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I.លស្ច្កតីលែតើម្   
 

 ផ្អែកលលើមូលដ្ឋា នននរបាយការណ៍ត្រួរពិនិរយត្បចំាឆ្ន ំា២០១៤ របាយការណ៍ត្រួរពិនិរយត្បចំាឆ្ន ំា២០១៥ កាន់ផ្រ

បង្ហា ញឱ្យលយើងល ើញអំាពីសមិទធអលសំាខាន់ៗ ផ្ែលត្រូវសលត្មចបានជាចំាបាច់ លែើមបីឱ្យការអនុវរតកមមវិធីផ្កទត្មង់

ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈអាចឈានលៅែំាណាក់់កាលទី៣ រឺការអារភាា ប់ថវកិាលៅនងឹលោលនលោបាយ លៅឆ្ន ំា

២០១៦។ ពិរណាស់ថា ការបញ្ចប់ែំាណាក់កាលទី២ លៅឆ្ន ំា២០១៥ លនេះ ទាមទារឱ្យលយើងលត្រៀមលកខណៈត្រប់

ត្រុងលត្ជាយ ត្ពមទាំាងសលត្មចបានជាអរិបរមា ប ុផ្នតផ្អនការសកមមភាពរួមែំាណាក់កាលទី៣ រផ្មងរួមបញ្ចូលនូវ

ការង្ហរផ្ែលលៅលសសសល់ពីែំាណាក់កាលទី២ លហើយឈានលៅបញ្ចប់ែំាណាក់កាលទី៣ ឱ្យបានជាអរិបរមា ជាពិលសស 

ការបញ្ចប់នូវផ្អនការសកមមភាពផ្ែលបលត្មើឱ្យភាពលរឿទុកចិរតននថវិកា ផ្ែលជាទលូៅផ្អនកលនេះ រួរត្រូវបានបញ្ចប់តាំាង

ពីែំាណាក់កាលទី១ មកលម្ េះ។ របាយការណ៍ឆ្ន ំា២០១៥ លនេះ នឹងរំលលចអំាពីការង្ហរសំាខាន់ៗជាលត្ចើនសត្មាប់បលត្មើឱ្យ

រណលនយយភាពហិរញ្ញវរថ ុ ផ្ែលមិនត្រឹមផ្រមានលោលលៅបង្ហា ញអំាពីការពត្ងឹងត្បព័នធករ់ត្តា និងរបាយការណ៍ប ុលណាណ េះ

លទ ប ុផ្នតផ្ថមទាំាងរូសរំលលចអំាពីលទធអល ផ្ែលបលត្មើឱ្យលោលលៅននែំាណាក់កាលទី២ លនេះ ជារួមអងផ្ែរ លោលរឺ

ការពត្ងឹងរណលនយយភាពហិរញ្ញវរថ ុត្រូវសលត្មចបានជាសារវនតលៅែំាណាក់កាលទី២ លនេះ។  

 មិនខុសោន នឹងអវីផ្ែលលយើងធ្ាប់បានវាយរនម្លៅឆ្ន ំាមុនៗល េះលទ ការតាមដ្ឋនត្រួរពិនិរយត្បចំាឆ្ន ំា ផ្ែលលរៀបចំា

ល ើងលដ្ឋយអរគលលខាធិការដ្ឋា នរណៈកមាម ធកិារែឹក ំាការង្ហរផ្កទត្មង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ (អ.រ.ហ) 

បានផ្អែកលលើសមិទធអល   លត្កាមកិចចខិរខំាត្បឹងផ្ត្បងរបស់ត្រប់អងគភាពទាំាងអស់លត្កាមឱ្វាទត្កសួងលសែាកិចចនិង

ហិរញ្ញវរថ ុនិងការបូកបញ្ចូលនូវសមិទធអល ផ្ែលសលត្មចបានលដ្ឋយត្កសួង-សាថ ប័នទាំាងអស់ ផ្ែលខិរខំាអនុវរតកមមវិធី

ផ្កទត្មង់ការត្រប់ហិរញ្ញវរថសុាធារណៈកនុងរយៈលពល២ ឆ្ន ំាចុងលត្កាយលនេះ។ លទាេះបីជាការរួមចំាផ្ណករបស់ត្កសួង-

សាថ ប័នលៅមានសមាមាត្ររិចជាងសកមមភាព ផ្ែលអនុវរតលដ្ឋយត្កសួងលសែាកិចចនិងហិរញ្ញវរថ ុ (កសហវ) ក៏ពិរផ្មន 

ប ុផ្នតរបាយការណ៍លនេះក៏មិនបានបំាលល្ចនូវកិចចត្បឈម និងសំាណូមពរពីត្កសួង-សាថ ប័ន លអេងៗល ើយ ជាពិលសស 

ត្កសួង-សាថ ប័ន ផ្ែលអនុវរតថវិកាកមមវិធីលពញលលញទាំាង១០ ត្ពមទាំាងត្កសួង-សាថ ប័នចំានួន១៥ លអេងលទៀរ ផ្ែលនឹង

ត្រូវអនុវរតថវិកាកមមវិធីលពញលលញ និងអងគភាពថវិកាលៅឆ្ន ំា២០១៦ លនេះ ត្សបតាមឯកសារទសេ ទានសតអីំាពីទសិលៅ

យុទធសាស្តសតននការផ្កទត្មង់ត្បព័នធថវិកាកមពុជាឆ្ន ំា២០១៣-២០២០ ផ្ែលត្រប់ត្កសួង-សាថ ប័នទាំាងអស ់ ត្រូវចូលរួម

អនុវរតថវិកាកមមវិធីលពញលលញោ ងយរូបំាអុរត្រឹមឆ្ន ំា២០១៨ លែើមបីឱ្យថវិកាកមមវិធីទាំាងមូលអាចឆ្្ងអនុម័រពីសាថ ប័ន

នីរិបបញ្ញរតិបានលៅឆ្ន ំា២០២០។      

សត្មាប់របាយការណ៍លនេះ លយើងនឹងលធវើការបកត្សាយអំាពកីារសលត្មចបានលទធអល  លធៀបលៅនឹងផ្អនការ

សកមមភាពរួមែំាណាក់កាលទី២ ថមី ផ្ែលត្រូវបានោំាត្ទលដ្ឋយផ្អនកចំានួន៤ រភឺាពលរឿទកុចិរតននថវកិា, រណលនយយភាព

ហិរញ្ញវរថ,ុ ការរលត្រៀមលកខណៈសត្មាប់រំាហានប ា ប់, និងការោំាត្ទែល់ការអនវុរតកមមវធីិផ្កទត្មង់ត្បកបលដ្ឋយលជាររ័យ 

នងិចីរភាព។ កចិចការសំាខាន់សត្មាប់រយៈលពល២ ឆ្ន ំា រឺរត្មូវឱ្យលយើងបនតលតត រការយកចិរតទុកដ្ឋក់លលើភាពលរឿទុកចិរត 

ននថវិកា លែើមបីធា ឱ្យបាននវូភាពរលូន និងសថិរភាពននការអនុវរតថវិកាកនុងឆ្ន ំា ត្ពមទាំាងការដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតជាសាថ ពរ

នូវត្បព័នធព័រ៌មានវិទាត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ  (FMIS) រំាហានទី១។ ជាលទធអល សាថ នភាពននភាពលរឿទុកចិរត

ននថវិកា ត្រូវបានរកាជាសារវនតែផ្ែល លទាេះបីជាលៅមិនទាន់មានសថរិភាពលពញលលញកតី លហើយលបើលយើងពិនិរយលៅលលើ

ការបលងកើនរណលនយយភាពហិរញ្ញវរថ ុវិញ កិចចការសំាខាន់ៗ និងចំាបាច់មួយចំានួនត្រូវបានអនុវរតរួចរាល ់ ជាពិលសស 
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សមាសធារុចំាបាច់អាចយកមកលត្បើត្បាស់បាន សត្មាប់បលត្មើឱ្យការអនុវរត  FMIS កនុងការកសាងត្បព័នធរណលនយយភាព 

ផ្ែលជាមូលដ្ឋា នត្រឹេះននែំាណាក់កាលទី២ លនេះអងផ្ែរ។ លដ្ឋយផ្ ក ការលត្រៀមលកខណៈសត្មាប់រំាហានប ា ប់ ត្រូវ 

បានោំាត្ទលដ្ឋយសកមមភាពជាលត្ចើន លទាេះបីជាលទធអលជារួមលៅពុំាទាន់សលត្មចបានលពញលលញតាមលោលលៅកតី ក៏

ភារលត្ចើនការង្ហរសំាខាន់ៗមួយចំានួន ត្រូវបានពត្ងឹង ជាពិលសស លលើការបនតពត្ងឹងភាពត្រប់ត្រុងលត្ជាយ និង

សមាហរណកមមថវិកា ជាពិលសស ការពត្ងឹងការអនុវរតផ្អនការយុទធសាស្តសតថវិកា និងការបនតពត្ងឹង និងពត្ងីកការ

អនុវរតថវិកាកមមវិធី, និងការង្ហរសត្មាប់ោំាត្ទទូលៅ និងកសាងសមរថភាព ផ្ែលលតត រលលើយុទធសាស្តសតត្រប់ត្រងធនធាន

មនុសេ, ផ្អនការអេពវអាយ និងការបណតុ េះបណាត ល។ 

 របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពលនេះ នឹងលរៀបរាបព់ីលទធអលសលត្មចបានលដ្ឋយលមែិរលៅតាមផ្អែកនីមួយៗ រហូរែល់

កត្មិរលោលបំាណង និងចលង្ហក មសកមមភាពលធៀបនឹងសូច ករ ត្ពមទាំាងលលើកល ើងពីបញ្ហា ត្បឈម និងអនុសាសន/៍

ការង្ហរត្រូវលធវើបនតអងផ្ែរ។     

ការវាយរនម្វឌ្ឍនភាពននការអនុវរតសកមមភាពរួមែំាណាក់កាលទី២ ថមីលនេះ បានពិនិរយលៅលលើផ្អនកសំាខាន់ៗ៤ 

រភឺាពលរឿទុកចិរតននថវិកា, រណលនយយភាពហិរញ្ញវរថ,ុ ការលត្រៀមលកខណៈសត្មាប់រំាហានប ា ប់, និងការោំាត្ទែល់

ការអនុវរតកមមវិធីផ្កទត្មង់ត្បកបលដ្ឋយលជាររ័យ និងចីរភាព។  

  វធីិសាស្តសតផ្ែលលត្បើត្បាស់សត្មាប់វាយរនម្វឌ្ឍនភាពននការអនវុរតផ្អនការសកមមភាព ផ្អែកលលើមូលដ្ឋា ន២ រឺ៖  

 ១.សកមមភាពការង្ហរសលត្មចបានលធៀបនឹងសកមមភាពផ្ែលបានលត្ោងអនុវរត 

 ២.លទធអលសលត្មចបានលធៀបនឹងសូច ករលោលលៅ។ 

 កនុងល េះផ្ែរ ការអតលន់ិលទាសវាយរនម្លលើវឌ្ឍនភាពសលត្មចបាន ត្រូវបានផ្បងផ្ចកជា៤ កត្មិរ សត្មាប់

លោលបំាណង រឺ៖   លែ (១០០%),  លែបងគួរ (៩៩%-៨០%),  មធយម (៧៩%-៥០%)  និង លខាយ   (<៥០%)។ 

លដ្ឋយផ្ ក សត្មាប់ចលង្ហក មសកមមភាព មានការកំាណរ់ជា៤ ត្បលលទរឺ សលត្មចបាន (១០០%), កំាពុងបនតលធវើ (៩៩%-៨០%), 

អាចមានហានលិ័យ (៧៩%-៥០%) និងមានហានិល័យ  (<៥០%)។ 

 របាយការណ៍ត្រួរពិនិរយ និងវាយរនម្ត្បចំាឆ្ន ំាលនេះ ជាឯកសារមូលដ្ឋា នមួយ លែើមបីលធវើការវាយរនម្ពី

សាថ នភាព និងសមរថភាព ផ្ែលលបាេះរំាហានបានលដ្ឋយរលូនពីែំាណាក់កាលទី២ លឆ្ព េះលៅែំាណាក់កាលទី៣ ខាង

មុខលនេះបាន។ កនុងការអនុវរតផ្អនការសកមមភាពែំាណាក់កាលទី២ ថមី ទាំាងមូលសត្មាប់ឆ្ន ំា២០១៤-២០១៥ ទនាឹមនឹង

ការបនតពត្ងឹងភាពលរឿទុកចិរតននថវិកាលឆ្ព េះលៅរកត្បព័នធរងឹមាំា និងត្បកបលដ្ឋយត្បសិទធភាពល េះ ការបលងកើនរណលនយយ

ភាពហិរញ្ញវរថជុាសារវនតត្រូវផ្រសលត្មចឱ្យបាន រួមទាំាងការឈានលៅែំាណាក់កាលទី៣ រឺការបលងកើនការអារភាា ប់ថវិកាលៅ

នឹងលោលនលោបាយ លដ្ឋយធា និរនតរភាពននកមមវិធីផ្កទត្មង់ទាំាងមូល។ លហរុែូចលនេះ លទធអលជាភាររយ ផ្ែល

នឹងមានបង្ហា ញរូនលៅកនុងផ្អនកនីមួយៗលនេះនឹងបញ្ហា ក់អំាពីទំាហំាការង្ហរ ផ្ែលបានអនុវរតកន្ងមក ភាា ប់លដ្ឋយការ

សននិដ្ឋា នអំាពីសាថ នភាពននការង្ហរផ្កទត្មង់  លែើមបីលធវើការលបាេះរំាហានលៅែំាណាក់កាលថមីមួយលទៀរ ផ្ែលជាទលូៅ លយើង

អាចសននិដ្ឋា នបានថា លយើងមានមូលដ្ឋា នត្រប់ត្ោន់កនុងការឈានលៅអនុវរតែំាណាក់កាលទី៣ បាន។  

II.េទធែេស្លម្ម្ច្បានតាម្កែនក  

 លៅកនុងផ្អនការសកមមភាពរួមែំាណាក់កាលទី២ ថមី (CAP 2 New) មានផ្អនកសំាខាន់ៗចំានួន៤ រភឺាពលរឿទុក

ចិរតននថវិកា, រណលនយយភាពហិរញ្ញវរថ,ុ ការលត្រៀមលកខណៈសត្មាប់រំាហានប ា ប់, និងការោំាត្ទែល់ការអនុវរត

កមម វិធីផ្កទត្មង់ត្បកបលដ្ឋយលជាររ័យ និងចីរភាព ផ្ែលផ្បងផ្ចក១៦ លោលបំាណង នងិចលង្ហក មសកមមភាពចំានួន៦២។ 
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សកមមភាពការង្ហរជាលត្ចើនត្រូវបានកំាណរ់ និងអនុវរតលដ្ឋយអងគភាពចំានួន១២ លត្កាមឱ្វាទត្កសួងលសែាកិចចនិង

ហិរញ្ញវរថ។ុ តាមរយៈសាថ នភាពននផ្អនកទាំាង៤ ល ើញថា ផ្អនកភាពលរឿទកុចិរតននថវកិា មាន៤ លោលបំាណង និង១៤ 

ចលង្ហក មសកមមភាព សលត្មចបាន៨៥%, ផ្អនកបលងកើនរណលនយយភាពហិរញ្ញវរថ ុមាន៦ លោលបំាណង និង២៥ ចលង្ហក ម

សកមមភាព សលត្មចបាន៨៣%, ផ្អនកលត្រៀមលកខណៈសត្មាប់រំាហានប ា ប់ មាន៤ លោលបំាណង និង១៩ ចលង្ហក ម

សកមមភាព សលត្មចបាន៧៩% និងការោំាត្ទែល់ការអនវុរតកមមវធីិផ្កទត្មង់ត្បកបលដ្ឋយលជាររ័យ នងិចីរភាព មាន២ 

លោលបំាណង និង៤ ចលង្ហក មសកមមភាពសលត្មចបាន៧១%។ 

 លបើផ្អែកលលើលោលបំាណង និងចលង្ហក មសកមមភាពលនេះ សកមមភាពផ្ែលទទួលបានលទធអលត្បលសើរជាងលរ របឺនត

ពត្ងឹងភាពលរឿទកុចិរតននថវកិា នងិរណលនយយភាពហិរញ្ញវរថ។ុ សត្មាប់ការលត្រៀមលកខណៈ សត្មាប់រំាហានប ា ប់ 

ភារលត្ចើនសកមមភាពសលត្មចបានតាមលោលលៅ លហើយផ្ែលលជាររ័យននកតាត លនេះលត្ចើនសថិរលៅលលើការពត្ងឹងលោល-

ការណ៍ផ្ណ ំា និងការបណតុ េះបណាត ល។ លដ្ឋយផ្ ក សត្មាប់ការោំាត្ទែល់ការអនុវរតកមមវិធីផ្កទត្មង់ត្បកបលដ្ឋយ

លជាររ័យ និងចីរភាព ពុំាទាន់សលត្មចបានតាមលោលលៅលទ លដ្ឋយលហរុថា សកមមភាពភារលត្ចើនោក់ព័នធនឹងការ

បណតុ េះឆ្នាៈកំាផ្ណទត្មង់ សមរថភាពែឹក ំា និងត្រប់ត្រង ត្ពមទាំាងយនតការននការលលើកទឹកចិរត។ 

 របូភាពទ១ី៖លទធអលជាភាររយសលត្មចបានតាមផ្អនក  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១.ភាពល ឿទុកចិ្ត្តននថ្វិកា 

 លៅកនុងផ្អនកទី១ លនេះ ភាពលរឿទុកចិរតននថវិកា ត្រូវបានពត្ងឹងតាមរយៈលោលបំាណងចំានួន៤ រឺ (១) ការពត្ងឹង

ការត្រប់ត្រងចំាណូល និងការអនុវរតផ្អនការត្បមូលចំាណូល (២) ការពត្ងឹងការត្រប់ត្រងបំាណលុ (៣) ការពត្ងឹងការ

ត្រប់ត្រងសាច់ត្បាក់ និងរណនីធ ោរ (៤) ការផ្កលមែការអនុវរតថវិកា និងពត្ងឹងការអនុវរតផ្អនការចំាណាយ ផ្ែល

ោំាត្ទលដ្ឋយសកមមភាពចំានួន១៤ ។    

 រហូរមកែល់លពលបចចុបបននលនេះ សាថ នភាពរម្ារចំាណូល និងចំាណាយថវិកាជារិលៅផ្ររកាបានកាន់ផ្ររូច

លធៀបនឹងចាប់ថវិកាផ្ែលបានអនុម័រ, លំាហូរចំាណូលកាន់ផ្ររលូន, ការទូទារ់សាច់ត្បាក់បានទានល់ពលលវលា ត្ពមទាំាង

ការ់បនថយបានជាែរាបនូវបញ្ហា បំាណលុកកសាេះ ក៏ប ុផ្នតត្បសិទធភាពននការលរៀបចំា និងការអនុវរតផ្អនការចំាណូល និង
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ចំាណាយកនុងឆ្ន ំាពុំាទាន់មានភាពសុត្កឹរ និងសមរថភាពពាករណ៍ ហាក់លៅមានកត្មិរ ត្ពមទាំាងអវីផ្ែលជាការត្ពួយ

បារមភល េះ រឺលទធភាពបញ្ហា ចំាណាយតាមត្បលលទ ហាក់លៅមានបញ្ហា មួយចំានួនសត្មាប់ឆ្ន ំា២០១៥ លនេះ ផ្ែល

មូលលហរុមួយចំានួនត្រូវបានបញ្ហា ក់លៅកនុងចំាណចុជាបនតប ា ប់លនេះ។ 

 ត្បសិនលបើលយើងពិនិរយជារួមកនុងកត្មិរចលង្ហក មសកមមភាពវិញ ត្ពមទាំាងផ្អែកតាមមូលដ្ឋា នននការផ្បកផ្ចកតាម

ត្បលលទែូចផ្ែលបានលរៀបរាប់ខាងលែើម ល េះ លយើងសលងករល ើញថា ចលង្ហក មសកមមភាពផ្ែលសលត្មចមានចំានួន៥ 

(៣៦%), ចលង្ហក មសកមមភាពផ្ែលកំាពុងបនតអនុវរត មានចំានួន៤ (២៨%), ចលង្ហក មសកមមភាពផ្ែលអាចមាន

ហានិល័យ មានចំានួន៥ (៣៦%) និងពុំាមានចលង្ហក មសកមមភាពណាចរ់ទុកថា មានហានលិ័យលទ។ 

 របូភាពទ ី២៖លទធអលជាភាររយសលត្មចបានតាមផ្អនកភាពលរឿទកុចិរតននថវកិា 

 
  

១.១.លទធអលលលើសូច ករសមិទធកមមរនឹ្េះ  

តារាង១៖លទធអលសូច កសមិទធកមមរនឹ្េះ 

    

ត្បលព៖ អរគ យកដ្ឋា នររ ោរជារិ ,ទិននន័យបលណាត េះអាសននរិរត្រឹមនថៃទី២១ មករា ២០១៥ 
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តារាងលទធអលខាងលលើ រឺជាព័រ៌មានសលងខបសតីពីសមិទធអលរន្ឹេះ ផ្ែលរបាយការណ៍លនេះបានលលើកយក

សូច ករសំាខាន់ៗចំានួន៥ ត្ពមទាំាងមានការបកត្សាយលមែិរតាមចំាណចុនីមួយៗែូចមានបញ្ហា ក់រូនជាបនតប ា ប់

លនេះ។ 

 ១.១.១.ការលកើនល ើងចំាណូលកនងុត្សុក 

មានកតាត ជាលត្ចើន ផ្ែលលធវើឱ្យមានការលកើនល ើងចំាណូលកនុងត្សុក  លោលរឺ៖ 

- ផ្អែកតាមទិននន័យរបស់អរគ យកដ្ឋា នររ ោរជារិ អរគ យកដ្ឋា នរយនិងរដ្ឋា ករកមពុជា អនុវរតការត្បមូល

ចំាណូលត្បចំាឆ្ន ំា២០១៥ សលត្មចបានសរុប១០៩,៨៣%  លធៀបចាប់ថវិកាសលត្មចបាន។  លដ្ឋយផ្ ក តាម

រយៈទិននន័យអរគ យកដ្ឋា នរយ និងរដ្ឋា ករកមពុជា រួលលខននការបង់ចំាណូលរយចូលររ ោរជារិកនុងឆ្ន ំា

២០១៥ លនេះសលត្មចបាន១១៥,៧៣% លធៀបនឹងចាប់ថវិកា ផ្ែលរួលលខលនេះបង្ហា ញឱ្យល ើញនូវភាព

លជាររ័យកនុងការអនុវរតផ្អនការសកមមភាពឆ្ន ំា២០១៥ របស់អរគ យកដ្ឋា នរយនិងរដ្ឋា ករកមពុជា។ លជាររ័យ

លនេះលដ្ឋយសារការអនុវរតោ ងមុឺងមា រ់នូវការត្រួរពិនិរយលែើមទ ី កណាត លទី នងិចុងទ ី និងបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវរត

ផ្អនការសកមមភាពននការត្បមូលពនធ អាករ និងត្បាក់ពិន័យលលើោនយនតផ្ែលមានត្សាប់កនុងត្បលទស ផ្ែល

មិនបានបំាលពញការពវកិចចពនធ និងអាករ និងជាពិលសស ការត្បកាន់ខាា ប់នូវអលិត្កមការង្ហរបួនោ ងរបស់

ត្កសួងលសែាកិចចនិងហិរញ្ញវរថ ុរបស់មស្តនតីរារការរយនិងរដ្ឋា ករត្រប់ជាន់ថាន ក់។ ទនាឹមនឹងលនេះ ត្បលលទចំាណូល

ពនធរយសំាខាន់ៗ មានការលកើនល ើងលធៀបនឹងចាប់ថវិកាែូចជា អាករពិលសសរបប ំាចូលសហត្ោសលអេងៗ

លសមើ១៤៧,៩៣%, ពនធរយពីការ ំាចូលអនុវរតបាន១១៣,៨% កនត្មយកមុនពីការង្ហររយកនុងការ ំាចូល

លសមើ១១៥,៧៦% និងអាករលលើរនម្បផ្នថមរបប ំាចូលសហត្ោសលអេងៗលសមើ១១៧,០៩%។ 

- លោងតាមទិននន័យអរគ យកដ្ឋា នររ ោរជារិ អរគ យកដ្ឋា នពនធដ្ឋរសលត្មចបានអនុវរតការត្បមូលចំាណូល

ត្បចំាឆ្ន ំា២០១៥ បានចំានួន១០៩,៨១% លធៀបចាប់ថវិកា។ លដ្ឋយផ្អែកតាមទិននន័យអរគ យកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ វិញ 

រួលលខននការបង់ចំាណូលចូលររ ោរជារិកនុងឆ្ន ំា២០១៥ លនេះ សលត្មចបាន១១១,៥៣% លធៀបនឹងចាប់

ថវិកា ផ្ែលកនុងល េះ ចំាណូលពនធដ្ឋរថាន ក់ជារិសលត្មចបាន១១០,១៦% និងថាន ក់លត្កាមជារិសលត្មចបាន

១២០,១៩%។ ត្បលលទចំាណូលពនធកនុងត្សុកសំាខាន់ៗមានការលកើនល ើងលធៀបនឹងចាប់ថវិកាែូចជា ពនធលលើ

ត្បាក់ចំាលណញអនុវរតបាន១១៧,៥៥%, ពនធលបៀវរេអនុវរតបាន១២០,០៨% ពនធលលើអលទុនននែីធ្ី អាេះ

សផ្មបងលសមើ១៤១,៣០%។ 

- លោងតាមទិននន័យអរគ យកដ្ឋា នររ ោរជារិ អរគ យកដ្ឋា នត្ទពយសមបរតិរែានិងចំាណូលមិនផ្មនសារលពើ-

ពនធ អនុវរតការត្បមូលចំាណូលត្បចំាឆ្ន ំា២០១៥ សលត្មចបាន៨២,៩០% លធៀបនឹងចាប់ថវិកា។ កតាត ផ្ែល ំាឱ្យ

លទធភាពលនេះសលត្មចបានទាបលដ្ឋយសារ (១)-ចំាណូលពី ូរិ៍លនសាទ  ត្រូវបានរាររដ្ឋា លិបាលលុបទាំាងត្សុង 

លៅសល់ផ្រដ្ឋយត្រី និងរដ្ឋា លិបាលមានការអលិរកេ ូរិ៍មួយចំានួន ផ្ែលទុកឱ្យត្បជារនលនសាទជាលកខណៈ

ត្រួសារ, (២)-អលនត្ពលឈើមានការត្បមូលបានចំាណូលទាបជាងផ្អនការកំាណរ់ ផ្ែលលនេះអាត្ស័យលលើ

បរិមាណលឈើ ផ្ែលត្បមូលបានពីែីសមបទាន ផ្ែលត្រូវឈូសឆ្យ និងលឈើ រឹបអូសជាក់ផ្សតង, (៣)-

ចំាណូលសមបទានផ្រ៉ែមានការធ្ាក់ចុេះអាត្ស័យលដ្ឋយកតាត ធំាៗចំានួន០៣ រឺទី១៖ ការលត្ោងចំាណូលពីសួយសារ

លត្បងការមិនទទួលបានចំាណូល លដ្ឋយចំាលោេះមុខកំាពងុផ្រែំាលណើរការចរចលរៀបចំាកិចច-ត្ពមលត្ពៀងលៅល ើយ

។ទី២៖ការលត្ោងចំាណូលពីសួយសារខាចទ់លន្មិនទទួលបានចំាណូលែូចការលត្ោងទុក លដ្ឋយលហរុថា មាន
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ការតែ កការលធវើអារីវកមម និងការ ំាខាច់លចញលដ្ឋយរាររដ្ឋា លិបាល។ បចចុបបនន ត្កសួងសាមីកំាពុងផ្រែំាលណើរ-

ការនីរ ិវិធីដ្ឋក់លែញនថ្សាធារណៈជាបលណត ើរៗ លែើមបីលបើកឱ្យមានត្បត្ករីភាពកនុងការលធវើអារីវកមម។ ទី៣៖ 

ចំាលោេះសួយសារផ្រ៉ែ ត្កសួងផ្រ៉ែ និងថាមពល ផ្ែលជាត្កសួងសាមីកំាពុងផ្រលធវើកំាផ្ណទត្មង់លលើយនតការចរ់ផ្ចង

ត្រប់ត្រងការលធវើអារីវកមមវិស័យលនេះែូចជាការលធវើត្បរិលូកមមលៅមនាីរជាផ្ខេបលណាត យ និងការអតល់អាជាា បណណ។ 

