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របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ដំណាកក់ាលទី២ថ្មី      

បង្ហា ញអំពកីារអនុវត្តសកម្មភាពការង្ហរកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ កដលសម្ម្ម្ចបាន បញ្ហា ម្បឈម្ 

នងិសំម្ណើរសម្ាប់ពចិារណាកនុងម្ត្ាីសទី២ ឆ្ន ំ២០១៤។                                ៣ (១). 

                          (២).                              (៣).            

                    ៣                    អរគនាយកដ្ឋា ន អរគម្លខាធកិារដ្ឋា ន នងិអគ្គគ ធកិារដ្ឋា ន

ទងំ១២ របស់ម្កសួងម្សដាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ             គំ្គម្ទដលក់ារអនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ងម់្បកបម្ដ្ឋយ

ម្ោរជ័យ និងចីរភាព។ ទនទឹម្ម្នេះ អរគម្លខាធិការដ្ឋា ន អគរគហគ  ក៏ចំាបាច់ម្ត្ូវតាម្ដ្ឋន ម្ត្តួ្ពនិតិ្យ នងិវាយត្នម្ៃ 

ម្ៅម្លើម្គ្គលបំណង ចម្ង្ហោ ម្សកម្មភាព នងិសូចនាករ កដលបានដ្ឋក់ម្ចញសម្ាប់គំ្គម្ទដល់កននកទងំ៣ខាងម្លើ 

ម្ដ្ឋយអរគនាយកដ្ឋា នទងំ១២ ម្ដើម្បីធានាបាននូវម្បសិទធភាព នងិស័កិតភាពការង្ហរកកទម្ម្ង់ោរួម្។ 

ោក់កសតង យនតការសម្ាប់ការវាយត្នម្ៃោរួម្នូវវឌ្ឍនភាពសម្ម្ម្ចបាន នងិបញ្ហា ម្បឈម្ រឺកនែកម្លើរបាយ-

ការណ៏របស់អរគនាយកដ្ឋា នទងំ១២ និងយនតការម្ធវើការង្ហរផ្ទទ ល ់ (អាដហកុ Ad Hoc) កដល       ឱ្យអរគ- 

ម្លខាធកិារដ្ឋា ន អគរគហគ ម្រៀបចំោរបាយការណ៏រួម្ម្បចំាម្ត្ីាសទី២ម្នេះ។ របាយការណ៏ម្បចំាម្ត្ាីសម្នេះរឺោ

របាយការណ៏នៃូវការ និងម្ត្ូវបាននសពវនាយោសាធារណៈម្ម្កាយពាីនការឯកភាព តាម្រយៈកិចចម្បជុរំណៈ-កម្មការ

កកទម្ម្ង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់ម្កសួងម្សដាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ រណៈកាម ធកិារដឹកនំាការង្ហរកកទម្ម្ង ់ ហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ នងិម្កុម្ការង្ហរបម្ចចកម្ទសសត ីពីកំកណទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។        

                                                អរគនាយកដ្ឋា ន អរគម្លខាធកិារដ្ឋា ន នងិអ

គ្គគ ធកិារដ្ឋា នទងំ១២          បនតជំរញុការកកលម្ែ ការពម្ងឹងនងិពម្ងកី ដលក់ារង្ហរកកទម្ម្ង់ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ

ឱ្យទទួលបានម្ោរជយ័ម្បកបម្ដ្ឋយម្បសិទធភាព នងិសកតិសិទធភាពតាម្ការម្ម្គ្គងទុក។ 

១.ការបនតពត្ងងឹភាពល ឿទកុបានននថវកិា 

 ភាពម្ជឿទុកចិត្តបានននថ្វិកាោសារវន័តម្ៅម្ដើម្ដំណាក់កាលទី២ ននកម្មវិធកីកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថ ុ

សាធារណៈ ម្ត្ូវបានពម្ងងឹយ៉ា ងានម្បសិទធភាព ។ ប៉ាុកនត ម្ដើម្បធីានាបាននូវនិរនតភាព ទម្ទរឲ្យានការតាម្ដ្ឋនោ 

ម្បចំាម្ៅម្លើលទធនលសូចនាករ នងិកននការសកម្មភាពការង្ហរមួ្យចំននួ កដលរួម្ចំកណកដល់ការទទួលបាននូវភាព

   ទុកចិត្តបានននថ្វិកា ។ 

ក. ទធផ ល ើសូចន្ទកររនឹ្ឹះ  

សូចនាកររនៃេឹះកដលម្ត្ូវបានដ្ឋក់ម្ចញម្ដើម្បីវាស់កវងម្លើភាពទុកចិត្តបានននថ្វិកា រួម្ានចំននួ០៦ បរិយយពកីារកក

លម្ែឱ្យម្បម្សើរម្ ើងនូវការម្បមូ្លចំណូល រួម្ទងំការ     ឱ្យកាន់កត្ានម្បសិទធភាព និងស័កតិសិទធភាព ោងម្នេះ

ម្ៅម្ទៀត្ការម្រប់ម្រងបំណលុក៏ោបញ្ហា កដលម្ត្ូវយកចិត្តទុកោអាទិភាពនងកដរ រឺម្ធវើយ៉ា ងណាការម្រប់ម្រង     

ម្ត្ូវកត្ានចាស់លាស់ម្ជៀសវាងការកកសទេះ កនុងម្គ្គលបំណងននកននកម្នេះ ម្យើង                         

            ២    ២០១៣            ២    ២០១៤៖  
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- សូចនាករទ១ី រកឺារម្បមូ្លចំណូលកនុងម្សុក              ម្ត្ាីសទី២ ឆ្ន ំ២០១៤ អនុវត្តបាន ៥០,៥% 

                    ម្កើនម្លើសម្ត្ាីសទី២ ឆ្ន ំ២០១៣ ម្បាណ ២គ៤% ។  

- សូចនាករទ២ី កដលម្គ្គលម្ៅបានកំណត្់ពីបំណលុកកសទេះមិ្នឲ្យម្លើសពី ២% ននចំណាយសរុប។ ការ អនុ

វត្តោកក់សតងម្ៅកនុងរយៈម្ពល៥ឆ្ន ំចុងម្ម្កាយម្នេះ បំណលុកកសទេះម្ត្ូវលប់បំបាត្់ ម្ោលរឺសាច់ម្បាកម់្ត្ូវ

បានធានាសម្ាប់ការចំណាយទងំម្សុង ។  

- សូចនាករទ៣ី កដលម្គ្គលម្ៅបានកំណត្់ការអនុវត្តចំណាយម្ៅម្ត្ីាសទី២ ននឆ្ន ំនីមួ្យៗ មិ្នម្ត្ូវត្ិចោង 

៤៥%។ ការអនុវត្តោក់កសតងកនុងម្ត្ាីសទី២ ឆ្ន ំ២០១៤ ចំណាយសម្ម្ម្ចបាន ៣៣,៣% ទបោងម្គ្គល 

ម្ៅម្បាណ ១១គ៧% នងិទបោងការអនុវត្តចំណាយម្បចំាម្ត្ាីសទី២ ឆ្ន ំ២០១៣ ម្បាណ ៤% ។ ការ

អនុវត្តទបោងម្គ្គលម្ៅម្នេះ ម្ដ្ឋយសារកត្ការកកលម្ែការអនវុត្តនីត្ិវិធីចំណាយទទួលបានម្បសិទធភាព 

ម្បម្សើរោងមុ្ន ។  

- សូចនាករទ៤ី  កដលបានកណំត្់ពកីារចំណាយតាម្ម្បម្េទ កដលរួម្ាន ម្បៀវត្ស ទំនញិនងិម្សវា នងិ 

