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ថ្ងៃទី២៦ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៤ 

1 



១. ភាពជ ឿទុកចិត្តបានថ្នងវិកា 

២. គណជនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងយ្ុទធសាស្ត ត្  ៣+2 

៣. ការជ្ត្ៀមលកខណៈ្្ាប់ ាំហានបនាា ប់ 

៤. ការកសាង្មត្ថភាព និងការជលើកទឹកចិត្ត 

៥. បញ្ហា ្បឈម និងអនុសា្ន៍ 

៦. ជ្ចកតី្ននិដ្ឋា ន 
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- បញ្ចប់ជ្ចកតី្ាងឯកសារយ្ុទធសាស្ត ត្ ជកៀគរចាំណូលរយ្ៈ

ជពលមធ្យមឆ្ន ាំ ២០១៤-២០១៨ 

- ្បព័នធអា្ុីគូដ្ឋ (ASYCUDA) ្បព័នធ ្គប់្គងទិននន័យ្

ហានិភ័យ្គយ្ (CRMDS) និងការជធ្វើ្វនកមមជ្កាយ្ 

ជពលបជញ្ចញទាំនិញពីគយ្ (PCA) ្ត្ូវបានខកលមអ ឲ្យ

កាន់ខត្ាន្ប្ិទធភាពជាងមុន 
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- បនតព្ងឹង និងព្ងីក្បព័នធ វ្ ័យ្្បកា្ជៅរដ្ាបាលថ្នន ក់ជ្កាមជាតិ្ 

- ព្ងីក និងព្ងឹងការបង់្បាក់ពនធតាមរយ្ៈ្បព័នធធ្នាគារ្្ាប់អនកជាប់

ពនធមធ្យមជៅតាមរា ធានី ជែត្ត 

- ជរៀបចាំជ្ចកតី្ាងបឋមចាប់ ត្ ីពីការ្គប់្គង្ទពយ ្ មបត្តិរដ្ា 

- ជ្ចកតី្ាងចាប់ ត្ ីពីការធានារា៉ាប់រងបានបញ្ជូនទី ត្ ីការគណរដ្ា  មស្តនតី 

- បនតជរៀបចាំជ្ចកតី្ាងចាប់ ត្ ីពីការ្គប់្គងអា ីវកមម្គប់្គងលាំជៅ

ដ្ឋា ន 

- ខកលមអជ្ចកតី្ាងចាប់ ត្ ីពីបរធ្នបាលកិចចហិរញ្ញវត្ថុ 
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- បង្កា ន់ថ្ដ្បង់្បាក់្ ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យជ្បើ្ បា្់កាន់ខត្ទលូាំទលូាយ្ 

ទាំងជៅថ្នន ក់ជាតិ្ និងថ្នន ក់ជ្កាមជាត្ិ  

- គណនីរប្់្ក្ួង សាថ ប័ន មនាីរ អងគភាព្តូ្វបាន្បមលូ ផតុាំ

រួចរាល់ ប ុខនត្ត្ូវតាមដ្ឋនជា្បចាំ 

- បនតព្ងឹងគណនីជទលរត្នាគារ 

- ានមូលដ្ឋា ន្គប់្គាន់កនងុការ្គប់្គងនងិពាករណស៍ាច់

្បាក់ ខត្្តូ្វបនតព្ងឹងតាមរយ្ៈថ្នការបណតុ ុះបណ្តត លដ្ល់

្ក្ងួសាថ ប័នអាំពី Cash Plan Manual 
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- បនតជរៀបចាំជ្ចកតី្ាងអនុ្ កឹត្យ ្បកា្ ្្ាប់អនុវត្តចាប់

លទធកមម 

- ្បកា្អនតរ្ក្ួង ត្ ីពីនីតិ្វិធី្បជងាើត្ ការជរៀបចាំ និងការ្ប្ពឹត្ត

ជៅរប្់គណៈកាម ធ្ិការលទធកមមនិងអងគភាពលទធកមមរប្់រា 

ធានី ជែត្ត ្កុង ្្ុក ែណឌ  ្តូ្វ បានចលូជាធ្រាន  

- បានជចញជ្ចកតខីណនាាំ ត្ ីពីវិធី្សាស្ត ត្និងនីតិ្វិធី្លទធកមមរប្់

រដ្ាបាល ្កុង ្្ុក ែណឌ  
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សូចនាករ គោលគៅ ត្រីមាសទី១/២០១៣ ត្រីមាសទី១/២០១៤ 