កំាផ្ណទត្មង់វិធីថមីលនេះមិនត្រូវបានអនុញ្ហញ រឱ្យត្កសួងលសែាកិចចនិងហិរញ្ញវរថចុូលរួមការវាយរនម្បង់សួយសារ

ល ើយ។ (៤)-ចំាណូលពីការរួលែីទំាលនរ និងែីសមបទានមានការបង់ចំាណូលទាបលបើលធៀបនឹងផ្អនការ។ 

មូលលហរុលនេះជាប់ោក់ព័នធលៅនឹងការលដ្ឋេះត្សាយកនុងកត្មិរថាន ក់ជារិ ផ្ែលបាននិងកំាពុងពិនិរយលសើលរើល ើង

 វិញនូវកិចចត្ពមលត្ពៀង និងការចរ់ផ្ចងអនុវរតរបស់ត្កុមហ ុន កនុងល េះ មានការលដ្ឋេះត្សាយទំា ស់ការ

វាស់ផ្វងជាក់ផ្សតងល ើងវិញ ត្ពមទាំាងការលុបកិចចត្ពមលត្ពៀងមួយចំានួនធំាអងផ្ែរ។ 

- លោងតាមទិននន័យអរគ យកដ្ឋា នររ ោរជារិ អរគ យកដ្ឋា នឧសាហកមមហិរញ្ញវរថ ុ អនុវរតការត្បមូល

ចំាណូលត្បចំាឆ្ន ំា២០១៥ សលត្មចបាន១៤៧,៩% លធៀបនឹងចាប់ថវិកា។ លដ្ឋយផ្ ក តាមទិននន័យរបស់

អរគ យកដ្ឋា ន ការអនុវរតចំាណូលរឺបាន១៤៧,០៣% លធៀបនឹងចាប់ថវិកាឆ្ន ំា២០១៥។ មូលលហរុននការ

លកើនល ើងចំាណូល រឺ (១) ចំាណូលពីអារីវកមមកាសុីណូ៖ រមួបញ្ចូលទាំាងការបង់បផ្នថមរបស់កាសុីណូ Naga 

World សត្មាប់ឆ្ន ំា២០១៣ ចំានួន៩.៤៣៨.៤៨៩,៨៤ ែុល្ារអាលមរិក, (២) ចំាណូលពីអារីវកមមលឆ្ន រ 

រួមបញ្ចូលទាំាងនថ្អាជាា បណណលឆ្ន រ និងនថ្អាជាា បណណលបាេះពុមពលបៀរ (៣) ចំាណូលពីអាជាា បណណកាសុីណូ៖ 

តាមរយៈវិធានការណ៏របស់ យកដ្ឋា នរំា ញផ្ែលបានដ្ឋក់លចញ លធវើឱ្យត្កុមហ ុនជាលត្ចើនរសួរាន់បង់នថ្

អាជាា បណណត្បចំាឆ្ន ំា និងមានត្កុមហ ុនការសុីណូលបើកថមីបានសុំាអាជាា បណណ។ 

 ១.១.២.ោម នការលកើរល ើងនវូបំាណលុកកសាេះថម ី (រិរកនុងរយៈលពល៩០ នថៃ ចប់ពីសំាលណើសុំាការទូទារ់ែល់

ររ ោរជារិរហូរែល់នថៃទូទារ់)។ 

 ១.១.៣.ចំាណាយថវកិាជារិ 

ចំាណាយថវិកាជារិសលត្មចបានកនុងឆ្ន ំា២០១៥ លសមើនងឹ៨៣,៧% លធៀបនឹងចាប់ថវិកា ទាបជាងលោលលៅ

១២,៣%។ ការអនុវរតទាបជាងលោលលៅលនេះ រឺលដ្ឋយសារត្កសួងចំានួន៩ ទាំាងត្កសួងអនុវរតថវិកាកមម វិធី និងមិន

អនុវរតថវិកាកមមវិធី អនុវរតទាបលត្កាម៩៥% លធៀបចាប់ថវិកាែូចជា ត្កសងួផ្ែនែី នររបូនីយកមម និងសំាណង់ អនុវរត

បាន៩៣,៧៧%, រែាលលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសុីវិលអនុវរតបាន៨៤,១៤%, មហានអា (សនតិសុខសាធារណៈ)   

អនុវរតបាន៨៤,៣៨%, មហានអា )រែាបាលទូលៅ(  អនុវរតបាន៨៣,៥២%, រណៈកមាម ធកិារជារលិរៀបចំាការលបាេះលឆ្ន រ

អនុវរតបាន៧៣,៥២%, អាជាា ធរសវនកមមជារិអនុវរតបាន៧៥,៧០%, និងអងគភាពត្បឆ្ំាងអំាលពើពុករលួយអនុវរតបាន

៨៦,០៦%, ត្កសួងការបរលទសនិងសហការត្បរិបរតិការអនតរជារិអនុវរតបាន៩១,៨១%, ត្កុមត្បឹកាអលិវឌ្ឍនក៍មពុជា

អនុវរតបាន៤៨,៩២%។ តាមរយៈលទធអលលនេះ បានបង្ហា ញពីត្បព័នធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈលៅមិនទាន់មាន

ែំាលណើរការរលូនចប់តាំាងពីការធា ចំាណាយរហូរែល់ការទូទារ់។ លនេះក៏លត្ោេះផ្រការបលញ្ចញថវិកាចំាណាយលែើមឆ្ន ំា

យរឺលដ្ឋយកតាត សរានុម័រខ្េះ ោក់ព័នធនឹងការដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតថវិកា និងអងគភាពថវិកាលៅតាមត្កសួង-សាថ ប័នចំានួន

១០។ លទាេះបីជាោ ងណា សាថ នភាពលនេះ ត្រូវបានផ្កលមែជាបលណត ើរៗតាមរយៈការខិរខំាផ្កសត្មួលនីរិ វិធីអនុវរត និង

ការបណតុ េះបណាត លសមរថភាពជាលែើម។ 
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 ១.១.៤.ចំាណាយតាមត្បលលទ  

ចំាលោេះការចំាណាយលបៀវរេ វិញ សលត្មចបាន៩៤,២% លធៀបនឹងចាប់ថវិកា២០១៥ ទាបជាងលោលលៅ៣,៨%។ 

ទំានិញ/លសវាសត្មចបាន៧៥,៧% លធៀបនឹងចាប់ថវិកា២០១៥ ផ្ែលទាបជាងលោលលៅ១៩,៣% និងមូលធន

សត្មចបាន៧៩,៤២ ផ្ែលទាបជាងលោលលៅ៥,៥៨%។ 

 ១.១.៥.កំាលណើនចំាណូលចរនត 

សត្មាប់ឆ្ន ំា២០១៥ ចំាណូលចរនតថវិការែាបានលកើនល ើងែល់១៧,១៦% ននអសស លសមើនឹង០,៣៨% ពិនាុ

ភាររយលធៀបនឹងឆ្ន ំា២០១៤។ សមទធិអលត្បមូលចំាណូលលនេះ សលត្មចបានលដ្ឋយសារការលកើនល ើងននសកមមភាព

លសែាកិចចក៏ែូចជាការខិរខំាពាោមរបស់អរគ យកដ្ឋា នពនធដ្ឋរកនុងការពត្ងឹងអនុលលាមភាពពនធ លដ្ឋយពត្ងឹងសកមម-

ភាពសវនកមម, ការចរចត្បមូលបំាណលុ, ការចុេះបញ្ាីអនកជាប់ពនធ និងលសវាអនកជាប់ពនធ  ។ ទនាឹមនឹងលនេះ

អរគ យកដ្ឋា នរយនិងរដ្ឋា ករកមពុជាខិរខំាត្បឹងផ្ត្បងបស្តង្ហក បអំាលពើលរចពនធ, ការពត្ងឹងការលធវើសវនកមមលត្កាយលពល

បលញ្ចញពីរយ (Post clearance audit, PCA) និងការពត្ងឹងរែាបាលត្បមលូពនធ។ ជាមួយោន លនេះអងផ្ែរ ការ

ត្បមូលចំាណូលមិនផ្មនសារលពើពនធក៏បានចូលរមួចំាផ្ណកោ ងសំាខាន់កនុងការសលត្មចបានលទធអលចំាណូលលនេះអងផ្ែរ។ 

លដ្ឋយផ្ ក លទធអលននការត្បមូលចំាណូលសលត្មចបានត្បមាណជា០,៣៨ ពិនាុភាររយលនេះ ទាបជាងលោលលៅផ្ែល

ត្រូវសលត្មចឱ្យបានោ ងរិច០,៥ ពិនាុភាររយបផ្នថមកនុងឆ្ន ំា ផ្ែលបានដ្ឋក់លចញកនុងយុទធសាស្តសតលកៀរររចំាណូលរយៈ-

លពលមធយម២០១៤-២០១៨។ លទធអលទាបជាងលនេះ បណាត លមកពីការត្បមូលចំាណូលកនុងឆ្ន ំា២០១៤ មានកត្មិរខពស់ 

ខុសពីធមមតារហូរែល១,៩ ពិនាុភាររយននអសស ផ្ែល ំាឱ្យប េះោល់ែល់កំាលណើនចំាណូលឆ្ន ំា២០១៥ ផ្ែលលនេះ

មិនផ្មនបង្ហា ញពីការអសមរថភាពត្បមូលចំាណូលកនុងឆ្ន ំា ២០១៥ ល េះលទ។  

 

១.២.លទធអលននសកមមភាពរនឹ្េះសត្មាប់បនតពត្ងឹងភាពលរឿទកុចិរតននថវកិា 

លត្ៅពីការតាមដ្ឋនលលើការអនុវរតភាពលរឿទុកចិរតននថវិកា   តាមរយៈសូច ករសមិទធកមមរន្ឹេះទាំាង៦ ខាងលលើ 

សកមមភាពរន្ឹេះមួយចំានួនត្រូវបានដ្ឋក់លចញ លែើមបីអនុវរត និងសត្មាប់តាមដ្ឋនត្រួរពិនិរយលលើការពត្ងឹងភាពលរឿ

ទុកចិរតននថវិកា   សំាលៅោំាត្ទការលធវើឱ្យត្បលសើរល ើងនូវរណលនយយភាពហិរញ្ញវរថ ុ   ផ្ែលជាលោលបំាណងយុទធសាស្តសតនន 

ែំាណាក់កាលទី២ ថមី។ សកមមភាពទាំាងលនេះ ត្រូវបានអនុវរតកនុងលោលបំាណងចំានួន៤ និងចលង្ហក មសកមមភាពចំានួន១៤ 

លែើមបីពត្ងឹងភាពលរឿទុកចិរតននថវិកា ផ្ែលជាផ្អនកមួយសំាខាន់ននកមមវិធីផ្កទត្មង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ

ែំាណាក់កាលទី២ ថមី ត្របែណត ប់អងគភាពត្បមូលចំាណូល (អរគ យកដ្ឋា នរយនិងរដ្ឋា ករកមពុជា, អរគ យកដ្ឋា ន

ពនធដ្ឋរ, អរគ យកដ្ឋា នត្ទពយសមបរតិរែានិងចំាណូលមិនផ្មនសារលពើពនធ នងិអរគ យកដ្ឋា នឧសាហកមមហិរញ្ញវរថ)ុ 

និងអងគភាពត្រប់ត្រងចំាណូលនិងចំាណាយ (អរគ យកដ្ឋា នលោលនលោបាយលសែាកិចចនិងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ, អរគ-

 យកដ្ឋា នថវិកា និងអរគ យកដ្ឋា នររ ោរជារិ)។ 

ការអនុវរតសកមមភាព លែើមបីពត្ងងឹភាពលរឿទុកចិរតននថវិកា សលត្មចបានលទធអលលែត្បលសើរលត្ចើន ផ្ែល

របាយការណ៍នឹងលធវើការពនយល់ជាបនតប ា ប់។ 

 

  ១.២.១.ការពត្ងឹងការត្រប់ត្រងចំាណូល នងិការអនវុរតផ្អនការត្បមូលចំាណូល  

លោលបំាណងលនេះ មានចលង្ហក មសកមមភាពចំានួន៤។ ផ្អែកលលើសកមមភាពសលត្មចបាន លោលបំាណងលនេះសលត្មច

បាន៧៦% កនុងល េះចលង្ហក មសកមមភាព១១.១.ពត្ងឹងសមរថភាពននការលរៀបចំាសុត្កឹរភាពននការពាករ និងត្បសិទធភាព
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ននការអនុវរដត្កបខ័ណឌ  និងលោលនលោបាយចំាណូលសលត្មចបាន៨៨%, ១១.២.ពត្ងឹងសមរថភាពពាករណ ៍

សមរថភាពត្រប់ត្រង និងត្បសិទធភាពននការត្បមូលចំាណូលរយនិងរដ្ឋា ករ សលត្មចបាន៦៦%, ១១.៣.

ពត្ងឹងសមរថភាពពាករណ៍ សមរថភាពត្រប់ត្រង និងត្បសិទធភាពននការត្បមូលចំាណូលពនធដ្ឋរ សលត្មចបាន៨៨% 

និង១១.៤. ពត្ងឹងសមរថភាពពាករណ៍ សមរថភាពត្រប់ត្រង និងត្បសិទធភាពននការត្បមូលចំាណូលមិនផ្មនសារលពើពនធ 

សលត្មចបាន៦៣%។  

លបើពិនិរយលមើលលទធអលសលត្មចបានននសូច កររន្ឹេះននចលង្ហក មសកមមភាពទាំាង៤  ល ើញថាមានសូច ករ១២ 

សលត្មចបានតាមលោលលៅ លោលរឺ៖ 

១.ម ូផ្ែលពាករណ៍របស់អរគ យកដ្ឋា នលោលនលោបាយលសែាកិចចនិងហរិញ្ញវរថសុាធារណៈ ត្រូវបានផ្កលមែ 

និងចងត្កងនីរិវិធីវិភារសត្មាប់ពាករណ៍។ 

២.យុទធសាស្តសតលកៀរររចំាណូលរយៈលពលមធយម២០១៤-២០១៨ ត្រូវបានលបាេះពុមពអេពវអាយ និងបលង្ហា េះលលើ

លរហទំាព័ររបស់ត្កសួងលសែាកិចចនិងហិរញ្ញវរថ។ុ 

៣.រណៈកមាម ធិការចំាណូលមិនផ្មនសារលពើពនធ និងចំាណូលសារលពើពនធសត្មាប់ត្រួរពិនិរយការអនុវរតយុទធសាស្តសត

លកៀរររ ត្រូវបានបលងកើរ។ 

៤.រលត្មាងបញ្ារជារិផ្រមួយ (Cambodia National Single Window) ត្រូវបានលរៀបចំា និងដ្ឋក់ឱ្យអនវុរត។ 

៥.ត្បព័នធអាសុីរូដ្ឋបផ្នថមចំានួន៣០ ការិោល័យ យកដ្ឋា នននអរគ យកដ្ឋា នរយ ត្រូវបានដ្ឋក់ឱ្យែំាលណើការ។ 

៦.អនុត្កឹរយសតីពីពនធផ្រមត្បិ៍សារលពើពនធ ត្រូវបានលធវើវិលសាធនកមម និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវរត។ 

៧.ត្បកាសសតីពីយនតការកំាណរ់ពនធដ្ឋរសត្មាប់ត្បរិបរតិការលរិសនាហិរញ្ញវរថ ុត្រូវអនុម័រ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវរត។ 

៨.អនុត្កឹរយសតពីីរណៈកមាម ធកិារសត្មុេះសត្មួលសារលពើពនធ ត្រូវបានលរៀបចំានិងដ្ឋក់ឱ្យអនុវរត។ 

៩.ត្បព័នធត្រប់ត្រងទិននន័យ  (Central Database) របស់អរគ យកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ  ត្រូវបានលរៀបចំា  នងិដ្ឋក់ឱ្យ 

លត្បើត្បាស ់ត្ពមទាំាងបានបណតុ េះបណាត លែល់មស្តនតីោក់ព័នធ។ 

១០.ពត្ងីកបណាត ញរភាា ប់ពីត្រប់សាខាពនធដ្ឋរលខរតតាម  VPN Over Internet។ 

១១.ត្ពេះរារត្ករឹយសតីពីលកខនតិកៈររិយុរតននត្រឹេះសាថ នសាធារណៈរែាបាលនិងអនុត្កឹរយរំារសូតីពីការបលងកើរត្រឹេះសាថ ន

សាធារណៈរែាបាល ត្រូវបានលរៀបចំា និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវរត។ 

១២.លកខខណឌ អតល់អាជាា បណណ និងនីរិវិធីចុេះបញ្ាីត្កុមហ ុនលឆ្ន រ ូរ ូ និងផ្លបងភាន ល់ត្រប់ត្បលលទ ត្រូវបានផ្ក

សត្មួលឱ្យត្សបតាមសតង់ដ្ឋរអនតរជារិ។ 

លដ្ឋយផ្ ក សូច ករចំានួន៨ លទៀរ មិនសលត្មចបានតាមលោលលៅរួមមាន៖ 

១.របាយការណ៍តាមដ្ឋន និងវាយរនម្ការអនុវរតយុទធសាស្តសតលកៀរររចំាណូលរយៈលពលមធយមត្បចំាឆ្មាស និង

ត្បចំាឆ្ន ំាត្រូវបានលរៀបចំា។ លទាេះបីជាសូច ករលនេះ មិនទានស់លត្មចបានតាមលោលលៅក៏ពិរផ្មន បចចុបបននលនេះត្កុម

ការង្ហរបានលរៀបចំាទត្មង់របាយការណ៍សត្មាប់ពិនិរយតាមដ្ឋន និងបានលអាើរូនលៅអងគភាពោក់ព័នធ លែើមបីបំាលពញរួច

លហើយ។ 

២.ម ូផ្ែលពាករណ៍របស់អរគ យកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ និងអរគ យកដ្ឋា នរយនិងរដ្ឋា ករកមពុជាត្រូវបានបញ្ចប់ និង

ដ្ឋក់ឱ្យអនុវរត។ លទាេះបីជាលទធអលពុំាសលត្មចបានតាមសូច ករទាំាងត្សុងក៏ពិរផ្មន អរគ យកដ្ឋា នពនធដ្ឋរបាន

លរៀបចំាពត្ង្ហងម ូផ្ែលសលត្មចបានកនុងរងវង៨់០% ផ្ែលការង្ហរលនេះទាមទារឱ្យមានទិនននយ័លមែិរសត្មាបក់ារសាកលបង 
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ថាលរើមានកត្មិរលលមែៀង និងអាចទទួលបានកត្មិរណា រើឯអរគ យកដ្ឋា នរយនិងរដ្ឋា កមពុជាមិនទាន់លរៀបចំាម ូផ្ែល

លៅល ើយ លដ្ឋយសារធនធានមនុសេលៅមានកត្មិរ និងត្រូវការឱ្យមានការបណតុ េះបណាត ល និងការោំាត្ទបលចចកលទស

បផ្នថមលទៀរ។ ទនាឹមនឹងលនេះ អរគ យកដ្ឋា នត្ទពយសមបរតិរែានិងចំាណូលមិនផ្មនសារលពើពនធ មិនទាន់លរៀបចំាផ្បងផ្ចក

ត្បលលទចំាណូលឱ្យបានរួចរាលល់ៅតាមត្បលលទចំាណូលរួមមាន (១) ត្បលលទលថរ (២) ត្បលលទផ្ត្បត្បួល និង (៣) 

ត្បលលទផ្ែលលកើរល ើងផ្រមួយែង លៅតាមទត្មង់សត្មាប់ពាករណ៍ចំាណូលមិនផ្មនសារលពើពនធ ផ្ែលអរគ យកដ្ឋា ន

លោលនលោបាយអតល់រូន។ 

៣.នីរិវិធីបលញ្ចញទំានិញពីរយមុនលពលទំានិញមកែល់ ត្រូវបានលរៀបចំា និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវរត។ ការមិនសលត្មចបាន

តាមលោលលៅ រឺលដ្ឋយសារអរគ យកដ្ឋា នរយនិងរដ្ឋា ករកមពុជា កំាពុងែំាលណើរការសិកា និងកំាណរជ់ាបឋមនូវមុខ 

សញ្ហញ របបលនេះ។ 

៤.ផ្អនការសកមមភាព លែើមបីបង្ហក រ និងបស្តង្ហក បអំាលពើររ់លរចពនធរយៈលពលមធយម ត្រូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវរត។ 

៥.លសចកតីត្ោងចាប់សតីពីពនធលលើត្បរិបរតិការលត្បងការនិងឧសម័ន និងលសចកតីត្ោងចាប់សតីពីពនធលលើត្បរិបរតិ-

ការធនធានផ្រ៉ែធមមជារិែូចជាមាស ធយូងថម ទង់ផ្ែង ត្រូវបានដ្ឋក់ឱ្យរណៈរែាមស្តនតីអនុម័រ។ ការលរៀបចំាចាប់លនេះត្រូវ

ការលពលលវលាបផ្នថម លែើមបីសិកាអំាពីលទធភាពត្ចបាច់បញ្ចូលោន ។ 

 ៦.អនកផ្ែលត្រូវបានលត្ោងបញ្ចូលកនុងរបបសវ័យត្បកាសមានចំានួន១០០%។ ការមិនសលត្មចលនេះ រឺលដ្ឋយសារ

អនកជាប់តាមរបបពនធល  ការមិនចង់ចូលកនុងរបបពិរ ផ្ែលមានភាពសាំាញំាកនុងការត្បកាសពនធ, អនកជាប់ពនធតាមរបប

ល  ការមានលកខណៈត្រួសារ ោម នបញ្ាីការរណលនយយត្រឹមត្រូវ និងអនកជាប់ពនធតាមរបបល  ការមួយចំានួនមិនទាន់

មានចំាលណេះែឹងខាងត្រប់ត្រងបញ្ាីការរណលនយយ។ 

 ៧.លសចកតីត្ោងចាប់សតីពីការត្រប់ត្រងត្ទពយសមបរតិរែា ត្រូវបានដ្ឋក់ឱ្យរណៈរែាមស្តនតីអនុម័រ។ លទាេះបីកិចចការ

ទាំាងល េះលៅពុំាទាន់សលត្មចបានតាមលោលលៅ ប ុផ្នតជាវឌ្ឍនភាព អរគ យកដ្ឋា នត្ទពយសមបរតិរែានិងចំាណូលមិនផ្មន

សារលពើពនធ បានលរៀបចំា និងដ្ឋក់រនូត្កុមត្បឹកានីរិកមមននត្កសួងលសែាកិចចនិងហិរញ្ញវរថ ុ លែើមបីពិនិរយ និងឈានលៅរក

ការសលត្មចពីថាន ក់ែឹក ំា។ លដ្ឋយផ្ ក លសចកតីត្ោងចាប់សតីពីការត្រប់ត្រងចំាណូលមិនផ្មនសារលពើពនធ ត្រូវបានដ្ឋក់

រូនត្កសួងលសែាកិចចនិងហិរញ្ញវរថ ុពិនិរយ និងសលត្មច។ ការង្ហរលនេះ លៅមិនទាន់មានវឌ្ឍនភាពលៅល ើយ លដ្ឋយសារ

ផ្រអរគ យកដ្ឋា នត្ទពយសមបរតិរែានិងចំាណូលមិនផ្មនសារលពើពនធ លតត រលលើការលរៀបចំាចាប់ត្រប់ត្រងត្ទពយសមបរតិរែា 

និងត្ពេះរារត្កឹរយសតីពីលកខនតិកៈររិយុរតននត្រឹេះសាថ នសាធារណៈរែាបាល។ 

 ៨.លសចកតីត្ោងចាប់ត្រប់ត្រងកាសុីណូត្រូវបានអនុម័រលដ្ឋយរណៈរែាមស្តនតី។ លទាេះជាោ ងណា បចចុបបននលនេះ 

ត្កសួងលសែាកិចចនិងហិរញ្ញវរថ ុ កំាពុងរង់ចំាការត្រួរពិនិរយលលើលសចកតីត្ោងចាប់លនេះពីត្កសួងមហានអា លែើមបីលត្រៀមដ្ឋក់

រូនរណៈរែាមស្តនតីអនុម័រ។ 

បញ្ហា ត្បឈមផ្ែលមិនសលត្មចបានតាមលោលលៅននសូច ករត្បចំាឆ្ន ំា២០១៥ ខាងលលើ រលឺដ្ឋយសារកតាត ធំាៗ

មួយចំានួនរួមមាន៖ 

- កិចចសហការនអាកនុងអងគភាព (អរគ យកដ្ឋា នរយនិងរដ្ឋា ករកមពុជា និងអរគ យកដ្ឋា នត្ទពយសមបរតិនិង

ចំាណូលមិនសារលពើពនធ) លៅមានកត្មិរកនុងការលរៀបចំាផ្អនការសកមមភាព និងកំាណរ់សូច ករសត្មាប់ោំាត្ទ

កមមវិធីផ្កទត្មង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ ឱ្យមានភាពត្បឡាក់ត្កឡាោន ។ 
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- កងវេះធនធានមនុសេ និងរំានួយបលចចកលទសកនុងការលរៀបចំាម ូផ្ែលពាករណ៍ ផ្ែលជាលហរុលធវើឱ្យវឌ្ឍភាព

សលត្មចបានរិចរួច។  

- លទធអលននការអនុវរតផ្អនការត្បមូលចំាណូលផ្ែលត្រូវសលត្មចបានកនុងរងវង់ +/-៥% ត្បចំាត្រីមាស និង

ត្បចំាឆ្ន ំា រមឺិនទាន់សលត្មចបានលៅតាមលោលលៅលៅល ើយ។ 

ជាវិធានការ លែើមបីលដ្ឋេះត្សាយបញ្ហា ខាងលលើ លយើងចំាបាច់ត្រូវពត្ងឹងការសហការជាមួយអងគភាពោក់ព័នធ និង

ការចូលការអនុវរតសកមមភាពផ្កទត្មង់របស់ខួ្ន។ ទនាឹមនឹងលនេះ អងគភាពត្បមូលចំាណូលត្រូវលរៀបចំាផ្អនការសកមមភាព

កនុងែំាណាក់កាលទី៣ លែើមបីបញ្ចប់ការលរៀបចំាម ូផ្ែលពាករណ៍លៅឆ្ន ំា២០១៦ លហើយត្បសិនការង្ហរលៅផ្រអូសប ្យ 

វានឹងរេះឥទធិពលែល់ការលត្ោងចំាណូលត្បចំាឆ្ន ំា និងការលត្ោងចំាណាយថវិកាត្បចំាឆ្ន ំា សត្មាប់ោំាត្ទែល់ វិស័យ

អាទិភាព ផ្ែលបលត្មើឱ្យលោលនលោបាយអាទិភាពរដ្ឋា លិបាល។ 

សរុបមក ការពត្ងឹងការត្រប់ត្រងចំាណូល និងការអនុវរតផ្អនការត្បមលូចំាណូលកនុងឆ្ន ំាលៅមិនទាន់អនុវរតបាន

តាមលោលលៅ លដ្ឋយសារផ្រសុត្កឹរភាពននការពាករ និងភាពរលូនននការត្បមូលចំាណូលកនុងឆ្ន ំាលៅមានកត្មិរទាប។ 

 រើឯ ការអនុវរតផ្អនការសកមមភាពោំាត្ទែល់ការត្បមូលចំាណូល រលឺៅមានភាពយឺរោ វ។  

 

 ១.២.២.ការពត្ងឹងការត្រប់ត្រងបំាណលុ    

លោលបំាណងលនេះ មានចលង្ហក មសកមមភាពចំានួន៣។ ផ្អែកលលើសកមមភាពសលត្មចបាន លោលបំាណងលនេះ 

សលត្មចបាន១០០% លៅតាមលោលលៅសូច ករនីមួយៗ រួមមានលោលបំាណង ១២.១.ពិនិរយលមើលល ើងវិញ និង

ផ្កលមែត្កបខ័ណឌ ររិយុរត និងត្កបខ័ណឌ សាថ ប័ន ត្ពមទាំាងរួ ទី នងិការទទួលខុសត្រូវកនុងការត្រប់ត្រងបំាណលុ, 

១២.២.លរៀបចំា និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតយុទធសាស្តសតត្រប់ត្រងបំាណលុ, និង១២.៣.បលងកើនស័កតិសិទធភាព និងត្បសិទធភាពនន

ការលត្បើត្បាស់ទិននន័យបំាណលុ ។ 

 លបើពិនិរយលមើលលលើលទធអលសលត្មចបានននចលង្ហក មសកមមភាពទាំាង៣ លយើងល ើញថា មានសូច ករ៧ សលត្មច

