
បទបង្ហា ញស្ដីពី

ប្បព័ន្ធថវិកានៅកម្ពុជា

អគ្គនាយកដ្ឋា ន្ថវវិកា
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មាតិកា

ផ្នែកទីវ២. ផ្នន្ការយុទធសាស្រស្ដថវិកា

ផ្នែកទីវ៣. ថវិកាកម្មវវិធី

ផ្នែកទីវ៤. អង្គភាពថវិកា

ផ្នែកទីវ១. វឌ្ឍន្ភាពនន្ការផ្កទប្ម្ង់្ប្បព័ន្ធថវិកានៅកម្ពុជា

ផ្នែកទីវ៥. ន្ីតិវិធីអន្ុវតតថវិកាចរន្តតាម្កម្មវិធីវ



មហិច្ឆតា និងការផ្លា ស់ប្តូរជាប្ណ ត្ ើរៗ

នវូប្ប្ព័នធប្រប់្ប្រងថវិការប្ស់កមពុជា

ណ ព្ ោះណៅប្ប្ព័នធប្រប្់ប្រងថ វិកាណផ្លត លណ ើ

 ទ្ធផ  ឬ សមិទ្ធកមម និង វិម្ឈការ 

ឱ្យបានជនណជារ្័ៅណ្  ្ ាំ២០២៥។

3

ផ្នែកទីវ១.

វឌ្ឍន្ភាពនន្ការផ្កទប្ម្ង្់

ប្បព័ន្ធថវិកានៅកម្ពុជា
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១.១. ប្កបខណ្ឌ វន្ិង្វវឌ្ឍន្ភាពនន្ការផ្កទប្ម្ង្ក់ារប្គ្ប់ប្គ្ង្ហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈវ

• ដំណាក់កាលទី ៣

(2016 – 2020)

• ដំណាក់កាលទី ៤

(2020 – 2025)

• ដំណាក់កាលទី ២

(2009 – 2015)

• ដំណាក់កាលទី ១

(2005 – 2008)

ជំហាន្ទី ១: 

ភាពនជឿទុកចិតតនន្

ថវិកា

ជំហាន្ទី ២:  

គ្ណ្នន្យយភាព

ហិរញ្ញវតថុ

ជំហាន្ទី ៣:  

ការនារភាា ប់ថវិកា

នៅន្ឹង្នោល-

ន្នោបាយ

ជំហាន្ទី ៤:  

គ្ណ្នន្យយភាព

ចំន ោះស្ម្ិទធកម្ម

អភិប្កម្ៈវ៤វដំណាក់កាលវកែុង្វ៤វជំហាន្

PFM Reform Program

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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1. ណរៀប្ច្ាំប្កប្ខ ឌ្ និងណោ ការ្៍ណ្នាាំសប្ាប្់អនវុលតសាក បងថវិកាកមមវិធី (PB)

2. ណធវើ វិណសាធនកមមច្ាប្់សត ីពីប្ប្ព័នធហិរញ្ញវលថុសាធារ្ៈក ុង  ្ ាំ 2008 ណ ើមបីផ្លា ស់ប្តូរវ តថវិកា និងការអនុវលតសាក បង PB

• ណផនការៅុទ្ធសាស្តសតថវិកា (BSP) ប្លូវបានជនអនុវលតចាប្់ពី  ្ ាំ 2008

 ណោ ការ្៍ណ្នាាំសត ីពីការណរៀប្ច្ាំណផនការៅុទ្ធសាស្តសតថវិកា 

• ដ្ឋក់ប្កសងួច្ាំនួន ៨ ឱ្យអនុវលតសាក បងថវិកាកមមវិធីណដ្ឋៅណផ ក (2008-2014)

3. របានជៅការ្៍វាៅលាំល ណ ើការអនុវលត PB ក ុង  ្ ាំ 2012 និងកាំ្ល់ទ្ិសណៅសប្ាប្់ 2013-2020

4. ណរៀប្ច្ាំប្កប្ខ ឌ្  និង ណោ ការ្៍ណ្នាាំ សប្ាប្់ការដ្ឋក់អនុវលតអងគភាពថវិកា (BE) ណ្  ្ ាំ 2013

5. ដ្ឋក់អនុវលតសាក បងថវិកាកមមវិធីណពញណ ញ និងអងគភាពថវិកា ក ុង  ្ ាំ 2015 (១០ ប្កសួង សាថ ប្័ន), 

និង  ្ ាំ 2016 (១៥ ប្កសួង សាថ ប្័ន), 

• ណោ ការ្៍ណ្នាាំសត ីពនីលិី វិធីអនុវលតថវិកាកមមវិធី ប្លូវបានជនណរៀប្ច្ាំ និង ដ្ឋក់អនុវលតចាប្់ពី  ្ ាំ 2015

១.២. ការនប្តៀម្លកខណ្ៈស្ប្មាប់ជំហាន្ទីវ៣វនន្ PFMចាប់ពីឆ្ែ ំ ២០០៥

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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១.៣. ការវិវតតន្៍នន្ប្បព័ន្ធថវិកា

ប្ប្ព័នធថវិកាតាមប្នាា ល់

ថវិកា (1993-2016)

ថវិកាកមមវិធីណដ្ឋៅណផ ក 

ថវិកាកមមវិធីណពញណ ញ

កមម វិធី

(2008 - 2014)

សមិទ្ធកមម & កមមវិធី

(2020 - 2025)

• ណផែកណ ើធាលចុ្ ូ

• ប្ណងកើនថវិកា  ្ ាំប្នាា ប់្ ណផែកណ ើ

មូ ដ្ឋា ន  ្ ាំចាស់

• ប្រប្់ប្រងណប្ប្ មែិល

• ការប្លួលពិនិលយមនុច្ាំណាៅ 

(Ex ante control)

• ណោ នណោបានជៅផារភាា ប់្នងឹថវិកា

• ពិដ្ឋនកញ្ចប់្ថវិកា

• ច្ណកក មសកមមភាពោាំប្ទ្កមមវិធី

• សូច្នាករ ទ្ធផ /សមិទ្ធកមម

• ការប្លួលពិនិលយតាមដ្ឋន (របានជៅការ្៍សមិទ្ធកមម)

• ច្ណកក មសកមមភាពោាំប្ទ្កមម វិធី

• សចូ្នាករកមមវិធី

• សាក បង 8 ប្កសួង

កមមវិធី & សមិទ្ធកមម

(2015 - 2020)

• ថវិកាណផែកណ ើ

ព័ល៌ានអាំពីសមិទ្ធកមម

• ពិដ្ឋនកញ្ចប់្ថវិកា

• កិច្ចប្ពមណប្ពៀងការអនុវលតកមមវិធី

• ការប្លួលពិនិលយតាមដ្ឋន និង

វាៅលាំល ណ ើសមិទ្ធកមម

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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១.៤. ទិស្នៅយុទធសាស្រស្តនន្ការផ្កទប្ម្ង្់ប្បព័ន្ធថវិកា 2013-2020

- ប្ណងកើនវិន័ៅក ុងការប្រប្់ប្រងហិរញ្ញវលថុសាធារ្ៈ (លុ យភាព/ច្ីរភាព) ប្ណងកើនប្ប្សិទ្ធភាពវិភា្  

( វិភា្  ច្ាំណោ ណៅទទ្ិភាព) និងប្ណងកើនប្ប្សិទ្ធភាពប្ណច្ចកណទ្ស និងប្ប្លិប្លតិការច្ាំណាៅ។

- ការផ្លា ស់ប្តូរជាប្ណ ត្ ើរៗ ពីប្ប្ព័នធថវិកាណផ្លត លណ ើធាលុច្ូ  និងម្ឈការ ណៅប្ប្ព័នធថវិកា និងការ

ប្រប្់ប្រងណ  ណផ្លត លណ ើធាលុណច្ញ ( ទ្ធផ  /សមិទ្ធកមម) និងាន កខ្ៈ វិសហម្ឈការ 

និងវិម្ឈការសមប្សប្។

នោលនៅគ្នឹ្្ោះ ២ នន្ការផ្កទប្ម្ង្់ប្បព័ន្ធថវិកា ២០២០

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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១.៥. ទិស្នៅយុទធសាស្រស្តនន្ការផ្កទប្ម្ង្់ប្បព័ន្ធថវិកា 2013-2020 (ត)

លកខណ្ៈនន្

ប្បព័ន្ធថវិកា

កម្ពុជា

៤-ការប្តួតពិនិ្តយន្ិង្វាយតនម្្នលើវលទធនល/ស្ម្ិទធកម្មវ

អនុវលតប្កប្ខ ឌ្  និងៅនតការតាមដ្ឋនវាៅលលមា ទ្ធផ  និងការប្រប្់ប្រងណផ្លត លណ ើធាលុណច្ញ  ប្សប្តាម

ទ្ិសណៅ វិសហម្ឈការ/ វិម្ឈការ ណ ើមបីធានាលាា ភាព រ្ណនៅយភាព និងការទ្ទ្ួ ខុសប្លូវ

ច្ាស់លាស់

៣-ការអន្ុវតតថវិកាៈធានាឱ្យានការអនុវលតថវិកាប្ប្កប្ណដ្ឋៅស័កតិសិទ្ធភាពនិងប្ប្សិទ្ធភាព 

ប្លួលពិនិលយ តាមដ្ឋន និងវាៅលលមាទាំងណ ើធាលុច្ូ  និង ធាលុណច្ញ។

២-ការអន្ុម្័តថវិកាៈវប្ប្ណេទ្ ្ាំពូកច្ាំណាៅ ណោ នណោបានជៅ កមមវិធី និងសូច្នាករ។

១-ការនរៀបចំថវិកាៈវប្លូវណផែកណ ើណោ នណោបានជៅ កមមវិធី និងសូច្នាករ ណ  ានប្កប្ខ័ ឌ្ រលិៅុលត និង

ៅនតការច្ាសល់ាស់ក ុងការផារភាា ប់្ថវិកាណៅនឹងណោ នណោបានជៅ និងទច្វាស់ណវង ទ្ធផ  ណ ើមបធីានា    

 វិន័ៅថវិកា (លុ យភាព/និរនត ភាព) ប្ប្សិទ្ធភាពវិភា្ ( វិភា្ច្ាំណោ ណៅទទ្ិភាព) និងប្ប្សិទ្ធភាពប្ណច្ចកណទ្ស 

