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I

សសចកតីសសងេប

1> សុខម្មេភារម្បរ័នធហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ គ្ឺជាឆ្អនងខនងកនង
ុ ការគកាម្ទការអនុវត្ត ែនការយុទសា
ធ ស្រសត និងរលបៀបវារៈលគេនលោបាយ ននរាជរដ្ឋាភិបាេករពុជាឱ្យអនុវត្តបានម្បកបលដ្ឋយម្បសិទិភា
ធ រ និងស័កតិសិទិភា
ធ រ។
កនុងន័យលនះ ករា វិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ជាការរកររយៈលរេ វងលកើរបី កេរអម្បរ័នធ
ម្កបខណឌគ្ត្ិយត្
ុ ត យនតការលដ្ឋះម្សាយ និងកសាងធនធានរនុសស។

2> លគេបកាណងននការលរៀបចការបាយការណ៍ម្ត្ួត្រិនត្ិ យសរិទកធ រាការអនុវត្ត ែនការសករាភាររួរកកាណាក់កាេ
ទី៣ ននករា វិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ឆ្នកា២០១៦ គ្ឺលកើរបីវាយត្នរៃការអនុវត្តករា វិធី កទម្រង់របស់អងគភារលម្ការឱ្វាទននម្កសួងលសកាកិចន
ច ិងហិរញ្ញវត្ថុ។ កនុងកកាណាក់កាេទី៣លនះ ការរករ កទម្រង់
ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ គ្ឺែតេអា
់ ទិភារចកានន
ួ ០៣ រួរម្មន (១) ការរម្ងនងការម្គ្ប់ម្គ្ង និងអនុវត្ត
ី ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តម្បរ័នធម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ែនការម្បរូេចកាណូេ, (២) ការរម្ងនង និងរម្ងក
ុ ធារណៈ
ី ការអនុវត្ត
(Financial Management Information System-FMIS) និង (៣) ការរម្ងនង និងរម្ងក
ថវិកាករា វិធី។

3> ការរម្ងងន ការម្គ្ប់ម្គ្ង និងអនុវត្ត ែនការម្បរូេចកាណូេ (១) ចកាណូេសារលរើររនធ លដ្ឋយអគ្គំយកដ្ឋាន
គ្យ និងរដ្ឋាករករពុជា និងអគ្គំយកដ្ឋានរនធដ្ឋរ។ កនង
ុ ឆ្នកា២០១៦ អគ្គំយកដ្ឋានគ្យ និងរដ្ឋាករករពុជា
ន ការម្ត្ួត្
បានរម្ងីកម្បរ័នធអាសុគ្
ី ដ្ឋ
ូ , និងចាត្់ វិធានការរម្ងនង និង កេរអ ែនករកាបាេគ្យ ម្ររទកាងរម្ងង
ន តកាងលកើរទី ពាក់កណា
រិនិត្យលេើទកានញ
ិ លគ្ចរនធ ជារិលសស រថយនត និងលម្គ្ឿងលអឡិចម្ត្ូនិច លដ្ឋយរម្ងង
ត េ
ទី និងចុងទី។ ចកា ណកឯ អគ្គំយករនធដ្ឋរ បានលរៀបចកាម្កុរការរករលរៀបចការូ កេរាករណ៍ចកាណូេ, ការ កេរអការែតេ់លសវារនធដ្ឋរ លដ្ឋយបលងកើត្បញ្ជ រែតេ់លសវាសម្ម្មប់អនកបង់រនធធកា, ការបង់រនធតរម្បរ័នធធំគរ
ន រុខរករសវនករារនធដ្ឋរ និងការលរៀបចកា
លដ្ឋយកាត្់បនថយការជួបរវាងអនកបង់រនធ និងរស្រនតីរនធដ្ឋរ, រម្ងង
ម្បរ័នធរត្
័ ម្ម
៌ នវិទា។ (២) ចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ លដ្ឋយម្កសួង សាថប័ន និងអងគភារលម្ការឱ្វាទ
ិ នត្នង រឹងនិងត្នងទរបកាណេ
ម្កសួងលសកាកិចន
ច ិងហិរញ្ញវត្ថ។
ុ អងគភារម្បរូេចកាណូេបានចាត្់ វធា
ុ ការម្បរូេ
ម្បលភទចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ។ កនុងន័យរម្ងនងការម្គ្ប់ម្គ្ងចកាណូេ និង កេរអរកាបាេម្បរូេចកាណូេ
វឌ្ឍនភារននេទធែេសលម្រចបានតរលគេលៅននយុទសា
ធ ស្រសត លកៀរគ្រចកាណូេរយៈលរេរធយរឆ្នកា២០១៤២០១៨ ចកាណូេចរនតសលម្រចបាន ០,៧ រិនទុភាគ្រយ ននែេិត្ែេកុេកនុងម្សុកសរុប (ែ.ស.ស.)។

4> ម្បរ័នធរត្័ ម្ម
៌ នវិទាម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ

(FMIS) ម្ត្ូវបានលរៀបចកា និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តជហា
កា នទី១

លដ្ឋយម្មនចកាណាត្់ថ្ននក់ចន
កា ន
ួ ០៤ កូចជា ចកាណាត្់ថ្ននក់លសកាកិចច, ចកាណាត្់ថ្ននក់ករា វិធី, ចកាណាត្់ថ្ននក់ភូរ-ិ
សាស្រសត និងចកាណាត្់រកាបាេ។ បុ នតចកាណាត្់ថ្ននក់ភូរសា
ិ ស្រសត និងចកាណាត្់ថ្ននក់រកាបាេ រុកាទន់បានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តលរញលេញលៅលឡើយ លពាេគ្ឺចកាណាត្់ថ្ននក់ទង
កា ០២ លនះ គ្ឺម្ត្ូវបានដ្ឋក់លៅកនុងម្បរ័នធ FMIS ត្បុលណាណះ។
ជារួយគនលនះ ែនការយុទសា
ធ ស្រសត ម្បរ័នធ FMIS ជកាហានទី២ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត ឆ្នកា២០១៧
គ្ឺដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តម្កសួង សាថប័នចកានន
ួ ១០ រួរម្មន ម្កសួងលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ, ម្កសួងអប់រំ យុវជន និង
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II

កីឡា, ម្កសួងសុខាភិបាេ, ម្កសួងកសិករា រុកាាម្បម្មញ់ និងលនសាទ,ម្កសួងការរករ និងបណតុះបណា
ត េ
វិជាជជីវៈ, ម្កសួងកិចកា
ច រំរី, ម្កសួងបរិសាថន, ម្កសួងរុខរករសាធារណៈ, ម្កសួងឧសាហករា និងសិបបករា និងម្កសួងនម្បសណីយ៍ និងទូរគ្រំគ្រន៍។ លៅកនង
ុ ឆ្នកា២០១៨ ម្កសួង សាថប័ន ទកាង១០ ននងដ្ឋក់ឱ្យ
អនុវត្តម្បរ័នធ FMIS លរញលេញ កូចលនះ ការរករបនត គ្ឺម្ត្ូវលរៀបចកាវគ្គបណតុះបណា
ត េម្បរ័នធ FMIS និង
បស្ររជបការម្គ្ប់ម្គ្ងការផ្លៃស់បតូរកេ់ថ្ននក់កនកំកាម្គ្ប់ម្កសួង សាថប័ន កេអនុវត្តម្បរ័នធ FMIS។

5> ការរម្ងងន

និងរម្ងីកការអនុវត្តថ វិកាករា វិធី ម្ត្ូវបាននិងកការុងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តម្កសួង សាថប័ន ចកានន
ួ ១០

សម្ម្មប់ឆ្នកា២០១៥, ម្កសួង សាថប័ន ចកានន
ួ ១៥ សម្ម្មប់ឆ្នកា២០១៦ និងម្កសួង សាថប័ន ចកានន
ួ ១១ សម្ម្មប់
ឆ្នកា២០១៧ និង ម្កសួង សាថប័ន ចកានន
ួ ០៣ សម្ម្មប់ឆ្នកា២០១៨។ ម្កសួងលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានបណតុះបណា
ត េលេើការលរៀបចកា ែនការយុទសា
ធ ស្រសត ថវិកា, ការលរៀបចកា និងអនុវត្តថវិកាករា វិធី, នីត្ិ វិធអ
ី នុវត្តកិចេ
ច ទធករាសាធារណៈ និងនីត្ិ វិធីចណា
កា
យរជជលទយយបុលរម្បទន ជាលកើរ។ ជាជកាហានបំទប់ ម្កសួងលសកាកិចច និង
ហិរញ្ញវត្ថុ ននងលធវើលម្ជើសលរីសម្កសួង សាថប័ន សម្ម្មប់លធវើការម្ត្ួត្រិនិត្យលេើសូចំករេទធែេកនុងឆ្នកាការអនុវត្ត
ថវិកាករា វិធី និងអងគភារថវិកាលកើរបីកកាណត្់នូវចកាណច
ុ ខាៃកាង និងចកាណច
ុ លខាយ ម្ររទកាងែតេអ
់ នុសាសន៍
ី ការអនុវត្តថ វិកាករា វិធី។
សម្ម្មប់លធវើការរម្ងនង និងរម្ងក

6> ជារួរ លនះ គ្ឺជាវាយត្នរៃលេើសរិទកធ រាកកាបូង សម្ម្មប់ការអនុវត្ត ែនការសករាភារកកាណាក់កាេទី៣ ននករាវិធី
កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ លដ្ឋយលម្បើម្បាស់ទរងន់លៅតររចំសរពន
័ ធនីរយ
ួ ៗ ម្ររទកាងបរកាញ
េទធែេសលម្រចបានរហូត្កេ់ចលរកករសករាភារ ននលគេបកាណងនីរួយៗ។ ជារួយគនលនះអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ (អ.រ.ហ.) កេជាលសំធិការគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកាការរករ កទម្រង់ម្គ្ប់ម្គ្ងហរិញ្វញ ត្ថសា
ុ ធារណៈ ននងសិកានិងលធវើ កសម្រួេ វិធ-ី
សាស្រសត និងការចាត្់ចកាណាត្់ថ្ននក់ លកើរបីឆ្ៃុះបរចង
កា នូវម្បសិទិភា
ធ រ និងស័កតិសិទិភា
ធ រននការអនុវត្ត និងគកាម្ទ
ករា វិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្គ្ប់អងគភារលម្កាបឱ្វាទម្កសួងលសកាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
និងម្កសួង សាថប័ន ។
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I. សសចកតីស្តើល
ក. សាថនភាពសសដ្ឋកិចច
ម្បលទសករពុជា ម្ត្ូវចាត្់ទក
ុ ថ្នជាម្បលទសកូនខាៃម្បចាកាអាសុី លដ្ឋយ ែអកលេើកកាលណើនលសកាកិចចម្បកបលដ្ឋយបរិោបនន
ិ ័យសកាខាន់ ០៣ គ្ឺ (១)
កេម្មនម្បជាជនសរុបម្បម្មណ ១៥,៥៨ លានំក់។ លសកាកិចចករពុជា រនង ែអកលេើ វស
ឧសាហករា, (២) លសវាករា និង (៣) កសិករា។ លៅឆ្នកា២០១៥ លសកាកិចចករពុជាបនតភាររឹងម្ម កា លដ្ឋយកកាលណើនលសកាកិចច
ក៏ រឹងម្ម កាកនុងអម្ត ៧% លដ្ឋយសារកកាលណើនក៏ខពស់នន វិស័យឧសាហករា

កេជួយបកាលរញប នថ រកេ់ការថរថយ

កកាលណើនននវិស័យកសិករា និងលសវាករា។
កនុងឆ្នកា ២០១៦ លនះ ែ.ស.ស នថៃបចចប
៊ី លានលរៀេ
ុ បននម្ត្ូវបានបាន់សាានថ្ន ននងលកើនលឡើងកេ់ ៨០.៥៥៩ បេ
កេលធវើឱ្យ ែ.ស.ស. សម្ម្មប់រនុសសម្មនក់អាចននងលកើនលឡើងកេ់ ១.៣០២ កុលាៃរអាលររិក។ លេើសរីលនះ ករពុជាអាច
រកាបាននូវអត្ិែរណា កេសថ ិត្កនង
ុ កម្រិត្ទប និងអាចម្គ្ប់ម្គ្ងបាន លដ្ឋយអត្ិែរណាជារធយរម្បចាកាឆ្នកា ម្ត្ូវបាន
បាន់សាានថ្ន ននងម្មនអម្ត ៣% កនុងឆ្នកា ២០១៦ លដ្ឋយសារនិំនការលកើនលឡើងនននថៃលម្បងកនុងទីែារអនតរជាត្ិ។ ជារួយ
គនលនះ ករ អម្តបតូរម្បាក់លៅបនតម្មនសថ ិរភារ ជារួយននងការរំរង
ន ទុកថ្ន ម្បាក់លរៀេ ននងលៅបនតរកាបាននូវត្នរៃ
ម្បម្មណ ៤.០៥៦ លរៀេកនុង ១ កុលាៃរអាលររិក លៅកនុងឆ្នកា ២០១៦។ កកាលណើនលសកាកិចចសលម្រចបាន កនុងរងវង់ ៧% កនង
ុ
ិ ននវិស័យកសិករា, (២) វិស័យកាត្់លករម្មនកកាលណើនថរថយបនតិច
ឆ្នកា២០១៦ លដ្ឋយសារកតត (១) ការលងើបលឡើង វញ
បនតួច, (៣) វិស័យេក់កុកា និងេក់រាយម្មនកកាលណើន រឹងម្ម កា, (៤) ការរីកេូត្លាស់ននឧសាហករារន
ិ រនកាត្់លករ,
(៥) វិស័យសកាណង់សថត្
ិ កនុងកកាណាក់កាេថយចុះបនតិច បុ នតលៅ ត្រឹងម្ម កា និង (៦) វិស័យលទសចរបនតម្មនកកាលណើនទប។
តរាងទី១៖ សូចំករម្មម្កូលសកាកិចចសកាខាន់ៗ ឆ្នកា២០១៤-២០១៦
ឆ្ន២
ាំ ០១៤

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

ឆ្ន២
ាំ ០១៦

67,437

73,423

80,559

1,138

1,215

1,302

កកាលណើន ែ.ស.ស.រិត្ (%)

7.1

7.0

7.0

អត្ិែរណា

3.9

1.2

3.0

អម្តបតូរម្បាក់ (លរៀេ/កុលាៃរ)

4,039

4,062

4,056

ឱ្នភារពាណិជជករា (% នន ែ.ស.ស.)

-21.1

-19.2

-16.3

9.8

-9.4

-7.6

4,382

5,087

6,731

4.3

4.5

4.5

ែ.ស.ស.នថៃបចចុបបនន (ប៊ីេលានលរៀេ)
ែ.ស.ស.កនង
ុ រនុសសម្មនក់

ឱ្នភារគ្ណលនយយចរនត (% ននែ.ស.ស.)
ទុនបការុងបរលទសសរុប (លានកុលាៃរ)
ទុនបការុងបរលទសសរុប (ចកានន
ួ ខំកាចេ
ូ )

ម្បភរ៖ ឯកសារម្កបខណឌម្មម្កូលសកាកិចច របស់អគ្គំយកដ្ឋានលគេនលោបាយលសកាកច
ិ ច និងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ឆ្នកា២០១៧

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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ខ. ទ្ិដ្ភា
ឋ ពទ្ូសៅ
ករា វិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ គ្ឺជា ែនករួយននកកា ណទម្រង់ទង
កា បួនននអភិបាេកិចេ
ច អ កេ
ជាសនូ េននយុទសា
ធ ស្រសត ចត្ុលកាណ។ កនុងសាារត្ីលនះ ម្បរ័នធហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈម្បកបលដ្ឋយម្បសិទិភា
ធ រនិងស័កស
តិ ិទិ ធ
ភារននង កេរអការម្គ្ប់ម្គ្ងលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យកាន់ ត្ម្បលសើរលឡើងលកើរបីធាំបាននូវកកាលណើនលសកាកិចម្ច បកប
លដ្ឋយចីរភារ កេជាធាត្ុរយ
ួ ក៏សកាខាន់សម្ម្មប់អភិវឌ្ឍន៍ និងការកាត្់បនថយភារម្កីម្ក។
ចកាុ វិស័យករា វិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ

គ្ឺ កទម្រង់ម្បរ័នធម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ

ិ , (២) ម្បសិទភា
ិ ជន៍
ករពុជា លឆ្ពះលៅឧត្តម្មនុវត្តអនតរជាត្ិ។ លគេលៅចកានន
ួ ០៣ ម្ត្ូវសលម្រចឱ្យបាន (១) វិនយ
័ ថវកា
ិ ធ រវភា
ថវិកា និង (៣) ស័កតិសិទិភា
ធ រចកាណាយ។ កនង
ុ កកាណាក់កាេអនតរកាេននការផ្លៃស់បតូរម្បរ័នធហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ រី
ម្បរ័នធថ វិកា កេលេើធាត្ុចេ
ូ ឬរជឈការ លៅជាម្បរ័នធហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ កេលេើធាត្ុលចញ ឬ វិរជឈការ គ្ណៈកម្មាធិការកនកំកាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

បាន កសម្រួេម្កបខណឌ ែនការសករាភាររួរ

កកាណាក់កាេទី២ ២០០៩-២០១៣ លៅជាម្កបខណឌ ែនការសករាភាររួរកកាណាក់កាេទី២ ថាី (២០១៤-២០១៥)
ចុងលម្កាយលៅជាម្កបខណឌ ែនការសករាភាររួរកកាណាក់កាេទី៣ (២០១៦-២០២០) កូចម្មនកាម្ការទី១ខាងលម្ការ។
ករា វិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កកាណាក់កាេទី៣ ម្ត្ូវបានម្បកាសដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តលៅនថងទី២១ ខរីំ
ឆ្នកា២០១៦ លដ្ឋយសលរតចអគ្គរហាលសំបត្ីលត្លជា ហុន កសន ំយករការស្រនតី ននម្រះរាជាណាចម្កករពុជា។
កាម្ការទី១៖ ការ កសម្រួេម្កបខណឌ ែនការសករាភាររួរ កកាណាក់កាេទី២ ថាី លៅជាម្កបខណឌ ែនការ
សករាភាររួរ កកាណាក់កាេទី៣ ននករា វិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

2

ផែនការសកម្មភាព រួម្ដំណាក់កាលទី ២ ថ្មី

ផែនការសកម្មភាព រួម្ដំណាក់កាលទី ៣

២០១៤-២០១៥

២០១៦-២០២០

ផ្នែក ទី១៖ ពង្រឹរភាពជ ឿទុកចិត្តនៃ ថវិកា

ផ្នែក ទី២៖ គណជៃ យ្យភាព ហិរញ្ញវត្ថុ

១១

១១

១២

១២

១៣

១៣

១៤

១៤

២១

២១

២២

២២

២៣

២៣

២៤

២៤

ផ្នែក ទី១៖ បៃតព ង្រឹរភាពជ ឿទុកចិត្តនៃថវិកា

ផ្នែក ទី២៖ពង្រឹរគណជៃ យ្យភាព ហិរញ្ញវត្ថុ

២៥
២៦
ផ្នែក ទី៣ ៖ ការនារភាាប់ថ វិ កាជៅៃឹ រជោលៃជោបាយ្

៣១

៣១

៣២

៣២

៣៣

៣៣

៣៤

៣៤

ផ្នែក ទី៣ ៖ ការនារភាាប់ថ វិ កាជៅៃឹ រជោលៃជោបាយ្

៣៥
៣៦
ផ្នែក ទី៤៖ ការោាំ ង្ទដល់ ការអៃុ វត្តក ម្ម វិ ធីផ្កទង្ម្រ់
៤១

៤១

ផ្នែក ទី៤៖ គណជៃ យ្យភាព សម្ិទក
ធ ម្ម (ថែី )

៤២

៤២

ថមី

៤៣

ថមី

៤៤

ថមី

័ ៃិ រចីរភាព
ង្បកបជោយ្ ជោគ យ្

ផ្នែក ទី៥៖ការោាំ ង្ទដល់ ការអៃុ វត្តក ម្ម វិ ធីផ្កទង្ម្រ់
៥១
័ ៃិ រចីរភាព
ង្បកបជោយ្ ជោគ យ្
៥២
៥៣

ថមី

៥៤

ថមី

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

3

វឌ្ឍនភារសរិទក
ធ រាសលម្រចបានកនុងរបាយការណ៍លនះ ម្ត្ូវបានលរៀបចកាលឡើងលដ្ឋយ បង ចកជា ០៥ ែនកម្សបតរ
រចំសរពន
័ ធ ែនការសករាភាររួរ កកាណាក់កាេទី៣ រួរម្មន៖


ន ភារលជឿទុកចិត្នត នថវកា
ិ ” ការអនុវត្តចកាណូេ និងចកាណាយម្បចាកាម្ត្ីម្មសចាកាបាច់ម្ត្ូវ
ែនកទី១ “បនតរម្ងង
ម្មនភាររេូននិងអាចបាន់សាានបាន (កម្រិត្េលរអៀងននការអនុវត្តរន
ិ លេើសរី +/-៥ %លធៀបលៅននង
ករា វិធីចកាណូេ-ចកាណាយ) និង ការម្គ្ប់ម្គ្ងបកាណេ
ុ ម្ត្ូវសង និងបកាណេ
ុ ម្ត្ូវទរកនុងឆ្នកាម្បកបលដ្ឋយ
ម្បសិទិភា
ធ រ



ន គ្ណលនយយភារហិរញ្ញវត្ថ”ុ ម្បរ័នធ យនតការ ម្កបខ័ណឌគ្ត្ិយុត្ម្ត ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត
ែនកទី២ “បនតរម្ងង
ម្បកបលដ្ឋយស័កតសិទិភា
ធ រនិងម្បសិទិភា
ធ រ ម្ត្នរឆ្នកា ២០១៨ (ចកាណាត្់ថ្ននក់ថវិកា បៃង់គ្ណលនយយ និងការ
អនុវត្ត FMIS កកាណាក់កាេទី១ និងកកាណាក់កាេទី២)ម្បរ័នធគ្ណលនយយ ម្បរ័នធកត្់ម្ត និងម្បរ័នធរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបានអនុវត្តម្បកបលដ្ឋយស័កតសិទិភា
ធ រនិងម្បសិទិភា
ធ រ ត្ម្មៃភារ សុម្កនត្ភារ និង
ទន់លរេលវលា



ិ លៅននងលគេនលោបាយ” ម្កបខណឌថវិការយៈលរេរធយរ ( កេរួរម្មន
ែនកទី៣ “ការែារភាជប់ថវកា
ម្កបខណឌចកាណូេរយៈលរេរធយរ ម្កបខណឌចកាណាយរយៈលរេរធយរ និងម្កបខណឌលគេនលោបាយ
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរយៈលរេរធយរ)ម្ត្ូវបានលរៀបចកាលដ្ឋយម្កសួងលសកាកិចន
ច ិងហិរញ្ញវត្ថុ អនុរ័ត្លដ្ឋយ
គ្ណៈរការស្រនតី និងអនុវត្តម្បកបលដ្ឋយស័កតិសិទិភា
ធ រនិងម្បសិទិភា
ធ រ, ែនការយុទសា
ធ ស្រសត ថវិកាម្ត្ូវបាន
លរៀបចកា និងអនុវត្តម្បកបលដ្ឋយស័កតិសិទិភា
ធ រនិងម្បសិទិភា
ធ រ, ថវិកាករា វិធីនិងអងគភារថវិកាម្ត្ូវបានអនុវត្ត
ម្គ្ប់ម្កសួង សាថប័នថ្ននក់ជាត្ិ និងថ្ននក់លម្ការជាត្ិម្បកបលដ្ឋយស័កតិសិទិភា
ធ រនិងម្បសិទិភា
ធ រ



ែនកទី៤ “ការលម្ត្ៀរខៃួនសម្ម្មប់ជហា
កា នបំទប់” ម្កបខ័ណឌថវិកា ម្កបខ័ណឌគ្ណលនយយភារ និងម្កបខ័ណឌ
សវនករា លដ្ឋយ ែអកលេើសរិទក
ធ រាម្ត្ូវបានលរៀបចកា



ិ ី កទម្រង់ម្បកបលដ្ឋយលជាគ្ជយ
័ និងចីរភារ” ភារជាអនកកនកំកា
ែនកទី៥ “ការគកាម្ទកេ់ការអនុវត្ដករា វធ
សរត្ថភារម្គ្ប់ម្គ្ង សរត្ថភារបលចចកលទស ភារជាម្មចស់ ការទទួេខុសម្ត្ូវ ម្មនសម្មនគ្ត្ិភារជារួយ
ននងការគកាម្ទការអនុវត្តករា វិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ។

រ. សោលបាំណង
របាយការណ៍ម្ត្ួត្រិនិត្យ និងវាយត្នរៃសរិទក
ធ រាឆ្នកា២០១៦ ននការអនុវត្ត ែនការសករាភាររួរកកាណាក់កាេទី
៣ ននករា វិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ គ្ឺជាការលបាះជកាហានរួយក៏ធស
កា ម្ម្មប់ការឈានលឆ្ពះលៅការ
ម្គ្ប់ម្គ្ងសរិទក
ធ រា ននអងគភារលម្ការឱ្វាទម្កសួងលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងម្កសួង សាថប័ន។ ការម្ត្ួត្រិនិត្យ និង
វាយត្នរៃលនះ អនុលលារតរសារាចរ ណំការបស់រាជរដ្ឋាភិបាេលេខ ០៩ ចុះនថងទី២៨ ធនូ ២០១៥ សត ីរី “ វិធាន និង
នីរិ វិធីម្នការសរៀបចាំ ការអនុវរត ការត្រួរពិនិរយ តាលោន និងការវាយរម្លៃ សលើការងារកកទ្ត្លង់ការត្រប់ត្រង
ហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ”។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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ន ម្បសិទិភា
លគេបកាណង ននម្ត្ួត្រិនត្
ិ យ និងវាយត្នរៃការអនុវត្ត ែនការសករាភារ កទម្រង់ គ្ឺលកើរបីរម្ងង
ធ រនន
ការអនុវត្ត ែនការសករាភាររួរកកាណាក់កាេទី៣

ននករា វិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ម្ររទកាង

កកាណត្់នូវភារខាៃកាង និងភារលខាយននករា វិធីលនះ លកើរបីរម្ងនងការអនុវត្ត និង កេរអម្កបខណឌ ែនការសករាភាររួរ
សម្ម្មប់អនុវត្តំឆ្នកាបនតបំទប់លទៀត្។ ទនទនរននងលនះ ការវាយត្នរៃលនះ បរកាញនូវេទធែេកនង
ុ ឆ្នកា (Outputs) កេជា
សរិទក
ធ រាលម្ការឱ្វាទម្កសួងលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ លដ្ឋយរិនទន់អាចវាស់ វងនូវេទធែេចុងលម្កាយ (Outcome)។
លកើរបីវាយត្នរៃេទធែេចុងលម្កាយ គ្ឺម្ត្ូវការរយៈលរេរធយរចាប់រី ០៣ឆ្នកាលឡើង លដ្ឋយម្ត្ូវលម្បើម្បាស់ វិធីសាស្រសត លែសង
លទៀត្កូចជា ម្កបខណឌសម្ម្មប់វាយត្នរៃចណា
កា
យសាធារណៈ និងគ្ណលនយយភារហិរញ្ញវត្ថុ (Public Expenditure
and Financial Accountability-PEFA) និងការម្ត្ួត្រិនត្
ិ យចកាណាយសាធារណៈ (Public Expenditure ReviewPER) ជាលកើរ។
កាម្ការទី២៖ ទកាំក់ទន
កា ងរចំសរពន
័ ធននម្កបខណឌ ែនការសករាភាររួរកកាណាក់កាេទី៣

សោលបាំណង

លទ្ធ ្លចុងសត្កាយ

ចសងាោលសកលមភាព

លទ្ធ ្លកនុងឆ្ន ាំ

សកលម ភាព

លទ្ធ ្លកនុងឆ្ន ាំ

ន ំកាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បាន
កនុងកកាណាក់កាេទី៣ លនះ គ្ណៈកម្មាធិការកក
កកាណត្់លគេលៅអាទិភារចកានន
ួ ០៣ រួរម្មន (១) ការរម្ងនងការម្គ្ប់ម្គ្ង និងអនុវត្ត ែនការម្បរូេចកាណូេ, (២)
ន និងរម្ងីកការដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តម្បរ័នធម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ការរម្ងង
ុ ធារណៈ (Financial Management Information System-FMIS) និង (៣) ការរម្ងនង និងរម្ងីកការអនុវត្តថ វិកាករា វិធ។
ី កនុងន័យលនះ ការម្ត្ួត្រិនត្
ិ យតរដ្ឋន
និងវាយត្នរៃសរិទក
ធ រា ននងលឆ្ពះលៅការធាំឱ្យម្មនត្ម្មៃភារ គ្ណលនយយភារ និងការទទួេខុសម្ត្ូវចាស់លាស់
លកើរបីម្គ្ប់ម្គ្ងលផ្លតត្លេើធាត្ុលចញ (វិសហរជឈការ និង វិរជឈការ) ម្បកបលដ្ឋយស័កតិសិទិភា
ធ រ និងម្បសិទិភា
ធ រ។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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ឃ. វិធីសាស្រសតវាយរម្លៃ និងការសរៀបចាំរបាយការណ៍
ការវាយត្នរៃសរិទក
ធ រាម្បចាកាឆ្នកា២០១៦ ននការអនុវត្ត ែនការសករាភាររួរ កកាណាក់កាេទី៣ គ្ឺអនុលលារតរ
សារាចរលេខ ០៩ លដ្ឋយលម្បើម្បាស់ទរងន1់ តរកម្រិត្ចលរកករសករាភារ, លគេបកាណង និង ែនក កូចខាងលម្ការ៖
-ទី១៖ វឌ្ឍនភារតរចលរកករសករាភារ  បូកសរុបជារធយរនូវវឌ្ឍនភារម្គ្ប់សករាភារ កេអងគភារ
លម្ការឱ្វាទ កសហវ
-ទី២៖ វឌ្ឍនភារតរលគេបកាណង  វឌ្ឍនភារតរចលរកករសករាភារ គ្ុណននងទរងនត
់ រចលរកករ បូក
សរុបេទធែេតរចលរកករសករាភារ ននលគេបកាណង
-ទី៣៖ វឌ្ឍនភារតរ ែនក វឌ្ឍនភារតរលគេបកាណង គ្ុណននងទរងនត
់ រតរលគេបកាណង  បូកសរុប
េទធែេតរលគេបកាណងនន ែនក
ិ ី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
-ទី៤៖ វឌ្ឍនភារករា វធ
ុ ធារណៈ  វឌ្ឍនភារតរ ែនក គ្ុណននងទរងនត
់ រ
ែនក  បូកសរុប ែនកទកាង ៥។

រូបលនត ម្នការោក់ពិនទុ

ពិនទុសសត្លចបាន = ទ្លង ន់ X លទ្ធ ្លសសត្លចបាន

ការ្តល់និសទ្ទ ស
លទ្ធ ្លសសត្លចបាន

និសទ្ទ ស

៩០%-១០០ %

េអ

៨០%- ៨៩ %

រធយរ

ទបជាង ៨០ %

លខាយ

រចំសរព័នធរបាយការណ៍ម្ត្ួត្រិនិត្យ និងវាយត្នរៃសរិទក
ធ រាឆ្នកា២០១៦ លនះ ម្ត្ូវបាន បង ចកជា ០៥ ែនក គ្ឺ ៖

1> សសចកតីស្តើល លដ្ឋយលផ្លតត្លេើសាថនភារលសកាកិចច, ទិកាភារទូលៅករាវិធី កទម្រង់, លគេបកាណង, វិធសា
ី ស្រសត
វាយត្នរៃនិងលរៀបចការបាយការណ៍, និងទកាហន
កា ង
ិ កនកកាណត្់។

1

ទរងន់តររចំសរពន
័ ធតរ ែនការសករាភាររួរ

កកាណាក់កាេទី៣

គ្ឺម្ត្ូវបានកកាណត្់លដ្ឋយគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ តររយៈលសចកតីសលម្រចសត ីរីការដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត វិធសា
ី ស្រសត វាយត្នរៃ និងការកកាណត្់ទរងនច
់ លរកករសករាភារ លគេបកាណង និង ែនកនន ែនការសករាភាររួរ ននករា វិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ លេខ០៤៨ សហវ/សគ្ហ ចុះនថងទី២២ ខសីហា
ឆ្នកា២០១៦។ វិធីសាស្រសត លនះ គ្ឺលផ្លតត្លេើការចូេរួរចកា ណករបស់អងគភារពាក់រ័នធ លហើយេទធែេ កេសលម្រចបាន លដ្ឋយឆ្ៃុះបរចង
កា អការីវឌ្ឍនភារលធៀបននងសូចំកលគេលៅម្បចាកាឆ្នកា កេអងគភារនីរយ
ួ ៗម្ររលម្រៀងននងសលម្រចឱ្យបានកនុងឆ្នកា។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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2> សលិទ្ធកលមត្បចាំឆ្ន២ាំ ០១៦

គ្ឺម្ត្ូវបានរិនត្
ិ យ និង វិភាគ្នូវេទធែេសលម្រចបានលៅតររចំសរព័នធ នន

ែនការសករាភាររួរកកាណាក់កាេទី៣ និងកិចចម្ររលម្រៀងសរិទក
ធ រាឆ្នកា២០១៦ រវាងរាជរដ្ឋាភិបាេករពជា
ុ
និងសហភារអឺរុប។

3> បញ្ហាត្បឈល លដ្ឋយលធវើសលងាបនូវបរាម្បឈរសកាកាខាន់ កនុងការអនុវត្តករាវិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ ។

4> សាំសណើដ្សាំ ណាះត្សាយ ែតេអ់ នុសាសន៍គ្នៃះន ៗសម្ម្មប់លដ្ឋះម្សាយបរាម្បឈរ កេបានលកើត្លឡើង និង
សម្ម្មប់អនុវត្តំឆ្នកា២០១៧។

5> សននិោឋន លដ្ឋយបរកាញនូវចកាណចុ ជាគ្នៃនះ ននការអនុវត្តការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ
ម្ររទកាងរំលេចនូវចកាណច
ុ ខាៃកាង និងចកាណច
ុ លខាយ។
ដ្ាត្កាលទ្ី៣ ៖ លាំហូរម្នការសរៀបចាំរបាយការណ៍ត្រួរពិនិរយ និងវាយរម្លៃ សលិទ្ធកលម
អគ្គ លលខាធិ ការដ្ឋាន គ្ណៈកម្មមធិការ
ឹ នំការងារផកទម្ម្ង់ការម្គ្ប់ម្គ្ង
ដក
ហិរញ្ញវ ត្ថុសាធារណៈ

លែ ើរបាយ

ការណ៍

ម្កសួង សាថ ប័ន

សរិទធ

ករា

របាយ
ង្ត្ួ ត្ពិៃិ ត្យ

វាយ្ត្នម្ៃ
ការណ៍

និង

ង្បចាំ ង្ត្ីមាស

ង្បចាំ ឆ្ែាំ
សម្ិទធក ម្ម

អងគភា រលម្ការឱ្វាទ កសហវ
របាយការណ៍ស រិទក
ធ រា
កនុងកិចចម្បជុកា

គណៈកម្មការផ្កទង្ម្រ់ការង្គប់ង្គរហិ រញ្ញវ ត្ថុសាធារណៈ
របាយការណ៍ស រិទក
ធ រា
កនុងកិចចម្បជុកា

ឹ នាំ ការងារផ្កទង្ម្រ់ការង្គប់ង្គរហិ រញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
គណៈកមាមធិ ការដក
របាយការណ៍ស រិទក
ធ រា

កនុងកិចចម្បជុកា

ឹ នាំ ការងារផ្កទង្ម្រ់ការង្គប់ង្គរហិ រញ្ញវ ត្ថុ សាធារណៈ ៃិ រត្ាំណារនដគូអភិវឌ្ឍៃ៍
គណៈកមាមធិ ការដក
សលងាប របាយការណ៍វាយ

ត្នរៃ ស រិទធករា ម្បចាកា ឆ្នកា

ង្បម្ុខរា រោាភិបាល

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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ង. ទ្ាំហាំ និងកដ្នកាំណរ់
ិ ី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ត្ួំទីរបស់ម្កសួង សាថប័ន ចូេរួរ
កនុងងកកាណាក់កាេទី៣ ននករា វធ
័
ចកា ណកកនង
ុ ការគកាម្ទករា វិធី កទម្រង់ឱ្យម្បកបលដ្ឋយលជាគ្ជយ
និងចីរភារ។ ការវាយត្នរៃសរិទក
ធ រា ននការអនុវត្ត
ែនការសករាភាររួរកកាណាក់កាេទី៣

ននករា វិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ

គ្ឺម្គ្បកណតប់ទង
កា

ម្កសួង សាថប័ន និងអងគភារលម្ការឱ្វាទម្កសួងលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថ។
ុ
របាយការណ៍លនះ គ្ឺជាឧបករណ៍សម្ម្មប់ឆ្ៃុះបរចង
កា នូវេទធែេម្បចាកាឆ្នកា និងទិសលៅការរករសម្ម្មប់អនុវត្តបនត
ជាជាងការវាស់ វងេទធែេចុងលម្កាយ។ ទនទនរននងលនះ ការលរៀបចការបាយការណ៍លនះ គ្ឺរន
ិ ទន់អាចឆ្ៃុះបរចង
កា កូច
ត្លៅ ៖
 ែនកទី៤ “គ្ណលនយយភារសរិទក
ធ រា” រិនទន់ម្គ្ប់ម្គន់សករាភារ លកើរបីគកាម្ទចលរកករសករាភារ និង
លគេបកាណងនន ែនការសករាភាររួរកកាណាក់កាេទី៣លៅលឡើយ។ ជារួយគនលនះ ម្សបតរការសលម្រច
ន ំកាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
កនុងកិចចម្បជុកាម្កុរការរករបលចចកលទស (គ្ណៈកម្មាធិការកក
ុ ធារណៈ និងត្កាណាងនកគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ (Technical Working Group-TWG) ែនកទី៤ ម្ត្ូវបានលេើក េង

សម្ម្មប់ការវាយត្នរៃ លដ្ឋយលហត្ុថ្ន ម្កសួងលសកាកច
ិ ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងនកគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ ននងលធវកា
ើ រម្ត្ួត្រិនិ
ត្យ និង កសម្រួេម្កបខ័ណឌសម្ម្មប់ ែនកទី៤ លហើយរង់ចាកា
កា រលរៀបចកាបញ្ច ប់ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តយទ
ុ សា
ធ ស្រសត
ិ ករពុជាឆ្ន២
កទម្រង់ម្បរ័នធថវកា
កា ០១៧-២០២៥ ជារុនសិន។ យុទសា
ធ ស្រសត លនះ ននងត្ម្រង់ទស
ិ ការរករ ក
ទម្រង់ម្បរ័នធថ វិកាទកាងម្បរ័នធថ វិកាថ្ននក់ជាត្ិ និងថ្ននក់លម្ការជាត្ិម្មនម្បទក់ម្កឡា និងសងគត្ភា
ិ រ។
ិ ី កទម្រង់ម្បកបលដ្ឋយលជាគ្ជយ
័
 ែនកទី៥ “ការគកាម្ទករា វធ
និងចីរភារ” ការលរៀបចកា ែនការសករាភារ
របស់អងគភារលម្ការឱ្វាទម្កសួងលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថស
ុ ម្ម្មប់ករា វិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ លៅរិនទន់ម្មនភារម្គ្ប់ម្ជុងលម្ជាយ និងសងគត្ិភារននងចលរកករសករាភារ និងលគេបកាណង
លៅលឡើយ។ កតតទកាងលនះំកាឱ្យការទញការសននដ្ឋ
ិ ា នលៅរិនទន់អាចម្មនភារម្គ្ប់ម្ជុងលម្ជាយលៅលឡើយ
ជារិលសសទក់ទងឆ្នទៈ ភារជាអនកកនកំកា និងការកសាងសរត្ថភារ។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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II. សលិទ្ធកលមម្នការអនុវរតកលម វិធីកកទ្ត្លង់ត្បចាំឆ្ន២
ាំ ០១៦
ក. លទ្ធ ្លម្នការអនុវរតត្កបខណឌសូចនាករសលិទ្ធកលមសហភាពអឺរុប

េ.រ

១

េទធែេចុងលម្កាយ

កេរអគ្ុណភារ
សថ ិត្ិជាត្ិ

អងគភារទទួេ
ខុសម្ត្ូវ

កេរអម្បរ័នធ
រ័ត្៌ម្មនវិទា

េទធែេសលម្រចបាន

ម្កសួង ែនការ

សថ ិត្ិគ្ណលនយយជាត្ិឆ្នកា ២០១៥

សលម្រចបាន : បានែសរវែាយ

(វិទាសាថនជាត្ិ

ម្ត្ូវបានែសរវែាយ កនុង ខ វិចិកា

សថ ិត្ិគ្ណលនយយជាត្ិឆ្នកា ២០១៥

ឆ្នកា២០១៦

លេើលគ្ហទការ័រ វិទាសាថនជាត្ិសថិត្ិ2

ម្បរ័នធ FMISម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យ

សលម្រចបាន : FMIS កកាណាក់-

អនុវត្តលៅ កសហវ និង

កាេទី១ ម្ត្ូវបានអនុវត្តលរញ-

រត្ំគររាជធានី លខត្ត

លេញ (របាយការណ៍លបសកករា

សថ ិត្ិ)
២

សូចំករឆ្ន២
កា ០១៦

ម្កុរការរករ
FMIS

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ

ធំគររិភរលលាក)។
បញ្ច ប់ការលរៀបចកា ែនការយុទ-ធ

សលម្រចបាន : ែនការយុទ-ធ

សាស្រសត FMIS ជកាហានទី២

សាស្រសត FMIS ជកាហានទី២
សលម្រចបាន ១០០%។

៣

រម្ងនងសុម្កនត្ភារ

អគ្គ.រកាបាេ

ការលែទរហិរញ្ញវត្ថុលដ្ឋយភាជប់

រិនសលម្រចបានតរលគេលៅ :

និងត្ម្មៃភារថវិកានន

ហិរញ្ញថ្ននក់

េកាខណឌលៅម្កុង ម្សុក ននការ

-អនុម្កនត្យសត ីរីការលែទធនធាន

ការលែទរថវិកាលៅថ្ននក់

លម្ការជាត្ិ

អនុវត្តរុខរករសម្ម្មប់ វិស័យ

ហិរញ្ញវត្ថុម្មនភាជប់េកាខណឌលៅ

បរិសាថន,អប់រំ,សុខាភិបាេ និង

ឱ្យរកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវ

អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

បានអនុរ័ត្ និងដ្ឋក់ឱ្យលម្បើម្បាស់

លម្ការជាត្ិ

-អនុម្កនត្យសត ីរីការលែទររុខរករ
វិស័យបរិសាថនលេើការម្គ្ប់ម្គ្ង
សកាណេ់ រឹងម្ត្ូវអនុវត្ត និងដ្ឋក់ឱ្យ
អនុវត្ត
- កនុងឆ្នកា២០១៦ថវិកាម្ត្ូវបានលែទរ
លៅឱ្យម្កុង ម្សុក លគេលៅចកានួន
២៦
-អនុម្កនត្យសត ីរីការម្បគ្េ់រុខរករ
ំំពាក់រន
័ ធននងការម្គ្ប់ម្គ្ងការ

2

ត្កាណភាជប់សម្ម្មប់ សវ ងរកទិនននយ
័ សថ ត្
ិ ិគ្ណលនយយជាត្ិឆ្នកា២០១៥ http://nis.gov.kh/nis/NA/NA2015Tab.pdf ។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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េ.រ

េទធែេចុងលម្កាយ

អងគភារទទួេ

សូចំករឆ្ន២
កា ០១៦

ខុសម្ត្ូវ

េទធែេសលម្រចបាន

អប់រំកុម្មរត្ូច ការអប់រំបឋរ
សិកា និងការអប់រំលម្ៅម្បរ័នធឲ្យ
កេ់រកាបាេម្កុង ម្សុក ម្ត្ូវបាន
ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត។ ១៤ ម្កុង ម្សុក
ននលខត្តបាត្់កកាបងម្ត្ូវបានលម្ជើសលរីសសម្ម្មប់សាកេបងកនុងឆ្នកា
២០១៧
-អនុម្កនត្យសត ីរីការលែទររុខរករកនុង
វិស័យអំរ័យជនបទនិងទនក
សាអត្ ននម្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
ម្ត្ូវបានអនុរ័ត្ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត
ជារិលសស ម្សុក កនុងលខត្តកការង់សព ឺ,កការត្ និងលខត្តត្បូងឃាុ កា។
៤

រម្ងនងត្ម្មៃភារថវិកា

អគ្គ.លគេ

TOFE និង GFS ម្បចាកា ខ ម្ត្ូវ

សលម្រចបាន: របាយការណ៍

នលោបាយ

ែសរវែាយរិនយូរជាង ៣ ខ

ហិរញ្ញវត្ថុម្ត្ូវបានែសរវែាយលេើ

លម្កាយលរេរបាយការណ៍ម្ត្ូវបាន

លគ្ហទការ័រ កសហវ កនុងរយៈលរេ

បញ្ច ប់

២ សបាតហ៍ លម្កាយលរេរបាយ-

លសកាកិចច និង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធា-

ការណ៍ម្ត្ូវបានបញ្ច ប់។3

រណៈ
អាជាធរសវន-

ែសរវែាយរបាយការណ៍សវនករា

សលម្រចបាន:

ករាជាត្ិ

ម្បចាកាឆ្នកាសតីរីការអនុវត្តហិរញ្ញវត្ថុ

របាយការណ៍សវនករាលេើចាប់

របស់រាជរដ្ឋាភិបាេករពុជា ម្ត្ូវ

ទូទត្់ឆ្នកា២០១៤ ម្ត្ូវបាន

បានែសរវែាយរិនយឺត្ជាង៣ ខ

ែសរវែាយលេើ លគ្ហទការ័រអាជាធរ

លម្កាយរបាយការណ៍សវនករា

សវនករាជាត្ិ។4

អនុរ័ត្លដ្ឋយរាជរដ្ឋាភិបាេ
ករពុជា

3
4

ត្កាណភាជប់សម្ម្មប់ សវ ងរកទិនននយ
័ TOFE និង GFS: http://mef.gov.kh/tofe.html ។
ត្កាណភាជប់សម្ម្មប់ សវ ងរករបាយការណ៍សវនករាឯករាជយសត ីរីចាប់ទូទត្់ឆ្នកា២០១៤

http://naa.gov.kh/images/NAA/public_audit_report/audit_report_on_budget_settlement_ 2014.pdf ។
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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េ.រ

៥

េទធែេចុងលម្កាយ

បលងកើនការអនុវត្ត

អងគភារទទួេ
ខុសម្ត្ូវ
អគ្គ.ថវិកា

សូចំករឆ្ន២
កា ០១៦

បលងកើត្យនត ការម្ត្ួត្រិនិត្យសម្ម្មប់

ថវិកាលឆ្ពះលៅ

ការសាកេបងការអនុវត្តថ វិកា

សរិទក
ធ រា

ករា វិធី

េទធែេសលម្រចបាន

សលម្រចបាន:
-បានលរៀបចកាទម្រង់តរាងសម្ម្មប់
លរៀបចកា និងរាយការណ៍សរិទក
ធ រា
លដ្ឋយកកាណត្់អនកលរៀបចកា អនក
ម្ត្ួត្រិនិត្យ និងកកាណត្់បំទត្់
គ្ណលនយយភារចាស់លាស់។
-កនុងលគេការណ៍ ណំកា អនុវត្ត
ថវិកាករា វិធី ម្កសួង សាថប័ន ម្ត្ូវ
ែតេ់របាយការណ៍សរិទក
ធ រាម្បចាកា
ឆ្ម្មស និងម្បចាកាឆ្នកា រកម្កសួង
លសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

៦

រម្ងនងម្បសិទិភា
ធ រ
និងរុខរករសវនករា

អគ្គ.សវនករានែទ
កនុង

លសៀវលៅលគេការណ៍ ណំកា សតីរី

សលម្រចបាន: ម្បកាសសត ីរីការ

សវនករានែទកនុងម្ត្ូវបានអនុរ័ត្

ដ្ឋក់អនុវត្តលសៀវ លៅលគេការណ៍ ណំកា សតីរីសវនករានែទ
កនុងម្ត្ូវបានអនុរ័ត្ដ្ឋក់ឱ្យលម្បើម្បាស់ ចុះនថងទី៣០ ខធនូ ឆ្នកា
២០១៦

អងគភារសវនករានែទកនុងម្ត្ូវបាន

សលម្រចបាន : ម្គ្ប់ម្កសួងបាន

បលងកើត្ោងលហាចណាស់ ៨០%នន

បលងកើត្អងគភារសវនករាលេើក

ម្កសួង សាថប័ន កេម្គ្បកណតប់

េង ត្ម្កសួងម្រះបរររាជវា កាង

ោងលហាចណាស់ ៥០% នន

កេរិនទន់បលងកើត្លៅលឡើយ។

ចកាណាយចរនត រួរបញ្ចូ េ ម្កសួង
អប់រំ យុវជន និងកីឡា
៧

រម្ងនងការម្បរូេ

អគ្គ.លគេ

ចកាណូេចរនត ម្បចាកាឆ្នកាលកើនលឡើង

សលម្រចបាន : ឆ្នកា ២០១៥=

ចកាណូេ

នលោបាយ

០,៥ រិនទុភាគ្រយ នន ែ.ស.ស.

១៦,៦៨% និង២០១៦ (បលណា
ត ះ

លសកាកិចច និង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងអងគ

អាសនន ) = ១៧,៤២%។
ចកាណូេលកើនលឡើង ០,៧ រិនទុភាគ្
រយ នន ែ.ស.ស។

ភារម្បរូេ
ចកាណូេ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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េ.រ

៨

េទធែេចុងលម្កាយ

បលងកើនត្ម្មៃភារ

អងគភារទទួេ

សូចំករឆ្ន២
កា ០១៦

ខុសម្ត្ូវ

េទធែេសលម្រចបាន

សលម្រចបាន: ែនការេទធករា

អគ្គំយកដ្ឋាន

ែនការេទធករាម្បចាកាឆ្នការបស់

េទធករា

ម្កសួង សាថប័ន រួរទកាងឱ្កាស

ម្បចាកាឆ្នការបស់ម្កសួង សាថប័ន រួរ

េទធករា (Procurement

ទកាងឱ្កាសេទធករា និងការ

Opportunity) និងការម្បគ្េ់

ម្បគ្េ់កិចចសនាម្ត្ូវបានែសរវ-

កិចចសនាម្ត្ូវបានែសរវែាយលេើ

ែាយលេើលគ្ហទការ័ររបស់អគ្គំ-

លគ្ហទការ័ររបស់អគ្គំយកដ្ឋាន

យកដ្ឋានេទធករាសាធារណៈ។5

េទធករាសាធារណៈ

សាធារណៈ

េទធករា សាធារណៈ

សម្ម្មប់ម្កបខណឌសរិទក
ធ រាឆ្នកា ២០១៧ អ.រ.ហ. និងត្កាណាងសហភារអឺរុប បានរិនិត្យលឃើញលគេលៅនន
ការអនុវត្តេ ទធែេចុងលម្កាយចកានួន ០៣ ននងជួបបរាម្បឈរ រួរម្មន៖

េ.រ

១

េទធែេចុង
លម្កាយ

អងគភារ
ទទួេ

លគេលៅឆ្នកា២០១៧

បរាម្បឈរ

សកាលណើកកាលណាះម្សាយ

ខុសម្ត្ូវ

ទី៣ ៖ រម្ងនង

អគ្គ .រកា បា

ោ ងលហាចណាស់

ការផ្លៃ ស់ បតូរបរិបទននការ

កកាណត្់យកសូចំករថាី គ្ឺ

សុម្កនត្ភារ

េហិរញ្ញវត្ថុ

១០%ននចកាណូេ

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ

- ោ ងលហាច ៣% នន

និងត្ម្មៃភារ

ថ្ននក់លម្ការ

ម្កុង ម្សុក ម្ត្ូវបាន

សាធារណៈ

ថវិកាននការ

ជាត្ិ

បលងកើនតរម្បភរ

លខត្ត ម្ត្ូវបាន បង ចកលៅ

លែទ រថវិកាលៅ

ចកាណូេ ផ្លទេ់

រកា បាេម្កុង ម្សុក និង

ថ្ននក់លម្ការ

(Own Source

១% ននចកាណូេរនធ របស់

ជាត្ិ

Revenue)

រកា បាេលខត្ត ម្ត្ូវបាន បង

ចកាណូេ រនធ របស់រកា បាេ

ចកលៅឃុកា សរកកត្់កនុងឆ្នកា
២០១៨។
២

5

អគ្គ .ថវិកា

អនុវត្ត យនត ការ

លគេលៅឆ្នកា ២០១៦ និង

កកាណត្់សូចំករថាី គ្ឺ៖

ការអនុវត្ត

សម្ម្មប់ម្ត្ួត្រិនិត្យ

េកា ខណឌសម្ម្មប់វាយត្នរៃ

- យុទធសាស្រសត កទម្រង់ម្បរ័នធ

ថវិកាលឆ្ពះ

សរិទធករា លដ្ឋយ

ការសលម្រចបាននូវសូំ ករ

ថវិកាករពុ ជា ២០១៧-

លៅសរិទធករា

លម្ជើសលរីសម្កសួង

លនះ គ្ឺរិនទន់ភា រ

២០២៥ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា

សាថប័ន អនុវត្ត ថ វិកា

ចាស់លាស់ រួរទកាងឆ្នកា

និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត កនុងឆ្នកា

ករា វិធីលដ្ឋយរួរ

២០១៧ និង២០១៨។

២០១៧។

ទី៥៖ បលងកើន

ែនការេទធករាសាធារណៈ http://gdpp.gov.kh/procurement_plan/

លសចកតីជូនកកាណនងសត ីរីការលកញនថៃ http://gdpp.gov.kh/bid_announcement/
ការម្បគ្េ់កិចចសនា http://gdpp.gov.kh/contract_award/

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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េ.រ

េទធែេចុង
លម្កាយ

អងគភារ
ទទួេ

លគេលៅឆ្នកា២០១៧

បរាម្បឈរ

សកាលណើកកាលណាះម្សាយ

ខុសម្ត្ូវ
បញ្ចូ េទកាងម្កសួង
អប់រំ យុវជន និង
កីឡា

៣

ទី៧ ៖ រម្ងនង

អគ្គ.លគេ

ចកាណូេចរនត ម្បចាកាឆ្នកា

អាចម្មនបរាកកាលណើន

កកាលណើន ចកាណូេ រិនុទ ភា គ្រយ

ការម្បរូេ

នលោបាយ

លកើនលឡើង ០,៥ រិនទុ

ចកាណូេ ំឆ្នកា ណារួយ កេ

នន ែ.ស.ស. ម្បចាកា ឆ្នកា។

ចកាណូេ កនុ ង

លសកាកិចច

ភាគ្រយនន ែ.ស.ស

បះពាេ់ការសលម្រចបាន

ម្សុក

និងហិរញ្ញវត្ថុ

លគេលៅសូចំករំឆ្នកា

សាធារណៈ

បំទ ប់។

និងអងគភារ
ម្បរូេ
ចកាណូេ
៤

ទី៨៖ បលងកើន

អគ្គ.េទធករា

របាយការណ៍ម្ត្ួត្

រិនទន់កកាណត្់ទម្រង់របាយ-

លរៀបចកាកិចចម្បជុការិភា កា

ត្ម្មៃភារ

សាធារណៈ

រិនិត្យេទធករា

ការណ៍ម្ត្ួត្រិនិត្យឱ្យបាន

លកើរបីកកាណត្់ទម្រង់របាយ-

េទធករាសា-

សាធារណៈតរ

ចាស់ លាស់លៅលឡើយ កេ

ការណ៍។

ធារណៈ

លម្កាយម្ត្ូវបានែសរវ-

ទរទរឱ្យម្មនការរិភា កា

ែាយលេើលគ្ហរទការ័រ

េរអិត្។

អគ្គំយកដ្ឋានេទធករាសាធារណៈ

ខ. តារាងសសងេបសូចនាករសលិទ្ធកលមរនៃ លះម្នកលម វិធកី កទ្ត្លង់ឆ្ន២
ាំ ០១៦

សូចនាករ

សោលសៅ

វឌ្ឍនភាពត្បចាំឆ្ន ាំ

វឌ្ឍនភាពត្បចាំឆ្ន ាំ

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

ឆ្ន២
ាំ ០១៦

១. េទធែេចកាណេ
ូ កនង
ុ ម្សុកសរុប

ចកាណូេកនុងម្សុកសរុបសលម្រច

ចកាណូេកនុងម្សុកសលម្រចបាន:

ចកាណូេកនុងម្សុកសលម្រចបាន:

ជាបលណតរើ ៗកាន់ ត្ខិត្លៅរកលគេ

បាន+/-៥ %លធៀបននងលគេលៅ

ិ
១១០,៧% ននចាប់ថ វកា

ិ
១០៥,៤% ននចាប់ថ វកា

លៅ កេបានអនុរត្
័ លៅកនង
ុ ចាប់
ហិរញ្ញវត្ថុ

កេបានអនុរត្
័ កនុងចាប់

កេកនុងលំះ៖

កេកនុងលំះ៖



ចកាណូេចរនត : ១១២,៧%



ចកាណូេចរនត : ១០៥,៥%



ចកាណូេរូេធន (កនុងម្សុក) :



ចកាណូេរូេធន (កនុងម្សុក) :

៦០,៧០%

១០២,១%

សម្ម្មប់ការអនុវត្ត ែនការម្បរូេ

សម្ម្មប់ការអនុវត្ត ែនការម្បរូេ

ចកាណូេសារលរើរនធលធៀបននង ែនការ

ចកាណូេសារលរើរនធលធៀបននង ែនការ

ម្បចាកាឆ្នកា ២០១៥

ម្បចាកាឆ្នកា ២០១៦

- គ្យនិងរដ្ឋាករ៖១១៥,៦៣ %

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

- គ្យនិងរដ្ឋាករ៖១០០,០%
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សូចនាករ

សោលសៅ

វឌ្ឍនភាពត្បចាំឆ្ន ាំ

វឌ្ឍនភាពត្បចាំឆ្ន ាំ

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

ឆ្ន២
ាំ ០១៦

- រនធ ដ្ឋរ៖១១០,៤៦ %
សម្ម្មប់ការអនុវត្ត ែនការម្បរូេ

សម្ម្មប់ការអនុវត្ត ែនការម្បរូេ

ចកាណូេរិន រនសារលរើរនធលធៀបននង

ចកាណូេរិន រនសារលរើរនធលធៀបននង

ែនការម្បចាកាឆ្នកា ៖

បកាណេ
ុ កកសទ ះម្ត្ូវកម្រិត្រិនឱ្យ

កកសទ ះថាី (គ្ិត្រយៈលរេ៦០នថង)

