
អ.គ.ហ. សូមរក្សាសិទ្ធិក្សនងុការកក្សសម្មួល 

សេចក្តីព្រាងរសបៀបវារៈ 

ក្ិចចព្របជ ុំគណៈក្ម្មការកក្ទព្រម្ងក់ារព្រគប់ព្រគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  

នៃព្រក្េួងសេដ្ឋក្ិចចៃិងហិរញ្ញវត្ថុ 

ពិៃិត្យ ៃងិពភិាក្ាអុំពីកែៃការេក្ម្មភាពលម្អិត្េព្រាប់អៃ វត្តយ ទធសាស្រេតកក្ទព្រម្ង់េនូលទុំង៤  

  ថ្ងៃចន្ទ ៥កក្សើត កែមាឃ ឆ្ន ាំឆ្លូវ ម្តីស័ក្ស ព.ស ២៥៦៥ 

រាជធាន្ភី្នាំកពញ, ថ្ងៃទី្០៧ កែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២ 
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មតកិ ើក្ស 

ឯក្សឧតតមអគគ ណ្ឌ ិតសភាចារយ អូៃ ព័ៃធម្ ៃីរ័ត្ន ឧ នាយក្សរដ្ឋមន្រន្តី រដ្ឋមន្រន្តីម្ក្សសួងកសដ្ឋក្សចិចន្ងិហិរញ្ញវតថ ុន្ិងជាម្ ធាន្ 

គណ្ៈក្សមាា ធិការដឹ្ក្សនាាំការងារកក្សទ្ម្មង់ការម្គ ់ម្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ  

រាយការណ៍្ 

អាំពវីឌ្ឍន្ភាពថ្ន្ការកក្សសម្មលួកែន្ការសក្សមាភាពលមអតិថ្ន្យទុ្ធសាន្រសតគន្លឹឹះទាំង ៤ សម្មា អ់ន្វុតតឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥  

ឯក្សឧតតម រេ់ េីលវា៉ា  រដ្ឋកលខាធកិារ ថ្ន្ម្ក្សសួងកសដ្ឋក្សិចចន្ងិហិរញ្ញវតថុ ន្ងិជាអគគកលខាធកិារ ថ្ន្អគគកលខាធកិារដ្ឋឋ ន្គណ្ៈ-

ក្សមាា ធិការដឹ្ក្សនាាំការងារកក្សទ្ម្មង់ការម្គ ់ម្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ 

 

 

១.   ទ្ ងាា ញសតពីកីែន្ការសក្សមាភាពលមអតិសម្មា អ់ន្វុតតយទុ្ធសាន្រសតថ្ន្ការកក្សទ្ម្មងម់្ ពន័្ធងវកិាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ 

២.  ទ្ ងាា ញសតពីកីែន្ការសក្សមាភាពលមអតិសម្មា អ់ន្វុតតយទុ្ធសាន្រសត ថ្ន្ការកក្សទ្ម្មងម់្ ពន័្ធងវកិារដ្ឋបាល ថ្នន ក្សក់ម្កាមជាតឆិ្ន ាំ

២០១៩-២០២៥ 

៣.  ទ្ ងាា ញសតពីកីែន្ការសក្សមាភាពលមអតិសម្មា អ់ន្វុតតយទុ្ធសាន្រសតថ្ន្ការកក្សទ្ម្មងម់្ ពន័្ធលទ្ធក្សមាសាធារណ្ៈ ឆ្ន ាំ២០១៩-

២០២៥ 

៤.  ទ្ ងាា ញសត ីពីវឌ្ឍន្ភាពថ្ន្ ចចុ បន្នក្សមាកែន្ការសក្សមាភាព   សម្មា ់អនុ្វតតយុទ្ធសាន្រសតសត ីពីការកក្សទ្ម្មង់ម្ ព័ន្ធ

ម្គ ម់្គងការ វនិ្កិគគសាធារណ្ៈ ២០១៩-២០២៥ 

ក្សចិចពភិាក្សា 

ឯក្ឧត្តម្អគគបណឌ តិ្េភាចារយ ឧបនាយក្រដ្ឋម្ស្រៃតី មាន្មតិកគ ល ់ន្ិងក ើក្សក្សិចចពិភាក្សា ។ 
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រសបៀបវារៈទី១ 

រសបៀបវារៈទ២ី 
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កិច្ចប្រជ ុំគណៈកម្មការកកទប្ម្ង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ

ការររៀបចំផែនការសកម្មភាពឆ្ន ២ំ០២២-២០២៥ សម្រាប់អនុវត្ត

យុទ្ធសាស្តសតននការផកទ្ម្រម្ង់ម្របព័នធថវិកាឆ្ន  ំ២០១៨-២០២៥

ថ្ងៃច្ន្ទ ៥កកើត្ កែផល្គុន្ ឆ្ន ុំឆ្លូវ ប្ត្ីស័ក ព.ស.២៥៦៥

ប្រព័ន្ធវកីេអអូន្ឡាញ,ថ្ងៃទី០៧ កែម្ីនា ឆ្ន ុំ២០២២



ាត្ិកា

១.រសចកតីរែតើម្

២. វិ ីសាស្តសត

▪ កិចចដំរ ើរការននការររៀបចំ

▪ ការម្រត្ួត្ពិនិត្យរលើបរគោ លចរ ែារភាា ប់ផែនការសកម្មភាពឆ្ន ២ំ០២២-២០២៥

៣. ខ្លឹម្សារបូកសរុប

៤. សំរ ើសុំការសរម្រម្ច

៥. សននិដ្ឋា ន
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១. រសចកដីរែតើម្

➢យ ទធសាស្រសត ថ្ន្ការកកទប្ម្ង់ប្រព័ន្ធងវិកាឆ្ន ុំ២០១៨-២០២៥ បាន្កុំណត្់ប្រព័ន្ធ

ងវិកាកម្ពុជា ជាប្រព័ន្ធ ßងវិកាព័ត៌្មាន្សមិ្ទធកម្មà កេល្សម្ប្សរសប្មារ់រររិទ

ថ្ន្កម្ពុជា ទុំងកពល្កវលា ន្ិង សម្ត្ថភាពសាថ រ័ន្។

➢ យ ទធសាស្រសត កន្េះ បាន្កតត ត្កល្ើការកកទប្ម្ង់កល្ើវេតងវិកា កនុងកនាេះរមម្មាន្៖

១. ការករៀរច្ុំកផន្ការកប្ម្ិត្យ ទធសាស្រសត  

២.ការករៀរច្ុំ ន្ិង អន្ ម័្ត្ងវិកាប្រចុំឆ្ន ុំ

៣.ការអន្ វត្ត ន្ិងប្តួ្ត្ពិន្ិត្យងវិកា 

៤.ការវាយត្ថ្ម្ល ន្ិង ការតាម្ដាន្ងវកិា

៥. កហដាា រច្នាសម្ព័ន្ធគុំប្ទ េល្ ់ការ កកទប្ម្ង់

៦.ការកកទប្ម្ង់ប្រព័ន្ធងវិកាថ្នន ក់កប្កាម្ជាតិ្ ។
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➢ កៅថ្ងៃទី២០ កែធ្នូ ឆ្ន ុំ២០២២ គណៈកម្មការកកទប្ម្ង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបាន្សកប្ម្ច្អន្ ញ្ញញ ត្ឱ្យ អ.គ.ហ.សប្ម្រសប្ម្ួល្

ជាម្មយអគគនាយកដាា ន្រកគគ ល្ (េឹកនាុំន្ិងសប្ម្រសប្មួ្ល្)ន្ិងអងគភាពពាក់ព័ន្ធកផេងកទៀត្ កេើម្បីពិន្ិត្យ ន្ិងកុំណត្់អុំពីទិសកៅ,កផន្ការ

សកម្មភាពល្ម្អិត្,សូច្នាករ,កគល្កៅ ន្ិងទប្ម្ង់កផន្ការសកម្មភាពឱ្យបាន្ច្ាស់លាស់ ប្បាកេន្ិយម្ ន្ិងជវភាព ។

➢ កៅថ្ងៃទី២៥ កែម្ករា ឆ្ន ុំ២០២២ គណៈកម្មការកកទប្ម្ង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ផតល្់អន្ សាសន្៍កណនាុំរកន្ថម្ឱ្យេល្់ អ.គ.ហ.

ន្ិងអងគភាពពាក់ព័ន្ធទុំងអស់ជុំរ ញការការករៀរច្ុំកផន្ការសកម្មភាព កេើម្បីឈាន្កៅសកប្ម្ច្ឱ្យបាន្សកម្មភាពកេល្បាន្ដាក់កច្ញ។ 

➢ ថ្ងៃទី១៤ កែក ម្ភៈ ឆ្ន ុំ២០២២ អ.គ.ហ.បាន្េឹកប្រជ ុំពិភាកាកប្មិ្ត្រកច្ចកកទសជាម្មយអងគភាពពាក់ព័ន្ធ ។

➢ ថ្ងៃទី១៦ កែក ម្ភៈ ឆ្ន ុំ២០២២ អ.គ.ហ.បាន្េឹកនាុំការពិភាកាកប្មិ្ត្ថ្នន ក់េឹកនាុំ កេើម្បីសមាអ ត្កល្ើកផន្ការសកម្មភាព ។

➢ ថ្ងៃទី២១ កែក ម្ភៈ ឆ្ន ុំ២០២២ អ.គ.ហ.បាន្េឹកនាុំការពិភាកាកប្មិ្ត្ថ្នន ក់េឹកនាុំ កេើម្បីសមាអ ត្កល្ើកផន្ការសកម្មភាព។ កេើម្បីកប្ត្ៀម្កិច្ចប្រជ ុំ   

គណៈកម្មការកកទប្ម្ង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកៅថ្ងៃទី២៤ កែក ម្ភៈ ឆ្ន ុំ២០២២ ។

➢ ថ្ងៃទី០៣ កែម្ីនា ឆ្ន ុំ២០២២ អ.គ.ហ.ពិភាកាជាម្មយត្ុំណាងអគគនាយកដាា ន្ងវិកា ។

➢ ថ្ងៃទី០៥ កែម្ីនា ឆ្ន ុំ២០២២ អ.គ.ហ.ពិភាកាថ្ផទកនុងកល្ើកសច្កតីប្ពាងកផន្សកម្មភាព កេើម្បីកប្ត្ៀម្កិច្ចប្រជ ុំគណៈកម្មការកកទប្ម្ង់ការប្គរ់ប្គង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។
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២. វិ ីសាស្តសត

➢ កផន្ការសកម្មភាព ករៀរច្ុំក ើងកដាយរំកល្ច្ឱ្យកាន្់កត្ច្ាស់ន្ូវសកម្មភាព (រមម្ទុំងកគល្កៅ ន្ិងសូច្នាករ

ច្ាស់លាស់)អងគភាពទទមល្រន្ទុកអន្ វត្ត ន្ិងកពល្កវលា កេើម្បីគុំប្ទការអន្ វត្តយ ទធសាស្រសត កកទប្ម្ង់ប្រព័ន្ធងវិកា 

កឆ្ព េះកៅងវិកាព័ត្៌មាន្សមិ្ទធកម្ម ប្សរតាម្រកគគ ល្ច្រថ្ន្កផន្ទីច្ងអុល្ផលូវ ន្ិងតាម្ល្ុំដារ់ល្ុំកដាយថ្ន្វេដងវិកា ។

➢ ការកកសប្ម្ួល្កផន្ការសកម្មភាពល្ម្អិត្ឆ្ន ុំ២០២២-២០២៥ គឺកប្រើប្បាស់ទប្ម្ង់ CAP3+2 ន្ិងកប្រើប្បាស់ជាធាត្  

ចូ្ល្ពីកផន្ការសកម្មភាពល្ម្អិត្ថ្ន្ BSRS ឆ្ន ុំ២០១៨-២០២៥ ៖

I. ការករៀរច្ុំកផន្ការកប្ម្ិត្យ ទធសាស្រសត

II. ការករៀរច្ុំងវិកា ន្ិងអន្ ម័្ត្ងវិកា

III. ការអន្ វត្តងវិកា ន្ិងការប្ត្ួត្ពិន្ិត្យងវិកា

IV. ការតាម្ដាន្ប្ត្ួត្ពិន្ិត្យ ន្ិងវាយត្ថ្ម្ល

V. កហដាា រច្នាសម្ព័ន្ធប្ទប្ទង់ ។

5



២.  វិ ីសាស្តសត-ការប្ត្ួត្ពិន្តិ្យកល្ើរកគគ ល្ច្រ BSRS

6

រកគគ ល្ច្រ BSRS ឆ្ន ុំ២០១៨-២០២៥ ប្ត្ូវបាន្ករងកច្កជា ៣ ជុំហាន្៖

- ជុំហាន្ទី១ ឆ្ន ុំ២០១៧-២០២១ 

- ជុំហាន្ទី២ ឆ្ន ុំ២០២២-២០២៥

- ជុំហាន្ទី៣ ចរ់ពីឆ្ន ុំ២០២៥ ។

កត្ើការករៀរច្ុំកផន្ការសកម្មភាពឆ្ន ុំ២០២២-២០២៥ ររស់អងគភាពពាក់ព័ន្ធអាច្សកប្ម្ច្

បាន្រកគគ ល្ច្រ BSRSកេរឬកទ?



7

សកម្មភាពប្ត្ូវបាន្អន្ វត្តសកប្ម្ច្

តាម្កគល្កៅ

១៣៤

សកម្មភាពមិ្ន្ប្ត្ូវបាន្អន្ វត្តសកប្ម្ច្បាន្ 

កហើយប្ត្ូវរន្តអន្ វត្ត

២៤

សកម្មភាពម្ិន្ប្ត្ូវបាន្អន្ វត្តសកប្ម្ច្បាន្ 

កហើយចុំបាច្ប់្ត្ូវមាន្ការកកសប្ម្ួល្

៣

សកម្មភាពព ុំទន្់េល្់

កពល្ប្ត្ូវអន្ វត្ត

៤៣

ចំនួនសកម្មភាព 

សរុប ២០៤

វឌ្ឍនភាពម្របចឆំ្ន ២ំ០២១

២.  វិ ីសាស្តសត-ការប្ត្ួត្ពិន្តិ្យកល្ើរកគគ ល្ច្រ BSRS



២. វិ ីសាស្តសត-ការប្ត្តួ្ពនិ្ិត្យកល្ើរកគគ ល្ច្រ BSRS
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ជំហានទ្ី ១ (២០១៧-២០២១) រត្ើានផម្របម្របួលម្រកបខ្ ឌ រពលរវលាផដរឬរទ្?

១.ប្គរ់ប្កសមង-សាថ រ័ន្អន្ វត្តងវិកាកម្មវិធ្ី រញ្ចរ់ឆ្ន ុំ២០១៨ ប្សរតាម្កផន្ការពប្ងីក

២.ការពិន្ិត្យក ើងវិញន្វូរច្នាសម្ព័ន្ធកម្មវិធ្ីន្ឹងប្ត្ូវកធ្វើឱ្យបាន្រមច្រាល្ក់នុង

ជុំហាន្កន្េះ

បាន្កាល យជាការគរជាប្រចុំ ររស់ អ.ង

៣.ប្កសមង សាថ រ័ន្ន្ឹង ចរ់កផតើម្ ភាា រ់កផន្ការល្ទធកម្ម ជា ម្មយន្ឹង សុំកណើ

គកប្មាង ងវិកា ឆ្ន ុំ២០១៩

រន្តអន្ វត្តរហូត្េល្់ឆ្ន ុំ២០២៥

៤.សមាហរណកម្មងវិកាច្រន្ត ន្ិងវិន្ិកោគ កនុងការករៀរច្ុំ BSPឱ្យ បាន្ 

ម្ ន្ ឆ្ន ុំ២០២០

រន្តអន្ វត្តរហូត្េល្់ឆ្ន ុំ២០២៥

៥.កិច្ចប្ពម្កប្ពៀងសម្ិទធកម្ម (performance agreement)ចរ់កផតើម្

ដាក់ឱ្យអន្ វត្តចរ់ពីឆ្ន ុំ២០១៩

ដាក់ឱ្យអន្ វត្ត ត្.ម្១ ឆ្ន ុំ២០២២

៦.ច្ារ់សត ីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ន្ឹងប្ត្ូវកធ្វើវិកសាធ្ន្កម្ម  កនុងឆ្ន ុំ 

២០២០

ន្ឹងករៀរច្ុំរញ្ចរ់កដាយកប្គងរញ្ាូន្អងគន្ីត្ិរបញ្ញត្តិ ត្.ម្ ៤ 

ឆ្ន ុំ២០២២



២. វិ ីសាស្តសត- ការប្ត្ួត្ពិន្ិត្យកល្ើរកគគ ល្ច្រ BSRS
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ជំហានទ្ី ១ (២០១៧-២០២១) រត្ើានផម្របម្របួលម្រកបខ្ ឌ រពលរវលាផដរឬរទ្?

៧.កសច្កដីប្ពាងច្ារ់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចុំឆ្ន ុំមាន្ភាា រ់ឧរសម្ព័ន្ធ ច្ុំណាត្់

ថ្នន ក់កម្មវិធ្ី ន្ិង ច្ុំណាត្់ថ្នន ក់កសេាកិច្ច រុំប្ពួញ ន្ឹងដាក់កៅគណៈ

រេាម្ស្រន្តី ចរ់ពីឆ្ន ុំ ២០២០

• ច្ុំណាត្់ថ្នន ក់កម្មវិធ្ីកៅ CoM កៅ ត្.ម្៤ ឆ្ន ុំ២០២១ (រន្ត    

អន្ វត្ត)

• ច្ុំណាត្់ថ្នន ក់កសេាកិច្ច រុំប្ពួញកៅ CoM កៅ ត្.ម្៤ ឆ្ន ុំ២០២៥

(ប្សរតាម្កសច្កតីប្ពាងច្ារ់សត ីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈងមី)

៨.ប្ករែណឌ តាម្ដាន្ន្ិងវាយត្ថ្ម្លជា សារវន័្ដម្មយន្ឹងប្ត្ូវករៀរច្ុំ ចរ់

ពីឆ្ន ុំ ២០១៩

• ប្រកាសសត ីពីការដាក់ឱ្យអន្ វត្តកគល្ការណ៍កណនាុំសត ីពីការ  

តាម្ដាន្ ន្ិងវាយត្ថ្ម្លងវិកាសម្ិទធកម្ម កៅត្.ម្.១ ឆ្ន ុំ២០២២

• ប្រកាសសត ីពីការដាក់ឱ្យអន្ វត្តយន្តការសប្មារ់កធ្វើការតាម្ដាន្ 

ន្ិងវាយត្ថ្ម្លងវិកាសម្ិទធកម្ម កៅត្.ម្.១ ឆ្ន ុំ២០២៤

៩.FMIS ន្ឹងប្ត្ូវដាក់ឱ្យអន្ វត្តកៅប្គរ់ប្កសមង-សាថ រ័ន្ ន្ិងអងគភាព

ងវិកា ចរ់ពីឆ្ន ុំ ២០១៨

រន្តអន្ វត្ត



២. វិ ីសាស្តសត-ការប្ត្ួត្ពិន្ិត្យកល្ើរកគគ ល្ច្រ BSRS
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ជំហានទ្ី ២ (២០២២-២០២៥) រត្ើានផម្របម្របួលម្រកបខ្ ឌ រពលរវលាផដរឬរទ្?