និងប្ប្លិប្លតិការច្ាំណាៅ។

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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១.៦. ទិស្នៅយុទធសាស្រស្តនន្ការផ្កទប្ម្ង្់ប្បព័ន្ធថវិកា 2013-2020 (ត)

យុទធសាស្រស្តស្ប្មាប់ពប្ង្ឹង្ការអនុ្វតតប្បព័ន្ធថវិកាថមីវនដ្ឋយផ្នែកនលើលទធនល

១. ការពប្ងឹ្ង្ការនរៀបចំវន្ិង្អនុ្វតតផ្នន្ការយុទធសាស្រស្តថវិកាវ(BSP)

ណ ើមបបី្ប្សិទ្ធភាពលនការផារភាា ប់្ថវិកា ណៅនឹងណោ នណោបានជៅ

២. ការពប្ង្ឹង្វនិ្ង្ពប្ង្ីកការអនុ្វតតថវិកាកម្មវិធីនពញនលញវ(PB)

ណ ើមបីប្ប្សិទ្ធភាពលន ទ្ធផ /សមិទ្ធកមម

៣. ពប្ង្ឹង្វនិ្ង្វពប្ងី្កការអន្ុវតតអង្គភាពថវិកាវ(BE) 

ណ ើមបីប្ណងកើនរ្ណនៅយភាពហិរញ្ញវលថុ និងការទ្ទ្ួ ខុសប្លូវណ ើ ទ្ធផ ការករ

៤.  ពប្ង្ឹង្វនិ្ង្ពប្ង្ីកការអនុ្វតតចណំាត់ថ្នែ ក់មាតិកាថវិកាថមី, ប្ង្់គ្ណ្ន្ីថមីវន្ិង្វFMIS

ណ ើមបីពប្ងឹងរ្ណនៅយភាពហិរញ្ញវលថុ 

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា



10

1. ច្ាប្់សត ីពីប្ប្ព័នធហិរញ្ញវលថុសាធារ្ៈ  ្ ាំ ២០០៨ ៖ ាប្តា ២៥ ការដ្ឋក់អនុវលតថវិកាកមមវិធី ណដ្ឋៅប្ប្កាសរប្ស់ កសហវ

2. ៅុទ្ធសាស្តសត លនការពប្ងឹង និងពប្ងីកការអនុវលតថវិកាកមមវិធី តាមការសណប្មច្រប្ស់ប្ប្មុខរា្រដ្ឋា េិបានជ 

  ្ ាំ 2015 ច្ាំនួន ១០ ប្កសួង សាថ ប្័ន ប្ពមទាំង មនាីរ្ាំនាញរា្ធានី ណខលត, 

  ្ ាំ 2016 ច្ាំនួន ១៥ ប្កសួង សាថ ប្័ន ប្ពមទាំង មនាីរ្ាំនាញរា្ធានី ណខលត ,  

  ្ ាំ 2017 ច្ាំនួន ១១ ប្កសងួ សាថ ប្័ន ប្ពមទាំង មនាីរ្ាំនាញរា្ធានី ណខលត, និង សាលាណខលតមួៅច្ាំនួន

  ្ ាំ 2018 ច្ាំនួន ៣ ប្កសួង សាថ ប្័ន, និង សាលាណខលតមួៅច្ាំនួនប្ណនថមណទ្ៀល

 តាមការណប្ោងទ្ុកប្ឋម រឺណ្  ្ ាំ ២០២០ រឺ ប្រប្់សាថ ប្័ន ទាំងថ្ន ក់ជាលិ និង  រ ាបានជ ថ្ន ក់ណប្កាមជាលិ 

អនុវលតថវិកាកមមវិធីណពញណ ញ  ណ ើមបីឈានណៅអនុម័លថវិកា តាមកមមវិធី

១.៧. យុទធសាស្រស្តនន្ការពប្ង្ឹង្វន្ិង្វពប្ង្ីកថវិកាកម្មវិធី

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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១.៨. ការផ្្លស់្បតូរម្លូដ្ឋា ន្នន្ការនរៀបចំថវិកាវន្ិង្អន្ុម្័តវថវវិកា

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា

ម្លូដ្ឋា ន្បចចុបបន្ែ ម្ូលដ្ឋា ន្ថមី

ប្បនភទ/ជំពូក តប្ម្វូការថវិកាវ(លាន្នរៀល) នោលន្នោបាយ ស្ូចនាករ/នោលនៅ តប្ម្វូការថវិកាវ(លាន្នរៀល)

ប្ប្ណេទ្ ១ ១០០ ០០០ (១) ណោ នណោបានជៅទី្១
សូច្នាករទ្ី១៖
សូច្នាករទ្ី២៖

៩៤ ០០០

៦០ ៤១ ០០០ ១.១- កមមវធីិទី្ ១
សូច្នាករទ្ី១៖
សូច្នាករទ្ី២៖

៤៧ ០០០

៦១ ១៤ ០០០ ១.១.១- អនុកមមវិធី

៦២ ១៣ ០០០ ១.១.១.១- ច្ណកក មសកមមភាព

៦៤ ៣២ ០០០ ១.២- កមមវិធីទ្ី ២
សូច្នាករទ្ី១៖
សូច្នាករទ្ី២៖

៤៧ ០០០

ប្ប្ណេទ្ ២ ១.២.១- អនុកមមវិធី

៦៦ ១.២.១.១- ច្ណកក មសកមមភាព

ប្ប្ណេទ្ ៣ ២២ ០០០ (២) ណោ នណោបានជៅទី្២
សូច្នាករទ្ី១៖
សូច្នាករទ្ី២៖
សូច្នាករទ្ី៣៖

១៤១ ០០០

៦៥ ២២ ០០០ ២.១- កមមវធីិទី្ ៣
សូច្នាករទ្ី១៖
សូច្នាករទ្ី២៖

៤៧ ០០០

ប្ប្ណេទ្ ៤ ១១៣ ០០០ ២.១.១- អនុកមមវិធី

៦៣ ១១៣ ០០០ ២.១.១.១- ច្ណកក មសកមមភាព

២.២- កមមវធីិទី្ ៤
សូច្នាករទ្ី១៖
សូច្នាករទ្ី២៖

៤៧ ០០០

២.២.១- អនុកមមវិធី

២.២.១.១- ច្ណកក មសកមមភាព

២.៣- កមមវធីិទី្ ៥
សូច្នាករទ្ី១៖
សូច្នាករទ្ី២៖

៤៧ ០០០

២.៣.១- អនុកមមវិធី

២.៣.១.១- ច្ណកក មសកមមភាព

ស្រុប ២៣៥វ០០០ នោលន្នោបាយ២/កម្មវិធី៥ ស្ូចនាករវ៥/១០ ២៣៥វ០០០



មហិច្ឆតា និងការផ្លា ស់ប្តូរជាប្ណ ត្ ើរៗ

នវូប្ប្ព័នធប្រប់្ប្រងថវិការប្ស់កមពុជា

ណ ព្ ោះណៅប្ប្ព័នធប្រប្់ប្រងថ វិកាណផ្លត លណ ើ

 ទ្ធផ  ឬ សមិទ្ធកមម និងវិម្ឈការ  

ណ្  ្ ាំ២០២៥។

12

ទិដាភាពរួម្នន្

ប្បព័ន្ធថវិកាប្បនទស្កម្ពុជា

បចចុបបន្ែ
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១.៩. ដំនណ្ើរការនន្ការនរៀបចំវវន្ិង្វអន្ុវតតថវិកាប្បចាឆំ្ែ ំ

ឆ្ែ ថំវិកាវរបស្់ប្បនទស្កម្ពុជាបាន្ចាប់ននតើម្ពី

នថៃទីវ១វផ្ខវម្ករាវដល់នថៃទីវ៣១វផ្ខធែូ

ប្កប្ខ ឌ្ ា៉ា ប្កូណស ា-

កិច្ច/ច្ា្ំ  ូ-ច្ាំណាៅ 

រៅៈណព មធយម, 

ណផនការ ៅុទ្ធសាស្តសត

ថវិកា 

ថវិកាប្ប្ចាាំ  ្ ាំ

ច្ាប្់សត ីពីការ

ប្រប្់ប្រងហិរញ្ញ-

វលថបុ្ប្ចាាំ  ្ ាំ

ការអនុវលត  

តាមដ្ឋន និង

របានជៅការ្៍

ការវាៅលលមា

វដតថវិកា

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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ណផនការៅុទ្ធសាស្តសតអវិឌ្ឍជាលិ /កមមវិធីវិនិណោរសាធារ្ៈ ការបានជ៉ា ន់ប្ប្ា្ការច្ាំណាៅ

អគ្គ.គោលនគោបាយ / ក.ស.ហ.វ

ថវិកា

ប្ប្ចាាំ  ្ ាំ

អគ្គ.ថវកិា / ក.ស.ហ.វ

ពាករ្៍ណស ាកិច្ច ពាករ្៍ច្ាំ្ូ 

សាំណ្ើរសុាំថវិការប្ស់ប្កសងួ

• ការច្រចាថវិកា

• កាប្កូសរុប្ថវិកា

អនុម័លណដ្ឋៅរ្ៈរ ាមស្តនតី

របានជៅការ្៍ណស ាកិច្ច ច្ាប្់សត ីពីកាប្រប្់ប្រង

ហិរញ្ញវលថុប្ប្ចាាំ  ្ ាំ
អនុម័លណដ្ឋៅនីលិប្ញ្ញលតិ

ប្ពោះរាជានុញ្ញញ លឱ្យណប្ប្ើច្ាប្់ប្រប្់ប្រង

ហិរញ្ញវលថុប្ប្ចាាំ  ្ ាំ

ប្រប្់ប្កសួង សាថ ប្័នៅកច្ាប្់ណនោះណៅអនុវលត

ណវទ្ិកាពិណប្ោោះណោប្ ់ជាសាធារ្ៈ
(សា្ិកសភា, អងគការណប្ៅរដ្ឋា េិបានជ , ល រូអេិវឌ្ឍន៍,  វិស័ៅកក្ន)

