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អគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន 

គ្ណៈរម្មា ធិការដឹរនាាំការងារករទ្ព្ម្ងក់ារព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 

២០១៦



 

i 

បុរវរថា 

“ករទ្ព្ម្ង់ គឺ្រស,់ ម្ិនករទ្ព្ម្ង់ គឺ្សាា ប់” អាចចាត្់រុកជាដរសធម៌្មួ្យ ក ល សលម្រចអគ្គម្ហាលសនាបតលីតលជា 

ហ ុន កសន នាយររដាម្ស្ដនរីននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា បានទ្បកាសដ ើងដៅកនងុឱកាសោក់ឱយអនុវត្តកម្មវិធីកករទ្ម្ង់

ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈរបស់រាជរោា ភិបាលកម្ពុជា។ កនុងសាម រត្ីដនេះ កម្មវិធកីករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

ទ្ត្ូវបានទ្បកាសោកឱ់យអនុវត្តដៅកែធនូ ឆ្ន ាំ២០០៤ សទ្ាប់រយៈដពលកវង កនុងដោលដៅកទ្បកាា យទ្បព័នធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ

កម្ពុជា ដៅជាទ្បព័នធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ទ្សបតាម្សដងោ់រនិងឧត្តានុវត្តនអ៍នតរជាត្ិ ក លានលកខណៈវិម្ជឈការ ដដដ ត្

ដលើធាត្ុដចញ នងិសមិ្រធកម្ម ដៅឆ្ន ាំ២០២៥។ 

កនុងឋានៈជាសសរសដម្ភមួ្យននរណៈកាម ធិការដោលនដោបាយដស ាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, រណៈកាម ធកិារ ឹកនាំ

ការងារកករទ្ម្ងក់ារទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (គ្.ហ.ស.) ានភារកិចច ឹកនាំ, ដរៀបចាំ, អនុវត្ត, សទ្ម្បសទ្ម្លួ នងិ 

វាយត្នម្ាការអនុវត្តកម្មវិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ដោយកចកដចញជា ៤ ជាំហាន នងិ ាំណាក់កាល 

 ូចខាងដទ្កាម្៖  

-  ាំណាក់កាលរី១ : “ភាពដជឿរុកចិត្តបានននថវិកា” ទ្ត្ូវបានអនុវត្ត ចាបព់ឆី្ន ាំ២០០៤  លឆ់្ន ាំ២០០៨,  

-  ាំណាក់កាលរី២ : “រណដនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ” សទ្ាប់ឆ្ន ាំ២០០៩  លឆ់្ន ាំ២០១៥,  

-  ាំណាក់កាលរី៣ : “ការផ្សារភាា ប់ថវិកាដៅនឹងដោលនដោបាយ” ពឆី្ន ាំ២០១៦  ល់ឆ្ន ាំ២០២០ និង  

-  ាំណាក់កាលរី៤ : “រណដនយយភាពចាំដ េះសមិ្រធកម្ម” ពីឆ្ន ាំ២០២១  លឆ់្ន ាំ២០២៥។ 

ឆ្ន ាំ២០១៦ រឺជាឆ្ន ាំចាប់ដផ្សតើម្អនុវត្ត ាំណាក់កាលរី៣ ននកម្មវិធីកករទ្ម្ងក់ារទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ, បនា ប់ព ី

 ាំណាកក់ាលរី២ បានសដទ្ម្ចដជារជ័យកនងុការពទ្ងងឹបាននវូរណដនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ ដោយបានពទ្ងងឹនិងកាំពងុទ្ត្ូវ 

បានពទ្ងឹងបនតកថម្ដរៀត្ តាម្រយៈការោកឱ់យអនុវត្តនូវសាសភារសាំខាន់ៗជាមូ្លោា ននន ជាអារិ៍ ការោក់ឱយអនុវត្ត

ាត្កិាថវិកាថមី, បាងរ់ណដនយយថមី, អងគភាពថវិកា, ថវិកាកម្មវិធីដពញដលញដៅទ្កសួងទាំង២៥ និងការអនុវត្តទ្បពន័ធ 

ព័ត្៌ានវិរាសទ្ាប់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ាំណាក់កាលរី១ ក លទ្ត្ូវបានបញ្ចប់ដៅ ាំណាច់ឆ្ន ាំ២០១៦។  

ដជារជ័យននការអនុវត្តកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរោា ភិបាលកម្ពុជា ពឹងកផ្សែកជា 

សាំខាន់ ដលើការទ្បមូ្លផ្សដុាំនូវរាលក់ិចចែិត្ែាំទ្បងឹកទ្បងនិងកិចចសហការជិត្សន ិរធពីទ្រប់ភារ ីក់ពន័ធទាំងអស់ ទាំងកនុង/រវាង 

អរគនយកោា ន នងិអងគភាពដទ្កាម្ឱវារទ្កសួងដស ាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថ ុ ក ូ៏ចជាទ្កសួង-សាថ ប័ន ក់ពន័ធននរាជរោា ភបិាល 

កម្ពុជា។ ចលនការននការកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ត្ទ្ម្វូឱយានការោាំទ្រទ្បកបដោយឆនាៈ, ការដបដជាា

ចិត្តែពស់, ភាពជាាច ស់ និងការររួលែុសទ្ត្ូវែពស់ពីថ្នន ក់ ឹកនាំនងិម្ន្តនតរីាជការទ្រប់លាំោប់ថ្នន ក់, ចាប់ពីកទ្ម្តិ្បដចចកដរស 

រហូត្ ល់កទ្ម្ិត្ដោលនដោបាយ, ដោយអនុដោម្តាម្ វិធានទ្បតិ្បត្តិ ៤ របស់សដម្ដចដត្ដជានយករ ាម្ន្តនតី រឺ 

“ឆាុះរញ្ចរ់, ងូតទ្រឹ, ដុសករែេ និងរាបាេ”។  

 ាំដណើរការននការអនុវត្តកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឆាងកាត្់ពី ាំណាក់កាលមួ្យដៅ 

 ាំណាក់កាលមួ្យ មិ្នអាចដរចផ្សតុ្ពកីារដពើបទ្បរេះនងឹបញ្ហា ទ្បឈម្ ៏ទ្សួចទ្សាល់មួ្យចាំននួដនេះដរ ក លទ្បការដនេះ

ទម្ទរជាចាាំបាច់ឱយាន ាំដណាេះទ្សាយសានរត្និិងទន់ដពល។  
 



 

ii 

ដ ើម្បីសដទ្ម្ចចកខុ វិស័យខាងដលើដនេះ គ្.ហ.ស. បានដធវើការកកលម្ែរចនសម្ព័នធ ឹកនាំនិងទ្រប់ទ្រងរបស់ែាួនផ្សង 

ទ្ពម្ទាំងពទ្ងងឹនិងបដងកើនសម្ត្ថភាពរបស់អរគដលខាធិការោា ន (អ.គ្.ហ.) ក លជាដសនធិការរបស់ែាួនផ្សង សាំដៅបដងកើន

ទ្បសិរធភាពនិងស័កដិសិរធភាពននកិចចសទ្ម្បសទ្ម្លួ, ការផ្សដលជ់ាំនួយបដចចកដរស និងការវាយត្នម្ាដលើការអនុវត្តទ្កបែណ័ឌ

ដោលនដោបាយ, ទ្កបែណ័ឌ រត្ិយតុ្ត នងិទ្កបែ័ណឌ យុរធសាន្តសត ននកម្មវិធកីករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ។  

កផ្សែកដលើវត្ថុបាំណងខាងដលើ, គ្.ហ.ស. បានផ្សដួចដផ្សដើម្នងិបដងកើត្ឱយានយនតការការងារទ្បទក់ទ្កឡាោន ចាំននួបី រឺ៖ 

- រី១.យនតការសទ្ម្បសទ្ម្លួរវាងកម្មវិធីកករទ្ម្ងក់ារអភិវឌ្ឍតាម្កបបទ្បជាធិបដត្យយដៅថ្នន ក់ដទ្កាម្ជាត្ិ កម្មវិធី 

កករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងកម្មវិធីជាត្កិាំកណរទ្ម្ង់រ ាបាលសាធារណៈ នងិ  

- រី២.យនតការដោេះទ្សាយបញ្ហា ទ្បឈម្កនុងការអនុវត្តសកម្មភាពការងារកករទ្ម្ងក់ារទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

ដទ្កាម្ការសទ្ម្បសទ្ម្លួរបស់ អ.គ្.ហ. 

- រី៣. វិធាននងិនីត្ិវិធនីនការដរៀបចាំ ការអនុវត្ត ការទ្ត្តួ្ពនិតិ្យនងិតាម្ោន និងការវាយត្នម្ាដលើការងារកករទ្ម្ង់

ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ។ 

រនាឹម្ដនេះ អ.គ្.ហ. បានដរៀបចាំពទ្ងងឹបកនថម្នូវរចនសម្ពន័ធនផ្សាកនុងរបស់ែាួន ទ្ពម្ទាំងបានកកសទ្ម្លួជាថមី រកឺផ្សនក     

រ ាបាលនិងហិរញ្ញវត្ថ ុ កនងុដោលដៅបដងកើនទ្បសិរធភាពនូវការោាំទ្រ សទ្ម្បសទ្ម្លួ នងិចូលរួម្ដរៀបចាំការអនុវត្តសកម្មភាព  

កករទ្ម្ងក់ារទ្រប់ទ្រងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈរបស់អងគភាពដទ្កាម្ឱវារទ្កសួងដស ាកិចចនងិហរិញ្ញវត្ថុ ក៏ ូចជាទ្កសួង-សាថ ប័ន។ 

ដ ើម្បីអនុវត្តមុ្ែងាររបស់ែាួនទ្បកបដោយទ្បសិរធភាព អ.គ្.ហ. បានដរៀបចាំកផ្សនការសកម្មភាពទ្បចាាំឆ្ន ាំរបស់ែាួន ដៅថ្ន 

“ចកខុ វិស័យនិងយុរធសាន្តសត  ដ ើម្បីទ្រទ្រង់កម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទ្បកបដោយទ្បសិរធភាពនិង

ស័កដសិិរធភាព”។  

ជាថមីម្ដងដរៀត្ កនុងនម្ជាទ្បធាន គ្.ហ.ស. ែាុាំសូម្វាយត្នម្ាែពស់ចាំដ េះ អ.គ្.ហ. ចាំដ េះកិចចែិត្ែាំទ្បឹងកទ្បងសដទ្ម្ច

បានសមិ្រធផ្សលកនុងឆ្ន ាំ២០១៥ កនាងម្ក កនងុការបាំដពញមុ្ែងារជាដសនធកិាររបស់ គ្.ហ.ស.។ 

ជាចុងដទ្កាយ ែាុាំរំពឹងថ្នឯកសារ ចកខុ វិស័យនិងយុរធសាន្តសត  ដនេះ នឹងទ្ត្ូវដទ្បើទ្បាស់ជាឧបករណ៍ទ្រទ្រង់កម្ម វិធី 

កករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទ្បកបដោយទ្បសិរធភាពនិងស័កដិសិរធភាព និងរុកជាទ្បរីបដោចរសទ្ាប់

ចងែលុនិងបាំភាឺកិចច ាំដណើរការរបស់ អ.គ្.ហ. ដ ើម្បីជាទ្បដោជន៍ ល់ទ្រប់ទ្កសួង សាថ ប័ន នងិអងគភាព កព់ន័ធកម្មវិធីកករទ្ម្ង ់

ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ។ 

                                                               

 

  

 

រាជធានភីនាំដពញ នថៃរី         កែ          ឆ្ន ាំ២០១៦ 

ទេសរដាមន្ត រ្ ីរដាម្ស្ដនរីព្រសួងលសដារិចចនិងហិរញ្ញវតថុ នងិជាព្បធាន                                                

គ្ណៈរម្មា ធិការដឹរនាាំការងារករទ្ព្ម្ងក់ារព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 

 

 

បណឌ ិត អូន រ័នធម្ុនីរត័ន 
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អារម្ភរថា 

កម្មវិធកីករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ កាំពងុសថ តិ្កនងុ ាំណាកក់ាលរី៣ ក លដដដ ត្ដលើការផ្សារភាា ប់ថ វិកា

ដៅនឹងដោលនដោបាយ ដៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៦ ទ្សបដពលក លរាជរោា ភិបាលកាំពុងជាំរុញដលបឿនននការងារកករទ្ម្ង់ដលើ

ទ្រប់វិស័យ។ 

កនុងបរិការណ៍ដនេះ ដទ្កាម្ការចងែលុបងាា ញដា លន់ងិជាទ្បចាាំរបស់ឯកឧត្តម្បណឌ ិត្ អូន រ័នធម្ុនីរ័តន ដរសរ ាម្ន្តនត ី

រ ាម្ន្តនតីទ្កសួងដស ាកចិចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាទ្បធានរណៈកាម ធិការ ឹកនាំការងារកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

(គ្.ហ.ស.), អរគដលខាធកិារោា នរណៈកាម ធកិារ ឹកនាំការងារកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (អ.គ្.ហ.) 

បានផ្សដួចដផ្សដើម្កកលម្ែរចនសម្ពន័ធននអងគភាពនងិទ្បពន័ធការងាររបស់ែាួន ដ ើម្បីស័កដិសិរធភាពនងិទ្បសិរធភាព ននការបាំដពញ

មុ្ែងាររបស់ែាួនដឆាើយត្បដៅនងឹដសចកដីទ្ត្ូវការចាាំបាច់ននការសទ្ម្បសទ្ម្លួ ការដរៀបចាំ ការអនុវត្ត ការតាម្ោន នងិ 

ការទ្ត្តួ្ពនិតិ្យកម្មវិធកីករទ្ម្ង ់ទ្ពម្ទាំងសទ្ម្បសទ្ម្លួកិចចសហទ្បត្ិបត្តកិារជាមួ្យន រអូភិវឌ្ឍន ៍ក់ពន័ធ។ 

 កនុងនយ័ដនេះ អ.គ្.ហ. បានកាំណត្ន់ូវចកខុវិស័យរបស់ែាួន រឺការកទ្បកាា យែាួនជា “ឧត្តម្ម្ជឈម្ណឌ ល” (Center 

of Excellence) ក លទ្បមូ្លផ្សដុាំនូវជាំនញ ៏ចាំណាន  វិជាា ជីវភាពែពស់ រុណធម៌្ សីលធម៌្ វិន័យ នងិដសចកដនីថាថនូរ ដ ើម្បី 

បុពវដហត្ុចូលរួម្បដទ្ម្ើឧត្តម្ទ្បដោជនន៍នសងគម្ជាត្ ិ តាម្រយៈការបាំដពញមុ្ែងារជាដសនធកិាររបស់ គ្.ហ.ស. ទ្បកប 

ដោយរុណភាព ស័កដិសិរធភាព និងទ្បសិរធភាពកនងុការកកលម្ែទ្បពន័ធទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈកម្ពុជា ដឆ្ព េះដៅកាន ់ 

សដងោ់រអនតរជាត្ិដៅឆ្ន ាំ ២០២៥ ដោយដជារជ័យ។  

អ.គ្.ហ. ទ្ត្ូវបានកកសទ្ម្លួរចនសម្ពន័ធ ឹកនាំនិងទ្រប់ទ្រង ដោយបានបដងកើត្កផ្សនកដផ្សេងៗដទ្កាម្ឱវារចាំននួ ៧ 

រួម្ាន ១. កផ្សនកដោលនដោបាយ, ២. កផ្សនកចាំណូល, ៣. កផ្សនកដរៀបចាំថវិកា, ៤. កផ្សនកអនុវត្ដថវិកា, ៥. កផ្សនកោាំទ្ររូដៅ 

នងិកសាងសម្ត្ថភាព, ៦. កផ្សនកនវានុវត្តនន៍ិងផ្សេពវផ្សាយ នងិ ៧. កផ្សនករ ាបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ រនាឹម្ដនេះ អ.គ្.ហ. បាន 

កាំណត្ល់រធផ្សលចុងដទ្កាយចាំននួ៣ ទាំងសទ្ាប់ឆ្ន ាំ២០១៦ នងិសទ្ាប់រយៈដពលម្ធយម្ ២០១៦-២០១៨ ក លោាំទ្រ

ដោយលរធផ្សលកនុងឆ្ន ាំ និងកផ្សនការសកម្មភាព ក លវាស់កវងដោយសូចនករនិងដោលដៅ ៏សុទ្កឹត្ ទ្ត្ឹម្ទ្ត្ូវ និង

ចាស់ោស់។ កផ្សនកនីមួ្យៗ ានភារកិចចចូលរួម្ចាំកណកនិងទ្ត្ូវររួលបនាុកដរៀងៗែាួន កនុងការសដទ្ម្ចលរធផ្សលចុងដទ្កាយ

នងិលរធផ្សលកនងុឆ្ន ាំនីមួ្យៗ  ននកផ្សនការសកម្មភាពរបស់ អ.គ្.ហ.។  

ទ្ពម្ជាមួ្យោន ដនេះ ការអនុវត្តមុ្ែងារនងិភារកិចចរបស់ម្ន្តនតី ក៏ ូចជាថ្នន ក់ ឹកនាំ អ.គ្.ហ. ទ្ត្ូវបានទ្ត្តួ្ពនិតិ្យតាម្ 

រយៈទ្បពន័ធវាយត្នម្ាសមិ្រធកម្ម នងិវិន័យការងារមួ្យក លទ្បទក់ទ្កឡាោន ។ ការទ្ត្តួ្ពនិតិ្យ   នងិវាយត្នម្ាសមិ្រធកម្មដនេះ 

ដធវើដ ើងដោយកផ្សែកដលើលកខណវិនិចឆ័យ  ូចត្ដៅ៖ 

- ទ្បដភរសកម្មភាព៖  ១. ការងារ ឹកនាំ និងទ្រប់ទ្រង, ២. ការងារសទ្ម្បសទ្ម្លួ នងិជាំនញ នងិ ៣. ការងារ

រ ាបាលនិងហិរញ្ញវត្ថ។ុ 

- លរធផ្សលកនងុឆ្ន ាំ ននលរធផ្សលចុងដទ្កាយទាំង៣។ 

- កផ្សនការសកម្មភាពតាម្កផ្សនកនមួី្យៗ ននកផ្សនកទាំង៧។ 

ដទ្ៅពីការវាយត្នម្ាដៅដលើលរធផ្សលចុងដទ្កាយ លរធផ្សលកនុងឆ្ន ាំ នងិកផ្សនការសកម្មភាពននចកខុវិស័យនិងយុរធសាន្តសត  

របស់ែាួនដហើយ អ.គ្.ហ. ានយនតការវាយត្នម្ាមួ្យដរៀត្ រឺការវាយត្នម្ាដៅដលើការសដទ្ម្ចបានលរធផ្សលននកផ្សនការ

ការងារ នងិកផ្សនការអភិវឌ្ឍនែ៍ាួនរបស់ម្ន្តនតាីន ក់ៗ រឺ កផ្សនការអតាត ភិវឌ្ឍន។៍ 



 

iv 

កនុងឆ្ន ាំ២០១៦ ដនេះ សកម្មភាពចាំនួន ៤៩ និងលរធផ្សលកនុងឆ្ន ាំចាំនួន ៩ ទ្ត្ូវបានដទ្ោងដ ើងដៅកនុងកផ្សនការ

សកម្មភាពរបស់ អ.គ្.ហ. ដោយានការដកើនដ ើង ដបើដទ្បៀបដធៀបជាមួ្យនងឹឆ្ន ាំ២០១៥ ក លានកត្ ៣១សកម្មភាព

កត្ប ុដណាណ េះ។ ការដកើនដ ើងននរាំហាំការងាររបស់ អ.គ្.ហ. ដនេះ ានមូ្លដហត្ុ ូចខាងដទ្កាម្៖ 

 ១. ការផ្សដល់ជាំនយួបដចចកដរសនិងកិចចសទ្ម្បសទ្ម្លួ កាន់កត្ានសារៈសាំខានក់នងុកាលៈដរសៈននការោកឱ់យអនុវត្ត

ទ្បពន័ធពត័្ា៌ន វិរាសទ្ាប់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ដ ើម្បីបញ្ចប់ ាំណាក់កាលរី៣ននកម្មវិធី នងិការ

ដរៀបចាំកផ្សនការសកម្មភាពសទ្ាប់ ាំណាកក់ាលរី៣ ក លបាននងឹកាំពុងអនុវត្តជាបដណត ើរៗ ដៅឆ្ន ាំ២០១៦។  

២. ជាំហានថមនីិងបរិបរថមីននកម្មវិធីកករទ្ម្ង់ ទម្ទរឱយានការបដងកើនការយល់ ឹងអាំពកីារងារកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ កាន់កត្រូលាំរូោយ។  

៣.  ភាពរលនូនងិនិរនតរភាពននការកករទ្ម្ង់ ការដា ស់បដូរការទ្រប់ទ្រង នងិការដា ស់បដូរទ្បពន័ធ ទម្ទរជាចាាំបាច់នូវ

ការបដងកើនការដទ្បើទ្បាស់ចាំដណេះ ឹង នវានុវត្តន៍ រាំនិត្ផ្សដួចដផ្សដើម្ និងធនធានម្នុសេទ្បកបដោយផ្សលិត្ភាព 

ស័កដិសិរធភាព នងិទ្បសិរធភាព។ 

 ូចដនេះ ចកខុវស័ិយនងិយរុធសាន្តសត  ដ ើម្បទី្រទ្រងក់ម្មវធិកីករទ្ម្ងក់ារទ្របទ់្រងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ទ្បកបដោយ

ទ្បសិរធភាពនងិស័កដសិិរធភាព រជឺាឧបករណ៍ការងារទ្របទ់្ជងុដទ្ជាយ ជាម្រគដុរាសក ៍ នងិជាកផ្សនរបីងាា ញផ្សាវូកនងុរយៈដពល 

ម្យួឆ្ន ាំរបស់ អ.គ្.ហ. ក លចងែលុទ្បាប់អាំពីចកខុវិស័យ ដោលបាំណង យុរធសាន្តសត  ទ្កបែណ័ឌ  យនតការ នីត្ិវិធ ី កផ្សនការ 

សកម្មភាព និងទ្បព័នធទ្តួ្ត្ពិនិត្យនិងវាយត្នម្ា ក ល អ.គ្.ហ. បានកសាងដ ើងជាទ្បព័នធ ឹកនាំនិងទ្រប់ទ្រងននឧត្តម្

ម្ជឈម្ណឌ ល។ 

ែាុាំរំពឹងថ្ន ទ្បពន័ធ ឹកនាំនិងទ្រប់ទ្រងរបស់ អ.គ្.ហ. នឹងកាា យជារទ្មូ្មួ្យ (Model)  លក់ារដរៀបចាំរចនសម្ព័នធ 

សាថ ប័ន  ឹកនាំ នងិទ្រប់ទ្រងរបស់អងគភាពសាធារណៈដផ្សេងដរៀត្ននរ ាបាលសាធារណៈកម្ពុជាផ្សងក រ សទ្ាប់ោាំទ្រ លក់ារ 

អនុវត្តការបដទ្ម្ើដសវាសាធារណៈ ទ្សបតាម្យុរធសាន្តសតចត្ុដកាណ របស់រាជរោា ភិបាលកម្ពុជា ក លបានកាំណត្់យក 

អភបិាលកិចចលែ ជាសនូល។ 

កនុងនម្អរគដលខាធិការោា នរណៈកាម ធិការ ឹកនាំការងារកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ែាុាំសូម្សកម្ដង 

កត្ញ្ញតូាធម៌្ ៏ទ្ជាលដទ្ៅជនូឯកឧត្តម្បណឌ ិត្ អូន រ័នធម្ុនីរ័តន ដរសរ ាម្ន្តនតី រ ាម្ន្តនតទី្កសួងដស ាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នងិជា

ទ្បធានរណៈកាម ធិការ ឹកនាំការងារកករទ្ម្ងក់ារទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ក លកត្ងកត្ផ្សដលឱ់វារ ឹកនាំនងិឱវារ

កណនាំត្ទ្ម្ង់រិសជាទ្បចាាំ លអ់រគដលខាធកិារោា ន ដ ើម្បអីាចបាំដពញមុ្ែងារជាដសនធកិារ ទ្បកបដោយទ្បសិរធភាពនិង

ស័កដិសិរធភាព កនងុការទ្រទ្រងក់ម្មវិធីកករទ្ម្ងក់ារទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ដឆ្ព េះដៅកាន់ដោលដៅដោយដជារជ័យ។   

          

 

 

រាជធានភីនាំដពញ នថៃរី         កែ         ឆ្ន ាំ២០១៦ 

អគ្គលេខាធកិារ 

អគ្គលេខាធកិារដ្ឋា នគ្ណៈរម្មា ធិការដឹរនាាំ 

ការងារករទ្ព្ម្ងក់ារព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 

 
 

រស់ សីេវ៉ា  
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I. លសចររីល រ្ើម្ 
 

រណៈកាម ធិការ ឹកនាំការងារកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (គ្.ហ.ស.) ានអរគដលខាធកិារោា ន 

(អ.គ្.ហ.) ជាដសនធិការ កនងុការបាំដពញមុ្ែងាររបស់ែាួន កនុងការ ឹកនាំ ដរៀបចាំ សទ្ម្បសទ្ម្ួលការអនុវត្ត តាម្ោន 

នងិទ្ត្ួត្ពនិិត្យការអនុវត្តកម្មវិធកីករទ្ម្ងក់ារទ្រប់ទ្រងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ របស់រាជរោា ភបិាល ទ្ពម្ទាំងកនុងការសទ្ម្ប

សទ្ម្ួលកិចចសហទ្បត្ិបត្តកិារជាមួ្យន រូអភិវឌ្ឍន ៍កព់ន័ធ។  

ដ ើម្បបីាំដពញមុ្ែងាររបស់ែាួនជាដសនធកិារទ្បកបដោយស័កតិសិរធភាព នងិទ្បសិរធភាព ជនូ គ្.ហ.ស., អ.គ្.ហ. 

បានោក់ដចញនូវ “ចកខុវិស័យនងិយុរធសាន្តសត  ដ ើម្បីទ្រទ្រង់កម្មវិធកីករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ” សទ្ាប់ដធវើ

ជាទ្បរីបដោចរកនុងការចងែលុ នងិបាំភាកឺចិច ាំដណើរការការងាររបស់ែាួន តាម្លាំោប់លាំដោយ ូចត្ដៅ៖ 

II. ចរខុវិស័យ លោេបាំណង និងេទ្ធ្េចុងលព្កាយ 

រ. ចរខុវិស័យ 

អ.គ្.ហ. បានកាំណត្់ចកខុវិស័យ (Vision) ចាស់ោស់ រឺការដបតជាា កទ្បកាា យែាួនឱយដៅជា ឧត្តម្ម្ជឈម្ណឌ ល (Center 

of Excellence) ក លទ្បមូ្លផ្សតុាំនូវជាំនញ ៏ចាំណាន វិជាា ជីវភាពែពស់ រុណធម៌្ សីលធម៌្ វិន័យ នងិដសចកតនីថាថនូរ ដ ើម្បី

បុពវដហត្ុចូលរួម្បដទ្ម្ើឧត្តម្ទ្បដោជនន៍នសងគម្ជាត្។ិ 
ខ. លោេបាំណង 

ដ ើម្បសីដទ្ម្ចបានតាម្ចកខុវិស័យ ៏នថាថ្នា  ូចបានកាំណត្់ខាងដលើ អ.គ្.ហ. កាំណត្់ដោលបាំណង (Objective)

ចម្បងរបស់ែាួន ក លទ្ត្ូវសដទ្ម្ចឱយបានចាំដ េះមុ្ែ រឺការបាំដពញមុ្ែងារជាដសនធិការរបស់ គ្.ហ.ស. ទ្បកបដោយ

រុណភាព ស័កតិសិរធភាព នងិទ្បសិរធភាព កនុងការកកលម្ែទ្បពន័ធទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈកម្ពុជា ដឆ្ព េះដៅកាន់សតងោ់រ

អនតរជាត្ិដោយដជារជយ័។ 

គ្. េទ្ធ្េចុងលព្កាយ 

ដ ើម្បជីារងាវ ស់សមិ្រធកម្ម ចាំដ េះដោលបាំណងខាងដលើ, អ.គ្.ហ. បានកាំណត្់យកលរធផ្សលចុងដទ្កាយ (Outcome ) 

 ៏ចម្បងចាំននួបី ក លានលកខណៈជាក់កសតង អាចររួលអារម្មណ៍ ឹងបាន នងិអាចវាស់កវងបាន  ូចត្ដៅ៖  

េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី១៖ ការយល់ ឹងការររួលសាគ លអ់ាំពីភាពចាាំបាច់ និងការដចេះ ឹងអាំពីរសេនវិស័យ 

និងការចូលរួម្អនុវត្តកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ដោយសាធារណជនទ្រប់ទ្សទប់ថ្នន ក់ និងម្ន្តនតីរាជការទ្រប់លាំោប់ថ្នន ក់ 

ទ្ត្ូវបានបដងកើនជាលាំោប់រហូត្សដទ្ម្ចដពញដលញ។ 

េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្២ី៖ ចកខុវិស័យនិងយុរធសាន្តសត  រួម្ទាំងកផ្សនការសកម្មភាព ទ្បពន័ធទ្រប់ទ្រង ទ្ត្ួត្ពនិតិ្យ 

តាម្ោននងិវាយត្នម្ាអាំពវីឌ្ឍនភាពននការងារកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ- 

សាធារណៈ ទ្ត្ូវបានទ្ត្ួត្ពនិតិ្យនងិកកលម្ែឱយានសានរត្ិភាពនងិសងគត្ិភាព 

ទ្ពម្ទាំងទ្ត្ូវបានោកឱ់យអនុវត្តទ្បកបដោយស័កតិសិរធភាព នងិទ្បសិរធភាព។  

េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី៣៖ សម្ត្ថភាពធនធានម្នសុេ (ចាំដណេះ ឹងរាំនតិ្ផ្សតួចដផ្សតើម្អនសុាសន៍ នវានុវត្តន ៍

នងិជាំនយួបដចចកដរស) ននអរគដលខាធកិារ អ.គ្.ហ នងិទ្កសួង សាថ ប័ន ទ្ត្ូវបាន 
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បដងកើនទ្បកបដោយរុណភាព នងិយកដៅដទ្បើទ្បាស់ទ្បកបដោយផ្សលតិ្ភាព 

ស័កតសិរធភាពនងិទ្បសិរធភាព។   

III. ក្នការសរម្ាភារ និង ការលរៀបចាំថវកិា 

លរធផ្សលចុងដទ្កាយទាំងបីខាងដលើ ក លជារងាវ ស់សមិ្រធកម្មចាំដ េះដោលបាំណង ទ្សបតាម្ចកខុវិស័យក លបាន

កាំណត្់ ទ្ត្ូវពងឹកផ្សែកដលើការដរៀបចាំកផ្សនការសកម្មភាពទ្បចាាំឆ្ន ាំ នងិកផ្សនការសកម្មភាពសទ្ាប់រយៈដពលម្ធយម្ ក លទ្ត្វូ

ទ្រទ្រង់ដោយរដទ្ាងថ វិកា ៏ចាាំបាច់សទ្ាប់ធានដជារជ័យននការបាំដពញមុ្ែងារនងិភារកចិចរបស់ អ.គ្.ហ.។  

រ. ក្នការសរម្ាភារ 

កផ្សនការសកម្មភាព (ACTION PLAN) របស់ អ.គ្.ហ. ទ្ត្ូវបានកចកដចញជាបីទ្បដភរ រ៖ឺ 

រី១៖ ការងារ ឹកនាំនងិទ្រប់ទ្រង 

រី២៖ ការងារសទ្ម្បសទ្ម្លួនងិជាំនញនងិ 

រី៣៖ ការងាររ ាបាលនងិហិរញ្ញវត្ថ។ុ 

ខ. ការលរៀបចាំថវកិា 

ទ្កសួងដស ាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថ ុ ជាទ្កសួងមួ្យកនងុចាំដណាម្ទ្កសួងទាំង២៥ ក លអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីដពញដលញ  

ដោយបានោក់ដចញនូវដោលបាំណងដោលនដោបាយចាំនួន ២ និងកម្មវិធីចាំននួ ៥។ រនាមឹ្ដនេះ អ.គ្.ហ. ចូលរួម្អនុវត្ត 

អនុកម្មវិធីរី ៥.១.ការទ្រទ្រងក់ម្មវធិកីករទ្ម្ងក់ារទ្របទ់្រងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈទ្បកបដោយស័កតសិិរធភាពនងិទ្បសិរធភាព 

នន’កម្មវធីិរី៥ ការផ្សដល់ដសវាោាំទ្ររូដៅនិងរណដនយយភាពកនុងការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ” ននដោលបាំណង

ដោលនដោបាយរ២ី ទ្របទ់្រងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈនងិទ្រពយសម្បត្តរិ ា។ ការដរៀបចាំកញ្ចប់ថវិកា ដ ើម្បោីាំទ្រសកម្មភាព 

ននកម្មវិធីកករទ្ម្ងក់ារទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ រឺមិ្នទ្ត្ឹម្កត្បងាា ញតាម្ាត្កិាដស ាកិចចប ុដណាណ េះដរ កត្កថម្ទាំង 

បងាា ញតាម្កម្មវិធី ដោយរំដលចឱយដ ើញសូចនករ ដោលដៅសមិ្រធកម្ម លរធផ្សលកនងុឆ្ន ាំ លរធផ្សលចុងដទ្កាយ ចដងាក ម្- 

សកម្មភាព សកម្មភាព នងិថ វិកាោាំទ្រ។ ថ វិកាឆ្ន ាំ២០១៦ សទ្ាប់ោាំទ្រកិចច ាំដណើរការរបស់ អ.គ្.ហ. រឺដទ្បើទ្បាស់កញ្ចប់ 

ថវិកាទ្បចាាំឆ្ន ាំ២០១៦ របស់ទ្កសួងដស ាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថ។ុ 

IV. ការព្តួតរិនិតយនិងការវយតនម្ាសមិ្ទ្ធរម្ា 

លរធផ្សលចុងដទ្កាយ ៏ចម្បងទាំង៣ខាងដលើ នឹងររួលបានជាបដណដ ើរៗតាម្រយៈលរធផ្សលកនុងឆ្ន ាំក លនឹងទ្ត្ូវបាន 

បដងកើត្ដ ើងដោយសារការអនុវត្តសកម្មភាពទ្បចាាំឆ្ន ាំដៅតាម្កផ្សនកទាំង៧ នន អ.គ្.ហ. ក លរមួ្ាន៖ 

១.កផ្សនកដោលនដោបាយ 

២.កផ្សនកចាំណូល 

៣.កផ្សនកដរៀបចាំថវិកា 

៤.កផ្សនកអនុវត្ដថវិកា 

៥.កផ្សនកនវានុវត្តនន៍ងិផ្សេពវផ្សាយ 

៦.កផ្សនកោាំទ្ររូដៅនិងកសាងសម្ត្ថភាពនងិ 

៧.កផ្សនករ ាបាលនងិហិរញ្ញវត្ថ។ុ 
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 ូដចនេះ កផ្សនកនីមួ្យៗ សុរធកត្រួម្ចាំកណកកនងុការបដងកើត្លរធផ្សលកនុងឆ្ន ាំរបស់ែាួន ដ ើម្បដីធវើឱយសដទ្ម្ចបាននូវលរធផ្សល

ចុងដទ្កាយទាំង៣ដៅតាម្កទ្ម្តិ្ននរាំនក់រាំនងរវាងលរធផ្សលកនុងឆ្ន ាំរបស់ែាួនដៅនងឹលរធផ្សលចុងដទ្កាយនីមួ្យៗ។ រនាមឹ្

ដនេះ អ.គ្.ហ. ផ្សតលត់្នម្ាដលើការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាពដា លែ់ាួន ឬ អតាត ភិវឌ្ឍន៍របស់ម្ន្តនតីបដទ្ម្ើការងារដៅ អ.គ្.ហ. ក លជា

កតាត  ៏ានសារៈសាំខាន់កនងុការរួម្ចាំកណកសដទ្ម្ចឱយបាននូវដោលបាំណង នងិចកខុវិស័យរបស់ អ.គ្.ហ.។ អាទ្សយ័ដហត្ុ

ដនេះ ការទ្ត្តួ្ពនិតិ្យនិងវាយត្នម្ាចាំដ េះសមិ្រធកម្មរបស់ អ.គ្.ហ. ទ្ត្ូវបានកាំណត្់ ូចខាងដទ្កាម្៖ 

រ. ការព្តួតរិនិតយនិងការវយតនម្ាសមិ្ទ្ធរម្ារបស ់អ.គ្.ហ. 

ការវាយត្នម្ាសមិ្រធកម្មរបស់ អ.គ្.ហ. ទ្ត្ូវកផ្សែកដលើលរធផ្សលសដទ្ម្ចបានកនុងឆ្ន ាំននសូចនករនីមួ្យៗ ដធៀបនឹង

ដោលដៅក លបានោក់ដចញដៅដ ើម្ឆ្ន ាំននកផ្សនការសកម្មភាពទ្បចាាំឆ្ន ាំរបស់ អ.គ្.ហ.។ កផ្សែកដលើចកខុ វិស័យនិង 

ដោលបាំណងក លជាដោលដៅរយៈដពលកវង នងិម្ធយម្, អ.គ្.ហ. ទ្ត្ូវកាំណត្ល់រធផ្សលចុងដទ្កាយនងិលរធផ្សលកនងុឆ្ន ាំ 

ទ្ពម្ទាំងសកម្មភាពចាស់ោស់ ជាមួ្យនឹងការកាំណត់្សូចនករនិងដោលដៅជាក់កសតងក លឤចវាស់កវង និងវាយ

ត្នម្ាបានទ្បចាាំឆ្ន ាំ និងសទ្ាប់ទាំង ៣ កទ្ម្ិត្ (លរធផ្សលចុងដទ្កាយ លរធផ្សលកនុងឆ្ន ាំ និងសកម្មភាព)។ ជាក់កសតង សទ្ាប់

ឆ្ន ាំ២០១៦, អ.គ្.ហ. បានកាំណត្ល់រធផ្សលចុងដទ្កាយចាំននួ ៣ នងិលរធផ្សលកនងុឆ្ន ាំចាំននួ ៩ ជាមួ្យនងឹសកម្មភាពចាំននួ ៤៩ 

កនុងដោលដៅអនុវត្តនងិសដទ្ម្ចឱយបានតាម្ដោលបាំណងនងិចកខុវិស័យក លបានោក់ដចញ។ សកម្មភាពការងារទាំង ៤៩ 

ដនេះ នឹងទ្ត្ូវអនុវត្តដោយកផ្សនកទាំង ៧ រឺ (១)-កផ្សនកដោលនដោបាយ (២)-កផ្សនកចាំណូល (៣)-កផ្សនកដរៀបចាំថវិកា (៤)-កផ្សនក

អនុវត្តថវិកា (៥)-កផ្សនកនវានុវត្តន៍និងផ្សេពវផ្សាយ (៦)-កផ្សនកោាំទ្ររូដៅនិងកសាងសម្ត្ថភាព និង (៧)-កផ្សនករ ាបាល 

និងហិរញ្ញវត្ថុ។ កផ្សនកទាំង ៧ បានររួលែុសទ្ត្ូវកនុងការអនវុត្តសកម្មភាពដោយដា ល ់ដ ើម្បីរួម្ចាំកណកបដងកើត្លរធផ្សលកនុង

ឆ្ន ាំនងិលរធផ្សលចុងដទ្កាយ ក្នុងការគាំទ្រសដទ្ម្ចបាននវូដោលបាំណងនិងចកខុវិស័យរបស់ អ.គ្.ហ.។ 

១. លោេការណ៍ននការវយតនម្ាសមិ្ទ្ធរម្ា 

ដោយសារឧត្តម្ម្ជឈម្ណឌ ល រជឺាចកខុវិស័យរបស់ អ.គ្.ហ., ជាដោលការណ៍ អ.គ្.ហ. វាយត្នម្ាសមិ្រធកម្មរបស់

ែាួនមិ្នកផ្សែកដៅដលើកត្លរធផ្សលននកផ្សនការសកម្មភាពរបស់ អ.គ្.ហ. ប ុដណាណ េះដរ កត្ក៏កផ្សែកដលើលរធផ្សលននការអនុវត្ត 

កផ្សនការអតាត ភិវឌ្ឍនផ៍្សងក រ  តាម្រយៈការបញ្ចូលកផ្សនការអតាត ភវិឌ្ឍន៍របស់ម្ន្តនតីដៅកនងុកផ្សនការសកម្មភាពរបស់ អ.គ្.ហ.។ 

លរធផ្សលននការអនុវត្តកផ្សនការអតាត ភិវឌ្ឍន៍ កទ៏្ត្ូវបានដទ្បើទ្បាស់សទ្ាប់ការវាយត្នម្ាបកនថម្ដលើលរធផ្សលននការអនុវត្ត

ការងារតាម្លកខែណឌ ការងាររបស់ម្ន្តនតាីន ក់ៗ កនងុការកសវងរកម្ន្តនតីដឆនើម្ទ្បចាាំឆ្ន ាំរបស់ អ.គ្.ហ.។ 

កផ្សនកនីមួ្យៗ ទ្ត្ូវដរៀបចាំកផ្សនការសកម្មភាពលម្ែតិ្ទ្បចាាំឆ្ន ាំក លកចកជា ១២កែ ដហើយឆាងកផ្សនការដនេះរួម្ោន  

ដ ើម្បីជាមូ្លោា នកនងុការទ្បកតួ្ទ្បកជងរវាងកផ្សនកនីមួ្យៗ ដៅកនងុ អ.គ្.ហ. ទាំងមូ្ល។ កផ្សនកនីមួ្យៗ ទ្ត្ូវវាយត្នម្ាសមិ្រធកម្ម 

របស់ែាួនទ្បចាាំកែ ដោយកផ្សែកដលើកផ្សនការសកម្មភាពលម្ែិត្ទ្បចាាំឆ្ន ាំរបស់ែាួនដរៀងៗែាួន ក លទ្ត្ូវបូកសរុបទ្បចាាំកែតាម្រយៈ 

កិចចទ្បជុាំទ្បចាាំកែរបស់ អ.គ្.ហ.។ 

រាល់សកម្មភាព លរធផ្សលកនុងឆ្ន ាំ នងិលរធផ្សលចុងដទ្កាយទ្ត្វូកត្កាំណត្់សូចនករ ដោលដៅនងិកាំណត្់រម្ៃនន់ន

ការរួម្ចាំកណករបស់សកម្មភាព លរធផ្សលកនងុឆ្ន ាំ នងិលរធផ្សលចុងដទ្កាយនីមួ្យៗ ឱយបានចាស់ោស់ នងិជាក់កសតងតាាំងពី     

ដ ើម្ឆ្ន ាំ ដរើបឤចវាយត្នម្ាបានដៅចុងឆ្ន ាំដទ្កាយពីការអនុវត្តរួចម្ក។ 



 

ចកខុវស័ិយនិងយុរធសាន្តសត  របស់ អ.រ.ហ.  4 

 

២.  វិធីសាស្ដសរននការវយតនម្ាសមិ្ទ្ធរម្ា 

ដោលបាំណងរបស់ អ.គ្.ហ. ឤចនងឹសដទ្ម្ចបានតាម្រយៈការសដទ្ម្ចបានននលរធផ្សលចុងដទ្កាយចាំននួ ៣ ក ល

ទ្ត្ូវវាយត្នម្ាតាម្រយៈការសដទ្ម្ចបានននលរធផ្សលកនងុឆ្ន ាំចាំននួ ៩  ូចខាងដទ្កាម្៖ 



 

ចកខុវស័ិយនិងយុរធសាន្តសត  របស់ អ.រ.ហ. 5 

 

លរធផ្សលចងុដទ្កាយ (១) 

លរធផ្សលកនងុឆ្ន ាំ/រម្ៃន ់(២) សចូនកររនាេឹះ (៣) ការវាយត្នម្ាដលើដោលដៅក លសដទ្ម្ចបាន (៤) សរបុលរធផ្សលសដទ្ម្ចបាន (៥) 

លរធផ្សល 

កនងុឆ្ន ាំ 
រម្ៃន ់

សចូនករ 

រនាេឹះ 
ឯកតា រម្ៃន ់

លែណាស ់

១០០% 

លែ ្

៩០% 

លែបងគួរ 

៨០% 

ម្ធយម្ 

៧០% 

ដែាយ 

៦០% 

លរធផ្សល 

សដទ្ម្ចបាន 
ពនិាដុា ល ់

ពនិាសុទ្ម្លួ 

(ពនិាដុា ល ់

រម្ៃន)់ 

១.ការយល់ ឹងការ ររួលសាគ ល់អាំពភីាព

ចាាំបាច់ និងការដចេះ ឹងអាំពីរសេនវសិយ័ និង

ការចលូរួម្អនុវត្តកម្មវិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈដោយសាធារណជនទ្រប់

ទ្សទប់ថ្នន ក់ និងម្ន្តនតរីាជការទ្រប់លាំោប់ថ្នន ក់

ទ្ត្ូវបានបដងកើនជាលាំោប់រហតូ្សដទ្ម្ចដពញ

ដលញ 

   
          

 
១.១  ៥០% 

        
   

 ១.២ ៥០%            

សរបុលរធផ្សលចងុដទ្កាយរ ី១             

២.ចកខុវិសយ័និងយុរធសាន្តសត រួម្ ទាំងកផ្សនការ

សកម្មភាព ទ្បពន័ធទ្រប់ទ្រង ទ្ត្តួ្ពនិតិ្យ     

តាម្ោន និងវាយត្នម្ាអាំពីវឌ្ឍនភាពននការងារ

កករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ទ្ត្ូវ

បានទ្ត្តួ្ពនិតិ្យ និងកកលម្ែឱយាន        

សានរត្ិភាពនិងសងគត្ិភាព ទ្ពម្ទាំងទ្ត្ូវ 

បានោក់ឱយអនុវត្តទ្បកបដោយស័កតិសរិធភាព 

និងទ្បសិរធភាព 

 
   

         

 

២.១  ២៥% 
  

  
    

   

  ២.២ ២៥% 
  

  
    

   

  ២.៣ ២៥% 
        

   

 ២.៤ ២៥%            

សរបុលរធផ្សលចងុដទ្កាយរ ី២  
           



 

ចកខុវស័ិយនិងយុរធសាន្តសត  របស់ អ.រ.ហ. 6 

 

លរធផ្សលចងុដទ្កាយ (១) 

លរធផ្សលកនងុឆ្ន ាំ/រម្ៃន ់(២) សចូនកររនាេឹះ (៣) ការវាយត្នម្ាដលើដោលដៅក លសដទ្ម្ចបាន (៤) សរបុលរធផ្សលសដទ្ម្ចបាន (៥) 

