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1.សាវតា

បន្ទា ប់ពីបានអនុវត្តដំណាក់កាលទ១ី ននការបង្កើនភាពង ឿទុកចិត្តងលើថវិកាប្បកបងោយ

ងោគ ័យចាប់ពីចុ្ឆ្ន ំ២០០៤ រហតូ្មកដល់ចុ្ឆ្ន ំ២០០៨។  តត្ចំNuចសខំាន់កនុ្

 ំហានទី២ ងនេះ គកឺារោក់ឱ្យអនុវត្តអ្គភាពថវិកា ងដើមបីងលើកកំពស់ប្បសិទធភាពការងារ 

និ្គណងនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ។

កសហវបានងរៀបចំឯកសារប្កបខណឌ សត ីពីការងរៀបចំអ្គភាពថវិកាតដលោមូលោា ន

សប្ាប់ ការងរៀបចំរចន្ទសមព័នធអ្គភាពថវិកាងៅតាមប្កសួ្ សាថ ប័ន និ្ងោលការណ៍

តណនំ្ទសត ីពីការោក់ឱ្យអនុវត្តសាកលប្ប្កបខណឌ អ គ្ភាពថវិកា ងដើមបីោមូលោា ន

សប្ាប់ការោក់ឱ្យអនុវត្តសាកលប្ោមួយប្កសួ្១០ ងៅកនុ្ឆ្ន ំ២០១៥។
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I.គស្ចកតីគ ត្ើម (ត្)



 ផ្តល់ោមូលោា នដល់ប្គប់ប្កសួ្ សាថ ប័ន សប្ាប់ការងរៀបចំរចន្ទសមព័នធ

ប្គប់ប្គ្សាថ ប័ន ប្បកបងោយភាពស័កដិសិទធិ កនុ្ការពប្្ឹ្ការប្គប់ប្គ្ថវិកា

របស់ខលួន ងឆ្ព េះងៅរកប្បព័នធថវិកាងតត ត្ងលើលទធផ្ល។

 គឺសប្ាបច់្អុលបងាា ញដល់ប្កសួ្ សាកលប្ទំ្  ១០ កនុ្ ការងរៀបចំ  

រចន្ទសមព័នធអ្គភាពថវិកា  ងដើមបីងប្ត្ៀមអនុវត្តសាកលប្ងៅកនុ្ឆ្ន ំ២០១៥។
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I.គស្ចកតីគ ត្ើម (ត្)

2. គោលបាំណង



1.និយមន័យ

ោអ្គភាពតដលបានបង្កើត្ង ើ្ងោយរា រោា ភិបាល និ្សថ ិត្កនុ្រចន្ទសមព័នធប្កសួ្

សាថ ប័ន។

ោអ្គភាពតដលទទួលអាណត្តិកិចចចាស់លាស់កនុ្ការអនុវត្តសកមមភាព ងដើមបីបង្កើត្

បានោលទធផ្លោក់លាក់។

ោអ្គភាពតដលានសមត្ថភាពកនុ្ការទទួលខុសប្ត្ូវ។

ោអ្គភាពតដលានភាពោាច ស់ កនុ្ការងរៀបចំ និ្ប្គប់ប្គ្ថវកិា។

ោអ្គភាពតដលានការប្ត្ួត្ពិនិត្យលទធផ្លននការអនុវត្តសកមមភាពការងារ។
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II. ក្កបខណឌ អងគភាពថវិកា



