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ក. ប�� ីអង�ភាبពេ្រកាبមឱវោទ្រកសួងេសដ�កច
ិ � និងហិរ��វត��
ែដលចូលរួមអនុវត�ែផនកាꋰរសកម�ភាꋰពការងោរែកទ្រមង់កា驀រ្រគប់្រគងហិរ��វត�� សាធា驀រណៈ
ល.រ.

អង�ភា삐ព

ចំនួនសកម�ភាពលម� ិត

១

អគ�នោយកដោ�នេគាǀលនេយោបាǀយ (GDP)

៤៣

២

អគ�នោយកដោ�នគយ និងរដោ�ករកម��ជោ (GDCE)

១៤

៣

អគ�នោយកដោ�នពន�ដោរ (GDT)

២៩

៤

អគ�នោយកដោ�ន្រទព្យសម្បត�ិរដ� និងចំណូលមិនែមនសាᕠរេពើពន� (GDSPNT)

១៤

៥

អគ�នោយកដោ�នឧស្សោហកម�ហរិ ��វត�� (GDFI)

---

៦

អគ�នោយកដោ�នថវ�កា (GDB)

៤៨

៧

អគ�នោយកដោ�នហិរ��វត��រដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ (GDSNAF)

៤០

៨

អគ�នោយកដោ�នរតនោគារជោតិ (GDNT)

២៦

៩

អគ�នោយកដោ�នលទ�កម�សាធារណៈ (GDPP)

១០

១០

អគ�េលខោធិការដោ�នកសហវ (GSMEF)

៣៦

១១

អគ�នោយកដោ�នសវនកម�ៃផ�កង
� (GDIA)

១៦

១២

អគា�ធិការដោ�ន (GI)

២០

១៣

អគ�នោយកដោ�នសហ្របតិបត�កា
ិ រអន�រជោតិនិង្រគប់្រគងបំណល
ុ (GDICDM)

១៨

១៤

វ�ទ្យោសា�នេសដ�កិចន
� ិងហិរ��វត�� (EFI)

១៣

១៥

្រក�មការងោរ្រគប់្រគងគេ្រមាងព័តមា
៌ នវ�ទ្យោ្រគប់្រគងហិរ��វត�សា
� ធារណៈ(FMWG)

២១

១៦

្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម� (LC)

៩

១៧

្រក�ម្របឹក្សោជោតិគណេនយ្យ (NAC)

៦

១៨

អង�ភាពភាពជោៃដគូរវោងរដ� និងឯកជនថោ�ក់កណោ
� ល (PPP)

៥
សរុប

ii

៣៦៨

ខ. ទម� ន់ចេងោ�មសកម�ភា꼰ព(េលខ២ខ�ង)់ , េគាលបំណង(េលខ១ខ�ង់) និងែផ�ក ៃនែផនការសកម�ភាពរួម
ដំណោក់កាលទី៣ បូក២ ឆា� ំ ២០២១
១. ក្រមិតចេងោ�មសកម�ភាព
េគាលបំណង

ចេងោ�មសកម�ភាព

ឣទិភាព

ទម�ន់

ែផ�កទី/េខឿនទី ១ ៖ ការបន� ព្រងឹងភាពេជឿទុកចិត�ៃនថវ�កា

១១. បន� ព្រងឹងការ្រគប់្រគងចំណូល

និងការអនុវត�ែផនការ្របមូលចំណូល

១១.១. អនុវត�េគាលនេយោបាយ និងែកទ្រមង់រដ�បាលគយ និងពន�ដោរ

ខ�ស់

36%

១១.២. អនុវត�េគាលនេយោបាយ និងែកទ្រមង់រដ�បាលចំណូលមិនែមនពន�

ខ�ស់

36%

បង��រ

27%

១១.៣. ជំរុញការតាមដោនការអនុវត�យុទសា
� �ស� េកៀរគរចំណូល និងែកលម�េគាលនេយោបាយសារេពើ
ពន�

សរុប
១២. ព្រងឹងការអនុវត�ថ វ�កានិង

ព្រងឹងការអនុវត�ែផនការចំណោយ

275

១២.១. េរៀបចំកម� វ�ធីចំណោយ្រសបតាមែផនការ្របតិបត�ិ្របចាំឆា�ំ

បង��រ

50%

១២.២. ្រគប់្រគងសាច់្របាក់្របកបេដោយ្របសិទភា
� ព

បង��រ

50%

សរុប
១៣. ែកលម�ដំេណើការៃនការអនុវត�
ថវ�កា

100%

150

100%

១៣.១. អនុវត�យុទ្សោ�ស� ៃនការែកទ្រមង់្របព័ន�លទ�កម�សាធារណៈឆា�ំ២០១៩-២០២៥

ខ�ស់

36%

១៣.២. ែកលម� ដំេណើរការអនុវត� និងការទូទាត់ចំណោយ

ខ�ស់

36%

១៣.៣. ជំរុញការទូទាត់ថ វ�កាបុេរ្របទាន

បង��រ

27%

សរុប

275

iii

100%

ែផ�កទី/េខឿនទី ២ ៖ កា껸របន� ព្រងឹងគណេនយ្យភា껸ពហិរ��វត��

២១. ព្រងឹង និង ព្រងីកកា⻰រេ្របើ្របា⻰ស់
្របព័ន�បេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មានស្រមាប់ការ
្រគប់្រគងហិរ��វត��

សា镘ធា铘រណៈ (FMIS)

២១.១. ស� ័យ្របវត�ិកម� និងកា鍈រព្រងីកកា鍈រដោ�នេ្របើ្របា鍈ស់្របព័ន� FMIS

ខ�ស់

25%

២១.២. េធ�ើសនោ�នកម�ជោមួយ្របព័ន�ដៃទេផ្សងេទៀត

បង��រ

19%

ខ�ស់

25%

បង��រ

19%

មធ្យម

13%

២១.៣. ព្រងីកការអនុវត�គេ្រមាង FMIS េលើមុខងោរេរៀបចំែផនការថវ�កា និងមុខងោរលទ�កម�េពញ
េលញ

២១.៤. ព្រងឹងេលើសមត�ភា殨ពអ�កេ្របើ្របា殨ស់ និង្របព័ន� FMIS
២១.៥. ជំរុញការតាមដោន្រត�តពិនិត្យការអនុវត�គេ្រមាង FMIS ជំហានទី ៣
សរុប

២២. ព្រងឹងការអនុវត�្របព័ន�

គណេនយ្យ ្របព័ន�កត់្រតា និង្របព័ន�
របា釨យកាⲠរណ៍ថ�ី

400

២២.១. េរៀបចំ និងដោក់ឱ្យអនុវត�ស�ង់ដោគណេនយ្យសារណៈកម��ជោ
២២.២. េរៀបចំរបាយការណ៍ហិរ��វត��េចញពី្របព័ន� FMIS ទាន់េពលេវលា្រសបតាមស� ង់ដោ
គណេនយ្យសាធារណៈកម��ជោ

២២.៣. េរៀបចំរបា⹐យកា鍘រណ៍អនុវត�ថ វ�កា鍘្របចាⶰំែខ ្រតីមាស ឆមាស និងឆា�ំតាម FMIS

បង��រ

30%

ខ�ស់

40%

បង��រ

30%

សរុប
២៣. ព្រងឹងកាⶀរ្រគប់្រគង្រទព្យ

សម្បត�ិរដ� (្រទព្យសកម�រយៈេពល
ែវង)

250

សាធារណៈ រួមទាំងហានិភ័យៃន

100%

២៣.១. េរៀបចំ និងដោក់ឱ្យអនុវត�យន� កា赘រ និងបទដោ�នគតិយុត�្រគប់្រគង្រទព្យរដ�សម្បត�ិរដ�

បង��រ

43%

២៣.២. ែកលម� និងដោក់ឱ្យអនុវត�្របព័ន�បេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ� (SARMIS)

ខ�ស់

57%

សរុប
២៤. ព្រងឹងកាⵈរ្រគប់្រគងបំណល
ុ

100%

175

២៤.១. ្រគប់្រគងបំណល
ុ សាធារណៈ

បង��រ

iv

100%
38%

កា貨តព�កិច�បំណល
ុ យថោេហតុ និងហា
និភ័យបំណល
ុ ពាبក់ព័ន� ្របកបេដោយ
ចីរភាព

២៤.២. ្រត�តពិនិត្យតា⪰មដោនហានិភ័យបំណល
ុ សារណៈ
២៤.៣. ព្រងឹង្របព័ន�គាំ្រទ្របតិបត�ិកាאរស្រមា鈀ប់កាאរ្រគប់្រគងបំណុលសាធារណៈ

បង��រ

38%

មធ្យម

25%

សរុប

200

២៥.១. េរៀបចំ និងអនុវត�លក�ណ វ�និច័យ
� អប្បបរមាヘៃនការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សា簘ធាヘរណៈស្រមាヘប់
២៥. ព្រងឹងគណេនយ្យភាពហិរ��វត��
េនៅតា䋘ម្រគឹះសា�នសារណៈរដ� បាល
និងសហ្រគាសសាធារណៈ

្រគឹះសា鈠�នសា鈠ធារណៈរដ�បា鉠ល

២៥.២. អនុវត�កិច�ប�� ិកាគណេនយ្យថ�ី េរៀបចំរបាយការណ៍ អនុវត�ថ វ�កា, របាយការណ៍ហិរ��វត�� និង
វោយតៃម�សមិទក
� ម� ៃនការអនុវត�ថ វ�ការបស់្រគឹះសា�នសាធារណៈរដ�បាល និងសហ្រគាស
សារណៈ

100%

បង��រ

43%

ខ�ស់

57%

សរុប

175

100%

ែផ�កទី/េខឿនទី ៣ ៖ ការព្រងឹង្របសិទ�ភា血ពៃនការផ្សោរភា血�ប់ថ វ�កាេទៅនឹងេគា鉠លនេយោបាយ
៣១. េរៀបចំ និងដោក់ឱ្យអនុវត�្រកប

៣១.១. ែកលម� គុណភាពៃនការព្យោករមា៉ ្រក�េសដ�កិច�និងេធ�ើសា�ប័នីយកម�្រកបខណ�ហិរ��វត��សាធារ

យៈេពលមធ្យម

៣១.២. េរៀបចំស�ិតិហិរ��វត��រដោ�ភិបាល (GFS)ឱ្យេពញេលញ្របកបេដោយគុណភាព

ខណ�ហិរ��វត��សា鋘ធា睐រណៈ និងថវ�កា鋘រ

ណៈរយៈេពលមធ្យម និង្រកបខណ�ថវ�ការយៈេពលមធ្យម

ខ�ស់

57%

បង��រ

43%

សរុប
៣២. ព្រងឹងការ្រគប់្រគងវ�និេយោគ
សា憀ធារណៈ

175

៣២.១. េរៀបចំ ែកលម�ឬបេង�ើតលិខិតបទដោ�នគតិយុត�ពា綀ក់ព័ន�នង
ឹ កា綀រ្រគប់្រគងកា綀រវ�និេយោគ
សារណៈ

v

បង��រ

100%
23%

៣២.២. េរៀបចំនិងដោក់ឱ្យអនុវត�លិខិតបទដោ�នគតិយុត�ស្រមាប់្រគប់្រគងគេ្រមាងវ�និេយោគតាមយន�
កា綘រភា綘ពជោៃដគូ រវោងរដ�និងឯកជន (PPP)

៣២.៣. តាមដោនការអនុវត�យុទសា
� �ស� ស� ីពីការែកទ្រមង់្របព័ន�្រគប់្រគងវ�និេយោគសាធារណៈ និង
វោយតៃម�្របព័ន�្រគប់្រគងកា铸រវ�និេយោគសា酀ធា铸រណៈ (PIMA)េនៅកម�� ជោ

៣២.៤. ព្រងឹងកា覨រអនុវត�នីតិ វ�ធីរម
ួ ស្រមា覨ប់កា覨រ្រគប់្រគង និងេរៀបចំកា醀រតា醀មដោនកា醀រអនុវត�គេ្រមា徰ងវ�និ
េយោគសារណៈ

៣២.៥. ព្រងឹងកា覨រអនុវត�នីតិ វ�ធីរម
ួ ស្រមា覨ប់កា覨រ្រគប់្រគង និងេរៀបចំកា锸រតា锸មដោនកា锸រអនុវត�គេ្រមា锸ង
ហិរ��ប្បទា鄠នពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍

បង��រ

23%

មធ្យម

15%

បង��រ

23%

មធ្យម

15%

សរុប
៣៣. ព្រងឹងកា襨រេរៀបចំ និងកាⓨរអនុវត�
ថវ�កាកម� វ�ធីេដោយផ្សោរភា�ប់េទៅនឹង
ែផនការយុទសា
� �ស� ថវ�កា

325

៣៣.១. ពិនិត្យគុណភាពៃនការេរៀបចំកម� វ�ធីនិងេរៀបចំែបងែចកចំណោយ (ចំណោត់ថោ�ក់េសដ�កិច�)

មធ្យម

20%

៣៣.២. កំណត់បនោ�ត់គណេនយ្យភាព និងកា褨រទទួលខុស្រត�វតា褨មកម� វ�ធីនិងអនុកម� វ�ធី

ខ�ស់

40%

៣៣.៣. េធ�ើសមា铘ហរណកម� ចំណោយចរន� និងចំណោយមូលធនចូលក��ងម� វ�ធីែផ�កេលើពិតានថវ�កា캠

ខ�ស់

40%

តា♰មកម� វ�ធីនីមួយៗ

សរុប
៣៤. ជំរុញកា켠រេធ�ើ វ�មជ្ឈកា켠រហិរ��វត��
ស្រមាប់រដ�បា컨លថោ�ក់េ្រកា컨មជោតិ

100%

250

៣៤.១. ព្រងឹង និងព្រងីកការអនុវត�ថ វ�កាកម� វ�ធីេពញេលញេនៅរដ�បាលរោជធានី េខត�
៣៤.២. េរៀបចំ្រកបខណ�ថវ�កា锘រយៈមធ្យមរបស់រដ�បាលថោ�ក់េ្រកា锘មជោតិ និងែផនកា
ធា

vi

100%

បង��រ

18%

ខ�ស់

24%

� ិេយោគជោមួយនឹងថវ�កា鈸នីយកម� វ�និេយោគ និងសមា褨ហរណកម�កម� វ�ធី វ�និ
៣៤.៣. ផ្សោរភា鈸�ប់ែផនកា鈸រវន
េយោគបីឆា簰�ំរ�កិលរបស់រដ�បា簰លថោ�ក់េ្រកា簰មជោតិ

� ិេយោគស្រមាប់រដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ (SNIF)
៣៤.៤. អនុវត�មូលនិធិ វន
៣៤.៥. ព្រងឹងកា箰រអនុវត�ថ វ�កា箰កា箰រេផ�រមុខងោរ និងការេផ�រធនធានហិរ��វត��មានភា�ប់លក�ខ័ណ�ជូនរដ�
បា𗮛𗮛𗮛𗮛𗮛𗮛𗮛𗮛𗮛𗮛𗮛𗮛𗮛𗮛𗮛𗮛𗮛𗮛

៣៤.៦. េរៀបចំ និងអនុវត�លិខិតបទដោ�នគតិយុត�ស្រមា秠ប់គា箰ំ្រទអនុវត� វ�មជ្ឈកា秠រ និង
វ�សហវ�មជ្ឈកា屨រហិរ��វត��

ខ�ស់

24%

មធ្យម

12%

បង��រ

18%

ទា覨ប

6%

សរុប

425

100%

ែផ�កទី / េខឿនទី ៤ ៖ កា弨រប�� ប់កា弨រេ្រត�មខ��នេឆា弨�ះេទៅគណេនយ្យភា穀ពសមិទ�កម�
៤១. ដោក់ឱ្យអនុវត�្របព័ន�ថ វ�កា
ព័តមា鈨
៌ នសមិទក
� ម�

៤១.១. េរៀបចំ និងអនុវត�លិខិតបទដោ�នគតិយុត�ស្រមាប់ការអនុវត�ថ វ�កាសមិទក
� ម�
៤១.២. េរៀបចំ្រកបខណ�្រពមេ្រព�ងលទ�ផល
៤១.៣. េរៀបចំ្រកបខណ� និងយន� ការ្រគប់្រគងការអនុវត�ថ វ�កាសមិទក
� ម�

ខ�ស់

40%

មធ្យម

20%

ខ�ស់

40%

សរុប
៤២. ដោក់ឱ្យអនុវត�្របព័ន�តា⻀មដោន
និងពិនិត្យសមិទក
� ម�តាម្រកសួង
សា�ប័ន

250

៤២.១. េរៀបចំនិងដោក់ឱ្យអនុវត�ែផនការ្របតិបត�ិថ វ�ការបស់្រកសួង សា�ប័ន
៤២.២. េរៀបចំ្រកបខណ�្រត�តពិនត
ិ ្យ តាមដោន និងវោយតៃម� (M&E) ថវ�កា캠សមិទក
� ម� និង្របព័ន�
ព័ត៌មានវ�ទ្យោស្រមាប់្រគប់្រគង សមិទក
� ម�

សរុប

បង��រ

43%

ខ�ស់

57%
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vii

100%

100%

៤៣. ព្រងឹង្របសិទភា
� ព្របព័ន�្រត�ត
ពិនិត្យសមិទក
� ម� (សវនកម�ៃផ�ក�ង
អធិការកិច�ហិរ��វត�� និងសវនកម�
ឯករោជ្យ)

៤៣.១. ពិនិត្យមុខងោរនិងកំណត់ភាព្រត�តគា�និងេដោយែឡកគា�រវោងសវនកម�ៃផ�ក�ង និង
អធិការកិច�

៤៣.២. េរៀបចំយន� ការនិងព្រងឹងការ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ងអធិការកិច�ហិរ��វត�� សវនកម�ៃផ�ក�ងេលើសមិទ�
កម� និង សវនកម�បេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន

៤៣.៣. ព្រងឹងមុខងោរសវនកម�ៃផ�េ្រកៅ្រសបតាម្របព័ន�ថ វ�កាសមិទក
� ម�
៤៣.៤. េរៀបចំែផនការយុទសា簐
� �ស� សវនកម� និងែផនការសវនកម�្របចាំឆា�ំ និងតាមដោនការអនុវត�អនុ
សា鈰សន៍ និង វ�ធានការ

ខ�ស់

33%

បង��រ

25%

បង��រ

25%

មធ្យម

17%

សរុប

300

៤៤.១. ែកលម�សូចនោករ តមា�ភាពថវ�កាកំណត់ក�ងរបាយការណ៍ PEFA
៤៤.២. បេង�ើនភាព្រគប់្រជ�ងេ្រជោយៃនឯកសារថវ�កា និងភា츐ពទា츐ន់េពលេវលា츐ៃនកា츐រផ្សព�ផ្សោយជោសា
៤៤. េលើកកម�ស់តមា�ភាពថវ�កា

ធា⋠រណៈ

៤.៣. េរៀបចំេវទិកាសាធារណៈស� ីពី្រកបខណ�ហិរ��វត��សាធារណៈរយៈេពលមធ្យម និងថវ�កា្របចាំឆា�ំ
ក��ងេគា⌀លបំណងបេង�ើនកា鍰រចូលរួម និងការទទួលបានព័ត៌មានរបស់សា鍰ធារណៈជន

100%

ខ�ស់

40%

បង��រ

30%

បង��រ

30%

សរុប

250

100%

ែផ�កទី ៥ ៖ ការគាំ្រទកម� វ�ធីែកទ្រមង់្របកបេដោយចីរភាព និងភាព្របទាក់្រកឡោគា�ៃនការែកទ្រមង់េផ្សងេទៀត
៥១. ព្រងឹងភាពជោអ�កដឹកនោំ និង

សមត�ភាព ក��ងកា覠រ្រគប់្រគងភា覠ពជោ

៥១.១. េរៀបចំ, អនុវត� និងរោយកា鈨រណ៍ពីវឌ្ឍនភា鈨ព និងកា鈨រសេ្រមចបា鈨ននូវែផនកា鈨រសកម�ភា鈨ព និង
េគាលេដៅសមិទក
� ម�្របចា覠ំឆា覠�ំ

viii

ខ�ស់

33%

មា�ស់ និងការទទួលខុស្រត�វក��ងកា⎸រែក
ទ្រមង់

៥១.២. កសាងសមត�ភា⏘ពស្រមា ដំណោក់
កាលទី ៤

៥១.៣. បេង�ើនការយល់ដឹង ការចូលរួម និង កិច�សហកា⏘រអនុវត�កា⏘រងោរែកទ្រមង់កា⏘រ្រគប់្រគងហិរ��
វត��សា

ខ�ស់

33%

ខ�ស់

33%

សរុប

៥២. ធា신នោចលនោកា신រៃនកា신រែក
ទ្រមង់ការ្រគប់្រគង ហិរ��វត��
សាᙰធា싀រណៈ

300

៥២.១. េរៀបចំ និងអនុវត�្របព័ន�្រគប់្រគងសមិទក
� ម� និងគណេនយ្យភា⏘ព (PMAS) ៃនកម� វ�ធីែក
ទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាᙐធារណៈ

៥២.២. េរៀបចំ និងអនុវត�យន� កា싀រេលើកទឹកចិត�ស្រមា⎸ប់មូលនិធិែកទ្រមង់កា싀រ្រគប់្រគងហិរ��វត��
សាᙰធា⎸រណៈ ដំណោក់កា⎸លទី ២

ខ�ស់

67%

មធ្យម

33%

សរុប

150

៥៣.១. េរៀបចំយន� ការស្រមបស្រម�លអន� រកម� វ�ធីែកទ្រមង់ក�ង្រកបខណ�អគ� /េលខោធិការដោ�នែក
៥៣. ព្រងឹងភា鈨ព្របទា鈨ក់្រកឡោគា鈨�រវោង
កាᚐរដោ�នៃនកម� វ�ធីែកទ្រមង់
េផ្សងៗេទៀត

ទ្រមង់ ៣ បូក ១

៥៣.២. េរៀបចំឯកសារទស្សនោទា និងចក�� វ�ស័យរួមៃនកម� វ�ធីែកទ្រមង់ ៣ បូក ១
របស់រដោ�ភិបាᚐល

៥៣.៣. ្រគប់្រគងធនធាᚰនមនុស្ស េឆ�ើយតបនឹងត្រម�វការការងោរែកទ្រមង់ និងទិសេដៅរបស់អង�ភាព
និងសា

សរុប

100%

មធ្យម

22%

ខ�ស់

44%

បង��រ

33%
225

ix

100%

100%

២. ក្រមិតេគាលបំណង
េគាលបំណង

េឈា
� ះេគាលបំណង

ឣទិភាព

ទម�ន់

ែផ�កទី/េខឿនទី ១ ៖ កា훠របន� ព្រងឹងភា훠ពេជឿទុកចិត�ៃនថវ�កា훠
េគាលបំណង ១១

បន� ព្រងឹងការ្រគប់្រគងចំណូលនិងការអនុវត�ែផនការ្របមូលចំណូល

ខ�ស់

36%

េគាលបំណង ១២

ព្រងឹងការអនុវត�ថ វ�កានិងព្រងឹងការអនុវត�ែផនការចំណោយ

បង��រ

27%

េគាលបំណង ១៣

ែកលម�ដំេណើកា텈រៃនកា텈រអនុវត�ថ វ�កា텈

ខ�ស់

36%

សរុប

275

100%

ែផ�កទី/េខឿនទី ២ ៖ ការបន� ព្រងឹងគណេនយ្យភាពហិរ��វត��
េគា훠លបំណង ២១

ព្រងឹង និង ព្រងីកការេ្របើ្របាស់្របព័ន�បេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មានស្រមាប់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សារណៈ
(FMIS)

ខ�ស់

27%

េគា훠លបំណង ២២

ព្រងឹងការអនុវត�្របព័ន�គណេនយ្យ ្របព័ន�កត់្រតា និង្របព័ន�របាយការណ៍ថ�ី

ខ�ស់

27%

េគាលបំណង ២៣

ព្រងឹងការ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ� (្រទព្យសកម�រយៈេពលែវង)

បង��រ

20%

មធ្យម

13%

មធ្យម

13%

េគា훠លបំណង ២៤
េគា훠លបំណង ២៥

ព្រងឹងការ្រគប់្រគងបំណល
ុ សា훠ធារណៈ រួមទាំងហា흀និភ័យៃនកាតព�កិច�បំណល
ុ យថោេហតុ និងហា흀និ
ភ័យបំណល
ុ ពាក់ព័ន� ្របកបេដោយចីរភាព

ព្រងឹងគណេនយ្យភាពហិរ��វត��េនៅតាម្រគឹះសា�នសារណៈរដ�បាល និងសហ្រគា훠សសាធារណៈ
សរុប

375

100%

ែផ�កទី/េខឿនទី ៣ ៖ កា铘រព្រងឹង្របសិទ�ភាពៃនកា铘រផ្សោរភា�ប់ថ វ�កា铘េទៅនឹងេគាលនេយោបា铘យ
េគា훠លបំណង ៣១

េរៀបចំ និងដោក់ឱ្យអនុវត�្រកបខណ�ហិរ��វត��សារណៈ និងថវ�ការយៈេពលមធ្យម

x

ខ�ស់

27%

េគាលបំណង ៣២

ព្រងឹងការ្រគប់្រគងវ�និេយោគសា

ខ�ស់

27%

េគាលបំណង ៣៣

ព្រងឹងការេរៀបចំ និងការអនុវត�ថ វ�កាកម� វ�ធីេដោយផ្សោរភាᙐ�ប់េទៅនឹងែផនការយុទសា
� �ស� ថវ�កា

ខ�ស់

27%

េគាលបំណង ៣៤

ជំរុញការេធ�ើ វ�មជ្ឈការហិរ��វត��ស្រមាប់រដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

បង��រ

20%

សរុប

375

100%

ែផ�កទី/េខឿនទី ៤៖ ការប�� ប់ការេ្រត�មខ��នេឆា�ះេទៅគណេនយ្យភាពសមិទ�កម�
េគាលបំណង ៤១

ដោក់ឱ្យអនុវត�្របព័ន�ថ វ�កា庨ព័ត៌មា庨នសមិទក
� ម�

ខ�ស់

31%

េគាលបំណង ៤២

ដោក់ឱ្យអនុវត�្របព័ន�តាមដោន និងពិនិត្យសមិទក
� ម�តា

ខ�ស់

31%

មធ្យម

15%

បង��រ

23%

េគាលបំណង ៤៣
េគាលបំណង ៤៤

ព្រងឹង្របសិទភា
� ព្របព័ន�្រត�តពិនត
ិ ្យសមិទក
� ម� (សវនកម�ៃផ�ក�ងអធិកា︘រកិច�ហិរ��វត�� និងសវនកម�ឯក
រោជ្យ)

េលើកកម�ស់តមា�ភាពថវ�កា
សរុប

325

100%

ែផ�កទី៥៖ ការគាំ្រទកម� វ�ធីែកទ្រមង់្របកបេដោយចីរភាព និងភាព្របទាក់្រកឡោគា�ៃនការែកទ្រមង់េផ្សងេទៀត
េគាលបំណង ៥១

ព្រងឹងភាពជោអ�កដឹកនោំ និង សមត�ភាព ក��ងការ្រគប់្រគងភាពជោមា�ស់ និងការទទួលខុស្រត�វក��ងការែក
ទ្រមង់

េគាលបំណង ៥២

ធា ហិរ��វត��សារណៈ

េគាលបំណង ៥៣

ព្រងឹងភាព្របទា턈ក់្រកឡោគា턈�រវោងកា턈រដោ�នៃនកម� វ�ធីែកទ្រមង់េផ្សងៗេទៀត
សរុប

ខ�ស់

44%

មធ្យម

22%

បង��រ

33%
225

xi

100%

៣. ក្រមិតែផ�ក
ែផ�ក

េឈា
� ះែផ�ក

ឣទិភា₨ព

ទម�ន់

ែផ�កទី/េខឿនទី ១

កា师របន� ព្រងឹងភាពេជឿទុកចិត�ៃនថវ�កា师

បង��រ

19%

ែផ�កទី/េខឿនទី ២

កា廨របន� ព្រងឹងគណេនយ្យភា廨ពហិរ��វត��

បង��រ

19%

ែផ�កទី/េខឿនទី ៣

ការព្រងឹង្របសិទភា
� ពៃនការផ្សោរភា�ប់ថ វ�កា

ខ�ស់

25%

ែផ�កទី/េខឿនទី ៤

ការប�� ប់ការេ្រត�មខ��នេឆា�ះេទៅគណេនយ្យភាពសមិទក
� ម�

ខ�ស់

25%

មធ្យម

13%

ែផ�កទី ៥

ការគាំ្រទកម� វ�ធីែកទ្រមង់្របកបេដោយចីរភាព និងភាព្របទា텘ក់្រកឡោគា텘�ៃនកា텘រែកទ្រមង់េផ្សងេទៀត
សរុប

400

xii

100%

ទម� ន់សូចនោករសមិទ�គន� ឹះតាមេគាលបំណង និងចេងោ�មសកម�ភាព
ៃនែផនការសកម�ភាពរួម ដំណោក់កាលទី៣ បូក២ ឆា� ំ ២០២១
េគាលបំណង/

សូចនោករេគាលបំណង/

ចេងោ�មសកម�ភាព

ឣទិភាព

សូចនោករចេងោ�មសកម�ភាព

ទម�ន់

ែផ�កទី/េខឿនទី ១ ៖ ការបន� ព្រងឹងភាពេជឿទុកចិត�ៃនថវ�កា
១១. បន� ព្រងឹងការ្រគប់្រគងចំណូលនិងការអនុ
វត�ែផនកាᙐរ្របមូលចំណូល

សគ ១. ភាគរយៃនការអនុវត�ចំណូលថវ�កាេធៀបនឹងច្បាប់ថ វ�កា

ខ�ស់

80%

សគ ២. កំេណើនចំណូលចរន� េធៀបនឹងផ.ស.ស.

ទាﶠប

20%

សរុប

១១.១. អនុវត�េគាលនេយោបាយ និងែកទ្រមង់
រដ�បាលគយ និងពន� ដោរ

125

100%

សច ១. ភាគរយៃនអ�កជោប់ពន� បង់្របាក់ពន�ទាន់េពលេវលា

ខ�ស់

16%

សច ២. ភាគរយៃនការអនុវត�ែផនការសវនកម�

បង��រ

12%

សច ៣. បំណល
ុ ពន� ្រត�វបានកាត់បន� យជោភាគរយ

ខ�ស់

16%

មធ្យម

8%

សច ៥. ចំនួនសមា⏸ជិក្រក�មធុរជនល�បំផុត ្រត�វបា턈នបេង�ើន

បង��រ

12%

សច ៦. ចំនួនការដោក់ឱ្យអនុវត�្របព័ន�ប�� រែតមួយជោតិ

ខ�ស់

16%

សច ៧. ភាគរយៃនការអនុវត� Post Clearance Audit (PCA) េធៀបនឹងែផនការ

បង��រ

12%

មធ្យម

8%

សច ៤. ចំនួនបណ�ឹងតវោ� ៃនករណីកំណត់ពន� េឡើង វ�ញ្រត�វបានេដោះ្រសា⏐យ

សច ៨. សនោ�នកម�្របព័ន�ពន� ដោរ និង្របព័ន�ឣសុីគូដោ
សរុប

625

សច ៩. ភាគរយៃនការកាត់បន� យបំណល
ុ មិនែមនសារេពើពន�

xiii

ខ�ស់

100%
33%

១១.២. អនុវត�េគាỐលនេយោបាយ និងែកទ្រមង់
រដ�បាលចំណូលមិនែមនពន�

សច ១០. ចំនួន្រកសួង សា习�ប័ន និងរដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិេ្របើ្របាស់្របព័ន� NRMIS និង Epayment

សច ១១. ការេរៀបចំបទដោ�នគតិយុត�ិស្រមាប់្របមូលចំណូលមិនែមនសារេពើពន�

ខ�ស់

33%

ខ�ស់

33%

សរុប
១១.៣. ជំរុញការតាមដោនការអនុវត�យុទសា
� �ស�
េកៀរគរចំណូល និងែកលម�េគាលនេយោបាយ
សា师រេពើពន�

300

សច ១២. ភាគរយសេ្រមចបានៃនការអនុវត�សកម�ភាព ែកទ្រមង់េនៅក��ងយុទសា
� �ស� េកៀរគរចំណូល

ខ�ស់

67%

សច ១៣. បទដោ�នគតិយុត�ពាក់ព័ន�េគាលនេយោបាយសារេពើពន� ្រត�វបានេរៀបចំ និងពិនិត្យេឡើង វ�ញ

មធ្យម

33%

សរុប
១២. ព្រងឹងការអនុវត�ថ វ�កានិងព្រងឹងការអនុវត�
ែផនកា憸រចំណោយ

150

សគ ៣. ភាគរយៃនការអនុវត�ចណោ
ំ
យេធៀបនឹងច្បាប់ថ វ�កា្របចាំឆា�ំ

ខ�ស់

សរុប
១២.១. េរៀបចំកម� វ�ធីចំណោយ្រសបតាម
ែផនការ្របតិបត�ិ្របចាំឆា�ំ

សច ១៤. ភាគរយៃនការអនុវត�ចំណោយេធៀបនឹងច្បាប់្របចាំ្រតីមាស

្របសិទភា墘
� ព

ខ�ស់

មធ្យម

សរុប
១៣. ែកលម�ដំេណើការៃនការអនុវត�ថ វ�កា帀

xiv

ខ�ស់

100%
100%

50

សគ ៤. ភាគរយៃនែផនការលទ�កម�្រត�វបានអនុម័តមុនៃថ�ទ៣
ី ១ ែខធ�� មុនឆា�ំអនុវត�ថ វ�កា

100%
100%

100

សច ១៥. ភាគរយការអនុវត�ចំណូល ចំណោយ ជោក់ែស� ងេធៀបនឹងការព្យោករ្របចាំ្រតីមាស

100%
100%

100

សរុប
១២.២. ្រគប់្រគងសា憸ច់្របាក់្របកបេដោយ

100%

100%
33%

សគ ៥. ភាគរយៃនអង�ភាពថវ�ការបស់្រកសួង សា�ប័នផ�ល់របាយការណ៍អនុវត�កិច�លទ�កម�
សគ ៦. ការេបាះជំហានេទៅបេង�ើនក្រមិតទឹក្របាក់សិទិស
� េ្រមចកិច�លទ�កម�សាௐធារណៈរបស់សាௐ�ប័ន
អនុវត�លទ�កម�

សគ ៧. កំេណើនជោភាគរយៃនការេ្របើ្របាស់ វ�ធីសា�ស� ្របកួត្របែជងលទ�កម�

បង��រ

25%

ទាប

8%

ខ�ស់

33%

សរុប
១៣.១. អនុវត�យុទ្សោ�ស� ៃនការែកទ្រមង់្របព័ន�
លទ�កម�សា憸ធារណៈឆា�ំ២០១៩-២០២៥

300

សច ១៦. វ�េសាធនកម�ច្បាប់ស�ីពីលទ�កម�សាធារណៈឆា�ំ ២០១២
សច ១៧. ភាគរយៃនការអនុវត�ចំនួនសកម�ភាពែកទ្រមង់ែដលបានកំណត់េនៅក��ងយុទសា
� �ស� ែក
ទ្រមង់្របព័ន�លទ�កម�សាធារណៈ

ខ�ស់

50%

ខ�ស់

50%

សរុប

200

សច ១៨. ក. ភាគរយទំហំៃនចំណោយកកស� ះ

១៣.២. ែកលម� ដំេណើរការអនុវត� និងការទូទាត់
ចំណោយ

100%

ខ. ្រកបខណ�ែផនទីបងោ�ញផ��វ និងែផនការសកម�ភាពស្រមាប់េដោះ្រសាយចំណោយកកស� ះ (ការ

ខ�ស់

29%

សច ១៩. ភាគរយចំណោយសរុបេធ�ើការទូទាត់តាម E-Transfer

បង��រ

21%

សច ២០. ចំនួន្រកសួង សា�ប័នេរៀបចំេគាលការណ៍ែណនោំ ហិរ��វត��សាធារណៈ (PFMM)

ខ�ស់

29%

បង��រ

21%

កំណត់និយមន័យថ�ីៃនចំណោយកកស� ះ)

សច ២១. ភាគរយៃន្រកសួងសា�ប័ន ែដលបានេរៀបចំ និងផ�ល់ែផនការឥណទានរជ� េទយ្យបុេរ្របទាន

ស្រមាប់ការចរចារក�� ប់ថ វ�កា្របចាំឆា�ំ
សរុប
១៣.៣. ជំរុញការទូទាត់ថ វ�កាបុេរ្របទាន

100%

350

សច ២២. ចំនួន្រកសួង សា�ប័នទូទាត់ថ វ�កាបុេរ្របទានទាន់េពលេវលាស្រមាប់ថ វ�កាចរន�

xv

ខ�ស់

100%
57%

សច ២៣. ចំនួន្រកសួង សា�ប័ន េបើក្របាក់េបសកកម� តាម្របព័ន�ធនោគារ

43%

បង��រ

សរុប

175

100%

ែផ�កទី/េខឿនទី ២ ៖ ការបន� ព្រងឹងគណេនយ្យភាពហិរ��វត��
សគ ១. ចំនួនមុខស��ចំណោយេធ�ើស�័យ្របវត�ិកម� ស្រមាប់អនុវត�ថ វ�កាតាម្របព័ន� FMIS េនៅរ
២១. ព្រងឹង និង ព្រងីកការេ្របើ្របាស់្របព័ន�

បេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មានស្រមាប់ការ្រគប់្រគងហិរ��
វត��សា堐ធារណៈ (FMIS)

ដ�បាលថោ�ក់កណោ
� ល

សគ ២. មុខងោរពីរបែន� មថ�ីក�ង្របព័ន� FMIS ្រត�វបានព្រងីកការអនុវត�
សគ ៣. ចំនួនការដោ�នអនុវត�គេ្រមាង FMIS បែន� មថ�ី (ព្រងីកការេ្របើ្របាស់មុខងោរស�� លរបស់្របព័ន�
FMIS េទៅកាន់អង�ភាពថោ�ក់ជោតិ, អង�ភាពថោ�ក់េ្រកាមជោតិ, និង្រគឹះសា�នសាធារណៈរដ�បាល)

ខ�ស់

36%

ខ�ស់

36%

បង��រ

27%

សរុប

275

សច ១. ចំនួនមុខស��ចំណោយេធ�ើស�័យ្របវត�ិកម� ស្រមាប់អនុវត�ថ វ�កាតាម FMIS េនៅរដ�បាលថោ�ក់ក
២១.១. ស� ័យ្របវត�ិកម� និងការព្រងីកការដោ�ន

េ្របើ្របាស់្របព័ន� FMIS

ណោ
� ល

សច ២. ចំនួនការដោ�នអនុវត�គេ្រមាង FMIS បែន� មថ�ី (ព្រងីកការេ្របើ្របាស់មុខងោរស�� លរបស់្របព័ន�
FMIS េទៅកាន់អង�ភាពថោ�ក់ជោតិអង�ភាពថោ�ក់េ្រកាមជោតិ និង្រគឹះសា�នសាធារណៈរដ�បាល)

ខ�ស់

57%

បង��រ

43%

សរុប
២១.២. េធ�ើសនោ�នកម�ជោមួយ្របព័ន�ដៃទេផ្សង
េទៀត

175

សច ៣. អភិវឌ្ឍន៍ែកលម�បែន� ម និងដោក់ឱ្យដំេណើការជោផ��វការេលើការេធ�ើសនោ�នកម�រវោង្របព័ន�

FMIS និង្របព័ន�ខោងេ្រកៅ

សរុប

មធ្យម

100%
100%

50

xvi

100%

100%

២១.៣. ព្រងីកការអនុវត�គេ្រមាង FMIS េលើ
មុខងោរេរៀបចំែផនការថវ�កា និងមុខងោរ
លទ�កម�េពញេលញ

សច ៤. មុខងោរេរៀបចំែផនការថវ�កា និងមុខងោរលទ�កម�េពញេលញ ្រត�វបានដោក់ឱ្យអនុវត�េនៅ
្រកសួង សា�ប័ន

ខ�ស់

សរុប

100

សច ៥. ចំនួនម�ន� ីរោជការែដលេ្របើ្របាស់្របព័ន� FMIS ្រត�វបានព្រងឹងសមត�ភាពតាមរយៈការបណ� ះ

បណោ
� លវ�ជោ�ជីវៈ និង ការអនុវត�ការងោរជោក់ែស� ង

សច ៦. លទ�ភាពៃនការកត់្រតាចំណោយថវ�កាៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ក�ង្របព័ន� FMIS
សច ៧. របាយការណ៍ តាមដោនេលើការអនុវត�ថ វ�កាេនៅក��ង្របព័ន� FMIS ្រត�វបានព្រងឹងគុណភាព,
២១.៤. ព្រងឹងេលើសមត�ភាពអ�កេ្របើ្របាស់ និង
្របព័ន� FMIS

េធ�ើបច��ប្បន� ភាព និង អភិវឌ្ឍបែន� មេនៅក��ង្របព័ន� FMIS

សច ៨. មានយន� ការ្របកបេដោយចីរភាពក��ងការ្រទ្រទង់គាំ្រទ និង េដោះ្រសាយប��េលើការេ្របើ្របាស់
្របព័ន� FMIS

សច ៩. ចំនួនចំណោត់ថោ�ក់្រត�វបានេ្របើ្របាស់ស្រមាប់ការេរៀបចំថ វ�កា, ការអនុវត�ថ វ�កា និងការ្រត�ត
ពិនិត្យតាមដោនថវ�កា

សច ១០. មជ្ឈមណ�លទិន�ន័យ្រត�វបានបេង�ើនសមត�ភាព និងសុវត�ិភាព

បង��រ

17%

មធ្យម

11%

បង��រ

17%

មធ្យម

11%

ខ�ស់

22%

ខ�ស់

22%

សរុប
២១.៥. ជំរុញការតាមដោន្រត�តពិនិត្យការអនុវត�
គេ្រមាង FMIS ជំហា矠នទី ៣

450

សច ១១. ចំនួនសកម�ភាពសេ្រមចបានេធៀបនឹងការេ្រគាង ក��ងមួយឆា�ំក�ងក្រមិតគណៈកម� ការែក
ទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ
សរុប

បង��រ

100%
100%

75

xvii

100%

100%

២២. ព្រងឹងការអនុវត�្របព័ន�គណេនយ្យ ្របព័ន�
កត់្រតា និង្របព័ន�របាយការណ៍ថ�ី

សគ ៤. ភាពទាន់េពលេវលាៃនការបិទកិច�ប�� ីគណេនយ្យ

ខ�ស់

36%

សគ ៥. ក្រមិតអនុេលាមភាពៃន របាយការណ៍ហិរ��វត��តាមស� ង់ដោ IPSAS Cash Basis

បង��រ

27%

សគ ៦. ភាពទាន់េពលេវលាៃនការេរៀបចំរបាយការណ៍ហិរ��វត��

ខ�ស់

36%

សរុប
២២.១. េរៀបចំ និងដោក់ឱ្យអនុវត�ស�ង់ដោ
គណេនយ្យសាធារណៈកម��ជោ

275

សច ១២. ភាគរយៃនការអនុវត�សកម�ភាពេនៅក��ងយុទសា
� �ស� សេ្រមចបាន

បង��រ

សរុប
២២.២. េរៀបចំរបាយការណ៍ហិរ��វត��េចញពី

្របព័ន� FMIS ទាន់េពលេវលា្រសបតាមស� ង់ដោ
គណេនយ្យសាធារណៈកម��ជោ

សាធារណៈកម��ជោតាម្រកបខណ�េពលេវលាែដលបានកំណត់

ខ�ស់

សរុប
២២.៣. េរៀបចំរបាយការណ៍អនុវត�ថ វ�កា្របចាំ

ែខ ្រតីមាស ឆមាស និងឆា�ំតាម FMIS

សច ១៤. ្រកសួង សា�ប័ន មានរបាយការណ៍អនុវត�ថ វ�កា

ខ�ស់

(្រទព្យសកម�រយៈេពលែវង)

មន� ីរអង�ភាពជំនោញថោ�ក់មូលដោ�ន និងរដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

ខ�ស់

សរុប

xviii

បង��រ

100%
100%

100

សច ១៥. លិខិតបទដោ�នគតិយុត� ស្រមាប់្រគង្រគង និងចាត់ែចង្រទព្យសម្បត�ិរដ�

100%
100%

100

សគ ៧. មានរបាយការណ៍បូកសរុប្រទព្យសម្បត�ិរដ� (Consolidation report) របស់្រកសួងសា�ប័ន,

100%

100%

100

សរុប
២៣. ព្រងឹងការ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ�

100%
75

សច ១៣. មានរបាយការណ៍ហិរ��វត��ែដលផលិត េចញពី្របព័ន� FMIS ្រសបតាមស� ង់ដោគណេនយ្យ

100%

100%
21%

សច ១៦. ភាគរយៃនការេរៀបចំបណ�កម�សិទិ្រ� ទព្យសម្បត�ិរដ�
២៣.១. េរៀបចំ និងដោក់ឱ្យអនុវត�យន� ការ និង
បទដោ�នគតិយុត�្រគប់្រគង្រទព្យរដ� សម្បត�ិរដ�

សច ១៧. េរៀបចំឯកសារេគាល (Blueprint) ស� ីពីការ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ� (Nonfinancial
Asset)

សច ១៨. ក្រមិតទំហំ្រទព្យសកម� រយៈេពលែវង (Fixed Asset Threshold) ្រត�វបានកំណត់/ចាត់
ថោ�ក់

បង��រ

21%

ខ�ស់

29%

ខ�ស់

29%

សរុប
២៣.២. ែកលម� និងដោក់ឱ្យអនុវត�្របព័ន�

បេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ�
(SARMIS)

350

សច ១៩. ចំនួន្រកសួង សា�ប័នដោក់ឱ្យអនុវត� SARMIS

ខ�ស់

សរុប
២៤. ព្រងឹងការ្រគប់្រគងបំណល
ុ សាធារណៈ រួម
ទាំងហានិភ័យៃនកាតព�កិច�បំណុលយថោេហតុ

និងហានិភ័យបំណល
ុ ពាក់ព័ន� ្របកបេដោយចីរ
ភា郘ព

100%

100

100%

សគ ៨. សូចនោករបំណល
ុ គន� ឹះទាំង ៥ េធៀបេទៅនឹងពិតាន

មធ្យម

50%

សគ ៩. ហានិភ័យបំណល
ុ ្រត�វបានកំណត់

មធ្យម

50%

សរុប

100

សច ២០. ភាពទាន់េពលេវលាៃនការេរៀបចំរបាយការណ៍្រគប់្រគងបំណល
ុ េដោយរួមប��� លសូចនោករ
២៤.១. ្រគប់្រគងបំណល
ុ សាធារណៈ

100%

បំណល
ុ គន� ឹះទាំង ៥ែដលបានកំណត់េនៅក��ងយុទសា
� �ស� ស� ីពីការ្រគប់្រគងបំណល
ុ សាធារណៈ
សច ២១. ្រកបខណ�េគាលនេយោបាយស� ីពកា
ី រអភិវឌ្ឍមូលប្រតរដ�

xix

100%

មធ្យម

33%

ខ�ស់

67%

សរុប
២៤.២. ្រត�តពិនិត្យតាមដោនហានិភ័យបំណល
ុ
សាធារណៈ

150

សច ២២. របាយការណ៍ជូនគណៈកមា�ធិការ្រគប់្រគងបំណល
ុ សាធារណៈ េដោយប��ក់ខ�ឹមសារហានិ

ភ័យបំណល
ុ សាធារណៈ

មធ្យម

សរុប
២៤.៣. ព្រងឹង្របព័ន�គាំ្រទ្របតិបត�ិការស្រមាប់

ការ្រគប់្រគងបំណល
ុ សាធារណៈ

100%
50

សច ២៣. ចំនួនមុខងោរ្របព័ន�គាំ្រទ្របតិបត�ិការស្រមាប់ការ្រគប់្រគងបំណល
ុ សាធារណៈ្រត�វបានេធ�ើ

ទំេនើបកម� និងព្រងីកបែន� ម

មធ្យម

សរុប

100%

100%
100%

50

100%

២៥. ព្រងឹងគណេនយ្យភាពហិរ��វត��េនៅតាម

សគ ១០. មានយន� ការច្បាស់លាស់ក�ងការតាមដោន្រគឹះសា�នសាធារណៈរដ�បាលក្រមិត កសហវ

បង��រ

50%

សាធារណៈ

សគ. ១១ មានយន� ការច្បាស់លាស់ក�ងការតាមដោនសហ្រគាសសាធារណៈក្រមិត កសហវ

បង��រ

50%

្រគឹះសា�នសាធារណៈរដ�បាល និងសហ្រគាស

សរុប
២៥.១. េរៀបចំ និងអនុវត�លក�ណ វ�និច័យ
� អប្ប
បរមាៃនការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ
ស្រមាប់្រគឹះសា�នសាធារណៈរដ� បាល

150

សច ២៤. ចំនួន្រគឹះសា�នសាធារណៈរដ�បាលែដលអនុវត�តាមលក�ណ វ�និច័យ
� អប្បបរមាៃនការ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ

បង��រ

សរុប
២៥.២. អនុវត�កិច�ប�� ិកាគណេនយ្យថ�ី េរៀបចំ

របាយការណ៍ អនុវត�ថ វ�កា, របាយការណ៍ហិរ��

វត�� និងវោយតៃម�សមិទក
� ម� ៃនការអនុវត�ថ វ�កា

100%

75

សច ២៥. ចំនួន្រគឹះសា�នសាធារណៈរដ�បាលផ�ល់របាយការណ៍ហិរ��វត��្រសបតាមបទដោ�នគតិយុត�

ែដលមានជោធរមាន និងទាន់េពលេវលា

xx

បង��រ

100%

100%
50%

របស់្រគឹះសា�នសាធារណៈរដ�បាល និងសហ
្រគាសសាធារណៈ

សច ២៦. យន� ការៃនការតាមដោន និងវោយតៃម�សមិទក
� ម�ៃនការអនុវត�ថ វ�ការបស់សហ្រគាស
សាធារណៈ

បង��រ

សរុប

50%
150

100%

ែផ�កទី/េខឿនទី ៣ ៖ ការព្រងឹង្របសិទ�ភាពៃនការផ្សោរភា�ប់ថ វ�កាេទៅនឹងេគាលនេយោបាយ
សគ ១. ការដោក់ឆ�ង្រកបខណ�ហិរ��វត��សាធារណៈរយៈេពលមធ្យម (MTFF) េនៅក��ងកិច�្របជុំ េពញ
៣១. េរៀបចំ និងដោក់ឱ្យអនុវត�្រកបខណ�ហិរ��
វត��សាធារណៈ និងថវ�ការយៈេពលមធ្យម

អង�គណៈរដ� ម�ន� ី និងអនុវត�ជោ្របចាំ

សគ ២. ការអនុម័ត្រកបខណ�ថវ�ការយៈេពលមធ្យម (MTBF) េដោយមានពិតានថវ�កាតាមវ�ស័យតាម
្រកសួងសា�ប័នេដោយ្របមុខរោជរដោ�ភិបាល

សគ ៣. ែផនការយុទសា
� �ស� ថវ�កា្រត�វបានេរៀបចំេដោយមានសូចនោករសមិទក
� ម�

ខ�ស់

36%

ខ�ស់

36%

បង��រ

27%

សរុប
៣១.១. ែកលម� គុណភាពៃនការព្យោករមា៉ ្រក�

េសដ�កិច�និងេធ�ើសា�ប័នីយកម�្រកបខណ�ហិរ��វត��

សាធារណៈរយៈេពលមធ្យម និង្រកបខណ�ថវ�កា

រយៈេពលមធ្យម

275

សច ១. ភាគរយក្រមិតលេម��ង្រកបខណ�ហិរ��វត��

បង��រ

27%

សច ២. MTFF ្រត�វបានអនុម័តេដោយគណៈរដ� ម�ន� ី

ខ�ស់

36%

សច ៣. MTBF មានប��� លពិតានថវ�កាពហុឆា�ំ្រត�វបានេធ�ើសពុលកម� និងដោក់ឱ្យអនុវត�

ខ�ស់

36%

សាធារណៈរយៈេពលមធ្យម េធៀបនឹងការអនុវត�ឆា�ំ N-1

សរុប
៣១.២. េរៀបចំស�ិតិហិរ��វត��រដោ�ភិបាល

(GFS)ឱ្យេពញេលញ្របកបេដោយគុណភាព

100%

275

សច ៤. ស� ិតិហិរ��វត��រដោ�ភិបាល (GFS)្រត�វបានេរៀបចំេពញេលញទាំង វ�សាលភាពទិន�ន័យ និង
វ�សាលភាពសា�ប័ន្រសបតាមនិយោម (GFS ២០១៤)

xxi

បង��រ

100%
100%

សរុប
៣២. ព្រងឹងការ្រគប់្រគងវ�និេយោគសាធារណៈ

75

សគ ៤. ការេរៀបចំយន� ការ្រគប់្រគងវដ�គេ្រមាងវ�និេយោគសាធារណៈ

បង��រ

សរុប

៣២.១. េរៀបចំ ែកលម�ឬបេង�ើតលិខិតបទដោ�ន

គតិយុត�ពាក់ព័ន�នឹងការ្រគប់្រគងការវ�និេយោគ
សាធារណៈ

យន� ការភាពជោៃដគូ រវោងរដ�និងឯកជន (PPP)

100%

សច ៥. ការេរៀបចំេគាលការណ៍ែណនោំ ស្រមាប់េរៀបចំកម� វ�ធី វ�និេយោគសាធារណៈចំនួន ០៣

ខ�ស់

33%

សច ៦. មានយន� ការកំណត់អត�ស��ណគេ្រមាងវ�និេយោគរដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិេនៅ កសហវ

បង��រ

25%

សច ៧. គណៈកម� ការវ�និេយោគសាធារណៈស្រមាប់គាំ្រទយន� ការបុេរថវ�កានីយកម�ការវ�និេយោគ

មធ្យម

17%

បង��រ

25%

សច ៨. ចំនួន្របកាសស� ីពីការដោក់ឱ្យអនុវត�នីតិ វ�ធី្រគប់្រគង្របតិបត�ិការគេ្រមាងវ�និេយោគសាធារណៈ
ហិរ��ប្បទានេដោយថវ�កាជោតិ, ការេ្របើ្របាស់និងការែថទាំេហដោ�រចនោសម�័ន�ផ�វថ�ល់ និងការែថទាំេហ

សរុប

គតិយុត�ស្រមាប់្រគប់្រគងគេ្រមាងវ�និេយោគតាម

100%
75

ដោ�រចនោសម�័ន�ធារោសា�ស�

៣២.២. េរៀបចំនិងដោក់ឱ្យអនុវត�លិខិតបទដោ�ន

100%

300

សច ៩. ច្បាប់ស�ីពីភាពជោៃដគូរវោងរដ�និងឯកជន្រត�វបានអនុម័ត និង្របកាសឱ្យេ្របើ
សច ១០. អនុ្រកឹត្យស� ីពីការអនុវត�នីតិ វ�ធី្របតិបត�ិការ (SOP) ស្រមាប់េរៀបចំ និង្រគប់្រគងគេ្រមាងវ�និ
េយោគសាធារណៈតាមយន� ការ PPP ្រត�វបានដោក់ឱ្យអនុវត�

100%

ខ�ស់

50%

ខ�ស់

50%

សរុប

200

100%

៣២.៣. តាមដោនការអនុវត�យុទសា
� �ស� ស� ីពី

ការែកទ្រមង់្របព័ន�្រគប់្រគងវ�និេយោគ

សាធារណៈ និងវោយតៃម�្របព័ន�្រគប់្រគងការវ�

សច ១១. ភាគរយៃនការអនុវត�ចំនួនសកម�ភាពែកទ្រមង់ែដលបានកំណត់េនៅក��ងយុទសា
� �ស�

និេយោគសាធារណៈ (PIMA)េនៅកម��ជោ

xxii

បង��រ

100%

សរុប
៣២.៤. ព្រងឹងការអនុវត�នត
ី ិ វ�ធីរម
ួ ស្រមាប់ការ

្រគប់្រគង និងេរៀបចំការតាមដោនការអនុវត�
គេ្រមាងវ�និេយោគសាធារណៈ

75

សច ១២. ្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យគេ្រមាងវ�និេយោគសាធារណៈ្រត�វបានអភិវឌ្ឍនិងដោក់ឱ្យអនុវត�

បង��រ

សរុប
៣២.៥. ព្រងឹងការអនុវត�នីតិ វ�ធីរម
ួ ស្រមាប់ការ
្រគប់្រគង និងេរៀបចំការតាមដោនការអនុវត�
គេ្រមាងហិរ��ប្បទានពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍

ជោផ��វការ និង្រត�វបាន អនុវត�េពញេលញ

សច ១៤. របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពៃនការអនុវត�គេ្រមាងហិរ��ប្បទានពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍្រត�វបានេរៀបចំជោ
្របចាំ

100%

បង��រ

75%

ទាប

25%

សរុប

100

100%

សគ ៥. ការែញកបន�� កបុគ�លិកបានតាមកម� វ�ធីនីមួយៗឆា�ំ N+1

បង��រ

20%

សគ ៦. ការកាត់បន� យគមា�តរវោងែផនការយុទសា
� �ស� ថវ�កា និងគេ្រមាងថវ�កា្របចាំឆា�ំ (N+1)

ខ�ស់

27%

ខ�ស់

27%

ខ�ស់

27%

៣៣. ព្រងឹងការេរៀបចំ និងការអនុវត�ថ វ�កាកម�

សគ ៧.

ថវ�កា

- ្រកបខណ�វោយតៃម�អង�ភាពថវ�កា

វ�ធីេដោយផ្សោរភា�ប់េទៅនឹងែផនការយុទសា
� �ស�

100%

75

សច ១៣. ្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�នយ
័ គេ្រមាងហិរ��ប្បទានពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ ្រត�វបានអនុម័តឱ្យេ្របើ្របាស់

100%

- ចំនួន្រកសួង សា�ប័ន្រត�តពិនិត្យលក�ណៈសម្បត�ិអង�ភាពថវ�កា

សគ ៨. ចំនួនអង�ភាពថវ�កាជោឣណោប័កេផ�រសិទិ្រ� ត�វបានបេង�ើតអនុេលាមតាមេគាលការណ៍ែណនោំ
របស់ កសហវ

សរុប

375
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100%

៣៣.១. ពិនិត្យគុណភាពៃនការេរៀបចំកម� វ�ធី

សច ១៥. កំណត់អ្រតាគមា�តរវោងែផនការយុទសា
� �ស� ថវ�កា និងគេ្រមាងថវ�កា្របចាំឆា�ំ

ខ�ស់

44%

កិច�) តាមកម� វ�ធីនីមួយៗ

សច ១៦. គេ្រមាងថវ�កា្របចាំឆា�ំរបស់រដ�បាលថោ�ក់ជោតិមានរ�េលចចំណោយលម�ិតតាមកម� វ�ធីនីមួយៗ

បង��រ

33%

មធ្យម

22%

និងេរៀបចំែបងែចកចំណោយ (ចំណោត់ថោ�ក់េសដ�

សច ១៧. ចំណោយបន�� កបុគ�លិក្រត�វបានែញកតាមកម� វ�ធីស្រមាប់ឆា�ំ N+1
សរុប
៣៣.២. កំណត់បនោ�ត់គណេនយ្យភាព និងការ

ទទួលខុស្រត�វតាមកម� វ�ធីនិងអនុកម� វ�ធី

225

សច ១៨. ការកំណត់គណេនយ្យភាព ៃផ�ក�ង្រកសួង សា�ប័ន និងអង�ភាពថវ�កា

បង��រ

សរុប
៣៣.៣. េធ�ើសមាហរណកម� ចំណោយចរន� និង
ចំណោយមូលធនចូលក��ងម� វ�ធីែផ�កេលើពិតាន
ថវ�កា

េរៀបចំ BSP និងថ វ�កា្របចាំឆា�ំ

ខ�ស់

សរុប
៣៤. ជំរុញការេធ�ើ វ�មជ្ឈការហិរ��វត��ស្រមាប់រដ�
បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

សគ ៩. សមាហរណកម�ែផនការយុទសា
� �ស� ថវ�ការដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិរវោងរោជធានី េខត� ជោមួយ
នឹង ថវ�កា្រក�ង ្រស�ក និង ថវ�កាឃុំ សងោ�ត់

សគ ១០. ការេធ�ើ្របតិភក
ូ ម�សិទិអ
� ំណោចៃនការេធ�ើនិយ័តថវ�កាជូនរដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

វ�ធីេពញេលញេនៅរដ�បាលរោជធានី េខត�

100%

100%

100

100%

ខ�ស់

57%

បង��រ

43%

សរុប
៣៤.១. ព្រងឹង និងព្រងីកការអនុវត�ថ វ�កាកម�

100%
75

សច ១៩. ចំនួន្រកសួង សា�ប័នេរៀបចំថ វ�កាសមាហរណកម� ែដលមានកំណត់ក�ងសារោចរស� ីពីការ

100%

175

100%

សច ២០. ចំនួនរដ�បាលរោជធានី េខត�អនុវត�ថ វ�កាកម� វ�ធី

ទាប

7%

សច ២១. ចំនួនរដ�បាលរោជធានី េខត�េរៀបចំរបាយការណ៍សមិទក
� ម�

ខ�ស់

27%
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សច ២២. ចំណោត់ថោ�ក់ថ វ�កាទាំង៧ ្រត�វបានអនុវត�េពញេលញ

បង��រ

20%

សច ២៣. ការេធ�ើ្របតិភូកម�សិទិអ
� ំណោចៃនការេធ�ើនិយ័តថវ�កាជូនរដ�បាលរោជធានី េខត�

បង��រ

20%

សច ២៤. េគាលការណ៍ែណនោំ ស�ីពីការចរចារថវ�កាែផ�កេលើកម� វ�ធី

ខ�ស់

27%

សរុប
៣៤.២. េរៀបចំ្រកបខណ�ថវ�ការយៈមធ្យមរបស់

រដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ និងែផនការយុទសា
� �ស�
រោជធានី េខត�

375

សច ២៥. ការេរៀបចំ្រកបខណ�ថវ�ការយៈេពលមធ្យមរបស់រដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

ខ�ស់

សរុប

100%

100%

100

100%

� ិេយោគជោមួយនឹង
៣៤.៣. ផ្សោរភា�ប់ែផនការវន

ថវ�កានីយកម� វ�និេយោគ និងសមាហរណកម�កម�
វ�ធី វ�និេយោគបីឆា�ំរ�កិលរបស់រដ�បាលថោ�ក់េ្រកាម

សច ២៦. េធ�ើសមាហរណកម�ែផនការយុទសា
� �ស� ថវ�កា េនៅរដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

បង��រ

100%

ជោតិ

សរុប
� ិេយោគស្រមាប់រដ�បា
៣៤.៤. អនុវត�មូលនិធិ វន

លថោ�ក់េ្រកាមជោតិ (SNIF)

75

សច ២៧. មូលនិធិ វ�និេយោគស្រមាប់រដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ (SNIF) ្រត�វបានអនុវត�េពញេលញ
សរុប

បង��រ

100%
75
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100%

100%

៣៤.៥. ព្រងឹងការអនុវត�ថ វ�កាការេផ�រមុខងោរ

និងការេផ�រធនធានហិរ��វត��មានភា�ប់លក�ខ័ណ�
ជូនរដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

សច ២៨. តាមដោន្រត�តពិនិត្យការអនុវត�ថ វ�កាការេផ�រមុខងោរ និងការេផ�រធនធានហិរ��វត��មានភា�ប់
លក�ខ័ណ�ជូនរដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

បង��រ

សរុប
៣៤.៦. េរៀបចំ និងអនុវត�លិខិតបទដោ�នគតិ

យុត�ស្រមាប់គាំ្រទអនុវត� វ�មជ្ឈការ និង វ�សហវ�ម

ជ្ឈការហិរ��វត��

100%

75

សច ២៩. ការដោក់ឱ្យអនុវត�លិខិតបទដោ�នគតិយុត�

បង��រ

សរុប

100%

100%

75

100%

ែផ�កទី / េខឿនទី ៤ ៖ ការប�� ប់ការេ្រត�មខ��នេឆា�ះេទៅគណេនយ្យភាពសមិទ�កម�
៤១. ដោក់ឱ្យអនុវត�្របព័ន�ថ វ�កាព័ត៌មាន
សមិទក
� ម�

សគ ១. សា蠈កល្បងេរៀបចំែផនការសមិទក
� ម�គន� ឹះ
សគ ២. វ�េសាធនកម�អនុ្រកឹត្យេលខ ៨១ (អគ�.ថវ�កា) អនុ្រកឹត្យេលខ៨២ និងការអនុវត� ្របព័ន�ថ វ�កា
ព័ត៌មានសមិទក
� ម� (អគ�.រតនោគាជោតិ)

ខ�ស់

50%

ខ�ស់

50%

សរុប
៤១.១. េរៀបចំ និងអនុវត�លិខិតបទដោ�នគតិយុត�
ស្រមាប់ការអនុវត�ថ វ�កាសមិទក
� ម�

200

សច ១. ការដោក់ឱ្យអនុវត�លិខិតបទដោ�នគតិយុត�និងការអនុវត�្របព័ន�ថ វ�កាព័ត៌មានសមិទក
� ម�

ខ�ស់

សរុប
៤១.២. េរៀបចំ្រកបខណ�្រពមេ្រព�ងលទ�ផល

100%
100

សច ២. កិច�្រពមេ្រព�ងេលើលទ�-ផលក��ងឆា�ំនិងលទ�ផលចុងេ្រកាយរវោង កសហវ និង្រកសួង
សា�ប័ន្រត�វបានចុះហត�េលខោ
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បង��រ

100%

100%
100%

សរុប
៤១.៣. េរៀបចំ្រកបខណ� និងយន� ការ្រគប់្រគង

ការអនុវត�ថ វ�កាសមិទក
� ម�

75

សច ៣. សាកល្បងមុខងោរអភិបាលថវ�កា (មុខងោរ្រត�តពិនិត្យហិរ��វត��និងលទ�កម�) េនៅតាម្រកសួង
សា�ប័ន

បង��រ

សរុប
៤២. ដោក់ឱ្យអនុវត�្របព័ន�តាមដោន និងពិនិត្យ
សមិទក
� ម�តាម្រកសួង សា�ប័ន

្របតិបត�ិថ វ�ការបស់្រកសួង សា�ប័ន

និងវោយតៃម� (M&E) ថវ�កាសមិទក
� ម� និង

្របព័ន�ព័ត៌មានវ�ទ្យោស្រមាប់្រគប់្រគង សមិទក
� ម�

បង��រ

50%

សគ ៤. ការេរៀបចំែផនការ្របតិបត�ិថ វ�កា្របចាំឆា�ំ េនៅ្រគប់្រកសួង សា�ប័ន

បង��រ

50%
150

សច ៤. មានែផនការ្របតិបត�ិថ វ�ការបស់្រកសួង សា�ប័ន

បង��រ

សច ៥. មាន្របព័ន�របាយការណ៍សមិទក
� ម�

សមិទក
� ម� (សវនកម�ៃផ�ក�ងអធិការកិច�ហិរ��វត��
និងសវនកម�ឯករោជ្យ)

100%
100%

75

ខ�ស់

សរុប
៤៣. ព្រងឹង្របសិទភា
� ព្របព័ន�្រត�តពិនិត្យ

100%

សគ ៣. ្រកសួងចំនួន ៦ មានយន� ការតាមដោន និងពិនិត្យសមិទក
� ម�

សរុប
៤២.២. េរៀបចំ្រកបខណ�្រត�តពិនត
ិ ្យ តាមដោន

100%
75

សរុប
៤២.១. េរៀបចំនិងដោក់ឱ្យអនុវត�ែផនការ

100%

100%

100%

100

100%

សគ ៥. ការេរៀបចំ្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ង ្រសបតាម្របព័ន�ថ វ�កាសមិទក
� ម�

ខ�ស់

40%

សគ ៦. ការអនុវត�្របព័ន�សវនកម�សមិទក
� ម� និងសវនកម�បេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មានេនៅក��ង្រកសួងសា蠈�ប័ន

បង��រ

30%

សគ ៧. ការផលិតរបាយការណ៍សវនកម�សមិទក
� ម� េដោយសវនកម�ឯករោជ្យ

បង��រ

30%

សរុប

250
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100%

៤៣.១. ពិនិត្យមុខងោរនិងកំណត់ភាព្រត�តគា�
និងេដោយែឡកគា�រវោងសវនកម�ៃផ�ក�ង និង
អធិការកិច�

សច ៦. មុខងោរ ភារកិច� និងរេបៀបរបបបំេពញការងោរសវនកម�ៃផ�ក�ង និងអធិការកិច�្រត�វបានកំណត់

ច្បាស់លាស់

ខ�ស់

សរុប
៤៣.២. េរៀបចំយន� ការនិងព្រងឹងការ្រត�តពិនិ
ត្យៃផ�ក�ងអធិការកិច�ហិរ��វត�� សវនកម�ៃផ�ក�ង

េលើសមិទក
� ម� និង សវនកម�បេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន

100

សច ៧. ប��� លមុខងោរ្រត�តពិនិត្យ និងតាមដោន តាម្របព័ន� FMIS េនៅ្រគប់្រកសួង សា�ប័ន
សច ៨. ចំនួន្រកសួង សា�ប័ន អនុវត�សាកល្បង្រកបខណ�សវនកម�សមិទក
� ម� និង សវនកម�បេច�ក
វ�ទ្យោព័ត៌មាន

សច ៩. ្រកបខណ�អធិការកិច�ហិរ��វត��្រសបតាម្របព័ន� វ�មជ្ឈការថវ�កា្រត�វបានេរៀបចំ

25%

បង��រ

38%

បង��រ

38%

តាម្របព័ន�ថ វ�កាសមិទក
� ម�

200

សច ១០. ចំនួនរបាយការណ៍សវនកម�សមិទក
� ម� ប��� នសា�ប័ននីតិប្ប��ត�ិ
សច ១១. ចំនួនអង�ភាពសវនកម�ៃផ�ក�ងៃន្រកសួង សា�ប័នេផ�ើរបាយការណ៍សវនកម�ៃផ�ក�ងជូន
អ.ស.ជ

60%

មធ្យម

40%
125

សច ១២. ចំនួនអង�ភាពសវនកម�ៃន្រកសួង សា�ប័នមានែផនការយុទសា
� �ស� សវនកម�ែផនការសវន

អនុវត�អនុសាសន៍ និង វ�ធានការ

សច ១៣. ភាពរយៃនអនុសាសន៍សវនករៃផ�ក�ង្រត�វបានអនុវត�

និងែផនការសវនកម�្របចាំឆា�ំ និងតាមដោនការ

កម�្របចាំឆា�ំ និងរបាយការណ៍សវនកម�ស�ង់ដោរ

50%

ខ�ស់

50%
200

សគ ៨. ការផ�ល់ និងទទួលបានព័ត៌មានថវ�កាកាន់ែត្រគប់្រជ�ងេ្រជោយ និងកាន់ែតទូលំទូលាយ
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100%

ខ�ស់

សរុប
៤៤. េលើកកម�ស់តមា�ភាពថវ�កា

100%

បង��រ

សរុប
៤៣.៤. េរៀបចំែផនការយុទសា
� �ស� សវនកម�

100%

មធ្យម

សរុប
៤៣.៣. ព្រងឹងមុខងោរសវនកម�ៃផ�េ្រកៅ្រសប

100%

បង��រ

100%
100%

សរុប
៤៤.១. ែកលម�សូចនោករ តមា�ភាពថវ�កាកំណត់
ក��ងរបាយការណ៍ PEFA

75

សច ១៤. សូចនោករចំនួន ៣ ក��ងសសរស� មទី ២ ទទួលចំណោត់ថោ�ក់បែន� មមួយក្រមិតេទៀត

បង��រ

សរុប
៤៤.២. បេង�ើនភាព្រគប់្រជ�ងេ្រជោយៃនឯកសារ

ថវ�កា និងភាពទាន់េពលេវលាៃនការផ្សព�ផ្សោយ
ជោសាធារណៈ

ថវ�កា

បង��រ

សរុប
៤៤.៣. េរៀបចំេវទិកាសាធារណៈស� ីពី្រកបខណ�
ហិរ��វត��សាធារណៈរយៈេពលមធ្យម និងថវ�កា

100%
75

សច ១៥. ព័ត៌មានសំខោន់ៗ ពាក់ព័ន�នឹងថវ�កា្រត�វបានប��� លក��ងសំណំឯ
ុ កសារៃនេសចក�ី្រពាងច្បាប់

100%

100%

100%

75

100%

សច ១៦. ការេរៀបចំេវទិកាសាធារណៈស� ីពីការេរៀបចំថ វ�កា្របចាំឆា�ំដល់្រកសួង សា�ប័ន

បង��រ

50%

សច ១៧. ថវ�កាស្រមាប់្របជោពលរដ�្រត�វបានែកលម� និងផ្សព�ផ្សោយជោេទៀតទាត់

បង��រ

50%

្របចាំឆា�ំ ក��ងេគាលបំណងបេង�ើនការចូលរួម និង
ការទទួលបានព័ត៌មានរបស់
សាធារណៈជន

សរុប

150

100%

ែផ�កទី ៥ ៖ ការគាំ្រទកម� វ�ធីែកទ្រមង់្របកបេដោយចីរភាព និងភាព្របទាក់្រកឡោគា�ៃនការែកទ្រមង់េផ្សងេទៀត
សគ ១. ភាពទាន់េពលេវលាៃនការផ�ល់ែផនការ GDAP, MAP និងរបាយការណ៍សមិទក
� ម�្របចាំឆា�ំ
មក អ.គ.ហ
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ខ�ស់

36%

សគ ២. កសាងែផនការយុទសា
� �ស� និងែផនការសកម�ភាពអភិវឌ្ឍន៍សមត�ភាពក��ង្រកប-ខណ�កម� វ�ធី
៥១. ព្រងឹងភាពជោអ�កដឹកនោំ និង សមត�ភាព

ក��ងការ្រគប់្រគងភាពជោមា�ស់ និងការទទួលខុស
្រត�វក��ងការែកទ្រមង់

ែកទ្រមង់ហិរ��វត��សាធារណៈរយៈេពល ៥ ឆា�ំ (ដំណោក់កាលទី៤) ភា�ប់ជោមួយនឹង Certificate
Program

សគ ៣. កហស និងលក�ខណ�េយោង (TOR) ្រត�វបានេធ�ើបច��ប្បន� ភាព េទៅតាមេគាលការណ៍កំណត់
និងត្រម�វការរបស់អង�ភាព

ខ�ស់

36%

បង��រ

27%

សរុប

275

សច ១. ភាពទាន់េពលេវលាៃនការផ�ល់របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពៃនការអនុវត� GDAP និង MAP ្របចាំ

៥១.១. េរៀបចំ, អនុវត� និងរោយការណ៍ពីវឌ្ឍន

ភាព និងការសេ្រមចបាននូវែផនការសកម�ភាព
និងេគាលេដៅសមិទក
� ម�្របចាំឆា�ំ

្រតីមាស

សច ២. វឌ្ឍនភាពជោភាគរយ ៃនការអនុវត�ែផនការសកម�ភាព GDAP និង MAP្របចាំ្រតីមាស
សច ៣. ភាគរយៃនការសេ្រមចបានេគាលេដៅសូចនោករសមិទក
� ម�ក�ងឆា�ំ េធៀបនឹងេគាលេដៅែដល
បានកំណត់ក�ងែផនការ GDAP និង MAP ្របចាំឆា�ំ

ខ�ស់

33%

ខ�ស់

33%

ខ�ស់

33%

សរុប
៥១.២. កសាងសមត�-ភាពស្រមាប់អនុវត�កម�
វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ

ដំណោក់កាលទី ៤

300

សច ៤. ភាគរយៃនការសេ្រមចបានការអនុវត�ែផនការសកម�ភាព GDAP និង MAP ្របចាំឆា�ំ ែដល

100%

100%

មធ្យម

12%

ទ្រមង់ហិរ��វត��សាធារណៈរយៈេពល ៥ ឆា�ំ ភា�ប់ជោមួយនឹង Certificate Program (ដំណោក់កាលទី

ខ�ស់

24%

សច ៦. ចំនួនកម� វ�ធីសិក្សោេលើជនោ
ំ ញជោសារវន� (Certification program)

ខ�ស់

24%

មានការពាក់ពន
័ � នឹងការបណ�ះបណោ
� ល/អភិវឌ្ឍន៍សមត�ភាព

សច ៥. កសាងែផនការយុទ-� សា�ស� និងែផនការសកម�ភាពអភិវឌ្ឍសមត�ភាពក��ង្រកបខណ�កម� វ�ធីែក
៤)

xxx

សច ៧. ចំនួនសិកា�សាលាែចករ�ែលកបទពិេសាធន៍អំពីកម� វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារ
ណៈស្រមាប់សា�ប័ននីតិប្ប��ត�ិ

សច ៨. កសាង្រកបខណ�្រគប់្រគងបុគ�លិកពាក់ព័ន�នឹងការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ

បង��រ

18%

ខ�ស់

24%

សរុប
៥១.៣. បេង�ើនការយល់ដឹង ការចូលរួម និង

កិច�សហការអនុវត�ការងោរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគង
ហិរ��វត��សាធារណៈ

425

សច ៩. បេង�ើន្របសិទភា
� ពការទំនោក់ទំនងនិងការចូលរួមពី្រគប់្រគង្រកសួង សា�ប័ន និងអង�ភាព

េ្រកាមឱវោទ កសហវ េលើកិច�ការែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ

សច ១០. ចំនួន្រកសួង សា�ប័ន និងអង�ភាព កសហវ េរៀបចំកិច�្របជុំ ឬវ�បស្សនោ េលើការងោរែកទ្រមង់
្របចាំឆា�ំដឹកនោំ េដោយ្របធានសា�ប័ន

បង��រ

50%

បង��រ

50%

សរុប
៥២. ធានោចលនោការៃនការែកទ្រមង់ការ
្រគប់្រគង ហិរ��វត��សាធារណៈ

៥២.១. េរៀបចំ និងអនុវត�្របព័ន�្រគប់្រគងសមិទ�
កម� និងគណេនយ្យភាព (PMAS) ៃនកម� វ�ធីែក
ទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ

៥២.២. េរៀបចំ និងអនុវត�យន� ការេលើកទឹកចិត�

ស្រមាប់មូលនិធិែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��
សាធារណៈ ដំណោក់កាលទី ២

150

សគ ៤. ្របព័ន�្រគប់្រគងសមិទក
� ម� និងគណេនយ្យភាព ៃនកម� វ�ធីែកទ្រមង់្រត�វបានេរៀបចំ
និងអនុវត�

សគ ៥. ្រកបខ័ណ�េលើកទឹកចិត�ផ្សោរភា�ប់សមិទក
� ម�ក�ងកម� វ�ធីែកទ្រមង់ ្រត�វបានេរៀបចំ និងដោក់ឱ្យអនុវត�

40%

បង��រ

60%
125

្របាស់

សរុប

សច ១២. េរៀបចំេគាលការណ៍ែណនោំ ការ្រគប់្រគងែផ�កេលើលទ�ផល
សច ១៣. ភាពទាន់េពលេវលា ៃនការេស� ើសមាសភាព កហស ទទួលបាន្របាក់ឧបត�ម�េលើកទឹកចិត�
្របចាំឆា�ំ

xxxi

100%

មធ្យម

សរប
សច ១១. ្របព័ន�្រគប់្រគងសមិទក
� ម� និងគណេនយ្យភាពៃនកម� វ�ធែី កទ្រមង់្រត�វបានអភិវឌ្ឍន៍ និងេ្របើ

100%

មធ្យម

ខ�ស់
មធ្យម

100%
100%

50

100%

44%
22%

សច ១៤. ្រកបខណ�េលើកទឹកចិត�ផ្សោរភា�ប់សមិទក
� ម�កម� វ�ធីែកទ្រមង់្រត�វបានេរៀបចំនិងដោក់
ឱ្យអនុវត�

៥៣. ព្រងឹងភាព្របទាក់្រកឡោគា�រវោងការដោ�ន
ៃនកម� វ�ធីែកទ្រមង់េផ្សងៗេទៀត

បង��រ

សរុប

225
បង��រ

27%

សគ ៧. ការកំណត់ចក�� វ�ស័យនិងយុទសា
� �ស� ៃនកម� វ�ធីែកទ្រមង់ ៣ បូក ១ របស់រោជរដោ�ភិបាល

ខ�ស់

36%

សគ ៨. ចំនួន្រកសួង សា�ប័នបានេរៀបចំការពិពណ៌នោមុខតំែណង ែផ�កេលើេគាលការណ៍ែណនោំ

ខ�ស់

36%
275

៥៣.១. េរៀបចំយន� ការស្រមបស្រម�លអន� រកម�

សច ១៥. យន� ការស្រមបស្រម�លអន� រកម� វ�ធីែកទ្រមង់ ៣ បូក ១ ្រត�វបានេរៀបចំបច��ប្បន� ភាព និងអនុ

េលខោធិការដោ�នែកទ្រមង់ ៣ បូក ១

សច ១៦. វ�បស្សនោ ឬកិច�សន� នោរវោងថោ�ក់ដឹកនោំ កម� វ�ធីែកទ្រមង់ ៣ បូក ១ ្រត�វបានេរៀបចំជោ្របចាំ

វត�

�ស� និងចក�� វ�ស័យរួមៃនកម� វ�ធីែកទ្រមង់ ៣ បូក

57%

បង��រ

43%

១ របស់រដោ�ភិបាល

៥៣.៣. ្រគប់្រគងធនធានមនុស្ស េឆ�ើយតបនឹង
ត្រម�វការការងោរែកទ្រមង់ និងទិសេដៅរបស់អង�
ភាព និងសា�ប័ន

175

សច ១៧. ឯកសារទស្សនោទានស� ីពីចក�� វ�ស័យនិងយុទសា
� �ស� ៃនកម� វ�ធីែកទ្រមង់ ៣ បូក ១្រត�វបាន

េរៀបចំ

ខ�ស់

សរុប

សរុប

ខ�ស់

100%
100%

100

xxxii

100%
100%

100

សច ១៨. ចំនួន្រកសួង សា�ប័នបានេរៀបចំការពិពណ៌នោមុខតំែណង ែផ�កេលើេគាលការណ៍ែណនោំ

100%

ខ�ស់

សរុប
៥៣.២. េរៀបចំឯកសារទស្សនោទានស� ីពីយុទសា
�

100%

សគ ៦. ការបន� កិច�្របជុំេធ�ើបច��ប្បន� ភាពៃនកម� វ�ធីែកទ្រមង់ ៣ បូក ១ របស់រោជរដោ�ភិបាល

សរុប

វ�ធីែកទ្រមង់ក�ង្រកបខណ�អគ� /

33%

100%

ទម�ន់សូចនោករសមិទ�គន� ឹះរបស់សកម�ភាព (Action)ឆា�២
ំ ០២១
ែផ�ក

េគាល

បំណង

សូចនោករ

េគាលបំណង

ចេងោ�ម

សកម�ភាព

សូចនោករ

ឣទិភាព

ចេងោ�ម

ទម�ន់

សូចនោករ

សកម�ភាព

ឣទិភាព

ទម�ន់

1
11
សគ ១

ខ�ស់

100

80%

សគ ២

ទាប

25

20%

សរុប

125

100%

សច ១

ខ�ស់

100

16%

សច ២

បង��រ

75

12%

សច ៣

ខ�ស់

100

16%

សច ៤

មធ្យម

50

8%

សច ៥

បង��រ

75

12%

សច ៦

ខ�ស់

100

16%

សច ៧

បង��រ

75

12%

សច ៨

មធ្យម

50

8%

សរុប

625

100%

11.1
ល�

ល�

ល�

11.1.1

ខ�ស់

100

100%

សរុប

100

100%

ខ�ស់

100

80%

11.2
សច ៩

ខ�ស់

100

33%

សច ១០

ខ�ស់

100

33%

សច ១១

ខ�ស់

100

33%

សរុប

300

100%

11.2.1

i

11.2.2

ទាប

25

20%

សរុប

125

100%

11.3
សច ១២

ខ�ស់

100

67%

សច ១៣

មធ្យម

50

33%

សរុប

150

100%

11.3.1

LCS
សរុប

0

0%

ខ�ស់

100

100%

សរុប

100

100%

ខ�ស់

100

សរុប

100

12
សគ ៣

ខ�ស់

100

100%

សរុប

100

100%

ខ�ស់

100

100%

សរុប

100

100%

12.1
សច ១៤

12.1.1
12.2
សច ១៥

មធ្យម

50

100%

សរុប

50

100%

12.2.1

13
សគ ៤

ខ�ស់

100

33%

សគ ៥

បង��រ

75

25%

ល�

ii

GDNT
0%

សគ ៦

ទាប

25

8%

សគ ៧

ខ�ស់

100

33%

សរុប

300

100%

សច ១៦

ខ�ស់

100

50%

សច ១៧

ខ�ស់

100

50%

សរុប

200

100%

13.1

13.1.1

ខ�ស់

100

80%

13.1.2

ទាប

25

20%

សរុប

125

100%

13.2.1

ខ�ស់

100

80%

13.2.2

ទាប

25

20%

សរុប

125

100%

13.2
សច ១៨

ខ�ស់

100

29%

សច ១៩

បង��រ

75

21%

សច ២០

ខ�ស់

100

29%

សច ២១

បង��រ

75

21%

សរុប

350

100%

ល�

ល�

13.3
សច ២២

ខ�ស់

100

57%

សច ២៣

បង��រ

75

43%

សរុប

175

100%

ល�

iii

13.3.1

ខ�ស់

100

80%

13.3.2

ទាប

25

20%

សរុប

125

100%

ខ�ស់

100

57%

បង��រ

75

43%

សរុប

175

100%

ខ�ស់

100

100%

សរុប

100

100%

2
21
សគ ១

ខ�ស់

100

36%

សគ ២

ខ�ស់

100

36%

សគ ៣

បង��រ

75

27%

សរុប

275

100%

សច ១

ខ�ស់

100

57%

សច ២

បង��រ

75

43%

សរុប

175

100%

ល�

21.1
ល�

21.1.1
21.1.2

ល�

21.2
សច ៣

មធ្យម

50

100%

សរុប

50

100%

21.2.1
21.3
សច ៤

ខ�ស់

iv

100

100%

សរុប

100

100%

21.3.1

ខ�ស់

100

100%

សរុប

100

100%

ខ�ស់

100

29%

បង��រ

75

21%

ខ�ស់

100

29%

បង��រ

75

21%

សរុប

350

100%

ខ�ស់

100

100%

សរុប

100

100%

21.4
ល�

សច ៥

បង��រ

75

17%

សច ៦

មធ្យម

50

11%

សច ៧

បង��រ

75

17%

សច ៨

មធ្យម

50

11%

សច ៩

ខ�ស់

100

22%

សច ១០

ខ�ស់

100

22%

សរុប

450

100%

ល�

21.4.1
21.4.2
21.4.3
21.4.4

ល�

ល�

21.5
ល�

សច ១១

បង��រ

75

100%

សរុប

75

100%

21.5.1

22

v

សគ ៤

ខ�ស់

100

36%

សគ ៥

បង��រ

75

27%

សគ ៦

ខ�ស់

100

36%

សរុប

275

100%

បង��រ

75

100%

សរុប

75

100%

ល�

22.1
ល�

សច ១២

22.1.1

NAC +GDNT

22.2.1

GDNT+FMWG

22.2
សច ១៣

ខ�ស់

100

100%

សរុប

100

100%

22.3
សច ១៤

ខ�ស់

100

100%

សរុប

100

100%

22.3.1

23
សគ ៧

ខ�ស់

100

100%

សរុប

100

100%

23.1
ល�

សច ១៥

បង��រ

75

21%

សច ១៦

បង��រ

75

21%

ល�

vi

ខ�ស់

100

100%

សរុប

100

100%

សច ១៧

ខ�ស់

100

29%

សច ១៨

ខ�ស់

100

29%

សរុប

350

100%

23.1.1

ខ�ស់

100

100%

សរុប

100

100%

ខ�ស់

100

100%

សរុប

100

100%

23.2
សច ១៩

ខ�ស់

100

100%

សរុប

100

100%

23.2.1

24
សគ ៨

មធ្យម

50

50%

សគ ៩

មធ្យម

50

50%

សរុប

100

100%

សច ២០

មធ្យម

50

33%

សច ២១

ខ�ស់

100

67%

សរុប

150

100%

24.1

24.1.1

GDICDM+GSC

24.2.1

GDICDM

24.2
សច ២២

មធ្យម

50

100%

សរុប

50

100%

24.3
សច ២៣

vii

មធ្យម

50

100%

សរុប

50

100%

24.3.1
25

ល�

សគ ១០

បង��រ

75

50%

បង��រ

75

50%

សរុប

150

100%

បង��រ

75

100%

សរុប

75

100%

ល�

សគ ១១

GDICDM

25.1
ល�

សច ២៤

25.1.1

ខ�ស់

100

100%

សរុប

100

100%

ខ�ស់

100

100%

សរុប

100

100%

25.2
ល�

សច ២៥

បង��រ

75

50%

សច ២៦

បង��រ

75

50%

សរុប

150

100%

ល�

25.2.1

3
31
សគ ១

ខ�ស់

100

36%

សគ ២

ខ�ស់

100

36%

សគ ៣

បង��រ

75

27%

សរុប

275

100%

ល�

viii

31.1
ល�

សច ១

បង��រ

75

27%

សច ២

ខ�ស់

100

36%

សច ៣

ខ�ស់

100

36%

សរុប

275

100%

31.1.1

GDP +GDB

31.2.1

GDP

31.2
ល�

សច ៤

32

បង��រ

75

100%

សរុប

75

100%

ល�

សគ ៤

បង��រ

75

100%

សរុប

75

100%

សច ៥

ខ�ស់

100

33%

សច ៦

បង��រ

75

25%

សច ៧

មធ្យម

50

17%

សច ៨

បង��រ

75

25%

សរុប

300

100%

32.1

ល�

ល�

32.1.1

32.2
សច ៩

ខ�ស់
ix

100

50%

ខ�ស់

100

100%

សរុប

100

100%

សច ១០

ខ�ស់

100

50%

សរុប

200

100%

32.3
ល�

សច ១១

បង��រ

75

100%

សរុប

75

100%

32.2.1

PPP

32.3.1

GDICDM

32.4.1

GDICDM

32.5.1

GDICDM

32.4
ល�

សច ១២

បង��រ

75

100%

សរុប

75

100%

32.5
ល�

សច ១៣

បង��រ

75

75%

សច ១៤

ទាប

25

25%

សរុប

100

100%
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ល�

សគ ៥

បង��រ

75

20%

សគ ៦

ខ�ស់

100

27%

សគ ៧

ខ�ស់

100

27%

សគ ៨

ខ�ស់

100

27%

សរុប

375

100%

ខ�ស់

100

44%

33.1
សច ១៥

x

ល�

សច ១៦

បង��រ

75

33%

សច ១៧

មធ្យម

50

22%

សរុប

225

100%

33.1.1

ខ�ស់

100

100%

សរុប

100

100%

ខ�ស់

100

100%

សរុប

100

100%

33.2
ល�

សច ១៨

បង��រ

75

100%

សរុប

75

100%

33.2.1
33.3
សច ១៩

ខ�ស់

100

100%

សរុប

100

100%

33.3.1
34
សគ ៩

ខ�ស់

100

57%

សគ ១០

បង��រ

75

43%

សរុប

175

100%

សច ២០

ទាប

25

7%

សច ២១

ខ�ស់

100

27%

សច ២២

បង��រ

75

20%

សច ២៣

បង��រ

75

20%

ល�

34.1

ល�
ល�

xi

GDIDCM
+GDB

សច ២៤

ខ�ស់

100

27%

សរុប

375

100%
DDAP

34.1.1

ខ�ស់

100

100%

សរុប

100

100%

34.2
សច ២៥

ខ�ស់

100

100%

សរុប

100

100%

34.2.1

GDSNAF

34.3.1

GDSNAF

34.4.1

GDSNAF

34.5.1

GDSNAF

34.3
ល�

សច ២៦

បង��រ

75

100%

សរុប

75

100%

34.4
ល�

សច ២៧

បង��រ

75

100%

សរុប

75

100%

34.5
ល�

សច ២៨

បង��រ

75

100%

សរុប

75

100%

34.6
ល�

សច ២៩

xii

បង��រ

75

100%

សរុប

75

100%

34.6.1

GDSNAF

41.1.1

GDB

41.2.1

GDB

41.3.1

GDB

4
41
សគ ១

ខ�ស់

100

50%

សគ ២

ខ�ស់

100

50%

សរុប

200

100%

ខ�ស់

100

100%

សរុប

100

100%

41.1
សច ១

41.2
ល�

សច ២

បង��រ

75

100%

សរុប

75

100%

41.3
ល�

សច ៣

បង��រ

75

100%

សរុប

75

100%

42

ល�

សគ ៣

បង��រ

75

50%

សគ ៤

បង��រ

75

50%

សរុប

150

100%

ល�

42.1

xiii

ល�

សច ៤

បង��រ

75

100%

សរុប

75

100%

42.1.1

ខ�ស់

100

100%

សរុប

100

100%

ខ�ស់

100

100%

សរុប

100

100%

ខ�ស់

100

100%

សរុប

100

100%

42.2
សច ៥

ខ�ស់

100

100%

សរុប

100

100%

42.2.1

43
សគ ៥

ខ�ស់

100

40%

សគ ៦

បង��រ

75

30%

សគ ៧

បង��រ

75

30%

សរុប

250

100%

ខ�ស់

100

100%

សរុប

100

100%

ល�
ល�

43.1
សច ៦

43.1.1
43.2
សច ៧

មធ្យម

50

25%

សច ៨

បង��រ

75

38%

សច ៩

បង��រ

75

38%

ល�
ល�

xiv

សរុប

200

100%

43.2.1
43.2.2
43.2.3

ខ�ស់

100

40%

បង��រ

75

30%

បង��រ

75

30%

សរុប

250

100%

ខ�ស់

100

100%

សរុប

100

100%

ខ�ស់

100

100%

សរុប

100

100%

ល�
ល�

43.3
ល�

សច ១០

បង��រ

75

60%

សច ១១

មធ្យម

50

40%

សរុប

125

100%

43.3.1
43.4
សច ១២

ខ�ស់

100

50%

សច ១៣

ខ�ស់

100

50%

សរុប

200

100%

43.4.1

44

ល�

សគ ៨

បង��រ

75

100%

សរុប

75

100%

បង��រ

75

100%

សរុប

75

100%

44.1
ល�

សច ១៤

xv

44.1.1

ខ�ស់

100

100%

សរុប

100

100%

ខ�ស់

100

100%

សរុប

100

100%

បង��រ

75

50%

បង��រ

75

50%

សរុប

150

100%

44.2
ល�

សច ១៥

បង��រ

75

100%

សរុប

75

100%

44.2.1
44.3
ល�

សច ១៦

បង��រ

75

50%

សច ១៧

បង��រ

75

50%

សរុប

150

100%

ល�

44.3.1

ល�
ល�

5
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សគ ១

ខ�ស់

100

36%

សគ ២

ខ�ស់

100

36%

សគ ៣

បង��រ

75

27%

សរុប

275

100%

ខ�ស់

100

33%

ល�

51.1
សច ១

xvi

សច ២

ខ�ស់

100

33%

សច ៣

ខ�ស់

100

33%

សរុប

300

100%

51.1.1

ល�

បង��រ

75

50%

បង��រ

75

50%

សរុប

150

100%

បង��រ

75

50%

បង��រ

75

50%

សរុប

150

100%

75

50%

ល�

51.2
សច ៤

មធ្យម

50

12%

សច ៥

ខ�ស់

100

24%

សច ៦

ខ�ស់

100

24%

ល�

សច ៧

បង��រ

75

18%

សច ៨

ខ�ស់

100

24%

សរុប

425

100%

51.2.1

ល�
ល�

51.3
ល�

សច ៩

បង��រ

75

50%

សច ១០

បង��រ

75

50%

សរុប

150

100%

ល�

51.3.1

xvii

ល�

បង��រ

ល�

បង��រ

75

50%

សរុប

150

100%
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សគ ៤

មធ្យម

50

40%

សគ ៥

បង��រ

75

60%

សរុប

125

100%

មធ្យម

50

100%

សរុប

50

100%

ល�

52.1
សច ១១

52.1.1

GSC

52.2
សច ១២

ខ�ស់

100

44%

សច ១៣

មធ្យម

50

22%

សច ១៤

បង��រ

75

33%

សរុប

225

100%

ល�

52.2.1

53

ល�

សគ ៦

បង��រ

75

27%

សគ ៧

ខ�ស់

100

36%

សគ ៨

ខ�ស់

100

36%

សរុប

275

100%

ខ�ស់

100

57%

53.1
សច ១៥
xviii

ខ�ស់

100

100%

សរុប

100

100%

ល�

សច ១៦

បង��រ

75

43%

សរុប

175

100%

53.1.1

GSC

53.2.1

GSC

53.2
សច ១៧

ខ�ស់

100

100%

សរុប

100

100%

53.3
សច ១៨

ខ�ស់

100

100%

សរុប

100

100%

52.2.1

xix

ខ�ស់

100

100%

សរុប

100

100%

គ. ទម� នែ់ ផនកា鲸រសកម�ភា鲸ពលម� ិត ស្រមា鲸ប់កា鲸រអនុវត�ែផនការសកម�ភាពដំណោក់កា뮈លទី៣ បូក២ ឆា�២
ំ ០២១

ល.រ.