បានលពញលលញតាមលោលលៅ លោលរឺ៖ 

 ១.ត្បកាសសតីពីលោលការណ៍ និងនីរិវិធីត្រប់ត្រងការឱ្យត្បាក់លរខច ី ត្រូវបានអនុម័រ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវរត។ 

 ២.លសចកតីត្ោងត្បកាសសតីពីលោលការណ៍ និងនីរិវិធសីត្មាបត់្បរិបរតិការត្រប់ត្រងបំាណលុសាធារណៈ និងនីរិ-

 វិធីននការធា របស់រែា ត្រូវបានលរៀបចំា។ 

 ៣.យុទធសាស្តសតសតីពីការត្រប់ត្រងបំាណលុសាធារណៈ២០១៥-២០១៨ បចចុបបនន ត្រូវបានអនុម័រ និងដ្ឋក់ឱ្យ 

អនុវរត។ 

 ៤.ផ្អនការអលិវឌ្ឍន៍សមរថភាពសាថ ប័ន និងធនធានមនុសេ សត្មាប់ការត្រប់ត្រងបំាណលុសាធារណៈ ត្រូវបាន

លធវើបចចុបបននភាព និងត្រូវបានអនុម័រ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវរត។ 

 ៥.របាយការណ៍បចចុបបននកមមសតីពីការវិភារចីរភាពបំាណលុ ត្រូវបានលរៀបចំា។ 

 ៦.លសចកតីត្ោងចុងលត្កាយត្ពឹរតិបត្រសថិរិបំាណលុ ត្រូវបានលរៀបចំា។ 

 ៧.ត្បព័នធ DMFAS 6.0 ត្រូវបានរលម្ើង នងិបានវាយរនម្ការអនុវរតលដ្ឋយរំា ញការរបស់  UNCTAD រួចរាល់។ 

 លយើងសននិដ្ឋា នបានថា  លៅឆ្ន ំា២០១៥  លនេះ  សកមមភាព  ផ្ែលបានដ្ឋក់លចញសត្មាប់ោំាត្ទែល់ការពត្ងឹងការ 

ត្រប់ត្រងបំាណលុសាធារណៈ សលត្មចបានតាមលោលលៅរំពឹងទុក និងការពត្ងឹងការត្រប់ត្រងបំាណលុសាធារណៈ លៅ
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ផ្រធា បាន។ លទធអលលនេះ បានឆុ្្េះបញ្ហច ំាងឱ្យល ើញពីភាពចំាបាច់កនុងការខិរខំាបផ្នថមលទៀរ លែើមបីឱ្យការត្រប់ត្រង

បំាណលុសាធារណៈឈានលៅរកសថិរភាព ជាពិលសស ត្រូវបញ្ចប់សកមមភាព ផ្ែលលៅលសសសល់លៅកនុងផ្អនការ

សកមមភាពែំាណាក់កាលទី ៣។  

 

  ១.២.៣.ការពត្ងឹងការត្រប់ត្រងសាច់ត្បាក់ នងិរណន ី

លោលបំាណងលនេះ មានចលង្ហក មសកមមភាពចំានួន៤។  ផ្អែកលលើសកមមភាពសលត្មចបាន លោលបំាណងលនេះសលត្មច

បាន៩០% កនុងល េះ ចលង្ហក មសកមមភាព១៣.១.បនតត្បមូលអតុំារណនីធ ោររបស់រដ្ឋា លិបាល និងពត្ងឹងរណនីលទាល

របស់ររ ោរ សលត្មចបាន១០០%, ចលង្ហក មសកមមភាព១៣.២.បនតពត្ងឹង និងពត្ងីកការលត្បើត្បាស់ត្បព័នធធ ោរ

សត្មាប់ត្បរិបរតិការចំាណូល និងចំាណាយសាធារណៈ សលត្មចបាន១០០%, ១៣.៣.ត្បមូលអតុំា និងបនតផ្កលមែ

ផ្អនការសាច់ត្បាក់ (ពីត្បចំាត្រីមាស/ផ្ខ ឈានលៅ ត្បចំាសបាត ហ៍/នថៃ)  សលត្មចបាន៨១%, និងចលង្ហក មសកមមភាព 

១៣.៤.បនតតាមដ្ឋនបំាណលុកកសាេះ និងឤយុកាលរបស់វា សលត្មចបាន៧៧%។ 

លបើពិនិរយលមើលលទធអលសលត្មចបានននសូច ករចលង្ហក មសកមមភាព ល ើញថា មានសូច ករចំានួន២ សលត្មច

បានតាមលោលលៅ រួមមាន៖ 

១.រណនីរដ្ឋា លិបាលត្រូវបានត្បមូលអតុំានិងត្រប់ត្រងត្បកបលដ្ឋយត្បសិទធភាព, រណនីលទាល ត្រូវបានលត្បើត្បាស់

លពញលលញ។    

២.ត្បរិបរតិការចំាណូល ចំាណាយសាធារណៈ ត្រូវបានលត្បើត្បាស់តាមរយៈត្បព័នធធ ោរបានលពញលលញ។ 

លដ្ឋយផ្ ក សូច ករចំានួន២ មិនសលត្មចបានតាមលោលលៅ រឺ៖ 

១.ផ្អនការសាច់ត្បាក់ ត្រូវបានអនុវរតត្បកបលដ្ឋយសក័តិសិទធភាព។ 

២.ត្បព័នធករ់ត្តាបំាណលុកកសាេះ និងអាយុកាលបំាណលុកកសាេះមានភាពចាស់លាស ់ ត្ពមទាំាងមានយនតការ

ត្រួរពិនិរយត្រឹមត្រូវ។ 

លយើងអាចសននិដ្ឋា នបានថា ការពត្ងឹងការត្រប់ត្រងសាច់ត្បាក់ និងរណនីធ ោរ លៅផ្ររកាបានសត្មាប់ត្បចំា

ឆ្ន ំា២០១៥ ប ុផ្នតអរគ យកដ្ឋា នររ ោរ ត្រូវបនតផ្កលមែរបាយការណ៍ផ្អនការសាច់ត្បាក់ត្បចំានថៃ សបាត ហ៍ ផ្ខ និង

ត្រីមាស លលើត្បព័នធ Online Web-based Application បផ្នថមលទៀរ, ររួបនតពត្ងឹងលលើត្បព័នធ E-transfer, សមាហ

រណកមមទិននន័យទាក់ទងនឹងផ្អនការ វិនិលោរមូលធនរបស់រដ្ឋា លិបាល នងិលសវាកមមបំាណលុលៅកនុងផ្អនការសាច់ត្បាក់ 

និងពត្ងឹងការត្រប់ត្រងសាច់ត្បាក់ផ្ែលបានបុលរត្បទានែល់ត្កសួង-សាថ ប័ន និងរត្មេះឱ្យបានមនុការដ្ឋក់អនុវរតត្បព័នធ 

FMIS។  

លត្ៅពីលនេះ លយើងមាន២ ចំាណចុសំាខាន់ ផ្ែលរួរករ់សមាគ ល់ែូចខាងលត្កាមលនេះ៖ 

ចំាណចុទី១៖បនតផ្កលមែរបាយការណ៍ផ្អនការសាច់ត្បាក់ត្បចំានថៃ សបាត ហ៍ ផ្ខ និងត្រីមាស, ពិនិរយតាមដ្ឋន

ការត្រប់ត្រងសាច់ត្បាក់។ កនុងឆ្ន ំា២០១៥ លនេះ ការពាករសាច់ត្បាក់ត្រូវបានលធវើជាត្បចំាផ្ខ ត្បចំាឆ្ន ំាជាែរាប លហើយ

កត្មិរលលមែៀងកាន់ផ្ររូចជាងមុន រឺពីកត្មិរ >១០% (រយៈលពល៣ ត្រីមាស រឺត្រីមាស១ ែល់ត្រីមាស៣) មកត្រឹម 

<១០% (ត្រឹមត្រីមាស៤ ឆ្ន ំា២០១៥)។  

ការពាករកនុងរយៈលពល៤ ត្រីមាសកន្ងមកលនេះ មានរម្ារែូចខាងលត្កាម៖ 

 លំាហូរសាច់ត្បាក់ចូលលលមែៀងជាមធយម ៩.០ % 
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 លំាហូរសាច់ត្បាក់លចញលលមែៀងជាមធយម ១០.៥% 

លដ្ឋយផ្ ក ការពាករចំាណូល និងចំាណាយថវិកា មានកំាហុសឆ្គង ឬ លលមែៀងែូចរលៅ៖ 

 លំាហូរសាច់ត្បាក់ចូល ៣.០ %< X < ១២.០% 

 លំាហូរសាច់ត្បាក់លចញលំាលអៀងកនុងចល ្េះ -៧.០%< x < -១២.០%។ 

សរុបមក ការពាករសាច់ត្បាក់ (ចំាណូល និងចំាណាយ) បានអនុវរតោ ងជាប់រួន និងកាន់ផ្រមានភាពត្បលសើរ

ល ើង ប ុផ្នតទនាឹមនឹងលនេះ ការពាករសាច់ត្បាក់ត្រូវលធវើឱ្យត្បលសើរលលើចំាណចុមួយចំានួនលទៀរកនុងឆ្ន ំា២០១៦ ខាងមុខ

ែូចជា៖ 

 ការ់បនថយកត្មិរលលមែៀងឱ្យត្រឹម៥% 

 ត្រូវលត្បើត្បាស់ត្បព័នធត្រប់ត្រងសាច់ត្បាក់ (Cash Management System) ជារំានួយ លែើមបីបងកភាព

ង្ហយត្សួល និងកាន់ផ្រឆ្ប់រហ័សសត្មាប់ត្កសួង-សាថ ប័ន កនុងការបញ្ចូលរួលលខផ្អនការចំាណូល 

ចំាណាយ។ 

ចំាណចុទី២៖អាណរតិលបើកត្បាក់ត្រូវបានតាមដ្ឋន និងលបើកអតល់ឆ្បរ់ហ័ស និងទាន់លពលលវលា, អនុវរតផ្អនការ

សមាហរណកមមបំាណលុកកសាេះ។ ជាក់ផ្សតង សមាហរណកមមទិននន័យទាក់ទងនឹងផ្អនការវិនិលោរមូលធនរបស់

រដ្ឋា លិបាល នងិលសវាកមមបំាណលុលៅកនុងផ្អនការសាច់ត្បាក់ អរគ យកដ្ឋា នររ ោរជារិបានពិភាកា និងទំា ក-់

ទំានងជាមួយ យកដ្ឋា នកិចចសហត្បរិបរតិការ និងត្រប់ត្រងបំាណលុ (DCDM) លហើយបានលត្បើត្បាស់ និងទាញទិននន័យ

បំាណលុពីកនុងត្បព័នធមកដ្ឋក់បញ្ចូលសត្មាប់លធវើផ្អនការសាច់ត្បាក់។ ជាពិលសស បាននងិកំាពុងលត្បើត្បាស់រួលលខការ

ត្បាក់ជាមធយមមកលធវើការពាករផ្អនការសាច់ត្បាក់អងផ្ែរ ប ុផ្នត ការង្ហរលនេះត្រូវបនតលធវើឱ្យកាន់ផ្រលែ និងត្រប់ត្រុង-

លត្ជាយបផ្នថមលទៀរ លហើយអរគ យកដ្ឋា នសងឃឹមថា សមាហរណកមមបំាណលុនឹងផ្សវងរកនីរិវិធ ីលែើមបីលធវើបចចុបបននភាព 

និងករ់ត្តារួលលខបំាណលុឱ្យបានទាន់លពលលវលា និងមានភាពត្បលសើរលពញលលញលៅែំាណាច់ឆ្ន ំា២០១៦ លនេះ។ 

ចំាណចុមួយចំានួនននការអនុវរតកន្ងមកបានសលត្មចលហើយ រឺលយើងមានយនតការតាមដ្ឋនជាត្បចំាតាមរយៈត្បព័នធ

ព័រ៌មាន វិទាផ្ខម រ (KIT) និងការតាមដ្ឋនជាតារាងកនុងកមមវិធី Ms. Excel លែើមបីកុំាឱ្យមានអាណរតិកកសាេះលកើរល ើង 

និងអាចែឹងពីរយៈលពលជាចំានួននថៃជាមធយម ផ្ែលអាណរតិត្រូវបានលចញពីអរគ យកដ្ឋា នររ ោរជារិ (GDNT)។ 

លយើងអាចទាញលចញពីត្បព័នធ KIT នូវរបាយការណ៍អាណរតិត្បចំាផ្ខ ត្រីមាស ឆ្មាស និងឆ្ន ំា លែើមបីែឹងថា មាន

អាណរតិកកសាេះឬលទ។ ទនាឹមលនេះ លយើងក៏កំាពុងឈានលៅសាកលបងលត្បើត្បាស់ត្បព័នធ FMIS រំានួសត្បព័នធ KIT អងផ្ែរ 

ផ្ែលយនតការលនេះ បាននិងកំាពុងអនុវរតរួចមកលហើយ។ 

ជារួម ចំាណចុលនេះ រឺលយើងអនុវរតបានសលត្មចែូចលោលលៅលហើយ លហើយលយើងនឹងលៅផ្របនតយនតការតាមដ្ឋន

លលើការង្ហរលនេះជាបនតលទៀរកនុងឆ្ន ំា២០១៦ ។ សត្មាប់ឆ្ន ំា២០១៦ លដ្ឋយត្ោន់ផ្របតូររូបមនតពី៩០នថៃ មក ៦០នថៃ តាមការ

សលត្មចរបស់ឯកឧរតមបណឌ ិររែាមស្តនតី ផ្ែលអរគ យកដ្ឋា នររ ោរជារិបានដ្ឋកច់ូលកនុង GDAP3។ 

  

 ១.២.៤.ការផ្កលមែការអនវុរតថវិកា នងិពត្ងឹងការអនវុរតផ្អនការចំាណាយ 

លោលបំាណងលនេះ មានចលង្ហក មសកមមភាពចំានួន៣។ ផ្អែកលលើសកមមភាពសលត្មចបាន លោលបំាណងលនេះសលត្មច

បាន៧៥% កនុងល េះ ចលង្ហក មសកមមភាព១៤.១. ផ្កលមែនិងពត្ងឹងការអនុវរតត្កបខ័ណឌ ររិយុរតសតីពីលទធកមមសាធារណៈ

ត្ពមទាំាងបលងកើនស័កតិសិទធភាព និងត្បសិទធភាពននកិចចលទធកមមសាធារណៈ សលត្មចបាន៧៤%, ចលង្ហក មសកមមភាព
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១៤.២.ផ្កលមែនិងបលងកើនស័កតសិិទធភាព និងត្បសិទធភាពននកិចចដំាលណើរការអតល់ធា ចំាណាយ  សលត្មចបាន ៨០% និង 

១៤.៣.ផ្កលមែ និងបលងកើនស័កតិសិទធភាព និង ត្បសិទធភាពននកិចចែំាលណើរការអតល់ការទូទារ់ សលត្មចបាន៧០%។ 

លបើពិនិរយលលើលទធអលសលត្មចបានននសូច ករចលង្ហក មសកមមភាព  លយើងល ើញថា សូច ករចំានួន៣ មិន

សលត្មចបានតាមលោលលៅ ផ្ែលកនុងល េះរួមមាន៖ 

១.ត្កបខ័ណឌ ររិយុរត យនតការ និងនីរ ិវិធីលទធកមមថមី ត្រូវបានផ្កលមែ។ 

២.របាយការណ៍សតីពីការត្រួរពិនិរយល ើងវិញលលើការអនុវរតត្កបខ័ណឌ ររិយុរត យនតការ និងនរីិវិធីធា ចំាណាយ

ត្សបតាមថវិកាកមមវិធី និងត្បព័នធព័រ៌មាន វិទា ត្រូវបានលរៀបចំា និងផ្កលមែ។ 

៣.របាយការណ៍សតីពីការត្រួរពិនិរយល ើងវិញលលើការអនុវរតត្កបខ័ណឌ ររិយុរត យនតការ និងនីរិ វិធីទូទារ់ត្សប

តាមថវិកាកមមវិធី និងត្បព័នធព័រ៌មានវិទា ត្រូវបានលរៀបចំា និងផ្កលមែ។ 

បញ្ហា ត្បឈមផ្ែល ំាឱ្យសលត្មចមិនបាន ល េះរកឺារផ្កលមែការអនុវរតថវិកា និងពត្ងឹងការអនុវរតផ្អនការ

ចំាណាយមិនទាន់សលត្មចបានតាមលោលលៅកំាណរ់សត្មាប់ត្បចំាឆ្ន ំា២០១៥ លនេះលទ លដ្ឋយលហរុថា (១) យនតការត្រួរ

ពិនិរយនអាកនុងរបស់អរគ យកដ្ឋា នលលើសកមមភាព និងការកំាណរ់សូច ករលៅមានកត្មិរកនុងការលឆ្្ើយរបលៅនឹង

ចលង្ហក មសកមមភាព និងលោលបំាណងផ្ែលបានកំាណរ់ (២) លៅកងវេះកិចចសហការកនុងចំាលណាមអរគ យកដ្ឋា នោក់ព័នធ

ែូចជា ការលធវើបចចុបបននភាពលសៀវលៅលទធកមមសតីពីការអនុវរត វិធាន និងបទបបញ្ញរតិសតីពីលទធកមមសាធារណៈ (IRRPP) 

លដ្ឋយសុខែុមនីយកមមជាមយួសតង់ដ្ឋរនីរិវិធីរួម (SOPs) ផ្ែលរត្មូវឱ្យអរគ យកដ្ឋា នលទធកមមសាធារណៈសហការ

ជាមួយអរគ យកដ្ឋា នថវិកាកនុងការលរៀបចំា (៣) ការយឺរោ វកនុងការបលងកើរត្បព័នធត្រប់ត្រងលទធកមមសាធារណៈ តាម

ត្បព័នធព័រ៌មានវិទា (PPMIS) និង (៤) លសចកតីត្ោងចុងលត្កាយ operational manual និងថវិកាបុលរត្បទានត្រូវបាន

ទូទារ់ រួរបនតរំារុញការលរៀបចំា និងទូទារ់។    

ជាវិធានការបនត លែើមបីឱ្យសូច ករទាំាងលនេះ សលត្មចបានតាមលោលលៅ អរគ យកដ្ឋា នោក់ព័នធរួរបនតរំារុញ

សកមមភាពការង្ហរែូចខាងលត្កាម៖ 

១.អរគ យកដ្ឋា នលទធកមមសាធារណៈ រួរបនតរំារុញការលធវើបចចុបបននភាពត្បកាសសតីពីវិធីននការចុេះការរត្មេះ និង

ការអេពវអាយបញ្ាីលមម , ត្បកាសសតីពីការផ្កផ្ត្បរនម្កិចចសនា និងត្បកាសសតីពី វិធីបលងកើររណៈកមមការត្បរល់ទទួល។ 

២.អរគ យកដ្ឋា នលទធកមមសាធារណៈ និងអរគ យកដ្ឋា នថ វិកា រួរបនតរំារុញសហការលធវើបចចុបបននភាពលសៀវលៅ

លទធកមមសតីពីការអនុវរត វិធាន និងបទបបញ្ញរតិសតីពីលទធកមមសាធារណៈ (IRRPP) លដ្ឋយលធវើសុខែុមនីយកមមជាមួយសតង់-

ដ្ឋរនរីិវិធីរួម (SOPs)។ 

៣.អរគ យកដ្ឋា នលទធកមមសាធារណៈ រួរពិនិរយលលើការបលងកើរត្បព័នធត្រប់ត្រងលទធកមមសាធារណៈតាមត្បព័នធ

ព័រ៌មានវិទា (PPMIS) ពីថាន ក់ែឹក ំាត្កសួងលសែាកិចចនិងហិរញ្ញវរថ ុលែើមបីពត្ងឹងការត្រប់ត្រងលទធកមមសាធារណៈ។ 

៤.អរគ យកដ្ឋា នថវិការួរបនតរំារុញលរៀបចំា operational manual សត្មាប់អនុវរតរលត្មាង វិនិលោរ និង

ការង្ហររួសរុលផ្ថទាំាឱ្យបានទាន់លពលលវលា។ 

៥.អរគ យកដ្ឋា នថវិកា រួរបនតរំាំារុញការទូទារ់បុលរត្បទានត្រឹមែំាណាច់ឆ្ន ំាឱ្យបានទាន់លពលលវលាផ្ែលរិរត្រឹម

ត្រីមាសទី៤ ល ើញថា ថវិកាបុលរត្បទានត្រូវបានទូទារ់ចំានួន១៤៤ ៨០៣ លានលរៀល ននបុលរត្បទានសរុបចំានួន៤៦៧ 

០៨០ លានលរៀល កនុងឆ្ន ំា២០១៥។     
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ែូលចនេះ លែើមបីឱ្យលោលបំាណងលនេះបានសលត្មចតាមលោលលៅ លយើងត្រូវលតត រលលើការពត្ងឹងត្កបខ័ណឌ ររិយុរត 

យនតការ និងនីរិ វិធីលទធកមមថមី, ការលរៀបចំា និងការផ្កលមែរបាយការណ៍សតីពីការត្រួរពិនិរយល ើងវិញលលើការអនុវរត

ត្កបខ័ណឌ ររិយុរត យនតការ នីរិវិធីធា ចំាណាយ និងនីរិវិធីទូទារ់ត្សបតាមថវិកាកមមវិធី និងត្បព័នធព័រ៌មាន វិទា។   

លៅកនុងផ្អនកទី១ លនេះ លយើងអាចសននិដ្ឋា នជារួមបានថា ភាពលរឿទុកចិរតននថវិកាសត្មាប់ែំាណាក់កាលទី២ ថមី

លនេះ   លៅផ្រអាចរកាបានជាសារវនត   លបើលទាេះបីជាលៅមានបញ្ហា ត្បឈមមួយចំានួនោក់ព័នធលៅនឹងការអនុវរតថវិកា,

នីរិ វិធីមានការត្ស់បតូរថមី សត្មាប់លោលការណ៍ចំាណាយមួយចំានួនលៅកនងុឆ្ន ំា២០១៥ ផ្ែលរត្មូវឱ្យមានការចំាណាយ

លពលលវលាលត្ចើន លែើមបីលរៀបចំាត្សបលៅតាមលិខិរបទដ្ឋា នលអេងៗផ្ែលលទើបផ្រត្រូវបានបលងកើនថមី ជាពិលសសទាមទារឱ្យ

មានការយល់ចាស់អំាពីត្កបខ័ណឌ ននការអនុវរតចំាណាយត្បកបលដ្ឋយត្បសិទធភាព និងស័កិតសិទធភាព។ 

 

២.រណលនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ 

លៅកនុងផ្អនការសកមមភាពរួមែំាណាក់កាលទី២ ថមី កនុងផ្អនកទី២ ររឺណលនយយភាពហិរញ្ញវរថ ុមានលោលបំាណង

ចំានួន៦ រកឺារដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតមារិកាថវិកាថមី និងប្ង់រណលនយយថមី, ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតត្បព័នធអនុវរតថវិកាថមី និង

ែំាលណើរការត្បរិបរតិការថមី, ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតត្បព័នធរណលនយយថមី ត្បព័នធករ់ត្តាថមី ត្បព័នធរបាយការណ៍ថមី និងត្បព័នធ

រម្ាភាព, ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតឧបករណ៍ និងយនតការ លែើមបីបលងកើនការទទួលខុសត្រូវ និងរណលនយយភាព, ពត្ងឹង និង

បលងកើនភាពត្រប់ត្រុងលត្ជាយ នងិសមាហរណកមមថវិកា និងពត្ងឹងការង្ហរសវនកមមនអាកនុង និងអធិការកិចច។ លោលបំាណង

ទាំាងលនេះ ត្រូវបានោំាត្ទលដ្ឋយចលង្ហក មសកមមភាពចំានួន២៥។  

ផ្អែកលលើលោលបំាណងផ្ែលសលត្មចបាន ផ្អនកលនេះសលត្មចបាន៨៣% ផ្ែលលៅកនុងល េះ ោម នលោលបំាណង 

ណាមួយសលត្មចបាន១០០% លទ, មានលោលបំាណងចំានួន៥ សលត្មចបានលលើស៨០%, លោលបំាណងចំានួន១ 

សលត្មចបានលត្កាម៨០%។   

 ត្បសិនលបើលយើងពិនិរយជារួមកនុងកត្មិរចលង្ហក មសកមមភាពវិញ លយើងសលងករល ើញថា ចលង្ហក មសកមមភាពផ្ែល

សលត្មចមានចំានួន៧ (២៩%), ចលង្ហក មសកមមភាពផ្ែលកំាពុងបនតអនុវរត មានចំានួន៩ (៣៧%), ចលង្ហក មសកមមភាព

ផ្ែលអាចមានហានិល័យ មានចំានួន៦  (២៤%), ចលង្ហក មសកមមភាពមានហានិល័យចំានួន២ (១០%) និងចលង្ហក ម

សកមមភាពចំានួន១ ផ្ែលមិនអាចវាស់ផ្វងបាន  (០%)។ 
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 របូភាពទ៣ី៖ លទធអលជាភាររយសលត្មចបានតាមផ្អនករណលនយយភាពហិរញ្ញវរថ ុ

 

 

២.១.ការដ្ឋក់ឱ្យអនវុរតមារិកាថវកិាថម ីនងិប្ង់រណលនយយថម ី

លោលបំាណងលនេះ មានចលង្ហក មសកមមភាពចំានួន៤។ ផ្អែកលលើសកមមភាពផ្ែលសលត្មចបាន លោលបំាណងលនេះ 

សលត្មចបានត្បផ្ហល៨0% កនុងល េះ ចលង្ហក មសកមមភាព២១.១.ត្រួរពិនរិយល ើងវិញ និងបនតផ្កលមែប្ង់រណលនយយថមី 

សលត្មចបាន៩០%, ចលង្ហក មសកមមភាព២១.២.ត្រួរពិនិរយល ើងវិញ និងបនដផ្កលមែចំាណារ់ថាន ក់ថវិកាថមី លែើមបីដ្ឋក់

អនុវរដឱ្យលពញលលញោ ងរិច៤ រ ឺ  ចំាណារ់ថាន ក់លូមិសាស្តសត  អងគភាពត្បរិបរតិនិងរែាបាល  កមមវិធី  និងលសែាកិចច 

សលត្មចបាន៩២%, ចលង្ហក មសកមមភាព២១.៣.សិកានិងអតល់រលត្មើសចំាណារ់ថាន ក់ មុខង្ហរ មូលនិធិ និងរលត្មាង 

សលត្មចបាន៦៧% និងចលង្ហក មសកមមភាព២១.៤.សិកា និងអតល់រលត្មើសសត្មាប់ការឈានលៅត្បព័នធរណលនយយបងគរ

ជារំាហានៗ សលត្មចបាន៧០%។ 

 លបើពិនិរយលមើលលទធអលសលត្មចបានននចលង្ហក មសកមមភាពទាំាង៥ លយើងល ើញថា មានសូច ករចំានួន៥ 

សលត្មចបានតាមលោលលៅ ល េះរឺ៖   

 ១.ប្ង់រណលនយយថមី ត្រូវបានផ្កសត្មួល លែើមបីឱ្យត្សបតាមរំាហានទី១ ននត្បព័នធព័រ៌មានវិទាត្រប់ត្រងហិរញ្ញ-

វរថសុាធារណៈ។ 

 ២.ចំាណារ់ថាន ក់លូមិសាស្តសត ចំាណារ់ថាន ក់កមមវិធី និងចំាណារ់ថាន ក់លសែាកិចច ត្រូវបានលរៀបចំារួច និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវរត 

ត្ពមទាំាងផ្កលមែបំាលពញបផ្នថមជាបនតប ា ប់។ 

 ៣.ត្កបខ័ណឌ មារិកាថវិកា ត្រូវបានផ្កសត្មួល។ 

 ៤.ត្កសួង-សាថ ប័ន ត្រូវបានបណតុ េះបណាត លអំាពីមារិកាថវិកា។ 

 ៥.ព័រ៌មានសតីពីរច សមព័នធរបស់ត្កសួង-សាថ ប័ន លែើមបីចងត្កងរច សមព័នធមុខង្ហរ និងលសវារបស់ត្កសួង-

សាថ ប័ន ត្រូវបានលធវើបចចុបបននភាព។ 
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លត្ៅពីលនេះ មានសូច ករ៣ ចំានួន សលត្មចមិនបានលពញលលញតាមលោលលៅ រឺ៖  