ចំណាយមូ្លធន ។ សម្ាប់          ម្ត្ីាសទី២ ឆ្ន ំ២០១៤ ចំណាយសម្ាប់ម្បៀវត្ស អនុវត្តបាន 

៤៨,៤% ទំនញិនិងម្សវា ២២,៦% នងិចំណាយមូ្លធន ៤១,២% ទបោងការអនុវត្តម្ៅម្ត្ីាសទី២ ឆ្ន ំ

២០១៣ ៥,៦% សម្ាប់ម្បៀវត្ស ៣,៦% សម្ាប់ទំនញិនងិម្សវា ១៦គ០៤%       សម្ាប់ចំណាយ មូ្ល

ធន        ២    ២០១៤                ២    ២០១៣       ១២,២%។  

- សូចនាករទ៥ី  កដលកំណត្ព់ភីាររយននចំណូលពនធ នងិមិ្នកម្នពនធ ម្បចំាឆ្ន ំរួម្ចំកណកម្ៅកនងុ នសស ម្ត្ូវ

ានកំម្ណើន ០គ៥% ។ ការអនុវត្ត          ម្ត្ាីសទី២ ឆ្ន ំ២០១៤ ចំណូលពនធអនុវត្តបាន ៥៤,២% និង

មិ្នកម្នពនធ ៤៣,២% ។  

- សូចនាករទ៦ី រកឺារពម្ងងឹរណនីម្ទលរត្នាគ្គរោត្ ិ ។ រិត្ចាបត់ាំងពឆី្ន ំ២០០៨ រណនីម្ទលម្ត្ូវបាន

ពម្ងងឹោបម្ណត ើរៗ។ រណនីកដលម្កសួង-សាថ ប័ននានាបានម្បើកក៏ម្ត្ូវបានបិទ និងង្ហកម្កម្ម្បើម្បាស់ រណ- 

នីម្ទល រត្នាគ្គរោត្ិសម្ាប់រាល់ម្បត្ិបត្តិការចំណូល-ចំណាយ ។ 

 

តារាងខាងម្ម្កាម្ម្នេះបង្ហា ញជនូោសម្ងេបពលីទធនលម្ដ្ឋយកនែកម្លើសូចនាករ៖ 

                          ២    ២០១៣              ២    ២០១៤ 

១គលទធនលចំណូលកនុងម្សុកសរុបោ

បម្ណត ើរៗកាន់កត្ខិត្ម្ៅរកម្គ្គលម្ៅ

កដលបានអនុម័្ត្ម្ៅកនុងចាប់ 

ហិរញ្ញវត្ថុ 

ចំណូលកនុងម្សុកសរុបសម្ម្ម្ចបាន    

+ឬ-៥% ម្ធៀបនឹងម្គ្គលម្ៅកដលបាន 

អនុម័្ត្កនុងចាប់ 

រិត្ម្ត្ឹម្ចុងម្ត្ីាសទី២ ចំណូល 

កនុងម្សុកសម្ម្ម្ចបាន៖ ៤៨,១% 

ម្ធៀបនឹងចាប់ហិរញ្ញវត្ថុ 

 

 

រិត្ម្ត្ឹម្ចុងម្ត្ីាសទី២ ចំណូល 

កនុងម្សុកសម្ម្ម្ចបាន៖ ៥០,៤% 

ម្ធៀបនឹងចាប់ហិរញ្ញវត្ថុ 

 

 

២គគ្គម នការបម្ងោើត្ម្ ើងនូវបំណលុ

កកសទេះថ្មី 

បំណលុកកសទេះម្ត្ូវកម្មិ្ត្មិ្នឲ្យម្លើសពី

២%ននចំណាយសរុប 

មិ្នានបំណលុកកសទេះ មិ្នានបំណលុកកសទេះ 

៣.                  

                    

                

                     ៖ 

        ១  : ១៥% 

        ២ : ៤៥% 

ចំណាយថ្វិកាោត្ិសម្ម្ម្ចបាន

កនុង៖  

 រិត្ម្ត្ឹម្ចុងម្ត្ីាសទី២៖ 

ចំណាយថ្វិកាោត្ិសម្ម្ម្ចបាន

កនុង៖  

 រិត្ម្ត្ឹម្ចុងម្ត្ីាសទី២ 



  5 
 

 

 

        ៣ : ៦៧%  

        ៤  : ៩៦% 

 

                               

                             

   ៨០%            

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                       ៦០% 

           

៣៧,៣% ម្ធៀបនឹងចាប់

ហិរញ្ញវត្ថុ 

 

ការទូទត្់តាម្ម្បព័នធធនាគ្គរ

សម្ម្ម្ចបាន ៩២,៥%  

 ម្កសួងចំនួន៣៩បានម្បើក

ម្បៀវត្សតាម្ម្បព័នធធនាគ្គរ 

(ានកត្ថ្នន ក់ដឹកនំាម្ៅថ្នន ក់   

កណាត លប៉ាុម្ណាណ េះ) 

 

 

 

 

 

 ចំណូលពនធរយ៖ 

- ៩៣%បង់តាម្ធនាគ្គរ 

ម្ដ្ឋយអត្ិថិ្ជន 

- ៧% បង់តាម្ធនាគ្គរម្ដ្ឋយ 

រយ 

៖៣៣គ៣% ម្ធៀបនឹងចាប់ 

ហិរញ្ញវត្ថុ 

 

ការទូទត្់តាម្ម្បព័នធធនាគ្គរ

សម្ម្ម្ចបាន ១០០%  

 ម្កសួងចំនួន៣៩បានម្បើក

ម្បៀវត្សតាម្ម្បព័នធធនាគ្គរ 

(ម្ន្រនតីរាជការទូម្ៅាន១៩ 

ម្កសួង សាថ ប័ន ម្ហើយម្កសួង 

សាថ ប័ន២០ ម្នសងម្ទៀត្រឺាន 

កត្ថ្នន ក់ដឹកនំាម្ៅថ្នន ក ់ កណាត

លប៉ាុម្ណាណ េះកដលបានម្បើកម្បៀរ

វត្សតាម្ម្បព័នធធនាគ្គរ) 

 

 ចំណូលពនធរយ៖ 

- ៩១%បង់តាម្ធនាគ្គរ 

ម្ដ្ឋយអត្ិថិ្ជន 

- ៩% បង់តាម្ធនាគ្គរម្ដ្ឋយ 

រយ 

៤.            (     

       )                 

            

 

                          

             

         ៨៩% 

      /     ៩៥% 

        ៨៥% 

រិត្ម្ត្ឹម្ចុងម្ត្ីាសទី២ ចំណាយ

ថ្វិកាោត្ិអនុវត្តបាន៖ 

 ម្បៀវត្ស: ៥៤,០%ម្ធៀបនឹង

ចាប់ ហិរញ្ញវត្ថុ 

 ទំនិញ/ម្សវា:២៦,២%ម្ធៀប

នឹង ចាប់ ហិរញ្ញវត្ថុ 

 មូ្លធន: ២៩,០%ម្ធៀបនឹង 

ចាប់ហិរញ្ញវត្ថុ 

រិត្ម្ត្ឹម្ចុងម្ត្ីាសទី២ ចំណាយ

ថ្វិកាោត្ិអនុវត្តបាន៖ 

 ម្បៀវត្ស: ៤៨,៤%ម្ធៀបនឹង

ចាប់ ហិរញ្ញវត្ថុ 

 ទំនិញ/ម្សវា: ២២,៦%ម្ធៀប 

នឹងចាប់ហិរញ្ញវត្ថុ 

 មូ្លធន:៤១,២%ម្ធៀប នឹង 

ចាប់ហិរញ្ញវត្ថុ 

៥.                       