អង�ភា韀ព

១

អគ�នោយកដោ�នេគាលនេយោបាយ (GDP)

២

អគ�នោយកដោ�នគយ និងរដោ�ករកម��ជោ (GDCE)

៣

អគ�នោយកដោ�នពន�ដោរ (GDT)

៤

អគ�នោយកដោ�ន្រទព្យសម្បត�រិ ដ� និងចំណូលមិនែមនសារេពើពន� (GDSPNT)

៥

អគ�នោយកដោ�នឧស្សោហកម�ហិរ��វត�� (GDFI)

៦

អគ�នោយកដោ�នថវ�កា (GDB)

៧

អគ�នោយកដោ�នហិរ��វត��រដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ (GDSNAF)

៨

អគ�នោយកដោ�នរតនោគារជោតិ (GDNT)

៩

អគ�នោយកដោ�នលទ�កម�សារណៈ (GDPP)

១០

អគ�េលខោធិកាGSMEF)

១១

អគ�នោយកដោ�នសវនកម�ៃផ�ក�ង (GDIA)

១២

អគា�ធិការដោ�ន (GI)

១៣

អគ�នោយកដោ�នសហ្របតិបត�កា
ិ រអន�រជោតិនង
ិ ្រគប់្រគងបំណល
ុ (GDICDM)

១៤

វ�ទ្យោសា�នេសដ�កិច�នង
ិ ហិរ��វត�� (EFI)

១៥

្រក�មកា館រងោរ្រគប់្រគងគេ្រមា館ងព័តមា館
៌ នវ�ទ្យោ្រគប់្រគងហិរ��វត��សា

១៦

្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម� (LC)

១៧

្រក�ម្របឹក្សោជោតិគណេនយ្យ (NAC)

១៨

អង�ភាពភាពជោៃដគូរវោងរដ� និងឯកជនថោ�ក់កណោ
� ល (PPP)

(FMWG)

xx

ក្កសួងគសដ្ឋកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ
អគ្គ នាយកដ្ឋឋនគោលនគោបាយ
ទមងន់ផែនការសកមមភាពលមអិត្ សក្ាប់ការអនុវត្ត
ផែនការសកមមភាពរួម ដ្ំណាក់កាលទី៣ បូក២ ឆ្ន ំ ២០២១
ល.រ

គោលបំណង ចគកោមសកមមភាព

សកមមភាព

អាទិភាព

សូចនាករសកមមភាព

ទមងន់

ផែនក ទី/គ ឿនទី ១ ៖ ការបនត ពក្ងឹងភាពគ ឿទុកចិត្តននថវិកា
១

១១

១១.៣

១១.៣.១រនតតាម្ោននិ ងវាយរនម្ៃការអនុវរតយុទ្-ធ
សាស្តសត ក ៀរគរចំណូល២០១៩-២០២៣

សស១. របាយការណ៍ត្រួរពិនិរយការអនុ វរតយុទ្សា
ធ ស្តសត ក ៀរគរចំណូល ខ្ពស់
២០១៩-២០២៣ត្រចំឆ្នំនិងត្រចំឆមាសត្រូវបានករៀរចំ
សស២. ស ម្មភាព ង
នុ យុទ្សា
ធ ស្តសត ក ៀរគរចំណូលត្រូវសកត្ម្ចបាន

២

3%

ម្ធ្យម្

1%

ខ្ពស់

3%

រងគួរ

2%

រងគួរ

2%

កោយកោគជ័យយ៉ាងកោច៨០%
៣

៤

១១.៣.២សិ ាកលើ ការករៀរចំកោលនកយបាយ

សស១. ឯ សារទ្សសនទានសត ីពីការសិ ាកលើ ការករៀរចំកោល-

អា រពិកសសកែើ ម្បីពត្ងឹងភាពដែលអាចទ្សសន៍ ទាយ

នកយបាយអា រពិកសសត្រូវបានករៀរចំ

បាន(predictability) ននការផ្លៃស់រតូរកោល-

សស២. កសច ីត្ត ាងរឋម្ននការសិ ាការករៀរចំកោលនកយបាយ

នកយបាយអា រពិកសសនិ ងកលើ

អា រពិកសសត្រូវបានករៀរចំ

ម្ពស់រ រិយកាស

ធ្ុរ ិចច(I.6)
៥

១១.៣.៣សិ ា, ករៀរចំនិ ងោ ់កចញវិធានការ

សស១.ឯ សារទ្សសនទានសត ីពីការសិ ា, ករៀរចំនិងោ ់កចញ

រង្ការស ម្មភាពររិ រប ម្មកលើ អចលនត្ទ្ពយ

វិធានរង្ការស ម្មភាពររិ រប ម្មកលើ អចលនត្ទ្ពយត្រូវបានករៀរចំ

(property speculation) (II.6)
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ទមងន់ផែនការសកមមភាពលមអិត្ សក្ាប់ការអនុវត្ត
ផែនការសកមមភាពរួម ដ្ំណាក់កាលទី៣ បូក២ ឆ្ន ំ ២០២១
ល.រ
៦

៧

គោលបំណង ចគកោមសកមមភាព

សកមមភាព

អាទិភាព

សូចនាករសកមមភាព

១១.៣.៤ សាងត្ រខ្័ណឌកោលនកយបាយសត្មារ់ សស១. ត្ រខ្័ណឌកោលនកយបាយសត្មារ់កត្រៀម្ល ណ
ខ ៈអនុ វរត
កត្រៀម្ល ណ
ខ ៈអនុ វរតពនធកលើ ត្បា ់ចំណូលរូរវនដ

ពនធកលើ ត្បា ់ចំណូលរូរវនដរុ គគលត្រូវបានសិ ា

រុគគល(V.1)

សស២. របាយការណ៍លទ្ធផលននការសិ ាត្រូវបានករៀរចំោ ់ជូន

ទមងន់

ខ្ពស់

3%

រងគួរ

2%

រងគួរ

2%

ខ្ពស់

3%

ថ្នន ់ែឹ នំពិនិរយនិ ងសកត្ម្ច
៨

៩

១០

១១

១១.៣.៥សិ ាលទ្ធភាព ង
នុ ការករៀរចំត្ រខ្័ណឌ

សស១. របាយការណ៍លទ្ធផលសិ ាលទ្ធភាព ង
នុ ការករៀរចំ

គរិយុរា
ត
់ ព័នធកែើម្បីកត្រៀម្ត្គរ់ត្គងាណិជជ ម្ម

ត្ រខ្័ណឌគរិយុរា
ត
់ព័នធកែើ ម្បីកត្រៀម្ត្គរ់ត្គងាណិជជ ម្មតាម្

តាម្ត្រព័នធកអឡិចត្រូនិ (VI.2)

ត្រព័នធកអឡិចត្រូនិ (VI.2)ត្រូវបានករៀរចំ

១១.៣.៦ពិនិរយកឡើ ង វិញកលើ កោលនកយបាយ

សស១.ឯ សារទ្សសនទានសត ីពីការពិនិរយកឡើ ង វិញកោលនកយបាយ

សារកពើពនធកលើ វិស័យហិរញ្ញវរថុ(VII.6)

សារកពើពនធកលើ វិស័យហិរញ្ញវរថុត្រូវបានករៀរចំ

១១.៣.៧សិ ានិ ងវាយរនម្ៃពីលទ្ធផលននការអនុ -

សស១. របាយការណ៍លទ្ធផលននការអនុវរតអនុត្ ឹរយទាំង៣ត្រូវបាន ម្ធ្យម្

វរតអនុត្ ឹរយ១២៤, ៥១និង៥០(IX.2)

ករៀរចំ

១១.៣.៨សិ ាកែើ ម្បីករៀរចំកឡើង វិញនូវត្រព័នធ

សស១. ឯ សារទ្សសនទានសត ីពីការសិ ាកែើ ម្បីករៀរចំកឡើង វិញនូវ

សារកពើពនធ ម្ពុោ(X.1)

ត្រព័នធសារកពើពនធ ម្ពុោត្រូវបានករៀរចំ
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ខ្ពស់

1%

3%

ទមងន់ផែនការសកមមភាពលមអិត្ សក្ាប់ការអនុវត្ត
ផែនការសកមមភាពរួម ដ្ំណាក់កាលទី៣ បូក២ ឆ្ន ំ ២០២១
ល.រ
១២

គោលបំណង ចគកោមសកមមភាព

សកមមភាព
១១.៣.៩. ករៀរចំនិ ងកធ្វើរចចុរបននភាពលិខ្ិររទ្ោាន
គរិយុរត ា ់ព័នធនឹ ងកោលនកយបាយាណិជជ ម្ម
អនតរ ោរិសត្មារ់FTA (អាសា៊ាន-ហុង ុង, អាសា៊ាន-

១៣

ជរ៉ាុន, និងអាសា៊ាន-ឥណ្ឌ
ឌ ) និងពត្ងឹងការយល់ែឹង
ែល់ភាគីា ់ព័នធ

អាទិភាព

សូចនាករសកមមភាព
សស១. អនុត្ ឹរយសត ីពី ម្ម វិធ្ីការ់រនថយ / លុររំបារ់ពនធនំ ចូលររស់

ទមងន់

ខ្ពស់

3%

ខ្ពស់

3%

ខ្ពស់

3%

ម្ធ្យម្

1%

ម្ពុោកត្កាម្ ិចចត្ពម្កត្ពៀងាណិជជ ម្មកសរីអាសា៊ាន-ហុង ុងត្រូវបាន
ករៀរចំនិ ងោ ់ឱ្យអនុវរត
សស២. អនុ ត្ ឹរយសត ីពី ម្ម វិធ្ីការ់រនថយ / លុររំបារ់ពនធនំ ចូលររស់
ម្ពុោកត្កាម្ ិចចត្ពម្កត្ពៀងាណិជជ ម្មកសរីអាសា៊ាន-ជរ៉ាុនត្រូវបាន
ករៀរចំនិងោ ់ឱ្យអនុ វរត

១៤

សស៣. អនុ ត្ ឹរយសត ីពី ម្ម វិធ្ីការ់រនថយ / លុររំបារ់ពនធនំ ចូលររស់
ម្ពុោកត្កាម្ ិចចត្ពម្កត្ពៀងាណិជជ ម្មកសរីអាសា៊ាន-ឥណ្ឌ
ឌ ត្រូវបាន
ករៀរចំនិងោ ់ឱ្យអនុ វរត

១៥

សស៤.ពត្ងឹងការយល់ែឹងែល់ភាគីា ់ព័នធស ត្មារ់អនុវរតអនុត្ ឹរយ
សត ីពី ម្ម វិធ្ីការ់រនថយ /លុររំបារ់ពនធនំ ចូលររស់ ម្ពុោកត្កាម្ ិចច
ត្ពម្កត្ពៀងាណិជជ ម្មកសរី(អាសា៊ាន-ហុង ុង, អាសា៊ាន-ជរ៉ាុន, និង
អាសា៊ាន-ឥណ្ឌ
ឌ )
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ទមងន់ផែនការសកមមភាពលមអិត្ សក្ាប់ការអនុវត្ត
ផែនការសកមមភាពរួម ដ្ំណាក់កាលទី៣ បូក២ ឆ្ន ំ ២០២១
ល.រ

គោលបំណង ចគកោមសកមមភាព

សកមមភាព

អាទិភាព

សូចនាករសកមមភាព

ទមងន់

ផែនក ទី/គ ឿនទី ៣ ៖ ការពក្ងឹងក្បសិទធភាពននការែារភាាប់ថ វិកាគៅនឹងគោលនគោបាយ
១៦

៣១.១

៣១.១.១ពត្ងឹងការពិនិរយនិ ងវាយរនម្ៃមា៉ាត្ ូ កសែា ិចចត្រ រកោយការវិភាគត្គរ់ត្ជុងកត្ោយ

សស១. របាយការណ៍ត្រចំឆ្នំ២០២០និ ងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

រងគួរ

2%

រងគួរ

2%

ខ្ពស់

3%

ម្ធ្យម្

1%

ខ្ពស់

3%

ា ់ ណ្ឌ
ត លឆ្នំ២០២១សតីពីសាថនភាពកសែា ិចច(Cambodia
Macroeconomic Monitor-CMM) ត្រ រកោយការវិភាគត្គរ់ត្ជុង
កត្ោយត្រូវបានករៀរចំ
សស២. របាយការណ៍សតីពីការពិនិរយតាម្ោន ត្ម្ិរលកម្អៀ ងលទ្ធ-

១៧

ផលពា រណ៍មា៉ាត្ ូកសែា ិចចឆ្នំ២០២០ត្រូវបានករៀរចំនិងផតល់ ការ
ពនយល់
១៨

៣១.១.២រនតពត្ងឹងសុត្ ឹរភាព, ត្រសិទ្ភា
ធ ពនិ ង

សស១. ត្ រខ្័ណឌកោលនកយបាយមា៉ាត្ ូកសែា ិចចនិងកោល-

ភាពត្គរ់ត្ជុងកត្ោយននត្ រខ្័ណឌហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ នកយបាយហិរញ្ញវរថុសាធារណៈត្រូវបានករៀរចំនិងោ ់ជូនថ្នន ់
រយៈកពលម្ធ្យម្(MTFF)

ែឹ នំ  សហវពិនិរយនិងសកត្ម្ចសត្មារ់កត្រៀម្ករៀរចំកសច ីត្ដ ាង
ចារ់សដីពីហិរញ្ញវរថុសត្មារ់ការត្គរ់ត្គងឆ្នំ២០២២
សស២. យនដការពិកត្ោោះកយរល់ ង
នុ ការករៀរចំត្ រខ្័ណឌហិរញ្ញវរថុ

១៩

សាធារណៈរយៈកពលម្ធ្យម្(MTFF) ត្រូវបានផសពវផាយកៅកាន់ ភាគី
ា ់ព័នធ
២០

៣១.១.៣. តាម្ោនវាយរនម្ៃការអនុ វរតចំណូលនិង

សស១. របាយការណ៍សដីពីការតាម្ោនវាយរនម្ៃការអនុវរតចំណ្ឌយ

ចំណ្ឌយសាធារណៈកៅ ត្ម្ិរ វិស័យធ្ំទាង
ំ ០៤

សាធារណៈកៅ ត្ម្ិរ វិស័យធ្ំទាង
ំ ០៤ឆ្នំ២០២០(N-1) ត្រូវបាន

កែើម្បីោម្ូលោាន ង
នុ ការករៀរចំត្ រខ្័ណឌហិរញ្ញវរថុ -

ករៀរចំកែើម្បីោម្ូលោាន ង
នុ ការករៀរចំត្ រខ្័ណឌហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ

សាធារណៈរយៈកពលម្ធ្យម្(MTFF)

រយៈកពលម្ធ្យម្(MTFF)
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៣១.១.៣. តាម្ោនវាយរនម្ៃការអនុវរតចំណូលនិង
ទមង
ែនការសកមម
ភាពលមអិត្ សក្ាប់ការអនុវត្ត
ចំណ្ឌយសាធារណៈកៅ ត្ម្ិរ វិស
័យន
ធ្ំ់ផទា
ង
ំ ០៤
ផែនការសកមម
កែើ ម្បីោម្ូលោាន ង
នុ ការករៀរចំ
ត្ រខ្័ណឌហិរភា
ញ្ញពរួ
វរថម
ុ - ដ្ំណាក់កាលទី៣ បូក២ ឆ្ន ំ ២០២១
ល.រ

គោលបំណង ចគកោមសកមមភាព សាធារណៈរយៈកពលម្ធ្យម្(MTFF)
សកមមភាព

សស២. របាយការណ៍ពិនិរយតាម្ោន ត្ម្ិរលកម្អៀ ងរឋម្នន

២១

អាទិភាព

សូចនាករសកមមភាព

ទមងន់

ខ្ពស់

3%

សស១. របាយការណ៍ឃ្ៃ ំកម្ើលនិងតាម្ោនកសែា ិចច ម្ពុោត្រចំ រងគួរ

2%

ត្ រខ្័ណឌកោលនកយបាយហិរញ្ញវរថុសាធារណៈឆ្នំ២០២០(N-1)
ត្រូវបានករៀរចំ
៣១.១.៤តាម្ោនោនិ ភ័យកសែា ិចច ម្ពុោ

២២

ត្រីមាស(Q-1) ត្រូវបានករៀរចំ
សស២. របាយការណ៍ត្រួរពិនិរយោនិ ភ័យ វិស័យអចលនត្ទ្ពយកៅ

២៣

រងគួរ

2%

ម្ធ្យម្

1%

រងគួរ

2%

រងគួរ

2%

ខ្ពស់

3%

ម្ពុោត្រចំត្រីមាសត្រូវបានករៀរចំ
២៤

២៥

៣១.២

៣១.១.៥.ករៀរចំត្ រខ្័ណឌសថ ិរិសត្មារ់ការវិភាគ

សស១. ត្ រខ្័ណឌសថ ិរិសត្មារ់ការវិភាគកសែា ិចចកខ្រតត្រ រកោយ

កសែា ិចចកខ្រតត្រ រកោយសងគរិភាពោម្ួយ

សងគរិភាពោម្ួយគណកនយយោរិ(SNA)កខ្រតត្រូវបានសិ ាពិនិរយ

គណកនយយោរិ(SNA) កខ្រត

លទ្ធភាព

៣១.២.១.ពត្ងី វិសាលភាពករៀរចំសថិរិទាង
ំ វិសាល

សស១. សិ ាពិនិរយលទ្ធភាពករៀរចំនិងករៀរចំសថិរិចំណ្ឌយតាម្

ភាពទ្ិននន័ យនិង វិសាលភាពសាថរ័ន

ចំណ្ឌរ់ថ្នន ់ម្ុខ្ង្ករ(COFOG) ចំនួន០៣(ម្ុខ្ង្ករអរ់រំ, ម្ុខ្ង្ករ
សុខាភិបាល, និងម្ុខ្ង្ករោំារសងគម្) ង
នុ ត្រព័នធសថិ រិGFS

២៦

សស២. សិ ាពិនិរយលទ្ធភាពករៀរចំសថិរិហិរញ្ញវរថុរោាភិបាលតាម្
រណ្ឌ
ត កខ្រត(កោយកត្រើ ត្បាស់ចំណ្ឌរ់ថ្នន ់ភូម្ិសាស្តសត និងចំណ្ឌរ់ថ្នន ់
កសែា ិចចននមារិកាថវិកា)

២៧

សស៣. តារាងសថ ិរិសកងខរStatement of Operationត្រូវបាន
ពត្ងី វិសាលភាពសត្មារ់ វិស័យរោាភិបាលទ្ូកៅ(General
Government_GG)
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ទមងន់ផែនការសកមមភាពលមអិត្ សក្ាប់ការអនុវត្ត
ផែនការសកមមភាពរួម ដ្ំណាក់កាលទី៣ បូក២ ឆ្ន ំ ២០២១
ល.រ

គោលបំណង ចគកោមសកមមភាព

២៨

សកមមភាព

អាទិភាព

សូចនាករសកមមភាព

៣១.២.២. ពត្ងឹងគុណភាពនិ ងត្រសិទ្ភា
ធ ពននការ

សស១. ការពិកត្ោោះកយរល់កលើ សថិរិតារាងរុលយការននសថ ិរិហិរញ្ញវរថុ ម្ធ្យម្

ករៀរចំសថិរិ

រោាភិបាលថ្នន ់កត្កាម្ោរិោម្ួយអងគភាពនផៃ នុង សហវ
សស២. ការពិកត្ោោះកយរល់កលើ សថិរិតារាងរុលយការននសថ ិរិហិរញ្ញវរថុ

២៩

ទមងន់
1%

ម្ធ្យម្

1%

ខ្ពស់

3%

ម្ធ្យម្

1%

ម្ធ្យម្

1%

រោាភិបាល(ទាំងថ្នន ់ោរិនិ ងថ្នន ់កត្កាម្ោរិ ) ោម្ួយសាថរ័នផលិរ
សថ ិរិ(NBC និ ងNIS)
សស៣. ការកធ្វើសនធន ម្មតារាងសថ ិរិចំណ្ឌយននត្រព័នធសថិ រិGFS

៣០

ង
នុ ត្រព័នធFMIS
៣១.២.៣.ពត្ងឹងសម្រថភាព, ការចូលរួម្និ ងសងគរិ-

៣១

ភាពននការកត្រើ ត្បាស់សថិរិGFS

សស១. ពត្ងឹងសងគរិភាពទ្ិននន័ យសថ ិរិGFS ង
នុ ត្រព័នធមា៉ាត្ ូ កសែា ិចចសកត្ម្ចបាន២សូចន រននសូចន រគមាៃរទ្ិននន័ យ
សស២. វគគរណតុោះរណ្ឌ
ត លពត្ងឹងចំកណោះែឹងសត ីពីសថិរិហិរញ្ញវរថុ-

៣២

សាធារណៈត្រូវបានករៀរចំ
៣៣
៣៤

៣២.១

៣២.១.១.ករៀរចំរកងាើរគណៈ ម្មការវិនិកយគ-

សស១. គណៈ ម្មការវិនិកយគសាធារណៈត្រូវបានរកងាើរ

ខ្ពស់

3%

សាធារណៈ

សស២. កសច ីស
ត កត្ម្ច/ឬត្រកាសសត ីពីការករៀរចំនិ ងការត្រត្ពឹរកត ៅ

ខ្ពស់

3%

ននកលខាធ្ិការោានននគណៈ ម្មការវិនិកយគសាធារណៈត្រូវបានករៀរចំ
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ទមងន់ផែនការសកមមភាពលមអិត្ សក្ាប់ការអនុវត្ត
ផែនការសកមមភាពរួម ដ្ំណាក់កាលទី៣ បូក២ ឆ្ន ំ ២០២១
ល.រ
៣៥

៣៦

គោលបំណង ចគកោមសកមមភាព
៣២.៤

សកមមភាព

អាទិភាព

សូចនាករសកមមភាព

៣២.៤.១.ករៀរចំនិងោ ់ឱ្យែំកណើរការត្រព័នធ

សស១. ឯ សារទ្សសនទានសត ីពីការ សាងត្រព័នធត្គរ់ត្គងទ្ិននន័ យ

ត្គរ់ត្គងទ្ិននន័ យគកត្មាងវិនិកយគសាធារណៈ

គកត្មាងវិនិកយគសាធារណៈ
សស២. សាងត្រព័នធត្គរ់ត្គងទ្ិននន័ យគកត្មាងវិនិកយគសាធារណៈ

ទមងន់

ខ្ពស់

3%

ខ្ពស់

3%

ម្ធ្យម្

1%

ជំនន់ ទ្ី១
៣៧

សស៣. ឯ សារដណនំ(User Guide) សត ីពីការកត្រើ ត្បាស់ត្រព័នធ
វិនិកយគសាធារណៈ
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ទមងន់ផែនការសកមមភាពលមអិត្ សក្ាប់ការអនុវត្ត
ផែនការសកមមភាពរួម ដ្ំណាក់កាលទី៣ បូក២ ឆ្ន ំ ២០២១
ល.រ

គោលបំណង ចគកោមសកមមភាព

សកមមភាព

អាទិភាព

សូចនាករសកមមភាព

ទមងន់

ផែនក ទី/គ ឿនទី ៤៖ ការបញ្ច ប់ការគក្ត្ៀម ន
ួល គឆ្ពោះគៅគ្ណគនយយភាពសមិទធកមម
៣៨

៤៤

៤៤.២

៤៤.២.១.ផសពវផាយរបាយការណ៍កសែា ិចចនិ ងហិរញ្ញ- សស១.ត្ររិររតិការហិរញ្ញវរថុរែា(សត ង់ោរTOFE) ត្រចំដខ្ត្រូវបាន
វរថុសារណៈកលើ កគហទ្ំព័រត្ សួងកសែា ិចចនិ ងហិរញ្ញ-

កចញផាយកលើ កគហទ្ំព័រត្ សួងម្ិនកលើ សពី២សបាតហ៍រនៃរ់ពីោ ់

វរថុែល់សាធារណៈជនឱ្យទាន់ កពលកវលា

ជូនថ្នន ់ែឹ នំ (កសច ីស
ត កងខរននរបាយការណ៍ោភាសាដខ្មរ និ ង

ខ្ពស់

3%

ខ្ពស់

3%

ខ្ពស់

3%

ខ្ពស់

3%

អង់កគៃស)
៣៩

សស២. របាយការណ៍សថិរិហិរញ្ញវរថុរោាភិបាលត្រចំដខ្ត្រូវបាន
កចញផាយកលើ កគហទ្ំព័រត្ សួងម្ិនកលើ សពី២ស
 បាតហ៍រនៃរ់ពីោ ់
ជូនថ្នន ់ែឹ នំ (កសច ីស
ត កងខរននរបាយការណ៍ោភាសាដខ្មរ និ ង
អង់កគៃស)

៤០

សស៣. ត្ពឹរិរ
ត ត្រសថ ិរិកសែា ិចចនិ ងហិរញ្ញវរថុត្រចំត្រីមាស
(Bulletin) ត្រូវបានពត្ងឹងគុណភាព,អភិវឌ្ឍសូ ចន រនិងសារគនៃឹោះ។
កលើ សពីកនោះ,បានរដនថម្ ការោ ់ផាយោសាធារណៈកលើ កគហទ្ំព័រ
ត្ សួង

៤១

សស៤. របាយការណ៍និននការកសែា ិចច-សងគម្(SET) ត្រចំដខ្ត្រូវ
បានកចញផាយកលើ កគហទ្ំព័រត្ សួងម្ិនកលើ សពី២សបាតហ៍រនៃរ់ពី
ោ ់ជូនថ្នន ់ែឹ នំ(កសច ីស
ត កងខរននរបាយការណ៍ោភាសាដខ្មរ អង់កគៃស)
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ទមងន់ផែនការសកមមភាពលមអិត្ សក្ាប់ការអនុវត្ត
ផែនការសកមមភាពរួម ដ្ំណាក់កាលទី៣ បូក២ ឆ្ន ំ ២០២១
ល.រ

គោលបំណង ចគកោមសកមមភាព

៤២

សកមមភាព

អាទិភាព

សូចនាករសកមមភាព

៤៤.៣.១រនតករៀរចំសិកាខសាលាពិកត្ោោះកយរល់កលើ  សស១. សិកាខសាលា/ ិចចត្រជុំពិកត្ោោះកយរល់(ចំនួន២)កលើ វិស័យ

៤៤.៣

ទ្ិសកៅថវិកានិងកោលនកយបាយ

ទមងន់

ទារ

1%

រងគួរ

2%

អាទ្ិ ភាពត្រូវបានករៀរចំ

ផែនក ទី៥៖ ការោំក្ទកមម វិធីផកទក្មង់ក្បកបគដ្ឋយចីរភាព និងភាពក្បទាក់ក្កឡាោនននការផកទក្មង់គែេងគទៀត្
៤៣

៥១

៥១.៣

៥១.៣.១ផសពវផាយដផនការស ម្មភាពអនតរ កាល

សស១. ករៀរចំ វិរសសន/ ិចចត្រជុំផសពវផាយដផនការស ម្មភាពអនតរ-

(GDAP3+2) ឆ្នំ២០២១និងវឌ្ឍនភាពននការអនុ-

កាល(GDAP3+2) ឆ្នំ២០២១និងវឌ្ឍនភាពននការអនុវរតការង្ករ

វរតការង្ករដ ទ្ត្ម្ង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ

ដ ទ្ត្ម្ង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ

សរុរ

100%

ថ្ងៃអង្គារ ១៤កកើត ខែកេស្ឋ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្តីស្័ក ព.ស្.២៥៦៥
បានរ
ថ្ងៃ pronged sooooo

ើញ និងឯកភាព

រាេធានីភ្នាំកពញ ថ្ងៃទី២៥ ខែឧស្ភា ឆ្នាំ២០២១

ខែ riding ឆ្នាំឆ្លូវ ត្តីស្័ក ព.ស្.២៥៦៥

អ្នករ ៀបចំ

រាេធានីភ្នាំកពញ ថ្ងៃទី 6N ខែ groom ឆ្នាំ២០២១
អ្គ្គនាយក
អ្គ្គនាយកដ្ឋានរោលនរោបាយ

វង្ស ស្ម្បតតិ

ឈាង វណ
� រ�ទ�
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្រពះរោជោណោច្រកកម��ជោ

ជោតិ សាសនោ ្រពះមហាក្ស្រត

6

អគ� នោយកដោ�នពន� ដោរ

ទម� ន់ែផនការសកម�ភាពលម�ត
ិ ស្រមាប់ការអនុវត�

ែផនការសកម�ភាពរួម ដំណោក់កាលទី៣ បូក២ ឆា� ំ ២០២១
ល.រ

េគាលបំណង ចេងោ�មសកម�ភាព

សកម�ភាព

សូចនោករសកម�ភាព

ឣទិភាព

ទម�ន់

ែផ�កទី/េខឿនទី ១ ៖ ការបន� ព្រងឹងភាពេជឿទុកចិត�ៃនថវ�កា
១

១១

១១.១

១១.១.១ ចុះអេង�តអចលន្រទព្យេនៅតាមបណោ
� េខត�េដើម្បីផ�ល់
េសវោពន�ដោរេលើការចុះប�� ី និងបច��ប្បន�ភាពព័ត៌មាន
អចលន្រទព្យ

សស.១ អេង�តអចល្រទព្យ េដើម្បីផ�ល់េសវោពន�

មធ្យម

2%

បង��រ

3%

ដោរេលើការចុះប�� ី និងេធ�ើបច��ប្បន� ភាពព័ត៌មាន
អចលន្រទព្យ េនៅេខត�ចំនួន ០៧ ្រត�វបានេរៀបចំ
និងប�� ប់

២

១១

១១.១

១១.១.២ ការេរៀបចំេសៀវេភៅែណនោំស�ីពីនីតិ វ�ធីៃនការេធ�ើ

សស.២ របាយការណ៍ៃនការសិក្សោ្រសាវ្រជោវ និង

សវនកម�ពន� ដោរ

្របមូលផ��ំឯកសារនោនោេដើម្បីេរៀបចំ“េសៀវេភៅ
ែណនោំស�ីពីនីតិ វ�ធីៃនការេធ�ើសវនកម�ពន� ដោរ” ្រត�វ
បានេរៀបចំ

៣

១១

១១.១

១១.១.៣ ការេរៀបចំេសៀវេភៅែណនោំស�ីពីសិទិ� និង

សស.៣ េសចក�ី្រពាង “េសៀវេភៅែណនោំស�ីពីសិទិ�

កាតព�កិច�អ�កជោប់ពន� ទាក់ទិននឹងការេធ�ើសវនកម�

និងកាតព�កិច�អ�កជោប់ពន� ទាក់ទិននឹងការ

ខ�ស់

5%

មធ្យម

2%

ខ�ស់

5%

បង��រ

3%

មធ្យម

2%

េធ�ើសវនកម�”
៤

១១

១១.១

១១.១.៤ ការេរៀបចំេសៀវេភៅែណនោំស�ីពីការេដោះ្រសាយ

សស.៤ េសៀវេភៅែណនោំស�ីពីការេដោះ្រសាយ

បណ�ឹងតវោ� ពន� ដោរ (Procedure Manual)

បណ�ឹងតវោ� ពន� ដោរ (Procedure Manual) ្រត�វបាន
េរៀបចំ និងដោក់ឱ្យអនុវត�

៥

៦

១១

១១

១១.១

១១.១

១១.១.៥ ការេរៀបចំេធ�ើបច��ប្បន� ភាពឯកសារវ�ភាគ

សស.៥ ឯកសារវ�ភាគហានិភ័យទូេទៅរបស់អពដ

ហានិភ័យទូេទៅរបស់អពដ ស្រមាប់ឆា�ំ ២០២១

ស្រមាប់ឆា�ំ ២០២១ ្រត�វបានេធ�ើបច��ប្បន� ភាព

១១.១.៦ ការេរៀបចំនីតិ វ�ធីេសុើបអេង�តបទេល� ើសពន� ដោរ

សស.៦ ឯកសារស� ីពីនីតិ វ�ធីេសុើបអេង�តបទេល� ើស

ែបបចាប់បង�ំ (នីតិ វ�ធីៃនការែឆកេឆរ និង រ�បអូសភស�� តាង ) ពន� ដោរែបបចាប់បង�ំ ្រត�វបានពិនិត្យ សេ្រមច និង
ដោក់អនុវត�
៧

១១

១១.១

១១.១.៧ ការេរៀបចំេសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពីការអនុវត�

សស.៧ េសចក�ី្រពាង ្របកាសស� ីពីការអនុវត�ច្បាប់

ច្បាប់ស�ីពីសារេពើពន� មា្រតា១១១ ពាក់ព័ន�នឹងការរ�បអូស

ស� ីពីសារេពើពន� មា្រតា១១១ ពាក់ព័ន�នឹងការរ�បអូស

្រទព្យសម្បត�ិរបស់អ�កជោប់ពន� ែដលជំពាក់្របាក់ពន�

្រទព្យសម្បត�ិរបស់អ�កជោប់ពន� ែដលជំពាក់្របាក់ពន�

េហើយមិន្រពមចូលខ��នមកបង់ពន�

េហើយមិន្រពមចូលខ��នមកបង់ពន� ្រត�វបានពិនិត្យ
សេ្រមចនិង ដោក់ឱ្យអនុវត�េដោយ កសហវ

៨

១១

១១.១

១១.១.៨ ការេរៀបចំសិក្សោ្រសាវ្រជោវបទប្ប��ត�ិស�ីពីនីតិ វ�ធី សស.៨ របាយការណ៍សិក្សោ្រសាវ្រជោវបទប្ប��ត�ិ
ៃនការ្រគប់្រគងការផ�ល់ឣជោ�ប័ណ�ឣករពិេសសចំេពាះ
សហ្រគាសផ�ត់ផ�ង់ និងែចកចាយផលិតផលបារ�

មធ្យម

2%

បង��រ

3%

មធ្យម

2%

ខ�ស់

5%

ស� ីពីនីតិ វធ
� ី ៃនការ្រគប់្រគងការផ�ល់ឣជោ�ប័ណ�
ឣករពិេសសចំេពាះសហ្រគាសផ�ត់ផ�ង់ និងែចក
ចាយផលិតផលបារ� ្រត�វបានពិនិត្យ និងសេ្រមច
ក្រមិត អពដ

៩

១១

១១.១

១១.១.៩ ការេរៀបចំ្របកាសស� ីពីនីតិ វធ
� ី និងយន� ការៃន

សស.៩ េសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពីនីតិ វធ
� ីនិងយន�

ការេស� ើសុំការបង�ិលសងឣករស្រមាប់េទសចរណ៍បរេទស

ការការេស� ើសុំការបង�ិលសង ្រត�វបានពិនិត្យស
េ្រមចេដោយ អពដ និងបានប��� នេទៅ កសហវ

១០

១១

១១

១១

១១.១

១១.១

១១.១.១០ ការេរៀបចំេសចក�ី្រពាងេសចក�ីែណនោំស�ីពីការ

សស.១០ េសចក�ីែណនោំស�ីពីការអនុវត�យន� ការពន�

អនុវត�យន� ការពន� ដោរចំេពាះវ�ស័យដំណោំេកៅស៊ូនិងែកែច�

ដោរចំេពាះវ�ស័យដំណោំេកៅស៊ូ និងែកែច�ដំណោំទិន�

ដំណោំទិន�ផលេកៅស៊ូ

ផលេកៅស៊ូ ្រត�វបានពិនិត្យ និងសេ្រមចេដោយអពដ

១១.១.១១ ការេរៀបចំេសចក�ីែណនោំស�ីពីការអនុវត�ពន�

សស.១១ េសចក�ី្រពាងេសចក�ីែណនោំស�ីពីការ

បង់មុនេលើការែបងែចកភាគលាភ

អនុវត�ពន� បង់មុនេលើការែបងែចកភាគលាភ ្រត�វ
បានដោក់្របជុំ ក្រមិតថោ�ក់ដឹកនោំ អពដ េដើម្បីពិនិត្យ
និងសេ្រមច

១២

១១

១១.១

១១.១.១២ ការេរៀបចំ្របកាសស� ីពីការេលើកទឹកចិត�

សស.១២ េសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពីការេលើកទឹក

ស្រមាប់គេ្រមាងវន
� ិេយោគមានលក�ណសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់

ចិត�ស្រមាប់គេ្រមាងវន
� ិេយោគមានលក�ណសម្បត�ិ

ែដលព្រងីកគេ្រមាង

្រគប់្រគាន់ ្រត�វបានពិនិត្យ និងសេ្រមច េដោយ អពដ

បង��រ

3%

បង��រ

3%

មធ្យម

2%

ខ�ស់

5%

ខ�ស់

5%

ខ�ស់

5%

ខ�ស់

5%

និងបានប��� នេទៅ កសហវ េដើម្បីពិនិត្យ និង
សេ្រមច
១៣

១១

១១.១

១១.១.១៣ ការជំរុញការចុះប�� ីអ�កជោប់ពន� េទៅក��ង

សស.១៣ ការចុះប�� ីអ�កជោប់ពន� េទៅក��ង្របព័ន�ថ�ី

្របព័ន�ថ�ី ចំេពាះអ�កជោប់ពន� ែដលមិនទាន់បានចុះប�� ី

ចំេពាះអ�កជោប់ពន� ែដលមិនទាន់បានចុះប�� ីពន� ដោរ

ពន� ដោរ
១៤

១១

១១.១

្រត�វបានព្រងឹង និងជំរុញបែន� ម

១១.១.១៤ ការេរៀបចំប័ណ� ផ្សព�ផ្សោយេសវោកម�ពន� ដោរ

សស.១៤ ប័ណ�ផ្សព�ផ្សោយេសវោកម�ពន� ដោររបស់

របស់នោយកដោ�នចំនួន ០៦ ៃនអគ�នោយកដោ�នពន� ដោរ

នោយកដោ�នចំនួន ០៦ ៃនអគ�នោយកដោ�នពន� ដោរ
្រត�វបានេរៀបចំ និងផ្សព�ផ្សោយ

១៥

១១

១១.១

១១.១.១៥ ការេធ�ើសនោ�នកម�្របព័ន�ពន� ដោរ និងឣសុីគូដោរ សស.១៥ ្របព័ន�ស�័យ្របវត�ិកម�រវោង្របព័ន�ពន� ដោរ
និងឣសុីគូដោរ ្រត�វបានដោក់ឱ្យដំេណើរការជោផ��វការ

១៦

១១

១១.១

១១.១.១៦ ការេរៀបចំកម� វ�ធី “ពន� ដោរកម��ជោ” តាមរយៈ

សស.១៦ កម� វ�ធី “ពន� ដោរកម��ជោ” ្រត�វបានេរៀបចំ

បណោ
� ញសង�ម Facebook

តាមរយៈបណោ
� ញសង�ម Facebook ចំនួន ៤៣
េលើក

១៧

១១

១១.១

១១.១.១៧ ការបេង�ើត្របព័ន�្រគប់្រគងបំណល
ុ ពន� ថ�ី

សស.១៧ ្របព័ន�្រគប់្រគងបំណល
ុ ពន� ថ�ី្រត�វបាន
អភិវឌ្ឍ និងដោក់ឱ្យេ្របើ្របាស់

១៨

១១

១១.១

១១.១.១៨ ការេធ�ើបច��ប្បន� ភាព្របព័ន�្រគប់្រគងការទទួល

សស.១៨ ្របព័ន�្រគប់្រគងការទទួល្របាក់ពន� ្រត�វ

្របាក់ពន�

បានេធ�ើបច��ប្បន� ភាព និងកំែណែ្រប

១៩

២០

១១

១១

១១.១

១១.១

១១.១.១៩ ការេធ�ើបច��ប្បន� ភាព្របព័ន�្រគប់្រគងការចុះ

សស.១៩ ្របព័ន�្រគប់្រគងការចុះប�� ីសហ្រគាស

ប�� ីសហ្រគាស

្រត�វបានេធ�ើបច��ប្បន� ភាព និងកំែណែ្រប

១១.១.២០ ការបេង�ើត្របព័ន�េផ��ងផោ�ត់ស�័យ្របវត�ិ

សស.២០ ្របព័ន�េផ��ងផោ�ត់េដោយ្របព័ន�ស�័យ្របវត�ិ

ខ�ស់

5%

បង��រ

3%

ខ�ស់

5%

បង��រ

3%

បង��រ

3%

មធ្យម

2%

្រត�វបានអភិវឌ្ឍ និងដោក់ឱ្យេ្របើ្របាស់
២១

១១

១១.១

១១.១.២១ ការបេង�ើត្របព័ន�្រគប់្រគងការដោក់លិខិត

សស.២១ ្របព័ន�្រគប់្រគងការដោក់លិខិត្របកាស

្របកាសពន� េលើ្របាក់ចំណូល្របចាំឆា�ំស្រមាប់អ�កជោប់ពន�

ពន� េលើ្របាក់ចំណូល្របចាំឆា�ំស្រមាប់អ�កជោប់ពន� ធំ

ធំ និងពន� មធ្យម
២២

១១

១១.១

និងពន� មធ្យម្រត�វបានអភិវឌ្ឍ និងដោក់ឱ្យេ្របើ្របាស់

១១.១.២២ ការព្រងឹងសមត�ភាពម�ន� ីជំនោញបេច�កេទស

សស.២២ ចំនួនម�ន� ីជំនោញបេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន

អំពីបេច�ក វ�ទ្យោថ�ីៗ

ទទួលបានការបណ� ះបណោ
� លព្រងឹងសមត�ភាពអំពី
បេច�ក វ�ទ្យោថ�ីៗ

២៣

១១

១១.១

១១.១.២៣ ការព្រងឹងសមត�ភាពម�ន� ីពន� ដោរេលើការេ្របើ
្របាស់្របព័ន�្រគប់្រគងទីន�ន័យពន� ដោរ

សស.២៣ ម�ន� ីពន� ដោរទាំងអស់្រត�វបានព្រងឹង
សមត�ភាពេលើការេ្របើ្របាស់្របព័ន�្រគប់្រគង
ទិន�ន័យពន� ដោរ

២៤

១១

១១.១

១១.១.២៤ ការេរៀបចំបណ�ះបណោ
� ល ច្បាប់និង

សស.២៤ វគ�បណ�ះបណោ
� លជូនម�ន� ីរោជការពន�

បទប្ប��ត�ិស�ីពីពន� ដោរជូនម�ន� ីរោជការពន� ដោរទូទាង
ំ

ដោរេនៅនោយកដោ�នថោ�ក់កណោ
� ល និងតាមបណោ
�

្របេទស

សាខោពន� ដោរេខត� -ខណ� ្រត�វបានេរៀបចំ ចំនួន ២០
វគ�

២៥

១១

១១.១

១១.១.២៥ ការេរៀបចំបណ�ះបណោ
� ល និងផ្សព�ផ្សោយច្បាប់ សស.២៥ វគ�បណ�ះបណោ
� ល ជំនោញវ�ជោ�ជីវៈពន�
និងបទប្ប��ត�ិស�ីពីពន� ដោរជូនអ�កជោប់ពន� ភា�ក់ងោរេសវោ
កម�ពន� ដោរ និងសាធារណជនទូេទៅ

មធ្យម

2%

មធ្យម

2%

ខ�ស់

5%

ខ�ស់

5%

ដោរ យោ៉ងតិចចំនួន ០១ វគ� និងេរៀបចំវគ�បណ� ះ
បណោ
� ល ខ�ីៗនិង សិកា�សាលាផ្សព�ផ្សោយស� ីពីច្បាប់
និងបទប្ប��ត�ិពន� ដោរ ចំនួន ០៩ េលើក ្រត�វបាន
េរៀបចំ

២៦

១១

១១.១

១១.១.២៦ េរៀបចំសិកា�សាលាផ្សព� ផ្សោយស� ីពីបច��ប្បន�

សស.២៦ សិកា�សាលាផ្សព� ផ្សោយស� ីពីបច��ប្បន� ភាព

ភាពបទប្ប��ត�ិស�ីពីពន� ដោរជូនអ�កជោប់ពន� េនៅរោជធានី

បទប្ប��ត�ិស�ីពីពន� ដោរ ្រត�វបានេរៀបចំជូនអ�កជោប់

ភ�ំេពញ និងតាមបណោ
� េខត�នោនោ

ពន� េនៅរោជធានីភ�ំេពញ និងតាមបណោ
� េខត�នោនោ
ប��ក់៖ សិកា�សាលាឣចនឹង្រត�វបានេរៀបចំតាម
្របព័ន� អនឡោញ (ONLINE) េដោយសារការរ�ក
រោលដោលៃនវ�រុសកូ វ�ដ ១៩ (COVID-19)

២៧

២៨

១១

១១

១១.១

១១.១

១១.១.២៧ ការេរៀបចំប��� ល និងេធ�ើបច��ប្បន� ភាព

សស.២៧ ព័ត៌មានបំណល
ុ ពន� របស់អ�កជោប់ពន�

ព័ត៌មានបំណល
ុ ពន� របស់អ�កជោប់ពន� ក�ង្របព័ន�ស្រមាប់

្រត�វបានប��� ល និងេធ�ើបច��ប្បន� ភាពក��ង្របព័ន�

ការ្រគប់្រគងបំណល
ុ ពន� ថ�ី

ស្រមាប់ការ្រគប់្រគងបំណល
ុ ពន� ថ�ី

១១.១.២៨ ការពិនិត្យ និងេរៀបចំេធ�ើការចាត់ថោ�ក់បំណល
ុ

សស.២៨ យោ៉ងេហាច ២០%ៃនបំណល
ុ ពន� ្រត�វ

ពន� ែដល “ឣច្របមូលបាន” និង “មិនឣច្របមូលបាន”

បានពិនិត្យ និងេរៀបចំេធ�ើការចាត់ថោ�ក់ជោបំណល
ុ
ពន� ែដល “ឣច្របមូលបាន” និង “មិនឣច្របមូល
បាន”

២៩

១១

១១.១

១១.១.២៩ អ�កជោប់ពន� ែដលមានបំណល
ុ ឣទិភាព ្រត�វ

សស.២៩ អ�កជោប់ពន� ែដលមានបំណល
ុ ឣទិភាព

បានកំណត់ និងេធ�ើចំណោត់ថោ�ក់េដើម្បីអនុវត� វធា
� នការតឹង

យោ៉ងេហាច ២០% ្រត�វបានកំណត់ និងេធ�ើចំណោត់

ទារ

ថោ�ក់េដើម្បីអនុវត� វ�ធានការ តឹងទារ

មធ្យម

2200

សរុប

ៃថ�

ៃថ�

បានេឃើញ និងឯកភាព
ែខ

ឆា�ំឆ�វ ្រតីស័ក ព.ស.២៥៦៥

រោជធាոនីភ�ំេពញ ៃថ�ទី

ែខ

ឆា푠�ំ២០២១

រដ�ម�ន� ី្របតិភូអមនោយករដ�ម�ន� ី
្របតិភូរោជរដោ�ភិបាល

ទទួលបន�� កជោអគ� នោយក ៃនអគ� នោយកដោ�នពន� ដោរ
និងជោ

្របធា̠ន្រក�មកា̠រងោរែកទ្រមង់កា̠រ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ
និងកម� វ�ធីកំែណទ្រមង់ និងទំេនើបកម�គយ

2%

ែខ

រោជធានីភ�ំេពញ ៃថ�ទី

100%

ឆា�ំឆ�វ ្រតីស័ក ព.ស.២៥៦៥

ែខ

អ�កេរៀបចំ

ឆា�ំ២០២១

កម� វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត�� សាធារណៈ
អគ� នោយកដោ�ន្រទព្យសម្បត� ិរដ� និងចំណូលមិនែមនសារេព�ពន�
ទម�ន់ែផនការសកម�ភាពលម�ិត ស្រមាប់ការអនុវត�
ែផនការសកម�ភាពរួម ដំណោក់កាលទី៣ បូក២ ឆា� ំ ២០២១
ល.រ េគាលបំណង

ចេងោ�មសកម�ភាព

សូចនោករសកម�ភាព

សកម�ភាព

ឣទិភាព

ទម�ន់

ែផ�កទី/េខឿនទី ១ ៖ ការបន�ព្រងឹងភាពេជឿទុកចិត�ៃនថវ�កា
១

១១

១១.១.បន�ព្រងឹងការ្រគប់្រគង

១១.១.១អនុវត�េគាលនេយោបាយ និងែកទ្រមង់

%ភាគរយៃនការកាត់បន�យបំណល
ុ មិន

ចំណូលនិងការអនុវត�ែផនការ

រដ�បាលចំណូលមិនែមនពន�

ែមនសារេព�ពន�

បង��រ

75%

បង��រ

75%

មធ្យម

50%

ខ�ស់

100%

មធ្យម

50%

បង��រ

75%

្របមូលចំណូល
#ចំនួន្រកសួង សា�ប័នេ្រប�្របាស់្របព័ន� NRMIS និង

២

e-payment

#ចំនួនរដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ េ្រប�្របាស់្របព័ន�

៣

NRMIS និង e-payment
៤

១១.១.២.េរៀបចំបទដោ�ន គតិ យុត�ិ ស្រមាប់ ្របមូល ច្បាប់ស�ីពីការ្រគប់ ្រគង ចំណូលមិនែមនសារេព�ពន�
ចំណូល មិន ែមនសារេព�ពន�

(េយោងតាមយុទសា
� �ស� េកៀគរចំណូល ២០១៩២០២៣, ច្បាប់េនះ្រត�វអនុម័តក��ងឆា�ំ ២០២២)

៥

“ស� ីពីលក�ន�ិកៈទូេទៅៃនសហ្រគាសសាធារណៈ
និងភាគកម�សាធារណៈ”្រត�វបានេរៀបចំ

៦

ឯកសារេគាល (blueprint) ស� ីពីការែកទ្រមង់
្របព័ន�ចំណូលមិនែមនសារេព�ពន�

(េយោងតាមយុទសា
� �ស� េកៀគរចំណូល ២០១៩២០២៣, ច្បាប់េនះ្រត�វអនុម័តក��ងឆា�ំ ២០២០)
ែផ�កទី/េខឿនទី ២ ៖ ការបន�ព្រងឹងគណេនយ្យភាពហិរ��វត��

៧

២៣

២៣.១.េរៀបចំ និងដោក់ ឱ្យអនុវត�

២៣.១.១ ព្រងឹងការ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ�

យន�ការ និងបទដោ�នគតិយុត�្រគប់
៨

%ភាគរយៃនបណ�កម�សិទិម
� ិនទាន់បានចុះប�� ី

មធ្យម

50%

បង��រ

75%

ខ�ស់

100%

(ដីធ)ី� សរុប

្រគង្រទព្យរដ�សម្បត�ិរដ�

#ចំនួន្របកាស ដោក់ឱ្យេ្រប�្របាស់មាន្របកាសចំនួន
០២
- ្របកាសស� ីពី ការដោក់ឱ្យេ្រប�្របាស់េសៀវេភៅែណនោំស្
តីពី វ�ធាន និងនីតិវធីៃនការេរៀបចំប�� ីសារេព�ភណ�
្រទព្យសម្បត�ិរដ�
- ្របកាសស� ីពី វ�ធាន និងនីតិ វ�ធីេធ��នីត្យោនុកូលកម�
េឡ�ង វញ
� ៃនកិច�សន្យោឬកិច�្រពមេ្រព�ងែដលមិនមាន

៩

២៣.១.២.ព្រងីកការដោក់ឱ្យអនុវត�

#ចំនួន្រគឹះសា�នសាធារណៈរដ�បាល និងរដ�បាល

្របព័ន�បេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន្រគប់្រគង

រោជធានី -េខត� ្រត�វបានដោក់ឱ្យអនុវត� SARMIS

្រទព្យសម្បត�ិរដ� (SARMIS)
សរុប

650%

កំណត់សមា�ល់៖
១. ការដោក់ទម�ន់្រត�វែផ�កេល�ក្រមិតឣទិភាព និងសារសំខោន់ៃនសកម�ភាព , សូចនោករក�ង
� ការចូលរួមសេ្រមចបាននូវលទ�ផលចុងេ្រកាយៃន្រកបខណ�ែផនការសកម�ភាពរួម
ដំណោក់កាលទី៣ បូក២ ។
២. េដ�ម្បីេធ��ការកំណត់ទម�ន់សូមចុចេល�្របអប់ ឣទិភាព រួចសូមេ្រជ�សេរ�សពាក្យណោមួយៃនពាក្យ "ខ�ស់(១០០%), បង��រ(៧៥%), មធ្យម(៥០%) ឬ ទាប(២៥%)" ជោការេ្រសច ។

ៃថ�

ែខ

រោជធានីភ�ំេពញ, ៃថ�ទី

ឆា�ំឆ�វ ្រតីស័ក ព.ស២៥៦៥
ែខ

ឆា�ំ២០២១

្របធាន្រក�មការងោរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត�� សាធារណៈ

ៃថ�

ែខ
រោជធានីភ�ំេពញ, ៃថ�ទី

ឆា�ំឆ�វ ្រតីស័ក ព.ស២៥៦៥

ែខ
េរៀបចំេដោយ

ឆា�ំ២០២១

អគ� នោយកដោ�នថវ�កា
ទម� ន់ែផនការសកម� ភាពលម� ិត ស្រមាប់ការអនុវត�
ែផនការសកម� ភាពរួម ដំណោក់កាលទី ៣ បូក២ ឆា� ំ ២០២១
ល.រ

េគាលបំណង

ចេងោ�មសកម� ភាព

សកម� ភាព

សូចនោករសកម� ភាព

ឣទិភាព

ែផ� កទី/េខឿនទី ១ ៖ ការបន� ព្រងឹងភាពេជឿទុកចិត�ៃនថវ�កា

១

១២. ព្រងឹងការអនុវត�ថ វ�កា

១២.១. េរៀបចំកម� វធ
� ី

១២.១.១ េរៀបចំ កម� វធ
� ីចំណូល -ចំណោយ ឲ្យ

សស ៧. កម� វធ
� ីចំណូល ចំណោយ្រត�វបានេរៀបចំមិនឲ

និងព្រងឹងការអនុវត�ែផនការ

ចំណោយ្រសបតាមែផនការ

ទាន់េពលេវលា (40%)

◌្យយូរជោងសបា�ហ៍ទី៣ ៃន្រតីមាសបនោ�ប់

១២.១.២. េរៀបចំរបាយការណ៍អនុវត�ចំណោយ

សស២. របាយការណ៍អនុវត�ចំណោយវន
� ិេយោគ្របចាំ

វ�និេយោគឱ្យេទៀងទាត់

្រតីមាស ឆមាស និង្របចាំឆា�ំ

១២.១.៣. េរៀបចំរបាយការណ៍ចំណោយថវ�កា

សស៣.របាយការណ៍អនុវត�ចំណោយថវ�កាចរន�

ចរន� េធៀបនឹងកម� វ�ធីចំណោយឱ្យបានេទៀងទាត់

េធៀបកម� វ�ធីចំណោយ ្របចាំ្រតីមាស និង្របចាំឆា�ំ

១៣.២.ែកលម�ដំេណ�រអនុវត�

១៣.២.១. ជំរុញ្រកសួង សា�ប័ន ឱ្យេរៀបចំ

សស ៤.របាយការណ៍ស�ីពីសា�នភាពៃនការផ�ល់

និងការទូទាត់ចំណោយ

ែផនការឥណទានរជ�េទយ្យបុេរ្របទានឱ្យបានទាន់

ែផនការឥណទានថវ�ការជ�េទយ្យបុេរ្របទានរបស់

េពល្របជុំចរចាក�� ប់ថ វ�កា ្របចាំឆា�ំ

្រកសួង សា�ប័ន ស្រមាប់កិច�្របជុំចរចាក�� ប់ថ វ�កា

ចំណោយ

្របតិបត�ិ្របចាំឆា�ំ

បង��រ

#REF!

បង��រ

#REF!

បង��រ

#REF!

បង��រ

#REF!

មធ្យម

#REF!

្របចាំឆា�ំ
សស ៥. របាយការណ៍ស�ីពីការ្រត�តពិនិត្យ និងតាម
ដោនការអនុវត�ថ វ�កា បងោ�ញពីភាគរយៃនការអនុវត�
ថវ�កាល�្របេស�រ និង ប��្របឈមតិចជោងមុន
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ទម� ន់

១៣.២.២. េរៀបចំែកស្រម�ល្របកាសេលខ

សស ៦.្របកាសេលខស� ីពីសិទអ
� ំណោច និងការទទួល

១២៨២ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី ែខ ឆា�ំ ២០១៦

ខ�ស់

#REF!

បង��រ

#REF!

មធ្យម

#REF!

ខ�ស់

#REF!

ទាប

#REF!

ស្ ខុស្រត�វរបស់អង�ភាពថវ�កា ្រត�វបានដោក់

តីពីសិទិអ
� ំណោចនិងការទទួលខុស្រត�វរបស់អង�

ឱ្យអនុវត� (ការសេ្រមចេនៅេល�ថោ�ក់ដឹកនោំ ែតនិនោ�ការ

ភាពថវ�កា

ឣចស្រមាប់េរៀបចំថ វ�កាឆា�ំ ២០២១ ស្រមាប់អនុវត�
ឆា�ំ២០២២)

១៣.២.៣.សិកា�សាលា្រត�តពិនិត្យ លទ�ផលនិង

សស ៧. កិច�្របជុំចំនួនពីរេល�កេដ�ម្បី្រត�ត

ប��្របឈម ៃនការអនុវត�ថ វកា
� េនៅតាម្រកសួង

និត្យលទ�ផលៃនការអនុវត�ថ វកា
� និងប��្របឈម

សា�ប័ន

របស់្រកសួង សា�ប័ន

១៣.២.៤.េធ��បច��ប្បន� ភាពឯកសារបណ�ះ

១៣.៣ ជំរុញការទូទាត់ថ វ�កា
បុេរ្របទាននិងរជ�េទយ្យបុេរ

ពិ

បណ្ សស ៨. ឯកសារបណ� ះបណោ
� លស� ីពី វ�ធីអនុវត�ថ វ�កា

តាលស� ីពីនីតិ វធ
� ីអនុវត�ថ វកា
� ចរន� ្រសបតាម

ចរន� ្រសបតាមលិខិតបទដោ�នគតិយុត�ថ�ីៗ្រត�វបាន

លិខិតបទដោ�នគតិយុត�ថ�ីៗ

េរៀបចំេធ��បច��ប្បន� ភាពតាមលិខិតបទដោ�នគតិយុត�ថ�ីៗ

១៣.៣.១. េរៀបចំរបាយការណ៍តាមដោនការផ�ល់

សស ៩.មានរបាយការណ៍ការផ�ល់និងការទូទាត់

និងការទូទាត់ថ វ�កាបុេរ្របទានឱ្យបានេទៀងទាត់

ថវ�កាបុេរ្របទានចរន� ្របចាំ្រតីមាស និង្របចាំឆា�ំ

្របទាន
ែផ� កទី/េខឿនទី ២ ៖ ការបន� ព្រងឹងគណេនយ្យភាពហិរ��វត��

៣

២១. ព្រងង
ឹ និង ព្រងក
ី ការ

២១.១.ស� ័យ្របវត�ិកម� និងការ

េ្រប�្របាស់្របព័ន�បេច�ក វ�ទ្យោ

ព្រងីកការដោ�នេ្រប�្របាស់្របព័ន� កិច� រដ�បាលកម� វ�ធីនិងមុខងោរ តាមការចាំបាច់

ព័ត៌មានស្រមាប់ការ
្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ

FMIS

២១.១.១.ពិនិត្យនិងែកស្រម�លចំណោត់ថោ�ក់េសដ�

(5%)

(FMIS)
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សស១. ្រត�តពិនិត្យ និងែកលម�ចំណោត់ថោ�ក់ថ វ�កា ៤
(េសដ�កិច�, រដ�បាល, កម� វ�ធី , មុខងោរ)

២១.១.២.េរៀបចំទ្រមង់ ៃន ថវ�កាសេង�ប តាម ចំ
៤

សស២. េរៀបចំទ្រមង់ ៃន ថវ�កាសេង�ប តាម ចំណោត់

បង��រ

#REF!

ទាប

#REF!

មធ្យម

#REF!

មធ្យម

#REF!

មធ្យម

#REF!

ណោត់ថោ�ក់កម� វ�ធី និង ចំណោត់ ថោ�ក់ េសដ�កិច� បំ្រព�ញថោ�ក់កម� វ�ធី និង ចំណោត់ ថោ�ក់ េសដ�កិច� បំ្រព�ញ
(II.២.៣.២) (5%)
២១.១.៣. ពិនិត្យេឡ�ង វ�ញទ្រមង់ ៃន ថវ�កាសេង�ប សស៣. ទ្រមង់ ៃន ថវ�កាសេង�ប តាម ចំណោត់ថោ�ក់កម�

៥

៦

តាម ចំណោត់ថោ�ក់កម� វ�ធី (II.2.4.1) (5%)

វ�ធី និង ចំណោត់ ថោ�ក់ េសដ�កិច� បំ្រព�ញ្រត�វបានពិនិត្យ
េឡ�ង វ�ញមុនប��� នេសចក�ី្រពាងច្បាប់េទៅគណៈរដ�ម�ន� ី

២១.១.៤.មុខងោរេរៀបចំែផនការថវ�កា (Budget

សស៤.្រត�វបានដោក់ឱ្យអនុវត�សាកល្បងមុខងោរ

Planning System-BPS) ្រត�វដោក់ឱ្យេ្រប�្របាស់

េរៀបចំែផនការថវ�កា (BPS)ដល់្រកសួងចំនួនពីរ

សាកល្បងដល់្រកសួង- សា�ប័ន (40%)
២១.១.៥ ពិនិត្យ និងជំរុញការអនុវត�ចំណោត់ថោ�ក់

សស ៥.សំេណ�ចំណោយនិងការទូទាត់ក�ង្របព័ន�

ថវ�កាទាំង ៧ ក��ង្របព័ន� FMIS និងេដោះ្រសាយ

FMIS របស់្រកសួង សា�ប័ន ្រត�វបានពិនិត្យេល�

ប��្របឈមនោនោក��ងការចុះ្របតិបត�ិការ

ព័ត៌មានចាំបាច់ និងអនុេលាមភាពៃនជោមួយចំណោត់
ថោ�ក់ ថវ�កាទាំង ៧

២១.១.៦. កិច�្របជុំបូកសរុប លទ�ផលនិងប��

សស ៦. សិកា�សាលាបូកសរុបលទ�ផល និងប��

្របឈមៃនការអនុវត�្របព័ន� FMIS ស្រមាប់

្របឈមៃនការអនុវត�របស់្រកសួង -សា�ប័ន ចំនួន ៣៧

្រកសួង-សា�ប័នចំនួន ៣៧ េល�មុខងោរប��ទិញ
និងមុខងោរគណនី្រត�វសង (25%)
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េល�ការអនុវត�មុខងោរ ប��ទិញ និងមុខងោរគណនី
្រត�វសង ក��ង្របព័ន� FMIS ្រត�វបានេរៀបចំ

50%

២១.៣. ព្រងីកការ

២១.៣.១.េរៀបចំនិងែណនោំ្រកសួង សា�ប័ន ឲ្យ

សស ៧.្របកាសស� ីពីការបំេពញបែន� មឱ្យ

អនុវត�គេ្រមាង FMISេល�មុខ

េ្រប�្របាស់ចំណោត់ថោ�ក់គេ្រមាងៃនមាតិកាថវ�កាក��ង

អនុវត�ចំណោត់ថោ�ក់គេ្រមាងៃនមាតិកាថវ�កា

ងោរេរៀបែផន ការ ថវ�កានិងមុខ ការចុះទិន�ន័យក��ង ្របព័ន� FMIS

បង��រ

#REF!

បង��រ

#REF!

បង��រ

#REF!

មធ្យម

#REF!

ទាប

#REF!

របស់រដ�បាលជោតិ ្រត�វបានេរៀបចំនិងអនុវត�

ងោរលទ�កម�េពញេលញ

២៥.១. េរៀបចំ និង អនុវត�

២៥.១.១.េរៀបចំលក�ណ វ�និច័យ
� អប្បបរមាៃនការ

សស ៨. លក�ណ វ�និច័យ
� អប្បបរមាស្រមាប់

លក�ណ វ�និច័យ
� អប្បបរមាៃន

្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈស្រមាប់្រគឹះសា�ន

្រគឹះសា�នសាធារណៈ រដ�បាល្រត�វបានេរៀបចំ

ការ្រគប់ ្រគងហិរ��វត��សាធា

សាធារណៈរដ�បាល

រណៈស្រមាប់្រគឹះ សា�នសា
ធារណៈ រដ�បាល
២៥.១.២.វោយតៃម�ការអនុវត�េធៀបេទៅនឹងលក�ណ សស ៩. ្រគឹះសា�នសាធារណៈរដ�បាលែដល អនុវត�
វ�និច័យ
� អប្បបរមាៃនការ្រគប់្រគង ហិរ��វត��សា

តាមលក�ណ វ�និច័យ
� អប្បបរមាៃនការ្រគប់្រគងហិរ��

ធារណៈស្រមាប់ ្រគឹះសា�នសាធា រណៈរដ�បាល

វត��សាធារណៈ្រត�វបានវោយតៃម�

២៥.១.៣.កិច�្របជុំបូកសរុប លទ�ផល និងប��

សស ១០.

្របឈមៃនការអនុវត�ថ វ�ការបស់្រគឹះសា�នសា

កិច�្របជុំបូកសរុប្រត�វបានេរៀបចំចំនួនមួយេល�ក

ធារណៈរដ�បាល (40%)
ែផ� កទី/េខឿនទី ៣ ៖ ការព្រងង
ឹ ្របសិទ�ភាពៃនការផ្សោរភា�ប់ថ វ�កាេទៅនឹងេគាលនេយោបាយ

៣១.១.១. េរៀបចំទ្រមង់ឧបសម�័ន�ស�ីពីពិតានថវ�កា សស១. េរៀបចំទ្រមង់ឧបសម�័ន�ស�ីពីពិតានថវ�កា
៨

ស្រមាប់្រកសួង សា�ប័ន និងសុំការអនុម័ត
(II១.៣.១)(10%)
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ស្រមាប់្រកសួង - សា�ប័ន ទទួលបានការអនុម័ត

៩

៣១.១.២. េធ��សុពលភាពពិតានថវ�កាពហុឆា�ំៃន

សស២. ពិតានថវ�កាពហុឆា�ំៃនថវ�កាចំណោយចរន�

ថវ�កាចំណោយចរន� ស្រមាប់្រកសួង សា�ប័ន

ស្រមាប់្រកសួង សា�ប័ន ្រត�វបានេធ��សុពលភាព

ទាប

#REF!

មធ្យម

#REF!

មធ្យម

#REF!

ខ�ស់

#REF!

បង��រ

#REF!

ខ�ស់

#REF!

២.២.១ (20%)
៣១.១.៣.ដោក់ឱ្យអនុវត�ឧបសម�័ន� ស� ីពី ពិដោន

១០

ថវ�កា ស្រមាប់ ្រកសួង សា�ប័ន ្របចាំឆា(II.1.3.2)
�ំ

១១

១២

សស៣. ឧបសម�័ន� ពី ពិដោនថវ�កា ស្រមាប់
្រកសួង សា�ប័ន្របចាំឆា�ំដោក់ឱ្យអនុវត�

៣១.១.៤.អនុវត�ពិដោនថវ�កា ស្រមាប់ការេរៀបចំ

សស៤. ដោក់ឱ្យអនុវត�ពិដោនថវ�កា ស្រមាប់ការ

ថវ�កា្របចាំឆា�ំ (I.2.1.4) (40%)

េរៀបចំថ វ�កា្របចាំឆា�ំ

៣២.ព្រងឹងការ្រគប់្រគង

៣២.១. េរៀបចំ ែកលម� ឬ

៣២.១.១.េរៀបចំនិងដោក់ឱ្យអនុវត� ្របកាសស� ីពី

សស៥.្របកាសស� ីពីេគាលការណ៍រួម ស្រមាប់ការ

វ�និេយោគសាធារណៈ

បេង��តលិខិតបទដោ�នគតិយុត�

េគាលការណ៍រួម ស្រមាប់ការ្រគប់្រគងគេ្រមាង

្រគប់្រគងគេ្រមាងែថទាំេហដោ�រចនោសម�័ន�ផ�វថ�ល់សា

ពាក់ព័ន�នឹងការ្រគប់្រគង ការវ�

ែថទាំេហដោ�រចនោសម�័ន�ផ�វថ�ល់សាធារណៈ

ធារណៈ ្រត�វបានអនុម័ត និងដោក់ឱ្យេ្រប�្របាស់

៣២.១.២.េរៀបចំេសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពីនីតិ វ�ធី

សស៦.េសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពីនីតិ វ�ធី្របតិបត�ិ ៃន

្របតិបត�ិ ៃនការ្រគប់្រគង េរៀបចំ និង អនុវត�

ការ្រគប់្រគង េរៀបចំ និង អនុវត�គេ្រមាង វន
� ិេយោគសា

គេ្រមាង វ�និេយោគសាធារណៈហិរ��ប្បទានេដោយ

ធារណៈហិរ��ប្បទានេដោយថវ�កាថោ�ក់ជោតិ (គេ្រមាង

ថវ�កាថោ�ក់ជោតិ (គេ្រមាង វ�និេយោគផោ�ល់)

វ�និេយោគផោ�ល់ ) ែដល្រត�វបានពិភាក្សោក្រមិតថោ�ក់

និេយោគសាធារណៈ

ដឹកនោំ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��

១៣

៣២.១.៣.ស្រមបស្រម�លនិងែកលម�ការេរៀបចំ

សស ៧. ថវ�កា្របចាំឆា�ំរបស់អគ�នោយកដោ�ន ្រត�វបាន

ថវ�កា ្របចាំឆា�ំរបស់អគ�នោយកដោ�ន ជោអង�ភាព

េរៀបចំទាន់េពលេវលា

ថវ�កា (50%)
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៣៣. ព្រងឹងការេរៀបចំ និង

៣៣.១.ពិនិត្យគុណភាពៃនការ ៣៣.១.១. ្រត�តពិនិត្យ និងវោយ តៃម�េល� ការេរៀបចំ សស ២៣. ចំនួន ១៥ ្រកសួង សា�ប័នែដល្រត�តពិនិ

ការអនុវត�ថ វ�កាកម� វ�ធី

េរៀបចំកម� វ�ធីនិងេរៀបចំែបង

េដោយផ្សោរភា�ប់េទៅនឹង
១៤

ែផនការយុទសា
� �ស� ថវ�កា

ែចក ចំណោយ (ចំណោត់ ថោ�ក់

ផ.យ.ថ របស់្រកសួងអនុវត�ថ វ�កាកម� វ�ធីចំនួន

១៧

១៨

#REF!

ទាប

#REF!

ទាប

#REF!

ទាប

#REF!

ទាប

#REF!

េសដ�កិច�)តាមកម� វ�ធីនីមួយៗ

ភាព ទាន់ េពល េវលា ៃន ការ េរៀបចំ ែផនការយុទ� ភាពទាន់េពលេវលាៃនការេរៀបចំែផនការយុទសា
� �ស�
សា�ស� ថវ�កា (I.៣.១.៣) (5%)

ថវ�កា

ែផន ការ យុទសា
� �ស� ថវ�កា ្រកសួង សា�ប័ន េទៅ នឹ ថវ�កា ្រកសួង សា�ប័ន េទៅ នឹង យុទសា
� �ស� ចតុេកាណ
យុទសា
� �ស� ចតុេកាណ ដំណោក់ កាល ៤ទី និង ែផន

ដំណោក់ កាល ទី៤ និង ែផន ការ យុទសា
� �ស� អភិវឌ្ឍ

៣៣.១.៤. ែកលម�ការេរៀបចំថ វ�កាកម� វ�ធី្របចាំឆា�ំ

សស ១៥. ការែកស្រម�លេឈា�ះកម� វ�ធី្រត�វបានែក

េដោយែកស្រម�លេឈា�ះ កម� វ�ធី និងដោក់ប��� ល

ស្រម�ល និង ការពិពណ៌នោលម�ិតពីេគាលបំណង

ការពិពណ៌នោអំពីកម� វ�ធី (II.1.1.1) (5%)

របស់កម� វ�ធី

៣៣.១.៥. ដោក់ប��� លក��ងសារោចរែណនោំស�ីពី

សស ១៦. សំេណ�ែផនការលទ�កម�របស់្រកសួង សា�

ការឱ្យភា�ប់ែផនការលទ�កម�ជោមួយនឹងសំេណ�និង

ប័ន ្រត�វបានដោក់ប��� លក��ងសារោចរែណនោំស�ីពីការ

គេ្រមាង្របចាំឆា�ំ (II.១.៤.៣) (5%)

េរៀបចំថ វ�កា្របចាំឆា�ំ

៣៣.១.៦. ដោក់ ចូល ក��ង សារោចរ ែណនោំឱ្យ ភា�ប់ សស ១៧. សំេណ�ែផនការរជ�េទយ្យបុេរ ្របទានរបស់
១៩

ទាប

១៥ (5%)

៣៣.១.៣. បន� ពិនិត្យ េឡ�ង វ�ញ ការ ផ្សោរភា�ប់ ៃន ការ បន� ពិនិត្យ េល� ការ ផ្សោរភា�ប់ ៃន ែផន ការ យុទសា
�
១៦

#REF!

ត្យ និងវោយតៃម�ែផនការយុទសា
� �ស�

៣៣.១.២. ការ េល�ក ទឹកចិត� និង ការ រ�តត្បឹតព្រងឹ េរៀបចំ វ�ធានការេល�កទឹកចិត� និង ការរ�តត្បឹតព្រងឹង
១៥

ទាប

ែផនការ រជ�េទយ្យបុេរ ្របទាន ជោ មួយ នឹង សំេណ� ្រកសួង សា�ប័ន ្រត�វបានដោក់ប��� លក��ងសារោចរ
ថវ�កា ្របចាំឆា�ំ (II.១.៥.១) (5%)
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ែណនោំស�ីពីការេរៀបចំថ វ�កា្របចាំឆា�ំ

២០

៣៣.១.៧.ែកស្រម�លទ្រមង់ជំនួយសា�រតីចរចា

សស ១៤. ពិនិត្យេឡ�ង វ�ញ និងែកលម�ទ្រមង់ជំនួយ

ថវ�កា្របចាំឆា�ំ (5%)

សា�រតីចរចាថវ�កា្របចាំឆា�ំ

៣៣.១.៨. ែកលម� សូចនោករលទ�ផល ក��ងឆា�ំ និង សស ១៩. ែកលម� សូចនោករលទ�ផល ក��ងឆា�ំ
២១

#REF!

ទាប

#REF!

ទាប

#REF!

ទាប

#REF!

បង��រ

#REF!

ទាប

#REF!

ទាប

#REF!

មធ្យម

#REF!

លទ�ផល ចុងេ្រកាយ ែដល េស� �េឡ�ង េដោយ ្រកសួង និង លទ�ផល ចុងេ្រកាយ ែដល េស� �េឡ�ង េដោយ ្រកសួង
សា�ប័ន និង សម្រសប តាម ថវ�កាែដល ទទួល បា សា�ប័ន សម្រសប តាម ថវ�កាែដល
(I.៣.៣.១) (5%)

ទទួល បាន

៣៣.១.៩.េរៀប ចំ េសចក�ី ្រពាងេគាល ការណ៍
២២

ទាប

ែណនោំ ស� ី ការ ចរចាថវ�កា សមិទក
� ម�ក�ងឆា�ំ

េរៀប ចំ េសចក�ី ្រពាងេគាល ការណ៍ ែណនោំ ស� ី ការ ចរ
ថវ�កា សមិទក
� ម�ក�ងឆា�ំ

(II.2.1.1) (5%)

២៣

២៤

៣៣.១.១០. ភា�ប់ឧបសម�័ន�ថ វ�កាតាមចំណោត់

សស ១៨. ឧបសម�័ន�ថ វ�កាតាមចំណោត់ថោ�ក់កម� វ�ធីយ

ថោ�ក់កម� វ�ធីជោមួយនឹងេសចក�ី្រពាងច្បាប់ហិរ��វត��

្រត�វបានភា�ប់ជោមួយនឹងេសចក�ី្រពាងច្បាប់ហិរ��វត��

េទៅគណៈរដម�នី (II 2 3 3) (5%)
៣៣.១.១១. េរៀបចំទស្សទានស� ីការែញក

េទៅគណៈរដម�នី
ចំណោយបន�� កបុគ�លិក្រត�វបានែញកតាមកម� វធ
� ី

ចំណោយបន�� កបុគ�លិកតាមកម� វ�ធី (10%)

ស្រមាប់ឆា�ំ N+1

៣៣.១.១២. សាកល្បង េរៀប ចំ នូវ របាយការណ៍ សស ២០. ចំនួន្រកសួង សា�ប័នសាកល្បងេរៀបចំ
២៥

លទ�ផលេដោយ ែផ�ក េល� របាយការណ៍ របស់្រកសួង របាយការណ៍ លទ�ផលេដោយ ែផ�ក េល� របាយការណ៍
សា�ប័ន ចំនួន ១០ (I.៣.៣.២) (10%)

២៦

៣៣.១.១៣. េរៀបចំបណ� ះបណោ
� លជំនោញ

សស ៣. ម�ន� ីៃននោយកដោ�នថវ�កានីយកម� ទទួល

វ�ភាគេសដ�កិច� និងេរៀបចំថ វ�កា (5%)

បានការបណ� ះបណោ
� លជំនោញជោអ�ក វ�ភាគេសដ�កិច�
និង េរៀបចំថ វ�កា

២៧

៣៣.១.១៤. បណ� ះបណោ
� លម�ន� ីៃផ�ក�ងអំពី

សស៤. ចំនួន ៤ វគ�បណ� ះបណោ
� ល អំពីេគាល

េគាលការណ៍េរៀបចំថ វ�កាសមិទក
� ម� (V.4.2.1)

ការណ៍េរៀបចំថ វ�កាសមិទក
� ម� ្រត�វបានេរៀបចំ

(20%)
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២៨

៣៣.១.១៥. ផ�ល់ការបណ�ះបណោ
� លនិងជំនួយ

សស ៥. ្រកសួង-សា�ប័ន ទទួលបានការបណ� ះបណ្

បេច�កេទសេល�ការេរៀបចំថ វ�កាកម� វ�ធី /សមិទក
� ម�

តាលអំពីេគាលការណ៍េរៀបចំថ វ�កាសមិទក
� ម�

ដល់្រកសួង-សា�ប័នមួយចំនួន (V.4.2.1) (5%)

សស ៦. ជំនួយបេច�កេទសេល�ការេរៀបចំ និងអនុវត�

៣៣.២.១.បេង��តចំនួនអង�ភាពថវ�កា និងអង�

២៩

ថវ�កាដល់្រកសួង -សា�ប័នចំនួន ៦

សស.១៤ េរៀបចំែផនការសកម�ភាពស្រមាប់ជ្រម�ញ

ភាពថវ�កាជោឣណោប័កេផ�សិទិ� េដោយអនុេលាម

ការបេង��តអង�ភាពថវ�កា និង អង�ភាពថវ�កាអណោប័ក

តាមេគាលការណ៍ែណនោំរបស់ កសហវ (50%)

េផ�រសិទ�

មធ្យម

#REF!

បង��រ

#REF!

បង��រ

#REF!

បង��រ

#REF!

បង��រ

#REF!

សស ១៥. ចំនួន្រកសួង សា�ប័ន្រត�តពិនិត្យលក�ណៈ

៣០

៣៣.២.២.េរៀបចំអនុ្រកឹតស� ីពីការបេង��តអង�ភាព

សស.១៦ អនុ្រកឹតស� ីពីការជ្រម�ញបេង��នអង�ភាព

ថវ�កាឣណោប័កេផ�រសិទ� ស្រមាប់្រកសួង សា�ប័ន

ថវ�កាឣណោប័កេផ�រសិទ្រ� ត�វបានេរៀបចំ

(50%)
៣១

សម្បត�ិអង�ភាពថវ�កា

៣៣.៣.១.េធ��សមាហរណកម�ចំណោយចរន� និង

សស ១៧. ចំនួន ៤ ្រកសួង សា�ប័នេរៀបចំថ វ�កាស

ចំណោយមូលធនចូលក��ងម� វ�ធីែផ�កេល�ពិដោនថវ�កា

មាហរណកម� ែដលមានកំណត់ក�ងសារោចរស� ីពីការ

(50%)

េរៀបចំ BSP និងថវកា
� ្របចាំឆា�ំ

៣៣. ព្រងឹងការេរៀបចំ និង

៣៣.៣. េធ��សមាហរណកម�

៣៣.៣.២.េរៀបចំការែណនោំដោក់ប��� លគេ្រមាង

ការអនុវត�ថ វ�កាកម� វ�ធី

ចំណោយចរន� និងចំណោយមូល

ចំណោយមូលធនក��ង្រស�កេទៅក��ង

ថវកា
� េដោយ េរៀបចំគេ្រមាង ចំណោយមូលធនក��ង្រស�ក

ធនចូលក��ងកម� វ�ធីែផ�កេល�ពិ

ែផនការយុទសា
� �ស� ថវ�កា របស់្រកសួង សា�ប័ន

ដោក់ប��� លេទៅក��ងែផនការ យុទសា
� �ស� ថវ�កា េទៅតាម

ដោនថវ�កា

េទៅតាមកម� វ�ធីនីមួយៗ ែដលមានការផ្សោរភា�ប់

កម� វ�ធីនីមួយៗ ែដលមានការផ្សោរភា�ប់េទៅនឹង យុទ�

េទៅនឹងយុទសា
� �ស� ចតុេកាណ ដំណោក់កាលទី ៤

សា�ស� ចតុេកាណ ដំណោក់កាលទី ៤ ្រត�វបានេរៀបចំ

េដោយផ្សោរភា�ប់េទៅនឹង
ែផនការយុទសា
� �ស� ថវកា
�

សស.២៧. ្រកសួងចំនួន ០៤ េធ��សមាហរណកម�

�
្រត�មខ�ន
� េឆា�ះេទៅគណេនយ្យភាពសមិទ�កម�
ែផ� កទី/េខឿនទី ៤៖ ការប�� ប់ការេ្រត�មខ�ន
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៣២

៤១.១. េរៀបចំ និងអនុវត�

៤១.១.១. អនុម័តច្បាប់ស�ីពី្របព័ន�ហិរ��វត��សា

សស.១ ច្បាប់ស�ីពី្របព័ន�ហិរ��វត��សាធារណៈថ�ី្រត�

លិខិតបទដោ�នគតិយុត�

ធារណៈថ�ី (100%)

បានអនុម័តេដោយអង�និតិប��ត�ិ

៤១.១.២. េរៀបចំែកស្រម�ល អនុ្រកឹត្យេលខ ៨១

សស ២.េសចក�ីែកស្រម�លអនុ្រកឹត្យេលខ៨១

បង��រ

#REF!

បង��រ

#REF!

បង��រ

#REF!

បង��រ

#REF!

មធ្យម

#REF!

មធ្យម

#REF!

ទាប

#REF!

បង��រ

#REF!

ទាប

#REF!

ស្រមាប់ការអនុវត�ថ វ�កាសមិទ�
៣៣

៣៤

្រត�វបានអនុម័ត និងដោក់ឱ្យអនុវត�
៤២.១.១.េរៀបចំែផនការ្របតិបត�ិថ វកា
� ្របចាំឆា�ំ
(100%)

សស.៣. ទស្សនោទានស� ីពីការេរៀបចំែផនការ
្របតិបត�ិថ វ�កា្របចាំឆា�ំ

៤២.២.១.េរៀប ចំ េសចក�ី្រពាង្រកបខណ� តាម ដោន សស.៤. េសចក�ី្រពាង្រកបខណ� តាម ដោន និង វោយ
៣៥

៣៦

និង វោយតៃម�ថ វ�កាសមិទក
� ម� (IV.1.1.2) (35%)

តៃម�ថ វ�កាសមិទក
� ម�្រត�វបានេរៀបចំ

៤២.២.២.្របឹក្សោេយោបល់ និងអនុម័តេសចក�ី

សស.៥. េរៀបចំការ្របឹក្សោេយោបល់និងអនុម័តេសចក�ី

្រពាង្រកបខណ�តាមដោន និងវោយតៃម� (IV.1.1.3) ្រពាង្រកបខណ�តាមដោន និងវោយតៃម�
(30%)

៣៧

៤២.២.៣.េសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពី្រកបខណ�

សស.៦. េសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពី្រកបខណ�តាម

តាមដោន និងវោយតៃម� និងអនុម័ត (IV.1.1.3)

ដោននិងវោយតៃម� ្រត�វបានេរៀបចំនិងអនុម័ត

(35%)

៣៨

៣៩

៤០

៤៤.២.១.ផ្សព�ផ្សោយសារោចរេរៀបចំែផនការយុទ�

សស.៧. សារោចរេរៀបចំែផនការយុទសា
� �ស� ថវ�កា

សា�ស� ថវ�កា និងក�� ប់ថ វ�កា (20%)

និងក�� ប់ថ វ�កា្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយេល�េគហរទំព័រ

៤៤.២.២. សារោចររបស់រោជរដោ�ភិបាលស្រមាប់

សស.៨. េរៀបចំសារោចរែណនោំជំរុញ ្រកសួង សា�

ជំរុញ្រកសួង សា�ប័ន ជោពិេសស្រកសួង សា�ប័ន

ប័ន ក��ងការផ្សព�ផ្សោយ ឫេរៀបចំេវទិកា សារធារណៈ

ក��ង វ�ស័យេសដ�កិច�និងសង�មកិច�ឱ្យេធ��ការ

អំពីថ វ�កា្របចាំឆា�ំរបស់្រកសួង

៤៤.២.៣.ែកលម�និងេរៀបចំខ�ឹមសារសេង�ប

សស.៩. ឯកសារេសចក�ីពន្យល់សេង�បស� ីពីេសចក�ី

្របតិបត�ិស�ីពី េសចក�ី្រពាងច្បាប់្របចាំឆា�ំ (10%)

្រពាងច្បាប់ស�ីពីហិរ�� វត��ស្រមាប់ការ្រគប់្រគង្របចាំឆា�ំ
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សា�ប័ន សាមី

៤១

៤២

៤៣

៤៤

ទាប

#REF!

សស.១១.េសៀវេភៅថវ�កា សេង�ប ៃនច្បាប់ថ វ�កា្របចាំឆា�ំ

ទាប

#REF!

៤៤.២.៦.ផ្សព�ផ្សោយេសៀវេភៅថវ�កា សេង�ប

សស.១២ ផ្សព�ផ្សោយេសៀវេភៅថវ�កា សេង�ប ៃនច្បាប់

ទាប

#REF!

(Budget inbrief)ៃនច្បាប់ថ វ�កា្របចាំឆា�ំ (20%)

ថវ�កា្របចាំឆា�ំ
ខ�ស់

#REF!

៤៤.២.៤.ផ្សព�ផ្សោយខ�ឹមសារសេង�បស� ីពីេសចក�ី

សស.១០ ថវ�កា្របចាំឆា�ំបនោ�ប់ពី្រត�វបានអនុម័ត ពី

្រពាងច្បាប់ថ វ�កា្របចាំឆា�ំបនោ�ប់ពី្រត�វបានអនុម័ត

គណៈរដ�ម�ន� ី

គណៈរដម�នី (20)
៤៤.២.៥.េរៀបចំេសៀវេភៅថវ�កា សេង�ប (Budget
inbrief)ៃនច្បាប់ថ វ�កា្របចាំឆា�ំ (15%)

៤៤.៣.១.េរៀបចំេវទិកា សាធារណៈស� ីពី្រកបខណ� សស.១៣ េវទិកា សាធារណៈស� ីពី្រកបខណ�មា៉ ្រក�
មា៉ ្រក�េសដ�កិច� និង ្រកបខណ�ថវ�កា(100%)

េសដ�កិច� និង ច្បាប់ថ វ�កា្របចាំឆា�ំ

ែផ� កទី៥៖ ការគាំ្រទកម� វ�ធីែកទ្រមង់្របកបេដោយចីរភាព និងភាព្របទាក់្រកឡោគា�ៃនការែកទ្រមង់េផ្សងេទៀត
សរុប

#REF!
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100%

រូបស��

្រកសួង-សា�ប័ន

្រកសួង-សា�ប័ន/អង�ភាពៃន កសហវ
ទម�ន់ែផនការសកម�ភាពលម�ិត ស្រមាប់ការអនុវត�
ែផនការសកម�ភាពរួម ដំណោក់កាលទី៣ បូក២ ឆា� ំ ២០២១
ល.រ

េគាលបំណង ចេងោ�មសកម�ភាព

សកម�ភាព

សូចនោករសកម�ភាព

ឣទិភាព

ទម�ន់

ែផ�កទី/េខឿនទី ១ ៖ ការបន� ព្រងឹងភាពេជឿទុកចិត�ៃនថវ�កា
ែផ�កទី/េខឿនទី ២ ៖ ការបន� ព្រងឹងគណេនយ្យភាពហិរ��វត��

១

២១

២១.៣

២

សស ១.្របកាសស� ីពីចំណោត់ថោ�ក់កម� វ�ធីស្រមាប់រដ�បាល

រដ�បាលរោជធានី េខត�

រោជធានី េខត� ្រត�វបានដោក់េរៀបចំ និងដោក់ឲ្យអនុវត�

២១.៣.២.េរៀបចំ្របកាសស� ីពីចំណោត់ថោ�ក់គេ្រមាង

សស ២.្របកាសស� ីពីចំណោត់ថោ�ក់គេ្រមាងស្រមាប់រដ�

ស្រមាប់រដ�បាលរោជធានី េខត�

បាលរោជធានី េខត� ្រត�វបានេរៀបចំ និងដោក់ឲ្យអនុវត�

២១.៣.៣.េរៀបចំ្របកាសស� ីពីចំណោត់ថោ�ក់មុខងោរស្រមាប់ សស ៣. ្របកាសស� ីពីចំណោត់ថោ�ក់មុខងោរស្រមាប់រដ�

៣

៤

២១.៣.១.េរៀបចំ្របកាសស� ីពីចំណោត់ថោ�ក់កម� វ�ធី ស្រមាប់

២២

២២.៣

រដ�បាលរោជធានី េខត�

បាល

រោជធានី េខត� ្រត�វបានេរៀបចំ និងដោក់ឲ្យអនុវត�

២២.៣.១.កត់្រតាេសៀវេភៅថវ�កា្របចាំឆា�ំ , ការឧបត�ម�ធន

សស ៤. េសៀវេភៅថវ�កា , ការឧបត�ម�ធនថវ�កា , ការ

ថវកា
� , ការបែង�រឥណទាន និងការបែន�មឥណទានេនៅក��ង

បែង�រ

្របព័ន� FMIS

លថោ�ក់េ្រកាមជោតិ ្រត�វបានកត់្រតាេនៅក��ង្របព័ន� FMIS

ឥណទាន និងការបែន�មឥណទានរបស់រដ�បា

ខ�ស់

3%

ខ�ស់

3%

ខ�ស់

3%

ខ�ស់

3%

២២.៣.២.ផលិតរបាយការណ៍្របចាំ្រតីមាស ឆមាស និង

៥

្របចាំឆា�ំពី្របព័ន� FMIS

សស ៥. របាយការណ៍អនុវត�ថ វ�កា្របចាំ្រតីមាស ឆមាស
និងឆា�ំរបស់រដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ ផលិតេចញពី FMIS

បង��រ

2%

ខ�ស់

3%

ខ�ស់

3%

ខ�ស់

3%

បង��រ

2%

បង��រ

2%

បង��រ

2%

បង��រ

2%

ែផ�កទី/េខឿនទី ៣ ៖ ការព្រងឹង្របសិទ�ភាពៃនការផ្សោរភា�ប់ថ វ�កាេទៅនឹងេគាលនេយោបាយ
៦

៧

៨

៩

១០

១១

៣៤

៣៤.១

៣៤.១.១.រដ�បាលរោជធានី េខត�ទាង
ំ ២៥ អនុវត�ថ វ�កាកម�

សស ១.រដ�បាលរោជធានីភ�ំេពញ ្រត�វបានដោក់ឲ្យអនុវត�

វ�ធី

ថវ�កាកម� វ�ធី

៣៤.១.២.េរៀបចំេគាលការណ៍ែណនោំ ស�ីពីការអនុវត�

សស ២.េគាលការណ៍ែណនោំ ស�ីពីការអនុវត�ថ វ�កាកម�

ថវ�កាកម� វ�ធីស្រមាប់រដ�បាលរោជធានី េខត�

វ�ធីស្រមាប់រដ�បាលរោជធានី េខត�្រត�វបានដោក់ឲ្យអនុវត�

៣៤.១.៣.បណ� ះបណោ
� លេគាលការណ៍ែណនោំ ស�ីពីការ
អនុវត�ថ វ�កាកម� វ�ធីរដ�បាលរោជធានី េខត�

៣៤.១.៤.េរៀបចំេគាលការណ៍ែណនោំ ស� ីពីនីតិ វ�ធីៃនការ
េរៀបចំរបាយការណ៍ និងការតាមដោនការអនុវត�ថ វ�កា
៣៤.១.៥.េរៀបចំេគាលការណ៍ែណនោំ ស�ីពីការចរចាថវ�កា
រោជធានី េខត�ែផ�កតាមកម� វធ
� ី
៣៤.១.៦.េរៀបចំេគាលការណ៍ស�ីពីការកំណត់លក�ណៈវន
� ិច្
ឆ័យអង�ភាពថវ�កាេនៅរដ�បាលរោជធានី េខត�
៣៤.១.៧.ចុះពនត្យ នងតាមដោនវឌ្ឍនភាពនងប��

១២

្របឈមៃនការអនុវត�ថ វកា
� កម� វធ
� ីេនៅរដ�បាលរោជធានី
េខត�ចំនួន ១២

សស ៣.ចំនួនម�ន�ីរដ�បាលរោជធានី ខណ� ១០០នោក់ ្រត
វបានបណ� ះបណោ
� លេគាលការណ៍ែណនោំ ស�ីពីការអនុវត�
ថវ�កាកម� វ�ធី
សស ៤.េគាលការណ៍ែណនោំ ស�ីពីនីតិ វ�ធីៃនការេរៀបចំ
របាយការណ៍ និងការតាមដោនការ

អនុវត�ថ វ�កា

្រត�វបានេរៀបចំ និងដោក់ឲ្យអនុវត�
សស ៥.េគាលការណ៍ែណនោំ ស�ីពីការចរចាថវ�ការោជធានី
េខត�ែផ�កតាមកម� វធ
� ី្រត�វបានេរៀបចំ និងដោក់ឲ្យអនុវត�
សស ៦.េគាលការណ៍ស�ីពីការកំណត់លក�ណៈវ�និច័យ
�
អង�ភាពថវកា
� េនៅរដ�បាលរោជធានី េខត� ្រត�វបានេរៀបចំ
និងដោក់ឲ្យអនុវត�
សស ៧. ចំនួនរដ�បាលេខត� ១២្រត�វបានចុះតាមវឌ្ឍន
ភាព និងប��្របឈម ៃនការអនុវត�ថ វ�កាកម� វ�ធី

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

៣៤

៣៤.២

៣៤.១.៨.រដ�បាលរោជធានី េខត�េរៀបចំរបាយការណ៍

សស ៨.ចំនួនរដ�បាលេខត� ១២េរៀបចំរបាយការណ៏

សមិទក
� ម� (វឌ្ឍនភាព)ៃនការអនុវត�ថ វកា
� កម� វធ
� ី

សមិទក
� ម� (វឌ្ឍនភាព)

៣៤.១.៩.បណ� ះបណោ
� លេគាលការណ៍ែណនោំ ស� ីពីការ

សស ៩. ចំនួនម�ន�ីរដ�បាលរោជធានី េខ្រត�វបានបណ� ះ

េរៀបចំថ វ�កាកម� វ�ធីរដ�បាលរោជធានី េខត�

បណោ
� លេគាលការណ៍ែណនោំ ស�ីពីការេរៀបចំថ វ�កាកម� វ�ធី

៣៤.១.១០.ផ្សោរភា�ប់ការេរៀបចំថ វ�កាកម� វ�ធីេទៅនឹង

សស ១០. ការកាត់បន�យគមា�តរវោងែផនការយុទសា
� ស្

ែផនការយុទសា
� �ស� ថវ�កា

្រតថវ�កា និងគេ្រមាងថវ�កា្របចាំឆា�ំ (n+1)

៣៤.១.១១.ពិនិត្យ និងសិក្សោបេង��តអង�ភាពថវ�កាេនៅរដ�

សស ១១.របាយការណ៍លទ�ផលៃនការសិក្សោ្រត�វបាន

បាលរោជធានី េខត�

េរៀបចំ និងដោក់ជូនថោ�ក់ដក
ឹ នោំ ពិនិត្យ និងសេ្រមច

៣៤.១.១២.េរៀបចំេគាលការណ៍ែណនោំ ស�ីពីការអនុវត�

សស ១២.េគាលការណ៍ែណនោំ ស�ីពីការអនុវត�ថ វកា
� កម�

ថវ�កាកម� វ�ធីរដ�បាលរោជធានី េខត� ខណ�

វ�ធីរដ�បាលរោជធានី េខត� ខណ�

៣៤.២.១.េរៀបចំ្រកបខណ�ថវ�ការយៈេពលមធ្យមរបស់

សស ១៣. េសចក�ី្រពាងបឋមៃន្រកបខណ�ថវ�ការយៈ

រដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

េពលមធ្យមរបស់រដ�បាល ថោ�ក់េ្រកាមជោតិ ្រត�វបានេរៀបចំ

បង��រ

2%

បង��រ

2%

បង��រ

2%

បង��រ

2%

បង��រ

2%

បង��រ

2%

ខ�ស់

3%

ខ�ស់

3%

សស ១៤. ្របកាសស� ីពីការដោក់ឲ្យអនុវត�េគាល
១៩

៣៤

៣៤.៣

៣៤.៣.១.េរៀបចំ្រកបខណ�្រគប់្រគងគេ្រមាងវ�និេយោគសា

ការណ៍ែណនោំ ស�ីពីនីតិ វ�ធី្របតិបត�ិៃនការ្រគប់្រគង និង

ធារណៈេនៅរដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

េរៀបចំគេ្រមាងវន
� ិេយោគសាធារណៈេនៅរដ�បាលថោ�ក់
េ្រកាមជោតិ ្រត�វបានេរៀបចំ និងដោក់ឲ្យអនុវត�

២០

៣៤.៣.២.េរៀបចំគណៈកមា�ធិការស្រមបស្រម�ល និង

សស ១៥. គណៈកមា�ធិការស្រមបស្រម�ល និង

្រគប់្រគងគេ្រមាងវ�និេយោគសាធារណៈេនៅរដ�បាលថោ�ក់

្រគប់្រគងគេ្រមាងវ�និេយោគសាធារណៈេនៅរដ�បាលថោ�ក់

េ្រកាមជោតិ

េ្រកាមជោតិ ្រត�វបានបេង��ត

២១

២២

២៣

៣៤.៣.៣.ផ្សព�ផ្សោយយន�ការ្រគប់្រគងគេ្រមាង វន
� ិ

សស ១៦. យន�ការ្រគប់្រគងគេ្រមាងវន
� ិេយោគសាធារ

េយោគសាធារណៈេនៅរដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

ណៈេនៅរដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយ

៣៤.៣.៤.ត្រមឹមែផនការយុទសា
� �ស� ថវ�ការបស់រដ�បាល

សស ១៧. ែផនការយុទសា
� �ស� ថវ�ការបស់រដ�បាលរោជ

រោជធានី េខត�ជោមួយែផនការយុទ� សា�ស� ថវ�កាមន�ីរ

ធានី េខត�ជោមួយែផនការយុទសា
� �ស� ថវ�កាមន�ីរជំនោញ

ជំនោញ

្រត�វបានត្រមឹម

៣៤.៣.៥.សមាហរណកម�ែផនការយុទសា
� �ស� ថវ�ការដ�

សស ១៨. ែផនការយុទសា
� �ស� ថវ�ការបស់រដ�បាលរោជ

បាលរោជធានី េខត�ជោមួយែផនការថវ�ការដ�បាល្រក�ង

ធានី េខត� ជោមួយែផនការយុទសា
� �ស� ថវ�ការដ�បាល្រក�ង

្រស�ក ខណ�

២៤

២៥

២៦

២៧

៣៤

៣៤.៤

មធ្យម

2%

មធ្យម

2%

បង��រ

2%

ខ�ស់

3%

ខ�ស់

3%

ខ�ស់

3%

មធ្យម

2%

្រស�ក ខណ� ្រត�វបានសមាហរណកម�

៣៤.៤.១.េរៀបចំេសៀវេភៅែណនោំ ស�ីពីការអនុវត�គេ្រមាង
ស្រមាប់រដ�បាល្រក�ង ្រស�ក ខណ�

សស ១៩. េសៀវេភៅែណនោំ ស�ីពីការអនុវត�គេ្រមាង
ស្រមាប់រដ�បាល្រក�ង ្រស�ក ខណ� ្រត�វបានេរៀបចំរួច
និងដោក់ឲ្យអនុវត�

៣៤.៤.២.បណ� ះបណោ
� លេគាលការណ៍ែណនោំ ស� ីពីការ

សស ២០. េគាលការណ៍ែណនោំ ស�ីពីការវោយតៃម�សមិទ�

វោយតៃម�សមិទក
� ម�របស់្រក�ង ្រស�ក

កម�របស់្រក�ង ្រស�ក ្រត�វបានេរៀបចំបណ� ះបណោ
� ល

៣៤.៤.៣.បណ� ះបណោ
� លេគាលការណ៍ែណនោំ ស� ីការ

សស ២១. េគាលការណ៍ែណនោំ ស�ីការេរៀបចំ និងអនុវត�

េរៀបចំ និងអនុវត�គេ្រមាងវ�និេយោគ

គេ្រមាងវ�និេយោគរដ�បាល្រស�កែដលជោប់ជ័យលាភីឆា�ំ

រដ�បាល្រស�កែដល

ជោប់ជ័យលាភីឆា�ំ ២០២០ (ថវ�កា ADB)

២០២០

៣៤.៤.៤.ចុះេផ��ងផោ�ត់របាយការណ៍សមិទក
� ម�រដ�បា

សស ២២. ចំនួនរដ�បាល្រក�ង ្រស�ក ្រត�វបានចុះតាម

ល្រក�ង ្រស�កទាំង១៨៩

ដោនរបាយការណ៍វោយតៃម�សមិទក
� ម�

៣៤.៤.៥.វោយតៃម� និងេ្រជ�សេរ�សរដ�បាល្រក�ង ្រស�ក

២៨

ទទួលជ័យលាភីឆា�ំ ២០២១
៣៤.៤.៦.បណ� ះបណោ
� លេគាលការណ៍ែណនោំ ស� ីពីការ

២៩

េរៀបចំគេ្រមាងរដ�បាល្រក�ង ្រស�កជ័យលាភីឆា�ំ ២០២១

៣៤.៥.១.ចុះ្រត�តពិនិត្យ និងតាមដោនការអនុវត�ចំណូល
៣០

៣៤

៣៤.៥

ពីកៃ្រមេសវោរបស់អង�ភាព្រចកេចញ ចូលែតមួយរោជធានី
េខត� និងចំណូលពីកៃ្រមេសវោែដល្របមូលេនៅមន�ីរអង�
ភាពជំនោញរោជធានី េខត�

៣១

៣២

៣៣

សស ២៣.ចំនួនរដ�បាល្រក�ង ្រស�កជោប់ជយ
័ លាភី

ខ�ស់

3%

មធ្យម

2%

បង��រ

2%

បង��រ

2%

បង��រ

2%

បង��រ

2%

សស ២៤. េគាលការណ៍ែណនោំ ស� ីពីការេរៀបចំគេ្រមាង
រដ�បាល្រក�ង ្រស�កជ័យលាភីឆា�ំ ២០២១ ្រត�វបានេរៀបចំ
បណ� ះបណោ
� ល
សស ២៥. ចំនួនរដ�បាលរោជធានី េខត� ្រត�វបានចុះ្រត�ត
ពិនិត្យ និងតាមដោនការអនុវត�ចំណូលពីកៃ្រមេសវោ
របស់អង�ភាព្រចកេចញ ចូលែតមួយរោជធានី េខត� និង
ចំណូលពីកៃ្រមេសវោែដល្របមូលេនៅមន�ីរអង�ភាព
ជំនោញរោជធានី េខត�

៣៤.៥.២.ចុះតាមដោនការអនុវត�ថ វ�កាការេផ�រមុខងោរ

សស ២៦. ចំនួនរដ�បាលេខត� ្រត�វបានចុះតាមដោនការ

មានភា�ប់លក�ខណ�របស់មុខងោរសុខោភិបាលេនៅរដ�បាល

អនុវត�ថ វ�កាការេផ�រមុខងោរមានភា�ប់លក�ខណ�របស់មុខ

រោជធានីេខត�

ងោរសុខោភិបាលេនៅរោជធានី េខត�

៣៤.៥.៣.ចុះតាមដោនការអនុវត�ថ វ�កាការេផ�រមុខងោរ

សស ២៧. ចំនួនរដ�បាល្រក�ង ្រស�ក្រត�វបានចុះតាម

មានភា�ប់លក�ខណ�របស់មុខងោរអប់រ�េនៅ្រក�ង ្រស�កៃន

ដោនការអនុវត�ថ វ�កាការេផ�រមុខងោរមានភា�ប់លក�ខណ�

េខត�បាត់ដំបង

របស់មុខងោរអប់រ�េនៅ្រក�ង ្រស�កៃនេខត�បាត់ដំបង

៣៤.៥.៤.ចុះតាមដោនការអនុវត�ថ វ�កាការ�យោល័យមន�ីរ

សស ២៨. ចំនួន្រក�ង ្រស�ក ្រត�វបានចុះតាមដោនការអនុ

ជំនោញ២០វ�ស័យែដលបាន

វត�ថ វ�កាការ�យោល័យមន�ីរជំនោញ ២០ វ�ស័យែដលបាន

សមាហរណកម�ចូលក��ងរចនោសម�័ន�រដ�បាល្រក�ង ្រស�ក

សមាហរណកម�ចូលក��ងរចនោសម�័ន�រដ�បាល្រក�ង ្រស�ក

ខណ�

ខណ�

៣៤

៣៤

៣៤.៦

៣៥

៣៦

៣៤.៦.១.េរៀបចំ្របកាសស� ីពីជំនួយការហិរ��វត�� រដ�បា

សស ២៩. ្របកាសស� ីពីជំនួយការហិរ��វត��រដ�បាលឃុំ

លឃុំ សងោ�ត់

សងោ�ត់ ្រត�វបានេរៀបចំ និងដោក់ឲ្យអនុវត�

៣៤.៦.២.ផ្សព�ផ្សោយ្របកាសស� ីពីជំនួយការហិរ��វត��រដ�

សស ៣០.្របកាសស� ីពីជំនួយការហិរ��វត��រដ�បាលឃុំ

បាល ឃុំ សងោ�ត់

សងោ�ត់ ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយដល់រដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

៣៤.៦.៣.េរៀបចំ្របកាសស� ីពីចំណោយេបសកកម�ស្រមាប់

សស ៣១. ្របកាសស� ីពីចំណោយេបសសកម�ស្រមាប់រដ�

រដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ ្រត�វបានេរៀបចំ និងដោក់ឲ្យអនុវត�

៣៤.៦.៤.េរៀបចំ្របកាសស� ីពីចំណោយេល�កិច�្របជុំ សិកា�

៣៧

សាលាស្រមាប់រដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

ខ�ស់

3%

មធ្យម

2%

ខ�ស់

3%

ខ�ស់

3%

ខ�ស់

3%

ខ�ស់

3%

សស ៣២. ្របកាសស� ីពីចំណោយេល�កិច�្របជុំ សិកា�
សាលាស្រមាប់រដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ ្រត�វបានេរៀបចំ
និងដោក់ឲ្យអនុវត�

� េឆា�ះេទៅគណេនយ្យភាពសមិទ�កម�
ែផ�កទី/េខឿនទី ៤៖ ការប�� ប់ការេ្រត�មខ�ន
ែផ�កទី៥៖ ការគាំ្រទកម� វ�ធីែកទ្រមង់្របកបេដោយចីរភាព និងភាព្របទាក់្រកឡោគា�ៃនការែកទ្រមង់េផ្សងេទៀត

៣៨

៥១

៥១.១

៥១.១.១.េរៀបចំកិច�្របជុំ្របចាំែខតាមដោនវឌ្ឍនភាពៃន

សស ១. កិច�្របជុំ្របចាំែខតាមដោនវឌ្ឍនភាពៃនការអនុ

ការអនុវត�ែផនការសកម�ភាពៃនការែកទ្រមង់ការ

វត�ែផនការសកម�ភាពៃនការែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��

្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ

វត��សាធារណៈ ្រត�វបានេរៀបចំ

៥១.១.២.េរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព្របចាំ្រតីមាស
និង្របចាំឆា�ំៃនការអនុវត�ែផនការសកម�ភាពែកទ្រមង់ការ
៣៩

្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ របស់អគ�នោយកដោ�ន

សស ២. របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព្របចាំ្រតីមាស និង
្របចាំឆា�ំៃនការអនុវត�ែផនការសកម�ភាពែកទ្រមង់ការ
្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈរបស់អគ�នោយកដោ�ន្រត�វ
បានេរៀបចំ

៤០

៥១.៣

៥១.៣.១.េរៀបចំកិច�្របជុំ្របចាំឆា�ំ្រត�តពិនិត្យ តាមដោន

សស ៣. កិច�្របជុំ្របចាំឆា�ំ្រត�តពិនិត្យ តាមដោន និង

និងវោយតៃម�ការអនុវត�ែផនការសកម�ភាពែកទ្រមង់របស់

វោយតៃម�ការអនុវត�ែផនការសកម�ភាពែកទ្រមង់របស់

អគ�នោយកដោ�ន

អគ�នោយកដោ�ន្រត�វបានេរៀបចំ

បង��រ

សរុប

កំណត់សមា�ល់៖
១. ការដោក់ទម�ន់្រត�វែផ�កេល�ក្រមិតឣទិភាព និងសារសំខោន់ៃនសកម�ភាព , សូចនោករក��ងការចូលរួមសេ្រមចបាននូវលទ�ផលចុងេ្រកាយៃន្រកបខណ�ែផនការសកម�ភាពរួម
ដំណោក់កាលទី ៣ បូក២ ។
២. េដ�ម្បីេធ��ការកំណត់ទម�ន់សូមចុចេល�្របអប់ ឣទិភាព រួចសូមេ្រជ�សេរ�សពាក្យណោមួយៃនពាក្យ "ខ�ស,់ បង��រ, មធ្យម ឬ ទាប" ជោការេ្រសច ។
ឧទាហរណ៍

2%

100%

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុ ជា

ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

អគ្គ នាយរដ្ឋឋនរត្នាគារជាត្ិ

3
ទមងន់ផែនការសរមមភាពលមអិត្ សក្ាប់ ការអនុវត្ត
ផែនការសរមមភាពរួម ដ្ំណារ់កាលទី ៣ បូរ២ ឆ្ន ំ ២០២១

ល.រ

សគាលបំណង

ច្សកោមសរមមភាព

សរមមភាព

សូច្នាររសរមមភាព

អាទិភាព

ទមងន់

ផែនរទី/ស ឿនទី ១ ៖ ការបនត ពក្ងឹងភាពស ឿទុរច្ិត្តននថវិកា
១

ឹ ការ
១១. បន្តពង្ររ

១១.២ អន្ុវត្តគោល-

១១.២.១ ការអន្ុវត្តង្បព័ន្ធ NRMIS

អន្ុវត្តសាែលបរ (ចំណូលពីគសវាសាធារណៈ,គសវា

ង្រប់ង្ររចំណូលន្ិរការ

ន្គោបាយ ន្ិរផែទង្មរ់

សង្ាប់រដ្ឋបាលថ្នាែ់គង្កាមជាត្ិគៅ

រដ្ឋបាលចំណូលពីង្ទពយសមបត្តិរដ្ឋន្ិរចំណូលគែេរៗ

អន្ុវត្តផែន្ការង្បមូលចំ

រដ្ឋបាលចំណូលមិន្ផមន្

រាជធាន្ីភ្ាំគពញ ង្ត្ូវបាន្ដាែ់ឱ្យគង្បើ

ណូល។

ពន្ធ។

ង្បាស់ សាែលបរគៅែាុរដ្ំណាែ់កាល

) គៅរាជធាន្ីភ្ាំគពញ គៅែាុរដ្ំណាែ់កាលទី២
ជំហាន្ទី១។

ខ្ពស់

4%

ខ្ពស់

4%

ទី២ ជំហាន្ទី១។

១១.២.២ ការអន្ុវត្តង្បព័ន្ធ NRMIS
សង្ាប់រដ្ឋបាលថ្នាែ់គង្កាមជាត្ិគៅ

ដាែ់ឱ្យអន្ុវត្តជាែលូ វការគៅរដ្ឋបាលរាជធាន្ីគខ្ត្តទរ
ំ
២៥ គៅែាុរដ្ំណាែ់កាលទី២ ជំហាន្ទី១។

រាជធាន្ី គខ្ត្តទរ
ំ ២៥ ង្ត្ូវបាន្ដាែ់
ឱ្យដ្ំគណើរការជាែលូវការ ដ្ំណាែ់កាល
ទី២ ជំហាន្ទី១។
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ល.រ
២

សគាលបំណង

ច្សកោមសរមមភាព

សរមមភាព

សូច្នាររសរមមភាព

ឹ ការអន្ុវត្ត
១២. ពង្ររ

១២.២. ង្រប់ង្ររសាច់

១២.២.១ គលើែែមពស់យន្តការ

-ការពាែរសាច់ង្បាែ់ សថ ិត្គៅែាុរររវរ់ +/-៥%

ឹ ការអន្ុវត្ត
ថវិកាន្ិរពង្ររ

ង្បាែ់ ង្បែប គដាយ

ង្រប់ង្ររសាច់ង្បាែ់ គដ្ើមបីការពាែរ

-ផែន្ការនន្ការពាែររំហរូ សាច់ង្បាែ់ង្បចំឆ្ាំ២០២១

ផែន្ការចំណាយ។

ង្បសិទភា
ធ ព។

សាច់ង្បាែ់ ឱ្យកាន្់ផត្ាន្ភាពង្ត្ឹម

-របាយការណ៍នន្ការអន្ុវត្តសាច់ង្បាែ់ ែាុរង្ត្ីាសទី១

ង្ត្ូវ ន្ិរទន្់ គពលគវលា។

-ការពាែរសាច់ង្បាែ់ សថ ិត្គៅែាុរររវរ់ +/-៥%
របាយការណ៍នន្ការអន្ុវត្តសាច់ង្បាែ់ ែាុរង្ត្ីាសទី២

អាទិភាព

ទមងន់

ខ្ពស់

4%

មធ្យម

2%

-ការពាែរសាច់ង្បាែ់ សថ ិត្គៅែាុរររវរ់ +/-៥%
របាយការណ៍នន្ការអន្ុវត្តសាច់ង្បាែ់ ែាុរង្ត្ីាសទី៣
-ការពាែរសាច់ង្បាែ់ សថ ិត្គៅែាុរររវរ់ +/-៥%
របាយការណ៍នន្ការអន្ុវត្តសាច់ង្បាែ់ ង្បចំឆ្ា២
ំ ០២១
១២.២.២ តាមដាន្ការបញ្ចូ លត្ួគលខ្ -តាមដាន្ ន្ិរសហការណ៍ជាមួយ ង្ែសួរ សាថប័ន្
របស់សាមុី ង្ែសួរ សាថប័ន្ ផដ្លអន្ុ

ែាុរការ បញ្ចូ ល ត្ួគលខ្ពាែរណ៍សាច់ង្បាែ់ ែាុរ

វត្តការពាែរណ៍សាច់ង្បាែ់ របស់ខ្ួ លន្

ង្បព័ន្ធ Online Web Base Application។

មែែាុរង្បព័ន្ធ Online Web Base

-ជំរុញង្រប់ង្ែសួរ-សាថប័ន្ឱ្យបញ្ចូ ល ត្ួគលខ្

Application របស់អរគនាយែដាឋន្

ពាែរណ៍សាច់ង្បាែ់ ែាុរង្បព័ន្ធ។

រត្នាោរជាត្ិ។

-របាយការណ៍នន្ការអន្ុវត្តរបស់ង្ែសួរ-សាថប័ន្ គលើ
ការបញ្ចូ ល ត្ួគលខ្ពាែរណ៍សាច់ង្បាែ់ ែាុរង្បព័ន្ធ
Online Web Base Application។
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ល.រ
៣

សគាលបំណង

ច្សកោមសរមមភាព

សរមមភាព

សូច្នាររសរមមភាព

១៣. ផែលមអដ្ំគណើការនន្អន្ុ ១៣.២.ផែលមអដ្ំគណើរការ

១៣.២.១ តាមដាន្ការទូទត្់អាណត្្

តាមដាន្ជាង្បចំរវារ អាណត្តិមែដ្ល់អរ. រត្នាោ

វត្តថ វិកា។

ដ្ិគបើែង្បាែ់ គដ្ើមបីែុំឱ្យាន្បំណល
ុ

រជាត្ិ ន្ិរការទូទត្់ គដាយទញទិន្ាន្័ យពីង្បព័ន្ធ

ែែសទ ះ។

FMIS ជាមូលដាឋន្

អន្ុ វត្ត ន្ិ រការទូទត្់ចំណា
យ។

អាទិភាព

ទមងន់

ចំណាយែែសទ ះ = Expenditure
Arrear

ខ្ពស់

4%

ខ្ពស់

4%

ខ្ពស់

4%

ធានាឱ្យបាន្ការទូទត្់អាណត្តិគបើែ
ង្បាែ់ គដ្ើមបីែុំឱ្យាន្ចំណាយែែសទ ះ
(ែាុររយៈគពល ៦០នថៃ)។

ឹ ន្ិរពង្រែ
ី ការអន្ុ
១៣.២.២ ពង្ររ

មុខ្សញ្ញាចំណាយង្ត្ូវបាន្តាមដាន្ ន្ិរអន្ុវត្តទូទត្់

វត្តង្បព័ន្ធទូទត្់គអឡិចង្ត្ូន្ិច EFT

តាមង្បព័ន្ធ EFT

គអាយកាន្់ផត្ាន្វិសាលភាពធ្ំ
ទូលាយ ែាុរគោលបំណរកាត្់បន្ថយ
ការគង្បើង្បាស់មូលបបទន្ប័ង្ត្ ។
១៣.៣ ជំរុញការទូទត្់

១៣.៣ .១.ែត្់ង្តាតាមដាន្ថវិកា

សូចនាែរទី១៖គធ្វកា
ើ រែត្់ង្តា ន្ិរតាមដាន្ជាង្បចំ

ថវិកាបុគរង្បទន្។

បុគរង្បទន្ ន្ិរជំរុញការទូទត្់បុគរ

រាល់ការគបើែែតល់ ង្បាែ់ បុគរង្បទន្ ។

ង្បទន្ដ្ល់ង្ែសួរ សាថប័ន្ អរគភាព

សូចនាែរទី២៖គរៀបចំលិខ្ិត្ន្ិរតារារតាមដាន្

ពាែ់ព័ន្ធង្បមូលសែខីបង្ត្ជង្មះបញ្ជ ី

លមអិត្អំពីត្ួគលខ្បុគរង្បទន្មិន្ទន្់ ទទ
ូ ត្់គៅអរគ
នាយែដាឋន្ពាែ់ព័ន្ធ។
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ល.រ

សគាលបំណង

ច្សកោមសរមមភាព

សរមមភាព

សូច្នាររសរមមភាព

អាទិភាព

ទមងន់

ផែនរទី/ស ឿនទី ២ ៖ ការបនត ពក្ងឹងគ្ណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ
៤

២១.១.១ ដាែ់ឱ្យអន្ុវត្តែលូវការន្ីត្ិ វិធ្ី

សូចនាែរទី១៖ ចូលរួមែារ
ុ ការគរៀបចំន្ីត្ិ វិធ្ីថនមី ន្ការ

ី ការដាឋន្គង្បើ
ការគង្បើង្បាស់ង្បព័ន្ធបគចចែ ន្ិរការពង្រែ

ធានាចំណាយ ន្ិរទូទត្់ចំណាយគែេ

ទូទត្់ចំណាយគែេរៗ ែង្មិត្១ ន្ិរែង្មិត្២ គៅ ែសហ

វិទាព័ត្៌ាន្សង្ាប់ការ

រៗ ែង្មិត្១ ន្ិរែង្មិត្២ គៅ ែសហ វ ន្ិរ ៧ ង្ែសួរ គែេរគទៀត្តាមង្បព័ន្ធFMIS

ឹ ន្ិរ ពង្រីែ
២១.ពង្ររ

២១.១.សវ ័យង្បវត្តិែមម

ង្បាស់ ង្បព័ន្ធ FMIS។

ង្រប់ង្ររហិរញ្ាវត្ថុសា

សូចនាែរទី២៖ ជំរុញន្ិរតាមដាន្ការអន្ុវត្តន្ីត្ិ វិធ្ីថមី

វ ន្ិរ ៧ ង្ែសួរ គែេរគទៀត្។

បរគួរ

3%

បរគួរ

3%

នន្ការទូទត្់ចំណាយគែេរៗ ែង្មិត្១ ន្ិរែង្មិត្២ គៅ

ធារណៈ (FMIS)។

ែសហវ ន្ិរ ៧ ង្ែសួរគែេរគទៀត្តាមង្បព័ន្ធ FMIS។

២១.២ សនាធន្ែមម ង្បព័ន្ធ ២១.២.១ គរៀបចំការគធ្វើ សនាធន្ែមម
FMIS ជាមួយង្បព័ន្ធបច្

-សូចនាែរទី១៖ត្ួគលខ្ការខ្ចី ន្ិរឱ្យខ្ចីពីង្បព័ន្ធ

ត្ួគលខ្ការខ្ចី ន្ិរការឱ្យខ្ចី គដ្ើមបីគធ្វើ

DMFAS ឆាសទី១ ឆ្ាំ N-1 ង្ត្ូវបាន្ែត្់ង្តា ែាុរ

គចែវិទាព័ត្៌ាន្សំខា

បចចុបបន្ាភាពន្ិរែត្់ង្តាត្ួគលខ្ គន្ះ

ង្បព័ន្ធ FMIS

ន្់ៗគែេរគទៀត្។

ឱ្យបាន្ទន្់គពលគវលា។

-សូចនាែរទី២៖ត្ួគលខ្ការខ្ចី ន្ិរឱ្យខ្ចីពីង្បព័ន្ធ
DMFAS ឆាសទី២ ឆ្ាំ N-1 ង្ត្ូវបាន្ែត្់ង្តា ែាុរ
ង្បព័ន្ធ FMIS
-សូចនាែរទី៣៖ត្ួគលខ្ការខ្ចី ន្ិរឱ្យខ្ចីពីង្បព័ន្ធ
DMFAS ង្ត្ីាសទី១ ឆ្ាំ N ង្ត្ូវបាន្ែត្់ង្តា ែាុរ
ង្បព័ន្ធ FMIS
សូចនាែរទី៤៖ត្ួគលខ្ការខ្ចី ន្ិរឱ្យខ្ចីពីង្បព័ន្ធ
DMFAS ង្ត្ីាសទី២ ឆ្ាំ N ង្ត្ូវបាន្ែត្់ង្តាែាុរង្បព័ន្ធ
FMIS។
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ល.រ

សគាលបំណង

ច្សកោមសរមមភាព

សរមមភាព

សូច្នាររសរមមភាព

២១.២.២ ការគធ្វស
ើ នាធន្ែមមរបាយ

-រណន្ីចំន្ួន្ ១០៥ រណន្ី ង្ត្ូវបាន្សនាធន្ែមម

ការណ៍ធ្នាោរជាមួយធ្នាោរជាត្ិ

គដ្ើមបីគធ្វើ Bank Reconcile ង្បចំនថៃ។

នន្ែមពុជា គដ្ើមបីគធ្វើ Bank Reconcile

-គធ្វស
ើ នាធន្ែមមរណន្ីចំន្ួន្ ១០៥ ពីង្បព័ន្ធធ្នាោរ

គអាយទន្់គពលគវលា។

ជាត្ិនន្ែមពុជា

អាទិភាព

ទមងន់

បរគួរ

3%

មធ្យម

2%

បរគួរ

3%

-របាយការណ៍នន្ការគធ្វើ Bank Reconcile ពីង្បព័ន្ធ
ធ្នាោរជាត្ិនន្ែមពុជា ង្បចំនថៃ។
ឹ គលើសមត្ថ
២១.៤. ពង្ររ

២១.៤.១ សិែារបាយការណ៍បូែ

-សូចនាែរទី១៖ របាយការណ៍បូែសរុបឆ្ាំ N-1 នន្

ភាពអាែគង្បើង្បាស់ ន្ិរ

សរុបនន្ការអន្ុវត្តថ វិកានដ្រូរង្សប

ការអន្ុវត្តថ វិកានដ្រូរង្សបតាមាត្ិកាថវិការដ្ឋ ង្ត្ូវ

ង្បព័ន្ធ FMIS។

តាមាត្ិកាថវិការដ្ឋ គដ្ើមបីពិន្ិត្យលទធ

បាន្គែញើរ មែអរគ .រត្នាោរជាត្ិ

ភាពការែត្់ង្តាចំណាយថវិកានដ្រូរ

សូចនាែរទី២៖ពិន្ិត្យសិែារបាយការណ៍របស់អរគ

អភ្ិវឌ្ឍន្៍ែាុរង្បព័ន្ធ FMIS។

ភាពអន្ុវត្តថ វិកានដ្រូរ គដ្ើមបីគែទៀរផ្ទទត្់តាមទង្មររ
បាយការណ៍ផដ្លបាន្ង្បកាសជាទង្មរ់គអាយអរគ
ភាពអន្ុវត្តថ វិកានដ្រូរ គដ្ើមបីអន្ុវត្ត។

២១.៤.២ ជំរុញការែត្់ង្តាចំណាត្់

ចូលរួមជំរុញការែត្់ង្តាចំណាត្់ថ្នាែ់មុខ្ងារន្ិរចំ

ថ្នាែ់មុខ្ងារន្ិរចំណាត្់ថ្នាែ់

ណាត្់ថ្នាែ់ភ្ូមិសាស្រសត ឱ្យបាន្ង្សបតាមលិខ្ិត្បទដាឋន្

ភ្ូមិសាស្រសត ឱ្យបាន្អន្ុវត្តគពញគលញ

រត្ិយុត្តជាធ្រាន្ែាុរង្បព័ន្ធFMIS។

អន្ុគលាមតាម COFOG ន្ិរលិខ្ិត្
បទដាឋន្រត្ិយុត្ជាធ្រាន្។
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ល.រ
៥

សគាលបំណង

ច្សកោមសរមមភាព

សរមមភាព

សូច្នាររសរមមភាព

ឹ ការអន្ុវត្ត
២២.ពង្ររ

២២.២. គរៀបចំរបាយ

២២.២.១.គរៀបចំរបាយការណ៍ហរិ ញ្ា

-សូចនាែរទី១៖ បញ្ច ប់ការគរៀបចំគសចែតីង្ពាររបាយ

ង្បព័ន្ធរណគន្យយ ង្បព័ន្ធ

ការណ៍ហរិ ញ្ាវត្ថុគចញ ពី

វត្ថុគចញ ពី FMIS ទន្់ គពលគវលា

ការណ៍ហរិ ញ្ាវត្ថុ IPSAS Cash Basisឆ្ាំ២០១៩ ន្ិរ

ែត្់ង្តា ន្ិរង្បព័ន្ធរបាយ

FMIS ទន្់គពលគវលា

ង្សបតាមសត រ់ដារណគន្យយសាធារ

បញ្ជូ ន្គៅពិគង្ោះគោបល់បផន្ថមជាមួយង្ែុមង្បឹែា

ការណ៍ថមី។

ង្សបតាមសត រ់ដា

ណៈ។

ជាត្ិរណគន្យយ

រណគន្យយសាធារណៈ

-សូចនាែរទី២៖ របាយការណ៍ហរិ ញ្ាវត្ថុ IPSAS

ែមពុជា។

Cash Basisឆ្ាំ២០១៩ ង្ត្ូវបាន្គរៀបចំគលើមូលដាឋន្

អាទិភាព

ទមងន់

ខ្ពស់

4%

ខ្ពស់

4%

ខ្ពស់

4%

ង្បព័ន្ធ FMIS រួចរាល់គៅង្ត្ីាសទី២ ឆ្ាំ២០២១
-សូចនាែរទី៣៖ គសចែតីង្ពារនន្របាយការណ៍ហិរញ្ា
វត្ថុ IPSAS Cash Basis ឆ្ាំ២០២០ ង្ត្ូវបាន្គរៀបចំ
ន្ិរបញ្ជូ ន្គៅពិគង្ោះគោបល់បផន្ថមជាមួយង្ែុម
ង្បឹែាជាត្ិ រណគន្យយ។
២២.២.២ ផែលមអរបាយការណ៍

របាយការណ៍ហរិ ញ្ាវត្ថុឆ្ាំ២០១៩ តាមសត រ់ដារ

ហិរញ្ាវត្ថុង្សបតាម IPSAS Cash

IPSAS Cash Basis ង្ត្ូវបាន្ផែលមអ។

Basis។
២២.២.៣ ែលិត្តារារឧបសមព័ន្ធ

សូចនាែរទី១៖ចូលរួមគរៀបចំែលិត្ន្ិរគធ្វគើ ត្សត

ចំណូល ចំណាយភាជប់តាមចាប់

សាែលបរន្ូវតារារឧបសមព័ន្ធចំណូល ចំណាយភាជប់

ទូទត្់ង្បចំឆ្ាំ គចញពីង្បព័ន្ធFMIS

តាមចាប់ទទ
ូ ត្់ង្បចំឆ្ាំ គចញពីង្បព័ន្ធ FMIS។

គៅតាម ចំណាត្់ថ្នាែ់នន្ាត្ិកា
ថវិកាសំខាន្់ៗ។
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ល.រ

សគាលបំណង

ច្សកោមសរមមភាព

សរមមភាព

សូច្នាររសរមមភាព

២២.២.៤ គរៀបចំ ន្ិរគែញើជូន្អាជាញធ្

ឹ ន្ិរជង្មុញឱ្យង្ែសួរ សាថប័ន្
សូចនាែរទី១៖ពង្ររ

រសវន្ែមមជាត្ិន្ូវគសចែតីង្ពារបឋម

គរៀបចំរបាយការណ៏សគង្មចទូទត្់ គដ្ើមបីគធ្វកា
ើ រគែទៀរ

ចាប់ទទ
ូ ត្់ថ វិកាទូគៅរបស់រដ្ឋង្បចំ

ផ្ទទត្់។

ឆ្ាំ អំឡុរគពលគធ្វស
ើ វន្ែមមបញ្ញជែ់

សូចនាែរទី២៖គរៀបចំ ន្ិរគែញើជូន្អាជាញធ្រសវន្ែមម

គលើគសចែតីង្ពារចាប់ទទ
ូ ត្់ថ វិកា

ជាត្ិន្ូវគសចែតីង្ពារបឋមចាប់ទទ
ូ ត្់ថ វិកាទូគៅរបស់

ង្បចំឆ្ាំែាុររយៈគពល ៦ផខ្ បនាទប់ពី

រដ្ឋង្បចំឆ្ាំ។

អាទិភាព

ទមងន់

ខ្ពស់

4%

បរគួរ

3%

បញ្ច ប់ការបិទបញ្ជ ីចំណូល ចំណាយ
ថវិកាង្បចំឆ្ាំ។

៦

ឹ ការង្រប់ ង្ររ
២៣.ពង្ររ

២៣.១ គរៀបចំ ន្ិរដាែ់ ឱ្្ ២៣.១.១ គរៀបចំ ន្ិរដាែ់ឱ្យអន្ុវត្ត

ង្ទពយសមបត្តិរដ្ឋ (ង្ទពយ

យអន្ុវត្តយន្តការ ន្ិរ

សែមមរយៈគពលផវរ)។

បទដាឋន្រត្ិយុត្តង្រប់ង្ររ

សូចនាែរទី១៖ គរៀបចំ ន្ិរដាែ់ឱ្យអន្ុវត្តង្បកាសសត ី

ង្បកាសសត ីពីការដាែ់ឱ្យអន្ុវត្ត Fixed ពីការដាែ់ឱ្យអន្ុវត្ត fixed assets threshold
Asset Threshold។

ង្ទពយរដ្ឋសមបត្តិរដ្ឋ។
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ល.រ
៧

សគាលបំណង

ច្សកោមសរមមភាព

សរមមភាព

សូច្នាររសរមមភាព

ឹ រណគន្យយ
២៥.ពង្ររ

២៥.២ អន្ុវត្តែិចចបញ្ជ ិកា

២៥.២.១.ង្ត្ួត្ពិន្ិត្យការអន្ុវត្តបលរ់

-សូចនាែរទី១៖ ចុះពិន្ិត្យវាយត្នមល ន្ិរត្ង្មរ់ទិស

ភាពហិរញ្ាវត្ថុគៅតាម

រណគន្យយថមី គរៀបចំ

រណគន្យយសាធារណៈគៅង្រឹះសាថន្

ការអន្ុវត្តបលរ់រណគន្យយសាធារណៈគៅង្រឹះសាថន្សា

ង្រឹះសាថន្សាធារណៈរដ្ឋ

របាយការណ៍អន្ុវត្តថ វិកា, សាធារណៈរដ្ឋបាល។

បាល ន្ិរសហង្ោសសា
ធារណៈ។

អាទិភាព

ទមងន់

ធារណៈចំន្ួន្២

របាយការណ៍ហរិ ញ្ាវត្ថុ

-សូចនាែរទី២៖ ចុះពិន្ិត្យវាយត្នមល ន្ិរត្ង្មរ់ទិស

ន្ិរវាយត្នមលសមិទែ
ធ មម

ការអន្ុវត្តបលរ់រណគន្យយសាធារណៈគៅង្រឹះសាថន្សា

នន្ការអន្ុវត្តថ វិការបស់

ធារណៈចំន្ួន្ ២បផន្ថមគទៀត្

ង្រឹះសាថន្ សាធារណៈរដ្ឋ

-សូចនាែរទី៣៖ ចុះពិន្ិត្យវាយត្នមល ន្ិរត្ង្មរ់ទិស

បាល ន្ិរសហង្ោស

ការអន្ុវត្តបលរ់រណគន្យយសាធារណៈគៅង្រឹះសាថន្សា

សាធារណៈ។

ធារណៈចំន្ួន្២បផន្ថមគទៀត្

ខ្ពស់

4%

ខ្ពស់

4%

-សូចនាែរទី៤៖ ចុះពិន្ិត្យវាយត្នមល ន្ិរត្ង្មរ់ទិស
ការអន្ុវត្តបលរ់រណគន្យយសាធារណៈគៅង្រឹះសាថន្សា
ធារណៈចំន្ួន្២បផន្ថមគទៀត្។

ឹ ការអន្ុវត្តែិចច
២៥.២.២. ពង្ររ

សូចនាែរទី១៖ គធ្វកា
ើ របូែសរុបរបាយការណ៍ហិរញ្ា

បញ្ជ ិការណគន្យយរបស់ង្រឹះសាថន្សា

វត្ថុឆ្ាំ២០២០ របស់ង្រឹះសាថន្សាធារណៈរដ្ឋបាល

ធារណៈរដ្ឋបាល។

ផដ្លបាន្គែញើមែអរគនាយែដាឋន្រត្ោរជាត្ិ។
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ល.រ

សគាលបំណង

ច្សកោមសរមមភាព

សរមមភាព

សូច្នាររសរមមភាព

២៥.២.៣. ការគរៀបចំរបាយការណ៍

-សូចនាែរទី១៖ង្បជុំត្ង្មរ់ទស
ិ គលើការអន្ុវត្តែិចច

ហិរញ្ាវត្ថុរបស់ង្រឹះសាថន្សាធារណៈ

បញ្ជ ិការណគន្យយរបស់ង្រឹះសាថន្សាធារណៈរដ្ឋបាល។

រដ្ឋបាលង្សបតាមបទដាឋន្រត្ិយុត្ត

-សូចនាែរទី២៖ង្បជុំផណនាំ សតីពីការបិទបញ្ជ ី

ផដ្លាន្ជាធ្រាន្ ន្ិរទន្់ គពលគវ

រណគន្យយង្បចំឆ្ាំ ន្ិរទិសគៅអន្ុវត្តឆ្ាំបនាទប់របស់

លា។

ង្រឹះសាថន្សាធារណៈរដ្ឋបាល។

អាទិភាព

ទមងន់

ខ្ពស់

4%

ខ្ពស់

4%

ផែនរទី/ស ឿនទី ៤៖ ការបញ្ច ប់ការសក្ត្ៀម ន
ួល សឆ្ពោះសៅគ្ណសនយយភាពសមិទធរមម
៨

៤១.ដាែ់ឱ្យអន្ុវត្តង្បព័ន្ធ

៤១.១. គរៀបចំ ន្ិរអន្ុ

៤១.១.១. ដ្ឹែនាំ ង្ត្ួត្ពិន្ិត្យគធ្វើ

សូចនាែរទី១៖គរៀបចំគសចែតីង្ពារអន្ុង្ែឹត្យ ៨២ សត ី

ថវិកាព័ត្៌ាន្សមិទែ
ធ មម។

វត្តលិខ្ិត្បទដាឋន្រត្ិ

បចចុបបន្ាភាពអន្ុង្ែឹត្យ គលខ្ ៨២ សត ី

ពីបទបញ្ញជទូគៅ នន្ រណគន្យយសាធារណៈ ថមី ន្ិរ

យុត្តសង្ាប់ការអន្ុវត្ត

ពីបទបញ្ញជទូគៅ នន្ រណគន្យយសា

ដាែ់ជូន្ថ្នាែ់ដ្ឹែនាំ អរគនាយែដាឋន្ពាែ់ព័ន្ធ ពិន្ិត្យ។

ថវិកាសមិទែ
ធ មម។

ធារណៈ។
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ល.រ

សគាលបំណង

ច្សកោមសរមមភាព

សរមមភាព

សូច្នាររសរមមភាព

អាទិភាព

ទមងន់

ផែនរទី៥៖ ការគាំក្ទរមម វិធីផរទក្មង់ក្បរបសដ្ឋយច្ីរភាព និងភាពក្បទារ់ក្រឡាគានននការផរទក្មង់សែេងសទៀត្
៩

ឹ ភាពជាអាែ
៥១. ពង្ររ

៥១.១. គរៀបចំ, អន្ុវត្ត

ឹ ឆន្ទៈ ែំផណទង្មរ់
៥១.១.១. ពង្ររ

របាយការណ៍វឌ្ឍន្ភាពនន្ការអន្ុវត្ត GDAP ង្បចំង្ត្ី

ដ្ឹែនាំ ន្ិរសមត្ថភាព

ន្ិររាយការណ៍ពីវឌ្ឍន្

ភាពជាាចស់ការន្ិរការទទួលខ្ុស

ាសង្ត្ូវបាន្គរៀបចំែតល់ជូន្ អ រ ហ ទន្់ គពលគវលា

ែាុរការង្រប់ង្ររ ភាពជា

ភាព ន្ិរការសគង្មចបាន្

ង្ត្ូវគលើភាពទន្់ គពលគវលានន្ការែតល់

ាចស់ ន្ិរការទទួលខ្ុស

ន្ូវផែន្ការសែមមភាព

របាយការណ៍វឌ្ឍន្ភាពនន្ការអន្ុវត្ត

ង្ត្ូវែាុរការផែទង្មរ់។

ន្ិរគោលគៅសមិទែ
ធ មម

GDAP ង្បចំង្ត្ីាស មែ អ រ ហ។

ោ៉ារយូរែាុរអំឡុរ ៥ នថៃ បនាទប់ពីកាលែំណត្់នន្
កាលបរិគចេទ។
មធ្យម

2%

បរគួរ

3%

ង្បចំឆ្ាំ។

៥១.១.២. ការវាយត្នមលលទធែលនន្

របាយការណ៍វឌ្បន្ភាពង្បចំង្ត្ីាស នន្អន្ុវត្ត

របាយការណ៍វឌ្ឍន្ភាព ផដ្ល

ផែន្ការសែមមភាព GDAP ឆ្ាំ២០២១ របស់អរគ

សគង្មចបាន្គលើការអន្ុវត្តផែន្ការ

នាយែដាឋន្រត្នាោរជាត្ិ ង្ត្ូវបាន្ង្ត្ួត្ពិន្ិត្យន្ិរ

សែមមភាព GDAP ២០២១ របស់អរគ

វាយត្នមលជាលទធែលសគង្មចបាន្។

នាយែដាឋន្រត្នាោរជាត្ិ។
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ល.រ

សគាលបំណង

ច្សកោមសរមមភាព

សរមមភាព

សូច្នាររសរមមភាព

៥១.២. ែសារសមត្ថភាព

ឹ សមត្ថភាព មស្រន្តី
៥១.២.១.បន្តពង្ររ

ឹ សមត្ថភាពមស្រន្តី ជំនាញ នន្ង្ែសួរ សាថប័ន្ ផដ្ល
ពង្ររ

សង្ាប់អន្ុវត្តែមម វិធ្ីផែ

ជំនាញនន្ង្ែសួរ សាថប័ន្ ពាែ់ព័ន្ធ

អន្ុវត្តថ វិកាែមម វិធ្ី គដាយង្ត្ូវបណតុះបណា
ត លបផន្ថមឱ្យ

ទង្មរ់ការង្រប់ង្ររហិរញ្ា

អំពីការអន្ុវត្តថ វិកាែមម វិធ្ី។

ង្សបតាមឯែសាររត្ិយុត្តថមីៗ ផដ្លបាន្គធ្វប
ើ ចចុបបន្ាភាព

វត្ថុសាធារណៈ ដ្ំណាែ់

មធ្យម

2%

ខ្ពស់

4%

រជាត្ិ។

៥១.៣ បគរកន្
ើ ការយល់

ឹ សមត្ថភាពមស្រន្តី
៥១.៣.១ បន្តពង្ររ

សូចនាែរទី១៖ មស្រន្តីរត្នាោរគខ្ត្តចំន្ួន្ ៦ ង្ត្ូវបណតុះបណ្

ដ្ឹរ ការចូលរួម ន្ិរែិចច

រត្នាោររាជធាន្ី គខ្ត្ត គលើការគង្បើ

ឹ សមត្ថភាពបផន្ថម គលើការគង្បើង្បាស់ង្បព័ន្ធ
តាល គដ្ើមបីពង្ររ

សហការអន្ុវត្តការងារផែ

ង្បាស់ ង្បព័ន្ធ FMIS។

វត្ថុសាធារណៈ។

ទមងន់

ពាែ់ព័ន្ធគៅន្ឹ រសមត្ថែិចចរបស់អរគនាយែដាឋន្រត្នាោ

កាលទី៤។

ទង្មរ់ការង្រប់ង្ររហិរញ្ា

អាទិភាព

FMISគដាយង្ែុមមស្រន្តីជំនាញង្បចំការ នន្អរគនាយែដាឋន្
រត្នាោរជាត្ិ។
សូចនាែរទី២៖ មស្រន្តីរត្នាោរគខ្ត្តចំន្ួន្ ៦ ង្ត្ូវបណតុះបណ្
ឹ សមត្ថភាពបផន្ថម គលើការគង្បើង្បាស់ង្បព័ន្ធ
តាល គដ្ើមបីពង្ររ
FMISគដាយង្ែុមមស្រន្តីជំនាញង្បចំការ នន្អរគនាយែដាឋន្
រត្នាោរជាត្ិ។
សូចនាែរទី៣៖ មស្រន្តីរត្នាោរគខ្ត្តចំន្ួន្ ៦ ង្ត្ូវបណតុះបណ្
ឹ សមត្ថភាពបផន្ថម គលើការគង្បើង្បាស់ង្បព័ន្ធ
តាល គដ្ើមបីពង្ររ
FMISគដាយង្ែុមមស្រន្តីជំនាញង្បចំការ នន្អរគនាយែដាឋន្
រត្នាោរជាត្ិ។
សូចនាែរទី៤៖ មស្រន្តីរត្នាោរគខ្ត្តចំន្ួន្ ៦ ង្ត្ូវបណតុះបណ្
ឹ សមត្ថភាពបផន្ថម គលើការគង្បើង្បាស់ង្បព័ន្ធ
តាល គដ្ើមបីពង្ររ
FMISគដាយង្ែុមមស្រន្តីជំនាញង្បចំការ នន្អរគនាយែដាឋន្
រត្នាោរជាត្ិ។
11/ 12

្រពះរោជោណោច្រកកម��ជោ

ជោតិ សាសនោ ្រពះមហាក្ស្រត
្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��
អគ� នោយកដោ�នលទ� កម�សាធារណៈ
ទម�ន់ែផនការសកម�ភាពលម�ិត ស្រមាប់ការអនុវត� ែផនការសកម�ភាពរួម
ដំណោក់កាលទី៣ បូក២ ឆា� ំ ២០២១ របស់អគ� នោយកដោ�នលទ� កម�សាធារណៈ
ល.រ

េគាលបំណង

ចេងោ�ម

សកម�ភាព

សកម�ភាព

សូចនោករសកម�ភាព

ឣទិភាព

ទម�ន់

ែផ�កទី/េខឿនទី ១ ៖ ការបន� ព្រងឹងភាពេជឿទុកចិត�ៃនថវ�កា
១

១៣

១៣.១

១៣.១.១. វ�េសាធនកម�ច្បាប់ស�ីពីលទ�កម�សាធារណៈ

សស. ១. េសចក�ី្រពាងច្បាប់ស�ីពី វ�េសាធនកម�ច្បាប់ស�ីពី

ឆា�ំ២០១២

លទ�កម�សាធារណៈ្រត�វបានដោក់្របជុំក្រមិតថោ�ក់ដឹកនោំ
្រកសួង និង ដោក់ឆ�ង គណៈកមា�ធិការេគាលនេយោបាយ

ខ�ស់

13%

បង��រ

10%

េសដ�កិច�និងហិរ��វត��្របជុំពិនិត្យនិងអនុម័ត
២

១៣.១.២. ជំរុញការអនុម័តែផនការលទ�កម�្របចាំឆា�ំ

សស. ១. ចំនួន % ៃនេសចក�ី្រពាងែផនការលទ�កម�្របចាំ
ឆា�ំ២០២២ ្រត�វបានពិនិត្យនិងអនុម័តមុនៃថ�ទី ៣១ ែខធ��
មុនឆា�ំអនុវត�ថ វ�កា

៣

៤

១៣.១.៣. បន�េរៀបចំបេង�ើត្របព័ន�ស�ង់ដោរតៃម�ស្រមាប់

សស ១. េសចក�ី្រពាងបឋមស� ីពីស�ង់ដោរតៃម�ស្រមាប់

អនុវត�ក�ងកិច�លទ�កម�សាធារណៈ

អនុវត�ក�ងកិច�លទ�កម�សាធារណៈ្រត�វបានេរៀបចំ

១៣.១.៤. បន�ព្រងង
ឹ តមា�ភាព គណេនយ្យភាព និងការ

សស ១.