លេើសរី ២%ននចកាណាយសរុប

៣. អាណាប័កជាបលណតរើ ៗអាចបរជ

សាថនភារចកាណាយរិនម្ត្ូវត្ិចជាងៈ

ិ ច
ចកាណាយលៅតរករា វធ
ី ណា
កា
យនិង
ែនការសាច់ម្បាក់

ែនការម្បចាកាឆ្នកា ៖

- ម្ទរយសរបត្តិរកា : ១០៧,៤៧ %

- ម្ទរយសរបត្តិរកា : ១០២,៥៨%

- ឧសាហករាហិរញ្ញវត្ថុ :

- ឧសាហករាហិរញ្ញវត្ថុ:

៖១៤៨,៥៨%
២ .គានការបលងកត្
ើ លឡើងនូវបកាណេ
ុ

- រនធ ដ្ឋរ៖១០០,២៣ %

៖១៣៩,៧៣%

គាន
ចកាណាយថវិកាជាត្ិសលម្រចបាន៖

គាន
ចកាណាយថវិកាជាត្ិសលម្រចបាន៖

- ម្ត្ីម្មសទី១: ១៥%

- ម្ត្ីម្មសទី១: ១៥,១៦%

- ម្ត្ីម្មសទី១: ១៥,១៩%

- ម្ត្ីម្មសទី២: ៤៥%

- ម្ត្ីម្មសទី២: ៣០,១០%

- ម្ត្ីម្មសទី២: ៣៤,៣១%

- ម្ត្ីម្មសទី៣: ៦៧%

- ម្ត្ីម្មសទី៣: ៥៧,៤៦%

- ម្ត្ីម្មសទី៣: ៥៧,៣៧%

- ម្ត្ីម្មសទី៤: ៩៦%

- ម្ត្ីម្មសទី៤: ៩៧,៧៩%

- ម្ត្ីម្មសទី៤: ៩៤,២៩%
(គ្ិត្ម្ត្នរនថងទី០២ ខរីំ ឆ្នកា២០១៧)

៤. ចកាណាយតរម្បលភទ (សម្ម្មប់

ិ
េទធែេចកាណាយលធៀបននងថវកា

ិ
បុគ្គេក
ិ ) កាន់ ត្ខិត្លៅរកថវកា

អនុរត្
័ រិនម្ត្ូវត្ិចជាង៖

កេបានអនុរត្
័

ចកាណាយថវិកាជាត្ិសលម្រចបាន៖

- លបៀវត្សៈ ៩៨%

-

លបៀវត្ស: ៩៩,៣០ %

- លបៀវត្ស: ៩៧,៨៣%

- ទកានញ
ិ /លសវាៈ ៩៥%

-

ទកានញ
ិ /លសវា: ១០២,២៧%

- ទកានញ
ិ /លសវា: ៩៦,៧៦%

- រូេធនៈ ៨៥%

-

រូេធនៈ ៩១,៩៧%

- រូេធនៈ ៩០,៥៩%

៥.ទិននែេចកាណេ
ូ លេើរេ
ូ ដ្ឋានរនធ

ចកាណូេចរនត លកើនលឡើងោងត្ិច

កាន់ ត្ម្បលសើរជាងរុនតររយៈ ការ

០,៥ រិនទុភាគ្រយនន ែ.ស.ស. កនុង

កេរអម្បសិទភា
ិធ រននការម្បរូេ និង

ចកាណាយថវិកាជាត្ិសលម្រចបាន៖

១៦,៦៨%

រួយឆ្នកា

១៧,៤២%

ែនការលម្បើម្បាស់ម្បភរចកាណេ
ូ រិន
រនសារលរើរនធ
៦.រាេ់ ែនកសកាខាន់ៗននចកាណេ
ូ
និង

រិនម្មន ែនកសកាខាន់ៗចកាណូេ) -

-ចកានន
ួ គ្ណនីសរុប :៨២ គ្ណនី

-ចកានន
ួ គ្ណនីសរុប : ៨៧ គ្ណនី

ចកាណាយសាធារណៈម្ត្ូវបានដ្ឋក់

ចកាណាយ (ម្ត្ូវបានកកលចញ

ន
-គ្ណនីលទេរត្ំគរម្ត្ូវបានរម្ងង

ន
-គ្ណនីលទេរត្ំគរម្ត្ូវបានរម្ងង

ការអនុវត្ត

ការអនុវត្ត

ិ និងគ្ណនីរបស់
បញ្ចូ េកនុងថវកា
រដ្ឋាភិបាេ

ម្បភរ៖ អគ្គំយដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ និងអគ្គំយកដ្ឋានលគេនលោបាយលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ
(ទិនននយ
័ បលណា
ត ះអាសនន នថងទី០២ ខរីំ ឆ្នកា២០១៧)

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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តររយៈ េទធែេការអនុវត្តសូចំករសម្ម្មប់តរដ្ឋនភារលជឿទុកចិត្តននថវិកា ខាងលេើ រូេលហត្ុននការអនុវត្តសូចំករនីរួយៗ កូចត្លៅ៖
ល ការត្រប់ត្រង និងអនុវរត ក្នការត្បលូលចាំណូល
 ការពត្ងង
ម្បលភទចកាណូេម្ត្ូវបាន បង ចកជា ០២ ម្បលភទ គ្ឺ ចកាណូេសារលរើរនធ និងចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ។ អងគ
ភារម្បរូេចកាណូេសារលរើរនធ ម្មនអគ្គំយកដ្ឋានគ្យ និងរដ្ឋាករករពុជា និងអគ្គំយកដ្ឋានរនធដ្ឋរ ននម្កសួងលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ រីឯ ចកាណូេរិន រនសាលរើរនធ គ្ឺម្បរូេលដ្ឋយម្កសួង សាថប័ន និងអគ្គំយកដ្ឋានឧសាហករា
ហិរញ្ញវត្ថុ។ កនង
ុ ឆ្នកា២០១៦ តរបៃង់ម្មត្ិកាគ្ណលនយយថាី ចកាណូេ កេអគ្គំយកដ្ឋានឧសាហករាហិរញ្ញវត្ថម្ុ ត្ូវបាន
ផ្លៃស់បតូររីការកត្់ម្តចកាណូេសារលរើរនធ រកជាចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ វិញ លដ្ឋយសារ ត្ចកាណូេទកាង ០៣ ម្បភរ
(ចកាណូេកាត្រវកិចចរកា
ី សុីណូ,ចកាណូេកាត្រវកិចចរីលឆ្នត្ និងចកាណូេរីអាជាបណណ កាសុីណូ) កេម្មនចរិត្េកាណៈ
ជា ចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ។

ចកាណេ
ូ សារលរើរនធ6
អគ្គំយកដ្ឋានគ្យនិងរដ្ឋាករករពុជា អនុវត្តបាន ៦.៩៤៦.៧៦១ លានលរៀេលសា ើម្បចាកាឆ្នកា២០១៦ ឬ លសា ន
ើ ង
ន
១០៤,៤៩% ននចាប់ថ វិកាឆ្នកា២០១៦។ ម្បសិនលបើលធៀបការអនុវត្តម្បចាកាឆ្នកា២០១៦ និងម្បចាកាឆ្នកា២០១៥ ការអនុវត្ត
ចកាណូេម្មនការលកើនលឡើង ១៣,៩៧%។ ការម្បរូេចកាណូេលកើនលឡើង គ្ឺលដ្ឋយសាររកាបាេគ្យ បានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត
ែនការសករាភារ ននការម្បរូេរនធអាករនិងម្បាក់រន
ិ យ
័ លេើោនយនតម្មនម្សាប់កង
នុ ម្បលទស កេរិនបានបកាលរញ
ន ម្បសិទិភា
កាត្រវកិចចរនធនង
ិ អាករនិងការរម្ងង
ធ រននការអនុវត្តនីត្ិ វិធគ្
ី យ

ន អភិបាេកិចអ
និងការរម្ងង
ច ងគភារគ្យ

ជារិលសស ការអនុវត្តោងរុឺងម្មត្់នូវការម្ត្ួត្រិនិត្យលកើរទី កណា
ត េទី និងចុងទី។
អគ្គំយកដ្ឋានរនធដ្ឋរ (ចកាណូេសារលរើរនធថ្ននក់ជាត្ិ) អនុវត្តបាន ៥.២៤៨.៣០៥ លានលរៀេ ឬ លសា ើ
១០៦,៩៥%ននចាប់ថ វិកាឆ្នកា២០១៦។ ម្បសិនលបើលធៀបការអនុវត្តម្បចាកាឆ្នកា២០១៦ និងម្បចាកាឆ្នកា២០១៥ ការអនុវត្ត
ចកាណូេម្មនកកាលណើន ១៨,០៣%។ ការរម្ងនងការអនុវត្តចាប់រនធដ្ឋរ និងរម្ងនងការអនុវត្តយុទសា
ធ ស្រសត លកៀរគ្រចកាណូេ
និងករា វិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ គ្ឺជការញ
ុ ឱ្យចកាណូេរនធដ្ឋរម្មនកកាលណើនជាេកាដ្ឋប់។ ទនទនរននង
លនះ អគ្គំយកដ្ឋានរនធដ្ឋរ ដ្ឋក់លចញវិធានការ កូចជា ការបងកកជាបលណា
ត ះអាសនននូវការលែទរករាសិទិ ធ ឬសិទិកា
ធ ន់កាប់
អចេនម្ទរយតររយៈយនតការននការម្បរូេរនធម្បថ្នប់ម្ត, រឹត្បណតនងការចុះបញ្ជ ីរនធដ្ឋរថាីចកាលពាះម្មចស់សហម្គស
កេម្មនជាប់ពាក់រន
័ ធនង
ន បកាណេ
ុ រនធ និងការទូទត្់បកាណេ
ុ រនធជាកកាណាក់កាេ និងការសហការជារួយសាថប័នពាក់រ័នធ កូចជាអគ្គំយកដ្ឋានគ្យ និងរដ្ឋាករករពុជាលកើរបីទប់សាកត្់ការំកាចេ
ូ របស់ម្កុរហន
ុ កេលៅជកាពាក់រនធរកា។ កនង
ុ
ន័យជការញ
ុ ការចុះបញ្ជ ី និងផ្លៃស់បតូររ័ត្ម្ម
៌ នគនលៅវិញលៅរករវាងអគ្គំយកដ្ឋានរនធដ្ឋរ នន កសហវ និងម្កសួងពាណិជជករា
ម្បកាសអនតរម្កសួង លេខ ៩១០ សហវ ចុះនថងទ០
ី ៩ ខសីហា ឆ្នកា២០១៦ សត រ
ី កា
ី របលងកត្
ើ ម្កុរការរករលកើរបីលរៀបចកាយនត
ការការចុះបញ្ជ ពា
ី ណិជជករា និងរនធដ្ឋររួររវាងម្កសួងពាណិជជករា និងអគ្គំយកដ្ឋានរនធដ្ឋរ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា និងដ្ឋក់
ឱ្យអនុវត្ត។
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លោងតរទិននន័យរបស់អគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

15

ជារួរ កនុងន័យ កេរអលសវាបង់រនធ អគ្គំយកដ្ឋានគ្យ និងរដ្ឋារករករពុជា និងអគ្គំយកដ្ឋានរនធដ្ឋរបលងកន
ើ
កិចចសហការ និងបានែសរវែាយម្គ្ប់េិខត្
ិ បទដ្ឋានគ្ត្ិយត្
ុ តិលេើលគ្ហទការ័ររបស់ខួ ៃន

ម្ររទកាងជការញ
ុ ត្ម្មៃភារលដ្ឋយ

ែសរវែាយរបាយការណ៍ម្បរូេចកាណូេម្បចាកា ខ ម្ត្ីម្មស និងឆ្នកា កេ់សាធារណៈជន ែង ករ។

ចកាណេ
ូ រិន រនសារលរើរនធ7
លោងតរទិនននយ
័ របស់អគ្គំយដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ (លដ្ឋយរិនបញ្ចូ េចកាណូេរីអគ្គំយកដ្ឋានឧសាហករា
ហិរញ្ញវត្ថុ) ចកាណូេរិន រនសារលរើរនធអនុវត្តបាន ១.៧៦១.៥៩២ លានលរៀេ ឬលសា ន
ើ ង
ន ១០២,៥៨% ននចាប់ថ វិកា
ន ការអនុវត្តចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ ម្កសួង សាថប័នបានរម្ងង
ន ការអនុវត្តយុទសា
ឆ្នកា២០១៦។ កនង
ុ ន័យរម្ងង
ធ ស្រសត
លកៀរគ្រចកាណូេ កូចជាការរម្ងនងការត្នងទរបកាណេ
ុ , ជការុញឱ្យការបង់ចកាណូេឱ្យបានទន់លរេលវលា និងការអនុវត្ត
លគេការណ៍ និងបទបបញ្ញត្,ិត ម្បាក់ចកាលណញរបស់សហម្គសសាធារណៈ និងចកាណូេរីការជួេកីទកាលនរ និងកីសរបទន។
រីឯ អគ្គំយកដ្ឋានឧសាហករាហិរញ្ញវត្ថុម្មនម្បភរចកាណូេចកានន
ួ ៣ គ្ឺ (១) ចកាណូេកាត្រវកិចចរីកាសុីណូ,
(២) ចកាណូេកាត្រវកិចចរីលឆ្នត្ និង (៣) ចកាណូេរីអាជាបណណ កាសុីណូ។ លោងតរទិនននយ
័ របស់អគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ (រិនគ្ិត្បញ្ចូ េចកាណូេរករីអាជាប័ណណកាសុណ
ី ូ លដ្ឋយចកាណូេលនះ ម្ត្ូវដ្ឋក់កង
នុ ចកាណូេអាជាប័ណណររ
ួ
ជារួយម្កសួង សាថប័ន), ចកាណូេម្បរូេបានចកានន
ួ ១៨៨.៤៣១ លានលរៀេ ឬ លសា ន
ើ ង
ន ១៣៩,៧៣% ននចាប់ថ វិកា។
ការលកើនលឡើងននចកាណូេលនះ លដ្ឋយការរឹត្បនតនងការចុះម្ត្ួត្រិនត្
ិ យបណា
ត កាសុីណូ និងការជការញ
ុ ឱ្យបង់ចកាណូេម្បចាកា ខ
ី
បានទន់លរេលវលា ជារិលសសកាសុីណូណាហាគលវេ

កេម្ត្ូវបង់ចកាណូេរតង ១៦.៥៥៧.៧២៧ កុលាៃរអាលររិក

សម្ម្មប់ឆ្នកា២០១៤ ប នថរកនុងឆ្នកា២០១៦។
 បាំណុលកកសទះ
គានការបលងកើត្លឡើងនូវបកាណេ
ុ កកសទ ះកនង
ុ ឆ្នកា២០១៦ លបើគ្ត្
ិ រយៈលរេ ៦០ នថង លដ្ឋយគ្ិត្ចាប់រីលរេអាណត្តិ
លបើកែតេ់ម្បាក់ ម្ត្ូវបានបញ្ជូ ន និងម្ត្ូវបានវាយកាេបរិលចិទលេើអាណត្តិចេ
ូ រកអគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ។ ការ
គ្ណំរកបកាណេ
ុ កកសទ ះ គ្ឺម្មនសារៈសកាខាន់លកើរបីកនងនូវសាថនភារននការម្គ្ប់ម្គ្ងសាច់ម្បាក់។

ឧត្តម្មនុវត្តនអ
៍ នតរជាត្ិ
៣០ នថង
កាេបរិចទ
ិ នន
កាេបរិចទ
ិ ននអាណត្តិចូេកេ់រត្ំគរ

ិ យ
កាេបរិចទ
ិ លេើវក
ក បម្ត្របស់
អនកែគត្ែ
់ គ ង់

ទូទត្់អាណត្តិ

ការអនុវត្តរបស់ករពុជា
៦០នថង

7

លោងតរទិននន័យរបស់អគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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លទះបីជាោងណាក៏លដ្ឋយ កនង
ុ កកាណាក់អនតរកាេននការផ្លៃស់ម្បរ័នធហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ េទធែេកកាលណើរការ
ទូទត្់ចកាណាយគ្ឺម្មនភាររេូន និងសាថនភារសាច់ម្បាក់ម្មនេកាណៈេអម្បលសើរជាងរុន លហើយលនះ គ្ឺជាការឈានរួយ
ជកាហានៗរតងខិត្លៅរកនិោរអនតរជាត្ិននការកកាណត្់អាយុកាេបកាណេ
ុ កកសទ ះ។
 ចាំណាយថវិកាជារិ
ការអនុវត្តចកាណាយសម្ម្មប់ម្បចាកាឆ្នកា២០១៦ គ្ឺសលម្រចបាន ៩៤,២៩% ននចាប់ថ វិកា លពាេគ្ឺទបជាងលគេលៅ កេបានកកាណត្់ម្បម្មណ ១,៧១%។ កនង
ុ ករណីចកាណាយចរនត ម្កសួង សាថប័នរួយចកានន
ួ កេអនុវត្តថ វិកាម្បចាកា
ឆ្នកា២០១៦ បានត្ិចជាងលគេលៅ ៩៦% លធៀបននងចាប់ថ វិកា ម្មនកូចត្លៅ៖

1> ម្កសួងរុខរករសាធារណៈ អនុវត្តបាន ៩២,០%
2> ម្កុរម្បនកាអភិវឌ្ឍន៍ករពុជា អនុវត្តបាន ៧១,០%
3> ម្កសួងទកាំក់ទកានងរកាសភា ម្រនទសធ ភា និងអធិការកិចច អនុវត្តបាន ៩៣,២០%
4> ម្កសួងយុត្តិធរ៌ អនុវត្តបាន ៩០,២០%
5> គ្ណៈកម្មាធិការជាត្ិលរៀបចកាការលបាះលឆ្នត្ អនុវត្តបាន ៧៥,៣០%
6> អាជាធរសវនករាជាត្ិ អនុវត្តបាន ៨៧,៦០%
7> ម្កសួងរ័ត្ម្ម
៌ ន អនុវត្តបាន ៩៤,១០%
8> ម្កសួងសុខាភិបាេ អនុវត្តបាន ៩២,៩០%
9> ម្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ៨៨,៥០%
10> ម្កសួងវបបធរ៌ និងវិចិម្ត្សិេបៈ អនុវត្តបាន ៨៧,៩០%
11>ម្កសួងសងគរកិចច អត្ីត្យុទជធ ន និងយុវនីត្ិសរបទ អនុវត្តបាន ៩៥,៨០%
12>ម្កសួងធរាការ និងសាសំ អនុវត្តបាន ៩៣,៣០%
13> ម្កសួងកិចចការំរី អនុវត្តបាន ៨៨,៩០%
14> ម្កសួង រ និងថ្នររេ អនុវត្តបាន ៨០,៤០%
15> ម្កសួងពាណិជជករា អនុវត្តបាន ៨៨,៩០%
16> ម្កសួងកសិករា រុកាាម្បម្មញ់ និង លនសាទ អនុវត្តបាន ៩០,១០%
17>ម្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ អនុវត្តបាន ៩០,៧០%
18> ម្កសួងលរៀបចកា កនកី នគ្រូបនីយករា និងសកាណង់ អនុវត្តបាន ៨៣,៣០%
19> ម្កសួងធនធានទនក និងឧត្តនុ យ
ិ រ អនុវត្តបាន ៩៣,៤%
20> ម្កសួងឧសាហករា និងសិបបករា អនុវត្តបាន ៩១,៩០%។
លទះបីជាោងណាក៏លដ្ឋយ ត្ួលេខលនះ គ្ឺទិនននយ
័ បលណា
ត ះអាសនន លហើយជាទូលៅលៅលរេបិទបញ្ជ ីម្កសួង សាថប័ន
រួយចកានន
ួ ត្ូច ត្បុលណាណះ កេអនុវត្តថ វិកាទបជាងលគេលៅ។ កនង
ុ ន័យលនះ ការអនុវត្តថ វិកាលនះ គ្ឺបរកាញរីការ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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រម្ងនងវិចារណករាចកាណាយ, ការរម្ងនងការចកាណាយចុះលបសកករាទង
កា កនង
ុ ម្បលទស និងលម្ៅម្បលទស ជារិលសស សលម្រច
បាននូវេទធែេកនង
ុ ឆ្នកាបានលម្ចើនជាងរុន ទនទនរននងការចកាណាយម្មនការលកើនលឡើងត្ិចត្ួច។
លដ្ឋយ ឡក រកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ (រាជធានី-លខត្ត, ម្កុង-ម្សុក និងឃុកា-សរកកត្់) អនុវត្តបាន ៩៨,០%។
 ចាំណាយតាលត្បសេទ្
ចកាណាយតរម្បលភទសលម្រចបាន កូចជា លបៀវត្ស សលម្រចបាន ៩៧,៨៣%, ទកានិញនិងលសវា សលម្រចបាន
៩៦,៧៦% និង រូេធន សលម្រចបាន ៩០,៥៩%។

រ. វឌ្ឍនភាពសសត្លចបានតាលក្នកនីលួយៗ ម្នកលម វិធីកកទ្ត្លង់
រ.១. ក្នកទ្ី១ “ភាពស ឿទ្ុកចិរតម្នថវិកា”
ភារលជឿទុកចិត្នត នថវិកាសកាលៅសរត្ថភាររបស់រដ្ឋាភិបាេកនង
ុ ការអនុវត្តថ វិកា លកើរបីសលម្រចបាននូវរលបៀបវារៈ
លគេនលោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាេ។

ន អនុវត្តលៅកនង
ភារលជឿទុកចិត្នត នថវិកាគ្ឺម្ត្ូវបនតរម្ងង
ុ ករា វិធី កទម្រង់ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈកកាណាក់កាេទី៣

កេម្មនលគេលៅចរបងរម្ងនងម្បរ័នធថ វិកាឱ្យ រឹងម្ម កា និងសិថ រភារ

ជារិលសស លផ្លតត្ការយកចិត្ទ
ត ុកដ្ឋក់ខពស់សម្ម្មប់ (១) ការអនុវត្តចកាណូេ និងចកាណាយម្បចាកាម្ត្ីម្មសម្មនភាររេូន
និងអាចបាន់សាានបាន (កម្រិត្េលរអៀងននការអនុវត្តរន
ិ លេើសរី +/-៥%លធៀបលៅននងករា វិធីចកាណូេ-ចកាណាយ) និង
(២) ការម្គ្ប់ម្គ្ងបកាណេ
ុ ម្ត្ូវសង និងបកាណេ
ុ ម្ត្ូវទរកនង
ុ ឆ្នកាម្បកបលដ្ឋយម្បសិទិភា
ធ រ។
ន ភារលជឿទុកចិត្នត នថវិកា កនុងកកាណាក់កាេទី៣ លនះ លគេបកាណងចកានន
កនុងការបនតរម្ងង
ួ ០៤ ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យ
ន ការ
អនុវត្ត រួរម្មន ១១.បនតរម្ងនងការម្គ្ប់ម្គ្ងចកាណូេ និងការអនុវត្ត ែនការម្បរូេចកាណូេ, ១២.បនតរម្ងង
ន ការម្គ្ប់ម្គ្ងសាច់ម្បាក់ និងគ្ណនី និង ១៤. កេរអការអនុវត្តថ វិកា និងរម្ងង
ន ការ
ម្គ្ប់ម្គ្ងបកាណេ
ុ , ១៣.រម្ងង
អនុវត្តចកាណាយ។ លគេបកាណងទកាង ០៤ ម្ត្ូវបាន បង ចកជា ០៩ ចលរកករសករាភារ កេពាក់រន
័ ធនង
ន អងគភារលម្ការ
ឱ្វាទម្កសួងលសកាកិចន
ច ង
ិ ហរិញ្វញ ត្ថុចកានន
ួ ១១ កូចជា អគ្គំយកដ្ឋានលគេនលោបាយលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ,
អគ្គំយកដ្ឋានគ្យ និងរដ្ឋាករករពុជា, អគ្គំយកដ្ឋានរនធដ្ឋរ, អគ្គំយកដ្ឋានម្ទរយសរបត្តិរកា និងចកាណូេរិន រន
សាធារលរើរនធ, អគ្គំយកដ្ឋានឧសាហករាហិរញ្ញវត្ថុ, អគ្គំយកដ្ឋានថវិកា, អគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ, អគ្គំយកដ្ឋានេទធករាសាធារណៈ, អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ និងម្កុរការរករម្គ្ប់ម្គ្ងគ្លម្ម្មងម្បរ័នធរត្
័ ៌ម្មនវិទាម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ (FMWG)។
បរិោយ

វឌ្ឍនភាព

វឌ្ឍនភាព

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

ឆ្ន២
ាំ ០១៦

អាំណះអាំណាង
េទធែេកនង
ុ ឆ្នកា២០១៥ អនុវត្ត CAP2 NEW កនុង

ក្នកទ្ី១

៨៥%

៨១%

លំះ ែនកទី២ ម្មន ៤ លគេបកាណង លដ្ឋយ ឡកឆ្នកា
២០១៦ អនុវត្ត GDAP3 កនុងលំះ ែនកទី២ ម្មន ត្ ៤
លគេបកាណង លដ្ឋយ ឡកចលរកករសករាភារម្មនការ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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ម្បម្បួេលៅតរលគេបកាណងនីរួយៗ។ លទះបីជា
ោងណាក៏លដ្ឋយ បកាណេ
ុ កកសទ ះ (Arrears) គ្ឺរិន
ម្មន លហើយចកាណូេ-ចកាណាយកាន់ ត្ខិត្លៅរក
លគេលៅ កេបានកកាណត្់កង
នុ ចាប់ថ វិកា។
លគេបកាកាណង ១១

៧៦%

៨២%

-

លគេបកាកាណង ១២

១០០%

៧០%

-

លគេបកាកាណង ១៣

៩០%

៩៦%

-

លគេបកាកាណង ១៤

៧៥%

៧៨%

-

សម្ម្មប់ការវាយត្នរៃសរិទក
ធ រាននការអនុវត្តករា វិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ម្បចាកាឆ្នកា២០១៦
ែនកទី១ សលម្រចបាននូវសរិទក
ធ រា កូចខាងលម្ការ៖
ល ការត្រប់ត្រងចាំណូលនិងការអនុវរត ក្នការត្បលូលចាំណូល”
សោលបាំណង ១១ “បនត ពត្ងង
ន ម្បសិទិភា
លកើរបីរម្ងង
ធ រននការម្គ្ប់ម្គ្ងចកាណូេ (ចកាណូេសារលរើរនធ និងចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ) ការ
លរៀបចកាលគេនលោបាយចកាណូេ និងយុទសា
ធ ស្រសត លកៀរគ្រចកាណូេរយៈលរេរធយរ គ្ឺជាកតតគ្នៃះន លកើរបីធាំនូវការេុប
បកាបាត្់ឱ្នភារសាច់ម្បាក់ទង
កា ម្សុង, ភាររេូនននេកាហរូ ចកាណូេ និងអាចបាន់ម្បម្មណបាន។
លគេបកាណងលនះម្មន ០៣ ចលរកករសករាភារ រួរម្មន ១១.១. អនុវត្តលគេនលោបាយចកាណូេរយៈលរេ
រធយរ និងយុទសា
ធ ស្រសត លកៀរគ្រចកាណូេ,១១.២. បនត កេរអលគេនលោបាយនិងរកាបាេគ្យ, រនធដ្ឋរ និងចកាណូេរិន
ន ការរាករចកាណូេ។ ជារួយគនលនះ អងគភារ ចកានន
រនសារលរើរនធនង
ិ ម្ទរយសរបត្តិរកា និង ១១.៣. រម្ងង
ួ ០៦ រួរម្មន
អគ្គំយកដ្ឋានលគេនលោបាយលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ,អគ្គំយកដ្ឋានគ្យនិងរដ្ឋាករករពុជា, អគ្គំយកដ្ឋានរនធដ្ឋរ, អគ្គំយកដ្ឋានម្ទរយសរបត្តិរកានង
ិ ចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ, អគ្គំយកដ្ឋានឧសាហករាហិរញ្ញវត្ថុ
និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ បានលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទ និងសលម្រចបាន កូចខាងលម្ការ៖
បរិោយ

វឌ្ឍនភាព
ម្ត្ីម្មសទី១

ម្ត្ីម្មសទី២

ម្ត្ីម្មសទី៣

ម្ត្ីម្មសទី៤

ម្បចាកាឆ្នកា២០១៦

លគេបកាណង ១១

៨៨%

៧៧%

៧៤%

៨៥%

៨២%

១១.១

៧៨%

៨៦%

៧៥%

៨០%

៨៥%

១១.២

៨៨%

៨១%

៦៧%

៧៨%

៧៩%

១១.៣

៩៧%

៦៣%

៧៩%

៩៥%

៨១%

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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ចលរកករសករាភារ ១១.១. អនុវត្តលគេនលោបាយរយៈលរេរធយរ និង យុទសា
ធ ស្រសតលកៀរគ្រចកាណេ
ូ សលម្រច
បាន ៨៥% និងបានចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គំយកដ្ឋានលគេនលោបាយលសកាកិចន
ច ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ, អគ្គំយកដ្ឋានគ្យនិងរដ្ឋាករករពុជា, អគ្គំយកដ្ឋានរនធដ្ឋរ, អគ្គំយកដ្ឋានម្ទរយសរបត្តិរកានង
ិ ចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ ។
វឌ្ឍនភារសរិទក
ធ រាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា រួរម្មន៖

1> របាយការណ៍វឌ្ឍនភារននការអនុវត្តយុទសា
ធ ស្រសត លកៀរគ្រចកាណូេម្បចាកាឆ្នកា ២០១៥ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា។
2> របាយការណ៍វឌ្ឍនភារននការអនុវត្តយុទសា
ធ ស្រសត លកៀរគ្រចកាណូេម្បចាកាឆ្ម្មសទី១ ឆ្នកា២០១៦ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា។
3> ម្បរ័នធផ្លៃស់បតូររ័ត្ម្ម
៌ នហានិភយ
័ គ្យ ម្ត្ូវបានអភិវឌ្ឍ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តសាកេបង
4> ម្បរ័នធម្គ្ប់ម្គ្ងេិខត្ិ អនុរញត្កនកជញ្ជូ នម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យកកាលណើរការ (របាយការណ៍អាចទញលចញជាទម្រង់
Spreadsheet)។

5> រុខរករម្បរ័នធលចញបរកកន់នកលេើចកាណូេគ្យលែសងៗ

ននម្បរ័នធលអឡិចម្ត្ូនិកគ្យ (E-custom) ម្ត្ូវបាន

អភិវឌ្ឍន៍ និងដ្ឋក់ឱ្យកកាលណើរការជាែៃូវការ។

6> លសចកតីម្ពាងទី២ ននសារាចរ ណំកាសតីរីការលែទរនថៃ (Transfer Pricing Guideline) ម្ត្ូវបានលរៀបចកា។
7> របាយការណ៍សវនករាចម្រុះ ចកាលពាះសហម្គសចកាននួ ៨៥ កេសថ ិត្លៅលម្ការការម្គ្ប់ម្គ្ងរបស់ំយកដ្ឋានម្គ្ប់ម្គ្ងអនកជាប់រនធធកា នន អគ្គំយកដ្ឋានរនធដ្ឋរ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា។
ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ រួរម្មន ៖

1> ម្បរ័នធម្គ្ប់ម្គ្ងហានិភ័យគ្យម្ត្ូវបានរម្ងកី វិសាេភារលៅកាន់ការិោេ័យគ្យចកាននួ

០៤

(៥០%)

លដ្ឋយលហត្ុថ្ន ម្បរ័នធលនះ ម្ត្ូវបានកកាលឡើងលៅការិោេ័យចកានន
ួ ០២ លទៀត្ បុ នតកា រិោេ័យគ្យចកានន
ួ
កការង
ុ សថ ិត្លៅកនង
ុ ការសិកាអាទិភារលៅលឡើយ។

2> រុខរករត្ភាជប់រវាងម្បរ័នធម្គ្ប់ម្គ្ងហានិភ័យគ្យ និងម្បរ័នធអាសុីគ្ដ្ឋ
ូ ម្ត្ូវបានអភិវឌ្ឍន៍ (៧៥%)។
3> សារាចរ ណំកាសតីរីការអនុវត្តការលសុើបអលងកត្បទលេាើសសារលរើរនធម្ត្ូវបានសលម្រចលដ្ឋយ កសហវ (៧៥%) ។
4> ម្បកាសរួរសត ីរីការ កសម្រួេកម្រងលសវាសាធារណៈនិងររកវន់លេើកទនកចិត្តរបស់ម្កសួង សាថប័ន (៧៥%) ។
5> លសចកតីម្ពាងចាប់សតីរីការម្គ្ប់ម្គ្ងររណីយដ្ឋានសម្មហរណនិង េបងពាណិជជករា ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ម្បជុកាឆ្ៃង
8

ន ំកាម្កសួង និងបញ្ជូ នលៅគ្ណៈរការស្រនតី (៩៥%)។ លសចកតីម្ពាងចាប់លនះ ម្មនត្ម្រូវការធាត្ុចេ
ថ្ននក់កក
ូ
ប នថររីអងគភារពាក់រន
័ ធ និងម្បត្ិបត្តិករកាសុីណូ។9

8

ការលរៀបចកាម្បកាស កសម្រួេលនះ គ្ឺលធវើលឡើងតររយៈការលសន ើរបស់ ម្កសួង-សាថប័នរួយចកានន
ួ រិនម្មនត្ម្រូវការ កសម្រួេ។

9

លសចកតីម្ពាងចាប់លនះ ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ជូនថ្ននក់កនកំកា ម្កសួងរហានែទ និង កសហវ រិនិត្យរួចរាេ់ និងបានដ្ឋក់ឆ្ៃងកិចចរិលម្គះលោបេ់ជាសាធារណៈ

ជារួយម្បត្ិបត្តិករកាសុីណូ លៅម្ត្ីម្មសទី៤ ឆ្នកា២០១៦។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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ចលរកករសករាភារ ១១.២. “បនត កេរអលគេនលោបាយ និងរកាបាេគ្យ រនធដ្ឋរ និងចកាណេ
ូ រិន រនសារលរើ
រនធ និងម្ទរយសរបត្តរិ កា” សលម្រចបាន ៧៩% និងបានចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គំយកដ្ឋានគ្យនិងរដ្ឋាករ, អគ្គំយក
ដ្ឋានរនធដ្ឋរ, អគ្គំយកដ្ឋានម្ទរយសរបត្តរិ កានង
ិ ចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ។
វឌ្ឍនភារសរិទក
ធ រាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា រួរម្មន៖

1> តរាងរនធគ្យថាីសម្ម្មប់អនុវត្តចាប់រីឆ្នកា២០១៧

និងអម្តអាកររិលសសលេើរុខទកានិញរួយចកានួនម្ត្ូវបាន

លរៀបចកា និងែសរវែាយ។

2> លសចកតីម្ពាងចាប់សតីរីរនធលេើម្បត្ិបត្តិការលម្បងកាត្និងឧសា ័ន និងលសចកតីម្ពាងចាប់សតីររី នធលេើម្បត្ិបត្តិការ
ធនធាន រធរាជាត្ិ កូចជា ម្មស ធយូងថា និងទង់ កង ម្ត្ូវបានលរៀបចកាបញ្ច ប់កម្រិត្អគ្គំយកដ្ឋានរនធដ្ឋរ។

3> ម្បកាសសត ីរីកាត្រវកិចសា
ច រលរើរនធចកាលពាះសហម្គស កេអនុវត្តរហុគ្លម្ម្មង ម្ត្ូវបានលរៀបចកា។
ន ជញ្ជូ នអនតរជាត្ិ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា និងសលម្រចលដ្ឋយថ្ននក់
4> លសចកតីម្ពាងម្បកាសសត ីរកា
ី រយករនធលេើលសវាកក
កនកំកាអគ្គំយកដ្ឋានរនធដ្ឋរ។
ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ រួរម្មន៖

1> លសចកតីម្ពាងចាប់សតីរីសារលរើរនធថាី ម្ត្ូវបានបញ្ជូ នលៅទីសតកា
ី រគ្ណៈរការស្រនតី (៩០%)។ ជាក់ សត ង

លសចកត-ី

ម្ពាងម្ត្ូវបានបញ្ច ប់កម្រិត្ អគ្គំយកដ្ឋានរនធដ្ឋរ បុ នត កសហវ ណំកាឱ្យរនារលរេរហូត្កេ់ឆ្នកា ២០១៩។

2> លសចកតីម្ពាងចាប់សតីរីការម្គ្ប់ម្គ្ងចកាណូេរិន រនសារលរើរនធម្ត្ូវបានម្បជុការភា
ិ កា និងរិនិត្យសលម្រចចុង
លម្កាយកម្រិត្អនតរម្កសួង (០%)។ 10

3> លសចកតីម្ពាងចាប់សតីរីការម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទរយសរបត្តិរកា ម្ត្ូវបានបញ្ជូ នលៅគ្ណៈរការស្រនតី (៨០%)។
4> ម្បកាសសត ីរីរនធលេើម្បាក់ចកាលណញរូេធន របស់រូបវនតបុគ្គេ ម្ត្ូវបានរិនត្ិ យ និងសលម្រចលដ្ឋយ កសហវ
(៩៥%)។ កិចកា
ច រលនះ គ្ឺម្ត្ូវរង់ចាកាជកាំញការបរលទសរកលធវកា
ើ រ វិភាគ្បញ្ច ប។
់

5> ការិោេ័យទកាំក់ទកានងសាធារណៈម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យកកាលណើរការ

(៨០%)។ ំលរេបចចប
ុ បនន លសចកតីម្ពាង

ម្បកាសសត ីរីការលរៀបចកា និងការម្បម្រនត្លត ៅននំយកដ្ឋានលសវាអនកជាប់រនធ និងបកាណេ
ុ
ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ជន
ូ
ន អគ្គំយកដ្ឋានរនធដ្ឋរ រិនត្
ថ្ននក់កក
ិ យ និងសលម្រច។

ន ការរាករចកាណូេ សលម្រចបាន ៨១ %និងបានចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គចលរកករសករាភារ ១១.៣. រម្ងង
ំយកដ្ឋានលគេនលោបាយលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ, អគ្គំយកដ្ឋានគ្យនិងរដ្ឋាករករពុជា, អគ្គំយកដ្ឋាន
រនធដ្ឋរ និងអគ្គំយកដ្ឋានម្ទរយសរបត្តិរកា និងចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ ។
វឌ្ឍនភារសរិទក
ធ រាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា រួរម្មន៖

10

អគ្គំយកដ្ឋានម្ទរយសរបត្តិរកា និងចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ បានែតេ់អាទិភារលេើការលរៀបចកាលសចកតីម្ពាងអនុម្កនត្យសត ីរីការម្គ្ប់ម្គ្ងចកាណូេ

រិន រនសារលរើរនធ លដ្ឋយលោងតរអនុសាសន៍ឯកឧត្តរបណឌត្
ិ លទសរការស្រនត ី រការស្រនត ី កសហវ។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

21

1> រូ កេរាករណ៍ចកាណូេ៖ គ្ម្មៃត្រវាងការរាករ និងការអនុវត្តចកាណូេឆ្នកា២០១៥ ម្មនកម្រិត្ទប កេរិន
ត្ម្រូវឱ្យម្មនការ កេរអ11។

2> រូ កេរាករណ៍

និងវិភាគ្ចកាណូេរនធដ្ឋរ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា និងដ្ឋក់ជន
ូ ថ្ននក់កនកំកាអគ្គំយកដ្ឋានរនធដ្ឋរ

រិនិត្យ និងសលម្រច ។

3> របាយការណ៍វាយត្នរៃវឌ្ឍនភារម្មម្កូលសកាកិចពា
ច ក់កណា
ត េឆ្នកា២០១៦ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា និងែសរវែាយលេើ
លគ្ហទការ័រ កសហវ ។
ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ គ្ឺ សិកាាសាលាសត ីរីការលរៀបចការាករណ៍ចកាណូេ
(លដ្ឋយលផ្លតត្ទកាងចកាណូេរនធ និងរិន រនសារលរើរនធ) ម្ត្ូវបានលរៀបចកាកេ់ម្កសួង សាថប័ន (០%)។
ល ការត្រប់ត្រងបាំណុល”
សោលបាំណង ១២ “បនត ពត្ងង
ការម្គ្ប់ម្គ្ងបកាណេ
ុ សាធារណៈ សកាលៅកេ់ការម្គ្ប់ម្គ្ងលេើរាេ់ម្បត្ិបត្តកា
ិ ររបស់រដ្ឋាភិបាេពាក់រន
័ ធនង
ន ការ
ខចីម្បាក់រីលគ្, ការឱ្យម្បាក់លគ្ខច,ី ការលបាះែាយនិងការដ្ឋក់េក់រូេបម្ត្រកា, ការលបាះែាយនិងដ្ឋក់េក់បណណ រកាអធិបលត្យយ, ការធាំ, កាត្រវកិចចបកាណេ
ុ ជាយថ្នលហត្ុ, ការទូទត្់លសវាបកាណេ
ុ , ការលរៀបចការចំសរព័នធបកាណេ
ុ លឡើងវិញ, ការ
ម្គ្ប់ម្គ្ងហានិភ័យ, ការវិនិលោគ្លដ្ឋយលម្បើអត្ិលរកសាច់ម្បាក់ ឬអត្ិលរកថវិកា និងម្បត្ិបត្តិការលែសងៗលទៀត្ពាក់រ័នធ
ននងបកាណេ
ុ សាធារណៈ។
លគេបកាណងលនះម្មនចលរកករសករាភារចកានន
ួ ០៣ រួរម្មន ១២.១. អនុវត្តយុទសា
ធ ស្រសត ម្គ្ប់ម្គ្ងបកាណេ
ុ ម្បកប
លដ្ឋយស័កកិសិទិភា
ធ រ និងម្បសិទិភា
ធ រ, ១២.២. លរៀបចកាម្កបខ័ណឌគ្ត្ិយត្
ុ ត និងយនតការសម្ម្មប់អនុវត្តការធាំរបស់រកា
និង ១២.៣. រម្ងនងម្បសិទិភា
ធ រននការម្គ្ប់ម្គ្ងបកាណេ
ុ ម្ត្ូវទរកនុងឆ្នកា ។ ជារួយគនលនះ អងគភារចកានន
ួ ០៤ កេអនុវត្ត
រួរម្មន អគ្គំយកដ្ឋានរនធដ្ឋរ, អគ្គំយកដ្ឋានគ្យនិងរដ្ឋាករករពុជា, អគ្គំយកដ្ឋានសហម្បត្ិបត្តិការអនតរជាត្ិនង
ិ
ម្គ្ប់ម្គ្ងបកាណេ
ុ និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ បានលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទ និងសលម្រចបាន កូចខាងលម្ការ៖
បរិោយ

វឌ្ឍនភាព
ម្ត្ីម្មសទី១

ម្ត្ីម្មសទី២

ម្ត្ីម្មសទី៣

ម្ត្ីម្មសទី៤

ម្បចាកាឆ្នកា២០១៦

៧៣%

៨៣%

៥៣%

៥៣%

៥៩%

១២.១

៩៣%

១០០%

៦៧%

៦៧%

៧៨%

១២.២

៥០%

៧៥%

០%

០%

២៥%

១២.៣

៧០%

៧៣%

៧៥%

៧៥%

៦៣%

លគេបកាណង ១២

ចលរកករសករាភារ ១២.១. អនុវត្តយទ
ុ សា
ធ ស្រសត ម្គ្ប់ម្គ្ងបកាណេ
ុ ម្បកបលដ្ឋយស័កស
តិ ទ
ិ ភា
ិ ធ រនិងម្បសិទភា
ិ ធ រ សលម្រច
បាន ៧៨% បានចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គំយកដ្ឋានគ្យនិងរដ្ឋាករករពុជា, អគ្គំយកដ្ឋានសហម្បត្ិបត្តិការអនតរ
ជាត្ិ និងម្គ្ប់ម្គ្ងបកាណេ
ុ និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ។

11

អគ្គំយកដ្ឋានលគេនលោបាយលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ជាអងគភារអនុវត្ត។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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វឌ្ឍនភារសរិទក
ធ រាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា រួរម្មន៖

1> កាត្់បនថយបកាណេ
ុ កនុង ែនកថ្នររេ និងលត្េសីលាកនង
ុ ឆ្នកា២០១៦ លធៀបននងឆ្នកា២០១៥ ថយចុះជាង ៦%
2> ម្រនត្តិបម្ត្សថ ត្ិ ិបកាណេ
ុ សាធារណៈលេខទី ២ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា និងែសរវែាយលេើលគ្ហទការ័រ កសហវ។
ទនទនរននងលនះ សូចំកររុកាទន់សលម្រចតរលគេលៅ រួរម្មន ៖

1> សត ង់ដ្ឋរនីត្ិវិធី

ម្បត្ិបត្តកា
ិ រ សម្ម្មប់ការម្គ្ប់ម្គ្ងបកាណេ
ុ សាធាណៈ លដ្ឋយរួរបញ្ចូ េនូវនីត្ិ វិធីម្គ្ប់ម្គ្ង

និងតរដ្ឋនហានិភ័យបកាណេ
ុ សាធារណៈម្ត្ូវបានលរៀបចកា។ សម្ម្មប់សូចំករលនះ សលម្រចបាន ៣៥%
លដ្ឋយសារ ត្ម្មនការ កសម្រួ េ លេើ រ ចំសរព័ នធ នែទ កនុ ងននអគ្គំយកដ្ឋានថវិកា កេត្ម្រូវឱ្យសូចំករ
រួយចកានួន ម្ត្ូវបានលរៀបចកា កសម្រួេ លឡើង វិញសម្ម្មប់អគ្គំយកដ្ឋានថាីគ្អ
ឺ គ្គំយកដ្ឋានសហម្បត្ិបត្តិការ
អនតរជាត្ិ និងម្គ្ប់ម្គ្ងបកាណេ
ុ ។

ចលរកករសករាភារ ១២.២. “លរៀបចកាម្កបខ័ណឌគ្ត្ិយត្
ុ ត និងយនតការសម្ម្មប់អនុវត្តការធាំរបស់រកា” បានចូេរួរ
អនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គំយកដ្ឋានសហម្បត្ិបត្តិការអនតរជាត្ិនិងម្គ្ប់ម្គ្ងបកាណេ
ុ ។
ចលរកករសករាភារលនះ ម្មន ត្សូចំករសកាខាន់ ត្រួយគ្ត្់គ្ឺលសចកតីម្ពាងលគេនលោបាយសត ីរកា
ី រធាំរបស់
រកាម្ត្ូវបាន កេរអ និងដ្ឋក់ជន
ូ គ្ណៈកម្មាធិការលគេនលោបាយលសកាកិចន
ច ិងហិរញ្ញវត្ថអ
ុ នុរ័ត្ បុ នតម្ត្ូវបានរនារ
លរេកនង
ុ ការវាយត្នរៃ លដ្ឋយសារ ត្សូចំករលនះ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា កសម្រួេម្កបខ័ណឌលរេលវលាអនុវត្តឱ្យម្សបតរ
ិ ិលោគ្សាធារណៈ
លគេនលោបាយសត រ
ី ីការអភិវឌ្ឍយនតការភារជានកគ្ូរវាងរកានិងឯកជនសម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្លម្ម្មងវន
កេបានអនុរ័ត្ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តលដ្ឋយរាជរដ្ឋាភិបាេករពុជាកនុង ខករញ ឆ្នកា២០១៦ កនៃងលៅ។

ន ម្បសិទភា
ចលរកករសករាភារ ១២.៣. “រម្ងង
ិ ធ រននការម្គ្ប់ម្គ្ងបកាណេ
ុ ម្ត្ូវទរកនង
ុ ឆ្នកា” សលម្រចបាន ៦៣% បាន
ចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គំយកដ្ឋានរនធដ្ឋរ និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ។
វឌ្ឍនភារសរិទក
ធ រាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា គ្ឺការរករម្គ្ប់ម្គ្ងនិងម្បរូេ
បកាណេ
ុ រនធ លម្កាយការបណតុះបណា
ត េម្ត្ូវបានរិនិត្យវាយត្នរៃ លដ្ឋយបានកកាណត្់បរាម្បឈរ និងការរករម្ត្ូវអនុវត្ត
បនត លកើរបីបលងកន
ើ ម្បសិទិភា
ធ រការម្គ្ប់ម្គ្ង និងការម្បរូេបកាណេ
ុ រនធ។
ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ រួរម្មន៖

1> លសចកតីម្ពាងលេើកទី៣ននលគេការណ៍និងេិខិត្បទដ្ឋាន ណំកាសតីរកា
ី រលធវើសវនករានែទកង
នុ ម្ត្ូវបានរិនត្
ិ យ
សលម្រចកម្រិត្អគ្គំយកដ្ឋានរនធដ្ឋរ។ សូចំករលនះសលម្រចបាន ៧៥% បុ នតកម្ម
៏ នវឌ្ឍនភាររួយចកានន
ួ
ែង ករកូចជាអគ្គំយកដ្ឋានសារីករ
កា ុងរិនិត្យលេើឯកសារ និងេិខិត្បទដ្ឋាន កេលទើបទទួេបានរីលលាក
Danny L. Athanasaw អនកជកាំញការរបស់ OTA ។

2> លសចកតី ណំកាសតរី ីយនតការម្គ្ប់ម្គ្ងបកាណេ
ុ រិន រនសារលរើរនធម្ត្ូវទរកនង
ុ ឆ្នការបស់ កសហវ ម្ត្ូវបានែសរវែាយ ណំកា និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត។ ការរករលនះ សលម្រចបាន ២៥% លដ្ឋយសាររង់ចាកាម្កបខណឌរួរននេិខត្
ិ
បទដ្ឋានម្គ្ប់ម្គ្ងចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

23

លគេបកាណង ១២ ម្មនបរាម្បឈរ គ្ួរឱ្យកត្់សគ
កា េ់ លំះគ្ឺការ កសម្រួេលេើរចំសរព័នធនែទកនុងននអគ្គំយកដ្ឋានថវិកា កេត្ម្រូវឱ្យសូចំកររួយចកានន
ួ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា កសម្រួេលឡើងវិញសម្ម្មប់អគ្គំយកដ្ឋានសហម្បត្ិបត្តិការអនតរជាត្ិ និងម្គ្ប់ម្គ្ងបកាណេ
ុ ។
សោលបាំណង ១៣ “ពត្ងលងការត្រប់ត្រង សាច់ត្បាក់ និង រណនី”
ការរម្ងនងការម្គ្ប់ម្គ្ងសាច់ម្បាក់ និងគ្ណនី ម្មនលគេលៅអនុវត្ត ែនការសាច់ម្បាក់ម្បកបលដ្ឋយម្បសិទិភា
ធ រ
និងស័កតិសិទិភា
ធ រ

កេរួរម្មនម្បសិទិភា
ធ រននការអនុវត្ត ែនការសាច់ម្បាក់ម្បកបលដ្ឋយម្បសិទិភា
ធ រជាម្បចាកាម្ត្ីម្មស

ម្បចាកា ខ និងឈានលៅរកម្បចាកាសបាតហ៍និងនថង, ការទូទត្់ម្បត្ិបត្តិការចកាណូេចកាណាយតរម្បរ័នធធំគរ, យនតការ
ម្បរូេែតុកាបក
ូ សរុបរបាយការណ៍អនុវត្តថ វិការបស់នកគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ កេលៅលម្ៅម្បរ័នធរត្ំគរជាត្ិ,

ម្បរ័នធតរដ្ឋន

និងកត្់ម្តបកាណេ
ុ កកសទ ះ និងការទូទត្់ថ វិកាបុលរម្បទនទន់លរេលវលា ជាលកើរ។
សម្ម្មប់លគេបកាណងលនះ សលម្រចបាន ៩៦% កនង
ុ លំះ គកាម្ទលដ្ឋយ ០៥ ចលរកករសករាភារអនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិនិងម្កុរការរករម្គ្ប់ម្គ្ងគ្លម្ម្មងម្បរ័នធរត្
័ ៌ម្មនវិទាម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ។ ចលរកករ
ន ការលរៀបចកា ែនការសាច់ម្បាក់ (ចាប់លែតើរ រីម្បចាកាម្ត្ីម្មស/
សករាភារចកានន
ួ ០៥ គ្ឺ ១៣.១. បនត កេរអ និងរម្ងង
ម្បចាកា ខនិងឈានលៅរកការលរៀបចកា ែនការសាច់ម្បាក់ម្បចាកាសបាតហ៍ និងម្បចាកានថង), ១៣.២. បនតរម្ងនងការលម្បើម្បាស់
ម្បរ័នធធំគរម្ររទកាងសិកានិងរិនត្
ិ យេទធភារឈានលៅអនុវត្តការទូទត្់តរ E-Transfer, ១៣.៣. លរៀបចកាយនតការ
ម្បរូេែតន
ិ បូកសរុបរបាយការណ៍អនុវត្តថ វិកាគ្លម្ម្មងរបស់នកគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ កេលៅលម្ៅម្បរ័នធរត្ំគរជាជកាហានៗ
ុកា ង
ន គ្ណនីលទេរត្ំគរ, ១៣.៤. បនតតរដ្ឋនបកាណេ
និងបនតរម្ងង
ុ កកសទ ះ និងអាយុកាេរបស់វា និង ១៣.៥. ទូទត្់
បុលរម្បទនឱ្យបានទន់លរេលវលា។
បរិោយ

វឌ្ឍនភាព
ម្ត្ីម្មសទី១

ម្ត្ីម្មសទី២

ម្ត្ីម្មសទី៣

ម្ត្ីម្មសទី៤

ម្បចាកាឆ្នកា២០១៦

លគេបកាណង ១៣

៩៦%

៩៤ %

៩៩ %

៨០%

៩៦%

១៣.១

៩០%

៩៨ %

៩៧.៥ %

៧៦%

៩០%

១៣.២

៩០%

៦៣ %

១០០ %

៩៨%

៩៨%

១៣.៣

១០០%

១០០ %

១០០ %

១០០%

១០០%

១៣.៤

១០០%

១០០ %

១០០ %

៩៥%

៩៨%

១៣.៥

១០០%

១០០ %

១០០ %

៤៨%

៩៨%
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ន ការលរៀបចកា ែនការសាច់ម្បាក់ (ចាប់លែតរ
ចលរកករសករាភារទី ១៣.១. “បនត កេរអ និងរម្ងង
ើ រីម្បចាកាម្ត្ីម្មស/
ម្បចាកា ខនិងឈានលៅរកការលរៀបចកា ែនការសាច់ម្បាក់ម្បចាកាសបាតហ៍ និងម្បចាកានថង)”។ ចលរកករសករាភារលនះសលម្រច
បាន ៩៦% បានចូេរួរលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ។ វឌ្ឍនភារសរិទក
ធ រា
សលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា គ្ឺសរត្ុេយសាច់ម្បាក់ម្ត្ូវបានតរដ្ឋនជាម្បចាកាតររយៈ
របាយការណ៍ធំគរកនង
ុ គ្ណនីទង
កា ឡាយ កេសថ ត្
ិ លម្ការរចំសរពន
័ ធគ្ណនីលទេរត្ំគររួរទកាងម្បាក់បុរម្បទន
កេម្គ្ប់ម្គ្ងលដ្ឋយម្បរ័នធរត្ំគរជាត្ិ។
ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ រួរម្មន៖

1> ការរាករណ៍េហ
កា ូរសាច់ម្បាក់ម្ត្ូវបាន កេរអឱ្យសថ ត្
ិ កនង
ុ រងវង់ +/-៥%។ ការរករលនះ សលម្រចបាន ៨៥%
លដ្ឋយសារអងគភារថវិការបស់ម្កសួង ចកានន
ួ ៦ (១-ម្កសួងសុខាភិបាេ, ២-ម្កសួងកសិករា រុកាាម្បម្មញ់នង
ិ
ន ជញ្ជូ ន,
លនសាទ, ៣-ម្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ, ៤-ម្កសួងកិចចការំរី, ៥-ម្កសួងសាធារណៈការ និងកក
៦-ម្កសួងលរៀបចកា កនកី នគ្រូបនីយករា និងសកាណង់) រិនទន់បានអនុវត្តបានលរញលេញលេើម្បរ័នធ Webbased Application លកើរបីបញ្ចូ េត្ួលេខ ែនការចកាណូេ-ចកាណាយ។

2> របាយការណ៍ននការរាករណ៍េហ
កា ូរសាច់ម្បាក់រយៈលរេ ០៣ ខ រំកេ
ិ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា និង កេរអសម្ម្មប់
ចកាណូេថវិកាជាត្ិ។ សូចំករលនះ សលម្រចបាន ៨៥% លដ្ឋយសារការរាករណ៍រទ
ុកា ន់ម្មនឧបករណ៍ ឬ
រូបរនតចាស់លាស់ លទះបីជាោងលនះកតី អគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិបាននិងកការង
ុ សិកាលរៀបចកាឧបករណ៍
ឬ រូបរនតឱ្យម្មនេកាណៈវិទាសាស្រសត កនុងកកាណាក់កាេទី៣។

ចលរកករសករាភារ

ន ការលម្បើម្បាស់ម្បរ័នធធំគរម្ររទកាងសិកានិងរិនិត្យេទធភារឈាន
១៣.២.“បនតរម្ងង

លៅអនុវត្តការទូទត្់តរ E-Transfer”។ ចលរកករសករាភារលនះសលម្រចបាន ៩៨% បានចូេរួរលរៀបចកាសករាភារ គកា
ម្ទអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ

និងម្កុរការរករម្គ្ប់ម្គ្ងគ្លម្ម្មងម្បរ័នធរ័ត្ម្ម
៌ នវិទាម្គ្ប់ម្គ្ងវិស័យ

ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ។
វឌ្ឍនភារសរិទក
ធ រាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា រួរម្មន៖

1> ការលបើកែតេ់ម្បាក់លបៀវត្សតរម្បរ័នធធំគរម្ត្ូវបានអនុវត្តទូទងកា ម្បលទស។

ជាក់ សត ងអគ្គំយកដ្ឋានបាន

លរៀបចកាការលបើកែតេ់លបៀវត្សជូនរស្រនតរា
ី ជការទូទង
កា ម្បលទស ោងឆ្ប់រហ័ស លៅលរៀងរាេ់សបាតហ៍ទី ៤ នន ខ
ិ គ្េកាដ្ឋប់អាទិភារ។
នីរយ
ួ ៗ តរកាេវភា

2> េទធភារននការទូទត្់ តរ E-Transfer តររយៈម្បរ័នធ FMIS ម្ត្ូវបានសិការួរគន ជារួយធំគរជាត្ិ
ននករពុជា និងឯកសារបរជក់អការេ
ី ទធភារនិងសុវត្ថិភារ ននការអនុវត្តការទូទត្់តរម្បរ័នធ E-Transfer
ម្ត្ូវបានលរៀបចកា និងអនុរត្
័ ។
ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ រួរម្មន៖

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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1> ម្បរ័នធ E-Transfer ម្ត្ូវបានសិកានិងវាយត្នរៃហានិភ័យ លកើរបីឈានលៅអនុវត្តនងិ កកាណត្់រុខសរញកនងុ
ការអនុវត្តសាកេបង។ សូចំករលនះ សលម្រចបាន ៩៥% លហើយអគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិបានបនត
សាកេបងអនុវត្តការទូទត្់ចកាណាយតររយៈម្បរ័នធ FMIS និងម្បរ័នធរបស់ធំគរជាត្ិននករពុជា លៅំយក
ដ្ឋានរ័ត្ម្ម
៌ នវិទាននម្កសួងលសកាកិចចនង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ លកើរបីឈានកេ់កកាណាក់កាេដ្ឋក់ការទូទត្់តរម្បរ័នធ
E-Transfer កនុងម្បរ័នធ FMIS Production កេបានកកាណត្់នូវលឈាាះអនកលម្បើម្បាស់ Electronic Fund
Transfer (EFT) លកើរបីសាកេបងអនុវត្តកនុង Pre-Production។