                      

                         

                         

               

                        

                      

           ០.៥%           ¿  

រិត្ម្ត្ឹម្ចុងម្ត្ីាសទី២ ចំណាយ

ថ្វិកាោត្ិអនុវត្តបាន៖ 

 ចំណូលពនធ: ៤៩,១% ម្ធៀប

នឹងចាប់ហិរញ្ញវត្ថុ 

        : ៥៩,៩% ម្ធៀបនឹង

ចាប់ហិរញ្ញវត្ថុ 

         : ៤៨,៥% ម្ធៀប

នឹងចាប់ហិរញ្ញវត្ថុ 

                    : 

៤២,៤% ម្ធៀបនឹងចាប់ 

ហិរញ្ញវត្ថុ 

រិត្ម្ត្ឹម្ចុងម្ត្ីាសទី២ ចំណាយ

ថ្វិកាោត្ិអនុវត្តបាន៖ 

 ចំណូលពនធ: ៥៤,២% ម្ធៀប

នឹងចាប់ហិរញ្ញវត្ថុ 

        : ៦៤,៣% ម្ធៀបនឹង

ចាប់ហិរញ្ញវត្ថុ 

         :៤៧,៤% ម្ធៀប 

នឹងចាប់ហិរញ្ញវត្ថុ 

                    : 

៤៣,២% ម្ធៀបនឹងចាប់ 

ហិរញ្ញវត្ថុ 

៦.                         

                    

                          

         

                          

    

រណនីម្ទលរត្នាគ្គរោត្ិម្ត្ូវ

បានបនតពម្ងឹង 

 

រណនីម្ទលរត្នាគ្គរោត្ិម្ត្ូវ

បានបនតពម្ងឹង 
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ខ. ទធផ ននសកម្មភាពរនឹ្ឹះសត្មាប់បនតពត្ងងឹភាពល ឿទុកចរិតបានននថវិកា 

 ម្ម្ៅពកីារវាសក់វងលទធនលម្ដ្ឋយកនែកម្លើសូចនាករទងំ៦ខាងម្លើ ានសកម្មភាពរនៃេឹះម្ួយចនំនួកដលម្ត្ូវ

អនុវត្តម្ដើម្បីពម្ងងឹភាពម្ជឿទុកចិត្តបានននថ្វិកា កនុងការរួម្ចំកណកគំ្គម្ទដល់ ការលធវើឲ្យត្បលសើរល ើងរណលនយយ

ភាពហិរញ្ញវរថុ កដលបានរំម្លចកនុងម្គ្គលបំណងយុទធសាន្រសត ននដំណាកក់ាលទី២ កនុងម្នាេះានចម្ង្ហោ ម្សកម្មភាព 

(ចំននួ១៨) ម្ម្កាម្ម្គ្គលបំណងចំននួ០៤ ម្ត្ូវបានបនតដ្ឋកអ់នុវត្ត។ លទធនលកដលសម្ម្ម្ចបាន រួម្ាន៖ 

ខ.១ ការបនតកក ម្អរដ្ាបា  និងលោ នលោបាយចាំណូ  

វឌ្ឍនភាពសម្ម្ម្ចបានននកននកកកលម្ែរដាបាល និងម្គ្គលនម្យបាយចំណូលានដូចោ៖ 

 បម្ងោើត្ នងិដ្ឋក់ឲ្យអនុវត្ត Cambodia National Single Window - CNSW ឲ្យានសងគត្ិភាព     

ម្គ្គលនម្យបាយរាជរដ្ឋា េបិាល និង     ម្ៅនឹងសតងដ់្ឋរននការអនុវត្តលែោអនតរោត្ ិ

 បានពម្ងកីការដ្ឋក់ឲ្យអនុវត្តម្បព័នធសវយ័ម្បវត្តិកម្មទិនននយ័រយ (ASYCUDA) តាម្បណាត ាត្់ម្ចកចនំនួ 

១០ បកនថម្ម្ទៀត្ ម្ៅាត្់ម្ចករយចំននួ ២១ កដលកពំុងអនវុត្តម្សាប់ 

 បានម្រៀបចំសារាចរសត ីពីការម្រប់ម្រងអាជីវកម្ម ម្សវាកម្ម ភាសីុ នងិម្ទពយសម្បត្តិរដា 

 បានម្រៀបចំម្កបខណឌ ម្គ្គលនម្យបាយសនធិសញ្ហញ ពនធ (Treaty Policy Framework) 

 បញ្ចប់ម្សចកតីម្ោងយុទធសាន្រសត ម្កៀររចំណូលរយៈម្ពលម្ធយម្ ២០១៤-២០១៨ 

 បានពនិតិ្យ និងកកសម្ម្លួការពាករណ៍ចំណូល ២០១៥-២០១៨ ម្ដើម្បីឱ្យានសងគត្ភិាពរវាងយុទធ-

សាន្រសត ម្កៀរររចំណូល រយៈម្ពលម្ធយម្ និងកំកណទម្ម្ងហ់ិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

 បានម្បមូ្លនតុំទិននន័យននិាន ការម្សដាកិចចសងគម្ (Socio-Economic Trend)ម្លើវិស័យវិនិម្យរោបឋម្ 

 បានចុេះអម្ងោត្ម្សដាកិចចតាម្បណាត ម្ខត្តម្កងុមួ្យចំននួ សម្ាប់ម្ធវើការរណនាកំម្ណើននលតិ្នលកនុង 

ម្សុកសរុបសាថ ពរ ឆ្ន ំ២០១៣ នងិម្ធវើការបា៉ា នស់ាម នបម្ណាត េះអាសននឆ្ន ំ២០១៤ 

ខ.២ ការបនតកក ម្អការត្រប់ត្រងបាំណុ  

 បានម្ធវើបចចុបបននកម្ម នងិអនុវត្តឯកសារយុទធសាន្រសតសត ីពកីារម្រប់ម្រងបំណលុសាធារណៈ ម្ដ្ឋយរួម្ 

បញ្ចូល ទងំឯកសារសតពីីការវិភារចីរភាពបំណលុកម្ពុោ 

 បានអនុវត្តកននការអេិវឌ្ឍនស៍ម្ត្ថភាពសាថ ប័ន នងិធនធានម្នុសសសម្ាប់ការម្រប់ម្រងបំណលុ សាធារ

ណៈ 

 ានយនតការម្ម្បើម្បាស់ម្បពន័ធទិននន័យបំណលុ និងបនតពម្ងងឹម្បពន័ធម្រប់ម្រងទិននន័យបំណលុ DMFAS 

 បានម្រៀបចំរបាយការណ៍បំណលុោម្ទៀងទត្ ់ ម្ដ្ឋយរួម្ទងំរបាយការណ៍ម្ត្តួ្ពនិិត្យបំណលុម្បចំាម្ត្-ី

ាស នងិម្បចំាឆ្ន ំ នងិរបាយការននទកនុងម្នសងៗ  

ខ.៣ ការបនតកក ម្អការត្រប់ត្រងសាច់ត្បាក ់និងរណនីធន្ទោរ 

 បាន                                                  “TSA” 

 បានពម្ងកីវិសាលភាពការម្ម្បើម្បាស់ម្បពន័ធធនាគ្គរ ស    ម្បត្ិបត្ដកិារចំណូល-ចំណាយថ្វិកា 
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 បានពម្ងកីវិសាលភាពននការអនុវត្ត  MoU ោមួ្យធនាគ្គរោណិជជ (ACLEDA និង CANADIA) សម្ាប់ 

ម្បត្ិបត្តកិារចំណូល-ចំណាយ ោពិម្សសរឺការម្បើកម្បៀរវត្សតាម្ម្បពន័ធធនាគ្គរ  

 បានកំណត្់យនតការតាម្ដ្ឋនអាណត្ដិមិ្នទន់ទូទត្់ នងិអាយកុាលននអាណត្តិមិ្នទនទូ់ទត្់      

              

