹះ, ការតាម្-

ោនព្រត្តួ្ពនិតិ្យេមិ្ទធក្ម្ម សោយអរគសលខាធកិារោា ន អ.រ.ហ. ព្រត្ូវបានសធវើស ើងព្របក្បសោយភាពម្៉ាត្់ចត្់, ចាេ់លាេ់, 

សទៀងទត់្, និងព្របឡាក្់ព្រក្ឡាោន តាម្រយៈក្ិចចព្របជុំព្របចំព្រត្ីមាេ និងព្របចំឆ្ន ំននរណៈក្ម្មការនឹក្នំាការងារកក្ទព្រម្ង់ និង



ទំព័រ 13 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

រណៈក្មាម ធិការនឹក្នំាការងារកក្ទព្រម្ង់ រួម្ជាមួ្យនងឹននរអូេិវឌ្ឍនន៍ានា កនលជាត្អួងគន៏េំខាន់ក្នងុការោំព្រទ, ្តលម់្ត្ិ

សោបល់កក្លម្អ, និងកេវងរក្នំសណាឹះព្រសាយបនាៃ ប់សទៀត្ សនើម្បីឱយការវាយត្នម្លពពី្របេិទធភាព នងិេ័ក្តិេិទធភាពននការអនុវត្ត

ក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ងក់ារព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈទងំមូ្លកាន់កត្ព្របសេើរជាលោំប់ព្រេបតាម្បរិការណ៍ននឧត្តមានុវត្តនជ៍ា

អនតរជាត្។ិ  

 ក្នុងរបាយការណ៍ព្របចំព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ សនឹះ នឹងព្រត្ូវបានសធវើការសរៀបរាប់ពលីទធ្ លេសព្រម្ចបាន សោយ

លម្អតិ្សៅតាម្ក្អក្នីមួ្យៗ សាលរឺ របាយការណ៍សនឹះនងឹបងាា ញព ី(១) វឌ្ឍនភាពេព្រម្ចបានសពញសលញតាម្សោលសៅ

ក្ំណត្់ និង (២) វឌ្ឍនភាពេសព្រម្ចមិ្នបានតាម្សោលសៅក្ណំត្់ សោយមិ្នសធវើការសព្រជើេសរឯេព្ររប់េូចនាក្រកនលបានអនវុត្ត 

ឬ មិ្នបានអនុវត្តសនាឹះសទ កត្សព្រជើេយក្េូចនាក្រមួ្យចំននួ ឬ ណាមួ្យកនលេំខាន់ នងិមានបចចយ័េព្រមាប់ក្នក្កត្ម្តង, 

សោយបូក្េរុបសោលចសងាោ ម្េក្ម្មភាពនីមួ្យៗ (ចប់យក្េក្ម្មភាពលម្អិត្ជាមួ្យនឹងេូចនាក្រោក្់សចញ) េថ តិ្សព្រកាម្

សោលបំណងនីមួ្យៗ និងបនតបូក្េរុបសោលបំណងនីមួ្យៗសៅតាម្ក្នក្ បនាៃ ប់ម្ក្សលើក្ស ើងពីបញ្ហា ព្របឈម្, េំសណើ

នំសណាឹះព្រសាយ, និងការងារចំបាច់ព្រត្ូវអនុវត្តបនត និងេសព្រម្ចឱយបាន។   

  វិធីសាស្រេត កនលព្រត្ូវបានសព្របើព្របាេ់ សនើម្បពី្រត្តួ្ពនិតិ្យេមិ្ទធក្ម្មននការអនុវត្តក្នការេក្ម្មភាពក្នងុព្រត្មីាេទី៣ ឆ្ន ំ

២០១៩ សនឹះ ក្អក្សលើមូ្លោា នចំននួ០២ េំខាន ់ រឺ (១) េក្ម្មភាពការងារេសព្រម្ចបានជាក្់កេតងសធៀបនងឹេក្ម្មភាព

កនលបានសព្រោងអនុវត្ត,  នងិ  (២) លទធ្ លេសព្រម្ចបានជាក្់កេតងសធៀបនងឹេូចនាក្រសោលសៅ ឬ េូចនាក្រកនលបាន

ោក្់សចញ។ ក្នងុសនាឹះ, ការ្តលន់ិសទៃេវាយត្នម្លសលើេមិ្ទធក្ម្មេសព្រម្ចបាន ព្រត្ូវបានក្ំណត្់ជា៣ ក្ព្រម្តិ្ េព្រមាប់សោល

បំណង និងចសងាោ ម្េក្ម្មភាព រឺ៖ លអព្របសេើរ (៩៦% - ១០០%), លអ (៨៦% - ៩៥%), លអបងគួរ (៧១% -៨៥%), ម្ធយម្ 

(៦១% -៧០%)  នងិ សែាយ (សព្រកាម្ ៦០%)។ 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ាំពកូ២ ៖ សសងេបសូច្នករសរិទធករាគនឹ្ឹះម្បចាំម្ត្ីម្មសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

២.១.តារាងសសងេបសចូ្នករសរិទធករាគនឹ្ឹះម្បចាំម្ត្មី្មសទី៣ ននភាពស ឿទកុច្តិ្តននថវិកា 

តារាង ២  .េូចនាក្រេមិ្ទធក្ម្មរនលឹឹះននភាពសជឿទុក្ចិត្តបានននថវកិា  

សូច្នករ សោលសៅ 
វឌ្ឍនភាពម្តី្ម្មសទី៣   

ឆ្ន ាំ២០១៨ 

វឌ្ឍនភាពម្តី្ម្មសទី៣ 

 ឆ្ន ាំ២០១៩ 

១. លទធ្ លចំណូលក្នងុព្រេុក្េរបុ 

ជាបសណត ើរៗកានក់ត្ែតិ្សៅរក្សោល

សៅកនលបានអនមុ្ត័្សៅក្នងុចាប ់

ហរិញ្ញវត្ថ ុ

ចំណូលថវកិារនាេសព្រម្ចបាន+/-

៥% សធៀបនឹងសោលសៅកនលបាន

អនុម្ត័្ក្នុងចាប់ 

ចំណូលថវកិារនាេសព្រម្ចបាន៖ 

 ព្រត្មីាេទី១: ២៧.១% 

▪ ចំណូលចរនត : ២៧.៧% 

▪ ចំណូលម្លូធន(ក្នុងព្រេុក្)  

: ៤.៦% 

 ព្រត្មីាេទ២ី: ២៨.៨%   

▪ ចំណូលចរនត : ២៨.៨% 

▪ ចំណូលម្លូធន(ក្នុងព្រេុក្)  

: ២៥.២% 

 ព្រត្មីាេទី៣: ២៧.៣% 

▪ ចំណូលចរនត : ២៦.៥% 

▪ ចំណូលម្ូលធន (ក្នុងព្រេុក្) : 

២៤.៨%   

េព្រមាបក់ារអនុវត្តក្នការព្របម្ូល

ចំណូលសារសពើពនធសធៀបនឹងក្នការ

ព្របចំព្រត្មីាេទី៣ ៖  

 រយនិងរោា ក្រ៖១១៤.០០ % 

 ពនធោរ៖១១០.៩៩ % 

 េព្រមាបក់ារអនុវត្តក្នការព្របម្ូល

ចំណូលម្និកម្នសារសពើពនធសធៀប

នឹងក្នការព្របចំព្រត្មីាេទី៣ ៖ 

 ព្រទពយេម្បត្តិរនា៖១០១.៣៦% 

 ឧេាហក្ម្មហិរញ្ញវត្ថុ

៖១៤០.៤៩% 

ចំណូលថវកិារនាេសព្រម្ចបាន៖ 

 ព្រត្មីាេទី១: ២៤.៥% 

• ចំណូលចរនត : ២៤.៩% 

• ចំណូលម្ូលធន (ក្នុងព្រេុក្) :  

៨.២% 

 ព្រត្មីាេទ២ី: ៣១.៣% 

▪ ចំណូលចរនត : ៣២.១% 

▪ ចំណូលម្លូធន(ក្នុងព្រេុក្)  

: ១៥.៦% 

 ព្រត្មីាេទី៣: ៣២.២% 

▪ ចំណូលចរនត : ៣២.០% 

▪ ចំណូលម្ូលធន (ក្នុងព្រេុក្) : 

២៨.៧% 

េព្រមាបក់ារអនុវត្តក្នការព្របម្ូល

ចំណូលសារសពើពនធសធៀបនឹងក្នការ

ព្របចំព្រត្មីាេទី៣ ៖ 

 រយនិងរោា ក្រ៖១២៤.៣៣% 

 ពនធោរ៖១០១.៨១ % 

 េព្រមាបក់ារអនុវត្តក្នការព្របម្ូល

ចំណូលម្និកម្នសារសពើពនធសធៀប

នឹងក្នការព្របចំព្រត្មីាេទី២ ៖ 

 ព្រទពយេម្បត្តិរនា៖ ១០០.១៥% 

 ឧេាហក្ម្មហិរញ្ញវត្ថុ៖ 

៣៩៨.៥៤% 

២. ោម នការបសងោើត្ស ើងនវូបណំលុ 

ក្ក្េៃឹះថម ី(រតិ្រយៈសពល៦០នថៃ) 

បំណលុក្ក្េៃឹះព្រត្ូវក្ព្រម្ិត្ម្និឱយ

សលើេពី ២%ននចណំាយេរុប 
ោម ន ោម ន 

៣. អាណាបក័្ជាបសណត ើរៗអាចបញ្ហជ    

ចំណាយសៅតាម្ក្ម្មវធិចំីណាយនងិ

ក្នការសាចព់្របាក្ ់

សាថ នភាពចំណាយម្និព្រត្ូវត្ិចជាងៈ 

 ព្រត្មីាេទី១: ១៥% 

 ព្រត្មីាេទ២ី: ៤៥% 

 ព្រត្មីាេទី៣: ៦៧% 

ចំណាយថវិកាជាត្ិេសព្រម្ចបាន៖  

 ព្រត្មីាេទី១:  ១៤.៩៤% 

ព្រត្មីាេទ២ី:  ៣៤.៤៦% 

 ព្រត្មីាេទី៣: ៦០.៩៣% 

ចំណាយថវិកាជាត្ិេសព្រម្ចបាន៖  

▪ ព្រត្មីាេទី១: ១៥.៥២ %  

▪ ព្រត្មីាេទ២ី:  ៣៤.៦៦% 

▪ ព្រត្មីាេទី៣: ៥៩.៣៣% 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

សូច្នករ សោលសៅ 
វឌ្ឍនភាពម្តី្ម្មសទី៣   

ឆ្ន ាំ២០១៨ 

វឌ្ឍនភាពម្តី្ម្មសទី៣ 

 ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 ព្រត្មីាេទី៤: ៩៦% 

 

 

ភាររយននការទូទត្់ជនូអនក្ គ្ត្់្ គង់

និងបុរគលិក្តាម្ព្របពន័ធធនាោរម្និ 

ព្រត្ូវត្ិចជាង៨០%ននចណំាយេរុប 

 

 

 

ភាររយននការបង់ចំណូលតាម្រយៈ 

ព្របព័នធធនាោរម្និព្រត្ូវត្ិចជាង 

៦០%ននចំណូលេរុប 

 

 

 

 

ការទូទត្់តាម្ព្របពន័ធធនាោរេសព្រម្ច 

បាន៖  

▪ ព្រត្មីាេទី១: ១០០% 

▪ ព្រត្មីាេទ២ី: ១០០% 

▪ ព្រត្មីាេទី៣: ១០០% 

 

▪ ព្រក្េងួចំននួ ៣៦ ព្រក្េងួ សាថ ប័ន 

បានសបើក្សបៀវត្សតាម្ព្របពន័ធធនាោរ 

ព្រត្មីាេទ៣ី៖ 

 ចំណូលពនធរយ:  

✓ ៩៥.៧០% បង់តាម្ធនាោរសោយ

អត្ិថិជន 

✓ ៤.៣០% បង់តាម្ធនាោរសោយ

រយ 

-ចំណូលពនធោរ: 

▪ ៩៩.៨៧% បង់តាម្ធនាោរសោយ 

អត្ិថិជន 

▪ ០.១៣%បង់តាម្ធនាោរសោយ 

ពនធោរ 

  (រិត្ព្រត្ឹម្នថៃ០៧ ត្លុា ២០១៩) 

 

 

ការទូទត្់តាម្ព្របពន័ធធនាោរេសព្រម្ច 

បាន៖  

▪ ព្រត្មីាេទី១: ១០០% 

▪ ព្រត្មីាេទ២ី: ១០០% 

▪ ព្រត្មីាេទី៣: ១០០% 

 

▪ ព្រក្េងួចំននួ ៣៦ ព្រក្េងួ សាថ ប័ន 

បានសបើក្សបៀវត្សតាម្ព្របពន័ធធនាោរ 

ព្រត្មីាេទ៣ី៖ 

- ចំណូលពនធរយ:  

▪ ៩៦.១០% បង់តាម្ធនាោរ

សោយអត្ិថិជន  

▪   ៣.៩០%បង់តាម្ធនាោរ

សោយ រយ 

-ចំណូលពនធោរ: 

▪ ៩៩.៨៦% បង់តាម្ធនាោរ

សោយ អត្ិថិជន 

▪ ០.១៤%បង់តាម្ធនាោរ

សោយពនធោរ 

៤. ចណំាយតាម្ព្របសេទ (េព្រមាប់

បរុគលកិ្) កានក់ត្ែតិ្សៅរក្ថវកិា

កនលបានអនមុ្ត័្ 

 

លទធ្ លចំណាយសធៀបនឹងថវកិា

អនុម្ត័្ម្និព្រត្ូវត្ិចជាង៖ 

 សបៀវត្សៈ ៩៨ % 

 ទនំញិ/សេវាៈ ៩៥ % 

 ម្ូលធនៈ ៨៥ % 

ចំណាយថវិកាជាត្ិេសព្រម្ចបាន៖ 

▪ ព្រត្មីាេទ៣ី៖ 

▪ សបៀវត្ស: ៧៤.៣៤% 

▪ ទនំញិ/សេវា: ៥៤.៨២% 

▪ ម្ូលធនៈ ៥៣.០៧% 

ចំណាយថវិកាជាត្ិេសព្រម្ចបាន៖ 

▪ ព្រត្មីាេទី៣៖ 

▪ សបៀវត្ស: ៧៤.០១% 

▪ ទនំញិ/សេវា: ៥១.១០% 

▪ ម្ូលធនៈ ៤៧.៧៧% 

៥.ទនិន្លចណូំលសលើម្លូោា នពនធ

កានក់ត្ព្របសេើរជាងម្នុតាម្រយៈ ការ

កក្លម្អព្របេទិធភាពននការព្របម្លូ នងិ

ក្នការសព្របើព្របាេព់្របេពចណូំល ម្និ

កម្នសារសពើពនធ 

ការរួម្ចំកណក្សៅក្នុង ្.េ.េ នន 

ចំណូលេរុបមានការកក្លម្អសោយ 

បសងោើនព្របមាណ ០,៣ ពិនៃុភាររយ

នន ្.េ.េ. ក្នុងម្ួយឆ្ន ំ 

ព្រត្មីាេទី៣ : ២៧.៣% 

➢ ចំណូលថ្នន ក់្ជាត្ិ៖ ២៦.៥% 

 ចំណូលសារសពើពនធៈ  ២៦.៦% 

 ចំណូលម្និកម្នសារសពើពនធ: 

២៥.៨% 

➢ ចំណូលថ្នន ក់្សព្រកាម្ជាត្ិ៖ ៤២.៩% 

 ចំណូលសារសពើពនធៈ ៤៣.៦% 

 ចំណូលម្និកម្នសារសពើពនធៈ ២១.៩% 

ព្រត្មីាេទី៣ : ៣២.២% 

➢ ចំណូលថ្នន ក់្ជាត្ិ៖ ៣១.៩% 

  ចំណូលសារសពើពនធៈ  ៣១.៩% 

  ចំណូលម្និកម្នសារសពើពនធ: 

៣២.៤% 

➢ ចំណូលថ្នន ក់្សព្រកាម្ជាត្ិ: ៣៥.៥% 

  ចំណូលសារសពើពនធៈ ៣៥.៨% 

 ចំណូលម្និកម្នសារសពើពនធៈ ២៣.៨% 



ទំព័រ 16 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

សូច្នករ សោលសៅ 
វឌ្ឍនភាពម្តី្ម្មសទី៣   

ឆ្ន ាំ២០១៨ 

វឌ្ឍនភាពម្តី្ម្មសទី៣ 

 ឆ្ន ាំ២០១៩ 

៦. រាលក់ ន្ក្េខំាន់ៗ ននចណូំល នងិ    

ចំណាយសាធារណៈព្រត្វូបាន ោក្់

បញ្ចូលក្នុងថវកិានងិរណនរីបេ់រាជ

រោា េបិាល  

ម្និមានក ន្ក្េំខាន់ៗកនលព្រត្ូវបាន

នក្សចញ 

មានចនំនួរណនេីរុប៖ ៨៨ រណន ី មានចនំនួរណនេីរុប៖ ៩៧ រណន ី

២.២. ការពនយល់លទធផលននការអនុវត្តសចូ្នករ៖  

ក្. ការអនវុត្តការព្របម្លូចណូំលសារសពើពនធ នងិម្និកម្នសារសពើពនធ 

▪ អរគនាយក្ោា នរយនងិរោា ក្រក្ម្ពុជា  

សោងតាម្ទិននន័យរបេ់អរគនាយក្ោា នរត្នាោរជាត្ិ, អរគនាយក្ោា នរយនិងរោា ក្រក្ម្ពុជាអនុវត្តបាន 

៣,៥៤១,១៣៩ លានសរៀល ែពេ់ជាងក្នការព្របចំព្រត្មីាេទី៣ ព្របមាណ ១២៤.៣៣% កនលសេម ើនងឹ ៣៨.៩៤% នន

ចាប់ថវិកាឆ្ន ំ២០១៩។ ព្របេិនសបើសធៀបការអនុវត្តព្របចំព្រត្មីាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ និងព្រត្មីាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៨ ការអនុវត្ត

ចំណូលមានការសក្ើនស ើង ៤៦.៦៩%។ តាម្រយៈទិននន័យរបេ់អរគនាយក្ោា នរយ និងរោា ក្រក្ម្ពុជា (សោយរតិ្កត្

ចំណូលសារសពើពនធ) ត្ួសលែននការបង់ចំណូលរយចូលរត្នាោរជាត្កិ្នងុព្រត្មីាេទី៣ឆ្ន ំ២០១៩សនឹះេសព្រម្ចបាន

៣,៥៤១,១៣៩លានសរៀលែពេ់ជាងក្នការ២៤.៣៣%ឬសេម ើ ៩.១៧% ននចាប់ថវិកា។។ ភាពរឹងមានំនការអនុវត្តក្នការ

េក្ម្មភាពព្របចំព្រត្មីាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ នងិក្នការេក្ម្មភាពនានារបេ់អរគនាយក្ោា នរយនងិរោា ក្រក្ម្ពុជាបានបងាា ញ

ឱយសឃើញនូវលទធ្ លននការសក្ើនស ើងនូវបរិមាណនំាការនំាចូលមុ្ែទំនញិេំខាន់ៗ ជាពិសេេ ការនំាចូលោនយនត នងិការ

កក្េព្រម្លួសោលនសោបាយពនធអាក្ររយសលើមុ្ែទំនញិមួ្យចំននួកនលមានសវទយិត្ភាពសលើចំណូល។  

▪ អរគនាយក្ោា នពនធោរ  

សោងតាម្ទិនននយ័របេ់អរគនាយក្ោា នរត្នាោរជាត្ិ, អរគនាយក្ោា នពនធោរ (ចំណូលសារសពើពនធថ្នន ក្់ជាត្ិ) 

អនុវត្តបាន ១,៨៧៤,៣៤០ លានសរៀល សេម ើនងឹ ១០១.៨១% ននក្នការព្របចំព្រត្មីាេទី៣ឬ សេម ើ ២៤.០៨%ននចាប់ថវិ

កា។ ព្របេិនសបើសធៀបការអនុវត្តព្របចំព្រត្មីាេទី៣ឆ្ន ំ២០១៩ នងិព្រត្មីាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៨ ការអនុវត្តចំណូលមានការសក្ើន

ស ើង ១៧.២៩%។ តាម្រយៈទិននន័យរបេ់អរគនាយក្ោា នពនធោរ (សោយរតិ្កត្ចំណូលសារសពើពនធថ្នន ក្់ជាត្ិ) ត្ួសលែនន

ការបង់ចំណូលពនធោរចូលរត្នាោរជាត្ិក្នងុព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩សនឹះ េសព្រម្ចបាន ១,៨៧៤,៣៤០លានសរៀល កនល

សេម ើ ១០១.៨០% ននក្នការព្របចំព្រត្មីាេទី៣ ឬសេម ើ ១៥.៤១% ននចាប់ថវិកា។អរគនាយក្ោា នពនធោរបានែិត្ែអំនុវត្ត

នូវការសធវើក្ំកណទព្រម្ង់ សោលនសោបាយ និងរនាបាលសារសពើពនធ ព្រពម្ទងំការសធវើទំសនើបក្ម្មរនាបាលសារសពើពនធកនលជា

ក្តាត ជំរញុ ឱយេសព្រម្ចបាននូវលទធ្ ល នងិេមិ្ទធ្ លជាសព្រចើន ព្របក្បសោយព្របេិទធភាព នងិេ័ក្តិេិទធ ភាព។ សលើេពីសនឹះ, 

ការោក្ឱ់យអនុវត្តព្របពន័ធព្ររប់ព្ររងទិនននយ័ ចំណូលអនឡាញេព្រមាប់ការសេន ើេំុការបងវលិេង នងិការសព្របើព្របាេ់ឥណទន

អាក្រសលើត្នម្លបកនថម្ តាម្ព្របពន័ធអនឡាញេព្រមាប់ការព្ររប់ព្ររងអាក្រសលើត្នម្លបកនថម្ របេ់អរគនាយក្ោា នពនធោរ (E-VAT 

Refund)  និងបានបសងោើនព្របេិទធភាពននការព្ររប់ព្ររងការព្របមូ្ល អាក្រសលើត្នម្លបកនថម្ នងិទប់សាោ ត្ក់ារសរចសវេសក្ងបនលំ 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ព្របាក្់ពនធ។បកនថម្សលើសនឹះ, ចំណូលពី្ លតិ្្លថ្នន ជំក្់មានការធាល ក្់ចុឹះ សោយសារកត្មានការបិទសរាងចព្រក្្លតិ្

បារឯធំៗក្នុងព្រេុក្ នងិការថយចុឹះចំណូលពនធពី្ លតិ្្លបារឯក្នុងព្រេុក្៖ 

១.មូ្លោា នរិត្ពនធេព្រមាប់្លតិ្្លបារឯនំាចូល នងិបារឯ្ លតិ្ក្នងុព្រេុក្មានក្ព្រមិ្ត្មិ្នសេម ើភាពោន  កនល្តល់

ភាពមានសព្របៀបនលអ់នក្នំាចូលជាងអនក្្លិត្ក្នងុព្រេុក្ក្នុងនយ័ព្របក្តួ្ព្របកជងសៅសលើទី្ារ 

២.ការក្ំណត្់យក្អាក្រសលើត្នម្លបកនថម្ (VAT) សលើ្ លតិ្្លបារឯនំាចូលកត្មួ្យនណំាក្ក់ាលរឺ្ តលភ់ាពមាន

សព្របៀបក្ព្រមិ្ត្ែពេ់នល់្ លតិ្្លបារឯនំាចូលជាងបារឯ្ លិត្ក្នងុព្រេុក្ 

៣.ការអនុវត្តការបិទកត្ម្ព្របិ៍អាក្រសលើ្ លតិ្្លបារឯនំាចូលមានលក្េណៈបសចចក្សទេែុេពីកត្ព្រម្ិ៍អាក្របារឯក្នងុ

ព្រេុក្សោយមិ្នត្ព្រមូ្វឱយមានោក្់សលែក្នូបីែៃង់េមាគ ល់សឈាម ឹះព្រក្ុម្ហ នុនំាចូល ចាេ់លាេ់េព្រមាប់បិទសលើ្ លិត្្ល 

បារឯនំាចូលកនលបងោឱយមានភាពងាយព្រេលួក្នងុការបនលពំនធកនលជាក្កាត មានសព្របៀបជាងបារឯ្ លិត្ក្នងុព្រេុក្ 

៤.ការរឯក្នុឹះោលស ើងននចំននួសរាងចព្រក្្លតិ្បារឯកក្លងកាល យជារូបភាពលចួលាក្ទ់ងំេព្រមាប់ទី្ារក្នងុព្រេុក្ នងិ

េព្រមាប់នំាសចញ 

▪ ចណូំលម្និកម្នសារសាសពើពនធ  

សោងតាម្ទិននន័យរបេ់អរគនាយក្ោា នរត្នាោរជាត្ិ(សោយមិ្នបញ្ចូលចំណូលពអីរគនាយក្ោា នឧេាហក្ម្មហរិញ្ញវត្ថុ) 

ចំណូលមិ្នកម្នសារសពើពនធអនវុត្តបាន ៦៨១,៧៨៩ លានសរៀល មានការសក្ើនស ើងសធៀបក្នការ ១.៨១ % ឬសេម ើនងឹ

២៧.៤៨% ននចាប់ថវិកាឆ្ន ំ២០១៩។ព្របេិនសបើសធៀបការអនុវត្តព្របចំព្រត្មីាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ នងិការអនុវត្តព្រត្មីាេទី៣ 

ឆ្ន ំ២០១៨ ចំណូលមានការសក្ើនស ើង ១៩.៤០%។ ការសក្ើនស ើងននចំណូលមិ្នកម្នសារសពើពនធ រួប្សកំ្តាត ជាសព្រចើនរួម្មា

នៈ ទី១) ព្របាក្់ចំសណញរបេ់េហព្រោេសាធារណៈ រឺចំណូលទទួលបានពកីារបងភ់ារលាេរបេ់េហព្រោេសាធារណៈ 

នងិព្រក្ុម្ហ នុកនលចំរុឹះរនាមានភារក្ម្ម សព្រកាយការិោបរិសចឆទបិទបញ្ជ ីព្របចំឆ្ន ំ ។ ទី២) ការជលួអចលនវត្ថ ុ  រឺចំណូល

ទទួលបានពកីារជលួក្នក្ននអាោរ ឬេំណង់ស្សងៗ នងិចំណូលពកីារជលួនី នងិអាោរទងំមូ្លរបេ់រនា សបើពនិិត្យ

ទិនាភាពជារួម្ការជលួអចលនវត្ថុមានចំននួសក្ើនស ើងខាល ំង ចំណូលទទួលបាន ១២ ៦៥០,៧ លានសរៀល សោយសារទីតាំង

មួ្យចំននួព្រត្ូវបានរាជរោា េបិាលបានអនញុ្ហញ ត្សោលការណ៍សធវើឯក្ជនភាវូបនីយក្ម្ម រូបភាពសោឹះនូរ នងិលក្ផ់្ទដ ច់ ។ 

ចំណូលកត្ងបង់ជាបនតបនាៃ ប់តាម្ការក្ំណត្ន់នក្ិចចេនស្ថ ។ ទី៣) ្លទុនរបេ់អាកាេចរណ៍េីុវិល របឺានម្ក្ពីចំណូល

ការបង់េួយសារសលើសជើងសហាឹះសហើរម្ក្ព្របសទេក្ម្ពុជា, ក្នព្រម្សេវានំា្លូវចុឹះចត្សហាឹះស ើងសៅអាកាេោនោា ន នងិសេវា

នំា្លូវឆលងកាត្ក់ននអាកាេក្ម្ពុជា ព្រពម្ទងំចំណូលកបងកចក្ពីបណាដ ព្រក្ុម្ហ នុននរកូនលបានចុឹះក្ិចចព្រពម្សព្រពៀងសធវើសេវាក្ម្ម

,អាជីវក្ម្មនិងវិនិសោរ  សហើយចំណូលក្នងុព្រត្ីមាេទី២សនឹះ ទទួលបាន ៥៦ ២១១,១៧ លានសរៀល។ ទី៤) ្លទុនរបេ់

នព្របេណីយ៍ នងិទូររម្នារម្ន៍  របឺានចំណូលពកីារ្ដល់សេវាក្នក្បសញ្ញើេំបុព្រត្ ឬឥវា៉ាន់ ,ចំណូលពីេហព្រោេទួរ

រម្នារម្នក៍្ម្ពុជា , ចំណូលពីការកបងកចក្បីព្រក្ុម្ហ នុទូរេ័ពៃចល័ត្ និងអចល័ត្ នងិចំណូលពកីារសព្របើព្របាេ់សេវា

ទូររម្នារម្ន៍ សោយសារចំណូលសនឹះសៅមានបំណលុ កនលព្រក្ុម្ហ នុសៅជាំក្់ នងិមិ្នទន់បានបង ់ សហើយក្នុងព្រត្មីាេទី

២សនឹះ ចំណូលទទួលបាន ៤៩ ៣២២ លានសរៀល។ ទី៥)េម្បទនពីសព្របងកាត្ និងករ៉ា ចំសាឹះការងារសព្របងកាត្ មិ្នទទួល

បានចំណូលសៅស ើយ។  ចំសាឹះចំណូលពកីរ៉ាបានម្ក្ពីេយួសារ ,ឈនួលន្ៃព្រក្ឡា ,ក្នព្រម្អាជាា ប័ណណរុក្រក្នងិសធវើអាជីវក្ម្ម
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

សលើវត្ថធុាត្ុសនើម្េំភារៈេំណង់ និងេួយសារេម្បទនករ៉ាឧេសហក្ម្ម(សលាហធាត្ុ,ថមមានត្នម្ល..)  កនលចំណូលសនឹះថយ

ចុឹះ សោយសារព្រក្េួងករ៉ា និងថ្នម្ពលកនលជាព្រក្េួងសាមី្ ក្ំពងុកត្សធវើក្កំណទព្រម្ង់សលើយនតការចត្ក់ចង ព្ររប់ ព្ររងការសធវើ

អាជីវក្ម្មវិេ័យសនឹះ នូចជាការសធវើព្របត្េិកូ្ម្មសៅម្នៃីរជាកែសបសណាត យ នងិការ្តលអ់ាជាា ប័ណណ។ ក្ំកណទំរងន់តី្ិវិធីថមីសនឹះមិ្ន

ព្រត្ូវបានអនញុ្ហញ ត្ឲ្យព្រក្េួងសេនាក្ិចច នងិហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម្ការវាយត្នម្លបង់េួយសារស ើយ។ ទី៦) អាក្រននសាថ នទូត្រួម្មាន

ការ្តល់ទិោា ការេអ តិ្ ការ្តល់ទិោា ការសអ ិចព្រត្នូិច ការ្តលល់ែិិត្ឆលងកនន របេ់ព្រក្េួងម្ហាន្ៃ នងិព្រក្េួងការសទេ 

ចំណូលមានការសក្ើនស ើង សោយសារការសធវើលិែិត្ឆលងកននមានចំននួសព្រចើន នងិសធវើចំណាក្ព្រេុក្។  

អរគនាយក្ោា នឧេាហក្ម្មហរិញ្ញវត្ថមុានព្របេពចំណូលចំននួ ៣ រឺ (១) ចំណូលកាត្ពវក្ចិចពីកាេីុណូ, (២) 

ចំណូលកាត្ពវក្ិចចពីសឆ្ន ត្ និង (៣) ចំណូលពអីាជាា បណណកាេីុណូ។  សោងតាម្ទិនននយ័របេ់អរគ-នាយក្ោា នរត្នាោ

រជាត្ិ (មិ្នរិត្បញ្ចូលចំណូលម្ក្ពអីាជាា ប័ណណ សោយចំណូលសនឹះ ព្រត្ូវោក្់ក្នងុចំណូលអាជាា ប័ណណជាមួ្យព្រក្េួង សាថ ប័ន), 

ចំណូលព្របមូ្លបានចំននួ ១៩៧,៨៣១លានសរៀល ែពេ់ជាងក្នការ ២៩៨.៥៤% ឬសេម ើនងឹ៨៦.៣៨%ននចាប់ថវិកា។ 

ការសក្ើនស ើងននចំណូល សោយការព្រក្ុម្ហ នុសឆ្ន ត្បង់ចំណូល កាត្ពវក្ិចចព្របចំកែមានចំននួសព្រចើនជាងមុ្ន នងិមានព្រក្ុម្

ហ នុសឆ្ន ត្សបើក្ថមីចំននួ០២កថម្សទៀត្។ 

ែ. បណំលុក្ក្េៃឹះ 

ោម នការបសងោើត្ស ើងនូវបំណលុក្ក្េៃឹះថមី សបើរិត្រយៈសពល៦០នថៃ ចបព់ីអាណត្តិសបើក្្តលព់្របាក្់បានចូលរត្នាោរ

ជាត្ិរហូត្នលន់ថៃទូទត្់។ សនឹះបងាា ញថ្ននំសណើរការទូទត្់ នងិសាថ នភាពសាច់ព្របាក្់ មានលក្េណៈលអព្របសេើរជាងមុ្ន នងិ

ែិត្ជតិ្សៅរក្នោិម្អនតរជាត្និនការក្ំណត្់បំណលុក្ក្េៃឹះ។ 

រ. ចណំាយថវកិាជាត្ ិ

ការអនវុត្តចំណាយេព្រមាប់ព្រត្មីាេទី៣ រឺេសព្រម្ចបាន  ៦៨.៣០% ននចាប់ថវិកា សាលរឺែពេ់ជាង ១,៣០ %។ ព្រក្េួង- 

សាថ ប័នមួ្យចំននួ កនលអនវុត្តថវិកាេព្រមាប់ព្រត្មីាេទី៣ បានត្ិចជាងសោលសៅ ៦៧% សធៀបនងឹចាប់ថវិកា មាននូចត្សៅ៖  

១. ព្រក្េួងមុ្ែងារសាធារណៈ អនុវត្តបាន   ៦៥.៤២% 

២. ព្រក្ុម្ព្របឹក្ាអេិវឌ្ឍនក៍្ម្ពុជា អនុវត្តបាន ៥០.៩៨% 

៣. ព្រក្េួងម្ហាន្ៃ (រនាបាលទូសៅ) អនុវត្តបាន ៧៨.៤៤% 

៤. ព្រក្េួងទំនាក្់ទំនងរនាេភា ព្រពឹទធេភា នងិអធកិារក្ិចច អនវុត្តបាន ៦៤.៩៨% 

៥. ព្រក្េួងការបរសទេ នងិេហព្របត្ិបត្តិការអនតរជាត្ិ អនុវត្តបាន ៦៦.២២% 

៦. ព្រក្េួងក្នការ អនុវត្តបាន ៦១.៤៥% 

៧. ព្រក្េួងយតុ្តិធម៌្ អនុវត្តបាន ៥៥.១៦% 

៨. រណៈក្មាម ធកិារជាត្ិសរៀបចំការសបាឹះសឆ្ន ត្ អនុវត្តបាន ៥២.៨៥% 

៩. អាជាា ធរេវនក្ម្មជាត្ ិអនវុត្តបាន ៥៨.៥៧% 

១០. អងគភាពព្របឆំ្ងអំសពើពកុ្រលយួ អនុវត្តបាន ៦៧.១២% 

១១. ព្រក្េួងការារជាត្ិ អនុវត្តបាន ៧០.៧៣% 

១២. ព្រក្េួងម្ហាន្ៃ  (េនតេុិែសាធារណៈ) អនុវត្តបាន ៦៥.២២% 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

១៣. ព្រក្េួងពត័្៌មាន អនុវត្តបាន ៧២.៣២% 

១៤. ព្រក្េួងេុខាេបិាល អនវុត្តបាន ៦៥.៦៥% 

១៥. ព្រក្េួងអប់រំ យុវជន នងិក្ឡីា ៦៧.១៧% 

១៦. ព្រក្េួងវបបធម៌្ និងវិចិព្រត្េិលបៈ អនុវត្តបាន ៧៦.៥៥% 

១៧. ព្រក្េួងបរសិាថ ន អនុវត្តបាន ៥៣.៣១% 

១៨. ព្រក្េួងេងគម្ក្ិចច អត្ីត្យុទធជន នងិយុវនតី្ិេម្បទ អនុវត្តបាន ៧៤.៨៦% 

១៩. ព្រក្េួងធម្មការ និងសាេនា អនុវត្តបាន ៦៦.៦១% 

២០. ព្រក្េួងក្ិចចការនារឯ អនុវត្តបាន ៦៧.៤៨% 

២១. ព្រក្េួងការងារ និងបណតុ ឹះបណាត លវិជាជ ជីវៈ អនុវត្តបាន ៦០.០២% 

២២. រនាសលខាធកិារោា នអាកាេចរេីុវិល អនុវត្តបាន ៣៧.២៧% 

២៣. ព្រក្េួងករ៉ា នងិថ្នម្ពល អនុវត្តបាន ៤២.៤១% 

២៤. ព្រក្េួងាណិជជក្ម្ម អនុវត្តបាន ៤៧.៤៨% 

២៥. ព្រក្េួងក្េិក្ម្ម រកុាេ ព្របមាញ់ នងិ សនសាទ អនុវត្តបាន ៥៩.២៣%  

២៦. ព្រក្េួងអេិវឌ្ឍន៍ជនបទ អនុវត្តបាន ៣៤.៥៦% 

២៧. ព្រក្េួងនព្របេណីយ ៍និងទូររម្នារម្ន៍ អនុវត្តបាន ៧៤.៩៦% 

២៨. ព្រក្េួងសាធារណៈការ នងិនឹក្ជញ្ជូន អនុវត្តបាន ៣១.២០% 

២៩. ព្រក្េួងសទេចរណ៍ អនុវត្តបាន ៦៣.៥៨% 

៣០. ព្រក្េួងសរៀបចំកនននី នររូបនយីក្ម្ម និងេំណង់ អនវុត្តបាន ៥៥.២៣% 

៣១. ព្រក្េួងធនធានទឹក្ នងិឧត្នុិយម្ អនុវត្តបាន ៣៨.៩៥% 

៣២. ព្រក្េួងឧេាហក្ម្ម នងិេិបបក្ម្ម អនុវត្តបាន ៥៧.២០%។ 

សោយក ក្ រនាបាលថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ិ រាជធានី-សែត្ត (៦១.៩២%), ព្រក្ុង-ព្រេុក្ (១០២.៣៣) នងិឃុំ-េងាោ ត្់

៦១.៧៩)អនុវត្តបាន ៦៥.៧៣%។ 

ឃ. ចណំាយតាម្ព្របសេទ 

ចំណាយតាម្ព្របសេទេសព្រម្ចបាន នូចត្សៅ៖សបៀវត្សមាន ៧៤.០១%, ទំនញិ/សេវា មាន ៥១.១០% នងិ មូ្លធន 

មាន ៤៧.៧៧ %។ 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ាំពកូ៣ ៖ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តកផនការសករាភាព ដាំណាក់កាលទី៣ (GDAP3) 

ក្នការេក្ម្មភាព នំណាក្់កាលទី៣ សនឹះ ព្ររបនណត ប់៥ ក្នក្រនលឹឹះ នូចខាងសព្រកាម្៖ 

- ក្នក្ទី ១ ៖ បនតពព្រងឹងភាពសជឿទុក្ចិត្តននថវិកា 

- ក្នក្ទី ២ ៖ បនតពព្រងឹងរណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ

- ក្នក្ទី ៣ ៖ ការ្ារភាជ ប់ថវិកាសៅនងឹសោលនសោបាយ 

- ក្នក្ទី ៤ ៖ ការសព្រត្ៀម្ែលួនេព្រមាប់ជហំានបនាៃ ប់ 

- ក្នក្ទី ៥ ៖ ការោំព្រទនលក់ារអនុវត្តក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ងព់្របក្បសោយសជារជយ័នងិចីរភាព។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 សៅក្នងុព្រត្មីាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ សនឹះ, វឌ្ឍនភាពេសព្រម្ចបាន 

 

 

 

 

 ក្នុងព្រត្មីាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ សនឹះ, វឌ្ឍនភាពេសព្រម្ចបានចំននួ ៩៤% រមឺានវឌ្ឍនភាពលអព្របហាក្់ព្របកហលសៅ

នងឹព្រត្ីមាេមុ្នៗ។ ជារួម្, លទធ្ លេរុបទងំ៥ ក្នក្ បានឆលុឹះបញ្ហច ងំពីឆនៃៈរបេ់អងគភាពសព្រកាម្ឱវាទ ក្.េ.ហ.វ ក្នងុការ

ោំព្រទក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ងក់ារព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ នំណាក្់កាលទី៣ សោយសារកត្ក្នក្ទី១  ទី២ ទី៣ នងិទី៥ រក្ាបាន

នូវវឌ្ឍភាពលអព្របសេើរតាំងពីព្រត្មីាេទី១ ម្ក្, សបើសៅបីជាក្នក្ទី៤ មានការធាល ក្់ចុឹះបនតិច កត្មិ្នមាន្លប៉ាឹះាលខ់ាល ំងក្នុង

ក្នក្សនឹះសទ ។ 

 ខាងសព្រកាម្សនឹះនឹងលម្អតិ្វឌ្ឍនភាពតាម្ក្នក្នីមួ្យៗ, សោលបំណង, នងិចសងាោ ម្េក្ម្មភាពននេូចនាក្ររនលឹឹះៗ 

សនើម្បីជាមូ្លោា នវាយត្នម្លពេីមិ្ទធក្ម្ម នងិសធវើការពព្រងងឹបនត នងិកក្លម្អការងារបនតសទៀត្។ 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

71%

89%

91%

91%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

វឌ្ឍនភាពកផនកទ១ី

ឆ្ន ំ២០១៩

ឆ្ន ំ២០១៨

ឆ្ន ំ២០១៧

ឆ្ន ំ២០១៦

កផនកទី១ ៖ ភាពស ឿទកុច្ិត្តននថវិកា 

 រិត្ព្រត្ឹម្ព្រត្មីាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ សនឹះ “ភាពសជឿទុក្ចិត្តបានននថវិកា” េសព្រម្ចបានវឌ្ឍនភាពលអ កនលការណ៍សនឹះ

បងាា ញពកីារោំព្រទនលក់ារងារកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថពុីអងគភាពសព្រកាម្ឱវាទ ក្.េ.ហ.វ. ព្របក្បសោយឆនៃៈែពេ់។ 

តាម្រយៈនស្ថព្រកាម្ខាងសព្រកាម្សនឹះ បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពសៅកត្រក្ាបានលអព្របសេើរក្នុងក្នក្ទី១ ននព្រត្មីាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

កនលសៅរក្ាការេសព្រម្ចបាន ៩១% នូចព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៨, សបើសព្របៀបសធៀបសៅនងឹព្រត្មីាេទី៣ នូចោន ក្នងុឆ្ន ំ២០១៧ 

េសព្រម្ចបាន៨៩% និងព្រត្មីាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៦ េសព្រម្ចបានព្រត្ឹម្កត្ ៧១% ប៉ាុសណាណ ឹះ។  

ការព្របមូ្លចំណូលក្នងុព្រេុក្ រិត្កត្ក្នងុព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពព្របសេើររួរក្ត្់េមាគ ល់ កនល

បញ្ហជ ក្់ពីសេថ រភាពននការព្ររប់ព្ររងចំណូលបានលអ។ ទនៃឹម្សនឹះ, ការអនុវត្តចំណូលសារសពើពនធ និងចំណូលមិ្នកម្នសារសពើ

ពនធ មានការសក្ើនស ើងទនៃឹម្ោន ្ងកនរ។ ចំកណក្ឯការអនុវត្តចំណាយសៅេថតិ្ក្នងុសាថ នភាពកនលអាចេសព្រម្ចបានតាម្

សោលសៅ ្ងកនរ ។  

 

 

 

 

 

 

 

           ព្របេព៖ អ.រ.ហ. 

 តារាងទី៣ បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពេសព្រម្ចបានតាម្សោលបំណង នងិចសងាោ ម្េក្ម្មភាព ននក្នក្ទី១ “ភាពសជឿទកុ្ចតិ្ត

ននថវកិា” សនឹះ សោយសធវើការបងាា ញលម្អតិ្នូចបញ្ហជ ក្់ក្នងុតារាងខាងសព្រកាម្ ៖ 

តារាងទី៣ .វឌ្ឍនភាពតាម្សោលបំណង ចសងាោ ម្េក្ម្មភាព ក្នុងក្នក្ទី១ “ភាពសជឿទុក្ចិត្តននថវកិា” 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

កផនកទី១៖ បនតពម្ងឹងភាពស ឿទុកចិ្ត្តននថវិកា ៩១% 

សោលបណំង ១១.បនតពព្រងងឹការព្ររបព់្ររងចណូំលនងិការអនវុត្ដក្នការព្របម្លូចណូំល ៩៦% 

១១.១. ពព្រងឹងការអនុវត្តយុទធសាស្រេត

សក្ៀរររចំណូលឆ្ន ំ២០១៩-២០២៣ 

 សរៀបចំរួចរាលន់វូម្រគុសទេក្៍េព្រមាប់អនុវត្តន្ៃក្នងុ េត ីពកីារអនុវត្តអព្រតា

ពនធរយអនុសព្រោឹះសព្រកាម្ក្ិចចព្រពម្សព្រពៀងាណិជជក្ម្មសេរឯ 

៩៩% 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

 បានបនតពនិតិ្យកក្េព្រម្លួែលឹម្សារននយនតការវាយត្នម្លក្ព្រម្តិ្

អនុសលាម្ភាពសជើងសារយសៅក្នុងសេចក្តពី្រាងព្របកាេេត ីពនីតី្ិវិធនីន

ការត្ម្ោលន់ិមុ្ត្តធិានានិងការបង់ក្នព្រម្អាជាា ប័ណណសជើងសារយជាបនត

បនាៃ ប់ 

 បានសរៀបចំ កក្េព្រម្លួ និងបំសពញបកនថម្លែិិត្បទោា នរត្យិុត្ត ិមាន

ជាអាទិ៍៖ 

-ព្របកាេេត ីពីការសរៀបចំ នងិការព្របព្រពឹត្តសៅននព្រចក្សចញចូលកត្មួ្យក្នុង

អរគនាយក្ោា នរយនងិរោា ក្រក្ម្ពុជា 

-សេចក្តីកណនំាបំសពញបកនថម្េត ីពនីីត្ិវិធនីនក្ិចចនំសណើរការលិែិត្

អនញុ្ហញ ត្រយតាម្ព្របពន័ធបញ្ជរកត្ម្ួយជាត្ ិ

-សេចក្តីកណនំាេត ីពនីតី្ិវិធនីនការបំសពញកបបបទរយមុ្នសពលទំនញិម្ក្

នល។់ 

-លិែិត្េត ពីីការកក្េព្រមួ្លនីត្ិវិធីមួ្យចំននួសលើការព្រត្តួ្ពនិតិ្យកបបបទ

រយសលើទំនញិនំាសចញ 

 អរគនាយក្ោា នរយ និងរោា ក្របានចុឹះព្រត្តួ្ពនិតិ្យអាជីវក្ម្មោា ន និង

ឃ្ល ងំទំនញិចំនួន ១១ទីតាំង នងិអោរលក្់ទំនញិរួចពនធចំននួ ៤ទីតាំង 

 បានអេិវឌ្ឍមុ្ែងារព្ររប់ព្ររងកត្ម្ព្របិ៍អាក្រេព្រមាប់បិទសលើក្ញ្ចប់បារឯ

រួចរាល់ នងិក្ពំុងសព្របើព្របាេ់សាក្លបង 

 បានព្របជុំក្នងុព្រក្បែ័ណឌ រសព្រមាងបញ្ជរកត្ម្យួជាត្ិ ជាមួ្យអាជាា ធរក្ំពង់

ក្ សនើម្បីេិក្ាលទធភាពបញ្ជូននងិទទួលនិសវទនបណណទព្រម្ង់ សអ ិច

ព្រត្នូកី្ (e-Manifest) 

 សេចក្តីព្រាងកក្េព្រម្លួសេចក្តកីណនំា េត ពីីការកក្េព្រម្លួ សោល

ការណ៍ នងិនីត្ិវិធ ីននការក្ណំត្់បរិមាណ នងិមុ្ែេញ្ហញ ទំនញិនំា

សចញ-នំាចូល ជាក្ម្មវត្ថុ ននការព្រត្ួត្ពនិតិ្យរូបវនតព្រត្ូវបានសរៀបចំ នងិ

បានពនិតិ្យ្តលម់្ត្ពិីអងគភាពរយនងិរោា ក្រាក្់ពន័ធមួ្យចំននួ 

 បញ្ជរពត័្ម៌ានសៅព្ររប់អងគភាពរយនងិរោា ក្រសព្រកាម្ឱវាទ អរគនាយក្

ោា នរយនងិរោា ក្រក្ម្ពុជាព្រត្ូវបានបសងោើត្ 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

 នតី្ិវិធនីនក្ិចចនំសណើរការលិែិត្អនញុ្ហញ ត្រយ តាម្ព្របពន័ធបញ្ជរកត្ម្យួ

ជាត្ិ ព្រត្ូវបានសរៀបចំេព្រមាប់ព្ររប់ព្ររងទំនញិទទួលបានការសលើក្ទឹក្

ចិត្តរបេ់ព្រក្ុម្ហ នុវិនិសោរមានលក្េណៈ េម្បត្តពិ្ររប់ព្រោន ់

 ការអសងោត្អចលនព្រទពយសៅែណឌ ទី៣ (ែណឌ កេន េុែ) សនើម្បី្តល់

សេវាពនធោរសលើការចុឹះបញ្ជ ី នងិសធវើបចចុបបននភាពពត័្៌មានអចលនព្រទពយ 

ព្រត្ូវបានបញ្ចប់ 

 វរគបណតុ ឹះបណាត លភាន ក្់ងារសេវាក្ម្មពនធោរជនំាន់ទី ១៣ នងិវរគ   ប

ណតុ ឹះបណាត លនានាាក្់ពន័ធនងឹបទបបញ្ញត្តពិនធោរព្រត្ូវសរៀបចំនំសណើរ

ការជនូេិកាេ កាម្ ចំននួ  ៨១៧ នាក្ ់

 េិកាេ សាលា្សពវ្ាយវបបធម៌្បង់ពនធ នងិបចចុបបននភាពបទបបញ្ញត្តិេត ី

ពីពនធោរ ព្រត្ូវបានសរៀបចំសៅសាខា ពនធោរសែត្ត-ែណឌ ចំននួ ០៨ 

 ការចុឹះបញ្ជនីិងសធវើបចចុបបននភាពព័ត្ម៌ានេហព្រោេ ក្នងុព្រត្ីមាេទី៣ 

ឆ្ន ំ២០១៩បានចំននួ ៤ ៥៤៣ សេន ើនឹង ១៥.៨%ននចំនួនេហព្រោេ

កនលមិ្នទន់ បានចុឹះបញ្ជពីនធោរ និងសធវើបចចុបបននភាពពត័្ម៌ាន 

(សព្របៀបសធៀបនងឹទិនននយ័អសងោត្េហព្រោេ កនល ម្និទន់ចុឹះបញ្ជ ី

ចំននួ ២៨,៨៣៥)។ 

 សេចក្តីព្រាងសេៀវសៅកណនំាេត ីពីវិធីសាស្រេតក្នងុការក្ំណត្ហ់ានេិយ័

អនក្ជាប់ពនធ ព្រត្ូវបានោក្់ជនូអងគ ព្របជុំពិភាក្ាក្ព្រម្ិត្អរគនាយក្ោា ន 

 បានបញ្ចប់ព្របជុពំិភាក្ាក្ព្រមិ្ត្ថ្នន ក្់នឹក្នំាសលើការសរៀបចំសេចក្តីព្រាង 

ព្របកាេអនតរព្រក្េួងេត ីពកីារ្តល់សេវាសាធារណៈ និងេត ពីកីារ្តល់

ព្របាក្់រងាវ ន់សលើក្ទឹក្ចិត្ត របេ់ព្រក្េួងបរសិាថ ន នងិបានព្របជុពំិភាក្ា

ក្ព្រម្ិត្ជនំាញសលើការសរៀបចំសេចក្តីព្រាងព្របកាេអនតរព្រក្េួងេត ីពកីារ្ត

ល់សេវាសាធារណៈ និងេត ពីកីារ្តល់ព្របាក្់រងាវ ន់សលើក្ទឹក្ចិត្ត របេ់

ព្រក្េួងេុខាេិបាល 

 បញ្ចប់ការចឹុះសធវើការេិក្ា ពនិតិ្យស្ៃៀងផ្ទៃ ត្់សលើការព្ររប់ព្ររង នងិ

នំសណើរការអាជីវក្ម្ម វិនិសោរ ព្រពម្ទងំក្ិចចបញ្ជ ីការណសនយយ រួម្ទងំ

សាថ នភាពបញ្ជសីារសពើេណឌ របេ់អងគភាពរោា ក្រទឹក្សាធារណៈតាម្
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

បណាដ សែត្ត ចនំនួ០៧ សព្រកាម្ឱវាទព្រក្េួងឧេាហក្ម្ម នងិ េិបបក្ម្ម 

កនលមិ្នកម្នជាេហព្រោេសាធារណៈ  

 បានចុឹះអនុវត្តព្របកាេអនតរព្រក្េួង រវាងព្រក្េួងេហវ. នងិព្រក្េួង

ម្ហាន្ៃ និងលែិិត្បទោា នរត្ិយតុ្តិនានា សនើម្បីចត្់វិធានការតាម្្លូវ

ចាប់ចំសាឹះអាជីវក្ម្មកលបងេីុេងព្ររប់ព្របសេទ កនលពុមំានអាជាា បណណ

សៅព្រក្ុងព្រពឹះេីហន ុនិងព្របជុំ្ សពវ្ាយការអនុវត្តសេចក្តីកណនំា េត ពីី

ការអនុវត្តវិធានការបស្រងាោ បកលបងេីុេងែុេ ចាប់ និងជំរុញព្របត្ិបត្តិ

ក្រកលបងាណិជជក្ម្មឱយម្ក្បំសពញនតី្ភិាព។ 

១១.២. បនតកក្លម្អសោលនសោបាយ 

នងិរនាបាលរយ, ពនធោរ នងិ

ចំណូលមិ្នកម្នសារសពើពនធ 

 របាយការណ៍េត ីពកីារវាយត្នម្លសលើ្ លប៉ាឹះាលន់នការចរចនងិការ

អនុវត្តភាពជាននរូសេនាក្ិចចទូលំទូលាយអាសា នជប៉ានុ (AJCEP) 

ព្របចំឆ្ន ំ 

 សេចក្តីព្រាងេំសណើកក្េព្រម្លួអព្រតា អាក្រពិសេេ សលើមុ្ែទំនញិបារឯ 

ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួចរាល ់

 សេចក្តីព្រាងសារាចរកណនំាេតពីីការបញ្ហជ ក្់បកនថម្និយម្នយ័ាក្យ 

ព្ររឹឹះសាថ នអចិនស្រនតយ៍ េយួសារ ភារលាេ ្លរបរ សេវាបសចចក្សទេ 

សេវាព្ររប់ព្ររង ព្រត្ូវបានបញ្ចប់ក្ព្រម្ិត្នាយក្ោា ន 

 បានព្របជុំ ពនិតិ្យពភិាក្ាសលើសេចក្តីសព្រពៀងេត ពីីការពិសព្រោឹះសោបល់

នលអ់នក្ជាប់ពនធក្នុងក្ព្រម្តិ្អរគនាយក្ោា ន 

 បាន នងិក្ពំុងអេិវឌ្ឍព្របពន័ធ E-filingនិង ោក្់ឲ្យសព្របើព្របាេ់សាក្

លបងសៅនាយក្ោា នព្ររប់ព្ររងអនក្ជាប់ពនធធំ ក្នុងបំណាច់ព្រត្មីាេទី២ 

ឆ្ន ំ២០១៩ និងបានសធវើបចចុបបននភាព នងិក្ំកណកព្របព្របពន័ធព្ររប់ព្ររង

េវនក្ម្មសលើមុ្ែងារមួ្យចំននួ 

 បានត្ភាជ ប់ Network តាម្ព្របពន័ធ VPN រួចរាលេ់ព្រមាប់សធវើេនាធ នក្ម្ម

ព្របពន័ធព្ររប់ព្ររងទិនននយ័ពនធោរជាមួ្យព្របពន័ធ FMIS 

 សេចក្តីព្រាងព្របកាេេតពីកីារកក្េព្រម្លួ     បសចចក្េ័ពៃក្ំណត្ន់ិយម្

នយ័ នងិនីត្ិវិធអីនុវត្តពនធកត្ម្ព្របិ៍សារសពើពនធព្រត្ូវបានោក្់ព្របជុំពនិិ

ត្យពភិាក្ា ក្នងុក្ព្រម្ិត្អរគនាយក្ោា ន 

៨៨% 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

១១.៣. ពព្រងឹងការវិភារ និងការ

ពស្ថក្រចំណូល 

 ព្របជុំព្រក្ុម្ការងារពស្ថក្រចំណូល និងសធវើបទបងាា ញវិធសីាស្រេតពស្ថក្រការ

 វិភារ និងវាយត្នម្លលទធ្ លននការពស្ថក្រណ៍ចំណូលសធៀបនងឹការអនុ

វត្តតាម្បណាត ព្រត្ីមាេ 

 អរគនាយក្ោា នឧេាហក្ម្មហរិញ្ញវត្ថបុានសធវើការសព្រោងចំណូលថវិកា

ព្របចំ ឆ្ន ំ២០២០រួចរាល ់សោយសព្រោងបសងោើន ២៥% ននឆ្ន ំ២០១៩ 

ប៉ាុកនតសោយរាជរោា េបិាលេសព្រម្ចបិទអាជីវក្ម្មអនឡាញ នូសចនឹះការ

សព្រោងចំណូលសេន ើេំុបនថយថវិកាអនឡាញវិញ។ 

១០០% 

១១.៤  ពព្រងងឹព្របេិទធភាពននការ

ព្ររប់ព្ររងបំណលុក្នងុឆ្ន ំ 

 បំណលុពនធរយឆ្ន ំ២០១៨ ព្រត្វូបានទូទត្់រួចរាល ់

 បានសរៀបចំេំណុំឯក្សារេហព្រោេជាំក្់បំណលុពនធោរទូទងំ

ព្របសទេ នងិបានសរៀបចំបញ្ចូលទិននន័យសៅក្នងុព្របពន័ធព្ររប់ព្ររងបំណលុ

ពនធថមី នងិបានចត្ថ់្នន ក្់បំណលុកនលមានអាយុកាលសលើេ០៣ឆ្ន ំ 

នងិសព្រកាម្០៣ឆ្ន ំ សនើម្បីឈានសៅក្ំណត្់ បំណលុពនធកនលអាច

ព្របមូ្លបាននងិមិ្នអាចព្របមូ្លបាន 

 បានសរៀបចំព្របពន័ធព្ររប់ព្ររងបំណលុពនធថមី កនលនងឹព្រត្ូវឲ្យអនុវត្តសាក្

លបងសៅក្នងុកែត្លុា ឆ្ន ំ២០១៩ សនឹះ កនលព្របពន័ធថមី នងឹជយួេព្រម្ួល

ការក្ត្់ព្រតា បំណលុ និងតាម្ោនបំណលុពនធ ទងំការរណនា នងិ

ការសរៀបចំរបាយការណ៍ជាសនើម្ 

១០០% 

១១.៥. អនុវត្តការព្របមូ្លចំណូល

ផ្ទៃ ល/់ចំណូលកចក្រំកលក្របេ់រនាបា

លថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ ិ

 អនុព្រក្ឹត្យេត ីពកីារបសងោើនធនធានថវិកាជនូរនាបាលឃុ ំេងាោ ត្េ់ព្រមាប់

ចំណាយអេិវឌ្ឍន៍មូ្លោា ន ព្រត្ូវបានោក្ឱ់យអនុវត្ត 

 សេចក្តីព្រាងយនតការនងិនីត្ិវិធី/អនពុ្រក្តឹ្យននការកបងកចក្ព្របាក្់រងាវ ន់

កនលព្របមូ្លតាម្ព្រចក្សចញចូលកត្មួ្យរវាងថ្នន ក្់ជាត្និិងថ្នន ក្់សព្រកាម្

ជាត្ិ ព្រត្ូវបានោក្់ព្របជុំពភិាក្ាជាមួ្យអនក្ាក្ព់ន័ធ 

៩៤% 

សោលបណំង ១២. បនតពព្រងងឹការព្ររបព់្ររងបណំលុ ៧៣% 

១២.១. ពព្រងឹងការអនុវត្តយុទធសាស្រេត  

ព្ររប់ព្ររងបំណលុសាធារណៈ ព្របក្ប

សោយេ័ក្តិេិទធភាព នងិព្របេិទធភាព 

 បានកក្េព្រម្លួ នងិោក្់សេចក្តីព្រាងយុទធសាស្រេតេត ពីីការព្ររប់ព្ររង

បំណលុសាធារណៈ ២០១៩-២០២៣ ពិភាក្ាក្ព្រម្ិត្អរគនាយក្ោា នជា

សព្រចើនសលើក្ 

 បានសរៀបចំសេចក្តពី្រាងព្រពឹត្តិបព្រត្េថ ិត្ិបំណលុសាធារណៈ សលែសរៀងទី

៨ (Volume ៨)  