ការពិនិត្យង ើ្វិញងលើរចន្ទសមព័នធបចចុបបនន

 ប្ត្ូវពិនិ ត្យងលើអាណត្តិកិចចនិ្មុខងារភារកិចច និ្ពិនិត្យងលើរចន្ទសមព័នធបចចុបបនន

និ្ការតកលមអទំ្ ៣កប្មិត្ឱ្យានភាពប្ត្ឹមប្តូ្វរវា្កប្មិត្ទំ្ ៣។

 ប្ត្ូវពិនិត្យងលើមូលោា នននរចន្ទសមពនឌតដលាន៣កប្មិត្ ដូចោកប្មិត្ដឹកនំ្ទ

និ្កំណត្់ងោលនងោបាយ (កប្មិត្១) កប្មិត្បងចចកងទសនិ្កំណត្់       

យុទធសាស្តសត  (កប្មិត្២)  កប្មិត្បងចចកងទសនិ្អនុវត្តសកមមភាព (កប្មិត្៣) 

 កប្មិត្ទី៣ ងនេះ ជាកក្មិត្អងគភាពថវិកា ប ុតនតគឺអាប្ស័យងលើសាថ នភាព  

រចន្ទសមព័នធ សាថ ប័នរបស់ប្កសួ្ សាថ ប័ន។
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2. រចនស្មព័នធក្រប់ក្រងក្កស្ួងវវសាថ ប័នវ

II. ក្កបខណឌ អងគភាពថវិកាវ(ត្)
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កប្មិត្ដឹកនំ្ទ និ្កំណត់្ ងោលនងោបាយ
(កប្មិត្ទី១៖ប្កសួ្សាថ ប័ន)

កប្មិត្ប្គប់ប្គ្បងចចកងទស និ្កំណត្់ យុទធសាស្តសត
(កប្មិត្ទី២៖អគគងលខាធិការ/អគគន្ទយកោា ន) យុទធសាស្តសត /កមមវិធី

កប្មិត្បងចចកងទសនិ្អនវុត្តសកមមភាព
(កប្មិត្ទី៣៖ន្ទយកោា ន/សមមូល) អនុកមមវិធ/ីសកមមភាព

កប្មិត្ទី ៤/៥ អ្គភាពថ្នន ក់ងប្កាម សកមមភាព

កំណត្់ងោលនងោបាយ
ងោលបំណ្

ងោលនងោបាយ

កំណត្់យុទធសាស្តសត /    
កមម វិធី

កំណត់្អនុកមមវិធី/ 
សកមមភាព

កំណត្់/ការអនុវត្ត 
សកមមភាព

រចនស្មព័នធក្រប់ក្រង ស្ិទ្ធិអាំណាចនិងការទ្ទួ្លខុស្ក្ត្ូវ រចនស្មព័នធគោលនគោបាយវ

2. រចនស្មព័នធក្រប់ក្រងក្កស្ួងវសាថ ប័នវ( ាក្កាម១)(ត្)

II. ក្កបខណឌ អងគភាពថវិកាវវ(ត្)



ោអ គ្ភាពរដាតដលទទលួបានថវិកាតាមរយៈប្បព័នធថវិការដា។

 អ្គភាពសថ ិត្កនុ្កប្មិត្៣ ននរចន្ទសមព័នធ  និ្ប្ត្ូវកំណត្់មុខងារ និ្ភារកិចច ប្ពមទំ្

ានបន្ទា ត្់គណងនយយភាពប្ត្ឹមប្ត្ូវ។

ានទំហំសមប្សប និ្ប្បកបងោយនិរនតរភាព (ទំហំការងារ ទំហំត្ប្មូវកាបុគគលិក  និ្

ទំហំត្ប្មូវការថវិកា)។

ានសមិទិធកមម ឬលទធផ្លកនុ្ឆ្ន ំ និ្ចុ្ងប្កាយ ងៅកនុ្កប្មិត្តដលអាចវាស់បាន

ានសមត្ថភាពកនុ្ការងរៀបចំតផ្នការសកមមភាពការងារ តផ្នការយុទធសាស្តសត  និ្ថវិកា

ប្បចំាឆ្ន ំ។

ានភាពោាច ស់កនុ្ការប្គប់ប្គ្ដឹកនំ្ទ។

ការវិភា ន៍ថវិកាប្បចំាឆ្ន ំ និ្ការទទួលខុសប្ត្ូវកនុ្ការអនុវត្តការងារ។
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3. លកខខណឌ វិនិចច ័យវ