 បានពនិតិ្យអាណត្តិមិ្នទនទូ់ទត្់ នងិធានាការទូទត្ឱ់្យបានឆ្ប់ ម្ជៀសវាងការកាៃ យោបំណលុកកសទេះ 

 កាត្់បនថយសម្ត្លុយបុម្រម្បទនម្ៅសល់ម្ត្ឹម្ ៨០% 

ខ.៤ ការបនតកក ម្អ ទធកម្មសាធារណៈ 

 បានម្ចញម្សចកតីកណនំាសត ីពីវិធីសាន្រសត  នងិនតី្ិវិធលីទធកម្មរបស់រដាបាលម្កងុ ម្សុក ខ័ណឌ  (លិខិត្ម្លខ 

០០២ សហវ អលសា ចុេះនថ្ៃទី ២៨កខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៤) 

 បានម្រៀបចំម្សៀម្ៅកណនំាសតពីកីារម្ត្តួ្ពនិតិ្យកិចចលទធកម្ម 

 បានបម្ងោើត្រំរូសតងដ់្ឋររបាយការណ៍ម្ត្តួ្ពនិតិ្យលទធកម្ម 

 បានម្រៀបចំរួចរាលន់ូវសតងដ់្ឋរឯកសារម្ដញនថ្ៃសម្ាប់ទំនញិ និងសំណង់សម្ាប់ឱ្យសាថ ប័នអនុវត្ត លទធ

កម្មអនុវត្ត នងិបានបណតុ េះបណាត លម្រូបម្ង្ហគ លរយៈម្ពល០៥នថ្ៃ 

២.ការពត្ងងឹរណលនយយភាពហរិញ្ញវរថុ 

 ការពម្ងងឹរណម្នយយភាពហរិញ្ញវត្ថ ុ រឺោម្គ្គលបំណងរនៃេឹះរបស់ដំណាកក់ាលទី២ ននកម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារ 

ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ។ កននការសកម្មភាពរួម្សម្ាប់ដំណាកក់ាលទី២ម្នេះ ានវិសាលភាពទូលំទូលាយ 

នងិម្របដណត ប់ម្លើម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័នទងំអស់ ននរាជរដ្ឋា េិបាលកម្ពុោ ។ ម្ដើម្បីានភាពង្ហយម្សលួកនងុការអនុវត្ត 

ក៏ដូចោតាម្ដ្ឋនវឌ្ឍនភាព រណៈកាម ធិការដឹកនំាការង្ហរកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ បានដ្ឋក់ ម្ចញ

នូវ យទុធសាន្រសត  ៣+២                                       អនុវត្ត                   

                ២                           រម្ម្ាងម្បពន័ធពត័្៌ានវិទាម្រប់ម្រង         

      (FMIS) កនងុឆ្ន ំ២០១៥ ។  
 ចម្ង្ហោ ម្សកម្មភាពចនំនួ ៤៩ ម្ម្កាម្ម្គ្គលបំណងចំននួ ០៨ ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឲ្យអនុវត្តម្ដើម្បីកកលម្ែរណម្នយយ

ភាពហិរញ្ញវត្ថ ុកដលកនងុម្នាេះវឌ្ឍនភាពសម្ម្ម្ចបានកនងុម្គ្គលបំណងនីមួ្យៗានដូចខាងម្ម្កាម្៖ 

២.១ ការកក ម្អបន្ទា រ់រណលនយយភាពលដ្ឋយកាំណរ់ឲ្យបានចាស់ពីរនួ្ទទី ម្ុខងារ និងការទទួ ខុសត្រូវ 

 បានម្រៀបចំកម្មវិធីយុទធសាន្រសត ននកិចចម្បត្ិបត្តិការអធកិារកិចចហិរញ្ញវត្ថុម្ៅតាម្ចាប់សត ីពីហិរញ្ញវត្ថ ុ និង

កំកណទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ  

 បានម្ធវើបចចុបបននភាពព័ត្ា៌នសត ីពីរចនាសម្ពន័ធរបស់ម្កសួង-សាថ ប័ន ពមី្កុម្អងគភាពថ្វិកា ម្ហើយសហការ 

ោមួ្យការិយលយ័តាម្វិស័យម្ៅនាយកដ្ឋា នថ្វិកានយីកម្ម ម្ដើម្បីពិនតិ្យធានាឲ្យានសងគត្ភិាព នងិ 

ម្ដើម្បីម្ដ្ឋេះម្សាយនូវបញ្ហា ម្បឈម្កដលកនុងការង្ហរាត្កិាថ្វិកា សម្ាប់កកលម្ែម្លើតារាងសតពីីចំណាត្ ់
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ថ្នន ក់រដាបាល នងិចំណាត្ថ់្នន កមុ់្ខង្ហរថ្មី ម្រប់វិស័យកនងុនាយកដ្ឋា នថ្វិកានីយកម្ម ម្ដ្ឋយសហការោមួ្យ 

ជំនាញការ WB 

 បានម្រៀបចំតារាងទំនាក់ទំនង COFOG នងិរចនាសម្ពន័ធរបស់ម្កសួង-សាថ ប័នបចចុបបនន ម្ដ្ឋយសហការោ 

មួ្យម្រេឹះសាថ ន នងិម្កសួង-សាថ ប័ន ម្ដើម្បីពនិតិ្យម្លើម្គ្គលការណ៍កណនំាសត ីពាីត្កិាថ្វិកាថ្មីបនត ម្ដ្ឋយ 

ម្ផ្ទត ត្ម្លើចំណាត្ថ់្នន ក់រដាបាល នងិមុ្ខង្ហរឲ្យានសងគត្ភិាព 

 បានពនិតិ្យម្លើម្គ្គលការណ៍កណនំាសត ីពាីត្ិកាថ្វិកាថ្មីបនត ម្ដ្ឋយម្ផ្ទត ត្ម្លើការកំណត្់ចំននួម្លខកូដ 

សម្ាប់ចំណាត្់ថ្នន កន់ីមួ្យៗ តាម្រយៈការសហការោមួ្យម្កសួង-សាថ ប័ន 

២.២ ការកក ម្អឧបករណ៍ ាំរញុការទទួ ខុសត្រូវការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុ និងការពត្ងឹងរណលនយយភាព 

 ម្រៀបចំសិកាេ សាលានសពវនាយម្សៀវម្ៅម្គ្គលការណ៏កណនំា សត ីពនីតី្ិវិធីចំណាយថ្វិកា និងបរិបទម្ត្ួត្     

ពនិិត្យហិរញ្ញវត្ថ ុ

 បានបញ្ចប់កននការរួម្សម្ាប់ម្រប់ម្រងរម្ម្ាង FMIS រួម្គ្គន រវាងម្កុម្ការង្ហរ FMWG នងិ Contractor 

ម្ត្ូវបានម្រៀបចំរួចរាល ់និងបានចុេះហត្ថម្លខាទទួលសាគ លព់ភីារទីងំពីរ 

 ម្ន្រនតោីកព់ន័ធនងឹរម្ម្ាង FMISយល់ដឹងសីុជម្ម្ៅម្ៅម្លើការអនុវត្ត FMISបាន ១០០% 

២.៣ ការបនតកក ម្អការអនុវរតមារកិាថវកិាថមី និងប្ង់រណលនយយថមី 

 បានម្ត្ួត្ពនិិត្យ នងិកកល  ចំណាត្ថ់្នន ក់ថ្វិកា នងិបៃងរ់ណម្នយយថ្ម ី ម្ដើម្បីពម្ងឹងការអនុវត្ដន៍ោបម្ណដ ើរៗ 