៧៣% 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

 បានព្រត្ួត្ពនិិត្យ នងិវាយត្នម្លការអនុវត្តនីត្ិវិធីរួម្ ព្របត្ិបត្តកិារេព្រមាប់

ការព្ររប់ព្ររងបំណលុសាធារណៈ 

សោលបណំង ១៣. ពព្រងងឹការព្ររបព់្ររងសាចព់្របាក្ ់នងិ រណន ី ១០០% 

១៣.១.បនតកក្លម្អ នងិពព្រងងឹការ

សរៀបចំក្នការសាច់ព្របាក្ ់(ចប់ស្តើម្

ពីព្របចំព្រត្មីាេ/ព្របចំកែ នងិឈាន

សៅរក្ការសរៀបចំក្នការសាច់ព្របាក្់

ព្របចំេបាត ហន៍ងិព្របចំនថៃ) 

 បានបនតតាម្ោនការបញ្ចូលទិនននយ័តាម្ ព្របពន័ធ Web-based 

Applicationរបេ់ ព្រក្េួង សាថ ប័ន ទងំ៣០ 

 បនតព្រត្ួត្ពនិតិ្យការេុំសបើក្រណនីរបេ់ព្រក្េួង សាថ ប័ន កនលមានត្ព្រមូ្វ

ការការសព្របើព្របាេ់សៅ ធនាោរណាមួ្យក្នុងសោលបំណងព្ររប់ព្ររង 

រណនីសទរត្នាោរជាត្។ិ 

១០០% 

១៣.២. បនតពព្រងឹងការសព្របើព្របាេ់

ព្របពន័ធធនាោរព្រពម្ទងំេិក្ានងិ

ពព្រងងឹ នងិពព្រងកី្អនុវត្តការទូទត្់

តាម្ព្របពន័ធ EFT (Electronic Fund 

Transfer) 

 បានបនតតាម្ោននងិេហការជាមួ្យរត្នាោរ រាជធានី-សែត្ត សនើម្បី

ពព្រងងឹការសព្របើព្របាេ់សេវា ធនាោរាណិជជទងំក្នក្ចំណូល និងចំ-

ណាយ តាម្រយៈការព្របជុំព្របចំកែរបេ់អរគនាយក្ោា ន រត្នាោរជាត្ិ 

 បនតេហការជាមួ្យព្រក្ុម្ការងារ ធនាោរជាត្ិ សនើម្បីសោឹះព្រសាយភាព

រអាក្់រអលួ ក្នក្បសចចក្សទេ សនើម្បីធានានំសណើរការ ឱយមានភាពរលនូ 

នងិទូទត្ត់ាម្ EFT ទនស់ពលសវលា និងពិភាក្ាក្នងុការេកិ្ាការ

ទូទត្់សបៀវត្សតាម្ EFT ២នង ក្នុង ម្ួយកែ 

 មានការឯក្ភាពន៍ែពង់ែពេ់របេ់ឯក្ឧត្តម្អរគ បណឌ ិត្េភាចរយ

ឧបនាយក្នាម្ស្រនតី ក្នុងការ អនញុ្ហញ ត្ឱយរត្នាោរជាត្ិ សរៀបចំ MoU នងិ

សព្របើ ព្របាេ់ EFT ជាមួ្យធនាោរកាណាឌ្ោី៉ា  សៅសនើម្ ឆ្ន ំ២០២០។ 

១០០% 

១៣.៣. សរៀបចំយនតការព្របមូ្ល ្តុនំិង

បូក្េរុបរបាយការណ៍អនុវត្តថវិកា

រសព្រមាងរបេ់ននរអូេិវឌ្ឍន៍ កនលសៅ

សព្រៅព្របពន័ធ រត្នាោរជាជហំានៗ និង

បនត ពព្រងឹងរណនីសទលរត្នាោរ 

 បានសរៀបចំលិែតិ្សលែ 7441 ជនូ GSC អំពីទព្រម្ង ់របាយការណ៍តាម្ 

CoA េព្រមាប់រសព្រមាងហិរញ្ញបបទនពនីនរូរអេិវឌ្ឍន ៍

១០០% 

១៣.៤.បនតតាម្ោនបំណលុក្ក្េៃឹះ 

នងិអាយកុាលរបេ់វា (រយៈសពល៦០

នថៃ) 

 បនតេហការជាមួ្យ ព្រក្ុម្ការងារ ITD FMIS សនើម្បីេព្រម្លួ នងិ សោឹះ

ព្រសាយពត័្ម៌ានអនក្ទទួល្លក្នុង FMIS សនើម្បីពសនលឿនការទូទត្ត់ាម្រ

យៈព្របពន័ធ EFT 

១០០% 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

១៣.៥. ពសនលឿនការទូទត្់បុសរព្របទន

ឱយបានទនស់ពលសវលា 

 ថវិកាបុសរព្របទនព្រត្ូវបានក្ត្់ព្រតាតាម្ោនក្នងុ បញ្ជ ីវិភារ នងិរបាយ

ការណ៍ជាព្របចំសោយ លម្អតិ្តាម្នថៃ កែ ឆ្ន ំ និង តាម្សឈាម ឹះព្រក្េួង 

សាថ ប័ននីមួ្យៗ ។ រតិ្ព្រត្ឹម្នថៃទី៣០ កែក្ញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៩ សាថ នភាព

បុសរព្របទនក្នងុឆ្ន ំ២០១៩  កនលព្រក្េួងសាថ ប័នបានបុសរព្របទនមាន

ចំននួ ៩៣០.៥៨៤.០០០.៦៩៩ សរៀល ក្នងុសនាឹះ៖ 

▪ ចរនត ចនំនួ ៣៧៩.៧៦៣.០២៤.៦៩៩ សរៀល 

▪  វិនិសោរ ចំននួ ៥៥០.៨២០.៩៧៦.០០០ សរៀល ។ 

 របាយការណ៍ចំណាយបុសរព្របទនព្រត្ូវបានសរៀបចំព្របចំព្រត្មីាេសនើម្បីជា

មូ្លោា នចត្់វិធានការជំរុញទូទត្់ (ទីេត ីការរណៈរនាម្ស្រនត,ី ព្រក្េួង

សេនាក្ិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ នងិ ព្រក្េួងអប់រំ យុវជន នងិក្ឡីា) 

 

១០០% 

សោលបណំង ១៤. កក្លម្អការអនវុត្តថវកិា នងិពព្រងងឹការអនវុត្តក្នការចណំាយ ៨៥% 

១៤.១. ពនិតិ្យស ើងវិញ នងិកក្លម្អ

ព្របពន័ធលទធក្ម្មសាធារណៈឱយព្រេប

នងឹយុទធសាស្រេត កក្ទព្រម្ង់ព្របពន័ធថវិកា

ជាត្ិ 

 សេចក្តីព្រាងក្នការេក្ម្មភាពលម្អិត្េព្រមាប់អនុវត្តឯក្សារយុទធ- សា

ស្រេត ននការកក្ទព្រម្ង់ព្របពន័ធលទធក្ម្មសាធារណៈឆ្ន ំ២០១៩-២០២៥ ព្រត្ូវ

បានកក្េព្រម្លួនងិេមាអ ត្រួចរាល់ជាសេចក្តីព្រាងចុងសព្រកាយ នងិបាន

ោក្ជ់នូ អ.រ.ហ. សនើម្បីសព្រត្ៀម្ោក្់ព្របជុកំ្ព្រមិ្ត្ថ្នន ក្់នឹក្នំា ក្េហវ 

៩៥% 

១៤.២. ពព្រងងឹការសរៀបចំ និងអនុវត្ត

ក្នការចំណាយឱយមានេុព្រក្តឹ្យភាព 

 បានពភិាក្ា និងព្របឹក្ាសោបល់ជាមួ្យព្រក្េួង សាថ ប័នននសេចក្តី

ព្រាងក្ម្មវិធីចំណូល ចំណាយ តាម្ថវិកាក្ម្មវិធ ី

 មានរបាយការណ៍អនុវត្តចំណាយព្រត្ីមាេទី២ តាម្មាត្កិាសេនាក្ិចចនន

ម្នៃីរជំនាញ 

 របាយការណ៍អនុវត្តចំណាយចរនតថ្នន ក្់រនាបាលក្ណាត លព្របចំព្រត្មីាេ

ទី២ ឆ្ន ំ២០១៩ព្រត្ូវបានសរៀបចំទន់សពលសវលា 

 របាយការណ៍សព្របៀបសធៀបការអនុវត្តចំណាយចរនតថ្នន ក្រ់នាបាលក្ណាត ល

សៅនឹងក្នការចណំាយព្រត្ូវបានសរៀបចំ 

 មានជារបាយការណ៍អនុវត្តចំណាយ វិនិសោរព្របចំព្រត្មីាេ 

 មានជារបាយការណ៍េរុបការអនុវត្តចំណាយព្របចំព្រត្មីាេ 

១០០% 

១៤.៣. ពនិតិ្យ និងសធវើបចចុបបននភាព

ព្រក្បែណឌ រត្ិយតុ្ត េព្រមាប់ចំណាយ  

រជជសទយយបុសរព្របទន 

 របាយការណ៍េដ ីពកីារ្ដលធ់ាត្ចូុលជនូអរគនាយក្ោា នរត្នាោរជាត្ិ 

សនើម្បីេិក្ាពីការសរៀបចំព្រក្បែណ័ឌ រត្ិយតុ្ត ននការអនុវត្តរជជសទយយបុសរ

ព្របទនព្រត្ូវបានសរៀបចំនិងោក្ជ់នូថ្នន ក្់នឹក្នំាពនិតិ្យ (០%) 

០% 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

១៤.៤. បនតពព្រងងឹព្របេិទធភាព

ចំណាយវិនសិោរសាធារណៈ 

 យុទធសាស្រេតេត ីពីការកក្ទព្រម្ង់ព្របព័នធព្ររប់ព្ររងការ វិនិសោរសាធារណៈ 

២០១៩-២០២៥ ព្រត្ូវបានពិភាក្ា និងអនុម័្ត្ពីរណៈក្មាម ធកិារ

សោលនសោបាយសេនាក្ិចចនងិហិរញ្ញវត្ថ ុ

 សេចក្តីព្រាងអនពុ្រក្តឹ្យសោលេតពីីព្រក្បែ័ណឌ រួម្េព្រមាប់ព្ររប់ព្ររងការ វិនិ

សោរសាធារណៈ ព្រត្ូវបានសរៀបចំ នងិពភិាក្ាកក្េព្រម្លួបកនថម្ 

 សេចក្តីព្រាងបឋម្អនុព្រក្ឹត្យេត ពីីការព្ររប់ព្ររងរសព្រមាងវិនិសោរសាធារ

ណៈហិរញ្ញបបទនសោយថវិកាថ្នន ក្់ជាត្ ិ(រសព្រមាងវិនិសោរផ្ទៃ ល)់ ព្រត្ូវ

បានព្របជុំពភិាក្ាកក្េព្រម្លួបកនថម្ ។ 

៩១% 

១៤.៥. ពព្រងងឹព្របេិទធភាពព្ររប់ព្ររង

នងិការអនុវត្តការងារជួេជលុនងិ

កថទសំហោា រចនាេម្ពន័ធសាធារណៈ 

 បានសរៀបចំឯក្សារ Project Proposal េត ីពកីារសរៀបចំម្ជឈម្ណឌ ល

ព្ររប់ព្ររងទិនននយ័រសព្រមាងហិរញ្ញបបទនពនីនរូអេិវឌ្ឍន៍រួច 

៩០% 

  

កផនកទ២ី ៖ គណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ 

ក្នុងព្រត្មីាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ សនឹះ, ក្នក្ទី២ “រណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ”ុ វឌ្ឍនភាពេសព្រម្ចបាន៩៧%។ តាម្រយៈ

នស្ថព្រកាម្ខាងសព្រកាម្សនឹះ បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពកាន់កត្ព្របសេើរស ើងក្នុងក្នក្ទី២ សបើសព្របៀបសធៀបសៅនងឹវឌ្ឍនភាព ននព្រត្មីាេ

ទី៣ ឆ្ន ំ២០១៨ េសព្រម្ចបាន៩៤%,ែណៈកនលព្រត្មីាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៧ េសព្រម្ចបានព្រត្ឹម្៦៨% និងក្នុងឆ្ន ំ២០១៦ 

េសព្រម្ចបាន៦១% ប៉ាុសណាណ ឹះ។ 

 

 

 

 

 

 

 

           ព្របេព៖ អ.រ.ហ. 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

តារាងទី៤ បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពេសព្រម្ចបានតាម្សោលបំណង នងិចសងាោ ម្េក្ម្មភាព ននក្នក្ទី២ “បនតពព្រងងឹ

រណសនយយភាពហរិញ្ញវត្ថ”ុ សនឹះ សោយសធវើការបងាា ញលម្អិត្នូចបញ្ហជ ក្ក់្នងុតារាងខាងសព្រកាម្៖ 

តារាងទី៤  .ចសងាោ ម្េក្ម្មភាព ក្នុងក្នក្ទី វឌ្ឍនភាពតាម្សោលបំណង ២ “បនតពព្រងងឹរណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ”ុ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសចូ្នករសរទិធករាគនឹ្ឹះ ពិនាុភាគរយ 

កផនកទ២ី៖ បនតពម្ងឹងគណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ ៩៧% 

សោលបណំង ២១. ពព្រងងឹការអនវុត្តមាត្កិាថវកិាថម ីនងិបលងរ់ណនថីម ី ៩៨% 

២១.១. សរៀបចំោក្់បញ្ចូល នងិជំរុញការ

អនុវត្តចំណាត្ថ់្នន ក្់ថវិកាទងំ៧ ក្នងុ

ព្របពន័ធ FMIS 

១. តារាងសព្របៀបសធៀបចំណាត្ថ់្នន ក្់សេនចក្ិចច បចចុបបនន និងទព្រម្ង់បឋម្

ចំណាត្ថ់្នន ក្់សេនាក្ិចចបំព្រពញួ ព្រត្ូវបានសរៀបចំ។ 

២.ព្រក្េួង សាថ ប័នកនលមានការកក្េព្រមួ្លរចនាេម្ពន័ធក្ម្មវិធី ព្រត្ូវ

បានសធវើបចចុបបននភាពការចប់ចំណាត្ថ់្នន ក្់មុ្ែងារ។ 

៣. ចំណាត្ថ់្នន ក្់រនាបាល ព្រត្ូវបានសធវើបចចុបបននភាព។ 

៤. ចំណាត្់ថ្នន ក្់ថវិកា ៧ (សេនាក្ិចច, រនាបាល,ក្ម្មវិធី, មុ្ែងារ,

រសព្រមាង,េូមិ្សាស្រេត , មូ្លនិធ)ិ ព្រត្ូវបានព្រត្ួត្ពនិិត្យ នងិកក្លម្អ ឱយចំ

មុ្ែេញ្ហញ សៅសពលមានការសេន ើេំុចំណាយ ពីព្រក្េួង សាថ ប័នចំណា

យ។ 

៥. ការស្ៃរថវិកាពីថ្នន ក្់ជាត្ិព្រត្មីាេទី៣, ការបកងវរឥណទន ព្រត្ូវបាន

ក្ត្់ព្រតាតាម្ព្របពន័ធ FMIS។ 

៩៧% 

២១.២. សធវើបចចុបបននភាពបលងរ់ណសនយយ

សាធារណៈ 

១. សេចក្តីេសព្រម្ចេត ីពកីារបសងោើត្ រណនី នងិអនុរណនីបកនថម្ចំននួ

០៣រឺ៖ (ក្)រណន ី“រណនចីរនតសៅធនាោរសាថ បនា” (សលែ 

១១១៨), (ែ) រណន ី“មូ្លនធិិអេិវឌ្ឍនអ៍រគិេន”ី (សលែ ៤៤១៤), 

(រ) អនរុណនី “ឧបត្ថម្ធនបកនថម្កនលព្រត្ូវ្តល ់នល់រនាបាលឃុំ 

េងាោ ត្់” (សលែ ៤៧០៧២)។ 

២. បលង់រណសនយយសាធារណៈសៅសាលាជាត្ិក្េិក្ម្មក្ពំងច់ម្ ព្រត្ូវ

បានចុឹះពនិិត្យ នងិវាយត្នម្ល។ 

៣. ក្ិចចព្របជុតំ្ព្រម្ង់ទិេសលើការអនុវត្តថវិកា នងិក្ិចចបញ្ជកិារណសនយយ

ឆ្ន ំ២០១៩ របេ់ព្ររឹឺះសាថ នសាធារណៈរនាបាល ព្រត្ូវបានសរៀបចំ ២ 

១០០% 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសចូ្នករសរទិធករាគនឹ្ឹះ ពិនាុភាគរយ 

សលើក្ ក្នុងកែក្ញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៩ សៅនល់រណសនយយក្រ នងិជនំយួការ

រណសនយយក្រ។ 

២១.៣. ពព្រងឹងេងគត្ភិាពរវាងចំណាត្់

ថ្នន ក្ន់នមាត្ិកាថវិកា, ជញ្ជងីទូទត្់ 

(BoP), រណសនយយជាត្ិ (National 

Accounts) និងេថ ិត្ិរូបិយវត្ថុ និងហិរញ្ញវត្ថុ 

(Monetary and Financial Statistics) 

ជាមួ្យព្រក្បែ័ណឌ េថ ិត្ហិិរញ្ញវត្ថរុោា េបិាល 

(GFS) 

១.លទធ្ លបឋម្ននតារាងចំណូលរបេ់េថ ិត្ិ GFS ថ្នន ក្់ជាត្ិពកីារ សធវើ

េនាធ នក្ម្មក្នុងព្របពន័ធ FMIS ព្រត្ូវបានពនិិត្យ នងិស្ៃៀងផ្ទៃ ត្់។ 

២. របាយការណ៍េតពីីការជូប ពិភាក្ា នងិព្របមូ្លធាត្ុចលូពីភារាីក្់

ពន័ធេព្រមាប់ការេកិ្ាកេវងយល ់និងពនិិត្យលទធភាពសរៀបតារាងទី៧ 

(ចំណាយតាម្ចំណាត្់ថ្នន ក្់មុ្ែងាររបេ់រោា េបិាល) ននេថ តិ្ិ GFS 

ព្រត្ូវបានសរៀបចំ។ 

៣. ទេសនក្ិចចេិក្ាកេវងយល ់និងនក្ព្រេង់បទពិសសាធន៍េត ីពី ការ

សរៀបចំេថ ិត្ិ GFS េព្រមាប់សាធារណៈរនាបាលព្រេបតាម្ព្របពន័ធេថ ិត្ិ 

GFS សៅព្របសទេរុេសុី ព្រត្ូវបានសរៀបចំ។ 

១០០% 

សោលបណំង ២២. ពព្រងងឹការអនវុត្តព្របពន័ធអនវុត្តថវកិាថម ីនងិនសំណើរការព្របត្បិត្តកិារថម ី ៩៦% 

២២.១. សរៀបចំបរិបទននព្របត្បិត្តិការ

ចំណាយ (េំសណើេំុធានាចំណាយ, ក្ិចច

លទធក្ម្ម នងិេំសណើេំុទូទត្់) សៅតាម្

ព្រក្េួង-សាថ ប័នឱយព្រេបតាម្ព្របព័នធ FMIS 

១. ការបនតជព្រមុ្ញការសរៀបចំរបាយការណ៍ចំណូល ចំណាយសចញព ី

FMIS ព្រត្ូវបានបនតសផ្ទត ត្ការយក្ចិត្តទុក្ោក្់ សោយបានព្របជុពំិភាក្ា

ក្ព្រម្ិត្បសចចក្សទេរវាងភារាីក្់ពន័ធ ចំននួ ៥ សលើក្ជុំវិញការនំសណាឹះ

ព្រសាយសនើម្បីទញរបាយការណ៍ចំណូល ចណំាយពីព្របពន័ធ FMIS។ 

២. របាយការណ៍លទធ្ លអំពកីារ កណនំាបរិបទនិងកបបបទចុឹះទិនន័យ

ក្នុងព្របពន័ធ FMIS ជហំានទី២របេ់ព្រក្េួង-សាថ ប័នព្រត្ូវបានសរៀបចំ

ព្របចំព្រត្ីមាេ។ 

៣. របាយការណ៍អំពីបញ្ហា ព្របឈម្នានានងិការសោឹះព្រសាយក្នុងការ

អនុវត្ត តាម្ព្របពន័ធ FMIS ជហំានទី២របេ់ព្រក្េួង-សាថ ប័ន ព្របចំ ព្រត្ី

មាេព្រត្ូវបានព្រក្ុម្ការងារសរៀបចំ។ 

៩៤% 

២២.២. កក្លម្អព្របត្ិបត្តកិាររណសនយយ 

ហិរញ្ញវត្ថុសៅ ក្នុងក្េហវ/ព្រក្េួង-សាថ ប័ន 

សនើម្បីឱយព្រេប សៅនងឹការវិវឌ្ឍនន៍នបលង់

រណន ីនងិ បទោា នរណសនយយ ព្រពម្

១. ព្រក្េួង សាថ ប័ន រនាបាលថ្នន ក្់ជាត្ិ ព្រត្ូវបានជព្រមុ្ញ េព្រម្បេព្រម្ួល 

ក្នុងការស្ាើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ សនើម្បីសធវើការស្ៃៀងផ្ទៃ ត្់ ជាព្របចំ 

បចចុបបនន របាយការណ៍េសព្រម្ចទូទត្់របេ់ព្រក្េួង សាថ ប័ន ចំននួ ១២ 

ព្រត្ូវបានចុឹះហត្ថសលខា។ 

១០០% 



ទំព័រ 31 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសចូ្នករសរទិធករាគនឹ្ឹះ ពិនាុភាគរយ 

ទងំសធវើការស្ៃៀងផ្ទៃ ត្រ់ណនធីនាោរជា

ព្របចំ 

២. របាយការណ៍េតពីីអត្ថព្របសោជន ៍នងិហានិេយ័ននការអនុវត្ត

បទោា នអនតរជាត្ិ Fixed Asset Threshold ព្រត្ូវបានបានេព្រម្ប

េព្រម្ួលជាមួ្យជនំាញការ សលើក្ិចចការ្តលធ់ាត្ុចូល នងិទិនននយ័ព្រត្ូវ

ការចំបាច់េព្រមាប់ការវិភារ, ការ្តលអ់នសុាេន៍សលើរបាយការណ៍ 

Inception Report នូចជា៖ Non-Current Asset Policy នងិ

សោលការណ៍វាយត្នម្លព្រទពយ នងិរលំេ់ (Valuation and 

Depreciation)។ 

៣. ថ្នន ក្់នឹក្នំា នងិម្ស្រនតនីនព្រក្េួង-សាថ ប័នចំននួ ១០ កនលបានអនុ

វត្តព្របពន័ធ FMIS រួចក្នុងឆ្ន ំ ២០១៨ បានទទួលការ្សពវ្ាយអពំី ការ

ទញ្លព្របសោជនព៍ី FMIS បសព្រម្ើការងារព្ររបព់្ររងហិរញ្ញវត្ថុព្របចំនថៃ 

ជាពិសេេាក្ព់ន័ធនងឹការទញទិនននយ័ជា Query, ការទញរបាយ

ការណ៍, ការចូលសម្ើលបញ្ជ ីព្របត្ិបត្តិការ តាម្ព្រក្ុម្ការងារោំព្រទនីមួ្យៗ 

នងិ្សពវ្ាយបកនថម្ជារួម្ សៅក្នងុេិកាេ សាលានថៃទី ០៤ កែ ត្លុា ឆ្ន ំ 

២០១៩ ។ 

២២.៣. ក្សាងេម្ត្ថភាពព្ររប់ព្ររង

រសព្រមាង FMISសោយរួម្ទងំសៅក្េហវ 

ព្រក្េួង សាថ ប័ន នងិអងគភាពថ្នន ក្់មូ្លោា ន 

១. ឧបក្រណ៍វាយត្នម្លលទធ្ លការបណដុ ឹះបណាដ លម្ស្រនតីសព្របើព្របាេ់

ព្របពន័ធ FMIS ននព្រក្េួងសាថ ប័ន ចនំនួ ១៧ បកនថម្ថមីព្រត្ូវបានសរៀបចំ

រួចរាល់ នងិ បានក្ពំងុសរៀបចំ្តល់ជារបាយការណ៍លទធ្ លននការប

ណតុ ឹះបណាត ល ។ 

២. ម្ស្រនតីសលខាធកិារោា នព្រក្ុម្ការងារព្ររបព់្ររងរសព្រមាង FMIS ក្នក្

ព្ររប់ព្ររងការផ្ទល េ់បដូរ ៦រូប បានចូលរួម្វរគបណតុ ឹះបណាត ល 

Professional Change Management និង ម្ស្រនតីក្នក្ព្រត្ួត្ពនិតិ្យ 

រុណភាពចនំនួ ៥រូប បានចូលរួម្វរគបណតុ ឹះបណាត ល Software 

Quality Assurance and Testing សៅព្របសទេេឹងាបុរឯ កាលពនីថៃទី 

៨ នល់ ១២ កែ សម្សា ឆ្ន ំ ២០១៩ ។ 

៣. វរគបណតុ ឹះបណាត លការសព្របើព្របាេ់ព្របពន័ធ FMISេព្រមាប់ម្ស្រនតីព្រក្េួង

សាថ ប័នចំននួ ១៧ បកនថម្ថមី បានសរៀបចំរួចរាល់ កនលបានចប់ស្តើម្កាល

១០០% 



ទំព័រ 32 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសចូ្នករសរទិធករាគនឹ្ឹះ ពិនាុភាគរយ 

ពនីថៃទី ៥ កែ េីហា ឆ្ន ំ ២០១៩ រហតូ្នលន់ថៃទី ២៩ កែ ក្ញ្ហញ  ឆ្ន ំ 

២០១៩។ 

៤. ឧបក្រណ៍វាយត្នម្ល នងិលទធ្ លននការវាយត្នម្លអំពីេម្ត្ថ-ភាព

សព្របើព្របាេ់ព្របពន័ធ FMIS របេ់ម្ស្រនតពី្រក្េួងសាថ ប័នថមីចំននួ ១៧ ព្រត្ូវ

បានសរៀបចំរួចរាល់ ។ 

២២.៤.ពព្រងីក្ការអនុវត្ត FMIS (ម្៉ាូឌ្លុ 

េនូល និងម្៉ាឌូ្លុថម ីនិងពព្រងីក្ការអនុវត្ត

FMIS សៅព្រក្េួង សាថ ប័ន) 

១. ឯក្សារនតី្ិវិធអីនុវត្តការងារថមី តាម្ព្របពន័ធ FMIS របេ់ព្រក្េួង-

សាថ ប័នចំននួ ១៧ ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួចរាល ់សោយសៅរងចំ់ការពនិិត្យ 

នងិចុឹះហត្ថសលខាទទួលសាគ លចុ់ងសព្រកាយពពី្រក្េួង-សាថ ប័នសាមី្ ។ 

២. ឧបក្រណ៍បសចចក្វិទស្ថព័ត្ម៌ានេព្រមាប់បណាដ ញត្ភាជ ប់ន្ៃក្នុងសៅ

ព្រក្េួងសាថ ប័ន ១៧ បកនថម្ថមី ព្រត្ូវបានោក្់នំស ើងរួចរាល់ នងិ 

ឧបក្រណ៍បសចចក្វិទស្ថព័ត្ម៌ានេព្រមាប់អនក្សព្របើព្របាេ់មួ្យចំននួ 

េព្រមាប់អនក្សព្របើព្របាេ់ ១៧ បកនថម្ថមី។ 

៣. ព្រក្ុម្ការងារបានចុឹះពនិតិ្យ នងិនំស ើងរួចរាលន់វូសហោា រចនាេ

ម្ព័នធបសចចក្វិទស្ថព័ត្ម៌ាន េព្រមាប់ព្រក្េួងសាថ ប័ន ១៧បកនថម្ថមី នងិ អងគ

ភាពថវិកាកនលជាអាណាប័ក្ស្ៃរេិទធិសពញសលញ (ការត្ភាជ ប់បណាដ ញ 

WAN/LAN, ការត្ភាជ ប់បណាដ ញអរគិេនី នងិ ការត្ភាជ ប់ Leased 

Line) ។ 

៤. របាយការណ៍លទធ្ លននការវាយត្នម្លការអនុវត្តព្របពន័ធ FMIS សៅ

ព្រក្េួងសាថ ប័នចំននួ១០ថម ីនងិម្នៃរីេហវ ២៥ ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួចរាល។់  

៥. របាយការណ៍េដ ីអពំលីទធ្ លការេិក្ាសលើេនាធ នក្ម្មទិនននយ័រវាង

ព្របពន័ធ FMIS ជាមួ្យព្របពន័ធសបៀវត្សម្ស្រនតរីាជការព្រត្ូវបានសរៀបចំ នងិ

ោក្់ជនូថ្នន ក្់នឹក្នំា ពនិិត្យវាយត្នម្លសលើក្ទី២។ 

៦. ឧបក្រណ៍វាយត្នម្លសលើការសព្រត្ៀម្លក្េណៈក្នងុការសព្របើព្របាេ់ព្របពន័ធ 

FMIS និងវិភារសលើ្ លប៉ាឹះាល ់ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួចរាល់ (CRA និង 

CIA)។ 

៧. ព្រពតឹ្តិបព្រត្ព័ត្ម៌ានត្ម្២ ឆ្ន ំ២០១៩ ព្រត្ូវបានសបាឹះពុម្ព នងិ

្សពវ្ាយ, ព័ត្ម៌ាន វឯសនអ ូនងិ Poster ទក្ទ់ញសលើការអនុវត្ត

៩១% 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសចូ្នករសរទិធករាគនឹ្ឹះ ពិនាុភាគរយ 

រសព្រមាង FMIS ព្រត្ូវបានសរៀបចំនងិ្សពវ្ាយសៅសលើសរហទំព័រ នងិ

បណាដ ញេងគម្ព្រត្ូវបានសធវើបចចបុបននភាព, នងិឧបក្រណ៍េមាភ រេព្រមាប់

ការ្សពវ្ាយបកនថម្អំព ីFMIS ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួចរាល់។ 

សោលបណំង ២៣. ពព្រងងឹការអនវុត្តព្របពន័ធរណសនយយថម ីព្របពន័ធក្ត្ព់្រតាថម ីព្របពន័ធរបាយការណ៍ថម ី ៩៨% 

២៣.១.សរៀបចំេតង់ ោររណសនយយសា

ធារណៈព្រេបតាម្េតងោ់រIPSASនងិោក្់

ឲ្យអនុវត្តជាបសណត ើរៗតាម្លោំប់ល ំ

សោយ ព្រពម្ទងំ្ារភាជ ប់សៅនងឹការ

ពព្រងកី្ការសព្របើព្របាេ់FMISព្រេបតាម្ត្ព្រម្ូវ

ការជាក្់កេតងនងិបសងោើត្ជសព្រម្ើេេព្រមាប់

ការអនុវត្តជាជហំានៗ សៅរក្ការអនុវត្ត

រណសនយយបងគរ 

១. េិកាេ សាលា្សពវ្ាយេតពីី ការោក្ឱ់យអនុវត្តេតងោ់ររណសនយយ

សាធាណៈក្ម្ពុជាមូ្លោា នសាច់នល់ព្រក្េួងសាថ ប័នរនាកនលាក្ព់ន័ធ 

ព្រត្ូវបានសរៀបចំសៅនថៃទី០៣ កែក្ញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៩ នល់េិកាេ កាម្ចំននួ 

៤៥២ នាក្់។ 

២. សេចក្តីព្រាងទីពីរ (២) ននក្នការយុទធសាស្រេតអេិវឌ្ឍ រណសនយយ

សាធារណៈក្ម្ពុជាព្រត្ូវបានសរៀបចំ ក្នុងក្ព្រម្ិត្បសចចក្សទេ។ 

៣. សេចក្តីព្រាងទីមួ្យ (១) ននព្រក្បែណឌ រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

ណៈក្ម្ពុជា (Conceptual Framework for Financial 

Reporting) ព្រត្ូវបានសរៀបចំក្នងុក្ព្រមិ្ត្ព្រក្ុម្ការងារបសចចក្សទេ។ 

១០០% 

២៣.២.កក្លម្អទព្រម្ង់របាយការណ៍អនុ

វត្តថវិកាកនលព្រត្ូវស្ ាើសៅរណៈរនាម្ស្រនត ី

នងិសាថ ប័ននីត្ិបបញ្ញត្ត ិ

១. ទិនននយ័ចំណូលនងិចំណាយាក្ក់្ណាត លឆ្ន ំថម ីព្រត្ូវបាន្សពវ្ាយ។ 

២. ទព្រម្ង់របាយការណ៍េត ីពកីារអនុវត្ត ថវិកា ០៩ កែ ព្រត្ូវបានសរៀបចំ។ 

៣. អត្ថបទសេចក្ដីព្រាងចាប់ នងិតារាងឧបេ័ម្ពនធសោយបដូរតាម្

លោំប់ សឈាម ឹះ ននសេចក្ដីព្រាងចាប់ទូទត្់ថវិកាទូសៅ របេ់រនា

េព្រមាប់ការព្ររប់ព្ររងឆ្ន ំ ២០១៨ ព្រត្ូវបានកក្េព្រម្លួ។ 

៩៦% 

២៣.៣.ោក្់ឱយអនុវត្តយនតការសនើម្បី

បញ្ចប់ការចឹុះបញ្ជសីារសពើេ័ណឌ ព្រទពយ

េម្បត្តិរនា និងសធវើបចចុបបននភាពជាព្របចំ 

១.  ទិនននយ័បញ្ជសីារសពើេណឌ ព្រទពយេម្បត្តិរនាឆ្ន ំ២០១៦-២០១៧ 

របេ់អងគភាពសព្របើព្របាេ់ថ្នន ក្់មូ្លោា នននក្េហវចំននួ ៦ រាជធានី-

សែត្ត ព្រត្ូវបានបញ្ចូលក្នងុព្របពន័ធ នងិមានរបាយការណ៍។ 

២. អងគភាពសព្របើព្របាេ់ថ្នន ក្់   ក្ណាត លចំននួ០៤ (អរគនាយក្ោា នរយ

នងិរោា ក្រក្ម្ពុជា រត្នាោរជាត្ិ ថវិកា នងិអរគនាយក្ោា នពនធោរ) 

បានពនិតិ្យនងិស្ៃៀងផ្ទៃ ត្់ទិនននយ័ក្នងុព្របពន័ធព្ររប់ព្ររងទិនននយ័បញ្ជ ី

សារសពើេណឌ ព្រទពយេម្បត្តិរនា ។ 

៩៧% 



ទំព័រ 34 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសចូ្នករសរទិធករាគនឹ្ឹះ ពិនាុភាគរយ 

៣. សេចក្តីព្រាង“សេៀវសៅកណនំាេត ីពកីារសរៀបចំបញ្ជសីារសពើេណឌ

ព្រទពយេម្បត្តិរនាេព្រមាប់សព្របើព្របាេ់ន្ៃក្នុងរបេ់ក្េហវ.”ព្រត្វូបាន

សរៀបចំរួចរាល ់នងិោក្់ជនូថ្នន ក្នឹ់ក្នំាព្រក្េួង សនើម្បីពនិតិ្យ នងិេសព្រម្ច។ 

៤. រំរូបលង់ (prototype) ព្របពន័ធ NRMIS សលើឧបក្រណ៍ទូរេ័ពៃនវឆ្ល ត្ 

ព្រត្ូវបានសរៀបចំ សោយបញ្ចប់ឯក្សារត្ព្រម្ូវការ នងិ Design រំរូបលង់ 

(prototype) សលើឧបក្រណ៍ទូរេ័ពៃនវឆ្ល ត្ េព្រមាប់ព្របពន័ធ NRMIS 

កនលសផ្ទដ ត្សលើមុ្ែងារ  

E-payment។ 

៥. មុ្ែងារព្ររបព់្ររងបញ្ជសីារសពើេណឌ  និង េមាភ រៈការិោលយ័ 

េព្រមាប់នាយក្ោា នបសចចក្វិទស្ថពត័្៌មាន បានបញ្ចប់ការក្សាង នងិ

ក្ំពងុសព្របើព្របាេ់សាក្លបង។ 

សោលបណំង ២៤. ពព្រងងឹការអនវុត្តឧបក្រណ៍ នងិយនតការសនើម្បបីសងោើនការទទលួែេុព្រត្វូ នងិរណសនយយភាព ១០០% 

២៤.១.បសងោើត្ឱយមានទណឌ ក្ម្មរនាបាល

េម្ព្រេប ចំសាឹះក្ំហុេឆគង ឬការ

ព្ររប់ព្ររងធនធាន សាធារណៈមិ្នេម្

ព្រេប និងោម នព្របេិទធភាព ។ ទណឌ ក្ម្ម

សនឹះព្រត្ូវកចងសៅក្នងុលិែតិ្បទោា នរត្ិ

យុត្ត និង សធវើការ្សពវ្ាយ នងិកណនំាឱយ

បានទូលំទូលាយ 

១. សេៀវសៅក្ព្រម្ងេព្រម្ងន់នការោក្់ទណឌ ក្ម្មហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ព្រត្ូវ

បានពនិតិ្យអនុម័្ត្ព្ររប់ទិនាភាពក្ព្រម្តិ្ឯក្ឧត្តម្អនុព្របធានព្របចំការ

ព្រក្ុម្ព្របឹក្ានតី្ិក្ម្ម។ 

២. ការេិក្ាពលីិែតិ្បទោា នរត្ិយតុ្ត ាក្ព់ន័ធនងឹទណឌ ក្ម្មរនាបាល

េម្ព្រេបចំសាឹះក្ហំុេឆគងឬការព្ររប់ព្ររងធនធានសាធារ-ណៈ ម្ិន

េម្ព្រេប នងិោម នព្របេិទធិភាព កនលេថ ិត្ក្នុងកននេម្ត្ថក្ិចចរបេ់អរគ

នាយក្ោា នរត្នាោរជាត្ ិព្រត្ូវបានបញ្ចប់។ 

១០០% 

២៤.២.សរៀបចំនងិោក្់ឱយអនុវត្តទព្រម្ង់

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពអនុវត្តថវិកាព្របចំ

ព្រត្មីាេ ឆមាេនិងព្របចំឆ្ន ំ 

១.ទព្រម្ង់របាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុព្របចំព្រត្មីាេ នងិឆមាេ  ព្រត្ូវបាន

អនុវត្តតាម្ព្រក្េួង-សាថ ប័ន។ 

២. របាយការណ៏េមិ្ទធក្ម្ម/លទធ្ ល ព្របចំឆមាេ នងិព្របចំឆ្ន ំ ព្រត្ូវ

បានអនុវត្តតាម្ព្រក្េួង-សាថ ប័ន។ 

៣. របាយការណ៍ព្រត្តួ្ពនិតិ្យ នងិវាយត្នម្លការអនុវត្តថវិកាាក្ក់្ណាត

ល ២០១៩ របេ់ ក្េហវ. ព្រត្ូវបានសរៀបចំ  នងិោក្់ជនូថ្នន ក្់នឹក្នំា

ព្របជុំជាមួ្យអងគភាពថវិកា ននក្េហវ.កាលពនីថៃទី២០ កែេីហា ឆ្ន ំ

២០១៩។ 

១០០% 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសចូ្នករសរទិធករាគនឹ្ឹះ ពិនាុភាគរយ 

២៤.៣. ពព្រងងឹការព្រត្តួ្ពនិតិ្យសលើព្របពន័ធ

ព័ត្ម៌ានវិទស្ថ និង FMIS (IT audit) 

១. អងគភាពសព្រកាម្ឱវាទ ក្េហវ ចំននួ ២ សោលសៅ (រត្នោរជាត្ិ

សែត្តក្ណាត ល នងិអរគនាយក្ោា នហិរញ្ញវត្ថ ុនិងរនាបាលថ្នន ក្់សព្រកាម្

ជាត្ិ) ព្រត្ូវបានសធវើេវនក្ម្មសលើព្របពន័ធ FMIS។ 

២. ព្រក្េួង សាថ ប័ន ចនំនួ ២ សោលសៅ (ព្រក្េួងធនធានទឹក្ នងិឧត្ុ

នយិម្ នងិព្រក្េួងអេិវឌ្ឍជនបទ) ព្រត្ូវបានសធវើេវនក្ម្មសលើព្របព័នធ 

FMIS 

១០០% 

សោលបណំង ២៥. បសងោើនត្មាល ភាពថវកិា ៩៦% 

២៥.១.បសងោើនការចលូរួម្សាធារណៈជន

ក្នុងនំសណើរការថវិកា 

១. ទព្រម្ង់ែលឹម្សារេសងេបព្របត្បិត្តិេត ីពីសេចក្តពី្រាងចាប់ថវិកាព្របចំឆ្ន ំ 

ព្រត្ូវបានពនិតិ្យស ើងវិញ នងិកក្េព្រមួ្ល។ 

២. ទព្រម្ង់សេៀវសៅថវិកាេសងេប ននចាប់ថវិកាព្របចំឆ្ន ំ   (ឆ្ន ំបនាៃ ប់) 

ព្រត្ូវបានពនិតិ្យស ើងវិញ នងិកក្លម្អ។ 

៣. េិកាេ សាលាពិសព្រោឹះសោបល់សលើវិេ័យអាទិភាពចំននួ ០២ ព្រត្ូវ

បានសរៀបចំរ ឺក្នការសម្អេិវឌ្ឍ និងកព្របកាល យសែត្តព្រពឹះេីហនុជា

ត្ំបនស់េនាក្ិចចពិសេេររំូពហបំុណង និងកាសរៀបចំក្នការសម្េព្រមាប់

ការអេិវឌ្ឍវិេ័យថ្នម្ពល។ 

១០០% 

២៥.២.បសងោើនការ្សពវ្ាយឯក្សារ

ថវិកា 

១. ក្ិចចព្របជុំបូក្េរុប នងិវាយត្នម្លការអនុវត្តក្នការេក្ម្មភាពព្របចំ 

៩កែ របេ់អរគនាយក្ោា នថវិកា ព្រត្ូវបានសរៀបចំ។ 

២. របាយការណ៍ព្របត្ិបត្តកិារហិរញ្ញវត្ថុរនា (េតងោ់រ TOFE) ជាព្របចំ

កែសលើសរហទំព័រព្រក្េួង ព្រត្ូវបានព្របមូ្ល ចងព្រក្ងទិននន័យ ពនិិត្យ

ស្ៃៀងផ្ទៃ ត្ ់សរៀបចំ នងិ្សពវ្ាយ។ 

៣. របាយការណ៍េថតិ្ិហិរញ្ញវត្ថុរោា េិបាលថ្នន ក្់ជាត្ិ( GFS 

budgetary Central Govt) ជាព្របចំកែ ព្រត្ឹម្កែក្ក្ោោ ឆ្ន ំ២០១៩ 

នងិេថ ិត្ ិGFS ថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ពិ្របចំឆមាេ នងិ្សពវ្ាយសលើសរ

ហទំព័ររបេ់ព្រក្េួង នងិអរគនាយក្ោា នសោលនសោបាយ។ 

៤. របាយការណ៍ននិាន ការសេនាក្ិចច-េងគម្ (SET) ជាព្របចំកែ ព្រត្ឹម្កែ

មិ្ថុនា-ក្ក្ោោ ឆ្ន ំ២០១៩ ព្រត្ូវបានសរៀបចំ នងិ្សពវ្ាយសលើសរហទំព័រ

របេ់ព្រក្េួង និងអរគនាយក្ោា នសោលនសោបាយ។ 

១០០% 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសចូ្នករសរទិធករាគនឹ្ឹះ ពិនាុភាគរយ 

៥. ព្រពឹត្តិបព្រត្េថ ិត្ិសេនាក្ិចច នងិហិរញ្ញវត្ថពុ្របចំព្រត្មីាេទី២ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ព្រត្ូវបានសរៀបចំ។ 

៦. របាយការណ៍អនុវត្តថវិការនាបាលថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ិាក្់ក្ណាត ល ឆ្ន ំ

ព្រត្ូវបាន្សពវ្ាយក្នុងសរហទំព័រអហក្ និងក្េហវ។ 

៧. សារាចរកណនំាេតពីនីតី្ិវិធបីសចចក្សទេសរៀបចំរសព្រមាងថវិកាឆ្ន ំ

២០២០ របេ់រនាបាលថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ិ ព្រត្ូវបាន្សពវ្ាយ។ 

២៥.៣.បសងោើនត្មាល ភាពក្ិចចលទធក្ម្មសា

ធារណៈ 

១. របាយការណ៍ព្រត្តួ្ពនិតិ្យក្ចិចលទធក្ម្មតាម្សព្រកាយព្របចំឆ្ន ំ ព្រត្ូវបាន

្សពវ្ាយសលើសរហទំព័រ GDPP កាលពនីថៃទី ២១ េីហា ឆ្ន ំ២០១៩។ 

២. េិកាេ សាលា្សពវ្ាយោក្់ឱយអនុវត្តនូវលិែិត្បទោា នរត្ិយតុ្ត

ាក្ព់ន័ធនឹងលទធក្ម្មសាធារណៈ នលស់ាថ ប័នអនុវត្តលទធក្ម្មព្រត្ូវបាន

សរៀបចំ។ 

៩០% 

 

កផនកទី៣ ៖ ការផារភាា បថ់វកិាសៅនឹងសោលនសោបាយ 

ក្នុងព្រត្មីាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ សនឹះ, ក្នក្ទី៣ “ការ្ារភាជ ប់ថវិកាសៅនងឹសោលនសោបាយ” វឌ្ឍនភាពេសព្រម្ចបាន

៩៧% អាចនោិយបានថ្ន សៅកត្រក្ាវឌ្ឍនភាពបានលអ សធៀបនងឹវឌ្ឍនភាពព្រត្មីាេទី៣ នូចោន  ឆ្ន ំ២០១៨ េសព្រម្ចបាន

៩៨%,ែណៈកនលព្រត្មីាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៧ េសព្រម្ចបានព្រត្ឹម្៩១% នងិព្រត្មីាេទី៣ ក្នងុឆ្ន ំ២០១៦ េសព្រម្ចបាន៨៨% 

ប៉ាុសណាណ ឹះ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ព្របេព៖ អ.រ.ហ. 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

តារាងទី៥ បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពេសព្រម្ចបានតាម្សោលបំណង នងិចសងាោ ម្េក្ម្មភាព ននក្នក្ទី៣ “ការ្ាភាជ បថ់វកិា

សៅនងឹសោលនសោបាយ” សនឹះ សោយសធវើការបងាា ញលម្អតិ្នូចបញ្ហជ ក្ក់្នងុតារាងខាងសព្រកាម្៖ 

តារាងទី៥  .៣ចសងាោ ម្េក្ម្មភាព ក្នុងក្នក្ទី វឌ្ឍនភាពតាម្សោលបំណង  “ការ្ាភាជ ប់ថវកិាសៅនងឹសោលនសោបាយ” 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសចូ្នករសរទិធករាគនឹ្ឹះ ពិនាុភាគរយ 

កផនកទី៣៖៖ ការផាភាា បថ់វិកាសៅនឹងសោលនសោបាយ ៩៥% 

សោលបណំង ៣១. ពព្រងងឹ នងិពព្រងកី្ការអនតុ្តថវកិាក្ម្មវធិ ី នងិ ការព្រត្តួ្ពនិតិ្យថវកិា ៩៣% 

៣១.១.ពនិតិ្យស ើងវិញ និងកក្លម្អការ

អនុវត្តថវិកាក្ម្មវិធ ីទងំថ្នន ក្ជ់ាត្ិ និង

ថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ ិ

 ទព្រម្ង់តារាងេព្រមាប់តាម្ោនចលនាឥណទនេរុបតាម្ថវិកា

ក្ម្មវិធីព្រត្ូវបានកក្លម្អ 

 ទព្រម្ង់ជនំយួសាម រត្ីចរចថវិកាព្របចំឆ្ន ំ ព្រត្ូវបាន អនុម័្ត្ 

 សេចក្តីព្រាងចុងសព្រកាយេដ ីពនីតី្ិវិធីចំណាយេព្រមាប់ ការជួេជលុ

រថយនត នងិ េននិេីទ ក្ិចចព្របជុ ំថ្នន ក្់ជាត្ិ អនតរជាត្ិព្រត្ូវបានោក្់

ជនូថ្នន ក្់នឹក្នំា ក្េហវ ពនិតិ្យ នងិេសព្រម្ច 

 សេចក្ដីព្រាងក្ំណត្់បងាា ញ សារាចរកណនំាេតពីីការអនុវត្តព្របាក្់

សមា៉ា ងបកនថម្ ព្រត្ូវបានោក្ជ់នូថ្នន ក្់នឹក្នំា ក្េហវ     ពនិិត្យ នងិ

េសព្រម្ច 

 របាយការណ៍ននការអនុវត្តថវិកាកនល្លតិ្សចញពីព្របពន័ធ 

Database េព្រមាប់ព្ររប់ព្ររងការអនុវត្តេននិធិឥណទនថវិកា

របេ់ក្េហវ ព្រត្ូវបានព្រត្តួ្ពនិតិ្យ នងិវាយត្នម្លពពី្របេិទធភាព 

សនើម្បីមានេងគត្ិភាពនងឹការអនុវត្តថវិកាក្ម្មវិធ ី

 ព្របពន័ធរបាយការណ៍វិភារក្នក្ថវិកា នងិហិរញ្ញវត្ថុេព្រមាប់ថ្នន ក្់

នឹក្នំា ក្េហវ និងថ្នន ក្់នឹក្នំាននព្រក្េួងសាថ ប័ននានា ព្រត្ូវបាន

បញ្ចប់ការក្សាងេព្រមាប់ជំនាន់ទី២ 

៨៥% 

៣១.២.សរៀបចំយុទធសាស្រេត  ពព្រងីក្ថវិកា

ក្ម្មវិធីនល់ ព្រក្េួង-សាថ ប័ន សៅឆ្ន ំ២០១៨ 

នងិរនាបាលរាជធានី-សែត្ត សៅឆ្ន ំ២០២០ 

 ពុំមានសព្រោងេក្ម្មភាពអនុវត្តក្នុងព្រត្មីាេសនឹះ - 

៣១.៣. អនុវត្តក្នការបណតុ ឹះបណាត ល

នងិការក្សាងេម្ត្ថភាពេព្រមាប់ការ

 សេចក្តីព្រាងបឋម្ម្រគុសទេក្េ៍ដ ីពីការបណដុ ឹះបណាដ លព្រត្ូវបាន

េិក្ានងិព្រសាវព្រជាវឯក្សារាក្់ពន័ធក្នុងការសរៀបចំ 

១០០% 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសចូ្នករសរទិធករាគនឹ្ឹះ ពិនាុភាគរយ 

ពព្រងងឹនងិពព្រងកី្ការអនុវត្តថវិកាតាម្  

ក្ម្មវិធី 

៣១.៤.ព្រត្តួ្ពនិតិ្យស ើងវិញ សលើការអនុ

វត្តេិទធិអំណាចនិងភាពទនេ់លនក់នលបាន

្តលជ់នូអងគភាពថវិកានងិសធវើបចចុបបននភាព 

 ពុំមានសព្រោងេក្ម្មភាពអនុវត្តក្នុងព្រត្មីាេសនឹះ - 

សោលបណំង ៣២. សរៀបចថំវកិាឲ្យមានលក្េណៈព្ររបព់្រជងុសព្រជាយ នងិសធវើេមាហរណក្ម្មថវកិា ១០០% 

៣២.១. បនតកក្លម្អការសធវើេមាហរ

ណក្ម្ម ថវិកាចរនត និងថវិកាមូ្លធន 

តាម្រយៈព្រក្បែ័ណឌ ចំណាយរយៈ សពល

ម្ធយម្ (MTFF) ក្នការយុទធសាស្រេត

ថវិកា (BSP) និងថវិកាក្ម្មវិធី (PB) 

សោយរំសលចពកីារកាត្់បនថយភាពព្រក្ីព្រក្

នងិកយនឌ្័រសៅក្នងុការសរៀបចំ PBនិង 

BSP 

 ព្រក្េួង សាថ ប័នទងំ២៥ កនលអនុវត្តថវិកាក្ម្មវិធ ីបានព្រត្តួ្ពនិតិ្យ 

នងិវាយត្នម្លសលើការសរៀបចំ ្.យ.ថ 

 របាយការណ៍េត ីពកីារកបងកចក្ឥណទនថវិកាចំណាយវិនិសោរ

សាធារណៈហិរញ្ញបបទនសោយថវិកាជាត្ ិ

១០០% 

៣២.២. បញ្ចូលចំណូល ចំណាយកនល

សៅសព្រៅបរិបទថវិកា សៅក្នងុថវិកាព្របចំ

ឆ្ន ំ សោយរួម្ទងំថវិកាព្ររឹឹះសាថ នសាធារ

ណៈរនាបាល និងថវិកាននរអូេិវឌ្ឍន ៍

 ទព្រម្ង់រព្រម្ូរបាយការណ៍េត ីពសីាថ នភាពននការសរៀបចំនងិការអនុវត្ត

មាត្កិារណន ីននបលងរ់ណសនយយថវិកា (CoA)  ថមីេព្រមាប់

រសព្រមាង/ក្ម្មវិធីហិរញ្ញបបទនពនីនរអូេិវឌ្ឍន ៍ព្រត្ូវបានោក្់

ពិភាក្ាក្ព្រម្តិ្អនតរអរគនាយក្ោា ន។ 

១០០% 

សោលបណំង ៣៣. សរៀបចនំងិោក្ឱ់យអនវុត្តព្របពន័ធបនាៃ ត្រ់ណសនយយភាព (រវាងនតិ្បិញ្ញត្ត ិនងិ នតិ្ពិ្របត្បិត្តិ, រវាង

ក្េហវ នងិព្រក្េួង- សាថ បន័ នងិសៅក្នងុព្រក្េួង-សាថ បន័) 

១០០% 

៣៣.១. ពនិិត្យនងិសរៀបចំ លែិិត្បទោា ន

រត្ិយតុ្តក្នុងព្រក្បែ័ណឌ នន ការព្ររប់ ព្ររង

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈរបេ់រោា េិបាលក្នងុ

បរិបថននការអនុវត្តថវិកាក្ម្មវិធ ី

 ពុំមានសព្រោងេក្ម្មភាពអនុវត្តក្នុងព្រត្មីាេសនឹះ - 

៣៣.២.ក្ំណត្់ឱយបានចាេ់នូវបនាៃ ត្់

រណសនយយភាពក្នងុការសរៀបចំក្ម្មវិធីវិនិ

សោរសាធារណៈសនើម្បធីានាេងគត្ភិាព

 ពុំមានសព្រោងេក្ម្មភាពអនុវត្តក្នុងព្រត្មីាេសនឹះ - 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសចូ្នករសរទិធករាគនឹ្ឹះ ពិនាុភាគរយ 

ក្នុងថវិកាព្របចំឆ្ន ំ (ក្ំណត្ព់កីារទទួល

ែុេព្រត្ូវឱយបានចាេ់លាេ់រវាង ព្រក្េួង-

សាថ ប័ននីមួ្យៗ រួម្មាន ព្រក្េួងក្នការ,

ព្រក្ុម្ព្របឹក្ាអេិវឌ្ឍនក៍្ម្ពុជានងិក្េហវ 

៣៣.៣.កក្លម្អសេចក្តីព្រាងចាប់ថវិកា

ព្របចំឆ្ន ំ សោយរួម្បញ្ចូលពត័្ម៌ាន េំខាន់

កនលរួម្មាន (១)ការក្ំណត្់ឱនភាព

ថវិកាព្រេបតាម្ព្របពន័ធ GFS 

(២)សេចក្តីព្រាងចាប់ទូទត្់ឆ្ន ំមុ្ន (N-

1), លទធ្ លការអនុវត្តថវិកាឆ្ន ំបចចុបបនន 

(ឆ្ន ំ N) បសណាត ឹះអាេនន (៣)ត្ួសលែេត ីពី

បំណលុ 

 បាន្តល់ទិននន័យកនលព្រត្ូវការ ជនូនលអ់រគនាយក្ោា នថវិកា 

សនើម្បីបូក្េរុបរបាយការណ៍ អនុវត្តឆមាេទី១ ឆ្ន ំ២០១៩។ 

១០០% 

សោលបណំង ៣៤. ពព្រងងឹការសរៀបចសំោលនសោបាយនងិការសធវើក្នការហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (ការសរៀបចសំោល

នសោបាយនងិក្នការចណូំលនងិចណំាយរយៈសពលម្ធយម្) 

១០០% 

៣៤.១. សរៀបចំ នងិបសងោើនេ័ក្តិេិទធភាព 

នងិព្របេិទធភាពននព្រក្បែ័ណឌ  សោល

នសោបាយមា៉ា ព្រក្ូសេនាក្ិចច 

 របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពាក្ក់្ណាត លឆ្ន ំេត ពីសីាថ នភាពសេនាក្ចិច 

(CMM) ាក្់ក្ណាត លឆ្ន ំ២០១៩ ព្រត្ូវបានសរៀបចំ 

 របាយការណ៍ Economic Surveillance ព្របចំព្រត្មីាេទី២ ឆ្ន ំ

២០១៩ ព្រត្ូវបានសរៀបចំ 

 របាយការណ៍វាយត្នម្លសេនាក្ចិចាក្់ក្ណាត លឆ្ន ំ ២០១៩ ព្រត្វូបាន

សរៀបចំ 

១០០% 

៣៤.២.  សរៀបចំ នងិបសងោើនេ័ក្តិេិទធភាព 

នងិព្របេិទធ-ភាពននព្រក្បែណឌ ហិរញ្ញវត្ថសុា

ធារណៈ រយៈសពលម្ធយម្(MTFF) និង

ព្រក្បែ័ណឌ ថវិការយៈសពលម្ធយម្ 

(MTBF) 

 ពុំមានសព្រោងេក្ម្មភាពអនុវត្តក្នុងព្រត្មីាេសនឹះ - 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសចូ្នករសរទិធករាគនឹ្ឹះ ពិនាុភាគរយ 

៣៤.៣. ពព្រងឹងេម្ត្ថភាពវិភារ និងពស្ថ

ក្រណ៍សាថ នភាពសេនាក្ិចច នងិហិរញ្ញវត្ថុ 

 ពិសព្រោឹះសោបល់សលើេថ ិត្កិ្នក្េហព្រោេធនុត្ូច និងម្ធយម្ 

(SME)ជាមួ្យព្រក្េួងឧេាហក្ម្មនងិេិបបក្ម្មកនលធាត្ុចូល

េំខាន់ក្នងុការជំរញុការអេិវឌ្ឍ SME 

១០០% 

សោលបណំង ៣៥. ពព្រងងឹការអនវុត្តសោលនសោបាយវមិ្ជឈការហរិញ្ញវត្ថ ុ ៨៥% 

៣៥.១. អនុវត្តសោលនសោបាយវិម្ជឈការ   

ហិរញ្ញវត្ថុកនលបានក្ំណត្់ សៅក្នុង

ក្នការអនុវត្ត ៣ឆ្ន ំ (២០១៨-២០២០)