II. ក្កបខណឌ អងគភាពថវិកាវ(ត្)



 អនុញ្ញញ ត្ឱ្យានការតប្តចកមុខងារ និ្ការទទួលខុសប្ត្ូវកាន់តត្ចាស់លាស់រវា្

ន្ទយកោា នហិរញ្ញវត្ថុ (អនកវិភា ន៍ និ្តាមោនការប្គប់ប្គ្ថវិកា) និ្ន្ទយកោា ន

 ំន្ទញ ឬអ្គភាពផ្គត្់ផ្គ្់សាធារណៈ (អនកងប្បើប្បាស់  និ្ប្គប់ប្គ្ថវិការបស់ខលួន)។ 

  ំរុញបង្កើនត្ាល ភាព និ្គណងនយយភាពកនុ្ការអនុវត្តការងារតាមប្កសួ្ សាថ ប័ន។

 អនុញ្ញញ ត្ានការងរៀបចរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និ្របាយការណ៍លទធផ្លការងារ។

 អនុញ្ញញ ត្ានការងរៀបចំ និ្វិភា ន៍ថវិកាកាន់តត្ប្បសិទធភាពោ្មុខ ពិងសសការផ្ាភ្

ចាប់ថវិកាងៅនឹ្លទធផ្លកាន់តត្ប្បងសើរោ្មុន។

 ប្កលកខណៈងាយប្សួលដល់ការងរៀបចំចំណាត្់ថ្នន ក់មុខងារ និ្ចំណាត្់ថ្នន ក់រដាបាល

ការអនុវត្តថវិកាកមមវិធី និ្ថវិកាសមិទធកមម និ្ការប្គប់ប្គ្ហិរញ្ញវត្ថុតាមពត្៌ានវិទ្

ោ។

4. អត្ថក្បគោជន៍
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II. ក្កបខណឌ អងគភាពថវិកាវ(ត្)



 ំរុញឱ្យានប្បព័នធប្ត្ួត្ពិនិត្យនផ្ាកនុ្ចាស់លាស់ ពិងសសងាយប្សួលដល់ការងរៀបចំ

យនតការប្ត្ួត្ពិនិត្យការអនុវត្តថវិកា លទធផ្លសកមមភាពការងារ និ្សមិទធិកមមបាន

កាន់តត្ប្បងសើរោ្មនុ។

 ំរុញឱ្យានភាពទទួលខុសប្ត្ូវ និ្ភាពោាច ស់កនុ្ការអនុវត្តការងារតដលបាន

ប្បគល់ងោយប្កសួ្សាថ បន័។

 ំរុញឱ្យបង្កើនសមត្តភាព ំន្ទញរបស់អ្គភាព និ្បង្កើត្រចន្ទសមព័នធប្គប់ប្គ្ និ្

ប្ត្ួត្ពិនិត្យលទធផ្លការងារកាន់តត្ានភាពចាស់លាស់។

ចូលរួមចំតណកឱ្យប្កសួ្សាថ ប័នប្គប់ប្គ្ និ្អនុវត្តការងារបានកាន់តត្ប្បងសើរោ្

មុន។
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4. អត្ថក្បគោជន៍ (ត្)

II. ក្កបខណឌ អងគភាពថវិកាវ(ត្)



 ំហានទី១ ការពិនិត្យងលើងបសកកមម អាណត្តិកិចច និ្ងោលបំណ្ងោលនងោបាយ៖

-  ប្កសួ្ គរួពិ  និត្យង ើ្វិញងលើចាប់អនុប្កឹត្យ និ្ បទបញ្ញត្តិ ន្ទន្ទ តដល  ាកក់ព័នធ នឹ្កា

កំណត្ ់ងបសក កមម មុខងារ និ្ការ  ទទួលខុសប្ត្ូវទំ្  មូលរបសខ់លួន (បំងពញតារា្ទ១ី)