លរធផ្សល 

កនងុឆ្ន ាំ 
រម្ៃន ់

សចូនករ 

រនាេឹះ 
ឯកតា រម្ៃន ់

លែណាស ់

១០០% 

លែ ្

៩០% 

លែបងគួរ 

៨០% 

ម្ធយម្ 

៧០% 

ដែាយ 

៦០% 

លរធផ្សល 

សដទ្ម្ចបាន 
ពនិាដុា ល ់

ពនិាសុទ្ម្លួ 

(ពនិាដុា ល ់

រម្ៃន)់ 

៣.សម្ត្ថភាពធនធានម្នសុេ (ចាំដណេះ ឹង

រាំនតិ្ផ្សតួចដផ្សតើម្អនសុាសនន៍វានុវត្តនន៍ងិជាំនួយ

បដចចកដរស) ននអរគដលខាធកិារ អ.រ.ហ និង

ទ្កសួង-សាថ ប័នទ្ត្ូវបានបដងកើនទ្បកបដោយ

រុណភាព និងយកដៅដទ្បើទ្បាស់ទ្បកបដោយ 

ផ្សលតិ្ភាព ស័កតសិរធភាព នងិទ្បសិរធភាព 

 
         

   

 
៣.១ ៣០% 

        
   

 
៣.២ ៣៥% 

        
   

 ៣.៣ ៣៥%            

សរបុលរធផ្សលចងុដទ្កាយរ ី៣  
        

   

លរធផ្សលននដោលបាំណងសដទ្ម្ចបាន = ១ + ២ + ៣  
 

        
   

 

-កដូឡានរ ី (១): បងាា ញពលីរធផ្សលចុងដទ្កាយចាំននួ៣ក លានរម្ៃន់ែុសៗោន កនងុការរួម្ចាំកណកសដទ្ម្ចឱយបានដោលបាំណង។ ជាក់កសតង ដយើងឱយរម្ៃន់ ២៥% សទ្ាប់ 

លរធផ្សលចុងដទ្កាយរី១ នងិរី៣ នងិ៥០% សទ្ាប់លរធផ្សលចុងដទ្កាយរី២។ 

-កូដឡានរី (២): បងាា ញពីលរធផ្សលកនុងឆ្ន ាំចាំនួន៧ក លានរម្ៃន់ែុសៗោន កនុងការរួម្ចាំកណកសដទ្ម្ចឱយបានលរធផ្សលចុងដទ្កាយនីមួ្យៗ។ ជាក់កសតង ចាំដ េះលរធផ្សលចុង

ដទ្កាយរី១ ានលរធផ្សលកនុងឆ្ន ាំចាំននួពរី រឺ១.១ ានរម្ៃន ់៥០% នងិ១.២ ានរម្ៃន់ ៥០%។ ចាំកណកលរធផ្សលចុងដទ្កាយរី២ ានលរធផ្សលកនងុឆ្ន ាំចាំននួ៤ នងិានរម្ៃនន់នការរមួ្

ចាំកណក  ូចត្ដៅ៖ ២.១ ានរម្ៃន់២៥%, ២.២ ានរម្ៃន់២៥%, ២.៣ ានរម្ៃន់២៥%, ២.៤ ានរម្ៃន់២៥%។ លរធផ្សលចុងដទ្កាយរី៣ ានលរធផ្សលកនងុឆ្ន ាំចាំននួ៣ នងិ

ានរម្ៃន ់ននការរមួ្ចាំកណក ូចត្ដៅ៖ ៣.១ ានរម្ៃន៣់០%, ៣.២ ានរម្ៃន៣់៥%, នងិ៣.៣ ានរម្ៃន៣់៥%។ 
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-កដូឡានរ ី(៣): បងាា ញពីសចូនកររនាឹេះននលរធផ្សលកនុងឆ្ន ាំក លានការកាំណត្់ឯកតា នងិរម្ៃន់ចាស់ោស់នងិជាក់កសតង។ សូចនករនីមួ្យៗ ឤចានឯកតាជាភាររយឬ

ចាំននួឤទ្សយ័ដៅតាម្ភាពសម្ទ្សបននការឤចវាស់កវងបានននសូចនករនីមួ្យៗ។ រនាមឹ្ដនេះ កនុងករណីលរធផ្សលកនងុឆ្ន ាំមួ្យានសូចនកររនាឹេះដទ្ចើនជាងមួ្យសូចនកររនាេឹះនីមួ្យៗ

ទ្ត្ូវកត្កាំណត្់រម្ៃនន់នការរមួ្ចាំកណកឱយបានចាស់ោស់ដ ើម្បីងាយទ្សួលកនុងការវាយត្នម្ា។ 

-កដូឡានរ ី (៤): បងាា ញពីការវាយត្នម្ាដលើដោលដៅននសូចនករក លសដទ្ម្ចបានក លដោលដៅទាំងដនេះឤចជាភាររយឬជាចាំននួ។ កនងុករណីជាភាររយរឺជាភាររយ 

ននរាំហាំការងារក លបានដធវើដធៀបនងឹដោលដៅ។ ដហត្ុដនេះ ដ ើម្បីរកាសម្ភាពតារាងដនេះបានកាំណត្់រួចជាដទ្សចតាម្កទ្មិ្ត្ននការសដទ្ម្ចបានរឺទបជាង ឬ ដសម ើ៦០% = ដែាយ, 

ទបជាង ឬ ដសម ើ ៧០%= ម្ធយម្, ទបជាង ឬ ដសម ើ៨០% = បងគួរ, ទបជាង ឬ ដសម ើ៩០% = លែ, ទបជាង ឬ ដសម ើ ១០០% = លែណាស់។ ផ្សាុយដៅវិញ ទ្បសិនដបើដោលដៅននសូច

នករដនេះជាចាំននួកាំដណើនជាភាររយការថយចុេះជាភាររយ ឬជាភាររយននអវីដផ្សេងវិញដនេះ រទឺ្ត្ូវកត្កាំណត្់ជាមុ្ននូវកទ្ម្ិត្ននការសដទ្ម្ចបានក លទ្ត្ូវោន ដៅនងឹកទ្ម្តិ្ននការ

វាយត្នម្ាដលើលរធផ្សលសដទ្ម្ចបានតាម្ភាររយ ូចបានកាំណត្់ដៅកនុងកូដឡានរី (៤) ដនេះ។ 

ឧទហរណ៍រ១ី: ជាដោលដៅ រឺទ្ត្ូវបដងកើនចាំននួម្ន្តនតីក លានសាន ន លែឱយបានចាំននួ១០នក់ ដៅកនងុអងគភាព។ កនងុករណីដនេះទ្ត្ូវកាំណត្ល់រធផ្សលសដទ្ម្ចបានជាមុ្នដៅ

តាម្កទ្ម្ិត្ក លទ្ត្ូវោន ដៅនងឹកទ្ម្ិត្ទាំង៥ ូចត្ដៅ: (១) ទ្បសិនដបើសដទ្ម្ចបាន១០នករ់ឺ=១០០%, (២) ទ្បសិនដបើសដទ្ម្ចបាន ៩នក់ រ=ឺ៩០%, (៣) ទ្បសិនដបើសដទ្ម្ច

បាន៨នក់រឺ=៨០%, (៤) ទ្បសិនដបើសដទ្ម្ចបាន៧នករ់=ឺ៧០%, និង (៥) ទ្បសិនដបើសដទ្ម្ចបាន៦នករ់ឺ=៦០%។ ការសដទ្ម្ចបានលរធផ្សលព៨ី០% ដ ើងដៅ ដរើបចាត្់រុក

ថ្នឤចររួលយកបានរាឺននយ័ថ្នកផ្សនការក លអនុវត្តបានលរធផ្សលត្ិចជាង៨០% រឺមិ្នឤចររួលយកបានដរ។ 

ឧទហរណ៍រ២ី:ជាដោលដៅរទឺ្ត្ូវកាត្់បនថយអទ្តាទ្ត្តួ្ថ្នន ក់ដៅបឋម្សិកាឱយបាន ៣% រពឺី៥% ម្កដៅទ្ត្ឹម្ ២%។ កនងុករណីដនេះទ្ត្ូវកាំណត្ល់រធផ្សលសដទ្ម្ចបានជា 

មុ្នដៅតាម្កទ្ម្តិ្ក លទ្ត្ូវោន ដៅនឹងកទ្ម្ិត្ទាំង៥ ូចត្ដៅ: (១) ទ្បសិនដបើសដទ្ម្ចបានទបជាង ឬ ដសម ើ ៣% = ១០០%, (២) ទ្បសិនដបើសដទ្ម្ចបានទបជាង ឬ ដសម ើ ២,៨%= 

៩០%, (៣) ទ្បសិនដបើសដទ្ម្ចបានទបជាង ឬ ដសម ើ ២,៥% = ៨០%, (៤) ទ្បសិនដបើសដទ្ម្ចបានទបជាង ឬ ដសម ើ ២,២% = ៧០%, និង (៥) ទ្បសិនដបើសដទ្ម្ចបានទបជាង 

ឬ ដសម ើ ២% = ៦០%។រួរកត្់សាគ ល់ថ្នការកាំណត្់ភាររយដនេះរឺឤទ្សយ័ដៅដលើសាថ នភាពលកខណៈពិដសសនងិលកខែណឌ ចាាំបាច់ននសកម្មភាពការងារជាក់កសតងនិងសូចនករ នីមួ្យៗ។ 

-កដូឡានរ ី(៥): បងាា ញពកីារសរុបលរធផ្សលសដទ្ម្ចបានននសូចនកររនាេឹះនីមួ្យៗ ក លរមួ្ានលរធផ្សលសដទ្ម្ចបានជាក់កសតង (ជាចាំននួ ឬ ភាររយដៅតាម្ការកាំណត្់ជា

ដោលដៅននសូចនករ),ពនិាុដា ល ់(ពនិាុជាភាររយដៅតាម្សូចនករនីមួ្យៗ) នងិពនិាុសទ្មួ្ល (ដសម ើនឹងពនិាុដា លរ់ុណនងឹភាររយននរម្ៃន់រួម្ចាំកណករបស់សូចនករនីមួ្យៗ)។ 
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 ូចោន ក រ  វិធសីាន្តសត ដនេះ ឤចដទ្បើសទ្ាប់ការវាយត្នម្ាដលើការសដទ្ម្ចបានននលរធផ្សលកនុងឆ្ន ាំក លទ្ត្ូវកផ្សែកដលើសកម្មភាពសូចនករនិងដោលដៅ ូចបងាា ញដៅកនងុតារាង

ខាងដទ្កាម្៖ 

លរធផ្សលចងុដទ្កាយ (១) 

លរធផ្សលកនងុឆ្ន ាំ/រម្ៃន ់(២) សចូនកររនាេឹះ (៣) ការវាយត្នម្ាដលើដោលដៅក លសដទ្ម្ចបាន (៤) សរបុលរធផ្សលសដទ្ម្ចបាន (៥) 

លរធផ្សលកនងុឆ្ន ាំ រម្ៃន ់ សចូនកររនាេឹះ ឯកតា រម្ៃន ់
លែណាស ់

១០០% 

លែ ្

៩០% 

លែបងគួរ 

៨០% 

ម្ធយម្ 

៧០% 

ដែាយ 

៦០% 

លរធផ្សល 

សដទ្ម្ចបាន 

ពនិាុ

ដា ល ់
ពនិាសុទ្ម្លួ 

១.១-កទ្មិ្ត្យល់ ឹង ការររួលសាគ ល់ នងិ 

ការចលូរួម្អនុវត្តកម្មវិធីកករទ្ម្ង់ដកើនដ ើង    
          

 
១.១.១ ២០% 

        
   

 ១.១.២ ២០%            

 ១.១.៣ ១៥%            

 ១.១.៤ ១៥%            

 ១.១.៥ ១៥%            

 ១.១.៦ ១៥%            

សរបុលរធផ្សលកនងុឆ្ន ាំ ១.១             

១.២-កម្មវិធីផ្សេពវផ្សាយអាំពីកម្មវិធីកករទ្ម្ង់

ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈទ្ត្ូវបាន 

ដរៀបចាំ និងអនុវត្តទ្បកបដោយទ្បសិរធភាព 

និងស័កដសិិរធភាព 

 

 

           

 ១.២.១ ២៥%            

 ១.២.២ ២៥%            

 ១.២.៣ ២៥%            

 ១.២.៤ ២៥%            

សរបុលរធផ្សលកនងុឆ្ន ាំ ១.២             

២.១-កផ្សនការសកម្មភាព ២០១៥ របស់  

អ.រ.ហ. ទ្ត្ឹម្ទ្ត្ូវ ចាសោ់ស ់និងអនវុត្ត 
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លរធផ្សលចងុដទ្កាយ (១) 

លរធផ្សលកនងុឆ្ន ាំ/រម្ៃន ់(២) សចូនកររនាេឹះ (៣) ការវាយត្នម្ាដលើដោលដៅក លសដទ្ម្ចបាន (៤) សរបុលរធផ្សលសដទ្ម្ចបាន (៥) 

លរធផ្សលកនងុឆ្ន ាំ រម្ៃន ់ សចូនកររនាេឹះ ឯកតា រម្ៃន ់
លែណាស ់

១០០% 

លែ ្

៩០% 

លែបងគួរ 

៨០% 

ម្ធយម្ 

៧០% 

ដែាយ 

៦០% 

លរធផ្សល 

សដទ្ម្ចបាន 

ពនិាុ

ដា ល ់
ពនិាសុទ្ម្លួ 

ទ្បកបដោយស័កតិសរិធភាពនងិទ្បសិរធភាព 

 
២.១.១ ១០% 

  
  

    
   

 ២.១.២ ១៥%            

 ២.១.៣ ១៥%            

 ២.១.៤ ១៥%            

 ២.១.៥ ១៥%            

 ២.១.៦ ១៥%            

 ២.១.៧ ១៥%            

សរបុលរធផ្សលកនងុឆ្ន ាំ ២.១             

២.២-ទ្បពន័ធទ្រប់ទ្រង ទ្ត្តួ្ពនិតិ្យ តាម្ោន 

និងវាយត្នម្ាវឌ្ឍនភាពរបស់ អ.រ.ហ. 

ទ្ត្ឹម្ទ្ត្ូវ ចាសោ់ស ់និងអនុវត្តទ្បកប

ដោយទ្បសិរធភាព និងសកតសិិរធភាព 

 
   

  
    

   

 ២.២.១ ២០%            

 ២.២.២ ២០%            

 ២.២.៣ ២០%            

 ២.២.៤ ២០%            

 ២.២.៥ ២០%            

សរបុលរធផ្សលកនងុឆ្ន ាំ ២.២  
        

   

២.៣-ទ្បពន័ធទ្រប់ទ្រងទ្ត្តួ្ពនិតិ្យតាម្ោន 

និងវាយត្នម្ាវឌ្ឍនភាពននកម្មវិធីកករទ្ម្ង់់ 

ទ្ត្ឹម្ទ្ត្ូវ ចាសោ់ស ់និងអនុវត្តទ្បកប 

ដោយស័កតសិិរធភាពនិងទ្បសរិធភាព 

             

 ២.៣.១ ១០%            
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លរធផ្សលចងុដទ្កាយ (១) 

លរធផ្សលកនងុឆ្ន ាំ/រម្ៃន ់(២) សចូនកររនាេឹះ (៣) ការវាយត្នម្ាដលើដោលដៅក លសដទ្ម្ចបាន (៤) សរបុលរធផ្សលសដទ្ម្ចបាន (៥) 

លរធផ្សលកនងុឆ្ន ាំ រម្ៃន ់ សចូនកររនាេឹះ ឯកតា រម្ៃន ់
លែណាស ់

១០០% 

លែ ្

៩០% 

លែបងគួរ 

៨០% 

ម្ធយម្ 

៧០% 

ដែាយ 

៦០% 

លរធផ្សល 

សដទ្ម្ចបាន 

ពនិាុ

ដា ល ់
ពនិាសុទ្ម្លួ 

 ២.៣.២ ១០%            

 ២.៣.៣ ១០%            

 ២.៣.៤ ១០%            

 ២.៣.៥ ១០%            

 ២.៣.៦ ១០%            

 ២.៣.៧ ១០%            

 ២.៣.៨ ១៥%            

 ២.៣.៩ ១៥%            

សរបុលរធផ្សលកនងុឆ្ន ាំ ២.៣             

២.៤-កផ្សនការសកម្មភាពននកម្មវិធី       

កករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

ទ្ត្ឹម្ទ្ត្ូវ ចាសោ់ស ់និងអនុវត្តទ្បកប

ដោយផ្សលតិ្ភាពស័កតសិិរធភាព និងទ្បសិរធ

ភាព 

             

 ២.៤.១ ៣៥%  
          

 ២.៤.២ ៣៥%  
          

 ២.៤.៣ ៣០%            

                   សរបុលរធផ្សលកនងុឆ្ន ាំ ២.៤ 

៣.១-សម្ត្ថភាពអនុវត្តកម្មវិធីកករទ្ម្ង់ 

ទ្ត្ូវបានបដងកើននិងដទ្បើទ្បាស់ទ្បកបដោយ 

ស័កតិសិរធភាពនងិទ្បសិរធភាព 

 
         

   

 
៣.១.១ ២៥% 

        
   

 ៣.១.២ ២៥%            

 ៣.១.៣ ២៥%            
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លរធផ្សលចងុដទ្កាយ (១) 

លរធផ្សលកនងុឆ្ន ាំ/រម្ៃន ់(២) សចូនកររនាេឹះ (៣) ការវាយត្នម្ាដលើដោលដៅក លសដទ្ម្ចបាន (៤) សរបុលរធផ្សលសដទ្ម្ចបាន (៥) 

លរធផ្សលកនងុឆ្ន ាំ រម្ៃន ់ សចូនកររនាេឹះ ឯកតា រម្ៃន ់
លែណាស ់

១០០% 

លែ ្

៩០% 

លែបងគួរ 

៨០% 

ម្ធយម្ 

៧០% 

ដែាយ 

៦០% 

លរធផ្សល 

សដទ្ម្ចបាន 

ពនិាុ

ដា ល ់
ពនិាសុទ្ម្លួ 

 ៣.១.៤ ២៥%            

សរបុលរធផ្សលកនងុឆ្ន ាំ ៣.១ 
         

   

៣.២-ចាំដណេះ ឹង រាំនតិ្ផ្សតួចដផ្សតើម្  

អនសុាសន៍ នវានុវត្តន ៍ជាំនយួបដចចកដរស 

និងធនធានម្នសុេ ទ្ត្ូវបានដទ្បើទ្បាស់

ទ្បកបដោយស័កតិសរិធភាពនងិទ្បសិរធភាព 

             

 ៣.២.១ ២៥%            

 ៣.២.២ ២៥%            

 ៣.២.៣ ២៥%            

 ៣.២.៤ ២៥%            

សរបុលរធផ្សលកនងុឆ្ន ាំ ៣.២             

៣.៣-សងគត្ភិាពននទ្បពន័ធនងិលិែិត្   

បទោា នរត្យិតុ្តសទ្ាប់ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ 

សាធារណៈទ្ត្ូវបានពទ្ងឹងនងិផ្សលតិ្ 

             

 ៣.៣.១ ១០%            

 ៣.៣.២ ១៥%            

 ៣.៣.៣ ១៥%            

 ៣.៣.៤ ១៥%            

 ៣.៣.៥ ១៥%            

 ៣.៣.៦ ១៥%            

 ៣.៣.៧ ១៥%            

សរបុលរធផ្សលកនងុឆ្ន ាំ ៣.៣  
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ខ. ការវយតនម្ាសមិ្ទ្ធរម្ារបស់ក ន្រ 

ការវាយត្នម្ាដលើសមិ្រធកម្មរបស់កផ្សនកនីមួ្យៗ នន អ.រ.ហ. ទ្ត្ូវបានកាំណត្់ ូចត្ដៅ៖ 

- ការសដទ្ម្ចបានតាម្ដោលបាំណងរបស់កផ្សនកនីមួ្យៗ 

- ការសដទ្ម្ចបានតាម្ចដងាក ម្សកម្មភាពននកផ្សនកនីមួ្យៗ 

- ការសដទ្ម្ចបានតាម្សកម្មភាពននម្ន្តនដកីនុងកផ្សនកនីមួ្យៗ។ 

គ្. ការវយតនម្ាសមិ្ទ្ធរម្ារបស់បុគ្គេ 

ការវាយត្នម្ាដលើសមិ្រធកម្មរបស់បុរគលក លបដទ្ម្ើការងារដៅកនងុ អ.រ.ហ. ទ្ត្ូវបានកាំណត្់ ូចត្ដៅ៖ 

- ការសដទ្ម្ចបានតាម្ដោលបាំណងននកផ្សនការអតាត ភិវឌ្ឍន ៍

- បុដរសកម្មភាពដ ល រឺការអនុវត្ដការងារទ្បកបដោយរាំនតិ្នចនទ្បឌ្ិត្ ទ្ត្េិះរិេះរកវិធានការសម្ទ្សបចាំដ េះបញ្ហា  

ក លបានក្ាំណត្់ដ ើងតាម្រយៈការសិកាទ្សាវទ្ជាវបរពិដសាធន៍ពីបរដរស ឬ ការបដងកើត្ផ្សលតិ្ផ្សលថមីសទ្ម្ប

តាម្សាថ នភាពជាក់កសដងននសងគម្កែមរ។ 

រនាឹម្ដនេះ ម្ន្តនដាីន ក់ៗ នន អ.រ.ហ. នងឹទ្ត្ូវបានវាយត្នម្ាបកនថម្ដោយកផ្សែកដលើលកខណសម្បត្ដិសាំខាន់ៗ  ូចត្ដៅ៖ 

-  វជិាា ជវីភាព : ការបាំដពញការងារទ្បកបដោយលកខណៈវិជាា ជីវៈ 

- ភាពជាអនកជាំនញ ច៏ាំណាន : ានសម្ត្ថភាពជាំនញកទ្ម្ិត្ែពស់ 

- រណុធម្ ៌: ការបាំដពញការងារទ្បកបដោយរុណធម៌្ 

- សីលធម្ ៌: ការបាំដពញការងារទ្បកបដោយសលីធម៌្ 

-  វនិយ័ : អនុវត្ដបាននវូវិនយ័កនងុការបាំដពញការងាររបស់ែាួន 

- ភាពជាអនក កឹនាំ : ការបាំដពញការងារទ្បកបដោយរិសដៅចាស់ោស់ និងភាពជារាំរ ូ

- សម្ត្ថភាពទ្របទ់្រង :  ានសម្ត្ថភាពចាត្់កចង ចងែលុបងាា ញ នងិទ្រប់ទ្រងអនុវត្តការងារទ្បកបដោយ    ស័កដិ

សិរធភាពនិងទ្បសិរធភាព 

- សម្ត្ថភាពទ្បត្បិត្ត:ិ កសវងរកបញ្ហា ដ ើម្បីកសវងយលន់ងិកសវងរក ាំដណាេះទ្សាយ។ 

ដទេះជាោ ងណាក៏ដោយ សាមី្ម្ន្តនដនីីមួ្យៗ ទ្ត្ូវដរៀបចាំកផ្សនការអតាត ភវិឌ្ឍន៍របស់ែាួនដោយែាួនឯងដហើយទ្ត្ូវពនិតិ្យ

នងិវាយត្នម្ាដោយែាួនឯងនងិទ្ត្ូវដធវើជាកម្មវត្ថនុនការវាយត្នម្ាដោយថ្នន ក់ ឹកនាំ អ.រ.ហ. តាម្ទ្បពន័ធវាយត្នម្ា ូចខាងដទ្កាម្៖ 

- ការវាយត្នម្ាដលើថ្នន ក ់កឹនាំ៖  

 អរគដលខាធកិារវាយត្នម្ាជារួម្ដលើអរគដលខាធិការរងទ្បធានកផ្សនកនីមួ្យៗនងិម្ន្តនដី 

 អរគដលខាធកិាររងវាយត្នម្ាដលើអរគដលខាធិការទ្បធានកផ្សនកនងិម្ន្តនដីដទ្កាម្ឱវារ 

 ទ្បធានកផ្សនកវាយត្នម្ាដលើអរគដលខាធកិាររងនិងម្ន្តនដដីទ្កាម្ឱវារ។ 

- ការវាយត្នម្ាដលើម្ន្តនដ៖ី 

 ម្ន្តនដនីីមួ្យៗទ្ត្ូវវាយត្នម្ាដលើសមិ្រធកម្មរបស់ែាួនដោយដធៀបដៅនងឹកផ្សនការអតាត ភិវឌ្ឍន ៍
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 ម្ន្តនដនីីមួ្យៗវាយត្នម្ាដលើសមិ្រធកម្មរបស់ទ្បធានកផ្សនករបស់ែាួន។ 

- កម្មវត្ថនុនការវាយត្នម្ា៖ 

 សមិ្រធកម្មដលើដោលបាំណងចដងាក ម្សកម្មភាព នងិសកម្មភាពននការអនុវត្ដកផ្សនការសកម្មភាពរបស់ អ.រ.ហ. 

នងិ កផ្សនកនីមួ្យៗ 

 សមិ្រធកម្មដលើដោលបាំណងនិងសកម្មភាពននការអនុវត្ដកផ្សនការអតាត ភិវឌ្ឍនរ៍បស់ែាួន។ 

 

ការវាយត្នម្ាទាំងដនេះ ទ្ត្ូវអនវុត្ដតាម្តារាងវាយត្នម្ាក លានបងាា ញដៅ ឧបសម្ពន័ធ “ឆ” សដពីរីទ្ម្ងរ់បាយការណ៍ 

វាយត្នម្ាសម្រិធកម្ម សទ្ាប់ធានឯកភាពសទុ្កតឹ្ភាព នងិទ្បសិរធភាពកនងុការវាយត្នម្ាក លទ្ត្ូវបានដរៀបចាំដោយ អ.រ.ហ. 

ដោយកផ្សែកតាម្ឧត្ដានុវត្ដន៍កនងុ វិស័យអតាត ភិវឌ្ឍន។៍ ការវាយត្នម្ាដនេះ ទ្ត្ូវដធវើជាទ្បចាាំឆ្ន ាំ ដហើយលរធផ្សលននការវាយត្នម្ាដនេះ 

នងឹទ្ត្ូវបានពនិិត្យដផ្សាៀងដា ត្់ដោយរណៈកាម ធិការវាយត្នម្ាសមិ្រធកម្ម និងផ្សដលក់ារដលើករឹកចិត្តនន អ.រ.ហ. ដ ើម្បីធាន

សុទ្កឹត្ភាពនងិយុត្ដធិម៌្ និងដ ើម្បីសដទ្ម្ចផ្សដល់ប័ណណសរដសើរផ្សដលក់ារដលើករឹកចិត្ដការោស់ដត្ឿន ដទ្កើនរលំឹក សដ ីបដនា ស ឬ 

ពនិ័យតាម្ដោលការណ៍និងបរបបញ្ញត្ិតក លបានកាំណត្់។ 

V. បទ្បញ្ជា ន ៃ្រនុងនិង វិន័យការងារ 

ជាការពិត្ រឺ មិ្នថ្នអងគភាពត្ចូ ឬសាថ ប័នធាំដនេះដរ ការក លដរៀបចាំឱយានចកខុវិស័យ ដោលបាំណង កផ្សនការសកម្មភាព 

កផ្សនការថវិកា និងយនតការទ្ត្តួ្ពនិតិ្យនងិវាយត្នម្ាសមិ្រធកម្ម បានទ្ត្ឹម្ទ្ត្ូវ នងិចាស់ោស់ទ្បកបដោយស័កតិសិរធភាព និង

ទ្បសិរធភាព រឺជាការចាាំបាច់ទ្ត្ូវកត្ានមិ្នអាចែវេះបាន។ ប ុកនត ដបើោម ន វិន័យការងារដរ ដនេះក៏ពុាំអាចចម្ាងចកខុវិស័យ ៏នថាថ្នា

នងិដោលបាំណង ៏ទ្ត្ឹម្ទ្ត្ូវទាំងដនេះ ឱយបាន ល់ដទ្ត្ើយទ្បកបដោយដជារជយ័តាម្ការដទ្ោងរុកដនេះក រ។  

 ូដចនេះ ដ ើម្បីធានការសដទ្ម្ចបានដជារជ័យតាម្ការដទ្ោងរុកកនុងការអនុវត្តកផ្សនការសកម្មភាពជាជាំហានៗ ដឆ្ព េះដៅរក

ការសដទ្ម្ចបាននវូដោលបាំណងនិងចកខុវិស័យ ៏នថាថ្នា ក លបានកាំណត្់ អ.រ.ហ. បានកាំណត្់បរបញ្ហា នផ្សាកនងុនិង វិនយ័ការងារ 

 ូចខាងដទ្កាម្៖  

រ. បទ្បញ្ជា ន ៃ្រនុង 

១. លម្ម៉ោ ងលធវ ើការ 

ការដោរពតាម្ដា ងដពលដធវើការងារឱយបានដរៀងទត្់ និងទន់ដពលដវោ ពនីថៃច័នា  ល់ នថៃសុទ្ក រឺជាកាត្ពវកិចច

របស់ម្ន្តនដទី្រប់រូបនន អ.រ.ហ.។ 

- ដពលទ្ពឹក៖ ពីដា ង០៧:៣០ - ១២:០០ 

- ដពលរដសៀល ៖ ពីដា ង១៤:០០ - ១៧:៣០។ 
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២. ការសុាំចាប់ 

អរគដលខាធកិារ និងអរគដលខាធកិាររង ទ្ត្ូវានការររួលែុសទ្ត្ូវនិងទ្រប់ទ្រងដោយែាួនឯងចាំដ េះដា ងដពលដធវើ  

ការងារ នងិទ្ត្ូវានរណដនយយភាពសមិ្រធកម្មចាំដ េះការងាររបស់ែាួនដទេះជាដៅកនងុដពលបាំដពញដបសកកម្ម ឬដពលសទ្ាក

ដោយានចាប់ក៏ដោយ។ 

អរគដលខាធិការរង និងទ្បធានកផ្សនក ទ្ត្ូវសុាំអនុញ្ហញ ត្ចាប់ពីអរគដលខាធិការកនុងករណីអវត្ដានកនុងកិចចទ្បជុាំ។      

អរគដលខាធកិាររងក លានដបសកកម្ម ឬបានសុាំអនញុ្ហញ ត្ចាប់ពីទ្កសួង ទ្ត្ូវជនូ ាំណឹងដៅអរគដលខាធិការទ្ជាបតាម្រយៈ

ចាប់ចម្ាង។ 

ទ្បធានកផ្សនក ម្ន្តនដជីាំនញជាន់ែពស់ និងម្ន្តនដីជាំនញ ទ្ត្ូវសុាំអនញុ្ហញ ត្ចាប់កនុងករណីអវត្ដានពកីារិោល័យ ូចខាងដទ្កាម្៖ 

- អវត្ដាន១នថៃសុាំទ្ត្ឹម្អរគដលខាធកិាររងររួលបនាុកកិចចការរ ាបាល 

- អវត្ដានព ី២-១៨ នថៃ ទ្ត្ូវសុាំ លអ់រគដលខាធកិារ 

- ចាំដ េះម្ន្តនដជីាំនញជាន់ែពស់ នងិម្ន្តនដជីាំនញ ដបើអវត្ដានទ្ត្ឹម្កនាេះនថៃអាចសុាំទ្ត្ឹម្ទ្បធានកផ្សនកកនងុករណី

មិ្នប េះ ល ់ល់ការងារ។ 

រាល់អវត្ដានទាំងឡាយណាដលើសពីករណីខាងដលើ ទ្ត្ូវានចាប់ទ្ត្ឹម្ទ្ត្ូវ និងដោរពតាម្ដោលការណ៍របស់

ទ្កសួងឬ អនុវត្ដតាម្កិចចសនាចាំដ េះម្ន្តនដីជាប់កិចចសនា។ 

៣. រិចចព្បជុាំព្បចាំសបារ ហន៍ិងព្បចាំកខ 

អរគដលខាធកិាររងររួលបនាុកកផ្សនកនីមួ្យៗ ទ្ត្ូវដរៀបចាំកិចចទ្បជុាំទ្បចាាំសបាដ ហ៍ដ ើម្បីទ្ត្តួ្ពនិតិ្យវឌ្ឍនភាពការងារកសវង 

រកបញ្ហា ទ្បឈម្ កទ្សង់បរពិដសាធន ៍ និងពិភាកាកសវងរករាំនតិ្ថមី ដ ើម្បីបដងកើនផ្សលតិ្ភាពសក័ដិសិរធភាព នងិទ្បសិរធភាពនន 

ការងារ។ របាយការណ៍ទ្បជុាំសបាដ ហ៍ ទ្ត្ូវបញ្ាូនដៅទ្រប់ម្ន្តនដអីរគដលខាធិការោា នមិ្នឱយដលើសពី ៣៦ដា ង ដទ្កាយពកីចិចទ្បជុាំ 

នីមួ្យៗ។ កិចចទ្បជុាំដនេះទ្ត្ូវទ្បទ្ពឹត្ដដៅដៅដរៀងរាលទ់្ពកឹនថៃច័នា នងិទ្ត្ូវានរយៈដពលមិ្នដលើសពី ១ដា ង។ 

អរគដលខាធកិារទ្ត្ូវដរៀបចាំកិចចទ្បជុាំទ្បចាាំកែ ដ ើម្បីទ្ត្តួ្ពនិតិ្យវឌ្ឍនភាពការងារ កសវងរកបញ្ហា ទ្បឈម្  កទ្សង ់

បរពិដសាធន ៍នងិពភិាកាកសវងរករាំនតិ្ថមីដ ើម្បីបដងកើនផ្សលតិ្ភាពសក័ដិសិរធភាព និងទ្បសិរធភាពននការងារ។ របាយការណ៍ទ្បជុាំ

បូកសរុប ទ្ត្ូវបញ្ាូនដៅទ្រប់ម្ន្តនដនីនអរគដលខាធកិារោា នមិ្នឱយដលើសពី ៧២ដា ង ដទ្កាយពីកិចចទ្បជុាំនីមួ្យៗ។ កិចចទ្បជុាំដនេះ

ទ្ត្ូវទ្បទ្ពឹត្ដដៅដៅដរៀងរាលន់ថៃរី២ ដលើកកលងកត្ប េះចាំនថៃដៅរ៍ នងិទ្ត្ូវានរយៈដពលមិ្នដលើសពី ២ដា ង។ 

ទ្បធានកផ្សនកនងិអរគដលខាធិការរងអាចដរៀបចាំកិចចទ្បជុាំ នរដផ្សេងដរៀត្កនុងករណីចាាំបាច់។ 

សាមី្ម្ន្តនតី ទ្ត្ូវដរៀបចាំរបាយការណ៍ននកិចចទ្បជុាំ ដផ្សេងៗ ក លែាួនបានចូលរួម្រួម្ទាំងរបាយការណ៍ចូលរួម្

សិកាខ សាោ ដ ើម្បីជទ្ាបជនូអរគដលខាធកិារនងិចម្ាងជនូអរគដលខាធិការរង នងិទ្បធានកផ្សនក។ 

ខ.  វិន័យនិងទ្ណឌ រម្ា 

ម្ន្តនតទី្រប់រូប នន អ.រ.ហ. ទ្ត្ូវដោរព វិធាននងិ វិនយ័ការងារ  ូចត្ដៅ៖ 

- ដោរពនងិអនុវត្ដដៅតាម្ចាប់បរបញ្ហា នងិការកណនាំរបស់អនកទ្រប់ទ្រងរបស់ែាួន 
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- ររួលែុសទ្ត្ូវ នងិានរណដនយយភាពចាំដ េះមុ្ែងារ នងិភារកិចចរបស់ែាួនដទេះជាដៅដពលបាំដពញដបសកកម្ម

កនុងឬដទ្ៅទ្បដរសក៏ដោយ 

- មិ្នទ្ត្ូវយកដា ងរ ាបាលដៅដធវើការងារ ឬ ទ្បកបមុ្ែរបរដផ្សេងជាោច់ខាត្ 

- មិ្នទ្ត្ូវផ្សដល់ ឬ ផ្សេពវផ្សាយ ដទេះជាតាម្វិធីណាក៏ដោយ នូវព័ត្៌ាននផ្សាកនុងរបស់អរគដលខាធិការោា ន ឬរបស់

ទ្កសួងដស ាកិចចនិងហិរញវត្ថ ុដោយពុាំានការអនញុ្ហញ ត្ជាមុ្នពីអរគដលខាធកិារ។ 

កនុងករណីានកាំហុសដលើករី១ នងិដលើករី២ម្ន្តនដីទ្បទ្ពឹត្តកាំហុស នឹងទ្ត្ូវបានោស់ដត្ឿនដទ្កើនរលំកឹដោយអនកទ្រប់  

ទ្រងដា ល។់ កនុងករណីានកាំហុសដលើករី៣ ម្ន្តនដទី្បទ្ពតឹ្តកាំហុសនងឹទ្ត្ូវសដ ីបដនា សជាោយលកខណ៍អកេរ នងិចុេះកនងុសាំណុាំ

ឯកសារដា លែ់ាួន។ ដបើសិនជាកាំហុសធៃន់ធៃរ ដទេះជាដលើករី១ កម៏្ន្តនតអីាចនឹងទ្ត្ូវបញ្ឈប់ពកីារងារមុ្នកិចចសនាបានក រ។ 

VI. រចនាសម្ព័នធនិងរិចចដាំលណើរការ 

 អ.រ.ហ. ានរចនសម្ពន័ធ  ូចខាងដទ្កាម្៖  

១. កផ្សនកដោលនដោបាយ 

២. កផ្សនកចាំណូល 

៣. កផ្សនកដរៀបចាំថវិកា 

៤. កផ្សនកអនុវត្តថវិកា 

៥. កផ្សនកោាំទ្ររូដៅនិងកសាងសម្ត្ថភាព 

៦. កផ្សនកនវានុវត្តនន៍ងិផ្សេពវផ្សាយ 

៧. កផ្សនករ ាបាលនិងហិរញ្ញវត្ថ។ុ 

ការដរៀបចាំ នងិការទ្បទ្ពតឹ្តដៅននអងគភាពដទ្កាម្ឱវារអរគដលខាធកិារោា នរណៈកាម ធកិារ ឹកនាំការងារកករទ្ម្ងក់ារ

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ទ្ត្ូវបានកាំណត្់ដៅកនុងទ្បកាសដលែ ៣៤៧ សហវ.ទ្បក ចុេះនថៃរី០១ កែដម្សា ឆ្ន ាំ២០១៥ 

ក លានកាំណត្ក់នុង ឧបសម្ព័នធ “ជ” ននចកខុវិស័យនងិយុរធសាន្តសត ដនេះ។ 
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ឧបសម្ព័នធ
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ឧបសម្ព័នធ រ.លសចររីសលងខបទ្សសនាទាន 
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ឧបសម្ព័នធ រ. លសចររីសលងខបទ្សសនាទាន 

ទ្សសនាទាន រិរណន៌ា 

ចរខុវិស័យ 

 ឧត្តម្ម្ជឈម្ណឌ ល 

 ជាំនញ ៏ចាំណានវិជាា ជីវភាពែពស់ 

 រុណធម៌្សីលធម៌្វិន័យនងិដសចកតនីថាថនូរ 

 បុពវដហត្ុបដទ្ម្ើឧត្តម្ទ្បដោជន៍សងគម្ជាត្ ិ

លោេបាំណង 

 ឧត្តម្ដសនធិការនន រ.ហ.ស.  

 រុណភាព 

 ស័កតិសិរធភាពនងិទ្បសិរធភាព 

 កកលម្ែទ្បពន័ធទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុជាដឆ្ព េះដៅកាន់សតងោ់រអនតរជាត្ ិ

េទ្ធ្េ 

ចុងលព្កាយ 

ទ្ីម្ួយ 
ការយល់ ឹងការររួលសាគ លអ់ាំពីភាពចាាំបាច់ និងការដចេះ ឹងអាំពីរសេនវិស័យនិងការចូលរួម្អនុវត្តកម្មវិធីកករទ្ម្ងក់ារទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ

ដោយសាធារណជនទ្រប់ទ្សទប់ជាន់ថ្នន កន់ងិម្ន្តនតរីាជការទ្រប់លាំោប់ថ្នន ក់ទ្ត្ូវបានបដងកើនជាលាំោប់រហតូ្សដទ្ម្ចបាន ដពញដលញ 

ទ្ីរីរ 

ចកខុវិស័យនងិយុរធសាន្តសត  រួម្ទាំងកផ្សនការសកម្មភាព ទ្បពន័ធទ្រប់ទ្រងទ្ត្ួត្ពនិិត្យតាម្ោន នងិវាយត្នម្ាអាំពីវឌ្ឍនភាពននការងារកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទ្ត្ូវបានពិនិត្យនិងកកលម្ែឱយានសានរត្ិភាពនិងសងគត្ិភាពទ្ពម្ទាំងទ្ត្ូវបានោក់ឱយអនុវត្តទ្បកបដោយផ្សលិត្ភាព

ស័កតិសិរធភាពនងិទ្បសិរធភាព 

ទ្ីប ី
សមត្ថ្ភាពធនធានមនុសេ (ចាំណណេះដឹងគាំនតិ្ផ្តួចណផ្តើមអនសុាសនន៍វានុវត្ត្្នន៍ិងជាំនយួបណចេក្ណទស) ននអគ្គណលខាធិការ អ.គ.ហ និងទ្កសួង-

សាថ ប័នត្ត្ូវបានបណងកើនទ្បក្បណោយគុណភាព និងយក្ណៅណត្បើត្បាស់ទ្បក្បណោយផ្លតិ្ភាព ស័ក្ត្្សិទ្ធភាព នងិប្រសិទ្ធភាព 
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ឧបសម្ព័នធ ខ.ក្នការសរម្ាភារព្បចាំឆ្ន ាំ ២០១៦ 
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  ឧបសម្ព័នធ ខ. ក្នការសរម្ាភារ ព្បចាំឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

ដ ើម្បីសដទ្ម្ចបាននូវលរធផ្សលចុងដទ្កាយទាំង៣ ក លជាទ្បរីបដោចរសទ្ាប់វាស់សមិ្រធកម្មននដោលបាំណង ៏ទ្រប់ទ្ជុងដទ្ជាយ និងចាស់ោស់របស់ អ.រ.ហ. កផ្សនការសកម្មភាព

ទ្បចាាំឆ្ន ាំ២០១៦ នងិកផ្សនការសកម្មភាពសទ្ាប់រយៈដពលម្ធយម្ ២០១៦ -២០១៨ (៣ឆ្ន ាំរកំលិ) ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ ូចខាងដទ្កាម្៖ 

រ. ក្នការសរម្ាភាររួម្ ព្បចាំឆ្ន ាំ២០១៦ 

កផ្សនការសកម្មភាពទ្បចាាំឆ្ន ាំ២០១៦ របស់ អ.រ.ហ.ទ្ត្ូវបានកចកដចញជាបីកទ្ម្ិត្ រឺ៖ (១) ការងារ ឹកនាំនងិទ្រប់ទ្រង (២) ការងារសទ្ម្បសទ្ម្លួនងិជាំនញ និង (៣) ការងារ

រ ាបាលនិងហិរញ្ញវត្ថ។ុ 

ក១. ការងារ កឹនាំនងិទ្របទ់្រង 

១. ដរៀបចាំរបាយការណ៍វាយត្នម្ា PFM ទ្បចាាំឆ្ន ាំ ២០១៤ 

២. ដរៀបចាំដបាេះពុម្ព នងិកចកផ្សាយរបាយការណ៍លរធផ្សលវាយត្នម្ាទ្បពន័ធទ្រប់ទ្រងហញិ្ញវត្ថសុាធារណៈ (PEFA) 

៣. ដរៀបចាំដបាេះពុម្ពចកខុវិស័យនងិយុរធសាន្តសតសត ពីីកម្មវិធីកកទ្ម្ងក់ារទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ាំណាក់កាលរី៣ 

៤. ផ្សេពវផ្សាយកម្ម វិធកីករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ាំណាក់កាលរី៣ នងិជាំរញុការអនុវត្តកផ្សនការសកម្មភាពរបស់ ទ្កសួងសាថ ប័ន (MAP3) 

៥. ពនិិត្យនិង កកលម្ែដោលការណ៍នងិយនតការទ្ត្ួត្នតិ្យ តាម្ោននងិវាយត្នម្ាសមិ្រធកម្មរបស់ អ.រ.ហ. នងិ ម្ន្តនត ីអ.រ.ហ. 

៦. ទ្បជុាំទ្ត្ួត្ពនិិត្យវឌ្ឍនភាពកផ្សនការសកម្មភាពលម្ែតិ្តាម្ទ្កុម្នីមួ្យៗទ្បចាាំកែ 

៧. ទ្ត្ួត្ពនិតិ្យការអនុវត្តកផ្សនការសកម្មភាព និងវាយត្នម្ាការអនុវត្តថវិកា កក់ណាត លឆ្ន ាំ នងិទ្បចាាំឆ្ន ាំរបស់ អ.រ.ហ. នងិកម្មវិធីកករទ្ម្ងក់ារទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

៨. ពទ្ងងឹ នងិវាយត្នម្ាការអនុវត្តបរបញ្ហា នផ្សាកនងុ នងិ  វិន័យការងាររបស់ អ.រ.ហ. 

៩. វាយត្នម្ាសមិ្រធកម្មម្ន្តនតទី្បចាាំឆ្ន ាំ និងដរៀបចាំកផ្សនការដទ្ជើសដរើសម្ន្តនតទី្បចាាំឆ្ន ាំសទ្ាប់អ.រ.ហ. 

១០. វាយត្នម្ានិងកកសទ្ម្លួទ្បចាាំឆ្ន ាំដលើកផ្សនការសកម្មភាពលម្ែតិ្តាម្កផ្សនកនីមួ្យៗ /អ.រ.ហ. 