 ១.របាយការណ៍ IPSAS ត្រូវបានលរៀបចំារួចរាល់ និងសតង់ដ្ឋររណលនយយសត្មាប់មូលដ្ឋា នសាច់ត្បាក់ IPSAS 

ត្រូវបានសិកា និងបនតលរៀបចំា។  

 ២.លោលការណ៍ផ្ណ ំាសតីពីមារិកាថវិកាថមីត្រូវបានចងត្កង និងលបាេះពុមព មិនបានសលត្មចតាមលោលលៅ

ល ើយ។ សូច ករលនេះ អរគ យកដ្ឋា នរំា ញបានលសនើលរៀបចំាសកមមភាពលនេះលៅឆ្ន ំា២០១៦  វិញ។  

 ៣.កនុងផ្អនការសកមមភាពែំាណាក់កាលទី២ថមី បានដ្ឋក់លចញលោលលៅ លែើមបីដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតចំាណារ់ថាន ក់

ោ ងរិច៤ រឺ ចំាណារ់ថាន ក់លូមិសាស្តសត អងគភាពត្បរិបរតិនិងរែាបាល កមមវិធី និងលសែាកិចច ប ុផ្នតមានផ្រចំាណារ់ថាន ក់

ចំានួន៣ ផ្រប ុលណាណ េះ ែូចបានបញ្ហា ក់ខាងលលើផ្ែលបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតត្រឹមឆ្ន ំា២០១៥។ 

 បញ្ហា ត្បឈម រឺលដ្ឋយសារផ្រមានការលំាបាកកនុងការត្បមូល និងលអារទិននន័យបចចុបបននលៅកនុងរបាយការណ៍ 

IPSAS លហើយត្បព័នធទិននន័យបចចុបបននពុំាលឆ្្ើយរបនឹងរត្មូវការរបស់របាយការណ៍ IPSAS ផ្ែលរត្មូវឱ្យមានការសិកា

បផ្នថមលទៀរ។  

 សត្មាប់ វិធានការបនត លយើងត្រូវបនតលរៀបចំារបាយការណ៍ IPSAS និងត្រូវសិកា និងបនតលរៀបចំាសតង់ដ្ឋរ

រណលនយយសត្មាប់មូលដ្ឋា នសាច់ត្បាក់ IPSAS កនុងការត្បមូល និងលអារទិននន័យបចចុបបននលៅកនុងរបាយការណ៍ IPSAS 

លែើមបីឱ្យត្បព័នធទិននន័យបចចុបបននលឆ្្ើយរបលៅនឹងរត្មូវការរបស់របាយការណ៍ IPSAS បផ្នថមលទៀរ, បនតចងត្កង និង

លបាេះពុមពលោលការណ៍ផ្ណ ំាសតីពីមារិកាថវិកាថមី កនុងឆ្ន ំា២០១៦, និងការលរៀបចំា និងដ្ឋក់ឱ្យអងគភាពត្បរិបរតិ និង

រែាបាល។ 

 ជារួម សត្មាប់ឆ្ន ំា២០១៥ លនេះ សកមមភាពភារលត្ចើនផ្ែលមានសត្មាប់ោំាត្ទែល់ការលត្រៀមលកខណៈ លែើមបីឱ្យ

អនុវរតមារិកាថវិកាថមី និងប្ង់រណលនយយថមី ត្រូវបានសលត្មចតាមការលត្ោងទុក និងអាចសននិដ្ឋា នបានថា ការដ្ឋក់ឱ្យ

អនុវរតមារិកាថវិកាថមី និងប្ង់រណលនយយថមីសត្មាប់ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតរំាហានទី១ ននត្បព័នធ FMIS លៅផ្រធា បាន

សត្មាប់ឆ្ន ំា២០១៥ លបើលទាេះបីជាមានសូច ករមួយចំានួនលៅមិនសលត្មចបានលពញលលញតាមលោលលៅក៏លដ្ឋយ។    

  

២.២.ការដ្ឋក់ឱ្យអនវុរតត្បព័នធអនវុរតថវកិាថម ីនងិែំាលណើរការត្បរិបរតកិារថម ី

 លោលបំាណងលនេះ មានចលង្ហក មសកមមភាពចំានួន៧។ ផ្អែកតាមលទធអលសលត្មចបាន លោលបំាណងលនេះសលត្មច

បាន៩៧% ផ្ែលចលង្ហក មសកមមភាព២២.១.បនតការ់បនថយលពលលវលាសត្មាប់ការលសនើសុំាធា ចំាណាយ និងការទូទារ់

លៅកនុងត្កសួង-សាថ ប័ន សលត្មចបាន៩៦%, ចលង្ហក មសកមមភាព២២.២.ផ្កលមែែំាលណើរការននត្បរិបរតិការលៅកនុង

កសហវ/ត្កសួង-សាថ ប័ន លែើមបីឱ្យត្សបលៅនឹងការវិវឌ្ឍននប្ង់រណលនយយ និងបទដ្ឋា នរណលនយយ ត្ពមទាំាងលធវើការ

លអាៀងតា រ់រណនីធ ោរជាត្បចំា សលត្មចបាន១០០%, ចលង្ហក មសកមមភាព២២.៣.បលងកើនកត្មិរយល់ែឹងភាពជា

មាច សក់ារចូលរួម និងសមរថភាពផ្អនក FMIS ែល់កសហវ ត្កសួង-សាថ ប័ន និងរែាបាលថាន ក់លត្កាមជារិ សលត្មចបាន

១០០%, ចលង្ហក មសកមមភាព២២.៤.កសាងសមរថភាពត្រប់ត្រងរលត្មាង FMIS លដ្ឋយរួមទាំាងលៅកសហវ ត្កសួង- 

សាថ ប័ន និងអងគភាពថាន ក់លត្កាមជារិ សលត្មចបាន៩៨%, ចលង្ហក មសកមមភាព២២.៥.លរៀបចំាផ្អនការអនុវរតរួម (ការ

សាកលបង នងិការពត្ងីក) លដ្ឋយរមួបញ្ចូល កសហវ ត្កសួង-សាថ ប័ន និងអងគភាពថាន ក់លត្កាមជារិ សលត្មចបាន

១០០%, ចលង្ហក មសកមមភាព២២.៦.លរៀបចំាផ្អនការ និងវរគបណតុ េះបណាត ល ត្ពមទាំាងឯកសារបណតុ េះបណាត លសត្មាប់

ការបនតបណតុ េះបណាត លែល់ត្រប់មស្តនតី ផ្ែលោក់ព័នធនឹង FMIS លៅ កសហវ ត្កសួង-សាថ ប័ន និងអងគភាពថាន ក់លត្កាម
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ជារិ សលត្មចបាន៩៥%, និងចលង្ហក មសកមមភាព២២.៧.ការអនុវរតសាកលបងរំាហានែំាបូង និងពត្ងីកការអនុវរត 

FMIS (ម ូឌ្ុលសនូល និងម ូឌ្លុសត្មាប់ថវិកា)  សលត្មចបាន៨៨%។  

កនុងលោលបំាណងលនេះ សូច ករចំានួន១៤  សលត្មចបានតាមលោលលៅរមួមាន៖ 

១.នីរិវិធីបចចុបបននននការអនុវរតថវិកាថាន ក់លត្កាមជារ ិត្រូវបានផ្កលមែ។ 

២.នីរិវិធីោកព់័នធនឹងត្បព័នធលបៀរវរេ ត្រូវបានការ់បនថយជាអរិបរមា លហើយរយៈលពលននការលបើកអតលត់្បាក់

លបៀវរេ ត្រូវបានកំាណរ់ចាស់លាស។់ 

៣.នីរិវិធីននការលបើកត្បាក់លសាធនិវរត ត្រូវបានការ់បនថយជាអរិបរមា លហើយរយៈលពលននការលបើកអតលត់្បាក់

លសាធននិវរតត្រូវបានកំាណរច់ាស់លាស់។ 

៤.ផ្បបបទននការអតល់ធា ចំាណាយថមី ត្រូវបានកំាណរ់សត្មាប់អនុវរតកនុងត្បព័នធ FMIS (New business 

process align with FMIS)។ 

៥.ឯកសារររិយុរតសំាខាន់មួយចំានួនោក់ព័នធនឹងការអនុវរតថវិកា ត្រូវបានលធវើបចចុបបននភាព និងលរៀបចំាថមី សត្មាប់

ពត្ងឹងការអនុវរតថវិកា ទាំាងថាន ក់ជារិ និងថាន ក់លត្កាមជារិ។ 

៦.មស្តនតីថាន ក់ជារិ និងរារធានី លខរត បានយល់ពីអរថត្បលោរន៍ និងបានលត្រៀមខួ្នអនុវរត  FMIS។ 

៧.មានត្កុមការង្ហរ FMWG របស់អរគ យដ្ឋា នររ ោរជារិ និងរច សមព័នធចាស់លាស ់ និងសមរថភាព

ត្រប់ត្ោន់កនុងការត្រប់ត្រងត្បព័នធលដ្ឋយខួ្នឯង។ 

៨.មស្តនតីត្បមាណ២០០  កន់នត្កសួងសាថ ប័ន និងអងគភាពថាន ក់លត្កាមជារិ បានទទួលព័រ៌មានបចចុបបននភាពលលើ

វឌ្ឍនភាពរលត្មាង FMIS។ 

៩.រំារូរបាយការណ៍ររ ោរបានបញ្ាូនឱ្យ Contractor រចួរាល់, តារាងចម្ងប្ង់រណលនយយចំាណារ់ថាន ក់

លសែាកិចចចសល់ធៀបនឹងថមី ត្រូវបានលរៀបចំារួចរាល់។ 

១០.ផ្អនការយុទធសាស្តសតត្រប់ត្រងការត្ស់បតូរ (Change Management) ត្រូវបានលរៀបចំាអេពវអាយ និង

អនុវរត។ 

១១.T-Accounts របស់ប្ង់រណលនយយថមី ត្រូវបានលរៀបចំា និងបញ្ចូលកនុងត្បព័នធ FMIS។ 

១២.ផ្អនការអនុវរតរលត្មាង  FMIS បានផ្កលមែសមត្សបលៅតាមទិែាភាពជាក់ផ្សដង។ 

១៣.ឯកសារនីរិ វិធីអនុវរតការង្ហរអ ររ និងឯកសារលោលសដីអំាពកីារលរៀបចំា និងកសាងត្បព័នធ FMIS លៅ

កនុង Oracle PeopleSoft Financial ត្រូវបានលរៀបចំា។ 

១៤.មានត្បពន័ធ FMIS សត្មាប់កមពុជា លដ្ឋយលត្បើត្បាស់កមមវិធី Oracle PeopleSoft Financial ជាលែើម។ 

លដ្ឋយផ្ ក មានសូច ករមួយចំានួន៤ មិនទាន់សលត្មចបានលពញលលញ រឺ៖ 

១.ផ្បបបទននការអតល់ធា ចំាណាយថមីត្រូវបានកំាណរ់សត្មាប់អនុវរតកនុងត្បព័នធ FMIS (New business 

process align with FMIS)។ មូលលហរុលដ្ឋយសារមិនទាន់មានការយល់ោន លលើការលរៀបចំារបាយការណ៍ធា 

ចំាណាយលធៀបនឹងសតង់ដ្ឋររបស់ FMIS។ 

២.ត្បព័នធ FMIS នឹងត្រូវដ្ឋក់ឱ្យលត្បើត្បាស់សាកលបង (Test) និងផ្កលមែ លែើមបីធា រុណភាព និងត្បសិទធភាព

ននត្បព័នធត្សបតាមរត្មូវការអនកលត្បើត្បាស់មិនទាន់បានធា រុណភាពលពញលលញ។ លដ្ឋយសារផ្រត្បព័នធមានលលបឿន
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យរឺ និងការបញ្ាូលព័រ៌មានមិនទាន់បានត្រឹមត្រូវលៅល ើយ ផ្ែលលធវើឱ្យមានការបញ្ាូនត្រ ប់លៅ វញិលៅមកជាលត្ចើន

លលើក។ 

៣.ការធា បានថា ត្បព័នធ FMIS អាចលត្បើត្បាស់បាន លដ្ឋយលសាើរផ្រោម នកំាហុសឆ្គង មិនទានប់ានធា លពញ-

លលញ។ 

៤.ផ្អនការលត្រៀមសត្មាប់ែំាណាក់កាលប ា ប់ននការអនវុរតត្បព័នធ FMIS មិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចប់ លដ្ឋយកងវេះ

លពលលវលាត្រប់ត្ោន់កនុងការលរៀបចំា។  

លត្ៅពីបញ្ហា ត្បឈមខាងលលើ លយើងល ើញមានបញ្ហា ត្បឈមមួយចំានួនលទៀរោក់ព័នធនឹងកងវេះលពលលវលាកនុងការ

អនុវរតសកមមភាព, សកមមភាពមួយចំានួនកនុងលោលបំាណងលនេះមិនត្រូវបានអនុវរត និងកងវេះមស្តនតីសត្មាប់ត្ទត្ទង់ត្បព័នធ 

FMIS ។  

 វិធានការបនត រឺត្រូវការលត្រើសលរើសមស្តនតីបផ្នថមលទៀរ ត្សបលពលផ្ែលត្បព័នធ FMIS ត្រូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតលៅ

លត្ចើនទីតាំាងកនុងរយៈលពលមួយែ៏ខ្ី លហើយការលរៀបចំាផ្អនការលត្រៀមសត្មាប់ែំាណាក់កាលប ា ប់ននការអនុវរតត្បព័នធ 

FMIS រួរបញ្ចប់ការលរៀបចំាឯកសារលនេះកនុងត្រីមាសទី១ ឆ្ន ំា២០១៦។ 

ជារួម ផ្អែកលលើសកមមភាព និងសូច ករ ផ្ែលបានកំាណរក់នុងផ្អនការសកមមភាពែំាណាក់កាលទ២ី ថមី របស់អរគ-

 យកដ្ឋា ន/អងគភាព សតីពីការដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតត្បព័នធអនុវរតថវកិាថមី និងែំាលណើរការត្បរិបរតិការថមី ផ្ែលភារលត្ចើនោក់ព័នធ

នឹងអរគ យកដ្ឋា នររ ោរជារិ អរគ យកដ្ឋា នថវិកា និងត្កុមការង្ហរត្រប់ត្រងត្បព័នធ FMIS មានសាថ នភាពលែត្បលសើរ 

លែើមបីអាចឱ្យអរគ យកដ្ឋា នោក់ព័នធនងឹលោលបំាណងលនេះ លត្រៀមលរៀបចំា និងអនុវរតកនុងផ្អនការសកមមភាពរួមែំាណាក់

កាលទី៣ ត្បកបលដ្ឋយត្បសិទធភាពខពស់ ជាពិលសស ពត្ងឹងបផ្នថមលទៀរលលើសូច រកររន្ឹេះ   ផ្ែលមិនទានប់ាន

សលត្មច ឬ មិនទានប់ានអនុវរត ផ្ែលអាចរេះឥទធពលអវិរាមានែល់ការសលត្មចសកមមភាពរបស់អរគ យកដ្ឋា នែនទ

លទៀរ។ 

  

២.៣.ការដ្ឋក់ឱ្យអនវុរតត្បព័នធរណលនយយថម ីត្បព័នធករ់ត្តាថម ីត្បព័នធរបាយការណ៍ថម ីនងិត្បព័នធរម្ាភាព 

លោលបំាណងលនេះ មានចលង្ហក មសកមមភាពអនុវរតចំានួន៤។ ផ្អែកលលើសកមមភាពផ្ែលសលត្មចបាន លោលបំាណង

លនេះសលត្មចបាន៦៤% កនុងល េះចលង្ហក មសកមមភាព២៣.១.ពិនិរយល ើងវិញនូវសតង់ដ្ឋររណលនយយរែាបាលសាធារណៈ 

ផ្ែលមានលកខណៈជាអនតរជារិ (IPSAS, GAAP) និងវាយរនម្ភាពត្បាកែនិយម និងភាពសមត្សបននលំាដ្ឋប់

លំាលដ្ឋយកនុងការដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតសតង់ដ្ឋររណលនយយលនេះលដ្ឋយអារភាា ប់លៅនឹងការពត្ងីកការលត្បើត្បាស់ FMIS សលត្មច

បាន៧១%,២៣.២.យកលៅដ្ឋក់លៅ ២៤.៤, ២៣.៣.ផ្កលមែទត្មង់របាយការណ៍អនុវរតថវិកា ផ្ែលត្រូវលអាើលៅ

រណៈរែាមស្តនតី និងសាថ ប័ននីរិបញ្ញរតិ មិនអាចលធវើការវាស់ផ្វងបាន, ២៣.៤.ផ្កលមែទត្មង់របាយការណ៍ និងការ

ត្ស់បតូរព័រ៌មានជាមយួសាធារណរន សលត្មចបាន១០០%, និង២៣.៥.ដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតយនតការ លែើមបីបញ្ចប់ការចុេះ

បញ្ាីសារលពើល័ណឌ ត្ទពយសមបរតិរែា និងលធវើបចចុបបននភាពជាត្បចំា សលត្មចបាន២០% ។ 

កនុងលោលបំាណងលនេះ ល ើញថា មានសូច ករចំានួន១ សលត្មចបាន រទឺត្មង់របាយការណ៍ និងការត្ស់បតូរ

ព័រ៌មានជាមួយសាធារណៈរន ត្រូវបានផ្កលមែ។ 

លបើពិនិរយលមើលលទធអលសលត្មចបានននសូច ករចលង្ហក មសកមមភាពទាំាងលនេះ ល ើញថា សូច ករចំានួន២ មិន

អាចសលត្មចបានតាមលោលលៅ រឺ៖  
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១.អនុវរតផ្អនការសកមមភាព លែើមបីផ្កលមែបទដ្ឋា នរណលនយយបចចុបបនន, បនតតាមសតង់ដ្ឋររបាយការណ៍ហិរញ្ញ-

វរថផុ្អែកលលើមូលដ្ឋា នសាច់ត្បាក់។ កនុងឆ្ន ំា២០១៥ អរគ យកដ្ឋា នររ ោរជារិបានចូលរួមត្បរុំាលធវើវិលសាធនកមម

ត្ពេះរារត្កឹរយសតីពីលកខនតិកៈររិយុរតត្រឹេះសាថ នសាធារណៈរែាបាល, អនុត្កឹរយលោលសតីពីការបលងកើរត្រឹេះសាថ នសាធារណៈ

រែាបាល, លរៀបចំាប្ង់រណលនយយរបស់ត្រឹេះសាថ នសាធារណៈរែាបាលមួយចំានួន លែើមបីឱ្យត្រឹេះសាថ នសាធារណៈលត្បើត្បាស់

មានសងគរិភាពជាមួយប្ង់រណលនយយសាធារណៈ, សិកាផ្សវងយល់ពីកិចចបញ្ាិការណលនយយ ផ្ែលបានអនុវរតកន្ង

មក, ត្បរុំាពិលត្ោេះលោបល់លលើលសចកតីត្ោងលោលការណ៍ផ្ណ ំាសតីពកីិចចបញ្ាិការណលនយយរបស់ត្រឹេះសាថ នសាធារណៈ

រែាបាលរវាងអនតរអរគ យកដ្ឋា ន (អរគ យកដ្ឋា នររ ោរជារិ អរគ យកដ្ឋា នត្ទពយសមបរតិរែានិងចំាណូលមិនផ្មន

សារលពើពនធ និងអរគ យកដ្ឋា នថវិកា) និងលៅកនុងត្កមុការង្ហរបលចចកលទស លែើមបីលរៀបចំាលធវើវិលសាធនកមមចាប់ និង

ផ្កផ្ត្បលិខិរបទដ្ឋា នររិយុរតសត្មាប់ការត្រប់ត្រងសហត្ោសសាធារណៈ និងត្រឹេះសាថ នសាធារណៈរែាបាល, លរៀបចំា

ត្បកាសបំាលពញបផ្នថមរណនីត្បាក់កក់ជាែុល្ារលៅធ ោរោណិរា, លរៀបចំាត្បកាសសតីពីការបលងកើរបផ្នថមរណនីចំានួន

១៤ រណនី សត្មាប់លត្បើត្បាស់លៅត្រឹេះសាថ នសាធារណៈរែាបាល ត្កសួង-សាថ ប័ន និងរែាបាលថាន ក់លត្កាមជារិ, ផ្ក

សត្មួលរណនី និងកិចចបញ្ាិការរាលទយយបុលរត្បទានឱ្យត្សបតាមប្ង់រណលនយយថមី, ចូលរួមលរៀបចំាសារាចរផ្កសត្មួល

កិចចបញ្ាិការរាលទយយបុលរត្បទានរែាបាលថាន ក់ជារិ និងថាន ក់លត្កាមជារិ លែើមបីឱ្យការអនុវរតកាន់ផ្រមានរម្ាភាព 

រណលនយយភាព បានលរៀបចំាសារាចរផ្ណ ំាលលខ០១៥ សហវ ចុេះនថៃទ២ី៣ ផ្ខវិចឆិកា ឆ្ន ំា២០១៥ សតីពីការ រឹបអូស

ត្បាក់កក់កនងុែំាលណើរការកិចចលទធកមមសាធារណៈ, សហការជាមួយអរគ យកដ្ឋា នលោលនលោបាយលសែាកិចចនិងហិរញ្ញ-

វរថសុាធារណៈកនុងការអតល់រួលលខ និងពនយល់ពីចរិកលកខណៈននរណនីមួយចំានួនសត្មាប់ការលធវើរបាយការណ៍ TOFE 

ឱ្យមានសុត្កឹរភាព និងបានរួបជាមួយរំា ញការ GFS លែើមបីអតលព់័រ៌មានមួយចំានួន និងការលរៀបចំារបាយការណ៍

លទធអលតារាងរុលយការ និងតារាងរុលយភាពត្បចំាឆ្ន ំា២០១៤, ចូលរួមវរគបណតុ េះបណាត ល និងលត្បើត្បាស់ត្បព័នធ FMIS 

លដ្ឋេះត្សាយរាល់បញ្ហា ត្បឈមសត្មាប់ការដ្ឋក់ែំាលណើរការលត្បើត្បាស់ត្បព័នធចប់ពីផ្ខវិចឆិកា ឆ្ន ំា២០១៥ និងលត្រៀម 

លរៀបចំាត្បកាសផ្កសត្មួលប្ង់រណលនយយត្សបតាមការលត្បើត្បាស់ត្បព័នធ FMIS, បានអលញ្ាើញរំា ញការបារាំាង លែើមបី

លធវើបទបង្ហា ញ និងបណតុ េះបណាត លសតីពីកិចចបញ្ាិការណលនយយ សតង់ដ្ឋររណលនយយ និងការត្រប់ត្រងរបសត់្រឹេះសាថ ន

សាធារណៈ នងិលោលការណរ៍ណលនយយសំាខាន់ៗមួយចំានួន សត្មាប់ការអនុវរតបនតកនុងឆ្ន ំា២០១៦, បានត្បរុំាពិភាកា

ត្កុមការង្ហរ IPSAS លៅអរគ យកដ្ឋា នររ ោរជារិ លែើមបីសិកាផ្សវងយល់ពីការលរៀបចំារបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថលុលើ

មូលដ្ឋា ន IPSAS Cash Basis និងលលើឯកសារោក់ព័នធលអេងៗ, និងត្បរុំាពិភាកាជាមួយ FMIS Contractor ជា

លត្ចើនលលើកកនុងការអតល់ព័រ៌មាន សត្មាបជ់ាមូលដ្ឋា នលរៀបចំារបាយការណ៍ IPSAS Cash Basis។ 

២.ត្បមូលបញ្ាីសារលពើល័ណឌ ថមីទូទាំាងត្បលទស។ ត្កុមការង្ហរ Asset Threshold បានកំាពុងសិកាពីឯកសារ

  សតីពីការកំាណរ់រនម្អចលនវរថ ុ និងកំាពុងត្បមូលព័រ៌មានកនុងការកំាណរ់លកខខណឌ អចលកមម និងទំាហំាទឹកត្បាក់ 

និងលរៀបចំាលិខិរលៅអរគ យកដ្ឋា នត្ទពយសមបរតិរែានិងចំាណូលមិនផ្មនសារលពើពនធ លសនើបញ្ាូនសមាសភាពចូលរួមកនុង

ត្កុមការង្ហរសិកាត្សាវត្ជាវកំាណរ់លកខខណឌ  និងទឹកត្បាក់ករ់ត្តាអចលកមម។ 

បញ្ហា ត្បឈមសំាខាន់ រឺការដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតត្បព័នធរណលនយយថមី ត្បព័នធករ់ត្តាថមី ត្បព័នធរបាយការណ៍ថមី និង

ត្បព័នធរម្ាភាព មិនទាន់អាចធា  និងរកាបានសត្មាបឆ់្ន ំា២០១៥ លៅល ើយលទ។ 

ជាវិធានការ លយើងរួរផ្ររំារុញឱ្យមានការលរៀបចំាសកមមភាពអនុវរតោំាត្ទែល់ការផ្កលមែទត្មង់របាយការណ៍

អនុវរតថវិកាផ្ែលត្រូវលអាើលៅរណៈរែាមស្តនតី និងសាថ ប័ននីរបបញ្ញរតិ (២៣.៣),  លធវើការអនុវរតផ្អនការសកមមភាព លែើមបី
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ផ្កលមែបទដ្ឋា នរណលនយយបចចុបបនន និងសតង់ដ្ឋររបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថផុ្អែកលលើមូលដ្ឋា នសាច់ត្បាក់ លែើមបីអាចទាញ 

យកទិននន័យពីត្បព័នធ FMIS និងលធវើការត្រួរពិនិរយល ើងវិញ, ពត្ងឹងការត្បមូលទិននន័យពីបញ្ាីសារលពើល័ណឌ ថមីទូទាំាង

ត្បលទស ត្ពមទាំាងទិននន័យននបញ្ាីសារលពើល័ណឌ ត្ទពយសមបរតិរែា លែើមបីឱ្យមានសមាហរណកមមលៅកនុងលលខ រណលនយយ។ 

ជារួម លយើងរួរពត្ងឹងបផ្នថមលទៀរលលើការអនុវរតផ្អនការសកមមភាពកនុងការផ្កលមែបទដ្ឋា នរណលនយយបចចុបបនន

និងការបនតតាមសតង់ដ្ឋររបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថផុ្អែកលលើមូលដ្ឋា នសាច់ត្បាក់ និងការត្បមូលបញ្ាីសារលពើល័ណឌ ថមីទូទាំាង

ត្បលទស លែើមបីឱ្យការដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតត្បព័នធរណលនយយថមី ត្បព័នធករ់ត្តាថមី ត្បព័នធរបាយការណ៍ថមី និងត្បព័នធរម្ាភាព 

សលត្មចបានតាមលោលលៅ។ 

 

២.៤.ការដ្ឋក់ឱ្យអនវុរតឧបករណ៍ នងិយនតការលែើមបបីលងកើនការទទលួខុសត្រូវ នងិរណលនយយភាព 

លោលបំាណងលនេះ មានចលង្ហក មសកមមភាពចំានួន៤។ លបើផ្អែកលលើលទធអលផ្ែលសលត្មចបាន លោលបំាណងលនេះ 

សលត្មចបានត្បផ្ហល៨៣%។ កនុងល េះ ចលង្ហក មសកមមភាព២៤.១. បលងកើរឱ្យមានទណឌ កមមសមត្សបចំាលោេះកំាហុស

ឆ្គង ឬ ការត្រប់ត្រងធនធានសាធារណៈមិនសមត្សប និងោម នត្បសិទធភាព។ ទណឌ កមមលនេះត្រូវផ្ចងលៅកនុងចាប់ និង 

លធវើការអេពវអាយ និងផ្ណ ំាឱ្យបានទូលំាទូលាយ សលត្មចបាន៣៣%, ចលង្ហក មសកមមភាព២៤.២.លរៀបចំាឱ្យមាន

តារាងបញ្ហា ក់អំាពីសិទធ ិអំាណាច និងភាពទន់ល្ន់ផ្ែលនឹងអតល់រូនអងគភាពថវិកាផ្ែលបានបំាលពញលកខណៈវិនិចឆ័យផ្ែល 

មានការឯកភាពសត្មាប់ត្បព័នធត្រប់ត្រងធនធានសាធារណៈែ៏ត្រឹមត្រូវ សលត្មចបាន១០០%, ចលង្ហក មសកមមភាព

២៤.៣.លធវើការត្រួរពិនិរយល ើងវិញជាត្បចំាលលើលទធអលននការត្រប់ត្រងធនធាន ផ្ែលសលត្មចបានលដ្ឋយអងគភាព