- ប្បសិនងបើមុខងារ និ្ភារកិចចមិនានស គ្ត្ិភាពងៅនឹ្កមមវិធី អនុកមមវិធីឬយុទធសាស្តសត

អាទិភាព និ្ងោលបំណ្ងោលនងោបាយងទងន្ទេះ ប្កសួ្គួរងធវើការពិនិត្យង ើ្វិញ 

(ប្កសួ្គួរងោ្ងៅងលើដាប្កាម១) 

  ំហានទី២ ការពិនិត្យងលើរចន្ទសមពន័ធប្គប់ប្គ្សាថ ប័នបចចបុបនន

- ការកំណត្់ឱ្យបានចាស់លាស់នូវបន្ទា ត្់គណងនយយភាពរវា្កប្មិត្នីមួយៗដូចានបងាា ញ

ងៅកនុ្ដាប្កាមទី១។

- ប្កសួ្ សាថ ប័ន បំងពញតារា្ទី២ សត ីពីរចន្ទសមព័នធប្គបប់្គ្ប្កសួ្ សាថ ប័ន និ្តារា្ទី៣

សត ីពីការផ្ារភាា ប់រចន្ទសមព័នធប្គប់ប្គ្ងៅនឹ្រចន្ទសមព័នធងោលនងោបាយ។

III. នីត្ិវិីីកុងងការគរៀបចាំអងគភាពថវិកា
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- គួរងតត ត្ោសំខាន់ងៅងលើកប្មិត្៣ ោកប្មិត្តដលប្ត្ូវងរៀបចឱំ្យងៅោអ គ្ភាពថវិកា។

  ំហានទី៣ ការពិនិត្យ និ្វាយត្នមល ងលើអ គ្ភាពតដលអាចកាល យោអ គ្ភាពថ វិកា

- វាយត្នមលងៅងលើអ្គភាពកប្មិត្៣ ងោយតផ្អកងលើលកខខណឌ វិនិចឆ័យទំ្ ៧។

- ងប្កាយពីប្កសួ្ សាថ ប័ន បានវាយត្នមលងៅងលើអ្គភាពកប្មិត្ទី៣ រួចមក ប្កសួ្ សាថ ប័ន

ប្ត្ូវបញ្ចូលអ គ្ភាពទំ្ ងន្ទេះងៅកនុ្តារា្ទី៤ ននឧបសមព័នធ១ ងហើយតារា្ទ៤ី នឹ្ ួយ

កនុ្ការតសវ្រកចំណចុសប្ាប់ប្ត្ូវតកលមអ។

- តារា្ងនេះគរួប្ត្ូវបានបំងពញងោយប្កមុការងារងរៀបចំថវិកា ពិងសសប្ត្ូវានការចូលរួម

ពី  ន្ទយកោា នរដាបាល និ្ហិរញ្ញវត្ថុ  និ្  ន្ទយកោា ន ំន្ទញ ងហើយគួរប្ត្ូវបានប្ត្ួត្ពិនិត្យ

និ្ឯកភាពងោយអគគ ងលខាធិការឬអគគន្ទយកតដល ទទលួបនាុកប្គប់ប្គ្រួម ប្ពមទំ្

អនុម័ត្ងោយប្បធានសាថ ប័ ន មុននឹ្ងផ្ញើមកប្កសួ្ ងសដាកិចចនិ្ហិរញ្ញវត្ថុ។

III.នីត្ិវិីីកុងងការគរៀបចាំអងគភាពថវិកាវ(ត្)

