ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

3

ចរខុ វិសយ
័ និងយុទ្ធសាស្ដសរ
ដ ើម្បីទ្រទ្រង់កម្ម វិធកី ករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ទ្បកបដោយស័កដិសរ
ិ ភា
ធ ពនិងទ្បសិរភា
ធ ព

អគ្គ លេខាធិការដ្ឋាន
គ្ណៈរម្មាធិការដឹរនាាំការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ
២០១៦

បុរវរថា
“ករទ្ព្ម្ង់ គ្ឺរស់, ម្ិនករទ្ព្ម្ង់ គ្ឺសាាប់” អាចចាត្់រុកជាដរសធម្៌ម្ួយ ក ល សលម្រចអគ្គម្ហាលសនាបតីលតលជា
ហុន កសន នាយររដាម្ស្ដនរ ីននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា បានទ្បកាសដ ើងដៅកនង
ុ ឱកាសោក់ឱយអនុវត្តកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់
ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈរបស់រាជរោាភិបាលកម្ពុជា។ កនុងសាមរត្ីដនេះ កម្ម វិធកី ករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ
ទ្ត្ូវបានទ្បកាសោក់ឱយអនុវត្តដៅកែធនូ ឆ្នាំ២០០៤ សទ្ាប់រយៈដពលកវង កនុងដោលដៅកទ្បកាាយទ្បព័នធហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ
កម្ពុជា ដៅជាទ្បព័នធហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ទ្សបតាម្សដ ង់ោរនិងឧត្តានុវត្តនអ
៍ នតរជាត្ិ ក លានលកខណៈវិម្ជឈការ ដដដត្
ដលើធាត្ុដចញ និងសម្ិរក
ធ ម្ម ដៅឆ្នាំ២០២៥។
កនុងឋានៈជាសសរសដ ម្ភម្ួយននរណៈកាមធិការដោលនដោបាយដស ាកិចន
ច ិងហិរញ្ញវត្ថុ,

រណៈកាមធិការ ឹកនាំ

ការងារកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ (គ្.ហ.ស.) ានភារកិចច ឹកនាំ, ដរៀបចាំ, អនុវត្ត, សទ្ម្បសទ្ម្ួល និង
វាយត្នម្ាការអនុវត្តកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ដោយកចកដចញជា ៤ ជាំហាន និង ាំណាក់កាល
ូចខាងដទ្កាម្៖

-

ាំណាក់កាលរី១ : “ភាពដជឿរុកចិត្តបានននថវិកា” ទ្ត្ូវបានអនុវត្ត ចាប់ពឆ្
ី ន ាំ២០០៤ ល់ឆ្នាំ២០០៨,

-

ាំណាក់កាលរី២ : “រណដនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ” សទ្ាប់ឆ្នាំ២០០៩ ល់ឆ្នាំ២០១៥,

-

ាំណាក់កាលរី៣ : “ការផ្សារភាាប់ថវិកាដៅនឹងដោលនដោបាយ” ពីឆ្នាំ២០១៦ ល់ឆ្នាំ២០២០ និង

-

ាំណាក់កាលរី៤ : “រណដនយយភាពចាំដ េះសម្ិរក
ធ ម្ម” ពីឆ្នាំ២០២១ ល់ឆ្នាំ២០២៥។
ឆ្នាំ២០១៦ រឺជាឆ្នាំចាប់ដផ្សតើម្អនុវត្ត ាំណាក់កាលរី៣ ននកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ, បនាប់ពី

ឹ បាននូវរណដនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ ដោយបានពទ្ងង
ឹ និងកាំពង
ាំណាក់កាលរី២ បានសដទ្ម្ចដជារជ័យកនង
ុ ការពទ្ងង
ុ ទ្ត្ូវ
បានពទ្ងឹងបនតកថម្ដរៀត្ តាម្រយៈការោក់ឱយអនុវត្តនូវសាសភារសាំខាន់ៗជាម្ូលោាននន ជាអារិ៍ ការោក់ឱយអនុវត្ត
ាត្ិកាថវិកាថមី, បាងរ
់ ណដនយយថមី, អងគភាពថវិកា, ថវិកាកម្ម វិធីដពញដលញដៅទ្កសួងទាំង២៥ និងការអនុវត្តទ្បព័នធ
ព័ត្៌ានវិរាសទ្ាប់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ាំណាក់កាលរី១ ក លទ្ត្ូវបានបញ្ច ប់ដៅ ាំណាច់ឆ្នាំ២០១៦។
ដជារជ័យននការអនុវត្តកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរោាភិបាលកម្ពុជា ពឹងកផ្សែកជា
សាំខាន់ ដលើការទ្បម្ូលផ្សដន
ច ហការជិត្សន ិរព
ធ ីទ្រប់ភារី ក់ពន
័ ធ ទង
ាំ អស់ ទាំងកនុង/រវាង
ុាំ ូវរាល់កិចចែិត្ែាំទ្បឹងកទ្បងនិងកិចស
អរគនយកោាន និងអងគភាពដទ្កាម្ឱវារទ្កសួងដស ាកិចន
ច ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ ូចជាទ្កសួង-សាថប័ន ក់ពន
័ ធននរាជរោាភិបាល
កម្ពុជា។ ចលនការននការកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ត្ទ្ម្ូវឱយានការោាំទ្រទ្បកបដោយឆនាៈ, ការដបដជាា
ឹ នាំនង
ចិត្តែពស់, ភាពជាាចស់ និងការររួលែុសទ្ត្ូវែពសព
់ ីថ្ននក់ ក
ិ ម្ន្តនតរា
ី ជការទ្រប់លោ
ាំ ប់ថ្ននក់, ចាប់ពីកទ្ម្ិត្បដចចកដរស
រហូ ត្ ល់ ក ទ្ម្ិ ត្ ដោលនដោបាយ , ដោយអនុ ដោម្តាម្ វិ ធា នទ្បត្ិ ប ត្តិ ៤ របស់ ស ដម្ដ ច ដត្ដជានយករ ា ម្ ន្តនតី រឺ

“ឆាុះរញ្ច រ់, ងូតទ្ឹរ, ដុសករែេ និងរាបាេ”។
ាំដណើរការននការអនុវត្តកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ឆា ងកាត្់ ពី ាំណាក់កាលម្ួយ ដៅ

ាំណាក់កាលម្ួយ ម្ិនអាចដរចផ្សុត្ពីការដពើបទ្បរេះនឹងបញ្ហាទ្បឈម្ ៏ទ្សួចទ្សាល់ម្យ
ួ ចាំនន
ួ ដនេះដរ ក លទ្បការដនេះ
ទម្ទរជាចាាំបាច់ឱយាន ដាំ ណាេះទ្សាយសានរត្ិនិងទន់ដពល។

i

ដ ើម្បីសដទ្ម្ចចកខុ វិស័យខាងដលើដនេះ គ្.ហ.ស. បានដធវើការកកលម្ែ រចនសម្ព័នធ ឹកនាំ និងទ្រប់ទ្រងរបស់ែួ ានផ្សង
ឹ និងបដងកន
ទ្ពម្ទាំងពទ្ងង
ើ សម្ត្ថភាពរបស់អរគដលខាធិការោាន (អ.គ្.ហ.) ក លជាដសនធិការរបស់ែួ ានផ្សង សាំដៅបដងកន
ើ
ទ្បសិរភា
ធ ពនិងស័កដិសិរភា
ធ ពននកិចចសទ្ម្បសទ្ម្ួល, ការផ្សដលជ
់ ន
ាំ ួយបដចចកដរស និងការវាយត្នម្ាដលើការអនុវត្តទ្កបែ័ណឌ
ដោលនដោបាយ, ទ្កបែ័ណឌរត្ិយត្
ុ ត និងទ្កបែ័ណឌយុរសា
ធ ន្តសត ននកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ។
កផ្សែកដលើវត្ថុបាំណងខាងដលើ, គ្.ហ.ស. បានផ្សដួចដផ្សដើម្និងបដងកត្
ើ ឱយានយនតការការងារទ្បទក់ទ្កឡាោនចាំនន
ួ បី រឺ៖

- រី១.យនតការសទ្ម្បសទ្ម្ួលរវាងកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការអភិវឌ្ឍតាម្កបបទ្បជាធិបដត្យយដៅថ្ននក់ដទ្កាម្ជាត្ិ

កម្ម វិធី

កករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងកម្ម វិធីជាត្ិកាំកណរទ្ម្ង់រ ាបាលសាធារណៈ និង

- រី២.យនតការដោេះទ្សាយបញ្ហាទ្បឈម្កនុងការអនុវត្តសកម្មភាពការងារកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ
ដទ្កាម្ការសទ្ម្បសទ្ម្ួលរបស់ អ.គ្.ហ.

- រី៣. វិធាននិងនីត្ិ វិធនី នការដរៀបចាំ ការអនុវត្ត ការទ្ត្ួត្ពិនត្
ិ យនិងតាម្ោន និងការវាយត្នម្ាដលើការងារកករទ្ម្ង់
ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ។
ឹ បកនថម្នូវរចនសម្ពន
រនាឹម្ដនេះ អ.គ្.ហ. បានដរៀបចាំពទ្ងង
័ ធនផ្សាកនុងរបស់ែួ ន
ា ទ្ពម្ទាំងបានកកសទ្ម្ួលជាថមី រឺកផ្សនក
រ ាបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ កនង
ុ ដោលដៅបដងកន
ើ ទ្បសិរភា
ធ ពនូវការោាំទ្រ សទ្ម្បសទ្ម្ួល និងចូលរួម្ដរៀបចាំការអនុវត្តសកម្មភាព
កករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈរបស់អងគភាពដទ្កាម្ឱវារទ្កសួងដស ាកិចន
ច ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ ូចជាទ្កសួង-សាថប័ន។
ដ ើម្បីអនុវត្តម្ុែងាររបស់ែួ ន
ា ទ្បកបដោយទ្បសិរភា
ធ ព អ.គ្.ហ. បានដរៀបចាំកផ្សនការសកម្មភាពទ្បចាាំឆ្នាំរបស់ែួ ា ន ដៅថ្ន

“ចកខុ វិស័យនិងយុរសា
ធ ន្តសត

ដ ើម្បីទ្រទ្រង់កម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទ្បកបដោយទ្បសិរភា
ធ ពនិង

ស័កស
ដិ រ
ិ ភា
ធ ព”។
ជាថមីម្ដងដរៀត្ កនុងនម្ជាទ្បធាន គ្.ហ.ស. ែាាំស
ុ ូម្វាយត្នម្ាែស
ព ់ចដាំ េះ អ.គ្.ហ. ចាំដ េះកិចចែិត្ែាំទ្បឹងកទ្បងសដទ្ម្ច
បានសម្ិរផ្ស
ធ លកនុងឆ្នាំ២០១៥ កនាងម្ក កនង
ុ ការបាំដពញម្ុែងារជាដសនធិការរបស់ គ្.ហ.ស.។
ជាចុង ដទ្កាយ ែាាំ រុ ំ ពឹងថ្នឯកសារ ចកខុ វិស័យនិងយុរសា
ធ ន្តសត ដនេះ នឹង ទ្ត្ូវដទ្បើទ្បាស់ជាឧបករណ៍ ទ្រទ្រង់ក ម្ម វិធី
កករទ្ម្ង់កា រទ្រប់ ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទ្បកបដោយទ្បសិ រភា
ធ ពនិង ស័ កិដសិរភា
ធ ព និង រុក ជាទ្បរី បដោចរសទ្ាប់
ចងែល
័ ធកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់
ុ និងបាំភាឺកិចច ាំដណើរការរបស់ អ.គ្.ហ. ដ ើម្បីជាទ្បដោជន៍ ល់ទ្រប់ទ្កសួង សាថប័ន និងអងគភាព ក់ពន
ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ។
រាជធានីភនាំដពញ នថៃរី

កែ

ឆ្នាំ២០១៦

ទេសរដាមន្ត្រ ី រដាម្ស្ដនរ ីព្រសួងលសដារិចចនិងហិរញ្ញវតថុ និងជាព្បធាន
ឹ នាាំការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ
គ្ណៈរម្មាធិការដរ

បណឌិត អូន រ័នធម្ុនីរត
័ ន

ii

អារម្ភរថា
កម្ម វិធកី ករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ កាំពង
ុ សថ ត្
ិ កនង
ុ ាំណាក់កាលរី៣ ក លដដដត្ដលើកា រផ្សារភាា ប់ ថ វិកា
ដៅនឹ ង ដោលនដោបាយ ដៅកនុ ង ឆ្នាំ ២០១៦ ទ្សបដពលក លរាជរោា ភិ បាលកាំ ពុ ងជាំ រុ ញ ដលបឿនននការងារកករទ្ម្ង់ដលើ
ទ្រប់ វិស័យ។
កនុងបរិការណ៍ដនេះ ដទ្កាម្ការចងែល
ិ ជាទ្បចាាំរបស់ឯកឧត្តម្បណឌិត្ អូន រ័នធម្ុនរី ័តន ដរសរ ាម្ន្តនតី
ុ បងាាញដាល់នង
រ ាម្ន្តនតីទ្កសួងដស ាកច
ិ ន
ច ិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាទ្បធានរណៈកាមធិការ ឹកនាំការងារកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
(គ្.ហ.ស.), អរគដលខាធិការោានរណៈកាមធិការ ឹកនាំការងារកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ (អ.គ្.ហ.)
បានផ្សដួចដផ្សដើម្កកលម្ែរចនសម្ពន
័ ធននអងគភាពនិងទ្បព័នធការងាររបស់ែួ ាន ដ ើម្បីស័កដិសិរភា
ធ ពនិងទ្បសិរភា
ធ ព ននការបាំដពញ
ម្ុែងាររបស់ែួ ានដឆាយ
ើ ត្បដៅនឹងដសចកដីទ្ត្ូវការចាាំបាច់ននការសទ្ម្បសទ្ម្ួល ការដរៀបចាំ ការអនុវត្ត ការតាម្ោន និង
ការទ្ត្ួត្ពិនត្
ិ យកម្ម វិធកី ករទ្ម្ង់ ទ្ពម្ទាំងសទ្ម្បសទ្ម្ួលកិចស
ច ហទ្បត្ិបត្តកា
ិ រជាម្ួយន រូអភិវឌ្ឍន៍ ក់ពន
័ ធ។
កនុងន័យដនេះ អ.គ្.ហ. បានកាំណត្់នូវចកខុ វិស័យរបស់ែួ ន
ា រឺការកទ្បកាាយែាួនជា “ឧត្តម្ម្ជឈម្ណឌល” (Center

of Excellence) ក លទ្បម្ូលផ្សដុន
ាំ ូវជាំនញ ៏ចាំណាន វិជាាជីវភាពែពស់ រុណធម្៌ សីលធម្៌ វិន័យ និងដសចកដនី ថាថនូរ ដ ម្
ើ បី
បុពវដហត្ុចល
ូ រួម្បដទ្ម្ើឧត្តម្ទ្បដោជន៍ននសងគម្ជាត្ិ តាម្រយៈការបាំដពញម្ុែងារជាដសនធិការរបស់ គ្.ហ.ស. ទ្បកប
ដោយរុណភាព ស័កដិសិរភា
ធ ព និងទ្បសិរភា
ធ ពកនង
ុ ការកកលម្ែទ្បព័នធទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈកម្ពុជា ដឆ្ពេះដៅកាន់
សដ ង់ោរអនតរជាត្ិដៅឆ្នាំ ២០២៥ ដោយដជារជ័យ។
អ.គ្.ហ. ទ្ត្ូវបានកកសទ្ម្ួលរចនសម្ពន
័ ធ ឹកនាំនិងទ្រប់ទ្រង ដោយបានបដងកត្
ើ កផ្សនកដផ្សេងៗដទ្កាម្ឱវារចាំនន
ួ ៧
រួម្ាន ១. កផ្សនកដោលនដោបាយ, ២. កផ្សនកចាំណូល, ៣. កផ្សនកដរៀបចាំថ វិកា, ៤. កផ្សនកអនុវត្ដថ វិកា, ៥. កផ្សនកោាំទ្ររូដៅ
និងកសាងសម្ត្ថភាព, ៦. កផ្សនកនវានុវត្តនន
៍ ិងផ្សេពវផ្សាយ និង ៧. កផ្សនករ ាបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ រនាឹម្ដនេះ អ.គ្.ហ. បាន
កាំណត្់លរធផ្សលចុងដទ្កាយចាំនន
ួ ៣ ទាំងសទ្ាប់ឆ្នាំ២០១៦ និងសទ្ាប់រយៈដពលម្ធយម្ ២០១៦-២០១៨ ក លោាំទ្រ
ដោយលរធផ្ស លកនុ ង ឆ្នាំ និ ង កផ្សនការសកម្ម ភា ព ក លវាស់ កវងដោយសូ ច នករនិ ង ដោលដៅ ៏ សុ ទ្កឹ ត្ ទ្ត្ឹ ម្ ទ្ត្ូ វ និ ង
ចាស់ោស់។ កផ្សនកនីម្ួយៗ ានភារកិចចចូលរួម្ចាំកណកនិងទ្ត្ូវររួលបនាុកដរៀងៗែាួន កនុងការសដទ្ម្ចលរធផ្សលចុងដទ្កាយ
និងលរធផ្សលកនង
ុ ឆ្នាំនីម្យ
ួ ៗ ននកផ្សនការសកម្មភាពរបស់ អ.គ្.ហ.។
ទ្ពម្ជាម្ួយោនដនេះ ការអនុវត្តម្ែ
ុ ងារនិងភារកិចចរបស់ម្ន្តនតី ក៏ ូចជាថ្ននក់ ឹកនាំ អ.គ្.ហ. ទ្ត្ូវបានទ្ត្ួត្ពិនត្
ិ យតាម្
ិ ័យការងារម្ួយក លទ្បទក់ទ្កឡាោន។ ការទ្ត្ួត្ពិនត្
រយៈទ្បព័នធវាយត្នម្ាសម្ិរក
ធ ម្ម និង វន
ិ យ

និងវាយត្នម្ាសម្ិរក
ធ ម្មដនេះ

ដធវើដ ង
ើ ដោយកផ្សែកដលើលកខណវិនិច័យ
ឆ
ូចត្ដៅ៖

-

ទ្បដភរសកម្មភាព៖ ១. ការងារ ឹកនាំ និងទ្រប់ទ្រង, ២. ការងារសទ្ម្បសទ្ម្ួល និងជាំនញ និង ៣. ការងារ
រ ាបាលនិងហិរញ្ញវត្ថ។
ុ

-

លរធផ្សលកនង
ុ ឆ្នាំ ននលរធផ្សលចុងដទ្កាយទាំង៣។

-

កផ្សនការសកម្មភាពតាម្កផ្សនកនីម្ួយៗ ននកផ្សនកទាំង៧។
ដទ្ៅពីការវាយត្នម្ាដៅដលើលរធផ្សលចុងដទ្កាយ លរធផ្សលកនុងឆ្នាំ និងកផ្សនការសកម្មភាពននចកខុ វិស័យនិងយុរសា
ធ ន្តសត

របស់ែួ ានដហើយ អ.គ្.ហ. ានយនតការវាយត្នម្ាម្ួយដរៀត្ រឺការវាយត្នម្ាដៅដលើការសដទ្ម្ចបានលរធផ្សលននកផ្សនការ
ការងារ និងកផ្សនការអភិវឌ្ឍន៍ែួ ានរបស់ម្ន្តនតា
ី ន ក់ៗ រឺ កផ្សនការអតាតភិវឌ្ឍន៍។

iii

កនុ ង ឆ្នាំ ២ ០១៦ ដនេះ សកម្ម ភា ពចាំ នួ ន ៤ ៩ និ ង លរធផ្ស លកនុ ង ឆ្នាំ ចាំនួ ន ៩ ទ្ត្ូ វ បានដទ្ោងដ ើ ង ដៅកនុ ង កផ្សនការ
សកម្មភាពរបស់ អ.គ្.ហ. ដោយានការដកើនដ ើង ដបើដទ្បៀបដធៀបជាម្ួយនឹងឆ្នាំ២០១៥ ក លានកត្ ៣១សកម្មភាព
កត្បុដណាណេះ។ ការដកើនដ ើងននរាំហាំការងាររបស់ អ.គ្.ហ. ដនេះ ានម្ូលដហត្ុ ូចខាងដទ្កាម្៖
១. ការផ្សដល់ជន
ាំ យ
ួ បដចចកដរសនិងកិចចសទ្ម្បសទ្ម្ួល កាន់កត្ានសារៈសាំខាន់កង
នុ កាលៈដរសៈននការោក់ឱយអនុវត្ត
ទ្បព័នធពត្
័ ា
៌ ន វិរាសទ្ាប់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ដ ើម្បីបញ្ច ប់ ណា
ាំ ក់កាលរី៣ននកម្ម វិធី

និងការ

ដរៀបចាំកផ្សនការសកម្មភាពសទ្ាប់ ណា
ាំ
ក់កាលរី៣ ក លបាននឹងកាំពុងអនុវត្តជាបដណតើរៗ ដៅឆ្នាំ២០១៦។
២. ជាំហានថមន
ី ិងបរិបរថមីននកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ ទម្ទរឱយានការបដងកើនការយល់ ឹងអាំពកា
ី រងារកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង
ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ កាន់កត្រូលាំរោ
ូ យ។
៣. ភាពរលូននិងនិរនតរភាពននការកករទ្ម្ង់ ការដាស់បដូរការទ្រប់ទ្រង និងការដាស់បដូរទ្បព័នធ ទម្ទរជាចាាំបាច់នូ វ
ការបដងកើ ន ការដទ្បើ ទ្បាស់ ចាំដណេះ ឹ ង នវានុ វត្ត ន៍ រាំ និ ត្ផ្សដួ ចដផ្សដើ ម្ និ ង ធនធានម្នុ សេទ្បកបដោយផ្សលិត្ភាព
ស័កដិសិរភា
ធ ព និងទ្បសិរភា
ធ ព។
ិ យ
ិ កី ករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ូចដនេះ ចកខុ វស
័ និងយុរសា
ធ ន្តសត ដ ម្
ើ បីទ្រទ្រង់កម្ម វធ
ុ ធារណៈ ទ្បកបដោយ
ទ្បសិរភា
ធ ពនិងស័កស
ដិ រ
ិ ភា
ធ ព រឺជាឧបករណ៍ការងារទ្រប់ទ្ជុងដទ្ជាយ ជាម្រគដុ រាសក៍ និងជាកផ្សនរីបងាាញផ្សាវូ កនង
ុ រយៈដពល
ម្ួយឆ្នាំរបស់ អ.គ្.ហ. ក លចងែល
ាំ ីចកខុ វិស័យ ដោលបាំណង យុរសា
ធ ន្តសត ទ្កបែ័ណឌ យនតការ នីត្ិ វិធី កផ្សនការ
ុ ទ្បាប់អព
សកម្មភាព និងទ្បព័នធទ្ត្ួត្ពិនិត្យនិងវាយត្នម្ា ក ល អ.គ្.ហ. បានកសាងដ ើងជាទ្បព័នធ ឹកនាំ និងទ្រប់ទ្រងននឧត្តម្
ម្ជឈម្ណឌល។
ឹ នាំនិងទ្រប់ទ្រងរបស់ អ.គ្.ហ. នឹងកាាយជារទ្ម្ូម្ួយ (Model)
ែាាំរុ ំពឹងថ្ន ទ្បព័នធ ក
សាថប័ន

ល់ការដរៀបចាំរចនសម្ព័នធ

ឹ នាំ និងទ្រប់ទ្រងរបស់អងគភាពសាធារណៈដផ្សេងដរៀត្ននរ ាបាលសាធារណៈកម្ពុជាផ្សងក រ សទ្ាប់ោាំទ្រ ល់ការ
ក

អនុ វត្ត កា របដទ្ម្ើ ដសវាសាធារណៈ ទ្សបតាម្យុ រសា
ធ ន្តសត ចត្ុ ដកាណ របស់ រា ជរោា ភិ បាលកម្ពុ ជា ក លបានកាំ ណត្់ យ ក
អភិបាលកិចល
ច ែ ជាសនូ ល។
កនុងនម្អរគដលខាធិការោានរណៈកាមធិការ ឹកនាំការងារកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ែាាំស
ុ ូម្សកម្ដង
កត្ញ្ញតា
ច ិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជា
ូ ធម្៌ ៏ទ្ជាលដទ្ៅជូនឯកឧត្តម្បណឌិត្ អូន រ័នធម្ុនីរ័តន ដរសរ ាម្ន្តនតី រ ាម្ន្តនតទ្ី កសួងដស ាកិចន
ទ្បធានរណៈកាមធិការ ឹកនាំការងារកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ក លកត្ងកត្ផ្សដលឱ
់ វារ ឹកនាំនង
ិ ឱវារ
កណនាំត្ទ្ម្ង់រិសជាទ្បចាាំ ល់អរគដលខាធិការោាន ដ ើម្បីអាចបាំដពញម្ុែងារជាដសនធិការ ទ្បកបដោយទ្បសិរភា
ធ ពនិង
ស័កដិសិរភា
ធ ព កនង
ុ ការទ្រទ្រង់កម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ដឆ្ពេះដៅកាន់ដោលដៅដោយដជារជ័យ។
រាជធានីភនាំដពញ នថៃរី

កែ

ឆ្នាំ២០១៦

អគ្គ លេខាធិការ
ឹ នាាំ
អគ្គ លេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈរម្មាធិការដរ
ការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ

រស់ សីេវ៉ា
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I.

លសចររីល្រើម្
ឹ នាំការងារកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (គ្.ហ.ស.) ានអរគដលខាធិការោាន
រណៈកាមធិការ ក

(អ.គ្.ហ.) ជាដសនធិការ កនង
ុ ការបាំដពញម្ុែងាររបស់ែួ ន
ា កនុងការ ឹកនាំ ដរៀបចាំ សទ្ម្បសទ្ម្ួលការអនុវត្ត តាម្ោន
និងទ្ត្ួត្ពិនិត្យការអនុវត្តកម្ម វិធកី ករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ របស់រាជរោាភិបាល ទ្ពម្ទាំងកនុងការសទ្ម្ប
សទ្ម្ួលកិចស
ច ហទ្បត្ិបត្តកា
ិ រជាម្ួយន រូអភិវឌ្ឍន៍ ក់ពន
័ ធ។
ដ ើម្បីបាំដពញម្ុែងាររបស់ែួ ន
ា ជាដសនធិការទ្បកបដោយស័កតិសិរភា
ធ ព និងទ្បសិរភា
ធ ព ជូន គ្.ហ.ស., អ.គ្.ហ.
បានោក់ដចញនូវ “ចកខុ វិស័យនិងយុរសា
ធ ន្តសត ដ ម្
ើ បីទ្រទ្រង់កម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ” សទ្ាប់ដធវើ
ជាទ្បរីបដោចរកនុងការចងែល
ឺ ិចច ដាំ ណើរការការងាររបស់ែួ ាន តាម្លាំោប់លាំដោយ ូចត្ដៅ៖
ុ និងបាំភាក

II.

ចរខុ វិស័យ លោេបាំណង និងេទ្ធ ្េចុងលព្កាយ
រ. ចរខុ វិស័យ
អ.គ្.ហ. បានកាំណត្់ចកខុ វិស័យ (Vision) ចាស់ោស់ រឺការដបតជាាកទ្បកាាយែាួនឱយដៅជា ឧត្តម្ម្ជឈម្ណឌល (Center

of Excellence) ក លទ្បម្ូលផ្សតន
ើ បី
ុាំ ូវជាំនញ ៏ចាំណាន វិជាាជីវភាពែពស់ រុណធម្៌ សីលធម្៌ វិន័យ និងដសចកតនី ថាថនូរ ដ ម្
បុពវដហត្ុចល
ូ រួម្បដទ្ម្ើឧត្តម្ទ្បដោជន៍ននសងគម្ជាត្ិ។

ខ. លោេបាំណង
ដ ើម្បីសដទ្ម្ចបានតាម្ចកខុ វិស័យ ៏នថាថ្នា ូចបានកាំណត្់ខាងដលើ អ.គ្.ហ. កាំណត្់ដោលបាំណង (Objective)
ចម្បងរបស់ែួ ាន ក លទ្ត្ូវសដទ្ម្ចឱយបានចាំដ េះម្ុែ រឺការបាំដពញម្ុែងារជាដសនធិការរបស់ គ្.ហ.ស. ទ្បកបដោយ
រុណភាព ស័កតិសិរភា
ធ ព និងទ្បសិរភា
ធ ព កនុងការកកលម្ែទ្បព័នធទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈកម្ពុជា ដឆ្ពេះដៅកាន់សតង់ោរ
័ ។
អនតរជាត្ិដោយដជារជយ

គ្. េទ្ធ ្េចុងលព្កាយ
ដ ើម្បីជារងាវស់សម្ិរក
ធ ម្ម ចាំដ េះដោលបាំណងខាងដលើ, អ.គ្.ហ. បានកាំណត្់យកលរធផ្សលចុងដទ្កាយ (Outcome )
៏ចម្បងចាំនន
ួ បី ក លានលកខណៈជាក់កសត ង អាចររួលអារម្មណ៍ ឹងបាន និងអាចវាស់កវងបាន ូចត្ដៅ៖
េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី១៖ ការយល់ ឹងការររួលសាគល់អព
ាំ ីភាពចាាំបាច់ និងការដចេះ ឹងអាំពីរសេនវិស័យ
និ ង ការចូ ល រួ ម្ អនុ វ ត្ត ក ម្ម វិ ធី កករទ្ម្ង់ កា រទ្រប់ ទ្រងហិ រ ញ្ញវ ត្ថុ សា ធារណៈ
ដោយសាធារណជនទ្រប់ ទ្សទប់ ថ្នន ក់ និ ង ម្ន្តនតី រា ជការទ្រប់ លាំ ោ ប់ ថ្នន ក់
ទ្ត្ូវបានបដងកន
ើ ជាលាំោប់រហូត្សដទ្ម្ចដពញដលញ។
េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី២៖ ចកខុ វិស័យនិងយុរសា
ធ ន្តសត រួម្ទាំងកផ្សនការសកម្មភាព ទ្បព័នធទ្រប់ទ្រង ទ្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ
តាម្ោននិងវាយត្នម្ាអព
ាំ វី ឌ្ឍនភាពននការងារកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទ្ត្ូវបានទ្ត្ួត្ពិនត្
ិ យនិងកកលម្ែឱយានសានរត្ិភាពនិងសងគត្ិភាព
ទ្ពម្ទាំងទ្ត្ូវបានោក់ឱយអនុវត្តទ្បកបដោយស័កតិសិរភា
ធ ព និងទ្បសិរភា
ធ ព។
េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី៣៖ សម្ត្ថភាពធនធានម្នុសេ (ចាំដណេះ ឹងរាំនត្
ិ ផ្សតួចដផ្សតើម្អនុសាសន៍ នវានុវត្តន៍
និងជាំនយ
ួ បដចចកដរស) ននអរគដលខាធិការ អ.គ្.ហ និងទ្កសួង សាថប័ន ទ្ត្ូវបាន
ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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បដងកន
ើ ទ្បកបដោយរុណភាព និងយកដៅដទ្បើទ្បាស់ទ្បកបដោយផ្សលិត្ភាព
ស័កតសិរភា
ធ ពនិងទ្បសិរភា
ធ ព។

III. ក្នការសរម្ាភារ និង ការលរៀបចាំថ វិកា
លរធផ្សលចុងដទ្កាយទាំងបីខាងដលើ ក លជារងាវស់សម្ិរក
ធ ម្មចាំដ េះដោលបាំណង ទ្សបតាម្ចកខុ វិស័យក លបាន
កាំណត្់ ទ្ត្ូវពឹងកផ្សែកដលើការដរៀបចាំកផ្សនការសកម្មភាពទ្បចាាំឆ្នាំ និងកផ្សនការសកម្មភាពសទ្ាប់រយៈដពលម្ធយម្ ក លទ្ត្ូវ
ទ្រទ្រង់ដោយរដទ្ាងថ វិកា ៏ចាាំបាច់សទ្ាប់ធានដជារជ័យននការបាំដពញម្ុែងារនិងភារកិចចរបស់ អ.គ្.ហ.។

រ. ក្នការសរម្ាភារ
កផ្សនការសកម្មភាព (ACTION PLAN) របស់ អ.គ្.ហ. ទ្ត្ូវបានកចកដចញជាបីទ្បដភរ រឺ៖
រី១៖ ការងារ ឹកនាំនង
ិ ទ្រប់ទ្រង
រី២៖ ការងារសទ្ម្បសទ្ម្ួលនិងជាំនញនិង
រី៣៖ ការងាររ ាបាលនិងហិរញ្ញវត្ថ។
ុ

ខ. ការលរៀបចាំថ វិកា
ទ្កសួងដស ាកិចន
ច ិងហិរញ្ញវត្ថុ

ជាទ្កសួងម្ួយកនង
ុ ចាំដណាម្ទ្កសួងទាំង២៥

ក លអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីដពញដលញ

ដោយបានោក់ដចញនូវដោលបាំណងដោលនដោបាយចាំនួន ២ និងកម្ម វិធីចន
ាំ ួន ៥។ រនាម្
ឹ ដនេះ អ.គ្.ហ. ចូលរួម្អនុវត្ត
អនុកម្ម វិធីរី

ិ ីរី៥
នន’កម្ម វធ

ិ កី ករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
៥.១.ការទ្រទ្រង់កម្ម វធ
ុ ធារណៈទ្បកបដោយស័កស
តិ រ
ិ ភា
ធ ពនិងទ្បសិរភា
ធ ព
ការផ្សដល់ដសវាោាំ ទ្ររូដៅនិងរណដនយយភាពកនុងការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ”

ននដោលបាំណង

ដោលនដោបាយរី២ ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈនិងទ្រពយសម្បត្តរិ ា។ ការដរៀបចាំកញ្ច បថ
់ វិកា ដ ើម្បីោាំទ្រសកម្មភាព
ននកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ រឺម្ន
ិ ទ្ត្ឹម្កត្បងាាញតាម្ាត្ិកាដស ាកិចចបុដណាណេះដរ កត្កថម្ទាំង
បងាាញតាម្កម្ម វិធី ដោយរំដលចឱយដ ញ
ើ សូចនករ ដោលដៅសម្ិរក
ធ ម្ម លរធផ្សលកនង
ុ ឆ្នាំ លរធផ្សលចុងដទ្កាយ ចដងាកម្សកម្មភាព សកម្មភាព និងថ វិកាោាំទ្រ។ ថ វិកាឆ្នាំ២០១៦ សទ្ាប់ោាំទ្រកិចច ាំដណើរការរបស់ អ.គ្.ហ. រឺដទ្បើទ្បាស់កញ្ច ប់
ថវិកាទ្បចាាំឆ្នាំ២០១៦ របស់ទ្កសួងដស ាកិចន
ច ិងហិរញ្ញវត្ថ។
ុ

IV.

ការព្តួតរិនិតយនិងការវយតនម្ាសម្ិទ្ធរម្ា
លរធផ្សលចុងដទ្កាយ ៏ចម្បងទាំង៣ខាងដលើ នឹងររួលបានជាបដណដើរៗតាម្រយៈលរធផ្សលកនុងឆ្នាំក លនឹងទ្ត្ូវបាន

បដងកើត្ដ ើងដោយសារការអនុវត្តសកម្មភាពទ្បចាាំឆ្នាំដៅតាម្កផ្សនកទាំង៧ នន អ.គ្.ហ. ក លរួម្ាន៖
១.កផ្សនកដោលនដោបាយ
២.កផ្សនកចាំណូល
៣.កផ្សនកដរៀបចាំថ វិកា
៤.កផ្សនកអនុវត្ដថ វិកា
៥.កផ្សនកនវានុវត្តនន
៍ ង
ិ ផ្សេពវផ្សាយ
៦.កផ្សនកោាំទ្ររូដៅនិងកសាងសម្ត្ថភាពនិង
៧.កផ្សនករ ាបាលនិងហិរញ្ញវត្ថ។
ុ

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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ូដចនេះ កផ្សនកនីម្ួយៗ សុរកធ ត្រួម្ចាំកណកកនង
ុ ការបដងកើត្លរធផ្សលកនុងឆ្នាំរបស់ែួ ន
ា ដ ើម្បីដធវើឱយសដទ្ម្ចបាននូវលរធផ្សល
ចុងដទ្កាយទាំង៣ដៅតាម្កទ្ម្ិត្ននរាំនក់រាំនងរវាងលរធផ្សលកនុងឆ្នាំរបស់ែួ ន
ា ដៅនឹងលរធផ្សលចុងដទ្កាយនីម្យ
ួ ៗ។ រនាម្
ឹ
ដនេះ អ.គ្.ហ. ផ្សតលត្
់ នម្ាដលើការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាពដាល់ែួ ន
ា ឬ អតាតភិវឌ្ឍន៍របស់ម្ន្តនតីបដទ្ម្ើការងារដៅ អ.គ្.ហ. ក លជា
កតាត ៏ានសារៈសាំខាន់កង
នុ ការរួម្ចាំកណកសដទ្ម្ចឱយបាននូវដោលបាំណង និងចកខុ វិស័យរបស់ អ.គ្.ហ.។ អាទ្ស័យដហត្ុ
ដនេះ ការទ្ត្ួត្ពិនត្
ិ យនិងវាយត្នម្ាចាំដ េះសម្ិរក
ធ ម្មរបស់ អ.គ្.ហ. ទ្ត្ូវបានកាំណត្់ ច
ូ ខាងដទ្កាម្៖

រ. ការព្តួតរិនិតយនិងការវយតនម្ាសម្ិទ្ធរម្ារបស់ អ.គ្.ហ.
ការវាយត្នម្ាសម្ិរក
ធ ម្មរបស់ អ.គ្.ហ. ទ្ត្ូវកផ្សែកដលើលរធផ្សលសដទ្ម្ចបានកនុងឆ្នាំននសូចនករនីម្យ
ួ ៗ ដធៀបនឹង
ដោលដៅក លបានោក់ដចញដៅដ ើម្ឆ្នាំននកផ្សនការសកម្មភាពទ្បចាាំឆ្នាំរបស់

អ.គ្.ហ.។

កផ្សែកដលើចកខុ វិស័យនិង

ដោលបាំណងក លជាដោលដៅរយៈដពលកវង និងម្ធយម្, អ.គ្.ហ. ទ្ត្ូវកាំណត្់លរធផ្សលចុងដទ្កាយនិងលរធផ្សលកនង
ុ ឆ្នាំ
ទ្ពម្ទាំងសកម្ម ភាពចាស់ោស់ ជាម្ួយនឹងការកាំណត្់ សូចនករនិង ដោលដៅជាក់ កសត ងក លឤចវាស់ កវង និងវាយ
ត្នម្ា បានទ្បចាាំឆ្នាំ និងសទ្ាប់ទង
ាំ ៣ កទ្ម្ិត្ (លរធផ្សលចុងដទ្កាយ លរធផ្សលកនុងឆ្នាំ និងសកម្មភាព)។ ជាក់កសត ង សទ្ាប់
ឆ្នាំ២០១៦, អ.គ្.ហ. បានកាំណត្់លរធផ្សលចុងដទ្កាយចាំនន
ួ ៣ និងលរធផ្សលកនង
ុ ឆ្នាំចន
ាំ ន
ួ ៩ ជាម្ួយនឹងសកម្មភាពចាំនន
ួ ៤៩
កនុងដោលដៅអនុវត្តនង
ិ សដទ្ម្ចឱយបានតាម្ដោលបាំណងនិងចកខុ វិស័យក លបានោក់ដចញ។ សកម្មភាពការងារទាំង ៤៩
ដនេះ នឹងទ្ត្ូវអនុវត្តដោយកផ្សនកទាំង ៧ រឺ (១)-កផ្សនកដោលនដោបាយ (២)-កផ្សនកចាំណូល (៣)-កផ្សនកដរៀបចាំថ វិកា (៤)-កផ្សនក
អនុវត្តថ វិកា (៥)-កផ្សន កនវានុវត្តន៍និងផ្សេពវ ផ្សាយ (៦)-កផ្សន កោាំ ទ្ររូ ដៅនិងកសាងសម្ត្ថភាព និង (៧)-កផ្សន ក រ ា បាល
និង ហិ រញ្ញវត្ថុ។ កផ្សនកទាំង ៧ បានររួលែុសទ្ត្ូវកនុងការអនុវត្តសកម្មភាពដោយដាល់ ដ ម្
ើ បីរួម្ចាំកណកបដងកើត្លរធផ្សលកនុង
ឆ្នាំនង
ិ លរធផ្សលចុងដទ្កាយ ក្នុងការគាំទ្រសដទ្ម្ចបាននូវដោលបាំណងនិងចកខុ វិស័យរបស់ អ.គ្.ហ.។

១. លោេការណ៍ននការវយតនម្ាសម្ិទ្ធរម្ា
ដោយសារឧត្តម្ម្ជឈម្ណឌល រឺជាចកខុ វិស័យរបស់ អ.គ្.ហ., ជាដោលការណ៍ អ.គ្.ហ. វាយត្នម្ាសម្ិរក
ធ ម្មរបស់
ែាួនម្ិនកផ្សែកដៅដលើកត្លរធផ្សលននកផ្សនការសកម្មភាពរបស់ អ.គ្.ហ. បុដណាណេះដរ កត្ក៏កផ្សែកដលើលរធផ្សលននការអនុវត្ត
កផ្សនការអតាតភិវឌ្ឍន៍ផ្សងក រ តាម្រយៈការបញ្ចូ លកផ្សនការអតាតភិវឌ្ឍន៍របស់ម្ន្តនតីដៅកនង
ុ កផ្សនការសកម្មភាពរបស់ អ.គ្.ហ.។
លរធផ្សលននការអនុវត្តកផ្សនការអតាតភិវឌ្ឍន៍

ក៏ទ្ត្ូវបានដទ្បើទ្បាស់សទ្ាប់ការវាយត្នម្ាបកនថម្ដលើលរធផ្សលននការអនុវត្ត

ការងារតាម្លកខែណឌការងាររបស់ម្ន្តនតា
ី ន ក់ៗ កនង
ុ ការកសវ ងរកម្ន្តនតីដឆនើម្ទ្បចាាំឆ្នាំរបស់ អ.គ្.ហ.។
កផ្សនកនីម្ួយៗ ទ្ត្ូវដរៀបចាំកផ្សនការសកម្មភាពលម្ែត្
ិ ទ្បចាាំឆ្នាំក លកចកជា ១២កែ ដហើយឆាងកផ្សនការដនេះរួម្ោន
ដ ើម្បីជាម្ូលោានកនង
ុ ការទ្បកួត្ទ្បកជងរវាងកផ្សនកនីម្ួយៗ ដៅកនង
ុ អ.គ្.ហ. ទាំងម្ូល។ កផ្សនកនីម្យ
ួ ៗ ទ្ត្ូវវាយត្នម្ាសម្ិរក
ធ ម្ម
របស់ែួ ានទ្បចាាំកែ ដោយកផ្សែកដលើកផ្សនការសកម្មភាពលម្ែិត្ទ្បចាាំឆ្នាំរបស់ែួ ានដរៀងៗែាួន ក លទ្ត្ូវបូកសរុបទ្បចាាំកែតាម្រយៈ
កិចចទ្បជុាំទ្បចាាំកែរបស់ អ.គ្.ហ.។
រាល់សកម្មភាព លរធផ្សលកនុងឆ្នាំ និងលរធផ្សលចុងដទ្កាយទ្ត្ូវកត្កាំណត្់សូចនករ ដោលដៅនិងកាំណត្់រម្ៃនន់ ន
ការរួម្ចាំកណករបស់សកម្មភាព លរធផ្សលកនង
ុ ឆ្នាំ និងលរធផ្សលចុងដទ្កាយនីម្យ
ួ ៗ ឱយបានចាស់ោស់ និងជាក់កសត ងតាាំងពី
ដ ើម្ឆ្នាំ ដរើបឤចវាយត្នម្ាបានដៅចុងឆ្នាំដទ្កាយពីការអនុវត្តរួចម្ក។

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

3

២. វិធីសាស្ដសរននការវយតនម្ាសម្ិទ្ធរម្ា
ដោលបាំណងរបស់ អ.គ្.ហ. ឤចនឹងសដទ្ម្ចបានតាម្រយៈការសដទ្ម្ចបានននលរធផ្សលចុងដទ្កាយចាំនន
ួ ៣ក ល
ទ្ត្ូវវាយត្នម្ាតាម្រយៈការសដទ្ម្ចបានននលរធផ្សលកនង
ុ ឆ្នាំចន
ាំ ន
ួ ៩ ូចខាងដទ្កាម្៖

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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លរធផ្សលកនង
ុ ឆ្នាំ/រម្ៃន់ (២)
លរធផ្សលចុងដទ្កាយ (១)

លរធផ្សល
កនង
ុ ឆ្នាំ

រម្ៃន់

សូចនកររនាេះឹ (៣)
សូចនករ
រនាេះឹ

ឯកតា

ការវាយត្នម្ាដលើដោលដៅក លសដទ្ម្ចបាន (៤)

រម្ៃន់

សរុបលរធផ្សលសដទ្ម្ចបាន (៥)

លែណាស់

លែ្

លែបងគួរ

ម្ធយម្

ដែាយ

លរធផ្សល

១០០%

៩០%

៨០%

៧០%

៦០%

សដទ្ម្ចបាន

ពិនស
ាុ ទ្ម្ួល
ពិនដ
ាុ ា ល់

(ពិនដ
ាុ ា ល់
រម្ៃន)់

១.ការយល់ ឹងការ ររួលសាគល់អាំពភា
ី ព
ិ យ
ចាាំបាច់ និងការដចេះ ឹងអាំពីរសេនវស
័ និង
ការចូលរួម្អនុវត្តកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង
ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈដោយសាធារណជនទ្រប់
ទ្សទប់ថ្ននក់ និងម្ន្តនតរា
ី ជការទ្រប់លោ
ាំ ប់ថ្ននក់
ទ្ត្ូវបានបដងកន
ើ ជាលាំោប់រហូត្សដទ្ម្ចដពញ
ដលញ
១.១

៥០%

១.២

៥០%

២.១

២៥%

២.២

២៥%

២.៣

២៥%

២.៤

២៥%

សរុបលរធផ្សលចុងដទ្កាយរី ១
២.ចកខុវិសយ
័ និងយុរសា
ធ ន្តសតរួម្ ទាំងកផ្សនការ
សកម្មភាព ទ្បព័នធទ្រប់ទ្រង ទ្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ
តាម្ោន និងវាយត្នម្ាអាំពីវឌ្ឍនភាពននការងារ
កករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ទ្ត្ូវ
បានទ្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ និងកកលម្ែឱយាន
សានរត្ិភាពនិងសងគត្ិភាព ទ្ពម្ទាំងទ្ត្ូវ
បានោក់ឱយអនុវត្តទ្បកបដោយស័កិស
ត រ
ិ ភា
ធ ព
និងទ្បសិរភា
ធ ព