១១. វាយត្នម្ាការអនុវត្តនងិកកលម្ែទ្បចាាំឆ្ន ាំកនុងករណីចាាំបាច់ដលើដោលការណ៍ និងយនតការទ្ត្ួត្ពនិិត្យតាម្ោន នងិវាយត្នម្ារបស់អ.រ.ហ. នងិម្ន្តនត ី

១២. បញ្ចប់ការដរៀបចាំកផ្សនការសកម្មភាពលម្ែិត្ ាំណាកក់ាលរី៣ របស់អរគដលខាធិការ-ោា ន អោគ រធកិារោា ន វិរាសាថ ន នងិអរគនយកោា ន កសហវ  (GDAP3), ទ្កុម្ការងារ

ទ្រប់ទ្រងរដទ្ាងពត័្ា៌នវិរា (FMWG)នងិ ទ្កសួង សាថ ប័ន (MAP3) 
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១៣. កកសទ្ម្លួកផ្សនការសកម្មភាពរួម្ ាំណាក់កាលរី៣ដោយកកលម្ែសូចនករឱយានភាពទ្រប់ទ្ជុងដទ្ជាយ នងិ រំដលចសូចនកររនាឺេះទ្បចាាំឆ្ន ាំ  ដ ើម្បីដធវើជាមូ្លោា នសទ្ាប់ 

ដរៀបចាំ GDAP3និង MAP3 សទ្ាប់ឆ្ន ាំ ២០១៦-២០១៨ និងកាំណត្ត់្ទ្ម្ូវការធនធានហិរញ្ញវត្ថ ុ

១៤. ដរៀបចាំវិធសីាន្តសតោកព់និាុសទ្ាប់វាយត្នម្ាកផ្សនការសកម្មភាព ាំណាកក់ាលរី៣ 

១៥. បញ្ចប់ការដរៀបចាំវិធីសាន្តសតោកព់និាុសទ្ាប់វាយត្នម្ាកផ្សនការសកម្មភាព ាំណាកក់ាលរី៣ 

១៦. អនុវត្តយនតការដោេះទ្សាយបញ្ហា ទ្បឈម្កនុងការអនុវត្តកផ្សនការសកម្មភាពននការងារកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

១៧. ដរៀបចាំម្រគដុរសក៍ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈរបស់រាជរោា ភិបាល 

១៨. កាំណត្់បញ្ហា ទ្បឈម្ទ្បទកទ់្កឡាោន រវាងកាំកណរទ្ម្ងទ់ាំងបី PFM,PAR នងិ D&D និងដរៀបចាំកិចចទ្បជុាំ 

១៩. វាយត្នម្ាទ្កបែ័ណឌ ចាំណាយសាធារណៈរបស់ទ្បដរសកម្ពុជា 

២០. ដរៀបចាំនតី្ិវិធសីទ្ាប់ដលើករឹកចិត្ត លទ់្កុម្ការងារកករទ្ម្ងត់ាម្ទ្កសួង សាថ ប័ន 

២១. ពត្ងងឹសមត្្ថភាពមន្តនត ីអ.គ.ហ. តាមរយៈការចូលរួមវគ្គបណតុ េះបណ្តត ល សិកាា សាលា ទាំងក្នុងនងិណត្ៅប្រណទស 

ក២. ការងារជាំនញនងិសទ្ម្បសទ្ម្លួ 

២២.ដរៀបចាំទ្ពឹត្តិបទ្ត្ 

២៣.ដរៀបចាំនងិដបាេះពុម្ពសឺមី្ទ្កោស,  Book Mark, ដសៀវដៅកត្់ទ្តា ,ែិត្បណណនងិទ្បត្ិរិនឆ្ន ាំ២០១៧ 

២៤. ដរៀបចាំ វើដ អូរាីប 

២៥. ដរៀបចាំកម្មវិធផី្សេពវផ្សាយអាំពកីម្មវិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈសទ្ាប់សាធារណជន 

២៦. ផ្សេពវផ្សាយវិធសីាន្តសតោក់ពនិាុសទ្ាប់វាយត្នម្ាកផ្សនការសកម្មភាព ាំណាក់កាលរី៣ 

២៧. កកសទ្ម្លួ នងិោក់ឱយអនុវត្តរទ្ម្ង់របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពទ្បចាាំទ្ត្ីាស និងទ្បចាាំឆ្ន ាំសទ្ាប់ កសហវ នងិទ្កសួង-សាថ ប័ន 

២៨. ផ្សេពវផ្សាយនិងកណនាំការអនុវត្តសារាចរសត ីពីវិធាន និងនតី្ិ វិធនីនការដរៀបចាំ ការអនុវត្ត ការទ្ត្ួត្ពនិតិ្យតាម្ោន និងការវាយត្នម្ាដលើការងារកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ 

២៩. តាម្ោន និងទ្ត្តួ្ពនិតិ្យការអនុវត្តកផ្សនការសកម្មភាព GDAP3 និង MAP3 

៣០. ដរៀបចាំកផ្សនការកសាងសម្ត្ថភាពរបស់ អ.រ.ហ សទ្ាប់ឆ្ន ាំ២០១៧ និង/ឬ ឆ្ន ាំបនតបនា ប់ 
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៣១. ដរៀបចាំកិចចទ្បជុាំតាម្កផ្សនកនីមួ្យៗនន អ.រ.ហ. ដ ើម្បីកចករកំលកបរពិដសាធន ៍

៣២.រសេនកិចចសិកាសត ពីីការទ្រប់ទ្រងចាំណូល នងិទ្ចកដចញចូលកត្មួ្យនងិដរៀបចាំវរគបណតុ េះបណាត លជាំនញសតពីីការដរៀបចាំនងិអនុវត្តថវិកា,កិចចលរធកម្មសាធារណៈ និងការ

ទ្រប់ទ្រងទ្រពយសម្បត្តិរ ា ..ល 

៣៣.សហការជាមួ្យវិរាសាថ នដស ាកិចចនងិហរិញ្ញវត្ថុដរៀបចាំកផ្សនការកសាងសម្ត្ថភាពសទ្ាប់ទ្កសួង-សាថ ប័នដទ្កាម្កម្មវិធីកករទ្ម្ងក់ារទ្រប់ទ្រងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

៣៤. ដរៀបចាំកិចចទ្បជុាំតាម្កផ្សនកដ ើម្បីកចករំកលក បរពិដសាធន៍ (MAP3)របស់ទ្កសួង-សាថ ប័នកនុងការអនុវត្តកម្មវិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

៣៥. ដរៀបចាំវរគបណតុ េះ បណាត លសតពីជីាំនញសទ្ម្បសទ្ម្លួ/រាំនករ់ាំនងសាធារណៈ ល់ម្ន្តនតីបដងាគ លតាម្ទ្កសួង-សាថ ប័ននងិអងគភាពដទ្កាម្ឱវារ កសហវ 

៣៦. សហការជាមួ្យអរគដលខាធិការោា ននន កសហវ ដរៀបចាំម្រគុដរសក៍ទ្រប់ទ្រងហរិញ្ញវត្ថ ុសាធារណៈរបស់កសហវ 

៣៧.ដរៀបចាំកផ្សនការសកម្មភាពទ្បទក់ទ្កឡាោន រវាងកាំកណរទ្ម្ង់ទាំងបី PFM, PAR និង D&D 

ក៣. ការងាររ ាបាលនងិហរិញ្ញវត្ថ ុ

៣៨. ដរៀបចាំពិធទី្បកាសោក់ឱយអនុវត្ត  ាំណាក់កាលរី៣និង កិចចទ្បជុាំទ្ត្តួ្ពនិតិ្យវាយត្នម្ាវឌ្ឍនភាពទ្បចាាំ ឆ្ន ាំ២០១៥ននកម្មវិធីកករទ្ម្ងក់ារទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

៣៩. ដរៀបចាំកម្មវិធផី្សេពវផ្សាយអាំពកីម្មវិធី កករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈសទ្ាប់ម្ន្តនតរីាជការ 

៤០. ដរៀបចាំវិបសេនរបស់ អ.រ.ហ.ទ្បចាាំឆ្ន ាំ 

៤១. ដរៀបចាំកផ្សនការសកម្មភាពលម្ែតិ្សទ្ាប់អនុវត្តតាម្កផ្សនកទាំង៧ 

៤២. ដធវើបចចុបបននភាពដសៀវដៅម្រគុដរស៍ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ WB 

៤៣. ទ្បត្ិបត្តកិារការងាររ ាបាលហរិញ្ញវត្ថលុរធកម្មទ្សបតាម្នតី្ិ វិធីក លានជាធរាន សទ្ាប់ោាំទ្រ ល់ ាំដណើរការកម្មវិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

៤៤. សទ្ម្បសទ្ម្ួលការអនុវត្តរដទ្ាងថវិកានងិកផ្សនការលរធកម្មឆ្ន ាំ២០១៦ របស់អ.រ.ហ និងអរគនយកោា នទ្បកបដោយស័កតិសិរធភាពនងិទ្បសិរធភាព 

៤៥. ដរៀបចាំរដទ្ាងថវិកានងិកផ្សនការលរធកម្មរបស់កម្មវិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទាំងមូ្លទ្បកបដោយសុទ្កឹត្ភាពនងិទ្បសិរធភាព 

៤៦. បញ្ចប់ការពនិិត្យនងិវាយត្នម្ាពតី្ទ្ម្ូវការធនធានហិរញ្ញវត្ថសុទ្ាប់ផ្សតលជ់នូ ល់កសហវ នងិទ្កសួងសាថ ប័ន កនុងការអនវុត្ត GDAP3/MAP3 

៤៧. ទ្ត្ួត្ពនិតិ្យការអនុវត្តរដទ្ាងថវិកានិងកផ្សនការលរធកម្មរបស់កម្មវិធី PFMទ្បចាាំឆាសនងិទ្បចាាំឆ្ន ាំ 

៤៨. ដធវើការវាយត្នម្ាអាំពីទ្បសិរធភាពននការដទ្បើទ្បាស់ជាំនយួបដចចកដរសនងិត្ទ្ម្ូវការជាំនយួបដចចកដរសរបស់អងគភាពដទ្កាម្ឱវារ  កសហវ 

៤៩. ដរៀបចាំដសៀវដៅម្រគុដរសកទ៍្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈរបស់ EU/របស់ អ.រ.ហ.។ 
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ខ. ក្នការសរម្ាភារេម្ែិត ព្បចាំឆ្ន ាំ២០១៦ 

េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី១៖ 

ការយេ់ដឹង ការទ្ទ្ួេសាគ េ់អាំរីភារចាំបាច់ និងការលចះដឹងអាំរីទ្សសនវិស័យ និងការចូេរួម្អនុវតររម្ាវិធីករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ លដ្ឋយសាធារណជនព្គ្ប់ព្សទាប់

ជាន់ថាន រ់និងម្ស្ដនរ ីរាជការព្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថាន រ់ព្តូវបានបលងកើនជាេាំដ្ឋប់រហូតសលព្ម្ចបានលរញលេញ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) 

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ 

សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ ថវិការដា ថវិកានដគ្ូ ោា នលព្ោង 

១.១.ឧបករណ៍ផ្សេពវផ្សាយ

អាំពីកម្មវិធីកករទ្ម្ង់ការ 

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារ

ណៈ ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ

ទ្បកបដោយរុណភាព 

និងោក់ឱយដទ្បើទ្បាស់ 

ទ្បកបដោយទ្បសិរធភាព 

១.១.១.ដរៀបចាំទ្ពតឹ្តិបទ្ត្ ទ្ពឹត្តិបទ្ត្ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ 

និងដបាេះផ្សាយ   

ទ្ពឹត្តិបទ្ត្ចាំនួន២ដលែ   

ទ្ត្ូវបានដបាេះពុម្ពដៅ 

ឆាសរី១ និងរី២   

- ២២ ០០០ - 

ដោក 

ាស សុែដសនសាន 

១.១.២.ដរៀបចាំនិងដបាេះ

ពុម្ពសមីឺ្ទ្កោស,  

Book Mark, ដសៀវដៅ

កត្់ទ្តា ,ែិត្បណណនិង

ទ្បត្ិរិនឆ្ន ាំ២០១៧  

សមីឺ្ទ្កោស, Book Mark,

ដសៀវដៅ កត្់ទ្តា,  ែិត្ប

ណណ, ទ្បត្ិរិនឆ្ន ាំ២០១៧ 

ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំនិងដបាេះ

ផ្សាយ 

- សឺម្ីទ្កោសទ្ត្ូវបានដបាេះ

ពុម្ពដៅ កែកមុ្ភៈ 

- Book Mark ទ្ត្ូវបានដបាេះ

ពុម្ពដៅ កែមី្ន 

- ដសៀវដៅកត្់ទ្តាទ្ត្ូវបាន

ដបាេះពុម្ព ដៅកែមី្ន 

- ែិត្បណណឆ្ន ាំ២០១៦ ទ្ត្ូវ

បានដបាេះផ្សាយ 

ដៅ  កែមិ្ថុន 

- ទ្បត្ិរិនឆ្ន ាំ២០១៧ ទ្ត្ូវ

បានដបាេះផ្សាយដៅ  កែ វិចឆិ

កា ឆ្ន ាំ២០១៦  

- ១៦ ០០០ - 

 

 

 

 

 

ដោក 

ាស សុែដសនសាន 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី១៖ 

ការយេ់ដឹង ការទ្ទ្ួេសាគ េ់អាំរីភារចាំបាច់ និងការលចះដឹងអាំរីទ្សសនវិស័យ និងការចូេរួម្អនុវតររម្ាវិធីករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ លដ្ឋយសាធារណជនព្គ្ប់ព្សទាប់

ជាន់ថាន រ់និងម្ស្ដនរ ីរាជការព្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថាន រ់ព្តូវបានបលងកើនជាេាំដ្ឋប់រហូតសលព្ម្ចបានលរញលេញ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) 

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ 

សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ ថវិការដា ថវិកានដគ្ូ ោា នលព្ោង 

១.១.៣.ដរៀបចាំ វើដ អូ- 

រាីប 

 វើដ អរូាីបទ្ត្ូវបានដរៀបចាំនងិ 

ផ្សេពវផ្សាយ 

 វើដ អូរាីបទ្ត្ូវបានដរៀបចាំនងិ

ផ្សេពវផ្សាយ ដៅកនុងកែត្ុោ 

ឆ្ន ាំ២០១៦ 

- - ១២០ ០០០ 
ដោក  

ាស សុែដសនសាន 

១.១.៤.ដរៀបចាំរបាយ 

ការណ៍វាយត្នម្ា PFM 

ទ្បចាាំឆ្ន ាំ ២០១៤ 

របាយការណ៍វាយត្នម្ា 

PFM ទ្បចាាំឆ្ន ាំ ២០១៤ ទ្ត្ូវ

បានដបាេះពុម្ពផ្សាយ 

ចាំនួន ៥០០កាល 

- ១៦ ០០០ - 
ដោក  

ាស សុែដសនសាន 

១.១.៥.ដរៀបចាំដបាេះពុម្ព 

និងកចកផ្សាយរបាយ 

ការណ៍លរធផ្សលវាយ

ត្នម្ាទ្បព័នធទ្រប់ទ្រងហិ

ញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

(PEFA)  

របាយការណ៍លរធផ្សលវាយ

ត្នម្ា PEFA ទ្ត្ូវបានដបាេះ

ពុម្ពរួចរាល់ និងកចកផ្សាយ

 ល់ទ្កសួង សាថ ប័ន និងអងគ

ភាព ក់ពន័ធ 

ដបាេះពុម្ពចាំនួន ៦០០កាល 

(៥០០កាលជាភាសាកែមរ 

និង១០០កាលជាភាសា

អង់ដរាស) ដៅទ្ត្ីាសរី ១ 

ឆ្ន ាំ២០១៦ 

- ២០ ០០០ - 
ដោក  

ដយ ត្ វើកណល 

១.១.៦.ដរៀបចាំដបាេះពុម្ព

ចកខុវិស័យនិង 

យុរធសាន្តសតសត ីពីកម្មវិធី     

កកទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

 ាំណាក់កាលរ៣ី  

ចកខុវិស័យនិងយុរធសាន្តសតសត ី

ពីកម្មវិធីកកទ្ម្ង់ការទ្រប់ 

ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

 ាំណាក់កាលរ៣ីទ្ត្ូវបាន

ដបាេះពុម្ពជាភាសាកែមរ និង

ភាសាអង់ដរាស 

១.ដបាេះពុម្ពចាំនួន ៥០០

កាល ជាភាសាកែមរ ដៅទ្ត្ី

ាសរី១ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

២.ដបាេះពុម្ពចាំនួន ១៥០០

កាល ជាភាសាកែមរនិងទ្ត្ី

ាសរី៣ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

- ២០ ០០០ - 
បណឌ ិត្ 

 កហ៊ែល ចាំដរើន 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី១៖ 

ការយេ់ដឹង ការទ្ទ្ួេសាគ េ់អាំរីភារចាំបាច់ និងការលចះដឹងអាំរីទ្សសនវិស័យ និងការចូេរួម្អនុវតររម្ាវិធីករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ លដ្ឋយសាធារណជនព្គ្ប់ព្សទាប់

ជាន់ថាន រ់និងម្ស្ដនរ ីរាជការព្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថាន រ់ព្តូវបានបលងកើនជាេាំដ្ឋប់រហូតសលព្ម្ចបានលរញលេញ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) 

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ 

សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ ថវិការដា ថវិកានដគ្ូ ោា នលព្ោង 

១.២.កម្មវិធីផ្សេពវផ្សាយ

អាំពីកម្មវិធីកករទ្ម្ង់ការ

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

ណៈ ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ និង

អនុវត្ត ទ្បកបដោយ

ទ្បសិរធភាពនិងស័កដិសិរធ

ភាព 

១.២.១.ដរៀបចាំពិធី 

ទ្បកាសោក់ឱយអនុវត្ត 

 ាំណាក់កាលរ៣ីនិង 

កិចចទ្បជុាំទ្ត្ួត្ពិនិត្យវាយ

ត្នម្ាវឌ្ឍនភាពទ្បចាាំ ឆ្ន ាំ

២០១៥ននកម្មវិធីកក

រទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

 ាំណាក់កាលរ៣ី ទ្ត្ូវបាន

ទ្បកាសោក់ឱយអនុវត្តជាផ្សាូវ

ការ និង កិចចទ្បជុាំទ្ត្ួត្ពិនិ

ត្យទ្បចាាំឆ្ន ាំ  

២០១៥ ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ 

ទ្បកបដោយដជារជ័យ 

០១ដលើក ដៅភនាំដពញ កែ   

មី្ន ឆ្ន ាំ២០១៦ 

- ១៨០ ០០០ - 

ដោក  

ាស សុែដសនសាន 

និងកផ្សនករ ាបាល និង

ហិរញ្ញវត្ថុ 

១.២.២.ដរៀបចាំកម្មវិធី

ផ្សេពវផ្សាយអាំពីកម្មវិធី 

កករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  

សទ្ាប់សាធារណជន 

សិកាខ សាោ សននិសីរ បរ

ឧដរាសនម្ នងិបរយក

ការណអ៍ាំពីកម្មវិធីកករទ្ម្ង់

ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសា

ធារណៈទ្ត្ូវបានដរៀបចាំនងិ

ផ្សេពវផ្សាយ ល់ 

សាធារណជន 

- បរឧដរាសនម្ ១ ដលើក 

- បរយកការណ៍១ ដលើក 

- សននិសីរ ២ដលើក 

៤១ ៤៣៩ ៩៦ ៦០០ - 
ដោក  

ាស សុែដសនសាន 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី១៖ 

ការយេ់ដឹង ការទ្ទ្ួេសាគ េ់អាំរីភារចាំបាច់ និងការលចះដឹងអាំរីទ្សសនវិស័យ និងការចូេរួម្អនុវតររម្ាវិធីករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ លដ្ឋយសាធារណជនព្គ្ប់ព្សទាប់

ជាន់ថាន រ់និងម្ស្ដនរ ីរាជការព្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថាន រ់ព្តូវបានបលងកើនជាេាំដ្ឋប់រហូតសលព្ម្ចបានលរញលេញ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) 

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ 

សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ ថវិការដា ថវិកានដគ្ូ ោា នលព្ោង 

១.២.៣.ដរៀបចាំកម្មវិធី

ផ្សេពវផ្សាយអាំពីកម្មវិធី 

កករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង 

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សទ្ាប់ម្ន្តនតីរាជការ 

សិកាខ សាោ សននិសីរ បរ

ឧដរាសនម្ នងិបរយក

ការណអ៍ាំពីកម្មវិធីកករទ្ម្ង់

ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសា

ធារណៈទ្ត្ូវបានដរៀបចាំនងិ

ផ្សេពវផ្សាយ ល់ម្ន្តនតីរាជការ  

- សិកាខ សាោ ចាំនួន៥ ដលើក 

- សននិសីរចាំនួន១ ដលើក  

៧២៤ ៤១ ៤០០ - 
ដោក ាស សុែ

ដសនសាន 

១.២.៤.ផ្សេពវផ្សាយកម្ម

 វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់

ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

ណៈ ាំណាក់កាលរី៣ 

និងជាំរុញ 

ការអនុវត្តកផ្សនការ

សកម្មភាពរបស ់ 

ទ្កសួងសាថ ប័ន (MAP3) 

១.កម្មវិធីកករទ្ម្ង់ការ

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

ណៈ ាំណាក់កាលរី៣ទ្ត្ូវ

បាន ផ្សេពវផ្សាយ ល ់

ទ្កសួង-សាថ ប័ន 

២.MAP3 ទ្ត្ូវបានអនុវត្ត

ទ្បកបដោយទ្បសិរធភាព 

ទ្ត្ីាសរី១ និង រី២ ឆ្ន ាំ

២០១៦ 

 

- 

 

- 

 

- 

ដោក  

ាស សុែដសនសាន 

និងកផ្សនកទាំង៧ 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី២៖  

ចរខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋននិងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ព្តូវបានរិនិតយ

និងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគតិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) 

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ 

សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ ថវិការដា ថវិកានដគ្ូ ោា នលព្ោង 

២.១.កផ្សនការសកម្មភាព 

២០១៦អ.រ.ហ.ទ្ត្ូវបាន

ដរៀបចាំដ ើងឱយានសាន

រត្ិភាព នងិសងគត្ភិាព

ទ្ពម្ទាំងោក់ឱយអនុវត្ត

ទ្បកបដោយទ្បសិរធភាព

និងស័កតិសរិធភាព 

២.១.១.ដរៀបចាំវិបសេន

របស់ អ.រ.ហ.ទ្បចាាំឆ្ន ាំ 

កកសទ្មួ្លចកខុវិស័យនិង 

យុរធសាន្តសត  អ.រ.ហ 

ឱយកាន់កត្ទ្បដសើរដ ើង 

កែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

- ៧៦ ០០០ - 

ដោក  

ដយ ត្ វើកណល និង

កផ្សនករ ាបាល 

និងហិរញ្ញវត្ថុ 

២.១.២.ដរៀបចាំកផ្សនការ

សកម្មភាពលម្ែិត្

សទ្ាប់អនុវត្តតាម្ 

កផ្សនកទាំង៧ 

- ានកផ្សនការសកម្មភាព

លម្ែិត្តាម្កផ្សនកនមួី្យៗ 

- ានកផ្សនការ អ.រ.ហ. 

ទ្បកបដោយ សងគត្ិភាព 

និងសានរត្ភិាព  

កែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

១ ០៤៥ - - 

បណឌ ិត្    

កហ៊ែល ចាំដរើន និង

កផ្សនកទាំង៧ 

២.១.៣.ដធវើបចចុបបនន

ភាពដសៀវដៅម្រគុដរស៍

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសា

ធារណៈ WB 

ដសៀវដៅម្រគុដរស៍ទ្រប់ទ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ WB 

ទ្ត្ូវបានដធវើបចចុបបននភាព 

ោក់ឱយអនុវត្ត និង 

ផ្សេពវផ្សាយ 

ទ្ត្ីាសរី៣ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

- - ១០០ ០០០ 

ដោក  

ដយ ត្ វើកណល និង

កផ្សនករ ាបាល 

និងហិរញ្ញវត្ថុ 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី២៖  

ចរខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋននិងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ព្តូវបានរិនិតយ

និងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគតិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) 

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ 

សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ ថវិការដា ថវិកានដគ្ូ ោា នលព្ោង 

២.១.៤.ទ្បត្ិបត្តិការ

ការងាររ ាបាលហិរញ្ញ

វត្ថុលរធកម្មទ្សបតាម្

នីត្ិ វិធីក លានជា

ធរាន សទ្ាប់ោាំទ្រ

 ល់ ាំដណើរការកម្មវិធី 

កករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ពិនិត្យនិងដធវើបចចុបបននភាព

ទ្បត្ិបត្តិការការងាររ ាបាល

ហិរញ្ញវត្ថុលរធកម្មឱយទ្សប

តាម្នីត្ិ វិធីក លានជា

ធរាន  

ទ្ត្ីាសរី២  

២៣៥ ២០០ ១ ៥៥៤ ០៧០ - 

ដោក  

ដយ ត្ វើកណល និង

កផ្សនករ ាបាល 

និងហិរញ្ញវត្ថុ 

២.១.៥.សទ្ម្បសទ្មួ្ល 

ការអនុវត្តរដទ្ាងថ វិកា

និងកផ្សនការ លរធកម្មឆ្ន ាំ

២០១៦ របស់អ.រ.ហ 

និង 

អរគនយកោា នទ្បកប

ដោយសក័តិសិរធភាពនិង

ទ្បសិរធភាព 

កផ្សនការថវិកានិងកផ្សនការ

លរធកម្មឆ្ន ាំ២០១៦ របស់អ.

រ.ហ.និងអរគនយកោា ន

ទ្ត្ូវបានអនុវត្តតាម្ 

ការដទ្ោងរុក 

សដទ្ម្ចឱយបាន៩៥%ចុង

កែធនូឆ្ន ាំ២០១៦ 

- - - 

ដោក 

 ដយ ត្ វើកណល 

និង កផ្សនករ ាបាល 

និងហិរញ្ញវត្ថុ 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី២៖  

ចរខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋននិងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ព្តូវបានរិនិតយ

និងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគតិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) 

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ 

សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ ថវិការដា ថវិកានដគ្ូ ោា នលព្ោង 

២.១.៦.ពិនិត្យនិង កក

លម្ែដោលការណន៍ងិ

យនតការទ្ត្ួត្និត្យ តាម្

ោននងិវាយត្នម្ាសម្ិរធ

កម្មរបស់អ.រ.ហ.និង

ម្ន្តនតីអ.រ.ហ. 

ដោលការណ៍និងយនតការ

ទ្ត្ួត្ពិនតិ្យតាម្ោន នងិ

វាយត្នម្ាសមិ្រធកម្ម        

ទ្ត្ូវបានកកលម្ែ 

កែដម្សា-ឧសភា  

ឆ្ន ាំ២០១៦ 

- - - កផ្សនកទាំង៧ 

២.១.៧.ទ្បជុាំទ្ត្ួត្ពិ

និត្យវឌ្ឍនភាពកផ្សនការ

សកម្មភាពលម្ែិត្តាម្

ទ្កុម្ 

នីមួ្យៗទ្បចាាំកែ 

ានរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព 

បញ្ហា ទ្បឈម្និងការងារអនុ

វត្តបនត 

ទ្បចាាំកែ និងទ្ត្ីាស 

៥៣៨ - - កផ្សនកទាំង៧ 

២.២.ទ្បព័នធទ្រប់ទ្រង 

ទ្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្ោននិង

វាយត្នម្ាវឌ្ឍនភាពកម្ម វិធី 

កករទ្ម្ង់ របស់ អ.រ.ហ. 

ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំនិងោក់ឱយ

អនុវត្តទ្បកបដោយ

ទ្បសិរធភាព និង 

២.២.១.ទ្ត្ួត្ពិនិត្យការ

អនុវត្តកផ្សនការសកម្ម

ភាព នងិវាយត្នម្ាការ

អនុវត្តថវិកា ក់កណាត

លឆ្ន ាំ និងទ្បចាាំឆ្ន ាំរបស់ 

អ.រ.ហ. និងកម្មវិធកីក

រទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង

កផ្សនការសកម្មភាព និងការ

អនុវត្តថវិកា ក់កណាត លឆ្ន ាំ 

និងទ្បចាាំឆ្ន ាំរបស់ អ.រ.ហ. 

និងកម្មវិធីកករទ្ម្ង់ការ

ទ្របទ់្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

ណៈ ទ្ត្ូវបានទ្ត្ួត្ពនិិត្យ 

និងវាយត្នម្ា 

ទ្ត្ីាសរី២ និង រ៤ី 

- - - 

ដោក  

ដយ ត្ វើកណល និង

កផ្សនករ ាបាល 

និងហិរញ្ញវត្ថុ 
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ចរខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋននិងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ព្តូវបានរិនិតយ

និងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគតិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) 

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ 

សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ ថវិការដា ថវិកានដគ្ូ ោា នលព្ោង 

ស័កិតសិរធិភាព ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

២.២.២.ពទ្ងឹង និង 

វាយត្នម្ាការអនុវត្ត បរ

បញ្ហា នផ្សាកនុង និង  វិន័យ

ការងាររបស់ អ.រ.ហ. 

ម្ន្តនតី អ.រ.ហ. អនុវត្តតាម្ 

បរបញ្ហា នផ្សាកនុង និងវនិ័យ

ការងារោ ងខាា ប់ែាួន 

ទ្បចាាំទ្ត្ីាស ឆ្ន ាំ២០១៦ 

- - - កផ្សនកទាំង៧ 

២.២.៣.វាយត្នម្ា 

សម្ិរធកម្មម្ន្តនតីទ្បចាាំឆ្ន ាំ 

និងដរៀបចាំកផ្សនការ

ដទ្ជើសដរើសម្ន្តនតីទ្បចាាំឆ្ន ាំ

សទ្ាប់អ.រ.ហ. 

- កផ្សនការដទ្ជើសដរើសម្ន្តនតីថមី

ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ 

- ម្ន្តនតីថមីទ្ត្ូវបានដទ្ជើសដរើស 

- ម្ន្តនតីក លររលួបានការ

វាយត្នម្ា៧០% ដ ើងទ្ត្ូវ

បានផ្សតល់ការដលើករឹកចិត្ត

ទាំងហិរញ្ញវត្ថុនិងមិ្នកម្ន

ហិរញ្ញវត្ថុ 

- ទ្ត្ីាសរី២ 

- ចាំនួនោ ងត្ិច ៧នក ់

- - - កផ្សនកទាំង៧ 

២.២.៤.វាយត្នម្ានិង

កកសទ្មួ្លទ្បចាាំឆ្ន ាំដលើ

កផ្សនការសកម្មភាព

លម្ែិត្តាម្កផ្សនកនីមួ្យៗ 

កផ្សនការលម្ែិត្តាម្កផ្សនក

នីមួ្យៗទ្ត្ូវបានដរៀបចាំនិង

កកលម្ែ 

ទ្បចាាំឆ្ន ាំ 

៥៦៤ - - កផ្សនកទាំង៧ 
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ចរខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋននិងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ព្តូវបានរិនិតយ

និងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគតិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) 

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ 

សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ ថវិការដា ថវិកានដគ្ូ ោា នលព្ោង 

/អ.រ.ហ. 

២.២.៥.វាយត្នម្ាការ

អនុវត្តនិងកកលម្ែទ្បចាាំ

ឆ្ន ាំកនុងករណចីាាំបាច់ដលើ

ដោលការណន៍ងិយនត

ការទ្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្ោន

និងវាយត្នម្ារបស់អ.រ.

ហ.និងម្ន្តនត ី

ដោលការណន៍ងិយនតការ

ទ្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្ោននិង

វាយត្នម្ារបស់ អ.រ.ហ.និង

ម្ន្តនតីអ.រ.ហ.ទ្ត្ូវបាន 

កកលម្ែកាន់កត្ាន 

ទ្បសិរធភាពនិង 

ដោលដៅអារិភាព 

ចុងឆ្ន ាំ២០១៦ 

- - - កផ្សនកទាំង៧ 
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ចរខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋននិងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ព្តូវបានរិនិតយ

និងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគតិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) 

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ 

សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ ថវិការដា ថវិកានដគ្ូ ោា នលព្ោង 

២.៣.កផ្សនការសកម្មភាព

 ាំណាក់កាលរី៣(CAP3)

ទ្ត្ូវបានអនុវត្តទ្បកប

ដោយស័កតិសិរធភាព 

និងទ្បសិរធភាព 

២.៣.១.បញ្ចប់ការ

ដរៀបចាំកផ្សនការ 

សកម្មភាពលម្ែិត្

 ាំណាក់កាលរ៣ី របស់

អរគដលខាធិការ-ោា ន អ

ោគ រធិការោា ន វិរា

សាថ ន និងអរគនយក

ោា ន កសហវ  

(GDAP3), ទ្កុម្ការងារ

ទ្រប់ទ្រងរដទ្ាង

ព័ត្៌ានវិរា 

(FMWG)និង ទ្កសួង 

សាថ ប័ន (MAP3)  

កផ្សនការសកម្មភាពលម្ែិត្ 

 ាំណាក់កាលរី៣របស់ អរគ

ដលខាធិការោា ន អោគ រធិ

ការោា ន វិរាសាថ ន និងអរគ

នយកោា ន កសហវ 

(GDAP3), ទ្កុម្ការងារ

ទ្រប់ទ្រងរដទ្ាង 

ព័ត្៌ាន វិរា (FMWG) និង 

ទ្កសួង សាថ ប័ន (MAP3) 

ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំរួចរាល់ 

ទ្ត្ីាសរី១ ឆ្ន ាំ ២០១៦ 

- - - 

ដោក 

ប៊ែ ូវងេសុខា 

និងកផ្សនកទាំង៧ 

២.៣.២.កកសទ្មួ្ល

កផ្សនការសកម្មភាពរួម្

 ាំណាក់កាលរ៣ីដោយ

កកលម្ែសូចនករឱយ

ានភាពទ្រប់ទ្ជុង

១.CAP3 (២០១៦-

២០២០) ទ្ត្ូវបាន 

កកសទ្មួ្ល និងានភាព

ទ្របទ់្ជុងដទ្ជាយ 

២.GDAP3និង MAP3 

ទ្ត្ីាសរី៤ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

៧០២ ០០០ - - 

បណឌ ិត្ កហ៊ែល ចាំដរើន 

និងដោក 

ប៊ែ ូវងេសុខា 

និងកផ្សនកទាំង៧ 
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ចរខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋននិងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ព្តូវបានរិនិតយ

និងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគតិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) 

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ 

សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ ថវិការដា ថវិកានដគ្ូ ោា នលព្ោង 

ដទ្ជាយ និង រំដលចសូច

នកររនាឺេះទ្បចាាំឆ្ន ាំ  

ដ ើម្បីដធវើជាមូ្លោា ន

សទ្ាប់ដរៀបចាំ GDAP3

និង MAP3 សទ្ាប់ឆ្ន ាំ 

២០១៧-២០១៩ និង

កាំណត្់ត្ទ្មូ្វការ

ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ 

សទ្ាប់ឆ្ន ាំ ២០១៧-

២០១៩ ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ និង

ធនធានហិរញ្ញវត្ថុទ្ត្ូវបាន

កាំណត្់ 

២.៣.៣.ដរៀបចាំវិធីសា

ន្តសតោក់ពិនាុសទ្ាប់

វាយត្នម្ាកផ្សនការ

សកម្មភាព ាំណាក់កាល

រី៣ 

 វិធីសាន្តសតោក់ពិនាុ 

ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ 

ទ្ត្ីាសរី ១ ឆ្ន ាំ ២០១៦ 

- - - 

ដោក ប៊ែូ វងេសុខា 

និងដោក  

ដយ ត្  វើកណល 

និងកផ្សនកទាំង៧ 

២.៣.៤.បញ្ចប់ការ

ដរៀបចាំវិធីសាន្តសតោក់

ពិនាុសទ្ាប់វាយត្នម្ា

កផ្សនការសកម្មភាព

 ាំណាក់កាលរ៣ី  

 វិធីសាន្តសតោក់ពិនាុសទ្ាប់

វាយត្នម្ាកផ្សនការសកម្មភាព

 ាំណាក់កាលរ៣ីទ្ត្ូវបាន

ដរៀបចាំរួចរាល់ 

ទ្ត្ីាសរី២ ឆ្ន ាំ ២០១៦ 

- - - ដោក ប៊ែូ វងេសុខា 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី២៖  

ចរខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋននិងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ព្តូវបានរិនិតយ

និងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគតិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) 

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ 

សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ ថវិការដា ថវិកានដគ្ូ ោា នលព្ោង 

២.៣.៥.ផ្សេពវផ្សាយវិធី

សាន្តសតោក់ពិនាុសទ្ាប់

វាយត្នម្ាកផ្សនការ 

សកម្មភាព ាំណាក់ 

កាលរី៣  

 វិធីសាន្តសតោក់ពិនាុសទ្ាប់

វាយត្នម្ាកផ្សនការសកម្មភាព

 ាំណាក់កាលរ៣ី ទ្ត្ូវបាន

ផ្សេពវផ្សាយ ល់ កសហវ 

និងទ្កសួងសាថ ប័ន 

១.កចកផ្សាយ ដៅទ្ត្ីាសរី

១ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

២.ផ្សេពវផ្សាយ ដៅទ្ត្ីាស 

រី៣ ឆ្ន ាំ ២០១៦ (ដ ើម្បី

ដរៀបចាំ GDAP3/MAP3

២០១៧-២០១៩) 

- - - 

ដោក ប៊ែូ វងេសុខា 

និងដោក  

ដយ ត្  វើកណល 

២.៣.៦.ដរៀបចាំរដទ្ាង

ថវិកានិងកផ្សនការលរធ

កម្មរបសក់ម្មវិធី 

កករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទាំងមូ្លទ្បកបដោយ

សុទ្កឹត្ភាពនិងទ្បសិរធ

ភាព 

កផ្សនការថវិកានិងកផ្សនការ

លរធកម្មរបស ់អ.រ.ហ.និង

អរគនយកោា នទ្ត្ូវបាន

ដរៀបចាំទ្បកបដោយ  

សុទ្កឹត្ភាពនងិ 

ទន់ដពលដវោ  

ទ្ត្ីាសរី១ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

- - - 

ដោក  

ដយ ត្  វើកណល  

និង កផ្សនករ ាបាល 

និងហិរញ្ញវត្ថុ 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី២៖  

ចរខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋននិងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ព្តូវបានរិនិតយ

និងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគតិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) 

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ 

សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ ថវិការដា ថវិកានដគ្ូ ោា នលព្ោង 

២.៣.៧.បញ្ចប់ការពិ

និត្យនិងវាយត្នម្ា 

ពីត្ទ្មូ្វការធនធាន

ហិរញ្ញវត្ថុសទ្ាប់ផ្សតល់

ជូន ល់កសហវ និង 

ទ្កសួងសាថ ប័ន កនុងការ 

អនុវត្ត GDAP3/MAP3 

កសហវ និងទ្កសួងសាថ ប័ន

ានធនធានហិរញ្ញវត្ថុសម្

ទ្សបដ ើម្បីអនុវត្ត 

GDAP3/MAP3 

ទ្ត្ីាសរី១ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

៥២៨ ០០០ - - 

ដោក  

ដយ ត្ វើកណល 

និងកផ្សនកទាំង៧ 

២.៣.៨.កកសទ្មួ្ល 

និងោក់ឱយអនុវត្តរទ្ម្ង់

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

ទ្បចាាំទ្ត្ីាស និងទ្បចាាំ 

ឆ្ន ាំសទ្ាប់ កសហវ និង

ទ្កសួង-សាថ ប័ន 

រទ្ម្ង់របាយការណ៍វឌ្ឍន

ភាពទ្បចាាំទ្ត្ីាសនិងទ្បចាាំ

ឆ្ន ាំសទ្ាប់កសហវនិង

ទ្កសួង-សាថ ប័នទ្ត្ូវបានកក

សទ្មួ្ល និងោក់ឱយអនុវត្ត 

ទ្ត្ីាសរី១ឆ្ន ាំ២០១៦ 

៨២០ - - 
ដោក  

ប៊ែូ វងេសុខា 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី២៖  

ចរខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋននិងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ព្តូវបានរិនិតយ

និងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគតិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) 

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ 

សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ ថវិការដា ថវិកានដគ្ូ ោា នលព្ោង 

២.៣.៩.ផ្សេពវផ្សាយនិង

កណនាំការអនុវត្តសារា

ចរសត ីពីវិធាន នងិនតី្ិ វិធី

ននការដរៀបចាំ ការអនុវត្ត 

ការទ្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្ោន 

និងការវាយត្នម្ាដលើ

ការងារកករទ្ម្ង់ការ

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសា

ធារណៈ 

សារាចរសត ីពីវិធាននិងនីត្ិ-

 វិធីននការដរៀបចាំការអនុវត្ត

ការទ្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្ោន 

និង ការវាយត្នម្ាដលើការងារ

កករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញ

វត្ថុសាធារណៈទ្ត្ូវបាន

ផ្សេពវផ្សាយ 

ទ្ត្ីាសរី១ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

១ ២៣០ - - 

បណឌ ិត្  

កហ៊ែល ចាំដរើន  

និង ដោក  

ាស សុែដសនសាន 

២.៤.ទ្បព័នធទ្រប់ទ្រងទ្ត្ួត្

ពិនិត្យតាម្ោននិងវាយ

ត្នម្ាវឌ្ឍនភាពកម្មវិធី 

កករទ្ម្ង់ ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ

និងោក់ឱយអនុវត្តទ្បកប

២.៤.១.ទ្ត្ួត្ពិនិត្យការ

អនុវត្តរដទ្ាងថ វិកានិង

កផ្សនការលរធកម្មរបស់

កម្មវិធី PFMទ្បចាាំ

ឆាសនិងទ្បចាាំឆ្ន ាំ 

ការដរៀបចាំនិងការអនុវត្ត

កផ្សនការថវិកានិងលរធកម្ម

ទ្ត្ូវបានពទ្ងឹងនិងកកលម្ែ 

ទ្បចាាំទ្ត្ីាស 

- - - 

ដោក  

ដយ ត្ វើកណល 

និងកផ្សនករ ាបាល 

និងហិរញ្ញវត្ថុ 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី២៖  

ចរខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋននិងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ព្តូវបានរិនិតយ

និងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគតិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) 

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ 

សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ ថវិការដា ថវិកានដគ្ូ ោា នលព្ោង 

ដោយទ្បសិរធភាពនិង

ស័កតិសិរធភាព 

២.៤.២.តាម្ោន និង

ទ្ត្ួត្ពិនិត្យការអនុវត្ត

កផ្សនការសកម្មភាព 

GDAP3 និង MAP3 

១.ានរបាយការណ៏វឌ្ឍន

ភាពទ្បចាាំទ្ត្ីាស នងិឆ្ន ាំ

របស់អរគនយកោា ននងិ

ទ្កសួងសាថ ប័ន 

២.ានរបាយការណ៍សត ីពី

កិចចទ្បឈម្និងអនុសាសន៍

ដោេះទ្សាយបញ្ហា ទ្បឈម្

ននការអនុវត្ត 

១.របាយការណ៍ទ្បចាាំ     

ទ្ត្ីាស និងឆ្ន ាំ 

២.របាយការណ៏ទ្បជុាំទ្បចាាំ

កែ ទ្ត្ីាស និងឆ្ន ាំ ជាម្យួ

អរគនយកោា ន 

និងទ្កសួង សាថ ប័ន 

- - - កផ្សនកទាំង៧ 

២.៤.៣.អនុវត្តយនតការ

ដោេះទ្សាយបញ្ហា      

ទ្បឈម្កនុងការអនុវត្ត

កផ្សនការសកម្មភាពនន

ការងារកករទ្ម្ង់ការ

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសា

ធារណៈ 

ានរបាយការណ៍សត ីពីការ

ដោេះទ្សាយបញ្ហា ទ្បឈម្ 

ដរៀងរាល់ទ្ត្ីាស និងឆ្ន ាំ 

- - - 
បណឌ ិត្  

កហ៊ែល ចាំដរើន 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី៣៖  

ចាំលណះដឹង គ្ាំនិត រ្ួចល រ្ើម្ អនុសាសន៍ នវនុវតរន៍ ជាំនួយបលចចរលទ្ស និងសម្តថភារធនធានម្នុសសព្តូវបាន រ្េ់ជូនព្រសួង-សាថ ប័នពារ់រ័នធ ព្បរបលដ្ឋយគ្ុណភារនិងព្តូវបានយរលៅ

លព្បើព្បាស់ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) 

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ 

សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ ថវិការដា ថវិកានដគ្ូ ោា នលព្ោង 

៣.១.សម្ត្ថភាពធនធាន

ម្នុសេសត ីពីជាំនញ និង

ការសទ្ម្បសទ្មួ្ល របស់

អ.រ.ហ និង ទ្កសួង-សាថ

ប័ន ទ្ត្ូវបានពទ្ងឹង 

៣.១.១.ដរៀបចាំកផ្សនការ 

កសាងសម្ត្ថភាពរបស់ អ

.រ.ហ ឆ្ន ាំ២០១៧ និង/ឬ 

ឆ្ន ាំបនតបនា ប់ 

ានកផ្សនការកសាង 

សម្ត្ថភាព របស់ អ.រ.ហ 

ទ្ត្ីាសរី៤ 

- - - 
ដោក   

ដយ ត្ វើកណល 

៣.១.២.ពទ្ងឹង 

សម្ត្ថភាពម្ន្តនតី អ.រ.ហ. 

តាម្រយៈការចូលរួម្វរគ ប

ណតុ េះបណាត ល សិកាខ

សាោទាំងកនុង និងដទ្ៅ

ទ្បដរស 

ានរបាយការណ៍សត ីពីការ

ចូលរមួ្វរគបណតុ េះបណាត ល

និងសិកាខ សាោ 

- ៥នក់កនុងឆាសរី១ 

- ៥នក់កនុងឆាសរី២ 

- ១៨២ ២០០ - កផ្សនកទាំង៧ 

៣.១.៣.ដរៀបចាំកិចចទ្បជុាំ

តាម្កផ្សនកនីមួ្យៗនន អ.រ.