មីនា

ណមសា

កកកដ្ឋ

មិថុនា

សីហា - កញ្ញញ

លុលា

 វិច្ឆិកា

ធ ូ

មករា

ប្កប្ខ ឌ្ ា៉ា ប្កូណស ាកិច្ច  & ប្កប្ខ ឌ្ ថវិការៅៈណព មធយម

សារាច្រណ្នាាំការណរៀប្ច្ាំថវិកា

ណផនការៅុទ្ធសាស្តសតថវិកា

១.១០. ប្កបខណ្ឌ វន្ិង្វប្បតិទិន្នន្ការនរៀបចថំវិកាប្បចាឆំ្ែ ំ

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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១.១១. ទំនាកទ់ំន្ង្រវាង្នោលន្នោបាយវន្ិង្វរចនាស្ម្ព័ន្ធកម្មវិធី

ណផនការៅុទ្ធសាស្តសដអេិវឌ្ឍន៍ជាលិ និង ណោ នណោបានជៅតាមវិសៅ័ (កប្មិលជាលិ)

ណោ ប្ាំ្ងណោ នណោបានជៅ (កប្មិលប្កសួង)

កមមវិធី (ៅុទ្ធសាស្តសដកប្មិលប្កសួង)

អនុកមមវិធី

ច្ណកក មសកមមភាព ច្ណកក មសកមមភាព

អនុកមមវិធី

ច្ណកក មសកមមភាព ច្ណកក មសកមមភាព

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា



១.១២. ទំនាកទ់ំន្ង្រវាង្រចនាស្ម្ព័ន្ធប្កស្ួង្វសាថ ប័ន្វន្ិង្រចនាស្ម្ព័ន្ធនោលន្នោបាយ

16

សកមមភាព

រចនាស្ម្ព័ន្ធប្គ្ប់ប្គ្ង្ ស្ិទធិអំណាចវន្ិង្ការទទួលខុស្ប្តូវវវវវវវវវវ រចនាស្ម្ព័ន្ធនោលន្នោបាយ

កប្មិល ឹកនាាំ និងកា្ំ ល់ណោ នណោបានជៅ 

(កប្មិលទ្១ី: ប្កសួងសាថ ប្ន័)
កាំ្ល់ណោ នណោបានជៅ

កប្មិលប្រប្់ប្រងប្ណច្ចកណទ្ស និងកាំ្ល ់ៅុទ្ធសាស្តសត /កមមវិធី 

(កប្មិលទ្២ី: អរគណ ខាធិការ/អរគនាៅកដ្ឋា ន)

កប្មិលប្ណច្ចកណទ្ស និងកា្ំ ល់ អនកុមមវិធី/ ច្ណកក មសកមមភាព

(កប្មិលទ្៣ី:នាៅកដ្ឋា ន /សមមូ )

កប្មិលប្ណច្ចកណទ្ស និងអនុវលតសកមមភាព

(កប្មិលទ្៣ី/៥...: ប្ណាត អងគភាពណប្កាមឱ្វាទ្)

ណោ ប្ាំ្ងណោ នណោបានជៅ/ ៅុទ្ធសាស្តសត /កមម វិធី

ៅុទ្ធសាស្តសត /កមមវិធី

អនុកមមវិធ/ី ច្ណកក មសកមមភាព

កាំ្ល់ៅុទ្ធសាស្តសត /កមមវិធី

កាំ្ល់អនុកមមវិធី/ ច្ណកក មសកមមភាព

កាំ្ល/់អនុវលតសកមមភាព

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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ច្ាំណាៅប្ប្ចាាំ

ច្ាំណាៅសប្ាប្់ណោ នណោបានជៅថមី

ច្ាំណាៅណ  ណកើលណ ើងណលមតង-មិនប្ប្ចាាំ

ហិរញ្ញប្បទនក ុងប្សុក

ប្ទ្ប្ទ្ង់ថវិកា

ហិរញ្ញប្បទនឥលសាំ្ង & ឥ្ទនសមបទន

ចំណាយ

ប្បតិបតតិការ

ចំណាយវវវវ

ម្ូលធន្
ថវិកា

ថវិកាប្ប្ចាាំ  ្ ាំ៖ ានរៅៈណព  ១២  ណខ រឺចាប្់ណផតើមពី   

លថៃទ្ី ១ ណខ មករា   ់លថៃទ្ី ៣១ ណខធ ូ

ឥ្ទនច្ាំណាៅក ុង  ្ ាំណនោះ មិនអនុញ្ញញ ល ឱ្យណ ើកណៅ

ចាៅណ្  ្ ាំប្នាា ប្់

ខាង់ច្ាំណាៅណ  អនុញ្ញញ លឱ្យណ ើកណៅចាៅណ្  ្ ាំប្នាា ប្់ 

រឺានណលរា ់ច្ាំណាៅណ ើរណប្ាងអេិវឌ្ឍទាំងឡាៅណា

ណ  ជាហិរញ្ញប្បទនណដ្ឋៅល រូអេិវឌ្ឍន៍

រា ់រណប្ាងវិនិណោរ ប្លូវបានជនវាៅលាំល  និងអនុញ្ញញ ល

ណដ្ឋៅប្ប្មុខរា្រដ្ឋា េិបានជ 

លកខណ្ៈពិនស្ស្នន្ថវិកា

នោលការណ្៍ផ្ណ្នាំ

• ណោ ការណ្នាាំ សប្ាប្់  BSP

• ណោ ការណ្នាាំ សប្ាប្់ PB

• ណោ ការណ្នាាំ សប្ាប្់ BE

១.១៣. ធាតុវនិ្ង្វវលកខណ្ៈរបស់្ថវិកាកម្ពុជា

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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 ណរៀប្ច្ាំៅុទ្ធសាស្តសតសត ីពីការណកទ្ប្មង់ប្ប្ព័នធថវិកា  ្ ាំ ២០១៧ - ២០២៥ ណ ើមូ ដ្ឋា ន ៖

 ប្ទ្ពិណសាធន៍លនការអនុវលត ២  ្ ាំ មកណនោះ

 ទ្សសនកិច្ចសិកាថមីៗ ណ្ ប្ប្ណទ្សា៉ា ណ សុី និង ប្ប្ណទ្សលថ

 កាំ្ល់ណផនទ្ីណោ ច្រសប្ាប្់អនុវលត

 ការណធវើវិណសាធនកមមច្ាប្់ប្ប្ព័នធហិរញ្ញវលថុណដ្ឋៅណផ ក ឬ ការណរៀប្ច្ាំច្ាប្់ប្ប្ព័នធថមី

 ការដ្ឋក់អនុវលតប្កប្ខ ឌ្ ថវិការៅៈណព មធយមសប្ាប្់វិស័ៅ និង ប្កសងួនីមៅួៗ

 ការកាំ្ល់ពិដ្ឋនកញ្ចប្់ថវិកាប្ប្ចាាំ  ្ ាំ

 ការដ្ឋក់អនុវលតប្ប្ព័នធប្លួលពិនិលយ តាមដ្ឋន និងវាៅលលមាការអនុវលត (M&E)

 ធានាប្ប្សិទ្ធភាពលនភាពប្ប្ទក់ប្កឡារវាងការណកទ្ប្មង់ប្ប្ព័នធថវិកា ជាមៅួនឹង ការណកទ្ប្មង់រ ាបានជ សាធារ្ៈ 

និងការណកទ្ប្មង់ណប្ៀវលស

 ធានាប្ប្សិទ្ធភាពលនភាពប្ប្ទក់ប្កឡារវាងការណកទ្ប្មង់ប្ប្ពន័ធថវិកាថ្ន ក់ជាលិ និង ថ្ន ក់ណប្កាមជាលិ ក ុងប្កប្ខ ឌ្ វិម្ឈការ 

និង វិសហម្ឈការ (D&D)

១.១៤. ជំហាន្បនាា ប់វ៖វវ

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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ពតម៌ាន្

ថវិកា

លទធនល
កែុង្ឆ្ែ ំ

ពតម៌ាន្ប្គ្ប់ប្ោន់្វសាម្ញ្ញង្ហយយល់

ថវិកា

លទធនលកែុង្ឆ្ែ ំ

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា



មហិច្ឆតា និងការផ្លា ស់ប្តូរជាប្ណ ត្ ើរៗ

នវូប្ប្ព័នធប្រប់្ប្រងថវិការប្ស់កមពុជា

ណ ព្ ោះណៅប្ប្ព័នធប្រប្់ប្រងថ វិកាណផ្លត លណ ើ

 ទ្ធផ  ឬ សមិទ្ធកមម និង វិម្ឈការ 

ឱ្យបានជនណជារ្័ៅណ្  ្ ាំ២០២៥។

20

ផ្នែកទីវ២. ផ្នន្ការយុទធសាស្រស្ដថវិកា
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-ប្ប្ព័នធថវិកាតាមប្នាា ល់ថវិកា (Line Item Budgeting)

-កញ្ចប់្ថវិកា  ្ ាំប្នាា ប់្ ណផែកណ ើកាំណ្ើន  ្ ាំចាស់, មិនានមូ ដ្ឋា នច្ាស់លាស់ , មិនប្កា ញពីណោ ណៅ

ច្ាស់លាស់លនលប្មូវការច្ាំណាៅ

-មិនប្កា ញការផារភាា ប់្ថវិកា ណៅណោ នណោបានជៅ

-ធនធានហិរញ្ញវលថុណ  ានទាំងអស់មិនឆាុោះប្ញ្ញច ាំង រឺ មិនសាហរ្កមម

-ក ុងប្កប្ខ ឌ្ កមម វិធីណកទ្ប្មង់ការប្រប្់ប្រងហិរញ្ញវលថុសាធារ្: ណផនការៅុទ្ធសាស្តសតថវិកា ប្លវូ

បានជនប្ណងកើលជាឧប្ករ្៍ណ ើមបីផារភាា ប្់ថវិកាណៅនឹងណោ នណោបានជៅរប្សរ់ា្រដ្ឋា េិបានជ  ណនាោះ រឺ

២.១. នស្ចកដីននដើម្

ការនធវើផ្នន្ការ ការនធវ ើថវិកា

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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• ាប្តា  ៣៩ លនច្ាប្់សត ីពីប្ប្ព័នធហិរញ្ញវលថុសាធារ្ៈ ណ  