្អ៣-៣ ននក្ម្មវិធីជាត្ ិ

 សេចក្តីព្រាងព្របកាេបសងោើត្ព្រក្មុ្ការងារបសចចក្សទេ D&D ព្របចំក្

េហវ ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួច និងោក្់ឱយអនុវត្ត (េសព្រម្ចបាន 

៩០%) 

 សេចក្តីព្រាងអនពុ្រក្តឹ្យេត ពីីការសរៀបចំ និងព្របព្រពតឹ្តសៅននមូ្លនធិិឃុ ំ

េងាោ ត្់ ព្រត្ូវបានោក្ព់្របជុំពភិាក្ាជាមួ្យព្រក្េួង សាថ ប័នាក្ព់ន័ធ 

(េសព្រម្ចបាន ៩០%) 

 សេចក្តីព្រាងព្របកាេអនតរព្រក្េួងេត ីពកីារព្ររប់ព្ររងជនំយួការរនាបា

លឃុំ េងាោ ត្ព់្រត្ូវបានសរៀបចំរួច (េសព្រម្ចបាន ៩០%) 

៩០% 

៣៥.២.អនុវត្តសាក្លបង នងិពព្រងកី្មូ្ល

នធិិវិនិសោរេព្រមាប់រនាបាលថ្នន ក្់សព្រកាម្

ជាត្ិ (SNIF) 

 សេចក្តីព្រាងអនពុ្រក្តឹ្យេត ពីីការកក្េព្រម្លួអនុព្រក្ឹត្យសលែ ៣២ េត ី

ពីការសរៀបចំ និងព្របព្រពតឹ្តសៅននមូ្លនធិិវិនិសោររនាបាលថ្នន ក្់

សព្រកាម្ជាត្ិ ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួច (េសព្រម្ចបាន ៩០%) 

 សោលការណ៍កណនំាេតពីីការវាយត្នម្លេមិ្ទធិក្ម្មរនាបាលព្រក្ងុ 

ែណឌ  ព្រត្ូវបាន្សពវ្ាយ 

 សេចក្តីកណនំាបកនថម្េត ពីីេំសណើរសព្រមាងវិនិសោររនាបាលព្រក្ុង 

ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួច (េសព្រម្ចបាន ៩០%) 

៦១% 

៣៥.៣.ពនិិត្យសម្ើលស ើងវិញនងិោក្់ឲ្យ

អនុវត្តសោលការណ៍កណនំាេតពីីក្នការ

យុទធសាស្រេតថវិកាេព្រមាប់រនាបាលថ្នន ក្់

សព្រកាម្ជាត្ ិ

 ពុំមានសព្រោងេក្ម្មភាពអនុវត្តក្នុងព្រត្មីាេសនឹះ - 

៣៥.៤. អនុវត្តឯក្សារយុទធសាស្រេតក្ំកណ

ទព្រម្ង់ព្របពន័ធថវិកាក្ម្ពុជា ២០១៨-

២០២៥ 

 សេចក្តីព្រាងក្នការេក្ម្មភាពលម្អិត្េព្រមាប់អនុវត្តយុទធសាស្រេត

ននការកក្ទព្រម្ង់ព្របពន័ធថវិកាថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ ិព្រត្ូវបានោក្ព់ភិាក្ា

ពិសព្រោឹះសោបល ់

១០០% 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសចូ្នករសរទិធករាគនឹ្ឹះ ពិនាុភាគរយ 

៣៥.៥. ពនិតិ្យនងិកក្េព្រម្លួ សោល

ការណ៍កណនំាេតពីីការសរៀបចំនងិនីត្ិវិធី

អនុវត្តថវិកាក្ម្មវិធីសពញសលញ នងិអងគ

ភាពថវិកា េព្រមាប់ថវិការនាបាលថ្នន ក្់

សព្រកាម្ជាត្ ិ

 សោលការណ៍កណនំាេតពីីការសរៀបចំថវិកាក្ម្មវិធីេព្រមាប់រនាបាលរាជ

ធាន ីសែត្ត ព្រត្ូវបានកក្លម្អ នងិោក្ឱ់យអនុវត្ត 

១០០% 

៣៥.៦. ពនិិត្យនិងវាយត្នម្លការអនុវត្ត

ថវិកាការស្ៃរមុ្ែងាររបេ់ព្រក្េួង សាថ ប័ន 

ជនូរនាបាលថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ ិ

 របាយការណ៍ននការពនិតិ្យ វាយត្នម្លនងិរបក្រំសហើញននការអនុវត្ត

ថវិកា ការស្ៃរមុ្ែងាររបេ់ព្រក្េួងអេិវឌ្ឍជនបទ ព្រត្ូវបានោក្់

ជនូថ្នន ក្់នឹក្នំាពនិតិ្យនិង្តលស់ោបល់ (េសព្រម្ចបាន៥០%) 

 សេចក្តីព្រាងព្របកាេេតពីកីារព្ររប់ព្ររងក្ញ្ចប់សេវាអនាម័្យបរិសាថ

ន ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួច 

៧៥% 

 

កផនកទី៤ ៖ ការសម្ត្ៀរខ្្នួសម្ម្មប់ ាំហានបនា ប ់

ក្នក្ទី ៤ “ការសព្រត្ៀម្ែលួនេព្រមាប់ជហំានបនាៃ ប់” ក្នងុព្រត្មីាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ េសព្រម្ចបាន៩០% ។ តាម្រយៈនស្ថ

ព្រកាម្ខាងសព្រកាម្សនឹះ បងាា ញពវីឌ្ឍនភាពសក្ើនស ើងននព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ សបើសធៀបនឹងព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៨ េសព្រម្ច

បានព្រតឹ្ម្ ៥៤%, សបើសទឹះបីជាមានវឌ្ឍនភាពថយចុឹះ សបើសព្របៀបសធៀបសៅនឹងកាលពីព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៧ ក្៏មិ្នមាន

បចច័យអវិជជមាននល់វឌ្ឍនភាពសៅក្នុងក្នក្សនឹះទងំមូ្លស ើយ សោយសារកត្ការអនុវត្តេក្ម្មភាពមួ្យចំនួយរបេ់អរគ-

នាយក្ោា នាក្ព់ន័ធកនលបានសព្រោងសៅក្នុងក្នក្ទី ៤ មានភាពយឺត្ជាងការសព្រោងទុក្បនតចិ ។ ម្ស្ថ៉ាងសទៀត្, េក្ម្មភាពទងំ

សនាឹះនងឹេសព្រម្ចបានសៅក្នងុព្រត្ីមាេទី៤ ឬចុងឆ្ន ំ ព្របេិនសបើអរគនាយក្ោា នកនលបានសព្រោងេក្ម្មភាពសនឹះ ។ 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

តារាងទី៦ បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពេសព្រម្ចបានតាម្សោលបំណង នងិចសងាោ ម្េក្ម្មភាព ននក្នក្ទី៣ “ការសព្រត្ៀម្ែលួន

េព្រមាបជ់ហំានបនាៃ ប”់ សនឹះ សោយសធវើការបងាា ញលម្អិត្នូចបញ្ហជ ក្់ក្នងុតារាងខាងសព្រកាម្៖ 

តារាងទី៦  .ចសងាោ ម្េក្ម្មភាព ក្នុងក្នក្ទី វឌ្ឍនភាពតាម្សោលបំណង ៤ “ការសព្រត្ៀម្ែលួនេព្រមាប់ជហំានបនាៃ ប់” 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសចូ្នករសរទិធករាគនឹ្ឹះ ពិនាុភាគរយ 

កផនកទី៤៖ការសម្ត្ៀរខ្្ួនសម្ម្មប់ ាំហានបនា ប់ ៨៩.៦៣% 

សោលបណំង ៤១.  បសងោើត្ព្រក្បែណ័ឌ ថវកិាពត័្ម៌ានេម្ទិធក្ម្ម (Performance Informed Budgeting)  ១០០% 

៤១.១. េិក្ានងិសរៀបចំព្រក្ប ែ័ណឌ សោល

ននសោលការណ៍ថវិកាព័ត្ម៌ានេមិ្ទធក្ម្ម 

(Performance Budgeting) 

- ពនិិត្យ នងិេិក្ាសលើទព្រម្ងក់្ិចចព្រពម្សព្រពៀងសលើលទធ្ លក្នងុឆ្ន ំ ១០០% 

៤១.២. េិក្ា នងិសរៀបចំបទោា នរត្យិុត្តិ

េព្រមាប់ការអនុវត្តថវិកាេមិ្ទធក្ម្ម 

- ពនិិត្យ នងិេិក្ា ចាប់េដ ីពីព្របព័នធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈឆ្ន ំ 

២០០៨  

- ចូលរួម្ក្ិចចព្របជុំជាបនតបនាៃ ប់ជាមួ្យអនក្ជនំាញការបារាងំ នងិ

អរគនាយក្ោា នាក្ព់ន័ធក្នងុការព្រត្ួត្ពនិតិ្យស ើងវិញសលើចាប់េដ ីពី

ព្របពន័ធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ  

១០០% 

៤១.៣. សរៀបចំយនតការ នងិឧបក្រណ៍សាក្

លបងេព្រមាប់ព្រត្ួត្ពនិិត្យេមិ្ទធ-ក្ម្ម

េព្រមាប់ព្រក្េួង-សាថ ប័ន អនុវត្តថវិកាក្ម្មវិធ ី

- បសងោើត្ព្រក្ុម្ការងារេព្រមាប់សរៀបចំព្រក្បែណឌ ទេសនាទនននការ

តាម្ោន និងព្រត្តួ្ពនិតិ្យព័ត្ម៌ានេមិ្ទធក្ម្ម 

១០០% 

៤១.៤.ព្រត្តួ្ពនិតិ្យអនពុ្រក្តឹ្យសលែ ៨១ េត ពីី

ការបសងោើត្ការព្រត្តួ្ពនិតិ្យហិរញ្ញវត្ថុសលើការ

ចំណាយថវិការនាសៅតាម្ព្រក្េួង សែត្ត 

ព្រក្ុង ព្រក្ុងេវយ័ត្រាជធានេីនំសពញ នងិអងគ

ការ សាធារណៈ នងិអនពុ្រក្តឹ្យ សលែ ៨២ 

េត ីពីបទបញ្ហជ ទូសៅ នន រណសនយយសាធារ

ណៈ នងិសរៀបចំសោលការណ៍កណនំាេត ីពី

ការអនុវត្តថវិកាព័ត្ម៌ានេមិ្ទធក្ម្ម 

- ចូលរួម្ក្ិចចព្របជុំជាបនតបនាៃ ប់ជាមួ្យអនក្ជនំាញការបារាងំ នងិ

អរគនាយក្ោា នាក្ព់ន័ធក្នងុការព្រត្ួត្ពនិតិ្យស ើងវិញសលើ  អនពុ្រក្ឹត្យ

សលែ៨១ ។ 

១០០% 

៤៣. ពព្រងងឹព្របេិទធភាពព្របពន័ធព្រត្តួ្ពនិតិ្យ ៩៣,៧២% 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសចូ្នករសរទិធករាគនឹ្ឹះ ពិនាុភាគរយ 

៤៣.១.ព្រត្តួ្ពនិតិ្យសម្ើលស ើងវិញពពី្របពន័ធ

ព្រត្ួត្ ពនិតិ្យអធិការក្ិចច នងិ េវនក្ម្មន្ៃ

ក្នុងនាសពលបចចុបបននសៅព្ររប់ព្រក្េួង-សាថ ប័ន 

-ព្រក្េួងចំននួ៥ បានសធវើការវិភារសលើមុ្ែងារននព្របពន័ធអធកិារក្ិចច

ហិរញ្ញវត្ថ ុ

-សរៀបចំរបាយការណ៍េត ីពកីារចុឹះពនិិត្យព្របេិទធភាពននម្ុែងារេវន

ក្ម្មន្ៃក្នងុសៅនាយក្ោា នេវនក្ម្មន្ៃក្នងុននព្រក្េួងយតុ្តធិម៌្ 

-បានសរៀបចំរបាយការណ៍េត ីពកីារចុឹះពនិតិ្យព្របេិទធភាពននមុ្ែងារ

េវនក្ម្មន្ៃក្នងុសៅនាយក្ោា នេវនក្ម្មន្ៃក្នងុននព្រក្េួងបរិសាថ ន 

- ឧបក្រណ៍ជនំយួេវនក្ម្មេត ពីីក្ិចចលទធក្ម្មេំណង់សព្រកាម្វិធី

សាស្រេត សនញនថលព្របក្តួ្ព្របកជងក្នុងព្រេុក្ព្រត្ូវបានសរៀបចំ 

- ឧបក្រណ៍ជនំយួេវនក្ម្មេព្រមាប់តាម្ោនចំណូលពីេហព្រោេ

សាធារណៈព្រត្ូវបានសរៀបចំ 

-ឧបក្រណ៍ជនំួយេវនក្ម្មេព្រមាប់េវនក្ម្មសលើចំណូលពីព្រក្មុ្

ហ នុបញ្ហច  ំព្រត្ូវបានសរៀបចំ 

-ឧបក្រណ៍ជនំយួេវនក្ម្មេព្រមាប់ពនធសលើឈនួ ល្ៃឹះ និងនីព្រត្វូបាន

សរៀបចំ 

-បានបញ្ចូលលែិិត្បទោា នក្នងុ Box cloud នន Database ក្នុង

កែក្ក្ោោ ចនំនួ ១៦ ចាប់, កែេីហា ចនំនួ ៧ចាប់ និងកែក្ញ្ហញ  

ចំននួ៨ចាប់ េរុប ចំននួ៣១ចាប់ 

-របាយការណ៍េត ីពកីារព្រត្ួត្ពនិតិ្យព្របេិទធភាពននការអនុវត្តថវិកា

ក្ម្មវិធី ចំននួ ៤សោលសៅ ព្រត្ូវបានសរៀបចំ 

១០០% 

៤៣.២. ពព្រងីក្បកនថម្មុ្ែងារ ននការព្រត្ួត្-

ពនិិត្យតាម្ពត័្៌ មានវិទស្ថ និងេមិ្ទធក្ម្ម 

សនើម្បីឱយព្រេបនងឹមុ្ែងារ ព្របពន័ធថវិកាថម ី

-សោលការណ៍កណនំាេត ីពីេវនក្ម្មសលើេមិ្ទធក្ម្ម ជាភាសា

អង់សរលេនិងភាសាកែមរ ព្រត្ូវបានអនុម័្ត្ពអីរគនាយក្ននអរគនាយក្

ោា នេវនក្ម្មន្ៃក្នុង 

-សោលការណ៍កណនំាេត ីពីេវនក្ម្មបសចចក្វិទស្ថព័ត្ម៌ាន (IT 

Audit) ជាភាសាអងស់រលេ នងិភាសាកែមរ ព្រត្ូវបានអនុម័្ត្ពអីរគ

នាយក្ននអរគនាយក្ោា នេវនក្ម្មន្ៃក្នងុ 

-េវនក្រន្ៃក្នុងនន ក្េហវោ៉ា ងត្ិច ១០នាក្់ទទួលបានអនុវត្ត សាក្

លបងអំពីេវនក្ម្មសលើេមិ្ទធក្ម្ម ១សលើក្ (េសព្រម្ចបាន ៥០%) 

ពីសព្រាឹះ ការចុឹះសធវើេវនក្ម្មសលើេមិ្ទធក្ម្មសាក្លបង (Pilot Test) 

៨៣,៣៣% 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសចូ្នករសរទិធករាគនឹ្ឹះ ពិនាុភាគរយ 

ក្ំពងុអនុវត្តសៅអរគនាយក្ោា នពនធោរសលើព្របធានបទ "រសព្រមាង

បចចុបបននភាពេហព្រោេ" (សោងលិែិត្បញ្ហជ សបេក្ក្ម្មសលែ

៣០៦៦ ចុឹះនថៃទី២៣ កែក្ញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៩) ។ ការអនុវត្តសាក្លបង

យឺត្ោ៉ា វ សោយសារទីព្របឹក្ាកណនំាមានជម្ៃឺ ។  

៤៣.៣. ថ្នន ក្់នឹក្នំាព្ររប់ព្រក្េួង-សាថ ប័ន 

សឆលើយត្បនងឹអនសុាេនក៍នលបានសលើក្

ស ើងសោយេវនក្រន្ៃក្នុង និងអធកិារក្ិចច

ហិរញ្ញវត្ថ ុ

- តាម្ោនការអនុវត្តវិធានការរបេ់ព្រក្េួងសេនាក្ិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

សៅតាម្ព្រក្េួងនងិសាថ ប័នចំននួ ៥៨ ព្រក្េួងសាថ ប័ន សលើ៨៨ 

ព្រក្េួងសាថ ប័ន កនលបានសចញវិធានការសៅក្នុងឆ្ន ំ២០១៩  

- បានពនិតិ្យវឌ្ឍនភាពននកក្លម្អតាម្អនសុាេន៍េវនក្ម្ម ១៥

សោលសៅ៖ 

១. អរគនាយក្ោា នហិរញ្ញវត្ថុរនាបាលថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្មិានអនុ

សាេន៍េរុប ១៤ អនសុាេន ៍(អព =៩ សេម ើនឹង ៦៤%, អែ=៥ 

សេម ើនងឹ ២៦%),២. ម្នៃីរសេនាក្ិចច និងហិរញ្ញវត្ថុសែត្តតាកក្វ មាន

អនសុាេន៍េរុប  

១៤ អនសុាេន៍ (អព =៧ សេម ើនងឹ ៥០%, អែ=៧ សេម ើនងឹ 

៥០%), ៣. ម្នៃីរសេនាក្ិចច នងិហិរញ្ញវត្ថុសែត្តព្រពឹះេីហនុ មានអនុ

សាេន៍េរុប ៩អនសុាេន ៍(អព =៧ សេម ើនឹង ៧៨%, អែ=២ 

សេម ើនងឹ ២២% 

-សរៀបចំលិែតិ្ជំរញុសលើអនសុាេន៍សៅក្នងុរបាយការណ៍េវនក្ម្ម

របេ់អាជាា ធរេវនក្ម្មជាត្ិសៅសែត្តក្ំពង់េព ឺេព្រមាប់ការយិបរិសចឆទ

២០១៧ (លែិិត្ជំរញុសលែ៧១៧៨ េហវ. ចឹុះនថៃទី២៩ កែក្ក្ោោ  

ឆ្ន ំ២០១៩) 

-សរៀបចំលិែតិ្ជំរញុសលើអនសុាេន៍សៅក្នងុរបាយការណ៍េវនក្ម្ម

របេ់អាជាា ធរេវនក្ម្មជាត្ិសៅសែត្តកក្បេព្រមាប់ការយិបរិសចឆទ

២០១៧ (លែិិត្ជំរញុសលែ៧១១៦ េហវ. អេក្ ចុឹះនថៃទី២៦ 

កែក្ក្ោោ ឆ្ន ំ២០១៩ )  

-របាយការណ៍េត ីពលីទធ្ លេវនក្ម្មឆ្ន ំ២០១៨ ព្រត្ូវបានបូក្េរុប 

បញ្ចប់ នងិអនុម័្ត្ពអីរគនាយក្ននអរគនាយក្ោា នេវនក្ម្មន្ៃក្នុង  

១០០% 



ទំព័រ 45 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសចូ្នករសរទិធករាគនឹ្ឹះ ពិនាុភាគរយ 

៤៣.៤.សរៀបចំនិងកក្លម្អក្នការេក្ម្មភាព 

របាយការណ៍ នងិក្ម្មវិធីេវនក្ម្ម/អធិការ

ក្ិចចព្របចំឆ្ន ំ របេ់ព្រក្េួងសាថ ប័នសោយក្អក្

សលើលក្េណៈវិនិចឆ័យ នងិចត្់វិធានការវាយ

ត្នម្លហានេិ័យកនល្តលអ់នសុាេន៍សោយ

ព្រក្េួងសេនាក្ិចចនិងហិរញ្ញវត្ថ ុ

-បានចុឹះព្របមូ្លពត័្ម៌ានសលើការសរៀបចំក្នការយុទធសាស្រេត  នងិ

ក្នការេវនក្ម្មព្របចំឆ្ន ំរបេ់ព្រក្េួង សាថ ប័ន ចនំនួ ៨៖ ១. 

នាយក្ោា នេវនក្ម្មន្ៃក្នុងននព្រក្េួងធនធានទឹក្ នងិឧត្នុយិម្ 

"ក្នការេវនក្ម្មព្របចំឆ្ន ំ២០១៩", ២. នាយក្ោា នេវនក្ម្មន្ៃ

ក្នុងននព្រក្េួងសាធារណការ នងិនឹក្ជញ្ជូន "ក្នការយុទធសាស្រេត  

២០១៧-២០១៩ នងិក្នការេវនក្ម្មព្របចំឆ្ន ំ២០១៩", នងិ ៣. 

នាយក្ោា នេវនក្ម្មន្ៃក្នុងននព្រក្េួងយតុ្តិធម៌្ "ក្នការយុទធ

សាស្រេត  ២០១៧-២០១៩ និងក្នការេវនក្ម្មព្របចំឆ្ន ំ២០១៩" 

-ពិនតិ្យ និងកក្លម្អសលើក្នការយុទធសាស្រេត  និងក្នការេវនព្របចំ

ឆ្ន ំរបេ់នាយក្ោា នេវនក្ម្មន្ៃក្នុងននព្រក្េួងចំននួ៤ ក្នងុសនាឹះរួម្

មាន៖ ព្រក្េួងាណិជជក្ម្ម, ព្រក្េួងឧេាហក្ម្ម នងិេិបបក្ម្ម,

ព្រក្េួងអប់រំ យុវជន និងក្ឡីា,ព្រក្េួងវបបធម៌្ នងិវិចិព្រត្េិលបៈ  

-ចុឹះអនុវត្តក្នការេក្ម្មភាពននក្នការេវនក្ម្ម េសព្រម្ចបាន

ចំននួ ៣១សោលសៅ៖ ១សែត្តក្ំពត្ ចនំនួ ៤សោលសៅ (ម្នៃរី

េហវ, រត្នាោរ, សាខាពនធោរ, សាខារយនងិរោា ក្រ), ២. សែត្ត

ក្ណាត ល ចនំនួ ៤សោលសៅ(ម្នៃីរេហវ, រត្នាោរ, សាខាពនធោរ

, សាខារយនងិរោា ក្រ), ៣. សែត្តកក្ប ចនំនួ ៣សោលសៅ (ម្នៃីរ

េហវ, រត្នាោរ, សាខាពនធោរ)  

-តាម្ោនការអនុវត្តក្នការេក្ម្មភាពននក្នការេវនក្ម្មរបេ់

ព្រក្េួងចំននួ ៨៖ ១. ព្រក្េួងក្នការ (ក្នការមាន ៧ សោលសៅ 

អនុវត្តបាន ៧សោលសៅ សេម ើនងឹ ១០០%),២. ព្រក្េួងបរិសាថ ន 

(ក្នការមាន ១១ សោលសៅ អនុវត្តបាន ១១ សោលសៅ សេម ើនងឹ 

១០០%), ៣. ព្រក្េួងក្ិចចការនារឯ (ក្នការមាន ០ សោលសៅ អនុ

វត្តបាន ០ សោលសៅ សេម ើនងឹ ០%), ៤. ព្រក្េួងសរៀបចំ កនននី ន

ររូបនយីក្ម្ម និងេំណង់ (ក្នការមាន ៣០ សោលសៅ អនវុត្ត

បាន ៣០ សោលសៅ សេម ើនឹង ១០០% 

១០០% 



ទំព័រ 46 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសចូ្នករសរទិធករាគនឹ្ឹះ ពិនាុភាគរយ 

៤៣.៥.សរៀបចំព្រក្បែណឌ អធិការក្ិចចហិរញ្ញវត្ថ ុ -ចងព្រក្ង ែលឹម្សារេំខាន់ៗននលិែតិ្បទោា នរត្យិុត្តកនលាក្ព់ន័ធ

នងឹការសធវើអធកិារក្ិចចហិរញ្ញវត្ថុក្នក្លទធក្ម្មសាធារណៈ, ការ

ព្ររប់ព្ររងព្រទពយេម្បត្តិរនា សៅរនាបាលថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ ិ

-សរៀបចំសោយព្រក្ុម្ការងារ នវូសេចក្តីព្រាងបសចចក្សទេ ននការសធវើ

អធកិារក្ិចចហិរញ្ញវត្ថុសលើការព្ររប់ព្ររងចំណូលសេវាសាធារណៈសៅ

ព្រចក្សចញចូលកត្១ សៅរនាបាលថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ ិ

-បញ្ចប់ការពភិាក្ាក្ព្រម្តិ្អោគ ធិការោា ន សលើទព្រម្ងក់្ំណត្់សហត្ុ

អធកិារក្ិចចហិរញ្ញវត្ថុ ននេហព្រោេសាធារណៈនងិព្រក្ុម្ហ នុឯក្

ជន (មានចំននួ ១២ ទំព័រ) 

-បញ្ចប់ការពភិាក្ាក្ព្រម្តិ្អោគ ធិការោា ន សលើទព្រម្ងក់្ំណត្់ សហត្ុ

អធកិារក្ិចចហិរញ្ញវត្ថុ ននព្ររឹឹះសាថ នសាធារណៈរនាបាល (មាន១៥

ទំព័រ) 

-ែលឹម្សារេំខាន់ៗននលែិិត្បទោា នរត្ិយតុ្តកនលាក្់ពន័ធនងឹការ

សធវើអធិការក្ិចចហិរញ្ញវត្ថុសលើក្ិចចលទធក្ម្មសាធារណៈ សៅព្ររឹឹះសាថ ន

សាធារណៈ ព្រត្ូវបានចងព្រក្ង 

-ចងព្រក្ងែលឹម្សារេំខាន់ៗននលិែតិ្បទោា នរត្យិុត្តកនលាក្ព់ន័ធ

នងឹការសធវើអធកិារក្ិចចហិរញ្ញវត្ថសុលើការព្ររប់ព្ររងក្ិចចលទធក្ម្ម និង

កាត្ពវក្ិចចជាមួ្យថវិការនា 

-ចងព្រក្ងែលឹម្សារេំខាន់ៗននលិែតិ្បទោា នរត្យិុត្តកនលាក្ព់ន័ធ

នងឹការសធវើអធិការក្ិចចហិរញ្ញវត្ថុក្នក្លទធក្ម្មសាធារណៈ , ការ

ព្ររប់ព្ររងព្រទពយេម្បត្តិរនាសៅរនាបាលថ្នន ក្់ជាត្ិ 

-សេចក្តីព្រាងបសចចក្សទេ ននការសធវើអធកិារក្ិចចហិរញ្ញវត្ថុសលើការ

ព្ររប់ព្ររងចំណូលសេវាសាធារណៈសៅព្រចក្សចញចូលកត្១ សៅរនា

បាលថ្នន ក្់ជាត្ ិព្រត្ូវបានសរៀបចំរួច 

-សធវើការបញ្ចប់ការសាក្លបង ម្៉ាឌូ្លុ IM, MM, PB េរុប ១៥១

មុ្ែងារ 

-សរៀបចំសលើព្របពន័ធ FIDS ផ្ទៃ ងំក្ម្មវិធី (Dashboard) ចំននួ ១០  

៨៥% 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសចូ្នករសរទិធករាគនឹ្ឹះ ពិនាុភាគរយ 

-បញ្ចប់ការកក្េព្រមួ្លនងិោក្ឱ់យសព្របើព្របាេ់្លូវការ សេៀវសៅ

កណនំាេត ីពកីារសព្របើព្របាេ់ព្របពន័ធ FIDS  

-សរៀបចំឧបក្រណ៍កថទទិំននយ័ជាមួ្យមា៉ា េីុនសម្  

-អនពុ្រក្តឹ្យេត ពីីវិធាន នងិនីត្ិវិធីអធិការក្ិចចហិរញ្ញវត្ថុម្ស្រនតីព្ររប់ព្ររង

ហិរញ្ញវត្ថតុាម្បណាត ព្រក្េួងសាថ ប័នថ្នន ក្់ជាត្ ិនិងម្ស្រនតីអោគ ធិ

ការោា ន មិ្នេសព្រម្ចបាន (០%) ព្រត្ូវបានពយួរការសរៀបចំអនពុ្រក្ឹត្យ 

សោយព្រត្ូវសរៀបចំតាម្ សេចក្តកីណនំារបេ់រាជរោា េិបាល ក្នុងការ

សរៀបចំព្រក្បែ័ណឌ នងិវធិានននេវនក្ម្មន្ៃក្នងុនងិអធិការក្ិចច 

-សេៀវសៅកណនំាេត ីពអីធកិារក្ចិចហិរញ្ញវត្ថុព្រត្ូវបានកក្េព្រម្លួ 

-សេចក្តីព្រាងបឋម្ននេតងោ់រអធកិារក្ិចចហិរញ្ញវត្ថុព្រត្ូវបានឆលង

សោបលថ់្នន ក្់នឹក្នំាអោគ ធកិារោា ន 

-សេចក្តីព្រាងព្រក្ម្េីលធម៌្វិជាជ ជីវៈអធិការក្ិចចហិរញ្ញវត្ថុ ព្រត្វូបាន

ឆលងថ្នន ក្់នឹក្នំាអោគ ធិការោា ន 

-របាយការណ៍វាយត្នម្លសលើការអនុវត្តភារក្ិចចរបេ់អងគភាពអនុវត្ត

ថវិកាក្ម្មវិធីសធៀបនងឹរត្ិយតុ្តននអងគភាពថវិកា៦ព្រក្េួង ព្រត្ូវបាន

សរៀបចំ េសព្រម្ចបាន ៦០% ពសីព្រាឹះពុំទនប់ានបញ្ចប់របាយ

ការណ៍េត ីពកីារវាយត្នម្លការអនុវត្តភារក្ិចចរបេ់អងគភាពអនុវត្ត

ថវកិាក្ម្មវធិីសធៀបនងឹរត្ិយតុ្តេព្រមាប់អងគភាពថវកិា៦ព្រក្េួងសៅ

ស ើយ 

-សាថ ប័នកនលព្រត្ូវាក្ព់ន័ធក្នុងការសធវើទេសនៈក្ិចចេិក្ាបានព្រពម្

ព្រាងទទួល ក្ម្មវិធីទេសនៈក្ចិចេិក្ា និងក្ំណត្ក់ាលបរិសចឆទនន

ការសធវើទេសនៈក្ិចចេិក្ា េសព្រម្ចបាន ៦០% ពីសព្រាឹះ ពុទំនប់ាន

ឯក្ភាពក្នុងការចុឹះសធវើទេសនៈក្ិចចេិក្ា នងិ ការក្ំណត្់កាល

បរិសចឆទននការសធវើទេសនៈក្ិចចេិក្ាសៅស ើយ 

-សេចក្តីព្រាងក្នការអេិវឌ្ឍនធ៍នធានម្នុេសសៅ អោគ ធិការោា ន 

៣ឆ្ន ំ ២០២០-២០២២ ព្រត្ូវបានសរៀបចំ  

សោលបណំង ៤៤. ពព្រងងឹេម្ត្ថភាពបកនថម្េព្រមាបស់ាថ បន័នតី្-ិបបញ្ញត្ត ិនងិអាជាា ធរេវនក្ម្មជាត្សិលើព្របពន័ធព្របត្ិ

ត្លុយភាព សលើការសរៀបចចំាបេ់ត ពីកីារព្ររបព់្ររងហរិញ្ញវត្ថពុ្របចំឆ្ន ំ នងិចាបេ់ត ពីកីារទទូត្ថ់វកិាព្របចំឆ្ន  ំ
៧០% 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសចូ្នករសរទិធករាគនឹ្ឹះ ពិនាុភាគរយ 

៤៤.១.សរៀបចំក្នការក្សាងេម្ត្ថភាព 

(សោយរួម្ទងំ សាថ ប័ននតី្ិបបញ្ញត្តិ នងិ 

អាជាា ធរេវនក្ម្មជាត្ិ) 

-សេចក្ដីព្រាងបឋម្ក្នការយទុធសាស្រេតេដ ីពកីារក្សាងនិងអេិវឌ្ឍ

េម្ត្ថភាព ក្នងុព្រក្បែណឌ ក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ង ់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ នំណាក្ក់ាលទី៤ (២០២១-២០២៥) ព្រត្ូវបានសរៀបចំ  

១០០% 

៤៤.២. អនុវត្តក្នការក្សាងេម្ត្ថភាព

នលស់ាថ ប័ននីត្ិបបញ្ញត្តិ នងិ អាជាា ធរេវន

ក្ម្មជាត្ិ  

-វរគបណដុ ឹះបណាដ លេដ ីព ីការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថ ុេព្រមាប់ 

ម្ស្រនតីជាេវនក្រ ននអាជាា ធរេវនក្ម្មជាត្ិ ព្រត្ូវបានសរៀបចំ េសព្រម្ច

បាន ៤០% ពីសព្រាឹះ សពលសវលារបេ់ព្ររូបសងាគ លសលើព្របធានបទ

កនលបានសព្រោង រឺមិ្នអាចេព្រម្បេព្រម្ួលបាន សោយសហត្ថុ្ន ព្ររូ

បសងាគ លក្ំពងុជាប់ម្មាញឹក្ខាល ំងសៅក្នុងការអនុវត្តការងារេនូល

របេ់ែលួន 

៤០% 

កផនកទ៥ី ៖ ការោាំម្ទដលក់ារអនុវត្តករាវិធីកកទម្រង់ម្បកបសដាយសោគ ័យ និងច្ីរភាព 

 ក្នុងព្រត្មីាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ សនឹះ, ក្នក្ទី៥ “ការោំព្រទនលក់ារអនុវត្តក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ង់ព្របក្បសោយសជារជយ័ នងិចីរ-

ភាព” វឌ្ឍនភាពេសព្រម្ចបាន៩៩%។ តាម្រយៈនស្ថព្រកាម្ខាងសព្រកាម្សនឹះ បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពកាន់កត្ព្របសេើរស ើងក្នុងក្នក្ទី៥ 

ននព្រត្មីាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៨ េសព្រម្ចបាន៩៤%, ែណៈកនលព្រត្មីាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៧ េសព្រម្ចបានព្រត្ឹម្៨៣% នងិព្រត្មីាេ

ទី៣ ឆ្ន ំ២០១៦ េសព្រម្ចបានកត្ ៦៣% ប៉ាុសណាណ ឹះ 

 ជារួម្វឌ្ឍនភាពក្នុងក្នក្ទី ៥ សនឹះ រក្ាបាននូវសាថ នភាពលអព្របសេើរ សោយេូចនាក្រមួ្យចំននួធំេសព្រម្ចបានតាម្

សោលសៅរពំឹងទុក្ សាលរឺេសព្រម្ចបាន ៤៣ សលើ ៤៧ ។ េូចនាក្រកនលមិ្នទន់េសព្រម្ចបាន ក្៏មិ្នមានឥទធិពលជា

អវិជជមាននលក់្នក្ទី ៥ ននក្នការេក្ម្មភាពនំណាក្ក់ាលទី៣ េព្រមាប់ឆ្ន ំ២០១៩ ។ អរគនាយក្ោា នមួ្យចំននួធ ំបានសធវើ

ការតាម្ោនជាព្របចំនវូវឌ្ឍនភាព ននេក្ម្មភាពកក្ទព្រម្ង់របេ់ែលួន សោយការសរៀបចំក្ិចចព្របជុំជាព្របចំកែ នងិព្រត្មីាេ ។ 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

តារាងទី៧ បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពេសព្រម្ចបានតាម្សោលបំណង នងិចសងាោ ម្េក្ម្មភាព ននក្នក្ទី៥  ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ

២០១៩ សនឹះ សោយសធវើការបងាា ញលម្អតិ្នូចបញ្ហជ ក្់ក្នងុតារាងខាងសព្រកាម្៖ 

តារាងទី៧  .៥ចសងាោ ម្េក្ម្មភាព ក្នុងក្នក្ទី វឌ្ឍនភាពតាម្សោលបំណង  “ការោំព្រទនលក់ារអនុវត្តក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់

ព្របក្បសោយសជារជយ័ នងិចីរភាព” 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសចូ្នករសរទិធករាគនឹ្ឹះ ពិនាុភាគរយ 

កផនកទ៥ី៖ការោាំម្ទដលក់ារអនុវត្តករាវិធីកកទម្រង់ម្បកបសដាយសោគ ័យ និងច្ីរភាព ៩៩% 

សោលបណំង ៥១. បសងោើនភាពជាអនក្នកឹ្នំា េម្ត្ថភាព ព្ររបព់្ររង នងិ បណតុ ឹះឆនៃៈក្កំណទព្រម្ង ់ព្រពម្ទងំ បសងោើន

ភាពជាមាច េ់ នងិការទទលួែេុព្រត្វូ 
១០០% 

៥១.១. ពព្រងងឹការអនុវត្តវិធាននងិនីត្ិវិធី

ាក្ព់ន័ធនឹងយនតការសរៀបចំនងិអនុវត្ត

ការងារកក្ទព្រម្ង ់តាម្ព្រក្េួង សាថ ប័ន នងិ

អងគភាព តាម្សារាចរសលែ ០៩ និង

ព្របកាេេដ ីពីវិធាននងិនីត្ិវិធនីនការសលើក្

ទឹក្ចិត្ត 

- របាយការណ៍ក្ិចចព្របជុំព្របចំកែក្ក្ោោ េហីា ក្ញ្ហញ  ព្រត្ូវបាន

សរៀបចំរួច (GDSNAF) 

- របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពព្រត្មីាេទី៣ ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួចនងិទន់

សពលសវលា (GDSNAF) 

- អត្ថបទាក្ព់ន័ធនងឹការសរៀបចំនងិអនុវត្តថវិការនាបាលថ្នន ក្់

សព្រកាម្ជាត្ិ នងិវិម្ជឈការហរិញ្ញវត្ថុេព្រមាប់ចុឹះ្ាយក្នុងព្រពតឹ្តិប័ព្រត្

ក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ងក់ារព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ព្រត្ូវបានសបាឹះ

ពុម្ព្ាយ (GDSNAF) 

- របាយការណ៍េមិ្ទធ្ ល ព្រត្មីាេទី២ ននការអនុវត្តក្នការ

េក្ម្មភាព GDAP3 2019 របេ់អរគសលខាធកិារោា នព្រត្ូវបាន

សរៀបចំ (GSMEF) 

- ថ្នន ក្់នឹក្នំាបនតព្របជុពំិភាក្ាព្រត្ួត្ពនិិត្យវឌ្ឍនភាព និងត្ព្រម្ង់

ទិេននការអនុវត្តក្នការេក្ម្មភាពGDAP3របេ់អរគនាយក្

ោា នរត្នាោរជាត្ិ (GDNT) 

- បនតតាម្ោនការអនុវត្តនូវយនតការនិងព្របពន័ធ វាយត្នម្លសលើការ

អនវុត្តក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ងក់ារព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈសៅអរគ

នាយក្ោា នរត្នាោរជាត្ ិ(GDNT) 

- ក្ិចចព្របជុំព្របចំកែព្រត្ូវបានអនវុត្តជាព្របចំ ។ របាយការណ៍អនុ

វត្តការងារកក្ទព្រម្ង់ព្របចំព្រត្មីាេព្រត្ូវបានសរៀបចំរួចតាម្កាល

ក្ំណត្់ (GDCE) 

១០០% 



ទំព័រ 50 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសចូ្នករសរទិធករាគនឹ្ឹះ ពិនាុភាគរយ 

- ក្ិចចព្របជុនំ្ៃក្នងុាក្់ពន័ធការងារកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ ព្រត្ូវបានសរៀបចំសរៀងរាលក់ែ សៅក្នងុរសបៀបវារៈននក្ិចច

ព្របជុំព្របចំកែរបេ់អរគនាយក្ោា នលទធក្ម្មសាធារណៈ នងិបាន

សរៀបចំជារបាយការណ៍សព្រកាយបញ្ចប់ក្ិចចព្របជុំ (GDPP) 

- របាយការណ៍េមិ្ទធក្ម្មព្របចំព្រត្មីាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ សលើ

ការងារកក្ទព្រម្ងក់ារព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈរបេ់អរគ

នាយក្ោា នលទធក្ម្មសាធារណៈព្រត្ូវបានសរៀបចំរួចរាល់ នងិបាន

ស្ាើរជនូ អ.រ.ហ (GDPP) 

៥១.២. សរៀបចំព្របពន័ធព្ររប់ព្ររងការផ្ទល េ់បតូរ 

(Change Management) 

- ព្ររប់រនថនីនក្ព្រម្ងេព្រម្ង ់ព្រត្វូបានពនិតិ្យអនុម័្ត្ព្ររប់ទិនាភាព

ក្ព្រមិ្ត្ឯក្ឧត្តម្អនពុ្របធានព្របចំការព្រក្ុម្ព្របឹក្ានតី្កិ្ម្ម (LC) 

- ព្ររប់រនថនីនក្ព្រម្ងេព្រម្ង ់ព្រត្វូបានពនិតិ្យស្ៃៀងផ្ទៃ ត្អ់នុម័្ត្

ព្ររប់ទិនាភាពក្ព្រមិ្ត្ថ្នន ក្់នឹក្នំា លក្ន (LC) 

- ព្ររប់រនថនីនក្ព្រម្ងេព្រម្ងព់្រត្ូវបានពនិតិ្យស្ៃៀងផ្ទៃ ត្់ អនុម័្ត្

ព្ររប់ទិនាភាពក្ព្រមិ្ត្ថ្នន ក្់នឹក្នំា លក្ន (LC) 

- សេៀវសៅម្រគសទេក្៍ព្រត្ូវបានពនិិត្យស្ៃៀងផ្ទៃ ត្់ នងិអនុម័្ត្ព្ររប់

ទិនាភាពក្ព្រមិ្ត្ថ្នន ក្់នឹក្នំា លក្ន (LC) 

- សេចក្តីព្រាងសេៀវសៅម្រគសទេក្៍ព្រក្ម្នយីក្ម្ម ព្រត្ូវបានពនិតិ្យ

ស្ៃៀងផ្ទៃ ត្ ់អនុម័្ត្ព្ររប់ទិនាភាពក្ព្រមិ្ត្ថ្នន ក្់នឹក្នំា លក្ន (LC) 

- ក្ម្មវិធីបសចចក្វិទស្ថព័ត្ម៌ានេព្រមាប់ក្ព្រម្ងេព្រម្ង់បទបបញ្ញត្តរិត្ិ

យុត្តាិក្ព់ន័ធពនធោរ ព្រត្ូវបានសធវើបចចុបបននក្ម្ម នងិោក្់ឱយនំសណើរ

ការ (LC) 

១០០% 

សោលបណំង ៥២. បសងោើនព្របេិទធភាពននការក្សាងេម្ត្ថភាព នងិវធិានការសលើក្ទកឹ្ចតិ្ត ៩៨% 

៥២.១. បនតោក្ឱ់យអនុវត្តក្នការយុទធ

សាស្រេតេត ពីីការក្សាងេម្ត្ថភាព ការ

ព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

នំណាក្់កាលទី៣ 

- ព័ត្ម៌ានបចចុបបននភាពេត ីពកី្ព្រមិ្ត្េញ្ហញ បព្រត្ នងិវរគបណតុ ឹះបណាត

លរយៈសពលែលពី្រត្ូវបានឆលងថ្នន ក្់នឹក្នំាអរគសលខាធកិារោា នពនិតិ្យ

នងិេសព្រម្ច (GSMEF) 

- ព្រក្ុម្ការងារចុឹះវាយត្នម្លត្ព្រមូ្វការបណតុ ឹះបណាត លតាម្អងគភាព

មួ្យចំននួ ២២ អងគភាព (GSMEF) 

៩៦% 



ទំព័រ 51 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសចូ្នករសរទិធករាគនឹ្ឹះ ពិនាុភាគរយ 

- សេចក្តីព្រាងសេចក្តីេសព្រម្ចសលើការសរៀបចំព្ររូបសងាគ លសលើមុ្ែ

ជំនាញេព្រមាប់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ព្រត្ូវបានព្របជុំ

ន្ៃក្នងុសនើម្បីសរៀបចំ នងិបានោក្់ជនូឯក្ឧត្តម្រនាសលខាធិការ

ទទួលបនៃុក្ពនិិត្យ េសព្រម្ច នងិ   ្តលក់ារកណនំាបកនថម្ (EFI) 

- បានសរៀបចំរបាយការណ៍លទធ្ លននការព្របមូ្លទិនននយ័អពំី

ត្ព្រមូ្វការបណដុ ឹះបណាដ លនងិវិព្រក្ឹត្ការ ឆ្ន ំ ២០២០ នងិបាន

សរៀបចំសេចក្ដីព្រាងក្នការបណដុ ឹះបណាដ លនងិ  វិព្រក្តឹ្ការ 

េព្រមាប់ការអនុវត្តឆ្ន ំ ២០២០ (EFI) 

- បានការចុឹះពនិតិ្យនងិវាយត្នម្លលទធភាពននការសរៀបចំវរគវិព្រក្តឹ្យ

ការេព្រមាប់១៣សែត្ត នងិសរៀបចំជារបាយការណ៍ (EFI) 

៥២.២.ពនិិត្យសម្ើលស ើង វិញពយីនតការនងិ

អេពិ្រក្ម្ននការ្តលក់ារសលើក្ទឹក្ចិត្តរយៈ

សពល ក្នលងម្ក្ នងិសរៀបចំឱយមានយនតការ 

នងិ អេពិ្រក្ម្ថមីេត ីពកីារ្តលក់ារសលើក្ទឹក្

ចិត្តកនលមានេម្ធម៌្និងេងគត្ិភាព 

- បនតការតាម្ោនការអនុវត្តការវាយត្នម្លេមិ្ទធក្ម្ម (GSMEF) 

- សេចក្តីព្រាងនីត្ិវិធ ីនងិយនតការ ក្នងុការ សរៀបចំ្តលព់្របាក្់

ឧបត្ថម្ភសោលនសោបាយធានារា៉ាប់រងេងគម្ក្ពំុងោក្់ឆលងថ្នន ក្់

នឹក្នំាពនិិត្យនិងេសព្រម្ច (GSMEF) 

- សេចក្តីព្រាងនីត្ិវិធ ីនងិ យនតការនំស ើងថ្នន ក្់ ឋាននតរេ័ក្តិ 

របេ់ម្ស្រនតរីាជការ ក្េហវ ក្ពំុងោក្់ឆលងថ្នន ក្់នឹក្នំាពនិតិ្យ នងិ

េសព្រម្ច (GSMEF) 

១០០% 

សោលបណំង ៥៣. ពព្រងងឹការក្សាងេម្ត្ថភាពេព្រមាបអ់នវុត្ត ក្ម្មវធិកីក្ទព្រម្ងក់ារព្ររបព់្ររងហរិញ្ញវត្ថសុាធារ

ណៈ នណំាក្ក់ាលទ៣ី 
៩៨% 

៥៣.១. អេិវឌ្ឍនធ៍នធានម្នេុសេព្រមាប់

នំណាក្់កាលទី៣ កនលរួម្មានការបណតុ ឹះ

បណាត លជនំាញទងំសៅក្នងុក្េហវ និង 

ព្រក្េួង សាថ ប័ន 

- វរគបណតុ ឹះបណាត លេតពីីការសរៀបចំថវិការនាបាលព្រក្ងុ ព្រេុក្

េព្រមាប់រនាបាលព្រក្ុង ព្រេុក្ទងំ១៨៥ ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួច (GDSNAF) 

- េិកាេ សាលាេត ីពកីារសរៀបចំរសព្រមាងចំណូល-ចំណាយថវិកា

ព្របចំឆ្ន ំ២០២០ របេ់ ក្េហវ ព្រត្ូវបានសរៀបចំសោយមានការ

ចូលរួម្ពអីងគភាពថវិកាថ្នន ក្់ក្ណាត ល នងិថ្នន ក្់មូ្លោា ន (GSMEF) 

- ម្ស្រនតីចំននួ ០៥រូប ចូលរួម្ទេសនក្ិចចេិក្ានក្បទពិសសាធន៍

សៅព្របសទេមា៉ា ស េីុ រយៈសពល០៥នថៃ (GSMEF) 

៩៥% 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសចូ្នករសរទិធករាគនឹ្ឹះ ពិនាុភាគរយ 

- បានចូលរួម្វរគបណដុ ឹះបណាដ លេព្រមាប់ការអេិវឌ្ឍក្ម្មវិធីសលើ

ថ្នន ក្ ់"Advance Andrino" នងិវរគវរគបណដុ ឹះបណាដ លក្នក្សអ

 ិចព្រត្នូិក្ (GSMEF) 

- ម្ស្រនតីរត្នាោរសែត្តចំននួ៦ ទទួលបានការបណតុ ឹះបណាត ល 

សនើម្បីពព្រងងឹេម្ត្ថភាពបកនថម្សលើការសព្របើព្របាេ់ព្របពន័ធ FMIS

សោយព្រក្ុម្ម្ស្រនតីជនំាញព្របចំការ ននអរគនាយក្ោា នរត្នាោរជាត្ិ 

(GDNT) 

- បានសរៀបចំវរគបណដុ ឹះបណាដ លជំនាញបសចចក្សទេសលើការព្ររប់-

ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (ថវិកា រណសនយយ លទធក្ម្ម េវនក្ម្ម

នងិការព្ររប់ព្ររងបញ្ជសីារសពើេណ័ឌ ព្រទពយេម្បត្តិរនា) សលើក្ទី២ ឆ្ន ំ 

២០១៩ កនលបានចប់ស្ដើម្នានថៃទី ០៧ កែ េីហា ឆ្ន ំ ២០១៩ 

សៅវិទស្ថសាថ នសេនាក្ិចចនងិហិរញ្ញវត្ថ ុជនូម្ស្រនតីរាជការ ននព្រក្េួង

សេនាក្ិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ នងិព្រក្េួងសាថ ប័ន ចនំនួ ៣៧១ នាក្ ់

(EFI) 

- បានសរៀបចំវរគបណដុ ឹះបណាដ ល និងផ្ទល េ់បដូរបទពិសសាធន៍អនតរ

ជា- ត្ិេដ ីពី "ការកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ សលើ

ព្របធាន បទេដ ីពី ព្របពន័ធបសចចក្វិទស្ថព័ត្៌មានេព្រមាប់ការព្ររប់ព្ររង

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ(FMIS) បទពិសសាធនព៍្របសទេចិន" ជនូ

ថ្នន ក្់នឹក្នំាជាអរគនាយក្ អរគនាយក្រង ននព្រក្េួងសេនាក្ិចចនងិ

ហិរញ្ញវត្ថុ នងិ ព្រក្េួងសាថ ប័ន ាក្ព់ន័ធ ចនំនួ ៣០ នាក្់ កនល

បានព្របព្រពឹត្តសៅនានថៃទី ១៩-២៣ កែ េហីា ឆ្ន ំ ២០១៩ សៅទី

ព្រក្ុងសប៉ាកំាង ព្របសទេចិន (EFI) 

- សោលការណ៍ និងនតី្ិវិធី (Authorized Staffing Patterns-

ASP) ព្រត្ូវបានសរៀបចំក្ព្រម្តិ្នាយក្ោា ន (GDT) 

- របាយការណ៍ព្រសាវព្រជាវ សោលការណ៍នីត្ិវិធ ីវិធសីាស្រេត  នងិ

បសចចក្សទេននក្ម្មវិធីបណតុ ឹះបណាត ល នងិអេិវឌ្ឍនធ៍នធាន

ម្នុេសព្រត្ូវបានសរៀបចំក្ព្រម្ិត្ នាយក្ោា ន (GDT) 



ទំព័រ 53 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសចូ្នករសរទិធករាគនឹ្ឹះ ពិនាុភាគរយ 

- បានបញ្ចប់វរគបណតុ ឹះបណាត លាក្់ពន័ធនងឹបទបបញ្ញត្តិ ពនធោរ

បាន ចំននួ ២វរគ ជនូម្ស្រនតីថមី ៤៦៧នាក្ ់និង ម្ស្រនតីថមីចំននួ ៨១ 

នាក្។់ ណតុ ឹះបណាត លម្ស្រនតរីាជការពនធោរបានចំននួ ៦ វរគ កនល

មានម្ស្រនតីចូលរួម្េរុបចំននួ ២៣៣ នាក្។់ (GDT) 

- វរគបណតុ ឹះបណាត លាក្ព់ន័ធនងឹភាពជាអនក្នឹក្នំាចំននួ ២វរគ 

ព្រត្ូវបានសរៀបចំជនូថ្នន ក្់នឹក្នំាតាម្បណាត សាខា ពនធោរសែត្ត-

ែណឌ  (GDT) 

- បណតុ ឹះបណាត លពព្រងងឹេម្ត្ថភាពម្ស្រនតីសលើមុ្ែជនំាញ អេបិាល

ក្ិចចព្របពន័ធ IT េនតិេុែបណាត ញ ព្ររប់ព្ររងបណាត ញ ព្ររប់ព្ររង

ទិននន័យ និងអេិវឌ្ឍព្របពន័ធ (GDT) 

- បានេហការជាមួ្យវិទស្ថសាថ នសេនាក្ិចច និងហិរញ្ញវត្ថុសរៀបចំវរគ

បណតុ ឹះបណាត ល នងិវិព្រក្តឹ្ការជំនាញលទធក្ម្មសាធារណៈជនូ 

ព្រក្េួង-សាថ ប័នចំននួ១៣ សោយសរៀបចំជា៣វរគចប់ពនីថៃទី០២ 

នលន់ថៃទី២០ កែក្ញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៩ និងមានេិកាេ កាម្េរុបចំននួ 

៥០២នាក្់ (GDPP) 

៥៣.២.សរៀបចំសាថ ប័នសនើម្បីសឆលើយត្បនងឹ

នំណាក្់កាលទី៣ សោយរួម្មាន៖  

(១). សរៀបចំចក្េុវិេ័យ នងិសបេក្ក្ម្មនន

ព្រក្េួង-សាថ ប័ន 

(២).កក្េព្រម្លួរចនាេម្ព័នធរបេ់អរគ

នាយក្ោា ន និងនាយក្ោា ននមួី្យៗ និង

បញ្ចប់ វិភារមុ្ែងារសៅព្ររប់អរគនាយក្ោា ន

ននក្េហវ និងនាយក្ោា នរនាបាល ហិរញ្ញ

វត្ថនុនព្រក្េួង សាថ ប័ន, 

- បានោក្់ឱយនំសណើរការសាក្លបង ក្ម្មវិធីទទួលម្ត្ិសោបល់

សៅ (ច.ច.ម្) ព្រក្េួងសេនាក្ចិចនងិហិរញ្ញវត្ថុ (GSMEF) 

- ក្ម្មវិធីទទួលម្ត្ិសោបលក់្នងុការិោល័យព្រចក្សចញ-ចូលកត្

មួ្យបានសធវើបចចុបបននភាពជនំាន់ទី២ រួម្ជាមួ្យការព្រត្តួ្ពនិតិ្យ

របាយការណ៍កនល្លតិ្សចញពីព្របពន័ធ (GSMEF) 

- បានោក់្ឱយនំសណើរការសាក្លបងម្ជឈម្ណឌ ល ត្ល់ព័ត្៌មាន 

សេវាសាធារណៈរួម្របេ់ព្រក្េួង សៅអរគនាយក្ោា នចំននួ០៣ 

(GSMEF) 

- បានសរៀបចំបណាដ ញ និងនំស ើងឧបក្រណ៍សៅព្រចក្សចញ-ចូល

កត្ម្ួយ, អរគនាយក្ោា នលទធក្ម្មសាធារណៈ នងិ ឧត្ដម្ព្រក្ុម្

ព្របឹក្ារណសនយយជាត្បិានរួចរាល់ (GSMEF) 

៩៩% 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសចូ្នករសរទិធករាគនឹ្ឹះ ពិនាុភាគរយ 

- បានសរៀបចំព្រពឹត្តបព្រត្ការងារព្របចំឆ្ន ំរបេ់ម្ស្រនតី រាជការ ក្េហ

វ នងិសបៀវត្សព្របាក្់ឧបត្ថម្ភ សលើក្ទឹក្ចិត្តក្នងុព្របពន័ធទិនននយ័

បុរគលកិ្ (GSMEF) 

- សេចក្តីព្រាងសេៀវសៅលហំូរការងារព្រត្ូវបានឆលងក្ិចចព្របជុំក្ព្រមិ្ត្

បសចចក្សទេ (GSMEF) 

- បានសរៀបចំបណដុ ឹះបណាដ លេដ ីពីការបសងោើន នងិពព្រងងឹការយល់

នឹងសលើេុវត្ថភិាពបសចចក្វិទស្ថពត័្៌មានេព្រមាប់ម្ស្រនតនីនក្េហវ 

សៅនថៃទី ១៧, ១៨, ១៩ ក្ញ្ហញ  ២០១៩ (GSMEF) 

- បានបញ្ចប់ការអេិវឌ្ឍ នងិសត្េដ សព្របើព្របាេ់សាក្លបង។ សព្រត្ៀម្

េព្រមាប់ការ demo សៅឯក្ឧត្តម្អរគសលខាធិការ និងសេន ើេំុ

េសព្រម្ចេព្រមាប់ការទិញឧបក្រណ៍ នងិោក្់ឱយសព្របើព្របាេ់ជា្លូវ

ការ (GSMEF) 

- ត្ព្រមូ្វការននការក្សាងព្របពន័ធបសចចក្វិទស្ថពត័្៌មានេព្រមាប់

ព្ររប់ព្ររងទិនននយ័ឯក្សាររមួ្ ព្រត្ូវបានេិក្ារួច (GSMEF) 

- បចចុបបននភាពម្រគសទៃេសេនាក្ិចចនងិហិរញ្ញវត្ថរុាជធានី-សែត្ត ព្រត្ូវ

បានសរៀបចំរួចរាល់េព្រមាប់សបាឹះពុម្ព (GSMEF) 

- មានម្ស្រនត ី១៤នាក្ប់ានចូលរមួ្េិកាេ សាលា េត ីពកីារលាង

េមាអ ត្ព្របាក្់ នងិហិរញ្ញបបទនសេរវក្ម្ម ជាមួ្យជនំាញការ

ធនាោរពេិពសលាក្។ មានម្ស្រនតី ០៩នាក្់ចូលរួម្ទេសនៈក្ិចច

េិក្ាសៅព្របសទេចិនពនីថៃទី០៤-០៦ កែក្ញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៩ េត ពីី

ការអេិវឌ្ឍនទី្ារេញ្ហញ បណណរនា (GSMEF) 

 ាំពកូ៤ ៖ សសងេបវឌ្ឍនភាពតារអងគភាព 

 ការវាយត្នម្លេមិ្ទធក្ម្មននក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ងក់ារព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ របេ់ព្រក្េួងសេនាក្ិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ ព្រត្ូវ

បានចូលរួម្ោំព្រទសោយអងគភាពសព្រកាម្ឱវាទចំននួ១៨ រួម្មាន៖ (១) អរគនាយក្ោា នសោលនសោបាយ, (២) អរគនាយក្-

ោា នថវិកា, (៣) អរគនាយក្ោា នហិរញ្ញវត្ថុរនាបាលថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ិ, (៤) អរគនាយក្ោា នេហព្របត្ិបត្តិការអនតរជាត្ ិ នងិ

ព្ររប់ព្ររងបំណលុ, (៥) អរគនាយក្ោា នរយ នងិរោា ក្រក្ម្ពុជា, (៦) អរគនាយក្ោា នពនធោរ, (៧) អរគនាយក្ោា នព្រទពយ

េម្បត្តិរនា នងិចំណូលមិ្នកម្នសារសពើពនធ,  (៨) អរគនាយក្ោា នឧេាហក្ម្មហិរញ្ញវត្ថុ, (៩) អរគនាយក្ោា នរត្នាោរជាត្ិ, 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

(១០) អរគនាយក្ោា នលទធក្ម្មសាធារណៈ, (១១) អរគសលខាធកិារោា នននព្រក្េួងសេនាក្ចិចនងិហិរញ្ញវត្ថុ, (១២) អោគ ធ-ិ

ការោា ន, (១៣) អរគនាយក្ោា នេវនក្ម្មន្ៃក្នុង, (១៤)  វិទស្ថសាថ នសេនាក្ិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, (១៥) ព្រក្ុម្ការងារព្ររប់ព្ររង