១.កផន្ការយ ទធសាស្រសតងវិកាន្ឹងមាន្ព័ត្៌មាន្សម្ិទធកម្មកាន្់កត្ច្ាស់

ចរ់ពីឆ្ន ុំ ២០២២

អ.ង ចត្់ទ កការគរសនូល្ ន្ិងបាន្អន្ វត្តជាប្រចុំ

២.កិច្ចប្ពម្កប្ពៀងកល្ើល្ទធផល្កនុងឆ្ន ុំ ន្ិងកល្ើល្ទធផល្ច្ ងកប្កាយ

រវាងប្កសមងកសេាកិច្ចន្ិងហិរញ្ញវត្ថុជាម្មយន្ឹងប្កសមង  សាថ រ័ន្   

អន្ វត្តកប្កាយ កៅ ឆ្ន ុំ២០២៣

កិច្ចប្ពម្កប្ពៀងសម្ិទធកម្មរវាងប្កសមងកសេាកិច្ចន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ

ជាម្មយន្ឹងប្កសមង សាថ រ័ន្ ប្ត្ូវបាន្អន្ វត្តសាកល្បង (៧/១០

រកន្ថម្/១០រកន្ថម្/១០រកន្ថម្)ចរ់ពី ត្ម្.៤ ឆ្ន ុំ២០២២ េល្់ 

ត្.ម្.៤ ឆ្ន ុំ២០២៥

៣.កសច្កដីប្ពាងច្ារ់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចុំឆ្ន ុំ មាន្ឧរសម្ព័ន្ធ ច្ុំណាត្់ថ្នន ក់

កម្មវិធ្ី ន្ិងច្ុំណាត្់ថ្នន ក់កសេាកិច្ច រុំប្ពួញ ន្ឹងដាក់កៅគណៈរេាម្ស្រន្តី

ឆ្ន ុំ ២០២១ (មាន្សចូ្នាករសម្ិទធកម្មចរ់ពីឆ្ន ុំ ២០២២)

• កសច្កដីប្ពាងច្ារ់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចុំឆ្ន ុំមាន្ឧរសម្ព័ន្ធប្ករែណឌ

ព័ត្៌មាន្សម្ិទធកម្មកៅ CoM កៅ ត្.ម្៤ ឆ្ន ុំ២០២២



២. វិ ីសាស្តសត-ការប្ត្ួត្ពិន្ិត្យកល្ើរកគគ ល្ច្រ BSRS
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ជំហានទ្ី ២ (២០២២-២០២៥) រត្ើានផម្របម្របួលម្រកបខ្ ឌ រពលរវលាផដរឬរទ្?

៤.កសច្កតីប្ពាង ច្ារ់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចុំឆ្ន ុំមាន្ភាា រ់ឧរសម្ព័ន្ធច្ុំណាត្់ថ្នន ក់

កម្មវិធ្ី ច្ុំណាត្់ថ្នន ក់កសេាកិច្ចរុំប្ពួញ ន្ិងព័ត្៌មាន្សម្ិទធកម្មដាក់កៅ

អងគន្ីត្ិរបញ្ញត្តិ (មាន្សចូ្នាករសម្ិទធកម្មចរ់ពីឆ្ន ុំ២០២៤)

កសច្កតីប្ពាងច្ារ់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចុំឆ្ន ុំ N+1 មាន្ភាា រ់

ឧរសម្ព័ន្ធ ច្ុំណាត្់ថ្នន ក់កម្មវិធ្ី ច្ុំណាត្់ថ្នន ក់កសេាកិច្ចរុំប្ពួញ

ន្ិងព័ត្៌មាន្សម្ិទធកម្មដាក់កៅអងគន្ីត្ិរបញ្ញត្តិឆ្ន ុំ២០២៥

ត្.ម្៤ ឆ្ន ុំ២០២៥

៥.MTFF & MTBF ផលូវការន្ឹងចរ់កផតើម្អន្ វត្តកៅឆ្ន ុំ ២០២២ MTBF បាន្ករៀរច្ុំន្ិងអន្ វត្តសាកល្បងចរ់តាុំងពីឆ្ន ុំ២០១៩

MTFF បាន្ករៀរច្ុំន្ិងអន្ វត្តសាកល្បងចរ់តាុំងឆ្ន ុំ២០១៩ 

(សមាហរណកម្មច្ុំណាយច្រន្ត ន្ិងម្ូល្ធ្ន្ ន្ិងពិតាន្តាម្

 វិស័យ)។ ការគរទុំងពីរន្ឹងអន្ វត្តផលូវការឆ្ន ុំ២០២២។ 

៦.ករៀរ ច្ុំ ន្ិងដាក់រញ្ចូល្កគល្ ការណ៍ កណនាុំ ន្ិង ន្ីត្ិវិធ្ី ការគរ សវន្-

កម្មសម្ិទធកម្ម កៅ កនុង ប្ករែណឌ សវន្កម្មថ្ផទកនុង សប្មារ់អន្ វត្ត ចរ់ពី 

ឆ្ន ុំ ២០២២  

រញ្ចរ់កៅឆ្ន ុំ២០២០ ន្ិងរន្តការអន្ វត្ត



២. វិ ីសាស្តសត- ការប្ត្ួត្ពិន្ិត្យកល្ើរកគគ ល្ច្រ BSRS
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ជំហានទ្ី ៣ (ចប់ពីឆ្ន ២ំ០២៥) រត្ើានផម្របម្របួលម្រកបខ្ ឌ រពលរវលាផដរឬរទ្?

១.ន្ីត្ិវិធ្ីប្រត្ិរត្តិការងវិកាន្ឹងប្ត្ូវកធ្វើឱ្យមាន្ភាពសាម្ញ្ញ ន្ិង

ឌីជីងល្ន្ីយកម្មតាម្រយៈ FMIS

រន្តអន្ វត្ត

២.ការ ប្ត្ួត្ពិន្ិត្យ ហិរញ្ញវត្ថុ ន្ឹង ប្ត្ូវ កធ្វើ តាម្រយៈ FMIS អន្ វត្តប្គរ់កប្ម្ិត្ហាន្ិភ័យតាម្ប្រព័ន្ធ FMIS (កប្ម្ិត្១,

កប្ម្ិត្២  ន្ិងកប្ម្ិត្៣)

៣.កិច្ចល្ទធកម្មន្ឹងប្ត្ូវកធ្វើប្រត្ិភូកម្មសិទធិអុំណាច្រកណត ើរៗេល្់

ប្កសមង-សាថ រ័ន្ ន្ិងអាច្ឈាន្កៅអន្ វត្តកពញកល្ញតាម្ឧត្ត-

មាន្ វត្តអន្តរជាត្ិ កៅកពល្មាន្ប្ករែណឌ គណកន្យយភាព

ច្ាស់លាស់កៅឆ្ន ុំ ២០២៥

កប្គងអន្ វត្តប្ត្ឹម្កត្ជុំហាន្ទី២ ន្ិងពន្ារកពល្ជុំហាន្ទ៣ី



២. វិ ីសាស្តសត- ការប្ត្ួត្ពិន្ិត្យកល្ើរកគគ ល្ច្រ BSRS
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ជំហានទ្ី ៣ (ចប់ពីឆ្ន ២ំ០២៥) រត្ើានផម្របម្របួលម្រកបខ្ ឌ រពលរវលាផដរឬរទ្?

៤.របាយការណ៍ កេល្កផអកកល្ើសដង់ដារ គណកន្យយសាធារណៈអន្ដរ

ជាត្ិទប្ម្ង់សាច់្ប្បាក់កកសប្ម្ួល្ (Modified Cash-IPSAS)

ចរ់ កផដើម្កៅ ឆ្ន ុំ ២០២៥

រន្តករៀរច្ុំសតង់ដា កដាយប្ត្ូវដាក់ឱ្យអន្ វត្តកៅឆ្ន ុំ២០២៥

៥.ប្ករែណឌ តាម្ដាន្ ន្ិងវាយត្ថ្ម្លសម្ិទធកម្មកពញកល្ញន្ឹងប្ត្ូវ

អន្ វត្ត

ការអន្ វត្តសាកល្បងន្ូវការកធ្វើការតាម្ដាន្ ន្ិងវាយត្ថ្ម្លងវិកា

សម្ិទធកម្មកៅ ត្.ម្១ ឆ្ន ុំ២០២៥

៦.សវន្កម្មសម្ិទធកម្មន្ឹងកាល យជាការគរ ច្ម្បងងមីម្មយររស់

អាជាា ធ្រសវន្កម្មជាត្ិរនាទ រ់ពីប្រព័ន្ធ ងវិកា  សម្ិទធកម្ម  ប្ត្ូវអន្ វត្ត

កពញកល្ញ ចរ់ពីឆ្ន ុំ ២០២៥ 

រន្តអន្ វត្តកដាយ NAA



៣. ខ្លឹម្សារបូកសរុប

I.ការររៀបចផំែនការកម្រម្ិត្យុទ្ធសាស្តសត សូចនាករសម្ិទ្ធកម្ម និងរោលរៅ

១.១ កកល្ម្អគ ណភាពន្ិងភាពកជឿទ កច្ិត្តបាន្ថ្ន្ការពាករមា៉ា ប្កូ

កសេាកិច្ច កដាយបា៉ា ន្់សាម ន្ច្ុំណូល្ន្ងិច្ុំណាយពហ ឆ្ន ុំ

%កប្ម្ិត្ល្កម្អៀងថ្ន្ការពាករកធ្ៀរន្ឹងល្ទធផល្អន្ វត្ត

កគល្កៅ៖ រងវង់+/-៥%ឆ្ន ុំ២០២២-២០២៥

១.២ កធ្វើសាថ រ័ន្ីយកម្មប្ករែណឌ ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរយៈកពល្

ម្ធ្យម្ (MTFF) ន្ិងប្ករែណឌ ងវិការយៈកពល្ម្ធ្យម្ 

(MTBF)

• ឯកសារ MTFF ប្ត្ូវបាន្ដាក់ឆ្លងកៅកនុងកិច្ចប្រជ ុំកពញ

អងគគណៈរេាម្ស្រន្តី ន្ិងអន្ វត្តជាប្រចុំ 

កគល្កៅ៖ ឆ្ន ុំ២០២២ -២០២៥

• ឯកសារ MTBF កុំណត្់ពិតាន្ច្ុំណាយកគល្តាម្វិស័យ តាម្

ប្កសមង សាថ រ័ន្សកប្ម្ច្កដាយនាយករេាម្ស្រន្តី

កគល្កៅ៖ ឆ្ន ុំ២០២២ -២០២៥

១.៣ កកល្ម្អគ ណភាពន្ិងភាពប្គរ់ប្ជុងកប្ជាយថ្ន្កផន្ការ

យ ទធសាស្រសតងវិកាកដាយពប្ងឹងការផារភាា រ់កគល្ន្កោបាយ 

ន្ិងកម្មវិធ្ីពាក់ព័ន្ធ

• ការកាត្់រន្ថយគមាល ត្រវាងកផន្ការយ ទធសាស្រសតងវិកា ន្ិង

គកប្មាងងវិកាប្រចុំឆ្ន ុំ (N+1)

(កគល្កៅកនុងឆ្ន ុំន្ីម្មយៗម្ិន្ឱ្យកល្ើស ១៥%)
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II.ការររៀបចំថវកិា និងអនុម្័ត្ថវិកា សូចនាករសម្ិទ្ធកម្ម និងរោលរៅ

២.១ ចរ់កផដើម្អន្ វត្តងវិកាសម្ិទធកម្ម កសច្កតីប្ពាងច្ារ់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចុំឆ្ន ុំមាន្ភាា រ់ឧរសម្ព័ន្ធច្ុំណាត្់

ថ្នន ក់កម្មវិធ្ី,ច្ុំណាត្់ថ្នន ក់កសេាកិច្ចរុំប្ពួញ ន្ិងព័ត្៌មាន្សម្ិទធកម្ម 

កគល្កៅ៖

• រន្តភាា រ់ច្ុំណាត់្ថ្នន ក់កម្មវិធ្ីកៅ CoM ឆ្ន ុំ២០២២-

២០២៥

• ប្ករែណឌ ព័ត្៌មាន្សម្ិទធកម្ម កៅ CoM កៅ ឆ្ន ុំ២០២៣

• ច្ុំណាត្់ថ្នន ក់កសេាកិច្ច រុំប្ពួញកៅ CoM កៅ ឆ្ន ុំ២០២៥

• ច្ុំណាត្់ថ្នន ក់កម្មវិធ្ី,ច្ុំណាត្់ថ្នន ក់កសេាកិច្ចរុំប្ពួញ ន្ិង

ព័ត្៌មាន្សម្ិទធកម្មកៅអងគន្ីត្ិរបញ្ញត្តិ កៅឆ្ន ុំ២០២៥
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៣. ខ្លឹម្សារបូកសរុប



III. ការអនុវត្តថវិកា និងការម្រត្ួត្ពិនិត្យថវិកា សូចនាករសម្ិទ្ធកម្ម និងរោលរៅ

៣.១ ករៀរច្ុំរទដាា ន្គត្យិ ត្តសប្មារ់អន្ វត្តងវិកាសម្ិទធកម្ម ការដាក់ឱ្យអន្ វត្តរទដាា ន្គត្ិយ ត្តសប្មារ់អន្ វត្តងវិកាសម្ិទធកម្ម

កគល្កៅ៖ 

• អន្ ប្កឹត្យកល្ែ ៨១ ន្ិង៨២ ងមី ឆ្ន ុំ២០២៣

• ប្រកាសសត ីពីការដាក់ឱ្យអន្ វត្តកគល្ការណ៍កណនាុំសត ីពីការ អន្ វត្តងវិកាសម្ិទធកម្ម

ន្ិងប្ត្ួត្ពិន្តិ្យងវិកា ឆ្ន ុំ២០២៤

• ប្រកាសសត ីពីត្មនាទ ីភារកិច្ច សិទធិអុំណាច្ ន្ិងការទទមល្ែ សប្ត្វូររស់អងគភាពប្ត្តួ្ពិន្តិ្យងវិកាកៅអម្ប្កសមង សាថ រ័ន្ ន្ិង

អងគភាពសាធារណៈប្រហាកប់្រកហល្ ឆ្ន ុំ២០២៤ 

• ប្រកាសសត ីពីការផតល្ក់ប្ម្តិ្ទឹកប្បាកស់ិទធិសកប្ម្ច្កនងុ កិច្ចល្ទធកម្មសាធារណៈ (ជុំហាន្ទី២)ឆ្ន ុំ២០២៤

៣.២ រប្ងួម្ ន្ិងពកន្លឿន្ន្ីត្ិវិធ្ីថ្ន្ការករើកផតល្ត់ាម្រយៈរទដាា ន្គត្ិ

យ ត្តសប្មារ់អន្ វត្តងវិកាសម្ទិធកម្ម កេើម្បីឈាន្កៅអន្ វត្ត

សវ ័យប្រវត្តកម្មតាម្ប្រពន័្ធ FMIS កៅឆ្ន ុំ២០២៥

ការដាក់ឱ្យអន្ វត្តប្រព័ន្ធ FMIS សវ ័យប្រវត្តិកម្មកពញកល្ញ (េូច្មាន្កនុង ៥.២)

៣.៣ ករៀរច្ុំប្ករែ័ណឌ អធ្ិការកិច្ចហរិញ្ញវត្ថុ ការដាក់ឱ្យអន្ វត្តប្ករែណឌ អធ្ិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ

កគល្កៅ៖ 

• អន្ ប្កឹត្យសត ីពីវិធាន្ន្ិងន្ីត្ិវិធ្ីអធ្កិារកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្ន ុំ២០២២

• ត្មនាទីភារចិ្ចកល្ើការគរអធ្កិារកិច្ចតាម្រណាត ប្កសមងប្ត្វូបាន្កកសប្ម្ួល្ប្សរតាម្ប្ករែណ័ឌ ន្ិងវិធាន្ថ្ន្ប្រព័ន្ធសវន្កម្មថ្ផទ

កនុង ន្ិងអធ្ិការកិច្ច ឆ្ន ុំ២០២៥
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៣. ខ្លឹម្សារបូកសរុប



IV. ការតាម្ដ្ឋន និងវាយត្នម្ល សូចនាករសម្ិទ្ធកម្ម និងរោលរៅ

៤.១ ករៀរច្ុំប្ករែណឌ តាម្ដាន្ ន្ិងវាយត្ថ្ម្ល ប្ករែណឌ តាម្ដាន្ ន្ិងវាយត្ថ្ម្លប្ត្វូបាន្ករៀរច្ុំន្ងិដាកឱ់្យអន្ វត្ត

កគល្កៅ៖

• ប្រកាសសត ីពីការដាក់ឱ្យអន្ វត្តកគល្ការណ៍កណនាុំសត ពីកីារតាម្ដាន្ ន្ិងវាយត្ថ្ម្លងវកិាសមិ្ទធកម្ម ឆ្ន ុំ

២០២២

• យន្តការសប្មារ់កធ្វើការតាម្ដាន្ ន្ិងវាយត្ថ្ម្លងវកិាសមិ្ទធកម្មប្ត្ូវបាន្ករៀរច្ុំ ន្ិងអន្ វត្តសាកល្បង ឆ្ន ុំ

២០២៣

៤.២ កធ្វើសាថ រ័ន្ន្ីយកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកផអកកល្ើ

សតង់ដាគណកន្យយរច្ចុរបន្ន

ការកុំណត្់សតង់ដាគណកន្យយកម្ពុជាសប្មារ់ករៀរច្ុំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

កគល្កៅ៖

• យ ទធសាស្រសតសត ីពីការអន្ វត្តសតង់ដាគណកន្យយសាធារណៈម្លូ្ដាា ន្រងគរកៅកម្ពុជា ២០២១-២០៣១ កៅឆ្ន ុំ

២០២២

• សតង់ដាគណកន្យយសាធារណៈកម្ពុជា កដាយកផអកកល្ើមូ្ល្ដាា ន្ថ្ន្កសច្កតីប្ពាងសតងដ់ាកល្ែ ៧០,៧១,ន្ិង 

៧២ កៅឆ្ន ុំ២០២២

• កសច្កតីប្ពាងទប្ម្ង់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ កេល្រមម្រញ្ចូល្គណន្បី្ត្ូវសង  ប្ត្ូវបាន្អន្ ម្័ត្ ឆ្ន ុំ២០២៤

៤.៣ កធ្វើសាថ រ័ន្ន្ីយកម្មរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ កផអក

កល្ើសតង់ដាគណកន្យយ Modified Cash - IPSAS

របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ ប្សរតាម្សតង់ដាគណកន្យយ Modified Cash - IPSAS កៅឆ្ន ុំ២០២៥
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៣. ខ្លឹម្សារបូកសរុប



V. រេដ្ឋា រចនាសម្ព័នធម្រទ្ម្រទ្ង់ សូចនាករសមិ្ទ្ធកម្ម

៥.១ ករៀរច្ុំប្ករែណឌ គត្ិយ ត្តថ្ន្ងវិកា ន្ិងប្ករែណឌ គណកន្យយភាព កសច្កតីប្ពាងច្ារ់សត ីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ងមី)ប្ត្ូវបាន្ដាក់កៅ

េល្់អងគន្ីត្ិរបញ្ញត្តិ

កគល្កៅ៖ ឆ្ន ុំ២០២២

៥.២ ពប្ងឹង ន្ិង ពប្ងីកការកប្រើប្បាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ម្ ែសញ្ញញ ទុំងរីកប្ម្ិត្ប្ត្ូវបាន្ដាក់ឱ្យអន្ វត្តកនុងប្រព័ន្ធ FMIS កពញកល្ញ

កគល្កៅ៖ ឆ្ន ុំ២០២២-២០២៥

៥.៣ ករៀរច្ុំកម្មវិធ្ីកសាងសម្ត្ថភាព ន្ិងរណតុ េះរណាត ល្ងវិកាសមិ្ទធកម្ម ការដាក់អន្ វត្តកម្មវិធ្ីកសាងសម្ត្ថភាពន្ិងរណតុ េះរណាត ល្ជុំនាញ