សរុបលរធផ្សលចុងដទ្កាយរី ២

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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លរធផ្សលកនង
ុ ឆ្នាំ/រម្ៃន់ (២)
លរធផ្សលចុងដទ្កាយ (១)

លរធផ្សល
កនង
ុ ឆ្នាំ

រម្ៃន់

សូចនកររនាេះឹ (៣)
សូចនករ
រនាេះឹ

ឯកតា

ការវាយត្នម្ាដលើដោលដៅក លសដទ្ម្ចបាន (៤)

រម្ៃន់

សរុបលរធផ្សលសដទ្ម្ចបាន (៥)

លែណាស់

លែ្

លែបងគួរ

ម្ធយម្

ដែាយ

លរធផ្សល

១០០%

៩០%

៨០%

៧០%

៦០%

សដទ្ម្ចបាន

ពិនស
ាុ ទ្ម្ួល
ពិនដ
ាុ ា ល់

(ពិនដ
ាុ ា ល់
រម្ៃន)់

ឹ
៣.សម្ត្ថភាពធនធានម្នុសេ (ចាំដណេះ ង
រាំនត្
ិ ផ្សតួចដផ្សតើម្អនុសាសន៍នវានុវត្តនន
៍ ង
ិ ជាំនួយ
បដចចកដរស) ននអរគដលខាធិការ អ.រ.ហ និង
ទ្កសួង-សាថប័នទ្ត្ូវបានបដងកន
ើ ទ្បកបដោយ
រុណភាព និងយកដៅដទ្បើទ្បាស់ទ្បកបដោយ
ផ្សលិត្ភាព ស័កស
ត ិរភា
ធ ព និងទ្បសិរភា
ធ ព
៣.១

៣០%

៣.២

៣៥%

៣.៣

៣៥%

សរុបលរធផ្សលចុងដទ្កាយរី ៣
លរធផ្សលននដោលបាំណងសដទ្ម្ចបាន = ១ + ២ + ៣

-កូដឡានរី (១): បងាាញពីលរធផ្សលចុងដទ្កាយចាំនន
ួ ៣ក លានរម្ៃន់ែុសៗោនកនង
ុ ការរួម្ចាំកណកសដទ្ម្ចឱយបានដោលបាំណង។ ជាក់កសត ង ដយើងឱយរម្ៃន់ ២៥% សទ្ាប់
លរធផ្សលចុងដទ្កាយរី១ និងរី៣ និង៥០% សទ្ាប់លរធផ្សលចុងដទ្កាយរី២។
-កូដឡានរី (២): បងាាញពីលរធផ្សលកនុងឆ្នាំចាំនួន ៧ក លានរម្ៃន់ែុសៗោនកនុងការរួម្ចាំកណកសដទ្ម្ចឱយបានលរធផ្សលចុងដទ្កាយនីម្ួយៗ។ ជាក់កសត ង ចាំដ េះលរធផ្សលចុង
ដទ្កាយរី១ ានលរធផ្សលកនុងឆ្នាំចន
ាំ ន
ួ ពីរ រឺ១.១ ានរម្ៃន់ ៥០% និង១.២ ានរម្ៃន់ ៥០%។ ចាំកណកលរធផ្សលចុងដទ្កាយរី២ ានលរធផ្សលកនង
ុ ឆ្នាំចាំនន
ួ ៤ និងានរម្ៃនន់ នការរួម្
ចាំកណក

ូចត្ដៅ៖ ២.១ ានរម្ៃន់២៥%, ២.២ ានរម្ៃន់២៥%, ២.៣ ានរម្ៃន់២៥%, ២.៤ ានរម្ៃន់២៥%។ លរធផ្សលចុងដទ្កាយរី៣ ានលរធផ្សលកនង
ុ ឆ្នាំចន
ាំ ន
ួ ៣ និង

ានរម្ៃន់ ននការរួម្ចាំកណក ច
ូ ត្ដៅ៖ ៣.១ ានរម្ៃន៣
់ ០%, ៣.២ ានរម្ៃន៣
់ ៥%, និង៣.៣ ានរម្ៃន៣
់ ៥%។

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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-កូដឡានរី (៣): បងាាញពីសច
ូ នកររនាឹេះននលរធផ្សលកនុងឆ្នាំក លានការកាំណត្់ឯកតា និងរម្ៃន់ចាស់ោស់នង
ិ ជាក់កសត ង។ សូចនករនីម្ួយៗ ឤចានឯកតាជាភាររយឬ
ចាំនន
ួ ឤទ្ស័យដៅតាម្ភាពសម្ទ្សបននការឤចវាស់កវងបានននសូចនករនីម្ួយៗ។ រនាម្
ឹ ដនេះ កនុងករណីលរធផ្សលកនង
ុ ឆ្នាំម្យ
ួ ានសូចនកររនាឹេះដទ្ចើនជាងម្ួយសូចនកររនាេះឹ នីម្យ
ួ ៗ
ទ្ត្ូវកត្កាំណត្់រម្ៃនន់ នការរួម្ចាំកណកឱយបានចាស់ោស់ដ ើម្បីងាយទ្សួលកនុងការវាយត្នម្ា។
-កូដឡានរី (៤): បងាាញពីការវាយត្នម្ាដលើដោលដៅននសូចនករក លសដទ្ម្ចបានក លដោលដៅទាំងដនេះឤចជាភាររយឬជាចាំនន
ួ ។ កនង
ុ ករណីជាភាររយរឺជាភាររយ
ននរាំហកា
ាំ រងារក លបានដធវើដធៀបនឹងដោលដៅ។ ដហត្ុដនេះ ដ ើម្បីរកាសម្ភាពតារាងដនេះបានកាំណត្់រួចជាដទ្សចតាម្កទ្ម្ិត្ននការសដទ្ម្ចបានរឺទបជាង ឬ ដសម ើ៦០% = ដែាយ,
ទបជាង ឬ ដសម ើ ៧០%= ម្ធយម្, ទបជាង ឬ ដសម ៨
ើ ០% = បងគួរ, ទបជាង ឬ ដសម ើ៩០% = លែ, ទបជាង ឬ ដសម ើ ១០០% = លែណាស់។ ផ្សាុយដៅវិញ ទ្បសិនដបើដោលដៅននសូច
នករដនេះជាចាំនន
ួ កាំដណើនជាភាររយការថយចុេះជាភាររយ

ឬជាភាររយននអវីដផ្សេងវិញដនេះ

រឺទ្ត្ូវកត្កាំណត្់ជាម្ុននូវកទ្ម្ិត្ននការសដទ្ម្ចបានក លទ្ត្ូវោនដៅនឹងកទ្ម្ិត្ននការ

វាយត្នម្ាដលើលរធផ្សលសដទ្ម្ចបានតាម្ភាររយ ច
ូ បានកាំណត្់ដៅកនុងកូដឡានរី (៤) ដនេះ។
ឧទហរណ៍រ១
ី : ជាដោលដៅ រឺទ្ត្ូវបដងកន
ើ ចាំនន
ួ ម្ន្តនតីក លានសានន លែឱយបានចាំនន
ួ ១០នក់ ដៅកនង
ុ អងគភាព។ កនង
ុ ករណីដនេះទ្ត្ូវកាំណត្់លរធផ្សលសដទ្ម្ចបានជាម្ុនដៅ
តាម្កទ្ម្ិត្ក លទ្ត្ូវោនដៅនឹងកទ្ម្ិត្ទាំង៥ ូចត្ដៅ: (១) ទ្បសិនដបើសដទ្ម្ចបាន១០នក់រឺ=១០០%, (២) ទ្បសិនដបើសដទ្ម្ចបាន ៩នក់ រឺ=៩០%, (៣) ទ្បសិនដបើសដទ្ម្ច
បាន៨នក់រឺ=៨០%, (៤) ទ្បសិនដបើសដទ្ម្ចបាន៧នក់រ=
ឺ ៧០%, និង (៥) ទ្បសិនដបើសដទ្ម្ចបាន៦នក់រឺ=៦០%។ ការសដទ្ម្ចបានលរធផ្សលពី៨០% ដ ើងដៅ ដរើបចាត្់រុក
ថ្នឤចររួលយកបានរឺានន័យថ្នកផ្សនការក លអនុវត្តបានលរធផ្សលត្ិចជាង៨០% រឺម្ន
ិ ឤចររួលយកបានដរ។
ឧទហរណ៍រ២
ី :ជាដោលដៅរឺទ្ត្ូវកាត្់បនថយអទ្តាទ្ត្ួត្ថ្ននក់ដៅបឋម្សិកាឱយបាន ៣% រឺពី៥% ម្កដៅទ្ត្ឹម្ ២%។ កនង
ុ ករណីដនេះទ្ត្ូវកាំណត្់លរធផ្សលសដទ្ម្ចបានជា
ម្ុនដៅតាម្កទ្ម្ិត្ក លទ្ត្ូវោនដៅនឹងកទ្ម្ិត្ទាំង៥ ូ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%។រួរកត្់សាគល់ថ្នការកាំណត្់ភាររយដនេះរឺឤទ្ស័យដៅដលើសាថនភាពលកខណៈពិដសសនិងលកខែណឌចាាំបាច់ននសកម្មភាពការងារជាក់កសត ងនិងសូចនករ នីម្ួយៗ។
-កូដឡានរី (៥): បងាាញពីការសរុបលរធផ្សលសដទ្ម្ចបានននសូចនកររនាេះឹ នីម្យ
ួ ៗ ក លរួម្ានលរធផ្សលសដទ្ម្ចបានជាក់កសត ង (ជាចាំនន
ួ ឬ ភាររយដៅតាម្ការកាំណត្់ជា
ដោលដៅននសូចនករ),ពិនាុដាល់ (ពិនាុជាភាររយដៅតាម្សូចនករនីម្យ
ួ ៗ) និងពិនាុសទ្ម្ួល (ដសម ន
ើ ឹងពិនាុដាល់រុណនឹងភាររយននរម្ៃន់រួម្ចាំកណករបស់សូចនករនីម្ួយៗ)។

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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ូចោនក រ វិធសា
ី ន្តសត ដនេះ ឤចដទ្បើសទ្ាប់ការវាយត្នម្ាដលើការសដទ្ម្ចបានននលរធផ្សលកនុងឆ្នាំក លទ្ត្ូវកផ្សែកដលើសកម្មភាពសូចនករនិងដោលដៅ ូចបងាាញដៅកនង
ុ តារាង
ខាងដទ្កាម្៖
លរធផ្សលកនង
ុ ឆ្នាំ/រម្ៃន់ (២)

សូចនកររនាេះឹ (៣)

ការវាយត្នម្ាដលើដោលដៅក លសដទ្ម្ចបាន (៤)

លរធផ្សលចុងដទ្កាយ (១)
លរធផ្សលកនង
ុ ឆ្នាំ

រម្ៃន់

១.១.១

២០%

១.១.២

២០%

១.១.៣

១៥%

១.១.៤

១៥%

១.១.៥

១៥%

១.១.៦

១៥%

១.២.១

២៥%

១.២.២

២៥%

១.២.៣

២៥%

១.២.៤

២៥%

សូចនកររនាេះឹ

ឯកតា

រម្ៃន់

សរុបលរធផ្សលសដទ្ម្ចបាន (៥)

លែណាស់

លែ្

លែបងគួរ

ម្ធយម្

ដែាយ

លរធផ្សល

ពិនាុ

១០០%

៩០%

៨០%

៧០%

៦០%

សដទ្ម្ចបាន

ដាល់

ពិនស
ាុ ទ្ម្ួល

១.១-កទ្ម្ិត្យល់ ឹង ការររួលសាគល់ និង
ការចូលរួម្អនុវត្តកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ដកើនដ ង
ើ

សរុបលរធផ្សលកនង
ុ ឆ្នាំ ១.១
១.២-កម្ម វិធីផ្សេពវផ្សាយអាំពីកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់
ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈទ្ត្ូវបាន
ដរៀបចាំ និងអនុវត្តទ្បកបដោយទ្បសិរភា
ធ ព
និងស័កស
ិដ ិរភា
ធ ព

សរុបលរធផ្សលកនង
ុ ឆ្នាំ ១.២
២.១-កផ្សនការសកម្មភាព ២០១៥ របស់
អ.រ.ហ. ទ្ត្ឹម្ទ្ត្ូវ ចាស់ោស់ និងអនុវត្ត

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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លរធផ្សលកនង
ុ ឆ្នាំ/រម្ៃន់ (២)

សូចនកររនាេះឹ (៣)

ការវាយត្នម្ាដលើដោលដៅក លសដទ្ម្ចបាន (៤)

លរធផ្សលចុងដទ្កាយ (១)
លរធផ្សលកនង
ុ ឆ្នាំ

រម្ៃន់

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%

២.២.១

២០%

២.២.២

២០%

២.២.៣

២០%

២.២.៤

២០%

២.២.៥

២០%

២.៣.១

១០%

សូចនកររនាេះឹ

ឯកតា

រម្ៃន់

សរុបលរធផ្សលសដទ្ម្ចបាន (៥)

លែណាស់

លែ្

លែបងគួរ

ម្ធយម្

ដែាយ

លរធផ្សល

ពិនាុ

១០០%

៩០%

៨០%

៧០%

៦០%

សដទ្ម្ចបាន

ដាល់

ពិនស
ាុ ទ្ម្ួល

ទ្បកបដោយស័កិស
ត រ
ិ ភា
ធ ពនិងទ្បសិរភា
ធ ព

សរុបលរធផ្សលកនង
ុ ឆ្នាំ ២.១
២.២-ទ្បព័នធទ្រប់ទ្រង ទ្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ តាម្ោន
និងវាយត្នម្ាវឌ្ឍនភាពរបស់ អ.រ.ហ.
ទ្ត្ឹម្ទ្ត្ូវ ចាស់ោស់ និងអនុវត្តទ្បកប
ដោយទ្បសិរភា
ធ ព និងសកតស
ិ ិរភា
ធ ព

សរុបលរធផ្សលកនង
ុ ឆ្នាំ ២.២
២.៣-ទ្បព័នធទ្រប់ទ្រងទ្ត្ួត្ពិនត្
ិ យតាម្ោន
និងវាយត្នម្ាវឌ្ឍនភាពននកម្ម វិធកី ករទ្ម្ង់់
ទ្ត្ឹម្ទ្ត្ូវ ចាស់ោស់ និងអនុវត្តទ្បកប
ដោយស័កស
ិត ិរភា
ធ ពនិងទ្បសិរភា
ធ ព

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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លរធផ្សលកនង
ុ ឆ្នាំ/រម្ៃន់ (២)

សូចនកររនាេះឹ (៣)

ការវាយត្នម្ាដលើដោលដៅក លសដទ្ម្ចបាន (៤)

លរធផ្សលចុងដទ្កាយ (១)
លរធផ្សលកនង
ុ ឆ្នាំ

រម្ៃន់

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%

២.៤.១

៣៥%

២.៤.២

៣៥%

២.៤.៣

៣០%

៣.១.១

២៥%

៣.១.២

២៥%

៣.១.៣

២៥%

សូចនកររនាេះឹ

ឯកតា

រម្ៃន់

សរុបលរធផ្សលសដទ្ម្ចបាន (៥)

លែណាស់

លែ្

លែបងគួរ

ម្ធយម្

ដែាយ

លរធផ្សល

ពិនាុ

១០០%

៩០%

៨០%

៧០%

៦០%

សដទ្ម្ចបាន

ដាល់

ពិនស
ាុ ទ្ម្ួល

សរុបលរធផ្សលកនង
ុ ឆ្នាំ ២.៣
២.៤-កផ្សនការសកម្មភាពននកម្ម វិធី
កករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ
ទ្ត្ឹម្ទ្ត្ូវ ចាស់ោស់ និងអនុវត្តទ្បកប
ដោយផ្សលិត្ភាពស័កស
ិត ិរភា
ធ ព និងទ្បសិរ ធ
ភាព

សរុបលរធផ្សលកនង
ុ ឆ្នាំ ២.៤
៣.១-សម្ត្ថភាពអនុវត្តកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់
ទ្ត្ូវបានបដងកន
ើ និងដទ្បើទ្បាស់ទ្បកបដោយ
ស័កិស
ត ិរភា
ធ ពនិងទ្បសិរភា
ធ ព

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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លរធផ្សលកនង
ុ ឆ្នាំ/រម្ៃន់ (២)

សូចនកររនាេះឹ (៣)

ការវាយត្នម្ាដលើដោលដៅក លសដទ្ម្ចបាន (៤)

លរធផ្សលចុងដទ្កាយ (១)
លរធផ្សលកនង
ុ ឆ្នាំ

រម្ៃន់

៣.១.៤

២៥%

៣.២.១

២៥%

៣.២.២

២៥%

៣.២.៣

២៥%

៣.២.៤

២៥%

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%

សូចនកររនាេះឹ

ឯកតា

រម្ៃន់

សរុបលរធផ្សលសដទ្ម្ចបាន (៥)

លែណាស់

លែ្

លែបងគួរ

ម្ធយម្

ដែាយ

លរធផ្សល

ពិនាុ

១០០%

៩០%

៨០%

៧០%

៦០%

សដទ្ម្ចបាន

ដាល់

ពិនស
ាុ ទ្ម្ួល

សរុបលរធផ្សលកនង
ុ ឆ្នាំ ៣.១
៣.២-ចាំដណេះ ឹង រាំនត្
ិ ផ្សតួចដផ្សតើម្
អនុសាសន៍ នវានុវត្តន៍ ជាំនយ
ួ បដចចកដរស
និងធនធានម្នុសេ ទ្ត្ូវបានដទ្បើទ្បាស់
ទ្បកបដោយស័កិស
ត រ
ិ ភា
ធ ពនិងទ្បសិរភា
ធ ព

សរុបលរធផ្សលកនង
ុ ឆ្នាំ ៣.២
៣.៣-សងគត្ភា
ិ ពននទ្បព័នធនង
ិ លិែិត្
បទោានរត្ិយត្
ុ តសទ្ាប់ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈទ្ត្ូវបានពទ្ងឹងនិងផ្សលិត្

សរុបលរធផ្សលកនង
ុ ឆ្នាំ ៣.៣

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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ខ. ការវយតនម្ាសម្ិទ្ធរម្ារបស់ក្នរ
ការវាយត្នម្ាដលើសម្ិរក
ធ ម្មរបស់កផ្សនកនីម្ួយៗ នន អ.រ.ហ. ទ្ត្ូវបានកាំណត្់ ូចត្ដៅ៖
- ការសដទ្ម្ចបានតាម្ដោលបាំណងរបស់កផ្សនកនីម្យ
ួ ៗ
- ការសដទ្ម្ចបានតាម្ចដងាកម្សកម្មភាពននកផ្សនកនីម្ួយៗ
- ការសដទ្ម្ចបានតាម្សកម្មភាពននម្ន្តនដក
ី នុងកផ្សនកនីម្យ
ួ ៗ។

គ្. ការវយតនម្ាសម្ិទ្ធរម្ារបស់បុគ្គេ
ការវាយត្នម្ាដលើសម្ិរក
ធ ម្មរបស់បុរគលក លបដទ្ម្ើការងារដៅកនង
ុ អ.រ.ហ. ទ្ត្ូវបានកាំណត្់ ូចត្ដៅ៖
- ការសដទ្ម្ចបានតាម្ដោលបាំណងននកផ្សនការអតាតភិវឌ្ឍន៍
ិ នការសម្ទ្សបចាំដ េះបញ្ហា
- បុដរសកម្មភាពដ ល រឺការអនុវត្ដការងារទ្បកបដោយរាំនត្
ិ នចនទ្បឌ្ិត្ ទ្ត្ិេះ រិេះរកវធា
ក លបានក្ាំណត្់ដ ើងតាម្រយៈការសិកាទ្សាវទ្ជាវបរពិដសាធន៍ពីបរដរស ឬ ការបដងកើត្ផ្សលិត្ផ្សលថមីសទ្ម្ប
តាម្សាថនភាពជាក់កសដ ងននសងគម្កែមរ។
រនាឹម្ដនេះ ម្ន្តនដា
ី ន ក់ៗ នន អ.រ.ហ. នឹងទ្ត្ូវបានវាយត្នម្ាបកនថម្ដោយកផ្សែកដលើលកខណសម្បត្ដិសាំខាន់ៗ ូចត្ដៅ៖
ិ ា ជវី ភាព : ការបាំដពញការងារទ្បកបដោយលកខណៈវិជាាជីវៈ
- វជា
- ភាពជាអនកជាំនញ ច
៏ ណា
ាំ
ន : ានសម្ត្ថភាពជាំនញកទ្ម្ិត្ែពស់
- រុណធម្៌ : ការបាំដពញការងារទ្បកបដោយរុណធម្៌
- សីលធម្៌ : ការបាំដពញការងារទ្បកបដោយសីលធម្៌
ិ យ
- វន
័ : អនុវត្ដបាននូវ វិនយ
័ កនង
ុ ការបាំដពញការងាររបស់ែួ ន
ា
ឹ នាំ : ការបាំដពញការងារទ្បកបដោយរិសដៅចាស់ោស់ និងភាពជារាំរូ
- ភាពជាអនក ក
- សម្ត្ថភាពទ្រប់ទ្រង : ានសម្ត្ថភាពចាត្់កចង ចងែល
ុ បងាាញ និងទ្រប់ទ្រងអនុវត្តការងារទ្បកបដោយ

ស័កដិ

សិរភា
ធ ពនិងទ្បសិរភា
ធ ព
- សម្ត្ថភាពទ្បត្ិបត្ត:ិ កសវ ងរកបញ្ហាដ ើម្បីកសវ ងយល់នង
ិ កសវ ងរក ាំដណាេះទ្សាយ។
ដទេះជាោងណាក៏ដោយ សាម្ីម្ន្តនដន
ី ីម្យ
ួ ៗ ទ្ត្ូវដរៀបចាំកផ្សនការអតាតភិវឌ្ឍន៍របស់ែួ ន
ា ដោយែាួនឯងដហើយទ្ត្ូវពិនត្
ិ យ
និងវាយត្នម្ាដោយែាួនឯងនិងទ្ត្ូវដធវើជាកម្មវត្ថនុ នការវាយត្នម្ាដោយថ្ននក់ ឹកនាំ អ.រ.ហ. តាម្ទ្បព័នធវាយត្នម្ា ច
ូ ខាងដទ្កាម្៖
ឹ នាំ៖
- ការវាយត្នម្ាដលើថ្ននក់ ក
 អរគដលខាធិការវាយត្នម្ាជារួម្ដលើអរគដលខាធិការរងទ្បធានកផ្សនកនីម្ួយៗនិងម្ន្តនដី
 អរគដលខាធិការរងវាយត្នម្ាដលើអរគដលខាធិការទ្បធានកផ្សនកនិងម្ន្តនដីដទ្កាម្ឱវារ
 ទ្បធានកផ្សនកវាយត្នម្ាដលើអរគដលខាធិការរងនិងម្ន្តនដដី ទ្កាម្ឱវារ។
- ការវាយត្នម្ាដលើម្ន្តនដ៖
ី
 ម្ន្តនដន
ី ីម្យ
ួ ៗទ្ត្ូវវាយត្នម្ាដលើសម្ិរក
ធ ម្មរបស់ែួ ានដោយដធៀបដៅនឹងកផ្សនការអតាតភិវឌ្ឍន៍

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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 ម្ន្តនដន
ី ីម្យ
ួ ៗវាយត្នម្ាដលើសម្ិរក
ធ ម្មរបស់ទ្បធានកផ្សនករបស់ែួ ន
ា ។
- កម្មវត្ថនុ នការវាយត្នម្ា៖
 សម្ិរក
ធ ម្មដលើដោលបាំណងចដងាកម្សកម្មភាព និងសកម្មភាពននការអនុវត្ដកផ្សនការសកម្មភាពរបស់ អ.រ.ហ.
និង កផ្សនកនីម្ួយៗ
 សម្ិរក
ធ ម្មដលើដោលបាំណងនិងសកម្មភាពននការអនុវត្ដកផ្សនការអតាតភិវឌ្ឍន៍របស់ែួ ន
ា ។
ការវាយត្នម្ាទង
ាំ ដនេះ ទ្ត្ូវអនុវត្ដតាម្តារាងវាយត្នម្ាក លានបងាាញដៅ ឧបសម្ពន
័ ធ “ឆ” សដ ព
ី រ
ី ទ្ម្ង់របាយការណ៍
វាយត្នម្ាសម្ិរក
ធ ម្ម សទ្ាប់ធានឯកភាពសុទ្កឹត្ភាព និងទ្បសិរភា
ធ ពកនង
ុ ការវាយត្នម្ាក លទ្ត្ូវបានដរៀបចាំដោយ អ.រ.ហ.
ដោយកផ្សែកតាម្ឧត្ដានុវត្ដន៍កង
នុ វិស័យអតាតភិវឌ្ឍន៍។ ការវាយត្នម្ាដនេះ ទ្ត្ូវដធវើជាទ្បចាាំឆ្នាំ ដហើយលរធផ្សលននការវាយត្នម្ាដនេះ
នឹងទ្ត្ូវបានពិនិត្យដផ្សាៀងដាត្់ដោយរណៈកាមធិការវាយត្នម្ាសម្ិរក
ធ ម្ម និងផ្សដលកា
់ រដលើករឹកចិត្នត ន អ.រ.ហ. ដ ម្
ើ បីធាន
សុទ្កឹត្ភាពនិងយុត្ធ
ដិ ម្៌ និងដ ើម្បីសដទ្ម្ចផ្សដល់ប័ណណសរដសើរផ្សដលកា
់ រដលើករឹកចិត្ដការោស់ដត្ឿន ដទ្កើនរំលឹក សដ ីបដនាស ឬ
ពិន័យតាម្ដោលការណ៍និងបរបបញ្ញត្ិតក លបានកាំណត្់។

V.

បទ្បញ្ជ
ា ន្ៃរនុងនិង វិន័យការងារ
ជាការពិត្ រឺ ម្ិនថ្នអងគភាពត្ូច ឬសាថប័នធាំដនេះដរ ការក លដរៀបចាំឱយានចកខុ វិស័យ ដោលបាំណង កផ្សនការសកម្មភាព

កផ្សនការថវិកា និងយនតការទ្ត្ួត្ពិនត្
ិ យនិងវាយត្នម្ាសម្ិរក
ធ ម្ម បានទ្ត្ឹម្ទ្ត្ូវ និងចាស់ោស់ទ្បកបដោយស័កតិសិរភា
ធ ព និង
ិ ័យការងារដរ ដនេះក៏ពអា
ទ្បសិរភា
ធ ព រឺជាការចាាំបាច់ទ្ត្ូវកត្ានម្ិនអាចែវេះបាន។ បុកនត ដបើោមន វន
ុាំ ចចម្ាងចកខុ វិស័យ ន៏ ថាថ្នា
័ តាម្ការដទ្ោងរុកដនេះក រ។
និងដោលបាំណង ៏ទ្ត្ឹម្ទ្ត្ូវទាំងដនេះ ឱយបាន ល់ដទ្ត្ើយទ្បកបដោយដជារជយ
ូដចនេះ ដ ើម្បីធានការសដទ្ម្ចបានដជារជ័យតាម្ការដទ្ោងរុកកនុងការអនុវត្តកផ្សនការសកម្មភាពជាជាំហានៗ ដឆ្ពេះដៅរក
ិ យ
ការសដទ្ម្ចបាននូវដោលបាំណងនិងចកខុ វិស័យ ន៏ ថាថ្នាក លបានកាំណត្់ អ.រ.ហ. បានកាំណត្់បរបញ្ហានផ្សាកង
នុ និង វន
័ ការងារ
ូចខាងដទ្កាម្៖

រ. បទ្បញ្ជ
ា ន្ៃរនុង
១. លម្ម៉ោងលធវ ើការ
ការដោរពតាម្ដាងដពលដធវកា
ើ រងារឱយបានដរៀងទត្់ និងទន់ដពលដវោ ពីនថៃចន
័ ា

ល់ នថៃសុទ្ក រឺជាកាត្ពវកិចច

របស់ម្ន្តនដទ្ី រប់រូបនន អ.រ.ហ.។
-

ដពលទ្ពឹក៖ ពីដាង០៧:៣០ - ១២:០០

-

ដពលរដសៀល ៖ ពីដាង១៤:០០ - ១៧:៣០។

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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២. ការសុាំចាប់
អរគដលខាធិការ និងអរគដលខាធិការរង ទ្ត្ូវានការររួលែុសទ្ត្ូវនិងទ្រប់ទ្រងដោយែាួនឯងចាំដ េះដាងដពលដធវើ
ការងារ និងទ្ត្ូវានរណដនយយភាពសម្ិរក
ធ ម្មចាំដ េះការងាររបស់ែួ ានដទេះជាដៅកនង
ុ ដពលបាំដពញដបសកកម្ម ឬដពលសទ្ាក
ដោយានចាប់ក៏ដោយ។
អរគ ដលខាធិ កា ររង និ ង ទ្បធានកផ្សន ក ទ្ត្ូ វ សុាំ អ នុ ញ្ហញ ត្ចាប់ ពី អ រគ ដលខាធិ កា រកនុ ង ករណី អ វត្ដ ា នកនុ ង កិ ចច ទ្បជុាំ ។
អរគដលខាធិការរងក លានដបសកកម្ម ឬបានសុាំអនុញ្ហញត្ចាប់ពីទ្កសួង ទ្ត្ូវជូន ាំណឹងដៅអរគដលខាធិការទ្ជាបតាម្រយៈ
ចាប់ចម្ាង។
ទ្បធានកផ្សនក ម្ន្តនដជ
ី ាំនញជាន់ែពស់ និងម្ន្តនដីជន
ាំ ញ ទ្ត្ូវសុាំអនុញ្ហញត្ចាប់កនុងករណីអវត្ដានពីការិោល័យ ូចខាងដទ្កាម្៖
- អវត្ដាន១នថៃសុាំទ្ត្ឹម្អរគដលខាធិការរងររួលបនាុកកិចកា
ច ររ ាបាល
- អវត្ដានពី ២-១៨ នថៃ ទ្ត្ូវសុាំ ល់អរគដលខាធិការ
- ចាំដ េះម្ន្តនដជ
ី ាំនញជាន់ែពស់ និងម្ន្តនដជ
ី ាំនញ ដបើអវត្ដានទ្ត្ឹម្កនាេះនថៃអាចសុទ្ាំ ត្ឹម្ទ្បធានកផ្សនកកនង
ុ ករណី
ម្ិនបេះ ល់ ល់ការងារ។
រាល់ អ វត្ដ ា នទាំង ឡាយណាដលើ ស ពី ក រណី ខា ងដលើ ទ្ត្ូ វ ានចាប់ ទ្ត្ឹ ម្ ទ្ត្ូ វ និ ង ដោរពតាម្ដោលការណ៍ រ បស់
ទ្កសួងឬ អនុវត្ដតាម្កិចចសនាចាំដ េះម្ន្តនដីជាប់កិចចសនា។

៣. រិចចព្បជុាំព្បចាំសបារហ៍និងព្បចាំកខ
អរគដលខាធិការរងររួលបនាុកកផ្សនកនីម្យ
ួ ៗ ទ្ត្ូវដរៀបចាំកិចចទ្បជុាំទ្បចាាំសបាដហ៍ដ ើម្បីទ្ត្ួត្ពិនត្
ិ យវឌ្ឍនភាពការងារកសវ ង
រកបញ្ហាទ្បឈម្ កទ្សង់បរពិដសាធន៍ និងពិភាកាកសវ ងរករាំនត្
ិ ថមី ដ ើម្បីបដងកន
ើ ផ្សលិត្ភាពស័កដិសិរភា
ធ ព និងទ្បសិរភា
ធ ពនន
ការងារ។ របាយការណ៍ទ្បជុស
ាំ បាដហ៍ ទ្ត្ូវបញ្ាូ នដៅទ្រប់ម្ន្តនដអ
ី រគដលខាធិការោានម្ិនឱយដលើសពី ៣៦ដាង ដទ្កាយពីកច
ិ ចទ្បជុាំ
នីម្យ
ួ ៗ។ កិចចទ្បជុាំដនេះទ្ត្ូវទ្បទ្ពឹត្ដដៅដៅដរៀងរាល់ទ្ពឹកនថៃចន
័ ា និងទ្ត្ូវានរយៈដពលម្ិនដលើសពី ១ដាង។
អរគដលខាធិការទ្ត្ូវដរៀបចាំកិចទ្ច បជុាំទ្បចាាំកែ ដ ើម្បីទ្ត្ួត្ពិនត្
ិ យវឌ្ឍនភាពការងារ កសវ ងរកបញ្ហាទ្បឈម្

កទ្សង់

បរពិដសាធន៍ និងពិភាកាកសវ ងរករាំនត្
ិ ថមីដ ើម្បីបដងកន
ើ ផ្សលិត្ភាពស័កដិសិរភា
ធ ព និងទ្បសិរភា
ធ ពននការងារ។ របាយការណ៍ទ្បជុាំ
បូកសរុប ទ្ត្ូវបញ្ាូ នដៅទ្រប់ម្ន្តនដនី នអរគដលខាធិការោានម្ិនឱយដលើសពី ៧២ដាង ដទ្កាយពីកិចចទ្បជុន
ាំ ីម្ួយៗ។ កិចចទ្បជុាំដនេះ
ទ្ត្ូវទ្បទ្ពឹត្ដដៅដៅដរៀងរាល់នថៃរី២ ដលើកកលងកត្បេះចាំនថៃដៅរ៍ និងទ្ត្ូវានរយៈដពលម្ិនដលើសពី ២ដាង។
ទ្បធានកផ្សនកនិងអរគដលខាធិការរងអាចដរៀបចាំកិចចទ្បជុាំ នរដផ្សេងដរៀត្កនុងករណីចាាំបាច់។
សាម្ី ម្ ន្តនតី ទ្ត្ូ វ ដរៀបចាំ រ បាយការណ៍ ននកិ ចច ទ្បជុាំ ដផ្សេងៗ ក លែាួ នបានចូ ល រួ ម្ រួ ម្ ទាំ ង របាយការណ៍ ចូ ល រួ ម្
សិកាខសាោ ដ ើម្បីជទ្ាបជូនអរគដលខាធិការនិងចម្ាងជូនអរគដលខាធិការរង និងទ្បធានកផ្សនក។

ខ. វិន័យនិងទ្ណឌរម្ា
ិ ននិង វិនយ
ម្ន្តនតទ្ី រប់រូប នន អ.រ.ហ. ទ្ត្ូវដោរព វធា
័ ការងារ ូចត្ដៅ៖
- ដោរពនិងអនុវត្ដដៅតាម្ចាប់បរបញ្ហានិងការកណនាំរបស់អនកទ្រប់ទ្រងរបស់ែួ ន
ា

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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- ររួលែុសទ្ត្ូវ និងានរណដនយយភាពចាំដ េះម្ុែងារ និងភារកិចចរបស់ែួ ន
ា ដទេះជាដៅដពលបាំដពញដបសកកម្ម
កនុងឬដទ្ៅទ្បដរសក៏ដោយ
- ម្ិនទ្ត្ូវយកដាងរ ាបាលដៅដធវើការងារ ឬ ទ្បកបម្ុែរបរដផ្សេងជាោច់ខាត្
- ម្ិន ទ្ត្ូវផ្សដ ល់ ឬ ផ្សេពវ ផ្សាយ ដទេះជាតាម្វិធីណា ក៏ ដោយ នូវព័ត្៌ាននផ្សា កនុងរបស់អ រគ ដលខាធិការោាន ឬរបស់
ទ្កសួងដស ាកិចន
ច ិងហិរញវត្ថុ ដោយពុា
ាំ នការអនុញ្ហញត្ជាម្ុនពីអរគដលខាធិការ។
កនុងករណីានកាំហុសដលើករី១ និងដលើករី២ម្ន្តនដីទ្បទ្ពឹត្ក
ត ហ
ាំ ុស នឹងទ្ត្ូវបានោស់ដត្ឿនដទ្កើនរំលក
ឹ ដោយអនកទ្រប់
ទ្រងដាល់។ កនុងករណីានកាំហុសដលើករី៣ ម្ន្តនដទ្ី បទ្ពឹត្ក
ត ាំហុសនឹងទ្ត្ូវសដ ីបដនាសជាោយលកខណ៍អកេរ និងចុេះកនង
ុ សាំណាំុ
ឯកសារដាល់ែួ ន
ា ។ ដបើសន
ិ ជាកាំហុសធៃន់ធៃរ ដទេះជាដលើករី១ ក៏ម្ន្តនតអា
ី ចនឹងទ្ត្ូវបញ្ឈប់ពកា
ី រងារម្ុនកិចចសនាបានក រ។

VI.

រចនាសម្ព័នធនិងរិចចដាំលណើរការ
អ.រ.ហ. ានរចនសម្ពន
័ ធ

ូចខាងដទ្កាម្៖

១. កផ្សនកដោលនដោបាយ
២. កផ្សនកចាំណូល
៣. កផ្សនកដរៀបចាំថ វិកា
៤. កផ្សនកអនុវត្តថ វិកា
៥. កផ្សនកោាំទ្ររូដៅនិងកសាងសម្ត្ថភាព
៦. កផ្សនកនវានុវត្តនន
៍ ង
ិ ផ្សេពវផ្សាយ
៧. កផ្សនករ ាបាលនិងហិរញ្ញវត្ថ។
ុ
ការដរៀបចាំ

និងការទ្បទ្ពឹត្តដៅននអងគភាពដទ្កាម្ឱវារអរគដលខាធិការោានរណៈកាមធិការ ឹកនាំការងារកករទ្ម្ង់ការ

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ទ្ត្ូវបានកាំណត្់ដៅកនុងទ្បកាសដលែ ៣៤៧ សហវ.ទ្បក ចុេះនថៃរី០១ កែដម្សា ឆ្នាំ២០១៥
ក លានកាំណត្់កនុង ឧបសម្ព័នធ “ជ” ននចកខុ វិស័យនិងយុរសា
ធ ន្តសត ដនេះ។

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

15

ឧបសម្ព័នធ

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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ឧបសម្ព័នធ រ.លសចររីសលងខបទ្សសនាទាន

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

17

ឧបសម្ព័នធ រ. លសចររីសលងខបទ្សសនាទាន
ទ្សសនាទាន

រិរណ៌នា

ចរខុ វិស័យ

លោេបាំណង

ទ្ីម្ួយ

ឧត្តម្ម្ជឈម្ណឌល



ជាំនញ ៏ចាំណានវិជាាជីវភាពែពស់



រុណធម្៌សល
ី ធម្៌ វិន័យនិងដសចកតនី ថាថនូរ



បុពវដហត្ុបដទ្ម្ើឧត្តម្ទ្បដោជន៍សងគម្ជាត្ិ



ឧត្តម្ដសនធិការនន រ.ហ.ស.



រុណភាព



ស័កតិសិរភា
ធ ពនិងទ្បសិរភា
ធ ព



កកលម្ែទ្បព័នធទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុជាដឆ្ពេះដៅកាន់សតង់ោរអនតរជាត្ិ

ឹ ការររួលសាគល់អព
ការយល់ ង
ាំ ីភាពចាាំបាច់

ឹ អាំពីរសេនវិស័យនិងការចូលរួម្អនុវត្តកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
និងការដចេះ ង
ុ ធារណៈ

ដោយសាធារណជនទ្រប់ទ្សទប់ជាន់ថ្ននក់នង
ិ ម្ន្តនតរា
ី ជការទ្រប់លោ
ាំ ប់ថ្ននក់ទ្ត្ូវបានបដងកន
ើ ជាលាំោប់រហូត្សដទ្ម្ចបាន ដពញដលញ
ចកខុ វិស័យនិងយុរសា
ធ ន្តសត រួម្ទាំងកផ្សនការសកម្មភាព ទ្បព័នធទ្រប់ទ្រងទ្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្ោន និងវាយត្នម្ាអព
ាំ ីវឌ្ឍនភាពននការងារកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង

េទ្ធ ្េ
ចុងលព្កាយ



ទ្ីរីរ

ហិ រ ញ្ញវ ត្ថុ សា ធារណៈ

ទ្ត្ូ វ បានពិ និ ត្យនិ ង កកលម្ែ ឱយានសានរត្ិ ភា ពនិ ង សងគ ត្ិ ភា ពទ្ពម្ទាំង ទ្ត្ូ វ បានោក់ ឱយអនុ វ ត្ត ទ្បកបដោយផ្សលិ ត្ ភាព

ស័កតិសិរភា
ធ ពនិងទ្បសិរភា
ធ ព
ទ្ីបី

សមត្្ថភាពធនធានមនុសេ (ចាំណណេះដឹងគាំនត្
ិ ផ្តួចណផ្តើមអនុសាសន៍នវានុវត្្ត្ន៍និងជាំនយ
ួ បណចេក្ណទស) ននអគ្គណលខាធិការ អ.គ.ហ និងទ្កសួងសាថប័នត្ត្ូវបានបណងកន
ើ ទ្បក្បណោយគុណភាព និងយក្ណៅណត្បើត្បាស់ទ្បក្បណោយផ្លិត្ភាព ស័ក្ត្
្ សិទធ
្ ភាព និងប្រសិទធ
្ ភាព

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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ឧបសម្ព័នធ ខ.ក្នការសរម្ាភារព្បចាំឆ្ន ាំ ២០១៦

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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ឧបសម្ព័នធ ខ. ក្នការសរម្ាភារ ព្បចាំឆ្ន២
ាំ ០១៦
ដ ើម្បីសដទ្ម្ចបាននូវលរធផ្សលចុងដទ្កាយទាំង៣ ក លជាទ្បរីបដោចរសទ្ាប់វាស់សម្ិរក
ធ ម្មននដោលបាំណង ៏ទ្រប់ទ្ជុងដទ្ជាយ និងចាស់ោស់របស់ អ.រ.ហ. កផ្សនការសកម្មភាព
ទ្បចាាំឆ្នាំ២០១៦ និងកផ្សនការសកម្មភាពសទ្ាប់រយៈដពលម្ធយម្ ២០១៦ -២០១៨ (៣ឆ្នាំរក
ំ ល
ិ ) ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ ូចខាងដទ្កាម្៖