រសព្រមាងព័ត្ម៌ានវិទស្ថព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ, (១៦) អងគភាពភាពជាននរូរវាងរនា នងិឯក្ជនថ្នន ក្ក់្ណាត ល,  (១៧) 

សលខាធកិារោា នព្រក្ុម្ព្របឹក្ានតី្ិក្ម្ម,  នងិ  (១៨)  សលខាធកិារោា នព្រក្ុម្ព្របឹក្ាជាត្រិណសនយយ។   

 សៅព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ សនឹះ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តក្នការេក្ម្មភាពកក្ទព្រម្ង់របេ់អងគភាពនីមួ្យៗ សព្រកាម្

ឱវាទ ក្.េ.ហ.វ. ព្រត្ូវបានេសងេបលទធ្ លេសព្រម្ចបានតាម្ចំននួេក្ម្មភាព នងិភាររយនូចសៅក្នងុតារាងខាងសព្រកាម្

បងាា ញសៅក្នងុតារាង នូចខាងសព្រកាម្ ៖ 

តារាងទី៨  .ចំននួេក្ម្មភាពេសព្រម្ចបានននអងគភាពសព្រកាម្ឱវាទព្រក្េួងសេនាក្ិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ  

ល.រ. អងគភាពសព្រកាម្ឱវាទ ក្េហវ 
ចនំនួេក្ម្មភាព

េសព្រម្ចបាន 
ពនិៃុភាររយ 

១ អរគនាយក្ោា នសោលនសោបាយ ១២/១២ ១០០% 

២ អរគនាយក្ោា នរយ និងរោា ក្រក្ម្ពុជា ១៦/១៦ ១០០% 

៣ អរគនាយក្ោា នពនធោរ ១៨/៣១ ៩៣% 

៤ អរគនាយក្ោា នព្រទពយេម្បត្តិរនា នងិចំណូលមិ្នកម្នសារសពើពនធ ៤/១២ ៩៣% 

៥ អរគនាយក្ោា នឧេាហក្ម្មហរិញ្ញវត្ថ ុ ៥/៦ ៩០% 

៦ អរគនាយក្ោា នថវិកា ៤២/៥៦ ៩៦% 

៧ អរគនាយក្ោា នហិរញ្ញវត្ថុរនាបាលថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ិ ១៤/២៤ ៩៤% 

៨ អរគនាយក្ោា នេហព្របត្ិបត្តកិារអនតរជាត្ិ នងិព្ររប់ព្ររងបំណលុ ០៤/០៦ ៩៦% 

៩ អរគនាយក្ោា នរត្នាោរជាត្ ិ ២៣/២៣ ១០០% 

១០ អរគនាយក្ោា នលទធក្ម្មសាធារណៈ ០៣/០៦ ៩៥% 

១១ អរគសលខាធកិារោា ន ននព្រក្េួងសេនាក្ិចចនិងហិរញ្ញវត្ថ ុ ២៥/២៨ ១០០% 

១២ អោគ ធិការោា ន ១៥/១៧ ៩៩% 

១៣ អរគនាយក្ោា នេវនក្ម្មន្ៃក្នងុ ១៩/២០ ៩៩% 

១៤  វិទស្ថសាថ នសេនាក្ិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ ០៥/០៧ ៨២% 

១៥ ព្រក្ុម្ការងារព្ររប់ព្ររងរសព្រមាងព្របព័នធព័ត្ម៌ានវិទស្ថព្ររប់ព្ររងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ១១/២០ ៩៣% 

១៦ ព្រក្ុម្ព្របឹក្ានតី្ិក្ម្ម ៧/៧ ១០០% 

១៧ ព្រក្ុម្ព្របឹក្ាជាត្រិណសនយយ ០៤/០៤ ១០០% 

១៨ អងគភាពភាពជាននរូររវាងរនានងិឯក្ជនថ្នន ក្ក់្ណាដ ល ០០/០២ ៨០% 

ព្របេព៖ អ.រ.ហ. 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ាំពកូ៥ ៖ បញ្ហា ម្បឈរ និងដាំសណាឹះម្សាយ 

 ទនៃឹម្នងឹវឌ្ឍនភាពនូចបានរេូបញ្ហជ ក្់ខាងសលើ, របាយការណ៍សនឹះក្៏រំសលច្ងកនរនូវបញ្ហា ព្របឈម្កនលបាននងិ

ក្ំពងុសក្ើត្មានស ើង នងិេំសណើនំសណាឹះព្រសាយរួម្ សនើម្បកីក្លម្អេមិ្ទធ្ លការងារសៅជហំានបនតបនាៃ ប់សទៀត្ឱយបានលអ

ព្របសេើរ។ ជាទូសៅ បញ្ហា ព្របឈម្រកម្ងសក្ើត្ស ើងសោយអងគភាពែលួនឯងផ្ទៃ ល ់ នងិ/ឬ ជាមួ្យនឹងអងគភាពស្សងសទៀត្ កនល

ទម្ទរឱយមានក្ិចចេហការរមួ្ោន   នងិឆនៃៈែពេ់ក្នងុការងារកក្ទព្រម្ង់ សនើម្បីេសព្រម្ចបាននូវេូចនាក្រនីមួ្យៗ  កនលបាន

ោក្់សចញ។  តារាងទី១១ នឹងសធវើការេសងេបពបីញ្ហា ព្របឈម្  នងិេំសណើនំសណាឹះព្រសាយតាម្ក្នក្នីមួ្យៗនូចខាងសព្រកាម្។ 

តារាងទី៩  .បញ្ហា ព្របឈម្ នងិនំសណាឹះព្រសាយ  

កផនក បញ្ហា ម្បឈរ ដាំសណាឹះម្សាយ 

កផនកទី ១ - ការសរៀបចំលិែិត្បទោា នរតិ្យុត្តាក្ព់ន័ធនងឹការពព្រងឹង

ព្របេិទធភាពការព្របមូ្លចំណូលទងំសារសពើពនធ នងិមិ្នកម្ន

សារសពើពនធមួ្យចនំនូមិ្នអាចេសព្រម្ចបានតាម្ក្នការ 

សោយក្ិចចការម្យួចំននួជាការងារថមីត្ព្រមូ្វឲ្យព្រក្ុម្ការងារ

ព្រត្ូវចំណាយសពលសវលាសព្រចើនេព្រមាប់កេវងរក្ធាត្ុចូល

បកនថម្ សនើម្បឱីយការសរៀបចំឱយមានេងគត្ភិាព និងព្ររប់ព្រជុង

សព្រជាយ។ 

- ការសរៀបចំក្នការសាច់ព្របាក្ត់ាម្ព្របពន័ធបញ្ចូលទិនននយ័ 

Web-based Application របេ់ ព្រក្េួង សាថ ប័ន ទងំ

៣០ សៅមិ្នទនប់ានសពញសលញសៅស ើយ ។ 

- បនតពសនលឿន នងិជំរញុក្ិចចេហការជាមួ្យ

ភារាីក្់ពន័ធសនើម្បីបញ្ចប់ការសរៀបចំលិែតិ្

បទោា នរត្យិតុ្តទងំសនាឹះឱយបានទន់

សពលសវលា សនើម្បោីក្់ជនូថ្នន ក្់នឹក្នំា ព-ិ

នតិ្យ នងិេសព្រម្ច។ 

- ជំរញុការអនុវត្តព្រក្េួង សាថ ប័នទងំ ៣០ 

កនលមិ្នទន់អនុវត្តសពញសលញ និងបនត

ោក្់ឱយអនុវត្តព្ររប់ព្រក្េួង សាថ ប័នសៅឆ្ន ំ

២០២០ ។ 

កផនកទី ២   

កផនកទី ៣ ជារួម្ អ.រ.ហ. េសងោត្សឃើញថ្នក្នក្ទី៣ ក្នងុព្រត្មីាេទី៣ ឆ្ន ំ 

២០១៩ សនឹះ មាននូវបញ្ហា ព្របឈម្េំខាន់ៗ កនលពុំទន់អនវុត្ត

បានសពញសលញ មាននូចខាងសព្រកាម្៖ 

១. ្ សពវ្ ាយសេចក្តីកណនំាបកនថម្េត ីពីេំសណើរសព្រមាងវិនិសោរ

រនាបាលព្រក្ុង និងែណឌ  

២. សេចក្តីកណនំាបកនថម្េត ីពីេំសណើរសព្រមាងវិនិសោររនាបាល

ែណឌ ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួច នងិោក្់ឱយអនុវត្ត 

៣. របាយការណ៍ការពនិតិ្យ វាយត្នម្លនងិរបក្រំសហើញននការ

អនុវត្តថវិកាការស្ៃរមុ្ែងាររបេ់ព្រក្េួងអេិវឌ្ឍជនបទ ព្រត្ូវ

បានោក្់ជនូថ្នន ក្់នឹក្នំាពនិតិ្យ 

សេន ើអរគនាយក្ោា ន/អងគភាពាក្ព់ន័ធ រួរ

ពព្រងងឹ នងិសធវើអាទិភាពវូនយីក្ម្មក្នងុការ

អនុវត្តេូចនាក្ររនលឹឹះ ឱយព្រេបតាម្ព្រក្ប-

ែ័ណឌ សពលសវលា សនើម្បីឱយេូចនាក្រសៅព្រត្ី

មាេចុងសព្រកាយននឆ្ន ំ ២០១៩ អាចអនុវត្ត

បាន។ 



ទំព័រ 57 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

៤. សរៀបចំសោលការណ៍កណនំាេដ ីពកីារអនុវត្តថ វិកាេមិ្ទធក្ម្ម 

(េក្ម្មភាពសនឹះ ព្រត្ូវរង់ចំអនពុ្រក្ឹត្យសលែ៨១ នងិ  សេៀវសៅ

សោលការណ៍កណនំាេដ ពីីការសរៀបចំថវិកាេមិ្ទធក្ម្ម) 

កផនកទី ៤ េក្ម្មភាពម្យួចំននួរបេ់អរគនាយក្ោា នាក្ព់ន័ធកនលបាន

សព្រោងសៅក្នុងក្នក្ទី ៤ េព្រមាប់ព្រត្មីាេទី ៣ ឆ្ន ំ ២០១៩, 

មានការអនុវត្តយតឺ្ជាងការរំពងឹទុក្បនតិច ។ ការសរៀបចំអនុ

ព្រក្ឹត្យេត ីពីវិធាន និងនតី្ិវិធីអធិការក្ិចចហិរញ្ញវត្ថុម្ស្រនតពី្ររប់ព្ររង

ហិរញ្ញវត្ថុតាម្បណាត ព្រក្េួងសាថ ប័នថ្នន ក្់ជាត្ ិ នងិម្ស្រនតីអោគ ធិ

ការោា ន ចំននួ ១៥០នាក្ ់ មិ្នេសព្រម្ចបានតាម្ការសព្រោង 

សោយសារេក្ម្មភាពសនឹះ ព្រត្ូវបានពយួរ សោយព្រត្ូវសរៀបចំតាម្ 

សេចក្តីកណនំារបេ់រាជរោា េបិាល ក្នងុការសរៀបចំព្រក្បែណ័ឌ

នងិវិធានននេវនក្ម្មន្ៃក្នងុនងិអធិការក្ិចច ។  

សេន ើអរគនាយក្ោា នាក្ព់ន័ធកនលបាន

សព្រោងេក្ម្មភាពអនវុត្តសៅក្នងុក្នក្ទី ៤ 

ក្នុងព្រត្មីាេទី ៣ កនលពុទំន់សព្រេចបាន

សពញសលញបនតអនុវត្ត នងិបញ្ចប់សៅក្នុព្រត្ី

មាេទី ៤ ។  

កផនកទី ៥ ការបណតុ ឹះបណាត លេតពីីការសព្របើព្របាេ់ព្របពន័ធធនធានម្នុេស 

ពុំបានអនតុ្តបានទន់សពលសវលា ពីសព្រាឹះម្ស្រនតីថមីពុទំនប់ាន

ចូលបសព្រម្ើការងារសពញសលញ (GDT) 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ាំពកូ៥ ៖ សសច្កតីសននិដាឋ ន 

របាយការណ៍េមិ្ទធក្ម្មព្រត្មីាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ បានបងាា ញវឌ្ឍនភាពជាសព្រចើនរួរជាទីសមាទនៈ នងិរួរឱយក្ត្់េមាគ ល់

ព្រេបសៅតាម្េូចនាក្រកនលបានក្ំណត្់  និងអាចឆលុឹះបញ្ហច ងំពកីារក្សាងបាននវូេមាេធាត្ុ  និងមូ្លោា នព្ររឹឹះេំខាន់ៗ

ជាសព្រចើនេព្រមាប់ទងំ៥ ក្នក្សនឹះ និងជាការឈានសៅោំព្រទការវាយត្នម្លរណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ នងិការចំណាយសាធារណៈ 

(PEFA) កនលជាយនតការន៏រឹងមា ំ េព្រមាប់សធវើការព្រត្តួ្ពនិតិ្យ និងវាយត្នម្លេុែភាពននការកក្ទព្រម្ងក់ារព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធាណៈទងំមូ្ល។  

សយើងអាចេននោិា នបានថ្ន វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តក្នការេក្ម្មភាពព្រត្មីាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ សនឹះ, វឌ្ឍនភាព

េសព្រម្ចបានចំននួ៩៤% ព្របហាក្់ព្របកហលនងឹព្រត្មីាេទី២ ក្នលងសៅ សហើយក្៏ែពេ់ជាងព្រត្មីាេទី១ ឆ្ន ំ២០១៩ កនល

េសព្រម្ចបាន៩១%។ ជារួម្, វឌ្ឍនភាពននក្នក្ទី១ ព្រត្ីមាេទី៣ េសព្រម្ចបាន៩១% នូចោន សៅនឹងវឌ្ឍនភាពកាលពីព្រត្មីាេ

ទី២ កនលេសព្រម្ចបាន៩១% នូចោន , ក្នក្ទី២ ព្រត្ីមាេទី៣ េសព្រម្ចបាន៩៧% នូចសៅនឹងព្រត្ីមាេទី២កនលមានវឌ្ឍនភាព

េសព្រម្ចបាន ៩៧%។ សោយក ក្, ក្នក្ទី៣ ព្រត្មីាេទី៣ េសព្រម្ចបាន៩៥% សាលរឺែពេ់ជាងព្រត្មីាេទី២ កនលេសព្រម្ច

បាន៩២%, ក្នក្ទី៤ ព្រត្ីមាេទី៣ េសព្រម្ចបាន៩០% ទបជាងវឌ្ឍនភាពលអព្រត្មីាេទី២ េសព្រម្ចបាន ៩៩%។ ចំសាឹះ 

ក្នក្ទី៥ ព្រត្ីមាេទី៣ េសព្រម្ចបាន ៩៩% រឺែពេ់ជាងវឌ្ឍនភាពកាលពពី្រត្មីាេទី២ រឺេសព្រម្ចបាន៩៦% ។ 

លទធ្ លេរុបទងំ៥ ក្នក្ បានឆលុឹះបញ្ហច ងំពីឆនៃៈរបេ់អងគភាពសព្រកាម្ឱវាទនន ក្.េ.ហ.វ ក្នុងការោំព្រទក្ម្មវិធីកក្

ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ នំណាក្ក់ាលទី៣ សោយសារកត្ក្នក្ទី៣, នងិទី៥េសព្រម្ចបានវឌ្ឍនភាពសលើេពី

ព្រត្មីាេទី២ នងិរក្ាបាននូវសេថ រភាពក្នុងក្នក្ទី១ នងិទី២, សទឹះបីក្នក្ទី៤ មានការធាល ក្់ចុឹះបនតិច កត្មិ្នមាន្លប៉ាឹះាល់

ខាល ំងក្នុងក្នក្សនឹះសទ។ 

ោ៉ា ងណាមិ្ច េមិ្ទធ្ លសៅក្នុងព្រត្មីាេសនឹះសៅកត្បានបងាា ញពីេូចនាក្រមួ្យចនំនួកនលមិ្នទន់េសព្រម្ចបានសៅ

តាម្សោលសៅសពញសលញសៅស ើយ។ ការណ៍សនឹះ ទម្ទរឱយព្ររប់អងគភាពសព្រកាម្ឱវាទ ក្.េ.ហ.វ. ជាកនលការោា នកក្

ទព្រម្ង់េនូលន៏រឹងមា ំ នងិមុ្ត្ព្រេួច បនតពនិិត្យ, កក្លម្អ, នងិពសនលឿនក្នការេក្ម្មភាពកនលបានសព្រោងឱយបានទន់សពល

សវលា នងិសព្រត្ៀម្េព្រមាប់ជហំានបនាៃ ប់ សនាឹះរ ឺរណសនយយភាពេមិ្ទធក្ម្ម សនើម្បីចូលរួម្ការអនុវត្តក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់

ព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈឱយបានព្ររប់ព្រជងុសព្រជាយ នងិមានេងគត្ភិាព។ 

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពព្របចំព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ សនឹះ រជឺាេក្េីក្ម្មកនលអាចបញ្ហជ ក្់ថ្ន ការបនតក្ិចចោំព្រទពីព្ររប់

អរគនាយោា ន នងិត្អួងគាក្់ពន័ធទងំអេ់ នងឹនំាសៅនលក់ារេសព្រម្ចបានលទធ្ លចុងសព្រកាយននក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ងក់ារ

ព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ។ 

ការងារអាទិភាពនន “ក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ” េព្រមាប់នំណាក្់កាលបនាៃ ប់ខាងមុ្ែនឹង

សផ្ទត ត្េំខាន់សលើ ៖ 

 ១.ោក្់ឱយអនុវត្តសពញសលញនវូព្របពន័ធបសចចក្វិទស្ថព័ត្ម៌ានេព្រមាប់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ។ 

 ២.ពព្រងងឹបកនថម្នវូការ្ារភាជ ប់ថវិកាសៅនងឹក្ម្មវិធី សនើម្បីព្ររប់ព្ររងព្របេិទធភាពចំណាយ នងិត្ព្រម្ង់ការវិភាជន ៍



ទំព័រ 59 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

   ថវិកាេព្រមាប់អនុវត្តសោលនសោបាយអាទិភាពរបេ់រាជរោា េិបាល ។ 

 ៣.ការសព្រត្ៀម្ែលួនសឆ្ព ឹះសៅការោក្់ឱយអនុវត្ត “ព្របពន័ធថវិកាពត័្៌មានេមិ្ទធក្ម្ម” ។ 

 ៤.វាយត្នម្លចំណាយសាធារណៈ នងិរណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ ុPEFA េព្រមាប់រនាបាលថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ិ ។ 

 ៥.សរៀបចំព្រក្បែ័ណឌ ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈរយៈសពលម្ធយម្២០២០-២០២២ (MTFF)និងព្រក្បែ័ណឌ ថវិការយៈសពល 

   ម្ធយម្ ២០២០-២០២២ (MTBF) ។ 

 ៦.ពព្រងងឹេម្ត្ថភាពក្នក្ព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ នងិការអនុវត្តវិធានការសលើក្ទឹក្ចិត្តនល់ការអនុវត្ត 

   េក្ម្មភាពកក្ទព្រម្ង់ សៅសព្រកាម្ក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

 ៧.ពព្រងងឹការព្ររប់ព្ររងព្រទពយេម្បត្តិរនា និងបញ្ជ ីរសារសពើេ័ណឌ  តាម្រយៈការសព្របើព្របាេ់បសចចក្វិទស្ថព័ត្ម៌ាន 

 ៨.បនតពព្រងងឹ ពព្រងីក្ត្មាល ភាព នងិរណសនយយភាពថវិកា 

 ៩.ការពព្រងឹងភាពព្របទក្ព់្រក្ឡាោន ជាមួ្យនឹងក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ងស់ាធារណៈ០៣ ស្សងសទៀត្ រកឺារកក្ទព្រម្ង់រនាបាល 

     សាធារណៈ, ក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ង់វិម្ជឈការ នងិេហវិម្ជឈការ នងិក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ង់ចាប់ នងិព្របពន័ធយតុ្តធិម៌្ (យនត 

     ការកក្ទព្រម្ង ់៣ + ១) ។ 

 ១០. ព្រត្តួ្ពនិតិ្យ និងកក្េព្រម្លួក្នការេក្ម្មភាពរួម្ (CAP3) នំណាក្់កាលទី៣ ឆ្ន ំ ២០១៩-២០២០ ។ 

 ១១. ក្ំណត្់េូចនាក្រេមិ្ទធក្ម្មរនលឹឹះ េព្រមាប់តាម្ោនវឌ្ឍនភាពននក្នក្ទងំ៥ ។ 

  



ទំព័រ 60 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

 

ឧបសរព័នធ 

  



ទំព័រ 61 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ឧបសរព័នធ ១៖ វឌ្ឍភាពតារសចូ្នករម្ត្ីម្មសរបសអ់ងគភាព 

១. អរគនាយក្ោា នសោលនសោបាយ (១០០%) 

 សៅក្នុងព្រត្មីាេទី ៣ ឆ្ន ំ ២០១៩ សនឹះ អរគនាយក្សោលនសោបាយ បានសព្រោងអនុវត្តេក្ម្មភាពចំននួ ១២ ។       

ក្នុងសនាឹះ្ងកនរ េក្ម្មភាពចំននួ ១២ េសព្រម្ចបានសោយសជារជ័យ ១០០% តាម្សោលសៅរពំឹងទុក្ ។ តារាងខាងសព្រកាម្

បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពេសងេប ននការកក្ទព្រម្ង់របេ់អរគនាយក្សោលនសោបាយ សោយកចក្ជាេូចនាក្រេសព្រម្ច ៖ 

េូចនាក្រេសព្រម្ចបាន េូចនាក្រេសព្រម្ចម្និបាន 

១. វរគបណតុ ឹះបណាត លេតពីី Advance Executive Presence ព្រត្ូវបានអនុ

វត្ត េព្រមាប់ពព្រងងឹេម្ត្ថភាពរបេ់ម្ស្រនតកី្នុងការទំនាក្់ទំនងជាមួ្យព្រក្េួង-

សាថ ប័នាក្់ពន័ធ, េព្រម្បេព្រម្លួការងារអនតរសាថ ប័ន នងិក្ិចចព្របជុំ សនើម្បី

សរៀបចំយនដការព្រត្តួ្    ពនិិត្យ នងិវាយត្នម្លយុទធសាស្រេត សក្ៀរររចំណូល 

២០១៩-២០២៣ ។  

២. របាយការណ៍េត ីពកីារវាយត្នម្លសលើ្ លប៉ាឹះាលន់នការចរចនិងការអនុ

វត្តភាពជាននរូសេនាក្ិចចទូលំទូលាយអាសា នជប៉ានុ (AJCEP) ព្របចំឆ្ន ំ ។ 

៣. លទធ្ លបឋម្ននតារាងចំណូលរបេ់េថ ិត្ិ GFS ថ្នន ក្់ជាត្ិពីការសធវើ

េនាធ នក្ម្មក្នងុព្របពន័ធ FMIS ព្រត្ូវបានពនិតិ្យ នងិស្ៃៀងផ្ទៃ ត្់ នងិរបាយ

ការណ៍េត ីពីការជួបពិភាក្ា នងិព្របមូ្លធាត្ុចូលពភីារាីក្់ព័នធព្រត្ូវបាន

សរៀបចំ ។ 

៤. ទេសនក្ិចចេិក្ាកេវងយល់ នងិនក្ព្រេង់បទពិសសាធន៍សៅព្របសទេរុ

េសុីព្រត្ូវបានអនុវត្ត ។ 

៥. េិកាេ សាលាពិសព្រោឹះសោបល់សលើវិេ័យអាទិភាពចំននួ ០២ ព្រត្ូវបាន

សរៀបចំរឺ ក្នការសម្អេិវឌ្ឍ នងិកព្របកាល យសែត្តព្រពឹះេីហនុជាត្ំបន់សេនា

ក្ិចចពិសេេរំរូពហុបំណង និងកាសរៀបចំក្នការសម្េព្រមាប់ការអេិវឌ្ឍវិេ័

យថ្នម្ពល ។ 

៦. ព្របមូ្ល ចងព្រក្ងទិនននយ័ ពនិតិ្យស្ៃៀងផ្ទៃ ត្់ សរៀបចំ នងិ្សពវ្ាយ 

របាយការណ៍ព្របត្ិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរនា (េតងោ់រ TOFE) ព្របចំកែ ព្រត្ឹម្កែ

េីហា , របាយការណ៍េថ ិត្ិហិរញ្ញវត្ថុ   រោា េិបាលថ្នន ក្់ជាត្ ិ(GFS 

budgetary Central Government) ព្របចំកែ ព្រត្ឹម្កែក្ក្ោោ នងិេថ ិត្ ិ

GFS ថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ិព្របចំឆមាេ , របាយការណ៍ននិាន ការសេនាក្ិចច-េងគម្ 

(SET) ជាព្របចំកែ ព្រត្ឹម្កែមិ្ថុនា -ក្ក្ោោ  និងព្រពតឹ្តិបព្រត្េថ ិត្សិេនាក្ិចច 

នងិហិរញ្ញវត្ថុព្របចំព្រត្ីមាេទី២, ឆ្ន ំ ២០១៩ សលើសរហទំព័រព្រក្េួង និងអរគ

នាយក្ោា នសោលនសោបាយ ។ 

 



ទំព័រ 62 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

៧. របាយការណ៍ព្របចំឆ្ន ំ និងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពាក្់ក្ណាត លឆ្ន ំេត ីព ី

សាថ នភាពសេនាក្ិចច (CMM) ាក្់ក្ណាត លឆ្ន ំ២០១៩ ព្រត្ូវបានសរៀបចំ, វរគ

បណតុ ឹះបណាត លេតពីី Local Economic Development សៅព្របសទេហូ

 ង់ ព្រត្ូវបានអនុវត្ត នងិរបាយការណ៍ Economic Surveillance ព្របចំ

ព្រត្មីាេទី២ ឆ្ន ំ២០១៩ ព្រត្ូវបានសរៀបចំ ។ 

៨. របាយការណ៍វាយត្នម្លសេនាក្ិចចាក្់ក្ណាត លឆ្ន ំ ២០១៩ ព្រត្ូវបាន

សរៀបចំ ។ 

៩. របាយការណ៍េត ីពីេក្ម្មភាពសេនាក្ិចចតាម្វិេ័យព្របចំព្រត្មីាេទី២ ឆ្ន ំ

២០១៩ ព្រត្ូវបានសរៀបចំ ។ 

១០. វរគបណតុ ឹះបណាត លេត ីពសីារេំខាន់ នងិការសព្របើព្របាេ់ Online MEF 

Database េព្រមាប់ការវិភារសេនាក្ិចច នងិក្នការថវិកាមូ្លោា ននល់

ម្ស្រនតីេិថត្ិថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ិ ព្រត្ូវបានបនតអនុវត្ត (៦ សែត្ត) និងពិសព្រោឹះ

សោបល់សលើេថ ិត្ិក្នក្េហ-ព្រោេធនុត្ូច នងិម្ធយម្ (SME)ជាមួ្យ

ព្រក្េួងឧេាហក្ម្មនងិេិបបក្ម្មកនលធាត្ុចូលេំខាន់ក្នងុការជំរុញការ

អេិវឌ្ឍ SME ។ 

១១. េថ ិត្ិសេនាក្ិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ ព្របចំកែ ព្រត្ូវបានសធវើបចចុបបននភាព 

្សពវ្ាយទន់សពលក្នុង MEF Database/ សរហទំព័ររបេ់អរគនាយក្

ោា ន ។ 

១២. របាយការណ៍េិក្ា (Feasibility Study) េត ីពីការអេវិឌ្ឍ Mobile 

MEF Database Application ពីព្របពន័ធ MEF Database សោយពិភាក្ា

ពិសព្រោឹះសោបល់ជាមួ្យម្ស្រនតីបងោសោល IT សលើក្តក្អេិវឌ្ឍន ៍នងិ

ព្ររប់ព្ររង ។ 

 

២. អរគនាយក្ោា នរយ នងិរោា ក្រក្ម្ពុជា (១០០%) 

សៅក្នុង ព្រត្មីាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ សនឹះ អរគនាយក្ោា នរយ នងិរោា ក្រក្ម្ពុជា បានសព្រោងអនុវត្តេក្ម្មភាពចំននួ ១៦។ 

ក្នុងសនាឹះ មានេក្ម្មភាពចំននួ ១៦ េសព្រម្ចបានសោយសជារជ័យតាម្សោលសៅរំពឹងទុក្។ តារាងខាងសព្រកាម្ បងាា ញពីវឌ្ឍន

ភាពេសងេបននការកក្ទព្រម្ង ់របេ់អរគនាយក្ោា នរយ និងរោា ក្រក្ម្ពុជា សោយកចក្ជាេូចនាក្រេសព្រម្ចបាន និងេូចនាក្រ

េសព្រម្ចមិ្នបាន៖ 

 



ទំព័រ 63 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

េូចនាក្រេសព្រម្ចបាន េូចនាក្រេសព្រម្ចម្និបាន 

១. ម្រគុសទេក្៍េព្រមាប់អនុវត្តន្ៃក្នុង េត ីពកីារអនុវត្តអព្រតាពនធរយអនុសព្រោឹះ

សព្រកាម្ក្ិចចព្រពម្សព្រពៀងាណិជជក្ម្មសេរឯព្រត្ូវបានសរៀបចំរួចរាល។់ 

២. សេចក្តីព្រាងសេចក្តីេសព្រម្ចេត ីពីការបសងោើត្ព្រក្ុម្ការងារត្ព្រម្ង់ទិេចំ

ណាត្ថ់្នន ក្់ទំនញិព្រត្ូវបានសរៀបចំ។ 

៣. បានបនតពនិិត្យកក្េព្រម្លួែលឹម្សារននយនតការវាយត្នម្លក្ព្រម្ិត្អនុ-

សលាម្ភាពសជើងសារយសៅក្នងុសេចក្តីព្រាងព្របកាេេតពីនីតី្ិវិធនីនការត្ម្ោល់

និមុ្ត្តធិានានងិការបងក់្នព្រម្អាជាា ប័ណណសជើងសារយជាបនតបនាៃ ប់។ 

៤. បានសរៀបចំ កក្េព្រម្លួ នងិបំសពញបកនថម្លិែតិ្បទោា នរត្ិយតុ្តិ មាន

ជាអាទិ៍៖ 

-ព្របកាេេត ីពីការសរៀបចំ នងិការព្របព្រពឹត្តសៅននព្រចក្សចញចូលកត្មួ្យក្នុងអរគ

នាយក្ោា នរយនងិរោា ក្រក្ម្ពុជា 

-សេចក្តីកណនំាបំសពញបកនថម្េត ីពនីីត្ិវិធនីនក្ិចចនំសណើរការលិែិត្អនញុ្ហញ ត្

រយតាម្ព្របពន័ធបញ្ជរកត្ម្យួជាត្ិ 

-សេចក្តីកណនំាេត ីពនីតី្ិវិធនីនការបំសពញកបបបទរយមុ្នសពលទំនញិម្ក្ន

ល។់ 

-លិែិត្េត ពីីការកក្េព្រមួ្លនីត្ិវិធីមួ្យចំននួសលើការព្រត្តួ្ពនិតិ្យកបបបទរយ

សលើទំនញិនំាសចញ 

៥. បានចុឹះព្រត្ួត្ពនិិត្យអាជីវក្ម្មោា ន និងឃ្ល ងំទំនញិចំននួ ១១ទីតាំង នងិ

អោរលក្់ទំនញិរួចពនធចំននួ ៤ទីតាំង។ 

៦. បានអេិវឌ្ឍមុ្ែងារព្ររប់ព្ររងកត្ម្ព្របិ៍អាក្រេព្រមាប់បិទសលើក្ញ្ចប់បារឯ

រួចរាល់ នងិក្ពំុងសព្របើព្របាេ់សាក្លបង 

៧. បានព្របជុំក្នងុព្រក្បែ័ណឌ រសព្រមាងបញ្ជរកត្មួ្យជាត្ិ ជាមួ្យអាជាា ធរក្ំពង់

ក្ សនើម្បីេិក្ាលទធភាពបញ្ជូននងិទទួលនិសវទនបណណទព្រម្ង់សអ ិចព្រត្នូកី្ 

(e-Manifest) 

៨. សេចក្តីព្រាងកក្េព្រម្លួសេចក្តីកណនំា េត ីពកីារកក្េព្រម្លួ សោល

ការណ៍ នងិនីត្ិវិធ ីននការក្ណំត្់បរិមាណ នងិមុ្ែេញ្ហញ ទំនញិនំាសចញ-នំា

ចូល ជាក្ម្មវត្ថុ ននការព្រត្ួត្ពនិតិ្យរូបវនតព្រត្ូវបានសរៀបចំ នងិបានពនិិត្យ្តល់

ម្ត្ិពីអងគភាពរយនងិរោា ក្រាក្ព់ន័ធមួ្យចនំនួ 

៩. បញ្ជរពត័្ម៌ានសៅព្ររប់អងគភាពរយនិងរោា ក្រសព្រកាម្ឱវាទ អររ ព្រត្ូវបាន

បសងោើត្ 

 



ទំព័រ 64 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

១០. នតី្ិវិធនីនក្ិចចនំសណើរការលិែិត្អនញុ្ហញ ត្រយ តាម្ព្របពន័ធបញ្ជរកត្មួ្យ

ជាត្ិ ព្រត្ូវបានសរៀបចំេព្រមាប់ព្ររប់ព្ររងទំនញិទទួលបានការសលើក្ទឹក្ចិត្ត

របេ់ព្រក្ុម្ហ នុវិនិសោរមានលក្េណៈ េម្បត្តិព្ររប់ព្រោន ់

១១. បានបញ្ចូលទិននន័យ តារាងព្រទពយេម្បត្តិរនាថ្នន ក្់ក្ណាត ល ឆ្ន ំ២០១៧ 

បានព្ររប់ ១០០% 

១២. សេចក្តីព្រាងេំសណើកក្េព្រម្ួលអព្រតា អាក្រពិសេេ សលើមុ្ែទំនញិ បារឯ 

ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួចរាល ់

១៣. បានព្របជុំព្រក្ុម្ការងារពស្ថក្រចំណូល សោយមានការសធវើបទបងាា ញវិធី

សាស្រេតពស្ថក្រ ការវិភារ នងិវាយត្នម្លលទធ្ លននការពស្ថក្រណ៍ចំណូល

សធៀបនងឹការអនុវត្តតាម្បណាត ព្រត្មីាេ 

១៤. បំណលុឆ្ន ំ២០១៨ ព្រត្ូវបានទូទត្់រួចរាល ់

១៥. េិកាេ សាលា និងវរគបណតុ ឹះបណាត លព្រត្ូវបានអនុវត្តតាម្ក្នការ

េក្ម្មភាពឆ្ន ំ២០១៩ នងិការវាយត្នម្លក្ព្រមិ្ត្យល់នឹងរបេ់អនក្ចូលរួម្ 

១៦. បានសរៀបចំក្ិចចព្របជុំព្រក្ុម្ការងារ PFM ព្របចំកែ  

នងិបូក្េរុបរបាយការណ៍េមិ្ទធក្ម្មននការអនុវត្តក្នការេក្ម្មភាព ព្របចំ

ព្រត្មីាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ តាម្កាលក្ំណត្ ់

 

៣. អរគនាយក្ោា នពនធោរ (៩៣%) 

 សៅក្នុង ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩សនឹះ អរគនាយក្ោា នពនធោរ បានសព្រោងអនុវត្តេក្ម្មភាពចំននួ ៣១។ ក្នុងសនាឹះ 

មានេក្ម្មភាពចំននួ ១៨ េសព្រម្ចបានសោយសជារជយ័តាម្សោលសៅរំពឹងទុក្។ តារាងខាងសព្រកាម្ បងាា ញពីវឌ្ឍនភាព

េសងេបននការកក្ទព្រម្ង់ របេ់អរគនាយក្ោា នពនធោរ សោយកចក្ជាេូចនាក្រេសព្រម្ចបាន នងិេូចនាក្រេសព្រម្ចមិ្នបាន៖ 

េូចនាក្រេសព្រម្ចបាន េូចនាក្រេសព្រម្ចម្និបាន 

១. ការអសងោត្អចលនព្រទពយសៅែណឌ ទី៣ (ែណឌ កេន េុែ) បានបញ្ចប់ 

២. វរគបណតុ ឹះបណាត លភាន ក្់ងារសេវាក្ម្មពនធោរជនំាន់ទី ១៣ នងិវរគបណតុ ឹះ

បណាត លនានាាក្ព់ន័ធនឹងបទបបញ្ញត្តពិនធោរព្រត្ូវសរៀបចំនំសណើរការជនូេិកាេ

កាម្ ចំននួ  ៨១៧ នាក្ ់

៣. េិកាេ សាលា្សពវ្ាយវបបធម៌្បង់ពនធ នងិបចចុបបននភាពបទ-បបញ្ញត្តិេត ី

ពីពនធោរ ព្រត្ូវបានសរៀបចំសៅសាខា ពនធោរសែត្ត-ែណឌ ចំននួ ០៨ 

៤. ការចុឹះបញ្ជនីងិសធវើបចចុបបននភាពព័ត្ម៌ានេហព្រោេ ក្នងុព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ

២០១៩បានចំននួ ៤ ៥៤៣ សេន ើនងឹ ១៥.៨%ននចនំនួេហ-ព្រោេកនល

១. សេៀវសៅកណនំាេតពីី ការសេុើបអសងោត្បទ

សលមើេពនធោរព្រត្ូវបានេសព្រម្ច នងិោក្ឱ់យអនុវត្ត 

េសព្រម្ចបាន ៨០% (១១.១.៧) 

២. សេចក្ដីព្រាងអនពុ្រក្តឹ្យេដ ពីចំីណាយនិងទយ

ជជទន េព្រមាប់ រណនាព្របាក្ចំ់ណូលជាប់ពនធ

របេ់រូបវនត បុរគល ព្រត្ូវបានសរៀបចំនិងក្ំពុងពនិិ

ត្យពភិាក្ា នងិ កក្េព្រម្ួលក្ព្រមិ្ត្នាយក្ោា ន 

េសព្រម្ចបាន ៨០% (១១.២.១) 



ទំព័រ 65 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

មិ្នទន ់បានចុឹះបញ្ជ ីពនធោរ នងិសធវើបចចុបបននភាពព័ត្ម៌ាន (សព្របៀបសធៀបនងឹ

ទិននន័យអសងោត្េហព្រោេ កនល ម្ិនទន់ចុឹះបញ្ជ ីចំននួ ២៨,៨៣៥)។ 

៥. សេចក្តីព្រាងសេៀវសៅកណនំាេត ីពីវិធសីាស្រេតក្នុងការក្ំណត្់ហានេិ័យអនក្

ជាប់ពនធ ព្រត្ូវបានោក្់ជនូអងគ ព្របជុំពភិាក្ាក្ព្រម្ិត្អរគ-នាយក្ោា ន 

៦. សេចក្តពី្រាងសារាចរកណនំាេត ីពកីារបញ្ហជ ក្់បកនថម្នយិម្នយ័ាក្យ 

ព្ររឹឹះសាថ នអចិនស្រនតយ៍ េយួសារ ភារលាេ ្លរបរ សេវាបសចចក្សទេ សេវា

ព្ររប់ព្ររង ព្រត្ូវបានបញ្ចប់ក្ព្រម្តិ្នាយក្ោា ន 

៧. ក្នការយុទធសាស្រេត  ក្នការព្របត្ិបត្តិ នងិ េូចនា ក្រេមិ្ទធក្ម្មរនលឹឹះឆ្ន ំ

២០១៩-២០២៣ របេ់ អពន ព្រត្ូវបានអនុម័្ត្ នងិ្សពវ-្ាយជនូ នល់

ព្ររប់អងគភាព ពនធោរទងំអេ់ 

៨. បានព្របជុំ ពនិតិ្យពិភាក្ាសលើសេចក្តីសព្រពៀងេត ពីីការ ពិសព្រោឹះសោបល់នល់

អនក្ជាប់ពនធ ក្នងុក្ព្រម្ិត្អរគនាយក្ោា ន 

៩. បាន នងិក្ពំុងអេិវឌ្ឍព្របពន័ធ E-filingនងិ ោក្់ឲ្យសព្របើព្របាេ់សាក្លបង

សៅនាយក្ោា នព្ររប់ព្ររងអនក្ជាប់ពនធធំ ក្នុងបំណាច់ព្រត្មីាេទី២ ឆ្ន ំ២០១៩ 

នងិបានសធវើបចចុបបននភាព នងិក្កំណកព្របព្របពន័ធព្ររប់ព្ររងេវនក្ម្មសលើមុ្ែងារ

មួ្យចំននួ 

១០. បានត្ភាជ ប់ Network តាម្ព្របពន័ធ VPN រួចរាលេ់ព្រមាប់សធវើេនាធ នក្ម្ម

ព្របពន័ធព្ររប់ព្ររងទិនននយ័ពនធោរជាមួ្យព្របពន័ធ FMIS 

១១. សេចក្តីព្រាងព្របកាេេត ីពកីារកក្េព្រម្លួបសចចក្េ័ពៃក្ំណត្ន់ិយម្នយ័ 

នងិនីត្ិវិធអីនុវត្តពនធកត្ម្ព្របិ៍សារសពើពនធព្រត្ូវបានោក្ព់្របជុពំនិតិ្យពិភាក្ា 

ក្នុងក្ព្រម្ិត្អរគនាយក្ោា ន 

១២. បានព្របជុំពនិតិ្យ និងពភិាក្ា វឌ្ឍនភាព ននព្រក្ុម្ ការងារចព្រមុ្ឹះ 

ជាមួ្យអរគនាយក្ោា នាក្ព់ន័ធ នងិព្របជុនំ្ៃក្នុងអរគនាយក្ោា នពនធោរ 

សនើម្បីពិនតិ្យ និង្តលធ់ាត្ ុចលូបកនថម្សលើសេចក្តីព្រាងេតពីកីារបសងោើត្ព្រក្ុម្

ការងារ បសចចក្សទេ នងិព្របពន័ធផ្ទល េ់បតូរ ទិនននយ័ 

១៣. បានសរៀបចំេំណុំឯក្សារេហព្រោេជាំក្់បំណលុ ពនធទូទងំ

ព្របសទេនិង បានសរៀបចំបញ្ចូលទិននន័យ សៅក្នុងព្របពន័ធព្ររប់ព្ររងបំណលុពនធ

ថមី នងិបានចត្់ថ្នន ក្់បំណលុកនលមានអាយកុាលសលើេ 

០៣ឆ្ន ំ នងិសព្រកាម្០៣ឆ្ន ំ សនើម្បីឈានសៅក្ំណត្់ បំណលុពនធកនលអាច

ព្របមូ្លបាននងិមិ្នអាច ព្របមូ្លបាន។ 

៣. សេចក្ដីព្រាងព្របកាេេដពីពីនធសលើព្របាក្់

ចំណូលរបូ វនតបុរគល (Personal Income Tax) 

ព្រត្ូវបានសរៀប ចំ នងិក្ពំុងពនិតិ្យពភិាក្ានិងកក្

េព្រម្ួលក្ព្រម្ិត្ នាយក្ោា ន េសព្រម្ចបាន ៨០% 

(១១.២.២) 

៤. សេចក្តីព្រាងព្របកាេេត ីពីពនធសលើចំសណញ

មូ្លធន របេ់រូបវនតបុរគល (Capital Gains 

Tax) ព្រត្ូវបាន សរៀបចំស ើងវិញ នងិក្ពំុងបនតកក្

េព្រម្ួល េសព្រម្ចបាន ៨០% (១១.២.៣) 

៥. សេចក្តីព្រាងព្របកាេេត ីពកីារអនុវត្តចាប់េត ីពី

សារសពើពនធ មាព្រតា ១១១ ាក្ព់ន័ធនឹងការរឹបអូេ 

នងិលក្់ព្រទពយេម្បត្តិរបេ់អនក្ជាប់ពនធកនល

ជាំក្ព់្របាក្់ពនធ សហើយមិ្នព្រពម្ចូលែលួនម្ក្បង់

ពនធ ព្រត្ូវបានោក្ព់្របជុំពនិតិ្យពភិាក្ាក្នងុក្ព្រម្ិត្

អរគនាយក្ោា ន េសព្រម្ចបាន ៨០% (១១.២.៥) 

៦. សេចក្តីព្រាងបទបបញ្ញត្តិ នតី្ិវិធនីិងយនតការ

ព្រត្ូវ បានពនិិត្យេសព្រម្ចសោយអរគនាយក្ោា នពនធ

ោរ នងិបានបញ្ចូនសៅ ក្េហវ សនើម្បីពិនតិ្យ នងិ

េសព្រម្ច េសព្រម្ចបាន ៨០% (១១.២.៧) 

៧. សេចក្តីព្រាងព្របកាេព្រត្ូវបានពនិតិ្យេសព្រម្ច

សោយអរគនាយក្ោា នពនធោរ នងិបានបញ្ចូនសៅ 

ក្េហវ សនើម្បីពនិិត្យ និងេសព្រម្ច េសព្រម្ចបាន 

៨០% (១១.២.៨) 

៨. សេចក្តីព្រាងបទបបញ្ញត្តិព្រត្ូវបានសរៀបចំក្ព្រម្ិត្

នាយក្ោា ន និងោក្ជ់ូនក្ិចចព្របជុំពិភាក្ាក្ព្រម្ិត្

ថ្នន ក្់នឹក្នំា 

អរគនាយក្ោា ន េសព្រម្ចបាន ៧០% (១១.២.៩) 

៩. សេចក្តីព្រាងព្របកាេេត ីពនីតី្ិវិធី ននការ

ព្ររប់ព្ររងការ្តល់អាជាា ប័ណណចំសាឹះេហព្រោេ

្គត្់្ គង ់និងកចក្ចយ្លតិ្្លបារឯព្រត្ូវបាន
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

១៤. បានសរៀបចំព្របពន័ធព្ររប់ព្ររងបំណលុពនធថមី កនលនឹងព្រត្ូវឲ្យអនុវត្តសាក្

លបងសៅក្នងុកែត្លុា ឆ្ន ំ២០១៩ សនឹះ កនលព្របពន័ធថមី នងឹជយួេព្រម្ួលការ

ក្ត្់ព្រតា បំណលុ នងិតាម្ោនបំណលុពនធ ទងំការរណនា នងិការសរៀបចំ

របាយការណ៍ជាសនើម្ 

១៥. សោលការណ៍ នងិនតី្ិវិធ ី(Authorized Staffing Patterns-ASP) 

ព្រត្ូវបានសរៀបចំក្ព្រម្ិត្នាយក្ោា ន 

១៦. របាយការណ៍ព្រសាវព្រជាវេដ ីពីការសរៀបចំសោលការណ៍នតី្ិវិធី វិធសីាស្រេត  

នងិបសចចក្សទេននក្ម្មវិធីបណតុ ឹះបណាត ល នងិអេិវឌ្ឍន៍ធនធានម្នុេសព្រត្ូវ

បានសរៀបចំក្ព្រម្ិត្នាយក្ោា ន 

១៧. វរគបណតុ ឹះបណាត លាក្ព់ន័ធនងឹបទបបញ្ញត្ត ិពនធោរ ព្រត្ូវបានសរៀបចំជនូ

ម្ស្រនតរីាជការពនធោរ ចនំនួ ៧០០ នាក្ ់

១៨. វរគបណតុ ឹះបណាត លាក្ព់ន័ធនងឹភាពជាអនក្នឹក្នំាចំននួ ២វរគ ព្រត្ូវបាន

សរៀបចំជនូថ្នន ក្់នឹក្នំាតាម្បណាត សាខា ពនធោរសែត្ត-ែណឌ  

ព្របជុំពិភាក្ាក្ព្រម្តិ្ នាយក្ោា នេសព្រម្ចបាន 

៧០% (១១.២.១០) 

១០. របាយការណ៍ព្រសាវព្រជាវេត ីពីការកក្េព្រម្លួ

មូ្លោា នរតិ្ពនធអាក្រពសិេេ ព្រត្ូវបានសរៀបចំ 

នងិបនតកក្េព្រម្លួបកនថម្ធាត្ចូុល េសព្រម្ចបាន 

៧០% (១១.២.១១) 

១១. សេចក្តីព្រាងសេៀវសៅកណនំាេត ីពីេវនក្ម្ម

ន្ៃក្នុង ព្រត្ូវបានោក្ព់្របជុំពនិតិ្យពិភាក្ាក្នុង

ក្ព្រម្ិត្អរគនាយក្ោា ន េសព្រម្ចបាន ៩០% 

(១១.២.១៣) 

១២. សេៀវសៅកណនំាសលើព្របសេទពនធសលើព្របាក្់

ចំណូល នងិពនធសលើព្របាក្់សបៀរវត្ស ព្រត្ូវបានសធវើ

បចចុបបននភាព ក្ព្រមិ្ត្នាយក្ោា ន េសព្រម្ចបាន 

៩០% (១១.២.១៤) 

១៣. បណតុ ឹះបណាត លពព្រងឹងេម្ត្ថភាពម្ស្រនតីសលើ

មុ្ែជំនាញ អេបិាលក្ិចចព្របពន័ធ IT េនតិេុែប

ណាត ញ ព្ររប់ព្ររងបណាត ញ ព្ររប់ព្ររងទិនននយ័ នងិ

អេិវឌ្ឍព្របពន័ធេសព្រម្ចបាន ៦០% (៥៣.១.៥) 

 

៤. អរគនាយក្ោា នព្រទពយេម្បត្តរិនា នងិចណូំលម្និកម្នសារសពើពនធ (៩៣%) 

 សៅក្នុងព្រត្មីាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ សនឹះ អរគនាយក្ោា នព្រទពយេម្បត្តិរនា នងិចំណូលមិ្នកម្នសារសពើពនធ បានសព្រោងអនុ

វត្តេក្ម្មភាពចំននួ ១២ កនលក្នុងសនាឹះ មានេក្ម្មភាពចំននួ ៤ េសព្រម្ចបានព្ររប់ព្រជងុសព្រជាយ ។ តារាងខាងសព្រកាម្ បងាា ញ

ពីវឌ្ឍនភាពេសងេបននការកក្ទព្រម្ង់របេ់អរគនាយក្ោា នព្រទពយេម្បត្តិរនា នងិចំណូលមិ្នកម្នសារសពើពនធសោយកចក្ជាេូច

នាក្រេសព្រម្ចបាន និងេូចនាក្រេសព្រម្ចមិ្នបាន៖ 

េូចនាក្រេសព្រម្ចបាន េូចនាក្រេសព្រម្ចម្និបាន 

១១.១.១ ព្របកាេអនតរព្រក្េួងេត ីពីក្ព្រម្ង 

សេវាសាធារណៈ និងការកក្កព្របអព្រតាព្របាក្់រងាវ ន់សលើក្ទឹក្ចិត្ត

សលើការ្តល់សេវាសាធារណៈ ព្រត្ូវបានកក្េព្រម្លួ នងិ

ព្របកាេោក្់ឱយអនុវត្ត ជាវឌ្ឍនភាព ព្របកាេចំននួ ៣ ព្រត្ូវ

បានោក្ឱ់យអនុវត្ត៖ (ក្)ព្របកាេអនតរព្រក្េួងសលែ៨៣៦

េហវ.ព្របក្ ចុឹះនថៃទី១៩ កែក្ញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៩ េត ពីីការកក្

១១.១.២ ការចុឹះព្រត្ួត្ពនិតិ្យ នងិវាយត្នម្លសលើការអនុវត្តក្នការ

អាជីវក្ម្ម នងិចំណាយវិនិសោរឆ្ន ំ២០១៨ ព្រពម្ទងំសធវើការស្ៃៀង

ផ្ទៃ ត្់បញ្ជ ីសារសពើេណឌ ព្រទពយេម្បត្តិរនាព្របចំឆ្ន ំ សៅតាម្បណាដ

េហព្រោេសាធារណៈ នងិជំរញុការបង់ចំណូល េសព្រម្ចបាន 

៩៧% ជាវឌ្ឍនភាព (ក្) របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថកុារិយបរិសចឆទ

២០១៨ របេ់េហព្រោេសាធារណៈចំននួ ១៤/១៤ និងព្រក្មុ្
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

េព្រម្ួលក្ព្រម្ងសេវាសាធារណៈ របេ់ព្រក្េួង ក្េិក្ម្ម រកុាេ

ព្របមាញ់ និងសនសាទ (ែ)ព្របកាេអនតរព្រក្េួងសលែ៨៣៧

េហវ.ព្របក្ ចុឹះនថៃទី១៩ កែក្ញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៩ េត ពីីការកក្

េព្រម្ួលអព្រតារងាវ ន់សលើក្ទឹក្ចិត្តសលើការព្ររប់ព្ររង នងិការ

ព្របមូ្លចំណូលពីក្នព្រម្សេវាសាធារណៈ នងិការពនិ័យ ជា

ព្របាក្ ់សោយព្រក្េួងក្េិក្ម្ម រកុាេ ព្របមាញ់ នងិសនសាទ (ែ) 

ព្របកាេអនតរព្រក្េួងសលែ៦៨៦េហវ.ព្របក្ ចុឹះនថៃទី២៣ កែ

ក្ក្ោោ ឆ្ន ំ២០១៩ េត ីពកីារលក្់សលែចុឹះបញ្ជ ីរថយនតព្ររសួារ 

នងិរថយនតធនុព្រសាល របេ់ព្រក្េួងសាធារណការ នងិនឹក្

ជញ្ជូន ។ 

១១.១.៣ េូចនាក្រទី២ ៖ ព្របកាេេដ ីពីកបបបទ និងនីត្ិវិធី

ននការបង់ភារលាេរបេ់េហព្រោេសាធារណៈនិងភារក្ម្ម

សាធារណៈ ព្រត្វូបានោក្ឱ់យអនុវត្ត (ព្របកាេសលែ៨៣៩.