រកច្ចកកទសរយៈកពល្ម្ធ្យម្កប្ម្ិត្ វិញ្ញញ រន្រប្ត្

កគល្កៅ៖ ម្ស្រន្តីទទមល្រន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុកៅប្គរ់ប្កសមង សាថ រ័ទទមល្

បាន្ជុំនាញរកច្ចកកទសរយៈកពល្ម្ធ្យម្កប្មិ្ត្

 វិញ្ញញ រន្រប្ត្ ឆ្ន ុំ២០២៣-២០២៥
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៣. ខ្លឹម្សារបូកសរុប



❖ កនុងេុំណាក់កាល្ទី ២ កន្េះ សកម្មភាពសរ រមាន្ច្ុំន្មន្ ៦៨ ។

❖សកម្មភាពទុំងអស់ ន្ឹងប្ត្ូវដាក់រញ្ចូល្កនុងកផន្ការសកម្មភាព (GDAP/MAP) ររស់អគគនាយកដាា ន្ ន្ិងអងគភាពទទមល្រន្ទុកអន្ វត្ត។

❖ អងគភាពទទមល្រន្ទុកតទ ល្់អន្ វត្តសកម្មភាព សរ រមាន្ច្ុំន្មន្ ១០ រមម្មាន្ ៖

១.អគគនាយកដាា ន្ងវិកា (២៦ សកម្មភាព)

២.អគគនាយកដាា ន្រត្នាគរជាត្ិ (៨ សកម្មភាព)

៣. អគគនាយកដាា ន្ល្ទធកម្មសាធារណៈ    (៣ សកម្មភាព)

៤.អគគ ធ្ិការដាា ន្    (៥ សកម្មភាព)

៥.អគគនាយកដាា ន្សវន្កម្មថ្ផទកនុង   (២ សកម្មភាព)

៦.ប្កុម្ការគរ FMWG    (៦ សកម្មភាព)

៧. វិទាសាថ ន្កសេាកិច្ចន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ (៤ សកម្មភាព)

៨.អគគនាយកដាា ន្កគល្ន្កោបាយ (៥ សកម្មភាព)

៩.ន្ិយ័ត្ករគណកន្យយន្ិងសវន្កម្ម (៨ សកម្មភាព)

១០.អាជាា ធ្រសវន្កម្មជាត្ិ (១ សកម្មភាព)

19

៣. ខ្លឹម្សារបូកសរុប



សកម្មភាពកនុង BSRS អងោភាព សំរ ើពនាររពល/ផកសម្រម្ួល/លុប

១.ករៀរច្ុំប្រកាសសត ីពីការរកងកើន្សិទធិសកប្ម្ច្ ន្ិង

ការទទមល្ែ សប្ត្ូវកល្ើកិច្ចល្ទធកម្ម

អ.ល្.ស អ.ល្.ស កសន ើពន្ារកពល្ការអន្ វត្តជុំហាន្ទី៣ កប្កាយឆ្ន ុំ២០២៥ 

កដាយអន្ វត្តប្ត្ឹម្ជុំហាន្ទី២ កៅ ត្ម្.៤ ឆ្ន ុំ២០២៤ រ៉ា កណាណ េះ។

កោរល្់ររស់ អ.គ.ហ៖ គមររញ្ចរ់ជុំហាន្ទី២ ន្ិងទ៣ី កនងុប្ករ

ែណឌ កពល្កវលាថ្ន្យ ទធសាស្រសត  ។

២.កធ្វើសវន្កម្មសម្ិទធកម្មររស់អងគភាពសវន្កម្ម

ថ្ផទកនុង

អ.ស.ក អ.ស.ក កសន ើកកសប្មួ្ល្កៅជា “តាម្ដាន្ការកធ្វើសវន្-កម្មសម្ិទធ

កម្ម” កដាយអន្ វត្តសាកល្បងកនុង១ ឆ្ន ុំម្មយរបាយការណ៍ ។

 កោរល្់ររស់ អ.គ.ហ៖ គមររកន្ថម្កគល្កៅោ៉ា ងត្ិច្ច្ុំន្មន្ ៥ ។
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៤. សំរ ើសុំការសរម្រម្ច



សកម្មភាពកនុង BSRS អងោភាព សំរ ើពនាររពល/ផកសម្រម្ួល/លុប

៣.ករៀរច្ុំវិធាន្ការកល្ើកទឹកចិ្ត្ត ន្ិងការរឹត្ត្បិត្ពប្ងឹងភាព

ទន្់កពល្កវលាថ្ន្ការករៀរច្ុំកផន្ការយ ទធសាស្រសតងវិកា
អ.ង

អ.ង កសន ើស ុំល្ រសកម្មភាពកន្េះ ។

កោរល្់ររស់ អ.គ.ហ៖ គមរឯកភាព ។

៤.ករៀរច្ុំកគល្ការណ៍កណនាុំសត ីពីការច្រចងវិកាកដាយ

កផអកកល្ើសម្ិទធកម្មរវាង កសហវ.ន្ិងប្កសមង សាថ រ័ន្

អ.ង

អ.ង កសន ើកកសប្មួ្ល្កៅជា “កធ្វើរច្ចុរបន្នភាពកគល្-

ការណ៍រកច្ចកកទស សប្មារ់ពប្ងងឹប្រសិទធភាពថ្ន្ការ

ពិភាកាគកប្មាងងវកិា ព័ត្៌មាន្សម្ិទធកម្ម” ។

កោរល្់ររស់ អ.គ.ហ៖ កសន ើថ្នន ក់េឹកពិន្ិត្យ ន្ិង

សកប្ម្ច្ ។

៥.ករៀរច្ុំប្រកាសដាក់ឱ្យអន្ វត្តសាកល្បងកម្ម វិធ្ីច្ុំណូល្-

ច្ុំណាយ កដាយផារភាា រ់កៅន្ឹងវិធាន្ការពប្ងឹងប្រសិទធ-

ភាពអន្ វត្ត

អ.ង

អ.ង កសន ើកកសប្មួ្ល្កៅជា “ករៀរច្ុំប្រកាសសត ីពីការ

ដាក់ឱ្យ អន្ វត្តកផន្ការប្រត្ិរត្តិងវកិាររស់ប្កសមង 

សាថ រ័ន្” ។

កោរល្់ររស់ អ.គ.ហ៖ គមរឯកភាព ។ 21

៣. សំរ ើសុំការសរម្រម្ច



សកម្មភាពកនុង BSRS អងោភាព សំរ ើពនាររពល/ផកសម្រម្ួល/លុប

៦.ករៀរច្ុំច្ារ់សត ីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ងមី) អ.ង

អ.ង កសន ើរញ្ាូន្កសច្កតីប្ពាងច្ារ់សត ីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ   

សាធារណៈ (ងមី)កៅសាថ រ័ន្ន្ីត្ិរបញ្ញត្តិកៅ ត្.ម្៤ ឆ្ន ុំ

២០២២ ។

៧.ករៀរច្ុំអន្ ប្កឹត្យកល្ែ៨១ ន្ិង៨២ អន្ប្ក.រក  (ងមី)
អ.ង ន្ិង

អ.រ.ជ

អ.ង ន្ិង អ.រ.ជ កសន ើរញ្ាូន្អន្ ប្កឹត្យកល្ែ៨១ ន្ិង៨២ 

(ងមី)ជូន្ថ្នន ក់េឹកនាុំ កសហវ.កៅ ត្ម្.៤ ឆ្ន ុំ២០២២។  រឯី 

ការរញ្ាូន្អន្ ប្កឹត្យ (ងមី)កន្េះ កៅប្រម្ ែរាជរដាា ភិបាល្     

ពិន្ិត្យ ន្ិងអន្ ម្័ត្ សមូ្កគរពកសន ើស ុំថ្នន ក់េឹកនាុំ ពិន្ិត្យ ន្ិង

សកប្ម្ច្ ។

កោរល្់ររស់ អ.គ.ហ៖ គមររញ្ចរ់កនុងឆ្ន ុំ២០២២កន្េះ ន្ិង

គមរមាន្ថ្នន ក់េឹកនាុំ កសហវ កេើម្បីសប្ម្រសប្ម្ួល្កល្ើ

ការគរករៀរច្ុំអន្ ប្កឹត្យងមីកន្េះ ។ 22

៣. សំរ ើសុំការសរម្រម្ច



▪ កសន ើរកន្ថម្សកម្មភាព “តាម្ដាន្ល្ទធផល្ថ្ន្កាអន្ វត្តកិច្ចប្ពម្កប្ពៀងសម្ទិធកម្មរវាង កសហវ.

ន្ិងប្កសមង សាថ រ័ន្”។

▪ កសន ើពិន្ិត្យល្ទធភាពរញ្ចូល្សចូ្នាករ ន្ិងកគល្កៅកនុងច្កគក ម្សកម្មភាព កេល្មាន្ល្កខណៈ       

កប្រប្រួល្ថ្ន្ប្រព័ន្ធ (វេតងវិកា)កេល្បាន្កល្ើកយកកៅពិភាកាកនុងកិច្ចប្រជ ុំគណៈកម្មការ  

កកទប្ម្ង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកៅថ្ងៃទ២ី៥ កែម្ករា ឆ្ន ុំ២០២២។

23

៤. សំរ ើសុំការសរម្រម្ច
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វដតថវិកា លទ្ធែលចុងរម្រកាយ
សូចនាករ

សមិ្ទ្ធកម្មគនលឹឹះ
រោលរៅឆ្ន ំ ២០១៨-២០២៥

១.ករៀរច្ុំកផន្ការយ ទធ-

សាស្រសតងវកិា

កផន្ការយ ទធសាស្រសតងវិកាប្ត្វូបាន្កកល្ម្អ

គ ណភាព ន្ិងមាន្ភាពប្គរ់ប្ជុងកប្ជាយ  

▪ កផន្ការយ ទធសាស្រសតងវិកាប្ត្វូបាន្ពប្ងឹង ▪ រច្នាសម្ព័ន្ធកម្មវិធ្ីប្គរ់ប្កសមង សាថ រ័ន្  ប្ត្ូវបាន្កកល្ម្អ

▪ គមាល ត្រវាងច្ុំណាយងវិកាកនុងកផន្ការយ ទធសាស្រសតងវិកា ន្ិងការកុំណត្់ពិតាន្

ងវិកាកនុងសារាច្រសថ ិត្កនុងរងវង់ +/-៥% 

២.ករៀរច្ុំងវកិាប្រចុំឆ្ន ុំ ងវិកាព័ត្៌មាន្សម្ិទធកម្មប្ត្វូបាន្ដាកឱ់្យ

អន្ វត្ត

▪ ការករៀរច្ុំងវិកាប្ត្វូបាន្គិត្គូរកល្ើល្ទធផល្/

សម្ិទធកម្មកៅតាម្ប្កសមង សាថ រ័ន្

▪ ល្ទធផល្ច្ុំណាយងវិការរស់ប្កសមង សាថ រ័ន្ សថ ិត្កនុង +/- ៥% 

▪ សម្ិទធកម្មតាម្កម្មវិធ្សីកប្ម្ច្បាន្ោ៉ា ងត្ចិ្ ៩០%ថ្ន្កគល្កៅ

៣.ការអន្ វត្ត ន្ងិ

ប្ត្ួត្ពិន្តិ្យតាម្ដាន្

ការដាក់ឱ្យអន្ វត្តប្ករែណឌ ប្ត្តួ្ពិន្តិ្យ 

តាម្ដាន្

▪ ច្ុំន្មន្ប្កសមង សាថ រ័ន្ មាន្កផន្ការការប្ត្តួ្-

ពិន្ិត្យតាម្ដាន្ (Monitoring Plan)

▪ ការដាក់ឱ្យអន្ វត្តប្រព័ន្ធ FMISសវ ័យប្រវត្តិកម្ម

▪ ប្គរ់ប្កសមង សាថ រ័ន្ មាន្ កផន្ការប្ត្តួ្ពនិ្ិត្យតាម្ដាន្ កហើយកផាើម្ក កសហវ.

ទន្់កពល្កវលា 

▪ ប្រព័ន្ធ FMISសវ ័យប្រវត្តិកម្មកពញកល្ញប្ត្វូអន្ វត្តប្គរ់ប្កសមង សាថ រ័ន្

៤.របាយការណ៍សមិ្ទធកម្ម របាយការណ៍ព័ត្៌មាន្សម្ិទធកម្មប្ត្វូបាន្

ករៀរច្ុំ

▪ ច្ុំន្មន្ប្កសមង សាថ រ័ន្ករៀរច្ុំរបាយការណ៍

សម្ិទធកម្ម ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុតាម្កម្ម វិធ្ ីន្ិង    

អន្ កម្មវិធ្ី

▪ ប្គរ់ប្កសមង សាថ រ័ន្ករៀរច្ុំរបាយការណ៍សម្ិទធកម្ម ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុតាម្កម្មវិធី្ 

ន្ិងអន្ កម្មវិធ្ី

៥.ការវាយត្ថ្ម្លកម្ម វធិ្ ី

(Program Evaluation)

ការវាយត្ថ្ម្លល្ទធផល្សកប្ម្ច្បាន្តាម្ 

កម្មវិធ្ី

▪ ច្ុំន្មន្ប្កសមង សាថ រ័ន្ប្ត្ូវបាន្វាយត្ថ្ម្ល     

ល្ទធផល្/សម្ិទធកម្មតាម្កម្មវិធ្ ី

▪ ប្រសិទធភាពច្ុំណាយសាធារណៈប្ត្វូបាន្

រកងកើន្ (ការឆ្លុេះរញ្ញច ុំងតាម្រយៈ PER ឬ 

PEFA)

▪ សម្ិទធកម្មតាម្កម្មវិធ្រីរស ់(ច្ុំន្មន្?)ប្កសមង សាថ រ័ន្ ប្ត្ូវបាន្វាយត្ថ្ម្លកដាយ     

អគគនាយកដាា ន្ងវិកា

▪ ការច្ុំណាយសាធារណៈសប្មារ់វិស័យសងគម្កិច្ច ន្ិងកសេាកចិ្ចប្ត្វូបាន្

ប្ត្ួត្ពនិ្ិត្យប្រសិទធភាព 

៤. សំរ ើសុំការសរម្រម្ច



➢ សកម្មភាពកេល្បាន្ករៀរច្ុំក ើងប្ត្ូវបាន្សប្ម្តិ្សប្មា ុំង កដាយមាន្ការកុំណត្់កគល្កៅ

ច្ាស់លាស់ ន្ិងប្ករែណឌ កពល្កវលា កេល្ឈាន្កៅសកប្ម្ច្បាន្រកគគ ល្ច្រកុំណត្់ BSRS 

ឆ្ន ុំ២០២១៨-២០២៥។

➢ កទេះរីជាោ៉ា ងកន្េះកតី ប្រសិន្ករើមាន្សកម្មភាពគន្លេឹះណាម្មយប្តូ្វពន្ារកពល្អន្ វត្តឱ្យហមស

ប្ករែណឌ កពល្កវលាឆ្ន ុំ២០២៥ កនាេះន្ងឹរ៉ាេះពាល់្េល់្សកម្មភាពកផេងកទៀត្ កេល្អាច្ឈាន្

កៅមិ្ន្សកប្ម្ច្បាន្រកគគ ល្ច្រកេល្បាន្កុំណត់្។

25

៥. សននិដ្ឋា ន
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អភិម្រកម្ការគរ ៤ ម្របការ របស់ម្រកសួងរសដាកិចចនិងេិរញ្ញវត្ថុ

សូម្អរគុ !

១.អន្ វត្តការគរប្រករកដាយវជិាា ជីវៈ ន្ិងកគរពប្កម្សីល្ធ្ម៌្វជិាា ជីវៈ

២.អន្ វត្តការគរជាប្កុម្

៣.អន្ វត្តការគរកដាយប្រកាន្់ខ្ជា រ់សាម រត្រី ករសកម្ម ន្ិងកគល្ការណ៍ប្រសិទធភាពងវិកា

៤.មិ្ន្ប្ត្ូវកម្ើល្រលំ្ងកុំហ សែលួន្ឯង



កិច្ចប្រជ ុំគណៈកម្មការកកទប្ម្ង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ថ្ងៃចន្ទ ០៥ក ើត ខែមាឃ ឆ្ន ាំឆ្លូវ ត្តីស័  ព.ស.២៥៦៥

ត្រព័ន្ធវកីេអូអន្ឡាញ,ថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២ 1



មាត្ិកា

១. សេច្កតីស ត្ើម្

២. ខ្លឹម្សាររូកេរ រ

៣. េុំសណើេ ុំការេសប្ម្ច្

៤. សេច្កតីេន្និដ្ឋា ន្

2



២០ ធ្នូ ២០២២: គណៈកម្មការកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈបានសម្ម្ម្ចអនុញ្ញញ ត្ឱ្យ អ.គ.ហ. សម្ម្បសម្ម្លួជាមួ្យ
អគគនាយកដ្ឋា នបម្គគ ល (ដឹកនាាំនិងសម្ម្បសម្ម្ួល) នងិអងគភាពពាក់ព័នធម្សេងម្ទៀត្ ម្ដើម្បើពនិតិ្យ នងិកកសម្ម្ួលកសនការសកម្មភាព
ឱ្យបានច់ស់សស់ ម្បាកដនិយម្ និងជវភាព សម្ាប់ឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥។

១៩ ម្ករា ២០២២: អ.គ.ហ. បានដកឹនាាំការពិភាកាកម្ម្តិ្ថ្នន ក់ដកឹនាាំ ម្ដើម្បើពិភាកាសតើពើកសនការសកម្មភាពលទធសលននការអនុវត្ត
យុទធសាស្រសតននការកកទម្ម្ង់ម្បព័នធថវកិារដាបាលថ្នន ក់ម្ម្កាម្ជាត្ិ (SBSRS) ឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២៥។

២៥ ម្ករា ២០២២: គណៈកម្មការកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ សតល់អនុសាសន៍កណនាាំបកនថម្ឱ្យដល់ អ.គ.ហ. នងិ
អងគភាពពាក់ព័នធទាំងអស់ជាំរុញការការម្រៀបចាំកសនការសកម្មភាព ម្ដើម្បើឈានម្ៅសម្ម្ម្ចឱ្យបានសកម្មភាពកដលបានដ្ឋក់ម្ចញ។

២៣ កុម្ភៈ ២០២២: អ.គ.ហ. បានដឹកនាាំការពភិាកាកម្ម្តិ្ថ្នន ក់ដកឹនាាំ ម្ដើម្បើកកសម្ម្ួលកសនការសកម្មភាព(SBSRS)។

០៣ ម្ើនា ២០២២: អ.គ.ហបានម្រៀបចាំម្បជុាំកម្ម្តិ្បម្ចេកម្ទស ម្ដើម្បើសាា ត្ការកកសម្ម្លួកសនការសកម្មភាព(SBSRS)។

១. សេច្កដីស ដ្ើម្
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ការកកសម្ម្ួលកសនការសកម្មភាពឆ្ន ាំ ២០២២-២០២៥ ននកសនការសកមភាព SBSRS ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥ រមួ្ាន 
 កកសម្ម្ួលខ្លឹម្សារចម្គោ ម្សកម្មភាព (ម្លខ្ ២ ខ្ទង់) និងសកម្មភាព (ម្លខ្ ៣ ខ្ទង់)
 បកនថម្សូចនាករសម្ិទធកម្មគនលឹឹះម្ដ្ឋយរ ាំម្លចនូវ “លកខណៈវនិចិឆយ័សម្ទិធកម្មម្បចាំឆ្ន ាំ (Annual Performance Criteria)” តាម្ 

 ចម្គោ ម្សកម្មភាពម្បចាំឆ្ន ាំ និងចម្គោ ម្សកម្មភាពឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥
 សកម្មភាពម្បចាំម្ត្ើាស និងសកម្មភាពឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥

 កកសម្ម្ួលម្ពលម្វស និងអងគភាពទទួលបនទុក/ដកឹនាាំ
 ដក/លុបសកម្មភាពទាំងឡាយណាកដលបានបញ្េ ប់ ឬជាសកម្មភាពម្បចាំនថៃ, ឬបម្ងួម្សកម្មភាពចូលគ្នន ។

១. សេច្កតីស ត្ើម្ (ត្)
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ត្ម្មឹ្ម្កសនការរដាបាលថ្នន ក់ម្ម្កាម្ជាតិ្
ជាម្ួយម្នទើរជាំនាញរាជធានើម្ខ្ត្តនិងម្ធ្វើ
សាហរណកម្មកសនការរដាបាលម្កងុ
ម្សុកជាបម្ណតើ រៗ

 រដាបាលខ្ណឌ ចាំនួន៥អនុវត្តថវកិាកម្មវធិ្ើ
សារាចរសតើពើការពម្នលឿនកិចេលទធកម្មសាំណង់
របស់រដាបាលឃុាំសគោ ត្់

សតង់ដ្ឋររបាយការណ៍លទធកម្មរបស់រដាបាល
រាជធានើម្ខ្ត្តម្កុងម្សុកខ្ណឌ

យនតការការម្គប់ម្គងគម្ម្ាងវនិិម្គគ
សាធារណៈ(ម្សចកតើម្ពាងម្គ្នលការណ៍)
 មុ្ខ្គរទាំង៥៥ម្សទរម្ៅម្កុងម្សុកខ្ណឌ 

2022
ត្ម្មឹ្ម្កសនការរដាបាលថ្នន ក់ម្ម្កាម្
ជាតិ្ជាមួ្យម្នទើរជាំនាញរាជធានើ
ម្ខ្ត្តនិងម្ធ្វើសាហរណកម្មកសនការ
រដាបាលម្កុងម្សុកនិងឃុាំសគោ ត្់
ជាបម្ណតើ រ

អនុវត្តMTBF ម្ពញម្លញ ត្ម្ៅ
អនុវត្តការចរចរថវកិាកសាកម្លើកម្មវធិ្ើ
សម្ាប់ថវកិាN+1

ការកកសម្ម្ួលម្បកាសកណនាាំម្លខ្
២៣១សតើពើការគរលទធកម្មរបស់ឃុាំ
សគោ ត្់)

បម្ងោើត្អងគភាពសវនកម្មនសទកនុងម្ៅ
រដាបាលរាជធានើម្ខ្ត្ត

2024

2025

2023

យ ទធសាស្តេតកកទប្ម្ង់ប្រព័ន្ធថវិកា ស ព្ ោះសៅថវិកាព័ត្៌មាន្េម្ិទធកម្មៈ

លកខណៈវិន្ិច្ឆ ័យេម្ិទធកម្មប្រចុ្ំ ន ុំ (Annual Performance Criteria)

២. ខ្លឹម្សាររូកេរ រ

ការអនុវត្តថវកិាកម្មវធិ្ើរដាបាលខ្ណឌ 
ទាំង១៤

ឯកសារច់ប់វមិ្សាធ្នកម្មវមិ្សាធ្ន-
កម្មច់ប់សតើពើរបបហរិញ្ញវត្ថុនិងការ
ម្គប់ម្គងម្ទពយសម្បត្តិរបស់រដាបាល
ថ្នន ក់ម្ម្កាម្ជាតិ្២០១១

ការកកសម្មួ្លអនុម្កឹត្យទាំងបើ (អនុ-
ម្កឹត្យម្លខ្១៦សតើពើ“មូ្លនិធិ្ឃុាំ
សគោ ត្់”និងអនុម្កឹត្យម្លខ្២៦សតើពើ
“ម្បព័នធម្គប់ម្គងមូ្លនិធ្ើឃុាំសគោ ត្់”
និងអនុម្កឹត្យម្លខ្៣៦សតើពើ“ការ
ម្រៀបចាំនិងការម្បម្ពឹត្តិម្ៅននមូ្លនិធិ្
ម្កុងម្សុក”)

ការកកសម្ម្ួលម្សៀវម្ៅកណនាាំអនុវត្ត
គម្ម្ាងឃុាំសគោ ត្់ឆ្ន ាំ២០១៧

វាយត្នម្លការអនុវត្តម្លើនើតិ្វធិ្ើ
លាំអិត្ននការម្ធ្វើអធិ្ការកិចេ
ហរិញ្ញវត្ថុម្ៅរដាបាលថ្នន ក់ម្ម្កាម្
ជាតិ្ចាំម្ពាឹះការអនុវត្តសាកលបង
ម្ៅ១០០រដាបាលឃុាំសគោ ត់្

 ម្កបខ្ណឌ ទសេនាទនយុទធ-
សាស្រសតកកទម្ម្ង់ម្បព័នធថវកិារដា-
បាលថ្នន ក់ម្ម្កាម្ជាតិ្(២០២៦-
២០៣០)

ដ្ឋកឱ់្យម្ម្បើម្បាស់ម្បព័នធឯកសារ
ឌើជើថល(FMIS Portal/Mobile)
ម្ៅរដាបាលម្សុកនិងរដាបាលឃុាំ
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២. ខ្លឹម្សាររូកេរ រ (ត្)

កសនការ
សកម្មភាព
SBSRS

I II

III

IVV

VI

បម្គគ លចរ បម្គគ លចរ

បម្គគ លចរ

បម្គគ លចរបម្គគ លចរ

បម្គគ លចរ

១១សកម្មភាព
កសនការយុទធសាស្រសតថវកិារាជធានើម្ខ្ត្ត

២៩សកម្មភាព
ម្ហដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធម្ទម្ទង់

១០សកម្មភាព
របាយការណ៍, ការតាម្ដ្ឋននិងការវាយត្នម្ល

០៦សកម្មភាព
ការម្រៀបចាំគម្ម្ាងថវកិាម្បចាំឆ្ន ាំ

០៥សកម្មភាព
ការចរចថវកិានិងការអនុម័្ត្ថវកិា

២៦សកម្មភាព
ការអនុវត្តនិងការម្តួ្ត្ពិនិត្យថវកិា

• សកម្មភាពសរបុនៃផែៃការសកម្មភាព SBSRS ឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ = ៨៧ សកម្មភាព 
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បម្គគ លចរ អគគនាយកដ្ឋា ន
ពាក់ព័នធ

សកម្មភាពចស់
(A)

សកម្មភាពដកម្ចញ/
ម្សទរ/បញ្េ ប់ (B)

សកម្មភាពកថម្ថមើ
(C)

សកម្មភាពសរបុ
(A-B+C)

I. កសនការយុទធសាស្រសតថវកិារាជធានើម្ខ្ត្ត GDSNAF ០៩ ០ ០២ ១១
II. ការម្រៀបចាំគម្ម្ាងថវកិាម្បចាំឆ្ន ាំ GDSNAF ០៥ ០៣ ០៤ ០៦

III. ការចរចថវកិានិងការអនុម័្ត្ថវកិា GDSNAF ០៦ ០៤ ០ ០២
GDPP ០១ ០ ០ ០៣

IV. ការអនុវត្តនិងការម្ត្ួត្ពិនិត្យថវកិា

GDSNAF ១១ ០៤ ០ ០៧
GDPP ១០ ០ ០ ១០
GDNT ១២ ០៩ 0 ០៣
GDI ០៤ ០២ ០ ០២
GDIA ០៥ ០៥ ០ ០

V. របាយការណ៍, ការតាម្ដ្ឋននិងការវាយត្នម្ល GDSNAF ០៩ 0៤ 0១ ០៦
GDPP ០៤ ០ ០ ០៤

VI. ម្ហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធម្ទម្ទង់
GDSNAF 26 ១១ 0 ១៦
EFI ១០ ០៣ ០១ ០៩
GDIA ០១ ០១ ០ ០
FMWG ១០ ០៦ 0 0៤

២. ខ្លឹម្សាររូកេរ រ (ត្)
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២. ខ្លឹម្សាររូកេរ រ (ត្)

សកម្មភាព សូចនាករសម្ទិធកម្មគនលឹឹះ អងគភាព

បម្គគ លចរI. កសនការយុទធសាស្រសតថវកិារាជធានើម្ខ្ត្ត(សកម្មភាពថមើ០២)

1.1.6. សិកាកកសម្ម្ួលនិងពម្ងងឹគុណភាពកសនការយុទធសាស្រសត
ថវកិា

ឯកសារការកកសម្ម្ួលនិងពម្ងឹងគុណភាព
ការម្រៀបចាំកសនការយុទធសាស្រសតថវកិា

GDSNAF

1.1.7. សេពវសាយការកកសម្ម្ួលនិងពម្ងងឹគុណភាពកសនការយុទធ
សាស្រសតថវកិាសម្ាប់ម្រៀបចាំម្ៅឆ្ន ាំ២០២៥-២០២៧

ឯកសារការកកសម្ម្ួលនិងពម្ងឹងគុណភាព
ការម្រៀបចាំកសនការយុទធសាស្រសតថវកិាម្ត្ូវបាន
ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តនិងសេពវសាយ

GDSNAF

២. ១. ការបកនថម្សកម្មភាពថមើ
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២. ខ្លឹម្សាររូកេរ រ (ត្)

សកម្មភាព សូចនាករសម្ទិធកម្មគនលឹឹះ អងគភាព

បម្គគ លចរII. ការម្រៀបចាំគម្ម្ាងថវកិាម្បចាំឆ្ន ាំ(សកម្មភាពថមើ០៤)
1.2.5. ពម្ងើកការអនុវត្តថវកិាកម្មវធិ្ើម្ៅម្គប់រដាបាលខ្ណឌ រដាបាលខ្ណឌ ចាំនួន១៤ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តថវកិាកម្ម

វធិ្ើ/ម្សៀវម្ៅថវកិារបស់រដាបាលខ្ណឌ
GDSNAF

1.2.6. សតល់ការបណតុ ឹះបណាត លនើត្ិវធិ្ើននការម្រៀបចាំនិងអនុវត្ត
ថវកិាកម្មវធិ្ើដល់រដាបាលរាជធានើម្ខ្ត្តខ្ណឌ

ចាំនួនម្ស្រនតើរដាបាលរាជធានើម្ខ្ត្តខ្ណឌ ទទួលបានបានប
ណតុ ឹះបណាត លនើត្ិវធិ្ើម្រៀបចាំនិងអនុវត្តថវកិាកម្មវធិ្ើ

GDSNAF

1.4.3. ម្រៀបចាំម្បកាសដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តចាំណាត្់ថ្នន ក់មុ្ខ្គរ ម្បកាសចាំណាត់្ថ្នន ក់មុ្ខ្គរសម្ាប់រដាបាលថ្នន ក់ម្ម្កាម្
ជាត្ិម្ត្ូវបានម្រៀបចាំនិងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត

GDSNAF
GDNT

1.4.4. ម្រៀបចាំម្បកាសដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តចាំណាត្់ថ្នន ក់គម្ម្ាង ម្បកាសចាំណាត់្ថ្នន ក់គម្ម្ាងសម្ាប់រដាបាលថ្នន ក់ម្ម្កាម្
ជាត្ិម្ត្ូវបានម្រៀបចាំនិងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត

GDSNAF
GDNT

២. ១. ការបកនថម្សកម្មភាពថមើ(ត្)
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២. ខ្លឹម្សាររូកេរ រ (ត្)

សកម្មភាព សូចនាករសម្ទិធកម្មគនលឹឹះ GDs
បម្គគ លចរV. របាយការណ៍, ការតាម្ដ្ឋននងិការវាយត្នម្ល(សកម្មភាពថមើ០១)

1.1.5. ម្រៀបចាំនិងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តម្គ្នលការណ៍កណនាាំសតើពើការម្ត្តួ្
ពិនិត្យនិងវាយត្នម្លការអនុវត្តថវកិាកម្មវធិ្ើ

រដាបាលរាជធានើម្ខ្ត្តចាំនួន២៥កដលម្ត្ូវបានម្ត្ួត្
ពិនិត្យសាកលបងម្លើការអនុវត្តថវកិាកម្មវធិ្ើ

GDSNAF
GDNT

២. ១. ការបកនថម្សកម្មភាពថមើ(ត្)

សកម្មភាព ការកកសម្មួ្ល GDs
បម្គគ លចរI. កសនការយុទធសាស្រសតថវកិារាជធានើម្ខ្ត្ត

1.1.6. ម្ធ្វើសាហរណកម្មកសនការរដាបាលឃុាំសគោ ត់្  ពើ Q1-Q2 2022 ម្ៅ Q2 2023 GDSNAF

1.5.1. កកសម្ម្ួលសារាចរកណនាាំម្ដ្ឋយដ្ឋក់បញ្េូ លនូវនើត្វិធិ្ើសតើពើ
ការម្រៀបចាំនិងទម្ម្ង់ឧបសម្ព័នធថវកិាតាម្កម្មវធិ្ើសម្ាប់រដាបាល
រាជធានើម្ខ្ត្ត

 ពើ២០២៥ម្កចប់ម្ត្មឹ្ម្ត្ើាសទើ៣ឆ្ន ាំ២០២២
ម្ដ្ឋយសារសកម្មភាពម្នឹះអនុវត្តកត្ម្តងចប់

GDSNAF

២. ២. ការកកសម្មួ្លម្ពលម្វស
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២. ខ្លឹម្សាររូកេរ រ (ត្)

២. ៣. សកម្មភាពដកម្ចញ
សកម្មភាព អងគភាព ម្ហតុ្សល

បម្គគ លចរI. កសនការយុទធសាស្រសតថវកិារាជធានើម្ខ្ត្ត(០៦សកម្មភាព)
1.1.1. ម្រៀបចាំម្សចកតើម្ពាងម្គ្នលការណ៍កណនាាំសតើពើការម្រៀបចាំកសនការយុទធសាស្រសតរាជធានើម្ខ្ត្ត GDSNAF បានបញ្េ ប់

1.1.3. បញ្េ ប់ម្សចកតើម្ពាងនិងដ្ឋក់ម្បជុាំពិម្ម្គ្នឹះម្គបល់កម្ម្ិត្អនតរអគគនាយកដ្ឋា ន,ម្កសួងសាថ ប័
ននិងនដគូអភិវឌឍន៍

GDSNAF, GDB, 
MOI, NCDD, 

GSC, DPs

បានបញ្េ ប់

1.1.4. ម្បកាសដ្ឋក់ឱ្យម្ម្បើម្បាស់ម្គ្នលការណ៍កណនាាំសតើពើការម្រៀបចាំកសនការយុទធសាស្រសតថវកិារាជ
ធានើម្ខ្ត្ត

GDSNAF បានបញ្េ ប់

1.1.5. សេពវសាយនិងសតល់ការបណតុ ឹះបណាត លដល់រដាបាលរាជធានើម្ខ្ត្តសតើពើការម្រៀបចាំកសនការ
យុទធសាស្រសតថវកិា

រ.ថ្នន ក់ម្ម្កាម្
ជាត្ិ បានបញ្េ ប់

2.1.1. ម្រៀបចាំម្សចកតើម្ពាងម្កបខ័្ណឌ ថវកិារយៈម្ពលម្ធ្យម្ GDSNAF បានបញ្េ ប់

2.1.2. ដ្ឋក់ពិភាកាម្សចកតើម្ពាងម្កបខ័្ណឌ ថវកិារយៈម្ពលម្ធ្យម្ជាម្ួយអគគនាយកដ្ឋា នពាក់ព័នធ GDSNAF បានបញ្េ ប់
11



២. ខ្លឹម្សាររូកេរ រ (ត្)

២. ៣. សកម្មភាពដកម្ចញ (ត្)
សកម្មភាព អងគភាព ម្ហតុ្សល

បម្គគ លចរII. ការម្រៀបចាំគម្ម្ាងថវកិាម្បចាំឆ្ន ាំ
1.1. កកលម្ាគុណភាពនិងភាពម្គប់ម្ជុងម្ម្ជាយការម្រៀបចាំថវកិាកម្មវធិ្ើម្ៅរដាបាលរាជធានើម្ខ្ត្ត
សម្ាប់អនុវត្តចប់ពើឆ្ន ាំ២០២១ត្ម្ៅ
1.1.1. កកសម្មួ្លរចនាសម្ព័នធកម្មវធិ្ើម្សបតាម្ម្គ្នលការណ៍កណនាាំសតើពើការម្រៀបចាំកសនការយុទធ
សាស្រសតថវកិារាជធានើម្ខ្ត្ត
1.1.2. ពិនិត្យម្ ើងវញិការសារភាា ប់ថវកិាម្ៅនឹងម្គ្នលបាំណងម្គ្នលនម្គបាលម្ៅថ្នន ក់ម្ម្កាម្
ជាត្ិនិងយុទធសាស្រសតចតុ្ម្កាណនិងកសនការយុទធសាស្រសតអភិវឌឍន៍ជាត្ិ
1.1.3. កកសម្ម្ួលសូចនាករកនុងការម្រៀបចាំថវកិាកម្មវធិ្ើម្ដ្ឋយកសាកម្លើចាំនួននិងលកខណៈនន
SMARTរបស់KPI
1.1.4. ម្ធ្វើការម្ម្ជើសម្រ ើសKPIានលកខណៈសម្ម្សបអាចម្បមូ្លបានទន់ម្ពលម្វស, អាច
គណនានិងវាស់កវងសម្ិទធកម្មបាន
1.1.5. ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តម្គ្នលការណ៍កណនាាំសតើពើនើត្ិវធិ្ើននការម្រៀបចាំថវកិាកម្មវធិ្ើ
1.1.6. សេពវសាយនិងសតល់ការបណតុ ឹះបណាត លដល់រដាបាលរាជធានើម្ខ្ត្ត

GDSNAF បានបញ្េ ប់

12



២. ខ្លឹម្សាររូកេរ រ (ត្)

២. ៣. សកម្មភាពដកម្ចញ (ត្)
សកម្មភាព អងគភាព ម្ហតុ្សល

បម្គគ លចរII. ការម្រៀបចាំគម្ម្ាងថវកិាម្បចាំឆ្ន ាំ
1.2.1. ម្រៀបចាំម្បកាសដ្ឋក់ឱ្យរដាបាលម្ខ្ត្តចាំនួន៦បកនថម្ម្ទៀត្(ម្គប់២៤ម្ខ្ត្ត) អនុវត្តថវកិា
កម្មវធិ្ើសម្ាប់ឆ្ន ាំ២០២០
1.2.2. សេពវសាយនិងបណតុ ឹះបណាត លនើត្ិវធិ្ើម្រៀបចាំនិងអនុវត្តថវកិាកម្មវធិ្ើដល់រដាបាលម្ខ្ត្ត
1.2.3. ម្រៀបចាំម្បកាសដ្ឋក់រដាបាលរាជធានើភនាំម្ពញអនុវត្តថវកិាកម្មវធិ្ើម្ៅឆ្ន ាំ២០២១
1.2.4. សេពវសាយនិងសតល់ការបណតុ ឹះបណាត លនើត្ិវធិ្ើននការម្រៀបចាំនិងអនុវត្តថវកិាកម្មវធិ្ើដល់
រដាបាលរាជធានើ

GDSNAF បានបញ្េ ប់កនុងឆ្ន ាំ ២០២១

1.3.2. ពម្ងឹងយនតការសម្ម្បសម្ម្ួលរបស់គណៈកាម ធ្ិការសម្ម្បសម្ម្ួលបម្ចេកម្ទសរបស់រដា
បាលរាជធានើម្ខ្ត្តសម្ាប់កសនការថវកិារដាបាលរាជធានើម្ខ្ត្ត ម្កុងម្សុកខ្ណឌ និងឃុាំ
សគោ ត់្