ប្ប្កាសឱ្យណប្ប្ើណដ្ឋៅ ប្ពោះរា្ ប្កមណ ខ នស/រកម/០៥០៨/០១៦ 

ច្ុោះលថៃទ្ី ១៣ ណខ ឧសភា  ្ ាំ ២០០៨  បានជនកាំ្ល់់នូវប្ប្លិទ្ិន 

សប្ាប្់ការណរៀប្ច្ាំថវិកា  (ណរៀប្ច្ាំណសច្កដីប្ាងច្ាប្់ហិរញ្ញវលថុ

ប្ប្ចាាំ  ្ ាំ) ជា  ០៣   ាំណាក់កា ៖

២.១. នស្ចកដនីនដើម្ (ត)

01

02

03ការណរៀប្ច្ាំណផនការៅុទ្ធសាស្តសត  ថវិកា

ពីណខ មីនា    ់ ណខឧសភា

ការណរៀប្ច្ាំកញ្ចប់្ថវិកា

ពីណខ មិថុនា   ់ ណខកញ្ញញ

ការអនុម័លថវិកា

ពីណខលុលា   ់ ណខធ ូ

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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ជាណផនការថវិការៅៈណព មធយម (៣  ្ ាំ រំកិ ) តាមអេិប្កមពីណប្កាមណ ើងណ ើ (Bottom-Up Approach)

ណ ើមបីធានាថ្ន ណោ នណោបានជៅអាទ្ិភាពរប្ស់រា្រដ្ឋា េិបានជ ប្លូវបានជនផារភាា ប្់ណៅនឹងថវិកា តាមរៅៈការ

កាំ្ល់ឱ្យបានជនច្ាស់លាស់នូវ ៖

- ណោ ប្ាំ្ងណោ នណោបានជៅរប្ស់ ប្កសួង សាថ ប្័ន

- កមមវិធី ឬ ៅុទ្ធសាស្តសដអាទ្ិភាព  

- សូច្នាករ និងណោ ណៅសូច្នាករ 

- ធនធានច្រនដ និងធនធានម ូធន ទាំងថវិការ ា ទាំងថវិកាល រអូេិវឌ្ឍន៍

២.២. ន្ិយម្ន្័យ

ផ្នន្ការយុទធសាស្រស្ដថវិកា

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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២.៣. ទំនាក់ទំន្ង្រវាង្នោលន្នោបាយវន្ិង្វរចនាស្ម្ព័ន្ធកម្មវិធី

ណផនការៅុទ្ធសាស្តសដអេិវឌ្ឍន៍ជាលិ និង ណោ នណោបានជៅតាមវិសៅ័ (កប្មិលជាលិ)

ណោ ប្ាំ្ងណោ នណោបានជៅ (កប្មិលប្កសួង)

កមមវិធី (ៅុទ្ធសាស្តសដកប្មិលប្កសួង)

អនុកមមវិធី

ច្ណកក មសកមមភាព ច្ណកក មសកមមភាព

អនុកមមវិធី

ច្ណកក មសកមមភាព ច្ណកក មសកមមភាព

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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២.៤. ដំនណ្ើរការនន្ការនរៀបចំផ្នន្ការយុទធសាស្រស្ដថវិកា

1

ា្ំហានទី្ ១
កាំ្ល់ណោ ប្ា្ំ ងណោ នណោបានជៅ

2

ា្ំហានទី្ ២
ណរៀប្ច្ាំកមមវធីិ ឬ ៅុទ្ធសាស្តសដអាទិ្ភាព

3

ា្ំហានទី្ ៣
កាំ្ល់សូច្នាករ និងណោ ណៅសូច្នាករ

4

ា្ំហានទី្ ៤
ការកាំ្ល់ធនធាន

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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២.៥. អតថប្បនោជន្៍នន្ការនរៀបចំផ្នន្ការយុទធសាស្រស្ដថវិកា

1

2

3

4

5

ផារភាា ប្់ថវិកាណៅនឹងណោ ប្ាំ្ងណោ នណោបានជៅ

មូ ដ្ឋា នសប្ាប្់ការណរៀប្ច្ាំៅុទ្ធសាស្តសតអាទ្ិភាព

ម ូដ្ឋា នលនការណរៀប្ច្ាំថវិកាកមមវិធី

ធានាបានជនប្ប្សិទ្ធភាព និងភាពស័កដិសិទ្ធិលនការណប្ប្ើប្បានជស់ធនធានសាធារ្ៈ

ឧប្ករ្៍សប្ាប្់ណធវើសាហរ្កមមថវិការវាងថវិកាច្រនដ និងថវិកាម ូធន 

(ទាំងថវិការ ា និងថវិកាល រអូេិវឌ្ឍន៍)

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា



មហិច្ឆតា និងការផ្លា ស់ប្តូរជាប្ណ ត្ ើរៗ

នវូប្ប្ព័នធប្រប់្ប្រងថវិការប្ស់កមពុជា

ណ ព្ ោះណៅប្ប្ព័នធប្រប្់ប្រងថ វិកាណផ្លត លណ ើ

 ទ្ធផ  ឬ សមិទ្ធកមម និង វិម្ឈការ 

ឱ្យបានជនណជារ្័ៅណ្  ្ ាំ២០២៥។

27

ផ្នែកទីវ៣. ថវិកាកម្មវិធី



28អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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៣.១. អតថប្បនោជន្៍នន្ថវិកាកម្មវិធី

1

2

3

4

5

ពប្ងឹងការផារភាា ប្់ថវកិា ណៅនឹងណោ នណោបានជៅអាទ្ិភាពរប្សប់្កសួង-សាថ ប្័ន

ប្ណងកើលប្នាា ល់រ្ណនៅយភាព (line accountability)លផាក ុងប្កសួង-សាថ ប្័ន រវាងថ្ន ក់ ឹកនាាំ និង  អ កប្ប្លិប្លតិ/

អងគភាពប្ប្លិប្លតិ /អងគភាពថវិកា (Budget Entity)

ព័ល៌ានប្ប្ណសើរជាងមុនអាំពីណោ ប្ា្ំ ងលនលប្មូវការច្ាំណាៅ ណ  ជាមូ ដ្ឋា ន ៏សាំខាន់ក ុង ាំណ ើ្រការ

លនការណធវើ ណសច្កតីសណប្មច្ចិ្លត (Decision Making Process) ក ុងការវិភា្ ធន ធាន/ថ វកិា

ផ្លា ស់ប្តូរពីការៅកច្លិតទ្ុកដ្ឋក់ណលណ ើធាលុចូ្ (Input) ណៅជាការណផ្លត លណៅណ ើ ទ្ធផ (Output) ឬ

សមិទ្ធកមម (Performance) រប្ស់ប្កសួង សាថ ប្័ន នីមួៅៗ

្ាំរុញការណប្ប្ើប្បានជស់ការវិភារអលថប្ប្ណោ្ន៍លនលថាច្ាំណាៅ (Cost-Benefit Analysis) ណ ើមបី

ធានាលលមាលន ុៅ (Value for Money) ណា រឺ លថាសមរមយ ច្ាំណោ ណៅ ណហើៅទ្ទ្ួ បានជន

ប្រិា្ណប្ច្ើន និង ានរុ្ភាព

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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៣.២. ន្ិយម្ន្័យនន្ថវិកាកម្មវិធី

•ជាការណរៀប្ច្ាំថវិកាណដ្ឋៅណផ កណ ើកមមវិធីច្ាស់លាស់ ណ ើមបីឈានណៅសណប្មច្ ណោ ប្ាំ្ង ណោ នណោបានជៅ

រប្ស់ប្កសួង-សាថ ប្័ន ប្សប្តាមណោ នណោបានជៅណ  ានណច្ងក ុងវិស័ៅនីមួៅៗ

• ប្លូវានសូច្នាករសមិទ្ធកមមសប្ាប្់ជាៅនតការតាមដ្ឋន ណ ើមបីវាស់ណវង ណធវើរបានជៅការ្៍ ទ្ធផ ក ុង  ្ ាំ

(Ouput) និង ទ្ធផ ច្ុងណប្កាៅ (Outcome) ណៅតាមកមមវិធីនីមៅួៗ ប្ពមជាមួៅលប្មូវការកាំ្ល់ឱ្យបានជន

ច្ាស់លាស់នូវលថាធាលុច្ូ (Input) ណ  រួមាន ច្ាំណាៅច្រនត និង ច្ាំណាៅមូ ធនសប្ាប្់អនុវលត

សកមមភាព / កមមវិធី, រណប្ាង

ថវិកាកម្មវិធី

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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ទិដាភាពទងំ្ម្លូរបស្់ថវិកាកម្មវិធី

នធវ ើផ្នន្ការ

នធវើកម្មវវិធី

នធវ ើថវិកា

ទ្ិសណៅ និងណោ ប្ាំ្ង

ប្ប្ណេទ្ ឫ ធាលុផស ាំ  ៏លទ្ណទ្ៀល  

រមួទាំងរៅៈណព រប្សក់មមវធិី

ប្រិា្ធនធានណ  ប្លវូការាន ូច្ជា
ធនធានមនុសស សាា រៈប្រកិាខ  វលថុធាលុណ ើម ...