រ. ក្នការសរម្ាភាររួម្ ព្បចាំឆ្ន២
ាំ ០១៦
កផ្សនការសកម្មភាពទ្បចាាំឆ្នាំ២០១៦ របស់ អ.រ.ហ.ទ្ត្ូវបានកចកដចញជាបីកទ្ម្ិត្ រឺ៖ (១) ការងារ ឹកនាំនង
ិ ទ្រប់ទ្រង (២) ការងារសទ្ម្បសទ្ម្ួលនិងជាំនញ និង (៣) ការងារ
រ ាបាលនិងហិរញ្ញវត្ថ។
ុ
ឹ នាំនង
ក១. ការងារ ក
ិ ទ្រប់ទ្រង
១. ដរៀបចាំរបាយការណ៍វាយត្នម្ា PFM ទ្បចាាំឆ្នាំ ២០១៤
២. ដរៀបចាំដបាេះពុម្ព និងកចកផ្សាយរបាយការណ៍លរធផ្សលវាយត្នម្ាទ្បព័នធទ្រប់ទ្រងហិញ្វញ ត្ថសា
ុ ធារណៈ (PEFA)
៣. ដរៀបចាំដបាេះពុម្ពចកខុ វិស័យនិងយុរសា
ធ ន្តសត សត ព
ី ីកម្ម វិធីកកទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ាំណាក់កាលរី៣
៤. ផ្សេពវផ្សាយកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ាំណាក់កាលរី៣ និងជាំរញ
ុ ការអនុវត្តកផ្សនការសកម្មភាពរបស់ ទ្កសួងសាថប័ន (MAP3)
៥. ពិនិត្យនិង កកលម្ែដោលការណ៍នង
ិ យនតការទ្ត្ួត្និត្យ តាម្ោននិងវាយត្នម្ាសម្ិរក
ធ ម្មរបស់ អ.រ.ហ. និង ម្ន្តនតី អ.រ.ហ.
៦. ទ្បជុាំទ្ត្ួត្ពិនិត្យវឌ្ឍនភាពកផ្សនការសកម្មភាពលម្ែត្
ិ តាម្ទ្កុម្នីម្យ
ួ ៗទ្បចាាំកែ
៧. ទ្ត្ួត្ពិនត្
ិ យការអនុវត្តកផ្សនការសកម្មភាព និងវាយត្នម្ាការអនុវត្តថ វិកា ក់កណា
ត លឆ្នាំ និងទ្បចាាំឆ្នាំរបស់ អ.រ.ហ. និងកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ
ឹ និងវាយត្នម្ាការអនុវត្តបរបញ្ហានផ្សាកង
ិ យ
៨. ពទ្ងង
នុ និង វន
័ ការងាររបស់ អ.រ.ហ.
៩. វាយត្នម្ាសម្ិរក
ធ ម្មម្ន្តនតទ្ី បចាាំឆ្នាំ និងដរៀបចាំកផ្សនការដទ្ជើសដរើសម្ន្តនតទ្ី បចាាំឆ្នាំសទ្ាប់អ.រ.ហ.
១០. វាយត្នម្ានិងកកសទ្ម្ួលទ្បចាាំឆ្នាំដលើកផ្សនការសកម្មភាពលម្ែត្
ិ តាម្កផ្សនកនីម្យ
ួ ៗ /អ.រ.ហ.
១១. វាយត្នម្ាការអនុវត្តនង
ិ កកលម្ែទ្បចាាំឆ្នាំកនុងករណីចាាំបាច់ដលើដោលការណ៍ និងយនតការទ្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្ោន និងវាយត្នម្ារបស់អ.រ.ហ. និងម្ន្តនតី
១២. បញ្ច ប់ការដរៀបចាំកផ្សនការសកម្មភាពលម្ែិត្ ណា
ាំ
ក់កាលរី៣ របស់អរគដលខាធិការ-ោាន អោគរធិការោាន វិរាសាថន និងអរគនយកោាន កសហវ (GDAP3), ទ្កុម្ការងារ
ទ្រប់ទ្រងរដទ្ាងព័ត្ា
៌ នវិរា (FMWG)និង ទ្កសួង សាថប័ន (MAP3)
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១៣. កកសទ្ម្ួលកផ្សនការសកម្មភាពរួម្ ាំណាក់កាលរី៣ដោយកកលម្ែសូចនករឱយានភាពទ្រប់ទ្ជុងដទ្ជាយ និង រំដលចសូចនកររនាឺេះទ្បចាាំឆ្នាំ ដ ើម្បីដធវជា
ើ ម្ូលោានសទ្ាប់
ដរៀបចាំ GDAP3និង MAP3 សទ្ាប់ឆ្នាំ ២០១៦-២០១៨ និងកាំណត្់ត្ទ្ម្ូវការធនធានហិរញ្ញវត្ថុ
១៤. ដរៀបចាំ វិធីសាន្តសត ោក់ពន
ិ ាុសទ្ាប់វាយត្នម្ាកផ្សនការសកម្មភាព ាំណាក់កាលរី៣
១៥. បញ្ច ប់ការដរៀបចាំ វិធីសាន្តសត ោក់ពន
ិ ាុសទ្ាប់វាយត្នម្ាកផ្សនការសកម្មភាព ណា
ាំ
ក់កាលរី៣
១៦. អនុវត្តយនតការដោេះទ្សាយបញ្ហាទ្បឈម្កនុងការអនុវត្តកផ្សនការសកម្មភាពននការងារកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
១៧. ដរៀបចាំម្រគុដរសក៍ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈរបស់រាជរោាភិបាល
១៨. កាំណត្់បញ្ហាទ្បឈម្ទ្បទក់ទ្កឡាោនរវាងកាំកណរទ្ម្ង់ទង
ាំ បី PFM,PAR និង D&D និងដរៀបចាំកិចចទ្បជុាំ
១៩. វាយត្នម្ាទ្កបែ័ណឌចាំណាយសាធារណៈរបស់ទ្បដរសកម្ពុជា
២០. ដរៀបចាំនត្
ី ិ វិធីសទ្ាប់ដលើករឹកចិត្ត ល់ទ្កុម្ការងារកករទ្ម្ង់តាម្ទ្កសួង សាថប័ន
ឹ សមត្្ថភាពមន្តនតី អ.គ.ហ. តាមរយៈការចូលរួមវគ្គបណតុេះបណ្ត
២១. ពត្ងង
ត ល សិកាាសាលា ទាំងក្នុងនិងណត្ៅប្រណទស
ក២. ការងារជាំនញនិងសទ្ម្បសទ្ម្ួល
២២.ដរៀបចាំទ្ពឹត្តិបទ្ត្
២៣.ដរៀបចាំនង
ិ ដបាេះពុម្ពសឺម្ទ្ី កោស, Book Mark, ដសៀវដៅកត្់ទ្តា ,ែិត្បណណនង
ិ ទ្បត្ិរិនឆ្នាំ២០១៧
២៤. ដរៀបចាំ វើដ អូរាីប
២៥. ដរៀបចាំកម្ម វិធផ្ស
ី េពវផ្សាយអាំពក
ី ម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈសទ្ាប់សាធារណជន
២៦. ផ្សេពវផ្សាយវិធសា
ី ន្តសត ោក់ពន
ិ ាុសទ្ាប់វាយត្នម្ាកផ្សនការសកម្មភាព ាំណាក់កាលរី៣
២៧. កកសទ្ម្ួល និងោក់ឱយអនុវត្តរទ្ម្ង់របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពទ្បចាាំទ្ត្ីាស និងទ្បចាាំឆ្នាំសទ្ាប់ កសហវ និងទ្កសួង-សាថប័ន
ិ ន និងនីត្ិ វិធនី នការដរៀបចាំ ការអនុវត្ត ការទ្ត្ួត្ពិនត្
២៨. ផ្សេពវផ្សាយនិងកណនាំការអនុវត្តសារាចរសត ីពី វធា
ិ យតាម្ោន និងការវាយត្នម្ាដលើការងារកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ
២៩. តាម្ោន និងទ្ត្ួត្ពិនត្
ិ យការអនុវត្តកផ្សនការសកម្មភាព GDAP3 និង MAP3
៣០. ដរៀបចាំកផ្សនការកសាងសម្ត្ថភាពរបស់ អ.រ.ហ សទ្ាប់ឆ្នាំ២០១៧ និង/ឬ ឆ្នាំបនតបនាប់
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៣១. ដរៀបចាំកិចចទ្បជុតា
ាំ ម្កផ្សនកនីម្យ
ួ ៗនន អ.រ.ហ. ដ ើម្បីកចករំកលកបរពិដសាធន៍
៣២.រសេនកិចចសក
ិ ាសត ព
ី ីការទ្រប់ទ្រងចាំណូល និងទ្ចកដចញចូលកត្ម្ួយនិងដរៀបចាំវរគបណតុេះបណា
ត លជាំនញសត ព
ី ីការដរៀបចាំនង
ិ អនុវត្តថ វិកា,កិចល
ច រធកម្មសាធារណៈ និងការ
ទ្រប់ទ្រងទ្រពយសម្បត្តិរ ា ..ល
៣៣.សហការជាម្ួយ វិរាសាថនដស ាកិចន
ច ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុដរៀបចាំកផ្សនការកសាងសម្ត្ថភាពសទ្ាប់ទ្កសួង-សាថប័នដទ្កាម្កម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ
៣៤.ដរៀបចាំកិចចទ្បជុតា
ាំ ម្កផ្សនកដ ើម្បីកចករំកលក បរពិដសាធន៍ (MAP3)របស់ទ្កសួង-សាថប័នកនុងការអនុវត្តកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ
៣៥.ដរៀបចាំវរគបណតុេះ បណា
ត លសត ព
ី ជ
ី ាំនញសទ្ម្បសទ្ម្ួល/រាំនក់រាំនងសាធារណៈ ល់ម្ន្តនតីបដងាគលតាម្ទ្កសួង-សាថប័ននិងអងគភាពដទ្កាម្ឱវារ កសហវ
៣៦. សហការជាម្ួយអរគដលខាធិការោាននន កសហវ ដរៀបចាំម្រគដុ រសក៍ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈរបស់កសហវ
៣៧.ដរៀបចាំកផ្សនការសកម្មភាពទ្បទក់ទ្កឡាោនរវាងកាំកណរទ្ម្ង់ទង
ាំ បី PFM, PAR និង D&D
ក៣. ការងាររ បា
ា លនិងហិរញ្ញវត្ថុ
៣៨.ដរៀបចាំពិធទ្ី បកាសោក់ឱយអនុវត្ត ាំណាក់កាលរី៣និង កិចចទ្បជុាំទ្ត្ួត្ពិនត្
ិ យវាយត្នម្ាវឌ្ឍនភាពទ្បចាាំ ឆ្នាំ២០១៥ននកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
៣៩. ដរៀបចាំកម្ម វិធផ្ស
ី េពវផ្សាយអាំពក
ី ម្ម វិធី កករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈសទ្ាប់ម្ន្តនតរា
ី ជការ
៤០. ដរៀបចាំ វិបសេនរបស់ អ.រ.ហ.ទ្បចាាំឆ្នាំ
៤១. ដរៀបចាំកផ្សនការសកម្មភាពលម្ែត្
ិ សទ្ាប់អនុវត្តតាម្កផ្សនកទាំង៧
៤២. ដធវើបចចុបបននភាពដសៀវដៅម្រគុដរស៍ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ WB
៤៣.ទ្បត្ិបត្តកា
ិ រការងាររ ាបាលហិរញ្ញវត្ថល
ុ រធកម្មទ្សបតាម្នីត្ិ វិធីក លានជាធរាន សទ្ាប់ោាំទ្រ ល់ ាំដណើរការកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ
៤៤. សទ្ម្បសទ្ម្ួលការអនុវត្តរដទ្ាងថវិកានិងកផ្សនការលរធកម្មឆ្នាំ២០១៦ របស់អ.រ.ហ និងអរគនយកោានទ្បកបដោយស័កតិសិរភា
ធ ពនិងទ្បសិរភា
ធ ព
៤៥. ដរៀបចាំរដទ្ាងថវិកានិងកផ្សនការលរធកម្មរបស់កម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទាំងម្ូលទ្បកបដោយសុទ្កឹត្ភាពនិងទ្បសិរភា
ធ ព
៤៦. បញ្ច ប់ការពិនិត្យនិងវាយត្នម្ាពត្
ី ទ្ម្ូវការធនធានហិរញ្ញវត្ថស
ុ ទ្ាប់ផ្សតលជ
់ ន
ូ ល់កសហវ និងទ្កសួងសាថប័ន កនុងការអនុវត្ត GDAP3/MAP3
៤៧. ទ្ត្ួត្ពិនត្
ិ យការអនុវត្តរដទ្ាងថវិកានិងកផ្សនការលរធកម្មរបស់កម្ម វិធី PFMទ្បចាាំឆាសនិងទ្បចាាំឆ្នាំ
៤៨. ដធវើការវាយត្នម្ាអព
ាំ ីទ្បសិរភា
ធ ពននការដទ្បើទ្បាស់ជន
ាំ យ
ួ បដចចកដរសនិងត្ទ្ម្ូវការជាំនយ
ួ បដចចកដរសរបស់អងគភាពដទ្កាម្ឱវារ កសហវ
៤៩. ដរៀបចាំដសៀវដៅម្រគុដរសក៍ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈរបស់ EU/របស់ អ.រ.ហ.។
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ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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ខ. ក្នការសរម្ាភារេម្ែិត ព្បចាំឆ្ន២
ាំ ០១៦
េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី១៖
ការយេ់ដឹង ការទ្ទ្ួេសាគេ់អាំរីភារចាំបាច់ និងការលចះដឹងអាំរីទ្សសនវិស័យ និងការចូេរួម្អនុវតរ រម្ា វិធីករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ លដ្ឋយសាធារណជនព្គ្ប់ព្សទាប់
ជាន់ថានរ់និងម្ស្ដនរ ីរាជការព្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថានរ់ព្តូវបានបលងកើនជាេាំដ្ឋប់រហូតសលព្ម្ចបានលរញលេញ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

សរម្ាភារ

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ
សូចនាររគ្នា ឹះ

១.១.ឧបករណ៍ផ្សេពវផ្សាយ

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)

១.១.១.ដរៀបចាំទ្ពឹត្តិបទ្ត្

អាំពីកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការ

លោេលៅ

ទ្ពឹត្តិបទ្ត្ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ

ទ្ពឹត្តិបទ្ត្ចាំនួន២ដលែ

និងដបាេះផ្សាយ

ទ្ត្ូវបានដបាេះពុម្ពដៅ

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារ

ថវិការដា

ថវិកានដគ្ូ

ោានលព្ោង
ដោក

-

២២ ០០០

-

ាស សុែដសនសាន

ឆាសរី១ និងរី២

ណៈ ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ

១.១.២.ដរៀបចាំនិងដបាេះ

សឺម្ីទ្កោស, Book Mark, - សឺម្ីទ្កោសទ្ត្ូវបានដបាេះ

ទ្បកបដោយរុណភាព

ពុម្ពសម្
ឺ ីទ្កោស,

ដសៀវដៅ កត្់ទ្តា, ែិត្ប

និងោក់ឱយដទ្បើទ្បាស់

Book Mark, ដសៀវដៅ

ណណ, ទ្បត្ិរិនឆ្នាំ២០១៧

ទ្បកបដោយទ្បសិរភា
ធ ព

កត្់ទ្តា ,ែិត្បណណនិង

ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំនិងដបាេះ

ទ្បត្ិរិនឆ្នាំ២០១៧

ផ្សាយ

ពុម្ពដៅ កែកុម្ភៈ

- Book Mark ទ្ត្ូវបានដបាេះ
ពុម្ពដៅ កែម្ីន

- ដសៀវដៅកត្់ទ្តាទ្ត្ូវបាន
ដបាេះពុម្ព ដៅកែម្ីន

- ែិត្បណណឆ្នាំ២០១៦ ទ្ត្ូវ

ដោក
-

១៦ ០០០

-

ាស សុែដសនសាន

បានដបាេះផ្សាយ
ដៅ កែម្ិថុន

- ទ្បត្ិរិនឆ្នាំ២០១៧ ទ្ត្ូវ
បានដបាេះផ្សាយដៅ កែ វិចិ ឆ
កា ឆ្នាំ២០១៦

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី១៖
ការយេ់ដឹង ការទ្ទ្ួេសាគេ់អាំរីភារចាំបាច់ និងការលចះដឹងអាំរីទ្សសនវិស័យ និងការចូេរួម្អនុវតរ រម្ា វិធីករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ លដ្ឋយសាធារណជនព្គ្ប់ព្សទាប់
ជាន់ថានរ់និងម្ស្ដនរ ីរាជការព្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថានរ់ព្តូវបានបលងកើនជាេាំដ្ឋប់រហូតសលព្ម្ចបានលរញលេញ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)

សរម្ាភារ

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ
សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

១.១.៣.ដរៀបចាំ វើដ អូ-

វើដ អូរាីបទ្ត្ូវបានដរៀបចាំនង
ិ

វើដ អូរាីបទ្ត្ូវបានដរៀបចាំនង
ិ

រាីប

ផ្សេពវផ្សាយ

ផ្សេពវផ្សាយ ដៅកនុងកែត្ុោ

ថវិការដា

-

ថវិកានដគ្ូ

-

ោានលព្ោង

១២០ ០០០

ឆ្នាំ២០១៦
១.១.៤.ដរៀបចាំរបាយ

របាយការណ៍វាយត្នម្ា

ការណ៍វាយត្នម្ា PFM

PFM ទ្បចាាំឆ្នាំ ២០១៤ ទ្ត្ូវ

ទ្បចាាំឆ្នាំ ២០១៤

បានដបាេះពុម្ពផ្សាយ

១.១.៥.ដរៀបចាំដបាេះពុម្ព

របាយការណ៍លរធផ្សលវាយ

ដបាេះពុម្ពចាំនួន ៦០០កាល

និងកចកផ្សាយរបាយ

ត្នម្ា PEFA ទ្ត្ូវបានដបាេះ

(៥០០កាលជាភាសាកែមរ

ការណ៍លរធផ្សលវាយ

ពុម្ពរួចរាល់ និងកចកផ្សាយ

និង១០០កាលជាភាសា

ត្នម្ាទ្បព័នធទ្រប់ទ្រងហិ
ញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ល់ទ្កសួង សាថប័ន និងអងគ

ចាំនួន ៥០០កាល

អង់ដរាស) ដៅទ្ត្ីាសរី ១

ភាព ក់ពន
័ ធ

ឆ្នាំ២០១៦

១.១.៦.ដរៀបចាំដបាេះពុម្ព

ចកខុ វិស័យនិងយុរសា
ធ ន្តសត សត ី

១.ដបាេះពុម្ពចាំនួន ៥០០

ចកខុ វិស័យនិង

ពីកម្ម វិធីកកទ្ម្ង់ការទ្រប់

កាល ជាភាសាកែមរ ដៅទ្ត្ី

យុរសា
ធ ន្តសត សត ីពីកម្ម វិធី

ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ាសរី១ ឆ្នាំ២០១៦

-

១៦ ០០០

-

-

២០ ០០០

-

ដោក
ាស សុែដសនសាន

ដោក
ាស សុែដសនសាន

ដោក
ដយត្ វើកណល

(PEFA)

កកទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង

ាំណាក់កាលរី៣ទ្ត្ូវបាន

២.ដបាេះពុម្ពចាំនួន ១៥០០

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ដបាេះពុម្ពជាភាសាកែមរ និង

កាល ជាភាសាកែមរនិងទ្ត្ី

ភាសាអង់ដរាស

ាសរី៣ ឆ្នាំ២០១៦

ាំណាក់កាលរី៣
ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

-

២០ ០០០

-

បណឌិត្
កហ៊ែល ចាំដ រើន
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េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី១៖
ការយេ់ដឹង ការទ្ទ្ួេសាគេ់អាំរីភារចាំបាច់ និងការលចះដឹងអាំរីទ្សសនវិស័យ និងការចូេរួម្អនុវតរ រម្ា វិធីករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ លដ្ឋយសាធារណជនព្គ្ប់ព្សទាប់
ជាន់ថានរ់និងម្ស្ដនរ ីរាជការព្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថានរ់ព្តូវបានបលងកើនជាេាំដ្ឋប់រហូតសលព្ម្ចបានលរញលេញ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)

សរម្ាភារ

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ
សូចនាររគ្នា ឹះ

១.២.កម្ម វិធីផ្សេពវផ្សាយ

១.២.១.ដរៀបចាំពិធី

អាំពីកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការ

ទ្បកាសោក់ឱយអនុវត្ត

ាំណាក់កាលរី៣ ទ្ត្ូវបាន
ទ្បកាសោក់ឱយអនុវត្តជាផ្សាូវ

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

ាំណាក់កាលរី៣និង

ណៈ ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ និង

កិចចទ្បជុាំទ្ត្ួត្ពិនិត្យវាយ

ត្យទ្បចាាំឆ្នាំ

អនុវត្ត ទ្បកបដោយ

ត្នម្ាវឌ្ឍនភាពទ្បចាាំ ឆ្នាំ

២០១៥ ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ

ទ្បសិរភា
ធ ពនិងស័កដិសិរធ

២០១៥ននកម្ម វិធីកក

ទ្បកបដោយដជារជ័យ

ភាព

រទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង

លោេលៅ

ថវិការដា

ថវិកានដគ្ូ

ោានលព្ោង

០១ដលើក ដៅភនាំដពញ កែ
ម្ីន ឆ្នាំ២០១៦

ការ និង កិចចទ្បជុាំទ្ត្ួត្ពិនិ

ដោក
-

១៨០ ០០០

-

ាស សុែដសនសាន
និងកផ្សនករ ាបាល និង
ហិរញ្ញវត្ថុ

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
១.២.២.ដរៀបចាំកម្ម វិធី

សិកាខសាោ សនន ិសីរ បរ

- បរឧដរាសនម្ ១ ដលើក

ផ្សេពវផ្សាយអាំពីកម្ម វិធី

ឧដរាសនម្ និងបរយក

- បរយកការណ៍១ ដលើក

កករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង

ការណ៍អព
ាំ ីកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់

- សនន ិសីរ ២ដលើក

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសា

សទ្ាប់សាធារណជន

ធារណៈទ្ត្ូវបានដរៀបចាំនង
ិ

៤១ ៤៣៩

៩៦ ៦០០

-

ដោក
ាស សុែដសនសាន

ផ្សេពវផ្សាយ ល់
សាធារណជន

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី១៖
ការយេ់ដឹង ការទ្ទ្ួេសាគេ់អាំរីភារចាំបាច់ និងការលចះដឹងអាំរីទ្សសនវិស័យ និងការចូេរួម្អនុវតរ រម្ា វិធីករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ លដ្ឋយសាធារណជនព្គ្ប់ព្សទាប់
ជាន់ថានរ់និងម្ស្ដនរ ីរាជការព្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថានរ់ព្តូវបានបលងកើនជាេាំដ្ឋប់រហូតសលព្ម្ចបានលរញលេញ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)

សរម្ាភារ

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ
សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

១.២.៣.ដរៀបចាំកម្ម វិធី

សិកាខសាោ សនន ិសីរ បរ

- សិកាខសាោ ចាំនួន៥ ដលើក

ផ្សេពវផ្សាយអាំពីកម្ម វិធី

ឧដរាសនម្ និងបរយក

- សនន ិសីរចាំនួន១ ដលើក

កករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង

ការណ៍អព
ាំ ីកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសា

សទ្ាប់ម្ន្តនត ីរាជការ

ធារណៈទ្ត្ូវបានដរៀបចាំនង
ិ

ថវិការដា

ថវិកានដគ្ូ

ោានលព្ោង

៧២៤

៤១ ៤០០

-

ដោក ាស សុែ
ដសនសាន

ផ្សេពវផ្សាយ ល់ម្ន្តនត ីរាជការ
១.២.៤.ផ្សេពវផ្សាយកម្ម

១.កម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការ

ទ្ត្ីាសរី១ និង រី២ ឆ្នាំ

វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

២០១៦

ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

ណៈ ាំណាក់កាលរី៣ទ្ត្ូវ

ណៈ ាំណាក់កាលរី៣

បាន ផ្សេពវផ្សាយ ល់

និងជាំរុញ

ទ្កសួង-សាថប័ន

ការអនុវត្តកផ្សនការ

២.MAP3 ទ្ត្ូវបានអនុវត្ត

សកម្មភាពរបស់

ទ្បកបដោយទ្បសិរភា
ធ ព

ដោក
-

-

-

ាស សុែដសនសាន
និងកផ្សនកទាំង៧

ទ្កសួងសាថប័ន (MAP3)

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី២៖
ចរខុ វិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋននិងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ ព្តូវបានរិនិតយ
និងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគ តិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)

សរម្ាភារ

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ
សូចនាររគ្នា ឹះ

២.១.កផ្សនការសកម្មភាព

២.១.១.ដរៀបចាំ វិបសេន

កកសទ្ម្ួលចកខុ វិស័យនិង

២០១៦អ.រ.ហ.ទ្ត្ូវបាន

របស់ អ.រ.ហ.ទ្បចាាំឆ្នាំ

យុរសា
ធ ន្តសត អ.រ.ហ

ដរៀបចាំដ ើងឱយានសាន

លោេលៅ

ថវិការដា

ថវិកានដគ្ូ

ោានលព្ោង

កែធនូ ឆ្នាំ២០១៦

ដោក
-

ឱយកាន់កត្ទ្បដសើរដ ើង

៧៦ ០០០

-

រត្ិភាព និងសងគត្ភា
ិ ព

ដយត្ វើកណល និង
កផ្សនករ ាបាល
និងហិរញ្ញវត្ថុ

ទ្ពម្ទាំងោក់ឱយអនុវត្ត

២.១.២.ដរៀបចាំកផ្សនការ

ទ្បកបដោយទ្បសិរភា
ធ ព

សកម្មភាពលម្ែិត្

និងស័កតិសរ
ិ ភា
ធ ព

សទ្ាប់អនុវត្តតាម្
កផ្សនកទាំង៧

- ានកផ្សនការសកម្មភាព

កែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦

លម្ែិត្តាម្កផ្សនកនីម្ួយៗ

បណឌិត្

- ានកផ្សនការ អ.រ.ហ.

១ ០៤៥

-

-

ទ្បកបដោយ សងគត្ិភាព

កហ៊ែល ចាំដ រើន និង
កផ្សនកទាំង៧

និងសានរត្ិភាព
២.១.៣.ដធវើបចចុបបនន

ដសៀវដៅម្រគុដរស៍ទ្រប់ទ្រង

ភាពដសៀវដៅម្រគុដរស៍

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ WB

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសា

ទ្ត្ូវបានដធវើបចចុបបនន ភាព

ធារណៈ WB

ោក់ឱយអនុវត្ត និង
ផ្សេពវផ្សាយ

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

ទ្ត្ីាសរី៣ ឆ្នាំ២០១៦

ដោក
-

-

១០០ ០០០

ដយត្ វើកណល និង
កផ្សនករ ាបាល
និងហិរញ្ញវត្ថុ
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េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី២៖
ចរខុ វិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋននិងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ ព្តូវបានរិនិតយ
និងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគ តិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)

សរម្ាភារ

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ
សូចនាររគ្នា ឹះ

២.១.៤.ទ្បត្ិបត្តិការ

ពិនិត្យនិងដធវើបចចុបបនន ភាព

ការងាររ ាបាលហិរញ្ញ

ទ្បត្ិបត្តិការការងាររ ាបាល

វត្ថុលរធកម្មទ្សបតាម្

ហិរញ្ញវត្ថុលរធកម្មឱយទ្សប

នីត្ិ វិធីក លានជា

តាម្នីត្ិ វិធីក លានជា

ធរាន សទ្ាប់ោាំទ្រ

ធរាន

លោេលៅ

ថវិការដា

ថវិកានដគ្ូ

ោានលព្ោង

ទ្ត្ីាសរី២

ដោក
២៣៥ ២០០

១ ៥៥៤ ០៧០

-

ល់ ាំដណើរការកម្ម វិធី

ដយត្ វើកណល និង
កផ្សនករ ាបាល
និងហិរញ្ញវត្ថុ

កករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
២.១.៥.សទ្ម្បសទ្ម្ួល

កផ្សនការថវិកានិងកផ្សនការ

សដទ្ម្ចឱយបាន៩៥%ចុង

ការអនុវត្តរដទ្ាងថ វិកា

លរធកម្មឆ្នាំ២០១៦ របស់អ.

កែធនូឆ្នាំ២០១៦

និងកផ្សនការ លរធកម្មឆ្នាំ

រ.ហ.និងអរគនយកោាន

២០១៦ របស់អ.រ.ហ

ទ្ត្ូវបានអនុវត្តតាម្

និង

ការដទ្ោងរុក

អរគនយកោានទ្បកប

ដោក
-

-

-

ដយត្ វើកណល
និង កផ្សនករ ាបាល
និងហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយស័កតិសិរភា
ធ ពនិង
ទ្បសិរភា
ធ ព

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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ចរខុ វិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋននិងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ ព្តូវបានរិនិតយ
និងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគ តិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)

សរម្ាភារ

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ
សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

២.១.៦.ពិនិត្យនិង កក

ដោលការណ៍និងយនត ការ

កែដម្សា-ឧសភា

លម្ែដោលការណ៍នង
ិ

ទ្ត្ួត្ពិនត្
ិ យតាម្ោន និង

ឆ្នាំ២០១៦

យនត ការទ្ត្ួត្និត្យ តាម្

វាយត្នម្ាសម្ិរក
ធ ម្ម

ោននិងវាយត្នម្ាសម្ិរធ

ទ្ត្ូវបានកកលម្ែ

ថវិការដា

ថវិកានដគ្ូ

ោានលព្ោង

-

-

-

កផ្សនកទាំង៧

៥៣៨

-

-

កផ្សនកទាំង៧

កម្មរបស់អ.រ.ហ.និង
ម្ន្តនត ីអ.រ.ហ.
២.១.៧.ទ្បជុាំទ្ត្ួត្ពិ

ានរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

និត្យវឌ្ឍនភាពកផ្សនការ

បញ្ហាទ្បឈម្និងការងារអនុ

សកម្មភាពលម្ែិត្តាម្

វត្តបនត

ទ្បចាាំកែ និងទ្ត្ីាស

ទ្កុម្
នីម្ួយៗទ្បចាាំកែ
២.២.ទ្បព័នធទ្រប់ទ្រង

២.២.១.ទ្ត្ួត្ពិនិត្យការ

កផ្សនការសកម្មភាព និងការ

ទ្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្ោននិង

អនុវត្តកផ្សនការសកម្ម

អនុវត្តថ វិកា ក់កណា
ត លឆ្នាំ

វាយត្នម្ាវឌ្ឍនភាពកម្ម វិធី

ភាព និងវាយត្នម្ាការ

និងទ្បចាាំឆ្នាំរបស់ អ.រ.ហ.

កករទ្ម្ង់ របស់ អ.រ.ហ.

អនុវត្តថ វិកា ក់កណា
ត

និងកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការ

ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំនិងោក់ឱយ

លឆ្នាំ និងទ្បចាាំឆ្នាំរបស់

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

អនុវត្តទ្បកបដោយ

អ.រ.ហ. និងកម្ម វិធីកក

ណៈ ទ្ត្ូវបានទ្ត្ួត្ពិនិត្យ

ទ្បសិរភា
ធ ព និង

រទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង

និងវាយត្នម្ា

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

ទ្ត្ីាសរី២ និង រី៤
ដោក
-

-

-

ដយត្ វើកណល និង
កផ្សនករ ាបាល
និងហិរញ្ញវត្ថុ
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ចរខុ វិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋននិងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ ព្តូវបានរិនិតយ
និងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគ តិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ
សូចនាររគ្នា ឹះ

ស័កតស
ិ ិរិភា
ធ ព

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)

សរម្ាភារ
លោេលៅ

ថវិការដា

ថវិកានដគ្ូ

ោានលព្ោង

-

-

-

កផ្សនកទាំង៧

-

-

-

កផ្សនកទាំង៧

៥៦៤

-

-

កផ្សនកទាំង៧

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
២.២.២.ពទ្ងឹង និង

ម្ន្តនត ី អ.រ.ហ. អនុវត្តតាម្

វាយត្នម្ាការអនុវត្ត បរ

ិ ័យ
បរបញ្ហានផ្សាកនុង និង វន

បញ្ហានផ្សាកនុង និង វិន័យ

ការងារោងខាាប់ែួ ាន

ទ្បចាាំទ្ត្ីាស ឆ្នាំ២០១៦

ការងាររបស់ អ.រ.ហ.
២.២.៣.វាយត្នម្ា
សម្ិរក
ធ ម្មម្ន្តនត ីទ្បចាាំឆ្នាំ

- កផ្សនការដទ្ជើសដរើសម្ន្តនត ីថមី
ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ

និងដរៀបចាំកផ្សនការ

- ម្ន្តនត ីថមីទ្ត្ូវបានដទ្ជើសដរើស

ដទ្ជើសដរើសម្ន្តនត ីទ្បចាាំឆ្នាំ

- ម្ន្តនត ីក លររួលបានការ

សទ្ាប់អ.រ.ហ.

- ទ្ត្ីាសរី២
- ចាំនួនោងត្ិច ៧នក់

វាយត្នម្ា៧០% ដ ើងទ្ត្ូវ
បានផ្សតល់ការដលើករឹកចិត្ត
ទាំងហិរញ្ញវត្ថុនិងម្ិនកម្ន
ហិរញ្ញវត្ថុ

២.២.៤.វាយត្នម្ានិង

កផ្សនការលម្ែិត្តាម្កផ្សនក

កកសទ្ម្ួលទ្បចាាំឆ្នាំដលើ

នីម្ួយៗទ្ត្ូវបានដរៀបចាំនិង

កផ្សនការសកម្មភាព

កកលម្ែ

ទ្បចាាំឆ្នាំ

លម្ែិត្តាម្កផ្សនកនីម្ួយៗ

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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ចរខុ វិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋននិងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ ព្តូវបានរិនិតយ
និងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគ តិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)

សរម្ាភារ

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ
សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

ថវិការដា

ថវិកានដគ្ូ

ោានលព្ោង

-

-

-

/អ.រ.ហ.

២.២.៥.វាយត្នម្ា ការ

ដោលការណ៍នង
ិ យនត ការ

អនុវត្តនិងកកលម្ែទ្បចាាំ

ទ្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្ោននិង

ឆ្នាំកនុងករណីចាាំបាច់ដលើ

វាយត្នម្ារបស់ អ.រ.ហ.និង

ដោលការណ៍នង
ិ យនត

ម្ន្តនត ីអ.រ.ហ.ទ្ត្ូវបាន

ការទ្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្ោន

កកលម្ែកាន់កត្ាន

និងវាយត្នម្ារបស់អ.រ.

ទ្បសិរភា
ធ ពនិង

ហ.និងម្ន្តនត ី

ដោលដៅអារិភាព

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

ចុងឆ្នាំ២០១៦

កផ្សនកទាំង៧
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ចរខុ វិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋននិងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ ព្តូវបានរិនិតយ
និងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគ តិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ
សូចនាររគ្នា ឹះ

២.៣.កផ្សនការសកម្មភាព
ាំណាក់កាលរី៣(CAP3)
ទ្ត្ូវបានអនុវត្តទ្បកប
ដោយស័កតិសិរភា
ធ ព
និងទ្បសិរភា
ធ ព

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)

សរម្ាភារ
២.៣.១.បញ្ច ប់ការ
ដរៀបចាំកផ្សនការ
សកម្មភាពលម្ែិត្
ាំណាក់កាលរី៣ របស់

កផ្សនការសកម្មភាពលម្ែិត្

លោេលៅ

ថវិការដា

ថវិកានដគ្ូ

ោានលព្ោង

ទ្ត្ីាសរី១ ឆ្នាំ ២០១៦

ាំណាក់កាលរី៣របស់ អរគ
ដលខាធិការោាន អោគរធិ
ការោាន វិរាសាថន និងអរគ

អរគដលខាធិការ-ោាន អ

នយកោាន កសហវ

ោគរធិការោាន វិរា

(GDAP3), ទ្កុម្ការងារ

សាថន និងអរគនយក

ទ្រប់ទ្រងរដទ្ាង

ោាន កសហវ

ព័ត្៌ាន វិរា (FMWG) និង

(GDAP3), ទ្កុម្ការងារ

ទ្កសួង សាថប័ន (MAP3)

ទ្រប់ទ្រងរដទ្ាង

ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំរួចរាល់

ដោក
-

-

-

ប៊ែូ វងេសុខា
និងកផ្សនកទាំង៧

ព័ត្៌ានវិរា
(FMWG)និង ទ្កសួង
សាថប័ន (MAP3)
២.៣.២.កកសទ្ម្ួល

១.CAP3 (២០១៦-

កផ្សនការសកម្មភាពរួម្

២០២០) ទ្ត្ូវបាន

ាំណាក់កាលរី៣ដោយ

កកសទ្ម្ួល និងានភាព

កកលម្ែសូចនករឱយ

ទ្រប់ទ្ជុងដទ្ជាយ

ានភាពទ្រប់ទ្ជុង

២.GDAP3និង MAP3

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

ទ្ត្ីាសរី៤ ឆ្នាំ២០១៦

បណឌិត្ កហ៊ែល ចាំដ រើន
៧០២ ០០០

-

-

និងដោក
ប៊ែូ វងេសុខា
និងកផ្សនកទាំង៧

32

េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី២៖
ចរខុ វិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋននិងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ ព្តូវបានរិនិតយ
និងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគ តិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)

សរម្ាភារ

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ
សូចនាររគ្នា ឹះ

ដទ្ជាយ និង រំដលចសូច

សទ្ាប់ឆ្នាំ ២០១៧-

នកររនា ឺេះទ្បចាាំឆ្នាំ

២០១៩ ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ និង

ដ ើម្បីដធវើជាម្ូលោាន

ធនធានហិរញ្ញវត្ថុទ្ត្ូវបាន

សទ្ាប់ដរៀបចាំ GDAP3

កាំណត្់

លោេលៅ

ថវិការដា

ថវិកានដគ្ូ

ោានលព្ោង

និង MAP3 សទ្ាប់ឆ្នាំ
២០១៧-២០១៩ និង
កាំណត្់ត្ទ្ម្ូវការ
ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ
២.៣.៣.ដរៀបចាំ វិធីសា

វិធីសាន្តសត ោក់ពិនាុ

ន្តសត ោក់ពិនាុសទ្ាប់

ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ

ទ្ត្ីាសរី ១ ឆ្នាំ ២០១៦

វាយត្នម្ាកផ្សនការ

ដោក ប៊ែូ វងេសុខា
-

-

-

សកម្មភាព ាំណាក់កាល

ដយត្ វើកណល
និងកផ្សនកទាំង៧

រី៣
២.៣.៤.បញ្ច ប់ការ

វិធីសាន្តសត ោក់ពិនាុសទ្ាប់

ដរៀបចាំ វិធីសាន្តសត ោក់

វាយត្នម្ាកផ្សនការសកម្មភាព

ពិនាុសទ្ាប់វាយត្នម្ា

ាំណាក់កាលរី៣ទ្ត្ូវបាន

កផ្សនការសកម្មភាព

និងដោក

ទ្ត្ីាសរី២ ឆ្នាំ ២០១៦

-

-

-

ដោក ប៊ែូ វងេសុខា

ដរៀបចាំរួចរាល់

ាំណាក់កាលរី៣
ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី២៖
ចរខុ វិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋននិងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ ព្តូវបានរិនិតយ
និងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគ តិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)

សរម្ាភារ

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ
សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

២.៣.៥.ផ្សេពវផ្សាយវិធី

វិធីសាន្តសត ោក់ពិនាុសទ្ាប់

១.កចកផ្សាយ ដៅទ្ត្ីាសរី

សាន្តសត ោក់ពិនាុសទ្ាប់

វាយត្នម្ាកផ្សនការសកម្មភាព

១ ឆ្នាំ២០១៦

វាយត្នម្ាកផ្សនការ

ាំណាក់កាលរី៣ ទ្ត្ូវបាន

២.ផ្សេពវផ្សាយ ដៅទ្ត្ីាស

សកម្មភាព ាំណាក់

ផ្សេពវផ្សាយ ល់ កសហវ

រី៣ ឆ្នាំ ២០១៦ (ដ ើម្បី

កាលរី៣

និងទ្កសួងសាថប័ន

ដរៀបចាំ GDAP3/MAP3

ថវិការដា

ថវិកានដគ្ូ

ោានលព្ោង

ដោក ប៊ែូ វងេសុខា
-

-

-

និងដោក
ដយត្ វើកណល

២០១៧-២០១៩)
២.៣.៦.ដរៀបចាំរដទ្ាង

កផ្សនការថវិកានិងកផ្សនការ

ថវិកានិងកផ្សនការលរធ

លរធកម្មរបស់ អ.រ.ហ.និង

កម្មរបស់កម្ម វិធី

អរគនយកោានទ្ត្ូវបាន

កករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង

ដរៀបចាំទ្បកបដោយ

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សុទ្កឹត្ភាពនិង

ទាំងម្ូលទ្បកបដោយ

ទន់ដពលដវោ

ទ្ត្ីាសរី១ ឆ្នាំ២០១៦

ដោក
-

-

-

ដយត្ វើកណល
និង កផ្សនករ ាបាល
និងហិរញ្ញវត្ថុ

សុទ្កឹត្ភាពនិងទ្បសិរធ
ភាព

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី២៖
ចរខុ វិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋននិងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ ព្តូវបានរិនិតយ
និងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគ តិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)

សរម្ាភារ

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ
សូចនាររគ្នា ឹះ

២.៣.៧.បញ្ច ប់ការពិ

កសហវ និងទ្កសួងសាថប័ន

និត្យនិងវាយត្នម្ា

ានធនធានហិរញ្ញវត្ថុសម្

ពីត្ទ្ម្ូវការធនធាន

ទ្សបដ ើម្បីអនុវត្ត

ហិរញ្ញវត្ថុសទ្ាប់ផ្សតល់

GDAP3/MAP3

លោេលៅ

ថវិការដា

ថវិកានដគ្ូ

ោានលព្ោង

ទ្ត្ីាសរី១ ឆ្នាំ២០១៦

ដោក
៥២៨ ០០០

-

-

ជូន ល់កសហវ និង

ដយត្ វើកណល
និងកផ្សនកទាំង៧

ទ្កសួងសាថប័ន កនុងការ
អនុវត្ត GDAP3/MAP3
២.៣.៨.កកសទ្ម្ួល

រទ្ម្ង់របាយការណ៍វឌ្ឍន

និងោក់ឱយអនុវត្តរទ្ម្ង់

ភាពទ្បចាាំទ្ត្ីាសនិងទ្បចាាំ

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

ឆ្នាំសទ្ាប់កសហវនិង

ទ្បចាាំទ្ត្ីាស និងទ្បចាាំ

ទ្កសួង-សាថប័នទ្ត្ូវបានកក

ឆ្នាំសទ្ាប់ កសហវ និង

សទ្ម្ួល និងោក់ឱយអនុវត្ត

ទ្ត្ីាសរី១ឆ្នាំ២០១៦

៨២០

-

-

ដោក
ប៊ែូ វងេសុខា

ទ្កសួង-សាថប័ន

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី២៖
ចរខុ វិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋននិងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ ព្តូវបានរិនិតយ
និងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគ តិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)

សរម្ាភារ

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ
សូចនាររគ្នា ឹះ

២.៣.៩.ផ្សេពវផ្សាយនិង

សារាចរសត ីពី វិធាននិងនីត្-ិ

កណនាំ ការអនុវត្តសារា

វិធីននការដរៀបចាំការអនុវត្ត

ចរសត ីពី វិធាន និងនីត្ិ វិធី

ការទ្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្ោន

ននការដរៀបចាំ ការអនុវត្ត

និង ការវាយត្នម្ាដលើការងារ

ការទ្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្ោន

កករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញ

និងការវាយត្នម្ាដលើ

វត្ថុសាធារណៈទ្ត្ូវបាន

ការងារកករទ្ម្ង់ការ

ផ្សេពវផ្សាយ

លោេលៅ

ថវិការដា

ថវិកានដគ្ូ

ោានលព្ោង

ទ្ត្ីាសរី១ ឆ្នាំ២០១៦

បណឌិត្
១ ២៣០

-

-

កហ៊ែល ចាំដ រើន
និង ដោក
ាស សុែដសនសាន

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសា
ធារណៈ
២.៤.ទ្បព័នធទ្រប់ទ្រងទ្ត្ួត្

២.៤.១.ទ្ត្ួត្ពិនិត្យការ

ការដរៀបចាំនិងការអនុវត្ត

ពិនិត្យតាម្ោននិងវាយ

អនុវត្តរដទ្ាងថ វិកានិង

កផ្សនការថវិកានិងលរធកម្ម

ត្នម្ាវឌ្ឍនភាពកម្ម វិធី

កផ្សនការលរធកម្មរបស់

ទ្ត្ូវបានពទ្ងឹងនិងកកលម្ែ

កករទ្ម្ង់ ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ

កម្ម វិធី PFMទ្បចាាំ

និងោក់ឱយអនុវត្តទ្បកប

ឆាសនិងទ្បចាាំឆ្នាំ

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

ទ្បចាាំទ្ត្ីាស

ដោក
-

-

-

ដយត្ វើកណល
និងកផ្សនករ ាបាល
និងហិរញ្ញវត្ថុ
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េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី២៖
ចរខុ វិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋននិងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ ព្តូវបានរិនិតយ
និងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគ តិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)

សរម្ាភារ

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ
សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

ដោយទ្បសិរភា
ធ ពនិង

២.៤.២.តាម្ោន និង

១.ានរបាយការណ៏វឌ្ឍន

១.របាយការណ៍ទ្បចាាំ

ស័កតិសិរភា
ធ ព

ទ្ត្ួត្ពិនិត្យការអនុវត្ត

ភាពទ្បចាាំទ្ត្ីាស និងឆ្នាំ

ទ្ត្ីាស និងឆ្នាំ

កផ្សនការសកម្មភាព

របស់អរគនយកោាននិង

២.របាយការណ៏ទ្បជុាំទ្បចាាំ

GDAP3 និង MAP3

ទ្កសួងសាថប័ន

កែ ទ្ត្ីាស និងឆ្នាំ ជាម្ួយ

២.ានរបាយការណ៍សតីពី

អរគនយកោាន

កិចចទ្បឈម្និងអនុសាសន៍

និងទ្កសួង សាថប័ន

ថវិការដា

ថវិកានដគ្ូ

ោានលព្ោង

-

-

-

-

-

-

កផ្សនកទាំង៧

ដោេះទ្សាយបញ្ហាទ្បឈម្
ននការអនុវត្ត
២.៤.៣.អនុវត្តយនត ការ

ានរបាយការណ៍សតីពីការ

ដោេះទ្សាយបញ្ហា

ដោេះទ្សាយបញ្ហាទ្បឈម្

ដរៀងរាល់ទ្ត្ីាស និងឆ្នាំ

ទ្បឈម្កនុងការអនុវត្ត
កផ្សនការសកម្មភាពនន
ការងារកករទ្ម្ង់ការ

បណឌិត្
កហ៊ែល ចាំដ រើន

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសា
ធារណៈ

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី៣៖
ចាំលណះដឹង គ្ាំនិត្រួ ចល្រើម្ អនុសាសន៍ នវនុវតរ ន៍ ជាំនួយបលចច រលទ្ស និងសម្តថ ភារធនធានម្នុសសព្តូវបាន្រ េ់ជូនព្រសួង-សាថប័នពារ់រ័នធ ព្បរបលដ្ឋយគ្ុណភារនិងព្តូវបានយរលៅ
លព្បើព្បាស់ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)

សរម្ាភារ

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ
សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

៣.១.សម្ត្ថភាពធនធាន

៣.១.១.ដរៀបចាំកផ្សនការ

ានកផ្សនការកសាង

ម្នុសេសត ីពីជាំនញ និង

កសាងសម្ត្ថភាពរបស់ អ

សម្ត្ថភាព របស់ អ.រ.ហ

ការសទ្ម្បសទ្ម្ួល របស់

.រ.ហ ឆ្នាំ២០១៧ និង/ឬ

អ.រ.ហ និង ទ្កសួង-សាថ

ឆ្នាំបនត បនាប់

ប័ន ទ្ត្ូវបានពទ្ងឹង

៣.១.២.ពទ្ងឹង

ានរបាយការណ៍សតីពីការ

- ៥នក់កនុងឆាសរី១

សម្ត្ថភាពម្ន្តនត ី អ.រ.ហ.

ចូលរួម្វរគបណតុេះបណា
ត ល

- ៥នក់កនុងឆាសរី២

តាម្រយៈការចូលរួម្វរគ ប

និងសិកាខសាោ

ថវិការដា

ថវិកានដគ្ូ

ោានលព្ោង

-

-

-

-

១៨២ ២០០

-

កផ្សនកទាំង៧

-

-

-

កផ្សនកទាំង៧

ទ្ត្ីាសរី៤

ណុត េះបណា
ត ល សិកាខ

ដោក
ដយត្ វើកណល

សាោទាំងកនុង និងដទ្ៅ
ទ្បដរស
៣.១.៣.ដរៀបចាំកិចចទ្បជុាំ

ានរបាយការណ៍៍សដងខប

តាម្កផ្សនកនីម្ួយៗនន អ.រ.