នូវចំណាត្ថ់្នន ក់មុ្ខង្ហរ ចំណាត្់ម្សដាកិចច នងិចំណាត្់រដាបាល 

 បានម្ធវើបចចុបបននភាពបៃង់រណម្នយយសាធារណៈ នងិាត្កិាថ្វិកាថ្មីឲ្យម្សបតាម្សតង់ដ្ឋរណម្នយយអនតរ

ោត្ិ និងសម្ម្សបម្ៅនឹងការម្ម្បើម្បាស់ម្បពន័ធ FMIS 

 បាន                                   រ     ថ្ម ី

 អនុវត្ដយនដការម្ដើម្បីបញ្ចប់ការចុេះបញ្ជសីារម្ពើេណឌ ម្ទពយសម្បត្ដិរដា ម្ធវើបចចុបបននភាពោម្បចំា នងិដ្ឋកត់្នម្ៃ 

 បានពនិតិ្យការអនុវត្តាត្កិាថ្វិកាថ្មី នងិបៃងរ់     ថ្មីកដលទកទ់ងនងឹកននកម្លូធនហរិញ្ញបបទន ម្ម្ៅ

ម្បម្ទស  

 បានម្ធវើបចចុបបននកម្ម FMM សម្ាប់ម្រប់ម្រងហិរញ្ញបបទនម្ម្ៅម្បម្ទស ម្ដើម្បីត្ម្មូ្វតាម្ាត្ិកាថ្វិកា នងិ

    រ     ថ្ម,ី អនុវត្ត FMM,              SOP/FMM 

 បាន                                                         រ     ថ្ម ី    

        ថ្មី                                                

 បានពនិតិ្យ នងិបញ្ចប់បញ្ហា ម្លើសតងដ់្ឋរសិថត្ិម្បត្ិបត្តិការហរិញ្ញវត្ថុរដ្ឋា េបិាល (TOFE & GFS) ម្ដើម្បីឱ្យ 

ានសងគត្ភិាពោមួ្យសតងដ់្ឋរ    រ     ថ្មី (COA) នាម្ពលអនារត្ 

 បានម្រៀបចំកកសម្ម្លួាត្កិាថ្វិកានិងបៃង់រណម្នយយថ្មី ម្ដ្ឋយបនសុឱី្យម្សបគ្គន ម្ៅម្រប់កម្ម្ិត្ថ្វិកា ទងំ 

ម្ៅថ្នន កោ់ត្ិនងិទងំម្ៅថ្នន ក់ម្ម្កាម្ោត្ិ 
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២.៤ ការកក ម្អដ្ាំលណើរការ និងត្បរបិរតកិារអនុវរតថវកិា 

 បានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តសាកលបងជហំានដំបូង និងពម្ងីកការអនុវត្ត FMIS (ម្៉ាូឌ្ុលសនូល នងិម្៉ាូឌ្លុសម្ាប់ 

ថ្វិកា) 

 បាន                                                    

 បានបនតកាត្់បនថយនតី្ិវិធអីនុវត្តការង្ហរបចចុបបនន នងិម្ពលម្វលាសម្ាប់ម្បត្ិបត្តកិារចណូំល-ចំណាយ 

ថ្វិកាម្សបតាម្ត្ម្ម្ូវការរបស់ FMIS 

 បាន                                    /     -សាថ                               

                                                                   

 បាននសពវនាយោម្បចំាដលអ់នកម្ម្បើម្បាស់ម្បពន័ធអពំីវឌ្ឍនភាពននរម្ម្ាង FMIS តាម្រយៈម្បកាសព័ត្ា៌ន 

ម្ពឹត្តិបម្ត្ព័ត្ា៌ន (Bulletin & Newsletter) ម្រហទំព័រ FMIS ម្បសកកម្មម្ៅម្ខត្ត និងកិចចម្បជុំម្បចំាកខ 

 បានបញ្ចប់ការចងម្កងឯកសារនតី្ិវិធីអនុវត្តការង្ហរបចចុបបនន (As-is Business Process) តាម្អរគនា- 

យកដ្ឋា ន/នាយកដ្ឋា ន នងិតាម្ Module (AP, AR, GL, CM, BA នងិ PO) និងកំពងុចាប់ម្នតើម្ម្រៀបចំ  

នតី្ិវិធីអនុវត្តការង្ហរអនារត្ (To-be Business Process) 

 បានម្រៀបចំ និងកំពងុម្ដ្ឋេះម្សាយបញ្ហា ាត្ិកាថ្វិកាកដលម្ៅសល់ ម្ដើម្បីបានោបៃង់រណម្នយយរួម្មួ្យ 

(Unified Chart-Field) សម្ាប់ FMIS 

 បានម្ធវើបចចុបបននភាពម្គ្គលការណ៍កណនំាសត ីពកីារម្រៀបចំអងគភាពថ្វិកាម្ដើម្បមី្បាេះពុម្ព 

 បានពនិតិ្យ នងិម្រៀបចំបម្ងោើត្អងគភាពថ្វិការបស់ម្កសួងទងំ១០ នងិម្រៀបចំម្បកាសអនតរ ម្កសួងសត ពីីការ 

ទទួល សាគ លអ់ងគភាពថ្វិកាម្កសួងទងំ១០ 

   ម្ធវើបចចុបបននភាព នងិនសពវនាយម្គ្គលការណ៍កណនំាសត ីពីការម្រៀបចំ នងិដ្ឋក់ឲ្យអនុវត្តអងគភាពថ្វិកា 

ជនូម្កសួង-សាថ ប័ន មិ្នទនអ់នុវត្តថ្វិកាកម្មវិធីមួ្យចំននួ 

២.៥ ការកក ម្អត្បព័នធរណលនយយ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ 

 បាន                                       (IPSAS, GAAP etc)          ឱ្យ 

                       FMIS 

 បានកកលម្ែការវិនិចឆ័យ នងិវាយត្នម្ៃដ្ឋកព់និទុ នងិវិធសីាន្រសតចាត្ថ់្នន កម់្លើការម្រៀបចំកននការយុទធសាន្រសត  

ថ្វិកា 

 បានម្រៀបចំកម្ម្ងសនំួរសម្ាប់ការវាយត្នម្ៃ នងិកកលម្ែការម្រៀបចំកននការយុទធសាន្រសតថ្វិកា 

២.៦ ការកក ម្អសវនកម្មនិងអធកិារកិចចត្ពម្ទាំងល្្ើយរបលៅនឹងការលត្បើត្បាស់ ទធផ ននរបាយការណ ៍ 

សវនកម្ម និងអធកិារកិចច 

 បានបញ្ចប់ម្សចកតីកណនំាម្ដ្ឋយកនែកម្លើលកេណៈ វិនិចឆ័យ នងិសហការោមួ្យម្កសួង-សាថ ប័ន ម្ដើម្បបីម្ងោើន 

ម្បសិ  ភាពការង្ហរសវនកម្មននទកនុង 

 បានម្ត្ួត្ពនិិត្យម្បពន័ធម្រប់ម្រងននទកនុងននអងគភាពម្ម្កាម្ចំណេុះ កសហវ ចំននួ ២២ម្គ្គលម្ៅ 
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 បានបម្ងោើត្ នងិអនុវត្តយនតការកកលម្ែ ម្ដើម្បីម្ ៃ្ ើយត្បម្បកបម្ដ្ឋយម្បសិទធភាពម្ៅនងឹ លទធនលអធិការកិចច 

ហិរញ្ញវត្ថុម្ៅតាម្បណាត អងគភាពថ្វិកា 

 បានម្រៀបចំកននការសវនកម្ម នងិដ្ឋកជ់នូម្ៅ កសហវ ម្ដើម្បីពនិិត្យ នងិនតលអ់នសុាសន ៍ (ទទួល SAP, 

AAP  ពមី្កសួង/សាថ ប័ន នងិសហម្គ្គសសាធារណៈ) 