លប្មូវការធនធានហិរញ្ញវលថុ

សប្ាប្់អនុវលតកមមវធិី

ៅនតការវាសណវងកមម វិធី

ៅនតការពិនិលតនិងតាមដ្ឋន

កាអនុវលតថវិកាកមមវិធី

អាទ្ិភាព 

ណផនការសកមមភាព

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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កាល់ប្នថៅអប្តាមរ្ភាពទរក

កាល់ប្នថៅភាពប្កីប្ករប្ស់កសិករ

កាំណ្ើនអប្តាអកខរកមម

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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• ធនធានមនុសស

• ធនធានហិរញ្ញវលថុ

• ឧប្ករ្៍និងសាា រៈប្រិកាខ ណផសងៗ

• កមម វិធីប្ ត្ុ ោះប្ណាត  

• អ ក្ាំងណឺ  ទ្ទ្ ួការពាបានជ 

•  ិខិលឆាងណ នណ  ណច្ញ

• ការកសាងសាលាណរៀន និងម ឌ្  សុខភាព

• ការណកើនណ ើងច្ាំណ្ោះ ឹងឬ្ាំនាញ

• សុខភាពប្ប្ណសើរណ ើង

• ណធវើឱ្យប្ប្ណសើរណ ើងនវូពិនាុរប្ស់សិសស

Program Logic Model

Input Output Outcome

ធាតចូុល លទធនលកែុង្ឆ្ែ ំ លទធនលចុង្នប្កាយ

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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៣.៣. ដំនណ្ើរការនន្ការនរៀបចំថវិកាកម្មវិធី

ា្ំហាន១

កាំ្ល់ណោ ប្ាំ្ង-

ណោ នណោបានជៅ

្ាំហានទ្ី២

ណរៀប្ច្ាំកមមវិធី

្ាំហានទ្ី៣

កាំ្ល់សូច្នាករ និង

ណោ ណៅសូច្នាករ

្ាំហានទ្ី៤

ការរ្នា

លថាច្ាំណាៅ

្ាំហានទ្ី ៥

ការតាមដ្ឋន ការណធវើរបានជៅ-

ការ្៍ និង ការវាៅលលមា

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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៣.៣.១. ការកំណ្ត់នោលបំណ្ង្នោលន្នោបាយ

35

ា្ំហាន១

កាំ្ល់ណោ ប្ាំ្ង-

ណោ នណោបានជៅ

្ាំហានទ្ី២

ណរៀប្ច្ាំកមមវិធី

្ាំហានទ្ី៣

កាំ្ល់សូច្នាករ និង

ណោ ណៅសូច្នាករ

្ាំហានទ្ី៤

ការរ្នា

លថាច្ាំណាៅ

្ាំហានទ្ី ៥

ការតាមដ្ឋន ការណធវើ

របានជៅ-ការ្៍ និង ការ

វាៅលលមា

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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៣.៣.២. ការកំណ្ត់រចនាស្ម្ព័ន្ធកម្មវិធី

ណោ ប្ាំ្ងណោ នណោបានជៅ

កមមវិធី

អនុកមមវិធី

ច្ណកក មសកមមភាព ច្ណកក មសកមមភាព

អនុកមមវិធី

ច្ណកក មសកមមភាព ច្ណកក មសកមមភាព

***ប្កសួងមួៅអាច្កាំ្ល់ណោ ប្ាំ្ង

ណោ នណោបានជៅោ៉ា ងណប្ច្ើនប្លឹម ២ និង 

កមមវិធីោ៉ា ងណប្ច្ើនប្លឹម ៥

្ាំហាន១

កាំ្ល់ណោ ប្ាំ្ង-

ណោ នណោបានជៅ

្ាំហានទ្ី២

ណរៀប្ច្ាំកមមវិធី

្ាំហានទ្ី៣

កាំ្ល់សូច្នាករ និង

ណោ ណៅសូច្នាករ

្ាំហានទ្ី៤

ការរ្នា

លថាច្ាំណាៅ

្ាំហានទ្ី ៥

ការតាមដ្ឋន ការណធវើ

របានជៅ-ការ្៍ និង ការ

វាៅលលមា

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា



្ាំហាន១

កាំ្ល់ណោ ប្ាំ្ង-

ណោ នណោបានជៅ

្ាំហានទ្ី២

ណរៀប្ច្ាំកមមវិធី

្ាំហានទ្ី៣

កាំ្ល់សូច្នាករ និង

ណោ ណៅសូច្នាករ

្ាំហានទ្ី៤

ការរ្នា

លថាច្ាំណាៅ

្ាំហានទ្ី ៥

ការតាមដ្ឋន ការណធវើ

របានជៅ-ការ្៍ និង ការ

វាៅលលមា

37

៣.៣.៣. ការកំណ្ត់ស្ចូនាករវន្ិង្នោលនៅស្ូចនាករ

• ត ើត ើងចង់ឱ្យមានការផ្លា ស់ប្ដូរអ្វីខ្ាះ?
ឥទ្ធិព 

• ត ើត ើងចង់សតរេចអ្វី?
 ទ្ធផ 

ចុ្ងណប្កាៅ

• ត ើត ើងផលិ អ្វី (ទំនិញ/តសវា)? ទ្ធផ ក ុង  ្ ាំ

• ត ើត ើងត្វើអ្វី?ច្ណកក មសកមមភាព

• ត ើត ើងតរប្ើរាស់អ្វីត ើេបី
បំ្តេញការងារ?ធាលុច្ូ 

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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៣.៣.៣. ការកំណ្ត់ស្ចូនាករវន្ិង្នោលនៅស្ូចនាករវ(ត)

សូច្នាករ រឺជារកវ ស់ណ ើ ទ្ធផ ណ  សណប្មច្បានជន  

ណច្កណច្ញជា ២ កប្មិល៖ 

– សូច្នាករ ទ្ធផ ក ងុ  ្ ាំ (Output Indicator)

– សូច្នាករ ទ្ធផ ចុ្ងណប្កាៅ (Outcome Indicator)

សូច្នាករ ទ្ធផ ក ងុ  ្ ាំ វាស់ណវងណៅណ ើទ្ាំនិញ ឬ ណសវា ណ  ផ ិលបានជន។  

ឧទហរ្៍ ច្ាំននួ វា៉ាក់សាាំង ណ  បានជនផដ ់, ច្ាំនួនពូ្ប្សូវណ  បានជនណច្ក្ូនកសិករ

សូច្នាករ ទ្ធផ ចុ្ងណប្កាៅ វាស់ណវងភាពសកតិសិទ្ធិលន ទ្ធផ ច្ុងណប្កាៅ ណដ្ឋៅណផែកណ ើ  មូ ដ្ឋា ន

លន ទ្ធផ ក ុង  ្ ាំណ  សណប្មច្បានជន។ 

ឧទហរ្៍ ភាររៅនិសសិលទ្ទ្ួ បានជន អាហារូប្ករ្,៍ ភាររៅអ ក្ាំងណឺ  ជាសោះណសបើៅ

ស្ូចនាករ ប្បនភទស្ូចនាករ

ប្ប្ណេទ្លនសូច្នាករ៖

• សូច្នាករាន កខ្ ៈជាប្រិា្

ឧទហរ្៍ ៖ ច្ាំននួវា៉ា ក់សាាំងណ  បានជនផដ ,់ ច្ាំននួសិសសណ  បានជនប្ណប្ងៀន, 

ច្ាំននួមុងណ  បានជនណច្ក

• សូច្នាករាន កខ្ ៈជារុ្ភាព

ឧទហរ្៍៖ រៅៈណព មធយមលនការរងចាាំរប្ស់អ ក ា្ំងកឺ ុងច្ណនាា ោះណព ណៅ  ់

ណពទ្យ និងណព ទ្ទ្ួ បានជនការពាបានជ ,   រៅៈណព មធយមលនការណឆាើៅលប្រប្ស់

អងគភាពពនាលអ់រគិេ័ៅ, ការដ្ឋក់ពិនាុ (rating) ណ ើភាពរាកទ់កស់ប្ាប្់ណសវា    

ណ  បានជនផដ ់, ភាររៅលនអលិថិ្នណ  ៅ ណ់ ើញថ្នបានជនទ្ទ្ ួណសវាតាម

ការរំពឹងទ្ុក

• សូច្នាករប្ប្សិទ្ធភាព

ឧទហរ្៍៖ លថាច្ាំណាៅក ុងការផដ ់វា៉ា ក់សាាំងមៅួ ង, ផ ណធៀប្ច្ាំននួមស្តនដ ី

និងច្ាំននួប្ប្ជា្ន (មស្តនដាី កប់្ណប្មើប្ប្ជា្នបានជនប្៉ាុនាម ននាក់?)

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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ឧទហរណ្៍ៈវប្កស្ួង្អប់រំវយុវជន្វន្ិង្កីឡា

ទ្
ី ១

:
ធា
នា
 
ទ្
ធភា
ព
ទ្
ទ្
ួ 
បានជ
ន
 ណ
ស
វា
អ
ប្
់រំ 
ប្ប្
ក
ប្
ណដ្ឋ
ៅ
ស
ម
ធ
ម
៌

ទ្
ី ២

:
ណ 
ើក
ក
ម
ពស
់រ
ុ្
ភា
ព
 ន
ិង
ភា
ព
ណឆ
ាើៅ
ល
ប្

១. ការអេិវឌ្ឍការអប្់រំក ុងប្ប្ព័នធ ណប្ៅប្ប្ព័នធ និងមិនផាូវការ

១. ការពប្ងីកការអប្់រំកុារលូច្

២. ការពប្ងឹងរុ្ភាព និងប្ប្សិទ្ធភាពលនការអប្់រំណ្ប្ឋមសិកា

៣. ការច្ ូណរៀនប្ប្កប្ណដ្ឋៅសមធម៌  ការពប្ងឹងរុ្ភាព និងប្ប្សិទ្ធភាពលនការ អប្់រំណ្មធយមសិកា"

៤. ការពប្ងីកការអប្់រំណប្ៅប្ប្ព័នធ

៥. ការពប្ងឹង  និងការពប្ងីកកមមវិធីណ ើកកមពស់សុខភាពសិកា

៦. ណ ើកកមពស់រុ្ភាព និងប្ប្សិទ្ធភាពលនការអនុវលតកមមវិធីអប្់រំប្ណច្ចកណទ្ស

៧. ការអេិវឌ្ឍការករប្ ត្ុ ោះប្ ត្ុ ោះ និងវិប្កឹលការប្រូប្ណប្ងៀន

៨. ការអេិវឌ្ឍកមមវិធីសិកា សាា រៈសិកា និងប្ណាា  ័ៅ

៩. ការោាំប្ទ្រប្ស់មនាីរ្ាំនាញរា្ធានី  ណខលត

២. ការអេិវឌ្ឍឧលតមសិកា និងការប្សាវប្ជាវ

៣. ការអេិវឌ្ឍវិស័ៅអប់្រកំាៅ និងកីឡា

៤. ការអេិវឌ្ឍ្ាំនាញប្ណច្ចកណទ្សនិង្ាំនាញទ្នស់ប្ាប្ៅ់ុវ្ន

៥. ការោាំប្ទ្ណសវាអប្់រំ និងអេិបានជ កិច្ច ែ

នោ
ល
ប
ំណ្
ង្
នោ
ល
ន្
នោ
បា
យ

កម្មវិធី

អន្ុកម្មវវិធី

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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សូច្នាករ លនអនុកមមវិធីទី្ ២ ការពប្ងីងរុ្ភាព និងប្ប្សិទ្ធភាពលនការអប់្រំណ្ប្ឋមសិកា

ឧទហរណ្៍ៈវប្កស្ួង្អប់រំវយុវជន្វន្ិង្កីឡាវ(ត)