សត ីពីការកចករំកលកបរ

ហ. ដ ើម្បីកចក

ពិដសាធន៍

២ ងកនុង ១ ឆ្នាំ

រំកលកបរពិដសាធន៍

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី៣៖
ចាំលណះដឹង គ្ាំនិត្រួ ចល្រើម្ អនុសាសន៍ នវនុវតរ ន៍ ជាំនួយបលចច រលទ្ស និងសម្តថ ភារធនធានម្នុសសព្តូវបាន្រ េ់ជូនព្រសួង-សាថប័នពារ់រ័នធ ព្បរបលដ្ឋយគ្ុណភារនិងព្តូវបានយរលៅ
លព្បើព្បាស់ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)

សរម្ាភារ

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ
សូចនាររគ្នា ឹះ

៣.១.៤.រសេនកិចចសិកា

- ម្ន្តនត ី២០នក់ដធវើ ាំដណើរ

សត ីពីការទ្រប់ទ្រងចាំណូល

រសេនកិចចសិកាសត ីពី ការ

និងទ្ចកដចញចូលកត្ម្ួយ

ទ្រប់ទ្រងចាំណូល និងទ្ចក

និងដរៀបចាំវរគបណតុេះបណា
ត

ដចញចូលកត្ម្ួយ

លជាំនញសត ីពីការដរៀបចាំ

លោេលៅ

ណតុេះបណា
ត លសត ីការ

កម្មសាធារណៈ និងការ

ដរៀបចាំនិងអនុវត្តថ វិកា,

ទ្រប់ទ្រងទ្រពយសម្បត្តិរ ា

កិចចលរធកម្ម និងទ្រប់ទ្រង

។ល។

ទ្រពយសម្បត្តិរ ា ។ល។

៣.២. សម្ត្ថភាពសាថប័ន

៣.២.១.សហការជាម្ួយ

ានដសចកតីទ្ ងកផ្សនការ

(អ.រ.ហ, វិរាសាថន

វិរាសាថនដស ាកិចចនិង

កសាងសម្ត្ថភាព

ដស ាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ហិរញ្ញវត្ថុដរៀបចាំកផ្សនការក

និងទ្កសួង-សាថប័ន) ទ្ត្ូវ

សាងសម្ត្ថភាពសទ្ាប់

បានពទ្ងឹង

ទ្កសួង-សាថប័នដទ្កាម្កម្ម

ថវិកានដគ្ូ

ោានលព្ោង

១៥០ ៤០០

-

-

-

-

-

-ទ្ត្ីាសរី៣
-ទ្ត្ីាសរី៤

- ម្ន្តនត ី២០ នក់ទ្ត្ូវបានប

និងអនុវត្តថ វិកា,កិចចលរធ

ថវិការដា

ដោក
ដយត្ វើកណល

ទ្ត្ីាសរី៣

ដោក
ដយត្ វើកណល

វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី៣៖
ចាំលណះដឹង គ្ាំនិត្រួ ចល្រើម្ អនុសាសន៍ នវនុវតរ ន៍ ជាំនួយបលចច រលទ្ស និងសម្តថ ភារធនធានម្នុសសព្តូវបាន្រ េ់ជូនព្រសួង-សាថប័នពារ់រ័នធ ព្បរបលដ្ឋយគ្ុណភារនិងព្តូវបានយរលៅ
លព្បើព្បាស់ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)

សរម្ាភារ

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ
សូចនាររគ្នា ឹះ

៣.២.២.ដធវើការវាយត្នម្ា

ានរបាយការណ៍វាយត្នម្ា

អាំពីទ្បសិរភា
ធ ពននការដទ្បើ

ដលើទ្បសិរភា
ធ ពននការដទ្បើ

ទ្បាស់ជន
ាំ ួយបដចចកដរស

ទ្បាស់ជន
ាំ ួយបដចចកដរស

និងត្ទ្ម្ូវការជាំនួយ

និងត្ទ្ម្ូវការជាំនួយ

បដចចកដរសរបស់អងគភាព

បដចចកដរស

លោេលៅ

ថវិការដា

ថវិកានដគ្ូ

ោានលព្ោង

ទ្ត្ីាសរី៣
ដោក
១ ១៤០

-

-

ដយត្ វើកណល
និងកផ្សនករ ាបាល និង
ហិរញ្ញវត្ថុ

ដទ្កាម្ឱវារ កសហវ
៣.២.៣.ដរៀបចាំកិចចទ្បជុាំ

ានរបាយការណ៍សដងខបសត ី

តាម្កផ្សនកដ ើម្បីកចករំកលក

ពីការកចករំកលកបរដសាធន៍

២ ង កនុង១ ឆ្នាំ

បរពិដសាធន៍ (MAP3)
របស់ទ្កសួង-សាថប័នកនុង

-

-

-

កផ្សនកទាំង៧

ការអនុវត្តកម្ម វិធីកក
រទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញ
វត្ថុសាធារណៈ
៣.២.៤.ដរៀបចាំវរគបណតុេះ

ម្ន្តនត ីបដងាគលចាំនួន៥៥នក់

បណា
ត លសត ីពីជន
ាំ ញ

យល់ ឹងអាំពីជាំនញសទ្ម្ប

សទ្ម្បសទ្ម្ួល/

សទ្ម្ួល/រាំនក់រាំនងសាធារ

រាំនក់រាំនងសាធារណៈ

ណៈ

ល់ម្ន្តនត ីបដងាគលតាម្
ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

ទ្ត្ីាសរី៣

ដោក
-

-

-

ដយត្ វើកណល
និងដោក
ាស សុែដសនសាន
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េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី៣៖
ចាំលណះដឹង គ្ាំនិត្រួ ចល្រើម្ អនុសាសន៍ នវនុវតរ ន៍ ជាំនួយបលចច រលទ្ស និងសម្តថ ភារធនធានម្នុសសព្តូវបាន្រ េ់ជូនព្រសួង-សាថប័នពារ់រ័នធ ព្បរបលដ្ឋយគ្ុណភារនិងព្តូវបានយរលៅ
លព្បើព្បាស់ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)

សរម្ាភារ

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ
សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

ថវិការដា

ថវិកានដគ្ូ

ោានលព្ោង

ទ្កសួង-សាថប័ននិងអងគ
ភាពដទ្កាម្ឱវារ កសហវ
៣.៣.សងគត្ិភាពនន

៣.៣.១.ដរៀបចាំដសៀវដៅ

ដសៀវដៅម្រគុដរសក៍

ទ្ត្ីាសរី៤

ទ្បព័នធនិងលិែិត្បោាន

ម្រគុដរសក៍ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញ

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារ

រត្ិយុត្តសទ្ាប់ទ្រប់ទ្រង

វត្ថុសាធារណៈ

ណៈ (EU/GSC) ទ្ត្ូវបាន

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទ្ត្ូវ

របស់ EU/របស់ អ.រ.ហ.

ផ្សេពវផ្សាយ

បានពទ្ងឹងនិងផ្សលិត្

៣.៣.២.សហការជាម្ួយ

ានដសចកតីទ្ ងដលើករី១

អរគដលខាធិការោាននន ក

ននដសៀវដៅម្រគុដរសក៍

សហវ ដរៀបចាំម្រគុដរសក៍

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារ

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារ

ណៈរបស់ទ្កសួង ដស ាកិចច

ណៈរបស់កសហវ

និងហិរញ្ញវត្ថុ

៣.៣.៣.ដរៀបចាំម្រគុដរស

ានដសចកតីទ្ ងម្រគុដរសក៍

ក៍ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សា

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

ធារណៈរបស់

ធារណៈរបស់រោាភិបាល

ដោក
-

-

៣០ ០០០

និងកផ្សនករ ាបាល និង
ហិរញ្ញវត្ថុ

ទ្ត្ីាសរី៤

-

-

៣០ ០០០

ទ្ត្ីាសរី៤

សា

ដោក
ដយត្ វើកណល

ដោក
-

-

-

កបន ធីរុងគ
និងដោក
ដយត្ វើកណល

រាជរោាភិបាល
៣.៣.៤.កាំណត្់បញ្ហា

បញ្ហាទ្បឈម្ទ្ត្ូវបាន

ទ្បឈម្ទ្បទក់ទ្កឡាោន

កាំណត្់ និង ានរបាយ

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

ដយត្ វើកណល

រាល់ទ្ត្ីាស

-

៦៤ ០០០

-

បណឌិត្
កហ៊ែល ចាំដ រើន
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េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី៣៖
ចាំលណះដឹង គ្ាំនិត្រួ ចល្រើម្ អនុសាសន៍ នវនុវតរ ន៍ ជាំនួយបលចច រលទ្ស និងសម្តថ ភារធនធានម្នុសសព្តូវបាន្រ េ់ជូនព្រសួង-សាថប័នពារ់រ័នធ ព្បរបលដ្ឋយគ្ុណភារនិងព្តូវបានយរលៅ
លព្បើព្បាស់ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)

សរម្ាភារ

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ
សូចនាររគ្នា ឹះ

រវាងកាំកណរទ្ម្ង់ទង
ាំ បី

ការណ៍សតីពីការដោេះ ទ្សាយ

PFM,PAR និង D&D

បញ្ហាទ្បឈម្

លោេលៅ

ថវិការដា

ថវិកានដគ្ូ

ោានលព្ោង
និងដោក
ប៊ែូ វងេសុខា

និងដរៀបចាំកិចចទ្បជុាំដោេះ
ទ្សាយ
៣.៣.៥.ដរៀបចាំកផ្សនការ

ានកផ្សនការសកម្មភាព

សកម្មភាពទ្បទក់ទ្កឡា

ទ្បទក់ទ្កឡាោនរវាងកាំកណ

ោនរវាងកាំកណរទ្ម្ង់ទង
ាំ បី

រទ្ម្ង់ទង
ាំ បី PFM, PAR

PFM, PAR និង D&D

និង D&D

៣.៣.៦.វាយត្នម្ា

ានរបាយការណ៍សតីពីការ

ទ្កបែ័ណឌចាំណាយសាធារ

វាយត្នម្ាទ្កបែ័ណឌចាំណាយ

ណៈរបស់ទ្បដរសកម្ពុជា

សាធារណៈរបស់ទ្បដរស

ទ្ត្ីាសរី៣

បណឌិត្
-

-

-

នីត្ិ វិធីទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ និង

សទ្ាប់ដលើករឹកចិត្ត ល់

ការដលើករឹកចិត្តទ្ត្ូវបានផ្សត

ទ្កុម្ការងារកករទ្ម្ង់

ល់ជូនទ្កុម្ការងារ

តាម្ទ្កសួង សាថប័ន

កករទ្ម្ង់ទ្កសួង សាថប័ន

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

និងដោក
ប៊ែូ វងេសុខា

ទ្ត្ីាសរី៤

ដោក កបន ធីរុងគ
-

-

-

និងដោក
អ៊ែុង លុយណា

កម្ពុជា
៣.៣.៧.ដរៀបចាំនីត្ិ វិធី

កហ៊ែល ចាំដ រើន

ទ្ត្ីាសរី២
-

-

-

បណឌិត្ កហ៊ែល ចាំដ រើន
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ឧបសម្ព័នធ គ្. ក្នការសរម្ាភារព្បចាំព្តីម្មស

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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ឧបសម្ព័នធ គ្. ក្នការសរម្ាភារព្បចាំព្តីម្មស
េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី១ ៖
ការយេ់ដឹង ការទ្ទ្ួេសាគេ់អាំរីភារចាំបាច់ និងការលចះដឹងអាំរីទ្សសនវិស័យនិងការចូេរួម្អនុវតរ រម្ា វិធីករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ លដ្ឋយសាធារណជនព្គ្ប់ព្សទាប់
ជាន់ថានរ់និងម្ស្ដនរ ីរាជការព្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថានរ់ព្តូវបានបលងកើនជាេាំដ្ឋប់រហូតសលព្ម្ចបានលរញលេញ

េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

សរម្ាភារ

សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

សូចនាររគ្នា ឺះព្បចាំព្តីម្មស
តម ១

តម ២

តម ៣

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)
តម ៤

១.១.ឧបករណ៍ផ្សេពវផ្សាយ

១.១.១.ដរៀបចាំ

ទ្ពឹត្តិបទ្ត្ទ្ត្ូវ

ទ្ពឹត្តិបទ្ត្ចាំនួន

ទ្ពឹត្តិបទ្ត្

ទ្ពឹត្តិបទ្ត្

អាំពីកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការ

ទ្ពឹត្តិបទ្ត្

បានដរៀបចាំ និង

២ដលែទ្ត្ូវបាន

ដលែ១ឆ្នាំ

ដលែ២ ឆ្នាំ

ដបាេះផ្សាយ

ដបាេះពុម្ពដៅ

២០១៦ ទ្ត្ូវ

២០១៦ ទ្ត្ូវ

សាធារណៈ ទ្ត្ូវបាន

ឆាសរី១ និង

បានដបាេះ

បានដបាេះ

ដរៀបចាំទ្បកបដោយ រុណ

ឆាសរី២

ពុម្ពនង
ិ កចក

ពុម្ពនង
ិ កចក

ចាយ

ចាយ

សឺម្ី

ែិត្បណណឆ្នាំ

ទ្បត្ិរិនឆ្នាំ

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

ភាព និងោក់ឱយដទ្បើ
ទ្បាស់ទ្បកបដោយ

១.១.២.ដរៀប ចាំ

សឺម្ីទ្កោស,

- សឺម្ទ្ី កោស

ទ្បសិរភា
ធ ព

និងដបាេះពុម្ពសឺ

Book Mark,

ទ្ត្ូវបានដបាេះ

ទ្កោស,

២០១៦ទ្ត្ូវ

២០១៧

ម្ីទ្កោស,

ដសៀវដៅ កត្់

ពុម្ពដៅ

Book

បានដបាេះ

ទ្ត្ូវបាន

Book Mark,

ទ្តា, ែិត្បណណ ,

កែកុម្ភៈ

Mark និង

ពុម្ពនិង

ដបាេះពុម្ព

ដសៀវដៅកត្់

ទ្បត្ិរិនឆ្នាំ

ដសៀវដៅ

ផ្សេពវផ្សាយ

ផ្សាយនិង

ទ្តា ,ែិត្បណណ

២០១៧ ទ្ត្ូវ

ទ្ត្ូវបាន

កត្់ទ្តាទ្ត្ូវ

និងទ្បត្ិរិនឆ្នាំ

បានដរៀបចាំនិង

ដបាេះពុម្ព

បានដបាេះ

២០១៧

ដបាេះផ្សាយ

ដៅកែម្ីន

ពុម្ពនិងកចក

- Book Mark

- ដសៀវដៅ កត្់
ទ្តា ទ្ត្ូវបាន
ដបាេះពុម្ព
ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

ចាយ

កចកចាយ

វិការដា

ថវិកានដគ្ូ

អនរទ្ទ្ួេ
ខុសព្តូវ

ោានលព្ោង

- ២២ ០០០

-

- ១៦ ០០០

-

ដោក ាស
សុែដសនសាន

ដោក ាស
សុែដសនសាន

េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី១ ៖
ការយេ់ដឹង ការទ្ទ្ួេសាគេ់អាំរីភារចាំបាច់ និងការលចះដឹងអាំរីទ្សសនវិស័យនិងការចូេរួម្អនុវតរ រម្ា វិធីករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ លដ្ឋយសាធារណជនព្គ្ប់ព្សទាប់
ជាន់ថានរ់និងម្ស្ដនរ ីរាជការព្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថានរ់ព្តូវបានបលងកើនជាេាំដ្ឋប់រហូតសលព្ម្ចបានលរញលេញ

េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

សរម្ាភារ

សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

សូចនាររគ្នា ឺះព្បចាំព្តីម្មស
តម ១

តម ២

តម ៣

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)
តម ៤

វិការដា

ថវិកានដគ្ូ

ោានលព្ោង

-

-

១២០ ០០០

អនរទ្ទ្ួេ
ខុសព្តូវ

ដៅ កែម្ីន

- ែិត្បណណឆ្នាំ
២០១៦ ទ្ត្ូវ
បានដបាេះ
ផ្សាយដៅ
កែម្ិថុន

- ទ្បត្ិរិនឆ្នាំ
២០១៧ ទ្ត្ូវ
បានដបាេះ
ផ្សាយដៅ
កែ វិចិកា
ឆ
ឆ្នាំ២០១៦
១.១.៣.ដរៀបចាំ

វើដ អូរាីប

វើដ អូរាីបទ្ត្ូវ

វើដ អូរាីប

វើដ អូរាីប

ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ

បានដរៀបចាំនង
ិ

ទ្ត្ូវបាន

និងផ្សេពវផ្សាយ

ផ្សេពវផ្សាយ ដៅ

ដរៀបចាំនង
ិ

កនុងកែត្ុោ ឆ្នាំ

ផ្សេពវផ្សាយ

ដោក ាស
សុែដសនសាន

២០១៦

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី១ ៖
ការយេ់ដឹង ការទ្ទ្ួេសាគេ់អាំរីភារចាំបាច់ និងការលចះដឹងអាំរីទ្សសនវិស័យនិងការចូេរួម្អនុវតរ រម្ា វិធីករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ លដ្ឋយសាធារណជនព្គ្ប់ព្សទាប់
ជាន់ថានរ់និងម្ស្ដនរ ីរាជការព្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថានរ់ព្តូវបានបលងកើនជាេាំដ្ឋប់រហូតសលព្ម្ចបានលរញលេញ

េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

សរម្ាភារ

សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

សូចនាររគ្នា ឺះព្បចាំព្តីម្មស
តម ១

១.១.៤.ដរៀបចាំ

របាយការណ៍

ចាំនួន ៥០០

របាយការណ៍

វាយត្នម្ា PFM

កាល

វាយត្នម្ា PFM

ទ្បចាាំឆ្នាំ២០១៤

ទ្បចាាំឆ្នាំ

ទ្ត្ូវបានដបាេះ

២០១៤

ពុម្ពផ្សាយ

១.១.៥.ដរៀបចាំ

របាយការណ៍

ដបាេះពុម្ពចាំនួន

របាយ

ដបាេះពុម្ព និង

លរធផ្សលវាយ

៦០០កាល

ការណ៍លរធ

កចកផ្សាយ

ត្នម្ា PEFA ទ្ត្ូវ

(៥០០កាលជា

ផ្សល វាយ

របាយការណ៍

បានដបាេះពុម្ព

ភាសាកែមរ និង

ត្នម្ា ទ្បព័នធ

លរធផ្សលវាយ

រួចរាល់ និងកចក

១០០កាលជា

ទ្រប់ទ្រងហិ

ត្នម្ាទ្បព័នធទ្រប់

ផ្សាយ ល់

ភាសា

ញ្ញវត្ថុសាធារ

ទ្រងហិញ្វញ ត្ថុសា

ទ្កសួង សាថប័ន

អង់ដរាស) ដៅ

ណៈ

ធារណៈ

និងអងគភាព ក់

ទ្ត្ីាសរី១ ឆ្នាំ

(PEFA)

(PEFA)

ព័នធ

២០១៦

ត្ត្ូវបាន

តម ២

តម ៣

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)
តម ៤

វិការដា

ថវិកានដគ្ូ

ោានលព្ោង

-

១៦ ០០០

-

-

២០ ០០០

-

អនរទ្ទ្ួេ
ខុសព្តូវ

ដោក ាស
សុែដសនសាន

ដោក
ដយត្ វើកណល

ដបាេះពុម្ព
ចាំនួន ៦០០
កាល
(៥០០
ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី១ ៖
ការយេ់ដឹង ការទ្ទ្ួេសាគេ់អាំរីភារចាំបាច់ និងការលចះដឹងអាំរីទ្សសនវិស័យនិងការចូេរួម្អនុវតរ រម្ា វិធីករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ លដ្ឋយសាធារណជនព្គ្ប់ព្សទាប់
ជាន់ថានរ់និងម្ស្ដនរ ីរាជការព្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថានរ់ព្តូវបានបលងកើនជាេាំដ្ឋប់រហូតសលព្ម្ចបានលរញលេញ

េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

សរម្ាភារ

សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

សូចនាររគ្នា ឺះព្បចាំព្តីម្មស
តម ១

តម ២

តម ៣

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)
តម ៤

វិការដា

ថវិកានដគ្ូ

ោានលព្ោង

អនរទ្ទ្ួេ
ខុសព្តូវ

កាលជា
ភាសាកែមរ
និង១០០
កាលជា
ភាសា
អង់ដរាស)
១.១.៦.ដរៀបចាំ

ចកខុ វិស័យនិង

១.ដបាេះពុម្ព

ដបាេះពុម្ព

ដបាេះពុម្ព

ដបាេះពុម្ព

យុរសា
ធ ន្តសត សត ីពី

ចាំនួន ៥០០

ចាំនួន ៥០០

ចាំនួន

ចកខុ វិស័យ

កម្ម វិធីកកទ្ម្ង់

កាល ជាភាសា

កាលជា

១៥០០

និងយុរសា
ធ ន្តសត

ការទ្រប់ទ្រង

កែមរ ដៅទ្ត្ីាស

ភាសាកែមរ

កាលជា

សត ីពីកម្ម វិធីកក

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

រី១ ឆ្នាំ២០១៦

និងផ្្សព្វ

ភាសាកែមរ

ទ្ម្ង់ការ

ណៈ ាំណាក់

២.ដបាេះពុម្ព

ផ្ាយនិង

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញ

កាលរី៣ទ្ត្ូវ

ចាំនួន ១៥០០

ោក្់ឱយ

វត្ថុសាធារណៈ

បានដបាេះពុម្ពជា

កាល ជាភាសា

អនុវត្ត

ភាសាកែមរ និង

កែមរដៅទ្ត្ីាស

សត្ាប់ទ្ក

ភាសាអង់ដរាស

រី៣

សួង សាថប័ន

ាំណាក់កាលរី
៣
១.២.កម្ម វិធីផ្សេពវផ្សាយ

១.២.១.ដរៀបចាំ

អាំពីកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការ

ពិធីទ្បកាស

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

ាំណាក់កាល
រី៣ ទ្ត្ូវបាន

០១ដលើក ដៅ
ភនាំដពញ កែម្ីន

ាំណាក់
កាលរី៣

បណឌិត្
-

២០ ០០០

-

-

១៨០ ០០០

-

កហ៊ែល ចាំដ រើន

ដោក ាស
សុែដសនសាន
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ការយេ់ដឹង ការទ្ទ្ួេសាគេ់អាំរីភារចាំបាច់ និងការលចះដឹងអាំរីទ្សសនវិស័យនិងការចូេរួម្អនុវតរ រម្ា វិធីករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ លដ្ឋយសាធារណជនព្គ្ប់ព្សទាប់
ជាន់ថានរ់និងម្ស្ដនរ ីរាជការព្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថានរ់ព្តូវបានបលងកើនជាេាំដ្ឋប់រហូតសលព្ម្ចបានលរញលេញ

េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦
ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ ទ្ត្ូវបាន

សរម្ាភារ
ោក់ឱយអនុវត្ត
ាំណាក់កាលរី

សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
សូចនាររគ្នា ឹះ
ទ្បកាសោក់ឱយ

លោេលៅ
ឆ្នាំ២០១៦

សូចនាររគ្នា ឺះព្បចាំព្តីម្មស
តម ១

តម ២

តម ៣

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)
តម ៤

វិការដា

ថវិកានដគ្ូ

ោានលព្ោង

អនរទ្ទ្ួេ
ខុសព្តូវ

ទ្ត្ូវបាន

និងកផ្សនក

អនុវត្តជាផ្សាូវការ

ទ្បកាស

រ ាបាល និង

ដរៀបចាំនិងអនុវត្ត

៣និងកិចចទ្បជុាំ

និង កិចចទ្បជុាំ

ោក់ឱយ អនុ

ទ្បកបដោយ ទ្បសិរភា
ធ ព

ទ្ត្ួត្ពិនិត្យវាយ

ទ្ត្ួត្ពិនិត្យទ្បចាាំ

វត្តជាផ្សាូវការ

និង

ត្នម្ាវឌ្ឍនភាព

ឆ្នាំ២០១៥

និ ង កិ ចច

ស័កដិសិរភា
ធ ព

ទ្បចាាំឆ្នាំ២០១៥

ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ

ទ្បជុាំទ្ត្ួត្

ននកម្ម វិធីកក

ទ្បកបដោយ

ពិនិត្យទ្បចាាំ

រទ្ម្ង់

ដជារជ័យ

ឆ្នាំ២០១៥

ការទ្រប់ទ្រង

ទ្ត្ូវបាន

ហិរញ្ញវត្ថុ សា

ដរៀបចាំ

ធារណៈ

ទ្បកប

ហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយ
ដជារជ័យ
១.២.២.ដរៀបចាំ

សិកាខសាោ

បរឧដរាស

បរយក

កម្ម វិធីផ្សេពវ

សនន ិសីរ បរ

នម្១ដលើក

ការណ៍ចាំនួន

ផ្សាយអាំពីកម្ម

ឧដរាសនម្ និង - បរយកការណ៍

ទ្ត្ូវបាន

១ដលើកទ្ត្ូវ

វិធីកករទ្ម្ង់

បរយក-

ដរៀបចាំ

បានដរៀបចាំ

ការទ្រប់ទ្រង

ការណ៍អាំពីកម្ម

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

- បរឧដរាសនម្
១ ដលើក

១ដលើក

៤១ ៤៣៩

៩៦ ៦០០

-

ដោក ាស
សុែដសនសាន

និង
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ការយេ់ដឹង ការទ្ទ្ួេសាគេ់អាំរីភារចាំបាច់ និងការលចះដឹងអាំរីទ្សសនវិស័យនិងការចូេរួម្អនុវតរ រម្ា វិធីករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ លដ្ឋយសាធារណជនព្គ្ប់ព្សទាប់
ជាន់ថានរ់និងម្ស្ដនរ ីរាជការព្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថានរ់ព្តូវបានបលងកើនជាេាំដ្ឋប់រហូតសលព្ម្ចបានលរញលេញ

េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

សរម្ាភារ

សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

ហិរញ្ញវត្ថុ សា

វិធីកករទ្ម្ង់ការ

- សនន ិសីរ ២

ធារណៈ

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញ

សទ្ាប់

វត្ថុ សាធារណៈ

សាធារណជន

ទ្ត្ូវបាន

សូចនាររគ្នា ឺះព្បចាំព្តីម្មស
តម ១

តម ២

តម ៣

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)
តម ៤

វិការដា

ថវិកានដគ្ូ

ោានលព្ោង

៧២៤

៤១ ៤០០

-

អនរទ្ទ្ួេ
ខុសព្តូវ

ផ្សេពវផ្សាយ

ដលើក

ដរៀបចាំនង
ិ
ផ្សេពវផ្សាយ ល់
សាធារណជន
១.២.៣.ដរៀបចាំ

សិកាខសាោ

កម្ម វិធីផ្សេពវ

សនន ិសីរ បរ

ផ្សាយអាំពីកម្ម

- សិកាខសាោ

សិកាខ

សិកាខ

សនន ិសីរ

សាោ

សាោ

ចាំនួន១

ឧដរាសនម្ និង - សនន ិសីរចាំនួន

ចាំនួន២

ចាំនួន២

ដលើក និង

វិធីកករទ្ម្ង់ កា

បរយក ការណ៍

ដលើក ទ្ត្ូវ

ដលើក ទ្ត្ូវ

សិកាខសាោ

រទ្រប់ទ្រង

អាំពីកម្ម វិធីកក

បានដរៀបចាំ

បានដរៀបចាំ

ចាំនួន១

ហិរញ្ញវត្ថុ សា

រទ្ម្ង់ការ

ដលើក ទ្ត្ូវ

ធារណៈ

ទ្រប់ទ្រង

បានដរៀបចាំ

សទ្ាប់ម្ន្តនត ី

ហិរញ្ញវត្ថុ

រាជការ

សាធារណៈទ្ត្ូវ

ចាំនួន៥ ដលើក

១ ដលើក

ដោក ាស
សុែដសនសាន

បានដរៀបចាំនិង
ផ្សេពវផ្សាយ ល់
ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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ជាន់ថានរ់និងម្ស្ដនរ ីរាជការព្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថានរ់ព្តូវបានបលងកើនជាេាំដ្ឋប់រហូតសលព្ម្ចបានលរញលេញ

េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

សរម្ាភារ

សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

សូចនាររគ្នា ឺះព្បចាំព្តីម្មស
តម ១

តម ២

តម ៣

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)
តម ៤

វិការដា

ថវិកានដគ្ូ

ោានលព្ោង

អនរទ្ទ្ួេ
ខុសព្តូវ

ម្ន្តនត ីរាជការ
១.២.៤.ផ្សេពវ

១.កម្ម វិធីកក

ទ្ត្ីាសរី១ និង

កម្ម វិធីកក

MAP3 ទ្ត្ូវ

ផ្សាយកម្ម វិធីកក

រទ្ម្ង់ការ

ទ្ត្ីាសរី២ឆ្នាំ

រទ្ម្ង់ការ

បាន អនុវត្ត

រទ្ម្ង់ការទ្រប់

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញ

២០១៦

ទ្រប់ទ្រង

ទ្បកប

ទ្រងហិរញ្ញ វត្ថុ

វត្ថុសាធារណៈ

ហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយ

សាធារណៈ

ទ្បសិរភា
ធ ព

សាធារណៈ
ាំណាក់កាលរី

ាំណាក់កាល រី
៣ទ្ត្ូវបាន

ាំណាក់

៣ និង ជាំរុញ

ផ្សេពវផ្សាយ ល់

កាល រី៣

ការអនុវត្ត

ទ្កសួង-សាថប័ន

ទ្ត្ូវបាន

កផ្សនការ

២.MAP3 ទ្ត្ូវ

ផ្សេពវផ្សាយ

សកម្មភាព

បានអនុវត្ត

របស់ទ្កសួង-

ទ្បកបដោយ

សាថប័ន(MAP3)

ទ្បសិរភា
ធ ព

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

ដោក ាស
-

-

-

សុែដសនសាន
និងកផ្សនកទាំង៧

ល់ទ្កសួង
សាថប័ន
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ចរខុ វិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋន និងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ ព្តូវបាន
រិនិតយនិងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគ តិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

សរម្ាភារ

សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

សូចនាររគ្នា ឺះព្បចាំព្តីម្មស
តម ១

តម ២

តម ៣

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)
តម ៤

ថវិកា នដគ្ូ

ោានលព្ោង

ខុសព្តូវ

ចកខុ វិស័យ

២.១ កផ្សនការសកម្មភាព

២.១.១.ដរៀបចាំ

កកសទ្ម្ួល

២០១៦ អ.រ.ហ.ទ្ត្ូវបាន

វិបសេនរបស់

ចកខុ វិស័យ

និងយុរ-ធ

ដរៀបចាំដ ើងឱយាន

អ.រ.ហ.

និងយុរសា
ធ ន្តសត

សាន្តសត អ.រ

សានរត្ិភាព និងសងគត្ិ

ទ្បចាាំឆ្នាំ

អ.រ.ហ

.ហ ទ្ត្ូវ

ភាពទ្ពម្ទាំង

ឱយកាន់កត្

បានកក

ោក់ឱយអនុវត្តទ្បកប

ទ្បដសើរដ ើង

សទ្ម្ួលនិង

កែធនូ ឆ្នាំ២០១៦

ដោយទ្បសិរភា
ធ ព
និងស័កតិសរ
ិ ភា
ធ ព

ថវិកា រដា

អនរទ្ទ្ួេ

ដោក
ដយត្ វើកណល
-

៧៦ ០០០

-

និងកផ្សនក
រ ាបាល
និងហិរញ្ញវត្ថុ

ោក់អនុវត្ត
២.១.២.ដរៀបចាំ

- ានកផ្សនការ

កែកុម្ភៈ

ានកផ្សន

ឆ្នាំ២០១៦

ការសកម្ម-

កផ្សនការ

សកម្មភាព

សកម្មភាព

លម្ែិត្តាម្

ភាពលម្ែិត្

លម្ែិត្សទ្ាប់

កផ្សនកនីម្ួយៗ

តាម្កផ្សនកនី

អនុវត្តតាម្កផ្សនក
ទាំង៧

- ានកផ្សនការ

ម្ួយៗនិង

អ.រ.ហ.

កផ្សនការ អ.

ទ្បកបដោយ

រ.ហ.

សងគត្ិភាពនិង

ត្ត្ូវបាន

សានរត្ិភាព

ណរៀបចាំ

បណឌិត្
១ ០៤៥

-

-

កហ៊ែល ចាំដ រើន
និង កផ្សនកទាំង៧

ទ្បកប
ដោយ
ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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ចរខុ វិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋន និងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ ព្តូវបាន
រិនិតយនិងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគ តិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

សរម្ាភារ

សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

សូចនាររគ្នា ឺះព្បចាំព្តីម្មស
តម ១

តម ២

តម ៣

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)
តម ៤

ថវិកា រដា

ថវិកា នដគ្ូ

ោានលព្ោង

អនរទ្ទ្ួេ
ខុសព្តូវ

សងគត្ិភាព
និងសានរត្ិភាព
២.១.៣.ដធវើ

ដសៀវដៅម្រគុដរ

១ដលើក កនុង

ដសៀវដៅម្

បចចុបបនន ភាព

ស៍ ទ្រប់ទ្រង

ត្ត្ីាសទី២ ឆ្នាំ

រគុដរស៍

ដសៀវដៅម្រគុដរ

ហិរញ្ញវត្ថុ សា

២០១៦

ទ្រប់ទ្រង

ស៍ ទ្រប់ទ្រង

ធារណៈWB

ហិរញ្ញវត្ថុ

ហិរញ្ញវត្ថុ សា

ទ្ត្ូវបានដធវើ

សាធារ

ធារណៈ WB

បចចុបបនន ភាព

ណៈWB

ោក់ឱយអនុវត្ត

ទ្ត្ូវ បានដធវើ

និងផ្សេពវផ្សាយ

បចចុបបនន

ដោក
ដយត្ វើកណល
-

-

១០០ ០០០

និងកផ្សនក
រ ាបាល និង
ហិរញ្ញវត្ថុ

ភាពោក់ឱយ
អនុវត្ត និង
ផ្សេពវផ្សាយ
២.១.៤.

ទ្បត្ិបត្តិការ

បានកក

ទ្បត្ិបត្តិការ

ការងាររ ាបាល

សទ្ម្ួល

ការងាររ ាបាល

ហិរញ្ញវត្ថុលរធ

និងដរៀបចាំ

ហិរញ្ញវត្ថុលរធ

កម្មទ្ត្ូវបានកក

ទ្បត្ិបត្តិការ

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

ដោក
២៣៥ ២០០

១ ៥៥៤ ០៧០

-

ដយត្ វើកណល
និងកផ្សនក
រ ាបាល
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ចរខុ វិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋន និងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ ព្តូវបាន
រិនិតយនិងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគ តិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

សរម្ាភារ

សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

សូចនាររគ្នា ឺះព្បចាំព្តីម្មស
តម ១

តម ២

កម្មទ្សប

សទ្ម្ួលនិង

ការងារ រ ា

តាម្នីត្ិ វិធី

ដរៀបចាំទ្សប

បាលហិរញ្ញ

ក លាន

តាម្នីត្ិ វិធី

វត្ថុលរធកម្ម

ជាធរាន

ឱយទ្ត្ូវទ្សប

សទ្ាប់ោាំទ្រ

តាម្នីត្ិ វិធី

តម ៣

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)
តម ៤

ថវិកា រដា

ថវិកា នដគ្ូ

ោានលព្ោង

អនរទ្ទ្ួេ
ខុសព្តូវ
និងហិរញ្ញវត្ថុ

ល់ ាំដណើរការ
កម្ម វិធីកករទ្ម្ង់
ការទ្រប់ទ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុ សា
ធារណៈ
២.១.៥.សទ្ម្ប

កផ្សនការថវិកា

សដទ្ម្ចឱយបាន

កផ្សនការ

សទ្ម្ួលការ អនុ

និងកផ្សនការលរធ

៩៥%ចុងកែធនូ

ថវិកានិង

វត្តរដទ្ាង

កម្មឆ្នាំ២០១៦

ឆ្នាំ២០១៦

កផ្សនការ

ថវិកានិង

របស់អ.រ.ហ

លរធកម្មឆ្នាំ

កផ្សនការលរធកម្ម

.និងអរគនយក

២០១៦

ឆ្នាំ២០១៦

ោានទ្ត្ូវបាន

របស់អ.រ.

របស់អ.រ.

អនុវត្តតាម្ការ

ហ.និងអរគ

ហនិង អរគ

ដទ្ោងរុក

នយក-

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

ដោក
ដយត្ វើកណល
-

-

-

និងកផ្សនក
រ ាបាល និង
ហិរញ្ញវត្ថុ
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រិនិតយនិងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគ តិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

សរម្ាភារ

សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

សូចនាររគ្នា ឺះព្បចាំព្តីម្មស
តម ១

នយកោាន

ោានទ្ត្ូវ

ទ្បកបដោយ

បានដរៀបចាំ

ស័កតិសិរភា
ធ ព

និងអនុវត្ត

និងទ្បសិរភា
ធ ព

តាម្ការ

តម ២

តម ៣

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)
តម ៤

អនរទ្ទ្ួេ

ថវិកា រដា

ថវិកា នដគ្ូ

ោានលព្ោង

ខុសព្តូវ

-

-

-

កផ្សនកទាំង៥

៥៣៨

-

-

កផ្សនកទាំង៧

ដទ្ោងរុក
២.១.៦.ពិនិត្យ

ដោលការណ៍

កែដម្សា-ឧស

ម្ន្តនត ីជន
ាំ ញ

និងកកលម្ែ

និងយនត ការទ្ត្ួត្

ភា

អ.រ.ហ.

ដោលការណ៍

ពិនត្
ិ យតាម្ោន

ឆ្នាំ២០១៦

នក់ទ្ត្ូវ

និងយនត ការទ្ត្ួត្

និងវាយត្នម្ា

បានវាយ

និត្យ

សម្ិរក
ធ ម្មទ្ត្ូវ

ត្នម្ានិង

តាម្ោននិង

បានកកលម្ែ

កិចចសនា

វាយត្នម្ាសម្ិរធ

ទ្ត្ូវបាន

កម្មរបស់អ.រ.

សទ្ម្ួល

ហ.និង ម្ន្តនត ីអ.
រ.ហ.
២.១.៧.ទ្បជុាំ

ានរបាយ

ទ្ត្ួត្ពិនិត្យ

ការណ៍វឌ្ឍន

ពិនិត្យ ការ

វឌ្ឍនភាពកផ្សន

ភាព

អនុវត្ត

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

ទ្ត្ីាសរី៣

ទ្បជុាំទ្ត្ួត្
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រិនិតយនិងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគ តិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

សរម្ាភារ

សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

សូចនាររគ្នា ឺះព្បចាំព្តីម្មស
តម ១

តម ២

តម ៣

ការសកម្មភាព

បញ្ហាទ្បឈម្

កផ្សនការ

លម្ែិត្តាម្ទ្កុម្

និងការងារ អនុ

សកម្មភាព

នីម្ួយៗទ្បចាាំទ្ត្ី

វត្តបនត

តាម្កផ្សនក

ាស

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)
តម ៤

ថវិកា រដា

ថវិកា នដគ្ូ

ោានលព្ោង

អនរទ្ទ្ួេ
ខុសព្តូវ

នីម្ួយៗ
និងាន
របាយ
ការណ៍

២.២ទ្បព័នធទ្រប់ទ្រងទ្ត្ួត្

២.២.១.ទ្ត្ួត្ ពិ

កផ្សនការ

ទ្ត្ីាសរី៣

របាយ

របាយ

ពិនិត្យតាម្ោននិងវាយ

និត្យការ អនុវត្ត

សកម្មភាពនិង

និងរី៤

ការណ៍

ការណ៍

ត្នម្ាវឌ្ឍនភាពកម្ម វិធី

កផ្សនការ

ការ អនុវត្ត

អនុវត្្ត្

អនុវត្្ត្

កករទ្ម្ង់របស់ អ.រ.ហ.

សកម្មភាព និង

ថវិកា ក់កណា
ត

ថ វិការបស់

ក្ម្ម វិធកី ក្

ដោក

ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំនិងោក់ឱយ

វាយត្នម្ា ការ

លឆ្នាំ និងទ្បចាាំ

ក្ម្ម វិធកី ក្

ទម្រង់ប្រចាំ

ដយត្ វើកណល

អនុវត្តទ្បកបដោយ

អនុវត្តថ វិកា

ឆ្នាំរបស់ អ.រ.

ទម្រង់ពាក្់

ឆ្នាំត្ត្ូវបាន

ហ. និងកម្ម វិធី

ក្ណ្ត
ត លឆ្នាំ

ណរៀបចាំណៅ

ឆ្នាំនិងទ្បចាាំឆ្នាំ

កករទ្ម្ង់ការ

ត្ត្ូវបាន

កែមក្រា

របស់ អ.រ.ហ.

ទ្រប់ទ្រង ហិរញ្ញ

ណរៀបចាំ

ឆ្នាំ២០១៧

និងកម្ម វិធី

វត្ថុ សាធារណៈ

កករទ្ម្ង់ការ

ទ្ត្ូវ បានទ្ត្ួត្

ទ្បសិរភា
ធ ព និង
ស័កតស
ិ ិរិភា
ធ ព

ក់កណា
ត ល

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

-

-

-

និងកផ្សនក
រ ាបាល និង
ហិរញ្ញវត្ថុ
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រិនិតយនិងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគ តិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

សរម្ាភារ

សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

សូចនាររគ្នា ឺះព្បចាំព្តីម្មស
តម ១

តម ២

តម ៣

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)
តម ៤

ទ្រប់ទ្រង ហិរញ្ញ

ពិនិត្យ និងវាយ

វត្ថុ សាធារណៈ

ត្នម្ា

២.២.២.ពទ្ងឹង

ម្ន្តនត ីអ.រ.ហ.

ទ្បចាាំទ្ត្ីាស

ានរបាយ

ានរបាយ

ានរបាយ

ានរបាយ

និងវាយត្នម្ាការ

អនុវត្តតាម្បរ

ឆ្នាំ២០១៦

ការណ៍ប្រជុាំ

ការណ៍ប្រជុាំ

ការណ៍ប្រជុាំ

ការណ៍ប្រជុាំ

អនុវត្តបរបញ្ហា

បញ្ហានផ្សាកនុង និង

គ្រប់កផ្នក្ស្

គ្រប់កផ្នក្ស្

គ្រប់កផ្នក្ស្

គ្រប់កផ្នក្ស្

នផ្សាកនុងនិង វិ

វិន័យការងារ

ត្ីពី វិនយ
័ និ

ត្ីពី វិនយ
័ និ

ត្ីពី វិនយ
័ និ

ត្ីពី វិនយ
័ និ

ន័យការងារ

ោងខាាប់ែួ ាន

ងក្្រមសីល

ងក្្រមសីល

ងក្្រមសីល

ងក្្រមសីល

-ធម៌ក្នុង

-ធម៌ក្នុង

-ធម៌ក្នុង

-ធម៌ក្នុង

ការអនុវត្្ត្

ការអនុវត្្ត្

ការអនុវត្្ត្

ការអនុវត្្ត្

ការងារ

ការងារ

ការងារ

ការងារ

របស់ អ.រ.ហ.

២.២.៣.វាយ

- កផ្សនការដទ្ជើស

- ទ្ត្ីាសរី៣

កផ្សនការ

មន្តនត ីជនា
ាំ ញ

ម្ន្តនត ីោង

ត្នម្ាសម្ិរក
ធ ម្ម

ដរើសម្ន្តនត ីថមី

- ចាំនួន៧នក់

ដទ្ជើសដរើស

យ៉ងត្ិច

ត្ិច៧ក ល

ម្ន្តនត ីទ្បចាាំឆ្នាំ

ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ

ម្ន្តនត ីថមី ទ្ត្ូវ

០៤នាក្់

ររួលបាន

- ម្ន្តនត ីថមីទ្ត្ូវបាន

បានដរៀបចាំ

ត្ត្ូវបាន

ការវាយ

ណត្ជើសណរើស

ត្នម្ានិងផ្សត

និងដរៀបចាំកផ្សន
ការដទ្ជើសដរើស
ម្ន្តនត ីទ្បចាាំឆ្នាំ

ដទ្ជើសដរើស
- ម្ន្តនត ីក ល

ថវិកា រដា

ថវិកា នដគ្ូ

ោានលព្ោង

ខុសព្តូវ

-

-

-

កផ្សនកទាំង៧

-

-

-

កផ្សនកទាំង៧

ល់ការដលើក

សទ្ាប់ អ.រ

ររួលបានការ

រឹកចិត្តទង
ាំ

.ហ.

វាយត្នម្ា

ហិរញ្ញវត្ថុ

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

អនរទ្ទ្ួេ
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រិនិតយនិងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគ តិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

សរម្ាភារ

សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

សូចនាររគ្នា ឺះព្បចាំព្តីម្មស
តម ១

តម ២

តម ៣

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)
តម ៤

៧០% ដ ើង

និងម្ិនកម្ន

ទ្ត្ូវបានផ្សតល់

ហិរញ្ញវត្ថុ

អនរទ្ទ្ួេ

ថវិកា រដា

ថវិកា នដគ្ូ

ោានលព្ោង

ខុសព្តូវ

៥៦៤

-

-

កផ្សនកទាំង៧

-

-

-

កផ្សនកទាំង៧

ការដលើករឹក
ចិត្តទង
ាំ
ហិរញ្ញវត្ថុនិង
ម្ិនកម្នហិរញ្ញ
វត្ថុ
២.២.៤.វាយ

កផ្សនការលម្ែិត្

ត្នម្ានិង

ទ្បចាាំឆ្នាំ

ដោល

ដោល

តាម្កផ្សនកនីម្ួយ

ការណ៍ និង

ការណ៍ និង

កកសទ្ម្ួលទ្បចាាំ

ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ

យនត ការ

យនត ការ

ឆ្នាំដលើកផ្សនការ

និងកកលម្ែ

ទ្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ

ទ្ត្ូវបាន

សកម្មភាព

តាម្ោន

ដរៀបចាំ

លម្ែិត្តាម្កផ្សនក

និងវាយ

សទ្ាប់

នីម្ួយៗ /អ.រ.

ត្នម្ាសម្ិរធ

ោក់ឱយ អនុ

ហ.

កម្ម ទ្ត្ូវ

វត្តឆ្នាំ

បាន កក

២០១៧

លម្ែ
២.២.៥. វាយ
ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

ដោលការណ៍

ចុងឆ្នាំ២០១៦

បរបញ្ហា

បរបញ្ហា

បរបញ្ហា

បរបញ្ហា
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ចរខុ វិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋន និងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ ព្តូវបាន
រិនិតយនិងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគ តិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

សរម្ាភារ

សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

តម ១

តម ២

តម ៣

តម ៤

និងយនត ការទ្ត្ួត្

នផ្សាកនុងនិង វិ

នផ្សាកនុងនិង វិ

នផ្សាកនុងនិង វិ

នផ្សាកនុងនិង វិ

និងកកលម្ែទ្បចាាំ

ពិនិត្យតាម្ោន

ន័យ

ន័យ

ន័យ

ន័យ

ឆ្នាំកនុងករណី

និងវាយត្នម្ា

ការងារទ្ត្ូវ

ការងារទ្ត្ូវ

ការងារទ្ត្ូវ

ការងារទ្ត្ូវ

ចាាំបាច់ដលើ

របស់ អ.រ.ហ

បានពទ្ងឹង

បានពទ្ងឹង

បានពទ្ងឹង

បានពទ្ងឹង

ដោលការណ៍

.និង ម្ន្តនត ី អ.រ.

(ដោរព

(ដោរព

(ដោរព

(ដោរព

និងយនត ការ

ហ. ទ្ត្ូវបានកក

ដាងដធវើការ

ដាងដធវើការ

ដាងដធវើការ

ដាងដធវើការ

ទ្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្

លម្ែកាន់កត្ាន

,សទ្ម្ង់បញ្ា ី

,សទ្ម្ង់បញ្ា ី

,សទ្ម្ង់បញ្ា ី

,សទ្ម្ង់បញ្ា ី

ោននិងវាយ

ទ្បសិរភា
ធ ពនិង

អវត្តាន,

អវត្តាន,

អវត្តាន,

អវត្តាន,

ត្នម្ារបស់ អ.រ.