្របកួត្របែជងក��ងកិច�លទ�កម�សាធារណៈ

-ចំនួន % ៃនែផនការលទ�កម�ែដលបានអនុម័ត ្រត�វបាន

បង��រ

10%

បង��រ

10%

បង��រ

10%

មធ្យម

6%

មធ្យម

6%

ផ្សព�ផ្សោយេលើេគហទំព័ររបស់ GDPP
-លិខិត្របគល់កិច�សន្យោ ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយេលើេគហទំព័រ
របស់ GDPP ឱ្យបានទាន់េពលេវលា
-របាយការណ៍្រត�តពិនិត្យកិច�លទ�កម�តាមេ្រកាយ្របចាំឆា�ំ
្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយេលើេគហទំព័ររបស់ GDPP ឱ្យបានទាន់
េពលេវលា
សស ២. ្រពឹត�ិប្រតស� ិតិលទ�កម�សាធារណៈ ្រត�វបាន

៥

េរៀបចំ និងផ្សព�ផ្សោយេលើេគហទំព័រ
៦

១៣.១.៥. េរៀបចំែកលម�េសៀវេភៅែណនោំ ស�ីពីការ្រត�តពិនិត្យ

សស ១. េសចក�ី្រពាងបឋមការែកលម�េសៀវេភៅែណនោំ

កិច�លទ�កម�តាមេ្រកាយ

ស� ីពីការ្រត�តពិនិត្យតាមេ្រកាយ្រត�វបានដោក់្របជុំអន�រអគ�
នោយកដោ�ន

៧

១៣.១.៦. េរៀបចំេធ�ើបច��ប្បន�ភាពអនុ្រកឹត្យស� ីពីែបបបទនិង

សស ១. របាយការណ៍ស�ីពីការពិនិត្យ និងែកលម�េលើ

នីតិ វ�ធីៃនការប�ឹង និងការេដោះ្រសាយបណ�ឹងតវោ�

អនុ្រកឹត្យស� ីពីែបបបទនិងនីតិ វ�ធីៃនការប�ឹង និងការេដោះ
្រសាយបណ�ឹងតវោ� ដោក់ជូនថោ�ក់ដឹកនោំ

៨

១៣.១.៧. បន�សិក្សោអំពីការេ្របើ្របាស់លទ�កម�រដោ�ភិបាល

សស ១. សហការជោមួយ្រក�មការងោរ FMWG េលើការ

តាម្របព័ន�េអឡិច្រត�និច (e-GP)

េរៀបចំនិងដោក់ឱ្យដំេណើរការមុខងោរលទ�កម�េពញេលញ
េនៅ្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� , ្រកសួងសា�ប័ន និង

បង��រ

10%

បង��រ

10%

បង��រ

10%

មធ្យម

6%

អង�ភាពពាក់ព័ន�
៩

១០

១៣.៣

១៣.១.៨. េរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពៃនការយុទសា
� �ស�

សស ១. %ៃនការអនុវត�ែផនការសកម�ភាពយុទសា
� �ស�

ៃនការែកទ្រមង់្របព័ន�លទ�កម�សាធារណៈឆា�ំ ២០១៩-២០២៥

ែកទ្រមង់្របព័ន�លទ�កម�សាធារណៈឆា�ំ ២០១៩-២០២៥

១៣.៣.១. េរៀបចំ េគាលការណ៍ែណនោំ ស�ីពី Coporate

សស ១. ្របកាសដោក់ឱ្យេ្របើ្របាស់ ៃនេគាលការណ៍ែណនោំ ស្

agreement (ស្រមាប់រជ�េទយ្យបុេរ្របទាន)

តីពី Coporate agreement (ស្រមាប់រជ�េទយ្យបុេរ្របទាន)
្រត�វបានេរៀបចំ និងផ្សព�ផ្សោយ

ែផ�កទី៥៖ ការគាំ្រទកម� វ�ធីែកទ្រមង់្របកបេដោយចីរភាព និងភាព្របទាក់្រកឡោគា�ៃនការែកទ្រមង់េផ្សងេទៀត
១៩

៥១

៥១.១

៥១.១.១.េរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពៃនការអនុវត� GDAP

សស ១. របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពៃនការអនុវត� GDAP

(3+2) ្របចាំ្រតីមាស និង្របចាំឆា�ំ និងេផ�ើជូន អគហ ឲ្យបាន

(3+2) ្របចាំ្រតីមាស និង្របចាំឆា�ំ របស់ GDPP ្រត�វបាន

ទាន់េពលេវលា

េរៀបចំ
សរុប

ៃថ�

បានេឃើញ និងេគារពជូន ឯកឧត�ម្របតិភូរោជរដោ�ភិបាល

បានេឃើញនិងឯកភាព

ែខ

រោជធានីភ�ំេពញ ៃថ�ទី

ឆា�ំឆ�វ ្រតីសក
័ ព.ស.២៥៦៥
ែខ

100%

ឆា�ំ២០២១

្របតិភូរោជរដោ�ភិបាលទទួលបន�� កជោអគ� នោយក
អគ� នោយកដោ�នលទ� កម�សាធារណៈ

ៃថ�

េមតា�ពិនិត្យសេ្រមចដ៏ខ�ង់ខ�ស់
ែខ

រោជធានីភ�ំេពញ ៃថ�ទី

ែខ

ឆា�ំឆ�វ ្រតីស័ក ព.ស.២៥៦៥

អនុ្របធានគេ្រមាង
ហួត វឌ្ឍនោ

ឆា�ំ២០២១

ៃថ�ច័ន� ៦េកើត ែខេជស� ឆា�ំឆ�វ ្រតីស័ក ព.ស.២៥៦៥
រោជធានីភ�ំេពញ ៃថ�ទី១៧ ែខឧសភា ឆា�ំ២០២១
អ�កេរៀបចំ

ជុំ ភ�កា�

្រកសួងេសដ�កិច�នង
ិ ហិរ�� វត�ុ

អគ�េលខធិករដ�ន

ទម�ន់ែផនការសកម�ភាពលម�ិត ស្រមាប់ការអនុវត�
ែផនការសកម�ភាពរួម ដំណោក់កាលទី ៣ បូក២ ឆា� ំ ២០២១

ល.រ

េគាលបំណង

ចេងោ�មសកម�ភាព

សកម�ភាព

សូចនោករសកម�ភាព

ឣទិភាព

ទម�ន់

ែផ�កទី/េខឿនទី ១ ៖ ការបន�ព្រងង
ឹ ភាពេជឿទុកចិត�ៃនថវ�កា

១

១១

១១.២

១១.២.១ េរៀបចំែកលម� និងកសាងអភិវឌ្ឍ្របព័ន�

្របព័ន� NRMIS ្រត�វបានអភិវឌ្ឍបែន�មនិងព្រងង
ឹ

្រគប់្រគងចំណូលមិនែមនសារេព�ពន� (NRMIS)

ែផ�កសុវត�ិភាព េដ�ម្បីគាំ្រទដល់ការព្រងីក វ�សាលភាព
េទៅកាន់មន�ីរជំនោញ និងរដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

ខ�ស់

4%

ខ�ស់

4%

បង��រ

3%

ស្រមាប់ដំណោក់កាលទី២

២

១២

១២.១

១២.១.១ េរៀបចំបូកសរុបរបាយការណ៍្រត�តពិនិត្យ

របាយការណ៍្រត�តពិនិត្យ និងវោយតៃម�ការអនុវត�

និងវោយតៃម�ការអនុវត�ថ វ�កា្របចាំឆា�ំ ២០២០ និង

ថវ�កា្របចាំឆា�ំ ២០២០ និងពាក់កណោ
� លឆា�ំ ២០២១

ពាក់កណោ
� លឆា�ំ២០២១ របស់ កសហវ.

របស់ កសហវ. ្រត�វបានេរៀបចំ និងដោក់ជូនថោ�ក់
ដឹកនោំដឹកនោំ្របជុំជោមួយអង�ភាពថវ�កា ៃនកសហវ .

១២.១.២. ែកលម�េល�ការអនុវត� និងេ្រប�្របាស់្របព័ន�
Database ស្រមាប់្រគប់្រគងការអនុវត�សន�ិធិឥណ
៣

១២

១២.១

ទានថវ�ការបស់កសហវ.

្របព័ន� Database ស្រមាប់ការ្រគប់្រគងការអនុវត�សនិ្
នធិឥណទានថវ�កាែដលបងោ�ញឥណទានដល់ក្រមិត
អង�ភាពថវ�កាថោ�ក់កណោ
� លៃនកសហវ ្រត�វបានែក
លម�និង្រត�តពិនិត្យវោយតៃម�ពី្របសិទភា
� ពការ
អនុវត�

៤

១២

១២.១

១២.១.៣. េរៀបចំេគាលការណ៍ែណនោំស�ីពី វ�ធាន និង

េគាលការណ៍ែណនោំស�ីពី វ�ធាន និងនីតិ វ�ធីលម�ិត ៃន

នីតិ វ�ធីលម�ិត ៃនការទូទាត់ថ វ�កាបុេរ្របទាននិង

ការទូទាត់ថ វ�កាបុេរ្របទាន និងរជ�េទយ្យបុេរ្របទាន

រជ�េទយ្យបុេរ្របទានស្រមាប់េ្រប�្របាស់ៃផ�ក�ងអគ�

ស្រមាប់េ្រប�្របាស់ៃផ�ក�ងអគ�េលខោធិការដោ�ន កសហវ

េលខោធិការដោ�ន កសហវ

បង��រ

3%

បង��រ

3%

បង��រ

3%

ទាប

1%

មធ្យម

2%

្រត�វបានេរៀបចំេសចក�ី្រពាងចុងេ្រកាយ្រតឹមក្រមិត
អគ�េលខោធិការដោ�ន

ែផ�កទី/េខឿនទី ២ ៖ ការបន�ព្រងឹងគណេនយ្យភាពហិរ��វត��
២១.១.១. េរៀបចំទ្រមង់របាយការណ៏ស្រមាប់តាមដោន ទ្រមង់របាយការណ៍ស្រមាប់តាមដោន និងបូកសរុប
៥

២១

២១.១

និងបូកសរុបការអនុវត�ចំណោយថវ�កាតាមបួនមុខ
ស��ចំណោយរបស់អគ�េលខោធិការដោ�ន កសហវ

ការអនុវត�ចំណោយថវ�កាតាមបួនមុខស��ចំណោយ
របស់អគ�េលខោធិការដោ�នកសហវ ្រត�វបានេរៀបចំ
និងដោក់ឱ្យអនុវត�

៦

៧

៨

២១

២១

២១

២១.១

២១.១

២១.១

២១.១.២ សិក្សោ េរៀបចំ និងកសាងអភិវឌ្ឍកម� វធ
� ី

កម� វធ
� ីគំរូ (Prototype System)ស្រមាប់ការ

្រគប់្រគងលំហូរឯកសារពាក់ព័ន�នឹងការអនុវត�ថ វ�កា

្រគប់្រគងលំហូរឯកសារពាក់ព័ន�នឹងការអនុវត�ថ វ�កា

ផ្សោរភា�ប់នឹង្របព័ន� FMIS

បានេរៀបចំរួចរោល់

២១.១.៣ ព្រងីកការេរៀបចំបណោ
� ញអុីន្រតាណិ

បណោ
� ញអុីន្រតាណិតរួម របស់ កសហវ ្រត�វបាន

តស្រមាប់ អនុវត�គេ្រមាង FMIS េនៅជំហានបន�

េរៀបចំ និងដំេឡ�ងរួចរោល់ ស្រមាប់ការដោ�នយោ៉ងតិច

២១.១.៤ ព្រងីកបែន�មការដោ�នរបស់្របព័ន�សន�ិសីទ វ�

ការដោ�នយោ៉ងតិចចំនួន ៣០ បែន�មថ�ី

េដអូ ក��ង្រកបខណ� កម� វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគង
ហិរ��វត��សាធារណៈ គាំ្រទដល់ការផ្សព�ផ្សោយ និង
កិច�សហ្របតិបត�ិការនោនោ

៧០ ទីតាំង បែន�ម

៩

២៣

២៣.២

២៣.២.១. ព្រងឹងការកត់្រតា តាមដោន និងការចុះ

ទិន�ន័យប�� ីសារេព�ភណ�្រទព្យសម្បត�ិរដ�ឆា�ំ ២០២០

ប�� ីសារេព�ភណ�្រទព្យសម្បត�ិរដ�របស់កសហវក��ង

របស់អង�ភាពេ្រប�្របាស់ថោ�ក់កណោ
� លចំនួន ២៣ និង

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យប�� ីសារេព�ភណ�្រទព្យសម្បត�ិ

ថោ�ក់មូលដោ�នចំនួន ២៥រោជធានី េខត� ៃនកសហវ

រដ� (SAMIS) និងេធ��បច��ប្បន�ភាពជោ្របចាំ

្រត�វបានេធ��បច��ប្បន�ភាពស្រមាប់ប��� លក��ង្របព័ន�

ខ�ស់

4%

ខ�ស់

4%

ខ�ស់

4%

SAMIS

១០

២៣

២៣.២

២៣.២.២.ស្រមបស្រម�ល និងព្រងីកការដោក់ឱ្យអនុ

អង�ភាពេ្រប�្របាស់ថោ�ក់មូលដោ�នចំនួន ២៥រោជធានី

វត�្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យប�� ីសារេព�ភណ�្រទព្យ

េខត� ៃនកសហវ ្រត�វបានស្រមបស្រម�ល និងផ�ល់

សម្បត�ិរដ� (SAMIS) ស្រមាប់អង�ភាពេ្រប�្របាស់ េនៅ

User ស្រមាប់េ្រប�្របាស់្របព័ន� SAMIS

ថោ�ក់ មូលដោ�ន ៃនកសហវ
.
២៣.២.៣. េរៀបចំែកលម� និងអភិវឌ្ឍ្របព័ន�
្រគប់្រគងទិន�ន័យប�� ីសារេព�ភណ�្រទព្យសម្បត�ិរដ�
១១

២៣

២៣.២

(SAMIS) ស្រមាប់េ្រប�្របាស់ៃផ�ក�ង កសហវ.

មុខងោរជ្រមះ និងមុខងោរប�� ីសារេព�ភណ�របស់្របព័ន�
SAMIS ្រត�វបានែកលម�េដោយអនុេលាមតាមេគាល
ការណ៍ែណនោំ និងលិខិតបទដោ�នគតិយុត�ជោធរមាន
-របាយការណ៍្រត�តពិនិត្យវោយតៃម�េល�ការែកលម�
និងអភិវឌ្ឍមុខងោរទាំងពីរ

២៣.២.៤. គាំ្រទបេច�កេទសេល�ការេរៀបចំ និង
១២

២៣

២៣.២

អង�ភាពេ្រប�្របាស់ថោ�ក់កណោ
� លចំនួន ២៣ និងថោ�ក់

្រគប់្រគងប�� ីសារេព�ភណ�្រទព្យសម្បត�ិរដ�របស់កសហវ មូលដោ�នចំនួន ២៥ រោជធានី េខត� ៃនកសហវ.្រត�វ
បានគាំ្រទបេច�កេទសេល�ការេរៀបចំ និង្រគប់្រគង

ខ�ស់

4%

ខ�ស់

4%

ខ�ស់

4%

បង��រ

3%

ខ�ស់

4%

តារោងេក�នេឡ�ងនិងថយចុះនូវ្រទព្យសម្បត�ិរដ�្របចាំ
២៣.២.៥. េរៀបចំបណ�ះបណោ
� លការេ្រប�្របាស់
្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យប�� ីសារេព�ភណ�្រទព្យសម្បត�ិ
១៣

២៣

២៣.២

-ម�ន�ីបេងោ�លរបស់អង�ភាពេ្រប�្របាស់ថោ�ក់កណោ
� ល
និងថោ�ក់មូលដោ�ន ៃនកសហវ.្រត�វបានបណ�ះបណោ
�

រដ�របស់កសហវ. (SAMIS) តាមរយៈ្របព័ន�អនឡោញ លេល�ការេ្រប�្របាស់្របព័ន� SAMIS តាមរយៈ្របព័ន�
(Online System)

អនឡោញ (Online System)
-ការេ្រប�្របាស់្របព័ន� SAMIS ្រត�វបានេរៀបចំរបាយ
ការណ៍្រត�តពិនិត្យ និងវោយតៃម�្របចាំឆា�ំ

២៣.២.៦.េរៀបចំែកលម� និង អភិវឌ្ឍ្របព័ន�
១៤

២៣

២៣.២

្រគប់្រគងទិន�ន័យប�� ីសារេព�ភណ�្រទព្យសម្បត�ិរដ�

-មុខងោររបស់្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យប�� ីសារេព�
ភណ�្រទព្យសម្បត�ិរដ�របស់ កសហវ ែដលបានែកលម�

ស្រមាប់េ្រប�្របាស់ៃផ�ក�ង្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��
� េឆា�ះេទៅគណេនយ្យភាពសមិទ�កម�
ែផ�កទី/េខឿនទី ៤៖ ការប�� ប់ការេ្រត�មខ�ន
៤១.៣.១ ស្រមបស្រម�ល បេង��ត ្រក�ម ការងោរ អន�រអគ� ្រកបខណ� គតិយុត� េដ�ម្បី ព្រងឹង ការ អនុវត� ថវ�ការបស់
១៥

៤១

៤១.៣

នោយកដោ�ន ៃន កសហវ
. សិក្សោ និងវោយតៃម� អំពី មុខ មន�ីរសហវ. ្រត�វបាន េរៀបចំ រួចរោល់ និង ដោក់ ជូន ថោ�ក់
១ ឆា�ទី
ំ
ងោរ របស់ មន�ីរ សហវ
. និង លិខិត បទដោ�ន គតិយុត� ពាក់ ដឹកនោំ ពិនិត្យ និង សេ្រមច េនៅ ចុង ្រតី មាស

ែផ�កទី៥៖ ការគាំ្រទកម� វ�ធីែកទ្រមង់្របកបេដោយចីរភាព និងភាព្របទាក់្រកឡោគា�ៃនការែកទ្រមង់េផ្សងេទៀត
៥១.១.១ េរៀប ចំ ចក�� វ�ស័យ របស់ ្រកសួង េសដ�កិច� និងចក�� វ�ស័យ របស់ ្រកសួង េសដ�កិច� និង ហិរ��វត�� ្រត�វបា
១៦

៥១

៥១.១

ហិរ��វត��

េរៀបចំ ឱ្យ រួចរោល់ ក��ង ដំណោច់២០២១
ឆា�ំ
និង ឣច ដោក់ឱ
◌្យ អនុវត�ចាប់ ពី ឆា
២០២២
�ំ
តេទៅ

១៧

១៨

១៩

៥១

៥១

៥១

៥១.១

៥១.១

៥១.១

៥១.១.២. តាមដោន និងេធ��ចំណោត់ថោ�ក់្របេភទឯក

បណ�សារស្រមាប់ការដោក់បងោ�ញជោ សាធារណៈក��ង

សារ ែដលមានេវទយិតភាពខ�ស់ មុននឹងដោក់ប��� ល

េគហទំព័រនោយកដោ�នបណ�សារ្រត�វបានេធ��ចំណោត់

ក��ងេគហ ទំព័រនោយកដោ�នបណ�សារ

ថោ�ក់រួចរោល់

៥១.១.៣.េរៀបចំទ្រមង់ថ�ីៃនរបាយការណ៍ឌ្ឍនភាព

ទ្រមង់របាយការណ៍ថ�ី្រត�វបានេរៀបចំនិងដោក់ឱ្យអនុវត�

្របចាំែខ ្រតីមាស និង្របចាំឆា�ំ
៥១.១.៤.សិក្សោនិងវោយតៃម�េល�ការអនុវត�ទ្រមង់ថ�ីៃន

របាយការណ៍សិក្សោេល�ការអនុវត�ទ្រមង់ថ�ីៃន

របាយការណ៍សមិទក
� ម�ស្រមាប់បូកសរុបរោយការណ៍

របាយការណ៍សមិទក
� ម�្រត�វបានេរៀបចំ

ជូនទីស�ីការគណៈរដ�ម�ន�ី

ខ�ស់

4%

បង��រ

3%

បង��រ

3%

២០

២១

៥១

៥១

៥១.១

៥១.២

៥១.១.៥.សិក្សោ និងេរៀបចំែកលម�លំហូរឯកសារៃផ�

ដំេណ�រការលំហូរឯកសារៃផ�ក�ងអគ�េលខោធិការដោ�ន

ក��ងអគ�េលខោធិការដោ�ន

្រត�វសិក្សោ

៥១.២.១. េរៀបចំសិកា�សាលាស� ីពីការេរៀបចំែផនការ

សិកា�សាលាស� ីពីការេរៀបចំែផនការយុទសា
� �ស� ថវ�កា

យុទសា
� �ស� ថវ�កាឆា�ំ ២០២២-២០២៤ របស់្រកសួង

ឆា�ំ២០២២-២០២៤ របស់ កសហវ. ្រត�វបានេរៀបចំ

ទាប

1%

បង��រ

3%

បង��រ

3%

បង��រ

3%

ខ�ស់

4%

ខ�ស់

4%

មធ្យម

2%

បង��រ

3%

េសដ�កិច� និងហិរ��វត��
៥១.២.២. េរៀបចំសិកា�សាលាស� ីពី ការេរៀបចំគេ្រមាង សិកា�សាលាស� ីពីការេរៀបចំគេ្រមាងចំណូល -ចំណោយ
២២

៥១

៥១.២

ចំណូល-ចំណោយថវ�កា្របចាំឆា�ំ ២០២២ របស់

ថវ�កា្របចាំឆា�ំ ២០២២ របស់ កសហវ. ្រត�វបានេរៀបចំ

្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��

២៣

២៤

២៥

៥១

៥១

៥១

៥១.២

៥១.២

៥១.២

៥១.២.៣. ព្រងឹងសមត�ភាពជំនោញេដ�ម្បីគាំ្រទកម�

ម�ន�ីរោជការមានស��ប្រតចាប់ពី បរ���ប្រតរងចុះ

វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈដល់មន្

េ្រកាមចំនួន ៦០នោក់ បានចូលរួមការ បណ� ះបណោ
� ល

្រតីែដលមានស��ប្រតទាប

វគ�ខ�ីៗ

៥១.២.៤.បេង��ន្របសិទភា
� ពការ្រគប់្រគងធនធាន

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យម�ន�ីរោជការ ្រត�វបានព្រងីក

មនុស្សែបបព័ត៌មានវ�ទ្យោ

វ�សាលភាពដល់អង�ភាពថោ�ក់កណោ
� លក��ងទីស�ីការ

៥១.២.៥.េរៀបចំ្រកបខណ�គុណវុឌ្ឍិស្រមាប់្រក�ម

្រកបខណ�គុណវុឌ្ឍិស្រមាប់្រក�មការងោរែកទ្រមង់ហិរ��

ការងោរែកទ្រមង់ហិរ��វត��សាធារណៈតាម្រកសួង -

វត��សាធារណៈតាម្រកសួង -សា�ប័ន្រត�វបានេរៀបចំ

សា�ប័ន

២៦

៥១

៥១.២

៥១.២.៦. កសាងសមត�ភាពែផ�កបេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន

ម�ន�ី ៃននោយកដោ�នបេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន បានទទួល

ជូនម�ន�ី ៃននោយកដោ�នបេច�ក វ�ទ្យោ ៃនអគ�

ការបណ�ះបណោ
� លព្រងឹងសមត�ភាពបែន�ម ែផ�ក

េលខោធិការដោ�ន េដ�ម្បី្រទ្រទង់ដល់ការអភិវឌ្ឍ និង

HCIP Transmission និង Professional SCRUM

ព្រងឹងបណោ
� ញតភា�ប់ស្រមាប់្របព័ន� NRMIS និង
២៧

៥១

៥១.២

Developer (PSD)

៥១.២.៧. េរៀបចំវគ�បណ�ះបណោ
� លស� ីពីការងោរបណ្

ម�ន�ីបេងោ�ល្រគប់អង�ភាពថវ�កា្រត�វបានទទួលការ

ណសារដល់ម�ន�ីបេងោ�ល ៃនអង�ភាពថវកា
� េ្រកាមឱ

បណ� ះបណោ
� លស� ីពីការងោរបណ�សារ

វោទ្រកសួង

២៨

២៩

៥១

៥១

៥១.៣

៥១.៣

៥១.៣.១ ែកលម�កម� វ�ធីទទួលមតិេយោបល់េនៅ ច.ច.
ម.ស្រមាប់ទីស�ីការកសហវ

កម� វ�ធីទទួលមតិេយោបល់េនៅ ច.ច.ម.ដំណោក់កាលទី
២ ្រត�វបានេធ��ទំេន�បកម�រួចរោល់

៥១.៣.២ ែកលម� និងកសាងកម� វ�ធីបងោ�ញក្រមងេស

កម� វ�ធីបងោ�ញក្រមងេសវោសាធារណៈរបស់ ច.ច.ម.

វោសាធារណៈ របស់ ច.ច.ម.ស្រមាប់ទីស�ីការកសហវ

េនៅេល�ក�� ក់ទូរទស្សន៍ (Smart TV) ្រត�វបានដោក់ឱ្

បង��រ

3%

បង��រ

3%

ខ�ស់

4%

មធ្យម

2%

មធ្យម

2%

បង��រ

3%

យអនុវត� និងមានរបាយការណ៍្រត�តពិនិត្យ វោយតៃម�

៣០

៣១

៣២

៥១

៥១

៥១

៥១.៣

៥១.៣

៥១.៣

៥១.៣.៣.េរៀបចំទ្រមង់ការែ្រប្រប�លសា�នភាពរដ�បា

ការេធ��របាយការណ៍បែ្រមប្រម�លសា�នភាពរដ�បាល

ល និងសា�នភាព្រគ�សារម�ន�ីរោជការៃន្រកសួងេសដ�

និងសា�នភាព្រគ�សារម�ន�ីរោជការ តារោងេ្រគាងទុក

កិច�និងហិរ��វត��ក�ង្របព័ន�្រគប់្រគងបុគ�លិកតាម

េ្រប�បេធៀប្រកបខណ�្រត�វបានអនុវត�តាម្របព័ន�

្របព័ន�ព័ត៌មានវ�ទ្យោ

ព័ត៌មានវ�ទ្យោ

៥១.៣.៤.ប���បការយល់ដឹងការ្រគប់្រគងបុគ�លិក

កិច�្របជុំផ្សព�ផ្សោយពីនីតិ វ�ធី្រគប់្រគងបុគ�លិក្រត�វបាន

ដល់បណោ
� អង�ភាពេ្រកាមឱវោទ កសហវ

ផ្សព�ផ្សោយជូនអង�ភាពថោ�ក់កណោ
� លនិងថោ�ក់មូលដោ�ន

៥១.៣.៥.បេង��ន្របសិទភា
� ពការអនុវត�ការវោយតៃម�

ទ្រមង់របាយការណ៍ថ�ីស�ីពីការអនុវត�ការវោយតៃម�

សមិទក
� ម�ម�ន�ីរោជការ

សមិទក
� ម�បានេរៀបចំនិងវោយតៃម�ជូនអង�ភាពថោ�ក់
កណោ
� លនិងថោ�ក់មូលដោ�ន

៥១.៣.៦ ចង្រកងឯកសារេគាលការណ៍សុវត�ិភាពបច្ មានឯកសារេគាលការណ៍សុវត�ិភាពបេច�ក វ�ទ្យោ
េចកវ�ទ្យោព័ត៌មានស្រមាប់្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ព័ត៌មានចំនួន ៧ ្រត�វបានចង្រកង គឺ Disposal and
៣៣

៥១

៥១.៣

Destruction Policy, Route and Switch
Security Policy, Bring Your Own Device
Policy, Email Policy, VPN Policy, Anti-Virus
Policy, Internet Policy

៣៤

៥១

៥១.៣

៥១.៣.៧ េរៀបចំែកលម� និង កសាងអភិវឌ្ឍកម� វ�ធី

កម� វ�ធីទទួលមតិេយោបល់េនៅច.ច.ម ដំណោក់កាលទី

ទទួលមតិេយោបល់េនៅ ច.ច.ម ស្រមាប់ទីស�ីការ

២ បានេធ��ទំេន�បកម�បែន�ម

បង��រ

3%

បង��រ

3%

បង��រ

3%

្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��

៣៥

៥១

៥១.៣

៥១.៣.៨. េរៀបចំេគាលការណ៍ និង ដោក់ឱ្យដំេណ�រ

បណោ�ល័យ្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ្រត�វបាន

ការបណោ�ល័យ កសហវ ្រពមទាំងអភិវឌ្ឍកម� វ�ធី្រគប់

េរៀបចំ និងដោក់ដំេណ�រការជោសា�ពរ

្រគងបណោ�ល័យឌីជថ
ី ល

៣៦

៥១

៥១.៣

៥១.៣.៩. សិក្សោ្រសាវ្រជោវ និងេរៀបចំដោក់ឱ្យដំេណ�រ

វ�ចិ្រតសាល (Gallery) របស់្រកសួងេសដ�កិច�និង

ការវ�ចិ្រតសាល (Gallery) របស់្រកសួងេសដ�កិច�និង

ហិរ��វត��្រត�វបានេរៀបចំជោសា�ពរ

ហិរ��វត��
សរុប

កំណត់សមា�ល់៖
១. ការដោក់ទម�ន់្រត�វែផ�កេល�ក្រមិតឣទិភាព និងសារសំខោន់ៃនសកម�ភាព , សូចនោករក��ងការចូលរួមសេ្រមចបាននូវលទ�ផលចុងេ្រកាយៃន្រកបខណ�ែផនការសកម�ភាពរួម
ដំណោក់កាលទី៣ បូក២ ។
២. េដ�ម្បីេធ��ការកំណត់ទម�ន់សូមចុចេល�្របអប់ ឣទិភាព រួចសូមេ្រជ�សេរ�សពាក្យណោមួយៃនពាក្យ "ខ�ស,់ បង��រ, មធ្យម ឬ ទាប" ជោការេ្រសច ។
ឧទាហរណ៍

100%

រូបស��

្រកសួង-សា�ប័ន

អគ� .សហ្របតិបត�ិការអន� រជោតិ និង្រគប់្រគងបំណុល
ទម�ន់ែផនការសកម�ភាពលម�ិត ស្រមាប់ការអនុវត�
ែផនការសកម�ភាពរួម ដំណោក់កាលទី ៣ បូក២ ឆា� ំ ២០២១
ល.រ េគាលបំណងចេងោ�មសកម�ភាព

សកម�ភាព

សូចនោករសកម�ភាព

ឣទិភាព

ទម�ន់

ែផ�កទី/េខឿនទី ២ ៖ ការបន� ព្រងង
ឹ គណេនយ្យភាពហិរ��វត��

១០

១១

១២

២៤

២៤.១

២៤.១.១ តាមដោនការអនុវត�យុទសា
� �ស� ស� ីពី ការ ្រគប់្រគង
បំណល
ុ សាធារណៈ ២០១៩-២០២៣

២៤.១.២ េរៀបចំ្រពឹត�ិប្រត ស� ិតិ បំណល
ុ សាធារណៈ កម��ជោ

សា�ស� ស� ីពីការ្រគប់ ្រគង បំណល
ុ សាធារណៈ ្រត�វបាន

សស ២. ្រពឹត�ិប្រតស� ិតិបំណល
ុ សាធារណៈ្របចាំ
ឆមាស ្រត�វបានេបាះផ្សោយ និងផ្សព�ផ្សោយ
សស ៣. េសចក�ី្រពាងបច��ប្បន�កម�នីតិ វធ
� ីរួម ្របតិបត�ិ

្រគប់្រគងបំណល
ុ សាធារណៈ

ការ ស្រមាប់ ការ្រគប់ ្រគង បំណល
ុ
សាធារណៈ
(SOP

(SOP for PDM)

for PDM) ្រត�វបានអនុម័ត និងដោក់ឱ្យអនុវត�

្រគប់្រគងការផ�ល់ឥណទានដល់សហ្រគាសសាធារណៈ
្រគឹះសា�នសាធារណៈ នីតិបុគ�លសាធារណៈដៃទេទៀត និង
្រគឹះសា�នធនោគារនិងហិរ��វត��

មធ្យម

4%

ខ�ស់

8%

បង��រ

6%

មធ្យម

4%

េរៀបចំ

២៤.១.៣ េធ��បច��ប្បន�កម�នីតិ វធ
� ីរួម្របតិបត�ិការស្រមាប់ការ

២៤.១.៤ េធ�� វេ� សាធនកម�្របកាសស� ីពីេគាលការណ៍ និងនីតិ វធ
� ី
១៣

សស ១. របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពៃនការអនុវត�យុទ�

សស ៤. េសចក�ី្រពាងវេ� សាធនកម� ្របកាស ស� ីពី
េគាលការណ៍ និង នីតិ វ�ធី្រគប់្រគង ការផ�ល់ ឥណទាន
ដល់ សហ្រគាស សាធារណៈ ្រគឹះសា�ន សាធារណៈ
នីតិបុគ�ល សាធារណៈ ដៃទ េទៀត និង្រគឹះសា�ន
ធនោគារនិងហិរ��វត��្រត�វបានអនុម័តនិងដោក់ឱ្យអនុវត�

២៤.១.៥ េធ�� វេ� សាធនកម�អនុ្រកឹត្យ

១៤

ស� ីពីការ្រគប់្រគងបំណល
ុ

សាធារណៈ

សស ៥. ប��គន�ឹះៗ ែដលនឹង្រត�វេធ�� វ�េសាធនកម�
្រត�វបានកំណត់ និងដោក់ឆ�ងកិច�ពិេ្រគាះេយោបល់ៃផ�

មធ្យម

4%

ខ�ស់

8%

ខ�ស់

8%

បង��រ

6%

ខ�ស់

8%

ក��ងអគ�នោយកដោ�ន

សស ៦. េសចក�្រពាងចុងេ្រកាយ

២៤.១.៦ េរៀបចំ្រកបខណ�េគាលនេយោបាយស� ីពីការអភិវឌ្ឍ

១៥

មូលប្រតរដ�

្រកបខណ�េគាលនេយោ
បាយស� ីពីការអភិវឌ្ឍមូលប្រតរដ� ្រត�វបានដោក់ជូន
ដោក់ឆ�ងកិច�្របជុំគណៈកមា�ធិការេគាលនេយោបាយ
េសដ�កិច� និងហិរ��វត�

សស ៧. េសចក�ី្រពាងចុងេ្រកាយ ៃនែផនការ
សកម�ភាព ស្រមាប់អនុវត�្រកបខណ�េគាល
១៦

២៤.១.៧ េរៀបចំែផនការសកម�ភាពស្រមាប់អនុវត�្រកបខណ�

នេយោបាយស� ីពីការអភិវឌ្ឍមូលប្រតរដ� ្រត�វបានែក

េគាលនេយោបាយស� ីពីការអភិវឌ្ឍមូលប្រតរដ�

ស្រម�ល និងដោក់ឆ�ងកិច�្របជុំគណៈកមា�ធិការេគាល
នេយោបាយេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� ឬ គណៈកមា�ធិ
ការជោតិស�ិរភាពហិរ��វត��

១៧

២៤.២

២៤.២.១ េរៀបចំ្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យពាក់ព័ន�នឹងកាតព�កិច�
បំណល
ុ ជោយថោេហតុ
២៤.៣.១ េធ�ទេនបកម�្របពន�្រគប្រគងទន�នយរួមស្រមាបការ

១៨

២៤.៣

្រគប់ ្រគងបំណល
ុ សាធារណៈ (In-house Database for
PDM)

សស ៨. ្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យពាក់ព័ន�នឹង
កាតព�កិច�បំណល
ុ ជោយថោេហតុ្រត�វបានអនុម័ត និង
ដោក់ឱ្យអនុវត�
សស ៩. ្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យរួម្រត�វបានេធ��
ទំេន�បកម� និងដោក់ឱ្យអនុវត�

២៤.៣.២ េធ��ទំេន�បកម�ឧបករណ៍ វភា
� គធាតុអំេណោយ (Grant

១៩

Element)

២០

(Grant Element) ្រត�វបានអនុម័ត

សស ១១. ឧបករណ៍ព្យោករបំណល
ុ សាធារណៈ ្រត�វ

Forcasting Tool )

បាន Developed

(Debt Portfolio Analysis Tool)

ខ�ស់

8%

មធ្យម

4%

ទាប

2%

បង��រ

6%

បង��រ

6%

បង��រ

6%

ទាប

2%

និងដោក់ឱ្យអនុវត�

២៤.៣.៣ បេង��តឧបករណ៍ព្យោករបំណល
ុ សាធារណៈ (Debt

២៤.៣.៤ បេង��តឧបករណ៍ វ�ភាគ ចេងោ�មបំណល
ុ សាធារណៈ

២១

សស ១០. ទំេន�បកម�ឧបករណ៍ វ�ភាគធាតុអំេណោយ

សស ១២. ឧបករណវភាគចេងោ�មបណុលសាធារណៈ
(Debt Portfolio Analysis Tool) ្រត�វបាន

Developed
ែផ�កទី/េខឿនទី ៣ ៖ ការព្រងឹង្របសិទ�ភាពៃនការផ្សោរភា�ប់ថ វ�កាេទៅនឹងេគាលនេយោបាយ

៣២.៥
១៣

១៤

៣២.៥.១ ដោក់ឱ្យេ្រប�្របាស់្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យគេ្រមាង
ហិរ��ប្បទានពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍

សស ១. ្របព័ន� ្រគប់ ្រគងទិន�ន័យ គេ្រមាង ហិរ��ប្ប
ទានពីៃដគូ អភិវឌ្ឍន៍្រត�វបានេរៀប ចំរួចរោល់និងទទួល
បាន ការអនុម័តេដ�ម្បីដោក់ ឱ្យេ្រប�្របាស់ជោ ផ��វការ

៣២.៥.២. េរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពៃនការអនុវត�

សស ២. របាយការណ៍ វឌ្ឍនភាពស� ីពីការ អនុវត�

គេ្រមាងហិរ��ប្បទានពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍

គេ្រមាង ហិរ��ប្បទានពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ ្រត�វបានេរៀបចំ

៣២.៥.៣. េធ��បច��ប្បន�កម�ឯកសារែណនោំ ស�ីពីកិច�ដំេណ�រការ
្រគប់្រគងការេរៀបចំ និងតាមដោនការ អនុវត�គេ្រមាង ហិរ��ប្ប
ទានពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍

សស ៣. ប��គន�ឹះ ែដលនឹង្រត�វេធ�� បច��ប្បន�កម�
ស្រមាប់ ឯកសារ ែណនោំ ស� ីពីកិច�ដំេណ�រការ ្រគប់ ្រគង
ការេរៀបចំ និង តាម ដោន ការអនុវត� គេ្រមាង ហិរ��ប្
បទាន ពី ៃដគូ អភិវឌ្ឍន៍្រត�វបាន កំណត់

៣២.៥.៤. ស្រមប ស្រម�ល និងតាមដោន ការអនុវត�ចំណោត់

សស.៤ ្របកាសស� ីពី ការបែន�មចំណោត់ថោ�ក់

ថោ�ក់ គេ្រមាង

គេ្រមាង្រត�វបានេរៀបចំ និងអនុម័ត

៣២.៥.៥. ស្រមប ស្រម�ល និងតាមដោន ការអនុវត�ចំណោត់

សស.៥ ្របកាសស� ីពី ការបែន�មចំណោត់ថោ�ក់ ្របភព

ថោ�ក់្របភពហិរ��ប្បទាន

ហិរ��ប្បទាន្រត�វ បានេរៀបចំ និងអនុម័ត

៣២.៥.៦ បន�ជំរុញ និងតាមដោនការ អនុវត�មាតិកាគណនី ៃនប�
ង់គណេនយ្យថ�ី (CoA) ស្រមាប់ គេ្រមាង/ កម� វ�ធី ហិរ��ប្បទាន
១៥

េដោយ ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍

ទាប

2%

មធ្យម

4%

សស.៦ មានរបាយ ការណ៏ការអនុវត� មាតិកាគណនី
ៃនប�ង់ គណេនយ្យថ�ី (CoA) ស្រមាប់គេ្រមាង/ កម�
វ�ធីហិរ��ប្បទាន េដោយៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ េនៅតាម្រកសួង
សា�ប័ន

សរុប
កំណត់សមា�ល់៖
១. ការដោក់ទម�ន់្រត�វែផ�កេល�ក្រមិតឣទិភាព និងសារសំខោន់ៃនសកម�ភាព , សូចនោករក��ងការចូលរួមសេ្រមចបាននូវលទ�ផលចុងេ្រកាយៃន្រកបខណ�ែផនការសកម�ភាពរួម
ដំណោក់កាលទី៣ បូក២ ។
២. េដ�ម្បីេធ��ការកំណត់ទម�ន់សូមចុចេល�្របអប់ ឣទិភាព រួចសូមេ្រជ�សេរ�សពាក្យណោមួយៃនពាក្យ "ខ�ស,់ បង��រ, មធ្យម ឬ ទាប" ជោការេ្រសច ។
ឧទាហរណ៍

100%
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្រពះរោជោណោច្រកកម��ជោ
ជោតិ សាសនោ ្រពះមហាក្ស្រត

3

្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��
្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

ែផនការសកម�ភាពលម�ិតដំណោក់កាលទី ៣ បូក២
ស្រមាប់ការអនុវត�ឆា� ំ ២០២១ (GDAP3 +2 in 2021)

េគាលបំណង/
ចេងោ�មសកម�ភាព

អង�ភាព
អនុវត�

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន� ឹះ្របចាំ ឆា� ំ២០២១

លទ� ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់ែវង

(Baseline)

(Measuring Method)

សូចនោករសមិទ�កម�គន� ឹះ

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

្រតីមាសទី៤

ឯកសារអំណះអំណោង

ែផ�កទី៥៖ ការគាំ្រទកម� វ�ធីែកទ្រមង់្របកបេដោយចីរភាព និងភាព្របទាក់្រកឡោគា�ៃនការែកទ្រមង់េផ្សងេទៀត
ការរក្សោចលនការៃនការែកទ្រមង់ហិរ��វត��សាធារណៈ្របកបេដោយចីរភាព និងការបេង�ើនភាព្របទាក់្រកឡោគា�នឹងការែកទ្រមង់េផ្សងេទៀត

(៣+១) ។

៥១. ព្រងឹងភាពជោអ�កដឹកនោំ និង

កសហវ

សគ ១.

សន�ត៖

ែផនការ MAP GDAP និង

ែផនការ GDAP, MAP និងរបាយការណ៍សមិទក
� ម�្របចាំ ឆា�ំ ្រត�វបានផ�ល់្រតឹមៃថ�ៃនកាលកំណត់េដោយ

ែផនការ GDAP MAP

សមត�ភាព ក��ងការ្រគប់្រគង ភាពជោ

្រកសួង

ភាពទាន់េពលេវលាៃនការផ�ល់ែផនការ

ជោមធ្យម, ែផនការ GDAP,

របាយការណ៍សមិទក
� ម�

អ.គ.ហ

និងរបាយការណ៍សមិទ �

មា�ស់ និងការទទួលខុស្រត�វក��ងការែក

សា�ប័ន

GDAP, MAP និងរបាយការណ៍សមិទ �

ទ្រមង់

កម�្របចាំ ឆា�ំមក អ.គ.ហ

MAP និងរបាយការណ៍

ែដលផ�ល់យោ៉ងយូរ ៥ ៃថ�

សមិទក
� ម�្របចាំ ឆា�ំ្រត�វបាន

បនោ�ប់ពីកាលកំណត់្រត�វ

ផ�ល់ ១៥ ៃថ�បនោ�ប់ពីកាល

រោប់ថោយឺតយោ៉វ

កម�្របចាំ ឆា�ំផ�វការ

កំណត់
សគ ២.

ែផនការយុទសា
� �ស�

ែផនការយុទសា
� �ស� និង

ែផនការយុទសា
� �ស� អភិវឌ្ឍសមត�ភាពក��ង្រកបខណ�កម� វ�ធីែកទ្រមង់ហិរ��វត��សាធារណៈរយៈេពល

កសាងែផនការយុទសា
� �ស� និងែផនការ

អភិវឌ្ឍសមត�ភាពក��ង្រកប

ែផនការសកម�ភាពអភិវឌ្ឍ

ភា�ប់ជោមួយនឹង Certificate Program ្រត�វបានេរៀបចំ

សកម�ភាពអភិវឌ្ឍសមត�ភាពក��ង្រកប

ខណ�កម� វ�ធីែកទ្រមង់ហិរ��

សមត�ភាពរយៈេពល ៥ ឆា�ំ

សកម�ភាពអភិវឌ្ឍសមត�

ខណ�កម� វ�ធីែកទ្រមង់ហិរ��វត��សាធារណៈ

វត��សាធារណៈ (ដំណោក់

(ដំណោក់កាលទី ៤) ភា�ប់

ភាពផ��វការ

រយៈេពល ៥ ឆា�ំ (ដំណោក់កាលទី ៤)

កាលទី ៣)

ជោមួយនឹង Certificate

ភា�ប់ជោមួយនឹង Certificate Program

៥ ឆា�ំ (ដំណោក់កាលទី ៤)

ឯកសារែផនការយុទ �
សា�ស� និងែផនការ

Program ្រត�វបានេរៀបចំ

សគ ៣.

ចំនួនសមាសភាព កហស

ចំនួន្រកសួងសា�ប័ន ែដល

លក�ខណ�េយោងតួនោទីភារកិច�ៃនសមាជិក្រក�មការងោរែកទ្រមង់ PFM ្រគប់្រកសួងសា�ប័ន ្រត�វបានស្រម�ចនិងត្រមឹមតាមេគាល

េសចក�ីសេ្រមច កហស

កហស និងលក�ខណ�េយោង (TOR) ្រត�វ

ក��ងេសចក�ី និងលក�ខណ�

បានេធ�ើបច��ប្បន�ភាពនូវស

បំណង/សកម�ភាពគន�ឹះក��ងមា៉្រទីសៃនែផនការ GDAP/MAPឆា�ំ២០២១

និង លក�ខណ�េយោង

បានេធ�ើបច��ប្បន�ភាព េទៅតាមេគាល

េយោង របស់្រកសួងសា�ប័ន

មាភាព កហស និង

ការណ៍កំណត់ និងត្រម�វការរបស់អង�ភាព

បច��ប្បន�

លក�ខណ�េយោង

ទំព័រទី

(TOR) ្របចាំ ឆា�ំ

1 ៃន 7

េគាលបំណង/
ចេងោ�មសកម�ភាព

អង�ភាព
អនុវត�

វ�ធីសា�ស�វោស់ែវង

(Baseline)

(Measuring Method)

៥១.១. េរៀបចំ , អនុវត� និងរោយ

កសហវ

សច ១.

សន�ត៖

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពៃន

ការណ៍ពីវឌ្ឍនភាព និងការសេ្រមច

្រកសួង

ភាពទាន់េពលេវលាៃនការផ�ល់របាយ

ជោមធ្យម របាយការណ៍

ការអនុវត� MAPនិង GDAP

បាននូវែផនការសកម�ភាព និងេគាល

សា�ប័ន

ការណ៍វឌ្ឍនភាពៃនការអនុវត� MAP

វឌ្ឍនភាពៃនការអនុវត�

GDAP ្របចាំ ្រតីមាស

MAPនិង GDAP ្របចាំ ្រតី

ណោែដលផ�ល់ យោ៉ងយូរ ៥

មាស ្រត�វបានផ�ល់ ១០ ៃថ�

ៃថ� បនោ�ប់ពីកាលកំណត់

បនោ�ប់ពីកាលកំណត់

្រត�វរោប់ថោមានភាពយឺតយោ៉វ

សច ២.

្រតីមាសទី ២ ឆា�ំ២០២០ ៖

(ចំនួនសកម�ភាពែដល

វឌ្ឍនភាពជោភាគរយ ៃនការអនុវត�

ស្រមាប់្រកសួង សា�ប័នជោ

សេ្រមច/ ចំនួនសកម�ភាព

ែផនការសកម�ភាព MAP និង GDAP

មធ្យម ៨៩%

ក��ងែផនការ MAP និង

្របចាំ ្រតីមាស

និងស្រមាប់អង�ភាព

GDAP)*១០០

េដៅសមិទក
� ម�្របចាំ ឆា�ំ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន� ឹះ្របចាំ ឆា� ំ២០២១

លទ� ផលេគាល
សូចនោករសមិទ�កម�គន� ឹះ

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

្រតីមាសទី៤

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពៃនការអនុវត� MAP និង GDAP ្របចាំ ្រតីមាសទាំងអស់្រត�វបានផ�ល់្រតឹមកាលកំណត់

ឯកសារអំណះអំណោង
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព
ផ��វការៃនការអនុវត�

្របចាំ ្រតីមាស ទាំងឡោយ

MAPនិង GDAP ្របចាំ
្រតីមាស

វឌ្ឍនភាពជោភាគរយៃនការអនុវត�ែផនការសកម�ភាព MAP និង GDAP សេ្រមចបាន យោ៉ងតិច ៩៥ % ្របចាំ ្រតីមាស

- របាយការណ៍វឌ្ឍន
ភាពៃនការអនុវត�ែផនការ
MAP និងGDAP ផ��វការ
្របចាំ ្រតីមាស

កសហវ ជោមធ្យម ៩១%

- ការគណនោរបស់
អ.គ.ហ េដោយមានការ
យល់្រសបជោមួយ្រកសួង
សា�ប័ន

សច ៣.
ភាគរយៃនការសេ្រមចបានេគាលេដៅសូ

សន�ត៖
ក��ងឆា�ំ២០២០

%ៃនចំនួនសមិទក
� ម�ែដល

- ជោមធ្យមយោ៉ងតិច ៨០ % សូចនោករសមិទក
� ម�ក�ងឆា�ំសេ្រមចបាន េធៀបនឹងចំនួនេគាលេដៅែដលបានកំណត់ក�ងែផនការ MAP

- របាយការណ៍សមិទ �

សេ្រមចបានក��ងឆា�ំ េធៀប

្របចាំ ឆា�ំ

កម�ៃនការអនុវត� MAP

- ជោមធ្យមយោ៉ងតិច ៨០ % សូចនោករសមិទក
� ម�សេ្រមចបាន ក��ងឆា�ំ េធៀបនឹងចំនួនេគាលេដៅែដលបានកំណត់ក�ងែផនការ GDAP GDAP ផ��វការ្របចាំ ឆា�ំ

ចនោករសមិទក
� ម�ក�ងឆា�ំ េធៀបនឹងេគាល

-្រកសួង សា�ប័ន ៨០%

នឹងចំនួនសមិទក
� ម�ក�ង

េដៅែដលបានកំណត់ក�ងែផនការ MAP

-អង�ភាព កសហវ ៩០%

ែផនការ MAP និង GDAP

និង GDAP ្របចាំ ឆា�ំ

្របចាំ ឆា�ំ

- ការគណនោរបស់

(រោប់ែតសមិទក
� ម�សេ្រមច

អ.គ.ហ. េដោយមានការ

េពញេលញក��ងឆា�ំ )

យល់្រសបជោមួយ្រកសួង
សា�ប័ន

ទំព័រទី
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េគាលបំណង/
ចេងោ�មសកម�ភាព

អង�ភាព
អនុវត�

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន� ឹះ្របចាំ ឆា� ំ២០២១

លទ� ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់ែវង

(Baseline)

(Measuring Method)

សូចនោករសមិទ�កម�គន� ឹះ

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

្រតីមាសទី៤

ឯកសារអំណះអំណោង

៥១.២. កសាងសមត�ភាពស្រមាប់អនុ

វ.ស.ហ

សច ៤.

សន�ត៖

ការអនុវត�េ្រប�បេធៀបនឹង

៩០%ៃនការសេ្រមចបានការអនុវត�ែផនការសកម�ភាព MAP និងGDAP្របចាំ ឆា�ំែដលមានការពាក់ព័ន�នឹងការបណ�ះបណោ
� ល/

របាយការណ៍សមិទក
� ម�

វត�កម� វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��

្រកសួង

ភាគរយៃនការសេ្រមចបានការអនុវត�

ការអនុវត�ែផនការ

ែផនការ ែដលបានកំណត់

អភិវឌ្ឍន៍សមត�ភាព េធៀបនឹងែផនការ

ៃនការអនុវត�ែផនការ

វត��សាធារណៈ ដំណោក់កាលទី ៤

សា�ប័ន

ែផនការសកម�ភាព MAP និង GDAP

សកម�ភាព MAP និង

ក��ងែផនការសកម�ភាព MAP

្របចាំ ឆា�ំ ែដលមានការពាក់ព័ន�នឹងការ

GDAP ឆា�ំ២០១៩ ែដល

បណ�ះ បណោ
� ល/អភិវឌ្ឍន៍សមត�ភាព

មានការពាក់ព័ន�នឹងការ

មានការពាក់ព័ន�នឹងការ

ពាក់ព័ន�នឹងការបណ�ះ

បណ� ះបណោ
� ល/អភិវឌ្ឍន៍

បណ� ះបណោ
� ល/អភិវឌ្ឍន៍

បណោ
� ល/អភិវឌ្ឍន៍

សមត�ភាព សេ្រមចបាន

សមត�ភាព

សមត�ភាព)

សច ៥.

៩០% េធៀបនឹងែផនការ

MAP និង GDAPផ��វការ

និង GDAP ្របចាំ ឆា�ំ ែដល

្របចាំ ឆា�ំ (សកម�ភាព

ែផនការយុទសា
� �ស� អភិវឌ្ឍ

ែផនការយុទសា
� �ស� និង

ែផនការយុទសា
� �ស� អភិវឌ្ឍសមត�ភាពក��ង្រកបខណ�កម� វ�ធីែកទ្រមង់ហិរ��វត��សាធារណៈរយៈេពល ៥ ឆា�ំ (ដំណោក់កាលទី ៤)

ឯកសារែផនការយុទ �

កសាងែផនការយុទសា
� �ស� និងែផនការ

សមត�ភាពក��ង្រកបខណ�កម�

ែផនការសកម�ភាពអភិវឌ្ឍ

ភា�ប់ជោមួយនឹង Certificate Program ្រត�វបានេរៀបចំ

សា�ស� និងែផនការ

សកម�ភាពអភិវឌ្ឍសមត�ភាពក��ង្រកប

វ�ធីែកទ្រមង់ហិរ��វត��សា

សមត�ភាពរយៈេពល ៥ ឆា�ំ

ខណ�កម� វ�ធីែកទ្រមង់ហិរ��វត��សាធារណៈ

ធារណៈ (ដំណោក់កាលទី ៣) (ដំណោក់កាលទី ៤) ភា�ប់

រយៈេពល ៥ ឆា�ំ ភា�ប់ជោមួយនឹង

ជោមួយនឹង Certificate

Certificate Program (ដំណោក់កាលទី ៤)

Program ្រត�វបានេរៀបចំ

ភាពផ��វការ

សច ៦.

វ.ស.ហ មានកម� វ�ធីបណ� ះ

លក�ណៈសម្បត�ិៃន កម� វ�ធី

ចំនួនកម� វ�ធីសិក្សោេលើជំនោញជោសារវន�

បណោ
� ល រយៈេពលមធ្យម

សិក្សោជោ Certification

(Certification program)

េលើ ៥ មុខជំនោញ៖

សកម�ភាពអភិវឌ្ឍសមត�

កម� វ�ធីសិក្សោចំនួន ៣ ្រត�វបានេរៀបចំ និងអនុវត�

ការ

program៖

១. រជ�េទយ្យបុេរ្របទាន

១. មានកម� វ�ធីសិក្សោ

២. រជ�េទយ្យចំណូល

ច្បាស់លាស់ េដោយប��ក់

៣. លទ�កម�សាធារណៈ

នូវមុខ វ�ជោ�ពាក់ព័ន�នោនោ

៤. ្រគប់្រគងថវ�កា និង

២. មានលក�ខណ�វោយតៃម�

ហិរ��វត��

ក��ងការផ�ល់ វ���បនប្រត។

៥. ្រគប់្រគងប�� ីសារេពើ
ភណ�្រទព្យសម្បត�ិរដ� និង
ចំណូលមិនែមនសារេពើពន�

ទំព័រទី

ឯកសារកម� វ�ធីសិក្សោផ��វ
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េគាលបំណង/
ចេងោ�មសកម�ភាព

អង�ភាព
សូចនោករសមិទ�កម�គន� ឹះ

អនុវត�
អគ�េលខោធិការដោ�ន សច ៧.

វ�ធីសា�ស�វោស់ែវង

(Baseline)

(Measuring Method)

មិនធា�ប់េរៀបចំ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន� ឹះ្របចាំ ឆា� ំ២០២១

លទ� ផលេគាល

ចំនួនសិកា�សាលាែចក

រដ�សភា និង

ចំនួនសិកា�សាលាែចករ�ែលកបទ

រ�ែលកបទពិេសាធន៍អំពីកម�

្រពឺទស
� ភា

ពិេសាធន៍អំពីកម� វ�ធីែកទ្រមង់ការ

វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគង

្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈស្រមាប់

ហិរ��វត��សាធារណៈ ដល់

សា�ប័ននីតិប្ប��ត�ិ

សមាជិកនិងសមាជិកា ៃន

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

្រតីមាសទី៤

ឯកសារអំណះអំណោង

យោ៉ងេហាចណោស់ ១ដង

របាយការណ៍សិកា�សាលា

ទស្សនោទានស� ីពី ្រកបខណ�្រគប់្រគងបុគ�លិកពាក់ព័ន�នឹងការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ្រត�វបានេរៀបចំ

- ទស្សនោទានស� ីពី

សា�ប័ននីតិប្ប��ត�ិ ្រត�វបាន
េរៀបចំេដោយសា�ប័ន
នីតិប្ប��ត�ិ
អគ�េលខោធិការដោ�ន សច ៨.
កសហវ

មិនទាន់មានយន�ការ

ទស្សនោទានស� ីពី្រកបខណ�

កសាង្រកបខណ�្រគប់្រគងបុគ�លិកពាក់

្រគប់្រគងបុគ�លិកពាក់ព័ន�

្រកបខណ�្រគប់្រគង

ព័ន�នឹងការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ

នឹងការ្រគប់្រគងហិរ��វត��

បុគ�លិកពាក់ព័ន�នឹងការ

សាធារណៈ

្រគប់្រគងហិរ��វត��
សាធារណៈ្រកបខ័ណ�
គតិយុត�

៥១.២.១ បច��ប្បន�កម�ក្រមងស្រមង់
បទប្ប��ត�ិគតិយុត�ពាក់ព័ន�ពន�ដោរ

ក. នីតិកម�

សស ១. បច��ប្បន�កម�ក្រមងស្រមង់

លិខិតបទដោ�នគតិយុត�

បច��ប្បន�កម�ក្រមងស្រមង់

លិខិតបទដោ�នគតិយុត�

្រគប់គន�ីៃនក្រមងស្រមង់្រត�វ

្រគប់គន�ីៃនក្រមងស្រមង់ ្រត�វ

ក្រមងស្រមង់្រត�វបានែកលម�

បច��ប្បន�កម�ក្រមង

បទប្ប��ត�ិគតិយុត�ពាក់ព័ន�ពន�ដោរ្រត�វ

ពាក់ព័ន�្រត�វបាន្របមូល ,

បទប្ប��ត�ិគតិយុត�ពាក់ព័ន�

ពាក់ព័ន�្រត�វបាន្របមូល ,

បានពិនិត្យេផ��ងផោ�ត់្រគប់

បានពិនិត្យេផ��ងផោ�ត់ អនុម័ត

រចនោ ស្រមាប់េបាះពុម�

ស្រមង់បទប្ប��ត�ិ

បានេរៀបចំចង្រកងរួចរោល់ ស្រមាប់

ចំណោត់ថោ�ក់គតិយុត�្រត�វ

ពន�ដោរ ស្រមាប់េបាះពុម�

ចំណោត់ថោ�ក់គតិយុត�្រត�វបាន

ទិដ�ភាពក្រមិតែផ�ក ជំនោញៃន

្រគប់ទិដ�ភាពក្រមិតថោ�ក់ដឹកនោំ

េបាះពុម�

បានេរៀបចំ និងអត�បទៃន

េរៀបចំ និងអត�បទៃនលិខិត

លិខិតបទដោ�នគតិយុត�្រត�វ

បទដោ�នគតិយុត�្រត�វបានវោយ

បានវោយចម�ង

ចម�ង

ទំព័រទី
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លកន

លកន

គតិយុត�ពាក់ព័ន�ពន�ដោរ

េគាលបំណង/
ចេងោ�មសកម�ភាព
៥១.២.២ េរៀបចំមគ�េទសក៍

អង�ភាព
អនុវត�
ក. នីតិកម�

សូចនោករសមិទ�កម�គន� ឹះ

វ�ធីសា�ស�វោស់ែវង

(Baseline)

(Measuring Method)

សស ២. ខ�ឹមសារមគ�េទសក៏នីតិសា�ស�

េសចក�ី្រពាងមគ�េទសក៍

នីតិសា�ស� នីតិ វ�ជោ�ពាក់ព័ន�នីតិកម�

នីតិ វ�ជោ� ្រត�វបានពិនិត្យនិងែកស្រម�ល

នីតិសា�ស� នីតិ វ�ជោ�ពាក់ព័ន�

ចំណូល

េដោយឯកឧត�មអនុរដ�េលខោធិការ និងជោ

នីតិកម�ចំណូល ្រត�វពិនិត្យ

្របធានេលខោធិការដោ�ន្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

និងែកស្រម�លេដោយ

េសចក�ី្រពាងចុងេ្រកាយ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន� ឹះ្របចាំ ឆា� ំ២០២១

លទ� ផលេគាល

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

្រតីមាសទី៤

ឯកសារអំណះអំណោង

សិក្សោ ្រសាវ្រជោវ និង្របមូល

រចនោសម�័ន�ប�ង់្រត�វបាន

េសចក�ី្រពាងខ�ឹមសារ

ខ�ឹមសារមគ�េទសក៏នីតិសា�ស�

េសចក�ី្រពាងមគ�េទសក៍

ឯកសារ

េរៀបចំែផ�កេលើឯកសារ

មគ�េទសក៍នីតិសា�ស� នីតិ វ�ជោ�

នីតិ វ�ជោ� ្រត�វបានពិនិត្យនិងែក

នីតិសា�ស� នីតិ វ�ជោ�ពាក់ព័ន�

្រសាវ្រជោវ

្រត�វបានតាក់ែតងេទៅតាម

ស្រម�លេដោយឯកឧត�ម

នីតិកម�ចំណូល

រចនោសម�័ន�ប�ង់

អនុរដ�េលខោធិការ និងជោ

ឯកឧត�មអនុរដ�េលខោធិការ

្របធានេលខោធិការដោ�ន

និងជោ្របធាន

្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

េលខោធិការដោ�ន
្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

៥១.២.៣ េរៀបចំមគ�េទសក៍

ក. នីតិកម�

សស ៣. ខ�ឹមសារមគ�េទសក៏នីតិសា�ស�

េសចក�ី្រពាងមគ�េទសក៍

នីតិសា�ស� នីតិ វ�ជោ�ពាក់ព័ន�នីតិកម�

នីតិ វ�ជោ� ្រត�វបានពិនិត្យនិងែកស្រម�ល

នីតិសា�ស� នីតិ វ�ជោ�ពាក់ព័ន�

ចំណោយ

េដោយឯកឧត�មអនុរដ�េលខោធិការ និងជោ

នីតិកម�ចំណោយ ្រត�វពិនិត្យ

្របធានេលខោធិការដោ�ន្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

េសចក�ី្រពាងចុងេ្រកាយ

សិក្សោ ្រសាវ្រជោវ និង្របមូល
ឯកសារ

រចនោសម�័ន�ប�ង់្រត�វបាន

េសចក�ី្រពាងខ�ឹមសារ

ខ�ឹមសារមគ�េទសក៏នីតិសា�ស�

េសចក�ី្រពាងមគ�េទសក៍

េរៀបចំែផ�កេលើឯកសារ

មគ�េទសក៍នីតិសា�ស� នីតិ វ�ជោ�

នីតិ វ�ជោ� ្រត�វបានពិនិត្យនិងែក

នីតិសា�ស� នីតិ វ�ជោ�ពាក់ព័ន�

្រសាវ្រជោវ

្រត�វបានតាក់ែតងេទៅតាម

ស្រម�លេដោយឯកឧត�ម

នីតិកម�ចំណោយ

រចនោសម�័ន�ប�ង់

អនុរដ�េលខោធិការ និងជោ

និងែកស្រម�លេដោយ
ឯកឧត�មអនុរដ�េលខោធិការ

្របធានេលខោធិការដោ�ន

និងជោ្របធាន

្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

េលខោធិការដោ�ន
្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

៥១.២.៤ េរៀបចំសទា�នុ្រកម ស្រមាប់
្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��

ក. នីតិកម�

សស ៤. េមពាក្យៃនសទា�នុ្រកម ស្រមាប់
្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ្រត�វបាន
ពិនិត្យសេ្រមច ក្រមិតថោ�ក់ដឹកនោំ លកន

ប�� ីេមពាក្យ ៃនសទា�នុ្រកម
្រត�វបាន្របមូលចង្រកង

ស្រមង់េមពាក្យ ៃន

សិក្សោ ្រសាវ្រជោវ និង្របមូល

េរៀបចំប�� ីេមពាក្យ ក្រមិត

ប�� ីបេច�កសព�បឋម ្រត�វបាន

ប�� ីបេច�កសព� (េមពាក្យ)

ប�� ីេមពាក្យ ៃន

សទា�នុ្រកម

ឯកសារ

ម�ន�ីបេច�កេទស

ពិនិត្យក្រមិត្របធានែផ�ក

្រត�វបានពិនិត្យសេ្រមច ក្រមិត

សទា�នុ្រកម

និង្រត�វបានពិនិត្យ អនុម័ត

ថោ�ក់ដឹកនោំ លកន

ក្រមិតថោ�ក់ដឹកនោំ លកន

ទំព័រទី
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េគាលបំណង/
ចេងោ�មសកម�ភាព
៥១.២.៥ េរៀបចំមគ�េទសក៍នីតិកម�

អង�ភាព
អនុវត�
ក. នីតិកម�

សូចនោករសមិទ�កម�គន� ឹះ

វ�ធីសា�ស�វោស់ែវង

(Baseline)

(Measuring Method)

សស ៥. េសចក�ី្រពាងខ�ឹមសារមគ�េទសក៏

េសចក�ី្រពាងមគ�េទសក៍

នីតិកម�្រត�វបានពិនិត្យ ែកស្រម�ល និង

នីតិកម� ្រត�វបានពិនិត្យ

េផ��ងផោ�ត់ក្រមិតថោ�ក់ដឹកនោំ លកន

េផ��ងផោ�ត់ និងអនុម័ត្រគប់

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន� ឹះ្របចាំ ឆា� ំ២០២១

លទ� ផលេគាល

េសចក�ី្រពាងចុងេ្រកាយ

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

្រតីមាសទី៤

ឯកសារអំណះអំណោង

សិក្សោ ្រសាវ្រជោវ និង្របមូល

រចនោសម�័ន�មាតិកានុ្រកម ្រត�វ

ខ�ឺមសារមគ�េទសក៍នីតិកម�្រត�វ

េសចក�ី្រពាងខ�ឹមសារ

េសចក�ី្រពាងខ�ឹមសារ

ឯកសារ

បានេរៀបចំ

បានតាក់ែតង្រសបតាមរចនោ

មគ�េទសក៏នីតិកម�្រត�វបាន

មគ�េទសក៍នីតិកម�

សម�័ន�មាតិកានុ្រកម

ពិនិត្យ ែកស្រម�ល និងេផ��ង

ទិដ�ភាពក្រមិតថោ�ក់ដឹកនោំ

ផោ�ត់ក្រមិតថោ�ក់ដឹកនោំ លកន

លកន
៥១.២.៦ េរៀបចំេគហទំព័រ្រក�ម្របឹក្សោ

ក. នីតិកម�

នីតិកម�

សស ៦. េគហទំព័រ្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�
្រត�វបានេរៀបចំនិងដោក់ឱ្យដំេណើរការ

េគហទំព័រ្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�
្រត�វបានេរៀបចំជោេគហ
ទំព័របឋម

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពៃន

េគហទំព័រ្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

េគហទំព័រ្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

តំណភា�ប់េទៅកាន់

ការេរៀបចំេគហទំព័រ

បឋម

្រត�វបានេរៀបចំនិងដោក់ឱ្យ

េគហទំព័រ្រក�ម្របឹក្សោ

ដំេណើរការ

នីតិកម�

្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម� េគារព
ជូនថោ�ក់ដឹកនោំ ្រក�ម្របឹក្សោ
នីតិកម�

៥១.២.៧ េរៀបចំកម� វ�ធីបេច�ក វ�ទ្យោ

ក. នីតិកម�

សស ៧. កម� វ�ធីបេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន

កម� វ�ធីបេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពៃន

កម� វ�ធីបេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន

កម� វ�ធីបេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន

តំណភា�ប់ស្រមាប់ទាញ

ព័ត៌មានស្រមាប់សទា�នុ្រកម

ស្រមាប់សទា�នុ្រកមគតិយុត�ឆា�ំ ២០២១

ស្រមាប់សទា�នុ្រកមគតិយុត�

ការេរៀបចំកម� វ�ធីបេច�ក វ�ទ្យោ

ស្រមាប់សទា�នុ្រកមគតិយុត�

ស្រមាប់សទា�នុ្រកមគតិយុត�

យកកម� វ�ធីបេច�ក វ�ទ្យោ

គតិយុត�ឆា�ំ ២០២១

្រត�វបានេរៀបចំនិងដោក់ឱ្យដំេណើរការ

ឆា�ំ២០២១ ្រត�វបានេរៀបចំ

ព័ត៌មានស្រមាប់

ឆា�ំ២០២១ បឋម

ឆា�ំ២០២១

ព័ត៌មានពី AppStore

ជោកម� វ�ធីបឋម

សទា�នុ្រកមគតិយុត�ឆា�ំ

និង PlayStore

២០២១ េគារពជូនថោ�ក់
ដឹកនោំ ្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�
៥១.២.៨ េរៀបចំកម� វ�ធីបេច�ក វ�ទ្យោ
ព័ត៌មានតាមវឌ្ឍនភាពៃនក្រមងស្រមង់

ក. នីតិកម�

សស ៨. កម� វ�ធីបេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន

កម� វ�ធីបេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពៃន

កម� វ�ធីបេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន

កម� វ�ធីបេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន

តំណភា�ប់ស្រមាប់

ស្រមាប់ក្រមងស្រមង់បទប្ប��ត�ិគតិយុត�

ស្រមាប់ក្រមងច្បាប់ែខ�រពី

ការេរៀបចំកម� វ�ធីបេច�ក វ�ទ្យោ

ស្រមាប់ក្រមងច្បាប់ែខ�រពី

ស្រមាប់ក្រមងស្រមង់

េ្របើ្របាស់កម� វ�ធីបេច�ក

ពាក់ព័ន�កិច�ដំេណើរការសា�ប័ន និង

បុរោណភាគ៣ និងភាគ៤

ព័ត៌មានទាំង ២ េគារពជូន

បុរោណភាគ ៣ និងភាគ៤

បទប្ប��ត�ិគតិយុត�ពាក់ព័ន�

វ�ទ្យោព័ត៌មានេនៅេលើ

កិច�ដំេណើរការសា�ប័ន

AppStore និង

កម� វធ
� ីបេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មានស្រមាប់ក្រមង

ថោ�ក់ដក
ឹ នោំ ្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

ច្បាប់ែខ�រពីបុរោណភាគ៣ និងភាគ៤

PlayStore

្រត�វបានេរៀបចំ និងដោក់ឱ្យដំេណើរការ

ទំព័រទី

6 ៃន 7

េគាលបំណង/
ចេងោ�មសកម�ភាព
៥១.២.៩ េរៀបចំកម� វ�ធីផ្សព�ផ្សោយ

អង�ភាព
អនុវត�
ក. នីតិកម�

សូចនោករសមិទ�កម�គន� ឹះ

វ�ធីសា�ស�វោស់ែវង

(Baseline)

(Measuring Method)

សស ៩. កម� វ�ធីផ្សព�ផ្សោយក្រមងស្រមង់

កម� វ�ធីផ្សព�ផ្សោយក្រមង

ក្រមងស្រមង់បទប្ប��ត�ិគតិយុត�ស�ិត

បទប្ប��ត�ិគតិយុត�ស�ិតេ្រកាមសមត�កិច�

ស្រមង់បទប្ប��ត�ិគតិយុត�

េ្រកាមសមត�កិច� កសហវ និងលិខិត

កសហវ និងលិខិតបទដោ�នគតិយុត�ស�ិត

ស� ិតេ្រកាមសមត�កិច�

បទដោ�នគតិយុត�ស�ិតក��ង វ�ស័យ

ក��ង វ�ស័យេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ្រត�វបាន

កសហវ និងលិខិតបទដោ�ន

េសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ដល់

ផ�ល់ជូនសា�ប័នកំពូល ្រកសួងសា�ប័ន ក��ង គតិយុត�ស�ិតក��ង វ�ស័យ

សា�ប័នកំពូល ្រកសួងសា�ប័នក��ង

វ�ស័យេសដ�កិច� និង្រគឹះសា�នសិក្សោធិការ

េសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ្រត�វ

វ�ស័យេសដ�កិច� និង្រគឹះសា�ន

្រពមទាំងរដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

បានផ�ល់ជូនសា�ប័នកំពូល

សិក្សោធិការ ្រពមទាំងរដ�បាលថោ�ក់

្រកសួងសា�ប័នក��ង វ�ស័យ

េ្រកាមជោតិ

េសដ�កិច� និង្រគឹះសា�ន

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន� ឹះ្របចាំ ឆា� ំ២០២១

លទ� ផលេគាល

កម� វ�ធីផ្សព�ផ្សោយ

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

្រតីមាសទី៤
កម� វ�ធីផ្សព�ផ្សោយ ្រត�វបាន

ឯកសារអំណះអំណោង
កម� វ�ធីផ្សព�ផ្សោយ

េរៀបចំ

សិក្សោធិការ ្រពមទាំង
រដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

ៃថ�្រពហស្បតិ៍ ៩េកើត ែខេជស� ឆា�ំឆ�វ ្រតីស័ក ព.ស. ២៥៦៥
រោជធានីភ�ំេពញ ៃថ�ទី២០ ែខឧសភា ឆា�ំ២០២១

បានេឃើញ និងឯកភាព
ៃថ�្រពហស្បតិ៍ ៩េកើត ែខេជស� ឆា�ំឆ�វ ្រតីស័ក ព.ស. ២៥៦៥

អនុរដ�េលខោធិការ
និងជោ្របធានេលខោធិការដោ�ន្រក�ម្របឹក្សោនីតក
ិ ម�

រោជធានីភ�ំេពញ ៃថ�ទី២០ ែខឧសភា ឆា�ំ២០២១
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្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��
េលខោធិការដោ�ន្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

ទម�ន់ែផនការសកម�ភាពលម�ិត ស្រមាប់ការអនុវត�
ែផនការសកម�ភាពរួម ដំណោក់កាលទី ៣ បូក២ ឆា� ំ ២០២១
ល.រ

េគាលបំណង ចេងោ�មសកម�ភាព

សកម�ភាព

សូចនោករសកម�ភាព

ឣទិភាព

ទម�ន់

ែផ�កទី៥៖ ការគាំ្រទកម� វ�ធីែកទ្រមង់្របកបេដោយចីរភាព និងភាព្របទាក់្រកឡោគា�ៃនការែកទ្រមង់េផ្សងេទៀត
១

២

៥១

៥១

៥១.២

៥១.២

៥១.២.១ បច��ប្បន� កម�ក្រមងស្រមង់បទប្ប��ត�ិ

សស ១. បច��ប្បន� កម�ក្រមងស្រមង់បទប្ប��ត�ិ

គតិយុត�ពាក់ព័ន�ពន� ដោរ

គតិយុត�ពាក់ព័ន�ពន� ដោរ្រត�វបានេរៀបចំចង្រកង

៥១.២.២ េរៀបចំមគ�េទសក៍នីតិសា�ស� នីតិ វ�ជោ�
ពាក់ព័ន�នីតិកម�ចំណូល

រួចរោល់ ស្រមាប់េបាះពុម�

សស ២. ខ�ឹមសារមគ�េទសក៏នីតិសា�ស� នីតិ វ�ជោ� ្រត�វ

ខ�ស់

14%

បង��រ

10%

បង��រ

10%

ខ�ស់

14%

បានពិនិត្យនិងែកស្រម�លេដោយឯកឧត�មអនុរដ�
េលខោធិការ និងជោ្របធានេលខោធិការដោ�ន

៣

៥១

៥១.២

៥១.២.៣ េរៀបចំមគ�េទសក៍នីតិសា�ស� នីតិ វ�ជោ�

្រកម្របឹក្សោនីតិកម�

សស ៣. ខ�ឹមសារមគ�េទសក៏នីតិសា�ស� នីតិ វ�ជោ� ្រត�វ
បានពិនិត្យនិងែកស្រម�លេដោយឯកឧត�មអនុរដ�

ពាក់ព័ន�នីតិកម�ចំណោយ

េលខោធិការ និងជោ្របធានេលខោធិការដោ�ន
៤

៥១

៥១.២

្រកម្របឹក្សោនីតិកម�

៥១.២.៤ េរៀបចំសទា�នុ្រកម ស្រមាប់្រកសួង

សស ៤. េមពាក្យៃនសទា�នុ្រកម ស្រមាប់្រកសួង

េសដ�កិច�និងហិរ��វត��

េសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ្រត�វបានពិនិត្យសេ្រមច ក្រមិត
ថោ�ក់ដឹកនោំ លកន
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ល.រ
៥

េគាលបំណង ចេងោ�មសកម�ភាព
៥១

៥១.២

សកម�ភាព

សូចនោករសកម�ភាព

៥១.២.៥ េរៀបចំមគ�េទសក៍នីតិកម�

សស ៥. េសចក�ី្រពាងខ�ឹមសារមគ�េទសក៏នីតិកម�្រត�វ

ឣទិភាព

ទម�ន់

បង��រ

10%

បង��រ

10%

បង��រ

10%

ខ�ស់

14%

បានពិនិត្យ ែកស្រម�ល និងេផ��ងផោ�ត់ក្រមិតថោ�ក់ដឹកនោំ
៦

៥១

៥១.២

៥១.២.៦ េរៀបចំេគហទំព័រ្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

លកន

សស ៦. េគហទំព័រ្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម� ្រត�វបានេរៀបចំ
និងដោក់ឱ្យដំេណើរការ

៧

៨

៥១

៥១

៥១.២

៥១.២

៥១.២.៧ េរៀបចំកម� វ�ធីបេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មានស្រមាប់

សស ៧. កម� វ�ធីបេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មានស្រមាប់

សទា�នុ្រកមគតិយុត�ឆា�ំ ២០២១

សទា�នុ្រកមគតិយុត�ឆា�ំ ២០២១ ្រត�វបានេរៀបចំ
និងដោក់ឱ្យដំេណើរការ

៥១.២.៨ េរៀបចំកម� វ�ធីបេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មានតាម

សស ៨. កម� វ�ធីបេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មានស្រមាប់ក្រមង

វឌ្ឍនភាពៃនក្រមងស្រមង់

ស្រមង់បទប្ប��ត�ិគតិយុត�ពាក់ព័ន�កិច�ដំេណើរការ
សា�ប័ន និងកម� វ�ធីបេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មានស្រមាប់ក្រមង
ច្បាប់ែខ�រពីបុរោណភាគ៣ និងភាគ៤ ្រត�វបានេរៀបចំ
និងដោក់ឱ្យដំេណើរការ

ទំព័រទី

2 ៃន 4

ល.រ
៩

សកម�ភាព

េគាលបំណង ចេងោ�មសកម�ភាព
៥១

៥១.២

សូចនោករសកម�ភាព

៥១.២.៩ េរៀបចំកម� វ�ធីផ្សព�ផ្សោយក្រមងស្រមង់

សស ៩. កម� វ�ធីផ្សព�ផ្សោយក្រមងស្រមង់បទប្ប��ត�ិ

បទប្ប��ត�ិគតិយុត�ស�ិតេ្រកាមសមត�កិច� កសហវ

គតិយុត�ស�ិតេ្រកាមសមត�កិច� កសហវ និងលិខិត

និងលិខិតបទដោ�នគតិយុត�ស�ិតក��ង វ�ស័យេសដ�កិច�

បទដោ�នគតិយុត�ស�ិតក��ង វ�ស័យេសដ�កិច�និងហិរ��វត��

និងហិរ��វត�� ដល់សា�ប័នកំពូល ្រកសួងសា�ប័នក��ង

្រត�វបានផ�ល់ជូនសា�ប័នកំពូល ្រកសួងសា�ប័ន ក��ង

វ�ស័យេសដ�កិច� និង្រគឹះសា�នសិក្សោធិការ ្រពមទាំង

វ�ស័យេសដ�កិច� និង្រគឹះសា�នសិក្សោធិការ ្រពមទាំង

រដបាលថោក់េ្រកាមជោតិ

រដបាលថោក់េ្រកាមជោតិ

សរុប

ឣទិភាព
មធ្យម

១. ការដោក់ទម�ន់្រត�វែផ�កេលើក្រមិតឣទិភាព និងសារសំខោន់ៃនសកម�ភាព , សូចនោករក��ងការចូលរួមសេ្រមចបាននូវលទ�ផលចុងេ្រកាយៃន្រកបខណ�ែផនការសកម�ភាពរួម
ដំណោក់កាលទី៣ បូក២ ។
២. េដើម្បីេធ�ើការកំណត់ទម�ន់សូមចុចេលើ្របអប់ ឣទិភាព រួចសូមេ្រជើសេរ�សពាក្យណោមួយៃនពាក្យ "ខ�ស់, បង��រ, មធ្យម ឬ ទាប" ជោការេ្រសច ។

ៃថ�្រពហស្បតិ៍ ៩េកើត ែខេជស� ឆា�ំឆ�វ ្រតីស័ក ព.ស. ២៥៦៥
រោជធានីភ�ំេពញ ៃថ�ទី២០ ែខឧសភា ឆា�ំ២០២១

ៃថ�្រពហស្បតិ៍ ៩េកើត ែខេជស� ឆា�ំឆ�វ ្រតីស័ក ព.ស. ២៥៦៥

អនុរដ�េលខោធិការ

រោជធានីភ�ំេពញ ៃថ�ទី២០ ែខឧសភា ឆា�ំ២០២១

និងជោ្របធានេលខោធិការដោ�ន្រក�ម្របឹក្សោនីតក
ិ ម�

ទំព័រទី

3 ៃន 4

7%

100%

កំណត់សមា�ល់៖

បានេឃើញ និងឯកភាព

ទម�ន់

ែផនការសកម�ភាពដំណោក់កាលទី ៣ បូក២ ស្រមាប់ការអនុវត� ឆា�២
ំ ០២១ (GDAP3 +2 in 2021)
េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

ែផ� កទី១៖ ការបន� ព្រងឹងភាពេជឿទុកចិត�ៃនថវ�កា

Part 1

Part 1 លទ�ផលៃនការអនុវត�ថ វ�កា (ចំណូល-ចំណោយ) ្របចាំ្រតីមាស និង្របចាំឆា�ំមានភាពរលូន និងឣចបា៉ ន់្របមាណបានស� ិតេនៅក��ងរង�ង់ +/- ៥%ៃនច្បាប់ថ វ�កា និង េឆ� �យតបបានតាមសភាពការណ៍ ។
11

១១. បន� ព្រងង
ឹ ការ្រគប់

កសហវ.

សគ ១.

េនៅឆា�ំ ២០១៩

ចំណូលថវកា
� សរុប

្រគងចំណូលនិងការអនុវត�

្រកសួង

ភាគរយៃនការអនុវត�ចំណូល

ចំណូលចរន�

(ថោ�ក់ ជោតិ +ថោ�ក់

ែផនការ្របមូលចំណូល

សា�ប័ន

ថវ�កាេធៀបនឹងច្បាប់ថ វ�កា

សេ្រមចបាន

េ្រកាមជោតិ ្រតឹម

១៣០,៥% េធៀប

ក្រមិតរដ�បាលរោជ

នឹងច្បាប់ថ វ�កា

ធានី-េខត� )/េធៀប
នឹងច្បាប់ថ វ�កា

សគ ២.

េនៅឆា�ំ ២០១៩

(ចំណូលចរន� ឆា�ំ N/ផ

កំេណ�នចំណូលចរន� េធៀបនឹងផ

ចំណូលចរន� េក�ន

.ស.ស. ឆា�ំ N)-

.ស.ស.

៣,០១ ពិន� ភាគរយ

(ចំណូលចរន� ឆា�ំ

ៃន ផ.ស.ស. ជោ

N-1/ផ.ស.ស ឆា�ំ

មធ្យម ឆា�ំ ២០១៤-

N-1)(វោស់ែវងជោ

២០១៨

មធ្យមឆា�ំ ២០១៩២០២៣)

11.1

១១.១ អនុវត�េគាល

អ.ព.ដ

១. របាយការណ៍ពិនិត្យ និងវោយ

នេយោបាយ និងែកទ្រមង់

តៃម�ការអនុវត�យុទសា
� �ស�

រដ�បាលគយ និងពន� ដោរ

េកៀរគរចំណូល ្រត�វបានេរៀបចំ

ទំព័រ1

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

11.1.1

សច ១.

េនៅឆា�ំ២០១៨ អ�ក

(ចំនួនអ�កជោប់ពន�

ភាគរយៃនអ�កជោប់ពន� បង់្របាក់

ជោប់ពន� ៧០%

បង់ពន� ទាន់េពល

ពន� ទាន់េពលេវលា

បានបង់្របាក់ពន�

េវលា/ចំនួនអ�កជោប់

ទាន់េពលេវលា

ពន� បង់ពន� សរុប )*
១០០

11.1.1

សច ២.

ក��ងឆា�ំ២០១៨ សហ

(ចំនួនសវនកម� /

ភាគរយៃនការអនុវត�ែផនការ

្រគាស ៥០% ្រត�វ

ែផនការសវនកម� )*

សវនកម�

បានេធ��សវនកម�

១០០

េធៀបនឹងែផនការ
សវនកម�
11.1.1

សច ៣.

សន� តថោបំណល
ុ

បំណល
ុ ពន� ្រត�វបានកាត់បន� យ

ពន� មានចំនួន ៥០%

ជោភាគរយ

ជោបំណល
ុ ែដល
ឣច្របមូលបាន

(បំណល
ុ ពន� សរុបឆា�ំ
N
- បំណល
ុ ពន� សរុប
ឆា�ំ N-1)/បំណល
ុ
ពន� ែដល
ឣច្របមូលបាន N-1

11.1.1

សច ៤.

ឆា�ំ ២០១៩ ៖ ៥០% (ចំនួនបណ�ឹងតវោ�

ចំនួនបណ�ឹងតវោ� ៃនករណីកំណត់

ៃនបណ�ឹងតវោ� ៃន

ពន� េឡ�ង វ�ញ្រត�វបានេដោះ្រសាយ

ករណីកំណត់ពន�
េឡ�ង វ�ញ្រត�វបាន

ែដលបានេដោះ្រសាយ
សរុបឆា�ំ N/ចំនួន
បណ�ឹងតវោ� សរុបឆា�ំ N)

េដោះ្រសាយ

ទំព័រ2

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

11.1.1

អ.គ.រ

សច ៥.

ឆា�ំ២០២០ មាន

ចំនួនសមាជិក្រក�មធុរជនល� បំផុត ចំនួន ៤០
្រត�វបានបេង��ន

11.1.1

សច ៦.
ចំនួនការដោក់ឱ្យអនុវត�្របព័ន�
ប�� រជោតិែតមួយ

ធុរ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

-

-

-

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

ចំនួន វ�
� � បនប្រត
ទទួលសា�ល់សមាជិកថ�ី

ជនល� បំផុត

្រកសួង សា�ប័នចំនួន េសចក�ីជូនដំណឹងដោក់
៥ ចូលរួមអនុវត�
្របព័ន�ប�� រែតមួយ

ឱ្យអនុវត�្របព័ន�ប��
រែតមួយជោតិរបស់

ជោតិដំណោក់កាលទី២ ្រកសួង សា�ប័ន

11.1.1

សច ៧.

ការអនុវត�ឆា�ំ ២០២០ (ចំនួន្រក�មហ៊ុនរង

ភាគរយៃនការអនុវត� Post

សេ្រមចបាន ៧០% សវនកម� /ចំនួន

Clearance Audit (PCA)

េធៀបនឹងែផនការ

េធៀបនឹងែផនការ

្រក�មហ៊ុនសរុបក��ង
ែផនការចុះសវន
កម�)* ១០០

11.1.1

អ.គ.រ និងអ.ព.ដ

11.1.1 ១១.១.១. េធ��បច��ប្បន� ភាព
តារោងពន� គយកម��ជោ

សច ៨.