GDSNAF លុប(ម្ម្ពាឹះជាសកម្មភាពគ្នាំម្ទ
និងជាសកម្មភាពម្ត្ូវអនុវត្តជា
ម្បចាំរបស់ម្ស្រនតើអ.ហ.ក)

1.3.3. សតល់ការគ្នាំម្ទដល់រដាបាលរាជធានើម្ខ្ត្តនិងគណៈកាម ធ្កិារសម្ម្បសម្ម្ួល
បម្ចេកម្ទសម្លើយនតការសម្ម្បសម្ម្ួលម្នឹះ

GDSNAF
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២. ខ្លឹម្សាររូកេរ រ (ត្)

២. ៣. សកម្មភាពដកម្ចញ (ត្)
សកម្មភាព អងគភាព ម្ហតុ្សល

បម្គគ លចរII. ការម្រៀបចាំគម្ម្ាងថវកិាម្បចាំឆ្ន ាំ

1.4.1 សិកាលទធភាពដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តចាំណាត់្ថ្នន ក់មុ្ខ្គរសម្ាប់រដាបាលថ្នន ក់ម្ម្កាម្ជាត្ិ GDSNAF បានបញ្េ ប់

1.4.2 សិកាលទធភាពដ្ឋក់អនុវត្តចាំណាត់្ថ្នន ក់គម្ម្ាង GDSNAF បានបញ្េ ប់

2.1.1 ដ្ឋក់បញ្េូ លកនុងសារាចរកណនាាំសតើពើការម្រៀបចាំថវកិាម្បចាំឆ្ន ាំឱ្យានការសារភាា ប់
ម្សចកតើម្ពាងគម្ម្ាងកសនការលទធកម្មម្បចាំឆ្ន ាំជាម្ួយនឹងសាំម្ណើ ថវកិាម្បចាំឆ្ន ាំ

GDSNAF បានបញ្េ ប់កនុងឆ្ន ាំ ២០២០

2.1.3. ពិនិត្យនិងកកសម្ម្ួលម្សចកតើម្ពាងគម្ម្ាងកសនការលទធកម្មតាម្ការសម្ម្ម្ចកនុង
ម្ពលចរចថវកិាម្ៅជាម្សចកតើម្ពាងកសនកាលទធកម្មម្បចាំឆ្ន ាំ

GDSNAF
GDPP

លុប(ជាការទទួលខុ្សម្ត្ូវរបស់រដាបាលរាជ-
ធានើម្ខ្ត្តកនុងការកកសម្ម្ួលគម្ម្ាងកសនការ
លទធកម្មម្ម្កាយពើចរចរថវកិាម្បចាំឆ្ន ាំ)

3.1.1. ដ្ឋក់ចូលកនុងសារាចរកណនាាំឱ្យភាា ប់កសនការរជាម្ទយយបុម្រម្បទនជាម្ួយនឹង
គម្ម្ាងថវកិាម្បចាំឆ្ន ាំរបស់រដាបាលរាជធានើម្ខ្ត្ត

GDSNAF បានបញ្េ ប់
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២. ខ្លឹម្សាររូកេរ រ (ត្)

២. ៣. សកម្មភាពដកម្ចញ(ត្)

សកម្មភាព អងគភាព ម្ហតុ្សល

III. ការចរចថវកិានងិការអនុម័្ត្ថវកិា

1.1.2. ដ្ឋក់បញ្េូ លកនុងម្គ្នលការណ៍កណនាាំសតើពើការចរចថវកិាម្ដ្ឋយម្ត្ូវពម្ងឹង
និងត្ម្ម្ង់ទសឹការចរចម្តត ត្ម្លើម្គ្នលនម្គបាយនិងវស័ិយជាអាទិភាពរបស់
រដាបាលថ្នន ក់ម្ម្កាម្ជាត្ិទាំងមូ្ល

GDSNAF
GDNT បានបញ្េ ប់

1.1.3. ដ្ឋក់បញ្េូ លយនតការននការម្ត្តួ្ពនិតិ្យថវកិាម្បចាំឆ្ន ាំនិង
របាយការណ៍អាំពើលទធសលកនុងឆ្ន ាំននការអនុវត្តថវកិា

GDSNAF
GDNT បានបញ្េ ប់

1.1.4. ដ្ឋក់បញ្េូ លកសនការលទធកម្មម្បចាំឆ្ន ាំម្ៅកនុងម្គ្នលការណ៍កណនាាំសតើពើការ
ចរចថវកិាម្បចាំឆ្ន ាំសម្ាប់ការយល់ម្ពម្ពើម្កសួងស.ហ.វ

GDSNAF
GDNT បានបញ្េ ប់
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២. ខ្លឹម្សាររូកេរ រ (ត្)

២. ៣. សកម្មភាពដកម្ចញ(ត្)

សកម្មភាព អងគភាព ម្ហតុ្សល

IV. ការអនុវត្តនងិការម្តួ្ត្ពនិតិ្យថវកិា
1.1.2. ម្រៀបចាំម្គ្នលការណ៍និងនើត្វិធិ្ើសតើពើការអនុវត្ត និងការម្ត្ួត្ពនិិត្យ
ថវកិាកម្មវធិ្ើ

GDSNAF

GDNT
បានបញ្េ ប់

1.1.3. ម្រៀបចាំការម្បឹកាម្គបល់ម្លើម្គ្នលការណ៍សតើពើការអនុវត្តនិងការ
ម្ត្ួត្ពិនតិ្យថវកិាកម្មវធិ្ើ

GDSNAF

GDNT
បានបញ្េ ប់

1.1.4. ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តម្គ្នលការណ៍និងនើត្ិវធិ្ើសតើពើ ការអនុវត្តនិងការម្ត្ួត្
ពិនិត្យថវកិាកម្មវធិ្ើ

GDSNAF
GDNT

បានបញ្េ ប់
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២. ខ្លឹម្សាររូកេរ រ (ត្)

២. ៣. សកម្មភាពដកម្ចញ(ត្)
សកម្មភាព អងគភាព ម្ហតុ្សល

IV. ការអនុវត្តនិងការម្ត្តួ្ពនិតិ្យថវកិា

1.3. សាកលបងយនតការម្គប់ម្គងការអនុវត្តថវកិាកដលម្បមូ្លសតុ ាំនូវមុ្ខ្គរម្ត្តួ្ពនិតិ្យហរិញ្ញវត្ថុ
និងការម្បើកសតល់ថវកិារដាបាលម្កុងម្សុកម្ៅរត្នាគ្នររាជធានើម្ខ្ត្ត
1.3.1. សិកាម្លើការម្រៀបចាំមុ្ខ្គរយនតការម្ត្ួត្ពិនិត្យថវកិាម្កុង ម្សុកម្ៅរត្នាគ្ន រាជធានើ
ម្ខ្ត្ត
1.3.2. ម្រៀបចាំការវភិាគម្លើសលប ឹះពាល់និងការពិនិត្យលទធភាពននការម្រៀបចាំយនតការថមើ
1.3.3. ម្រៀបចាំលិខ្ិត្បទដ្ឋា នគត្ិយុត្តិម្ដើម្បើអនុវត្តយនតការថមើ
1.3.4. ម្រៀបចាំម្គ្នលការណ៍កណនាាំសម្ាប់អនុវត្តយនតការថមើ
1.3.5. ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តសាកលបងយនតការម្គប់ម្គងការអនុវត្តថវកិាកដលម្បមូ្លសតុ ាំនូវមុ្ខ្គរម្ត្ួត្
ពិនិត្យហរិញ្ញវត្ថុនិងការម្បើកសតល់ថវកិារដាបាលម្កុងម្សុកម្ៅរត្នាគ្នរ រាជធានើម្ខ្ត្ត

GDNT

GDSNAF

បានបញ្េ ប់
- ម្សចកតើជូនដាំណឹងម្លខ្០១១សហវ.
ចុឹះនថៃទើ៩កខ្កញ្ញញ ឆ្ន ាំ២០២១សតើពើការ
អនុវត្តចាំណាយថវកិារបស់រដាបាលម្កុង
ម្សុក
សម្ាប់រដាបាលថ្នន ក់ម្ម្កាម្ជាត្ិ។
- សិកាខ សាសសេពវសាយម្សចកតើជូន
ដាំណឹងម្លខ្០១១សហវចុឹះនថៃទើ៩កខ្
កញ្ញញ ឆ្ន ាំ២០២១សតើពើការអនុវត្តចាំណាយ
ថវកិារបស់រដាបាលម្កុងម្សុក ម្ៅនថៃទើ
២២កខ្កញ្ញញ ឆ្ន ាំ២០២១តាម្ Zoom
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២. ខ្លឹម្សាររូកេរ រ (ត្)

២. ៣. សកម្មភាពដកម្ចញ(ត្)
សកម្មភាព អងគភាព ម្ហតុ្សល

IV. ការអនុវត្តនិងការម្តួ្ត្ពិនិត្យថវកិា

3.2.1 សិកាពិនិត្យម្ ើងវញិម្លើនើតិ្វធិ្ើចាំណាយរជាម្ទយយបុម្រម្បទន
GDNT

GDSNAF

បានបញ្េប់
• ានម្បកាសម្លខ្៥៤៨សហវ.ម្បកចុឹះនថៃទើ

៩កខ្កញ្ញញ ឆ្ន ាំ២០២១សតើពើនើតិ្វធ្ើចាំណាយ
តាម្រជាម្ទយយបុម្រម្បទន

• សិកាខ សាសសេពវសាយម្បកាសម្លខ្៥៤៨
សហវ.ម្បកចុឹះនថៃទើ៩កខ្កញ្ញញ ឆ្ន ាំ២០២១សតើ
ពើពើនើតិ្វធិ្ើចាំណាយតាម្រជាម្ទយយបុម្រម្បទន
សម្ាបរ់ដាបាលថ្នន កម់្ម្កាម្ជាតិ្ម្ៅនថៃទើ២២
កខ្កញ្ញញ ឆ្ន ាំ២០២១តាម្ Zoom

3.2.2. ម្ធ្វើការកកសម្មួ្លនើតិ្វធិ្ើចាំណាយម្ទយយបុម្រម្បទនកសាកតាម្
លទធសលននការសិកា

GDNT

GDSNAF

3.2.3. សេពវសាយនើតិ្វធិ្ើចាំណាយរជាម្ទយយបុម្រម្បទន
GDNT

GDSNAF

3.2.4. ដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តនើតិ្វធិ្ើចាំណាយរជាម្ទយយបុម្រម្បទន
GDNT

GDSNAF
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២. ខ្លឹម្សាររូកេរ រ (ត្)

២. ៣. សកម្មភាពដកម្ចញ(ត្)
សកម្មភាព អងគភាព ម្ហតុ្សល

IV. ការអនុវត្តនងិការម្តួ្ត្ពនិតិ្យថវកិា

3.3.1. ម្រៀបចាំម្សចកតើម្ពាងនើត្វិធិ្ើលម្ាិត្ននការម្ធ្វើអធ្កិារកចិេ
ហរិញ្ញវត្ថុម្លើការម្គប់ម្គងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្ៅរដាបាល
ថ្នន ក់ម្ម្កាម្ជាត្ិ

GDI

បានបញ្េ ប់
- បានរាយការណ៍វឌឍនភាពកនុងឆ្ន ាំ២០២០និងឆ្ន ាំ២០២១

អាម្ស័យម្ដ្ឋយនើត្ិវធិ្ើលម្ាិត្ននការម្ធ្វើអធ្កិារកចិេហរិញ្ញវត្ថុ
ម្ៅរដាបាលថ្នន ក់ម្ម្កាម្ជាត្ិបានម្រៀបចាំរចួនិង

- ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តកនុងឆ្ន ាំ២០២១តាម្រយៈម្បកាសម្លខ្
៦១៤សហវ.ម្បកចុឹះនថៃទើ១១កខ្តុ្សឆ្ន ាំ២០២១សតើពើ
ការដ្ឋក់ឱ្យម្ម្បើម្បាស់នើត្វិធិ្ើលម្ាិត្ននការម្ធ្វើអធ្កិារកចិេ
ហរិញ្ញវត្ថុម្លើការម្គប់ម្គងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្ៅ
រដាបាលថ្នន ក់ម្ម្កាម្ជាត្ិ។

3.3.2. បញ្េ ប់ម្សចកតើម្ពាងនើត្វិធិ្ើលម្ាិត្ននការម្ធ្វើអធ្កិារកចិេ
ហរិញ្ញវត្ថុម្ៅថ្នន ក់ម្ម្កាម្ជាត្ិ

GDI
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២. ខ្លឹម្សាររូកេរ រ (ត្)

២. ៣. សកម្មភាពដកម្ចញ(ត្)

សកម្មភាព អងគភាព ម្ហតុ្សល

V. របាយការណ៍, ការតាម្ដ្ឋននងិការវាយត្នម្ល
1.1.1 ម្រៀបចាំម្សចកតើម្ពាងសតើពើម្គ្នលការណ៍កណនាាំសតើពើនើត្វិធិ្ើននការ
ម្រៀបចាំរបាយការណ៍និងការតាម្ដ្ឋនការអនុវត្តថវកិា

GDSNAF
GDNT

បានបញ្េ ប់(សកម្មភាពម្ៅឆ្ន ាំ
២០២០និងបានរាយការណ៍វឌឍន
ភាពម្ៅដាំណាក់កាលទើ១)

1.1.2. ម្រៀបចាំការម្បកឹាម្គបល់និងអនុម័្ត្ម្សចកតើម្ពាងសតើពើនើត្វិធិ្ើនន
ការម្រៀបចាំរបាយការណ៍និងការតាម្ដ្ឋនការអនុវត្តថវកិា
1.1.3. ម្រៀបចាំម្បកាសសេពវសាយម្គ្នលការណ៍កណនាាំសតើពើនើត្វិធិ្ើននការ
ម្រៀបចាំរបាយការណ៍និងការតាម្ដ្ឋនការអនុវត្តថវកិា
1.1.4. សតល់ការបណតុ ឹះបណាត លនិងសេពវសាយម្គ្នលការណ៍កណនាាំសតើ
ពើនើត្ិវធិ្ើននការម្រៀបចាំរបាយការណ៍និងការតាម្ដ្ឋនការអនុវត្តថវកិា
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២. ខ្លឹម្សាររូកេរ រ (ត្)

២. ៣. សកម្មភាពដកម្ចញ(ត្)
សកម្មភាព អងគភាព ម្ហតុ្សល

VI. ម្ហដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធម្ទម្ទង់

1.3. សុខ្ដុម្នើយកម្មលិខ្តិ្បទដ្ឋា នគត្យុិត្តពិាក់ព័នធការម្គប់ម្គងហរិញ្ញវត្ថុ
របស់រដាបាលថ្នន ក់ម្ម្កាម្ជាត្ិ
1.3.1. ម្រៀបចាំម្កុម្ការគរម្ដើម្បើម្ធ្វើសុខ្ដុម្នើយកម្មលិខ្ិត្បទដ្ឋា នគត្យុិត្តិ
1.3.2. ពិនិត្យវសិាលភាពនងិជម្ម្ម្ើសសម្ាប់ម្ធ្វើសុខ្ដុម្នើយកម្មលិខ្ិត្
បទដ្ឋា នគត្យុិត្តិ
1.3.3. ម្រៀបចាំម្ធ្វើសុខ្ដុម្នើយកម្មលិខ្តិ្បទដ្ឋា នគត្យុិត្តិ
1.3.4. ម្បឹកាម្គបល់ម្លើលិខ្ិត្បទដ្ឋា នគត្យុិត្តិកដលម្ធ្វើសុខ្ដុម្នើយ
កម្មជាមួ្យម្កសួងសាថ ប័នពាក់ព័នធ
1.3.5. អនុម័្ត្ម្លើលិខ្ិត្បទដ្ឋា នគត្យុិត្តិ
1.3.6. សេពវសាយលិខ្ិត្បទដ្ឋា នគត្យុិត្តិ

GDSNAF
MOI
NCDD

លុប (ម្ដ្ឋយសារការម្រៀបចាំលិខ្ិត្បទដ្ឋា ន
គត្ិយុត្តិពាក់ព័នធការម្គប់ម្គងហរិញ្ញវត្ថុ
របស់រដាបាលថ្នន ក់ជាត្ិកដលកាំណត់្តាម្
បម្គគ លចរនើមួ្យៗគឺបានសម្ម្បសម្ម្ួល
និងម្ធ្វើសុខ្ដុម្នើយកម្មជាមួ្យឯកសារគត្ិ
យុត្តកដលានម្សាប់និងពិភាកាជាមួ្យ
ភាគើពាក់ព័នធកនុងការម្រៀបចាំលិខ្ិត្បទដ្ឋា ន
គត្ិយុត្តទាំងម្នាឹះ)។
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២. ខ្លឹម្សាររូកេរ រ (ត្)

២. ៣. សកម្មភាពដកម្ចញ(ត្)
សកម្មភាព អងគភាព ម្ហតុ្សល

VI. ម្ហដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធម្ទម្ទង់(១០សកម្មភាព)
2.1. ម្លើកកម្ពសជ់ាំនាញម្ស្រនតើបម្ចេកម្ទសកដលម្តូ្វបានម្ម្ជើសម្រ ើសសម្ាបគ់្នាំម្ទដលរ់ដាបាល
ថ្នន កម់្ម្កាម្ជាតិ្
2.1.1. សតល់ការបណតុ ឹះបណាត លនិងសិកាបទពិម្សាធ្នម៍្ៅកនុងនិងម្ម្ៅម្បម្ទសសតើពើការ
ម្រៀបចាំកសនការយុទធសាស្រសតថវកិានិងថវកិាកម្មវធិ្ើនិងម្សេងៗ
2.1.2. ម្ធ្វើការម្បមូ្លម្តិ្ម្គបល់ម្ ល្ើយត្បពើម្ស្រនតើបម្ចេកម្ទសថវកិាអាំពើចាំម្ណឹះដឹងនិងបទ
ពិម្សាធ្នទ៍ទួលបាន
2.1.3. ម្ធ្វើការវាយត្នម្លគុណភាពម្ស្រនតើជាំនាញបនាទ បព់ើទទួលបានការបណតុ ឹះបណាត លនិង
ការម្ម្បើម្បាស់ចាំម្ណឹះដឹងកដលទទួលបាន
2.6. ម្លើកម្ពសជ់ាំនាញសវនកម្មនសទកនុងសម្ាបរ់ដាបាលរាជធានើម្ខ្ត្តម្កងុម្សុក
2.6.1. ម្រៀបចាំកម្មវធិ្ើឯកសារបម្ចេកម្ទសសតល់ការបណតុ ឹះបណាត លជាំនាញសវនកម្មនសទកនុង

GDSNAF

លុប(ម្ដ្ឋយសារការម្លើកកម្ពស់
ជាំនាញម្ស្រនតើបម្ចេកម្ទសគឺជា
សកម្មភាពជាម្បចាំរបស់អគគ
នាយកដ្ឋា ន។ទនទឹម្នឹងម្នឹះការ
បណតុ ឹះបណាត លម្ធ្វើម្ ើងតាម្រយៈ
ការអនុវត្តការគរតទ ល់សងនិងការ
បណតុ ឹះបណាត លកដលបានបញ្េូ ល
ម្ៅកនុងបម្គគ លចរនើមួ្យៗខាង
ម្ដើម្រចួម្ហើយ)
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២. ខ្លឹម្សាររូកេរ រ (ត្)

២. ៣. សកម្មភាពដកម្ចញ(ត្)
សកម្មភាព អងគភាព ម្ហតុ្សល

VI. ម្ហដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធម្ទម្ទង់

2.2.3. ម្រៀបចាំបណតុ ឹះបណាត លការកសាងកសនការយុទធសាស្រសតថវកិានិងថវកិាកម្មវធិ្ើ GDSNAF