សូច្នាករ ទ្ធផ ក ងុ  ្ ាំ
ណោ ណៅ  ្ ាំ
២០១៦

ណោ ណៅ  ្ ាំ
២០១៧

ណោ ណៅ  ្ ាំ
២០១៨

សូច្នាករ ទ្ធផ ចុ្ងណប្កាៅ ណោ ណៅ

អប្តាពិលច្ូ ណរៀនថមី ៩៥,៣% ៩៩,៤% ១០០%

អប្តាប្ញ្ចប្់ការសិកា ១០០%

អប្តាពិលលនការសិកា ៩៨,២% ៩៨,៩% ៩៩%

អប្តាសិសសណ ើងថ្ន ក់ណ្ប្ឋមសិកា ៨៤,៧% ៨៦,៥% ៩៤%

ច្ាំននួសាលាអនុវលតកមមវិធសិីកាកុារណមប្លី ៧២,៤៧% ៧៣,៦៣% ៩០%
ភាររៅសាលាណមប្លីបានជនអនុវលត

កមមវិធីសាលាកុារណមប្លី
១០០%

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា



ផត ់ពូ្ប្សូវ

ផត ់ប្ណច្ចកណទ្សកសិកមម

កាល់ប្នថៅភាពប្កីប្ក

41

កស្ិកម្ម

អែកប្គ្ប់ប្គ្ង្កម្មវិធី

ប្ណងកើនកសិផ ឱ្យបានជន ១០%

កាត់បន្ថយភាពប្កីប្ក

កសិផ ណកើនបានជន ១០%

អែកប្គ្ប់ប្គ្ង្កម្មវិធី

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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៣.៣.៤. ការគ្ណ្នានថ្ចំណាយ

សារៈសាំខាន់លនការរ្នាលថាច្ាំណាៅ

• ការរ្នារ្នាលថាច្ាំណាៅ ានសារៈសាំខាន់ក ុងការណប្ប្ៀប្ណធៀប្ ទ្ធផ លន

កមម វិធី ណ  រំពឹងទ្ុក ណធៀប្ណៅនឹងទ្ាំហាំច្ាំណាៅក ុងការប្ណងកើល ទ្ធផ លនកមមវិធីណនាោះ។

• ការណប្ប្ៀប្ណធៀប្ណនោះ នឹង្ួៅ  ់ការណធវើណសច្កតីសណប្មច្ច្ិលតក ុងការវិភា្ធនធាន/ថវិកា

ប្ប្កប្ណដ្ឋៅប្ប្សិទ្ធភាព។

ា្ំហាន១

កាំ្ល់ណោ ប្ាំ្ង-

ណោ នណោបានជៅ

្ាំហានទ្ី២

ណរៀប្ច្ាំកមមវិធី

្ាំហានទ្ី៣

កាំ្ល់សូច្នាករ និង

ណោ ណៅសូច្នាករ

្ាំហានទ្ី៤

ការរ្នា

លថាច្ាំណាៅ

្ាំហានទ្ី ៥

ការតាមដ្ឋន ការណធវើ

របានជៅ-ការ្៍ និង ការ

វាៅលលមា

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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លកកលនការរ្នាលថាច្ាំណាៅ

៣.៣.៤. ការគ្ណ្នានថ្ចំណាយវ(ត)

នតើធ្ាប់បាន្អន្ុវតតកម្មវិធីពីម្ុន្ទនទ? ធ្ាប់

ម្ិន្ធ្ាប់

ម្ិន្មាន្កម្មវិធីប្ស្នដៀង្ោែមាន្កម្មវិធីប្ស្នដៀង្ោែ

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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 វិធីសាស្តសដរ្នាលថាច្ាំណាៅ

ការរ្នាលថាច្ាំណាៅប្លូវរិលរូណច្ញពីសកមមភាពលនច្ណកក មសកមមភាពនីមួៅៗ

ឧទហរ្៍

៣.៣.៤. ការគ្ណ្នានថ្ចំណាយវ(ត)

សកមមភាពៈ ការណរៀប្ច្ាំសារាច្រណ្នាាំ សដ ីពីការ ណរៀប្ ច្ាំ ណផនការ ៅុទ្ធសាស្តសដថវិកា  ្ ាំប្នាា ប់្ ប្រិា្ លថាកកតា សរុប្ទឹ្កប្បានជក់

ប្កដ្ឋស

ទ្ឹកថ្ន ាំា៉ាសុីនណបានជោះពុមព

ទ្ឹកថ្ន ាំា៉ា សីុនហវលូូកពីូ

ប្ ៊ិច្

ប្ប្ដ្ឋប្់ណកៀប្ (Binder Clip)

Post it

.......

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា



ការណប្ប្ប្ប្ួ សងគមនិងណស ាកិច្ច

ការរីកច្ណប្មើនណផ កប្ណច្ចក វិទ្ា

ការណប្ប្ប្ប្ួ ប្ប្ជាសាស្តសដ

ការផ្លា ស់ប្ដូរណោ នណោបានជៅរដ្ឋា េិបានជ 

ប្រិោកាសខាងណប្ៅ

46

ផ្នន្ការលម្ែិត

រៅៈណព 

ធនធានមនុសស

ច្ាំណាៅហិរញ្ញវលថុ

១០   ្ ាំ

១០ ០០០ ០០០ ណរៀ 

១០០ នាក់

៨  ្ ាំ

៨ ០០០ ០០០ ណរៀ 

៨០ នាក់

កតាដ ា្ំរុញលថាច្ាំណាៅ

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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៣.៥វការតាម្ដ្ឋន្វការនធវ ើរបាយការណ៍្វន្ិង្ការវាយតនម្្

ការវាៅលលមា៖ រឺជាការប្លួលពិនិលយណ ើងវិញជាប្ប្ចាាំ ឬ តាមណព កាំ្ល់ណ ើការអនុវលតកមមវិធី

ការណធវើរបានជៅការ្៍៖ រឺជាការរាៅការ្៍ព័ល៌ាន ឬ ទ្ិន ន័ៅអាំពីការអនុវលតថវិកា (ណដ្ឋៅ

ប្ាំណពញទ្ប្មង់ណ  ណរៀប្ច្ាំរួច្ជាណប្សច្) ណ ើមបីដ្ឋក់្ូនណៅប្ប្ធានសាថ ប្័នប្រប្់ប្រងប្ជាប្។ ប្កសួង

សាថ ប្័នអនុវលតថវិកាកមមវិធី ប្លូវណរៀប្ច្ាំរបានជៅការ្៍ហិរញ្ញវលថុ និង របានជៅការ្៍សមិទ្ធកមម តាម

ណព ណវលាកាំ្ល់

ការតាមដ្ឋន ៖ រឺជាការណប្ប្ៀប្ណធៀប្ ទ្ធផ លនការអនុវលតកមមវិធី ណៅ

នឹងការណប្ោងទ្ុក ណ ើមបីណក មែការណរៀប្ច្ាំថវិកានា  ្ ាំប្នាា ប្់ ា្ំហាន១

កាំ្ល់ណោ ប្ាំ្ង-

ណោ នណោបានជៅ

្ាំហានទ្ី២

ណរៀប្ច្ាំកមមវិធី

្ាំហានទ្ី៣

កាំ្ល់សូច្នាករ និង

ណោ ណៅសូច្នាករ

្ាំហានទ្ី៤

ការរ្នា

លថាច្ាំណាៅ

្ាំហានទ្ី ៥

ការតាមដ្ឋន ការណធវើរបានជៅ-

ការ្៍ និង ការវាៅលលមា

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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MTEF-BSP

ការណរៀប្ច្ាំកញ្ចប់្

ថវិកាប្ប្ចាាំ  ្ ាំ

ច្ាប្់

ហិរញ្ញវលថុ

ប្ប្ចាាំ  ្ ាំ

ការតាមដ្ឋន

និងការណធវើ

របានជៅការ្៍

ការវាៅលលមា

៣.៥វការតាម្ដ្ឋន្វការនធវ ើរបាយការណ្៍វន្ិង្ការវាយតនម្្

រជឺាការប្លួលពិនិលយណ ើងវិញជាប្ប្ចាាំ ឬ តាមណព កាំ្ល់ណ ើការអនុវលតកមមវិធី

រជឺាការណប្ប្ៀប្ណធៀប្ ទ្ធផ លនការអនុវលតកមមវិធី ណៅ

នឹងការណប្ោងទ្ុក ណ ើមបីណក មែការណរៀប្ច្ាំថវិកានា  ្ ាំប្នាា ប្់

រឺជាការរាៅការ្៍ព័ល៌ាន ឬ ទ្និ ន័ៅអាំពីការអនុវលតថវិកា (ណដ្ឋៅប្ាំណពញទ្ប្មង់ណ  

ណរៀប្ច្ាំរចួ្ជាណប្សច្) ណ ើមបីដ្ឋក់្ូនណៅប្ប្ធានសាថ ប្័នប្រប្់ប្រងប្ជាប្។ ប្កសួង សាថ ប្័ន

អនុវលតថវិកាកមម វិធី ប្លូវណរៀប្ច្ាំរបានជៅការ្៍ហិរញ្ញវលថុ និងរបានជៅការ្៍សមិទ្ធកមម តាម

ណព ណវលាកាំ្ល់

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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ធាតចុលូ
Resources

លទ្ធផល
Results

• Quality

• Budget

• Program Performance

• Time

ដំណ ើ រការអនុវត្ត
Process/ Implementation

• ណព ណវលា / នីលិ វិធីនិងប្រិប្ទ្

• ប្ប្សិទ្ធភាព /ភាពស័កដិសិទ្ធិ
• ប្លួលពិនិលយ ទ្ធផ កមមវិធី  

• ថវិកា

• កមមវិធី?

• អនុកមមវិធី?

• សកមមភាព?

• ្ាំពូក?

• រ្នី?

• អនុរ្នី?