2> លគេការណ៍ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តការទូទត្់តរម្បរ័នធ E-Transfer កនុងម្បរ័នធ FMIS ម្ត្ូវបានអនុរ័ត្ការទូទត្់
តរម្បរ័នធ E-Transfer តរម្បរ័នធ FMIS ម្ត្ូវបានអនុវត្តជាែៃូវការ។ សូចំករលនះសលម្រចបាន ៩៥%
លដ្ឋយសារ ត្ អគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិរិនទន់បានលរៀបចកាអនុសសរណៈលោគ្យេ់ែៃូវការលេើការរករលនះ
លៅលឡើយ កេលម្គងបញ្ច ប់កង
នុ ខរករា ឆ្នកា២០១៧ លនះ លកើរបីអនុវត្តការទូទត្់តរម្បរ័នធ EFT លចញរី
ម្បរ័នធ FMIS។

ិ គ្លម្ម្មងរបស់
ចលរកករសករាភារទី ១៣.៣. “លរៀបចកាយនតការម្បរូេែតុកានិងបូកសរុបរបាយការណ៍អនុវត្តថ វកា
ន គ្ណនីលទេរត្ំគរ”។ ចលរកករសករាភារលនះ
នកគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ កេលៅលម្ៅម្បរ័នធរត្ំគរជាជកាហានៗ និងបនតរម្ងង
សលម្រចបាន ១០០%បានចូេរួរលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ។
វឌ្ឍនភារសរិទក
ធ រាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា រួរម្មន៖

1> គ្ណនីធំគរ កេលបើកលៅធំគរជាត្ិនិងធំគរពាណិជជលៅថ្ននក់កណាតេ និងថ្ននក់រាជធានី លខត្តម្ត្ូវ
បានតរដ្ឋនជាម្បចាកា ជារិលសស របាយការណ៍េទធែេសត ីរីម្បលភទគ្ណនី គ្ លម្ម្មងរបស់ នកគ្ូ អ ភិ វឌ្ឍន៍
រួ យ ចកា នួ ន កេសងស័ យ ម្ត្ូ វបានលរៀបចកា និ ងដ្ឋក់ ជូ ន ថ្នន ក់កនក ំកា រន
ិ ិត្យ និងវាយត្នរៃ។

2> ទម្រង់របាយការណ៍អនុវត្តថវិកាគ្លម្ម្មងរបស់នកគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ម្ត្ូវបានលរៀបចកានិងែសរវែាយអនុវត្ត។ កនងុ លំះ
អគ្គំយកដ្ឋានបានសហការជារួយំយកដ្ឋានពាក់រន
័ ធលកើរបីជការុញម្កសួង សាថប័នឱ្យលធវើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថម្ុ បចាកាឆ្នកាម្សបតរបៃង់គ្ណលនយយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាេនិងតរម្បលភទចកាណាយកនុងគ្លម្ម្មង/ករា វិធីហិរញ្ញបបទនសហម្បត្ិបត្តកា
ិ ររីនកគ្ូអភិវឌ្ឍន៍កេ់ម្កសួង សាថប័ន។
ជាលសចកតីសននដ្ឋ
ិ ា ន អគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិបានបនតតរដ្ឋន និងសហការជារួយធំគរពាណិជជលកើរបី
ែតេរ
់ ័ត្ម្ម
៌ ន និងលដ្ឋះម្សាយបរា កេអាចលកើត្ម្មនលឡើងឱ្យទន់លរេលវលា និងតរដ្ឋនគ្ណនី កេបានលបើក និង
លម្បើម្បាស់លៅតរធំគរជានកគ្ូ។

ចលរកករសករាភារ ១៣.៤. “បនតតរដ្ឋនបកាណេ
ុ កកសទ ះ និងអាយុកាេរបស់វា”។ ចលរកករសករាភារលនះ
សលម្រចបាន ៩៥% បានចូេរួរលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ។
វឌ្ឍនភារសរិទក
ធ រាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា គ្ឺរម្ងនងយនតការតរដ្ឋន
លកើរបីកុកាឱ្យម្មនបកាណេ
ុ កកសទ ះ (អាយុកាេលេើសរី៦០នថង)។
ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ រួរម្មន៖

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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1> ការលធវើសម្មហរណករាបកាណេ
ុ និងការលធវើបចចុបបននភារ និង កត្់ម្តត្ួលេខបកាណេ
ុ ននងម្ត្ូវលធវលើ ឡើងតរម្បរ័នធ
FMIS លដ្ឋយសម្មហរណករាជារួយននងម្បរ័នធ ASYCUDA និង DMFAS (៩៥%) លដ្ឋយសារអគ្គំយកដ្ឋាន
បានបនតសាកេបងសម្មហរករាទិនននយ
័ ននងម្បរ័នធ DMFAS បញ្ចូ េលៅកនង
ុ ម្បរ័នធ FMIS និង កកា រុង រិភា កា
បនត វិធីសាស្រសត កនុងការកត្់ ម្តបកា ណុេ កេឆ្ៃ ងកាត្់ និង រិន ឆ្ៃ ងកាត្់ រត្ំគរជាត្ិ។

ចលរកករសករាភារ ១៣.៥. “ទូទត្់បលុ រម្បទនឱ្យបានទន់លរេលវលា”។ ចលរកករសករាភារលនះសលម្រចបាន
៤៨% បានចូេ រួរលរៀបចកាសករាភារគកា ម្ទអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ ។
វឌ្ឍនភារសរិទក
ធ រាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា គ្ឺរាេ់ថ វិកាបុលរម្បទនម្ត្ូវ
បានកត្់ម្ត និងតរដ្ឋនជាម្បចាកា។
ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ គ្ឺ ការតរដ្ឋនការលបាះែាយអាណត្តន
ិ យ
ិ ័ត្ករា
ទូទត្់ជម្រះបញ្ជ ីបានទន់លរេលវលា (៩៥%)។ កនុងន័យលនះ អគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិបានជការញ
ុ កេ់ម្កសួង សាថប័ន
កេបានបុលរម្បទនឱ្យម្បរូេសកាីប័ម្ត្ចកាណាយ និងលធវកា
ើ រលបាះែាយអាណត្តន
ិ យ
ិ ័ត្ករាទទ
ូ ត្់ជម្រះបញ្ជ ីជាបនតបំទប់
គ្ិត្ម្ត្នរនថងទី១៩ ខធនូ ឆ្នកា២០១៦ ម្មនចកានន
ួ ៤៤៣.៨១៦,១លានលរៀេ កនុងលំះ ឆ្នកា២០១៥ បាន ៦៨.២២២,៦លាន
លរៀេ និងឆ្នកា២០១៦ បាន ៣៧៥.៥៩៣ ,៥លានលរៀេ និង បកាណេ
ុ បុលរម្បទនលៅសេ់រិនទន់ទូទត្់ជម្រះបញ្ជ ីគ្ត្
ិ
ម្ត្នរ នថងទី១៩ ខធនូ ឆ្នកា២០១៦ សរុបចកានន
ួ ៦១៦.៥០៨,៣លានលរៀេ កេរួរម្មនឆ្នកា២០១៤ ចកានន
ួ ៣៨៦,៦លាន
លរៀេ, ឆ្នកា២០១៥ ចកានន
ួ ៧១.៧៦៨,២លានលរៀេ និង ឆ្នកា២០១៦ ចកានន
ួ ៥៤៤.៣៥៣,៥លានលរៀេ។ ការអនុវត្តកង
នុ
ម្បរ័នធម្គ្ប់ម្គ្ងសាច់ម្បាក់លៅម្មនភារខវះខាត្ រិនទន់អនុវត្តឱ្យម្ត្នរម្ត្ូវ និងលរញលេញ។
លបើលទះជាវឌ្ឍនភារសលម្រចបាន ៩៦% ក៏លដ្ឋយ បុ នត វឌ្ឍនភារជាសករាភារការរកររួយចកានន
ួ គ្ួរបនត កេរអ
រួរម្មន (១) ការលម្បើម្បាស់ម្បរ័នធ Web-based Application ជារួយម្កសួង សាថប័នសាកេបងទកាង១២ និងម្កសួង
សាថប័ន កនទលទៀត្ (២) បនតការអនុវត្តម្បរ័នធ E-Transferឱ្យបានទូេកាទលា
ូ យ (៣) ជការញ
ុ ការទូទត្់ថ វិកាបុលរម្បទន
របស់ម្កសួង សាថប័ន និង (៤) តរដ្ឋនការលបាះែាយអាណត្តន
ិ យ
ិ ័ត្ករាទូទត្់ជម្រះបញ្ជ បា
ី នទន់លរេលវលា កេ
ជាសម្មសធាត្ុចាកាបាច់សម្ម្មប់គកាម្ទកេ់ការអនុវត្តករា វិធី កទម្រង់របស់អងគភារសារី និងលៅកកាណាក់កាេបំទប់។
ល ការត្រប់ត្រង សាច់ត្បាក់ និង រណនី”
សោលបាំណង ១៤ “ពត្ងង
សម្ម្មប់លគេបកាណងលនះ ម្មនសូចំករសរិទក
ធ រាគ្នៃះន គ្ឺការអនុវត្តចកាណាយម្បចាកាម្ត្ីម្មសម្មនភាររេូននិង
អាចបាន់សាានបាន (កម្រិត្េលរអៀងននការអនុវត្តរន
ិ លេើសរី៥%) ជាេទធែេសលម្រចបាន ៧៨% កេម្មនចលរកករ
ិ ននិងបទបបញ្ញត្តិសតីរេ
សករាភារចកានន
ួ ៣ គ្ឺ ១៤.១. ការលធវើសុខកុរនីយករារវាងការអនុវត្ត វធា
ី ទធករាសាធារណៈ
(IRRPP) និងសត ង់ដ្ឋរនីត្ិ វិធីររ
ួ (SOP/PM), ១៤.២. បលងកន
ើ ការម្បកួត្ម្ប ជង និងត្ម្មៃភារកនុងកកាលណើរការេទធករា
លដ្ឋយម្មនការចូេរួរជាសាធារណៈ និង ១៤.៣. លរៀបចកា ែនការចកាណាយម្បចាកាម្ត្ីម្មសឱ្យម្មនសុម្កនត្យភារ។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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បរិោយ

វឌ្ឍនភាព
ម្ត្ីម្មសទី១

ម្ត្ីម្មសទី២

ម្ត្ីម្មសទី៣

ម្ត្ីម្មសទី៤

ម្បចាកាឆ្នកា២០១៦

៨៨ %

៧១ %

៥៤ %

៧៨ %

៧៨ %

១៤.១

៩០ %

៤៦ %

១៥ %

១៥ %

៥៨ %

១៤.២

៧១ %

៤៨ %

៧២ %

៨៨ %

៦២ %

១៤.៣

១០០ %

១០០ %

៧៥ %

១០០%

១០០%

លគេបកាណង ១៤

ិ ននិងបទបបញ្ញត្ស
ចលរកករសករាភារទី ១៤.១. “ការលធវស
ើ ខ
ុ កុរនីយករារវាងការអនុវត្ត វធា
តិ ត រ
ី េ
ី ទធករាសាធារណៈ
ិ រី រ
(IRRPP) និងសត ង់ដ្ឋរនីត្ិវធ
ួ (SOP/PM)”។ ចលរកករសករាភារលនះសលម្រចបាន ៥៨% កេអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំយកដ្ឋានេទធករាសាធារណៈ ។
វឌ្ឍនភារសរិទក
ធ រាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា គ្ឺ ការលរៀបចកាេកាខណឌលោង
ការរករ សម្ម្មប់លម្ជើសលរីសទីម្បនកាអនតរជាត្ិ លកើរបីជួយលរៀបចកាការលធវើសុខកុរនីយករារវាងការអនុវត្ត វិធាននិងបទបបញ្ញត្តិសតីរេ
ី ទធករាសាធារណៈ (IRRPP) និង SOP/PM។
ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ គ្ឺលសចកតីម្ពាងលសៀវលៅ ណំកាសតីរេ
ី ទធករាសាធារណៈ (Public Procurement Manual-PPM) ទី២ជា ភាសារអង់លគ្ៃសម្ត្ូវបានលរៀបចកា រិនិត្យរិភាកានិងឯកភារ។
ិ ននិងបទបបញ្ញត្តិសតរ
សូចំករលនះ សលម្រចបាន ត្ ១៥% លដ្ឋយសារការលធវើសុខកុរនីយករារវាងការអនុវត្ត វធា
ី េ
ី ទធករាសាធារណៈ និងសត ង់ដ្ឋរនីត្ិ វិធីរួរ ម្ត្ូវបានរនារលរេ និងផ្លអកការរកររបស់ទីម្បនកាបលចចកលទសអនតរជាត្ិ លកើរបីរង់ចាកា
ន ំកាលដ្ឋយឯកឧត្តររកាលេខាធិការ
ការបលងកត្
ើ ម្កុរការរករ កេកក

លកើរបីលរៀបចកាយនតការសម្ម្មប់លធវើកកា ណទម្រង់ម្បរ័នធ

េទធករាសាធារណៈរយៈលរេ វង ឱ្យម្សបតរ កទម្រង់ម្បរ័នធថ វិកាជាត្ិ។ បចចុបបនន លនះ អគ្គំយកដ្ឋានេទធករា
សាធារណៈបានលរៀបចកាបលងកត្
ើ ម្កុរការរកររួយសម្ម្មប់សិកាលគេការណ៍ចាប់ និងនីត្ិ វិធក
ី នុងការលធវើសុខកុរនីយករា
រវាង IRRPP និង SOP/PM។
ជារួរ ការលធវើសុខកុរនីយករារវាងការអនុវត្ត វិធាន និងបទបបញ្ញត្តិសតីរេ
ី ទធករាសាធារណៈ (IRRPP) និងសត ង់ដ្ឋរ
នីត្ិ វិធីរួរ (SOP/PM) ជាការរករសកាខាន់រួយ កេទរទរលរេលវលាសម្ម្មប់សិកា និងលរៀបចកាយនតការរួយ លកើរបី
ធាំឱ្យការទម្រង់ម្បរ័នធេទធករារយៈលរេ វងទទួេបានលជាគ្ជ័យ។

ចលរកករសករាភារ ១៤.២. “បលងកន
ើ ការម្បកួត្ម្ប ជង និងត្ម្មៃភារកនង
ុ កកាលណើរការេទធករា លដ្ឋយម្មនការចូេរួរ
ជាសាធារណៈ”។ ចលរកករសករាភារលនះជារួរ អគ្គំយកដ្ឋានេទធករាសាធារណៈ សលម្រចបានម្បម្មណ ៦២%។
វឌ្ឍនភារសរិទក
ធ រាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា រួរម្មន ៖

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

28

1> វគ្គបណតុះបណាតេជកាំញេទធករាកេ់រស្រនតីថាី ននអគ្គំយកដ្ឋានេទធករាសាធារណៈ និងរស្រនតីសាថប័នអនុវត្តេទធករាម្ត្ូវបានលរៀបចកាលឡើង

2> លសចកតីម្ពាងលសៀវលៅ ណំកាសតីរីការម្ត្ួត្រិនត្ិ យកិចេ
ច ទធករាតរលម្កាយ ម្ត្ូវបានរិនិត្យរិភាកាបញ្ច ប់
3> ត្ម្រូវការននម្បរ័នធម្គ្ប់ម្គ្ងេទធកម្មាសធារណៈ (Public Procurement Information System- PPMIS)
ម្ត្ូវបានសិកានិងលរៀបចកាសម្ម្មប់រុខរករេទធករានិងការម្គ្ប់ម្គ្ងកិចចសនាកនុងម្បរ័នធ FMIS។
ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ រួរម្មន ៖

1> ការែសរវែាយលសចកតីជនូ កកាណងន សត ីរកា
ី រលកញនថៃ

ែនការេទធករាម្បចាកាឆ្នកា និងលសចកតជ
ី ន
ូ កកាណនងសត រ
ី កា
ី រ

ម្បគ្េ់កិចចសនាម្ត្ូវបានែសរវែាយកនង
ុ លគ្ហរទការ័ររបស់អគ្គំយកដ្ឋានេទធករាសាធារណៈ (៩០%)។ 12

2> លសចកតីម្ពាងអនុម្កនត្យសត រី ី បបបទនិងនីត្ិវិធី

ននការបតង
ន និងការលដ្ឋះម្សាយបណតនងត្វា និង វិវាទេទធករា

ម្ត្ូវបានអនុរត្
័ លដ្ឋយ កសហវ (៨០%)។

3> ម្បកាសសត ីរីបុលរេកាណៈសរបត្តិអនកលកញនថៃ (៦០%), ម្បកាសសត ីរកា
ី រលធវើចណា
កា
ត្់ម្បលភទ និងចកាណាត្់ថ្ននក់
អនកលកញនថៃ (៦០%),ម្បកាសសត ីរន
ី ីត្ិ វិធេ
ី ទធករាទកានញ
ិ សកាណង់និងលសវាករា និងលសវាទីម្បនកា (៨០%),
ម្បកាសសត ីរី វិធីននការចុះ ការជម្រះ និងការែសរវែាយបញ្ជ ីលមា (៦០%) ,ម្បកាសសត ីរីការម្គ្ប់ម្គ្ងកិចចសនា
(៦០%)។

13

4> លសចកតីម្ពាងទី១ម្បកាសសត ីរីសតង់ដ្ឋរឯកសារលកញ ថៃ (SBDs)ថាី ម្ត្ូវបានលរៀបចកា និង កេរអជាលសចកតីម្ពាង
ទី២ (៤០%) លដ្ឋយរង់ចាកាការលរៀបចកាម្បកាសពាក់រន
័ ធបានរួចរាេ់។

5> វគ្គបណតុះបណាតេរស្រនតអី គ្គំយកដ្ឋានេទធករានិងរស្រនតសា
ី ថ ប័នអនុវត្តេទធករាអរ
កា ីការអនុវត្តបទដ្ឋានគ្ត្ិយុត្ត
ពាក់រន
័ ធេទធករា។ សករាភារលនះសលម្រចបានម្បម្មណ ៨០% លដ្ឋយសារអគ្គំយកដ្ឋានបានលធវកា
ើ រណតុះ
បណា
ត េអការីការអនុវត្តបទដ្ឋានគ្ត្ិយុត្តពាក់រ័នធេ ទធករា កេ់រស្រនតីរបស់អគ្គំយកដ្ឋាន និងម្កុរេទធករា
របស់អងគភារថវិកា កេជារនទីរជកាំញរាជធានី លខត្ត និងអងគភារថវិការបស់ម្កសួងរួយចកានន
ួ ។

6> ម្បរ័នធរត្័ ម្ម
៌ នវិទាម្គ្ប់ម្គ្ងេទធករាសាធារណៈ (Public Procurment

Management Information

System-PPMIS) ម្ត្ូវបានលរៀបចកា។ សករាភារលនះម្មន ០៨ រូឌ្េ
ុ លហើយម្មន ត្ ០១ រូឌ្ុេ បុលណាណះ
កេសលម្រចបានម្បម្មណ ២០% គ្ឺ រឌ្
ូ េ
ុ ពាក់រន
័ ធ ែនការេទធករា ត្បុលណាណះ។

14

7> ម្កុរេទធករារបស់អងគភារថវិកាចកាននួ ៣១ ម្មនការយេ់កងន អការីលគេការណ៍ វិធាន វិធសា
ី ស្រសត និងនីត្ិ វិធី
េទធករា (០%)។

12

ម្កសួង សាថប័នអនុវត្តេទធករា សាធារណៈលម្ការរិដ្ឋនកកាណត្់ គ្ឺរន
ិ បានលែើរលសចកតីជូនកកាណនងសត ីរីការលកញនថៃ ឬលសចកតីជូនកកាណនងសត ីរីការ

ម្បគ្េ់កិចចសនារកអគ្គំយកដ្ឋានេទធករាសាធារណៈ។
13

សូចំករលនះ សលម្រចបាននូវវឌ្ឍនភារជារួរ ៦២% លដ្ឋយសារ អគ្គំយកដ្ឋានម្មនភារកិចចម្ត្ូវលរៀបចកាសារាចរ ណំកានិងម្បកាសរួយ

ចកានន
ួ លទៀត្ លកើរបីរម្ងនងការអនុវត្តកច
ិ ចេទធករា និងធាំឱ្យម្មនសងគត្ិភារជារួយម្សបថវិកាករា វិធី។
14

បចចុបបននលនះ អគ្គំយកដ្ឋានេទធករាសាធារណៈបាននិងកការុងបនត សហការជារួយំយកដ្ឋានរ័ត្ម្ម
៌ នវិទាននម្កសួងលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ

លកើរបីបនតលរៀបចកាលរៀបចការូឌ្េ
ុ លែសងលទៀត្។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

29

កូចលនះ អគ្គំយកដ្ឋានេទធករាសាធារណៈ គ្ួរលរៀបចកាម្ត្ួត្រិនត្
ិ យលេើ ែនការសករាភារ កេបានដ្ឋក់លចញ
ជារិលសសសូចំករ កេបានកកាណត្់ និងគ្ួរលរៀបចកាអាទិភាវូបនីយករាការរករ លកើរបីធាំអការីម្បសិទិភា
ធ រការរករ និង
កិចចកកាលណើរ កទម្រង់កនុងម្បរ័នធេទធករាសាធារណៈប នថរលទៀត្។

ចលរកករសករាភារទី១៤.៣. “លរៀបចកា ែនការចកាណាយម្បចាកាម្ត្ីម្មសឱ្យម្មនសុម្កនត្យភារ”។ ចលរកករសករាភារ
លនះសលម្រចបាន ១០០% និងអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំយកដ្ឋានថវិកា។
វឌ្ឍនភារសរិទក
ធ រាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា រួរម្មន ៖

1> ករាវិធីចកាណាយ ម្បចាកាម្ត្ីម្មសរបស់ម្កសួង សាថប័ន ម្ត្ូវបានែសរវែាយកេ់ម្គ្ប់ម្កសួង សាថប័ន។
2> វិធាននិងនីត្ិវិធី ននការលរៀបចកានងិ ការអនុវត្តករាវិធីចកាណូេ-ចកាណាយម្បចាកាម្ត្ីម្មស និងម្បចាកាឆ្នកា

15

ម្ត្ូវបាន

លរៀបចកា។16

3> ករាវិធីចកាណូេ-ចកាណាយតរម្បរ័នធ Worksheet ម្ត្ូវបានលរៀបចកា។ ជាក់ សត ង អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ
បានលរៀបចកាែសរវែាយ ណំកានង
ិ ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តកេ់អងគភារថវិកាននកសហវនូវម្បរ័នធកត្់ម្តអនុវត្តចកាណាយ
ថវិកាករា វិធីតរចលរកករសករាភាររបស់អងគភារថវិកានន

កសហវ និងបានម្ត្ួត្រិនត្
ិ យនិងវាយត្នរៃលេើ

កកាលណើរការ និងេទធែេននការកត្់ម្តកេ់កម្រិត្ចលរកករសករាភារលៅអងគភារទទួេបនទុកហិរញ្ញវត្ថុ និង
អងគភារថវិកា លកើរបីលរៀបចការបាយការណ៍វឌ្ឍនភារសត ីរីការម្ត្ួត្រិនត្
ិ យនិងវាយត្នរៃម្បចាកាឆ្នកា។
សរុបលសចកតីរក វឌ្ឍនភារសរិទក
ធ រាសលម្រចបាន ៧៨% សម្ម្មប់ ែនកទី១ បុ នតលកើរបីឱ្យេទធែេការសលម្រច
បានខព ស់ជាងលនះ ការរករសកាខាន់ កេម្ត្ូវសលម្រចឱ្យបានំឆ្នកាបំទប់ កូចជា កាលរៀបចការូ កេរាករណ៍ចកាណូេ
ន ការលរៀបចកា និងអនុវត្តករា វិធីចកាណូេ-ចកាណាយ,
សារលរើរនធនង
ិ គ្ម្រូសរា
កា ប់រាករណ៍ចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ, រម្ងង
ិ ននិងបទបបញ្ញត្តិសតរ
ការម្គ្ប់ម្គ្ងសាច់ម្បាក់ និងការលធវើសុខកុរនីយករារវាងការអនុវត្ត វធា
ី េ
ី ទធករាសាធារណៈ និង
សត ង់ដ្ឋរនីត្ិ វិធីរួរនិងការលរៀបចកាម្បរ័នធរត្
័ ៌ម្មនវិទាេទធករាសាធារណៈលដ្ឋយម្ត្ូវកកាណត្់ទហ
កា កា និង វិសាេភារឱ្យបាន
ចាស់លាស់ លកើរបីធាំថ្នកិចចកកាលណើរតរម្បរ័នធរត្
័ ៌ម្មនវិទាកនង
ុ លរេខាងរុខ។

ល រណសនយយភាពហិរញ្ញវរថុ ”
រ២. ក្នកទ្ី២ “ការពត្ងង
ន គ្ណលនយយភារហិរញ្ញវត្ថុ សកាលៅលេើគ្ណលនយយភារ កេពាក់រន
ការរម្ងង
័ ធនង
ន ការលរៀបចកាម្បរ័នធ និងនីត្ិ វិធី
ម្គ្ប់ម្គ្ងថវិកា និងហិរញ្ញវត្ថុ ម្សបតរចាប់នង
ិ លគេការណ៍ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ។ លកើរបីធាំបាននូវគ្ណលនយយភារហិរញ្ញវត្ថុ ការលរៀបចកាម្បរ័នធតរដ្ឋន, កត្់ម្ត និងការលរៀបចការបាយការណ៍ លដ្ឋយម្មនភារសុម្កនត្ និងទន់លរេ
លវលា គ្ឺជាករាវត្ថុចកាបងសម្ម្មប់ជកាហានទី២។
ន គ្ណលនយយភារហិរញ្ញវត្ថុ ម្មនន័យថ្ន ការទទួេខុសម្ត្ូវចកាលពាះរាជរដ្ឋាភិបាេរបស់ ម្កសួង សាថប័ន
ការរម្ងង
គ្ឺជាការរករចាកាបាច់កង
នុ ការអនុវត្តថ វិកា និងការរករហិរញ្ញវត្ថុ និងការរម្ងនងគ្ណលនយយភារហិរញ្ញវត្ថុជាសារវនតម្ត្ូវ ត្
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ិ ជាអងគភារអនុវត្ត។
អគ្គំយកដ្ឋានថវកា
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អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ ជាអងគភារលរៀបចកា សម្ម្មប់លម្បើម្បាស់នែទកនុង។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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សលម្រចឱ្យបាន និងម្ត្ូវបនតអនុវត្តលៅកនុងកកាណាក់កាេទី៣ ទនទនរននងការបនតរម្ងនងភារលជឿទុកចិត្នត នថវិកា លឆ្ពះលៅ
រកម្បរ័នធក៏ រឹងម្ម កា និងសថ ិរភារ។ ទនទនរលនះ ការរម្ងនងគ្ណលនយយភារហិរញ្ញវត្ថុ គ្ឺជាលគេលៅចរបងននកកាណាក់កាេ
ទី៣លនះ កេលផ្លតត្សកាខាន់លៅលេើ ២១. រម្ងនងការអនុវត្តម្មត្ិកាថវិកាថាី និងបៃង់គ្ណលនយយថាី, ២២. រម្ងនងការអនុវត្ត
ម្បរ័នធអនុវត្តថ វិកាថាី និងកកាលណើរការម្បត្ិបត្តិថាី, ២៣. រម្ងនងការអនុវត្តម្បរ័នធគ្ណលនយយថាី ម្បរ័នធកត្់ម្តថាី ម្បរ័នធ
របាយការណ៍ថាី និងម្បរ័នធត្ម្មៃភារ និង ២៤. រម្ងនងការអនុវត្តឧបករណ៍ និងយនតការលកើរបីបលងកើនការទទួេខុសម្ត្ូវ
និងគ្ណលនយយភារ (ម្បរ័នធម្ត្ួត្រិនិត្យ)។
ន គ្ណលនយយភារហិរញ្ញវត្ថ”ុ សលម្រចបាន ៨២% កេម្ត្ូវម្មនលគេសម្ម្មប់ឆ្នកា២០១៦ ែនកទី២ “ការរម្ងង
បកាណងចកានន
ួ ០៤ និងចលរកករសករាភារចកានន
ួ ១៤។ ែនកលនះ ចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយអងគភារចកានន
ួ ០៧ រួរម្មន អគ្គំយកដ្ឋានថវិកា, អគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ, អគ្គំយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថរុ កាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ, អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
កសហវ, អគគធិការដ្ឋាន, អគ្គំយកដ្ឋានម្ទរយសរបត្តរិ កានង
ិ ចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ និងម្កុរការរករ FMWG។
បរិោយ

វឌ្ឍនភាព

វឌ្ឍនភាព

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

ឆ្ន២
ាំ ០១៦

អាំណះអាំណាង
ឆ្នកា២០១៥ អនុវត្ត CAP2 NEW កនុងលំះ ែនកទី២
ម្មន ៦ លគេបកាណង លដ្ឋយ ឡកឆ្នកា២០១៦ អនុវត្ត
GDAP3 កនង
ុ លំះ ែនកទី២ ម្មន ត្ ៤ លគេបកាណង

ក្នកទ្ី២

៨៣%

៧១%

កេំកាឱ្យរិនអាចលម្បៀបលធៀបបាន។ ឆ្នកា២០១៦
ម្បរ័នធ FMIS ជកាហានទី១ បានឱ្យអនុវត្ត និង ែនការ
យុទសា
ធ ស្រសត FMIS កកាណាក់កាេទី២ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា
ែសរវែាយ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត។

លគេបកាកាណង ២១

៨០%

៩៧%

-

លគេបកាកាណង ២២

៨៤%

៦២%

-

លគេបកាកាណង ២៣

៦៤%

៦៩%

-

លគេបកាកាណង ២៤

៨៣%

៦៣%

-

សោលបាំណង ២១ “ពត្ងលងការអនុវរតមារិកាថវិកាថមី និងបៃ ង់រណសនយយថម”ី
ការអនុវត្តម្មត្ិថវិកាថាី និងបៃងគ្
់ ណលនយយថាី ម្ត្ូវបនត កេរអលកើរបីធាំឱ្យម្មនសងគត្ិភារនិងអនុវត្តតរសត ង់ដ្ឋរ
អនតរជាត្ិ និងចកាណាត្់ថ្ននក់ថវិកាទកាង ០៧ (ភូរិសាស្រសត , អងគភារម្បត្ិបត្តិ និងរកាបាេ, ករា វិធី, លសកាកិចច, រុខរករ,រូេនិធិ និងគ្លម្ម្មង) ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តលរញលេញ លកើរបីធាំឱ្យបាននូវម្គ្ប់ម្ជុងលម្ជាយននរ័ត្ម្ម
៌ ន និងការវិភាគ្
សម្ម្មប់ការវិភាជន៍ថ វិកា។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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លគេបកាណងលនះម្មនចលរកករសករាភារចកានន
ួ ០១ គ្ឺ ២១.១ បនត កេរអបៃងគ្
់ ណលនយយថាី និងចកាណាត្់ថ្ននក់
ថវិកាថាី (ភូរិសាស្រសត , អងគភារម្បត្ិបត្តិ និងរកាបាេ, ករា វិធី និងលសកាកិចច) និងអនុវត្តចណា
កា
ត្់ថ្ននក់ ០៣ ប នថរលទៀត្
(រុខរករ, រូេនិធិ និងគ្លម្ម្មង)។ ជារួយគនលនះ អងគភារ ចកានន
ួ ០៤ រួរម្មន អគ្គំយកដ្ឋានថវិកា, អគ្គំយកដ្ឋាន
រត្ំគរជាត្ិ, អគ្គំយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ និងម្កុរការរករ FMWG បានលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទ
និងសលម្រចបាន កូចខាងលម្ការ៖
វឌ្ឍនភាព

បរិោយ
លគេបកាណង ២១
២១.១

ម្ត្ីម្មសទី១

ម្ត្ីម្មសទី២

ម្ត្ីម្មសទី៣

ម្ត្ីម្មសទី៤

ម្បចាកាឆ្នកា២០១៦

៦២%

៩២%

៨២%

៩៧%

៩៧%

៦២%

៩២%

៨២%

៩៧%

៩៧%

ិ ថាី (ភូរសា
ចលរកករសករាភារ ២១.១. បនត កេរអបៃងគ្
់ ណលនយយថាី និងចកាណាត្់ថ្ននក់ថវកា
ិ ស្រសត, អងគភារម្បត្ិបត្តិ
ិ ី និងលសកាកច
និងរកាបាេ, ករា វធ
ិ ច) និងអនុវត្ត ចកាណាត្់ថ្ននក់ ០៣ ប នថរលទៀត្ (រុខរករ, រូេនិធិ និងគ្លម្ម្មង) សលម្រច
បាន ៩៧% កេអនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គំយកដ្ឋានថវិកា, អគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ, អគ្គំយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរកាបាេ
ថ្ននក់លម្ការជាត្ិ និងម្កុរការរករ FMWG ។
វឌ្ឍនភារសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា រួរម្មន៖
១. ចកាណាត្់ថ្ននក់លសកាកិចច ម្ត្ូវបានរិនិត្យ និងតរដ្ឋនការអនុវត្ត លកើរបី កសម្រួេ (បានលចញជារបាយការណ៍
កសម្រួេចកាណាត្់ថ្ននក់លសកាកច
ិ ចលេើអនុគ្ណនី ២១០៤១, ២១០៤២, ៦១០៥៣, ៦១០៥៥, ៦១១០៣,
៦២០៤ និង៦២០២៨)។
២. ចកាណាត្់ថ្ននក់ករា វិធី និងថ្ននក់ភរ
ូ ិសាស្រសត ម្ត្ូវបានរិនត្
ិ យលឡើង វិញ17។
៣. ឧបសរព័នធននចកាណាត្់ថ្ននក់អងគភារម្បត្ិបត្តិ និងរកាបាេលេើកចុងលម្កាយបានបញ្ច ប់ការលរៀបចកា។
៤. បៃង់គ្ណលនយយម្ត្ូវបាន កសម្រួេឱ្យម្សបតរម្បរ័នធ FMIS រួរម្មន ម្បកាសលេខ ៩១៣ សហវ.ម្បក,
១៨៩៧ សហវ.ម្បក និង ១៩២២ សហវ.ម្បក។
៥. បៃង់គ្ណលនយយរបស់ម្គ្នះសាថនសាធារណៈរកាបាេចកានន
ួ ៧ ម្ត្ូវបានលរៀបចកាកនុងចកាលណារម្គ្នះសាថនសាធារណៈ
រកាបាេ ទកាងអស់ចន
កា ន
ួ ៣០ និងបនតលរៀបចកាង់គ្ណលនយយរបស់ម្គ្នះសាថន សាធារណៈរកាបាេ កេលៅសេ់។
វឌ្ឍនភារសូចំករសលម្រចរិនបានលរញលេញតរលគេលៅកកាណត្់ រួរម្មន៖
១. ចកាណាត្់ថ្ននក់លសកាកិចច ននចកាណាត្់ថ្ននក់ថ វិកាពាក់រន
័ ធរកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិម្ត្ូវបានរិនត្
ិ យ កេរអរួច និង
ដ្ឋក់ឲ្យលម្បើម្បាស់ (សលម្រចបាន៧៥% ) និងកការុងបនតម្បជុរ
កា ិភាកា ជារួយអគ្គំយកដ្ឋានពាក់រន
័ ធ។
២. លេខកូកចកាណាត្់ថ្ននក់ថ វិកាបានលរៀបចការួចរាេ់ និងបានបញ្ចូ េកនុង FMIS លដ្ឋយលៅលសសសេ់ការសម្មអត្
អត្ថនយ
័ ននចកាណាត្់ថ្ននក់ករា វិធរ
ី ួយចកានន
ួ
កេម្កសួង សាថប័ន លទើប ត្ែដេជ
់ ន
ូ ំយកដ្ឋានថវិកានីយករា
កនុងការបូកសរុបលៅចុង ខធនូ ឆ្នកា២០១៦ និងលកើរ ខរករា ឆ្នកា២០១៧ និងបញ្ច ប់កង
នុ ខរករាឆ្នកា២០១៧។
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ិ ករា វិធីលរញលេញ និងអងគភារថវិកាលៅម្កសួង-សាថប័ន
បុ នត រម្ម
ុកា នការ កសម្រួេលេើចកាណាត្់ថ្ននក់ករា វិធីលំះលទ និងបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តថ វកា

ចកានន
ួ ១១ ឆ្នកា២០១៧។
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លដ្ឋយ ឡកម្មត្ិកាគ្ណនីននបៃង់គ្ណលនយយថាីសម្ម្មប់ឆ្នកា២០១៧ បានលរៀបចកានិងអនុរ័ត្រួចរាេ់ និងបាន
ដ្ឋក់បញ្ចូ េលៅកនុងម្បរ័នធ FMIS (៩៥%)។
លដ្ឋយ ឡក បរាម្បឈរកនង
ុ ការអនុវត្ត លំះគ្ឺ (១) ការរករឆ្ៃងអគ្គំយកដ្ឋាន កេរិនទន់ម្មនយនតការ
សម្របសម្រួេេអលៅលឡើយ កូចជាការរករលរៀបចកាចកាណាត្់ថ្ននក់រុខរករម្ត្ូវការសហការគនរវាងអគ្គំយដ្ឋានថវិកា និង
អគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ លហើយម្ត្ូវបានអគ្គំយកដ្ឋានថវិកាលរៀបចកាតរាងឧបសរពន
័ ធរួចរាេ់លហើយ បុ នតរម្ម
ុកា ន
ម្បកាសដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តលៅលឡើយ និង (២) ការរករលរៀបចកាចកាណាត្់ថ្ននក់ថ វិការបស់រកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ ទរទរអនក
ជកាំញកនុងការលរៀបចកាបញ្ច ប់ការរករលនះ បុ នតសរត្ថភាររស្រនតីលៅអគ្គំយកដ្ឋានថវិការកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ លៅម្មន
កម្រិត្។
សោលបាំណង ២២ “ពត្ងលងការអនុវរត ត្បព័នធថ វិការថមី និងដ្ាំសណើរការត្បរិបរតកា
ិ រថម”ី
ន ការអនុវត្តម្បរ័នធអនុវត្តថ វិកាថាី និងម្បត្ិបត្តិការថាី ម្មនលគេលៅលកើរបីកាត្់បនថយលរេលវលាសម្ម្មប់
ការរម្ងង
សកាលណើសុកាធាំចកាណាយ និងការទូទត្់លៅតរម្កសួង សាថប័ន និង កេរអកម្រិត្ម្បត្ិបត្តិការលៅកនង
ុ កសហវ លដ្ឋយ
ន ការអនុវត្តម្បរ័នធថ វិកាថាី តររយៈការបលងកន
ន , ភារជាម្មចស់, ការចូេរួរ និងសរត្ថភារ ែនក
រម្ងង
ើ កម្រិត្យេ់កង
FMIS ទកាងកសហវ និងម្កសួង សាថប័ន និងរកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ។
លគេបកាណងលនះ សលម្រចបាន ៦២% កនុងលំះ គកាម្ទលដ្ឋយ ៥ ចលរកករសករាភារ កេអនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ, អគ្គំយកដ្ឋានថវិកា, អគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ និងម្កុរការរករ FMWG។ លគេបកាណង
លនះ ម្មន ០៥ ចលរកករសករាភារ ២២.១ បនតកាត្់បនថយលរេលវលាសម្ម្មប់សកាលណើសធា
ុកា ំចកាណាយនិងការទូទត្់លៅ
តរម្កសួង សាថប័ន, ២២.២ កេរអម្បត្ិបត្តិការលៅកនុង កសហវ និងម្កសួង សាថប័ន លកើរបីឱ្យម្សបលៅននងការវិវឌ្ឍ
ននបៃង់គ្ណលនយយ និងបទដ្ឋានគ្ណលនយយ ម្ររទកាងលធវើការលែទៀងផ្លទត្់គ្ណនីធំគរជាម្បចាកា, ២២.៣ បលងកើនកម្រិត្
យេ់កនង, ភារជាម្មចស់, ការចូេរួរ និងសរត្ថភារ ែនក FMIS ទកាងកសហវ ម្កសួង សាថប័ន និងរកាបាេថ្ននក់លម្ការ
ជាត្ិ, ២២.៤ កសាងសរត្ថភារម្គ្ប់ម្គ្ងគ្លម្ម្មង FMIS លដ្ឋយរួរទកាងលៅ កសហវ ម្កសួង សាថប័ន និងអងគភារថ្ននក់
ី ការអនុវត្ត FMIS (រូឌ្េ
លម្ការជាត្ិ, និង ២២.៥ អនុវត្តសាកេបងជកាហានកកាបង
ូ និងរម្ងក
ុ សនូ េ និងរូឌ្េ
ុ សម្ម្មប់
ី ការអនុវត្ត FMIS លៅម្កសួង សាថប័ន)។
ថវិកា និងរម្ងក
ែនកទី២

ត្រ.ទី១

ត្រ.ទី២

ត្រ.ទី៣

ត្រ.៤

ឆ្នកា២០១៦

លគេបកាណងទី២២

៦៣%

៨៤%

៥៣.៥០%

៥២%

៦២%

២២.១

១០០%

៧៧%

៥២.៥%

៧០%

៦៦%

២២.២

២៥%

៩៥%

៦៥%

៧៣%

៧៣%

២២.៣

៦៣%

៩០%

៨៣%

៣៥%

៥៩%

២២.៤

៣០%

១០០%

៦៧.៥%

៦៥%

៦៧%

២២.៥

៧៣%

៧២%

២១%

៣៦%

៥៤%

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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ចលរកករសករាភារ ២២.១. កាត្់បនថយលរេលវលាសម្ម្មប់សលកា ណើសធា
ុកា ំចកាណាយនិងការទូទត្់លៅតរម្កសួង សាថ
ប័ន។ ចលរកករសករាភារលនះសលម្រចបាន ៦៦% បានលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទអនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គំយកដ្ឋានថវិកា, អគ្គ
ំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ។
វឌ្ឍនភារសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា រួរម្មន៖
១. លសម្មម្ចកលចញចូេ ត្រួយម្ត្ូវបានសិកាកកាណត្់នង
ិ ដ្ឋក់អនុវត្តលៅកនុងំយកដ្ឋានហិរញ្ញកច
ិ ចននអគ្គំយកដ្ឋានថវិកា។
២. ឯកសារលគេនលោបាយសត ីរកា
ី រអភិវឌ្ឍយនតការភារជានកគ្ូរវាងរកានិងឯកជនសម្ម្មប់ការម្គ្ប់ម្គ្ងគ្លម្ម្មង
វិនិលោគ្សាធារណៈ ២០១៦-២០២០ ម្ត្ូវបានអនុរត្
័ លដ្ឋយសលរតចលត្លជាំយករការស្រនតីលៅនថងទី២២ ខ
រិថុំ ឆ្នកា២០១៦ និងបានលធវើបទបរកាញជូនកិចចម្បជុកាលរញអងគគ្ណៈរការស្រនតី លៅនថងទី២៣

ខករញ ឆ្នកា

២០១៦ លកើរបីដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត រួរម្មន លសចកតីម្ពាងទី១ នននីត្ិ វិធេ
ី ទធករា សម្ម្មប់យនតការភារជានកគ្ូរវាង
រកានង
ិ ឯកជន ម្ត្ូវបាន កសម្រួេ និងរិភាការតងលទៀត្លៅ ខត្ុលា ឆ្នកា២០១៦, លសចកតីម្ពាងទី១ នននីត្ិ វិធី
លម្ជើសលរីសគ្លម្ម្មងម្ត្ូវបាន កសម្រួេនិងរិភាការតងលទៀត្លៅ ខត្ុលា ឆ្នកា២០១៦, និងលសចកតីម្ពាងទី១
នីត្ិ វិធីម្គ្ប់ម្គ្ងរូេនិធអ
ិ ភិវឌ្ឍន៍គ្លម្ម្មងម្ត្ូវបាន កសម្រួេនិងរិភាការតងលទៀត្លៅ ខត្ុលា ឆ្នកា២០១៦។
ិ ិលោគ្និងំយកដ្ឋានហិរញ្ញកិចច
៣. ការម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសារតរយនតការម្ចកលចញ-ចូេ ត្រួយលៅំយកដ្ឋានវន
បានលរៀបចកាដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត។
វឌ្ឍនភារសូចំករសលម្រចរិនបានលរញលេញតរលគេលៅកកាណត្់

គ្ឺយនតការម្ចកលចញចូេ ត្រួយម្ត្ូវ

បានអនុរត្
័ ែសរវែាយ ណំកា និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត (១៥%)18
លបើលទះជាម្មនសូចំកររួយចកានន
ួ បានសលម្រចតរលគេលៅក៏លដ្ឋយ ក៏បុ នត អងគភារពាក់រន
័ ធននងការលរៀបចកា
លែទរការអនុវត្តតរម្បរ័នធរត្
័ ម្ម
៌ នវិទា ខារ (Khmer Information Technology-KIT) លៅ FMIS គ្ួរបនតរលនៃឿនការ
លរៀបចកាលដ្ឋះបរា កេលៅលសសសេ់ឱ្យបានជាក់លាក់ លដ្ឋយ ឡក សម្ម្មប់ការរករលរៀបចកាយនតការម្ចកលចញចូេ ត្
ក៏ចាកាបាច់ទរទរឱ្យអងគភារពាក់រន
័ ធរម្ងនង និងរលនៃឿនការចូេរួរប នថរ លដ្ឋយលហត្ុថ្ន ការរករទកាងលនះ ម្មនភារ
ម្បទក់ម្កឡាគនំលរេអំគ្ត្ ឬ អងគភារទកាងលំះអាចលសន ើលម្បើម្បាស់យនតការលដ្ឋះម្សាយបរាតររយៈអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន អ.គ្.ហ.។

ចលរកករសករាភារ ២២.២. កេរអម្បត្ិបត្តកា
ិ រលៅកនង
ុ កសហវ/ម្កសួង សាថប័ន លកើរបីឱ្យម្សបលៅននងការវវិ ឌ្ឍនន
បៃងគ្
់ ណលនយយ និងបទដ្ឋានគ្ណលនយយ ម្ររទកាងលធវកា
ើ រលែទៀងផ្លទត្់គ្ណនីធំគរជាម្បចាកា សលម្រចបាន ៧៣%។
ចលរកករសករាភារលនះ គ្ឺម្ត្ូវបានលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ។
វឌ្ឍនភារសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា រួរម្មន៖

1> នីត្ិវិធីអនុវត្តថវិកាលៅរកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិម្ត្ូវបានរម្ងងន

តររយៈការចុះបណតុះបណា
ត េផ្លទេ់កេ់

រស្រនតបា
ី នរម្ងនងការអនុវត្តថ វិកា។

18

សករាភាររបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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2> កិចចបញ្ជ ិកាគ្ណលនយយរបស់រកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិលៅរត្ំគររាជធានី លខត្ត បានចុះរម្ងងន រិនិត្យតររយៈ
ការចុះលៅ ណំកាជាក់ សត ង និងតរការម្បជុកាបូកសរុបម្បចាកា ខទូទង
កា ម្បលទស។
ទនទនរលនះ សូចំករសលម្រចរិនបានលរញលេញតរលគេលៅកកាណត្់គ្ឺ បទដ្ឋានគ្ត្ិយុត្តសតរ
ី ីការកកាណត្់
កម្រិត្អចេនម្ទរយសករា (Fixed Asset Threshold) សម្ម្មប់ការអនុវត្តថវិកាឱ្យម្សបតរបទដ្ឋានគ្ណលនយយម្ត្ូវ
បានលរៀបចកានង
ិ ែសរវែាយអនុវត្ត (២០%)។

ន ភារជាម្មចស់ការចូេរួរ និងសរត្ថភារ ែនក FMIS កេ់
ចលរកករសករាភារ ២២.៣. បលងកន
ើ កម្រិត្យេ់កង
កសហវ ម្កសួង សាថប័ន និងរកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ សលម្រចបាន ៥៩% កេបានអនុវត្តលដ្ឋយម្កុរការរករ FMWG។
វឌ្ឍនភារសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា គ្ឺ ែនការទកាំក់ទកានង និងែសរវែាយ
ន និងការគកាម្ទកេ់ការអនុវត្តម្បរ័នធ FMIS បានលរៀបចការួចរាេ់។
សត ីរីការលេើកករពសក
់ ម្រិត្យេ់កង
វឌ្ឍនភារសូចំករសលម្រចរិនបានលរញលេញតរលគេលៅកកាណត្់ រួរម្មន៖
ី
១. ភារជាម្មចស់លេើម្បរ័នធ FMIS កេ់រត្ំគរ និងរនទីរលសកាកិចចនង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ រាជធានី លខត្ត ម្ត្ូវបានរម្ងក
ន ការគកាម្ទ និងបលងកន
ការយេ់កង
ើ (៣០%)។
ន ការគកាម្ទ និងបលងកន
២. ភារជាម្មចស់លេើម្បរ័នធ FMIS កេ់ម្កសួង សាថប័នម្ត្ូវបានរម្ងីកការយេ់កង
ើ (២០%)។
ន រី FMIS តរម្បរ័នធែសរវែាយំំ កូចជា វីលកអូខៃីៗ (Video Clip) ទូរទសសន៍ និងបណា
៣. ការយេ់កង
ដ ញ
ី (៨៥%)។
សាររ័ត្ម្ម
៌ នលែសងៗ ម្ត្ូវបានរម្ងក

ចលរកករសករាភារ ២២.៤. កសាងសរត្ថភារម្គ្ប់ម្គ្ងគ្លម្ម្មង FMIS លដ្ឋយរួរទកាងលៅ កសហវ ម្កសួង សាថប័ន
និងអងគភារថ្ននក់លម្ការជាត្ិ។ ចលរកករសករាភារលនះសលម្រចបាន ៦៧% បានលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទអនុវត្តលដ្ឋយម្កុរ
ការរករ FMWG។
វឌ្ឍនភារសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា រួរម្មន៖
១. ែនការកសាងសរត្ថភាររស្រនតម្ី គ្ប់ម្គ្ងនិងអនុវត្តគ្លម្ម្មង FMIS សម្ម្មប់រយៈលរេ ០៣ ឆ្នកា ម្ត្ូវបានលរៀបចកា
រួចរាេ់។
២. រស្រនតំ
ី យកដ្ឋានរ័ត្៌ម្មនវិទាចកានន
ួ ២៥ រូប ទទួេបានការបណដុះបណា
ដ េប នថរ ែនករ័ត្៌ម្មនវិទាកម្រិត្
ខពស់។
៣. រស្រនតំ
ី យកដ្ឋានរ័ត្៌ម្មនវិទាចកានន
ួ ២៥រូបទទួេបានការបណតុះបណា
ត េរ័ត្ម្ម
៌ នវិទាកម្រិត្ខពស់។
៤.រស្រនតំ
ី យកដ្ឋានពាក់រន
័ ធ ៥០រូប ទទួេបានការបណដុះបណា
ដ េលេើរុខរករប នថរលៅកនង
ុ Oracle People
ន ែនករុខរករសុវត្ថិភារកម្រិត្
Soft (FMIS), រស្រនតំ
ី យកដ្ឋានរ័ត្ម្ម
៌ នវិទា ១០រូប បានទទួេចកាលណះកង
ខពស់របស់ Oralce PeopleSoft Financial, រស្រនតីហិរញ្ញកច
ិ ចលៅអរម្កសួង សាថប័នចកានន
ួ ២០ លទៀត្បាន
និងរស្រនតីរនទីរ សហវ ២៥រូប ទទួេការបណដុះបណា
ដ េ Oracle PeopleSoft (FMIS)។
វឌ្ឍនភារសូចំករសលម្រចរិនបានតរលគេលៅកកាណត្់ រួរម្មន៖
១. រស្រនតំ
ី យកដ្ឋានរ័ត្៌ម្មនវិទាចកានន
ួ ២៥ រូប បានទទួេការបណដុះបណា
ដ េ ែនកជកាំញទន់ (Soft Skill)

ន សរត្ថភារកក
ន ំកា និងម្គ្ប់ម្គ្ង (៣៥%)។
លកើរបីរម្ងង
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២. រស្រនតំ
ី យកដ្ឋានរ័ត្៌ម្មនវិទាចកានន
ួ ២០ រូប ទទួេបានការបណដុះបណា
ដ េជកាំញហិរញ្ញវត្ថន
ុ ិងគ្ណលនយយ
សាធារណៈ (០%)។

ី ការអនុវត្ត FMIS (រឌ្
ចលរកករសករាភារ ២២.៥. អនុវត្តសាកេបងជកាហានកកាបង
ូ និងរម្ងក
ូ េ
ុ សនូ េនិងរឌ្
ូ េ
ុ
ិ និងរម្ងក
ី ការអនុវត្ត FMIS លៅម្កសួង សាថប័ន)។ ចលរកករសករាភារលនះសលម្រចបាន ៥៤% បានលរៀបចកា
សម្ម្មប់ថវកា
សករាភារគកាម្ទអនុវត្តលដ្ឋយ FMWG ចកានន
ួ ១០។ លបើលទះជាេទធែេសលម្រចបាន ៥៤% រិន រនម្មនន័យថ្ន រិន
ម្មនសូចំករ កេបានដ្ឋក់លចញរិនសលម្រចតរលគេលៅលំះលឡើយ ត្ក៏ម្មនសូចំកររិនសលម្រចឱ្យបានលរញ
ន ំកានង
លេញលៅលឡើយតរលគេលៅែង ករ។ តររយៈេទធែេខាងលេើលនះ ឆ្ៃុះបរចង
កា ឱ្យលឃើញថ្ន សរត្ថភារកក
ិ
ម្គ្ប់ម្គ្ង និងការជម្រុញកេ់អងគភារពាក់រន
័ ធសនូេ និងម្កសួង សាថប័ន កេននងម្ត្ូវលម្ជើសលរីសសម្ម្មប់ការអនុវត្ត
FMIS ម្ត្ូវចាកាបាច់បនតរម្ងនងនិងបលងកន
ើ កនុងឆ្នកា២០១៦។
វឌ្ឍនភារសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា រួរម្មន៖
ន និង អនុរ័ត្លដ្ឋយថ្ននក់កនកំកា កសហវ។
១. យនតការធាំការលម្បើម្បាស់ម្បរ័នធ FMIS និងសុវត្ថភា
ិ រ ម្ត្ូវបានរម្ងង
ី ការអនុវត្ត
ជារិលសស រចំសរពន
័ ធម្គ្ប់ម្គ្ងគ្លម្ម្មង FMIS ជកាហានទី២ ម្ត្ូវបាន កសម្រួេកនុងការរម្ងក
គ្លម្ម្មងលៅរនទីរលសកាកិចន
ច ិងហិរញ្ញវត្ថុ។
២. ម្បរ័នធ FMIS លៅម្គ្ប់អគ្គំយកដ្ឋានពាក់រន
័ ធកនុង កសហវ និង រត្ំគររាជធានីលខត្តទង
កា អស់ ម្ត្ូវបាន
ដ្ឋក់ឱ្យកកាលណើរការជាែៃូវការ លដ្ឋយអនុវត្តតរនីត្ិ វិធីអនុវត្តការរករថាីជារួយម្បរ័នធ FMIS។
៣. ការម្គ្ប់ម្គ្ងម្បរ័នធ FMIS រីម្កុរការរករម្គ្ប់ម្គ្ងគ្លម្ម្មង FMIS របស់ំយកដ្ឋានរ័ត្ម្ម
៌ នវិទាកការង
ុ ត្
សថ ិត្កនង
ុ កកាណាក់កាេលែទរការរករ លដ្ឋយលៅលសសសេ់ការរករបលចចកលទសរួយចកានន
ួ លទៀត្

កេកការុង ត្

បនតរហូត្កេ់ចុង ខលរសា ឆ្នកា២០១៦ កេពាក់រន
័ ធនង
ន ការលរៀបចការបាយការណ៍លចញរីម្បរ័នធ ការែេិត្
របាយការណ៍ Business Intelligence ជាលកើរ FMIS។
ី ការអនុវត្តម្បរ័នធ FMIS ជកាហានទី២ ម្ត្ូវបានលរៀបចការួចរាេ់។
៤. លសចកដីម្ពាងឯកសារ ែនការរម្ងក
៥. ទម្រង់អាណត្តិទូទត្់ចកាណាយថាីឱ្យម្សបតរត្ម្រូវការននការអនុវត្តថ វិកាករា វិធី និង ម្មត្ិកាថវិកាថាីម្ត្ូវបាន
អនុវត្ត, ចាប់និងេិខិត្បទដ្ឋានគ្ត្ិយុត្ត កេម្មនឥទធិរេ កេ់ការអនុវត្តនិងម្គ្ប់ម្គ្ងថវិកាតរបរិបទនន
ករា វិធី កទម្រង់់ និងម្បរ័នធ FMIS ម្ត្ូវបានចងម្កង, និងរបាយការណ៍អនុវត្តនង
ិ ម្គ្ប់ម្គ្ងចកាណាយ និង
ចកាណូេថវិកាសម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្កសួង សាថប័ន និង ថ្ននក់លម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបានចងម្កងនិង កសម្រួេតរត្ម្រូវ
ការ។
វឌ្ឍនភារសូចំករសលម្រចរិនបានលរញលេញតរលគេលៅកកាណត្់ រួរម្មន៖
១. ឯកសារនីត្ិ វិធីអនុវត្តការរករបចចុបបននសម្ម្មប់ម្កសួងធិបលត្យយម្ត្ូវបានចងម្កង (ម្កសួងធកាៗ) ចកានន
ួ
២
(១០%)
២. ឯកសារនីត្ិ វិធីអនុវត្តការរករបចចុបបននលៅរនទីរលសកាកិចន
ច ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុសណា
កា
កចកានន
ួ ៥ លខត្ត ម្ត្ូវបានចង
(០%)
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៣. ឯកសារនីត្ិ វិធីអនុវត្តការរករថាត
ី រ បបឧត្តម្មនុវត្តន៍សម្ម្មប់អនុវត្តលៅតរម្កសួង សាថប័ន និងរនទីរលសកាកិចចនង
ិ ហិរញ្ញវត្ថត
ុ រម្បរ័នធ FMIS ម្ត្ូវបានលរៀបចកា (០%)។
៤. លសចកដីម្ពាងឯកសារត្ម្រូវការ ែនកបលចចកលទស និងរុខរករននម្បរ័នធ FMIS ជកាហានទី២ កកាណាក់កាេទី១
(ការរម្ងីករុខរករទកាងអស់លៅជកាហានទី១ លៅម្កសួង សាថប័ន និង ថ្ននក់លម្ការជាត្ិ) ម្ត្ូវបានលរៀបចកា, កិចចសនាជារួយម្កុរហន
ុ ែគត្ែ
់ គង់ ែនក Software និង Hardware សម្ម្មប់ម្បរ័នធ FMIS ជកាហានទី២ កកាណាក់កាេទី១ ចាប់រនី ថងសរ
ុ េភារននកិចចសនា ម្ត្ូវបានចាប់លែដរ
ើ អនុវត្ត (២០%)។
៥. ទីតកាងកនុងការសាថបំរម្ងីករជឈរណឌេទិននន័យ និង រជឈរណឌេសលស្ររកគះទិនននយ
័ កេម្មនអាចម្ទម្ទង់
បានកេ់ការរម្ងីកម្បរ័នធ FMIS និងការលធវើសម្មហរណករាម្បរ័នធំំពាក់រន
័ ធនង
ន ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈរបស់ កសហវ ម្ត្ូវបានកកាណត្់បាន (១៥%)។
ទនទនរននងលនះ លគេបកាណងលនះ ម្មនបរាម្បឈរ រួរម្មន៖