លុប(ជានគ់្នន ជាមួ្យសកម្មភាពម្ៅបម្គគ ល
ចរទើ២(1.2.6. សតល់ការបណតុ ឹះបណាត ល
នើតិ្វធិ្ើននការម្រៀបចាំនិងអនុវត្តថវកិាកម្មវធិ្ើ
ដល់រដាបាលរាជធានើម្ខ្ត្តខ្ណឌ ) 

2.7.1. បម្ងោើត្ម្កុម្ការគរម្ដើម្បើម្រៀបចាំឯកសារកសនការសកម្មភាពសតើពើការកសាង
និងអភិវឌឍសម្ត្ថភាព

EFI
GDSNAF

GDNT
GDPP

EFI

បានបញ្េប់

2.7.2. ម្រៀបចាំម្សចកតើម្ពាងននឯកសារកសនការសកម្មភាពសតើពើការកសាងនិង
អភិវឌឍសម្ត្ថភាព បានបញ្េប់

2.7.3. បញ្េបឯ់កសារកសនការសកម្មភាពសតើពើការកសាងនិងអភិវឌឍសម្ត្ថភាព បានបញ្េប់
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២. ខ្លឹម្សាររូកេរ រ (ត្)

២. ៣. សកម្មភាពដកម្ចញ(ត្)
សកម្មភាព អងគភាព ម្ហតុ្សល

VI. ម្ហដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធម្ទម្ទង់ (០៧សកម្មភាព)

3.1.1. ម្រៀបចាំកសាងយុទធសាស្រសតកសនការអនុវត្តគម្ម្ាងFMIS ជាំហានទើ៣និងកសនការសកម្មភាពការដ្ឋក់ឱ្យម្ម្បើម្បាស់ម្បព័នធFMIS ម្ៅ
រដាបាលរាជធានើ-ម្ខ្ត្ត

FMWG
GDSNAF

រ.រាជធានើ-ម្ខ្ត្ត
បានបញ្េ ប់

3.1.2. ម្រៀបចាំរចនាសម្ព័នធម្កុម្ការគរម្គប់ម្គងនិងអនុវត្តគម្ម្ាងFMIS សម្ាប់ការដ្ឋក់អនុវត្តម្ៅរដាបាលរាជធានើ-ម្ខ្ត្ត

FMWG
GDSNAF

GDNT
រ. ម្សុកនិង ឃុាំ

បានបញ្េ ប់

3.1.3. ការអនុវត្តតាម្កសនការគម្ម្ាងនិងកសនការសកម្មភាពFMIS សម្ាប់ម្ៅរដាបាលរាជធានើ-ម្ខ្ត្ត បានបញ្េ ប់

3.2.1. ម្រៀបចាំកសាងកសនការសកម្មភាពការដ្ឋក់ឱ្យម្ម្បើម្បាស់ម្បព័នធឯកសារឌើជើថល(FMIS Portal V1)ម្ៅរដាបាលម្សុកនិងរដាបាលឃុាំ បានបញ្េ ប់

3.2.2. ម្រៀបចាំរចនាសម្ព័នធម្កុម្ការគរម្គប់ម្គងនិងអនុវត្តគម្ម្ាងម្ម្បើម្បាស់ម្បព័នធឯកសារឌើជើថល(FMIS Portal V1) ម្ៅរដាបាល
ម្សុកនិងរដាបាលឃុាំ

បានបញ្េ ប់

3.2.3. ការអនុវត្តតាម្កសនការគម្ម្ាងនិងកសនការសកម្មភាពអនុវត្តគម្ម្ាងម្ម្បើម្បាស់ម្បព័នធឯកសារឌើជើថល(FMIS Portal V1) បានបញ្េ ប់

3.3.1. ពិនិត្យម្ ើងវញិពើការម្ម្បើម្បាស់ចាំណាត់្ថ្នន ក់ននាតិ្កាថវកិាម្ៅកនុងម្បព័នធFMIS
GDSNAF

GDNT
FMWG

បានបញ្េ ប់
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ល.រ ច្សកោ ម្េកម្មភាព/េកម្មភាព អងគភាព ការកកេប្ម្ួលេកម្មភាព

បម្គគ លចរIII. ការចរចរថវកិានងិការអនុម័្ត្ថវកិា

១

១.២.១. ដ្ឋក់ម្សចកតើម្ពាងកសនការលទធកម្មម្បចាំឆ្ន ាំរបស់
រដាបាលរាជធានើម្ខ្ត្តម្ដើម្បើសុាំការពិនតិ្យនងិអនុម័្ត្ពើ
ម្កសួងម្សដាកិចេនិងហរិញ្ញវត្ថុ

-អគគ.លទធកម្ម
(GDPP)
-អគគ.ថ្នន ក់ម្ម្កាម្
ជាត្ិ (GDSNAF)
-ម្នទើរម្សដាកិចេនងិ
ហរិញ្ញវត្ថុរាជធានើ
ម្ខ្ត្ត

 ម្សនើបកនថម្ ម្នទើរម្សដាកិចេនងិ
ហរិញ្ញវត្ថុរាជធានើម្ខ្ត្ត ចូលរមួ្

 ម្សនើអងគភាពដឹកនាាំ អគគ.ថ្នន ក់
ម្ម្កាម្ជាត្ិ (GDSNAF)១.២.២. ដ្ឋក់ម្សចកតើម្ពាងកសនការលទធកម្មម្បចាំឆ្ន ាំរបស់

រដាបាលរាជធានើម្ខ្ត្តម្ដើម្បើសុាំការពិនតិ្យនងិអនុម័្ត្ពើម្នទើរ
ម្សដាកិចេនិងហរិញ្ញវត្ថុចប់ពើឆ្ន ាំ ២០២៣ ត្ម្ៅ
១.២.៣. ពិនិត្យនិងអនុម័្ត្ម្លើកសនការលទធកម្មរដាបាល
ម្កុងម្សុកខ្ណឌ ពើម្នទើរម្សដាកចិេនិងហរិញ្ញវត្ថុកនុងម្ពល
កដលកសនការថវកិាម្បចាំឆ្ន ាំម្ត្វូបានសតល់អនុម្សម្ភាព
ម្ដ្ឋយរដាបាលរាជធានើម្ខ្ត្ត

៣. េុំសណើេ ុំការេសប្ម្ច្
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ល.រ ច្សកោ ម្េកម្មភាព/េកម្មភាព អងគភាព ការកកេប្ម្ួលេកម្មភាព

ម្សេងៗ

២ សវនកម្មកិចេលទធកម្មសាធារណៈ
ម្ៅរដាបាលថ្នន ក់ម្ម្កាម្ជាត្ិ

GDPP, GDSNAF, ម្នទើរ
ម្សដាកិចេនិងហរិញ្ញវត្ថុ, 
រ.ថ្នន ក់ម្ម្កាម្ជាត្ិ

 ម្សនើអងគភាពដឹកនាាំ អគគ.លទធកម្ម (GDPP)
 ម្សនើបកនថម្ ម្នទើរម្សដាកិចេនងិហរិញ្ញវត្ថុរាជធានើម្ខ្ត្ត ចូលរមួ្

៣ ការពម្ងើកម្បព័នធ FMIS ម្ៅ
រដាបាលថ្នន ក់ម្ម្កាម្ជាត្ិ

FMWG
GDSNAF
GDNT
រ.ថ្នន ក់ម្ម្កាម្ជាត្ិ

សុាំការកណនាាំបកនថម្អាំពើអភមិ្កម្ននការពម្ងើកការអនុវត្តន៍ FMIS 
 ជួរឈរ(Vertical) ពម្ងើកនិងពម្ងឹងមុ្ខ្គររបស់ម្បព័នធម្ៅ

ការដ្ឋា នសកាត នុពលមួ្យចាំនួនរហូត្ម្ពញម្លញ
 ជួរម្ដក(Horizontal) ពម្ងឹកជាបម្ណតើ រៗនូវមុ្ខ្គរកដល

ានម្សាប់ម្ៅដល់ការដ្ឋា នថមើបកនថម្

៣. េុំសណើេ ុំការេសប្ម្ច្ (ត្)
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ល.រ ច្សកោ ម្េកម្មភាព/េកម្មភាព អងគភាព ការកកេប្ម្ួលេកម្មភាព

ម្សេងៗ

៤ កម្មវធិ្ើបណតុ ឹះបណាត លម្ៅ
រដាបាលថ្នន ក់ម្ម្កាម្ជាត្ិ

EFI

GDSNAF

រ.ថ្នន  ់កត្ោមជាតិ

ម្សនើ ម្រៀបចាំកសនការសកម្មភាពសម្ាប់វគគបណតុ ឹះបណាត ល
Certificate Programs សម្ាប់ម្ស្រនតើរដាបាលថ្នន ក់ម្ម្កាម្ជាត្ិ
ម្លើជាំនាញហរិញ្ញវត្ថុ, កិចេលទធកម្មសាធារណៈ, ការម្រៀបចាំការ
អនុវត្តថវកិា, កិចេបញ្ា ិការគណម្នយយ, ការម្គប់ម្គងម្ទពយ
សម្បត្តិរដា…។

៣. េុំសណើេ ុំការេសប្ម្ច្ (ត្)
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៤. សេច្កតីេន្និដ្ឋា ន្

 ការកកសម្ម្ួលកសនការសកម្មភាពននយុទធសាស្រសតននការកកទម្ម្ង់ម្បព័នធថវកិារដាបាលថ្នន ក់ម្ម្កាម្ជាត្ិ (SBSRS) គឺបានម្ធ្វើសម្-
កាលកម្ម (Synchronize) ជាមួ្យយុទធសាស្រសត នងិកសនការសកម្មភាពម្សេងៗរមួ្ាន យុទធសាស្រសតននការកកទម្ម្ង់ម្បព័នធថវកិា
ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥, យុទធសាស្រសតននការកកទម្ម្ង់ម្បព័នធលទធកម្មសាធារណៈ, FMIS....។

 សកម្មភាពការពម្ងើកម្បព័នធ FMIS ជាសកម្មភាពម្បទក់ម្កឡាគ្នន រវាងអងគភាពទទួលបនទុក នងិចូលរមួ្ដូចជា ម្កមុ្ការគរ
FMWG, អគគនាយកដ្ឋា នថ្នន ក់ម្ម្កាម្ជាត្,ិ អគគនាយកដ្ឋា នរត្នាគ្នរជាត្ិ និងរដាបាលរាជធានើ ម្ខ្ត្ត។

 សកម្មភាពខ្លឹះននយុទធសាស្រសត SBSRS ានភាពម្បទក់ម្កឡាគ្នន ជាមួ្យម្កសួងម្ហានសទ, គជអប. នងិរដាបាលថ្នន ក់ម្ម្កាម្ជាត្ិ
និងបកនថម្ការចូលរមួ្បកនថម្របស់ម្នទើរម្សដាកចិេ និងហរិញ្ញវត្ថុម្សបម្ពលចូលរមួ្កម្មវធិ្ើកាំកណទម្ម្ង់ PFM។

 សកម្មភាពបណតុ ឹះបណាត លសម្ត្ថភាព ការបណតុ ឹះបណាត លការម្ធ្វើសវនកម្មនសទកនុងដល់រដាបាលរាជធានើ ម្ខ្ត្ត ម្រៀបចាំម្ៅបានលុឹះ
ម្តាអងគភាពសវនកម្មនសទកនុងម្ត្ូវបានបម្ងោើត្ កដលម្ត្វូម្ធ្វើទនទមឹ្ជាមួ្យនឹងវគគបណតុ ឹះបណាត លម្សេងៗម្ទៀត្ម្ៅកាន់ម្ស្រនតើម្ៅរដាបាល
រាជធានើ ម្ខ្ត្ត។
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អភិប្កម្ការករ ៤ ប្រការ ររេ់ប្កេួងសេដ្ាកិច្ចន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ

េូម្អរគ ណ!

១.អន្ុវតតោរងារត្រ រកោយវិជាា ជីវៈ ន្ិងកោរពត្ មសីលធម៌វិជាា ជីវៈ

២.អន្ុវតតោរងារជាត្ ុម

៣.អន្ុវតតោរងារកោយត្រោន្់ខ្ជា រ់ស្មា រតីរុករស មា ន្ិងកោលោរណ៍ត្រសិទធភាពងវិោ

៤.មិន្ត្តូវកមើលរំលង ាំហុសែលួន្ឯង
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កិច្ចប្រជ ុំ

ស្តីពី

ការររៀរច្ុំ និងកកស្ប្រួលកែនការស្ករមភាពស្ប្ារ់អន វត្ត

យ ទ្ធសាស្តស្តននការកកទ្ប្រង់ប្រព័នធលទ្ធករមសាធារណៈឆ្ន ុំ២០១៩-២០២៥ 

“ភាពជែឿទុកចិត្ត ប្រសិទធភាព ការប្រកួត្ប្រជែង និងការសនសសំំចច”

1

ប្ពះរាជាណាច្ប្កករពុជា

ជាត្ិ សាស្នា ប្ពះរហាកសប្ត្

គណៈករមការកកទ្ប្រង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ចងៃចនទ ៥ជកើត្ ជែផល្គុន ឆ្ន ំឆ្លូវ ប្ត្ីស័ក ព.ស.២៥៦៥

រាែធានីភ្នំជពញ,ចងៃទី០៧ ជែមីនា ឆ្ន ំ២០២២



ាត្ិកាន ប្ករ

2

១. ប្ករខណឌ រួរ ននយ ទ្ធសាស្តស្ត PPSRS 2019-2025

២. ខលឹរសារននការកកស្ប្រួលកែនការស្ករមភាព នន PPSRS 2019-2025

៣. យនតការស្ប្ររស្ប្រួល តារដាន និងវាយត្នរលការអន វត្តកែនការស្ករមភាព PPSRS

៤. ស្ុំណូរពរ



១. ប្ករខណឌ រួរ ននយ ទ្ធសាស្តស្ត PPSRS 2019-2025 

❑ មុនដំណាច់ឆ្ន ំ២០២៥ រាែរដ្ឋា ភ្ិបាល្ ប្ត្ូវរជងកើត្ឱ្យបាននូវប្រព័នធល្ទធកមមសាធារណៈមួយ ជដល្ឈរជល្ើជោល្ការណ៍ “ត្ម្លល ភាព 

គណជនយយភាព ភាពយុត្តធិម ៌ប្រសិទធភាព គុណភាព សមភាព ការសនសសំំចច ភាពទានជ់ពល្ជវលា  ត្ចមលចនលុ្យ និងធានាឱ្យបាន

នូវប្រពន័ធល្ទធកមមសាធារណៈឯកភាពមយួររស់ជាត្”ិ។

❑យុទធសាស្តសត ចនការជកទប្មង់ប្រព័នធល្ទធកមម សាធារណៈឆ្ន ំ២០១៩ -២០២៥  ប្ត្ូវបានជរៀរចំជ ើងឱ្យម្លនសងគត្ិភាពជាមួយ

នឹងទិសជៅចនការជកទប្មង់ប្រព័នធងវិកាឆ្ន ំ២០១៨-២០២៥ ។

❑ ចកខុវិស័យ ចនយុទធសាស្តសតចនការជកទប្មង់ប្រព័នធល្ទធកមម សាធារណៈឆ្ន ំ២០១៩ -២០២៥ គពឺប្ងឹងយនតការគណជនយយភាព

តាមរយៈប្ករែណឌ នយ័ិត្កមម ជដល្ប្កសួងជសដាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថ ុជដើរត្នួាទីជា “និយត័្ករ” និង “សវនកមមកិចចល្ទធកមម”។ 

ចំជណកឯសាថ រន័អនវុត្តកិចចល្ទធកមមផ្ទទ ល់្ នឹងប្ត្វូម្លនគណជនយយភាពចំជ ោះកិចចល្ទធកមម “ប្រត្រិត្តកិរ”។
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▪ ជារួម,គិត្ប្ត្ឹមឆ្ន ំ២០២១ អគគនាយកដ្ឋា ន/អងគភាព ក់ព័នធជដល្បានចលូ្រួមអនុវត្តជផនការសកមមភាព ចន PPSRS 

2019-2025បានសជប្មចសកមមភាពគនលឺោះមយួចំនួន រួមម្លន៖ 

❖ ជផនការល្ទធកមមប្រចំឆ្ន ំ ប្ត្ូវភាា រ់ជាមយួនឹងសំជណើងវិកាប្រចំ 

❖ ជសចកតីប្ ងជផនការល្ទធកមមប្រចំឆ្ន ំ ប្ត្ូវបានពិនិត្យនិងអនុម័ត្ជដ្ឋយ កសហវ.មុនចងៃទី៣១ ជែធនូ មុនឆ្ន ំអនុវត្តងវិកា 

❖កប្មិត្ទឹកប្បាក់សិទធិសជប្មចកនុងការអនុវត្តកិចចល្ទធកមមជៅតាមប្កសួង-សាថ រ័ន (ដំណាក់កាល្ទ១ី)ប្ត្ូវបានរជងកើន 

❖ត្ម្លល ភាពល្ទធកមមសាធារណៈ ប្ត្ូវបានពប្ងឹងជារជណត ើរ  ៗនិង

❖សកមមភាពោំប្ទមួយចំនួនជទៀត្។ 
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▪ ជដ្ឋយជ ក ជដើមបីសជប្មចចកខុវិស័យ ជោល្រំណង និងជោល្ជៅ ចន PPSRS 2019-2025, អគគនាយកដ្ឋា ន/

អងគភាព ក់ព័នធ បានជធវើការរជនថម និងជកសប្មួល្ជផនការសកមមភាព ប្ពមទាងំប្ករែណឌ ជពល្ជវលា ជដើមបី

អនុវត្តជផនការសកមមភាពសប្ម្លរ់ោំប្ទ PPSRS 2019-2025 កនុងជនាោះ រួមម្លន៖

❖ចារ់សត ីពីវិជសាធនកមម ឬចារ់ងមីសត ីពីល្ទធកមមសាធារណៈ ប្ត្ូវបានជរៀរចំ និងប្រកាសដ្ឋក់ឱ្យជប្រើប្បាស់ កនុងឆ្ន ំ ២០២២ នឹងប្ត្ូវ

ពនារជពល្ដល្់ឆ្ន ំ ២០២៣ 

❖ប្រកាស/សារាចរជណនំាសត ីពីការប្រគល្់សិទធិអំណាចមនទីរជសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាែធានី ជែត្ត ជល្ើការពិនិត្យ និងអនុម័ត្ជសចកតី

ប្ ងជផនការល្ទធកមមប្រចំឆ្ន ំររស់រដាបាល្រាែធានី ជែត្ត ប្កុង ប្សុក ែណឌ  ប្ត្ូវបានជរៀរចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត កនុងឆ្ន ំ ២០២៣

❖វាយត្ចមលប្រព័នធល្ទធកមមសាធារណៈ ជដ្ឋយជប្រើប្បាស់ឧរករណ៍វាយត្ចមល MAPS កនុងឆ្ន ំ ២០២៣ (សកមមភាពងមី)

❖រជងកើនកប្មិត្ទឹកប្បាក់សិទធិសជប្មចកនុងការអនុវត្តកិចចល្ទធកមមផ្ទទ ល្់ជៅតាមប្កសួង-សាថ រ័ន ជដល្ប្ត្ួវអនុវត្តចរ់ពីឆ្ន ំ ២០២២ នឹង

ប្ត្ូវពនារជពល្ ដំណាក់កាល្ទ២ី កនុងឆ្ន ំ ២០២៣ និងដំណាក់កាល្ទី៣ កនុងជប្កាយឆ្ន ំ ២០២៥
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❖មុែងារល្ទធកមមសាធារណៈ នឹងប្ត្ូវដ្ឋក់ជៅកនុងប្ករែ័ណឌ អភ្ិបាល្ងវិកាជៅអមប្កសងួ-សាថ រ័ន កនងុឆ្ន ំ ២០២២ នឹងប្ត្ូវ