ដោលដៅអារិ

របាយ

របាយ

របាយ

របាយ

ហ.និង ម្ន្តនត ីអ.

ភាព

ការណ៍កិចច

ការណ៍កិចច

ការណ៍កិចច

ការណ៍កិចច

ទ្បជុាំរបស់

ទ្បជុាំរបស់

ទ្បជុាំរបស់

ទ្បជុាំរបស់

កផ្សនក....)

កផ្សនក....)

កផ្សនក....)

កផ្សនក....)

២.៣.១.បញ្ច ប់

កផ្សនការ

ទ្ត្ីាសរី១

កផ្សនការ

ការដរៀបចាំ

សកម្មភាព

ឆ្នាំ២០១៦

សកម្មភាព

ទ្ត្ូវបានអនុវត្ត ទ្បកប

កផ្សនការ

លម្ែិត្ ាំណាក់

របស់

ដោយ ស័កតិសិរភា
ធ ពនិង

សកម្មភាព

កាលរី៣របស់

ទ្កសួងសាថប័

ទ្បសិរភា
ធ ព

លម្ែិត្ ាំណាក់

អរគដលខា-

ន ទ្ត្ូវបាន

កាលរី៣ របស់

ធិការោាន អោគរ

ដរៀបចាំនិង

ាំណាក់កាលរី៣(CAP3)

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)

ត្នម្ាការអនុវត្ត

រ.ហ.

២.៣.កផ្សនការសកម្មភាព

សូចនាររគ្នា ឺះព្បចាំព្តីម្មស

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

ថវិកា រដា

ថវិកា នដគ្ូ

ោានលព្ោង

អនរទ្ទ្ួេ
ខុសព្តូវ

ដោក
-

-

-

ប៊ែូ វងេសុខា
និង កផ្សនកទាំង៧
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ចរខុ វិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋន និងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ ព្តូវបាន
រិនិតយនិងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគ តិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

សរម្ាភារ

សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

សូចនាររគ្នា ឺះព្បចាំព្តីម្មស
តម ១

តម ២

តម ៣

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)
តម ៤

អរគដលខា-

ធិការោាន វិរា

អនុវត្ត

ធិការោាន អោគរ

សាថន និងអរគ

ទ្បកប

ធិការោាន វិរា

នយកោាន ក

ដោយ

សាថន និងអរគ

សហវ

ស័កតិសរ
ិ -ធ

នយក-ោាន ក

(GDAP3),

ភាពនិង

សហវ

ទ្កុម្ការងារ

ទ្បសិរភា
ធ ព

(GDAP3),

ទ្រប់ទ្រង

ទ្កុម្ការងារ

រដទ្ាង

ទ្រប់ទ្រង

ព័ត្៌ាន វិរា

រដទ្ាងព័ត្៌ាន

(FMWG) និង

វិរា

ទ្កសួង សាថប័ន

(FMWG)និង

(MAP3) ទ្ត្ូវ

ទ្កសួង សាថប័ន

បានដរៀបចាំ

(MAP3)

រួចរាល់

២.៣.២.កក

១.CAP3

បញ្ច ប់ដៅ

CAP3

CAP3 ថមី

សទ្ម្ួលកផ្សនការ

(២០១៦-

ទ្ត្ីាសរី៤

ត្ត្ូវបានកក្

ត្ត្ូវបាន

សកម្មភាពរួម្
ាំណាក់កាល
ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

២០២០)ទ្ត្ូវ
បាន

ឆ្នាំ២០១៦

សត្មួលនិង

ណបាេះពុម្ព

ណធវើបចេុប្បន្

ផ្ាយនិង

ថវិកា រដា

ថវិកា នដគ្ូ

ោានលព្ោង

អនរទ្ទ្ួេ
ខុសព្តូវ

បណឌិត្
៧០២ ០០០

-

-

កហ៊ែល ចាំណ រើន
និងដោក
ប៊ែូ វងេសុខា
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រិនិតយនិងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគ តិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

សរម្ាភារ

សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

សូចនាររគ្នា ឺះព្បចាំព្តីម្មស
តម ១

តម ២

តម ៣

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)
តម ៤

រី៣ ដោយ

កកសទ្ម្ួល

នភាព

ោក្់ឱយ
្

កកលម្ែ សូចន

និងានភាព

ដោយ

អនុវត្្ត្

ករឱយានភាព

ទ្រប់ទ្ជុង

កកលម្ែ សូ

ទ្រប់ទ្ជុងដទ្ជាយ

ដទ្ជាយ

ចនករឱយ

និងរំដលចសូច

២.GDAP3

ានភាព

នកររនា ឺេះទ្បចាាំ

និង MAP3

ទ្រប់ទ្ជុង

ឆ្នាំដ ើម្បី ដធវើជា

សទ្ាប់ឆ្នាំ

ដទ្ជាយ

ម្ូលោាន

២០១៧-

និងរំដលច

សទ្ាប់ដរៀបចាំ

២០១៩ ទ្ត្ូវ

សូចនករ

GDAP3និង

បានដរៀបចាំ

រនា ឺេះទ្បចាាំ

MAP3 សទ្ាប់

និងធនធាន

ឆ្នាំដ ើម្បី ដធវើ

ឆ្នាំ ២០១៧-

ហិរញ្ញវត្ថុ ទ្ត្ូវ

ជាម្ូលោាន

២០១៩ និង

បានកាំណត្់

សទ្ាប់

កាំណត្់ត្ទ្ម្ូវ

ដរៀបចាំ

ការធនធាន

កាំណត្់

ហិរញ្ញវត្ថុ

ត្ទ្ម្ូវការ

ថវិកា រដា

ថវិកា នដគ្ូ

ោានលព្ោង

អនរទ្ទ្ួេ
ខុសព្តូវ
និង កផ្សនកទាំង៧

ធនធាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

60

េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី២៖
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រិនិតយនិងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគ តិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

សរម្ាភារ

សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

សូចនាររគ្នា ឺះព្បចាំព្តីម្មស
តម ១

២.៣.៣.ដរៀបចាំ

វិធីសាន្តសត ោក់

ត្ត្ីាសទី១

វិធីសាន្តសត

វិធីសាន្តសត ោក់

ពិនាុទ្ត្ូវបាន

ឆ្នាំ២០១៦

ោក់ពិនាុទ្ត្ូវ

ពិនាុសទ្ាប់វាយ

ដរៀបចាំ

តម ២

តម ៣

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)
តម ៤

ថវិកា រដា

ថវិកា នដគ្ូ

ោានលព្ោង

អនរទ្ទ្ួេ
ខុសព្តូវ

ដោក

បាន

ប៊ែូ វងេសុខា

ត្នម្ាកផ្សនការ

ដរៀបចាំ និង

សកម្មភាព

ោក្់ឱ្យ

ត្ វើកណល

អនវុត្្ត្

និងកផ្សនកទាំង៧

ាំណាក់កាលរី

-

-

-

និងដោក ដយ

៣
២.៣.៤.បញ្ច ប់

វិធីសាន្តសត ោក់

ទ្ត្ីាសរី ២

វិធីសាន្តសត

ការដរៀបចាំ វិធី

ពិនាុសទ្ាប់វាយ

ឆ្នាំ ២០១៦

ោក់ពិនាុទ្ត្ូវ

សាន្តសត ោក់ពិនាុ

ត្នម្ាកផ្សនការ

បានដធវើ

សទ្ាប់វាយ

សកម្មភាព

បចចុបបនន

ត្នម្ាកផ្សនការ
សកម្មភាព
ាំណាក់កាលរី

ាំណាក់កាលរី

-

ភាពនិង

៣ទ្ត្ូវបាន

ោក្់ឱយ

ដរៀបចាំរួចរាល់

អនវុត្ត

-

-

ដោក
ប៊ែូ វងេសុខា

៣
២.៣.៥.

វិធីសាន្តសត ោក់

១.កចកផ្សាយ

ានរបាយ

ានរបាយ

ានរបាយ

របាយ

ផ្សេពវផ្សាយវិធី

ពិនាុសទ្ាប់វាយ

ដៅទ្ត្ីាសរី១

ការណ៍

ការណ៍

ការណ៍

ការណ៍អនុ

សាន្តសត ោក់ពិនាុ

ត្នម្ាកផ្សនការ

ឆ្នាំ២០១៦

វឌ្ឍនភាព

វឌ្ឍនភាព

វឌ្ឍនភាព

វត្តការងារ

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

ដោក
-

-

-

ប៊ែូ វងេសុខា
និងដោក ដយ
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ចរខុ វិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋន និងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ ព្តូវបាន
រិនិតយនិងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគ តិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

សរម្ាភារ
សទ្ាប់វាយ
ត្នម្ាកផ្សនការ
សកម្មភាព
ាំណាក់កាល រី
៣

សូចនាររគ្នា ឹះ
សកម្មភាព

លោេលៅ

សូចនាររគ្នា ឺះព្បចាំព្តីម្មស
តម ១

តម ២

តម ៣

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)
តម ៤

២.ផ្សេពវផ្សាយ

បញ្ហា

បញ្ហា

បញ្ហា

អ.រ.ហ

ដៅទ្ត្ីាស

ទ្បឈម្និង

ទ្បឈម្និង

ទ្បឈម្និង

ទាំងម្ូល

៣ ទ្ត្ូវបាន

រី៣ ឆ្នាំ២០១៦

ការងារអនុ

ការងារអនុ

ការងារអនុ

ទ្បចាាំឆ្នាំ

ផ្សេពវផ្សាយ ល់

(ដ ើម្បីដរៀបចាំ

វត្តបនត

វត្ត បនត

វត្តបនត ទ្បចាាំ

២០១៦ ទ្ត្ូវ

កសហវ និង

GDAP3/MAP3

ទ្បចាាំកែម្ក

ទ្បចាាំកែដម្

កែកកកោ

បានបូក

ទ្កសួងសាថប័ន

២០១៧-

រា កុម្ភៈនិង

សា ឧសភា

សីហា និង

សរុប និង

២០១៩)

ម្ីន

និងម្ិថុន

កញ្ហញ

ចងទ្កង

ាំណាក់កាលរី

ថវិកា រដា

ថវិកា នដគ្ូ

ោានលព្ោង

អនរទ្ទ្ួេ
ខុសព្តូវ
ត្ វើកណល

ដ ើម្បីជា
ធាត្ុចូល
សទ្ាប់
ដរៀបចាំ
កផ្សនការ
សកម្មភាព
អ.រ.ហ
ថមី២០១៧
២.៣.៦.ដរៀបចាំ

កផ្សនការថវិកា

ទ្ត្ីាសរី១

កផ្សនការ

រដទ្ាងថវិកា

និងកផ្សនការលរធ

ឆ្នាំ២០១៦

ថវិកានិង

និងកផ្សនការលរធ

កម្មរបស់ អ.រ.

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

កផ្សនការ

ដោក ដយត្
-

-

-

វើកណល និង
កផ្សនករ ាបាល
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រិនិតយនិងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគ តិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

សរម្ាភារ

សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

សូចនាររគ្នា ឺះព្បចាំព្តីម្មស
តម ១

កម្មរបស់កម្ម វិធី

ហ.និង

លរធកម្ម

កករទ្ម្ង់ការ

អរគនយកោាន

របស់ អ.រ.

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញ

ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ

ហ.និង

វត្ថុសាធារណៈ

ទ្បកបដោយ

អរគនយក-

ទាំងម្ូល

សុទ្កឹត្ភាពនិង

ោានទ្ត្ូវ

ទ្បកបដោយ

ទន់ដពលដវោ

បានដរៀបចាំ

សុទ្កឹត្ភាព និង

ទ្បកប

ទ្បសិរភា
ធ ព

ដោយ

តម ២

តម ៣

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)
តម ៤

ថវិកា រដា

ថវិកា នដគ្ូ

ោានលព្ោង

អនរទ្ទ្ួេ
ខុសព្តូវ
និងហិរញ្ញវត្ថុ

សុទ្កឹត្ភាព
និងទន់
ដពលដវោ
២.៣.៧.បញ្ច ប់

កសហវ និង ទ្ក

បញ្ច ប់ដៅ

ត្ត្មូវការ

ការពិនិត្យនិង

សួងសាថប័នាន

ទ្ត្ីាសរី២

ធនធាន

វាយត្នម្ាពី

ធនធានហិរញ្ញ

ហិរញ្ញវត្ថុ

ត្ទ្ម្ូវការ

វត្ថុសម្ទ្សប

ថុសត្ាប់

ធនធាន

ដ ើម្បីអនុវត្ត

អនុវត្ត

ហិរញ្ញវត្ថុ

GDAP3/MAP3

សកម្មភាព

សទ្ាប់ផ្សតល់ជន
ូ
ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

ដោក
៥
៥២៨ ០០០

-

-

ដយត្ វើកណល
និងកផ្សនកទាំង៧

ដាំណ្តក្់
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រិនិតយនិងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគ តិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

សរម្ាភារ

សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

សូចនាររគ្នា ឺះព្បចាំព្តីម្មស
តម ១

ល់កសហវ

តម ២

តម ៣

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)
តម ៤

ថវិកា រដា

ថវិកា នដគ្ូ

ោានលព្ោង

៨២០

-

-

អនរទ្ទ្ួេ
ខុសព្តូវ

កាលទី៣

និងទ្កសួងសាថប័

របស់ទ្កសួង

នកនុងការអនុវត្ត

សាថប័នត្ត្ូវ

GDAP3/MAP3

បានពិនត្
ិ យ
និងផ្សដល់ជន
ូ

២.៣.៨.កក

រទ្ម្ង់របាយ

សទ្ម្ួលនិងោក់

ការណ៍វឌ្ឍន-

ការណ៍

ឱយអនុវត្តរទ្ម្ង់

ភាពទ្បចាាំទ្ត្ី

វឌ្ឍនភាព

របាយការណ៍

ាសនិងទ្បចាាំ

ទ្បចាាំទ្ត្ី

វឌ្ឍនភាពទ្បចាាំ

ឆ្នាំសទ្ាប់ក

ាសនិង

ទ្ត្ីាស និង

សហវនិង

ទ្បចាាំឆ្នាំ

ទ្បចាាំឆ្នាំ

ទ្កសួង-សាថប័ន

ទ្ត្ូវបាន

សទ្ាប់ កសហ

ទ្ត្ូវបានកក

កកសទ្ម្ួល

វ និងទ្កសួង-

សទ្ម្ួលនិង

និងោក់ឱយ

សាថប័ន

ោក់ឱយអនុវត្ត

អនុវត្ត

២.៣.៩.

សារាចរសត ីពី

ទ្ត្ីាសរី១

កផ្សនការ

ផ្សេពវផ្សាយនិង

វិធាននិងនីត្ិ វិធី

ឆ្នាំ២០១៦

ថវិកានិង

កណនាំ ការអនុ

ននការដរៀបចាំ

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

ទ្ត្ីាសរី១

រទ្ម្ង់របាយ

កផ្សនការ

ដោក
ប៊ែូ វងេសុខា

បណឌិត្
១ ២៣០

-

-

កហ៊ែល ចាំដ រើន
និងដោក
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ចរខុ វិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋន និងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ ព្តូវបាន
រិនិតយនិងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគ តិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

សរម្ាភារ

សូចនាររគ្នា ឹះ

សូចនាររគ្នា ឺះព្បចាំព្តីម្មស

លោេលៅ

តម ១

តម ២

តម ៣

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)
តម ៤

ថវិកា រដា

ថវិកា នដគ្ូ

ោានលព្ោង

អនរទ្ទ្ួេ
ខុសព្តូវ

វត្តសារាចរ សត ីពី

ការអនុវត្តការ

លរធកម្ម

ាស សុែ

វិធាននិងនីត្ិ វិធី

ទ្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្

របស់ អ.រ.

ដសនសាន

ននការដរៀបចាំ

ោននិងការវាយ

ហ.

ការអនុវត្តការ

ត្នម្ាដលើការងារ

និង អរគន-

ទ្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្

កករទ្ម្ង់ការ

យកោាន

ោន និងការ

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញ

ទ្ត្ូវបាន

វាយត្នម្ាដលើ

វត្ថុសាធារណៈ

ដរៀបចាំនង
ិ

ការងារកករទ្ម្ង់

ទ្ត្ូវបាន

ោក់ឱយអនុ

ការទ្រប់ទ្រង

ផ្សេពវផ្សាយ

វត្ត

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារ
ណៈ
២.៤.ទ្បព័នធទ្រប់ទ្រងទ្ត្ួត្

២.៤.១.ទ្ត្ួត្ ពិ

ការដរៀបចាំនិង

ពិនិត្យតាម្ោននិងវាយ

និត្យការ អនុវត្ត

ត្នម្ាវឌ្ឍនភាពកម្ម វិធី

ការអនុវត្ត

ការអនុវត្ត

ការអនុវត្ត

ការអនុវត្ត

ការអនុវត្ត

កផ្សនការ

កផ្សនការ

កផ្សនការ

កផ្សនការ

ដោក

រដទ្ាងថវិកា

កផ្សនការថវិកា

ថវិកានិង

ថវិកានិង

ថវិកានិង

ថវិកានិង

ដយត្ វើកណល

កករទ្ម្ង់ ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ

និងកផ្សន ការ

និង លរធកម្ម

លរធកម្ម

លរធកម្ម

លរធកម្ម

លរធកម្ម

និងោក់ឱយអនុវត្តទ្បកប

លរធកម្ម របស់

ទ្ត្ូវបានពទ្ងឹង

របស់កម្ម វិធី

របស់កម្ម វិ ធី

របស់កម្ម វិធី

របស់កម្ម វិធី

កផ្សនករ ាបាល

ដោយទ្បសិរភា
ធ ពនិង

កម្ម វិធី PFM

និងកកលម្ែ

កករទ្ម្ង់

កករទ្ម្ង់

កករទ្ម្ង់

កករទ្ម្ង់

និងហិរញ្ញវត្ថុ

ស័កតិសិរភា
ធ ព

ទ្បចាាំ ឆាស

ទ្ត្ូវបាន ពិ

ទ្ត្ូវបាន ពិ

ទ្ត្ូវបាន ពិ

ទ្ត្ូវបាន ពិ

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

ទ្បចាាំទ្ត្ីាស

-

-

-

និង
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េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី២៖
ចរខុ វិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋន និងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ ព្តូវបាន
រិនិតយនិងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគ តិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

សរម្ាភារ

សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

និង ទ្បចាាំឆ្នាំ

សូចនាររគ្នា ឺះព្បចាំព្តីម្មស

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)

តម ១

តម ២

តម ៣

តម ៤

និត្យនិងកក

និត្យនិងកក

និត្យនិងកក

និត្យនិងកក

លម្ែ

លម្ែ

លម្ែ

លម្ែ

២.៤.២.

១.ានរបាយ

ទ្បចាាំទ្ត្ីាស

ានរបាយ

ានរបាយ

ានរបាយ

ានរបាយ

តាម្ោននិង

ការណ៏វឌ្ឍន-

និងទ្បចាាំឆ្នាំ

ការណ៍ទ្បចាាំ

ការណ៍ទ្បចាាំ

ការណ៍ទ្បចាាំ

ការណ៍ទ្បចាាំ

ទ្ត្ួត្ពិនិត្យការ

ភាពទ្បចាាំទ្ត្ី

ទ្ត្ីាស

ទ្ត្ីាស

ទ្ត្ីាស

ទ្ត្ីាស និង

អនុវត្តកផ្សនការ

ាសនិង

របស់អងគ

របស់អងគ

របស់អងគ

ឆ្នាំរបស់អងគ

សកម្មភាព

ឆ្នាំរបស់ អរគ

ភាពដទ្កាម្

ភាពដទ្កាម្

ភាពដទ្កាម្

ភាពដទ្កាម្

GDAP3 និង

នយកោាននិង

ឱវារ

ឱវារ

ឱវារ

ឱវារ

MAP3

ទ្កសួង សាថប័ន

កសហវ

កសហវ

កសហវ

កសហវ

២.ានរបាយ

និងទ្កសួង

និងទ្កសួង

និងទ្កសួង

និងទ្កសួង

ការណ៍សតីពីកិចច

សាថប័ន

សាថប័ន

សាថប័ន

សាថប័ន

អនរទ្ទ្ួេ

ថវិកា រដា

ថវិកា នដគ្ូ

ោានលព្ោង

ខុសព្តូវ

-

-

-

កផ្សនកទាំង៧

-

-

-

ទ្បឈម្និងអនុ
សាសន៍ដោេះ
ទ្សាយបញ្ហា
ទ្បឈម្ននការ
អនុវត្ត
២.៤.៣.អនុវត្ត

ានរបាយ

ដរៀងរាល់

ប្រជុាំនង
ិ

ប្រជុាំនង
ិ

ប្រជុាំនង
ិ

ប្រជុាំនង
ិ

យនត ការដោេះ

ការណ៍សតីពីការ

ត្ត្ីាស

ណរៀបចាំ

ណរៀបចាំ

ណរៀបចាំ

ណរៀបចាំ

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

បណឌិត្
កហ៊ែល ចាំដ រើន
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ចរខុ វិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសរ រួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋន និងវយតនម្ាអាំរីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ ព្តូវបាន
រិនិតយនិងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគ តិភារ ព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

សរម្ាភារ

សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

សូចនាររគ្នា ឺះព្បចាំព្តីម្មស
តម ១

តម ២

តម ៣

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)
តម ៤

ទ្សាយបញ្ហា

ដោេះទ្សាយ

របាយ

របាយ

របាយ

របាយ

ទ្បឈម្កនុងការ

បញ្ហាទ្បឈម្

ការណ៍ណោេះ

ការណ៍ណោេះ

ការណ៍ណោេះ

ការណ៍ណោេះ

អនុវត្តកផ្សនការ

ត្សាយបញ្ហា

ត្សាយបញ្ហា

ត្សាយបញ្ហា

ត្សាយបញ្ហា

សកម្មភាពនន

ទ្បឈមក្នុង

ទ្បឈមក្នុង

ទ្បឈមក្នុង

ទ្បឈមក្នុង

ការងារកក

ការអនុវត្ត

ការអនុវត្ត

ការអនុវត្ត

ការអនុវត្ត

រទ្ម្ង់ការ

GDAP3/

GDAP3/

GDAP3/

GDAP3/

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញ

MAP3

MAP3

MAP3

MAP3

ថវិកា រដា

ថវិកា នដគ្ូ

ោានលព្ោង

អនរទ្ទ្ួេ
ខុសព្តូវ

វត្ថុសាធារណៈ

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី៣៖
ចាំលណះដឹង គ្ាំនិត្រួ ចល្រើម្ អនុសាសន៍ នវនុវតរ ន៍ ជាំនួយបលចច រលទ្ស និងសម្តថ ភារធនធានម្នុសស ព្តូវបាន្រេជ
់ ូនព្រសួង-សាថប័នពារ់រ័នធ ព្បរបលដ្ឋយគ្ុណភារនិងព្តូវបានយរលៅលព្បើ
ព្បាស់ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ

េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

សរម្ាភារ

សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ
ទ្ត្ីាសរី៤

សូចនាររគ្នា ឺះព្បចាំព្តីម្មស
តម្ ១

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)

តម ២

តម្ ៣

តម្ ៤

ដសចកតីទ្ ង

ដសចកតីទ្ ង

ដសចកតីទ្ ង

៣.១.សម្ត្ថភាពធនធាន

៣.១.១.ដរៀបចាំ

ានកផ្សនការ

ម្នុសេសត ីពីជាំនញ និង

កផ្សនការកសាង

កសាងសម្ត្ថ-

កផ្សនការ

កផ្សនការ

កផ្សនការ

ការសទ្ម្បសទ្ម្ួល របស់

សម្ត្ថភាពរបស់

ភាព របស់ អ.រ

កសាង

កសាង

កសាង

អ.រ.ហ និង ទ្កសួង-សាថ

អ.រ.ហសទ្ាប់

.ហ

សម្ត្ថភាព

សម្ត្ថភាព

សម្ត្ថភាព

ប័ន ទ្ត្ូវបានពទ្ងឹង

ឆ្នាំ២០១៧ និង/

ទ្ត្ូវបាន

ទ្ត្ូវបាន

ទ្ត្ូវបាន

ឬ ឆ្នាំបនត បនាប់

ដរៀបចាំ

ោក់ជូន

អនុម្័ត្

អនរទ្ទ្ួេ
ខុសព្តូវ

ថវិកា រដា

ថវិកា នដគ្ូ

ោានលព្ោង

-

-

-

-

១៨២ ២០០

-

កផ្សនកទាំង៧

-

-

-

កផ្សនកទាំង៧

ដោក
ដយត្ វើកណល

ថ្ននក់ ឹកនាំ
៣.១.២.ពទ្ងឹង

ានរបាយ

សម្ត្ថភាពម្ន្តនត ី

ការណ៍សតីពីការ

អ.រ.ហ. តាម្

ចូលរួម្វរគ

រយៈការចូលរួម្

បណតុេះបណា
ត ល

វរគបណតុេះបណា
ត

និងសិកាខសាោ

- ៥នក់កនុង
ឆាសរី១
- ៥នក់កនុង
ឆាសរី២

ម្ន្តនត ី៥នក់

ម្ន្តនត ី៥នក់

ទ្ត្ូវបាន

ទ្ត្ូវបាន

បណុត េះ

បណុត េះ

បណា
ត ល

បណា
ត ល

ានរបាយ

ានរបាយ

ល សិកាខសាោ
ទាំងកនុងនិង
ដទ្ៅទ្បដរស
៣.១.៣.ដរៀបចាំ

ានរបាយ ការ

កិចចទ្បជុាំតាម្

ណ៍៍សដងខបសត ីពី

ការណ៍៍

ការណ៍៍

កផ្សនកនីម្ួយៗនន

ការកចក រំកលក

សដងខបសត ីពី

សដងខបសត ីពី

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

២ ងកនុង ១ឆ្នាំ
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េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី៣៖
ចាំលណះដឹង គ្ាំនិត្រួ ចល្រើម្ អនុសាសន៍ នវនុវតរ ន៍ ជាំនួយបលចច រលទ្ស និងសម្តថ ភារធនធានម្នុសស ព្តូវបាន្រេជ
់ ូនព្រសួង-សាថប័នពារ់រ័នធ ព្បរបលដ្ឋយគ្ុណភារនិងព្តូវបានយរលៅលព្បើ
ព្បាស់ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ

េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

សរម្ាភារ
អ.រ.ហ. ដ ើម្បី

សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

បរពិដសាធន៍

សូចនាររគ្នា ឺះព្បចាំព្តីម្មស
តម្ ១

តម ២

តម្ ៣

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)
តម្ ៤

ការកចក

ការកចក

កចករំកលកបរ

រំកលកបរ

រំកលកបរ

ពិដសាធន៍

ពិដសាធន៍

ពិដសាធន៍

៣.១.៤.រសេន

- ម្ន្តនត ី២០នក់

- ទ្ត្ីាសរី២

ម្ន្តនត ី២០

ម្ន្តនត ី២០

កិចចសិកាសត ីពី

ដធវើ ាំដណើរ

- ទ្ត្ីាសរី៣

នក់ដធវើ

នក់ទ្ត្ូវ

ការទ្រប់ទ្រង

រសេនកិចច

ចាំណូលនិងទ្ចក

សិកាសត ីពីការ

រសេនកិចច

បណា
ត លសត ី

ដចញចូលកត្

ទ្រប់ទ្រង

សិកាសត ីពី

ការដរៀបចាំ

ម្ួយនិងដរៀបចាំ

ចាំណូល និង

ការទ្រប់

និងអនុវត្ត

វរគបណតុេះ បណា
ត

ទ្ចកដចញចូល

ទ្រងចាំណូល

ថវិកា, កិចច

លជាំនញសត ីពី

កត្ម្ួយ

និងទ្ចក

លរធកម្ម និង

ដចញចូលកត្

ទ្រប់ទ្រង

ម្ួយ

ទ្រពយ

ការដរៀបចាំ និង

- ម្ន្តនត ី២០ នក់

ាំដណើរ

ថវិកា នដគ្ូ

ោានលព្ោង

១៥០ ៤០០

-

-

ខុសព្តូវ

បានបណុត េះ

អនុវត្តថ វិកា,

ទ្ត្ូវបានបណតុេះ

កិចចលរធកម្ម

បណា
ត លសត ីការ

សម្បត្តិរ ា

សាធារណៈ និង

ដរៀបចាំនិង អនុ

។ល។

ការទ្រប់ទ្រង

វត្តថ វិកា, កិចច

ទ្រពយសម្បត្តិរ ា

លរធកម្ម និង

។ល។

ទ្រប់ទ្រងទ្រពយ

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

ថវិកា រដា

អនរទ្ទ្ួេ

ដោក
ដយត្ វើកណល
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េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី៣៖
ចាំលណះដឹង គ្ាំនិត្រួ ចល្រើម្ អនុសាសន៍ នវនុវតរ ន៍ ជាំនួយបលចច រលទ្ស និងសម្តថ ភារធនធានម្នុសស ព្តូវបាន្រេជ
់ ូនព្រសួង-សាថប័នពារ់រ័នធ ព្បរបលដ្ឋយគ្ុណភារនិងព្តូវបានយរលៅលព្បើ
ព្បាស់ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ

េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

សរម្ាភារ

សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

សូចនាររគ្នា ឺះព្បចាំព្តីម្មស
តម្ ១

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)

តម ២

តម្ ៣

តម្ ៤

កផ្សនការ

ដសចកតីទ្ ង

ដសចកតីទ្ ង

កផ្សនការ

ថវិកា រដា

ថវិកា នដគ្ូ

ោានលព្ោង

-

-

-

១ ១៤០

-

-

អនរទ្ទ្ួេ
ខុសព្តូវ

សម្បត្តិ រ ា។
ល។

៣.២. សម្ត្ថភាពសាថប័ន

៣.២.១.សហ

ានកផ្សនការ

ទ្ត្ីាសរី៤

(អ.រ.ហ, វិរាសាថន

ការជាម្ួយ វិរា

កសាងសម្ត្ថ

កសាង

បឋម្ទ្ត្ូវ

បឋម្ទ្ត្ូវ

កសាង

ដស ាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ

សាថនដស ាកិចច

ភាព

សម្ត្ថភាព

បានដរៀបចាំ

បានោក់

សម្ត្ថភាព

និងទ្កសួង-សាថប័ន) ទ្ត្ូវ

និងហិរញ្ញវត្ថុ

ទ្ត្ូវបានពិ

ជូនថ្ននក់

ទ្ត្ូវបាន

បានពទ្ងឹង

ដរៀបចាំកផ្សនការក

កាជាម្ួយ

ឹកនាំ

សាងសម្ត្ថ-

EFI

ពិនិត្យ

ភាពសទ្ាប់

ដរៀបចាំ
ដោក
ដយត្ វើកណល

ទ្កសួង-សាថប័ន
ដទ្កាម្កម្ម វិធី
កករទ្ម្ង់ការ
ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញ
វត្ថុសាធារណៈ
៣.២.២.ដធវើការ
វាយត្នម្ាអាំពី

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

ានរបាយ
ការណ៍វាយត្នម្ា

ទ្ត្ីាសរី៣

ទ្កបែ័ណឌ
វាយត្នម្ា

ានរបាយ
ការណ៍វាយ

ដោក
ដយត្ វើកណល
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ចាំលណះដឹង គ្ាំនិត្រួ ចល្រើម្ អនុសាសន៍ នវនុវតរ ន៍ ជាំនួយបលចច រលទ្ស និងសម្តថ ភារធនធានម្នុសស ព្តូវបាន្រេជ
់ ូនព្រសួង-សាថប័នពារ់រ័នធ ព្បរបលដ្ឋយគ្ុណភារនិងព្តូវបានយរលៅលព្បើ
ព្បាស់ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ

េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

សរម្ាភារ

សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

សូចនាររគ្នា ឺះព្បចាំព្តីម្មស
តម្ ១

តម ២

តម្ ៣

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)
តម្ ៤

ថវិកា រដា

ថវិកា នដគ្ូ

ោានលព្ោង

អនរទ្ទ្ួេ
ខុសព្តូវ

ទ្បសិរភា
ធ ពនន

ដលើទ្បសិរភា
ធ ព

ទ្ត្ូវបាន

ត្នម្ាដលើ

និងកផ្សនករ ាបា

ការដទ្បើទ្បាស់

ននការដទ្បើទ្បាស់

ដរៀបចាំ

ទ្បសិរភា
ធ ព

លនិង

ជាំនួយបដចចក

ជាំនួយបដចចក-

ននការដទ្បើ

ហិរញ្ញវត្ថុ

ដរសនិងត្ទ្ម្ូវ

ដរសនិងត្ទ្ម្ូវ

ទ្បាស់ជន
ាំ ួយ

ការជាំនួយ

ការជាំនួយ

បដចចកដរស

បដចចកដរស

បដចចកដរស

របស់អងគភាព
ដទ្កាម្ឱវារ
កសហវ
៣.២.៣.ដរៀបចាំ

ានរបាយ

កិចចទ្បជុាំតាម្

ានរបាយ

ានរបាយ

ការណ៍សដងខប

ការណ៍

ការណ៍

កផ្សនកដ ើម្បី

សត ីពីការ

សដងខបសត ីពី

សដងខបសត ីពី

កចករំកលក

កចករំកលក

ការកចក

ការកចក

បរពិដសាធន៍

បរដសាធន៍

រំកលកបរ

រំកលកបរ

ពិដសាធន៍

ពិដសាធន៍

(GDP3/

២ ង កនុង១ ឆ្នាំ

-

-

-

កផ្សនកទាំង៧

MAP3)របស់
ទ្កសួង-សាថប័ន
កនុងការអនុវត្ត
ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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ចាំលណះដឹង គ្ាំនិត្រួ ចល្រើម្ អនុសាសន៍ នវនុវតរ ន៍ ជាំនួយបលចច រលទ្ស និងសម្តថ ភារធនធានម្នុសស ព្តូវបាន្រេជ
់ ូនព្រសួង-សាថប័នពារ់រ័នធ ព្បរបលដ្ឋយគ្ុណភារនិងព្តូវបានយរលៅលព្បើ
ព្បាស់ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ

េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

សរម្ាភារ

សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

សូចនាររគ្នា ឺះព្បចាំព្តីម្មស
តម្ ១

តម ២

តម្ ៣

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)
តម្ ៤

ថវិកា រដា

ថវិកា នដគ្ូ

ោានលព្ោង

អនរទ្ទ្ួេ
ខុសព្តូវ

កម្ម វិធីកករទ្ម្ង់
ការទ្រប់ទ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ
៣.២.៤.ដរៀបចាំ

ម្ន្តនត ីបដងាគល

វរគបណតុេះ

ចាំនួន៥៥នក់

បដងាគល

បណា
ត លសត ីពី

យល់ ឹងអាំពី

ចាំនួន៥៥

ជាំនញ

ជាំនញសទ្ម្ប

នក់យល់

សទ្ម្បសទ្ម្ួល/

សទ្ម្ួល/

រាំនក់រាំនង

រាំនក់រាំនង

ជាំនញ

សាធារណៈ

សាធារណៈ

សទ្ម្ប

ល់ម្ន្តនត ីតាម្

ទ្ត្ីាសរី៣

ម្ន្តនត ី

ដោក

ឹងអាំពី

សទ្ម្ួល/

ទ្កសួង-សាថប័ន

រាំនក់រាំនង

និងអងគភាព

សាធារណៈ

ដយត្ វើកណល
-

-

-

និងដោក
ាស សុែ
ដសនសាន

ដទ្កាម្ឱវារ ក
សហវ

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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ចាំលណះដឹង គ្ាំនិត្រួ ចល្រើម្ អនុសាសន៍ នវនុវតរ ន៍ ជាំនួយបលចច រលទ្ស និងសម្តថ ភារធនធានម្នុសស ព្តូវបាន្រេជ
់ ូនព្រសួង-សាថប័នពារ់រ័នធ ព្បរបលដ្ឋយគ្ុណភារនិងព្តូវបានយរលៅលព្បើ
ព្បាស់ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ

េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

សរម្ាភារ

សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

សូចនាររគ្នា ឺះព្បចាំព្តីម្មស
តម្ ១

ទ្ត្ីាសរី៤

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)

តម ២

តម្ ៣

តម្ ៤

ឯកសារ ក់

ដសចកតីទ្ ង

ាន

៣.៣.សងគត្ិភាពនន

៣.៣.១.ដរៀបចាំ

ដសៀវដៅម្រគុ

ទ្បព័នធនិងលិែិត្បោាន

ដសៀវដៅ

ដរសក៍ទ្រប់ទ្រង

ព័នធទ្ត្ូវបាន

បឋម្ទ្ត្ូវ

ដសៀវដៅ

រត្ិយុត្តសទ្ាប់ទ្រប់ទ្រង

ម្រគុដរសក៍

ហិរញ្ញវត្ថុ

ទ្បម្ូលផ្សតុាំ

បានោក់

ម្រគុដរសក៍

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទ្ត្ូវ

ទ្រប់ទ្រង

សាធារណៈ

និង វិភារ

ទ្បជុាំនផ្សាកនុង

និងផ្សេពវ

បានពទ្ងឹងនិងផ្សលិត្

ហិរញ្ញវត្ថុ

(EU/GSC) ទ្ត្ូវ

រកចាំណុច

ផ្សាយ

សាធារណៈ

បានផ្សេពវផ្សាយ

កងវេះខាត្

អនុវត្ត

ថវិកា រដា

ថវិកា នដគ្ូ

ោានលព្ោង

អនរទ្ទ្ួេ
ខុសព្តូវ

ដោក
៣ ដយត្

-

-

៣០ ០០០

វើកណល

និងកផ្សនករ ាបា
លនិងហិរញ្ញវត្ថុ

របស់ EU/
របស់ អ.រ.ហ.
៣.៣.២.សហ-

ានដសចកតី

ការជាម្ួយ អរគ

ទ្ត្ីាសរី៤

ានដសចកតី

ានដសចកតី

- ម្.រ.ហ.

ានដសចកតី

ទ្ ងដលើករី១

ទ្ ងាត្ិ-

ទ្ ងបឋម្

របស់

ទ្ ងដលើក

ដលខាធិការ

ននដសៀវដៅម្រគុ

កានុទ្កម្

ទ្កសួង

រី១

ោាននន កសហវ

ដរសក៍ទ្រប់ទ្រង

ដស ាកិចច

ដរៀបចាំម្រគុដរស

ហិរញ្ញវត្ថុ

និងហិរញ្ញ

ក៍ទ្រប់ទ្រង

សាធារណៈ

វត្ថុទ្ត្ូវបាន

ហិរញ្ញវត្ថុ

របស់ទ្កសួង

ោក់ឱយ

សាធារណៈ

ដស ាកិចចនង
ិ

ពិភាកាជា

របស់ កសហវ

ហិរញ្ញវត្ថុ

ម្ួយអនត រ

ដោក
-

-

៣០ ០០០

ដយត្ វើកណល

អរគនយក
ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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ចាំលណះដឹង គ្ាំនិត្រួ ចល្រើម្ អនុសាសន៍ នវនុវតរ ន៍ ជាំនួយបលចច រលទ្ស និងសម្តថ ភារធនធានម្នុសស ព្តូវបាន្រេជ
់ ូនព្រសួង-សាថប័នពារ់រ័នធ ព្បរបលដ្ឋយគ្ុណភារនិងព្តូវបានយរលៅលព្បើ
ព្បាស់ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ

េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

សរម្ាភារ

សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

សូចនាររគ្នា ឺះព្បចាំព្តីម្មស
តម្ ១

តម ២

តម្ ៣

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)
តម្ ៤

ថវិកា រដា

ថវិកា នដគ្ូ

ោានលព្ោង

អនរទ្ទ្ួេ
ខុសព្តូវ

ោានបដចចក
ដរស
- ម្.រ.ហ.
របស់
ទ្កសួង
ដស ាកិចច
និង
ហិរញ្ញវត្ថុ
ទ្ត្ូវបាន
ដរៀបចាំកក
សទ្ម្ួល
៣.៣.៣.ដរៀបចាំ

ានដសចកតី

ម្រគុដរសក៍

ទ្កុម្

ឯកសារ ក់

ដសចកតីទ្ ង

ានដសចកតី

ទ្ ងម្រគុដរសក៍

ការងារ

ព័នធទ្ត្ូវ

បឋម្ទ្ត្ូវ

ទ្ ងបឋម្

ទ្រប់ទ្រង

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញ

បដចចកដរស

ទ្បម្ូលផ្សតុាំ

បានោក់

ហិរញ្ញវត្ថុ សា

វត្ថុសាធារណៈ

ទ្ត្ូវបាន

និង វិភារ

ទ្បជុាំនផ្សាកនុង

ធារណៈ របស់

របស់រោាភិបាល

ដរៀបចាំ និង

រកចាំណុច ក

ោងត្ិច

ងវេះខាត្

រាជរោាភិបាល

ទ្ត្ីាសរី៤

ដោក
-

-

-

កបន ធីរុងគ
និងដោក
ដយត្ វើកណល

ជាំនញការ
ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី៣៖
ចាំលណះដឹង គ្ាំនិត្រួ ចល្រើម្ អនុសាសន៍ នវនុវតរ ន៍ ជាំនួយបលចច រលទ្ស និងសម្តថ ភារធនធានម្នុសស ព្តូវបាន្រេជ
់ ូនព្រសួង-សាថប័នពារ់រ័នធ ព្បរបលដ្ឋយគ្ុណភារនិងព្តូវបានយរលៅលព្បើ
ព្បាស់ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ

េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

សរម្ាភារ

សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

សូចនាររគ្នា ឺះព្បចាំព្តីម្មស
តម្ ១

តម ២

តម្ ៣

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)
តម្ ៤

ថវិកា រដា

ថវិកា នដគ្ូ

ោានលព្ោង

អនរទ្ទ្ួេ
ខុសព្តូវ

កនុងទ្សុក២
រូបទ្ត្ូវបាន
ដទ្ជើសដរើស
៣.៣.៤.