ទស្សន្វិជាា នន្វិធីសាស្រស្តថវិកាកម្មវិធី

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា



មហិច្ឆតា និងការផ្លា ស់ប្តូរជាប្ណ ត្ ើរៗ

នវូប្ប្ព័នធប្រប់្ប្រងថវិការប្ស់កមពុជា

ណ ព្ ោះណៅប្ប្ព័នធប្រប្់ប្រងថ វិកាណផ្លត លណ ើ

 ទ្ធផ  ឬ សមិទ្ធកមម និង វិម្ឈការ 

ឱ្យបានជនណជារ្័ៅណ្  ្ ាំ២០២៥។

50

ផ្នែកទីវ៤. អង្គភាពថវិកា
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ការណ ើកកមពស់រ្ណនៅយភាពហិរញ្ញវលថុ ជាច្ាំ្ចុ្ស ូ ណ្ក ុង្ាំហានទ្ី ២ លនកមម វិធីណកទ្ប្មង់ការប្រប់្ប្រង

ហិរញ្ញវលថុសាធារ្ៈ។

៤.១. នស្ចកដីននដើម្

ការអនុវលតប្កប្ខ ឌ្ អងគភាពថវិកា នឹងណធវើឱ្យការណប្ងណច្កមុខករ ភារកិច្ច និង ការទ្ទ្ួ ខុសប្លូវ កាន់ណលានភាព

ច្ាស់លាស់រវាង អងគភាពទ្ទ្ ួប្នាុកហិរញ្ញវលថុ និងអងគភាព្ាំនាញ ឬ អងគភាពផដ ់ណសវាសាធារ្ៈ។

ទ្នាឹមនឹងណនោះ នឹងអាច្ប្ណងកើនរ្ណនៅយភាពសមិទ្ធកមម និងប្ប្សិទ្ធភាព និងភាពស័កដិសិទ្ធិក ុងការប្រប្់ប្រង និង

ការអនុវលតសកមមភាពការកររប្ស់ប្កសួង សាថ ប្័ន។

១

២

៣

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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៤.២. ប្កបខណ្ឌ អង្គភាពថវិកា

និៅមន័ៅ

អងគភាពថវិកា 

–ជាអងគភាពសថ ិលក ុងរច្នាសមព័នធប្កសួងសាថ ប្័នណ  បានជនប្ណងកើលណ ើង

ណដ្ឋៅរា្រដ្ឋា េិបានជ 

–ជាអងគភាពណ  ទ្ទ្ួ បានជនអា្លតិកិច្ចច្ាស់លាស់ក ុងការអនុវលត

សកមមភាព ណ ើមបីប្ណងកើលបានជនជា ទ្ធផ   ជាក់លាក់។

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា



ទ្ាំនាក់ទ្ាំនងរវាងរច្នាសមពន័ធប្កសួង សាថ ប័្ន និងរច្នាសមពន័ធណោ នណោបានជៅ

៤.២. ប្កបខណ្ឌ អង្គភាពថវិកាវ(ត)
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សកមមភាព

រចនាស្ម្ព័ន្ធប្គ្ប់ប្គ្ង្ ស្ិទធិអំណាចវន្ិង្ការទទួលខុស្ប្តូវវវវវវវវវវ រចនាស្ម្ព័ន្ធនោលន្នោបាយ

កប្មិល ឹកនាាំ និងកា្ំ ល់ណោ នណោបានជៅ 

(កប្មិលទ្១ី: ប្កសួងសាថ ប្ន័)
កាំ្ល់ណោ នណោបានជៅ

កប្មិលប្រប្់ប្រងប្ណច្ចកណទ្ស និងកាំ្ល ់ៅុទ្ធសាស្តសត /កមមវិធី 

(កប្មិលទ្២ី: អរគណ ខាធិការ/អរគនាៅកដ្ឋា ន)

កប្មិលប្ណច្ចកណទ្ស និងកា្ំ ល់ អនកុមមវិធី/ ច្ណកក មសកមមភាព

(កប្មិលទ្៣ី:នាៅកដ្ឋា ន /សមមូ )

កប្មិលប្ណច្ចកណទ្ស និងអនុវលតសកមមភាព

(កប្មិលទ្៣ី/៥...: ប្ណាត អងគភាពណប្កាមឱ្វាទ្)

ណោ ប្ាំ្ងណោ នណោបានជៅ/ ៅុទ្ធសាស្តសត /កមម វិធី

ៅុទ្ធសាស្តសត /កមមវិធី

អនុកមមវិធី/ ច្ណកក មសកមមភាព

កាំ្ល់ៅុទ្ធសាស្តសត /កមមវិធី

កាំ្ល់អនុកមមវិធី/ ច្ណកក មសកមមភាព

កាំ្ល/់អនុវលតសកមមភាព

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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លទ្ធផលចុងគរកាយ

លទ្ធផលមធ្យម

 ទ្ធផ ប្ឋម គ្ណ្នន្យយ

ការទទួលខុស្ប្តូវ

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា



- ជាអងគភាពរ ាណ  ទ្ទ្ ួបានជនថវិកាតាមរៅៈប្ប្ព័នធថវិការ ា
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៤.២. ប្កបខណ្ឌ អង្គភាពថវិកាវ(ត)

1

2

3

4

5

7

លកខខណ្ឌ វិន្ិចឆ ័យវ

- ានទ្ាំហាំសមប្សប្ និងប្ប្កប្ណដ្ឋៅនិរនតរភាព (ទ្ាំហាំការករ ទ្ាំហាំលប្មូវការប្ុរគ ិក និងទ្ាំហាំលប្មូវការថវិកា)

- អងគភាពសថ ិលក ុងរច្នាសមព័នធ  និងប្លូវកាំ្ល់មុខករនិងភារកិច្ច ប្ពមទាំងានប្នាា ល់រ្ណនៅយភាពប្លឹមប្លូវ

- ការ វិភា្ថវិកាប្ប្ចាាំ  ្ ាំ និងការទ្ទ្ួ ខុសប្លូវក ុងការអនុវលតការករ

- ានសមិទ្ធកមម ឬ ទ្ធផ ក ុង  ្ ាំ និងច្ុងណប្កាៅ ណ្ក ុងកប្មិលណ  អាច្វាស់បានជន

- ានសមលថភាពក ុងការណរៀប្ច្ាំណផនការសកមមភាពការករ ណផនការៅុទ្ធសាស្តសត និងថវិកាប្ប្ចាាំ  ្ ាំ

6 - ានភាពជាាច ស់ក ុងការប្រប្់ប្រង ឹកនាាំ

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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៤.២. ប្កបខណ្ឌ អង្គភាពថវិកាវ(ត)

អងគភាពថវកិា អងគភាពទ្ទួ្លបនទុកហិរញ្ញវត្ថុ
 ការគរៀបចំ

- ចូលរមួ និងសហការគរៀបចំផផនការយុទ្ធសាស្តសរថវកិា
- ចូលរមួគរៀបចំផផនការថវកិាកមមវធីិ្របចំឆ្ន ំ

 ការគរៀបចំ
- គរៀបចំគោលការណ៍ និងនីតិ្វធីិ្ផ្ផទកនុងសរាប់គរៀបចំថវកិាកមមវធីិ្
- គរៀបចំ និងបូកសរបុផផនការយុទ្ធសាស្តសរថវកិាថវកិាកមមវធីិ្របចំឆ្ន ំ
- រត្ួត្ពិនិត្យគ្គរាងថវកិារបស់អងគភាពថវកិា

 ការអនុវត្រ
- រគ្ប់រគ្ង និងចត់្ផចងថវកិា និងធាតុ្ចូលនានា 
- គរៀបចំកមមវធីិ្ចំណូល-ចំណាយរបស់អងគភាព
- រត្ួត្ពិនិត្យ និងតាមដានការអនុវត្រផផន ការ សកមមភាព
- គសនើសំុចលនាឥណទាន ឬនិយ័ត្កមមឥណទានថវកិាគៅ
អងគភាពទ្ទួ្លបនទុកហិរញ្ញវត្ថុ

- គលើកសំគណើ សំុការទិ្ញ និងសំុការធានាចំណាយ គផងង  

 ការអនុវត្រ
- គរៀបចំគោលការណ៍ និងនីតិ្វធីិ្ផ្ផទកនុងបផនថមសរាប់អនុវត្រថវកិា
- គរៀបចំកមមវធីិ្ចំណូល-ចំណាយសាច់របាក់របចំរតី្ាស
- ោំរទ្និងសរមបសរមួលជាមួយអងគភាពថវកិាកនុងការរគ្ប់រគ្ង
ថវកិា

ការទ្ទួ្ ខុសប្លូវរវាងអងគភាពថវិកា និងអងគភាពទ្ទួ្ ប្នាុកហិរញ្ញវលថុ

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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អងគភាពថវកិា អងគភាពទ្ទួ្លបនទុកហិរញ្ញវត្ថុ
 ការពិនិត្យ និង ការតាមដានការអនុវត្រថវកិា

- ពិនិត្យតាមដានជារបចំនូវការអនុវត្រថវកិា និងការអនុវត្រ
សកមមភាពការងារ 

- គរៀបចំរបាយការណ៍សរីពីការអនុវត្រថវកិា និងលទ្ធផល
សកមមភាពការងារ 

 ការពិនិត្យ និង ការតាមដានការអនុវត្រថវកិា
- រគ្ប់រគ្ង ពិនិត្យ និង តាមដានការអនុវត្រថវកិាកមមវធីិ្
- សហការជាមួយអងគភាពសវនកមមផ្ផទកនុងរបស់រកសួង 
សាថ ប័នសាមី 

- គរៀបចំរបព័នធរបាយការណ៍ផ្ផទកនុង
- ពិនិត្យតាមដានការអនុវត្រថវកិារបស់រគ្ប់អងគភាពថវកិា  
- គរៀបចំ និងបូកសរបុរបាយការណ៍អនុវត្រថវកិារបស់អងគភាព
ថវកិា

 ការចត់្តំាងមន្រនរីទ្ទួ្លបនទុកហិរញ្ញវត្ថុ
- អងគភាពថវកិារត្ូវចត់្តំាងមន្រនរីទ្ទួ្លបនទុកហិរញ្ញវត្ថុ 

៤.២. ប្កបខណ្ឌ អង្គភាពថវិកាវ(ត)

ការទ្ទួ្ ខុសប្លូវរវាងអងគភាពថវិកា និងអងគភាពទ្ទួ្ ប្នាុកហិរញ្ញវលថុ

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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៤.៣. ន្ីតិវធីកែុង្ការនរៀបចំអង្គភាពថវិកា