្រក�មការងោរ

របាយការណ៍ស�ីពី

សនោ�នកម�្របព័ន�ពន� ដោរ និង

បេច�កេទសៃនអគ�

សនោ�នកម�្របព័ន�ពន�

ឣសុីគូដោរ

នោយកដោ�នទាំង ២

ដោរ និង្របព័ន�ឣសុី

បាននិងកំពុងសិក្សោ

គូដោ

នោយកដោ�នែផនការ

េផ�រជំនោន់តារោងពន� គយកម��ជោ

តារោងពន� គយកម��

េសចក�ី្រពាងតារោង

និងបេច�កេទស

េទៅឆា�ំ២០២២ (HS 2022)

ជោឆា�ំ២០១៧

ពន� គយឆា�ំ ២០២២

េរៀបចំេផ�រជំនោន់តារោង

េសចក�ី្រពាង

ពន� គយកម��ជោេទៅឆា�ំ

តារោងពន�

២០២២ (HS 2022)

គយឆា�ំ
២០២២

ទំព័រ3

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

11.1.2 ១១.១.២.េធ�� វចា
� រណកម�
េគាលនេយោបាយពន� ឣករ

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

-

-

-

ឯកសារសំេណ�ែក

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

នោយកដោ�នែផនការ

សិក្សោលទ�ភាពែកស្រម�លអ្រតា

និងបេច�កេទស

ពន� ឣករ ឬការអនុេ្រគាះនោនោ

ស្រម�លអ្រតាពន�

េល� វ�ស័យឣទិភាព

ឣករ ឬការអនុេ្រគាះ

ឬការអនុេ្រគាះនោនោ

នោនោ េល� វ�ស័យឣទិ

ស្រមាប់ វ�ស័យឣទិភាព

គយ

N/A

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

អំណះ
អំណោង

សិក្សោ និងេល�កសំេណ�

ឯកសារ

ែកស្រម�លអ្រតាពន� ឣករ

សំេណ�ែក

ភាព

ស្រម�លអ
្រតាពន� ឣករ
ឬការ
អនុេ្រគាះ

11.1.3 ១១.១.៣. បន� ព្រងឹងយន�

នោនោស្រមាប់
នោយកដោ�នរដោ�ករ

របាយការណ៍ លទ�ផលស� ីពីការ

ឆា�ំ២០២០ បាន

របាយការណ៍របស់

េរៀបចំរបាយការណ៍ ្របចាំ

េរៀបចំរបាយការណ៍ ្របចាំ

េរៀបចំរបាយការណ៍ ្របចាំ

េរៀបចំរបាយការណ៍ ្របចាំ

របាយការណ៍

ការផ�ល់ការេល�កទឹកចិត�

េល�កទឹកចិត�ែផ�កគយស្រមាប់

េរៀបចំរបាយ

អង�ភាព

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

្រតីមាសទី៤

របស់អង�ភាព

ែផ�កគយស្រមាប់សហ

សហ្រគាសធុនតូច និងមធ្យម

ការណ៍ លទ�ផលស� ី

្រគាសធុនតូចនិងមធ្យម

្របចាំ្រតីមាស

ពីការេល�កទឹកចិត�

ឆា�ំ២០២០ បានេធ��

របាយការណ៍របស់

ចង្រកង របាយការណ៍វោយ

របាយការណ៍វោយ

អង�ភាព

ែផ�កគយស្រមាប់
សហ្រគាសធុនតូច
និងមធ្យម ្របចាំ្រតី
មាស

11.1.4 ១១.១.៤. វោយតៃម�និង
វ�ភាគសា�នភាពបទេល� �ស

នោយកដោ�នបងោ�រ

របាយការណ៍វោយតៃម�និង វ�ភាគ

និងប�ងោ�បបទេល� �ស សា�នភាពបទេល� �សគយនិងលទ�

តៃម� និង វ�ភាគសា�នភាព

-

ចង្រកង របាយការណ៍វោយ
តៃម� និង វ�ភាគសា�នភាព

គយនិងេចញរបាយ

ផលការងោរ្របយុទ្រ� បឆាំ ងបទ

តៃម� និង វ�ភាគសា�ន

បទេល� �សគយ និងលទ�

បទេល� �សគយ និងលទ�

ការណ៍លទ�ផលការងោរ

េល� �សគយ

ភាពបទេល� �សគយ

ផលការងោរ្របយុទ �

ផលការងោរ្របយុទ �

និងលទ�ផលការងោរ

្របឆាំ ងបទេល� �សគយ ឆា�ំ

្របឆាំ ងបទេល� �សគយ

្របយុទ្រ� បឆាំ ងបទ

២០២០

ឆមាសទី១ ឆា�ំ២០២១

្របយុទ្រ� បឆាំ ងបទេល� �សគយ

េល� �សគយ ឆា�ំ
២០២០

ទំព័រ4

-

របាយការណ៍
របស់អង�ភាព

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

11.1.5 ១១.១.៥. ែកលម� វធ
� ីសា�ស�

នោយកដោ�នសវនកម�គ របាយការណ៍្រត�តពិនិត្យរូបវន�

និងលក�ណៈវ�និច័យ
� េ្រជ�ស

េ្រកាម្រចក្រកហម

េរ�សហានិភ័យ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

ឆា�ំ២០២០ បាន

របាយការណ៍របស់

េរៀបចំរបាយការណ៍្រត�ត

េរៀបចំរបាយការណ៍្រត�ត

េរៀបចំរបាយការណ៍្រត�ត

េរៀបចំរបាយការណ៍្រត�ត

របាយការណ៍

េរៀបចំរបាយការណ៍

អង�ភាព

ពិនិត្យរូបវន� េ្រកាម្រចក

ពិនិត្យរូបវន� េ្រកាម្រចក

ពិនិត្យរូបវន� េ្រកាម្រចក

ពិនិត្យរូបវន� េ្រកាម្រចក

របស់អង�ភាព

្រកហម ្របចាំ្រតីមាសទី៣

្រកហម ្របចាំ្រតីមាសទី៤

្រត�តពិនិត្យរូបវន�

្រកហម ្របចាំ្រតីមាសទី១ ្រកហម ្របចាំ្រតីមាសទី២

េ្រកាម្រចក្រកហម

11.1.6 ១១.១.៦. ជំរុញការអនុវត�

នោយកដោ�នសវនកម�គ ចំនួនសវនកម�េ្រកាយេពល

ឆា�ំ២០២០ អនុវត�

(ចំនួន្រក�មហ៊ុនរង

ចំនួនសវនកម�េ្រកាយ

ចំនួនសវនកម�េ្រកាយ

ចំនួនសវនកម�េ្រកាយ

ចំនួនសវនកម�េ្រកាយ

របាយការណ៍
របស់អង�ភាព

យន� ការសវនកម�េ្រកាយ

បេ�� ញទំនិញពីគយែដល

៧០% េធៀបនឹង

សវនកម� /ចំនួន

េពលបេ�� ញទំនិយពីគយ

េពលបេ�� ញទំនិយពីគយ

េពលបេ�� ញទំនិយពីគយ

េពលបេ�� ញទំនិយពីគយ

េពលបេ�� ញទំនិញពីគយឱ្

សេ្រមចបានេធៀបនឹងែផនការ

ែផនការ្របចាំឆា�ំ

្រក�មហ៊ុនសរុបក��ង

ែដលសេ្រមចបាន ១០%

ែដលសេ្រមចបាន ៣០%

ែដលសេ្រមចបាន ៦០%

ែដលសេ្រមចបានយោ៉ង

េធៀបនឹងែផនការ

តិច៩៥% េធៀបនឹង

យបានទូលាយ

ែផនការចុះសវន

េធៀបនឹងែផនការ

េធៀបនឹងែផនការ

កម�)* ១០០
11.1.7 ១១.១.៧. េធ�� វស
� ិដ�កម�
្របព័ន�ឣសុីគូដោ

ែផនការឆា�ំ

នោយកដោ�នបេច�ក

្របព័ន�ឣសុីគូដោ្រត�វបានេធ��

ឆា�ំ២០២០ ្របព័ន�

របាយការណ៍របស់

ចាប់េផ��មអនុវត�ការងោរេធ��

បន� អនុវត�ការងោរេធ�� វស
� ិដ�

បន� អនុវត�ការងោរេធ�� វស
� ិដ�

្របព័ន�ឣសុីគូដោ្រត�វបាន

របាយការណ៍

វ�ទ្យោព័ត៌មាន

វ�សិដ�កម�េទៅជំនោន់ ៤.៣.៣

ឣសុីគូដោ ជំនោន់

អង�ភាព

វ�សិដ�កម�្របព័ន�ឣសុីគូដោ

កម�្របព័ន�ឣសុីគូដោ្រត�វ

កម�្របព័ន�ឣសុីគូដោ្រត�វ

េធ�� វ�សិដ�កម�េទៅជំនោន់

របស់អង�ភាព

្រត�វបាន េទៅជំនោន់

បាន េទៅជំនោន់ ៤.៣.៣

បាន េទៅជំនោន់ ៤.៣.៣

៤.៣.៣

៤.២.២

៤.៣.៣
11.1.8 ១១.១.៨. ព្រងឹង្របសិទ �
ភាពការអនុវត�្របព័ន�ប�� រ

នោយកដោ�នបេច�ក

ចំនួន្រកសួងសា�ប័នចូលរួមអនុ

្រកសួងសា�ប័នចំនួន

េសចក�ីជូនដំណឹង

វ�ទ្យោព័ត៌មាន

វត�្របព័ន�ប�� រែតមួយជោតិ

៥បានចូលរួមអនុ

ដោក់ឱ្យអនុវត�្របព័ន�

្របមាញ់ និងេនសាទ ចូល

ដំណឹងដោក់ឱ្

ដំណោក់កាលទី២

វត�្របព័ន�ប�� រែត

ប��រែតមួយជោតិ

រួមអនុវត�្របព័ន�ប�� រែត

យអនុវត�

មួយជោតិ ដំណោក់

របស់្រកសួងសា�ប័ន

មួយជោតិ

្របព័ន�ប��រ

ែតមួយជោតិ

-

-

-

្រកសួងកសិកម� រុកា�

កាលទី២

េសចក�ីជូន

ែតមួយជោតិ
របស់

11.1.9 ១១.១.៩. បន� េធ��សាម��
កម�, ទំេន�បកម�នីតិ វ�ធីគយ
និង កិច�្របតិបត�ិការគយ
េផ្សងេទៀត

េលខោធិការដោ�ន

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពស� ីពីការ

ឆា�ំ២០២០ មាន

របាយការណ៍របស់

េរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍន

េធ��សាម��កម�ទំេន�បកម� នីតិ វ�ធី

របាយការណ៍វឌ្ឍន

អង�ភាព

ភាពស� ីពីការេធ��សាម��

ភាពស� ីពីការេធ��សាម��

គយ និងកិច�្របតិការគយ

ភាពស� ីពីការេធ��

កម�ទំេន�បកម� នីតិ វ�ធីគយ

កម�ទំេន�បកម� នីតិ វ�ធីគយ

សាម��កម�ទំេន�ប

និងកិច�្របតិការគយ ឆា�ំ

កម� នីតិ វ�ធីគយ និង
កិច�្របតិការគយ

២០២០

ទំព័រ5

-

េរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍន

និងកិច�្របតិការគយ
ឆមាសទី១

-

របាយការណ៍
របស់អង�ភាព

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

11.1.10 ១១.១.១០. បេង��នចំនួន

នោយកដោ�នកិច�ការ

សមាជិក្រក�មធុរជនល� បំផុត ច្បាប់និងទំនោក់

ចំនួនសមាជក
ិ ្រក�មធុរជនល�

ឆា�ំ២០២០ ធុរជន

ចំនួន វ�
� � បនប្រត

បំផុត្រត�វបានបេង��ន

ល� បំផុតមានចំនួន

ទទួលសា�ល់សមាជិកថ�ី

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

-

-

-

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណោង

ចំនួនធុរជនល� បំផុត្រត�វ

វ�
� � បនប្រត

បានបេង��នយោ៉ងតិច ៥

ទទួល

៤០

ទំនងសាធារណៈ

អំណះ

សា�ល់
សមាជិក

11.1.11 ១១.១.១១. អនុវត�យន�

នោយកដោ�នសហ

តាមដោន និងចូលរួមកិច�្របជុំក�ង

ការសហ្របតិបត�ិការគយ

្របតិបត�ិការគយ

្រកបខណ�ឣសា៊ន តំបន់ និងអង�

អន� រជោតិេល�ពហុ វ�ស័យ

អន� រជោតិ

ការគយពិភពេលាក

N/A

របាយការណ៍របស់

តាមដោន និងចូលរួមកិច�

តាមដោន និងចូលរួមកិច�

តាមដោន និងចូលរួមកិច�

តាមដោន និងចូលរួមកិច�

របាយការណ៍

អង�ភាព

្របជុំក�ង្រកបខណ�ឣសា៊ន

្របជុំក�ង្រកបខណ�ឣសា៊ន

្របជុំក�ង្រកបខណ�ឣសា៊ន

្របជុំក�ង្រកបខណ�ឣសា៊ន

របស់អង�ភាព

តំបន់ និងអង�ការគយ
ពិភពេលាក

11.1.12 ១១.១.១២.េរៀបចំែផនការ
ជោក់លាក់ក�ងការ្រគប់្រគង

នោយកដោ�នហិរ��

េរៀបចំកសាងយុទសា
� �ស�

កម� វធ
� ីកំែណទ្រមង់

េសចក�ី្រពាងយុទសា
� ស្

វត��និងបុគ�លិក

្រគប់្រគងនិងអភិវឌ្ឍធនធាន

និងទំេន�បកម�គយ

្រត

មនុស្ស ២០២២-២០២៥

២០១៩-២០២៣

និងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស

តំបន់ និងអង�ការគយ
ពិភពេលាក

-

-

តំបន់ និងអង�ការគយ

តំបន់ និងអង�ការគយ

ពិភពេលាក

ពិភពេលាក

េរៀបចំេសចក�ី្រពាងបឋម

េស� �ធាតុចូលេល�កទី១ពី

េសចក�ី

យុទសា
� �ស� ្រគប់្រគងនិង

្រគប់អង�ភាពពាក់ព័ន�

្រពាងយុទ �

អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស

សា�ស�

២០២២-២០២៥

11.1.13 ១១.១.១៣. ព្រងឹង្របសិទ �
ភាព្រគប់្រគងការនោំ េចញ

-នោយកដោ�ន

េធ��បច��ប្បន� ភាពទិន�ន័យ្រក�មហ៊ុន

ឆា�ំ២០២០ បានចង

របាយការណ៍របស់

ទិន�ន័យ្រក�មហ៊ុននោំ េចញ

ទិន�ន័យ្រក�មហ៊ុននោំ េចញ

ទិន�ន័យ្រក�មហ៊ុននោំ េចញ

ទិន�ន័យ្រក�មហ៊ុននោំ េចញ

របាយការណ៍

្រគប់្រគងការនោំ េចញ វ�និេយោគ និង្រក�មហ៊ុនមិនែមន

្រកងប�� ី្រក�មហ៊ុន

អង�ភាព

្រត�វបានេរៀបចំនិងេធ��

្រត�វបានេរៀបចំនិងេធ��

្រត�វបានេរៀបចំនិងេធ��

្រត�វបានេរៀបចំនិងេធ��

របស់អង�ភាព

-នោយកដោ�ន

មានសកម�ភាពនោំ

បច��ប្បន� ភាព

បច��ប្បន� ភាព

បច��ប្បន� ភាព

បច��ប្បន� ភាព

្រគប់្រគងតំបន់រួចពន�

វ�និេយោគស្រមាប់ការនោំ េចញ

េចញ ែដលមានទី
តាំងស� ិតេនៅេ្រកៅ
តំបន់េសដ�កិច�
ពិេសសចំនួន ៩៦២
និង្រក�មហ៊ុន វន
� ិ
េយោគក��ងតំបន់
េសដ�កិច�ពិេសស
ចំនួន ៤៦៣

ទំព័រ6

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

11.1.14 ១១.១.១៤. ព្រងង
ឹ យន� ការ

11.1.15

នោយកដោ�នរបបគយ វោយតៃម�ការអនុវត�េគាល

្រតីមាសទី២

-

-

្រតីមាសទី៣

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េរៀបចំការវោយតៃម�ការអនុ របាយការណ៍

ពាក់ព័ន�នឹងការេល�កទឹក

វត�េគាលការណ៍េល�កទឹក

ចិត�ស្រមាប់គេ្រមាងវ�និ

ចិត�ស្រមាប់ការផ��ំដំេឡ�ង

លក�ណៈ សម្បត�ិ ្រគប់្រគាន់

េយោគវ�ស័យផ��ំដំេឡ�ងរថ

រថយន�

ក��ង វ�ស័យផ��ំដំេឡ�ង រថយន�

យន�

ការណ៍េល�កទឹកចិត�ស្រមាប់ការ

គេ្រមាង វ�និេយោគ មាន

ផ��ំដំេឡ�ងរថយន�

១១.១.១
ចុះអេង�តអចលន្រទព្យ

អ.ព.ដ

អេង�តអចល្រទព្យ េដ�ម្បីផ�

អង�ភាព

ការចុះអេង�ត

ល់េសវោពន�ដោរេល�ការចុះប�� ី អចលន្រទព្យ េនៅ
និងេធ��បច��ប្បន�ភាពព័ត៌មាន

តាមខណ�ក��ងរោជ

តល់ េសវោពន�ដោរេល�

អចលន្រទព្យ េនៅេខត�ចំនួន

ធានីភ�ំេពញ ្រត�វ

ការចុះប�� ី និងបច��ប្បន�

០៧ ្រត�វបានេរៀបចំ និងប�� ប់ បានប�� ប់

េនៅតាមបណោ
� េខត�េដ�ម្បីផ្

របាយការណ៍របស់

្រតីមាសទី១

ឯកសារ

ចង្រកងនិង វភា
� គទិន�័យ

្រគប់្រគង ការេល�កទឹកចិត�

N/A

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

ចំនួនេខត�េគាល

ការងោរអេង�តអចលន

េដៅបានចុះអេង�ត

្រទព្យេនៅេខត�ចំនួន ០២ អចលន្រទព្យេនៅេខត�

អចលន្រទព្យ

ភាពព័ត៌មានអចលន្រទព្យ

្រត�វបានដំេណ�រការ

-ការងោរអេង�ត

ចំនួន ០១ ្រត�វបាន

-ការងោរអេង�ត

្រទព្យេនៅេខត�ចំនួន ០២ អចលន្រទព្យេនៅេខត�
្រត�វបានប�� ប់៖ េខត�

ការងោរ

េសៀមរោបសេ្រមចបាន

ប�� ប់៖

លសេ្រមចបាន ៣/៦

កណោ
� លសេ្រមចបាន

១២/១២ សងោ�ត់ និង

េខត�បាត់ដំបងសេ្រមច

សងោ�ត់ និងេខត�

៦/៦ សងោ�ត់

េខត�បនោ�យមានជ័យ

បាន ១២/១២ សងោ�ត់,

េសៀមរោបសេ្រមចបាន

-ការងោរអេង�តអចលន

សេ្រមចបាន ១០/១០

្រត�វបានដំេណ�រការ
រួមមាន៖េខត�

-ការងោរអេង�តអចលន

េខត�្រពះសីហនុ
សេ្រមចបាន ៤/៤
សងោ�ត់, េខត�កំពត

្រទព្យេនៅេខត�ចំនួន ០១ សេ្រមចបាន ៥/៥

េសៀមរោបសេ្រមចបាន

្រត�វបានដំេណ�រការ

សងោ�ត់ និងេខត�ែកប

៧/១២ សងោ�ត់ និង

រួមមាន៖ េខត�បាត់

សេ្រមចបាន ៣/៣

េខត�បនោ�យមានជ័យ

ដំបងសេ្រមចបាន ៩/

សងោ�ត់

សេ្រមចបាន ២/១០

១២ សងោ�ត់

សងោ�ត់

ការណ៍
វឌ្ឍនភាព

ប�� ប់៖ េខត�

្រទព្យេនៅេខត�ចំនួន ០២ សងោ�ត់

របាយ

ចំនួន ០៤ ្រត�វបាន

រួមមាន៖េខត�កណោ
�

៣/១២ សងោ�ត់
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-ការងោរអេង�តអចលន

របស់អង�ភាព

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

11.1.16

11.1.17

១១.១.២

អ.ព.ដ

របាយការណ៍ៃនការសិក្សោ

មិនមាន

របាយការណ៍ៃន

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១
មិនមាន

្រតីមាសទី២
ចាប់េផ��មសិក្សោ

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

បន�ការសិក្សោ្រសាវ្រជោវ

បន�ការសិក្សោ្រសាវ្រជោវ

របាយ

្រសាវ្រជោវ និង្របមូលផ្

និង្របមូលផ��ំឯកសារ

និង្របមូលផ��ំឯកសារ

ការណ៍ៃន

តុំឯកសារនោនោស� ីពីនីតិ

នោនោស� ីពីនីតិ វ�ធីៃនការ

នោនោស� ីពីនីតិ វ�ធីៃនការ

ការសិក្សោ

វ�ធីៃនការេធ��សវនកម�

េធ��សវនកម� និងេរៀបចំ

េធ��សវនកម� និងេរៀបចំ

្រសាវ្រជោវ

ការេរៀបចំេសៀវេភៅ

្រសាវ្រជោវ និង្របមូលផ��ំឯក

ែណនោំស�ីពីនីតិ វ�ធីៃន

សារនោនោេដ�ម្បីេរៀបចំ

ការេធ��សវនកម�ពន�ដោរ

“េសៀវេភៅែណនោំស�ីពីនីតិ វ�ធី

“េសៀវេភៅែណនោំស្

ៃនការេធ��សវនកម�ពន�ដោរ ”

តីពីនីតិ វ�ធីៃនការ

របាយការណ៍សិក្សោ

របាយការណ៍សិក្សោ

្រត�វបានេរៀបចំ

េធ��សវនកម�ពន�ដោរ”

េល�កទី១

េល�កទី២

ចាប់េផ��មសិក្សោ

្របមូលមតិេយោបល់

េសចក�ី្រពាងេសៀវេភៅ

េសចក�ី

១១.១.៣

អ.ព.ដ

េសចក�ី្រពាង “េសៀវេភៅ

ការសិក្សោ្រសាវ្រជោវ
េដ�ម្បីេរៀបចំ

មិនមាន

េសចក�ី្រពាង

មិនមាន

ការេរៀបចំេសៀវេភៅ

ែណនោំស�ីពីសិទិ � និង

េសៀវេភៅែណនោំស�ី

្រសាវ្រជោវ និង្របមូលផ្

ែកលម�េល�េសចក�ី

ែណនោំស�ីពីសិទិ � និង

្រពាង

ែណនោំស�ីពីសិទិ � និង

កាតព�កិច�អ�កជោប់ពន�

ពីសិទិ � និង

តុំព័ត៌មាន/ឯកសារ

្រពាងេល�កទី១ និង

កាតព�កិច�អ�កជោប់ពន�

េសៀវេភៅ

កាតព�កិច�អ�កជោប់ពន�

ទាក់ទិននឹងការេធ��សវនកម� ”

កាតព�កិច�អ�កជោប់

នោនោ និងេរៀបចំេចញ

េរៀបចំេចញជោេសចក�ី

ទាក់ទិននឹងការេធ��សវន

ែណនោំស�ី

ទាក់ទិននឹងការេធ��សវន

ពន�ទាក់ទិននឹងការ

េសចក�ី្រពាងេល�កទី ១

្រពាងេល�កទី២

កម�្រត�វបានេរៀបចំ

ពីសិទិ � និង

កម�

េធ��សវនកម�

ក្រមិតនោយកដោ�ន និង

កាតព�កិច�

ដោក់ជូនថោ�ក់ដឹកនោំពិនិ

អ�កជោប់

ត្យ និងសេ្រមច

ពន�
ទាក់ទិននឹង
ការេធ��
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េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

11.1.18

១១.១.៤

អ.ព.ដ

ការេរៀបចំេសៀវេភៅ

េសៀវេភៅែណនោំស�ីពីការ

េសចក�ី្រពាង

(Procedure Manual) ្រត�វ

្រសាយបណ�ឹងតវោ� ពន�ដោរ

បានេរៀបចំ និងដោក់ឱ្យអនុវត�

(Procedure Manual)

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

ឯកសារ

្រតីមាសទី៣

្រតីមាសទី៤

មិនមាន

មិនមាន

អំណះ
អំណោង

េសៀវេភៅែណនោំស�ី

េសចក�ី្រពាងេសៀវេភៅ

េសចក�ី្រពាងេសៀវេភៅ

ពីការេដោះ្រសាយ

ែណនោំស�ីពីការេដោះ

ែណនោំស�ីពីការេដោះ

ែណនោំស�ីពី

ស� ីពីការេដោះ

បណ�ឹងតវោ� ពន�ដោរ

្រសាយបណ�ឹងតវោ� ពន�

្រសាយបណ�ឹងតវោ� ពន�

ការេដោះ

្រសាយបណ�ឹងតវោ�

(Procedure

ដោរ(Procedure

ដោរ(Procedure

្រសាយបណ្

ពន�ដោរ

Manual)

Manual)្រត�វបាន

Manual)្រត�វបាន

តឹងតវោ� ពន�

(Procedure

េរៀបចំ និងដោក់ជូន

េរៀបចំ និង ប�� ប់

ដោរ

Manual)្រត�វបាន

ថោ�ក់ដឹកនោំពិនិត្យ និងផ្

ក្រមិតអគ�នោយកដោ�ន

(Procedure

េរៀបចំក្រមិត

តល់េយោបល់ ប�� ប់

និងដោក់ឱ្យអនុវត�

នោយកដោ�ន

ក្រមិតអគ�នោយកដោ�ន

េដោះ្រសាយបណ�ឹងតវោ� ពន�ដោរ េសៀវេភៅែណនោំ

ែណនោំស�ីពីការេដោះ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

េសៀវេភៅ

Manual)

និងដោក់ឱ្យអនុវត�

11.1.19

្របមូលផ��ំ និង វភា
� គ

ពិនិត្យ និងែកស្រម�ល

េរៀបចំសិកា�សាលា

ឯកសារ

សារវ�ភាគ ហានិ

ទិន�ន័យ និងព័ត៌មាន

ឯកសារបច��ប្បន�ភាព

ផ្សព�ផ្សោយ និងែចក

វ�ភាគហានិ

អពដ ស្រមាប់ឆា�ំ

ភ័យទូេទៅរបស់ អ

អំពីហានិភ័យ

ៃនការវ�ភាគហានិភ័យ

ជូនអង�ភាពពន�ដោរ

ភ័យទូេទៅ

ភ័យទូេទៅរបស់អពដ

២០២០ ្រត�វបាន

ពដ ស្រមាប់ឆា�ំ

អនុេលាមភាព

ទូេទៅ ក្រមិតនោយកដោ�ន ទាំងអស់នូវឯកសារ

ស្រមាប់ឆា�ំ២០២១

េធ��បច��ប្បន�ភាព

២០២១

១១.១.៥
ការេរៀបចំេធ��បច��ប្បន�
ភាពឯកសារវ�ភាគហានិ

អ.ព.ដ

ឯកសារវភា
� គហានិភ័យទូេទៅ

ឯកសារវភា
� គហា

េសចក�ី្រពាងឯក

របស់អពដ ស្រមាប់ឆា�ំ ២០២១ និភ័យទូេទៅរបស់
្រត�វបានេធ��បច��ប្បន�ភាព
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មិនមាន

របស់អពដ

បច��ប្បន�ភាពៃនការ

ស្រមាប់

វ�ភាគហានិភ័យទូេទៅ

ឆា�ំ២០២១

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

11.1.20

១១.១.៦

អ.ព.ដ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

ឯកសារស� ីពីនីតិ វ�ធីេសុ�ប

ឆា�ំ២០២០ បាន

ឯកសារនីតិ វ�ធី

េសចក�ី្រពាង្រត�វបាន

េសចក�ី្រពាង្រត�វបាន

នីតិ វ�ធីេសុ�បអេង�តបទ

េសចក�ី្រពាង្រត�វបាន

ឯកសារនីតិ

ការេរៀបចំនីតិ វ�ធីេសុ�ប

អេង�តបទេល��សពន�ដោរែបប

េរៀបចំេសចក�ី

េសុ�បអេង�តបទ

ដោក់្របជុំពិនិត្យ និង

ពិនិត្យែកស្រម�ល និង

េល��ស្រត�វបានដោក់

ដោក់ជូនថោ�ក់ដឹកនោំពិនិ

វ�ធីេសុ�ប

អេង�តបទេល��សពន�ដោរ

ចាប់បង�ំ ្រត�វបានពិនិត្យ

្រពាងេល�កទី១ ស� ី

េល��សពន�ដោរែបប

ពិភាក្សោជោមួយអ�ក

ដោក់្របជុំពិនិត្យ និង

្របជុំពិនិត្យ និងសេ្រមច

ត្យ និងសេ្រមច និង

អេង�តបទ

ែបបចាប់បង�ំ (នីតិ វ�ធី

សេ្រមច និងដោក់អនុវត�

ពីនីតិ វ�ធីេសុ�ប

ចាប់បង�ំ

ជំនោញការក��ង្រស�ក

ពិភាក្សោជោមួយអ�ក

ដោក់ឱ្យអនុវត�

េល��សពន�

េល�កទី១

ជំនោញការក��ង្រស�ក

ដោរែបប

េល�កទី២

ចាប់បង�ំ

ៃនការែឆកេឆរ និង រ�ប

អេង�តបទេល��ស

អូសភស�� តាង)

ពន�ដោរែបបចាប់

ក្រមិត នោយកដោ�ន

បង�ំ
11.1.21

១១.១.៧

េសចក�ី្រពាង ្របកាសស� ីពីការ

ក��ងឆា�ំ២០២០៖

េសចក�ី្រពាង

ការេរៀបចំេសចក�ី្រពាង

អនុវត�ច្បាប់ស�ីពីសារេព�ពន�

េសចក�ី្រពាង

្របកាសស� ីពីការអនុ ្រត�វបានដោក់្របជុំពិនិត្

្របកាសស� ីពីការអនុវត�

មា្រតា១១១ ពាក់ព័ន�នឹងការ

្របកាស្រត�វបាន

វត�ច្បាប់ស�ីពី

យពិភាក្សោ ជោមួយអ�ក

ច្បាប់ស�ីពីសារេព�ពន�

រ�បអូស្រទព្យសម្បត�ិរបស់អ�ក

ប�� ប់្រតឹមក្រមិត

សារេព�ពន�មា្រតា

ជំនោញការក��ង្រស�ក

មា្រតា១១១ ពាក់ព័ន�នឹង

ជោប់ពន� ែដលជំពាក់្របាក់ពន�

នោយកដោ�ន

១១១ ពាក់ព័ន�នឹង

ការរ�បអូស្រទព្យសម្បត�ិ

អ.ព.ដ

េហ�យមិន្រពមចូលខ��នមក

ការរ�បអូស្រទព្យ

របស់អ�កជោប់ពន� ែដល

បង់ពន� ្រត�វបានពិនិត្យ

សម្បត�ិរបស់អ�ក

ជំពាក់្របាក់ពន� េហ�យ

សេ្រមចនិង ដោក់ឱ្យអនុវត�

ជោប់ពន� ែដល

មិន្រពមចូលខ��នមកបង់

េដោយ កសហវ

ជំពាក់្របាក់ពន�

ពន�

េហ�យមិន្រពមចូល
ខ��នមកបង់ពន�

ទំព័រ10

េសចក�ី្រពាង្របកាស

េសចក�ី្រពាង្របកាស

េសចក�ី្រពាង្របកាស

្រត�វបានដោក់្របជុំពិនិត្យ ្រត�វបានពិនិត្យ និង
ពិភាក្សោ ជោមួយ
នោយកដោ�នពាក់ព័ន�

សេ្រមចក្រមិតអពដ

េសចក�ី្រពាង្របកាស

េសចក�ី

្រត�វបានប��� នេទៅ

្រពាង្របកាស

កសហវ េដ�ម្បីពិនិត្យ
និងសេ្រមចនិងអនុវត�

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

11.1.22

១១.១.៨

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ
អំណះ

្រតីមាសទី៤

អំណោង

របាយការណ៍សិក្សោ្រសាវ្រជោវ

របាយការណ៍

របាយការណ៍

-របាយការណ៍សិក្សោ

របាយការណ៍សិក្សោ

របាយការណ៍សិក្សោ្រត�វ

របាយការណ៍សិក្សោ

របាយ

ការេរៀបចំសិក្សោ

បទប្ប��ត�ិ ស� ីពីនីតិ វ�ធី ៃន

សិក្សោ្រសាវ្រជោវ

សិក្សោ្រសាវ ្រជោវ

្រសាវ្រជោវ ្រត�វបានបន�

្រសាវ្រជោវ ្រត�វបាន

បាន្របជុំពិភាក្សោ

្រសាវ្រជោវបទប្ប��ត�ិស�ី

ការណ៍

្រសាវ្រជោវបទប្ប��ត�ិស�ី

ការ្រគប់្រគងការផ�ល់ឣជោ�ប័ណ្ ្រតឹមក្រមិត្រក�ម

បទប្ប��ត�ិស�ីពីនីតិ

ែកស្រម�លេដ�ម្បីបែន�ម

ដោក់្របជុំពិភាក្សោ

ក្រមិតថោ�ក់ដឹកនោំ អគ�

ពីនីតិ វ�ធី ៃនការ

សិក្សោ

ពីនីតិ វ�ធី ៃនការ

ណឣករពិេសសចំេពាះសហ

វ�ធី ៃនការ

ធាតុចូល តាម្របេភទ

ក្រមិតថោ�ក់ដឹកនោំ

នោយកដោ�នពន�ដោរ

្រគប់្រគងការផ�ល់ឣជោ�

្រសាវ្រជោវ

្រគប់្រគងការផ�ល់ឣជោ�

្រគាសផ�ត់ផ�ង់ និងែចកចាយ

្រគប់្រគងការផ�ល់

នីមួយៗ ៃនឣជោ�ប័ណ�

នោយកដោ�ន េល�កទី ២

េដ�ម្បី្របមូលធាតុចូល

ប័ណ�ឣករពិេសស

របស់ អ.ព

ប័ណ�ឣករពិេសស

ផលិតផលបារ� ្រត�វបានពិនិត្យ

ឣជោ�ប័ណ�ឣករ

និងអង�ភាពទទួលបន��ក

េដ�ម្បីបន�ែកស្រម�ល

បែន�មពីនោយកដោ�ន

ចំេពាះ

.ដ

ពិេសសចំេពាះ

្រគប់្រគង ្រតឹមក្រមិត

កាន់ែតមានភាព្រគប់

ពាក់ព័ន�

ផ�ត់ផ�ង់ និងែចកចាយ

សហ្រគាសផ�ត់ផ�ង់

្រក�មការងោរបេច�កេទស

្រជ�ងេ្រជោយ

ចំេពាះសហ្រគាសផ�ត់ផ�ង់
និងែចកចាយ
ផលិតផលបារ�

អ.ព.ដ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

និងសេ្រមច ក្រមិត អពដ

ការងោបេច�កេទស
ៃននោយកដោ�ន

សហ្រគាស

ផលិតផលបារ� ្រត�វ

និងែចកចាយ

-របាយការណ៍សិក្សោ

បានពិនិត្យ និង

ផលិតផលបារ�

្រសាវ្រជោវ ្រត�វបាន

សេ្រមចក្រមិត អពដ

ដោក់្របជុំពិភាក្សោ
ក្រមិតថោ�ក់ដក
ឹ នោំ
នោយកដោ�ន

ទំព័រ11

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

11.1.23

១១.១.៩

អ.ព.ដ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពីនីតិ

ឆា�ំ២០២០ េសចក្ េសចក�ី្រពាង

បន�ែកស្រម�លេល� េស

េសចក�ី្រពាង្របកាស

េសចក�ី្រពាង្របកាស

េសចក�ី្រពាងបទប្ប��ត�ិ

េសចក�ី

ការេរៀបចំ្របកាសស� ីពី

វ�ធីនិងយន�ការការេស� �សុំការ

តី្រពាង្របកាសស� ី

្របកាសស� ីពីនីតិ វ�ធី

ចក�ី្របកាសស� ីពី វ�ធាន

្រត�វបានដោក់្របជុំ

្រត�វបានដោក់្របជុំ

្រត�វបានប��� ន េទៅ ក

្រពាង

នីតិ វ�ធី និងយន�ការៃន

បង�ិលសង ្រត�វបានពិនិត្យស

ពី វ�ធាននិងនីតិ វ�ធី

និងយន�ការការ

និងនីតិ វ�ធីៃនការ

ពិភាក្សោក្រមិតថោ�ក់

ពិភាក្សោក្រមិតថោ�ក់

សហវ េដ�ម្បីពិនិត្យ

្របកាសស� ី

ការេស� �សុំការបង�ិលសង

េ្រមចេដោយ អពដ និងបាន

ៃនការបង�ិលសង

េស� �សុំការបង�ិលសង បង�ិលសង និងឯកសារ

ដឹកនោំ អពដ េដ�ម្បីពិនិ

ដឹកនោំ អពដ េដ�ម្បីពិនិ

និងសេ្រមច

ពីនីតិ វ�ធី

ឣករស្រមាប់

ប��� នេទៅ កសហវ

និងឯកសារពាក់

ពាក់ព័ន�េផ្សងៗ (ឣជោ�

ត្យ និងសេ្រមច

ត្យ និងសេ្រមច េល�ក

និងយន�

ព័ន�េផ្សងៗ ្រត�វ

ប័ណ�, ទ្រមង់ពាក្យេស� �

ទី២

ការការេស� �

បានេរៀបចំក្រមិត

សុំ...) ក្រមិតនោយកដ្

សុំការ

នោយកដោ�ន

ឋាន េល�កទី២ េដ�ម្បី

បង�ិលសង

េទសចរណ៍បរេទស

្របមូលធាតុចូលឱ្យ
បាន្រគប់េ្រជោយ

11.1.24

១១.១.១០

េសចក�ីែណនោំស�ីពីការអនុវត�

ឆា�ំ២០២០ េសចក្ េសចក�ីែណនោំស�ីពី

បន�ែកស្រម�លេសចក�ី

េសចក�ី្រពាងេសចក�ី

េសចក�ី្រពាងេសចក�ី

េសចក�ីែណនោំអនុវត�ពី

េសចក�ី

ការេរៀបចំេសចក�ី្រពាង

យន�ការពន�ដោរចំេពាះវស
� ័យ

តី្រពាងេសចក�ី

ការអនុវត�យន�ការ

្រពាងេសចក�ីែណនោំ

ែណនោំស�ីពីការអនុវត�

ែណនោំ ស� ីពីការអនុវត�

អនុវត�យន�ការពន�ដោរ

ែណនោំអនុ

េសចក�ីែណនោំស�ីពីការ

ដំណោំេកៅស៊ូ និងែកែច�ដំណោំ

ែណនោំអនុវត�ពី

ពន�ដោរចំេពាះវ�ស័

េដ�ម្បី្របមូលធាតុចូល ឱ យន�ការពន�ដោរចំេពាះ

យន�ការពន�ដោរចំេពាះ

ចំេពាះវ�ស័យដំណោំ

វត�យន�ការ

អនុវត�យន�ការពន�ដោរ

ទិន�ផលេកៅស៊ូ ្រត�វបានពិនិត្យ

អនុវត�យន�ការ

យដំណោំេកៅស៊ូនិង

◌្យ្រគប់្រជ�ងេ្រជោយ

វ�ស័យដំណោំេកៅស៊ូ និង

វ�ស័យដំណោំេកៅស៊ូនិង

េកៅស៊ូនិងែកែច�ដំណោំ

ពន�ដោរ

ពន�ដោរ ្រត�វបាន

ែកែច�ដំណោំទិន�

បនោ�ប់ពីបានទទួលធាតុ

ែកែច�ដំណោំទិន�ផល

ែកែច�ដំណោំទិន�ផល

ទិន�ផលេកៅស៊ូ ្រត�វ

េកៅស៊ូនិងែកែច�ដំណោំ

េរៀបចំក្រមិត

ផលេកៅស៊ូ

ចូលពី វ�ស័យឯកជន

េកៅស៊ូ ្រត�វបានដោក់

េកៅស៊ូ ្រត�វបានដោក់

បានពិនិត្យ និងសេ្រមច

ទិន�ផលេកៅស៊ូ

នោយកដោ�ន

មុននឹងដោក់្របជុំថោ�ក់

្របជុំថោ�ក់ដឹកនោំ អពដ

្របជុំថោ�ក់ដឹកនោំ អពដ

ដក
ឹ នោំ អពដ ពិនិត្យ

េដ�ម្បី្របមូលធាតុចូល

េដ�ម្បី្របមូលធាតុចូល

ចំេពាះវ�ស័យដំណោំ

អ.ព.ដ

និងសេ្រមចេដោយអពដ

េល�កទី១

ទំព័រ12

េល�កទី២

េដោយ អពដ

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

11.1.25

១១.១.១១

អ.ព.ដ

េសចក�ី្រពាងេសចក�ីែណនោំស�ី

មិនមាន

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

ឯកសារ

្រតីមាសទី៣

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េសចក�ី្រពាងេសចក្ -្រក�មការងោរេរៀបចំេស

-បន�ែកស្រម�លបែន�ម

េសចក�ី្រពាងេសចក�ី

េសចក�ី្រពាងេសចក�ី

េសចក�ី

ការេរៀបចំេសចក�ី

ពីការ អនុវត�ពន�បង់មុនេល�

តីែណនោំស�ីពីការ

ចក�ីែណនោំ ្រត�វបាន

ធាតុចូលេល�ការ

ែណនោំស�ីពីការអនុវត�

ែណនោំស�ីពីការអនុវត�

្រពាងេសចក្

ែណនោំស�ីពីការអនុវត�

ការែបងែចកភាគលាភ ្រត�វ

អនុវត�ពន�បង់មុន

េរៀបចំ និងការសិក្សោ

េរៀបចំេសចក�ី្រពាងេស

ពន�បង់មុនេល�ការែបង

ពន�បង់មុនេល�ការែបង

តីែណនោំស�ី

ពន�បង់មុនេល�ការែបង

បានដោក់្របជុំ ក្រមិតថោ�ក់

េល�ការែបងែចក

្រសាវ្រជោវ បានចាប់េផ��

ចក�ីែណនោំ

ែចកភាគលាភ ្រត�វបាន

ែចកភាគលាភ ្រត�វ

ពីការអនុ

ែចកភាគលាភ

ដឹកនោំ អពដ េដ�ម្បីពិនិត្យ

ភាគលាភ

ម្រតឹមក្រមិត្រក�ម

-េសចក�ី្រពាងេសចក�ី

េរៀបចំ្របជុំ និង

បានដោក់្របជុំ ក្រមិត

វត�ពន�បង់

ការងោរបេច�កេទស

ែណនោំ ្រត�វបានេរៀបចំ

សេ្រមចក្រមិតនោយកដ្

ថោ�ក់ដក
ឹ នោំ អពដ

មុនេល�ការ

ឋាន

េដ�ម្បីពិនិត្យ និងសេ្រមច ែបងែចក

និងសេ្រមច

-េសចក�ី្រពាងេសចក�ី

េល�កទី២

ែណនោំ ្រត�វបានេរៀបចំ

ភាគលាភ

េល�កទី១
11.1.26

១១.១.១២

អ.ព.ដ

េសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពីការ

មិនមាន

េសចក�ី្រពាង

-្របកាស្រត�វបានេរៀបចំ -បន�ែកស្រម�លបែន�ម
និងសិក្សោ្រសាវ្រជោវ

េសចក�ី្រពាង្របកាស

េសចក�ី្រពាង្របកាស

េសចក�ី

ធាតុចូលេល�ការ

្រត�វបានេរៀបចំ្របជុំ

្រត�វបានដោក់្របជុំ

្រពាង្របកាស

ការេរៀបចំ្របកាសស� ីពី

េល�កទឹកចិត�ស្រមាប់គេ្រមាង

្របកាសស� ីពីការ

ការេល�កទឹកចិត�ស្រមាប់

វ�និេយោគមានលក�ណសម្បត�ិ

េល�កទឹកចិត�

ក្រមិត្រក�មការងោរ

េរៀបចំេសចក�ី្រពាង

េដ�ម្បីពិនិត្យ និង

ក្រមិតថោ�ក់ដឹកនោំ

គេ្រមាងវន
� ិេយោគមាន

្រគប់្រគាន់ ្រត�វបានពិនិត្យ

ស្រមាប់គេ្រមាង

បេច�កេទស

្របកាស ឱ្យកាន់ែតមាន

សេ្រមចក្រមិតនោយកដ្

ពដ េដ�ម្បីពិនិត្យ និង

លក�ណសម្បត�ិ្រគប់្រគា

និងសេ្រមច េដោយ អពដ

វ�និេយោគមាន

-េសចក�ី្រពាង្របកាស

ភាព្រគប់្រជ�ងេ្រជោយ

ឋាន

សេ្រមច

នែដលព្រងីកគេ្រមាង

និងបានប��� នេទៅ កសហវ

លក�ណសម្បត�ិ

្រត�វបានេរៀបចំេល�កទី ១ -េសចក�ី្រពាង្របកាស

េដ�ម្បីពិនិត្យ និងសេ្រមច

្រគប់្រគាន់

្រត�វបានេរៀបចំេល�កទី
២ក្រមិត្រក�មការងោរ
បេច�កេទស

ទំព័រ13

អ

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

11.1.27

១១.១.១៣

អ.ព.ដ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣
ការចុះប�� ីអ�កជោប់ពន�

អំណះ

្រតីមាសទី៤
ការចុះប�� ីអ�កជោប់ពន�

អំណោង

ការចុះប�� ីអ�កជោប់ពន�េទៅ

អ�កជោប់ពន�តូច

(ចំនួនសហ្រគាស

ការចុះប�� ីអ�កជោប់ពន�

ការជំរុញការចុះប�� ីអ�ក

ក��ង្របព័ន�ថ�ី ចំេពាះអ�កជោប់

និងមធ្យម ស� ័្រគ

ចុះប�� ីថ�ីជោអ�ក

តូចនិងមធ្យមបាន ៥% តូចនិងមធ្យមបាន ៥% តូចនិងមធ្យមបាន ៥% តូចនិងមធ្យមបាន ៥% ការណ៍

ជោប់ពន�េទៅក��ង្របព័ន�ថ�ី

ពន�ែដលមិនទាន់បានចុះប�� ី

ចិត�ចុះប�� ីពន�ដោរ ជោប់ពន�តូចនិង

ចំេពាះអ�កជោប់ពន�ែដល

ពន�ដោរ ្រត�វបានព្រងឹង និង

មិនទាន់បានចុះប�� ីពន�

ជំរុញបែន�ម

ដោរ

ការចុះប�� ីអ�កជោប់ពន�

ឯកសារ

របាយ

ៃនចំនួនអ�កជោប់ពន�

ៃនចំនួនអ�កជោប់ពន�

ៃនចំនួនអ�កជោប់ពន�

ៃនចំនួនអ�កជោប់ពន�

វឌ្ឍនភាព

បាន ២០% ៃន

មធ្យមសរុប N/

ែដលមិនទាន់បានចុះ

ែដលមិនទាន់បានចុះ

ែដលមិនទាន់បានចុះ

ែដលមិនទាន់បានចុះ

របស់ អ.ព

ចំនួនអ�កជោប់ពន�

ទិន�ន័យអេង�ត

ប�� ីពន�ដោរ (េ្រប�ប

ប�� ីពន�ដោរ (េ្រប�ប

ប�� ីពន�ដោរ (េ្រប�ប

ប�� ីពន�ដោរ (េ្រប�ប

.ដ

ែដលមិនទាន់

សហ្រគាសឆា�ំ

េធៀបជោមួយទិន�ន័យ

េធៀបជោមួយទិន�ន័យ

េធៀបជោមួយទិន�ន័យ

េធៀបជោមួយទិន�ន័យ

បានចុះប�� ីពន�

២០១៧ និង

អេង�តសហ្រគាសឆា�ំ

អេង�តសហ្រគាសឆា�ំ

អេង�តសហ្រគាសឆា�ំ

អេង�តសហ្រគាសឆា�ំ

ដោរ(េ្រប�បេធៀប

២០១៨ ែដលមិន

២០១៧ និង២០១៨)

២០១៧ និង២០១៨)

២០១៧ និង២០១៨)

២០១៧ និង២០១៨)

ជោមួយទិន�ន័យ

ទាន់ចុះប�� ី)

អេង�តសហ្រគាស
ឆា�ំ ២០១៧ និង
២០១៨)

11.1.28

១១.១.១៤

ប័ណ�ផ្សព�ផ្សោយេសវោកម�ពន�

បាន្របមូលចង

ប័ណ�ផ្សព�ផ្សោយេស ប�� ប់ការេរៀបចំ

ការេរៀបចំប័ណ�

ដោររបស់នោយកដោ�នចំនួន

្រកងព័ត៌មាន

វោកម� ពន�ដោររបស់

ផ្សព�ផ្សោយេសវោកម�ពន�

០៦ ៃនអគ�នោយកដោ�នពន�ដោរ

ស្រមាប់េរៀបចំប័ណ្ នោយកដោ�នចំនួន

ដោររបស់នោយកដោ�ន
ចំនួន ០៦ ៃនអគ�នោយកដ្

អ.ព.ដ

្រត�វបានេរៀបចំ និងផ្សព�ផ្សោយ ណផ្សព�ផ្សោយ

ឋានពន�ដោរ

ប័ណ្ ប័ណ�ផ្សព�ផ្សោយេសវោ

មិនមាន

ប័ណ�ផ្សព�

ណផ្សព�ផ្សោយេសវោកម�

ណផ្សព�ផ្សោយេសវោកម�

កម�ពន�ដោររបស់

ផ្សោយេស

ពន�ដោរក្រមិតអន�រ

ពន�ដោរក្រមិតអគ�

នោយកដោ�នចំនួន ០៦

វោកម� ពន�

នោយកដោ�ន

ៃនអគ�នោយកដោ�នពន�

ដោររបស់

ដោរ ្រត�វបានេរៀបចំ

នោយកដ្

និងផ្សព�ផ្សោយ

ឋានចំនួន

០៦ ៃនអគ�នោយក ដ្ នោយកដោ�ន
ឋានពន�ដោរ

ប័ណ្ ប�� ប់ការេរៀបចំ

០៦ ៃនអគ�
នោយក ដ្
ឋានពន�ដោរ

ទំព័រ14

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

្រតីមាសទី១

លម� ិត

11.1.29

១១.១.១៥

អ.ព.ដ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

្របព័ន�ស�័យ្របវត�ិកម�រវោង

្រក�មការងោរ

របាយការណ៍

ដោក់ឱ្យដំេណ�រការ

របាយការណ៍តាមដោន

របាយការណ៍តាមដោន

របាយការណ៍តាមដោន

របាយ

ការេធ��សនោ�នកម�្របព័ន�

្របព័ន�

បេច�កេទសៃនអគ�

សិក្សោអំពីនី វ�ធីអនុ

្របព័ន� និងអនុវត�ជោផ��វ

ការទាញទិន�ន័យពី

ការទាញទិន�ន័យពី

ការទាញទិន�ន័យពី

ការណ៍

ពន�ដោរ និងឣសុីគូដោរ

ដោរ ្រត�វបានដោក់ឱ្យដំេណ�រ

នោយកដោ�នទាំង

វត� និងការដោក់ឱ្យ

ការ

្របព័ន�្របចាំ្រតីមាសទី១

្របព័ន�្របចាំ្រតីមាសទី៣ ្របព័ន�្របចាំ្រតីមាសទី៤

ការជោផ��វការ

០២ បាននិង

អនុវត� និងរបាយ

កំពុងសិក្សោ

ការណ៍តាមដោន

ពន�ដោរ និងឣសុីគូ

និងទី២ ្រត�វបានេរៀបចំ

្រត�វបានេរៀបចំ

្រត�វបានេរៀបចំ

វឌ្ឍនភាព
របស់ អ.គ.រ
និង អ.ព.ដ

ការទាញទិន�ន័យពី
្របព័ន�

11.1.30

កម� វ�ធី “ពន�ដោរកម��ជោ ” ្រត�វ

ឆា�ំ២០២០ អគ�

ចំនួនេល�ក ៃនកម�

ការេរៀបចំកម� វ�ធី “ពន�

បានេរៀបចំតាមរយៈបណោ
�

នោយកដោ�នពន�

វ�ធីពន�ដោរកម��ជោ

ដោរកម��ជោ” តាមរយៈ

ញសង�ម Facebook ចំនួន

ដោរបានេរៀបចំកម�

យៈបណោ
� ញសង�ម

យៈបណោ
� ញសង�ម

យៈបណោ
� ញសង�ម

យៈបណោ
� ញសង�ម

បណោ
� ញសង�ម

៤៣ េល�ក

វ�ធី “ពន�ដោរកម��

Facebook ចំនួន ១០

Facebook ចំនួន ១២

Facebook ចំនួន ១៤

Facebook ចំនួន ០៧

១១.១.១៦

អ.ព.ដ

Facebook

កម� វ�ធី “ពន�ដោរ ក ម��ជោ
” កម� វ�ធី “ពន�ដោរកម��ជោ ”
្រត�វបានេរៀបចំតាមរ

េល�ក

ជោ” បានចំនួន

្រត�វបានេរៀបចំតាមរ

េល�ក

កម� វ�ធី “ពន�ដោរកម��ជោ ”

កម� វ�ធី “ពន�ដោរកម��ជោ ”

របាយ

្រត�វបានេរៀបចំតាមរ

្រត�វបានេរៀបចំតាមរ

ការណ៍

េល�ក

េរៀបចំកម� វ�ធី

េល�ក

៤១ េល�ក
11.1.31

១១.១.១៧

អ.ព.ដ

្របព័ន�្រគប់្រគងបំណុលពន�ថ�ី

របាយការណ៍

របាយការណ៍លទ�

បន�សិក្សោ និងអភិវឌ្ឍ

បន�សិក្សោ និងអភិវឌ្ឍ

បន�សិក្សោ និងអភិវឌ្ឍ

ដោក់ឱ្យេ្រប�្របាស់

របាយ

ការបេង��ត្របព័ន�

្រត�វបានអភិវឌ្ឍ និងដោក់ឱ្យ

េរៀបចំ្របព័ន�

ផលការអនុវត�

្របព័ន�្រគប់្រគង

្របព័ន�្រគប់្រគង

្របព័ន�្រគប់្រគង

្របព័ន�្រគប់្រគង

ការណ៍លទ�

្រគប់្រគងបំណុលពន�ថ�ី

េ្រប�្របាស់

្រគប់្រគងបំណុល

ការងោរ និងទិស

បំណុលពន�ថ�ី

បំណុលពន�ថ�ី

បំណុលពន�

បំណុលពន�

ផលការអនុ

ពន�ថ�ី

េដៅអនុវត�បន�

វត�ការងោរ

្របចាំែខរបស់

និងទិស

នោយកដោ�នបេច�ក

េដៅអនុវត�

វ�ទ្យោព័ត៌មាន

បន�្របចាំែខ

ទំព័រ15

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

11.1.32

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

្របព័ន�្រគប់្រគងការទទួល

របាយការណ៍

របាយការណ៍លទ�

េធ��បច��ប្បន�ភាព និង

បន�េធ��បច��ប្បន�ភាព

បន�េធ��បច��ប្បន�ភាព

ប�� ប់ការេធ��បច��ប្បន�

របាយ

ការេធ��បច��ប្បន�ភាព

្របាក់ពន�្រត�វបានេធ��បច��ប្បន�

េរៀបចំ្របព័ន�

ផលការអនុវត�

កំែណែ្រប្របព័ន�

និងកំែណែ្រប្របព័ន�

និងកំែណែ្រប្របព័ន�

ភាព និងកំែណែ្រប

ការណ៍លទ�

្របព័ន�្រគប់្រគងការ

ភាព និងកំែណែ្រប

្របព័ន�្រគប់្រគង

ការងោរ និងទិស

្របព័ន�

ផលការអនុ

១១.១.១៨

អ.ព.ដ

ទទួល្របាក់ពន�

11.1.33

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

ការទទួល្របាក់ពន� េដៅអនុវត�បន�

វត�ការងោរ

្របចាំែខរបស់

និងទិស

នោយកដោ�នបេច�ក

េដៅអនុវត�

វ�ទ្យោព័ត៌មាន

បន�្របចាំែខ

្របព័ន�្រគប់្រគងការចុះប�� ី

របាយការណ៍

របាយការណ៍លទ�

េធ��បច��ប្បន�ភាព និង

បន�េធ��បច��ប្បន�ភាព

បន�េធ��បច��ប្បន�ភាព

ប�� ប់ការេធ��បច��ប្បន�

របាយ

ការេធ��បច��ប្បន�ភាព

សហ្រគាស្រត�វបានេធ��

េរៀបចំ្របព័ន�

ផលការអនុវត�

កំែណែ្រប្របព័ន�

និងកំែណែ្រប្របព័ន�

និងកំែណែ្រប្របព័ន�

ភាព និងកំែណែ្រប

ការណ៍លទ�

្របព័ន�្រគប់្រគងការចុះ

បច��ប្បន�ភាព និងកំែណែ្រប

្រគប់្រគងការចុះ

ការងោរនិងទិសេដៅ

្របព័ន�

ផលការអនុ

ប�� ីសហ្រគាស

អនុវត�បន�្របចាំែខ

វត�ការងោរ

របស់នោយកដោ�នបច្

និងទិស

េចកវ�ទ្យោព័ត៌មាន

េដៅអនុវត�

១១.១.១៩

អ.ព.ដ

ប�� ីសហ្រគាស

បន�្របចាំែខ
11.1.34

១១.១.២០

អ.ព.ដ

្របព័ន�េផ��ងផោ�ត់េដោយ

មិនមាន

របាយការណ៍លទ�

សិក្សោ និងអភិវឌ្ឍ

សិក្សោ និងអភិវឌ្ឍ

សិក្សោ និងអភិវឌ្ឍ

ដោក់ឱ្យេ្រប�្របាស់

របាយ

ការបេង��ត្របព័ន�េផ��ង

្របព័ន�ស�័យ្របវត�ិ្រត�វបាន

ផលការអនុវត�

្របព័ន�េផ��ងផោ�ត់

្របព័ន�េផ��ងផោ�ត់

្របព័ន�េផ��ងផោ�ត់

្របព័ន�េផ��ងផោ�ត់

ការណ៍លទ�

ផោ�ត់ស�័យ្របវត�ិ

អភិវឌ្ឍ និងដោក់ឱ្យេ្រប�្របាស់

ការងោរនិងទិសេដៅ

េដោយស� ័យ្របវត�ិ

េដោយស� ័យ្របវត�ិ

េដោយស� ័យ្របវត�ិ

េដោយស� ័យ្របវត�ិ

ផលការអនុ

អនុវត�បន�្របចាំែខ

វត�ការងោរ

របស់នោយកដោ�នបច្

និងទិស

េចកវ�ទ្យោព័ត៌មាន

េដៅអនុវត�
បន�្របចាំែខ
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េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

11.1.35

១១.១.២១

អ.ព.ដ

្របព័ន�្រគប់្រគងការដោក់

មិនមាន

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

11.1.37

អំណោង

របាយការណ៍លទ�

សិក្សោ និងអភិវឌ្ឍ

សិក្សោ និងអភិវឌ្ឍ

សិក្សោ និងអភិវឌ្ឍ

ដោក់ឱ្យេ្រប�្របាស់

របាយ

ការបេង��ត្របព័ន�

លិខិត្របកាសពន�េល�្របាក់

ផលការអនុវត�

្របព័ន�្រគប់្រគងការ

្របព័ន�្រគប់្រគងការ

្របព័ន�្រគប់្រគងការ

្របព័ន�្រគប់្រគងការ

ការណ៍លទ�

្រគប់្រគងការដោក់លិខិត

ចំណូល្របចាំឆា�ំស្រមាប់អ�ក

ការងោរនិងទិសេដៅ

ដោក់លិខិត្របកាស

ដោក់លិខិត្របកាស

ដោក់លិខិត្របកាស

ដោក់លិខិត្របកាស

ផលការអនុ

្របកាសពន�េល�្របាក់

ជោប់ពន�ធំ និងពន�មធ្យម្រត�វ

អនុវត�បន�្របចាំែខ

្របចាំឆា�ំស្រមាប់អ�ក

្របចាំឆា�ំស្រមាប់អ�ក

្របចាំឆា�ំស្រមាប់អ�ក

្របចាំឆា�ំស្រមាប់អ�ក

វត�ការងោរ

ចំណូល្របចាំឆា�ំស្រមាប់

បានអភិវឌ្ឍ និងដោក់ឱ្យេ្រប�

របស់នោយកដោ�នបច្ ជោប់ពន�ធំ និងពន�មធ្យម ជោប់ពន�ធំ និងពន�មធ្យម ជោប់ពន�ធំ និងពន�មធ្យម ជោប់ពន�ធំ និងពន�មធ្យម និងទិស

អ�កជោប់ពន�ធំ និងពន�

្របាស់

េចកវទ
� ្យោព័ត៌មាន

េដៅអនុវត�

មធ្យម
11.1.36

អំណះ

១១.១.២២

បន�្របចាំែខ
ចំនួនម�ន�ីជំនោញ បេច�ក

ក��ងឆា�ំ២០២០

ចំនួនម�ន�ីែដល

ម�ន�ីជំនោញបេច�ក វ�ទ្យោ

ម�ន�ីជំនោញបេច�ក វ�ទ្យោ

ម�ន�ីជំនោញបេច�ក វ�ទ្យោ

របាយ

ការព្រងឹងសមត�ភាព

វ�ទ្យោព័ត៌មានទទួលបានការ

បានបណ�ះបណ្

បានទទួលការបណ្

ព័ត៌មានចំនួន ១២ រូប

ព័ត៌មានចំនួន ១០ រូប

ព័ត៌មានចំនួន ១០ រូប

ការណ៍ស�ី

ម�ន�ីជំនោញបេច�កេទស

បណ�ះបណោ
� លព្រងឹងសមត�

តាលម�ន�ីជំនោញ

តុះបណោ
� លេធៀប

បានទទួលការបណ� ះ

បានទទួលការបណ� ះ

បានទទួលការបណ� ះ

ពីលទ�ផល

អំពីបេច�ក វ�ទ្យោថ�ីៗ

ភាពអំពីបេច�ក វ�ទ្យោថ�ីៗ

បេច�កេទសចំនួន

ជោមួយចំនួនម�ន�ី

បណោ
� លព្រងឹងសមត�

បណោ
� លព្រងឹងសមត�

បណោ
� លព្រងឹងសមត�

ៃនវគ�បណ្

៦៧ រូប

ែដលបានេ្រគាងទុក

ភាពអំពីបេច�ក វ�ទ្យោថ�ីៗ

ភាពអំពីបេច�ក វ�ទ្យោថ�ីៗ

ភាពអំពីបេច�ក វ�ទ្យោថ�ីៗ

តុះបណោ
� ល

ម�ន�ីពន�ដោរទាំងអស់្រត�វបាន

ក��ងឆា�ំ២០២០

របាយការណ៍លទ�

ម�ន�ីពន�ដោរៃនអង�ភាព

ម�ន�ីពន�ដោរៃនអង�ភាព

ម�ន�ីពន�ដោរៃនសាខោ

ម�ន�ីពន�ដោរៃនសាខោ

របាយ

ការព្រងឹងសមត�ភាព

ព្រងឹងសមត�ភាពេល�ការេ្រប�

បានបណ�ះបណ្

ផលការអនុវត�

ចំណុះ អ.ព.ដ ទាំង
ំ

ចំណុះ អ.ព.ដ ទាំង
ំ

ពន�ដោរេខត� -ខណ� ្រត�វ

ពន�ដោរេខត� -ខណ� ្រត�វ

ការណ៍លទ�

ម�ន�ីពន�ដោរេល�ការេ្រប�

្របាស់្របព័ន�្រគប់្រគង

តាលម�ន�ីៃនអង�

ការងោរបណ�ះបណ្

អស់្រត�វបាន ព្រងឹង

អស់្រត�វបាន ព្រងឹង

បាន ព្រងឹងសមត�ភាព

បាន ព្រងឹងសមត�ភាព

ផលការអនុ

្របាស់្របព័ន�្រគប់្រគងទីន្

ទិន�ន័យពន�ដោរ

ភាពចំនួន ៤៤

តាល

សមត�ភាពតាមរយៈ

សមត�ភាពតាមរយៈ

តាមរយៈការបណ� ះបណ្ តាមរយៈការបណ� ះបណ្ វត�ការងោរ

េល�មុខ វ�ជោ�ចំនួន

ការបណ� ះបណោ
� លេល�

ការបណ� ះបណោ
� លេល�

តាលេល�ការេ្រប�្របាស់

តាលេល�ការេ្រប�្របាស់

និងទិស

២៨ ែដលមាន

ការេ្រប�្របាស់្របព័ន�

ការេ្រប�្របាស់្របព័ន�

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ

េដៅអនុវត�

សិកា�កាមចូលរួម

្រគប់្រគងទិន�ន័យ

្រគប់្រគងទិន�ន័យ

១១.១.២៣

នន័យពន�ដោរ

អ.ព.ដ

អ.ព.ដ

ចំនួន ៦ ៤៨៧
នោក់
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មិនមាន

បន�្របចាំែខ

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

11.1.38

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

វគ�បណ�ះបណោ
� លជូនម�ន�ី

ឆា�ំ២០២០៖បាន

ចំនួនវគ�បណ�ះបណ្ េរៀបចំវគ�បណ�ះបណោ
�

េរៀបចំវគ�បណ�ះបណោ
�

េរៀបចំវគ�បណ�ះបណោ
�

េរៀបចំវគ�បណ�ះបណោ
�

របាយ

ការេរៀបចំបណ�ះបណោ
�

រោជការពន�ដោរេនៅនោយកដ្

េរៀបចំវគ�បណ�ះ

តាល និងចំនួន

លពាក់ព័ន�នឹងច្បាប់

លពាក់ព័ន�នឹងច្បាប់

លពាក់ព័ន�នឹងច្បាប់

លពាក់ព័ន�នឹងច្បាប់

ការណ៍បណ្

ល ច្បាប់និងបទប្ប��ត�ិស្

ឋានថោ�ក់កណោ
� ល និងតាម

បណោ
� លជូនម�ន�ី

សិកា�កាមែដល

និងបទប្ប��ត�ិស�ីពីពន�

និងបទប្ប��ត�ិស�ីពីពន�

និងបទប្ប��ត�ិ ស� ីពីពន�

និងបទប្ប��ត�ិ ស� ីពីពន�

តុះបណោ
�

តីពីពន�ដោរជូនម�ន�ីរោជ

បណោ
� សាខោពន�ដោរេខត� -

រោជការទូទាង
ំ

បានចូលរួម

ដោរជូនម�ន�ីរោជការពន�

ដោរជូនម�ន�ីរោជការពន�

ដោរជូនម�ន�ីរោជការពន�

ដោរជូនម�ន�ីរោជការពន�

ល*វគ�បណ្

ការពន�ដោរទូទាង
ំ ្របេទស

ខណ� ្រត�វបានេរៀបចំ ចំនួន

្របេទសបានចំនួន

ដោរចំនួន ០៥ វគ�

ដោរចំនួន ០៥ វគ�

ដោរចំនួន ០៥ វគ�

ដោរចំនួន ០៥ វគ�

តុះបណោ
�

១១.១.២៤

អ.ព.ដ

២០ វគ�

១៧វគ� ែដល

លឣច

មានសិកា�កាមចូល

េរៀបចំតាម

រួមសរុបចំនួន ១

អនឡោញ

៨០៨ នោក់

េដោយសារ
ការរ�ករោល
ដោលៃន
ជំងឺកូ វ�ដ ១៩
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េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

11.1.39

១១.១.២៥

អ.ព.ដ

វគ�បណ�ះបណោ
� ល ជំនោញ

២០២០៖ បាន

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

ចំនួន វគ�បណ� ះ

-េរៀបចំសិកា�សាលាជូន

- េរៀបចំវគ�បណ�ះបណ្

- េរៀបចំវគ�បណ�ះបណ្

- េរៀបចំវគ�បណ�ះបណ្

របាយ

ការេរៀបចំបណ�ះបណោ
�

វ�ជោ�ជីវៈពន�ដោរ យោ៉ងតិចចំនួន េរៀបចំវគ� បណ�ះ

បណោ
� ល ឬសិកា�

ភា�ក់ងោរេសវោកម�ពន�

តាលស� ីពីជំនោញវ�ជោ�ជី

តាលស� ីពីជំនោញវ�ជោ�ជី

តាលស� ីពីជំនោញវ�ជោ�ជី

ការណ៍បណ្

ល និងផ្សព�ផ្សោយច្បាប់

០១ វគ� និងេរៀបចំវគ�បណ� ះ

បណោ
� លស� ីពី

សាលា និងចំនួន

ដោរ ចំនួន ០៤ វគ�

វៈពន�ដោរ - េរៀបចំវគ�

វៈពន�ដោរ - េរៀបចំវគ�

វៈពន�ដោរ -េរៀបចំវគ�

តុះបណោ
�

និងបទប្ប��ត�ិស�ីពីពន�

បណោ
� ល ខ�ីៗនិង សិកា�

ជំនោញវ�ជោ�ជីវៈ

សិកា�កាមែដល

បណ�ះបណោ
� លខ�ីៗ ឬ

បណ�ះបណោ
� លខ�ីៗ

បណ�ះ បណោ
� លខ�ីៗ

ល*វគ�បណ្

ដោរជូនអ�កជោប់ពន�

សាលាផ្សព�ផ្សោយស� ីពីច្បាប់

ពន�ដោរ ចំនួន ១

បានចូលរួម

សិកា�សាលាពាក់ព័ន�

ពាក់ព័ន�ច្បាប់ និងបទប្

ពាក់ព័ន�ច្បាប់ និងបទប្

តុះបណោ
� ល

ភា�ក់ងោរេសវោកម�ពន�ដោរ

និងបទប្ប��ត�ិពន�ដោរ ចំនួន

វគ� មានសិកា�កាម

ច្បាប់ និងបទប្ប��ត�ិ

ប��ត�ិពន�ដោរ ចំនួន ១

ប��ត�ិពន�ដោរ ចំនួន ២

និងសាធារណជនទូេទៅ

០៩ េល�ក ្រត�វបានេរៀបចំ

ចូលរួមសរុបចំនួន

ពន�ដោរ ចំនួន ២ េល�ក

៧៩៣ នោក់,

េល�ក

េល�ក

ឬសិកា�
សាលាឣច
េរៀបចំតាម

បានបណ�ះបណ្

អនឡោញ

តាលពាក់ព័ន�នឹង

េដោយសារ

បទប្ប��ត�ិពន�ដោរ

ការរ�ករោល

បានចំនួនសរុប

ដោលៃន

០២ វគ� ែដល

ជំងឺកូ វ�ដ ១៩

មានសិកា�កាម ចូល
រួម សរុបចំនួន

ទំព័រ19

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

11.1.40

១១.១.២៦

អ.ព.ដ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

សិកា�សាលាផ្សព� ផ្សោយស� ីពី

ឆា�ំ២០២០ អគ�

ចំនួនសិកា�សាលា

សិកា�សាលាផ្សព�ផ្សោយ

-សិកា�សាលា

-សិកា�សាលា

-សិកា�សាលា

របាយ

េរៀបចំសិកា�សាលាផ្សព�

បច��ប្បន�ភាពបទប្ប��ត�ិស�ីពី

នោយកដោ�នពន�

និងចំនួនអ�កែដល

ពីវប្បធម៌បង់ពន� និង

ផ្សព�ផ្សោយពីវប្បធម៌

ផ្សព�ផ្សោយពីវប្បធម៌

ផ្សព�ផ្សោយពីវប្បធម៌

ការណ៍

ផ្សោយស� ីពីបច��ប្បន�ភាព

ពន�ដោរ ្រត�វបានេរៀបចំជូន

ដោរ បានេរៀបចំ

បានចូលរួម

បច��ប្បន�ភាពបទប្

បង់ពន� និងបច��ប្បន�

បង់ពន� និងបច��ប្បន�

បង់ពន� និងបច��ប្បន�

េរៀបចំ

បទប្ប��ត�ិស�ីពីពន�ដោរ

អ�កជោប់ពន�េនៅរោជធានី

សិកា�សាលាសរុប

ប��ត�ិស�ីពីពន�ដោរ

ភាពបទប្ប��ត�ិស�ីពីពន�

ភាពបទប្ប��ត�ិស�ីពីពន�

ភាពបទប្ប��ត�ិស�ីពីពន�

សិកា�

ជូនអ�កជោប់ពន�េនៅរោជ

ភ�ំេពញ និងតាមបណោ
� េខត�

បានចំនួន ១៨៤

ដោរ-សិកា�សាលាស� ិពី

ដោរ -សិកា�សាលា

ដោរ-សិកា�សាលាផ្សព�

សាលា*

ធានីភ�ំេពញ និងតាមបណ្

នោនោ ប��ក់៖ សិកា�សាលា

េល�ក និងមាន

ពន�េល�្របាក់ចំណូល

ផ្សព�ផ្សោយស� ីពីការ

ផ្សោយ ស� ីពី វធា
� ន និង

សិកា�

តាេខត�នោនោ

ឣចនឹង្រត�វបានេរៀបចំតាម

អ�កចូលរួមចំនួន

និងការេផ�រៃថ�

ព្រងឹងការកាន់កាប់

នីតិ វ�ធីៃនការេដោះ

សាលាឣច

្របព័ន� អនឡោញ (ONLINE)

១៦ ៩៨៩ អ�ក

ប�� ិកាគណេនយ្យ

្រសាយបណ�ឹងតវោ� ពន�

េរៀបចំតាម

េដោយសារការរ�ករោលដោល

(រួមទាំងម�ន�ី)

ដោរ-សិកា�សាលា

អនឡោញ

ផ្សព�ផ្សោយស� ីពី

េដោយសារ

្របកាសស� ីពីការែណនោំ

ការរ�ករោល

អនុវត�បទប្ប��ត�ិស�ីពី

ដោលៃន

ពន�េល�្របតិបត�ិការ

ជំងឺកូ វ�ដ ១៩

ៃនវ�រុសកូ វ�ដ ១៩ (COVID19)

ធនធានែរ� និង្របកាសស្
11.1.41

១១.១.២៧

អ.ព.ដ

ព័ត៌មានបំណុលពន�របស់អ�ក

មិនមាន

% ៃនការប��� ល

េរៀបចំនីតិ វ�ធី និងែបប

ព័ត៌មានបំណុលពន�

ព័ត៌មានបំណុលពន�

និងេធ��បច��ប្បន�ភាព

ទបណ� ះបណោ
� លម�ន�ី

របស់អ�កជោប់ពន� ្រត�វ

ព័ត៌មានបំណុល

ស្រមាប់ការប��� ល
ទិន�ន័យបំណុលពន�

តីពីការែណនោំអនុវត�
ព័ត៌មានបំណុលពន�

របាយ

របស់អ�កជោប់ពន� ្រត�វ

របស់អ�កជោប់ពន� ្រត�វ

ការណ៍

បានប��� ល និងេធ��

បានប��� ល និងេធ��

បានប��� ល និងេធ��

វឌ្ឍនភាព

បច��ប្បន�ភាពក��ង

បច��ប្បន�ភាពក��ង

បច��ប្បន�ភាពក��ង

ការងោរ

ការេរៀបចំប��� ល និង

ជោប់ពន� ្រត�វបានប��� ល និង

េធ��បច��ប្បន�ភាព

េធ��បច��ប្បន�ភាពក��ង្របព័ន�

ព័ត៌មានបំណុលពន�

ស្រមាប់ការ្រគប់្រគងបំណុល

ពន�របស់អ�កជោប់

របស់អ�កជោប់ពន�ក�ង

ពន�ថ�ី

ពន�ក�ង្របព័ន�

្របព័ន�ស្រមាប់ការ

្របព័ន�ស្រមាប់ការ

្របព័ន�ស្រមាប់ការ

្របព័ន�ស្រមាប់ការ

្រគប់្រគងបំណុល

្រគប់្រគងបំណុលពន�ថ�ី

្រគប់្រគងបំណុលពន�ថ�ី

្រគប់្រគងបំណុលពន�ថ�ី

្រគប់្រគងបំណុលពន�ថ�ី

ពន�ថ�ី

សេ្រមចឱ្យបាន ចំនួន

សេ្រមចឱ្យបាន ចំនួន

សេ្រមចឱ្យបាន ចំនួន

២៥%

៥០%

៧៥%

ទំព័រ20

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

11.1.42

១១.១.២៨

អ.ព.ដ

មិនមាន

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

% ៃនបំណុលពន�

យោ៉ងេហាច ៥%ៃន

យោ៉ងេហាច ១០%ៃន

យោ៉ងេហាច ១៥%ៃន

យោ៉ងេហាច ២០%ៃន

របាយ

ការពិនិត្យ និងេរៀបចំេធ��

បំណុលពន�្រត�វបានពិនិត្យ

្រត�វបានពិនិត្យ និង

បំណុលពន�្រត�វបាន

បំណុលពន�្រត�វបាន

បំណុលពន�្រត�វបាន

បំណុលពន�្រត�វបាន

ការណ៍

ការចាត់ថោ�ក់បំណុលពន�

និងេរៀបចំេធ��ការចាត់ថោ�ក់ជោ

េរៀបចំេធ��ការចាត់

ពិនិត្យ និងេរៀបចំេធ��

ពិនិត្យ និងេរៀបចំេធ��

ពិនិត្យ និងេរៀបចំេធ��

ពិនិត្យ និងេរៀបចំេធ��

វឌ្ឍនភាព

ែដល “ឣច្របមូលបាន”

បំណុលពន�ែដល “ឣច

ថោ�ក់

ការចាត់ថោ�ក់ជោបំណុល

ការចាត់ថោ�ក់ជោបំណុល

ការចាត់ថោ�ក់ជោបំណុល

ការចាត់ថោ�ក់ជោបំណុល

ការងោរ

្របមូលបាន” និង “មិនឣច

ពន�ែដល “ឣច្របមូល

ពន�ែដល “ឣច្របមូល

ពន�ែដល “ឣច្របមូល

ពន�ែដល “ឣច្របមូល

្របមូលបាន”

បាន” និង “មិនឣច

បាន” និង “មិនឣច

បាន” និង “មិនឣច

បាន” និង “មិនឣច

្របមូលបាន”

្របមូលបាន”

្របមូលបាន”

្របមូលបាន”

និង “មិនឣច្របមូល
បាន”

11.1.43

យោ៉ងេហាច ២០%ៃន

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

១១.១.២៩

អ�កជោប់ពន�ែដលមាន

អនុវត� វ�ធានការ

ភាគរយៃនអ�កជោប់

អ�កជោប់ពន�ែដលមាន

អ�កជោប់ពន�ែដលមាន

អ�កជោប់ពន�ែដលមាន

អ�កជោប់ពន�ែដលមាន

របាយ

អ�កជោប់ពន�ែដលមាន

បំណុលឣទិភាពយោ៉ងេហាច

តឹងទារចំេពាះ

ពន�ែដលមាន

បំណុលឣទិភាពចំនួន

បំណុលឣទិភាពចំនួន

បំណុលឣទិភាពចំនួន

បំណុលឣទិភាពចំនួន

ការណ៍

បំណុលឣទិភាព ្រត�វ

២០% ្រត�វបានកំណត់ និង

សហ្រគាសចំនួន

បំណុលឣទិភាព

៥ % ្រត�វបានកំណត់

១០% ្រត�វបានកំណត់

១៥% ្រត�វបានកំណត់

២០% ្រត�វបានកំណត់ វឌ្ឍនភាព

បានកំណត់ និងេធ��ចំ

េធ��ចំណោត់ថោ�ក់េដ�ម្បីអនុវត�

៤៩៨ ែដលមាន

បានកំណត់ និងេធ��

និងេធ��ចំណោត់ថោ�ក់

និងេធ��ចំណោត់ថោ�ក់

និងេធ��ចំណោត់ថោ�ក់

និងេធ��ចំណោត់ថោ�ក់

ណោត់ថោ�ក់េដ�ម្បីអនុវត�

វ�ធានការ តឹងទារ

បំណុលពន�ឣទិ

ចំណោត់ថោ�ក់េដ�ម្បី

េដ�ម្បីអនុវត� វ�ធានការ

េដ�ម្បីអនុវត� វ�ធានការ

េដ�ម្បីអនុវត� វ�ធានការ

េដ�ម្បីអនុវត� វ�ធានការ

ភាព

អនុវត� វ�ធានការ

តឹងទារ

តឹងទារ

តឹងទារ

តឹងទារ

វ�ធានការតឹងទារ

អ.ព.ដ

តឹងទារ
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ការងោរ

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

11.1.44 ១១.១.១ ព្រងង
ឹ កាតព�កិច�

ក.ជ.គ

សស ១១. ផ្សព�ផ្សោយពី

ផ្សព�ផ្សោយពី

កាន់ប�� ីគណេនយ្យ ការ

កាតព�កិច� និងវប្បធម៌កាន់ប�� ី

េរៀបចំរបាយការណ៍ហិរ��

របាយការណ៍

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

ផ្សព�ផ្សោយពីកាតព�កិច�

ផ្សព�ផ្សោយពីកាតព�កិច�

ផ្សព�ផ្សោយពីកាតព�កិច�

ផ្សព�ផ្សោយពីកាតព�កិច�

កាតព�កិច� និងវប្ប

និងវប្បធម៌កាន់ប�� ី

និងវប្បធម៌កាន់ប�� ី

និងវប្បធម៌កាន់ប�� ី

និងវប្បធម៌កាន់ប�� ី

គណេនយ្យ, េរៀបចំរបាយ

ធម៌កាន់ប�� ី

គណេនយ្យ, េរៀបចំរបាយ

គណេនយ្យ, េរៀបចំរបាយ

គណេនយ្យ, េរៀបចំរបាយ

គណេនយ្យ, េរៀបចំរបាយ

វត��តាមស� ង់ដោគណេនយ្យ

ការណ៍ហិរ��វត��តាមស� ង់ដោ

គណេនយ្យ, េរៀបចំ

ការណ៍ហិរ��វត��តាមស� ង់

ការណ៍ហិរ��វត��តាមស� ង់

ការណ៍ហិរ��វត��តាមស� ង់

ការណ៍ហិរ��វត��តាមស� ង់

និងកាតព�កិច�ដោក់របាយ

គណេនយ្យ, ដោក់របាយការណ៍

របាយការណ៍ហិរ��

ដោគណេនយ្យ, ដោក់

ដោគណេនយ្យ, ដោក់

ដោគណេនយ្យ, ដោក់

ដោគណេនយ្យ, ដោក់

ការណ៍ហិរ��វត��ឱ្យរងសវន

ហិរ��វត��ឱ្យរងសវនកម�ឯករោជ្យ

វត��តាមស� ង់ដោ

របាយការណ៍ហិរ��វត��ឱ្យ

របាយការណ៍ហិរ��វត��ឱ្យ

របាយការណ៍ហិរ��វត��ឱ្យ

របាយការណ៍ហិរ��វត��ឱ្យ

កម�ឯករោជ្យ របស់អ�កជោប់

ដល់អ�កជោប់ពន� បានចំនួន

គណេនយ្យ, ដោក់

រងសវនកម�ឯករោជ្យដល់

រងសវនកម�ឯករោជ្យដល់

រងសវនកម�ឯករោជ្យដល់

រងសវនកម�ឯករោជ្យដល់

ពន� តាមរយៈការដោក់ឱ្យអនុ

១២០០ នោក់

របាយការណ៍ហិរ��

អ�កជោប់ពន� បានចំនួន

អ�កជោប់ពន� បានចំនួន

អ�កជោប់ពន� បានចំនួន

អ�កជោប់ពន� បានចំនួន

វត� ១) អនុ្រកិតស� ីពីពិន័យ

វត��ឱ្យរងសវនកម�ឯក

៣០០ នោក់

៣០០ នោក់

៣០០ នោក់

៣០០ នោក់

អន� រការណ៍ចំេពាះអំេព�

រោជ្យដល់អ�កជោប់

េល� �សេទៅនឹងច្បាប់ស�ីពី

ពន� បានចំនួន

គណេនយ្យ និងសវនកម�

្របមាណ២៥០នោក់។

២) ្របកាសស� ីពីកាតព�កិច�
ដោក់របាយការណ៍ហិរ��វត��ឱ
◌្យរងសវនកម�ឯករោជ្យ ៣)
្របកាសស� ីពីការដោក់ឱ្យអនុ
វតកមវ�ធីសិក្សោ
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អំណះ
អំណោង
របាយកាណ៍

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

11.2

១១.២ អនុវត�េគាល

អ.គ.រ

សច ៩.

េនៅឆា�ំ២០១៩

(បំណល
ុ មិនែមន

នេយោបាយ

អ.ឧ.ហ

ភាគរយៃនការកាត់បន� យ

បំណល
ុ

ពន� សរុបឆា�ំ N -

និងែកទ្រមង់រដ�បាល

អ.ទ.ច

បំណល
ុ មិនែមនសារេព�ពន�

មិនែមនសារេព�ពន�

បំណល
ុ មិនែមនពន�

ចំណូលមិនែមនពន�

្រកសួង សា�ប័ន

េស� �នឹង ៣០ % ៃន

សរុបឆា�ំ N-1)/

ចំណូលសរុបេនៅឆា�ំ

បំណល
ុ ពន� សរុបឆា�ំ

២០១៩បំណល
ុ មិន

N-1

ែមន
សារេព�ពន� ថយចុះ
១៦%េធៀបនឹង
បំណល
ុ សរុបឆា�ំ
២០១៨
សច ១០.

- ចំនួន ៣ ្រកសួង

្របព័ន� NRMIS ្រត�វ

ចំនួន្រកសួង សា�ប័ននិង រដ�

សា�ប័ន បានអនុវត�

បានដោក់ឱ្យេ្រប�

បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិេ្រប�្របាស់

e-

្របាស់ដល់ អង�

្របព័ន� NRMIS និង e-payment Payment ឆា�ំ
២០២០

ភាព្របមូលចំណូល
េនៅរដ�បាលរោធានី

- ចំនួន ២៣ ្រកសួង េខត� េដ�ម្បីកត់្រតា
សា�ប័ន និងមន� ីរ

រួមនឹងការព្រងីក
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ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

សច ១១.

- អនុ្រកឹត្យេលខ

ច្បាប់ អនុ្រកឹត្យ និង

ការេរៀបចំបទដោ�នគតិយុត�ិ

៧២ អន្រក.បក ចុះ

្របកាស ្រត�វបានអនុ

ស្រមាប់្របមូលចំណូលមិនែមន

ៃថ�ទី ០៧ ែខមិថុនោ

ម័ត និងដោក់ឱ្យអនុវត�

សារេព�ពន�

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

ឆា�ំ២០២០ ២០១៨
ស� ីពីការ្រគប់្រគង
ចំណូលមិនែមន
សារេព�ពន�
- ច្បាប់ស�ីពីការ
្រគប់្រគង
ែល្បងពាណិជ�កម�
្រត�វបានអនុម័ត និង
្របកាសដោក់ឱ្យអនុ
វត�ឆា�ំ២០២១ (អនុម័ត ២៦ តុលា
២០២០)

11.2.1 ១១.២.១.្រគប់្រគង

អទច

បំណល
ុ មិនែមនសារេព�ពន�

11.2.2 ១១.២.២.េរៀបចំ និងព្រងង
ឹ អទច
្របព័ន�ព័ត៌មានវ�ទ្យោ

សស ១. ភាគរយៃនការកាត់

េនៅឆា�ំ២០១៩

(បំណល
ុ មិនែមន

.របាយការណ៍សកម�ភាព

េនៅឆា�ំ២០២១បំណល
ុ

តារោងសា�ន

ពន� សរុបឆា�ំ N -

ពាក់ព័ន�ការ្រគប់្រគង

មិនែមនសារេព�ពន� ថយ

ភាពបំណល
ុ

សារេព�ពន� េស� �នឹង

បំណល
ុ មិនែមនពន�

បំណល
ុ ្របចាំឆមាសទី១

ចុះ១០%េធៀបនឹង

មិនែមន

៣០ % ៃនចំណូល

សរុបឆា�ំ N-1)/

្រត�វបានេរៀបចំ

បំណល
ុ សរុបឆា�ំ ២០២០

សារេព�ពន� វ�

- ចំនួន ៣ ្រកសួង

្របព័ន� NRMIS ្រត�វ

មុខស��ចំណូលស្រមាប់

.ពិភាក្សោកិច�ការបេច�ក

.ឯកសារគាំ្រទ និងកិច�ការ

.្របព័ន� NRMIS ្រត�វបាន

របាយការណ៍

បន� យ បំណល
ុ មិនែមនសារេព�ពន� បំណល
ុ មិនែមន

សស ២. ចំនួន្រកសួង សា�ប័
ននិង រដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

សា�ប័ន បានអនុវត�

បានដោក់ឱ្យេ្រប�

េធ��ការទូទាត់តាមរយៈ

េទសជោ មួយ្រក�មការ ងោរ

បេច�កេទសឱ្យ១០

ដោក់ ឱ្យអនុវត�េនៅ្រគប់

វឌ្ឍនភាព

្រគប់្រគងចំណូលមិនែមន

េ្រប�្របាស់្របព័ន� NRMIS និង

e-Payment ឆា�ំ

្របាស់ដល់ អង�

E-Payment ្រត�វបាន

និង ១០្រកសួង និងអង�

្រកសួង-សា�ប័ន ្រត�វបាន

អង�ភាព្របមូលចំណូល

របស់អគ�

សារេព�ពន� NRMIS តាមរ

e-payment

ភាព្របមូលចំណូល

េរៀបចំសិក្សោ និងកំណត់

ភាពពាក់ព័ន�

េរៀបចំ

េនៅរដ�បាល ថោ�ក់ជោតិ

នោយកដោ�ន

.អភិវឌ្ឍ និងេធ��បច��ប្បន�

.សិកា�សាលាផ្សព�ផ្សោយ

.្របព័ន� NRMIS ្រត�វបាន

្រទព្យសម្បត�ិ

ភាពកម� វ�ធី

និងដោក់ឱ្យអនុវត� ១០

ដោក់ ឱ្យអនុវត�សាកល្បង

រដ�និង

យៈ
E-Payment

២០២០

- ចំនួន ២៣ ្រកសួង េនៅរដ�បាលរោធានី
សា�ប័ន និងមន� ីរ
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េខត� េដ�ម្បីកត់្រតា

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

11.2.3 ១១.២.៣. េរៀបចំច្បាប់

អទច

សស.៣.ច្បាប់្រគប់្រគងចំណូល

.អនុ្រកឹត្យេលខ ៧២ ច្បាប់ អនុ្រកឹត្យ និង

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

.ច្បាប់ស�ីពីការ្រគប់្រគង

.ច្បាប់ស�ីពីការ្រគប់្រគង

- ច្បាប់ស�ីពីការ្រគប់្រគង

- ច្បាប់ស�ីពី

ចំណូលមិនែមនសារេព�

ចំណូលមិនែមនសារេព�

ចំណូលមិនែមនសារេព�

ចំណូលមិនែមនសារេព�

ការ្រគប់្រគង

ពន� ្រត�វបានដោក់ឆ�ង .

ពន� ្រត�វបានដោក់ឆ�ង .

ពន� ្រត�វបានដោក់ជូនទីស�ី

ចំណូលមិន

ក្រមិត.អន� រអគ� .កសហវ

ក្រមិត.ថោ�ក់ដឹកនោំ .កសហវ. ការគណៈរដ�ម�ន� ី

មិនែមនសារេព�ពន� ្រត�វបាន

អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី

្របកាស ្រត�វបានអនុ

សារេព�ពន�

េរៀបចំ

០៧ ែខមិថុនោ ឆា�ំ

ម័ត និងដោក់ឱ្យអនុវត� ពន� ្រត�វបានដោក់ឆ�ង .

២០១៨ ស� ីពីការ

ក្រមិត.អទច និង LC

្រគប់្រគងចំណូល
អទច

សស.៤. ឯកសារេគាល

មិនែមនសារេព�ពន
.អនុ្រកឹត្យេលខ ៧២ ច្បាប់ អនុ្រកឹត្យ និង

េសចក�ី្រពាងមាតិកាៃន

(Blueprint)

អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី

្របកាស ្រត�វបានអនុ

ស� ីពីការែកទ្រមង់ការ

ស� ីពីការែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគង

០៧ ែខមិថុនោ ឆា�ំ

ម័ត និងដោក់ឱ្យអនុវត� (Blueprint) ស� ីពីការែក

្រគប់្រគងចំណូលមិនែមន

ចំណូលមិនែមនសារេព�ពន� ្រត�វ

២០១៨ ស� ីពីការ

សារេព�ពន�

បានេរៀបចំ

អទច

ែមន
សារេព�ពន�

េគាល (Blueprint)

11.2.5 ១១.២.៥.កិច�សន្យោដស
ី ម្ប

អំណោង

.ច្បាប់ស�ីពីការ្រគប់្រគង

្រគប់្រគងចំណូលមិនែមន

11.2.4 ១១.២.៤. េរៀបចំឯកសារ

អំណះ

ឯកសារេគាល

េសចក�ី្រពាងឯកសារេគាល េសចក�ី្រពាងឯកសារេគាល .ឯកសារេគាល
(Blueprint)ស� ីពីការែក

(Blueprint)ស� ីពីការែក

(Blueprint)ស� ីពីការែក

ទ្រមង់ការ្រគប់្រគង

ទ្រមង់ការ្រគប់្រគង

ទ្រមង់ការ្រគប់្រគង

ទ្រមង់ការ្រគប់្រគង

ចំណូលមិនែមនសារេព�

ចំណូលមិនែមនសារេព�

ចំណូលមិនែមនសារេព�

្រគប់្រគងចំណូល

ចំណូលមិនែមនសារេព�

ពន� ្រត�វបានេរៀបចំេដោយ

ពន� ្រត�វបានដោក់

ពន� ដោក់ជូនថោ�ក់ដឹកនោំ .

មិនែមនសារេព�ពន�

ពន� ក្រមិត្រក�មការងោរ

្រក�មការងោរបេច�កេទស

ពិភាក្សោសក្រមិត្រក�ម

កសហវ

ការងោរបេចកេទស
ចំនួន.០៥...កិច�សន្យោ

ចំនួន...០៣...កិច�សន្យោ

បេចកេទស ្រតវបានេរៀបចំ
ចំនួន..០២.កិច�សន្យោ
ចំនួន..០៤..កិច�សន្យោ

េគាល ផ��វការ

សស.៥.ចំនួនកិច�សន្យោែដល

២០២០៖ វោយតៃម�

ទានេសដ�កិច�

ទទួលបានការយល់្រពមពី ក

កិច� សន្យោ ជួល េឡ�ង េឡ�ង វ�ញ

វឌ្ឍនភាព

្រត�វបានេរៀបចំេឡ�ង វ�ញ

សហវ

វ�ញ

របស់អគ�

បាន៦០ កិច� សន្យោ

នោយកដោ�ន

្រសបតាម

ចំនួនកិច�សន្យោជួល

ឯកសារ

របាយការណ៍

បទប្ប��ត�ិជោធរមាន និង

្រទព្យសម្បត�ិ

តៃម�ឈ� លដីសម្បទាន

រដ�និង

េសដ�កិច�

ចំណូលមិន

11.2.6 ១១.២.៦. េរៀបចំ្របកាស

អទច

សស.៦.្របកាសអន� រ្រកសួងស� ីពី

្របកាសអន� រ្រកសួង

្របកាសរបស់ក.សហវ. េសចក�ី្រពាង្របកាសអន� រ

េសចក�ី្រពាង្របកាសអន� រ

េសចក�ី្រពាង្របកាសអន� រ

្របកាសអន� រ្រកសួង្រត�វ

្របកាសអន� រ

បានដោក់ឨ្យអនុវត�

្រកសួង

អន� រ្រកសួងស� ីពីការ

ការ្រគប់្រគងចំណូលមិនែមន

្រកសួង ្រត�វបានេរៀបចំ

្រកសួងក្រមិតអន� រអគ�

្រកសួងឆ� ងក្រមិតថោ�ក់

្រគប់្រគងចំណូលមិនែមន

សារេព�ពន� ក�ងលក�ខណ�ៃនការ

ក្រមិតអគ�នោយកដោ�ន

នោយកដោ�នៃផ�ក�ង្រកសួង

ដឹកនោំ ្រកសួងេសដ�កិច�

សារេព�ពន� ក�ងលក�ខណ�ៃន

េផ�មុខងោរ និងការែចករ�ែលក

េសដ�កិច� និងហិរ��វត��

និងហិរ��វត�� និង្រកសួង

ការេផ�មុខងោរ និងការែចក

ចំណូលមិនែមនសារេព�ពន� ពី

រ�ែលកចំណូលមិនែមន

្រកសួងសា�ប័នេទៅដល់រដ�បាល

សារេព�ពន� ពី្រកសួងសា�ប័ន

ថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

មហាៃផ�
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េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

11.2.7 ១១.២.១ ការអនុវត�្របព័ន�

អ.រ.ជ

NRMIS ស្រមាប់រដ�បាល

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

អង�ភាព្របមូលចំណូលថោ�ក់

គិត្រតឹមឆា�ំ ២០២០

ចំនួនអង�ភាព្របមូល

អនុវត�សាកល្បង

េ្រកាមជោតិេនៅរោជធានីភ�ំេពញ

៖្រកសួង សា�ប័ន

ចំណូលថោ�ក់េ្រកាម

(ចំណូលពីេសវោសាធារ

ថោ�ក់េ្រកាមជោតិេនៅ រោជ

្រត�វ បាន ដោក់ឱ្យ េ្រប�្របាស់ សាក ចំនួន២៣ និងអង�

ជោតិេនៅរោជធានី

ណៈ,េសវោរដ�បាល

ធានីភ�ំេពញ ្រត�វ បាន ដោក់ឱ

ល្បងេនៅក��ងដំណោក់កាលទី ២

ភាព ចំនួន ១៨

ភ�ំេពញ

ចំណូលពី្រទព្យសម្បត�ិរដ�

◌្យ េ្រប�្របាស់ សាកល្បងេនៅ

ជំហានទី១។

(បានអនុវត�រួច )

និងចំណូលេផ្សងៗ ) េនៅ

(ពិន� : 0.5)

២០២១៖ េនៅរដ�

រោជធានីភ�ំេពញ េនៅក��ង

បាលរោជធានីភ�ំេពញ

ដំណោក់កាលទី២ ជំហាន

ក��ងដំណោក់កាលទី២
ជំហានទី១។

ទី១។

11.2.8 ១១.២.២ ការអនុវត�្របព័ន�
NRMIS ស្រមាប់រដ�បាល
ថោ�ក់េ្រកាមជោតិេនៅ រោជធានី
េខត�ទាង
ំ ២៥ ្រត�វបាន

អ.រ.ជ

អង�ភាព្របមូលចំណូលថោ�ក់

២០២១៖េនៅរោជ

ចំនួនអង�ភាព្របមូល

ដោក់ឱ្យអនុវត�ជោផ��វការេនៅ

េ្រកាមជោតិេនៅរោជធានី េខត�ទាង
ំ

ធានី េខត� ទាំង២៥

ចំណូលថោ�ក់េ្រកាម

រដ�បាលរោជធានីេខត�ទាង
ំ

ជោតិេនៅរោជធានី

២៥ េនៅក��ងដំណោក់កាល

ភ�ំេពញ េខត�ទាង
ំ ២៥

ទី២ ជំហានទី១។

២៥ ្រត�វបានដោក់ឱ្យដំេណ�រ
ការជោផ��វការ ដំណោក់កាលទី ២

ដោក់ឱ្យ ដំេណ�រការជោផ��វការ

ជំហានទី១។

ដំណោក់កាលទី២ ជំហាន

(ពិន� : 0.5)

ទី១។
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ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

11.2.9 ១១.២.១ េរៀបចំែកលម�
និងកសាងអភិវឌ្ឍ្របព័ន�

អគ�េលខោធិការក
សហវ

-្របព័ន� NRMIS ្រត�វបាន
អភិវឌ្ឍបែន� មនិងព្រងឹងែផ�ក

មុខងោរ E-Payment ចំនួន្រកសួង សា�ប័ន
ស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍ

និងរដ�បាលថោ�ក់

្រគប់្រគងចំណូលមិនែមន

សុវត�ិភាព េដ�ម្បីគាំ្រទដល់ការ

ជំហានទី១ បាន

េ្រកាមជោតិែដលេ្រប�

សារេព�ពន� (NRMIS)

ព្រងីក វ�សាលភាពេទៅកាន់មន� ីរ

ប�� ប់រួចរោល់ និង

្របាស់្របព័ន�

ជំនោញ និងរដ�បាលថោ�ក់េ្រកាម

មាន៣្រកសួង-សា�

ជោតិ ស្រមាប់ដំណោក់កាលទី២

ប័នបានេ្រប�្របាស់

្រតីមាសទី១
-ប�� ប់ការេធ��េតស� សាក

្រតីមាសទី២
-សិក្សោរួចរោល់អំពីការេ្រប�

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

-បានសិក្សោ្របមូលធាតុ

-ប�� ប់ការសិក្សោេល�

-ឯកសារ

ចូលរួចរោល់, ប�� ប់ការ

លទ�ភាពបំពាក់្របព័ន�

ប��ក់លទ�

មូលដោ�នទិន�ន័យ និង

េរៀបចំឯកសារត្រម�វការ

សុវត�ិភាព Cloudflare

ផលៃនការ

E-Payment (េតស� មុខ

ប�� ប់ការែកស្រម�ល

មុខងោរនិងបេច�កេទស

Security

េធ��េតស� ្របព័ន�

ងោរ និងសុវត�ិភាព្របព័ន)�

រចនោសម�័ន�មា៉សុីនេម

និងប�� ប់ការអភិវឌ្ឍ

-ឯកសារ

របស់្របព័ន� NRMIS

បែន� មេល�កម� វ�ធី iOS និង

ប��ក់ពីការ

ល្បង្របព័ន�ផ�ល់ វ�ក�យប្រត ្របាស់ឣជោ�បណ�
និងទូទាត់តាម

Android េឆ� �យតបេទៅ

ែកស្រម�ល

បេច�កេទស្របព័ន�

នឹងត្រម�វការក��ង្របព័ន�

រចនោសម�័ន�

NRMIS ស្រមាប់ថោ�ក់

ផ�ល់ វ�ក�យប្រត និងទូទាត់

មា៉ សុីនេម

េ្រកាមជោតិេនៅរោជធានី

តាម E-Payment

-របាយការ

ភ�ំេពញ

ជំហានទី២

ណ័ស�ីពីការ

-ប�� ប់ការអភិវឌ្ឍែផ�ក

សិក្សោអំពី

បេច�កេទស្របព័ន�

ការេ្រប�

NRMIS ស្រមាប់ថោ�ក់

្របាស់ឣជោ�

េ្រកាមជោតិេនៅសាលារោជ

បណ� មូលដ្

ធានី េខត�ទាង
ំ ២៥

ឋានទិន�ន័យ

-ប�� ប់ការអភិវឌ្ឍែផ�ក

របាយ

11.2.10
11.3

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

១១.៣ ជំរុញការតាមដោន

អ.គ.ប

សច ១២.

៧០% ៃន

ចំនួនសកម�ភាពែក

ការអនុវត�យុទសា
� �ស�

អ.ព.ដ

ការេរៀបចំបទដោ�នគតិយុត�ិ សមា្

សកម�ភាពែដល

ទ្រមង់ែដលសេ្រមច

រប់្របមូលចំណូលមិនែមន

បានដោក់េចញេនៅ

បានក��ងឆា�ំ N-1 /

សារេព�ពន�

ក��ង RMS ២០១៩-

ចំនួនសកម�ភាពែក

២០២៣ សេ្រមច

ទ្រមង់សរុបេនៅក��ង

បានតាមែផនការ

RMS ស្រមាប់ឆា�ំ N-1

េកៀរគរចំណូល និងែកលម�

េលខោធិការដោ�ន

េគាលនេយោបាយសារេព�ពន�

្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

ទំព័រ27

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

អ.គ.ស

សច ១៣.

មានច្បាប់ និង

ច្បាប់ និងលិខិត

េលខោធិការដោ�ន

បទដោ�នគតិយុត�ពាក់ព័ន�េគាល

លិខិតបទដោ�នគតិ

បទដោ�នគតិយុត� ្រត�វ

្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

នេយោបាយសារេព�ពន� ្រត�វបាន

យុត�ស្រមាប់អនុវត�

បានអនុម័ត

េរៀបចំ និង ពិនិត្យេឡ�ង វ�ញ

ប៉ុែន� មិនទាន់្រគប់

11.3.1 ១១.៣.១ បន� តាមដោន និង
វោយតៃម� ការអនុវត� យុទ �

១. របាយការណ៍ ្រត�តពិនិត្យ ការ
អ.គ.ប

សា�ស� េកៀរគរចំណូល

្របចាំឆមាស ្រត�វ បាន េរៀបចំ

11.3.1 ១១.៣.១ បន� តាមដោន និង
វោយតៃម� ការអនុវត� យុទ �

២. សកម�ភាព ក��ង យុទសា
� �ស�
អ.គ.ប

សា�ស� េកៀរគរចំណូល
២០១៩-២០២៣ (១៥%)
11.3.1 ១១.៣.២ សិក្សោេល�ការ
េរៀបចំេគាលនេយោបាយ

អ.គ.ប

RMS

ឆា�ំ ២០២០៖

ឣករពិេសស េដ�ម្បីព្រងឹង

អំណោង

ពិនិត្យ ការអនុវត�

ការអនុវត� យុទសា
� �ស�

ការអនុវត� យុទសា
� �ស�

ការណ៍្រត�ត

យុទសា
� �ស� េកៀរគរ

េកៀរគរចំណូល ២០១៩-

េកៀរគរចំណូល ២០១៩-

ពិនិត្យការអនុ

ចំណូល ២០១៩-

២០២៣ ស្រមាប់ឆា�ំ

២០២៣ ស្រមាប់ឆមាសទី

វត�យុទសា
� ស្

២០២៣ ្របចាំឆា�ំ

២០២០ ្រត�វ បាន េរៀបចំ

- A/B*100

១ ឆា�ំ ២០២១ ្រត�វ បាន

្រតេកៀរគរ

យោ៉ងេហាចណោស់ ៨០%

របាយ

ៃនសកម�ភាពែដលបាន

ការណ៍្រត�ត

ដោក់េចញ សេ្រមចបាន

ពិនិត្យការ

តាមែផនការ

អនុ-វត�យុទ �

RMS

ក�ងឆមាសទី ១ ឆា�ំ

ឯកសារទស្សនទានស្

ឯកសារទស្សនទានស� ីពី

សិក្សោេល�ការេរៀបចំេគាល

្រក�មការងោរសិក្សោ

តីពីការសិក្សោេល�ការ

ការសិក្សោេល�ការេរៀបចំ

ទស្សនទានស្

េរៀបចំេគាល

េគាលនេយោបាយឣករ

តីពីការ

នេយោបាយឣករ

ពិេសស្រតវបានេរៀបចំ

ឆា�ំ ២០២០៖ មាន

២. េសចក�ី្រពាងបឋមៃនការ

ឆា�ំ ២០២០៖ មាន

សិក្សោការេរៀបចំេគាល

្រក�មការងោរសិក្សោ

េរៀបចំ
អ.គ.ប

អំណះ

៨០%

នេយោបាយឣករពិេសស្រត�វបាន

ភាពែដលឣចទស្សន៍ទាយ
11.3.1 ១១.៣.៣ សិក្សោ, េរៀបចំ

្រតីមាសទី៤

របាយ

ែដលសេ្រមចបាន

េរៀបចំ
អ.គ.ប

្រតីមាសទី៣

របាយការណ៍ ្រត�តពិនិត្យ

េដោយេជោគជ័យ យោ៉ងេហាច

ពិនិត្យការអនុវត�

្រតីមាសទី២

របាយការណ៍ ្រត�តពិនិត្យ

A:ចំនួនសកម�ភាព

នេយោបាយឣករពិេសស្រត�វបាន

ភាពែដលឣចទស្សន៍ទាយ
11.3.1 ១១.៣.២ សិក្សោេល�ការ

និងដោក់េចញវ�ធានការ

ពិនិត្យការអនុវត�

្រតីមាសទី១

ឯកសារ

របាយការណ៍្រត�ត

េកៀរគរចំណូល ្រត�វ សេ្រមច បាន របាយការណ៍្រត�ត

១. ឯកសារទស្សនទានស� ីពីការ

ឣករពិេសស េដ�ម្បីព្រងឹង

េរៀបចំេគាលនេយោបាយ

អនុវត� យុទសា
� �ស� េកៀរគរចំណូល របាយការណ៍្រត�ត
២០១៩-២០២៣ ្របចាំឆា�ំ និង

២០១៩-២០២៣ (១៥%)

ឆា�ំ ២០២០៖

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

ឯកសារទស្សនទានស� ីពីការ

ឆា�ំ ២០២០៖ មាន

សិក្សោ, េរៀបចំ និងដោក់េចញ

្រក�មការងោរសិក្សោ

បងោ�រសកម�ភាព បរ� -កប្ប

វធា
� នបងោ�រសកម�ភាពបរ� -កប្ប

កម�េល�អចលន្រទព្យ

កម�េល�អចលន្រទព្យ្រតវបាន

េសចក�ី្រពាងបឋមៃន

ឯកសារ

េសចក�ី្រពាងបឋមៃនការ

សិក្សោេល�ការ
េសចក�ី្រពាង

ការសិក្សោការេរៀបចំ

សិក្សោការេរៀបចំេគាល

បឋមៃនការ

េគាលនេយោបាយ

នេយោបាយឣករពិេសស

សិក្សោការ

្រតវបានេរៀបចំ

េរៀបចំេគាល

ឣករពិេសស

ឯកសារទស្សនទានស្

ឯកសារទស្សនទានស� ីពី

តីពីការសិក្សោ, េរៀបចំ

ការសិក្សោ, េរៀបចំ និង

ទស្សនទានស្

និងដោក់េចញវធា
� ន

ដោក់េចញវធា
� នបងោ�រ

តីពីការសិក្សោ

សកម�ភាពបរ�កប្បកម�េល�

, េរៀបចំ និង

បងោ�រសកម�ភាពបរ�
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ឯកសារ

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

11.3.1 ១១.៣.៤ កសាង
្រកបខ័ណ�េគាល

អ.គ.ប

នេយោបាយ ស្រមាប់ េ្រត�ម

្រកបខ័ណ�េគាល

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

ឆា�ំ ២០២០៖ បាន

របាយការណ៍ កិច�

របាយការណ៍កិច�្របជុំ

របាយ

ស្រមាប់ េ្រត�ម លក�ណៈអនុវត�

បេង��ត្រក�មការងោរ

្របជុំ ក្រមិត

ក្រមិត បេច�កេទស ជោមួយ

ការណ៍ កិច�

្រតវ បាន សិក្សោ

អ.គ.ប

្រតីមាសទី១

ឯកសារ

១. ្រកបខ័ណ�េគាលនេយោបាយ

ពន� េល�្របាក់ចំណូល រូបវន� បុគ�ល

លក�ណៈអនុវត�ពន� េល�
11.3.1 ១១.៣.៤ កសាង

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

បេច�កេទសជោមួយ

២. របាយការណ៍លទ�ផលៃន

ឆា�ំ ២០២០៖ បាន

ការសិក្សោ ្រត�វបានេរៀបចំ ដោក់

បេង��ត្រក�មការងោរ

អគ�នោយកដោ�ន

ឯកសារ្រកបខ័ណ�

្របជុំ ក្រមិត

អគ�នោយកដោ�ន
ពាក់ព័ន� ស� ីពី្រកបខ័ណ�

របាយការណ៍លទ�ផលៃន

បេច�កេទស
របាយ

េគាលនេយោបាយ

ការសិក្សោេល�ការេរៀបចំ

ការណ៍លទ�

ស្រមាប់ េ្រត�ម លក�

្រកបខ័ណ�េគាល

ផលៃនការ

ណៈ អនុវត� ពន� េល�

នេយោបាយ ស្រមាប់

សិក្សោេល�ការ

ភាពក��ងការេរៀបចំ្រកបខ័ណ�គតិ

ផលសិក្សោលទ�-ភាព

សិក្សោលទ�-ភាពក��ងការ

ការណ៍លទ�

យុត�ពាក់ព័ន� េដ�ម្បីេ្រត�ម

ក��ងការេរៀបចំ

េរៀបចំ្រកបខ័ណ�គតិយុត�

ផលសិក្សោ

្រកបខ័ណ�គតិយុត�

ពាក់ព័ន� េដ�ម្បីេ្រត�ម

លទ�ភាពក�ង

យេឡ�ង វញ
� េគាលនេយោបាយ

តីពីការពិនិត្យេឡ�ង

ការពិនិត្យេឡ�ង វញ
� េគាល

ទស្សនទានស្

សារេព�ពន� េល� វ�ស័យហិរ��

សារេព�ពន� េល�

វ�ញេគាល

នេយោបាយសារេព�ពន� េល�

តីពីការ

វត�� (VII.6) (១០%)

វត��្រត�វបានេរៀបចំ

នេយោបាយសារេព� -

វ�ស័យហិរ��វត�� ្រត�វបាន

ពិនិត្យេឡ�ង

ពន� េល� វស
� ័យហិរ��វត��

េរៀបចំ

វញ
� េគាល

របាយការណ៍លទ�ផលៃន

របាយ

នេយោបាយ ស្រមាប់ េ្រត�ម

ជូន ថោ�ក់ ដឹកនោំ ពិនិត្យ និង សេ្រមច

លក�ណៈអនុវត�ពន� េល�
11.3.1 ១១.៣.៥ សិក្សោលទ�ភាព
ក��ងការេរៀបចំ្រកបខ័ណ�

របាយការណ៍លទ�ផលសិក្សោលទ�
អ.គ.ប

គតិយុត�ពាក់ព័ន� េដ�ម្បី
េ្រត�ម្រគប់្រគងពាណិជ�កម�
11.3.1 ១១.៣.៦ ពិនិត្យេឡ�ង វ�ញ
េល�េគាលនេយោបាយ

្រគប់្រគងពាណិជ�កម�តាម្របព័ន�

ឯកសារទស្សនទានស� ីពីការពិនិត្
អ.គ.ប

11.3.1 ១១.៣.៧ សិក្សោ និងវោយ
តៃម�ពីលទ�-ផលៃនការអនុ
វត�អនុ្រកឹត្យ ១២៤, ៥១

ឆា�ំ ២០២០៖ ពុំមាន របាយការណ៍លទ�

អនុ្រកឹត្យទាំង ៣ ្រត�វ

ផលៃនការអនុវត�អនុ

បានេរៀបចំ

និង ៥០ (IX.2) (១០%)
11.3.1 ១១.៣.៨ សិក្សោេដ�ម្បី
េរៀបចំេឡ�ង វ�ញនូវ្របព័ន�

វត�

ឆា�ំ ២០២០៖ ពុំមាន ឯកសារទស្សនទានស្

វ�ស័យហិរ��

របាយការណ៍លទ�ផលៃនការអនុ
អ.គ.ប

ឆា�ំ ២០២០៖ ពុំមាន របាយការណ៍លទ�

អ.គ.ប

្រកឹត្យទាំង ៣

របាយការណ៍លទ�ផល

ឯកសារទស្សនទានស� ីពី

ការ អនុវត�អនុ្រកឹត្យទាំង
៣ ្រត�វបានេរៀបចំ

របាយ

ឯកសារ

ការណ៍លទ�
ផលៃនការ
អនុវត�អនុ

ឯកសារទស្សនទានស� ីពីការ

ឆា�ំ២០២០៖ មាន

ឯកសារទស្សនទានស្

ឯកសារទស្សនទានស� ីពី

សិក្សោេដ�ម្បីេរៀបចំេឡ�ង វ�ញនូវ

្រក�មការងោរសិក្សោ

តីពីការសិក្សោេដ�ម្បី

ការសិក្សោេដ�ម្បីេរៀបចំេឡ�ង ទស្សនទានស្

េរៀបចំេឡ�ង វ�ញនូវ

វ�ញនូវ្របព័ន�សារេព�ពន�

តីពីការ

្របព័ន�សារេព�ពន� កម�

កម�ជោ្រតវបានេរៀបចំ

សិក្សោេដ�ម្បី

សារេព�ពន� កម��ជោ (X.1)

្របព័ន�សារេព�ពន�

(១០%)

បានេរៀបចំ

កម��ជោ្រត�វ
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ឯកសារ

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

11.3.1 ១១.៣.៩. េរៀបចំ និងេធ��
បច��ប្បន� ភាពលិខិត

អ.គ.ប

បទដោ�នគតិយុត� ពាក់ព័ន�
នឹងេគាលនេយោបាយ
11.3.1 ១១.៣.៩. េរៀបចំ និងេធ��
បច��ប្បន� ភាពលិខិត
បទដោ�នគតិយុត� ពាក់ព័ន�
នឹងេគាលនេយោបាយ
11.3.1 ១១.៣.៩. េរៀបចំ និងេធ��
បច��ប្បន� ភាពលិខិត
បទដោ�នគតិយុត� ពាក់ព័ន�
នឹងេគាលនេយោបាយ
11.3.1 ១១.៣.៩. េរៀបចំ និងេធ��
បច��ប្បន� ភាពលិខិត
បទដោ�នគតិយុត� ពាក់ព័ន�
12

នឹងេគាលនេយោបាយ

១២. ព្រងឹងការអនុវត�

អ.ថ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

អនុ្រកឹត្យស� ីពីកម� វធ
� ីកាត់

អនុ្រកឹត្យស� ី

បន� យ/លុបបំបាត់ពន� នោំចូល

េរៀបចំេសចក�ី្រពាង

កាត់បន� យ/លុប

បន� យ/លុបបំបាត់ពន� នោំ

ពីកម� វ�ធីកាត់

របស់កម��ជោេ្រកាមកិច�្រពមេ្រព�ង

កម� វ�ធីកាត់បន� យ /

បំបាត់ពន� នោំចូល

ចូលរបស់កម��ជោេ្រកាម

បន� យ/លុប

ពាណិជ�កម�េសរ�ឣសា៊ន-

លុបបំបាត់ពន� នោំ

របស់កម�ជោេ្រកាម

កិច�្រពមេ្រព�ងពាណិជ�

បំបាត់ពន� នោំ

បន� យ/លុប-បំបាត់ពន� នោំចូល

េរៀបចំេសចក�ី្រពាង

របស់កម��ជោេ្រកាមកិច�្រពមេ្រព�ង

ឆា�ំ២០២០៖ បាន

អនុ្រកឹត្យស� ីពីកម� វ�ធីកាត់

អនុ្រកឹត្យស� ី

កាត់បន� យ/លុប

បន� យ/លុបបំបាត់ពន� នោំ

ពីកម� វ�ធីកាត់

កម� វ�ធីកាត់បន� យ /

បំបាត់ពន� នោំចូល

ចូលរបស់កម��ជោេ្រកាម

បន� យ/លុប

ពាណិជ�កម�េសរ�ឣសា៊ន-ជប៉ុន

លុបបំបាត់ពន� នោំ

ឆា�ំ២០២០៖ បាន

របស់កម�ជោេ្រកាម

អនុ្រកឹត្យស� ីពីកម� វ�ធី

កិច�្រពមេ្រព�ងពាណិជ�

បំបាត់ពន� នោំ

បន� យ/លុប-បំបាត់ពន� នោំចូល

េរៀបចំេសចក�ី្រពាង

កាត់បន� យ/លុប

បន� យ/លុបបំបាត់ពន� នោំ

ពីកម� វ�ធីកាត់

របស់កម��ជោេ្រកាមកិច�្រពមេ្រព�ង

កម� វ�ធីកាត់បន� យ /

បំបាត់ពន� នោំចូល

ចូលរបស់កម��ជោេ្រកាម

បន� យ/លុប

ពាណិជ�កម�េសរ�ឣសា៊ន-ឥណោ
�

លុបបំបាត់ពន� នោំ

របស់កម�ជោេ្រកាម

កិច�្រពមេ្រព�ងពាណិជ�

ឆា�ំ២០២០៖ពុំទាន់

អនុ្រកឹត្យស� ីពីកម� វ�ធី

របាយការណ៍

អនុ្រកឹត្យស� ីពីកម� វ�ធីកាត់

អនុ្រកឹត្យស� ី

េរៀបចំសិកា�សាលា

បំបាត់ពន� នោំ
របាយ

ពាក់ព័ន�ស្រមាប់អនុវត�អនុ្រកឹត្យស្ អនុវត�

ផ្សព�ផ្សោយប���

ផ្សព�ផ្សោយ ប���បការ

ការណ៍

តីពីកម� វ�ធីកាត់បន� យ /លុប

ការយល់ដឹងដល់ភា

យល់ដឹងដល់ភាគី ពាក់

ផ្សព�ផ្សោយ

គីពាក់ព័ន�ស្រមាប់អនុ

ព័ន�ស្រមាប់អនុវត�អនុ

បំបាត់ពន� នោំចូលរបស់កម�ជោ
សគ ៣.

េនៅឆា�ំ ២០១៩

ការអនុវត�ចំណោយ

ថវ�កានិងព្រងឹងការអនុវត�

អ.រ.ជ

ភាគរយៃនការអនុវត�ចំណោយ

ចំណោយថវ�កាអនុ

សរុបឆា�ំ N/ច្បាប់

ែផនការចំណោយ

្រកសួង

េធៀបនឹងច្បាប់ថ វ�កា្របចាំឆា�ំ

វត�បាន ៩៩,៥%

ថវ�កាឆា�ំ N

សា�ប័ន

្រតីមាសទី៣

អនុ្រកឹត្យស� ីពីកម� វធ
� ី

៤.ព្រងឹងការយល់ដឹងដល់ភាគី
អ.គ.ប

្រតីមាសទី២

ឆា�ំ២០២០៖ បាន

៣. អនុ្រកឹត្យស� ីពីកម� វ�ធីកាត់
អ.គ.ប

្រតីមាសទី១

ឯកសារ

១. អនុ្រកឹត្យស� ីពីកម� វធ
� ីកាត់

២. អនុ្រកឹត្យស� ីពីកម� វ�ធីកាត់
អ.គ.ប

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

េធៀបនឹងច្បាប់ថ វ�កា

ទំព័រ30

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

12.1

១២.១. េរៀបចំកម� វធ
� ី

្រកសួង

សច ១៤.