ចាំណូលជធ្ៀបនឹងចាប់ + ឬ -៥%  
២១.៣% ២២.៤% 

បាំណលុកក ា្ុះ មិនជលើ្២%ថ្ន
ចាំណ្តយ្្រុប 

គាម ន គាម ន 

លទធភាពបញ្ហជ ចាំណ្តយ្ ្ត្ីា្ទ១ី៖ ១៥%  ១៩% ១៣.៤% 

ចាំណ្តយ្តាម្បជភទ ជបៀវត្ស ៖ ៩៨% 
ជ្វា/ទាំនិញ៖ ៩៥% 
មូលធ្ន៖ ៨៥% 

ជបៀវត្ស ៖ ១៦.៦ % 
ជ្វា/ទាំនិញ៖ ១០.១%
មូលធ្ន៖ ១១,៤% 

ជបៀវត្ស ៖ ២២.៩% 
ជ្វា/ទាំនិញ៖១២,១%
មូលធ្ន៖ ១១.២% 

ទិននផលចាំណូល បជងាើនឲ្យបាន០.៥%
ថ្នផ្្កនុងមួយ្ឆ្ន ាំ ចាំណូល៖ 

ពនធៈ ២៧.០% 
មិនខមនសារជពើពនធៈ 
២១.៧% 

ចាំណូល៖ 
ពនធៈ ២៤.២%  
ពនធផ្ទា ល់៖   ២២.៥% 
ពនធ្បជោល៖ ២២.៩% 

មិនខមនសារជពើពនធៈ 
១៦.១% 
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- ខផនការអធ្ិការកិចច៣ឆ្ន ាំរំកិល (២០១៤-២០១៦) ្ត្ូវបានជរៀបចាំរួចរាល់ និងដ្ឋក់

 នូថ្នន ក់ដឹ្កនាាំពិនិត្យនិង្ជ្មច 

- បនតជរៀបចាំជ្ចកតី្ាងខណនាាំ ត្ ីពីនីត្ិវិធ្ីការង្ករអធ្ិការកិចចហិរញ្ញវត្ថុ 

- បជងាើត្ជ្ៀវជៅខណនាាំ TOFE Manual  

- Internal Audit Report Standard ្ត្ូវបានជចញផាយ្ ូន្ក្ួង សាថ ប័ន 

- ខណនាាំដ្ល់្ក្ួង សាថ ប័ន ត្ ីពីការជរៀបចាំខផនការយ្ុទធសាស្ត ត្្វនកមម 

- ្បអប់្ាំបុ្ត្្វនកមមងមីចាំនួន២៤ ្ត្ូវបានត្ជមលើង និងដ្ឋក់ជៅតាមរា ធានី ជែត្ត  

- ជរៀបចាំទ្មង់របាយ្ការណ៍តាម ត្ង់ដ្ឋរ IPSAS ខផអកជលើសាច់្បាក់ ្្ាប់ការ

អភិវឌ្ឍ FMIS និងជរៀបចាំរបាយ្ការណ៍សាកលបង (ត្ួជលែ ២០១២-២០១៣) 
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- ជរៀបចាំឯកសារជគាលនជោបាយ្ ត្ ីពីការបជងាើត្ឧបករណ៍វិនិជោគ ្្ាប់

រដ្ាបាលថ្នន ក់ជ្កាមជាត្ិ (SNIF) និងចាំណូលផ្ទា ល់្្ាប់ រដ្ាបាលថ្នន ក់

ជ្កាមជាត្ិ 

- អនុវត្ត្បកា្ ត្ ីពីការដ្ឋក់ឲ្យជ្បើ្បា្់ចាំណ្តត្់ថ្នន ក់ជ្ដ្ាកិចច និងាត្ិកា

ងវិការប្រ់ដ្ាបាល ថ្នន ក់ជ្កាមជាត្ិ 

- ខក្្មួល្កបែណឌ ាត្ិកាងវកិាឲ្យាន្ងគត្ិភាពជាមយួ្ជគាលការណ៍

ខណនាាំាត្ិកាងវិកា 

- ខកលមអតារាង ត្ ីពីចាំណ្តត្់ថ្នន ក់រដ្ាបាល និងចាំណ្តត្់ថ្នន ក់មុែង្ករ 
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យុ្ទធសាស្ត ត្  3+2 

- ផសពវផាយ្ដ្ល់្ក្ងួ សាថ ប័ននវូជគាលការណ៍ខណនាាំ ត្ ីពីងវិកាកមមវិធ្ី និងអងគភាព

ងវិកា 

- បនតជរៀបចាំជ្ៀវជៅជគាល ត្ ីពីជគាលការណ៍ខណនាាំ ត្ ីពីនីត្ិវិធ្ីចាំណ្តយ្ និងបរិបង

្ត្ួត្ពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ្្ាប់ងវិកាតាមកមមវិធ្ី និងអងគភាពងវិកា 

- ្កុមមស្តនតី្ត្ួត្ពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជូនជៅអម្ក្ងួ សាថ ប័នចាំននួ២២ 