ពនារជពល្ដល្់ឆ្ន ំ ២០២៤

❖រជងកើត្សតង់ដ្ឋរត្ចមលសប្ម្លរ់អនុវត្តកិចចល្ទធកមម កនុងឆ្ន ំ២០២២ នឹងប្ត្ូវពនារជពល្ដល្់ឆ្ន ំ ២០២៣

❖ជកល្មអជសៀវជៅជណនំាសត ីពីការប្ត្ួត្ពិនិត្យកិចចល្ទធកមមតាមជប្កាយ  កនុងឆ្ន ំ ២០២២ នឹងប្ត្ូវពនារជពល្ដល្់ឆ្ន ំ ២០២៣

❖សវនកមមជល្ើកិចចល្ទធកមម ជដល្ជប្រើប្បាស់ងវិកាហិរញ្ញរបទានជដ្ឋយចដគអូភ្ិវឌ្ឍន៍ កនុងឆ្ន ំ ២០២៣ នឹងប្ត្ូវពនារជពល្ កនុងឆ្ន ំ

២០២៥

❖ជកល្មអអនុប្កឹត្ជល្ែ ២១ អនប្ក.រក ចុោះចងៃទី២១ ជែកុមភៈ ឆ្ន ំ២០១៨ សត ីពីជរររទ និងនីត្ិវិធីចនការរតឹង និងការជដ្ឋោះប្សាយ

រណដ ឹត្ត្វា៉ា  ជដ្ឋយរជងកើត្ឱ្យម្លនរររដ្ឋក់ជទាសទណឌ  កនុងឆ្ន ំ២០២២នឹងប្ត្ូវពនារជពល្ដល្់ឆ្ន ំ ២០២៥

❖ជរៀរចំមុែងារល្ទធកមម រញ្ចូល្ជៅកនុង FMISជដល្ជាជផនកចនប្រព័នធល្ទធកមមជអ ិចប្ត្ូនិក (e-GP) កនុងឆ្ន ំ២០២៥
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▪ ជផនការសកមមភាព ប្ត្ូវបានជរៀរចំជ ើងជដ្ឋយរជំល្ចឱ្យកាន់ជត្ចាស់លាស់ជាងមុននវូសកមមភាពអងគភាពទទួល្រនទុកអនុវត្ត និង

ជពល្ជវលា ជដើមបីោំប្ទការអនុវត្តយុទធសាស្តសត ជកទប្មង់ប្រព័នធល្ទធកមមសាធារណៈ។

▪ ការជកសប្មួល្ជផនការសកមមភាពល្ជនោះ គឺជប្រើប្បាស់ទប្មង់ងមី CAP3+2។ 

▪ ជារួម,ការជកសប្មួល្ជផនការសកមមភាពសរុរ ជដល្ម្លន ៥ សម្លសភាពសំខាន់ៗ រមួម្លន៖ 

I. ការជរៀរចំនិងការអនុម័ត្ជផនការល្ទធកមម៖ ២ ចជងាក មសកមមភាព,៥ សកមមភាពល្មអិត្ និង ៥ KPIs

II. ការអនុវត្តកិចចល្ទធកមមសាធារណៈ៖ ៦ ចជងាក មសកមមភាព,២៦ សកមមភាពល្មអិត្ និង ២៦ KPIs

III.ការប្ត្ួត្ពិនិត្យនិងវាយត្ចមលការអនុវត្តកិចចល្ទធកមមសាធារណៈ៖ ២ ចជងាក មសកមមភាព,៧ សកមមភាពល្មអិត្ និង ៧ KPIs

IV.ការពប្ងឹងឯករាែយភាពចនយនតការជដ្ឋោះប្សាយរណត ឹងត្វា៉ា៖ ១ ចជងាក មសកមមភាព,៤ សកមមភាពល្មអិត្ និង ៤ KPIs

V. ជហដ្ឋា រចនាសមព័នធប្ទប្ទង់៖ ៨ ចជងាក មសកមមភាព,៣៧ សកមមភាពល្មអិត្ និង ៣៧ KPIs
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I.ការររៀរច្ុំ និងអន រ័ត្កែនការលទ្ធករមប្រចុំឆ្ន ុំ
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២. ខលឹរសារននការកកស្ប្រួលកែនការស្ករមភាព នន PPSRS 2019-2025 

ច្រកោ រស្ករមភាព/ស្ករមភាព ស្ូច្នាករស្រិទ្ធករមគនលឹះ ប្ករខណឌ រពលរវលា

តាមដ្ឋន និងែំរុញការជរៀរចំគជប្ម្លងជផនការល្ទធកមម 

ជដល្ប្ត្ូវភាា រ់ជាមួយនឹងគជប្ម្លងសំជណើងវកិាប្រចំឆ្ន ំ

របាយការណ៍តាមដ្ឋនសត ីពកីារជផញើគជប្ម្លងជផនការល្ទធកមមប្រចំឆ្ន ំ ជដល្

ប្ត្ូវភាា រ់ជាមួយនឹងគជប្ម្លងសំជណើងវកិាប្រចំឆ្ន ំ មក កសហវ ប្ត្ូវបាន

ជរៀរចំជាប្រចំឆ្ន ំ

ត្.ម ៣

២០២២ - ២០២៥

ពិនិត្យ និងសជប្មចគជប្ម្លងជផនការល្ទធកមមប្រចំឆ្ន ំកនុង

ប្ករែណឌ ចរចងវិកា

គជប្ម្លងជផនការល្ទធកមមប្រចំឆ្ន ំប្ត្ូវបានដ្ឋក់ប្រែុំកនុងប្ករែ័ណឌ ចរចងវកិា

កនុងកប្មិត្រជចចកជទស និងកប្មិត្ថ្នន ក់ដឹកនំាប្កសងួសាថ រ័នជាមយួ កសហវ
២០២២ - ២០២៥

ពិនិត្យ និងអនុម័ត្ជសចកតីប្ ងជផនការល្ទធកមមប្រចំឆ្ន ំ

៩៦%ចនជសចកតីប្ ងជផនការល្ទធកមមប្រចំឆ្ន ំ ប្ត្ូវបានពិនតិ្យនងិអនុម័ត្

ជដ្ឋយ កសហវ.មុនចងៃទី៣១ ជែធនូ មុនឆ្ន ំអនុវត្តងវកិា
ត្.ម ៤ ២០២២

៩៧%ចនជសចកតីប្ ងជផនការល្ទធកមមប្រចំឆ្ន ំ ប្ត្ូវបានពនិតិ្យនងិអនមុ័ត្

ជដ្ឋយ កសហវ.មុនចងៃទី៣១ ជែធនូ មុនឆ្ន ំអនុវត្តងវកិា
ត្.ម ៤ ២០២៣

៩៨%ចនជសចកតីប្ ងជផនការល្ទធកមមប្រចំឆ្ន ំ ប្ត្ូវបានពិនតិ្យនិងអនម័ុត្

ជដ្ឋយ កសហវ.មុនចងៃទី៣១ ជែធនូ មុនឆ្ន ំអនុវត្តងវកិា
ត្.ម ៤ ២០២៤

៩៩%ចនជសចកតីប្ ងជផនការល្ទធកមមប្រចំឆ្ន ំ ប្ត្ូវបានពិនតិ្យនងិអនុម័ត្

ជដ្ឋយ កសហវ.មុនចងៃទី៣១ ជែធនូ មុនឆ្ន ំអនុវត្តងវកិា
ត្.ម ៤ ២០២៥



I.ការររៀរច្ុំ និងអន រ័ត្កែនការលទ្ធករមប្រចុំឆ្ន ុំ

9

២. ខលឹរសារននការកកស្ប្រួលកែនការស្ករមភាព នន PPSRS 2019-2025 

 វធាធានការ/ច្រកោ រស្ករមភាព ស្ូច្នាករស្រិទ្ធករមគនលឹះ ប្ករខណឌ រពលរវលា

ជរៀរចំនិងដ្ឋក់ឲ្យអនវុត្ត ប្រកាស/សារាចរជណនំាសតពីកីារ

ប្រគល្់សិទធិអំណាចមនទីរជសដាកិចចនិងហរិញ្ញវត្ថុរាែធាន ី

ជែត្ត ជល្ើពិនិត្យនិងអនមុ័ត្ជសចកតីប្ ងជផនការល្ទធកមម

ប្រចំឆ្ន ំររស់រដាបាល្រាែធាន ីជែត្ត ប្កុង ប្សុក ែណឌ

ប្រកាស/សារាចរជណនំាសតពីីការប្រគល្ស់ិទធអិំណាចមនទីរជសដាកិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុរាែធាន ីជែត្ត ជល្ើពិនតិ្យ និងអនុម័ត្ជសចកតីប្ ងជផនការល្ទធកមម

ប្រចំឆ្ន ំររស់រដាបាល្រាែធាន ីជែត្ត ប្កុង ប្សុក ែណឌ  ប្ត្ូវបានជរៀរចំ និង

ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត

ត្.ម ៣ ២០២៣ 



II. ការអន វត្តកិច្ចលទ្ធករមសាធារណៈ
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២. ខលឹរសារននការកកស្ប្រួលកែនការស្ករមភាព នន PPSRS 2019-2025 

 វធាធានការ/ច្រកោ រស្ករមភាព ស្ចូ្នាករស្រិទ្ធករមគនលឹះ ប្ករខណឌ រពលរវលា

ផតល្់សិទធអិំណាច និងការទទលួ្ែុសប្ត្ូវជល្ើការអនុវត្តកិចច

ល្ទធកមមែូនសាថ រ័នអនុវត្តកិចចល្ទធកមមតាមរយៈការរជងកើន

កប្មិត្ទឹកប្បាក់សិទធិសជប្មច

- របាយការណ៍វាយត្ចមលជល្ើការអនវុត្តកិចចល្ទធកមមសាធារណៈររស់

សាថ រ័នអនុវត្តល្ទធកមម/អងគភាពងវកិា ជដើមបីជធវើចំណាត្់ថ្នន ក់សប្ម្លរ់

រជងកើនកប្មិត្ទឹកប្បាក់សិទធសិជប្មចដល្ស់ាថ រ័នអនុវត្តល្ទធកមម

ប្ត្ូវបានថ្នន ក់ដឹកនំា កសហវ.ពិនិត្យនងិអនមុ័ត្

ត្.ម ៣ ២០២៣

- ប្រកាសសត ីពីការផតល្ក់ប្មិត្ទកឹប្បាក់សិទធសិជប្មចកិចចល្ទធកមម ប្ត្ូវ

បានជរៀរចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត (ដំណាក់កាល្ទ២ី)
ត្.ម ៤ ២០២៣

- ប្រកាសសត ីពីការផតល្ក់ប្មិត្ទកឹប្បាក់សិទធសិជប្មចកិចចល្ទធកមម ប្ត្ូវ

បានជរៀរចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត (ដំណាក់កាល្ទ៣ី)
ជប្កាយឆ្ន ំ ២០២៥

រញ្ាូនមស្តនតីជដល្ម្លនែនំាញល្ទធកមមសាធារណៈ ជៅកនុង

ប្ករែណឌ អភិ្បាល្ងវិកា អមជាមួយប្កសងួ-សាថ រ័ន

ល្ិែិត្គត្ិយតុ្ត ក់ពន័ធជដើមបីរញ្ាូនមស្តនតលី្ទធកមម ឱ្យប្សរតាមជោល្

ការណ៍ជណនំាកនុងប្ករែណឌ អភិ្បាល្ងវកិា ប្ត្ូវបានថ្នន ក់ដឹកនំា កសហវ 

អនុម័ត្

ត្.ម ៤ ២០២៣

ប្កុមអភិ្បាល្ងវិកាជដល្ប្ត្ូវអនវុត្តមុែងារងមីប្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនវុត្តសាក

ល្បងែំហានដំរូង
ត្.ម ១ ២០២៤



II. ការអន វត្តកិច្ចលទ្ធករមសាធារណៈ
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២. ខលឹរសារននការកកស្ប្រួលកែនការស្ករមភាព នន PPSRS 2019-2025 

 វធាធានការ/ច្រកោ រស្ករមភាព ស្ូច្នាករស្រិទ្ធករមគនលឹះ ប្ករខណឌ រពលរវលា

ជរៀរចំរជងកើត្ប្រព័នធសតងដ់្ឋរត្ចមលសប្ម្លរ់អនុវត្តកនុង

កិចចល្ទធកមមសាធារណៈ

- ប្រព័នធសតង់ដ្ឋរត្ចមលត្ចមលសប្ម្លរ់អនុវត្តកនុងកិចចល្ទធកមមសាធារណៈ

ប្ត្ូវបានជរៀរចំនងិដ្ឋក់ឱ្យអនវុត្ត
ត្.ម ៤ ២០២៣

- ចំនួន ៥ ប្កសងួ-សាថ រ័ន អនុវត្តសាកល្បងជប្រើប្បាស់សតង់ដ្ឋរត្ចមល ត្.ម ១ ២០២៤

- ប្រព័នធសតង់ដ្ឋរត្ចមលត្ចមលសប្ម្លរ់អនុវត្តកនុងកិចចល្ទធកមមសាធារណៈ

ប្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យជប្រើប្បាស់ ជាផលូវការ
ត្.ម ១ ២០២៥

- ប្រព័នធសតង់ដ្ឋរត្ចមលសប្ម្លរ់អនុវត្តកនុងកិចចល្ទធកមមសាធារណៈ 

ប្ត្ូវបានជធវើរចចុរបននភាព

ត្.ម ៤ 

២០២៤- ២០២៥



II. ការអន វត្តកិច្ចលទ្ធករមសាធារណៈ
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២. ខលឹរសារននការកកស្ប្រួលកែនការស្ករមភាព នន PPSRS 2019-2025 

 វធាធានការ/ច្រកោ រស្ករមភាព ស្ូច្នាករស្រិទ្ធករមគនលឹះ ប្ករខណឌ រពលរវលា

ជរៀរចំរជងកើត្សតង់ដ្ឋររបាយការណល៍្ទធកមមររស់

រដាបាល្រាែធាន ីជែត្ត ប្កុង ប្សុក ែ័ណឌ  (តាមគំរូងមី)

សតង់ដ្ឋររបាយការណល៍្ទធកមមររសរ់ដាបាល្រាែធាន ីជែត្ត ប្កុង ប្សុក

ែ័ណឌ  ប្ត្ូវបានជរៀរចំ និងផសពវផាយដ្ឋក់ឱ្យអនវុត្ត
ត្.ម ១ ២០២២ - ត្.ម ១ ២០២៣

ពប្ងឹងត្ម្លល ភាព គណជនយយភាព និងការប្រកួត្ប្រជែងកនុង

កិចចល្ទធកមមសាធារណៈ

- ល្ិែិត្រទដ្ឋា នគត្យិតុ្តសត ពីលី្ទធកមមសាធារណៈ ប្ត្ូវបានផសពវផាយ

ជសចកតីែូនដំណឹងសត ីពកីារជដញចងល, ជសចកតីែូនដំណឹងសត ីពកីារ

ប្រគល្់កិចចសនា ប្ត្ូវបានផសពវផាយ

- របាយការណ៍ប្ត្តួ្ពិនតិ្យកិចចល្ទធកមមតាមជប្កាយប្រចំឆ្ន ំ ប្ត្ូវបាន

ផសពវផាយ

- ប្ពឹត្តិរប្ត្សថ ិត្ិល្ទធកមមសាធារណៈប្រចំឆ្ន ំ ប្ត្ូវបានផសពវផាយ

២០២២ -២០២៥

ពប្ងឹងការប្គរ់ប្គងការអនុវត្តកិចចសនា
ប្រកាសសត ីពីការប្គរ់ប្គងការអនុវត្តកិចចសនា ប្ត្ូវបានជរៀរចំ និងដ្ឋក់

ឱ្យអនុវត្ត
ត្.ម ១ ២០២៤ - ត្.ម ១ ២០២៥
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២. ខលឹរសារននការកកស្ប្រួលកែនការស្ករមភាព នន PPSRS 2019-2025 

 វធាធានការ/ច្រកោ រស្ករមភាព ស្ចូ្នាករស្រិទ្ធករមគនលឹះ ប្ករខណឌ រពលរវលា

ជរៀរចំជកល្មអជសៀវជៅជណនំាសតពីីការប្ត្តួ្ពនិតិ្យកិចចល្ទធ

កមមតាមជប្កាយ 

ជសៀវជៅជណនំាសត ីពកីារប្ត្ួត្ពនិតិ្យកិចចល្ទធកមមតាមជប្កាយ ប្ត្ូវបាន

ជរៀរចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត
ត្.ម ២ ២០២៤

ពប្ងីកការជធវើសវនកមមកិចចល្ទធកមម ជដ្ឋយប្ត្ូវជធវើសវនកមម

ជល្ើកិចចល្ទធកមមជដល្ជប្រើប្បាស់ងវកិាហិរញ្ញរបទានជដ្ឋយចដ

គូរអភិ្វឌ្ឍន៍ រជនថមពីជល្ើការជធវើសវនកមមកិចចល្ទធកមមជដល្

ជប្រើប្បាស់ងវិការដា

- ការជធវើសវនកមមជល្ើកិចចល្ទធកមមជដល្ជប្រើប្បាសង់ វកិារដា ជដ្ឋយភាច រ់

ឱ្យម្លនរររដ្ឋក់ជទាសទណឌ ចំជ ោះការប្រប្ពឹត្តជល្មើសចារ់ ប្ត្ូវបាន

រនតពប្ងឹង

ត្.ម ១ ២០២២ - ត្.ម ៤ ២០២៥

- ប្កសងួ-សាថ រ័ន ចំនួន ២ ប្ត្ូវបានសាកល្បងជធវើសវនកមមកិចចល្ទធ

កមមជដល្ជប្រើប្បាស់ងវិកាហិរញ្ញរបទានជដ្ឋយចដគូរអភ្ិវឌ្ឍន៍
២០២៥

- អនុវត្តការជធវើសវនកមមកិចចល្ទធកមមជដល្ជប្រើប្បាស់ងវកិាហិរញ្ញរប

ទានជដ្ឋយចដគូរអភ្ិវឌ្ឍន៍ ជប្កាយឆ្ន ំ ២០២៥
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២. ខលឹរសារននការកកស្ប្រួលកែនការស្ករមភាព នន PPSRS 2019-2025 

IV. ការប្ត្ួត្ពិនិត្យនិងការវាយត្នរលការអន វត្តកិច្ចលទ្ធករមសាធារណៈ

 វធាធានការ/ច្រកោ រស្ករមភាព ស្ូច្នាករស្រិទ្ធករមគនលឹះ ប្ករខណឌ រពលរវលា

ជធវើរចចុរបននភាពអនុប្កឹត្យសត ពីីជរររទនងិនតី្ិវធីិចន

ការរតឹង និងការជដ្ឋោះប្សាយរណត ឹងត្វា៉ា

អនុប្កឹត្យសត ីពីជរររទនងិនីត្ិវធីិចនការរតឹង និងការជដ្ឋោះប្សាយរណត ឹង

ត្វា៉ា ប្ត្ូវបានជរៀរចំ និងអនុម័ត្
ត្.ម ៣ ២០២៥
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២. ខលឹរសារននការកកស្ប្រួលកែនការស្ករមភាព នន PPSRS 2019-2025 