បញ្ហាទ្បឈម្

ដរៀងរាល់

បញ្ហា

របាយ

របាយ

របាយ

កាំណត្់បញ្ហា

ទ្ត្ូវបានកាំណត្់

ទ្ត្ីាស

ទ្បឈម្ទ្ត្ូវ

ការណ៍សតីពី

ការណ៍សតីពី

ការណ៍សតីពី

ទ្បឈម្ទ្បទក់

និងានរបាយ

បានកាំណត្់

ការដោេះ

ការដោេះ

ការដោេះ

ទ្កឡាោនរវាង

ការណ៍សតីពីការ

ទ្សាយបញ្ហា

ទ្សាយបញ្ហា

ទ្សាយបញ្ហា

កាំកណរទ្ម្ង់

ដោេះទ្សាយ

ទ្បឈម្

ទ្បឈម្

ទ្បឈម្

ទាំងបី PFM,

បញ្ហាទ្បឈម្

បណឌិត្
-

៦៤ ០០០

-

PAR និង D&D

កហ៊ែល ចាំដ រើន
និងដោក
ប៊ែូ វងេសុខា

និងដរៀបចាំកិចច
ទ្បជុាំដោេះ
ទ្សាយ
៣.៣.៥.ដរៀបចាំ

ានកផ្សនការ

កផ្សនការ

កផ្សនការ

កផ្សនការ

សកម្មភាព

សកម្មភាព

សកម្មភាព

សកម្មភាព

ទ្បទក់ទ្កឡាោន

ទ្បទក់

ទ្បទក់

ទ្បទក់ ទ្កឡាោន

រវាងកាំកណ

ទ្កឡាោន

ទ្កឡាោន

រវាង កាំកណ

រទ្ម្ង់ទង
ាំ បី

រវាងកាំកណ

រវាងកាំកណ

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

ទ្ត្ីាសរី៣

បណឌិត្
-

-

-

កហ៊ែល ចាំដ រើន
និងដោក
ប៊ែូ វងេសុខា
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េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី៣៖
ចាំលណះដឹង គ្ាំនិត្រួ ចល្រើម្ អនុសាសន៍ នវនុវតរ ន៍ ជាំនួយបលចច រលទ្ស និងសម្តថ ភារធនធានម្នុសស ព្តូវបាន្រេជ
់ ូនព្រសួង-សាថប័នពារ់រ័នធ ព្បរបលដ្ឋយគ្ុណភារនិងព្តូវបានយរលៅលព្បើ
ព្បាស់ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ

េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

សរម្ាភារ

សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

សូចនាររគ្នា ឺះព្បចាំព្តីម្មស
តម្ ១

តម ២

តម្ ៣

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)
តម្ ៤

រទ្ម្ង់ ទាំងបី

PFM, PAR

រទ្ម្ង់ទង
ាំ

រទ្ម្ង់ទង
ាំ បី

PFM, PAR និង

និង D&D

បីPFM,

PFM, PAR

PAR និង

និង D&D

D&D ទ្ត្ូវ

ទ្ត្ូវបាន

បាន កាំណត្់

កាំណត្់

ានដសចកតី

ានដសចកតី

ានរបាយ

ទ្ ងរី១

ទ្ ងរី២

ការណ៍វាយ

D&D

៣.៣.៦.វាយ

ានរបាយ

ទ្ត្ីាសរី៤

ត្នម្ាទ្កបែ័ណឌ

ការណ៍សតីពីការ

ចាំណាយសាធារ

វាយត្នម្ា

ត្នម្ា

ណៈ របស់

ទ្កបែ័ណឌ

ទ្កបែ័ណឌ

ទ្បដរស កម្ពុជា

ចាំណាយសាធារ

ចាំណាយសា

ណៈ របស់

ធារណៈ

ទ្បដរស កម្ពុជា

របស់កម្ពុជា

៣.៣.៧.ដរៀបចាំ

នីត្ិ វិធីទ្ត្ូវបាន

នីត្ិ វិធីសទ្ាប់

ដរៀបចាំ និង ការ

បានដរៀបចាំ

ដលើករឹកចិត្ត

ដលើករឹកចិត្តទ្ត្ូវ

និងការ

បានផ្សតល់ជន
ូ

ដលើករឹក

កករទ្ម្ង់តាម្

ទ្កុម្ការងារកក

ចិត្តទ្ត្ូវបាន

ទ្កសួង សាថប័ន

រទ្ម្ង់

ផ្សតល់ជន
ូ

ល់ទ្កុម្ការងារ

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

ទ្ត្ីាសរី២

ថវិកា រដា

ថវិកា នដគ្ូ

ោានលព្ោង

អនរទ្ទ្ួេ
ខុសព្តូវ

ដោក
-

-

-

កបន ធីរុងគ
និងដោក
អ៊ែុង លុយណា

នីត្ិ វិធីទ្ត្ូវ

-

-

-

បណឌិត្
កហ៊ែល ចាំដ រើន
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េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី៣៖
ចាំលណះដឹង គ្ាំនិត្រួ ចល្រើម្ អនុសាសន៍ នវនុវតរ ន៍ ជាំនួយបលចច រលទ្ស និងសម្តថ ភារធនធានម្នុសស ព្តូវបាន្រេជ
់ ូនព្រសួង-សាថប័នពារ់រ័នធ ព្បរបលដ្ឋយគ្ុណភារនិងព្តូវបានយរលៅលព្បើ
ព្បាស់ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ

េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦

សរម្ាភារ

សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
សូចនាររគ្នា ឹះ
ទ្កសួង សាថប័ន

លោេលៅ

សូចនាររគ្នា ឺះព្បចាំព្តីម្មស
តម្ ១

តម ២

តម្ ៣

ថវិកា (គ្ិតជាពាន់ លរៀេ)
តម្ ៤

ថវិកា រដា

ថវិកា នដគ្ូ

ោានលព្ោង

អនរទ្ទ្ួេ
ខុសព្តូវ

ទ្កុម្ការងារ
កករទ្ម្ង់
ទ្កសួង
សាថប័ន

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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ឧបសម្ព័នធ ឃ. ក្នការសរម្ាភាររយៈលរេម្ធយម្ ២០១៦-២០១៨

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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ឧបសម្ព័នធ ឃ. ក្នការសរម្ាភាររយៈលរេម្ធយម្ ២០១៦-២០១៨
ឃ១. ក្នការសរម្ាភាររួម្ រយៈលរេម្ធយម្ ២០១៦-២០១៨
ឹ នាំនង
ក១. ការងារ ក
ិ ទ្រប់ទ្រង
១. ដរៀបចាំរបាយការណ៍វាយត្នម្ា PFM ទ្បចាាំឆ្នាំ ២០១៤
២. ដរៀបចាំដបាេះពុម្ព និងកចកផ្សាយរបាយការណ៍លរធផ្សលវាយត្នម្ាទ្បព័នធទ្រប់ទ្រងហិញ្វញ ត្ថសា
ុ ធារណៈ (PEFA)
៣. ដរៀបចាំដបាេះពុម្ពចកខុ វិស័យនិងយុរសា
ធ ន្តសត សត ព
ី ីកម្ម វិធីកកទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ាំណាក់កាលរី៣
៤. ផ្សេពវផ្សាយកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ាំណាក់កាលរី៣ និងជាំរញ
ុ ការអនុវត្តកផ្សនការសកម្មភាពរបស់ ទ្កសួងសាថប័ន (MAP3)
៥. ពិនិត្យនិង កកលម្ែដោលការណ៍នង
ិ យនតការទ្ត្ួត្និត្យ តាម្ោននិងវាយត្នម្ាសម្ិរក
ធ ម្មរបស់អ.រ.ហ.និងម្ន្តនតអ
ី .រ.ហ.
៦. ទ្បជុាំទ្ត្ួត្ពិនិត្យវឌ្ឍនភាពកផ្សនការសកម្មភាពលម្ែត្
ិ តាម្ទ្កុម្នីម្យ
ួ ៗទ្បចាាំកែ
៧. ទ្ត្ួត្ពិនត្
ិ យការអនុវត្តកផ្សនការសកម្មភាព និងវាយត្នម្ាការអនុវត្តថ វិកា ក់កណា
ត លឆ្នាំ និងទ្បចាាំឆ្នាំរបស់ អ.រ.ហ. និងកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ
ឹ និងវាយត្នម្ាការអនុវត្តបរបញ្ហានផ្សាកង
ិ ័យការងាររបស់ អ.រ.ហ.
៨. ពទ្ងង
នុ និង វន
៩. វាយត្នម្ាសម្ិរក
ធ ម្មម្ន្តនតទ្ី បចាាំឆ្នាំ និងដរៀបចាំកផ្សនការដទ្ជើសដរើសម្ន្តនតទ្ី បចាាំឆ្នាំសទ្ាប់អ.រ.ហ.
១០. វាយត្នម្ានិងកកសទ្ម្ួលទ្បចាាំឆ្នាំដលើកផ្សនការសកម្មភាពលម្ែត្
ិ តាម្កផ្សនកនីម្យ
ួ ៗ /អ.រ.ហ.
១១. វាយត្នម្ាការអនុវត្តនង
ិ កកលម្ែទ្បចាាំឆ្នាំកនុងករណីចាាំបាច់ដលើដោលការណ៍ និងយនតការទ្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្ោន និងវាយត្នម្ារបស់អ.រ.ហ. និងម្ន្តនតី
១២. បញ្ច ប់ការដរៀបចាំកផ្សនការសកម្មភាពលម្ែិត្ ណា
ាំ
ក់កាលរី៣ របស់អរគដលខាធិការ-ោាន អោគរធិការោាន វិរាសាថន និងអរគនយកោាន កសហវ (GDAP3), ទ្កុម្ការងារ
ទ្រប់ទ្រងរដទ្ាងព័ត្ា
៌ នវិរា (FMWG)និង ទ្កសួង សាថប័ន (MAP3)
១៣. កកសទ្ម្ួលកផ្សនការសកម្មភាពរួម្ ាំណាក់កាលរី៣ដោយកកលម្ែសូចនករឱយានភាពទ្រប់ទ្ជុងដទ្ជាយ និង រំដលចសូចនកររនាឺេះទ្បចាាំឆ្នាំ ដ ើម្បីដធវជា
ើ ម្ូលោានសទ្ាប់
ដរៀបចាំ GDAP3និង MAP3 សទ្ាប់ឆ្នាំ ២០១៧-២០១៩ និងកាំណត្់ត្ទ្ម្ូវការធនធានហិរញ្ញវត្ថុ
១៤. ដរៀបចាំ វិធីសាន្តសត ោក់ពន
ិ ាុសទ្ាប់វាយត្នម្ាកផ្សនការសកម្មភាព ាំណាក់កាលរី៣
១៥. បញ្ច ប់ការដរៀបចាំ វិធីសាន្តសត ោក់ពន
ិ ាុសទ្ាប់វាយត្នម្ាកផ្សនការសកម្មភាព ណា
ាំ
ក់កាលរី៣
១៦. អនុវត្តយនតការដោេះទ្សាយបញ្ហាទ្បឈម្កនុងការអនុវត្តកផ្សនការសកម្មភាពននការងារកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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១៧. ដរៀបចាំម្រគុដរសក៍ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈរបស់រាជរោាភិបាល
១៨. កាំណត្់បញ្ហាទ្បឈម្ទ្បទក់ទ្កឡាោនរវាងកាំកណរទ្ម្ង់ទង
ាំ បី PFM,PAR និង D&D និងដរៀបចាំកិចចទ្បជុាំ
១៩. វាយត្នម្ាទ្កបែ័ណឌចាំណាយសាធារណៈរបស់ទ្បដរសកម្ពុជា
២០. ដរៀបចាំនត្
ី ិ វិធីសទ្ាប់ដលើករឹកចិត្ត ល់ទ្កុម្ការងារកករទ្ម្ង់តាម្ទ្កសួង សាថប័ន
ឹ សមត្្ថភាពមន្តនតី អ.គ.ហ. តាមរយៈការចូលរួមវគ្គបណតុេះបណ្ត
២១. ពត្ងង
ត ល សិកាាសាលា ទាំងក្នុងនិងណត្ៅប្រណទស
ក២. ការងារជាំនញនិងសទ្ម្បសទ្ម្ួល
២២.ដរៀបចាំទ្ពឹត្តិបទ្ត្
២៣.ដរៀបចាំនង
ិ ដបាេះពុម្ពសឺម្ទ្ី កោស, Book Mark, ដសៀវដៅកត្់ទ្តា ,ែិត្បណណនង
ិ ទ្បត្ិរិនឆ្នាំ២០១៧
២៤. ដរៀបចាំ វើដ អូរាីប
២៥. ដរៀបចាំកម្ម វិធផ្ស
ី េពវផ្សាយអាំពក
ី ម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈសទ្ាប់សាធារណជន
២៦. ផ្សេពវផ្សាយវិធសា
ី ន្តសត ោក់ពន
ិ ាុសទ្ាប់វាយត្នម្ាកផ្សនការសកម្មភាព ាំណាក់កាលរី៣
២៧. កកសទ្ម្ួល និងោក់ឱយអនុវត្តរទ្ម្ង់របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពទ្បចាាំទ្ត្ីាស និងទ្បចាាំឆ្នាំសទ្ាប់ កសហវ និងទ្កសួង-សាថប័ន
ិ ន និងនីត្ិ វិធនី នការដរៀបចាំ ការអនុវត្ត ការទ្ត្ួត្ពិនត្
២៨. ផ្សេពវផ្សាយនិងកណនាំការអនុវត្តសារាចរសត ីពី វធា
ិ យតាម្ោន និងការវាយត្នម្ាដលើការងារកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ
២៩. តាម្ោន និងទ្ត្ួត្ពិនត្
ិ យការអនុវត្តកផ្សនការសកម្មភាព GDAP3 និង MAP3
៣០. ដរៀបចាំកផ្សនការកសាងសម្ត្ថភាពរបស់ អ.រ.ហ សទ្ាប់ឆ្នាំ២០១៧ និង/ឬ ឆ្នាំបនតបនាប់
៣១. ដរៀបចាំកិចចទ្បជុតា
ាំ ម្កផ្សនកនីម្យ
ួ ៗនន អ.រ.ហ. ដ ើម្បីកចករំកលកបរពិដសាធន៍
៣២.រសេនកិចចសក
ិ ាសត ព
ី ីការទ្រប់ទ្រងចាំណូល និងទ្ចកដចញចូលកត្ម្ួយនិងដរៀបចាំវរគបណតុេះបណា
ត លជាំនញសត ព
ី ីការដរៀបចាំនង
ិ អនុវត្តថ វិកា,កិចល
ច រធកម្មសាធារណៈ និងការ
ទ្រប់ទ្រងទ្រពយសម្បត្តិរ ា ..ល
៣៣.សហការជាម្ួយ វិរាសាថនដស ាកិចន
ច ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុដរៀបចាំកផ្សនការកសាងសម្ត្ថភាពសទ្ាប់ទ្កសួង-សាថប័នដទ្កាម្កម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ
៣៤.ដរៀបចាំកិចចទ្បជុតា
ាំ ម្កផ្សនកដ ើម្បីកចករំកលក បរពិដសាធន៍ (MAP3)របស់ទ្កសួង-សាថប័នកនុងការអនុវត្តកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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៣៥.ដរៀបចាំវរគបណតុេះ បណា
ត លសត ព
ី ជ
ី ាំនញសទ្ម្បសទ្ម្ួល/រាំនក់រាំនងសាធារណៈ ល់ម្ន្តនតីបដងាគលតាម្ទ្កសួង-សាថប័ននិងអងគភាពដទ្កាម្ឱវារ កសហវ
៣៦. សហការជាម្ួយអរគដលខាធិការោាននន កសហវ ដរៀបចាំម្រគុដរសក៍ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈរបស់កសហវ
៣៧.ដរៀបចាំកផ្សនការសកម្មភាពទ្បទក់ទ្កឡាោនរវាងកាំកណរទ្ម្ង់ទង
ាំ បី PFM, PAR និង D&D
ក៣. ការងាររ បា
ា លនិងហិរញ្ញវត្ថុ
៣៨.ដរៀបចាំពិធទ្ី បកាសោក់ឱយអនុវត្ត ាំណាក់កាលរី៣និង កិចចទ្បជុាំទ្ត្ួត្ពិនត្
ិ យវាយត្នម្ាវឌ្ឍនភាពទ្បចាាំ ឆ្នាំ២០១៥ននកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
៣៩. ដរៀបចាំកម្ម វិធផ្ស
ី េពវផ្សាយអាំពក
ី ម្ម វិធី កករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈសទ្ាប់ម្ន្តនតរា
ី ជការ
៤០. ដរៀបចាំ វិបសេនរបស់ អ.រ.ហ.ទ្បចាាំឆ្នាំ
៤១. ដរៀបចាំកផ្សនការសកម្មភាពលម្ែត្
ិ សទ្ាប់អនុវត្តតាម្កផ្សនកទាំង៧
៤២. ដធវើបចចុបបននភាពដសៀវដៅម្រគុដរស៍ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ WB
៤៣.ទ្បត្ិបត្តកា
ិ រការងាររ ាបាលហិរញ្ញវត្ថល
ុ រធកម្មទ្សបតាម្នីត្ិ វិធីក លានជាធរាន សទ្ាប់ោាំទ្រ ល់ ាំដណើរការកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ
៤៤. សទ្ម្បសទ្ម្ួលការអនុវត្តរដទ្ាងថវិកានិងកផ្សនការលរធកម្មឆ្នាំ២០១៦ របស់អ.រ.ហ និងអរគនយកោានទ្បកបដោយស័កតិសិរភា
ធ ពនិងទ្បសិរភា
ធ ព
៤៥. ដរៀបចាំរដទ្ាងថវិកានិងកផ្សនការលរធកម្មរបស់កម្ម វិធកី ករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទាំងម្ូលទ្បកបដោយសុទ្កឹត្ភាពនិងទ្បសិរភា
ធ ព
៤៦. បញ្ច ប់ការពិនិត្យនិងវាយត្នម្ាពត្
ី ទ្ម្ូវការធនធានហិរញ្ញវត្ថស
ុ ទ្ាប់ផ្សតលជ
់ ន
ូ ល់កសហវ និងទ្កសួងសាថប័ន កនុងការអនុវត្ត GDAP3/MAP3
៤៧. ទ្ត្ួត្ពិនត្
ិ យការអនុវត្តរដទ្ាងថវិកានិងកផ្សនការលរធកម្មរបស់កម្ម វិធី PFMទ្បចាាំឆាសនិងទ្បចាាំឆ្នាំ
៤៨. ដធវើការវាយត្នម្ាអព
ាំ ីទ្បសិរភា
ធ ពននការដទ្បើទ្បាស់ជន
ាំ យ
ួ បដចចកដរសនិងត្ទ្ម្ូវការជាំនយ
ួ បដចចកដរសរបស់អងគភាពដទ្កាម្ឱវារ កសហវ
៤៩. ដរៀបចាំដសៀវដៅម្រគុដរសក៍ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈរបស់ EU/របស់ អ.រ.ហ.។

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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ឃ២. ក្នការសរម្ាភារេម្ែិត រយៈលរេម្ធយម្ ២០១៦-២០១៨

េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី១៖
ការយេ់ដឹង ការទ្ទ្ួេសាគេ់អាំរីភារចាំបាច់ និងការលចះដឹងអាំរីទ្សសនវិស័យនិងការចូេរួម្អនុវតរ រម្ា វិធីករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ លដ្ឋយសាធារណជនព្គ្ប់ព្សទាប់
ជាន់ថានរ់និងម្ស្ដនរ ីរាជការព្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថានរ់ ព្តូវបានបលងកើនជាេាំដ្ឋប់រហូតសលព្ម្ចបានលរញលេញ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៧-២០១៩

សរម្ាភារ

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ
សូចនាររគ្នា ឹះ

១.១.ឧបករណ៍ផ្សេពវផ្សាយអាំពីកម្ម វិធីកក

១.១.១.ដរៀបចាំទ្ពឹត្តិបទ្ត្

រទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ

ទ្ពឹត្តិបទ្ត្ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំនិងដបាេះផ្សាយ

លោេលៅ
ឆាសរី១ និង ឆាសរី២ (ដរៀងរាល់ឆ្នាំ)

ចាំនួន២ ង កនុង១ ឆ្នាំ

ដោក
ាស សុែដសនសាន

ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំទ្បកបដោយរុណភាព និង
ោក់ឱយដទ្បើទ្បាស់ទ្បកបដោយ ទ្បសិរភា
ធ ព

១.១.២.ដរៀបចាំនិងដបាេះពុម្ពសម្
ឺ ី

- សឺម្ីទ្កោសចាំនួន៣៥០០ ចាប់

សឺម្ីទ្កោស , Book Mark, ដសៀវដៅ កត្់

ដោក

ទ្កោស, ដសៀវដៅកត្់ទ្តា,ែិត្ប

- Book Mark ចាំនួន៣៥០០ ចាប់

ទ្តា,ែិត្បណណ ,ទ្បត្ិរិន ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ និង

ាស សុែដសនសាន

ណណនិងទ្បត្ិរិនឆ្នាំ២០១៨,

- ដសៀវដៅកត្់ទ្តាចាំនន
ួ ៣៥០០ ចាប់

ដបាេះផ្សាយជាដរៀងរាល់ឆ្នាំទ្បកប ដោយ

២០១៩

- ែិត្បណណ ចាំនួន២៥០០ ចាប់
- ទ្បត្ិរិនចាំនួន១០០០ ចាប់ទ្ត្ូវបាន
ដរៀបចាំកកលម្ែ និងដបាេះផ្សាយ (ឆាសរី
១)

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

ដជារជ័យ

េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី១៖
ការយេ់ដឹង ការទ្ទ្ួេសាគេ់អាំរីភារចាំបាច់ និងការលចះដឹងអាំរីទ្សសនវិស័យនិងការចូេរួម្អនុវតរ រម្ា វិធីករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ លដ្ឋយសាធារណជនព្គ្ប់ព្សទាប់
ជាន់ថានរ់និងម្ស្ដនរ ីរាជការព្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថានរ់ ព្តូវបានបលងកើនជាេាំដ្ឋប់រហូតសលព្ម្ចបានលរញលេញ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៧-២០១៩

សរម្ាភារ

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ
សូចនាររគ្នា ឹះ

១.១.៣.ដរៀបចាំ វើដ អូរាីប

វើដ អូរាីប ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ កកលម្ែ និង

លោេលៅ
កែត្ុោ ឆ្នាំ២០១៦

ផ្សេពវផ្សាយ ដ ើម្បីបន្តញ្ហាបការយល់ ឹង

ដោក
ាស សុែដសនសាន

(ឆាសរី២)
១.១.៤.របាយការណ៍វាយត្នម្ា

របាយការណ៍វាយត្នម្ា PFM ទ្បចាាំឆ្នាំ

PFM ទ្បចាាំឆ្នាំ ២០១៦

២០១៦ ទ្ត្ូវបានដបាេះពុម្ពផ្សាយ (ឆាស

ចាំនួន ៥០០ កាល

ដោក
ាស សុែដសនសាន

រី១)
១.១.៥.ដរៀបចាំដបាេះពុម្ព និង កចក

ដរៀបចាំវាយត្នម្ាទ្បព័នធទ្រប់ទ្រង

ផ្សាយរបាយការណ៍លរធផ្សល វាយ

ហិញ្វញ ត្ថុសាធារណៈ (PEFA)

ទ្ត្ីាសរី២ ២០១៩

ប៊ែូ វងេសុខា

ត្នម្ាទ្បព័នធទ្រប់ទ្រងហិញ្វញ ត្ថុសា

និងដោក
ដយត្ វើកណល

ធារណៈ (PEFA)
១.១.៦.ដរៀបចាំដបាេះពុម្ពចកខុ វិស័យ
និងយុរសា
ធ ន្តសត សត ីពីកម្ម វិធី

ដោក

ដរៀបចាំទ្កបែ័ណឌកផ្សនការសកម្មភាពរួម្

ទ្ត្ីាសរី៣ ២០១៩

កផ្សនកទាំង៧

ាំណាក់កាលរី៤ (CAP4)

កកទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសា
ធារណៈ ាំណាក់កាលរី៣
១.២.កម្ម វិធីផ្សេពវផ្សាយអាំពីកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់

១.២.១.ដរៀបចាំកម្ម វិធីផ្សេពវផ្សាយ

សិកាខសាោចាំនួន ៥ដលើក និងសនន ិសីរ

- ឆាសរី១៖ សិកាខសាោចាំនួន២ដលើក

ដោក

ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទ្ត្ូវបាន

អាំពីកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង

ចាំនួន ១ដលើក សត ីពីកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការ

- ឆាសរី២៖ សិកាខសាោចាំនួន៣ដលើក

ាស សុែដសនសាន និង

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី១៖
ការយេ់ដឹង ការទ្ទ្ួេសាគេ់អាំរីភារចាំបាច់ និងការលចះដឹងអាំរីទ្សសនវិស័យនិងការចូេរួម្អនុវតរ រម្ា វិធីករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ លដ្ឋយសាធារណជនព្គ្ប់ព្សទាប់
ជាន់ថានរ់និងម្ស្ដនរ ីរាជការព្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថានរ់ ព្តូវបានបលងកើនជាេាំដ្ឋប់រហូតសលព្ម្ចបានលរញលេញ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៧-២០១៩

សរម្ាភារ

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ
សូចនាររគ្នា ឹះ

លោេលៅ

ដរៀបចាំនិងអនុវត្តទ្បកប ដោយទ្បសិរភា
ធ ព

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសទ្ាប់ម្ន្តនត ី

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទ្ត្ូវបាន

និងសនន ិសីរចាំនន
ួ ១ដលើក សត ីពីកម្ម វិធី

និងស័កតិសិរភា
ធ ព

រាជការ

ដរៀបចាំ និងផ្សេពវផ្សាយ ល់ម្ន្តនត ីរាជការ

កករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

កផ្សនករ ាបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ

ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ និងផ្សេពវផ្សាយ ល់ម្ន្តនត ី
រាជការ(ដរៀងរាល់ឆ្នាំ)
១.២.២.ដរៀបចាំកម្ម វិធីផ្សេពវផ្សាយ

បរឧដរាសនម្ចាំនួន ១ ដលើក និង

អាំពីកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង

ឆាសរី១៖ បរឧដរាសនម្ ១ដលើក

ដោក

បរយកការណ៍ចាំនួន១ដលើក សត ីពីកម្ម វិធី

- បរយកការណ៍ចាំនួន១ដលើក

ាស សុែដសនសាន

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ សទ្ាប់

កករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារ

- សនន ិសីរ ២ដលើក ១ ដលើក

សាធារណជន

ណៈទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ និងផ្សេពវផ្សាយ ល់
សាធារណៈជន (ឆាសរី១)

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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ាំ ីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ ព្តូវបានរិនិតយ
និងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគ តិភារព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៧-២០១៩

សរម្ាភារ

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ
សូចនាររគ្នា ឹះ

២.១ កផ្សនការសកម្មភាព ២០១៦អ.រ.

២.១.១.ដរៀបចាំ វិបសេនរបស់

វិបសេនរបស់ អ.រ.ហ. ទ្បចាាំឆ្នាំ ទ្ត្ូវបាន

ហ.ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំដ ើងឱយានសាន

អ.រ.ហ.ទ្បចាាំឆ្នាំ

ដរៀបចាំ

២.១.២.ដរៀបចាំកផ្សនការសកម្មភាព

ចកខុ វិស័យ យុរសា
ធ ន្តសត និងកផ្សនការសកម្មភាព

របស់អ.រ.ហ. និងកផ្សនការលម្ែិត្

ដ ើម្បីទ្រទ្រង់កម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញ

តាម្កផ្សនកនីម្ួយៗដ ើម្បីោាំទ្រកផ្សនការ

វត្ថុសាធារណៈទ្ត្ូវបានពិនិត្យ និងកកលម្ែ

លោេលៅ
ទ្ត្ីាសរី៤ (ដរៀងរាល់ឆ្នាំ)

ដោក ដយត្ វិកណល និង
កផ្សនករ ាបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ

រត្ិភាព និងសងគត្ភា
ិ ពទ្ពម្ទាំងោក់ឱយ
អនុវត្តទ្បកបដោយទ្បសិរភា
ធ ពនិងស័កតិ
សិរភា
ធ ព

ឆាសរី១ (ដរៀងរាល់ឆ្នាំ)

កផ្សនកទាំង៧

សកម្មភាព ាំណាក់កាលរី៣របស់កម្ម
វិធីកករទ្ម្ង់
២.១.៣.ដធវើបចចុបបនន ភាពដសៀវដៅ

ដសៀវដៅម្រគុដរស៍ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

ម្រគុដរស៍ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

សាធារណៈរបស់ EU ទ្ត្ូវបានដធវើ

ណៈរបស់ EU/អ.រ.ហ.

បចចុបបនន ភាព

២.១.៤.ទ្បត្ិបត្តិការការងាររ ាបាល

របាយការណ៍ននការវាយត្នម្ា របស់សវនកម្មនផ្សា

ហិរញ្ញវត្ថុលរធកម្មទ្សបតាម្នីត្ិ វិធី

កនុងនិងសវនកម្មឯករាជយ

ឆាសរី២ ២០១៧

ដោក ដយត្ វើកណល និង
កផ្សនករ ាបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ឆាសរី១ (ដរៀងរាល់ឆ្នាំ)

ដោក ដយត្ វើកណល និង
កផ្សនករ ាបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ក លានជាធរានសទ្ាប់ោាំទ្រ
ល់ ាំដណើរការកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការ
ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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ាំ ីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ ព្តូវបានរិនិតយ
និងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគ តិភារព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៧-២០១៩

សរម្ាភារ

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ
សូចនាររគ្នា ឹះ

២.១.៥.សទ្ម្បសទ្ម្ួលការអនុវត្ត

កផ្សនការលរធកម្មឆ្នាំ២០១៧ របស់ អ.រ.ហ.

រដទ្ាងថវិកានិងកផ្សនការលរធកម្មឆ្នាំ

និងអរគនយកោានទ្ត្ូវបានអនុវត្តតាម្ការ

២០១៦ របស់ អ.រ.ហ និងអរគនយ

ដទ្ោងរុក

លោេលៅ
ទ្បចាាំទ្ត្ីាស (ដរៀងរាល់ឆ្នាំ)

ដោក ដយត្ វើកណល និង
កផ្សនករ ាបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ

កោានទ្បកបដោយស័កតិសិរភា
ធ ពនិង
ទ្បសិរភា
ធ ព
២.១.៦.ពិនិត្យនិងកកលម្ែដោល

ទ្ត្ីាសរី១ (ដរៀងរាល់ឆ្នាំ)

ការណ៍និងយនត ការទ្ត្ួត្និត្យតាម្ោន

ដោលការណ៍និងយនត ការទ្ត្ួត្ពិនត្
ិ យតាម្ោន

និងវាយត្នម្ាសម្ិរក
ធ ម្មរបស់ អ.រ.ហ.

និងវាយត្នម្ាសម្ិរក
ធ ម្មទ្ត្ូវបានកកលម្ែ

កផ្សនកទាំង៧

និងម្ន្តនត ី អ.រ.ហ.
២.១.៧.ទ្បជុាំទ្ត្ួត្ពិនិត្យវឌ្ឍនភាព
កផ្សនការសកម្មភាពលម្ែិត្តាម្ទ្កុម្
នីម្ួយៗទ្បចាាំទ្ត្ីាស

ានរបាយការណ៍ទ្បចាាំទ្ត្ីាស (រំដលចពីវឌ្ឍន

ដរៀងរាល់ទ្ត្ីាស (ដរៀងរាល់ឆ្នាំ)

កផ្សនករ ាបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ភាព បញ្ហាទ្បឈម្និងការងារអនុវត្តបនត )

២.១.៨.ដធវើបចចុបបនន ភាពម្រគុដរាសក៍

ដសៀវដៅម្រគុដរស៍ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ម្.រ.

ណៈ (ម្.រ.ហ) របស់ទ្កសួងដស ាកិចចនិង

ហ.) របស់កសហវ.

ហិរញ្ញវត្ថុ ទ្ត្ូវបានផ្សេពវផ្សាយ និងទ្ត្ូវបានដធវើ

ដោក ដយត្ វើកណល និង

ឆាសរី២ ២០១៧

ដោក ដយត្ វើកណល

បចចុបបនន ភាព

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៧-២០១៩

សរម្ាភារ

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ
សូចនាររគ្នា ឹះ

២.២ទ្បព័នធទ្រប់ទ្រងទ្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្

២.២.១.ទ្ត្ួត្ពិនិត្យការអនុវត្តកផ្សន

របាយការណ៍ននការទ្ត្ួត្ពិនិត្យការអនុវត្ត

ោននិងវាយត្នម្ាវឌ្ឍនភាពកម្ម វិធីកក

ការសកម្មភាព និងវាយត្នម្ាការអនុ

កផ្សនការសកម្មភាព និងវាយត្នម្ាការអនុវត្ត

រទ្ម្ង់ របស់ អ.រ.ហ. ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ

វត្តថ វិកា ក់កណា
ត លឆ្នាំ និងទ្បចាាំឆ្នាំ

ថវិកា ក់កណា
ត លឆ្នាំ និងទ្បចាាំឆ្នាំរបស់ អ.រ.

និងោក់ឱយអនុវត្តទ្បកបដោយទ្បសិរធ

របស់ អ.រ.ហ. និងកម្ម វិធីកក

ហ. និងកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

ភាព និងស័កតស
ិ ិរិភា
ធ ព

រទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារ

សាធារណៈ ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ

លោេលៅ
ទ្ត្ីាសរី៣ និងរី៤ (ដរៀងរាល់ឆ្នាំ)

ដោក ដយត្ វើកណល និង
កផ្សនករ ាបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ណៈ។
២.២.២.ពទ្ងឹងនិងវាយត្នម្ាការអនុ

របាយការណ៍វត្តានម្ន្តនត ីទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ

ទ្បចាាំកែ (ដរៀងរាល់ឆ្នាំ)

វត្តបរបញ្ហានផ្សាកនុង និង វិន័យការងារ

បណឌិត្ កហ៊ែល ចាំដ រើន និង
ដោក ាស សុែដសនសាន

របស់ អ.រ.ហ.
២.២.៣.វាយត្នម្ាសម្ិរក
ធ ម្ម ម្ន្តនត ី
ទ្បចាាំឆ្នាំ និងដរៀបចាំកផ្សនការដទ្ជើស
ដរើសម្ន្តនត ីទ្បចាាំឆ្នាំសទ្ាប់ អ.រ.ហ.

- របាយការណ៍វាយត្នម្ាសម្ិរក
ធ ម្ម ម្ន្តនត ី ទ្បចាាំឆ្នាំ

ទ្ត្ីាសរី៤ (ដរៀងរាល់ឆ្នាំ)

កផ្សនកទាំង៧

ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ

- កផ្សនការដទ្ជើសដរើសម្ន្តនត ីទ្បចាាំឆ្នាំ ទ្ត្ូវបាន
ដរៀបចាំ

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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ចរខុ វិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសររួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធ ព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋននិងវយតនម្ាអរ
ាំ ីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ ព្តូវបានរិនិតយ
និងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគ តិភារព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៧-២០១៩

សរម្ាភារ

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ
សូចនាររគ្នា ឹះ

២.៣.កផ្សនការសកម្មភាព ាំណាក់កាល

២.៣.១.កកសទ្ម្ួលកផ្សនការ

១.CAP3 (២០១៨-២០២០)ទ្ត្ូវបានកក

រី៣ (CAP3)ទ្ត្ូវបានអនុវត្តទ្បកប

សកម្មភាពរួម្ ាំណាក់កាលរី៣

សទ្ម្ួល និងោក់ឱយអនុវត្ត

ដោយ ស័កតិសិរភា
ធ ពនិងទ្បសិរភា
ធ ព

ដោយកកលម្ែសូចនករឱយានភាព

២.GDAP3និង MAP3 សទ្ាប់ឆ្នាំ ២០១៨-

ទ្រប់ទ្ជុងដទ្ជាយ និង រំដលចសូចន

២០២០ ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ និងធនធានហិរញ្ញវត្ថុ

កររនា ឺេះទ្បចាាំឆ្នាំ ដ ើម្បីដធវើជាម្ូលោាន

ទ្ត្ូវបានកាំណត្់

លោេលៅ
ឆាសរី២ ដរៀងរាល់ឆ្នាំ

ដោក ប៊ែូ វងេសុខា

វើធីសាន្តសត ោក់ពិនាុទ្ត្ូវបានដធវើបចចុបបនន ភាព

ឆាសរី១ ឆ្នាំ២០១៧

ដោក ប៊ែូ វងេសុខា

២.៣.៣.ផ្សេពវផ្សាយវិធីសាន្តសត

វិធីសាន្តសត ោក់ពិនាុសទ្ាប់វាយត្នម្ាកផ្សនការ

ឆាសរី១ ឆ្នាំ២០១៧

ដោក ប៊ែូ វងេសុខា

ោក់ពិនាុសទ្ាប់វាយត្នម្ាកផ្សនការ

សកម្មភាព ាំណាក់កាលរី៣ ទ្ត្ូវបាន

សកម្មភាព ាំណាក់កាលរី៣

ផ្សេពវផ្សាយ ល់ កសហវ និងទ្កសួងសាថប័ន

សទ្ាប់ដរៀបចាំ GDAP3និង MAP3
សទ្ាប់ឆ្នាំ (២០១៧-២០១៩),
(២០១៨-២០១៩), (២០១៩២០១៩) និងកាំណត្់ ត្ទ្ម្ូវការ
ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ
២.៣.២.ដធវើបចចុបបនន ភាពវិធីសាន្តសត
ោក់ពិនាុសទ្ាប់វាយត្នម្ាកផ្សនការ
សកម្មភាព ាំណាក់កាលរី៣

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

និង
ដោក ដយត្ វើកណល
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ចរខុ វិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសររួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធ ព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋននិងវយតនម្ាអរ
ាំ ីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ ព្តូវបានរិនិតយ
និងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគ តិភារព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៧-២០១៩

សរម្ាភារ

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ
សូចនាររគ្នា ឹះ

២.៣.៤.ដរៀបចាំរដទ្ាងថវិកានិង

- កផ្សនការថវិកានិងកផ្សនការលរធកម្មរបស់ អ.រ.

កផ្សនការលរធកម្មរបស់កម្ម វិធីកករទ្ម្ង់

ហ.និងអរគនយកោានទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ

ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទាំង

ទ្បកបដោយ សុទ្កឹត្ភាពនិងទន់ដពលដវោ

ម្ូលទ្បកបដោយសុទ្កឹត្ភាពនិង
ទ្បសិរភា
ធ ព

លោេលៅ
ទ្ត្ីាសរី៤ (ដរៀងរាល់ឆ្នាំ)

ដោក ដយត្ វើកណល និង
កផ្សនករ ាបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ

- កផ្សនការថវិកានិងកផ្សនការលរធកម្ម ឆ្នាំ២០១៦
របស់អ.រ.ហ.និងអរគនយកោានទ្ត្ូវបានអនុ
វត្តតាម្ការដទ្ោងរុក

២.៣.៥.ដរៀបចាំ និងអនុម្័ត្ត្ទ្ម្ូវការ

ត្ទ្ម្ូវការចាំណាយទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ និងោក់ឱយ

ចាំណាយសទ្ាប់ទ្កសួងសាថប័ន និងក

អនុវត្ត

ឆាសរី២ (ដរៀងរាល់ឆ្នាំ)

បណឌិត្ កហ៊ែល ចាំដ រើន និង
ដោក ដយត្ វើកណល និង

សហវ. កនុងការអនុវត្តកផ្សនការ

កផ្សនកទាំង៧

សកម្មភាពកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទ្បចាាំឆ្នាំ
២.៣.៦.ទ្ត្ួត្ពិនិត្យដ ើង វិញ

របាយការណ៍ទ្ត្ួត្ពិនិត្យទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ

ឆាសរី២ ២០១៧

បណឌិត្ កហ៊ែល ចាំដ រើន

ដលើសារាចរ០៩ សរ.
(កកលម្ែករណីចាាំបាច់)
២.៤.ទ្បព័នធទ្រប់ទ្រងទ្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្

២.៤.១.ទ្ត្ួត្ពិនិត្យការអនុវត្តរដទ្ាង

របាយការណ៍ននការទ្ត្ួត្ពិនិត្យដលើការអនុវត្ត

ដៅឆាសរី១ និងទ្បចាាំឆ្នាំ (ដរៀង

ដោក ដយត្ វើកណល និង

ោននិងវាយត្នម្ាវឌ្ឍនភាពកម្ម វិធី

ថវិកានិងកផ្សនការលរធកម្មរបស់កម្ម វិធី

កផ្សនការលរធកម្មទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ

រាល់ឆ្នាំ)

កផ្សនករ ាបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ

កករទ្ម្ង់ ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំនិងោក់ឱយអនុ

PFMទ្បចាាំឆាសនិងទ្បចាាំឆ្នាំ

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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ចរខុ វិស័យនិងយុទ្ធសាស្ដសររួម្ទាាំងក្នការសរម្ាភារព្បរ័នធ ព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋននិងវយតនម្ាអរ
ាំ ីវឌ្ឍនភារននការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ ព្តូវបានរិនិតយ
និងករេម្ែឱ្យម្មនសម្មនគ្តិភារនិងសងគ តិភារព្រម្ទាាំងព្តូវបានដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៧-២០១៩

សរម្ាភារ

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ
សូចនាររគ្នា ឹះ

វត្តទ្បកបដោយទ្បសិរភា
ធ ព

២.៤.២.តាម្ោន និងទ្ត្ួត្ពិនិត្យការ

១.ានរបាយការណ៏វឌ្ឍនភាពទ្បចាាំទ្ត្ីាស

និងស័កតិសិរភា
ធ ព

អនុវត្តកផ្សនការសកម្មភាព GDAP3

និងឆ្នាំរបស់អរគនយកោាននិងទ្កសួងសាថប័ន

និង MAP3

២.ានរបាយការណ៍សតីពីកិចចទ្បឈម្និងអនុ

លោេលៅ
ទ្បចាាំទ្ត្ីាស (ដរៀងរាល់ឆ្នាំ)

កផ្សនកទាំង៧

សាសន៍ដោេះទ្សាយបញ្ហាទ្បឈម្ននការអនុវត្ត

២.៤.៣. អនុវត្តយនត ការដោេះទ្សាយ

ានរបាយការណ៍សតីពីការដោេះទ្សាយ

បញ្ហាទ្បឈម្កនុងការអនុវត្តកផ្សនការ

បញ្ហាទ្បឈម្

ដរៀងរាល់ឆ្នាំ

បណឌិត្ កហ៊ែល ចាំដ រើន

សកម្មភាពននការងារកករទ្ម្ង់ការ
ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

89

េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី៣៖
ចាំលណះដឹង គ្ាំនិត្រួ ចល្រើម្ អនុសាសន៍ នវនុវតរ ន៍ ជាំនួយបលចច រលទ្ស និងសម្តថ ភារធនធានម្នុសស ព្តូវបាន្រេជ
់ ូនព្រសួង-សាថប័នពារ់រ័នធ ព្បរបលដ្ឋយគ្ុណភារនិងព្តូវបានយរលៅ
លព្បើព្បាស់ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៧-២០១៩

សរម្ាភារ

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ
សូចនាររគ្នា ឹះ

៣.១.សម្ត្ថភាពធនធានម្នុសេ សត ីពី

៣.១.១.ពទ្ងឹងសម្ត្ថភាពម្ន្តនត ី អ.រ.

ម្ន្តនត ី អ.រ.ហ. ទ្ត្ូវបានចូលរួម្វរគបណតុេះ

ជាំនញ និងការសទ្ម្បសទ្ម្ួលរបស់

ហតាម្រយៈការចូលរួម្វរគ

បណា
ត ល សិកាខសាោទាំងកនុងនិងដទ្ៅទ្បដរស

អរគដលខាធិការោាន អ.រ.ហ.និង

បណុត េះបណា
ត លសិកាខសាោ

ទ្កសួង-សាថប័នទ្ត្ូវបានពទ្ងឹង

ទាំងកនុងនិងដទ្ៅទ្បដរស
៣.១.២.រសេនកិចចសិកាដទ្ៅ
ទ្បដរស ក់ព័នធនឹងកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់

ម្ន្តនត ីទ្ត្ូវបានររួលវរគបណតុេះបណា
ត ល ក់ព័នធ

លោេលៅ
ដរៀងរាល់ឆ្នាំ

ដរៀងរាល់ឆ្នាំ (ម្ន្តនត ី២០ នក់)

ដោក ដយត្ វើកណល

កផ្សនកទាំង៧

ូចជាការដរៀបចាំនិងអនុវត្តថ វិកា, កិចចលរធកម្ម

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

និងទ្រប់ទ្រងទ្រពយសម្បត្តិរ ា

៣.២.សម្ត្ថភាពសាថប័ន (អ.រ.ហ,

៣.២.១.សហការជាម្ួយ វិរាសាថន

កផ្សនការកសាងសម្ត្ថភាពទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ និង

វិរាសាថនដស ាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង

ដស ាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុដរៀបចាំកផ្សនការ

ោក់ឱយអនុវត្ត

ទ្កសួង-សាថប័ន) ទ្ត្ូវបានពទ្ងឹង

កសាងសម្ត្ថភាពសទ្ាប់ទ្កសួង សាថ

ទ្ត្ីាសរី១ ឆ្នាំ២០១៧

ដោក ដយត្ វើកណល

ដរៀងរាល់ឆ្នាំ

ដោក ដយត្ វើកណល

ប័នដទ្កាម្កម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការ
ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
៣.២.២.វាយត្នម្ាអាំពីទ្បសិរភា
ធ ពនន
ការដទ្បើទ្បាស់ជាំនួយបដចចកដរសនិង

ានរបាយការណ៍វាយត្នម្ា

និងកផ្សនករ ាបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ត្ទ្ម្ូវការជាំនួយបដចចកដរសរបស់អងគ
ភាពដទ្កាម្ឱវារកសហវ.

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី៣៖
ចាំលណះដឹង គ្ាំនិត្រួ ចល្រើម្ អនុសាសន៍ នវនុវតរ ន៍ ជាំនួយបលចច រលទ្ស និងសម្តថ ភារធនធានម្នុសស ព្តូវបាន្រេជ
់ ូនព្រសួង-សាថប័នពារ់រ័នធ ព្បរបលដ្ឋយគ្ុណភារនិងព្តូវបានយរលៅ
លព្បើព្បាស់ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៧-២០១៩

សរម្ាភារ

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ
សូចនាររគ្នា ឹះ

៣.៣.សងគត្ិភាពននទ្បព័នធនិងលិែិត្ប

៣.៣.១.សហការជាម្ួយអរគដលខា-

ម្រគុដរសក៍ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ របស់

ោានរត្ិយុត្តសទ្ាប់ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

ធិការោានននទ្កសួងដស ាកិចចនិង

ទ្កសួងដស ាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុទ្ត្ូវបាន កក

សាធារណៈទ្ត្ូវបានពទ្ងឹងនិងផ្សលិត្

ហិរញ្ញវត្ថុកកសទ្ម្ួលម្រគុដរសក៍

សទ្ម្ួល និងោក់ឱយអនុវត្ត

លោេលៅ
ឆ្នាំ២០១៧

ដោក ដយត្ វើកណល

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
របស់ កសហវ
៣.៣.២. ដរៀបចាំម្រគុដរសក៍ទ្រប់

ានម្រគុដរសក៍ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់

របស់រាជរោាភិបាល

ឆ្នាំ២០១៧

ដោក កបន ធីរុងគ និង
ដោក ដយត្ វើកណល

រាជរោាភិបាល
៣.៣.៣.ោក់ឱយអនុវត្តម្រគុដរសក៍

ម្រគុដរសក៍ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់

រាជរោាភិបាល ទ្ត្ូវបានផ្សេពវផ្សាយ និងោក់ឱយ

រាជរោាភិបាល និងដធវើបចចុបបនន ភាព

អនុវត្ត

៣.៣.៤.ោក់ឱយអនុវត្តកផ្សនការ

កផ្សនការសកម្មភាពទ្បទក់ទ្កឡាោនរវាងកាំកណ

សកម្មភាពទ្បទក់ទ្កឡាោនរវាង

រទ្ម្ង់ទង
ាំ បី PFM,PAR និង D&D ទ្ត្ូវបាន

កាំកណរទ្ម្ង់ទង
ាំ បី PFM, PAR

ោក់ឱយអនុវត្ត

ឆាសរី១ ២០១៨

ដោក កបន ធីរុងគ

ឆាសរី១ ២០១៧

បណឌិត្ កហ៊ែល ចាំដ រើន និង
ដោក ប៊ែូ វងេសុខា

និង D&D

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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េទ្ធ ្េចុងលព្កាយទ្ី៣៖
ចាំលណះដឹង គ្ាំនិត្រួ ចល្រើម្ អនុសាសន៍ នវនុវតរ ន៍ ជាំនួយបលចច រលទ្ស និងសម្តថ ភារធនធានម្នុសស ព្តូវបាន្រេជ
់ ូនព្រសួង-សាថប័នពារ់រ័នធ ព្បរបលដ្ឋយគ្ុណភារនិងព្តូវបានយរលៅ
លព្បើព្បាស់ ព្បរបលដ្ឋយ្េិតភារស័ររិសិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ
សូចនាររគ្នា ឹះ/លោេលៅ
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន២
ាំ ០១៧-២០១៩

សរម្ាភារ

អនរទ្ទ្ួេខុសព្តូវ
សូចនាររគ្នា ឹះ

៣.៣.៥. តាម្ោនការអនុវត្តកផ្សន

ានរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការអនុវត្តកផ្សនការ

ការសកម្មភាពទ្បទក់ទ្កឡាកាំកណ

សកម្មភាពទ្បទក់ទ្កឡារវាងកាំកណរទ្ម្ង់ទង
ាំ បី

លោេលៅ
ដរៀងរាល់ឆ្នាំ

បណឌិត្ កហ៊ែល ចាំដ រើន និង
ដោក ប៊ែូ វងេសុខា

រទ្ម្ង់ទង
ាំ បី PFM, PAR និង D&D

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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ឧបសម្ព ័នធ ង. ក្នការថវិកាសរុប ព្បចាំឆ្ន២
ាំ ០១៦

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

ឧបសម្ព័នធ ង. ក្នការថវិកាសរុប ព្បចាំឆ្ន២
ាំ ០១៦
េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន ាំ

អនុរម្ា វិធី/
ចលងាកម្សរម្ាភារ/សរម្ាភារ

សូចនារររនុងឆ្ន ាំ

សូចនាររេទ្ធ ្េចុងលព្កាយ

ឥណទាន

ឥណទាន

(គ្ិតជាលរៀេ)

ថវិការដា

ថវិកានដគ្ូ (គ្ិត

(គ្ិតជាលរៀេ)

ជាលរៀេ)

១៦៦៣ ១០០

២២០៤ ០៧២

លោេលៅ

ិ រ
ឹ និងបដងកន
អនុកម្ម វធ
ី ី ៥.១.ពទ្ងង
ើ

កម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង

១)ការយល់ ឹង ការររួលសាគល់អាំពី

ទ្បសិរភា
ធ ពនិងស័កស
ដិ រ
ិ ភា
ធ ពននការ

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទ្ត្ូវបាន

ភាពចាាំបាច់ ការដចេះ ឹងអាំពរ
ី សេនវិ

ិ កី ករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង
ទ្រទ្រង់កម្ម វធ

បនត ទ្រទ្រង់ទ្បកបដោយ

ស័យនិងចូលរួម្អនុវត្តកម្ម វិធីកក

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដឆ្ពេះដៅកាន់សដ

ទ្បសិរភា
ធ ពនិងស័កដិសិរភា
ធ ព

រទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

ង់ោរអនតរជាត្ិ

ដឆ្ពេះដៅកាន់សដង់ោរអនត រ

ណៈ ទ្ត្ូវបានបដងកើនជាលាំោប់រហូត្

ជាត្ិ

សដទ្ម្ចបានដពញដលញ

រាំណត់ចាំណា ាំ

២)ចកខុ វិស័យនិងយុរសា
ធ ន្តសត ទាំង
កផ្សនការសកម្មភាព ទ្បព័នធទ្រប់ទ្រង
ទ្ត្ួត្ពិនិត្យ តាម្ោន និងវាយត្នម្ា
អាំពីវឌ្ឍនភាពននការងារកករទ្ម្ង់
ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ទ្ត្ូវបានពិនិត្យនិងកកលម្ែចាំដណេះ
ឹង រាំនិត្ផ្សតួចដផ្សតើម្ អនុសាសន៍ នវា
នុវត្តន៍

ជាំនួយបដចចកដរស

និង

សម្ត្ថភាព ធនធានម្នុសេ ទ្ត្ូវបា
ផ្សតល់ជន
ូ ទ្កសួង

សាថប័ន ក់ព័នធ

ទ្បកបដោយរុណភាព ផ្សលិត្ភាព
ស័កតិសិរភា
ធ ព និងទ្បសិរភា
ធ ព

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន ាំ

អនុរម្ា វិធី/
ចលងាកម្សរម្ាភារ/សរម្ាភារ

សូចនារររនុងឆ្ន ាំ

លោេលៅ

សូចនាររេទ្ធ ្េចុងលព្កាយ

ឥណទាន

ឥណទាន

(គ្ិតជាលរៀេ)

ថវិការដា

ថវិកានដគ្ូ (គ្ិត

(គ្ិតជាលរៀេ)

ជាលរៀេ)

៤២ ១៦៣

១៣៤ ០០០

-

៤០ ០០០

៥.១.១.ចដងាកម្សកម្មភាពរី ១៖

កទ្ម្ិត្ននការយល់ ឹង ការ

ការយល់ ឹង ការររួលសាគល់

ឹ និងការចូលរួម្
បដងកន
ើ ការយល់ ង

ររួលសាគល់អព
ាំ ីភាពចាាំបាច់

អាំពីភាពចាាំបាច់ និងការដចេះ ឹង អាំពី

ិ កី ករទ្ម្ង់ការទ្រប់
ការអនុវត្តកម្ម វធ

ការដចេះ ឹងអាំពីរសេនវិស័យ

រសេនវិស័យ និងចូលរួម្ អនុវត្ត

ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

និងចូលរួម្អនុវត្តកម្ម វិធីកក

កម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញ

រទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

វត្ថុសាធារណៈ ដោយសាធារណៈ

សាធារណៈ ដោយម្ន្តនត ីរាជ

ជនទ្រប់ទ្សទប់ជាន់ថ្ននក់នង
ិ ម្ន្តនត ី

ការ និសេិត្ និងសាធារណៈ

រាជការទ្រប់ លាំោប់ថ្ននក់ទ្ត្ូវបាន

ជនានការដកើនដ ើង

បដងកើនជាលាំោប់រហូត្សដទ្ម្ចបាន

រាំណត់ចាំណា ាំ

ដពញដលញ
៥.១.១.១.សកម្មភាពរី១៖

ទ្ពឹត្តិបទ្ត្ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ និង

ទ្ពឹត្តិបទ្ត្ចាំនួន២

សកម្មភាពថមី កនុង

ដរៀបចាំទ្ពឹត្តិបទ្ត្

ដបាេះផ្សាយ

ដលែទ្ត្ូវបានដបាេះ

វិបសេនរបស់អ.