- ជរៀបចាំទ្មង់របាយ្ការណ៍តាម ត្ង់ដ្ឋរ IPSAS ខផអកជលើសាច់្បាក់្្ាប់ការ

អភិវឌ្ឍ FMIS និងជរៀប ចាំរបាយ្ការណ៍សាកលបង (ត្ួជលែ ២០១២-២០១៣) 

- ជធ្វើបចចុបបននភាពបលង់គណជនយ្យសាធារណៈ និងាត្ិកាងវិកា្្ាប់ FMIS  
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- កិចច្នាគជ្ាង FMIS ្តូ្វបានចុុះហត្ថជលខា និង្បកា្ ដ្ឋក់

ឲ្យអនុវត្ត 

- បានជរៀបចាំនីតិ្វិធី្អនុវត្តការង្ករបចចុបបនន (As-Is- Business 

Process) បានរួចរាល់ 

- បញ្ចប់ការជរៀបចាំឯកសារ TNA (Training Need Assessment) 

្្ាប់អនុវត្ត FMIS 
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-  ជចញ្បកា្ដ្ឋក់ឲ្យអនវុត្តងវិកាកមមវធីិ្ជពញជលញ និង្បកា្

ដ្ឋក់ឲ្យជ្បើ្បា្់ជគាលការណ៍ខណនាាំ ត្ ពីី ការជរៀបចាំងវិកាកមម

 វិធី្ និងបានជចញជ្ចកតី្ ជ្មច ត្ ពីីការបជងាើត្្កុមការង្ករ

ងវិកាកមមវិធី្្្ាប់្ក្ងួ សាថ ប័នវិ្័យ្្ងគមកិចច វិ្័យ្

ជ្ដ្ាកិចច វិ្័យ្រដ្ាបាលទូជៅ និងវិ្័យ្ការារជាតិ្ ្នតិ្ុែ 

និង្ណ្តត ប់ ធាន ប់សាធារណៈ 

• ផតល់ការគាាំ្ទខផនកបជចចកជទ្ដ្ល់្ ក្ងួ សាថ ប័នកនុងការជរៀបចាំ

ងវិកាកមមវិធី្ 
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- ្្ាប់ FMIS: 

• ជរៀបចាំ្ិកាខ សាលានងិវគគបណតុ ុះបណ្តត លដ្ាំបងូចាំននួ៣ជលើក ត្ ី

ពី (1) FMIS Induction, (2) FMIS Envisioning, (3) 

FMIS Change Management and Training 

Methodology។ 

• បញ្ចប់ការជរៀបចាំខផនការផតលក់ារបណតុ ុះបណ្តត ល ជដ្ឋយ្ជ្បើ

្បា្់ផលិត្ផល Oracle Peoplesoft Financials 
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- ្្ាប់ការកសាង្មត្ថភាពទូជៅ៖ 

• ជរៀបចាំ្ិកាខ សាលាផសពវផាយ្និងបណតុ ុះបណ្តត ល ត្ ីពីងវិកាតាមកមមវិធ្ីការ

្គប់្គងការផ្ទល ្់បតូរ អងគភាព ងវិកាជពញជលញដ្ល់្ក្ងួ សាថ ប័ននានា 

ជាពិជ្្្ក្ងួ សាថ ប័នខដ្ល្ត្ូវអនុវត្តងវិកាតាមកមមវិធ្ីទាំង ១០។ 

• ជរៀបចាំការបណតុ ុះបណ្តត ល ត្ ីពីនីត្ិវិធ្ីនិងបលង់គណជនយ្យងមី 

• ជរៀបចាំ្ិកាខ សាលា ត្ ីពីការ្គប់្គងធ្នធានមនុ្សនិងអភិវឌ្ឍធ្នធាន

មនុ្ស 

• ជរៀបចាំខផនការបណតុ ុះបណ្តត លមស្តនតីរា ការក្ហវ ្្ាប់ឆ្ន ាំ២០១៥ 
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- ជរៀបចាំវគគបណតុ ុះបណ្តត ល ត្ ីពីការ្គប់្គងហិរញ្ញវត្ថុ      

សាធារណៈជៅ្បជទ្ចិន 

- ដ្ាំជណើរការជរៀបចាំវគគបណតុ ុះបណ្តត ល្្ាប់មស្តនតីជាន់ែព្់

កមពុជាជៅ្ិកាជៅ្បជទ្្ិងាបុរី 

- ជរៀបចាំនីតិ្វិធី្ជ្ ើ្ជរី្មស្តនតីពនធដ្ឋរងម ី
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- ជ្ចកតី្ាង ចាប់ឬអនុ្កឹត្យមួយ្ចាំ នួន ានការយ្ឺត្ោ វ 

(លទធកមម ធានារា៉ាប់រង បរធ្នបាលកិចច.........) 