1> ការផ្លៃស់បតូរ ែនការ និងរចំសរព័នធម្ត្ូវបានបះពាេ់កេ់កចិ ចកកាលណើរននការអនុវត្ត ែនការសករាភារ កេ
បានដ្ឋក់លចញ និងបណា
ត េឱ្យម្មនការរនារលរេននការអនុវត្ត

2> កិចចសហការរីអងគភារពាក់រន័ ធកនុងការដ្ឋក់ឱ្យកកាលណើរការយនតការម្ចកលចញចូេ ត្រួយ

និងការអនុវត្តការរករ

គ្លម្ម្មង FMIS លៅរិនទន់បានលរញលេញ និងម្គ្ប់ម្ជុងលម្ជាយ។
លបើលទះជាម្មនសូចំកររួយចកានន
ួ បានសលម្រចតរលគេលៅក៏លដ្ឋយ ក៏បុ នត ម្កុរការរករ FMWG គ្ួរបនត
ន និងរលនៃឿនការែសរវែាយ FMIS ជកាហានទី
ជការញ
ុ និងសហការជារួយននងអងគភាររួយចកានន
ួ កេពាក់រន
័ ធកនុងការរម្ងង
២ និងនីត្ិ វិធីបចចុបបនននង
ិ អំគ្ត្ ននការរករ កេពាក់រន
័ ធនង
ន ម្បរ័នធលនះ។
សោលបាំណង ២៣ “ពត្ងលងការអនុវរតត្បព័នធរណសនយយថមី ត្បព័នធករ់ត្តាថមី ត្បព័នធរបាយការណ៍ថមី និង
ត្បព័នធរមាៃភាព”
កនុងលគេបកាណងលនះ ម្បរ័នធគ្ណលនយយថាី ម្បរ័នធកត្់ម្តថាី ម្បរ័នធរបាយការណ៍ថាី និងម្បរ័នធត្ម្មៃភារម្ត្ូវបាន
លរៀបចកាលដ្ឋយត្ម្រូវលរៀបចកាសតង់ដ្ឋរគ្ណលនយយសាធារណៈម្សបតរសត ង់ដ្ឋរ IPSAS លដ្ឋយែារភាជប់លៅននងការលម្បើម្បាស់
FMIS និងបលងកើត្ជលម្រើសសម្ម្មប់ការអនុវត្តជាជកាហានៗលៅរកការអនុវត្តគ្ណនីបងគរ, ការ កេរអទម្រង់របាយការណ៍
ការអនុវត្តថវិកាម្ត្ូវលរៀបចកាសម្ម្មប់គ្ណៈរការស្រនតី, សាថប័ននីត្ិបបញ្ញត្តិ និងសាធារណៈនិងការចុះបញ្ជ ីសារលរើភ័ណឌម្ទរយសរបត្តិរកា និងលធវើបចចុបបននភារជាម្បចាកា។
សម្ម្មប់លគេបកាណងលនះ ម្មនសូចំករសរិទក
ធ រាគ្នៃះន គ្ឺម្បរ័នធគ្ណលនយយថាី ម្បរ័នធកត្់ម្តថាី ម្បរ័នធរបាយការណ៍ថាីនិងម្បរ័នធត្ម្មៃភារម្ត្ូវបានអនុវត្តម្បកបលដ្ឋយស័កតិសិទិភា
ធ រនិងម្បសិទិភា
ធ រ ជាេទធែេសលម្រចបាន ៦៩%
កេម្មនចលរកករសករាភារចកានន
ួ ០៤ គ្ឺ ២៣.១.លរៀបចកាសតង់ដ្ឋរគ្ណលនយយសាធារណៈម្សបតរសត ង់ដ្ឋរ IPSAS និង
ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តជាបលណតើរៗតរេកាដ្ឋប់េកាលដ្ឋយ ម្ររទកាងែារភាជប់លៅននងការរម្ងីកការលម្បើម្បាស់ FMIS និងបលងកើត្
ជលម្រើសសម្ម្មប់ការអនុវត្តជាជកាហានៗ លៅរកការអនុវត្តគ្ណនីបងគរ,២៣.២. កេរអទម្រង់របាយការណ៍អនុវត្តថ វិកា
កេម្ត្ូវលែើលៅគ្ណៈរការស្រនតី និងសាថប័ននីត្ិបបញ្ញត្តិ, ២៣.៣. កេរអទម្រង់របាយការណ៍នង
ិ ការផ្លៃស់បតូររ័ត្៌ម្មនជា
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រួយសាធារណជន និង ២៣.៤.ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តយនតការលកើរបីបញ្ច ប់ការចុះបញ្ជ សា
ី រលរើភ័ណឌម្ទរយសរបត្តិរកា និងលធវើ
បចចុបបននភារជាម្បចាកា ។
លគេបកាណងលនះ ម្ត្ូវបានលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទ និងអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ, អគ្គំយកដ្ឋាន
លគេនលោបាយលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, អគ្គំយកដ្ឋានថវិកា, អគ្គំយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរកាបាេថ្ននក់លម្ការ
ជាត្ិ, អគ្គំយកដ្ឋានម្ទរយសរបត្តិរកា និងចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ។

ែនកទី២

ម្ត្ីម្មសទី១

ម្ត្ីម្មសទី២

ម្ត្ីម្មសទី៣

ម្ត្ីម្មសទី៤

ឆ្នកា២០១៦

លគេបកាណងទី២៣

៧៦ %

៧៦ %

៦១ %

៧២ %

៦៩ %

២៣.១

៩០ %

៦៨ %

៣៥ %

៥៧ %

៨៥ %

២៣.២

៦០ %

៨៤ %

៨៤ %

៩០ %

៩៧ %

២៣.៣

៧៥ %

៩៦ %

១០០ %

៨០ %

៦៩ %

២៣.៤

៧៨ %

៥៥ %

២៦ %

៦៣ %

៣៩ %

ចលរកករសករាភារ ២៣.១. “លរៀបចកាសតងដ្ឋ
់ រគ្ណលនយយសាធារណៈម្សបតរសត ងដ្ឋ
់ រ IPSAS និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តជា
ី ការលម្បើម្បាស់ FMISនិងបលងកត្
បលណតរើ ៗតរេកាដ្ឋប់េលកា ដ្ឋយ ម្ររទកាងែារភាជប់លៅននងការរម្ងក
ើ ជលម្រើសសម្ម្មប់ការ
អនុវត្តជាជកាហានៗ លៅរកការអនុវត្តគ្ណនីបងគរ”។ ចលរកករសករាភារលនះសលម្រចបាន ៩០%បានចូេរួរលរៀបចកាសករា
ភារគកាម្ទអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិនិងម្កុរការរករម្គ្ប់ម្គ្ងគ្លម្ម្មងម្បរ័នធរ័ត្៌ម្មនវិទាម្គ្ប់ម្គ្ង
ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ។
វឌ្ឍនភារសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា រួរម្មន៖
១. (ទី១) ម្បកាសសត ីរន
ី ីត្ិ វិធីចណា
កា
យតររជជលទយយបុលរម្បទនសម្ម្មប់ម្គ្នះសាថនសាធារណៈរកាបាេ ម្ត្ូវបាន
លរៀបចកាចុះនថងទី២៩ ខវិចិកា ឆ្នកា២០១៦, (ទី២) ម្បកាសសត រ
ី ីការដ្ឋក់លអាយអនុវត្តលគេការណ៍ ណំកាសតរ
ី ី
កិចចបញ្ច កា
ិ គ្ណលនយយទូលៅ គ្ណលនយយរជជលទយយបុលរម្បទន គ្ណលនយយរជជលទយយចកាណូេរបស់ម្គ្នះសាថន
សាធារណៈរកាបាេ ម្ត្ូវបានលរៀបចកាចុះនថងទី២៩ ខវិចិកា ឆ្នកា២០១៦ និង (ទី៣) វគ្គបណតុះបណា
ត េសត រ
ី ីកិច-ច
បញ្ច ិកាគ្ណលនយយ រជជលទយយបុលរម្បទន គ្ណលនយយរជជលទយយចកាណូេ និង គ្ណលនយយទូលៅកេ់រជជលទយយករ
បុលរម្បទន រជជលទយយករចកាណូេ រស្រនតីម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្ណលនយយករម្បចាកាម្គ្នះសាថនសាធារណៈរកាបាេ
ម្ត្ូវបានលរៀបចកាលៅអគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ លៅនថងទី១៩, ២៦ និង២៨ ខធនូ ឆ្នកា២០១៦។
វឌ្ឍនភារសូចំករសលម្រចរិនបានលរញលេញតរលគេលៅកកាណត្់ រួរម្មន៖
១. សារាចរ ណំកាសតរ
ី ីកិចចបញ្ជ ិកាគ្ណលនយយរជជលទយយបុលរម្បទនសម្ម្មប់រកាបាេថ្ននក់ជាត្ិនង
ិ ថ្ននក់លម្ការជាត្ិ

ម្ត្ូវបានលរៀបចកា (៩០%)។
២. គ្ណលនយយបងគរម្ត្ូវបានសិការីបរាម្បឈរ និងឈានលៅរកការអនុវត្តគ្ណលនយយបងគរជាជកាហានៗ (៨០%)។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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៣. ទម្រង់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ែអកលេើរូេដ្ឋានសាច់ម្បាក់ (Cash Basis IPSAS reporting) ម្ត្ូវបាន កេរអ

(៧០%)19។

ិ កេម្ត្ូវលែលើ ៅគ្ណៈរការស្រនតី និង សាថប័ននីត្ិ
ចលរកករសករាភារទី២៣.២. “ កេរអទម្រង់របាយការណ៍អនុវត្តថវកា
បបញ្ញត្”តិ ។ ចលរកករសករាភារលនះសលម្រចបាន ៩៧%បានចូេរួរលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំយក-ក្
ឋានរត្ំគរជាត្ិ និងអគ្គំយកដ្ឋានថវិកា ។
វឌ្ឍនភារសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា រួរម្មន៖
១. ទម្រង់តរាងទិនននយ
័ ចកាណូេ និងចកាណាយពាក់កណា
ត េឆ្នកា ម្ត្ូវបាន កេរអ។
២. ទម្រង់របាយការណ៍សតីរកា
ី រអនុវត្តថ វិកាពាក់កណា
ត េឆ្នកាម្ត្ូវបាន កេរអឱ្យម្សបតរសត ង់ដ្ឋរកនុងត្កាបន់ និង
អនតរជាត្ិ។
វឌ្ឍនភារសូចំករសលម្រចរិនបានលរញលេញតរលគេលៅកកាណត្់ រួរម្មន៖
១. ចាប់ទូទត្់ថ វិកាម្បចាកាឆ្នកាម្ត្ូវបានលរៀបចកាដ្ឋក់ជន
ូ គ្ណៈរការស្រនតី និងសាថប័ននិត្ិបបញ្ញត្តិ (៩០%)។ អគ្គំ-

យកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិបានបូកសរុបត្ួលេខចកាណូេ-ចកាណាយថវិកាឆ្នកា២០១៦ ជាបនតបូកបលណដើរៗ និងបញ្ចូ េ
កនុងតរាងឧបសរ័ពនធ ចកានន
ួ ១១ ខកនុងឆ្នកា២០១៦ លកើរបីលម្ត្ៀរលរៀបចកាដ្ឋក់ចេ
ូ លសចកដម្ី ពាងចាប់ទូទត្់ថ វិកា
ឆ្នកា២០១៦

ចកា ណកឯលសចកដីម្ពាងចាប់សដីរីការទូទត្់ថ វិកាទូលៅរបស់រកាសម្ម្មប់ការម្គ្ប់ម្គ្ងឆ្នកា២០១៥

ម្ត្ូវបានរកាសភាអនុរ័ត្ កាេរីនថងទី០៧ ខធនូ ឆ្នកា២០១៦ និងម្រនទស
ធ ភា បានរិនត្
ិ យចប់សរវម្គ្ប់លេើទម្រង់
ិ ២០១៦ កការង
និងចាប់លនះទកាងម្សុងកាេរីនថងទី១៩ ខធនូ ឆ្នកា២០១៦។សម្ម្មប់ឆ្នកាថវកា
ុ លរៀបចកាបូកសរុបត្ួលេខ
ចកាណូេ-ចកាណាយថវិកាឆ្នកា២០១៦ និងលរៀបចកាតរាងឧបសរ័ពនធ លកើរបីជារូេដ្ឋននកនុងការលរៀបចកាលសចកដីម្ពាង
ចាប់សតីរីការទូទត្់ថ វិកាឆ្នកា២០១៦ បានទន់លរេលវលាម្សបគន និងចាប់សតីរីការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថឆ្
ុ ន កា
២០១៨។

ចលរកករសករាភារ ២៣.៣. “ កេរអទម្រង់របាយការណ៍នង
ិ ការផ្លៃស់បូរត រ័ត្ម្ម
៌ នជារួយសាធារណៈជន”។ ចលរកករ
សករាភារលនះសលម្រចបាន ៦៩% បានចូេរួរលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ, អគ្គំយកដ្ឋានលគេនលោបាយលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ, អគ្គំយកដ្ឋានថវិកា និងអគ្គំយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ។
វឌ្ឍនភារសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា រួរម្មន៖

1> របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងលសកាកិចច (TOFE) ម្បចាកា ខ ម្ត្ូវបានលចញែសរវែាយលទៀងទត្់លៅលេើលគ្ហទការ័រ
កសហវ ។
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លោងតរចាប់សតីរីគ្ណលនយយ និងសវនករា កេម្បកាសឱ្យអនុវត្តលដ្ឋយម្រះរាជម្ករចុះនថងទី ១៤ ខរករា ឆ្នកា២០១៦ កនុងម្មម្ត២ ម្កុរ

ម្បនកាជាត្ិគ្ណលនយយ គ្ឺជាសាថប័នកកាណត្់អការីម្កបខ័ណឌគ្ត្ិយត្
ុ តសម្ម្មប់ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តសតង់ដ្ឋរគ្ណលនយយ សត ង់ដ្ឋរសវនករា និងម្ករសីេធរ៌ វិជាជជីវៈរបស់គ្ណលនយយករ និង សវនករ កេជាលគេការណ៍ម្ត្ូវម្មនសងគត្ិភារជារួយននងសត ង់ដ្ឋរអនត រជាត្ិ។ កូចលនះ ម្កុរម្បនកាជាត្ិ
គ្ណលនយយម្ត្ូវលរៀបចកាសតង់ដ្ឋរគ្ណលនយយសាធារណៈម្សបតរសត ង់ដ្ឋរ IPSAS និងចូេរួរលរៀបចកាលដ្ឋយអគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

39

2> របាយការណ៍សតីរីការអនុវត្តថវិកាពាក់កណាតេឆ្នកា ម្ត្ូវបានែសរវែាយលេើលគ្ហរទការ័រ កសហវ ។
3> រ័ត្ម្ម
៌ នពាក់រន
័ ធសម្ម្មប់ការលរៀបចកាថ វិកាសលងាបននចាប់ថ វិកាម្ត្ូវបានចងម្កង និងថវិកាសលងាបននចាប់
ថវិកាម្បចាកាឆ្នកាម្ត្ូវបានលរៀបចកា និងែសរវែាយលេើលគ្ហទការ័រ កសហវ ោងយូរ ០២ សបាតហ៍បំទប់។
វឌ្ឍនភារសូចំករសលម្រចរិនបានលរញលេញតរលគេលៅកកាណត្់ រួរម្មន៖

1> របាយការណ៍អនុវត្តថវិកាម្បចាកាឆ្នកានែទកនុង

កសហវ ម្ត្ូវបានែសរវែាយតររយៈលគ្ហទការ័ររបស់ កសហវ

(៥០%)។ ការរករលនះ ននងម្ត្ូវបញ្ច ប់កង
នុ ម្ត្ីម្មសទី១ ននឆ្នកា២០១៧។

2> ការផ្លៃស់បតូររ័ត្ម្ម
៌ នអធិការកិចចហិរញ្ញវត្ថុ

និងអធិការកិចជ
ច ំ
កា ញតរបណា
ត ម្កសួង សាថប័ន ម្ត្ូវបានសិកា

ម្សាវម្ជាវ លរៀបចកាទម្រង់ និងខៃរ
ន សារ (០%)។20

ចលរកករសករាភារ ២៣.៤. “ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តយនតការលកើរបីបញ្ច បកា
់ រចុះបញ្ជ សា
ី រលរើភណ
័ ឌ ម្ទរយសរបត្តរិ កា និងលធវើ
បចចុបបននភារជាម្បចាកា” ។ ចលរកករសករាភារលនះសលម្រចបាន ៣៩% កេអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ,
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ និងអគ្គំយកដ្ឋានម្ទរយសរបត្តិរកានិងចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ។
វឌ្ឍនភារសូចំករសលម្រចរិនបានលរញលេញតរលគេលៅកកាណត្់ រួរម្មន៖

1> លសចកតីម្ពាងអនុម្កនត្យសត រី ីការម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជ ីសារលរើភណឌម្ត្ូវបានបញ្ជូ នលៅទីសតីការគ្ណៈរការស្រនតី (៨០%)។
2> ទិននន័យបញ្ជ ីសារលរើភណឌលៅថ្ននក់កណាតេម្ត្ូវបានបញ្ចូ េ (០%)។
ិ ននិងនីត្ិ វិធីសតីរីការលរៀបចកាបញ្ជ ីសារលរើភណឌម្ទរយសរបត្តិ3> រត្ិម្បនកាចាប់លេើលសចកតីម្ពាងអនុម្កនត្យសត ីរីវធា
រកាម្ត្ូវបានែតេ់ និងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភារសត ីរីការែតេ់រត្ិម្បនកាចាប់ម្បចាកាម្ត្ីម្មស និងឆ្នកាម្ត្ូវបានលរៀបចកា
និងលគររជូនថ្ននក់កនកំកា (៣០%)។

4>

ែនការត្ម្រូវការរត្ិម្បនកាចាប់បីឆ្នការំកិេ លេើេិខិត្បទដ្ឋានគ្ត្ិយុត្តសម្ម្មប់ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តយនត ការ
លកើរបីបញ្ច ប់ការចុះបញ្ជ សា
ី រលរើភ័ណឌម្ទរយសរបត្តរិ កានិងលធវើបចចុបបននភារជាម្បចាកាម្ត្ូវបានលរៀបចកា និងអនុរត្
័
លដ្ឋយថ្ននក់កនកំកា (៨០%)។

5> នីត្ិវិធីអនុវត្តការរករសម្ម្មប់ការម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជ ីសារលរើភណឌម្ទរយសរបត្តិរកា ម្ត្ូវបានសិកា និងកកាណត្់ជាត្ម្រូវ
ការរួចរាេ់សម្ម្មប់ម្បរ័នធ FMIS កកាណាក់កាេទី២ រុខរករម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទរយសករា Asset Management
(៥%)។
សោលបាំណង ២៤ “ពត្ងលងការអនុវរតឧបករណ៍ និងយនតការសដ្ើលបីបសងោើនការទ្ទ្ួលខុសត្រូវ និង
រណសនយយភាព (ត្បព័នធត្រួរពិនិរយ)”
សម្ម្មប់លគេបកាណងលនះ សលម្រចបាន ៦៣% កេម្មនចលរកករសករាភារចកានន
ួ ០៤ គ្ឺ ២៤.១. បលងកើត្ឱ្យ
ម្មនទណឌករារកាបាេសរម្សបចកាលពាះកកាហុសឆ្គង ឬការម្គ្ប់ម្គ្ងធនធានសាធារណៈរិនសរម្សបនិងគានម្បសិទិភា
ធ រ។
ទណឌករាលនះម្ត្ូវ ចងលៅកនុងេិខត្
ិ បទដ្ឋានគ្ត្ិយុត្ត និងលធវកា
ើ រែសរវែាយ និង ណំកាឱ្យបានទូេកាទលា
ូ យ, ២៤.២.លធវើ
បចចុបបននភារនិងែតេ់សិទិអ
ធ ណា
កា
ច និងភារទន់ភៃន់ជាបនតបំទប់ជន
ូ អងគភារថវិកា,២៤.៣. ម្ត្ួត្រិនិត្យលឡើង វិញលេើការ
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ការ កសម្រួេរចំសរពន
័ ធសាថប័នកនុងអគគធិការដ្ឋាន កេលធវើឱ្យការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្មនការរនារលរេ។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

40

អនុវត្តសិទិអ
ធ កាណាចនិងភារទន់ភៃន់ កេបានែតេ់ជន
ូ លកើរបីលធវជា
ើ រូេដ្ឋានកនុងការរម្ងីកការែតេ់សិទិអ
ធ កាណាច និងភារទន់ភៃន់ សលម្រចបាន ៥០% និង២៤.៤. លរៀបចកានង
ិ ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តទម្រង់របាយការណ៍វឌ្ឍនភារអនុវត្តថ វិកាម្បចាកាម្ត្ីម្មស ឆ្ម្មសនិងម្បចាកាឆ្នកា សលម្រចបាន ៩២%។

ែនកទី២

ម្ត្ីម្មសទី១

ម្ត្ីម្មសទី២

ម្ត្ីម្មសទី៣

ម្ត្ីម្មសទី៤

ឆ្នកា២០១៦

លគេបកាណង ២៤

៧០ %

៧៧ %

៥៥ %

៦០ %

៦៣ %

២៤.១

១០០ %

៤០ %

៣០ %

៣៣ %

៣២ %

២៤.២

០%

១០០ %

៩០ %

១០០ %

៩១ %

២៤.៣

១០០ %

០%

០%

០%

៤០ %

២៤.៤.

១០០ %

៧៦ %

១០០ %

១០០ %

៩២ %

ចលរកករសករាភារ ២៤.១. “បលងកត្
ើ ឱ្យម្មនទណឌករារកាបាេសរម្សប ចកាលពាះកកាហស
ុ ឆ្គង ឬការម្គ្ប់ម្គ្ងធនធាន
សាធារណៈរិនសរម្សបនិងគានម្បសិទភា
ិ ធ រ។

ទណឌករាលនះម្ត្ូវ ចងលៅកនង
ុ េិខត្
ិ បទដ្ឋានគ្ត្ិយត្
ុ ត

និងលធវកា
ើ រ

ែសរវែាយ និង ណំកាឱ្យបានទូេទ
កា លា
ូ យ”។ ចលរកករសករាភារលនះសលម្រចបាន ៣៣% កេអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ, អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ និងអគគធិការដ្ឋាន។
វឌ្ឍនភារសូចំករសលម្រចរិនបានលរញលេញតរលគេលៅកកាណត្់ រួរម្មន៖

1> ឯកសារគ្ត្ិយុត្ពា
ត ក់រន
័ ធម្ត្ូវបានលរៀបចកា និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត (៩៧%)។ លសចកតី ណំកាសតីរីការម្គ្ប់ម្គ្ងវត្តម្មន
រស្រនតរា
ី ជការនិងរស្រនតក
ី ិចចសនាននអគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ

និងបានដ្ឋក់ជន
ូ ថ្ននក់កនកំកាចុះហត្ថលេខា

ន ការអនុវត្តលៅតរំយកដ្ឋានននអគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ
រួចរាេ់និងែសរវែាយ តរដ្ឋន និងរម្ងង
និងរត្ំគររាជធានី លខត្ត។
ិ នការរួរននការដ្ឋក់ទណឌករារកាបាេកនុង វិស័យហិរញ្ញវត្ថសា
2> េិខត្ិ បទដ្ឋានគ្ត្ិយុត្ពា
ត ក់រន
័ ធ និង វធា
ុ ធារណៈ
ម្ត្ូវបានលរៀបចកា និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត (០%)។

3> លសចកតី ណំកា េិខត្ិ បទដ្ឋានគ្ត្ិយត្ុ ទ
ត ក់ទង និងទណឌករានង
ិ វិន័យរកាបាេ ម្ត្ូវបានលរៀបចកាចងម្កង (០%)។
ិ
ចលរកករសករាភារ ២៤.២. “លធវប
ើ ចចុបបននភារនិងែតេស
់ ទ
ិ អ
ិ ធ ណា
កា ច និងភារទន់ភន
ៃ ជា
់ បនតបំទប់ជន
ូ អងគភារថវកា
” ។ ចលរកករសករាភារលនះសលម្រចបាន ៩១% បានចូេរួរលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំយកដ្ឋានថវិកា។
វឌ្ឍនភារសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា រួរម្មន៖

1> អងគភារថវិការបស់ម្កសួង សាថប័ន ម្ត្ូវបានរិនត្ិ យ និងដ្ឋក់អនុវត្តប នថរ។
2> ការទទួេបានសិទិអធ ណា
កា
ចរបស់អងគភារថវិកាកាន់ ត្លម្ចើនជាងរុន។
3> ការែតេ់សិទិអធ កាណាចអនុវត្តកេ់អងគភារថវិកា រិន រនជាអាណាប័កលែទរសិទិធ

គ្ឺ សិទិលធ ម្បើម្បាស់រជជលទយយ-

បុលរម្បទនកនង
ុ ការទិញផ្លទេ់រម្ី កុរហន
ុ , សិទិរធ បស់រស្រនតីទទួេហិរញ្ញវត្ថុ បាន កសម្រួេ, លគេការណ៍ និង

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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នីត្ិ វិធនី ែទកនុងប នថរសម្ម្មប់អនុវត្តថ វិកា និងសិទិចា
ធ ត្់ ចងការ អនុវត្តថ វិការបស់សារីម្កសួង សាថប័ន ម្ត្ូវ
បាន កសម្រួេ និងលរៀបចកា។

4> រម្ងងន សរត្ថភារ អងគភារកនុងការអនុវត្តថវិកាតររយៈករាវិធីវគ្គបណតុះបណាតេកេ់អងគភារថវិកា។ ជាក់សត ង អគ្គំយកដ្ឋានថវិកា បានលធវើការបណតុះបណា
ត េជូនអងគភារថវិកាករា វិធីរបស់ម្កសួង សាថប័ន កូចជា
ម្កសួងរុខរករសាធារណៈ, ម្កសួងការបរលទសនិងសហម្បត្ិបត្ិតការអនតរជាត្ិ, កសហវ និងរនទីរលសកាកិចច
និងហិរញ្ញវត្ថុ, ម្កសួងធរាការ និងសាសំ, ម្កសួងរត្៌ម្មន, ម្កសួងវបបធរ៌ និង វិចិម្ត្សិេបៈ, ម្កសួង
នម្បសណីយ៍ និងទូរគ្រំគ្រន៍ និង ម្កសួងអភិវឌ្បជនបទ ជាលកើរ។
វឌ្ឍនភារសូចំករសលម្រចរិនបានតរលគេលៅកកាណត្់ រួរម្មន៖
១. លគេការណ៍ ណំកាសតីរកា
ី រដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តអងគភារថវិកា ម្ត្ូវបានលធវប
ើ ចចុបបននភារ និងម្បកាសដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត

លគេការណ៍ ណំកាថាី (៩០%)។
២. ម្បកាសសត ីរម្ី កបខ័ណឌសិទិអ
ធ កាណាច

និងការទទួេខុសម្ត្ូវរបស់អងគភារថវិកាម្ត្ូវបានលរៀបចកានង
ិ អនុរត្
័

(៥០%)។

ិ លេើការអនុវត្តសទ
ចលរកករសករាភារ ២៤.៣. “ម្ត្ួត្រិនត្
ិ យលឡើងវញ
ិ អ
ិ ធ ណា
កា ចនិងភារទន់ភន
ៃ ់ កេបានែតេជ
់ ន
ូ
ី ការែតេស
លកើរបីលធវជា
ើ រូេដ្ឋានកនង
ុ ការរម្ងក
់ ទ
ិ អ
ិ ធ ណា
កា ច និងភារទន់ភន
ៃ ”់ ។ ចលរកករសករាភារលនះសលម្រចបាន ៤០%
បានចូេរួរលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទអនុវត្តលដ្ឋយអគគធិការដ្ឋាន និងអគ្គំយកដ្ឋានថវិកា។
សូចំករសលម្រចរិនបានលរញលេញតរលគេលៅកកាណត្់ រួរម្មន៖
១. លសចកតីម្ពាងរបាយការណ៍សតីរកា
ី រម្ត្ួត្រិនត្
ិ យលៅតរបណា
ត អងគភារថវិកាម្ត្ូវបានរិភាកាចងម្កង

លកើរបី

ន ការ កេរអការលធវអ
ិ តរបណា
រម្ងង
ើ ធិការកិចចហិរញ្ញវត្ថុលៅអងគភារថវកា
ត ម្កសួង សាថប័ន លកើរបីធាំការ កេរអការអនុវត្តសិទិអ
ធ កាណាច និងភារទន់ភៃន់ (០%)។
២. របាយការណ៍ និងអនុសាសន៍ននការអនុវត្តសិទិអ
ធ កាណាច (៨០%) ម្ត្ូវបានសិកានិងលរៀបចកា (លដ្ឋយសារ
ម្បកាសលេខ ១២៨២ សហវ.ម្បក. ចុះនថងទី ១៧ ខត្ុលា ឆ្នកា២០១៦ សត ីរីសិទិអ
ធ ណា
កា
ច ការទទួេខុសម្ត្ូវ
និងនីត្ិ វិធី ននការអនុវត្តថ វិកាករា វិធីរបស់អងគភារថវិកា ម្ត្ូវបានម្បកាសដ្ឋក់ឱ្យលម្បើម្បាស់នង
ិ អនុសាសន៍
ម្ត្ូវបានលរៀបចកានិងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តថាី កេរិនទន់បានលធវើការវាយត្នរៃលៅលឡើយ។
កនុងចលរកករលនះអគគធិការដ្ឋាន និងអគ្គំយកដ្ឋានថវិកា ម្ត្ូវែតេកា
់ រយកចិត្តទុកដ្ឋក់លេើការរករលនះលកើរបីធាំ
ី ការែតេ់សិទិអ
ការអនុវត្តសិទិអ
ធ កាណាចនិងភារទន់ភៃន់ កេបានែតេជ
់ ន
ូ លកើរបីលធវើជារូេដ្ឋានកនង
ុ ការរម្ងក
ធ ណា
កា
ច និង
ភារទន់ភៃន់សម្ម្មប់អងគភារថវិកាម្ត្ូវបានបលងកន
ើ និង កេរអកង
នុ កកាណាក់កាេទី៣ននករា វិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈលនះ។

ិ ម្បចាកាម្ត្ីម្មស
ចលរកករសករាភារ ២៤.៤. “លរៀបចកានង
ិ ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តទម្រង់របាយការណ៍វឌ្ឍនភារអនុវត្តថវកា
ិ េទធែេសលម្រចបាននិង ម្ររទកាងវធា
ិ នការលដ្ឋះម្សាយរីម្កសួង
ឆ្ម្មសនិងម្បចាកាឆ្នកា (លដ្ឋយរំលេចរីការលរៀបចកាថវកា
សាថប័ន លៅម្កសូងលសកាកច
ិ ន
ច ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ និងលៅនែទកង
នុ ម្កសួងនីរយ
ួ ៗ)” ។ ចលរកករសករាភារលនះ សលម្រចបាន ៩២%
បានចូេរួរលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំយកដ្ឋានថវិកា។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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វឌ្ឍនភារសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា រួរម្មន៖
១. ទម្រង់របាយការណ៍វឌ្ឍនភារអនុវត្តថ វិកា (របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ) ម្បចាកាម្ត្ីម្មស ម្ត្ូវបាន កេរអ និង
ទម្រង់របាយការណ៍វឌ្ឍនភារននេទធែេ ម្បចាកាឆ្ម្មស និងម្បចាកាឆ្នកាម្ត្ូវបាន កេរអ។
២. ទម្រង់សកាលណើថវិកាករា វិធីម្បចាកាម្ត្ីម្មសម្ត្ូវបាន កេរអ។
៣. ទម្រង់របាយការណ៍ននការលធវន
ើ យ
ិ ័ត្ករាម្ត្ូវបាន កេរអ។
៤. ទម្រង់របាយការណ៍វឌ្ឍនភារថវិកា ម្បចាកាម្ត្ីម្មស និង/ ឬ ឆ្ម្មស និងម្បចាកា ឆ្នកា (ករា វិធី និងរិន រនករា វិធ)ី
លៅថ្ននក់រកាបាេកណា
ត េម្ត្ូវបានលរៀបដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត។
៥. របាយការណ៏វឌ្ឍនភារអនុវត្តថវិកាជការូក២១ (វិនិលោគ្ផ្លទេ់) ម្ត្ូវបានលរៀបចកាកនុងម្ត្ីម្មសទី៤លនះ។
វឌ្ឍនភារសូចំករសលម្រចរិនបានលរញលេញតរលគេលៅកកាណត្់ រួរម្មន៖

1> លសចកតី ណំកាលេខ

០០៥ សហវ សត ីរីលគេការណ៍និងនីត្ិ វិធនី ែទកនុងសម្ម្មប់ការអនុវត្តថវិកាករា វិធីរបស់

កសហវ ម្ត្ូវបានលធវើបចចុបបននករា (៥០%)។
វឌ្ឍនភារជាភាគ្រយ កនុងម្ត្ីម្មសលនះ បានបរកាញលៅកម្រិត្ទប ៦៤% អងគភារពាក់រន
័ ធម្ត្ូវចូេរួរអនុវត្ត
ី ប នថរលទៀត្នូវសូចំករគ្នៃះន ៗ កេជា
លគេបកាណង និងចលរកករសករាភារខាងលេើលនះ គ្ួរបនតរម្ងនង និងរម្ងក
សម្មសធាត្ុចាកាបាច់សម្ម្មប់គកាម្ទកេ់ការអនុវត្តករា វិធី កទម្រង់របស់អងគភារសារី និងលៅកកាណាក់កាេបំទប់ កូចលនះ ទណឌករារកាបាេសរម្សប ចកាលពាះកកាហុសឆ្គង ឬការម្គ្ប់ម្គ្ងធនធាន សាធារណៈរិនសរម្សប និងគានម្បសិទិភា
ធ រ
ម្ត្ូវលរៀបចកាកង
នុ េិខត្
ិ បទដ្ឋានគ្ត្ិយត្
ុ ត និងលធវើការែសរវែាយ និង ណំកាឱ្យបានទូេកាទូលាយ និងការម្ត្ួត្រិនត្
ិ យលឡើង វិញ
ី ការែតេ់សិទិអ
លេើការអនុវត្តសិទិអ
ធ កាណាចនិងភារទន់ភៃន់ កេបានែតេជ
់ ន
ូ
លកើរបីលធវើជារូេដ្ឋានកនង
ុ ការរម្ងក
ធ កាណាច
និងភារទន់ភៃន់ម្ត្ូវ ត្រម្ងនងប នថរ។

រ៣. ក្នកទ្ី៣ “ការ្ារភាាប់ថ វិកាសៅនលងសោលនសោបាយ”
ការែារភាជប់ថ វិកាលៅននងលគេនលោយ គ្ឺជាជកាហានក៏សខា
កា ន់សម្ម្មប់ការអនុត្តកង
នុ ករា វិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកកាណាក់កាេទី៣ លនះ។ ការអនុវត្តថវិកាករា វិធីម្បកបលដ្ឋយម្បសិទិភា
ធ រ និងស័កតិសិទិភា
ធ រគ្ឺ
ទរទរឱ្យម្កសួង សាថប័ន កកាណត្់នូវចកាុ វិស័យ លគេបកាណងលគេនលោបាយ ករា វិធន
ី ិងអនុករា វិធីឱ្យចាស់លាស់
និងសងគត្ិភារជារួយយុទសា
ធ ស្រសត ចត្ុលកាណ និង ែនការយុទសា
ធ ស្រសត អភិវឌ្ឍន៍ជាត្ិ។

កនង
ុ ន័យលនះ ម្កសួងលសកាកិចច

និងហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវលរៀបចកាម្កបខណឌថវិការយៈលរេរធយរលកើរបីកកាណត្់រដ្ឋ
ិ នថវិកាសម្ម្មប់តរវិស័យ និងឈានលៅ
ការលរៀបចការដ្ឋ
ិ នសម្ម្មប់ម្កសួង សាថប័ន។ ទនទនរននងលនះ ម្កសួង សាថប័ន ម្ត្ូវលរៀបចកា និង កេរអ ែនការយុទសា
ធ ស្រសត
និងកញ្ច ប់ថ វិកាម្បចាកាឆ្នកា។ ែនកលនះ គ្ួរ ត្លផ្លតត្ការយកចិត្ទ
ត ុកដ្ឋក់ខពស់លេើ (១)ម្កបខ័ណឌថវិការយៈលរេរធយរ (២)
ែនការយុទសា
ធ ស្រសត ថវិកា និង (៣) ថវិកាករា វិធី និងអងគភារថវិកាលៅម្គ្ប់ម្កសួង សាថប័នថ្ននក់ជាត្ិ និងថ្ននក់លម្ការ
ជាត្ិ ។ កនង
ុ កកាណាក់កាេទី៣ ការែារភាជប់ថ វិកាលៅននងលគេនលោបាយ លនះ គ្ឺម្ត្ូវបានបរកាញកូចកនង
ុ
កាម្ការទី
៤ និងទី៥ ខាងលម្ការ។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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កាម្ការទី៤ ៖ ទកាំក់ទកានងរវាងលគេនលោបាយជាត្ិ លគេនលោបាយតរវិស័យម្កបខណឌរយៈលរេ
រធយរ និងថវិកាម្បចាកាឆ្នកា
លគេនលោបាយជាត្ិ
(យុទសា
ធ ស្រសត ចត្ុលកាណ/ ែនការយុទសា
ធ ស្រសត អភិវឌ្ឍន៏ជាត្ិ)

លគេនលោបាយម្មម្កូលសកាកច
ិ ច/
លគេនលោបាយហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ

ម្កបខ័ណឌចកាណូេនិងចកាណាយ
រយៈលរេរធយរ

លគេនលោបាយតរវិស័យ

ែនការយុទសា
ធ ស្រសត ថវិកា

ចាប់សតរ
ី ហ
ី រិ ញ្ញវត្ថស
ុ ម្ម្មប់ការម្គ្ប់ម្គ្ងម្បចាកាឆ្នកា

ម្បភរ៖ ទសសំទនសត រ
ី ីទិសលៅយុទសា
ធ ស្រសត ននការ កទម្រង់ម្បរ័នធថ វិកាករពុជាឆ្នកា២០១៣-២០២០
កាម្ការទី៥៖ ទកាំក់ទកានងរវាងរចំសរពន
័ ធម្គ្ប់ម្គ្ង រចំសរព័នធលគេនលោបាយ និងសិទិអ
ធ កាណាច

ម្បភរ៖ ទសសំទនសត រ
ី ីទិសលៅយុទសា
ធ ស្រសត ននការ កទម្រង់ម្បរ័នធថ វិកាករពុជាឆ្នកា២០១៣-២០២០
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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ន និងរម្ងក
ី ការអនុវត្តថ វកា
ិ ករា វិធ,ី ៣២. ការ
កនុង ែនកទី៣ លនះ ម្មនលគេបកាណងចកានន
ួ ០៦ គ្ឺ ៣១. ការរម្ងង
លរៀបចកាថ វិកាឱ្យម្មនេកាណៈម្គ្ប់ម្ជុងលម្ជាយ និងលធវើសម្មហរណករាថ វិកា, ៣៣.ការលរៀបចកានង
ិ ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តម្បរ័នធ
បំទត្់គ្ណលនយយភារ (រវាងនីត្ិបញ្ញត្ន
តិ ង
ិ នីត្ម្ិ បត្ិបត្តិ, រវាងកសហវនិងម្កសួង សាថប័ន និងលៅកនង
ុ ម្កសួង សាថប័ន),
ន ការលរៀបចកាលគេនលោបាយ និងការលធវើ ែនការហិរញ្ញវត្ថសា
៣៤. ការរម្ងង
ុ ធារណៈ (ការលរៀបចកាលគេនលោបាយនិង
ែនការចកាណូេនិងចកាណាយរយៈលរេរធយរ), ៣៥. ការលរៀបចកាម្បរ័នធម្ត្ួត្រិនិត្យ និង ៣៦. ការរម្ងនងការអនុវត្ត
លគេនលោបាយវិរជឈការហិរញ្ញវត្ថុ។ លគេបកាណងទកាង ០៦ ម្ត្ូវបាន បង ចកជា ២៣ ចលរកករសករាភារ កេពាក់រន
័ ធ
ននងអងគភារលម្ការឱ្វាទម្កសួងលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ ចកានន
ួ ០៧ កូចជា អគ្គំយកដ្ឋានថវិកា, អគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរ
ជាត្ិ, អគ្គំយកដ្ឋានលគេនលោបាយលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, អគ្គំយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរកាបាេថ្ននក់លម្ការ
ជាត្ិ, អគគធិការដ្ឋាន, អគ្គំយកដ្ឋានសវនករានែទកនុង និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ។

បរិោយ

វឌ្ឍនភាពឆ្ន ាំ

វឌ្ឍនភាពឆ្ន ាំ

២០១៥

២០១៦

អាំណះអាំណាង
ី និងដ្ឋក់លចញលគេលៅ
ថវិកាករា វិធីម្ត្ូវរម្ងក

ក្នកទ្ី៣

៧៩%

៩២%

សម្ម្មប់ថ្ននក់ជាត្ិ ឆ្នកា២០១៨ និងថ្ននក់លម្ការជាត្ិ
ឆ្នកា២០២០។

លគេបកាកាណង ៣១

៩៦%

៩៣%

-

លគេបកាកាណង ៣២

-

១០០%

-

លគេបកាកាណង ៣៣

៦០%

១០០%

-

លគេបកាកាណង ៣៤

៧៦%

៩១%

-

លគេបកាកាណង ៣៥

-

៩១%

-

លគេបកាកាណង ៣៦

៨៣%

៨០%

-

សម្ម្មប់ការវាយត្នរៃសរិទក
ធ រាននការអនុវត្តករា វិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ម្បចាកាឆ្នកា២០១៦
ែនកទី៣ សលម្រចបាននូវសរិទក
ធ រា កូចខាងលម្ការ៖
ល និងពត្ងីកការអនុវរត ថ វិកាកលម វិធ”ី
សោលបាំណង ៣១ “ការពត្ងង
ការអនុវត្តថវិកាករា វិធីជាឧបករណ៍ជការុញឱ្យម្មនការែារភាជប់ថវិកាលៅននងលគេនលោបាយបលម្រើឱ្យយុទសា
ធ ស្រសត
ចត្ុលកាណ និង ែនការយុទសា
ធ ស្រសត អភិវឌ្ឍន៍ជាត្ិ។ ការរម្ងនង និងរម្ងីកថវិកាករា វិធី ម្ត្ូវយកចិត្តទុកខពស់ និងម្ត្ូវម្មន
ែនការចាស់លាស់ លកើរបីឱ្យការអនុវត្តថ វិកាករា វិធីអាចសលម្រចលៅបានលរញលេញ។
ិ និងការ កេរអការអនុលគេបកាណងលនះម្មនចលរកករសករាភារចកានន
ួ ០៣ រួរម្មន ៣១.១. ការរិនិត្យលឡើង វញ
វត្តថវិកាករា វិធី, ៣១.២. ការលរៀបចកាយុទសា
ធ ស្រសត លកើរបីរម្ងីកថវិកាករា វិធី និង ៣១.៣. ការអនុវត្ត ែនការបណុត ះបណា
ត េ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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ី ការអនុវត្តថ វិកាតរករា វិធី។ ជារួយគនលនះ អងគភារ ចកានន
និងការកសាងសរត្ថភារសម្ម្មប់ការរម្ងនងនិងរម្ងក
ួ ០៤
កេអនុវត្ត រួរម្មន អគ្គំយកដ្ឋានថវិកា, អគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ, អគគធិការដ្ឋាន និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
កសហវ បានលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទ និងសលម្រចបាន កូចខាងលម្ការ៖
វឌ្ឍនភាព
បរិោយ

ម្ត្ីម្មសទី១

ម្ត្ីម្មសទី២

ម្ត្ីម្មសទី៣

ម្ត្ីម្មសទី៤

ម្បចាកាឆ្នកា២០១៦

៩៣%

១០០%

៩៧%

៩២%

៩៣%

៣១.១

៨៣%

១០០%

៩៣%

៩៧%

៩១%

៣១.២

១០០%

១០០%

១០០%

១០០%

១០០%

៣១.៣

១០០%

១០០%

១០០%

៨៣%

៩២%

លគេបកាណង ៣១

ិ និងការ កេរអការអនុវត្តថវកា
ិ ករា វធ
ិ ី សលម្រចបាន ៩១% កេ
ចលរកករសករាភារ ៣១.១. ការរិនត្
ិ យលឡើងវញ
អនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំយកដ្ឋានថវិកា, អគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ, អគគធិការដ្ឋាន និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ។
វឌ្ឍនភារសរិទក
ធ រាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា រួរម្មន៖

1> ការអនុវត្តថវិកាករាវិធីលៅតរម្កសួងរួយចកាននួ ម្ត្ូវបានចុះរម្ងងន (ម្កសួងលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ ម្កសួង
កនកី នគ្រូបនីយករា និងសកាណង់ ម្កសួងបរិសាថន និងម្កសួងធនធានទនក និងឧត្ុនយ
ិ រ)។

2> លគេការណ៍ ណំកាសតរី ីការលរៀបចកាថវិកាករាវិធី និងការអនុវត្តថវិកាករាវិធី ម្ត្ូវបានែសរវែាយកេ់ម្កសួង
អនុវត្តថ វិកាករា វិធី (ថ្ននក់កណា
ត េនិងរនទីរជកាំញ)។

3> បរាននការអនុវត្តថវិកាករាវិធជា
ី រួយម្កសួង សាថប័ន (ម្កសួងអប់រយ
ំ ុវជន និង កីឡា, ម្កសួងការបរលទស
និងសហម្បត្ិបត្តកា
ិ រអនតរជាត្ិនង
ិ ម្កសួងបរិសាថន) ម្ត្ូវបានរិនិត្យ និងលដ្ឋះម្សាយលដ្ឋយម្កុរការរករលដ្ឋះម្សាយបរាម្បឈររបស់អគ្គំយកដ្ឋានថវិកា។

4> របាយការណ៍សតីរី

“ការរិនត្
ិ យលឡើង វិញការអនុវត្តថ វិកាករា វិធី” ម្ត្ូវបានលរៀបចកា និងរាយការណ៍ជន
ូ ថ្ននក់

កនកំកាម្កសួង21 ។

5> ការអនុវត្តចាត្់វិធានការ កេរអលៅតរបណាតអងគភារថវិកាចកាននួ
ិ
បានម្ត្ួត្រិនិត្យលឡើង វញ

22

១៩៤ អងគភារននម្កសួង សាថប័ន ម្ត្ូវ

។

ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ រួរម្មន៖

21

អគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិគ្ឺជាអងគភារអនុវត្ត។

22

អគគធិការដ្ឋាន គ្ឺជាអងគភារអនុវត្ត។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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1> លគេការណ៍ ណំកាសតរី ីការលរៀបចកាថវិកាករាវិធីតរវិស័យ ម្ត្ូវបានលធវើបចចុបបននភារ លដ្ឋយអគ្គំយកដ្ឋាន
ថវិកា (៨០%)។ លៅម្ត្ីម្មសទី១ ននឆ្នកា២០១៧ អគ្គំយកដ្ឋានថវិកាបានបញ្ច ប់ការលធវើបចចប
ុ បននភារលេើ
លគេការណ៍ ណំកាសតរ
ី ីការលរៀបចកាថ វិកាករាតរវិស័យ។

2> សារាចរសត ីរីវិធសា
ី ស្រសត ននការចរចាគ្លម្ម្មងថវិកាករា វិធីម្បចាកាឆ្នកានែទកង
នុ កសហវ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា (០%)។

23

ី ថវកា
ិ ករា វធ
ិ ”ី សលម្រចបាន ១០០% បានចូេរួរ
ចលរកករសករាភារ ៣១.២. “ការលរៀបចកាយទ
ុ សា
ធ ស្រសតលកើរបីរម្ងក
អនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គំយកដ្ឋានថវិកា។
វឌ្ឍនភារសរិទក
ធ រាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា រួរម្មន៖
ី ថវិកាករា វិធី តររយៈបញ្ចូ េម្កសួង សាថប័នចកានន
1> ការលរៀបចកា និងអនុវត្តយុទសា
ធ ស្រសត រម្ងក
ួ ១១ ឱ្យអនុវត្ត
ថវិកាករា វិធីសម្ម្មប់ឆ្នកា២០១៧។

2> វគ្គបណតុះបណាតេអការីលគេការណ៍ ណំកាសតរី ីការលរៀបចកាថវិកាករាវិធី ម្ត្ូវបានលធវើបចចុបបននភារ។
3> ម្កសួង សាថប័នចកាននួ ១១ លៅឆ្នកា ២០១៧ និងចកាននួ ៣ លៅឆ្នកា ២០១៨ ម្ត្ូវបានលរៀបចកាដ្ឋក់បញ្ចូ េឱ្យអនុវត្តថ វិកាករា វិធីលរញលេញសាកេបង។

ន និង
ចលរកករសករាភារ ៣១.៣. “ការអនុវត្ត ែនការបណុត ះបណា
ត េនិងការកសាងសរត្ថភារសម្ម្មប់ការរម្ងង
ី ការអនុវត្តថវកា
ិ តរករា វធ
ិ ”ី សលម្រចបាន ៩២% កេបានចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គំយកដ្ឋានថវិកា និងអគ្គរម្ងក
ំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ ។
វឌ្ឍនភារសរិទក
ធ រាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា រួរម្មន៖

1> រស្រនតនី នម្កសួង សាថប័ននិងរនទីរជកាំញ កេលម្ត្ៀរអនុវត្តថវិកាករាវិធី កូចជា ម្កសួងវបបធរ៌ និងវិចិម្ត្សិេបៈ
ម្កសួងធរាការនិងសាសំ ម្កសួងនម្បសណីយន
៍ ង
ិ ទូរគ្រំគ្រន៍ និងម្កសួងការបរលទសនិងសហម្បត្ិបត្ត-ិ
ការអនតរជាត្ិ ទទួេបានការបណតុះបណា
ត េរីអគ្គំយកដ្ឋានថវិកា។

2> រស្រនតីម្ត្ួត្រិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ បានទទួេការបណតុះបណាតេចកាននួ ០២លេើក សត ីរីការលរៀបចកា និងការអនុវត្តករាវិធី
តរ ែនការ លៅកនុង ខវិចិកា ឆ្នកា២០១៦។

3> ម្គ្ូបលរកគេននអគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ បានសហការណ៍ជាម្បចាកាជារួយវិទាសាថនលសកចកិចចនងិ ហិរញ្ញវត្ថុ
លកើរបីចូេរួរបណតុះបណា
ត េកេ់ម្កសួង សាថប័នពាក់រន
័ ធសតរ
ី ន
ី ត្
ី ិ វិធីអនុវត្តថ វិកាករា វិធីលដ្ឋយលផ្លតត្លេើនីត្-ិ
វិធីចកាណាយតររជជលទយយបុលរម្បទន, និត្ិ វិធនី នការអនុវត្តចកាណូេ, ការម្គ្ប់ម្គ្ងរជជលទយយចកាណូេ និងកិចច
បញ្ជ ិកាគ្ណលនយយពាក់រន
័ ធនង
ន ការអនុវត្តថវិកាករា វិធី ជារិលសស អគ្គំយកដ្ឋានរត្នគរជាត្ិបានលធវើការ
បណុត ះបណា
ត េកេ់រនទីរលសកាកិចចនង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ និងរត្ំគររាជធានី លខត្ត កេជាត្ួអងគសកាខាន់កនុងជួយ
រិនិត្យ និងជការញ
ុ ការអនុវត្តថ វិកាករា វិធី។

4> វគ្គបណតុះបណាតេសត ីរកា
ី រលរៀបចការបាយការណ៍ចកាណូេ និងចកាណាយថវិកា និងរជជលទយយតរករា វិធីម្ត្ូវបាន
លរៀបចកាជន
ូ កេ់រស្រនតជ
ី កាំញថ្ននក់កណា
ត េ និងថ្ននក់រេ
ូ ដ្ឋាន។

23

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ គ្ឺជាអងគភារអនុវត្ត។
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ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានតរលគេលៅ គ្ឺ រស្រនតី ២០ំក់ ននំយកដ្ឋានថវិកានីយករា
ទទួេបានការបណតុះបណា
ត េ (៥០%) លដ្ឋយសាររស្រនតំ
ី យកដ្ឋានម្ត្នរ ត្ចកានន
ួ ០៨ រូប បុលណាណះ បានទទួេការ
បណុត ះបណា
ត េសត ីរកា
ី រម្ត្ួត្រិនត្
ិ យការអនុវត្តថ វិកាករា វិធីរសា
ី លា Idea របស់ម្បលទសកាណាដ្ឋ។
លគេបកាណង ៣១ ម្មនបរាម្បឈរ គ្ួរឱ្យកត្់សគ
កា េ់ រួរម្មន អគ្គំយកដ្ឋានពាក់រន
័ ធ លៅរិនទន់ែតេអា
់ ទិភារការរករ កេម្មនការរួរចកា ណកលម្ចើនកេ់ការសលម្រចបាននូវលគេលៅសូចំកររួររបស់លគេបកាណងលៅលឡើយ
កូចជារិនទន់បញ្ច ប់ការលធវើបចចុបបននភារលគេការណ៍ ណំកាសតីរកា
ី រលរៀបចកាថ វិកាករាតរវិស័យ។ រីឯ ការរករលរៀបចកា
ែនការបណុត ះបណា
ត េសម្ម្មប់ការអនុវត្តថ វិកាករា វិធី រិនទន់ម្មនម្បរ័នធចាស់លាស់លៅលឡើយ កេជាលហត្ុំកាឱ្យ
ម្មនបរាម្បឈរោងខាៃកាងកេ់ការអនុវត្តថ វិកាករា វិធីលៅតរម្កសួង សាថប័នរួយចកានន
ួ ។
សោលបាំណង ៣២ “ការសរៀបចាំថ វិកាឱយមានលកេណៈត្រប់ត្ ុងសត្ជាយ និងសធវ ើសមាហរណកលម ថ វិកា”
ការលរៀបចកាថ វិកាម្គ្ប់ម្ជុងលម្ជាយ សកាលៅកេ់ថ វិកាលរញលេញ កេឆ្ៃុះបរចង
កា ម្គ្ប់ម្បភរចកាណូេ និងម្គ្ប់រុខ
សរញ។ ការលរៀបចកាចាប់ថ វិកាម្បចាកា គ្ួរ ត្រំលេចនូវម្បត្ិបត្តកា
ិ រចកាណូេ និងចកាណាយទកាងអស់ លហើយការលធវើសម្មហរណករាននថវិការូេធន និងថវិកាចរនត។
លគេបកាណងលនះ ម្មនចលរកករសករាភារចកានន
ួ ០២ រួរម្មន ៣២.១. បនត កេរអការលធវើសម្មហរណករាថ វិកា
ចរនតនង
ិ ថវិការូេធន តររយៈម្កបខ័ណឌចកាណាយរយៈលរេរធយរ (MTEF), ែនការយុទសា
ធ ស្រសត ថវិកា (BSP) និង
ថវិកាករា វិធី (PB) និង ៣២.២. ការបញ្ចូ េចកាណូេ-ចកាណាយ កេលៅលម្ៅបរិបទថវិកាលៅកនុងថវិកាម្បចាកាឆ្នកាលដ្ឋយ
រួរទកាងថវិកានកគ្ូអភិវឌ្ឍន៍។ ជារួយគនលនះ ម្មន ត្អគ្គំយកដ្ឋានថវិកា ត្រួយគ្ត្់ កេបានលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទ
និងសលម្រចបាន កូចខាងលម្ការ៖
វឌ្ឍនភាព
បរិោយ

ម្ត្ីម្មសទី១

ម្ត្ីម្មសទី២

ម្ត្ីម្មសទី៣

ម្ត្ីម្មសទី៤

ម្បចាកាឆ្នកា២០១៦

១០០%

១០០%

១០០%

១០០%

១០០%

៣២.១

១០០%

១០០%

១០០%

១០០%

១០០%

៣៣.២

គានសករាភារ

១០០%

១០០%

១០០%

១០០%

លគេបកាណង ៣២

ិ ចរនតនង
ិ រូេធន តររយៈម្កបខ័ណឌ
ចលរកករសករាភារ ៣២.១. “បនត កេរអការលធវស
ើ ម្មហរណករាថវកា
ិ ថវកា
ិ (BSP) និងថវកា
ិ ករា វធ
ិ ី (PB)” សលម្រចបាន ១០០%
ចកាណាយរយៈលរេរធយរ (MTEF), ែនការយុទសា
ធ ស្រសតថវកា
កេបានចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គំយកដ្ឋានថវិកា។
វឌ្ឍនភារសរិទក
ធ រាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា រួរម្មន៖

1> លគេការណ៍ ណំកា និងឧបសរព័នធសតីរកា
ី រលរៀបចកា ែនការយុទសា
ធ ស្រសត ថវិកាម្បចាកាឆ្នកាម្ត្ូវបានម្ត្ួត្រិនិត្យនិង
កេរអឱ្យម្សបតរការអនុវត្ត។
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2> ម្កបខណឌចកាណាយវិនិលោគ្

និងចកាណាយជួសជុេ ថទកា ម្ត្ូវបានលរៀបចកាបញ្ជូ េលៅកនង
ុ ម្កបខ័ណឌចកាណាយ

រយ:លរេរធយរ (MTEF) និងថវិកាម្បចាកាឆ្នកា (PB)។

ិ លៅកនង
ិ ម្បចាកាឆ្នកា លដ្ឋយ
ចលរកករសករាភារ ៣២.២. “ការបញ្ចូ េចកាណេ
ូ -ចកាណាយ កេលៅលម្ៅបរិបទថវកា
ុ ថវកា
ិ នកគ្ូអភិវឌ្ឍន៍” សលម្រចបាន ១០០% បានចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំយកដ្ឋានថវិកា។
រួរទកាងថវកា
វឌ្ឍនភារសរិទក
ធ រាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា គ្ឺលសចកតីជន
ូ កកាណនងកេ់
សាថប័នអនុវត្តគ្លម្ម្មងឱ្យលរៀបចកា និងអនុវត្តម្មត្ិកាគ្ណនីននបៃង់គ្ណលនយយ (Chart of Accounts - COA) ថាីសម្ម្មប់
គ្លម្ម្មង/ករា វិធីហិរញ្ញបបទនរីនកគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ម្ត្ូវបានលរៀបចកា និងលែជ
ើ ន
ូ ម្កសួង សាថប័នពាក់រន
័ ធ។