េនៅឆា�ំ២០១៩

ចំណោយ្រសបតាមែផនការ

សា�ប័ន

ភាគរយៃនការអនុវត�ចំណោយ

ត.ម ១=១៦,២២% ចំណោយថវ�កា (បូក

េធៀបនឹងច្បាប់្របចាំ្រតីមាស

ត.ម ២=៣៥,៥៧% េយោង្របចាំ្រតី-មាស)

្របតិបត�ិ្របចាំឆា�ំ

ត.ម ៣ =

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

តួេលខអនុវត�

េធៀបនឹងច្បាប់ថ វ�កា

៥៩,៣៤%
ត.ម ៤=៩៩,០៥%

12.1.1

សស ៧.កម� វ�ធីចំណូល

កម� វ�ធីចំណូល

េពលេវលាេល�

កម� វ�ធីចំណូល

កម� វ�ធីចំណូល

កម� វ�ធីចំណូល

កម� វ�ធីចំណូល

្របកាសដោក់ឱ

ចំណូល -ចំណោយ ឲ្យ

ចំណោយ្រត�វបានេរៀបចំមិនឲ្

ចំណោយ្រតីមាស

្របកាស

ចំណោយ្របចាំ្រតីមាស

ចំណោយ្របចាំ្រតីមាស

ចំណោយ្របចាំ្រតីមាស

ចំណោយ្របចាំ្រតីមាស

◌្យអនុវត�កម�

ទាន់េពលេវលា (១០%)

យយូរជោងសបា�ហ៍ ទី៣ ៃន

បនោ�ប់បានេរៀបចំ

ទី១ ្រត�វបានេរៀបចំ

ទី២ ្រត�វបានេរៀបចំមិនឲ ទី៣ ្រត�វបានេរៀបចំ

ទី៤ ្រត�វបានេរៀបចំមិនឲ

្រតីមាសបនោ�ប់

ក��ងសបា�ហ៍ទី៤ៃន

មិនឲ្យយូរជោង

◌្យយូរជោង

មិនឲ្យយូរជោង

◌្យយូរជោង

្រតីមាសកំពុងអនុ

សបា�ហ៍ទី៣

សបា�ហ៍ទី៣

សបា�ហ៍ទី៣

សបា�ហ៍ទី៣

១២.១.១. េរៀបចំ កម� វ�ធី

អគ�.ថវ�កា

វត�

ទំព័រ31

វ�ធីចំណូល
ចំណោយ

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

១២.១.២. េរៀបចំរបាយ

អគ�.ថវ�កា

របាយការណ៍អនុវត�ចំណោយ

របាយការណ៍អនុ

្រតីមាសទី៣

្រតីមាសទី៤

របាយការណ៍អនុ

របាយការណ៍អនុវត�

របាយការណ៍អនុវត�

របាយការណ៍អនុវត�

របាយការណ៍អនុវត�

របាយ

ចំណោយ វ�និេយោគ

ចំណោយ វ�និេយោគ

ចំណោយវ�និេយោគ្របចាំ

ចំណោយវ�និេយោគ្របចាំ

ការណ៍អនុ

វ�និេយោគ្របចាំ្រតីមាស ឆមាស វត�ចំណោយ វ�និ

វត�ចំណោយវ�និ

វ�និេយោគឱ្យ េទៀងទាត់

និង្របចាំឆា�ំ

េយោគ្របចាំ្រតីមាស ្របចាំ្រតីមាសទី១

មាស ឆមាស និង

្របចាំ្រតីមាសទី២ និង

្រតីមាសទី៣

្របចាំឆមាស

ឆមាស និង្របចាំ

្រតីមាសទី៤ ្របចាំ
ឆមាស និង្របចាំឆា�ំ

អគ�.ថវ�កា

វត�ចំណោយ
វ�និេយោគ

ឆា�ំេរៀបចំនិងដោក់

្របចាំ្រតី

េរៀបចំក�ងឆា�ំ

ជូន្របធាន

មាស

២០២០

្រគប់្រគងអង�ភាព

ឆមាស

ពិនិត្យ និងចុះ

និង្របចាំឆា�ំ
ែដលមាន

េទៀងទាត់
១២.១.៣. េរៀបចំរបាយ

អំណោង

្របចាំឆា�ំ្រត�វបាន

ហត�េលខោឱ្យបាន

12.1.3

អំណះ

្រតីមាសទី២

ការណ៍ អនុវត�ចំណោយ

េយោគ្របចាំ្រតី

ឯកសារ

្រតីមាសទី១

លម� ិត

12.1.2

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

ចុះហត�

សស. ...

មានរបាយការណ៍

របាយការណ៍អនុ

របាយការណ៍អនុវត�

របាយការណ៍អនុវត�

របាយការណ៍អនុវត�

របាយការណ៍អនុវត�

ការណ៍ចំណោយថវកា
�

របាយការណ៍អនុវត�ចំណោយ

ចំណោយ្របចាំ្រតី

វត�ចំណោយចរន�

ចំណោយថវកា
� ចរន�

ចំណោយថវកា
� ចរន�

ចំណោយថវកា
� ចរន�

ចំណោយថវកា
� ចរន�

ចរន�េធៀបនឹងកម� វ�ធី

ថវ�កាចរន�េធៀបកម� វ�ធី

មាស ប៉ុែន�មិន

្របចាំ្រតីមាស និង

េធៀបកម� វ�ធីចំណោយ

េធៀបកម� វ�ធីចំណោយ

េធៀបកម� វ�ធីចំណោយ

្របចាំ្រតីមាសទី៤ និង

ចំណោយឱ្យបានេទៀងទាត់

ចំណោយ ្របចាំ្រតីមាស និង

ទាន់មានរបាយ

្របចាំឆា�ំ េធៀបនឹង

្របចាំ

្របចាំ

្របចាំ្រតីមាសទី៣

្របចាំឆា�ំ

្របចាំឆា�ំ

ការណ៍តាមដោន

កម� វ�ធីចំណោយ

និងពាក់

ចំណោយេធៀបកម�

្រត�វបានេរៀបចំ

លឆា�ំ

វ�ធីចំណោយ
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្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២
កណោ
�

េលខោ

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

12.1.4 ១២.១.១.េរៀបចំបូកសរុប

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

អគ�េលខោធិការក

របាយការណ៍្រត�តពិនិត្យ និង

េនៅឆា�ំ២០២០

ការពិនិត្យនិងបូក

របាយការណ៍្រត�តពិនិត្យ

របាយការណ៍្រត�តពិនិត្យ

របាយ

សហវ

វោយតៃម�ការអនុវត�ថ វ�កា្របចាំ

របាយការណ៍្រត�ត

សរុបរបាយការណ៍

និងវោយតៃម�ការអនុវត�

ការអនុវត�ថ វ�កាពាក់

ការណ៍្រត�ត

និងវោយតៃម�ការអនុវត�

ឆា�ំ២០២០ និងពាក់

ពិនិត្យនិងវោយតៃម�

ហិរ��វត�� និងរបាយ

ថវ�កា្របចាំឆា�ំ ២០២០

កណោ
� ល ២០២១ របស់

ពិនិត្យ និង

ថវ�កា្របចាំឆា�ំ ២០២០ និង

កណោ
� លឆា�ំ២០២១ របស់ ក

ការអនុវត�ថ វ�កាកម�

ការណ៍សមិទក
� ម�តាម

របស់កសហវ. ្រត�វបាន

កសហវ. ្រត�វបានេរៀបចំ

វោយតៃម�ការ

ពាក់កណោ
� លឆា�ំ ២០២១

សហវ. ្រត�វបានេរៀបចំ និងដោក់

វ�ធីចំនួន ២ ្រត�វបាន ការ�យបរ�េច�ទពី ្រគប់

េរៀបចំ និងដោក់ជូនថោ�ក់

និងដោក់ជូនថោ�ក់ដឹកនោំ

អនុវត�ថ វ�កា

របស់

ជូនថោ�ក់ដឹកនោំ ដឹកនោំ ្របជុំជោមួយ

េរៀបចំ និងដោក់ជូន

អង�ភាពថវ�កា ៃនក

ដឹកនោំ ដឹកនោំ ្របជុំជោមួយ

ដឹកនោំ ្របជុំជោមួយអង�

្របចាំឆា�ំ

កសហវ.

អង�ភាពថវ�កា ៃនកសហវ.

ថោ�ក់ដឹកនោំ ្របជុំ

សហវ.

អង�ភាពថវ�កា ៃនកសហវ.

ភាពថវ�កា ៃនកសហវ.

២០២០ និង

របាយការណ៍្រត�តពិនិត្យ

ជោមួយអង�ភាពថវ�កា

របាយ

ៃន កសហវ.

ការណ៍្រត�ត
ពិនិត្យ ការ
អនុវត�ថ វ�កា

12.1.5 ១២.១.២. ែកលម�េល�ការ
អនុវត� និងេ្រប�្របាស់្របព័ន�

អគ�េលខោធិការក

្របព័ន� Database ស្រមាប់ការ

មុខងោរែដលបាន

មុខងោរទាញយក

សិក្សោ និង្របមូលធាតុ

្របព័ន� Database ស្រមាប់

មានរបាយការណ៏អនុវត�

់
របាយ

សហវ

្រគប់្រគងការអនុវត�សនិ�ធិឥណ

ែកលម�

របាយការណ៍ដំណោក់

ចូលបែន� ម េដ�ម្បីែកលម�

្រគប់្រគងការអនុវត�សន� ិធិ

ថវ�កាែដលផលិតេចញពី

ការណ៍្រត�ត

ទានថវ�កាែដលបងោ�ញឥណទាន

កាលទី១ បានអភិវឌ្ឍ េល�មុខងោរទាញយក

ឥណទានថវ�កាែដល

្របព័ន�Database ្រត�វ

ពិនិត្យ និង

្រគប់្រគងការអនុវត�សន� ិធិ

ដល់ក្រមិតអង�ភាពថវកា
� ថោ�ក់កណ្

រួច

របាយការណ៏ែដលផលិត

បងោ�ញឥណទានដល់

បាន្រត�តពិនិត្យនិងវោយ

វោយតៃម�ពី

ឥណទានថវ�ការបស់កសហ

តាលៃនកសហវ ្រត�វបានែកលម�

េចញពី្របព័ន� Database

ក្រមិតអង�ភាពថវ�កាថោ�ក់

តៃម�ពី្របសិទភា
� ពេដ�ម្បី

្របសិទភា
� ព

វ.

និង្រត�តពិនិត្យវោយតៃម�ពី្របសិទ �

េដ�ម្បីេឆ� �យតបេទៅនឹង

កណោ
� លៃនកសហវ ្រត�វ

មានសង�តិភាព នឹងការ

ៃនការអនុវត�

ការអនុវត�ថ វកា
� កម� វធ
� ី

បានែកលម�រួចរោល់ និង

អនុវត�ថ វកា
� កម� វធ
� ី

ថវកា
�

Database ស្រមាប់

ភាពការ

ដោក់ឱ្យអនុវត�

អនុវត�
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េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

្រតីមាសទី១

លម� ិត

12.1.6 ១២.១.៣. េរៀបចំេគាល

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

អគ�េលខោធិការក

េគាលការណ៍ែណនោំ ស�ីពី វធា
� ន

េសចក�ី្រពាងេគាល

សិក្សោ្រកបខណ�,យន�

សិក្សោ្របមូលធាតុចូល

េគាលការណ៍ែណនោំ

េគាលការណ៍ែណនោំ ស�ីពី

េគាលការណ៍ែណនោំ ស�ីពី

េសចក�ី្រពាង

សហវ

និងនីតិ វ�ធីលម�ិត ៃនការទូទាត់

ការណ៍ែណនោំ បាន

ការ និងនីតិ វ�ធីែដល

េដ�ម្បីេ្រត�មេរៀបចំេសចក�ី

ស� ីពី វ�ធាន និងនីតិ វ�ធី

វ�ធាន និងនីតិ វ�ធីលម�ិត

វ�ធាន និងនីតិ វ�ធីលម�ិត

េគាល

និងនីតិ វ�ធីលម�ិត ៃនការ

ថវ�កាបុេរ្របទាន និងរជ�េទយ្យ

ទទួលការឯកភាពពី

មាន្រសាប់េដ�ម្បី

្រពាងេគាលការណ៍ែណនោំ

លម�ិត ៃនការទូទាត់ថ វ�កា

ៃនការទូទាត់ថ វ�កាបុេរ

ៃនការទូទាត់ថ វ�កាបុេរ

ការណ៍

ទូទាត់ថ វ�កាបុេរ្របទាននិង

បុេរ្របទានស្រមាប់េ្រប�្របាស់ៃផ�

ថោ�ក់ដឹកនោំ អគ�

េរៀបចំេគាល

ស� ីពី វ�ធាន និងនីតិ វ�ធី

បុេរ្របទាន និង

្របទាន និង

្របទាន និងរជ�េទយ្យបុេរ

ែណនោំ ចុង

រជ�េទយ្យបុេរ្របទាន

ក��ងអគ�េលខោធិការដោ�ន កសហវ

េលខោធិការដោ�នក

ការណ៍ែណនោំ ថ�ី

លម�ិត ៃនការទូទាត់ថ វ�កា

រជ�េទយ្យបុេរ្របទាន

រជ�េទយ្យបុេរ្របទាន

្របទានស្រមាប់េ្រប�្របាស់

េ្រកាយ

សហវ

ស្រមាប់អនុវត� និង

បុេរ្របទាន និង

ស្រមាប់េ្រប�្របាស់ៃផ�ក�ង

ស្រមាប់េ្រប�្របាស់ៃផ�ក�ង

ៃផ�ក�ងអគ�េលខោធិការដោ�ន ក្រមិតអគ�

េ្រកាយ្រតឹមក្រមិតអគ�

ជំរុញការទូទាត់ទាន់

រជ�េទយ្យបុេរ្របទាន

អគ�េលខោធិការដោ�ន

អគ�េលខោធិការដោ�ន ក

េលខោធិការដោ�ន

េពលេវលា

ស្រមាប់េ្រប�្របាស់ៃផ�ក�ង

កសហវ ្រត�វបានេរៀបចំ

សហវ ្រត�វបានេរៀបចំេស

េសចក�ី្រពាងចុងេ្រកាយ

ឋាន

អគ�េលខោធិការដោ�ន ក

េសចក�ី្រពាងរួចរោល់

ចក�ី្រពាងរួចរោល់ក្រមិត

្រតឹមក្រមិត

កសហវ

សហវ

ក្រមិតការ�យោល័យជំនោញ

នោយកដោ�ន

អគ�េលខោធិការដោ�ន

ការណ៍ែណនោំ ស�ីពី វ�ធាន

ស្រមាប់េ្រប�្របាស់ៃផ�ក�ង

្រត�វបានេរៀបចំេសចក�ី្រពាងចុង

អគ�េលខោធិការដោ�ន កសហវ

12.1.7
12.2

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

១២.២. ្រគប់្រគងសាច់

អ.រ.ជ

សច ១៥.

សន� ត់ថោ រតនោគារ

មធ្យមភាគរ�ហូរសាច់

្របាក់្របកប េដោយ្របសិទ �

ភាគរយការអនុវត�ចំណូល

ជោតិព្យោករសាច់

្របាក់្របចាំ្រតី

ភាព

ចំណោយ ជោក់ែស� ងេធៀបនឹងការ

្របាក់ ស� ិតេនៅក��ង

មាស=លំហូរសាច់

ព្យោករ ្របចាំ្រតីមាស

រង�ង់ +/-៥%

្របាក់ជោក់ែស� ង/ការ

េធៀបនឹងការអនុវត�

ព្យោករសាច់្របាក់

ជោក់ែស� ង
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កសហវ ្រត�វបានេរៀបចំ

េលខោធិការដ្

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

្រតីមាសទី១

លម� ិត

12.2.1 ១២.២.១ េល�កកម�ស់យន�

អ.រ.ជ

-ព្រងង
ឹ យន� ការការ្រគប់្រគង

ការព្យោករសាច់្របាក់ លំហូរសាច់្របាក់

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

-ការព្យោករសាច់្របាក់

ការព្យោករសាច់្របាក់ ស� ិត

ការព្យោករសាច់្របាក់ ស� ិត

ការព្យោករសាច់្របាក់ ស� ិត

-របាយ

ការ្រគប់្រគងសាច់្របាក់

សាច់្របាក់ឱ្យកាន់ែតមានសុ្រកិត

ស� ិតេនៅក��ងរង�ង់

ជោក់ែស� ង/ការ

ស� ិតេនៅក��ងរង�ង់ +/-៥%

េនៅក��ងរង�ង់ +/-៥%

េនៅក��ងរង�ង់ +/-៥%

េនៅក��ងរង�ង់ +/-៥%

ការណ៍

េដ�ម្បីការព្យោករសាច់្របាក់ ឱ

ភាព។

+/-៥%

ព្យោករសាច់្របាក់

-ែផនការៃនការព្យោករ

របាយការណ៍ៃនការអនុ

របាយការណ៍ៃនការអនុ

របាយការណ៍ៃនការអនុ

្រគប់្រគង

◌្យកាន់ែតមានភាព្រតឹម្រត�វ

-របាយការណ៍ៃនការព្យោករលំ

របាយការណ៍ៃនការ

រ�ហូរសាច់្របាក់្របចាំឆា�ំ

វត�សាច់្របាក់ ក��ង្រតីមាស

វត�សាច់្របាក់ ក��ង្រតីមាស

វត�សាច់្របាក់ ្របចាំឆា�ំ

សាច់្របាក់ពី

ហូរសាច់្របាក់បានេរៀបចំ។

ព្យោកររ�ហូរសាច់្របាក់ ២០២១

ទី២

ទី៣

២០២១

និងទាន់េពលេវលា។

(ពិន� : 0.6)

អ.រ.ជ

-របាយការណ៍ៃនការអនុ

-ែផនការ

វត�សាច់្របាក់ក�ង្រតីមាស

្របចាំឆា�ំ និង

ទី១

របាយ
ការណ៍ៃន

12.2.2 ១២.២.២ តាមដោនការ

អ.រ.ជ

-ព្រងឹង និងសហការណ៍ ជោមួយ

្រកសួង សា�ប័ន

តួេលខរបស់្រកសួង

-តាមដោន និងសហ

-តាមដោន និងសហ

-តាមដោន និងសហ

-តាមដោន និងសហ

-របាយ

ការណ៍ជោមួយ ្រកសួង ស្

ការណ៍ជោមួយ ្រកសួង ស្

ការណ៍ជោមួយ ្រកសួង ស្

ការណ៍ជោមួយ ្រកសួង ស្

ការណ៍ពី

ប��� លតួេលខរបស់សាមុី

្រកសួង សា�ប័ន ចំនួន ៣៧

្រកសួង សា�ប័ន ែដលអនុ

េដ�ម្បីប��� ល តួេលខការព្យោ

ជូល និងេ្រប�្របាស់

ប��� លតួេលខ

ថោប័ន ក��ងការ ប��� ល តួ

ថោប័ន ក��ងការ ប��� ល តួ

ថោប័ន ក��ងការ ប��� ល តួ

ថោប័ន ក��ងការ ប��� ល តួ

្របព័ន� អ.រ.ជ

វត�ការព្យោករណ៍សាច់្របាក់

ការណ៍សាច់្របាក់របស់ខ� ន ក��ង

តួេលខព្យោករណ័

ព្យោករណ៍សាច់្របាក់

េលខព្យោករណ៍សាច់្របាក់

េលខព្យោករណ៍សាច់្របាក់

េលខព្យោករណ៍សាច់្របាក់

េលខព្យោករណ៍សាច់្របាក់

-របាយ

របស់ខ� ន មកក��ង្របព័ន�

្របព័ន� Online Web Base

សាច់្របាក់របស់ខ� ន

របស់ខ� ន ក��ង្របព័ន�

ក��ង្របព័ន� Online Web

ក��ង្របព័ន� Online Web

ក��ង្របព័ន� Online Web

ក��ង្របព័ន� Online Web

ការណ៍ៃន

Online Web Base

Application ឱ្យទាន់េពលេវលា។

ក��ង្របព័ន� Online

Base Application។

Base Application។

Base Application។

Base Application។

ការអនុវត�

Application របស់អគ�

-្រកសួង សា�ប័ន ចំនួន ៣៧ ្រត�វ

Web Base

-ជំរុញ្រគប់្រកសួង-សា�ប័

-របាយការណ៍ៃនការអនុ

-របាយការណ៍ៃនការអនុ

-របាយការណ៍ៃនការអនុ

របស់

នោយកដោ�នរតនោគារជោតិ។

បានេ្រប�្របាស់្របព័ន� Online

នឱ្យប��� ល តួេលខ

វត�របស់្រកសួង-សា�ប័ន

វត�របស់្រកសួង-សា�ប័ន

វត�របស់្រកសួង-សា�ប័ន

្រកសួង-សា�

Web base Application។

ព្យោករណ៍សាច់្របាក់ ក��ង

េល�ការប��� ល តួេលខ

េល�ការប��� ល តួេលខ

េល�ការប��� ល តួេលខ

ប័ន េល�ការ

(ពិន� : 0.4)

្របព័ន�។

ព្យោករណ៍សាច់្របាក់ ក��ង

ព្យោករណ៍សាច់្របាក់ ក��ង

ព្យោករណ៍សាច់្របាក់ ក��ង

ប��� ល តួ

្របព័ន� Online Web

្របព័ន� Online Web

្របព័ន� Online Web

េលខ

Base Application។

Base Application។

Base Application។

ព្យោករណ៍

ចំនួន ២៧ បានបញ្

សា�ប័ន ែដលបាន

Application

12.2.3
12.2.4
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េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

13

១៣. ែកលម�ដំេណ�ការៃន
អនុវត�ថ វ�កា

អ.ល.សា

សគ ៤.

េនៅឆា�ំ ២០១៩

(ចំនួនែផនការលទ�

អ.រ.ជ

ភាគរយៃនែផនការ លទ�កម�្រត�វ

ែផនការលទ�កម�អនុ

កម�អនុម័ត /ចំនួន

អ.ថ

បានអនុម័តមុនៃថ�ទី ៣១ ែខធ��

ម័តមុនៃថ�ទី ៣១ ែខ

ែផនការ

មុនឆា�ំអនុវត�ថ វ�កា

ធ�� មុនឆា�ំអនុវត�

លទ�កម�សរុប្របចាំ

ថវ�កាមានចំនួន

ឆា�ំ)* ១០០

មន� ីរ សហវ
្រកសួង សា�ប័ន

៦៥%
13

សគ ៥.

ឆា�ំ២០១៩ ៖ ៤៦% ចំនួនអង�ភាពថវ�កាផ្

ភាគរយៃនអង�ភាពថវកា
� របស់

អង�ភាពថវកា
� (២៩៤ តល់របាយការណ៍

្រកសួង

ៃនអង�ភាពថវ�កា

កិច�លទ�កម�ទាន់

ចំនួន ៦៣៩) បាន

េពលេវលា/ចំនួន

ផ�ល់របាយការណ៍

អង�ភាពថវ�កាទាំងអស់

សា�ប័នផ�ល់របាយការ -

ណ៍អនុវត�កិច�លទ�កម�

អនុវត�កិច�លទ�កម�
មក កសហវ
13

សគ ៦.

េនៅឆា�ំ ២០១៩

ការេ្រប�បេធៀបការ

ការេបាះជំហានេទៅបេង��នក្រមិត

ជំហានទី ១ ្រត�វបាន

បេង��នក្រមិតទឹក

ទឹក្របាក់សិទិស
� េ្រមចកិច�លទ�កម�

ដោក់ឱ្យអនុវត�

្របាក់សិទិស
� េ្រមច

េដោយបានបេង��ន

កិច�លទ�កម�សាធារ

ក្រមិតទឹក្របាក់

ណៈ (procurement

សាធារណៈរបស់សា�ប័នអនុវត�
លទ�កម�

សិទិស
� េ្រមចកិច�

threshold)

លទ�កម�សាធារណៈ
របស់សា�ប័នអនុវត�
លទ�កម�
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ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

13

សគ ៧.

េនៅឆា�ំ ២០១៩ ការ

ទំហំទឹក្របាក់កិច�

កំេណ�នជោភាគរយៃនការ េ្រប�

េ្រប�្របាស់ វ�ធីសា�ស�

សន្យោេដោយេ្រប�

្របាស់ វ�ធីសា�ស� ្របកួត្របែជង

្របកួត

្របាស់ វ�ធីសា�ស�

លទ�កម�

្របែជងលទ�កម�អនុ

្របកួត្របែជង/តៃម�

វត�បាន ៤៥%ៃន

កិច�សន្យោសរុប្របចាំ

ទំហំទឹក្របាក់្របគល់ ឆា�ំ(េល�កែលង កិច�
កិច�សន្យោសរុប

សន្យោរបស់្រកសួង
MPWT, MoWRAM,

១៣.១. អនុវត�យុទសា
� �ស�

អ.ល.សា

ៃនការែកទ្រមង់្របព័ន�លទ�

្រកសួង សា�ប័ន

កម�
សាធារណៈឆា�ំ ២០១៩២០២៥

មន� ីរសហវ

សច ១៦.

ច្បាប់ស�ីពីលទ�កម�

MRD
ច្បាប់ស�ីពីលទ�កម�សា

វ�េសាធនកម�ច្បាប់ស�ីពីលទ�កម�

សាធារណៈឆា�ំ

ធារណៈ ្រត�វបានអនុ

សាធារណៈ

២០១២

ម័តេដោយរដ�សភា

ពុំមានទិន�ន័យ

(ចំនួនសកម�ភាព

ឆា�ំ២០១២
សច ១៧.
ភាគរយៃនការអនុវត�ចំនួន

សេ្រមចបាន/ចំនួន

សកម�ភាពែកទ្រមង់ែដលបាន

សកម�ែកទ្រមង់ែដល

កំណត់េនៅក��ងយុទសា
� �ស� ែក

បានកំណត់េនៅក��ង

ទ្រមង់្របព័ន�លទ�កម�សាធារណៈ

យុទសា
� �ស� )*១០០

ទំព័រ37

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

13.1.1 ១៣.១.១. វេ� សាធនកម�

-អ.ល.សា

សស ១.

ច្បាប់ស�ីពីលទ�កម�

េសចក�ី្រពាងច្បាប់ស�ី

ច្បាប់ស�ីពីលទ�កម�សាធារ

េសចក�ី្រពាងច្បាប់ស�ីពី វ�េសាធន

សាធារណៈឆា�ំ

ណៈ ឆា�ំ២០១២

កម�ច្បាប់ស�ីពីលទ�កម�សាធារ

២០១២

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១
េ្រជ�សេរ�ស ទី្របឹក្សោអន� រ

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

-ឯកសារទស្សនោទាន

-េសចក�ី្រពាងបឋមច្បាប់ស្ េសចក�ី្រពាងច្បាប់ស�ីពី

េសចក�ី្រពាង

ពី វ�េសាធនកម�ច្បាប់ស្ ជោតិេដ�ម្បីជួយេរៀបចំ

ស្រមាប់េរៀបចំេសចក�ី

តីពី វ�េសាធនកម�ច្បាប់ស�ី

វ�េសាធនកម�ច្បាប់ស�ីពី

ច្បាប់ស�ីពី

តីពីលទ�កម�សាធារ

ច្បាប់ស�ីពី វ�េសាធនកម�

្រពាងច្បាប់ស�ីពី វ�េសាធន

ពីលទ�កម�សាធារណៈ្រត�វ

លទ�កម�សាធារណៈ្រត�វ

វ�េសាធនកម�

ណៈ្រត�វបានដោក់្របជុំក្រមិត

ណៈ្រត�វបាន្រត�វបាន

ច្បាប់ស�ីពីលទ�កម�សា

កម�ច្បាប់ស�ីពីលទ�កម�សា

បានេរៀបចំ និងដោក់្របជុំ

បានដោក់្របជុំក្រមិតថោ�ក់

ច្បាប់ស�ីពី

ថោ�ក់ដឹកនោំ ្រកសួង និង ដោក់ឆ�ង

ដោក់្របជុំក្រមិតថោ�ក់

ធារណៈ

ធារណៈ្រត�វបានេរៀបចំ

ក្រមិត

ដឹកនោំ ្រកសួង និង ដោក់ឆ�ង លទ�កម�សា

គណៈកមា�ធិការេគាល

ដឹកនោំ ្រកសួង និង

នេយោបាយេសដ�កិច�និងហិរ��

ដោក់ឆ�ង គណៈកមា�

នេយោបាយេសដ�កិច�និង

វត��្របជុំពិនិត្យនិងអនុម័ត

ធិការេគាល

ហិរ��វត��្របជុំពិនិត្យនិង

នេយោបាយេសដ�កិច�

អនុម័ត

អគ�នោយកដោ�ន

គណៈកមា�ធិការេគាល

ធារណៈ

និងហិរ��វត��
13.1.2 ១៣.១.២.ជំរុញការអនុម័
តែផនការលទ�កម�្របចាំឆា�ំ

-អ.ល.សា

សស ១.

ឆា�ំ២០១៩៖

(ចំនួនែផនការលទ�

៦០%ៃនគេ្រមាង

យោ៉ងតិច ៦០% ៃន

៩០% ៃនេសចក�ី្រពាង

របាយការណ៍

ចំនួន % ៃនេសចក�ី្រពាង

ែផនការលទ�កម�អនុ

កម�អនុម័ត/ចំនួន

ែផនការលទ�កម�្របចាំឆា�ំ

គេ្រមាងែផនការលទ�កម�

ែផនការលទ�កម�្របចាំឆា�ំ

វឌ្ឍនភាពៃន

ែផនការលទ�កម�្របចាំឆា�ំ ២០២២

ម័តមុនៃថ�ទី៣១ ែខ

ែផនការលទ�កម�

២០២២ របស់សា�ប័នអនុ

្របចាំឆា�ំ២០២២ របស់

២០២២ របស់សា�ប័ន

ការអនុម័ត

ធ�� មុនឆា�ំអនុវត�

សរុប្របចាំឆា�ំ)*១០០

វត�លទ�កម�/អង�ភាពថវ�កា

សា�ប័នអនុវត�លទ�កម� /

ែដលអនុវត�កិច�លទ�កម�

ែផនការលទ�

្រត�វបានភា�ប់មកជោមួយ

អង�ភាពថវ�កា្រត�វបាន

ផោ�ល់ ្រត�វបានពិនិត្យនិង

កម�្របចាំឆា�ំ

នឹងសំេណ�គេ្រមាងថវ�កា

ដោក់្របជុំចរចានិងពិនិត្

អនុម័តេដោយ កសហវ

របស់ អ.ល

្របចាំឆា�ំមក កសហវ

យសេ្រមចេនៅេពលចរចា

េដ�ម្បីដោក់្របជុំក�ងចរចា

ថវ�កាក��ងក្រមិតថោ�ក់

ថវ�កា្របចាំឆា�ំជោមួយ

ដឹកនោំ ្រកសួង សា�ប័ន

កសហវ

ជោមួយ កសហវ

្រត�វបានពិនិត្យនិងអនុម័តមុន
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�� មុនឆា�ំ

ថវ�កាមានចំនួន

អនុវត�ថ វ�កា

៦៥%

ទំព័រ38

.សា

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

្រតីមាសទី១

លម� ិត

13.1.3 ១៣.១.៣. បន� េរៀបចំ

-អ.ល.សា

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

សស ១.

របាយការណ៍ ៃន

េសចក�ី្រពាងបឋមស� ី

លក�ខណ�ការងោរ

លក�ខណ�ការងោរ

ឯកសារទស្សនោទាន

េសចក�ី្រពាងបឋមស� ីពីស�

េសចក�ី្រពាង

បេង��ត្របព័ន�ស�ង់ដោរតៃម�

េសចក�ី្រពាងបឋមស� ីពី

ការសិក្សោស� ង់ដោរ

ពីស�ង់ដោរតៃម�

(TOR)ស្រមាប់េ្រជ�ស

(TOR)ស្រមាប់េ្រជ�ស

ស្រមាប់េរៀបចំស�ង់ដោរ

ង់ដោរតៃម�ស្រមាប់អនុវត�

បឋមស� ីពីស�

ស្រមាប់អនុវត�ក�ងកិច�លទ�

ស� ង់ដោរតៃម�ស្រមាប់

តៃម�ស្រមាប់

ស្រមាប់អនុវត�ក�ង

េរ�ស្រក�មហ៊ុនក��ង្រស�ក

េរ�ស្រក�មហ៊ុនក��ង្រស�ក

តៃម� ្រត�វបានេរៀបចំ

ក��ងកិច�លទ�កម�សាធារ

ង់ដោរតៃម�

កម�សាធារណៈ

អនុវត�ក�ងកិច�លទ�កម�សាធារ

អនុវត�ក�ងកិច�លទ�

កិច�លទ�កម�សាធារ

េដ�ម្បីេរៀបចំស�ង់ដោរតៃម�

េដ�ម្បីេរៀបចំស�ង់ដោរតៃម�

ណៈ្រត�វបានេរៀបចំ

ស្រមាប់អនុ

ណៈ្រត�វបានេរៀបចំ

កម�សាធារណៈ

ណៈ

្រត�វបានថោ�ក់ដឹកនោំ GDPP ្រត�វបានេផ��ជូន
ពិនិត្យនិង

13.1.4 ១៣.១.៤. បន� ព្រងឹងតមា�

-អ.ល.សា

វត�ក�ងកិច�

អ.គ.ហ េដ�ម្បីដំេណ�រការ

លទ�កម�

អនុម័ត

េ្រជ�សេរ�ស

សាធារណៈ

សស ១.

របាយការណ៍ស�ីពី

-(ចំនួនែផនការលទ�

-១០០% ៃនែផនការលទ�

លិខិត្របគល់កិច�សន្យោ

-លិខិត្របគល់កិច�សន្យោ

លិខិត្របគល់កិច�សន្យោ

របាយ

ភាព គណេនយ្យភាព និង

-ចំនួន % ៃនែផនការលទ�កម�

ការផ្សព�ផ្សោយឯក

កម�បានផ្សព�ផ្សោយ/

កម�្របចាំឆា�ំ២០២១

្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយេល�

្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយេល�

្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយេល�

ការណ៍ស�ីពី

ការ្របកួត្របែជងក��ងកិច�

ែដលបានអនុម័ត ្រត�វបាន

សារលទ�កម�សា

ចំនួនែផនការលទ�

ែដល្រត�វបានអនុម័ត

េគហទំព័ររបស់ GDPP

េគហទំព័ររបស់ GDPP

េគហទំព័ររបស់ GDPP

ការ

លទ�កម�សាធារណៈ

ផ្សព�ផ្សោយេល�េគហទំព័ររបស់

ធារណៈេល�េគហ

កម�អនុម័តសរុប )*

េដោយថោ�ក់ដឹកនោំ កសហវ

GDPP

ទំព័ររបស់ GDPP

១០០

-លិខិត្របគល់កិច�សន្យោ ្រត�វ

ឆា�ំ២០១៩

-របាយការណ៍្រត�តពិនិត្យ

ផ្សព�ផ្សោយ

្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយេល�

កិច�លទ�កម�តាមេ្រកាយ

ឯកសារលទ�

េគហទំព័ររបស់ GDPP

្របចាំឆា�ំ (សវនកម�កិច�

កម�សាធារ

បានផ្សព�ផ្សោយេល�េគហទំព័រ

-លិខិត្របគល់កិច�សន្យោ

លទ�កម�្របចាំឆា�ំ)្រត�វបាន

ណៈេល�េគ

របស់ GDPP ឱ្យបានទាន់េពល

្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយេល�

ផ្សព�ផ្សោយេល�េគហទំព័រ

ហទំព័ររបស់

េវលា

េគហទំព័ររបស់ GDPP

GDPP

-របាយការណ៍្រត�តពិនិត្យកិច�

GDPP ឆា�ំ
២០២១

លទ�កម�តាមេ្រកាយ្របចាំឆា�ំ ្រត�វ
បានផ្សព�ផ្សោយេល�េគហទំព័រ
របស់ GDPP ឱ្យបានទាន់េពល
េវលា
13.1.5 ១៣.១.៤. បន� ព្រងឹងតមា�

សស ២.្រពឹត�ិប្រតស� ិតិលទ�កម�

្រពឹត�ិប្រតស� ិតិលទ�

្រពឹត�ិប្រតស� ិតិលទ�

េរៀបចំេសចក�ី្រពាង

េសចក�ី្រពាង្រពឹត�ិប្រតស� ិ

្រពឹត�ិប្រតស� ិតិលទ�កម�សា

្រពឹត�ិប្រតស� ិ

ភាព គណេនយ្យភាព និង

សាធារណៈ ្រត�វបានេរៀបចំ និង

កម�សាធារណៈឆា�ំ

កម�សាធារណៈឆា�ំ

្រពឹត�ិប្រតស� ិតិលទ�កម�សា

តិលទ�កម�សាធារណៈឆា�ំ

ធារណៈឆា�ំ ២០២០ ្រត�វ

តិលទ�កម�

ការ្របកួត្របែជងក��ងកិច�

ផ្សព�ផ្សោយេល�េគហទំព័រ

២០១៩

២០២០ ្រត�វបាន

ធារណៈឆា�ំ ២០២០ ្រត�វ

២០២០្រត�វបានដោក់ជូន

បានផ្សព�ផ្សោយេល�េគហ

សាធារណៈ

ផ្សព�ផ្សោយ

បានដោក់្របជុំពិនិត្យ

ថោ�ក់ដឹកនោំ ្រកសួងពិនិត្យ

ទំព័ររបស់ GDPP

ឆា�ំ២០២០

លទ�កម�សាធារណៈ

-អ.ល.សា

ទំព័រ39

ិ

ៃ

ិ

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

13.1.6 ១៣.១.៥. េរៀបចំែកលម�

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

សស ១.

េសៀវេភៅែណនោំ ស�ី

របាយការណ៍លទ�

េរៀបចំបេង��ត្រក�មការងោរ

ពិនិត្យសិក្សោេឡ�ង វញ
� នូវ

េរៀបចំេសចក�ី្រពាងបឋម

េសចក�ី្រពាងបឋមការែក

េសចក�ី្រពាង

េសៀវេភៅែណនោំ ស�ីពីការ

េសចក�ី្រពាងបឋមការែកលម�

ពី្រត�តពិនិត្យកិច�

ផលកិច�្របជុំស�ីពីការ

ពិនិត្យេឡ�ង វ�ញនូវ

េសៀវេភៅែណនោំ ស�ីពីការ

ការែកលម�េសៀវេភៅ

លម�េសៀវេភៅែណនោំ ស�ីពី

បឋមស� ីពី

្រត�តពិនិត្យកិច�លទ�កម�តាម

េសៀវេភៅែណនោំ ស�ីពីការ្រត�តពិនិ

លទ�កម�តាមេ្រកាយ

េរៀបចំេសចក�ី្រពាង

េសៀវេភៅែណនោំ ស�ីពីការ

្រត�តពិនិត្យតាមេ្រកាយ

ែណនោំ ស�ីពីការ្រត�តពិនិត្យ

ការ្រត�តពិនិត្យតាម

ការែកលម�

េ្រកាយ

ត្យតាមេ្រកាយ្រត�វបានដោក់្របជុំ

(ឆា�ំ២០១៦)

បឋមស� ីពីការែកលម�

្រត�តពិនិត្យតាមេ្រកាយ

តាមេ្រកាយ្រត�វបានដោក់

េ្រកាយ្រត�វបានដោក់្របជុំ

េសៀវេភៅ

អ.ល.សា

អន� រអគ�នោយកដោ�ន

េសៀវេភៅែណនោំ ស�ី

្របជុំៃផ�ក�ងអគ�នោយកដោ�ន អន� រអគ�នោយកដោ�ន

ែណនោំ ស�ីពី

ពីការ្រត�តពិនិត្យ

ការ្រត�តពិនិត្

តាមេ្រកាយអន� រ

យតាមេ្រកាយ

អគ�នោយកដោ�ន

13.1.7 ១៣.១.៦. េរៀបចំេធ��

សស ១.

អនុ្រកឹត្យស� ីពីែបប

របាយការណ៍័ស�ីពី

្រក�មការងោរពិនិត្យនិងែក

របាយការណ៍ស�ីពីការពិនិត្ របាយការណ៍ស�ីពីការពិនិត្ របាយការ

បច��ប្បន� ភាពអនុ្រកឹត្យស� ីពី

របាយការណ៍ស�ីពីការពិនិត្យ និង

បទនិងនីតិ វធ
� ីៃន

ការពិនិត្យនិងែកលម�

លម�អនុ្រកឹត្យស� ីពីែបប

យ និងែកលម� េល�អនុ

យ និងែកលម� េល�អនុ

ណ៍័ស�ីពីការ

ែបបបទនិងនីតិ វ�ធីៃនការប្

ែកលម� េល�អនុ្រកឹត្យស� ីពីែបប

ការប�ឹង និងការ

អនុ្រកឹត្យស� ីពីែបប

បទនិងនីតិ វ�ធីៃនការប�ឹង

្រកឹត្យស� ីពីែបបបទនិងនីតិ

្រកឹត្យស� ីពីែបបបទនិងនីតិ

ពិនិត្យនិង

តឹង និងការេដោះ្រសាយបណ្

បទនិងនីតិ វ�ធីៃនការប�ឹង និងការ

េដោះ្រសាយបណ�ឹង

បទនិងនីតិ វ�ធីៃនការប្

និងការេដោះ្រសាយបណ្

វ�ធីៃនការប�ឹង និងការ

វ�ធីៃនការប�ឹង និងការ

ែកលម�អនុ

តឹងតវោ�

េដោះ្រសាយបណ�ឹងតវោ� ដោក់ជូន

តវោ�

តឹង និងការេដោះ

តឹងតវោ� ្រត�វបានេរៀបចំ

េដោះ្រសាយបណ�ឹងតវោ�

េដោះ្រសាយបណ�ឹងតវោ�

្រកឹត្យស� ីពី

្រសាយ

បេង��ត

្រត�វបានេរៀបចំ និងដោក់

្រត�វបានេរៀបចំ និងដោក់

ែបបបទនិង

ជូនថោ�ក់ដឹកនោំ អគ�

ជូនថោ�ក់ដឹកនោំ ្រកសួង

នីតិ វ�ធីៃន

អ.ល.សា

ថោ�ក់ដឹកនោំ
13.1.8 ១៣.១.៧. បន� សិក្សោអំពី
ការេ្រប�្របាស់លទ�កម�រដោ�ភិ

បណ�ឹងតវោ�
-FMWG
-អ.ល.សា

សស ១.
សហការជោមួយ្រក�មការងោរ

បាលតាម្របព័ន�េអឡិច្រត�

FMWG េល�ការេរៀបចំនិងដោក់ឱ្

និច (e-GP)

យដំេណ�រការមុខងោរលទ�កម�

មុខងោរលទ�កម�

បន� សហការជោមួយ្រក�ម

ដោក់ឱ្យដំេណ�រការសាក

េពញេលញក��ង្របព័ន� ការងោរ FMWG ក��ងការ

ល្បងចំនួន ០២្រកសួង

កម�េពញ

(្រកសូងេសដ�កិច�និង

េលញក��ង

លទ�កម�េពញេលញ ក��ង

ហិរ��វត�� និង្រកសួង

្របព័ន� FMIS

្របព័ន� FMIS

ព័ត៌មាន) ស្រមាប់អនុវត�

FMIS ្រត�វបានដោក់ឱ េរៀបចំនិងអភិវឌ្ឍមុខងោរ
◌្យអនុវត�សាកល្បង

េពញេលញេនៅ្រកសួងេសដ�កិច�

មុខងោរលទ�

្រត�វបាន

និងហិរ��វត�� , ្រកសួងសា�ប័ន

មុខងោរលទ�កម�េពញ

ដោក់ឱ្យអនុ

និងអង�ភាពពាក់ព័ន�

េលញ ក��ង្របព័ន� FMIS

វត�សាកល្បង

ទំព័រ40

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

13.1.9 ១៣.១.៨. េរៀបចំរបាយ

សស ១.

២០១៩៖

ការណ៍វឌ្ឍនភាពៃន

%ៃនការអនុវត�ែផនការ

ការយុទសា
� �ស� ៃនការែក

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

៨០%ៃនការអនុវត�

របាយការណ៍

សកម�ភាពយុទសា
� ស្ សកម�ភាពបានអនុ

ែផនការសកម�ភាពយុទ �

វឌ្ឍនភាពៃន

សកម�ភាពយុទសា
� �ស� ែកទ្រមង់

្រតែកទ្រមង់្របព័ន�

វត�ក�ងឆា�ំ២០២១/

សា�ស� ែកទ្រមង់្របព័ន�

ការអនុវត�

ទ្រមង់្របព័ន�លទ�កម�

្របព័ន�លទ�កម�សាធារណៈឆា�ំ

លទ�កម�សាធារណៈ

ចំនួនែផនកា

លទ�កម�សាធារណៈឆា�ំ

ែផនការ

សាធារណៈឆា�ំ ២០១៩-

២០១៩-២០២៥

ឆា�ំ២០១៩-២០២៥

សកម�ភាពសរុបក�ង

២០១៩-២០២៥ សេ្រមច

សកម�ភាព

ឆា�ំ២០២១)

បាន

យុទសា
� �ស�

អ.ល.សា

២០២៥

អនុវត�សេ្រមចបាន

(ចំនួនែផនការ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

បាន ៧០%

ែកទ្រមង់
្របព័ន�លទ�
កម�សាធារ

13.1.10
13.2

១៣.២.ែកលម�ដំេណ�រអនុ

អ.រ.ជ

សច ១៨.

េនៅឆា�ំ២០២០ មិន

ក. ចំណោយកកស� ះ

វត� និងការទូទាត់ចំណោយ

អ.គ.ហ

ក. ភាគរយទំហំៃនចំណោយ

មានចំណោយ កក

សរុប/ចំណោយសរុប

ថវ�កាកកស� ះ

ស� ះ េដោយគិត រ

្របចាំឆា�ំ

ខ. ្រកបខណ�ែផនទីបងោ�ញផ��វ

យៈេពល ៦០ៃថ�

ខ. ការសេ្រមចរបស់

និងែផនការសកម�ភាព ស្រមាប់

ចាប់តាំងពីឣណត�ិ

េដោះ្រសាយចំណោយកកស� ះ

ចូលដល់ អ.រ.ជ

អ.ថ
មន� ីរ សហវ

13.2

13.2

អ.រ.ជ

(ការកំណត់និយមន័យថ�ីៃន

គ.ហ.ស

សច ១៩.

ឆា�ំ២០១៩៖

ផលេធៀបចំណោយ

FMWG

ភាគរយចំណោយសរុបេធ��ការ

ចំណោយសរុប

ទូទាត់តាម

អ.ថ

ចំនួន្រកសួង សា�ប័នេរៀបចំ

ថោប័នបានេរៀបចំ

(រវោងកសហវ និង

េគាលការណ៍ែណនោំ ហិរ��វត��

េនៅេឡ�យ

្រកសួង សា�ប័នសាមី)

អ.គ.ហ

្រកសួង

សច ២០.

ពុំទាន់មាន្រកសួង ស្ ្របកាសអន� រ្រកសួង
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េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

្រតីមាសទី១

លម� ិត

13.2

្រកសួង សា�ប័ន
អ.ថ

13.2.1

១៣.២.១. ជំរុញ្រកសួង

អគ�.ថវកា
�

សា�ប័នឱ្យេរៀបចំ

13.2.1

សច ២១.
ភាគរយៃន្រកសួងសា�ប័ន ែដល

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

្រតីមាសទី៤

ចុះៃថ�ទី ២៨ ែខកក្ នែដលបានផ�ល់
កដោ ឆា�ំ២០២០ ស� ី

ែផនការឥណទានរជ�

ឥណទាន រជ�េទយ្យបុេរ្របទាន

ពី នីតិ វ�ធីចំណោយ

េទយ្យបុេរ្របទាន/

ស្រមាប់ការចរចាក�� ប់ថ វ�កា

តាមរជ�េទយ្យបុេរ

ចំនួន្រកសួង សា�ប័ន

្របចាំឆា�ំ

្របទានស្រមាប់រដ�

ទាំងអស់* ១០០

ចំនួន្រកសួង សា�ប័

របាយការណ៍ស�ីពីចំនួន

របាយការណ៍ស�ីពីសា�នភាព

របាយការណ៍

នែដលបានផ�ល់

្រកសួង សា�ប័ន ែដល

មិនទាន់មាន

ែផនការឥណទានរជ�េទ

ៃនការផ�ល់ែផនការឥណទាន

ែផនការឥណទានរជ្

បាន ផ�ល់ែផនការឥណ

យ្យបុេរ្របទានឱ្យបាន

ថវ�ការជ�េទយ្យបុេរ្របទាន

ជេទយ្យបុេរ

ទានរជ�េទយ្យបុេរ

ទាន់េពល្របជុំចរចា

របស់្រកសួង សា�ប័ន ស្រមាប់

្របទាន/ចំនួន

្របទានឱ្យបានទាន់

ំ ង
១៣.២.១. ជំរុញំ្រកសួ

ឯកសារ

្របកាសេលខ ៦៦៣ (ចំនួន្រកសួង សា�ប័

បានេរៀបចំ និង ផ�ល់ែផនការ

សស....

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

ិ ២២
ំ
សច

ការអនុវត�ថ វ�កា

័
ភាគរយៃនការអនុ

របាយការណ៍អនុវត�

របាយការណ៍អនុវត�

ំ អនុវត�
របាយការណ៍

របាយការណ៍អនុវត�

របាយការណ៍ស�ីពីការ្រត�តពិនិ

របស់្រកសួង សា�

វត�ថ វកា
� ្របចាំ្រតី

ចំណោយចរន�ថោ�ក់រដ�

ចំណោយចរន�ថោ�ក់រដ�

ចំណោយចរន�ថោ�ក់រដ�

ចំណោយចរន�ថោ�ក់រដ�

ែផនការឥណទានរជ�េទ

ត្យ និងតាមដោនការអនុវត�

ប័នមិន្រសបតាម

មាស

បាលកណោ
� ល្របចាំ្រតី

បាលកណោ
� ល្របចាំ្រតី

បាលកណោ
� ល្របចាំ្រតី

បាលកណោ
� ល្របចាំ្រតី

យ្យបុេរ្របទានឱ្យបាន

ថវ�កា បងោ�ញពីភាគរយៃន

ែផនការចំណោយ

មាសទី១ឆា�ំ២០២០

មាសទី២ឆា�ំ២០២០

មាសទី៣ឆា�ំ២០២០

មាសទី៤ឆា�ំ២០២០

ទាន់េពល្របជុំចរចា

ការអនុវត�ថ វ�កាល�្របេស�រ និង

អគ�.ថវ�កា

សា�ប័នឱ្យេរៀបចំ

13.2.2 ១៣.២.២. េរៀបចំែក
ស្រម�ល្របកាសេលខ
១២៨២ សហវ.្របក ចុះ

្រត�វបានេរៀបចំទាន់េពល ្រត�វបានេរៀបចំទាន់េពល ្រត�វបានេរៀបចំទាន់េពល បេណោ
� ះ ឣសន� ្រត�វបាន

អគ�.ថវ�កា

្របកាសេលខស� ីពីសិទអ
� ំណោច

្របកាសេលខ

្របកាសែកស្រម�ល

េសចក�ី្រពាងបឋមស� ីពី

េសចក�ី្រពាងចុង

្របកាសស� ីពីការែក

ន.ហិរ��កិច�

និងការទទួលខុស្រត�វរបស់អង�

១២៨២ សហវ.្របក ្រត�វបានដោក់ឱ្យអនុ

ការែកស្រម�ល្របកាស

េ្រកាយស� ីពីការែក

ស្រម�ល្របកាសេលខ

ភាពថវ�កា ្រត�វបានដោក់ឱ្យអនុវត�

ចុះៃថ�ទី ែខ ឆា�ំ

ៃថ�ទី ែខ ឆា�ំ២០១៦ ស� ីពី

(េត�ដោក់ឱ្យអនុវត�ស្រមាប់ឆា�ំ

សិទិអ
� ំណោច និងការទទួល

២០២២?)ការសេ្រមចេនៅេល�

អំណោចនិងការ

ខុស្រត�វរបស់អង�ភាពថវ�កា

ថោ�ក់ដឹកនោំ ែតនិនោ�ការឣច

ទទួលខុស្រត�វរបស់

វត�នទាន់េពលេវលា

២០១៦ ស� ីពីសិទិ �

េលខ ១២៨២ ្រត�វបាន ស្រម�ល្របកាសេលខ
េរៀបចំ
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១២៨២ ្រត�វបានដោក់ឱ្

១២៨២ ្រត�វបានេរៀបចំ យអនុវត�

ៀ

ំ

អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

13.2.3

១៣.២.៣.សិកា�សាលា

អ.ថ

្រត�តពិនិត្យលទ�ផលនិង

ន.ហិរ��កិច�

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

សស ១៤. កិច�្របជុំចំនួនពីរ

ការអនុវត�ថ វ�កា

របាយការណ៍

សិកា�សាលាេល�កទី ១

សិកា�សាលាេល�កទី ២

របាយ

េល�កេដ�ម្បី្រត�តពិនិត្យលទ�

របស់្រកសួង សា�

សិកា�សាលា្រត�ត

េដ�ម្បី្រត�តពិនិត្យលទ�

េដ�ម្បី្រត�តពិនិត្យលទ�

ការណ៍

ផលៃនការអនុវត�ថ វ�កា និង

ប័ន មានការយឺត

ពិនិត្យលទ�ផល

ផលនិងប��្របឈមក�

ផលនិងប��្របឈមក�

ប��្របឈមរបស់្រកសួង ស្

យោ៉វ និងមាន

និងប��្របឈម

ងការអនុត�ថ វ�ការបស់

ងការអនុត�ថ វ�ការបស់

ថោប័ន

ប��្របឈមពាក់

ៃនការអនុវត�ថ វ�កា

្រកសួង សា�ប័ន

្រកសួង សា�ប័ន

សស. ......

័ ឹ
� ះបណ្ ឯកសារបណ� ះបណ្័ ឯកសារបណ� ះបណោ
ឯកសារបណ
�

ឯកសារបណ� ះបណោ
�

បច��ប្បន�

ឯកសារបណ� ះបណោ
� លស� ីពី

តាលតាម លិខិត

តាលែដលបានេធ��

ល្រត�វបានែកស្រម�ល

ល្រត�វបានែកស្រម�ល

ភាពឯក

វ�ធី អនុវត�ថ វ�កាចរន�្រសប

បទដោ�នគតិយុត�

បច��ប្បន�ភាព

ជោបឋម

រួចរោល់ស្រមាប់ការបណ្

សារបណ�ះ

ថវ�កាចរន� ្រសបតាម

តាមលិខិតបទដោ�នគតិយុត�ថ្

ចាស់ៗែដល្រត�វ

តុះបណោ
� ល

បណោ
� ល

លិខិតបទដោ�នគតិយុត�ថ�ីៗ

មីៗ្រត�វបានេរៀបចំេធ��បច��ប្បន�

បាន

ភាពតាមលិខិតបទដោ�នគតិ

និរោករណ៍េដោយ

យុត�ថ�ីៗ

លិខិតបទដោ�ន

ប��្របឈម ៃនការអនុ

្រកសួង សា�ប័ន

វត�ថ វ�កា េនៅតាម្រកសួង
សា�ប័ន
13.2.4

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

១៣.២.៤.េធ��បច��ប្បន�
ភាពឯកសារ បណ�ះបណ្
តាលស� ីពីនីតិ វ�ធីអនុវត�

អគ�.ថវ�កា
ន.ហិរ��កិច�
្រកសួង សា�ប័ន

សិកា�សាលា

គតិយុត� ថ�ីៗ
13.2.5 ១៣.២.១ តាមដោនការ

អ.រ.ជ

ឣណត�ិទូទាត់្រត�វបានតាមដោន

េនៅឆា�ំ២០២០ មិន

ចំណោយកកស� ះ

តាមដោនជោ្របចាំរវោង

តាមដោនជោ្របចាំរវោង

តាមដោនជោ្របចាំរវោង

តាមដោនជោ្របចាំរវោង

របាយការណ៍

ទូទាត់ឣណត�ិេប�ក្របាក់

តាមរយៈការទទួលឣណត�ិេនៅ

មានចំណោយកកស� ះ សរុប/ចំណោយសរុប

ឣណត�ិមកដល់អគ. រត

ឣណត�ិមកដល់អគ. រត

ឣណត�ិមកដល់អគ. រត

ឣណត�ិមកដល់អគ. រត

វឌ្ឍនភាព

េដ�ម្បីកុំឱ្យមានបំណល
ុ កកស្

អគ�.រតនោគារជោតិ េហ�យេ្រប�

េដោយគិតរយៈេពល ្របចាំឆា�ំ

នោគារជោតិ និងការទូទាត់

នោគារជោតិ និងការទូទាត់

នោគារជោតិ និងការទូទាត់

នោគារជោតិ និងការទូទាត់

របស់ អ.រ.ជ

ទះ។

្របាស់្របព័ន� FMIS េដ�ម្បីតាម

៦០ៃថ� ចាប់តាំងពី

េដោយទាញទិន�ន័យពី

េដោយទាញទិន�ន័យពី

េដោយទាញទិន�ន័យពី

េដោយទាញទិន�ន័យពី

ចំណោយកកស� ះ =

ដោន និងការពារកុំេឣយមាន

ឣណត�ិចូលដល់ អ.

្របព័ន� FMIS ជោមូលដោ�ន

្របព័ន� FMIS ជោមូលដោ�ន

្របព័ន� FMIS ជោមូលដោ�ន

្របព័ន� FMIS ជោមូលដោ�ន

Expenditure Arrear

ឣណត�ិកកស� ះសេល�សពី ៦០ថ្

រ.ជ

ធានោឱ្យបានការទូទាត់

ៃង។

ឣណត�ិេប�ក្របាក់ េដ�ម្បីកុំឱ្

(ពិន� : 0.5)

យមានចំណោយកកស� ះ
(ក��ងរយៈេពល ៦០ៃថ�)។
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េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

13.2.6 ១៣.២.២ ព្រងង
ឹ និង

13.3

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

ឆា�ំ២០១៩៖

ផលេធៀបចំណោយ

មុខស��ចំណោយ្រត�វ

មុខស��ចំណោយ្រត�វ

មុខស��ចំណោយ្រត�វ

មុខស��ចំណោយ្រត�វ

របាយ

ព្រងីក ការអនុវត�្របព័ន�

តាមរយៈ្របព័ន�ទូទាត់េអឡិច្រត�

ចំណោយសរុប

ទូទាត់តាម

បានតាមដោន និងអនុវត�

បានតាមដោន និងអនុវត�

បានតាមដោន និងអនុវត�

បានតាមដោន និងអនុវត�

ការណ៍ការ

ទូទាត់េអឡិច្រត�និច EFT

និច EFT។

្របមាណ ៥០%

E-Transfer/

ទូទាត់តាម្របព័ន� EFT

ទូទាត់តាម្របព័ន� EFT

ទូទាត់តាម្របព័ន� EFT

ទូទាត់តាម្របព័ន� EFT

ចំណោយតាម

េឣយកាន់ែតមានវ�សាល

យោ៉ងតិច្របមាណ ៥៥% ៃន

្រត�វបានទូទាត់តាម

ចំណោយសរុបែដល

រយៈមូលប្ប

ភាពធំទូលាយ ក��ងេគាល

ចំណោយែដលបានអនុវត� ្រត�វ

E-Transfer

បាន

ទានប័្រត និង

បំណងកាត់បន� យការេ្រប�

បានេ្រប�្របាស់ តាម្របព័ន� EF។

្របាស់មូលប្បទានប័្រត ។

(ពិន� : 0.5)

អ.ថ

សច ២២.

អនុវត�

ឆា�ំ២០១៨៖្រកសួង
សា�ប័ន ៩០%

EFT

ចំនួន្រកសួង សា�ប័ន

ថវ�កាបុេរ្របទាននិងរជ�េទ

អ.រ.ជ

ចំនួន្រកសួង សា�ប័នទូទាត់ថ វ�កា

ទូទាត់បុេរ្របទាន

យ្យបុេរ្របទាន

្រកសួង

បុេរ្របទានទាន់េពលេវលា

(៣៧/៤១)

ទាន់េពល/ ចំនួន

សា�ប័ន

ស្រមាប់ថ វ�កាចរន�

ឆា�ំ២០១៩៖ ៧៦%

្រកសួងសា�ប័នទាំងអស់

(៣១/៤១) ទូទាត់
បុេរ្របទានទាន់េពល

13.3.1

្រតីមាសទី១

ឯកសារ

ព្រងក
ី វសា
� លភាពចំណោយទូទាត់

១៣.៣ ជំរុញការទូទាត់

អ.រ.ជ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

្រកសួង សា�ប័ន

សច ២៣.
ចំនួន្រកសួង សា�ប័ន េប�ក្របាក់
េបសកកម� តាម្របព័ន�ធនោគារ

ឆា�ំ២០២០៖ មាន ៩ របាយការណ៍វឌ្ឍន
្រកសួង សា�ប័ន

ភាពរបស់្រកសួង សា�

េប�ក្របាក់

ប័ន េដោយភា�ប់

េបសកកម�តាម

ជោមួយរបាយការណ៍
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េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

13.3.1

១៣.៣.១. េរៀបចំ

អគ�.ថវ�កា

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ
អំណះ

្រតីមាសទី៤

អំណោង

សស. ...

ឆា�ំ២០១៨

ចំនួន្រកសួង សា�ប័

របាយការណ៍្របចាំ្រតី

របាយការណ៍្របចាំ្រតី

របាយការណ៍្របចាំ្រតី

របាយការណ៍្របចាំ្រតី

របាយ

របាយការណ៍តាមដោន

មានរបាយការណ៍ការផ�ល់និង

៖្រកសួង សា�ប័ន

នទូទាត់បុេរ្របទាន

មាស តាមដោនការផ�ល់

មាស តាមដោនការផ�ល់

មាស តាមដោនការផ�ល់

មាស និង្របចាំឆា�ំ តាម

ការណ៍តាម

ការផ�ល់ និងការទូទាត់

ការទូទាត់ថ វ�កាបុេរ្របទាន

៩០% (៣៧/៤១) ទាន់េពល/ ចំនួន

្របាក់បុេរ្របទាន និង

្របាក់បុេរ្របទាន និង

្របាក់បុេរ្របទាន និង

ដោនការផ�ល់្របាក់បុេរ

ដោនការផ�

ថវ�កាបុេរ្របទានឱ្យបាន

ចរន�្របចាំ្រតីមាស និង្របចាំឆា�ំ ឆា�ំ២០១៩៖៧៦%

ការទូទាត់

ការទូទាត់

ការទូទាត់

្របទាន និងការទូទាត់

ល់្របាក់

(៣១/៤១) ទូទាត់

េទៀងទាត់

13.3.2 ១៣.៣ .១.កត់្រតាតាម

អ.រ.ជ

្រកសួងសា�ប័នទាំង
អស់

និងទូទាត់

បុេរ្របទានទាន់

្របាក់បុេរ

េពល

្របទាន

-តារោងតាមដោនលម�ិតតួេលខ

តារោងតាមដោន

តារោងតាមដោន

សូចនោករទី ១៖េធ��ការកត់

សូចនោករទី ១៖េធ��ការកត់

សូចនោករទី ១៖េធ��ការកត់

សូចនោករទី ១៖េធ��ការកត់

របាយ

ដោនថវ�កាបុេរ្របទាន និង

-លិខិត និងតារោងតាមដោន

លម�ិតតួេលខស� ីពី

លម�ិតតួេលខស� ីពី

្រតា និងតាមដោនជោ្របចាំ

្រតា និងតាមដោនជោ្របចាំ

្រតា និងតាមដោនជោ្របចាំ

្រតា និងតាមដោនជោ្របចាំ

ការណ៍ស�ីពី

ជំរុញការទូទាត់បុេរ្របទាន

លម�ិតអំពីតួេលខបុេរ្របទានមិន

សា�នភាពបុេរ្របទាន សា�នភាពបុេរ្របទាន

រោល់ការេប�កផ�ល់្របាក់

រោល់ការេប�កផ�ល់្របាក់

រោល់ការេប�កផ�ល់្របាក់

រោល់ការេប�កផ�ល់្របាក់

ការទូទាត់

ដល់្រកសួង សា�ប័ន អង�

ទាន់ទូទាត់ ្រត�វបានេផ��ជូនេទៅ

បុេរ្របទាន ។

បុេរ្របទាន ។

បុេរ្របទាន ។

បុេរ្របទាន ។

ថវ�កាបុេរ

ភាពពាក់ព័ន�្របមូលសក�ីប

អគ�នោយកដោ�នពាក់ព័ន� (ពិន� : 1) ឆា�ំ២០១៧ ដល់

សូចនោករទី ២៖េរៀបចំ

សូចនោករទី ២៖េរៀបចំ

សូចនោករទី ២៖េរៀបចំ

្របទានពី អ.រ

លិខិតនិងតារោងតាម

លិខិតនិងតារោងតាម

លិខិតនិងតារោងតាម

លិខិតនិងតារោងតាម

.ជ

ដោនលម�ិតអំពីតួេលខបុេរ

ដោនលម�ិតអំពីតួេលខបុេរ

ដោនលម�ិតអំពីតួេលខបុេរ

ដោនលម�ិតអំពីតួេលខបុេរ

្របទានមិនទាន់ទូទាត់ េទៅ

្របទានមិនទាន់ទូទាត់ េទៅ

្របទានមិនទាន់ទូទាត់ េទៅ

្របទានមិនទាន់ទូទាត់ េទៅ

អគ�នោយកដោ�នពាក់ព័ន�។

អគ�នោយកដោ�នពាក់ព័ន�។

អគ�នោយកដោ�នពាក់ព័ន�។

អគ�នោយកដោ�នពាក់ព័ន�។

េគាលការណ៍ែណនោំ ស្

េសចក�ី្រពាងេគាល

េសចក�ី្រពាងេគាល

្របកាសដោក់ឱ្យេ្រប�្របាស់

ឆា�ំ២០២១ និងពីឆា�ំ

២០១៧ ដល់២០២០ សូចនោករទី ២៖េរៀបចំ

២០១៩

្រតជ្រមះប�� ី

13.3.3 ១៣.៣.១. េរៀបចំ េគាល

ឆា�ំ២០២០ និងពី

អ.ល.សា

សស ១.

មិនទាន់មាន

ការណ៍ែណនោំ ស�ីពី

្របកាសដោក់ឱ្យេ្រប�្របាស់ ៃន

តីពី Coporate

ការណ៍ែណនោំ ស�ីពី

ការណ៍ែណនោំ ស�ីពី

Coporate agreement

េគាលការណ៍ែណនោំ ស�ីពី

agreement

Corporate Agreement

Corporate Agreement

(ស្រមាប់រជ�េទយ្យបុេរ

Coporate agreement

(ស្រមាប់រជ�េទយ្យ

្របទាន)

(ស្រមាប់រជ�េទយ្យបុេរ្របទាន)

បុេរ្របទាន)្រត�វបាន

្របជុំពិភាក្សោ

្រត�វបានេរៀបចំ និងផ្សព�ផ្សោយ

េរៀបចំ

ៃផ�ក�ង GDPP
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្រត�វបានេរៀបចំ និងដោក់

េគាល

ៃនេគាលការណ៍ែណនោំ ស្ ការណ៍ែណ
តីពី Corporate

នោំ ស�ីពី

Agreement ្រត�វបាន

Coporate

ពិនិត្យនិងពិភាក្សោ

ដោក់ឱ្យអនុវត� និង

agreement

អន� រអគ�នោយកដោ�ន

ផ្សព�ផ្សោយ

្រត�វបានដោក់្របជុំ

(ស្រមាប់រជ�
េទយ្យបុេរ
្របទាន)

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

Part 2

ែផ�កទី ២៖ ការបន�ព្រងឹងគណេនយ្យភាពហិរ��វត��

Part 2

ការេធ��ស�័យ្របវត�ិកម� និងព្រងីក្របព័ន�បេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មានស្រមាប់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ (FMIS), ការេរៀបចំរបាយការណ៍ហិរ��វត��ទាន់េពលេវលា និង្រគប់្រជ�ងេ្រជោយ , និង ព្រងឹងការ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ�

Part 2
21.1

២១. ព្រងឹង និង ព្រងីក
ការេ្រប�្របាស់្របព័ន�បេច�ក

FMWG
អ.ថ

សគ ១.

ឆា�ំ២០២០៖ កសហ ចំនួន្រកសួង សា�ប័ន

ចំនួនមុខស��ចំណោយេធ��

វ និង្រកសួងចំនួន

។

និង ចំនួននីតិ វ�ធីអនុ

វទ
� ្យោព័ត៌មានស្រមាប់ការ

អ.រ.ជ

ស� ័យ្របវត�ិកម�ស្រមាប់អនុវត�

៧ បានអនុវត�នីតិ

វត�ការងោរថ�ីតាម

្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារ

អ.ហ.ក

ថវ�កាតាម FMIS េនៅរដ�បាល

វ�ធីអនុវត� ការ ងោរ

FMIS ្រត�វបានដោក់ឱ្

ថោ�ក់កណោ
� ល

ថ�ីតាម្របព័ន�

យអនុវត�ជោផ��វការ

ណៈ (FMIS)

អគ�.ពាក់ព័ន�
្រកសួង សា�ប័ន

FMISេល�ការ
ទូទាត់ចំណោយ
េបៀវត្ស និងការ
ទូទាត់្រតង់ ែដល

21.1

សគ ២.

េនៅឆា�ំ ២០២០៖ម៉ូ

ចំនួនការដោ�នែដល

មុខងោរពីរបែន� មថ�ីក�ង្របព័ន�

ឌុលស�� លចំនួន ៦,

បានដោក់ឱ្យេ្រប�

FMIS ្រត�វបានព្រងីកការអនុវត�

និងម៉ូឌុលេរៀបចំ

្របាស់មុខងោរថ�ីពីរ

ែផនការថវ�កា និង
ម៉ូឌុលលទ�កម�
េពញេលញកំពុង
្រត�វបាន អភិវឌ្ឍន៍
(្រកបខណ�កិច�
្រពម-េ្រព�ងជោមួយ
សហភាពអឺរ�ុប)
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េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

21.1.1

21.1

២១.១.ព្រងីកការអនុវត�
គេ្រមាង FMIS និង
ស� ័យ្របវត�ិកម�តាម FMIS

FMWG
អ.ថ

សគ ៣.

េនៅឆា�ំ ២០២០ ៖

ចំនួនការដោ�នបែន� ម

ចំនួនការដោ�នអនុវត�គេ្រមាង

្រគប់្រកសួង-សា�ប័ន

ថ�ី ែដលបានដោក់ឱ្យ

សច ១.

ឆា�ំ២០២០៖ កសហ ចំនួន្រកសួង សា�ប័ន

ចំនួនមុខស��ចំណោយេធ��

វ និង្រកសួងចំនួន ៧

អ.រ.ជ

ស� ័យ្របវត�ិកម�ស្រមាប់អនុវត�

បានអនុវត�នីតិ វ�ធី

្រកសួង

ថវ�កាតាម FMIS េនៅរដ�បាល

អនុវត�ការងោរថ�ីតាម

សា�ប័ន

ថោ�ក់កណោ
� ល

FMIS េល�ការ

អ.ថ.ក.ជ

ទូទាត់ចំណោតយ

អគ�.ពាក់ព័ន�

េបៀវត្ស និងការ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

និងចំនួននីតិ វ�ធីអនុ
វត�ការងោរថ�ីតាម
FMIS ្រត�វបានដោក់ឱ្
យអនុវត�ជោផ��វការ

ទូទាត់្រតង់ ែដល
មានហានិភ័យក��ង
ក្រមិត ១

21.1.1 ២១.២.១ េរៀបចំការេធ��
សនោ�នកម� តួេលខការខ�ី

អ.រ.ជ

សនោ�នកម� តួេលខការខ�ី និងឱ្យខ�ី តួេលខការខ�ី និងឱ្យ
ពី្របព័ន� DMFAS និង FMIS

ខ�ីពី្របព័ន� DMFAS

តួេលខការខ�ី និងឱ្យ

តួេលខការខ�ី និងឱ្យខ�ីពី

តួេលខការខ�ី និងឱ្យខ�ីពី

តួេលខការខ�ី និងឱ្យខ�ីពី

តួេលខការខ�ី និងឱ្យខ�ីពី

របាយការណ៍

ខ�ីពី្របព័ន� DMFAS

្របព័ន� DMFAS ឆមាសទី

្របព័ន� DMFAS ឆមាសទី

្របព័ន� DMFAS ្រតីមាស

្របព័ន� DMFAS ្រតីមាស

របស់ អ.រ.ជ

ទី១ ឆា�ំ N ្រត�វបានកត់្រតា

ទី២ ឆា�ំ N ្រត�វបានកត់្រតា

និងការឱ្យខ�ី េដ�ម្បីេធ��

េដ�ម្បីជ្រម�ញការកត់្រតាតួេលខ

្រត�វបានកត់្រតា ក��ង និងតួេលខពី្របព័ន�

បច��ប្បន� ភាពនិងកត់្រតាតួ

េឣយទាន់េពលេវលា។ (ពិន� :

្របព័ន� FMIS

េលខ េនះ ឱ្យបានទាន់

0.5)

FMIS

១ ឆា�ំ N-1 ្រត�វបានកត់្រតា ២ ឆា�ំ N-1 ្រត�វបានកត់
ក��ង្របព័ន� FMIS

េពលេវលា។
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្រតា ក��ង្របព័ន� FMIS

ក��ង្របព័ន� FMIS

ក��ង្របព័ន� FMIS

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

្រតីមាសទី១

លម� ិត

21.1.2 ២១.២.២ ការេធ��សនោ�ន

អ.រ.ជ

ទាញរបាយការណ៍ធនោគារ ្របចាំ

-គណនីចំនួន ១០៥
្រត�វបានសនោ�នកម�

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

របាយការណ៍

-គណនីចំនួន ១០៥

ធនោគារេល�គណនី

គណនី ្រត�វបានសនោ�ន

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

គណនីចំនួន ១០៥ គណនី គណនីចំនួន ១០៥ គណនី គណនីចំនួន ១០៥ គណនី របាយការណ៍

កម�របាយការណ៍ធនោគារ

ៃថ� ក��ងេគាលបំណងកត់្រតា

ជោមួយធនោគារជោតិៃនកម��

ចំណូល ចំណោយ េឣយទាន់

ពី្របព័ន�ធនោគារ

ចំនួន ១០៥ ក��ង

កម� េដ�ម្បីេធ�� Bank

េដ�ម្បីេធ�� Bank

េដ�ម្បីេធ�� Bank

េដ�ម្បីេធ�� Bank

ជោ េដ�ម្បីេធ�� Bank

េពលេវលា និងមានគណេនយ្យ

ជោតិៃនកម��ជោ ជោ

្របព័ន� FMIS

Reconcile ្របចាំៃថ�។

Reconcile ្របចាំៃថ�

Reconcile ្របចាំៃថ�

Reconcile ្របចាំៃថ�

Reconcileេឣយទាន់េពល

ភាព។

្របចាំៃថ�។

-េធ��សនោ�នកម�គណនី

េវលា។

(ពិន� : 0.5)

-គណនីរតនោគា

ចំនួន ១០៥ ពី្របព័ន�

រេគាល TSA ្រត�វ

ធនោគារជោតិៃនកម��ជោ

បានេធ�� Bank

-របាយការណ៍ៃនការេធ��

Reconcile ជោ

Bank Reconcile ពី

្របចាំៃថ�។

្របព័ន�ធនោគារជោតិៃនកម��

ទ្រមង់របាយការណ៍

ទ្រមង់របាយការណ៍

ទ្រមង់ថ�ី

ស្រមាប់តាមដោន និង

ស្រមាប់តាមដោន និង

ស្រមាប់តាមដោន និង

របាយ

ការណ៍ស្រមាប់តាមដោន

បូកសរុបការអនុវត�

បូកសរុបការអនុវត�

បូកសរុបេល�ការអនុវត�

ការណ៍០៤

្រត�វបានសនោ�នកម�

្រត�វបានសនោ�នកម�

្រត�វបានសនោ�នកម�

របស់ អ.រ.ជ

ជោ ្របចាំៃថ�។

21.1.3 ២១.១.១. េរៀបចំទ្រមង់
របាយការណ៏ស្រមាប់តាម

អគ�េលខោធិការក
សហវ

ទ្រមង់របាយការណ៍ស្រមាប់តាម

០៤មុខស��

ែកលម�ទ្រមង់០៤

ដោន និងបូកសរុបការអនុវត�

ចំណោយថវកា
�

មុខស��ចំណោយ
ថវ�កាតាមទ្រមង់ថ�ី

សិក្សោ និង្របមូលធាតុចូល ទ្រមង់របាយការណ៍
េដ�ម្បីេរៀបចំទ្រមង់របាយ

ដោន និងបូកសរុបការអនុ

ចំណោយថវ�កាតាមបួនមុខស��

វត�ចំណោយថវ�កាតាមបួន

ចំណោយរបស់អគ�េលខោធិការដ្

និងបូកសរុបការអនុវត�

ចំណោយថវ�កាតាមបួន

ចំណោយថវ�កាតាមបួន

ចំណោយថវ�កាតាមបួន

មុខស��

មុខស��ចំណោយរបស់

ឋានកសហវ ្រត�វបានេរៀបចំ និង

ចំណោយថវកា
� តាមបួន

មុខស��ចំណោយរបស់

មុខស��ចំណោយរបស់

មុខស��ចំណោយ ្រត�វ

ចំណោយថវកា
�

អគ�េលខោធិការដោ�ន កសហវ

ដោក់ឱ្យអនុវត�

មុខស��ចំណោយរបស់

អគ�េលខោធិការដោ�នក

អគ�េលខោធិការដោ�នក

បានែកលម� និងដោក់

អគ�េលខោធិការដោ�នក

សហវ ្រត�វបានេរៀបចំ

សហវ្រត�វបានដោក់ឱ្យអនុ

ឱ្យអនុវត�េពញេលញ

សហវ

រួចរោល់

វត�សាកល្បង

ស្រមាប់ឆា�ំ២០២២
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េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

21.1.4 ២១.១.២ សិក្សោ េរៀបចំ

System)ស្រមាប់ការ្រគប់្រគង

(Prototype

ត្រម�វអ�កេ្រប�្របាស់រួចរោល់ សារលក�ខណ�មុខងោរ

្រគប់្រគងលំហូរឯកសារ

លំហូរឯកសារពាក់ព័ន�នឹងការអនុ

System)

ពាក់ព័ន�នឹងការអនុវត�

វត�ថ វ�កា បានេរៀបចំរួចរោល់

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

បានប�� ប់ការអភិវឌ្ឍកម�

ឯកសារៃន

ស្រមាប់កម� វ�ធី

វ�ធីគំរូ និងេធ��េតស� សាក

ការេធ��

និងលក�ខណ�បេច�កេទស

(Prototype) រួចរោល់

ល្បងរួចរោល់

េតស� កម� វ�ធី

(Functional and

និងចាប់េផ��មេរៀបចំែផ�ក

ថវ�កាផ្សោរភា�ប់នឹង្របព័ន�

Technical

បេច�កេទស

FMIS

Specification)

-ការដោ�នយោ៉ងតិចចំនួន

របាយការណ៍

៤០ ទីតាំង បែន� ម្រត�វ

លទ�ផលៃន

ដំេឡ�ង រួចរោល់

ការ

េរៀបចំបណោ
� ញអុីន្រតាណិ

អគ�េលខោធិការក
សហវ

(User Requirement
Document)

បណោ
� ញអុីន្រតាណិតរួម របស់

ការដោ�ន ១៦៣

កសហវ ្រត�វបានេរៀបចំ និង

បានភា�ប់រួចរោល់

ចំនួនការដោ�ន ថ�ី

សិក្សោ និងេរៀបចំឯក

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

បានេរៀបចំនូវទ្រមង់

21.1.5 ២១.១.៣ ព្រងីកការ

ពុំទាន់មាន

្រតីមាសទី២

សិក្សោ និងេរៀបចំឯកសារ

សហវ

-កម� វធ
� ីគំរូ (Prototype

្រតីមាសទី១

កម� វធ
� ីគំរូ

និងកសាងអភិវឌ្ឍកម� វ�ធី

អគ�េលខោធិការក

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

-ប�� ីេឈា�ះការដោ�ន

-យោ៉ងតិច ៧០ ទីតាំង

េរៀបចំបណោ
� ញអុីន្រតាណិ

ការដោ�នែដល្រត�វដំេឡ�ង

-ការដោ�នថ�ីយោ៉ងតិចចំនួន
៣០ ទីតាំង បែន� ម្រត�វ

តស្រមាប់ អនុវត�គេ្រមាង

ដំេឡ�ងរួចរោល់ ស្រមាប់ការដោ�ន

តជំហានទី២ ្រត�វបាន

បណោ
� ញអុីន្រតាណិត ្រត�វ

បានដំេឡ�ងរួចរោល់

FMIS េនៅជំហានបន�

យោ៉ងតិច ៧០ ទីតាំង បែន� ម

កំណត់រួចរោល់

បានចុះសិក្សោ និងកំណត់

-របាយការណ៍អនុវត�

អនុវត�បណ្

កូអរេដោេន ្រពមទាំងគូស

គេ្រមាង អុិន្រតាណិត

តាញអុីន

ប�ង់បណោ
� ញតភា�ប់ក�ងនិង

របស់ កសហវ ក��ងជំហាន

្រតាណិតេនៅ

េ្រកៅអគារ

ទី២ ្របចាំឆមាសទី១ ្រត�វ

តាមការដោ�ន

-លក�ណៈបេច�កេទសេល�

បានេរៀបចំ និង ដោក់ឆ�ង

ចំនួន ៧០

ការតភា�ប់បណោ
� ញអុីន

ជូនថោ�ក់ដក
ឹ នោំ ពិនិត្យ

្រតាណិត និង ្របព័ន�សុវត�ិ
ភាព ្រត�វបានសិក្សោរួចរោល់
្រពមទាំង បានេរៀបចំ
re-Configuration
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េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

្រតីមាសទី១

លម� ិត

21.1.6 ២១.១.៤ ព្រងក
ី បែន� ម
ការដោ�នរបស់្របព័ន�

អគ�េលខោធិការក
សហវ

ការដោ�នយោ៉ងតិចចំនួន ៣០

ការដោ�ន ៤៣ បាន

បែន� មថ�ី

េរៀបចំរួចរោល់

ចំនួនការដោ�ន ថ�ី

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

ែផនការេរៀបចំបណោ
� ញ

ការដោ�នយោ៉ងតិចចំនួន

មានរបាយការណ៍លទ�

របាយការណ៍

្របព័ន�សន� ិសីទ វ�េដអូ

៣០ បានដំេឡ�ងរួចរោល់

ផលៃនការេរៀបចំ្របព័ន�

លទ�ផលៃន

សិន�ិសីទ វ�េដអូ ជំហានទី ២

ការេរៀបចំ

សន� ិសីទ វ�េដអូ ក��ង្រកប

ជំហានទី២ ្រត�វបានេរៀបចំ

ខណ� កម� វ�ធីែកទ្រមង់ការ

រួចរោល់

បណោ
� ញ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារ

ស្រមាប់គាំ

ណៈ គាំ្រទដល់ការ

្រទ្របព័ន�

ផ្សព�ផ្សោយ និងកិច�សហ

សន� ិសិទ វ�េដ

្របតិបត�ិការនោនោ

អូទាង
ំ ៣៥
ការដោ�ន

21.1.7 ២១.១.១.្របកាសដោក់ឱ្យ
េ្រប�្របាស់ ស� ័យ្របវត�ិកម�
េល�នីតិ វ�ធីការ ធានោចំណោយ
រហូតដល់ការទូទាត់

FMWG

សស១. ចំនួន្រកសួង សា�ប័ន

ឆា�ំ២០២០៖ កសហ ចំនួន្រកសួង សា�ប័ន

្រកសួងចំនួន ៧ បាន

អ.គ

និង មុខស��ចំណោយ អនុវត�

វ និង ៧ ្រកសួង

្របកាសដោក់ឱ្យអនុវត�នីតិ

នីតិ វ�ធីអនុវត�ការងោរថ�ីតាម្របព័ន�

បាន អនុវត�នីតិ វ�ធី

ចំណោយ ែដល្រត�វ

អនុវត�ការងោរថ�ីតាម

បានដោក់ឱ្យអនុវត� នីតិ ្របព័ន� FMIS េល�ការ

អ.រ.ជ
អ.ថ

FMIS

ចំណោយថវ�កាតាមការេ្រប�

្រកសួង

FMIS េល�ការ

្របាស់្របព័ន� FMIS

សា�ប័ន

ទូទាត់ចំណោតយ

អគ�.ពាក់ព័ន�

េបៀវត្ស និងការ

និងមុខស��

វ�ធីអនុវត�ការងោរថ�ី

វ�ធីអនុវត�ការងោរថ�ីតាម

-្រកសួង-សា�ប័នចំនួន ១០
បែន� មយោ៉ងតិច ្រត�វបាន
្របកាសឱ្យអនុវត�នីតិ វ�ធី
អនុវត�ការងោរថ�ីតាម្របព័ន�
FMIS េល�ការទូទាត់

ការទូទាត់្រតង់ែដលមាន

-របាយ

្របកាសឱ្យអនុវត�នីតិ វ�ធី

ការណ៍វឌ្ឍន

អនុវត�ការងោរថ�ីតាម្របព័ន� ភាព
FMIS េល�ការធានោ

-ឯកសារ

ចំណោយ និងទូទាត់

គតិយុត�ិ/

ចំណោយេបៀវត្ស និង

ចំណោយថវ�កា េផ្សងេទៀត

្របកាសដោក់ឱ

ចំណោយ្រពមឬទូទាត់្រតង់

េ្រកៅពីទូទាត់េបៀវត្សនិង

◌្យេ្រប�្របាស់

ទូទាត់្រតង់ ែដល

ែដលមានហានិភ័យក��ង

ទូទាត់្រតង់ ែដលមានហា

ជោផ��វការ

មានហានិភ័យក��ង

ក្រមិតទី១

និភ័យក្រមិតទី១ និង

តាម FMIS ជោផ��វការ

ទូទាត់ចំណោយេបៀវត្ស និង

-កសហវ ្រត�វបាន

ហានិភ័យក��ងក្រមិតទី១

ក្រមិត ១

ក្រមិតទី២
-្រកសួង-សា�ប័នចំនួន ៧
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េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

21.1.8 ២១.១.២ សិក្សោ និង
េរៀបចំេ្រត�មការ អនុវត� នីតិ
វ�ធីអនុវត�ការងោរថ�ី តាម
្របព័ន� FMIS េនៅ កសហវ
និង្រកសួង-សា�ប័ន

FMWG

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

សស២. ្រកសួង សា�ប័ន និង

ឆា�ំ២០២០៖ កសហ ចំនួន្រកសួង សា�ប័ន

្រកសួងចំនួន៧ ្រត�វបាន

កសហវ ្រត�វបានសិក្សោ

-ការអនុវត�នីតិ វធ
� ីអនុវត�

អ.គ

សកម�ភាពគាំ្រទ ែដល្រត�វ បន�

វ និង ្រកសួងចំនួន ៧

និង សកម�ភាពគាំ្រទ

ស្រមបស្រម�ល និងអនុ

និង វ�ភាគេល�នីតិ វ�ធីអនុ

ការងោរថ�ីតាម្របព័ន� FMIS ប័ន ចំនួន៧ ្រត�វបាន

អ.រ.ជ

េរៀបចំស្រមាប់ការ ែកលម�នីតិ វ�ធី

ែដល្រត�វ អនុវត�បន�

វត�សកម�ភាពគាំ្រទ ដល់

វត�ការងោរបច��ប្បន�

្រត�វបានអនុវត�

កសហវ និង ្រកសួង-សា�

ការណ៍វឌ្ឍន
ភាព

េបៀវត្ស និង ការទូទាត់

វត�សកម�ភាពគាំ្រទដល់

-ឯកសារ

ការផោ�ស់ប�រ ស្រមាប់ការ

ប��ក់លទ�
ផល

សកម�ភាពគាំ្រទ

ការផោ�ស់ប�រ ស្រមាប់ការ

ស្រមាប់ការ េរៀបចំនីតិ វ�ធី

្រកសួង

អនុវត� នីតិ វ�ធីអនុវត�ការងោរថ�ី

(សិក្សោ, វ�ភាគ, ែក

អនុវត� នីតិ វ�ធីអនុវត�

អនុវត�ការងោរថ�ីតាម្របព័ន� ្រតង់ែដលមានហានិភ័យ

សា�ប័ន

តាម្របព័ន� FMIS

លម�នីតិ វ�ធីបច��ប្បន� ,

ការងោរថ�ី តាម្របព័ន�

FMISេល�ការធានោ

ក��ងក្រមិតទី១ េនៅក��ង

អនុវត� នីតិ វ�ធីអនុវត�

FMIS េល�ការទូទាត់

ចំណោយ និងទូទាត់

្រកសួង-សា�ប័នចំនួន ៧

ការងោរថ�ី តាម្របព័ន�

វត�ការងោរថ�ី,

ចំណោយេបៀវត្ស និង ការ

ចំណោយថវ�កានោនោ ែដល

្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យ និង

FMIS េល�ការធានោ

សកម�ភាពគាំ្រទ

ទូទាត់្រតង់ែដលមានហានិ

មានហានិភ័យក��ងក្រមិត

វោយតៃម�

ចំណោយ និងទូទាត់

ដល់ការផោ�ស់ប�រ ,

ភ័យក��ងក្រមិតទី១

ទី២

- បណោ
� ្រកសួង-សា�ប័ន

ចំណោយថវ�កា េផ្សងេទៀត

្រត�តពិនិត្យ និង

សំណោកគំរូ ្រត�វបាន

េ្រកៅពីទូទាត់េបៀវត្សនិង

វោយតៃម�)េដ�ម្បីអនុ

សិក្សោនិង វ�ភាគេល�នីតិ វ�ធី

ទូទាត់្រតង់ ែដលមានហា

វត�នីតិ វ�ធីអនុវត�

អនុវត�ការងោរបច��ប្បន�

និភ័យក្រមិតទី១ និង

ការងោរថ�ីតាម FMIS

ស្រមាប់ការ េរៀបចំនីតិ វ�ធី

ក្រមិតទី២

អនុវត�ការងោរថ�ីតាម្របព័ន�
FMISេល�ការធានោ
ចំណោយ និងទទាត់
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-របាយ

ស្រមបស្រម�ល និងអនុ

អនុវត�ការងោរបច��ប្បន� និង ការ

េរៀបចំនីតិ វ�ធីអនុ

អំណោង

េល�ការទូទាត់ចំណោយ

អ.ថ

អគ�.ពាក់ព័ន�

អំណះ

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

21.1.9 ២១.១.៣.ដោក់ឱ្យដំេណ�រ
ការ្របព័ន� FMIS េនៅ អង�
ភាពថវ�កាឣណោប័កេផ�រ
សិទិប
� ែន� មថ�ី

FMWG
អ.ថ
អគ�.ពាក់ព័ន�

សស៣. អង�ភាពថវកា
� ឣណោប័

េនៅឆា�ំ ២០២០៖

កេផ�រសិទិប
� ែន� មថ�ី បានេ្រប�

្រគប់្រកសួង-សា�ប័ន

្របាស់្របព័ន� FMIS ជោផ��វការ

(៣៧), មន� ីរ សហវ

ស្រមាប់្របតិបត�ិការឆា�ំ ២០២១

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

អង�ភាពថវកា
� ឣណោប័ក

ឧបករណ៍ស្រមាប់វោយ

របាយការណ៍លទ�ផលៃន

-របាយ

ឣណោប័កេផ�រសិទិ �

េផ�រសិទិប
� ែន� មថ�ីចំនួន ២

តៃម�ការអនុវត�្របព័ន�

ការវោយតៃម�ការអនុវត�

ការណ៍វឌ្ឍន

បែន� មថ�ី ែដលបាន

បានេ្រប�្របាស់្របព័ន�

FMIS េនៅអង�ភាពថវ�កា

្របព័ន� FMIS េនៅអង�ភាព

ភាព/ របាយ

ដោក់ឱ្យេ្រប�្របាស់

FMIS ជោផ��វការ ស្រមាប់

ឣណោប័កេផ�រសិទិប
� ែន� ម

ថវ�កាឣណោប័កេផ�រសិទិ �

ការណ៍លទ�

(២៥) , អគ�នោយកដ្ ្របព័ន� FMIS

្របតិបត�ិការឆា�ំ ២០២១

ថ�ី្រត�វបានេរៀបចំរួចរោល់

បែន� មថ�ី ្រត�វបានេរៀបចំ

ផល

ឋានគន� ឹះ កសហវ

-របាយការណ៍លទ�

និង ទទួលបានការគាំ្រទ

រួចរោល់

-ឯកសារ

(៨), និង អង�ភាព

ផលៃនការវោយតៃម�

ផោ�ល់េល�ការេ្រប�្របាស់

គតិយុត�ិ/

ថវ�កាឣណោប័ក

ការអនុវត�្របព័ន�

្របព័ន� FMIS

្របកាសដោក់ឱ

េផ�រសិទិច
� ំនួន ២៥

FMIS

(២៥), រតនោគារ

-អង�ភាពថវកា
�

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

◌្យេ្រប�្របាស់
ផ��វការ

បែន� ម ្រត�វបានដោក់ឱ
◌្យេ្រប�្របាស់្របព័ន�
FMIS ជោផ��វការ
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េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

21.1.10 ២១.១.៤.េ្រត�មការដោក់ឱ្

FMWG

យេ្រប�្របាស់ ្របព័ន�FMIS

អ.ថ

េនៅអង�ភាពថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

អ.រ.ជ

និង អង�ភាពថវ�កាេផ�រសិទិ �

្រកសួង

បែន� មថ�ី

សស៤. ការដោ�នបែន� មថ�ី ែដល

េនៅឆា�ំ ២០២០៖

្រត�វ ចូលរួមក��ងការអនុវត�គេ្រមាង ្រគប់្រកសួង-សា�ប័ន
(៣៧), មន� ីរ សហវ

ទាំង២៥ និង អង�ភាព

្រតីមាសទី២
្រក�មការងោរអនុវត�គេ្រមាង
FMISឬម�ន� ីបេងោ�លេនៅ

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង
-របាយ
ការណ៍វឌ្ឍន

្របកាសចូលរួមអនុ

ថវ�កាថោ�ក់កណោ
� លបែន� ម

តាមរដ�បាលរោជធានី -

ភាព/ េសចក្

វត�គេ្រមាង FMIS

ថ�ី ្រត�វបាន្របកាសជោផ��វ

េខត�ទាង
ំ ២៥ និង អង�

តីអនុម័តៃន

(២៥) , អគ�នោយកដ្ និង មានរចនោសម�័ន�

ការចូលរួមអនុវត�គេ្រមាង

ភាពថវ�កាថោ�ក់កណោ
� ល

ការដោក់ឱ្យ

អ.ថ.ក.ជ

ឋានគន� ឹះ កសហវ

្រក�មការងោរអនុវត�

FMIS និង ប���បការ

បែន� មថ�ី្រត�វបានេរៀបចំ

ចូលរួមអនុ

អគ�.ពាក់ព័ន�

(៨), និង អង�ភាព

គេ្រមាង

យល់ដឹងពី្របព័ន� FMIS

សា�ប័ន

FMIS

្រតីមាសទី១

ចំនួនការដោ�នបែន� មថ�ី រដ�បាលរោជធានី -េខត�
ែដល ្រត�វបាន

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

(២៥), រតនោគារ

វត�គេ្រមាង

ថវ�កាឣណោប័ក

-ឯកសារ

េផ�រសិទិច
� ំនួន ២៥

គតិយុត�ិ

បែន� ម ្រត�វបានដោក់ឱ
◌្យេ្រប�្របាស់្របព័ន�
FMIS ជោផ��វការ

ទំព័រ53

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

21.1.11 ២១.១.៥.េរៀបចំដំេណ�រ
ការលទ�កម� ក��ងការផ�ត់ផ�ង់

FMWG
អ.ថ

សស៥. មានឧបករណ៍សមា�របច្ េនៅឆា�ំ ២០២០៖

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

រដ�បាលរោជធានី-

ែផនការលទ�កម�ស្រមាប់

-ឯកសារេដញៃថ� កម� វធ
� ី

-កិច�សន្យោផ�ត់ផ�ង់ កម� វធ
� ី

កម� វធ
� ី ឧបករណ៍ សមា�រ

-របាយ

េចកវ�ទ្យោព័ត៌មាន្រគប់្រគាន់

មានឧបករណ៍

េខត�ទាង
ំ ២៥ និង

្រទ្រទង់សកម�ភាពៃនការ

ឧបករណ៍ សមា�របេច�ក

ឧបករណ៍ សមា�របេច�ក

បេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន និង

ការណ៍វឌ្ឍន

វ�ទ្យោព័ត៌មាន និង មិន

វ�ទ្យោព័ត៌មាន និង មិន

មិនែមនបេច�ក វ�ទ្យោ

ភាព/ របាយ

ែមនបេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន

ព័ត៌មាន ស្រមាប់បណោ
� ញ

ការណ៍លទ�

េសវោកម� និង ទំនិញ

អ.រ.ជ

ស្រមាប់្រទ្រទង់ដល់ដំេណ�រការ

សមា�របេច�ក វ�ទ្យោ

អង�ភាពថវ�កាេផ�រ

អនុវត�គេ្រមាង FMIS

ឧបករណ៍ សមា�រ បេច�ក

្រកសួង

គេ្រមាង FMIS ជំហានទី៣

ព័ត៌មាន្រគប់្រគាន់

សិទិប
� ែន� មថ�ី មាន

ជំហានទី៣ ្រត�វបានេរៀបចំ ែមនបេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន

វ�ទ្យោព័ត៌មាន និង មិនែមន

សា�ប័ន

ស្រមាប់ដោក់ដំេឡ�ង

ឧបករណ៍ សមា�រ បច្

ស្រមាប់្រទ្រទង់ការអនុវត�

ស្រមាប់្រទ្រទង់ការអនុវត�

តភា�ប់ និង អ�កេ្រប�្របាស់

ផល

អ.ថ.ក.ជ

េនៅ ្រគប់្រកសួង-ស្

េចកវ�ទ្យោព័ត៌មាន

គេ្រមាង FMIS ជំហានទី

គេ្រមាង FMIS ជំហានទី

្រត�វបាន្របគល់ទទួល

-ែផនការ

៣ ្រត�វបានេរៀបចំរួចរោល់

៣ ្រត�វបានេរៀបចំរួចរោល់

រួចរោល់ ស្រមាប់ការដោក់

លទ�កម�

និង ្របកាសផ្សោយដោក់ឱ្

-កម� វ�ធី ឧបករណ៍ សមា�រ

ដំេឡ�ងេនៅរដ�បាលរោជ

-លិខិតប��

ស្រមាប់បណោ
� ញតភា�ប់

ធានី-េខត�ទាង
ំ ២៥ និង

ទិញ

បេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន
ស្រមាប់្រទ្រទង់ការអនុវត�
គេ្រមាង FMIS ជំហានទី៣

អគ�.ពាក់ព័ន�

ថោប័ន (៣៧), មន� ីរ ្រគប់្រគាន់ ស្រមាប់
សហវ (២៥), រត

ការេ្រត�មដោក់ឱ្យេ្រប�

នោគារ (២៥) , អគ�

្របាស់្របព័ន� FMIS

យេដញៃថ�

នោយកដោ�នគន� ឹះ ក

-េសវោគាំ្រទ និងែថទាំ

និង អ�កេ្រប�្របាស់េនៅ រដ�

អង�ភាពថវ�កាឣណោប័ក

-ឯកសារ

សហវ (៨), និង

ឧបករណ៍ សមា�របេច�ក

បាលរោជធានី -េខត� និង

េផ�រសិទិប
� ែន� មថ�ី

គតិយុត�ិ

អង�ភាពថវ�កា

វ�ទ្យោព័ត៌មាន និងកម� វ�ធីបច្ អង�ភាពថវ�កាឣណោប័ក

ឣណោប័កេផ�រសិទិ �

េចកវ�ទ្យោព័ត៌មាន េនៅក��ង

េផ�រសិទិប
� ែន� មថ�ី ្រត�វបាន

ចំនួន ២៥បែន� ម

មជ្ឈមណ�លទិន�ន័យ

ដោក់ប��ទិញរួចរោល់

ក��ងការេ្រប�្របាស់

្របព័ន� FMIS ្រត�វបាន

្របព័ន� FMIS

េរៀបចំផ�ត់ផ�ង់បន�

ទំព័រ54

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

21.1.12 ២១.១.៦. ចុះសិក្សោ និង

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

ឯកសារ

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

FMWG

សស៦. មានឯកសារនីតិ វធ
� ីអនុ

េនៅឆា�ំ ២០២០៖

ឯកសារនីតិ វធ
� ីអនុវត�

ែផនការចុះសិក្សោ និង

ឯកសារនីតិ វធ
� ីអនុវត�

ឯកសារនីតិ វធ
� ីអនុវត�

ឯកសារនីតិ វធ
� ីអនុវត�

េរៀបចំនីតិ វ�ធីអនុវត�ការងោរ

អ.ថ

វត�ការងោរបច��ប្បន� និង នីតិ វ�ធី

មានឯកសារនីតិ វ�ធី

ការងោរបច��ប្បន� និង

េរៀបចំនីតិ វ�ធីអនុវត�

ការងោរបច��ប្បន� ស្រមាប់

ការងោរថ�ី តាម្របព័ន�

ការងោរថ�ីតាម្របព័ន� FMIS ការណ៍វឌ្ឍន

បច��ប្បន� និង នីតិ វ�ធីអនុវត�

អ.រ.ជ

អនុវត�ការងោរតាម្របព័ន� FMIS

អនុវត�ការងោរ

នីតិ វ�ធីអនុវត�ការងោរ

ការងោរបច��ប្បន� របស់រដ�

រដ�បាលរោជធានី -េខត�

FMIS របស់រដ�បាលរោជ

ការងោរតាម្របព័ន� FMIS

្រកសួង

របស់អង�ភាពបែន� ម ថ�ីែដលចូល

បច��ប្បន� និង នីតិ

តាម្របព័ន� FMIS

បាលរោជធានី -េខត�ទាង
ំ

ទាំង២៥ និង អង�ភាព

ធានី-េខត�ទាង
ំ ២៥ និង

េខត�ទាង
ំ ២៥ និង អង�

សារែផនការ

េនៅរដ�បាលរោជធានី -េខត�

សា�ប័ន

រួមអនុវត�គេ្រមាង FMIS

វ�ធីអនុវត�ការងោរ

២៥ និង អង�ភាពថវ�កា

ថវ�កាថោ�ក់កណោ
� លបែន� ម

អង�ភាពថវ�កាថោ�ក់

ភាពថវ�កាថោ�ក់កណោ
� ល

-ឯកសារ

អ.ថ.ក.ជ

តាម្របព័ន� FMIS

ថោ�ក់កណោ
� លបែន� មថ�ី

ថ�ី បានេរៀបចំរួចរោល់

កណោ
� លបែន� មថ�ី ្រត�វបាន បែន� មថ�ី ្រត�វបានដោក់ជូន

គតិយុត�ិ

អគ�.ពាក់ព័ន�

ស្រមាប់ការអនុវត�

្រត�វបានេរៀបចំរួចរោល់

េរៀបចំរួចរោល់

-ឯកសារអនុ

ទាំង២៥ និង អង�ភាព
ថវ�កាថោ�ក់កណោ
� លបែន� មថ�ី

េនៅ ្រកសួង-សា�ប័ន,

របស់រដ�បាលរោជធានី -

អង�ភាពជោមា�ស់ ចុះ
ហត�េលខោទទួលសា�ល់

-របាយ

ភាព/ ឯក

វត�នីតិ វ�ធី

មន� ីរ សហវ, រត
នោគារ, អគ�នោយកដ្
ឋានគន� ឹះ កសហវ ,
និង អង�ភាពថវ�កា
ឣណោប័កេផ�រសិទិ �

21.1.13 ២១.១.៧. េរៀបចំ និង

FMWG

សស៧. មាន្របព័ន� FMIS

េនៅឆា�ំ ២០២០៖

មាន្របព័ន� FMIS

ចំនួន និង េឈា�ះ អង�ភាព េឈា�ះ និង តួនោទី អ�កេ្រប� មានេរៀបចំរួចរោល់នូវ

-ឯកសារ

ស្រមាប់ការ េ្រប�្របាស់េនៅ អង�

មាន្របព័ន� FMIS

ស្រមាប់ការ េ្រប�

ថវ�កាេផ�រសិទិេ� ពញេលញ

្របាស់្របព័ន� FMIS េនៅ

្របព័ន� FMIS េនៅក��ង

គតិយុត�ិ

អភិវឌ្ឍ បែន� មក��ង ្របព័ន�

អ.ថ

FMIS ស្រមាប់ការេ្រត�ម

អ.រ.ជ

ភាពថោ�ក់េ្រកាមជោតិ និង អង�

ស្រមាប់ការអនុវត�

្របាស់េនៅរដ�បាល

េនៅថោ�ក់កណោ
� លបែន� មថ�ី

អង�ភាពថវកា
� េផ�រសិទិ �

មជ្ឈដោ�នផ��វការ ស្រមាប់

-ឯកសារ

ដោក់ឱ្យេ្រប�្របាស់េនៅ រដ�បា

្រកសួង

ភាពថវ�កាឣណោប័កេផ�រសិទិេ� នៅ

េនៅ ្រកសួង-សា�ប័ន,

រោជធានី -េខត�ទាង
ំ ២៥

្រត�វ បានកំណត់រួចរោល់

េពញេលញេនៅថោ�ក់

អង�ភាពថវ�កាឣណោប័ក

ប�� ីេឈា�ះ

លរោជធានី -េខត�ទាង
ំ ២៥

សា�ប័ន

ថោ�ក់កណោ
� លបែន� មថ�ី

ស្រមាប់ការេ្រត�មដោក់ឱ្យ

កណោ
� លបែន� មថ�ី និង រដ�

េផ�រសិទិថ
� �ី និង រដ�បាល

និង តួនោទី

េ្រប�្របាស់្របព័ន� FMIS

បាលរោជធានី -េខត�ទាង
ំ

រោជធានី -េខត�ទាង
ំ ២៥

អ�កេ្រប�្របាស់

២៥ ្រត�វ បានកំណត់ និង

េ្រត�មេ្រប�្របាស់ជោ ផ��វការ -ឯកសារ

េរៀបចំេនៅក��ង្របព័ន�

ក��ងឆា�ំ ២០២២

និង អង�ភាពថវកា
� ថោ�ក់
កណោ
� លបែន� មថ�ី

អ.ថ.ក.ជ
អគ�.ពាក់ព័ន�

មន� ីរ សហវ, រត

និង អង�ភាពថវ�កា

នោគារ, អគ�នោយកដ្ ឣណោប័កេផ�រសិទិ �
ឋានគន� ឹះ កសហវ ,

បែន� មថ�ី

និង អង�ភាពថវ�កា
ឣណោប័កេផ�រសិទិ �

FMISរួចរោល់

ប��ក់ការ
េតស� សាក
ល្បង

ទំព័រ55

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

21.1.14 ២១.១.៨. សិក្សោទីតាំង និង

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

សស៨. មានេហដោ�រចនោសម�័ន�

េនៅឆា�ំ ២០២០៖

អ.ថ

បេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន (បណោ
� ញត

មានេហដោ�រចនោសម្ ព័ន�បេច�ក វ�ទ្យោ

ភាព រក្សោទុកឧបករណ៍បច្ ព័ន�បេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន

បេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន

្រកសួង

ភា�ប់, ឧបករណ៍អ�កេ្រប�្របាស់)

ព័ន�បេច�ក វ�ទ្យោ

ព័ត៌មាន ស្រមាប់ការ

េចកវ�ទ្យោព័ត៌មាន និង

(បណោ
� ញតភា�ប់,

សា�ប័ន

្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ អង�ភាពថោ�ក់

ព័ត៌មាន ស្រមាប់

េ្រប�្របាស់េនៅរដ�បាល

េ្រកាមជោតិ និង អង�ភាពថវ�កា

ការអនុវត�េនៅ

រោជធានី -េខត�ទាង
ំ ២៥

ស្រមាប់រដ�បាលរោជធានី -

ឣណោប័កេផ�រសិទិេ� នៅថោ�ក់កណ្

្រកសួង-សា�ប័ន,

និង អង�ភាពថវ�កា

េខត�ទាង
ំ ២៥ និង អង�ភាព

តាលបែន� មថ�ី

មន� ីរ សហវ, រត

ឣណោប័កេផ�រសិទិ �

ឧបករណ៍អ�កេ្រប�្របាស់)

អ.ថ.ក.ជ

ថវ�កាឣណោប័កេផ�រសិទិ �

នោគារ, អគ�នោយកដ្ បែន� មថ�ី

បែន� មថ�ី

ឋានគន� ឹះ កសហវ ,

មានគំនូសប�ង់បន� ប់សុវត�ិ

្រតីមាសទី៣

FMWG

ដំេឡ�ងេហដោ�រចនោសម�័ន�

មានេហដោ�រចនោសម្

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

មានដំេឡ�ង េហដោ�រចនោសម្ មាន ដំេឡ�ងឧបករណ៍

អំណះ
អំណោង
របាយការណ៍

ស្រមាប់អ�កេ្រប�្របាស់េនៅ

វឌ្ឍនភាព/

(បណោ
� ញ WAN /LAN,

រដ�បាលរោជធានី -េខត�

របាយ

មិន ែមន បេច�ក វ�ទ្យោ

បណោ
� ញ អគ�ិសនី និង

ទាំង២៥ និង អង�ភាព

ការណ៍លទ�

ព័ត៌មាន ស្រមាប់តភា�ប់

Leased Line)េនៅ រដ�បា

ថវ�កាឣណោប័កេផ�រសិទិ �

ផល

្របព័ន� FMIS េនៅរដ�បាល

លរោជធានី -េខត�ទាង
ំ ២៥

បែន� មថ�ី ស្រមាប់ការ

រោជធានី -េខត�ទាង
ំ ២៥ និង និង អង�ភាពថវ�កាឣណោ
អង�ភាពថវ�កាឣណោប័ក

ប័កេផ�រសិទិប
� ែន� មថ�ី

េ្រត�មដោក់ឱ្យេ្រប�្របាស់
្របព័ន� FMIS

េផ�រសិទិប
� ែន� មថ�ី

និង អង�ភាពថវ�កា
ឣណោប័កេផ�រសិទិ �

FMWG

សស៩. ម�ន� ីៃនអង�ភាពថោ�ក់

េនៅឆា�ំ ២០២០៖ មន្ ម�ន� ីៃនរដ�បាលរោជ

ម�ន� ី្រគប់្រគងការផោ�ស់ប�រ

-ម�ន� ីៃនរដ�បាលរោជធានី -

របាយការណ៍

ភាពម�ន� ីៃនរដ�បាលរោជ

អ.ថ

េ្រកាមជោតិ និង អង�ភាពថវកា
�

្រតីៃនអគ�

ធានី-េខត�ទាង
ំ ២៥

េនៅរដ�បាលរោជធានី -េខត�

េខត�ទាង
ំ ២៥ និង អង�

វឌ្ឍនភាព/

ធានី-េខត�ទាង
ំ ២៥ និង

្រកសួង

ឣណោប័កេផ�រសិទិេ� នៅថោ�ក់កណ្

េលខោធិការដោ�ន

និង អង�ភាពថវ�កា

ទាំង២៥ និង អង�ភាព

ភាពថវ�កាឣណោប័កេផ�រ

របាយ

អង�ភាពថវ�កាឣណោប័ក

សា�ប័ន

តាលបែន� មថ�ី ទទួលបានការ

្រក�ម្របឹក្សោជោតិ

ឣណោប័កេផ�រសិទិ �

ថវ�កាថោ�ក់កណោ
� លបែន� ម

សិទិប
� ែន� មថ�ី មានអ�កេ្រប�

ការណ៍លទ�

េផ�រសិទិេ� ពញេលញេនៅ

អ.ថ.ក.ជ

បណ� ះបណោ
� លអំពីការេ្រប�្របាស់

គាំពារសង�ម និង ឧត្ បែន� មថ�ី មានអ�កេ្រប�

ថ�ីបានចូលរួមវគ�បណ� ះ

្របាស់សរុប្របមាណជោ

ផល

្របព័ន� FMIS

តម្រក�ម្របឹក្សោេសដ�

្របាស់សរុប្របមាណ

បណោ
� លស� ីពីការ្រគប់្រគង

២៥០រូប ទទួលបានការ

កិច�ជោតិ ទទួលបាន

ជោ ២៥០រូប ទទួល

ការផោ�ស់ប�រ

បណ� ះបណោ
� លអំពីការ

ការបណ�ះបណោ
�

បានការបណ�ះ

21.1.15 ២១.១.៩. កសាងសមត�

ថោ�ក់កណោ
� ល េល�ការេ្រប�
្របាស់្របព័ន� FMIS

េ្រប�្របាស់្របព័ន� FMIS

លអំពី ការេ្រប�្របាស់ បណោ
� លអំពីការេ្រប�

-របាយការណ៍អំពីលទ�

្របព័ន� FMIS

ផលៃនការបណ� ះ

្របាស់្របព័ន� FMIS

បណោ
� លអ�កេ្រប�្របាស់
្របព័ន� FMIS ្រត�វបាន
21.1.16
21.1.17

ទំព័រ56

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

FMWG

សច២.