ពុម្ពដៅ ឆាសរី១

រ.ហ.

និងរី២
៥.១.១.២.សកម្មភាពរី២៖ដរៀបចាំ

សឺម្ីទ្កោស,ដសៀវដៅកត្់

១)សឺម្ីទ្កោសទ្ត្ូវ

-

៤០ ០០០

សកម្មភាពថមី កនុង

និងដបាេះពុម្ពសឺម្ីទ្កោស, ដសៀវដៅ

ទ្តា,ែិត្បណណ ,ទ្បត្ិរិនឆ្នាំ

បានដបាេះពុម្ពដៅ

ិ សេនរបស់ អ
វប

កត្់ទ្តា,ែិត្បណណនិងទ្បត្ិរិន ឆ្នាំ

២០១៧ ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ និង

កែ កុម្ភៈ

.រ.ហ.

២០១៧

ដបាេះផ្សាយ

២)ដសៀវដៅកត្់ទ្តា
ទ្ត្ូវបានដបាេះពុម្ពដៅ
កែម្ីន
៣)ែិត្បណណទ្ត្ូវបាន

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន ាំ

អនុរម្ា វិធី/
ចលងាកម្សរម្ាភារ/សរម្ាភារ

សូចនារររនុងឆ្ន ាំ

លោេលៅ

សូចនាររេទ្ធ ្េចុងលព្កាយ

ឥណទាន

ឥណទាន

(គ្ិតជាលរៀេ)

ថវិការដា

ថវិកានដគ្ូ (គ្ិត

(គ្ិតជាលរៀេ)

ជាលរៀេ)

-

-

រាំណត់ចាំណា ាំ

ដបាេះផ្សាយដៅកែ ម្ិថុ
ន ឆ្នាំ ២០១៦
៤)ទ្បត្ិរិនឆ្នាំ២០១៧
ទ្ត្ូវបានដបាេះផ្សាយ
ដៅកែ វិចកា
ិឆ
ឆ្នាំ ២០១៦
៥.១.១.៣.សកម្មភាពរី៣៖

វើដ អូរាីបទ្ត្ូវបានដរៀបចាំនិង

វើដ អូរាីបទ្ត្ូវបាន

ដរៀបចាំ វើដ អូរាីប

ផ្សេពវផ្សាយ

ដរៀបចាំនិងផ្សេពវផ្សាយ

វិបសេនរបស់ អ

ដៅកនុ កែត្ុោ ឆ្នាំ

.រ.ហ.

សកម្មភាពថមី កនុង

២០១៦
៥.១.១.៤.សកម្មភាពរី៤៖ការ

សិកាខសាោ សនន ិសីរ បរ

សិកាខសាោ ចាំនួន៥

ដរៀបចាំកផ្សនការសកម្មភាព សិកាខ

ឧដរាសនម្ និងបរ យក

ដលើក និង សនន ិសីរ

សាោ សនន ិសីរ និងបរឧដរាសនម្

ការណ៍អាំពីកម្ម វិធី

ចាំនួន១ ដលើក

៧២៤

-

៤១ ៤៣៩

៥៤ ០០០

កករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញ
វត្ថុសាធារណៈ
ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំនិងផ្សេពវផ្សាយ
ល់ម្ន្តនត ីរាជការ
៥.១.១.៥.សកម្មភាពរី៥៖ដរៀបចាំ

១) Spot ចាំនួន ១

កម្ម វិធីផ្សេពវផ្សាយទ្បចាាំឆ្នាំ សត ីពីកម្ម វិធី

និង ែិត្បណណ ៦០០០

កករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសា

ចាប់ ទ្ត្ូវបានដបាេះ

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន ាំ

អនុរម្ា វិធី/
ចលងាកម្សរម្ាភារ/សរម្ាភារ

សូចនារររនុងឆ្ន ាំ

លោេលៅ

ធារណៈតាម្រយៈសិកាខសាោ

ផ្សាយ

សនន ិសីរ ការចុេះដធវើបរឧដរាសនម្

២)សិកាខសាោ និង

តាម្ទ្កសួងសាថប័ន ទ្រឹេះសាថនសិកា

បរឧដរាសនម្តាម្

និងសាធារណៈតាម្រយៈ ទ្បព័នធ-

សាថប័ន ចាំនួន២ ទ្ត្ូវ

ផ្សេពធផ្សាយ ែិត្ប័ណណ ផ្សេពវផ្សាយ និង

បានដរៀបចាំ

Sport ដ ើម្បីបន្តញ្ហាបការយល់ ឹង

៣) សនន ិសីរ ២ ង

សូចនាររេទ្ធ ្េចុងលព្កាយ

ឥណទាន

ឥណទាន

(គ្ិតជាលរៀេ)

ថវិការដា

ថវិកានដគ្ូ (គ្ិត

(គ្ិតជាលរៀេ)

ជាលរៀេ)

២៣៧ ៣៤៧

១៦៤៤ ០៧២

១០៤៥

-

៥៦៤ ០០០

-

រាំណត់ចាំណា ាំ

ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំដ ើង
៥.១.២.ចដងាកម្សកម្មភាពរី២៖

កផ្សនការសកម្មភាព និង

កផ្សនការសកម្មភាពឆ្នាំ២០១៦ របស់

ដរៀបចាំកផ្សនការសកម្មភាពកផ្សនការ

កផ្សនការថវិកា កផ្សនការ លរធ

របស់ អ.រ.ហ. ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំឱយ

ិ និងកផ្សនការលរធកម្មទ្បចាាំឆ្នាំ
ថវកា

កម្ម ទ្បចាាំឆ្នាំទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ

ានសងគត្ិភាព ទ្ពម្ទាំងោក់ឱយ

របស់ អ.រ.ហ និងបូកសរុបកផ្សនការ

និងោក់ឱយអនុវត្ត

អនុវត្តទ្បកបដោយទ្បសិរភា
ធ ព និង

របស់អរគនយកោាន ក លចូលរួម្

ទ្បកបដោយសងគត្ិភាព

ស័កតិសិរភា
ធ ព

ិ កី ករទ្ម្ង់ការ
កនុងការអនុវត្តកម្ម វធ

ទ្បសិរភា
ធ ព និងស័កដិសិរភា
ធ ព

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
៥.១.២.១.សកម្មភាពរី១៖ ដរៀបចាំ

១) ានកផ្សនការសកម្មភាព

កផ្សនការសកម្មភាពលម្ែិត្សទ្ាប់អនុ

លម្ែិត្តាម្កផ្សនកនីម្ួយៗ

វត្តតាម្កផ្សនកទាំង៧

២) ានកផ្សនការ អ.រ.ហ.

កែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦

ទ្បកបដោយ សងគត្ិភាពនិង
សានរត្ិភាព
៥.១.២.២.សកម្មភាពរី២៖

វាយ

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

កផ្សនការសកម្មភាពលម្ែិត្

ទ្បចាាំឆ្នាំ
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េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន ាំ

អនុរម្ា វិធី/
ចលងាកម្សរម្ាភារ/សរម្ាភារ

សូចនារររនុងឆ្ន ាំ

ត្នម្ា និងកកសទ្ម្ួលទ្បចាាំឆ្នាំ

តាម្កផ្សនកនីម្ួយៗទ្ត្ូវបាន

ដលើកផ្សនការសកម្មភាពលម្ែិត្

ទ្ត្ួត្ពិនិត្យនិងកកសទ្ម្ួល ដៅ

តាម្កផ្សនកនីម្ួយៗ

តាម្ការចាាំបាច់

៥.១.២.៣.សកម្មភាពរី៣៖ទ្បជុាំ

ានរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

ទ្ត្ួត្ពិនិត្យវឌ្ឍនភាពកផ្សនការ

ទ្បចាាំកែសទ្ាប់ទ្ត្ួត្ពិនិត្យ

សកម្មភាពលម្ែិត្តាម្ទ្កុម្នីម្ួយៗ

និងតាម្ោនការអនុវត្ត

ទ្បចាាំកែ

ការងារ

៥.១.២.៤.សកម្មភាពរី៤៖ ដរៀបចាំ

កផ្សនការថវិកានិងកផ្សនការ

រដទ្ាងថវិកា និងកផ្សនការលរធកម្ម

លរធកម្មទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ និង

របស់ អ.រ.ហ និងរបស់អរគនយក

ោក់ឱយអនុវត្តទ្ត្ឹម្ ាំណាច់កែ

ោាន កសហវ សទ្ាប់កម្ម វិធីកក

កុម្ភៈ

សូចនាររេទ្ធ ្េចុងលព្កាយ

ឥណទាន

ឥណទាន

(គ្ិតជាលរៀេ)

ថវិការដា

ថវិកានដគ្ូ (គ្ិត

(គ្ិតជាលរៀេ)

ជាលរៀេ)

៥៣៨

-

កែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦

-

-

-

-

-

-

លោេលៅ

ទ្បចាាំកែ

រាំណត់ចាំណា ាំ

រទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ
ណៈ
៥.១.២.៥.សកម្មភាពរី៥៖ សទ្ម្ប

កផ្សនការថវិកានិងកផ្សនការ

សដទ្ម្ចឱយបាន

សទ្ម្ួលការអនុវត្តរដទ្ាងថវិកា និង

លរធកម្មឆ្នាំ២០១៥របស់ អ.រ

៩៥% កែធនូ ឆ្នាំ

កផ្សនការលរធកម្មទ្បចាាំឆ្នាំរបស់ អ.រ

.ហ.និងអរគនយកោានទ្ត្ូវ

២០១៦

.ហ និងអរគនយកោាន ទ្បកបដោយ

បានអនុវត្តតាម្ការដទ្ោងរុក

ស័កតិសិរភា
ធ ពនិងទ្បសិរភា
ធ ព
៥.១.២.៦.សកម្មភាពរី៦៖ ទ្ត្ួត្ពិ

ការដរៀបចាំនិងការអនុវត្ត

និត្យការអនុវត្តរដទ្ាងថវិកា និង

កផ្សនការថវិកា និងលរធកម្ម

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

ទ្បចាាំទ្ត្ីាស
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េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន ាំ

អនុរម្ា វិធី/
ចលងាកម្សរម្ាភារ/សរម្ាភារ
កផ្សនការលរធកម្មរបស់ អ.រ.ហ និង

សូចនារររនុងឆ្ន ាំ

លោេលៅ

សូចនាររេទ្ធ ្េចុងលព្កាយ

ឥណទាន

ឥណទាន

(គ្ិតជាលរៀេ)

ថវិការដា

ថវិកានដគ្ូ (គ្ិត

(គ្ិតជាលរៀេ)

ជាលរៀេ)

២៣៥ ២០០

១៥៦៨ ០៧២

-

៧៦ ០០០

-

-

រាំណត់ចាំណា ាំ

ទ្ត្ូវ បានពទ្ងឹង និងកកលម្ែ

អរគនយកោាន ទ្បកបដោយ
ស័កតិសិរភា
ធ ព និងទ្បសិរភា
ធ ព ទ្បចាាំ
ឆាស និងទ្បចាាំឆ្នាំ
៥.១.២.៧.សកម្មភាពរី៧៖ ទ្បត្ិបត្តិ

របាយការណ៍វាយត្នម្ា ការ

លរធផ្សលននការវាយ

ការការងាររ ាបាលហិរញ្ញវត្ថុ និងលរធ

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ពី អរគ.

ត្នម្ាឱយបានោងត្ិច

កម្ម ទ្សបតាម្ដោលការណ៍និងនីត្ិ

សវនកម្មនផ្សាកនុង និងសវនកម្ម

ទ្ត្ឹម្កទ្ម្ិត្លែបងគួរ

វិធី ក លានជាធរានសទ្ាប់ោាំទ្រ

ឯករាជយ

(Satisfac-tory)

៥.១.២.៨.សកម្មភាពរី៨៖ ដរៀបចាំ

ទ្ត្ួត្ពិនិត្យការអនុវត្តចកខុ វិស័

កែម្ករា ឆ្នាំ២០១៦

វិបសេនរបស់ អ.រ.ហ ទ្បចាាំឆ្នាំ

យនិងយុរសា
ធ ន្តសត សទ្ាប់

ល់ ាំដណើរការកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការ
ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទ្រទ្រង់កម្ម វិធី
កករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
៥.១.៣.ចដងាកម្សកម្មភាពរី៣៖

កិចច ាំដណើរការរបស់ អ.រ.ហ

ទ្បព័នធទ្រប់ទ្រង ទ្ត្ួត្ពិនិត្យ តាម្

ទ្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ តាម្ោន និងវាយត្នម្ា

ទ្ត្ូវបានពទ្ងឹង និងកកលម្ែ

ោន និងវាយត្នម្ាវឌ្ឍនភាពការងារ

សម្ិរក
ធ ម្មរបស់ អ.រ.ហ និងម្ន្តនតី

ទ្សបតាម្ចកខុ វិស័យ និងយុរធ

របស់ អ.រ.ហ ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ និង

អ.រ.ហ

សាន្តសត ក លបានកាំណត្់

ោក់ឱយអនុវត្តទ្បកបដោយទ្បសិរធ
ភាពនិងស័កតិសិរភា
ធ ព

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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អនុរម្ា វិធី/
ចលងាកម្សរម្ាភារ/សរម្ាភារ

សូចនារររនុងឆ្ន ាំ

លោេលៅ

៥.១.៣.១.សកម្មភាពរី១៖ វាយ

១)កផ្សនការដទ្ជើសដរើសម្ន្តនត ីថមី

១) ចាំនួន ៧នក់

ត្នម្ាសម្ិរក
ធ ម្ម ម្ន្តនត ីទ្បចាាំឆ្នាំ និង

ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ

២) ចាំនួន ៧នក់

ដរៀបចាំកផ្សនការដទ្ជើសដរើសម្ន្តនត ីទ្បចាាំ

២)ម្ន្តនត ីថមីទ្ត្ូវបានដទ្ជើសដរើស

៣) ចាំនួនោងត្ិច ៧

ឆ្នាំសទ្ាប់ អ.រ.ហ

ដៅតាម្ត្ទ្ម្ូវការ

នក់

សូចនាររេទ្ធ ្េចុងលព្កាយ

ឥណទាន

ឥណទាន

(គ្ិតជាលរៀេ)

ថវិការដា

ថវិកានដគ្ូ (គ្ិត

(គ្ិតជាលរៀេ)

ជាលរៀេ)

-

-

-

-

-

-

-

-

រាំណត់ចាំណា ាំ

៣)ម្ន្តនត ីក លររួលបានការ
វាយត្នម្ា៧០% ដ ើងទ្ត្ូវបាន
ផ្សតល់ការដលើករឹកចិត្តទង
ាំ
ហិរញ្ញវត្ថុនិងម្ិនកម្នហិរញ្ញវត្ថុ
៥.១.៣.២.សកម្មភាពរី២៖ ពិនិត្យ

ដោលការណ៍និងយនត ការ

កែដម្សា-ឧសភា

និងកកលម្ែដោលការណ៍ និងយនតការ

ទ្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្ោន និងវាយ

ឆ្នាំ២០១៦

ទ្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្ោន និងវាយត្នម្ា

ត្នម្ាសម្ិរក
ធ ម្ម ទ្ត្ូវបានកក

សម្ិរក
ធ ម្មរបស់ អ.រ.ហ និងម្ន្តនត ី អ.

លម្ែ

រ.ហ
៥.១.៣.៣.សកម្មភាពរី៣៖ វាយ

ដោលការណ៍និងយនត ការទ្ត្ួត្

ត្នម្ាការអនុវត្ត និងកកលម្ែ ទ្បចាាំឆ្នាំ

ពិនិត្យតាម្ោននិងវាយត្នម្ា

កនុងករណីចាាំបាច់ដលើដោលការណ៍

របស់អ.រ.ហ.និងម្ន្តនត ី

និងយនត ការទ្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្ោន និង

រ.ហ.ទ្ត្ូវបានកកលម្ែកាន់កត្

វាយត្នម្ារបស់ អ.រ.ហ និងម្ន្តនត ី អ.

ានទ្បសិរភា
ធ ពនិងដោលដៅ

រ.ហ

អារិភាព

៥.១.៣.៤.សកម្មភាពរី៤៖ ពទ្ងឹង

ម្ន្តនត ីអ.រ.ហ.អនុវត្តតាម្

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

ចុងឆ្នាំ២០១៦

អ.

ទ្បចាាំទ្ត្ីាស

ឆ្នាំ
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អនុរម្ា វិធី/
ចលងាកម្សរម្ាភារ/សរម្ាភារ

សូចនារររនុងឆ្ន ាំ

ការអនុវត្តបរបញ្ហានផ្សាកនុង និង វិនយ
័

ិ ័យ
បរបញ្ហានផ្សាកនុង និង វន

ការងាររបស់ អ.រ.ហ

ការងារោងខាាប់ែួ ាន

៥.១.៣.៥.សកម្មភាពរី៥៖ វាយ

ិ ័យ
បរបញ្ហានផ្សាកនុងនិង វន

ត្នម្ាការអនុវត្តបរបញ្ហានផ្សាកនុងនិង វិ

ការងាររបស់ អ.រ.ហ. ទ្ត្ូវ

ន័យការងាររបស់ អ.រ.ហ ទ្បចាាំឆ្នាំ

បានអនុវត្តឱយកាន់

សូចនាររេទ្ធ ្េចុងលព្កាយ

ឥណទាន

ឥណទាន

(គ្ិតជាលរៀេ)

ថវិការដា

ថវិកានដគ្ូ (គ្ិត

(គ្ិតជាលរៀេ)

ជាលរៀេ)

-

-

២ ០៥០

-

ទ្ត្ីាសរី១ឆ្នាំ២០១៦

៨២០

-

-

-

លោេលៅ

រាំណត់ចាំណា ាំ

២០១៦

កែធនូ ឆ្នាំ២០១៦

កត្ទ្បដសើរដ ើង
៥.១.៤.ចដងាកម្សកម្មភាពរី៤៖ ទ្ត្ួត្

របាយការណ៍លរធផ្សលននការ

ទ្បព័នធទ្រប់ទ្រង ទ្ត្ួត្ពិនិត្យ តាម្

ពិនត្
ិ យ តាម្ោន និងវាយត្នម្ាវឌ្ឍន

អនុវត្តកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការ

ោន និងវាយត្នម្ាវឌ្ឍនភាព កម្ម វិធី

ិ កី ករទ្ម្ង់ការ
ភាពកម្ម វធ

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

កករទ្ម្ង់ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ និងោក់ឱយ

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

អនុវត្តទ្បកបដោយ ទ្បសិរភា
ធ ពនិង
ស័កតិសិរភា
ធ ព

៥.១.៤.១.សកម្មភាពរី១៖ ពិនិត្យ

រទ្ម្ង់របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

និងកកលម្ែរបាយការណ៏វឌ្ឍនភាព

ទ្បចាាំទ្ត្ីាសនិងទ្បចាាំឆ្នាំ

ទ្បចាាំទ្ត្ីាស និង ទ្បចាាំឆ្នាំទ្ពម្ទាំង

សទ្ាប់កសហវ និងទ្កសួង

ដរៀបចាំយនត ការតាម្ោន

សាថប័ន ទ្ត្ូវបានកកលម្ែ និង

វឌ្ឍនភាពទ្បចាាំកែននការតាម្ោន

ោក់ឱយអនុវត្ត

ការអនុវត្តកផ្សនការសកម្មភាព ាំណាក់
កាលរីពីរថមីរបស់កម្ម វិធីកករទ្ម្ង់
៥.១.៤.២.សកម្មភាពរី២៖ តាម្

១) ានរបាយការណ៏វឌ្ឍន

១ របាយការណ៍ទ្បចាាំ

ោន និងទ្ត្ួត្ពិនិត្យការអនុវត្ត

ភាពទ្បចាាំទ្ត្ីាសនិងឆ្នាំរបស់

ទ្ត្ីាស និងឆ្នាំ

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

សកម្មភាពថមី កនុង
វិបសេនរបស់ អ
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អនុរម្ា វិធី/
ចលងាកម្សរម្ាភារ/សរម្ាភារ

សូចនារររនុងឆ្ន ាំ

លោេលៅ

កផ្សនការសកម្មភាព GDAP3 និង

អរគនយកោាននិងទ្កសួង

២)របាយការណ៏ទ្បជុាំ

MAP3

សាថប័ន

ទ្បចាាំកែ ទ្ត្ីាស និង

២) ានរបាយការណ៍សតីពីកិចច

ឆ្នាំ ជាម្ួយ អរគនយក

ទ្បឈម្និង អនុសាសន៍ដោេះ

ោាននិង ទ្កសួង សាថ

ទ្សាយបញ្ហាទ្បឈម្ននការ

ប័ន

សូចនាររេទ្ធ ្េចុងលព្កាយ

ឥណទាន

ឥណទាន

(គ្ិតជាលរៀេ)

ថវិការដា

ថវិកានដគ្ូ (គ្ិត

(គ្ិតជាលរៀេ)

ជាលរៀេ)

រាំណត់ចាំណា ាំ

.រ.ហ.

អនុវត្ត
៥.១.៤.៣.សកម្មភាពរី៣៖

សារាចរសត ីពី វិធាននិងនីត្ិ វិធី

ផ្សេពវផ្សាយនិងកណនាំ ការអនុវត្ត

ននការដរៀបចាំការអនុវត្តការ

សារាចរសត ីពី វិធាន និងនីត្ិ វិធីននការ

ទ្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្ោននិងការ

ដរៀបចាំ ការអនុវត្ត ការទ្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្

វាយ ត្នម្ាដលើការងារកករទ្ម្ង់

ោន និងការវាយត្នម្ា

ការទ្រប់ទ្រង ហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

ដលើការងារកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង

ណៈទ្ត្ូវបាន

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ផ្សេពវផ្សាយ

៥.១.៤.៤.សកម្មភាពរី៤៖ បញ្ច ប់

វិធីសាន្តសត ោក់ពិនាុសទ្ាប់

ការ ដរៀបចាំ វិធីសាន្តសត ោក់ពិនាុសទ្ាប់

វាយត្នម្ាកផ្សនការសកម្មភាព

វិបសេនរបស់

វាយត្នម្ាកផ្សនការសកម្មភាព ាំណាក់

ាំណាក់កាលរី៣ទ្ត្ូវបាន

អ.រ.ហ.

ទ្ត្ីាសរី១ឆ្នាំ២០១៦

១២៣០

-

-

សកម្មភាពថមី កនុង

កាលរី៣

ដរៀបចាំរួចរាល់

៥.១.៤.៥.សកម្មភាពរី៥៖

វិធីសាន្តសត ោក់ពិនាុសទ្ាប់

១.កចកផ្សាយដៅទ្ត្ី

ផ្សេពវផ្សាយវិធីសាន្តសត ោក់ពិនាុសទ្ាប់

វាយត្នម្ាកផ្សនការសកម្មភាព

ាសរី១ ឆ្នាំ២០១៦

វិបសេនរបស់

វាយត្នម្ាកផ្សនការសកម្មភាព ាំណាក់

ាំណាក់កាលរី៣ ទ្ត្ូវបាន

២.ផ្សេពវផ្សាយ ដៅទ្ត្ី

អ.រ.ហ.

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

-

-

សកម្មភាពថមី កនុង
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អនុរម្ា វិធី/
ចលងាកម្សរម្ាភារ/សរម្ាភារ
កាលរី៣

សូចនារររនុងឆ្ន ាំ

សូចនាររេទ្ធ ្េចុងលព្កាយ

ឥណទាន

ឥណទាន

(គ្ិតជាលរៀេ)

ថវិការដា

ថវិកានដគ្ូ (គ្ិត

(គ្ិតជាលរៀេ)

ជាលរៀេ)

១២៣០ ០០០

១៨០ ០០០

-

២០ ០០០

លោេលៅ

ផ្សេពវផ្សាយ ល់ កសហវ និង

ាសរី ៣ ឆ្នាំ

ទ្កសួងសាថប័ន

២០១៦ (ដ ើម្បីដរៀបចាំ

រាំណត់ចាំណា ាំ

GDAP3/MAP3
២០១៧-២០១៩)
៥.១.៥.ចដងាកម្សកម្មភាពរី៥៖ ោក់

កផ្សនការសកម្មភាព ាំណាក់

កផ្សនការសកម្មភាព ាំណាក់កាលរី

ឱយអនុវត្តកផ្សនការសកម្មភាព ណា
ាំ
ក់

កាលរី៣ ទ្ត្ូវបានអនុម្័ត្

៣ទ្ត្ូវបានអនុម្័ត្និងោក់ឱយ អនុ

ិ កី ករទ្ម្ង់ការ
កាលរី៣ របស់កម្ម វធ

និងោក់ឱយអនុវត្ត

វត្ត

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ
៥.១.៥.១.សកម្មភាពរី១៖ ដរៀបចាំ

របាយការណ៍លរធផ្សលវាយ

ដបាេះពុម្ពចាំនួន ៦០០

ដបាេះពុម្ព និងកចកផ្សាយរបាយការណ៍

ត្នម្ា PEFA ទ្ត្ូវបានដបាេះពុម្ព

កាល (៥០០កាល

លរធផ្សលវាយត្នម្ាទ្បព័នធទ្រប់ទ្រងហិ

រួចរាល់ និងកចកផ្សាយ ល់

ជាភាសាកែមរ និង

ញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (PEFA)

ទ្កសួង សាថប័ន និងអងគភាព

១០០កាលជាភាសា

ក់ព័នធ

សកម្មភាពថមី កនុង
វិបសេនរបស់
អ.រ.ហ.

អង់ដរាស)ដៅទ្ត្ីាស
រី ១ ឆ្នាំ ២០១៦

៥.១.៥.២.សកម្មភាពរី២៖ ដរៀបចាំ

ចកខុ វិស័យនិងយុរសា
ធ ន្តសត សត ីពី

១.ដបាេះពុម្ពចាំនួន

ដបាេះពុម្ពចកខុ វិស័យ និងយុរសា
ធ ន្តសត សត ី

កម្ម វិធីកកទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង

៥០០កាលជាភាសា-

ពីកម្ម វិធីកកទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង ហិរញ្ញ

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ាំណាក់

កែមរ ដៅទ្ត្ីាសរី១

វត្ថុសាធារណៈ ាំណាក់

កាលរី៣ ទ្ត្ូវបានដបាេះពុម្ព

ឆ្នាំ២០១៦

កាលរី៣

ជាភាសាកែមរ និង អង់ដរាស

២.ដបាេះពុម្ពចាំនួន

-

២០ ០០០

១៥០០កាល ជា

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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អនុរម្ា វិធី/
ចលងាកម្សរម្ាភារ/សរម្ាភារ

សូចនារររនុងឆ្ន ាំ

លោេលៅ

សូចនាររេទ្ធ ្េចុងលព្កាយ

ឥណទាន

ឥណទាន

(គ្ិតជាលរៀេ)

ថវិការដា

ថវិកានដគ្ូ (គ្ិត

(គ្ិតជាលរៀេ)

ជាលរៀេ)

-

-

រាំណត់ចាំណា ាំ

ភាសាកែមរនិង
អង់ដរាស ដៅទ្ត្ីាស
រី២ ឆ្នាំ២០១៦
៥.១.៥.៣.សកម្មភាពរី៣៖ បញ្ច ប់
ការដរៀបចាំកផ្សនការ សកម្មភាពលម្ែិត្
ាំណាក់កាលរី៣ របស់អរគ

កផ្សនការសកម្មភាពលម្ែិត្
ាំណាក់កាលរី៣ របស់ អរគ

ទ្ត្ីាសរី១ ឆ្នាំ

វិបសេនរបស់

២០១៦

ដលខាធិការោាន អោគរធិ

ដលខាធិការោាន អោគរធិការោាន

ការោាន វិរាសាថន និងអរគ

វិរាសាថន និងអរគនយកោាន ក

នយកោាន កសហវ

សហវ (GDAP3), ទ្កុម្ការងារ

(GDAP3),ទ្កុម្ការងារ

ទ្រប់ទ្រងរដទ្ាងព័ត្៌ានវិរា

ទ្រប់ទ្រងរដទ្ាង ព័ត្៌ាន

(FMWG)និង ទ្កសួង សាថប័ន

វិរា (FMWG) និង ទ្កសួង

(MAP3)

សាថប័ន (MAP3) ទ្ត្ូវបាន

សកម្មភាពថមី កនុង

អ.រ.ហ.

ដរៀបចាំរួចរាល់
៥.១.៥.៤.សកម្មភាពរី៤៖

ាំណាក់កាលរី៣ ទ្ត្ូវបាន

ផ្សេពវផ្សាយ និងទ្បកាសោក់ឱយអនុវត្ត

ទ្បកាសោក់ឱយ អនុវត្ត ជាផ្សាូវ

កផ្សនការសកម្មភាព ាំណាក់កាលរី៣

ការ និង កិចចទ្បជុាំ ទ្ត្ួត្ពិនិត្យ

(CAP3)ដោយានដរៀបចាំទ្កុម្ការ

ទ្បចាាំឆ្នាំ ២០១៥ ទ្ត្ូវបាន

ងារ សទ្ាប់សទ្ម្បសទ្ម្ួល ល់

ដរៀបចាំទ្បកបដោយដជារជ័យ

កែម្ីន ឆ្នាំ២០១៦

១៤០ ០០០

ាំដណើរការអនុវត្ត
៥.១.៥.៥.សកម្មភាពរី៥៖ ផ្សេពវ-

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

ាំណាក់កាលរី៣ ទ្ត្ូវបាន

ទ្ត្ីាសរី១ និង រី២

-

សកម្មភាពថមី កនុង
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អនុរម្ា វិធី/
ចលងាកម្សរម្ាភារ/សរម្ាភារ

សូចនារររនុងឆ្ន ាំ

ផ្សាយកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង

ទ្បកាសោក់ឱយអនុវត្ត ជាផ្សាូវ

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ាំណាក់កាល រី

ការ និង កិចចទ្បជុាំ ទ្ត្ួត្ពិនិត្យ

៣និងជាំរុញការអនុវត្តកផ្សនការសកម្ម

ទ្បចាាំ

ភាពរបស់ទ្កសួង-សាថប័ន (MAP3)

ឆ្នាំ២០១៥ ទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ

លោេលៅ

សូចនាររេទ្ធ ្េចុងលព្កាយ

ឥណទាន

ឥណទាន

(គ្ិតជាលរៀេ)

ថវិការដា

ថវិកានដគ្ូ (គ្ិត

(គ្ិតជាលរៀេ)

ជាលរៀេ)

រាំណត់ចាំណា ាំ

វិបសេនរបស់ អ

ឆ្នាំ២០១៦

.រ.ហ.

ទ្បកបដោយដជារជ័យ
៥.១.៥.៦.សកម្មភាពរី៦៖ដរៀបចាំ

១) កម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការ

បញ្ច ប់ដៅទ្ត្ីាសរី៤

ទ្កុម្ការងារសទ្ាប់សទ្ម្បសទ្ម្ួល

ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ឆ្នាំ២០១៦

ល់ ាំដណើរការអនុវត្តកផ្សនការ

ាំណាក់កាលរី៣ទ្ត្ូវបាន

សកម្មភាព ាំណាក់កាលរី៣ CAP3

ផ្សេពវផ្សាយ ល់ទ្កសួង-សាថប័

និង កកសទ្ម្ួលកផ្សនការសកម្មភាពរួម្

ន

ាំណាក់កាលរី៣ ដោយកកលម្ែ សូច
នករឱយានភាពទ្រប់ទ្ជុង ដទ្ជាយ

៧០២ ០០០

២) MAP3 ទ្ត្ូវបានអនុវត្ត
ទ្បកបដោយ ទ្បសិរភា
ធ ព

និង រំដលចសូចនកររនា ឺេះ ទ្បចាាំឆ្នាំ
៥.១.៥.៧.សកម្មភាពរី៧៖ បញ្ច ប់

កសហវ និងទ្កសួងសាថប័ន

បញ្ច ប់ដៅទ្ត្ីាសរី១

ការពិនិត្យនិងវាយត្នម្ាពីត្ទ្ម្ូវការ

ានធនធានហិរញ្ញវត្ថុ សម្

ឆ្នាំ២០១៦

ធនធានហិរញ្ញវត្ថុសទ្ាប់ផ្សតល់ជន
ូ

ទ្សបដ ើម្បីអនុវត្ត

ល់កសហវ និងទ្កសួងសាថប័ន កនុង

៥២៨ ០០០

GDAP3/MAP3

ការអនុវត្ត GDAP3/MAP3
៥.១.៥.៨.សកម្មភាពរី៨៖ ដរៀបចាំ

នីត្ិ វិធីទ្ត្ូវបានដរៀបចាំ និង

ទ្ត្ីាសរី២ ឆ្នាំ

នីត្ិ វិធីសទ្ាប់ដលើករឹកចិត្ត ល់ទ្កុម្

ការដលើករឹកចិត្តទ្ត្ូវ បានផ្សតល់

២០១៦

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

-

-

សកម្មភាពថមី កនុង
វិបសេនរបស់ អ
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អនុរម្ា វិធី/
ចលងាកម្សរម្ាភារ/សរម្ាភារ
ការងារកករទ្ម្ង់តាម្ ទ្កសួង សាថប័ន

សូចនារររនុងឆ្ន ាំ

លោេលៅ

សូចនាររេទ្ធ ្េចុងលព្កាយ

ឥណទាន

ឥណទាន

(គ្ិតជាលរៀេ)

ថវិការដា

ថវិកានដគ្ូ (គ្ិត

(គ្ិតជាលរៀេ)

ជាលរៀេ)

ជូនទ្កុម្ការងារកករទ្ម្ង់

រាំណត់ចាំណា ាំ

.រ.ហ.

ទ្កសួង សាថប័ន
៥.១.៦.ចដងាកម្សកម្មភាពរី៦៖

សម្ត្ថភាពម្ន្តនត ី ក់ពន
័ ធនឹង

សម្ត្ថភាពអនុវត្តកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់

បដងកន
ើ សម្ត្ថភាពម្ន្តនត ី អ.រ.ហ ម្ន្តនត ី

ការងារកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រង

ទ្ត្ូវបានបដងកើននិងដទ្បើទ្បាស់

អរគនយកោានក.ស.ហ.វ និងម្ន្តនតី

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទ្បកបដោយទ្បសិរភា
ធ ព និង

ទ្ត្ូវបានបដងកើន

ស័កតិសិរភា
ធ ព

ទ្កសួង/សាថប័ន

ិ កី ក
ក់ពន
័ ធ នង
ឹ កម្ម វធ

១៥០ ៤០០

-

១៥០ ៤០០

-

រទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ
ណៈ
៥.១.៦.១.សកម្មភាពរី១៖ ដរៀបចាំ

រសេនកិចចសិកាសត ីពីការ

១)ម្ន្តនត ី២០នក់ដធវើ

និងោក់ឱយអនុវត្តកផ្សនការសកម្មភាព

ទ្រប់ទ្រងចាំណូលនិងទ្ចក

ាំដណើររសេនកិចច

សដ ីពីការកសាងសម្ត្ថភាពរបស់អរគ

ដចញ ចូលកត្ម្ួយនិងដរៀបចាំ

សិកាសត ីពីការ

ដលខាធិការោានកាំកណរទ្ម្ង់

វរគ បណុត េះបណា
ត លជាំនញសត ី

ទ្រប់ទ្រងចាំណូល និង

ពី ការដរៀបចាំនិងអនុវត្តថ វិកា,

ទ្ចកដចញចូលកត្ម្ួយ

កិចចលរធកម្ម សាធារណៈ និង

២)ម្ន្តនត ី២០ នក់ទ្ត្ូវ

ការទ្រប់ទ្រងទ្រពយសម្បត្តិរ ា

បានបណុត េះបណា
ត ល

។ល។

សត ីពីការដរៀបចាំ និង
អនុវត្តថ វិកា, កិចចលរធ
កម្ម និងទ្រប់ទ្រង
ទ្រពយសម្បត្តិរ ា ។ល។

៥.១.៦.២.សកម្មភាពរី២៖ ដរៀបចាំ

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

ម្ន្តនត ី៤ នក់ទ្ត្ូវបានបណតុេះ ប

១) ២នក់កនុង

សកម្មភាពថមី កនុង

106

េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន ាំ

អនុរម្ា វិធី/
ចលងាកម្សរម្ាភារ/សរម្ាភារ
វរគបណតុេះបណា
ត លសត ីពីការទ្រប់ទ្រង

សូចនារររនុងឆ្ន ាំ
ណា
ត លតាម្រយៈ

លោេលៅ

E-learning ឬ Online Learning

Online Learning

ទ្ត្ីាសរី៣

ការកចក រំកលកបរពិដសាធន៍

(គ្ិតជាលរៀេ)

ថវិការដា

ថវិកានដគ្ូ (គ្ិត

(គ្ិតជាលរៀេ)

ជាលរៀេ)

រាំណត់ចាំណា ាំ

.រ.ហ.

២) ២នក់កនុង

កិចចទ្បជុាំត្ូចៗដ ើម្បីកចករំកលក បរ

ឥណទាន

វិបសេនរបស់ អ

E-learningឬ

ានរបាយការណ៍៍សដងខបសត ីពី

ឥណទាន

ទ្ត្ីាសរី២

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាម្រយៈ

៥.១.៦.៣.សកម្មភាពរី៣៖ ដរៀបចាំ

សូចនាររេទ្ធ ្េចុងលព្កាយ

២ ងកនុង ១ ឆ្នាំ

-

-

សកម្មភាពថមី កនុង
វិបសេនរបស់ អ

ពិដសាធន៍តាម្កផ្សនកនីម្ួយៗ ននអ.រ

.រ.ហ.

.ហ
៥.១.៦.៤.សកម្មភាពរី៤៖ ដរៀបចាំ

ានរបាយការណ៍សដងខបសត ីពី

កិចចទ្បជុាំត្ូចៗដ ើម្បីកចករំកលកបរ

ការកចករំកលកបរដសាធន៍

២ ងកនុង ១ ឆ្នាំ

សកម្មភាពថមី កនុង
វិបសេនរបស់ អ

ពិដសាធន៍របស់ទ្កសួង-សាថប័នកនុង

.រ.ហ.

ការអនុវត្តកម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការ
ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
៥.១.៦.៥.សកម្មភាពរី៥៖ ដរៀបចាំ

ម្ន្តនត ីបដងាគលចាំនួន៥៥នក់

ទ្ត្ីាសរី២ ឆ្នាំ

និងោក់ឱយអនុវត្តកផ្សនការសកម្មភាព

យល់ ឹងអាំពី ជាំនញសទ្ម្ប

២០១៦

សដ ីពីការកសាងសម្ត្ថភាពរបស់ អរគ

សទ្ម្ួល/

នយោាន ក.ស.ហ.វ និងទ្កសួងសាថ

រាំនក់រាំនងសាធារណៈ

-

-

១១៤០

១៨២ ០០០

ប័ន ក់ពន
័ ធ កម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការ
ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
៥.១.៧.ចដងាកម្សកម្មភាពរី៧៖

រុណភាព ផ្សលិត្ភាព ទ្បសិរធ

ចាំដណេះ ឹង រាំនិត្ផ្សតួចដផ្សតើម្ នវានុវត្ត

ិ ា
សម្ត្ថភាពសាថប័ន (អ.រ.ហ, វរ

ភាពនិងស័កដិសិរភា
ធ ព ននការ

ន៍ ជាំនួយបដចចកដរស និងធនធាន

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

សកម្មភាពថមី កនុង
វិបសេនរបស់ អ
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អនុរម្ា វិធី/
ចលងាកម្សរម្ាភារ/សរម្ាភារ

សូចនារររនុងឆ្ន ាំ

សូចនាររេទ្ធ ្េចុងលព្កាយ

ឥណទាន

ឥណទាន

(គ្ិតជាលរៀេ)

ថវិការដា

ថវិកានដគ្ូ (គ្ិត

(គ្ិតជាលរៀេ)

ជាលរៀេ)

លោេលៅ

សាថនដស ាកច
ិ ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង

ផ្សដល់ជន
ូ និងការយក ដៅដទ្បើ

ម្នុសេទ្ត្ូវបានទ្ត្ួត្ ពិនិត្យវាយ

ឹ
ទ្កសួង-សាថប័ន) ទ្ត្ូវបានពទ្ងង

ទ្បាស់នូវធនធាន ម្នុសេទ្ត្ូវ

ត្នម្ា និងបដងកើនទ្បកបដោយផ្សលិ

បានពទ្ងឹង និង បដងកើន

ត្ភាព ទ្បសិរភា
ធ ព និងស័កតិសិរធ

រាំណត់ចាំណា ាំ

.រ.ហ.

ភាព
៥.១.៧.១.សកម្មភាពរី១៖ ដរៀបចាំ

ានកផ្សនការកសាងសម្ត្ថ

កផ្សនការកសាងសម្ត្ថភាពរបស់ អ.រ

ភាពរបស់ អ.រ.ហ (PEFA

.ហ សទ្ាប់ឆ្នាំ២០១៧ និង

Conference/Training +

/ឬ ឆ្នាំបនត បនាប់

PFM in US)

៥.១.៧.២.សកម្មភាពរី២៖សហការ

កផ្សនការកសាងសម្ត្ថភាពទ្ត្ូវ

ជាម្ួយ វិរាសាថនដស ាកិចចនិងហិរញ្ញ

បានដរៀបចាំ និងោក់ឱយអនុវត្ត

ទ្ត្ីាសរី៤

-

១៨២ ០០០

ទ្ត្ីាសរី៣

-

-

១ ១៤០

-

វត្ថុដរៀបចាំកផ្សនការកសាងសម្ត្ថភាព
សទ្ាប់ទ្កសួង-សាថប័នដទ្កាម្កម្ម វិធី
កករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សា
ធារណៈ
៥.១.៧.៣.សកម្មភាពរី៣៖ សហ

១)ទ្កបែណឌវាយត្នម្ា ទ្ត្ូវ

ទ្ត្ីាសរី២ និងទ្ត្ី

ការជាម្ួយ វិរាសាថនដស ាកិចចនិង

បានដរៀបចាំ

ាសរី៣

ហិរញ្ញវត្ថុដរៀបចាំកផ្សនការកសាងសម្ត្ថ

២)ានរបាយការណ៍វាយ

ភាពសទ្ាប់ទ្កសួង-សាថប័នដទ្កាម្

ត្នម្ាដលើទ្បសិរភា
ធ ពននការ

កម្ម វិធីកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញ

ដទ្បើ ទ្បាស់ជាំនួយបដចចកដរស

វត្ថុសាធារណៈ

និងត្ទ្ម្ួការជាំនួយបដចចកដរស

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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អនុរម្ា វិធី/
ចលងាកម្សរម្ាភារ/សរម្ាភារ

សូចនារររនុងឆ្ន ាំ

លោេលៅ

៥.១.៨.ចដងាកម្សកម្មភាពរី៨៖

សូចនាររេទ្ធ ្េចុងលព្កាយ

ឥណទាន

ឥណទាន

(គ្ិតជាលរៀេ)

ថវិការដា

ថវិកានដគ្ូ (គ្ិត

(គ្ិតជាលរៀេ)

ជាលរៀេ)

-

៦៤ ០០០

រាំណត់ចាំណា ាំ

សកម្មភាពថមី កនុង

សងគត្ភា
ិ ពននទ្បព័នធនង
ិ លិែត្
ិ

វិបសេនរបស់ អ

បរោានរត្ិយត្
ុ តសទ្ាប់ទ្រប់ទ្រង

.រ.ហ.