លគេបកាណង ៣២ ម្មនបរាម្បឈរ គ្ួរឱ្យកត្់សគ
កា េ់ លដ្ឋយសារការលរៀបចកាសករាភារសម្ម្មប់គកាម្ទកេ់
ចលរកករសករាភាររួយចកានន
ួ កនង
ុ លគេបកាណងលនះ ហាក់រទ
ុកា ន់ម្ត្ូវបានគ្ិត្គ្ូរឱ្យបានម្គ្ប់ម្ជុងលម្ជាយលកើរបីធាំកេ់
ការសលម្រចបានសូចំករគ្នៃះន ននចលរកករសករាភារលនះលៅលឡើយ។
សោលបាំណង ៣៣ “សរៀបចាំនិងោក់ឱយអនុវរត ត្បព័នធបនាទរ់រណសនយយភាព (រវាងនីរិបបញ្ញរតិ និងនីរ-ិ
ត្បរិបរត,ិ រវាងកសហវ និងត្កសួង សាថប័ន និងសៅកនុងត្កសួង សាថប័ន”
លៅលរេថវិកាករា វិធីម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តោងទូេកាទូលាយ លហើយអងគភារថវិកាម្ត្ូវបានលធវើ វិរជឈការអកាណាច
និងការទទួេខុសម្ត្ូវ ម្បរ័នធបំទត្់គ្ណលនយយភារ គ្ួរម្ត្ូវបានកកាណត្់ឱ្យបានចាស់លាស់រវាងនីត្ិបញ្ញត្តិ និងនីត្-ិ
ម្បត្ិបត្តិរវាង កសហវ និងម្កសួង សាថប័ន និងនែទកនុងម្កសួង សាថប័ន។ កនុងន័យលនះ ម្កសួង សាថប័ន អនុវត្តថវិកាករា វិធី
ម្ត្ូវ បង ចកការទទួេខុសម្ត្ូវកនុងការអនុវត្តការរករផ្លទេ់ និងបលងកន
ើ ការលែទរថវិកាលៅ រកាបាេកណា
ត េ ក៏កូចជា លៅ
តររូេដ្ឋានឱ្យបានចាស់លាស់ម្សបតរលគេការណ៍ននការលរៀបចកា និងអនុវត្តថ វិកាករា វិធី។
ិ
លគេបកាណងលនះម្មនចលរកករសករាភារចកានន
ួ ០៣ រួរម្មន ៣៣.១. ការរិនត្
ិ យលឡើង វញ
និងលរៀបចកាេិខិត្
បទដ្ឋានគ្ត្ិយត្
ុ តកនុងម្កបខ័ណឌននការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាេកនុងបរិបទ ននការអនុវត្តថវិកាករា វិធី,
៣៣.២. កកាណត្់ឱ្យបានចាស់នូវបំទត្់គ្ណលនយយភារកនុងការលរៀបចកាករា វិធី វិនិលោគ្សាធារណៈលកើរបីធាំសងគត្ិភារ
កនុងថវិកាម្បចាកាឆ្នកា (កកាណត្់រកា
ី រទទួេខុសម្ត្ូវឱ្យបានចាស់លាស់រវាងម្កសួង សាថប័ននីរយ
ួ ៗ រួរម្មន ម្កសួង
ែនការ, ម្កុរម្បនកាអភិវឌ្ឍន៍ករពុជា និងកសហវ), ៣៣.៣. លធវើបចចុបបននភារនិងែសរវែាយនីត្ិ វិធី ណំកា កេរនយេ់
រីការែតេ់សិទិអ
ធ ណា
កា
ចនិងការទទួេខុសម្ត្ូវកេ់អងគភារថវិកា និងអនកម្គ្ប់ម្គ្ងថវិកាតរករា វិធីនង
ិ ៣៣.៤. កសម្រួេរចំសរពន
័ ធសាថប័នឱ្យលឆ្ៃើយត្បលៅននងម្បរ័នធកកាលណើរការការរករថាី កេម្ត្ូវបានបលងកើត្ លដ្ឋយរួរទកាងការម្ត្ួត្
រិនិត្យលរើេលឡើង វិញលេើរុខរករ

និងការទទួេខុសម្ត្ូវរបស់រស្រនតម្ី ត្ួត្រិនត្
ិ យហិរញ្ញវត្ថុ កេម្ត្ូវបានបញ្ជូ នលៅតរ

ម្កសួង សាថប័ន។ ជារួយគនលនះ អងគភារចកានន
ួ ០៣ រួរម្មន អគ្គំយកដ្ឋានថវិកា, អគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ និង
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ បានលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទ និងសលម្រចបានេទធែេ កូចខាងលម្ការ៖

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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វឌ្ឍនភាព
បរិោយ

ម្ត្ីម្មសទី១

ម្ត្ីម្មសទី២

ម្ត្ីម្មសទី៣

ម្ត្ីម្មសទី៤

ម្បចាកាឆ្នកា២០១៦

១០០%

១០០%

១០០%

១០០%

១០០ %

៣៣.១

១០០%

១០០%

គានសករាភារ

១០០%

១០០%

៣៣.២

គានសករាភារ

គានសករាភារ

គានសករាភារ

គានសករាភារ

១០០%

៣៣.៣

គានសករាភារ

គានសករាភារ

គានសករាភារ

១០០%

១០០%

៣៣.៤

១០០%

១០០%

គានសករាភារ

គានសករាភារ

១០០%

លគេបកាណង ៣៣

ិ
ចលរកករសករាភារ ៣៣.១.ការរិនត្
ិ យលឡើង វញ
និងលរៀបចកាេខ
ិ ត្
ិ បទដ្ឋានគ្ត្ិយត្
ុ ក
ត ង
នុ ម្កបខ័ណឌននការម្គ្ប់ម្គ្ង
ិ ករា វធ
ិ ី សលម្រចបាន ១០០% បានចូេរួរអនុវត្ត
ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាេ កនង
ុ បរិបទ ននការអនុវត្តថវកា
លដ្ឋយអគ្គំយកដ្ឋានថវិកា និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ។
វឌ្ឍនភារសរិទក
ធ រាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា រួរម្មន៖

1> របាយការណ៍សតីរីការរិនត្ិ យលឡើងវិញនិងសកាលណើលរៀបចកាលធវើបចចបុ បននភារលគេការណ៍ ណំកាសតរី នី ីត្ិវិធអី នុវត្ត
ថវិកាករា វិធី និងបទបបញ្ញត្តិឯកសារគ្ត្ិយ
ត ុត្ក
ត នទលទៀត្ ពាក់រន
័ ធការអនុវត្តថ វិកាករា វិធី
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2> លគេការណ៍ ណំកាសតីរនី ត្ី ិវិធីអនុវត្តថវិកាករាវិធីនិងលរៀបចកានត្ី ិវិធនី ិងបទបបញ្ញត្តិឯកសារគ្ត្ិតយត្ុ តកនទលទៀត្
ពាក់រន
័ ធការអនុវត្តថ វិកាករា វិធី ម្ត្ូវបានលធវើបចចុបបននភារ25

3> ម្បកាសសត ីរនី ត្ី ិវិធី និង បបបទចកាណាយថវិកាអនតរគ្រន៏ជស
ួ ជុេបំទន់ លម្ការសរត្ថកច
ិ ចម្កសួងអភិវឌ្ឍន៍
ជនបទ ម្ត្ូវបាន កសម្រួេ។26

ិ ី វន
ិ លិ ោគ្សាចលរកករសករាភារ ៣៣.២. “កកាណត្់ឱ្យបានចាស់នវូ បំទត្់គ្ណលនយយភារកនង
ុ ការលរៀបចកាករា វធ
ិ ម្បចាកាឆ្នកា (កកាណត្់រកា
ធារណៈលកើរបីធាំសងគត្ភា
ិ រកនង
ុ ថវកា
ី រទទួេខុសម្ត្ូវឱ្យបានចាស់លាស់រវាងម្កសួង សាថប័ន
នីរយ
ួ ៗ រួរម្មន ម្កសួង ែនការ ម្កុរម្បនកាអភិវឌ្ឍន៍ករពុជា និងកសហវ)” ។
ចកាលពាះចលរកករសករាភារលនះគ្ឺអងគភារទទួេបនទុករិនលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទ។
ិ ី ណំកា កេ រនយេ់រកា
ចលរកករសករាភារ ៣៣.៣. “លធវប
ើ ចចុបបននភារនិងែសរវែាយនីត្ិវធ
ី រែតេស
់ ទ
ិ អ
ិ ធ ណា
កា ច
ិ និងអនកម្គ្ប់ម្គ្ងថវកា
ិ តរករា វធ
ិ ”ី បានចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គំយកដ្ឋាន
និងការទទួេខុសម្ត្ូវកេ់អងគភារថវកា
ថវិកា ។

24

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននន កសហវ គ្ឺជាអងគភារអនុវត្ត។

25

ិ គ្ឺជាអងគភារអនុវត្ត។
អគ្គំយកដ្ឋានថវកា

26

ិ គ្ឺជាអងគភារអនុវត្ត។
អគ្គំយកដ្ឋានថវកា

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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ិ ី ណំកា កេរនយេ់
វឌ្ឍនភារសរិទក
ធ រាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា គ្ឺនីត្ិ វធ
រីការែតេស
់ ិទិអ
ធ កាណាចនិងការទទួេខុសម្ត្ូវ ម្ត្ូវបានលធវើបចចុបបននភារ និងែសរវែាយកេ់អងគភារថវិកា និងអនកម្គ្ប់ម្គ្ងថវិកា។27

ចលរកករសករាភារ ៣៣.៤. “ កសម្រួេរចំសរពន
័ ធសាថប័នឱ្យលឆ្ៃយ
ើ ត្បលៅននងម្បរ័នធកលកា ណើរការការរករថាី កេ
ិ លេើរខ
ម្ត្ូវបានបលងកត្
ើ លដ្ឋយរួរទកាងការម្ត្ួត្រិនត្
ិ យលរើេលឡើងវញ
ុ រករនិងការទទួេខុសម្ត្ូវរបស់រស្រនតម្ី ត្ួត្រិនត្
ិ យហិរញ្ញវត្ថុ
កេម្ត្ូវបានបញ្ជូ នលៅតរម្កសួង សាថប័ន” បានចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំយកដ្ឋានថវិកា។
វឌ្ឍនភារសរិទក
ធ រាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា គ្ឺរុខរករ និងការទទួេខុស
ម្ត្ូវរបស់រស្រនតម្ី ត្ួត្រិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ កេម្ត្ូវបានបញ្ជូ នលៅតរម្កសួង សាថប័ន ម្ត្ូវបានម្ត្ួត្រិនិត្យលរើេលឡើង វិញ។
លគេបកាណង ៣៣ ម្មនបរាម្បឈរ គ្ួរឱ្យកត្់សគ
កា េ់ លដ្ឋយសារការលរៀបចកាកត្់ម្តរបស់ម្បធានអងគភារ
ថវិការិនបានជការញ
ុ ឱ្យចាស់លាស់ រាេ់ការចកាណាយកនុងការអនុវត្តថ វិកាករា វិធនី ែទកង
នុ ម្កសួង សាថប័ន។
សោលបាំណង ៣៤ “ពត្ងលងការសរៀបចាំសោលនសោបាយ និងការសធវ ើក្នការហិរញ្ញវរថុ សាធារណៈ (ការ
សរៀបចាំសោលនសោបាយ និងក្នការចាំណូល និងចាំណាយរយៈសពលលធយល)”28
ការលរៀបចកាលគេនលោបាយ និងការលធវើ ែនការហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ គ្ឺទរទរឱ្យម្មនសរត្ថភារវិភាគ្បរិបទ
ម្កបខណឌម្មម្កូលសកាកិច,ច

ការ កេរអលគេនលោបាយ

និងសរត្ថភារការលរៀបចកាម្កបខណឌថវិការយៈលរេរធយរ

លកើរបីជារូេដ្ឋានសម្ម្មប់ម្កបខណឌចកាណូេ-ចកាណាយរយៈលរេរធយរ ទកាង ែនកលរៀបចកា និង ែនកអនុវត្ត និងរិដ្ឋន
សម្ម្មប់តរវិស័យ ឬម្កសួងសាថប័ន និងបនតអនុវត្តលគេនលោបាយលកើរបីកកាលណើនការរករ សរធរ៌ និងម្បសិទិភា
ធ រ។
ន សរត្ថភារលរៀបចកា និងបលងកន
លគេបកាណងលនះម្មនចលរកករសករាភារចកានន
ួ ០៣ រួរម្មន ៣៤.១. រម្ងង
ើ
ស័កតិសិទភា
ិ ធ រ និងម្បសិទិភា
ធ រននម្កបខ័ណឌលគេនលោបាយម្មម្កូលសកាកិចច, ៣៤.២. រម្ងនងសរត្ថភារលរៀបចកា និង
ន សរត្ថភារ
បលងកន
ើ ស័កតិសិទិភា
ធ រ និងម្បសិទិភា
ធ រននម្កបខ័ណឌចកាណូេ-ចកាណាយរយៈលរេរធយរ និង ៣៤.៣. រម្ងង
វិភាគ្ និងរាករណ៍សាថនភារលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។ ជារួយគនលនះ លគេបកាណងលនះ សលម្រចបានេទធែេកូច
ខាងលម្ការ៖
វឌ្ឍនភាព
បរិោយ

ម្ត្ីម្មសទី១

ម្ត្ីម្មសទី២

ម្ត្ីម្មសទី៣

ម្ត្ីម្មសទី៤

ម្បចាកាឆ្នកា២០១៦

៥៨%

៥៩%

៨៥%

៩២%

៩១%

៣៤.១

១០០%

គានសករាភារ

៧០%

គានសករាភារ

៨៥%

៣៤.២

០%

២៥%

គានសករាភារ

៩៣%

៩៩%

៣៤.៣

៩៤%

៦៣%

៨០%

៨៣%

៨៧%

លគេបកាណង ៣៤
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អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននន កសហវ គ្ឺជាអងគភារអនុវត្ត។

28

អគ្គំយកដ្ឋានលគេនលោបាយលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ជាអងគភារអនុវត្ត។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

51

ន សរត្ថភារលរៀបចកា និងបលងកន
ចលរកករសករាភារ ៣៤.១. រម្ងង
ើ ស័កស
តិ ទ
ិ ភា
ិ ធ រ និងម្បសិទភា
ិ ធ រននម្កបខ័ណឌលគេ
នលោបាយម្មម្កូលសកាកច
ិ ច សលម្រចបាន ៨៥% បានចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គំយកដ្ឋានលគេនលោបាយលសកាកិចច
និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។
វឌ្ឍនភារសរិទក
ធ រាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា គ្ឺម្កបខ័ណឌលគេនលោបាយ
ម្មម្កូលសកាកិចចម្ត្ូវបានលរៀបចកា។
ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ គ្ឺម្កបខ័ណឌលគេនលោបាយម្មម្កូលសកាកិចច ម្ត្ូវ
បាន កេរអ (៧០%)។ ការរិនសលម្រចតរលគេលៅ (១) កងវះទិននន័យម្បចាកា ខ និងទន់លរេលវលាសម្ម្មប់សូចំករ
រួយចកានន
ួ ជារិលសសកនុងវិស័យកសិករា ជាលហត្ុលធវើឱ្យម្កុរការរកររិនទន់អាចលម្បើម្បាស់រូ ឌ្េលនះ ឱ្យបានកេ់សកាតនុរេកនង
ុ ការរាករអនុ វិស័យលនះ និងលែសងៗលទៀត្ឱ្យម្មនេកាណៈម្បទក់ម្កឡា និងលរញលេញ និង (២) កម្រិត្
េលរអៀងននការរាករត្ម្រូវឱ្យម្កុរការរករលធវើការសិកាប នថ រលេើេ ទធភារននការ កសម្រួេ សូចំករ កេយករក
លម្បើម្បាស់លកើរបីបលងកន
ើ សុម្កនត្ភារននការរាករ។)

ចលរកករសករាភារ

៣៤.២.

ន សរត្ថភារលរៀបចកានង
“រម្ងង
ិ បលងកន
ើ ស័កស
តិ ទ
ិ ភា
ិធ រ

និងម្បសិទភា
ិ ធ រននម្កបខ័ណឌ

ចកាណេ
ូ -ចកាណាយរយៈលរេរធយរ (Medium-Term Expenditure Framework-MTEF)” សលម្រចបាន ៩៩%។
វឌ្ឍនភារសរិទក
ធ រាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា រួរម្មន៖

1> ឯកសារទសសំទនកនុងការលរៀបចកា

MTEF ម្ត្ូវបានលរៀបចកាលដ្ឋយបរកាញរីការែារភាជប់គនរវាងលគេនលោ-

បាយ ជាត្ិំំ និង BSP របស់ម្កសួង។

2> លសចកតីម្ពាងបឋរ

MTEF ២០១៨-២០២០ (កកាណត្់រដ្ឋ
ិ នតរវិស័យ កនុងលំះម្មនម្កសួងអាទិភាររួយ

ចកានន
ួ ) ម្ត្ូវបានលរៀបចកា។

3> សរត្ថភារលរៀបចកាម្កបខ័ណឌចកាណាយរយៈលរេរធយរ

តររយៈកកាលណើរទសសនកិចចសិកាម្បលទស កេម្មន

បទរិលសាធន៍ ម្ត្ូវបានរម្ងនង។
ន ។
4> សរត្ថភារកនងុ ការវិភាគ្វិធសា
ី ស្រសត ែតេ់ហិរញ្ញបបទនសម្ម្មប់ការបណតុះបណា
ត េជកាំញ ម្ត្ូវបានរម្ងង
ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញចកានន
ួ ០១ គ្ឺសិកាាសាលារិលម្គះលោបេ់ និង
បស្ររជបរីកកាលណើរការកនុងការលរៀបចកា MTEF ម្ត្ូវបានលរៀបចកាកេ់សាថប័នពាក់រន
័ ធំំ (៩៧% )។ ការលរៀបចកាយត្
ឺ ោវលនះ
គ្ឺលដ្ឋយសារ ភារម្មនកម្រិត្ននធនធានរនុសស និងអាទិភារននការរករ។

ន សរត្ថភារវភា
ិ គ្ និងរាករណ៍សាថនភារលសកាកច
ចលរកករសករាភារ ៣៤.៣. “លធវរ
ើ ម្ងង
ិ ច និងហិរញ្ញវត្ថ”ុ បាន
សលម្រចបាន ៨៧%។
វឌ្ឍនភារសរិទក
ធ រាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា រួរម្មន៖

1

តរាងសរត្ុេយហិរញ្ញវត្ថុ (Financial Balance sheet)ម្ត្ូវបានលរៀចកា និងបញ្ចូ េលៅកនង
ុ សត ង់ដ្ឋរសថ ិត្ិហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋាភិបាេ (GFS) ថ្ននក់ជាត្ិ។
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2

របាយការណ៍លធវើលត្សត សាកេបងលេើរូ កេម្មម្កូលសកាកិចច ម្ត្ូវបានលរៀបចកា និងរូ កេម្មម្កូលសកាកិចត
ច រ
គ្ការរូ បស់រូេរូបយ
ិ វត្ថអ
ុ នតរជាត្ិ ម្ត្ូវបានលធវើបចចុបបននករា និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តសាកេបង។

3 ឯកសារទសសំទនសត រី ីការរិនត្ិ យលឡើងវិញម្ត្ូវបានលរៀបចកា និងរបាយការណ៍លេើការសិកាឯកសារ កេម្មន
ម្សាប់។

4

រស្រនតីចន
កា ន
ួ ៦ រូប ទទួេបានការបណតុះបណា
ត េលៅលម្ៅម្បលទសលេើជំ
កា ញវិភាគ្លគេនលោបាយសារលរើរនធ។

ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរិនសលម្រចបានតរលគេលៅ រួរម្មន ៖

1

វគ្គបណតុះបណា
ត េនែទកង
នុ លេើការ វិភាគ្និងរាករណ៍លសកាកច
ិ ចកនុងម្កសួងម្ត្ូវបានលរៀបចកា (៤០%) និងចកានន
ួ
រស្រនតីចេ
ូ រួរវគ្គបណតុះបណា
ត េបទរិលសាធន៍លម្ៅម្បលទសសត ីរីការវិភាគ្ និងរាករលសកាកិចច (៥០%) ។

2

ទិននន័យម្គ្ប់ វិស័យកនង
ុ ទម្រង់ (Financial Programming and Policies-FPP)ម្ត្ូវបានលធវប
ើ ចចុបបននករា,
ទម្រង់ FPP ម្ត្ូវបានលម្បើម្បាស់សាកេបង (៦៥%) និងរបាយការណ៏វឌ្ឍនភារសត ីរេ
ី ទធែេននការសាកេបងលម្បើម្បាស់ទម្រង់ FPP ម្ត្ូវបានលរៀបចកា និងកកាហុសឆ្គងម្ត្ូវបាន កេរអ (៨០%) ។

3 រុខទកានិញ កេចាកាបាច់កនុងចកាលណារទកានញ
ិ អាទិភារ

កេទរទរឱ្យម្មនការសិកាលេើការ កសម្រួេអម្ត

រនធគ្យម្ត្ូវបានកកាណត្់លដ្ឋយ ែអកលេើសរធរ៌ននការម្បរូេចកាណូេ,ែេបះពាេ់លេើចណ
កា ូេរនធគ្យ និង
ែេបះពាេ់ ែនកនលោបាយ (៦០%) និងរបាយការណ៍វាយត្នរៃទន
កា ញ
ិ កេចាកាបាច់ និងទរទរឱ្យម្មន
ការសិកាលេើការ កសម្រួេអម្តរនធគ្យ ម្ត្ូវបានបញ្ច ប់ជាជកាហានទី២ សម្ម្មប់ការរិភាកា (៨៥%)។

4

ិ នពាក់រន
របាយការណ៍សដីរីការសិកាម្សាវម្ជាវ កកាណត្់ និងែដេ់អនុសាសន៍លេើ វធា
័ ធននងការរឹងត្បិត្ពាណិជជិ នការរិន រនរនធម្ត្ូវបានែសរវែាយ និងម្បនកាលោបេ់កេ់ភាគ្ី
ករាកនុង២ ករណីរដង (៩០%) រីឯ វធា
ពាក់រន
័ ធ (៨០%)។

5

របាយការណ៍សតេ
ី ទធភារលេើការដ្ឋក់លចញ និង កសម្រួេលគេនលោបាយរនធលៅករពុជា (៣០%)។

សោលបាំណង ៣៥ “ការសរៀបចាំត្បព័នធត្រួរពិនិរយ”
លៅកនង
ុ ម្បរ័នធថ វិកាករា វិធ,ី ម្បរ័នធម្ត្ួត្រិនត្
ិ យនិងវាយត្នរៃ រិត្ជាម្មនសារៈសកាខាន់ កេទរទរឱ្យម្មនការ
លរៀបចកាម្កបខ័ណឌជាបលណដើរៗ សម្ម្មប់ការអនុវត្តថ វិកាករា វិធលី រញលេញ លៅម្គ្ប់ម្កសួង សាថប័ន លៅកនុងឆ្នកា២០១៨។
កនុងន័យលនះ សវនករានែទកង
នុ ម្ត្ូវបានបលងកត្
ើ លឡើងលៅតរម្កសួង សាថប័ន ជាបលណដើរៗ លៅកនុងកកាណាក់កាេទី ២ និង
កការង
ុ ម្ត្ូវបានរម្ងនងរុខរករប នថរលទៀត្ ម្សបលរេ កេរុខរករអធិការកិចហ
ច ិរញ្ញវត្ថុ ក៏កការង
ុ ម្ត្ូវបាន កេរអែង ករ។
លគេបកាណងលនះ ម្មន ០៥ ចលរកករសករាភារ រួរម្មន ចលរកករសករាភារ ៣៥.១. ម្ត្ួត្រិនិត្យលរើេលឡើង វិញ
រីម្បរ័នធម្ត្ួត្រិនត្
ិ យ អធិការកិចច សវនករា និងសវនករានែទកនុង ំលរេបចចុបបននលៅម្គ្ប់ម្កសួង សាថប័ន, ៣៥.២.
លរៀបចកាម្បរ័នធម្ត្ួត្រិនត្
ិ យថាីឱ្យម្មនម្បសិទិភា
ធ រ ស័កតិសិទិភា
ធ រ និងលឆ្ៃើយត្បបានលៅននងបរិបទថាី លកើរបីបកាលរញរុខរករគន
លៅវិញលៅរក សម្ម្មប់ការម្គ្ប់ម្គ្ងម្កសួង សាថប័ន, ៣៥.៣. កេរអយនតការម្ត្ួត្រិនិត្យ លកើរបីធាំការលឆ្ៃយ
ើ ត្បកនុង
ការបកាលរញរុខរកររវាងសវនករានែទកនុងនិងអធិការកិចម្ច បកបលដ្ឋយម្បសិទិភា
ធ រលៅននងេទធែេ
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សវនករានែទកង
នុ និងអធិការកិចច, ៣៥.៤. លរៀបចកានិង កេរអ ែនការសករាភារ និងករា វិធីសវនករា/អធិការកិចច ម្បចាកា
ឆ្នការបស់ម្កសួង សាថប័ន លដ្ឋយ ែអកលេើេកាណៈវិនិច័យ
ិ និងចាត្់ វិធានការវាយត្នរៃហានិភ័យ កេែតេអ
់ នុសាសន៍
លដ្ឋយម្កសួងលសកាកិចន
ច ិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ៣៥.៥. ការរម្ងនងសវនករានែទលម្ៅ។
លគេបកាណងលនះ ម្មនអងគភារចកានន
ួ ៣ បានលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទ រួរម្មន អគគធិការដ្ឋាន អគ្គំយកដ្ឋាន
សវនករានែទកង
នុ និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ (ំយកដ្ឋាននីត្ិករា) កេទទួេបានេទធែេជាភាគ្រយ តរ
ចលរកករសករាភារនីរយ
ួ ៗ កេម្មនេរអត្
ិ កូចត្លៅ ៖
បរិោយ

វឌ្ឍនភាព
ម្ត្ីម្មសទី១

ម្ត្ីម្មសទី២

ម្ត្ីម្មសទី៣

ម្ត្ីម្មសទី៤

ម្បចាកាឆ្នកា២០១៦

លគេបកាណង ៣៥

៨៧ %

៨២ %

៨៧ %

៩០%

៩១%

៣៥.១.

១០០ %

៥៧ %

៨៥ %

៩២ %

៨៦ %

៣៥.២.

៨២ %

១០០ %

៨៧,៥ %

៩០ %

៨៧ %

៣៥.៣.

៦០ %

៧៦ %

៨០ %

៨០ %

៩២ %

៣៥.៤.

៩០ %

១០០ %

៨៣ %

៨៩ %

៩៣ %

អាជាធរ

អាជាធរ

អាជាធរ

អាជាធរ

អាជាធរ

សវនករាជាត្ិ

សវនករាជាត្ិ

សវនករាជាត្ិ

សវនករាជាត្ិ

សវនករាជាត្ិ

៣៥.៥.

ិ រីម្បរ័នធម្ត្ួត្រិនត្
ចលរកករសករាភារ ៣៥.១. ម្ត្ួត្រិនត្
ិ យលរើេលឡើង វញ
ិ យ អធិការកិចច សវនករា និងសវនករានែទ
កនង
ុ ំលរេបចចុបបននលៅម្គ្ប់ម្កសួង សាថប័ន សលម្រចបាន ៨៦%

កេចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយអគគធិការដ្ឋាន និងអគ្គ-

ំយកដ្ឋានសវនករានែទកនុង។
សូចំករសលម្រចបានតរលគេលៅ ១០០% ម្បចាកាឆ្នកា គ្ឺ េិខត្
ិ បទដ្ឋានពាក់រន
័ ធនង
ន ការអនុវត្តជាក់ សដ ងនន
ម្បរ័នធម្ត្ួត្រិនិត្យកនង
ុ វិស័យរកាបាេទូលៅចកានន
ួ ៥ លគេលៅ និង វិស័យលសកាកិចចចកានន
ូ ៥ លគេលៅ ម្ត្ូវបានសិកា
សកាលៅបលងកើត្ម្បរ័នធម្ត្ួត្រិនត្
ិ យរួយ កេម្មនសងគត្ិភារននងគន។
ទនទនរលនះ សូចំករសលម្រចរិនបានលរញលេញ រួរម្មន៖

1> នីត្ិវិធនី នការ បង ចកសវនករាជូនសម្មជិកម្កុរសវនករានិងការលរៀបចកាករា វិធីសវនករា

(Audit program)

ម្ត្ូវបានលរៀបចកា។ ការរករលនះ សលម្រចបាន ៨០% លដ្ឋយលហត្ុថ្ន អគ្គំយកដ្ឋានសវនករានែទកនុង បានលរៀបចកា
តរាងម្មត្ិការួរនន ែនការចុះសវនករា ចកានួន ១៥ ជកាហាន និងបានលរៀបចកានត្
ី ិ វិធនី ន ែនការចុះសវនករា បាន
៦ ជកាហាន ត្បុលណាណះ។

2> នីត្ិវិធនី នការកត្់ម្តការរករសវនករា (Recording the audit work) និងគ្ការម្ូ ត្ួត្រិនិត្យគ្ុណភារសវនករា
(internal assignment quality review) ម្ត្ូវបានលរៀបចកា រិនិត្យ និង កេរអ លកើរបី កេរអនីត្ិ វិធនី នការ
អនុវត្តសវនករានែទកង
នុ (audit field work) សលម្រចបានម្ត្នរ ៨០% លដ្ឋយបានលរៀបចកាតរាងម្មត្ិការួរនន

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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កកាណាក់កាេអនុវត្តសវនករា ចកានន
ួ ៨ ជកាហាន និងបានលរៀបចកានីត្ិ វិធនី នការអនុវត្តសវនករា បាន ៤ ជកាហាន
ត្បុលណាណះ។

3> នីត្ិវិធនី នការលធវើគ្រំគ្រន៍េទធែេសវនករា (Communicating audit results) ម្ត្ូវបានរិនត្ិ យ

កសម្រួេ

អនុរ័ត្ និងចងម្កងជាឯកសារសម្ម្មប់អនុវត្ត កេសលម្រចបានម្ត្នរ ៨៥% បុលណាណះ។

4> ទម្រង់តរដ្ឋនអនុសាសន៍សវនករា ម្ត្ូវបានលរៀបចកា អនុរ័ត្ និងចងម្កងជាឯកសារសម្ម្មប់អនុវត្ត និងសកាលៅ
កេរអនីត្ិ វិធនី នការតរដ្ឋនអនុវត្តអនុសាសន៍សវនករា (audit follow-up) កេសលម្រចបានម្ត្នរ៨៥%។

ចលរកករសករាភារ ៣៥.២. លរៀបចកាម្បរ័នធម្ត្ួត្រិនត្
ិ យថាឱ្
ី យម្មនម្បសិទភា
ិ ធ រ ស័កស
តិ ទ
ិ ភា
ិ ធ រ និងលឆ្ៃយ
ើ ត្បបានលៅ
ិ លៅរក សម្ម្មប់ការម្គ្ប់ម្គ្ងម្កសួង សាថប័ន សលម្រចបាន ៨៧ % និងអនុ
ននងបរិបទថាី លកើរបីបលកា រញរុខរករគនលៅវញ
វត្តលដ្ឋយអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ អគ្គំយកដ្ឋានសវនករានែទកង
នុ និងអគគធិការដ្ឋាន។
សូចំករសលម្រចបានលរញលេញ ១០០% តរ ែនការកនង
ុ ឆ្នកា រួរម្មន៖

1> រត្ិម្បនកាចាប់សម្ម្មប់លរៀបចកាម្បរ័នធម្ត្ួត្រិនត្ិ យថាី

កេម្មនស័កដិសិទិភា
ធ រ ម្បសិទិភា
ធ រ និងលឆ្ៃើយត្បបានលៅ

ននងបរិបទថាី លកើរបីបកាលរញរុខរករគនលៅវិញលៅរក សម្ម្មប់ការម្គ្ប់ម្គ្ងម្គ្ប់ម្កសួង សាថប័ន ម្ត្ូវបានែដេជ
់ ូន
តរ ែនការ។ ជាក់ សដ ង លេខាធិការដ្ឋានម្កុរម្បនកានីត្ិករា បានែតេ់រត្ិម្បនកាចាប់ បាននិងកការុងកនកំកា
សម្របសម្រួេការលរៀបចកាលសចកតីម្ពាងអនុម្កនត្យពាក់រន
័ ធការម្គ្ប់ម្គ្ង និងអនុវត្តអធិការកិចចហិរញ្ញវត្ថុ និង
កការង
ុ ចូេរួរលរៀបចកាសុខកុរនីយករាននរុខរករសវនករានែទកង
នុ និងអធិការកិចចលៅតរម្កសួង សាថប័ន។

2> េិខិត្បទដ្ឋាននិងសថ ត្ិ ិសកាខាន់ោងត្ិចចកានួន ៨០ ចាប់ ម្ត្ូវបានម្បរូេនិងបញ្ចូ េកនុង Box Cloud នន data
base លកើរបី កេរអលេើការរករម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសារ េិខិត្បទដ្ឋានគ្ត្ិយុត្ត និងសថ ត្
ិ ិលែសងៗននសវនករានែទកនុង។

3> េកាខណឌលោងសម្ម្មប់លម្ជើសលរីសទីម្បនកាបលចចកលទសជាត្ិនងិ អនតរជាត្ិ

លកើរបីបលងកើត្សដ ង់ដ្ឋរអធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា។
ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរិនសលម្រចបានលរញលេញម្មនចកានន
ួ ៣ កូចត្លៅ៖

1> តរាងឧបសរពន័ ធសខា
កា ន់ៗសម្ម្មប់គកាម្ទការរករសវនករា

លៅអគ្គំយកដ្ឋានរនធដ្ឋរ អគ្គំយកដ្ឋានគ្យ

និងរដ្ឋាករករពុជា អគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ អគ្គំយកដ្ឋានេទធករាសាធារណៈ សាខារនធដ្ឋរ សាខា
គ្យនិងរដ្ឋាករករពុជា និងរនទីរលសកាកិចចនង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបានរិនិត្យ កសម្រួេ អនុរ័ត្ និងចងម្កងជាឯកសារសម្ម្មប់អនុវត្ត។ សូចំករលនះ សលម្រចបានម្ត្នរ ៩០% លដ្ឋយលហត្ុថ្ន តរាងឧបសរព័នធម្ត្ូវបានលរៀបចកា
ត្លៅរិនទន់ម្ត្ូវបានអនុរត្
័ លដ្ឋយម្បធានគ្លម្ម្មងលៅលឡើយ។

2> កម្រងសកាណួរម្ត្ួត្រិនិត្យនែទកនុង (ICQ) សម្ម្មប់បនទុកបុគ្គេិក សម្ម្មប់ចកាណាយរជជលទយយបុលរម្បទនលៅថ្ននក់
ជាត្ិ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា (៩០%)។

ចលរកករសករាភារ ៣៥.៣

កេរអយនតការម្ត្ួត្រិនិត្យ លកើរបីធាំការលឆ្ៃើយត្បកនុងការបកាលរញរុខរកររវាង

សវនករានែទកង
នុ
និងអធិការកិចចម្បកបលដ្ឋយម្បសិទភា
ិ ធ រលៅននងេទធែេ

កេរកលឃើញលដ្ឋយសវនករានែទកង
នុ
និង

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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អធិការកិចច សលម្រចបាន ៩២% កេចូេរួរជាសករាភារអនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ, អគ្គំយកដ្ឋាន
សវនករានែទកង
នុ និងអគគធិការដ្ឋាន។
សូចំករសលម្រចបាន ១០០ % តរ ែនការ រួរម្មន៖

1> អនុសាសន៍សវនករា កេម្ត្ូវបានលេើកលឡើងលៅកនងុ របាយការណ៍ោងត្ិច

សលម្រចបាន ២០ លគេលៅ

កនុង ១ឆ្នកា។ ជាក់ សដ ង េទធែេសលម្រចបាន ២៩លគេលៅ។

2> អនុសាសន៍របស់ អាជាធរសវនករាជាត្ិ ោងត្ិច ៨ លគេលៅ កនងុ រួយឆ្នកា ម្ត្ូវបានតរដ្ឋនអនុវត្ត។ ជាក់សដ ង េទធែេសលម្រចបាន ១២ ម្កសួង សាថប័ន។

3> លសចកដីម្ពាងយនតការលធវើអធិការកិចចហិរញ្ញវត្ថុ លៅរកាបាេថ្ននក់ជាត្ិ លៅរកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ និងលៅតរ
ម្គ្នះសាថនសាធារណៈ ម្កុរហន
ុ និងម្គ្នះសាថនឯកជន ម្ត្ូវបានលរៀបចការួចរាេ់ និងម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត។

4> រត្ិម្បនកាចាប់ម្បចាកាម្ត្ីម្មសនិងម្បចាកាឆ្នកា

លេើការ កេរអយនតការម្ត្ួត្រិនត្
ិ យ

លកើរបីការលឆ្ៃើយត្បកនុងការ

បកាលរញ រុខរកររវាងសវនករានែទកនុងនិងអធិការកិចច ម្បកបលដ្ឋយម្បសិទិភា
ធ រលៅននងេទធែេ កេរកលឃើញ
លដ្ឋយសវនករានែទកង
នុ និងអធិការកិចចម្ត្ូវបានែដេជ
់ ន
ូ ។
លដ្ឋយ ឡក សូចំករ កេរិនទន់សលម្រចបានតរលគេលៅ គ្ឺ ៖ របាយការណ៍វឌ្ឍនភារ សដ ីរកា
ី រែដេ់រត្ិ
ម្បនកាចាប់ម្បចាកាម្ត្ីម្មសនិងម្បចាកាឆ្នកា លេើការ កេរអយនតការម្ត្ួត្រិនត្
ិ យ លកើរបីការលឆ្ៃយ
ើ ត្បកនុងការបកាលរញរុខរកររវាង
សវនករានែទកង
នុ និងអធិការកិចម្ច បកបលដ្ឋយម្បសិទិភា
ធ រលៅននងេទធែេ កេរកលឃើញលដ្ឋយសវនករានែទកនុង និងអធិន ំកា (០%)។
ការកិចចម្ត្ូវបានលរៀបចកា និងលគររជូនថ្ននក់កក

ិ ស
ចលរកករសករាភារ ៣៥.៤. លរៀបចកានង
ិ កេរអ ែនការសករាភារ និងករា វធ
ី វនករា/អធិការកិចច ម្បចាកាឆ្នការបស់
ិ ច
ិ នការវាយត្នរៃហានិភយ
ម្កសួង សាថប័ន លដ្ឋយ ែអកលេើេកាណៈវន
ិ យ
័ិ
និងចាត្់វធា
័

កេែតេអ
់ នុសាសន៍លដ្ឋយ

ម្កសួងលសកាកច
ិ ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សលម្រចបាន ៩៣% និងម្ត្ូវបានអនុវត្តគកាម្ទលដ្ឋយអគ្គំយកដ្ឋានសវនករានែទកង
នុ និងអ
គគធិការដ្ឋាន។
ជារួរ ចលរកករសករាភារលនះ ម្មនសូចំករចកានន
ួ ០២ សលម្រចបានតរលគេលៅកកាណត្់ម្បចាកាឆ្នកា គ្ឺ៖

1>

ែនការ និងរបាយការណ៍សវនករារបស់ម្កសួង សាថប័ន ោងត្ិច ២០ លគេលៅ កនុង១ឆ្នកា ម្ត្ូវបានរិនត្
ិ យ
និងែដេ់លោបេ់ កេរអ។ ជាក់ សដ ង េទធែេសលម្រចបាន គ្ឺ ២១ លគេលៅអងគភារ។

2> ម្កសួង សាថប័ន ោងត្ិច ៨ លគេលៅ ម្ត្ូវបានចុះម្ត្ួត្រិនត្ិ យម្បសិទិភា
ធ រលេើការអនុវត្តសវនករានែទកង
នុ ។
េទធែេ ជាក់ សដ ង ម្កសួង សាថប័នចកានន
ួ ១៥ ម្ត្ូវបានម្ត្ួត្រិនត្
ិ យរីម្បសិទិភា
ធ រ។
រីឯ សូចំករ កេរិនសលម្រចបានតរលគេលៅលរញលេញ គ្ឺ ការរករលែសងៗពាក់រន
័ ធលៅននងការលរៀបចកា
លសៀវលៅ ណំកាសដីរន
ី ត្
ី ិ វិធីសវនករានែទកង
នុ ។ ការរករលនះ សលម្រចបានម្ត្នរ ៨០% លដ្ឋយលហត្ុថ្ន លទះបីការរករ
សកាខាន់ម្ត្ូវបានលរៀបចកា កូចជាការលរៀបចកាគ្ការូឧបករណ៍ជន
កា យ
ួ សវនករាចន
កា ន
ួ ៤៨ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា ក៏បុ នតលសៀវលៅ ណំកា
លៅរិនទន់ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តលៅលឡើយ។
ជារួរ លគេបកាណងលនះ សលម្រចបានេទធែេគ្ួរជាទីលរញចិត្ត លៅកនង
ុ ឆ្នកា២០១៦លនះ។ ទនទនរលនះ លបើរន
ិ ត្
ិ យ
លេើចលរកករសករាភារទកាងអស់ រិនម្មននូវហានិភយ
័ ណារួយ កេលចាទលឡើង ម្ត្ូវលដ្ឋះម្សាយជាការម្បញាប់លំះ
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លឡើយ ។ លៅកនង
ុ ឆ្នកា២០១៦លនះ ម្មនការរករ កទម្រង់លម្ៅ ែនការរួយ ម្ត្ូវបានលរៀបចកាលឡើង គ្ឺការរករលរៀបចកាសុខកុរនីយករារវាងរុខរករសវនករានែទកនុងនិងអធិការកិចច លៅតរម្កសួង សាថប័ន កេម្ត្ូវបានម្បជុការភា
ិ កាគនោងេអិត្េអន់
និងបចចុបបនន ម្កុរការរករនែទកង
នុ ម្កសួងលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុរួយ ម្ត្ូវបានបលងកត្
ើ លឡើង។ លទះោងណាក៏លដ្ឋយ ការ
លរៀបចកាសករាភារ និងសូចំករគកាម្ទការអនុវត្តលគេបកាណងលនះ លៅម្មនកម្រិត្លៅលឡើយ កេទរទរឱ្យម្មនការ
យកចិត្តទុកដ្ឋក់រីអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កទម្រង់ និង អងគភារពាក់រន
័ ធ លកើរបីលធវើសុម្កនត្ករាលេើការលរៀបចកាសករាភារនិង
សូចំករឱ្យបានកាន់ ត្ម្បលសើរ។
សោលបាំណង ៣៦ “ពត្ងលងការអនុវរតសោលនសោបាយ វិល កាការហិរញ្ញវរថុ”29
ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈម្គ្បកណតប់ទង
កា ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈថ្ននក់ជាត្ិ និងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈថ្ននក់
ន ការអនុវត្តលគេនលោបាយវិរជឈការហិរញ្ញវត្ថុ ជាចកាណច
លម្ការជាត្ិ។ ការរម្ងង
ុ គ្នៃះន ននការ កេរអការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈលៅថ្ននក់លម្ការជាត្ិ កនុងម្កបខ័ណឌននការអភិវឌ្ឍតរ បបម្បជាធិបលត្យយលៅថ្ននក់លម្ការជាត្ិ កេជាករាវិធី កទម្រង់ជាម្បរ័នធក៏ម្មនសារៈសកាខាន់រួយកនង
ុ ចកាលណារករា វិធី កទម្រង់ជាម្បរ័នធទង
កា ៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាេករពុជា។
លហត្ុលនះ ការរម្ងនងការអនុវត្តលគេនលោបាយវិរជឈការហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបានបលងកើត្ជាលគេបកាណងរួយ នន ែនកទី៣
ននម្កបខ័ណឌ ែនការសករាភារ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។
លគេបកាណងលនះ ម្មនចលរកករសករាភារគកាម្ទរហូត្កេ់ចន
កា ន
ួ ០៦ កេរួរម្មន ៣៦.១. រិនិត្យលរើេលឡើងវិញ
និងអនុវត្តលគេនលោបាយសត រ
ី ី វិរជឈការហិរញ្ញវត្ថុរយៈលរេរធយរនិង វង, ៣៦.២ អនុវត្តការម្បរូេចកាណូេផ្លទេ់
ិ ិលោគ្សម្ម្មប់រកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ,
របស់រកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ, ៣៦.៣. អនុវត្តសាកេបងនិងរម្ងីករូេនិធិ វន
៣៦.៤. រិនិត្យលរើេលឡើងវិញ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តលគេការណ៍ ណំកាសតីរី ែនការយុទសា
ធ ស្រសត ថវិកាសម្ម្មប់រកាបាេថ្ននក់
លម្ការជាត្ិ, ៣៦.៥. លរៀបចកានិងអនុវត្តការលែទរធនធានម្មនភាជប់េកាខណឌ, ៣៦.៦. លរៀបចកាលគេការណ៍ ណំកាសតីរីការ
លរៀបចកានិងការអនុវត្តថវិកាករា វិធីលរញលេញ និងអងគភារថវិកាសម្ម្មប់ថវិការកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ។ លគេបកាណងលនះ
ទទួេបានេទធែេជាភាគ្រយ ម្បចាកាឆ្នកា២០១៦ កេម្មនេរអត្
ិ កូចត្លៅ៖
បរិោយ

ម្ត្ីម្មសទី១

ម្ត្ីម្មសទី២

ម្ត្ីម្មសទី៣

ម្ត្ីម្មសទី៤

ម្បចាកាឆ្នកា២០១៦

៨០%

៨២ %

៦០ %

៦៨%

៨០%

៣៦.១

៦៥%

៥៧ %

៥០ %

៤១,៥%

៦១%

៣៦.២

១០០%

១០០ %

៦០ %

៧៥%

៧៥%

៣៦.៣

៥០%

៧៦ %

៦៦ %

៧៧,៥%

៨៤%

៣៦.៤

១០០%

១០០ %

គានសករាភារ

១០០%

១០០%

លគេបកាណង ៣៦

29

វឌ្ឍនភាព

លគេបកាណងលនះ គ្ឺអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ ត្រួយបលុ ណាណះ។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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៣៦.៤

៨០%

៨០ %

៦៥ %

១០០%

៩១%

៣៦.៦

៨០%

៨៣ %

២៥ %

៣៣%

៧៥%

ិ និងអនុវត្តលគេនលោបាយសត រ
ិ ជឈការហិរញ្ញវត្ថរុ យៈលរេ
ចលរកករសករាភារ ៣៦.១. រិនត្
ិ យលរើេលឡើង វញ
ី ីវរ
រធយរនិង វង សលម្រចបានម្ត្នរ ត្ ៦១% ត្បុលណាណះ។
ចលរកករសករាភារលនះ រិនម្មនសូចំករណារួយ សលម្រចបានតរលគេលៅលឡើយ កេកនុងលំះ៖

1> ឯកសារលគេនលោបាយសត ីរីវិរជឈការហិរញ្ញវត្ថុរយៈលរេរធយរនិង វង

កេម្ត្ូវបានលម្គងបញ្ច ប់លៅកនុង

ម្ត្ីម្មសទី៣ លៅ ត្ជាលសចកដីម្ពាង និងរិនទន់ម្ត្ូវបានែសរវែាយលៅលឡើយ។

2> លសៀវលៅ ណំកាសដីរកា
ី រលរៀបចកានង
ិ ការអនុវត្តថ វិការបស់រកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបានែសរវែាយម្បកប
លដ្ឋយម្បសិទិភា
ធ រ សលម្រចបានម្ត្នរ ត្ ៥០% លម្ពាះលទើបលរៀបចកាសលម្រចបានលសចកដីម្ពាងលសៀវលៅ ណំកា
សម្ម្មប់រកាបាេម្កុង ម្សុក។

3> អនុម្កនត្យសដ ីរកា
ី រលរៀបចកាម្បាក់ឧបត្ថរភសម្មជិកម្កុរម្បនការកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ

សម្ម្មប់ឆ្នកា២០១៦ ម្ត្ូវ

បានលរៀបចការួចរាេ់ (៥០%)។

4> លសចកតីម្ពាងេិខិត្បទដ្ឋានគ្ត្ិយត្ុ តសតីរម្ី បរ័នធម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថឃ
ុ ុកា-សរកកត្់

ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ម្បជុកាសលម្រចកនុង

ម្កបខ័ណឌកិចចម្បជុកាគ្ណៈកម្មាធិការជាត្ិសម្ម្មប់ការអភិវឌ្ឍន៍តរ បបម្បជាធិបលត្យយលៅថ្ននក់លម្ការជាត្ិ
(គ្.ជ.អ.ប.) សលម្រចបាន ៥០%។ ការរិនសលម្រចតរលគេលៅលនះ លដ្ឋយលហត្ុថ្ន លសចកដីម្ពាងអនុម្កនត្យសដ ីរកា
ី រលរៀបចកានង
ិ ការម្បម្រនត្តលៅននរូេនិធិឃុកា សរកកត្់ និងម្បរ័នធហិរញ្ញវត្ថុឃុកា សរកកត្់ កការុងម្ត្ូវបាន
រិភាកាម្ត្នរ ត្កម្រិត្នែទកង
នុ ម្កសួងលសកាកិចន
ច ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុលៅលឡើយ ។

ចលរកករសករាភារ ៣៦.២. អនុវត្តការម្បរូេចកាណេ
ូ ផ្លទេ់របស់រកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ សលម្រចបាន ៧៥%។ សូ
ចំករ ០១

កេម្ត្ូវអនុវត្តកង
នុ ឆ្នកា២០១៦ គ្ឺ អនុម្កនត្យសដ ីរីការអនុវត្តការម្បរូេចកាណូេផ្លទេ់របស់រកាបាេថ្ននក់

លម្ការជាត្ិម្ត្ូវបានែសរវែាយម្បកបលដ្ឋយម្បសិទិភា
ធ រ កេសលម្រចបានម្ត្នរ ត្ ៧៥% បុលណាណះ រីលម្ពាះលសចកដ-ី
ម្ពាងអនុម្កនត្យលនះ កការង
ុ ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ម្បជុរ
កា ិភាកាជារួយម្កសួងរហានែទ និងលេខាធិការដ្ឋាន គ្.ជ.អ.ប. លៅលឡើយ។
ការយឺត្ោវលនះ បណា
ដ េរករីត្ម្រូវការលរេលវលាលម្ចើនកនុងការលរៀបចកាលគេការណ៍ និងម្បកាស បង ចកចកាណូេ
សារលរើរនធលេើអចេនម្ទរយជូនរកាបាេខណឌ-សរកកត្់។

ី រូេនិធិ វន
ិ ិលោគ្សម្ម្មប់រកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ
ចលរកករសករាភារ ៣៦.៣. អនុវត្តសាកេបងនិងរម្ងក
សលម្រចបាន ៨៤%។ ចលរកករសករាភារលនះ ម្មនសូចំកររួយសលម្រចបានតរលគេលៅ គ្ឺ រចំសរព័នធលេខាធិការដ្ឋានននម្កុរម្បនកាម្គ្ប់ម្គ្ងរូេនិធិ វិនិលោគ្រកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបានលរៀបចការួចរាេ់។
ទនទនរលនះ ម្មនសូចំករ កេរិនសលម្រចបានលរញលេញតរលគេលៅ រួរម្មន៖

1> របាយការណ៍សិកានិងកកាណត្់េកាណៈវិនិច័យ
ិ សម្ម្មប់វាយត្នរៃលេើគ្លម្ម្មងរូេនិធិ វិនិលោគ្សម្ម្មប់រកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ (Sub-National Investment Funds, SNIF) ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ម្បជុការភា
ិ កាជារួយអនក
ពាក់រន
័ ធនង
ិ ដ្ឋក់ឱ្យលម្បើម្បាស់ (៨០%)។
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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2> លសចកដីម្ពាង បបបទ និងនីត្ិវិធីំំសម្ម្មប់រកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ លរៀបចកានិងដ្ឋក់សកាលណើគ្លម្ម្មង លកើរបី
លសន ើសុការូេនិធិ SNIF ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យលម្បើម្បាស់ (៨៥%)។

3> លសចកដីម្ពាងលសៀវលៅ ណំកាសដីរីម្បត្ិបត្តិការគ្លម្ម្មងរូេនិធិ SNIF ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យលម្បើម្បាស់ (៨៥%)។
ិ លិ ោគ្សម្ម្មប់រកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ (SNIF)
4> េកាណៈវិនិច័យ
ិ
សម្ម្មប់វាយត្នរៃលេើគ្លម្ម្មងរូេនិធិ វន
បបបទ និងនីត្ិ វិធំ
ី ំ សម្ម្មប់រកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ លរៀបចកានង
ិ ដ្ឋក់សកាលណើគ្លម្ម្មង លកើរបីលសន ើសុការូេនិធិ និងលសៀវលៅ ណំកាសដីរម្ី បត្ិបត្តិការគ្លម្ម្មងរូេនិធិ SNIF ម្ត្ូវបានែសរវែាយ សលម្រចបាន ៧០%។

ិ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តលគេការណ៍ ណំកាសតរ
ចលរកករសករាភារ ៣៦.៤. រិនត្
ិ យលរើេលឡើងវញ
ី ី ែនការយុទសា
ធ ស្រសត
ិ សម្ម្មប់រកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ សលម្រចបាន ១០០% កេទទួេបនទុកលដ្ឋយអគ្គំយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរកាបាេ
ថវកា
ថ្ននក់លម្ការជាត្ិ។
សូចំករ កេម្ត្ូវបានលម្គងទុកលៅកនង
ុ ឆ្នកា២០១៦ សម្ម្មប់ចលរកករសករាភារលនះ សុទ ធ ត្ទទួេបានេទធែេ
១០០% តរលគេលៅកកាណត្់ គ្ឺ៖

1> លគេការណ៍ ណំកាសដីរីការលរៀបចកា ែនការយុទសា
ធ ស្រសត ថវិកាសម្ម្មប់រកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបានែសរវែាយ និងបណដុះបណា
ដ េកេ់រកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ។

2> របាយការណ៍េទធែេននការសិកាេទធភាររម្ងកី វិសាេភារននការអនុវត្ត ែនការយុទសា
ធ ស្រសត ថវិកា
សម្ម្មប់រកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ កេ់រកាបាេម្កុង ម្សុក ខណឌ ម្ត្ូវបានលរៀបចការួចរាេ់។

ចលរកករសករាភារ ៣៦.៥. លរៀបចកានង
ិ អនុវត្តការលែទរធនធានម្មនភាជប់េកាខណឌ សលម្រចបានេទធែេ ៩១%។
លម្ៅរីលនះ សូចំករ កេសលម្រចបានតរលគេលៅកកាណត្់ រួរម្មន៖

1> អនុម្កនត្យសដ ីរីការលែទរធនធានហិរញ្ញវត្ថម្ម
ុ នភាជប់េកាខណឌ ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យលម្បើម្បាស់។
2> រកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិរួយចកាននួ
ម្ត្ូវបានលម្ជើសលរីសលកើរបីអនុវត្តសាកេបងការលែទរធនធានម្មនភាជប់់
េកាខណឌម្បកបលដ្ឋយម្បសិទិភា
ធ រ។

3> ធនធានម្មនភាជប់េកាខណឌ

ម្ត្ូវបានលែទរលៅម្កុង ម្សុក លកើរបីអនុវត្តការលែទររុខរករលៅកនុងម្កសួងអប់រំ

យុវជន និងកីឡា ម្កសួងបរិសាថន ម្កសួងសុខាភិបាេ និងម្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។

ិ ករា វធ
ិ លី រញលេញ និង
ចលរកករសករាភារ ៣៦.៦. លរៀបចកាលគេការណ៍ ណំកាសតរ
ី កា
ី រលរៀបចកានង
ិ ការអនុវត្តថវកា
ិ សម្ម្មប់ថវកា
ិ រកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ សលម្រចបានេទធែេ ម្ត្នរ ត្ ៧៥% បុលណាណះ កេកនុងលំះ
អងគភារថវកា
ម្មនអងគភារចកានន
ួ ០២ កេម្មនសករាភារគកាម្ទ គ្ឺអគ្គំយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ ម្មន ០៦ សករាភារ និងម្កុរម្បនកានីត្ក
ិ រា ននកសហវ ម្មន ០១ សករាភារ។
កនុងចលរកករសករាភារលនះ សូចំករទកាង ៣ កេទទួេបនទុកអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គំយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរកាបាេ
ថ្ននក់លម្ការជាត្ិ សលម្រចបានតរលគេលៅ ១០០% កេរួរម្មន ៖

1> នីត្ិវិធី និងលគេការណ៍សម្ម្មប់ការលរៀបចកានងិ អនុវត្តថវិកាករាវិធីនងិ អងគភារថវិកា សម្ម្មប់ថវិការកាបាេ
ថ្ននក់លម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យលម្បើម្បាស់។
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2> នីត្ិវិធី និងលគេការណ៍សម្ម្មប់ការលរៀបចកានងិ អនុវត្តថវិកាករាវិធីនងិ អងគភារថវិកា សម្ម្មប់ថវិការកាបាេ
ថ្ននក់លម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបានលបាះរុរពែសរវែាយ។

3> លគេកាណ៍កកាណត្់េកាណៈវិនិច័យ
ិ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត រីឯ រកាបាេលខត្តចកានន
ួ ០៦ ម្ត្ូវបាន
លម្ជើសលរីសសម្ម្មប់អនុវត្តថ វិកាករា វិធីនង
ិ អងគភារថវិកាលៅឆ្នកា ២០១៧ ម្ររទកាងបានលរៀបចកានូវវគ្គបណដុះ
បណា
ដ េែង ករជូនកេ់រកាបាេលខត្តទង
កា ០៦ សម្ម្មប់អនុវត្ត។
ទនទនរលនះ ម្មនសូចំករចកានន
ួ ២ លែសងលទៀត្ រិនសលម្រចបានតរលគេលៅ គ្ឺ ៖

1> រត្ិម្បនកាចាប់លេើេិខត្ិ បទដ្ឋានគ្ត្ិយុត្ត ម្ត្ូវបានែដេជ់ នូ តរការលសន ើសុកា ៖ វឌ្ឍនភារលៅទីលនះ រិនម្មន
េទធែេ លដ្ឋយលហត្ុថ្នរិនម្មនការលសន ើសុការត្ិម្បនកាលេើការលរៀបចកាេិខត្
ិ បទដ្ឋានគ្ត្ិយុត្រ
ត ីអគ្គំយកដ្ឋាន
សារីពាក់រន
័ ធ។

2> របាយការណ៍វឌ្ឍនភារ សដ រី កា
ី រែដេ់រត្ិម្បនកាម្បចាកាម្ត្ីម្មស ៖ រិនម្ត្ូវបានលរៀបចកា ត្បិត្រិនម្មនការែដេ់
រត្ិម្បនកា។
ន តរ ែនការនិងទិសលៅយុទសា
វិរជឈការហិរញ្ញវត្ថលុ ៅរិនទន់ម្ត្ូវបានរម្ងង
ធ ស្រសត លៅលឡើយ។