- កិចច្ហការរវាងអងគភាពនិងអងគភាពជ្កាមឱ្វាទ្ក្ួងក៏

ដ្ូចជាជាមួយ្្ក្ួង សាថ ប័ន ជៅមិន ទន់ ានភាពរលូន 

-  ចាំជណុះដ្ឹងទក់ទិនជៅនឹងខផនក FMIS ជៅានក្មិត្ត្ិច

ត្ចួខដ្លទមទរឲ្យានការបណតុ ុះបណ្តត លបខនថម 
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• អគគនាយ្កដ្ឋា នមួយ្ចាំនួនជៅខត្មិនទនប់ានខបង
ខចកឲ្យដ្ឋច់រវាងការង្ករ្បចាំថ្ងៃនិងការង្ករកាំខណ
ទ្មង ់

• រចនា្មព័នធងមីជៅកនុង្ក្ួង សាថ ប័ន ជធ្វើឲ្យការ   
អនុវត្តខផនការ្កមមភាពខកទ្មង់ជៅមិនទនា់ន
ភាព រលូន 

• ភាពយ្ឺត្ោ វថ្នការជផញើរបាយ្ការណ៍វឌ្ឍនភាព្បចាំ 
ខែ ជធ្វើឲ្យអគគនាយ្កដ្ឋា នមួយ្ចាំននួមិនបានទទួល 
្បាក់ឧបត្ថមភ 
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• អនុសា្ន៍៖ 

- បជងាើនភាពជាាច ្់ជលើខផនការ្កមមភាពខកទ្មង់ 

- ខបងខចកឲ្យដ្ឋច់ពីគាន រវាងការង្ករ្បចាំថ្ងៃនងិការង្ករខកទ្មង់ 

- អគគនាយ្កដ្ឋា នបជងាើត្ងមី ខដ្លរួមបញ្ចូលគាន ជដ្ឋយ្នាយ្កដ្ឋា ន អងគ

ភាពជ្ចើន គួរជរៀបចាំយ្នតការ្្មប្្មួលថ្ផាកនុងឲ្យបាន្ម្្ប

កនុងការគាាំ្ទដ្ល់ការង្ករខកទ្មង់ 

- គួរជរៀបចាំ្ិកាខ សាលាពិជ្គាុះជោបល់ ត្ ីពីការខកលមអ យ្នតការ្្មប

្្មួលសាថ ប័ន អនតរសាថ ប័ន 

 

 

 

18 



- វឌ្ឍនភាពកនុង្ត្ីា្ទី១ ឆ្ន ាំ២០១៤ ជលើខផនកភាពជ ឿទុកចិត្តបានថ្នងវិកាគឺជៅខត្រកាបាន

ជាសារវនត។ ការអនុវត្តជៅ្ត្ីា្ទី១ ឆ្ន ាំ២០១៤ ានសាថ នភាព្បហាក់្បខហលជៅនឹង្ត្ី

ា្ទី១ ឆ្ន ាំ២០១៣។  

-  ខផនការ្កមមភាពមួយ្ចាំនួន្្ាប់ការខកលមអគណជនយ្យភាព ហិរញ្ញវត្ថុ ានការយ្ឺត្ោ វ

ជាងការរំពឹង ប ុខនតពិនិត្យជារួមានវឌ្ឍនភាពលអ្បជ ើ្រ 

- ការជ្ត្ៀមលកខណៈ្្ាប់ ាំហាន (ការអនុវត្តងវិកាកមមវិធី្ជពញជលញ និងសាកលបងអងគ

ភាពងវិកាជៅ្ក្ួង ១០) អាចដ្ាំជណើរការជៅបានកនុងឆ្ន ាំ២០១៥  

- ការង្ករជ្ត្ៀមលកខណៈ ្ ្ាប់ ការ ជរៀបចាំ និង ដ្ឋក់ អនុវត្តគជ្ាង្គប់្គងហិរញ្ញវត្ថុតាម

្បព័នធព័ត្៌ានវិទា ានលកខណៈលអ្បជ្ើរ (ប ុខនត្ត្ូវការបណតុ ុះបណ្តត លបខនថមឲ្យបាន 

ជ្ចើន)។ 
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- ទនាឹមនឹងជនុះខដ្រ ជដ្ើមបីឲ្យការអនុវត្តជៅ្តី្ា្ទី២ាន 

លកខណៈលអ្បជ្ើរជាងមុនចាំណចុែវុះខាត្មួយ្ចាំនួន

ខដ្លគួរ្ត្ូវ ខកលមអរួមាន៖ ភាពជាាច ្់ថ្នការង្ករខក

ទ្មង់ បជងាើនកិចច្ហការថ្ផាកនុង និងការខញកពីគាន រវាង

ការង្ករ្បចាំថ្ងៃ និងការង្ករខកទ្មង់។ 
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