ថវិកានីមួយៗ លែើមបីលធវើជាមូលដ្ឋា នកនុងការពត្ងីកការអតល់សិទធ ិអំាណាច និងភាពទន់ល្ន ់ សលត្មចបាន១០០% និង

ចលង្ហក មសកមមភាព២៤.៤.ដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតនូវរបាយការណ៍អនុវរតថវិកាត្បចំាត្រីមាស ផ្ែលបញ្ហា ក់អំាពីការង្ហរផ្ែលបាន

បំាលពញលធៀបនឹងលោលលៅលទធអលទទួលបានការយឺរោ វ និងវិធានការលដ្ឋេះត្សាយ៖ ពីត្កសួង-សាថ ប័ន មក 

កសហវ និងលៅនអាកនុងត្កសួង-សាថ ប័ន ពីអងគភាពថវិការហូរែល់ថាន ក់ែឹក ំា សលត្មចបាន១០០%។ 

លបើពិនិរយលមើលលទធអលសលត្មចបានននចលង្ហក មសកមមភាព ល ើញថា មានសូច ករចំានួន៣ សលត្មចបានតាម

លោលលៅ រឺ៖ 

១.លោលការណ៍សតីពីសិទធ ិអំាណាច និងការទទួលខុសត្រូវរបស់អងគភាពថវិកា ត្រូវបានលរៀបចំា អនុម័រ និង

អេពវអាយ។  

២.ការត្រួរពិនិរយល ើងវិញជាត្បចំាលលើលទធអលននការត្រប់ត្រងធនធានផ្ែលសលត្មចបានលដ្ឋយអងគភាពថវិកា

នីមួយៗ ត្រូវបានអនុវរត និងអនុសាសន ៍ត្រូវបានលសនើល ើង។ 

៣.រត្មូរបាយការណ៍ទត្មង់ថមី ត្រូវបានលរៀបចំារួចរាល់។ 

លត្ៅពីលនេះ សូច ករចំានួន២ មិនសលត្មចបានតាមលោលលៅល ើយ ល េះរឺ៖ 

១.នីរិវិធី/យនតការសត្មាប់ការលលើកទឹកចិរត និងទណឌ កមមកនុងការលរៀបចំា និងការអនុវរតថវិកាកមមវិធី និងអងគភាព

ថវិកាននត្កសួង-សាថ ប័ន ត្រូវបានលរៀបចំា អេពវអាយ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវរត  

២. វិធានការរួមកនុងការដ្ឋក់ទណឌ កមមកនុងវិស័យហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ ត្សបតាមចាប់សតីពីរបបហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ 

ត្រូវបានលរៀបចំា។  
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មូលលហរុននការមិនសលត្មចបានតាមលោលលៅ រឺលដ្ឋយសារផ្រមានការង្ហរអាទិភាពលអេងលទៀរ និងចំានួនមស្តនតី

ទទួលបនាុកមានកំាណរ់។ 

ជាវិធានការបនត អរគ យកដ្ឋា នោក់ព័នធរួរផ្របនតអនុវរតសកមមភាពលនេះ លៅឆ្ន ំា២០១៦  វិញ។ 

 លយើងអាចសននិដ្ឋា នបានថា ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតឧបករណ៍ និងយនតការ លែើមបីបលងកើនការទទួលខុសត្រូវ និង

រណលនយយភាព មិនទាន់អាចធា បានលៅកនុងឆ្ន ំា២០១៥ លនេះលទ។ លទធអលលនេះ ឆុ្្េះបញ្ហច ំាងឱ្យល ើញពីភាពចំាបាច ់

សត្មាប់អរគ យកដ្ឋា នោក់ព័នធកនុងការបនតលរៀបចំាសកមមភាពផ្ែលមិនទាន់សលត្មច ជាពិលសស រឺនីរិវិធី ឬ យនតការ

សត្មាប់ការលលើកទឹកចិរត និងទណឌ កមមកនុងការលរៀបចំា និងការអនុវរតថវិកាកមមវិធី និងអងគភាពថវិកាននត្កសួង-សាថ ប័ន 

លែើមបីអនុវរតកនុងែំាណាក់កាលទី៣ ននកមមវិធីផ្កទត្មង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ។  

 

២.៥.ពត្ងឹង នងិបលងកើនភាពត្រុងលត្ជាយ នងិសមាហរណកមមថវកិា 

 លោលបំាណងលនេះ មានចលង្ហក មសកមមភាពចំានួន២។ ផ្អែកលលើសកមមភាពសលត្មចបាន លោលបំាណងលនេះ

សលត្មចបាន៩៨% កនុងល េះ ចលង្ហក មសកមមភាព២៥.១.លរៀបចំាលោលនលោបាយសត្មាប់លធវើសមាហរណកមមថវិកា។ 

បនតផ្កលមែការលធវើសមាហរណកមមថវិកាចរនត និងមូលធន តាមរយៈការបនតអនុវរតត្កបខ័ណឌ ចំាណាយរយៈលពលមធយម 

(MTEF)  ផ្អនការយុទធសាស្តសតថវិកា (BSP) និងថវិកាតាមកមមវិធី (BP)។ ឆុ្្េះបញ្ហច ំាងទិែាភាពការការ់បនថយភាពត្កីត្ក 

និងផ្យនឌ្័រលៅកនុងលោលការណ៍ផ្ណ ំាសតីពីផ្អនការយុទធសាស្តសតថវិកា និងថវិកាតាមកមមវិធី សលត្មចបាន៩៦% នងិ

ចលង្ហក មសកមមភាព២៥.២.បនតបញ្ចូលចំាណូលចំាណាយ ផ្ែលលៅលត្ៅបរិបថថវិកាលៅកនុងថវិកាត្បចំាឆ្ន ំា រួមទាំាងការ

បលងកើនជាបលណត ើរៗនូវការបញ្ចូលមូល និធពិីនែរូអលិវឌ្ឍន៍លៅកនុងថវិកាត្បចំាឆ្ន ំា សលត្មចបាន១០០%។  

 លបើពិនិរយលមើលលលើលទធអលសលត្មចបានននចលង្ហក មសកមមភាពទាំាង២ លនេះ ល ើញថា មានសូច ករចំានួន២ 

សលត្មចបានលពញលលញតាមលោលលៅ រឺ៖ 

 ១.លកខណៈវិនិចឆ័យសត្មាប់វិធីសាស្តសតចរ់ថាន ក់លលើការលរៀបចំា  BSP ត្រូវបានពិនិរយ និងផ្កសត្មួល។ 

 ២.សារាចរសតីពីផ្អនការយុទធសាស្តសតថវិកាត្បចំាឆ្ន ំា លែើមបីលធវើសមាហរណកមមថវិការវាងថវិកាចរនត ថវិកាមូលធន 

និងថវិកាសហត្ោសសាធារណៈ ត្រូវបានផ្កលមែ។ 

 លដ្ឋយផ្ ក មានសូច ករចំានួន១ មិនសលត្មចបានលពញលលញ រឺ លោលការណ៍ផ្ណ ំាសតីពីការលរៀបចំាផ្អនការ

យុទធសាស្តសតថវិកា មិនត្រូវបានលធវើបចចុបបននភាព តាមលោលលៅកំាណរ់  (សលត្មចបាន៩០%)។ 

 ែូចលនេះ លយើងអាចសននិដ្ឋា នបានថា ការពត្ងឹង និងបលងកើនភាពត្រប់ត្រុងលត្ជាយ និងសមាហរណកមមថវិកា លៅ

ឆ្ន ំា២០១៥ បាននិងកំាពុងបនតអនុវរត លែើមបីឈានលៅែល់លោលលៅផ្ែលបានកំាណរ់។ លទធអលលនេះ បានឆុ្្េះបញ្ហច ំាង

អំាពីភាពចំាបាច ់ ផ្ែលត្រូវខិរខំាបផ្នថមលទៀរ ជាពិលសសបញ្ចប់ការផ្កលមែ និងលធវើបចចុបបននភាពននលោលការណ៍ផ្ណ ំា

សតីពីការលរៀបចំា BSP និងបនតផ្កលមែការលធវើសមាហរណកមមថវិកាចរនត និងមូលធន។ 

 

២.៦.ពត្ងឹងការង្ហរសវនកមមនអាកនងុនងិអធិការកិចច   

លោលបំាណងលនេះ មានចលង្ហក មសកមមភាពចំានួន៤។ សត្មាប់លោលបំាណងលនេះសលត្មចបាន៨៨% ផ្ែលចលង្ហក ម

សកមមភាព២៦.១.ែំាលណើរការលពញលលញអងគភាពសវនកមមនអាកនុងលៅត្រប់ត្កសួង-សាថ ប័ន សលត្មចបាន៨២%,ចលង្ហក ម

សកមមភាព២៦.២.ផ្កលមែយនតការ លែើមបីធា ការលឆ្្ើយរបត្បកបលដ្ឋយត្បសិទធភាពលៅនឹងលទធអលសវនកមម និង 

អធិការកិចចលៅតាមបណាត អងគភាពថវិកា សលត្មចបាន៧៧%, ចលង្ហក មសកមមភាព២៦.៣.លរៀបចំា និងផ្កលមែផ្អនការ 
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សវនកមមម/អធិការកិចចត្បចំាឆ្ន ំា របស់ត្កសួងសាថ ប័នលដ្ឋយផ្អែកលលើលកខណៈវិនិចឆ័យវាយរនម្ហានិល័យ ផ្ែលបានអតល់

អនុសាសន៍លដ្ឋយ កសហវ សលត្មចបាន១០០%, និងចលង្ហក មសកមមភាព២៦.៤.កសហវពិនិរយលមើលល ើង វិញពីភាព

ត្រប់ត្ោន់ននរំារូរបាយការណ៍សវនកមម/អធិការកិចច និងលធវើការផ្កលមែ សលត្មចបាន៩២%។  

កនុងលោលបំាណងលនេះ សូច ករចំានួន១០ សលត្មចបានរួមមាន៖ 

១.យនតការចាស់លាសក់នុងការអនវុរតអនសុាសន៍របស់អាជាា ធរសវនកមមជារិ ត្រូវបានលរៀបចំា។ 

២.សវនដ្ឋា ន៣៤ លោលលៅត្រូវបានរំារុញ និងផ្កលមែតាមអនុសាសន៍សវនករ លដ្ឋយលត្បើយនតការចុេះពិនិរយ

តាមដ្ឋនលិខិររំារុញរបស់ កសហវ ឬ កិចចត្បរុំា។ 

៣.យនតការលធវើអធិការកិចចហិរញ្ញវរថលុលើការត្រប់ត្រងចំាណាយសាច់ត្បាក់លទធកមមត្ទពយសមបរតិរែា សននិធិឃ្្ ំាង និង 

ការត្រប់ត្រងការត្បមូលចំាណូលមិនផ្មនសារលពើពនាលៅរែាបាលថាន ក់ជារិ និងថាន ក់លត្កាមជារិ ត្រូវបានបលងកើរ។ 

 ៤.យនតការលធវើអធិការកិចចហិរញ្ញវរថលុៅត្កុមហ ុនសហត្ោសអងគការសមារម និងត្រឹេះសាថ នមីត្កូហិរញ្ញវរថ ុ ត្រូវ

បានលរៀបចំាបញ្ចប់។ 

៥.កត្មងលិខិរបទដ្ឋា នររិយុរតអំាពីការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថលុៅតាមត្កសួង-សាថ ប័ន លែើមបីរំារុញត្បសិទធភាពកនុង

ការលធវើអធិការកិចចហិរញ្ញវរថចុូលរួមរំារុញរណលនយយភាពការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ ត្រូវបានចងត្កង។ 

៦. វិធានការ វិន័យរែាបាលសត្មាប់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ ត្រូវបានលរៀបចំា នងិដ្ឋក់ឱ្យអនុវរត។ 

៧.លោលការណ៏ផ្ណ ំារំារុញការត្រួរពិនិរយលសុើបអលងករ និងលធវើអធិការកិចចហិរញ្ញវរថចុំាលោេះអនុលលាមភាព បាន

បញ្ចប់  និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវរត។ 

៨.លោលការណ៏ផ្ណ ំា/នីរិវិធីសតីពីការអនុវរតការង្ហរអធិការកិចចហិរញ្ញវរថ ុ តាមបណាត  យកដ្ឋា នចំាណេុះអោគ ធិ-

ការដ្ឋា ន លែើមបីត្បមូលធារុចូលកនុងសតង់ដ្ឋរអធិការកិចចហិរញ្ញវរថបុានបញ្ចប់។ 

៩.យនតការ លែើមបីធា ការលឆ្្ើយរបលៅនឹងលទធអលអធិការកិចចហិរញ្ញវរថលុៅសាថ ប័នឯករន ត្រូវបានបញ្ចប់។ 

 ១០.កំាណរ់លហរុបទដ្ឋា ន និងរំារូរបាយការណ៏លធវើអធិការកិចចហិរញ្ញវរថ ុត្រូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវរត។ 

លដ្ឋយផ្ ក ផ្អែកតាមការសកមមភាពផ្ែលបានដ្ឋក់លចញ មានសូច ករចំានួន៩ លៅមនិទាន់បានសលត្មចលពញ

លលញែូចជា៖ 

១.លសៀវលៅផ្ណ ំានីរិវិធសីវនកមមចំានួន៥០០ ចាប់ មិនទាន់បានលបាេះពុមពអាយ។ 

២.សវនដ្ឋា ន១២ លោលលៅ ផ្ែលត្រូវពិនិរយនិងតាមដ្ឋនការអនុវរតននអនុសាសនរ៍បស់ NAA មិនទាន់បាន

ចុេះតាមដ្ឋនលពញលលញ។ 

៣.ត្បកាសសតីពីត្កបសីលធម៌ វជិាា រីវៈដ្ឋក់ឱ្យអនុវរត លែើមបីធា សុចរិរភាព និងត្បសិទធភាពការង្ហរអធិការកចិច

ហិរញ្ញវរថភុាពមិនត្បត្ករីកនុងែំាលណើរការត្រប់ត្រងការអនុវរតហិរញ្ញវរថសុាធារណៈបានទប់សាក រ់និងត្សាយបំាល្ឺសមត្សប 

និងតាមយនតការមួយសមត្សប មិនទាន់បានដ្ឋក់ឱ្យអនុវរត។ 

៤.នីរិវិធីត្សាវត្ជាវអំាពីភាពមិនត្បត្ករីកនុងែំាលណើរការត្រប់ត្រងការអនុវរតហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ មិនទាន់ចងត្កង។ 

៥.បទដ្ឋា នការង្ហរ និងការទទួលខុសត្រូវវិជាា រីវៈចូលរួមរំារុញការត្រប់ត្រងរណលនយយភាពហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ

លៅត្រប់ត្កសួង-សាថ ប័ន មិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចប់លពញលលញ។ 

៦.លសចកតីត្ោងត្បកាសបលងកើរត្កុមលលើការត្រប់ត្រងធនធានសាធារណៈឱ្យមានត្បសិទធភាព សុច រិរភាព និង

រណលនយយភាព មិនទាន់បញ្ចប់ការលរៀបចំា។ 
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៧.លសចកតីផ្ណ ំាលនេះសតីពីការសហការការង្ហរអនតរអរគ យកដ្ឋា នកនុង កសហវ មិនទាន់ត្រូវបានលរៀបចំារួចរាល់

និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវរត។ 

៨.ផ្អនការយុទធសាស្តសតផ្ែលកំាណរ់អំាពីទំាហំាការង្ហរតាមបណាត ឆ្ន ំា និងការទទួលខុសត្រូវលលើការអនុវរតការង្ហរ

របស់ការិោល័យទាំាងអស់រួមទាំាងការិោល័យ IT បលងកើរថមី ចំាណេុះឱ្យអោគ ធិការដ្ឋា ន មិនទាន់ត្រូវបានបលងកើររួចរាល់ 

និងដ្ឋក់ឱ្យអនវុរត។ 

៩.របាយការណ៍សវនកមមនអាកនុងរបស់ត្កសួង មិនទាន់បានពិនិរយ និងផ្កលមែលពញលលញ។ 

មូលលហរុទាំាងលនេះ លដ្ឋយសារផ្រកងវេះអនករំា ញការបលចចកលទស ជាពិលសស ការង្ហរមួយចំានួនមិនទាន់បាន

លរៀបចំា, អនុវរត និងបញ្ចប់តាមផ្អនការសកមមភាពផ្ែលបានដ្ឋក់លចញល េះលទ ផ្ែល ំាឱ្យសកមមភាពទាំាងល េះមិន

សលត្មចបានតាមលោលលៅកំាណរ់។ 

ជាវិធានការប ា ប់ រួរពត្ងឹងការចងត្កង លរៀបចំា បញ្ចប់ និងអនុវរតផ្អនការទាំាងលនេះបនតលទៀរ លត្ោេះមាន

កិចចការលសសសល់ជាលត្ចើនផ្ែលត្រូវសលត្មចលៅកនុងលោលបំាណងលនេះ។ 

ជារួម លដ្ឋយផ្អែកលលើការអនវុរតសកមមភាព រឺអាចសននិដ្ឋា នបានថា ការពត្ងឹងការង្ហរសវនកមមនអាកនុង នងិអធិការ

កិចចត្រូវបានពត្ងឹង និងពត្ងីកលៅតាមត្កសួង-សាថ ប័នោក់ព័នធទាំាងអស់ ក៏ប ុផ្នតលៅមានការង្ហរសំាខាន់ និងចំាបាច់ផ្ែល 

ត្រូវរំារុញបផ្នថមលទៀរ លែើមបីលត្រៀមលរៀបចំា និងអនុវរតសកមមភាពោក់ព័នធននលោលបំាណងលនេះ កនុងផ្អនការសកមមភាព

រួមែំាណាក់កាលទី៣ ត្បកបលដ្ឋយត្បសិទធភាពខពស់។ 

លៅកនុងផ្អនកទី២ លនេះ លយើងអាចលធវើលសចកតីសននិដ្ឋា នជារួមបានថា ការពត្ងឹង នងិកសាងត្បព័នធ FMIS ត្រូវផ្រ

លឆ្្ើយរបលៅតាមលោលលៅែំាណាក់កាលទី២ លនេះផ្រមតង លែើមបីលបាេះរំាហានលឆ្ព េះលៅរកែំាណាក់កាលប ា ប់លទៀរត្សប

តាមកមមវិធីផ្កទត្មង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ។ ប ុផ្នតអវីផ្ែលលយើងត្រូវលធវើបនតលទៀរល េះ រឺការដ្ឋក់ឱ្យអនុវរត

លពញលលញនូវត្បព័នធ FMIS លៅតាមមនាីរ លខរត សំាខាន់ៗ និងត្រប់បណាត ត្កសួង-សាថ ប័នជាបនតប ា ប់ ជាមួយនឹងការ

បនតពត្ងឹងមារកិាថវិកាថមី  និងប្ង់រណលនយយថមី។    

 

៣.ការលម្ត្ៀម្េកេណៈស្ម្ម្មប់ ាំហានបនា ប់  

ផ្អនកទី៣ ការលត្រៀមលកខណៈសត្មាប់រំាហានប ា ប់ ត្រូវបានោំាត្ទលដ្ឋយលោលបំាណងចំានួន៤ នងិចលង្ហក ម

សកមមភាពចំានួន១៩។ លោលបំាណងទាំាង៤ លនេះ រួមមាន (១) ការពត្ងឹងនិងពត្ងីកការអនុវរតថវិកាកមមវិធី (២) ការ

លរៀបចំានិងដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតត្បព័នធរណលនយយ (រវាងនីរិបបញ្ញរតិនិងនីរតិ្បរិបរតិ រវាង កសហវ និងត្កសួង-សាថ ប័ន និង

លៅកនុងត្កបខ័ណឌ ត្កសួង-សាថ ប័ន) (៣) ពត្ងឹងការលរៀបចំាលោលនលោបាយនិងការលធវើផ្អនការហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ 

និងពត្ងឹងការអនុវរតលោលនលោបាយ វិមរកាការហិរញ្ញវរថ។ុ    

ត្បសិនលបើលយើងពិនិរយជារួមកនុងកត្មិរចលង្ហក មសកមមភាពវិញ លយើងសលងករល ើញថា ចលង្ហក មសកមមភាពផ្ែល

សលត្មចមានចំានួន៦ (៣៤%), ចលង្ហក មសកមមភាពផ្ែលកំាពុងបនតអនុវរត មានចំានួន៥ (២៧%), ចលង្ហក ម

សកមមភាពផ្ែលអាចមានហានិល័យ មានចំានួន៥  (២៧%), ចលង្ហក មសកមមភាពមានហានិល័យចំានួន២ (១២%) និង

ចលង្ហក មសកមមភាពចំានួន១ ផ្ែលមិនអាចវាស់ផ្វងបាន  (០%)។ 
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 របូភាពទ៤ី៖លទធអលជាភាររយសលត្មចបានតាមផ្អនកការលត្រៀមលកខណៈសត្មាប់រំាហានប ា ប់ 

 

 

៣.១.ការពត្ងឹងនងិពត្ងីកការអនុវរតថវិកាតាមកមមវធីិ 

 លោលបំាណងលនេះ មានចលង្ហក មសកមមភាពចំានួន៣។ លបើផ្អែកលលើសកមមភាពបានដ្ឋកល់ចញលោលបំាណងលនេះ 

សលត្មចបាន៩៦% កនុងល េះចលង្ហក មសកមមភាព៣១.១.ពិនិរយល ើងវិញ នងិផ្កលមែការអនុវរតថវិកាតាមកមមវិធី សលត្មច

បាន៨៨% និងចលង្ហក មសកមមភាព៣១.២.លរៀបចំាយុទធសាស្តសត លែើមបីពត្ងីកថវិកាតាមកមមវិធី និងចលង្ហក មសកមមភាព៣១.៣.

អនុវរតផ្អនការបណតុ េះបណាត ល និងការកសាងសមរថភាពសត្មាប់អនុវរតថវិកាតាមកមមវិធី សលត្មចបាន១០០%។  

លបើពិនិរយលមើលលទធអលសលត្មចបានននចលង្ហក មសកមមភាពទាំាង៣ ល ើញថា មានសូច ករចំានួន៤ លត្មចបានតាម

លោលលៅ រឺ៖ 

១.ការអនុវរតថវកិាកមមវិធីរបស់ត្កសួងអនុវរតថវកិាកមមវិធីលពញលលញ ត្រូវបានពិនិរយវាយរនម្ និងផ្កលមែតាមរយៈ

យនតការវាយរនម្នអាកនុង និងការចុេះលៅវាយរនម្ែល់ត្កសួង-សាថ ប័ន និងមនារីរំា ញ។ 

២.លសៀវលៅផ្ណ ំាសតីពីការលរៀបចំាថវិកាកមមវិធី ត្រូវបានលធវើបចចុបបននភាព និងលបាេះពុមព។ 

៣.បានដ្ឋក់បញ្ចូលត្កសួង-សាថ ប័នចំានួន១៥ បផ្នថមលទៀរ លែើមបីអនុវរតថវិកាកមមវិធីលពញលលញលៅឆ្ន ំា២០១៦ និង

ត្កសួង-សាថ ប័ន លអេងលទៀរ ជាបនតប ា ប់រហូរត្រប់ត្កសួង-សាថ ប័នទាំាងអស់អនុវរតថវិកាកមមវិធីលពញលលញលៅឆ្ន ំា២០១៨។ 

៤.អតល់ការបណតុ េះបណាត លសតីពីផ្អនការយុទធសាស្តសតថវិកា និងថវិកាកមមវិធី ែល់ត្កសួង-សាថ ប័ន លត្រៀមអនុវរតថវិកា

កមមវិធីលពញលលញលៅឆ្ន ំា២០១៦។    

លដ្ឋយផ្ ក មានសូច ករចំានួន១ មិនសលត្មចបានតាមលោលលៅលពញលលញ រ ឺ លោលការណ៍ផ្ណ ំាសតីពីការ

លរៀបចំាថវិកាកមមវិធីតាមវិស័យ ត្រូវបានផ្កលមែ សលត្មចបានផ្រ៥០% ប ុលណាណ េះ។ 



25 

បញ្ហា លចទត្រង់ថា ការអតល់រំានយួបលចចកលទស និងការបណតុ េះបណាត លជាបនតប ា ប់បានអតល់ឱ្យែល់ត្កសួង-សាថ ប័ន 

ផ្ែលលត្រៀមអនវុរតថវិកាកមមវិធីលពញលលញលៅឆ្ន ំា២០១៦ ប ុផ្នតត្កសួង-សាថ ប័នមួយចំានួនលៅមិនទានប់ានលត្រៀមលកខណៈ

ត្រប់ត្ោន់លៅល ើយលទ។ លដ្ឋយផ្ ក ត្កសួង-សាថ ប័នមួយចំានួន ផ្ែលកំាពុងអនុវរតថវិកាកមមវិធីលពញលលញ លៅមនិទាន់

យល់ចាស់អំាពីនីរិវិធីននការអនុវរតថវិកាកមមវិធី និងត្កសងួ-សាថ ប័នមួយចំានួនលទៀរ លៅផ្របនតផ្កសត្មួលរច សមព័នធ

កមមវិធី និងសូច ករកនុងឆ្ន ំាផ្ែលកំាពុងអនុវរត។  

ែំាលណាេះត្សាយ រឺថា រួរមានការលបើកវរគបណតុ េះបណាត លបផ្នថមលទៀរែល់ត្កសួង-សាថ ប័ន និងមនាីររំា ញរារធានី-

លខរត លលើការលរៀបចំា និងអនុវរតថវិកាកមមវិធី  លែើមបីបស្តញ្ហា ប និងសត្មួលការយល់ែឹងលលើកការង្ហរលនេះឱ្យបានសុរីលត្ ។     

ជារួម ការអនុវរតថវិកាកមមវិធីលៅផ្រត្រូវបានពត្ងឹង និងបនតពត្ងីកជាបលណត ើរៗរិរត្រឹមឆ្ន ំា២០១៥ លទាេះបីជាការ

អនុវរតលៅមិនទាន់មានភាពរលូន និងរួបត្បទេះបញ្ហា ត្បឈមមួយចំានួនក៍លដ្ឋយ។ លទធអលលនេះ បានឆុ្្េះបញ្ហច ំាងអំាពភីាព

ចំាបាចផ់្ែលត្រូវខិរខំាបផ្នថមលទៀរ ជាពិលសស ការលដ្ឋេះត្សាយបញ្ហា ត្បឈម   ផ្ែលលកើរល ើងចំាលោេះការអនុវរតថវិកា

កមម វិធីចំាលោេះត្កសួង -សាថ ប័ន ផ្ែលកំាពុង និងលត្រៀមអនុវរតថវិកាកមមវិធីលពញលលញ តាមរយៈការអតលរ់ំានួញបលចចកលទស 

និងការបណតុ េះបណាត លបផ្នថមែល់ត្កសួង-សាថ ប័ន ផ្ែលត្រូវអនុវរតថវិកាកមមវិធីលពញលលញលៅឆ្ន ំា២០១៦។       

  

៣.២.លរៀបចំានងិដ្ឋក់ឱ្យអនវុរតត្បព័នធរណលនយយភាព   (រវាងនរិីបបញ្ញរត ិ   នងិនរិីត្បរិបរិត    រវាងត្កសួងលសែាកិចច   

នងិហិរញ្ញវរថនុងិត្កសួង សាថ ប័ន នងិលៅកនងុត្កបខ័ណឌ ត្កសួង-សាថ ប័ន) 

លោលបំាណងលនេះ មានចលង្ហក មសកមមភាពចំានួន៦។ លបើផ្អែកលលើសកមមភាពសលត្មចបាន លោលបំាណងលនេះ

សលត្មចបាន៦០%។ កនុងល េះ ចលង្ហក មសកមមភាព៣២.១.ពិនិរយល ើងវិញ និងលធវើវិលសាធនកមមលលើចាប់ និងបទបញ្ញរតិ

ផ្ែលកំាណរ់ពីរួ ទី និងការទទួលខុសត្រូវកនុងការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈរបស់រដ្ឋា លិបាល សលត្មចបាន 

១០០%, ៣២.៣.កំាណរ់អងគភាពថវិកា និងអនកត្រប់ត្រងថវិកាលៅរែាបាលថាន ក់ជារិ និងថាន ក់លត្កាមជារិ សលត្មចបាន

៦៧%, ៣២.៥.លរៀបចំា និងលចញអាយកត្មងនីរិវិធីផ្ណ ំាផ្ែលពនយល់ពកីារអតល់សិទធ ិអំាណាច និងការទទួលខុសត្រូវ

ែល់អងគភាពថវិកា និងអនកត្រប់ត្រងថវិកា លហើយអេពវអាយតាមរយៈវរគបណតុ េះបណាត ល និងសិកាខ សាលា សលត្មច