លទះោងណា

អគ្គំយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបលងកន
ើ ការយកចិត្តទុកដ្ឋក់លេើការរករសកាខាន់ៗ កេលៅលសស
សេ់ កេគកាម្ទកេ់ម្កបខ័ណឌលគេនលោបាយ វិរជឈការហិរញ្ញវត្ថុ ជារិលសស ការលរៀបចកាម្កបខ័ណឌលគេនលោបាយ
វិរជឈការហិរញ្ញវត្ថុរយៈលរេរធយរ និង វង ទនទនរននងការែដេអា
់ ទិភារលេើការរករលរៀបចកាទិសលៅយុទសា
ធ ស្រសត ននការ
កទម្រង់ម្បរ័នធថ វិការបស់រកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិលៅកនង
ុ ឆ្នកា២០១៧ លនះ ។
ជារួរ កនុងឆ្នកា២០១៦ ែនកទី៣ សថ ត្
ិ កនង
ុ េទធែេេអ ៩២% កេបរកាញថ្នសករាភារ កេបានលរៀបចកាដ្ឋក់
អនុវត្តលដ្ឋយអងគភារលម្ការឱ្វាទម្កសួងលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ ភាគ្លម្ចើន បានសលម្រចតរលគេលៅលម្គងទុក។
លនះសបរជក់ឱ្យលឃើញថ្ន ការអនុវត្តករា វិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈកកាណាក់កាេទី៣ កនង
ុ ម្កសួង
លសកាកិចចនង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ កការង
ុ លបាះជកាហានលៅរកលគេលៅចុងលម្កាយជាបលណតើរៗ។

រ៤. ក្នកទ្ី៤ “រណសនយយភាពសលិទ្ធកលម”
ែនកទី៤ ម្ត្ូវបានបលងកើត្លឡើង កនុងការលម្ត្ៀរខៃួនសម្ម្មប់ជហា
កា នបំទប់។ កនង
ុ ន័យលនះ ការលម្ត្ៀរខៃួនសម្ម្មប់
ជកាហានបំទប់ ម្កសួងលសកាកច
ិ ច និងហិរញ្ញវត្ថម្ុ ត្ូវលរៀបចកាម្កបខណឌទទួេខុសម្ត្ូវ និងបលងកន
ើ ភារជាម្មចស់ និងឈានលៅ
បលងកន
ើ ម្បសិទិភា
ធ រននការលរៀបចកា ែនការកសាងសរត្ថភារ។ ទនទនរននងលនះ ម្កសួង សាថប័ន ម្ត្ូវលរៀបចកាតរដ្ឋន ម្ត្ួត្រិនិត្យ និងវាយត្នរៃននការអភិវឌ្ឍសរត្ថភាររស្រនតីរាជការ និង កេរអត្ម្រូវការនន ែនការបណដុះបណា
ដ េ ែនកលសកាកិចច
និងហិរញ្ញវត្ថុ។ ែនកលនះ គ្ួរ ត្លផ្លតត្ការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ខពស់លេើ (១) ម្កបខណឌលគេននសវនករា ែអកលេើសរិទក
ធ រា
(២) ម្កបខ័ណឌលគេននលគេការណ៍ថ វិកា ែអកលេើសរិទក
ធ រា និង (៣) ការលរៀបចកា ែនការកសាងសរត្ថភារ ែនក
លសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុលៅម្គ្ប់ម្កសួង សាថប័នថ្ននក់ជាត្ិ និងថ្ននក់លម្ការជាត្ិ។
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ែនកទី៤ លនះ ម្មនលគេបកាណងចកានន
ួ ០៤ គ្ឺ ៤១. បលងកត្
ើ ម្កបខ័ណឌថវិកាលដ្ឋយ ែអកលេើសរិទក
ធ រា, ៤២.បលងកើត្
ម្កបខណឌគ្ណលនយយភារននសរិទក
ធ រា, ៤៣.បលងកើត្ម្កបខ័ណឌសវនករា ែអកលេើសរិទក
ធ រា និង ៤៤.លរៀបចកា ែនការ
កសាងសរត្ថភារ (លដ្ឋយរួរទកាង សាថប័ននីត្ិបបញ្ញត្តិ និងអាជាធរសវនករាជាត្ិ)។
សោលបាំណង ៤១ “បសងោើរត្កបខ័ណឌថវិកាសោយក្ែកសលើសលិទ្ធកលម ”
ន និងលេើកករពស់សរត្ថភារអនុវត្តថ វិកាតរ
ការបលងកត្
ើ ម្កបខ័ណឌថវិកាលដ្ឋយ ែអកលេើសរិទក
ធ រា គ្ឺលកើរបីរម្ងង
ែនការឱ្យម្សបតរម្កបខ័ណឌគ្ត្ិយត្
ុ ត កេត្ម្រូវឱ្យលគររវិធានថវិកា និងនីត្ិ វិធី កេបានកកាណត្់ លេើសរីលនះគ្ឺ
ម្មនម្បរ័នធម្គ្ប់ម្គ្ង កេអាចវាយត្នរៃនូវសរិទក
ធ រារបស់អងគភារនីរួយៗ។
លគេបកាណងលនះម្មនចលរកករសករាភារចកានន
ួ ០២អនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គំយកដ្ឋានថវិកា កនង
ុ លំះ ៤១.១. សិកា
និងលរៀបចកាម្កបខ័ណឌលគេននលគេការណ៍ថ វិកា ែអកលេើសរិទក
ធ រា (Performance Based Budgeting PBB) និង
៤១.២. រិលម្គះលោបេ់លេើលគេការណ៍ថ វិកា ែអកលេើសរិទក
ធ រា។
សោលបាំណង៤២ “បសងោើរត្កបខណឌរណសនយយភាពម្នសលិទ្ធកលម ”
ការបលងកត្
ើ ម្កបខណឌគ្ណលនយយភារននសរិទក
ធ រា គ្ឺលកើរបីលេើកករពស់ និងម្គ្ប់ម្គ្ងសរិទក
ធ រារស្រនតីម្បកបលដ្ឋយ
គ្ុណភារ និងម្បសិទិភា
ធ រ ជារិលសស ការបណុត ះបណា
ត េ និងែតេកា
់ រលេើកទនកចិត្តសរម្សប និងម្បកបលដ្ឋយែេិត្
ភារ ស័កតិសិទិភា
ធ រ និងម្បសិទិភា
ធ រ។
ការបលងកត្
ើ ម្កបខណឌគ្ណលនយយភារននសរិទក
ធ រា

គ្ឺលកើរបីលេើកករពស់សរិទក
ធ រារស្រនតី

និងលរៀបចកាម្បរ័នធរយ
ួ

ចាស់លាស់ កេអាចវាយត្នរៃនិងរកាបាននូវសរិទក
ធ រាននការអនុវត្តការរករទកាងការរករ កទម្រង់ និងរិន កទម្រង់។
ជាក់ សត ង លគេបកាណងលនះ រិនទន់អាចវាស់ វងបានលទ លដ្ឋយលហត្ុថ្ន រិនម្មនអងគភារណារួយ កេពាក់រន
័ ធនង
ន
លគេបកាណង ឬ ចលរកករសករាភារ បានលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទលកើរបីអនុវត្តលំះលឡើយ កនុងលំះ ម្មនចលរកករ
សករាភារចកានន
ួ ០២ គ្ឺ ៤២.១ សិកានិងលរៀបចកាម្កបខណឌលគេននការម្គ្ប់ម្គ្ង ែអកលេើសរិទក
ធ រា (Performance

Based Management-PBM) និង ៤២.២. រិលម្គះលោបេ់លេើលគេការណ៍ម្គ្ប់ម្គ្ង ែអកលេើសរិទក
ធ រា។
សោលបាំណង ៤៣ “បសងោើរត្កបខ័ណឌសវនកលមក្ែកសលើសលិទ្ធកលម ”
ការបលងកត្
ើ ម្កបខណឌសវនករា ែអកលេើសរិទក
ធ រា គ្ឺសកាលៅកេ់ការម្ត្ួត្រិនិត្យឯករាជយននករា វិធី, រុខរករ, កកាលណើការ ឬ ការម្គ្ប់ម្គ្ងម្បរ័នធនង
ិ នីត្ិ វិធីរបស់រដ្ឋាភិបាេ លកើរបីវាយត្នរៃថ្នលត្ើអងគភារសលម្រចបាននូវភារសនសសកា
កា នច,
ស័កតិសិទភា
ិ ធ រ និងម្បសិទិភា
ធ រននការលម្បើម្បាស់ធនធាន។
ជាក់ សត ង លគេបកាណងលនះរិនទន់កេ់លរេអនុវត្តនង
ិ វាស់ វងបានលៅលឡើយលទ កនុងលំះ ម្មនចលរកករសករាភារចកានន
ួ ០២ គ្ឺ ៤៣.១. សិកានិងលរៀបចកាម្កបខណឌលគេននសវនករា ែអកលេើសរិទក
ធ រា (Performance Based

Auditing-PBA) និង ៤៣.២. រិលម្គះលោបេ់លេើលគេការណ៍សវនករា ែអកលេើសរិទក
ធ រា។
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សោលបាំណង ៤៤ “សរៀបចាំក្នការកសាងសលរថភាព (សោយរួលទាំង សាថប័ននីរប
ិ បញ្ញរតិ និងអាជាាធរ
សវនកលមជារិ)”
ការលរៀបចកា ែនការកសាងសរត្ថភារ កនុងលគេលៅលកើរបីឱ្យអងគភារនីត្ិបបញ្ញត្តិ និងអាជាធរសវនករាជាត្ិ បនត
រម្ងីក និងរម្ងនងសរត្ថភារននការម្ត្ួត្រិនត្
ិ យ និងសវនករា ែអកលេើសរិទក
ធ រា លកើរបីលេើកករពស់ចកាលណះកនង។ តររយៈ
ការរម្ងនងសរត្ថភារលនះននងជួយឱ្យការអនុវត្តថវិការបស់រាជរដ្ឋាភិបាេម្បកបលដ្ឋយភារម្បយ័ត្ម្ន ប យងនិងសនសសកា
កា នច,
ត្ម្មៃភារ, គ្ណលនយយភារ, ម្បសិទិភា
ធ រ និងស័កតិសិទិភា
ធ រ។
លគេបកាណងលនះ ជាម្មនចលរកករសករាភារចកានន
ួ ០៣ រួរម្មន ៤៤.១. លរៀបចកា ែនការកសាងសរត្ថភារ

(Capacity Development Plan-CDP) ៤៤.២. រិលម្គះលោបេ់នង
ិ អនុរ័ត្ ែនការកសាងសរត្ថភារ និង
៤៤.៣. ែសរវែាយនិងអនុវត្ត ែនការកសាងសរត្ថភារ។

ន ំកាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ង
អនុលលារតរលសចកតស
ី លម្រច កនង
ុ កិចចម្បជុប
កា លចចកលទស រវាងគ្ណៈកម្មាធិការកក
ហិញ្វញ ត្ថសា
ុ ធារណៈនិងត្កាណាងនកគ្ូអភិវឌ្ឍន៍សតរ
ី រី បាយការណ៍ម្ត្ួត្រិនត្
ិ យសរិទក
ធ រាម្បចាកាម្ត្ីម្មសទី៣កាេ់រនី ថងទ១
ី ៣
ខរករា ឆ្នកា២០១៧

ិ ី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ែនកទី៤ ននករា វធ
ុ ធារណៈម្ត្ូវបានរនារលរេកនង
ុ ការវាយត្នរៃ

ិ ករពុជាឆ្នកា២០១៧-២០២៥
លដ្ឋយសាររង់ចាកា ឯកសារយុទសា
ធ ស្រសត កទម្រង់ម្បរ័នធថវកា

កេលរៀបចកាលដ្ឋយអគ្គំយកដ្ឋាន

ិ ននម្កសួងលសកាកច
ថវកា
ិ ច និងហិរញ្ញវត្ថ។
ុ

រ៥. ក្នកទ្ី៥ “ការោាំត្ទ្ដ្ល់ការអនុវរតកលម វិធីកកទ្ត្លង់ត្បកបសោយសជារ ័យ និងចីរភាព”
័ និងចីរភារ សកាលៅកេ់ការចូេរួរគកាម្ទកនុងករាការគកាម្ទកេ់ការអនុវត្តករា វិធី កទម្រង់ម្បកបលដ្ឋយលជាគ្ជយ
វិធី កទម្រង់ចាប់តកាងរីជហា
កា នននការលរៀបចកា ការអនុវត្ត ការម្ត្ួត្រិនិត្យ និងវាយត្នរៃ នូវ ែនការសករាភារ កទម្រង់
ន ំកា ឆ្នទៈ ការរម្ងង
ន សរត្ថភារ និងយនតការលេើកទនកចិត្ត របស់ម្គ្ប់អងគភារពាក់រន
កេឆ្ៃុះបរចង
កា រីសរត្ថភារកក
័ ធ
ទកាងអស់ កេជារូេដ្ឋានម្គ្នះកនុងការលម្ត្ៀរខៃួនសម្ម្មប់កណា
កា
ក់កាេបនតបំទប់ននករា វិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។
កនុង ែនកទី៥ លនះ ម្មនលគេលៅចរបង៣ គ្ឺ ៥១. ការបលងកើនភារជាអនកកនកំកា សរត្ថភារម្គ្ប់ម្គ្ង បណុត ះឆ្នទៈ
កកា ណទម្រង់ ម្ររទកាងបលងកើនភារជាម្មចស់និងការទទួេខុសម្ត្ូវ, ៥២. បលងកើនម្បសិទិភា
ធ រននការកសាងសរត្ថភារនិង
យនតការលេើកទនកចិត្ត និង ៥៣. រម្ងនងការកសាងសរត្ថភារសម្ម្មប់អនុវត្តករា វិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកកាណាក់កាេទី៣។ អងគភារចកានន
ួ ១២ បានដ្ឋក់លចញនូវ ែនការសករាភារសម្ម្មប់គកាម្ទ ែនកទី៥លនះ រួរម្មន អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ., អគ្គំយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ, អគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ, អគ្គំយកដ្ឋានលគេនលោបាយលសកាកច
ិ ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, អគ្គំយកដ្ឋានរនធដ្ឋរ, អគ្គំយកដ្ឋានថវិកា, អគ្គំយកដ្ឋាន
េទធករាសាធារណៈ, អគ្គំយកដ្ឋានឧសាហករាហិរញ្ញវត្ថ,ុ អគ្គំយកដ្ឋានម្ទរយសរបត្តិរកានង
ិ ចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ, អគ្គំយកដ្ឋានសវនករានែទកនុង, អគគធិការដ្ឋាន និង វិទាសាថនលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ។
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ន ំកាការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
កនុងការសលម្រចបាននូវលគេលៅខាងលេើ គ្ណៈកម្មាធិការកក
ុ ធារណៈ
បានដ្ឋក់លចញនូវសូចំករគ្នៃះន និងសូចំករម្បចាកាឆ្នកាកម្រិត្លគេបកាណង និងចលរកករសករាភារ កេជួយកេ់អងគភារពាក់រន
័ ធលរៀបចកា និងដ្ឋក់លចញនូវ ែនការសករាភាររបស់អងគភារសារីឱ្យចកាលគេលៅ។
វឌ្ឍនភាព

វឌ្ឍនភាព

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

ឆ្ន២
ាំ ០១៦

ក្នកទ្ី៥

៧១%

៧១%

-

លគេបកាណងទី៥១

៦៥%

៦១%

-

៧៨%

៨០%

-

រិនម្មន

៧៨%

-

បរិោយ

អាំណះអាំណាង

(លគេបកាណង ៤១ ចាស់)
លគេបកាណងទី៥២
(លគេបកាណង ៤២ ចាស់)
លគេបកាណងទី៥៣ (ថាី)

សម្ម្មប់ការវាយត្នរៃសរិទក
ធ រាននការអនុវត្តករា វិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ម្បចាកាឆ្នកា២០១៦
ែនកទី៥ សលម្រចបាននូវសរិទក
ធ រា កូចខាងលម្ការ៖
ល នាាំ សលរថភាព ត្រប់ត្រង និង បណតុះឆនទ ៈកាំកណទ្ត្លង់ត្ពលទាំង
សោលបាំណង ៥១ “បសងោើនភាពជាអនកដ្ក
បសងោើនភាពជាមាចស់ និងការទ្ទ្ួលខុសត្រូវ ”
លគេបកាណងលនះ

ន សរត្ថភារជាអនកកក
ន ំកា
ម្មនលគេលៅឱ្យម្គ្ប់អងគភារទកាងអស់រម្ងង

និងបណតុះឆ្នទៈ

ការរករ កទម្រង់ម្បកបលដ្ឋយភារទទួេខុសម្ត្ូវ ទកាងម្គ្ប់កម្រិត្ននអនកចូេរួរអនកអនុវត្ត។
ន ំកា និងសរត្ថភារ
សម្ម្មប់លគេបកាណងលនះ ម្ត្ូវបានលរៀបចកាជាចលរកករសករាភារសម្ម្មប់រម្ងនងភារជាអនកកក
ម្គ្ប់ម្គ្ង និងចលរកករសករាភារសម្ម្មប់បលងកន
ើ ឆ្នទៈ កទម្រង់ ភារជាម្មចស់នង
ិ ការទទួេខុសម្ត្ូវ ម្ត្ូវបានលរៀបចកាលដ្ឋយ
ឡក លកើរបីកកានត្់នូវសូចំករគ្នៃនះននភារជាអនកកនកំកា និងឆ្នទៈននការរករ កទម្រង់។ ភារជាអនកកនកំកា និងសរត្ថភារ
ន ំកាចាត្់ ចង
ម្គ្ប់ម្គ្ងសម្ម្មប់ករា វិធី កទម្រង់កកាណាក់កាេទី៣ សកាលៅកេ់សរត្ថភារកនង
ុ ការលរៀបចកា ែនការ ការកក
ការម្ត្ួត្រិនត្
ិ យនិងវាយត្នរៃ ជាលកើរ។ រីឯ ឆ្នទៈ កទម្រង់នង
ិ ការទទួេខុសម្ត្ូវ គ្ឺជាការតកាងចិត្តចេ
ូ រួរ កេរអនូវ
ម្បរ័នធកនកំការបស់សាថប័ន កូចជា ការជការញ
ុ និងលេើកទនកចិត្តរស្រនតីម្គ្ប់េដ្ឋ
កា ប់ថ្ននក់ឱ្យចូេរួរ អនុវត្តការរករ កទម្រង់
លកើរបីសលម្រចបាននូវលគេលៅរបស់សាថប័នក៏កូចជារបស់ករា វិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ។ ជារួយ
គនលនះ អងគភារ ចកានួន៤ រួរម្មន អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ, អគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ, អគ្គំយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
រកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ និង វិទាសាថនលសកាកិចន
ច ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ បានលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទ និងសលម្រចបាន កូចខាង
លម្ការ៖
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វឌ្ឍនភាព
បរិោយ

ម្ត្ីម្មសទី១

ម្ត្ីម្មសទី២

ម្ត្ីម្មសទី៣

ម្ត្ីម្មសទី៤

ម្បចាកាឆ្នកា២០១៦

៥៦%

៧០ %

៥៧ %

៤៣ %

៦១%

៥១.១

៦១%

៧៨ %

៧០ %

៧០ %

៧៥%

៥១.២

៥៣%

៦២ %

៤៨ %

២៥ %

៤៩%

លគេបកាណង ៥១

ន ភារជាអនកកក
ន ំកា និង សរត្ថភារម្គ្ប់ម្គ្ង សលម្រចបាន ៧៥% បានចូេរួរ
ចលរកករសករាភារ ៥១.១. រម្ងង
អនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ., អគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ និង វិទាសាថនលសកាកិចចនង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ។
វឌ្ឍនភារសរិទក
ធ រាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា គ្ឺ ចកាុ វិស័យ និងលបសកករា
របស់ម្បធានការិោេ័យ អនុម្បធានំយកដ្ឋាន និងម្បធានំយកដ្ឋាន ម្ត្ូវបានលរៀបចកាចងម្កង និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត។
ទនទនរននងលនះ

សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ

គ្ឺលសចកតម្ី ពាងយុទសា
ធ ស្រសត ម្គ្ប់ម្គ្ងធនធាន

រនុសស កសហវ រយៈលរេ ០៣ ឆ្នកា២០១៧-២០១៩ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា (៦០%) លដ្ឋយសារអគ្គំយកដ្ឋានរួយចកានន
ួ
ត្ូចម្មនការយឺត្ោវកនង
ុ ការបកាលរញឯកសារលកើរបីលែើរកំយកដ្ឋានបុគ្េ
គ ិក។

ចលរកករសករាភារ ៥១.២. “បលងកន
ើ ឆ្នទៈកកា ណទម្រង់ ភារជាម្មចស់ និងការទទួេខុសម្ត្ូវ” សលម្រចបាន ៤៩%
បានចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ., អគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ, អគ្គំយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ និង វិទាសាថនលសកាកិចន
ច ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ ។
វឌ្ឍនភារសរិទក
ធ រាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា រួរម្មន ៖

1> ឆ្នទៈកកា ណទម្រង់

ភារជាម្មចស់ការ និងការទទួេខុសម្ត្ូវ ម្ត្ូវបានរម្ងនងតររយៈការ បង ចកភារកិចច

ចាស់លាស់ និងម្មនការម្បជុកាម្កុរការរករលដ្ឋយម្មនការចូេរួររីថ្ននក់កនកំកា។

2> េកាខណឌលោងការរករសម្ម្មប់ំយកដ្ឋាន

ននអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ. ម្ត្ូវបានលរៀបចកានង
ិ ដ្ឋក់ឱ្យ

អនុវត្ត។

3> រគ្គលទសក៍នត្ី ិករាសម្ម្មប់ម្កសួងលសកាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថម្ុ ត្ូវបានចងម្កង លបាះរុរព និងែសរវែាយ។
4> ថ្ននក់កកន ំកាបលចចកលទសនិងរស្រនតីចនកា នួ ១២០រូបរករីម្គ្ប់ម្កសួង សាថប័នម្ត្ូវបានលម្ជើសលរីសឱ្យចូេរួរកនងុ វគ្គ
បណថុះបណា
ត េសត ីរភា
ី រជាអនកកនកំកា និងការ កទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ចកានន
ួ ៤ វគ្គ។
ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ រួរម្មន ៖

1> កម្រងសម្រង់បទបបញ្ញត្តគ្ត្ិយុត្ពា
ត ក់រន
័ ធនង
ន គ្យនិងរដ្ឋាករករពុជា, បុគ្េ
គ ិក, កិចចកកាលណើរការសាថប័ន, េទធករាសាធារណៈ និងគ្ណលនយយ ម្ត្ូវបានលរៀបចកាចងម្កងរួច សម្ម្មប់ការលបាះរុរន
ព ង
ិ ែសរវែាយ (៣០%)។

2> ករាវិធីបលចចកវិទារ័ត្ម្ម
៌ នតរវឌ្ឍនភារននកម្រងសម្រង់នីរយ
ួ ៗ របស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ ម្ត្ូវ
បានលរៀបចកានង
ិ ដ្ឋក់ឱ្យកកាលណើរការ (០%)។
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3> សិកាាសាលា ណំកាអនុវត្តបទបបញ្ញត្តិគ្ត្ិយុត្តពាក់រ័នធសរត្ថកិចចរបស់ម្កសួងលសកាកិចច

និងហិរញ្ញវត្ថុកេ់

រស្រនតរា
ី ជការលៅថ្ននក់លម្ការជាត្ិ (៥០%)។
សោលបាំណង ៥២ “បសងោើនត្បសិទ្ធភា
ិ ពម្នការកសាងសលរថភាព និង វិធានការសលើកទ្លកចិរត”
លគេបកាណងលនះ សកាលៅកេ់ការលរៀបចកានូវយនតការលេើកទនកចិត្ត កេម្មនម្បសិទិភា
ធ រ កនុងការជការញ
ុ ការអនុវត្ត
នូវការរករ កទម្រង់របស់អនកចូេរួរអនុវត្ត។
លគេបកាណងលនះ ម្ត្ូវបានលរៀបចកានង
ិ គកាម្ទលដ្ឋយចលរកករសករាភារចកានន
ួ
០២

កេពាក់រន
័ ធនង
ន ការរិនត្
ិ យ

ិ រីម្បសិទិភា
លរើេលឡើង វញ
ធ រនិងស័កតិសិទិភា
ធ រននការបណតុះបណា
ត េ ការលរៀបចកា ែនការកសាងសរត្ថភារថាី និងយនតការនិងអភិម្ករននការែតេកា
់ រលេើកទនកចិត្តរយៈលរេកនៃងរកម្ររទកាងលរៀបចកាឱ្យម្មនយនតការ និងអភិម្ករថាីសតីរីការ
ែតេកា
់ រលេើកទនកចិត្ត កេម្មនសរធរ៌ និងសងគត្ភា
ិ រ។ ជារួយគនលនះ អងគភារ ចកានន
ួ ២ រួរម្មន អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
កសហវ. និង វិទាសាថនលសកាកច
ិ ចនង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ បានលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទ និងសលម្រចបាន កូចខាងលម្ការ៖
វឌ្ឍនភាព
បរិោយ

ម្ត្ីម្មសទី១

ម្ត្ីម្មសទី២

ម្ត្ីម្មសទី៣

ម្ត្ីម្មសទី៤

ម្បចាកាឆ្នកា២០១៦

៧៩%

៨០ %

៦២%

៨៥%

៨០%

៥២.១

៥៨%

៧០ %

២៥ %

៨០%

៧៣%

៥២.២

១០០%

៩០ %

១០០ %

៩០%

៨៧%

លគេបកាណង ៥២

ិ រីម្បសិទិភា
ចលរកករសករាភារ ៥២.១. រិនិត្យលរើេលឡើង វញ
ធ រ និងស័កិតសិទិភា
ធ រននការបណុត ះបណា
ត េនិង
លរៀបចកា ែនការកសាងសរត្ថភារថាី សលម្រចបាន ៧៣% បានចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយ វិទាសាថនលសកាកិចន
ច ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ។
សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ រួរម្មន ៖

1> ម្កសួង សាថប័ន រនទីរលេើជកាំញលសកាកិចច និង ហិរញ្ញវត្ថម្ុ ត្ូវបានម្ត្ួត្រិនិត្យ និងវាយត្នរៃ (៦០%) លដ្ឋយសារ
ខវះការសហការរីម្កសួងសាថប័ន,ការែដេ់ ែនការ និងត្ម្រូវការបណដុះបណា
ដ េរិនបានទន់លរេលវលា។

2> ទិននន័យនិងរ័ត្ម្ម
៌ ន កេបានវាយត្នរៃម្កសួង សាថប័ន និងរនទីរលេើជំ
កា ញលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុម្ត្ូវបាន
វិភាគ្ ចងម្កងជាឯកសារ និងជារបាយការណ៍ (៨០%)។

3> េកាខណឌម្បត្ិបត្តិសម្ម្មប់ការលម្ជើសលរីស

និងម្គ្ប់ម្គ្ងម្គ្ូបលរកគេនិងម្ករសីេធរ៌របស់ម្គ្ូបលរកគេម្ត្ូវ

បានលរៀបចកានង
ិ លធវើបចចុបបននករា (៨០%)។

ិ រីយនតការនិងអភិម្ករននការែតេកា
ចលរកករសករាភារ ៥២.២. “រិនត្
ិ យលរើេលឡើងវញ
់ រលេើកទនកចិត្រត យៈលរេ
កនៃងរក និងលរៀបចកាឱ្យម្មនយនតការ និងអភិម្ករថាស
ី តរ
ី កា
ី រែតេកា
់ រលេើកទនកចិត្ត កេម្មនសរធរ៌ និងសងគត្ភា
ិ រ”
សលម្រចបាន ៨៧% បានចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ. និង វិទាសាថនលសកាកិចន
ច ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ ។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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វឌ្ឍនភារសរិទក
ធ រាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា គ្ឺយនតការលេើកទនកចិត្តម្ត្ូវ
បានលរៀបចកានង
ិ ែសរវែាយអនុវត្ត និងរបាយការណ៍ម្បចាកាឆ្នកា និងការលធវប
ើ ចចុបបននករាយនតការលេើកទនកចិត្តម្ត្ូវបានលរៀបចកា
ិ រីេទធែេការរករ និងវាយលឡើង លដ្ឋយរស្រនតរា
ី ជការននវិទាសាថនលសកាកិចន
ច ិងហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបានរិនិត្យលរើេលឡើង វញ
ត្នរៃ លកើរបីលធវើបចចុបបននករាសម្មសភារ កេម្ត្ូវទទួេបានការលេើកទនកចិត្ត
ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ រួរម្មន ៖

1> របាយការណ៍បូកសរុបការរិនត្ិ យសរិទកធ រានងិ សាថនភារបកាលរញការរកររបស់រស្រនតនី ន កសហវ ទកាងថ្ននក់ជាត្ិ
និងថ្ននក់រូេដ្ឋានសម្ម្មប់ឆ្នកា២០១៦ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា (៧៥%)

2> លសចកតី ណំកាសតរី ីការអនុវត្តម្បកាសលេខ ៦១៦ សហវ.ម្បក ម្ត្ូវបានលរៀបចកា កសម្រួេ (៨៥%)។
សោលបាំណង ៥៣ “ពត្ងលងការកសាងសលរថភាពសត្មាប់អនុវរត កលម វិធីកកទ្ត្លង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុ សាធារណៈ ដ្ាំណាក់កាលទ្ី៣”
ន នូវសរត្ថភាររបស់សាថប័ន ទកាងកនង
លគេបកាណងលនះ សកាលៅកេ់រម្ងង
ុ ម្កបខណឌននការលរៀបចកាេិខត្
ិ បទដ្ឋាន
គ្ត្ិយត្
ុ ត និងម្បរ័នធអនុវត្តការរករ កេជាការលម្ត្ៀរេកាណៈម្គ្ប់ម្គន់រួចរាេ់សម្ម្មប់សលម្រចបាននូវការអនុវត្តករាវិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈកកាណាក់កាេទី៣។
លគេបកាណងលនះ ម្ត្ូវបានលរៀបចកានិងគកាម្ទលដ្ឋយចលរកករសករាភារចកានន
ួ ០៤ គ្ឺ ការលរៀបចកាសាថប័នលកើរបីលឆ្ៃើយត្ប ននងកកាណាក់កាេទី៣ លដ្ឋយរួរម្មន ៥៣.១. ការបញ្ច ប់ វិភាគ្រុខរករលៅ ម្គ្ប់អគ្គំយកដ្ឋានននកសហវ និង
ំយកដ្ឋានរកាបាេ ហិរញ្ញវត្ថនុ នម្កសួង សាថប័ន, ៥៣.២. លរៀបចកា និងអនុវត្ត ែនការ កសម្រួេរចំសរពន
័ ធរបស់អគ្គំយកដ្ឋនន និងំយកដ្ឋាននីរួយៗ, ៥៣.៣. លរៀបចកានិង ែសរវែាយឯកសារ ណំកាសតរ
ី ម្ី បរ័នធម្គ្ប់ម្គ្ងថាី ៥៣.៤.
លរៀបចកាលគេនលោបាយសម្ម្មប់យុទសា
ធ ស្រសត ម្គ្ប់ម្គ្ងរ័ត្ម្ម
៌ នវិទាលៅ កសហវ, ៥៣.៥. ការលម្បើម្បាស់ជន
កា យ
ួ បលចចកលទស
ម្បកបលដ្ឋយម្បសិទិភា
ធ រ, ៥៣.៦. កេរអការអនុវត្តការរករតររយៈការបលងកន
ើ ការលម្បើម្បាស់បលចចក វិទា; ការអភិវឌ្ឍ
ធនធានរនុសសសម្ម្មប់កកាណាក់កាេទី៣ កេរួរម្មនការបណតុះបណា
ត េ ជកាំញទកាងលៅកនង
ុ កសហវ និង ម្កសួង
សាថប័ន; ការលរៀបចកា និងអនុវត្តយុទសា
ធ ស្រសត ទកាំក់ទន
កា ង និងសម្របសម្រួេសម្ម្មប់កកាណាក់កាេទី៣ និងការកកាណត្់ត្-ួ
ំទីនិងការទទួេខុសម្ត្ូវសម្ម្មប់ កេរអកិចចសម្របសម្រួេរវាងសាថប័ននិងអងគភារ។ ជារួយគនលនះ អងគភារ ចកានន
ួ ១០
រួរម្មន អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ., អគ្គំយកដ្ឋានរនធដ្ឋរ, អគ្គំយកដ្ឋានលគេនលោបាយលសកាកិចន
ច ិងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ, អគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ, អគ្គំយកដ្ឋានឧសាហករាហិរញ្ញវត្ថ,ុ អគ្គំយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរកាបាេថ្ននក់
លម្ការជាត្ិ, អគ្គំយកដ្ឋានម្ទរយសរបត្តិរកានិងចកាណូេរិន រនសារលរើររនធ, អគ្គំយកដ្ឋានសវនករានែទកនុង, អគគធិការដ្ឋាន និង វិទាសាថនលសកាកច
ិ ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានលរៀបចកាសករាភារគកាម្ទ និងសលម្រចបាន កូចខាងលម្ការ៖
វឌ្ឍនភាព
បរិោយ
លគេបកាណង ៥៣

ម្ត្ីម្មសទី១

ម្ត្ីម្មសទី២

ម្ត្ីម្មសទី៣

ម្ត្ីម្មសទី៤

ឆ្នកា២០១៦

៧៥%

៦៦ %

៦៥ %

៧៦%

៧៨%

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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៥៣.១

៦៩%

៥១ %

៥២ %

៧០%

៧៦%

៥៣.២

៨៨%

៥៦ %

៦៩ %

៧៦%

៨៣%

៥៣.៣

រិនម្មនសូចំករ

រិនម្មនសូចំករ

១០០%

៨៣%

៨៣%

អនុវត្ត

អនុវត្ត

៥០%

៩០ %

៥៥ %

៧៨%

៧២%

៥៣.៤

ចលរកករសករាភារ ៥៣.១. លរៀបចកាសាថប័នលកើរបីលឆ្ៃយ
ើ ត្ប ននងកកាណាក់កាេទី៣ លដ្ឋយរួរម្មន៖ (១)ការបញ្ច ប់
ិ គ្រុខរករលៅ ម្គ្ប់អគ្គំយកដ្ឋានននកសហវ និងំយកដ្ឋានរកាបាេនិងហិរញ្ញវត្ថនុ នម្កសួង សាថប័ន។ (២)លរៀបចកា
វភា
និងអនុវត្ត ែនការ កសម្រួេរចំសរពន
័ រធ បស់អគ្គំយកដ្ឋនន និងំយកដ្ឋាននីរយ
ួ ៗ។ (៣) លរៀបចកានង
ិ ែសរវែាយ
ិ ាលៅ
ឯក-សារ ណំកាសតរ
ី ម្ី បរ័នធម្គ្ប់ម្គ្ងថា។
ី (៤) លរៀបចកាលគេនលោបាយ សម្ម្មប់យទ
ុ សា
ធ ស្រសតម្គ្ប់ម្គ្ងរ័ត្ម្ម
៌ នវទ
កសហវ (៥) ការលម្បើម្បាស់ជន
កា យ
ួ បលចចកលទសម្បកបលដ្ឋយម្បសិទភា
ិ ធ រ និង (៦) កេរអការអនុវត្តការរករតររយៈការ
ិ ា សលម្រចបាន ៧៦% បានចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ., អគ្គបលងកន
ើ ការលម្បើម្បាស់បលចចកវទ
ំយកដ្ឋានរនធដ្ឋរ, អគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ, អគ្គំយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ, អគ្គំយកដ្ឋាន
ម្ទរយសរបត្តិរកា និងចកាណូេរិន រនសារលរើររនធ, អគគធិការដ្ឋាន និង វិទាសាថនលសកាកិចន
ច ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថ។
ុ
វឌ្ឍនភារសរិទក
ធ រាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា រួរម្មន ៖

1> ែនការយុទសា
ធ ស្រសត ម្គ្ប់ម្គ្ងធនធានរនុសសរបស់អគ្គំយកដ្ឋានរនធដ្ឋរម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យលម្បើម្បាស់។
2> លសៀវលៅ ណំកាសតីរកា
ី រម្គ្ប់ម្គ្ងរស្រនតរា
ី ជការរនធដ្ឋរ ម្ត្ូវបានអនុរត្
័ លដ្ឋយថ្ននក់កនកំកាននអគ្គំយកដ្ឋាន
រនទដ្ឋរ និងលសៀវលៅ ណំកាសតីរីការម្គ្ប់ម្គ្ងរស្រនតរា
ី ជការរនធដ្ឋរ កការង
ុ ម្ត្ូវបានលរៀចកាលបាះរុរភែសរវែាយ។

3> ម្បរ័នធម្គ្ប់ម្គ្ងបុគ្េ
គ ិកតរម្បរ័នធរ័ត្ម្ម
៌ នវិទារបស់អគ្គំយកដ្ឋានរនធដ្ឋរ។
4> បញ្ជ សា
ី រលរើភ័ណឌរបស់សាខារនធដ្ឋរលខត្តចន
កា ន
ួ ១២ចុងលម្កាយ នន អគ្គំយកដ្ឋានរនធដ្ឋរម្ត្ូវបានលរៀបចកា។
5> ម្បរ័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទិនននយ
័ បុគ្េ
គ ក
ិ ននអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ. ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យលម្បើម្បាស់ជាែៃូវការ។
ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ រួរម្មន៖

1> ម្បរ័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទិនននយ
័ របស់អគ្គំយកដ្ឋានម្ទរយសរបត្តិរកា

និងចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ លម្បើលដ្ឋយ

ម្បរ័នធបលចចក វិទាម្ត្ូវបានលម្បើម្បាស់ជាែៃូវការ (៦០%) លដ្ឋយសារកងវះថវិកាទិញឧបករណ៍បលចចកលទស។

2> ម្បរ័នធម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសារេិខិត្គ្ត្ិយត្ុ លត ែសងៗម្ត្ូវបាន កេរអនិងអភិវឌ្ឍឱ្យបានកាន់ ត្ម្បលសើរលឡើង (៧៧%)
បុ នតបានបនតតរដ្ឋន និងអភិឌ្ឍម្បរ័នធម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសារ (E-doc) និងបានម្បកាសដ្ឋក់ឱ្យលម្បើម្បាស់ជាែៃូវ
ការលៅតរំយកដ្ឋាននីរួយៗ និងលេខាធិការដ្ឋានននអគ្គំយកដ្ឋានរត្ំគរជាត្ិ។

3> ឯកសារលគេនលោបាយបលចចកវិទារ័ត្ម្ម
៌ ននិងគ្រំគ្រន៍សម្ម្មប់

កសហវ ម្ត្ូវបានែសរវែាយដ្ឋក់ឱ្យ

អនុវត្ត (៤៥%) លដ្ឋយសារការខវះខាត្ឯកសារម្សាវម្ជាវ និងការលបាះរុរព។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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4> ម្មនរជឈរណឌេទិននន័យរួរ (រួរទកាងរជឈរណឌេសលស្ររកគះទិនននយ
័ ) សម្ម្មប់ កសហវ (៣០%) លដ្ឋយសារ
អាគរថាសា
ី ងសង់រន
ិ ទន់រួច អាគរធកាលម្គងននងជួសជុេលឡើង វិញ។

5> ម្មនម្បរ័នធម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសាររកាបាេនិងការលរៀបចកាបណាណសារតរឧបករណ៍នវឆ្ៃត្

(Smart Phone or

Tablet), ម្បរ័នធម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសាររកាបាេ កសហវ កេកកាលណើរការលេើឧបករណ៍ឆ្ៃត្នវម្ត្ូវបានែសរវែាយ
និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត (៣០%) លដ្ឋយសារកងវះថវិកាម្ទម្ទង់។

ចលរកករសករាភារ ៥៣.២. “ការអភិវឌ្ឍធនធានរនុសសសម្ម្មប់កណា
កា ក់កាេទី៣ កេរួរម្មនការបណុត ះបណា
ត េ
ជកាំញទកាងលៅកនង
ុ កសហវ និងម្កសួង សាថប័ន” សលម្រចបាន ៧៤%បានចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក
សហវ., អគ្គំយកដ្ឋានរនធដ្ឋរ, អគ្គំយកដ្ឋានលគេនលោបាយលសកាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, អគ្គំយកដ្ឋានរត្
ំគរជាត្ិ, អគ្គំយកដ្ឋានេទធករាសាធារណៈ,អគ្គំយកដ្ឋានថវិកា, អគ្គំយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរកាបាេថ្ននក់លម្ការ
ជាត្ិ, អគ្គំយកដ្ឋានសវនករានែទកង
នុ , អគគធិការដ្ឋាន និងវិទាសាថនលសកាកិចន
ច ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ ។
វឌ្ឍនភារសរិទក
ធ រាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា រួរម្មន ៖

1> ការបណដុះបណាដេលេើជំ
កា ញ/បលចចកលទស " ែនកបរិម្មណ" (Quatitative Skills/Techniques) សម្ម្មប់
ការវិភាគ្ពាណិជជករា និងលគេនលោបាយពាណិជជករា, យុទសា
ធ ស្រសត / ជកាំញ/បលចចកលទសននការចរចាពាណិជជករា, ការវាយត្នរៃលេើែេបះពាេ់ពាក់រន
័ ធនង
ន កិចចម្ររលម្រៀងពាណិជជករាលសរី ម្ត្ូវបានលរៀបចកា។

2> បណតុះបណាតេរស្រនតនី នអគ្គំយកដ្ឋានរនធដ្ឋរពាក់រន័ ធនងន វបបធរ៌បង់រនធ និងការអនុវត្តករាវិធី កទម្រង់ការ
ម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ និងយុទសា
ធ ស្រសត លកៀរគ្រចកាណូេម្បចាកាឆ្នកា ២០១៤-២០១៨ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា។

3> ការបណតុះបណាតេម្គ្ូបលរកគេ និងរស្រនតី នន អគ្គំយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរកាបាេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ

សម្ម្មប់ការ

អនុវត្តថ វិកា ករា វិធី និងអងគភារថវិកា។

4> លរៀបចកាទសសនកិចចសិកាកកបទរិលសាធន៍អការកា
ី រលរៀបចកាម្ត្ួត្រិនត្
ិ យតរដ្ឋន

និងការវាយត្នរៃការអនុវត្ត

ថវិកាករា វិធី និងលរៀបចកាលធវើ វិបសសំសត រ
ី ីការបូកសរុប ម្ត្ួត្រិនិត្យ និងវាយត្នរៃការអនុវត្តថ វិកាករាវធីរបស់
កសហវ។
ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ គ្ឺ សូចំករពាក់រន
័ ធននងការបណតុះបណា
ត េរបស់
អងគភាររួយចកានន
ួ រិនទន់បានអនុវត្តលរញលេញកូចជាអគ្គំយកដ្ឋានថវិកា, អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ., អគ្គំយកដ្ឋានសវនករានែទកនុង និងអគគធិការដ្ឋាន។

ចលរកករសករាភារ ៥៣.៣. “លរៀបចកា និងអនុវត្តយទ
ុ សា
ធ ស្រសតទំ
កា ក់ទន
កា ង និងសម្របសម្រួេសម្ម្មប់កណា
កា ក់កាេ
ទី៣” សលម្រចបាន ៨៣%បានចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយ វិទាសាថនលសកាកិចន
ច ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ ។
វឌ្ឍនភារសរិទក
ធ រាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា គ្ឺ វឌ្ឍនភារម្បចាកាឆ្នកា សម្ម្មប់
ចលរកករសករាភារលនះ រុកាម្មនសូចំករណារួយសលម្រចបានលរញលេញលឡើយ។
ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ គ្ឺការលរៀបចកា និងអនុវត្តយុទសា
ធ ស្រសត ទកាំក់ទកានង
និងសម្របសម្រួេសម្ម្មប់កកាណាក់កាេទី៣ លដ្ឋយសារកងវះថវិកាកនុងការចុះលធវើការវាយត្នរៃ កូចលនះម្កុរការរករ
ទទួេបានេទធែេវាយត្នរៃ ត្អកាឡង
ុ លរេវគ្គបណដុះបណា
ដ េ។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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ចលរកករសករាភារ ៥៣.៤. “កកាណត្់ត្ំ
ួ ទីនង
ិ ការទទួេខុសម្ត្ូវសម្ម្មប់ កេរអកច
ិ ស
ច ម្របសម្រួេរវាងសាថប័ននិង
អងគភារ” សលម្រចបាន ៧២% បានចូេរួរអនុវត្តលដ្ឋយ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ និង អគ្គំយកដ្ឋានលគេនលោបាយលសកាកិចន
ច ិងហិរញ្ញវត្ថុ ។
វឌ្ឍនភារសរិទក
ធ រាសលម្រចបាន ១០០% លធៀបននងលគេលៅសូចំករម្បចាកាឆ្នកា គ្ឺ ែនការសករាភាររួរ
កកាណាក់កាេទី៣ របស់អគ្គំយកដ្ឋានលគេនលោបាយលសកាកិចចនង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបានលរៀបចកា កេរអ។
ទនទនរននងលនះ សូចំករ កេរុកាទន់សលម្រចបានលរញលេញ រួរម្មន ៖

1> បូកសរុប ែនការ សករាភាររួរកកាណាក់កាេទី៣ របស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន (៧០%)។
2> បូកសរុប ម្ត្ួត្រិនិត្យ តរដ្ឋន និងវាយត្នរៃសរិទិកធ រា លេើការរកររបស់រនទីរ សហវ រាជធានី លខត្ត (០%)។
កនុង ែនកទី៥ លនះ បរាម្បឈរសកាខាន់ម្ត្ូវបានកកាណត្់ កូចត្លៅ៖

1> សូចំករ កេបានលរៀបចកាដ្ឋក់លចញកនុង ែនការសករាភារ

រុកាទន់ម្មនសងគត្ិភារ និងរុកាអាចឆ្ៃុះបរចង
កា

បានទកាងម្សុងអការីការលបាះជកាហានលៅសលម្រចបានលគេលៅរួររបស់ ែនកលឡើយ។

2> ការលរៀបចកាសូចំករលផ្លតត្ជាសកាខាន់លេើការបណតុះបណាតេ

ជាជាងយនតការការរករ កេម្ត្ូវលរៀបចកានែទកង
នុ

អងគភារ កេជាលគេលៅលម្ត្ៀរេកាណៈកនុងការចូេរួរសលម្រចបានកនង
ុ កកាណាក់កាេទី៣។

3> ការសហការ និងកងវះយនតការសនទំរិភាការវាងអនតរអគ្គំយកដ្ឋាន លៅម្មនកម្រិត្។
4> ការលរៀបចការបាយការណ៍របស់អងគភារពាក់រន័ ធរុកាទន់ម្គ្ប់ម្ជុងលម្ជាយនិងម្មនទឡហីករណ៍ជាក់លាក់លៅលឡើយ។
5> ទកាហកាននសករាភារ ឬសូចំករ រិនទន់ម្ត្ូវបានតរដ្ឋន និងវាយត្នរៃឱ្យបានជាក់លាក់។
6> សូចំករគ្នៃះន ម្បចាកាឆ្នកា រិនទន់ម្ត្ូវបានលរៀបចកា និងកកាណត្់ឱ្យបានចាស់។
ជាកកាលណាះម្សាយ អ.គ្.ហ. លសន ើ កូចត្លៅ៖

1> គ្ួរម្ត្ួត្រិនត្ិ យ និង កេរអលេើ ែនការសករាភារថាឱ្ី យបានម្គ្ប់ម្ជុងលម្ជាយ និង សវ ងយេ់ឱ្យកាន់ ត្ចាស់
អការីលគេលៅនន ែនកទី៥។

2> គ្ួរ សវ ងយេ់ និងកកាណត្់បរាឱ្យបានចាស់លាស់ លកើរបីបលងកត្ើ សករាភារសម្ម្មប់ កេរអលឆ្ៃើយត្បបានរិត្
ម្បាកក។

3> កកាណត្់សូចំករ កេម្មនភារជាម្មចស់ជាជាងសូចំករណា កេម្មនភាររនង ែអកខាៃកាងលៅននងសករាភារ
ននការរកររបស់អងគភារកនទ។

4> រម្ងងន សរត្ថភារកនងុ ការរាករនិងបាន់សាាន

លេើេទធភារននការសលម្រចបានលធៀបននងលរេលវលាទកាហកា

ការរករ និងថវិកាគកាម្ទ។

5> រម្ងងន សរត្ថភារកនងុ ការតរដ្ឋនម្ត្ួត្រិនត្ិ យ និងវាយត្នរៃលេើការអនុវត្ត និងការលរៀបចការបាយការណ៍។
6> គ្ួរកកាណត្់ឥទធិរេ ឬដ្ឋក់ទរងន់សូចំករណា កេជាសូចំកគ្នៃនះរបស់ ែនក និងទរទរនូវការសលម្រច
បានជាចាកាបាច់។
សរុបលសចកតីរក តររយៈរបាយការណ៍ម្បចាកាឆ្នកា២០១៦ ការចូេរួរអនុវត្តរបស់អងគភារចកានន
ួ ១១ នន កសហវ
ម្មនវឌ្ឍនភារទបជាងឆ្នកា២០១៥ លដ្ឋយសលម្រចបានជារួរគ្ឺ ៦៥% លដ្ឋយសារលគេបកាណងថាីរួយប នថរម្ត្ូវបាន
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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បលងកើត្និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត បុ នតម្គ្ប់អងគភារពាក់រន
័ ធរអា
ុកា ចសលម្រចបានលរញលេញ កេបងកឱ្យការសលម្រចជារួរម្មន
ការធាៃក់ចះុ បនតិច។ លេើសរីលនះ សូចំករ កេបានលរៀបចកាដ្ឋក់លចញ ភាគ្លម្ចើនម្មនចរិកេកាណៈជាកិចចម្បជុកា និងការ
បណុត ះបណា
ត េ កេរិនទន់អាចលឆ្ៃើយត្បលរញលេញលៅននងលគេលៅរួររបស់ ែនកលៅលឡើយ កេកិចចការលនះ គ្ឺ
ជាករាវត្ថុននការលធវើបចចុបបននករា ែនការសករាភាររួរសម្ម្មប់ការអនុវត្តកនុងឆ្នកាបនតបំទប់

កេសករាភារនិងសូចំករ

គ្នៃះន គ្ួរម្មនេកាណៈជាការលម្ត្ៀរខៃួនសម្ម្មប់ការអនុវត្តកណា
កា
ក់កាេទី៣របស់ម្គ្ប់អងគភារពាក់រន
័ ធលដ្ឋយឈរលេើ
ន ំកា ការ
អភិម្ករននេិខិត្បទដ្ឋានគ្ត្ិយុត្ត យនតការ ម្បរ័នធ និងធនធានរនុសស សម្ម្មប់ការលេើកករពស់ភារជាអនកកក
ទទួេខុសម្ត្ូវ ការអភិវឌ្ឍធនធានរនុសស ការលេើកទនកចិត្ត និងម្មនម្បរ័នធម្ត្ួត្រិនត្
ិ យ និងវាយត្នរៃលេើសរិទក
ធ រាការរករ។

III. បញ្ហ
ា ត្បឈល
ិ ី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ំឆ្នកា
កនុងការអនុ ែនការសករាភាររួរ កកាណាក់កាេទី៣ ននករា វធ
កកាបូង សលម្រចបាននូវវឌ្ឍនភារគ្ួរឱ្យកត្់សកាគេ់ លទះបីជាោងណាក៏លដ្ឋយ បរាម្បឈរម្ត្ូវបានកកាណត្់ និង បងចកជា ០២ម្បលភទ កូចត្លៅ៖

ក. ក្នកសត្លបសត្លួល

1> ភារទន់លរេលវលាការលែើរបាយការណ៍សរិទកធ រាម្បចាកាម្ត្ីម្មស។
2> គ្ុណភារ ែនការសករាភាររបស់អងគភារអនុវត្តរិនទន់សងគត្ិភារតរចលរកករសករាភារ

និងលគេបកាណង

តរ ែនកនីរួយៗ នន ែនការសករាភាររួរកកាណាក់កាេទី៣ ននករា វិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ។

3> ការផ្លៃស់បតូររចំសរព័នធកងនុ ម្កសួងលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ។
 ភាររាកានរ ននការរិនទន់ បង ចកដ្ឋក់រវាងការរករម្បចាកានថង និងការរករ កទម្រង់លដ្ឋយម្មនការលចាទជា

ិ ី កទម្រង់រិនទន់បានទូេកាទូលាយ? ”។
សកានួរថ្ន “លត្ើយេ់ ឬរិនទន់យេ់ ឬ ការែសរវែាយអការីករា វធ
ជាលគេការណ៍ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ម្ត្ូវបាន បង ចកជា ០៤ ម្បលភទ
គ្ឺ ការលរៀបចកាម្បរ័នធ, ម្កបខណឌគ្ត្ិយត្
ុ តិ, យនតការ និងការកសាងធនធានរនុសស។

ខ. ក្នកបសចច កសទ្ស

1> យុទសា
ធ ស្រសត កទម្រង់ម្បរ័នធថ វិកាករពុជា ឆ្នកា២០១៧-២០២៥

គ្ឺម្មនភារយឺត្ោវជាងលគេលៅ កេបាន

កកាណត្់ កេំកាឱ្យរិបាកលរៀបចកា ែនការសករាភារគកាម្ទ ែនកទី៣ និង ែនកទី៤ នន ែនការសករាភារកកាណាក់កាេទី៣ ននករា វិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ។

2> ការរករ កទម្រង់ទងកា ០៣ គ្ឺ ករាវិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ (PFM), កកា ណទម្រង់រកាបាេ
សាធារណៈ (Public Administrative Reform-PAR) និងករា វិធីជាត្ិសម្ម្មប់ការអភិវឌ្ឍន៍តរ បប
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ម្បជាធិបលត្យយលៅថ្ននក់លម្ការជាត្ិរិនទន់បានលរៀបចកា ែនការសករាភារេរអិត្សម្ម្មប់អនុវត្តការរកររួរគន
លឡើយ។ ការលរៀបចកា ែនការសករាភារេរអិត្លនះ គ្ឺសថិត្លៅលម្ការកកា ណទម្រង់រកាបាេសាធារណៈ។

3> ការលរៀបចការូ កេរាករណ៍ចកាណូេសារលរើរនធ និងគ្ម្រូសការាប់រាករណ៍ចកាណូេរិនសារលរើរនធ លៅរិនទន់
លរៀបចការួចរាេ់លៅលឡើយ ។

4> ម្បរ័នធ FMIS ជកាហានទី១ រិនទន់ឱ្យអនុវត្តបានលរញលេញ លដ្ឋយចកាណាត្់ថ្ននក់ចនកា នួ ០៤ (លសកាកិចច, ករាវិធី, ភូរិសាស្រសត និងរកាបាេ) ម្ត្ូវបានលម្គងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត បុ នតម្មន ត្ចកាណាត្់ថ្ននក់ចន
កា ន
ួ ០២ បុលណាណះ ម្ត្ូវ
បានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត រីឯចកាណាត្់ថ្ននក់រកាបាេ និងភូរិសាស្រសត រិនទន់បានអនុវត្តលៅលឡើយ។

5> ការលរៀបចកាម្បកាសអនតរម្កសួងសត ីការលែទរហិរញ្ញវត្ថុលដ្ឋយភាជប់េកាខណឌរីរកាបាេថ្ននក់ជាត្ិលៅថ្ននក់លម្ការ
ជាត្ិ គ្ឺម្មនភារយឺត្ោវ កេំកាឱ្យ ម្កុង ម្សុក ននងរិនអាចអនុវត្តថ វិកាម្បកបលដ្ឋយម្បសិទិភា
ធ រ។

6> ការលរៀបចកាម្កបខណឌចកាណាយរយៈលរេរធយរ

ម្មនភារយឺត្ោវ កេំកាឱ្យវិបាករួយចកានន
ួ កូចជា ការ

ិ
លរៀបចកា ែនការយុទសា
ធ ស្រសត ថវកា
និងកញ្ច ប់ថ វិកាម្បាកាឆ្នកាភារគ្ម្មៃត្ធកា រហូត្កេ់ធកាជាង ២០% លធៀបននង
ថវិកាអនុរ័ត្។

7> ការលរៀបចកា ែនការយុទសា
ធ ស្រសត កសាងសរត្ថភារលេើ វិសយ
័ ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈយឺត្ជាងលគេលៅកកាណត្់។
8> ការលរៀបចកាេិខិត្បដ្ឋានគ្ត្ិយត្ុ េ
តិ ទធករាសាធារណៈ ម្មនភារយឺត្ោវ។
IV. សាំសណើដ្ាំសណាះត្សាយ

1> លសន ើអគ្គំយកដ្ឋានទទួេបនទុក

គ្ួរ ត្ជការញ
ុ ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តចកាណាត្់ថ្ននក់រកាបាេ កនុងឆ្នកា២០១៧ រុនននង

ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តចកាណាត្់ថ្ននក់លែសងលទៀត្ និងរលនៃឿនការលរៀបចកា ែនការបញ្ច ប់យុទសា
ធ ស្រសត កទម្រង់ម្បរ័នធថ វិកា
ករពុជា ឆ្នកា២០១៧-២០២៥។

2> អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន

អ.រ.ហ ននងជការញ
ុ លេខាធិការដ្ឋានកកា ណទម្រង់រកាបាេសាធារណៈលរៀបចកា ែនការ

សករាភារេរអត្
ិ ។

3> ជការញ
ុ ឱ្យបញ្ច បកា
់ រអនវុត្ត ែនការយុទសា
ធ ស្រសត FMIS ជកាហានទី២ ។
4> រលនៃឿនការលរៀបចកាម្បកាសអនតរម្កសួងសត រី ីការលែទរហិរញ្ញវត្ថុលដ្ឋយភាជប់េកាខណឌ សម្ម្មប់ការអនុវត្តលៅម្កុង
ម្សុក។

5> លសន ើអគ្គំយកដ្ឋានទទួេបនទុក គ្ួរលដ្ឋះម្សាយរាេ់បរាម្បឈរ ននការលរៀបចកា MTEF និងរលនៃឿនការលរៀបចកា
MTEF ឱ្យបានបញ្ច ប់លៅឆ្នកា២០១៧ ។

6> លសន ើអគ្គំយកដ្ឋានគ្យ និងរដ្ឋាករករពុជា និងអគ្គំយកដ្ឋានម្ទរយសរបត្តិរកា និងចកាណូេរិន រនសារលរើរនធ
គ្ួរលរៀបចកាម្កុរការរករ និងបលងកត្
ើ រូ កេសម្ម្មប់រាករណ៍ចណ
កា ូេ។
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7> លសន ើវិទាសាថនលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ គ្ួររិនិត្យេទធភារលរៀបចកាបញ្ច ប់ ែនការយុទសា
ធ ស្រសត កសាងសរត្ថភារ
លកើរបីគកាម្ទករា វិធី កទម្រង់កណា
កា
ក់កាេទី៣។