ហ. ដ ើម្បីកចក 

រកំលកបរពិដសាធន៍ 

ានរបាយការណ៍៍សដងខប 

សត ីពីការកចករំកលកបរ 

ពិដសាធន៍ 

២ ងកនុង ១ ឆ្ន ាំ 

- - - កផ្សនកទាំង៧ 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី៣៖  

ចាំលណះដឹង គ្ាំនិត រ្ួចល រ្ើម្ អនុសាសន៍ នវនុវតរន៍ ជាំនួយបលចចរលទ្ស និងសម្តថភារធនធានម្នុសសព្តូវបាន រ្េ់ជូនព្រសួង-សាថ ប័នពារ់រ័នធ ព្បរបលដ្ឋយគ្ុណភារនិងព្តូវបានយរលៅ

លព្បើព្បាស់ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) 

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ 

សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ ថវិការដា ថវិកានដគ្ូ ោា នលព្ោង 

៣.១.៤.រសេនកិចចសិកា

សត ីពីការទ្រប់ទ្រងចាំណូល 

និងទ្ចកដចញចូលកត្ម្ួយ

និងដរៀបចាំវរគបណតុ េះបណាត

លជាំនញសត ីពីការដរៀបចាំ

និងអនុវត្តថវិកា,កិចចលរធ

កម្មសាធារណៈ និងការ

ទ្រប់ទ្រងទ្រពយសម្បត្តិរ ា 

។ល។ 

- ម្ន្តនតី២០នក់ដធវើ ាំដណើរ 

រសេនកិចចសិកាសត ីពី ការ

ទ្រប់ទ្រងចាំណូល និងទ្ចក

ដចញចូលកត្ម្ួយ 

- ម្ន្តនតី២០ នក់ទ្ត្ូវបានប

ណតុ េះបណាត លសត ីការ 

ដរៀបចាំនិងអនុវត្តថ វិកា, 

កិចចលរធកម្ម និងទ្រប់ទ្រង

ទ្រពយសម្បត្តិរ ា ។ល។ 

-ទ្ត្ីាសរី៣ 

-ទ្ត្ីាសរី៤ 

១៥០ ៤០០ - - 
ដោក 

 ដយ ត្ វើកណល 

៣.២. សម្ត្ថភាពសាថ ប័ន 

(អ.រ.ហ,  វិរាសាថ ន 

ដស ាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ 

និងទ្កសួង-សាថ ប័ន) ទ្ត្ូវ

បានពទ្ងឹង 

៣.២.១.សហការជាម្យួ

 វិរាសាថ នដស ាកិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុដរៀបចាំកផ្សនការក

សាងសម្ត្ថភាពសទ្ាប់

ទ្កសួង-សាថ ប័នដទ្កាម្កម្ម

 វិធីកករទ្ម្ងក់ារទ្រប់ទ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ានដសចកតីទ្ ងកផ្សនការ 

កសាងសម្ត្ថភាព 

ទ្ត្ីាសរី៣ 

- - - 
ដោក  

ដយ ត្ វើកណល 
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ចាំលណះដឹង គ្ាំនិត រ្ួចល រ្ើម្ អនុសាសន៍ នវនុវតរន៍ ជាំនួយបលចចរលទ្ស និងសម្តថភារធនធានម្នុសសព្តូវបាន រ្េ់ជូនព្រសួង-សាថ ប័នពារ់រ័នធ ព្បរបលដ្ឋយគ្ុណភារនិងព្តូវបានយរលៅ

លព្បើព្បាស់ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) 

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ 

សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ ថវិការដា ថវិកានដគ្ូ ោា នលព្ោង 

៣.២.២.ដធវើការវាយត្នម្ា

អាំពីទ្បសិរធភាពននការដទ្បើ

ទ្បាស់ជាំនួយបដចចកដរស

និងត្ទ្មូ្វការជាំនួយ

បដចចកដរសរបស់អងគភាព

ដទ្កាម្ឱវារ  កសហវ  

ានរបាយការណ៍វាយត្នម្ា

ដលើទ្បសិរធភាពននការដទ្បើ 

ទ្បាស់ជាំនួយបដចចកដរស 

និងត្ទ្មូ្វការជាំនួយ    

បដចចកដរស 

ទ្ត្ីាសរី៣ 

១ ១៤០ - - 

ដោក  

ដយ ត្ វើកណល 

និងកផ្សនករ ាបាល និង

ហិរញ្ញវត្ថុ 

៣.២.៣.ដរៀបចាំកិចចទ្បជុាំ

តាម្កផ្សនកដ ើម្បីកចករកំលក 

បរពិដសាធន៍ (MAP3)

របស់ទ្កសួង-សាថ ប័នកនុង

ការអនុវត្តកម្មវិធកីក

រទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញ

វត្ថុសាធារណៈ  

ានរបាយការណ៍សដងខបសត ី

ពីការកចករំកលកបរដសាធន៍ 

២ ង កនុង១ ឆ្ន ាំ 

- - - កផ្សនកទាំង៧ 

៣.២.៤.ដរៀបចាំវរគបណតុ េះ 

បណាត លសត ីពីជាំនញ

សទ្ម្បសទ្មួ្ល/ 

រាំនក់រាំនងសាធារណៈ 

 ល់ម្ន្តនតីបដងាគ លតាម្

ម្ន្តនតីបដងាគ លចាំនួន៥៥នក់

យល់ ឹងអាំពីជាំនញសទ្ម្ប

សទ្មួ្ល/រាំនក់រាំនងសាធារ

ណៈ 

ទ្ត្ីាសរី៣ 

- - - 

ដោក  

ដយ ត្ វើកណល  

និងដោក  

ាស សុែដសនសាន 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី៣៖  

ចាំលណះដឹង គ្ាំនិត រ្ួចល រ្ើម្ អនុសាសន៍ នវនុវតរន៍ ជាំនួយបលចចរលទ្ស និងសម្តថភារធនធានម្នុសសព្តូវបាន រ្េ់ជូនព្រសួង-សាថ ប័នពារ់រ័នធ ព្បរបលដ្ឋយគ្ុណភារនិងព្តូវបានយរលៅ

លព្បើព្បាស់ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) 

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ 

សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ ថវិការដា ថវិកានដគ្ូ ោា នលព្ោង 

ទ្កសួង-សាថ ប័ននិងអងគ

ភាពដទ្កាម្ឱវារ កសហវ 

៣.៣.សងគត្ិភាពនន 

ទ្បព័នធនិងលិែិត្បោា ន 

រត្ិយុត្តសទ្ាប់ទ្រប់ទ្រង 

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទ្ត្ូវ

បានពទ្ងឹងនិងផ្សលិត្ 

៣.៣.១.ដរៀបចាំដសៀវដៅ

ម្រគុដរសក៍ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញ

វត្ថុសាធារណៈ 

របស់ EU/របស់ អ.រ.ហ. 

ដសៀវដៅម្រគុដរសក៍ 

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារ

ណៈ (EU/GSC) ទ្ត្ូវបាន

ផ្សេពវផ្សាយ 

ទ្ត្ីាសរី៤ 

- - ៣០ ០០០ 

ដោក  

ដយ ត្ វើកណល 

និងកផ្សនករ ាបាល និង

ហិរញ្ញវត្ថុ 

៣.៣.២.សហការជាម្យួ

អរគដលខាធកិារោា ននន ក

សហវ ដរៀបចាំម្រគុដរសក៍

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារ

ណៈរបសក់សហវ  

ានដសចកតីទ្ ងដលើករី១ 

ននដសៀវដៅម្រគុដរសក៍ 

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារ

ណៈរបស់ទ្កសួង ដស ាកិចច

និងហិរញ្ញវត្ថុ 

ទ្ត្ីាសរី៤  

- - ៣០ ០០០ 
ដោក  

ដយ ត្  វើកណល 

៣.៣.៣.ដរៀបចាំម្រគុដរស

ក៍ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សា

ធារណៈរបស់ 

រាជរោា ភិបាល 

ានដសចកតីទ្ ងម្រគុដរសក៍

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ     សា

ធារណៈរបស់រោា ភិបាល 

ទ្ត្ីាសរី៤ 

- - - 

ដោក  

កប ន ធីរុងគ  

និងដោក 

ដយ ត្ វើកណល 

៣.៣.៤.កាំណត្់បញ្ហា

ទ្បឈម្ទ្បទក់ទ្កឡាោន

បញ្ហា ទ្បឈម្ទ្ត្ូវបាន

កាំណត្់ និង ានរបាយ

រាល់ទ្ត្ីាស 
- ៦៤ ០០០ - 

បណឌ ិត្ 

កហ៊ែល ចាំដរើន 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី៣៖  

ចាំលណះដឹង គ្ាំនិត រ្ួចល រ្ើម្ អនុសាសន៍ នវនុវតរន៍ ជាំនួយបលចចរលទ្ស និងសម្តថភារធនធានម្នុសសព្តូវបាន រ្េ់ជូនព្រសួង-សាថ ប័នពារ់រ័នធ ព្បរបលដ្ឋយគ្ុណភារនិងព្តូវបានយរលៅ

លព្បើព្បាស់ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) 

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ 

សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ ថវិការដា ថវិកានដគ្ូ ោា នលព្ោង 

រវាងកាំកណរទ្ម្ង់ទាំងបី 

PFM,PAR និង D&D 

និងដរៀបចាំកិចចទ្បជុាំដោេះ

ទ្សាយ 

ការណ៍សត ីពីការដោេះ ទ្សាយ

បញ្ហា ទ្បឈម្ 

និងដោក 

ប៊ែូ វងេសុខា 

៣.៣.៥.ដរៀបចាំកផ្សនការ

សកម្មភាពទ្បទក់ទ្កឡា

ោន រវាងកាំកណរទ្ម្ង់ទាំងបី 

PFM, PAR និង D&D 

ានកផ្សនការសកម្មភាព

ទ្បទក់ទ្កឡាោន រវាងកាំកណ

រទ្ម្ង់ទាំងបី PFM, PAR 

និង D&D 

ទ្ត្ីាសរី៣ 

- - - 

បណឌ ិត្  

កហ៊ែល ចាំដរើន  

និងដោក 

ប៊ែូ វងេសុខា 

៣.៣.៦.វាយត្នម្ា

ទ្កបែ័ណឌ ចាំណាយសាធារ

ណៈរបសទ់្បដរសកម្ពុជា 

ានរបាយការណ៍សត ីពីការ

វាយត្នម្ាទ្កបែ័ណឌ ចាំណាយ

សាធារណៈរបស់ទ្បដរស

កម្ពុជា 

ទ្ត្ីាសរី៤ 

- - - 

ដោក កប ន ធីរុងគ  

និងដោក  

អ៊ែុង លុយណា 

៣.៣.៧.ដរៀបចាំនីត្ិវិធី

សទ្ាប់ដលើករឹកចិត្ត ល់ 

ទ្កុម្ការងារកករទ្ម្ង់ 

តាម្ទ្កសួង សាថ ប័ន 

នីត្ិវិធីទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ និង 

ការដលើករឹកចិត្តទ្ត្ូវបានផ្សត

ល់ជនូទ្កុម្ការងារ 

កករទ្ម្ង់ទ្កសួង សាថ ប័ន 

ទ្ត្ីាសរី២  

- - - បណឌ ិត្ កហ៊ែល ចាំដរើន 
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ឧបសម្ព័នធ គ្. ក្នការសរម្ាភារព្បចាំព្តីម្មស  

េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី១ ៖ 

ការយេ់ដឹង ការទ្ទ្ួេសាគ េ់អាំរីភារចាំបាច់ និងការលចះដឹងអាំរីទ្សសនវិស័យនិងការចូេរួម្អនុវតររម្ាវិធីករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ លដ្ឋយសាធារណជនព្គ្ប់ព្សទាប់

ជាន់ថាន រ់និងម្ស្ដនរ ីរាជការព្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថាន រ់ព្តូវបានបលងកើនជាេាំដ្ឋប់រហូតសលព្ម្ចបានលរញលេញ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 
សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ សូចនាររគ្នាឺះព្បចាំព្តីម្មស ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) អនរទ្ទ្ួេ 

ខុសព្តូវ សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ តម ១ តម ២ តម ៣ តម ៤  វិការដា ថវិកានដគ្ ូ ោា នលព្ោង 

១.១.ឧបករណ៍ផ្សេពវផ្សាយ

អាំពីកម្មវិធីកករទ្ម្ង់ការ 

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ      

សាធារណៈ ទ្ត្ូវបាន 

ដរៀបចាំទ្បកបដោយ រុណ

ភាព នងិោក់ឱយដទ្បើ 

ទ្បាស់ទ្បកបដោយ 

ទ្បសិរធភាព 

១.១.១.ដរៀបចាំ

ទ្ពឹត្តិបទ្ត្ 

ទ្ពឹត្តិបទ្ត្ទ្ត្ូវ

បានដរៀបចាំ នងិ

ដបាេះផ្សាយ   

ទ្ពឹត្តិបទ្ត្ចាំនួន

២ដលែទ្ត្ូវបាន

ដបាេះពុម្ពដៅ

ឆាសរី១ និង

ឆាសរី២       

  ទ្ពឹត្តិបទ្ត្

ដលែ១ឆ្ន ាំ

២០១៦ ទ្ត្ូវ

បានដបាេះ

ពុម្ពនិងកចក

ចាយ   

  ទ្ពឹត្តិបទ្ត្

ដលែ២ ឆ្ន ាំ

២០១៦ ទ្ត្ូវ

បានដបាេះ

ពុម្ពនងិកចក

ចាយ 

- ២២ ០០០ - 
ដោក ាស 

សុែដសនសាន 

១.១.២.ដរៀប ចាំ

និងដបាេះពុម្ពសឺ

មី្ទ្កោស,  

Book Mark, 

ដសៀវដៅកត្់

ទ្តា ,ែិត្បណណ

និងទ្បត្ិរិនឆ្ន ាំ

២០១៧  

សមីឺ្ទ្កោស, 

Book Mark,

ដសៀវដៅ កត្់

ទ្តា,  ែិត្បណណ, 

ទ្បត្ិរិនឆ្ន ាំ

២០១៧ ទ្ត្ូវ

បានដរៀបចាំនិង

ដបាេះផ្សាយ 

- សឺម្ទី្កោស 

ទ្ត្ូវបានដបាេះ 

ពុម្ពដៅ  

កែកុម្ភៈ 

- Book Mark 

ទ្ត្ូវបាន 

ដបាេះពុម្ព  

ដៅកែមី្ន 

- ដសៀវដៅ កត្់

ទ្តា ទ្ត្ូវបាន

ដបាេះពុម្ព   

សឺម្ ី

ទ្កោស, 

Book 

Mark និង

ដសៀវដៅ 

កត្់ទ្តាទ្ត្ូវ

បានដបាេះ

ពុម្ពនិងកចក

ចាយ 

ែិត្បណណឆ្ន ាំ

២០១៦ទ្ត្ូវ

បានដបាេះ 

ពុម្ពនិង

ផ្សេពវផ្សាយ  

  ទ្បត្ិរិនឆ្ន ាំ

២០១៧ 

ទ្ត្ូវបាន

ដបាេះពុម្ព

ផ្សាយនិង

កចកចាយ - ១៦ ០០០ - 
ដោក ាស 

សុែដសនសាន 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី១ ៖ 

ការយេ់ដឹង ការទ្ទ្ួេសាគ េ់អាំរីភារចាំបាច់ និងការលចះដឹងអាំរីទ្សសនវិស័យនិងការចូេរួម្អនុវតររម្ាវិធីករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ លដ្ឋយសាធារណជនព្គ្ប់ព្សទាប់

ជាន់ថាន រ់និងម្ស្ដនរ ីរាជការព្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថាន រ់ព្តូវបានបលងកើនជាេាំដ្ឋប់រហូតសលព្ម្ចបានលរញលេញ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 
សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ សូចនាររគ្នាឺះព្បចាំព្តីម្មស ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) អនរទ្ទ្ួេ 

ខុសព្តូវ សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ តម ១ តម ២ តម ៣ តម ៤  វិការដា ថវិកានដគ្ ូ ោា នលព្ោង 

ដៅ កែមី្ន 

- ែិត្បណណឆ្ន ាំ

២០១៦ ទ្ត្ូវ 

បានដបាេះ

ផ្សាយដៅ 

កែមិ្ថុន 

- ទ្បត្ិរិនឆ្ន ាំ

២០១៧ ទ្ត្ូវ

បានដបាេះ

ផ្សាយដៅ 

កែ វិចឆិកា  

ឆ្ន ាំ២០១៦  

១.១.៣.ដរៀបចាំ

 វើដ អរូាីប 

 វើដ អូរាីប  

ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ

និងផ្សេពវផ្សាយ 

 វើដ អរូាីបទ្ត្ូវ

បានដរៀបចាំនងិ

ផ្សេពវផ្សាយ ដៅ

កនុងកែត្ុោ ឆ្ន ាំ

២០១៦ 

     វើដ អរូាីប

ទ្ត្ូវបាន

ដរៀបចាំនងិ

ផ្សេពវផ្សាយ 

  

- - ១២០ ០០០ 
ដោក ាស 

សុែដសនសាន 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី១ ៖ 

ការយេ់ដឹង ការទ្ទ្ួេសាគ េ់អាំរីភារចាំបាច់ និងការលចះដឹងអាំរីទ្សសនវិស័យនិងការចូេរួម្អនុវតររម្ាវិធីករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ លដ្ឋយសាធារណជនព្គ្ប់ព្សទាប់

ជាន់ថាន រ់និងម្ស្ដនរ ីរាជការព្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថាន រ់ព្តូវបានបលងកើនជាេាំដ្ឋប់រហូតសលព្ម្ចបានលរញលេញ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 
សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ សូចនាររគ្នាឺះព្បចាំព្តីម្មស ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) អនរទ្ទ្ួេ 

ខុសព្តូវ សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ តម ១ តម ២ តម ៣ តម ៤  វិការដា ថវិកានដគ្ ូ ោា នលព្ោង 

១.១.៤.ដរៀបចាំ

របាយការណ៍

វាយត្នម្ា PFM 

ទ្បចាាំឆ្ន ាំ 

២០១៤ 

របាយការណ៍

វាយត្នម្ា PFM 

ទ្បចាាំឆ្ន ាំ២០១៤ 

ទ្ត្ូវបានដបាេះ 

ពុម្ពផ្សាយ 

ចាំនួន ៥០០ 

កាល 

        

- ១៦ ០០០ - 
ដោក ាស 

សុែដសនសាន 

១.១.៥.ដរៀបចាំ

ដបាេះពុម្ព និង 

កចកផ្សាយ

របាយការណ៍

លរធផ្សលវាយ

ត្នម្ាទ្បព័នធទ្រប់

ទ្រងហិញ្ញវត្ថុសា

ធារណៈ 

(PEFA)  

របាយការណ៍

លរធផ្សលវាយ

ត្នម្ា PEFA ទ្ត្ូវ

បានដបាេះពុម្ព

រួចរាល់ និងកចក

ផ្សាយ ល់ 

ទ្កសួង សាថ ប័ន 

និងអងគភាព ក់

ព័នធ 

ដបាេះពុម្ពចាំនួន 

៦០០កាល 

(៥០០កាលជា

ភាសាកែមរ និង

១០០កាលជា

ភាសា 

អង់ដរាស) ដៅ

ទ្ត្ីាសរី១ ឆ្ន ាំ

២០១៦ 

របាយ     

ការណ៍លរធ

ផ្សល វាយ

ត្នម្ា ទ្បព័នធ  

ទ្របទ់្រងហិ

ញ្ញវត្ថុសាធារ

ណៈ 

(PEFA) 

ត្ត្ូវបាន

ដបាេះពុម្ព 

ចាំនួន ៦០០

កាល 

(៥០០

     

- ២០ ០០០ - 
ដោក  

ដយ ត្ វើកណល 



 

ចកខុវស័ិយនិងយុរធសាន្តសត  របស់ អ.រ.ហ.                                              47 

 

េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី១ ៖ 

ការយេ់ដឹង ការទ្ទ្ួេសាគ េ់អាំរីភារចាំបាច់ និងការលចះដឹងអាំរីទ្សសនវិស័យនិងការចូេរួម្អនុវតររម្ាវិធីករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ លដ្ឋយសាធារណជនព្គ្ប់ព្សទាប់

ជាន់ថាន រ់និងម្ស្ដនរ ីរាជការព្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថាន រ់ព្តូវបានបលងកើនជាេាំដ្ឋប់រហូតសលព្ម្ចបានលរញលេញ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 
សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ សូចនាររគ្នាឺះព្បចាំព្តីម្មស ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) អនរទ្ទ្ួេ 

ខុសព្តូវ សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ តម ១ តម ២ តម ៣ តម ៤  វិការដា ថវិកានដគ្ ូ ោា នលព្ោង 

កាលជា

ភាសាកែមរ 

និង១០០

កាលជា

ភាសា 

អង់ដរាស)  

១.១.៦.ដរៀបចាំ

ដបាេះពុម្ព 

ចកខុ វិស័យ 

និងយុរធសាន្តសត

សត ីពីកម្មវិធកីក

ទ្ម្ង់ការ

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញ

វត្ថុសាធារណៈ

 ាំណាក់កាលរី

៣  

ចកខុវិស័យនិង

យុរធសាន្តសតសត ីពី

កម្មវិធីកកទ្ម្ង់

ការទ្រប់ទ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

ណៈ ាំណាក់

កាលរី៣ទ្ត្ូវ

បានដបាេះពុម្ពជា

ភាសាកែមរ និង

ភាសាអង់ដរាស 

១.ដបាេះពុម្ព

ចាំនួន ៥០០

កាល ជាភាសា

កែមរ ដៅទ្ត្ីាស

រី១ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

២.ដបាេះពុម្ព

ចាំនួន ១៥០០

កាល ជាភាសា

កែមរដៅទ្ត្ីាស

រី៣  

ដបាេះពុម្ព

ចាំនួន ៥០០

កាលជា

ភាសាកែមរ 

នងិផ្ស្ព្វ 

ផ្ាយនងិ

ោក្់ឱយ

អនវុត្ត 

សត្ាប់ទ្ក

សងួ សាថ ប័ន   

 ដបាេះពុម្ព

ចាំនួន 

១៥០០

កាលជា

ភាសាកែមរ 

  

- ២០ ០០០ - 

បណឌ ិត្  

កហ៊ែល ចាំដរើន 

 

១.២.កម្មវិធីផ្សេពវផ្សាយ 

អាំពីកម្មវិធីកករទ្ម្ង់ការ 

១.២.១.ដរៀបចាំ

ពិធីទ្បកាស 

 ាំណាក់កាល 

រី៣ ទ្ត្ូវបាន 

០១ដលើក ដៅ 

ភនាំដពញ កែមី្ន 

 ាំណាក់

កាលរ៣ី 

      
- ១៨០ ០០០ - 

ដោក ាស 

សុែដសនសាន 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី១ ៖ 

ការយេ់ដឹង ការទ្ទ្ួេសាគ េ់អាំរីភារចាំបាច់ និងការលចះដឹងអាំរីទ្សសនវិស័យនិងការចូេរួម្អនុវតររម្ាវិធីករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ លដ្ឋយសាធារណជនព្គ្ប់ព្សទាប់

ជាន់ថាន រ់និងម្ស្ដនរ ីរាជការព្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថាន រ់ព្តូវបានបលងកើនជាេាំដ្ឋប់រហូតសលព្ម្ចបានលរញលេញ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 
សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ សូចនាររគ្នាឺះព្បចាំព្តីម្មស ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) អនរទ្ទ្ួេ 

ខុសព្តូវ សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ តម ១ តម ២ តម ៣ តម ៤  វិការដា ថវិកានដគ្ ូ ោា នលព្ោង 

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ 

សាធារណៈ ទ្ត្ូវបាន 

ដរៀបចាំនិងអនុវត្ត 

ទ្បកបដោយ ទ្បសិរធភាព

និង 

ស័កដិសិរធភាព 

ោក់ឱយអនុវត្ត 

 ាំណាក់កាលរី

៣និងកិចចទ្បជុាំ

ទ្ត្ួត្ពិនិត្យវាយ

ត្នម្ាវឌ្ឍនភាព

ទ្បចាាំឆ្ន ាំ២០១៥

ននកម្មវិធកីក

រទ្ម្ង់  

ការទ្រប់ទ្រង 

ហិរញ្ញវត្ថុ សា

ធារណៈ 

ទ្បកាសោក់ឱយ 

អនុវត្តជាផ្សាូវការ 

និង កិចចទ្បជុាំ

ទ្ត្ួត្ពិនិត្យទ្បចាាំ

ឆ្ន ាំ២០១៥  

ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ 

ទ្បកបដោយ

ដជារជ័យ 

ឆ្ន ាំ២០១៦ ទ្ត្ូវបាន 

ទ្បកាស

ោក់ឱយ អនុ

វត្តជាផ្សាូវការ 

និ ង  កិ ចច

ទ្បជុាំទ្ត្ួត្

ពិនិត្យទ្បចាាំ

ឆ្ន ាំ២០១៥  

ទ្ត្ូវបាន

ដរៀបចាំ 

ទ្បកប

ដោយ

ដជារជ័យ 

និងកផ្សនក  

រ ាបាល និង

ហិរញ្ញវត្ថុ 

១.២.២.ដរៀបចាំ

កម្មវិធផី្សេពវ

ផ្សាយអាំពីកម្ម 

 វិធីកករទ្ម្ង់ 

ការទ្របទ់្រង 

សិកាខ សាោ 

សននិសីរ បរ

ឧដរាសនម្ និង

បរយក- 

ការណ៍អាំពីកម្ម

- បរឧដរាសនម្ 

១ ដលើក 

- បរយកការណ៍

១ដលើក 

បរឧដរាស

នម្១ដលើក 

ទ្ត្ូវបាន 

ដរៀបចាំ 

  បរយក 

ការណ៍ចាំនួន

១ដលើកទ្ត្ូវ 

បានដរៀបចាំ

និង

  

៤១ ៤៣៩ ៩៦ ៦០០ - 
ដោក ាស 

សុែដសនសាន 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី១ ៖ 

ការយេ់ដឹង ការទ្ទ្ួេសាគ េ់អាំរីភារចាំបាច់ និងការលចះដឹងអាំរីទ្សសនវិស័យនិងការចូេរួម្អនុវតររម្ាវិធីករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ លដ្ឋយសាធារណជនព្គ្ប់ព្សទាប់

ជាន់ថាន រ់និងម្ស្ដនរ ីរាជការព្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថាន រ់ព្តូវបានបលងកើនជាេាំដ្ឋប់រហូតសលព្ម្ចបានលរញលេញ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 
សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ សូចនាររគ្នាឺះព្បចាំព្តីម្មស ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) អនរទ្ទ្ួេ 

ខុសព្តូវ សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ តម ១ តម ២ តម ៣ តម ៤  វិការដា ថវិកានដគ្ ូ ោា នលព្ោង 

ហិរញ្ញវត្ថុ សា

ធារណៈ  

សទ្ាប់ 

សាធារណជន 

 វិធីកករទ្ម្ងក់ារ

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញ

វត្ថុ សាធារណៈ

ទ្ត្ូវបាន 

ដរៀបចាំនងិ

ផ្សេពវផ្សាយ ល់   

សាធារណជន 

- សននិសីរ ២

ដលើក 

ផ្សេពវផ្សាយ 

១.២.៣.ដរៀបចាំ

កម្មវិធផី្សេពវ

ផ្សាយអាំពីកម្ម

 វិធីកករទ្ម្ង់ កា

រទ្រប់ទ្រង 

ហិរញ្ញវត្ថុ សា

ធារណៈ

សទ្ាប់ម្ន្តនតី

រាជការ 

សិកាខ សាោ 

សននិសីរ បរ

ឧដរាសនម្ នងិ

បរយក ការណ៍

អាំពីកម្មវិធីកក

រទ្ម្ងក់ារ

ទ្រប់ទ្រង 

ហិរញ្ញវត្ថុ 

សាធារណៈទ្ត្ូវ 

បានដរៀបចាំនិង

ផ្សេពវផ្សាយ ល់

- សិកាខ សាោ 

ចាំនួន៥ ដលើក 

- សននិសីរចាំនួន

១ ដលើក  

  សិកាខ  

សាោ 

ចាំនួន២ 

ដលើក ទ្ត្ូវ

បានដរៀបចាំ 

  

សិកាខ  

សាោ 

ចាំនួន២ 

ដលើក ទ្ត្ូវ

បានដរៀបចាំ 

  

សននិសីរ 

ចាំនួន១ 

ដលើក នងិ 

សិកាខ សាោ 

ចាំនួន១ 

ដលើក ទ្ត្ូវ

បានដរៀបចាំ 

៧២៤ ៤១ ៤០០ - 
ដោក ាស 

សុែដសនសាន 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី១ ៖ 

ការយេ់ដឹង ការទ្ទ្ួេសាគ េ់អាំរីភារចាំបាច់ និងការលចះដឹងអាំរីទ្សសនវិស័យនិងការចូេរួម្អនុវតររម្ាវិធីករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ លដ្ឋយសាធារណជនព្គ្ប់ព្សទាប់

ជាន់ថាន រ់និងម្ស្ដនរ ីរាជការព្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថាន រ់ព្តូវបានបលងកើនជាេាំដ្ឋប់រហូតសលព្ម្ចបានលរញលេញ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 
សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ សូចនាររគ្នាឺះព្បចាំព្តីម្មស ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) អនរទ្ទ្ួេ 

ខុសព្តូវ សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ តម ១ តម ២ តម ៣ តម ៤  វិការដា ថវិកានដគ្ ូ ោា នលព្ោង 

ម្ន្តនតីរាជការ  

១.២.៤.ផ្សេពវ 

ផ្សាយកម្មវិធកីក

រទ្ម្ង់ការទ្រប់

ទ្រងហិរញ្ញ វត្ថុ

សាធារណៈ

 ាំណាក់កាលរី

៣ និង ជាំរុញ 

ការអនុវត្ត

កផ្សនការ

សកម្មភាព

របសទ់្កសួង-

សាថ ប័ន(MAP3) 

១.កម្មវិធីកក

រទ្ម្ង់ការ

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញ

វត្ថុសាធារណៈ

 ាំណាក់កាល រី

៣ទ្ត្ូវបាន 

ផ្សេពវផ្សាយ ល់ 

ទ្កសួង-សាថ ប័ន 

២.MAP3 ទ្ត្ូវ

បានអនុវត្ត

ទ្បកបដោយ 

ទ្បសិរធភាព 

ទ្ត្ីាសរី១ និង 

ទ្ត្ីាសរី២ឆ្ន ាំ

២០១៦ 

កម្មវិធីកក

រទ្ម្ង់ការ

ទ្រប់ទ្រង 

ហិរញ្ញវត្ថុ 

សាធារណៈ

 ាំណាក់ 

កាល រី៣ 

ទ្ត្ូវបាន 

ផ្សេពវផ្សាយ 

 ល់ទ្កសួង

សាថ ប័ន 

MAP3 ទ្ត្ូវ

បាន អនុវត្ត 

ទ្បកប 

ដោយ 

ទ្បសិរធភាព 

   

- - - 

ដោក ាស 

សុែដសនសាន

និងកផ្សនកទាំង៧ 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី២៖  

ចរខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋន និងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ព្តូវបាន     

រិនិតយនិងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគតិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ សូចនាររគ្នាឺះព្បចាំព្តីម្មស ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) អនរទ្ទ្ួេ 

ខុសព្តូវ សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ តម ១ តម ២ តម ៣ តម ៤ ថវិកា រដា ថវិកា នដគ្ ូ ោា នលព្ោង 

២.១ កផ្សនការសកម្មភាព 

២០១៦ អ.រ.ហ.ទ្ត្ូវបាន

ដរៀបចាំដ ើងឱយាន 

សានរត្ិភាព នងិសងគត្ិ

ភាពទ្ពម្ទាំង 

ោក់ឱយអនុវត្តទ្បកប

ដោយទ្បសិរធភាព 

និងស័កតិសរិធភាព 

២.១.១.ដរៀបចាំ 

 វិបសេនរបស់ 

អ.រ.ហ. 

ទ្បចាាំឆ្ន ាំ 

កកសទ្មួ្ល 

ចកខុ វិស័យ 

និងយុរធសាន្តសត  

អ.រ.ហ 

ឱយកាន់កត្

ទ្បដសើរដ ើង 

កែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦      ចកខុ វិស័យ 

និងយុរធ- 

សាន្តសត  អ.រ

.ហ ទ្ត្ូវ

បានកក

សទ្មួ្លនិង

ោក់អនុវត្ត 

- ៧៦ ០០០ - 

ដោក  

ដយ ត្ វើកណល 

នងិកផ្សនក 

រ ាបាល 

និងហិរញ្ញវត្ថុ 

២.១.២.ដរៀបចាំ

កផ្សនការ

សកម្មភាព

លម្ែិត្សទ្ាប់

អនុវត្តតាម្កផ្សនក

ទាំង៧ 

- ានកផ្សនការ

សកម្មភាព

លម្ែិត្តាម្

កផ្សនកនមួី្យៗ 

- ានកផ្សនការ 

អ.រ.ហ. 

ទ្បកបដោយ 

សងគត្ិភាពនងិ

សានរត្ិភាព  

កែកុម្ភៈ  

ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

ានកផ្សន 

ការសកម្ម-

ភាពលម្ែិត្

តាម្កផ្សនកនី

មួ្យៗនងិ

កផ្សនការ អ.

រ.ហ. 

ត្ត្ូវបាន 

ណរៀបចាំ 

ទ្បកប 

ដោយ 

   

១ ០៤៥ - - 

បណឌ ិត្   

 កហ៊ែល ចាំដរើន 

និង កផ្សនកទាំង៧ 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី២៖  

ចរខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋន និងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ព្តូវបាន     

រិនិតយនិងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគតិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ សូចនាររគ្នាឺះព្បចាំព្តីម្មស ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) អនរទ្ទ្ួេ 

ខុសព្តូវ សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ តម ១ តម ២ តម ៣ តម ៤ ថវិកា រដា ថវិកា នដគ្ ូ ោា នលព្ោង 

សងគត្ិភាព 

និងសាន- 

រត្ិភាព 

២.១.៣.ដធវើ

បចចុបបននភាព

ដសៀវដៅម្រគុដរ

ស ៍ទ្រប់ទ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុ សា

ធារណៈ WB 

ដសៀវដៅម្រគុដរ

ស៍ ទ្រប់ទ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុ សា

ធារណៈWB 

ទ្ត្ូវបានដធវើ

បចចុបបននភាព

ោក់ឱយអនុវត្ត 

និងផ្សេពវផ្សាយ 

១ដលើក កនុង

ត្ត្ីាសទី២ ឆ្ន ាំ

២០១៦ 

 ដសៀវដៅម្

រគុដរស៍ 

ទ្រប់ទ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុ 

សាធារ

ណៈWB 

ទ្ត្ូវ បានដធវើ

បចចុបបនន

ភាពោក់ឱយ

អនុវត្ត និង

ផ្សេពវផ្សាយ 

  

- - ១០០ ០០០ 

ដោក  

ដយ ត្ វើកណល 

នងិកផ្សនក 

រ ាបាល និង

ហិរញ្ញវត្ថុ 

២.១.៤. 

ទ្បត្ិបត្តិការ 

ការងាររ ាបាល

ហិរញ្ញវត្ថុលរធ

ទ្បត្ិបត្តិការ 

ការងាររ ាបាល

ហិរញ្ញវត្ថុលរធ

កម្មទ្ត្ូវបានកក

  បានកក 

សទ្មួ្ល 

និងដរៀបចាំ

ទ្បត្ិបត្តិការ 

  

២៣៥ ២០០ ១ ៥៥៤ ០៧០ - 

ដោក  

ដយ ត្ វើកណល 

នងិកផ្សនក 

រ ាបាល 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី២៖  

ចរខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋន និងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ព្តូវបាន     

រិនិតយនិងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគតិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ សូចនាររគ្នាឺះព្បចាំព្តីម្មស ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) អនរទ្ទ្ួេ 

ខុសព្តូវ សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ តម ១ តម ២ តម ៣ តម ៤ ថវិកា រដា ថវិកា នដគ្ ូ ោា នលព្ោង 

កម្មទ្សប 

តាម្នីត្ិវិធ ី

ក លាន     

ជាធរាន 

សទ្ាប់ោាំទ្រ 

 ល់ ាំដណើរការ

កម្មវិធកីករទ្ម្ង់ 

ការទ្រប់ទ្រង 

ហិរញ្ញវត្ថុ សា

ធារណៈ 

សទ្មួ្លនិង

ដរៀបចាំទ្សប 

តាម្នីត្ិវិធី 

 

ការងារ រ ា

បាលហិរញ្ញ

វត្ថុលរធកម្ម 

ឱយទ្ត្ូវទ្សប 

តាម្នីត្ិវិធី 

 

និងហិរញ្ញវត្ថុ 

២.១.៥.សទ្ម្ប

សទ្មួ្លការ អនុ

វត្តរដទ្ាង

ថវិកានិង

កផ្សនការលរធកម្ម

ឆ្ន ាំ២០១៦ 

របសអ់.រ.

ហនិង  អរគ

កផ្សនការថវិកា

និងកផ្សនការលរធ

កម្មឆ្ន ាំ២០១៦ 

របស់អ.រ.ហ

.និងអរគនយក

ោា នទ្ត្ូវបាន

អនុវត្តតាម្ការ

ដទ្ោងរុក 

សដទ្ម្ចឱយបាន

៩៥%ចុងកែធនូ

ឆ្ន ាំ២០១៦ 

កផ្សនការ 

ថវិកានិង

កផ្សនការ

លរធកម្មឆ្ន ាំ

២០១៦ 

របសអ់.រ.

ហ.និងអរគ

នយក-

      

- - - 

ដោក  

ដយ ត្ វើកណល 

នងិកផ្សនក 

រ ាបាល និង

ហិរញ្ញវត្ថុ 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី២៖  

ចរខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋន និងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ព្តូវបាន     

រិនិតយនិងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគតិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ សូចនាររគ្នាឺះព្បចាំព្តីម្មស ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) អនរទ្ទ្ួេ 

ខុសព្តូវ សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ តម ១ តម ២ តម ៣ តម ៤ ថវិកា រដា ថវិកា នដគ្ ូ ោា នលព្ោង 

នយកោា ន

ទ្បកបដោយ

ស័កតិសិរធភាព 

និងទ្បសិរធភាព 

ោា នទ្ត្ូវ 

បានដរៀបចាំ 

និងអនុវត្ត  

តាម្ការ

ដទ្ោងរុក 

២.១.៦.ពិនិត្យ

និងកកលម្ែ

ដោលការណ៍

និងយនតការទ្ត្ួត្

និត្យ  

តាម្ោននិង 

វាយត្នម្ាសមិ្រធ

កម្មរបស់អ.រ.

ហ.និង ម្ន្តនតីអ.

រ.ហ. 

ដោលការណ៍ 

និងយនតការទ្ត្ួត្

ពិនតិ្យតាម្ោន 

និងវាយត្នម្ា  

សម្ិរធកម្មទ្ត្ូវ

បានកកលម្ែ 

កែដម្សា-ឧស

ភា  

ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 ម្ន្តនតីជាំនញ 

អ.រ.ហ.  

នក់ទ្ត្ូវ

បានវាយ

ត្នម្ានិង 

កិចចសនា 

ទ្ត្ូវបាន

សទ្មួ្ល 

    

- - - កផ្សនកទាំង៥ 

២.១.៧.ទ្បជុាំ

ទ្ត្ួត្ពិនិត្យ

វឌ្ឍនភាពកផ្សន 

ានរបាយ 

ការណ៍វឌ្ឍន

ភាព  

ទ្ត្ីាសរី៣     ទ្បជុាំទ្ត្ួត្

ពិនិត្យ ការ

អនុវត្ត

  ៥៣៨ - - កផ្សនកទាំង៧ 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី២៖  

ចរខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋន និងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ព្តូវបាន     

រិនិតយនិងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគតិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ សូចនាររគ្នាឺះព្បចាំព្តីម្មស ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) អនរទ្ទ្ួេ 

ខុសព្តូវ សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ តម ១ តម ២ តម ៣ តម ៤ ថវិកា រដា ថវិកា នដគ្ ូ ោា នលព្ោង 

ការសកម្មភាព

លម្ែិត្តាម្ទ្កុម្

នីមួ្យៗទ្បចាាំទ្ត្ី

ាស 

បញ្ហា ទ្បឈម្ 

និងការងារ អនុ

វត្តបនត 

កផ្សនការ

សកម្មភាព

តាម្កផ្សនក

នីមួ្យៗ 

និងាន

របាយ

ការណ៍ 

២.២ទ្បព័នធទ្រប់ទ្រងទ្ត្ួត្

ពិនិត្យតាម្ោននិងវាយ

ត្នម្ាវឌ្ឍនភាពកម្ម វធិ ី

កករទ្ម្ង់របស់ អ.រ.ហ. 

ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំនិងោក់ឱយ

អនុវត្តទ្បកបដោយ

ទ្បសិរធភាព និង 

ស័កិតសិរធិភាព 

២.២.១.ទ្ត្ួត្ ពិ

និត្យការ អនុវត្ត

កផ្សនការ

សកម្មភាព និង

វាយត្នម្ា ការ

អនុវត្តថវិកា

 ក់កណាត ល 

ឆ្ន ាំនិងទ្បចាាំឆ្ន ាំ

របស់ អ.រ.ហ. 

និងកម្មវិធ ី    

កករទ្ម្ង់ការ 

កផ្សនការ

សកម្មភាពនិង

ការ អនុវត្ត

ថវិកា ក់កណាត

លឆ្ន ាំ និងទ្បចាាំ

ឆ្ន ាំរបស់ អ.រ.

ហ. និងកម្មវិធី     

កករទ្ម្ង់ការ 

ទ្រប់ទ្រង ហិរញ្ញ

វត្ថុ សាធារណៈ 

ទ្ត្ូវ បានទ្ត្ួត្

ទ្ត្ីាសរី៣ 

នងិរី៤ 

  របាយ 

ការណ៍ 

អនុវត្ត្្ 

ថ វិការបស់

ក្ម្ម វិធកីក្ 

ទម្រងព់ាក្់ 

ក្ណ្តត លឆ្ន ាំ

ត្ត្ូវបាន 

ណរៀបចាំ  

របាយ 

ការណ៍ 

អនវុត្្ត្ 

ក្ម្ម វធិីកក្ 

ទម្រងប្់រចាំ

ឆ្ន ាំត្ត្ូវបាន 

ណរៀបចាំណៅ

កែមក្រា 

ឆ្ន ាំ២០១៧  

  

- - - 

ដោក  

ដយ ត្ វើកណល 

នងិកផ្សនក 

រ ាបាល និង

ហិរញ្ញវត្ថុ 
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ចរខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋន និងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ព្តូវបាន     

រិនិតយនិងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគតិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ សូចនាររគ្នាឺះព្បចាំព្តីម្មស ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) អនរទ្ទ្ួេ 

ខុសព្តូវ សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ តម ១ តម ២ តម ៣ តម ៤ ថវិកា រដា ថវិកា នដគ្ ូ ោា នលព្ោង 

ទ្រប់ទ្រង ហិរញ្ញ

វត្ថុ សាធារណៈ 

ពិនិត្យ និងវាយ

ត្នម្ា 

២.២.២.ពទ្ងឹង 

និងវាយត្នម្ាការ

អនុវត្តបរបញ្ហា

នផ្សាកនុងនងិ  វិ

ន័យការងារ

របស់ អ.រ.ហ. 

ម្ន្តនតីអ.រ.ហ. 

អនុវត្តតាម្បរ

បញ្ហា នផ្សាកនុង និង

 វិន័យការងារ

ោ ងខាា ប់ែាួន 

ទ្បចាាំទ្ត្ីាស 

ឆ្ន ាំ២០១៦ 

ានរបាយ

ការណ៍ប្រជុាំ

គរ្ប់កផ្នក្ស្

ត្ពីី វិនយ័និ

ងក្្រមសលី

-ធម៌ក្នុង

ការអនវុត្្ត្

ការងារ  

ានរបាយ

ការណ៍ប្រជុាំ

គ្រប់កផ្នក្ស្

ត្ីពី វិនយ័និ

ងក្្រមសលី

-ធម៌ក្នុង

ការអនវុត្្ត្

ការងារ  

ានរបាយ

ការណ៍ប្រជុាំ

គ្រប់កផ្នក្ស្

ត្ីពី វិនយ័និ

ងក្្រមសីល

-ធម៌ក្នុង

ការអនវុត្្ត្

ការងារ  

ានរបាយ

ការណ៍ប្រជុាំ

គ្រប់កផ្នក្ស្

ត្ីពី វិនយ័និ

ងក្្រមសីល

-ធម៌ក្នុង

ការអនុវត្្ត្

ការងារ  

- - - កផ្សនកទាំង៧ 

២.២.៣.វាយ 

ត្នម្ាសម្ិរធកម្ម

ម្ន្តនតីទ្បចាាំឆ្ន ាំ 

និងដរៀបចាំកផ្សន

ការដទ្ជើសដរើស 

ម្ន្តនតីទ្បចាាំឆ្ន ាំ

សទ្ាប់ អ.រ

.ហ. 

- កផ្សនការដទ្ជើស

ដរើសម្ន្តនតីថមី 

ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ 

- ម្ន្តនតីថមីទ្ត្ូវបាន

ដទ្ជើសដរើស 

- ម្ន្តនតីក ល

ររួលបានការ

វាយត្នម្ា 

- ទ្ត្ីាសរី៣ 

- ចាំនួន៧នក ់

កផ្សនការ 

ដទ្ជើសដរើស

ម្ន្តនតីថមី ទ្ត្ូវ

បានដរៀបចាំ 

  

មន្តនតីជាំនាញ

យ៉ងត្ិច 

០៤នាក្ ់

ត្ត្ូវបាន

ណត្ជើសណរើស  

  ម្ន្តនតីោ ង 

ត្ិច៧ក ល

ររួលបាន

ការវាយ 

ត្នម្ានិងផ្សត

លក់ារដលើក

រឹកចិត្តទាំង 

ហិរញ្ញវត្ថុ

- - - កផ្សនកទាំង៧ 
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ចរខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋន និងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ព្តូវបាន     

រិនិតយនិងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគតិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ សូចនាររគ្នាឺះព្បចាំព្តីម្មស ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) អនរទ្ទ្ួេ 

ខុសព្តូវ សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ តម ១ តម ២ តម ៣ តម ៤ ថវិកា រដា ថវិកា នដគ្ ូ ោា នលព្ោង 

៧០% ដ ើង

ទ្ត្ូវបានផ្សតល់

ការដលើករឹក

ចិត្តទាំង 

ហិរញ្ញវត្ថុនិង

មិ្នកម្នហិរញ្ញ

វត្ថុ 

និងមិ្នកម្ន

ហិរញ្ញវត្ថុ 

២.២.៤.វាយ 

ត្នម្ានិង 

កកសទ្មួ្លទ្បចាាំ

ឆ្ន ាំដលើកផ្សនការ

សកម្មភាព

លម្ែិត្តាម្កផ្សនក

នីមួ្យៗ /អ.រ.

ហ. 

កផ្សនការលម្ែិត្

តាម្កផ្សនកនីមួ្យ 

ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ

និងកកលម្ែ 

ទ្បចាាំឆ្ន ាំ   ដោល

ការណ៍ និង 

យនតការ

ទ្ត្ួត្ពិនតិ្យ

តាម្ោន

និងវាយ 

ត្នម្ាសមិ្រធ

កម្ម ទ្ត្ូវ

បាន  កក

លម្ែ 

  ដោល

ការណ៍ និង 

យនតការ 

ទ្ត្ូវបាន 

ដរៀបចាំ 

សទ្ាប់ 

ោក់ឱយ អនុ

វត្តឆ្ន ាំ 

២០១៧ 

៥៦៤ - - កផ្សនកទាំង៧ 

២.២.៥. វាយ ដោលការណ៍ ចុងឆ្ន ាំ២០១៦ បរបញ្ហា  បរបញ្ហា  បរបញ្ហា  បរបញ្ហា  - - - កផ្សនកទាំង៧ 
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ចរខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋន និងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ព្តូវបាន     

រិនិតយនិងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគតិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ សូចនាររគ្នាឺះព្បចាំព្តីម្មស ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) អនរទ្ទ្ួេ 

ខុសព្តូវ សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ តម ១ តម ២ តម ៣ តម ៤ ថវិកា រដា ថវិកា នដគ្ ូ ោា នលព្ោង 

ត្នម្ាការអនុវត្ត

និងកកលម្ែទ្បចាាំ

ឆ្ន ាំកនុងករណ ី

ចាាំបាច់ដលើ

ដោលការណ៍

និងយនតការ 

ទ្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្

ោននិងវាយ

ត្នម្ារបស់ អ.រ.

ហ.និង ម្ន្តនតីអ.

រ.ហ. 

និងយនតការទ្ត្ួត្

ពិនិត្យតាម្ោន

និងវាយត្នម្ា

របស់ អ.រ.ហ

.និង ម្ន្តនតី អ.រ.

ហ. ទ្ត្ូវបានកក

លម្ែកាន់កត្ាន

ទ្បសិរធភាពនិង

ដោលដៅអារិ

ភាព 

នផ្សាកនុងនិង វិ

ន័យ 

ការងារទ្ត្ូវ 

បានពទ្ងឹង 

(ដោរព

ដា ងដធវើការ

,សទ្ម្ង់បញ្ា ី

អវត្តាន, 

របាយ 

ការណ៍កិចច

ទ្បជុាំរបស់

កផ្សនក....) 

នផ្សាកនុងនិង វិ

ន័យ 

ការងារទ្ត្ូវ 

បានពទ្ងឹង 

(ដោរព

ដា ងដធវើការ

,សទ្ម្ង់បញ្ា ី

អវត្តាន, 

របាយ 

ការណ៍កិចច

ទ្បជុាំរបស់

កផ្សនក....) 

នផ្សាកនុងនិង វិ

ន័យ 

ការងារទ្ត្ូវ 

បានពទ្ងឹង 

(ដោរព

ដា ងដធវើការ

,សទ្ម្ង់បញ្ា ី

អវត្តាន, 

របាយ 

ការណក៍ិចច

ទ្បជុាំរបស់

កផ្សនក....) 

នផ្សាកនុងនិង វិ

ន័យ 

ការងារទ្ត្ូវ 

បានពទ្ងឹង 

(ដោរព

ដា ងដធវើការ

,សទ្ម្ង់បញ្ា ី

អវត្តាន, 

របាយ 

ការណ៍កិចច

ទ្បជុាំរបស់

កផ្សនក....) 