េនៅឆា�ំ ២០២០៖

អ.រ.ជ

ចំនួនការដោ�នអនុវត�គេ្រមាង

្រគប់្រកសួង-សា�ប័ន

អ.ថ

FMIS បែន� មថ�ី (ព្រងីកការេ្រប�

(៣៧), មន� ីរ សហវ

្រកសួង

្របាស់មុខងោរស�� លរបស់្របព័ន�

សា�ប័ន

FMIS េទៅកាន់អង�ភាពថោ�ក់ជោតិ
អង�ភាពថោ�ក់េ្រកាមជោតិ និង
្រគឹះសា�នសាធារណៈ រដ�បាល)

(២៥), រតនោគារ
(២៥),

ចំនួនការដោ�នបែន� មថ�ី
ែដលបានដោក់ឱ្យ
េ្រប�្របាស់្របព័ន�
FMIS

អគ�

នោយកដោ�នគន� ឹះ ក
សហវ (៨), និង
អង�ភាពថវ�កា
ឣណោប័កេផ�រសិទិ �
ចំនួន ២៥បែន� ម
្រត�វបានដោក់ឱ្យេ្រប�
្របាស់្របព័ន� FMIS
ជោផ��វការ
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ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

21.2.1 ២១.២.១.្រត�តពិនិត្យ និង

FMWG

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

សស១០. សនោ�នកម�ទិន�ន័យ

េនៅឆា�ំ ២០២០៖

របាយការណ៍លទ�

របាយការណ៍ស�ីអំពីការ

របាយការណ៍ស�ីអំពីការ

-ែផ�កបេច�កេទសៃនការ

របាយការណ៍

អភិវឌ្ឍ បែន� មេល�ការេធ��

រវោង្របព័ន� FMIS ជោមួយ្របព័ន�

សនោ�នកម�ទិន�ន័យ

ផលការែកលម� ឬ

្រត�តពិនិត្យេល�ដំេណ�រការ

្រត�តពិនិត្យេល�ដំេណ�រការ

សនោ�នកម�ទិន�ន័យរវោង

វឌ្ឍនភាព/

សនោ�នកម�ទិន�ន័យរវោង

ខោងេ្រកៅ ្រត�វបានព្រងឹងគុណ

រវោង្របព័ន� FMIS

អភិវឌ្ឍបែន� មសនោ�ន

និងបេច�កេទសៃនការេធ��

និងបេច�កេទសៃនការេធ��

្របព័ន� FMIS ជោមួយ

របាយ

្របព័ន� FMIS និង ្របព័ន�

ភាព និង អភិវឌ្ឍបែន� ម

ជោមួយ្របព័ន�

កម�ទិន�ន័យរវោង

សនោ�នកម�រវោង្របព័ន�

សនោ�នកម�រវោង្របព័ន�

្របព័ន�ធនោគារជោតិៃនកម��

ការណ៍តាម

ធនោគារជោតិៃនកម��

្របព័ន�ធនោគារជោតិ

FMIS និង្របព័ន�ធនោគារ

FMIS និង្របព័ន�ពន� ដោរ

ជោ និងធនោគារពាណិជ�ៃដ

ដោន

ជោ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្ ៃនកម��ជោ និង

ជោតិៃនកម��ជោ និង

្រត�វបានេរៀបចំរួចរោល់

គូ្រត�វបានែកលម�អភិវឌ្ឍ

យដំេណ�រការ និង

ធនោគារពាណិជ�ៃដគូ្រត�វ

បែន� ម

បានេរៀបចំរួចរោល់

-ែផ�កបេច�កេទសៃនការ

េផ្សងៗ

ែកស្រម�លអភិវឌ្ឍ
បែន� ម

ធនោគារពាណិជ�ៃដគូ,
្របព័ន�ពន� ដោរ
ជោមួយនឹង្របព័ន�

សនោ�នកម�ទិន�ន័យរវោង

FMIS

្របព័ន� FMIS ជោមួយ
្របព័ន�ពន� ដោរ ្រត�វបាន
ែកលម�អភិវឌ្ឍបែន� ម

21.2.2 ២១.២.២. សិក្សោលទ�ភាព,

FMWG

សស១១. ្របព័ន� FMIS ្រត�វបាន ឆា�ំ២០២០៖សនោ�ន

សនោ�នកម�ទិន�ន័យ

សនោ�នកម�ទិន�ន័យរវោង

របាយការណ៍ស�ីអំពីលទ�

របាយការណ៍ស�ីអំពីលទ�

-របាយ

ភាពេល�ការេធ��សនោ�នកម�

ការណ៍វឌ្ឍន

េរៀបចំព្រងីកសនោ�នកម�បែន� មថ�ី

កម�ជោមួយ្របព័ន�

បែន� មថ�ីជោមួយនឹង

្របព័ន� FMIS និង

ភាពេល�ការេធ��សនោ�នកម�

ជោមួយនឹង្របព័ន�ខោងេ្រកៅ

ASYCUDA, ្របព័ន�

្របព័ន�្រគប់្រគង

្រគប់្រគងេបៀវត្សម�ន� ីរោជ

ទិន�ន័យរវោង្របព័ន� FMIS ទិន�ន័យរវោង្របព័ន� FMIS ភាព/ របាយ

ទិន�ន័យរវោង្របព័ន� FMIS

ពន� ដោរ, DMFAS,

េបៀវត្សម�ន� ីរោជការ,

ការ ្រត�វបានេរៀបចំអភិវឌ្ឍ

និង ្របព័ន�ខោងេ្រកៅ

NRMIS, ្របព័ន�

្របព័ន� EFMS

ធនោគារជោតិៃនកម��

(សិក្សោលទ�ភាព),

និងកីឡោ ្រត�វបានេរៀបចំ

-ឯកសារ

ជោ និង ធនោគារ

និង ្របព័ន�ធនោគារ

ដោក់ជូនថោ�ក់ដឹកនោំ ពិនិត្យ

គតិយុត�ិ/

ពាណិជ�ៃដគូ។

ពាណិជ�ៃដគូយោ៉ងតិច

េរៀបចំអភិវឌ្ឍ និង ដោក់ឱ្
យដំេណ�រការសនោ�នកម�

១បែន� ម (សិក្សោ

និង ដោក់ឱ្យដំេណ�រការ

ជោមួយ្របព័ន�ធនោគារ

ជោមួយ្របព័ន� EFMS

ពាណិជ�យោ៉ងតិច១បែន� មថ�ី របស់្រកសួងអប់រ� យុវជន

ការណ៍លទ�
ផល

្របកាសដោក់ឱ
◌្យេ្រប�្របាស់
ជោផ��វការ

លទ�ភាព)
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េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

21.2

២១.២. ការេធ��សនោ�នកម�
ជោមួយ្របព័ន�ដៃទេផ្សងេទៀត

FMWG
អ.ថ
អ.រ.ជ
អ.ហ.ក
អគ�.ពាក់ព័ន�

សច ៣.

ឆា�ំ២០២០៖សនោ�ន

អភិវឌ្ឍន៍ែកលម�បែន� ម និងដោក់ឱ កម�ជោមួយ្របព័ន�

ផលការែកលម� ឬ

◌្យដំេណ�ការជោផ��វការេល�ការេធ��

ASYCUDA, ្របព័ន�

អភិវឌ្ឍបែន� មសនោ�ន

សនោ�នកម�រវោង្របព័ន� FMIS

ពន� ដោរ, DMFAS,

កម�្របព័ន�

និង្របព័ន�ខោងេ្រកៅ

NRMIS, ្របព័ន�

- ចំនួន្របព័ន�ែដល

ធនោគារជោតិៃនកម��

បានេធ��សនោ�នកម�

្រកសួង សា�ប័ន

21.2.1

- របាយការណ៍លទ�

21.2.2

21.2.3
21.3

២១.៣.ព្រងីកការ

FMWG

សច ៤.

េនៅឆា�ំ ២០២០ មុខ

ចំនួនការដោ�ន ែដល

អនុវត�គេ្រមាង FMIS េល�

អ.រ.ជ

មុខងោរេរៀបចំែផនការថវ�កា និង

ងោរេរៀបចំែផនការ

បានដោក់ឱ្យេ្រប�

មុខងោរ

ថវ�កា និងមុខងោរ

្របាស់មុខងោរពីរថ�ី

លទ�កម�េពញេលញ

ៃន្របព័ន� FMIS

មុខងោរេរៀបចំែផនការ
ថវ�កានិង
មុខងោរលទ�កម�េពញេលញ

អ.ថ
្រកសួង សា�ប័ន
អគ�.ពាក់ព័ន�

លទ�កម�េពញេលញ

្រត�វបានដោក់ឱ្យអនុវត�េនៅ្រកសួង
សា�ប័ន

្រត�វបានប�� ប់
អភិវឌ្ឍ
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ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

21.3.1

២១.៣.១.េរៀបចំ និង

អគ�.ថវ�កា

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

្របកាសស� ីពីការបំេពញ

្របកាសស� ីពីការ

្របកាសស� ីពីការ

្របកាសស� ីពីការបំេពញ

្របកាសស� ី

ែណនោំ ្រកសួង សា�ប័ន ឲ

បែន�មឱ្យអនុវត�ចំណោត់ថោ�ក់

បំេពញបែន�មឱ្យ

បំេពញបែន�មឱ្យ

បែន�មឱ្យអនុវត�ចំ

ពីការ

◌្យេ្រប�្របាស់ ចំណោត់

គេ្រមាងៃនមាតិកាថវ�ការបស់

អនុវត�ចំណោត់

អនុវត�ចំណោត់ថោ�ក់

ណោត់ថោ�ក់គេ្រមាងៃន

បំេពញ

ថោ�ក់គេ្រមាងៃនមាតិកា

រដ�បាលជោតិ ្រត�វបានេរៀបចំ

ថោ�ក់គេ្រមាងៃន

គេ្រមាងៃនមាតិកា

មាតិកាថវ�ការបស់រដ�

បែន�មឱ្យ

ថវ�កាក��ងការចុះទិន�ន័យ

និងអនុវត�

មាតិកាថវ�ការបស់

ថវ�ការបស់រដ�បា

បាលជោតិ ្រត�វបាន

អនុវត�ចំ

រដ�បាលជោតិឆា�ំ

លជោតិ្រត�វបាន

េរៀបចំនិងអនុម័ត

ណោត់ថោ�ក់

២០២០

អនុម័ត

ក��ង ្របព័ន� FMIS

គេ្រមាងៃន
មាតិកា

21.3.2 ២១.៣.១.េរៀបចំ្របកាសស្

អ.ហ.ក

សស ១.្របកាសស� ីពីចំណោត់

តីពី

ថោ�ក់កម� វធ
� ីស្រមាប់រដ�បាល

ចំណោត់ថោ�ក់កម� វ�ធីស្រមាប់

រោជធានី េខត� ្រត�វបានដោក់េរៀបចំ

រដ�បាល

មិនទាន់មាន

្របកាស

កម� វធ
� ីស្រមាប់រដ�បាល

វត�
អ.ហ.ក

សស ២.្របកាសស� ីពីចំណោត់

មិនទាន់មាន

្របកាស

ថោ�ក់គេ្រមាងស្រមាប់រដ�បាល

តីពីចំណោត់ថោ�ក់គេ្រមាង

េសចក�ី្រពាង្របកាស្រត�វ

េសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពី

្របកាសស� ីពីចំណោត់ថោ�ក់

បានេរៀបចំ

ចំណោត់ថោ�ក់គេ្រមាង

គេ្រមាងស្រមាប់

ស្រមាប់រដ�បាលរោជធានី

បាលរោជធានី េខត� ្រត�វ

េខត� ្រត�វបានដោក់្របជុំ

បានេរៀបចំ និងដោក់ឲ្យអនុ

ពិភាក្សោៃផ�ក�ងកសហវ

វត�

េសចក�ី្រពាង្របកាស្រត�វ

េសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពី

្របកាសស� ីពីចំណោត់ថោ�ក់

បានេរៀបចំ

ចំណោត់ថោ�ក់មុខងោរ

មុខងោរស្រមាប់

រោជធានី េខត� ្រត�វបានេរៀបចំ

ស្រមាប់រដ�បាលរោជធានី

និងដោក់ឲ្យអនុវត�

េខត� (៣៥%)

21.3.4 ២១.៣.៣.េរៀបចំ្របកាសស្

បានេរៀបចំ

្របកាស

ដោក់េរៀបចំ និងដោក់ឲ្យអនុ

(៣០%)
21.3.3 ២១.៣.២.េរៀបចំ្របកាសស្

្របកាសស� ីពីចំណោត់ថោ�ក់

រោជធានី េខត� ្រត�វបាន

និងដោក់ឲ្យអនុវត�

រោជធានី េខត�

េសចក�ី្រពាង្របកាស្រត�វ

អ.ហ.ក

សស ៣. ្របកាសស� ីពីចំណោត់

មិនទាន់មាន

្របកាស

រដ�

តីពីចំណោត់ថោ�ក់មុខងោរ

ថោ�ក់មុខងោរស្រមាប់រដ�បាល

ស្រមាប់រដ�បាលរោជធានី

រោជធានី េខត� ្រត�វបានេរៀបចំ

ស្រមាប់រដ�បាលរោជធានី

លរោជធានី េខត� ្រត�វបាន

េខត� (៣៥%)

និងដោក់ឲ្យអនុវត�

េខត� ្រត�វបានដោក់្របជុំ

េរៀបចំ និងដោក់ឲ្យអនុវត�

ពិភាក្សោៃផ�ក�ងកសហវ
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្របកាស

រដ�បា

្របកាស

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

21.3.5 ២១.៣.១. ដោក់ឱ្យដំេណ�រ

FMWG

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

សស១២. ្រកសួង-សា�ប័នយោ៉ង

ឆា�ំ២០២០៖ម៉ូឌុល

្រកសួងេសដ�កិច�និង

្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��

េឈា�ះអ�កេ្រប�្របាស់មុខ

្រគប់្រកសួង-សា�ប័ន មាន

-របាយ

ការមុខងោរេរៀបចំែផនការ

តិច២ ្រត�វបានដោក់ឱ្យេ្រប�្របាស់

ស�� លចំនួន ៦, និង

ហិរ��វត�� និង

វត�� និង ្រកសួងព័ត៌មាន

ងោរេរៀបចំែផនការថវ�កា

ដំេឡ�ង មុខងោរេរៀបចំ

ការណ៍វឌ្ឍន

ថវ�កា និង លទ�កម�េពញ

មុខងោរេរៀបចំែផនការថវ�កា និង

ម៉ូឌុលេរៀបចំ

្រកសួងព័ត៌មាន ្រត�វ

្រត�វបានដោក់ឱ្យអនុវត�

និង មុខងោរលទ�កម�

ែផនការថវ�កា និង មុខ

ភាព/ របាយ

ែផនការថវ�កា និង

បានដោក់ឱ្យេ្រប�

សាកល្បងេល� មុខងោរ

េពញេលញ ៃន្រគប់

ងោរលទ�កម�េពញេលញ

ការណ៍លទ�

និងហិរ��វត�� , ្រកសួង

ម៉ូឌុលលទ�កម�

្របាស់មុខងោរេរៀបចំ

េរៀបចំែផនការថវ�កា និង

្រកសួង-សា�ប័ន ្រត�វបាន

ស្រមាប់ការ េ្រប�្របាស់

ផល

ព័ត៌មាន និងអង�ភាពពាក់ព័ន�

េពញេលញបាន

ែផនការថវ�កា និង

មុខងោរលទ�កម�េពញេលញ កំណត់រួចរោល់

សាកល្បង

-ឯកសារ

ប�� ប់ការអភិវឌ្ឍន៍

មុខងោរលទ�កម�

គតិយុត�ិ/

េពញេលញ

្របកាសដោក់ឱ

េលញ េនៅ្រកសួងេសដ�កិច�

21.3.6 ២១.៣.២. សិក្សោទីតាំង

មុខងោរលទ�កម�េពញេលញ

សស១៣. មានេហដោ�រចនោសម្

េនៅឆា�ំ ២០២០៖

និង ដំេឡ�ងេហដោ�រចនោសម្

ព័ន�បេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន

ព័ន�បេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន

្រគប់្រកសួង-សា�ប័ន

របាយការណ៍

មានេហដោ�រចនោសម្ ផលៃនការដោក់

អ�កេ្រប�្របាស់មុខងោរ

ទទួលបាន ការដំេឡ�ង

វឌ្ឍនភាព/

(បណោ
� ញតភា�ប់, ឧបករណ៍អ�ក

ព័ន�បេច�ក វ�ទ្យោ

ដំេឡ�ងេហដោ�រចនោសម្

េរៀបចំែផនការថវ�កា និង

ឧបករណ៍ស្រមាប់អ�កេ្រប�

របាយ

(បណោ
� ញតភា�ប់,

េ្រប�្របាស់) ្រគប់្រគាន់ស្រមាប់

ព័ត៌មាន ស្រមាប់

ព័ន�បេច�ក វ�ទ្យោ

មុខងោរលទ�កម� េនៅ

្របាស់ និងបណោ
� ញតភា�ប់

ការណ៍លទ�

ឧបករណ៍អ�កេ្រប�្របាស់)

ការដោក់ឱ្យេ្រប�្របាស់មុខងោរ

ការអនុវត�េនៅ

ព័ត៌មាន ស្រមាប់ការ

្រកសួង-សា�ប័ន ្រត�វបាន

ស្រមាប់ការដោក់ឱ្យេ្រប�

េរៀបចំែផនការថវ�កា និង មុខ

្រកសួង-សា�ប័ន,

ដោក់ឱ្យេ្រប�្របាស់មុខ

ចុះសិក្សោ និង គូសប�ង់

ងោរេរៀបចំែផនការថវ�កា

្របាស់មុខងោរេរៀបចំ

ងោរលទ�កម�េពញេលញ េនៅ

មន� ីរ សហវ, រត

ងោរទាំង២ថ�ី េនៅ

រួចរោល់ស្រមាប់តភា�ប់មក

និងមុខងោរលទ�កម�េពញ

ែផនការថវ�កា និង មុខ

្រកសួង-សា�ប័ន

នោគារ, អគ�នោយកដ្ ្រកសួង-សា�ប័ន

មជ្ឈមណ�លទិន�ន័យ

េលញ

េនៅ្រកសួង-សា�ប័ន

របាយការណ៍លទ�

◌្យេ្រប�្របាស់

ទីតាំងការដោ�ន និងទីតាំង

ងោរលទ�កម�េពញេលញ

FMWG

ឋានគន� ឹះ កសហវ ,
និង អង�ភាពថវកា
�
ឣណោប័កេផ�រសិទិ �

21.3.7
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ស្រមាប់ការេ្រប�្របាស់មុខ

ផល

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

21.4

២១.៤. ព្រងង
ឹ េល�សមត�
ភាពអ�កេ្រប�្របាស់ និង
្របព័ន� FMIS

FMWG

សច ៥.

ឆា�ំ ២០២០៖ ម�ន� ី

ចំនួនម�ន� ីរោជការ ឬ

ចំនួនម�ន� ីរោជការែដលេ្រប�្របាស់

បេងោ�លេនៅតាម រត

ចំនួន្រកសួង-សា�ប័ន

អ.រ.ជ

្របព័ន� FMIS ្រត�វបានព្រងឹង

នោគារ មន� ីរេសដ� -

ែដលទទួលបាន

អគ�.ពាក់ព័ន�

សមត�ភាពតាមរយៈការបណ�ះ

កិច� និងហិរ��វត�� ,

ការអភិវឌ្ឍសមត�

បណោ
� លវ�ជោ�ជីវៈ និង ការអនុវត�

្រកសួង-សា�ប័ន និង

ភាពបែន� មក��ងការ

អ.ថ

្រកសួង សា�ប័ន

ការងោរជោក់ែស� ង

អង�ភាពថវ�កា
ឣណោប័កេផ�រសិទិ �

េ្រប�្របាស់្របព័ន�
FMIS

ចំនួន ២០០ រូប
ទទួលបានការ
អ.រ.ជ

សច ៦.

បំប៉នសមតភាព

ពុំទាន់មាន្រកសួង

អ.គ.ហ

លទ�ភាពៃនការកត់្រតាចំណោយ

អ.ស.ប

ថវ�កាៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ក�ង្របព័ន�

ថវ�កាៃដគូ្រសបតាម

FMWG

FMIS

មាតិកាថវ�ការដ�

្រកសួង សា�ប័ន

សា�ប័នអនុវត�

- របាយការណ៍បូក
សរុបៃនការអនុវត�

- របាយការណ៍លទ�
ភាព និងែផនការ
ស្រមាប់អភិវឌ្ឍន៍ការ
កត់្រតាក��ង្របព័ន�
FMIS
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ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

FMWG
អ.ថ
អ.រ.ជ

សច ៧.

ឆា�ំ ២០២០៖

របាយការណ៍ហិរ��

របាយការណ៍ តាមដោនេល�ការ

របាយការណ៍ និង

វត�� របាយការណ៍

អនុវត�ថ វ�កាេនៅក��ង្របព័ន� FMIS

តារោងឧបសម�័ន�

តាមដោន្របតិបត�ិការ

អ.ហ.ក

្រត�វបានព្រងឹងគុណភាព, េធ��

ស្រមាប់ច្បាប់ទូទាត់

និង របាយការណ៍

អគ�.ពាក់ព័ន�

បច��ប្បន� ភាព និង អភិវឌ្ឍបែន� ម

្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យ

ត្រម�វការនោនោ ែដល

េនៅក��ង្របព័ន� FMIS

ែកលម� និង របាយ

នឹង្រត�វបានអភិវឌ្ឍ

ការណ៍ែដលជោ

បែន� មថ�ី និង អភិវឌ្ឍ

ត្រម�វការេ្រប�្របាស់

ែកលម�

្រកសួង សា�ប័ន

របស់្រកសួង-សា�ប័ន
និង មន� ីរេសដ�កិច�
និងហិរ��វត�� ្រត�វ
បានអភិវឌ្ឍបែន� ម
េនៅ ក��ង្របព័ន�
FMIS

ទំព័រ63

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

FMWG
អ.ថ
អ.រ.ជ
អគ�.ពាក់ព័ន�
្រកសួង សា�ប័ន

សច ៨.

េនៅឆា�ំ ២០១៩

- មជ្ឈមណ�លេដោះ

មានយន� ការ្របកបេដោយចីរភាព

មជ្ឈមណ�លេដោះ

្រសាយប�� ្រត�វ

ក��ងការ្រទ្រទង់គាំ្រទ និង

្រសាយប�� ្រត�វ

បានេ្រប�្របាស់

េដោះ្រសាយប��េល�ការេ្រប�

បានេរៀបចំ និងដោក់ឱ - ការ្រត�តពិនិត្យជោ

្របាស់្របព័ន� FMIS

◌្យដំេណ�រការ និង

្របចាំនូវឧបករណ៍បច្

េនៅឆា�ំ ២០២០

េចកវ�ទ្យោព័ត៌មានេនៅ

ឧបករណ៍បេច�ក

្រគប់អង�ភាពអ�កេ្រប�

វ�ទ្យោព័ត៌មានេនៅ

្របាស់្របព័ន� FMIS

្រគប់អង�ភាពអ�កេ្រប�
្របាស់្របព័ន� FMIS
្រត�វបានទទួលការ
្រទ្រទង់ និង ្រត�ត
ពិនិត្យជោ្របចាំ

អ.ថ

សច ៩.

ទិន�ន័យពីចំណោត់

- ការេរៀបចំ អនុវត�

អ.រ.ជ

ចំនួនចំណោត់ថោ�ក់្រត�វបានេ្រប�

ថោ�ក់មុខងោរ និង

និងការ្រត�តពិនិត្យ

អ.ហ.ក

្របាស់ស្រមាប់ការេរៀបចំថ វ�កា ,

ភូមិសា�ស� េនៅមាន

ថវ�កា្រត�វបានេ្រប�

FMWG

ការអនុវត�ថ វ�កា និងការ្រត�តពិនិ

ក្រមិត

្របាស់ចំណោត់មុខងោរ

ត្យតាមដោនថវកា
�

- ការកត់្រតាទិន�ន័យ
និងផលិតរបាយ
ការណ៍តាមចំណោត់
ថោ�ក់ថ វកា
�
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ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

FMWG

សច ១០.

ឆា�ំ២០២០៖

មជ្ឈមណ�លទិន�ន័យ្រត�វបាន

មជ្ឈមណ�ល

បេង��នសមត�-ភាព និងសុវត�ិភាព

ទិន�ន័យ្រទ្រទង់អ�ក

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េ្រប�្របាស់បានចំនួន
21.4.1 ២១.៤.១ សិក្សោរបាយ

១៦០០។ បានសិក្សោ
អ.រ.ជ

របាយការណ៍បូកសរុបៃនការអនុ

របាយការណ៍បូក

សូចនោករទី១៖ របាយ

សូចនោករទី២៖ពិនិត្យ

ប�� ីតាម

ការណ៍បូកសរុបៃនការអនុ

វត�ថ វ�កាៃដគូរ្រសបតាមមាតិកា

សរុបៃនការអនុវត�

ការណ៍បូកសរុបឆា�ំ N-1

សិក្សោរបាយការណ៍របស់

ដោន្រកសួង

វត�ថ វ�កាៃដគូរ្រសបតាម

ថវ�ការដ� ្រត�វបានសិក្សោ និងវោយ

ថវ�កាៃដគូ្រសបតាម

ៃនការអនុវត�ថ វ�កាៃដគូរ

អង�ភាពអនុវត�ថ វ�កាៃដគូរ

មាតិកាថវ�ការដ� េដ�ម្បីពិនិត្

តៃម� េដ�ម្បីឈានេទៅរកការកត់

មាតិកាថវ�ការដ�

្រសបតាមមាតិកាថវ�ការដ�

េដ�ម្បីេផ��ងផោ�ត់តាមទ្រម

ែដលបានេផ��

យលទ�ភាពការកត់្រតា

្រតាចំណោយថវ�កាៃដគូរអភិវឌ្ឍន៍

្រត�វបានេផ��រ មកអគ� .រត

ងរបាយការណ៍ែដលបាន

របាយការណ៍

ចំណោយថវ�កាៃដគូរ

ក��ង្របប័ន� FMIS។

អភិវឌ្ឍន៍ក�ង្របប័ន� FMIS។

(ពិន� : 0.8)

នោគារជោតិ

្របកាសជោទ្រមង់េឣយ
អង�ភាពអនុវត�ថ វ�កាៃដគូរ
េដ�ម្បីអនុវត�។
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សា�ប័ន

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

21.4.2 ២១.៤.២ ជំរុញការកត់្រតា

អ.រ.ជ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

ចំណោត់ថោ�ក់មុខងោរ្រត�វអនុវត�

ទិន�ន័យពីចំណោត់

-ទិន�ន័យពីចំណោត់

ចូលរួមជំរុញការកត់្រតា

ចូលរួមជំរុញការកត់្រតា

ចូលរួមជំរុញការកត់្រតា

របាយ

ចំណោត់ថោ�ក់មុខងោរនិងចំ

អនុេលាមតាម COFOG និង

ថោ�ក់មុខងោរ និង

ថោ�ក់មុខងោរ និង

ចំណោត់ថោ�ក់មុខងោរនិង

ចំណោត់ថោ�ក់មុខងោរនិង

ចំណោត់ថោ�ក់មុខងោរនិង

ការណ៍ចំ

ណោត់ថោ�ក់ភូមិសា�ស� ឱ្យ

្រសប តាម្របកាសេលខ៩៩៦

ភូមិសា�ស� េនៅមាន

ភូមិសា�ស� េនៅមាន

ចំណោត់ថោ�ក់ភូមិសា�ស� ឱ្យ

ចំណោត់ថោ�ក់ភូមិសា�ស� ឱ្យ

ចំណោត់ថោ�ក់ភូមិសា�ស� ឱ្យ

ណោត់ថោ�ក់

បានអនុវត�េពញេលញ

សហវ.្របក ចុះៃថ�ទ១
ី ១ ែខតុលា

ក្រមិត

ក្រមិត ការេរៀបចំ អនុ បាន្រសបតាមលិខិត

បាន្រសបតាមលិខិត

បាន្រសបតាមលិខិត

ថវ�កា

អនុេលាមតាម COFOG

ឆា�ំ២០១៧ ស� ីពីការដោក់ឱ្យអនុ

វត� និងការ្រត�តពិនិត្

បទដោ�នគតិយុត�ជោ

បទដោ�នគតិយុត�ជោ

បទដោ�នគតិយុត�ជោ

និងលិខិតបទដោ�នគតិយុត

វត�ចំណោត់ថោ�ក់មុខងោរៃនមាតិកា

យថវ�កា្រត�វបានេ្រប�

ធរមានក��ង្របព័ន� FMIS។

ធរមានក��ង្របព័ន� FMIS។

ធរមានក��ង្របព័ន� FMIS។

ជោធរមាន។

ថវ�ការបស់រដ�បាលថោ�ក់ជោតិនិង

្របាស់ចំណោត់មុខងោរ

រដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

-ការកត់្រតាទិន�ន័យ

ចំណោត់ថោ�ក់ភូមិសា�ស� ្រត�វបាន

និងផលិតរបាយ

អនុវត�េពញេលញ។ (ពិន� : 0.2)

ការណ៍តាមចំណោត់
ថោ�ក់ថ វ�កា។
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េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

21.4.3 ២១.៤.១.ព្រងង
ឹ សមត�
ភាពបែន� មដល់ ម�ន� ីេ្រប�
្របាស់្របព័ន� FMIS

FMWG

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

សស១៤. ចំនួនម�ន� ីអនុវត�

េនៅឆា�ំ ២០២០៖ មន្ ចំនួនម�ន� ីរោជការ ឬ

ម�ន� ី ៃន ្រកសួងេសដ�កិច�

'ម�ន� ីេ្រប�្របាស់្របព័ន�

របាយការណ៍

អ.ថ

្របព័ន� FMIS ទាំងចាស់ ទាំងថ�ី

្រតីបេងោ�លេនៅតាម

និងហិរ��វត�� និង ្រកសួង

FMIS យោ៉ងតិច ២០០ រូប

វឌ្ឍនភាព/

អ.ល.សា

្រត�វបានបណ�ះបណោ
� លព្រងីក

រតនោគារ មន� ីរេសដ�

្រកសួង

សមត�ភាពក��ងការេ្រប�្របាស់

កិច�និងហិរ��វត�� ,

ការអភិវឌ្ឍសមត�

៩០រូប បានទទួលការ

បណោ
� លបំប៉នគន� ឹះថ�ី

ការណ៍លទ�

សា�ប័ន

្របព័ន� FMIS ែដលជោមូលដោ�ន

្រកសួង-សា�ប័ន និង

ភាពបែន� មក��ងការ

បណ� ះបណោ
� លមុខងោរ

បែន� មេល�ការេ្រប�្របាស់

ផល

អគ�.ពាក់ព័ន�

ក��ងការគាំ្រទការេ្រប�្របាស់្របព័ន�

េ្រប�្របាស់្របព័ន�

េរៀបចំែផនការថវ�កា និង

្របព័ន� FMIS និង ការអនុ

FMIS

មុខងោរ លទ�កម�េពញ

វត�នីតិ វ�ធីត្រមង់ទិសថ�ី

FMIS េដោយរលូន

អង�ភាពថវ�កា
ឣណោប័កេផ�រសិទិ �

ចំនួន្រកសួង-សា�ប័ន
ែដលទទួលបាន

បានទទួលការបណ� ះ

ព័ត៌មាន ចំនួន្របមាណ

ចំនួន ២០០ រូប

េលញ ស្រមាប់េធ��ការអនុ

ទទួលបានការ

វត�សាកល្បង

របាយ

បំប៉នសមត�ភាព
ចំេណះដឹងថ�ីៗេល�
ការេ្រប�្របាស់្របព័ន�
FMIS

21.4.4 ២១.៤.២. តាមដោន វោយ

FMWG

សស១៥. ការអនុវត�ការងោរ

ឆា�ំ ២០២០៖ ម�ន� ី

អង�ភាព និង អ�កេ្រប�

ឧបករណ៍ស្រមាប់វោយ

របាយការណ៍្រត�តពិនិត្យ

អង�ភាព និង អ�កេ្រប�

របាយការណ៍

តៃម� និង េល�កទឹកចិត� ការ

្រកសួង

របស់្រក�មការងោរអនុវត�គេ្រមាង

អ�កេ្រប�្របាស់្របព័ន�

្របាស់្របព័ន� FMIS

តៃម�ការអនុវត�្របព័ន�

និង វោយតៃម�ការេ្រប�

្របាស់្របព័ន� FMIS ែដល

វឌ្ឍនភាព/

អនុវត�ការងោររបស់្រក�ម

សា�ប័ន

FMIS (FIWG) េនៅតាម

េនៅ ្រកសួងការ ងោរ

ែដលបុេរសកម� និង

FMIS េនៅ្រគប់អង�ភាព

្របាស់្របព័ន� FMIS េនៅ

បុេរសកម� និង ជោគំរូ

របាយ

្រកសួង-សា�ប័ន, មន� ីរសហវ, និង និង បណ�ះបណោ
� ល

ជោគំរូ ្រត�វបានេល�ក

អនុវត�គេ្រមាង FMIS

្រគប់

ទទួលបាននូវ ការេល�ក

ការណ៍លទ�

ទឹកចិត�

្រត�វបានេរៀបចំរួចរោល់

អង�ភាពអនុវត�គេ្រមាង

ទឹកចិត�ក�ងការេ្រប�្របាស់

ផល

FMIS

្របព័ន�

ការងោរអនុវត�គេ្រមាង
FMIS និង អ�ក េ្រប�្របាស់
្របព័ន� FMIS

អគ�.ពាក់ព័ន�

រតនោគារ ្រត�វបានព្រងឹងតាម
យុទសា
� �ស� ្រគប់្រគងការផោ�ស់ប�រ

វ�ជោ�ជីវៈ ទទួលបាន
ការេល�ក ទឹកចិត�
ជោសា�ប័នគំរូក�ងការ
អនុវត� ្របព័ន� FMIS
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េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

្រតីមាសទី១

លម� ិត

21.4.5 ២១.៤.៣. េរៀបចំ និង

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

FMWG

សស១៦. ្រពឹត�ិប្រតព័ត៌មាន,

ឆា�ំ ២០២០៖ សា�ប័

សា�ប័នពាក់ព័ន� អ�ក

-េសចក�ី្រពាង្រពឹត�ិប្រត

-្រពឹត�ិប្រតព័ត៌មានតម១

-្រពឹត�ិប្រតព័ត៌មានតម២

-្រពឹត�ិប្រតព័ត៌មានតម៣

-របាយ

ផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន ៃនការ

្រកសួង

ព័ត៌មាន វ�េដអូ និង Poster ្រត�វ

នពាក់ព័ន� អ�កេ្រប�

េ្រប�្របាស់្របព័ន� និង

ព័ត៌មានតម១ ឆា�ំ២០២១

ឆា�ំ២០២១ ្រត�វបានេបាះ

ឆា�ំ២០២១ ្រត�វបានេបាះ

ឆា�ំ២០២១ ្រត�វបានេបាះ

ការណ៍វឌ្ឍន

អនុវត�គេ្រមាង FMIS ឱ្យ

សា�ប័ន

បានផ្សព�ផ្សោយេនៅេល�េគហទំព័រ

្របាស់្របព័ន� និង

សាធារណជនទូេទៅ

របស់គេ្រមាង FMIS ្រត�វ

ពុម� និងផ្សព�ផ្សោយ និង

ពុម� និងផ្សព�ផ្សោយ

ពុម�ផ្សោយ និងផ្សព�ផ្សោយ

ភាព/ របាយ

បានទទួលដំណឹងពី

បានេរៀបចំរួចរោល់

េរៀបចំរួចរោល់្រពឹត�ិប្រត

-ព័ត៌មាន វ�េដអូ និង

-វ�េដអូ និង Poster ទាក់

ការណ៍លទ�

បានទទួលដំណឹងពី

FMIS តាមរយៈ

-ព័ត៌មាន វ�េដអូ និង

-ព័ត៌មាន វ�េដអូ និង

Poster ទាក់ទាញេល�ការ

ទាញេល�ការអនុវត�

ផល

វឌ្ឍនភាព គេ្រមាង

្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយនោនោ Poster ទាក់ទាញេល�ការ

Poster ទាក់ទាញេល�ការ

អនុវត�គេ្រមាង FMIS

គេ្រមាង FMIS ្រត�វបាន

-្រពឹត�ិប្រត

េរៀបចំនិងផ្សព�ផ្សោយ

ព័ត៌មាន

បានទូលាយ

អគ�.ពាក់ព័ន�

និង បណោ
� ញសង�ម េទៅ កាន់សា� សាធារណជនទូេទៅ
ប័នពាក់ព័ន� អ�កេ្រប�្របាស់្របព័ន�
និង សាធារណជនទូេទៅ

FMIS ជំហានទី២

អនុវត�គេ្រមាង FMIS

អនុវត�គេ្រមាង FMIS

្រត�វបានេរៀបចំនិង

តាមរយៈ្របព័ន�

្រត�វបានេរៀបចំនិង

្រត�វបានេរៀបចំនិង

ផ្សព�ផ្សោយេនៅេល�េគ

-ព័ត៌មាន

ផ្សព�ផ្សោយ

ផ្សព�ផ្សោយ េនៅេល� េគ

ផ្សព�ផ្សោយ េនៅេល�េគ

ហទំព័រ និងបណោ
� ញ

បច��ប្បន� ភាព

ហទំព័រ និងបណោ
� ញ

ហទំព័រ និងបណោ
� ញ

សង�ម្រត�វបានេធ��បច��ប្បន�

េនៅក��ងេគ

សង�ម្រត�វបានេធ��បច��ប្បន�

សង�ម្រត�វបានេធ��បច��ប្បន�

ភាព

ហទំព័រ និង

ភាព

ភាព

បណោ
�
ញសង�ម
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េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

21.4.6 ២១.៤.៤.ជំរុញ និង តាម
ដោនការអនុវត�របាយ

FMWG

សស១៧. របាយការណ៍តាមចំ

ឆា�ំ ២០២០៖

មានរបាយការណ៍

អ.រ.ជ

ណោត់ថោ�ក់ថ វ�កាទាំង ៧ ្រត�វបាន

របាយការណ៍ និង

តាមដោនេល�ការអនុ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

មានរបាយការណ៍តាមដោន មានរបាយការណ៍ស�ីពីការ
និង វោយតៃម�េល�ការអនុ

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

មានរបាយការណ៍

មានរបាយការណ៍

របាយ

ពិនិត្យគុណភាពេល�របាយ

ចំណោយថវ�កាតាមចំ

ចំណោយថវ�កាតាមចំ

ការណ៍តាម

ការណ៍តាមចំណោត់ថោ�ក់

អ.ថ

តាមដោនេល�ការអនុវត�េនៅក��ង

តារោងឧបសម�័ន�

វត�ការប��� ល

វត�ការប��� លព័ត៌មានចំ

ការណ៍ ចំណោយថវ�កា

ណោត់ថោ�ក់រដ�បាល េសដ�

ណោត់ថោ�ក់ គេ្រមាង មូល

ដោន/របាយ

ថវ�កាទាំង ៧ និង របាយ

្រកសួង

្របព័ន� FMIS និង ព្រងឹងគុណ

ស្រមាប់ច្បាប់ទូទាត់

ព័ត៌មានចំណោត់ថោ�ក់

ណោត់ថោ�ក់ថ វ�កា េដ�ម្បី

តាមចំណោត់ថោ�ក់ថ វ�កា

កិច� និង កម� វ�ធី ែដល

និធិ ភូមិសា�ស� និង មុខ

ការណ៍ពិនិត្

ការណ៍ហិរ��វត��េផ្សងៗ

សា�ប័ន

ភាព េដោយេធ��បច��ប្បន� ភាព និង

្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យ

ថវ�កា និង របាយ

បន� ជំរុញ ឱ្យការអនុវត�

ទាំង៧

បាន េធ��បច��ប្បន� ភាព និង

ងោរ ែដល បានេធ��បច��ប្បន�

យ គុណភាព

ការណ៍ស�ីពី ការពិនិត្

ចំណោត់ថោ�ក់ថ វ�កាបាន

អភិវឌ្ឍបែន� មេនៅក��ង

ភាព និង អភិវឌ្ឍបែន� ម

ការណ៍ែដលជោ

យគុណភាពេល�

េពញេលញក��ង្របព័ន�

្របព័ន� FMIS

េនៅក��ង្របព័ន� FMIS

ត្រម�វការេ្រប�្របាស់

របាយការណ៍

FMISេនៅឆា�ំ២០២០

ែដលផលិតេចញពី្របព័ន�
FMIS

អគ�.ពាក់ព័ន�

អភិវឌ្ឍបែន� មេនៅក��ង្របព័ន� FMIS ែកលម� និង របាយ

របស់្រកសួង-សា�ប័ន ចំណោយថវ�កាតាម
និង មន� ីរេសដ�កិច�

ចំណោត់ថោ�ក់ថ វ�កា

និងហិរ��វត��្រត�វ
បានអភិវឌ្ឍបែន� ម
េនៅក��ង្របព័ន� FMIS
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េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

21.4.7 ២១.៤.៥. េរៀបចំែក

FMWG

ស្រម�ល និង អភិវឌ្ឍ

អ.រ.ជ

បែន� មកម� វ�ធីក�� ក់ថ វ�កា

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

មានកម� វធ
� ីក�� ក់

មានកម� វធ
� ីក�� ក់ថ វកា
�

-មានកម� វធ
� ីក�� ក់ថ វកា
�

របាយការណ៍ និង

ថវ�កា េដ�ម្បីតាមដោន

ជំនោន់១ ែដលទទួលបាន

ជំនោន់១ ស្រមាប់ ដោក់ជូន ជំនោន់២ ែដល បាន

ចំណូល-ចំណោយ, ការតាមដោន

តារោងឧបសម�័ន�

ការអនុវត�ចំណូល -

ការ្រត�តពិនិត្យ និង ការ

ថោ�ក់ដឹកនោំ ពិនិត្យ មុននឹង

្រកសួង

្របតិបត�ិការ, ស� ិតិចំណូល-

ស្រមាប់ច្បាប់ទូទាត់

ចំណោយថវ�កា តាម

េផ��ងផោ�ត់ េល�ព័ត៌មាន

ផ្សព�ផ្សោយ និង ដោក់េ្រប�

សា�ប័ន

ចំណោយថវ�កាតាមមាតិកាថវ�កា

្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យ

្របព័ន� FMIS

និង ទិន�ន័យ េដោយអគ�

្របាស់ជោផ��វការេនៅ

តាមរយៈការេ្រប�្របាស់្របព័ន�

ែកលម� និង របាយ

នោយកដោ�នពាក់ព័ន�

្រកសួងសា�ប័ន និង អង�

FMIS

ការណ៍ែដលជោ

ភាពេ្រប�្របាស់្របព័ន� FMIS

ត្រម�វការេ្រប�្របាស់

-មាន ឯកសារត្រម�វការ

របស់្រកសួង-សា�ប័ន

ែកលម�បែន� ម និង

អ.ថ

អគ�.ពាក់ព័ន�

សស១៨. មានកម� វធ
ឆា�ំ ២០២០៖
� ីក�� ក់ថ វកា
�
ែដលបងោ���ការអនុវត�ថ វ�កា

និង មន� ីរេសដ�កិច�

លក�ខណ�បេច�កេទស

និងហិរ��វត��្រត�វ

ស្រមាប់អភិវឌ្ឍមុខងោរ

បានអភិវឌ្ឍបែន� ម

បែន� មថ�ីក�ង កម� វ�ធីក�� ក់

េនៅក��ង្របព័ន� FMIS

ថវ�កាជំនោន់ ២
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ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

មានកម� វធ
� ីក�� ក់ថ វកា
�

អភិវឌ្ឍមុខងោរបែន� មថ�ី

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

កម� វធ
� ីក�� ក់ថ វកា
� ជំនោន់

របាយការណ៍

២ ទទួលបានការព្រងឹង

វឌ្ឍនភាព/

្របព័ន� សុវត�ិភាព ស្រមាប់

របាយ

និង េធ��បច��ប្បន� ភាពរួចរោល់ ការេ្រប�្របាស់

ការណ៍លទ�
ផល

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

21.4.8 ២១.៤.៦.បេង��នការ្រទ្រទង់
គាំ្រទ ែថទាំ និង េដោះ
្រសាយប��េល�ការេ្រប�
្របាស់្របព័ន� FMIS

FMWG

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

សស១៩. មាននីតិ វធ
� ី និង មុខ

េនៅឆា�ំ ២០១៩

-មានយន� ការ និងនីតិ វធ
� ី

មានមជ្ឈមណ�លេដោះ

-ឯកសារ

ងោរថ�ីេនៅក��ងមជ្ឈមណ�លេដោះ

មជ្ឈមណ�លេដោះ

ៃនការ្រទ្រទង់ គាំ្រទ និង

្រសាយប�� (HelpDesk

គតិយុត�ិ

្រសាយប��ស្រមាប់្រទ្រទង់ គាំ្រទ ្រសាយប�� ្រត�វ

េដោះ្រសាយប��េល�ការ

Center) ែដល បានែក

-របាយ

បានេរៀបចំ និងដោក់ឱ

េ្រប�្របាស់្របព័ន� FMIS

លម� និង អភិវឌ្ឍមុខងោរ

ការណ៍វឌ្ឍន

◌្យដំេណ�រការ និង

ែដលបានេធ��បច��ប្បន� ភាព

ថ�ីបែន� ម េដ�ម្បីព្រងឹងេស

ភាព/ស� ិតិ

និង េដោះ្រសាយប��េល�ការ
េ្រប�្របាស់្របព័ន� FMIS

េនៅឆា�ំ ២០២០

ែកស្រម�លបែន� ម និង

ឧបករណ៍បេច�ក

ផ្សព�ផ្សោយ អនុវត�

វ�ទ្យោព័ត៌មានេនៅ

-មានរបាយការណ៍បូក

្រគប់អង�ភាពអ�កេ្រប�

សរុប្របចាំឆា�ំស�ីអំពីសា�ន

្របាស់្របព័ន� FMIS

ភាពៃនការ្រទ្រទង់ គាំ្រទ

្រត�វបានទទួលការ

និងេដោះ្រសាយប��

្រទ្រទង់ និង ្រត�ត

ែដលបានអនុវត�េនៅក��ង

ពិនិត្យជោ្របចាំ

ឆា�ំ២០២០
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វោកម�

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

21.4.9 ២១.៤.៧.បេង��ន និង

FMWG

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

សស២០. េហដោ�រចនោសម�័ន�បច្

ឆា�ំ២០២០៖

មានត្រម�វការ

ព្រងឹងសមត�ភាព និង

េចកវ�ទ្យោព័ត៌មានស្រមាប់

មជ្ឈមណ�ល

ស្រមាប់ព្រងឹង សមត� េរៀបចំគេ្រមាងដោក់

សុវត�ិភាព េហដោ� រចនោ សម

មជ្ឈមណ�លទិន�ន័យ និង

ទិន�ន័យ្រទ្រទង់អ�ក

ភាព និង សុវត�ិភាព

ព័ន�បេច�ក វ�ទ្យោ ព័ត៌មាន

មជ្ឈមណ�លសេ�ងោ�ះទិន�ន័យ

េ្រប�្របាស់បានចំនួន

របស់មជ្ឈមណ�ល

ស្រមាប់មជ្ឈមណ�ល

របស់គេ្រមាង FMIS ្រត�វបាន

ទិន�ន័យ និង មជ្ឈមណ�ល

ព្រងឹងសមត�ភាព និងសុវត�ិភាព

្រតីមាសទី៣

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

-មានឯកសារត្រម�វការ

-ឧបករណ៍បេច�ក វទ
� ្យោ

-មានរបាយការណ៍លទ�

-ឯកសារ

បេច�កេទសស្រមាប់

ស្រមាប់ព្រងឹងសមត�ភាព

ផលៃនការដោក់ដំេឡ�ង

ែផនការ/

ប��� លមជ្ឈមណ�ល

ព្រងឹងសមត�ភាព និង

និង សុវត�ិភាពរបស់

ឧបករណ៍បេច�ក វ�ទ្យោ

ឯកសារ

ទិន�ន័យក��ងស� ង់ដោរ

សុវត�ិភាពរបស់

មជ្ឈមណ�លទិន�ន័យ ្រត�វ

ស្រមាប់ព្រងឹងសមត�ភាព

ត្រម�វការ

១៦០០។ បានសិក្សោ ទិន�ន័យ េដ�ម្បីពឣច

្រគប់្រគងសុវត�ិភាពបេច�ក

មជ្ឈមណ�លទិន�ន័យ

បានដោក់ឱ្យេដញៃថ�

និង សុវត�ិភាពរបស់

-របាយ

និងែកលម�ចំណច
ុ

វ�ទ្យោព័ត៌មាន

-លក�ខណ�ត្រម�វការ,

-មានឯកសារស� ីពីត្រម�វ

មជ្ឈមណ�លទិន�ន័យ

ការណ៍វឌ្ឍន
ភាព/លទ�ផល

្រទ្រទង់អ�កេ្រប�្របាស់

ែផនការលម�ិតស្រមាប់ការ

្រតីមាសទី២

ឯកសារ

សេ�ងោ�ះទិន�ន័យរបស់

ខ�ះខោត ៃន្របព័ន�

បែន� មយោ៉ងតិច

លក�ខណ�េយោង និង

ការ និង តារោងចំណោយ

-មានយន� ការនិងេគាល

គេ្រមាង FMIS

សុវត�ិភាពរបស់

៥០០នោក់

វ�សាលភាពក��ងការចាប់

បា៉ ន់សា�ន់ និង ្រក�មហ៊ុន

នេយោបាយ្រគប់្រគងនិង

យក ISO/IEC:27001

ែដលមានសិទិក
� �ងការផ�ត់

េ្រប�្របាស់,ការេរៀបចំេហដ្

ស្រមាប់មជ្ឈមណ�ល

ផ�ង់េសវោកម� ស្រមាប់

ឋារចនោសម�័ន� និង ការ

ទិន�ន័យរបស់គេ្រមាង

ដោក់ជូនថោ�ក់ដឹកនោំ ពិនិត្យ

្រគប់្រគងហានិយភ័យ

មជ្ឈមណ�លទិន�ន័យ

FMIS ្រត�វបានកំណត់
រួចរោល់

និង េគាលការណ៍សេ្រមច ស្រមាប់គុណវឌ្ឍិ និង
បំេពញលក�ណៈក��ងការ
ចាប់យក
ISO/IEC:27001
ស្រមាប់មជ្ឈមណ�ល
ទិនន័យរបស់គេ្រមាង

21.4.10
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េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

២១.៥ ជំរុញការតាមដោន
្រត�តពិនិត្យការអនុវត�
គេ្រមាង FMIS ជំហាន ៣

FMWG
អ.ថ
អ.រ.ជ
អ.ហ.ក
អគ�.ពាក់ព័ន�
្រកសួង សា�ប័ន

សច ១១.

- េនៅឆា�ំ ២០២០

% ៃនការសេ្រមចសូ

ចំនួនសកម�ភាពសេ្រមចបាន

សកម�ភាព/សមិទ �

ចនោករ/អនុគេ្រមាង

េធៀបនឹងការេ្រគាង ក��ងមួយឆា�ំ

កម� ៩៩% សេ្រមច

និងសកម�ភាពគាំ្រទ

ក��ងក្រមិតគណៈកម�ការែក

បាន ក��ងជំហានទី ២

នោនោ តាមែផនការ

ទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សា

- មានែផនការ

្របចាំឆា�ំ

ធារណៈ

ព្រងីកការ អនុវត�
គេ្រមាង FMIS
ជំ

21.5.1

ី

ិ

21.5.2

21.5.3

22.1

២២.ព្រងង
ឹ ការអនុវត�

អ.រ.ជ

សគ ៤.

េនៅឆា�ំ ២០២០ ការ

កាលបរ�េច�ទៃនការ

្របព័ន�គណេនយ្យ ្របព័ន�

FMWG

ភាពទាន់េពលេវលាៃន ការបិទ

បិទប�� ិកា

បិទប�� ីគណេនយ្យ

កិច�ប�� ិកាគណេនយ្យ

គណេនយ្យ ្រត�វ

េធៀបនឹងការ�យ

បានេ្រប�្របាស់រយៈ

បរ�េច�ទ ថវកា
� ឬ

កត់្រតា និង្របព័ន�របាយ
ការណ៍ថ�ី

េពលពី ៦ែខេទៅ ៩ែខ ពី ១៨០ េទៅ ២៧០
ៃថ� ្រប្រកតីទិន
េ្រកាយការ�យបរ�េច�ទ
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ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

ក.ជ.គ

សគ ៥.

េនៅឆា�ំ ២០១៩

អ.រ.ជ

ក្រមិតអនុេលាមភាពៃន របាយ

ក្រមិតអនុេលាមភាព គណេនយ្យែដលេ្រប�

ការណ៍ហិរ��វត��តាមស� ង់ដោរ
IPSAS Cash Basis

IPSAS Cash
Basis េល�ស ៦0%

ចំនួនស� ង់ដោ

ក��ងការេរៀបចំរបាយ
ការណ៍ហិរ��វត��
អនុេលាមតាមស� ង់
ដោធារ-ណៈ IPSAS
Cash Basis េធៀប

អ.រ.ជ

សគ ៦.

េនៅឆា�ំ ២០២០ ការ

ឹ
ការផលិ
តរបាយ

ភាពទាន់េពលេវលាៃន ការ

េរៀបចំរបាយការណ៍

ការណ៍្រត�វ្រសបតាម

េរៀបចំរបាយការណ៍ហិរ��វត��

ហិរ��វត��ឆា�ំ ២០១៨

្រកបខណ�េពលេវលា

្រត�វបានរួចរោល់

កំណត់

ក��ង្រតីមាសទី ៤ ឆា�ំ
២០២០

22.1

២២.១. េរៀបចំ និងដោក់ឱ្យ

ក.ជ.គ

សច ១២.

យុទសា
� �ស� ស� ីពីការ

ចំនួនសកម�ភាព

អនុវត�ស�ង់ដោគណេនយ្យ

អ.រ.ជ

ភាគរយៃនការអនុវត�សកម�ភាព

អនុវត�ស�ង់ដោ

សេ្រមចបាន/ចំនួន

េនៅក��ងយុទសា
� �ស� សេ្រមចបាន

គណេនយ្យសាធារ

សកម�ភាពែដល

ណៈមូលដោ�នបង�រ

បានដោក់េចញេនៅ

សាធារណៈកម��ជោ

ក��ងយុទសា
� �ស�
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ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

22.1.1 ២២.១.១ ពិនិត្យអនុេលាម

NAC

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

សស ១. របាយការណ៍្រត�តពិនិត្

របាយការណ៍្រត�ត

មានជោលិខិត ែដល

របាយការណ៍្រត�តពិនិត្យ

របាយការណ៍្រត�តពិនិត្យ

មានជោលិខិត

ភាពៃនរបាយការណ៍ហិរ��

យអនុេលាមភាពៃនរបាយ

ពិនិត្យអនុេលាម

េផ��ជូនេទៅ GDNT

អនុេលាមភាពៃនរបាយ

អនុេលាមភាពៃនរបាយ

ែដលេផ��ជូន

វត��តាម ស� ង់ដោរIPSAS

ការណ៍ហិរ��វត��តាមស� ង់ដោ

ភាពតាមស� ង់ដោ

ការណ៍ហិរ��វត��តាមស� ង់

ការណ៍ហិរ��វត��តាមស� ង់

Cash Basis ក��ងឆា�ំ២០២០

IPSAS Cash Basis

IPSAS Cash Basis

ដោ IPSAS Cash Basis

ដោ IPSAS Cash Basis

ែផ�កេទៅេល� Check

ែដលផលិតេដោយអគ�

ែដលផលិតេដោយអគ�

Listបនោ�ប់ពីទទួល

នោយកដោ�នរតនោគារជោតិ

នោយកដោ�នរតនោគារជោតិ

ស្រមាប់ឆា�ំ២០១៩។

ស្រមាប់ឆា�ំ២០២០។

បាននូវរបាយ

េទៅ GDNT

ការណ៍ហិរ��វត��ពី
GDNT ២០១៩។

22.1.2 ២២.១.២ បន� េរៀបចំយុទ �

NAC

សស ២.យុទសា
� �ស� ៃនការអនុ

២០២០៖បានេរៀបចំ យុទសា
� �ស� ៃនការអនុ
និងេ្រគាងដោក់អនុ

យុទសា
� �ស� ៃនការអនុវត�

យុទសា
� �ស� ៃនការអនុវត�

យុទសា
� �ស� ៃនការអនុវត�

របាយ

វត�ស�ង់ដោ

ស� ង់ដោគណេនយ្យសា

ស� ង់ដោគណេនយ្យសា

ស� ង់ដោគណេនយ្យសា

ការណ៍
ផ្សព�ផ្សោយ

សា�ស� ៃនការអនុវត�ស�ង់ដោ

វត�ស�ង់ដោគណេនយ្យសាធារ

គណេនយ្យសាធារណៈកម��

ណៈកម��ជោមូលដោ�នបង�រឆា�ំ

ម័តេនៅេដ�មឆា�ំ

គណេនយ្យសាធារ

ធារណៈកម��ជោមូលដោ�ន

ធារណៈកម��ជោមូលដោ�ន

ធារណៈកម��ជោមូលដោ�ន

ជោមូលដោ�នបង�រឆា�ំ

២០១៩-២០៣១ ្រត�វបាន

២០២១

ណៈកម��ជោមូលដោ�ន

បង�រឆា�ំ ២០១៩-២០៣១

បង�រឆា�ំ ២០១៩-២០៣១

បង�រឆា�ំ ២០១៩-២០៣១

២០១៩-២០៣១

ផ្សព�ផ្សោយដល់្រគប់្រកសួងសា�ប័ន

បង�រឆា�ំ ២០១៩-

្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យ េដោយ

្រត�វបានទទួលការឯកភាព ្រត�វបានអនុម័តេដោយ

២០៣១ ្រត�វបានអនុ

អ�កជំនោញការ IMF។

េដោយឯកឧត�មអគ�

ម័ត និងផ្សព�ផ្សោយ

បណ�ិតសភាចារ្យ ឧបនោយ ផ្សព�ផ្សោយដល់្រគប់
រដ�ម�ន� ី។

ទំព័រ75

្របមុខរោជរដោ�ភិបាល និង

្រកសួងសា�ប័ន។

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

្រតីមាសទី១

លម� ិត

22.1.3 ២២.១.៣ េរៀបចំែផនការ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ
អំណះ

្រតីមាសទី៤

អំណោង

សស ៣.ែផនការសកម�ភាព

២០២០៖ យុទ �

ឯកសារែផនការ

េសចក�ី្រពាងែផនការ

េសចក�ី្រពាងចុងេ្រកាយៃន

ែផនការសកម�ភាពលម�ិត

ឯកសារ

សកម�ភាពលម�ិតេដ�ម្បីគាំ

លម�ិតេដ�ម្បីគាំ្រទេទៅេល�ការអនុ

សា�ស� ៃនការអនុ

សកម�ភាព

សកម�ភាពលម�ិ្រត�វបាន

ែផនការសកម�ភាពលម�ិត

េដ�ម្បីគាំ្រទេទៅេល�ការអនុ

ែផនការ

្រទេទៅេល�ការអនុវត�យុទ �

វត�យុទសា
� �ស� ៃនការែកទ្រមង់

វត�ស�ង់ដោ

វត�យុទសា
� �ស� ៃនការអនុ

សកម�ភាព

សា�ស�

គណេនយ្យសាធារណៈកម��ជោ

គណេនយ្យសាធារ

្រត�វបានេរៀបចំ និងដោក់ឱ្យអនុវត�

ណៈកម��ជោមូលដោ�ន

ទ្រមង់គណេនយ្យសា

បង�រឆា�ំ២០១៩ -

ធារណៈកម��ជោ ្រត�វបាន

២០៣១ ្រត�វបាន

ទទួលការឯកភាព េដោយ

េរៀបចំ

ឯកឧត�មអគ�បណ�ិតសភា

NAC

22.1.4 ២២.១.៤ េរៀបចំ និង

េរៀបចំ

្រត�វបានដោក់ឆ�ងកិច�
ពិេ្រគាះេយោបល់

វត�យុទសា
� �ស� ៃនការែក

សស ៤.សិកា�សាលាផ្សព�ផ្សោយ

របាយការណ៍ៃន

េរៀបចំ សិកា�សាលា

របាយ

ផ្សព�ផ្សោយការអនុវត�យុទ �

ការអនុវត�យុទសា
� �ស� ៃនការអនុ

សិកា�សាលា

ផ្សព�ផ្សោយ ការអនុវត�

ការណ៍ៃន

សា�ស� ៃនការអនុវត�ស�ង់ដោ

វត�ស�ង់ដោគណេនយ្យសាធារ

យុទសា
� �ស� ៃនការអនុវត�

សិកា�សាលា

គណេនយ្យសាធារណៈកម��

ណៈកម��ជោមូលដោ�នបង�រឆា�ំ

ស� ង់ដោគណេនយ្យសា

ជោមូលដោ�នបង�រឆា�ំ

២០១៩-២០៣១ និងែផនការ

ធារណៈកម��ជោមូលដោ�ន

២០១៩-២០៣១ និង

សកម�ភាពលម�ិតេដ�ម្បីគាំ្រទេទៅ

បង�រឆា�ំ ២០១៩-២០៣១

ែផនការសកម�ភាពលម�ិត

េល�ការអនុវត�យុទសា
� �ស� ្រត�វ

និងែផនការសកម�ភាព

េដ�ម្បីគាំ្រទេទៅេល�ការអនុ

បានេរៀបចំ

លម�ិតេដ�ម្បីគាំ្រទេទៅេល�

NAC

វត�យុទសា
� �ស�

22.1.5 ២២.១.៥ កំណត់ និង

ការអនុវត�យុទសា
� �ស�

NAC

សស ៥.ស� ង់ដោគណេនយ្យចំនួន ៣ ២០២០៖ស� ង់ដោចំនួន ស� ង់ដោចំនួន ៣

េរៀបចំស�ង់ដោគណេនយ្យ

េសចក�ី្រពាងទីមួយស� ង់ដោ

េសចក�ី្រពាងចុងេ្រកាយស�

គណេនយ្យស្រមាប់កត់្រតា ង់ដោគណេនយ្យស្រមាប់

សាធារណៈកម��ជោ្រសប

ចំណូលមិនេដោះដូរ ្រត�វ

តាមយុទសា
� �ស� ស� ង់ដោ

បានេរៀបចំ

គណេនយ្យ

ឯកសារស� ង់

ស្រមាប់កត់្រតាចំណូល

ដោ

កត់្រតាចំណូលមិនេដោះដូរ មិនេដោះដូរ ្រត�វបានអនុ
្រត�វបានដោក់ឆ�ងកិច�្របជុំ
ពិេ្រគាះេយោបល់

សាធារណៈកម��ជោមូលដោ�ន

ស� ង់ដោគណេនយ្យ

គណេនយ្យ

ម័ត ក��ងក្រមិត្រក�ម្របឹក្សោ

ស្រមាប់កត់

ជោតិគណេនយ្យ

្រតាចំណូល
មិនេដោះដូរ

បង�រ
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េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

22.1.5 ២២.១.៥ កំណត់ និង

សស ៥.ស� ង់ដោគណេនយ្យចំនួន ៣ ២០២០៖ស� ង់ដោចំនួន ស� ង់ដោចំនួន ៣

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

អំណះ

្រតីមាសទី៤

អំណោង
ឯកសារស� ង់

ស្រមាប់កត់្រតាសន� ិធិ

ដោ

កត់្រតាសន� ិធិ ្រត�វបាន

្រត�វបានអនុម័ត ក��ង

គណេនយ្យ

តាមយុទសា
� �ស� ស� ង់ដោ

ដោក់ឆ�ងកិច�្របជុំពិេ្រគាះ

ក្រមិត្រក�ម្របឹក្សោជោតិ

ស្រមាប់កត់

គណេនយ្យ

េយោបល់

គណេនយ្យ

្រតាសន� ិធិ

េសចក�ី្រពាងទីមួយស� ង់ដោ

េសចក�ី្រពាងចុងេ្រកាយស�

េរៀបចំស�ង់ដោគណេនយ្យ

េសចក�ី្រពាងចុងេ្រកាយស�

្រតីមាសទី៣
ស� ង់ដោគណេនយ្យ

NAC

េសចក�ី្រពាងទីមួយស� ង់ដោ

្រតីមាសទី២

ឯកសារ

គណេនយ្យស្រមាប់កត់្រតា ង់ដោគណេនយ្យស្រមាប់

សាធារណៈកម��ជោ្រសប

សន� ិធិ ្រត�វបានេរៀបចំ

សាធារណៈកម��ជោមូលដោ�ន
បង�រ
22.1.7 ២២.១.៥ កំណត់ និង

សស ៥.ស� ង់ដោគណេនយ្យចំនួន ៣ ២០២០៖ស� ង់ដោចំនួន ស� ង់ដោចំនួន ៣

NAC

េរៀបចំស�ង់ដោគណេនយ្យ

គណេនយ្យស្រមាប់កត់្រតា ង់ដោគណេនយ្យស្រមាប់

សាធារណៈកម��ជោ្រសប

ពីការលាត្រតដោងព៍ត៌

តាមយុទសា
� �ស� ស� ង់ដោ
គណេនយ្យ
សាធារណៈកម��ជោមូលដោ�ន
22.1.8

បង�រ

22.1.10
២២.២. េរៀបចំរបាយ

អ.រ.ជ

សច ១៣.

FMIS ឣចផលិត

អនុេលាមភាព, ភាព

ការណ៍ហិរ��វត��េចញ ពី

FMWG

មានរបាយការណ៍ហិរ��វត��ែដល

របាយការណ៍ហិរ��

ទាន់េពលេវលា និង

វត��រួមមានរបាយ

ការផលិតរបាយ
ការណ៍ពី្របព័ន� FMIS

FMIS ទាន់េពលេវលា

ពីការលាត្រតដោងព៍ត៌

ដោ

កត់្រតា ពីការលាត

មានរបស់ភាគីពាក់ព័ន�

គណេនយ្យ

មានរបស់ភាគីពាក់ព័ន�

្រតដោងព៍ត៌មានរបស់ភាគី

្រត�វបានអនុម័ត ក��ង

ស្រមាប់កត់

្រត�វបានេរៀបចំ

ពាក់ព័ន� ្រត�វបានដោក់ឆ�ង

ក្រមិត្រក�ម្របឹក្សោជោតិ

្រតាពីការ

កិច�ពិេ្រគាះេយោបល់

គណេនយ្យ

លាត្រតដោង
ព៍ត៌មាន

22.1.9

22.1

គណេនយ្យស្រមាប់កត់្រតា ឯកសារស� ង់

ផលិតេចញពី FMIS ្រសបតាម

្រសបតាមស� ង់ដោ

ស� ង់ដោគណេនយ្យសាធារណៈ

ការណ៍ចំណូល

គណេនយ្យសាធារណៈកម��

កម��ជោតាម្រកបខណ�េពលេវលា

ថវ�កានិងរបាយ

ជោ

កំណត់ែដលបានកំណត់

ការណ៍ចំណោយថវ�កា

ទំព័រ77

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

22.2.1 ២២.២.១.េរៀបចំរបាយ

អ.រ.ជ

ការណ៍ហិរ��វត��េចញ ពី

មានរបាយការណ៍ហិរ��វត��ែដល
ផលិតេចញពី FMIS ្រសបតាម

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

របាយការណ៍ហិរ��

របាយការណ៍ហិរ��

សូចនោករទី១៖ ប�� ប់ការ សូចនោករទី២៖ របាយ

សូចនោករទី៣៖ េសចក�ី

របាយ

វត�I� PSAS Cash

វត�I� PSAS Cash

េរៀបចំេសចក�ី្រពាងរបាយ

ការណ៍ហិរ��វត�� IPSAS

្រពាងៃនរបាយការណ៍

ការណ៍ហិរ��

Basis ឆា�ំ២០១៩

ការណ៍ហិរ��វត�� IPSAS

Cash Basisឆា�ំ២០១៩

ហិរ��វត�� IPSAS Cash

វត��អនុេលាម

FMIS ទាន់េពលេវលា

ស� ង់ដោគណេនយ្យសាធារណៈ

Basis ឆា�ំ២០១៨

្រសបតាមស� ង់ដោ

កម��ជោតាម្រកបខណ�េពលេវលា

្រត�វបានេរៀបចំេល�

Cash Basisឆា�ំ២០១៩

្រត�វបានេរៀបចំេល�មូលដ្

Basis ឆា�ំ២០២០ ្រត�វបាន តាមស� ង់ដោ

គណេនយ្យសាធារណៈ។

្របេស�រជោងមុន។

មូលដោ�ន្របព័ន�

និងប��� នេទៅពិេ្រគាះ

ឋាន្របព័ន� FMIS

េរៀបចំ និងប��� នេទៅ

IPSAS Cash

(ពិន� : 0.3)

FMIS

េយោបល់បែន� មជោមួយ

រួចរោល់េនៅ្រតីមាសទី ២

ពិេ្រគាះេយោបល់បែន� ម

Basis

្រក�ម្របឹក្សោជោតិគណេនយ្យ ឆា�ំ២០២១

ជោមួយ្រក�ម្របឹក្សោជោតិ
គណេនយ្យ

22.2.2 ២២.២.២ ែកលម�របាយ

អ.រ.ជ

ការណ៍ ហិរ��វត��្រសបតាម

របាយការណ៍ហិរ��វត��ឣច

របាយការណ៍ហិរ��

របាយការណ៍វោយ

របាយការណ៍ហិរ��វត��ឆា�ំ

របាយការណ៍

តៃម�ឬឯកសារេផ្សងៗ

២០១៩ តាមស� ង់ដោរ

វោយតៃម�ឬ

តាម IPSAS Cash

របស់ជំនោញការ

IPSAS Cash Basis ្រត�វ

ឯកសារេផ្ស

Basis

ែដលមានការទទួល

បានែកលម�

ងៗរបស់

ទទួលយកបាន្រសបតាម IPSAS វត��ឆា�ំ២០១៨ ្រសប

IPSAS Cash Basis។

Cash Basis។
(ពិន� : 0.2)

សា�ល់ជោអន� រជោតិ

ជំនោញការ
ែដលមាន
ការទទួល
សា�ល់ជោ
អន� រជោតិ

22.2.3 ២២.២.៣ ផលិតតារោង

អ.រ.ជ

តារោងឧបសម�័ន�ចំណូល

សូចនោករទី១៖ចូលរួម

សូចនោករទី១៖ចូលរួម

សូចនោករទី១៖ចូលរួម

ឧបសម�័ន�ចំណូល

ចំណោយស្រមាប់េរៀបចំច្បាប់

េរៀបចំផលិតនិងេធ��េតស�

េរៀបចំផលិតនិងេធ��េតស�

េរៀបចំផលិតនិងេធ��េតស�

ចំណោយភា�ប់តាមច្បាប់

ទូទាត់្របចាំឆា�ំ២០២១ ដល់

សាកល្បងនូវតារោងឧបសម្ សាកល្បងនូវតារោងឧបសម្

សាកល្បងនូវតារោងឧបសម្

ទូទាត់្របចាំឆា�ំ េចញពី

២០២៤ ឣចផលិតសាកល្បង

ព័ន�ចំណូល ចំណោយភា�ប់

ព័ន�ចំណូល ចំណោយភា�ប់

ព័ន�ចំណូល ចំណោយភា�ប់

្របព័ន�FMIS េទៅតាម ចំ

េចញពី្របព័ន� FMIS េទៅតាម

តាមច្បាប់ទូទាត់្របចាំឆា�ំ

តាមច្បាប់ទូទាត់្របចាំឆា�ំ

តាមច្បាប់ទូទាត់្របចាំឆា�ំ

ណោត់ថោ�ក់ៃនមាតិកាថវ�កា

ចំណោត់ថោ�ក់ៃនមាតិកាថវ�កាសំ

េចញពី្របព័ន� FMIS។

េចញពី្របព័ន� FMIS។

េចញពី្របព័ន� FMIS។

សំខោន់ៗ។

ខោន់ៗ។
(ពិន� : 0.2)

ទំព័រ78

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

22.2.4 ២២.២.៤ េរៀបចំ និងេផ��

អ.រ.ជ

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េសចក�ី្រពាងបឋមច្បាប់ទូទាត់

សូចនោករទី១៖ព្រងង
ឹ និង

សូចនោករទី១៖ព្រងង
ឹ និង

សូចនោករទី១៖ព្រងង
ឹ និង

Emailេផ��

ជូនឣជោ�ធរសវនកម�ជោតិ

ថវ�កាទូេទៅរបស់រដ�្របចាំឆា�ំ្រត�វ

ជ្រម�ញឱ្យ្រកសួង សា�ប័ន

ជ្រម�ញឱ្យ្រកសួង សា�ប័ន

ជ្រម�ញឱ្យ្រកសួង សា�ប័ន

ជូនេសចក�ី

នូវេសចក�ី្រពាងបឋមច្បាប់

បានេរៀបចំ និងេផ��ជូនឣជោ�ធរស

េរៀបចំរបាយការណ៏

េរៀបចំរបាយការណ៏

េរៀបចំរបាយការណ៏

្រពាងបឋម

ទូទាត់ថ វ�កាទូេទៅរបស់រដ�

វនកម�ជោតិអំឡ�ងេពលេធ��សវន

សេ្រមចទូទាត់ េដ�ម្បីេធ��

សេ្រមចទូទាត់ េដ�ម្បីេធ��

សេ្រមចទូទាត់ េដ�ម្បីេធ��

ច្បាប់ទូទាត់

្របចាំឆា�ំ អំឡ�ងេពលេធ��

កម�ប��ក់េល�េសចក�ី្រពាងច្បាប់

ការេផ��ងផោ�ត់។

ការេផ��ងផោ�ត់។

ការេផ��ងផោ�ត់។

ថវ�កាទូេទៅ

សវនកម�ប��ក់េល�េសចក�ី

ទូទាត់ថ វ�កា្របចាំឆា�ំក�ងរយៈេពល

សូចនោករទី២៖េរៀបចំ

របស់រដ�

៦ែខ បនោ�ប់ពីប�� ប់ការបិទប�� ី

និងេផ��ជូនឣជោ�ធរសវន

្របចាំឆា�ំ េទៅ

ចំណូល ចំណោយថវ�កា្របចាំឆា�ំ។

កម�ជោតិនូវេសចក�ី្រពាង

ឣជោ�ធរស

(ពិន� : 0.3)

បឋមច្បាប់ទូទាត់ថ វ�កា

វនកម�ជោតិ

្រពាងច្បាប់ទូទាត់ថ វ�កា
្របចាំឆា�ំក�ងរយៈេពល ៦ែខ
បនោ�ប់ពីប�� ប់ការបិទប�� ី
ចំណូល ចំណោយថវ�កា

ទូេទៅរបស់រដ�្របចាំឆា�ំ។

្របចាំឆា�ំ។

22.2.5
22.2.6
22.3

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

២២.៣. េរៀបចំរបាយ

អ.ហ.ក

សច ១៤.

របាយការណ៍អនុវត�

FMIS ឣចផលិត

ការណ៍អនុវត�ថ វ�កា្របចាំែខ

FMWG

្រកសួង សា�ប័ន មានរបាយ

ថវ�កាេ្រកៅ FMIS

របាយរណ៍អនុវត�

ការណ៍អនុវត�ថ វកា
�

តាម្រកសួង សា�ប័ន

ថវកា
� តាមត្រម�វការ

្រតីមាស ឆមាស និងឆា�ំ
តាម FMIS

្រកសួង សា�ប័ន

របស់្រកសួង សា�ប័ន
និងរដ�បាលថោ�ក់
េ្រកាមជោតិ

ទំព័រ79

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

22.3.1 ២២.៣.១.កត់្រតា

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

សស ៤. េសៀវេភៅថវកា
� , ការ

េសៀវេភៅថវកា
� ,

្របព័ន� FMIS កត់

េសៀវេភៅថវកា
� , ឧបត�ម�

ការឧបត�ម�ធនថវកា
� ្រតី

ការឧបត�ម�ធនថវកា
� ្រតី

ការឧបត�ម�ធនថវកា
�

េសៀវេភៅថវ�កា្របចាំឆា�ំ ,

ឧបត�ម�ធនថវ�កា , ការបែង�រ

ឧបត�ម�ធនថវ�កា ,

្រតាេសៀវេភៅថវ�កា ,

ធនថវ�កា

មាសទី២, ការបែង�រឥណ

មាសទី៣, ការបែង�រឥណ

្រតីមាសទី៤, ការបែង�រ

ការឧបត�ម�ធនថវ�កា , ការ

ឥណទាន និងការបែន� មឥណ

បែង�រឥណទាន និង

ឧបត�ម�ធនថវ�កា ,

ស្រមាប់រដ�បាលថោ�ក់

ទាន និងការបែន� មឥណ

ទាន និងការបែន� មឥណ

ឥណទាន និងការបែន� ម

េសៀវេភៅ

បែង�រឥណទាន និងការ

ទានរបស់រដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ បែន� មឥណទាន

បែង�រឥណទាន និង

េ្រកាមជោតិ ្រត�វបានកត់

ទានរបស់រដ�បាលថោ�ក់

ទានរបស់រដ�បាលថោ�ក់

ឥណទានរបស់រដ�បាល

ថវ�កា ,
ឧបត�ម�ធន

បែន� ម

អ.ហ.ក

ឥណទានេនៅ

្រត�វបានកត់្រតាេនៅក��ង្របព័ន�

ក��ង្របព័ន� FMIS (៥០%)

FMIS

្រតីមាសទី ១

្របព័ន� FMIS
កត់្រតា

របស់រដ�បាលថោ�ក់

បែន� មឥណទានរបស់ ្រតាេនៅក��ង្របព័ន� FMIS

េ្រកាមជោតិ ្រត�វបានកត់

េ្រកាមជោតិ ្រត�វបានកត់

ថោ�ក់េ្រកាមជោតិ ្រត�វបាន

េ្រកាមជោតិ កត់្រតា

រដ�បាលថោ�ក់េ្រកាម

្រតាេនៅក��ង្របព័ន� FMIS

្រតាេនៅក��ង្របព័ន� FMIS

កត់្រតាេនៅក��ង្របព័ន� FMIS ថវ�កា , បែង�រ

ក��ង្របព័ន� FMIS

ជោតិ

ឥណទាន
និងបែន� ម

22.3.2 ២២.៣.២.ផលិតរបាយ
ការណ៍្របចាំ

អ.ហ.ក

្រតីមាស

សស ៥. របាយការណ៍អនុវត�

មិនទាន់មាន

ថវកា
� ្របចាំ្រតីមាស ឆមាស និង

ឆមាស និង្របចាំឆា�ំពី្របព័ន�
FMIS (៥០%)

្របព័ន� FMIS ឣច
ផលិតរបាយរណ៍អនុ

របាយការណ៍អនុវត�ថ វ�កា

របាយការណ៍អនុវត�ថ វ�កា

របាយការណ៍អនុវត�ថ វ�កា

របាយការណ៍អនុវត�ថ វ�កា

របាយ

្របចាំ្រតីមាស ទី១ របស់

្របចាំ្រតីមាស

្របចាំ្រតីមាសទី៣ របស់

្របចាំ្រតីមាសទី៤ និងឆា�ំ

ការណ៍អនុ

ឆា�ំរបស់រដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

វត�ថ វ�កា រដ�បាល

រដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

ឆមាសរបស់រដ�បាលថោ�ក់

រដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

របស់រដ�បាលថោ�ក់េ្រកាម

វត�ថ វ�កា

ផលិតេចញពី FMIS

ថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

ផលិតេចញពី FMIS

េ្រកាមជោតិ ផលិតេចញពី

ផលិតេចញពី FMIS

ជោតិ ផលិតេចញពី FMIS

្របចាំ្រតីមាស

FMIS
22.3.3
22.3.4
22.3.5
23.1

២៣.ព្រងឹងការ្រគប់ ្រគង

អ.ទ.ជ

សគ ៦.

ពុំទាន់មាន្របព័ន�

របាយការណ៍បូក

្រទព្យហិរ��វត�� និង្រទព្យ

អ.រ.ជ

មានរបាយការណ៍បូកសរុប

បូកសរុបរួម ខណៈ

សរុប្រទព្យសម្បត�ិ

មិនែមនហិរ��វត��

្រកសួង

្រទព្យសម្បត�ិរដ� (Consolidation ែដល្រកសួង សា�ប័

សា�ប័ន

ទី២ និង

report)ក្រមិតរដោ�ភិបាល
េដោយែចកជោ្របេភទ និងចំនួន

្រត�វបូកសរុបក��ង

នមួយចំនួនបាន

ក្រមិតរដោ�ភិបាល

អភិវឌ្ឍ្របព័ន�

និងក្រមិត្រកសួង ស្

ស្រមាប់ការ្រគប់្រគង ថោប័ន
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ឆមាស និង

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

23.1

២៣.១ េរៀបចំ និងដោក់

អ.ទ.ច

សច ១៥.

ច្បាប់ស�ីពីការ

លិខិតបទដោ�នគតិ

ឱ្យអនុវត�យន� ការ និង

អ.រ.ជ

លិខិតបទដោ�នគតិយុត� ស្រមាប់

្រគប់្រគង ការេ្រប�

យុត� ្រត�វបានអនុម័ត

បទដោ�នគតិយុត�្រគប់

្រកសួង សា�ប័ន

្រគង្រគង និងចាត់ែចង្រទព្យ

្របាស់ និងការ

សម្បត�ិរដ�

ចាត់ែចង ្រទព្យ

្រគង្រទព្យរដ�សម្បត�ិរដ�

សម្បត�ិរដ�
23.1

សច ១៦.

ភាគរយបណ� កម�

១៥%ៃនបណ� កម�

ភាគរយៃនការេរៀបចំ បណ� កម�

សិទិ្រ� ទព្យសម្បត�ិរដ�

សិទិម
� ិនទាន់បានចុះ

សិទិ្រ� ទព្យសម្បត�ិរដ�

(ថោ�ក់ជោតិចំនួន និង

ប�� ី (ដីធ�ី)សរុប នឹង

ថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

្រត�វេរៀបចំ

ចំនួន) ្រត�វបាន
23.1

23.1

សច ១៧.

- ច្បាប់ស�ីពីការ

ការឯកភាព និងដោក់ឱ

េរៀបចំឯកសារេគាល

្រគប់្រគង ការេ្រប�

◌្យ អនុវត�េដោយ

(Blueprint) ស� ីពីការ្រគប់្រគង

្របាស់ និងការ

ថោ�ក់ដឹកនោំ កហសវ

្រទព្យសម្បត�ិរដ� (Nonfinancial

ចាត់ែចង ្រទព្យ

Asset)

សម្បត�ិរដ�

សច ១៨.

ពុំទាន់មានការ

្របកាស្រត�វបានអនុ

ក្រមិតទំហំ្រទព្យសកម�

កំណត់ជោក់លាក់

ម័ត

រយៈេពលែវង (Fixed Asset
Threshold) ្រត�វបានកំណត់/
ចាត់ថោ�ក់
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ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

23.1.1 ២៣.១.១.េរៀបចំ្របកាស

'អ.ទ.ច.

០២បែន� ម គាំ្រទច្បាប់ស�ីពី

សស.៧. លិខិតបទដោ�នគតិយុត�
ស្រមាប់្រគង្រគង និងចាត់ែចង

ការ្រគប់្រគង ការេ្រប�្របាស់
និងការចាត់ែចង ្រទព្យ
សម្បត�ិរដ�

្រតីមាសទី១

'អ.ទ.ច.

កម�សិទិម
� ិនទាន់បានចុះ

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

អំណោង

លិខិតបទដោ�នគតិ

.្របកាសស� ីពី ការដោក់ឱ្យ

.្របកាសស� ីពី វធា
� ន និង

.្របកាសស� ីពី វធា
� ន និង

.្របកាសស� ីពី វធា
� ន និង

២០២១៖

្រគប់្រគង ការេ្រប�

យុត� ្រត�វបានអនុម័ត

េ្រប�្របាស់េសៀវេភៅ

នីតិ វ�ធីេធ��នីត្យោនុកូលកម�

នីតិ វ�ធីេធ��នីត្យោនុកូលកម�

នីតិ វ�ធីេធ��នីត្យោនុកូលកម�

្របកាសចំនួន

្រទព្យសម្បត�ិរដ� (្របកាស២)

្របាស់ និងការ

ែណនោំ ស�ីពី វ�ធាន និងនីតិ

េឡ�ង វ�ញៃនកិច�សន្យោឬ

េឡ�ង វ�ញៃនកិច�សន្យោឬ

េឡ�ង វ�ញៃនកិច�សន្យោឬ

- ្របកាសស� ីពី ការដោក់ឱ្យេ្រប�

ចាត់ែចង ្រទព្យ

វធីៃនការេរៀបចំប�� ី

កិច�្រពមេ្រព�ងែដលមិន

កិច�្រពមេ្រព�ងែដលមិន

កិច�្រពមេ្រព�ងែដលមិន

្របាស់េសៀវេភៅែណនោំ ស�ីពី វ�ធាន

សម្បត�ិរដ�

សារេព�ភណ�្រទព្យសម្បត�ិរដ� មានការឯក ភាពពី .កសហ មានការឯក ភាពពី .កសហ មានការឯក ភាពពី .កសហ

សារេព�ភណ�្រទព្យសម្បត�ិរដ�

អំណះ

្រតីមាសទី៤

ច្បាប់ស�ីពីការ

និងនីតិវធីៃនការេរៀបចំប�� ី
23.1.2 ២៣.១.២.ការេរៀបចំបណ�

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

វ. េដោយ្រពាងក្រមិត.អទច. វ. ដោក់ឆ�ងថោ�ក់ដឹកនោំ .ក
សហវ.

២បែន� ម

វ. ្រត�វបានដោក់ឱ្យអនុវត�

សស.៨.ភាគរយៃនការេរៀបចំ

ភាគរយបណ� កម�

១៥%ៃនបណ� កម�

េសចក�ី្រពាងែផនការ

.ចំនួនបណ� កម�សិទិម
� ិន

.េរៀបចំ និងអនុវត�កិច�ការ

១៥%ៃនបណ� កម�សិទិម
� ិន

របាយ

បណ� កម�សិទិ្រ� ទព្យសម្បត�ិរដ�

សិទិ្រ� ទព្យសម្បត�ិរដ�

សិទិម
� ិនទាន់បានចុះ

សកម�ភាព ្រត�វបាន

ទាន់បានចុះប�� ី (ដីធ�ី)

ទូេទៅជំរុញឱ្យសេ្រមចបាន

ទាន់បានចុះប�� ី (ដីធ�ី)

ការណ៍្របចាំ

(ថោ�ក់ជោតិចំនួន និង

ប�� ី (ដីធ�ី)សរុប នឹង

េរៀបចំក្រមិតនោយកដោ�ន

សរុប ្រត�វបានបូកសរុប

១៥%ៃនបណ� កម�សិទិម
� ិន

សរុប ្រត�វបានេរៀបចំ

ឆា�ំ

ថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

្រត�វេរៀបចំ

- ែផនការសកម�ភាព្រត�វ

ទាន់បានចុះប�� ី (ដធ
ី �ី)

ស� ីពីការ

បានេរៀបចំ

សរុប

្រគប់្រគង

ប�� ីដីធ�ីៃន្រទព្យសម្បត�ិរដ�

ចំនួន) ្រត�វបាន
េរៀបចំ

្រទព្យសម្បត�ិ

សស.៩.េរៀបចំឯកសារេគាល

- ច្បាប់ស�ីពីការ

ការឯកភាព និងដោក់ឱ

-សមាសភាព្រក�មការងោរ

-េរៀបចំេសចក�ី្រពាងឯក

រដ ឆ
-ឯកសារទស្សនោទានៃនកា របាយការណ៍

េគាល (Blueprint) ស� ីពី

(Blueprint) ស� ីពីការ្រគប់្រគង

្រគប់្រគង ការេ្រប�

◌្យ អនុវត�េដោយ

្រត�វបានេរៀបចំ

សារទស្សនោទានៃនការ

េរៀបចំឯកសារេគាល ្រត�វ

ការ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ�

្រទព្យសម្បត�ិរដ� (Nonfinancial

្របាស់ និងការ

ថោ�ក់ដឹកនោំ កហសវ

េរៀបចំឯកសារេគាល

បានេរៀបចំ

Asset)

ចាត់ែចង ្រទព្យ

-េសចក�ី្រពាងមាតិកាៃន

សម្បត�ិរដ�

ឯកសារេគាល

23.1.3 ២៣.១.៣.េរៀបចំឯកសារ

'អ.ទ.ច.

(Nonfinancial Asset)

23.1.4 ២៣.១.៤.េរៀបចំសំេណ�សុំ
"េគាលការណ៍េល�ការ
កំណត់ៃថ�ឈ� លជួល និង
លក�ខណ�ៃនកិច�សន្យោជួល
្រទព្យសម្បត�ិរដ�" ពីថោ�ក់

'អ.ទ.ច.

សស.១០.េគាលការណ៍្រត�វបាន

សំេណ�្រពាង ្រត�វ

េរៀបចំដោក់ជូនរោជរដោ�ភិបាល ពិនិត្យ

បានប��� លេទៅថោ�ក់

និងសេ្រមច (ការសេ្រមចបន� នីតិ វ�ធី
ឬមិនទាន់ឣ្រស័យេល�ថោ�ក់ដឹកនោំ .
កសហវ.)

េគាលការណ៍ផ�វការ

េរៀបចំ្រពាងេគាលការណ៍
និងេស� �សុំការសេ្រមចពី

.បនោ�ប់ពីបានការសេ្រមច

.្រក�មហ៊ុនវោយតៃម�អចល

.្រក�មការងោរពិនិត្យលទ�

ជោេគាលការណ៍របស់រោជរដ្ ្រទព្យនឹងសិក្សោវោយតៃម�

ផលវោយតៃម�ទីតាំងដោក់
ជួល

ដឹកនោំ កាលពីឆា�ំ

ថោ�ក់ដឹកនោំ .កសហវ. និង

ឋាភិបាល

កំណត់ៃថ�ជួល មូលដោ�ន

២០២០

រោជរដោ�ភិបាល

.អទច.នឹងេរៀបចំលិខិត

េទៅតាមទីតាំងៃនកិច�សន្យោ .កសហវ.នឹងបន� នីតិ វ�ធី

ប��� នប�� ីេឈា�ះទីតាំង
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េទៅឣជោ�ធរកាន់កាប់

េគាលការណ៍

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

23.1.5 ២៣.១.៥.ចុះ្រត�តពិនិត្យ

'អ.ទ.ច.

សស.១១.របាយការណ៍ស�ីពីការ្រត�ត

របាយការណ៍ឆា�ំ ២០២០

ពិនិត្យតាមដោនេល�្របសិទភា
� ពៃន

តាមដោនេល�្របសិទភា
� ពៃន

ការអនុវត�កិច�សន្យោ និងេសៀវេភៅ

ការអនុវត�កិច�សន្យោ និង

បន�� កៃនសម្បទាន្រទព្យសម្បត�ិសា

េសៀវេភៅបន�� កៃនសម្បទាន

ធារណៈរបស់រដ� ្រត�វបានេរៀបចំ

្រទព្យសម្បត�ិសាធារណៈ
របស់រដ�

23.1.6 ២៣.១.១ េរៀបចំ និងដោក់ឱ

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េសចក�ី្រពាងរបាយការណ៍

េសចក�ី្រពាងរបាយការណ៍

របាយការណ៍បូកសរុបចុះ

របាយការណ៍

ចុះ្រត�តពិនិត្យតាមដោនៃន

ចុះ្រត�តពិនិត្យតាមដោនៃន

្រត�តពិនិត្យតាមដោនៃន

វឌ្ឍនភាព

ការអនុវត�កិច�សន្យោ និង

ការអនុវត�កិច�សន្យោ និង

ការអនុវត�កិច�សន្យោ និង

្របចាំឆា�ំ

េសៀវេភៅបន�� ក ក��ង្រតី

េសៀវេភៅបន�� ក ក��ង្រតី

េសៀវេភៅបន�� ក ្របចាំឆា�ំ

មាសក្រមិតនោយកដោ�ន

មាសក្រមិតនោយកដោ�ន

ជំនោញ

ជំនោញ

្របកាសស� ីពីការដោក់ឱ្យ

សូចនោករទី១៖ េរៀបចំ

្របកាសស� ីពី

អនុវត� Fixed Asset

និងដោក់ឱ្យអនុវត�

ការដោក់ឱ្យ

ដោក់ឱ្យអនុវត� Fixed

Threshold ្រត�វបានេរៀបចំ និង

្របកាសស� ីពីការដោក់ឱ្យ

អនុវត� fixed

Asset Threshold។

ដោក់ឱ្យអនុវត�។ (ពិន� : 1)

អនុវត� fixed assets

◌្យអនុវត�្របកាសស� ីពីការ

អ.រ.ជ

threshold

23.1.7
23.1.8
23.2

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

២៣.២. ែកលម� និងដោក់ឱ្

អ.ទ.ច

សច ១៩.

SARMIS បានដោក់ឱ ្រកសួង សា�ប័នដំេឡ�ង

យអនុវត�្របព័ន�បេច�ក វ�ទ្យោ

្រកសួង

ចំនួន្រកសួង សា�ប័នដោក់ឱ្យអនុ

◌្យអនុវត�ក្រមិត

ព័ត៌មាន្រគប់្រគង្រទព្យ

សា�ប័ន

វត� SARMIS

្រកសួង

សម្បត�ិរដ� (SARMIS)

និងអនុវត�្របព័ន�
SARMIS

សា�ប័ន េនៅឆា�ំ
២០២០
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assets
threshold

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

្រតីមាសទី១

លម� ិត

23.2.1 ២៣.២. ១.ដោក់ឱ្យអនុវត�

អ.ទ.ច

្របព័ន�បេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន

សស.១២.ចំនួន្រកសួង សា�ប័ន

SARMIS បានដោក់ឱ ្រកសួង សា�ប័នដំេឡ�ង .្របព័ន� SARMIS ្រត�វ

ដោក់ឱ្យអនុវត� SARMIS

◌្យអនុវត�ក្រមិត

្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ�

្រកសួង សា�ប័ន េនៅ

(SARMIS)

ឆា�ំ២០២០

និងអនុវត�្របព័ន�
SARMIS

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី២
ឯកសារបណ�ះបណោ
� ល

បានដោក់ឱ្យអនុវត�េនៅ្រគប់ ្រត�វបានេរៀបចំ
្រគឹះសា�នសាធារណៈរដ�

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

សិកា�សាលាបណ� ះបណោ
�

.ែផនការបណ�ះបណោ
� ល

របាយការណ៍

ល ្រត�វបានេរៀបចំរយៈ

សមត�ភាព្របចាំឆា�ំស�ីពី

វឌ្ឍនភាពៃន

េពល ១ៃថ�

្របព័ន� SARMIS ្រត�វបាន

ការអនុវត�

េរៀបចំ

្របព័ន�

បាល និងរដ�បាល រោជ

.របាយការណ៍្របសិទ �

ធានី-េខត�

SARMIS

អគ�េលខោធិការក

ទិន�ន័យប�� ីសារេព�ភណ�្រទព្យ

ចំនួនអង�ភាពេ្រប�

មិនទាន់បានេធ��

ទិន�ន័យប�� ីសារេព�ភណ�

ទិន�ន័យប�� ីសារេព�ភណ�

ទិន�ន័យប�� ីសារេព�ភណ�

ភាពការអរនវត្របព័ន
ទិន�ន័យប�� ីសារេព�ភណ�

របាយការណ៍

សហវ

សម្បត�ិរដ�ឆា�ំ២០២០ របស់អង�

្របាស់ៃនកសហវ

បច��ប្បន� ភាព

្រទព្យសម្បត�ិរដ�ឆា�ំ២០២០

្រទព្យសម្បត�ិរដ�ឆា�ំ២០២០

្រទព្យសម្បត�ិរដ�ឆា�ំ២០២០

្រទព្យសម្បត�ិរដ�ឆា�ំ២០២០

វឌ្ឍនភាពៃន

ប�� ីសារេព�ភណ�្រទព្យ

ភាពេ្រប�្របាស់ថោ�ក់កណោ
� ល

បានេធ��បច��ប្បន� ភាព

ទិន�ន័យស្រមាប់ឆា�ំ

របស់អង�ភាពេ្រប�្របាស់

របស់អង�ភាពេ្រប�្របាស់

របស់អង�ភាពេ្រប�្របាស់

របស់អង�ភាពេ្រប�្របាស់

ការ

សម្បត�ិរដ�របស់កសហវក��ង

ចំនួន២៣ និងថោ�ក់មូល ដោ�ន

ទិន�ន័យក��ង្របព័ន�

២០១៩ ក��ង្របព័ន�

ថោ�ក់

ថោ�ក់

ថោ�ក់

ថោ�ក់កណោ
� លចំនួន ០៦

ប��� ល

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ

ចំនួន ២៥រោជធានី េខត� ៃនក

SAMIS

SAMIS

កណោ
� លចំនួន ០៥និង

កណោ
� លចំនួន ០៦និង

កណោ
� លចំនួន ០៦និង

និងថោ�ក់មូលដោ�នចំនួន

ទិន�ន័យក��ង

ប�� ីសារេព�ភណ�្រទព្យ

សហវ ្រត�វបានេធ��បច��ប្បន� ភាព

ថោ�ក់មូលដោ�នចំនួន ០៦

ថោ�ក់មូលដោ�នចំនួន ០៦

ថោ�ក់មូលដោ�នចំនួន ០៦

០៧រោជធានី េខត� ៃនក

្របព័ន�

សម្បត�ិរដ� (SAMIS) និង

ស្រមាប់ប��� លក��ង្របព័ន� SAMIS

រោជធានី េខត� ៃនកសហវ

រោជធានី េខត� ៃនកសហវ

រោជធានី េខត� ៃនកសហវ

សហវ ្រត�វបានេធ��

SARMIS

្រត�វបានេធ��បច��ប្បន� ភាព

្រត�វបានេធ��បច��ប្បន� ភាព

្រត�វបានេធ��បច��ប្បន� ភាព

បច��ប្បន� ភាពស្រមាប់

ស្រមាប់ប��� លក��ង្របព័ន�

ស្រមាប់ប��� លក��ង្របព័ន�

ស្រមាប់ប��� លក��ង្របព័ន�

ប��� លក��ង្របព័ន� SAMIS

SAMIS

SAMIS

SAMIS

23.2.2 ២៣.២.១. ព្រងឹងការកត់
្រតា តាមដោន និងការចុះ

េធ��បច��ប្បន� ភាពជោ្របចាំ
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េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

23.2.3 ២៣.២.២.ស្រមបស្រម�ល

អង�ភាពេ្រប�្របាស់ថោ�ក់មូលដោ�ន

ចំនួនអង�ភាពេ្រប�

ចំនួន២៥រោជធានី េខត� ៃនក

វត�្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

អង�ភាពេ្រប�្របាស់ថោ�ក់

អង�ភាពេ្រប�្របាស់ថោ�ក់

របាយការណ៍្រត�តពិនិត្យ

របាយការណ៍

្របាស់េនៅថោ�ក់មូលដ្ ្របព័ន�

មូលដោ�ន ចំនួន ២៥ រោជ

មូលដោ�ន ចំនួន ១៥ រោជ

មូលដោ�ន ចំនួន ១០េខត�

និងវោយតៃម�េល�ការេ្រប�

វឌ្ឍនភាព

សហវ ្រត�វបានស្រមបស្រម�ល

ឋាន ៃនកសហវ នូវ

ឱ្យេ្រប�្របាស់េនៅអង�

ធានីេខត�ៃនកសហវ ្រត�វ

ធានីេខត�ៃនកសហវ ្រត�វ

ៃនកសហវែដលេនៅសល់

្របាស់្របព័ន� SAMIS

និងប��

ប�� ីសារេព�ភណ�្រទព្យ

និងផ�ល់ User ស្រមាប់េ្រប�

្របព័ន� SAMIS

ភាពថោ�ក់មូលដោ�ន

បានស្រមបស្រម�ល និងផ្

បានស្រមបស្រម�ល និងផ្

្រត�វបានស្រមបស្រម�ល

្របឈម ៃន

សម្បត�ិរដ� (SAMIS)

្របាស់្របព័ន� SAMIS

សាកល្បងេនៅក��ង

ៃនកសហវ

តល់ត្រម�វការរួមមានទី

តល់ User ស្រមាប់្របព័ន�

និងផ�ល់ User ស្រមាប់

ការេ្រប�

្របព័ន� SAMIS សាកល្បង

្របាស់្របព័ន�

សហវ

ស្រមាប់អង�ភាពេ្រប�្របាស់

មិនទាន់បានដោក់

្រតីមាសទី១

ឯកសារ

អង�ភាពេ្រប�្របាស់ថោ�ក់

និងព្រងីកការដោក់ឱ្យអនុ

អគ�េលខោធិការក

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

ឆា�ំ២០២១

តាំងេឈា�ះម�ន� ីបេងោ�ល

េនៅថោ�ក់ មូលដោ�ន ៃនកសហ

ទទួលបន�� ក និង

វ.

ឧបករណ៍ស្រមាប់េ្រប�

SAMIS សាកល្បង

SAMIS

្របាស់ User របស់្របព័ន�

23.2.4 ២៣.២.៣. េរៀបចំែកលម�
និងអភិវឌ្ឍ្របព័ន�
្រគប់្រគងទិន�ន័យប�� ី
សារេព�ភណ�្រទព្យសម្បត�ិរដ�
(SAMIS) ស្រមាប់េ្រប�
្របាស់ៃផកង កសហវ.

អគ�េលខោធិការក

-មុខងោរជ្រមះ និងមុខងោរប�� ី

សហវ

សារេព�ភណ�របស់្របព័ន� SAMIS
្រត�វបានែកលម�េដោយអនុេលាម
តាមេគាលការណ៍ែណនោំ និង

មុខងោរែដលបាន

មុខងោរជ្រមះនិងមុខ

មុខងោរជ្រមះរបស់្របព័ន�

មុខងោរប�� ីសារេព�ភណ�

មុខងោរជ្រមះ និងមុខងោរ

របាយការណ៍្រត�តពិនិត្យ

របាយ

ែកលម�

ងោរសារេព�ភណ�

SAMIS ្រត�វបានែកលម�

របស់្របព័ន� SAMIS ្រត�វ

ប�� ីសារេព�ភណ�របស់

និងវោយតៃម�

ការណ៍លទ�

ដំណោក់កាលទី១

និងអភិវឌ្ឍេដោយ

បានែកលម� (ក��ងករណី

្របព័ន� SAMIS ្រត�វបាន

ផលៃនការ

បានអភិវឌ្ឍរួច

អនុេលាមតាមលិខិត

ចាំបាច់) េដ�ម្បីឱ្យមាន

ដោក់ឱ្យអនុវត�សាកល្បង

អភិវឌ្ឍន៍េល�

បទដោ�នគតិយុត�

សង�តិភាពជោមួយ្របព័ន�

ថីៗជោធរមាន

របស់ឣជោធរ្រគប់្រគង

លិខិតបទដោ�នគតិយុត�ជោធរមាន
-របាយការណ៍្រតតពិនិត្យវោយ
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មុខងោរទាំងពីរ

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

23.2.5 ២៣.២.៤. គាំ្រទ

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ
អំណះ

្រតីមាសទី៤

អំណោង

អង�ភាពេ្រប�្របាស់ថោ�ក់កណោ
� ល

ចំនួនអង�ភាពេ្រប�

េរៀបចំតារោងេក�ន

អង�ភាពេ្រប�្របាស់ថោ�ក់កណ្ អង�ភាពេ្រប�្របាស់ថោ�ក់កណ្ អង�ភាពេ្រប�្របាស់ថោ�ក់កណ្ អង�ភាពេ្រប�្របាស់ថោ�ក់កណ្ តារោងេក�ន

ចំនួន២៣ និងថោ�ក់មូលដោ�ន

្របាស់ ៃនកសហវ

េឡ�ង និងថយចុះនូវ

តាលចំនួន ៥ និងថោ�ក់

តាលចំនួន ៦ និងថោ�ក់

តាលចំនួន ៦ និងថោ�ក់

តាលចំនួន ៦ និងថោ�ក់

េឡ�ងនិង

និង្រគប់្រគងប�� ីសារេព�

ចំនួន២៥ រោជធានី េខត� ៃនក

ទទួលបានការគាំ្រទ

្រទព្យសម្បត�ិរដ�

មូលដោ�នចំនួន ៦ រោជធានី

មូលដោ�នចំនួន ៧ រោជធានី

មូលដោ�នចំនួន ៦េខត� ៃន

មូលដោ�នចំនួន ៦េខត� ៃន

ថយចុះនូវ

ភណ�្រទព្យសម្បត�ិរដ�របស់

សហវ.្រត�វបានគាំ្រទ

បេច�កេទសេល�ការ

ស្រមាប់ឆា�ំ២០២០

កសហវ.្រត�វបានគាំ្រទ

កសហវ.្រត�វបានគាំ្រទ

្រទព្យសម្បត�ិ

កសហវ

បេច�កេទសេល�ការេរៀបចំ និង

េរៀបចំតារោងេក�ន

បានគាំ្រទបេច�កេទសេល�

បានគាំ្រទបេច�កេទសេល�

បេច�កេទសេល�ការេរៀបចំ

បេច�កេទសេល�ការេរៀបចំ

រដ�

្រគប់្រគងតារោងេក�នេឡ�ងនិង

េឡ�ង និងថយចុះនូវ

ការេរៀបចំ និង្រគប់្រគង

ការេរៀបចំ និង្រគប់្រគង

និង្រគប់្រគងតារោងេក�ន

និង្រគប់្រគងតារោងេក�ន

ថយចុះនូវ្រទព្យសម្បត�ិរដ�្របចាំ

្រទព្យសម្បត�ិរដ�

តារោងេក�នេឡ�ងនិងថយ

តារោងេក�នេឡ�ងនិងថយ

េឡ�ងនិងថយចុះនូវ្រទព្យ

េឡ�ងនិងថយចុះនូវ្រទព្យ

ចុះនូវ្រទព្យសម្បត�ិរដ�

ចុះនូវ្រទព្យសម្បត�ិរដ�

សម្បត�ិរដ�្របចាំឆា�ំ២០២០

សម្បត�ិរដ�្របចាំឆា�ំ២០២០

្របចាំឆា�ំ២០២០

្របចាំឆា�ំ២០២០

បេច�កេទសេល�ការេរៀបចំ

អគ�េលខោធិការក

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

សហវ

ឆា�ំ២០២០

23.2.6 ២៣.២.៥. េរៀបចំបណ�ះ

មិនទាន់បានេប�កវគ�

ម�ន� ីបេងោ�លរបស់អង�

ម�ន� ីបេងោ�លរបស់អង�

របាយការណ៍្រត�តពិនិត្យ

របាយ

្របាស់ថោ�ក់កណោ
� ល និងថោ�ក់

្របាស់ ៃនកសហវ

បណ� ះបណោ
� លេនៅ

ភាពេ្រប�្របាស់ថោ�ក់

ភាពេ្រប�្របាស់ថោ�ក់

និងវោយតៃម�្របចាំឆា�ំ

ការណ៍លទ�

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ

មូលដោ�ន ៃនកសហវ.្រត�វបាន

ទទួលបានការបណ្

េឡ�យចាប់ពីឆា�ំ

កណោ
� ល ៃនកសហវ ចំនួន មូលដោ�នៃនកសហវ.ចំនួន

ប�� ីសារេព�ភណ�្រទព្យ

បណ� ះបណោ
� លេល�ការេ្រប�្របាស់

តុះបណោ
� លេល�ការ

២០១៩រហូតមក

សម្បត�ិរដ�របស់កសហវ.

្របព័ន� SAMIS តាមរយៈ្របព័ន�

េ្រប�្របាស់្របព័ន�

បណ� ះបណោ
� លេល�ការ

បានការបណ�ះបណោ
� ល

(SAMIS) តាមរយៈ្របព័ន�

អនឡោញ (Online System)

SAMIS

េ្រប�្របាស់្របព័ន� SAMIS

េល�ការេ្រប�្របាស់្របព័ន�

តាមរយៈ្របព័ន�អនឡោញ

SAMIS តាមរយៈ្របព័ន�

(Online System)

អនឡោញ (Online

អនឡោញ (Online
System)

សហវ

-ម�ន� ីបេងោ�លរបស់អង�ភាពេ្រប�

េខត� ៃនកសហវ.្រត�វ

ចំនួនអង�ភាពេ្រប�

បណោ
� លការេ្រប�្របាស់

អគ�េលខោធិការក

េខត� ៃនកសហវ.្រត�វ

-ការេ្រប�្របាស់្របព័ន� SAMIS
្រត�វបានេរៀបចំរបាយការណ៍្រត�ត
ពិនិត្យ និងវោយតៃម�្របចាំឆា�ំ

២៣ ទទួលបានការ

២៥រោជធានី េខត� ទទួល

System)

ទំព័រ86

ផលៃនការ
បណ� ះបណ្
តាល

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

23.2.7 ២៣.២.៦.េរៀបចំែកលម�
និង អភិវឌ្ឍ្របព័ន�

អគ�េលខោធិការក

-មុខងោររបស់្របព័ន�្រគប់្រគង

សហវ

ទិន�ន័យប�� ីសារេព�ភណ�្រទព្យ

ពុំទាន់មានមុខងោរ

មុខងោររបស់្របព័ន�

ទាំង២

កំណត់រួចរោល់នូវត្រម�វ

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

មុខងោរជ្រមះសារេព�ភណ�

មុខងោរប�� ីសារេព�ភណ�

ឯកសារៃន

្រត�វបានអភិវឌ្ឍរួចរោល់

្រត�វបានអភិវឌ្ឍរួចរោល់

ការេធ��

្រគប់្រគងទិន�ន័យប�� ី

សម្បត�ិរដ�របស់ កសហវ ែដល

បច��ប្បន� ភាពមុខងោរ

និងដោក់ឱ្យេធ��េតស�

និងដោក់ឱ្យេធ��េតស�

េតស� មុខងោរ

សារេព�ភណ�្រទព្យសម្បត�ិ

បានែកលម�

ជ្រមះសារេព�ភណ� និង

េដោយអ�កេ្រប�្របាស់

េដោយអ�កេ្រប�្របាស់

របស់្របព័ន�

មុខងោរប�� ីសារេព�ភណ�

(UAT)

(UAT)

្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��

២៤. ព្រងឹងការ្រគប់្រគង

អ.ស.ប

សគ ៨.

សូចនោករបំ

សូចនោករបំណល
ុ

បំណល
ុ សាធារណៈ រួម

សូចនោករបំណល
ុ គន� ឹះទាំង ៥

ណុលគន� ឹះទាំង ៥

គន� ឹះទាំង ៥

ទាំងហានិភ័យៃនកាតព�កិច�

េធៀបេទៅនឹងពិតាន

ស� ិតេ្រកាម

បំណល
ុ យថោេហតុ និងហា
24.1

ពិតានែដលបាន
អ.ស.ប

សគ ៩.

្រកសួង

ហានិភ័យបំណល
ុ ្រត�វបានកំណត់ ភាពៃនការអនុវត�

សា�ប័ន

របាយការណ៍វឌ្ឍន

យុទសា
� �ស� ស� ីពីការ

ការវ�ភាគអំពីហានិ
ភ័យៃនបំណល
ុ សា
ធារណៈ

្រគប់្រគងបំណល
ុ
២៤.១ ្រគប់្រគងបំណល
ុ
សាធារណៈ

សច ២០.
អ.ស.ប

ភាពទាន់េពលេវលាៃនការេរៀបចំ
របាយការណ៍្រគប់្រគងបំណល
ុ

សាធារណៈ ្របចាំ

របាយការណ៍វឌ្ឍន

របាយការណ៍វឌ្ឍន

ភាព ្រត�វបានេរៀបចំ

ភាព

ជោ្របចាំ្រតីមាស

្របចាំ្រតីមាស

េដោយរួមបប��� លសូចនោករ
បំណល
ុ គន� ឹះទាំង ៥ែដលបាន
កំណត់េនៅក��ងយុទសា
� �ស� ស� ីពី
ការ្រគប់្រគងបំណល
ុ
24.1.

្រតីមាសទី១

ការស្រមាប់ការេធ��

រដ�ស្រមាប់េ្រប�្របាស់ៃផ�ក�ង

24.1

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

អ.គ.ហ

សច ២១.