V. សនន ិោឋន
័ ននការអនុវត្តករា វិធី កទម្រង់ គ្ឺនង
កនុងន័យលនះ ភារលជាគ្ជយ
ន ជួយគកាម្ទកេ់ការសលម្រចបានែង ករនូវម្បរ័នធ
ថវិកាថាលី ដ្ឋយលផ្លតត្ជាសកាខាន់លេើលគេការណ៍ ០៣ គ្ឺ (១) វិន័យថវិកា, (២) យុទសា
ធ ស្រសត វិភាជន៍ធនធាន និង (៣)
ម្បសិទិភា
ធ រននការែតេ់លសវាសាធារណៈ។ លគេលៅននអាទិភារទកាង ០៣ ននករា វិធី កទម្រង់ កកាណាក់កាេទី៣ គ្ឺការ
រម្ងនងការម្គ្ប់ម្គ្ងម្បរូេចកាណូេ, ការរម្ងនង និងរម្ងីកការអនុវត្តម្បរ័នធ FMIS និងការរម្ងនង និងរម្ងីកការអនុវត្ត
ថវិកាករា វិធី។ ម្សបននងលគេលៅអាទិភារ កេដ្ឋក់លចញ វឌ្ឍនភារននករា វិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ សលម្រចបាន កូចត្លៅ៖
ក្នក

បរិោយ

លទ្ធ ្លសត្លចបានឆ្ន ាំ

សោលសៅ

២០១៦

១. ការអនុវត្តចកាណូេលធៀបននង
+/-៥%

១០៥.៤%

០,៥ រិនទុភាគ្រយនន ែ.ស.ស

០,៧ រិនទុភាគ្រយនន ែ.ស.ស

+/-៥%

៩៤.២៩%

ចាប់ថ វិកា

ក្នកទ្ី១

២. កកាលណើនចកាណូេចរនត
៣. ការអនុវត្តចកាណាយលធៀបនន
ចាប់ថ វិកា
៤. បកាណេ
ុ កកសទ ះ (Arrears)

ទបជាង ២% ននចកាណាយ

គាន

សរុប
១.ការអនុវត្ត FMIS កកាណាក់កាេទី
១
២. លរៀបចកា និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តបៃង់-

ក្នកទ្ី២

គ្ណលនយយថាី កនង
ុ ម្បរ័នធ FMIS
៣. FMIS ជកាហានទី២

- ចកាណាត្់ថ្ននក់លសកាកិច,ច អងគ
ភារម្បត្ិបត្តិ និងរកាបាេ,
ភូរិសាស្រសត និងករា វិធី
- ម្មនបៃងគ្
់ ណលនយយថាី
បញ្ច បឆ្
់ ន កា ២០២០

- ចកាណាត្់ថ្ននក់លសកាកិចច និងចកា
ណាត្់ថ្ននក់ករា វិធី
- បៃង់គ្ណលនយយថាី ម្ត្ូវបាន
ដ្ឋក់បញ្ចូ េកនង
ុ ម្បរ័នធ FMIS
- ម្មន ែនការយុទសា
ធ ស្រសត
កកាណាក់កាេទី២
- ម្កសួង១០ ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត
សាកេបងម្បរ័នធ FMIS
សម្ម្មប់ឆ្នកា២០១៧ និងលរញ
លេញឆ្នកា២០១៨
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ន ត្ម្មៃភារថវិកា
៤. រម្ងង

ែសរវែាយឯកសារថវិកា
ម្បចាកាឆ្នកា

- ែសរវែាយ TOFE
- របាយការណ៍ម្ត្ួត្រិនិត្យថវិកា
ពាក់កណា
ត េឆ្នកា
- ថវិកាសលងាបម្ត្ូវបាន
ែសរវែាយ
- ែសរវែាយចាប់ទូទត្់
- ែនការេទធករា, លសចកតីជន
ូ
កកាណនងការលកញនថៃ និងការ
ម្បគ្េ់កិចចសនាម្ត្ូវបាន
ែសរវែាយ

១. ថវិកាករា វិធន
ី ិងអងគភារថវិកា

ថ្ននក់ជាត្ិឆ្នកា២០១៨

ម្ត្ូវបានអនុវត្តម្គ្ប់ម្កសួង

- ២០១៥: ១០ ម្កសួង សាថប័ន
- ២០១៦: ១៥ ម្កសួង សាថប័ន

សាថប័ន ថ្ននក់ជាត្ិ និងថ្ននក់

ប នថរ

លម្ការជាត្ិ

- ២០១៧: ១១ ម្កសួង សាថប័ន
ប នថរ
ថ្ននក់លម្ការជាត្ិ ឆ្នកា២០២០

ឆ្នកា២០១៧: រកាបាេលខត្តចន
កា ន
ួ
០៦ រួរម្មន លខត្តកការង់សព,ឺ កប,

ក្នកទ្ី៣

លកាះកុង, នបេិន, ម្កលចះ និង
សទ នង ម្ត្ង
២.ម្កបខ័ណឌថវិការយៈលរេរធយរ

ដ្ឋក់អនុរ័ត្ ២០១៨

លសចកតីម្ពាងបឋរ

ោងយូរឆ្នកា២០២០

ម្គ្ប់ម្កសួង សាថប័នម្មន BSP

ម្ត្ូវបានលរៀបចកាលដ្ឋយម្កសួង
លសកាកិចន
ច ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថអ
ុ នុរត្
័
លដ្ឋយគ្ណៈរការស្រនតី និងដ្ឋក់ឱ្យ
អនុវត្ត
៤. ែនការយុទសា
ធ ស្រសត ថវិកាម្ត្ូវ
បានលរៀបចកា និងអនុវត្ត

(គ្ុណភារលៅម្មនកម្រិត្)

ម្បកបលដ្ឋយស័កតិសិទិភា
ធ រនិង

ក្នកទ្ី៤

ម្បសិទិភា
ធ រ
១. ម្កបខ័ណឌលគេននលគេ-

-

ការណ៍ថ វិកា ែអកលេើសរិទក
ធ រា
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២. បលងកើត្ម្កបខណឌគ្ណលនយយ-

-

ភារននសរិទក
ធ រា

- លសចកតីម្ពាងឯកសារម្កបខណឌយុទសា
ធ ស្រសត កទម្រង់
ម្បរ័នធថ វិកាករពុជាឆ្នកា
២០១៧-២០២៥
- ទសសំទនសត រ
ី ីទិសលៅយុទ-ធ
សាស្រសត ននការ កទម្រង់ម្បរ័នធ
ថវិកាករពុជា ឆ្នកា២០១៣២០២០

១. កសាងសរត្ថភារបលចចកលទស
លេើ វិស័យហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ
២.ម្បរ័នធលេើកទនកចិត្តសម្ម្មប់ម្កុរ

២០១៧

- បានលរៀបចកាលសចកតម្ី ពាង ែនការយុទសា
ធ ស្រសត កសាងសរត្ថភាររយៈលរេរធយរ និង វង

ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ង

លេើ វិស័យហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារ-

ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ

ណៈ
- បានសារាចររាជរដ្ឋាភិបាេ
លេខ ០៩ សរ សដ ីរី វិធាននិង
នីត្ិ វិធនី នការលរៀបចកា ការអនុវត្ត ការម្ត្ួត្រិនត្
ិ យតរដ្ឋន

ក្នកទ្ី៥

និងការវាយត្នរៃលេើការរករ
កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
- បានលរៀបចកាម្បកាស ៦១៦ សត ី
រីសតីរីលគេការណ៍ យនតការ
នីត្ិ វិធី និងការម្ត្ួត្រិនត្
ិ យ
សម្ម្មប់ែតេកា
់ រលេើកទនកចិត្ត
លដ្ឋយលម្បើម្បាស់ម្បាក់ររកវន់
របស់អងគភារលម្ការឱ្វាទ
កសហវ
- សារាចរ ណំកា ០៣ និង០៤
អនុវត្តម្បកាស ៦១៦
- កការង
ុ សិកាលរៀបចកាម្បកាសសត ី
រីរូេនិធិលេើកទនកចិត្តសតរ
ី ី
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លគេការណ៍ យនតការ នីត្ិ វិធី
និងការម្ត្ួត្រិនត្
ិ យសម្ម្មប់
ែតេកា
់ រលេើកទនកចិត្តលដ្ឋយ
លម្បើម្បាស់ម្បាក់ររកវន់របស់
ម្កុរការរករ កទម្រង់ការ
ម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញវត្ថសា
ុ ធារណៈ
លៅតរម្កសួង សាថប័ន។

ទនទនរននងលនះ ការរករសកាខាន់ៗ កេរិនទន់អនុវត្តបានលរញលេញតរ ែនកនីរយ
ួ ៗ និងទរទរឱ្យម្មនការ
ន ការអនុវត្តនូវសូចំករសកាខាន់ៗ កូចខាងលម្ការ៖
រម្ងង

ន
កនុងសាារត្ីរម្ងង
និងជការញ
ុ ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈឱ្យម្មនសនទុះខាៃកាងកាៃ ឯកឧត្តរ
បណឌិត្ អូន ព័នធលុនរី ័រន លទសរការស្រនតី រការស្រនតីម្កសួងលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាម្បធានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា
ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈបានែតេអ
់ នុសាសន៍កេ់ម្កុរការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈម្បចាកាម្កសួង សាថប័ន និងអងគភារលម្ការឱ្វាទម្កសួងលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យរម្ងនងការលរៀបចកា ែនការ
សករាភារ ឱ្យម្សបតររចំសរព័នធននម្កបខណឌ ែនការសករាភាររួរ កកាណាក់កាេទី៣ ននករា វិធី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហរិញ្វញ ត្ថសា
ុ ធារណៈ ម្ររទកាងអនុវត្ត ែនការសករាភារម្បកាន់ភាជប់នូវអភិម្ករ បុលរសករា សករា និងអនតរសករា។
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ឧបសលព័នធ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

76

ឧបសលព័នធទ្ី១៖ តារាងសលិទ្ធកលមតាលអងគភាពសត្កាលឱវាទ្ត្កសួងសសដ្ឋកច
ិ ច និងហិរញ្ញវរថុ
ឯកត៖ លរៀេ

ចកានន
ួ ទនកម្បាក់

រុខរករ កទម្រង់
េ.រ

អងគភារ

ិ ី
ទទួេបានករា វធ
ចកានន
ួ
សករាភារ

១
២

ម្កុរការរករ FMWG

ចកានន
ួ រស្រនតី

ម្បាក់ឧបត្ថរភ

វឌ្ឍន

រុខរករឧបត្ថរភ

ភារ

ទកាលនើបករាការរករ
កទម្រង់

25

50

1,562,207,000

63%

7,814,213,672

70

77

616,990,800

51%

1,150,199,547

29

38

1,319,785,600

90%

839,756,187

15

-

-

87%

128,110,261

35

-

-

95%

909,147,208

11

-

-

92%

221,125,008

8

-

-

60%

103,423,944

61

61

712,842,200

92%

1,123,988,945

31

46

512,627,600

96%

751,548,327

10

19

241,360,800

84%

440,101,553

12

18

211,401,600

73%

-

16

21

249,287,800

95%

654,126,411

25

25

308,202,800

83%

725,444,073

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
កសហវ
អគ្គំយកដ្ឋាន

៣

លគេនលោបាយ
លសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ

៤
៥

អគ្គំយកដ្ឋានគ្យ
និងរដ្ឋាករករពុជា
អគ្គំយកដ្ឋានរនធ ដ្ឋរ
អគ្គំយកដ្ឋានម្ទរយ

៦

សរបត្តិរកា និងចកាណូេ
រិន រនសាធារលរើរនធ

៧
៨
៩

១០
១១
១២
១៣

អគ្គំយកដ្ឋាន
ឧសាហករាហិរញ្ញវត្ថុ
អគ្គំយកដ្ឋានថវិកា
អគ្គំយកដ្ឋាន
រត្ំគរជាត្ិ
អគ្គំយកដ្ឋានេទធ
ករាសាធារណៈ
អគគធិការដ្ឋាន
អគ្គំយកដ្ឋាន
សវនករានែទកនុង
អគ្គំយកដ្ឋាន
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ចកានន
ួ ទនកម្បាក់

រុខរករ កទម្រង់
េ.រ

អងគភារ

ិ ី
ទទួេបានករា វធ
ចកានន
ួ
សករាភារ

ចកានន
ួ រស្រនតី

ម្បាក់ឧបត្ថរភ

វឌ្ឍន

រុខរករឧបត្ថរភ

ភារ

-

91%

#VALUE!

75%

556,894,722

ទកាលនើបករាការរករ
កទម្រង់

ហិរញ្ញវត្ថុរកាបាេថ្ននក់
លម្ការជាត្ិ
អគ្គំយកដ្ឋានសហ១៤

ម្បត្ិបត្តិការអនត រជាត្ិ

11

-

24

15

335

370

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបកាណេ
ុ
១៥

វិទាសាថនលសកាកិចច និង
ហិរញ្ញវត្ថុ

សរុប

188,510,400

5,923,216,600

-

15,418,079,857

ម្បភរ៖ អ.គ្.ហ និងំយកដ្ឋានបុគ្េ
គ ិក ននអគ្គលេខាធិការដ្ឋានម្កសួងលសកាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការកនកំកា ការរករ កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

78

ឧបសម្ព័ន្ធទី២៖ តារាងសង្ងេបវឌ្ឍន្ភាពរបាយការណ៍ត្រួរពិន្ិរយ ន្ិងវាយរម្ម្ៃសម្ិទធកម្មត្បចាំឆ្ន២
ាំ ០១៦

ល.រ

ង្ោលបាំណង/ចង្កោម្សកម្មភាព

ត្កសួង ស្ថាប័ន្/

សូចនាករសម្ិទធកម្ម គន្ៃ លឹះ

អងគភាព

ទម្ង ន្់

វឌ្ឍន្ភាព
(%)

វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន្់

82%

វឌ្ឍន្ភាពកម្ម វិធីកកទត្ម្ង់ទង
ាំ ម្ូល (កននកទី១+កននកទី២+កននកទី៣+កននកទី៤+កននកទី៥)
0.15

ពិន្ទុថ្ៃលង

81%

12%

កននកទី១៖ បន្ត ពត្ងលងភាពង្ ឿទុកចិរតម្ន្ថ្វិកា

-ចាំណូេ និងចាំណាយអនុវត្ត
កនុងរងវង់ +/-5%
-គ្មានបាំណេ
ុ កកស្ទ ះ

១១

១១.១

ឹ ការម្គ្ប់ម្គ្ងចាំណេ
បនតពម្ងង
ូ និងការអនុវត្ដ

ការអនុវត្តចណ
ាំ េ
ូ ម្បចាំម្ត្ីម្មស្ម្មនភាព

កែនការម្បរូេចាំណេ
ូ

រេូននិងអាចប៉ា ន់សាានបន (កម្រិត្

ឆ្នាំ២០១៦ ស្លម្រចបន ១០៥,៤%

េលរអៀង+/-៥%)

ិ
ននចាប់ថ វកា

0.3

85%

25%

30%

ការអនុវត្តចណ
ាំ េ
ូ កនុងម្ស្ុកស្ម្ម្មប់

អនុវត្តលគ្មេនលោបយចាំណូេរយៈលពេ

អគ្គ. លគ្មេន/ប,គ្យ

១.ម្បស្ិទភា
ធ ពននការម្គ្ប់ម្គ្ងការម្បរូេ

រធយរ និងយុទសា
ធ ស្រស្ត លកៀរគ្រចាំណូេ

ពនធ ដ្ឋរ, ឧស្ាហករា

ចាំណូេ (លកើនម្បចាំឆ្នាំ =កាំលណើនពិត្

២០១៦ ស្ត ីពីយុទលធ កៀរគ្រចាំណូេម្ត្ូវ

ហិរញ្ញវត្ថុ,ម្ទពយស្របត្តិ

ែស្ស្+ អត្ិែរណា +៥%)

បនលរៀបចាំ

រដា និងម្កស្ួង សាថប័ន

២. ការអនុវត្តយុទសា
ធ ស្រស្ត លកៀរគ្រចាំណូេ
ម្បកបលដ្ឋយម្បស្ិទភា
ធ ព និងស្័កតិស្ិទធ

0.35

82%

-របយការណ៍ម្បចាំឆម្មស្ននឆ្នាំ

-កាំលណើនចាំណូេចរនតលកើនល ើង
០,៧ ពិនទុភាគ្រយនន ែ.ស្.ស្

ភាព
៣. ការម្បរូេចាំណូេម្ត្ូវបនបលងកើន
ោ៉ាងលោចណាស្់ ០.៥ %នន ែស្ស្
ម្បចាំឆ្នាំ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

80

ល.រ

ង្ោលបាំណង/ចង្កោម្សកម្មភាព

ត្កសួង ស្ថាប័ន្/

សូចនាករសម្ិទធកម្ម គន្ៃ លឹះ

អងគភាព

ទម្ង ន្់

វឌ្ឍន្ភាព
(%)

ពិន្ទុថ្ៃលង

វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន្់

៤.ម្បកាស្អនត រម្កស្ួងចាំនួន១២ ស្ត ីពី
លស្វាករាសាធារណៈ និងរងាវន់លេើកទឹក
ចិត្តម្ត្ូវបនលរៀបចាំលៅឆ្នាំ២០១៦ លដើរបី
បលងកន
ើ ចាំណូេរិនករនពនធ
៥.កែនការស្ករាភាពអនុវត្តយទ
ុ សា
ធ ស្រស្ត
លកៀរគ្រចាំណូេម្ត្ូវបនលរៀបចាំ ដ្ឋក់ឱ្យ
អនុវត្ត និងតារដ្ឋនម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ និងវាយ
ត្នរៃ
១១.២

បនត កកេរអលគ្មេនលោបយ និងរដាបេគ្យ

អគ្គ. គ្យ ពនធ ដ្ឋរ ម្ទពយ

១.លស្វាស្ម្ម្មប់អនកបង់ពនធ /បង់ចាំណូេ

0.3

79%

24%

-អនកជាប់ពនធ បង់ពនធ តារម្បព័នធ

ពនធ ដ្ឋរ និងចាំណូេរិនករនសារលពើពនធ និង

ស្របត្តិរដា, ឧស្ាហករា

ម្មនេកជណៈេអម្បលស្ើរជាងរុន

ម្ទពយស្របត្តិរដា

ហិរញ្ញវត្ថុ និងម្កស្ួង

២.គ្ណៈកម្មាធិការលដ្ឋះម្សាយវិវាទ

សាថប័ន

សារលពើពនធ ម្ត្ូវបនបលងកើត្

ែសពវែាយលេើលគ្ហទាំព័ររបស្់អគ្គ

៣.លគ្មេនលោបយ ពនធ គ្យ ពនធដ្ឋរ

នយដ្ឋានពនធ ដ្ឋរ និងអគ្គនយក

និង ចាំណូេរិនករនពនធនង
ិ ម្ទពយស្របត្តិ

ដ្ឋានគ្យ និងរដ្ឋាករករពុជា

ធនគ្មរ
-េិខត្
ិ បទដ្ឋានគ្ត្ិយុត្តម្ត្ូវបន

រដា ម្ត្ូវបនលរៀបចាំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត

-អនុម្កឹត្យលេខ ០៣ អនម្ក.បក ស្ត ី

ម្បកបលដ្ឋយស្័កតិស្ិទភា
ធ ព និងម្បស្ិទធ

ពីការលរៀបចាំ និងម្បម្ពឹត្តលៅននគ្ណៈ

ភាព

កម្មាធិការលដ្ឋះម្សាយវិវាទសារលពើ

៤. ស្វនករគ្យទាំង៩ម្កុរ ម្ត្ូវបនដ្ឋក់

ពនធ ចុះនថៃទី០៦ កខរករា ឆ្នាំ

ឱ្យដាំលណើរការម្កុរ និងអងគភាពលស្ុើប

២០១៦។

អលងកត្បទលេាើស្ពនធម្ត្ូវបនបលងកើត្

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

81

ល.រ
១១.៣

ង្ោលបាំណង/ចង្កោម្សកម្មភាព
ពម្ងឹងការពាករណ៍ចាំណូេ

ត្កសួង ស្ថាប័ន្/
អងគភាព

សូចនាករសម្ិទធកម្ម គន្ៃ លឹះ

ទម្ង ន្់
0.35

វឌ្ឍន្ភាព
(%)
81%

ពិន្ទុថ្ៃលង

វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន្់

28%

-អគ្គនយដ្ឋានពនធដ្ឋរ បនលរៀបចាំ

អគ្គ. លគ្មេន/ប,

១.កែនការពាករណ៍ចាំណូេម្ត្ូវបន

ឧស្ាហករាហិរញ្ញវត្ថុ,

លរៀបចាំជាម្ត្ីម្មស្ និងម្បចាំឆ្នាំ និងម្មន

ម្កុរការងារ និងបលងកើត្រ៉ាកូ ដេ

ម្ទពយស្របត្តិរដា និង

ភាពស្ុម្កឹត្យ កនុងរងវង់ +/-៥%

ពាករណ៍ចាំណូេពនធ

ម្កស្ួង សាថប័ន
១២

ឹ ការម្គ្ប់ម្គ្ងបាំណេ
បនតពម្ងង
ុ

ការម្គ្ប់ម្គ្ងបាំណេ
ុ ម្ត្ូវស្ង និងបាំណេ
ុ

0.2

70%

14%

ម្ត្ូវទរកនុងឆ្នាំម្បកបលដ្ឋយម្បស្ិទភា
ធ ព

-លគ្មេនលោបយ PPP ម្ត្ូវបន
លរៀបចាំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត
-ម្ពឹត្ប
តិ ម្ត្ស្ថ ត្
ិ ប
ិ ណ
ាំ េ
ុ សាធារណៈ
លេខទី ២ ម្ត្ូវបនលរៀបចាំ និង
ែសពវែាយលេើលគ្ហទាំពរ័ កស្ហវ។

១២.១

អនុវត្តយទ
ុ សា
ធ ស្រស្ត ម្គ្ប់ម្គ្ងបាំណេ
ុ ម្បកបលដ្ឋយ

អគ្គ. ថវិកា

ស្័កតិស្ិទភា
ធ ពនិងម្បស្ិទភា
ធ ព

១.យុទសា
ធ ស្រស្ត ម្គ្ប់ម្គ្ងបាំណេ
ុ ម្ត្ូវបន

0.45

78%

35%

អនុវត្តម្បកបលដ្ឋយស្័កតិស្ិទភា
ធ ពនិង

-លគ្មេនលោបយ PPP ម្ត្ូវបន
លរៀបចាំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត

ម្បស្ិទភា
ធ ព

-ម្ពឹត្តិបម្ត្ស្ថ ត្
ិ ិបាំណេ
ុ សាធារណៈ
លេខទី ២ ម្ត្ូវបនលរៀបចាំ និង
ែសពវែាយលេើលគ្ហទាំព័រ កស្ហវ។

១២.២

លរៀបចាំម្កបខ័ណឌគ្ត្ិយុត្តនិងយនតការស្ម្ម្មប់
អនុវត្តការធានរបស្់រដា

អគ្គ. ថវិកា

១.ម្កបខ័ណឌគ្ត្ិយុត្តនិងម្កបខ័ណឌសាថប័ន
ម្ពរទាំងត្ួនទី និងការទទួេខុស្ម្ត្ូវកនុង
ការម្គ្ប់ម្គ្ងការធានរបស្់រដា ម្ត្ូវបន

0

ពនារលពេកនុង

0%

ការវាយត្នរៃ
-

លរៀបចាំ និងអនុវត្តម្បកបលដ្ឋយស្័កតិស្ិទធ
ភាពនិងម្បស្ិទភា
ធ ព

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

82

ល.រ
១២.៣

ង្ោលបាំណង/ចង្កោម្សកម្មភាព

ត្កសួង ស្ថាប័ន្/
អងគភាព

សូចនាករសម្ិទធកម្ម គន្ៃ លឹះ

ទម្ង ន្់
0.55

ពម្ងឹងម្បស្ិទភា
ធ ពននការម្គ្ប់ម្គ្ងបាំណេ
ុ ម្ត្ូវ

អគ្គ.ពនធ ដ្ឋរ គ្យ ម្ទពយ

១.ការម្គ្ប់ម្គ្ងបាំណេ
ុ ម្ត្ូវទរកនុងឆ្នាំម្ត្ូវ

ទរកនុងឆ្នាំ

ស្របត្តិរដា

បនអនុវត្តម្បកបលដ្ឋយស្័កតិស្ិទភា
ធ ពនិង

វឌ្ឍន្ភាព
(%)
63%

ពិន្ទុថ្ៃលង

វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន្់

35%
-

ម្បស្ិទភា
ធ ព
១៣

ឹ ការម្គ្ប់ម្គ្ងសាច់ម្បក់ និង គ្ណនី
ពម្ងង

កែនការសាច់ម្បក់ម្ត្ូវបនអនុវត្តម្បកប

0.2

96%

19%

លដ្ឋយស្ក័តស្ទ
ិ ភា
ធ ពនិងម្បស្ិទភា
ធ ព

ិ ច
ករា វធ
ី ណ
ាំ េ
ូ ចាំណាយម្ត្ូវបន
លរៀបចាំ និងអនុវត្ត ប៉ាកុ នតម្បស្ិទភា
ធ ពគ្ឺ
លៅម្មនកម្រិត្លៅល យ
ើ

១៣.១

បនត កកេរអ និងពម្ងឹងការលរៀបចាំកែនការសាច់

អគ្គ. រត្នគ្មរជាត្ិ

១.កែនការសាច់ម្បក់ម្ត្ូវបនអនុវត្ត

0.25

90%

23%

-បនបលងកើត្ម្បព័នធអនឡាញ Web-

ម្បក់ (ចប់លែតើរ ពីម្បចាំម្ត្ីម្មស្/ ម្បចាំកខនិង

ម្បកបលដ្ឋយស្័កតិស្ិទភា
ធ ព (ចប់លែតើរពី

based Application លដើរបីបញ្ចូ េត្ួ

ឈាន លៅរកការលរៀបចាំកែនការសាច់ម្បក់ម្បចាំ

ម្បចាំម្ត្ីម្មស្/ ម្បចាំកខនិងឈានលៅរក

លេខកែនការចាំណូេ-ចាំណាយ

ស្បតហ៍ និងម្បចាំនថៃ)

ការលរៀបចាំកែនការសាច់ម្បក់ម្បចាំស្បត
ហ៍និងម្បចាំនថៃ)

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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ល.រ

ង្ោលបាំណង/ចង្កោម្សកម្មភាព

១៣.២

បនត ពម្ងឹងការលម្បើម្បស្់ម្បព័នធធនគ្មរ ម្ពរទាំង

ត្កសួង ស្ថាប័ន្/
អងគភាព
អគ្គ. រត្នគ្មរជាត្ិ

សូចនាករសម្ិទធកម្ម គន្ៃ លឹះ
១.ម្បត្ិបត្តិការចាំណូេ ចាំណាយសាធារ

ទម្ង ន្់
0.15

វឌ្ឍន្ភាព
(%)
98%

ពិន្ទុថ្ៃលង
15%

វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន្់
- ការលបើកែតេ់ម្បក់លបៀវត្សតារ

ស្ិកានិងពិនិត្យេទធភាពឈានលៅអនុវត្តការ

ណៈម្ត្ូវបនទូទត្់តាររយៈម្បព័នធ

ម្បព័នធធនគ្មរម្ត្ូវបនអនុវត្តទូទង
ាំ

ទូទត្់តារ E-Transfer

ធនគ្មរលពញលេញ

ម្បលទស្

២.ការស្ិកានិងពិនិត្យេទធភាពលេើការ

-េទធភាពននការទូទត្់ តារ E-

ទូទត្់តារ E-Transferម្ត្ូវបនបញ្ច ប់

Transfer តាររយៈម្បព័នធ FMIS

និងម្មនរបយការណ៍ការស្ិកា

ម្ត្ូវបនស្ិការួរគ្មន ជារួយធនគ្មរ
ជាត្ិននករពុជា និងឯកសារបញ្ជជក់អាំពី
េទធភាពនិងស្ុវត្ថភា
ិ ព ននការអនុវត្ត
ការទូទត្់តារម្បព័នធ E-Transfer
ម្ត្ូវបនលរៀបចាំ និងអនុរ័ត្។

១៣.៣

លរៀបចាំយនតការម្បរូេែតុន
ាំ ិងបូកស្រុបរបយ

ិ (ន/ដា ស្ហ
អគ្គ.ថវកា

១.យនតការម្បរូេែតុន
ាំ ិងបូកស្រុបរបយ

ការណ៍អនុវត្តថ វិកាគ្លម្ម្មងរបស្់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍

ម្បត្ិបត្តកា
ិ រនិងបាំណេ
ុ )

ការណ៍អនុវត្តថ វិកាគ្លម្ម្មងរបស្់នដគ្ូ

ធនគ្មរជាត្ិនិងធនគ្មរពាណិជជលៅ

កដេលៅលម្ៅម្បព័នធរត្នគ្មរ ជាជាំោនៗ និង

និងអគ្គ. រត្នគ្មរជាត្ិ

អភិវឌ្ឍន៍ កដេលៅលម្ៅម្បព័នធរត្នគ្មរ

ថ្ននក់កណា
ត េ និងថ្ននក់ រាជធានីលខត្ត

ជាជាំោនៗ ម្ត្ូវបនលរៀបចាំ

ម្ត្ូវបនតារដ្ឋនជាម្បចាំ

បនត ពម្ងឹងគ្ណនីលទេរត្នគ្មរ

0.15

100%

15%

-គ្ណនីធនគ្មរកដេលបើកលៅ

-ទម្រង់របយការណ៍អនុវត្តថ វិកា

២.គ្ណនីលទេរត្នគ្មរម្ត្ូវបនបនត
ពម្ងឹងនិងលម្បើម្បស្់លពញលេញ

គ្លម្ម្មងរបស្់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ម្ត្ូវបន
លរៀបចាំនិងែសពវែាយអនុវត្ត

១៣.៤

បនត តារដ្ឋនបាំណេ
ុ កកស្ទ ះ និងអាយុកាេ
របស្់វា

អគ្គ. រត្នគ្មរជាត្ិ

១.ម្បព័នធកត្់ម្តាបាំណេ
ុ កកស្ទ ះនិងអាយុ

0.2

98%

20%

ពម្ងឹងយនត ការតារដ្ឋនលដើរបីកុាំឱ្យ

កាេបាំណេ
ុ កកស្ទ ះម្មនភាព

ម្មនបាំណេ
ុ កកស្ទ ះ (អាយុកាេ

ចាស្់លាស្់ម្ពរទាំងម្មនយនត ការម្ត្ួត្

លេើស្ពី៦០នថៃ)

ពិនត្
ិ យម្ត្ឹរម្ត្ូវ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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ល.រ
១៣.៥

១៤

ង្ោលបាំណង/ចង្កោម្សកម្មភាព
ទូទត្់បលុ រម្បទនឱ្យបនទន់លពេលវលា

ត្កសួង ស្ថាប័ន្/
អងគភាព

សូចនាករសម្ិទធកម្ម គន្ៃ លឹះ

ិ និងអគ្គ. រត្
អគ្គ.ថវកា

១.ថវិកាបុលរម្បទន ម្ត្ូវបនទូទត្់ ទន់

នគ្មរជាត្ិ

លពេលវលា

ិ និងពម្ងង
ឹ ការអនុវត្ត
កកេរអការអនុវត្តថវកា

១.ការអនុវត្តចណា
ាំ
យម្បចាំម្ត្ីម្មស្ម្មន

កែនការចាំណាយ

ភាពរេួននិងអាចប៉ា ន់សាានបន (កម្រិត្

ទម្ង ន្់
0.25

វឌ្ឍន្ភាព
(%)
98%

ពិន្ទុថ្ៃលង
25%

វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន្់

ិ បុលរម្បទនលៅយឺត្
ការទូទត្់ថ វកា
ោ៉ាវ

0.3

78%

23%

ការអនុវត្តចណា
ាំ
យម្បចាំឆ្នាំ២០១៦
ស្លម្រចបន ៩៤,២៩%

េលរអៀងននការអនុវត្តរន
ិ លេើស្ពី៥%)
១៤.១

ការលធវស្
ើ ុខដុរនីយករារវាងការអនុវត្ត វិធាននិង

អគ្គ. េទធករាសាធារ

១.លស្ៀវលៅកណនាំ ស្តីពីេទធករាសាធារ

បទបបញ្ញត្តស្
ិ ត ីពីេទធករាសាធារណៈ (IRRPP)

ណៈនិង

ណៈ (PPM) ម្ត្ូវបនលរៀបចាំ និងអនុរ័ត្

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បនលរៀបចាំ

ដ្ឋក់ឱ្យលម្បើម្បស្់

ម្កុរការងារលធវើការស្ិកាលេើ IRRPP

និងស្ត ង់ដ្ឋរនីត្ិ វិធីរួរ (SOP/PM)

0.2

58%

12%

គ្ណៈករាការកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ង

និង SOP

១៤.២

បលងកន
ើ ការម្បកួត្ម្បកជង និងត្ម្មៃភាពកនុងដាំលណើរ

អគ្គ. េទធករាសាធារ

១.កិចចេទធករាម្បម្ពឹត្តលៅលដ្ឋយត្ម្មៃភាព

ការេទធករា លដ្ឋយម្មនការចូេរួរជា

ណៈ

គ្ណលនយយភាពនិងម្បស្ិទភា
ធ ពតាររយៈ

ម្កស្ួង សាថប័ន, ឱ្កាស្េទធករា និង

ការែសពវែាយ (ក) ការម្បកាស្លដញនថៃ

ការម្បគ្េ់កិចចស្នាម្ត្ូវបន

(ខ) កែនការេទធករា (គ្) ការម្បគ្េ់កិចច

ែសពវែាយលេើលគ្ហទាំព័ររបស្់អគ្គ-

ស្នា និង (ឃ)េទធែេននការលដ្ឋះ

នយកដ្ឋានេទធករាសាធារណៈ។

សាធារណៈ

0.35

62%

22%

កែនការេទធករាម្បចាំឆ្នាំរបស្់

ម្សាយបណតឹងជាសាធារណៈ (លគ្ហទាំព័រ)
២.គ្ណៈកម្មាធិការលដ្ឋះម្សាយបណតង
ឹ
ត្វា៉ា ស្ត ីពីេទធករា ម្ត្ូវបនបលងកើត្

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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ល.រ
១៤.៣

ង្ោលបាំណង/ចង្កោម្សកម្មភាព
លរៀបចាំកែនការចាំណាយម្បចាំម្ត្ីម្មស្

ឱ្យម្មន

ស្ុម្កឹត្យភាព

ត្កសួង ស្ថាប័ន្/

វឌ្ឍន្ភាព

សូចនាករសម្ិទធកម្ម គន្ៃ លឹះ

ទម្ង ន្់

ិ
អគ្គ.ថវកា
និងម្កស្ួង

១.កែនការចាំណាយម្បចាំម្ត្ីម្មស្ម្ត្ូវបន

0.45

សាថប័ន

លរៀបចាំម្បកបលដ្ឋយស្ុម្កឹត្យភាព (កម្រិត្

ការអនុវត្តករា វិធីចាំណូេ-ចាំណាយ

េាំលអៀងរិនលេើស្ពី+/-៥%)

ម្បចាំម្ត្ីម្មស្ និងម្បចាំឆ្នាំម្ត្ូវបន

២.ម្មនរបយការណ៍ស្តីពីចាំណាយ កដេ

លរៀបចាំ

អងគភាព

(%)
100%

ពិន្ទុថ្ៃលង
45%

វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន្់
- វិធាននិងនីត្ិ វិធីននការលរៀបចាំនិង

-ករា វិធីចាំណូេ-ចាំណាយតារ

បញ្ជជក់ពីកម្រិត្េលរអៀងម្បចាំម្ត្ីម្មស្ +/៥%

ម្បព័នធ Worksheet ម្ត្ូវបនលរៀបចាំ
ស្ម្ម្មប់នែទកនុង កស្ហវ
0.2

71%

14%

ល គណង្ន្យយភាពហិរញ្ញវរាុ
កននកទី២៖ ពត្ងង
២១

ម្បព័នធ FMIS ដាំណាក់កាេទី១ ម្ត្ូវ
បនលរៀបចាំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត

ឹ ការអនុវត្តម្មត្ិកាថវកា
ិ ថាី និងបៃង់
ពម្ងង

ការអនុវត្តបៃងគ្
់ ណលនយយថាី និង ចាំណាត្់

គ្ណលនយយថាី

0.2

97%

19%

-បៃងគ្
់ ណលនយយថាម្ី ត្ូវបនលរៀបចាំ

ិ ថាម្ី ត្ួវបនអនុវត្កលពញលេញ
ថ្ននក់ថវកា

និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត

ម្បកបលដ្ឋយស្័កតស្ទ
ិ ភា
ធ ពនិងម្បស្ិទភា
ធ ព

ិ ី និងចាំណាត្់ថ្ននក់
-ចាំណាត្់ថ្ននក់ករា វធ
លស្ដាកច
ិ ចម្ត្ូវបនលរៀបចាំ និងដ្ឋក់
បញ្ចូ េកនុងម្បព័នធ FMIS

២១.១

ិ ថាី
បនត កកេរអបៃង់គ្ណនីថាី និងចាំណាត្់ថ្ននក់ថ វកា

អគ្គ. រត្នគ្មរជាត្ិ និង

១.បៃង់គ្ណនី និងចាំណាត្់ថ្ននក់ថ វិកាថាី

(ភូរិសាស្រស្ត , អងគភាពម្បត្ិបត្តន
ិ ិងរដាបេ, ករា

ថវិកា និង អគ្គ ហិ/វរដា

លរៀបចាំបនរួចរាេ់ស្ម្ម្មប់អនុវត្ត

និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត

វិធី និង លស្ដាកិចច) និងអនុវត្តចាំណាត្់ថ្ននក់បី

បេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ

២.ចាំណាត្់ថ្ននក់ភូរិសាស្រស្ត , អងគភាព

-ចាំណាត្់ថ្ននក់ករា វិធី និងចាំណាត្់

ម្បត្ិបត្តន
ិ ិងរដាបេ, ករា វិធី និងលស្ដាកិចច

ថ្ននក់លស្ដាកិចចម្ត្ូវបនលរៀបចាំ និង

ម្ត្ូវបនអនុវត្តលពញលេញលៅឆ្នាំ២០១៦

ដ្ឋក់បញ្ចូ េកនុងម្បព័នធ FMIS

បកនថ រលទៀត្ (រុខងារ,រូេនិធិ និងគ្លម្ម្មង)

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

1

97%

97%

-បៃង់គ្ណលនយយថាីម្ត្ូវបនលរៀបចាំ
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ត្កសួង ស្ថាប័ន្/

ង្ោលបាំណង/ចង្កោម្សកម្មភាព

២២

ឹ ការអនុវត្ត ម្បព័នធអនុវត្តថវកា
ិ ថាន
ពម្ងង
ី ង
ិ ដាំលណើរ

ិ ថាន
ម្បព័នធអនុវត្តថវកា
ី ង
ិ ដាំលណើរការ

ការម្បត្ិបត្តកា
ិ រថាី

ម្បត្ិបត្តកា
ិ រថាម្ី ត្ូវបនអនុវត្តម្បកបលដ្ឋយ

ម្ត្ូវបនកាត្់បនថយ រកម្ត្ឹរ ១០-១៥

ស្័កស្
តិ ទ
ិ ភា
ធ ពនិងម្បស្ិទភា
ធ ព

នននថៃលធវកា
ើ រ ចប់ពឆ្
ី ន ាំ២០១៦

២២.១

អងគភាព

សូចនាករសម្ិទធកម្ម គន្ៃ លឹះ

ទម្ង ន្់

វឌ្ឍន្ភាព

ល.រ

0.35

(%)
62%

ពិន្ទុថ្ៃលង

វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន្់

22%

-ដាំលណើរការទូទត្់លៅរត្នគ្មរជាត្ិ

២២.១. បនត កាត្់បនថយ លពេលវលា ស្ម្ម្មប់

អគ្គ. ថវិកានិងរត្នគ្មរ

១.នីត្ិ វិធីខៃី ដាំលណើរការលេឿននិងម្មន

ស្ាំលណើស្ុាំធានចាំណាយ និងការទូទត្់ លៅតារ

ជាត្ិនិង ម្កស្ួង សាថប័ន

ម្បស្ិទភា
ធ ព

ម្ចកលចញ-ចូេកត្រួយលៅនយក-

២.ការលស្ន ើស្ុាំធានចាំណាយ និងការទូទត្់

ិ លិ ោគ្និងនយកដ្ឋានហិរញ្ញដ្ឋានវន

ម្ត្ូវបន អនុវត្តតារម្បព័នធ FMIS

កិចចម្ត្ូវបនលរៀបចាំដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត។

ម្កស្ួង សាថប័ន

0.2

66%

13%

៣.នីត្ិ វិធីម្បត្ិបត្តរិ រ
ួ (SOP) ម្ត្ូវបន

-ការម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសារតារយនតការ

-ដាំលណើរការទូទត្់លៅរត្នគ្មរជាត្ិ

លរៀបចាំ និងអនុវត្ត

ម្ត្ូវបនកាត្់បនថយ រកម្ត្ឹរ ១០-

៤.ដាំលណើរការទូទត្់លៅរត្នគ្មរជាត្ិម្ត្ូវ

១៥ នននថៃលធវើការ ចប់ពីឆ្នាំ២០១៦

បនកាត្់បនថ យ រកម្ត្ឹរ ១០-១៥ នននថៃ
លធវើការចប់ពឆ្
ី ន ាំ២០១៦
២២.២

កកេរអ ម្បត្ិបត្តិការលៅ កនុងកស្ហវ/ម្កស្ួង-

កស្ហវ (ម្គ្ប់អគ្គ

១.កិចចម្បត្ិបត្តិការគ្ណលនយយម្ត្ូវបនកក

សាថប័ន លដើរបីឱ្យម្ស្ប លៅនឹង ការវវិ ឌ្ឍន៍ននបៃ

នយកដ្ឋាន) និងម្កស្ួង

េរអនិងម្មនការលែទៀងផ្ទទត្់គ្ណនីធនគ្មរ

េថ្ននក់លម្ការជាត្ិលៅរត្នគ្មររាជ

ង់គ្ណនី និង បទដ្ឋានគ្ណលនយយ ម្ពរទាំងលធវើ

សាថប័ន

ជាម្បចាំ

ធានី លខត្តបនចុះពម្ងឹងពិនិត្យតាររ

ការលែទៀងផ្ទទត្់គ្ណនីធនគ្មរជាម្បចាំ

0.1

73%

7%

- កិចចបញ្ជ ិកាគ្ណលនយយរបស្់រដាប

យៈការចុះលៅកណនាំ ជាក់កស្ត ង និង
តារការម្បជុាំបូកស្រុបម្បចាំកខទូទង
ាំ
ម្បលទស្។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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ល.រ

ង្ោលបាំណង/ចង្កោម្សកម្មភាព

២២.៣

បលងកើនកម្រិត្យេ់ដឹងភាពជាម្មចស្់ការចូេរួរ
និងស្រត្ថភាពកែនក FMIS ដេ់កស្ហវ ម្កស្ួង-

ត្កសួង ស្ថាប័ន្/
អងគភាព

សូចនាករសម្ិទធកម្ម គន្ៃ លឹះ

ទម្ង ន្់

វឌ្ឍន្ភាព
(%)

ពិន្ទុថ្ៃលង

វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន្់

12%

កែនការទាំនក់ទន
ាំ ង ែសពវែាយ ការ

ម្កុរការងារ FMWG

១.ការយេ់ដឹង ភាពជាម្មចស្់ ការចូេរួរ

និងម្កស្ួង សាថប័ន

និងស្រត្ថភាពកែនក FMIS ម្ត្ូវបនបលងកន
ើ

លេើកករពស្់កម្រិត្យេ់ដឹង និង ការ

ស្រម្ស្ប

គ្មាំម្ទដេ់ការអនុវត្តម្បព័នធ FMIS

សាថប័ន និងរដាបេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ

0.2

59%

បនលរៀបចាំរួចរាេ់។
២២.៤

កសាងស្រត្ថភាពម្គ្ប់ម្គ្ងគ្លម្ម្មង FMIS
លដ្ឋយរួរទាំងលៅកស្ហវ ម្កស្ួង- សាថប័ន និង

ម្កុរការងារ FMWG

១.ការម្គ្ប់ម្គ្ងគ្លម្ម្មង FMIS ម្បកប

និងម្កស្ួង សាថប័ន

លដ្ឋយ ស្័កតិស្ិទភា
ធ ពនិងម្បស្ិទភា
ធ ព

0.2

67%

13%

កែនការកសាងស្រត្ថភាពរស្រនត ី
ម្គ្ប់ម្គ្ងនិងអនុវត្តគ្លម្ម្មង FMIS

អងគភាពថ្ននក់លម្ការជាត្ិ

ស្ម្ម្មប់រយៈលពេ ០៣ ឆ្នាំ បន
លរៀបចាំរួចរាេ់។

២២.៥

អនុវត្តសាកេបងជាំោនដាំបូង និងពម្ងីកការអនុ

ម្កុរការងារ FMWG

១.ការអនុវត្តជាំោនដាំបូងលដ្ឋយលជាគ្ជ័យ

វត្ត FMIS (រ៉ាូឌ្េ
ុ ស្នូ េ និងរ៉ាូឌ្ុេស្ម្ម្មប់ថ វិកា

និងម្កស្ួង សាថប័ន

និងកែនការពម្ងីកការអនុវត្តម្ត្ូវបន

ម្គ្ប់រត្នគ្មររាជធានី លខត្ត និងអគ្គ

លរៀបចាំ

នយកដ្ឋាន នន កស្ហវ

និងពម្ងីកការអនុវត្តFMIS លៅម្កស្ួង សាថប័ន)

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

0.3

54%

16%

-FMIS ជាំោនទី១ ម្ត្ូវបនអនុវត្ត
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ល.រ

ង្ោលបាំណង/ចង្កោម្សកម្មភាព

ត្កសួង ស្ថាប័ន្/
អងគភាព

សូចនាករសម្ិទធកម្ម គន្ៃ លឹះ
២. គ្លម្ម្មង FMIS ជាំោនទី១ ម្ត្ូវបន
អនុវត្តលៅម្កស្ួងលស្ដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
និងរត្នគ្មរលខត្ត កនុងឆ្នាំ២០១៦

ទម្ង ន្់

វឌ្ឍន្ភាព
(%)

ពិន្ទុថ្ៃលង

វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន្់
- យុទសា
ធ ស្រស្ត FMIS ជាំោនទី២
ម្ត្ូវបនលរៀបចាំ
-រ៉ាូឌ្េ
ុ ស្ម្ម្មប់ម្ត្ួត្ពិនិត្យនិងអនុ

៣.គ្លម្ម្មងអនុវត្ត FMIS ជាំោនទី២ ម្ត្ូវ

ិ រួរម្មន ការវភា
ិ ជថវកា
ិ ,
វត្តថ វកា

បនលរៀបចាំ និងឯកសារលដញនថៃម្ត្ូវបន

គ្ណនីលស្ៀវលៅធាំ,គ្ណនីម្ត្ូវទទួេ,

លចញែាយ លៅកនុង២០១៦

គ្ណនីម្ត្ូវស្ង, ការម្គ្ប់ម្គ្ងសាច់

៤. លពេលវលា បញ្ចូ េទិនននយ
័ និងរបយ

ម្បក់ និងការបញ្ជជទិញម្ត្ូវបន

ការណ៏ម្ត្ូវបនកាត្់បនថយរកម្ត្ឹរត្ិច

អនុវត្តលៅឆ្នាំ២០១៦

ជាង៣០ នទី កនុងឆ្នាំ២០១៦
៥.អនុវត្តការម្ត្ួត្ពិនិត្យថវិកា (ការធាន
ចាំណាយ ការទូទត្់ និង ចាំណូេ) និង
របយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុ លៅកស្ហវ
តាររយៈម្បព័នធ FMIS

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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ល.រ

ង្ោលបាំណង/ចង្កោម្សកម្មភាព

ត្កសួង ស្ថាប័ន្/
អងគភាព

សូចនាករសម្ិទធកម្ម គន្ៃ លឹះ

ទម្ង ន្់

វឌ្ឍន្ភាព
(%)

ពិន្ទុថ្ៃលង

វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន្់

៦.រ៉ាូឌ្ុេស្ម្ម្មប់ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យនិងអនុវត្ត
ិ ជថវកា
ិ , គ្ណនី
ថវិកា រួរម្មន ការវភា
លស្ៀវលៅធាំ, គ្ណនីម្ត្ូវទទួេ, គ្ណនី
ម្ត្ូវស្ង, ការម្គ្ប់ម្គ្ងសាច់ម្បក់ និងការ
បញ្ជជទិញម្ត្ូវបនអនុវត្តលៅឆ្នាំ២០១៦
២៣

ឹ ការអនុវត្តម្បព័នធគ្ណលនយយថាី ម្បព័នធកត្់
ពម្ងង

ម្បព័នធគ្ណលនយយថាី ម្បព័នធកត្់ម្តាថាី

ម្តាថាី ម្បព័នធរបយការណ៍ថាី និង ម្បព័នធត្ម្មៃភាព

ម្បព័នធ របយការណ៍ថាី និង ម្បព័នធត្ម្មៃ

ិ ពាក់ក
-របយការណ៍ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យថវកា

ភាពម្ត្ូវបនអនុវត្តម្បកបលដ្ឋយស្័កស្
តិ ទ
ិ ធ

ណា
ត េឆ្នាំ

ភាព និងម្បស្ិទភា
ធ ព

ិ ស្លងេបម្ត្ូវបនែសពវែាយ
-ថវកា

0.2

69%

14%

-ែសពវែាយ TOFE

- ែសពវែាយចាប់ទទ
ូ ត្់
២៣.១

លរៀបចាំស្តង់ដ្ឋរគ្ណលនយយសាធារណៈ ម្ស្បតារ
ស្ត ង់ដ្ឋរ IPSAS និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តជាបលណតើរៗ

អគ្គ. រត្នគ្មរជាត្ិ

១.ស្ត ង់ដ្ឋរគ្ណលនយយម្ត្ូវបនដ្ឋក់ឱ្យ
អនុវត្ត

តារេាំដ្ឋប់េលាំ ដ្ឋយ ម្ពរទាំងែារភាជប់លៅនឹង

0.2

85%

17%

រយៈលពេបិទបញ្ជ ីគ្ណលនយយម្ត្ូវ
បនកាត្់បនថ យ រកម្ត្ឹរ ៣-៤ កខ
លៅឆ្នាំ២០១៦

ការពម្ងីកការលម្បើម្បស្់ FMIS និងបលងកើត្
ជលម្រើស្ស្ម្ម្មប់ការអនុវត្ត ជាជាំោនៗ លៅរក
ការអនុវត្តគ្ណនីបងគរ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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ល.រ

ង្ោលបាំណង/ចង្កោម្សកម្មភាព

ត្កសួង ស្ថាប័ន្/
អងគភាព

សូចនាករសម្ិទធកម្ម គន្ៃ លឹះ

ទម្ង ន្់

វឌ្ឍន្ភាព
(%)

ពិន្ទុថ្ៃលង

វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន្់

២.រយៈលពេបិទបញ្ជ ីគ្ណលនយយម្ត្ូវបន
កាត្់បនថយ រកម្ត្ឹរ ៣-៤ កខលៅឆ្នាំ
២០១៦
៣.របយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុលដ្ឋយម្មនរូេ
ដ្ឋានលេើសាច់ម្បក់តារស្ត ង់ដ្ឋរ IPSAS
រួយកែនកម្ត្ូវបនលរៀបចាំលៅឆ្នាំ២០១៦
២៣.២

ិ កដេម្ត្ូវ
កកេរអទម្រង់របយការណ៍អនុវត្តថ វកា

ិ និងរត្នគ្មរ
អគ្គ.ថវកា

១.ទម្រង់របយការណ៍អនុវត្តថ វិកា

លែញលើ ៅគ្ណៈរដារស្រនតន
ី ិងសាថប័ននីត្ិបបញ្ញត្តិ ។

ជាត្ិ

(របយការណ៍ស្រិទក
ធ រា និងហិរញ្ញវត្ថុ)

ថវិកាពាក់កណា
ត េឆ្នាំ ម្ត្ូវបនកក

ម្ត្ូវបនកកេរអ

េរអឱ្យម្ស្បតារស្ត ង់ដ្ឋរកនុងត្ាំបន់

0.2

97%

19%

ទម្រង់របយការណ៍ស្តីពី ការអនុវត្ត

និងអនត រជាត្ិ
២៣.៣

កកេរអទម្រង់របយការណ៍និងការផ្ទៃស្់បតូរ
ព័ត្៌ម្មនជារួយសាធារណជន

ម្គ្ប់ម្កស្ួង សាថប័ន

១.ទម្រង់របយការណ៍និងការផ្ទៃស្់បតូ
រព័ត្៌ម្មនជារួយសាធារណៈជនម្ត្ូវបន
កកេរអ
២.តារាងស្លងេបទិនននយ
័ ថវិកា (Budget

0.3

69%

21%

-ែសពវែាយ TOFE
ិ ពាក់
-របយការណ៍ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យថវកា
កណា
ត េឆ្នាំ ម្ត្ូវបនែសពវែាយ
-ថវិកាស្លងេបម្ត្ូវបនែសពវែាយ

ិ
in Brief) ម្ត្ូវបនលរៀបចាំបនទប់ពីថ វកា
ជាត្ិម្ត្ូវបនអនុរ័ត្ស្ម្ម្មប់ សាថប័ន
នីត្ិបញ្ញត្តិ និងសាធារណៈជន

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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ល.រ

ង្ោលបាំណង/ចង្កោម្សកម្មភាព

ត្កសួង ស្ថាប័ន្/
អងគភាព

សូចនាករសម្ិទធកម្ម គន្ៃ លឹះ

ទម្ង ន្់

វឌ្ឍន្ភាព
(%)

ពិន្ទុថ្ៃលង

វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន្់

៣.តារាងហិរញ្ញវត្ថុ និងចាំណាយសាធារ
ណៈ (TOFE) និងម្ពឹត្តិបម្ត្ស្ថ ិត្ិ ម្ត្ូវបន
លរៀបចាំម្បចាំកខ និងបលងាហះលៅកនុង លគ្
ហទាំព័រ កនុងរយៈលពេ ៣កខ បនទប់ពី ការ
លរៀបចាំរបយការណ៏ែុត្កាំណត្់
៤.របយកាណ៏ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យការអនុវត្តថ វិកា
ម្បចាំឆម្មស្ម្ត្ូវបនលរៀបចាំនង
ិ ែសពវែាយ
កនុងលគ្ហទាំព័រ កនុងរយៈលពេ ៣កខ បនទប់
ពីរបយការណ៍ លនះម្ត្ូវបនលរៀបចាំ
រួចរាេ់ (ឆ្នាំ២០១៧)
៥.របយការណ៏ការអនុវត្តថ វិកាម្បចាំឆ្នាំ
ម្ត្ូវបនលរៀបចាំ និងបលងាហះកនុងលគ្ហទាំព័រ
កនុងរយៈ លពេ ១២ កខ បនទប់ពប
ី ញ្ច ប់ឆ្នាំ
នីរួយៗ
២៣.៤

២៤

ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តយនតការលដើរបីបញ្ច បកា
់ រចុះបញ្ជ ី

អគ្គ.ម្ទពយស្របត្តរិ ដា និង

១.នីត្ិ វិធន
ី ិងយនតការចុះបញ្ជ សា
ី រលពើ-

សារលពើភ័ណឌម្ទពយស្របត្តិរដា និងលធវប
ើ ចចុបបននភាព

ចាំណូេរិនករនសារលពើ

ភ័ណឌម្ត្ូវបនអនុវត្ត និងម្ត្ូវលធវើបចចុបបនន

ជាម្បចាំ

ពនធ និងម្កស្ួង សាថប័ន

ភាពជាម្បចាំ

ឹ ការអនុវត្តឧបករណ៍ និងយនតការលដើរបី
ពម្ងង

ឧបករណ៏ និងយនតការម្ត្ូវបនដ្ឋក់ឱ្យអនុ

បលងកន
ើ ការទទួេខុស្ម្ត្ូវ និង គ្ណលនយយភាព

វត្តលដើរបីបលងកន
ើ ការទទួេខុស្ម្ត្ូវនិង

(ម្បព័នធម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ)

គ្ណលនយយភាព

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

0.3

39%

12%
ម្មនវឌ្ឍនភាពត្ិចត្ួច

0.25

63%

16%
ម្មនវឌ្ឍនភាពត្ិចត្ួច
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ល.រ

ង្ោលបាំណង/ចង្កោម្សកម្មភាព

២៤.១

បលងកើត្ឱ្យម្មនទណឌករារដាបេស្រម្ស្ប ចាំលពាះ

ត្កសួង ស្ថាប័ន្/
អងគភាព
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក

សូចនាករសម្ិទធកម្ម គន្ៃ លឹះ
១.ទណឌករារដាបេស្រម្ស្បចាំលពាះ

កាំហុស្ឆគង ឬការម្គ្ប់ម្គ្ងធនធាន សាធារណៈ

ស្ហវ និងម្កស្ួង

កាំហុស្ឆគងម្ត្ូវបនកាំណត្់លៅកនុង េិខិត្

រិនស្រម្ស្ប និងគ្មានម្បស្ិទភា
ធ ព ។ ទណឌករា

សាថប័ន

បទដ្ឋានគ្ត្ិយុត្ត

លធវើបចចុបបននភាពនិងែតេស្
់ ិទិអ
ធ ាំណាច និងភាព

អគ្គ. ថវិកា និង ម្កស្ួង

១.ស្ិទិអ
ធ ាំណាចនិងការទទួេខុស្ម្ត្ូវរបស្់

ិ
ទន់ភៃន់ជាបនត បនទប់ជន
ូ អងគភាពថវកា

សាថប័ន

អងគភាពថវិកាម្ត្ូវបនពម្ងឹងនិង កកេរអ

ទម្ង ន្់
0.3

វឌ្ឍន្ភាព
(%)
32%

ពិន្ទុថ្ៃលង

វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន្់

10%

ម្មនវឌ្ឍនភាពត្ិចត្ួច

លនះម្ត្ូវកចងលៅកនុងេិខត្
ិ បទដ្ឋានគ្ត្ិយត្
ុ ត និង
លធវើការែសពវែាយ និងកណនាំឱ្យបនទូេទ
ាំ លា
ូ យ
២៤.២

0.3

91%

27%

អងគភាពថវិការរបស្់ ម្កស្ួង
សាថប័ន ម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យ និងដ្ឋក់
អនុវត្តបកនថ រ

២៤.៣

ិ លេើការអនុវត្តស្ទ
ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យល ើង វញ
ិ ិអ
ធ ាំណាច