២.៣.កផ្សនការសកម្មភាព

 ាំណាក់កាលរី៣(CAP3)

ទ្ត្ូវបានអនុវត្ត ទ្បកប

ដោយ ស័កតិសិរធភាពនងិ

ទ្បសិរធភាព 

២.៣.១.បញ្ចប់

ការដរៀបចាំ

កផ្សនការ

សកម្មភាព

លម្ែិត្ ាំណាក់

កាលរ៣ី របស ់

កផ្សនការ

សកម្មភាព

លម្ែិត្  ាំណាក់

កាលរី៣របស់ 

អរគដលខា- 

ធិការោា ន អោគ រ

ទ្ត្ីាសរី១  

ឆ្ន ាំ២០១៦ 

កផ្សនការ 

សកម្មភាព

របស់ 

ទ្កសួងសាថ ប័

ន ទ្ត្ូវបាន 

ដរៀបចាំនិង

      

- - - 

ដោក  

ប៊ែ ូវងេសុខា 

និង កផ្សនកទាំង៧ 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី២៖  

ចរខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋន និងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ព្តូវបាន     

រិនិតយនិងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគតិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ សូចនាររគ្នាឺះព្បចាំព្តីម្មស ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) អនរទ្ទ្ួេ 

ខុសព្តូវ សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ តម ១ តម ២ តម ៣ តម ៤ ថវិកា រដា ថវិកា នដគ្ ូ ោា នលព្ោង 

អរគដលខា- 

ធិការោា ន អោគ រ

ធិការោា ន វិរា

សាថ ន និងអរគ

នយក-ោា ន ក

សហវ  

(GDAP3), 

ទ្កុម្ការងារ

ទ្រប់ទ្រង

រដទ្ាងព័ត្៌ាន

 វិរា 

(FMWG)និង 

ទ្កសួង សាថ ប័ន 

(MAP3)  

ធិការោា ន វិរា

សាថ ន និងអរគ

នយកោា ន ក

សហវ 

(GDAP3), 

ទ្កុម្ការងារ

ទ្រប់ទ្រង

រដទ្ាង 

ព័ត្៌ាន វិរា 

(FMWG) និង 

ទ្កសួង សាថ ប័ន 

(MAP3) ទ្ត្ូវ 

បានដរៀបចាំ 

រួចរាល់ 

អនុវត្ត 

ទ្បកប 

ដោយ  

ស័កតិសរិធ-

ភាពនងិ

ទ្បសិរធភាព 

២.៣.២.កក 

សទ្មួ្លកផ្សនការ

សកម្មភាពរួម្

 ាំណាក់កាល  

១.CAP3 

(២០១៦-

២០២០)ទ្ត្ូវ

បាន 

បញ្ចប់ដៅ 

ទ្ត្ីាសរី៤ 

ឆ្ន ាំ២០១៦ 

    CAP3 

ត្ត្ូវបានកក្

សត្មួលនងិ

ណធវើបចេុប្បន្

CAP3 ថមី 

ត្ត្ូវបាន

ណបាេះពុម្ព 

ផ្ាយនងិ 

៧០២ ០០០ - - 

បណឌ ិត្  

កហ៊ែល ចាំណរើន 

នងិដោក 

ប៊ែ ូវងេសុខា 



 

ចកខុវស័ិយនិងយុរធសាន្តសត  របស់ អ.រ.ហ.                                              60 

 

េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី២៖  

ចរខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋន និងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ព្តូវបាន     

រិនិតយនិងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគតិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ សូចនាររគ្នាឺះព្បចាំព្តីម្មស ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) អនរទ្ទ្ួេ 

ខុសព្តូវ សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ តម ១ តម ២ តម ៣ តម ៤ ថវិកា រដា ថវិកា នដគ្ ូ ោា នលព្ោង 

រី៣ ដោយ 

កកលម្ែ សូចន

ករឱយានភាព 

ទ្រប់ទ្ជុងដទ្ជាយ  

និងរំដលចសចូ

នកររនាឺេះទ្បចាាំ

ឆ្ន ាំដ ើម្ប ីដធវើជា

មូ្លោា ន 

សទ្ាប់ដរៀបចាំ 

GDAP3និង 

MAP3 សទ្ាប់ 

ឆ្ន ាំ ២០១៧-

២០១៩ និង

កាំណត្់ត្ទ្មូ្វ 

ការធនធាន 

ហិរញ្ញវត្ថុ 

កកសទ្មួ្ល  

និងានភាព 

ទ្រប់ទ្ជុង 

ដទ្ជាយ 

២.GDAP3  

និង MAP3 

សទ្ាប់ឆ្ន ាំ 

២០១៧-

២០១៩ ទ្ត្ូវ 

បានដរៀបចាំ  

និងធនធាន 

ហិរញ្ញវត្ថុ ទ្ត្ូវ

បានកាំណត្់ 

នភាព

ដោយ 

កកលម្ែ សូ

ចនករឱយ

ានភាព 

ទ្រប់ទ្ជុង

ដទ្ជាយ  

និងរំដលច

សូចនករ   

រនាឺេះទ្បចាាំ

ឆ្ន ាំដ ើម្ប ីដធវើ

ជាមូ្លោា ន 

សទ្ាប់ 

ដរៀបចាំ 

កាំណត្់ 

ត្ទ្មូ្វការ

ធនធាន 

ហិរញ្ញវត្ថុ 

ោក្់ឱ្យ 

អនុវត្្ត្  

និង កផ្សនកទាំង៧ 
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ចរខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋន និងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ព្តូវបាន     

រិនិតយនិងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគតិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ សូចនាររគ្នាឺះព្បចាំព្តីម្មស ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) អនរទ្ទ្ួេ 

ខុសព្តូវ សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ តម ១ តម ២ តម ៣ តម ៤ ថវិកា រដា ថវិកា នដគ្ ូ ោា នលព្ោង 

២.៣.៣.ដរៀបចាំ

 វិធីសាន្តសតោក់ 

ពិនាុសទ្ាប់វាយ

ត្នម្ាកផ្សនការ

សកម្មភាព

 ាំណាក់កាលរី

៣ 

 វិធីសាន្តសតោក់ 

ពិនាុទ្ត្ូវបាន 

ដរៀបចាំ 

ត្ត្ីាសទី១ 

ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 វិធសីាន្តសត

ោក់ពិនាុទ្ត្ូវ

បាន 

ដរៀបចាំ នងិ

ោក្់ឱ្យ 

អនវុត្ត្្ 

      

- - - 

ដោក  

ប៊ែូ វងេសុខា 

និងដោក ដយ 

ត្  វើកណល 

និងកផ្សនកទាំង៧ 

២.៣.៤.បញ្ចប់

ការដរៀបចាំវិធី

សាន្តសតោក់ពិនាុ

សទ្ាប់វាយ

ត្នម្ាកផ្សនការ

សកម្មភាព

 ាំណាក់កាលរី

៣  

 វិធីសាន្តសតោក់

ពិនាុសទ្ាប់វាយ

ត្នម្ាកផ្សនការ

សកម្មភាព 

 ាំណាក់កាលរី

៣ទ្ត្ូវបាន

ដរៀបចាំរួចរាល់ 

ទ្ត្ីាសរី ២  

ឆ្ន ាំ ២០១៦ 

   វិធីសាន្តសត

ោក់ពិនាុទ្ត្ូវ

បានដធវើ

បចចុបបនន

ភាពនងិ 

ោក្់ឱយ 

អនវុត្ត  

    

- - - 
ដោក 

ប៊ែូ វងេសុខា 

២.៣.៥.

ផ្សេពវផ្សាយវិធី

សាន្តសតោក់ពិនាុ

 វិធីសាន្តសតោក់

ពិនាុសទ្ាប់វាយ

ត្នម្ាកផ្សនការ

១.កចកផ្សាយ 

ដៅទ្ត្ីាសរី១ 

ឆ្ន ាំ២០១៦ 

ានរបាយ

ការណ៍

វឌ្ឍនភាព

ានរបាយ

ការណ៍

វឌ្ឍនភាព 

ានរបាយ

ការណ៍

វឌ្ឍនភាព 

របាយ 

ការណអ៍នុ

វត្តការងារ 

- - - 

ដោក  

ប៊ែូ វងេសុខា 

និងដោក ដយ 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី២៖  

ចរខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋន និងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ព្តូវបាន     

រិនិតយនិងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគតិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ សូចនាររគ្នាឺះព្បចាំព្តីម្មស ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) អនរទ្ទ្ួេ 

ខុសព្តូវ សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ តម ១ តម ២ តម ៣ តម ៤ ថវិកា រដា ថវិកា នដគ្ ូ ោា នលព្ោង 

សទ្ាប់វាយ

ត្នម្ាកផ្សនការ

សកម្មភាព

 ាំណាក់កាល រី

៣  

សកម្មភាព

 ាំណាក់កាលរី

៣ ទ្ត្ូវបាន

ផ្សេពវផ្សាយ ល់ 

កសហវ និង

ទ្កសួងសាថ ប័ន 

២.ផ្សេពវផ្សាយ 

ដៅទ្ត្ីាស 

រី៣ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

(ដ ើម្បីដរៀបចាំ

GDAP3/MAP3

២០១៧-

២០១៩) 

បញ្ហា  

ទ្បឈម្និង

ការងារអនុ

វត្តបនត 

ទ្បចាាំកែម្ក

រា កុម្ភៈនិង

មី្ន 

បញ្ហា  

ទ្បឈម្និង

ការងារអនុ

វត្ត បនត

ទ្បចាាំកែដម្

សា ឧសភា 

និងមិ្ថុន 

បញ្ហា  

ទ្បឈម្និង

ការងារអនុ

វត្តបនតទ្បចាាំ

កែកកកោ 

សីហា និង

កញ្ហញ  

អ.រ.ហ 

ទាំងមូ្ល 

ទ្បចាាំឆ្ន ាំ

២០១៦ ទ្ត្ូវ

បានបូក

សរុប និង

ចងទ្កង 

ដ ើម្បីជា

ធាត្ុចូល

សទ្ាប់

ដរៀបចាំ

កផ្សនការ 

សកម្មភាព      

អ.រ.ហ  

ថមី២០១៧ 

ត្  វើកណល 

២.៣.៦.ដរៀបចាំ

រដទ្ាងថវិកា

និងកផ្សនការលរធ

កផ្សនការថវិកា

និងកផ្សនការលរធ

កម្មរបស់ អ.រ.

ទ្ត្ីាសរី១  

ឆ្ន ាំ២០១៦ 

កផ្សនការ 

ថវិកានិង

កផ្សនការ

      

- - - 

ដោក ដយ ត្  

 វើកណល និង 

កផ្សនករ ាបាល 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី២៖  

ចរខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋន និងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ព្តូវបាន     

រិនិតយនិងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគតិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ សូចនាររគ្នាឺះព្បចាំព្តីម្មស ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) អនរទ្ទ្ួេ 

ខុសព្តូវ សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ តម ១ តម ២ តម ៣ តម ៤ ថវិកា រដា ថវិកា នដគ្ ូ ោា នលព្ោង 

កម្មរបសក់ម្មវិធី

កករទ្ម្ង់ការ

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញ

វត្ថុសាធារណៈ 

ទាំងមូ្ល  

ទ្បកបដោយ

សុទ្កឹត្ភាព និង

ទ្បសិរធភាព 

ហ.និង 

អរគនយកោា ន

ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ

ទ្បកបដោយ 

សុទ្កឹត្ភាពនងិ

ទន់ដពលដវោ  

លរធកម្ម

របស ់អ.រ.

ហ.និង 

អរគនយក- 

ោា នទ្ត្ូវ

បានដរៀបចាំ

ទ្បកប 

ដោយ 

សុទ្កឹត្ភាព

និងទន់ 

ដពលដវោ  

និងហិរញ្ញវត្ថុ 

២.៣.៧.បញ្ចប់

ការពិនិត្យនិង

វាយត្នម្ាពី

ត្ទ្មូ្វការ

ធនធាន 

ហិរញ្ញវត្ថុ 

សទ្ាប់ផ្សតល់ជនូ

កសហវ និង ទ្ក

សងួសាថ ប័នាន

ធនធានហិរញ្ញ

វត្ថុសម្ទ្សប 

ដ ើម្បីអនុវត្ត 

GDAP3/MAP3 

បញ្ចប់ដៅ 

ទ្ត្ីាសរី២  

 ត្ត្មូវការ 

ធនធាន

ហិរញញ្វត្ថុ

ថុសត្ាប់

អនុវត្ត

សកម្មភាព

ដាំណ្តក្់

    

៥

៥២៨ ០០០ 

                     

-    

                    

-     

ដោក  

ដយ ត្ វើកណល 

និងកផ្សនកទាំង៧ 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី២៖  

ចរខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋន និងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ព្តូវបាន     

រិនិតយនិងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគតិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ សូចនាររគ្នាឺះព្បចាំព្តីម្មស ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) អនរទ្ទ្ួេ 

ខុសព្តូវ សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ តម ១ តម ២ តម ៣ តម ៤ ថវិកា រដា ថវិកា នដគ្ ូ ោា នលព្ោង 

 ល់កសហវ 

និងទ្កសួងសាថ ប័

នកនុងការអនុវត្ត 

GDAP3/MAP3 

កាលទី៣ 

របសទ់្កសងួ 

សាថ ប័នត្ត្ូវ

បានពិនតិ្យ 

និងផ្សដល់ជនូ 

២.៣.៨.កក

សទ្មួ្លនិងោក់

ឱយអនុវត្តរទ្ម្ង់

របាយការណ៍

វឌ្ឍនភាពទ្បចាាំ

ទ្ត្ីាស និង

ទ្បចាាំឆ្ន ាំ 

សទ្ាប់ កសហ

វ និងទ្កសួង-

សាថ ប័ន 

រទ្ម្ង់របាយ

ការណ៍វឌ្ឍន-

ភាពទ្បចាាំទ្ត្ី

ាសនិងទ្បចាាំ

ឆ្ន ាំសទ្ាប់ក

សហវនិង

ទ្កសួង-សាថ ប័ន

ទ្ត្ូវបានកក

សទ្មួ្លនិង 

ោក់ឱយអនុវត្ត 

ទ្ត្ីាសរី១ រទ្ម្ង់របាយ

ការណ ៍

វឌ្ឍនភាព

ទ្បចាាំទ្ត្ី

ាសនិង

ទ្បចាាំឆ្ន ាំ 

ទ្ត្ូវបាន 

កកសទ្មួ្ល

និងោក់ឱយ

អនុវត្ត 

      

៨២០ - - 
ដោក  

ប៊ែូ វងេសុខា 

២.៣.៩.

ផ្សេពវផ្សាយនិង

កណនាំការអនុ

សារាចរសត ីពី

 វិធាននិងនីត្ិវិធី

ននការដរៀបចាំ

ទ្ត្ីាសរី១ 

ឆ្ន ាំ២០១៦ 

កផ្សនការ

ថវិកានិង

កផ្សនការ

      

១ ២៣០ - - 

បណឌ ិត្  

កហ៊ែល ចាំដរើន    

នងិដោក 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី២៖  

ចរខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋន និងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ព្តូវបាន     

រិនិតយនិងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគតិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ សូចនាររគ្នាឺះព្បចាំព្តីម្មស ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) អនរទ្ទ្ួេ 

ខុសព្តូវ សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ តម ១ តម ២ តម ៣ តម ៤ ថវិកា រដា ថវិកា នដគ្ ូ ោា នលព្ោង 

វត្តសារាចរ សត ីពី

 វិធាននិងនតី្ ិវិធី

ននការដរៀបចាំ 

ការអនុវត្តការ 

ទ្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្

ោន និងការ

វាយត្នម្ាដលើ

ការងារកករទ្ម្ង់

ការទ្រប់ទ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

ណៈ 

ការអនុវត្តការ

ទ្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្

ោននិងការវាយ 

ត្នម្ាដលើការងារ

កករទ្ម្ង់ការ

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញ

វត្ថុសាធារណៈ

ទ្ត្ូវបាន

ផ្សេពវផ្សាយ 

លរធកម្ម

របស ់អ.រ.

ហ. 

និង អរគន- 

យកោា ន

ទ្ត្ូវបាន

ដរៀបចាំនងិ 

ោក់ឱយអនុ

វត្ត 

ាស សុែ

ដសនសាន 

២.៤.ទ្បព័នធទ្រប់ទ្រងទ្ត្ួត្

ពិនិត្យតាម្ោននិងវាយ

ត្នម្ាវឌ្ឍនភាពកម្មវិធី 

កករទ្ម្ង់ ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ 

និងោក់ឱយអនុវត្តទ្បកប

ដោយទ្បសិរធភាពនិង

ស័កតិសិរធភាព 

២.៤.១.ទ្ត្ួត្ ពិ

និត្យការ អនុវត្ត

រដទ្ាងថវិកា 

និងកផ្សន ការ

លរធកម្ម របស់

កម្មវិធី PFM

ទ្បចាាំ ឆាស

ការដរៀបចាំនិង 

ការអនុវត្ត

កផ្សនការថវិកា

និង លរធកម្ម 

ទ្ត្ូវបានពទ្ងឹង

និងកកលម្ែ 

ទ្បចាាំទ្ត្ីាស ការអនុវត្ត

កផ្សនការ

ថវិកានិង 

លរធកម្ម 

របស់កម្មវិធី

កករទ្ម្ង់ 

ទ្ត្ូវបាន ពិ

ការអនុវត្ត

កផ្សនការ

ថវិកានិង 

លរធកម្ម 

របស់កម្មវិធី

កករទ្ម្ង់ 

ទ្ត្ូវបាន ពិ

ការអនុវត្ត

កផ្សនការ

ថវិកានិង 

លរធកម្ម 

របស់កម្មវិធី

កករទ្ម្ង់ 

ទ្ត្ូវបាន ពិ

ការអនុវត្ត

កផ្សនការ

ថវិកានិង 

លរធកម្ម 

របស់កម្មវិធី

កករទ្ម្ង់ 

ទ្ត្ូវបាន ពិ

- - - 

ដោក  

ដយ ត្ វើកណល 

និង 

កផ្សនករ ាបាល 

និងហិរញ្ញវត្ថុ 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី២៖  

ចរខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋន និងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ព្តូវបាន     

រិនិតយនិងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគតិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ សូចនាររគ្នាឺះព្បចាំព្តីម្មស ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) អនរទ្ទ្ួេ 

ខុសព្តូវ សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ តម ១ តម ២ តម ៣ តម ៤ ថវិកា រដា ថវិកា នដគ្ ូ ោា នលព្ោង 

និង ទ្បចាាំឆ្ន ាំ និត្យនិងកក

លម្ែ 

និត្យនិងកក

លម្ែ 

និត្យនិងកក

លម្ែ 

និត្យនិងកក

លម្ែ 

២.៤.២. 

តាម្ោននិង

ទ្ត្ួត្ពិនិត្យការ

អនុវត្តកផ្សនការ 

សកម្មភាព 

GDAP3 និង 

MAP3 

១.ានរបាយ 

ការណ៏វឌ្ឍន-

ភាពទ្បចាាំទ្ត្ី

ាសនិង  

ឆ្ន ាំរបស់ អរគ

នយកោា ននិង

ទ្កសួង សាថ ប័ន 

២.ានរបាយ

ការណ៍សត ីពីកិចច

ទ្បឈម្និងអនុ

សាសន៍ដោេះ

ទ្សាយបញ្ហា

ទ្បឈម្ននការ

អនុវត្ត 

ទ្បចាាំទ្ត្ីាស 

នងិទ្បចាាំឆ្ន ាំ 

ានរបាយ

ការណទ៍្បចាាំ

ទ្ត្ីាស

របសអ់ងគ

ភាពដទ្កាម្

ឱវារ 

កសហវ 

និងទ្កសួង 

សាថ ប័ន 

ានរបាយ

ការណទ៍្បចាាំ

ទ្ត្ីាស

របសអ់ងគ

ភាពដទ្កាម្

ឱវារ 

កសហវ 

និងទ្កសួង 

សាថ ប័ន 

ានរបាយ

ការណទ៍្បចាាំ

ទ្ត្ីាស

របសអ់ងគ

ភាពដទ្កាម្

ឱវារ 

កសហវ 

និងទ្កសួង 

សាថ ប័ន 

ានរបាយ

ការណទ៍្បចាាំ

ទ្ត្ីាស និង

ឆ្ន ាំរបស់អងគ

ភាពដទ្កាម្

ឱវារ 

កសហវ 

និងទ្កសួង 

សាថ ប័ន 

- - - កផ្សនកទាំង៧ 

២.៤.៣.អនុវត្ត 

យនតការដោេះ

ានរបាយ 

ការណ៍សត ីពីការ

ដរៀងរាល ់

ត្ត្ីាស 

ប្រជុាំនងិ 

ណរៀបចាំ 

ប្រជុាំនងិ 

ណរៀបចាំ 

ប្រជុាំនងិ 

ណរៀបចាំ 

ប្រជុាំនិង 

ណរៀបចាំ 
- - - 

បណឌ ិត្  

កហ៊ែល ចាំដរើន 
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ចរខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋន និងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ព្តូវបាន     

រិនិតយនិងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគតិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ សូចនាររគ្នាឺះព្បចាំព្តីម្មស ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) អនរទ្ទ្ួេ 

ខុសព្តូវ សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ តម ១ តម ២ តម ៣ តម ៤ ថវិកា រដា ថវិកា នដគ្ ូ ោា នលព្ោង 

ទ្សាយបញ្ហា  

ទ្បឈម្កនុងការ

អនុវត្តកផ្សនការ

សកម្មភាពនន

ការងារកក

រទ្ម្ង់ការ

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញ

វត្ថុសាធារណៈ 

ដោេះទ្សាយ 

បញ្ហា ទ្បឈម្ 

របាយ 

ការណ៍ណោេះ

ត្សាយបញ្ហា

ទ្បឈមក្នុង

ការអនវុត្ត 

GDAP3/ 

MAP3  

របាយ 

ការណ៍ណោេះ

ត្សាយបញ្ហា

ទ្បឈមក្នុង

ការអនវុត្ត

GDAP3/ 

MAP3  

របាយ 

ការណ៍ណោេះ

ត្សាយបញ្ហា

ទ្បឈមក្នុង

ការអនវុត្ត 

GDAP3/ 

MAP3  

របាយ 

ការណ៍ណោេះ

ត្សាយបញ្ហា

ទ្បឈមក្នុង

ការអនុវត្ត 

GDAP3/ 

MAP3  
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី៣៖  

ចាំលណះដឹង គ្ាំនិត រ្ួចល រ្ើម្ អនុសាសន៍ នវនុវតរន៍ ជាំនួយបលចចរលទ្ស និងសម្តថភារធនធានម្នុសស ព្តូវបាន រ្េ់ជូនព្រសួង-សាថ ប័នពារ់រ័នធ ព្បរបលដ្ឋយគុ្ណភារនិងព្តូវបានយរលៅលព្បើ

ព្បាស់ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 
សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ សូចនាររគ្នាឺះព្បចាំព្តីម្មស ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) អនរទ្ទ្ួេ 

ខុសព្តូវ សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ តម្ ១ តម ២ តម្ ៣ តម្ ៤ ថវិកា រដា ថវិកា នដគ្ ូ ោា នលព្ោង 

៣.១.សម្ត្ថភាពធនធាន

ម្នុសេសត ីពីជាំនញ និង 

ការសទ្ម្បសទ្មួ្ល របស់

អ.រ.ហ និង ទ្កសួង-សាថ

ប័ន ទ្ត្ូវបានពទ្ងឹង 

៣.១.១.ដរៀបចាំ

កផ្សនការកសាង

សម្ត្ថភាពរបស់ 

អ.រ.ហសទ្ាប់

ឆ្ន ាំ២០១៧ និង/

ឬ ឆ្ន ាំបនត បនា ប់ 

ានកផ្សនការ   

កសាងសម្ត្ថ- 

ភាព របស់ អ.រ

.ហ 

ទ្ត្ីាសរី៤   ដសចកតីទ្ ង

កផ្សនការ    

កសាង 

សម្ត្ថភាព

ទ្ត្ូវបាន 

ដរៀបចាំ 

ដសចកតីទ្ ង

កផ្សនការ 

កសាង 

សម្ត្ថភាព

ទ្ត្ូវបាន 

ោក់ជូន 

ថ្នន ក់ ឹកនាំ 

ដសចកតីទ្ ង

កផ្សនការ 

កសាង 

សម្ត្ថភាព

ទ្ត្ូវបាន 

អនុម័្ត្ 

- - - 
ដោក   

ដយ ត្ វើកណល 

៣.១.២.ពទ្ងឹង

សម្ត្ថភាពម្ន្តនតី 

អ.រ.ហ. តាម្   

រយៈការចូលរួម្

វរគបណតុ េះបណាត

ល សិកាខ សាោ 

ទាំងកនុងនិង 

ដទ្ៅទ្បដរស 

ានរបាយ 

ការណ៍សត ីពីការ

ចូលរួម្វរគ      

បណតុ េះបណាត ល

និងសិកាខ សាោ 

- ៥នក់កនុង 

ឆាសរី១ 

- ៥នក់កនុង 

ឆាសរី២ 

  ម្ន្តនតី៥នក់ 

ទ្ត្ូវបាន   

បណតុ េះ     

បណាត ល 

  ម្ន្តនតី៥នក់

ទ្ត្ូវបាន   

បណតុ េះ      

បណាត ល 
- ១៨២ ២០០ - កផ្សនកទាំង៧ 

៣.១.៣.ដរៀបចាំ

កិចចទ្បជុាំតាម្ 

កផ្សនកនីមួ្យៗនន 

ានរបាយ ការ

ណ៍៍សដងខបសត ីពី

ការកចក រំកលក

២ ងកនុង ១ឆ្ន ាំ   ានរបាយ

ការណ៍ ៍

សដងខបសត ីពី

  ានរបាយ

ការណ៍ ៍

សដងខបសត ីពី

- - - កផ្សនកទាំង៧ 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី៣៖  

ចាំលណះដឹង គ្ាំនិត រ្ួចល រ្ើម្ អនុសាសន៍ នវនុវតរន៍ ជាំនួយបលចចរលទ្ស និងសម្តថភារធនធានម្នុសស ព្តូវបាន រ្េ់ជូនព្រសួង-សាថ ប័នពារ់រ័នធ ព្បរបលដ្ឋយគុ្ណភារនិងព្តូវបានយរលៅលព្បើ

ព្បាស់ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 
សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ សូចនាររគ្នាឺះព្បចាំព្តីម្មស ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) អនរទ្ទ្ួេ 

ខុសព្តូវ សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ តម្ ១ តម ២ តម្ ៣ តម្ ៤ ថវិកា រដា ថវិកា នដគ្ ូ ោា នលព្ោង 

អ.រ.ហ. ដ ើម្បី 

កចករំកលកបរ

ពិដសាធន៍ 

បរពិដសាធន៍ ការកចក 

រំកលកបរ 

ពិដសាធន៍ 

ការកចក 

រំកលកបរ 

ពិដសាធន៍ 

៣.១.៤.រសេន

កិចចសិកាសត ីពី

ការទ្របទ់្រង

ចាំណូលនិងទ្ចក

ដចញចូលកត្ 

មួ្យនងិដរៀបចាំ 

វរគបណតុ េះ បណាត

លជាំនញសត ីពី

ការដរៀបចាំ និង

អនុវត្តថវិកា,

កិចចលរធកម្ម  

សាធារណៈ និង

ការទ្រប់ទ្រង

ទ្រពយសម្បត្តិរ ា 

។ល។ 

- ម្ន្តនតី២០នក់ 

ដធវើ ាំដណើរ 

រសេនកិចច 

សិកាសត ីពីការ

ទ្រប់ទ្រង 

ចាំណូល និង 

ទ្ចកដចញចូល

កត្ម្ួយ 

- ម្ន្តនតី២០ នក់ 

ទ្ត្ូវបានបណតុ េះ

បណាត លសត ីការ

ដរៀបចាំនិង អនុ

វត្តថវិកា, កិចច

លរធកម្ម និង

ទ្រប់ទ្រងទ្រពយ

- ទ្ត្ីាសរី២ 

- ទ្ត្ីាសរី៣ 

   ម្ន្តនតី២០ 

នក់ដធវើ 

 ាំដណើរ 

រសេនកិចច

សិកាសត ីពី

ការទ្រប ់

ទ្រងចាំណូល 

និងទ្ចក 

ដចញចូលកត្

មួ្យ 

ម្ន្តនតី២០ 

នក់ទ្ត្ូវ 

បានបណតុ េះ

បណាត លសត ី

ការដរៀបចាំ 

និងអនុវត្ត 

ថវិកា, កិចច

លរធកម្ម និង

ទ្រប់ទ្រង

ទ្រពយ 

សម្បត្តិរ ា 

។ល។  

១៥០ ៤០០ - - 
ដោក  

ដយ ត្ វើកណល 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី៣៖  

ចាំលណះដឹង គ្ាំនិត រ្ួចល រ្ើម្ អនុសាសន៍ នវនុវតរន៍ ជាំនួយបលចចរលទ្ស និងសម្តថភារធនធានម្នុសស ព្តូវបាន រ្េ់ជូនព្រសួង-សាថ ប័នពារ់រ័នធ ព្បរបលដ្ឋយគុ្ណភារនិងព្តូវបានយរលៅលព្បើ

ព្បាស់ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 
សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ សូចនាររគ្នាឺះព្បចាំព្តីម្មស ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) អនរទ្ទ្ួេ 

ខុសព្តូវ សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ តម្ ១ តម ២ តម្ ៣ តម្ ៤ ថវិកា រដា ថវិកា នដគ្ ូ ោា នលព្ោង 

សម្បត្តិ រ ា។

ល។ 

៣.២. សម្ត្ថភាពសាថ ប័ន 

(អ.រ.ហ,  វិរាសាថ ន 

ដស ាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ 

និងទ្កសួង-សាថ ប័ន) ទ្ត្ូវ

បានពទ្ងឹង 

៣.២.១.សហ

ការជាមួ្យវិរា

សាថ នដស ាកិចច

និងហិរញ្ញវត្ថុ 

ដរៀបចាំកផ្សនការក

សាងសម្ត្ថ- 

ភាពសទ្ាប់ 

ទ្កសួង-សាថ ប័ន

ដទ្កាម្កម្មវិធ ី

កករទ្ម្ង់ការ 

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញ 

វត្ថុសាធារណៈ 

ានកផ្សនការ   

កសាងសម្ត្ថ

ភាព 

ទ្ត្ីាសរី៤ កផ្សនការ 

កសាង 

សម្ត្ថភាព

ទ្ត្ូវបានពិ

កាជាមួ្យ 

EFI 

ដសចកតីទ្ ង 

បឋម្ទ្ត្ូវ 

បានដរៀបចាំ 

ដសចកតីទ្ ង

បឋម្ទ្ត្ូវ 

បានោក់

ជូនថ្នន ក់

 ឹកនាំ      

ពិនិត្យ  

កផ្សនការ 

កសាង 

សម្ត្ថភាព

ទ្ត្ូវបាន 

ដរៀបចាំ 

- - - 
ដោក  

ដយ ត្ វើកណល 

៣.២.២.ដធវើការ

វាយត្នម្ាអាំពី

ានរបាយ

ការណ៍វាយត្នម្ា

ទ្ត្ីាសរី៣   ទ្កបែ័ណឌ

វាយត្នម្ា

ានរបាយ

ការណ៍វាយ

  

១ ១៤០ - - 
ដោក 

ដយ ត្ វើកណល 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី៣៖  

ចាំលណះដឹង គ្ាំនិត រ្ួចល រ្ើម្ អនុសាសន៍ នវនុវតរន៍ ជាំនួយបលចចរលទ្ស និងសម្តថភារធនធានម្នុសស ព្តូវបាន រ្េ់ជូនព្រសួង-សាថ ប័នពារ់រ័នធ ព្បរបលដ្ឋយគុ្ណភារនិងព្តូវបានយរលៅលព្បើ

ព្បាស់ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 
សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ សូចនាររគ្នាឺះព្បចាំព្តីម្មស ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) អនរទ្ទ្ួេ 

ខុសព្តូវ សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ តម្ ១ តម ២ តម្ ៣ តម្ ៤ ថវិកា រដា ថវិកា នដគ្ ូ ោា នលព្ោង 

ទ្បសិរធភាពនន

ការដទ្បើទ្បាស់

ជាំនួយបដចចក

ដរសនិងត្ទ្មូ្វ 

ការជាំនួយ 

បដចចកដរស

របសអ់ងគភាព

ដទ្កាម្ឱវារ    

កសហវ  

ដលើទ្បសិរធភាព

ននការដទ្បើទ្បាស់ 

ជាំនួយបដចចក- 

ដរសនិងត្ទ្មូ្វ

ការជាំនួយ    

បដចចកដរស 

ទ្ត្ូវបាន

ដរៀបចាំ 

ត្នម្ាដលើ 

ទ្បសិរធភាព

ននការដទ្បើ

ទ្បាស់ជាំនួយ

បដចចកដរស 

និងកផ្សនករ ាបា

លនិង 

ហិរញ្ញវត្ថុ 

៣.២.៣.ដរៀបចាំ

កិចចទ្បជុាំតាម្ 

កផ្សនកដ ើម្ប ី  

កចករំកលក        

បរពិដសាធន៍ 

(GDP3/ 

MAP3)របស ់

ទ្កសួង-សាថ ប័ន

កនុងការអនុវត្ត 

ានរបាយ 

ការណ៍សដងខប

សត ីពីការ     

កចករំកលក   

បរដសាធន ៍

២ ង កនុង១ ឆ្ន ាំ   ានរបាយ

ការណ ៍

សដងខបសត ីពី

ការកចក 

រំកលកបរ 

ពិដសាធន៍ 

  ានរបាយ

ការណ ៍

សដងខបសត ីពី

ការកចក 

រំកលកបរ 

ពិដសាធន៍ 

- - - កផ្សនកទាំង៧ 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី៣៖  

ចាំលណះដឹង គ្ាំនិត រ្ួចល រ្ើម្ អនុសាសន៍ នវនុវតរន៍ ជាំនួយបលចចរលទ្ស និងសម្តថភារធនធានម្នុសស ព្តូវបាន រ្េ់ជូនព្រសួង-សាថ ប័នពារ់រ័នធ ព្បរបលដ្ឋយគុ្ណភារនិងព្តូវបានយរលៅលព្បើ

ព្បាស់ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 
សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ សូចនាររគ្នាឺះព្បចាំព្តីម្មស ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) អនរទ្ទ្ួេ 

ខុសព្តូវ សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ តម្ ១ តម ២ តម្ ៣ តម្ ៤ ថវិកា រដា ថវិកា នដគ្ ូ ោា នលព្ោង 

កម្មវិធកីករទ្ម្ង់ 

ការទ្របទ់្រង 

ហិរញ្ញវត្ថុ     

សាធារណៈ 

៣.២.៤.ដរៀបចាំ

វរគបណតុ េះ       

បណាត លសត ីពី

ជាំនញ 

សទ្ម្បសទ្មួ្ល/ 

រាំនក់រាំនង 

សាធារណៈ 

 ល់ម្ន្តនតីតាម្ 

ទ្កសួង-សាថ ប័ន 

និងអងគភាព 

ដទ្កាម្ឱវារ ក

សហវ 

ម្ន្តនតីបដងាគ ល

ចាំនួន៥៥នក់ 

យល់ ឹងអាំពី 

ជាំនញសទ្ម្ប

សទ្មួ្ល/ 

រាំនក់រាំនង   

សាធារណៈ 

ទ្ត្ីាសរី៣    ម្ន្តនតី 

បដងាគ ល

ចាំនួន៥៥

នក់យល់ 

 ឹងអាំពី 

ជាំនញ 

សទ្ម្ប 

សទ្មួ្ល/ 

រាំនក់រាំនង 

សាធារណៈ 

  

                    

-     

                     

-    

                    

-     

ដោក  

ដយ ត្ វើកណល 

និងដោក 

ាស សុែ

ដសនសាន 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី៣៖  

ចាំលណះដឹង គ្ាំនិត រ្ួចល រ្ើម្ អនុសាសន៍ នវនុវតរន៍ ជាំនួយបលចចរលទ្ស និងសម្តថភារធនធានម្នុសស ព្តូវបាន រ្េ់ជូនព្រសួង-សាថ ប័នពារ់រ័នធ ព្បរបលដ្ឋយគុ្ណភារនិងព្តូវបានយរលៅលព្បើ

ព្បាស់ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 
សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ សូចនាររគ្នាឺះព្បចាំព្តីម្មស ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) អនរទ្ទ្ួេ 

ខុសព្តូវ សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ តម្ ១ តម ២ តម្ ៣ តម្ ៤ ថវិកា រដា ថវិកា នដគ្ ូ ោា នលព្ោង 

៣.៣.សងគត្ិភាពនន 

ទ្បព័នធនិងលិែិត្បោា ន 

រត្ិយុត្តសទ្ាប់ទ្រប់ទ្រង 

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទ្ត្ូវ

បានពទ្ងឹងនិងផ្សលិត្ 

៣.៣.១.ដរៀបចាំ

ដសៀវដៅ 

ម្រគុដរសក៍ 

ទ្រប់ទ្រង  

ហិរញ្ញវត្ថុ 

សាធារណៈ

របស់ EU/ 

របស ់អ.រ.ហ. 

ដសៀវដៅម្រគុ

ដរសក៍ទ្រប់ទ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុ     

សាធារណៈ 

(EU/GSC) ទ្ត្ូវ 

បានផ្សេពវផ្សាយ 

ទ្ត្ីាសរី៤   ឯកសារ ក់

ព័នធទ្ត្ូវបាន

ទ្បមូ្លផ្សតុាំ 

និង វិភារ 

រកចាំណុច 

កងវេះខាត្  

ដសចកតីទ្ ង 

បឋម្ទ្ត្ូវ 

បានោក់

ទ្បជុាំនផ្សាកនុង 

ាន 

ដសៀវដៅ 

ម្រគុដរសក៍ 

និងផ្សេពវ 

ផ្សាយ 

អនុវត្ត 

                    

-     

                     

-    

៣

៣០ ០០០ 

ដោក  

ដយ ត្ វើកណល 

និងកផ្សនករ ាបា

លនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

៣.៣.២.សហ-

ការជាមួ្យ អរគ

ដលខាធិការ 

ោា ននន កសហវ 

ដរៀបចាំម្រគុដរស

ក៍ទ្របទ់្រង

ហិរញ្ញវត្ថុ 

សាធារណៈ

របស ់កសហវ  

ានដសចកតី 

ទ្ ងដលើករី១ 

ននដសៀវដៅម្រគុ

ដរសក៍ទ្រប់ទ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុ     

សាធារណៈ 

របស់ទ្កសួង 

ដស ាកិចចនិង 

ហិរញ្ញវត្ថុ 

ទ្ត្ីាសរី៤  ានដសចកតី

ទ្ ងាត្ិ-

កានុទ្កម្ 

ានដសចកតី

ទ្ ងបឋម្ 

- ម្.រ.ហ.

របស់

ទ្កសួង 

ដស ាកិចច 

និងហិរញ្ញ 

វត្ថុទ្ត្ូវបាន  

ោក់ឱយ

ពិភាកាជា 

មួ្យអនតរ 

អរគនយក

ានដសចកតី

ទ្ ងដលើក 

រី១ 

                    

-     

                     

-    

                 

៣០ ០០០  

ដោក  

ដយ ត្ វើកណល 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី៣៖  

ចាំលណះដឹង គ្ាំនិត រ្ួចល រ្ើម្ អនុសាសន៍ នវនុវតរន៍ ជាំនួយបលចចរលទ្ស និងសម្តថភារធនធានម្នុសស ព្តូវបាន រ្េ់ជូនព្រសួង-សាថ ប័នពារ់រ័នធ ព្បរបលដ្ឋយគុ្ណភារនិងព្តូវបានយរលៅលព្បើ

ព្បាស់ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 
សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ សូចនាររគ្នាឺះព្បចាំព្តីម្មស ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) អនរទ្ទ្ួេ 

ខុសព្តូវ សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ តម្ ១ តម ២ តម្ ៣ តម្ ៤ ថវិកា រដា ថវិកា នដគ្ ូ ោា នលព្ោង 

ោា នបដចចក 

ដរស 

- ម្.រ.ហ. 

របស់

ទ្កសួង

ដស ាកិចច

និង  

ហិរញ្ញវត្ថុ

ទ្ត្ូវបាន 

ដរៀបចាំកក

សទ្មួ្ល 

៣.៣.៣.ដរៀបចាំ

ម្រគុដរសក៍ 

ទ្រប់ទ្រង   

ហិរញ្ញវត្ថុ សា

ធារណៈ របស ់        

រាជរោា ភិបាល 

ានដសចកតី 

ទ្ ងម្រគុដរសក៍

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញ 

វត្ថុសាធារណៈ 

របស់រោា ភិបាល 

ទ្ត្ីាសរី៤ ទ្កុម្ 

ការងារ

បដចចកដរស

ទ្ត្ូវបាន

ដរៀបចាំ និង

ោ ងត្ិច

ជាំនញការ 

ឯកសារ ក់

ព័នធទ្ត្ូវ 

ទ្បមូ្លផ្សតុាំ 

និង វិភារ 

រកចាំណុច ក

ងវេះខាត្  

ដសចកតីទ្ ង

បឋម្ទ្ត្ូវ 

បានោក់ 

ទ្បជុាំនផ្សាកនុង 

ានដសចកតី

ទ្ ងបឋម្ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

ដោក  

កប ន ធីរុងគ 

និងដោក  

ដយ ត្ វើកណល 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី៣៖  

ចាំលណះដឹង គ្ាំនិត រ្ួចល រ្ើម្ អនុសាសន៍ នវនុវតរន៍ ជាំនួយបលចចរលទ្ស និងសម្តថភារធនធានម្នុសស ព្តូវបាន រ្េ់ជូនព្រសួង-សាថ ប័នពារ់រ័នធ ព្បរបលដ្ឋយគុ្ណភារនិងព្តូវបានយរលៅលព្បើ

ព្បាស់ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 
សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ សូចនាររគ្នាឺះព្បចាំព្តីម្មស ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) អនរទ្ទ្ួេ 

ខុសព្តូវ សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ តម្ ១ តម ២ តម្ ៣ តម្ ៤ ថវិកា រដា ថវិកា នដគ្ ូ ោា នលព្ោង 

កនុងទ្សុក២

រូបទ្ត្ូវបាន

ដទ្ជើសដរើស 

៣.៣.៤. 

កាំណត្់បញ្ហា  

ទ្បឈម្ទ្បទក់

ទ្កឡាោន រវាង 

កាំកណរទ្ម្ង់ 

ទាំងបី PFM,

PAR និង D&D 

និងដរៀបចាំកិចច

ទ្បជុាំដោេះ

ទ្សាយ 

បញ្ហា ទ្បឈម្ 

ទ្ត្ូវបានកាំណត្់ 

និងានរបាយ

ការណ៍សត ីពីការ

ដោេះទ្សាយ

បញ្ហា ទ្បឈម្ 

ដរៀងរាល ់

ទ្ត្ីាស 

បញ្ហា       

ទ្បឈម្ទ្ត្ូវ 

បានកាំណត្់ 

របាយ 

ការណ៍សត ីពី

ការដោេះ

ទ្សាយបញ្ហា  

ទ្បឈម្ 

របាយ 

ការណ៍សត ីពី

ការដោេះ

ទ្សាយបញ្ហា  

ទ្បឈម្ 

របាយ 

ការណ៍សត ីពី

ការដោេះ

ទ្សាយបញ្ហា  

ទ្បឈម្ 
- ៦៤ ០០០ - 

បណឌ ិត្  

កហ៊ែល ចាំដរើន 

និងដោក  

ប៊ែូ វងេសុខា 

៣.៣.៥.ដរៀបចាំ

កផ្សនការ

សកម្មភាព

ទ្បទក់ ទ្កឡាោន

រវាង កាំកណ

ានកផ្សនការ 

សកម្មភាព 

ទ្បទក់ទ្កឡាោន

រវាងកាំកណ 

រទ្ម្ង់ទាំងបី 

ទ្ត្ីាសរី៣   កផ្សនការ

សកម្មភាព 

ទ្បទក់

ទ្កឡាោន

រវាងកាំកណ

កផ្សនការ 

សកម្មភាព

ទ្បទក់ 

ទ្កឡាោន     

រវាងកាំកណ 

  

- - - 

បណឌ ិត្  

កហ៊ែល ចាំដរើន 

និងដោក 

ប៊ែូ វងេសុខា 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី៣៖  

ចាំលណះដឹង គ្ាំនិត រ្ួចល រ្ើម្ អនុសាសន៍ នវនុវតរន៍ ជាំនួយបលចចរលទ្ស និងសម្តថភារធនធានម្នុសស ព្តូវបាន រ្េ់ជូនព្រសួង-សាថ ប័នពារ់រ័នធ ព្បរបលដ្ឋយគុ្ណភារនិងព្តូវបានយរលៅលព្បើ

ព្បាស់ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 
សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ សូចនាររគ្នាឺះព្បចាំព្តីម្មស ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) អនរទ្ទ្ួេ 

ខុសព្តូវ សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ តម្ ១ តម ២ តម្ ៣ តម្ ៤ ថវិកា រដា ថវិកា នដគ្ ូ ោា នលព្ោង 

រទ្ម្ង់ ទាំងបី 

PFM, PAR និង 

D&D 

PFM, PAR  

និង D&D 

រទ្ម្ង់ទាំង

បីPFM, 

PAR និង 

D&D ទ្ត្ូវ

បាន កាំណត្់ 

រទ្ម្ង់ទាំងបី 

PFM, PAR 

និង D&D 

ទ្ត្ូវបាន 

កាំណត្់ 

៣.៣.៦.វាយ 

ត្នម្ាទ្កបែ័ណឌ  

ចាំណាយសាធារ

ណៈ របស់

ទ្បដរស កម្ពុជា 

ានរបាយ

ការណ៍សត ីពីការ

វាយត្នម្ា    

ទ្កបែ័ណឌ       

ចាំណាយសាធារ

ណៈ របស់

ទ្បដរស កម្ពុជា 

ទ្ត្ីាសរី៤   ានដសចកតី

ទ្ ងរី១ 

ានដសចកតី

ទ្ ងរី២ 

ានរបាយ

ការណ៍វាយ

ត្នម្ា     

ទ្កបែ័ណឌ  

ចាំណាយសា

ធារណៈ

របស់កម្ពុជា 

- - - 

ដោក  

កប ន ធីរុងគ 

និងដោក  

អ៊ែុង លុយណា 

៣.៣.៧.ដរៀបចាំ

នីត្ិវិធីសទ្ាប់

ដលើករឹកចិត្ត

 ល់ទ្កុម្ការងារ

កករទ្ម្ង់តាម្ 

ទ្កសួង សាថ ប័ន 

នីត្ិវិធីទ្ត្ូវបាន

ដរៀបចាំ និង ការ

ដលើករឹកចិត្តទ្ត្ូវ

បានផ្សតល់ជនូ

ទ្កុម្ការងារកក

រទ្ម្ង់ 

ទ្ត្ីាសរី២    នីត្ិវិធីទ្ត្ូវ

បានដរៀបចាំ 

និងការ

ដលើករឹក 

ចិត្តទ្ត្ូវបាន

ផ្សតល់ជនូ

    

- - - 
បណឌ ិត្  

កហ៊ែល ចាំដរើន 



 

ចកខុវស័ិយនិងយុរធសាន្តសត  របស់ អ.រ.ហ.                                              77 

 

េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី៣៖  

ចាំលណះដឹង គ្ាំនិត រ្ួចល រ្ើម្ អនុសាសន៍ នវនុវតរន៍ ជាំនួយបលចចរលទ្ស និងសម្តថភារធនធានម្នុសស ព្តូវបាន រ្េ់ជូនព្រសួង-សាថ ប័នពារ់រ័នធ ព្បរបលដ្ឋយគុ្ណភារនិងព្តូវបានយរលៅលព្បើ

ព្បាស់ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ សរម្ាភារ 
សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ សូចនាររគ្នាឺះព្បចាំព្តីម្មស ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ) អនរទ្ទ្ួេ 

ខុសព្តូវ សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ តម្ ១ តម ២ តម្ ៣ តម្ ៤ ថវិកា រដា ថវិកា នដគ្ ូ ោា នលព្ោង 

ទ្កសួង សាថ ប័ន ទ្កុម្ការងារ    

កករទ្ម្ង់

ទ្កសួង  

សាថ ប័ន 
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ឧបសម្ព័នធ ឃ.   ក្នការសរម្ាភាររយៈលរេម្ធយម្ ២០១៦-២០១៨ 
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ឧបសម្ព័នធ ឃ. ក្នការសរម្ាភាររយៈលរេម្ធយម្ ២០១៦-២០១៨ 

ឃ១. ក្នការសរម្ាភាររួម្ រយៈលរេម្ធយម្ ២០១៦-២០១៨ 

ក១. ការងារ កឹនាំនងិទ្របទ់្រង 

១. ដរៀបចាំរបាយការណ៍វាយត្នម្ា PFM ទ្បចាាំឆ្ន ាំ ២០១៤ 

២. ដរៀបចាំដបាេះពុម្ព នងិកចកផ្សាយរបាយការណ៍លរធផ្សលវាយត្នម្ាទ្បពន័ធទ្រប់ទ្រងហញិ្ញវត្ថសុាធារណៈ (PEFA) 

៣. ដរៀបចាំដបាេះពុម្ពចកខុវិស័យនងិយុរធសាន្តសតសត ពីីកម្មវិធីកកទ្ម្ងក់ារទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ាំណាក់កាលរី៣ 

៤. ផ្សេពវផ្សាយកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ាំណាក់កាលរី៣ នងិជាំរញុការអនុវត្តកផ្សនការសកម្មភាពរបស់ ទ្កសួងសាថ ប័ន (MAP3) 

៥. ពនិិត្យនិង កកលម្ែដោលការណ៍នងិយនតការទ្ត្ួត្នតិ្យ តាម្ោននងិវាយត្នម្ាសមិ្រធកម្មរបស់អ.រ.ហ.នងិម្ន្តនតអី.រ.ហ. 