មិនទាន់មាន្រកប

្រកបខណ�េគាល

អ.ស.ប

្រកបខណ�េគាលនេយោបាយស� ីពី

ខណ�េគាល

នេយោបាយ និង

ការអភិវឌ្ឍមូលប្រតរដ�

នេយោបាយ និង

ែផនការសកម�ភាព

ែ
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េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

24.1.1 ២៤.១.១ តាមដោនការអនុ

អ.ស.ប

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

សស ១. របាយការណ៍វឌ្ឍន

របាយការណ៍វឌ្ឍន

របាយការណ៍

មានរបាយការណ៍វឌ្ឍន

មានរបាយការណ៍វឌ្ឍន

មានរបាយការណ៍វឌ្ឍន

មានរបាយការណ៍វឌ្ឍន

របាយការណ៍

វត�យុទសា
� �ស� ស� ីពីការ

ភាពៃនការអនុវត�យុទសា
� �ស� ស� ី

ភាព ្រត�វបានេរៀបចំ

វឌ្ឍនភាព

ភាព ៃនការអនុវត� វ�ធាន

ភាព ៃនការអនុវត� វ�ធាន

ភាព ៃនការអនុវត� វ�ធាន

ភាព ៃនការអនុវត� វ�ធាន

វឌ្ឍនភាពៃន

្រគប់្រគងបំណល
ុ សាធារ

ពីការ្រគប់ ្រគង បំណល
ុ សាធារ

្របចាំ្រតីមាស ឆា�ំ

្របចាំ្រតីមាស ឆា�ំ

ការជោយុទសា
� �ស� ្របចាំ្រតី

ការជោយុទសា
� �ស� ្របចាំ្រតី

ការជោយុទសា
� �ស� ្របចាំ្រតី

ការជោយុទសា
� �ស� ្របចាំ្រតី

ការអនុវត�

ណៈ ២០១៩-២០២៣

ណៈ ្រត�វបានេរៀបចំ

២០២០ និងេសចក�ី

២០២១ និង្របចាំឆា�ំ

មាសទី៤ និង្របចាំឆា�ំ

មាសទី១ ឆា�ំ២០២១

មាសទី២ ឆា�ំ២០២១

មាសទី៣ ឆា�ំ២០២១

យុទសា
� �ស� ស្

្រពាងរបាយការណ៍

២០២០

២០២០

តីពីការ

្របចាំឆា�ំ២០២០

្រគប់្រគង
បំណល
ុ
សាធារណៈ

24.1.2 ២៤.១.២ េរៀបចំ្រពឹត�ិប្រត

អ.ស.ប

សស ២. ្រពឹត�ិប្រតស� ិតិបំណល
ុ

្រពឹត�ិប្រត ស� ិតិ

្រពឹត�ិប្រត ស� ិតិ

ស� ិតិ បំណល
ុ សាធារណៈ

សាធារណៈ្របចាំឆមាស ្រត�វ

បំណល
ុ
សាធារណៈ បំណល
ុ
សាធារណៈ

កម��ជោ

បានេបាះផ្សោយ និងផ្សព�ផ្សោយ

្រត�វបានេរៀបចំជោ

េសចក�ី្រពាង្រពឹត�ិប្រតស� ិតិ

េសចក�ី្រពាង្រពឹត�ិប្រត

្រពឹត�ិប្រតស� ិតិបំណល
ុ

្រពឹត�ិប្រតស� ិ

បំណល
ុ សាធារណៈ េលខ ធារណៈ េលខេរៀងទី ១១

ស� ិតិបំណល
ុ សាធារណៈ

សាធារណៈេលខ១២

តិបំណល
ុ

១១ ្រត�វ បាន េរៀបចំ

េលខ១២ ្រត�វបានេរៀបចំ

្រត�វបាន េបាះផ្សោយ និង

សាធារណៈ

្របចាំឆមាស

24.1.3 ២៤.១.៣ េធ��បច��ប្បន� កម�

្រពឹត�ិប្រតស� ិតិបំណល
ុ សា

្រត�វបានេបាះផ្សោយ និង
ផ្សព�ផ្សោយ

ផ្សព�ផ្សោយ

សស ៣. េសចក�ី្រពាងបច��ប្បន�

នីតិ វ�ធីរួម្របតិបត�ិ

បច��ប្បន� កម�នីតិ វ�ធី

េសចក�ី្រពាង បច��ប្បន� កម�

េសចក�ី្រពាងបច��ប្បន� កម�

េសចក�ី្រពាងចុងេ្រកាយៃន

េសចក�ី្រពាងបច��ប្បន� កម�

បច��ប្បនកម�

នីតិ វ�ធីរួម្របតិបត�ិការ

កម�នីតិ វ�ធីរួម ្របតិបត�ិការ

ការស្រមាប់ការ

រួម ្របតិបត�ិការ

នីតិ វ�ធី រួម្របតិបត�ិការ

នីតិ វ�ធីរួម្របតិបត�ិការ

បច��ប្បន� កម�នីតិ វ�ធីរួម

នីតិ វ�ធីរួម្របតិបត�ិការ

SOP for

ស្រមាប់ការ្រគប់្រគង

ុ
ស្រមាប់ ការ្រគប់ ្រគង បំណល
ុ
សា្រគប់្រគងបំណល

ស្រមាប់ ការ្រគប់ ្រគង ស្រមាប់ការ្រគប់្រគង

ស្រមាប់ការ្រគប់្រគង

្របតិបត�ិការស្រមាប់ការ

ស្រមាប់ការ ្រគប់្រគង

PDM និង

បំណល
ុ សាធារណៈ

ធារណៈ (SOP for PDM) ្រត�វ

សាធារណៈ ឆា�ំ

បំណល
ុ
សាធារណៈ

បំណល
ុ សាធារណៈ ្រត�វ

បំណល
ុ សាធារណៈ ្រត�វ

្រគប់្រគងបំណល
ុ សាធារ

បំណល
ុ សាធារណៈ ្រត�វ

្របកាសស� ីពី

(SOP for PDM)

បានអនុម័ត

២០១៨

បានពិនិត្យ និងែកស្រម�ល

បានឆ� ងកិច�ពិេ្រគាះ

ណៈ ្រត�វបាន េរៀបចំ

បានអនុម័ត និងដោក់ឱ្យ

ការដោក់ឱ្យ

អនុវត�

អនុវត�

អ.ស.ប

និងដោក់ឱ្យអនុវត�

េយោបល់ៃផ� ក��ងអគ�
នោយកដោ�នេល�កទី ២
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េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

24.1.4 ២៤.១.៤ េធ�� វេ� សាធន កម�

អ.ស.ប

សស ៤. េសចក�ី្រពាងវេ� សាធន

្របកាសស� ីពីេគាល

្របកាសស� ីពីេគាលការណ៍

កម� ្របកាស ស� ីពីេគាលការណ៍

ការណ៍និងនីតិ វ�ធី

និងនីតិ វ�ធី្រគប់្រគងការផ�

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េសចក�ី្រពាងវេ� សាធនកម�

េសចក�ី្រពាងវេ� សាធនកម�

េសចក�ី្រពាងវេ� សាធនកម�

េសចក�ី្រពាងវេ� សាធនកម�

វេ� សាធនកម�

្របកាស្រត�វបានដោក់ឆ�ង

្របកាស ្រត�វបានដោក់ឆ�ង

្របកាស ្រត�វបានដោក់ឆ�ង

្របកាស ្រត�វបានអនុម័ត

្របកាស

និង នីតិ វ�ធី្រគប់្រគង ការផ�ល់ ឥណ ្រគប់្រគងការផ�ល់

កិច�ពិេ្រគាះេយោបល់ៃផ�

កិច�ពិេ្រគាះេយោបល់

កិច�្របជុំថោ�ក់ដឹកនោំ ្រកសួង

និងដោក់ឱ្យអនុវត�

ល់ឥណទានដល់សហ

ទាន ដល់ សហ្រគាស សាធារណៈ ឥណទាន ដល់សហ

ក��ងអគ�នោយកដោ�ន

ជោមួយេលខោធិការដោ�ន

្រគាសសាធារណៈ

្រគឹះសា�ន សាធារណៈ នីតិបុគ�ល

្រគាសសាធារណៈ

្រគឹះសា�នសាធារណៈ នីតិ

សាធារណៈ ដៃទ េទៀត និង

្រគឹះសា�នសាធារណៈ

បុគ�លសាធារណៈដៃទេទៀត

្រគឹះសា�ន ធនោគារនិងហិរ��វត��

ពិនិត្យេឡ�ង វ�ញនូវអនុ

ប��គន� ឹះៗ ែដលនឹង្រត�វ

និង្រគឹះសា�នធនោគារនិង

្រត�វបានអនុម័តនិងដោក់ឱ្យអនុវត�

ហិរ��វត��

វេ� សាធនកម�្របកាស

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

នីតិបុគ�ល សាធារ
ណៈឬ ដៃទ េទៀត
និង ្រគឹះសា�ន
ធនោគារនិងហិរ��វត��

24.1.5 ២៤.១.៥ េធ�� វ�េសាធនកម�
អនុ្រកឹត្យ

ស� ីពីការ្រគប់្រគ

បំណល
ុ សាធារណៈ

អ.ស.ប

ប��គន� ឹះៗ ែដលនឹង្រត�វេធ��

អនុ្រកឹត្យ

ស� ីពីការ ប��គន� ឹះៗ ែដល

វេ� សាធនកម� ្រត�វបានកំណត់

្រគប់្រគងបំណល
ុ

និងដោក់ឆ�ងកិច�ពិេ្រគាះេយោ ប

សាធារណៈ ្រត�វេធ��

បំណល
ុ សាធារណៈ និង

កំណត់ និងដោក់ឆ�ងកិច�

នឹង្រត�វេធ��

ល់ៃផ�ក�ងអគ�នោយកដោ�ន

វ�េសាធនកម�

សិក្សោ្រសាវ្រជោវបទ

ពិេ្រគាះេយោបល់ៃផ�ក�ង

វ�េសាធនកម�

នឹង្រត�វេធ�� វេ� សាធនកម�
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្រកឹត្យ

ស� ីពីការ្រគប់្រគង េធ�� វេ� សាធនកម� ្រត�វបាន

ប�� ីប��គន្
លឹះៗ ែដល

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

24.1.6 ២៤.១.៦ េរៀបចំ្រកបខណ�

អ.ស.ប

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េសចក�ី្រពាងចុងេ្រកាយ

មិនទាន់មាន ្រកប

េសចក�ី្រពាងចុង

Outline ៃនេសចក�ី្រពាង

េសចក�ី្រពាងទី១ ៃន្រកប

េសចក�ី្រពាងទី២ ៃន ្រកប

េគាលនេយោបាយស� ីពីការ

្រកបខណ�េគាលនេយោ

ខណ�េគាល

េ្រកាយៃន ្រកបខណ�

្រកបខណ�េគាល

ខណ�េគាលនេយោបាយស� ី

ខណ�េគាលនេយោបាយស� ី

្រកបខណ�េគាល

អភិវឌ្ឍមូលប្រតរដ�

បាយស� ីពីការអភិវឌ្ឍមូលប្រតរដ�

នេយោបាយស� ីពីការ

េគាលនេយោបាយស� ី

ពីការអភិវឌ្ឍមូលប្រតរដ�

ពីការអភិវឌ្ឍមូលប្រតរដ�

នេយោបាយស� ីពីការ

អភិវឌ្ឍមូលប្រតរដ�

ពីការអភិវឌ្ឍមូលប្រត អភិវឌ្ឍមូលប្រតរដ� ្រត�វ

្រត�វបានេរៀបចំ និងដោក់

្រត�វបានេរៀបចំ និងដោក់

អភិវឌ្ឍមូលប្រតរដ� ្រត�វ

្របជុំគណៈកមា�ធិការេគាល

រដ� ដោក់ឆ�ងកិច�

បានេរៀបចំ និងដោក់ឆ�ង

ឆ� ងកិច�្របជុំ ក.ម.រ

ឆ� ងកិច�្របជុំក្រមិតថោ�ក់

បានេរៀបចំ និងដោក់ឆ�ងកិច� នេយោបាយស្

នេយោបាយេសដ�កិច� និងហិរ��វត��

្របជុំគណៈកមា�ធិការ

កិច�្របជុំ្រក�មការងោរ

ដឹកនោំ កសហវ

្របជុំគណៈកមា�ធិការ

េគាលនេយោ

បេច�កេទសេរៀបចំ្រកប

បាយេសដ�កិច� និង

ខណ�េគាលនេយោបាយស� ី

ហិរ��វត��

ពីការអភិវឌ្ឍមូលប្រតរដ�

្រត�វបានដោក់ជូនដោក់ឆ�ងកិច�

នេយោបាយ ស� ីពីការ

េសចក�ី្រពាងចុងេ្រកាយ ៃន េសចក�ី្រពាង
ចុងេ្រកាយៃន
្រកបខណ�
េគាល

តីពីការ

េគាលនេយោបាយេសដ�កិច� អភិវឌ្ឍមូល
និងហិរ��វត��

ប្រតរដ�

(ក.ម.រ)

24.1.7 ២៤.១.៧ េរៀបចំែផនការ

24.2

េសចក�ី្រពាងចុងេ្រកាយ ៃន

មិនទាន់មាន

េសចក�ី្រពាងចុង

េសចក�ី្រពាងបឋម ៃន

េសចក�ី្រពាងទី១ ៃន

េសចក�ី្រពាងទី២ ៃន

េសចក�ី្រពាងចុងេ្រកាយ

េសចក�ី្រពាង

សកម�ភាពស្រមាប់អនុវត�

ែផនការសកម�ភាព ស្រមាប់អនុ

ែផនការសកម�ភាព

េ្រកាយៃនែផនការ

ែផនការសកម�ភាព

ែផនការសកម�ភាព

ែផនការសកម�ភាព

ៃនែផនការសកម�ភាព

ចុងេ្រកាយ

្រកបខណ�េគាល

វត�្រកបខណ�េគាលនេយោបាយស្

ស្រមាប់អនុវត�្រកប

សកម�ភាព ស្រមាប់

ស្រមាប់អនុវត�្រកបខណ�

ស្រមាប់អនុវត�្រកបខណ�

ស្រមាប់អនុវត�្រកបខណ�

ស្រមាប់អនុវត�្រកបខណ�

ៃនែផនការ

សច ២២.

ហានិភ័យកាតព�កិច�

របាយការណ៍ជូនគ

ដោនហានិភ័យបំណល
ុ សា

របាយការណ៍ជូនគណៈកមា�ធិ

បំណល
ុ ជោ

ណៈ- កមា�ធិការ

ធារណៈ

ការ្រគប់្រគងបំណល
ុ សាធារណៈ

យថោេហតុ ្រត�វបាន

្រគប់្រគងបំណល
ុ សា

មានខ�ឹមសារហានិភ័យបំណល
ុ

រ�េលចេនៅក��ងរបាយ

ធារណៈ ែដលមាន

ការណ៍ដោក់ជូនគ

បងោ�ញព័ត៏មានអំពី

ណៈកមា�ធិការ

ការវ�ភាគហានិភ័យ

្រគប់្រគងបំណល
ុ

បំណល
ុ

សាធារណៈ

សាធារណៈ

២៤.២. ្រត�តពិនិត្យតាម

អ.ស.ប

អ.ស.ប

សាធារណៈ
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េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

24.2.1 ២៤.២.១ េរៀបចំ្របព័ន�

អ.ស.ប

សស ៨. ្របព័ន�្រគប់្រគង

្របព័ន�្រគប់្រគង

-្របព័ន� ្រគប់្រគង

្រគប់្រគងទិន�ន័យពាក់ព័ន�

ទិន�ន័យពាក់ព័ន�នឹងកាតព�កិច�

ទិន�ន័យពាក់ព័ន�នឹង

ន័យ

នឹងកាតព�កិច�បំណល
ុ ជោ

បំណល
ុ ជោយថោេហតុ្រត�វបាន

កាតព�កិច�បំណល
ុ

យថោេហតុ

អនុម័ត និង
ដោក់ឱ្យអនុវត�

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

លទ�ផលេគាល

្រតីមាសទី១

ទិន្របព័
�
ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ

្របព័ន�

ពាក់ព័ន�នឹងកាតព�កិច�

ពាក់ព័ន�នឹងកាតព�កិច�

ពាក់ព័ន�នឹងកាតព�កិច�

្រគប់្រគង

កាតព�កិច�បំណល
ុ

បំណល
ុ ជោយថោេហតុ្រត�វ

បំណល
ុ ជោយថោេហតុ

បំណល
ុ ជោយថោេហតុ្រត�វ

ទិន�ន័យពាក់

ជោយថោេហតុ ្រត�វ

ជោយថោេហតុ

បានែកស្រម�ល

េដោយរួមទាំង Manual

បានអនុម័ត និងដោក់ឱ្យ

ព័ន�នឹង

បានេ្រប�្របាស់

-Manual ៃនការេ្រប�

្រត�វបានដោក់ឆ�ងកិច�្របជុំ

េ្រប�្របាស់

កាតព�កិច�

សាកល្បង

្របាស់្របព័ន�

ក្រមិតអគ�នោយកដោ�ន

ពាក់ព័ន�នឹង

-្របកាសដោក់ឱ្យអនុវត�

បំណល
ុ ជោ
យថោេហតុ
និង្របកាសស្
តីពីការដោក់ឱ្
យេ្រប�្របាស់

24.2.2
24.2.3
24.2.4
24.3

២៤.៣. ព្រងឹង្របព័ន�គាំ

អ.ស.ប

សច ២៣.

្របព័ន�គាំ្រទ្របតិបត�ិ

្របព័ន�គាំ្រទ្របតិបត�ិ

្រទ្របតិបត�ិការស្រមាប់ការ

ចំនួនមុខងោរ្របព័ន�គាំ្រទ

ការស្រមាប់ការ

ការស្រមាប់ការ

្រគប់្រគងបំណល
ុ សាធារណៈ

្របតិបត�ិការស្រមាប់ការ្រគប់្រគង

្រគប់្រគងបំណល
ុ

្រគប់្រគងបំណល
ុ សា

បំណល
ុ
សាធារណៈ ្រត�វបាន

សាធារណៈ ចាំបាច់

ធារណៈ

េធ��ទំេន�បកម� និងព្រងីកបែន� ម

្រត�វេធ��ទំេន�បកម�
និងព្រងីក
មុខងោរបែន� ម
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េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

24.3.1 ២៤.៣.១ េធ��ទំេន�បកម�

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

សស ១០. ្របព័ន�្រគប់្រគង

្របព័ន�្រគប់្រគង

-ទំេន�បកម�្របព័ន�

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ

ទំេន�បកម�្របព័ន�្រគប់្រគង

ទំេន�បកម�្របព័ន�្រគប់្រគង

ទំេន�បកម�

ទិន�ន័យរួម្រត�វបានេធ��ទំេន�បកម�

ទិន�ន័យរួម

្រគប់្រគងទិន�ន័យរួម

រួម្រត�វបានវ�ភាគ,

ទិន�ន័យរួម ្រត�វបានដោក់

ទិន�ន័យរួម ្រត�វបានអនុម័

្របព័ន�្រគប់

េល�មុខងោរចំនួន ៣

Designed, និង

ឆ� ងកិច�្របជុំក្រមិតអគ�

ត និងដោក់ឱ្យអនុវត�

្រគងទិន�ន័យ

បំណល
ុ សាធារណៈ

គឺ៖ (១)ទូទាត់េសវោ

Developed បែន� ម

នោយកដោ�ន និងដោក់ឱ្យ

រួម និង

(In-house Database for

បំណល
ុ , (២)

េ្រប�្របាស់សាកល្បង

្របកាសដោក់ឱ

PDM)

្របមូលេសវោបំណល
ុ ,

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ
រួមស្រមាប់ការ្រគប់ ្រគង

អ.ស.ប /

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

នោយកដោ�ន
្រគប់្រគងបំណល
ុ

និងដោក់ឱ្យអនុវត�

◌្យេ្រប�្របាស់

និង (៣)្រគប់្រគង
ឯកសារ ទូទាត់េសវោ
បំណល
ុ
-Manual ៃនការេ្រប�
្របាស់្របព័ន�
-្របកាសដោក់ឱ្យអនុវត�

24.3.2 ២៤.៣.២ េធ��ទំេន�បកម�

អ.ស.ប /

ឧបករណ៍ វ�ភាគធាតុ

នោយកដោ�ន

អំេណោយ (Grant

្រគប់្រគងបំណល
ុ

Element)

សស ១១. ទំេន�បកម�ឧបករណ៍
វ�ភាគធាតុអំេណោយ (Grant

ឧបករណ៍ វ�ភាគធាតុ
អំេណោយ

-ឧបករណ៍ វ�ភាគធាតុ
អំេណោយ

ឧបករណ៍ វ�ភាគធាតុ

ទំេន�បកម�ឧបករណ៍ វ�ភាគ

ទំេន�បកម�ឧបករណ៍ វ�ភាគ

ទំេន�បកម�

អំេណោយ្រត�វបាន

ធាតុអំេណោយ ្រត�វបាន

ធាតុអំេណោយ្រត�វបាន

ឧបករណ៍

អនុម័ត និងដោក់ឱ្យអនុវត�

វ�ភាគធាតុ

Element) ្រត�វបានអនុម័ត

-Manual ៃនការេ្រប�

Designed និង

ដោក់ឆ�ងកិច�្របជុំក្រមិត

និងដោក់ឱ្យអនុវត�

្របាស់្របព័ន�

Developed

អគ�នោយកដោ�ន និងដោក់ឱ្

អំេណោយ

យេ្រប�្របាស់សាកល្បង

និង្របកាស

-្របកាសដោក់ឱ្យអនុវត�

ដោក់ឱ្យេ្រប�
24.3.3 ២៤.៣.៣ បេង��ត
ឧបករណ៍ព្យោករបំណល
ុ
សាធារណៈ (Debt

អ.ស.ប /

សស ១២. ឧបករណ៍ព្យោករ

ឧបករណ៍ព្យោករ

ឧបករណ៍ព្យោករ

ឯកសារនិងទិន�ន័យពាក់

ឧបករណ៍ព្យោករបំណល
ុ

់
ឧបករណ៍

នោយកដោ�ន

បំណល
ុ សាធារណៈ ្រត�វបាន

បំណល
ុ សាធារណៈ

បំណល
ុ សាធារណៈ

ព័ន�្រត�វបាន្របមូលផ��ំ ,

សាធារណៈ ្រត�វបាន

ព្យោករ

ចង្រកង, វ�ភាគ,និង

Developed និងដោក់ឆ�ង

បំណល
ុ សា

Designed

កិច�្របជុំក្រមិត

ធារណៈ

្រគប់្រគងបំណល
ុ

Developed

មិនទាន់េពញេលញ

Forecasting Tool )
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អគ�នោយកដោ�ន

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

24.3.4 ២៤.៣.៤ បេង��តឧបករណ៍

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

សស ១៣. ឧបករណ៍ វភា
� គ

មិនទាន់មាន

ឧបករណ៍ វភា
� គ

ឯកសារនិងទិន�ន័យពាក់

ឧបករណ៍ វភា
� គចេងោ�ម

ឧបករណ៍

វ�ភាគ ចេងោ�មបំណល
ុ សា

នោយកដោ�ន

ចេងោ�មបំណល
ុ សាធារណៈ

ឧបករណ៍ វ�ភាគ

ចេងោ�មបំណល
ុ សា

ព័ន�្រត�វបាន្របមូលផ��ំ ,

បំណល
ុ សាធារណៈ ្រត�វ

វ�ភាគចេងោ�ម

ធារណៈ (Debt Portfolio

្រគប់្រគងបំណល
ុ

(Debt Portfolio Analysis

ចេងោ�មបំណល
ុ សា

ធារណៈ

ចង្រកង, វ�ភាគ, និង

បាន Developed និង

បំណល
ុ សា

Tool) ្រត�វបាន Developed

ធារណៈ

Designed

ដោក់ឆ�ងកិច�្របជុំក្រមិត

ធារណៈ

២៥.ព្រងឹងគណេនយ្យ

អ.ថ

ភាពហិរ��វត��េនៅតាម

អ.រ.ជ

សគ ១០.

ពុំទាន់មាន

- លក�ណ វ�និច័យ
�

មានយន� ការច្បាស់លាស់ក�ងការ

អប្បបរមាៃនការ

តាមដោន្រគឹះសា�ន

្រគប់្រគងហិរ��វត��

បាល និងសហ្រគាសសា

សាធារណៈរដ�បាល និងសហ

សាធារណៈស្រមាប់

ធារណៈ

្រគាសសាធារណៈ

្រគឹះសា�នសាធារណៈ

ក្រមិត កសហវ

រដ�បាល

្រគឹះសា�នសាធារណៈរដ�

្រកសួង សា�ប័ន

- វធ
� ីសា�ស� វោយតៃម�
្រគឹះសា�នសាធារណៈ
25

្រតីមាសទី១

ឯកសារ

អ.ស.ប /

Analysis Tool)

25

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

អ.ទ.ច
្រកសួង សា�ប័ន

សគ. ១១

សហ្រគាសសាធារ

- េសចក�ី្រពាងច្បាប់ស្

មានយន� ការច្បាស់លាស់ក�ងការ

ណៈចំនួន ១៤

តីពីសហ្រគាសសា

តាមដោនសហ្រគាសសាធារណៈ

បានផ�ល់របាយ

ធារណៈ ្រត�វបាន

ក្រមិត កសហវ

ការណ៍មក កសហវ

េរៀបចំ
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អគ�នោយកដោ�ន

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

២៥.១. េរៀបចំ និង អនុ

អ.ថ

សច ២៤.

មិនទាន់បាន

- លក�ណ វន
�
� ិច័យ

វត�លក�ណ វ�និច័យ
� អប្បបរ

្រកសួង សា�ប័ន

ចំនួន្រគឹះសា�នសាធារណៈរដ�បា

កំណត់ស�ង់ដោរអប្ប

អប្បបរមាៃនការ

មាៃនការ្រគប់្រគងហិរ��

លែដលអនុវត�តាមលក�ណ វ�និច័ �

រមា

្រគប់្រគងហិរ��វត��

វត��សាធារណៈស្រមាប់

យអប្បបរមាៃនការ្រគប់្រគង

សាធារណៈ

្រគឹះសា�នសាធារណៈ-រដ�

ហិរ��វត��សាធារណៈ

ស្រមាប់្រគឹះសា�នសា

បាល

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

ធារណៈរដ�បាល
- វោយតៃម�្រគឹះសា�ន
ធារណៈរដ�បាល
ែដលអនុវត�តាម
លក�ណៈវ�និច័យ
� អប្ប
បរមា

25.1.1

២៥.១.១.េរៀបចំលក�ណ

អគ�.ថវ�កា

សស ២៧. លក�ណ វ�និច័យ
�

មិនទាន់បាន

លក�ណ វ�និច័យ
�

25.1.2

២៥.១.២.វោយតៃម�ការ

អគ�.ថវ�កា

សស ២៨.

មិនទាន់បាន

េ្រជ�សេរ�ស និង

ចុះសិក្សោ និងវោយតៃម�

អនុវត�េធៀបេទៅនឹង

្រគឹះសា�នសាធារណៈរដ�បាល

កំណត់អំពី

វោយតៃម�

្រគឹះសា�នសាធារណៈ

ការណ៍វោយតៃម�

ការណ៍វោយ

លក�ណ វ�និច័យ
� អប្បបរ

ែដលអនុវត�តាមលក�ណ វ�និច្

្រគឹះសា�នសាធារ

្រគឹះសា�នសាធារ

រដ�បាលែដលអនុវត�

្រគឹះសា�នសាធារណៈ

តៃម�

មាៃនការ្រគប់្រគងហិរ��

ឆ័យអប្បបរមាៃនការ

ណៈរដ�បាល

ណៈែដលអនុវត�

តាមលក�ណ វ�និច័យ
�

រដ�បាលែដលអនុវត�

្រគឹះសា�ន

វត��សាធារណៈស្រមាប់

្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ

ែដលបានអនុវត�

តាមលក�ណ វ�និច័ �

អប្បបរមា

តាមលក�ណ វ�និច័យ
�

សាធារ ណៈ

តាមលក�ណ វន
� ិច័ �

យអប្បបរមា

អប្បបរមា

រដ�បា

្រគឹះសា�នសាធារណៈរដ�
បាល

្រត�វបានវោយតៃម�

របាយការណ៍ និងេស� �

លក�ណ វ�និច្
េរៀបចំបូកសរុបរបាយ

របាយ

យអប្បបរមាៃន

លែដល

ការ្រគប់្រគងហិរ��

អនុវត�

វត��សាធារណៈ

តាមលក�ណ
វ�និច័យ
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េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

25.1.3

២៥.១.៣.កិច�្របជុំបូក

អគ�.ថវ�កា

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

ការអនុវត�ថ វ�កា

ការេរៀបចំកិច�្របជុំ

របាយការណ៍េរៀបចំកិច�

របាយ

សរុបលទ�ផលនិងប��

កិច�្របជុំបូកសរុប្រត�វបាន

របស់្រគឹះសា�នសា

បូកសរុបបានទាន់

្របជុំបូកសរុបលទ�ផល

ការណ៍បូក

្របឈម ៃនការអនុវត�

េរៀបចំចំនួនមួយេល�ក

ធារណៈរដ�បាល

េពលេវលាេដ�ម្បី

សរុបលទ�

ថវ�ការបស់្រគឹះសា�នសា

េនៅមានប��

េឆ��យតបេទៅនឹង

ផល

ធារណៈរដ�បាល

្របឈមពាក់ព័ន�

ប��្របឈមក��ង

នឹងការអនុវត�

ការអនុវត�ថ វកា
�

តាមនីតិ វ�ធីថ�ី

របស់្រគឹះសា�នសា

25.1.4

25.2.1

្រតីមាសទី១

ឯកសារ

សស

ធារណៈរដ�បាល

25.2

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

២៥.២ អនុវត�កិច�ប�� ិកា

អ.រ.ជ

សច ២៥.

មាន្រគឹះសា�នសា

របាយការណ៍អនុវត�

គណេនយ្យថ�ី េរៀបចំរបាយ

្រកសួង សា�ប័ន

ចំនួន្រគឹះសា�នសាធារណៈរដ�បា

ធារណៈរដ�បា

ថវ�កា និងរបាយ

ការណ៍អនុវត�ថ វ�កា , របាយ

ល ផ�ល់របាយការណ៍ហិរ��វត��

លចំនួន ១៦ /៣០

ការណ៍ហិរ��វត��

ការណ៍ហិរ��វត�� និងវោយ

្រសបតាមបទដោ�នគតិយុត�ែដល

បានផ�របាយ

របស់្រគឹះសា�នសា

តៃម�សមិទក
� ម� ៃនការអនុ

មានជោធរមាន និងទាន់េពលេវលា ការណ៍ហិរ��វត��

វត�ថ វ�ការបស់្រគឹះសា�ន

ប៉ុែន� មិនទាន់្រសប

សាធារណៈរដ�បាល និង

តាមបទដោ�ន គតិ

សហ្រគាស

យុត�ទាង
ំ ្រស�ង និង

សាធារណៈ

ទាន់េពលេវលា

អ.ទ.ច

សច ២៦.

ច្បាប់ស�ីពីសហ

យន� ការៃនការតាមដោន និងវោយ

្រគាសសាធារណៈ

តៃម�សមិទក
� ម�ៃនការអនុវត�ថ វកា
�

េរៀបចំក្រមិត អទច

ធារណៈរដ�បាល

ឯកសារ្រពាងច្បាប់

របស់សហ្រគាសសាធារណៈ
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េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

្រតីមាសទី១

២៥.២.១.េរៀបចំច្បាប់“ស្

អ.ទ.ច

ឯកសារ

្រតីមាសទី៣

.េសចក�ី្រពាងច្បាប់ស�ី

.េរៀបចំសិកា�សាលា

.េរៀបចំសិកា�សាលា

.េសចក�ី្រពាងច្បាប់្រត�វ

.េសចក�ី

ពីសហ្រគាសសាធារ

្របមូលធាតុចូលៃនេស

្របមូលធាតុចូលដោក់

បានេរៀបចំដោក់ឆ�ង

្រពាងច្បាប់

ណៈ ្រត�វបានេរៀបចំ

ចក�ី្រពាងច្បាប់

ឆ�ងថោ�ក់ដឹកនោំ .កសហវ. ថោ�ក់ដឹកនោំ កសហវ

-របាយការណ៍សា�ន

របាយការណ៍វោយតៃម�

.របាយ

សរុបលទ�ផលសា�នភាពហិរ�� បូកសរុបលទ�

ភាពហិរ.សហ្រគាស

សា�នភាពហិរ��វត��

ការណ៍

ផលសា�នភាព

សាធារណៈទាំង ១៤

សហ្រគាសសាធារណៈ

សា�នភាព

្រត�វបាន្របមូលផ��ំ

្រត�វបានឆ�ងថោ�ក់ដឹកនោំ

ហិរ��វត��

-េសចក�ី្រពាងរបាយ

កសហវ

សស.១៣.ច្បាប់“ស� ីពីលក�ន�ិ

ច្បាប់ស�ីពីសហ

តីពីលក�ន�ិកៈទូេទៅៃន

កៈទូេទៅៃនសហ្រគាសសា

្រគាសសាធារណៈ

សហ្រគាសសាធារណៈ

ធារណៈ និងភាគកម�សាធារ

និងភាគកម�សាធារណៈ”

ណៈ” ្រត�វបានេរៀបចំ

ឯកសារ្រពាងច្បាប់

េរៀបចំក្រមិត
អទច

្រតីមាសទី៤

អំណះ

្រតីមាសទី២

លម� ិត

25.2.1

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

អំណោង

ដោក់ឆ�ងថោ�ក់ដឹកនោំ ក
សហវ

25.2.2 ២៥.២.២.ការពិនិត្យ និង

អ.ទ.ច

វោយតៃម�សមិទក
� ម�ៃនការ
អនុវត�ថ វកា
� របស់សហ

សស.១៤.របាយការណ៍បូក

វត��ៃនសហ្រគាសសាធារណៈ

្រគាសសាធារណៈ

.របាយការណ៍

របាយការណ៍

្របចាំឆា�ំ(N-1) ្រត�វបានេរៀបចំ ហិរ��វត��ៃនសហ
្រគាសសាធារណៈ

ការណ៍វោយតៃម�សា�ន
ភាពហិរ��វត��សហ
្រគាសសាធារណៈ ្រត�វ
បានេរៀបចំក្រមិត
នោយកដោ�ន
25.2.3 ២៥.២.១.្រត�តពិនិត្យការ

អ.រ.ជ

ចុះពិនិត្យវោយតៃម� និងត្រមង់

ឆា�ំ២០២០

អនុវត�ប�ង់គណេនយ្យសា

ទិសការអនុវត�ប�ង់គណេនយ្យ

ធារណៈេនៅ្រគឹះសា�នសា
ធារណៈរដ�បាល។

ចំនួន្រគឹះសា�នសា

សូចនោករទី១៖ ចុះពិនិត្យ

សូចនោករទី២៖ ចុះពិនិត្យ សូចនោករទី៣៖ ចុះពិនិត្យ សូចនោករទី៤៖ ចុះពិនិត្យ

្រគឹះសា�នសាធារណៈ ធារណៈរដ�បាល

វោយតៃម� និងត្រមង់ទិស

វោយតៃម� និងត្រមង់ទិស

វោយតៃម� និងត្រមង់ទិស

វោយតៃម� និងត្រមង់ទិស

សាធារណៈ និងការចុះកិច�

រដ�បាលចំនួន ៨

ែដល្រត�វបានចុះពិនិ

ការអនុវត�ប�ង់

ការអនុវត�ប�ង់

ការអនុវត�ប�ង់

ការអនុវត�ប�ង់

ប�� ិកាគណេនយ្យ េនៅ

្រត�វបានចុះពិនិត្យ

ត្យ វោយតៃម� និង

គណេនយ្យសាធារណៈ

គណេនយ្យសាធារណៈ

គណេនយ្យសាធារណៈ

គណេនយ្យសាធារណៈ

្រគឹះសា�នសាធារណៈចំនួន ៨។

វោយតៃម� និងត្រមង់

ត្រមង់ទិស

េនៅ្រគឹះសា�នសាធារណៈ

េនៅ្រគឹះសា�នសាធារណៈ

េនៅ្រគឹះសា�នសាធារណៈ

េនៅ្រគឹះសា�នសាធារណៈ

(ពិន� : 0.4)

ទិស

ចំនួន២

ចំនួន ២បែន� មេទៀត

ចំនួន ២បែន� មេទៀត

ចំនួន ២បែន� មេទៀត
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េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

25.2.4 ២៥.២.២. ព្រងង
ឹ ការអនុ

អ.រ.ជ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

មាន្រគឹះសា�នសា

របាយការណ៍ហិរ��

សូចនោករទី១៖ េធ��ការ

របាយ

វត�កិច�ប�� ិកាគណេនយ្យ

នោយកដោ�នរតនោគារជោតិេល�

ធារណៈរដ�បា

វត��របស់្រគឹះសា�នសា

បូកសរុបរបាយការណ៍

ការណ៍បូក

របស់ ្រគឹះសា�នសាធារណៈ

របាយការណ៍ហិរ��វត��ឆា�ំ ២០២០ លចំនួន ១៦/៣០

ធារណៈរដ�បាល

ហិរ��វត��ឆា�ំ ២០២០ របស់

សរុបរបស់ អ

បានផ�ល់របាយោ

្រគឹះសា�នសាធារណៈរដ�

.រ.ជ េល�

បាល

ការណ៍ហិរ��វត��

បាល ែដលបានេផ��មក

របាយការណ៍

(ពិន� : 0.3)

ប៉ុែន� មិនទាន់្រសប

អគ�នោយកដោ�នរតគារជោតិ

របស់្រគឹះសា�នសាធារណៈរដ�

ហិរ��វត��

តាម្រសបតាមបទ

របស់្រគឹះសា�

ដោ�គតិយុត�ែដល
25.2.5 ២៥.២.៣. ការេរៀបចំ

នសាធារ

មានជោធរមាន
អ.រ.ជ

្របជុំបូកសរុប្របចាំឆមាស និង

របាយការណ៍ហិរ��វត��

្របចាំឆា�ំ។

របស់្រគឹះសា�នសាធារណៈ

(ពិន� : 0.3)

្របជុំត្រមង់ទិសេល�

ណៈរដ�បាល
្របជុំត្រមង់ទិសេល�

ការអនុវត�កិច�ប�� ិកា ការអនុវត�កិច�ប�� ិកា
គណេនយ្យឆា�ំ

គណេនយ្យឆា�ំ

រដ�បាល្រសបតាមបទដោ�ន

២០២០របស់

គតិយុត�ែដលមានជោធរមាន

្រគឺះសា�នសាធារណៈ ្រគឺះសា�នសាធារណៈ

និងទាន់េពលេវលា។

រដ�បាល។

២០២១របស់

សូចនោករទី១៖្របជុំ

សូចនោករទី២៖្របជុំ

របាយ

ត្រមង់ទិសេល�ការអនុវត�

ែណនោំ ស�ីពីការបិទប�� ី

ការណ៍ៃន

កិច�ប�� ិកាគណេនយ្យ

គណេនយ្យ្របចាំឆា�ំ និង

កិច�្របជុំ

របស់្រគឹះសា�នសាធារណៈ

ទិសេដៅអនុវត�ឆា�ំបនោ�ប់

រដ�បាល

របស់្រគឹះសា�នសាធារណៈ

រដ�បាល។

រដ�បាល

ែផ�កទី ៣៖ការព្រងឹង្របសិទ�ភាពៃនការផ្សោរភា�ប់ថ វ�កាេទៅនឹងេគាលនេយោបាយ

Part 3
Part 3

អំណោង

របាយការណ៍បូកសរុបរបស់អគ�

រដ�បាល។

Part 3

អំណះ

្រកបខណ�ហិរ��វត��សាធារណៈ និងថវ�ការយៈេពលមធ្យម ,ការព្រងឹងការអនុវត�ថ វ�កាកម� វ�ធី , ការេរៀបចំ្រកបខណ�ៃនការ្រគប់្រគងវ�និេយោគសាធារណៈ និង ការបន�ជំរុញការេធ�� វ�មជ្ឈការ្របព័ន�ថ វ�កាពីថោ�ក់ជោតិ េទៅថោ�ក់េ្រកាមជោតិ ។

Part 3
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េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

31

៣១. េរៀបចំ និងដោក់ឱ្យ

អ.ថ

សគ ១.

- ្រកបខណ�េគាល

- ឯកសារ្រកបខ័ណ�

អនុវត�្រកបខណ�ហិរ��វត��

អ.គ.ប

ការដោក់ឆ�ង្រកបខណ�ហិរ��វត��

នេយោបាយ មា៉ ្រក�

េគាលនេយោបាយ

សាធារណៈ និងថវ�ការយៈ

អ.ហ.ក

សាធារណៈរយៈេពលមធ្យម

េសដ�កិច�និងេគាល

មា៉ ្រក�េសដ�កិច� និង

េពលមធ្យម

អ.ស.ប

(MTFF) េនៅក��ងកិច�្របជុំ េពញ

នេយោ

េគាលនេយោបាយ

្រកសួង សា�ប័ន

អង�គណៈរដ�ម�ន� ី និងអនុវត�ជោ

បាយហិរ��វត��សា

ហិរ��វត��

្របចាំ

ធារណៈ ស្រមាប់

សាធារណៈ

ការេរៀបចំេសចក�ី

- ្រកបខ័ណ�ហិរ��

្រពាងច្បាប់ស�ីពី

វត��សា-ធារណៈរយៈ

ហិរ��វត��ស្រមាប់

េពលមធ្យម (MTFF)

ការ្រគប់្រគងឆា�ំ
២០២១
- េសចក�ី្រពាង្រកប
ខណ�ហិរ��វត��សា
31.1

សគ ២.

្រកបខណ�ថវ�ការ

កាលបរ�េច�ទៃនការ

ការអនុម័ត្រកបខណ�ថវកា
� រយៈ

យៈេពលមធ្យម

ឯកភាពបស់្របមុខ

េពលមធ្យម (MTBF) េដោយ

(MTBF) ឆា�ំ

រោជរដោ�ភិបាលេល�

មានពិដោនថវ�កាតាមវ�ស័យតាម

២០២០-២០២២

្រកបខណ�ថវ�ការយៈ

្រកសួងសា�ប័ន េដោយ្របមុខរោជរដ្ ្រត�វបានេរៀបចំ និង
ឋាភិបាល

អនុវត�សាកល្បង

េពលមធ្យម(MTBF)
្របចាំ
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ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

31.1.1

សគ ៣.

ែផនការយុទសា
� �ស�

របាយការណ៍វោយ

ែផនការយុទសា
� �ស� ថវ�កា្រត�វ

ថវ�កា្រត�វបានេរៀប

តៃម�ែផនការយុទ �

បានេរៀបចំេដោយមានសូចនោករ

ចំេដោយមានសូចនោ

សា�ស� ថវ�កាេដោយ អ

សមិទក
� ម�

ករសមិទក
� ម� ប៉ុែន�

.ថ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

មិនទាន់មានគុណ
ភាពល�

៣១.១.ែកលម�គុណភាព

សច ១.

- របាយការណ៍ស�ីពី

-ច្បាប់ថ វ�កាឆា�ំ N-1/

ភាគរយក្រមិតលេម��ង្រកប

ការពិនិត្យ តាមដោន

ឆា�ំថ វ�កាក��ង្រកប

និងេធ��សា�ប័នីយកម�្រកប

ខណ�ហិរ��វត�� សាធារណៈរ

ក្រមិតលេម��ងលទ�

ខណ�ហិរ��វត��

ខណ�ការហិរ��វត��សាធារ

យៈេពលមធ្យម េធៀបនឹងការ

ផលព្យោករណ៍មា៉

សាធារណៈ រយៈ

ណៈរយៈេពលមធ្យម និង

សច ២.

- ្រកបខ័ណ�េគាល

- ឯកសារ្រកបខណ�

្រកបខណ�ថវ�ការយៈេពល

MTFF ្រត�វបានអនុម័តេដោយគ

នេយោបាយមា៉ ្រក�

េគាលនេយោបាយ

មធ្យម

ណៈរដ�ម�ន� ី

េសដ�កិច�និងេគាល-

មា៉ ្រក�េសដ�កិច� និង

នេយោបាយហិរ��

េគាល-នេយោបាយ

វត�សាធារណៈ

ហិរ��វត� សាធារណៈ

MTBF មានប��� លពិតានន

២០២២ ្រត�វបាន

េគារពជូន្របមុខរោជរដ្

ថវ�កាពហុឆា�ំ្រត�វបានេធ��សពុល

េរៀបចំ និងអនុវត�

ឋាភិបាលអនុម័តេល�

កម� និងដោក់ឱ្យអនុវត�

សាកល្បងស្រមាប់

ៃនការព្យោករមា៉ ្រក�េសដ�កិច�

អ.គ.ប
អ.ថ

សច ៣.

MTBFឆា�ំ២០២០-

លិខិត កសហវ

MTBF

រដ�បាលថោ�ក់ជោតិ

31.1.1 ៣១.១.១ ព្រងឹងការពិនិត្យ
និងវោយតៃម�មា៉្រក�េសដ�កិច�
្របកបេដោយការវភា
� គ

អ.គ.ប

១. របាយការណ៍្របចាំឆា�ំ ២០២០
និងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពពាក់
កណោ
� ល ឆា�ំ២០២១ ស� ីពី សា�ន

- របាយការណ៍ ស� ី
ពីសា�នភាព េសដ�កិច�
(CMM) ្របចាំឆា�ំ

- របាយការណ៍ ស� ីពី
សា�នភាព េសដ�
កិច� (CMM) ្របចាំឆា�ំ

ទំព័រ99

របាយការណ៍្របចាំឆា�ំ ស� ីពី
សា�នភាពេសដ�កិច�
(CMM) ្របចាំឆា�ំ២០២០

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

- របាយ

ពាក់កណោ
� លឆា�ំស�ីពី

ការណ៍ ស� ីពី

សា�នភាពេសដ�កិច�

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

31.1.1 ៣១.១.១ ព្រងង
ឹ ការពិនិត្យ

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

២.របាយការណ៍ស�ីពីការពិនិត្

របាយការណ៍ស�ីពី

របាយការណ៍ស�ីពី

របាយការណ៍ស�ីពីការពិនិត្ របាយ

និងវោយតៃម�មា៉្រក�េសដ�កិច�

យតាម-ដោនក្រមិតលេម��ងលទ�

ការ

ការពិនិត្យតាមដោន

យតាមដោនក្រមិតលេម��ង ការណ៍ស�ីពី

្របកបេដោយការវ�ភាគ

ផលព្យោករណ៍មា៉្រក�េសដ�កិច� ឆា�ំ

តាមដោនក្រមិត

ក្រមិតលេម��ងលទ�
្រកបខ័ណ�េគាល

្រកបខ័ណ�េគាល

សុ្រកឹតភាព, ្របសិទភា
� ព

មា៉ ្រក�េសដ�កិច� និងេគាល

នេយោបាយ មា៉ ្រក�

នេយោបាយ មា៉ ្រក�

នេយោបាយ

និង ភាព្រគប់្រជ�ងេ្រជោយៃន

នេយោបាយ

េសដ�កិច� និងេគាល

កិច� និងេគាល

31.1.2 ៣១.១.២ បន� ព្រងឹង

31.1.2 ៣១.១.២ បន� ព្រងឹង

អ.គ.ប

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

អ.គ.ប

្រកបខ័ណ�េគាល

ហិរ��វត��សា េសដ�កិច� និងេគាល

២.យន� ការ ពិេ្រគាះេយោបល់

របាយការណ៍ ស� ីពី

សុ្រកឹតភាព, ្របសិទភា
� ព

ក��ង ការេរៀបចំ ្រកបខណ�ហិរ��

ការ

និង ភាព្រគប់្រជ�ងេ្រជោយៃន

វត��សាធារណៈ

ដការ ពិេ្រគាះ

31.1.3 ៣១.១.៣. តាមដោនវោយ

អ.គ.ប

១.្រកបខ័ណ�េគាលនេយោបាយ

ពិនិត្យ

អ.គ.ប

រយៈេពល

១.របាយការណ៍ស�ីពីការតាមដោន

- សិកា�សាលាែចក

មា៉ ្រក�េសដ�

អនុវត� យន្ រ�ែលកចំេណះដង
ឹ ស� ី

របាយការណ៍ស�ីពី

លទ�ផលព្យោករណ៍

ពីការ េរៀបចំ ្រកប

របាយការណ៍ស�ីពីការ

ការពិនិត្យ
្រកបខ័ណ�
េគាល
នេយោបាយ

សិកា�សាលា ែចក រ�ែលក

- របាយ

ចំេណះដង
ឹ ស� ីពី ការ េរៀបចំ

ការណ៍

្រកបខណ�ហិរ��វត��សា

សិកា�សាលា

របាយការណ៍ស�ីពីការតាម

របាយ

ការតាមដោនវោយតៃម�ការ

ដោនវោយតៃម�ការអនុវត�

ការណ៍ស�ីពី

អនុវត�ចំណោយសាធារ

ចំណោយសាធារណៈេនៅ

ការតាមដោន

តៃម�ការអនុ -វត�ចំណូល

វោយ-តៃម�ការអនុវត�ចំណោយសា

ការ តាមដោន វោយ

និងចំណោយសាធារណៈ

ធារណៈេនៅក្រមិត វ�ស័យធំទាង
ំ

តៃម� ការអនុវត�

តៃម�ការ

តៃម�ការអនុ -វត�ចំណូល

ក្រមិតលេម��ងបឋមៃន្រកបខ័ណ�

ទាន់មាន

តាមដោនក្រមិត

តាមដោនក្រមិតលេម��ង

ដោនក្រមិតលេម��ងបឋម

ការណ៍ពិនិត្

និងចំណោយសាធារណៈ

េគាលនេយោបាយ ហិរ��វត��សា

លេម��ងបឋមៃន

បឋមៃន្រកបខ័ណ�េគាល

ៃន្រកបខ័ណ�េគាល

យតាមដោន

31.1.3 ៣១.១.៣. តាមដោនវោយ

31.1.4 ៣១.១.៤ តាមដោន ហានិ
ភ័យ

អ.គ.ប

អ.គ.ប

របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដោន

១. របាយការណ៍ ឃា�េំ ម�ល និង
តាមដោន េសដ�កិច�កម��ជោ

េសដ�កិច�កម��ជោ

ឆា�ំ ២០២០៖ ពុំ

របាយការណ៍ឃា� ំ

តាមដោនវោយ

របាយការណ៍បឋមស� ីពី

អនុវត�

របាយការណ៍ពិនិត្យ

បាយការណ៍បឋមស� ីពីការ

របាយការណ៍ ្រត�វ បាន របាយការណ៍ Economic

របាយ

្របចាំ ្រតីមាស(Q-1) ្រត�វ បាន

េសដ�កិច�កម��ជោ

ថោ�ក់ ដឹកនោំ ពិនិត្យេរៀង មាស ទី៤ ឆា�ំ២០២០

និភ័យ វ�ស័យ អចលន្រទព្យេនៅ

ពិនិត្យ

ហានិភ័យ េរៀបចំេរៀងរោល់ ្រតី

កម��ជោ ្របចាំ

១.្រកបខ័ណ�ស� ិតិស្រមាប់ការ

វ�ស័យ

ឆា�ំ២០២០៖ ពុំទាន់

មាស

្រកបខ័ណ�ស� ិតិស្រមាប់ការ

វភា
� គ

អនុវត�

ពិនិត្យលទ�ភាព

្រកបខ័ណ�ស� ិតិស្រមាប់ការ

ការណ៍

វ�ភាគេសដ�កិច�េខត�

្របកបេដោយសង�តិភាពជោមួយ

្រកបខ័ណ�ស� ិតិ

វ�ភាគេសដ�កិច�េខត�

សិក្សោពិនិត្យ

ភ័យ

អ.គ.ប

េសដ�កិច�កម��ជោ

(២០%)

31.1.5 ៣១.១.៥.េរៀបចំ

អ.គ.ប

២. របាយការណ៍្រត�តពិនិត្យហា

្រតីមាស្រត�វបាន

េសដ�កិច�េខត�

របាយការណ៍្រត�ត

របាយការណ៍ ្រត�វ បាន របាយការណ៍្រត�តពិនិត្យ

របាយការណ៍សិក្សោ

ទំព័រ100

ហានិភ័យ វ�ស័យ អចលន
្រទព្យេនៅកម��ជោ ្របចាំ្រតី

មាស ទី១ ឆា�ំ២០២១

របាយការណ៍្រត�តពិនិត្យ
ហានិភ័យ វ�ស័យ អចលន
្រទព្យេនៅកម��ជោ ្របចាំ្រតី

Surveillance ្របចាំ្រតី

របាយការណ៍ Economic

េរៀបចំនិង ដោក់ជូន

(២០%)

Surveillance ្របចាំ្រតី

របាយការណ៍ Economic

របាយ

េម�ល និង តាមដោន

31.1.4 ៣១.១.៤ តាមដោន ហានិ

Surveillance ្របចាំ្រតី

របាយការណ៍ Economic

របាយការណ៍ពិនិត្យតាម

មាស ទី២ ឆា�ំ២០២១

របាយការណ៍្រត�តពិនិត្យ
ហានិភ័យ វ�ស័យ

អចលន្រទព្យេនៅកម��ជោ
សិក្សោពិនិត្យលទ�ភាព

Surveillance ្របចាំ្រតី

ការណ៍ឃា� ំ

មាស ទី៣ ឆា�ំ២០២១

េម�ល និង

របាយការណ៍្រត�តពិនិត្យ
ហានិភ័យ វ�ស័យ អចលន
្រទព្យេនៅកម��ជោ ្របចាំ្រតី

របាយការណ៍
របាយការណ៍
្រត�តពិនិត្

របាយ

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

31.1.6 ៣១.១.១. េរៀបចំទ្រមង់

អគ�.ថវកា
�

្រតីមាសទី២
េរៀបចំជោេសចក�ី្រពាង

ពិតានថវ�កាស្រមាប់្រកសួង -  ស្ ពីពិតានថវ�កា

ពិតានថវ�កា ស្រមាប់

ទ្រមង់ឧបសម�័ន�ស�ីពី

ថោប័ន ទទួលបានការអនុម័ត

ស្រមាប់្រកសួង សា�

្រកសួង សា�ប័ន

ពិតានថវ�កា ស្រមាប់

និងសុំការអនុម័ត

ប័ន បានអនុម័ត

ទទួលបានការអនុម័ត

្រកសួង សា�ប័ន និងទទួល

(II១.៣.១)

ស្រមាប់ឆា�ំ

ស្រមាប់្រកសួង សា�ប័ន

ទ្រមង់ឧបសម�័ន�ស�ី

្រតីមាសទី១

ទ្រមង់ឧបសម�័ន�ស�ីពី

ឧបសម�័ន�ស�ីពីពិតានថវ�កា

េរៀបចំទ្រមង់ឧបសម�័ន�ស�ីពី

បានការអនុម័ត

2020-2022
31.1.7 ៣១.១.២. េធ��សុពលភាព

អគ�.ថវ�កា

ពិតានថវ�កាពហុឆា�ំៃន
ថវ�កាចំណោយចរន� ស្រមាប់

ពិតានថវ�កាពហុឆា�ំៃនថវ�កា

បានអនុវត�ពិតាន

ពិតានថវ�កាពហុឆា�ំ

ឧបសម�័ន� ពី ពិដោនថវ�កា

ពិតានថវ�កាពហុឆា�ំៃន

ចំណោយចរន� ស្រមាប់្រកសួង

ថវ�កា ពហុឆា�ំ

ស្រមាប់្រកសួង សា�ប័

ស្រមាប់ ្រកសួង សា�ប័ន

ថវ�កាចំណោយចរន�

សាកល្បង

ន ្រត�វបានេរៀបចំ

្របចាំឆា�ំដោក់ឱ្យអនុវត�

ស្រមាប់្រកសួង សា�ប័ន

សា�ប័ន ្រត�វបានេធ��សុពលភាព

្រកសួង សា�ប័ន ២.២.១

31.1.8 ៣១.១.៣.ដោក់ឱ្យអនុវត�

្រត�វបានេរៀបចំ

អគ�.ថវ�កា

ឧបសម�័ន� ពី ពិដោនថវ�កា ស្រមាប់ បានអនុវត�ពិតាន

ឧបសម�័ន� ស� ីពី ពិដោន

្រកសួង សា�ប័ន្របចាំឆា�ំដោក់ឱ្យ

ថវកា
� ស្រមាប់ ្រកសួង សា�ប័

អនុវត�

ន ្របចាំឆា�ំ (II.1.3.2)

31.2

៣១.២. េរៀបចំស�ិតិហិរ��

្រកសួង សា�ប័នបាន

ថវ�កាស្រមាប់្រកសួង បំេពញតារោងឧបសម្
សា�ប័នក��ងឆា�ំ

ព័ន�និងដោក់ជូន MEF

2020-2021

អ.គ.ប

សច ៤.

១-៥

ឧបសម�័ន�ស�ី ពី ពិដោន
ថវ�កា ្របចាំឆា�ំ ស្រមាប់
្រកសួង សា�ប័ន ្រត�វបាន
ដោក់ឱ្យអនុវត�

តារោង GFS ពីតារោង តារោងទាំង៧ ស្រមាប់

វត��រដោ�ភិបាល (GFS)ឱ្យ

ស� ិតិហិរ��វត��រដោ�ភិបាល

រដោ�ភិបាលទូេទៅ

េពញេលញ្របកបេដោយ

(GFS)្រត�វបានេរៀបចំេពញ

(General

គុណភាព

េលញទាំង វ�សាលភាពទិន�ន័យ

Government)្រត�វ

និង វ�សាលភាពសា�ប័ន្រសបតាម

បានេរៀបចំេឡ�ង

និយោម (GFS ២០១៤)

្រសបតាមេគាល
ការណ៍ែណនោំ

ទំព័រ101

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

31.2.1 ៣១.២.១.ព្រងក
ី វសា
� ល

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ
អំណះ

្រតីមាសទី៤

អំណោង

ន.ស� ិតិនិង វភា
� គ

១.សិក្សោពិនិត្យលទ�ភាពេរៀបចំ

- ឆា�ំ២០២០៖ការ

របាយការណ៍ពិនិត្យ

របាយការណ៍ពិនិត្យលទ�

របាយ

េសដ�កិច�

និងេរៀបចំស�ិតិចំណោយតាមចំ

សិក្សោេរៀបចំស�ិតិ

លទ�ភាពេរៀបចំ និង

ភាពេរៀបចំ និងេរៀបចំស�ិ

ការណ៍ពិនិត្

ភាពទិន�ន័យ និង វ�សាល

ណោត់ថោ�ក់មុខងោរ(COFOG)

COFOG ក្រមិតមុខ

េរៀបចំស�ិតិចំណោយ

តិចំណោយតាមចំណោត់

យលទ�ភាព

ភាពសា�ប័ន (៤០%)

ចំនួន ០៣ (មុខ-ងោរអប់រ� , មុខ

ងោរ (Divisions)

តាមចំណោត់ថោ�ក់មុខ

ថោ�ក់មុខ-ងោរ(COFOG)

េរៀបចំ និង

ងោរសុខោភិបាល, និងមុខងោរ

- តារោង ១-៥

ងោរ(COFOG) ចំនួន

ចំនួន ០៣ (មុខងោរអប់រ� , េរៀបចំស�ិតិ

ភាពេរៀបចំស�ិតិទាង
ំ វ�សាល

គាំពារសង�ម) ក��ង្របព័ន�ស�ិតិ GFS
31.2.1 ៣១.២.១.ព្រងីក វ�សាល
ភាពេរៀបចំស�ិតិទាង
ំ វ�សាល

ន.ស� ិតិនិង វ�ភាគ
េសដ�កិច�

២.សិក្សោពិនិត្យលទ�ភាពេរៀបចំ

០៣ (មុខងោរអប់រ� ,
ឆា�ំ២០២០៖ពុំទាន់

ស� ិតិហិរ��វត��រដោ�ភិបាលតាមបណ្ ចាប់េផ��មអនុវត�

របាយការណ៍សិក្សោ

តាេខត� (េដោយេ្រប�្របាស់ចំ

េរៀបចំ

ភាពសា�ប័ន (៤០%)

ណោត់ថោ�ក់ភូមិសា�ស� និងចំ

វត��រដោ�ភិបាល តាម

ណោត់ថោ�ក់េសដ�កិច�ៃនមាតិកា

ស� ិតិហិរ��

ឆា�ំ២០២០៖ ពុំទាន់

Statement of Operation្រត�វ

ភាពទិន�ន័យ និង វ�សាល

បានព្រងីក វ�សាលភាព ស្រមាប់

ភាពសា�ប័ន (៤០%)

វ�ស័យរដោ�ភិបាលទូេទៅ (General ្រគឹះសា�នសាធារណៈ) តប់ វ�ស័យរដោ�ភិបា

31.2.2 ៣១.២.២. ព្រងង
ឹ គុណ
ភាព និង្របសិទភា
� ពៃនការ

េសដ�កិច�

ហិរ��វត��រដោ�ភិបា

សិក្សោពិនិត្
យលទ�ភាព
េរៀបចំស�ិតិ

តារោងស� ិតិសេង�ប

េពញេលញ (ពុំទាន់

Statement of

Statement of

សេង�ប

្រគប់ដណ�ប់

Operation ្រគប់ដណ្

Operation

Statement

តារោងស� ិតិ

of

១.ការពិេ្រគាះេយោបល់េល�ស�ិតិ

ឆា�ំ២០២០៖របាយ

របាយការណ៍

របាយការណ៍ពិេ្រគាះ

របាយ

េសដ�កិច�

តារោងតុល្យការៃនស� ិតិហិរ��រដោ�

ការណ៍សិក្សោ និង

ពិេ្រគាះេយោបល់ស�ិតិ

េយោបល់ស�ិតិតារោង

ការណ៍

ភិបាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិជោមួយ

េរៀបចំ

តារោងតុល្យការៃនស� ិ

តុល្យការៃនស� ិតិហិរ��វត��

ពិេ្រគាះ

តិហិរ��វត�� រដោ�ភិ

រដោ�ភិបាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

េយោបល់ស�ិ

បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

េរៀបចំស�ិតិ (៣០%)

ការណ៍

តារោងស� ិតិសេង�ប

អង�ភាពៃផ�ក�ង កសហវ

ភាព និង្របសិទភា
� ពៃនការ

លទ�ភាពេរៀបចំស�ិតិ

ន.ស� ិតិនិង វភា
� គ

េរៀបចំស�ិតិ (៣០%)

31.2.2 ៣១.២.២. ព្រងឹងគុណ

ចំណោយ
របាយ

លតាមបណោ
� េខត�

បណោ
� េខត�

៣.តារោងស� ិតិសេង�ប

ភាពេរៀបចំស�ិតិទាង
ំ វ�សាល

ន.ស� ិតិនិង វ�ភាគ

របាយការណ៍សិក្សោពិនិត្យ

ពិនិត្យលទ�ភាព

ភាពទិន�ន័យ និង វ�សាល

31.2.1 ៣១.២.១.ព្រងីក វ�សាល

មុខងោរសុខោភិ-បាល,

តិតារោង

ន.ស� ិតិនិង វ�ភាគ

២.ការពិេ្រគាះេយោបល់េល�ស�ិតិ

ឆា�ំ២០២០៖របាយ

របាយការណ៍

របាយការណ៍ពិេ្រគាះ

របាយ

េសដ�កិច�

តារោងតុល្យការៃនស� ិតិហិរ��រដោ�

ការណ៍សិក្សោ និង

ពិេ្រគាះេយោបល់ស�ិតិ

េយោបល់ស�ិតិតារោង

ការណ៍

ភិបាល (ទាំងថោ�ក់ជោតិ និងថោ�ក់

េរៀបចំ

តារោងតុល្យការៃនស� ិ

តុល្យការៃនស� ិតិហិរ��វត��

ពិេ្រគាះ

េ្រកាមជោតិ) ជោមួយសា�ប័នផលិ

តិហិរ��វត��

តស� ិតិ (NBC និង NIS)

េយោបល់ស�ិ
តិតារោង

ទំព័រ102

ៃ

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

31.2.2 ៣១.២.២. ព្រងង
ឹ គុណ
ភាព និង្របសិទភា
� ពៃនការ

ភាព, ការចូលរួម និង

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

ន.ស� ិតិនិង វភា
� គ

៣.ការេធ��សនោ�នកម�តារោងស� ិតិ

ឆា�ំ២០២០៖តារោង

របាយការណ៍េធ��

របាយការណ៍េធ��សនោ�ន

របាយ

េសដ�កិច�

ចំណោយៃន្របព័ន�ស�ិតិ GFS ក��ង

ស� ិតិចំណូល (១/

សនោ�នកម�តារោងស� ិ

កម�តារោងស� ិតិចំណោយៃន

ការណ៍េធ��

្របព័ន� FMIS

៧)ៃន្របព័ន�ស�ិតិ

តិចំណោយៃន្របព័ន�

្របព័ន�ស�ិតិ GFS ក��ង

សនោ�នកម�

GFS បានេធ��សនោ�ន

ស� ិតិ GFS ក��ង្របព័ន�

្របព័ន� FMIS

តារោងស� ិតិ

កមកង្របព័ន FMIS FMIS
ឆា�ំ២០២០៖ បាន
- សូចនោករគមា�ត

របាយការណ៍ព្រងឹងសង�តិ

ចំណោយៃន
របាយ

សិក្សោ និងកំណត់

ទិន�ន័យចំនួន ២ សូ

ភាពទិន�ន័យស� ិតិ GFS

ការណ៍

េរៀបចំស�ិតិ (៣០%)

31.2.3 ៣១.២.៣.ព្រងឹងសមត�

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

ន.ស� ិតិនិង វ�ភាគ

១. ព្រងឹងសង�តិភាពទិន�ន័យស� ិតិ

េសដ�កិច�

GFS ក��ង្របព័ន�មា៉្រក�េសដ�កិច�

សង�តិភាពៃនការេ្រប�

សេ្រមចបាន ២ សូចនោករ ៃនសូ

១. សូចនោករទំនោក់

ចនោករ ្រត�វបាន

ព្រងឹងសង�តិ

្របាស់ស�ិតិ GFS (៣០%)

ចនោករគមា�តទិន�ន័យ

ទំនង,

ព្រងឹងសង�តិភាព

ភាព

២. សូចនោករគមា�ត

- របាយការណ៍

ទិន�ន័យស� ិតិ

២. វគ�បណ�ះបណោ
� លព្រងង
ឹ

ឆា�ំ២០២០៖ពុំទាន់

- វគ�បណ�ះបណោ
� ល

របាយការណ៍ព្រងង
ឹ

របាយ

ចំេណះដឹងស� ីពីស�ិតិហិរ��វត��សា

ចាប់េផ��មអនុវត�

- របាយកាណ៍ព្រងឹង

ចំេណះដឹងស� ីពីស�ិតិហិរ��

ការណ៍

ចំេណះដឹងស� ីពីស�ិតិ

វត��

ព្រងឹង

ហិរ��-វត��សាធារ

តេល�្រទព្យសកម� មិន

ចំេណះដង
ឹ ស្

ណៈេផោ�តេល�្រទព្យ

ែមន ហិរ��វត��

តីពីស�ិតិ

31.2.3 ៣១.២.៣.ព្រងង
ឹ សមត�
ភាព, ការចូលរួម និង

ន.ស� ិតិនិង វភា
� គ
េសដ�កិច�

ធារណៈ ្រត�វបានេរៀបចំ

សង�តិភាពៃនការេ្រប�
្របាស់ស�ិតិ GFS (៣០%)

31.2.4 ៣២.១.១.េរៀបចំនិងដោក់ឱ្

្របកាសស� ីពីេគាលការណ៍រួម

េសចក�ី្រពាង

្របកាសស� ីពីេគាល

េសចក�ី្រពាង ្របកាសស� ីពី

េសចក�ី្រពាង ្របកាសស� ីពី

អនុម័ត និង ដោក់ឱ្យអនុវត� ្របកាសស� ីពី

យអនុវត� ្របកាសស� ីពី

ស្រមាប់ការ្រគប់្រគងគេ្រមាង

្របកាសស� ីពីេគាល

ការណ៍ រួមស្រមាប់

េគាលការណ៍រួមស្រមាប់

េគាលការណ៍រួមស្រមាប់

្របកាសស� ីពីេគាលការណ៍

េគាលការណ៍

េគាលការណ៍រួម ស្រមាប់

ែថទាំេហដោ�រចនោសម�័ន�ផ�វថ�ល់

ការណ៍រួម ស្រមាប់

ការ្រគប់្រគងគេ្រមាង

ការ្រគប់្រគងគេ្រមាង

ការ្រគប់្រគងគេ្រមាង

រួមស្រមាប់ ការ្រគប់្រគង

រួម ស្រមាប់

ការ្រគប់្រគងគេ្រមាងែថទាំ

សាធារណៈ ្រត�វបានអនុម័ត និង

ការ្រគប់ ្រគង

ែថទាំេហដោ�រចនោសម្

ែថទាំេហដោ�រចនោសម�័ន�

ែថទាំេហដោ�រចនោសម�័ន�

គេ្រមាងែថទាំេហដោ�រចនោ

ការ្រគប់្រគង

េហដោ�រចនោសម�័ន�ផ�វថ�ល់

ដោក់ឱ្យេ្រប�្របាស់

គេ្រមាងែថទាំេហដោ�

ព័ន�ផ�វថ�ល់សាធារ

ផ��វថ�ល់សាធារណៈ (បាន

ផ��វថ�ល់សាធារណៈ (្របជុំ

សម�័ន�ផ�វថ�ល់សាធារណៈ

គេ្រមាង

រចនោសម�័ន�ផ�វថ�ល់

ណៈ ្រត�វបានអនុម័ត

្របជុំថោ�ក់អគ�នោយកដោ�ន)

ក្រមិតអន� រ្រកសួង)

សាធារណៈ

អគ�.ថវ�កា

សាធារណៈេផោ�

ែថទាំេហដោ�

សាធារណៈ ្រត�វបាន និងដោក់ឱ្យេ្រប�្របាស់

រចនោសម�័ន�

េរៀបចំ និង្របមូល

ផ��វថ�ល់សា

ធាតុចូល

ធារណៈ
ែដលអនុម័
តរួច
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េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

31.2.5 ៣២.១.២.េរៀបចំេសចក�ី

អគ�.ថវកា
�

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

លទ�ផលេគាល

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពីនីតិ វធ
� ី

េសចក�ី្រពាងបឋម

កិច�្របជុំៃផ�ក�ងេដ�ម្បី

េសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពី

-េសចក�ី

្រពាង្របកាសស� ីពីនីតិ វ�ធី

្របតិបត�ិ ៃនការ្រគប់្រគង េរៀបចំ

្របកាសស� ីពីនីតិ វ�ធី

ពិភាក្សោ េល� េសចក�ី

នីតិ វ�ធី្របតិបត�ិ ៃនការ

្រពាង្របកាស

្របតិបត�ិ ៃនការ្រគប់្រគង

និង អនុវត�គេ្រមាង វ�និេយោគសា

រួមស្រមាប់ការអនុវត� ្រពាង្របកាស ស� ីពី

្រគប់្រគង េរៀបចំ និង

-ប�� ីវត�មាន

េរៀបចំ និង អនុវត�គេ្រមាង

ធារណៈហិរ��ប្បទានេដោយ

គេ្រមាងវ�និេយោគ

នីតិ វ�ធី្របតិបត�ិៃនការ

អនុវត�គេ្រមាង វ�និេយោគ

-លិខិត

វ�និេយោគសាធារណៈហិរ��

ថវ�កាថោ�ក់ជោតិ (គេ្រមាង វ�និ

សាធារណៈហិរ��ប្

្រគប់្រគង េរៀបចំនិង

សាធារណៈហិរ��ប្បទាន

អេ�� �ញ

ប្បទានេដោយថវ�កាថោ�ក់ជោតិ

េយោគផោ�ល់ ) ែដល្រត�វបាន

បសទានេដោយ

អនុវត�គេ្រមាង វ�និ

េដោយថវ�កាថោ�ក់ជោតិ

ពិភាក្សោក្រមិតថោ�ក់ដឹកនោំ

ថវ�កាថោ�ក់ជោតិ

េយោគសាធារណៈ

(គេ្រមាង វ�និេយោគផោ�ល់)

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��

(គេ្រមាងវ�និេយោគ

ហិរ��ប្បទានេដោយ

្រត�វបានពិភាក្សោក្រមិត

(គេ្រមាង វ�និេយោគផោ�ល់)

ផោ�ល់) ្រត�វបានដោក់ឱ ថវ�កាថោ�ក់ជោតិ
◌្យពិភាក្សោក្រមិត

(គេ្រមាង វ�និេយោគ

អន� រ្រកសួង និង្រត�វ

ផោ�ល់) េ្រកាមការ

បានេរៀបចំែកលម�

ដឹកនោំ របស់ថោ�ក់

េនៅចុងឆា�ំ២០២០

ដឹកនោំ ្រកសួងេសដ�

ថោ�ក់ដឹកនោំ ្រកសួងេសដ�កិច�
និងហិរ��វត��

កិច� និងហិរ��វត��

31.2.6 ៣២.១.៣.ស្រមបស្រម�ល
និងែកលម�ការេរៀបចំថ វ�កា
្របចាំឆា�ំរបស់អគ�នោយកដ្
ឋាន ជោអង�ភាព ថវ�កា
(១០%)

អគ�.ថវ�កា

ថវ�កា្របចាំឆា�ំរបស់អគ�នោយកដ្

បានស្រមបស្រម�ល

កិច�្របជុំៃផ�ក�ង េដ�ម្បី

បានស្រមបស្រម�ល និង

បានស្រមបស្រម�ល និង

ន.កិច�ការទូេទៅ

ឋាន ្រត�វបានេរៀបចំទាន់េពល

និងេរៀបចំថ វ�កា

ពិភាក្សោេល� ការ

េរៀបចំ ថវ�កា្របចាំឆា�ំ

េរៀបចំ ថវ�កា្របចាំឆា�ំ

េវលា

្របចាំឆា�ំរបស់ អគ�

េរៀបចំថ វ�កា ្របចាំឆា�ំ

របស់ អគ�នោយកដោ�ន

របស់អគ�នោយកដោ�ន

នោយក ដោ�ន

របស់អគ�នោយក

បានទាន់េពលេវលា

បានទាន់េពលេវលា

ដ្

ឋាន
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េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

32

៣២.ព្រងង
ឹ ការ្រគប់្រគង

អ.គ.ហ.

សគ ៤.

យុទសា
� �ស� ស� ីពីការ

- ការអនុម័តេល�ការ

វ�និេយោគសាធារណៈ

អ.ស.ប

ការេរៀបចំយន� ការ្រគប់្រគងវដ�

ែកទ្រមង់្របព័ន�

អ.ថ

គេ្រមាងវ�និេយោគ សាធារណៈ

្រគប់្រគងការវ�

- ការដោក់ឱ្យអនុវត�

អ.គ.ប

និេយោគសាធារណៈ

្របកាស

អង�ភាព PPP

២០១៩-២០២៥

អ.ហ.ក

បានេរៀបចំ និងអនុ

អនុ្រកឹត្យ

្រកឹត្យស� ីពីការ
្រគប់្រគងការវ�
និេយោគសាធារណៈ
បានអនុម័ត ប៉ុែន�
ត្រម�វឱ្យមាន
េរៀបចំយន� ការ និង
លិខិតបទដោ�នេផ្សង
32.1

៣២.១. េរៀបចំ ែកលម� ឬ

អ.គ.ហ

សច ៥.

យុទសា
� �ស� ស� ីពីការ

េគាលការណ៍ទាង
ំ ៣

បេង��តលិខិតបទដោ�នគតិ

អ.ស.ប

ការេរៀបចំេគាលការណ៍ែណនោំ

ែកទ្រមង់្របព័ន�

្រត�វបានអនុម័ត និង

អ.ថ

ស្រមាប់េរៀបចំកម� វ�ធី វ�និេយោគ

្រគប់្រគងការ វ�និ

អនុវត�តាមេគាលេដៅ

សាធារណៈចំនួនបី

េយោគសាធារណៈ

កំណត់

យុត�ពាក់ព័ន�នឹងការ
្រគប់្រគងការវ�និេយោគសា

អ.គ.ប

ធារណៈ

អ.ហ.ក

២០១៩-២០២៥

្រកសួងែផនការ
សច ៦.

មានយន� ការ

មានយន� ការកំណត់

មានយន� ការកំណត់អត�ស��ណ

ស្រមបស្រម�លមិន

អត�ស��ណគេ្រមាង

គេ្រមាងវ�និេយោគរដ�បាលថោ�ក់

ទាន់មានយន� ការ

វ�និេយោគរដ�បាល

េ្រកាមជោតិេនៅកសហវ.

កំនត់អត�ស��ណ

ថោ�ក់េ្រកាមជោតិ េនៅ
កសហវ
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ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

សច ៧.

ពុំទាន់មានគណៈកម្ ្របកាសស� ីពីការ

គណៈកម�ការវ�និេយោគ

មាធិការ

បេង��ត

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

គណៈកម�

សាធារណៈស្រមាប់ គាំ្រទយន�

ការវ�និេយោគសា

ការបុេរថវ�កានីយកម�ការវ�និេយោគ

ធារណៈ្រត�វបានអនុ
ម័ត និងអនុវត�តាម
េគាលេដៅកំណត់

សច ៨.

មានេសចក�ី្រពាងស� ី

្របកាសអន� រ្រកសួង

ចំនួន្របកាសស� ីពីការដោក់ឱ្យអនុ

ពីេគាលការណ៍

ចំនួន ៣ បានអនុម័ត

វត�នីតិ វ�ធី ្រគប់្រគង្របតិបត�ិការ

ែណនោំ ស�ីពីនីតិ វ�ធី

និងអនុវត�តាម

គេ្រមាងវ�និេយោគសាធារណៈ

និងែបបបទៃនការ

េគាលេដៅកំណត់

ហិរ��ប្បទានេដោយថវ�កាជោតិ ,

អនុវត�ចំណោយវ�និ

១.គណៈកម�ការវ�និេយោគសា

ឆា�ំ២០២០៖ ពុំទាន់

្របកាសបេង��តគណៈ

្របកាសបេង��តគណៈកម�

្របកាស

ធារណៈនិងេលខោធិការដោ�នៃន

មាន

កម�- ការវន
� ិេយោគ

ការ វន
� ិេយោគសាធារ

បេង��ត គ

េយោគ សាធារណៈ មាន

គណៈកម�ការ វ�និេយោគសា

ធិការ

សាធារណៈនិង

ណៈនិងេលខោធិការដោ�ន

ណៈកម�ការ

(១០០%)

ធារណៈ

េលខោធិការដោ�នៃន

ៃន

វ�និេយោគសា

គណៈកម�ការវន
� ិេយោ

រវន
� ិេយោគ

32.1.1 ៣២.១.១.េរៀបចំបេង��ត

អ.គ.ប

គណៈកម�ការវន
� ិ

គណៈកមា�

គ

គណៈកម�កា
សាធារណៈ

ធារណៈនិង

សាធារណៈ

េលខោធិការដ្
ឋានៃនគ
ណៈកម�ការវ�

32.1.1 ៣២.១.១.េរៀបចំបេង��ត
គណៈកម�ការវ�និ

អ.គ.ប

២.េសចក�ីសេ្រមច/ឬ្របកាស

ឆា�ំ២០២០៖ ពុំទាន់

េសចក�ីសេ្រមច/ឬ

េសចក�ីសេ្រមច/ឬ្របកាស

េសចក�ី

អំពីលក�ខណ�េយោងការងោរ

មាន

្របកាសអំពី

អំពីលក�ខណ�េយោង

សេ្រមច/ឬ

េយោគ សាធារណៈ មាន

ស្រមាប់េលខោធិការដោ�នៃនគ

លក�ខណ�េយោង

ការងោរស្រមាប់

្របកាសអំពី

(១០០%)

ណៈកម�ការ

ការងោរស្រមាប់

េលខោធិការដោ�ន

លក�ខណ�

េលខោធិការដោ�ន

ៃនគណៈកម�ការ

េយោង

ៃនគណៈកម�ការ
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ការងោរ

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

32.1.2 ៣៣.១.១. ្រត�តពិនិត្យ និង

អគ�.ថវកា
�

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

សស ២៣.

្រកសួង សា�ប័ន

របាយការណ៍វោយ

្រកសួងថវកា
� កម� វធ
� ីចំនួន

វោយ តៃម�េល� ការេរៀបចំ ផ
.

ចំនួន ១៥ ្រកសួង សា�ប័នែដល

ចំនួន ១៥ ែដល

តៃម�ែផនការយុទ �

៨ ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យ និង

យ.ថ របស់្រកសួងអនុវត�

្រត�តពិនិត្យ និងវោយតៃម�

្រត�តពិនិត្យនិងវោយ

សា�ស� ថវ�កាេដោយ អ

វោយតៃម�បែន� ម

ថវ�កាកម� វ�ធីចំនួន ១៥

ែផនការយុទសា
� �ស�

តៃម�ែផនការយុទ �

.ថ

(១៥%)

32.1.3 ៣៣.១.២. ការ េល�ក ទឹក

េរៀបចំ វ�ធានការេល�កទឹកចិត� និង
ការរ�តត្បឹតព្រងឹងភាពទាន់េពល

ចិត� និង ការ រ�តត្បឹតព្រងឹង

៧០% ៃន្រកសួង ស្ ភាពទាន់េពលេវលា

េរៀបចំ វ�ធានការេល�ក

ថោប័ន បានេរៀបចំ

ៃន BSP ្រត�វបាន

ទឹកចិត� និងការរ�តត្បឹត

ភាព ទាន់ េពល េវលា ៃន កា

េវលាៃនការេរៀបចំែផនការយុទ �

និងេផ��ែផនការយុទ �

ដោក់ក�ងជំនួយសា�រតី

ព្រងឹងភាពទាន់េពល

េរៀបចំ ែផនការយុទសា
� �ស�

សា�ស� ថវ�កា

សា�ស� ថវ�កាមក

ជូនថោ�ក់ដឹកនោំ

េវលាៃនការេរៀបចំ

្រកសួងេសដ�កិច�

ស្រមាប់ជោមូលដោ�ន

ែផនការយុទសា
� �ស� ថវ�កា

និងហិរ��វត��ទាន់

ក��ងការសេ្រមចចិត�

ថវ�កា (I.៣.១.៣)

32.1.4 ៣៣.១.៣. បន� ពិនិត្យ េឡ�ង

ការ បន� ពិនិត្យ េល� ការ ផ្សោរភា�ប់ ការ ផ្សោរភា�ប់ ៃន ែផន របាយការណ៍្រត�ត

បាន ពិនិត្យ េឡ�ង វញ
� េល�

វ�ញ ការ ផ្សោរភា�ប់ ៃន ែផន

ៃន ែផន ការ យុទសា
� �ស� ថវ�កា

ការ យុទសា
� �ស�

ការ ផ្សោរភា�ប់ ៃន ែផន ការ ការ ផ្សោរភា�ប់ ៃន ែផន ការ

ការ យុទសា
� �ស� ថវ�កា

្រកសួង សា�ប័ន េទៅ នឹង យុទ �

ថវ�កា ្រកសួង

្រកសួង សា�ប័ន េទៅ នឹង

សា�ស� ចតុេកាណដំណោក់ កាល ទី ប័ន េទៅ នឹង យុទ �

អគ�.ថវកា
�

៤ និង ែផន ការ យុទសា
� �ស�

យុទសា
� �ស� ចតុេកាណ
ដំណោក់ កាល ទី៤ និង ែផន
32.1.5 ៣៣.១.៤. ែកលម�ការ

្រតីមាសទី៣
្រកសួងថវកា
� កម� វធ
� ីចំនួន
៧ ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យ
និងវោយតៃម�បែន� ម

សា�ស�

អគ�.ថវ�កា

ពិនិត្យែផនការយុទ �
សា�

សា�ស� ថវ�កា

សា�ស� ចតុេកាណ

អភិវឌ្ឍ ជោតិ ្រពមទាំង យុទសា
� �ស� ដំណោក់ កាល ទី
៤

យុទសា
� �ស� ចតុេកាណ

យុទសា
� �ស� ចតុេកាណ

ដំណោក់ កាល ទី
៤ និង

ដំណោក់ កាល ទី
៤ និង

ែផន ការ យុទសា
� �ស�

េឈា�ះកម� វ�ធី របស់

ការែកស្រម�លេឈា�ះកម� វ�ធី្រត�វ

្រកសួង សា�ប័នបួ

យេល�ែផនការយុទ �

ស្រម�ល និងរមានការ

ស្រម�ល និងរមានការ

បានែកស្រម�ល និង ការ

យចំនួន មិនទាន់

សា�ស� ថវ�កា និង

ពិពណនោអំពីេគាល

ពិពណនោអំពីេគាល

កម� វ�ធី និងដោក់ប��� លការ

ពិពណ៌នោលម�ិតពីេគាលបំណង

េពញេលញ និងការ

គេ្រមាងថវ�កា្របចាំឆា�ំ

បំណងកម� វ�ធី

បំណងកម� វ�ធី

ពិពណ៌នោអំពីកម� វ�ធី

របស់កម� វ�ធី

ពិពណ៌នោលម�ិតពី

របស់្រកសយងសា�ប័ន

េដោយែកស្រម�លេឈា�ះ

(II.1.1.1)

របាយការណ៍ពិនិត្

ែផន ការ យុទសា
� �ស�

សស ១៥.

េរៀបចំថ វ�កាកម� វ�ធី្របចាំឆា�ំ

អគ�.ថវ�កា

វបាន ពិនិត្យ េឡ�ង វញ
� េល�

េដោយ យុទសា
� �ស� ថវ�កា េទៅ នឹង យុទសា
� �ស� ថវ�កា េទៅ នឹង

អ.ថ

េគាលបំណងមិន
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ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

េឈា�ះកម� វ�ធី្រត�វបានែក

េឈា�ះកម� វ�ធី្រត�វបានែក

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

32.1.6 ៣៣.១.៥. ដោក់ប��� ល

អគ�.ថវកា
�

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

សស ១៦.

សំេណ�ែផនការលទ�

សារោចរែណនោំ ស�ីពី

សំេណ�ែផនការលទ�កម�

ក��ងសារោចរែណនោំ ស�ីពីការឱ

សំេណ�ែផនការលទ�កម�របស់

កម�ជោមួយនឹង

ការេរៀបចំថ វ�កា្របចាំ

របស់្រកសួង សា�ប័ន ្រត�វ

◌្យភា�ប់ែផនការលទ�កម�

្រកសួង សា�ប័ន ្រត�វបានដោក់

សំេណ�គេ្រមាង

ឆា�ំ

បានដោក់ប��� លក��ងសារោ

ជោមួយនឹងសំេណ�និង

ប��� លក��ងសារោចរែណនោំ ស�ីពី

ថវ�កា្របចាំឆា�ំ ្រត�វ

ចរែណនោំ ស�ីពីការេរៀបចំ

គេ្រមាង្របចាំឆា�ំ

ការេរៀបចំថ វ�កា្របចាំឆា�ំ

បានដោក់ប��� ល

ថវ�កា្របចាំឆា�ំ

អគ�.ថវ�កា

សស ១៧. សំេណ�ែផនការរជ�

សំេណ�ែផនការរជ�

សារោចរែណនោំ ស�ីពី

សំេណ�ែផនការជ�េទយ្យ
បុេរ ្របទានរបស់្រកសួង

សារោចរ ែណនោំ ឱ្យ ភា�ប់

េទយ្យបុេរ ្របទានរបស់្រកសួង ស្ េទយ្យបុេរ ្របទាន

ការេរៀបចំថ វ�កា្របចាំ

ែផនការ រជ�េទយ្យបុេរ ្របទាន

ថោប័ន ្រត�វបានដោក់ប��� លក��ង

របស់្រកសួង

ឆា�ំ

ជោ មួយ នឹង សំេណ�ថ វ�កា

សារោចរែណនោំ ស�ីពីការេរៀបចំ

ប័ន ្រត�វបានដោក់

ថវ�កា្របចាំឆា�ំ

ប��� លក��ងសារោ

្របចាំឆា�ំ (II.១.៥.១)

សា�

សា�ប័ន ្រត�វបានដោក់
ប��� លក��ងសារោចរែណនោំ
ស� ីពីការេរៀបចំថ វ�កា

ចរែណនោំ ស� ីពីការ
32.1.8 ៣៣.១.៧.ែកស្រម�ល

្រតីមាសទី៣

ក��ងសារោចរែណនោំ

(II.១.៤.៣)
32.1.7 ៣៣.១.៦. ដោក់ ចូល ក��ង

អគ�.ថវកា
�

្របចាំឆា�ំ

សស ១៤. ពិនិត្យេឡ�ង វញ
� និង

ទ្រមង់ជំនួយសា�រតី

ទ្រមង់ជំនួយសា�រតី

ទ្រមង់ជំនួយសា�រតីចរចា

ែកលម�ទ្រមង់ជំនួយសា�រតីចរចា

ចរចាថវ�កា្របចាំឆា�ំ

ចរចាថវ�កា្របចាំឆា�ំ

ថវ�កា្របចាំឆា�ំ

ថវ�កា្របចាំឆា�ំ

្រត�វបានែកស្រម�ល

ទ្រមង់ជំនួយសា�រតីចរចា
ថវ�កា្របចាំឆា�ំ ្រត�វបាន
ែកលម� និងសេ្រមចបាន
១០០%

32.1.9 ៣៣.១.៨. ែកលម� សូចនោ
ករលទ�ផល ក��ងឆា�ំ និង
លទ�ផល ចុងេ្រកាយ ែដល

អគ�.ថវ�កា

សស ១៩.

សូចនោកររបស់

ែកលម� សូចនោករលទ�ផល ក��ងឆា�ំ ្រកសួង

តារោងសូចនោករ

សូចនោករលទ�ផល ក��ងឆា�ំ

សូចនោករលទ�ផល ក��ងឆា�ំ

របស់្រកសួង សា�ប័ន

និង លទ�ផល ចុងេ្រកាយ

និង លទ�ផល ចុងេ្រកាយ

ែដល េស� �េឡ�ង េដោយ

ែដល េស� �េឡ�ង េដោយ

និង លទ�ផល ចុងេ្រកាយ ែដល សា�ប័ន ្រត�វបានពិនិ

េស� �េឡ�ង េដោយ ្រកសួង សា�

េស� �េឡ�ង េដោយ ្រកសួង សា�ប័ន

ប័ន និង សម្រសប តាម

សម្រសប តាម ថវ�កាែដល ទទួល

តាម ថវ�កា ទទួល បាន្រត�វ តាម ថវ�កា ទទួល បាន្រត�វ

ថវ�កាែដល ទទួល បាន

បាន

បាន ែកលម�

ត្យក��ងឆា�ំ ២០២១

្រកសួង សា�ប័ន សម្រសប ្រកសួង សា�ប័ន សម្រសប
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ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

បាន ែកលម�

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

32.1.10 ៣៣.១.៩.េរៀប ចំ េសចក�ី

អគ�.ថវកា
�

្រពាងេគាល ការណ៍ ែណនោំ

េរៀប ចំ េសចក�ី ្រពាងេគាល ការណ៍េសចក�ី ្រពាងេគាល
ែណនោំ ស� ី ការ ចរចាថវ�កា សមិទ � ការណ៍ ែណនោំ ស�ីពី

ស� ី ការ ចរចាថវ�កា សមិទក
� ម�

កម�ក�ងឆា�ំ

ក��ងឆា�ំ (II.2.1.1)

ការចរចាថវ�កា្រត�វ

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

េគាលការណ៍ែណនោំ ស្

េសចក�ី ្រពាងេគាល ការណ៍ េសចក�ី ្រពាងេគាល ការណ៍

តីពីការចរចាថវ�កា

ែណនោំ ស� ី ការ ចរចាថវ�កា

សមិទក
� ម�

សមិទក
� ម�ក�ងឆា�ំ្រត�វបាន

បានេរៀបចំចាប់ពី

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

េរៀប ចំ

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

ែណនោំ ស� ី ការ ចរចាថវ�កា
សមិទក
� ម�ក�ងឆា�ំ្រត�វបាន
ដោក់ឱ្យអនុវត�

ឆា�ំ២០១៦
32.1.11 ៣៣.១.១០. ភា�ប់ឧបសម្

អគ�.ថវកា
�

សស ១៨. ឧបសម�័ន�ថ វកា
� តាម

ឧបសម�័ន�ថ វកា
� តាម

ឧបសម�័ន�ថ វកា
� តាម

ឧបសម�័ន�ថ វកា
� តាមចំ

ឧបសម�័ន�ថ វកា
� តាមចំ

ព័ន�ថ វ�កាតាមចំណោត់ថោ�ក់

ចំណោត់ថោ�ក់កម� វ�ធីយ្រត�វបាន

ចំណោត់ថោ�ក់កម� វ�ធី

ចំណោត់ថោ�ក់កម� វ�ធី

ណោត់ថោ�ក់កម� វ�ធីយ្រត�វ

ណោត់ថោ�ក់កម� វ�ធីយ្រត�វ

កម� វ�ធីជោមួយនឹងេសចក�ី

ភា�ប់ជោមួយនឹងេសចក�ី្រពាង

្រត�វបានភា�ប់ជោមួយ

បានេរៀបចំ

បានភា�ប់ជោមួយនឹងេសចក្

្រពាងច្បាប់ហិរ��វត��េទៅគ

ច្បាប់ហិរ��វត��េទៅគណៈរដ�ម�ន� ី

នឹងេសចក�ី្រពាង

តី្រពាងច្បាប់ហិរ��វត��េទៅ

ច្បាប់ហិរ��វត��េទៅ

គណៈរដ�ម�ន� ី

ណៈរដ�ម�ន� ី (II.2.3.3)

គណៈរដ�ម�ន� ី
32.1.12 ៣៣.១.១១. េរៀបចំទស្ស

អគ�.ថវ�កា

ទានស� ីការែញកចំណោយ

ចំណោយបន�� កបុគ�លិក្រត�វបាន

N/A

ែញកតាមកម� វ�ធីស្រមាប់ឆា�ំ N+1

បន�� កបុគ�លិកតាមកម� វ�ធី

ឯកសារទស្សនោទានស្

ទស្សទានស� ីការែញក

តីពីការែញកចំណោយ

ចំណោយបន�� កបុគ�លិក

បន�� កបុគ�លិក្រត�វ

តាមកម� វ�ធី +H56:I56

បានអនុម័ត

32.1.13 ៣៣.១.១២. សាកល្បង

អគ�.ថវ�កា

សស ២០.ចំនួន្រកសួង សា�ប័ន

្រកសួង សា�ប័នចំនួន របាយការណ៍លទ�ផល

របាយការណ៍ លទ�ផល

េរៀប ចំ នូវ របាយការណ៍ លទ�

សាកល្បងេរៀបចំរបាយការណ៍

ផលេដោយ ែផ�ក េល� របាយ

លទ�ផលេដោយ ែផ�ក េល� របាយ

េរៀបចំរបាយ

ការណ៍ របស់្រកសួង សា�ប័

ការណ៍ របស់្រកសួង សា�ប័

ការណ៍

ការណ៍ លទ�ផល

ន ចំនួន ១០ ្រត�វបាន

១០ បានសាកល្បង

េដោយ ែផ�ក េល� របាយ

ន ចំនួន ១០ (I.៣.៣.២)

សាកល្បងេរៀបចំ
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អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

32.1.14 ៣៣.១.១៣. េរៀបចំ

អគ�.ថវកា
�

បណ� ះបណោ
� លជំនោញ
វ�ភាគេសដ�កិច� និងេរៀបចំ
ថវ�កា

អគ�.ថវ�កា

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៤

វគ�បណ�ះបណោ
� លស្ ចំនួនវគ�បណ� ះបណ្

ម�ន� ីៃននោយកដោ�នថវកា
�

ម�ន� ីៃននោយកដោ�នថវកា
�

ម�ន� ីៃននោយកដោ�នថវកា
�

ម�ន� ីៃននោយកដោ�នថវ�កានីយកម�

តីពីជំនោញវ�ភាគ និង តាលស� ីពីជំនោញ

នីយកម�មួយចំនួន ទទួល

នីយកម� ទទួលបានការ

នីយកម� ទទួលបានការ

បណ� ះបណោ
� លជំនោញជោ

បណ� ះបណោ
� លជំនោញជោ

ទទួលបានការបណ� ះបណោ
� ល

េរៀបចំថ វ�កាចំនួន ១

វ�ភាគ និងេរៀបចំថ វ�កា បានការបណ�ះបណោ
� ល

ជំនោញជោអ�ក វ�ភាគេសដ�កិច� និង

វគ� បានេរៀបចំក�ងឆា�ំ

ជំនោញជោអ�ក វ�ភាគេសដ�

អ�ក វ�ភាគេសដ�កិច� និង

អ�ក វ�ភាគេសដ�កិច� និង

កិច� និង េរៀបចំថ វ�កា

េរៀបចំថ វ�កា

េរៀបចំថ វ�កា

វគ�បណ�ះបណោ
� ល

-ម�ន� ីនោយកដោ�នថវ�កានី

វគ�បណ�ះបណោ
� លដល់្រគ�

សស៤.

២០២០

N/A

បណោ
� លម�ន� ីៃផ�ក�ងអំពី

ចំនួន ៤ វគ�បណ� ះបណោ
� ល អំពី

អំពីេគាលការណ៍

យកម� ទទួលបានការបណ្

បេងោ�ល និងម�ន� ីថ វ�កា

េគាលការណ៍េរៀបចំថ វ�កា

េគាលការណ៍េរៀបចំថ វ�កាសមិទ �

េរៀបចំថ វ�កាសមិទក
� ម�

តុះបណោ
� លអំពីេគាល

្រកសួង សា�ប័នចំនួន ២វគ�

សមិទក
� ម� (V.4.2.1)

កម� ្រត�វបានេរៀបចំ

ការណ៍េរៀបចំថ វ�កាសមិទ �
កម�

្រត�វបានេរៀបចំ
-

សស ៥.

វគ�បណ�ះបណោ
� ល

វគ�បណ�ះបណោ
� ល

១. ្រកសួង-សា�ប័ន ទទួល

១. ្រគ�បេងោ�ល និងម�ន� ី

ផ�ល់ជំនួយបេច�កេទស

បណ� ះបណោ
� លនិងជំនួយ

្រកសួង-សា�ប័ន ទទួលបានការ

និងជំនួយ

អំពីេគាលការណ៍

បានការបណ�ះបណោ
� ល

អនុវត�ថ វ�កាសិទក
� ម�របស់

េល�ការេរៀបចំ និងអនុវត�

បេច�កេទសេល�ការេរៀបចំ

បណ� ះបណោ
� លអំពីេគាលការណ៍

បេច�កេទសេល�ការ

េរៀបចំថ វ�កាសមិទ �

អំពីេគាលការណ៍េរៀបចំ

្រកសួង-សា�ប័ន ទទួល

ថវ�កាដល់្រកសួង -សា�ប័ន

ថវ�កាកម� វ�ធី /សមិទក
� ម�

េរៀបចំថ វ�កាសមិទក
� ម�

េរៀបចំថ វ�កាកម�

កម�ដល់្រកសួង

ថវ�កាសមិទក
� ម�

បានការបណ� ះបណោ
� ល

ដល់្រកសួង-សា�ប័នមួយ

សស ៦. ជំនួយបេច�កេទសេល�

វ�ធី /សមិទក
� ម�ដល់

២.ជំនួយបេច�កេទសេល�

អំពីេគាលការណ៍េរៀបចំ

ចំនួន (V.4.2.1)

ការេរៀបចំ និងអនុវត�ថ វ�កាដល់

្រកសួង-សា�ប័ន

ការេរៀបចំនិងអនុវត�ថ វ�កា

ថវ�កាសមិទក
� ម�

សច ៩.

េសចក�ី្រពាងច្បាប់

ឱ្យអនុវត�លិខិតបទដោ�ន

មានច្បាប់ស�ីពីយន� ការភាពជោៃដ

្រត�វបានកំពុង

គតិយុត�ស្រមាប់្រគប់

គូររវោងរដ�និងឯកជន

ពិភាក្សោក្រមិតអន� រ

32.1.16 ៣៣.១.១៥. ផ�ល់ការ

អគ�.ថវ�កា

សា�ប័ន

32.1.17

32.2

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

សស ៣.

េរៀបចំថ វ�កា

32.1.15 ៣៣.១.១៤. បណ� ះ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

៣២.២ េរៀបចំនិងដោក់

្រគងគេ្រមាងវ�និេយោគតាម

អង�ភាព PPP

ច្បាប់្រត�វបានអនុម័ត
និងដោក់ឱ្យអនុវត�
តាមេគាលេដៅកំណត់

្រកសួង សា�ប័ន

យន� ការភាពជោៃដគូរវោង
រដ�និងឯកជន
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ចំនួន២

អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

32.2

32.2.1

សច ១០.

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

េសចក�ី្រពាងអនុ្រកឹត្យ អនុ្រកឹត្យ្រត�វបានអនុ

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

របាយការណ៍ស�ីពី

របាយការណ៍ស�ីពី

្រកសួងសុខោភិបាល បាន

អនុ្រកឹត្យស� ីពីការអនុវត�នីតិ វ�ធី

ម័ត និងដោក់់ឱ្យអនុ

សា�នភាពៃនកាេរៀបចំ

សា�នភាពៃនកាេរៀបចំ

អនុវត�មាតិកាគណនីៃនប�

្របតិបត�ិការរួមស្រមាប់េរៀបចំនិង

វត�នីតិ វ�ធីទាង
ំ ១០ ឬ

ស្រមាប់ការអនុវត�

និងអនុវត�

ង់ គណេនយ្យថវ�កា

្រគប់្រគងគេ្រមាងវ�និេយោគសា

ទាំងអស់ តាមេគាល

មាតិកាគណនីៃនប�ង់

មាតិកាគណនីៃនប�ង់

(COA) ថ�ីស្រមាប់គេ្រមាង

ធារណៈតាមយន� ការភាពជោៃដគូរ

េដៅកំណត់

គណេនយ្យថវ�កា (Chart

គណេនយ្យថវ�កា (Chart

វោងរដ�និងឯកជន្រត�វបានដោក់ឱ្

of Accounts - COA)

of Accounts - COA)

យអនុវត�

ថ�ីស្រមាប់គេ្រមាង/ កម�

ថ�ីស្រមាប់គេ្រមាង/ កម�

វ�ធីហិរ��ប្បទានពីៃដគូ

វ�ធីហិរ��ប្បទានពីៃដគូ

អភិវឌ្ឍន៍ទាង
ំ អស់េនៅ

អភិវឌ្ឍន៍ទាង
ំ អស់េនៅ

-េសចក�ី្រពាងច្បាប់ស�ីពី

-េសចក�ី្រពាងច្បាប់ស�ីពី

-េសចក�ី្រពាងច្បាប់ស�ីពី

PPP្រត�វបានដោក់្របជុំ

PPP្រត�វបានដោក់្របជុំ

៣២.២.១ េរៀបចំច្បាប់ស្

ច្បាប់ស�ីពីភាពជោៃដគូ

១-ច្បាប់ស�ីពី PPP

តីពីភាពជោៃដគូររវោងរដ�

ររវោងរដ�និងឯកជន ្រត�វ

្រត�វបានអនុម័ត

និងឯកជន។

បានអនុម័ត និង្របកាសឱ្យប្

និង្របកាសឱ្យេ្រប�

ពិភាក្សោេដោយ្រក�ម

េរ�។

២-ការផ្សព�ផ្សោយ

ការងោរបេច�កេទស

នេយោបាយេសដ�កិច�

និងបណ�ះបណោ
� ល

របស់អង�ភាព។

និងហិរ��វត��។

ច្បាប់ស�ីពី PPP
ដល់្រកសួងសា�ប័ន្រត�វបាន
េរៀបចំ។

គណកមា�ធិការេគាល

-េសចក�ី្រពាងច្បាប់ស�ីពី
PPP្រត�វបានដោក់ក�ង
កិច�្របជុំេពញអង�
គណៈរដ�ម�ន�ី។
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PPP្រត�វបានអនុម័

អំណះ
អំណោង

/កម� វ�ធីហិរ��ប្បទានពី
ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ទាង
ំ អស់

-ច្បាប់ស�ីពី PPP្រត�វ

២០២១៖

បានដោក់

ច្បាប់ស�ីពី

តេដោយ រដ�សភា និង

ឱ្យេ្រប�េដោយ្រពះរោជ្រក

្រពឹទស
� ភា។

ម។
-សិកា�សាលាេល�កទី ១
ស� ីពីការផ្សព�ផ្សោយ
ច្បាប់ PPP ដល់
្រកសួង-សា�ប័ន។

PPP។

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

32.2.2

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

៣២.២.២ េរៀបចំអនុ

អនុ្រកឹត្យស� ីពីការអនុវត�នីតិ

នីតិ វ�ធី្របតិបត�ិការ

១-អនុ្រកឹត្យដោក់ឱ្

ភាគ១ (1/2)៖

ភាគ១ (2/2)៖

ភាគ២ (2/2)៖

ភាគ៣ (2/2)៖

២០២១៖

្រកឹត្យស� ីពីការអនុវត�នីតិ

វ�ធី្របតិបត�ិការរួមស្រមាប់

រួមស្រមាប់េរៀបចំ

យអនុវត� SOP

-េសចក�ី្រពាង

-េសចក�ី្រពាង

-េសចក�ី្រពាង

-េសចក�ី្រពាងនីតិ វ�ធី

អនុ្រកឹត្យ

វ�ធី្របតិបត�ិការរួម

េរៀបចំនិង្រគប់្រគងគេ្រមាង

និង្រគប់្រគង

ស្រមាប់េរៀបចំ និង

េគាលនេយោបាយ និង

េគាលនេយោបាយ និង

េគាលការណ៍ែណនោំ

កិច�លទ�កម�្រត�វបាន

ស្រមាប់េរៀបចំនិង

វ�និេយោគសាធារណៈ តាម

គេ្រមាងវ�និេយោគ

្រគប់្រគងគេ្រមាង

នីតិ វ�ធី ៃន SOP ្រត�វ

នីតិ វ�ធី ៃន SOP ្រត�វ

ទាំង ០៦ េនះ ្រត�វ

ដោក់ពិេ្រគាះេយោបល់

្រគប់្រគងគេ្រមាង វ�និ

យន�ការ PPP ្រត�វបានអនុម័

សាធារណៈ តាម

PPP ្រត�វបានអនុ

បានដោក់ពិេ្រគាះ

បានពិេ្រគាះេយោបល់

បានពិេ្រគាះេយោបល់

េយោគសាធារណៈតាម

ត។

យន�ការ PPP ្រត�វ

ម័ត។

េយោបល់ក្រមិត អគ�

ក្រមិតអន�រ្រកសួង។

ក្រមិត

បានេរៀបចំ។

២- សិកា�សាលា

នោយកដោ�ន

យន�ការ PPP។

ផ្សព�ផ្សោយ និង
បណ�ះបណោ
� ល
SOP ដល់

32.2.3

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

៣២.២.៣ េរៀបចំមូល

េសចក�ី្រពាងអនុ្រកឹត្យ

និធិបំេពញផលហិរ��វត��

ស្រមាប់្រគប់្រគង

(VGF)។

វត�នីតិ វ�ធី

អន�រ្រកសួង។
្របតិបត�ិការ

អន�រ្រកសួង។
ភាគ២ (1/2)៖

-អនុ្រកឹត្យដោក់ឱ្យេ្រប�

រួមស្រមាប់

្របាស់ SOP ស្រមាប់

េរៀបចំនិង

-េសចក�ី្រពាង

ភាគ៣ (1/2)៖

េរៀបចំនិង្រគប់្រគង

្រគប់្រគង

េគាលការណ៍ែណនោំស�ី

-េសចក�ី្រពាងនីតិ វ�ធី

គេ្រមាង PPP

គេ្រមាង

្រត�វ

្រកសួង-សា�ប័ន

ពី៖ ការេ្រជ�សេរ�ស

កិច�លទ�កម�ស�ីពី៖

បានអនុម័ត។

្រត�វបានេរៀបចំ។

គេ្រមាង,មូលនិធិ

កិច�លទ�កម�េ្រជ�សេរ�ស

-សិកា�សាលាផ្សព�ផ្សោយ

អភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាង,

ទី្របឹក្សោ្របតិបត�ិការ,

និងបណ�ះបណោ
� ល

ណៈតាម

ការវ�ភាគហិរ��វត�� ,

កិច�លទ�កម�េ្រជ�ស

SOP ដល់្រកសួង-សា�

យន�ការ

ប័ន

PPP។

- VGF ្រត�វបាន

េសចក�ី្រពាងអនុ

េស� �ប��� ល

្រកឹត្យស្រមាប់

េ្រប�្របាស់ VGF ្រត�វបានេរៀប

ក��ងេសចក�ី្រពាង

្រគប់្រគង

ចំ។

ច្បាប់ស�ីពី

េ្រប�្របាស់ VGF

និង

ៃន កសហវ។

ក្រមិត

ស� ីពីការអនុ

និង
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តៃម�ៃនលុយ ,

េរ�ស

ទី្របឹក្សោឯក

វ�និេយោគ

្រត�វបានេរៀប

សាធារ

-េសចក�ី្រពាងអនុ្រកឹត្យ

២០២១៖

េនះ ្រត�វបានដោក់

េសចក�ី្រពាង

ពិេ្រគាះេយោបល់ ៖ (១)
ក្រមិត

អគ�

អនុ
្រកឹត្យ

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

32.2.4

32.2.5

៣២.២.៤ េរៀបចំមូលនិ

េសចក�ី្រពាងអនុ្រកឹត្យ

PDF ្រត�វបានេស� �

ធិអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាង

ស្រមាប់្រគប់្រគង

(PDF)។

េ្រប�្របាស់ PDF ្រត�វបាន

តី្រពាងច្បាប់ស�ីពី

្រគប់្រគង

េរៀបចំ។

ភាពជោៃដគូររវោង

េ្រប�្របាស់ PDF

រដ�និងឯកជន។

្រត�វបានេរៀបចំ។

និង

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

េសចក�ី្រពាងអនុ

ប��� ល ក��ងេសចក្ ្រកឹត្យស្រមាប់
និង

ឯកសារ

អំណោង

-េសចក�ី្រពាងអនុ្រកឹត្យ

២០២១៖

េនះ ្រត�វបានដោក់

េសចក�ី្រពាង

ពិេ្រគាះេយោបល់ ៖ (១)
ក្រមិត

និង (២) ក្រមិតថោ�ក់

្រគប់្រគង

ដឹកនោំ កសហវ។
-េរៀបចំវគ�បណ�ះបណ្

និងេ្រប�
២០២១៖

១-េសចក�ី្រពាង

-េសចក�ី្រពាងែផនការ

-េរៀបចំលិខិតជំរុញ

អនុវត�ែផនការ

មនុស្ស និងសា�ប័ន ្រត�វបាន

ធនធានមនុស្ស

ែផនការ

អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស

្រកសួងសា�ប័ន ទាំង ០៥ ្រកសួងសា�ប័ន ទាំង ០៥ តាលេល�ជំនោញចំនួន

អភិវឌ្ឍធនធាន

ដោក់ឱ្យអនុវត�។

និងសា�ប័ន ្រត�វ

អភិវឌ្ឍធនធា

បានអនុម័ត។

មនុស្ស និងសា�ប័ន

អនុម័ត។

វ�
� � បនប្រត

្រត�វបាន

Foundation PPP

អនុម័ត។

Certificate។

អំពីវឌ្ឍនភាព ៃនការ

០២

ពាក់ព័ន� នឹង

្របឡងយកវ�
� � បនប្រត PPP ស្រមាប់ អង�ភាព
Foundation PPP
Certificate។

្រកឹត្យ
ស្រមាប់

ែផនការអភិវឌ្ឍ

្របឡងយក

អនុ

នោយកដោ�ន ៃនកសហវ

ែផនការអភិវឌ្ឍធនធាន

និងសា�ប័ន្រត�វបាន

-តាមដោន និងជំរុញ

អគ�

៣២.២.៥ េរៀបចំនិង

មនុស្ស និងសា�ប័ន។

អំណះ

្រតីមាសទី៤

និង្រកសួង សា�ប័ន។

-ែផនការ
អភិវឌ្ឍ
ធនធាន
មនុស្ស

-បន�តាមដោន និង

និងសា�ប័ន។

២-ជំរុញ្រកសួង ស្

ជំរុញ្រកសួងសា�ប័ន

-

ថោប័ន ឣទិភាព

ទាំង ០៥ អំពីវឌ្ឍនភាព

វ���បនបត្

ចំនួន ០៥

ៃនការ្របឡងយក

(្រកសួងសាធារណ

វ�
� � បនប្រត

ការ និងដឹកជ��� ន ,

Foundation PPP

្រកសួងែរ� និង
ថោមពល, ្រកសួង
ឧស្សោហកម� វ�ទ្យោ
សា�ស� បេច�ក វ�ទ្យោ
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Certificate។

រ។

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

៣២.៣. តាមដោនការអនុ

សច ១១.

ពុំទាន់មានទិន�ន័យ

វត�យុទសា
� �ស� ស� ីពីការែក

ភាគរយៃនការអនុវត�ចំនួន

សេ្រមចបាន/ចំនួន

ទ្រមង់្របព័ន�្រគប់្រគងវ�និ

សកម�ភាពែកទ្រមង់ែដលបាន

សកម�ែកទ្រមង់ែដល

េយោគសាធារណៈ និងវោយ

កំណត់េនៅក��ងយុទសា
� �ស�

បានកំណត់េនៅក��ង

តៃម�្របព័ន�្រគប់្រគងការវ�

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ
អំណះ

្រតីមាសទី៤

អំណោង

ចំនួនសកម�ភាព

យុទសា
� �ស�

និេយោគសាធារណៈ
(PIMA)េនៅកម��ជោ
៣២.៤. ព្រងឹងការអនុវត�

សច ១២.

្របព័ន�្រគប់្រគង

្របព័ន�្រគប់្រគង

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យគេ្រមាង

ទិន�ន័យគេ្រមាង

ទិន�ន័យគេ្រមាង

្រគប់្រគង និងេរៀបចំការ

ហិរ��ប្បទានពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍

ហិរ��ប្បទានពីៃដគូ

ហិរ��ប្បទានពីៃដគូ

តាមដោនការអនុវត�គេ្រមាង

្រត�វបានអនុវត�េពញេលញ និង

អភិវឌ្ឍន៍្រត�វបាន

អភិវឌ្ឍន៍ ្រត�វបាន

វ�និេយោគសាធារណៈ

េធ��ទំេន�បកម�

អនុវត�ការសាកល្បង អនុវត�ស្រមាប់្រគប់

នីតិ វ�ធីរួមស្រមាប់ការ

អ.ស.ប

គេ្រមាងេ្រកាម្រកប
ខណ�ហិរ��ប្បទានពី
ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍នោនោ

32.3.1
អ.គ.ប

សច ១៣.

មិនទាន់មាន្របព័ន�

្របព័ន�្រគប់្រគង

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យគេ្រមាង

ទិន�ន័យ

ទិន�ន័យគេ្រមាងវ�និ

វ�និេយោគសា-ធារណៈ្រត�វបាន

េយោគសាធារណៈ

អភិវឌ្ឍនិងដោក់ឱ្យអនុវត�
32.4.1 ៣២.៤.១.េរៀបចំ និងដោក់ឱ
◌្យដំេណ�រការ្របព័ន�

អ.គ.ប

១.ឯកសារទស្សនោទានស� ីពីការ
កសាង្របព័ន�្រគប់្រគង

ឆា�ំ២០២០៖មិន

ឯកសារទស្សនោទានស្ ឯកសារទស្សនោទានស� ីពី

ឯកសារទស្

ទាន់មាន

តីពីការកសាង្របព័ន�

ការកសាង្របព័ន�

សនោទានស� ី

្រគប់្រគងទិន�ន័យគេ្រមាង

ទិន�ន័យគេ្រមាងវន
� ិេយោគសា

្រគប់្រគងទិន�ន័យ

្រគប់្រគងទិន�ន័យគេ្រមាង

ពីការ ក

វ�និេយោគសាធារណៈ

ធារណៈ

គេ្រមាងវ�និេយោគសា

វ�និេយោគ

សាង្របព័ន�

ធារណៈ

្រត�វបានេរៀបចំ

(១០០%)
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សាធារណៈ

្រគប់្រគង
ិ

័

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

32.4.1 ៣២.៤.១.េរៀបចំ និងដោក់ឱ

អ.គ.ប

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

២.កសាង្របព័ន�្រគប់្រគង

ឆា�ំ២០២០៖មិន

្របព័ន�្រគប់្រគង

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ

្របព័ន�

◌្យដំេណ�រការ្របព័ន�

ទិន�ន័យគេ្រមាងវ�និេយោគសា

ទាន់មាន

ទិន�ន័យគេ្រមាងវ�និ

គេ្រមាងវ�និេយោគសាធារ

្រគប់្រគង

្រគប់្រគងទិន�ន័យគេ្រមាង

ធារណៈជំនោន់ទី ១

េយោគ

ណៈជំនោន់ទី ១

ទិន�ន័យ

វ�និេយោគសាធារណៈ

សា

ធារណៈជំនោន់ទី ១

គេ្រមាងវ�និ

(១០០%)
32.4.1 ៣២.៤.១.េរៀបចំ និងដោក់ឱ

េយោគសា
អ.គ.ប

៣.ឯកសារែណនោំ (User

ឆា�ំ២០២០៖មិន

ឯកសារែណនោំ

ឯកសារែណនោំ (User

ឯកសារ

◌្យដំេណ�រការ្របព័ន�

Guide)

ទាន់មាន

(User Guide) ស� ីពី

Guide)ស� ីពីការេ្រប�្របាស់

ែណនោំ

្រគប់្រគងទិន�ន័យគេ្រមាង

្របព័ន� វ�និេយោគ

ការេ្រប�្របាស់្របព័ន�

្របព័ន� វ�និេយោគសាធារណៈ (User

ស� ីពីការេ្រប�្របាស់
សាធារណៈ

វ�និេយោគសាធារណៈ

វ�និេយោគសាធារណៈ

(១០០%)

Guide)ស� ីពី
ការេ្រប�
់

៣២.៥. ព្រងឹងការអនុ -វត�

សច ១៤.