អគ្គ. ថវិកា

និងភាពទន់ភៃនក់ ដេបនែតេ់ជន
ូ លដើរបីលធវើជា

អគ្មគធិការដ្ឋាន

រូេដ្ឋានកនុងការពម្ងីកការែតេ់ស្ទ
ិ ិអ
ធ ណា
ាំ
ច និង

ម្កស្ូង សាថប័ន

១.របយការណ៍និងអនុសាស្ន៍ម្ត្ូវបន

0.2

40%

8%

លរៀបចាំ

-

ភាពទន់ភៃន់
២៤.៤

លរៀបចាំនិងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តទម្រង់របយការណ៍

ិ និងម្កស្ួង
អគ្គ.ថវកា

១.ទម្រង់របយការណ៍វឌ្ឍនភាពថវិកា

ិ ម្បចាំម្ត្ីម្មស្ ឆម្មស្
វឌ្ឍនភាពអនុវត្តថ វកា

សាថប័ន

ម្បចាំម្ត្ីម្មស្ និង/ឬ ឆម្មស្ និងម្បចាំឆ្នាំ

ថវិកា (របយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ)

និងម្បចាំឆ្នាំ (លដ្ឋយរំលេចពី ការលរៀបចាំថ វិកា

ម្ត្ូវបនលរៀបចាំនិងដ្ឋក់ឱ្យ

ម្បចាំម្ត្ីម្មស្ ម្ត្ូវបនកកេរអទម្រង់

ិ នការ
េទធែេស្លម្រចបន និង ម្ពរទាំង វធា

អនុវត្ត

ិ
របយការណ៍វឌ្ឍនភាពអនុវត្តថ វកា

0.2

92%

18%

ទម្រង់របយការណ៍វឌ្ឍនភាពអនុវត្ត

លដ្ឋះម្សាយ ពីម្កស្ួងសាថប័ន លៅម្កស្ួងលស្ដា -

ម្បចាំម្ត្ីម្មស្ ឆម្មស្ និងម្បចាំឆ្នាំ

កិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងលៅនែទកនុងម្កស្ួងនីរយ
ួ ៗ)

និងទម្រង់របយការណ៍វឌ្ឍនភាពនន
េទធែេ ម្បចាំឆម្មស្ និងម្បចាំឆ្នាំ
ម្ត្ូវបនកកេរអ ។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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ល.រ

ង្ោលបាំណង/ចង្កោម្សកម្មភាព

ត្កសួង ស្ថាប័ន្/
អងគភាព

សូចនាករសម្ិទធកម្ម គន្ៃ លឹះ

ទម្ង ន្់
0.45

វឌ្ឍន្ភាព
(%)
0.93

ពិន្ទុថ្ៃលង
42%

កននកទី៣៖ ការនារភាាប់ថ្ វិកាង្ៅន្លងង្ោលន្ង្ោបាយ
៣១

ឹ និងពម្ងក
ី ការអនុត្តថវកា
ិ ករា វធ
ិ ី
ពម្ងង

វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន្់
ិ ករា វធ
ិ ម្ី ត្ូវបនដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត
ថវកា
លៅថ្ននក់ជាត្ិ និងថ្ននក់លម្ការជាត្ិ

ិ ករា វធ
ិ ម្ី ត្ូវបនអនុវត្ត ម្បកបលដ្ឋយ
ថវកា

0.2

93%

19%

ម្បស្ិទភា
ធ ព

ថ្ននក់ជាត្ិ ៖
-២០១៥: ១០ ម្កស្ួង សាថប័ន
-២០១៦: ១៥ ម្កស្ួង សាថប័ន បកនថរ
-២០១៧: ១១ ម្កស្ួង សាថប័ន
បកនថរ
ថ្ននក់លម្ការជាត្ិ៖
- ឆ្នាំ២០១៧: ៦ លខត្ត

៣១.១

ិ និងកកេរអការអនុវត្តថ វិកាករា វិ
ពិនត្
ិ យល ើង វញ

អគ្គ. ថវិកា េទធករា រត្

ិ
១.របយការណ៍ស្តីពីការពិនិត្យល ើង វញ

ធី។

នគ្មរជាត្ិ អគ្មគធិ-ការដ្

និងការកកេរអ ម្ត្ូវបនលរៀបចាំ លដ្ឋយ

លធវើការម្ត្ួត្ពិនិត្យថវិកាករា វិធី លដើរបី

ឋាន និងម្កស្ួង

រំលេចឱ្យលឃើញពី របកគ្ាំលហើញ និងអនុ

កាំណត្់បញ្ជហម្បឈរ និងលេើក

សាថប័ន

សាស្ន៍នន និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត

ដាំលណាះម្សាយ

0.4

91%

36%

-អគ្គនយកដ្ឋានរត្នគ្មរជាត្ិ បន

-លគ្មេការណ៍កណនាំ ស្តីពីការលរៀបចាំ
ិ ករា
ថវិកាករា វិធី និងការអនុវត្តថ វកា
វិធី ម្ត្ូវបនែសពវែាយដេ់ម្កស្ួង
ិ ករា វិធី (ថ្ននក់កណា
អនុវត្តថ វកា
ត េ
និងរនទ ីរជាំនញ)

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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៣១.២

៣១.៣

ង្ោលបាំណង/ចង្កោម្សកម្មភាព
លរៀបចាំយទ
ុ សា
ធ ស្រស្ត លដើរបីពម្ងីកថវិកាករា វិធី

ត្កសួង ស្ថាប័ន្/
អងគភាព
អគ្គ. ថវិកា

សូចនាករសម្ិទធកម្ម គន្ៃ លឹះ
១.ទស្សនទនស្ត ីពទ
ី ិស្លៅយុទសា
ធ ស្រស្ត

ទម្ង ន្់
0.2

វឌ្ឍន្ភាព
(%)
100%

ពិន្ទុថ្ៃលង

វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន្់

20%

-បននឹងកាំពុងលរៀបចាំយុទសា
ធ ស្រស្ត កក

ិ (២០១៣ននការកកទម្រង់ម្បព័នធថ វកា

ិ ឆ្នាំ២០១៧ទម្រង់ម្បព័នធថ វកា

២០២០) ម្ត្ូវបនលធវប
ើ ចចុបបនន ភាព

២០២៥

អនុវត្តកែនការបណតុះបណា
ត េនិងការ កសាង

អគ្គ. ថវិកា េទធករា រត្

១.កែនការបណុត ះបណា
ត េនិងកសាង

ស្រត្ថភាពស្ម្ម្មប់ការពម្ងឹង និងពម្ងីកការអនុ

នគ្មរជាត្ិ

ស្រត្ថភាព ម្ត្ូវបនអនុវត្តម្បកបលដ្ឋយ

២០១៧ និងចាំនន
ួ ៣ លៅឆ្នាំ

ម្បស្ិទភា
ធ ព

២០១៨ ម្ត្ូវបនលរៀបចាំដ្ឋក់បញ្ចូ េ

ិ តារករា វិធី
វត្តថ វកា

0.4

92%

37%

ម្កស្ួង-សាថប័នចាំនន
ួ ១១ លៅឆ្នាំ

ឱ្យអនុវត្តថ វិកាករា វិធលី ពញលេញសា
កេបង។
៣២

ិ ឱ្យម្មនេកេណៈ ម្គ្ប់ម្ជុងលម្ជាយ
លរៀបចាំថវកា

ម្បត្ិបត្តកា
ិ រទាំងអស្់ ម្ត្ូវស្ថ ត្
ិ លៅកនុង

ិ
និងលធវស្
ើ ម្មហរណករាថ វកា

ិ ។
ម្បព័នធថវកា

0.15

100%

15%

ិ លិ ោគ្ និង
ម្កបខណឌចាំណាយវន
ចាំណាយជួស្ជុេកថទាំ ម្ត្ូវបន លរៀបចាំបញ្ជូ េលៅកនង
ុ ម្កបខ័ណឌ
ចាំណាយរយ:លពេរធយរ (MTEF)
ិ ម្បចាំឆ្នាំ (PB)
និងថវកា

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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ល.រ
៣២.១

ង្ោលបាំណង/ចង្កោម្សកម្មភាព

ត្កសួង ស្ថាប័ន្/
អងគភាព

សូចនាករសម្ិទធកម្ម គន្ៃ លឹះ

ទម្ង ន្់
0.6

វឌ្ឍន្ភាព
(%)

ពិន្ទុថ្ៃលង

វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន្់

60%

-លគ្មេការណ៍កណនាំ និងឧបស្រពន
័ ធ

បនត កកេរអការលធវើស្ម្មហរណករា ថវិកាចរនត

អគ្គ. ថវិកា

១.អនុវត្តជាបលណតើរៗ យុទសា
ធ ស្រស្ត ស្ម្ម្មប់

និងថវិការូេធន តាររយៈម្កបខ័ណឌចាំណាយរ

និងម្កស្ួង សាថប័ន

គ្ណនត្ម្រូវការចាំណាយតារវិស្័យ

ស្ត ីពីការលរៀបចាំកែនការយុទសា
ធ ស្រស្ត

យៈ លពេរធយរ (MTEF) កែនការយុទសា
ធ ស្រស្ត

២.អនុវត្តជាបលណតើរៗ ម្កបខ័ណឌថវិកាព

ថវិកាម្បចាំឆ្នាំម្ត្ូវបនម្ត្ួត្ពិនិត្យនិង

ិ ករា វិធី (PB)។ រំលេចពី
ថវិកា (BSP) និងថវកា

ហុឆ្នាំ

កកេរអឱ្យម្ស្បតារការអនុវត្ត

100%

ិ លិ ោគ្ និង
-ម្កបខណឌចាំណាយវន

ការកាត្់បនថយភាពម្កីម្ក និង កយនឌ្័រ លៅកនុង
លគ្មេការណ៍កណនាំលរៀបចាំ PBនិង BSP

ចាំណាយជួស្ជុេកថទាំ ម្ត្ូវបន លរៀបចាំបញ្ជូ េលៅកនុងម្កបខ័ណឌ
ចាំណាយរយ:លពេរធយរ (MTEF)
ិ ម្បចាំឆ្នាំ (PB)
និងថវកា

៣២.២

បញ្ចូ េចាំណូេ ចាំណាយកដេលៅលម្ៅបរិបទ

ិ
អគ្គ.ថវកា

១.ម្បត្ិបត្តិការចាំណូេ ចាំណាយទាំងអស្់

0.4

100%

40%

លស្ចកតីជូនដាំណឹងដេ់សាថប័នអនុវត្ត

ិ ម្បចាំឆ្នាំ លដ្ឋយរួរទាំងថវិកា
ថវិកា លៅកនុងថវកា

ម្ត្ូវបញ្ចូ េលៅកនុង បរិបថថវិកា និង

គ្លម្ម្មងឱ្យលរៀបចាំ និងអនុវត្តម្មត្ិកា

នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍

រំលេចលៅកនុង ចាប់ថ វិកាម្បចាំឆ្នាំ

គ្ណនីននបៃង់គ្ណលនយយ (Chart of
Accounts - COA) ថាីស្ម្ម្មប់
គ្លម្ម្មង/ ករា វិធីហិរញ្ញបបទនពីនដគ្ូ
អភិវឌ្ឍន៍ ម្ត្ូវបនលរៀបចាំ និងលែញើជន
ូ
ម្កស្ួង-សាថប័នពាក់ពន
័ ធ

៣៣.

លរៀបចាំនង
ិ ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តម្បព័នធ បនទត្់គ្ណលនយយ

កាំណត្់នង
ិ ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តម្បព័នធបនទត្់

ភាព (រវាងនិត្ប
ិ ញ្ញត្តិ និង និត្ម្ិ បត្ិបត្តិ ,រវាងក

ិ ករា វធ
ិ ី
គ្ណលនយយ ភាពម្ស្បតារថវកា

0.15

100%

15%

រុខងារ និងការទទួេខុស្ម្ត្ូវបន
ិ ករា វធ
ិ ី
កាំណត្់កនុងការអនុវត្តថវកា

ស្ហវ និងម្កស្ួង- សាថប័ន និងលៅកនង
ុ ម្កស្ួង-ស្្
ថ្នប័ន)

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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ត្កសួង ស្ថាប័ន្/

ង្ោលបាំណង/ចង្កោម្សកម្មភាព

៣៣.១

ិ និងលរៀបចាំេិខត្
ពិនត្
ិ យល ើង វញ
ិ បទដ្ឋានគ្ត្ិយុត្ត

កស្ហវ (ម្គ្ប់អគ្គ

ិ
១.របយការណ៍ស្តីពីការពិនិត្យល ើង វញ

កនុងម្កបខ័ណឌនន ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

នយកដ្ឋាន) និងម្កស្ួង

និងស្ាំលណើ លរៀបចាំេិខិត្បទដ្ឋានគ្ត្ិយុត្ត

ិ ករា វិធន
វត្តថ វកា
ី ិងលរៀបចាំនត្
ី ិ វិធន
ី ិង

ណៈរបស្់រដ្ឋាភិបេ កនុងបរិបថននការអនុវត្ត

សាថប័ន

ម្ត្ូវបនលរៀបចាំ។

បទបបញ្ញត្តិឯកសារគ្ត្ិតយត្
ុ តដនទលទៀត្

២.េិខិត្បទដ្ឋានគ្ត្ិយត្
ុ តថាី ម្ត្ូវបនដ្ឋក់

ិ ករា វិធី ម្ត្ូវ
ពាក់ព័នធការអនុវត្តថ វកា

ឱ្យអនុវត្ត

បនលធវើបចចុបបនន ភាព

អងគភាព

ថវិកាករា វិធី

៣៣.២

សូចនាករសម្ិទធកម្ម គន្ៃ លឹះ

កាំណត្់ឱ្យបនចាស្់នូវបនទត្់គ្ណលនយយភាព

កស្ហវ, ម្កស្ួង

១.បនទត្់គ្ណលនយយភាពនិងការទទួេ

ិ ិលោគ្សាធារណៈ លដើរបី
កនុងការលរៀបចាំករា វិធី វន

កែនការ និងម្កុរម្បឹកា

ខុស្ម្ត្ូវ ម្ត្ូវបន កាំណត្់និងអនុវត្ត

ធានស្ងគត្ភា
ិ ពកនុងថវិកាម្បចាំឆ្នាំ (កាំណត្់ពីការ

អភិវឌ្ឍន៍ករពុជា

ទម្ង ន្់

វឌ្ឍន្ភាព

ល.រ

0.25

0.25

(%)
100%

100%

ពិន្ទុថ្ៃលង
25%

វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន្់
លគ្មេការណ៍កណនាំ ស្តីពន
ី ីត្ិ វិធីអនុ

25%

-

ទទួេខុស្ម្ត្ូវឱ្យបនចាស្់លាស្់រវាងម្កស្ួងសាថប័ននីរួយៗ រួរម្មន ម្កស្ួងកែនការ ម្កុរ
ម្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍ករពុជា និង កស្ហវ
៣៣.៣

លធវើបចចុបបននភាព និងែសពវែាយនីត្ិ វិធី កណនាំ
កដេពនយេ់ពីការែតេស្
់ ិទិអ
ធ ាំណាចនិងការទទួេ

ិ េទធករា និង
អគ្គ.ថវកា
រត្នគ្មរជាត្ិ

១.លគ្មេការណ៍ និងនីត្ិ វិធី កណនាំអាំពី

0.25

100%

25%

លគ្មេការណ៍ និងនីត្ិ វិធី កណនាំអាំពី

ស្ិទិអ
ធ ាំណាច និង ការទទួេខុស្ម្ត្ូវរបស្់

ស្ិទិអ
ធ ាំណាច និង ការទទួេខុស្ម្ត្ូវ

ខុស្ម្ត្ូវដេ់អងគភាពថវិកា និងអនកម្គ្ប់ម្គ្ង

អងគភាពថវិកា និងអនកម្គ្ប់ម្គ្ងថវិកាតារ

របស្់ អងគភាពថវិកា និងអនក

ថវិកាតារករា វិធី

ករា វិធីម្ត្ូវបន លធវើបចចុបបនន ភាព អនុវត្ត

ម្គ្ប់ម្គ្ងថវិកាតារករា វិធីម្ត្ូវបន

និងែសពវែាយ

លធវប
ើ ចចុបបននភាព អនុវត្ត និង
ែសពវែាយ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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ល.រ
៣៣.៤

ង្ោលបាំណង/ចង្កោម្សកម្មភាព

ត្កសួង ស្ថាប័ន្/
អងគភាព

សូចនាករសម្ិទធកម្ម គន្ៃ លឹះ

ទម្ង ន្់
0.25

វឌ្ឍន្ភាព
(%)
100%

ពិន្ទុថ្ៃលង
25%

វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន្់

កកស្ម្រួេរចនស្រពន
័ ធ សាថប័នឱ្យលឆៃើយត្បលៅ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន

១.រចនស្រពន
័ ធ សាថប័នម្ត្ូវបនកកស្ម្រួេ

រុខងារ និងការទទួេខុស្ម្ត្ូវរបស្់

នឹងម្បព័នធដាំលណើរការការងារថាកី ដេម្ត្ូវបន

ិ និងម្កស្ួង
អគ្គ.ថវកា

លៅតារម្បព័នធថ វិកាថាី ដាំលណើរការ

រស្រនត ីម្ត្ួត្ពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ កដេម្ត្ូវ

បលងកើត្ លដ្ឋយរួរទាំងការម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យលរើេល ើង

សាថប័ន

ការងារថាី

បនបញ្ជូ នលៅតារម្កស្ួង-សាថប័ន

វិញលេើរុខងារ និងការទទួេខុស្ម្ត្ូវរបស្់រស្រនត ី

២.ត្ួនទី ភារកិចចថាីរបស្់រស្រនត ម្ី ត្ួត្

ម្ត្ូវបនម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យលរើេល ើង វិញ

ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យហិរញ្ញវត្ថុកដេម្ត្ូវបនបញ្ជូ នលៅតារ

ពិនត្
ិ យហិរញ្ញវត្ថុម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យ និងកកេរអ

ម្កស្ួង-សាថប័ន

៣៤

ឹ ការលរៀបចាំលគ្មេនលោបយនិងការលធវើ
ពម្ងង

លគ្មេនលោបយនិងកែនការហិរញ្ញវត្ថសា
ុ

កែនការហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ (ការលរៀបចាំលគ្មេ

ធារណៈ (ចាំណេ
ូ និងចាំណាយ)លឆៃយ
ើ ត្ប

នលោបយនិងកែនការចាំណេ
ូ និងចាំណាយរយៈ

ិ យ
តារសាថនភាពលស្ដាកច
ិ ន
ច ង
ិ បលម្រើ វស្
័ សា

លពេរធយរ)

ធារណៈ ម្បកបលដ្ឋយស្័កតស្ទ
ិ ភា
ិធ ពនិង

0.2

91%

18%

ឯកសារទស្សនទនកនង
ុ ការលរៀបចាំ
MTEF ម្ត្ូវបនលរៀបចាំ

ម្បស្ិទភា
ធ ព
៣៤.១

៣៤.២

ពម្ងឹងស្រត្ថភាពលរៀបចាំ និងបលងកន
ើ ស្័កតិស្ិទភា
ធ ព

អគ្គ.លគ្មេនបយលស្ដា

១.ស្រត្ថភាពលរៀបចាំ និង ម្បស្ិទភា
ធ ព

និងម្បស្ិទភា
ធ ពននម្កបខ័ណឌលគ្មេនលោបយ

កិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ម្កបខ័ណឌម្ត្ូវបនពម្ងឹង

ម្ម៉ា ម្កូលស្ដាកិចច

សាធារណៈ

ពម្ងឹងស្រត្ថភាពលរៀបចាំ និងបលងកន
ើ ស្័កតិស្ិទភា
ធ ព

អគ្គ.លគ្មេនបយ

១.ស្រត្ថភាពលរៀបចាំ ស្័កតិស្ិទភា
ធ ព និង

និង ម្បស្ិទភា
ធ ពននម្កបខ័ណឌចាំណូេ-ចាំណាយរ

លស្ដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ម្បស្ិទភា
ធ ពម្កបខ័ណឌម្ត្ូវបនពម្ងឹង

MTEF ម្ត្ូវបនលរៀបចាំលដ្ឋយបងាហញ

យៈលពេរធយរ

សាធារណៈ

២.ម្កបខ័ណឌចាំណូេ-ចាំណាយរយៈលពេ

ពីការែារភាជប់គ្មនរវាងលគ្មេ

រធយរម្ត្ូវបនកកេរអ

នលោបយជាត្ិនន និង BSP

0.3

85%

26%

ម្កបខ័ណឌលគ្មេនលោបយម្ម៉ា ម្កូ
លស្ដាកិចច ម្ត្ូវបនលរៀបចាំ

0.4

99%

40%

ឯកសារទស្សនទនកនុងការលរៀបចាំ

របស្់ម្កស្ួង

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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ត្កសួង ស្ថាប័ន្/

សូចនាករសម្ិទធកម្ម គន្ៃ លឹះ

ង្ោលបាំណង/ចង្កោម្សកម្មភាព

៣៤.៣

ពម្ងឹងស្រត្ថភាព វិភាគ្ និង ពាករណ៍សាថនភាព

អគ្គ.លគ្មេន.ប និង

ិ គ្ និង ពាករណ៍បន
១.ស្រត្ថភាពវភា

លស្ដាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ម្កស្ួងកែនការ

ិ គ្ និងពាករណ៍
ពម្ងឹង លហើយការវភា

ែសពវែាយ លេើលគ្ហរទាំព័រ របស្់

ម្មនស្ុម្កឹត្ភាព

វិទាសាថនជាត្ិស្ថិត្ិ

អងគភាព

ទម្ង ន្់

វឌ្ឍន្ភាព

ល.រ

0.3

(%)
87%

ពិន្ទុថ្ៃលង
26%

វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន្់
ស្ត ិត្ិគ្ណលនយយជាត្ិម្ត្ូវបន

២.គ្ុណភាពននស្ត ត្
ិ គ្
ិ ណនីជាត្ិម្ត្ូវបន
កកេរអ
៣៥

៣៥.១

លរៀបចាំម្បព័នធម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ

អគ្គ.ស្វនករានែទកង
នុ អគ្្

ស្័កស្
តិ ទ
ិ ភា
ធ ព និង ម្បស្ិទភា
ធ ពននម្បព័នធ

0.15

91%

14%

លស្ៀវលៅកណនាំស្តព
ី កា
ី រលធវស្
ើ វនករា

គ្មធិការដ្ឋាន និងម្កស្ួង

និងយនតការម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យនែទកង
នុ ម្ត្ូវបន

សាថប័ន

បលងកត្
ើ និងអនុវត្តលៅម្គ្ប់ ម្កស្ួង-សាថប័ន

ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យលរើេល ើង វិញពីម្បព័នធម្ត្ួត្ ពិនត្
ិ យ

អគ្គ.ស្វនករានែទកនុង អគ្្

១.របយការណ៍ននេទធែេម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ

អធិការកិចច ស្វនករា និង ស្វនករានែទកនុង

គ្មធិការដ្ឋាន និងម្កស្ួង

ម្ត្ូវបនែសពវែាយ និងពិភាកា លដើរបីកក

ជាក់កស្ដ ងននម្បព័នធម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យកនុង វិ

សាថប័ន

េរអ

ស្័យរដាបេទូលៅចាំនន
ួ ៥ លគ្មេ

ម្ត្ូវបនលរៀបចាំ និងដ្ឋក់ ឱ្យលម្បើម្បស្់

0.25

86%

22%

េិខត្
ិ បទដ្ឋានពាក់ព័នធនឹងការអនុវត្ត

លៅ និង វិស្័យលស្ដាកិចចចាំនន
ូ ៥
លគ្មេលៅ ម្ត្ូវបនស្ិកា ស្ាំលៅ
បលងកើត្ម្បព័នធម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យរួយកដេ
ម្មនស្ងគត្ភា
ិ ពនឹងគ្មន។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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ល.រ
៣៥.២

ង្ោលបាំណង/ចង្កោម្សកម្មភាព

ត្កសួង ស្ថាប័ន្/

សូចនាករសម្ិទធកម្ម គន្ៃ លឹះ

អងគភាព

ទម្ង ន្់

(%)
87%

ពិន្ទុថ្ៃលង

វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន្់

22%

រត្ិម្បឹកាចាប់ស្ម្ម្មប់លរៀបចាំម្បព័នធ

លរៀបចាំម្បព័នធម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យថាីឱ្យម្មន ម្បស្ិទភា
ធ ព

អគ្គ.ស្វនករានែទកនុង

១.របយការណ៍ននេទធែេម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ

ស្័កតិស្ិទភា
ធ ពនិងលឆៃើយត្បបនលៅនឹងបរិបថថាី

អគ្មគធិការដ្ឋាន និង

ម្ត្ូវបនែសពវែាយ និងពិភាកាលដើរបីកក

ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យថាី កដេម្មនស្័កដិស្ិទភា
ធ ព

ិ លៅរកស្ម្ម្មប់
លដើរបីបាំលពញរុខងារគ្មនលៅវញ

ម្កស្ួង សាថប័ន

េរអ

ម្បស្ិទភា
ធ ព និងលឆៃយ
ើ ត្បបនលៅនឹង

២.ម្បស្ិទភា
ធ ពនិងស្័កតិស្ិទភា
ធ ពននស្វន

បរិបទថាី លដើរបីបាំលពញរុខងារគ្មនលៅ

ករានែទកនុងម្ត្ូវបនពម្ងឹង

វិញលៅរក ស្ម្ម្មប់ការម្គ្ប់ម្គ្ង

ការម្គ្ប់ម្គ្ងម្គ្ប់ម្កស្ួង សាថប័ន

0.25

វឌ្ឍន្ភាព

ម្គ្ប់ម្កស្ួង-សាថប័ន ម្ត្ូវបនែដេ់
ជូនតារកែនការ។
៣៥.៣

៣៥.៤

កកេរអយនតការម្ត្ួត្ពិនិត្យលដើរបីធានការលឆៃយ
ើ

អគ្គ.ស្វនករានែទកនុង

១.យនតការលឆៃយ
ើ ត្បលដ្ឋយម្បស្ិទភា
ធ ពម្ត្ូវ

ត្បកនុងការបាំលពញរុខងាររវាងស្វនករានែទកនុង

អធិការកិចច និង ម្កស្ួង

បនអនុវត្ត

និងអធិការកិចចម្បកបលដ្ឋយម្បស្ិទភា
ធ ព លៅនឹង

សាថប័ន

0.15

92%

14%

អនុសាស្ន៍ស្វនករាកដេម្ត្ូវបន
លេើកល ើងលៅកនុងរបយ-ការណ៍
ោ៉ាងត្ិច ស្លម្រចបន ២០ លគ្មេ

េទធ ែេកដេរកលឃើញលដ្ឋយស្វនករានែទកនុង

លៅ កនុង ១ឆ្នាំ។ ជាក់កស្ដ ង េទធែេ

និងអធិការកិចច

ស្លម្រចបន ២៩លគ្មេលៅ។

លរៀបចាំនិងកកេរអកែនការស្ករាភាពនិង ករា វិធី

អគ្គ.ស្វនករានែទកនុង

១.កែនការស្វនករាម/អធិការកិចចម្បចាំឆ្នាំ

ស្វនករា/អធិការកិចចម្បចាំឆ្នាំ របស្់ម្កស្ួង សាថ

អធិការកិចច និងម្កស្ួង

ម្ត្ូវបនវាយត្នរៃ កកេរអនិងដ្ឋក់ ឱ្យ

លេើកល ើងលៅកនុងរបយការណ៍ោ៉ាង

ិ ិច័យ
ប័នលដ្ឋយកែអកលេើេកេណៈវន
ឆ និងចត្់

សាថប័ន

អនុវត្តលពញលេញ

ត្ិច ស្លម្រចបន ២០ លគ្មេលៅ

0.2

93%

19%

អនុសាស្ន៍ស្វនករាកដេម្ត្ូវបន

វិធានការ វាយត្នរៃោនិភ័យកដេែតេ់អនុ

កនុង ១ឆ្នាំ។ ជាក់កស្ដ ង េទធែេ

សាស្ន៍លដ្ឋយម្កស្ួង លស្ដាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ស្លម្រចបន ២៩លគ្មេលៅ។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

100

ល.រ
៣៥.៥

ង្ោលបាំណង/ចង្កោម្សកម្មភាព
ពម្ងីក និងពម្ងឹងការលធវើស្វនករានែទលម្ៅ

ត្កសួង ស្ថាប័ន្/
អងគភាព
អាជាញធរស្វនករាជាត្ិ

សូចនាករសម្ិទធកម្ម គន្ៃ លឹះ
១.ការកត្់ម្តា និងរបយការណ៍ចាំណាយ

ទម្ង ន្់

វឌ្ឍន្ភាព
(%)

ពិន្ទុថ្ៃលង

វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន្់

0.15

ម្មនភាពម្បលស្ើរជាងរុន
២.របយការណ៍ស្វនករានែទលម្ៅម្ត្ូវបន

ត្ួនទីរបស្់អាជាញធរស្វនករាជាត្ិ

ែសពវែាយ កនុងរយៈលពេោ៉ាងយូរ ៣ កខ
លម្កាយលពេកដេរបយការណ៏ លនះម្ត្ូវ
បនអនុរ័ត្លដ្ឋយរាជរដ្ឋាភិបេ
៣៦

ឹ ការអនុវត្តលគ្មេនលោបយ វរ
ិ ជកាការ
ពម្ងង

ិ ជកាការហិរញ្ញវត្ថម្ុ ត្ូវ
លគ្មេនលោបយ វរ

ហិរញ្ញវត្ថុ

បនអនុវត្តម្បកបលដ្ឋយម្បស្ិទភា
ធ ពនិង

ិ ករា វធ
ិ ី ៖ លខត្តកព
ថវកា
ាំ ង់ស្ព,ឺ កកប,

ស្័កស្
តិ ទ
ិ ភា
ធ ព

លកាះកុង, នប៉ាេន
ិ , ម្កលចះ និងស្ទ ង
ឹ

0.15

80%

0.12

លខត្តចន
ាំ ន
ួ ០៦ ម្ត្ូវបនដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត

កម្ត្ង
៣៦.១

ពិនត្
ិ យលរើេល ើង វិញ និងអនុវត្តលគ្មេ

អគ្គ.ហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ននក់

១.ម្មនរបយការណ៍ស្តីពីការ

នលោបយស្ត ីពី វិរជកាការហិរញ្ញវត្ថុ

លម្ការជាត្ិ

ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យលរើេល ើង វិញលេើ

0.2

61%

12%

លគ្មេនលោបយស្ត ីពី វិរជកាការ

រយៈលពេរធយរ និងរយៈលពេកវង

ម្មនវឌ្ឍនភាពលម្ការ ៩០%

ហិរញ្ញវត្ថុរយៈលពេរធយរ និង
រយៈលពេកវង
៣៦.២

អនុវត្តការម្បរូេចាំណូេផ្ទទេ់របស្់

អគ្គ.ហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ននក់

១.រដាបេថ្ននក់លម្ការជាត្ិម្មនម្បភព

រដាបេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ

លម្ការជាត្ិ

ចាំណូេផ្ទទេ់របស្់ខួ ៃន

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

0.15

75%

11%
ម្មនវឌ្ឍនភាពលម្ការ ៩០%
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ល.រ
៣៦.៣

ង្ោលបាំណង/ចង្កោម្សកម្មភាព

ត្កសួង ស្ថាប័ន្/

សូចនាករសម្ិទធកម្ម គន្ៃ លឹះ

អងគភាព

ិ ិលោគ្
អនុវត្តសាកេបង និងពម្ងីករូេនិធិ វន

អគ្គ.ហិរញ្ញវត្ថុថ្ននក់លម្ការ

ិ ិលោគ្ស្ម្ម្មប់
១.ឧបករណ៍ វន

ស្ម្ម្មប់រដាបេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ (SNIF)

ជាត្ិ

រដាបេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ (SNIF)ម្ត្ូវបន

ទម្ង ន្់
0.15

វឌ្ឍន្ភាព
(%)
84%

ពិន្ទុថ្ៃលង

វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន្់

13%
ម្មនវឌ្ឍនភាពលម្ការ ៩០%

អនុវត្តសាកេបង ម្បកបលដ្ឋយលជាគ្ ជ័យ
និងពម្ងីក វិសាេភាព
៣៦.៤

ពិនត្
ិ យលរើេល ើង វិញនិងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តលគ្មេ

អគ្គ.ហិរញ្ញវត្ថុថ្ននក់លម្ការ

១.កែនការយុទសា
ធ ស្រស្ត ថវិកាម្ត្ូវបនអនុ

ការណ៍កណនាំស្តីពីកែនការយុទសា
ធ ស្រស្ត ថវិកា

ជាត្ិ

វត្តម្បកបលដ្ឋយស្័កតិស្ិទភា
ធ ព និងម្បស្ិទធ

ិ ស្ម្ម្មប់រដា
កែនការយុទសា
ធ ស្រស្ត ថវកា

ភាព

បេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបន

ស្ម្ម្មប់រដាបេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ

0.2

100%

20%

-លគ្មេការណ៍កណនាំ ស្ដីពីការលរៀបចាំ

ែសពវែាយ និងបណដុះបណា
ដ េដេ់
រដាបេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ។
- របយការណ៍េទធែេននការ
ស្ិកាេទធភាពពម្ងីក វិសាេភាពនន
ិ
ការអនុវត្តកែនការយុទសា
ធ ស្រស្ត ថវកា
ស្ម្ម្មប់រដាបេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ
ដេ់រដាបេម្កុង ម្ស្ុក ខណឌ ម្ត្ូវ
បនលរៀបចាំរួចរាេ់។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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ល.រ
៣៦.៥

ង្ោលបាំណង/ចង្កោម្សកម្មភាព
លរៀបចាំ និងអនុវត្តការលែទរធនធានម្មនភាជប់
េកេខណឌ

ត្កសួង ស្ថាប័ន្/

វឌ្ឍន្ភាព

សូចនាករសម្ិទធកម្ម គន្ៃ លឹះ

ទម្ង ន្់

អគ្គ.ហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ននក់

១.ការលែទរធនធានម្មនភាជប់េកេខណឌ ម្ត្ូវ

0.1

លម្ការជាត្ិ

បនអនុវត្ត

ហិរញ្ញវត្ថុម្មនភាជប់េកេខណឌ ម្ត្ូវ

២.ធនធានម្មនភាជប់េកេខណឌម្ត្ូវបន

បនដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត ។

អងគភាព

លែទរលៅ ម្កុង/ម្ស្ុក លដើរបីអនុវត្តការលែទរ
រុខងារលៅកនុងម្កស្ួងបរិសាថន ម្កស្ួង
អប់រ,ំ ម្កស្ួងស្ុខាភិបេ និងម្កស្ួង
អភិវឌ្ឍជនបទ

(%)
91%

ពិន្ទុថ្ៃលង
9%

វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន្់
-អនុម្កឹត្យស្ដ ីពីការលែទរធនធាន

-អនុម្កឹត្យស្ត ីពីការម្បគ្េ់រុខងារ
ននពាក់ពន
័ ធនឹងការម្គ្ប់ម្គ្ង
ការអប់រំកុម្មរត្ូច ការអប់រំបឋរ
ស្ិកា និងការអប់រំលម្ៅម្បព័នធឲ្យ
ដេ់រដាបេម្កុង ម្ស្ុក ម្ត្ូវបន
ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត។ ១៤ ម្កុង ម្ស្ុក
ននលខត្តបត្់ដាំបងម្ត្ូវបនលម្ជើស្លរើស្ស្ម្ម្មប់សាកេបងកនុងឆ្នាំ
២០១៧
-អនុម្កឹត្យស្ត ីពីការលែទររុខងារកនុង
វិស្័យអនរ័យជនបទនិងទឹក
សាអត្ ននម្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
ម្ត្ូវបនអនុរ័ត្ និងដ្ឋក់ឱ្យ
អនុវត្ត។
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៣៦.៦

លរៀបចាំលគ្មេការណ៍កណនាំ ស្តីពី ការលរៀបចាំនិង

ត្កសួង ស្ថាប័ន្/

វឌ្ឍន្ភាព

សូចនាករសម្ិទធកម្ម គន្ៃ លឹះ

ទម្ង ន្់

អគ្គ.ហិរញ្ញវត្ថុថ្ននក់លម្ការ

១.ម្មនលគ្មេការណ៍កណនាំ ស្ម្ម្មប់រដាប

0.2

ជាត្ិ

ិ ករា វិធី
េថ្ននក់លម្ការ ជាត្ិអនុវត្តថ វកា

ិ ករា វិធន
ការលរៀបចាំនិងអនុវត្តថ វកា
ី ិង

ថវិកាស្ម្ម្មប់ថ វិកា

និងអងគភាព ថវិកាស្ម្ម្មប់រដាបេថ្ននក់

ិ រដាបេ
អងគភាពថវិកា ស្ម្ម្មប់ថ វកា

រដាបេថ្ននក់លម្ការជាត្ិ

លម្ការជាត្ិ

ថ្ននក់លម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបនដ្ឋក់ឱ្យលម្បើ

២. រាជធានី លខត្តចាំនន
ួ ៥ ម្ត្ូវបនលម្ជើស្

ម្បស្់។

ការអនុវត្តថ វិកាករា វិធលី ពញលេញ និងអងគភាព

អងគភាព

ិ ករា វិធី និងអងគ
លរើស្ស្ម្ម្មប់លរៀបចាំថ វកា
ិ ស្ម្ម្មប់ឆ្នាំថ វិកា ២០១៧
ភាពថវកា

(%)
75%

ពិន្ទុថ្ៃលង
15%

វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន្់
-នីត្ិ វិធី និងលគ្មេការណ៍ស្ម្ម្មប់

-នីត្ិ វិធី និងលគ្មេការណ៍ស្ម្ម្មប់
ិ ករា វិធន
ការលរៀបចាំនិងអនុវត្តថ វកា
ី ិង
ិ រដាបេ
អងគភាពថវិកា ស្ម្ម្មប់ថ វកា
ថ្ននក់លម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបនលបះពុរពែា
យ។
ិ ច
-លគ្មេកាណ៍កាំណត្់េកេណៈវន
ិ ័ឆ
យម្ត្ូវបនលរៀបចាំរួច និងដ្ឋក់ ឱ្យ
អនុវត្ត រើឯ រដាបេលខត្តចន
ាំ ន
ួ ០៦
ម្ត្ូវបនលម្ជើស្លរើស្ស្ម្ម្មប់អនុវត្ត
ិ លៅឆ្នាំ
ថវិកាករា វិធន
ី ិងអងគភាពថវកា
២០១៧ ម្ពរទាំងបនលរៀបចាំនូវវគ្គ
បណុដ ះបណា
ដ េែងកដរជូនដេ់រដាប
េលខត្តទង
ាំ ០៦ ស្ម្ម្មប់អនុវត្ត។
រង់ចាំឯកសារម្កបខណឌយុទសា
ធ ស្រស្ត កក

កននកទី៤៖ គណង្ន្យយភាពសម្ិទធកម្ម

ិ ករពុជា ២០១៧ទម្រង់ម្បព័នធថវកា
២០២៥

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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៤១

ង្ោលបាំណង/ចង្កោម្សកម្មភាព

ត្កសួង ស្ថាប័ន្/
អងគភាព

ិ លដ្ឋយកែអកលេើស្រិទក
បលងកត្
ើ ម្កបខ័ណឌថវកា
ធ រា

សូចនាករសម្ិទធកម្ម គន្ៃ លឹះ
ិ លដ្ឋយកែអកលេើស្រិទក
ម្កបខ័ណឌថវកា
ធ រា

ទម្ង ន្់

ស្ិកា និងលរៀបចាំម្កបខ័ណឌលគ្មេននលគ្មេ

អគ្គ. ថវិកា

១.របយការណ៍ស្ិកាស្ត ីពីម្កបខ័ណឌ

ិ កែអកលេើស្រិទក
ការណ៍ថ វកា
ធ រា (Performance

លគ្មេននលគ្មេការណ៍ថ វិកាកែអកលេើ

Based Budgeting- PBB)

ស្រិទក
ធ រាម្ត្ូវបនលរៀបចាំ

ពិន្ទុថ្ៃលង

វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន្់

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(%)

0.3

ម្ត្ូវបនបលងកត្
ើ
៤១.១

វឌ្ឍន្ភាព

0.7

២.លរៀបចាំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តយនត ការម្ត្ួត្

-

ពិនត្
ិ យស្រិទក
ធ រាសាកេបងស្ម្ម្មប់ថ វិកា
ករា វិធលី ដ្ឋយលផ្ទតត្លេើេទធែេ
៤១.២

ពិលម្គ្មះលោបេ់លេើលគ្មេការណ៍ថ វិកា កែអកលេើ

ិ
អគ្គ.ថវកា

ស្រិទក
ធ រា

១.លគ្មេការណ៍ថ វិកាកែអកលេើស្រិទក
ធ រា

0.3

ម្ត្ូវបនពិលម្គ្មះលោបេ់ជារួយម្កស្ួង
សាថប័ន និងអងគភាពពាក់ពន
័ ធ

៤២

បលងកត្
ើ ម្កបខណឌគ្ណលនយយភាពននស្រិទក
ិធ រា

ម្កបខ័ណឌគ្ណលនយយភាពននស្រិទក
ធ រាម្ត្ូវ

0.25

បនលរៀបចាំនង
ិ ែសពវែាយបណតុះ
បណា
ត េ
៤២.១

ស្ិកា និងលរៀបចាំម្កបខណឌលគ្មេ ននការ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន

១.របយការណ៍ស្ិកាស្ត ីពីម្កបខណឌ

ម្គ្ប់ម្គ្ងកែអកលេើស្រិទក
ធ រា (Performance

លគ្មេននការម្គ្ប់ម្គ្ងកែអកលេើស្រិទក
ធ រា

Based Management- PBM)

ម្ត្ូវបនលរៀបចាំ
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៤២.២

ពិលម្គ្មះលោបេ់លេើលគ្មេការណ៍ម្គ្ប់ម្គ្ងកែអក

ត្កសួង ស្ថាប័ន្/
អងគភាព
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន

លេើស្រិទក
ធ រា

សូចនាករសម្ិទធកម្ម គន្ៃ លឹះ
១.លគ្មេការណ៍ម្គ្ប់ម្គ្ងកែអកលេើស្រិទធ

ទម្ង ន្់

វឌ្ឍន្ភាព

ពិន្ទុថ្ៃលង

វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន្់

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(%)

0.3

ករាម្ត្ូវបនពិលម្គ្មះលោបេ់ជារួយ
ម្កស្ួង សាថប័ន និងអងគភាពពាក់ព័នធ

៤៣

បលងកត្
ើ ម្កបខណឌស្វនករាលេើស្រិទក
ិធ រា

ម្កបខណឌស្វនករាលេើស្រិទក
ធ រាម្ត្ូវបន

0.25

លរៀបចាំនង
ិ ែសពវែាយបណតុះបណា
ត េដេ់
ម្កស្ួងសាថប័ន និងអងគភាពពាក់ពន
័ ធ
៤៣.១

ស្ិកា និងលរៀបចាំម្កបខណឌលគ្មេននស្វនករា

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន និង

១.របយការណ៍ស្ិកាស្ត ីពីម្កបខណឌ

កែអកលេើស្រិទក
ធ រា (Performance Based

អគ្គ ស្វនករានែទកនុង

លគ្មេនន ស្វនករាកែអកលេើស្រិទក
ធ រាម្ត្ូវ

Auditing- PBA)
៤៣.២

ពិលម្គ្មះលោបេ់លេើលគ្មេការណ៍ស្វនករាកែអក

0.7

បនលរៀបចាំ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន និង

លេើស្រិទក
ធ រា

១.លគ្មេការណ៍ស្វនករាកែអកលេើស្រិទធ

0.3

ករាម្ត្ួវបនពិលម្គ្មះលោបេ់ជារួយ
ម្កស្ួងសាថប័ន និងអងគភាព ពាក់ព័នធ

៤៤

លរៀបចាំកែនការកសាងស្រត្ថភាព (លដ្ឋយរួរទាំង

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក

កែនការកសាងស្រត្ថភាពម្ត្ូវបនលរៀបចាំ

សាថប័ន នីត្ប
ិ បញ្ញត្ត និង អាជាញធរស្វនករាជាត្ិ

ស្ហវនិងអគ្គ

អនុរត្
័ និងអនុវត្ត

0.2

លេខាធិការដ្ឋានរដាស្ភា
ម្ពឹទស្
ធ ភា និងអាជាញធរ
ស្វនករាជាត្ិ
៤៤.១

លរៀបចាំកែនការកសាងស្រត្ថភាព (Capacity
Development Plan-CDP)

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន

១.កែនការកសាងស្រត្ថភាពម្ត្ូវបន
លរៀបចាំ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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៤៤.២
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ពិលម្គ្មះលោបេ់ និងអនុរ័ត្កែនការកសាង

ត្កសួង ស្ថាប័ន្/

សូចនាករសម្ិទធកម្ម គន្ៃ លឹះ

អងគភាព
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន

ស្រត្ថភាព

១.កែនការកសាងស្រត្ថភាពម្ត្ួវបន

ទម្ង ន្់

វឌ្ឍន្ភាព

ពិន្ទុថ្ៃលង

វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន្់

-

-

-

-

-

-

(%)

0.2

ពិលម្គ្មះលោបេ់ជារួយម្កស្ួងសាថប័ននិង
អងគភាពពាក់ព័នធ និងអនុរ័ត្

៤៤.៣

ែសពវែាយ និងអនុវត្តកែនការកសាងស្រត្ថភាព

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន

កែនការកសាងស្រត្ថភាពម្ត្ូវបន

0.4

ែសពវែាយ និងអនុវត្ត

បនលរៀបចាំលស្ចកតម្ី ពាងកែនការ យុទធ
សាស្រស្ត កសាងស្រត្ថភាពរយៈលពេ
ិ យ
រធយរ និងកវងលេើវស្
័ ហិរញ្ញវត្ថុ

កននកទី៥៖ ការោាំត្ទកម្ម វិធីកកទត្ម្ង់ត្បកបង្ោយង្ោគ យ
័ ន្ិងចីរភាព

0.2

71%

0.14

សាធារណៈ
- បនលរៀបចាំជាលស្ចកតម្ី ពាងស្ម្ម្មប់
រូេនិធលិ េើកទឹកចិត្ម្ត កុរការងារ កក
ទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ

សា

ធារណៈ
៥១

៥១.១

ឹ នាំ ស្រត្ថភាព ម្គ្ប់ម្គ្ង
បលងកន
ើ ភាពជាអនកដក

ឹ នាំនង
ភាពជាអនកដក
ិ ស្រត្ថភាពម្គ្ប់ម្គ្ង

និង បណុត ះឆនទៈកាំកណទម្រង់ ម្ពរទាំង បលងកន
ើ

ស្រម្ស្បឆនទៈភាពជាម្មចស្់ និងការទទួេ

ភាពជាម្មចស្់ និងការទទួេខុស្ម្ត្ូវ

ខុស្ម្ត្ូវស្រម្ស្ប

ពម្ងឹងភាពជាអនកដឹកនាំ និងស្រត្ថភាពម្គ្ប់ម្គ្ង

ម្គ្ប់ម្កស្ួង សាថប័ន

១.ភាពជាអនកដឹកនាំ និងស្រត្ថភាព
ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ត្ូវបនបលងកន
ើ

0.4

61%

0.24

ិ កី កទម្រង់ការ
ែសពវែាយករា វធ
ម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ

0.4

75%

0.3

ចកេុ វិស្័យ និងលបស្កករារបស្់
ម្បធានការិោេ័យ អនុម្បធាន
នយកដ្ឋាន និងម្បធាននយកដ្ឋាន

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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ល.រ

ង្ោលបាំណង/ចង្កោម្សកម្មភាព

ត្កសួង ស្ថាប័ន្/
អងគភាព

សូចនាករសម្ិទធកម្ម គន្ៃ លឹះ

ទម្ង ន្់

វឌ្ឍន្ភាព
(%)

ពិន្ទុថ្ៃលង

វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន្់
ម្ត្ូវបនលរៀបចាំចងម្កង និងដ្ឋក់ឱ្យ
អនុវត្ត

៥១.២

បលងកន
ើ ឆនទ ៈកាំកណទម្រង់ ភាពជាម្មចស្់ និងការ
ទទួេខុស្ម្ត្ូវ

ម្គ្ប់ម្កស្ួង សាថប័ន

១.ឆនទ ៈកាំកណទម្រង់ ភាពជាម្មចស្់ និងការ
ទទួេខុស្ម្ត្ូវ ម្ត្ូវបនបលងកើន

0.6

49%

0.29

-រគ្គលទស្ក៍នីត្ិករាស្ម្ម្មប់ម្កស្ួង
លស្ដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុម្ត្ូវបនចង
ម្កង លបះពុរព និងែសពវែាយ
-ថ្ននក់ដឹកនាំបលចចកលទស្និងរស្រនត ី
ចាំនន
ួ ១២០រូបរកពីម្គ្ប់ម្កស្ួង
សាថប័នម្ត្ូវបនលម្ជើស្លរើស្ ចូេរួរ
កនុងវគ្គបណថុះបណា
ត េស្ត ីពីភាពជា
អនកដឹកនាំ និងការកកទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ ចាំនន
ួ 0៤ វគ្គ។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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ត្កសួង ស្ថាប័ន្/

ល.រ

ង្ោលបាំណង/ចង្កោម្សកម្មភាព

សូចនាករសម្ិទធកម្ម គន្ៃ លឹះ

៥២

បលងកន
ើ ម្បស្ិទភា
ធ ពននការកសាងស្រត្ថភាព និង

១.ការបណុត ះបណា
ត េ ស្រម្ស្ប និង

ិ នការលេើកទឹកចិត្ត
វធា

ម្បកប លដ្ឋយស្័កស្
តិ ទ
ិ ភា
ធ ព និងម្បស្ិទ-ធ

អងគភាព

ទម្ង ន្់
0.3

វឌ្ឍន្ភាព
(%)
80%

ពិន្ទុថ្ៃលង

វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន្់

24%

-បនកកស្ម្រួេសារាចរលេខ ០៣
ស្ត ព
ី កា
ី រអនុវត្តម្បកាស្ ៦១៦

ភាព

៥២.១

-លរៀបចាំលស្ចកតម្ី ពាងស្ត ព
ី រ
ី េ
ូ និធិ

២. ការែតេកា
់ រលេើកទឹកចិត្តស្រម្ស្ប និង

លេើកទឹកចិត្តស្ម្ម្មប់ម្កុរការងារ

ម្បកបលដ្ឋយែេិត្ភាព ស្័កស្
តិ ទ
ិ ភា
ធ ព និង

កកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ

ម្បស្ិទភា
ធ ព

សាធារណៈ តារម្កស្ួង សាថប័ន

ពិនត្
ិ យលរើេល ើង វិញពីម្បស្ិទភា
ធ ពនិង ស្័កតិស្ិទ្

វិទាសាថន លស្ដាកិចចនិង

១.របយការណ៍ និង វិធានការ បលងកន
ើ

ធភាពននការបណុត ះបណា
ត េនិងលរៀបចាំកែនការ

ហិរញ្ញវត្ថុ អគ្ហ និងគ្

ម្បស្ិទភា
ធ ព និង ស្័កតិស្ិទភា
ធ ព

កសាងស្រត្ថភាពថាី

ណៈករាការស្ម្រប

២.កែនការកសាងស្រត្ថភាព ២០១៦-

ស្ម្រួេ ទាំងបី (PFM,

២០១៨ ម្ត្ូវបនលរៀបចាំនិងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត

0.5

73%

37%

ម្មនវឌ្ឍនភាពត្ិចត្ួច

PAR and NCDD)
៥២.២

ពិនត្
ិ យលរើេល ើង វិញពីយនតការនិងអភិម្ករនន
ការែតេកា
់ រលេើកទឹកចិត្តរយៈលពេ កនៃ ងរក

ម្គ្ប់ម្កស្ួង សាថប័ន

១.របយការណ៍ និងយនតការម្ត្ូវបន
លរៀបចាំ និងអនុវត្ត

0.5

87%

44%

យនតការលេើកទឹកចិត្តម្ត្ូវបនលរៀបចាំ
និងែសពវែាយអនុវត្ត និងរបយ

និងលរៀបចាំឱ្យម្មនយនតការ និង អភិម្ករថាីស្តីពី

ការណ៍ម្បចាំឆ្នាំ និងការលធវើបចចុបបនន

ការែតេកា
់ រលេើកទឹកចិត្តកដេម្មនស្រធរ៌ និង

ករាយនត ការលេើកទឹកចិត្តម្ត្ូវបន

ស្ងគត្ិភាព

លរៀបចាំល ើង លដ្ឋយរស្រនតរា
ី ជការនន
វិទាសាថនលស្ដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវ
បនពិនត្
ិ យលរើេល ើង វិញពីេទធែេ
ការងារ និងវាយត្នរៃ លដើរបីលធវើ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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ល.រ

ង្ោលបាំណង/ចង្កោម្សកម្មភាព

ត្កសួង ស្ថាប័ន្/

សូចនាករសម្ិទធកម្ម គន្ៃ លឹះ

អងគភាព

ទម្ង ន្់

វឌ្ឍន្ភាព
(%)

ពិន្ទុថ្ៃលង

វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន្់
បចចុបបនន ករាស្ម្មស្ភាពកដេម្ត្ូវ
ទទួេបនការលេើកទឹកចិត្ត។

៥៣

ឹ ការកសាងស្រត្ថភាពស្ម្ម្មប់អនុវត្ត ករា
ពម្ងង

ម្គ្ប់ម្កស្ួង សាថប័ន ម្មនស្រត្ថភាពស្រ

ិ កី កទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
វធ
ុ ធារណៈ

ិ កី ក
ម្ស្បស្ម្ម្មប់ចេ
ូ រួរការអនុវត្តករា វធ

សាស្រស្ត កសាងស្រត្ថភាពរយៈលពេ

ដាំណាក់កាេទី៣

ទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ

ិ យ
រធយរ និងកវងលេើវស្
័ ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ

ម្បកបលដ្ឋយស្័កស្
តិ ទ
ិ ភា
ធ ព និងម្បស្ិទ-ធ

ធារណៈ

0.3

78%

23%

បនលរៀបចាំលស្ចកតម្ី ពាងកែនការយុទធ

ភាព
៥៣.១

លរៀបចាំសាថប័នលដើរបីលឆៃើយត្ប នឹងដាំណាក់កាេទី

ម្គ្ប់ អគ្គនយកដ្ឋាន

១.សាថប័នម្ត្ូវបនកកេរអលដើរបីលឆៃើយត្ប

0.4

76%

30%

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទិនននយ
័ បុគ្គេិក នន

៣ លដ្ឋយរួរម្មន៖ (១)ការបញ្ច ប់ វិភាគ្រុខងារ

និង

លៅនឹងដាំណាក់កាេទី៣ម្មនដូចជា (១)

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កស្ហវ. ម្ត្ូវ

លៅ ម្គ្ប់អគ្គនយកដ្ឋានននកស្ហវ និងនយក

រុខងារ (២)ម្មនរចនស្រពន
័ ធថាី របស្់អគ្គ

បនដ្ឋក់ឱ្យលម្បើម្បស្់ជាែៃូវការ។

ដ្ឋានរដាបេ ហិរញ្ញវត្ថុននម្កស្ួង សាថប័ន។ (២)

នយកដ្ឋនននិងនយកដ្ឋាននីរួយៗ(៣)

លរៀបចាំ និងអនុវត្តកែនការកកស្ម្រួេរចនស្រពន
័ ធ

ម្មនម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងថាី (៤)ម្មនលគ្មេ

របស្់អគ្គនយកដ្ឋនន និងនយកដ្ឋាននីរួយៗ។

នលោបយស្ម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ងព័ត្ម្ម
៌ ន វិទា

(៣) លរៀបចាំនិង ែសពវែាយឯកសារកណនាំស្តីពី

(៥) ការលម្បើម្បស្់ជាំនយ
ួ បលចចកលទស្

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងថាី។ (៤) លរៀបចាំលគ្មេនលោ

លដ្ឋយម្បស្ិទភា
ធ ពជាងរុន (៦)បលងកន
ើ ការ

ិ ា
បយ ស្ម្ម្មប់យុទសា
ធ ស្រស្ត ម្គ្ប់ម្គ្ងព័ត្ម្ម
៌ នវទ

លម្បើម្បស្់បលចចក វិទា

លៅ កស្ហវ (៥) ការលម្បើម្បស្់ជន
ាំ យ
ួ
បលចចកលទស្ម្បកបលដ្ឋយម្បស្ិទភា
ធ ព។ (៦)កក
េរអការអនុវត្តការងារតាររយៈការបលងកន
ើ ការលម្បើ
ម្បស្់បលចចក វិទា

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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ត្កសួង ស្ថាប័ន្/

ង្ោលបាំណង/ចង្កោម្សកម្មភាព

៥៣.២

ការអភិវឌ្ឍធនធានរនុស្សស្ម្ម្មប់ដាំណាក់កាេ

ម្គ្ប់ អគ្គនយកដ្ឋាន

១.កែនការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានរនុស្ស

ទី៣ កដេរួរម្មនការ

និងម្កស្ួងសាថប័ន

ស្ម្ម្មប់ដាំណាក់កាេទី៣ម្ត្ូវបនលរៀបចាំ

ឋានពនធ ដ្ឋរ ពាក់ព័នធនឹង

និងអនុវត្ត

វបបធរ៌បង់ពនធ និងការអនុវត្តករា វិធី

អងគភាព

បណុត ះបណា
ត េជាំនញទាំងលៅកនុង

សូចនាករសម្ិទធកម្ម គន្ៃ លឹះ

ទម្ង ន្់

វឌ្ឍន្ភាព

ល.រ

0.2

(%)
83%

ពិន្ទុថ្ៃលង

វឌ្ឍន្ភាពសាំខាន្់

17%

បណុត ះបណា
ត េរស្រនតនី នអគ្គនយកដ្

កស្ហវ និង ម្កស្ួង សាថប័ន

កកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ និងយុទសា
ធ ស្រស្ត លកៀរគ្រ
ចាំណូេម្បចាំឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨
ម្ត្ូវបនលរៀបចាំ

៥៣.៣

លរៀបចាំ និងអនុវត្តយុទសា
ធ ស្រស្ត ទាំនក់ទន
ាំ ង និង

អគ្ហ និងម្កស្ួង

១.យុទសា
ធ ស្រស្ត ទាំនក់ទន
ាំ ង និងស្ម្រប

ស្ម្របស្ម្រួេស្ម្ម្មប់ដាំណាក់កាេទី៣

សាថប័ន

ស្ម្រួេស្ម្ម្មប់ដាំណាក់កាេទី៣ ម្ត្ូវ

0.2

83%

17%
ម្មនវឌ្ឍនភាពត្ិចត្ួច

បនលរៀបចាំ និងអនុវត្ត
៥៣.៤

កាំណត្់ត្ួនទី និងការទទួេខុស្ម្ត្ូវស្ម្ម្មប់កក

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន

១.ការស្ម្របស្ម្រួេសាចប័ន ម្មនភាពេអ

េរអកិចចស្ម្របស្ម្រួេរវាងសាថប័ន និងអងគភាព

កស្ហវ និង អ.គ្.ហ.

ម្បលស្ើរជាងរុន និងម្មនការកាំណត្់ត្ួនទី

0.2

72%

0.14
ម្មនវឌ្ឍនភាពត្ិចត្ួច

និងការទទួេខុស្ម្ត្ូវចាស្់លាស្់

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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