៦. ទ្បជុាំទ្ត្ួត្ពនិិត្យវឌ្ឍនភាពកផ្សនការសកម្មភាពលម្ែតិ្តាម្ទ្កុម្នីមួ្យៗទ្បចាាំកែ 

៧. ទ្ត្ួត្ពនិតិ្យការអនុវត្តកផ្សនការសកម្មភាព និងវាយត្នម្ាការអនុវត្តថវិកា កក់ណាត លឆ្ន ាំ នងិទ្បចាាំឆ្ន ាំរបស់ អ.រ.ហ. នងិកម្មវិធីកករទ្ម្ងក់ារទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

៨. ពទ្ងងឹ នងិវាយត្នម្ាការអនុវត្តបរបញ្ហា នផ្សាកនងុ នងិ  វិន័យការងាររបស់ អ.រ.ហ. 

៩. វាយត្នម្ាសមិ្រធកម្មម្ន្តនតទី្បចាាំឆ្ន ាំ និងដរៀបចាំកផ្សនការដទ្ជើសដរើសម្ន្តនតទី្បចាាំឆ្ន ាំសទ្ាប់អ.រ.ហ. 

១០. វាយត្នម្ានិងកកសទ្ម្លួទ្បចាាំឆ្ន ាំដលើកផ្សនការសកម្មភាពលម្ែតិ្តាម្កផ្សនកនីមួ្យៗ /អ.រ.ហ. 

១១. វាយត្នម្ាការអនុវត្តនងិកកលម្ែទ្បចាាំឆ្ន ាំកនុងករណីចាាំបាច់ដលើដោលការណ៍ និងយនតការទ្ត្ួត្ពនិិត្យតាម្ោន នងិវាយត្នម្ារបស់អ.រ.ហ. នងិម្ន្តនត ី

១២. បញ្ចប់ការដរៀបចាំកផ្សនការសកម្មភាពលម្ែិត្ ាំណាកក់ាលរី៣ របស់អរគដលខាធិការ-ោា ន អោគ រធកិារោា ន វិរាសាថ ន នងិអរគនយកោា ន កសហវ  (GDAP3), ទ្កុម្ការងារ

ទ្រប់ទ្រងរដទ្ាងពត័្ា៌នវិរា (FMWG)នងិ ទ្កសួង សាថ ប័ន (MAP3) 

១៣. កកសទ្ម្លួកផ្សនការសកម្មភាពរួម្ ាំណាក់កាលរី៣ដោយកកលម្ែសូចនករឱយានភាពទ្រប់ទ្ជុងដទ្ជាយ នងិ រំដលចសូចនកររនាឺេះទ្បចាាំឆ្ន ាំ  ដ ើម្បីដធវើជាមូ្លោា នសទ្ាប់ 

ដរៀបចាំ GDAP3និង MAP3 សទ្ាប់ឆ្ន ាំ ២០១៧-២០១៩ និងកាំណត្ត់្ទ្ម្ូវការធនធានហិរញ្ញវត្ថ ុ

១៤. ដរៀបចាំវិធីសាន្តសតោកព់និាុសទ្ាប់វាយត្នម្ាកផ្សនការសកម្មភាព ាំណាកក់ាលរី៣ 

១៥. បញ្ចប់ការដរៀបចាំវិធីសាន្តសតោកព់និាុសទ្ាប់វាយត្នម្ាកផ្សនការសកម្មភាព ាំណាកក់ាលរី៣ 

១៦. អនុវត្តយនតការដោេះទ្សាយបញ្ហា ទ្បឈម្កនុងការអនុវត្តកផ្សនការសកម្មភាពននការងារកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
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១៧. ដរៀបចាំម្រគដុរសក៍ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈរបស់រាជរោា ភិបាល 

១៨. កាំណត្់បញ្ហា ទ្បឈម្ទ្បទកទ់្កឡាោន រវាងកាំកណរទ្ម្ងទ់ាំងបី PFM,PAR នងិ D&D និងដរៀបចាំកិចចទ្បជុាំ 

១៩. វាយត្នម្ាទ្កបែ័ណឌ ចាំណាយសាធារណៈរបស់ទ្បដរសកម្ពុជា 

២០. ដរៀបចាំនតី្ិវិធសីទ្ាប់ដលើករឹកចិត្ត លទ់្កុម្ការងារកករទ្ម្ងត់ាម្ទ្កសួង សាថ ប័ន 

២១. ពត្ងងឹសមត្ថ្ភាពមន្តនត ីអ.គ.ហ. តាមរយៈការចូលរួមវគ្គបណតុ េះបណ្តត ល សិកាា សាលា ទាំងក្នុងនងិណត្ៅប្រណទស 

ក២. ការងារជាំនញនងិសទ្ម្បសទ្ម្លួ 

២២.ដរៀបចាំទ្ពឹត្តិបទ្ត្ 

២៣.ដរៀបចាំនងិដបាេះពុម្ពសឺមី្ទ្កោស,  Book Mark, ដសៀវដៅកត្់ទ្តា ,ែិត្បណណនងិទ្បត្ិរិនឆ្ន ាំ២០១៧ 

២៤. ដរៀបចាំ វើដ អូរាីប 

២៥. ដរៀបចាំកម្មវិធផី្សេពវផ្សាយអាំពកីម្មវិធកីករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈសទ្ាប់សាធារណជន 

២៦. ផ្សេពវផ្សាយវិធសីាន្តសតោក់ពនិាុសទ្ាប់វាយត្នម្ាកផ្សនការសកម្មភាព ាំណាក់កាលរី៣ 

២៧. កកសទ្ម្លួ នងិោក់ឱយអនុវត្តរទ្ម្ង់របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពទ្បចាាំទ្ត្ីាស និងទ្បចាាំឆ្ន ាំសទ្ាប់ កសហវ នងិទ្កសួង-សាថ ប័ន 

២៨. ផ្សេពវផ្សាយនិងកណនាំការអនុវត្តសារាចរសត ីពីវិធាន និងនតី្ិ វិធនីនការដរៀបចាំ ការអនុវត្ត ការទ្ត្ួត្ពនិតិ្យតាម្ោន និងការវាយត្នម្ាដលើការងារកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ 

២៩. តាម្ោន និងទ្ត្តួ្ពនិតិ្យការអនុវត្តកផ្សនការសកម្មភាព GDAP3 និង MAP3 

៣០. ដរៀបចាំកផ្សនការកសាងសម្ត្ថភាពរបស់ អ.រ.ហ សទ្ាប់ឆ្ន ាំ២០១៧ និង/ឬ ឆ្ន ាំបនតបនា ប់ 

៣១. ដរៀបចាំកិចចទ្បជុាំតាម្កផ្សនកនីមួ្យៗនន អ.រ.ហ. ដ ើម្បីកចករកំលកបរពិដសាធន ៍

៣២.រសេនកិចចសិកាសត ពីីការទ្រប់ទ្រងចាំណូល នងិទ្ចកដចញចូលកត្មួ្យនងិដរៀបចាំវរគបណតុ េះបណាត លជាំនញសតពីីការដរៀបចាំនងិអនុវត្តថវិកា,កិចចលរធកម្មសាធារណៈ និងការ

ទ្រប់ទ្រងទ្រពយសម្បត្តិរ ា ..ល 

៣៣.សហការជាមួ្យវិរាសាថ នដស ាកិចចនងិហរិញ្ញវត្ថុដរៀបចាំកផ្សនការកសាងសម្ត្ថភាពសទ្ាប់ទ្កសួង-សាថ ប័នដទ្កាម្កម្មវិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

៣៤. ដរៀបចាំកិចចទ្បជុាំតាម្កផ្សនកដ ើម្បីកចករំកលក បរពិដសាធន៍ (MAP3)របស់ទ្កសួង-សាថ ប័នកនុងការអនុវត្តកម្មវិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 
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៣៥. ដរៀបចាំវរគបណតុ េះ បណាត លសតពីជីាំនញសទ្ម្បសទ្ម្លួ/រាំនករ់ាំនងសាធារណៈ ល់ម្ន្តនតីបដងាគ លតាម្ទ្កសួង-សាថ ប័ននងិអងគភាពដទ្កាម្ឱវារ កសហវ 

៣៦. សហការជាមួ្យអរគដលខាធិការោា ននន កសហវ ដរៀបចាំម្រគុដរសក៍ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថ ុសាធារណៈរបស់កសហវ 

៣៧.ដរៀបចាំកផ្សនការសកម្មភាពទ្បទក់ទ្កឡាោន រវាងកាំកណរទ្ម្ង់ទាំងបី PFM, PAR និង D&D 

ក៣. ការងាររ ាបាលនងិហរិញ្ញវត្ថ ុ

៣៨. ដរៀបចាំពិធទី្បកាសោក់ឱយអនុវត្ត  ាំណាក់កាលរី៣និង កិចចទ្បជុាំទ្ត្តួ្ពនិតិ្យវាយត្នម្ាវឌ្ឍនភាពទ្បចាាំ ឆ្ន ាំ២០១៥ននកម្មវិធីកករទ្ម្ងក់ារទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

៣៩. ដរៀបចាំកម្មវិធផី្សេពវផ្សាយអាំពកីម្មវិធ ីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈសទ្ាប់ម្ន្តនតរីាជការ 

៤០. ដរៀបចាំវិបសេនរបស់ អ.រ.ហ.ទ្បចាាំឆ្ន ាំ 

៤១. ដរៀបចាំកផ្សនការសកម្មភាពលម្ែតិ្សទ្ាប់អនុវត្តតាម្កផ្សនកទាំង៧ 

៤២. ដធវើបចចុបបននភាពដសៀវដៅម្រគុដរស៍ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ WB 

៤៣. ទ្បត្ិបត្តកិារការងាររ ាបាលហរិញ្ញវត្ថលុរធកម្មទ្សបតាម្នតី្ិ វិធីក លានជាធរាន សទ្ាប់ោាំទ្រ ល់ ាំដណើរការកម្មវិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

៤៤. សទ្ម្បសទ្ម្ួលការអនុវត្តរដទ្ាងថវិកានងិកផ្សនការលរធកម្មឆ្ន ាំ២០១៦ របស់អ.រ.ហ និងអរគនយកោា នទ្បកបដោយស័កតិសិរធភាពនងិទ្បសិរធភាព 

៤៥. ដរៀបចាំរដទ្ាងថវិកានងិកផ្សនការលរធកម្មរបស់កម្មវិធកីករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទាំងមូ្លទ្បកបដោយសុទ្កឹត្ភាពនងិទ្បសិរធភាព 

៤៦. បញ្ចប់ការពនិិត្យនងិវាយត្នម្ាពតី្ទ្ម្ូវការធនធានហិរញ្ញវត្ថសុទ្ាប់ផ្សតលជ់នូ ល់កសហវ នងិទ្កសួងសាថ ប័ន កនុងការអនវុត្ត GDAP3/MAP3 

៤៧. ទ្ត្ួត្ពនិតិ្យការអនុវត្តរដទ្ាងថវិកានិងកផ្សនការលរធកម្មរបស់កម្មវិធី PFMទ្បចាាំឆាសនងិទ្បចាាំឆ្ន ាំ 

៤៨. ដធវើការវាយត្នម្ាអាំពីទ្បសិរធភាពននការដទ្បើទ្បាស់ជាំនយួបដចចកដរសនងិត្ទ្ម្ូវការជាំនយួបដចចកដរសរបស់អងគភាពដទ្កាម្ឱវារ  កសហវ 

៤៩. ដរៀបចាំដសៀវដៅម្រគុដរសកទ៍្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈរបស់ EU/របស់ អ.រ.ហ.។ 
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ឃ២. ក្នការសរម្ាភារេម្ែិត រយៈលរេម្ធយម្ ២០១៦-២០១៨ 

េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី១៖ 

ការយេ់ដឹង ការទ្ទ្ួេសាគ េ់អាំរីភារចាំបាច់ និងការលចះដឹងអាំរីទ្សសនវិស័យនិងការចូេរួម្អនុវតររម្ាវិធីករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ លដ្ឋយសាធារណជនព្គ្ប់ព្សទាប់

ជាន់ថាន រ់និងម្ស្ដនរ ីរាជការព្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថាន រ់ ព្តូវបានបលងកើនជាេាំដ្ឋប់រហូតសលព្ម្ចបានលរញលេញ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៧-២០១៩ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ 

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ 

សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ 

១.១.ឧបករណ៍ផ្សេពវផ្សាយអាំពីកម្មវិធីកក

រទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំទ្បកបដោយរុណភាព នងិ

ោក់ឱយដទ្បើទ្បាស់ទ្បកបដោយ ទ្បសិរធភាព 

១.១.១.ដរៀបចាំទ្ពឹត្តិបទ្ត្ ទ្ពឹត្តិបទ្ត្ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំនិងដបាេះផ្សាយ

ចាំនួន២  ង កនុង១ ឆ្ន ាំ 

 ឆាសរី១ និង ឆាសរី២ (ដរៀងរាល់ឆ្ន ាំ) ដោក  

ាស សុែដសនសាន 

១.១.២.ដរៀបចាំនិងដបាេះពុម្ពសមីឺ្

ទ្កោស, ដសៀវដៅកត្់ទ្តា,ែិត្ប

ណណនិងទ្បត្ិរិនឆ្ន ាំ២០១៨, 

២០១៩ 

- សឺម្ីទ្កោសចាំនួន៣៥០០ ចាប់ 

- Book Mark ចាំនួន៣៥០០ ចាប់ 

- ដសៀវដៅកត្់ទ្តាចាំននួ៣៥០០ ចាប់ 

- ែិត្បណណចាំនួន២៥០០ ចាប់ 

- ទ្បត្ិរិនចាំនួន១០០០ ចាប់ទ្ត្ូវបាន 

ដរៀបចាំកកលម្ែ និងដបាេះផ្សាយ (ឆាសរី

១) 

សឺម្ីទ្កោស , Book Mark, ដសៀវដៅ កត្់

ទ្តា,ែិត្បណណ ,ទ្បត្ិរិន ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ នងិ

ដបាេះផ្សាយជាដរៀងរាល់ឆ្ន ាំទ្បកប ដោយ

ដជារជ័យ 

ដោក  

ាស សុែដសនសាន 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី១៖ 

ការយេ់ដឹង ការទ្ទ្ួេសាគ េ់អាំរីភារចាំបាច់ និងការលចះដឹងអាំរីទ្សសនវិស័យនិងការចូេរួម្អនុវតររម្ាវិធីករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ លដ្ឋយសាធារណជនព្គ្ប់ព្សទាប់

ជាន់ថាន រ់និងម្ស្ដនរ ីរាជការព្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថាន រ់ ព្តូវបានបលងកើនជាេាំដ្ឋប់រហូតសលព្ម្ចបានលរញលេញ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៧-២០១៩ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ 

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ 

សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ 

១.១.៣.ដរៀបចាំ វើដ អរូាីប  វើដ អរូាីប ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ  កកលម្ែ  និង

ផ្សេពវផ្សាយ ដ ើម្បីបន្តញ្ហា បការយល់ ឹង 

(ឆាសរ២ី) 

កែត្ុោ ឆ្ន ាំ២០១៦ ដោក 

ាស សុែដសនសាន 

១.១.៤.របាយការណ៍វាយត្នម្ា 

PFM ទ្បចាាំឆ្ន ាំ ២០១៦ 

របាយការណ៍វាយត្នម្ា PFM ទ្បចាាំឆ្ន ាំ 

២០១៦ ទ្ត្ូវបានដបាេះពុម្ពផ្សាយ (ឆាស

រី១) 

ចាំនួន ៥០០ កាល ដោក 

ាស សុែដសនសាន 

១.១.៥.ដរៀបចាំដបាេះពុម្ព និង កចក

ផ្សាយរបាយការណ៍លរធផ្សល វាយ

ត្នម្ាទ្បព័នធទ្រប់ទ្រងហិញ្ញវត្ថុសា

ធារណៈ (PEFA)  

ដរៀបចាំវាយត្នម្ាទ្បព័នធទ្រប់ទ្រង 

ហិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (PEFA)  

ទ្ត្ីាសរី២ ២០១៩ ដោក 

ប៊ែ ូវងេសុខា 

និងដោក 

ដយ ត្ វើកណល 

១.១.៦.ដរៀបចាំដបាេះពុម្ពចកខុវិស័យ 

និងយុរធសាន្តសតសត ីពីកម្មវិធី 

កកទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសា

ធារណៈ ាំណាក់កាលរី៣  

ដរៀបចាំទ្កបែ័ណឌ កផ្សនការសកម្មភាពរួម្

 ាំណាក់កាលរី៤ (CAP4) 

ទ្ត្ីាសរី៣ ២០១៩ កផ្សនកទាំង៧ 

១.២.កម្មវិធីផ្សេពវផ្សាយអាំពីកម្មវិធីកករទ្ម្ង់

ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទ្ត្ូវបាន

១.២.១.ដរៀបចាំកម្មវិធីផ្សេពវផ្សាយ

អាំពីកម្មវិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង

សិកាខ សាោចាំនួន ៥ដលើក និងសននិសីរ

ចាំនួន ១ដលើក សត ីពីកម្មវិធីកករទ្ម្ង់ការ

- ឆាសរី១៖ សិកាខ សាោចាំនួន២ដលើក 

- ឆាសរី២៖ សិកាខ សាោចាំនួន៣ដលើក 

ដោក 

ាស សុែដសនសាន និង
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី១៖ 

ការយេ់ដឹង ការទ្ទ្ួេសាគ េ់អាំរីភារចាំបាច់ និងការលចះដឹងអាំរីទ្សសនវិស័យនិងការចូេរួម្អនុវតររម្ាវិធីករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ លដ្ឋយសាធារណជនព្គ្ប់ព្សទាប់

ជាន់ថាន រ់និងម្ស្ដនរ ីរាជការព្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថាន រ់ ព្តូវបានបលងកើនជាេាំដ្ឋប់រហូតសលព្ម្ចបានលរញលេញ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៧-២០១៩ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ 

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ 

សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ 

ដរៀបចាំនិងអនុវត្តទ្បកប ដោយទ្បសិរធភាព

និងស័កតិសិរធភាព 

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសទ្ាប់ម្ន្តនតី

រាជការ 

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទ្ត្ូវបាន

ដរៀបចាំ និងផ្សេពវផ្សាយ  ល់ម្ន្តនតីរាជការ 

និងសននិសីរចាំននួ១ដលើក សត ីពីកម្មវិធី 

កករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ និងផ្សេពវផ្សាយ ល់ម្ន្តនតី

រាជការ(ដរៀងរាល់ឆ្ន ាំ) 

កផ្សនករ ាបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ 

១.២.២.ដរៀបចាំកម្មវិធផី្សេពវផ្សាយ

អាំពីកម្មវិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  សទ្ាប់

សាធារណជន 

បរឧដរាសនម្ចាំនួន ១ ដលើក នងិ     

បរយកការណ៍ចាំនួន១ដលើក សត ីពីកម្មវិធ ី   

កករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

ណៈទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ និងផ្សេពវផ្សាយ ល់

សាធារណៈជន (ឆាសរី១) 

ឆាសរី១៖ បរឧដរាសនម្ ១ដលើក 

- បរយកការណ៍ចាំនួន១ដលើក  

- សននិសីរ ២ដលើក  ១ ដលើក 

ដោក 

ាស សុែដសនសាន 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី២៖  

ចរខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសររួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋននិងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ព្តូវបានរិនិតយ 

និងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគតិភារព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៧-២០១៩ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ 

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ 

សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ 

២.១ កផ្សនការសកម្មភាព ២០១៦អ.រ.

ហ.ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំដ ើងឱយានសាន

រត្ិភាព និងសងគត្ភិាពទ្ពម្ទាំងោក់ឱយ

អនុវត្តទ្បកបដោយទ្បសិរធភាពនងិស័កតិ

សិរធភាព 

២.១.១.ដរៀបចាំវិបសេនរបស់        

អ.រ.ហ.ទ្បចាាំឆ្ន ាំ 

 វិបសេនរបស់ អ.រ.ហ. ទ្បចាាំឆ្ន ាំ ទ្ត្ូវបាន

ដរៀបចាំ 

ទ្ត្ីាសរី៤ (ដរៀងរាល់ឆ្ន ាំ) ដោក ដយ ត្ វិកណល និង 

កផ្សនករ ាបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

២.១.២.ដរៀបចាំកផ្សនការសកម្មភាព

របស់អ.រ.ហ. និងកផ្សនការលម្ែិត្ 

តាម្កផ្សនកនីមួ្យៗដ ើម្បីោាំទ្រកផ្សនការ

សកម្មភាព ាំណាក់កាលរី៣របស់កម្ម

 វិធីកករទ្ម្ង់  

ចកខុវិស័យ យុរធសាន្តសតនិងកផ្សនការសកម្មភាព 

ដ ើម្បីទ្រទ្រង់កម្មវិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញ

វត្ថុសាធារណៈទ្ត្ូវបានពិនិត្យ និងកកលម្ែ  

ឆាសរី១ (ដរៀងរាល់ឆ្ន ាំ) កផ្សនកទាំង៧ 

២.១.៣.ដធវើបចចុបបននភាពដសៀវដៅ   

ម្រគុដរស៍ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

ណៈរបស ់EU/អ.រ.ហ. 

ដសៀវដៅម្រគុដរស៍ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ          

សាធារណៈរបស់ EU ទ្ត្ូវបានដធវើ 

បចចុបបននភាព 

ឆាសរី២ ២០១៧ ដោក ដយ ត្  វើកណល នងិ 

កផ្សនករ ាបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

២.១.៤.ទ្បត្ិបត្តិការការងាររ ាបាល

ហិរញ្ញវត្ថុលរធកម្មទ្សបតាម្នីត្ិវិធី

ក លានជាធរានសទ្ាប់ោាំទ្រ

 ល់ ាំដណើរការកម្មវិធកីករទ្ម្ង់ការ

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

របាយការណ៍ននការវាយត្នម្ារបស់សវនកម្មនផ្សា

កនុងនិងសវនកម្មឯករាជយ  

ឆាសរី១ (ដរៀងរាល់ឆ្ន ាំ) ដោក ដយ ត្  វើកណល នងិ 

កផ្សនករ ាបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
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ចរខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសររួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋននិងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ព្តូវបានរិនិតយ 

និងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគតិភារព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៧-២០១៩ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ 

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ 

សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ 

២.១.៥.សទ្ម្បសទ្មួ្លការអនុវត្ត

រដទ្ាងថវិកានិងកផ្សនការលរធកម្មឆ្ន ាំ

២០១៦ របស់ អ.រ.ហ និងអរគនយ

កោា នទ្បកបដោយស័កតិសិរធភាពនិង

ទ្បសិរធភាព 

កផ្សនការលរធកម្មឆ្ន ាំ២០១៧ របស ់អ.រ.ហ.    

និងអរគនយកោា នទ្ត្ូវបានអនុវត្តតាម្ការ

ដទ្ោងរុក 

ទ្បចាាំទ្ត្ីាស (ដរៀងរាល់ឆ្ន ាំ) ដោក ដយ ត្  វើកណល នងិ 

កផ្សនករ ាបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

២.១.៦.ពិនិត្យនិងកកលម្ែដោល

ការណន៍ិងយនតការទ្ត្ួត្និត្យតាម្ោន

និងវាយត្នម្ាសម្ិរធកម្មរបស់ អ.រ.ហ.

និងម្ន្តនតី អ.រ.ហ. 

ដោលការណ៍និងយនតការទ្ត្ួត្ពិនតិ្យតាម្ោន 

និងវាយត្នម្ាសម្ិរធកម្មទ្ត្ូវបានកកលម្ែ 

ទ្ត្ីាសរី១ (ដរៀងរាល់ឆ្ន ាំ) កផ្សនកទាំង៧ 

២.១.៧.ទ្បជុាំទ្ត្ួត្ពិនិត្យវឌ្ឍនភាព 

កផ្សនការសកម្មភាពលម្ែិត្តាម្ទ្កុម្ 

នីមួ្យៗទ្បចាាំទ្ត្ីាស 

ានរបាយការណ៍ទ្បចាាំទ្ត្ីាស (រំដលចពីវឌ្ឍន

ភាព បញ្ហា ទ្បឈម្និងការងារអនវុត្តបនត) 

ដរៀងរាល់ទ្ត្ីាស (ដរៀងរាលឆ់្ន ាំ) ដោក ដយ ត្  វើកណល នងិ 

កផ្សនករ ាបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

២.១.៨.ដធវើបចចុបបននភាពម្រគុដរាសក៍

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ម្.រ.

ហ.) របស់កសហវ. 

ដសៀវដៅម្រគុដរស៍ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

ណៈ (ម្.រ.ហ) របស់ទ្កសួងដស ាកិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ ទ្ត្ូវបានផ្សេពវផ្សាយ និងទ្ត្ូវបានដធវើ

បចចុបបននភាព 

ឆាសរី២ ២០១៧ ដោក ដយ ត្  វើកណល 
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ចរខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសររួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋននិងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ព្តូវបានរិនិតយ 

និងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគតិភារព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៧-២០១៩ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ 

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ 

សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ 

២.២ទ្បព័នធទ្រប់ទ្រងទ្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្

ោននិងវាយត្នម្ាវឌ្ឍនភាពកម្ម វិធកីក

រទ្ម្ង់ របស់ អ.រ.ហ. ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ

និងោក់ឱយអនុវត្តទ្បកបដោយទ្បសិរធ

ភាព នងិស័កិតសិរធិភាព 

២.២.១.ទ្ត្ួត្ពិនិត្យការអនុវត្តកផ្សន

ការសកម្មភាព និងវាយត្នម្ាការអនុ

វត្តថវិកា ក់កណាត លឆ្ន ាំ និងទ្បចាាំឆ្ន ាំ

របស ់អ.រ.ហ. និងកម្មវិធីកក

រទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

ណៈ។ 

របាយការណ៍ននការទ្ត្ួត្ពិនិត្យការអនុវត្ត

កផ្សនការសកម្មភាព និងវាយត្នម្ាការអនុវត្ត

ថវិកា កក់ណាត លឆ្ន ាំ និងទ្បចាាំឆ្ន ាំរបស់ អ.រ.

ហ. និងកម្មវិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ 

ទ្ត្ីាសរី៣ និងរ៤ី (ដរៀងរាលឆ់្ន ាំ) ដោក ដយ ត្ វើកណល និង

កផ្សនករ ាបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

២.២.២.ពទ្ងឹងនិងវាយត្នម្ាការអនុ

វត្តបរបញ្ហា នផ្សាកនុង និងវិន័យការងារ

របស ់អ.រ.ហ. 

របាយការណ៍វត្តានម្ន្តនតីទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ ទ្បចាាំកែ (ដរៀងរាល់ឆ្ន ាំ) បណឌ ិត្ កហ៊ែល ចាំដរើន នងិ      

ដោក ាស សុែដសនសាន 

២.២.៣.វាយត្នម្ាសម្ិរធកម្មម្ន្តនតី

ទ្បចាាំឆ្ន ាំ និងដរៀបចាំកផ្សនការដទ្ជើស

ដរើសម្ន្តនតីទ្បចាាំឆ្ន ាំសទ្ាប់ អ.រ.ហ. 

- របាយការណ៍វាយត្នម្ាសមិ្រធកម្មម្ន្តនតី ទ្បចាាំឆ្ន ាំ

ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ 

- កផ្សនការដទ្ជើសដរើសម្ន្តនតីទ្បចាាំឆ្ន ាំ ទ្ត្ូវបាន 

ដរៀបចាំ 

ទ្ត្ីាសរី៤ (ដរៀងរាល់ឆ្ន ាំ) កផ្សនកទាំង៧ 
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ចរខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសររួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋននិងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ព្តូវបានរិនិតយ 

និងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគតិភារព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៧-២០១៩ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ 

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ 

សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ 

២.៣.កផ្សនការសកម្មភាព ាំណាក់កាល

រី៣ (CAP3)ទ្ត្ូវបានអនុវត្តទ្បកប

ដោយ ស័កតិសិរធភាពនិងទ្បសិរធភាព 

២.៣.១.កកសទ្មួ្លកផ្សនការ

សកម្មភាពរួម្ ាំណាក់កាលរី៣ 

ដោយកកលម្ែសូចនករឱយានភាព

ទ្រប់ទ្ជុងដទ្ជាយ និង រំដលចសូចន

កររនាឺេះទ្បចាាំឆ្ន ាំ  ដ ើម្បីដធវើជាមូ្លោា ន

សទ្ាប់ដរៀបចាំ GDAP3និង MAP3 

សទ្ាប់ឆ្ន ាំ (២០១៧-២០១៩), 

(២០១៨-២០១៩), (២០១៩-

២០១៩) និងកាំណត្់   ត្ទ្មូ្វការ

ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ 

១.CAP3 (២០១៨-២០២០)ទ្ត្ូវបានកក

សទ្មួ្ល និងោក់ឱយអនុវត្ត 

២.GDAP3និង MAP3 សទ្ាប់ឆ្ន ាំ ២០១៨-

២០២០ ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ និងធនធានហិរញ្ញវត្ថុ 

ទ្ត្ូវបានកាំណត្់ 

ឆាសរី២ ដរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ដោក ប៊ែ ូវងេសុខា 

២.៣.២.ដធវើបចចុបបននភាពវិធីសាន្តសត

ោក់ពិនាុសទ្ាប់វាយត្នម្ាកផ្សនការ

សកម្មភាព ាំណាក់កាលរី៣ 

 វើធីសាន្តសតោក់ពិនាុទ្ត្ូវបានដធវើបចចុបបននភាព ឆាសរី១ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដោក ប៊ែ ូវងេសុខា 

២.៣.៣.ផ្សេពវផ្សាយវិធីសាន្តសត  

ោក់ពិនាុសទ្ាប់វាយត្នម្ាកផ្សនការ

សកម្មភាព ាំណាក់កាលរ៣ី  

 វិធីសាន្តសតោក់ពិនាុសទ្ាប់វាយត្នម្ាកផ្សនការ

សកម្មភាព ាំណាក់កាលរ៣ី ទ្ត្ូវបាន

ផ្សេពវផ្សាយ ល់ កសហវ និងទ្កសួងសាថ ប័ន 

ឆាសរី១ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដោក ប៊ែ ូវងេសុខា  

និង 

ដោក ដយ ត្  វើកណល 
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ចរខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសររួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋននិងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ព្តូវបានរិនិតយ 

និងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគតិភារព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៧-២០១៩ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ 

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ 

សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ 

២.៣.៤.ដរៀបចាំរដទ្ាងថវិកានិង

កផ្សនការលរធកម្មរបសក់ម្មវិធីកករទ្ម្ង់

ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទាំង

មូ្លទ្បកបដោយសុទ្កឹត្ភាពនិង

ទ្បសិរធភាព 

- កផ្សនការថវិកានិងកផ្សនការលរធកម្មរបស់ អ.រ.

ហ.និងអរគនយកោា នទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ

ទ្បកបដោយ សុទ្កឹត្ភាពនិងទនដ់ពលដវោ 

- កផ្សនការថវិកានិងកផ្សនការលរធកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៦

របស់អ.រ.ហ.និងអរគនយកោា នទ្ត្ូវបានអនុ

វត្តតាម្ការដទ្ោងរុក 

ទ្ត្ីាសរី៤ (ដរៀងរាល់ឆ្ន ាំ) ដោក ដយ ត្  វើកណល នងិ 

កផ្សនករ ាបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

២.៣.៥.ដរៀបចាំ និងអនុម័្ត្ត្ទ្មូ្វការ

ចាំណាយសទ្ាប់ទ្កសួងសាថ ប័ន និងក

សហវ. កនុងការអនុវត្តកផ្សនការ

សកម្មភាពកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទ្បចាាំឆ្ន ាំ 

ត្ទ្មូ្វការចាំណាយទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ និងោក់ឱយ

អនុវត្ត 

ឆាសរី២ (ដរៀងរាល់ឆ្ន ាំ) បណឌ ិត្ កហ៊ែល ចាំដរើន និង

ដោក ដយ ត្  វើកណល នងិ

កផ្សនកទាំង៧ 

 

២.៣.៦.ទ្ត្ួត្ពិនិត្យដ ើងវិញ 

ដលើសារាចរ០៩ សរ.  

(កកលម្ែករណីចាាំបាច់) 

របាយការណ៍ទ្ត្ួត្ពិនិត្យទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ ឆាសរី២ ២០១៧ បណឌ ិត្ កហ៊ែល ចាំដរើន 

២.៤.ទ្បព័នធទ្រប់ទ្រងទ្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្

ោននិងវាយត្នម្ាវឌ្ឍនភាពកម្មវិធ ី

កករទ្ម្ង់ ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំនិងោកឱ់យអនុ

២.៤.១.ទ្ត្ួត្ពិនិត្យការអនុវត្តរដទ្ាង

ថវិកានិងកផ្សនការលរធកម្មរបស់កម្មវិធ ី

PFMទ្បចាាំឆាសនិងទ្បចាាំឆ្ន ាំ 

របាយការណ៍ននការទ្ត្ួត្ពិនិត្យដលើការអនុវត្ត

កផ្សនការលរធកម្មទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ 

ដៅឆាសរី១ និងទ្បចាាំឆ្ន ាំ (ដរៀង

រាល់ឆ្ន ាំ) 

ដោក ដយ ត្ វើកណល និង

កផ្សនករ ាបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
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ចរខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសររួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋននិងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ព្តូវបានរិនិតយ 

និងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគតិភារព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៧-២០១៩ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ 

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ 

សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ 

វត្តទ្បកបដោយទ្បសិរធភាព 

និងស័កតិសិរធភាព 

២.៤.២.តាម្ោន និងទ្ត្ួត្ពិនិត្យការ

អនុវត្តកផ្សនការសកម្មភាព GDAP3 

និង MAP3 

១.ានរបាយការណ៏វឌ្ឍនភាពទ្បចាាំទ្ត្ីាស

និងឆ្ន ាំរបស់អរគនយកោា ននិងទ្កសួងសាថ ប័ន 

២.ានរបាយការណ៍សត ីពីកិចចទ្បឈម្និងអនុ

សាសន៍ដោេះទ្សាយបញ្ហា ទ្បឈម្ននការអនុវត្ត 

ទ្បចាាំទ្ត្ីាស (ដរៀងរាល់ឆ្ន ាំ) កផ្សនកទាំង៧ 

២.៤.៣. អនុវត្តយនតការដោេះទ្សាយ

បញ្ហា ទ្បឈម្កនុងការអនុវត្តកផ្សនការ

សកម្មភាពននការងារកករទ្ម្ង់ការ

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ានរបាយការណ៍សត ីពីការដោេះទ្សាយ 

បញ្ហា ទ្បឈម្ 

ដរៀងរាល់ឆ្ន ាំ បណឌ ិត្ កហ៊ែល ចាំដរើន 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី៣៖  

ចាំលណះដឹង គ្ាំនិត រ្ួចល រ្ើម្ អនុសាសន៍ នវនុវតរន៍ ជាំនួយបលចចរលទ្ស និងសម្តថភារធនធានម្នុសស ព្តូវបាន រ្េ់ជូនព្រសួង-សាថ ប័នពារ់រ័នធ ព្បរបលដ្ឋយគុ្ណភារនិងព្តូវបានយរលៅ

លព្បើព្បាស់ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៧-២០១៩ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ 

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ 

សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ 

៣.១.សម្ត្ថភាពធនធានម្នុសេ សត ីពី 

ជាំនញ និងការសទ្ម្បសទ្មួ្លរបស់ 

អរគដលខាធិការោា ន អ.រ.ហ.និង 

ទ្កសួង-សាថ ប័នទ្ត្ូវបានពទ្ងឹង 

៣.១.១.ពទ្ងឹងសម្ត្ថភាពម្ន្តនតី អ.រ.

ហតាម្រយៈការចូលរួម្វរគ             

បណតុ េះបណាត លសិកាខ សាោ 

ទាំងកនុងនិងដទ្ៅទ្បដរស 

ម្ន្តនតី អ.រ.ហ. ទ្ត្ូវបានចូលរមួ្វរគបណតុ េះ       

បណាត ល សិកាខ សាោទាំងកនុងនិងដទ្ៅទ្បដរស 

ដរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ដោក ដយ ត្ វើកណល 

៣.១.២.រសេនកិចចសិកាដទ្ៅ

ទ្បដរស ក់ព័នធនឹងកម្មវិធីកករទ្ម្ង់

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ម្ន្តនតីទ្ត្ូវបានររួលវរគបណតុ េះបណាត ល ក់ព័នធ 

 ូចជាការដរៀបចាំនិងអនុវត្តថ វិកា, កិចចលរធកម្ម 

និងទ្រប់ទ្រងទ្រពយសម្បត្តិរ ា 

ដរៀងរាល់ឆ្ន ាំ (ម្ន្តនតី២០ នក់) កផ្សនកទាំង៧ 

៣.២.សម្ត្ថភាពសាថ ប័ន (អ.រ.ហ, 

 វិរាសាថ នដស ាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង

ទ្កសួង-សាថ ប័ន) ទ្ត្ូវបានពទ្ងឹង 

៣.២.១.សហការជាមួ្យវិរាសាថ ន

ដស ាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុដរៀបចាំកផ្សនការ 

កសាងសម្ត្ថភាពសទ្ាប់ទ្កសួង សាថ

ប័នដទ្កាម្កម្មវិធីកករទ្ម្ង់ការ

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

កផ្សនការកសាងសម្ត្ថភាពទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ និង

ោក់ឱយអនុវត្ត 

ទ្ត្ីាសរី១ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដោក ដយ ត្ វើកណល 

៣.២.២.វាយត្នម្ាអាំពីទ្បសិរធភាពនន

ការដទ្បើទ្បាស់ជាំនួយបដចចកដរសនិង

ត្ទ្មូ្វការជាំនួយបដចចកដរសរបស់អងគ

ភាពដទ្កាម្ឱវារកសហវ. 

ានរបាយការណ៍វាយត្នម្ា ដរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ដោក ដយ ត្ វើកណល 

និងកផ្សនករ ាបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី៣៖  

ចាំលណះដឹង គ្ាំនិត រ្ួចល រ្ើម្ អនុសាសន៍ នវនុវតរន៍ ជាំនួយបលចចរលទ្ស និងសម្តថភារធនធានម្នុសស ព្តូវបាន រ្េ់ជូនព្រសួង-សាថ ប័នពារ់រ័នធ ព្បរបលដ្ឋយគុ្ណភារនិងព្តូវបានយរលៅ

លព្បើព្បាស់ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៧-២០១៩ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ 

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ 

សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ 

៣.៣.សងគត្ិភាពននទ្បព័នធនិងលែិិត្ប

ោា នរត្ិយុត្តសទ្ាប់ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈទ្ត្ូវបានពទ្ងឹងនិងផ្សលិត្ 

៣.៣.១.សហការជាម្ួយអរគដលខា-

ធិការោា នននទ្កសួងដស ាកិចចនិង 

ហិរញ្ញវត្ថុកកសទ្មួ្លម្រគុដរសក៍ 

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ    

របស់ កសហវ 

ម្រគុដរសក៍ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ របស់

ទ្កសួងដស ាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុទ្ត្ូវបាន កក

សទ្មួ្ល និងោក់ឱយអនុវត្ត 

ឆ្ន ាំ២០១៧ ដោក ដយ ត្ វើកណល 

៣.៣.២. ដរៀបចាំម្រគុដរសកទ៍្រប ់

ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់  

រាជរោា ភិបាល 

ានម្រគុដរសក៍ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  

របស់រាជរោា ភិបាល 

ឆ្ន ាំ២០១៧ ដោក កប ន ធីរុងគ និង  

ដោក ដយ ត្ វើកណល 

៣.៣.៣.ោក់ឱយអនុវត្តម្រគុដរសក៍ 

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់

រាជរោា ភិបាល និងដធវើបចចុបបននភាព  

ម្រគុដរសក៍ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់

រាជរោា ភិបាល ទ្ត្ូវបានផ្សេពវផ្សាយ និងោក់ឱយ

អនុវត្ត 

ឆាសរី១ ២០១៨ ដោក កប ន ធីរុងគ 

៣.៣.៤.ោក់ឱយអនុវត្តកផ្សនការ

សកម្មភាពទ្បទក់ទ្កឡាោន រវាង 

កាំកណរទ្ម្ង់ទាំងបី PFM, PAR  

និង D&D 

កផ្សនការសកម្មភាពទ្បទក់ទ្កឡាោន រវាងកាំកណ

រទ្ម្ង់ទាំងបី PFM,PAR និង D&D ទ្ត្ូវបាន

ោក់ឱយអនុវត្ត 

ឆាសរី១ ២០១៧ បណឌ ិត្ កហ៊ែល ចាំដរើន នងិ 

ដោក ប៊ែូ វងេសុខា 
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េទ្ធ្េចុងលព្កាយទ្ី៣៖  

ចាំលណះដឹង គ្ាំនិត រ្ួចល រ្ើម្ អនុសាសន៍ នវនុវតរន៍ ជាំនួយបលចចរលទ្ស និងសម្តថភារធនធានម្នុសស ព្តូវបាន រ្េ់ជូនព្រសួង-សាថ ប័នពារ់រ័នធ ព្បរបលដ្ឋយគុ្ណភារនិងព្តូវបានយរលៅ

លព្បើព្បាស់ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ២០១៧-២០១៩ សរម្ាភារ 

សូចនាររគ្នាឹះ/លោេលៅ 

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ 

សូចនាររគ្នាឹះ លោេលៅ 

៣.៣.៥. តាម្ោនការអនុវត្តកផ្សន 

ការសកម្មភាពទ្បទក់ទ្កឡាកាំកណ 

រទ្ម្ង់ទាំងបី PFM, PAR និង D&D 

ានរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការអនុវត្តកផ្សនការ

សកម្មភាពទ្បទក់ទ្កឡារវាងកាំកណរទ្ម្ង់ទាំងបី 

ដរៀងរាល់ឆ្ន ាំ បណឌ ិត្ កហ៊ែល ចាំដរើន នងិ 

ដោក ប៊ែូ វងេសុខា 
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ឧបសម្ព័នធ ង. ក្នការថវកិាសរបុ ព្បចាំឆ្ន ាំ២០១៦ 
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ឧបសម្ព័នធ ង. ក្នការថវិកាសរុប ព្បចាំឆ្ន ាំ២០១៦ 

អនុរម្ាវិធី/ 

ចលងាក ម្សរម្ាភារ/សរម្ាភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ សូចនាររេទ្ធ្េចុងលព្កាយ 

(គ្ិតជាលរៀេ) 

 

ឥណទាន 

ថវិការដា 

(គ្ិតជាលរៀេ) 

ឥណទាន 

ថវិកានដគ្ូ (គ្ិត

ជាលរៀេ) 

រាំណត់ចាំណាាំ 
សូចនារររនុងឆ្ន ាំ លោេលៅ 

អនកុម្មវធិរីី ៥.១.ពទ្ងងឹនងិបដងកើន

ទ្បសរិធភាពនងិសក័ដសិរិធភាពននការ

ទ្រទ្រងក់ម្មវធិកីករទ្ម្ងក់ារទ្របទ់្រង

ហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដឆ្ព េះដៅកានស់ដ

ងោ់រអនតរជាត្ ិ

កម្មវិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទ្ត្ូវបាន

បនតទ្រទ្រង់ទ្បកបដោយ

ទ្បសិរធភាពនិងស័កដិសិរធភាព

ដឆ្ព េះដៅកាន់សដង់ោរអនតរ

ជាត្ិ 

 ១)ការយល់ ឹង ការររួលសាគ ល់អាំពី

ភាពចាាំបាច់ ការដចេះ ឹងអាំពីរសេនវិ

ស័យនិងចូលរួម្អនុវត្តកម្មវិធីកក

រទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

ណៈ ទ្ត្ូវបានបដងកើនជាលាំោប់រហតូ្

សដទ្ម្ចបានដពញដលញ 

២)ចកខុវិស័យនិងយុរធសាន្តសតទាំង

កផ្សនការសកម្មភាព ទ្បព័នធទ្រប់ទ្រង 

ទ្ត្ួត្ពិនិត្យ តាម្ោន និងវាយត្នម្ា

អាំពីវឌ្ឍនភាពននការងារកករទ្ម្ង់ 

ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទ្ត្ូវបានពនិិត្យនិងកកលម្ែចាំដណេះ

 ឹង រាំនិត្ផ្សតួចដផ្សតើម្ អនុសាសន៍ នវា

នុវត្តន៍ ជាំនួយបដចចកដរស និង

សម្ត្ថភាព ធនធានម្នុសេ ទ្ត្ូវបា 

ផ្សតល់ជនូទ្កសួង សាថ ប័ន កព់័នធ 

ទ្បកបដោយរុណភាព ផ្សលិត្ភាព 

ស័កតិសិរធភាព និងទ្បសិរធភាព  

 

១៦៦៣ ១០០ ២២០៤ ០៧២  
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អនុរម្ាវិធី/ 

ចលងាក ម្សរម្ាភារ/សរម្ាភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ សូចនាររេទ្ធ្េចុងលព្កាយ 

(គ្ិតជាលរៀេ) 

 

ឥណទាន 

ថវិការដា 

(គ្ិតជាលរៀេ) 

ឥណទាន 

ថវិកានដគ្ូ (គ្ិត

ជាលរៀេ) 

រាំណត់ចាំណាាំ 
សូចនារររនុងឆ្ន ាំ លោេលៅ 

៥.១.១.ចដងាក ម្សកម្មភាពរ ី១៖ 

បដងកើនការយល ់ងឹ នងិការចលូរមួ្

ការអនវុត្តកម្មវធិកីករទ្ម្ងក់ារទ្រប់

ទ្រងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

កទ្មិ្ត្ននការយល់ ឹង ការ

ររួលសាគ ល់អាំពីភាពចាាំបាច់ 

ការដចេះ ឹងអាំពីរសេនវិស័យ 

និងចូលរមួ្អនុវត្តកម្មវិធីកក

រទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ ដោយម្ន្តនតីរាជ

ការ និសេិត្ និងសាធារណៈ

ជនានការដកើនដ ើង 

  ការយល់ ឹង ការររួលសាគ ល់ 

អាំពីភាពចាាំបាច់ និងការដចេះ ឹង អាំពី

រសេនវិស័យ និងចូលរួម្ អនុវត្ត

កម្មវិធកីករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញ

វត្ថុសាធារណៈ ដោយសាធារណៈ

ជនទ្រប់ទ្សទប់ជាន់ថ្នន ក់នងិម្ន្តនតី

រាជការទ្រប ់លាំោប់ថ្នន ក់ទ្ត្ូវបាន

បដងកើនជាលាំោប់រហូត្សដទ្ម្ចបាន

ដពញដលញ 

៤២ ១៦៣ ១៣៤ ០០០  

៥.១.១.១.សកម្មភាពរី១៖ 

ដរៀបចាំទ្ពឹត្តិបទ្ត្ 

ទ្ពឹត្តិបទ្ត្ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ និង

ដបាេះផ្សាយ   

ទ្ពតឹ្តិបទ្ត្ចាំនួន២

ដលែទ្ត្ូវបានដបាេះ

ពុម្ពដៅ ឆាសរី១ 

និងរ២ី  

  -    ៤០ ០០០ 

 

សកម្មភាពថមី កនុង

 វិបសេនរបសអ់.