12



  ំហានទី៤ ការងរៀបចំបង្កើត្អ គ្ភាពថ វិកា

- ប្កសួ្ សាថ ប័នអាចវាយត្នមលងៅងលើអ្គភាពតដលមិនទន់សមប្សបងៅនឹ្

លកខខណឌ  វិនិចឆយ័ទំ្ ៧ ។

- គឺោការតប្តចកមុខងារ ភារកិចច និ្ការទទួលខុសប្ត្ូវ កនុ្ការប្គប់ប្គ្

ថវិកា រវា្ន្ទយកោា នហិរញ្ញវត្ថុ (អនកចាត្់តច្ប្គប់ប្គ្ថវិកា)និ្ន្ទយកដ្

ឋាន ំន្ទញ (អនកងប្បើប្បាស់និ្អនុវត្តថវិកា)។

- ប្កសួ្ សាថ ប័នបំងពញតារា្ទី៥ សត ីពីការងរៀបចំតផ្នការសកមមភាពសប្ាប់តក

លមអតដលានងៅកនុ្ឧបសមព័នធ១ ងោយតផ្អកងលើលទធផ្លងៅកនុ្តារា្ទី១ 

ដល់ទី៤។ 

III. នីត្ិវិីីកុងងការគរៀបចាំអងគភាពថវិកាវ(ត្)
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  ំហានទី៥ ការងរៀបចំ  និ្អនុម័ត្ងលើ របាយការណ៍សត ី ពីការងរៀបចំអ គ្ភាពថ វិកា

- ប្កសួ្ សាថ ប័នបូកសរុបលទធផ្លពី ំហានទី១ ដល់ ទី៤ កំណត្អ់នកទទួលខុសប្ត្ូវ និ្

ងពលងវលាសប្ាប់ការអនុវត្តសកមមភាពតដលប្ត្ូវតកលមអ និ្កំណត្ ់អ្គភាពតដលអាច

កាល យោអ្គភាពថវិកា។ 

- ប្កសួ្ សាថ ប័នប្ត្ូវបំងពញតារា្ទ៦ីននឧបសមព័នធ១ សត ីពីរបាយការណ៍សត ីពីការងសន ើសុំ

អ្គភាពថវិកា។ 

  ំហានទី៦ ការប្តួ្ត្ពិនិត្យ  និ្ឯកភាពងលើសំងណើបង្កើ ត្អ គ្ភាពថ វិកា

- គឺប្ត្ួត្ពិនិត្យ និ្ឯកភាពងលើសំងណើបង ក្ើត្អ គ្ភាពថវិការបស់ប្កសួ្ សាថ ប័ន ងោយ

ប្កសួ្ងសដាកិចចនិ្ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

- ងធវើការវាយត្នមលបូកសរុប និ្ងរៀបចំរបាយការណ៍សត ីពីលទធផ្លននការពិនិត្យងលើសំងណើសុំ

បង្កើត្អ្គភាពថវិកាងដើមបីោក់សំុការអនុម័ត្ពីថ្នន ក់ដឹកនំ្ទប្កសួ្ងសដាកិចចនិ្ហិរញ្ញវត្ថុ។

- ប្ត្ូវងរៀបចំប្បកាសអនតរប្កសួ្ រវា្ប្កសួ្ងសដាកិចចនិ្ហិរញ្ញវត្ថុ និ្ប្កសួ្ សាថ ប័ន 

នីមួយៗ ងដើមបោីក់ឱ្យអនុវត្តអ គ្ភាពថវិកាតដលបានអនុម័ត្។

III. នីត្ិវិីីកុងងការគរៀបចាំអងគភាពថវិកាវ(ត្)
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1. យុទ្ធសាស្រស្តននការដាក់ឱ្យអនុវត្តអងគភាពថវិកា

- ោក់ឱ្យអនុវត្តសាកលប្អ្គភាពថវិកាោ ្ងហាចណាស់ងៅប្កសួ្     

សាកលប្ថវិកាកមមវិធីទំ្ ១០ ងៅឆ្ន ំ២០១៥។

- វាយត្នមលការសាកលប្អ្គភាពថវិកា និ្ការងរៀបចំយុទធសាស្តសតពប្្ឹ្ និ្

ពប្្ីកននឆ្ន ំ២០១៦ ឬ២០១៧។

- ឈានងៅអនុវត្តអ្គភាពថវកិាងពញងលញងៅឆ្ន ២ំ០១៨ ឬ២០២០ 

2. ណ្នការស្កមមភាពគ ើមបដីាក់ឱ្យអនវុត្តអងគភាពថវិកា

(ងមើលតារា្គំរូ)