េហវ.ព្របក្ ចុឹះនថៃទី ២០ កែក្ញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៩)។ 

១១.១.៥ េូចនាក្រទី១ ៖ ចលនព្រទពយនងិអចលនព្រទពយទងំ

អេ់របេ់ព្ររឹឹះសាថ នសាធារណៈរនាបាល (រ.េ.រ) កនលមិ្ន

ទនប់ានបញ្ចប់ចំននួ ១៣/២៨ ព្រត្ូវបានអនុវត្តការចុឹះសធវើ

សារសពើេណឌ  ព្រត្ួត្ពនិិត្យវាយត្នម្លស ើងវិញ សនើម្បីក្ំណត្់

ធនធានព្រោនំបូង។ ជាក្់កេតង ព្ររឹឹះសាថ នសាធារណៈរនាបា

លចំននួ ៥ ព្រត្ូវបានអនុវត្ត មាននូចជា សបឡាជាត្ិអត្ីត្យុវ

ជន, អាជាា ធរជាត្ិព្រពឹះវិហារ, មូ្លនធិីជនពកិារ, 

រាជបណឌ ិត្យេភាក្ម្ពុជា,អាជាា ធរជាត្ិអបសរា ក្ពំុងសេន ើេំុការ

ចុឹះហត្ថសលខាពីព្រក្េួងអាណាពស្ថបាល សលើក្កលងកត្អាជាា ធ

រជាត្ិេំបូរនព្រពរុក្ក្ំពងុសរៀបចំក្ព្រម្ិត្ជនំាញ។ 

១១.១.៥ េូចនាក្រទី២ ៖ បញ្ចប់អនពុ្រក្តឹ្យ ឬ ព្រពឹះរាជព្រក្ឹត្យ

ថមីេដ ីពីការបសងោើត្រ.េ.រ ចំននួ ៦/២៨ ជាក្់កេតងសេចក្តី

ព្រាងអនុព្រក្ឹត្យ ឬព្រពឹះរាជព្រក្តឹ្យចំននួ ០៩ បានោក្់ឆលងព្របមុ្ែ

រាជរោា េិបាលពនិិត្យចុងសព្រកាយ មាន រ.េ.រសព្រកាម្ឱវាទ

ព្រក្េួងអប់រំយុវជននងិក្ឡីាចំននួ ០២, ព្រក្េួងក្េិក្ម្ម រុកាេ

ព្របមាញ់ និងសនសាចំននួ ០៥, ព្រក្េួងការងារ នងិបណដុ ឹះ

បណាដ លវិជាជ ជិវៈ ចំននួ ០១, ទីេត ីការរណៈរនាម្ស្រនតី ០១។ 

ហ ុនចព្រមុ្ឹះកនលរនាមានភារក្ម្មសាធារណៈជាចំននួភារត្ិច

ចំននួ៤/៥ ត្ព្រត្ូវបានោក្់ជនូឯក្ឧត្តម្បណឌ ិត្េភាចរយ

ឧបនាយក្រនាម្ស្រនតី (ែ) ព្រត្តួ្ពនិតិ្យសេៀវសៅតារាងបញ្ជសីារសពើ

េណឌ  ឬតារាងសព្របៀបសធៀបព្រទពយេម្បត្តិរនាសក្ើនស ើង នងិថយចុឹះ

ព្របចំឆ្ន ំ២០១៨របេ់េហព្រោេសាធារណៈ ចំននួ ៦/១៣នងិ 

តារាងរលំេ់១៣/១៣ (រ)បនតពនិិត្យសលើ លទធ្ លននការសធវើ

អាជីវក្ម្មរបេ់េហព្រោេ កនលពុំទនប់ានសធវើេវនក្ម្មសោយ

េវនក្រឯក្រាជយសលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ។ុ 

១១.១.៣ េូចនាក្រទី១ ៖ វិសសាធនក្ម្មននព្រពឹះរាជព្រក្ម្េត ីពលីក្េ

នតកិ្ៈទូសៅ ននេហព្រោេ សាធារណៈោក្់ឆលងសេចក្តីព្រាងនំបូង

ននវិសសាធនក្ម្មព្រពឹះរាជព្រក្ម្េត ីពលីក្េនតកិ្ៈទូសៅ ននេហព្រោេ

សាធារណៈជនូ៖ ន្ៃក្នុងអ.ទ.ច, ព្រក្ុម្ការងារបសចចក្ សទេ

សរៀបចំ នងិកក្ទព្រម្ង់េហព្រោេសាធារណៈ, ព្រក្ុម្ព្របឹក្ានតី្កិ្ម្ម

របេ់ ក្.េហវ េសព្រម្ចបាន ៨០% ជាវឌ្ឍនភាព ព្រក្ុម្ការងារ

បសចចក្សទេសរៀបចំសធវើវិសសាធនក្ម្មចាប់និងលិែិត្បទោា នរត្ិ

យុត្ត េព្រមាប់ការព្ររប់ព្ររងេហព្រោេសាធារណៈ ព្រត្ូវបាន

បសងោើត្ និងសេចក្តពី្រាងជហំាននំបូងននវិសសាធនក្ម្ម ព្រពឹះរាជ

ព្រក្ម្េត ីពលីក្េនតកិ្ៈទូសៅននេហព្រោេសាធារណៈព្រត្ូវបាន

សរៀបចំ សោយនាយក្ោា នជំនាញ។ 

១១.២.១ ព្របព័នធពត័្៌មានវិទស្ថព្ររប់ព្ររងចំណូលមិ្នកម្នសារសពើ

ពនធេព្រមាប់ម្នៃីរជនំាញចំននួ៣ ព្រត្ូវបានោក្់ឲ្យសត្េតសាក្

លបងសព្របើព្របាេ់ េសព្រម្ចបាន៩០% ជាវឌ្ឍនភាព េិកាេ សាលា

្សពវ្ាយព្រត្ូវបានសរៀបចំ, េំសណើសឈាម ឹះអនក្សព្របើព្របាេ់ព្រត្ូវបាន

ក្ំណត្់, នងិបានសព្រត្ៀម្វរគបណតុ ឹះបណាត លរួចរាល់។ ក្៏ប៉ាុកនត ជា

បញ្ហា ព្របឈម្ ក្ពំុងរង់ចំលិែតិ្បទោា នរត្យិុត្តិថថមីកនលកចងពី

ការកបងកចក្ និងក្ត្ព់្រតាចំណូលរវាង រនាបាលរាជធានី សែត្តនងិ

ម្នៃីរជនំាញរាជធានសីែត្ត (ាក្ព់ន័ធនឹងការអនុវត្តយនតការ ព្រចក្

សចញចូលកត្មួ្យសៅតាម្រាជធានី សែត្ត នងិការកចក្ រំកលក្

ធនធានចំណូលមិ្នកម្នសារសពើពនធសៅរនាបាលថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ិ)

។ 

១១.២.២ សេចក្តីព្រាងចាប់េត ីពីការព្ររប់ព្ររង 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

១១.១.៨ សបេក្ក្ម្មព្រេង់ទិនននយ័សាថ នភាពព្ររប់ព្ររងរបេ់រ

ោា ក្រទឹក្តាម្បណាដ សែត្ត២/៤ សព្រកាម្ឱវាទព្រក្េួងឧេាហ

ក្ម្ម និងេិបបក្ម្ម កនលមិ្នកម្នជា េហព្រោេសាធារណៈ 

(េ.េ.) ព្រត្ូវបានអនុវត្ត សោយញ្ចប់ការចុឹះសធវើការេិក្ា ពិ

នតិ្យស្ៃៀងផ្ទៃ ត្់សលើការព្ររប់ព្ររង និងនំសណើរការអាជីវក្ម្ម- វិនិ

សោរ ព្រពម្ទងំក្ិចចបញ្ជកិារណសនយយ រួម្ទងំសាថ នភាពបញ្ជ ី

សារសពើេណឌ របេ់អងគភាពរោា ក្រទឹក្សាធារណៈតាម្បណាដ

សែត្ត ចំននួ០៧ សព្រកាម្ឱវាទព្រក្េួងឧេាហក្ម្ម និងេិបប

ក្ម្ម កនលមិ្នកម្នជាេ.េ។ 

១១.២.៣ សេចក្តីព្រាងចាប់េត ីពីការព្ររប់ព្ររង ចត្់កចង នងិ

សព្របើព្របាេ់ព្រទពយេម្បត្តិរនា ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួចរាល់ ជាវឌ្ឍន

ភាព បានចូលរមួ្ព្របជុពំ្របមាណ ៨ សលើក្សៅទីេត ីការរណៈរនា

ម្ស្រនតី នងិក្ពំុងរង់ចំក្ិចចព្របជុំចងុសព្រកាយជាមួ្យព្រក្េួងយតុ្តិធ

ម៌្។ 

 

 

 

 

 

 

ចំណូលមិ្នកម្នសារសពើពនធព្រត្វូបានសរៀបចំ េសព្រម្ចបាន ៨០% 

ជាវឌ្ឍនភាព ព្រក្ុម្ការងារននអរគនាយក្ោា នព្រទពយេម្បត្តិរនានងិ

ចំណូលមិ្នកម្នសារសពើពនធ នងិសលខាធកិារោា នព្រក្ុម្ព្របឹក្ានតី្ិ

ក្ម្ម បានក្ពំុងសរៀបចំទេសនក្ចិចេិក្ាព្របមូ្លធាត្ុចូល និង

សព្រោងបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងេព្រមាប់ថ្នន ក្់នឹក្នំាក្នងុព្រត្មីាេទី៤ ឆ្ន ំ

២០១៩។ 

១១.៥.១ ព្រក្ុម្ការងារបំណលុតាម្វិេ័យនឹងបនតអនុវត្តវិធានការ

ត្ឹងទរបំណលុ ឬជព្រម្ឹះបំណលុតាម្សោលការេសព្រម្ចរបេ់រាជ

រោា េិបាលសលើវិេ័យមួ្យចំននួនូចជា៖វិេ័យនព្របេនយី៍ វិេ័

យអាកាេចរេីុវិល  វិេ័យក្េិក្ម្ម នងិវិេ៍យករ៉ា ។ល។ េសព្រម្ច

បាន ៩០% ជាវឌ្ឍនភាពព្រក្ុម្ការងារបំណលុតាម្វិេ័យបាន

ព្របជុំសោឹះព្រសាយទក្់ទងការងារព្ររប់ព្ររងបំណលុ នងិការអនុវត្ត

នតី្ិវិធតីាម្សោលការណ៍េសព្រម្ចរបេ់រាជរោា េិបាល ៖ 

ក្. ព្រក្ុម្ការងារបំណលុនព្របេណីយ៍៖ បានបសងោើត្ព្រក្ុម្ការងារ

ព្ររប់ព្ររងបំណលុតាម្រយៈព្របកាេអនតរព្រក្េួង 

ែ.ព្រក្ុម្ការងារបំណលុវិេ័យអាកាេចរេីុវិល,  វិេ័យក្េិក្ម្ម 

នងិវិេ័យករ៉ា បនតនីត្ិវិធពី្ររប់ព្ររងបំណលុ នូចជាត្ឹងទរ បំណលុ  

នងិជំរញុការអនុវត្ត អនុព្រក្ឹត្យសលែ៧២ េត ពីីការព្ររប់ព្ររង

ចំណូលមិ្នកម្នសារសពើពនធ។ 

២៣.៣.១ ព្របកាេេតពីីរំរូ ននសេៀវសៅបញ្ជសីារសពើេណឌ ឆ្ន ំ

សោល និងតារាងសក្ើនស ើងនិងថយចុឹះនូវព្រទពយេម្បត្តិរនាព្របចំ

ឆ្ន ំ ព្រត្ូវបានសរៀបចំ េសព្រម្ចបាន ៩៨% ជា វឌ្ឍភាព ព្របកាេ

ព្រត្ូវបានោក្់សោរពជនូ ឯក្ឧត្តម្អរគបណឌ ិត្េភាចរយពនិតិ្យនងិ

្តលក់ារកណនំា តាម្រយៈព្រក្ុម្ព្របឹក្ានតី្ិក្ម្ម ព្រពម្ទងំទទួល

បាននូវម្ត្ិសោបល់កក្េព្រម្លួជាថមី។ 

២៣.៣.២ ព្របកាេេត ីពីវិធាន នងិនីត្ិវិធលីម្អតិ្ននការជព្រម្ឹះ

បញ្ជ ីសារសពើេណឌ ព្រទពយេម្បត្តិរនា  ព្រត្ូវបានសរៀបចំ េសព្រម្ច

បបាន ៩០% ជាវឌ្ឍនភាព ព្របកាេព្រត្ូវបានោក្់ឆលងក្ិចចព្របជុំ

ពិភាក្ាកក្េព្រម្លួក្ព្រម្តិ្អនតរអរគនាយក្ោា ន និងសលខាធកិារ

ោា នព្រក្ុម្ព្របឹក្ានតី្ិក្ម្មននក្េហវ។ 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

២៣.៣.៣ ព្របពន័ធព័ត្ម៌ានវិទស្ថេព្រមាប់ព្ររប់ព្ររងបញ្ជសីារសពើ

េណឌ រនាព្រត្ូវបានសរៀបចំ នងិោក្់ឱយអនុវត្តេព្រមាប់ព្រក្េួង-សាថ ប័

ន ចំននួ ១០ េសព្រម្ចបាន ៩៥% ជាវឌ្ឍនភាព បាននងិក្ពំុង

ពនិិត្យ និងកក្េព្រម្លួសលើ 

មុ្ែងារននក្ម្មវិធីសនើម្បីសធវើោ៉ា ងណាឱយក្ម្មវិធីសនឹះមានេុវត្ថិភាព 

មុ្ននឹង្សពវ្ ាយបណតុ ឹះបណាត លោក្ឱ់យសព្របើព្របាេ់ ជនូអាជាា ធរ

កាន់កាប់ព្រទពយេម្បត្តិរនាតាម្រយៈេិកាេ សាលាកនលសព្រោង

សរៀបចំស ើងសៅនថៃទី៣១ កែត្លុា ឆ្ន ំ២០១៩។ 

 

៥.អរគនាយក្ោា នឧេាហក្ម្មហរិញ្ញវត្ថុ (៩០%) 

 សៅក្នុងព្រត្មីាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩សនឹះ អរគនាយក្ោា នឧេាហក្ម្មហិរញ្ញវត្ថុ បានសព្រោងអនុវត្តេក្ម្មភាពចំននួ ៦ ។ 

ក្នុងសនាឹះ េក្ម្មភាព ៥ ព្រត្ូវបានអនុវត្ត េសព្រម្ចបានសោយសជារជយ័តាម្សោលសៅរំពងឹទុក្។ តារាងខាងសព្រកាម្ បងាា ញពី

វឌ្ឍនភាពេសងេបននការកក្ទព្រម្ង់ របេ់អរគនាយក្ោា នឧេាហក្ម្មហិរញ្ញវត្ថុ សោយកចក្ជាេូចនាក្រេសព្រម្ចបាន និងេូច

នាក្រេសព្រម្ចមិ្នបាន៖ 

េូចនាក្រេសព្រម្ចបាន េូចនាក្រេសព្រម្ចម្និបាន 

១១.១.១ ឯក្សារ និង ធាត្ុចូលសនើម្បីសរៀបចំអនពុ្រក្តឹ្យោំព្រទចាប់េត ីពីការ

ព្ររប់ព្ររងកលបងាណជិជក្ម្ម ព្រត្វូបានេិក្ា និងព្របមូ្ល្តុំ។់ 

១១.១.២ របាយការណ៏ េត ីពលីទធ្ លននការបស្រងាោ ប និងទប់សាោ ត្ក់ារសធវើ

អាជីវក្ម្មកលបងេីុេងែុេចាប់ព្ររប់ព្របសេទព្រពម្ទងំអាជីវក្ម្មបញ្ហច  ំនិង

ព្របត្ិសភារសោយអនុបបទនកនលពុំមានអាជាា បណណសៅទូទងំព្របសទេ ព្រត្ូវ

បានសរៀបចំ ជាវឌ្ឍភាព៖ (ក្) បានចុឹះអនុវត្តព្របកាេអនតរព្រក្េួង រវាង

ព្រក្េួងេហវ. នងិព្រក្េួង ម្ហាន្ៃ និងលិែតិ្បទោា នរត្យិុត្តនិានា សនើម្បី

ចត្់វិធានការតាម្្លូវចាប់ចំសាឹះអាជីវក្ម្មកលបងេីុេងព្ររប់ព្របសេទ កនល

ពុំមានអាជាា បណណសៅព្រក្ងុព្រពឹះេីហន ុ(ែ) ព្របជុំ្ សពវ្ាយការអនុវត្តសេច

ក្តី កណនំាសលែ០២៨ េណន. នងិសលែ០១២ េហវ.ចុឹះនងៃទី១០ កែ 

ក្ញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦ េត ីពីការអនុវត្តវិធានការបស្រងាោ បកលបងេីុេងែុេ ចាប់ 

នងិជំរញុព្របត្ិបត្តិក្រកលបងាណិជជក្ម្មឱយម្ក្បំសពញនីត្ភិាព។ 

១១.១.៣ របាយការណ៏េតពីលីទធ្ លននការចុឹះេិក្ាបសចចក្សទេកលបង 

នងិវិធានននការសលងកលបងសៅតាម្ព្រក្ុម្ហ នុកាេីុណូសៅសែត្តព្រពឹះេីហនុ 

ព្រត្ូវបានសរៀបចំ។ 

១២.១.១ ការសរៀបចំេិកាេ សាលាេតពីីការអេិវឌ្ឍទី

្ារមូ្លបព្រត្រនាសៅក្ម្ពុជា េសព្រម្ចបាន ០% ជាវ

ឌ្ឍភាព ឯក្សារយុទធសាស្រេត  ក្ពំុងព្រត្ូវបានសរៀបចំ

ពុំទន់បញ្ចប់។ 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

១១.៣.១ លទធ្ លននការពស្ថក្រណ៏ចំណូលព្របចំឆ្ន ំ ព្រត្ូវបានព្រត្ួត្ពនិិត្យ 

នងិតាម្ោន ជាវឌ្ឍនភាពបានសធវើការសព្រោងចំណូលថវិកាព្របចំ ឆ្ន ំ២០២០

រួចសហើយ រឺសព្រោងបសងោើន ២៥% ននឆ្ន ំ២០១៩ ប៉ាុកនតសោយរាជរោា េបិាល

បិទអាជីវក្ម្មអនឡាញវិញ នូសចនឹះការសព្រោងចំណូលសេន ើេំុបនថយថវិកាអន

ឡាញវិញ។ 

៥៣.២.១ ម្ស្រនតនីនអរគនាយក្ោា ន ព្រត្ូវបានទទួលបានការបណតុ ឹះបណាត ល

េម្ត្ថភាព សោយមានម្ស្រនតី ១៤នាក្ប់ានចូលរួម្េិកាេ សាលា េត ីពីការ

លាងេមាអ ត្ព្របាក្់ នងិហិរញ្ញបបទនសេរវក្ម្ម ជាមួ្យជនំាញការធនាោរ

ពិេពសលាក្ 

នងិមានម្ស្រនតី ០៩នាក្់ចូលរួម្ទេសនៈក្ិចចេិក្ាសៅព្របសទេចិនពនីថៃទី០៤-

០៦ កែក្ញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៩ េត ីពកីារអេិវឌ្ឍនទី្ារេញ្ហញ បណណរនា។ 

 

 

៦. អរគនាយក្ោា នថវកិា (៩៦%) 

 សៅក្នុងព្រត្មីាេទី ៣ ឆ្ន ំ ២០១៩ សនឹះ អរគនាយក្ោា នថវិកា បានសព្រោងអនុវត្តេក្ម្មភាពចំននួ ៥២ នងិេសព្រម្ច

បានេក្ម្មភាពទងំចំននួ ៤៦  សោយសជារជ័យតាម្សោលសៅរំពឹងទុក្ ។ តារាងខាងសព្រកាម្ បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពេសងេបនន

ការកក្ទព្រម្ង់របេ់អរគនាយក្ោា នថវិកា សោយកចក្ជាេូចនាក្រេសព្រម្ចបាន និងេូចនាក្រេសព្រម្ចមិ្នបាន ៖ 

េូចនាក្រេសព្រម្ចបាន េូចនាក្រេសព្រម្ចម្និបាន 

១. របាយការណ៍ចំណាយបុសរព្របទនព្រត្ូវបានសរៀបចំព្របចំព្រត្មីាេសនើម្បីជា

មូ្លោា នចត្់វិធានការជំរុញទូទត្់ ។ 

២. របាយការណ៍ចំណាយបុសរព្របទនព្រត្ូវបានសរៀបចំព្របចំព្រត្មីាេសនើម្បី

ជាមូ្លោា នចត្់វិធានការជំរុញទូទត្ ់(ទីេត ីការរណៈរនាម្ស្រនតី, ព្រក្េួង

សេនាក្ិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ នងិ ព្រក្េួងអប់រំ យុវ-ជន នងិក្ឡីា ។  

៣. បានពិភាក្ា នងិព្របឹក្ាសោបល់ជាមួ្យព្រក្េួង សាថ ប័នននសេចក្តី 

ព្រាងក្ម្មវិធីចំណូល ចំណាយ តាម្ថវិកាក្ម្មវិធី ។ 

៤. បានសរៀបចំក្ម្មវិធីចំណូល ចំណាយរួចរាលស់ៅេបាត ហ៍ទី៣ ននព្រត្ី

មាេទី៣ ។ 

៥. បានព្របមូ្លរបាយការណ៍អនុវត្តចំណាយព្របចំព្រត្មីាេទី ២ របេ់

ម្នៃីរជំនាញ ។ 

៦. របាយការណ៍អនុវត្តចំណាយចរនតថ្នន ក្់រនាបាលក្ណាត លព្របចំព្រត្មីាេ

ទី២ ឆ្ន ំ២០១៩ព្រត្ូវបានសរៀបចំទន់សពលសវលា ។ 

១. របាយការណ៍េដពីីការ្ដលធ់ាត្ុចូលជនូអរគ

នាយក្ោា នរត្នាោរជាត្ ិសនើម្បីេិក្ាពីការសរៀបចំ

ព្រក្បែ័ណឌ រត្ិយតុ្តននការអនុវត្តរជជសទយយបុសរ

ព្របទនព្រត្ូវបានសរៀបចំនិងោក្ជ់នូថ្នន ក្់នឹក្នំាពនិិ

ត្យ មិ្នេសព្រម្ចបាន (០%) សោយសារ មិ្នទន់

មានការអសញ្ជ ើញព្របជុំពអីរគនាយក្ោា នរត្នាោរ

ជាត្ិសនើម្បីសរៀបចំព្រក្បែណឌ រត្យិុត្តិរជជសទយយបុសរ

ព្របទនកនលមានភាពព្ររប់ព្រជងុសព្រជាយ ។ 

២. សេចក្តីព្រាងបឋម្ េត ីពកីារសរៀបចំសោល

ការណ៍កណនំាេតកីារព្ររប់ព្ររងនងិការអនុវត្តថវិកា

េព្រមាប់ការងារជួេជលុនិងកថទសំហោា រចនាេ

ម្ព័នធសាធារណៈ (្លូវថនល់ ៦១០៥៣)      ព្រត្ូវបាន
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

៧. របាយការណ៍សព្របៀបសធៀបការអនុវត្តចំណាយចរនតថ្នន ក្់រនាបាលក្ណាត

លសៅនឹងក្នការចណំាយព្រត្ូវបានសរៀបចំ ។ 

៨. របាយការណ៍អនុវត្តចំណាយវិនិសោរព្របចំព្រត្មីាេទី៣ ព្រត្ូវបាន

សរៀបចំ ។ 

៩. របាយការណ៍បូក្េរុបការអនុវត្តចំណាយថ្នន ក្់រនាបាលក្ណាត ល ព្របចំ

ព្រត្មីាេទី៣ ។ 

១០. យុទធសាស្រេតេត ពីីការកក្ទព្រម្ង់ព្របពន័ធព្ររប់ព្ររងការវិនិសោរសាធារ

ណៈ ២០១៩-២០២៥ ព្រត្ូវបានពិភាក្ា នងិអនុម័្ត្ពរីណៈក្មាម ធិការ

សោលនសោបាយសេនាក្ិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

១១. សេចក្តីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យសោលេត ីពពី្រក្បែ័ណឌ រួម្េព្រមាប់  ព្ររប់ព្ររងកា

រវិនិសោរសាធារណៈ ព្រត្ូវបានសរៀបចំ និងពិភាក្ាកក្េព្រមួ្លបកនថម្ ។ 

១២. សេចក្តីព្រាងបឋម្អនុព្រក្តឹ្យេត ីពកីារព្ររប់ព្ររងរសព្រមាងវិនិសោរសា

ធារណៈហិរញ្ញបបទនសោយថវិកាថ្នន ក្់ជាត្ ិ(រសព្រមាងវិនិសោរផ្ទៃ ល់) ព្រត្ូវ

បានព្របជុំពភិាក្ាកក្េព្រម្លួបកនថម្ ។ 

១៣. តារាងសព្របៀបសធៀបចំណាត្់ថ្នន ក្់សេនាក្ិចចបចចុបបនន នងិទព្រម្ង់បឋម្ចំ

ណាត្ថ់្នន ក្់សេនាក្ិចចបំព្រពញួ ព្រត្វូបានសរៀបចំ ។ 

១៤. ចំណាត្ថ់្នន ក្់មុ្ែងាររបេ់ព្រក្េួង សាថ ប័ន កនលបានកក្ព្រមួ្លរចនាេ

ម្ព័នធក្ម្មិវធី  បានសធវើបចចុបបននភាព ។ 

១៥. ចំណាត្ថ់្នន ក្់រនាបាល ព្រត្វូបានសធវើបចចុបបននភាព ។ 

១៦. ការសព្របើព្របាេ់ចំណាត្ថ់្នន ក្់ទងំ៧ ឱយបានព្រត្ឹម្ព្រត្ូវ ព្រត្ូវបានបនតជំរញុ 

េព្រមាប់ព្រក្េួង សាថ ប័ន ។ 

១៧. ព្របជុំជាមួ្យអរគនាយក្ោា នាក្ព់ន័ធនានា សនើម្បីឱយការក្ត្់ព្រតាសលើ

េនលកឹ្អាណត្តិសបើក្ព្របាក្់ មានេងគត្ភាពកាន់កត្លអជាមួ្យព្របពន័ធ FMIS ។ 

១៨. ទិននន័យធានាចំណាយ នងិការសេន ើេំុទូទត្រ់បេ់ព្រក្េួង សាថ ប័នទងំ

អេ់ព្រត្ូវបានចុឹះចលូក្នងុព្របពន័ធ FMIS ។ 

១៩. បានសរៀបចំក្ិចចព្របជុំ២ នថៃ សនើម្បីបងាា ញពីបទពិសសាធន៍ នងិរក្

នំសណាឹះព្រសាយនូវបញ្ហា ព្របឈម្ក្នុងការក្ត្់ព្រតានូវមាត្កិាទងំ៧ ននចំ

ណាត្ថ់្នន ក្់ថវិកា សៅក្នុងព្របពន័ធ FMIS សោយមាន PO Users និង AP 

Users ពីព្រក្េួង សាថ ប័នចំននួ២០ កនលក្ំពងុសព្របើព្របាេ់ព្របពន័ធ FMIS 

ចំននួ ២២១ នាក្់ចូលរួម្ សោលបំណងបូក្េរុបពីវឌ្ឍនភាព នងិបញ្ហា

ព្របឈម្នានា សនើម្បីកេវងរក្នវូនំសណាឹះព្រសាយេម្ព្រេប នងិទន់សពល ។ 

សរៀបចំ និងពិភាក្ាកក្េព្រម្លួ េសព្រម្ចបាន 

៨០% (ការព្របមូ្លធាត្ុចលូមិ្នទន់ព្ររប់ព្រោន់) ។ 

៣. សរៀបចំសាច់ក្នុងសេៀវសៅកណនំាេត ីពកីារ

បញ្ចូលព្របត្ិបត្តកិារចំណាយក្នងុព្របពន័ធ FMIS ព្រត្ូវ

បានសរៀបចំ នងិោក្់ឲ្យអនុវត្ត េសព្រម្ចបាន ៩០%។ 

៤. ព្របកាេកក្េព្រម្លួ ព្រត្ូវបានោក្់ឱយអនុវត្ត 

េសព្រម្ចបាន ៨០% សោយសារ បានេិក្ាស ើង

 វិញពតី្ព្រមូ្វការក្នងុការកក្េព្រមួ្លព្របកាេ ។ 

៥. របាយការណ៍ក្ិចចព្របជុំព្រត្ួត្ពនិិត្យ ព្របជុំបូក្

េរុបលទធ្ ល នងិបញ្ហា ព្របឈម្ ននការអនុវត្ត

ព្របពន័ធ FMIS េព្រមាប់    ព្រក្េួង សាថ ប័នចំននួ 

២០ ព្រត្ូវបានសរៀបចំ េសព្រម្ចបាន ៩០% សោយ

សារបាន ព្របជុំពភិាក្ាសរៀបចំរសបៀបវារៈ និង

លិែតិ្អសញ្ជ ើញ សនើម្បោីក្ជ់នូថ្នន ក្នំ់ាេសព្រម្ច នងិ

រង់ចំអនុវត្ត ។ 

៦. របាយការណ៍ចូលរួម្សរៀបចំសោលការណ៍

កណនំា មិ្នេសព្រម្ចបាន (០%) សោយសារ

េក្ម្មភាពសនឹះនាយក្ោា នហិរញ្ញក្ិចចព្រត្ូវរង់ចំអនុ

ព្រក្ឹត្យសលែ៨១ នងិ  សេៀវសៅសោលការណ៍កណ-

នំាេដ ីពកីារសរៀបចំថវិកាេមិ្ទធក្ម្ម សរៀបចំរួចេិន ។ 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

២០. ព្របជុអំនុព្រក្ុម្ការងារ FMIS ពិភាក្ាពនីតី្ិវិធនីនការកាត្់បនថយ

នំណាក្់កាលននការព្រត្តួ្ពនិតិ្យព្របត្ិបត្តិការសៅក្នងុព្របពន័ធ FMIS េព្រមាប់

ព្រក្េួងសេនាក្ិចច នងិហិរញ្ញវត្ថុ ជារំរូ ។ 

២១. ទព្រម្ង់តារាងទិនននយ័ចំណូលនងិចំណាយាក្់ក្ណាត លឆ្ន ំថមពី្រត្ូវបាន

្សពវ្ាយ ។ 

២២. ទព្រម្ង់របាយការណ៍េត ីពីការអនុវត្តថវិកា ០៩កែ ព្រត្ូវបានសរៀបចំ ។ 

២៣. អងគភាពថវិកាព្រក្េួង-សាថ ប័ន បានអនុវត្តទព្រម្ង់របាយការណ៏ហិរញ្ញ

វត្ថុព្របចំព្រត្មីាេ នងិឆមាេ ។ 

២៤. អងគភាពថវិកាព្រក្េួង-សាថ ប័ន បានអនុវត្តទព្រម្ង់របាយការណ៏េមិ្ទធ

ក្ម្ម/លទធ្ លព្របចំឆមាេ ។ 

២៥. ពនិតិ្យស ើងវិញ នងិកក្េព្រមួ្លនវូទព្រម្ង់ែលឹម្សារេសងេបព្របត្ិបត្តិេត ី

ពីសេចក្តីព្រាងចាប់ថវិកាព្របចំឆ្ន ំ ។ 

២៦. ពនិតិ្យស ើងវិញ នងិកក្េព្រមួ្លនវូទព្រម្ង់សេៀវសៅថវិកាេសងេបនន

ចាប់ថវិកាព្របចំឆ្ន ំ (ឆ្ន ំបនាៃ ប់) ។ 

២៧. េព្រម្បេព្រម្លួសរៀបចំក្ចិចព្របជុំបូក្េរុប នងិវាយត្នម្លការអនុវត្ត

ក្នការេក្ម្មភាពព្របចំឆមាេ របេ់អរគនាយក្ោា នថវិកា ។ 

២៨. កក្លម្អទព្រម្ងត់ារាងេព្រមាប់តាម្ោនចលនាឥណទនេរុបតាម្

ថវិកាក្ម្មវិធី ។  

២៩. អនុម័្ត្ទព្រម្ង់ជនំយួសាម រត្ីចរចថវិកាព្របចំឆ្ន ំ ។ 

៣០. សរៀបចំសេចក្ដីព្រាងក្ំណត្់បងាា ញជនូថ្នន ក្់នឹក្នំានាយក្ោា នសនើម្បី

ពនិិត្យអពំីជសព្រម្ើេក្នងុការអនុវត្ត ។ 

៣១. ពិភាក្ាេដ ីពលីទធភាព ទិញទំនញិ និងសេវា តាម្រយៈក្ចិចព្រពម្

សព្រពៀងសាជីវក្ម្ម ( Corporate Agreement ) ។ 

៣២. សរៀបចំក្ិចចព្របជុំសនើម្បពីនិតិ្យស ើងវិញសលើសេចក្ដពី្រាងក្នងុក្ព្រមិ្ត្អរគ

នាយក្ោា ន និងសរៀបចំសេចក្ដពី្រាងព្របកាេេដពីនីីត្ិវិធីចំណាយសរៀបចំ

ក្ិចចព្របជុំ េននិេីទ ថ្នន ក្់ជាត្ ិអនតរជាត្ិរបេ់ព្រក្េួង សាថ ប័ន សនើម្បីោក្់ជនូ

ថ្នន ក្់នឹក្នំាពនិិត្យនងិសេន ើេំុការព្របជុំក្ព្រមិ្ត្អនតរអរគនាយក្ោា នសព្រកាម្ឱ

វាទព្រក្េួង   សេនាក្ិចច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ។ 

៣៣. សរៀបចំក្ិចចព្របជុំព្រត្ួត្ពនិតិ្យវឌ្ឍនភាព នងិបញ្ហញ ព្របឈម្ការអនុវត្ត

ថវិកាក្ម្មវិធីចំននួ ២ សលើក្ក្នងុកែក្ញ្ហញ  (ចំននួ២៧ ព្រក្េួង សាថ ប័ន)។ 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

៣៤. ចូលរមួ្ព្របជុំសរៀបចំអនុព្រក្ឹត្យេដ ីពកីារការបសងោើត្ព្ររឹឹះសាថ នសាធារណៈ

រនាបាលចំននួ ២២ ក្នុងចំសណាម្ ២៩ ព្ររឹឹះសាថ ន ។ 

៣៥. េិក្ានងិព្រសាវព្រជាវឯក្សារាក្់ពន័ធក្នងុការសរៀបចំ សេចក្តីព្រាងម្រគុ

សទេក្៍េដ ីពីការបណដុ ឹះបណាដ ល ។  

៣៦. េព្រម្បេព្រមួ្លវរគបណតុ ឹះបណាត លមួ្យចនំនួកនលសរៀបចំសោយ

នាយក្ោា នសព្រកាម្ឱវាទអរគនាយក្ោា នថវិកា ។  

៣៧. ចូលរួម្សធវើបទបងាា ញចំននួ ៤ថ្នន ក្់ ចប់ពនីថៃទី១៨/០៩ នលន់ថៃទី

០៣/១០/២០១៩ សៅ វិទស្ថសាថ ន EFI។ 

៣៨. របាយការណ៍ព្រត្ួត្ពនិិត្យសលើការអនុវត្ត នងិបញ្ហា ព្របឈម្របេ់អងគ

ភាពថវិកា ។ 

៣៩. ព្រត្ួត្ពនិិត្យ នងិវាយត្នម្លសលើការសរៀបចំ ្.យ.ថ របេ់ព្រក្េួងថវិកា

ក្ម្មវិធីទងំ ២៥ ។ 

៤០. របាយការណ៍េត ីពីការកបងកចក្ឥណទនថវិកាចំណាយវិនិសោរសា

ធារណៈហិរញ្ញបបទនសោយថវិកាជាត្ិ ។ 

៤១. ថវិកាព្របចំឆ្ន ំរបេ់អរគនាយក្ោា ន ព្រត្ូវបានសរៀបចំទន់សពលសវលា ។ 

៤២. ពនិតិ្យ នងិេិក្ាសលើទព្រម្ង់ក្ិចចព្រពម្សព្រពៀងសលើលទធ្ លក្នុងឆ្ន ំ ។ 

៤៣. ពិនតិ្យ និងេិក្ា ចាប់េដ ីពីព្របពន័ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឆ្ន ំ ២០០៨ ។ 

៤៤. ចូលរួម្ក្ិចចព្របជុំជាបនតបនាៃ ប់ជាមួ្យអនក្ជនំាញការបារាងំ នងិអរគ

នាយក្ោា នាក្ព់ន័ធក្នុងការព្រត្តួ្ពនិតិ្យស ើងវិញសលើចាប់េដ ីពីព្របពន័ធហិរញ្ញ

វត្ថុសាធារណៈ ។ 

៤៥. ព្រក្ុម្ការងារេព្រមាប់សរៀបចំព្រក្បែណឌ ទេសនាទនននការតាម្ោន 

នងិព្រត្ួត្ពនិិត្យពត័្ម៌ានេមិ្ទធក្ម្ម ព្រត្ូវបានបសងោើត្ ។ 

៤៦. ចូលរួម្ក្ិចចព្របជុំជាបនតបនាៃ ប់ជាមួ្យអនក្ជនំាញការបារាងំ នងិអរគ

នាយក្ោា នាក្ព់ន័ធក្នុងការព្រត្តួ្ពនិតិ្យស ើងវិញសលើ  អនពុ្រក្តឹ្យសលែ៨១ ។ 

 

៧.អរគនាយក្ោា នហរិញ្ញវត្ថរុនាបាលថ្នន ក្ស់ព្រកាម្ជាត្ ិ(៩៤%) 

 សៅក្នុងព្រត្មីាេទី ៣ ឆ្ន ំ ២០១៩ សនឹះ អរគនាយក្ោា នហិរញ្ញវត្ថុរនាបាលថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ិ បានសព្រោងអនុវត្តេក្ម្មភាព

ចំននួ ២៤ ។ ក្នងុសនាឹះ មានេក្ម្មភាពចនំនួ ១៤ េសព្រម្ចបានសោយសជារជ័យតាម្សោលសៅរំពឹងទុក្ ។ តារាងខាងសព្រកាម្ 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពេសងេបននការកក្ទព្រម្ង ់ របេ់អរគនាយក្ោា នហិរញ្ញវត្ថុរនាបាលថ្នន ក្ស់ព្រកាម្ជាត្ិ សោយកចក្ជាេូចនាក្រ

េសព្រម្ចបាន នងិេូចនាក្រេសព្រម្ចមិ្នបាន៖ 

េូចនាក្រេសព្រម្ចបាន េូចនាក្រេសព្រម្ចម្និបាន 

១. អនពុ្រក្តឹ្យេត ពីីការបសងោើនធនធានថវិកាជនូរនាបាលឃុ ំេងាោ ត្់េព្រមាប់

ចំណាយអេិវឌ្ឍន៍មូ្លោា ន ព្រត្ូវបានោក្ឱ់យអនុវត្ត ។ 

២. សេចក្តីព្រាងយនតការនិងនតី្ិវិធី/អនពុ្រក្តឹ្យននការកបងកចក្ព្របាក្់រងាវ ន់

កនលព្របមូ្លតាម្ព្រចក្សចញចូលកត្មួ្យរវាងថ្នន ក្់ជាត្និិងថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ ិ

ព្រត្ូវបានោក្ព់្របជុពំិភាក្ាជាមួ្យអនក្ាក្់ពន័ធ ។ 

៣. សេចក្តីព្រាងអនុព្រក្ឹត្យេត ីពពី្រក្បែ័ណឌ រួម្េព្រមាប់ព្ររប់ព្ររងវិនិសោរសា

ធារណៈព្រត្ូវបានោក្ព់្របជុំពភិាក្ា ។ 

៤. ការស្ៃរថវិកាពីថ្នន ក្់ជាត្ិព្រត្មីាេទី៣, ការបកងវរឥណទន ព្រត្ូវបានក្ត្់

ព្រតាតាម្ព្របពន័ធ FMIS ។ 

៥. របាយការណ៍អនុវត្តថវិការនាបាលថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ាិក្់ក្ណាត លឆ្ន ំព្រត្ូវ

បាន្សពវ្ាយក្នងុសរហទំព័រអហក្ នងិក្េហវ ។ 

៦. សារាចរកណនំាេតពីនីីត្ិវិធបីសចចក្សទេសរៀបចំរសព្រមាងថវិកាឆ្ន ំ២០២០ 

របេ់រនាបាលថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ិព្រត្ូវបាន្សពវ្ាយ ។ 

៧. សោលការណ៍កណនំាេតពីកីារវាយត្នម្លេមិ្ទធិក្ម្មរនាបាលព្រក្ងុ ែណឌ  

ព្រត្ូវបាន្សពវ្ាយ ។ 

៨. សេចក្តីព្រាងក្នការេក្ម្មភាពលម្អិត្េព្រមាប់អនុវត្តយទុធសាស្រេត នន

ការកក្ទព្រម្ងព់្របពន័ធថវិកាថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ិ ព្រត្ូវបានោក្់ព្របជុពំភិាក្ា

ពិសព្រោឹះសោបល់ ។ 

៩. សោលការណ៍កណនំាេតពីកីារសរៀបចំថវិកាក្ម្មវិធីេព្រមាប់រនាបាលរាជ

ធាន ីសែត្ត ព្រត្ូវបានកក្លម្អ នងិោក្ឱ់យអនុវត្ត ។ 

១០. សេចក្តីព្រាងព្របកាេេត ីពកីារព្ររប់ព្ររងក្ញ្ចប់សេវាអនាម័្យបរិសាថ ន

ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួច ។ 

១១. របាយការណ៍ក្ិចចព្របជុំព្របចំកែក្ក្ោោ េីហា ក្ញ្ហញ  ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួច ។ 

១២. របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពព្រត្ីមាេទី៣ ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួចនងិទន់

សពលសវលា ។ 

១៣. អត្ថបទាក្់ពន័ធនងឹការសរៀបចំនិងអនុវត្តថវិការនាបាលថ្នន ក្់សព្រកាម្

ជាត្ិ និងវិម្ជឈការហិរញ្ញវត្ថុេព្រមាប់ចុឹះ្ាយក្នងុព្រពឹត្តិប័ព្រត្ក្ម្មវិធីកក្

ទព្រម្ង់ការព្ររបព់្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ព្រត្ូវបានសបាឹះពុម្ព្ាយ ។ 

១. ឯក្សារព្រក្បែ័ណឌ /សោលនសោបាយេតពីីការ

ព្ររប់ព្ររងវិនិសោរសាធារណៈព្រត្ូវបានោក្ឱ់យ

អនុវត្ត េសព្រម្ចបាន ៩០% ។ 

២. សេចក្តីព្រាងព្របកាេេត ីពកីារកក្េព្រម្លួចំ

ណាត្ថ់្នន ក្េ់ូមិ្សាស្រេត រនាបាលថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ិ

ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួច េសព្រម្ចបាន ៩០% ។ 

៣. សេចក្តីព្រាងព្របកាេបសងោើត្ព្រក្ុម្ការងារ

បសចចក្សទេ D&D ព្របចំព្រក្េួងសេនាក្ិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួច នងិោក្ឱ់យអនុវត្ត 

េសព្រម្ចបាន ៩០% ។ 

៤. សេចក្តីព្រាងអនពុ្រក្តឹ្យេត ពីកីារសរៀបចំ នងិ

ព្របព្រពតឹ្តសៅននមូ្លនធិឃិុំ េងាោ ត្់ ព្រត្ូវបានោក្់

ព្របជុំពភិាក្ាជាមួ្យព្រក្េួង សាថ ប័នាក្់ពន័ធ ។ 

៥. សេចក្តីព្រាងព្របកាេអនតរព្រក្េួងេត ពីីការ

ព្ររប់ព្ររងជនំយួការរនាបាលឃុ ំេងាោ ត្់ព្រត្ូវបាន

សរៀបចំរួច េសព្រម្ចបាន ៩០% ។ 

៦. សេចក្តពី្រាងអនពុ្រក្តឹ្យេត ពីកីារកក្េព្រម្លួអនុ

ព្រក្ឹត្យសលែ ៣២ េត ពីីការសរៀបចំ នងិព្របព្រពឹត្តសៅ

ននមូ្លនធិិវិនិសោររនាបាលថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ិ ព្រត្ូវ

បានសរៀបចំរួច េសព្រម្ចបាន ៩០% ។ 

៧. សេចក្តកីណនំាបកនថម្េត ពីេំីសណើរសព្រមាងវិនិ

សោររនាបាលព្រក្ុង ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួច េសព្រម្ច

បាន ៩០% ។ 

៨. សេចក្តីកណនំាបកនថម្េត ពីេំីសណើរសព្រមាងវិនិ

សោររនាបាលែណឌ  ក្ំពងុេិក្ា េសព្រម្ចបាន 

២៥% ។ 

៩. សេចក្តីកណនំាបកនថម្េត ពីេំីសណើរសព្រមាងវិនិ

សោររនាបាលព្រក្ុង និងែណឌ  ព្រត្ូវបាន្សពវ-
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

១៤. វរគបណតុ ឹះបណាត លេត ីពកីារសរៀបចំថវិការនាបាលព្រក្ងុ ព្រេុក្េព្រមាប់

រនាបាលព្រក្ុង ព្រេុក្ទងំ១៨៥ ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួច ។ 

្ាយ ពុមំានេសព្រម្ចបាន (០%) ពីសព្រាឹះមិ្ន

ទន់បាន្សពវ្ាយ ។ 

១០. របាយការណ៍ការពនិតិ្យ វាយត្នម្លនិងរបក្

រំសហើញននការអនុវត្តថវិកាការស្ៃរមុ្ែងាររបេ់

ព្រក្េួង  អេិវឌ្ឍជនបទ ព្រត្ូវបានោក្់ជនូថ្នន ក្់

នឹក្នំាពនិិត្យនិង្តលស់ោបល ់េសព្រម្ចបាន 

៥០% ។ 

 

 

៨. អរគនាយក្ោា នេហព្របត្បិត្តកិារអនតរជាត្ ិនងិព្ររបព់្ររងបណំលុ (៩៦%) 

សៅក្នុងព្រត្មីាេទី ៣ ឆ្ន ំ ២០១៩ សនឹះ អរគនាយក្ោា នេហព្របត្ិបត្តិការអនតរជាត្ិ នងិព្ររប់ព្ររងបំណលុ បានសព្រោង

អនុវត្តេក្ម្មភាពចំននួ ០៦ ។ ក្នុងសនាឹះ មានេក្ម្មភាពចនំនួ ០៤ េសព្រម្ចបានសោយសជារជ័យតាម្សោលសៅរំពងឹទុក្ ។ 

តារាងខាងសព្រកាម្បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពេសងេបននការកក្ទព្រម្ង់របេ់អរគនាយក្ោា នេហព្របត្បិត្តិការអនតរជាត្ិ នងិព្ររប់ព្ររង

បំណលុ សោយកចក្ជាេូចនាក្រេសព្រម្ចបាន នងិេសព្រម្ចមិ្នបាន ៖ 

េូចនាក្រេសព្រម្ចបាន េូចនាក្រេសព្រម្ចម្និបាន 

១. ព្រពឹត្តិបព្រត្េថ ិត្ិបំណលុសាធារណៈ សលែសរៀងទី ៨(Volume ៨) ព្រត្ូវ

បានសរៀបចំជាសេចក្តីព្រាង។  

២. ការអនុវត្តនតី្ិវិធីរួម្ ព្របត្បិត្តិការេព្រមាប់ការព្ររប់ព្ររងបំណលុសាធារ

ណៈ ព្រត្ូវបានព្រត្តួ្ពនិតិ្យ នងិវាយត្នម្ល។ 

៣. ឯក្សារ Project Proposal េត ីពីការសរៀបចំម្ជឈ-ម្ណឌ លព្ររប់ព្ររង

ទិននន័យរសព្រមាង ហិរញ្ញបបទនពនីនរូ អេិវឌ្ឍនព៍្រត្ូវបានសរៀបចំ ។ 

៤. របាយការណ៍េតពីីសាថ នភាពននកាសរៀបចំេព្រមាប់ការអនុវត្តមាត្ិកា

រណននីនបលងរ់ណសនយយថវិកា (Chart of Accounts - COA) ថមី

េព្រមាប់រសព្រមាង/ ក្ម្មវិធីហិរញ្ញបប-ទនពនីនរអូេិវឌ្ឍន៍សៅព្រក្េួងេុខា-

េិបាលព្រត្ូវបានសរៀបចំ ។  

១. សេចក្តីព្រាងយុទធសាស្រេតេត ពីីការព្ររប់ព្ររង

បំណលុសាធារណៈ ២០១៩-២០២៣ ព្រត្ូវបាន

អនុម័្ត្ សោយបានកក្េព្រម្លួ នងិោក្់សេចក្តី

ព្រាងយុទធសាស្រេត  ពភិាក្ាក្ព្រម្តិ្ អរគនាយក្ោា ន

ជាសព្រចើនសលើក្ (៩០%,េក្ម្មភាពសលែ ១២.១.១) ។ 

២. ក្នការអេិវឌ្ឍន៍េម្ត្ថភាព អ.េ.ប. ព្រត្ូវ

បាន បញ្ចប់ការសរៀបចំរួចរាល ់កត្ម្និទនោ់ក្់ឲ្យ

អនុម័្ត្សព្របើព្របាេ់ (៨០%, េក្ម្មភាពសលែ 

១៤.៤.៤) ។ 

 

៩. អរគនាយក្ោា នរត្នាោរជាត្ ិ(១០០%) 

 សៅក្នុងព្រត្មីាេទី៣ សនឹះ អរគនាយក្ោា នរត្នាោរជាត្ិ បានសព្រោងអនុវត្តេក្ម្មភាពចំននួ ២៣ ។ ក្នុងសនាឹះ 

េក្ម្មភាពចនំនួ ២៣ េសព្រម្ចបានសោយសជារជយ័តាម្សោលសៅរំពឹងទុក្ ។ តារាងខាងសព្រកាម្ បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពេសងេប

ននការកក្ទព្រម្ង់ របេ់អរគនាយក្ោា នរត្នាោរជាត្ិ សោយកចក្ជាេូចនាក្រេសព្រម្ចបាន ៖ 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

េូចនាក្រេសព្រម្ចបាន េូចនាក្រេសព្រម្ចម្និបាន 

១. ព្របពន័ធ Online Web-based  Application ព្រត្ូវបានបនតតាម្ោន

ការបញ្ជូលទិនននយ័របេ់ព្រក្េួង សាថ ប័ន ចំននួ៣០ ។ 

២. របាយការណ៍ត្លុយភាពសាច់ព្របាក្ព់្របចំនថៃ របេ់រចនាេម្ព័នធរណនី

សទល រត្នាោរព្រត្ូវបានបនតពនិតិ្យតាម្ោនជាព្របចំ ។  

៣. ពស្ថក្រណ៍លហំូរសាច់ព្របាក្់រយៈ សពល៣កែរំក្លិព្រត្ូវបានពព្រងឹងនងិ

កក្លម្អឱយកានក់ត្មានភាពព្រត្មឹ្ព្រត្ូវ ។ 

៤. ព្រក្ុម្ការងារ បនតេហការជាមួ្យធនាោរជាត្និនក្ម្ពុជា សនើម្បីពព្រងងឹ

ព្របពន័ធទូទត្់ EFT របេ់ធនាោរជាត្និនក្ម្ពុជាឱយកាន់កត្មានភាពរលនូ 

។ 

៥. ទព្រម្ង់រព្រម្រូបាយការណ៍េតពីីសាថ នភាពននការសរៀបចំនិងការអនុវត្ត

មាត្កិារណន ីននបលងរ់ណសនយយថវិកា (CoA)  ថមីេព្រមាប់រសព្រមាង/ក្ម្ម

 វិធីហិរញ្ញបបទនពនីនរអូេិវឌ្ឍន៍ ព្រត្ូវបានោក្់ពភិាក្ាក្ព្រម្តិ្អនតរអរគ

នាយក្ោា ន។  

៦. ព្រក្ុម្ការងារ បនតេហការជាមួ្យ ព្រក្ុម្ការងារ FMIS សនើម្បីេព្រម្ួល 

នងិ សោឹះព្រសាយពត័្មានអនក្ទទួល្លក្នងុ FMIS សនើម្បីពសនលឿនការ

ទូទត្់តាម្រយៈព្របពន័ធ EFT ។ 

៧. ថវិកាបុសរព្របទនព្រត្ូវបានក្ត្់ព្រតាតាម្ោនក្នុងបញ្ជ ី វិភារ នងិរបាយ

ការណ៍ជាព្របចំសោយលម្អិត្តាម្នថៃ កែ ឆ្ន ំ នងិ តាម្សឈាម ឹះព្រក្េួង សាថ ប័

ននីមួ្យៗ ។ រតិ្ព្រត្ឹម្នថៃទី៣០ កែក្ញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៩ សាថ នភាពបុសរព្របទន

ក្នុងឆ្ន ំ២០១៩  កនលព្រក្េួងសាថ ប័នបានបុសរព្របទនមានចំននួ 

៩៣០.៥៨៤.០០០.៦៩៩ សរៀល ក្នងុសនាឹះ៖ 

    -ចរនត ចនំនួ ៣៧៩.៧៦៣.០២៤.៦៩៩ សរៀល 

    - វិនិសោរ ចំននួ ៥៥០.៨២០.៩៧៦.០០០ សរៀល ។ 

៨. ព្រក្ុម្ការងារ Fixed Asset Threshold បានេព្រម្បេព្រម្ួលជាមួ្យ

ជំនាញការ សលើក្ិចចការ្តលធ់ាត្ុ ចលូ នងិទិនននយ័ព្រត្ូវការចំបាច់េព្រមាប់

ការ វិភារ, ការ្តលអ់នសុាេនស៍លើរបាយការណ៍ Inception Report  

មាននូចខាងសព្រកាម្៖ 

    - Non-Current Asset Policy 

    -សោលការណ៍វាយត្នម្លព្រទពយ នងិរលំេ់ (Valuation and 

Depreciation) 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

៩. សេចក្តពី្រាងសោលការណ៍កណនំាេត ីពកីារ ទទួលសាគ ល់ព្របត្ិបត្តិការ

រូបិយបណណបរសទេ ព្រត្ូវបានសរៀបចំ ។ 

១០. សេចក្ដីព្រាងចាប់ទូទត្់ថវិកាទូសៅ របេ់រនាេព្រមាប់ការព្ររប់ព្ររងឆ្ន ំ 

២០១៨ បានកក្េព្រម្លួសលើអត្ថបទសេចក្ដីព្រាងចាប់ និងតារាងឧបេ័

ម្ពនធសោយបដូរតាម្លោំប់សឈាម ឹះ។ 

១០. អរគនាយក្ោា នលទធក្ម្មសាធារណៈ (៩៥%) 

 សៅក្នុងព្រត្មីាេទី៣ សនឹះ អរគនាយក្ោា នលទធក្ម្មសាធារណៈ បានសព្រោងអនុវត្តេក្ម្មភាពចំននួ ០៨ ។ ក្នុងសនាឹះ 

មានេក្ម្មភាពចំននួកត្ ០៣ ប៉ាុសណាណ ឹះ េសព្រម្ចបានសោយសជារជ័យតាម្សោលសៅរំពឹងទុក្ ។ តារាងខាងសព្រកាម្ បងាា ញពី

វឌ្ឍនភាពេសងេបននការកក្ទព្រម្ង់ របេ់អរគនាយក្ោា នលទធក្ម្មសាធារណៈ សោយកចក្ជាេូចនាក្រេសព្រម្ចបាន និងេូចនាក្រ

េសព្រម្ចមិ្នបាន៖ 

េូចនាក្រេសព្រម្ចបាន េូចនាក្រេសព្រម្ចម្និបាន 

១. របាយការណ៍េមិ្ទធក្ម្មព្របចំព្រត្មីាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ សលើការងារ

កក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈព្រត្ូវបានសរៀបចំរចួរាល់ 

នងិបានស្ាើរជនូ អ.រ.ហ។  

២. របាយការណ៍ព្រត្តួ្ពនិតិ្យក្ចិចលទធក្ម្មតាម្សព្រកាយព្របចំឆ្ន ំ២០១៨ 

សលើការិយបរិសចឆទឆ្ន ំ២០១៧ ព្រត្ូវបាន្សពវ្ាយសលើសរហទំព័រ 

GDPP រួចរាលក់ាលពនីថៃទី២១ កែេីហា ឆ្ន ំ២០១៩។ 

៣. េិកាេ សាលា្សពវ្ាយោក្់ឱយអនុវត្តនូវលិែិត្បទោា នរត្ិយតុ្ត

ាក្ព់ន័ធនឹងលទធក្ម្មសាធារណៈ នលស់ាថ ប័នអនុវត្តលទធក្ម្ម ព្រត្ូវបាន

សរៀបចំស ើង។ 

៤. វរគបណតុ ឹះបណាត ល/វិព្រក្ឹត្ការជនំាញលទធក្ម្មជនូនលស់ាថ ប័នអនុ-

វត្តលទធក្ម្ម/អងគភាពថវិកាចំននួ៣វរគ ព្រត្ូវបានសរៀបចំស ើងចប់ពនីថៃ

ទី០២ នលន់ថៃទី២០ កែក្ញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៩ និងមានេិកាេ កាម្េរុប

ចំននួ ៥០២នាក្់។  

 

  

១. សេចក្តីព្រាងក្នការេក្ម្មភាពលម្អតិ្េព្រមាប់អនុ

វត្តយុទធសាស្រេត កក្ទព្រម្ងព់្របពន័ធលទធក្ម្មសាធារណៈ ឆ្ន ំ

២០១៨-២០២៥ ព្រត្ូវបានសរៀបចំ នងិោក្ឱ់យអនុវត្ត 

(១៤.១.៣) េសព្រម្ចបាន ៩៥%។ 

២. សេចក្តីព្រាងទព្រម្ង់េថ តិ្លិទធក្ម្មព្រត្ូវបានោក្់ព្របជុំ

ពនិិត្យពភិាក្ាន្ៃក្នងុអរគនាយក្ោា ន សនើម្បីសចញជា 

សេចក្តីព្រាងទី១ (២៥.៣.២) េសព្រម្ចបាន ៩០% 

៣.  មុ្ែងារព្ររប់ព្ររងការព្របរល់ទទួល ក្នុងព្របពន័ធ PPMIS  

ព្រត្ូវបានបសងោើត្ នងិសាក្លបងោក្់ឲ្យអនុវត្ត (២៥.៣.៣) 

េសព្រម្ចបាន ៩០% ។ 

១១. អរគសលខាធកិារោា ន ននព្រក្េួងសេនាក្ចិច នងិហរិញ្ញវត្ថុ (១០០%) 

 សៅក្នុងព្រត្មីាេទី ៣ ឆ្ន ំ ២០១៩ សនឹះ អរគសលខាធិការោា ន ននព្រក្េួងសេនាក្ិចច នងិហិរញ្ញវត្ថុ បានសព្រោងអនុវត្ត

េក្ម្មភាពចំននួ ២៨ ។ ក្នុងសនាឹះ មានេក្ម្មភាពចំននួ ២៥ េសព្រម្ចបានសោយសជារជយ័តាម្សោលសៅរំពងឹទុក្ ។ តារាង
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ខាងសព្រកាម្ បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពេសងេបននការកក្ទព្រម្ង់ របេ់អរគសលខាធកិារោា ន ននព្រក្េួងសេនាក្ិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ សោយ

កចក្ជាេូចនាក្រេសព្រម្ចបាន នងិេូចនាក្រេសព្រម្ចមិ្នបាន៖ 

េូចនាក្រេសព្រម្ចបាន េូចនាក្រេសព្រម្ចម្និបាន 

១.ទិននន័យបញ្ជសីារសពើេណឌ ព្រទពយេម្បត្តិរនាឆ្ន ំ២០១៦-២០១៧ របេ់អងគ-

ភាពសព្របើព្របាេ់ថ្នន ក្់មូ្លោា នននក្េហវចំននួ ០៦ សែត្ត ព្រត្ូវបានបញ្ចូល

ក្នុងព្របពន័ធនងិមានរបាយការណ៍។ 

២. អងគភាពសព្របើព្របាេ់ថ្នន ក្ក់្ណាត លចំននួ០៤ បានពនិតិ្យ នងិស្ៃៀងផ្ទៃ ត្់

ទិននន័យក្នុងព្របពន័ធ នងិមានម្ត្ិ (ឬឯក្សារ) វាយត្នម្ល។ 

៣. សេចក្តីព្រាងសេចក្តពីនយល់កណនំាេតពីីការសរៀបចំបញ្ជសីារសពើេណឌ

ព្រទពយេម្បត្តិរនាេព្រមាប់សព្របើព្របាេ់ន្ៃក្នុងរបេ់ ក្េហវ. 

ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួចរាល ់សនើម្បោីក្់ឆលងថ្នន ក្់នឹក្នំាព្រក្េួង ពនិតិ្យ នងិ 

េសព្រម្ច។ 

៤. នាយក្ោា នបសចចក្វិទស្ថព័ត្ម៌ាន បានបញ្ចប់ឯក្សារត្ព្រម្ូវការ េព្រមាប់

សរៀបចំនងិក្សាងព្របពន័ធ NRMIS សលើឧបក្រណ៍ទូរេ័ពៃនវឆ្ល ត្ នងិ មាន

រំរូបលង់ (prototype) ព្របពន័ធ NRMIS សលើឧបក្រណ៍ទូរេ័ពៃនវឆ្ល ត្។  

៥. មុ្ែងារព្ររបព់្ររងបញ្ជសីារសពើេណឌ  និង េមាភ រៈការិោលយ័ េព្រមាប់

នាយក្ោា នបសចចក្វិទស្ថព័ត្ម៌ាន បានបញ្ចប់ការក្សាង នងិោក្់ឱយសព្របើ

ព្របាេ់សាក្លបង។  

៦. របាយការណ៍ព្រត្ួត្ពនិិត្យ នងិវាយត្នម្លការអនុវត្តថវិកាាក្់ក្ណាត លឆ្ន ំ

២០១៩ របេ់ក្េហវ.ព្រត្ូវបានសរៀបចំនងិោក្់ជនូថ្នន ក្់នឹក្នំាព្របជុំជាមួ្យ

អងគភាពថវិកាននក្េហវ.។  

៧. របាយការណ៍ននការអនុវត្តថវិកាកនល្លតិ្សចញពីព្របពន័ធ 

Database េព្រមាប់ព្ររប់ព្ររងការអនុវត្តេននិធិឥណទនថវិការបេ់ក្

េហវ ព្រត្ូវបានព្រត្តួ្ពនិតិ្យ នងិវាយត្នម្លពីព្របេិទធភាព សនើម្បីមានេងគត្ិ

ភាពនងឹការអនុវត្តថវិកាក្ម្មវិធ។ី  

៨.ព្របពន័ធក្ញ្ចក្់ថវិកា ព្រត្ូវបានបញ្ចប់ការ ក្សាងេព្រមាប់ជនំាន់ទី២។  

៩. របាយការណ៍េមិ្ទធ្ ល ព្រត្ីមាេទី២ ននការអនុវត្តក្នការេក្ម្មភាព 

GDAP3 2019 របេ់អរគសលខាធកិារោា នព្រត្ូវបានសរៀបចំ។ 

១០. ព័ត្ម៌ានបចចុបបននភាពេតពីីក្ព្រមិ្ត្េញ្ហញ បព្រត្ នងិវរគបណតុ ឹះបណាត លរ

យៈសពលែលីព្រត្ូវបានឆលងថ្នន ក្់នឹក្នំាអរគសលខាធកិារោា នពនិតិ្យនងិេសព្រម្ច។   

១១. ព្រក្ុម្ការងារចុឹះវាយត្នម្លត្ព្រមូ្វការបណតុ ឹះបណាត លតាម្អងគភាព 

១. ឯក្សារេព្រមាប់ការបណដុ ឹះបណាដ លសលើមុ្ែងារ

ទី១ កនលបានអេិវឌ្ឍ បានសរៀបចំរួចរាល់ ។ឯក្

សារត្ព្រម្ូវការព្រត្ូវបានសរៀបចំ នងិបានបញ្ចប់ការ

ក្សាង សលើមុ្ែងារ ទី២ ក្នុងចំសណាម្មុ្ែងារទងំ 

៣ ។ ឯក្សារេព្រមាប់ការបណដុ ឹះបណាដ លសលើមុ្ែ

ងារទី២ បានសរៀបចំរួចរាល ់។ េសព្រម្ចបាន ៧០% 

(២៥.៣.១)  

២. ម្ស្រនតនីននាយក្ោា នបសចចក្វិទស្ថព័ត្៌មានបាន

ទទួលការបណដុ ឹះបណាដ លសលើក្នក្សរៀចចំសោល

នសោបាយបសចចក្វិទស្ថពត័្ម៌ាន នងិការអេិវឌ្ឍក្ម្ម

 វិធី ។ ម្ស្រនតនីននាយក្ោា នបសចចក្វិទស្ថព័ត្ម៌ាន បាន

ទទួលការបណដុ ឹះបណាដ លសលើក្នក្សអ ិចព្រត្នូិក្។ 

េសព្រម្ចបាន ៧៥% (៥៣.១.៦) 

៣. ព្របពន័ធព្ររប់ព្ររងការសចញ-ចូលរបេ់សេាៀវ សៅ

ទីេដ ីការ បានបញ្ចប់ការអេិវឌ្ឍ នងិោក្់ឱយសព្របើ

ព្របាេ់សាក្លបង ។ ព្របពន័ធព្ររប់ព្ររងការសចញ-

ចូលរបេ់សេាៀវ សៅទីេដ ីការ ោក្់ឱយសព្របើព្របាេ់ជា

្លូវការ។ េសព្រម្ចបាន ៩០% (៥៣.២.៧)  
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

មួ្យចំននួ។ 

១២. តាម្ោនការអនុវត្តការវាយត្នម្លេមិ្ទធក្ម្ម។ 

១៣. សេចក្តីព្រាងនតី្ិវិធី នងិយនតការថមពី្រត្ូវ បានោក្់ព្របជុំក្ព្រមិ្ត្

បសចចក្សទេ (ព្របាក្់ឧបត្ថម្ភសោលនសោបាយ ធានារា៉ាប់រងេងគម្)  

១៤. សេចក្តីព្រាងនតី្ិវិធី នងិយនតការថមពី្រត្ូវបាន ោក្់ព្របជុំក្ព្រមិ្ត្

បសចចក្សទេ (យនតការនំស ើងឋាននតរេ័ក្ត ិរបេ់ម្ស្រនតី ក្េហវ) ។  

១៥. េិកាេ សាលាេតពីីការសរៀបចំរសព្រមាងចំណូល-ចំណាយថវិកាព្របចំឆ្ន ំ

២០២០ របេ់ក្េហវ.ព្រត្ូវបានសរៀបចំសោយមានការចលូរួម្ពីអងគភាព

ថវិកាថ្នន ក្់ក្ណាត ល និងថ្នន ក្់មូ្លោា ន។  

១៦. ម្ស្រនតីចំននួ ០៥រូប ចលូរមួ្ទេសនក្ិចចេិក្ានក្បទពិសសាធនស៍ៅ

ព្របសទេមា៉ា ស េីុ រយៈសពល០៥នថៃ។  

១៧.ក្ម្មវិធីទទួលម្ត្ិសោបលព់្រត្ូវបានោក្ឱ់យនំសណើរការសាក្លបង។  

១៨.ក្ម្មវិធីទទួលម្ត្ិសោបលក់្នុងការិោលយ័ព្រចក្សចញ-ចូលកត្មួ្យ

បានសធវើបចចុបបននភាពជនំាន់ទី២ នងិ ព្រត្ូវបានព្រត្ួត្ពនិតិ្យ នងិវាយត្នម្លសលើ

លទធ្ លរបាយការណ៍កនល្លតិ្សចញពីព្របពន័ធ។  

១៩.ម្ជឈម្ណឌ ល្តល់ពត័្ម៌ានសេវាសាធារណៈរួម្របេ់ព្រក្េួងព្រត្ូវបាន

បំាក្់ឧបក្រណ៍ និងោក្ឱ់យនំសណើរការសាក្លបងសៅអរគនាយក្ោា ន 

ចំននួ០៣ (របេ់ព្រក្េួងសៅអរគនាយក្ោា នចំននួ ០៣)  

២០. ម្ជឈម្ណឌ ល្តលព់ត័្៌មានសេវាសាធារណៈរួម្របេ់ព្រក្េួងព្រត្ូវបាន

បំាក្់ឧបក្រណ៍ និងោក្ឱ់យនំសណើរការសាក្លបងសៅអរគនាយក្ោា ន 

ចំននួ០៣ (អរគ.លទធក្ម្មសាធារណ, ឧត្តម្ព្រក្ុម្ព្របឹក្ារណសនយយជាត្ិ)  

២១. Online Profile (ជហំា នទី២) ព្រត្ូវបាន សធវើទំសនើបក្ម្ម (ម្៉ាូឌ្ុល+

ព្រពឹត្តបព្រត្ការងារ ព្របចំឆ្ន ំរបេ់ម្ព្រនីតរាជការក្េហវ សបៀវត្សព្របាក្់ឧបត្ថម្ភ

សលើក្ទឹក្ចិត្ត) ។  

២២.សេចក្តីព្រាងសេៀវសៅលហំូរការងារព្រត្ូវបានឆលងក្ិចចព្របជុំក្ព្រម្តិ្ 

បសចចក្សទេ។  

២៣.សរៀបចំេិកាេ សាលាបស្រញ្ហជ បការយល់នឹងជាមូ្លោា នសលើេុវត្ថិភាពប

សចចក្វិទស្ថព័ត្៌មានេព្រមាប់ម្ស្រនដរីាជការ ននព្រក្េួងសេនាក្ិចច នងិហិរញ្ញវត្ថ។ុ  

២៤. ត្ព្រមូ្វការននការក្សាងព្របព័នធបសចចក្វិទស្ថព័ត្ម៌ានេព្រមាប់ព្ររប់ព្ររង

ទិននន័យឯក្សាររមួ្ ព្រត្ូវបានេិក្ារួច។  
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

២៥. ម្រគសទៃេសេនាក្ិចចនងិហរិញ្ញវត្ថរុាជធានី-សែត្ត ព្រត្ូវបានសធវើបចចុបបនន

ភាព នងិសបាឹះពុម្ព។  

 

១២. អោគ ធកិារោា ន (៩៩%) 

 សៅក្នុង ព្រត្មីាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩សនឹះ អោគ ធិការោា ន បានសព្រោងអនុវត្តេក្ម្មភាពចំននួ ១៧។ ក្នងុសនាឹះ មាន

េក្ម្មភាពចនំនួ ១៥ េសព្រម្ចបានសោយសជារជយ័តាម្សោលសៅរំពឹងទុក្។ តារាងខាងសព្រកាម្ បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពេសងេប

ននការកក្ទព្រម្ង់ របេ់អោគ ធកិារោា ន សោយកចក្ជាេូចនាក្រេសព្រម្ចបាន នងិេូចនាក្រេសព្រម្ចមិ្នបាន៖ 

េូចនាក្រេសព្រម្ចបាន េូចនាក្រេសព្រម្ចម្និបាន 

១. មុ្ែងារននព្របពន័ធអធិការក្ចិចចំននួ៥ព្រក្េួងព្រត្ូវបានវិភារ ។ 

២. ៥០%ននព្រក្េួងសាថ ប័នកនលព្រត្ូវបានចត្់វិធានក្នងុឆ្ន ំ២០១៨ ព្រត្ូវ

បានតាម្ោន ។ 

៣. ែលឹម្សារេំខាន់ៗននលិែតិ្បទោា នរត្យិតុ្តកនលាក្់ពន័ធនងឹការសធវើ

អធកិារក្ិចចហិរញ្ញវត្ថុក្នក្លទធក្ម្មសាធារណៈ, ការព្ររប់ព្ររងព្រទពយេម្បត្តិ-

រនា សៅរនាបាលថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ិ ព្រត្ូវបានចងព្រក្ង ។ 

៤. សេចក្តីព្រាងបសចចក្សទេ ននការសធវើអធិការក្ិចចហិរញ្ញវត្ថុសលើការ

ព្ររប់ព្ររងចំណូលសេវាសាធារណៈសៅព្រចក្សចញចូលកត្១ សៅរនាបាល

ថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ិ ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួច សោយព្រក្ុម្ការងារ ។ 

៥. ទព្រម្ង់ក្ំណត្់សហត្ុអធកិារក្ិចចហិរញ្ញវត្ថុសលើេហព្រោេសាធារណៈនងិ

ព្រក្ុម្ហ នុឯក្ជនព្រត្ូវបានបញ្ចប់ការពភិាក្ាក្ព្រមិ្ត្អោគ ធិការោា ន។ ទព្រម្ង់

ក្ំណត្់សហត្អុធកិារក្ិចចហិរញ្ញវត្ថុសលើព្ររឹឹះសាថ នសាធារណៈរនាបាលព្រត្ូវបាន

បញ្ចប់ការពិភាក្ាក្ព្រម្ិត្អោគ ធិការោា ន ។ 

៦. ចងព្រក្ងលិែិត្បទោា នរត្យិុត្ត តាម្ជនំាញេព្រមាប់ការសធវើអធិការក្ិចច

ហិរញ្ញវត្ថុសៅព្ររឹឹះសាថ នសាធារណៈ េហព្រោេសាធារណៈ ។ 

៧. ែលឹម្សារេំខាន់ៗននលិែតិ្បទោា នរត្យិតុ្តកនលាក្់ពន័ធនងឹការសធវើ

អធកិារក្ិចចហិរញ្ញវត្ថុក្នក្លទធក្ម្មសាធារណៈ, ការព្ររប់ព្ររងព្រទពយេម្បត្តិ

រនាសៅរនាបាលថ្នន ក្់ជាត្ិ ព្រត្ូវបានចងព្រក្ង ។ 

៨. សេចក្តីព្រាងបសចចក្សទេ ននការសធវើអធិការក្ិចចហិរញ្ញវត្ថុសលើការ

ព្ររប់ព្ររងចំណូលសេវាសាធារណៈសៅព្រចក្សចញចូលកត្១ សៅរនាបាល

ថ្នន ក្់ជាត្ ិព្រត្ូវបានសរៀបចំរួច សោយព្រក្ុម្ការងារ ។ 

៩. ម្៉ាូឌ្លុ IM, MM, PB េរបុ ១៥១មុ្ែងារព្រត្ូវបានសធវើការបញ្ចប់ការ

សាក្លបង។ ផ្ទៃ ងំក្ម្មវិធី (Dashboard) ចំននួ ១០ ព្រត្ូវបានសរៀបចំសលើ

១. របាយការណ៍វាយត្នម្លសលើការអនុវត្តភារក្ិចច

របេ់អងគភាពអនុវត្តថវិកាក្ម្មវិធីសធៀបនឹងរត្យិុត្ត

ននអងគភាពថវិកា៦ព្រក្េួង ព្រត្ូវបានសរៀបចំ ។ 

េសព្រម្ចបាន ៦០% (៤៣.៥.១៤) ។ 

២. សរៀបចំទេសនក្ិចចេិក្ានក្ព្រេង់បទពិសសាធន៍ 

អំពកីារងារអធកិារក្ិចចហិរញ្ញវត្ថុ ។ េសព្រម្ចបាន 

៦០% (៤៣.៥.១៥) ។ 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ព្របពន័ធ FIDS ។ 

១០. សេៀវសៅកណនំាេតពីីការសព្របើព្របាេ់ព្របពន័ធ FIDS ព្រត្ូវបានបញ្ចប់ការ

កក្េព្រម្លួ នងិោក្់ឱយសព្របើព្របាេ់្លូវការ ។ 

១១. ឧបក្រណ៍កថទទិំនន័យជាមួ្យមា៉ា េីុនសម្ព្រត្ូវបានសរៀបចំ ។ 

១២. សេៀវសៅកណនំាេតពីីអធកិារក្ិចចហិរញ្ញវត្ថុព្រត្ូវបានកក្េព្រម្ួល ។ 

១៣. សេចក្តីព្រាងបឋម្ននេតងោ់រអធកិារក្ិចចហរិញ្ញវត្ថុព្រត្ូវបានឆលង

សោបលថ់្នន ក្់នឹក្នំាអោគ ធកិារោា ន ។ 

១៤. សេចក្តីព្រាងព្រក្ម្េីលធម៌្វិជាជ ជីវៈអធិការក្ិចចហរិញ្ញវត្ថុ ព្រត្ូវបានឆលង

ថ្នន ក្់នឹក្នំាអោគ ធកិារោា ន ។ 

១៥. សេចក្តីព្រាងក្នការអេវិឌ្ឍនធ៍នធានម្នេុសសៅ អោគ ធិការោា ន ៣

ឆ្ន ំ ២០២០-២០២២ ព្រត្ូវបានសរៀបចំ ។ 

១៣. អរគនាយក្ោា នេវនក្ម្មន្ៃក្នងុ (៩៩%) 

 សៅក្នុង ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩សនឹះ អរគនាយក្ោា នេវនក្ម្មន្ៃក្នុង បានសព្រោង ចំននួ ២០េក្ម្មភាព និង

េក្ម្មភាពេសព្រម្ចតាម្សោលសៅេូចនាក្រ ១០០% ចំននួ ១៩ េក្ម្មភាព (េក្ម្មភាព ១ េសព្រម្ចបាន ៥០%)។ តារាង

ខាងសព្រកាម្ បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពេសងេបននការកក្ទព្រម្ង់ របេ់អរគនាយក្ោា នេវនក្ម្មន្ៃក្នុង សោយកចក្ជាេូចនាក្រ

េសព្រម្ចបាន នងិេូចនាក្រេសព្រម្ចមិ្នបាន៖ 

េូចនាក្រេសព្រម្ចបាន េូចនាក្រេសព្រម្ចម្និបាន 

១. អងគភាពចនំនួ ២សោលសៅសព្រកាម្ឱវាទក្េហវ ព្រត្ូវបានសធវើេវនក្ម្ម

សលើព្របពន័ធ FMIS ។ 

២. អងគភាពថវិកាននព្រក្េួង សាថ ប័ន ចំននួ ២សោលសៅ ព្រត្វូបានសធវើេវន

ក្ម្មសលើព្របពន័ធ FMIS ។ 

៣. អងគភាពេវនក្ម្មន្ៃក្នុងននព្រក្េួង សាថ ប័នចំននួ ២សោលសៅ ព្រត្ូវ

បានពនិតិ្យព្របេិទធភាពននមុ្ែងារេវនក្ម្មន្ៃក្នងុ ។ 

៤. ឧបក្រណ៍ជនំយួេវនក្ម្មេត ីពីក្ិចចលទធក្ម្មេំណង់សព្រកាម្វិធីសាស្រេត

សនញនថលព្របក្តួ្ព្របកជងក្នងុព្រេុក្ព្រត្ូវបានសរៀបចំ ។ 

៥. ឧបក្រណ៍ជនំួយេវនក្ម្មេព្រមាប់តាម្ោនចំណូលពីេហព្រោេសា

ធារណៈព្រត្ូវបានសរៀបចំ ។ 

៦. ឧបក្រណ៍ជនំយួេវនក្ម្មេព្រមាប់េវនក្ម្មសលើចំណូលពីព្រក្ុម្ហ នុ

បញ្ហច  ំព្រត្ូវបានសរៀបចំ ។ 

១. ការចុឹះសធវើេវនក្ម្មសលើេមិ្ទធក្ម្មសាក្លបង 

(Pilot Test) ក្ពំងុអនវុត្តសៅអរគនាយក្ោា នពនធោរ

សលើព្របធានបទ "រសព្រមាងបចចុបបននភាពេហព្រោេ" 

(សោងលែិិត្បញ្ហជ សបេក្ក្ម្មសលែ៣០៦៦ ចុឹះនថៃ

ទី២៣ កែក្ញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៩) េសព្រម្ចបាន ៥០% 

(៤៣.២.៣) 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

៧. ឧបក្រណ៍ជនំយួេវនក្ម្មេព្រមាប់ពនធសលើឈនួ ល្ៃឹះ នងិនីព្រត្ូវបាន

សរៀបចំ ។ 

៨. លិែតិ្បទោា ន នងិេថ ិត្ិេំខាន់ៗោ៉ា ងត្ិច ៣០ចាប់ព្រត្ូវបានព្របមូ្ល 

នងិបញ្ចូលក្នងុ Box cloud នន Database ។ 

៩. របាយការណ៍េត ីពកីារព្រត្ួត្ពនិិត្យព្របេិទធភាពននការអនុវត្តថវិកាក្ម្មវិធី 

ចំននួ ៤សោលសៅ ព្រត្ូវបានសរៀបចំ។ 

១០. សោលការណ៍កណនំាេត ីពេីវនក្ម្មន្ៃក្នុងក្អក្សលើេមិ្ទធក្ម្មជាសេចក្តី

ព្រាងសលើក្ទី២ ព្រត្ូវបានសរៀបចំ ។ 

១១. សោលការណ៍កណនំាេត ីពេីវនក្ម្មបសចចក្វិទស្ថព័ត្ម៌ាន (IT audit) 

ព្រត្ូវបានអនុម័្ត្ ។ 

១២. ោ៉ា ងត្ិច ៥០%ននអនសុាេន៍របេ់អងគភាពសព្រកាម្ឱវាទ ក្េហវ 

ចំននួ ១៥សោលសៅ កនលបានសលើក្ស ើងសោយេវនក្រព្រត្វូបានកក្លម្អ 

នងិោ៉ា ងត្ិច ៣០%ននអងគភាពកនលបានកក្លម្អត្ិចជាង៥០%ព្រត្ូវមាន

 វិធានការបកនថម្ ។ 

១៣. ោ៉ា ងត្ិចអនសុាេន៍ ៥០%ននអនសុាេនព៍្រត្មីាេទី៣ កនលបាន

ពនិិត្យតាម្ោន សោយអងគភាពេវនក្ម្មន្ៃក្នុងននព្រក្េួងសាថ ប័នចំននួ ៤ 

ព្រត្ូវបានតាម្ោនសលើការកក្លម្អ 

១៤. អនសុាេនក៍្នុងរបាយការណ៍េវនក្ម្មរបេ់ NAA ាក្ព់ន័ធនឹង

េម្ត្ថក្ិចច ក្េហវ ោ៉ា ងត្ិច ៣សោលសៅ ព្រត្ូវបានពនិតិ្យ នងិសចញ

លិែតិ្ជំរញុតាម្ោនកក្លម្អ ។ 

១៥. របាយការណ៍េត ីពលីទធ្ លេវនក្ម្មន្ៃក្នងុឆ្ន ំ២០១៩ "ការិយ-

បរិសចឆទ២០១៨"ព្រត្ូវបានបូក្េរុប អនុម័្ត្ និងោក្ជ់នូ ក្េហវ ។ 

១៦. អងគភាពេវនក្ម្មន្ៃក្នងុននព្រក្េួង សាថ ប័នចំននួ ៨ ព្រត្ូវបានតាម្

ោនសលើការសរៀបចំក្នការយទុធសាស្រេតនិងក្នការេវនក្ម្មព្របចំឆ្ន ំ នងិ

មានវិធានការជំរុញចំសាឹះព្រក្េួង សាថ ប័ន កនលពុំទនម់ានក្នការយុទធ

សាស្រេត  និងក្នការេវនក្ម្មព្របចំឆ្ន ំ ។ 

១៧. ក្នការយុទធសាស្រេត  និងក្នការេវនក្ម្មព្របចំឆ្ន ំរបេ់អងគភាព

េវនក្ម្មន្ៃក្នងុននព្រក្េួង សាថ ប័នចំននួ៤ ព្រត្ូវបានពនិិត្យនិង្តល់សោប

ល់កក្លម្អតាម្នីត្ិវិធីជា េតងោ់រ ។ 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

១៤. វទិស្ថសាថ នសេនាក្ចិច នងិហរិញ្ញវត្ថុ (៨២%) 

 សៅក្នុងព្រត្មីាេទី ៣ ឆ្ន ំ ២០១៩ សនឹះ  វិទស្ថសាថ នសេនាក្ិចច នងិហិរញ្ញវត្ថុ បានសព្រោងអនុវត្តេក្ម្មភាពចំននួ ៧ ។ ក្នងុ

សនាឹះ មានេក្ម្មភាពចនំនួ ៥ េសព្រម្ចបានសោយសជារជយ័តាម្សោលសៅរំពឹងទុក្ ។ តារាងខាងសព្រកាម្ បងាា ញពីវឌ្ឍនភាព

េសងេបននការកក្ទព្រម្ង់ របេ់ វិទស្ថសាថ នព្រក្េួងសេនាក្ិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ សោយកចក្ជាេូចនាក្រេសព្រម្ចបាន នងិេូចនាក្រ

េសព្រម្ចមិ្នបាន៖ 

េូចនាក្រេសព្រម្ចបាន េូចនាក្រេសព្រម្ចម្និបាន 

១. សេចក្ដីព្រាងក្នការយុទធសាស្រេតេដ ពីីការក្សាងនងិអេិវឌ្ឍេម្ត្ថភាព 

ក្នុងព្រក្បែណឌ ក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ងក់ារព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ នំណាក្់

កាលទី៤ (២០២០-២០២៥) ព្រត្ូវបានសរៀបចំសេចក្ដីព្រាងបឋម្ និងព្របជុំ

ពិសព្រោឹះសោបល់ក្ព្រម្ិត្ន្ៃក្នុងវិទស្ថសាថ នសេនាក្ិចចនងិហិរញ្ញវត្ថ។ុ 

២. លទធ្ លននការព្របមូ្លទិនននយ័អពំីត្ព្រមូ្វការបណដុ ឹះបណាដ ល និង

 វិព្រក្ឹត្ការ ឆ្ន ំ ២០២០ ព្រត្ូវបានសរៀបចំជាក្នការបណដុ ឹះបណាដ លនិងវិព្រក្ឹត្

ការ េព្រមាប់ការអនុវត្តឆ្ន ំ ២០២០ ។ 

៣. ការចុឹះពនិិត្យនងិវាយត្នម្លលទធភាពននការសរៀបចំវរគវិព្រក្តឹ្យការ ព្រត្ូវ

បានអនុវត្ត េព្រមាប់១៣សែត្ត នងិសរៀបចំជារបាយការណ៍ ។  

៤. វរគបណដុ ឹះបណាដ លជនំាញបសចចក្សទេសលើការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុ សា-

ធារណៈ (ថវិកា រណសនយយ លទធក្ម្ម េវនក្ម្មនិងការព្ររប់ព្ររងបញ្ជ ី

សារសពើេ័ណឌ ព្រទពយេម្បត្តិរនា) ព្រត្ូវបានសរៀបចំេព្រមាប់ម្ស្រនតរីាជការរបេ់

ព្រក្េួងសេនាក្ិចចនិងហិរញ្ញវត្ថ ុនងិព្រក្េួងសាថ ប័នចំននួ ៣៦០ នាក្់ ។ 

៥. ម្ស្រនតីរាជការព្រក្េួងសាថ ប័ន ចំននួ ៣០ នាក្់ ទទួលការ បណដុ ឹះបណាដ ល 

នងិ ក្ម្មវិធីទេសនៈក្ិចចេិក្ាផ្ទល េ់បតូរបទពិសសាធន៍ជាត្និិងអនតរជាត្ិ ាក្់

ពន័ធការកក្ទព្រម្ង់ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ បទពិសសាធនព៍្របសទេចិន។ 

១. វរគបណដុ ឹះបណាដ លេដពីីការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុ 

េព្រមាប់ ម្ស្រនតីជាេវនក្រ ននអាជាា ធរេវនក្ម្មជាត្ ិ

ព្រត្ូវបានសរៀបចំ។ េសព្រម្ចបាន ៤០% (៤៤.២.២)  

២.លិែតិ្រត្ិយតុ្តិទទួលសាគ លព់្ររូបសងាគ លរបេ់

ព្រក្េួងសេនាក្ិចច នងិហិរញ្ញវត្ថសុលើមុ្ែជំនាញ

េព្រមាប់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ព្រត្ូវ

បានអនុម័្ត្ នងិោក្់ឱយអនុវត្ត។ េសព្រម្ចបាន 

៨០% (៥២.១.១) 

 

១៨. ោ៉ា ងត្ិច ៩០%ននក្នការេក្ម្មភាពកនលមានសៅក្នងុក្នការ

េវនក្ម្មព្របចំព្រត្មីាេទី៣ ចំននួ ៣០សោលសៅ ព្រត្ូវបានអនុវត្ត ។ 

១៩. ោ៉ា ងត្ិច៦០%ននក្នការក្ម្មភាពកនលមានសៅក្នុងក្នការេវន

ក្ម្មព្របចំព្រត្មីាេទី៣ របេ់អងគភាពេវនក្ម្មន្ៃក្នុងននព្រក្េួង សាថ ប័ន 

ចំននួ ៨ព្រត្ូវបានអនុវត្ត ។ 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

១៥. ព្រក្មុ្ការងារព្ររបព់្ររងរសព្រមាងព្របពន័ធ FMIS (៩៣%) 

 សៅក្នងុ ព្រត្មីាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩សនឹះ ព្រក្ុម្ការងារព្ររប់ព្ររងរសព្រមាងព្របពន័ធព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (FMWG) 

បានសព្រោងចំននួ ២០េក្ម្មភាព និងេក្ម្មភាពេសព្រម្ចតាម្សោលសៅេូចនាក្រ ១០០% ចំននួ ១១ េក្ម្មភាព។ តារាង

ខាងសព្រកាម្ បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពេសងេបននការកក្ទព្រម្ង់ ព្រក្មុ្ការងារព្ររប់ព្ររងរសព្រមាងព្របពន័ធព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

សោយកចក្ជាេូចនាក្រេសព្រម្ចបាន នងិេូចនាក្រេសព្រម្ចមិ្នបាន៖ 

េូចនាក្រេសព្រម្ចបាន េូចនាក្រេសព្រម្ចម្និបាន 

១. ការសរៀបចំក្នក្បសចចក្សទេសលើការទូទត្់ តាម្ E-Transfer ជាមួ្យ

ធនាោរាណិជជននរពូ្រត្ូវបានសរៀបចំរួចរាល់ សៅក្នុងព្របពន័ធ FMIS ។ 

២. ឧបក្រណ៍វាយត្នម្លលទធ្ លការបណដុ ឹះបណាដ លម្ស្រនតីសព្របើព្របាេ់ព្របពន័ធ 

FMIS ននព្រក្េួងសាថ ប័ន ចនំនួ ១៧ បកនថម្ថមីព្រត្ូវបានសរៀបចំរចួរាល់ ។ 

៣. ម្ស្រនតីសលខាធកិារោា នព្រក្ុម្ការងារព្ររប់ព្ររងរសព្រមាង FMIS ក្នក្

ព្ររប់ព្ររងការផ្ទល េ់បដូរ ៦រូប នងិក្នក្ព្ររប់ព្ររងរសព្រមាង ៨រូប ទទួលបាន

ការបណដុ ឹះបណាដ ល ។ 

៤. ថ្នន ក្់សរៀន, ព្ររូបសងាគ ល, កាលវិភារ នងិឯក្សារេព្រមាប់សព្រត្ៀម្បណដុ ឹះ

បណាដ លការសព្របើព្របាេ់ព្របពន័ធ FMISេព្រមាប់ម្ស្រនតពី្រក្េួងសាថ ប័នចំននួ 

១៧ បកនថម្ថមី បានសរៀបចំរួចរាល ់។ 

៥. ឧបក្រណ៍វាយត្នម្ល នងិលទធ្ លននការវាយត្នម្លអំពីេម្ត្ថភាពសព្របើ

ព្របាេ់ព្របពន័ធ FMIS របេ់ម្ស្រនតពី្រក្េួងសាថ ប័នថមីចំននួ ១៧ ព្រត្វូបាន

សរៀបចំរួចរាល់ ។ 

៦. ថ្នន ក្់នឹក្នំា និងម្ស្រនតនីនព្រក្េួង-សាថ ប័នចំននួ ១០កនលបានអនុវត្ត

ព្របពន័ធ FMIS រួចក្នងុឆ្ន ំ ២០១៨ ទទួលបានការ្សពវ្ាយអពំី ការទញ

្លព្របសោជនព៍ី FMIS បសព្រម្ើការងារព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុព្របចំនថៃ ។ 

៧. នំស ើងរួចរាលន់វូសហោា រចនាេម្ពន័ធបសចចក្វិទស្ថព័ត្ម៌ានេព្រមាប់

ព្រក្េួងសាថ ប័ន ១៧បកនថម្ថមី (ការត្ភាជ ប់បណាដ ញ WAN/LAN, ការត្ភាជ ប់

បណាដ ញអរគិេន ីនិងការត្ភាជ ប់ Leased Line) ។ 

៨. របាយការណ៍លទធ្ លននការវាយត្នម្លការអនុវត្តព្របពន័ធ FMIS សៅ

ព្រក្េួងសាថ ប័នចំននួ១០ថមី នងិម្នៃីរេហវ ២៥ ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួចរាល់ ។ 

៩. របាយការណ៍េដ ីអពំលីទធ្ លការេិក្ាសលើេនាធ នក្ម្មទិនននយ័រវាង

ព្របពន័ធ FMIS ជាមួ្យព្របពន័ធសបៀវត្សម្ស្រនតរីាជការព្រត្ូវបានសរៀបចំ នងិោក្់

ជនូថ្នន ក្់នឹក្នំា ពនិិត្យវាយត្នម្លសលើក្ទី២ ។ 

១. របាយការណ៍សាម្ញ្ញភាពចំណាយថវិកាតាម្ចំ

ណាត្ថ់្នន ក្េ់ូមិ្សាស្រេត  នងិចំណាត្ថ់្នន ក្់មូ្លនធិិព្រត្ូវ

បានសរៀបចំរួចរាល់សៅក្នងុព្របពន័ធ FMIS នងិោក្់

ជនូថ្នន ក្់នឹក្នំាពនិតិ្យវាយត្នម្ល ។ េសព្រម្ចបាន 

៩០% (២១.១.២) 

២. ឯក្សារលទធ្ លននការេិក្ាកក្លម្អនតី្ិវិធី

អនុវត្តការងារសលើការទូទត្់ព្រត្ង់ សព្រៅពកីារទូទត្់

សបៀវត្ស ក្នងុព្រក្បែ័ណឌ     ក្េហវ ព្រត្ូវបានសរៀបចំ 

នងិោក្ជ់នូថ្នន ក្់នឹក្នំាពនិតិ្យនងិ្ដលក់ារកណនំា ។ 

េសព្រម្ចបាន ៨០% (២២.១.១) 

៣. ឯក្សារនតី្ិវិធអីនុវត្តការងារថមី តាម្ព្របពន័ធ 

FMIS របេ់ព្រក្េួង-សាថ ប័នចំននួ ១៧ ព្រត្ូវបាន

សរៀបចំរួចរាល់ ។ េសព្រម្ចបាន ៩៥ % (២២.៤.៣) 

៤. ទទួលបានឧបក្រណ៍បសចចក្វិទស្ថព័ត្ម៌ាន

េព្រមាប់បណាដ ញត្ភាជ ប់ និងេព្រមាប់អនក្សព្របើព្របាេ់ 

សៅព្រក្េួងសាថ ប័ន ១៧ បកនថម្ថមី ។ េសព្រម្ចបាន 

៩៥% (២២.៤.៤)  

៥. ព្របពន័ធ FMIS ព្រត្ូវបានសរៀបចំនិងអេិវឌ្ឍ

រួចរាល់ ១០០% សឆលើយត្បសៅនងឹត្ព្រមូ្វការនតី្ិវិធី

អនុវត្តការងាររបេ់ព្រក្េួងសាថ ប័នចំននួ ១៧ 

បកនថម្ថមី ។ េសព្រម្ចបាន ៩០% (២២.៤.៥) 

៦. ព្រក្ុម្ហ នុ្គត្់្ គង់ការសរៀបចំមុ្ែងារសរៀបចំថវិកា

ព្រត្ូវវាយត្នម្ល និងសព្រជើេសរឯេ។ ឯក្សារេដអីំពនីតី្ិ

 វិធីអនុវត្តការងារថមីេដ ីពីសរៀបចំថវិកា នងិការងារ
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

១០. ឧបក្រណ៍វាយត្នម្លសលើការសព្រត្ៀម្លក្េណៈក្នុងការសព្របើព្របាេ់ព្របពន័ធ 

FMIS នងិវិភារសលើ្ លប៉ាឹះាលព់្រត្ូវបានសរៀបចំរួចរាល ់(CRA នងិ CIA)។ 

១១. ព្រពតឹ្តិបព្រត្ព័ត្ម៌ានត្ម្២ ឆ្ន ំ២០១៩ ព្រត្ូវបានសបាឹះពុម្ព នងិ

្សពវ្ាយ ។ ព័ត្ម៌ាន វឯសនអ ូនងិ Poster ទក្ទ់ញសលើការអនុវត្ត

រសព្រមាង FMIS ព្រត្ូវបានសរៀបចំនងិ្សពវ្ាយសៅសលើសរហទំព័រ នងិ

បណាដ ញេងគម្ព្រត្ូវបានសធវើបចចបុបននភាព ។ ឧបក្រណ៍េមាភ រេព្រមាប់ការ

្សពវ្ាយបកនថម្អពំី FMIS ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួចរាល់ ។ 

លទធក្ម្ម ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួចរាល ់។ េសព្រម្ចបាន 

៧០% (២២.៤.៨) 

៧. របាយការណ៍តាម្ោនេដអីំពសីាថ នភាពននការ

ព្រទព្រទង់ ោំព្រទ និងសោឹះព្រសាយបញ្ហា ការសព្របើព្របាេ់

ព្របពន័ធ FMIS ព្រត្ូវបានសរៀបចំ។ ក្ព្រម្ងេំណួរ-

ចសម្លើយាក្ព់ន័ធនងឹការសោឹះព្រសាយបញ្ហា សលើការ

សព្របើព្របាេ់ព្របពន័ធ FMIS ព្រត្ូវបានសរៀបចំ នងិោក្់

្សពវ្ាយ ។ េសព្រម្ចបាន ៨៥% (២២.៤.៩) 

៨. ការសធវើេនាធ នក្ម្មទិនននយ័រវាងព្របពន័ធ FMIS 

នងិព្របពន័ធពនធោរ ព្រត្ូវបានជំរញុោក្់ឱយនំសណើរការ

។ េសព្រម្ចបាន ៧០% (២២.៤.១០) 

៩. ឯក្សារសោលេព្រមាប់សរៀបចំរបាយការណ៍តាម្

ោនព្របត្ិបត្តកិារតាម្មុ្ែងារនមួី្យៗ របេ់ព្របព័នធ 

FMIS និងរបាយការណ៍វិភារនងិេថ ិត្ពិ្រត្ូវបាន

សរៀបចំរួចរាល់។ េសព្រម្ចបាន ៨៥% (២៣.២.១) 

 

១៦.ព្រក្មុ្ព្របកឹ្ានតី្កិ្ម្ម  (១០០%) 

 សៅក្នុងព្រត្មីាេទី ៣ ឆ្ន ំ ២០១៩ សនឹះ ព្រក្ុម្ព្របឹក្ានតី្ិក្ម្ម បានសព្រោងអនុវត្តេក្ម្មភាពចំននួ  ៧ ។ ក្នុងសនាឹះ មាន

េក្ម្មភាពទងំ ៧  េសព្រម្ចបានសោយសជារជ័យតាម្សោលសៅរំពឹងទុក្ ។ តារាងខាងសព្រកាម្ បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពេសងេបនន

ការកក្ទព្រម្ង ់របេ់ព្រក្ុម្ព្របឹក្ានតី្ិក្ម្ម សោយកចក្ជាេូចនាក្រេសព្រម្ចបាន នងិេូចនាក្រេសព្រម្ចមិ្នបាន៖ 

េូចនាក្រេសព្រម្ចបាន េូចនាក្រេសព្រម្ចម្និបាន 

១. សេៀវសៅក្ព្រម្ងេព្រម្ង់ព្រត្ូវបានពនិតិ្យអនុម័្ត្ព្ររប់ទិនាភាពក្ព្រម្តិ្ឯក្

ឧត្តម្អនពុ្របធានព្របចំការព្រក្ុម្ព្របឹក្ានីត្កិ្ម្ម 

២. ព្ររប់រនថនីនក្ព្រម្ងេព្រម្ង់ ព្រត្ូវបានពនិិត្យអនុម័្ត្ព្ររប់ទិនាភាពក្ព្រម្ិត្

ឯក្ឧត្តម្អនពុ្របធានព្របចំការព្រក្ុម្ព្របឹក្ានតី្ិក្ម្ម 

៣. ព្ររប់រនថនីនក្ព្រម្ងេព្រម្ង់ ព្រត្ូវបានពនិតិ្យស្ៃៀងផ្ទៃ ត្អ់នុម័្ត្ព្ររប់

ទិនាភាពក្ព្រមិ្ត្ថ្នន ក្់នឹក្នំា លក្ន 

៤. ព្ររប់រនថនីនក្ព្រម្ងេព្រម្ង់ព្រត្ូវបានពនិិត្យស្ៃៀងផ្ទៃ ត្់ អនុម័្ត្ព្ររប់

ទិនាភាពក្ព្រមិ្ត្ថ្នន ក្់នឹក្នំា លក្ន 

៥. សេៀវសៅម្រគសទេក្៍ព្រត្ូវបានពនិិត្យស្ៃៀងផ្ទៃ ត្់ នងិអនុម័្ត្ព្ររប់ទិនាភាព

ក្ព្រមិ្ត្ថ្នន ក្់នឹក្នំា លក្ន 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

៦. សេចក្តពី្រាងសេៀវសៅម្រគសទេក្៍ព្រក្ម្នីយក្ម្ម ព្រត្ូវបានពនិតិ្យស្ៃៀង

ផ្ទៃ ត្់ អនុម័្ត្ព្ររប់ទិនាភាពក្ព្រមិ្ត្ថ្នន ក្់នឹក្នំា លក្ន 

៧. ក្ម្មវិធីបសចចក្វិទស្ថព័ត្ម៌ានេព្រមាប់ក្ព្រម្ងេព្រម្ង់បទបបញ្ញត្តិរត្យិតុ្តិ

ាក្ព់ន័ធពនធោរ ព្រត្ូវបានសធវើបចចុបបននក្ម្ម និងោក្ឱ់យនំសណើរការ 

១៧. ព្រក្មុ្ព្របកឹ្ាជាត្រិណសនយយ 

 សៅក្នុងព្រត្មីាេទី៣ សនឹះ ព្រក្ុម្ព្របឹក្ាជាត្ិរណសនយយ មានសព្រោងអនុវត្តេក្ម្មភាពចំននួ ០៤ ។  ក្នុងសនាឹះ េក្ម្មភាព

ចំននួ ០៤ េសព្រម្ចបានសោយសជារជយ័តាម្សោលសៅរំពងឹទុក្ ។ តារាងខាងសព្រកាម្ បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពេសងេបននការកក្

ទព្រម្ង់របេ់ព្រក្ុម្ព្របឹក្ាជាត្រិណសនយយ សោយកចក្ជាេូចនាក្រេសព្រម្ចបាន និងេូចនាក្រេសព្រម្ចមិ្នបាន៖ 

េូចនាក្រេសព្រម្ចបាន េូចនាក្រេសព្រម្ចម្និបាន 

១. េិកាេ សាលា្សពវ្ាយពកីាត្ពវក្ិចច នងិវបបធម៌្កាន់បញ្ជ ីរណសនយយ, 

សរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថតុាម្េតងោ់ររណសនយយ, ោក្រ់បាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុឱយរងេនវនក្ម្មឯក្រាជយនល់អនក្ជាប់ពនធព្រត្ូវបានសរៀបចំតាម្

ក្នការកនលបានព្របព្រពតឹ្តសៅសៅនថៃទី២៧ ក្ក្ោោ ឆ្ន ំ២០១៩ សៅសែត្ត

សេៀម្រាម្មានេិកាេ កាម្ចូលរមួ្ចំននួ ៣៨៩ នាក្់ នងិសៅនថៃទី២៩ 

េីហា ឆ្ន ំ២០១៩ សៅេនំសពញមានេិកាេ កាម្ចូលរួម្ចំននួ៤៨៤ នាក្។់  

២. េិកាេ សាលា្សពវ្ាយេតពីីការោឱយអនុវត្តេតងោ់រណសនយយសាធា

ណៈក្ម្ពុជាមូ្លោេ នសាច់នលព់្រក្េួងសាថ ប័នរនាកនលាក្ព់ន័ធកនលបាន

ព្របព្រពតឹ្តសៅសៅនថៃទី០៣ កែក្ញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៩សៅេណាា ោរេនសំពញ មាន

េិកាេ កាម្ចូលរួម្េរុប៤៥២នាក្។់ 

៣. សេចក្តីព្រាងទី២ ននក្នការយុទធសាស្រេតអេិវឌ្ឍ រណសនយយសាធារ

ណៈក្ម្ពុជាព្រត្ូវបានសរៀបចំក្នុងក្ព្រមិ្ត្ព្រក្ុម្ការងារបសចចក្សទេ។  

៤. សេចក្តីព្រាងទីមួ្យ ននព្រក្បែណឌ រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈក្ម្ពុ

ជា (Conceptual Framework for Financial Reporting) ព្រត្ូវបាន

សរៀបចំក្នុងក្ព្រមិ្ត្ព្រក្ុម្ការងារបសចចក្សទេ។ 

 

 

១៨. អងគភាពភាពជាននររូវាងរនា នងិឯក្ជនថ្នន ក្ក់្ណាត ល 

 សៅក្នុងព្រត្មីាេទី៣ សនឹះ អងគភាពភាពជាននរូរវាងរនា និងឯក្ជនថ្នន ក្ក់្ណាត ល មានសព្រោងអនុវត្តេក្ម្មភាពចំននួ 

០២ សហើយក្នុងសនាឹះ      ពុមំានេក្ម្មភាពណា េសព្រម្ចបានសោយសជារជយ័តាម្សោលសៅរំពឹងទុក្សទ ។ តារាងខាងសព្រកាម្ 

បងាា ញពីវឌ្ឍនភាពេសងេបននការកក្ទព្រម្ង់របេ់អងគភាពភាពជាននរូរវាងរនា និងឯក្ជនថ្នន ក្ក់្ណាត ល សោយកចក្ជាេូចនា

ក្រេសព្រម្ចបាន និងេូចនាក្រេសព្រម្ចមិ្នបាន៖ 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

េូចនាក្រេសព្រម្ចបាន េូចនាក្រេសព្រម្ចម្និបាន 

 

 

១. សេចក្តីព្រាងចាប់ PPP ព្រត្វូបានបញ្ចប់ការ

សរៀបចំក្ព្រម្ិត្បសចចក្សទេ នងិបានោក្់ពិសព្រោឹះ

សោបល់ព្របមូ្លធាត្ុចលូពភីារាីក្ព់ន័ធ 

(១៤.៤.២) េសព្រម្ចបាន ៨០%។ 

២. សេចក្តីព្រាងនីត្ិវឯធពី្របត្ិបត្តិការរួម្ (SOPs) 

េព្រមាប់ព្ររប់ព្ររងរសព្រមាងវិនិសោរតាម្យនតការ 

PPP ព្រត្ូវបានអនុម័្ត្សោយរណៈក្ម្មការអនតរ

ព្រក្េួង (១៤.៤.៣) េសព្រម្ចបាន ៨០% 

សោយសារសេចក្តីព្រាងនតី្ិវិធីសនឹះ ព្រត្ូវមាន

អនុសលាម្ភាពជាមួ្យសោលការណ៍ ននចាប់ PPP។ 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ឧបសរព័នធ ២.៖ វឌ្ឍនភាពោភាគរយតារកផនក ច្សងាោ រសករាភាព និងសោលបាំណង 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

កផនកទី១៖ បនតពម្ងឹងភាពស ឿទុកចិ្ត្តននថវិកា ៩១% 

សោលបំណង ១១.បនតពព្រងឹងការព្ររប់ព្ររងចំណូលនងិការអនុវត្ដក្នការព្របមូ្លចំណូល ៩៦% 

១១.១. ពព្រងឹងការអនុវត្តយុទធសាស្រេត

សក្ៀរររចំណូលឆ្ន ំ២០១៩-២០២៣ 

 សរៀបចំរួចរាលន់វូម្រគុសទេក្៍េព្រមាប់អនុវត្តន្ៃក្នងុ េត ីពកីារអនុវត្តអ

ព្រតាពនធរយអនុសព្រោឹះសព្រកាម្ក្ចិចព្រពម្សព្រពៀងាណិជជក្ម្មសេរឯ 

 បានបនតពនិតិ្យកក្េព្រម្លួែលឹម្សារននយនតការវាយត្នម្លក្ព្រម្តិ្

អនុសលាម្ភាពសជើងសារយសៅក្នុងសេចក្តពី្រាងព្របកាេេត ីពនីតី្ិ

 វិធីននការត្ម្ោលន់ិមុ្ត្តធិានានងិការបងក់្នព្រម្អាជាា ប័ណណសជើងសា

រយជាបនតបនាៃ ប់ 

 បានសរៀបចំ កក្េព្រម្លួ និងបំសពញបកនថម្លែិិត្បទោា នរត្យិុត្ត ិ

មានជាអាទិ៍៖ 

-ព្របកាេេត ីពីការសរៀបចំ នងិការព្របព្រពឹត្តសៅននព្រចក្សចញចូលកត្មួ្យ

ក្នុងអរគនាយក្ោា នរយនងិរោា ក្រក្ម្ពុជា 

-សេចក្តីកណនំាបំសពញបកនថម្េត ីពនីីត្ិវិធនីនក្ិចចនំសណើរការលិែិត្

អនញុ្ហញ ត្រយតាម្ព្របពន័ធបញ្ជរកត្ម្ួយជាត្ិ 

-សេចក្តីកណនំាេត ីពនីតី្ិវិធនីនការបំសពញកបបបទរយមុ្នសពលទំនញិ

ម្ក្នល។់ 

-លិែតិ្េត ពីីការកក្េព្រមួ្លនីត្ិវិធីមួ្យចំននួសលើការព្រត្តួ្ពនិតិ្យកបប

បទរយសលើទំនញិនំាសចញ 

 អរគនាយក្ោា នរយ និងរោា ក្របានចុឹះព្រត្តួ្ពនិតិ្យអាជីវក្ម្មោា ន 

នងិឃ្ល ងំទំនញិចំននួ ១១ទីតាំង នងិអោរលក្់ទំនញិរួចពនធចំននួ 

៤ទីតាំង 

 បានអេិវឌ្ឍមុ្ែងារព្ររប់ព្ររងកត្ម្ព្របិ៍អាក្រេព្រមាប់បិទសលើក្ញ្ចប់

បារឯរួចរាល់ នងិក្ំពងុសព្របើព្របាេ់សាក្លបង 

 បានព្របជុំក្នងុព្រក្បែ័ណឌ រសព្រមាងបញ្ជរកត្ម្យួជាត្ិ ជាមួ្យអាជាា ធរ

ក្ំពង់ក្ សនើម្បីេិក្ាលទធភាពបញ្ជូននងិទទួលនិសវទនបណណទព្រម្ង់

សអ ិចព្រត្នូកី្ (e-Manifest) 

៩៩% 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

 សេចក្តីព្រាងកក្េព្រម្លួសេចក្តកីណនំា េត ពីីការកក្េព្រម្លួ សោល

ការណ៍ នងិនីត្ិវិធ ីននការក្ណំត្់បរិមាណ នងិមុ្ែេញ្ហញ ទំនញិនំា

សចញ-នំាចូល ជាក្ម្មវត្ថុ ននការព្រត្ួត្ពនិតិ្យរូបវនតព្រត្ូវបានសរៀបចំ 

នងិបានពនិតិ្យ្តល់ម្ត្ិពអីងគភាពរយនងិរោា ក្រាក្់ពន័ធមួ្យចំននួ 

 បញ្ជរពត័្ម៌ានសៅព្ររប់អងគភាពរយនងិរោា ក្រសព្រកាម្ឱវាទ អរគ

នាយក្ោា នរយនងិរោា ក្រក្ម្ពុជាព្រត្ូវបានបសងោើត្ 

 នតី្ិវិធនីនក្ិចចនំសណើរការលិែតិ្អនញុ្ហញ ត្រយ តាម្ព្របពន័ធបញ្ជរកត្

មួ្យជាត្ិ ព្រត្ូវបានសរៀបចំេព្រមាប់ព្ររប់ព្ររងទំនញិទទួលបានការ

សលើក្ទឹក្ចិត្តរបេ់ព្រក្ុម្ហ នុវិនិសោរមានលក្េណៈ េម្បត្តពិ្ររប់ព្រោន ់

 ការអសងោត្អចលនព្រទពយសៅែណឌ ទី៣ (ែណឌ កេន េុែ) សនើម្បី្តល់

សេវាពនធោរសលើការចុឹះបញ្ជ ីនងិសធវើបចចុបបននភាពព័ត្ម៌ានអចលន

ព្រទពយ ព្រត្ូវបានបញ្ចប់ 

 វរគបណតុ ឹះបណាត លភាន ក្់ងារសេវាក្ម្មពនធោរជនំាន់ទី ១៣ នងិវរគប

ណតុ ឹះបណាត លនានាាក្់ពន័ធនងឹបទបបញ្ញត្តពិនធោរព្រត្ូវសរៀបចំនំសណើរ

ការជនូេិកាេ កាម្ ចំននួ  ៨១៧ នាក្ ់

 េិកាេ សាលា្សពវ្ាយវបបធម៌្បង់ពនធ នងិបចចុបបននភាពបទបបញ្ញត្តិ

េត ីពីពនធោរ ព្រត្ូវបានសរៀបចំសៅសាខា ពនធោរសែត្ត-ែណឌ ចំននួ ០៨ 

 ការចុឹះបញ្ជនីិងសធវើបចចុបបននភាពព័ត្ម៌ានេហព្រោេ ក្នងុព្រត្ីមាេទី

៣ ឆ្ន ំ២០១៩បានចំននួ ៤ ៥៤៣ សេន ើនងឹ ១៥.៨%ននចំននួេហ

ព្រោេកនលមិ្នទន់ បានចុឹះបញ្ជ ីពនធោរ នងិសធវើបចចុបបននភាព

ព័ត្ម៌ាន (សព្របៀបសធៀបនឹងទិនននយ័អសងោត្េហព្រោេ កនល មិ្ន

ទន់ចុឹះបញ្ជ ីចំននួ ២៨,៨៣៥)។ 

 សេចក្តីព្រាងសេៀវសៅកណនំាេត ីពីវិធីសាស្រេតក្នងុការក្ំណត្ហ់ានិ

េ័យអនក្ជាប់ពនធ ព្រត្ូវបានោក្ជ់នូអងគ ព្របជុំពភិាក្ាក្ព្រម្តិ្អរគ

នាយក្ោា ន 

 បានបញ្ចប់ព្របជុពំិភាក្ាក្ព្រមិ្ត្ថ្នន ក្់នឹក្នំាសលើការសរៀបចំសេចក្តី

ព្រាង ព្របកាេអនតរព្រក្េួងេត ីពកីារ្តល់សេវាសាធារណៈ និងេត ីពី

ការ្តល់ព្របាក្់រងាវ ន់សលើក្ទឹក្ចិត្ត របេ់ព្រក្េួងបរិសាថ ន នងិបាន
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

ព្របជុំពភិាក្ាក្ព្រម្ិត្ជនំាញសលើការសរៀបចំសេចក្តីព្រាងព្របកាេអនតរ

ព្រក្េួងេត ពីីការ្តលស់េវាសាធារណៈ នងិេត ពីីការ្តលព់្របាក្់រងាវ ន់

សលើក្ទឹក្ចិត្ត របេ់ព្រក្េួងេុខាេបិាល 

 បញ្ចប់ការចឹុះសធវើការេិក្ា ពនិតិ្យស្ៃៀងផ្ទៃ ត្់សលើការព្ររប់ព្ររង នងិ

នំសណើរការអាជីវក្ម្ម- វិនិសោរ ព្រពម្ទងំក្ិចចបញ្ជកីារណសនយយ 

រួម្ទងំសាថ នភាពបញ្ជសីារសពើេណឌ របេ់អងគភាពរោា ក្រទឹក្សាធារ

ណៈតាម្បណាដ សែត្ត ចនំនួ០៧ សព្រកាម្ឱវាទព្រក្េួងឧេាហក្ម្ម 

នងិេិបបក្ម្ម កនលមិ្នកម្នជាេហព្រោេសាធារណៈ  

 បានចុឹះអនុវត្តព្របកាេអនតរព្រក្េួង រវាងព្រក្េួងេហវ. នងិព្រក្េួង

ម្ហាន្ៃ និងលែិិត្បទោា នរត្ិយតុ្តិនានា សនើម្បីចត្់វិធានការតាម្

្លូវចាប់ចំសាឹះអាជីវក្ម្មកលបងេីុេងព្ររប់ព្របសេទ កនលពុមំាន

អាជាា បណណសៅព្រក្ុងព្រពឹះេីហន ុនងិព្របជុំ្ សពវ្ាយការអនុវត្តសេច

ក្តីកណនំា េត ីពកីារអនុវត្តវិធានការបស្រងាោ បកលបងេីុេងែុេ ចាប់ 

នងិជំរញុព្របត្ិបត្តកិ្រកលបងាណិជជក្ម្មឱយម្ក្បំសពញនតី្ភិាព។ 

១១.២. បនតកក្លម្អសោលនសោបាយ 

នងិរនាបាលរយ, ពនធោរ នងិចំណូល

មិ្នកម្នសារសពើពនធ 

 របាយការណ៍េត ីពកីារវាយត្នម្លសលើ្ លប៉ាឹះាលន់នការចរចនងិ

ការអនុវត្តភាពជាននរូសេនាក្ចិចទូលំទូលាយអាសា នជប៉ានុ 

(AJCEP) ព្របចំឆ្ន ំ 

 សេចក្តីព្រាងេំសណើកក្េព្រម្លួអព្រតា អាក្រពិសេេ សលើមុ្ែទំនញិ

បារឯ ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួចរាល ់

 សេចក្តីព្រាងសារាចរកណនំាេតពីីការបញ្ហជ ក្់បកនថម្និយម្នយ័ាក្យ 

ព្ររឹឹះសាថ នអចិនស្រនតយ៍ េយួសារ ភារលាេ ្លរបរ សេវា

បសចចក្សទេ សេវាព្ររប់ព្ររង ព្រត្ូវបានបញ្ចប់ក្ព្រម្ិត្នាយក្ោា ន 

 បានព្របជុំ ពនិតិ្យពភិាក្ាសលើសេចក្តីសព្រពៀងេត ពីីការពិសព្រោឹះ

សោបល់នល់អនក្ជាប់ពនធក្នុងក្ព្រម្ិត្អរគនាយក្ោា ន 

 បាន នងិក្ពំុងអេិវឌ្ឍព្របពន័ធ E-filingនិង ោក្់ឲ្យសព្របើព្របាេ់សាក្

លបងសៅនាយក្ោា នព្ររប់ព្ររងអនក្ជាប់ពនធធំ ក្នុងបំណាច់ព្រត្មីាេទី

២ ឆ្ន ំ២០១៩ និងបានសធវើបចចបុបននភាព និងក្ំកណកព្របព្របពន័ធ

ព្ររប់ព្ររងេវនក្ម្មសលើមុ្ែងារមួ្យចំននួ 

៨៨% 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

 បានត្ភាជ ប់ Network តាម្ព្របពន័ធ VPN រួចរាលេ់ព្រមាប់សធវើេនាធ ន

ក្ម្មព្របពន័ធព្ររប់ព្ររងទិនននយ័ពនធោរជាមួ្យព្របពន័ធ FMIS 

 សេចក្តីព្រាងព្របកាេេតពីកីារកក្េព្រម្លួ     បសចចក្េ័ពៃក្ំណត្់

នយិម្ន័យ និងនតី្ិវិធអីនុវត្តពនធកត្ម្ព្របិ៍សារសពើពនធព្រត្ូវបានោក្់

ព្របជុំពនិតិ្យពិភាក្ា ក្នុងក្ព្រម្ិត្អរគនាយក្ោា ន 

១១.៣. ពព្រងឹងការវិភារ និងការពស្ថក្រ

ចំណូល 

 ព្របជុំព្រក្ុម្ការងារពស្ថក្រចំណូល និងសធវើបទបងាា ញវិធសីាស្រេតពស្ថក្រ

ការវិភារ នងិវាយត្នម្លលទធ្ លននការពស្ថក្រណ៍ចំណូលសធៀបនងឹ

ការអនុវត្តតាម្បណាត ព្រត្មីាេ 

 អរគនាយក្ោា នឧេាហក្ម្មហរិញ្ញវត្ថបុានសធវើការសព្រោងចំណូល

ថវិកាព្របចំ ឆ្ន ំ២០២០រួចរាល ់សោយសព្រោងបសងោើន ២៥% ននឆ្ន ំ

២០១៩ ប៉ាុកនតសោយរាជរោា េបិាលេសព្រម្ចបិទអាជីវក្ម្មអនឡាញ 

នូសចនឹះការសព្រោងចំណូលសេន ើេំុបនថយថវិកាអនឡាញវិញ។ 

១០០% 

១១.៤  ពព្រងងឹព្របេិទធភាពននការ

ព្ររប់ព្ររងបំណលុក្នងុឆ្ន ំ 

 បំណលុពនធរយឆ្ន ំ២០១៨ ព្រត្វូបានទូទត្់រួចរាល ់

 បានសរៀបចំេំណុំឯក្សារេហព្រោេជាំក្់បំណលុពនធោរទូទងំ

ព្របសទេ នងិបានសរៀបចំបញ្ចូលទិននន័យសៅក្នងុព្របពន័ធព្ររប់ព្ររង

បំណលុពនធថម ីនិងបានចត្ថ់្នន ក្់បំណលុកនលមានអាយុកាល

សលើេ០៣ឆ្ន ំ នងិសព្រកាម្០៣ឆ្ន ំ សនើម្បីឈានសៅក្ំណត្់ បណំលុ

ពនធកនលអាចព្របមូ្លបាននងិមិ្នអាចព្របមូ្លបាន 

 បានសរៀបចំព្របពន័ធព្ររប់ព្ររងបំណលុពនធថមី កនលនងឹព្រត្ូវឲ្យអនុវត្ត

សាក្លបងសៅក្នុងកែត្លុា ឆ្ន ំ២០១៩ សនឹះ កនលព្របពន័ធថមី នងឹ

ជួយេព្រម្លួការក្ត្់ព្រតា បំណលុ និងតាម្ោនបំណលុពនធ ទងំ

ការរណនា នងិការសរៀបចំរបាយការណ៍ជាសនើម្ 

១០០% 

១១.៥. អនុវត្តការព្របមូ្លចំណូលផ្ទៃ ល/់

ចំណូលកចក្រកំលក្របេ់រនាបាលថ្នន ក្់

សព្រកាម្ជាត្ ិ

 អនុព្រក្ឹត្យេត ីពកីារបសងោើនធនធានថវិកាជនូរនាបាលឃុ ំេងាោ ត្់

េព្រមាប់ចំណាយអេិវឌ្ឍនមូ៍្លោា ន ព្រត្ូវបានោក្ឱ់យអនុវត្ត 

 សេចក្តីព្រាងយនតការនងិនីត្ិវិធី/អនពុ្រក្តឹ្យននការកបងកចក្ព្របាក្់

រងាវ ន់កនលព្របមូ្លតាម្ព្រចក្សចញចូលកត្មួ្យរវាងថ្នន ក្់ជាត្និងិ

ថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ិ ព្រត្ូវបានោក្់ព្របជុំពិភាក្ាជាមួ្យអនក្ាក្ព់ន័ធ 

៩៤% 

សោលបំណង ១២. បនតពព្រងងឹការព្ររប់ព្ររងបំណលុ ៧៣% 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

១២.១. ពព្រងឹងការអនុវត្តយុទធសាស្រេត  

ព្ររប់ព្ររងបំណលុសាធារណៈ 

ព្របក្បសោយេ័ក្តិេិទធភាព និងព្របេិទធ

ភាព 

 បានកក្េព្រម្លួ នងិោក្់សេចក្តីព្រាងយុទធសាស្រេតេត ពីីការព្ររប់ព្ររង

បំណលុសាធារណៈ ២០១៩-២០២៣ ពភិាក្ាក្ព្រម្ិត្អរគនាយក្

ោា នជាសព្រចើនសលើក្ 

 បានសរៀបចំសេចក្តពី្រាងព្រពឹត្តិបព្រត្េថ ិត្ិបំណលុសាធារណៈ សលែ

សរៀងទី៨ (Volume ៨)  

 បានព្រត្ួត្ពនិិត្យ នងិវាយត្នម្លការអនុវត្តនីត្ិវិធីរួម្ ព្របត្ិបត្តកិារ

េព្រមាប់ការព្ររប់ព្ររងបំណលុសាធារណៈ 

៧៣% 

សោលបំណង ១៣. ពព្រងងឹការព្ររប់ព្ររងសាច់ព្របាក្់ នងិ រណន ី ១០០% 

១៣.១.បនតកក្លម្អ នងិពព្រងងឹការសរៀបចំ

ក្នការសាច់ព្របាក្ ់(ចប់ស្តើម្ពីព្របចំព្រត្ី

មាេ/ព្របចំកែ នងិឈានសៅរក្ការ

សរៀបចំក្នការសាច់ព្របាក្ព់្របចំេបាត ហ៍

នងិព្របចំនថៃ) 

 បានបនតតាម្ោនការបញ្ចូលទិនននយ័តាម្ ព្របពន័ធ Web-based 

Applicationរបេ់ ព្រក្េួង សាថ ប័ន ទងំ៣០ 

 បនតព្រត្ួត្ពនិតិ្យការេុំសបើក្រណនីរបេ់ព្រក្េួង សាថ ប័ន កនលមាន

ត្ព្រម្ូវការការសព្របើព្របាេ់សៅ ធនាោរណាមួ្យក្នុងសោលបំណង

ព្ររប់ព្ររង រណនសីទរត្នាោរជាត្ិ។ 

១០០% 

១៣.២. បនតពព្រងឹងការសព្របើព្របាេ់ព្របពន័ធ

ធនាោរព្រពម្ទងំេិក្ានងិពព្រងឹង នងិ

ពព្រងកី្អនុវត្តការទូទត្ត់ាម្ព្របពន័ធ EFT 

(Electronic Fund Transfer) 