រ.ហ. 

៥.១.១.២.សកម្មភាពរី២៖ដរៀបចាំ

និងដបាេះពុម្ពសឺម្ីទ្កោស, ដសៀវដៅ 

កត្់ទ្តា,ែិត្បណណនិងទ្បត្ិរិន ឆ្ន ាំ

២០១៧ 

សឺម្ីទ្កោស,ដសៀវដៅកត្់

ទ្តា,ែិត្បណណ,ទ្បត្ិរិនឆ្ន ាំ

២០១៧ ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ និង 

ដបាេះផ្សាយ 

១)សឺម្ីទ្កោសទ្ត្ូវ

បានដបាេះពុម្ពដៅ 

កែ កុម្ភៈ 

២)ដសៀវដៅកត្់ទ្តា

ទ្ត្ូវបានដបាេះពុម្ពដៅ 

កែមី្ន 

៣)ែិត្បណណទ្ត្ូវបាន

  -    ៤០ ០០០ 

 

សកម្មភាពថមី កនុង

 វិបសេនរបស ់អ

.រ.ហ. 



 

ចកខុវស័ិយនិងយុរធសាន្តសត  របស់ អ.រ.ហ.                                              96 

 

អនុរម្ាវិធី/ 

ចលងាក ម្សរម្ាភារ/សរម្ាភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ សូចនាររេទ្ធ្េចុងលព្កាយ 

(គ្ិតជាលរៀេ) 

 

ឥណទាន 

ថវិការដា 

(គ្ិតជាលរៀេ) 

ឥណទាន 

ថវិកានដគ្ូ (គ្ិត

ជាលរៀេ) 

រាំណត់ចាំណាាំ 
សូចនារររនុងឆ្ន ាំ លោេលៅ 

ដបាេះផ្សាយដៅកែ មិ្ថុ

ន ឆ្ន ាំ ២០១៦ 

៤)ទ្បត្ិរិនឆ្ន ាំ២០១៧ 

ទ្ត្ូវបានដបាេះផ្សាយ

ដៅកែ វិចិឆកា  

ឆ្ន ាំ ២០១៦ 

៥.១.១.៣.សកម្មភាពរី៣៖ 

ដរៀបចាំវើដ អរូាីប 

 វើដ អរូាីបទ្ត្ូវបានដរៀបចាំនិង

ផ្សេពវផ្សាយ 

  

 វើដ អរូាីបទ្ត្ូវបាន

ដរៀបចាំនិងផ្សេពវផ្សាយ 

ដៅកនុ កែត្ុោ ឆ្ន ាំ

២០១៦ 

  -    -    សកម្មភាពថមី កនុង

 វិបសេនរបស ់អ

.រ.ហ. 

៥.១.១.៤.សកម្មភាពរ៤ី៖ការ

ដរៀបចាំកផ្សនការសកម្មភាព សិកាខ

សាោ សននិសីរ និងបរឧដរាសនម្ 

សិកាខ សាោ សននិសីរ បរ

ឧដរាសនម្ និងបរ យក

ការណ៍អាំពីកម្មវិធី 

កករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញ

វត្ថុសាធារណៈ 

ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំនិងផ្សេពវផ្សាយ

 ល់ម្ន្តនតីរាជការ  

សិកាខ សាោ ចាំនួន៥ 

ដលើក  និង សននិសីរ 

ចាំនួន១ ដលើក  

  ៧២៤  -      

៥.១.១.៥.សកម្មភាពរ៥ី៖ដរៀបចាំ

កម្មវិធីផ្សេពវផ្សាយទ្បចាាំឆ្ន ាំ សត ីពីកម្ម វិធី

កករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសា

  ១) Spot ចាំនួន ១ 

និង ែិត្បណណ ៦០០០

ចាប់ ទ្ត្ូវបានដបាេះ

  ៤១ ៤៣៩ ៥៤ ០០០   
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អនុរម្ាវិធី/ 

ចលងាក ម្សរម្ាភារ/សរម្ាភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ សូចនាររេទ្ធ្េចុងលព្កាយ 

(គ្ិតជាលរៀេ) 

 

ឥណទាន 

ថវិការដា 

(គ្ិតជាលរៀេ) 

ឥណទាន 

ថវិកានដគ្ូ (គ្ិត

ជាលរៀេ) 

រាំណត់ចាំណាាំ 
សូចនារររនុងឆ្ន ាំ លោេលៅ 

ធារណៈតាម្រយៈសិកាខ សាោ 

សននិសីរ ការចុេះដធវើបរឧដរាសនម្

តាម្ទ្កសួងសាថ ប័ន ទ្រឹេះសាថ នសិកា 

និងសាធារណៈតាម្រយៈ ទ្បព័នធ-

ផ្សេពធផ្សាយ ែិត្ប័ណណ ផ្សេពវផ្សាយ និង 

Sport ដ ើម្បីបន្តញ្ហា បការយល់ ឹង 

ផ្សាយ 

២)សិកាខ សាោ និង

បរឧដរាសនម្តាម្

សាថ ប័ន ចាំនួន២ ទ្ត្ូវ

បានដរៀបចាំ 

៣) សននិសីរ ២ ង 

ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំដ ើង 

៥.១.២.ចដងាក ម្សកម្មភាពរ២ី៖ 

ដរៀបចាំកផ្សនការសកម្មភាពកផ្សនការ

ថវកិា នងិកផ្សនការលរធកម្មទ្បចាាំឆ្ន ាំ

របស ់អ.រ.ហ នងិបកូសរបុកផ្សនការ

របសអ់រគនយកោា ន ក លចលូរមួ្

កនុងការអនវុត្តកម្មវធិកីករទ្ម្ងក់ារ

ទ្របទ់្រងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

កផ្សនការសកម្មភាព និង 

កផ្សនការថវិកា កផ្សនការ លរធ

កម្ម ទ្បចាាំឆ្ន ាំទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ

និងោក់ឱយអនុវត្ត 

ទ្បកបដោយសងគត្ិភាព 

ទ្បសិរធភាព និងស័កដិសិរធភាព  

  កផ្សនការសកម្មភាពឆ្ន ាំ២០១៦ របស់ 

របស់ អ.រ.ហ. ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំឱយ 

ានសងគត្ិភាព ទ្ពម្ទាំងោក់ឱយ 

អនុវត្តទ្បកបដោយទ្បសិរធភាព នងិ

ស័កតិសិរធភាព 

២៣៧ ៣៤៧ ១៦៤៤ ០៧២   

៥.១.២.១.សកម្មភាពរី១៖ ដរៀបចាំ

កផ្សនការសកម្មភាពលម្ែិត្សទ្ាប់អនុ

វត្តតាម្កផ្សនកទាំង៧ 

១) ានកផ្សនការសកម្មភាព 

លម្ែិត្តាម្កផ្សនកនីមួ្យៗ  

២) ានកផ្សនការ អ.រ.ហ. 

ទ្បកបដោយ សងគត្ិភាពនិង 

សានរត្ិភាព 

កែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦   ១០៤៥ -      

៥.១.២.២.សកម្មភាពរ២ី៖ វាយ កផ្សនការសកម្មភាពលម្ែិត្ ទ្បចាាំឆ្ន ាំ   ៥៦៤ ០០០ -      
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អនុរម្ាវិធី/ 

ចលងាក ម្សរម្ាភារ/សរម្ាភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ សូចនាររេទ្ធ្េចុងលព្កាយ 

(គ្ិតជាលរៀេ) 

 

ឥណទាន 

ថវិការដា 

(គ្ិតជាលរៀេ) 

ឥណទាន 

ថវិកានដគ្ូ (គ្ិត

ជាលរៀេ) 

រាំណត់ចាំណាាំ 
សូចនារររនុងឆ្ន ាំ លោេលៅ 

ត្នម្ា និងកកសទ្មួ្លទ្បចាាំឆ្ន ាំ 

ដលើកផ្សនការសកម្មភាពលម្ែិត្     

តាម្កផ្សនកនីមួ្យៗ 

តាម្កផ្សនកនីមួ្យៗទ្ត្ូវបាន    

ទ្ត្ួត្ពិនិត្យនិងកកសទ្មួ្ល ដៅ

តាម្ការចាាំបាច់ 

៥.១.២.៣.សកម្មភាពរី៣៖ទ្បជុាំ

ទ្ត្ួត្ពិនិត្យវឌ្ឍនភាពកផ្សនការ

សកម្មភាពលម្ែិត្តាម្ទ្កុម្នីមួ្យៗ

ទ្បចាាំកែ 

ានរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

ទ្បចាាំកែសទ្ាប់ទ្ត្ួត្ពិនិត្យ 

និងតាម្ោនការអនុវត្ត 

ការងារ 

ទ្បចាាំកែ   ៥៣៨ -      

៥.១.២.៤.សកម្មភាពរ៤ី៖ ដរៀបចាំ

រដទ្ាងថវិកា និងកផ្សនការលរធកម្ម

របស់ អ.រ.ហ និងរបស់អរគនយក

ោា ន កសហវ សទ្ាប់កម្មវិធីកក

រទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

ណៈ 

កផ្សនការថវិកានិងកផ្សនការ 

លរធកម្មទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ និង 

ោក់ឱយអនុវត្តទ្ត្ឹម្  ាំណាច់កែ

កុម្ភៈ 

កែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦   -    -      

៥.១.២.៥.សកម្មភាពរ៥ី៖ សទ្ម្ប

សទ្មួ្លការអនុវត្តរដទ្ាងថវិកា និង 

កផ្សនការលរធកម្មទ្បចាាំឆ្ន ាំរបស់ អ.រ

.ហ និងអរគនយកោា ន ទ្បកបដោយ

ស័កតិសិរធភាពនិងទ្បសិរធភាព 

កផ្សនការថវិកានិងកផ្សនការ 

លរធកម្មឆ្ន ាំ២០១៥របស់ អ.រ

.ហ.និងអរគនយកោា នទ្ត្ូវ

បានអនុវត្តតាម្ការដទ្ោងរុក 

សដទ្ម្ចឱយបាន 

៩៥% កែធនូ ឆ្ន ាំ

២០១៦ 

 

  -    -      

៥.១.២.៦.សកម្មភាពរ៦ី៖ ទ្ត្ួត្ពិ

និត្យការអនុវត្តរដទ្ាងថវិកា និង

ការដរៀបចាំនិងការអនុវត្ត

កផ្សនការថវិកា និងលរធកម្ម

ទ្បចាាំទ្ត្ីាស   -    -      
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អនុរម្ាវិធី/ 

ចលងាក ម្សរម្ាភារ/សរម្ាភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ សូចនាររេទ្ធ្េចុងលព្កាយ 

(គ្ិតជាលរៀេ) 

 

ឥណទាន 

ថវិការដា 

(គ្ិតជាលរៀេ) 

ឥណទាន 

ថវិកានដគ្ូ (គ្ិត

ជាលរៀេ) 

រាំណត់ចាំណាាំ 
សូចនារររនុងឆ្ន ាំ លោេលៅ 

កផ្សនការលរធកម្មរបស់ អ.រ.ហ និង

អរគនយកោា ន ទ្បកបដោយ

ស័កតិសិរធភាព និងទ្បសិរធភាព ទ្បចាាំ

ឆាស និងទ្បចាាំឆ្ន ាំ 

ទ្ត្ូវ បានពទ្ងឹង និងកកលម្ែ 

៥.១.២.៧.សកម្មភាពរី៧៖ ទ្បត្ិបត្តិ

ការការងាររ ាបាលហិរញ្ញវត្ថុ និងលរធ

កម្ម ទ្សបតាម្ដោលការណ៍និងនតី្ិ

 វិធី ក លានជាធរានសទ្ាប់ោាំទ្រ

 ល់ ាំដណើរការកម្មវិធីកករទ្ម្ង់ការ

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

របាយការណ៍វាយត្នម្ាការ 

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ពី អរគ.

សវនកម្មនផ្សាកនុង និងសវនកម្ម

ឯករាជយ 

លរធផ្សលននការវាយ

ត្នម្ាឱយបានោ ងត្ិច

ទ្ត្ឹម្កទ្មិ្ត្លែបងគួរ 

(Satisfac-tory)  

  ២៣៥ ២០០ ១៥៦៨ ០៧២   

៥.១.២.៨.សកម្មភាពរី៨៖ ដរៀបចាំ

 វិបសេនរបស់ អ.រ.ហ ទ្បចាាំឆ្ន ាំ 

ទ្ត្ួត្ពិនិត្យការអនុវត្តចកខុវិស័

យនិងយុរធសាន្តសតសទ្ាប់

ទ្រទ្រង់កម្មវិធី 

កករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង 

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

កែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៦   -    ៧៦ ០០០   

៥.១.៣.ចដងាក ម្សកម្មភាពរ៣ី៖ 

ទ្ត្តួ្ពនិតិ្យ តាម្ោន នងិវាយត្នម្ា

សម្រិធកម្មរបស ់អ.រ.ហ នងិម្ន្តនត ី 

អ.រ.ហ 

កិចច ាំដណើរការរបស់ អ.រ.ហ 

ទ្ត្ូវបានពទ្ងឹង និងកកលម្ែ

ទ្សបតាម្ចកខុវិស័យ និងយុរធ

សាន្តសត ក លបានកាំណត្់ 

  ទ្បព័នធទ្រប់ទ្រង ទ្ត្ួត្ពិនិត្យ តាម្

ោន និងវាយត្នម្ាវឌ្ឍនភាពការងារ

របស់ អ.រ.ហ ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ នងិ

ោក់ឱយអនុវត្តទ្បកបដោយទ្បសិរធ

ភាពនងិស័កតិសិរធភាព 

-    -      
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អនុរម្ាវិធី/ 

ចលងាក ម្សរម្ាភារ/សរម្ាភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ សូចនាររេទ្ធ្េចុងលព្កាយ 

(គ្ិតជាលរៀេ) 

 

ឥណទាន 

ថវិការដា 

(គ្ិតជាលរៀេ) 

ឥណទាន 

ថវិកានដគ្ូ (គ្ិត

ជាលរៀេ) 

រាំណត់ចាំណាាំ 
សូចនារររនុងឆ្ន ាំ លោេលៅ 

៥.១.៣.១.សកម្មភាពរី១៖  វាយ

ត្នម្ាសម្ិរធកម្មម្ន្តនតីទ្បចាាំឆ្ន ាំ និង

ដរៀបចាំកផ្សនការដទ្ជើសដរើសម្ន្តនតីទ្បចាាំ

ឆ្ន ាំសទ្ាប់ អ.រ.ហ 

១)កផ្សនការដទ្ជើសដរើសម្ន្តនតីថមី

ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ  

២)ម្ន្តនតីថមីទ្ត្ូវបានដទ្ជើសដរើស

ដៅតាម្ត្ទ្មូ្វការ  

៣)ម្ន្តនតីក លររួលបានការ

វាយត្នម្ា៧០% ដ ើងទ្ត្ូវបាន

ផ្សតល់ការដលើករឹកចិត្តទាំង

ហិរញ្ញវត្ថុនិងមិ្នកម្នហិរញ្ញវត្ថុ 

១) ចាំនួន ៧នក ់

២) ចាំនួន ៧នក ់

៣) ចាំនួនោ ងត្ិច ៧

នក ់

  -    -      

៥.១.៣.២.សកម្មភាពរី២៖ ពិនិត្យ

និងកកលម្ែដោលការណ៍ និងយនតការ

ទ្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្ោន និងវាយត្នម្ា

សម្ិរធកម្មរបស់ អ.រ.ហ និងម្ន្តនតី អ.

រ.ហ 

ដោលការណ៍និងយនតការ 

ទ្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្ោន និងវាយ

ត្នម្ាសម្ិរធកម្ម ទ្ត្ូវបានកក

លម្ែ 

កែដម្សា-ឧសភា 

ឆ្ន ាំ២០១៦ 

  -    -      

៥.១.៣.៣.សកម្មភាពរី៣៖  វាយ

ត្នម្ាការអនុវត្ត និងកកលម្ែទ្បចាាំឆ្ន ាំ

កនុងករណីចាាំបាច់ដលើដោលការណ៍ 

និងយនតការទ្ត្ួត្ពនិិត្យតាម្ោន និង

វាយត្នម្ារបស់ អ.រ.ហ និងម្ន្តនតី អ.

រ.ហ 

ដោលការណ៍និងយនតការទ្ត្ួត្

ពិនិត្យតាម្ោននិងវាយត្នម្ា

របសអ់.រ.ហ.និងម្ន្តនតី    អ.

រ.ហ.ទ្ត្ូវបានកកលម្ែកាន់កត្

ានទ្បសិរធភាពនិងដោលដៅ

អារិភាព 

ចុងឆ្ន ាំ២០១៦   -    -      

៥.១.៣.៤.សកម្មភាពរ៤ី៖  ពទ្ងឹង ម្ន្តនតីអ.រ.ហ.អនុវត្តតាម្ ទ្បចាាំទ្ត្ីាស ឆ្ន ាំ   -    -      
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អនុរម្ាវិធី/ 

ចលងាក ម្សរម្ាភារ/សរម្ាភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ សូចនាររេទ្ធ្េចុងលព្កាយ 

(គ្ិតជាលរៀេ) 

 

ឥណទាន 

ថវិការដា 

(គ្ិតជាលរៀេ) 

ឥណទាន 

ថវិកានដគ្ូ (គ្ិត

ជាលរៀេ) 

រាំណត់ចាំណាាំ 
សូចនារររនុងឆ្ន ាំ លោេលៅ 

ការអនុវត្តបរបញ្ហា នផ្សាកនុង និងវិនយ័

ការងាររបស់ អ.រ.ហ 

បរបញ្ហា នផ្សាកនុង និងវនិ័យ

ការងារោ ងខាា ប់ែាួន 

២០១៦ 

៥.១.៣.៥.សកម្មភាពរ៥ី៖ វាយ

ត្នម្ាការអនុវត្តបរបញ្ហា នផ្សាកនុងនិងវិ

ន័យការងាររបស់ អ.រ.ហ ទ្បចាាំឆ្ន ាំ 

បរបញ្ហា នផ្សាកនុងនិងវនិ័យ 

ការងាររបស់ អ.រ.ហ. ទ្ត្ូវ

បានអនុវត្តឱយកាន ់

កត្ទ្បដសើរដ ើង 

កែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦   -    -      

៥.១.៤.ចដងាក ម្សកម្មភាពរ៤ី៖ ទ្ត្តួ្

ពនិតិ្យ តាម្ោន នងិវាយត្នម្ាវឌ្ឍន

ភាពកម្មវធិកីករទ្ម្ងក់ារ 

ទ្របទ់្រងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

របាយការណ៍លរធផ្សលននការ

អនុវត្តកម្មវិធីកករទ្ម្ង់ការ

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

  ទ្បព័នធទ្រប់ទ្រង ទ្ត្ួត្ពិនិត្យ តាម្

ោន និងវាយត្នម្ាវឌ្ឍនភាព កម្មវិធី

កករទ្ម្ង់ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ និងោកឱ់យ

អនុវត្តទ្បកបដោយ ទ្បសិរធភាពនងិ

ស័កតិសិរធភាព 

២ ០៥០ -      

៥.១.៤.១.សកម្មភាពរ១ី៖  ពិនិត្យ

និងកកលម្ែរបាយការណ៏វឌ្ឍនភាព

ទ្បចាាំទ្ត្ីាស និង ទ្បចាាំឆ្ន ាំទ្ពម្ទាំង

ដរៀបចាំយនតការតាម្ោន 

វឌ្ឍនភាពទ្បចាាំកែននការតាម្ោន

ការអនុវត្តកផ្សនការសកម្មភាព ាំណាក់

កាលរីពីរថមីរបស់កម្មវិធីកករទ្ម្ង់ 

រទ្ម្ង់របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

ទ្បចាាំទ្ត្ីាសនិងទ្បចាាំឆ្ន ាំ

សទ្ាប់កសហវ និងទ្កសួង 

សាថ ប័ន ទ្ត្ូវបានកកលម្ែ និង

ោក់ឱយអនុវត្ត 

ទ្ត្ីាសរី១ឆ្ន ាំ២០១៦   ៨២០ -      

៥.១.៤.២.សកម្មភាពរ២ី៖  តាម្

ោន និងទ្ត្តួ្ពិនិត្យការអនុវត្ត

១) ានរបាយការណ៏វឌ្ឍន

ភាពទ្បចាាំទ្ត្ីាសនិងឆ្ន ាំរបស់

១ របាយការណ៍ទ្បចាាំ 

ទ្ត្ីាស និងឆ្ន ាំ 

  -    -    សកម្មភាពថមី កនុង

 វិបសេនរបស ់អ
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អនុរម្ាវិធី/ 

ចលងាក ម្សរម្ាភារ/សរម្ាភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ សូចនាររេទ្ធ្េចុងលព្កាយ 

(គ្ិតជាលរៀេ) 

 

ឥណទាន 

ថវិការដា 

(គ្ិតជាលរៀេ) 

ឥណទាន 

ថវិកានដគ្ូ (គ្ិត

ជាលរៀេ) 

រាំណត់ចាំណាាំ 
សូចនារររនុងឆ្ន ាំ លោេលៅ 

កផ្សនការសកម្មភាព GDAP3 និង 

MAP3 

អរគនយកោា ននិងទ្កសួង 

សាថ ប័ន 

២) ានរបាយការណ៍សត ីពីកិចច

ទ្បឈម្និង អនុសាសន៍ដោេះ

ទ្សាយបញ្ហា ទ្បឈម្ននការ

អនុវត្ត 

២)របាយការណ៏ទ្បជុាំ 

ទ្បចាាំកែ ទ្ត្ីាស និង

ឆ្ន ាំ ជាម្យួ អរគនយក

ោា ននិង ទ្កសួង សាថ

ប័ន 

.រ.ហ. 

៥.១.៤.៣.សកម្មភាពរ៣ី៖  

ផ្សេពវផ្សាយនិងកណនាំការអនុវត្ត 

សារាចរសត ីពីវិធាន និងនីត្ិវិធីននការ

ដរៀបចាំ ការអនុវត្ត ការទ្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្

ោន និងការវាយត្នម្ា  

ដលើការងារកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

សារាចរសត ីពីវិធាននិងនីត្ិវិធី

ននការដរៀបចាំការអនុវត្តការ

ទ្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្ោននិងការ

វាយ ត្នម្ាដលើការងារកករទ្ម្ង់

ការទ្រប់ទ្រង ហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

ណៈទ្ត្ូវបាន 

ផ្សេពវផ្សាយ 

ទ្ត្ីាសរី១ឆ្ន ាំ២០១៦   ១២៣០     

៥.១.៤.៤.សកម្មភាពរី៤៖ បញ្ចប់ 

ការ ដរៀបចាំវិធីសាន្តសតោក់ពិនាុសទ្ាប់

វាយត្នម្ាកផ្សនការសកម្មភាព ាំណាក់

កាលរី៣ 

 វិធីសាន្តសតោក់ពិនាុសទ្ាប់

វាយត្នម្ាកផ្សនការសកម្មភាព 

 ាំណាក់កាលរី៣ទ្ត្ូវបាន 

ដរៀបចាំរួចរាល់ 

    -    -    សកម្មភាពថមី កនុង

 វិបសេនរបស ់ 

អ.រ.ហ. 

៥.១.៤.៥.សកម្មភាពរី៥៖  

ផ្សេពវផ្សាយវិធីសាន្តសតោក់ពិនាុសទ្ាប់

វាយត្នម្ាកផ្សនការសកម្មភាព ាំណាក់

 វិធីសាន្តសតោក់ពិនាុសទ្ាប់

វាយត្នម្ាកផ្សនការសកម្មភាព

 ាំណាក់កាលរី៣ ទ្ត្ូវបាន

១.កចកផ្សាយដៅទ្ត្ី

ាសរ១ី ឆ្ន ាំ២០១៦ 

២.ផ្សេពវផ្សាយ ដៅទ្ត្ី

  -    -    សកម្មភាពថមី កនុង

 វិបសេនរបស ់

 អ.រ.ហ. 
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អនុរម្ាវិធី/ 

ចលងាក ម្សរម្ាភារ/សរម្ាភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ សូចនាររេទ្ធ្េចុងលព្កាយ 

(គ្ិតជាលរៀេ) 

 

ឥណទាន 

ថវិការដា 

(គ្ិតជាលរៀេ) 

ឥណទាន 

ថវិកានដគ្ូ (គ្ិត

ជាលរៀេ) 

រាំណត់ចាំណាាំ 
សូចនារររនុងឆ្ន ាំ លោេលៅ 

កាលរី៣ ផ្សេពវផ្សាយ ល់ កសហវ និង

ទ្កសួងសាថ ប័ន 

ាសរី ៣ ឆ្ន ាំ  

២០១៦ (ដ ើម្បីដរៀបចាំ 

GDAP3/MAP3 

២០១៧-២០១៩) 

៥.១.៥.ចដងាក ម្សកម្មភាពរ៥ី៖ ោក់

ឱយអនវុត្តកផ្សនការសកម្មភាព  ាំណាក់

កាលរី៣ របសក់ម្មវធិកីករទ្ម្ងក់ារ

ទ្របទ់្រងហរិញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ 

កផ្សនការសកម្មភាព ាំណាក់

កាលរ៣ី ទ្ត្ូវបានអនុម័្ត្ 

និងោក់ឱយអនុវត្ត 

  កផ្សនការសកម្មភាព ាំណាក់កាលរី

៣ទ្ត្ូវបានអនុម័្ត្និងោក់ឱយ អនុ

វត្ត 

១២៣០ ០០០ ១៨០ ០០០   

៥.១.៥.១.សកម្មភាពរ១ី៖ ដរៀបចាំ

ដបាេះពុម្ព និងកចកផ្សាយរបាយការណ៍

លរធផ្សលវាយត្នម្ាទ្បព័នធទ្រប់ទ្រងហិ

ញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (PEFA) 

របាយការណ៍លរធផ្សលវាយ

ត្នម្ា PEFA ទ្ត្ូវបានដបាេះពុម្ព

រួចរាល់ និងកចកផ្សាយ ល់

ទ្កសួង សាថ ប័ន និងអងគភាព

 ក់ព័នធ 

ដបាេះពុម្ពចាំនួន ៦០០ 

កាល (៥០០កាល 

ជាភាសាកែមរ និង 

១០០កាលជាភាសា 

អង់ដរាស)ដៅទ្ត្ីាស 

រី ១ ឆ្ន ាំ ២០១៦ 

  -    ២០ ០០០ សកម្មភាពថមី កនុង

 វិបសេនរបស ់ 

អ.រ.ហ. 

៥.១.៥.២.សកម្មភាពរ២ី៖ ដរៀបចាំ

ដបាេះពុម្ពចកខុវិស័យ និងយុរធសាន្តសតសត ី

ពីកម្មវិធីកកទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង ហិរញ្ញ

វត្ថុសាធារណៈ ាំណាក់ 

កាលរី៣ 

ចកខុវិស័យនិងយុរធសាន្តសតសត ីពី

កម្មវិធីកកទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ាំណាក់ 

កាលរ៣ី ទ្ត្ូវបានដបាេះពុម្ព 

ជាភាសាកែមរ និង អង់ដរាស 

១.ដបាេះពុម្ពចាំនួន 

៥០០កាលជាភាសា- 

កែមរ ដៅទ្ត្ីាសរី១ 

ឆ្ន ាំ២០១៦ 

២.ដបាេះពុម្ពចាំនួន 

១៥០០កាល ជា

  -    ២០ ០០០   
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អនុរម្ាវិធី/ 

ចលងាក ម្សរម្ាភារ/សរម្ាភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ សូចនាររេទ្ធ្េចុងលព្កាយ 

(គ្ិតជាលរៀេ) 

 

ឥណទាន 

ថវិការដា 

(គ្ិតជាលរៀេ) 

ឥណទាន 

ថវិកានដគ្ូ (គ្ិត

ជាលរៀេ) 

រាំណត់ចាំណាាំ 
សូចនារររនុងឆ្ន ាំ លោេលៅ 

ភាសាកែមរនិង

អង់ដរាស ដៅទ្ត្ីាស

រី២ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

៥.១.៥.៣.សកម្មភាពរ៣ី៖ បញ្ចប់

ការដរៀបចាំកផ្សនការ សកម្មភាពលម្ែិត្

 ាំណាក់កាលរី៣ របស់អរគ

ដលខាធិការោា ន អោគ រធិការោា ន 

 វិរាសាថ ន និងអរគនយកោា ន ក

សហវ  (GDAP3), ទ្កុម្ការងារ

ទ្រប់ទ្រងរដទ្ាងព័ត្៌ានវិរា 

(FMWG)និង ទ្កសួង សាថ ប័ន 

(MAP3) 

កផ្សនការសកម្មភាពលម្ែិត្ 

 ាំណាក់កាលរី៣ របស់ អរគ

ដលខាធិការោា ន អោគ រធិ

ការោា ន វិរាសាថ ន និងអរគ

នយកោា ន កសហវ 

(GDAP3),ទ្កុម្ការងារ

ទ្រប់ទ្រងរដទ្ាង ព័ត្៌ាន

 វិរា (FMWG) និង ទ្កសួង 

សាថ ប័ន (MAP3) ទ្ត្ូវបាន 

ដរៀបចាំរួចរាល់ 

ទ្ត្ីាសរី១ ឆ្ន ាំ 

២០១៦ 

  -    -    សកម្មភាពថមី កនុង

 វិបសេនរបស ់

 អ.រ.ហ. 

៥.១.៥.៤.សកម្មភាពរី៤៖  

ផ្សេពវផ្សាយ និងទ្បកាសោក់ឱយអនុវត្ត

កផ្សនការសកម្មភាព ាំណាក់កាលរ៣ី 

(CAP3)ដោយានដរៀបចាំទ្កុម្ការ 

ងារ សទ្ាប់សទ្ម្បសទ្មួ្ល ល់ 

 ាំដណើរការអនុវត្ត 

 ាំណាក់កាលរី៣ ទ្ត្ូវបាន 

ទ្បកាសោក់ឱយ អនុវត្ត ជាផ្សាូវ

ការ និង កិចចទ្បជុាំ ទ្ត្ួត្ពិនិត្យ

ទ្បចាាំឆ្ន ាំ ២០១៥ ទ្ត្ូវបាន

ដរៀបចាំទ្បកបដោយដជារជ័យ 

កែមី្ន ឆ្ន ាំ២០១៦     ១៤០ ០០០   

៥.១.៥.៥.សកម្មភាពរី៥៖ ផ្សេពវ-  ាំណាក់កាលរី៣ ទ្ត្ូវបាន ទ្ត្ីាសរី១ និង រ២ី    -    សកម្មភាពថមី កនុង
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អនុរម្ាវិធី/ 

ចលងាក ម្សរម្ាភារ/សរម្ាភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ សូចនាររេទ្ធ្េចុងលព្កាយ 

(គ្ិតជាលរៀេ) 

 

ឥណទាន 

ថវិការដា 

(គ្ិតជាលរៀេ) 

ឥណទាន 

ថវិកានដគ្ូ (គ្ិត

ជាលរៀេ) 

រាំណត់ចាំណាាំ 
សូចនារររនុងឆ្ន ាំ លោេលៅ 

ផ្សាយកម្មវិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង 

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ាំណាក់កាល រី

៣និងជាំរុញការអនុវត្តកផ្សនការសកម្ម

ភាពរបស់ទ្កសួង-សាថ ប័ន (MAP3) 

ទ្បកាសោក់ឱយអនុវត្ត ជាផ្សាូវ

ការ និង កិចចទ្បជុាំ ទ្ត្ួត្ពិនិត្យ

ទ្បចាាំ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ 

ទ្បកបដោយដជារជ័យ 

ឆ្ន ាំ២០១៦  វិបសេនរបស ់អ

.រ.ហ. 

៥.១.៥.៦.សកម្មភាពរ៦ី៖ដរៀបចាំ 

ទ្កុម្ការងារសទ្ាប់សទ្ម្បសទ្មួ្ល 

 ល់ ាំដណើរការអនុវត្តកផ្សនការ 

សកម្មភាព ាំណាក់កាលរី៣ CAP3 

និង កកសទ្មួ្លកផ្សនការសកម្មភាពរួម្

 ាំណាក់កាលរី៣ ដោយកកលម្ែសូច

នករឱយានភាពទ្រប់ទ្ជុង ដទ្ជាយ 

និង រំដលចសូចនកររនាឺេះ ទ្បចាាំឆ្ន ាំ 

១) កម្មវិធីកករទ្ម្ង់ការ 

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

 ាំណាក់កាលរី៣ទ្ត្ូវបាន 

ផ្សេពវផ្សាយ ល់ទ្កសួង-សាថ ប័

ន 

២) MAP3 ទ្ត្ូវបានអនុវត្ត 

ទ្បកបដោយ ទ្បសិរធភាព 

បញ្ចប់ដៅទ្ត្ីាសរី៤ 

ឆ្ន ាំ២០១៦ 

  ៧០២ ០០០     

៥.១.៥.៧.សកម្មភាពរ៧ី៖ បញ្ចប់

ការពិនិត្យនិងវាយត្នម្ាពីត្ទ្មូ្វការ 

ធនធានហិរញ្ញវត្ថុសទ្ាប់ផ្សតល់ជនូ 

 ល់កសហវ និងទ្កសួងសាថ ប័ន កនុង

ការអនុវត្ត GDAP3/MAP3 

កសហវ និងទ្កសួងសាថ ប័ន 

ានធនធានហិរញ្ញវត្ថុ សម្

ទ្សបដ ើម្បីអនុវត្ត 

GDAP3/MAP3 

បញ្ចប់ដៅទ្ត្ីាសរី១ 

ឆ្ន ាំ២០១៦ 

  ៥២៨ ០០០     

៥.១.៥.៨.សកម្មភាពរ៨ី៖ ដរៀបចាំ

នីត្ិវិធីសទ្ាប់ដលើករឹកចិត្ត ល់ទ្កុម្

នីត្ិវិធីទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ និង 

ការដលើករឹកចិត្តទ្ត្ូវ បានផ្សតល់

ទ្ត្ីាសរី២ ឆ្ន ាំ

២០១៦ 

  -    -    សកម្មភាពថមី កនុង

 វិបសេនរបស ់អ



 

ចកខុវស័ិយនិងយុរធសាន្តសត  របស់ អ.រ.ហ.                                              106 

 

អនុរម្ាវិធី/ 

ចលងាក ម្សរម្ាភារ/សរម្ាភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ សូចនាររេទ្ធ្េចុងលព្កាយ 

(គ្ិតជាលរៀេ) 

 

ឥណទាន 

ថវិការដា 

(គ្ិតជាលរៀេ) 

ឥណទាន 

ថវិកានដគ្ូ (គ្ិត

ជាលរៀេ) 

រាំណត់ចាំណាាំ 
សូចនារររនុងឆ្ន ាំ លោេលៅ 

ការងារកករទ្ម្ង់តាម្ ទ្កសួង សាថ ប័ន ជនូទ្កុម្ការងារកករទ្ម្ង់

ទ្កសួង សាថ ប័ន 

.រ.ហ. 

៥.១.៦.ចដងាក ម្សកម្មភាពរ៦ី៖ 

បដងកើនសម្ត្ថភាពម្ន្តនត ីអ.រ.ហ ម្ន្តនតី

អរគនយកោា នក.ស.ហ.វ នងិម្ន្តនតី

ទ្កសងួ/សាថ បន័  កព់ន័ធនងឹកម្មវធិកីក

រទ្ម្ងក់ារទ្របទ់្រងហរិញ្ញវត្ថុសាធារ

ណៈ 

សម្ត្ថភាពម្ន្តនតី ក់ពន័ធនឹង

ការងារកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង 

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទ្ត្ូវបានបដងកើន 

  សម្ត្ថភាពអនុវត្តកម្មវិធីកករទ្ម្ង់ 

ទ្ត្ូវបានបដងកើននិងដទ្បើទ្បាស់ 

ទ្បកបដោយទ្បសិរធភាព និង

ស័កតិសិរធភាព 

១៥០ ៤០០ -      

៥.១.៦.១.សកម្មភាពរី១៖ ដរៀបចាំ

និងោក់ឱយអនុវត្តកផ្សនការសកម្មភាព 

សដ ីពីការកសាងសម្ត្ថភាពរបស់អរគ

ដលខាធិការោា នកាំកណរទ្ម្ង់ 

រសេនកិចចសិកាសត ីពីការ

ទ្រប់ទ្រងចាំណូលនិងទ្ចក

ដចញ ចូលកត្ម្ួយនិងដរៀបចាំ

វរគ បណតុ េះបណាត លជាំនញសត ី

ពី ការដរៀបចាំនិងអនុវត្តថវិកា, 

កិចចលរធកម្មសាធារណៈ និង 

ការទ្របទ់្រងទ្រពយសម្បត្តិរ ា 

។ល។ 

១)ម្ន្តនតី២០នក់ដធវើ

 ាំដណើររសេនកិចច

សិកាសត ីពីការ 

ទ្រប់ទ្រងចាំណូល និង

ទ្ចកដចញចូលកត្ម្ួយ 

២)ម្ន្តនតី២០ នក់ទ្ត្ូវ

បានបណតុ េះបណាត ល

សត ីពីការដរៀបចាំ និង

អនុវត្តថវិកា, កិចចលរធ

កម្ម និងទ្រប់ទ្រង

ទ្រពយសម្បត្តិរ ា ។ល។ 

  ១៥០ ៤០០ -      

៥.១.៦.២.សកម្មភាពរ២ី៖ ដរៀបចាំ ម្ន្តនតី៤ នកទ់្ត្ូវបានបណតុ េះ ប ១) ២នក់កនុង       សកម្មភាពថមី កនុង



 

ចកខុវស័ិយនិងយុរធសាន្តសត  របស់ អ.រ.ហ.                                              107 

 

អនុរម្ាវិធី/ 

ចលងាក ម្សរម្ាភារ/សរម្ាភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ សូចនាររេទ្ធ្េចុងលព្កាយ 

(គ្ិតជាលរៀេ) 

 

ឥណទាន 

ថវិការដា 

(គ្ិតជាលរៀេ) 

ឥណទាន 

ថវិកានដគ្ូ (គ្ិត

ជាលរៀេ) 

រាំណត់ចាំណាាំ 
សូចនារររនុងឆ្ន ាំ លោេលៅ 

វរគបណតុ េះបណាត លសត ីពីការទ្រប់ទ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាម្រយៈ  

E-learning ឬ Online Learning 

ណាត លតាម្រយៈ 

 E-learningឬ 

 Online Learning 

ទ្ត្ីាសរី២ 

២) ២នក់កនុង 

ទ្ត្ីាសរី៣ 

 វិបសេនរបស ់អ

.រ.ហ. 

៥.១.៦.៣.សកម្មភាពរី៣៖ ដរៀបចាំ

កិចចទ្បជុាំត្ូចៗដ ើម្បីកចករំកលក បរ

ពិដសាធន៍តាម្កផ្សនកនីមួ្យៗ ននអ.រ

.ហ 

ានរបាយការណ៍៍សដងខបសត ីពី

ការកចក រំកលកបរពិដសាធន៍ 

២ ងកនុង ១ ឆ្ន ាំ   - - សកម្មភាពថមី កនុង

 វិបសេនរបស ់អ

.រ.ហ. 

៥.១.៦.៤.សកម្មភាពរ៤ី៖ ដរៀបចាំ

កិចចទ្បជុាំត្ូចៗដ ើម្បីកចករំកលកបរ

ពិដសាធន៍របស់ទ្កសួង-សាថ ប័នកនុង

ការអនុវត្តកម្មវិធីកករទ្ម្ង់ការ

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ានរបាយការណ៍សដងខបសត ីពី  

ការកចករំកលកបរដសាធន៍ 

២ ងកនុង ១ ឆ្ន ាំ       សកម្មភាពថមី កនុង

 វិបសេនរបស ់អ

.រ.ហ. 

៥.១.៦.៥.សកម្មភាពរ៥ី៖ ដរៀបចាំ

និងោក់ឱយអនុវត្តកផ្សនការសកម្មភាព 

សដ ីពីការកសាងសម្ត្ថភាពរបស់ អរគ

នយោា ន ក.ស.ហ.វ និងទ្កសួងសាថ

ប័ន ក់ពន័ធកម្មវិធីកករទ្ម្ង់ការ 

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ម្ន្តនតីបដងាគ លចាំនួន៥៥នក ់

យល់ ឹងអាំពី ជាំនញសទ្ម្ប

សទ្មួ្ល/ 

រាំនក់រាំនងសាធារណៈ 

ទ្ត្ីាសរី២ ឆ្ន ាំ

២០១៦ 

  -    -      

៥.១.៧.ចដងាក ម្សកម្មភាពរ៧ី៖ 

សម្ត្ថភាពសាថ បន័ (អ.រ.ហ,  វរិា

រុណភាព ផ្សលិត្ភាព ទ្បសិរធ

ភាពនងិស័កដិសិរធភាព ននការ

  ចាំដណេះ ឹង រាំនិត្ផ្សតួចដផ្សតើម្ នវានុវត្ត

ន៍ ជាំនួយបដចចកដរស និងធនធាន

១១៤០ ១៨២ ០០០ សកម្មភាពថមី កនុង

 វិបសេនរបស ់អ
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អនុរម្ាវិធី/ 

ចលងាក ម្សរម្ាភារ/សរម្ាភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ សូចនាររេទ្ធ្េចុងលព្កាយ 

(គ្ិតជាលរៀេ) 

 

ឥណទាន 

ថវិការដា 

(គ្ិតជាលរៀេ) 

ឥណទាន 

ថវិកានដគ្ូ (គ្ិត

ជាលរៀេ) 

រាំណត់ចាំណាាំ 
សូចនារររនុងឆ្ន ាំ លោេលៅ 

សាថ នដស ាកចិច នងិហរិញ្ញវត្ថុ នងិ

ទ្កសងួ-សាថ បន័) ទ្ត្វូបានពទ្ងងឹ 

ផ្សដល់ជនូនិងការយក ដៅដទ្បើ

ទ្បាសន់ូវធនធាន ម្នុសេទ្ត្ូវ

បានពទ្ងឹង និង បដងកើន 

ម្នុសេទ្ត្ូវបានទ្ត្ួត្ ពនិិត្យវាយ

ត្នម្ា និងបដងកើនទ្បកបដោយផ្សលិ

ត្ភាព ទ្បសិរធភាព និងស័កតិសិរធ

ភាព 

.រ.ហ. 

៥.១.៧.១.សកម្មភាពរ១ី៖ ដរៀបចាំ

កផ្សនការកសាងសម្ត្ថភាពរបស់ អ.រ

.ហ សទ្ាប់ឆ្ន ាំ២០១៧ និង 

/ឬ ឆ្ន ាំបនតបនា ប់ 

ានកផ្សនការកសាងសម្ត្ថ

ភាពរបស់ អ.រ.ហ (PEFA 

Conference/Training + 

PFM in US) 

ទ្ត្ីាសរី៤   -    ១៨២ ០០០   

៥.១.៧.២.សកម្មភាពរី២៖សហការ 

ជាមួ្យវិរាសាថ នដស ាកិចចនិងហិរញ្ញ 

វត្ថុដរៀបចាំកផ្សនការកសាងសម្ត្ថភាព

សទ្ាប់ទ្កសួង-សាថ ប័នដទ្កាម្កម្មវិធ ី

កករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សា

ធារណៈ 

កផ្សនការកសាងសម្ត្ថភាពទ្ត្ូវ

បានដរៀបចាំ និងោក់ឱយអនុវត្ត 

ទ្ត្ីាសរី៣   -    -      

៥.១.៧.៣.សកម្មភាពរី៣៖ សហ

ការជាមួ្យវិរាសាថ នដស ាកិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុដរៀបចាំកផ្សនការកសាងសម្ត្ថ

ភាពសទ្ាប់ទ្កសួង-សាថ ប័នដទ្កាម្

កម្មវិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញ

វត្ថុសាធារណៈ 

១)ទ្កបែណឌ វាយត្នម្ា ទ្ត្ូវ

បានដរៀបចាំ 

២)ានរបាយការណ៍វាយ 

ត្នម្ាដលើទ្បសិរធភាពននការ 

ដទ្បើ ទ្បាស់ជាំនួយបដចចកដរស 

និងត្ទ្មួ្ការជាំនួយបដចចកដរស 

ទ្ត្ីាសរី២ និងទ្ត្ី

ាសរ៣ី 

  ១ ១៤០ -      
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អនុរម្ាវិធី/ 

ចលងាក ម្សរម្ាភារ/សរម្ាភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ សូចនាររេទ្ធ្េចុងលព្កាយ 

(គ្ិតជាលរៀេ) 

 

ឥណទាន 

ថវិការដា 

(គ្ិតជាលរៀេ) 

ឥណទាន 

ថវិកានដគ្ូ (គ្ិត

ជាលរៀេ) 

រាំណត់ចាំណាាំ 
សូចនារររនុងឆ្ន ាំ លោេលៅ 

៥.១.៨.ចដងាក ម្សកម្មភាពរ៨ី៖ 

សងគត្ភិាពននទ្បពន័ធនងិលែិតិ្   

បរោា នរត្យិតុ្តសទ្ាបទ់្របទ់្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទ្ត្វូបានពទ្ងងឹ 

នងិផ្សលតិ្ 

      -    ៦៤ ០០០ សកម្មភាពថមី កនុង

 វិបសេនរបស ់អ

.រ.ហ. 