បាន៥៧%, និង៣២.៦.ផ្កសត្មួលរច សមព័នធសាថ ប័នឱ្យលឆ្្ើយរបលៅនឹងត្បព័នធែំាលណើរការការង្ហរថមី ផ្ែលត្រូវបាន

បលងកើររួមទាំាងការបនតបញ្ាូនមស្តនតីត្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថលុៅតាមត្កសួង-សាថ ប័ន លដ្ឋយកំាណរ់ឱ្យបានចាស់ពីរួ ទីលៅ

កនុងត្កបខ័ណឌ វិមរកាការ សលត្មចបាន៧៣%។ លដ្ឋយផ្ ក ចលង្ហក មសកមមភាព៣២.២.កំាណរ់ឱ្យបានចាស់ពីប ា រ់

រណលនយយភាពកនុងការលរៀបចំាថវិកាត្បចំាឆ្ន ំា និងកនុងការលរៀបចំាកមមវិធី វិនិលោរសាធារណៈ និងកំាណរ់ពីការទទួលខសុ-

ត្រូវឱ្យបានចាស់លាស់រវាងត្កសួង-សាថ ប័ននីមួយៗ រួមមាន កសហវ ត្កសួងផ្អនការ និងត្កុមត្បឹកាអលិវឌ្ឍន៍កមពុជា មិន

អាចវាស់ផ្វងបានលដ្ឋយលហរុថា អរគ យកដ្ឋា នោក់ព័នធមិនបានលរៀបចំាផ្អនការសកមមភាពលមែិរ សត្មាបោ់ំាត្ទចលង្ហក ម

សកមមភាពលនេះលទ និង៣២.៤.កំាណរ់ពីការទទួលខុសត្រូវននការត្រប់ត្រងលៅត្រប់កត្មិរ ត្រូវបានអនវុរតលៅកនុងចលង្ហក ម

សកមមភាពលអេងលទៀរ លហើយ អ.រ.ហ ក៏បានសលត្មចលុបលចញពីផ្អនការសកមមភាពរួមែំាណាក់កាលទី៣ ផ្ែលនឹងត្រូវ

អនុវរតលៅឆ្ន ំា២០១៦ អងផ្ែរ។ លបើពិនិរយលមើលលទធអលសលត្មចបានននសូច ករចលង្ហក មសកមមភាពលនេះ លយើងល ើញថា 

មានសូច ករចំានួន៥ សលត្មចបានលពញលលញរួមមាន៖  

១.មរិត្បឹកាចាប់កនុងត្កបខ័ណឌ កមមវធិផី្កទត្មង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ ត្រូវបានអតល់រូនតាមការ

លសនើសុំា។ 
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២.បានដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតអងគភាពថវិកាននត្កសួង-សាថ ប័ន  ផ្ែលអនុវរតថវិកាកមមវិធីលពញលលញទាំាង១០។ 

៣.ត្កបខ័ណឌ ចាប់ សត្មាប់អនុវរតអំាណាចហិរញ្ញវរថលុៅអងគភាពថវិការបស់ត្កសួងទាំាង១០ ត្រូវបានលរៀបចំា និងដ្ឋក់

ឱ្យអនុវរត។ 

៤.ត្កុមមស្តនតីត្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថ ុត្រូវបានលៅលៅអមតា ល់តាមត្កសួង-សាថ ប័ន។ 

៥.បានអេពវអាយ និងបណតុ េះបណាត លលោលការណ៍ផ្ណ ំាសតីពីការលរៀបំាចំា និងអនុវរតអងគភាពថវិកាែល់ត្កសួង- 

សាថ ប័ន ផ្ែលលត្រៀមអនុវរតថវិកាកមមវិធីលពញលលញលៅឆ្ន ំា២០១៦ ។ 

លដ្ឋយផ្ ក សូច ករចំានួន៤  មិនសលត្មបានតាមលោលលៅ លោលរឺ៖  

១.លោលការណ៏/តារាងសតីពីការកំាណរ់សិទធ ិអំាណាច និងការទទួលខុសត្រូវរបស់អងគភាពថវិកាននត្កសួង-សាថ ប័ន 

ត្រូវបានលរៀបចំា អនុម័រ និងអេពវអាយ។ 

២.ពិនិរយ និងផ្កលមែការលរៀបចំាបលងកើរអងគភាពថវិការបស់ត្កសួងទាំាង១០។ 

៣.លធវើបចចុបបននភាព និងអេពវអាយលោលការណ៏ផ្ណ ំាសតីពីការលរៀបចំា និងអនុវរតអងគភាពថវិកាែល់ត្កសួង-

សាថ ប័ន។ 

៤.មស្តនតីត្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថ ុ ផ្ែលលៅអមតា ល់ត្កសួង-សាថ ប័ន មិនទាន់ត្រូវបានត្បរិលូកមមអំាណាចបផ្នថមកនុងការ

ចុេះទិដ្ឋា ការលលើលិខិរធា ចំាណាយ និងអាណរតិលបើកត្បាក់ សត្មាបមុ់ខចំាណាយមួយចំានួន និងកនុងទំាហំាទឹកត្បាក់កំាណរ់ 

តាមផ្អនការ  ផ្ែលសូច ករលនេះ សលត្មចបាន៧០% ប ុលណាណ េះ។ 

ចំាផ្ណក សូច ករននចលង្ហក មសកមមភាព ៣២.២ និង៣២.៤ មិនអាចលធវើការវាស់ផ្វងបានលទ លដ្ឋយមូលលហរុែូច

បានលរៀបរាប់ខាងលលើ។   

ការត្បឈម រឺោក់ព័នធនឹងបញ្ហា លវទយិរភាពមុខចំាណាយមួយចំានួនផ្ែលបានសិកា លែើមបីលធវើត្បរិលូកមមអំាណាច

ជាពិលសស ការលរៀបចំាផ្អនការសកមមភាព និងការកំាណរ់សូច ករក៏លៅមិនទាន់មានសុត្កឹរភាព និងសងគរិភាព

លពញលលញ ផ្ែលអាចឱ្យលឆ្្ើយរបលៅនឹងចលង្ហក មសកមមភាព និងលោលបំាណង លៅកនុងផ្អនការសកមមភាពរួមែំាណាក់កាល

ទី២ ថមី និងការខិរខំាត្បឹងផ្ត្បងកនុងការសលត្មចផ្អនសកមមភាពសំាខាន់ៗមួយចំានួន។ 

ជាវិធានការប ា ប់ តាមរយៈលទធអលលនេះ បានឆុ្្េះបញ្ហច ំាងអំាពីភាពចំាបាច់ផ្ែលត្រូវផ្កលមែ និងបនតអនុវរតលៅកនុង

ផ្អនការសកមមភាពែំាណាក់កាលទី៣  ជាពិលសសស  ការលរៀបចំាផ្អនការសកមមភាព  និងសូច ករឱ្យលឆ្្ើយរបលៅនឹង

ចលង្ហក មសកមមភាព៣២.២ និងត្រូវបញ្ចប់សកមមភាព ផ្ែលសលត្មចមិនបានតាមលោលលៅែូចបានលរៀបរាប់ខាងលលើ។  

លយើងអាចសននិដ្ឋា នបានថា ការលរៀបចំា និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតត្បព័នធរណលនយយភាព (រវាងនីរិបបញ្ញរតិ និងនីរិត្បរិបរតិ

រវាង កសហវ និង ត្កសួង-សាថ ប័ន និងលៅកនុងត្កបខ័ណឌ ត្កសួង-សាថ ប័ន) មិនទាន់អនុវរតបានលពញលលញតាមលោលលៅ

កំាណរ់សត្មាប់ ឆ្ន ំា២០១៥ លនេះលៅល ើយលទ ។  ទនាឹមនឹងលនេះ ការពិនិរយ និងផ្កលមែការលរៀបចំាបលងកើរអងគភាពថវិការបស់

ត្កសួងទាំាង១០ និងការលធវើបចចុបបននភាព និងអេពវអាយលោលការណ៏ផ្ណ ំាសតីពីការលរៀបចំា និងអនុវរតអងគភាពថវិកាែល់

ត្កសួង-សាថ ប័ន រួរផ្រពត្ងឹងបផ្នថមលទៀរ លែើមបីឱ្យលោលបំាណងលនេះសលត្មចបានលទធអលលែ លៅែំាណាក់កាលប ា ប់

លទៀរ។ 
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៣.៣.ពត្ងឹងការលរៀបចំាលោលនលោបាយ នងិការលធវើផ្អនការហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ 

លោលបំាណងលនេះ មានចលង្ហក មសកមមភាពចំានួន៣។ លបើផ្អែកលលើលទធអលផ្ែលសលត្មចបាន លោលបំាណងលនេះ 

សលត្មចបានត្បផ្ហល៧៦% កនុងចលង្ហក មសកមមភាព៣៣.១.ពត្ងឹងសមរថភាពលរៀបចំា និងបលងកើនស័កតិសិទធភាព និង

ត្បសិទធភាពននត្កបខ័ណឌ លោលនលោបាយមា ត្កូលសែាកិចច សលត្មចបាន៩១%, ចលង្ហក មសកមមភាព៣៣.២.ពត្ងឹង

សមរថភាពលរៀបចំា និងបលងកើនស័កតិសិទធភាព និងត្បសិទធភាពននត្កបខ័ណឌ ចំាណូល ចំាណាយរយៈលពលមធយម សលត្មចបាន

១០០% នងិចលង្ហក មសកមមភាព៣៣.៣.ពត្ងឹងសមរថភាពវិភារ និងពាករណ៍សាថ នភាពលសែាកិចចនិងហិរញ្ញវរថ ុសលត្មច

បាន៣៨%។   

លបើផ្អែកលលើលទធអលសលត្មចបានននចលង្ហក មសកមមភាពនីមួយៗ ល ើញថា មានសូច ករចំានួន៥ សលត្មចបានតាម

លោលលៅ រឺ៖ 

១.ទិននន័យ និងសថិរិលសែាកិចចនិងហិរញ្ញវរថ ុត្រូវបានត្បមូល ត្រប់ត្រងលរៀបចំា ចងត្កងជាសថិរិតាមនីរិវិធ ីផ្ែលបាន

បលងកើរ និងអាចលត្បើត្បាស់បាន។ 

២.ត្ពឹរតិបត្រសថិរិលសែាកិចចនិងហិរញ្ញវរថតុ្បចំាត្រីមាស និងរបាយការណ៍និ ន ការលសែាកិចចសងគមត្បចំាផ្ខ ត្រូវបាន

លរៀបចំា និងអេពវអាយរនូថាន ក់ែឹក ំា ត្ពមទាំាងដ្ឋក់បលង្ហា េះតាមលរហទំាព័ររបស់ត្កសួងលសែាកិចចនិងហិរញ្ញវរថ។ុ 

៣.ត្បព័នធត្រប់ត្រងទិននន័យលលើការ ំាលចញ និង ំាចូល ផ្ែលជាផ្អនកមួយននឃ្្ ំាងអាុកទិននន័យ (MEF-Database)

របស់ត្កសួងលសែខកិចចនិងហិរញ្ញវរថ ុត្រូវបានលរៀបចំា និងអាចលត្បើត្បាស់បាន។ 

៤.ទិននន័យនិងរបាយការណ៍ TOFE/GFS ត្រូវបានលរៀបចំាឱ្យមានសងគរិភាព ជាមួយប្ង់រណលនយយថមី។ 

៥.ការបលងកើរម ូផ្ែលមា ត្កូលសែាកិចច ត្រូវបានបញ្ចប់លសាើរផ្រទាំាងត្សុង (សលត្មចបាន ៨៥%)។ 

លត្ៅពីលនេះ មានសូច ករចំានួន២  ផ្ែលសលត្មចមិនបានលពញលលញតាមលោលលៅ រឺ៖ 

១.ការពត្ងឹង និងបលងកើនត្បសិទធភាពននការអនុវរតោណិរាកមមលសរើ មិនទាន់សលត្មចបានលពញលលញលៅល ើយ

លទ លដ្ឋយសារការលអារកមមវិធីការ់បនថយ/លបុពនធ ំាចូលរបស់កមពុជាពី HS2007 លៅ HS2012 លៅលសសសល់បញ្ហា

មួយចំានួន និងត្រូវរង់ចំាការត្ពមលត្ពៀងពីត្បលទសជានែរ ូ(សលត្មចបាន ៧០%)។  

២.លបើលទាេះបីជាលលខាធិការដ្ឋា នរណៈកមាម ធកិារជារិវិធានការណ៍មិនផ្មនពនធត្រូវបានបលងកើររួចរាល់ និងដ្ឋក់

ឱ្យែំាលណើរការកតី ក៏ការលរៀបចំាបញ្ាី និងការចរថ់ាន ក់វិធានការមិនផ្មនពនធផ្ែលប េះោល់ែល់ោណិរាកមមលសរើកំាពុងលរៀបចំា

លៅល ើយ និងរត្មូវឱ្យមានការលអាៀងតា រ់បនតលទៀរជាមួយនឹងត្កសួងសាមី (សលត្មចបាន ៦៥%)។ 

លដ្ឋយផ្ ក ចំាលោេះសូច ករ ការពិនិរយពីសុត្កឹរភាពរបស់ទត្មង់ Financial Programming and Policies 

មិនសលត្មចបានតាមលោលលៅលពញលលញល ើយ លដ្ឋយមូលលហរុថា រុណភាពទិននន័យ ផ្ែលអាចត្បមូលបានលៅ

មានកត្មិរ និងមិនមានអនករំា ញការពិនិរយពីសុត្កឹរភាពរបស់ទត្មង់ FPP។ អរគ យកដ្ឋា នរំា ញបានលសនើឱ្យមាន

អនករំា ញការរួយពិនិរយ នងិវាយរនម្សុត្កឹរភាពននការលរៀបចំាទត្មង់ FPP។ 

បញ្ហា លចទត្រង់ថា  ការបលងកើរម ូផ្ែលមា ត្កូលសែាកិចច លៅពុំាទាន់មានរណុភាពទិននន័យលៅល ើយ ផ្ែល ំាឱ្យ

ត្កុមការង្ហរននអរគ យកដ្ឋា នរំា ញ មិនអាចវិភារលមែិរែល់អនុវិស័យរូចៗបាន និងទាមទារឱ្យមានការសហការ

ជាមួយសាថ ប័នោក់ព័នធ លែើមបីពត្ងឹងការត្រប់ត្រងទិននន័យឱ្យកាន់ផ្រលែត្បលសើរ។  

  វិធានការប ា ប់ រឺត្រូវពត្ងឹង និងបលងកើនត្បសិទធភាពននការបលងកើរម ូផ្ែលមា ត្កលូសែាកិចចឱ្យមានរណុភាព។ 

ទនាឹមោន លនេះ ត្រូវពត្ងឹង និងបលងកើនត្បសិទធភាពននការអនុវរតោណិរាកមមលសរើ តាមរយៈការលអារកមមវិធីការ់បនថយ/លុប
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ពនធ ំាចូលរបស់កមពុជាពី HS2007 លៅ HS2012។ ជាមួយោន លនេះ  ត្រូវរំារុញ និងលត្រៀមបញ្ចប់លលើការលរៀបចំាបញ្ាី 

និងចំាណារ់ថាន ក់ វិធានការមិនផ្មនពនធ ផ្ែលប េះោល់ែល់ោណិរាកមមលសរើ និងត្រូវលធវើការលអាៀងតា រ់បនតលទៀរជាមួយ

ត្កសួងសាមី លែើមបីឱ្យការង្ហរលនេះបានសលត្មចតាមសូច ករផ្ែលបានដ្ឋក់លចញ។ 

ជារួម សកមមភាពភារលត្ចើនផ្ែលមានសត្មាប់ោំាត្ទការពត្ងឹងការលរៀបចំាលោលនលោបាយ និងការលធវើផ្អនការ

ហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ សលត្មចបានលៅតាមលោលលៅកនុងឆ្ន ំា២០១៥ លនេះ លបើលទាេះបីជាមានសូច ករមួយចំានួនមិន

ទាន់សលត្មចបានលពញលលញតាមលោលលៅក៏លដ្ឋយ។ លទធអលលនេះ ឆុ្្េះបញ្ហច ំាងពីភាពចំាបាច់របស់អរគ យកដ្ឋា ន

រំា ញកនុងការលលើកយកសកមមភាពផ្ែលមិនទាន់សលត្មចបានមកបនតអនុវរតលៅកនុងែំាណាក់កាលទី៣ ននកមមវិធីផ្ក

ទត្មង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈបផ្នថមលទៀរ ជាពិលសស ោក់ព័នធនឹងការពត្ងឹងសមរថភាពកនុងការត្រប់ត្រង

ទិននន័យឱ្យលែត្បលសើរ លែើមបីឈានលៅបលងកើរម ូផ្ែលមា ត្កូលសែាកិចចបានលដ្ឋយលជាររ័យ និងការពិនិរយពីសុត្កឹរភាព

របស់ទត្មង់ Financial Programming and Policies។ 

 

 ៣.៤.ពត្ងឹងការអនុវរតលោលនលោបាយ វមិរកាការហិញ្ញវរថ ុ

លោលបំាណងលនេះ មានចលង្ហក មសកមមភាពចំានួន៧។ លបើផ្អែកលលើសកមមភាពផ្ែលសលត្មចបាន លោលបំាណងលនេះ

សលត្មចបាន៨៣% កនុងល េះ ចលង្ហក មសកមមភាព៣៤.១.បនតលរៀបចំាអនុត្កឹរយត្បកាសសារាចរលសចកតីផ្ណ ំា ផ្ែល

រត្មូវលដ្ឋយចាប់សតីពីរបបហិរញ្ញវរថ ុនិងការត្រប់ត្រងត្ទពយសមបរតិរបស់រែាបាលថាន ក់លត្កាមជារិ  សលត្មចបាន៨៣%, 

៣៤.២.លរៀបចំា និងអនុវរតលោលនលោបាយសតីពីវិមរកាការហិរញ្ញវរថរុយៈលពលមធយម និងផ្វង សលត្មចបាន៩០%, 

៣៤.៣.បលងកើរ និងផ្កលមែឧបករណ៍អលិបាលកិចចត្ទត្ទង់ការលរៀបចំា និងអនុវរតថវិការបស់រែាបាលថាន ក់លត្កាមជារិ 

សលត្មចបាន៦០%, ៣៤.៤.សិកា  លរៀបចំា និងអនុវរតការត្បមូលចំាណូលតា ល់របស់រែាបាលថាន ក់លត្កាមជារិ សលត្មច

បាន៦០%, ៣៤.៥.បលងកើរឧបករណ៍វិនិលោរសត្មាប់រែាបាលថាន ក់លត្កាមជារិ (SNIF) សលត្មចបាន៨៩%, ៣៤.៦. 

លរៀបចំាផ្អនការយុទធសាស្តសតថវិកាសត្មាប់រែាបាលថាន ក់លត្កាមជារិ សលត្មចបាន១០០%, និង៣៤.៧.លរៀបចំាផ្អនការ

កសាងសមរថភាពមស្តនតីទាំាងលៅថាន ក់ជារិ និងថាន ក់លត្កាមជារិ ជាពិលសស ទាក់ទិនលៅនឹងការអនុវរត FMIS សលត្មច

បាន ១០០%។ 

លបើពិនិរយលមើលលទធអលសលត្មចបានននសូច ករចលង្ហក មសកមមភាព លយើងល ើញថា មានសូច ករចំានួន៧ 

សលត្មចបានតាមលោលលៅ លោលរឺ៖ 

១.លិខិរបទដ្ឋា នររិយុរតិថមីៗមួយចំានួនសតីពីរបបហិរញ្ញវរថនុិងការត្រប់ត្រងត្ទពយសមបរតិរបសរ់ែាបាលថាន ក់លត្កាម

ជារិ ត្រូវបានលរៀបចំា និងអេពវអាយ។ 

២.ឯកសារលោលនលោបាយសតីពីវិមរកាការហិរញ្ញវរថរុយៈលពលមធយម និងផ្វង ត្រូវអេពវអាយ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវរត។ 

៣.យនតការអតល់ហិរញ្ញបបទាន (ការកំាណរ់លកខណ: វិនិចឆ័យ និងសនាសេន៍សត្មាប់បលងកើររូបមនតវិភារន៍ថវិកា) 

រារធានី លខរត តាមរូបមនត ត្រូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតសាកលបង និងការអេពវអាយ ត្រូវបានលរៀបចំារួច លែើមបីត្បមូលធារុ

ចូល។ 

៤.ឯកសារលោលនលោបាយអំាពីលោលការណ៍ទូលៅ និងរលត្មើស   សត្មាប់ការបលងកើរចំាណូលតា ល់របស់

រែាបាលថាន ក់លត្កាមជារិ ត្រូវបានលរៀបចំារួច។ 
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៥.ឯកសារលោលនលោបាយសតីពីការអតល់មូលនិធមិានភាា ប់លកខខ័ណឌ  សត្មាប់រែាបាលថាន ក់លត្កាមជារិត្រូវបាន

លរៀបចំារួច។ 

៦.ផ្អនការយុទធសាស្តសតថវិកាសត្មាប់រែាបាលថាន ក់លត្កាមជារិ ត្រូវបានលរៀបចំា និងអេពវអាយែល់រែាបាលថាន ក់ 

លត្កាមជារិសត្មាប់អនុវរត។ 

៧.សមរថភាពរបស់មស្តនតីទាំាងលៅថាន ក់ជារិ និងថាន ក់លត្កាមជារិ ត្រូវបានពត្ងឹងកនុងការលរៀបចំា ការអនុវរត និងការ

តាមដ្ឋនថវិកាតាមត្បព័នធ FMIS។ 

លដ្ឋយផ្ ក សូច ករចំានួន៥ ផ្ែលមិនសលត្មចតាមលោលលៅ រឺ៖ 

១.លសចកតីត្ោងលិខិរបទដ្ឋា នររិយុរតិោក់ព័នធ និងការផ្កសត្មួលកិចចែំាលណើរការវិភារន៍ថវិកាឱ្យលៅរែាបាល

រារធានី លខរត មិនត្រូវបានលរៀបចំា។  

២.ពិនិរយផ្កសត្មួលលិខិរបទដ្ឋា ន ររិយុរតិ សត្មាប់អនុវរតត្បព័នធហិរញ្ញវរថ ុុំា សង្ហក រ់ (មានលសចកតីត្ោង

អនុត្កឹរយ)។ 

៣.លរៀបចំាលសៀវលៅផ្ណ ំាសតីពីការលរៀបចំា នងិអនុវរតថវិការបស់រែាបាលថាន ក់លត្កាមជារិ។ 

៤.អនុត្កឹរយ លែើមបីអនុវរតការត្បមូលចំាណូលតា ល់របស់រែាបាលថាន ក់លត្កាមជារិ។ 

៥.ការអនុវរតជារំាហានៗ ឧបករណ៍វិនិលោរសត្មាប់រែាបាលថាន ក់លត្កាមជារិ និងការលរៀបចំាវរគបណតុ េះបណាត ល

អំាពីទត្មង់ផ្បបបទ និងនីរិវិធ ី ននការអនុវរតឧបករណ៍វិនិលោរមិនទាន់អនុវរតបាន។  

បញ្ហា ត្បឈមលដ្ឋយសារផ្ររង់ចំាការអនុវរតសាកលបងការវិភារតាមរូបមនតរូនរែាបាលរារធានី លខរត ១ ឬ ២ 

ឆ្ន ំាឱ្យរលូនសិន ប ា ប់មកលទើបរិររូរពីលិខិរបទដ្ឋា នររិយុរតជាអូ្វការ និងការលរៀបចំា និងអេពវអាយអនុត្កឹរយមួយ

ចំានួនោក់ព័នធនឹងការអនុវរតត្បព័នធហិរញ្ញវរថ ុុំា សង្ហក រ់ មិនទាន់បានអនុម័រជាអូ្វការលៅល ើយ ផ្ែលលធវើឱ្យការង្ហរមាន

ភាពយរឺោ វ។ 

សត្មាប់ វិធានការបនត លែើមបីពត្ងឹងការអនុវរតលោលនលោបាយ វិមរកាការហិរញ្ញវរថឱុ្យបានលែសត្មាបរ់ែាបាល

ថាន ក់លត្កាមជារិ ត្រូវផ្រពលន្ឿនការលរៀបចំាអនុត្កឹរយ លែើមបីអនុវរតការត្បមូលចំាណូលតា ល់របស់រែាបាលថាន ក់លត្កាមជារិ, 

ការលរៀបចំាលសៀវលៅផ្ណ ំាសតីពីការលរៀបចំា និងអនុវរតថវិការបស់រែាបាលថាន ក់លត្កាមជារិ និងត្រូវពលន្ឿនការអនវុរតជា

រំាហានៗនូវឧបករណ៍ វិនិលោរ សត្មាប់រែាបាលថាន ក់លត្កាមជារិ និងការលរៀបចំាការបណតុ េះបណាត លពីនីរិវធិីននការ

អនុវរតឧបករណ៍ វិនិលោរ។ 

សរុបមក ការអនុវរតលោលនលោបាយវិមរកាការហិរញ្ញវរថ ុ ត្រូវបានកំាពុងបនតពត្ងឹង និងពត្ងីក ត្សបតាមលោល

លៅកមមវិធីផ្កទត្មង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថែុំាំាណាក់កាលទី២ ថមី លបើលទាេះបជីាការអនុវរតលៅមិនទាន់មានភាពរលូន និង

ចលង្ហក មសកមមភាពមួយចំានួនមិនសលត្មចបានតាមលោលលៅក៍លដ្ឋយ។ លទធអលលនេះ បានឆុ្្េះបញ្ហច ំាងអំាពីភាពចំាបាច់

ផ្ែលត្រូវខិរខំាបផ្នថមលទៀរ ជាពិលសស ត្រូវបញ្ចប់សកមមភាពចំាលោេះសូច ករផ្ែលមិនសលត្មចបានតាមលោលលៅ

ខាងលលើ។  

ជាការសននិដ្ឋា នរួមលលើផ្អនកននការលត្រៀមលកខណៈសត្មាប់រំាហានប ា ប់ ល ើញថា លទាេះជាមានភាពរអាក់រអលួ

កនុងការលរៀបចំា និងអនុវរតថវិកាកមមវិធីលពញលលញកតី ក៏បញ្ហា មួយចំានួនត្រូវបានកំាណរ់រួចមកលហើយ ផ្ែល វិធានការ

លដ្ឋេះត្សាយមួយចំានួនកំាពុងត្រូវបានលរៀបចំាឱ្យបានសមត្សប និងទាន់លពលលវលា លែើមបីផ្កលមែ និងជាមូលដ្ឋា ន

សត្មាប់ែកបទពិលសាធកនុងការផ្កលមែនូវនីរិវិធីថមីបផ្នថម សត្មាប់ែំាណាក់កាលប ា ប់លទៀរ។ 
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៤.ការោាំម្ទដេ់ការអនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ម្បកបលដ្ឋយលជារ ័យ និងច្ីរភាព 

ផ្អនកទី៤ ត្រូវបានបលងកើរល ើង សត្មាប់ោំាត្ទែល់ការអនុវរតកមមវិធីផ្កទត្មង់ត្បកបលដ្ឋយលជាររ័យ និង

ចីរភាព  តាមរយៈលោលបំាណងចំានួន ២ រួមមាន ៤១.បលងកើនភាពជាអនកែឹក ំា សមរថភាពត្រប់ត្រង និងបណដុ េះឆ្នាៈ

កំាផ្ណទត្មង់ ត្ពមទាំាងបលងកើនភាពជាមាច ស់ និងការទទួលខុសត្រូវ និង ៤២.បលងកើនត្បសិទធភាពននការកសាងសមរថភាព 

និង វិធានការលលើកទឹកចិរត។ លោលបំាណងនមីួយៗ ត្រូវបានោំាត្ទលដ្ឋយចលង្ហក មសកមមភាពអនុវរតចំានួន២ លទៀរ។     

លបើផ្អែកលលើការសលត្មចបានននលោលបំាណងទាំាង២ លនេះ ល ើញថា ផ្អនកលនេះជារួមសលត្មចបាន៧១ % លដ្ឋយ

កនុងល េះ លោលបំាណង៤១ សលត្មចបាន៦៥% និងលោលបំាណង៤២ សលត្មចបាន៧៧%។ កនុងល េះ លយើងអាច

សននិដ្ឋា នបានថា សកមមភាពសត្មាប់ោំាត្ទែល់ការអនុវរតកមមវិធីផ្កទត្មង់ត្បកបលដ្ឋយលជាររ័យ និងចីរភាព សថិរលៅ