្ាំហានទ្ី៦

ការប្លួលពិនិលយ និង

កកភាពណ ើសាំណ្ើ

ប្ណងកើលអងគភាពថវិកា

្ាំហានទ្ី៥

ការណរៀប្ច្ាំ និងអនុម័ល

ណ ើរបានជៅការ្៍សត ីពី

ការណរៀប្ច្ាំអងគភាពថ វិកា

្ាំហានទ្ី៤

ការណរៀប្ច្ាំប្ណងកើល

អងគភាពថវិកា

្ាំហានទ្ី៣

ការពិនិលយនិងវាៅលលមា

ណ ើអងគភាពណ  អាច្

កាា ៅជាអងគភាពថវិកា

្ាំហានទ្ី២

ការពិនិលយណ ើ

រច្នាសមព័នធប្រប្់ប្រង

សាថ ប័្ន ប្ច្ចុប្បន 

្ាំហានទ្ី១

ការពិនិលយណ ើណប្សកកមម 

អា្លតកិិច្ច និង

ណោ ប្ា្ំ ងណោ -

នណោបានជៅ

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា
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៤.៤. ប្កបខណ្ឌ អង្គភាពថវិកាវ(ត)

អនុញ្ញញ លឱ្យានការណរៀប្ច្ាំ និង

 វិភា្ថវិកាកាន់ណលប្ប្សិទ្ធភាព

ពិណសសការផារភាច ប់្ថវិកាណៅនឹង

 ទ្ធផ កាន់ណលប្ប្ណសើរជាងមុន

1 2 3
្ាំរុញឱ្យានប្ប្ព័នធប្លួលពិនិលយ លផាក ុង

ច្ាស់លាស់ ពិណសស កៅប្សួ   ់

ការណរៀប្ច្ាំ ៅនតការប្លួលពិនិលយការអនុវលត

ថវិកា  ទ្ធផ សកមមភាពការករ និង

សមិទ្ធកមមបានជនកាន់ណលប្ប្ណសើរជាងមុន

អនុញ្ញញ លឱ្យានការណប្ងណច្កមុខករ និង

ការទ្ទ្ួ ខុសប្លូវកាន់ណលច្ាស់លាស់រវាង

អងគភាពទ្ទ្ ួប្នាុកហិរញ្ញវលថុ (អ កវិភា្ 

និងតាមដ្ឋនការប្រប់្ប្រងថវិកា) និង

អងគភាព្ាំនាញ ឬអងគភាពផគល់ផគង់ណសវា

សាធារ្ៈ (អ កណប្ប្ើប្បានជស់  និងប្រប្់ប្រង

ថវិការប្ស់ខាួន)

អតថប្បនោជន្៍

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា



មហិច្ឆតា និងការផ្លា ស់ប្តូរជាប្ណ ត្ ើរៗ

នវូប្ប្ព័នធប្រប់្ប្រងថវិការប្ស់កមពុជា

ណ ព្ ោះណៅប្ប្ព័នធប្រប្់ប្រងថ វិកាណផ្លត លណ ើ

 ទ្ធផ  ឬ សមិទ្ធកមម និង វិម្ឈការ 

ឱ្យបានជនណជារ្័ៅណ្  ្ ាំ២០២៥។

60

ផ្នែកទីវ៥. ន្ីតិវិធីអន្ុវតតថវិកា

ចរន្តតាម្កម្មវិធីវ
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៥.១. ទស្សន្ៈរួម្នន្ការអន្ុវតតថវិកា

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា

• ប្ប្ព័នធសវនកមម អធិការកិច្ច និងរ្ណនៅយភាពប្រប្់ប្រង

• សមលថភាពសាថ ប្័ន HRM ព័ល៌ានវិទ្ា ការណ ើកទ្ឹកច្ិលត

• ធានាថវិកាប្លូវបានជនអនុវលតណដ្ឋៅអនុណលាមតាមច្ាប្់

• សប្មប្តាមការណប្ប្ប្ប្ួ លនប្រិោកាសា៉ា ប្កូណស ាកិច្ច

• សមលថភាពណដ្ឋោះប្សាៅលប្មូវការ និងប្ញ្ញា ក ុងណព អនុវលត

• ប្រប្់ប្រងប្ប្កប្ណដ្ឋៅប្ប្សិទ្ធភាព ភាពស័កតិសិទ្ធិ សនស ាំសាំលច្

• ណផែកណ ើម ូដ្ឋា នលនការណរៀប្ច្ាំថវិកា
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៥.២. បរិបទវន្ិង្ន្ីតិវិធីចំណាយថវិកាទូនៅ

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា

ប្រិប្ទ្ច្ាំណាៅថវកិាប្លូវបានជនណប្ងណច្កជា៤ ាំណាក់កា ៖

-  ាំណាក់កា ណប្ងណច្កឥ្ទនថវិកា្ូនប្កសងួ សាថ ប្័ន និង អងគភាពថវិកាណប្កាមឱ្វាទ្

-  ាំណាក់កា ធានាច្ាំណាៅ :រជឺាការសនារកាឥ្ទនថវិកាទ្ុកទ្ទូល់ណប្កាៅណព ការករ 

ឬរណប្ាងប្លូវប្ាំណពញរចួ្រា ់តាមណោ ការ្៍ ប្ទ្ប្បញ្ញលតិច្ាប្់ និងនីលិវិធីហិរញ្ញវលថជុាធរាន

-  ាំណាក់កា អនុវលតកិច្ច ទ្ធកមមសាធារ្: 

-  ាំណាក់កា ទ្ូទល់
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៥.២. បវរិបទវន្ិង្ន្ីតិវិធីចំណាយថវិកាទូនៅវ(ត)

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា

ឥណ្ទន្វន្ិង្ចលនា

ការធានាចំណាយ

ការទូទត់

- ទ្ិដ្ឋា ការអា្លតិណប្ើកប្បានជក់

- ទ្ូទល់ណប្ើកផត ់ និងកិច្ចប្ញ្ា ិកា

- ឥ្ទន (រ ាបានជ , ណស ាកិច្ចនិងកមមវិធី)

- កញ្ចប្់ ទ្ធកមម, រ ា្ណទ្ៅយ និង ណផសងៗ

- ម ូដ្ឋា នណ ើការច្រចាថវិកា

- ច្ នាណ្ប្លីាសទ្ី២

- កិច្ច ទ្ធកមមសាធារ្ៈ

- ធានាច្ាំណាៅប្ពម

- ប្នាុកប្ុរគ ិក

- រ ា្ណទ្ៅយប្ុណរប្ប្ទន

- ណប្ៅប្នាុកប្ុរគ ិក

- ធានាច្ាំណាៅមុន

- ប្នាុកប្ុរគ ិក

- ណប្ៅប្នាុកប្ុរគ ិក

- ប្ុណរប្ប្ទន

បវរិបទវវវវវវ

នន្ការអន្វុតត

ថវិកាកម្មវវិធី
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៥.៣. បវរិបទចំណាយថវិការបស្់អង្គភាពថវិកាផ្ដលជាអាណាប័កននារស្ិទិធ (ត)

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា

អងគភាពទ្ទួ្ ប្នាុកហិរញ្ញវលថុ

អង្គភាព

ថវិកា

អងគភាពថវិកា

(អាណាប្័កណផារសិទ្ធ)

អាណាប័្កណ ើមណខស

អង្គភាព

ថវិកា

អង្គភាព

ថវិកា

របានជៅការ្៍

អេិបានជ ហិរញ្ញវលថុ

លនកសហវសប្ាប្់ថ្ន ក់រ ាបានជ កណាត   និងលនមនាីរណស ាកិច្ចនិងហិរញ្ញវលថុសប្ាប្់

មនាីរ្ាំនាញរា្ធានី ណខលត

(ច្ុោះទ្ិដ្ឋា ការធានាច្ាំណាៅនិងអា្លតិណប្ើកប្បានជក់)

រលនាោរជាលិ

អរគនាៅកដ្ឋា នរលនាោរជាលិសប្ាប្់ថ្ន ក់

រ ាបានជ កណាត   និងរលនាោរណខលតសប្ាប្់

មនាីរ្ាំនាញរា្ធានី ណខលត 

(ការទ្ូទល់)

ណផារសិទ្ធ
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៥.៤. បវរិបទចំណាយថវិការបស្់អង្គភាពថវិកាផ្ដលម្ិន្ផ្ម្ន្ជាអាណាបក័ននារស្ិទិធ

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា

អងគភាពទ្ទួ្ ប្នាុកហិរញ្ញវលថុ

អង្គភាព

ថវិកា

អាណាប័្កណ ើមណខស

អង្គភាព

ថវិកា

អង្គភាព

ថវិកា

អេិបានជ ហិរញ្ញវលថុ

លនកសហវសប្ាប្់ថ្ន ក់រ ាបានជ កណាត   

(ច្ុោះទ្ិដ្ឋា ការធានាច្ាំណាៅនិងអា្លតិណប្ើកប្បានជក់)

រលនាោរជាលិ

អរគនាៅកដ្ឋា នរលនាោរជាលិសប្ាប្់    

ថ្ន ក់រ ាបានជ កណាត   

(ការទ្ូទល់)



ស្ំនណ្ើ

ចំណាយ

ថវិកា

ឥ្ទន កមមវិធី

ច្ាំ្ូ ច្ាំណាៅ

ណផនការ ទ្ធកមម

្ាំពូក រ្នី

អនុរ្នី

កមមវិធី អនុកមម វិធី

ច្ណកក មសកមមភាព

 ទ្ធផ 

ប្រិា្ រុ្ភាព

ប្ប្ណេទ្ ប្ប្េព

ណោ រប្ប្ លលមា...

ណព ណវលាអនុវលត

សកមមភាពការករ
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៥.៥. ស្ំនណ្ើចំណាយថវិកា

អរគនាៅកដ្ឋា នថវិកា



មហិច្ឆតា និងការផ្លា ស់ប្តូរជាប្ណ ត្ ើរៗ

នវូប្ប្ព័នធប្រប់្ប្រងថវិការប្ស់កមពុជា

ណ ព្ ោះណៅប្ប្ព័នធប្រប្់ប្រងថ វិកាណផ្លត លណ ើ

 ទ្ធផ  ឬ សមិទ្ធកមម និង វិម្ឈការ 

ឱ្យបានជនណជារ្័ៅណ្  ្ ាំ២០២៥។
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ស្ូម្អរគ្ុណ្
ស្ំណួ្រវន្ិង្វចនម្្ើយ

https://www.facebook.com/%E1%9E%A2%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%99%E1%9E%80%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%90%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%B6-General-Department-of-Budget-247848755407231
http://www.gdb.mef.gov.kh/