៥.១.៨.១.សកម្មភាពរី១៖ ដរៀបចាំម្

រគុដរសក៍ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

ណៈរបស់រាជរោា ភិបាល 

ានម្រគុដរសក៍ទ្រប់ទ្រ ង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ឆ្ន ាំ២០១៧   -    -      

៥.១.៨.២.សកម្មភាពរី២៖ សហ

ការជាមួ្យអរគដលខាធិការោា ននន

ទ្កសួងដស ាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ កក

សទ្មួ្លម្រគុដរសក៍ទ្រប់ទ្រង ហិរញ្ញ

វត្ថុសាធារណៈរបស់ កសហវ 

ម្រគុដរសក៍ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ របស់ទ្កសួង 

ដស ាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ទ្ត្ូវ

បានកកសទ្មួ្ល និងោក់ឱយ

អនុវត្ត 

ឆ្ន ាំ២០១៧         

៥.១.៨.៣.សកម្មភាពរី៣៖កាំណត្់

បញ្ហា ទ្បឈម្ទ្បទក់ទ្កឡាោន រវាង 

កាំកណរទ្ម្ង់ទាំងបី PFM,PAR និង 

D&D និងដរៀបចាំកិចចទ្បជុាំដោេះទ្សាយ 

បញ្ហា ទ្បឈម្ទ្ត្ូវបានកាំណត្់ 

និងាន របាយការណ៍ សត ីពី

ការដោេះទ្សាយ  

បញ្ហា ទ្បឈម្ 

ដរៀងរាល់ឆ្ន ាំ     ៦៤ ០០០   

៥.១.៨.៤.សកម្មភាពរ៤ី៖ អនុវត្ត

យនតការដោេះទ្សាយបញ្ហា ទ្បឈម្កនុង

ការអនុវត្តកផ្សនការសកម្មភាព នន

ានរបាយការណ៍សត ីពីការ

ដោេះទ្សាយបញ្ហា ទ្បឈម្ 

ដរៀងរាល់ឆ្ន ាំ         
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អនុរម្ាវិធី/ 

ចលងាក ម្សរម្ាភារ/សរម្ាភារ 

េទ្ធ្េរនុងឆ្ន ាំ សូចនាររេទ្ធ្េចុងលព្កាយ 

(គ្ិតជាលរៀេ) 

 

ឥណទាន 

ថវិការដា 

(គ្ិតជាលរៀេ) 

ឥណទាន 

ថវិកានដគ្ូ (គ្ិត

ជាលរៀេ) 

រាំណត់ចាំណាាំ 
សូចនារររនុងឆ្ន ាំ លោេលៅ 

ការងារកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញ

វត្ថុសាធារណៈ 
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ឧបសម្ព័នធ ច. ក្នការថវកិាេម្ែិត ព្បចាំឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ចនិងហរិញ្ញវត្ថុ ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា

អគ្គសេខាធិការដ្ឋឋ ន រសហវ ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

នាយរដ្ឋឋ នរដ្ឋបាេនិងហរិញ្ញវត្ថុ

គ្សក្ោងថវកិារម្មវិធីឆ្ន ាំ២០១៦

ឯរតា ចនំនួ

 តម្ម្ៃឯរតា 

(ម្លូដ្ឋា នគិត)

(ជារ ៀល)

 ស បុទរឹព្ារ់

រនុងម្យួដង/ម្យួ

រលើរ

ចនំនួដង/

រលើរ

ទរឹព្ារ់

1,663,100,000       

៥.១.១.ចរកោ ម្សរម្មភារទី១៖ បរងោើនកា យល់ដឹង  និងកា ចលូ ួម្កា អនុវតតរម្មវិធីករទព្ម្ង់ កា ព្គប់ព្គងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ 42,163,000            

១.១ 394,000                  

1 ព្រដ្ឋស  A4 60021 រា៉ាម្ 5 16,000        80,000          1 80,000                 

1 ទឹរថ្ន  ំHp Laserjet 2055dn 60021 ព្បអប់ 1 250,000      250,000        1 250,000               

1 ទឹរប ិសុទធ 60018 ររះ 2 16,000        32,000          2 64,000                 

អនុគណនី

៥.១.១.១.សរម្មភារទី១៖ កា រ ៀបចំកែនកា សរម្មភារ   សិកាា សាលា សននិសីទ និងបទឧរទេសនាម្

៥.១.អនុរម្មវិធីទ៥ី.១.រព្ងឹងនិងបរងោើនព្បសិទធភារនិង ស័រដិសិទធភារ ម្នកា ព្ទព្ទង់រម្មវិធីករទព្ម្ង់កា ព្គប់ព្គងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ រ ព្ ះរៅកាន់សដង់ដ្ឋ អនត ជាតិ

ល. អនុរម្មវិធី សរម្មភារ

សំរណើសុ ំ(សព្ាប់ ន្ ំ២០១៦)

តម្ម្ៃរនុងម្យួដង/ម្យួរលើរ តម្ម្ៃព្បចំ ន្ ំ
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ឯរតា ចនំនួ

 តម្ម្ៃឯរតា 

(ម្លូដ្ឋា នគិត)

(ជារ ៀល)

 ស បុទរឹព្ារ់

រនុងម្យួដង/ម្យួ

រលើរ

ចនំនួដង/

រលើរ

ទរឹព្ារ់

អនុគណនី

៥.១.អនុរម្មវិធីទ៥ី.១.រព្ងឹងនិងបរងោើនព្បសិទធភារនិង ស័រដិសិទធភារ ម្នកា ព្ទព្ទង់រម្មវិធីករទព្ម្ង់កា ព្គប់ព្គងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ រ ព្ ះរៅកាន់សដង់ដ្ឋ អនត ជាតិ

ល. អនុរម្មវិធី សរម្មភារ

សំរណើសុ ំ(សព្ាប់ ន្ ំ២០១៦)

តម្ម្ៃរនុងម្យួដង/ម្យួរលើរ តម្ម្ៃព្បចំ ន្ ំ

១.២ 41,439,000            

2 ព្រដ្ឋស  A4 60021 រា៉ាម្ 3 16,000        48,000          1 48,000                 

2 បុចិស រស សព្ាប់កចរចយរនុងដំរណើ កា ែសរវែាយ 60021 ព្បអប់ 5 20,000        100,000        1 100,000               

2 រសៀវរៅសព្ាប់កចរចយរនុងដំរណើ កា ែសរវែាយ 60021 រាល 160 3,000         480,000        1 480,000               

2 សាា  ៈែគត់ែគង់កែនរ ដាាលរែសងៗ 60028 សាា  ៈ 1 200,000      200,000        1 200,000               

2 ទឹរថ្ន  ំHp Laserjet 2055dn 60021 ព្បអប់ 1 251,000      251,000        1 251,000               

2 ទឹរថ្ន  ំHp Color Laserjet CP4525dn 60021 ព្បអប់ 1 1,050,000   1,050,000     4 4,200,000            

2 ទឹរប ិសុទធ 60018 ររះ 10 16,000        160,000        1 160,000               

2 រាះរុម្ពខតិប័ណណសព្ាប់ែសរវែាយ 60021 ចាប់ 3000 12,000        36,000,000   1 36,000,000          

១.៣ 330,000                  

3 ព្រដ្ឋស  A4 60021 រា៉ាម្ 3 16,000        48,000          1 48,000                 

៥.១.១.៣.រ ៀបចំកែនកា សរម្មភារសត រីី ទំនារ់ទំនងសាធា ណៈ

៥.១.១.២.សរម្មភារទី២៖ រ ៀបចំរម្មវធិីែសរវែាយព្បចំ ន្ ំ សត រីីរម្មវធិីករទព្ម្ង់កា ព្គប់ព្គងហិ ញ្ញវតថុ     សាធា ណៈតាម្ យៈសិកាា សាលា សននិសីទ កា ចុះរធវើបទ

ឧរទេសនាម្តាម្ព្រសងួ  សាថ ប័ន ព្គឹះសាថ នសិរា និងសាធា ណៈ តាម្ យៈព្បរ័នធែសរធែាយ ខិតប័ណណ ែសរវែាយ និង Sport រដើម្បី    បញ្រ្ជា បកា យល់ដងឹ
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ឯរតា ចនំនួ

 តម្ម្ៃឯរតា 

(ម្លូដ្ឋា នគិត)

(ជារ ៀល)

 ស បុទរឹព្ារ់

រនុងម្យួដង/ម្យួ

រលើរ

ចនំនួដង/

រលើរ

ទរឹព្ារ់

អនុគណនី

៥.១.អនុរម្មវិធីទ៥ី.១.រព្ងឹងនិងបរងោើនព្បសិទធភារនិង ស័រដិសិទធភារ ម្នកា ព្ទព្ទង់រម្មវិធីករទព្ម្ង់កា ព្គប់ព្គងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ រ ព្ ះរៅកាន់សដង់ដ្ឋ អនត ជាតិ

ល. អនុរម្មវិធី សរម្មភារ

សំរណើសុ ំ(សព្ាប់ ន្ ំ២០១៦)

តម្ម្ៃរនុងម្យួដង/ម្យួរលើរ តម្ម្ៃព្បចំ ន្ ំ

3 ទឹរថ្ន  ំHp Laserjet 2055dn 60021 ព្បអប់ 1 250,000      250,000        1 250,000               

3 ទឹរប ិសុទធ 60018 ររះ 2 16,000        32,000          1 32,000                 

៥.១.២.ចរកោ ម្សរម្មភារទី២៖ រ ៀបចកំែនកា  សរម្មភារ កែនកា ថវិកា និងកែនកា លទធរម្មព្បចំ ន្ ំ បស់អ.គ.ហ និងបរូស ុបកែនកា  បស់ អគគនាយរដ្ឋា ន កដលចលូ ួម្រនុងកា អនុវតតរម្ម វិធីករទព្ម្ង់កា ព្គប់ព្គងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ237,347,000          

២.១ 1,045,000              

7 ព្រដ្ឋស  A4 60021 រា៉ាម្ 5 16,000        80,000          1 80,000                 

7 ព្រូណូធំតចូ 60021 ព្រូណូ 30 12,000        360,000        1 360,000               

7 បុចិស រស សព្ាប់រព្បើព្ាស់ព្បចំកា ិយាល័យ 60021 ព្បអប់ 5 20,000        100,000        1 100,000               

7 សមឺ្ុដី្ឋរ់ឯរសា 60021 ដុំ 7 25,000        175,000        1 175,000               

7 ទឹរថ្ន  ំHp Laserjet 2055dn 60021 ព្បអប់ 1 250,000      250,000        1 250,000               

7 ទឹរប ិសុទធ 60018 ររះ 5 16,000        80,000          1 80,000                 

២.២ 564,000                  

8 ព្រដ្ឋស  A4 60021 រា៉ាម្ 2 16,000        32,000          1 32,000                 

8 ទឹរថ្ន  ំHp Laserjet 2055dn 60021 ព្បអប់ 2 250,000      500,000        1 500,000               

៥.១.២.២.សរម្មភារទី២៖ វាយតម្ម្ៃ និងករសព្ម្ួលព្បចំ ន្ ំរលើកែនកា សរម្មភារលម្អិតតាម្កែនរនីម្យួៗ

៥.១.២.១.សរម្មភារទី១៖ រ ៀបចំកែនកា សរម្មភារលម្អិត សព្ាប់អនុវតតតាម្កែនរទងំ៧
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ឯរតា ចនំនួ

 តម្ម្ៃឯរតា 

(ម្លូដ្ឋា នគិត)

(ជារ ៀល)

 ស បុទរឹព្ារ់

រនុងម្យួដង/ម្យួ

រលើរ

ចនំនួដង/

រលើរ

ទរឹព្ារ់

អនុគណនី

៥.១.អនុរម្មវិធីទ៥ី.១.រព្ងឹងនិងបរងោើនព្បសិទធភារនិង ស័រដិសិទធភារ ម្នកា ព្ទព្ទង់រម្មវិធីករទព្ម្ង់កា ព្គប់ព្គងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ រ ព្ ះរៅកាន់សដង់ដ្ឋ អនត ជាតិ

ល. អនុរម្មវិធី សរម្មភារ

សំរណើសុ ំ(សព្ាប់ ន្ ំ២០១៦)

តម្ម្ៃរនុងម្យួដង/ម្យួរលើរ តម្ម្ៃព្បចំ ន្ ំ

8 ទឹរប ិសុទធ 60018 ររះ 2 16,000        32,000          1 32,000                 

២.៣ 538,000                  

9 ព្រដ្ឋស  A4 60021 រា៉ាម្ 1 16,000        16,000          6 96,000                 

9 ទឹរថ្ន  ំHp Laserjet 2055dn 60021 ព្បអប់ 1 250,000      250,000        1 250,000               

9 ទឹរប ិសុទធ 60018 ររះ 2 16,000        32,000          6 192,000               

២.៤ -                           

10 ព្រដ្ឋស  A4 60021 រា៉ាម្ 5 16,000        80,000          

10 ទឹរថ្ន  ំHp Laserjet 2055dn 60021 ព្បអប់ 2 250,000      500,000        

10 ទឹរប ិសុទធ 60018 ររះ 5 16,000        80,000          

២.៥ -                           

11

ព្ារ់របៀវតស និងព្ារ់រលើរទឹរចតិតសព្ាប់ម្ញ្រ្នតីកែនរ ដាាលនិងហិ ញ្ញវតថុ 

 បស់អ.គ.ហ

64033 កខ 6 -             -               6 -                      

៥.១.២.៥.សរម្មភារទី៥៖ សព្ម្បសព្ម្ួលកា អនុវតតគរព្ាងថវកិា និងកែនកា លទធរម្មព្បចំ ន្ ំ  បស់       អ .គ.ហ និងអគគនាយរដ្ឋា ន ព្បរបរដ្ឋយស័រតិសិទធភារនិង

ព្បសិទធភារ

៥.១.២.៤.សរម្មភារទី៤៖ រ ៀបចំគរព្ាងថវកិា និងកែនកា លទធរម្ម បស់អ.គ.ហ និងអគគនាយរដ្ឋា ន រសហវ សព្ាប់រម្មវធិីករទព្ម្ង់កា ព្គប់ព្គងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ

៥.១.២.៣.សរម្មភារទី៣៖ ព្បជំុព្តួតរិនិតយវឌ្ឍនភារកែនកា សរម្មភារលម្អិតតាម្ព្រមុ្នីម្យួៗព្បចំកខ
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ឯរតា ចនំនួ

 តម្ម្ៃឯរតា 

(ម្លូដ្ឋា នគិត)

(ជារ ៀល)

 ស បុទរឹព្ារ់

រនុងម្យួដង/ម្យួ

រលើរ

ចនំនួដង/

រលើរ

ទរឹព្ារ់

អនុគណនី

៥.១.អនុរម្មវិធីទ៥ី.១.រព្ងឹងនិងបរងោើនព្បសិទធភារនិង ស័រដិសិទធភារ ម្នកា ព្ទព្ទង់រម្មវិធីករទព្ម្ង់កា ព្គប់ព្គងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ រ ព្ ះរៅកាន់សដង់ដ្ឋ អនត ជាតិ

ល. អនុរម្មវិធី សរម្មភារ

សំរណើសុ ំ(សព្ាប់ ន្ ំ២០១៦)

តម្ម្ៃរនុងម្យួដង/ម្យួរលើរ តម្ម្ៃព្បចំ ន្ ំ

11 ព្រដ្ឋស  A4 60021 រា៉ាម្ 5 16,000        80,000          

11 ទឹរថ្ន  ំHp Laserjet 2055dn 60021 ព្បអប់ 2 250,000      500,000        

11 ទឹរប ិសុទធ 60018 ររះ 5 16,000        80,000          

២.៦ -                           

12 ព្រដ្ឋស  A4 60021 រា៉ាម្ 5 16,000        80,000          

12 ទឹរថ្ន  ំHp Laserjet 2055dn 60021 ព្បអប់ 2 250,000      500,000        

12 ទឹរប ិសុទធ 60018 ររះ 5 16,000        80,000          

២.៧ 235,200,000          

13 ទឹរថ្ន  ំHp Laserjet 2055dn (ស/រមម ) 60021 ព្បអប់ 1 250,000      250,000        

13 ទឹរថ្ន  ំHp Color Laserjet CP4525dn 60021 ព្បអប់ 4 1,050,000   4,200,000     

13 ទឹរថ្ន ាំ៉ាសុីនថតចម្ៃងឯរសា 60021 ព្បអប់ 1 320,000      320,000        

13 សាា  ៈែគត់ែគង់កែនរ ដាាល 60021 សាា  ៈ 1 2,000,000   2,000,000     

៥.១.២.៧.សរម្មភារទី៧៖ ព្បតិបតតិកា កា ក  ដាាលហិ ញ្ញវតថុ លទធរម្ម ព្សបតាម្រោលកា ណ៍និងនីតិវធិី កដលានជាធ ានសព្ាប់ោំព្ទដល់ដំរណើ កា  រម្មវធិី

ករទព្ម្ង់កា ព្គប់ព្គងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ

៥.១.២.៦.សរម្មភារទី៦៖ ព្តួតរិនិតយកា អនុវតតគរព្ាងថវកិា និងកែនកា លទធរម្ម បស់អ.គ.ហ និង អគគនាយរដ្ឋា ន ព្បរបរដ្ឋយស័រតិសិទធភារ និង ព្បសិទធភារ ព្បចំ

ឆាស និងព្បចំ ន្ ំ
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ឯរតា ចនំនួ

 តម្ម្ៃឯរតា 

(ម្លូដ្ឋា នគិត)

(ជារ ៀល)

 ស បុទរឹព្ារ់

រនុងម្យួដង/ម្យួ

រលើរ

ចនំនួដង/

រលើរ

ទរឹព្ារ់

អនុគណនី

៥.១.អនុរម្មវិធីទ៥ី.១.រព្ងឹងនិងបរងោើនព្បសិទធភារនិង ស័រដិសិទធភារ ម្នកា ព្ទព្ទង់រម្មវិធីករទព្ម្ង់កា ព្គប់ព្គងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ រ ព្ ះរៅកាន់សដង់ដ្ឋ អនត ជាតិ

ល. អនុរម្មវិធី សរម្មភារ

សំរណើសុ ំ(សព្ាប់ ន្ ំ២០១៦)

តម្ម្ៃរនុងម្យួដង/ម្យួរលើរ តម្ម្ៃព្បចំ ន្ ំ

13 សាា  ៈែគត់ែគង់កែនរ ដាាលរែសងៗ 60028 សាា  ៈ 1 2,000,000   2,000,000     

13 ទឹរប ិសុទធ  សព្ាប់កា ិយាល័យ 60021 ររះ 75 16,000        1,200,000     

13 កា កថទ ំនិងជួសជុលម្រធោាយដឹរជញ្ាូន 61056 កខ 18 1,000,000   18,000,000   6 108,000,000         

13 កា កថទ ំនិងជួសជុល សាា  ៈនិងឧបរ ណ៍បរចេររទស 61057 កខ 1 1,000,000   1,000,000     6 6,000,000            

13 រសវាអុនិធរឺណត 61142 កខ 1 1,000,000   1,000,000     6 6,000,000            

13 រព្បងសាងំ និងរព្បង អំិល 60015 កខ 18 1,000,000   18,000,000   6 108,000,000         

13 សាា  ៈែគត់ែអង់ សំអាត និងអនាម្័យ 60011 កខ 1 200,000      200,000        6 1,200,000            

13 សាា  ៈែគត់ែអង់រែសងៗ 60018 កខ 1 1,000,000   1,000,000     6 6,000,000            

២.៨ -                           

14 រញ្េប់រសវារ ៀបចបំនេប់ព្បជំុ 61103 នារ់ 80 120,000      9,600,000     

14 រសាហ យុសាន រ់រៅ 61123 នារ់ 120 80,000        9,600,000     

14 រសាហ យុព្បចំម្ថៃ 61122 នារ់ 160 56,000        8,960,000     

14 ព្រដ្ឋស  A4 60021 រា៉ាម្ 5 16,000        80,000          

៥.១.២.៨.សរម្មភារទី៨៖ រ ៀបចំវបិសសនា បស់ អ.គ.ហ ព្បចំ ន្ ំ
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ឯរតា ចនំនួ

 តម្ម្ៃឯរតា 

(ម្លូដ្ឋា នគិត)

(ជារ ៀល)

 ស បុទរឹព្ារ់

រនុងម្យួដង/ម្យួ

រលើរ

ចនំនួដង/

រលើរ

ទរឹព្ារ់

អនុគណនី

៥.១.អនុរម្មវិធីទ៥ី.១.រព្ងឹងនិងបរងោើនព្បសិទធភារនិង ស័រដិសិទធភារ ម្នកា ព្ទព្ទង់រម្មវិធីករទព្ម្ង់កា ព្គប់ព្គងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ រ ព្ ះរៅកាន់សដង់ដ្ឋ អនត ជាតិ

ល. អនុរម្មវិធី សរម្មភារ

សំរណើសុ ំ(សព្ាប់ ន្ ំ២០១៦)

តម្ម្ៃរនុងម្យួដង/ម្យួរលើរ តម្ម្ៃព្បចំ ន្ ំ

14 រសៀវរៅសព្ាប់កចរចយរនុងដំរណើ កា វិបសសនា 60021 រា៉ាម្ 40 120,000      4,800,000     

14 បុចិសព្ាប់កចរចយរនុងដំរណើ កា វិបសសនា 60021 ព្បអប់ 2 60,000        120,000        

៥.១.៣.ចរកោ ម្សរម្មភារទី៣៖ ព្តួតរិនិតយ តាម្ដ្ឋន និងវាយតម្ម្ៃសម្ិទធរម្ម បស់ អ.គ.ហ និងម្ញ្រ្នតី អ.គ.ហ -                           

៣.១ -                           

15 ព្រដ្ឋស  A4 60021 រា៉ាម្ 2 16,000        32,000          

15 ទឹរថ្ន  ំHp Laserjet 2055dn 60021 ព្បអប់ 1 250,000      250,000        

15 ទឹរប ិសុទធ 60018 ររះ 3 16,000        48,000          

៣.២ -                           

16 ព្រដ្ឋស  A4 60021 រា៉ាម្ 2 16,000        32,000          

16 ទឹរថ្ន  ំHp Laserjet 2055dn 60021 ព្បអប់ 1 250,000      250,000        

16 ទឹរប ិសុទធ 60018 ររះ 3 16,000        48,000          

៥.១.៣.២.សរម្មភារទី២៖រិនិតយនិងករលម្អរោលកា ណ៍ និងយនតកា ព្តួតរិនិតយ តាម្ដ្ឋន និងវាយតម្ម្ៃសម្ិទធរម្ម  បស់អ.គ.ហ និងម្ញ្រ្នតីអ.គ.ហ

៥.១.៣.១.សរម្មភារទី១៖ វាយតម្ម្ៃសម្ិទធរម្មម្ញ្រ្នតីព្បចំ ន្ ំ និងរ ៀបចំកែនកា រព្ជើសរ ើសម្ញ្រ្នតីព្បចំ ន្ ំសព្ាប់អ.គ.ហ
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ឯរតា ចនំនួ

 តម្ម្ៃឯរតា 

(ម្លូដ្ឋា នគិត)

(ជារ ៀល)

 ស បុទរឹព្ារ់

រនុងម្យួដង/ម្យួ

រលើរ

ចនំនួដង/

រលើរ

ទរឹព្ារ់

អនុគណនី

៥.១.អនុរម្មវិធីទ៥ី.១.រព្ងឹងនិងបរងោើនព្បសិទធភារនិង ស័រដិសិទធភារ ម្នកា ព្ទព្ទង់រម្មវិធីករទព្ម្ង់កា ព្គប់ព្គងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ រ ព្ ះរៅកាន់សដង់ដ្ឋ អនត ជាតិ

ល. អនុរម្មវិធី សរម្មភារ

សំរណើសុ ំ(សព្ាប់ ន្ ំ២០១៦)

តម្ម្ៃរនុងម្យួដង/ម្យួរលើរ តម្ម្ៃព្បចំ ន្ ំ

៣.៣ -                           

17 ព្រដ្ឋស  A4 60021 រា៉ាម្ 2 16,000        32,000          

17 ទឹរថ្ន  ំHp Laserjet 2055dn 60021 ព្បអប់ 1 250,000      250,000        

17 ទឹរប ិសុទធ 60018 ររះ 3 16,000        48,000          

៣.៤ -                            

18 ព្រដ្ឋស  A4 60021 រា៉ាម្ 2 16,000        32,000          

18 ទឹរថ្ន  ំHp Laserjet 2055dn 60021 ព្បអប់ 1 250,000      250,000        

18 ទឹរប ិសុទធ 60018 ររះ 3 16,000        48,000          

៣.៥ -                           

19 ព្រដ្ឋស  A4 60021 រា៉ាម្ 2 16,000        32,000          

19 ទឹរថ្ន  ំHp Laserjet 2055dn 60021 ព្បអប់ 1 250,000      250,000        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ទឹរប ិសុទធ 60018 ររះ 3 16,000        48,000          

៥.១.៣.៥.សរម្មភារទី៥៖វាយតម្ម្ៃកា អនុវតតបទបជា ម្ែេរនុង និងវនិ័យកា ក  បស់ អ.គ.ហ ព្បចំ ន្ ំ

៥.១.៣.៤.សរម្មភារទី៤៖រព្ងងឹកា អនុវតតបទបជា ម្ែេរនុង និងវនិ័យកា ក  បស់ អ.គ.ហ

៥.១.៣.៣.សរម្មភារទី៣៖វាយតម្ម្ៃកា អនុវតតនិងករលម្អ ព្បចំ ន្ ំរនុងរ ណីចំាច់រលើរោលកា ណ៍ និងយនតកា  ព្តួតរិនិតយ តាម្ដ្ឋន និងវាយតម្ម្ៃ បស់ អ .គ.ហ និង

ម្ញ្រ្នតីអ.គ.ហ
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ឯរតា ចនំនួ

 តម្ម្ៃឯរតា 

(ម្លូដ្ឋា នគិត)

(ជារ ៀល)

 ស បុទរឹព្ារ់

រនុងម្យួដង/ម្យួ

រលើរ

ចនំនួដង/

រលើរ

ទរឹព្ារ់

អនុគណនី

៥.១.អនុរម្មវិធីទ៥ី.១.រព្ងឹងនិងបរងោើនព្បសិទធភារនិង ស័រដិសិទធភារ ម្នកា ព្ទព្ទង់រម្មវិធីករទព្ម្ង់កា ព្គប់ព្គងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ រ ព្ ះរៅកាន់សដង់ដ្ឋ អនត ជាតិ

ល. អនុរម្មវិធី សរម្មភារ

សំរណើសុ ំ(សព្ាប់ ន្ ំ២០១៦)

តម្ម្ៃរនុងម្យួដង/ម្យួរលើរ តម្ម្ៃព្បចំ ន្ ំ

៥.១.៤.ចរកោ ម្សរម្មភារទី៤៖ព្តួតរិនិតយ តាម្ដ្ឋន និងវាយតម្ម្ៃ វឌ្ឍនភាររម្មវិធីករទព្ម្ង់កា ព្គប់ព្គងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ 2,050,000              

៤.១ 1,230,000              

21 ព្រដ្ឋស  A4 60021 រា៉ាម្ 5 16,000        80,000          3 240,000               

21 ទឹរថ្ន  ំHp Laserjet 2055dn 60021 ព្បអប់ 1 250,000      250,000        3 750,000               

21 ទឹរប ិសុទធ 60018 ររះ 5 16,000        80,000          3 240,000               

៤.២ 820,000                  

22 ព្រដ្ឋស  A4 60021 រា៉ាម្ 5 16,000        80,000          2 160,000               

22 ទឹរថ្ន  ំHp Laserjet 2055dn 60021 ព្បអប់ 1 250,000      250,000        2 500,000               

22 ទឹរប ិសុទធ 60018 ររះ 5 16,000        80,000          2 160,000               

៥.១.៥.ចរកោ ម្សរម្មភារទី៥៖ដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតតកែនកា សរម្មភារដំណារ់កាលទ៣ី  បស់រម្មវិធី ករទព្ម្ង់កា ព្គប់ព្គងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ 1,230,000,000       

៥.១ -                            

៥.១.៤.១.សរម្មភារទី១៖ រ ៀបចំសារាច កណនំា រោលកា ណ៏កណនំា សត រីីព្បរ័នធព្តួតរិនិតយ តាម្ដ្ឋន និងវាយតម្ម្ៃវឌ្ឍនភារ  បស់អគគនាយដ្ឋា ន និងព្រសងួ សាថ ប័ន

៥.១.៥.១.សរម្មភារទី១៖ រាះរុម្ពរសៀវរៅសត ីរីរម្មវធិី រំកណទព្ម្ង់កា ព្គប់ព្គងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈដំណារ់កាលទី៣

៥.១.៤.២.សរម្មភារទី២៖ រិនិតយនិងករលម្អ ាយកា ណ៏វឌ្ឍនភារព្បចំព្តីាស និង ព្បចំ ន្ ំព្រម្ទងំរ ៀបចំយនតកា តាម្ដ្ឋនវឌ្ឍនភារព្បចំកខ ម្នកា តាម្ដ្ឋនកា 

អនុវតតកែនកា សរម្មភារដំណារក់ាលទីរី ថមី បស់រម្មវធិីករទព្ម្ង់
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ឯរតា ចនំនួ

 តម្ម្ៃឯរតា 

(ម្លូដ្ឋា នគិត)

(ជារ ៀល)

 ស បុទរឹព្ារ់

រនុងម្យួដង/ម្យួ

រលើរ

ចនំនួដង/

រលើរ

ទរឹព្ារ់

អនុគណនី

៥.១.អនុរម្មវិធីទ៥ី.១.រព្ងឹងនិងបរងោើនព្បសិទធភារនិង ស័រដិសិទធភារ ម្នកា ព្ទព្ទង់រម្មវិធីករទព្ម្ង់កា ព្គប់ព្គងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ រ ព្ ះរៅកាន់សដង់ដ្ឋ អនត ជាតិ

ល. អនុរម្មវិធី សរម្មភារ

សំរណើសុ ំ(សព្ាប់ ន្ ំ២០១៦)

តម្ម្ៃរនុងម្យួដង/ម្យួរលើរ តម្ម្ៃព្បចំ ន្ ំ

27 រាះរុម្ពរសៀវរៅសត ីរីរម្មវិធី រំកណទព្ម្ង់ដំណារ់កាលទី៣ 60021 រាល 2000 28,000        56,000,000   -                      

៥.២ -                           

28 រញ្េប់រសវារ ៀបចបំនេប់ព្បជំុ 61103 នារ់ 300 120,000      36,000,000   -                      

28 ព្រដ្ឋស  A4 60021 រា៉ាម្ 15 16,000        240,000        -                      

28 រសៀវរៅសព្ាប់កចរចយរនុងដំរណើ កា ែសរវែាយ 60021 រា៉ាម្ 300 4,000         1,200,000     -                      

28 បុចិសព្ាប់កចរចយរនុងដំរណើ កា វិបសសនា 60021 ព្បអប់ 10 40,000        400,000        -                      

៥.៣ 702,000,000          

29 ព្ារ់រលើរទឹរចតិតសព្ាប់ម្ញ្រ្នតីជំនាញជាន់ខពស់ បស់ អ.គ.ហ 64033 កខ 5 6,000,000 30,000,000   12 360,000,000           

29 ព្ារ់រលើរទឹរចតិតសព្ាប់ម្ញ្រ្នតីជំនាញម្ធយម្ បស់ អ.គ.ហ 64033 កខ 5 3,700,000 18,500,000   12 222,000,000           

29 ព្ារ់រលើរទឹរចតិតសព្ាប់ម្ញ្រ្នតីជំនាញ បស់ អ.គ.ហ 64033 កខ 5 2,000,000 10,000,000   12 120,000,000           

៥.៤ 528,000,000          

៥.១.៥.៤.សរម្មភារទី៤៖ វាយតម្ម្ៃវឌ្ឍនភារព្រម្ទងំរ ៀបចំ ាយកា ណ៍សត រីី កា អនុវតតរម្មវធិីករទព្ម្ង់កា ព្គប់ ព្គងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈព្បចំព្តីាស និងព្បចំ ន្ ំ

៥.១.៥.៣.សរម្មភារទី៣៖ រ ៀបចំព្រមុ្កា ក សព្ាប់ សព្ម្បសព្ម្ួលដល់ដំរណើ កា អនុវតតកែនកា សរម្មភារដំណារ់កាលទី៣  CAP3

៥.១.៥.២.សរម្មភារទី២៖ ែសរវែាយ និងព្បកាសដ្ឋរ់ឱ្យ អនុវតតកែនកា សរម្មភារដំណារ់កាលទី៣ (CAP3)  រដ្ឋយានរ ៀបចំព្រមុ្កា ក សព្ាប់ សព្ម្បសព្ម្ួល

ដល់ដំរណើ កា អនុវតត
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ឯរតា ចនំនួ

 តម្ម្ៃឯរតា 

(ម្លូដ្ឋា នគិត)

(ជារ ៀល)

 ស បុទរឹព្ារ់

រនុងម្យួដង/ម្យួ

រលើរ

ចនំនួដង/

រលើរ

ទរឹព្ារ់

អនុគណនី

៥.១.អនុរម្មវិធីទ៥ី.១.រព្ងឹងនិងបរងោើនព្បសិទធភារនិង ស័រដិសិទធភារ ម្នកា ព្ទព្ទង់រម្មវិធីករទព្ម្ង់កា ព្គប់ព្គងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ រ ព្ ះរៅកាន់សដង់ដ្ឋ អនត ជាតិ

ល. អនុរម្មវិធី សរម្មភារ

សំរណើសុ ំ(សព្ាប់ ន្ ំ២០១៦)

តម្ម្ៃរនុងម្យួដង/ម្យួរលើរ តម្ម្ៃព្បចំ ន្ ំ

30 ព្ារ់រលើរទឹរចតិតសព្ាប់អគគរលខាធិកា ម្យួ បូ 64033 កខ 1 12,000,000 12,000,000   12 144,000,000           

30 ព្ារ់រលើរទឹរចតិតសព្ាប់អគគរលខាធិកា  ងបនួ បូ 64033 កខ 4 8,000,000   32,000,000   12 384,000,000           

150,400,000           

៦.១ ៥.១.៦.១.សរម្មភារទី១៖ រ ៀបចំនិងដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតតកែនកា សរម្មភារ សដ ីរី

កា រសាងសម្តថភារ បស់អគគរលខាធិកា ដ្ឋា នរំកណទព្ម្ង់

150,400,000          

32 ម្ថៃបណតុ ះបណាត លរនុងព្បរទស 6104 នារ់ 20 2,000,000 40,000,000   1 40,000,000             

32 ម្ថៃបណតុ ះបណាត លរព្ៅព្បរទស 6104 នារ់ 2 29,200,000 58,400,000   1 58,400,000             

32 រសាហ យុរធវើដំរណើ រព្ៅព្បរទស 61131 នារ់ 2 8,000,000 16,000,000   1 16,000,000             

32 រសាហ យុហបូចរុរព្ៅព្បរទស 61132 នារ់ 2 8,000,000 16,000,000   1 16,000,000             

32 រសាហ យុសាន ររ់ៅរព្ៅព្បរទស 61133 នារ់ 2 10,000,000 20,000,000   1 20,000,000             

32 ព្រដ្ឋស  A4 60021 រា៉ាម្ 3 16,000        48,000          

៥.១.៦.ចរកោ ម្សរម្មភារទី៦៖បរងោើនសម្តថភារម្ញ្រ្នតី អ.គ.ហ ម្ញ្រ្នតីអគគនាយរដ្ឋា ន រ.ស.ហ.វ និងម្ញ្រ្នតីព្រសងួ/សាថ បន័ពារ់រ័នធនឹងរម្មវិធីករទព្ម្ង់កា ព្គប់ព្គង

ហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ
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ឯរតា ចនំនួ

 តម្ម្ៃឯរតា 

(ម្លូដ្ឋា នគិត)

(ជារ ៀល)

 ស បុទរឹព្ារ់

រនុងម្យួដង/ម្យួ

រលើរ

ចនំនួដង/

រលើរ

ទរឹព្ារ់

អនុគណនី

៥.១.អនុរម្មវិធីទ៥ី.១.រព្ងឹងនិងបរងោើនព្បសិទធភារនិង ស័រដិសិទធភារ ម្នកា ព្ទព្ទង់រម្មវិធីករទព្ម្ង់កា ព្គប់ព្គងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ រ ព្ ះរៅកាន់សដង់ដ្ឋ អនត ជាតិ

ល. អនុរម្មវិធី សរម្មភារ

សំរណើសុ ំ(សព្ាប់ ន្ ំ២០១៦)

តម្ម្ៃរនុងម្យួដង/ម្យួរលើរ តម្ម្ៃព្បចំ ន្ ំ

32 ទឹរប ិសុទធ 60018 ររះ 3 16,000        48,000          

៦.២ -                           

33 ព្រដ្ឋស  A4 60021 រា៉ាម្ 3 16,000        48,000          

33 ទឹរប ិសុទធ 60018 ររះ 3 16,000        48,000          

1,140,000               

៧.១ -                           

39 ព្រដ្ឋស  A4 60021 រា៉ាម្ 3 16,000        48,000          

39 ទឹរប ិសុទធ 60018 ររះ 3 16,000        48,000          

៧.២ 570,000                  

40 ព្រដ្ឋស  A4 60021 រា៉ាម្ 5 16,000        80,000          2 160,000               

៥.១.៧.១.សរម្មភារទី១៖ រធវើកា វាយតម្ម្ៃអំរីព្បសិទធភារម្នកា រព្បើព្ាស់ជំនួយបរចេររទសនិងកា បណដុ ះបណាដ លរនៃងម្រ និងតព្ម្ូវកា ជំនយួបរចេររទស និងកា 

បណដុ ះបណាដ លសព្ាប់បនដ បំរ ើកា ក រំកណទព្ម្ង់ បស់អគគនាយរដ្ឋា ន និងព្រសងួ សាថ ប័ន

៥.១.៧.២.សរម្មភារទី២៖ បរងោើនកា ព្ាព្ស័យទរ់ទង កាលវភិាគព្បឹរា ជាម្ួយព្រសងួ សាថ ប័ន និងអងគភាររព្កាម្ឱ្វាទ រសហវ

៥.១.៦.២.សរម្មភារទី២៖ រ ៀបចំ និងដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតតកែនកា សរម្មភារសដ រីីកា រសាងសម្តថភារ   បស់អគគនាយដ្ឋា ន   រ .ស.ហ.វ និងព្រសងួសាថ ប័នពារ់រ័នធរម្មវធិីករ

ទព្ម្ង់កា ព្គប់ព្គងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ

៥.១.៧.ចរកោ ម្សរម្មភារទី៧៖រព្ងឹងនិងបរងោើនគុណភារ ែលិតភារ ព្បសិទធភារ និង ស័រដិសិទធភារ ម្នកា រព្បើព្ាស់នូវចរំណះដឹង គំនិតែដួចរែដើម្ អនុសាសន៍ 

នវានុវតតន៍ និងជំនួយបរចេររទស 
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ឯរតា ចនំនួ

 តម្ម្ៃឯរតា 

(ម្លូដ្ឋា នគិត)

(ជារ ៀល)

 ស បុទរឹព្ារ់

រនុងម្យួដង/ម្យួ

រលើរ

ចនំនួដង/

រលើរ

ទរឹព្ារ់

អនុគណនី

៥.១.អនុរម្មវិធីទ៥ី.១.រព្ងឹងនិងបរងោើនព្បសិទធភារនិង ស័រដិសិទធភារ ម្នកា ព្ទព្ទង់រម្មវិធីករទព្ម្ង់កា ព្គប់ព្គងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ រ ព្ ះរៅកាន់សដង់ដ្ឋ អនត ជាតិ

ល. អនុរម្មវិធី សរម្មភារ

សំរណើសុ ំ(សព្ាប់ ន្ ំ២០១៦)

តម្ម្ៃរនុងម្យួដង/ម្យួរលើរ តម្ម្ៃព្បចំ ន្ ំ

40 ទឹរថ្ន  ំHp Laserjet 2055dn 60021 ព្បអប់ 1 250,000      250,000        1 250,000               

40 ទឹរប ិសុទធ 60018 ររះ 5 16,000        80,000          2 160,000               

៧.៣ 570,000                  

41 ព្រដ្ឋស  A4 60021 រា៉ាម្ 5 16,000        80,000          2 160,000               

41 ទឹរថ្ន  ំHp Laserjet 2055dn 60021 ព្បអប់ 1 250,000      250,000        1 250,000               

41 ទឹរប ិសុទធ 60018 ររះ 5 16,000        80,000          2 160,000               

៥.១.៧.២.សរម្មភារទី៣៖ រព្ងងឹទំនារ់ទំនង វាង រម្មវធិី PFM ជាម្ួយរម្មវធិីរំកណទព្ម្ង់ ដាាលសាធា ណៈ  PAR និង រម្មវធិីអភិវឌ្ឍតាម្កបបព្បជាធិបរតយយរៅ

ថ្ន រ់រព្កាម្ជាតិ D&D
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 ព្រសងួលសដារចិចនងិហិរញ្ញវតថុ 

អរគដលខាធកិារោា នរណៈកាម ធកិារ ឹកនាំការងារកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

របាយការណវ៍យតនម្ាសម្ទិ្ធរម្ា 

ព្បចាំឆ្ន ាំ២០១៦-២០១៧ 

  

ដ ម្ េះ.. ......................................................     

ត្ួនរីៈ. ......................................................   នថៃកែឆ្ន ាំ 

វាយត្នម្ាដោយរណៈកាម ធកិាររបស់អរគដលខាធកិារោា ន 

 

ត្នួរនីងឹការររលួែសុទ្ត្វូ 

ពនិាុ 

វាយត្នម្ាសម្រិធកម្ម 

អន ់ ម្ធយម្ ទ្រប់ទ្ោន ់ លែ លែណាស់ 

១.សម្រិធកម្មតាម្លកខែណឌ ដោង (៧០%) 

      

      

      

      

ពនិាុ(១)      

២.ការសដទ្ម្ចបានតាម្កផ្សនការអតាត ភវិឌ្ឍន ៍(១៥%) 

      

      

      

ពនិាុ(២)      

៣.ការវាយត្នម្ាលកខណៈសម្បត្ត ិ (១៥%) 

-  វិជាា ជីវភាព      

- ភាពជាំនញ ៏ចាំណាន      

- រុណធម៌្      

- សីលធម៌្      

-  វិន័យ      
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- ភាពជាអនក ឹកនាំ      

- សម្ត្ថភាពទ្រប់ទ្រង      

- សម្ត្ថភាពទ្បត្ិបត្ត ិ      

ពនិាុ(៣)  

ពនិាុសរបុ (១+២+៣)  

*លែណាសៈ់៩ - ១០ លែៈ៨-៨,៩ ទ្រប់ទ្ោនៈ់ ៧– ៧,៩ម្ធយម្ៈ ៥ –៦,៩អន់ៈ១ – ៤,៩ 

 

ឯកភាពដៅដលើសមិ្រធកម្ម 

 

ឯកភាព                    មិ្នឯកភាព 

 

 

ចុេះហត្ថដលខា 

ដោបល់របស់អរគដលខាធកិាររង 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ដោបលស់ដទ្ម្ចរបស់ឯកឧត្តម្អរគដលខាធកិារ    ចេុះហត្ថដលខា 
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នថៃកែឆ្ន ាំ 

យុតររិម្ាសព្ម្មបប់នររចិចសនា 

តនួាទ្.ី........................ 

លរធផ្សលសដទ្ម្ចបានទ្បចាាំឆ្ន ាំ២០១៦-២០១៧ ដធៀបនឹងលកខែណឌ ដោង 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

នម្ ដោត្នម្ៈ ហត្ថដលខា 
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ឧបសម្ព័នធ ឈ.ព្បកាសលេខ ២៥៧ សហវ.ព្បរ ចះុនថៃទ្០ី៤ កខម្ីនាឆ្ន ាំ២០១៥សររីកីារព្បគ្េ់សទិ្ធជិាអាណាបរ័ល ៃ្រសទិ្ធិជូន

អគ្គលេខាធកិារននអគ្គលេខាធកិារដ្ឋា នគ្ណៈរម្មា ធិការដឹរនាាំការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហរិញ្ញវតថុសាធារណៈ 
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ឧបសម្ព័នធ ញ.ព្បកាសលេខ ៣៣០សហវ.ព្បរ ចុះនថៃទ្ី ២៦ កខម្ីនាឆ្ន ាំ២០១៥សររីកីារដ្ឋរ់ឱ្យអនវុតរនីតិវធីិរួម្បចចុបបននរម្ា 

សព្ម្មបគ់្លព្ម្មងហរិញ្ញបបទានសហព្បតិបតរិការរីនដគ្ូអភវិឌ្ឍន៍លៅរនុងអគ្គលេខាធកិារដ្ឋា នគ្ណៈរម្មា ធិការដឹរនាាំការងារករ

ទ្ព្ម្ងក់ារព្គ្ប់ព្គ្ងហរិញ្ញវតថុសាធារណៈ 
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ឧបសម្ព័នធ ដ. លសចររសីលព្ម្ចរួម្លេខ ០០៦ សហវ ចុះនថៃទ្១ី៩ កខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៥ សរីរកីារ

បលងកើតយនរការសព្ម្បសព្ម្ួេរវងរម្ាវិធកីរទ្ព្ម្ងក់ារអភិវឌ្ឍតាម្កបបព្បជាធិបលតយយលៅ

ថាន រ់លព្កាម្ជាតិ រម្ាវធីិករទ្ព្ម្ងក់ារព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ និងរម្ាវិធជីាតិរាំកណទ្ព្ម្ង់

រដាបាេសាធារណៈ 
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ឧបសម្ព័នធ ថ. សារាចរលេខ០០៦ សហវ ចះុនថៃទ្២ី៩ កខលម្សា ឆ្ន ាំ២០១៥                           

សរីរីយនរការលដ្ឋះព្សាយបញ្ជា ព្បឈម្រនុងការអនវុតរសរម្ាភារការងារករទ្ព្ម្ងក់ារព្គ្ប់ព្គ្ង

ហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 
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ឧបសម្ព័នធ ឌ. សារាចរលេខ០០៩ សរ ចះុនថៃទ្ី០៨ កខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៥ សរីររី ីវិធាននិងនីតិវិធីននការ

លរៀបចាំ ការអនវុតរ ការព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋន និងវយតនម្ាលេើការងារករទ្ព្ម្ងក់ារព្គ្ប់ព្គ្ងហរិញ្ញ

វតថុសាធារណៈ 
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