 បាននសពវនាយអពំីត្នួាទី នងិភារកិចចរវាងអធិការកិចចហិរញ្ញវត្ថុ និងសវនកម្មននទកនុងដលម់្កសួង-សាថ ប័ន 

ម្នទីរជំនាញ សហម្គ្គសសាធារណៈ កដលបានម្រៀបរាប់កនងុកម្មវិធីម្បត្ិបត្តិការអធិការកិចចហរិញ្ញវត្ថ ុសម្ាប់ 

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថ ុការិយបរិម្ចឆទ ២០១៣ 

 បានពនិតិ្យ នងិនតល់ម្យបលក់កលម្ែររបាយការណ៍របស់ IAD ម្ៅតាម្ម្កសួងសាថ ប័ន 

 បានម្រៀបចំ នងិពម្ងងឹម្កម្សីលធម៌្វិោជ ជីវៈម្ន្រនតអីធកិារកិចចហិរញ្ញវត្ថ ុ

២.៧ ការពត្ងងឹ និងលរៀបចាំលោ នលោបាយ និងយុទធសាស្តសតវិម្ ឈការហិរញ្ញវរថុ 

 បានម្រៀបចំយុទធសាន្រសតសម្ាប់ពម្ងងឹការម្រៀចំថ្វិកា នងិអនុវត្តថ្វិការបស់រដាបាលរាជធាន ីម្ខត្ត  

 បានកកលម្ែចំណូលមិ្នកម្នសារម្ពើពនធ    សិកាអពំីចំណូលផ្ទទ លរ់បស់រដាបាលថ្នន ក់ម្កាម្ោត្ិ  

 បានកកលម្ែការម្រៀបចំថ្   កា នងិអនុវត្តថ្វិកា ម្ពម្ទងំម្បពន័ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុរដាបាលរាជធាន ីម្ខត្ត ម្កងុ 

ម្សុក ខណឌ            

 បានកសាងម្បពន័ធម្រប់ម្រងហរិញ្ញវត្ថុរដាបាលម្កងុ ម្សុក    កសាងាត្ិកាថ្វិកាសម្ាប់រដាបាលថ្នន ក ់

ម្ម្កាម្ោត្ិ នងិ បានកសាងយនតការម្នទរមូ្លនធិាិនភាជ ប់លកេខណឌ  

 បានម្ត្ួត្ពនិិត្យម្ ើងវិញម្បពន័ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុឃុ ំសង្ហោ ត្់កដលកពំុងអនុវត្ត  

 បានម្ត្ួត្ពនិិត្យម្ ើងវិញ នងិម្ធវើវិម្សាធនកម្មចាប់ អនមុ្កតឹ្យ និងបទបបញ្ញត្តិម្នសងៗម្ដើម្បីឱ្យានសងគត្ភិាព

ម្ៅនឹងចាប់សត ីពីការម្រប់ម្រងរដាបាលរាជធានីម្ខត្ត ម្កងុ ម្សុក ខណឌ  

 បានម្រៀបចំកននការលម្ែតិ្ម្ដើម្បីគំ្គម្ទដលក់ារអនុវត្តោបឋម្នូវទិដាភាពហិរញ្ញវត្ថុ នងិសារម្ពើពនធកដលាន

កចងកនុងចាប់សត ីពីការម្រប់ម្រងរដាបាលរាជធាន ីម្ខត្ត ម្កងុ ម្សុក ខណឌ   

   កំណត្់អពំតី្ម្ម្ូវការននការកសាងសម្ថភាពសម្ាប់អរគនាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុរដាបាលថ្នន ក់ម្ម្កាម្ោត្ ិ

 បានម្រៀបចំឯកសារវាយត្នម្ៃនលប៉ាេះោលស់ម្ាប់រម្ម្ាង FMIS តាម្រយៈនតី្ិវិធីអនុវត្តការង្ហរអានារត្

កដលបានម្រៀបចំរួម្គ្គន រវាង Contractor នងិអរគនាយកដ្ឋា នោកព់ន័ធ ។ 

២.៨ ការកសាងសម្រថភាពសាថ បន័ និងវិធានការល ើកទឹកចរិត 

 បានម្រៀបចំសិកាេ សា នសពវនាយ នងិបណតុ េះបណាត លសត ីពថី្វិកាកម្មវិធី ការម្រប់ម្រងការផ្ទៃ ស់បតូរ អងគភាព

ថ្វិកា នងិាត្កិាថ្វិកា ជនូដលថ់្នន ក់ដឹកនំាម្កសួងអនុវត្តសាកលបងថ្វិកាកម្ម វិធី  

 បានម្រៀបចំរចនាសម្ពន័ធអរគនាយកដ្ឋា នរត្នាគ្គរោត្ិោបនត  ម្ ៃ្ើយត្បនងឹដំណាក់កាលទី២ នន PFMRP 

 បានអនុវត្តការម្ម្បើម្បាស់ម្បពន័ធម្រប់ម្រងឯកសារ E-Doc នងិម្បពន័ធម្រប់ម្រងទិននន័យ KIT និងឈានម្ៅ 

ម្ម្បើម្បាស់ម្បពន័ធ FMIS ម្ៅឆ្ន ំ២០១៥ 

 បាននសពវនាយ នងិបណតុ េះបណាត លវិស័យឯកជននូវបទបបញ្ញត្ត ិនងិនីត្ិវិធីបំម្ពញកបបបទរយ  
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 បានអនុវត្តកននការកសាងសម្ត្ថភាពម្ន្រនតីម្ម្កាម្ឱ្វាទ ោពិម្សសម្លើជំនាញរណម្នយយ នងិ IT  

 បានម្រៀបចំវរគបណតុ េះបណាត លម្រូបម្ង្ហគ លសតពីនីតី្ិវិធីរួម្ម្លើការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថ ុនិងកាម្រប់ម្រងកិចច លទធ

កម្មរម្ម្ាងហិរញ្ញបបទនម្ដ្ឋយនដរអូេិវឌ្ឍ ។ 

២.៩.  ទធផ ននការអនុវរតយុទធសាស្តសត៣+២ 

យុទធសាន្រសត  ៣+២ រួម្ានសកម្មភាពកដលគំ្គម្ទដល់ (១) កខសបនាទ ត្រ់ណម្នយយភាព (២) ការអនុវត្តថ្វិកា 

(៣) ការម្រៀបចំសតងដ់្ឋររណម្នយយ និងចំណាត្ថ់្នន ក់ថ្វិកា (៤) ការម្ម្ត្ៀម្ដ្ឋក់ឲ្យអនុវត្តការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថតុាម្

ម្បពន័ធព័ត្ា៌នវិទា នងិ (៥) ត្ម្មូ្វការននការបណតុ េះបណាត ល ។ វឌ្ឃនភាពរនៃឹេះៗននការអនុវត្តរួម្ាន៖ 

 បាននសពវនាយដល់ម្កសួង-សាថ ប័ននូវម្គ្គលការណ៍កណនំាសត ីពីថ្វិកាកម្មវិធី នងិអងគភាពថ្វិកា 

 បានបនតម្រៀបចំម្សៀវម្ៅម្គ្គលសត ីពីម្គ្គលការណ៍កណនំាសត ីពនីតី្ិវិធីចំណាយ នងិបរិបថ្ម្ត្តួ្ពនិតិ្យហិរញ្ញ

វត្ថសុម្ាប់ថ្វិកាតាម្កម្មវិធី នងិអងគភាពថ្វិកា  

 បានបញ្ជូនម្កុម្ម្ន្រនតីម្ត្ួត្ពនិិត្យហិរញ្ញវត្ថុម្ៅអម្ម្កសួង-សាថ ប័នចំននួ២២ 

 បានម្រៀបចំទម្ម្ង់របាយការណ៍តាម្សតងដ់្ឋរ IPSAS កនែកម្លើសាច់ម្បាក់សម្ាប់ការអេិវឌ្ឍ FMIS នងិ