 បានបនតតាម្ោននងិេហការជាមួ្យរត្នាោរ រាជធានី-សែត្ត 

សនើម្បីពព្រងងឹការសព្របើព្របាេ់សេវា ធនាោរាណិជជទងំក្នក្ចំណូល 

នងិចំណាយ តាម្រយៈការព្របជុំព្របចំកែរបេ់អរគនាយក្ោា ន រត្

នាោរជាត្ ិ

 បនតេហការជាមួ្យព្រក្ុម្ការងារ ធនាោរជាត្ិ សនើម្បីសោឹះព្រសាយ

ភាពរអាក្់រអលួ ក្នក្បសចចក្សទេ សនើម្បីធានានំសណើរការ ឱយមាន

ភាពរលនូ នងិទូទត្ត់ាម្ EFT ទន់សពលសវលា នងិពភិាក្ាក្នងុ

ការេិក្ាការទូទត្់សបៀវត្សតាម្ EFT ២នង ក្នុង ម្ួយកែ 

 មានការឯក្ភាពន៍ែពង់ែពេ់របេ់ឯក្ឧត្តម្អរគ បណឌ ិត្េភាចរយ

ឧបនាយក្នាម្ស្រនតី ក្នុងការ អនញុ្ហញ ត្ឱយរត្នាោរជាត្ិ សរៀបចំ MoU 

នងិសព្របើ ព្របាេ់ EFT ជាមួ្យធនាោរកាណាឌ្ោី៉ា  សៅសនើម្ ឆ្ន ំ

២០២០។ 

១០០% 

១៣.៣. សរៀបចំយនតការព្របមូ្ល ្តុនំិងបូក្

េរុបរបាយការណ៍អនុវត្តថវិការសព្រមាង

របេ់ននរអូេិវឌ្ឍន៍ កនលសៅសព្រៅព្របពន័ធ 

 បានសរៀបចំលិែតិ្សលែ 7441 ជនូ GSC អំពីទព្រម្ង ់របាយការណ៍

តាម្ CoA េព្រមាប់រសព្រមាងហរិញ្ញបបទនពនីនរូរអេិវឌ្ឍន ៍

១០០% 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

រត្នាោរជាជហំានៗ និងបនត ពព្រងងឹ

រណនីសទលរត្នាោរ 

១៣.៤.បនតតាម្ោនបំណលុក្ក្េៃឹះ នងិ

អាយកុាលរបេ់វា (រយៈសពល៦០នថៃ) 

 បនតេហការជាមួ្យ ព្រក្ុម្ការងារ ITD FMIS សនើម្បីេព្រម្លួ នងិ 

សោឹះព្រសាយពត័្៌មានអនក្ទទួល្លក្នុង FMIS សនើម្បពីសនលឿនការ

ទូទត្់តាម្រយៈព្របពន័ធ EFT 

១០០% 

១៣.៥. ពសនលឿនការទូទត្់បុសរព្របទនឱយ

បានទនស់ពលសវលា 

 ថវិកាបុសរព្របទនព្រត្ូវបានក្ត្់ព្រតាតាម្ោនក្នងុ បញ្ជ ីវិភារ នងិ

របាយការណ៍ជាព្របចំសោយ លម្អតិ្តាម្នថៃ កែ ឆ្ន ំ នងិ តាម្សឈាម ឹះ

ព្រក្េួង សាថ ប័ននីមួ្យៗ ។ រិត្ព្រត្ឹម្នថៃទី៣០ កែក្ញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៩ 

សាថ នភាពបុសរព្របទនក្នងុឆ្ន ំ២០១៩  កនលព្រក្េួងសាថ ប័នបានបុសរ

ព្របទនមានចំននួ ៩៣០.៥៨៤.០០០.៦៩៩ សរៀល ក្នងុសនាឹះ៖ 

▪ ចរនត ចនំនួ ៣៧៩.៧៦៣.០២៤.៦៩៩ សរៀល 

▪  វិនិសោរ ចំននួ ៥៥០.៨២០.៩៧៦.០០០ សរៀល។ 

 របាយការណ៍ចំណាយបុសរព្របទនព្រត្ូវបានសរៀបចំព្របចំព្រត្មីាេ

សនើម្បីជាមូ្លោា នចត្់វិធានការជំរុញទូទត្់ (ទីេត ីការរណៈរនា

ម្ស្រនត,ី ព្រក្េួងសេនាក្ិចច នងិហរិញ្ញវត្ថ ុនិង ព្រក្េួងអប់រំ យុវជន 

នងិក្ឡីា) 

១០០% 

សោលបំណង ១៤. កក្លម្អការអនុវត្តថវិកា នងិពព្រងងឹការអនវុត្តក្នការចំណាយ ៨៥% 

១៤.១. ពនិតិ្យស ើងវិញ នងិកក្លម្អ

ព្របពន័ធលទធក្ម្មសាធារណៈឱយព្រេបនងឹ

យុទធសាស្រេត កក្ទព្រម្ង់ព្របពន័ធថវិកាជាត្ ិ

 សេចក្តីព្រាងក្នការេក្ម្មភាពលម្អិត្េព្រមាប់អនុវត្តឯក្សារយុទធ

សាស្រេត ននការកក្ទព្រម្ង់ព្របពន័ធលទធក្ម្មសាធារណៈឆ្ន ំ២០១៩-

២០២៥ ព្រត្ូវបានកក្េព្រម្លួនងិេមាអ ត្រួចរាល់ជាសេចក្តីព្រាងចុង

សព្រកាយ នងិបានោក្ជ់នូ អ.រ.ហ សនើម្បីសព្រត្ៀម្ោក្់ព្របជុំក្ព្រម្តិ្

ថ្នន ក្់នឹក្នំា ក្េហវ 

៩៥% 

១៤.២. ពព្រងងឹការសរៀបចំ និងអនុវត្ត

ក្នការចំណាយឱយមានេុព្រក្តឹ្យភាព 

 បានពភិាក្ា និងព្របឹក្ាសោបល់ជាមួ្យព្រក្េួង សាថ ប័នននសេចក្តី

ព្រាងក្ម្មវិធីចំណូល ចំណាយ តាម្ថវិកាក្ម្មវិធ ី

 មានរបាយការណ៍អនុវត្តចំណាយព្រត្ីមាេទី២ តាម្មាត្កិាសេនា

ក្ិចចននម្នៃីរជនំាញ 

 របាយការណ៍អនុវត្តចំណាយចរនតថ្នន ក្់រនាបាលក្ណាត លព្របចំព្រត្ី

មាេទី២ ឆ្ន ំ២០១៩ព្រត្ូវបានសរៀបចំទន់សពលសវលា 

១០០% 



ទំព័រ 94 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

 របាយការណ៍សព្របៀបសធៀបការអនុវត្តចំណាយចរនតថ្នន ក្់រនាបាលក្

ណាត លសៅនងឹក្នការចំណាយព្រត្ូវបានសរៀបចំ 

 មានជារបាយការណ៍អនុវត្តចំណាយ វិនិសោរព្របចំព្រត្មីាេ 

 មានជារបាយការណ៍េរុបការអនុវត្តចំណាយ 

 ព្របចំព្រត្ីមាេ 

១៤.៣. ពនិតិ្យ និងសធវើបចចុបបននភាពព្រក្ប

ែណឌ រត្យិុត្ត េព្រមាប់ចំណាយ រជជសទយយ

បុសរព្របទន 

 របាយការណ៍េដ ីពកីារ្ដលធ់ាត្ចូុលជនូអរគនាយក្ោា នរត្នាោ

រជាត្ិ សនើម្បីេិក្ាពកីារសរៀបចំព្រក្បែ័ណឌ រត្ិយតុ្ត ននការអនុវត្តរជជ  

សទយយបុសរព្របទនព្រត្ូវបានសរៀបចំនងិោក្ជ់នូថ្នន ក្់នឹក្នំាពនិិត្យ 

(០%) 

០% 

១៤.៤. បនតពព្រងងឹព្របេិទធភាពចំណាយ

 វិនិសោរសាធារណៈ 

 យុទធសាស្រេតេត ីពីការកក្ទព្រម្ង់ព្របព័នធព្ររប់ព្ររងការ វិនិសោរសាធារ

ណៈ ២០១៩-២០២៥ ព្រត្ូវបានពិភាក្ា នងិអនុម័្ត្ពរីណៈក្មាម ធិ

ការសោលនសោបាយសេនាក្ិចចនងិហិរញ្ញវត្ថ ុ

 សេចក្តីព្រាងអនពុ្រក្តឹ្យសោលេតពីីព្រក្បែ័ណឌ រួម្េព្រមាប់ព្ររប់ព្ររងកា

រវិនិសោរសាធារណៈ ព្រត្ូវបានសរៀបចំ និងពិភាក្ាកក្េព្រមួ្ល

បកនថម្ 

 សេចក្តីព្រាងបឋម្អនុព្រក្ឹត្យេត ពីីការព្ររប់ព្ររងរសព្រមាងវិនិសោរសា

ធារណៈហិរញ្ញបបទនសោយថវិកាថ្នន ក្់ជាត្ ិ(រសព្រមាងវិនិសោរ

ផ្ទៃ ល)់ ព្រត្ូវបានព្របជុពំិភាក្ាកក្េព្រម្លួបកនថម្ 

៩១% 

១៤.៥. ពព្រងងឹព្របេិទធភាពព្ររប់ព្ររងនងិ

ការអនុវត្តការងារជួេជលុនងិកថទសំហ

ោា រចនាេម្ពន័ធសាធារណៈ 

 បានសរៀបចំឯក្សារ Project Proposal េត ីពកីារសរៀបចំ

ម្ជឈម្ណឌ លព្ររប់ព្ររងទិនននយ័រសព្រមាងហិរញ្ញបបទនពនីនរអូេិវឌ្ឍ

ន៍រួច 

៩០% 

កផនកទ២ី៖ បនតពម្ងឹងគណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ ៩៧% 

សោលបំណង ២១. ពព្រងងឹការអនុវត្តមាត្កិាថវិកាថមី នងិបលងរ់ណនីថម ី ៩៨% 

២១.១. សរៀបចំោក្់បញ្ចូល នងិជំរុញការ

អនុវត្តចំណាត្ថ់្នន ក្់ថវិកាទងំ៧ ក្នងុ

ព្របពន័ធ FMIS 

១. តារាងសព្របៀបសធៀបចំណាត្ថ់្នន ក្់សេនចក្ិចច បចចុបបនន និងទព្រម្ង់

បឋម្ចំណាត្ថ់្នន ក្់សេនាក្ិចចបំព្រពួញ ព្រត្ូវបានសរៀបចំ។ 

៩៧% 



ទំព័រ 95 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

២.ព្រក្េួង សាថ ប័នកនលមានការកក្េព្រមួ្លរចនាេម្ពន័ធក្ម្មវិធី ព្រត្ូវ

បានសធវើបចចុបបននភាពការចប់ចំណាត្ថ់្នន ក្់មុ្ែងារ។ 

៣. ចំណាត្ថ់្នន ក្់រនាបាល ព្រត្ូវបានសធវើបចចុបបននភាព។ 

៤. ចំណាត្់ថ្នន ក្់ថវិកា ៧ (សេនាក្ិចច, រនាបាល,ក្ម្មវិធ,ី មុ្ែងារ,

រសព្រមាង,េូមិ្សាស្រេត , មូ្លនិធ)ិ ព្រត្ូវបានព្រត្ួត្ពនិិត្យ នងិកក្លម្អ ឱយចំ

មុ្ែេញ្ហញ សៅសពលមានការសេន ើេំុចំណាយ ពពី្រក្េួង សាថ ប័នចំណាយ។ 

៥. ការស្ៃរថវិកាពីថ្នន ក្់ជាត្ិព្រត្មីាេទី៣, ការបកងវរឥណទន ព្រត្ូវ

បានក្ត្់ព្រតាតាម្ព្របពន័ធ FMIS។ 

២១.២. សធវើបចចុបបននភាពបលងរ់ណសនយយ

សាធារណៈ 

១. សេចក្តីេសព្រម្ចេត ីពកីារបសងោើត្ រណនី នងិអនុរណនីបកនថម្

ចំននួ០៣រឺ៖ (ក្)រណន ី“រណនីចរនតសៅធនាោរសាថ បនា” (សលែ 

១១១៨), (ែ) រណន ី“មូ្លនធិិអេិវឌ្ឍនអ៍រគិេន”ី (សលែ 

៤៤១៤), (រ) អនុរណន ី“ឧបត្ថម្ធនបកនថម្កនលព្រត្ូវ្តល់ នល់រនា

បាលឃុ ំេងាោ ត្”់ (សលែ ៤៧០៧២)។ 

២. បលង់រណសនយយសាធារណៈសៅសាលាជាត្ិក្េិក្ម្មក្ពំងច់ម្ 

ព្រត្ូវបានចុឹះពនិតិ្យ នងិវាយត្នម្ល។ 

៣. ក្ិចចព្របជុតំ្ព្រម្ង់ទិេសលើការអនុវត្តថវិកា នងិក្ិចចបញ្ជកិា

រណសនយយឆ្ន ំ២០១៩ របេ់ព្ររឺឹះសាថ នសាធារណៈរនាបាល ព្រត្ូវបាន

សរៀបចំ ២ សលើក្ ក្នងុកែក្ញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៩ សៅនល់រណសនយយក្រ នងិ

ជនំួយការរណសនយយក្រ។ 

១០០% 

២១.៣. ពព្រងឹងេងគត្ភិាពរវាងចំណាត្់

ថ្នន ក្ន់នមាត្ិកាថវិកា, ជញ្ជងីទូទត្់ 

(BoP), រណសនយយជាត្ិ (National 

Accounts) នងិេថ ិត្ិរូបិយវត្ថ ុនងិ ហិរញ្ញ

វត្ថុ (Monetary and Financial 

Statistics) ជាមួ្យព្រក្បែ័ណឌ េថ ិត្ិហិរញ្ញ

វត្ថុរោា េបិាល (GFS) 

១.លទធ្ លបឋម្ននតារាងចំណូលរបេ់េថ ិត្ ិGFS ថ្នន ក្់ជាត្ិពកីារសធវើ

េនាធ នក្ម្មក្នុងព្របពន័ធ FMIS ព្រត្ូវបានពនិិត្យ នងិស្ៃៀងផ្ទៃ ត្់។ 

២. របាយការណ៍េតពីីការជូប ពិភាក្ា នងិព្របមូ្លធាត្ុចលូពីភារី

ាក្ព់ន័ធេព្រមាប់ការេកិ្ាកេវងយល ់និងពនិតិ្យលទធភាពសរៀបតារាង

ទី៧ (ចំណាយតាម្ចំណាត្ថ់្នន ក្់មុ្ែងាររបេ់រោា េបិាល) ននេថ ិត្ិ 

GFS ព្រត្ូវបានសរៀបចំ។ 

៣. ទេសនក្ិចចេិក្ាកេវងយល ់និងនក្ព្រេង់បទពិសសាធន៍េត ីពី ការ

សរៀបចំេថ ិត្ិ GFS េព្រមាប់សាធារណៈរនាបាលព្រេបតាម្ព្របពន័ធេថ ិត្ិ 

GFS សៅព្របសទេរុេសុី ព្រត្ូវបានសរៀបចំ។ 

១០០% 



ទំព័រ 96 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

សោលបំណង ២២. ពព្រងងឹការអនុវត្តព្របពន័ធអនុវត្តថវិកាថមី នងិនំសណើរការព្របត្ិបត្តកិារថមី ៩៦% 

២២.១. សរៀបចំបរិបទននព្របត្បិត្តិការ

ចំណាយ (េំសណើេំុធានាចំណាយ, ក្ិចច

លទធក្ម្ម នងិេំសណើេំុទូទត្់) សៅតាម្

ព្រក្េួង-សាថ ប័នឱយព្រេបតាម្ព្របព័នធ FMIS 

១. ការបនតជព្រមុ្ញការសរៀបចំរបាយការណ៍ចំណូល ចំណាយសចញព ី

FMIS ព្រត្ូវបានបនតសផ្ទត ត្ការយក្ចិត្តទុក្ោក្់ សោយបានព្របជុំ

ពិភាក្ាក្ព្រម្តិ្បសចចក្សទេរវាងភារាីក្់ពន័ធ ចំននួ ៥ សលើក្ជុំវិញ

ការនំសណាឹះព្រសាយសនើម្បទីញរបាយការណ៍ចំណូល ចណំាយពី

ព្របពន័ធ FMIS។ 

២. របាយការណ៍លទធ្ លអំពកីារ កណនំាបរិបទនិងកបបបទចុឹះ

ទិនន័យក្នុងព្របពន័ធ FMIS ជហំានទី២របេ់ព្រក្េួង-សាថ ប័នព្រត្ូវបាន

សរៀបចំព្របចំព្រត្មីាេ។ 

៣. របាយការណ៍អំពីបញ្ហា ព្របឈម្នានានងិការសោឹះព្រសាយក្នុងការ

អនុវត្ត តាម្ព្របពន័ធ FMIS ជហំានទី២របេ់ព្រក្េួង-សាថ ប័នព្របចំ ព្រត្ី

មាេព្រត្ូវបានព្រក្ុម្ការងារសរៀបចំ។ 

៩៤% 

២២.២. កក្លម្អព្របត្ិបត្តកិាររណសនយយ 

ហិរញ្ញវត្ថុសៅ ក្នុងក្េហវ/ព្រក្េួង-សាថ ប័

ន សនើម្បីឱយព្រេប សៅនងឹការវិវឌ្ឍនន៍នបលង់

រណន ីនងិ បទោា នរណសនយយ ព្រពម្

ទងំសធវើការស្ៃៀងផ្ទៃ ត្រ់ណនធីនាោរជា

ព្របចំ 

១. ព្រក្េួង សាថ ប័ន រនាបាលថ្នន ក្់ជាត្ិ ព្រត្ូវបានជព្រមុ្ញ េព្រម្ប

េព្រម្ួល ក្នងុការស្ាើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ សនើម្បីសធវើការស្ៃៀងផ្ទៃ ត្់ ជា

ព្របចំ បចចុបបនន របាយការណ៍េសព្រម្ចទូទត្់របេ់ព្រក្េួង សាថ ប័ន 

ចំននួ ១២ ព្រត្ូវបានចុឹះហត្ថសលខា។ 

២. របាយការណ៍េតពីីអត្ថព្របសោជន ៍នងិហានិេយ័ននការអនុវត្ត

បទោា នអនតរជាត្ិ Fixed Asset Threshold ព្រត្ូវបានបានេព្រម្ប

េព្រម្ួលជាមួ្យជនំាញការ សលើក្ិចចការ្តលធ់ាត្ុ ចលូ នងិទិនននយ័

ព្រត្ូវការចំបាច់េព្រមាប់ការវិភារ, ការ្តលអ់នសុាេន៍សលើរបាយ

ការណ៍ Inception Report នូចជា៖ Non-Current Asset 

Policy នងិសោលការណ៍វាយត្នម្លព្រទពយ និងរលំេ់ (Valuation 

and Depreciation)។ 

៣. ថ្នន ក្់នឹក្នំា នងិម្ស្រនតនីនព្រក្េួង-សាថ ប័នចំននួ ១០ កនលបានអនុ

វត្តព្របពន័ធ FMIS រួចក្នុងឆ្ន ំ ២០១៨ បានទទួលការ្សពវ្ាយអពំី 

ការទញ្លព្របសោជនព៍ី FMIS បសព្រម្ើការងារព្ររបព់្ររងហិរញ្ញវត្ថុ

ព្របចំនថៃ ជាពិសេេាក្ព់ន័ធនងឹការទញទិនននយ័ជា Query, ការ

ទញរបាយការណ៍, ការចូលសម្ើលបញ្ជ ីព្របត្ិបត្តិការ តាម្ព្រក្មុ្ការងារ

១០០% 



ទំព័រ 97 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

ោំព្រទនីមួ្យៗ នងិ្សពវ្ាយបកនថម្ជារួម្ សៅក្នងុេិកាេ សាលានថៃទី 

០៤ កែ ត្លុា ឆ្ន ំ ២០១៩ ។ 

២២.៣. ក្សាងេម្ត្ថភាពព្ររប់ព្ររង

រសព្រមាង FMISសោយរួម្ទងំសៅក្េហវ 

ព្រក្េួង សាថ ប័ន នងិអងគភាពថ្នន ក្់មូ្លោា ន 

១. ឧបក្រណ៍វាយត្នម្លលទធ្ លការបណដុ ឹះបណាដ លម្ស្រនតីសព្របើព្របាេ់

ព្របពន័ធ FMIS ននព្រក្េួងសាថ ប័ន ចនំនួ ១៧ បកនថម្ថមីព្រត្ូវបានសរៀបចំ

រួចរាល់ នងិ បានក្ពំងុសរៀបចំ្តល់ជារបាយការណ៍លទធ្ លននការ  

បណតុ ឹះបណាត ល ។ 

២. ម្ស្រនតីសលខាធកិារោា នព្រក្ុម្ការងារព្ររប់ព្ររងរសព្រមាង FMIS ក្នក្

ព្ររប់ព្ររងការផ្ទល េ់បដូរ ៦រូប បានចូលរួម្វរគបណតុ ឹះបណាត ល 

Professional Change Management នងិ ម្ស្រនតីក្នក្ព្រត្តួ្ពនិិត្យ

រុណភាពចនំនួ ៥រូប បានចូលរួម្វរគបណតុ ឹះបណាត ល Software 

Quality Assurance and Testing សៅព្របសទេេឹងាបុរឯ កាលពនីថៃ

ទី ៨ នល់ ១២ កែ សម្សា ឆ្ន ំ ២០១៩ ។ 

៣. វរគបណតុ ឹះបណាត លការសព្របើព្របាេ់ព្របពន័ធ FMISេព្រមាប់ម្ស្រនតី

ព្រក្េួងសាថ ប័នចំននួ ១៧ បកនថម្ថមី បានសរៀបចំរួចរាល់ កនលបាន

ចប់ស្តើម្កាលពនីថៃទី ៥ កែ េីហា ឆ្ន ំ ២០១៩ រហូត្នលន់ថៃទី ២៩ 

កែ ក្ញ្ហញ  ឆ្ន ំ ២០១៩ ។ 

៤. ឧបក្រណ៍វាយត្នម្ល នងិលទធ្ លននការវាយត្នម្លអំពីេម្ត្ថភាព

សព្របើព្របាេ់ព្របពន័ធ FMIS របេ់ម្ស្រនតពី្រក្េួងសាថ ប័នថមីចំននួ ១៧ ព្រត្ូវ

បានសរៀបចំរួចរាល់ ។ 

១០០% 

២២.៤.ពព្រងីក្ការអនុវត្ត FMIS (ម្៉ាូឌ្លុ 

េនូល និងម្៉ាឌូ្លុថម ីនិងពព្រងីក្ការអនុវត្ត

FMIS សៅព្រក្េួង សាថ ប័ន) 

១. ឯក្សារនតី្ិវិធអីនុវត្តការងារថមី តាម្ព្របពន័ធ FMIS របេ់ព្រក្េួង-

សាថ ប័នចំននួ ១៧ ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួចរាល ់សោយសៅរងចំ់ការពនិិត្យ 

នងិចុឹះហត្ថសលខាទទួលសាគ លចុ់ងសព្រកាយពពី្រក្េួង-សាថ ប័នសាមី្ ។ 

២. ឧបក្រណ៍បសចចក្វិទស្ថព័ត្ម៌ានេព្រមាប់បណាដ ញត្ភាជ ប់ន្ៃក្នុងសៅ

ព្រក្េួងសាថ ប័ន ១៧ បកនថម្ថមី ព្រត្ូវបានោក្់នំស ើងរួចរាល់ នងិ 

ឧបក្រណ៍បសចចក្វិទស្ថព័ត្ម៌ានេព្រមាប់អនក្សព្របើព្របាេ់មួ្យចំននួ 

េព្រមាប់អនក្សព្របើព្របាេ់ ១៧ បកនថម្ថមី។ 

៣. ព្រក្ុម្ការងារបានចុឹះពនិតិ្យ នងិនំស ើងរួចរាលន់វូសហោា រចនាេ

ម្ព័នធបសចចក្វិទស្ថព័ត្ម៌ាន េព្រមាប់ព្រក្េួងសាថ ប័ន ១៧បកនថម្ថមី នងិ 

៩១% 



ទំព័រ 98 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

អងគភាពថវិកាកនលជាអាណាប័ក្ស្ៃរេិទធិសពញសលញ (ការត្ភាជ ប់

បណាដ ញ WAN/LAN, ការត្ភាជ ប់បណាដ ញអរគិេនី នងិ ការត្ភាជ ប់ 

Leased Line) ។ 

៤. របាយការណ៍លទធ្ លននការវាយត្នម្លការអនុវត្តព្របពន័ធ FMIS 

សៅព្រក្េួងសាថ ប័នចំននួ១០ថមី នងិម្នៃីរេហវ ២៥ ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួច

រាល់។  

៥. របាយការណ៍េដ ីអពំលីទធ្ លការេិក្ាសលើេនាធ ន-ក្ម្មទិនននយ័

រវាងព្របពន័ធ FMIS ជាមួ្យព្របពន័ធសបៀវត្សម្ស្រនតរីាជការព្រត្ូវបានសរៀបចំ 

នងិោក្ជ់នូថ្នន ក្់នឹក្នំា ពនិតិ្យវាយត្នម្លសលើក្ទី២។ 

៦. ឧបក្រណ៍វាយត្នម្លសលើការសព្រត្ៀម្លក្េណៈក្នងុការសព្របើព្របាេ់

ព្របពន័ធ FMIS នងិវិភារសលើ្ លប៉ាឹះាល ់ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួចរាល់ 

(CRA នងិ CIA)។ 

៧. ព្រពតឹ្តិបព្រត្ព័ត្ម៌ានត្ម្២ ឆ្ន ំ២០១៩ ព្រត្ូវបានសបាឹះពុម្ព នងិ

្សពវ្ាយ, ព័ត្ម៌ាន វឯសនអ ូនងិ Poster ទក្ទ់ញសលើការអនុវត្ត

រសព្រមាង FMIS ព្រត្ូវបានសរៀបចំនងិ្សពវ្ាយសៅសលើសរហទំព័រ នងិ

បណាដ ញេងគម្ព្រត្ូវបានសធវើបចចបុបននភាព, នងិឧបក្រណ៍េមាភ រ

េព្រមាប់ការ្សពវ្ាយបកនថម្អំពី FMIS ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួចរាល់។ 

សោលបំណង ២៣. ពព្រងងឹការអនុវត្តព្របពន័ធរណសនយយថមី ព្របព័នធក្ត្់ព្រតាថមី ព្របពន័ធរបាយការណ៍ថមី ៩៨% 

២៣.១.សរៀបចំេតង់ ោររណសនយយសា

ធារណៈព្រេបតាម្េតងោ់រIPSASនងិ

ោក្់ឲ្យអនុវត្តជាបសណត ើរៗតាម្លោំប់ល ំ

សោយ ព្រពម្ទងំ្ារភាជ ប់សៅនងឹការ

ពព្រងកី្ការសព្របើព្របាេ់FMISព្រេបតាម្

ត្ព្រម្ូវការជាក្់កេតងនងិបសងោើត្ជសព្រម្ើេ

េព្រមាប់ការអនុវត្តជាជហំានៗ សៅរក្ការ

អនុវត្តរណសនយយបងគរ 

១. េិកាេ សាលា្សពវ្ាយេតពីី ការោក្ឱ់យអនុវត្តេតងោ់រ

រណសនយយសាធាណៈក្ម្ពុជាមូ្លោា នសាច់នលព់្រក្េួងសាថ ប័នរនា

កនលាក្ព់ន័ធ ព្រត្ូវបានសរៀបចំសៅនថៃទី០៣ កែក្ញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៩ នល់

េិកាេ កាម្ចំននួ ៤៥២ នាក្។់ 

២. សេចក្តីព្រាងទីពីរ (២) ននក្នការយុទធសាស្រេតអេិវឌ្ឍ 

រណសនយយសាធារណៈក្ម្ពុជាព្រត្ូវបានសរៀបចំ ក្នុងក្ព្រម្ិត្បសចចក្សទេ។ 

៣. សេចក្តីព្រាងទីមួ្យ (១) ននព្រក្បែណឌ រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសា

ធារណៈក្ម្ពុជា (Conceptual Framework for Financial 

Reporting) ព្រត្ូវបានសរៀបចំក្នងុក្ព្រមិ្ត្ព្រក្ុម្ការងារបសចចក្សទេ។ 

១០០% 



ទំព័រ 99 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

២៣.២.កក្លម្អទព្រម្ង់របាយការណ៍អនុ

វត្តថវិកាកនលព្រត្ូវស្ាើសៅរណៈរនាម្ស្រនត ី

នងិសាថ ប័ននីត្ិបបញ្ញត្ត ិ

១. ទិននន័យចំណូលនិងចំណាយាក្់ក្ណាត លឆ្ន ំថមី ព្រត្ូវបាន្សពវ្ាយ។ 

២. ទព្រម្ង់របាយការណ៍េត ីពីការអនុវត្ត ថវិកា ០៩ កែ ព្រត្ូវបានសរៀបចំ។ 

៣. អត្ថបទសេចក្ដីព្រាងចាប់ នងិតារាងឧបេ័ម្ពនធសោយបដូរតាម្

លោំប់ សឈាម ឹះ ននសេចក្ដីព្រាងចាប់ទូទត្់ថវិកាទូសៅ របេ់រនា

េព្រមាប់ការព្ររប់ព្ររងឆ្ន ំ ២០១៨ ព្រត្ូវបានកក្េព្រម្លួ។ 

៩៦% 

២៣.៣.ោក្់ឱយអនុវត្តយនតការសនើម្បី

បញ្ចប់ការចឹុះបញ្ជសីារសពើេ័ណឌ ព្រទពយ

េម្បត្តិរនា និងសធវើបចចុបបននភាពជាព្របចំ 

១.  ទិនននយ័បញ្ជសីារសពើេណឌ ព្រទពយេម្បត្តិរនាឆ្ន ំ២០១៦-២០១៧ 

របេ់អងគភាពសព្របើព្របាេ់ថ្នន ក្់មូ្លោា នននក្េហវចំននួ ៦ រាជធានី-

សែត្ត ព្រត្ូវបានបញ្ចូលក្នងុព្របពន័ធ នងិមានរបាយការណ៍។ 

២. អងគភាពសព្របើព្របាេ់ថ្នន ក្់   ក្ណាត លចំននួ០៤ (អរគនាយក្ោា ន

រយនងិរោា ក្រក្ម្ពុជា រត្នាោរជាត្ិ ថវិកា និងអរគនាយក្ោា នពនធ

ោរ) បានពនិតិ្យនងិស្ៃៀងផ្ទៃ ត្ទិ់ននន័យក្នុងព្របពន័ធព្ររប់ព្ររងទិនននយ័

បញ្ជសីារសពើេណឌ ព្រទពយេម្បត្តិរនា ។ 

៣. សេចក្តីព្រាង“សេៀវសៅកណនំាេត ីពកីារសរៀបចំបញ្ជសីារសពើេណឌ

ព្រទពយេម្បត្តិរនាេព្រមាប់សព្របើព្របាេ់ន្ៃក្នុងរបេ់ក្េហវ.”ព្រត្វូបាន

សរៀបចំរួចរាល់ និងោក្ជ់នូថ្នន ក្នឹ់ក្នំាព្រក្េួង សនើម្បីពនិតិ្យ  

និងេសព្រម្ច។ 

៤. រំរូបលង់ (prototype) ព្របពន័ធ NRMIS សលើឧបក្រណ៍ទូរេ័ពៃនវ

ឆ្ល ត្ ព្រត្ូវបានសរៀបចំ សោយបញ្ចប់ឯក្សារត្ព្រម្ូវការ នងិ Design 

រំរូបលង់ (prototype) សលើឧបក្រណ៍ទូរេ័ពៃនវឆ្ល ត្ េព្រមាប់ព្របព័នធ 

NRMIS កនលសផ្ទដ ត្សលើមុ្ែងារ  

E-payment។ 

៥. មុ្ែងារព្ររបព់្ររងបញ្ជសីារសពើេណឌ  និង េមាភ រៈការិោលយ័ 

េព្រមាប់នាយក្ោា នបសចចក្វិទស្ថពត័្៌មាន បានបញ្ចប់ការក្សាង នងិ

ក្ំពងុសព្របើព្របាេ់សាក្លបង។ 

៩៧% 

សោលបំណង ២៤. ពព្រងងឹការអនុវត្តឧបក្រណ៍ នងិយនតការសនើម្បីបសងោើនការទទួលែុេព្រត្ូវ នងិរណសនយយភាព ១០០% 

២៤.១.បសងោើត្ឱយមានទណឌ ក្ម្មរនាបាល

េម្ព្រេប ចំសាឹះក្ំហុេឆគង ឬការ

ព្ររប់ព្ររងធនធាន សាធារណៈមិ្នេម្

១. សេៀវសៅក្ព្រម្ងេព្រម្ងន់នការោក្់ទណឌ ក្ម្មហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

ព្រត្ូវបានពនិតិ្យអនុម័្ត្ព្ររប់ទិនាភាពក្ព្រម្ិត្ឯក្ឧត្តម្អនពុ្របធានព្របចំ

ការព្រក្ុម្ព្របឹក្ានីត្កិ្ម្ម។ 

១០០% 



ទំព័រ 100 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

ព្រេប និងោម នព្របេិទធភាព ។ ទណឌ ក្ម្ម

សនឹះព្រត្ូវកចងសៅក្នងុលិែតិ្បទោា នរត្ិ

យុត្ត និង សធវើការ្សពវ្ាយ នងិកណនំាឱយ

បានទូលំទូលាយ 

២. ការេិក្ាពលីិែតិ្បទោា នរត្ិយតុ្ត ាក្ព់ន័ធនងឹទណឌ ក្ម្មរនាបាល

េម្ព្រេបចំសាឹះក្ហំុេឆគងឬការព្ររប់ព្ររងធនធានសាធារណៈ ម្ិន

េម្ព្រេប នងិោម នព្របេិទធិភាព កនលេថ ិត្ក្នុងកននេម្ត្ថក្ិចចរបេ់

អរគនាយក្ោា នរត្នាោរជាត្ ិព្រត្ូវបានបញ្ចប់។ 

២៤.២.សរៀបចំនងិោក្់ឱយអនុវត្តទព្រម្ង់

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពអនុវត្តថវិកាព្របចំ

ព្រត្មីាេ ឆមាេនិងព្របចំឆ្ន ំ 

១.ទព្រម្ង់របាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុព្របចំព្រត្មីាេ នងិឆមាេ  ព្រត្ូវបាន

អនុវត្តតាម្ព្រក្េួង-សាថ ប័ន។ 

២. របាយការណ៏េមិ្ទធក្ម្ម/លទធ្ ល ព្របចំឆមាេ នងិព្របចំឆ្ន ំ ព្រត្ូវ

បានអនុវត្តតាម្ព្រក្េួង-សាថ ប័ន។ 

៣. របាយការណ៍ព្រត្តួ្ពនិតិ្យ នងិវាយត្នម្លការអនុវត្តថវិកាាក្ក់្

ណាត ល ២០១៩ របេ់ ក្េហវ. ព្រត្ូវបានសរៀបចំ  នងិោក្ជ់នូថ្នន ក្់

នឹក្នំាព្របជុំជាមួ្យអងគភាពថវិកា ននក្េហវ.កាលពនីថៃទី២០ កែ

េីហា ឆ្ន ំ២០១៩។ 

១០០% 

២៤.៣. ពព្រងងឹការព្រត្តួ្ពនិតិ្យសលើព្របពន័ធ

ព័ត្ម៌ានវិទស្ថ និង FMIS (IT audit) 

១. អងគភាពសព្រកាម្ឱវាទ ក្េហវ ចំននួ ២ សោលសៅ (រត្នោរជាត្ិ

សែត្តក្ណាត ល នងិអរគនាយក្ោា នហិរញ្ញវត្ថ ុនិងរនាបាលថ្នន ក្់សព្រកាម្

ជាត្ិ) ព្រត្ូវបានសធវើេវនក្ម្មសលើព្របពន័ធ FMIS។ 

២. ព្រក្េួង សាថ ប័ន ចនំនួ ២ សោលសៅ (ព្រក្េួងធនធានទឹក្ នងិ

ឧត្នុិយម្ និងព្រក្េួងអេិវឌ្ឍជនបទ) ព្រត្ូវបានសធវើេវនក្ម្មសលើ

ព្របពន័ធ FMIS 

១០០% 

សោលបំណង ២៥. បសងោើនត្មាល ភាពថវិកា ៩៦% 

២៥.១.បសងោើនការចលូរួម្សាធារណៈជន

ក្នុងនំសណើរការថវិកា 

១. ទព្រម្ង់ែលឹម្សារេសងេបព្របត្បិត្តិេត ីពីសេចក្តពី្រាងចាប់ថវិកាព្របចំ

ឆ្ន ំ ព្រត្ូវបានពនិិត្យស ើងវិញ នងិកក្េព្រមួ្ល។ 

២. ទព្រម្ង់សេៀវសៅថវិកាេសងេប ននចាប់ថវិកាព្របចំឆ្ន ំ   (ឆ្ន ំ

បនាៃ ប់) ព្រត្ូវបានពនិិត្យស ើងវិញ នងិកក្លម្អ។ 

៣. េិកាេ សាលាពិសព្រោឹះសោបល់សលើវិេ័យអាទិភាពចំននួ ០២ ព្រត្ូវ

បានសរៀបចំរ ឺក្នការសម្អេិវឌ្ឍ និងកព្របកាល យសែត្តព្រពឹះេីហនុជា

ត្ំបនស់េនាក្ិចចពិសេេររំូពហបំុណង និងកាសរៀបចំក្នការសម្

េព្រមាប់ការអេិវឌ្ឍវិេ័យថ្នម្ពល។ 

១០០% 



ទំព័រ 101 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

២៥.២.បសងោើនការ្សពវ្ ាយឯក្សារថវិកា ១. ក្ិចចព្របជុំបូក្េរុប នងិវាយត្នម្លការអនុវត្តក្នការេក្ម្មភាព

ព្របចំ ៩កែ របេ់អរគនាយក្ោា នថវិកា ព្រត្ូវបានសរៀបចំ។ 

២. របាយការណ៍ព្របត្ិបត្តកិារហិរញ្ញវត្ថុរនា (េតងោ់រ TOFE) ជា

ព្របចំកែសលើសរហទំព័រព្រក្េួង ព្រត្ូវបានព្របមូ្ល ចងព្រក្ងទិនននយ័ ពិ

នតិ្យស្ៃៀងផ្ទៃ ត្ ់សរៀបចំ នងិ្សពវ្ាយ។ 

៣. របាយការណ៍េថតិ្ិហិរញ្ញវត្ថុរោា េិបាលថ្នន ក្់ជាត្ិ( GFS 

budgetary Central Govt) ជាព្របចំកែ ព្រត្ឹម្កែក្ក្ោោ ឆ្ន ំ២០១៩ 

នងិេថ ិត្ ិGFS ថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ពិ្របចំឆមាេ នងិ្សពវ្ាយសលើសរ

ហទំព័ររបេ់ព្រក្េួង នងិអរគនាយក្ោា នសោលនសោបាយ។ 

៤. របាយការណ៍ននិាន ការសេនាក្ិចច-េងគម្ (SET) ជាព្របចំកែ ព្រត្ឹម្

កែមិ្ថុនា-ក្ក្ោោ ឆ្ន ំ២០១៩ ព្រត្ូវបានសរៀបចំ និង្សពវ្ាយសលើសរ

ហទំព័ររបេ់ព្រក្េួង នងិអរគនាយក្ោា នសោលនសោបាយ។ 

៥. ព្រពឹត្តិបព្រត្េថ ិត្ិសេនាក្ិចច នងិហិរញ្ញវត្ថពុ្របចំព្រត្មីាេទី២ ឆ្ន ំ

២០១៩ ព្រត្ូវបានសរៀបចំ។ 

៦. របាយការណ៍អនុវត្តថវិការនាបាលថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ាិក្់ក្ណាត ល

ឆ្ន ំព្រត្ូវបាន្សពវ្ាយក្នងុសរហទំព័រអហក្ នងិក្េហវ។ 

៧. សារាចរកណនំាេតពីនីតី្ិវិធបីសចចក្សទេសរៀបចំរសព្រមាងថវិកាឆ្ន ំ

២០២០ របេ់រនាបាលថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ិ ព្រត្ូវបាន្សពវ្ាយ។ 

១០០% 

២៥.៣.បសងោើនត្មាល ភាពក្ិចចលទធក្ម្មសាធារ

ណៈ 

១. របាយការណ៍ព្រត្តួ្ពនិតិ្យក្ចិចលទធក្ម្មតាម្សព្រកាយព្របចំឆ្ន ំ ព្រត្ូវ

បាន្សពវ្ាយសលើសរហទំព័រ GDPP កាលពនីថៃទី ២១ េីហា ឆ្ន ំ

២០១៩។ 

២. េិកាេ សាលា្សពវ្ាយោក្់ឱយអនុវត្តនូវលិែិត្បទោា នរត្ិយតុ្ត

ាក្ព់ន័ធនឹងលទធក្ម្មសាធារណៈ នលស់ាថ ប័នអនុវត្តលទធក្ម្មព្រត្ូវបាន

សរៀបចំ។ 

៩០% 

កផនកទី៣៖៖ ការផាភាា បថ់វិកាសៅនឹងសោលនសោបាយ ៩៥% 

សោលបំណង ៣១. ពព្រងងឹ នងិពព្រងកី្ការអនុត្តថវិកាក្ម្មវិធី  នងិ ការព្រត្ួត្ពនិតិ្យថវិកា ៩៣% 



ទំព័រ 102 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

៣១.១.ពនិតិ្យស ើងវិញ និងកក្លម្អការ

អនុវត្តថវិកាក្ម្មវិធ ីទងំថ្នន ក្ជ់ាត្ិ និង

ថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ ិ

 ទព្រម្ង់តារាងេព្រមាប់តាម្ោនចលនាឥណទនេរុបតាម្ថវិកា

ក្ម្មវិធីព្រត្ូវបានកក្លម្អ 

 ទព្រម្ង់ជនំយួសាម រត្ីចរចថវិកាព្របចំឆ្ន ំ ព្រត្ូវបាន អនុម័្ត្ 

 សេចក្តីព្រាងចុងសព្រកាយេដ ីពនីតី្ិវិធីចំណាយេព្រមាប់ ការជួេជលុ

រថយនត នងិ េននិេីទ ក្ិចចព្របជុ ំថ្នន ក្់ជាត្ិ អនតរជាត្ិព្រត្ូវបានោក្់

ជនូថ្នន ក្់នឹក្នំា ក្េហវ ពនិតិ្យ នងិេសព្រម្ច 

 សេចក្ដីព្រាងក្ំណត្់បងាា ញ សារាចរកណនំាេតពីីការអនុវត្តព្របាក្់

សមា៉ា ងបកនថម្ ព្រត្ូវបានោក្ជ់នូថ្នន ក្់នឹក្នំា ក្េហវ ពនិតិ្យ នងិ

េសព្រម្ច 

 របាយការណ៍ននការអនុវត្តថវិកាកនល្លតិ្សចញពីព្របពន័ធ 

Database េព្រមាប់ព្ររប់ព្ររងការអនុវត្តេននិធិឥណទនថវិកា

របេ់ក្េហវ ព្រត្ូវបានព្រត្តួ្ពនិតិ្យ នងិវាយត្នម្លពពី្របេិទធភាព 

សនើម្បីមានេងគត្ិភាពនងឹការអនុវត្តថវិកាក្ម្មវិធ ី

 ព្របពន័ធរបាយការណ៍វិភារក្នក្ថវិកា នងិហិរញ្ញវត្ថុេព្រមាប់ថ្នន ក្់

នឹក្នំា ក្េហវ និងថ្នន ក្់នឹក្នំាននព្រក្េួងសាថ ប័ននានា ព្រត្ូវបាន

បញ្ចប់ការក្សាងេព្រមាប់ជំនាន់ទី២ 

៨៥% 

៣១.២.សរៀបចំយុទធសាស្រេត  ពព្រងីក្ថវិកា

ក្ម្មវិធីនល ់ព្រក្េួង-សាថ ប័ន សៅឆ្ន ំ 

២០១៨ និងរនាបាលរាជធានី-សែត្ត សៅឆ្ន ំ 

២០២០ 

 ពុំមានសព្រោងេក្ម្មភាពអនុវត្តក្នុងព្រត្មីាេសនឹះ - 

៣១.៣. អនុវត្តក្នការបណតុ ឹះបណាត ល

នងិការក្សាងេម្ត្ថភាពេព្រមាប់ការ

ពព្រងងឹនងិពព្រងកី្ការអនុវត្តថវិកាតាម្ក្ម្ម

 វិធី 

 សេចក្តីព្រាងបឋម្ម្រគុសទេក្េ៍ដ ីពីការបណដុ ឹះបណាដ លព្រត្ូវបាន

េិក្ានងិព្រសាវព្រជាវឯក្សារាក្់ពន័ធក្នុងការសរៀបចំ 

១០០% 

៣១.៤.ព្រត្តួ្ពនិតិ្យស ើងវិញ សលើការអនុ

វត្តេិទធិអំណាចនិងភាពទនេ់លនក់នលបាន

្តលជ់នូអងគភាពថវិកានងិសធវើបចចុបបននភាព 

 ពុំមានសព្រោងេក្ម្មភាពអនុវត្តក្នុងព្រត្មីាេសនឹះ - 

សោលបំណង ៣២. សរៀបចំថវិកាឲ្យមានលក្េណៈព្ររប់ព្រជុងសព្រជាយ និងសធវើេមាហរណក្ម្មថវិកា ១០០% 



ទំព័រ 103 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

៣២.១. បនតកក្លម្អការសធវើេមាហរ

ណក្ម្ម ថវិកាចរនត និងថវិកាមូ្លធន 

តាម្រយៈព្រក្បែ័ណឌ ចំណាយរយៈ សពល

ម្ធយម្ (MTFF) ក្នការយុទធសាស្រេត

ថវិកា (BSP) និងថវិកាក្ម្មវិធី (PB) 

សោយរំសលចពកីារកាត្់បនថយភាពព្រក្ីព្រក្

នងិកយនឌ្័រសៅក្នងុការសរៀបចំ PBនិង 

BSP 

 ព្រក្េួង សាថ ប័នទងំ២៥ កនលអនុវត្តថវិកាក្ម្មវិធ ីបានព្រត្តួ្ពនិតិ្យ 

នងិវាយត្នម្លសលើការសរៀបចំ ្.យ.ថ 

 របាយការណ៍េត ីពកីារកបងកចក្ឥណទនថវិកាចំណាយវិនិសោរ

សាធារណៈហិរញ្ញបបទនសោយថវិកាជាត្ ិ

១០០% 

៣២.២. បញ្ចូលចំណូល ចណំាយកនល

សៅសព្រៅបរិបទថវិកា សៅក្នងុថវិកាព្របចំ

ឆ្ន ំ សោយរួម្ទងំថវិកាព្ររឹឹះសាថ នសាធារ

ណៈរនាបាល និងថវិកាននរអូេិវឌ្ឍន ៍

 ទព្រម្ង់រព្រម្ូរបាយការណ៍េត ីពសីាថ នភាពននការសរៀបចំនងិការអនុវត្ត

មាត្កិារណន ីននបលងរ់ណសនយយថវិកា (CoA)  ថមីេព្រមាប់

រសព្រមាង/ក្ម្មវិធីហិរញ្ញបបទនពនីនរអូេិវឌ្ឍន ៍ព្រត្ូវបានោក្់

ពិភាក្ាក្ព្រម្តិ្អនតរអរគនាយក្ោា ន។ 

១០០% 

សោលបំណង ៣៣. សរៀបចំនងិោក្ឱ់យអនុវត្តព្របពន័ធបនាៃ ត្រ់ណសនយយភាព (រវាងនិត្ិបញ្ញត្តិ នងិ នតិ្ិព្របត្ិបត្តិ, 

រវាងក្េហវ នងិព្រក្េួង- សាថ ប័ន នងិសៅក្នងុព្រក្េួង-សាថ ប័ន) 

១០០% 

៣៣.១. ពនិិត្យនងិសរៀបចំ លែិិត្បទោា ន

រត្ិយតុ្តក្នុងព្រក្បែ័ណឌ នន ការព្ររប់ ព្ររង

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈរបេ់រោា េិបាលក្នងុ

បរិបថននការអនុវត្តថវិកាក្ម្មវិធ ី

 ពុំមានសព្រោងេក្ម្មភាពអនុវត្តក្នុងព្រត្មីាេសនឹះ - 

៣៣.២.ក្ំណត្់ឱយបានចាេ់នូវបនាៃ ត្់

រណសនយយភាពក្នងុការសរៀបចំក្ម្មវិធីវិនិ

សោរសាធារណៈសនើម្បធីានាេងគត្ភិាព

ក្នុងថវិកាព្របចំឆ្ន ំ (ក្ំណត្ព់កីារទទួល

ែុេព្រត្ូវឱយបានចាេ់លាេ់រវាងព្រក្េួង-

សាថ ប័ននីមួ្យៗ រួម្មាន ព្រក្េួងក្នការ,

ព្រក្ុម្ព្របឹក្ាអេិវឌ្ឍនក៍្ម្ពុជានងិក្េហវ 

 ពុំមានសព្រោងេក្ម្មភាពអនុវត្តក្នុងព្រត្មីាេសនឹះ - 

៣៣.៣.កក្លម្អសេចក្តីព្រាងចាប់ថវិកា

ព្របចំឆ្ន ំ សោយរួម្បញ្ចូលព័ត្ម៌ានេំខាន់

កនលរួម្មាន(១)ការក្ំណត្ឱ់នភាពថវិកា

 បាន្តល់ទិននន័យកនលព្រត្ូវការ ជនូនលអ់រគនាយក្ោា នថវិកា 

សនើម្បីបូក្េរុបរបាយការណ៍ អនុវត្តឆមាេទី១ ឆ្ន ំ២០១៩។ 

១០០% 



ទំព័រ 104 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

ព្រេបតាម្ព្របពន័ធ GFS(២)សេចក្តីព្រាង

ចាប់ទូទត្់ឆ្ន ំមុ្ន (N-1), លទធ្ លការ

អនុវត្តថវិកាឆ្ន ំបចចុបបនន (ឆ្ន ំ N) បសណាត ឹះ

អាេនន  

(៣)ត្ួសលែេតពីីបំណលុ 

សោលបំណង ៣៤. ពព្រងងឹការសរៀបចំសោលនសោបាយនងិការសធវើក្នការហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (ការសរៀបចំសោល

នសោបាយនងិក្នការចំណូលនងិចំណាយរយៈសពលម្ធយម្) 

១០០% 

៣៤.១. សរៀបចំ នងិបសងោើនេ័ក្តិេិទធភាព 

នងិព្របេិទធភាពននព្រក្បែ័ណឌ  សោល

នសោបាយមា៉ា ព្រក្ូសេនាក្ិចច 

 របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពាក្ក់្ណាត លឆ្ន ំេត ពីី សាថ នភាពសេនាក្ិចច 

(CMM) ាក្់ក្ណាត លឆ្ន ំ២០១៩ ព្រត្ូវបានសរៀបចំ 

 របាយការណ៍ Economic Surveillance ព្របចំព្រត្មីាេទី២ ឆ្ន ំ

២០១៩ ព្រត្ូវបានសរៀបចំ 

 របាយការណ៍វាយត្នម្លសេនាក្ចិចាក្់ក្ណាត លឆ្ន ំ ២០១៩ ព្រត្វូបាន

សរៀបចំ 

១០០% 

៣៤.២.  សរៀបចំ នងិបសងោើនេ័ក្តិេិទធភាព 

នងិព្របេិទធភាពននព្រក្បែណឌ ហរិញ្ញវត្ថសុា

ធារណៈ រយៈសពលម្ធយម្(MTFF) និង

ព្រក្បែ័ណឌ ថវិការយៈសពលម្ធយម្ 

(MTBF) 

 ពុំមានសព្រោងេក្ម្មភាពអនុវត្តក្នុងព្រត្មីាេសនឹះ - 

៣៤.៣. ពព្រងឹងេម្ត្ថភាពវិភារ និង

ពស្ថក្រណ៍សាថ នភាពសេនាក្ិចច នងិហិរញ្ញ

វត្ថ ុ

 ពិសព្រោឹះសោបល់សលើេថ ិត្កិ្នក្េហព្រោេធនុត្ូច និងម្ធយម្ 

(SME)ជាមួ្យព្រក្េួងឧេាហក្ម្មនងិេិបបក្ម្មកនលធាត្ុចូល

េំខាន់ក្នងុការជំរញុការអេិវឌ្ឍ SME 

១០០% 

សោលបំណង ៣៥. ពព្រងងឹការអនុវត្តសោលនសោបាយវិម្ជឈការហិរញ្ញវត្ថ ុ ៨៥% 

៣៥.១. អនុវត្តសោលនសោបាយវិម្ជឈ-

ការ   ហិរញ្ញវត្ថកុនលបានក្ំណត្់ សៅក្នងុ

ក្នការអនុវត្ត ៣ឆ្ន ំ (២០១៨-២០២០)

្អ៣-៣ ននក្ម្មវិធីជាត្ ិ

 សេចក្តីព្រាងព្របកាេបសងោើត្ព្រក្មុ្ការងារបសចចក្សទេ D&D ព្របចំក្

េហវ ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួច និងោក្់ឱយអនុវត្ត (េសព្រម្ចបាន ៩០%) 

 សេចក្តីព្រាងអនពុ្រក្តឹ្យេត ពីីការសរៀបចំ និងព្របព្រពតឹ្តសៅននមូ្លនធិិឃុ ំ

េងាោ ត្់ ព្រត្ូវបានោក្ព់្របជុំពភិាក្ាជាមួ្យព្រក្េួង សាថ ប័នាក្ព់ន័ធ 

(េសព្រម្ចបាន ៩០%) 

៩០% 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

 សេចក្តីព្រាងព្របកាេអនតរព្រក្េួងេត ីពកីារព្ររប់ព្ររងជនំយួការរនាបា

លឃុំ េងាោ ត្ព់្រត្ូវបានសរៀបចំរួច (េសព្រម្ចបាន ៩០%) 

៣៥.២.អនុវត្តសាក្លបង នងិពព្រងកី្មូ្ល

នធិិវិនិសោរេព្រមាប់រនាបាលថ្នន ក្់សព្រកាម្

ជាត្ិ (SNIF) 

 សេចក្តីព្រាងអនពុ្រក្តឹ្យេត ពីីការកក្េព្រម្លួអនុព្រក្ឹត្យសលែ ៣២ េត ី

ពីការសរៀបចំ និងព្របព្រពតឹ្តសៅននមូ្លនធិិវិនិសោររនាបាលថ្នន ក្់

សព្រកាម្ជាត្ិ ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួច (េសព្រម្ចបាន ៩០%) 

 សោលការណ៍កណនំាេតពីីការវាយត្នម្លេមិ្ទធិក្ម្មរនាបាលព្រក្ងុ 

ែណឌ  ព្រត្ូវបាន្សពវ្ាយ 

 សេចក្តីកណនំាបកនថម្េត ពីីេំសណើរសព្រមាងវិនិសោររនាបាលព្រក្ុង 

ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួច (េសព្រម្ចបាន ៩០%) 

៦១% 

៣៥.៣.ពនិិត្យសម្ើលស ើងវិញនងិោក្់ឲ្យ

អនុវត្តសោលការណ៍កណនំាេតពីីក្នការ

យុទធសាស្រេតថវិកាេព្រមាប់រនាបាលថ្នន ក្់

សព្រកាម្ជាត្ ិ

 ពុំមានសព្រោងេក្ម្មភាពអនុវត្តក្នុងព្រត្មីាេសនឹះ - 

៣៥.៤. អនុវត្តឯក្សារយុទធសាស្រេតក្ំកណ

ទព្រម្ង់ព្របពន័ធថវិកាក្ម្ពុជា ២០១៨-

២០២៥ 

 សេចក្តីព្រាងក្នការេក្ម្មភាពលម្អិត្េព្រមាប់អនុវត្តយុទធសាស្រេត

ននការកក្ទព្រម្ង់ព្របពន័ធថវិកាថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ ិព្រត្ូវបានោក្ព់ភិាក្ា

ពិសព្រោឹះសោបល ់

១០០% 

៣៥.៥. ពនិតិ្យនងិកក្េព្រម្លួ សោល

ការណ៍កណនំាេតពីីការសរៀបចំនងិនីត្ិវិធី

អនុវត្តថវិកាក្ម្មវិធីសពញសលញ នងិអងគ

ភាពថវិកា េព្រមាប់ថវិការនាបាលថ្នន ក្់

សព្រកាម្ជាត្ ិ

 សោលការណ៍កណនំាេតពីីការសរៀបចំថវិកាក្ម្មវិធីេព្រមាប់រនាបាលរាជ

ធាន ីសែត្ត ព្រត្ូវបានកក្លម្អ នងិោក្ឱ់យអនុវត្ត 

១០០% 

៣៥.៦. ពនិិត្យនិងវាយត្នម្លការអនុវត្ត

ថវិកាការស្ៃរមុ្ែងាររបេ់ព្រក្េួង សាថ ប័ន 

ជនូរនាបាលថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ ិ

 របាយការណ៍ននការពនិតិ្យ វាយត្នម្លនងិរបក្រំសហើញននការអនុវត្ត

ថវិកា ការស្ៃរមុ្ែងាររបេ់ព្រក្េួងអេិវឌ្ឍជនបទ ព្រត្ូវបានោក្់

ជនូថ្នន ក្់នឹក្នំាពនិតិ្យនិង្តលស់ោបល់ (េសព្រម្ចបាន៥០%) 

 សេចក្តីព្រាងព្របកាេេតពីកីារព្ររប់ព្ររងក្ញ្ចប់សេវាអនាម័្យបរិសាថ

ន ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួច 

៧៥% 

កផនកទី៤៖ការសម្ត្ៀរខ្្នួសម្ម្មប់ ាំហានបនា ប ់ ៨៩,៦៣ % 

សោលបំណង ៤១.  បសងោើត្ព្រក្បែ័ណឌ ថវិកាព័ត្៌មានេមិ្ទធក្ម្ម (Performance Informed Budgeting)  ១០០% 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

៤១.១. េិក្ានងិសរៀបចំព្រក្ប ែ័ណឌ សោល

ននសោលការណ៍ថវិកាព័ត្ម៌ានេមិ្ទធក្ម្ម 

(Performance Budgeting) 

- ពនិិត្យ នងិេិក្ាសលើទព្រម្ងក់្ិចចព្រពម្សព្រពៀងសលើលទធ្ លក្នងុឆ្ន ំ ១០០% 

៤១.២. េិក្ា នងិសរៀបចំបទោា នរត្ិ

យុត្តិេព្រមាប់ការអនុវត្តថវិកាេមិ្ទធក្ម្ម 

- ពនិិត្យ នងិេិក្ា ចាប់េដ ីពីព្របព័នធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈឆ្ន ំ ២០០៨  