កនុងកត្មិរមួយផ្ែលពុំាទានម់ានភាពសកមមភាពខ្ាំាងក្ា និងការលបតជាា ចិរតខពស់ពីបណាត ត្រប់អងគភាពទាំាងអស់លត្កាមឱ្វាទ

ត្កសួងលសែាកិចចនិងហិរញ្ញវរថ ុ ជាពិលសស ការបលងកើនឆ្នាៈកំាផ្ណទត្មង់ ភាពជាមាច ស់ និងការទទួលខុសត្រូវហាកល់ៅ

មានកត្មិរទាប និងសថិរលៅកនុងកតីបារមភ និងពុំាទាន់លឆ្្ើយរបបានជាអរិបបរមាលៅល ើយ។  

ត្បសិនលបើលយើងពិនិរយជារួមកនុងកត្មិរចលង្ហក មសកមមភាពវិញ លយើងសលងករល ើញថា ចលង្ហក មសកមមភាពផ្ែល

សលត្មចបាន រឺពុំាមាន (០%), ចលង្ហក មសកមមភាពផ្ែលកំាពុងបនតអនុវរត មានចំានួន១  (២៥%), ចលង្ហក ម

សកមមភាពផ្ែលអាចមានហានិល័យ មានចំានួន៣  (៧៥%), ចលង្ហក មសកមមភាពមានហានិល័យចំានួន០  (០%) និង

ចលង្ហក មសកមមភាពចំានួន១ ផ្ែលមិនអាចវាស់ផ្វងបាន  (០) ។  

 

របូភាពទ៥ី៖ លទធអលជាភាររយសលត្មចបានតាមផ្អនកការោំាត្ទែល់ការអនវុរតកមមវធីិផ្កទត្មង់ត្បកបលដ្ឋយ 

 លជាររ័យនងិចីរភាព 
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 ៤.១.បលងកើនភាពជាអនកែឹក ំា សមរថភាពត្រប់ត្រង នងិបណតុ េះឆ្នាៈកំាផ្ណទត្មង់  ត្ពមទាំាងបលងកើនភាពជាមាច ស់   

 នងិការទទលួខុសត្រូវ 

លោលបំាណងលនេះ មានចលង្ហក មសកមមភាពចំានួន២ រួមមាន៤១.១ ពត្ងឹងភាពជាអនកែឹក ំា និងសមរថភាព

ត្រប់ត្រង និង ៤១.២ បលងកើនឆ្នាៈកំាផ្ណទត្មង់ភាពជាមាច ស់ និងការទទួលខុសត្រូវ។ លបើពិនិរយលលើលទធអលសលត្មចបាន  

លោលបំាណងលនេះអនុវរតបានផ្រ៦៥ %  លដ្ឋយកនុងល េះ  ចលង្ហក មសកមមភាព៤១.១  សលត្មចបាន៦៦% និង៤១.២ 

សលត្មចបានផ្រ ៦៣%។   

លបើពិនិរយលលើលទធអលសលត្មចបានននសូច ករចលង្ហក មសកមមភាព ល ើញថា មានសូច ករចំានួន៥ ផ្ែលសលត្មច

បានតាមលោលលៅ រឺ៖ 

១.លសៀវលៅកត្មង ត្រូវបានលរៀបចំា លបាេះពុមព និងអេពវអាយ។ 

២.ស ា នុត្កមររិយុរតសត្មាប់ត្កសួងលសែាកិចចនិងហិរញ្ញវរថ ុ ត្រូវបានលរៀបចំា ចងត្កង លបាេះពុមព និងអេពវអាយ

និងកិចចត្បរុំាពិលត្ោេះលោបល់ត្រូវបានលរៀបចំា។ 

៣.កមមវិធីបលចចក វិទាព័រ៌មាន សត្មាប់ស ា នុត្កមររិយុរតសត្មាប់ត្កសួងលសែាកិចចនិងហិរញ្ញវរថ ុ ត្រូវបានលរៀបចំា 

និងដ្ឋក់ឱ្យែំាលណើរការ។ 

៤.ត្កមសីលធម៌មស្តនតីរារការពនធដ្ឋរ ត្រូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវរត។  

៥.លសចកតីផ្ណ ំាសតីពី វិន័យរបស់មស្តនតីពនធដ្ឋរ ត្រូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវរត។  

វឌ្ឍនភាពសំាខាន់ រឺត្កមសីលធម៌មស្តនតីរារការពនធដ្ឋរត្រូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតតាមរយៈលិខិរលលខ៦៩៩២ ចុេះនថៃទី

១៤ ផ្ខកញ្ហញ  ឆ្ន ំា២០១៥ សតីពីការដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតត្កមសីលធមម៌ស្តនតីពនធដ្ឋរ និងលសចកតីផ្ណ ំាសតីពី វិន័យរបស់មស្តនតីពនធដ្ឋរ

ត្រូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវរត  តាមរយៈលិខិរលលខ ៧០០៧៧ ចុេះនថៃទី១៦ ផ្ខកញ្ហញ  ឆ្ន ំា២០១៥។ 

លដ្ឋយផ្ ក សចូ ករចំានួន៣ សលត្មចមិនបាន លោលរឺ៖ 

១.ការលបាេះពុមពអាយនូវកត្មងសត្មង់បទបបញ្ញរតិចាប់ ឬ ររិយុរត លដ្ឋយលហរុថា មានការយរឺោ វ។ 

២.ការពិនិរយលមើលល ើងវិញពីត្បសិទធភាព និងស័កតិសិទធភាពននការបណតុ េះបណាត ល និងលរៀបចំាផ្អនការកសាង

សមរថភាពថមី លៅមានកត្មិរ។ 

៣.សកមមភាពបលត្មើពត្ងឹងភាពជាអនកែឹក ំា និងសមរថភាពត្រប់ត្រង លៅពុំាទាន់សកមម។ 

បញ្ហា ត្បឈមរឺ លដ្ឋយលហរុថា សកមមភាពការង្ហរសំាខាន់ៗរបស់អរគលលខាធិការដ្ឋា ន មិនសលត្មចបានតាម

លោលលៅោក់ព័នធនឹងការលបាេះពុមពអាយនូវកត្មងសត្មង់បទបបញ្ញរតិចាប់ ឬ ររិយុរតចំានួន៩ ោក់ព័នធនឹង (១)  វិស័យ

ហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ, (២) ការត្រប់ត្រងត្ទពយសមបរតិរែានិងចំាណូលមិនផ្មនសារលពើពនថ, (៣) រយនិងរដ្ឋា ករកមពុជា, (៤) 

 វិស័យឧសាហកមមវរថ,ុ (៥)  វិស័យលទធកមមសាធារណៈ, (៦)  វិស័យរណលនយយ, (៧) កិចចែំាលណើរការរបស់កហសវ, (៨) 

 វិស័យមុខង្ហរសាធារណៈ និង (៩) មរគលុទសន៍នីរិកមម ក.ស.ហ.វ  លដ្ឋយសកមមភាពទាំាងអស់លនេះនឹងត្រូវលលើកយកលៅ

អនុវរតបនតលៅឆ្ន ំា២០១៦  វិញ និងមានសកមមភាព ២ លទៀរ ោក់ព័នធនឹង (១) ឯកសារយុទធសាស្តសតត្រប់ត្រងធនធាន

មនុសេត្រូវបានលរៀបចំាលបាេះពុមព និងអេពវអាយ លដ្ឋយលសនើសុំាលលើកសកមមភាពលនេះលៅឆ្ន ំា២០១៦ នងិ (២) បលងកើន

ការយល់ែឹងចាប់លសែាកិចចនងិហិរញ្ញវរថកុនុងចំាលណាមមស្តនតីរារការលៅបណាត លខរតរុំាវិញកំាពង់ចម មិនទាន់បានកំាណរ់

លពលលវលាចាស់លាសព់ីថាន ក់ែឹក ំា សត្មាប់លរៀបចំាមិនបានសលត្មចតាមលោលលៅ។ ចំាលោេះអរគ យកដ្ឋា នហិរញ្ញវរថុ

រែាបាលថាន ក់លត្កាមជារិអរប់ានដ្ឋក់សកមមភាពចំានួន១ ផ្ែលោក់ព័នធនឹងការអេពវអាយផ្អនការសកមមភាពផ្កទត្មង់
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ឱ្យបានទូលំាទូលាយ និងរំារញុការអនុវរតឱ្យបានតាមផ្អនការសកមមភាព ផ្ែលបានកំាណរ់ លបើលទាេះបីជាមានសកមមភាព

លៅកនុងផ្អនការសកមមភាពក៏លដ្ឋយ។ លត្ៅពីលនេះ ល ើញមាន សារាចរផ្ណ ំាសតីពីការត្រប់ត្រងមស្តនតីពនធដ្ឋរ លៅពុំាទាន់

បានលរៀបចំារួចរាល់លៅល ើយ, ការលរៀបចំាសិកាខ សាលាផ្ណ ំាអនុវរតបទបបញ្ញរតិររិយុរតោក់ព័នធសមរថកិចចរបស់ត្កសួង

លសែាកិចចនិងហិរញ្ញវរថែុល់មស្តនតីរារការលៅថាន ក់លត្កាមជារិ លៅពុំាទាន់បានកំាណរ់លពលលវលាចាស់លាស់ពីថាន ក់ែឹក ំា

សត្មាប់ការលរៀបចំា និងការលរៀបចំាយុទធសាស្តសតត្រប់ត្រងធនធានមនុសេ ស.ហ.វ រយៈលពល ០៣ ឆ្ន ំា ២០១៦-២០១៨ 

ត្រូវបានលសនើសុំាលលើកសកមមភាពលៅឆ្ន ំាលត្កាយ។ 

 ជាវិធានការបនត អងគភាពលត្កាមឱ្វាទត្កសួងលសែាកិចចនិងហិរញ្ញវរថ ុ ត្រូវបនតពត្ងឹង និងបលងកើនភាពជាអនកែឹក ំា 

សមរថភាពត្រប់ត្រង និងបណតុ េះឆ្នាៈកំាផ្ណទត្មង់  ត្ពមទាំាងបលងកើនភាពជាមាច ស់  និងការទទួលខុសត្រូវបផ្នថមលទៀរ 

ជាពិលសស កំាណរ់ផ្អនការសកមមភាពទាំាងលនេះឱ្យបានចាស់លាស់សត្មាប់រំាហានប ា ប់លៅឆ្ន ំា២០១៦ ។ 

លយើងអាចសននិដ្ឋា នបានថា លោលបំាណងលនេះ មិនទាន់បានអនុវរតលពញលលញត្រប់ត្រុងលត្ជាយ លៅកនុងឆ្ន ំា

២០១៥ លនេះលៅល ើយលទ។ មា ងវិញលទៀរ មានអងគភាពលលើសពីោក់កណាត ល មិនបានលរៀបចំាសកមមភាពោំាត្ទ លែើមបី

ពត្ងឹងែល់ភាពជាអនកែឹក ំា សមរថភាពត្រប់ត្រង និងការបណតុ េះឆ្នាៈកំាផ្ណទត្មង់ ផ្ែលលធវើឱ្យភាពជាមាច ស់ និង

ការទទួលខុសត្រូវលៅមានកត្មិរទាបលៅល ើយ ផ្ែលលនេះអាចបញ្ហា ក់ឱ្យល ើញថា អងគភាពមួយចំានួនពុំាទាន់ឱ្យរនម្

ខពស់ ឬ ក៏យល់ថា ខួ្នត្រូវលធវើអវី លែើមបីោំាត្ទែល់លោលបំាណងលនេះ។ 

 

៤.២.បលងកើនត្បសិទធភាពននការកសាងសមរថភាពនងិវធិានការលលើកទកឹចិរត 

លោលបំាណងលនេះ មានចលង្ហក មសកមមភាពចំានួន២ រួមមាន៤២.១. ពិនិរយលមើលល ើងវិញពីត្បសិទធភាព និង

ភាពស័កតិសិទធននការបណតុ េះបណាត ល និងលរៀបចំាផ្អនការកសាងសមរថភាពថមី និង ៤២.២. ពិនិរយលមើលល ើង វិញពី

យនតការ និងអលិត្កមននការអតល់ការលលើកទឹកចិរតរយៈលពលកន្ងមក និងលរៀបចំាឱ្យមានយនតការ និងអលតិ្កមថមីសតីពកីារ

អតលក់ារលលើកទឹកចិរតផ្ែលមានសមធម៌ និងសងគរិភាព។ ជារួម ផ្អែកលលើសកមមភាពសលត្មចបានលោលបំាណងលនេះ

សលត្មចបាន៧៧%។   

លបើពិនិរយលលើលទធអលសលត្មចបាន លោលបំាណងលនេះអនវុរតបានផ្រ៧៨% លដ្ឋយកនុងល េះ ចលង្ហក មសកមមភាព 

៤២.១ សលត្មចបាន៦៩% និង៤២.២ សលត្មចបានផ្រ៨៤%។  

កនុងល េះ លយើងល ើញថា សូច ករចំានួន២ សលត្មចបានលពញលលញតាមលោលលៅ ផ្ែលបានកំាណរ់លោលរ៖ឺ 

១.កត្មងឯកសារសតីពីវរគបណតុ េះបណាត លរត្មង់ទិសមស្តនតីរារការថមី ត្រូវបានលរៀបចំាលបាេះពុមព និងអេពវអាយ។  

២.កត្មងឯកសារោក់ព័នធនងឹលកខនតិកៈថមី ត្រូវបានលរៀបចំា លបាេះពុមព និងអេពវអាយ។ 

លដ្ឋយផ្ ក សូច ករចំានួន២ មិនទាន់សលត្មចបានតាមលោលលៅផ្ែលបានកំាណរ់លោលរឺ៖ 

 ១.ការលរៀបចំាឯកសារ សត្មាប់សត្មង់ទិននន័យលែើមត្ោ លែើមបីវាស់សាង់សមរថភាពមស្តនតីលត្កាយទទួលបានការ

បណតុ េះបណាត ល លែើមបីលធវើការវាយរនម្ និងកសាងផ្អនការសមរថភាពថមី មិនទាន់បានលរៀបចំា លដ្ឋយសារពុំាមានលពល

លវលាត្រប់ត្ោន់។ 

២.លសៀវលៅសតីពីការលរៀបចំាថវិកាថាន ក់ជារិសត្មាប់លធវើការបណតុ េះបណាត លែល់ត្កសួង-សាថ ប័ន និងមនាីររំា ញលសនើ

ពនារលៅឆ្ន ំា២០១៦ លដ្ឋយសារឯកសារបណតុ េះបណាត លកំាពុងលធវើបចចុបបននភាព។ 
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លោលបំាណងលនេះលៅផ្ររកាបានសថិរភាពែផ្ែល លបើលត្បៀបលធៀបលទធអលផ្ែលសលត្មចបានកាលពីឆ្ន ំា២០១៤។ 

ផ្រលទាេះជាោ ងណា ការពិនិរយលមើលល ើងវិញពីត្បសិទធភាព និងភាពស័កតិភាពននការបណតុ េះបណាត ល និងលរៀបចំាផ្អនការ

កសាងសមរថភាពថមី លៅមានកត្មិរលៅល ើយ។ 

 ជារំាហានប ា ប់ រឺទាមទារឱ្យមានការបលងកើនត្បសិទធភាពននការកសាងសមរថភាព និងវិធានការលលើកទឹកចិរត

ត្សប លៅតាមឆ្នាៈផ្កទត្មង់ លែើមបីលលចលចញនូវសកមមភាពថមី និងលធវើោ ងណាឱ្យផ្អនការសកមមភាពផ្ែលបានដ្ឋកល់ចញ

ទាំាងល េះមានភាពចាស់លាស់បផ្នថមលទៀរលៅកនុងែំាណាក់កាលទី៣ និងទី៤ ។  

ែូចលនេះ លយើងអាចសននិដ្ឋា នបានថា លោលបំាណងទី២ លនេះ ក៏សថិរលៅកនុងកត្មិរមួយពុំាទាន់លឆ្្ើយរបបានទាំាង

ត្សុងតាមទិសលៅផ្ែលបានដ្ឋក់លចញ។ មូលលហរុសំាខាន់ៗផ្ែលហាក់លៅមានកត្មិរលៅល ើយ រឺលដ្ឋយសារការពុំាទាន់

ពិនិរយលមើលល ើងវិញនូវរត្មូវការននការបណតុ េះបណាត ល ត្ពមទាំាងការលត្បើត្បាស់ធនធានលត្កាយពីបណតុ េះបណាត លរួច។  

ែូចលនេះ សត្មាប់ផ្អនកលនេះ លយើងអាចសននិដ្ឋា នបានថា លទាេះបីជាសកមមភាពជាលត្ចើនបានអនុវរតលពញលលញកតី និង

មិនលពញលលញកតីក៏ពិរផ្មន ផ្រលបើពិនិរយឱ្យបានលែិរលែន់ល ើញថា ៣០% ននសកមមភាពផ្ែលបានដ្ឋក់លចញហាក់ពុំាទាន់

មានទមៃន់ត្រប់ត្ោន់ សត្មាប់បលត្មើឱ្យអលត្បលោរន៍ពិរននផ្អនកលនេះលៅល ើយលទ។ ែូចលនេះ ត្រប់អរគ យកដ្ឋា ន

ទាំាងអស់ត្រូវការពត្ងឹង និងបលងកើនសកមមភាពជាក់លាក់ និងមុរត្សួចបផ្នថមលទៀរ លែើមបីធា ថា ការោំាត្ទែល់ការអនុវរត

កមមវិធីត្បកបលដ្ឋយលជាររ័យ និងចីរភាពអាចសលត្មចបានពិរត្បាកែ ជាពិលសស សត្មាប់ែំាណាក់កាលទី៣ 

អរគ យកដ្ឋា ន ផ្ែលពុំាបានលរៀបចំាសកមមភាពោំាត្ទត្រូវខិរខំាពាោមលរៀបចំាសកមមភាព លែើមបីឱ្យត្រប់អរគ យកដ្ឋា ន

ទាំាងអស់ក្ាយជាកម្ាំាងចលករត្ពមោន  លែើមបីចូលរួមលលើកសាួយការអនុវរតកមមវិធីផ្កទត្មង់បានលៅលដ្ឋយរលូន និងត្បកប

លដ្ឋយត្បសិទធភាព។   

 

៥.វឌ្ឍនភាពរបស្់ ម្កស្ួង /សាថ បន័ 

រហូរមកែលល់ពលលនេះ ត្កសួង-សាថ ប័ន បានអនុវរតកមមវិធីផ្កទត្មង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈអស់រយៈ-

លពលជាង១០ ឆ្ន ំាមកលហើយ។ ផ្រលទាេះបីជាោ ងណា បទពិលសាធ និងការចូលរួមចំាផ្ណកកនុងការង្ហរផ្កទត្មង់ការ

ត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈលៅពុំាទានម់ានត្បសិទធភាព និងស័កតិសិទធភាពលៅល ើយលទ លដ្ឋយលហរុថា ការទទួលសាគ ល់

អំាពីភាពចំាបាចន់នការចូលរួមចំាផ្ណកននការង្ហរផ្កទត្មង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ លៅពុំាទានត់្រួលត្ជាបបាន

លពញលលញលៅល ើយលទ លោលរឺ ត្កសួង-សាថ ប័ន លៅផ្រត្រូវការការអតល់ទិសលៅ និងការផ្ណ ំាពីត្កសួងលសែាកិចច

នងិហិរញ្ញវរថ ុ ជាជាងផ្ែលត្កសួង-សាថ ប័ន ខិរខំាពត្ងឹងលដ្ឋយខួ្នឯង និងផ្សវងរកចំាណចុផ្ែលត្រូវផ្កលមែបផ្នថមលទៀរ

ផ្ែលកតាត ទាំាងលនេះលធវើឱ្យការង្ហរផ្កទត្មង់ទាំាងមូលរួបបញ្ហា ត្បឈមជាលត្ចើន និងអនុវរតមានការយរឺោ វ។ ទនាឹមនឹងលនេះ 

ការបញ្ចប់ែំាណាក់កាលទី២ ឈានលៅែំាណាក់កាលទ៣ី ផ្ែលជាការឈានមកែល់ចំាណចុត្ស់បតូរែ៏សំាខាន់មួយ

អងផ្ែរ លោលរ ឺការង្ហរផ្កទត្មង់ត្រូវបានលអារពីត្កសួងលសែាកិចចនិងហិរញ្ញវរថ ុលៅត្កសួង-សាថ ប័ន   ផ្ែលលធវើឱ្យទមៃន់

ការង្ហរក៏ត្រូវបានលអារអងផ្ែរ។  

វឌ្ឍនភាពផ្ែលត្កសួង-សាថ ប័ន បានរាយការណ៍មកល ើញថា បានរំលលចពីការង្ហរត្បចំានថៃលត្ចើនជាងការង្ហរ

ផ្កទត្មង់ផ្ែលបង្ហា ញពីភាពជាមាច ស់ និងការទទួលខុសត្រូវលលើការង្ហរផ្កទត្មង់លៅមានកត្មិរលៅល ើយ។ ជារួម របាយ-

ការណ៍បានបង្ហា ញឱ្យល ើញអំាពីការមិនទានផ់្ញកឱ្យដ្ឋចព់ីោន អំាពីការង្ហរត្បចំានថៃ និងការង្ហរផ្កទត្មង់។ លត្ៅពីលនេះ មាន

កិចចការជាលត្ចើនបាន និងកំាពងុអនុវរតលដ្ឋយពុំាមានភាពរលនូែូចជា ការលរៀបចំាផ្អនការយុទធសាស្តសតថវិកា ការអនុវរតថវិកា 
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រច សមព័នធការង្ហរ និងកតាត ធនធានមនុសេជាលែើម។ លដ្ឋយផ្ ក ការង្ហរចំាបាច់ផ្ែលត្រូវផ្កលមែលៅកនុងផ្អនការ

សកមមភាពផ្ែលត្រូវបានលរៀបចំាល ើងលដ្ឋយត្កសួង-សាថ ប័ន សត្មាប់ផ្កលមែ និងអនុវរតលៅបានត្បកបលដ្ឋយត្បសិទធភាព

ជាងលនេះ លៅពុំាបានរលំលចល េះលទ។ 

 

III.បញ្ហា ម្បឈម្ 

 លត្កាយពីបានពិនិរយលៅលលើលទធអលផ្ែលបានអនុវរតអស់រយៈលពល១ ឆ្ន ំា ននផ្អនការសកមមភាពរួមែំាណាក់

កាលទី២ ថមី ល ើញថា អងគភាពផ្ែលលៅលត្កាមឱ្វាទត្កសួងលសែាកិចចនិងហិរញ្ញវរថ ុខិរខំាបំាលពញការពវកិចចកនុងការង្ហរ

ផ្កទត្មង់លៅតាមផ្អនការផ្ែលបានដ្ឋក់លចញលដ្ឋយសលត្មចបាននូវវឌ្ឍនភាពកនុងកត្មិរមួយ ផ្ែលអាចទទួលយក

បាន ជាពិលសស ភាពលរឿទុកចិរតននថវិកា និងរណលនយយភាពហិរញ្ញវរថ។ុ ចំាលោេះការលត្រៀមលកខណៈសត្មាប់រំាហាន

ប ា ប់ លទាេះបីជាលទធអលផ្ែលសលត្មចបាន ហាក់លៅពុំាទាន់បានលពញលលញលៅតាមលោលលៅផ្ែលបានកំាណរ់កព៏ិរ

ផ្មនកតី ប ុផ្នតផ្អែកលលើលទធអលធំាៗ ផ្ែលសលត្មចបានលៅឆ្ន ំា២០១៤ រួបអេ ំានឹងការង្ហរជាមលូដ្ឋា ន និងចំាបាចម់ួយ

ចំានួន ផ្ែលអងគភាពោក់ព័នធផ្កលមែបផ្នថមលទៀរល េះ លធវើឱ្យលយើងមានសមាសធារុត្រប់ត្ោន់ លែើមបីឈានលៅែំាណាក់- 

កាលទី៣ និងបនតបញ្ចប់នូវសកមមភាព ផ្ែលលៅលសសសល់លៅឆ្ន ំា២០១៥ ជាបនតលទៀរ។ សត្មាប់សកមមភាពការោំាំាត្ទ

ែល់ការង្ហរផ្កទត្មង់ត្បកបលដ្ឋយលជាររ័យ និងចីរភាព មានលកខណៈត្សលែៀងោន លៅនឹងឆ្ន ំា២០១៤ ផ្ែរ ផ្ែល

ចំាបាច់រត្មូវឱ្យអងគភាពោក់ព័នធទាំាងឡាយខិរខំាពត្ងឹងបផ្នថមលទៀរ។ កតាត មួយចំានួនផ្ែលលយើងបានកំាណរ់លចញតាម

រយៈរបាយការណ៍លនេះផ្ែលជាឧបសរគ និងជារ ំាងននការលធវើឱ្យកិចចែំាលណើរការននការង្ហរផ្កទត្មង់ពុំាអាចអនុវរតលៅ

បានលដ្ឋយរលូនល េះរ៖ឺ កតាត ធនធានមនសុេ នងិសមាភ រៈ, កតាត លពលលវលា, កតាត ត្បសិទធភាពននការបណតុ េះបណាត ល 

នងិអេពវអាយ នងិឆ្នាៈននការអនវុរតកមមវធីិផ្កទត្មង់លនេះផ្រមតង។  

 ចំាណចុខាងលត្កាមលនេះនឹងរំលលចរូនអំាពសីមិទធអលផ្ែលសលត្មចបានមិនទាន់ត្សបតាមផ្អនការ នងិឧបសរគ

លអេងៗផ្ែល អ.រ.ហ បានកំាណរ់លចញ លែើមបីដ្ឋក់រូនអងគភាពោក់ព័នធលត្កាមឱ្វាទត្កសួងលសែាកិចចនិងហិរញ្ញវរថ ុ ក៏

ែូចជាត្កសួង-សាថ ប័ន សិកា និងពិនិរយលទធភាពផ្កលមែលៅកនុងរំាហានប ា ប់៖ 

- ការអនុវរតផ្អនការចំាណូល នងិចំាណាយកនុងឆ្ន ំាយរឺោ វ ពុំាទាន់មានភាពសុត្កឹរ និងសមរថភាពពាករណ៍ 

និងភាពរលូន ននការត្បមូលចំាណូល (កនុងឆ្ន ំា )លៅមានកត្មិរ។ 

- របាយការណ៍សតីពីការត្រួរពិនិរយល ើងវិញលលើការអនុវរតត្កបខ័ណឌ ររិយុរត យនតការ និងនរីិវិធីធា 

ចំាណាយ និងទូទារ់ត្សបតាមថវិកាកមមវិធី និងត្បព័នធព័រ៌មាន វិទាពុំាទាន់ត្រូវបានលរៀបចំា និងផ្កលមែ លដ្ឋយ

កតាត លពលលវលា កតាត ធនធានមនុសេ និងការចុេះកិចចសនាយឺរោ វជាមួយត្កុមហ ុន។ 

- សកមមភាពបលត្មើឱ្យត្បព័នធរណលនយយភាព លៅពុំាទាន់សលត្មចបានតាមលោលលៅលៅល ើយ។ 

- កិចចសហការនអាកនុងអងគភាព  លៅមានកត្មិរកនុងការលរៀបចំាផ្អនការសកមមភាព និងកំាណរ់សូច ករសត្មាប់

ោំាត្ទកមមវិធីផ្កទត្មង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈឱ្យមានភាពសុីសង្ហវ ក់ោន ។ 

- កងវេះធនធានមនុសេ និងរំានួយបលចចកលទសកនុងការលរៀបចំាម ូផ្ែលពាករណ៍ ផ្ែលជាលហរុលធវើឱ្យវឌ្ឍនភាព

សលត្មចបានរចិរួច។ 

- មានការលំាបាកកនុងការត្បមូល និងលអារទិននន័យបចចុបបននលៅកនុងរបាយការណ៍ IPSAS លហើយត្បព័នធទិននន័យ

បចចុបបននពុំាលឆ្្ើយរបនឹងរត្មូវការរបស់របាយការណ៍  IPSAS ផ្ែលរត្មូវឱ្យមានការសិកាបផ្នថមលទៀរ។ 
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- ការដ្ឋក់ឱ្យអនវុរតយនតការ លែើមបីបញ្ចប់ការចុេះបញ្ាីសារលពើល័ណឌ ត្ទពយសមបរតិរែា និងលធវើបចចុបបននភាពជាត្បចំា៖ 