ឹ
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទ្ត្ូវបានពទ្ងង
និងផ្សលិត្
៥.១.៨.១.សកម្មភាពរី១៖ ដរៀបចាំម្

ានម្រគុដរសក៍ទ្រប់ទ្រ ង

រគុដរសក៍ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ឆ្នាំ២០១៧

-

-

ណៈរបស់រាជរោាភិបាល
៥.១.៨.២.សកម្មភាពរី២៖ សហ

ម្រគុដរសក៍ទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

ការជាម្ួយអរគដលខាធិការោាននន

សាធារណៈ របស់ទ្កសួង

ទ្កសួងដស ាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ កក

ដស ាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ទ្ត្ូវ

សទ្ម្ួលម្រគុដរសក៍ទ្រប់ទ្រង ហិរញ្ញ

បានកកសទ្ម្ួល និងោក់ឱយ

វត្ថុសាធារណៈរបស់ កសហវ

អនុវត្ត

៥.១.៨.៣.សកម្មភាពរី៣៖កាំណត្់

បញ្ហាទ្បឈម្ទ្ត្ូវបានកាំណត្់

បញ្ហាទ្បឈម្ទ្បទក់ទ្កឡាោនរវាង

និងាន របាយការណ៍ សត ីពី

កាំកណរទ្ម្ង់ទង
ាំ បី PFM,PAR និង

ការដោេះទ្សាយ

D&D និងដរៀបចាំកិចចទ្បជុាំដោេះទ្សាយ

បញ្ហាទ្បឈម្

៥.១.៨.៤.សកម្មភាពរី៤៖ អនុវត្ត

ានរបាយការណ៍សតីពីការ

យនត ការដោេះទ្សាយបញ្ហាទ្បឈម្កនុង

ដោេះទ្សាយបញ្ហាទ្បឈម្

ឆ្នាំ២០១៧

ដរៀងរាល់ឆ្នាំ

៦៤ ០០០

ដរៀងរាល់ឆ្នាំ

ការអនុវត្តកផ្សនការសកម្មភាព នន

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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អនុរម្ា វិធី/
ចលងាកម្សរម្ាភារ/សរម្ាភារ

េទ្ធ ្េរនុងឆ្ន ាំ
សូចនារររនុងឆ្ន ាំ

លោេលៅ

សូចនាររេទ្ធ ្េចុងលព្កាយ

ឥណទាន

ឥណទាន

(គ្ិតជាលរៀេ)

ថវិការដា

ថវិកានដគ្ូ (គ្ិត

(គ្ិតជាលរៀេ)

ជាលរៀេ)

រាំណត់ចាំណា ាំ

ការងារកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញ
វត្ថុសាធារណៈ

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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ឧបសម្ព ័នធ ច. ក្នការថវិកាេម្ែ ិត ព្បចាំឆ្ន២
ាំ ០១៦

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

111

ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា

អគ្គ សេខាធិការដ្ឋឋន រសហវ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

នាយរដ្ឋឋនរដ្ឋបាេនិងហិរញ្ញវត្ថុ

គ្សក្ោងថវិការម្ម វិធីឆ្ន២
ាំ ០១៦
សំរណើសុំ (សព្ាប់្នំ២០១៦)
តម្ម្ៃរនុងម្ួយដង/ម្ួយរលើរ

អនុរម្ម វិធី សរម្មភារ

ល.

អនុគណនី

តម្ម្ៃព្បចំ្នំ

តម្ម្ៃឯរតា

សប
ុ ទឹរព្ារ់

(ម្ូលដ្ឋានគិត)

រនុងម្ួយដង/ម្ួយ

ចំនួនដង/
ឯរតា

ចំនួន

ទឹរព្ារ់
រលើរ

(ជារ ៀល)

រលើរ

៥.១.អនុរម្ម វិធីទ៥
ី .១.រព្ងឹងនិងបរងោើនព្បសិទភា
ធ រនិងស័រដិសិទភា
ធ រ ម្នកា ព្ទព្ទង់រម្ម វិធីករទព្ម្ង់កា ព្គប់ព្គងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ រ្ពះរៅកាន់សដង់ដ្ឋ អនត ជាតិ

42,163,000

៥.១.១.ចរកោម្សរម្មភារទី១៖ បរងោើនកា យល់ដឹង និងកា ចូល ួម្កា អនុវតតរម្ម វិធីករទព្ម្ង់កា ព្គប់ព្គងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ

១.១

1,663,100,000

៥.១.១.១.សរម្មភារទី១៖ កា រ ៀបចំកែនកា សរម្មភារ សិកាាសាលា សននិសីទ និងបទឧរទេសនាម្

394,000

1

ព្រដ្ឋស A4

60021

រា៉ា ម្

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 ិសុទ ធ

60018

ររះ

2

16,000

32,000

2

64,000
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សំរណើសុំ (សព្ាប់្នំ២០១៦)
តម្ម្ៃរនុងម្ួយដង/ម្ួយរលើរ

អនុរម្ម វិធី សរម្មភារ

ល.

អនុគណនី

តម្ម្ៃព្បចំ្នំ

តម្ម្ៃឯរតា

សប
ុ ទឹរព្ារ់

(ម្ូលដ្ឋានគិត)

រនុងម្ួយដង/ម្ួយ

ចំនួនដង/
ឯរតា

ចំនួន

ទឹរព្ារ់
រលើរ

(ជារ ៀល)

១.២

រលើរ

៥.១.អនុរម្ម វិធីទ៥
ី .១.រព្ងឹងនិងបរងោើនព្បសិទភា
ធ រនិងស័រដិសិទភា
ធ រ ម្នកា ព្ទព្ទង់រម្ម វិធីករទព្ម្ង់កា ព្គប់ព្គងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ រ្ពះរៅកាន់សដង់ដ្ឋ អនត ជាតិ
ិ ីែសរវែាយព្បចំ្នំ សត រ
ិ ីករទព្ម្ង់កា ព្គប់ព្គងហិ ញ្ញវតថុ
៥.១.១.២.សរម្មភារទី២៖ រ ៀបចំរម្ម វធ
ី ីរម្ម វធ
សាធា ណៈតាម្ យៈសិកាាសាលា សននិសីទ កា ចុះរធវើបទ

41,439,000

ឹ
ឧរទេសនាម្តាម្ព្រសួង សាថប័ន ព្គឹះសាថនសិរា និងសាធា ណៈ តាម្ យៈព្បរ័នធែសរធែាយ ខិតប័ណណ ែសរវែាយ និង Sport រដើម្បី បញ្រ្ជាបកា យល់ដង

2

ព្រដ្ឋស A4

60021

រា៉ា ម្

3

16,000

48,000

1

48,000

2

បុច
ិ ស 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 ៈែគត់ ែគង់កែនរ 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 ិសុទ ធ

60018

ររះ

10

16,000

160,000

1

160,000

2

រាះរុម្ពខត
ិ ប័ណណសព្ាប់ែសរវែាយ

60021

ចាប់

3000

12,000

36,000,000

1

36,000,000

១.៣
3

330,000

៥.១.១.៣.រ ៀបចំកែនកា សរម្មភារសត រ
ី ី ទំនារ់ទំនងសាធា ណៈ
ព្រដ្ឋស A4

60021
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រា៉ា ម្

3

16,000

48,000

1

48,000

សំរណើសុំ (សព្ាប់្នំ២០១៦)
តម្ម្ៃរនុងម្ួយដង/ម្ួយរលើរ

អនុរម្ម វិធី សរម្មភារ

ល.

អនុគណនី

តម្ម្ៃព្បចំ្នំ

តម្ម្ៃឯរតា

សប
ុ ទឹរព្ារ់

(ម្ូលដ្ឋានគិត)

រនុងម្ួយដង/ម្ួយ

ចំនួនដង/
ឯរតា

ចំនួន

ទឹរព្ារ់
រលើរ

(ជារ ៀល)

3
3

រលើរ

៥.១.អនុទឹរ
ីទ៥
ី Laserjet
.១.រព្ងឹង
និងបរងោើនព្បសិទភា
ធ រនិងស័រដិសិទភា
ធ រ ម្នកា ព្ទព្ទង់រម្ម
វិធីករទព្ម្ង់ព្បអប់
កា ព្គប់ព្គងហិ1 ញ្ញវតថុសាធា250,000
ណៈ រ្ពះរៅកាន់
សដង់ដ្ឋ អនត ជាតិ
60021
250,000
1
រម្ម
ថ្នវំ ិធ
Hp
2055dn
ទឹរប ិសុទ ធ

60018

ររះ

2

16,000

32,000

1

250,000
32,000

៥.១.២.ចរកោម្សរម្មភារទី២៖ រ ៀបចំកែនកា សរម្មភារ កែនកា ថវិកា និងកែនកា លទធរម្មព្បចំ្នំ បស់អ.គ.ហ និងបូរស ុបកែនកា បស់ អគគនាយរដ្ឋាន កដលចូល ួម្237,347,000
រនុងកា អនុវតតរម្ម វិធីករទ

២.១

1,045,000

៥.១.២.១.សរម្មភារទី១៖ រ ៀបចំកែនកា សរម្មភារលម្អិត សព្ាប់អនុវតតតាម្កែនរទំង ៧

7

ព្រដ្ឋស A4

60021

រា៉ា ម្

5

16,000

80,000

1

80,000

7

ព្រូណូធំតូច

60021

ព្រូណូ

30

12,000

360,000

1

360,000

7

បុច
ិ ស រស សព្ាប់រព្បើព្ាស់ព្បចំកា ិយាល័យ

60021

ព្បអប់

5

20,000

100,000

1

100,000

7

សឺម្ដ្ឋ
ុី រ់ឯរសា

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 ិសុទ ធ

60018

ររះ

5

16,000

80,000

1

80,000

២.២

564,000

៥.១.២.២.សរម្មភារទី២៖ វាយតម្ម្ៃ និងករសព្ម្ួលព្បចំ ្នំរលើកែនកា សរម្មភារលម្អិតតាម្កែនរនីម្ួយៗ

8

ព្រដ្ឋស A4

60021

រា៉ា ម្

2

16,000

32,000

1

32,000

8

ទឹរថ្ន ំ Hp Laserjet 2055dn

60021

ព្បអប់

2

250,000

500,000

1

500,000
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សំរណើសុំ (សព្ាប់្នំ២០១៦)
តម្ម្ៃរនុងម្ួយដង/ម្ួយរលើរ

អនុរម្ម វិធី សរម្មភារ

ល.

អនុគណនី

តម្ម្ៃព្បចំ្នំ

តម្ម្ៃឯរតា

សប
ុ ទឹរព្ារ់

(ម្ូលដ្ឋានគិត)

រនុងម្ួយដង/ម្ួយ

ចំនួនដង/
ឯរតា

ចំនួន

ទឹរព្ារ់
រលើរ

(ជារ ៀល)

8

២.៣

រលើរ

ិធីទុទ៥
៥.១.អនុទឹរ
ី ធ .១.រព្ងឹងនិងបរងោើនព្បសិទភា
ធ រនិងស័រដិសិទភា
ធ រ ម្នកា ព្ទព្ទង់រម្ម
វិធីករទព្ម្ង់កា
ណៈ រ្ពះរៅកាន់
សដង់ដ្ឋ អនត ជាតិ
60018
ររះព្គប់ព្គងហិ2 ញ្ញវតថុសាធា 16,000
32,000
1
រម្ម
ប វិស

32,000

538,000

៥.១.២.៣.សរម្មភារទី៣៖ ព្បជុំព្តួតរិនិតយវឌ្ឍនភារកែនកា សរម្មភារលម្អិតតាម្ព្រុម្នីម្ួយៗព្បចំកខ

9

ព្រដ្ឋស A4

60021

រា៉ា ម្

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 ិសុទ ធ

60018

ររះ

2

16,000

32,000

6

192,000

២.៤

ិ និងកែនកា លទធរម្ម បស់អ.គ.ហ និងអគគនាយរដ្ឋាន រសហវ សព្ាប់រម្ម វធ
ិ ីករទព្ម្ង់កា ព្គប់ព្គងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ
៥.១.២.៤.សរម្មភារទី៤៖ រ ៀបចំគរព្ាងថវកា

10

ព្រដ្ឋស A4

60021

រា៉ា ម្

5

16,000

80,000

10

ទឹរថ្ន ំ Hp Laserjet 2055dn

60021

ព្បអប់

2

250,000

500,000

10

ទឹរប ិសុទ ធ

60018

ររះ

5

16,000

80,000

២.៥

ិ និងកែនកា លទធរម្មព្បចំ្នំ បស់
៥.១.២.៥.សរម្មភារទី៥៖ សព្ម្បសព្ម្ួលកា អនុវតតគរព្ាងថវកា

អ .គ.ហ និងអគគនាយរដ្ឋាន ព្បរបរដ្ឋយស័រតិសិទភា
ធ រនិង

-

-

ព្បសិទភា
ធ រ
ព្ារ់របៀវតស និងព្ារ់រលើរទឹរចិតតសព្ាប់ម្ញ្រ្នតីកែនរ ដាាលនិងហិ ញ្ញវតថុ
11

64033
បស់អ.គ.ហ
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កខ

6

-

-

6

-

សំរណើសុំ (សព្ាប់្នំ២០១៦)
តម្ម្ៃរនុងម្ួយដង/ម្ួយរលើរ

អនុរម្ម វិធី សរម្មភារ

ល.

អនុគណនី

តម្ម្ៃព្បចំ្នំ

តម្ម្ៃឯរតា

សប
ុ ទឹរព្ារ់

(ម្ូលដ្ឋានគិត)

រនុងម្ួយដង/ម្ួយ

ចំនួនដង/
ឯរតា

ចំនួន

ទឹរព្ារ់
រលើរ

(ជារ ៀល)

11

រលើរ

60021
រា៉ា ម្ព្គប់ព្គងហិ5 ញ្ញវតថុសាធា 16,000
80,000
៥.១.អនុព្រដ្ឋស
រម្ម វិធីទA4
៥
ី .១.រព្ងឹងនិងបរងោើនព្បសិទភា
ធ រនិងស័រដិសិទភា
ធ រ ម្នកា ព្ទព្ទង់រម្ម
វិធីករទព្ម្ង់កា
ណៈ រ្ពះរៅកាន់
សដង់ដ្ឋ អនត ជាតិ

11

ទឹរថ្ន ំ Hp Laserjet 2055dn

60021

ព្បអប់

2

250,000

500,000

11

ទឹរប ិសុទ ធ

60018

ររះ

5

16,000

80,000

២.៦

ិ និងកែនកា លទធរម្ម បស់អ.គ.ហ និង អគគនាយរដ្ឋាន ព្បរបរដ្ឋយស័រតិសិទភា
៥.១.២.៦.សរម្មភារទី៦៖ ព្តួតរិនិតយកា អនុវតតគរព្ាងថវកា
ធ រ និង ព្បសិទភា
ធ រ ព្បចំ

-

ឆាស និងព្បចំ្នំ
12

ព្រដ្ឋស A4

60021

រា៉ា ម្

5

16,000

80,000

12

ទឹរថ្ន ំ Hp Laserjet 2055dn

60021

ព្បអប់

2

250,000

500,000

12

ទឹរប ិសុទ ធ

60018

ររះ

5

16,000

80,000

២.៧

ិ ី កដលានជាធ ានសព្ាប់ោំព្ទដល់ដំរណើ កា រម្ម វធ
ិ ី
៥.១.២.៧.សរម្មភារទី៧៖ ព្បតិបតតិកា កា ក ដាាលហិ ញ្ញវតថុ លទធរម្ម ព្សបតាម្រោលកា ណ៍និងនីតិ វធ
ករទព្ម្ង់កា ព្គប់ព្គងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ

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

ទឹរថ្នា
ំ ៉ា សុីនថតចម្ៃងឯរសា

60021

ព្បអប់

1

320,000

320,000

13

សាា ៈែគត់ ែគង់កែនរ ដាាល

60021

សាា ៈ

1

2,000,000

2,000,000

Page 5 of 39

235,200,000

សំរណើសុំ (សព្ាប់្នំ២០១៦)
តម្ម្ៃរនុងម្ួយដង/ម្ួយរលើរ

អនុរម្ម វិធី សរម្មភារ

ល.

អនុគណនី

តម្ម្ៃព្បចំ្នំ

តម្ម្ៃឯរតា

សប
ុ ទឹរព្ារ់

(ម្ូលដ្ឋានគិត)

រនុងម្ួយដង/ម្ួយ

ចំនួនដង/
ឯរតា

ចំនួន

ទឹរព្ារ់
រលើរ

(ជារ ៀល)

13

រលើរ

ិធីទត៥
៥.១.អនុសា
រម្មា វៈែគ
ី ់ែ.១.រព្ង
និលរែសងៗ
ងបរងោើនព្បសិទភា
ធ រនិងស័រដិសិទភា
ធ រ ម្នកា ព្ទព្ទង់រម្ម
វិធីករទព្ម្ង់សា
កា ា ព្គប់
ធា ណៈ រ្ពះរៅកាន់
សដង់ដ្ឋ អនត ជាតិ
60028
ៈ ព្គងហិ1 ញ្ញវតថុសា2,000,000
2,000,000
គង់កែនរ ដាឹងា

13

ទឹរប ិសុទ ធ សព្ាប់កា ិយាល័យ

60021

ររះ

75

16,000

1,200,000

13

កា កថទំ និងជួសជុលម្រធោាយដឹរជញ្ាូ ន

61056

កខ

18

1,000,000

18,000,000

6

108,000,000

13

កា កថទំ និងជួសជុល សាា ៈនិងឧបរ ណ៍បរចេររទស

61057

កខ

1

1,000,000

1,000,000

6

6,000,000

13

រសវាអុន
ិ ធឺរណត

61142

កខ

1

1,000,000

1,000,000

6

6,000,000

13

រព្បងសាំង និងរព្បង ំអិល

60015

កខ

18

1,000,000

18,000,000

6

108,000,000

13

សាា ៈែគត់ ែអង់ សំអាត និងអនាម្័យ

60011

កខ

1

200,000

200,000

6

1,200,000

13

សាា ៈែគត់ ែអង់រែសងៗ

60018

កខ

1

1,000,000

1,000,000

6

6,000,000

២.៨

-

ិ សសនា បស់ អ.គ.ហ ព្បចំ្នំ
៥.១.២.៨.សរម្មភារទី៨៖ រ ៀបចំ វប

14

រញ្េ ប់រសវារ ៀបចំបនេប់ព្បជុំ

61103

នារ់

80

120,000

9,600,000

14

រសាហយ
ុ សានរ់រៅ

61123

នារ់

120

80,000

9,600,000

14

រសាហយ
ុ ព្បចំម្ថៃ

61122

នារ់

160

56,000

8,960,000

14

ព្រដ្ឋស A4

60021

រា៉ា ម្

5

16,000

80,000
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សំរណើសុំ (សព្ាប់្នំ២០១៦)
តម្ម្ៃរនុងម្ួយដង/ម្ួយរលើរ

អនុរម្ម វិធី សរម្មភារ

ល.

អនុគណនី

តម្ម្ៃព្បចំ្នំ

តម្ម្ៃឯរតា

សប
ុ ទឹរព្ារ់

(ម្ូលដ្ឋានគិត)

រនុងម្ួយដង/ម្ួយ

ចំនួនដង/
ឯរតា

ចំនួន

ទឹរព្ារ់
រលើរ

(ជារ ៀល)

14
14

រលើរ

ឹងនិងបរងោ
៥.១.អនុរសៀវរៅសព្ាប់
រម្ម វិធីទ៥
ី .១.រព្ង
ព្បសិ
ធិបសសនា
រនិងស័រដិសិទភា
ធ រ ម្នកា ព្ទព្ទង់រម្ម
វិធីករទព្ម្ង់កា
ណៈ រ្ពះរៅកាន់
សដង់ដ្ឋ អនត ជាតិ
60021
រា៉ា ម្ព្គប់ព្គងហិ
40ញ្ញវតថុសាធា120,000
4,800,000
កចរចយរន
ុងដំើរនណើ
កា ទវភា
បុច
ិ សព្ាប់កចរចយរនុងដំរណើ កា វិបសសនា

60021

ព្បអប់

2

60,000

120,000

-

៥.១.៣.ចរកោម្សរម្មភារទី៣៖ ព្តួតរិនិតយ តាម្ដ្ឋន និងវាយតម្ម្ៃសម្ិទរ
ធ ម្ម បស់ អ.គ.ហ និងម្ញ្រ្នតី អ.គ.ហ
៣.១

-

៥.១.៣.១.សរម្មភារទី១៖ វាយតម្ម្ៃសម្ិទរ
ធ ម្មម្ញ្រ្នតីព្បចំ្នំ និងរ ៀបចំកែនកា រព្ជើសរ ើសម្ញ្រ្នតីព្បចំ្នំសព្ាប់អ .គ.ហ

15

ព្រដ្ឋស A4

60021

រា៉ា ម្

2

16,000

32,000

15

ទឹរថ្ន ំ Hp Laserjet 2055dn

60021

ព្បអប់

1

250,000

250,000

15

ទឹរប ិសុទ ធ

60018

ររះ

3

16,000

48,000

៣.២

៥.១.៣.២.សរម្មភារទី២៖រិនិតយនិ ងករលម្អរោលកា ណ៍ និងយនតកា ព្តួតរិនិតយ តាម្ដ្ឋន និងវាយតម្ម្ៃសម្ិទរ
ធ ម្ម បស់អ .គ.ហ និងម្ញ្រ្នតីអ.គ.ហ

16

ព្រដ្ឋស A4

60021

រា៉ា ម្

2

16,000

32,000

16

ទឹរថ្ន ំ Hp Laserjet 2055dn

60021

ព្បអប់

1

250,000

250,000

16

ទឹរប ិសុទ ធ

60018

ររះ

3

16,000

48,000
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សំរណើសុំ (សព្ាប់្នំ២០១៦)
តម្ម្ៃរនុងម្ួយដង/ម្ួយរលើរ

អនុរម្ម វិធី សរម្មភារ

ល.

អនុគណនី

តម្ម្ៃព្បចំ្នំ

តម្ម្ៃឯរតា

សប
ុ ទឹរព្ារ់

(ម្ូលដ្ឋានគិត)

រនុងម្ួយដង/ម្ួយ

ចំនួនដង/
ឯរតា

ចំនួន

ទឹរព្ារ់
រលើរ

(ជារ ៀល)

៣.៣

រលើរ

ភារទី
កាទអនុ
វតតនងិងស័
ករលម្អ
ន ំរនុងរព្ទព្ទង់
ណីចំា
ច់វរលើ
ោលកា កា
ណ៍ព្គប់
និងយនត
កា ព្តួ
រិុសា
និតធា
យ តាម្ដ្ឋន
និព ង
វាយតម្ម្ៃសបស់
អ .គ.ហ
និង
ឹងនិ៣
ិធីកររទព្ម្ង់
៥.១.អនុ៥.១.៣.៣.សរម្ម
រម្ម វិធីទ៥
ី .១.រព្ង
ង៖វាយតម្ម្ៃ
បរងោើនព្បសិ
ភា
ធ រនិ
រដិសិទព្បចំ
ភា
ធ រ្
ម្នកា
រម្ម
ព្គងហិ
ញ្ញតវតថ
ណៈ រ្
ះរៅកាន់
ដ ង់ដ្ឋ
អនត ជាតិ

-

ម្ញ្រ្នតីអ.គ.ហ
17

ព្រដ្ឋស A4

60021

រា៉ា ម្

2

16,000

32,000

17

ទឹរថ្ន ំ Hp Laserjet 2055dn

60021

ព្បអប់

1

250,000

250,000

17

ទឹរប ិសុទ ធ

60018

ររះ

3

16,000

48,000

៣.៤

-

ឹ កា អនុវតតបទបជាម្ែេរនុ ង និង វន
ិ ័យកា ក បស់ អ.គ.ហ
៥.១.៣.៤.សរម្មភារទី៤៖រព្ងង

18

ព្រដ្ឋស A4

60021

រា៉ា ម្

2

16,000

32,000

18

ទឹរថ្ន ំ Hp Laserjet 2055dn

60021

ព្បអប់

1

250,000

250,000

18

ទឹរប ិសុទ ធ

60018

ររះ

3

16,000

48,000

៣.៥

ិ ័យកា ក បស់ អ.គ.ហ ព្បចំ្នំ
៥.១.៣.៥.សរម្មភារទី៥៖វាយតម្ម្ៃកា អនុវតតបទបជាម្ែេរនុ ង និង វន

-

19

ព្រដ្ឋស A4

60021

រា៉ា ម្

2

16,000

32,000

19

ទឹរថ្ន ំ Hp Laserjet 2055dn

60021

ព្បអប់

1

250,000

250,000

ទឹរប ិសុទ ធ

60018

ររះ

3

16,000

48,000
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សំរណើសុំ (សព្ាប់្នំ២០១៦)
តម្ម្ៃរនុងម្ួយដង/ម្ួយរលើរ

អនុរម្ម វិធី សរម្មភារ

ល.

អនុគណនី

តម្ម្ៃព្បចំ្នំ

តម្ម្ៃឯរតា

សប
ុ ទឹរព្ារ់

(ម្ូលដ្ឋានគិត)

រនុងម្ួយដង/ម្ួយ

ចំនួនដង/
ឯរតា

ចំនួន

ទឹរព្ារ់
រលើរ

(ជារ ៀល)

រលើរ

ិធីទ៥
៥.១.អនុ
រម្មោ វម្សរម្ម
ី .១.រព្ង
ងបរងោ
ទភា
ធ រនិងនិស័
រដិសិទភា
ធ រវឌ្ឍនភាររម្ម
ម្នកា ព្ទព្ទង់វិធ
រីកម្មរទព្ម្ង់
វិធីករទព្ម្ង់
កា ព្ព្គប់
ព្គងហិ
ធា ណៈ រ្ពះរៅកាន់សដង់ដ្ឋ អនត ជាតិ
៥.១.៤.ចរក
ភារទីឹង
៤និ
៖ព្តួ
តរិើននព្បសិ
ិតយ តាម្ដ្ឋន
ងវាយតម្ម្ៃ
កា ព្គប់
គងហិ
ញ្ញវតថញ្ញ
ុសាវតថ
ធាុសា
ណៈ

៤.១

៥.១.៤.១.សរម្មភារទី១៖ រ ៀបចំសារាច កណនាំ រោលកា ណ៏កណនាំ សត រ
ី ីព្បរ័នធព្តួតរិនិតយ តាម្ដ្ឋន និងវាយតម្ម្ៃវ ឌ្ឍនភារ បស់អគគនាយដ្ឋាន និងព្រសួង សាថប័ន

2,050,000
1,230,000

21

ព្រដ្ឋស A4

60021

រា៉ា ម្

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 ិសុទ ធ

60018

ររះ

5

16,000

80,000

3

240,000

៥.១.៤.២.សរម្មភារទី២៖ រិនិតយនិ ងករលម្អ ាយកា ណ៏វឌ្ឍនភារព្បចំព្តីាស និង ព្បចំ្នំព្រម្ទំងរ ៀបចំយនតកា តាម្ដ្ឋនវឌ្ឍនភារព្បចំកខ ម្នកា តាម្ដ្ឋនកា

820,000

៤.២

ិ ីករទព្ម្ង់
អនុវតតកែនកា សរម្មភារដំណារ់កាលទីរី ថមី បស់រម្ម វធ
22

ព្រដ្ឋស A4

60021

រា៉ា ម្

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 ិសុទ ធ

60018

ររះ

5

16,000

80,000

2

160,000

៥.១.៥.ចរកោម្សរម្មភារទី៥៖ដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតតកែនកា សរម្មភារដំណារ់កាលទី៣ បស់រម្ម វិធី ករទព្ម្ង់កា ព្គប់ព្គងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ

៥.១

ិ ី រំកណទព្ម្ង់កា ព្គប់ព្គងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈដំណារ់កាលទី ៣
៥.១.៥.១.សរម្មភារទី១៖ រាះរុម្ពរសៀវរៅសត ីរីរម្ម វធ
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1,230,000,000
-

សំរណើសុំ (សព្ាប់្នំ២០១៦)
តម្ម្ៃរនុងម្ួយដង/ម្ួយរលើរ

អនុរម្ម វិធី សរម្មភារ

ល.

អនុគណនី

តម្ម្ៃព្បចំ្នំ

តម្ម្ៃឯរតា

សប
ុ ទឹរព្ារ់

(ម្ូលដ្ឋានគិត)

រនុងម្ួយដង/ម្ួយ

ចំនួនដង/
ឯរតា

ចំនួន

ទឹរព្ារ់
រលើរ

(ជារ ៀល)

27

៥.២

រលើរ

៥.១.អនុរាះរុ
រម្ម វិធ
៥
ី .១.រព្ងីរឹងីរនិម្មងវិធបរងោ
ើនព្បសិទដ
ភា
ធ ំណា
រនិរ់ងកាស័
រដិស
ធ រ ម្នកា ព្ទព្ទង់រម្ម
វិធីករទព្ម្ង់រាល
កា ព្គប់ព្គងហិ
ញ្ញវតថុសាធា 28,000
ណៈ រ្ពះរៅកាន់
សដង់ដ្ឋ អនត ជាតិ
60021
2000
56,000,000
ម្ីទ
ពរសៀវរៅសត
ី រំកណទព្ម្ង់
លទី
៣ិទភា
៥.១.៥.២.សរម្មភារទី២៖ ែសរវែាយ និងព្បកាសដ្ឋរ់ឱ្យ អនុវតតកែនកា សរម្មភារដំណារ់កាលទី ៣ (CAP3) រដ្ឋយានរ ៀបចំព្រុម្កា ក សព្ាប់ សព្ម្បសព្ម្ួល

-

-

ដល់ដំរណើ កា អនុវតត
28

រញ្េ ប់រសវារ ៀបចំបនេប់ព្បជុំ

61103

នារ់

300

120,000

36,000,000

-

28

ព្រដ្ឋស A4

60021

រា៉ា ម្

15

16,000

240,000

-

28

រសៀវរៅសព្ាប់កចរចយរនុងដំរណើ កា ែសរវែាយ

60021

រា៉ា ម្

300

4,000

1,200,000

-

28

បុច
ិ សព្ាប់កចរចយរនុងដំរណើ កា វិបសសនា

60021

ព្បអប់

10

40,000

400,000

-

៥.៣

702,000,000

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

29

ព្ារ់រលើរទឹរចិតតសព្ាប់ម្ញ្រ្នតីជំនាញជាន់ខពស់ បស់ អ.គ.ហ

64033

កខ

5

6,000,000

30,000,000

12

360,000,000

29

ព្ារ់រលើរទឹរចិតតសព្ាប់ម្ញ្រ្នតីជំនាញម្ធយម្ បស់ អ.គ.ហ

64033

កខ

5

3,700,000

18,500,000

12

222,000,000

29

ព្ារ់រលើរទឹរចិតតសព្ាប់ម្ញ្រ្នតីជំនាញ បស់ អ.គ.ហ

64033

កខ

5

2,000,000

10,000,000

12

120,000,000

៥.៤

528,000,000
ិ ីករទព្ម្ង់កា ព្គប់ ព្គងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈព្បចំព្តីាស និងព្បចំ្នំ
៥.១.៥.៤.សរម្មភារទី៤៖ វាយតម្ម្ៃវ ឌ្ឍនភារព្រម្ទំងរ ៀបចំ ាយកា ណ៍សតរ
ី ី កា អនុវតតរម្ម វធ
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សំរណើសុំ (សព្ាប់្នំ២០១៦)
តម្ម្ៃរនុងម្ួយដង/ម្ួយរលើរ

អនុរម្ម វិធី សរម្មភារ

ល.

អនុគណនី

តម្ម្ៃព្បចំ្នំ

តម្ម្ៃឯរតា

សប
ុ ទឹរព្ារ់

(ម្ូលដ្ឋានគិត)

រនុងម្ួយដង/ម្ួយ

ចំនួនដង/
ឯរតា

ចំនួន

ទឹរព្ារ់
រលើរ

(ជារ ៀល)

30
30

រលើរ

ិធីទរ៥
ឹងនិងអបរងោ
រចិតតសព្ាប់
គគរលខាធិ
កាទម្ួភា
ូប ងស័រដិសិទភា
64033
កខព្គប់ព្គងហិ1 ញ្ញវតថុសា
12,000,000
12,000,000
12
៥.១.អនុព្ារ់
រម្ម រវលើ
ី ទឹ.១.រព្ង
ើនព្បសិ
ធ យរនិ
ធ រ ម្នកា ព្ទព្ទង់រម្ម
វិធីករទព្ម្ង់កា
ធា ណៈ រ្ពះរៅកាន់
សដង់ដ្ឋ អនត ជាតិ
ព្ារ់រលើរទឹរចិតតសព្ាប់អគគរលខាធិកា ងបួន ូប

64033

កខ

4

8,000,000

32,000,000

12

៥.១.៦.ចរកោម្សរម្មភារទី៦៖បរងោើនសម្តថភារម្ញ្រ្នតី អ.គ.ហ ម្ញ្រ្នតីអគគនាយរដ្ឋាន រ.ស.ហ.វ និងម្ញ្រ្នតី ព្រសួង/សាថប័នពារ់រ័នធនឹ ងរម្ម វិធីករទព្ម្ង់កា ព្គប់ព្គង

144,000,000
384,000,000
150,400,000

ហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ

៦.១

150,400,000

៥.១.៦.១.សរម្មភារទី១៖ រ ៀបចំនិងដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតតកែនកា សរម្មភារ សដ ីរី
កា រសាងសម្តថភារ បស់អគគរលខាធិកា ដ្ឋានរំកណទព្ម្ង់

32

ម្ថៃបណតុះបណា
ត លរនុងព្បរទស

6104

នារ់

20

2,000,000

40,000,000

1

40,000,000

32

ម្ថៃបណតុះបណា
ត លរព្ៅព្បរទស

6104

នារ់

2

29,200,000

58,400,000

1

58,400,000

32

រសាហយ
ុ រធវើដំរណើ រព្ៅព្បរទស

61131

នារ់

2

8,000,000

16,000,000

1

16,000,000

32

រសាហយ
ុ ហូបចុររព្ៅព្បរទស

61132

នារ់

2

8,000,000

16,000,000

1

16,000,000

32

រសាហយ
ុ សានរ់រៅរព្ៅព្បរទស

61133

នារ់

2

10,000,000

20,000,000

1

20,000,000

32

ព្រដ្ឋស A4

60021

រា៉ា ម្

3

16,000

48,000

Page 11 of 39

សំរណើសុំ (សព្ាប់្នំ២០១៦)
តម្ម្ៃរនុងម្ួយដង/ម្ួយរលើរ

អនុរម្ម វិធី សរម្មភារ

ល.

អនុគណនី

តម្ម្ៃព្បចំ្នំ

តម្ម្ៃឯរតា

សប
ុ ទឹរព្ារ់

(ម្ូលដ្ឋានគិត)

រនុងម្ួយដង/ម្ួយ

ចំនួនដង/
ឯរតា

ចំនួន

ទឹរព្ារ់
រលើរ

(ជារ ៀល)

32

៦.២

រលើរ

រម្ម
ប វិស
60018
ររះព្គប់ព្គងហិ3 ញ្ញវតថុសាធា 16,000
48,000
៥.១.អនុទឹរ
ធីទុទ៥
ី ធ .១.រព្ងឹងនិងបរងោើនព្បសិទភា
ធ រនិងស័រដិសិទភា
ធ រ ម្នកា ព្ទព្ទង់រម្ម
វិធីករទព្ម្ង់កា
ណៈ រ្ពះរៅកាន់
សដង់ដ្ឋ អនត ជាតិ

ិ ីករ
៥.១.៦.២.សរម្មភារទី២៖ រ ៀបចំ និងដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតតកែនកា សរម្មភារសដ រ
ី ីកា រសាងសម្តថភារ បស់អគគនាយដ្ឋាន រ .ស.ហ.វ និងព្រសួងសាថប័នពារ់រ័នធរម្ម វធ

-

ទព្ម្ង់កា ព្គប់ព្គងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ
33

ព្រដ្ឋស A4

60021

រា៉ា ម្

3

16,000

48,000

33

ទឹរប ិសុទ ធ

60018

ររះ

3

16,000

48,000

៥.១.៧.ចរកោម្សរម្មភារទី៧៖រព្ងឹងនិងបរងោើនគុណភារ ែលិតភារ ព្បសិទភា
ធ រ និង ស័រដិសិទភា
ធ រ ម្នកា រព្បើព្ាស់នូវចំរណះដឹង គំនិតែដួចរែដើម្ អនុសាសន៍

1,140,000

នវានុវតតន៍ និងជំនួយបរចេររទស

៧.១

-

៥.១.៧.១.សរម្មភារទី១៖ រធវើកា វាយតម្ម្ៃអំ រីព្បសិទភា
ធ រម្នកា រព្បើព្ាស់ជំនួយបរចេររទសនិងកា បណុដ ះបណា
ដ លរនៃងម្រ និងតព្ម្ូវកា ជំនួយបរចេររទស និងកា
បណុដ ះបណា
ដ លសព្ាប់បនដ បំរ ើកា ក រំកណទព្ម្ង់ បស់អគគនាយរដ្ឋាន និងព្រសួង សាថប័ន

39

ព្រដ្ឋស A4

60021

រា៉ា ម្

3

16,000

48,000

39

ទឹរប ិសុទ ធ

60018

ររះ

3

16,000

48,000

៧.២
40

570,000

ិ គព្បឹរា ជាម្ួយព្រសួង សាថប័ន និងអងគភាររព្កាម្ឱ្វាទ រសហវ
៥.១.៧.២.សរម្មភារទី២៖ បរងោើនកា ព្ាព្ស័យទរ់ទង កាលវភា
ព្រដ្ឋស A4

60021
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រា៉ា ម្

5

16,000

80,000

2

160,000

សំរណើសុំ (សព្ាប់្នំ២០១៦)
តម្ម្ៃរនុងម្ួយដង/ម្ួយរលើរ

អនុរម្ម វិធី សរម្មភារ

ល.

អនុគណនី

តម្ម្ៃព្បចំ្នំ

តម្ម្ៃឯរតា

សប
ុ ទឹរព្ារ់

(ម្ូលដ្ឋានគិត)

រនុងម្ួយដង/ម្ួយ

ចំនួនដង/
ឯរតា

ចំនួន

ទឹរព្ារ់
រលើរ

(ជារ ៀល)

40
40

៧.៣

រលើរ

៥.១.អនុទឹរ
ីទ៥
ី Laserjet
.១.រព្ងឹង
និងបរងោើនព្បសិទភា
ធ រនិងស័រដិសិទភា
ធ រ ម្នកា ព្ទព្ទង់រម្ម
វិធីករទព្ម្ង់ព្បអប់
កា ព្គប់ព្គងហិ1 ញ្ញវតថុសាធា250,000
ណៈ រ្ពះរៅកាន់
សដង់ដ្ឋ អនត ជាតិ
60021
250,000
1
រម្ម
ថ្នវំ ិធ
Hp
2055dn
2

160,000

ឹ ទំនារ់ទំនង វាង រម្ម វធ
ិ ី PFM ជាម្ួយរម្ម វធ
ិ ីរំកណទព្ម្ង់ ដាាលសាធា ណៈ PAR និង រម្ម វធ
ិ ីអភិវឌ្ឍតាម្កបបព្បជាធិបរតយយរៅ
៥.១.៧.២.សរម្មភារទី៣៖ រព្ងង

570,000

ទឹរប ិសុទ ធ

60018

ររះ

5

16,000

80,000

250,000

ថ្នរ់រព្កាម្ជាតិ D&D
41

ព្រដ្ឋស A4

60021

រា៉ា ម្

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 ិសុទ ធ

60018

ររះ

5

16,000

80,000

2

160,000
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ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

112

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

113

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

114

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

115

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

116

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

117

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

118

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

119

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

120

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

121

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

122

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

123

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

124

ឧបសម្ព ័នធ ឆ. ទ្ព្ម្ង់របាយការណ៍វយតនម្ា សម្ិទ្ធរម្ធ

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

125

ព្រសួងលសដារច
ិ ចនង
ិ ហិរញ្ញវតថុ
អរគដលខាធិការោានរណៈកាមធិការ ឹកនាំការងារកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ

របាយការណ៍វយតនម្ា សម្ិទ្ធរម្ា
ព្បចាំឆ្ន២
ាំ ០១៦-២០១៧
ដ្មេះ.. ......................................................
ត្ួនរីៈ. ......................................................

នថៃកែឆ្នាំ

វាយត្នម្ាដោយរណៈកាមធិការរបស់អរគដលខាធិការោាន
ពិនាុ
វាយត្នម្ាសម្ិរក
ធ ម្ម

ត្ួនរីនង
ឹ ការររួលែុសទ្ត្ូវ
អន់

ម្ធយម្

ទ្រប់ទ្ោន់

លែ

លែណាស់

១.សម្ិរក
ធ ម្មតាម្លកខែណឌដោង (៧០%)

ពិនាុ(១)
២.ការសដទ្ម្ចបានតាម្កផ្សនការអតាតភិវឌ្ឍន៍ (១៥%)

ពិនាុ(២)
៣.ការវាយត្នម្ាលកខណៈសម្បត្តិ (១៥%)

-

វិជាាជីវភាព

-

ភាពជាំនញ ៏ចណា
ាំ
ន

-

រុណធម្៌

-

សីលធម្៌

-

វិន័យ

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

126

-

ភាពជាអនក ឹកនាំ

-

សម្ត្ថភាពទ្រប់ទ្រង

-

សម្ត្ថភាពទ្បត្ិបត្តិ
ពិនាុ(៣)
ពិនាុសរុប (១+២+៣)
*លែណាស់ៈ៩ - ១០ លែៈ៨-៨,៩ ទ្រប់ទ្ោន់ៈ ៧– ៧,៩ម្ធយម្ៈ ៥ –៦,៩អន់ៈ១ – ៤,៩

ឯកភាពដៅដលើសម្ិរក
ធ ម្ម

ឯកភាព

ម្ិនឯកភាព

ចុេះហត្ថដលខា

ដោបល់របស់អរគដលខាធិការរង

ដោបល់សដទ្ម្ចរបស់ឯកឧត្តម្អរគដលខាធិការ

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

ចុេះហត្ថដលខា

127

ព្រសួងលសដារច
ិ ចនង
ិ ហិរញ្ញវតថុ
អរគដលខាធិការោានរណៈកាមធិកា ឹកនាំការងារកករទ្ម្ង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ
នថៃកែឆ្នាំ
យុតររ
ិ ម្ាសព្ម្មប់បនររច
ិ ចសនា

តួនាទ្ី.........................
លរធផ្សលសដទ្ម្ចបានទ្បចាាំឆ្នាំ២០១៦-២០១៧ ដធៀបនឹងលកខែណឌដោង

នម្ ដោត្នម្ៈ

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.

ហត្ថដលខា

128

ឧបសម្ព ័នធ ជ.ព្បកាសលេខ ៣៤៧ សហវ.ព្បរ ចុះនថៃទ្ី ០១ កខលម្សា ឆ្ន២
ាំ ០១៥សររ
ី កា
ី រលរៀបចាំនិងការព្បព្រឹតរលៅននអងគភារលព្កាម្
ឱ្វទ្អគ្គ លេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈរម្មាធិការដឹរនាាំការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ

ិ ័យនិងយុរសា
ចកខុ វស
ធ ន្តសត របស់ អ.រ.ហ.
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ឧបសម្ព ័នធ ឈ.ព្បកាសលេខ ២៥៧ សហវ.ព្បរ ចុះនថៃទ្០
ី ៤ កខម្ីនាឆ្ន២
ាំ ០១៥សររ
ី កា
ី រព្បគ្េ់សទ្
ិ ធ ជា
ិ អាណាប័រល្ៃរសិទ្ធិជូន
ឹ នាាំការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ
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ឧបសម្ព ័នធ ញ.ព្បកាសលេខ ៣៣០សហវ.ព្បរ ចុះនថៃទ្ី ២៦ កខម្ីនាឆ្ន២
ាំ ០១៥សររ
ី កា
ី រដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតរនីតិ វធ
ិ ីរួម្បចចុ បបនន រម្ា
សព្ម្មប់គ្លព្ម្មងហិរញ្ញបបទានសហព្បតិបតរិការរីនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍លៅរនុងអគ្គ លេខាធិការដ្ឋានគ្ណៈរម្មាធិការដឹរនាាំការងារករ
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ឧបសម្ព ័នធ ដ. លសចររស
ី លព្ម្ចរួម្លេខ ០០៦ សហវ ចុះនថៃទ្១
ី ៩ កខឧសភា ឆ្ន២
ាំ ០១៥ សរីរកា
ី រ
បលងកើតយនរការសព្ម្បសព្ម្ួេរវងរម្ា វិធកី រទ្ព្ម្ង់ការអភិវឌ្ឍតាម្កបបព្បជាធិបលតយយលៅ
ថានរ់លព្កាម្ជាតិ រម្ា វធ
ិ ីករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ និងរម្ា វិធជា
ី តិរាំកណទ្ព្ម្ង់
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ី ៩ កខលម្សា ឆ្ន២
ាំ ០១៥
សរីរីយនរការលដ្ឋះព្សាយបញ្ជ
ា ព្បឈម្រនុងការអនុវតរសរម្ាភារការងារករទ្ព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ង
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ឧបសម្ព ័នធ ឌ. សារាចរលេខ០០៩ សរ ចុះនថៃទ្ី០៨ កខធនូ ឆ្ន២
ាំ ០១៥ សរីររ
ី ី វិធាននិងនីតិ វិធីននការ
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