 វធាធានការ/ច្រកោ រស្ករមភាព ស្ចូ្នាករស្រិទ្ធករមគនលឹះ ប្ករខណឌ រពលរវលា

ជធវើវិជសាធនកមមចារ់សត ីពលី្ទធកមមសាធារណៈ 

- ជសចកតីប្ ងចុងជប្កាយចារ់សត ីពីវជិសាធនកមមឬជរៀរចំងមីចារ់សត ីពី

ល្ទធកមមសាធារណៈ ប្ត្ូវបានដ្ឋក់ប្រែុំពនិតិ្យសជប្មចកនុងគណៈ-

កម្លម ធិការជោល្នជោបាយជសដាកិចចនិងហរិញ្ញវត្ថុ

ត្.ម ៤ ២០២២

- ជសចកតីប្ ងចុងជប្កាយចារ់សត ីពីវជិសាធនកមម ឬជរៀរចំងមីចារ់សត ីពី

ល្ទធកមមសាធារណៈ ប្ត្ូវបានគណៈរដាមស្តនតីប្រែុំពិនតិ្យនិងសជប្មច

ត្.ម១ ២០២៣

- ជសចកតីប្ ងចុងជប្កាយចារ់សត ីពីវជិសាធនកមមឬជរៀរចំងមីចារ់សត ីពី

ល្ទធកមមសាធារណៈ ប្ត្ូវបានរញ្ាូនជៅសាថ រ័ននតី្រិញ្ញត្តបិ្រែុំពនិតិ្យ

និងអនុម័ត្

ត្.ម ៣ ២០២៣

- ចារ់សត ីពីវិជសាធនកមម ឬចារ់ងមីសត ីពីល្ទធកមមសាធារណៈ ប្ត្ូវបាន

ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត
ត្.ម ៤ ២០២៣
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២. ខលឹរសារននការកកស្ប្រួលកែនការស្ករមភាព នន PPSRS 2019-2025 

 វធាធានការ/ច្រកោ រស្ករមភាព ស្ចូ្នាករស្រិទ្ធករមគនលឹះ ប្ករខណឌ រពលរវលា

ជរៀរចំ ជកសប្មួល្ល្ិែិត្រទដ្ឋា នគត្យិុត្ត ឬជរៀរចំរជងកើត្ងមី

ឱ្យម្លនសងគត្ិភាពជាមួយចារ់សត ពីីវជិសាធនកមមចារ់សត ីពី

ល្ទធកមមសាធារណៈ

ជសចកតីប្ ងជកសប្មួល្ ឬរជងកើត្ងមីនូវល្ែិិត្រទដ្ឋា នគត្យិុត្តឱ្យម្លន

សងគត្ិភាពជាមួយចារ់សត ីពីវជិសាធនកមមចារ់សត ីពលី្ទធកមមសាធារណៈ 

ប្ត្ូវបានជរៀរចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត

២០២៤-២០២៥
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២. ខលឹរសារននការកកស្ប្រួលកែនការស្ករមភាព នន PPSRS 2019-2025 

 វធាធានការ/ច្រកោ រស្ករមភាព ស្ចូ្នាករស្រិទ្ធករមគនលឹះ ប្ករខណឌ រពលរវលា

ជរៀរចំរជងកើត្ជសៀវជៅជណនំាសតពីលី្ទធកមមសាធារណៈជដល្

រមួរញ្ចូល្ជោល្ការណ៏ វិធាននងិនតី្ិវធីិល្ទធកមមសាធារ

ណៈសប្ម្លរ់អនុវត្ត 

ជសៀវជៅជណនំាសត ីពលី្ទធកមមសាធារណៈជដល្រមួរញ្ចូល្ជោល្ការណ ៏

 វិធាននងិនតី្ិវធីិល្ទធកមមសាធារណៈសប្ម្លរ់អនុវត្ត  ប្ត្ូវបានជរៀរចំ និង

ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត

២០២៥

ជរៀរចំមុែងារល្ទធកមម រញ្ចូល្ជៅកនុង FMISជដល្ជាជផនក

ចនប្រព័នធល្ទធកមមជអ ចិប្ត្ូនកិ (e-GP)

ជរៀរចំអនុវត្តសាកល្បងមុែងារផសពវផាយកិចចល្ទធកមមតាមប្រព័នធជអ ចិ

ប្ត្ូនិកនិងជគហទពំរ័សប្ម្លរ់ប្កសងួជសដាកិចចនិងហរិញ្ញវត្ថុ និងប្កសងួ

សម ័ប្គចិត្តចំនួន ២

២០២៥

ជរៀរចំដំជ ើង e-GP ជាមុែងារងមីសប្ម្លរ់ប្រព័នធ FMIS
២០២៥

ផតល្់ការរណតុ ោះរណាត ល្ជល្ើជោល្ការណ៍ និងនីត្ិវធីិ  ក់

ព័នធសប្ម្លរ់ការជរៀរចំជផនការល្ទធកមម
វគគរណដុ ោះរណាដ ល្សដ ីពីការជរៀរចំជផនការ ល្ទធកមម ប្ត្ូវបានជរៀរចំ

ែូនសាថ រ័នអនុវត្តល្ទធកមម/អងគភាពងវកិា
២០២២ - ២០២៥
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២. ខលឹរសារននការកកស្ប្រួលកែនការស្ករមភាព នន PPSRS 2019-2025 

 វធាធានការ/ច្រកោ រស្ករមភាព ស្ចូ្នាករស្រិទ្ធករមគនលឹះ ប្ករខណឌ រពលរវលា

ផតល្់ការរណតុ ោះរណាត ល្ជល្ើជោល្ការណ៍ និងនីត្ិវធីិ ក់

ព័នធសប្ម្លរ់ការអនវុត្តកិចចល្ទធកមមសាធារណៈ

វគគរណដុ ោះរណាដ ល្សដ ីពី នីត្ិវិធីអនុវត្តកិចចការ ល្ទធកមមសាធារណៈ ប្ត្ូវ

បានជរៀរចំែនូសាថ រ័នអនុវត្តល្ទធកមម/អងគភាពងវកិា ២០២២ - ២០២៥

ជល្ើកកមពស់ែំនាញប្គរ់ប្គងកិចចសនា

- កមមវិធីសិកាសប្ម្លរ់រណតុ ោះរណាត ល្ែនំាញប្គរ់ប្គងការអនុវត្តកិចច

សនាល្ទធកមមសាធារណៈប្ត្ូវបានជរៀរចំ

- ជរៀរចំវគគរណតុ ោះរណាត ល្ែនំាញប្គរ់ប្គងការអនុវត្តកិចចសនាល្ទធ

កមមសាធារណៈប្ត្ូវបានជរៀរចំ

២០២៥

ជល្ើកកមពស់ែំនាញសវនកមមកិចចល្ទធកមមសប្ម្លរ់

ប្ត្ួត្ពិនិត្យការអនវុត្តកិចចល្ទធកមមសាធារណៈ  

- កមមវិធីសិកាសប្ម្លរ់រណតុ ោះរណាត ល្ែនំាញសវនកមមកិចចល្ទធកមម

ប្ត្ូវបានជរៀរចំ

- វគគរណតុ ោះរណាត ល្ែំនាញសវនកមមកិចចល្ទធកមម ប្ត្ូវបានជរៀរចំ

២០២៥



៣.យនតការស្ប្ររស្ប្រួល តារដាន និងវាយត្នរលការអន វត្តកែនការស្ករមភាព PPSRS
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➢យនតការតាមដ្ឋនប្ត្ួត្ពិនិត្យ និងែំរុញការអនុវត្តជផនការសកមមភាព កប្មិត្រជចចកជទស៖ 

អគគនាយកដ្ឋា នល្ទធកមមសាធារណៈ ជាត្អួងគទទួល្រនទុកអនុវត្តផ្ទទ ល្់

➢យនតការសប្មរសប្មួល្ កប្មិត្ប្រត្ិរត្តិការ៖

កនុងករណីចំបាច់ រដាជល្ខាធិការ ទទួល្រនទុកចន កសហវ.ជាអនកសប្មរសប្មួល្ ជាមួយអគគនាយកដ្ឋា ន ឬអងគភាព

 ក់ព័នធ ជដើមបីែំរុញ និងជដ្ឋោះប្សាយរញ្ហា ប្រឈម 

➢យនតការប្ត្ួត្ពិនិត្យ តាមដ្ឋន និងវាយត្ចមល៖

គណៈកម្លម ធិការដឹកនំាការងារជកទប្មង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ



៤. ស្ុំណូរពរ

▪ អ.គ.ហ.ជសន ើប្កុមការងាររជចចកជទស ពជនលឿនការជរៀរចំ និងរញ្ចរ់ជសចកតីប្ ងចារ់សត ីពីល្ទធកមមសាធារណៈ

ឱ្យបានទាន់ជពល្ជវលា។ (ជាសកមមភាពជរើកផលូវឱ្យសកមមភាពដចទជទៀត្)

▪ ជដើមបីសជប្មចចកខុវិស័យ ចនយុទធសាស្តសត  PPSRS 2019-2025 អ.គ.ហ.ជសន ើអគគនាយកដ្ឋា ន/អងគភាព ក់ព័នធ ពិនិត្យ

ល្ទធភាពកនុងការអនុវត្តជផនការសកមមភាពជដល្បានដ្ឋក់ជចញឱ្យចរ់សពវប្គរ់ មុនដំណាចឆ់្ន ំ ២០២៥ ។

▪ អ.គ.ហ.នឹងពប្ងឹងយនតការសប្មរសប្មួល្ តាមដ្ឋន និងវាយត្ចមលការអនុវត្តជផនការសកមមភាព PPSRS ជដល្ម្លន

ជចងកនុងឯកសារជផនការសកមមភាពសប្ម្លរ់អនវុត្ត PPSRS ជដើមបីពជនលឿនការអនុវត្តជផនការសកមមភាពជដល្បាន

កំណត្់កនុងជផនទីចងអុល្ផលូវ។ 

20



ស្ូរអរគ ណ
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វឌ្ឍនភាពននបច្ចុបបននកម្មផែនការសកម្មភាព សម្រាប់អនុវត្ត

យុទ្ធសាស្តសតសតីពីការផកទ្ម្រម្ង់ម្របព័នធម្ររប់ម្ររងការវិនយិោគរសាាររៈ   

២០១៩-២០២៥

ថ្ងៃច័ន្ទ ៥កកើត ខែមាឃ ឆ្ន ាំឆ្លូវ ត្តីស័ក ព.ស.២៥៦៥

រាជធាន្ីភ្នាំកពញ ថ្ងៃទី  ៧ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២

កិច្ចម្របជុុំរៈ  កម្មការផកទ្ម្រម្ង់ការម្ររប់ម្ររងហិរញ្ញវត្ថុសាាររៈ  



ាត្ិកានុម្រកម្

2

១. ការសយោម្រម្ច្កនលងម្ក

២. វឌ្ឍនភាពននការយោរៀបច្ុំ និងបកូសរុបសុំយោៈ ើបច្ចុបបននកម្មផែនការសកម្មភាព

៣. កិច្ចការជាជុំហានបន្ទា ប់

៤. សុំយោៈ ើសុុំការពិនិត្យនិងសយោម្រម្ច្



១. ការសយោម្រម្ច្កនលងម្ក

3

➢ អគហ ត្តូវទទលួបន្ទុកកលើការសត្មបសត្មលួជាមយួភាគីពាក់ព័ន្ធ សត្មាប់សកមមភាពខែលពាក់

ព័ន្ធន្ឹងគ្នន  ជាអាទិភាពកនុងរយៈកពល ៣ សប្តា ហ៍

➢ អគហ ត្តូវែឹកនាាំសត្មបសត្មលួ កនុងការបកូសរុបលទធផលវាយតថ្មលការអន្ុវតាថ្ន្ ឯកសារ

យុទធសាស្តសាទាំង ៥ កែើមបីកាំណត់ន្វូ ភាពត្បទក់ត្កឡា កឆ្លើយតបកៅវិញកៅមក synergy ខែល

ឆ្លុុះបញ្ច ាំងន្ឹងការកសាងត្បព័ន្ធត្គប់ត្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈមយួ

➢ កនុងករណីចាំប្តច់ កិចចត្បជុាំគណៈកមមការខកទត្មង់ន្ឹងត្តូវករៀបចាំមួយកលើក មុន្ន្ឹងថ្ងៃវិបសសននា  



២. វឌ្ឍនភាពននការយោរៀបច្ុំ និងបកូសរុបសុំយោៈ ើបច្ចុបបននកម្មផែនការសកម្មភាព

4

➢ វឌ្ឍន្ភាពថ្ន្ការករៀបចាំសាំកណើបចចុបបន្នកមមខផន្ការសកមមភាព មកកាន្់ អគហ

អងគភាព / ម្រកសួងសាថ ប័ន សាថ នភាព

១. អគគនាយកដ្ឋា ន្ងវិកា ប្តន្ទទួល

២. អគគនាយកដ្ឋា ន្ហិរញ្ញវតថុរែាប្តលថ្នន ក់កត្កាមជាតិ ប្តន្ទទួល

៣. អគគនាយកដ្ឋា ន្លទធកមមសាធារណៈ -

៤. អគគនាយកដ្ឋា ន្ត្ទពយសមបតាិរែាន្ិងចាំណូលមិន្ខមន្សារកពើពន្ធ -

៥. អគគនាយកដ្ឋា ន្កគ្នលន្កោប្តយ ប្តន្ទទួល

៦. អគគនាយកដ្ឋា ន្សហត្បតិបតាិការអន្ារជាតិ ន្ិងត្គប់ត្គងបាំណលុ -

៧.  វិទយសាថ ន្កសែាកិចច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ -

៨. អងគភាពភាពជាថ្ែគូរវាងរែា ន្ិងឯកជន្ថ្នន ក់កណ្តា ល ប្តន្ទទួល

៩. ត្កសួងខផន្ការ ប្តន្ទទួល



៣. កិច្ចការជាជុំហានបន្ទា ប់

5

➢ កសន ើអងគភាព ៤ ខែលពុាំទន្់ផាល់ន្វូសាំកណើបចចុបបន្នកមម  រសួរាន្់បញ្ចប់ ន្ិងផាល់ជូន្មក អគហ

➢ អគហ ន្ឹងត្តួតពិន្ិតយក ើងវិញ  បកូសរុប ន្ិងកិចចត្បជុាំ ជាបន្ាបនាទ ប់  



៤. សុំយោៈ ើសុុំការពិនិត្យនិងសយោម្រម្ច្

6

ជាអភ្ិត្កមន្ិងទិសកៅបន្ាថ្ន្ការបន្ាអន្ុវតាយុទធសាស្តសា  PIMSRS, អគហ កសន ើសុាំការពិន្ិតយន្ិងសកត្មច

ែូចតកៅ ៖

➢ បញ្ចប់សកមមភាពគន្លឹុះខែលសថ ិតកនុងវិធាន្ការយុទធសាស្តសាចាំកពាុះមុែ (២០១៩-២០២១) ឱ្យប្តន្ត្តឹម

ឆ្ន ាំ២០២២

➢ ការវាយតថ្មលត្បព័ន្ធត្គប់ត្គងត្បព័ន្ធ វិន្ិកោគសាធារណៈកដ្ឋយកត្បើត្ប្តស់ ត្កបែណឌ  PIMA ត្តូវប្តន្

កត្គ្នងអន្ុវតាកនុងចុងឆ្ន ាំ២០២២ ន្ិងផលិតជារប្តយការណ៍កនុងឆ្ន ាំ២០២៣ ខែលគួរពិន្ិតយលទធភាព

កនុងការពកន្លឿន្ន្ីតិវិធី កដ្ឋយចប់កផាើមពីត្តីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២២ កែើមបីមាន្លទធភាពកនុងការផលិតជា

រប្តយការណ៍មុន្ឆ្ន ាំ២០២៣ 

➢ កាំណត់ក ើងវិញន្វូខផន្ការសកមមភាព ន្ិងចកកោ មសកមមភាពសត្មាប់សកមមភាពជា វិធាន្ការ

យុទធសាស្តសា រយៈកពលមធយមសត្មាប់អន្ុវតា ឆ្ន ាំ២០២៣-២០២៥ កដ្ឋយខផែកកលើវឌ្ឍន្ភាពថ្ន្ការអន្ុ

វតាវិធាន្ការជាយុទធសាស្តសាចាំកពាុះមុែ (២០១៩-២០២២) ន្ិងលទធផលគន្លឹុះពីការវាយតថ្មល PIMA 



៤. សុំយោៈ ើសុុំការពិនិត្យនិងសយោម្រម្ច្ (ត្១)

7

ការកុំៈ ត្់កនុងយុទ្ធសាស្តសត សុំយោៈ ើ

៣.៥.១. បកងោើតត្កុមការករកាំណត់អតាសញ្ញ ណគកត្មាង

 វិន្ិកោគថ្នន ក់កត្កាមជាតិ កក្កនុង កសហវ

បកងោើតត្កមុការករត្បមលូផាុាំ ន្ិងត្គប់ត្គងគកត្មាងវនិ្ិកោគ

សារធារណៈរបស់រែាប្តលថ្នន ក់កត្កាមជាតិ

៣.៥.២. ករៀបចាំន្ីតិវិធីសត្មាប់ការកាំណត់អតាសញ្ញ ណ

គកត្មាងវិន្ិកោគរែាប្តលថ្នន ក់កត្កាមជាតិ 

ករៀបចាំកាំណត់បញ្ជ ីគកត្មាងវនិ្ិកោគរែាប្តលថ្នន ក់កត្កាមជាតិ

៦.៤. កធវើអាទិភាវបូន្ីយកមមគកត្មាងវិន្ិកោគកក្រែាប្តល

ថ្នន ក់កត្កាមជាតិ

កសន ើលុបកចញ កដ្ឋយសារកក្កត្មិតរែាប្តលកែតា មាន្ខត

ត្កមុការករកសាងខផន្ការ ឬគណៈកមាម ធិការកសាង

ខផន្ការ ជាំន្ួយែល់ការករៀបចាំបញ្ជ ីគកត្មាង កៅតាមខផនក 

លាំដ្ឋប់ អាទិភាព ន្ិងត្កបែណឌ កពលកវលាប ុកណ្តណ ុះ  

កដ្ឋយខ ក កសហវ ន្ឹងបកងោើតត្កមុការករកនុងការបាំកពញ

មុែករកន្ុះ  

៦.៤.១. ពត្ងឹងយន្ាការសត្មបសត្មួលរបស់គណៈកមាម ធិ

ការសត្មបសត្មួលបកចចកកទស កនុងការករៀបចាំអាទិភាព

គកត្មាងវិន្ិកោគ កក្កត្មិតរែាប្តលរាជធាន្ីកែតា 



៤. សុំយោៈ ើសុុំការពិនិត្យនិងសយោម្រម្ច្ (ត្ច្ប់)
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ការកុំៈ ត្់កនុងយុទ្ធសាស្តសត សុំយោៈ ើ

៨.៤. ពិន្ិតយក ើងវិញ ន្ិងខកសត្មួលន្ីតិវិធីត្គប់ត្គង

ត្បតិបតាិការគកត្មាងវិន្ិកោគសាធារណៈហិរញ្ញបបទន្

កដ្ឋយងវិការែាប្តលថ្នន ក់កត្កាមជាតិ កនុងករណីចាំប្តច់ 

(២០២២-២០២៥)

កសន ើលុបកចញកដ្ឋយ សារ  ឯកសារកគ្នលការណ៍ខណនាាំសា ីពី

ន្ីតិវធិីត្បតិបតាិការថ្ន្ការករៀបចាំ ន្ិងការត្គប់ត្គងគកត្មាង

 វនិ្ិកោគសាធារណៈរបស់រែាប្តលថ្នន ក់កត្កាមជាតិ  ប្តន្ន្ងិ

កាំពុងករៀបចាំ ខែលត្តូវបញ្ចប់កក្ត្តីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២៣  

ការគិតគូរខកសត្មួលន្ឹងត្តូវកធវើក ើងកត្កាយឆ្ន ាំ២០២៥ 
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សូម្អររុៈ !
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