មិនទាន់មានថវិកា, ត្កសួង-សាថ ប័ន រារធានី លខរត មិនសូវយកចិរតទុកដ្ឋក់លរៀបចំាបញ្ាីសារលពើលណឌ បាន

ទាន់លពលលវលា។ 

- ពត្ងឹងសមរថភាពវិភារ និងពាករណ៍សាថ នភាពលសែាកិចចនិងហិរញ្ញវរថ៖ុ រុណភាពទិននន័យ ផ្ែលអាច

ត្បមូលបានលៅមានកត្មិរ, ពុំាទាន់មានអនករំា ញការពិនិរយលមើលពីសុត្កឹរភាពរបស់ទត្មង់នន Financial 

program and policy។ 

- សកមមភាពោក់ព័នធនឹងការបណតុ េះបណាត ល និងពត្ងឹងសមរថភាពលលើការអនុវរតត្បព័នធ FMIS លៅពុំាទាន់

សលត្មចបានលពញលលញ។ 

- លសចកដីត្ោងឯកសារផ្អនការយុទធសាស្តសតពត្ងីកត្បព័នធ FMIS ែំាណាក់កាលទី២ មិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចប់

លពញលលញលដ្ឋយមូលលហរុលពលលវលា។ 

- ការង្ហរកំាណរ់  Asset Threshold Fixation និងការលរៀបចំាឯកសារររិយុរតិោក់ព័នធមានការយឺរោ វ។ 

- ការលបាេះពុមភអាយលសៀវលៅផ្ណ ំានីរិវិធសីវនកមមនអាកនុងមិនទាន់បញ្ចប់តាមផ្អនការ     លដ្ឋយលៅត្រូវការ 

លអាៀងតា រ់បផ្នថមលទៀរ។ 

- ផ្អនការយុទាសាស្តសតពត្ងីកទំាហំាការង្ហរលធវើអធិការកិចចហិរញ្ញវរថ២ុ០១៥-២០១៧ បានដ្ឋក់រនូថាន ក់ែឹក ំា

សលត្មច ប ុផ្នតលៅមិនទាន់សលត្មចបានលពញលលញតាមផ្អនការ។ 

- ត្កសួងទាំាង១០ ផ្ែលត្រូវអនុវរតសាកលបងអងគភាព និងត្កសួងសាថ ប័នទាំាង១៥ ផ្ែលលត្រៀមអនុវរតថវិកា

លពញលលញឆ្ន ំា២០១៦ លៅពុំាទាន់យល់ចាស់ពីការអនុវរតថវិកាកមមវិធី លទាេះបីជាទទួលការបណតុ េះបណាត ល

ជាបនតប ា ប់ពី កសហវ ក៏លដ្ឋយ។ 

- ត្កបខ័ណឌ ររិយុរត និងលោលការណ៍ផ្ណ ំា សត្មាប់រែាបាលថាន ក់លត្កាមជារិត្រូវបានលរៀបចំារួចរាល់ជាលត្ចើន 

ផ្រមិនទាន់មានការអេពវអាយឱ្យបានទូលំាទូលាយ។   

- អនុត្កឹរយ លែើមបីអនុវរតការត្បមូលចំាណូលតា ល់របស់រែាបាលថាន ក់លត្កាមជារិមិនទាន់ត្រូវបានលរៀបចំារួចរាល ់

និងលធវើការអេពវអាយ។  

 ចំាណចុផ្ែលបានលរៀបរាប់ខាងលលើ រឺ អ.រ.ហ ត្ោន់ផ្រចង់រំលលចឱ្យល ើញអំាពីការមិនសលត្មចបានតាមលោលលៅ

លធៀបលៅនឹងសូច ករ និងក៏អាចជាបញ្ារន្ឹេះសត្មាប់ផ្សវងរកែំាលណាេះត្សាយ លហើយជាក់ផ្សតង វិញល េះ អងគភាព

ោក់ព័នធទាំាងអស់អាចពិនិរយលមើលលដ្ឋយខួ្នឯងថា ចំាណចុោក់ព័នធមួយណាផ្ែលអងគភាពរបស់ខួ្នរួរលធវើការផ្កលមែ

មុនលរ លែើមបីការង្ហរផ្កទត្មង់អាចត្បត្ពឹរតលៅបានត្បលសើរជាងមុន។ លទាេះជាោ ងណា អ.រ.ហ មានការបារមភចំាលោេះ

សកមមភាពទាំាងឡាយផ្ែលោក់ព័នធលៅនឹងការផ្កលមែការអនុវរតថវិកា និងពត្ងឹងការអនុវរតផ្អនការចំាណាយ ក៏ែូចជា

ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតត្បព័នធរណលនយយថមី ត្បព័នធករ់ត្តាថមី និងត្បព័នធរបាយការណ៍ថមី និងត្បព័នធរម្ាភាព និងការលរៀបចំា 

និងការដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតត្បព័នធរណលនយយភាព (រវាងនីរិបបញ្ញរតិ និងនីរិត្បរិបរតិ រវាង ក.ស.ហ.វ និងត្កសួង-សាថ ប័ន 

និងលៅកនុងត្កបខ័ណឌ ត្កសួង-សាថ ប័ន។ មា ងវិញលទៀរ សត្មាប់ែំាណាក់កាលទី៣ លនេះ ការង្ហរផ្កទត្មង់ជាលត្ចើនត្រូវ

បានបលងកើន និងជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ត្កសួង-សាថ ប័នទាំាងឡាយ លត្កាយពីត្កសួងលសែាកិចចនិងហរិញ្ញវរថបុានលធវើការ

ផ្កលមែ និងពត្ងឹងអស់រយៈលពលជាង១០ ឆ្ន ំាមក លហើយផ្ែលកតាត លជាររ័យទាំាងឡាយទាមទារឱ្យត្កសួង-សាថ ប័នទាំាង

ល េះពិនិរយ ពិចរណាតាមរយៈកតាត ផ្ែល ំាឱ្យមានឧបសរគ ែូចផ្ែលបានលរៀបចំាលៅកនុងបញ្ហា ត្បឈមលនេះ។ 
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IV.អនុសាស្ន៍     

 ែូចមានបញ្ហា ក់រូនលៅកនុងចំាណចុបញ្ហា ត្បឈមរួចមកលហើយថា អ.រ.ហ ប ា ប់ពីវាយរនម្ត្រប់ត្រុងលត្ជាយនូវ

លទធអលសលត្មចបានរបសត់្កសួងលសែាកិចចនិងហិរញ្ញវរថ ុ និងត្កសួង-សាថ ប័នរួចមក បានពាោមដ្ឋក់ផ្អនការ

សកមមភាពលៅកនុងលោលលៅផ្រមួយររ់ រកឺារសលត្មចឱ្យបាននូវត្បព័នធថវិកាមួយ ផ្ែលលឆ្្ើយរបលៅនឹងសតង់ដ្ឋរ

អនតរជារិ លហើយអងគភាពោក់ព័នធទាំាងអស់បានទទួលសាគ ល់ត្ពមៗោន ថា ការអនុវរតកមមវិធីផ្កទត្មង់ការត្រប់ត្រង

ហិរញ្ញវរថសុាធារណៈលនេះ មានភាពសមរុសាម ញ និងត្រូវលត្បើលពលលវលាយរូ។ លត្ៅអំាពីកតាត ឆ្នាៈ ក៏លៅមានកតាត លអេងៗ

ជាលត្ចើនលទៀរផ្ែលទាមទារឱ្យត្រប់ត្កសួង-សាថ ប័នយកចិរតទុកដ្ឋក់ ជាពិលសស ការកំាណរ់បញ្ហា ឱ្យបានចាស់លាស់

របស់ត្កសួង-សាថ ប័ននីមួយៗ កនុងការអនុវរតការង្ហរត្បចំាឆ្ន ំា, ការទទួលសាគ ល់នូវលសចកតីត្រូវការននការង្ហរផ្កទត្មង់ 

និងការផ្កលមែរច សមព័នធសាថ ប័ន លែើមបីលឆ្្ើយរបឱ្យបានទាន់ លពលចំាលោេះបញ្ហា ផ្ែលលកើរមានល ើង។ លៅកនុងសាម ររី

លនេះ អ.រ.ហ សូមរំលលចរូនអនុសាសនស៍ំាខាន់ៗមួយចំានួន លែើមបីដ្ឋក់រូនត្រប់ត្កសួង-សាថ ប័នទាំាងអស់ពិនិរយ និង

សិកា លហើយករណីផ្ែលអងគភាពោក់ព័នធយល់ល ើញថា ចំាណចុផ្ែលបានលសនើល ើងលនេះ ជាចំាណចុផ្ែលត្រឹមត្រូវ ល េះ

សកមមភាពទាំាងល េះ រួរត្រូវបានយកចិរតទុកចិរតបផ្នថមលទៀរលៅកនុងែំាណាក់កាលទី៣ ល េះរ ឺ ការអារភាា ប់ថវកិាលៅ

នងឹលោលនលោបាយ។ ចំាណចុខាងលត្កាមលនេះ ជាចំាណចុផ្ែលរួរត្រូវបានផ្កលមែ លហើយផ្ែលមានវិសាលភាព

ត្របែណត ប់ត្រប់អងគភាពលត្កាមឱ្វាទត្កសួងលសែាកិចចនិងហិរញ្ញវរថ ុ ក៏ែូចជាត្កសួង-សាថ ប័នែនទលទៀរ ត្ពមទាំាងសថិរ

លៅកនុងសកមមភាពផ្ែលបលត្មើឱ្យផ្អនកសំាខាន់ៗទាំាង៤ ននកមមវិធីផ្កទត្មង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ ល េះរឺ 

ភាពលរឿទុកចិរតននថវិកា, រណលនយយភាពហិរញ្ញវរថ,ុ ការលត្រៀមលកខណៈសត្មាប់រំាហានប ា ប់, និងការោំាត្ទែល់ការ

អនុវរតការង្ហរផ្កទត្មង់ត្បកបលដ្ឋយលជាររ័យ និងចីរភាព៖  

 ររួពត្ងឹងលលើកិចចការការអនុវរតផ្អនការចំាណូល និងចំាណាយកនុងឆ្ន ំា ផ្ែលពុំាទាន់មានភាពសុត្កឹរ និង

សមរថភាពពាករណ៍  (កនុងឆ្ន ំា )ហាក់លៅមានកត្មិរ។ 

 អរគ យកដ្ឋា នររ ោរត្រូវបនតការលមែរបាយការណ៍ផ្អនការសាច់ត្បាក់ត្បចំានថៃ សបាត ហ៍ ផ្ខ និងត្រីមាស

លលើត្បព័នធ Online Web-based Application បផ្នថមលទៀរ,  ររួបនតពត្ងឹងលលើត្បព័នធ E-transfer, 

សមាហរណកមមទិននន័យទាក់ទងនឹងផ្អនការ វិនិលោរមូលធនរបស់រដ្ឋា លិបាល និងលសវាកមមបំាណលុលៅ

កនុងផ្អនការសាច់ត្បាក់ និងពត្ងឹងការត្រប់ត្រងសាច់ត្បាក់ផ្ែលបានបុលរត្បទានែល់ត្កសួង-សាថ ប័ន និង

រត្មេះឱ្យបានមនុការដ្ឋក់អនុវរតត្បព័នធ  FMIS ។ 

 ភាពចំាបាច់កនុងការខិរខំាបផ្នថមលទៀរលែើមបីឱ្យការត្រប់ត្រងបំាណលុសាធារណៈឈានលៅរកសថិរភាព ជាពិលសស 

ត្រូវបញ្ចប់សកមមភាព ផ្ែលលៅលសសសល់លៅកនុងផ្អនការសកមមភាពែំាណាក់កាលទី ៣។ 

 អងគភាពត្បមូលចំាណូលត្រូវលរៀបចំាផ្អនការសកមមភាពកនុងែំាណាក់កាលទី៣  លែើមបីបញ្ចប់ការលរៀបចំាម ូផ្ែល

ពាករណ៍លៅឆ្ន ំា២០១៦។ 

 អរគ យកដ្ឋា នលទធកមមសាធារណៈបនតរំារុញការលធវើបចចុបបននភាពត្បកាសសតីពីវិធីននការចុេះការរត្មេះ និង

ការអេពវអាយបញ្ាីលមម , ត្បកាសសតីពីការផ្កផ្ត្បរនម្កិចចសនា និងត្បកាសសតីពី វិធីបលងកើររណៈកមមការ

ត្បរល់ទទួល និងពិនិរយលលើការបលងកើរត្បព័នធត្រប់ត្រងលទធកមមសាធារណៈតាមត្បព័នធព័រ៌មានវិទា  (PPMIS) 

ពីថាន ក់ែឹក ំាត្កសួងលសែាកិចចនិងហិរញ្ញវរថ ុលែើមបីពត្ងឹងការត្រប់ត្រងលទធកមមសាធារណៈ។ 
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 អរគ យកដ្ឋា នលទធកមមសាធារណៈ និងអរគ យកដ្ឋា នថវិកាសុំាបនតរំារុញសហការលធវើបចចបបននភាពលសៀវលៅ

លទធកមមសតីពីការអនុវរត វិធាន និងបទបបញ្ញរតិសតីពីលទធកមមសាធារណៈ (IRRPP) លដ្ឋយលធវើសុខែុមនីយកមម

ជាមួយសតង់ដ្ឋរនីរិវិធីរួម (SOPs)។ 

 អរគ យកដ្ឋា នថវិកាបនតរំារុញលរៀបចំា operational manual សត្មាបអ់នុវរតរលត្មាង វិនិលោរ និងការង្ហរ

រួសរុលផ្ថទាំាឱ្យបានទាន់លពលលវលា និងបនតរំាំារុញការទូទារ់បុលរត្បទានត្រឹមែំាណាច់ឆ្ន ំាឱ្យបានទានល់ពល

លវលា។ 

 ត្រូវខិរខំាបញ្ចប់ការផ្កលមែ និងលធវើបចចុបបននភាពននលោលការណ៍ផ្ណ ំាសតីពីការលរៀបចំាផ្អនការយុទធសាស្តសត

ថវិកា  ( BSP) និងបនតផ្កលមែការលធវើសមាហរណកមមថវិកាចរនត និងមូលធន។ 

 លសចកដីត្ោងឯកសារផ្អនការយុទធសាស្តសតពត្ងីកត្បព័នធ FMIS ែំាណាក់កាលទី២ រួរត្រូវបានលរៀបចំារួចរាល់។ 

 របាយការណស៍តីពីការត្រួរពិនិរយល ើងវិញលលើការអនុវរតត្កបខណឌ ររិយុរត យនតការ និងនីរិវធីិធា ចំាណាយ 

និងទទូារ់ ត្សបតាមថវិកាកមមវិធី និងត្បព័នធព័រ៌មាន វិទា រួរត្រូវលរៀបចំាពិនិរយ និងផ្កលមែ។ 

 រួរមានការរំារុុ្ញការដ្ឋក់ឱ្យអនុវរតឧបករណ៍ និងយនតការ លែើមបីបលងកើនការទទលួខុសត្រូវ នងិរណលនយយ-

ភាព លែើមបីបលត្មើឱ្យត្បសិទធភាពននត្បព័នធ និងយនតការត្រួរពិនិរយនអាកនុងផ្ែលោក់ព័នធនងឹការអនុវរតថវិកា។ 

 លសចកតីត្ោងចាប់សតីពីការត្រប់ត្រងត្ទពយសមបរតិរែា រួរត្រូវបានអនុម័រលដ្ឋយរណៈរែាមស្តនតី កនុងលពលែ៏ខ្ី

ខាងមុខលនេះ។ 

 លោលការណ៍ផ្ណ ំាសតីពីលកខណៈវិនិចឆ័យននការទទួលបាននូវសវ័យភាពហិរញ្ញវរថរុបស់ត្កសួង-សាថ ប័ន រួរ

ត្រូវបានលរៀបចំា។ 

 ត្កសួងទាំាង២៥ ផ្ែលត្រូវអនុវរតថវិកាលពញលលញរួរទទួលបានការបណតុ េះបណាត លបផ្នថម និងចាស់លាស់ 

លែើមបីធា ត្បសិទធភាព និងរណលនយយភាពកនុងការអនុវរតលៅកនុងឆ្ន ំាប ា ប់។ 

 រួរពលន្ឿនការពិនិរយផ្កសត្មួលលិខិរបទដ្ឋា នររិយុរតិសត្មាប់អនុវរតត្បព័នធហិរញ្ញវរថ ុុំា សង្ហក រ់ និងលរៀបចំា

លសៀវលៅផ្ណ ំាសតីពីការលរៀបចំា និងអនុវរតថវិការបស់រែាបាលថាន ក់លត្កាមជារិ។ 

 រួរបលងកើនសកមមភាពបលត្មើឱ្យការពត្ងឹងភាពជាអនកែឹក ំា និងសមរថភាពត្រប់ត្រងឱ្យបានមួយកត្មិរផ្ថម-

លទៀរ។ 

 រួរបលងកើនសកមមភាពបលត្មើឱ្យការបលងកើនឆ្នាៈកំាផ្ណទត្មង់ភាពជាមាច ស់ នងិការទទួលខុសត្រូវឱ្យបានត្រប់

អងគភាព។ 

 រួរពិនិរយលមើលល ើងវិញអំាពីត្បសិទធភាព និងភាពស័កតិភាពននការបណតុ េះបណាត ល និងលរៀបចំាផ្អនការកសាង

សមរថភាពថមី។ 

 ែូចលនេះ អ.រ.ហ មានភារកិចចកនុងការបនតឃ្្ ំាលមើលសកមមភាពទាំាងឡាយ ផ្ែលបានដ្ឋក់លចញ  ជាពិលសស សត្មាប់  

ែំាណាក់កាលទី៣ ផ្ែលត្របែណត ប់សត្មាប់ឆ្ន ំា២០១៦-២០២០ លធវើោ ងណាឱ្យថវិកាពិរជាអារភាា ប់លៅនឹងលោល

នលោបាយតាមរយៈកិចចខិរខំាត្បឹងផ្ត្បងរបស់ត្រប់ត្កសួង-សាថ ប័ន កនុងការបនតដ្ឋក់លចញសកមមភាពផ្កទត្មង់ លែើមបី

បលត្មើឱ្យលោលលៅលនេះ ត្ពមទាំាងបនតធា សកមមភាពចំាបាច់ និងសំាខាន់ ផ្ែលលៅលសសសល់ពីែំាណាក់កាលទី២ ត្រូវ

អនុវរតបនត និង ជាពិលសស ការធា រកាបាននូវរណលនយយភាពហិរញ្ញវរថសុត្មាប់ឆ្ន ំាបនតប ា ប់។  បផ្នថមពីលនេះ 

ការង្ហរផ្ែលត្រូវអនុវរតបនតកាន់ផ្រមានភាពសមរុសាម ញ និងសុីរលត្  លហរុែូចលនេះ ការបណតុ េះបណាត ល និងកតាត
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ធនធានមនុសេ ពិរជាលែើររួ ទីសំាខាន់មិនអាចខវេះបាន ផ្ែលទាមទារឱ្យត្រប់ត្កសួង-សាថ ប័ន បលងកើនការយកចិរត

ទុកចិរតខពស់សត្មាប់អនុវរតត្បព័នធថមីលនេះ ត្បកបលដ្ឋយត្បសិទធភាព ជាមួយនឹងភាពមិនអាចលមើលរំលងបាននូវលសចកតី

ត្រូវការឆ្នាៈលមាេះមុរ និងភាពជាអនកែឹក ំាត្រប់កត្មិរ លែើមបីរំារុញ និងតាមដ្ឋនត្បសិទធភាពននការអនុវរតនូវផ្អនការ

ផ្ែលបានដ្ឋក់លចញ។ 

 

V. លស្ច្កតីស្ននិដ្ឋា ន   

តាមលទធអលផ្ែលទទួលបានតាមរយៈសូច ករសមិទធកមមរន្ឹេះកតី ការវាយរនម្ជាភាររយតាមផ្អនកនីមួយៗកតី 

និងរបាយការណ៍ននការអនុវរតកមមវិធីផ្កទត្មង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈពីត្រប់ត្កសួង-សាថ ប័នកតី លយើងអាច

សននិដ្ឋា នថា ការផ្កទត្មង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈលៅកនុងឆ្ន ំា២០១៥ លនេះ អនុវរតលៅកនុងកត្មិរមួយផ្ែលអាច

ទទួលយកបាន និងមានមូលដ្ឋា នសត្មាបត្់ស់បតូរពីែំាណាក់កាលទី២ លៅែំាណាក់កាលទី៣។ ជាមួយោន លនេះ វឌ្ឍន-

ភាពននផ្អនកនីមួយៗបានបង្ហា ញពីលទធអលលែត្បលសើរលត្ចើន លលើកផ្លងផ្រការលត្រៀមលកខណៈសត្មាប់រំាហានប ា ប ់

និងការោំាត្ទែល់ការអនុវរតកមមវិធីផ្កទត្មង់ត្បកបលដ្ឋយលជាររ័យ និងចីរភាព សថិរលៅកនុងកត្មិរមួយផ្ែលត្រូវបនតផ្ក

លមែបផ្នថមលទៀរ។ 

លបើពិនិរយលៅតាមផ្អនកនីមួយៗ វិញ លយើងអាច វិនិចឆ័យបានជារួមែូចរលៅ៖ 

ភាពលរឿទុកចិរតននថវិកា សត្មាប់ែំាណាក់កាលទី២ ថមីលនេះលៅផ្រអាចរកាបានជាសារវនត លទាេះបីជាលៅ

លសសសល់បញ្ហា រអាក់់រអួលមួយចំានួនោក់ព័នធលៅនឹងការអនុវរតថវិកា ផ្ែលឆុ្្េះបញ្ហា ំាងតាមរយៈកតាត មួយចំានួនរួមមាន

នីរិវិធីមានការត្ស់បតូរថមី សត្មាប់លោលការណ៍ចំាណាយមួយចំានួនលៅកនងុឆ្ន ំា២០១៥ ផ្ែលបានលធវើឱ្យត្កសួង-សាថ ប័ន 

ត្ពមទាំាងមនាីររំា ញចំាណាយលពលលវលាលត្ចើន លែើមបីលរៀបចំាឱ្យបានត្រឹមត្រូវ, នីរិវិធីននការអនុវរតថវិកាកមមវិធីលពញលលញ

ត្រូវបានលរៀបចំាថមី, ត្ពមទាំាងលិខិរបទដ្ឋា នលអេងៗលទើបផ្រត្រូវបានបលងកើនថមី ទាមទារឱ្យមានការយល់ចាស់អំាពីត្កបខ័ណឌ

ននការអនុវរតចំាណាយលនេះឱ្យមានត្បសិទធភាពខពស់។ 

លដ្ឋយផ្ ក សកមមភាពជាលត្ចើនលែើមបីបលត្មើឱ្យរណលនយយភាពហិរញ្ញវរថតុ្រូវបានអនុវរតលៅកនុងឆ្ន ំា២០១៥ លនេះ។  

លែើមបីជាមលូដ្ឋា នកនុងការពត្ងឹង នងិកសាងត្បព័នធព័រ៌មានវិទាត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថ ុ លទាេះបីជាការង្ហរខ្េះត្រូវបនតអនុវរត

លៅែំាណាក់កាលប ា ប់កតី ក៏ការង្ហរជាមូលដ្ឋា នចំាបាច់មួយចំានួនអាចយកលៅលត្បើត្បាស់តាមលោលលៅ ផ្ែលបាន

កំាណរ់ ផ្ែលលធវើឱ្យសកមមភាពទាំាងលនេះលឆ្្ើយរបបានលៅតាមលោលលៅែំាណាក់កាលទី២ លនេះផ្រមតង។ អវីផ្ែលលយើង

ត្រូវធា ជាបនតលទៀរល េះ រឺការអនុវរតលពញលលញនូវត្បព័នធ FMIS ឱ្យបានែលត់្រប់មនាីរ លខរត សំាខាន់ៗ ជាពិលសស 

មនាីរ ផ្ែលត្រប់ត្រងចំាណូល និងការពត្ងីកការអនុវរតត្បព័នធលនេះែល់ត្រប់បណាត ត្កសួង-សាថ ប័នសំាខាន់ៗតាមែំាណាក់-

កាលៗ។ លែើមបីសលត្មចលោលបំាណងលនេះ សមាសធារុចំាបាច់មួយចំានួនលទៀរត្រូវការបនតពត្ងឹង និងបលងកើរថមីែូចជា

មារិកាថវិកាថមី  និងប្ង់រណលនយយថមី។    

ការលត្រៀមលកខណៈសត្មាប់រំាហានប ា ប់ សត្មាប់សត្មួល និងជាមលូដ្ឋា នែល់ការអនុវរតកមមវិធីផ្កទត្មង់ការ

ត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ លទាេះជាមានភាពរអាក់រអួលកនុងការលរៀបចំា និងអនុវរតថវិកាកមមវិធីលពញលលញកតី ក៏បញ្ហា

មួយចំានួនត្រូវបានកំាណររ់ួចមកលហើយ លហើយ វិធានការលដ្ឋេះត្សាយមួយចំានួនកំាពុងត្រូវបានលរៀបចំា និងផ្កលមែតាម

រយៈការលរៀបចំា វិធានការលដ្ឋេះត្សាយបានសមត្សប និងទាន់លពល និងជាមលូដ្ឋា នសត្មាប់ែកបទពិលសាធកនុងការផ្ក

លមែនូវនីរិវិធីថមីបផ្នថមលទៀរ សត្មាប់ែំាណាក់កាលប ា ប់។ 
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អាុយលៅវិញ លបើពិនិរយលៅផ្អនកទី៤ ផ្ែលជាផ្អនកចុងលត្កាយននផ្អនការសកមមភាពរួមែំាណាក់កាលទី២ ថមី ល េះ

រកឺារោំាត្ទែល់ការអនុវរតកមមវិធីផ្កទត្មង់ត្បកបលដ្ឋយលជាររ័យនិងចីរភាព សថិរលៅកនុងសាថ នភាពមួយផ្ែលពុំាទាន់

មានភាពមាច សក់ារ និងអាចទទួលយកបានតាមលោលលៅផ្ែលបានដ្ឋក់លចញលៅល ើយ មានន័យថា ការខិរខំាកសាង 

និងពត្ងឹងត្បព័នធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈមួយត្បកបលដ្ឋយត្បសិទធភាព និងស័កតិសិទធភាព លែើមបីឈានលៅរក

សតង់ដ្ឋរអនតរជារិតាមរយៈការកសាងនូវយនតការ នងិការលរៀបចំាចងត្កងនូវបទដ្ឋា នររិយុរត លែើមបីពត្ងឹងែល់ការ

អនុវរតែល់កិចចែំាលណើរការននត្បព័នធទាំាងមូលឱ្យមានភាពត្បឡាក់ត្កឡាោន  លៅមិនទាន់មានលកខណៈត្រប់ត្ោន់ល ើយ 

លដ្ឋយមូលលហរុថា ភាពជាអនកែឹក ំា និងការចូលរួមចំាផ្ណករបស់ភារីលៅកនុងត្បព័នធថមីលនេះ ពុំាទាន់អាចអនុវរត 

និងត្បរិបរតិលៅតាមមុខង្ហរ និងរួ ទរីបស់ខួ្នឱ្យមានត្បសិទធភាព និងស័កតិសិទធភាព។    

ែូចលនេះ ការត្រួរពិនិរយវាយរនម្វឌ្ឍនភាពត្បចំាឆ្ន ំាននកមម វិធីផ្កទត្មង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈទាំាង

លៅឆ្ន ំា២០១៤ និងឆ្ន ំា២០១៥ មានសារៈសំាខាន់ខពស់ សត្មាប់ការអារភាា ប់ពីែំាណាក់កាលទី២ លៅែំាណាក់កាលទី៣ 

លោលរឺ ការអារភាា ប់ថវិកាលៅនឹងលោលនលោបាយ និងកជ៏ាមូលដ្ឋា នែ៏ចំាបាច់ និងជាក់លាកស់ត្មាប់ឱ្យលយើងបនតនូវ

កិចចការសំាខាន់ៗមួយចំានួនលទៀរផ្ែលពុំាសលត្មចបានតាមលោលលៅ លហើយឈានលៅបនតអនុវរតលៅែំាណាក់កាលប ា ប់

លទៀរ ជាពិលសស ការលត្រៀមលកខណៈសត្មាប់រំាហានប ា ប់ បលងកើនភាពជាអនកែឹក ំា សមរថភាពត្រប់ត្រង និងបណតុ េះ

ឆ្នាៈកំាផ្ណទត្មង់ ត្ពមទាំាងបលងកើនភាពជាមាច ស់ និងការទទួលខុសត្រូវ៕   