IV.ការដាក់ឱ្យអនវុត្តអងគភាពថវិកា
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IV.ការដាក់ឱ្យអនុវត្តអងគភាពថវិកាវ(ត្)

3. ការបាំគពញតារាងតាមជាំហាននីមួយៗវ

- តារា្ទី១ រចន្ទសមព័នធងោលនងោបាយរបស់ប្កសួ្  សាថ ប័ន ( ំហានទី១)

- តារា្ទី២ រចន្ទសមព័នធប្គប់ប្គ្ប្កសួ្ សាថ ប័ន ( ំហានទី២)

- តារា្ទី៣ ការផ្ារភាា ប់រចន្ទសមព័នធប្គបប់្គ្ងៅនឹ្រចន្ទសមព័នធងោល

នងោបាយរបស់ប្កសួ្ សាថ ប័ន ( ំហានទ២ី)

- តារា្ទី៤ ការវាយត្នមលតាមលកខខណឌ វិនចិឆ័យអ្គភាពថវិកា ( ំហានទ៣ី)

- តារា្ទី៥ ការងរៀបចំតផ្នការសកមមភាពសប្ាប់តកលមអ ( ំហានទ៤ី)

- តារា្ទី៦ របាយការណ៍សត ីពីការងសន ើសំុអ្គភាពថវិការបស់ប្កសួ្ សាថ ប័ន

( ំហានទ៥ី)



ការោក់ឱ្យអនុវត្តសាកលប្អ គ្ភាពថវិកា នឹ្ងធវើឱ្យការតប្

តចកមុខងារភារកិចច និ្ការទទួលខុសប្ត្ូវកាន់តត្ានភាព

ចាស់លាស់ រវា្ន្ទយកោា នរដាបាលនិ្ហិរញ្ញវត្ថុ (អនក

ប្គប់ប្គ្ថវិកា) និ្ន្ទយកោា ន ំន្ទញឬអ្គភាព ផ្តល់ងសវា

សាធារណៈ (អនកងប្បើប្បាស់ និ្អនកអនុវត្តថវិកា)។ 
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V. គស្ចកតីស្នុិដាា ន និងបញ្ហា ក្បឈម

1. គស្ចកតីស្និុដាា ន
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V. គស្ចកតីស្និុដាា ន និងបញ្ហា ក្បឈមវ(ត្)

 ការងរៀបចំបង្កើត្អ្គភាពថវិកា

- រចនសមព័នធសាថ ប័នានភាពខុសៗោន ។ 

- ការងារបណតុ េះបណាត លសប្ាប់ថ្នន ក់ដឹកនំ្ទអគគន្ទយកោា ន និ្មស្តនតកីសហវ។

- បនតការបណតុ េះបណាត លដល់មស្តនតនីនប្កសួ្ សាថ ប័ន ៣០ ងផ្េ្ងទៀត្។

 ការអនុវត្តអ្គភាពថវិកា

- សមត្ថភាពកនុ្ការងរៀបចំ និ្ការប្គប់ប្គ្តផ្នការសកមមភាពការងារ និ្

តផ្នការហិរញ្ញវត្ថុ ។

- សិទធអំណាចកនុ្ការដឹកនំ្ទ ប្គប់ប្គ្ និ្ការទទលួខសុប្តូ្វសកមមភាព

ការងារងប្ចើនងពក។

- សិទធិអំណាចកនុ្ការប្គប់ប្គ្រ ាងទយយ តដលបានផ្តល ូ់ន

2. បញ្ហា ក្បឈម



ស្ូមអររុណ!
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