- ចូលរួម្ក្ិចចព្របជុំជាបនតបនាៃ ប់ជាមួ្យអនក្ជនំាញការបារាងំ នងិអរគ

នាយក្ោា នាក្ព់ន័ធក្នុងការព្រត្តួ្ពនិតិ្យស ើងវិញសលើចាប់េដ ីពីព្របពន័ធ

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ  

១០០% 

៤១.៣. សរៀបចំយនតការ នងិឧបក្រណ៍

សាក្លបងេព្រមាប់ព្រត្តួ្ពនិតិ្យេមិ្ទធ-ក្ម្ម

េព្រមាប់ព្រក្េួង-សាថ ប័ន អនុវត្តថវិកាក្ម្ម

 វិធី 

- បសងោើត្ព្រក្ុម្ការងារេព្រមាប់សរៀបចំព្រក្បែណឌ ទេសនាទនននការតាម្

ោន និងព្រត្តួ្ពនិតិ្យព័ត្ម៌ានេមិ្ទធក្ម្ម 

១០០% 

៤១.៤.ព្រត្តួ្ពនិតិ្យអនពុ្រក្តឹ្យសលែ ៨១ េត ី

ពីការបសងោើត្ការព្រត្តួ្ពនិិត្យហិរញ្ញវត្ថុសលើ

ការចំណាយថវិការនាសៅតាម្ព្រក្េួង 

សែត្ត ព្រក្ុង ព្រក្ុងេវយ័ត្រាជធានេីនំសពញ 

នងិអងគការ សាធារណៈ នងិអនុព្រក្តឹ្យ 

សលែ ៨២ េត ពីីបទបញ្ហជ ទូសៅ នន 

រណសនយយសាធារណៈ និងសរៀបចំសោល

ការណ៍កណនំាេតពីីការអនុវត្តថវិកា

ព័ត្ម៌ានេមិ្ទធក្ម្ម 

- ចូលរួម្ក្ិចចព្របជុំជាបនតបនាៃ ប់ជាមួ្យអនក្ជនំាញការបារាងំ នងិអរគ

នាយក្ោា នាក្ព់ន័ធក្នុងការព្រត្តួ្ពនិតិ្យស ើងវិញសលើ  អនពុ្រក្តឹ្យសលែ

៨១ ។ 

១០០% 

៤៣. ពព្រងឹងព្របេិទធភាពព្របពន័ធព្រត្តួ្ពនិតិ្យ ៩៣,៧២% 

៤៣.១.ព្រត្តួ្ពនិតិ្យសម្ើលស ើងវិញពី

ព្របពន័ធព្រត្ួត្ ពនិតិ្យអធកិារក្ិចច នងិ េវន

ក្ម្មន្ៃក្នងុនាសពលបចចុបបននសៅព្ររប់

ព្រក្េួង-សាថ ប័ន 

-ព្រក្េួងចំននួ៥ បានសធវើការវិភារសលើមុ្ែងារននព្របពន័ធអធកិារក្ិចច

ហិរញ្ញវត្ថ ុ

-សរៀបចំរបាយការណ៍េត ីពកីារចុឹះពនិិត្យព្របេិទធភាពននម្ុែងារេវន

ក្ម្មន្ៃក្នងុសៅនាយក្ោា នេវនក្ម្មន្ៃក្នងុននព្រក្េួងយតុ្តធិម៌្ 

-បានសរៀបចំរបាយការណ៍េត ីពកីារចុឹះពនិតិ្យព្របេិទធភាពននមុ្ែងារ

េវនក្ម្មន្ៃក្នងុសៅនាយក្ោា នេវនក្ម្មន្ៃក្នងុននព្រក្េួងបរិសាថ ន 

១០០% 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

- ឧបក្រណ៍ជនំយួេវនក្ម្មេត ពីីក្ិចចលទធក្ម្មេំណង់សព្រកាម្វិធីសាស្រេត

សនញនថលព្របក្តួ្ព្របកជងក្នងុព្រេុក្ព្រត្ូវបានសរៀបចំ 

- ឧបក្រណ៍ជនំយួេវនក្ម្មេព្រមាប់តាម្ោនចំណូលពីេហព្រោេ

សាធារណៈព្រត្ូវបានសរៀបចំ 

-ឧបក្រណ៍ជនំួយេវនក្ម្មេព្រមាប់េវនក្ម្មសលើចំណូលពីព្រក្មុ្ហ ុន

បញ្ហច  ំព្រត្ូវបានសរៀបចំ 

-ឧបក្រណ៍ជនំយួេវនក្ម្មេព្រមាប់ពនធសលើឈនួ ល្ៃឹះ និងនីព្រត្វូបាន

សរៀបចំ 

-បានបញ្ចូលលែិិត្បទោា នក្នងុ Box cloud នន Database ក្នុងកែ

ក្ក្ោោ ចនំនួ ១៦ ចាប់, កែេីហា ចនំនួ ៧ចាប់ និងកែក្ញ្ហញ  ចនំនួ

៨ចាប់ េរុប ចំននួ៣១ចាប់ 

-របាយការណ៍េត ីពកីារព្រត្ួត្ពនិតិ្យព្របេិទធភាពននការអនុវត្តថវិកាក្ម្ម

 វិធី ចំននួ ៤សោលសៅ ព្រត្ូវបានសរៀបចំ 

៤៣.២. ពព្រងីក្បកនថម្មុ្ែងារននការព្រត្ួត្

ពនិិត្យតាម្ពត័្៌ មានវិទស្ថ និងេមិ្ទធក្ម្ម 

សនើម្បីឱយព្រេបនងឹមុ្ែងារ ព្របពន័ធថវិកាថម ី

-សោលការណ៍កណនំាេត ីពីេវនក្ម្មសលើេមិ្ទធក្ម្ម ជាភាសាអង់សរលេ

នងិភាសាកែមរ ព្រត្ូវបានអនុម័្ត្ពអីរគនាយក្ននអរគនាយក្ោា នេវន

ក្ម្មន្ៃក្នងុ 

-សោលការណ៍កណនំាេត ីពីេវនក្ម្មបសចចក្វិទស្ថព័ត្ម៌ាន (IT Audit) 

ជាភាសាអង់សរលេ និងភាសាកែមរ ព្រត្ូវបានអនុម័្ត្ពអីរគនាយក្ននអរគ

នាយក្ោា នេវនក្ម្មន្ៃក្នុង 

-េវនក្រន្ៃក្នងុនន ក្េហវោ៉ា ងត្ិច ១០នាក្់ទទួលបានអនុវត្តសាក្

លបងអំពីេវនក្ម្មសលើេមិ្ទធក្ម្ម ១សលើក្ (េសព្រម្ចបាន ៥០%) 

ពីសព្រាឹះ ការចុឹះសធវើេវនក្ម្មសលើេមិ្ទធក្ម្មសាក្លបង (Pilot Test) 

ក្ំពងុអនុវត្តសៅអរគនាយក្ោា នពនធោរសលើព្របធានបទ "រសព្រមាង

បចចុបបននភាពេហព្រោេ" (សោងលិែិត្បញ្ហជ សបេក្ក្ម្មសលែ

៣០៦៦ ចុឹះនថៃទី២៣ កែក្ញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៩) ។ ការអនុវត្តសាក្លបង

យឺត្ោ៉ា វ សោយសារទីព្របឹក្ាកណនំាមាន  ជម្ៃឺ ។  

៨៣,៣៣% 



ទំព័រ 108 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

៤៣.៣. ថ្នន ក្់នឹក្នំាព្ររប់ព្រក្េួង-សាថ ប័ន 

សឆលើយត្បនងឹអនសុាេនក៍នលបានសលើក្

ស ើងសោយេវនក្រន្ៃក្នុង និងអធកិារក្ិចច

ហិរញ្ញវត្ថ ុ

- តាម្ោនការអនុវត្តវិធានការរបេ់ព្រក្េួងសេនាក្ិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

សៅតាម្ព្រក្េួងនងិសាថ ប័នចំននួ ៥៨ ព្រក្េួងសាថ ប័ន សលើ៨៨ ព្រក្េួង

សាថ ប័ន កនលបានសចញវិធានការសៅក្នុងឆ្ន ំ២០១៩  

- បានពនិតិ្យវឌ្ឍនភាពននកក្លម្អតាម្អនុសាេន៍េវនក្ម្ម ១៥សោល

សៅ៖ 

១. អរគនាយក្ោា នហិរញ្ញវត្ថុរនាបាលថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្មិានអនសុាេន៍

េរុប ១៤ អនសុាេន ៍(អព =៩ សេម ើនងឹ ៦៤%, អែ=៥ សេម ើនងឹ 

២៦%),២. ម្នៃីរសេនាក្ិចច នងិហិរញ្ញវត្ថុសែត្តតាកក្វ មានអនសុាេន៍

េរុប  

១៤ អនសុាេន៍ (អព =៧ សេម ើនងឹ ៥០%, អែ=៧ សេម ើនងឹ 

៥០%), ៣. ម្នៃីរសេនាក្ិចច នងិហិរញ្ញវត្ថុសែត្តព្រពឹះេីហនុ មានអនុ

សាេន៍េរុប ៩អនសុាេន ៍(អព =៧ សេម ើនឹង ៧៨%, អែ=២ សេម ើ

នងឹ ២២% 

-សរៀបចំលិែតិ្ជំរញុសលើអនសុាេន៍សៅក្នងុរបាយការណ៍េវនក្ម្ម

របេ់អាជាា ធរេវនក្ម្មជាត្ិសៅសែត្តក្ំពង់េព ឺេព្រមាប់ការយិបរិសចឆទ

២០១៧ (លែិិត្ជំរញុសលែ៧១៧៨ េហវ. ចឹុះនថៃទី២៩ កែក្ក្ោោ  

ឆ្ន ំ២០១៩) 

-សរៀបចំលិែតិ្ជំរញុសលើអនសុាេន៍សៅក្នងុរបាយការណ៍េវនក្ម្ម

របេ់អាជាា ធរេវនក្ម្មជាត្ិសៅសែត្តកក្បេព្រមាប់ការយិបរិសចឆទ

២០១៧ (លែិិត្ជំរញុសលែ៧១១៦ េហវ. អេក្ ចុឹះនថៃទី២៦ កែ 

ក្ក្ោោ ឆ្ន ំ២០១៩ )  

-របាយការណ៍េត ីពលីទធ្ លេវនក្ម្មឆ្ន ំ២០១៨ ព្រត្ូវបានបូក្េរុប 

បញ្ចប់ នងិអនុម័្ត្ពអីរគនាយក្ននអរគនាយក្ោា នេវនក្ម្មន្ៃក្នុង  

១០០% 

៤៣.៤.សរៀបចំនិងកក្លម្អក្នការ

េក្ម្មភាព របាយ-ការណ៍ និងក្ម្មវិធី

េវនក្ម្ម/អធិការក្ិចចព្របចំឆ្ន ំ របេ់

ព្រក្េួងសាថ ប័នសោយក្អក្សលើលក្េណៈ

 វិនិចឆ័យ នងិចត្់វិធានការវាយត្នម្លហានិ

-បានចុឹះព្របមូ្លពត័្ម៌ានសលើការសរៀបចំក្នការយុទធសាស្រេត  នងិ

ក្នការេវនក្ម្មព្របចំឆ្ន ំរបេ់ព្រក្េួង សាថ ប័ន ចនំនួ ៨៖ ១. 

នាយក្ោា នេវនក្ម្មន្ៃក្នុងននព្រក្េួងធនធានទឹក្ នងិឧត្នុយិម្ 

"ក្នការេវនក្ម្មព្របចំឆ្ន ំ២០១៩", ២. នាយក្ោា នេវនក្ម្មន្ៃ

ក្នុងននព្រក្េួងសាធារណការ នងិនឹក្ជញ្ជូន "ក្នការយុទធសាស្រេត  

១០០% 



ទំព័រ 109 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

េ័យកនល្តល់អនសុាេនស៍ោយព្រក្េួង

សេនាក្ិចចនងិហិរញ្ញវត្ថ ុ

២០១៧-២០១៩ នងិក្នការេវនក្ម្មព្របចំឆ្ន ំ២០១៩", នងិ ៣. 

នាយក្ោា នេវនក្ម្មន្ៃក្នុងននព្រក្េួងយតុ្តិធម៌្ "ក្នការយុទធសាស្រេត  

២០១៧-២០១៩ នងិក្នការេវនក្ម្មព្របចំឆ្ន ំ២០១៩" 

-ពិនតិ្យ និងកក្លម្អសលើក្នការយុទធសាស្រេត  និងក្នការេវនព្របចំ

ឆ្ន ំរបេ់នាយក្ោា នេវនក្ម្មន្ៃក្នុងននព្រក្េួងចំននួ៤ ក្នងុសនាឹះរួម្

មាន៖ ព្រក្េួងាណិជជក្ម្ម, ព្រក្េួងឧេាហក្ម្ម នងិេិបបក្ម្ម,

ព្រក្េួងអប់រំ យុវជន និងក្ឡីា,ព្រក្េួងវបបធម៌្ នងិវិចិព្រត្េិលបៈ  

-ចុឹះអនុវត្តក្នការេក្ម្មភាពននក្នការេវនក្ម្ម េសព្រម្ចបាន

ចំននួ ៣១សោលសៅ៖ ១សែត្តក្ំពត្ ចនំនួ ៤សោលសៅ (ម្នៃរីេហវ

, រត្នាោរ, សាខាពនធោរ, សាខារយនងិរោា ក្រ), ២. សែត្តក្ណាត

ល ចំននួ ៤សោលសៅ(ម្នៃីរេហវ, រត្នាោរ, សាខាពនធោរ, សាខា

រយនងិរោា ក្រ), ៣. សែត្តកក្ប ចំននួ ៣សោលសៅ (ម្នៃីរេហវ, រត្

នាោរ, សាខាពនធោរ)  

-តាម្ោនការអនុវត្តក្នការេក្ម្មភាពននក្នការេវនក្ម្មរបេ់

ព្រក្េួងចំននួ ៨៖ ១. ព្រក្េួងក្នការ (ក្នការមាន ៧ សោលសៅ 

អនុវត្តបាន ៧សោលសៅ សេម ើនងឹ ១០០%),២. ព្រក្េួងបរិសាថ ន 

(ក្នការមាន ១១ សោលសៅ អនុវត្តបាន ១១ សោលសៅ សេម ើនងឹ 

១០០%), ៣. ព្រក្េួងក្ិចចការនារឯ (ក្នការមាន ០ សោលសៅ អនុ

វត្តបាន ០ សោលសៅ សេម ើនងឹ ០%), ៤. ព្រក្េួងសរៀបចំ កនននី នរ

រូបនយីក្ម្ម នងិេំណង់ (ក្នការមាន ៣០ សោលសៅ អនុវត្តបាន 

៣០ សោលសៅ សេម ើនងឹ ១០០% 

៤៣.៥.  សរៀបចំព្រក្បែណឌ អធិការក្ិចច

ហិរញ្ញវត្ថ ុ

-ចងព្រក្ង ែលឹម្សារេំខាន់ៗននលិែតិ្បទោា នរត្យិុត្តកនលាក្ព់ន័ធ

នងឹការសធវើអធកិារក្ិចចហិរញ្ញវត្ថកុ្នក្លទធក្ម្មសាធារណៈ, ការ

ព្ររប់ព្ររងព្រទពយេម្បត្តិរនា សៅរនាបាលថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ិ 

-សរៀបចំសោយព្រក្ុម្ការងារ នវូសេចក្តីព្រាងបសចចក្សទេ ននការសធវើ

អធកិារក្ិចចហិរញ្ញវត្ថុសលើការព្ររប់ព្ររងចំណូលសេវាសាធារណៈសៅ

ព្រចក្សចញចូលកត្១ សៅរនាបាលថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ ិ

៨៥% 



ទំព័រ 110 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

-បញ្ចប់ការពភិាក្ាក្ព្រម្តិ្អោគ ធិការោា ន សលើទព្រម្ងក់្ំណត្់សហត្ុ

អធកិារក្ិចចហិរញ្ញវត្ថុ ននេហព្រោេសាធារណៈនងិព្រក្ុម្ហ នុឯក្ជន 

(មានចំននួ ១២ ទំព័រ) 

-បញ្ចប់ការពភិាក្ាក្ព្រម្តិ្អោគ ធិការោា ន សលើទព្រម្ងក់្ំណត្់សហត្ុ

អធកិារក្ិចចហិរញ្ញវត្ថុ ននព្ររឹឹះសាថ នសាធារណៈរនាបាល (មាន១៥

ទំព័រ) 

-ែលឹម្សារេំខាន់ៗននលែិិត្បទោា នរត្ិយតុ្តកនលាក្់ពន័ធនងឹការសធវើ

អធកិារក្ិចចហិរញ្ញវត្ថុសលើក្ិចចលទធក្ម្មសាធារណៈ សៅព្ររឹឹះសាថ នសាធារ

ណៈ ព្រត្ូវបានចងព្រក្ង 

-ចងព្រក្ងែលឹម្សារេំខាន់ៗននលិែតិ្បទោា នរត្យិុត្តកនលាក្ព់ន័ធ

នងឹការសធវើអធកិារក្ិចចហិរញ្ញវត្ថសុលើការព្ររប់ព្ររងក្ិចចលទធក្ម្ម នងិ

កាត្ពវក្ិចចជាមួ្យថវិការនា 

-ចងព្រក្ងែលឹម្សារេំខាន់ៗននលិែតិ្បទោា នរត្យិុត្តកនលាក្ព់ន័ធ

នងឹការសធវើអធកិារក្ិចចហិរញ្ញវត្ថកុ្នក្លទធក្ម្មសាធារណៈ, ការព្ររប់

ព្ររងព្រទពយេម្បត្តិរនាសៅរនាបាលថ្នន ក្់ជាត្ ិ

-សេចក្តីព្រាងបសចចក្សទេ ននការសធវើអធកិារក្ិចចហិរញ្ញវត្ថុសលើការ

ព្ររប់ព្ររងចំណូលសេវាសាធារណៈសៅព្រចក្សចញចូលកត្១ សៅរនាបា

លថ្នន ក្់ជាត្ិ ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួច 

-សធវើការបញ្ចប់ការសាក្លបង ម្៉ាូឌ្ុល IM, MM, PB េរុប ១៥១មុ្ែងារ 

-សរៀបចំសលើព្របពន័ធ FIDS ផ្ទៃ ងំក្ម្មវិធី (Dashboard) ចំននួ ១០  

-បញ្ចប់ការកក្េព្រមួ្លនងិោក្ឱ់យសព្របើព្របាេ់្លូវការ សេៀវសៅកណនំា

េត ីពីការសព្របើព្របាេ់ព្របពន័ធ FIDS  

-សរៀបចំឧបក្រណ៍កថទទិំននយ័ជាមួ្យមា៉ា េីុនសម្  

-អនពុ្រក្តឹ្យេត ពីីវិធាន នងិនីត្ិវិធីអធិការក្ិចចហិរញ្ញវត្ថុម្ស្រនតីព្ររប់ព្ររង

ហិរញ្ញវត្ថតុាម្បណាត ព្រក្េួងសាថ ប័នថ្នន ក្់ជាត្ ិនិងម្ស្រនតីអោគ ធកិារោា ន 

មិ្នេសព្រម្ចបាន (០%) ព្រត្ូវបានពយួរការសរៀបចំអនពុ្រក្តឹ្យ សោយព្រត្ូវ

សរៀបចំតាម្ សេចក្តីកណនំារបេ់រាជរោា េបិាល ក្នងុការសរៀបចំ

ព្រក្បែ័ណឌ និងវធិានននេវនក្ម្មន្ៃក្នុងនងិអធកិារក្ិចច 



ទំព័រ 111 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

-សេៀវសៅកណនំាេត ីពអីធកិារក្ចិចហិរញ្ញវត្ថុព្រត្ូវបានកក្េព្រម្លួ 

-សេចក្តីព្រាងបឋម្ននេតងោ់រអធកិារក្ិចចហិរញ្ញវត្ថុព្រត្ូវបានឆលង

សោបលថ់្នន ក្់នឹក្នំាអោគ ធកិារោា ន 

-សេចក្តីព្រាងព្រក្ម្េីលធម៌្វិជាជ ជីវៈអធិការក្ិចចហិរញ្ញវត្ថុ ព្រត្វូបានឆលង

ថ្នន ក្់នឹក្នំាអោគ ធកិារោា ន 

-របាយការណ៍វាយត្នម្លសលើការអនុវត្តភារក្ិចចរបេ់អងគភាពអនុវត្ត

ថវិកាក្ម្មវិធីសធៀបនងឹរត្ិយតុ្តននអងគភាពថវិកា៦ព្រក្េួង ព្រត្ូវបាន

សរៀបចំ េសព្រម្ចបាន ៦០% ពសីព្រាឹះពុំទនប់ានបញ្ចប់របាយការណ៍

េត ីពីការវាយត្នម្លការអនុវត្តភារក្ិចចរបេ់អងគភាពអនុវត្តថវកិាក្ម្មវធិី

សធៀបនងឹរត្យិតុ្តេព្រមាប់អងគភាពថវកិា៦ព្រក្េួងសៅស ើយ 

-សាថ ប័នកនលព្រត្ូវាក្ព់ន័ធក្នុងការសធវើទេសនៈក្ិចចេិក្ាបានព្រពម្ព្រាង

ទទួល ក្ម្មវិធីទេសនៈក្ិចចេិក្ា នងិក្ំណត្់កាលបរិសចឆទននការសធវើទ

េសនៈក្ិចចេិក្ា េសព្រម្ចបាន ៦០% ពីសព្រាឹះ ពុំទនប់ានឯក្ភាព

ក្នុងការចុឹះសធវើទេសនៈក្ិចចេិក្ា នងិ ការក្ំណត្់កាលបរិសចឆទននការ

សធវើទេសនៈក្ិចចេិក្ាសៅស ើយ 

-សេចក្តីព្រាងក្នការអេិវឌ្ឍនធ៍នធានម្នុេសសៅ អោគ ធិការោា ន 

៣ឆ្ន ំ ២០២០-២០២២ ព្រត្ូវបានសរៀបចំ  

សោលបំណង ៤៤. ពព្រងឹងេម្ត្ថភាពបកនថម្េព្រមាប់សាថ ប័ននតី្ិ-បបញ្ញត្តិ នងិអាជាា ធរេវនក្ម្មជាត្ិសលើព្របពន័ធព្របត្ិ

ត្លុយភាព សលើការសរៀបចំចាប់េត ីពីការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុព្របចំឆ្ន ំ នងិចាប់េត ីពីការទូទត្ថ់វិកាព្របចំឆ្ន ំ 

៧០% 

៤៤.១.សរៀបចំក្នការក្សាងេម្ត្ថភាព 

(សោយរួម្ទងំ សាថ ប័ននតី្ិបបញ្ញត្តិ នងិ 

អាជាា ធរេវនក្ម្មជាត្ិ) 

-សេចក្ដីព្រាងបឋម្ក្នការយទុធសាស្រេតេដ ីពកីារក្សាងនិងអេិវឌ្ឍ 

េម្ត្ថភាព ក្នងុព្រក្បែណឌ ក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ងក់ារព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសា

ធារណៈ នណំាក្ក់ាលទី៤ (២០២១-២០២៥) ព្រត្ូវបានសរៀបចំ  

១០០% 

៤៤.២. អនុវត្តក្នការក្សាងេម្ត្ថភាព

នល់សាថ ប័ននតី្ិបបញ្ញត្ត ិនងិ អាជាា ធរេវន

ក្ម្មជាត្ិ  

-វរគបណដុ ឹះបណាដ លេដ ីព ីការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថ ុេព្រមាប់ 

ម្ស្រនតីជាេវនក្រ ននអាជាា ធរេវនក្ម្មជាត្ិ ព្រត្ូវបានសរៀបចំ េសព្រម្ច

បាន ៤០% ពីសព្រាឹះ សពលសវលារបេ់ព្ររូបសងាគ លសលើព្របធានបទ

កនលបានសព្រោង រឺមិ្នអាចេព្រម្បេព្រម្ួលបាន សោយសហត្ថុ្ន ព្ររូ

បសងាគ លក្ំពងុជាប់ម្មាញឹក្ខាល ំងសៅក្នុងការអនុវត្តការងារេនូលរបេ់

ែលួន 

៤០% 



ទំព័រ 112 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

កផនកទ៥ី៖ការោាំម្ទដលក់ារអនុវត្តករាវិធីកកទម្រង់ម្បកបសដាយសោគ ័យ និងច្ីរភាព ៩៩% 

សោលបំណង ៥១. បសងោើនភាពជាអនក្នឹក្នំា េម្ត្ថភាព ព្ររប់ព្ររង និង បណតុ ឹះឆនៃៈក្ំកណទព្រម្ង់ ព្រពម្ទងំ បសងោើន

ភាពជាមាច េ់ នងិការទទួលែេុព្រត្ូវ 

១០០% 

៥១.១. ពព្រងងឹការអនុវត្តវិធាននងិនីត្ិវិធី

ាក្ព់ន័ធនឹងយនតការសរៀបចំនងិអនុវត្ត

ការងារកក្ទព្រម្ង ់តាម្ព្រក្េួង សាថ ប័ន នងិ

អងគភាព តាម្សារាចរសលែ ០៩ និង

ព្របកាេេដ ីពីវិធាននងិនីត្ិវិធនីនការសលើក្

ទឹក្ចិត្ត 

- របាយការណ៍ក្ិចចព្របជុំព្របចំកែក្ក្ោោ េហីា ក្ញ្ហញ  ព្រត្ូវបានសរៀបចំ

រួច (GDSNAF) 

- របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពព្រត្មីាេទី៣ ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួចនងិទន់

សពលសវលា (GDSNAF) 

- អត្ថបទាក្ព់ន័ធនងឹការសរៀបចំនងិអនុវត្តថវិការនាបាលថ្នន ក្ស់ព្រកាម្

ជាត្ិ និងវិម្ជឈការហិរញ្ញវត្ថុេព្រមាប់ចុឹះ្ាយក្នងុព្រពឹត្តិប័ព្រត្ក្ម្មវិធីកក្

ទព្រម្ង់ការព្ររបព់្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ព្រត្ូវបានសបាឹះពុម្ព្ាយ 

(GDSNAF) 

- របាយការណ៍េមិ្ទធ្ ល ព្រត្មីាេទី២ ននការអនុវត្តក្នការ

េក្ម្មភាព GDAP3 2019 របេ់អរគសលខាធកិារោា នព្រត្ូវបាន

សរៀបចំ (GSMEF) 

- ថ្នន ក្់នឹក្នំាបនតព្របជុពំិភាក្ាព្រត្ួត្ពនិិត្យវឌ្ឍនភាព និងត្ព្រម្ង់ទិេ

ននការអនុវត្តក្នការេក្ម្មភាពGDAP3របេ់អរគនាយក្ោា នរត្

នាោរជាត្ិ (GDNT) 

- បនតតាម្ោនការអនុវត្តនូវយនតការនិងព្របពន័ធ វាយត្នម្លសលើការ  

អនុវត្តក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ងក់ារព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈសៅអរគ

នាយក្ោា នរត្នាោរជាត្ ិ(GDNT) 

- ក្ិចចព្របជុំព្របចំកែព្រត្ូវបានអនវុត្តជាព្របចំ ។ របាយការណ៍អនុវត្ត

ការងារកក្ទព្រម្ងព់្របចំព្រត្មីាេព្រត្ូវបានសរៀបចំរួចតាម្កាលក្ណំត្់ 

(GDCE) 

- ក្ិចចព្របជុនំ្ៃក្នងុាក្់ពន័ធការងារកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុា-

ធារណៈ ព្រត្ូវបានសរៀបចំសរៀងរាល់កែ សៅក្នងុរសបៀបវារៈននក្ិចចព្របជុំ

ព្របចំកែរបេ់អរគនាយក្ោា នលទធក្ម្មសាធារណៈ នងិបានសរៀបចំជា

របាយការណ៍សព្រកាយបញ្ចប់ក្ិចចព្របជុំ (GDPP) 

១០០% 



ទំព័រ 113 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

- របាយការណ៍េមិ្ទធក្ម្មព្របចំព្រត្មីាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ សលើការងារ

កក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបេ់អរគនាយក្ោា នលទធ

ក្ម្មសាធារណៈព្រត្ូវបានសរៀបចំរួចរាល់ នងិបានស្ាើរជនូ អ.រ.ហ 

(GDPP) 

៥១.២. សរៀបចំព្របព័នធព្ររប់ព្ររងការផ្ទល េ់បតូរ  

(Change Management) 

- ព្ររប់រនថនីនក្ព្រម្ងេព្រម្ង ់ព្រត្វូបានពនិតិ្យអនុម័្ត្ព្ររប់ទិនាភាព

ក្ព្រមិ្ត្ឯក្ឧត្តម្អនពុ្របធានព្របចំការព្រក្ុម្ព្របឹក្ានតី្កិ្ម្ម (LC) 

- ព្ររប់រនថនីនក្ព្រម្ងេព្រម្ង ់ព្រត្វូបានពនិតិ្យស្ៃៀងផ្ទៃ ត្អ់នុម័្ត្ព្ររប់

ទិនាភាពក្ព្រមិ្ត្ថ្នន ក្់នឹក្នំា លក្ន (LC) 

- ព្ររប់រនថនីនក្ព្រម្ងេព្រម្ងព់្រត្ូវបានពនិតិ្យស្ៃៀងផ្ទៃ ត្់ អនុម័្ត្ព្ររប់

ទិនាភាពក្ព្រមិ្ត្ថ្នន ក្់នឹក្នំា លក្ន (LC) 

- សេៀវសៅម្រគសទេក្៍ព្រត្ូវបានពនិិត្យស្ៃៀងផ្ទៃ ត្់ នងិអនុម័្ត្ព្ររប់

ទិនាភាពក្ព្រមិ្ត្ថ្នន ក្់នឹក្នំា លក្ន (LC) 

- សេចក្តីព្រាងសេៀវសៅម្រគសទេក្៍ព្រក្ម្នយីក្ម្ម ព្រត្ូវបានពនិតិ្យ

ស្ៃៀងផ្ទៃ ត្ ់អនុម័្ត្ព្ររប់ទិនាភាពក្ព្រមិ្ត្ថ្នន ក្់នឹក្នំា លក្ន (LC) 

- ក្ម្មវិធីបសចចក្វិទស្ថព័ត្ម៌ានេព្រមាប់ក្ព្រម្ងេព្រម្ង់បទបបញ្ញត្តរិត្ិ

យុត្តាិក្ព់ន័ធពនធោរ ព្រត្ូវបានសធវើបចចុបបននក្ម្ម នងិោក្់ឱយនំសណើរការ 

(LC) 

១០០% 

សោលបំណង ៥២. បសងោើនព្របេិទធភាពននការក្សាងេម្ត្ថភាព នងិវិធានការសលើក្ទឹក្ចិត្ត ៩៨% 

៥២.១. បនតោក្ឱ់យអនុវត្តក្នការយុទធ

សាស្រេតេត ពីីការក្សាងេម្ត្ថភាព ការ

ព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈនំណាក្់

កាលទី៣ 

- ព័ត្ម៌ានបចចុបបននភាពេតពីីក្ព្រមិ្ត្េញ្ហញ បព្រត្ នងិវរគបណតុ ឹះបណាត លរ

យៈសពលែលីព្រត្ូវបានឆលងថ្នន ក្់នឹក្នំាអរគសលខាធិការោា នពនិតិ្យនិង

េសព្រម្ច (GSMEF) 

- ព្រក្ុម្ការងារចុឹះវាយត្នម្លត្ព្រមូ្វការបណតុ ឹះបណាត លតាម្អងគភាពមួ្យ

ចំននួ ២២ អងគភាព (GSMEF) 

- សេចក្តីព្រាងសេចក្តីេសព្រម្ចសលើការសរៀបចំព្ររូបសងាគ លសលើមុ្ែ

ជំនាញេព្រមាប់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ព្រត្ូវបានព្របជុនំ្ៃ

ក្នុងសនើម្បីសរៀបចំ នងិបានោក្ជ់នូឯក្ឧត្តម្រនាសលខាធកិារទទួល

បនៃុក្ពនិតិ្យ េសព្រម្ច នងិ   ្តលក់ារកណនំាបកនថម្ (EFI) 

៩៦% 



ទំព័រ 114 

 

សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

- បានសរៀបចំរបាយការណ៍លទធ្ លននការព្របមូ្លទិនននយ័អពំីត្ព្រម្ូវ

ការបណដុ ឹះបណាដ លនងិវិព្រក្តឹ្ការ ឆ្ន ំ ២០២០ នងិបានសរៀបចំសេចក្ដី

ព្រាងក្នការបណដុ ឹះបណាដ លនងិ  វិព្រក្តឹ្ការ េព្រមាប់ការអនវុត្តឆ្ន ំ 

២០២០ (EFI) 

- បានការចឹុះពនិតិ្យនងិវាយត្នម្លលទធភាពននការសរៀបចំវរគវិព្រក្តឹ្យការ

េព្រមាប់១៣សែត្ត និងសរៀបចំជារបាយការណ៍ (EFI) 

៥២.២.ពនិិត្យសម្ើលស ើង វិញពយីនតការ

នងិអេិព្រក្ម្ននការ្តលក់ារសលើក្ទឹក្ចិត្តរ

យៈសពល ក្នលងម្ក្ នងិសរៀបចំឱយមាន

យនតការ និង អេិព្រក្ម្ថមីេត ីពកីារ្តល់ការ

សលើក្ទឹក្ចិត្តកនលមានេម្ធម៌្នងិេងគត្ិ

ភាព 

- បនតការតាម្ោនការអនុវត្តការវាយត្នម្លេមិ្ទធក្ម្ម (GSMEF) 

- សេចក្តីព្រាងនីត្ិវិធ ីនងិយនតការ ក្នងុការ សរៀបចំ្តលព់្របាក្ឧ់បត្ថម្ភ

សោលនសោបាយធានារា៉ាប់រងេងគម្ក្ំពងុោក្់ឆលងថ្នន ក្់នឹក្នំាពនិតិ្យ

នងិេសព្រម្ច (GSMEF) 

- សេចក្តីព្រាងនីត្ិវិធ ីនងិ យនតការនំស ើងថ្នន ក្់ ឋាននតរេ័ក្តិ របេ់

ម្ស្រនតរីាជការ ក្េហវ ក្ពំុងោក្់ឆលងថ្នន ក្់នឹក្នំាពនិតិ្យ នងិេសព្រម្ច 

(GSMEF) 

១០០% 

សោលបំណង ៥៣. ពព្រងងឹការក្សាងេម្ត្ថភាពេព្រមាប់អនុវត្ត ក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារ

ណៈ នំណាក្់កាលទី៣ 

៩៨% 

៥៣.១. អេិវឌ្ឍនធ៍នធានម្នេុសេព្រមាប់

នំណាក្់កាលទី៣ កនលរួម្មានការប

ណតុ ឹះបណាត លជនំាញទងំសៅក្នងុក្េហវ 

នងិ ព្រក្េួង សាថ ប័ន 

- វរគបណតុ ឹះបណាត លេតពីីការសរៀបចំថវិការនាបាលព្រក្ងុ ព្រេុក្េព្រមាប់

រនាបាលព្រក្ុង ព្រេុក្ទងំ១៨៥ ព្រត្ូវបានសរៀបចំរួច (GDSNAF) 

- េិកាេ សាលាេត ីពកីារសរៀបចំរសព្រមាងចំណូល-ចំណាយថវិកាព្របចំ

ឆ្ន ំ២០២០ របេ់ ក្េហវ ព្រត្ូវបានសរៀបចំសោយមានការចលូរមួ្ពី

អងគភាពថវិកាថ្នន ក្ក់្ណាត ល នងិថ្នន ក្់មូ្លោា ន (GSMEF) 

- ម្ស្រនតីចំននួ ០៥រូប ចលូរួម្ទេសនក្ិចចេិក្ានក្បទពិសសាធន៍សៅ

ព្របសទេមា៉ា ស េីុ រយៈសពល០៥នថៃ (GSMEF) 

- បានចូលរួម្វរគបណដុ ឹះបណាដ លេព្រមាប់ការអេិវឌ្ឍក្ម្មវិធីសលើថ្នន ក្ ់

"Advance Andrino" នងិវរគវរគបណដុ ឹះបណាដ លក្នក្សអ ិចព្រត្នូកិ្ 

(GSMEF) 

- ម្ស្រនតីរត្នាោរសែត្តចំននួ៦ ទទួលបានការបណតុ ឹះបណាត ល សនើម្បី

ពព្រងងឹេម្ត្ថភាពបកនថម្សលើការសព្របើព្របាេ់ព្របពន័ធ FMISសោយព្រក្ុម្ម្

ស្រនតជីនំាញព្របចំការ ននអរគនាយក្ោា នរត្នាោរជាត្ិ (GDNT) 

៩៥% 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

- បានសរៀបចំវរគបណដុ ឹះបណាដ លជំនាញបសចចក្សទេសលើការព្ររប់-ព្ររង

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (ថវិកា រណសនយយ លទធក្ម្ម េវនក្ម្មនងិការ

ព្ររប់ព្ររងបញ្ជ ីសារសពើេ័ណឌ ព្រទពយេម្បត្តិរនា) សលើក្ទី២ ឆ្ន ំ ២០១៩ 

កនលបានចប់ស្ដើម្នានថៃទី ០៧ កែ េីហា ឆ្ន ំ ២០១៩ សៅវិទស្ថ

សាថ នសេនាក្ិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ ជនូម្ស្រនតរីាជការ ននព្រក្េួងសេនាក្ិចចនងិ

ហិរញ្ញវត្ថុ នងិព្រក្េួងសាថ ប័ន ចំននួ ៣៧១ នាក្ ់(EFI) 

- បានសរៀបចំវរគបណដុ ឹះបណាដ ល និងផ្ទល េ់បដូរបទពិសសាធន៍អនតរជា- 

ត្ិេដ ីពី "ការកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ សលើព្របធាន 

បទេដ ីពី ព្របពន័ធបសចចក្វិទស្ថព័ត្ម៌ានេព្រមាប់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុា

ធារណៈ(FMIS) បទពិសសាធនព៍្របសទេចិន" ជនូថ្នន ក្់នឹក្នំាជាអរគ

នាយក្ អរគនាយក្រង ននព្រក្េួងសេនាក្ិចចនិងហិរញ្ញវត្ថ ុនិង ព្រក្េួង

សាថ ប័ន ាក្ព់ន័ធ ចនំនួ ៣០ នាក្ ់កនលបានព្របព្រពឹត្តសៅនានថៃទី ១៩-

២៣ កែ េីហា ឆ្ន ំ ២០១៩ សៅទីព្រក្ងុសប៉ាកំាង ព្របសទេចិន (EFI) 

- សោលការណ៍ និងនតី្ិវិធី (Authorized Staffing Patterns-

ASP) ព្រត្ូវបានសរៀបចំក្ព្រម្តិ្នាយក្ោា ន (GDT) 

- របាយការណ៍ព្រសាវព្រជាវ សោលការណ៍នីត្ិវិធ ីវិធសីាស្រេត  នងិ

បសចចក្សទេននក្ម្មវិធីបណតុ ឹះបណាត ល នងិអេិវឌ្ឍនធ៍នធានម្នុេស

ព្រត្ូវបានសរៀបចំក្ព្រម្ិត្ នាយក្ោា ន (GDT) 

- បានបញ្ចប់វរគបណតុ ឹះបណាត លាក្់ពន័ធនងឹបទបបញ្ញត្តិ ពនធោរបាន 

ចំននួ ២វរគ ជនូម្ស្រនតីថមី ៤៦៧នាក្ ់និង ម្ស្រនតីថមីចំននួ ៨១ នាក្់។ 

ណតុ ឹះបណាត លម្ស្រនតរីាជការពនធោរបានចំននួ ៦ វរគ កនលមានម្ស្រនតី

ចូលរួម្េរុបចំននួ ២៣៣ នាក្់។ (GDT) 

- វរគបណតុ ឹះបណាត លាក្ព់ន័ធនងឹភាពជាអនក្នឹក្នំាចំននួ ២វរគ ព្រត្ូវ

បានសរៀបចំជនូថ្នន ក្់នឹក្នំាតាម្បណាត សាខា ពនធោរសែត្ត-ែណឌ  

(GDT) 

- បណតុ ឹះបណាត លពព្រងងឹេម្ត្ថភាពម្ស្រនតីសលើមុ្ែជនំាញ អេបិាលក្ិចច

ព្របពន័ធ IT េនតិេុែបណាត ញ ព្ររប់ព្ររងបណាត ញ ព្ររប់ព្ររងទិនននយ័ 

នងិអេិវឌ្ឍព្របពន័ធ (GDT) 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

- បានេហការជាមួ្យវិទស្ថសាថ នសេនាក្ិចច និងហិរញ្ញវត្ថុសរៀបចំវរគប

ណតុ ឹះបណាត ល នងិវិព្រក្តឹ្ការជនំាញលទធក្ម្មសាធារណៈជនូ 

ព្រក្េួង-សាថ ប័នចំននួ១៣ សោយសរៀបចំជា៣វរគចប់ពនីថៃទី០២ នល់

នថៃទី២០ កែក្ញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៩ នងិមានេិកាេ កាម្េរុបចំននួ ៥០២

នាក្ ់(GDPP) 

៥៣.២.សរៀបចំសាថ ប័នសនើម្បីសឆលើយត្បនងឹ

នំណាក្់កាលទី៣ សោយរួម្មាន៖  

(១). សរៀបចំចក្េុវិេ័យ នងិសបេក្ក្ម្មនន

ព្រក្េួង-សាថ ប័ន 

(២).កក្េព្រម្លួរចនាេម្ព័នធរបេ់អរគ

នាយក្ោា ន និងនាយក្ោា ននមួី្យៗ និង

បញ្ចប់ វិភារមុ្ែងារសៅព្ររប់អរគនាយក្

ោា នននក្េហវ នងិនាយក្ោា នរនាបាល 

ហិរញ្ញវត្ថនុនព្រក្េួង សាថ ប័ន, 

- បានោក្់ឱយនំសណើរការសាក្លបង ក្ម្មវិធីទទួលម្ត្ិសោបល់សៅ 

(ច.ច.ម្) ព្រក្េួងសេនាក្ិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ (GSMEF) 

- ក្ម្មវិធីទទួលម្ត្ិសោបលក់្នងុការិោល័យព្រចក្សចញ-ចូលកត្ម្យួ

បានសធវើបចចុបបននភាពជនំាន់ទី២ រួម្ជាមួ្យការព្រត្ួត្ពនិិត្យរបាយ

ការណ៍កនល្លតិ្សចញពីព្របពន័ធ (GSMEF) 

- បានោក់្ឱយនំសណើរការសាក្លបងម្ជឈម្ណឌ ល ត្ល់ព័ត្៌មាន សេ

វាសាធារណៈរួម្របេ់ព្រក្េួង សៅអរគនាយក្ោា នចំននួ០៣ 

(GSMEF) 

- បានសរៀបចំបណាដ ញ និងនំស ើងឧបក្រណ៍សៅព្រចក្សចញ-ចូលកត្

មួ្យ, អរគនាយក្ោា នលទធក្ម្មសាធារណៈ នងិ ឧត្ដម្ព្រក្ុម្ព្របឹក្ា

រណសនយយជាត្ិបានរួចរាល ់(GSMEF) 

- បានសរៀបចំព្រពឹត្តបព្រត្ការងារព្របចំឆ្ន ំរបេ់ម្ស្រនតី រាជការ ក្េហវ 

នងិសបៀវត្សព្របាក្់ឧបត្ថម្ភ សលើក្ទឹក្ចិត្តក្នុងព្របពន័ធទិននន័យបុរគលកិ្ 

(GSMEF) 

- សេចក្តីព្រាងសេៀវសៅលហំូរការងារព្រត្ូវបានឆលងក្ិចចព្របជុំក្ព្រមិ្ត្

បសចចក្សទេ (GSMEF) 

- បានសរៀបចំបណដុ ឹះបណាដ លេដ ីពីការបសងោើន នងិពព្រងងឹការយល់នឹង

សលើេុវត្ថិភាពបសចចក្វិទស្ថព័ត្ម៌ានេព្រមាប់ម្ស្រនតនីនក្េហវ សៅនថៃទី 

១៧, ១៨, ១៩ ក្ញ្ហញ  ២០១៩ (GSMEF) 

- បានបញ្ចប់ការអេិវឌ្ឍ នងិសត្េដ សព្របើព្របាេ់សាក្លបង។ សព្រត្ៀម្

េព្រមាប់ការ demo សៅឯក្ឧត្តម្អរគសលខាធិការ និងសេន ើេំុេសព្រម្ច

េព្រមាប់ការទិញឧបក្រណ៍ និងោក្់ឱយសព្របើព្របាេ់ជា្លូវការ 

(GSMEF) 

៩៩% 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ច្សងាោ រសករាភាព វឌ្ឍនភាពសសម្រច្បាន ននសូច្នករសរិទធករាគន្ឹឹះ ពិនាុភាគរយ 

- ត្ព្រមូ្វការននការក្សាងព្របពន័ធបសចចក្វិទស្ថពត័្៌មានេព្រមាប់ព្ររប់ព្ររង

ទិននន័យឯក្សាររួម្ ព្រត្ូវបានេិក្ារួច (GSMEF) 

- បចចុបបននភាពម្រគសទៃេសេនាក្ិចចនងិហិរញ្ញវត្ថរុាជធានី-សែត្ត ព្រត្ូវ

បានសរៀបចំរួចរាល់េព្រមាប់សបាឹះពុម្ព (GSMEF) 

- មានម្ស្រនត ី១៤នាក្ប់ានចូលរមួ្េិកាេ សាលា េត ីពកីារលាងេមាអ ត្

ព្របាក្់ នងិហិរញ្ញបបទនសេរវក្ម្ម ជាមួ្យជនំាញការធនាោរពេិព

សលាក្។ មានម្ស្រនតី ០៩នាក្់ចូលរួម្ទេសនៈក្ិចចេិក្ាសៅព្របសទេចិន

ពនីថៃទី០៤-០៦ កែក្ញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៩ េត ីពីការអេិវឌ្ឍនទី្ារេញ្ហញ ប

ណណរនា (GSMEF) 

 

ឧបសរព័នធ ៣ ៖ វិធីសាស្តសតវាយត្នរ្ នងិតារដានការអនុវត្ត 

 ការវាយត្នម្លការអនុវត្តក្នការេក្ម្មភាពកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ របេ់អងគភាពសព្រកាម្ឱវាទ

ព្រក្េួងសេនាក្ិចច នងិហិរញ្ញវត្ថ ុ រឺក្អក្សលើ លទធ្ លេសព្រម្ចបានជាក្ក់េតង សធៀបសៅនងឹេូចនាក្រកនលបានសព្រោងទកុ្ក្នងុ

ក្នការេក្ម្មភាព (GDAP3) នងិក្អក្សលើពត័្ម៌ាន នងិឯក្សារោំព្រទាក្ព់ន័ធកនលមានភាជ បម់្ក្ជាម្យួរបាយការណ៍ ។ ការ

វាយត្នម្លការអនុវត្តក្នការេក្ម្មភាព ព្រត្ូវបានសរៀបចំស ើងសោយព្រក្ុម្ការងារនន អ.គ.ហ. ទងំ ០៥ ក្នក្ រួម្មាន ៖ 

➢ ក ន្ក្ការងារកក្ទព្រម្ង់ទំង ៣, ព្ររប់ព្ររងព្រទពយេម្បត្តិរនា និងចំណូលមិ្នកម្នសារសពើពនធ ៖ ទទួលបនៃុក្    

អរគនាយក្ោា នព្រទពយេម្បត្តិរនានងិចំណូលមិ្នកម្នសារសពើពនធ នងិអរគនាយក្ោា នឧេាហក្ម្មហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

➢ ក ន្ក្នវានុវត្តន៍ ្សពវ្ាយ និងក្សាងេម្ត្ថភាព ៖ ទទួលបនៃុក្ អរគសលខាធិការោា ន,ព្រក្ុម្ព្របឹក្ានីត្ិក្ម្ម,    

អរគនាយក្ោា នេវនក្ម្មន្ៃក្នងុ, អោគ ធកិារោា ន, វិទស្ថសាថ នសេនាក្ិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ នងិព្រក្ុម្ការងារព្ររប់ព្ររង

រសព្រមាងព័ត្ម៌ានវិទស្ថព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ។ 

➢ ក្នក្អនវុត្តថវកិា ៖ ទទួលបនៃុក្ អរគនាយក្ោា នរត្នាោរជាត្ិ, អរគនាយក្ោា នលទធក្ម្មសាធារណៈ នងិព្រក្មុ្ព្របឹក្ា

ជាត្ិរណសនយយ។ 

➢ ក្នក្ចណូំលសារសពើពនធ ៖ ទទួលបនៃុក្ អរគនាយក្ោា នរយនងិរោា ក្រក្ម្ពុជា នងិអរគនាយក្ោា នពនធោរ ។ 

➢ ក្នក្សោលនសោបាយនងិសរៀបចថំវកិា ៖ ទទួលបនៃុក្អរគនាយក្ោា នសោលនសោបាយសេនាក្ិចច នងិហិរញ្ញវត្ថ ុសា

ធារណៈ, អរគនាយក្ោា នថវិកា, អរគនាយក្ោា នហិរញ្ញវត្ថុរនាបាលថ្នន ក្់សព្រកាម្ជាត្ិ និងអរគនាយក្ោា ន       

េហព្របត្ិបត្តិការអនតរជាត្ិ នងិព្ររប់ព្ររងបំណលុ ។ 

 ការវាយត្នម្លការអនុវត្តក្នការេក្ម្មភាពកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ របេ់ព្រក្េួងសេនាក្ិចច និង

ហិរញ្ញវត្ថុ នងឹព្រត្ូវសធវើស ើងជា ០៥ នំណាក្ក់ាល៖ 

 នំណាក្់កាលទី ១ ៖ ការរណនាពនិៃុភាររយក្ព្រមិ្ត្េក្ម្មភាពលម្អិត្ 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ពនិៃុភាររយក្ព្រមិ្ត្េក្ម្មភាពលម្អិត្នីមួ្យៗ បានម្ក្ពីការសធវើេវ ័យវាយត្នម្លរបេ់អងគភាពនីមួ្យៗ សព្រកាម្ឱវាទ

ព្រក្េួងសេនាក្ិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ នងិការវាយត្នម្លបកនថម្របេ់ព្រក្ុម្ការងារនន អ.រ.ហ. សោយក្អក្សលើព័ត្ម៌ាន នងិឯក្សារោំ

ព្រទាក្់ពន័ធកនលមាន ។  

 នំណាក្់កាលទី ២ ៖ ការរណនាពនិៃុភាររយក្ព្រមិ្ត្ចសងាោ ម្េក្ម្មភាព 

 ពនិៃុភាររយក្ព្រម្ិត្ចសងាោ ម្េក្ម្មភាពនីមួ្យៗ បានម្ក្ពីម្ធយម្នពវនតននពនិៃុភាររយក្ព្រម្តិ្េក្ម្មភាពលម្អិត្ទងំ

អេ់កនលេថ ិត្សៅសព្រកាម្ចសងាោ ម្េក្ម្មភាពនីមួ្យៗ ។  

 នំណាក្់កាលទី ៣ ៖ ការរណនាពនិៃុភាររយក្ព្រមិ្ត្សោលបំណង 

 ពនិៃុភាររយក្ព្រមិ្ត្សោលបំណងនីមួ្យៗ បានម្ក្ពីម្ធយម្ទម្ៃនន់នពនិៃុភាររយក្ព្រម្ិត្ចសងាោ ម្េក្ម្មភាពទងំអេ់ 

កនលេថតិ្សៅសព្រកាម្សោលបំណងនីមួ្យៗ ។ 

 នំណាក្់កាលទី ៤ ៖ ការរណនាពនិៃុភាររយក្ព្រមិ្ត្ក្នក្ 

 ពនិៃុភាររយក្ព្រម្ិត្ក្នក្នីមួ្យៗ បានម្ក្ពីម្ធយម្ទម្ៃនន់នពនិៃុភាររយក្ព្រម្ិត្សោលបំណងទងំអេ់ កនលេថ ិត្សៅ

សព្រកាម្ក្ព្រម្ិត្ក្នក្នីមួ្យៗ ។ 

 នំណាក្់កាលទី ៥ ៖ ការរណនាពនិៃុភាររយេព្រមាប់ការអនវុត្តក្នការេក្ម្មភាពក្ព្រម្ិត្ព្រក្េួង 

 ពនិៃុភាររយក្ព្រម្ិត្ព្រក្េួង បានម្ក្ពីម្ធយម្ទម្ៃន់ននពនិៃុភាររយក្ព្រម្ិត្ក្នក្ទងំអេ់។ 

 លទធ្ លកនលទទួលបាន នងឹព្រត្ូវ្តល់ជានិសទៃេជាក្ល់ាក្ ់កនលក្នុងសនាឹះរួម្មាន ០៥ ក្ព្រម្តិ្ស្សងោន  រឺ៖ 

 

ពិនាុសសម្រច្បាន និសទាស 

០% - ៦០% សែាយ 

៦១% - ៧០% ម្ធយម្ 

៧១% - ៨៥% លអបងគួរ 

៨៦% - ៩៥% លអ 

៩៦% - ១០០% លអណាេ់ 

 

 ជាមួ្យោន សនឹះ ក្នុងសោលសៅអនុវត្ត វិធានការសលើក្ទឹក្ចិត្ត នងិ វិធានការរឹត្ត្បិត្, អងគភាពនីមួ្យៗ សព្រកាម្ឱវាទ

ព្រក្េួងសេនាក្ិចច នងិហិរញ្ញវត្ថ ុ នឹងព្រត្ូវបានវាយត្នម្លោច់សោយក ក្ពីោន  សោយសព្របើព្របាេ់ វិធីសាស្រេតម្ធយម្ទម្ៃនក់្នុងព្ររប់

នំណាក្់កាលនូចមានបញ្ហជ ក្់សៅខាងសនើម្ ។ វឌ្ឍនភាពការងារេសព្រម្ចបានរបេ់អងគភាពនីមួ្យៗ នងឹព្រត្ូវបងាា ញសៅក្នងុជំ

ពកូ្ ៣ ននរបាយការណ៍សនឹះ ។ 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ក. ការសរៀបច្ាំរបាយការណវ៍ឌ្ឍនភាពម្បចាំម្ត្ីម្មស/ម្បចាំឆ្ន ាំ 

 លទធ្ លននការវាយត្នម្ល ក្ព្រម្តិ្អងគភាពសព្រកាម្ឱវាទព្រក្េួងសេនាក្ិចច នងិហិរញ្ញវត្ថុ និងក្ព្រមិ្ត្ព្រក្េួងសេនាក្ិចច នងិ

ហិរញ្ញវត្ថុ នងឹព្រត្ូវបូក្េរុបជារបាយការណ៍តាម្ោនវឌ្ឍនភាពព្របចំព្រត្មីាេ/ព្របចំឆ្ន ំ ននការអនុវត្តក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ង់ការ

ព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ របេ់ព្រក្េួងសេនាក្ិចច និងហរិញ្ញវត្ថុ សោយបងាា ញឱយសឃើញនូវលទធ្ លននការកក្ទព្រម្ង់របេ់

ព្រក្េួងសេនាក្ិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ, បញ្ហា ព្របឈម្នានាកនលបានជួបព្របទឹះក្នុងការអនុវត្តក្នការេក្ម្មភាព នងិេំសណើនំសណាឹះ

ព្រសាយចំសាឹះបញ្ហា ព្របឈម្កនលបានសក្ើត្ស ើង ។ របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពសនឹះ ព្រត្ូវបានោក្់ឆលងក្ិចចព្របជុនំ្ៃក្នងុ អ.គ.ហ. 

ជាមុ្ន សនើម្បីព្រតួ្ត្ពិនិត្យពីភាពព្រត្ឹម្ព្រត្ូវននរបាយការណ៍ សទើបអាចោក្់បញ្ចូលជារសបៀបវារៈ េព្រមាប់ក្ិចចព្របជុំរណៈក្ម្ម-

ការកក្ទព្រម្ងក់ារព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ននព្រក្េួងសេនាក្ិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

 របាយការណ៍សនឹះ ក៏្នឹងបងាា ញឱយសឃើញពីទិេសៅការងារបនតសទៀត្ ទងំេព្រមាប់ អ.គ.ហ. កនលជាសេនាធិការឱយ 

គ.ហ.ស. ក្នុងការនឹក្នំា ព្ររប់ព្ររង នងិេព្រម្បេព្រមួ្ល សលើក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ងក់ារព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ និងេព្រមាប់

ព្រក្េួង សាថ ប័ន និងអងគភាពសព្រកាម្ឱវាទ ក្េហវ ្ងកនរ ក្នុងការរិត្រូរកេវងរក្នំសណាឹះព្រសាយ និងបសងោើត្ព្រក្បែ័ណឌ  យនត

ការ យុទធសាស្រេត  នងិនតី្ិវិធីការងារថមីក្នុង សោលសៅោំព្រទ ពព្រងងឹ នងិពព្រងកី្ការអនុវត្តការងារកក្ទព្រម្ង់ទងំេព្រមាប់ព្រក្បែណ័ឌ

សាថ ប័ន នងិរាជរោា េិបាល ឱយេសព្រម្ចបានសជារជយ័ព្របក្បសោយព្របេិទធភាព នងិេ័ក្តិេិទធភាព ។ 

ខ្. យនតការតារដានវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្ត 

 ព្រេបតាម្សារាចរសលែ ០៩ េរ របេ់រាជរោា េិបាលក្ម្ពុជា ចុឹះនថៃទី០៨ កែធនូ ឆ្ន ំ២០១៥ េត ីពី  វិធាននិងនីត្ិ

 វិធីននការសរៀបច្ាំ ការអនុវត្ត ការម្ត្ួត្ពិនិត្យតារដាននិងការវាយត្នរ្សលើការងារកកទម្រង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ ការតាម្ោនវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្ត ព្រត្ូវបានសធវើស ើងជាព្របចំ តាម្រយៈក្ិចចព្របជុំព្របចំកែ ក្ិចចព្របជុពំ្របចំព្រត្មីាេ 

នងិក្ិចចព្របជុំព្របចំឆ្ន ំ ។ 

 ក្ចិចព្របជុពំ្របចំកែ ៖ ព្រក្ុម្ការងារកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ននអងគភាពនីមួ្យៗ សព្រកាម្ឱវាទព្រក្េួង

សេនាក្ិចច នងិហិរញ្ញវត្ថុ សរៀបចំក្ិចចព្របជុំព្របចំកែរបេ់ែលួន សោយមានការចលូរួម្ពមី្ស្រនតីជនំាញទទួលបនៃុក្ាក្ព់ន័ធនន អ.គ.

ហ. និងស្ាើរបាយការណ៍េត ីពីវឌ្ឍនភាពព្របចំកែ តាម្ទព្រម្ង់កនលព្រត្ូវក្ំណត្់សោយ អ.គ.ហ. ម្ក្ អ.រ.ហ. សៅក្នុងេបាត ហ៍

ទី ១ ននកែបនាៃ ប់ ។ 

 ក្ចិចព្របជុពំ្របចំព្រត្មីាេ ៖ ក្ិចចព្របជុំព្របចំព្រត្មីាេ ព្រត្ូវបានសរៀបចំស ើង សោយកបងកចក្ជា ៣ ក្ព្រម្តិ្ សព្រកាម្ការនឹក្នំា

ន៏ែពង់ែពេ់របេ់រនាម្ស្រនតពី្រក្េួងសេនាក្ិចច និងជាព្របធាន គ.ហ.ស.។ 

• ក្ិចចព្របជុំ ននរណៈក្ម្មការកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ននព្រក្េួងសេនាក្ិចច នងិហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

• ក្ិចចព្របជុំ ននរណៈក្មាម ធិការនឹក្នំាការងារកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ។ 

• ក្ិចចព្របជុ ំ ននរណៈក្មាម ធិការនឹក្នំាការងារកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ជាមួ្យត្ណំាងនន

រូអេិវឌ្ឍន៍ ។ 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ក្ចិចព្របជុពំ្រត្តួ្ពនិតិ្យព្របចំឆ្ន ំ ៖ ការអនុវត្តក្នការេក្ម្មភាព របេ់ព្ររប់ព្រក្េួង សាថ ប័ន នងិអងគភាពាក្ព់ន័ធសព្រកាម្ឱ

វាទព្រក្េួងសេនាក្ិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ នងឹព្រត្ូវព្រត្ួត្ពនិិត្យក្នុងក្ចិចព្របជុំព្រត្ួត្ពនិិត្យព្របចំឆ្ន ំ កនលជាក្ិចចព្របជុំព្រត្ួត្ពនិតិ្យតាម្ោន

ក្ម្មវិធីកក្ទព្រម្ងក់ារព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ទូទងំព្រក្េួង សាថ ប័ន ។ 

 

លាំហូរននការតារដានវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្ត 
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សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននក្ម្មវធិីកក្ទព្រម្ង់ការព្ររប់ព្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រត្ីមាេទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 