បានម្រៀបចំរបាយការណ៍សាកលបង (ត្ួម្លខ ២០១២-២០១៣)  

 បានម្ធវើបចចុបបននភាពបៃង់រណម្នយយសាធារណៈ នងិាត្កិាថ្វិកាសម្ាប់ FMIS  

 បានចុេះហត្ថម្លខាម្លើកិចចសនាអនុវត្តរម្ម្ាង FMIS រវាងម្កសួងម្សដាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ នងិម្កុម្ហ នុ 

FIS LG CNS Joint Venture នងិបានម្បកាសដ្ឋក់ឲ្យអនវុត្តម្ៅនថ្ៃទី២១ កខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៤ 

 បានម្រៀបចំនតី្ិវិធីអនុវត្តការង្ហរបចចុបបនន (As-Is- Business Process) រួចរាល ់

 បានបញ្ចប់ការម្រៀបចំឯកសារ TNA (Training Need Assessment) សម្ាប់អនុវត្ត FMIS 

៣.សកម្មភាពសត្មាប ់ាំហានបន្ទា ប ់

៣.១ ការកក ម្អ និងការពត្ងកីការអនុវរតថវិកាតាម្កម្មវិធី 

 បានកកសម្ម្លួម្គ្គលការណ៍កណនំាសត ីពកីារម្រៀបចំថ្វិកាកម្មវិធីតាម្វិស័យ 

 បានម្រៀបចំឯកសារវាយត្នម្ៃការម្រៀបចំ និងអនុវត្តថ្វិកាកម្មវិធីរបស់ម្កសួងសាកលបងទងំ១០ នងិសហ

ការម្រៀបចំកដូកម្មវិធី និងនតលវ់រគបណតុ េះបណាត ល នងិជនំយួបម្ចចកម្ទសតាម្ការម្សន ើសំុ 

 បានពនិតិ្យ ណិងម្ធវើបចចុបបននភាពចាប់ អនុម្កឹត្យ បទបញ្ហញ ត្តិ ោក់ពន័ធនងឹការម្រៀបចំថ្វិកាកម្មវិធី  

 បានម្រៀបចំម្សៀវម្ៅម្គ្គលសតពីីម្គ្គលការណ៏កណនំាសត ីពនីតី្ិវិធីចំណាយ នងិបរិបទម្ត្ួត្ពិនតិ្យហិរញ្ញវត្ថុ

សម្ាប់ថ្វិកាកម្មវិធនីនអងគភាពថ្វិកា 

 បានម្ធវើបចចុបបននភាព នងិម្រៀបចំម្បាេះពុម្ពម្សៀវម្ៅកណនំាសតពីី ថ្វិកាកម្មវិធតីាម្ វិស័យ នងិរបាយការណ៍សត ី

ពលីទធនលននការវាយត្នម្ៃ ការអនុវត្តសាកលបងថ្វិកាកម្មវិធ ី

 បានកកសម្ម្លួ នងិម្ធវើបចចុបបននភាពម្លើឯកសារបម្ម្ងៀនសដ ពីីថ្វិកាកម្មវិធ ី
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៣.២ ការបនតកក ម្អភាពត្រប់ត្ ុងលត្ោយ និងការលធវើសមាហរណកម្មថវកិា 

 បាន                                       

 បាន      ព ី          នន         SOP/FMM                               

                                     

 បានម្រៀបចំម្កបខ័ណឌ ចំណាយរយៈម្ពលម្ធយម្ (MTEF ២០១៥) ម្ដ្ឋយម្ផ្ទត ត្ម្លើម្កបខ័ណឌ ា៉ា ម្កូម្សដាកិចច

រយៈម្ពលម្ធយម្ នងិម្គ្គលនម្យបាយរាជរដាេបិាលម្លើម្កសួងអាទិភាព 

 បាន          -                                                     

             នដ                            

៣.៣ ពត្ងឹងសម្រថភាពវិភារ និងពាករណស៏ាថ នភាពលសដ្ាកិចច និងហិរញ្ញវរថុ 

 បានពនិតិ្យលទធភាពបម្ងោើត្សារម្អនកទទួលបញ្ហច  ំ(បានម្រៀបចំ និងកកសម្ម្លួលកេនតកិៈសារម្រួចរាល)់  

 បានម្រៀបចំម្កបខណឌ ម្គ្គលនម្យបាយ នងិយុទធសាន្រសតសម្ាប់មី្ម្កូហិរញ្ញវត្ថ ុ 

 បានម្រៀបចំម្កបខណឌ បទបបញ្ញត្តិម្ដើម្បមី្រប់ម្រង នងិពនិតិ្យម្រឹេះសាថ នមី្ម្កហូិរញ្ញវត្ថុ នងិធនាគ្គរកដលម្ម្បើ

ម្បាស់ទុនអនុបំណលុរបស់រាជរដ្ឋា េបិាល 

 បានម្រៀបចំម្សចកតមី្ោងអនមុ្កតឹ្យសត ីពីម្ូលបម្ត្រដា (បានម្រៀបចំម្សចកតីម្ោងអនមុ្កតឹ្យ កម្ម្តិ្អនតរសាថ ប័ន)  

 បានសិកាម្សាវម្ោវម្លើការពម្ងីកត្នួាទីរបស់ធនាគ្គរអេិវឌ្ឍនជ៍នបទ (ធអជ) (អនុម្កឹត្យសត ីពធីនាគ្គរ

អេវិឌ្ឍន៏ជនបទ នងិអនមុ្កតឹ្យសត ីពី ការកត្ងតាំងអរគនាយកម្ត្ូវបានអនុម័្ត្)  

      ជំរញុ នងិម្លើកកម្ពស់ការម្ធវើ IPO របស់សហម្គ្គសរដាដនទម្ទៀត្ និងតាម្ដ្ឋនសកម្មភាពម្ម្កាយ

ការម្ធវើ IPO របស់សហម្គ្គសរដាទងំអស់ ។ 

៤.បញ្ហា ត្បឈម្ 

ម្ទេះោានវឌ្ឍនភាពការង្ហរមួ្យចំននួសម្ម្ម្ចបានសម្ាប់ម្ត្ីាសទី២ម្នេះក៏ម្ដ្ឋយ ប៉ាុកនតការអនុវត្តការង្ហរទងំម្នាេះ

ម្ៅកត្ជួបនងឹបញ្ហា ម្បឈម្មួ្យចំននួកដលម្ត្ូវបានកំណត្ ់រួម្ានដូចោ៖ 

 កិចចសហការអនតរអរគនាយកដ្ឋា នម្ម្កាម្ឱ្វាទម្កសួងក៏ដូចោអនតរម្កសួង-សាថ ប័នម្ៅមិ្នទនា់នភាពរលនូ 

                                                              ដល់កិចចអនុវត្តការង្ហរកកទម្ម្ង់

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈដំណាកក់ាលទី២ ម្ៅានកម្មិ្ត្សម្ាប់ការម្ម្គ្គង និងម្សន ើសំុរបស់អងគភាពកដលាន

ត្ម្ម្ូវការ 

 រចនាសម្ពន័ធថ្មីម្ៅ             ម្កសួង-សាថ ប័ន ម្ធវើឲ្យ    អនុវត្តកននការសកម្មភាពកកទម្ម្ង ់        

                   ម្ៅមិ្នទន់ានភាពរលនូ            
 ម្ៅានការម្បើករណនធីនាគ្គរ      មួ្យចំននួ កដលកំពងុម្ត្ូវបានតាម្ដ្ឋន នងិកណំត្់អត្តសញ្ហញ ណ 

ប៉ាុកនតានការលបំាក ម្ដ្ឋយសារពុាំនព័ត្ា៌នលម្ែតិ្ពីធនាគ្គរ    កងវេះខាត្កិចចសហការកនុងការនតលរ់បាយ

ការណ៍សត ីពីការម្បើករណនថី្មីពធីនាគ្គរោណិជជ 
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 សម្ត្ថភាពម្ន្រនតីជនំាញ           ម្ៅានកម្មិ្ត្                                     

                                    ។ 

៥.សាំលណើពចិារណា 

                                       ( . . .)                              

             

 ម្សន ើសំុម្កសួង-សាថ ប័ន នងិ                                          បញ្ជូនរបាយការណ៍   

              ( . . .)                                             -

              ២    (GDAP2 NEW     CAP2 NEW)                              

                      ។ 

 ម្សន ើសំុម្ម្ជើសម្រើសម្ន្រនតីបកនថម្សម្ាប់អរគនាយកដ្ឋា នលទធកម្មសាធារណៈ 

 ម្សន ើសំុបំោកបំ់ប៉ានម្ន្រនតពី័ត្ា៌នវិទា                                  (FMIS) 

        ទីម្បឹកាបម្ចចកម្ទសអនតរោត្ិរយៈម្ពលខៃីម្ដើម្បជីួយសហការ                      

 ររួានការបណតុ េះបណាត លឲ្យបានម្ម្ចើនដងតាម្រយៈ On Job Training នងិចូលរួម្វរគបណតុ េះបណាត ល

កដលម្រៀបចំម្ដ្ឋយបណាត អងគភាពោកព់ន័ធម្នសងៗ 

 នតល់សាា រៈការយិលយ័ម្ម្បើម្បាស់ឲ្យបានម្រប់ម្គ្គន់ម្ដើម្បីបម្ងោើននលតិ្ភាព នងិម្បសិទធិភាពការង្ហរ 

 រួរចាប់ម្នតើម្ម្រៀបចំម្បពន័ធ នងិយនតការសម្ាប់ម្ត្ួត្ពនិិត្យ នងិវាយត្នម្ៃលទធនលការង្ហរ           

                                           

 អរគនាយកដ្ឋា នបម្ងោើត្ថ្មី ម្ដ្ឋយដ្ឋក់បញ្ចូលនាយកដ្ឋា ន រួររម្រៀបចំយនតការ និងពម្ងឹងកិចចសម្ម្បសម្ម្ួលននទ

កនុង ឲ្យបានសម្ម្សបកនងុការគំ្គម្ទដលក់ារង្ហរកកទម្ម្ង់ 

 អរគនាយកដ្ឋា នម្ត្ូវពម្ងងឹកននការបណតុ េះបណាត ល នងិការកសាងសម្ត្ថភាពម្ន្រនតីរាជការម្ត្ូវម្រៀបចំឱ្យម្ ៃ្ើយ

ត្បត្ម្ម្ូវការង្ហរោក់កសតងរបស់អងគភាព និងានកញ្ចប់ថ្វិកាគំ្គម្ទពតិ្ម្បាកដ  
          រួរ     ការម្ត្ួត្ពនិិត្យម្ ើងវិញ នងិវាយត្នម្ៃោរួម្ម្លើម្បសិទធភាព នងិភាពសក័តិសិទធិននការ

បណតុ េះបណាត ល (របាយការណ៍អនកបណតុ េះបណាត ល នងិអនកម្ត្ូវបណតុ េះបណាត លមិ្នសីុគ្គន ) ។ 

៦.លសចកតសីនិនដ្ឋា ន 

អ.រ.ហ. បានបំម្ពញមុ្ខង្ហរ នងិត្នួាទីោម្សនាធកិារននរណៈកាម ធិការដឹកនំាការង្ហរកកទម្ម្ង់ការម្រប់

ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ម្បកបម្ដ្ឋយការទទួលខុសម្ត្ូវខពស់ ។ អគរគហគបានសម្ម្ម្ចនូវសមិ្ទធនលសំខាន់ៗតាម្

កននការកដលបានដ្ឋកម់្ចញ រមួ្ាន ម្បសិទធភាពការង្ហរសម្ម្បសម្ម្ួល នងិការង្ហរបម្ចចកម្ទស ។ យ៉ា ងណាក៏ម្ដ្ឋយ 

របាយការណ៍ម្នេះ រំម្លចនូវវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តកននការសកម្មភាពកកទម្ម្ង់ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈម្ត្ីាសទី២ ឆ្ន ំ

២០១៤ កនៃងម្កកដលសម្ម្ម្ចបានោម្ម្ចើនម្លើកននក (១) ការរកាភាពម្ជឿទុកចិត្តបានននថ្វកិា (ោពិម្សសការ
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ម្កៀរររចំណូលកាន់កត្ានម្បសិទធភាពោងមុ្ន និងការអនវុត្តចំណាយក៏កានក់ត្ានសុម្កតឹ្ភាព និងស័កតិសិទធភាព) 

(២) ការពម្ងងឹរណម្នយយភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ (ម្ត្ូវបានពម្ងឹង នងិពម្ងកីកាន់កត្ានភាពទូលំទូលាយោមុ្ន) (៣) ការ

ម្ម្ត្ៀម្លកេណៈសម្ាប់ជហំានបនាទ ប់ (ានសម្មិទធិកម្មចាស់លាស់សម្ាប់ការអនុវត្តថ្វិកាកម្មវិធីម្ពញម្លញ នងិ

សាកលបងអងគភាពថ្វិកាម្ៅម្កសួងចំននួ ១០ នឹងអាចដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តបានកនុងឆ្ន ំ ២០១៥ តាម្ការម្ម្គ្គងទុក ។ 

ទនទឹម្នងឹម្នេះកដរ  ការង្ហរម្ម្ត្ៀម្លកេណៈសម្ាប់ការម្រៀបចំ និងដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តរម្ម្ាងម្បព័នធព័ត្ា៌នវិទា

ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈានលកេណៈកាន់កត្លែម្បម្សើរ ម្ហើយនឹងឈានម្ៅចាប់ម្នតើម្អនុវត្តម្ៅឆ្ន ំ២០១៥ ។ 

ម្ា៉ាងម្ទៀត្ យុទធសាន្រសត កកទម្ម្ង់ម្បពន័ធថ្វិកា កដលោការង្ហរសនូលននកម្មវិធីកកទម្ម្ង់កម៏្ត្ូវបានពម្ងឹង និងកកលម្ែ

តាម្រយៈននការដ្ឋកឲ់្យអនុវត្តោជំហាននវូថ្វិកាតាម្កម្មវិធី នងិអងគភាពថ្វិកា ។ 

ម្ទេះោយ៉ា ងណាក៏ម្ដ្ឋយ របាយការណ៍ម្ត្ាីសទី២ ឆ្ន ំ២០១៤ ក៏បានរំម្លចម្ចញនវូបញ្ហា ម្បឈម្មួ្យ

ចំននួកដលម្ៅម្សសសល ់ ម្ហើយអាចនឹងាននលអវិជជានសម្ាប់ការសម្ម្ម្ចបាននវូកម្មវិធីកកទម្ម្ងដំ់ណាកក់ាល

ទី២ ម្នេះនងកដរ ដូចោ ការង្ហរសម្ម្បសម្ម្ួល នងិសហការអនតរអរគនាយកដ្ឋា នននម្កសួងម្សដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថ ុនងិ

អនតរម្កសួង-សាថ ប័ន ម្ៅមិ្នទនា់នស័កតិសិទធភាព នងិម្បសិទធភាព ការកកសម្ម្លួរចនាសម្ពន័ធម្ៅននទកនងុម្កសួង-  

សាថ ប័ន ។ 