្របព័ន�្រគប់្រគង

្របព័ន�្រគប់្រគង

នីតិ វ�ធីរួមស្រមាប់ការ

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យគេ្រមាង

ទិន�ន័យគេ្រមាង

ទិន�ន័យគេ្រមាង

្រគប់្រគង និងេរៀបចំការ

ហិរ��ប្បទានពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍

ហិរ��ប្បទានពីៃដគូ

ហិរ��ប្បទានពីៃដគូ

តាមដោនការអនុវត�

្រត�វបានអនុម័តឱ្យេ្រប�្របាស់ជោ

អភិវឌ្ឍន៍្រត�វបាន

អភិវឌ្ឍន៍ែដល្រត�វ

គេ្រមាងហិរ��ប្បទានពីៃដ

ផ��វការ និង្រត�វបាន

អនុវត�សាក-ល្បង

បានអនុម័ត និងការ

គូអភិវឌ្ឍន៍

េពញេលញ

អ.ស.ប

អ.ស.ប

អនុវត�

សច ១៥.

ទាញទិន�ន័យពី
មានការេរៀបចំ

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពៃនការអនុ របាយការណ៍ស�ីពី
វត�គេ្រមាងហិរ��ប្បទានពីៃដគូ
អភិវឌ្ឍន៍្រត�វបានេរៀបចំជោ្របចាំ

របាយការណ៍វឌ្ឍន
ភាពៃនការអនុវត�

ការ្របគល់កិច�សន្យោ គេ្រមាងហិរ��ប្ប
ការដកសាច់្របាក់ ទានពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍
និងប��្របឈម

្របចាំ្រតីមាសនិង
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័

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

32.5.1 ៣២.៥.១ ការអនុម័ត និង
ដោក់ឱ្យេ្រប�្របាស់្របព័ន�
្រគប់្រគងទិន�ន័យគេ្រមាង

អ.ស.ប/
នោយកដោ�នសហ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ
អំណះ

្រតីមាសទី៤

អំណោង

សស ១. ្របព័ន�្រគប់្រគង

្របព័ន�្រគប់្រគង

្របព័ន�្រគប់្រគង

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ

Manual ស្រមាប់ ្របព័ន�

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ

្របកាសដោក់ឱ

ទិន�ន័យគេ្រមាងហិរ��ប្បទានពី

ទិន�ន័យគេ្រមាង

ទិន�ន័យគេ្រមាង

គេ្រមាងហិរ��ប្បទានពី

្រគប់្រគង ទិន�ន័យ្រត�វបាន េដោយរួម ទាំង Manual

គេ្រមាងហិរ��ប្បទានពី

◌្យ

ហិរ��ប្បទានពីៃដគូ

ហិរ��ប្បទានពីៃដគូ

ៃដគូ អភិវឌ្ឍន៍្រត�វបាន

្រត�វបានដោក់ឆ�ងកិច�្របជុំ

ៃដគូ

អនុវត�

ែកស្រម�ល

អគ�នោយកដោ�ន

អភិវឌ្ឍន៍ ្រត�វបានអនុម័ត

្របតិបត�ិការពហុភាគី ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ ្រត�វបានេរៀបចំ

េរៀបចំ

ហិរ��ប្បទានពីៃដគូ

រួចរោល់ និងទទួលបានការអនុម័

អភិវឌ្ឍន៍្រត�វបាន

អភិវឌ្ឍន៍ែដល្រត�វ

អភិវឌ្ឍន៍

តេដ�ម្បីដោក់ឱ្យេ្រប�្របាស់

េរៀបចំក�ងដំណោក់

បានអនុម័តដោក់ឱ្យ

ជោផ��វការ

កាលបឋម

េ្រប�្របាស់ជោផ��វការ

សស ២. របាយការណ៍វឌ្ឍន

របាយការណ៍

របាយការណ៍វឌ្ឍន

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

របាយការណ៍

ភាពស� ីពីការអនុវត�គេ្រមាង

វឌ្ឍនភាព្រត�វបាន

ភាព ្របចាំ្រតីមាស

ៃនការអនុវត�គេ្រមាង

ៃនការអនុវត�គេ្រមាង

ៃនការអនុវត�គេ្រមាង

ៃនការអនុវត�គេ្រមាង

វឌ្ឍនភាពៃន

េរៀបចំ

និង្របចាំឆា�ំ

ហិរ��ប្បទានពីៃដគូ

ហិរ��ប្បទានពីៃដគូ

ហិរ��ប្បទានពីៃដគូ

ហិរ��ប្បទានពីៃដគូ

ការអនុវត�

អភិវឌ្ឍន៍្របចាំឆា�ំ ២០២០

អភិវឌ្ឍន៍្របចាំ្រតីមាសទី១ អភិវឌ្ឍន៍្របចាំ្រតីមាសទី២ អភិវឌ្ឍន៍្របចាំ្រតីមាសទី៣ គេ្រមាង

32.5.2 ៣២.៥.២. េរៀបចំរបាយ
ការណ៍វឌ្ឍនភាពៃនការអនុ
វត�គេ្រមាងហិរ��ប្បទានពី
ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍

អ.ស.ប/
នោយកដោ�នសហ

្របតិបត�ិការពហុភាគី ហិរ��ប្បទានពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍
្រត�វបានេរៀបចំ

្របចាំ្រតីមាស និង
្របចាំឆា�ំ

និងដោក់ឱ្យអនុវត�

្រត�វបានេរៀបចំ

ឆា�ំ២០២១ ្រត�វបានេរៀបចំ ឆា�ំ២០២១ ្រត�វបានេរៀបចំ ឆា�ំ២០២១ ្រត�វបានេរៀបចំ ហិរ��ប្ប
ៃ

ទំព័រ116

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

32.5.3 ៣២.៥.៣. េធ��បច��ប្បន� កម�
ឯកសារែណនោំ ស�ីពីកិច�
ដំេណ�រការ្រគប់្រគងការ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

អ.ស.ប/

សស ៣. ប��គន� ឹះែដល នឹង

ឯកសារែណនោំ ស�ីពី

ប��គន� ឹះៗ ែដល

ពិនិត្យេឡ�ង វញ
� នូវ ឯក

ប��គន� ឹះៗែដល នឹង្រត�វ

ប�� ីប��

នោយកដោ�នសហ

្រត�វេធ��បច��ប្បន� កម� ស្រមាប់ឯក

កិច�ដំេណ�រការេធ��

្រត�វបានកំណត់

សារែណនោំ ស�ីពីកិច�

េធ��បច��ប្បន� កម�្រត�វបាន

គន� ឹះែដល

្របតិបត�ិការពហុភាគី សារែណនោំ ស�ីពីកិច�ដំេណ�រការ

អត�ស��ណកម�

ស្រមាប់េធ��បច��ប្បន�

ដំេណ�រការេធ��អត�

កំណត់

នឹង្រត�វេធ��

េរៀបចំ និងតាមដោនការ

្រគប់្រគងការេរៀបចំ និងតាមដោន

េរៀបចំ និង្រគប់្រគង

កម� ឯកសារែណនោំ ស្

ស��ណកម� េរៀបចំ និង

អនុវត�គេ្រមាង ហិរ��ប្ប

ការអនុវត�គេ្រមាង ហិរ��ប្បទាន

ការ អនុវត�គេ្រមាង

តីពីកិច�ដំេណ�រការ

្រគប់្រគងការអនុវត�

ទានពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍

ពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ ្រត�វបានកំណត់

វ�និេយោគសាធារណៈ ្រគប់្រគងការេរៀបចំ

គេ្រមាងវ�និេយោគសាធារ

កិច�ដំេណ�រការលទ�

និងតាមដោនការ អនុ

ណៈ កិច�ដំេណ�រការលទ�

កម� និងកិច�ដំេណ�រ

វត�គេ្រមាង ហិរ��ប្ប

កម� និងកិច�ដំេណ�រការ

ការពិនិត្យសំេណ�សុំ

ទានពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍

ពិនិត្យសំេណ�សុំថ វ�កា

ថវ�កាេ្រកាម្រកប

េ្រកាម្រកបខណ�កម� វ�ធី /

ខណ�កម� វ�ធី /គេ្រមាង

គេ្រមាង វ�និេយោគសា

វ�និេយោគសាធារ

បច��ប្បន� កម�

ធារណៈហិរ��ប្បទានពី

ណៈហិរ��ប្បទានពី

ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងឯក

ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍

សារែណនោំ ែដលបានេធ��
បច��ប្បន� កម�របស់រដោ�ភិ
បាល និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍

32.5.4 ៣២.៥.៤. ស្រមប ស្រម�ល
និងតាមដោន ការអនុវត�

អសប/ន.កិច�ការ
ទូេទៅ

ចំណោត់ថោ�ក់្របភពហិរ��ប្

សស.៤ ្របកាសស� ីពី ការបែន� ម

្របកាស្រត�វបានអនុ

ព័ត៌មាន ឬ របាយ

េផ្សងៗ
្របកាសស� ីពីការ បែន� មចំណោត់ថោ�ក់ ្របភពហិរ��ប្ប

្របកាស

ចំណោត់ថោ�ក់ ្របភពហិរ��ប្ប

ម័តេនៅដំ

ការណ៏អំពី ្របភព

ទាន្រត�វបានេរៀបចំ និងអនុម័ត (ក��ង ករណីមាន

របស់ កសហវ

ទាន្រត�វ បានេរៀបចំ និងអនុម័ត

ណោច់ឆា�ំ២០២១

ហិរ��ប្បទាន ថ�ី

្របភពហិរ��ប្បទាន ថ�ីរបស់ៃដគូ )

បទាន

ែដលបានចុះ ហត�
េលខោ

32.5.5 ៣២.៥.៥. ស្រមប ស្រម�ល
និងតាមដោន ការអនុវត�
ចំណោត់ថោ�ក់្របភពហិរ��ប្
បទាន

អសប/ន.កិច�ការ
ទូេទៅ

សស.៥ ្របកាសស� ីពី ការបែន� ម

្របកាស្រត�វបានអនុ

្របកាសអំពី្របភព

្របកាសស� ីពីការបែន� មចំណោត់ថោ�ក់ ្របភពហិរ��ប្ប

្របកាស

ចំណោត់ថោ�ក់ ្របភពហិរ��ប្ប

ម័តេនៅ

ហិរ��

ទាន្រត�វបានេរៀបចំ និងអនុម័ត (ក��ងករណីមាន្របភព

របស់ កសហវ

ទាន្រត�វ បានេរៀបចំ និងអនុម័ត

ដំណោច់ឆា�ំ២០២១

ប្បទាន ថ�ីែដលបាន
ចុះហត�េលខោ
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ហិរ��ប្បទាន ថ�ីរបស់ៃដគូ )

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

្រតីមាសទី១

លម� ិត

32.5.6 ៣២.៥.៦ បន� ជំរុញ និង

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

អសប/ន.កិច�ការ

សស.៦ មានរបាយការណ៏ការ

្រកសួង សា�ប័ន

ចំនួន្រកសួង សា�ប័ន

្រកសួង សា�ប័នែដលមាន

្រត�តពិនិត្យ និងវោយតៃម�

មានរបាយ

ទូេទៅ

អនុវត� មាតិកាគណនី ៃនប�ង់

ែដលមានគេ្រមាង/

ែដលបានអនុវត�

គេ្រមាង/កម� វ�ធីហិរ��ប្ប

េល�របាយការណ៏តាម

ការណ៏តាម

គណនីៃនប�ង់ គណេនយ្យថ�ី

គណេនយ្យថ�ី (CoA) ស្រមាប់

កម� វ�ធីហិរ��ប្បទាន

ទ្រមង់របាយការណ៏ថ�ី

ទានេដោយៃដគូអភិវឌ្ឍន៍

ទ្រមង់ CoA ថ�ី ឆា�ំ N-1

ទ្រមង់ CoA ថ�ី

(CoA) ស្រមាប់ គេ្រមាង/

គេ្រមាង/ កម� វ�ធីហិរ��ប្បទាន

េដោយៃដគូអភិវឌ្ឍន៍

បានេរៀបចំរបាយការណ៏

ែដល្រកសួង សា�ប័នអនុ

កម� វ�ធីហិរ��ប្បទាន

េដោយៃដគូអភិវឌ្ឍន៍េនៅតាម

បានអនុវត�ការ

តាមទ្រមង់ CoA ថ�ី

វត� គេ្រមាង/កម� វ�ធីហិរ��

្រកសួង សា�ប័ន

េរៀបចំរបាយការណ៏

ស្រមាប់ឆា�ំ N-1 មក ក

ប្បទានេដោយៃដគូអភិវឌ្ឍ

តាមទ្រមង់ថ�ីរបស់

សហវ

ន៍ បាន េផ��រមក កសហវ

តាមដោនការអនុវត� មាតិកា

េដោយៃដគូអភិវឌ្ឍន៍

(CoA)

CoA
33

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

៣៣. ព្រងឹងការេរៀប
ចំ និងការអនុវត�ថ វ�កាកម�

អ.ថ
អ.ហ.ក

វ�ធី េដោយផ្សោរភា�ប់េទៅនឹង

េដ�ម្បី េធ��ការែក ស្រម�ល

សគ ៥.

ការេ្រគាងបន�� ក

ការេ្រគាងបន�� ក

ការែញកបន�� កបុគ�លិកបានតាម

បុគ�លិក្របមូលផ��ំ

បុគ�លិក្រត�វបាន

កម� វ�ធីនីមួយៗឆា�ំ N-1

ក��ងកម� វ�ធីែតមួយ

ែញកេទៅតាមកម� វ�ធី

ែផនការយុទសា
� �ស� ថវ�កា

នីមួយៗ

អ.ថ
អ.ហ.ក

សគ ៦.

ការេ្រគាងថវ�កាសរុប ផលេធៀបជោភាគរយ

ការកាត់បន� យគមា�តរវោង

របស់្រកសួង សា�ប័ន ៃនការេ្រគាងថវ�កា

ែផនការយុទសា
� �ស� ថវ�កា និង

និងរដ�បាលរោជ

គេ្រមាងថវ�កា្របចាំឆា�ំ (n+1)

ធានី េខត� េនៅក��ង

សា�ប័ន និងរដ�បាល

ែផនការយុទសា
� �ស�

រោជធានី េខត�េនៅក��ង

ថវ�កាមិនឱ្យេល�សពី

ែផនការយុទសា
� �ស�

២០% ៃនការ
េ្រគាងថវ�កា្របចាំឆា�ំ
(n+1)

សរុបៃន្រកសួង

ថវ�កាេទៅនឹងការ
េ្រគាងេនៅក��ងថវ�កា
្របចាំឆា�ំ (n+1)
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េល�ទ្រមង់ របាយការណ៍

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

អ.ថ
្រកសួង សា�ប័ន

សគ ៧.

- ពុំមានការ្រត�ត

- របាយការណ៍ស�ីពី

- ចំនួន្រកសួង សា�ប័ន្រត�តពិនិត្

ពិនិត្យេនៅេឡ�យ

វឌ្ឍនភាព ៃនការ

យលក�ណៈសម្បត�ិអង�ភាពថវ�កា

- មិនទាន់បាន

េរៀបចំ និងបេង��ត

- ្រកបខណ�វោយតៃម�អង�ភាព

េរៀបចំ្រកបខណ�

អង�ភាពថវ�កា

ថវ�កា

វោយតៃម�

- ្រកបខណ�វោយតៃម�
អង�ភាពថវ�កា

អ.ថ
្រកសួង សា�ប័ន

សគ ៨.

េនៅឆា�ំ ២០១៩ អង�

្របកាសអន� រ្រកសួង

ចំនួនអង�ភាពថវ�កាជោឣណោប័ក

ភាពថវ�កាជោឣណោ

(កសហវ និង្រកសួង

េផ�រសិទិ្រ� ត�វបានបេង��ត

ប័កេផ�រសិទិមា
� ន

អនុេលាមតាមេគាលការណ៍

ចំនួន ៦៦៤ និងមិន

ការបេង��តអង�ភាព

ែណនោំ របស់ កសហវ

ទាន់េផ�រសិទិច
� ំនួន

ថវ�កាជោឣណោប័ក

២៤៨៖

េផ�រសិទិ �

សា�ប័ន សាមី) ស� ីពី

- ថោ�ក់កណោ
� លមាន
៣០៨ ក��ងេនោះ
33.1

៣៣.១.ពិនិត្យគុណភាព

សច ១៦.

របាយការណ៍របស់

BSP និង PB ្រត�វ

កំណត់អ្រតាគមា�តរវោងែផនការ

ៃដគូប��ក់ថោថវ�កា

បានេរៀបចំក�ងេពល

េរៀបចំែបងែចកចំណោយ

យុទសា
� �ស� ថវ�កានិងគេ្រមាង

ផ្សោរភា�ប់ែតយុទសា
� ស្ ែតមួយ និងគមា�តៃន

(ចំណោត់ថោ�ក់េសដ�កិច�)

ថវ�កា្របចាំឆា�ំ

្រតចតុេកាណែត

ៃនការេរៀបចំកម� វ�ធីនិង

តាមកម� វ�ធីនីមួយៗ

អ.ថ
្រកសួងសា�ប័ន

ការេរៀបចំថយចុះ

ប៉ុេណោ�ះ និងគមា�តធំ
រវោងថវ�កាឆា�ំ ២០២០
(កសហវ) ទាបជោង
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ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

33.1.1

សច ១៧.

គេ្រមាងថវកា
� មិន

ច្បាប់ហិរ��វត��

គេ្រមាងថវ�កា្របចាំឆា�ំរបស់រដ�

ទាន់មាន រ�េលច

ស្រមាប់ការ្រគប់្រគង

បាលថោ�ក់ជោតិមានរ�េលច

ចំណោយតាមកម� វ�ធី

្របចាំឆា�ំបានអនុម័ត

ចំណោយលម�ិតតាមកម� វ�ធីនីមួយៗ

េដោយសភា ែដល
មានរ�េលចការែញក
ចំណោយលម�ិតតាម
កម� វ�ធី

33.1.2

សច ១៨.

ការេរៀបចំថ វ�កាមិន

ច្បាប់ហិរ��វត��

ចំណោយបន�� កបុគ�លិក្រត�វបាន

ទាន់មានការែញក

ស្រមាប់ការ្រគប់្រគង

ែញកតាម កម� វ�ធីស្រមាប់ឆា�ំ

បន�� កបុគ�លិកតាម

្របចាំឆា�ំបាន អនុម័

N-1

កម� វ�ធីេទ

តេដោយរដ�សភា
ែដលមានរ�េលចការ
ែញករវោងបន�� ក
បុគ�លិកតាម កម� វ�ធី

33.2

៣៣.២. កំណត់បនោ�ត់

្រកសួង សា�ប័ន

គណេនយ្យភាព និងការ
ទទួលខុស្រត�វតាមកម� វ�ធី
និងអនុកម� វ�ធី

សច ១៨.

ការកំណត់

្របកាស/េសចក�ី

អ.ថ

ការកំណត់គណេនយ្យភាព ៃផ�

គណេនយ្យភាព

សេ្រមច ស� ីពីការ

អ.គ.ហ.

ក��ង្រកសួង សា�ប័ន និងអង�ភាព

មិនទាន់មានលិខិត

កំណត់ គណេនយ្យ

ថវ�កា

គតិយុត�

ភាព
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ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

33.3.1 ៣៣.២.១.បេង��តចំនួនអង�

អគ�.ថវកា
�

ភាពថវ�កា និងអង�ភាព

សស.១៤
េរៀបចំែផនការសកម�ភាព

មិនទាន់មាន

របាយការណ៍

ែផនការសកម�ភាព

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

អង�ភាពថវ�កា្រត�វបាន

េដោយអនុេលាមតាមេគាល

ភាពថវ�កា និង អង�ភាពថវ�កាអ

េរៀបចំ

ការណ៍ែណនោំ របស់ កសហវ

ណោប័កេផ�រសិទ �

សស ១៥. ចំនួន្រកសួង សា�ប័ន

េនៅឆា�ំ២០១៩ អង�

ភាពថវ�កា និងអង�ភាព

្រត�តពិនិត្យលក�ណៈសម្បត�ិអង�

ភាពថវ�កាជោឣណោ

ថវ�កាជោឣណោប័កេផ�សិទិ �

ភាពថវ�កា

ប័កេផ�រសិទិមា
� ន

្រតីមាសទី៤

ស្រមាប់ជំរុញការបេង��ត

ស្រមាប់ជ្រម�ញការបេង��តអង�

អគ�.ថវ�កា

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

ែផនការសកម�ភាព

ថវ�កាជោឣណោប័កេផ�សិទិ �

33.3.1 ៣៣.២.១.បេង��តចំនួនអង�

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

របាយការណ៍

-បែន� មចំនួន ៣ អង�ភាព
ថវ�កាជោឣណប័កេផ�រសិទិ �
ែថមេទៀត

េដោយអនុេលាមតាមេគាល

ចំនួន ៦៦៤ និងមិន

-បែន� ម ១០អង�ភាពថវ�កា

ការណ៍ែណនោំ របស់ កសហវ

ទាន់េផ�រសិទិច
� ំនួន

េនៅតាម ្រកសួង សា�ប័ន

២៤៨៖
- ថោ�ក់កណោ
� លមាន
៣០៨ ក��ងេនោះអង�
ភាពថវកា
� ឣណោប័
កេផ�រសិទិ � ៦០ និង
មិនទាន់េផ�រសិទិ �
២៤៨
- ថោ�ក់មូលដោ�នមាន
៦០៨ (េផ�រសិទិ �
ទាំងអស់)
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អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

33.3.2 ៣៣.២.២.េរៀបចំអនុ

អគ�.ថវកា
�

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

សស.១៦ អនុ្រកឹតស� ីពីការជ

ឆា�ំ ២០២០ េនៅ

អនុ្រកឹត្យស� ីពីការ

េរៀបចំអនុ្រកឹតស� ីពីជំរុញ

្រកឹតស� ីពីការបេង��តអង�ភាព

្រម�ញបេង��នអង�ភាពថវ�កាឣណោ

ថោ�ក់កណោ
� លមាន

បេង��តអង�ភាពថវ�កា

ការបេង��នអង�ភាពថវ�កា

ថវ�កាឣណោប័កេផ�រសិទ �

ប័កេផ�រសិទ្រ� ត�វបានេរៀបចំ

អង�ភាពថវ�កាចំនួន

ឣណោប័កេផ�រសិទ �

ឣណោ ប័កេផ�រសិទ �

ស្រមាប់្រកសួង សា�ប័ន

៣០៥ និងឣណោ

ស្រមាប់្រកសួង សា� ប័ន

ប័កេផ�រសិទ � ចំនួន
៣២០
33.3

៣៣.៣. េធ��សមាហរណ

សច ១៩.

ចំណោយចរន� និង

- សារោចរស� ីពីការ

ចំនួន្រកសួង សា�ប័នេរៀបចំ

ចំណោយ

េរៀបចំថ វ�កា្របចាំឆា�ំ

ចំណោយមូលធនចូលក��ងម�

ថវ�កាសមាហ

មូលធន្រត�វបានេធ��

និងែផនការយុទ �

វ�ធីែផ�កេល�ពិដោនថវ�កា

មានកំណត់ក�ងសារោចរស� ីពីការ

សមាហរណកម�

សា�ស� ថវ�កា

េរៀបចំ BSP និងថវ�កា្របចាំឆា�ំ

ចំនួន ៣ ្រកសួង

- េសៀវេភៅថវ�កា

MRD, MPWT និង

្របចាំឆា�ំរបស់្រកសួង

កម�ចំណោយចរន� និង

អ.ថ
អ.ស.ប

រណកម� ែដល

MWRM

សា�ប័ន
- ច្បាប់ស�ីពីការ
្រគប់្រគងថវ�កា្របចាំឆា�ំ

33.3.1 ៣៣.៣.១.េធ��សមាហរណ
កម�ចំណោយចរន� និង

អគ�.ថវ�កា

សស ១៧.
ចំនួន ៤ ្រកសួង សា�ប័នេរៀបចំ

ចំណោយចរន� និង

- សារោចរស� ីពីការ

ចំនួន ៤ ្រកសួង សា�ប័ន

ចំណោយ

េរៀបចំថ វ�កា្របចាំឆា�ំ

្រត�វបានេធ��សមាហរណ

មូលធន្រត�វបានេធ��

និងែផនការយុទ �

កម�ចំណោយចរន� និង

សា�ស� ថវ�កា

ចំណោយមូលធនរដ�ចូល

ចំនួន ៣ ្រកសួង

- េសៀវេភៅថវ�កា

ក��ងកម� វ�ធីែផ�កេល�ពិដោន

MRD, MPWT និង

្របចាំឆា�ំរបស់្រកសួង

ថវ�កា (MRD, MPWT,

ចំណោយមូលធនចូលក��ងម�

ថវ�កាសមាហរណកម� ែដលមាន

វ�ធីែផ�កេល�ពិដោនថវ�កា

កំណត់ក�ងសារោចរស� ីពីការេរៀបចំ សមាហរណកម�
BSP និងថវ�កា្របចាំឆា�ំ

MWRM

សា�ប័ន

MWRM, និង MoEYs)

- ច្បាប់ស�ីពីការ
្រគប់្រគងថវ�កា្របចាំឆា�ំ
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ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

33.3.2 ៣៣.៣.២.េរៀបចំការ

អគ�.ថវកា
�

្រតីមាសទី២

ក��ងឆា�ំ២០២០

-សារោចរស� ីពីការ

េធ��សមាហរណកម� ថវកា
�

ែណនោំ ដោក់ប��� លគេ្រមាង

ណកម� ថវ�កា េដោយ េរៀបចំ

្រកសួង ចំនួន ០៣

េរៀបចំថ វ�កា្របចាំឆា�ំ

េដោយែណនោំ ឱ្យ ្រកសួង

ចំណោយមូលធនក��ង្រស�ក

គេ្រមាង ចំណោយមូលធនក��ង

និងែផនការយុទ �

អប់រ� យុវជន និង កីឡោ

េទៅក��ងែផនការ យុទសា
� ស្

្រស�ក ដោក់ប��� លេទៅក��ង

និង MoWRAM)

សា�ស� ថវ�កា

េរៀបចំគេ្រមាងចំណោយ

្រតថវ�កា របស់្រកសួង ស្

ែផនការ យុទសា
� �ស� ថវ�កា េទៅ

បាន េធ�� សមាហរ

-េសៀវេភៅថវ�កា្របចាំ

មូលធនក��ង្រស�កដោក់

ថោប័ន េទៅតាមកម� វ�ធី

តាមកម� វ�ធីនីមួយៗ ែដលមាន

ណកម� ថវ�កា េដោយ ឆា�ំរបស់្រកសួង សា�

ប��� លេទៅក��ងែផនការ

នីមួយៗ ែដលមានការផ្សោរ

ការផ្សោរភា�ប់េទៅនឹង យុទសា
� �ស�

េរៀបចំគេ្រមាង

ប័ន

យុទសា
� �ស� ថវ�កា េទៅតាម

ភា�ប់េទៅនឹងយុទសា
� �ស� ចតុ

ចតុេកាណ ដំណោក់កាលទី ៤

ចំណោយមូលធន

-ច្បាប់ស�ីពីការ

កម� វ�ធីនីមួយៗ ែដលមាន

េកាណ ដំណោក់កាលទី ៤

្រត�វបានេរៀបចំ

ក��ង្រស�ក ដោក់

្រគប់្រគង ថវ�កា

ការផ្សោរភា�ប់េទៅនឹងយុទ �

ប��� លេទៅក��ង

្របចាំឆា�ំ

សា�ស� ចតុេកាណ

ែផនការ យុទ �

ដំណោក់កាលទី ៤

សា�ស� ថវ�កា េទៅ
តាមកម� វ�ធីនីមួយៗ
ែដលមានការផ្សោរ
ភា�ប់េទៅនឹង

យុទ �

សា�ស� ចតុេកាណ
34

្រតីមាសទី១

្រកសួងចំនួន ០៤ េធ��សមាហរ

(MPWT, MRD

៣៤.ជំរុញការេធ�� វ�មជ្ឈ
ការហិរ��វត��ស្រមាប់រដ�បា
លថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

អ.ក.ជ
អ.ថ

សគ ៩.

ដំណោក់កាលទី ៤
ែផនការយុទសា
� �ស�

សមាហរណកម�ែផនការយុទសា
� ស្ ថវកា
� រដ� -បាលថោ�ក់

ការឆ�� ះប��ង
ំ ថវ�កា
្រក�ង ្រស�ក និងថវកា
�

្រតថវ�ការដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

េ្រកាមជោតិ (្រកប

ឃុំ សងោ�ត់ជោែផ�ក

រវោងរោជធានី េខត� ជោមួយនឹង

ខណ�ថវ�ការោជធានី

ៃនយុទសា
� �ស� ថវ�កា

ថវកា
� ្រក�ង ្រស�ក និង ថវកា
� ឃុំ

េខត� មិនទាន់បាន

រដ�បាលរោជធានី េខត�

សងោ�ត់

េធ��សមាហរណកម�
ជោមួយនឹងថវ�កា្រក�ង
្រស�ក និងថវកា
� ឃុំ
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ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

សគ ១០.

រដ�បាលថោ�ក់េ្រកាម

រដ�បាលថោ�ក់េ្រកាម

ការេធ��្របតិភូកម�សិទិអ
� ំណោចៃន

ជោតិ ្រត�វសុំការេធ��

ជោតិ ្រត�វសុំការេធ��និ

ការេធ��និយ័តថវ�កាជូនរដ�បាល

និយ័តថវ�កាេល�

យ័តថវ�កាេល�្រគប់

ថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

្រគប់អនុគណនី និង

អនុគណនី និង

ចេងោ�មសកម�ភាព

ចេងោ�មសកម�ភាព

មក្រកសួងេសដ� -កិច� មក្រកសួងេសដ�កិច�
និងហិរ��វត��

34.1

៣៤.១. ព្រងឹង និងព្រងីក

អ.ក.ជ

សច ២១.

ការអនុវត�ថ វ�កាកម� វ�ធី

ចំនួនរដ�បាលរោជធានី េខត�អនុ

េពញេលញេនៅរដ�បាលរោជ

វត�ថ វ�កាកម� វ�ធី

ធានី េខត�

និងហិរ��វត��

្រគប់រដ�បាលរោជធានី គេ្រមាងថវ�ការបស់
េខត�បានអនុវត�

រដ�បាលរោជធានី េខត�

ថវ�កាកម� វ�ធី េល�ក

បានរ�េលចព័ត៌មាន

ែលកែតរដ�បាលរោជ

ហិរ��វត��និងមិន

ធានីភ�ំេពញមិនទាន់

ែមនហិរ��វត��

អនុវត�ថ វ�កាកម� វ�ធី
34.1

សច ២២.

្រគប់រដ�បាលរោជ

របាយការណ៍ថ វកា
�

ចំនួនរដ�បាលរោជធានី េខត�

ធានីេខត�បានអនុវត�

សមិទក
� ម�្របចាំឆា�ំ

េរៀបចំរបាយការណ៍សមិទក
� ម�

ថវ�កាកម� វ�ធី េល�ក
ែលកែតរដ�បាលរោជ
ធានីភ�ំេពញមិនទាន់
អនុវត�ថ វ�កាកម� វ�ធី
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ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

34.1

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

សច ២៣.

ចំណោត់ថោ�ក់ថ វកា
�

របាយការណ៍តាមចំ

របាយការណ៍ Economic

ចំណោត់ថោ�ក់ថ វ�កាទាំង ៧ ្រត�វ

ទាំង ៧ មិនទាន់អនុ

ណោត់ថោ�ក់ថ វ�កាទាំង

Surveillance ្របចាំ្រតី

បានអនុវត�េពញេលញ

វត�បានេពញេលញ

៧ ឣចទាញេចញពី

មាសទី៣ ឆា�ំ២០១៩ ្រត�វ

្របព័ន� FMIS និង

អំណះ
អំណោង

បានេរៀបចំ

េ្រប�្របាស់ជោផ��វការ

34.1

សច ២៤.

រដ�បាលរោជធានី

ការេធ��្របតិភូកម�សិទិអ
� ំណោចៃន

េខត� ្រត�វសុំការេធ��

ការេធ��និយ័តថវ�កាជូនរដ�បាល

និយ័តថវ�កាេល�្រគប់

រោជធានី េខត�

អនុគណនីនិង
ចេងោ�ម

រដ�បាលរោជធានី េខត�
្រត�វសុំការេធ��និយ័ត
ថវ�កាេល�្រគប់អនុ
គណនី និង ចេងោ�ម
សកម�ភាពមក្រកសួង

សកម�ភាពមក

េសដ�កិច� និងហិរ��

្រកសួងេសដ�កិច� និង វត��
ហិរ��វត��
34.1

សច ២៥.

ចរចារតាម Line

េគាលការណ៍ែណនោំ ស្

េគាលការណ៍ែណនោំ ស�ីពីការ

budgeting

តីពីការចរចារថវ�កា

ចរចារថវ�កាែផ�កេល�កម� វ�ធី
34.1.1 ៣៤.១.១.រដ�បាលរោជធានី

អ.ហ.ក

េខត�ទាង
ំ ២៥ អនុវត�ថ វ�កា
កម� វ�ធី (៥%)

សស ១.រដ�បាលរោជធានីភ�ំេពញ

ែផ�កេល�កម� វ�ធី
រដ�បាលេខត�ចំនួន

េសៀវេភៅថវ�កាកម� វ�ធី

រដ�បាលរោជធានីភ�ំេពញ

េសៀវេភៅ

្រត�វបានដោក់ឲ្យអនុវត�ថ វ�កា

២៤ អនុវត�ថ វ�កាកម� រដ�បាលរោជធានី

្រត�វបានដោក់ ឲ្យអនុវត�

ថវ�កាកម� វ�ធី

កម� វ�ធី

វ�ធី

ថវ�កាកម� វ�ធី

រដ�បាលរោជ

ភ�ំេពញ

ធានីភ�ំេពញ
34.1.2 ៣៤.១.២.េរៀបចំេគាល

សស ២.េគាលការណ៍ែណនោំ ស�ី

េគាលការណ៍

្របកាសដោក់ឲ្យអនុ

េគាលការណ៍ែណនោំ

ពីការអនុវត�ថ វ�កាកម� វ�ធីស្រមាប់

ែណនោំ ស�ីពីការអនុ

វត�េគាលការណ៍

តីពីការអនុវត�ថ វ�កាកម�

◌្យអនុវត�

អនុវត�ថ វកា
� កម� វធ
� ីស្រមាប់

រដ�បាលរោជធានី េខត�្រត�វបាន

វត�ថ វកា
�

ែណនោំ

វធ
� ីស្រមាប់

េគាល

រដ�បាលរោជធានី េខត�

ដោក់ឲ្យអនុវត�

វ�ធីស្រមាប់រដ�បាល

ការណ៍ែណនោំ

(១០%)

ស� ីពីការ

អ.ហ.ក

កម�

រោជធានី េខត� (ឆា�ំ
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រដ�បាល

រោជធានី េខត�្រត�វបាន
ដោក់ឲ្យអនុវត�

ស្

្របកាសដោក់ឲ

ការណ៍ែណនោំ

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

34.1.3 ៣៤.១.៣.បណ� ះ

បណ្

អ.ហ.ក

សស ៣.ចំនួនម�ន� ីរដ�បាល

មិនទាន់មាន

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

របាយការណ៍ស�ីពី

ម�ន� ីរដ�បាលរោជធានី

របាយ

ខណ�ចំនួន ១០០ នោក់្រត

ការណ៍ស�ីពី

តាលេគាលការណ៍ែណនោំ ស្

រោជធានី ខណ� ១០០នោក់ ្រតវ

ការបណ�ះបណោ
� ល

តីពីការអនុវត�ថ វ�កាកម� វ�ធី

បានបណ� ះបណោ
� លេគាល

េគាលការណ៍ែណនោំ ស្ វបានបណ�ះបណោ
� ល

ការបណ�ះ

រដ�បាលរោជធានី េខត�

ការណ៍ែណនោំ ស�ីពីការអនុវត�

តីពីការអនុវត�ថ វ�កា

េគាលការណ៍ែណនោំ ស�ីពី

បណោ
� ល

(៥%)

ថវ�កាកម� វ�ធី

កម� វ�ធី

ការអនុវត�ថ វ�កាកម� វ�ធី

េគាល

34.1.4 ៣៤.១.៤.េរៀបចំេគាល
ការណ៍ែណនោំ

អ.ហ.ក

ស� ីពីនីតិ

វ�ធីៃនការេរៀបចំរបាយ

េសចក�ី្រពាង

សារោចរ/្របកាស

េសចក�ី្រពាងេគាល

េសចក�ី្រពាងេគាល

េគាលការណ៍ែណនោំ ស�ីពី

សារោចរ/

ពីនីតិ វ�ធីៃនការេរៀបចំរបាយ

ការណ៍ែណនោំ ស�ីពីនីតិ វ�ធី

ការណ៍ែណនោំ ស�ីពីនីតិ វ�ធី

នីតិ វ�ធីៃនការេរៀបចំរបាយ

្របកាស

ការណ៍ និងការតាមដោនការ

ៃនការេរៀបចំរបាយការណ៍

ៃនការេរៀបចំរបាយការណ៍

ការណ៍ និងការតាមដោន

អនុវត�ថ វ�កា ្រត�វបានេរៀបចំ

ការណ៍ និងការតាមដោន
34.1.5 ៣៤.១.៥.េរៀបចំេគាល

សស ៤.េគាលការណ៍ែណនោំ ស�ី

ិ
សស
៥.េគាលការណ៍ែណនោំ ស�ី

ៀ

ំ

ៀ

ំ ិ

ពីការចរចាថវ�ការោជធានី េខត�

ការណ៍ែណនោំ ស�ីពីការ

ការណ៍ែណនោំ ស�ីពីការ

ចរចាថវ�ការោជធានី េខត�

ែផ�កតាមកម� វ�ធី្រត�វបានេរៀបចំ

ចរចាថវ�កា

ចរចាថវ�កា

ែផ�កតាមកម� វ�ធី (១០%)

និងដោក់ឲ្យអនុវត�

េខត�ែផ�កតាមកម� វ�ធី្រត�វ

េខត�ែផ�កតាមកម� វ�ធី្រត�វ

ៀ ណ
ំ ិៈ
សិក្សោលក�

ំ ិ
េសចក�ៀី្រពាង្របកាសស�
ីពី

េសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពី

្របកាសស� ីពីការកំណត់

34.1.6 ៣៤.១.៦.េរៀបចំេគាល

អ.ហ.ក

សស ៦.េគាលការណ៍ស�ីពីការ

សារោចរ/្របកាស

ការអនុវត�ថ វ�កា ្រត�វបាន

េសចក�ី្រពាងេគាល

ស� ីពីការ

មិនទាន់មាន

និងការតាមដោនការ

េសចក�ី្រពាងេគាល

ការណ៍ែណនោំ

អ.ហ.ក

និងការតាមដោនការ

មិនទាន់មាន

្របកាស

រោជធានី

វ�និច័ �

សារោចរ/
្របកាស

រោជធានី

ការណ៍ស�ីពីការកំណត់

កំណត់លក�ណៈវ�និច័យ
� អង�ភាព

យៃនអង�ភាពថវ�កាេនៅរដ�

ការកំណត់លក�ណៈ

ការកំណត់លក�ណៈ

លក�ណៈវ�និច័យ
� អង�ភាព

លក�ណៈ

ថវកា
� េនៅរដ�បាលរោជធានី េខត�

បាលរោជធានី េខត�

វន
� អង�ភាពថវកា
� ិច័យ
� េនៅ

វន
� អង�ភាពថវកា
� ិច័យ
� េនៅ

ថវកា
� េនៅ

រដ�បាលរោជធានី េខត�

រដ�បាលរោជធានី េខត�

រោជធានី េខត� ្រត�វបាន

វន
� អង�
� ិច័យ

ភាពថវ�កាេនៅរដ�បាលរោជ
ី
34.1.7 ៣៤.១.៧.ចុ
ះពិនិត្យ និង

្រត�វបានេរៀបចំ និងដោក់ឲ្យអនុវត�
សស ៧. ចំនួនរដ�បាលេខត� ១២

រដ�បាលេខត�ចំនួន

របាយការណ៍ និង

តាមដោនវឌ្ឍនភាពនិង

្រត�វបានចុះតាមវឌ្ឍនភាព និង

៣ ្រត�វបានចុះតាម

របកគំេហ�ញវឌ្ឍន

ប��្របឈមៃនការអនុវត�

ប��្របឈម ៃនការអនុវត�ថ វ�កា

ដោនវឌ្ឍនភាព និង

ភាព និងប��្របឈម

ថវ�កា

កម� វ�ធី

ប��្របឈមៃនការ

កម� វ�ធីេនៅរដ�បា
ី

ំ

អ.ហ.ក

ៀ

ំ

ិ
រដ�បាលេខត�ចំនួនំ ១២
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ំ ិ

រដ�បាល

របាយការណ៍

្រត�វបានចុះតាមវឌ្ឍនភាព

និងរបកគំ

និងប��្របឈម ៃនការ

េហ�ញវឌ្ឍន

អនុវត�ថ វ�កាកម� វ�ធី

ី

ៀ

្របកាស

ភាព និង

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

34.1.8 ៣៤.១.៨.រដ�បាលរោជធានី

អ.ហ.ក

េខត�េរៀបចំរបាយការណ៍

សស ៨.ចំនួនរដ�បាលេខត� ១២

មិនទាន់មាន

េរៀបចំរបាយការណ៏សមិទក
� ម�

សមិទក
� ម� (វឌ្ឍនភាព)ៃន

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

របាយការណ៏វឌ្ឍន-

រដ�បាលរោជធានីេខត�

របាយ

ភាព្របចាំឆា�ំ

យោ៉ងតិចចំនួន ១២ េរៀបចំ

ការណ៍

របាយការណ៍សមិទក
� ម�

សមិទក
� ម�

(វឌ្ឍនភាព) ្របចាំឆា�ំ

្របចាំឆា�ំ

(វឌ្ឍនភាព)

ការអនុវត�ថ វ�កាកម� វ�ធី
(១០%)
34.1.9 ៣៤.១.៩.បណ� ះ

បណ្

អ.ហ.ក

សស ៩. ចំនួនម�ន� ីរដ�បាល

ចំនួនម�ន� ីរដ�បាល

របាយការណ៍ស�ីពី

ម�ន� ីរដ�បាលរោជធានី េខត�

របាយ

តាលេគាលការណ៍ែណនោំ ស្

រោជធានី េខត�្រតវបានបណ� ះបណ្ រោជធានី េខត�ចំនួន

ការបណ� ះបណោ
� ល

ចំនួន ១២៥នោក់្រតវបាន

ការណ៍ស�ីពី

តីពីការេរៀបចំថ វ�កាកម� វ�ធី

តាលេគាលការណ៍ែណនោំ ស�ីពី

១២៥នោក់្រតវបាន

េគាលការណ៍ែណនោំ ស្

បណ� ះ បណោ
� លេគាល

ការបណ�ះ

រដ�បាលរោជធានី េខត�

ការេរៀបចំថ វ�កាកម� វ�ធី

បណ� ះ បណោ
� ល

តីពីការេរៀបចំថ វ�កា

ការណ៍ែណនោំ ស�ីពីការ

បណោ
� ល

េគាលការណ៍

កម� វធ
� ី

េរៀបចំថ វកា
� កម� វធ
� ី

េគាល

(៥%)

34.1.10 ៣៤.១.១០.ផ្សោរភា�ប់ការ

អ.ហ.ក

សស ១០. ការកាត់បន� យគមា�ត

ែណនោំ ស�ីពីការ

ការណ៍

េរៀបចំថ វ�កាកម� វ�ធី

ែណនោំ ស�ីពី

(២០១៩)

ពុំទាន់មាន

ផលេធៀបជោភាគរយ

គមា�តរវោងែផនការយុទ �

ការេរៀបចំ

ផលេធៀបជោ

េរៀបចំថ វ�កាកម� វ�ធីេទៅនឹង

រវោងែផនការយុទសា
� �ស� ថវ�កា

ៃនការេ្រគាងថវ�កា

សា�ស� ថវ�កា និងគេ្រមាង

ភាគរយៃន

ែផនការយុទសា
� �ស� ថវ�កា

និងគេ្រមាងថវ�កា្របចាំឆា�ំ (n+1)

សរុបៃនរដ�បាល

ថវ�កា្របចាំឆា�ំ (n+1)

ការេ្រគាង

្រត�វបានរក្សោមិនឱ្យេល�ស

ថវកា
� សរុបៃន

ក��ងែផនការយុទសា
� ស្

ជោ

រដ�បាលរោជ

្រតថវ�កា េទៅនឹងការ

២០%

រោជធានី េខត�េនៅ

(៥%)

អតិបរមា្រតឹម

ធានី េខត�

េ្រគាងេនៅក��ងថវកា
�

េនៅក��ង

្របចាំឆា�ំ (n+1)

ែផនការ
យុទសា
� �ស�

34.1.11 ៣៤.១.១១.ពិនិត្យ និង
សិក្សោបេង��ត
ថវ�កាេនៅ

អ.ហ.ក

សស ១១.របាយការណ៍

អង�ភាព

លទ�ផលៃនការសិក្សោ្រត�វបាន

រដ�បាលរោជ

េរៀបចំ និងដោក់ជូនថោ�ក់ដឹកនោំ

ធានី េខត� (១០%)

ពិនិត្យ និងសេ្រមច

មិនទាន់មាន

របាយការណ៍លទ�ផល
/ែផនការសកម�ភាព
ៃនការសិក្សោ
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របាយការណ៍

លទ�

របាយ

ផល/ែផនការសកម�ភាព

ការណ៍លទ�

ៃនការសិក្សោ្រត�វបាន

ផល/

េរៀបចំ និងដោក់ជូនថោ�ក់

ែផនការ

ំ

ិ ិ

ិ

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

34.1.12 ៣៤.១.១២.េរៀបចំេគាល
ការណ៍ែណនោំ

អ.ហ.ក

ស� ីពីការ

សស ១២.េគាលការណ៍ែណនោំ
ស� ីពីការអនុវត�ថ វ�កាកម� វ�ធីរដ�

អនុវត�ថ វ�កាកម� វ�ធីរដ�បាល

បាលរោជធានី េខត� ខណ�

រោជធានី េខត� ខណ� (១០%)

េគាលការណ៍

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

លទ�ផលេគាល

េគាលការណ៍ែណនោំ

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េរៀបចំេសចក�ី្រពាងេគាល

េគាលការណ៍ែណនោំ ស�ីពី

្របកាសដោក់ឲ

ែណនោំ ស�ីពីការអនុ

ការណ៍ែណនោំ

ការអនុវត�ថ វ�កាកម� វ�ធីរដ�

◌្យអនុវត�

វត�ថ វ�កា

អនុវត�ថ វ�កាកម� វ�ធីរដ�បាល បាលរោជធានី េខត� ខណ�

កម� វ�ធី

រដ�បាលរោជធានី េខត�

ស� ីពីការ

រោជធានី េខត� ខណ�

្រត�វបានេរៀបចំ និងដោក់ឲ្

េគាល
ការណ៍ែណនោំ

យអនុវត�
34.2

៣៤.២. េរៀបចំ្រកប-ខណ�

អ.ហ.ក

សច ២៦.

ែផនការសកម�ភាព

មាន្រកបខណ� និង

ថវ�ការយៈមធ្យមរបស់រដ�

ការេរៀបចំ្រកបខណ�ថវ�កា រយៈ

យុទសា
� �ស� ថវ�កា

យន� ការ

បាលថោ�ក់េ្រកាម

េពលមធ្យមរបស់ រដ�បាលថោ�ក់

ថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

ជោតិ និងែផនការយុទសា
� ស្

េ្រកាមជោតិ

្រតរោជធានី េខត�
34.2.1 ៣៤.២.១.េរៀបចំ្រកប

អ.ហ.ក

សស ១៣. េសចក�ី្រពាងបឋមៃន

មិនទាន់មាន

េសចក�ី្រពាងបឋម្រកប

េសចក�ី្រពាងបឋមៃន្រកប

េសចក�ី្រពាង

ខណ�ថវ�កា

ខណ�ថវ�កា

បឋមៃន្រកប

ខណ�ថវ�ការយៈេពលមធ្យម

្រកបខណ�ថវ�ការយៈេពលមធ្យម

្រកបខណ�ថវ�កា

របស់រដ�បាលថោ�ក់េ្រកាម

របស់រដ�បាល ថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

យៈេពលមធ្យមរបស់

េពលមធ្យមរបស់ រដ�បា

ជោតិ (១០០%)

្រត�វបានេរៀបចំ

រដ�បាលថោ�ក់េ្រកាម

លថោ�ក់េ្រកាមជោតិ្រត�វបាន ថោ�ក់េ្រកាមជោតិ ្រត�វបាន

យៈេពល

ជោតិ

េរៀបចំ

មធ្យមរបស់

34.2.2
34.3

េសចក�ី្រពាងបឋមៃន

៣៤.៣. ផ្សោរភា�ប់ែផនការ

សច ២៧.

ែផនការយុទសា
� �ស�

វ�និេយោគជោមួយនឹងថវ�កា

េធ��សមាហរណកម�ែផនការយុទ �

ថវ�កាបីឆា�ំរ�កិលរបស់ ថវ�កាបីឆា�ំរ�កិលែដល

នីយកម� វ�និេយោគ និងស

សា�ស� ថវ�កា េនៅរដ�បាលថោ�ក់

រដ�បាល្រក�ង្រស�ក

បានេធ��សមាហរ

មាហរណកម�កម� វធ
� ី វន
� ិ

េ្រកាមជោតិ

ខណ� មិនទាន់េធ��ស

ណកម�

េយោគបីឆា�ំរ�កិលរបស់រដ�

អ.ហ.ក

រ

ែផនការយុទសា
� �ស�

មាហរណកម�

បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

ទំព័រ128

រយៈ

រយៈ

េពលមធ្យមរបស់រដ�បាល

ដោក់្របជុំពិេ្រគាះេយោបល់

ខណ�ថវ�ការ

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

34.3.1 ៣៤.៣.១.េរៀបចំ្រកប

អ.ហ.ក

ខណ�្រគប់្រគងគេ្រមាងវ�និ
េយោគ

សស ១៤. ្របកាសស� ីពីការដោក់

េសចក�ី្រពាង្របកាស ្របកាសដោក់ឲ្យអនុ

ឲ្យអនុវត�េគាលការណ៍ែណនោំ ស្

សាធារ

តីពីនីតិ វ�ធី្របតិបត�ិៃនការ

្រតីមាសទី១
េគាលការណ៍ស�ីពី

្រតីមាសទី២
នីតិ

េគាលការណ៍ស�ីពី

្រតីមាសទី៣
នីតិ

្របកាសស� ីពីការដោក់ ឲ្យ

និងេរៀបចំគេ្រមាងវ�និ

ែណនោំ ស�ីពីនីតិ វ�ធី

េគាល
ការណ៍ែណនោំ

ជោតិ (៤០%)

េយោគសាធារណៈេនៅរដ�បាល

បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ ្រត�វ

បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ ្រត�វ

និងេរៀបចំគេ្រមាងវ�និ

ថោ�ក់េ្រកាមជោតិ ្រត�វបានេរៀបចំ

បានពិភាក្សោជោមួយ

បានពិភាក្សោៃផ�ក�ងកសហវ េយោគសាធារណៈេនៅរដ�

និងដោក់ឲ្យអនុវត�

្រកសួងមហាៃផ� ,

បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ ្រត�វ

គជអប

បានេរៀបចំ និងដោក់ឲ្យអនុ

្របកាស/េសចក�ី

េរៀបចំសមាជក
ិ

សេ្រមច

គ

វត�

គណៈកមា�ធិការស្រមប

្របកាស/េស

ណៈកមា�ធិការស្រមប

ស្រម�ល និង្រគប់្រគង

ចក�ីសេ្រមច

កមា�ធិការស្រមបស្រម�ល

ស្រមបស្រម�ល និង្រគប់្រគង

និង្រគប់្រគងគេ្រមាងវ�និ

គេ្រមាងវ�និេយោគសាធារណៈេនៅ

ស្រម�ល និង្រគប់្រគង

គេ្រមាងវ�និេយោគសាធារ

េយោគសាធារណៈេនៅរដ�

រដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ ្រត�វបាន

គេ្រមាងវន
� ិេយោគសាធារ

ណៈេនៅរដ�បាលថោ�ក់

បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

បេង��ត

ណៈេនៅរដ�បាលថោ�ក់

េ្រកាមជោតិ ្រត�វបានបេង��ត

(៣០%)

យន� ការ្រគប់្រគងគេ្រមាង
វ�និេយោគសាធារណៈេនៅ
រដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

អ.ហ.ក

សស ១៦. យន� ការ្រគប់្រគង
គេ្រមាងវ�និេយោគសាធារណៈេនៅ

មិនទាន់មាន

្របកាសដោក់ឲ

និងេរៀបចំគេ្រមាងវ�និ

្របតិបត�ិៃនការ្រគប់្រគង

34.3.3 ៣៤.៣.៣.ផ្សព�ផ្សោយ

អំណោង

ែណនោំ

េយោគសាធារណៈេនៅរដ�

អ.ហ.ក

អំណះ

◌្យអនុវត�

េយោគសាធារណៈេនៅរដ�

មិនទាន់មាន

្រតីមាសទី៤

វ�ធី្របតិបត�ិៃនការ្រគប់្រគង វ�ធី្របតិបត�ិៃនការ្រគប់្រគង អនុវត�េគាលការណ៍

្រគប់្រគង និងេរៀបចំគេ្រមាងវ�និ

សស ១៥. គណៈកមា�ធិការ

ឯកសារ

វត�េគាលការណ៍

ណៈេនៅរដ�បាលថោ�ក់េ្រកាម

34.3.2 ៣៤.៣.២.េរៀបចំ គណៈ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

របាយការណ៍លទ�
ផលៃនការផ្សព�ផ្សោយ

េ្រកាមជោតិ ្រត�វបានបេង��ត

យន� ការ្រគប់្រគងគេ្រមាង

របាយ

វ�និេយោគ

ការណ៍លទ�

សាធារណៈ

រដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ ្រត�វបាន

េនៅ

រដ�បាលថោ�ក់

ផលៃនការ

ផ្សព�ផ្សោយ

េ្រកាមជោតិ ្រត�វបាន

ផ្សព�ផ្សោយ

(១០%)

ផ្សព�ផ្សោយ
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េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

34.3.4 ៣៤.៣.៤.ត្រមឹមែផនការ

អ.ហ.ក

សស ១៧. ែផនការយុទសា
� �ស�

មិនទាន់មាន

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

ែផនការយុទសា
� �ស�

ែផនការយុទសា
� �ស� ថវកា
�

ែផនការ

ថវ�ការោជធានី េខត�

របស់រដ�បាលរោជធានី

យុទសា
� �ស�

យុទសា
� �ស� ថវ�ការបស់រដ�

ថវ�ការបស់រដ�បាលរោជធានី េខត�

បាលរោជធានី េខត�ជោមួយ

ជោមួយែផនការយុទសា
� �ស� ថវ�កា

េខត�ជោមួយែផនការយុទ �

ថវ�កា

ែផនការយុទសា
� �ស� ថវ�កា

មន� ីរជំនោញ ្រត�វបានត្រមឹម

សា�ស� ថវ�កាមន� ីរជំនោញ

រោជធានី េខត�

មន� ីរជំនោញ (១០%)

34.3.5 ៣៤.៣.៥.

្រត�វបានត្រមឹម

អ.ហ.ក

សស ១៨. ែផនការយុទសា
� �ស�

សមាហរណកម�ែផនការ

ថវ�ការបស់រដ�បាលរោជធានី េខត�

យុទសា
� �ស� ថវ�ការដ�បាល

ជោមួយែផនការយុទសា
� �ស� ថវ�កា

មិនទាន់មាន

ែផនការយុទសា
� �ស�

ែផនការយុទសា
� �ស� ថវ�កា

ែផនការ

ថវ�ការោជធានី េខត�

របស់រដ�បាលរោជធានី

យុទសា
� �ស�

េខត� ជោមួយែផនការ

ថវ�កា
រោជធានី េខត�

រោជធានី េខត�ជោមួយ

រដ�បាល្រក�ង ្រស�ក ខណ� ្រត�វ

យុទសា
� �ស� ថវ�កា

ែផនការថវ�ការដ�បាល្រក�ង

បានសមាហរណកម�

រដ�បាល្រក�ង ្រស�ក ខណ�

្រស�ក ខណ� (១០%)

្រត�វបាន
សមាហរណកម�

34.3.1 ៣៤.៤. អនុវត�មូលនិធិ

អ.ហ.ក

សច ២៨.

្រស�កចំនួនជោង ៦០

វន
� ិេយោគស្រមាប់រដ�បាល

មូលនិធិ វន
� ិេយោគស្រមាប់រដ�បា

ថោ�ក់េ្រកាមជោតិ (SNIF)

លថោ�ក់េ្រកាមជោតិ (SNIF) ្រត�វ

េរ�សស្រមាប់ អនុវត�

បានអនុវត�េពញេលញ

មូលនិធិ វ�និេយោគ

ភាពេពញេលញៃន

ស្រមាប់រដ�បាល

ការអនុវត�

មិនទាន់មាន

េសៀវេភៅែណនោំ អនុ

េសៀវេភៅែណនោំ ស�ីពីការ

េសៀវេភៅ

វត�គេ្រមាង

អនុវត�គេ្រមាងស្រមាប់រដ�

ែណនោំ អនុ
វត�គេ្រមាង

34.4.1 ៣៤.៤.១.េរៀបចំ

អ.ហ.ក

សស ១៩. េសៀវេភៅែណនោំ ស�ីពី

្រត�វបានេ្រជ�ស

របាយការណ៍អនុវត�
SNIF ្រត�វបានេរៀបចំ
េដោយគូសប��ក់

េសៀវេភៅែណនោំ ស�ីពីការអនុ

ការអនុវត�គេ្រមាងស្រមាប់

វត�គេ្រមាងស្រមាប់រដ�បា

រដ�បាល្រក�ង ្រស�ក ខណ� ្រត�វ

បាល្រក�ង ្រស�ក ខណ�

ល្រក�ង ្រស�ក ខណ�

បានេរៀបចំរួច និងដោក់ឲ្យអនុវត�

្រត�វបានេរៀបចំរួច និងដោក់

(២០%)

ឲ្យអនុវត�
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េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

34.4.2 ៣៤.៤.២.បណ� ះ-

អ.ហ.ក

សស ២០. េគាលការណ៍ែណនោំ ស្ ្រក�ង ្រស�កចំនួន ៦០ របាយការណ៍ស�ីពីការ
សមិទក
� ម�

ទទួលបានការបណ្

បណ�ះបណោ
� ល

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១
េគាលការណ៍ែណនោំ

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ
អំណះ

្រតីមាសទី៤

អំណោង

ស្

បណោ
� លេគាលការណ៍

តីពីការវោយតៃម�

តីពីការវោយតៃម�សមិទក
� ម�

ែណនោំ ស�ីពីការវោយតៃម�

របស់្រក�ង ្រស�ក ្រត�វបានេរៀបចំ

តុះ-បណោ
� ល

របស់្រក�ង ្រស�ក១៨៩

សមិទក
� ម�របស់្រក�ង ្រស�ក

បណ� ះបណោ
� ល

(២០២០)

្រត�វបានបណ�ះបណោ
� ល

(២០%)
34.4.3 ៣៤.៤.៣.បណ� ះ-

អ.ហ.ក

សស ២១. េគាលការណ៍ែណនោំ ស្ មិនទាន់មាន

របាយការណ៍ស�ីពីការ
បណ�ះបណោ
� ល

េគាលការណ៍ែណនោំ ស� ី
ការេរៀបចំ និងអនុវត�

បណោ
� លេគាលការណ៍

តីការេរៀបចំ និងអនុវត�គេ្រមាង

ែណនោំ ស�ីការេរៀបចំ និងអនុ

វ�និេយោគរដ�បាល្រស�កែដលជោប់

គេ្រមាងវ�និេយោគរដ�បា

វត�គេ្រមាងវន
� ិេយោគ

ជយ
័ លាភីឆា�ំ២០២០

ល្រស�កែដលជោប់ជយ
័ លា

រដ�

ភីឆា�ំ២០២០

បាល្រស�កែដលជោប់ជ័យ
34.4.4 ៣៤.៤.៤.ចុះេផ��ងផោ�ត់

អ.ហ.ក

សស ២២. ចំនួនរដ�បាល្រក�ង

រដ�បាល្រស�កចំនួន

ឯកសារសមិទក
� ម�

រដ�បាល្រក�ង ្រស�ក

រដ�បាល្រក�ង ្រស�ក

ឯកសារ

របាយការណ៍សមិទក
� ម�រដ�

្រស�ក ្រត�វបានចុះតាមដោន

៦០ ្រត�វបានចុះ

រដ�បាល្រក�ង ្រស�ក

ចំនួនយោ៉ងតិច ចំនួន ៩០

ចំនួនយោ៉ងតិច ចំនួន ៩០

សមិទក
� ម�រដ�

បាល្រក�ង ្រស�កទាំង១៨៩

របាយការណ៍វោយតៃម�សមិទក
� ម�

តាមដោន

ទាំង១៨៩

្រត�វបានចុះតាមដោន

្រត�វបានចុះតាមដោន

បាល្រក�ង

(១០%)

្រស�កទាំង
១៨៩

34.4.5 ៣៤.៤.៥.វោយតៃម� និង

របាយការណ៍លទ�

រដ�បាល្រក�ង ្រស�កយោ៉ង

របាយ

ផលៃនការវោយតៃម�

តិចចំនួន ៣០ ្រត�វបាន

ការណ៍លទ�

ល្រក�ង ្រស�កទទួលជ័យ

េ្រជ�សេរ�សវោយតៃម�ជោប់

ផលៃនការ

លាភីឆា�ំ២០២១ (២០%)

ជយ
័ លាភី

វោយតៃម�

េគាលការណ៍ែណនោំ ស�ីពី

របាយ

ការេរៀបចំគេ្រមាង

ការណ៍ស�ីពី

េ្រជ�សេរ�ស

អ.ហ.ក

រដ�បា

សស ២៣.ចំនួនរដ�បាល្រក�ង

មិនទាន់មាន

្រស�កជោប់ជ័យលាភី

34.4.6 ៣៤.៤.៦.

អ.ហ.ក

បណ� ះបណោ
� លេគាល

សស ២៤. េគាលការណ៍ែណនោំ
ស� ីពីការេរៀបចំគេ្រមាង

រដ�

មិនទាន់មាន

របាយការណ៍ស�ីពីការ
បណ�ះបណោ
� ល

រដ�

ការណ៍ែណនោំ ស�ីពីការ

បាល្រក�ង ្រស�កជ័យលាភីឆា�ំ

បាល្រក�ង ្រស�កជ័យលាភី

ការ

េរៀបចំគេ្រមាង

២០២១ ្រត�វបានេរៀបចំបណ� ះ

ឆា�ំ២០២១ ្រត�វបាន

តុះបណោ
� ល

បណោ
� ល

េរៀបចំបណ�ះបណោ
� ល

ល្រក�ង ្រស�កជ័យ

រដ�បា
លា
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បណ្

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

៣៤.៥. ព្រងង
ឹ ការអនុវត�

អ.ហ.ក

សច ២៩.

ពុំទាន់មាន

តាមដោន្រត�តពិនិត្យ ការអនុវត�

ដោន្រត�តពិនិត្យការ

ការេផ�រធនធានហិរ��វត��

ថវ�កាការេផ�រមុខងោរ និងការេផ�រ

អនុវត�ថ វ�កាការេផ�រ

មានភា�ប់លក�ខ័ណ�ជូនរដ�

ធនធានហិរ��វត��មានភា�ប់លក�

មុខងោរ និងការេផ�រ

អ.ហ.ក

ខ័ណ�ជូនរដ� -បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ
សស ២៥. ចំនួនរដ�បាល

មិនទាន់មាន

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

របាយការណ៍តាម

ថវ�កាការេផ�រមុខងោរ និង

បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ
34.5.1 ៣៤.៥.១.ចុះ្រត�ត ពិនិត្យ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

ធនធានហិរ��វត��

របាយការណ៍ និង

រដ�បាលរោជធានី េខត�

របាយការណ៍

និងតាមដោនការអនុវត�

រោជធានី េខត� ្រត�វបានចុះ្រត�ត

របកគំេហ�ញវឌ្ឍន

ចំនួន ៦ ្រត�វបានចុះពិនិត្

និងរបកគំ

ចំណូលពីកៃ្រមេសវោរបស់

ពិនិត្យ និងតាមដោនការអនុវត�

ភាព និងប��្របឈម

យនិងតាមដោនការអនុវត�

េហ�ញវឌ្ឍន

អង�ភាព្រចកេចញ ចូលែត

ចំណូលពីកៃ្រមេសវោរបស់អង�

ចំណូលពីកៃ្រមេសវោ

ភាព និង

មួយរោជធានី េខត� និង

ភាព្រចកេចញ ចូលែតមួយរោជ

របស់អង�ភាព្រចកេចញ

ប��្របឈម

ចំណូលពីកៃ្រមេសវោែដល

ធានី េខត� និងចំណូលពីកៃ្រមេស

ចូលែតមួយរោជធានី េខត�

្របមូលេនៅមន� ីរអង�ភាព

វោែដល្របមូលេនៅមន� ីរអង�ភាព

ជំនោញរោជធានី េខត�

ជំនោញរោជធានី េខត�

និងចំណូលពីកៃ្រមេសវោ
ែដល្របមូលេនៅមន� ីរអង�

(២៥%)

ភាពជំនោញ

រោជធានី

េខត�

34.5.2 ៣៤.៥.២.ចុះតាមដោនការ

អ.ហ.ក

សស ២៦. ចំនួនរដ�បាលេខត�

មិនទាន់មាន

របាយការណ៍ និង

រដ�បាលរោជធានី េខត�

របាយការណ៍

អនុវត�ថ វ�កាការេផ�រមុខងោរ

្រត�វបានចុះតាមដោនការអនុវត�

របកគំេហ�ញវឌ្ឍន

ចំនួន ១២ ្រត�វបានចុះពិនិ

មានភា�ប់លក�ខណ�របស់

ថវកា
� ការេផ�រមុខងោរមានភា�ប់

ភាព និងប��្របឈម

ត្យ និងវោយតៃម�ការអនុ

េហ�ញវឌ្ឍន

មុខងោរសុខោភិបាលេនៅរដ�

លក�ខណ�របស់មុខងោរសុខោ -

វត�មុខងោរមន� ីរ

ភាព និង

បាលរោជធានីេខត� (២៥%)

ភិបាលេនៅរោជធានី េខត�

បាល
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សុខោភិ

និងរបកគំ

ប��្របឈម

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

34.5.3 ៣៤.៥.៣.ចុះតាមដោន

អ.ហ.ក

សស ២៧. ចំនួនរដ�បាល្រក�ង

មិនទាន់មាន

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ
អំណះ

្រតីមាសទី៤

អំណោង

របាយការណ៍ និង

រដ�បាល្រក�ង ្រស�កចំនួន

្រស�ក្រត�វបានចុះតាមដោនការអនុ

របកគំេហ�ញវឌ្ឍន

៦ៃនេខត�

ងោរមានភា�ប់លក�ខណ�

វត�ថ វ�កាការេផ�រមុខងោរមាន

ភាព និងប��្របឈម

ដំបង្រត�វបានចុះតាម

េហ�ញវឌ្ឍន

របស់មុខងោរអប់រ�េនៅ្រក�ង

ភា�ប់លក�ខណ�របស់មុខងោរអប់រ�

ដោនការអនុវត�ថ វ�កាការ

ភាព និង

េផ�រមុខងោរមានភា�ប់

ប��្របឈម

អ.ហ.ក

េនៅ្រកង ្រសកៃនេខត�បាត់ដំបង

សស ២៨. ចំនួន្រក�ង ្រស�ក ្រត�វ

មិនទាន់មាន

របាយការណ៍ និង

បាត់

របាយការណ៍

ការអនុវត�ថ វ�កាការេផ�រមុខ

្រសកៃនេខត�បាត់ដំបង
34.5.4 ៣៤.៥.៤.ចុះតាមដោនការ

និងរបកគំ

រដ�បាល្រក�ង ្រស�ក ខណ�

របាយការណ៍

អនុវត�ថ វ�កាការ�យោល័យ

បានចុះតាមដោនការអនុវត�ថ វ�កា

របកគំេហ�ញវឌ្ឍន

យោ៉ងតិចចំនួន ២៤ ្រត�វ

និងរបកគំ

មន� ីរជំនោញ២០វ�ស័យ

ការ�យោល័យមន� ីរជំនោញ ២០

ភាព និងប��្របឈម

បានចុះតាមដោនការអនុ

េហ�ញវឌ្ឍន

វត�ថ វកា
� ការ�យោល័យមន� ីរ

ភាព និង
ប��្របឈម

ែដលបានសមាហរណកម�

វស
� ័យែដលបានសមាហរណ

ចូលក��ងរចនោសម�័ន�រដ�បា

កម�ចូលក��ងរចនោសម�័ន�រដ�បា

ជំនោញ២០វ�ស័យែដល

ល្រក�ង ្រស�ក ខណ�

ល្រក�ង ្រស�ក ខណ�

បានសមាហរណកម�ចូល

(២៥%)
34.6

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

៣៤.៦.េរៀបចំ និងអនុវត�

ក��ងរចនោសម�័ន�
អ.ហ.ក

សច ៣០.

េសចក�ី្រពាង

- ្របកាស ៣

លិខិតបទដោ�នគតិយុត�

ការដោក់ឱ្យអនុវត�លិខិតបទដោ�ន

មិនទាន់េរៀបចំ

- អនុ្រកឹត្យ ២

ស្រមាប់គាំ្រទអនុវត� វ�មជ្

គតិយុត�

េសចក�ី្រពាង

្របកាស

រដ�

បាល្រក�ង ្រស�ក ខណ�

ឈការ និង វ�សហវ�មជ្ឈ
ការហិរ��វត��
34.6.1 ៣៤.៦.១.េរៀបចំ្របកាសស្
តីពីជំនួយការហិរ��វត��
រដ�បាលឃុំ សងោ�ត់

អ.ហ.ក

សស ២៩. ្របកាសស� ីពីជំនួយ

េសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពី

្របកាសស� ីពីជំនួយការ

ការហិរ��វត��រដ�បាលឃុំ សងោ�ត់

ជំនួយការហិរ��វត��

ហិរ��វត��រដ�បាល ឃុំ

្រត�វបានេរៀបចំ និងដោក់ឲ្យអនុវត�

រដ�បាលឃុំ សងោ�ត់ ្រត�វ

សងោ�ត់ ្រត�វបានេរៀបចំ

បានដោក់ពិភាក្សោជោមួយ

និងដោក់ឲ្យ អនុវត�

(៣០%)

្រកសួងមហាៃផ� គជអប
និង្រកសួងមុខងោរសា
ធារណៈ
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្របកាស

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

34.6.2 ៣៤.៦.២.ផ្សព�ផ្សោយ

អ.ហ.ក

សស ៣០.្របកាសស� ីពីជំនួយ

្របកាសស� ីពីជំនួយការ

ការហិរ��វត��រដ�បាលឃុំ សងោ�ត់

ហិរ��វត��រដ�បាល ឃុំ

្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយដល់រដ�បាល

សងោ�ត់ (១០%)

ថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

34.6.3 ៣៤.៦.៣.េរៀបចំ្របកាសស្

អ.ហ.ក

តីពីចំណោយេបសកកម�
ស្រមាប់

សស ៣១. ្របកាសស� ីពី
ចំណោយេបសសកម�ស្រមាប់

រដ�បាលថោ�ក់

មិនទាន់មាន

េរៀបចំ និងដោក់ឲ្យអនុវត�

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

របាយការណ៍លទ�

្របកាសស� ីពីជំនួការហិរ��

របាយ

ផលៃនការផ្សព�ផ្សោយ

វត��រដ�បាលឃុំ សងោ�ត់

ការណ៍លទ�

្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយដល់

ផលៃនការ
ផ្សព�ផ្សោយ

រដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

្របកាសេលខ ៨៣០ ្របកាស
សហវ.្របក ចុះៃថ�

រដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ ្រត�វបាន ទី១៧ ែខ

េ្រកាមជោតិ (៣០%)

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

កក�ដោ ឆា�ំ២០១៥

េសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពី

េសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពី

្របកាសស� ីពីចំណោយ

ចំណោយេបសសកម�

ចំណោយេបសសកម�

េបសសកម�ស្រមាប់

ស្រមាប់រដ�បាលថោ�ក់

ស្រមាប់រដ�បាលថោ�ក់

រដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

េ្រកាមជោតិ្រត�វបានេរៀបចំ

េ្រកាមជោតិ្រត�វបានដោក់

្រត�វបានេរៀបចំ និងដោក់ឲ្

ស� ីពី វធា
� ននិងនីតិ

្របកាស

្របជុំពិភាក្សោៃផ�ក�ងកសហវ យអនុវត�

វ�ធីៃនការអនុវត�
្របាក់េបសកកម�េនៅ
ក��ងនិងេ្រកៅ្របេទស
ស្រមាប់រដ�បាល
ថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

34.6.4 ៣៤.៦.៤.េរៀបចំ្របកាសស្

អ.ហ.ក

សស ៣២. ្របកាសស� ីពី

មិនទាន់មាន

្របកាស

េសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពី

េសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពី

្របកាសស� ីពីចំណោយេល�

តីពីចំណោយេល�កិច�្របជុំ

ចំណោយេល�កិច�្របជុំ សិកា�-

ចំណោយេល�កិច�្របជុំ

ចំណោយេល�កិច�្របជុំ

កិច�្របជុំ សិកា�-សាលា

សិកា�សាលា ស្រមាប់រដ�

សាលាស្រមាប់រដ�បាលថោ�ក់

សិកា�សាលាស្រមាប់រដ�

សិកា�សាលាស្រមាប់រដ�

ស្រមាប់រដ�បាលថោ�ក់

បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

េ្រកាមជោតិ ្រត�វបានេរៀបចំ និង

បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ ្រត�វ

បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ្រត�វ

េ្រកាមជោតិ ្រត�វបានេរៀបចំ

(៣០%)

ដោក់ឲ្យអនុវត�

បានេរៀបចំ

បាន ដោក់្របជុំពិភាក្សោៃផ�
ក��ងកសហវ

Part 4
Part 4
Part 4
Part 4

� េឆា�ះេទៅគណេនយ្យភាពសមិទ�កម�
ែផ�កទី ៤៖ ការប�� ប់ការេ្រត�មខ�ន
ការដោក់ឱ្យអនុវត� “្របព័ន�ថ វ�កាព័ត៌មានសមិទក
� ម� ” និង ធានោនូវគណេនយ្យសមិទក
� ម�េនៅក��ងវដ�ថ វ�កា ទាំងចំេពាះអង�នីតិប្ប��ត�ិ សា�ប័នឯករោជ្យ និងសាធារណជន ។
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និងដោក់ឲ្យអនុវត�

្របកាស

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

41

៤១.ដោក់ឱ្យអនុវត�្របព័ន�

អ.ថ.

សគ ១.

មិនទាន់មាន

ែផនការសមិទក
� ម�

ថវ�កាព័ត៌មានសមិទក
� ម�

អ.រ.ជ

សាកល្បងេរៀបចំែផនការសមិទ �

ែផនការសមិទក
� ម�

គន� ឹះ្របចាំឆា�ំ

កម�គន� ឹះ

គន� ឹះ

សគ ២.

អនុ្រកឹត្យេលខ ៨១

ការដោក់ឱ្យអនុវត�នូវ

វ�េសាធនកម�អនុ្រកឹត្យេលខ ៨១

និងអនុ្រកឹត្យេលខ

អនុ្រកឹត្យេលខ ៨១

(អគ�.ថវកា
� ) អនុ្រកឹត្យេលខ៨២

៨២ ជោមូលដោ�ន

និងអនុ្រកឹត្យេលខ

ៃនការអនុវត�្របព័ន�

៨២ ថ�ីស្រមាប់ឆា�ំ

ព័ត៌មានសមិទក
� ម� (អគ�.រតនោគា

ថវ�កាព័ត៌មានសមទិ្

ថវ�កាណោមួយ

ជោតិ)

ធកម� ។ អនុ្រកឹត្យ

41

និងការអនុវត� ្របព័ន�ថ វ�កា

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

ទាំងពីរ្រត�វបាន
កំពុងែកស្រម�ល
ែដលចាំចាច់្រត�វការ
បណ� ះបណោ
� ល
41.1

៤១.១. េរៀបចំ និងអនុវត�
លិខិតបទដោ�នគតិយុត�
ស្រមាប់ការអនុវត�ថ វ�កា

អ.ថ
អ.រ.ជ

សមិទក
� ម�

សច ១.

ផ្សព�ផ្សោយ និងដោក់
- េគាលការណ៍

-ច្បាប់ ១

ការដោក់ឱ្យអនុវត�លិខិត បដោ�ន

ែណនោំ ស�ីពីការ

- អនុ្រកឹត្យ ២

គតិយុត�និងការអនុវត�្របព័ន�

េរៀបចំថ វ�កាសមិទ �

- េគាលការណ៍ែណនោំ

ថវ�កាព័ត៌មានសមិទក
� ម�

កម�្រត�វបានេរៀបចំ

៣បានអនុម័ត

និងដោក់ឱ្យ អនុវត�
- េសចក�ី្រពាង
េគាលការណ៍
ែណនោំ ស�ីពីការអនុ
វត�ថ វ�កាសមិទក
� ម�
41.1.1 ៤១.១.១. ដក
ឹ នោំ ្រត�តពិនិត្
យេធ��បច��ប្បន� ភាពអនុ្រកឹត្យ
41.1.2

េលខ ៨២ ស� ីពីបទប��

អ.រ.ជ

េសចក�ី្រពាងអនុ្រកឹត្យ ៨២ ស� ីពី

បទប��ទូេទៅ ៃន

េសចក�ី្រពាងបឋមៃន

សូចនោករទី១៖េរៀបចំេស

បទប��ទូេទៅ ៃន គណេនយ្យ

គណេនយ្យសាធារ

អនុ្រកឹត្យថ�ី

ចក�ី្រពាងអនុ្រកឹត្យ ៨២ ស្ បឋមៃនអនុ

សាធារណៈ ថ�ី បានេរៀបចំនិង

ណៈ ថ�ី្រត�វបានេរៀបចំ
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តីពីបទប��ទូេទៅ ៃន

េសចក�ី្រពាង

្រកឹត្យថ�ី

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

41.2

៤១.២. េរៀបចំ្រកបខណ�

អ.ថ.

សច ២.

េគាលការណ៍

មានការចុះហត��

្រពមេ្រព�ង

កិច�្រពមេ្រព�ងេល�លទ�ផលក��ង

ែណនោំ ស�ីពីការ

េលខោេល�កិច�្រពម

លទ�ផល

ឆា�ំនិងលទ�ផលចុងេ្រកាយរវោង

េរៀបចំថ វ�កាសមិទ �

េ្រព�ងលទ�ផល

កសហវនិង្រកសួង សា�ប័ន្រត�វ

កម� ្រត�វបានេរៀបចំ

េដោយថោ�ក់ដឹកនោំ ក

សច ៣.

មានែតអភិបាល

មុខងោរអភិបាល

និងយន� ការ្រគប់្រគងការ

សាកល្បងមុខងោរអភិបាលថវ�កា

ហិរ��វត��េនៅអម

ថវ�កាអម្រកសួង សា�

អនុវត�ថ វ�កាសមិទក
� ម�

(មុខងោរ្រត�តពិនិត្យហិរ��វត��

្រកសួងសា�ប័

ប័ន្រត�វបេង��តនិងអនុ

និងលទ�កម� ) េនៅតាម្រកសួងសា�

នប៉ុេណោ�ះ

វត�េពញេលញ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

41.2.1

41.3

៤១.៣. េរៀបចំ្រកបខណ�

អ.ថ

ប័ន
41.3.1 ៤១.៣.១ ស្រមបស្រម�ល
បេង��ត ្រក�ម ការងោរ អន� រអគ�
នោយកដោ�ន ៃន កសហវ
.
សិក្សោ និងវោយតៃម� អំពី មុខ
ងោរ របស់ មន� ីរ សហវ
. និង
លិខិត បទដោ�ន គតិយុត� ពាក់

អគ�េលខោធិការក
សហវ

្រកបខណ� គតិយុត� េដ�ម្បី ព្រងឹង
ការ អនុវត� ថវ�ការបស់ មន� ីរសហវ
.
្រត�វបាន េរៀបចំ រួចរោល់ និង ដោក់
ជូន ថោ�ក់ ដឹកនោំ ពិនិត្យ និង សេ្រម
េនៅ ចុង ្រតី មាស
១ ទី
ឆា�ំ២០២២

ពុំ មានទិន�ន័យ

េចញនូវ្រកបខណ�

កំណត់ ពី ប�� និង េរៀបចំ ពិនិត្យនិង សិក្សោ េល�ការ

ពិនិត្យនិង សិក្សោ េល�ការ

បទដោ�ន គតិ

គតិយុត� េដ�ម្បី ព្រងឹង

ែផនការ ស្រមាប់ ពិនិត្យ

េរៀបចំ ្រកបខណ� គតិយុត�

េរៀបចំ ្រកបខណ� គតិយុត�

យុត� ស្រមាប់

ការ អនុវត� ថវ�កា របស់

េល� សង�តិភាព ៃន ការ

េដ�ម្បី ព្រងឹង ការ អនុវត�

េដ�ម្បី ព្រងឹង ការ អនុវត�

ព្រងឹង ការ អន

មន� ីរសហវ. េនៅ ចុង

អនុវត� បទដោ�ន គតិយុត�

ថវ�កា របស់ មន� ីរសហវ
.

ថវ�កា របស់ មន� ីរសហវ
.

វត� ថវ�កា

្រតី មាស ទី
១ ឆា�ំ

ស្រមាប់ មន� ីរ សហវ
.

េដ�ម្បី េ្រត�ម េស� �ថោ�ក់ ដឹកនោំ េដ�ម្បី េ្រត�ម េស� �ថោ�ក់

២០២២

ពិនិត្យ និង សេ្រមច េនៅ ចុង ដឹកនោំ ពិនិត្យ និង សេ្រមច

ព័ន�

្រតីមាស ទី១ ឆា�ំ២០២២

េនៅចុង ្រតីមាស ទី
១ ឆា�ំ
២០២២
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របស់ មន� ីរ
សហវ.

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

42

៤២.ដោក់ឱ្យអនុវត�្របព័ន�

្រកសួង សា�ប័ន

តាមដោន និងពិនិត្យសមិទ �

អ.ថ.

កម�តាម្រកសួង សា�ប័ន

សគ ៣.

ការ្រគប់្រគង និង

ការអនុម័តជោផ��វការ

្រកសួងចំនួន ៦ មានយន� ការ

អនុវត�ថ វ�កាមិន

ៃនយន� ការ្រគប់្រគង

តាមដោន និងពិនិត្យសមិទក
� ម�

ទាន់េផោ�តេល�សមិទ �

និងតាមដោនការអនុ

កម�េនៅេឡ�យ

វត�ថ វ�កាតាម្របព័ន�

េហ�យភាគេ្រច�នមិន

ព័ត៌មានសមិទក
� ម�

េនៅ្រគប់្រកសួង សា�ប័ន

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

ទាន់បានែតងតាំង
្របធានកម� វ�ធីជោផ��វ
ការ ។ េល�សពីេនះ
សគ ៤.

្រកសួង សា�ប័ន បាន ការប��� នែផនការ

ការេរៀបចំែផនការ្របតិបត�ិថ វកា
�

េរៀបចំកម� វធ
� ី

្របចាំឆា�ំ េនៅ្រគប់្រកសួង សា�ប័ន

ចំណូលចំណោយ

េទៅ្រកសូងេសដ�កិច�

ែដលជោមូលដោ�ន

និងហិរ��វត��

្របតិបត�ិថ វកា
� ្របចាំឆា�ំ

ក��ងការេរៀបចំ
ែផនការ្របតិបត�ិ
42.1

្របចាំឆា�ំ ែដលនឹង
៤២.១.េរៀបចំនិងដោក់ឱ្យ
អនុវត�ែផនការ្របតិបត�ិ

ថវ�ការបស់្រកសង សាប័ន
42.1.1 ៤២.១.១.េរៀបចំែផនការ
្របតិបត�ិថ វកា
� ្របចាំឆា�ំ

្រកសួង សា�ប័ន
អ.ថ
អគ�.ថវ�កា

សច ៤.

្រកសួង សា�ប័ន

ការប��� នែផនការ

មានែផនការ្របតិបត�ិថ វ�ការបស់

េរៀបចំកម� វ�ធី

្របតិបត�ិថ វ�កា្របចាំឆា�ំ

្រកសង សាប័ន
សស ៧.

ចំណលចំណោយ
មិនទាន់មាន

េទៅ្រកសងេសដកិច
ឯកសារទស្សនោទានស្

ទស្សនោទានស� ីពីការ

ទស្សនោទានស� ីពីការេរៀបចំ

តីពីការេរៀបចំ

េរៀបចំែផនការ្របតិបត�ិ

ែផនការ្របតិបត�ិថ វ�កា្របចាំឆា�ំ

ែផនការ្របតិបត�ិ

ថវ�កា្របចាំឆា�ំ្រត�វបាន

ថវ�កា្របចាំឆា�ំ

េរៀបចំ
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ែផនការ

ទ្រមង់ែផនការ្របតិបត�ិ្រត�វបានេរៀបចំ

្របតិបត�ិ
ថវ�កា្របចាំឆាំ

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

42.2

៤២.២. េរៀបចំ្រកបខណ�

អ.ថ

សច ៥.

្រកសួង សា�ប័ន

មានយន� ការ,

្រត�តពិនិត្យ តាមដោន និង

្រកសួង សា�ប័ន

មាន្របព័ន�របាយការណ៍សមិទ �

ចំនួន ១៩ ក��ង

េសៀវេភៅេគាល,

កម�

ចំេណោម ៣៧ ផ�ល់

របាយការណ៍ សមិទ �

សមិទក
� ម�និង្របព័ន�

របាយការណ៍សមិទ �

កម� និង្របព័ន�

ព័ត៌មានវ�ទ្យោស្រមាប់

កម�ជូន កសហវ

្រគប់្រគងសមិទក
� ម�

េហ�យរបាយការណ៍

វោយតៃម� (M&E) ថវ�កា

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

េនះ មិនទាន់្រត�វេធ��
ការវោយតៃម� និង
បូកសរុបជោរបាយ
ការណ៍រួមេនៅេឡ�យ
42.2.1 ៤២.២.១.េរៀប ចំ េសចក�ី

អគ�.ថវកា
�

។ អង�ភាពហិរ��វត��

េសចក�ី្រពាង្រកបខណ� តាម ដោន េរៀប ចំជោេសចក�ី

ឯកសារេសចក�ី្រពាង

េរៀប ចំជោេសចក�ី្រពាង

ែកស្រម�លេសចក�ី្រពាង

្រពាង្រកបខណ� តាម ដោន

និង វោយតៃម�ថ វ�កាសមិទក
� ម�្រត�វ

្រពាងបឋមៃន ្រកប

្រកបខណ�តាមដោន

បឋមៃន ្រកបខណ� តាម

ចុងេ្រកាយស� ីពី្រកបខណ�

និង វោយតៃម�ថ វ�កាសមិទក
� ម�

បានេរៀបចំ

ខណ� តាម ដោន និង និងវោយតៃម�ថ វ�កា

ដោន និង វោយតៃម�ថ វ�កា

តាម ដោន និង វោយតៃម�

វោយតៃម�ថ វ�កា

សមិទក
� ម�

ថវ�កាសមិទក
� ម�

(IV.1.1.2)

សមិទក
� ម�

សមិទក
� ម�
42.2.2 ៤២.២.២.្របឹក្សោេយោបល់

អគ�.ថវ�កា

និងអនុម័តេសចក�ី្រពាង
្រកបខណ�តាមដោន និង

េរៀបចំការ្របឹក្សោេយោបល់ និង

បានេរៀបចំការ

េសចក�ី្រពាង្រកប

អនុម័តេសចក�ី្រពាង្រកបខណ�

្របឹក្សោេយោបល់េល�

ខណ�តាមដោន និង

តាមដោន និងវោយតៃម�

េសចក�ី្រពាង្រកប

វោយតៃម� ែដល្រត�វ

្រកបខណ�តាមដោន និង

ខណ�តាមដោន និង

បានអនុម័ត

វោយតៃម�

វោយតៃម� (IV.1.1.3)

េរៀបចំការ្របឹក្សោេយោបល់

អនុម័តេសចក�ី្រពាង្រកប

និងអនុម័តេសចក�ី្រពាង

ខណ�តាមដោន និងវោយ
តៃម�

វោយតៃម�
42.2.3 ៤២.២.៣.េសចក�ី្រពាង

េសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពី្រកប

បានប�� ប់ការ

េសចក�ី្រពាង្របកាស

េសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពី

្របកាសស� ីពី្រកបខណ�តាម

ខណ�តាមដោន និងវោយតៃម� ្រត�វ

្របឹក្សោេយោបល់េល�

្រកបខណ�តាមដោន

្រកបខណ�តាមដោន និង

ដោន និងវោយតៃម� និងអនុ

បានេរៀបចំ និងអនុម័ត

េសចក�ី្រពាង្រកប

និងវោយតៃម� ែដល

វោយតៃម� ្រត�វបានអនុម័ត

ខណ�តាមដោន និង

្រត�វបានអនុម័ត

ម័ត (IV.1.1.3)

អគ�.ថវកា
�

វោយតៃម�
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អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

42.2.4
43

៤៣. ព្រងឹង្របសិទភា
� ព

អ.ស.ក

សគ ៥.

េគាលការណ៍

-្របព័ន�្រត�តពិនិត្យ

្របព័ន�្រត�តពិនិត្យសមិទក
� ម�

អ.គ.ធ

ការេរៀបចំ្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ�

ែណនោំ សវនកម�

ៃផ�ក�ង

(សវនកម�ៃផ�ក�ង អធិការ

អ.ស.ជ

ក��ង ្រសបតាម្របព័ន�ថ វ�កាសមិទ �

សមិទក
� ម�ៃផ�ក�ង្រត�វ

-របាយការណ៍សវន

កិច�ហិរ��វត�� និងសវនកម�

្រកសួង

កម�

បានដោក់ឱ្យអនុវត�

កម�

ឯករោជ្យ)

សា�ប័ន

េហ�យ អគ� .សវន
សគ ៦.

43.1

កម�ៃផ�ក�ងបានបណ្
្រកសួង សា�ប័នអនុ

របាយការណ៍សវន

ការអនុវត�្របព័ន�សវនកម�សមិទ �

វត�ែតការេធ��សវន

សកម�សមិទក
� ម�

កម�េនៅក��ង្រកសួង សា�ប័ន

កម�េល�របាយ

ផ�ល់េដោយសវនកម�

ការណ៍ហិរ��វត��

ៃផ�ក�ង

សគ ៧.

មានរបាយការណ៍

របាយការណ៍សវន

ការផលិតរបាយការណ៍សវន

សវនកម�សមិទក
� ម�

សកម�សមិទក
� ម�ផ�ល់

កម�សមិទក
� ម�េដោយសវនកម�ឯក

ចំនួន ៥ ្រត�វបាន

េដោយសវនកម�ឯក

រោជ្យ

េរៀបចំេដោយ ឣជោ�ធ រោជ្យ ស្រមាប់្រកសួង
រសវនកម�ជោតិ និង

៤៣.១. ពិនិត្យមុខងោរនិង

អ.ស.ក

សច ៦.

កំណត់ភាព្រត�តគា�និង

អ.គ.ធ

មុខងោរ ភារកិច� និងរេបៀបរបប

េដោយែឡកគា�រវោងសវន

អ.ស.ជ

បំេពញការងោរសវនកម�ៃផ�ក�ង

្រកសួង-សា�ប័ន

និងអធិការកិច�្រត�វបានកំណត់

កម�ៃផ�ក�ង និង

ច្បាស់លាស់

អធិការកិច�

កម�ៃផ�ក�ងអធិការកិច�

សា�ប័ន

២០២០៖អនុ្រកឹត្យស្ ចំនួន្រកសួងែដល
តីពី្រកបខណ�មុខងោរ បានអនុវត�តាម អនុ
ភារកិច� របស់សវន

្រកឹត្យស� ីពី ្រកបខណ�
មុខងោរ ភារកិច�
របស់សវនកម�ៃផ�ក�ង
និងអធិការកិច�
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ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

43.1.1 ៤៣.១.១ ែកលម�
្រកបខ័ណ�គតិយុត�ិពាក់ព័ន�

អ.ស.ក

សស ១៖ ែកស្រម�លអនុ្រកឹត្យ

ឆា�ំ២០២០៖អនុ

េលខ៤០ ឆា�ំ២០០៥ ស� ីពីមុខ

្រកឹត្យេលខ៤០ ឆា�ំ

នឹងមុខងោរសវនកម�ៃផ�ក�ងឱ

ងោរសវនកម�ៃផ�ក�ងនិងដោក់េសចក្ ២០០៥

◌្យ្រសបនឹងបរ�បទការងោរ

តី្រពាងសុំការសេ្រមចពី កសហវ

របាយការណ៍សិក្សោ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

របាយការណ៍សិក្សោេល�ក

របាយការណ៍សិក្សោេល�ក

ពិភាក្សោៃផ�ក�ងៃន អ.ស.

ប�� ប់េសចក�ី្រពាងៃន

របាយ

ទី១(សិក្សោពិេ្រគាះ

ទី២ (សិក្សោពិេ្រគាះ

កេល�េសចក�ី្រពាងបឋម

ការែកស្រម�លអនុ្រកឹត្យថ�ី

ការណ៍សិក្សោ

េយោបល់េល�ទ្រមង់រួម )

េយោបល់ពីខ�ឹមសារតាម

អនុ្រកឹត្យែកស្រម�លអនុ

និងដោក់េសចក�ី្រពាងសុំ

ជំពូកនីមួយៗ)

្រកឹត្យេលខ៤០

ការសេ្រមចពី កសហវ

បច��ប្បន�

និង
េសចក�ី្រពាង
អនុ្រកឹត្យែក
ស្រម�ល
ែដលបាន
អនុម័ត

43.1.2 ៤៣.១.២ េធ��បច��ប្បន� ភាព
ឯកសារស� ីពី្របព័ន�្រត�តពិនិ

អ.ស.ក

ត្យៃផ�ក�ងបេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន

សស ២៖ េធ��បច��ប្បន� ភាព

ឆា�ំ២០២០៖

របាយការណ៍សិក្សោ

របាយការណ៍ស�ីពីការ

ដោក់ពិភាក្សោៃផ�ក�ងៃន

េរៀបចំេសចក�ី្រពាង្របកាស ្របកាសស� ីពីបច��ប្បន� ភាព

្របកាសេលខ១៤៣៦ សហវ.

្របកាសេលខ

និង្របកាសស� ីពី

សិក្សោបច��ប្បន� ភាពេល�

អ.ស.ក និងអន� រ្រកសួង

ស� ីពីបច��ប្បន� ភាពៃន

ៃន្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ�

្របក ចុះៃថ�ទ៨
ី ែខធ�� ឆា�ំ២០១៦

១៤៣៦ សហវ.្របក បច��ប្បន� ភាព

្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ង

េល�េសចក�ី្រពាងបច��ប្បន�

្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ង

ក��ងស្រមាប់ បេច�ក វ�ទ្យោ

ស្រមាប់

ភាព ៃន្របព័ន�្រត�តពិនិត្យ

ស្រមាប់

ព័ត៌មាន្រត�វបានអនុម័តពី

បេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន

ៃផ�ក�ងស្រមាប់បេច�ក វ�ទ្យោ

បេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន

ស� ីពី្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ង
ស្រមាប់បេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន

ចុះៃថ�ទ៨
ី ែខធ�� ឆា�ំ
២០១៦

្របកាស

កសហវ

ព័ត៌មាន

43.1.3 ៤៣.១.១.េរៀបចំអនុ

អគា�ធិការដោ�ន

សស ១.

២០២០៖មិនទាន់

អនុ្រកឹត្យ/្របកាស

េសចក�ី្រពាងអនុ្រកឹត្យ/

េសចក�ី្រពាងអនុ្រកឹត្យ/

េសចក�ី្រពាងអនុ្រកឹត្យ/

េសចក�ី្រពាងអនុ្រកឹត្យ/

អនុ្រកឹត្យ/

្រត�វបានេស� �សុំអនុម័ត ្របកាស� ីពី វ�ធាន និងនីតិ

្របកាស� ីពី វ�ធាន និងនីតិ

្របកាស� ីពី វ�ធាន និងនីតិ

្របកាស� ីពី វ�ធាន និងនីតិ

្របកាស

្រកឹត្យ/្របកាស ស� ីពី វ�ធាន

េសចក�ី្រពាងអនុ្រកឹត្យ/្របកាសស្ បានផ្សព�ផ្សោយ

និងនីតិ វ�ធីៃនការេធ��អធិការ

តីពី វ�ធាននិងនីតិ វ�ធីៃនការេធ��

វ�ធីៃនការេធ��អធិការកិច�

វ�ធីៃនការេធ��អធិការកិច�

វ�ធីៃនការេធ��អធិការកិច�

វ�ធីៃនការេធ��អធិការកិច�

កិច�ហិរ��វត��

អធិការកិច�ហិរ��វត�� ្រត�វបាន

ហិរ��វត�� ្រត�វបានេរៀបចំ

ហិរ��វត�� ្រត�វបាន្របជុំ

ហិរ��វត�� ្រត�វបានែក

ហិរ��វត�� ្រត�វបានេស� �សុំ

អន� រអគ�នោយកដោ�ន

ស្រម�លចុងេ្រកាយ

អនុម័ត

េស� �សុំអនុម័ត
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េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

្រតីមាសទី១

លម� ិត

43.1.4 ៤៣.១.២.េរៀបចំ្រកបខ័ណ�

អគា�ធិការដោ�ន

និង វ�ធាន ៃន្របព័ន�សវន

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

សស ២.

២០២០៖្រក�ម

ែផនការ/របាយ

លក�ខណ�េយោងរបស់ទី

លទ�ផលៃនកិច�ពិភាក្សោ

លទ�ផលៃនកិច�ពិភាក្សោ

ែផនការ/របាយការណ៍

ែផនការ/

ែផនការ/របាយការណ៍វោយតៃម�

ការងោរអន� រ្រកសួង

ការណ៍របស់្រក�ម

្របឹក្សោបរេទស្រត�វបាន

និងកំណត់េគាលេដៅៃន

និងកំណត់េគាលេដៅៃន

វោយតៃម� និងលទ�ផលៃន

របាយការណ៍

ការងោរអន� រ្រកសួង

េរៀបចំ

ការេរៀបចំ្រកបខ័ណ�និង

ការេរៀបចំ្រកបខ័ណ�និង

កិច�្របជុំ្រក�មការងោរអន� រ

កម�ៃផ�ក�ង និងអធិការកិច�

ពីលទ�ភាពៃនការែកស្រម�លតួ

ក��ង្រកបខ័ណ�រោជរដោ�ភិបា

នោទីភារកិច� និងការទទួលខុស

វ�ធាន ៃន្របព័ន�សវនកម�

វ�ធាន ៃន្របព័ន�សវនកម�

្រកសួង្រត�វបានេរៀបចំ

លទាំងមូល

្រត�វ របស់អង�ភាព សវនកម�ៃផ�

ៃផ�ក�ងនិងអធិការកិច�

ៃផ�ក�ងនិងអធិការកិច�

េដ�ម្បីសុំេយោបល់ថោ�ក់

ក��ងនិងអធិការកិច� ្រគប់បណោ
�

ជោមួយនឹងទី្របឹក្សោបរេទស ជោមួយនឹងទី្របឹក្សោបរេទស ដឹកនោំ កសហវ

ល្រកសួង ្រត�វបានេរៀបចំ

្រត�វបានេរៀបចំ

្រត�វបានដោក់ចូលក��ងកិច�
្របជុំ្រក�មការងោរអន� រ
្រកសួង

43.1.5 ៤៣.១.៣.សិកា�សាលា

អគា�ធិការដោ�ន

ផ្សព�ផ្សោយអនុវត�អនុ្រកឹត្យ

សស ៣.

២០២០៖មិនទាន់

ចំនួនវគ�ែដល្រត�វ

អនុ្រកឹត្យ្រត�វបាន

អនុ្រកឹត្យ្រត�វបាន

អនុ្រកឹត្យ ្រត�វបាន

អនុ្រកឹត្យ ្រត�វបាន

របាយ

អនុ្រកឹត្យ ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយ

បានផ្សព�ផ្សោយ

ផ្សព�ផ្សោយ េល�អនុ

ផ្សព�ផ្សោយចំនួន ៣វគ�

ផ្សព�ផ្សោយចំនួន ៤វគ�

ផ្សព�ផ្សោយចំនួន ៤វគ�

ផ្សព�ផ្សោយចំនួន ៤វគ�

ការណ៍ការ

្រកឹត្យ ស� ីពី្រកបខ័ណ�

េនៅភ�ំេពញ

បែន� មេល�្រតីមាសទី ១

បែន� មេល�្រតីមាសទី ២

បែន� មេល�្រតីមាសទី ៣

ផ្សព�ផ្សោយ

េនៅេខត�

េនៅេខត�

េនៅេខត�

ស� ីពី្រកបខ័ណ� មុខងោរ

ចំនួន ៣វគ�េនៅភ�ំេពញ និង ១២

ភារកិច� របស់សវនកម�ៃផ�

វគ�េនៅតាមបណោ
� លេខត�ទាង
ំ ១២

មុខងោរភារកិច�

ក��ង និងអធិការកិច�

របស់សវនកម�ៃផ�ក�ង
និងអធិការកិច�

43.1.6 ៤៣.១.៤.តាមដោនការអនុ

អគា�ធិការដោ�ន

សស ៤.

២០២០៖មិនទាន់

របាយការណ៍លទ�

២៤្រកសួង ្រត�វបានចុះ

របាយ

វត�ន៍អនុ្រកឹត្យស� ីពី

របាយការណ៍អេង�តៃនការចុះ

បានមាន

ផលៃនការអេង�ត

្រសាវ្រជោវេល�ការេធ��សវន

ការណ៍

្រកបខ័ណ�មុខងោរ ភារកិច�

្រត�តពិនិត្យេល�ការអនុវត�តួនោទី

តាម្រកសួង

កម� និងអធិការកិច� ក��ង

្រសាវ្រជោវ

របស់សវនកម�ៃផ�ក�ង និង

ភារកិច� របស់សវនកម�ៃផ�ក�ង

អធិការកិច�

និងអធិការកិច� ២៤្រកសួង

ឆា�ំ២០២១
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េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

43.1.7 ៤៣.១.៥.េរៀបចំទស្សន

អគា�ធិការដោ�ន

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

សស ៥.

២០២០៖អនុ្រកឹត្យស្ របាយការណ៍លទ�

អង�ភាពាក់ព័ន�ៃនភាគី

ម�ន� ីជំនោញ៤រូប្រត�វបាន

របាយ

កិច�សិក្សោែស� ងយល់ពី

របាយការណ៍ៃនទស្សនកិច�សិក្សោ

តីពី្រកបខណ�មុខងោរ ផលៃនទស្សនកិច�

បារោំងែដល្រត�វេធ��ទស្សន

បំេពញទស្សនកិច�សិក្សោ

ការណ៍

្រកបខ័ណ�ការងោរ រវោង

េល�ែបបបទការងោរអធិការកិច�

កិច�សិក្សោ ្រត�វបានកំណត់

ែស� ងយល់ពី្រកបខ័ណ�

ទស្សនកិច�

សវនកម�ៃផ�ក�ងនិងអធិការ

ហិរ��វត�� និងសវនកម�ៃផ�ក�ង

កិច�ហិរ��វត�� េនៅ្រកសួង

ភារកិច� របស់សវន

សិក្សោ

កម�ៃផ�ក�ង និង

ការងោររវោងសនកម�ៃផ�ក�ង សិក្សោ

អធិការកិច�

និងអធិការកិច�

េសដ�កិច�និងហិរ��វត��
្របេទសបារោំង
43.1.8
43.2

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

៤៣.២. េរៀបចំយន� ការ

អ.ស.ក

សច ៧.

មិនទាន់មានមុខងោរ

មានមុខងោរ្រត�តពិនិត្

និងព្រងឹងការ្រត�តពិនិត្យ

អ.គ.ធ

ប��� លមុខងោរ្រត�តពិនិត្យនិង

្រត�តពិនិត្យនិងតាម

យនិងតាមដោនក��ង

ៃផ�ក�ង អធិការកិច�-ហិរ��វត��

អ.រ.ជ

តាមដោន តាម FMIS េនៅ្រគប់

ដោនក��ង FMIS

FMIS

សវនកម�ៃផ�ក�ងេល�សមិទ �

អ.ស.ជ

កម� និង សវនកម�បេច�ក

្រកសួងសា�ប័ន

្រកសួង សា�ប័ន

វ�ទ្យោព័ត៌មាន
អ.ស.ក

សច ៨.

នីតិ វ�ធីសវនកម�

-្របកាសដោក់ឱ្យអនុវត�

អ.គ.ធ

ចំនួន្រកសួង សា�ប័ន អនុវត�

សមិទក
� ម�បាន

- ែផនការព្រងីកការ

អ.រ.ជ

សាកល្បង្រកប-ខណ�សវនកម�

ប��� លក��ង្រកប

អនុវត�តាម្រកសួង ស្

អ.ស.ជ

សមិទក
� ម� និង សវនកម�បេច�ក

ខណ�សវនកម�

ថោប័ន

្រកសួង សា�ប័ន

វទ
� ្យោព័ត៌មាន

អ.ស.ក

សច ៩.

ការងោរអធិការកិច�

ែផនការយុទសា
� �ស�

អ.គ.ធ

្រកបខណ�អធិការកិច�

ហិរ��វត��មិនទាន់

្រត�វបានអនុម័តនិង

អ.រ.ជ

ហិរ��វត��្រសបតាម្របព័ន� វ�មជ្ឈ

បានព្រងឹង្រសប

ដោក់ឱ្យអនុវត�តាម

ការថវ�កា្រត�វបានេរៀបចំ

តាម្របព័ន� វ�មជ្ឈ

េគាលេដៅ

អ.ស.ជ
្រកសួង សា�ប័ន

ការថវ�កា
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េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

43.2.1 ៤៣.២.១ ព្រងង
ឹ ្របព័ន�
្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ងៃនអង�

្រក�មការងោរៃន
អ.ស.ក

ភាពេ្រកាមឱវោទ កសហវ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

សស ៣៖ េរៀបចំ្របព័ន�្រត�តពិនិ

២០២០៖ ្របព័ន�្រត�ត ឯកសារ្របព័ន�្រត�ត

េរៀបចំ្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ� េរៀបចំ្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ� េរៀបចំ្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ� ឯកសារ្របព័ន�្រត�តពិនិត្យ

ឯកសារ

ត្យៃផ�ក�ងៃន អ.ស.ក របស់ ក

ពិនិត្យៃផ�ក�ង

ក��ងែផ�កបុគ�លិក រដ�បាល

សហវ

បច��ប្បន� ៃន

ពិនិត្យៃផ�ក�ង

ក��ងែផ�កហិរ��វត��

និងការ្រគប់្រគង្រទព្យ

អ.ស.ក

ក��ងែផ�កជំនោញសវនកម�

ៃផ�ក�ងរបស់ អ.ស.ក ្រត�វ

្របព័ន�្រត�ត

ៃផ�ក�ង

បានអនុម័តេនៅក្រមិតអគ�

ពិនិត្យៃផ�ក�ង

សម្បត�ិរដ�

នោយក
ដោ�ន

43.2.2 ៤៣.២.២ ការអនុវត�
Audit log េនៅក��ង្របព័ន�

្រក�មការងោរ ITៃន អ សស ៤៖ ការេ្រប�្របាស់ Audit
.ស.ក

log ក��ង្របព័ន� FMIS

FMIS

២០២០៖ មិនទាន់

របាយការណ៍សិក្សោ

សិក្សោ និងែស� ងយល់ពីមុខ សាកល្បងេ្រប�្របាស់មុខ

ព្រងឹងបែន� មេល�ការេ្រប�

របាយ

ឣចេ្រប�្របាស់

និងលទ�ផលៃនការ

ងោរ Audit log េដោយ

ងោរ Audit log េដោយ

្របាស់មុខងោរ Audit log

ការណ៍សិក្សោ

Audit log បាន

េ្រប�្របាស់ Audit log

សហការជោមួយ FMWG

សហការជោមួយ FMWG

និងលទ�
ផលៃនការ

43.2.3 ៤៣.២.៣ ដោក់អនុវត�

្រក�មការងោរៃន

េគាលការណ៍

អ.ស.ក

េ្រប�្របាស់

សស ៥៖ ចំនួន ៤្រកសួង សា�ប័

២០២០៖ ្របកាសស្ របាយការណ៍សវន

្រកសួង សា�ប័នចំនួន ១

្រកសួង សា�ប័នចំនួន ១

្រកសួង សា�ប័នចំនួន ១

្រកសួង សា�ប័នចំនួន ១

ន ចាប់េផ��មអនុវត�សាកល្បង

តីពីេគាលការណ៍

បានអនុវត�សាកល្បង

បានអនុវត�សាកល្បង

បានអនុវត�សាកល្បង

បានអនុវត�សាកល្បង

ការណ៍សវន

ែណនោំ ស�ីពីសវនកម�បេច�ក

សវនកម�

ែណនោំ សវនកម�បច្

សវនកម�

សវនកម�

សវនកម�

សវនកម�

កម�សាកល្បង

វ�ទ្យោព័ត៌មាន

បេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន

េចកវ�ទ្យោព័ត៌មាន

បេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន និង

បេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន និង

បេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាននិង

បេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាននិង

មានរបាយការណ៍

មានរបាយការណ៍

មានរបាយការណ៍

មានរបាយការណ៍

43.2.4 ៤៣.២.៤ ្រត�តពិនិត្យ
្របសិទភា
� ពៃនការអនុវត�

្រក�មការងោរៃន
អ.ស.ក

្របព័ន� FMIS ៃនអង�ភាព

កម�សាកល្បង

របាយ

សស ៦៖ របាយការណ៍្រត�តពិនិ

២០២០៖ អនុវត�

របាយការណ៍្រត�ត

របាយការណ៍្រត�តពិនិត្យ

របាយការណ៍្រត�តពិនិត្យ

របាយការណ៍្រត�តពិនិត្យ

របាយការណ៍្រត�តពិនិត្យ

របាយ

ត្យេល�ការអនុវត�្របព័ន� FMIS

៨អង�ភាព

ពិនិត្យ

េល�ការអនុវត�្របព័ន�

េល�ការអនុវត�្របព័ន�

េល�ការអនុវត�្របព័ន�

េល�ការអនុវត�្របព័ន�

ការណ៍្រត�ត

្របចាំ្រតីមាស

FMIS ចំនួន២ អង�ភាព

FMIS ចំនួន ២ អង�ភាព

FMISចំនួន ៣ អង�ភាព

FMISចំនួន ៣ អង�ភាព

ពិនិត្យ

្រកសួង សា�ប័នចំនួន ២

្រកសួង សា�ប័នចំនួន ២

្រកសួង សា�ប័នចំនួន ២

របាយ

បានអនុវត�សាកល្បង

បានអនុវត�សាកល្បង

បានអនុវត�សាកល្បង

ការណ៍សវន
កម�សាកល្បង

ចំនួន ១០ អង�ភាព

េ្រកាម ឱវោទ កសហវ
43.2.5 ៤៣.២.៥ ដោក់អនុវត�

្រក�មការងោរៃន

េគាលការណ៍

អ.ស.ក

សស ៧៖ ចំនួន៦្រកសួង សា�ប័ន ២០២០៖ ្របកាសស្ របាយការណ៍សវន
ចាប់េផ��មអនុវត�សាកល្បងសវន

តីពីេគាលការណ៍

កម�សាកល្បង

ែណនោំ ស�ីពីសវនកម�េល�

កម�

ែណនោំ សវនកម�

សវនកម�េល�សមិទក
� ម�

សវនកម�េល�សមិទក
� ម�

សវនកម�េល�សមិទក
� ម�

សមិទក
� ម�

េល�សមិទក
� ម�

េល�សមិទក
� ម�

និងមានរបាយការណ៍

និងមានរបាយការណ៍

និងមានរបាយការណ៍
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េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

43.2.6 ៤៣.២.៦ ព្រងង
ឹ សមត�

សវនករ IT

សស ៨៖ សវនករៃផ�ក�ង ចំនួន

២០២០៖ គា�ន

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

របាយការណ៍បណ�ះ

បណ� ះបណោ
� លជំនោញ

(១)បណ� ះបណោ
� ល

បណ� ះបណោ
� លជំនោញ

របាយ

ISO 9001 Internal

ការណ៍បណ�ះ

ភាពសវនករ ITតាមរយៈ

១៣៨នោក់ ទទួលបានការបណ� ះ

បណោ
� លឬ

COBIT Foundation

ជំនោញសវនកម�គេ្រមាង

ការបណ�ះបណោ
� ល ជំនោញ

បណោ
� លជំនោញសវនកម�ពាក់ព័ន�

វ���បនប្រតប��ក់

and Cybersecurity

ហិរ��ប្បទាន េដោយ ៃដ គូ Auditor and Certified

បណោ
� ល ឬ/

ការសិក្សោ

Audit Certificateជូន

អភិវឌ្ឍន៍ ជូនសវនករ

Information Security

និង វ���បន

ពាក់ព័ន�
43.2.7 ៤៣.២.១.េរៀបចំនីតិ វ�ធីៃន

ព័ត៌មានពាក់ព័ន�ក�ងការ

មាតិកាសំខោន់ៗៃននីតិ វ�ធី

េសចក�ីនីតិ វ�ធីៃនការេធ��

ចំនួន ៧៥នោក់ មកពី ៨

Manager (CISM)

ប្រតប��ក់

េរៀបចំ្រត�វបានចង្រកង

ៃនការេធ��អធិការកិច�ហិរ��

អធិការកិច�ហិរ��វត��ែផ�ក

អធិការកិច�ហិរ��វត��ែផ�ក

នីតិ វ�ធី

អធិការកិច�ហិរ��វត��ែផ�កេល�

វត��ែផ�កេល�សមិទក
� ម�្រត�វ

េល�សមិទក
� ម�្រត�វបាន

េល�សមិទក
� ម� ្រត�វបាន

សមិទក
� ម�្រត�វបានេរៀបចំ

បានេរៀបចំ

េរៀបចំ

ដោក់្របជុំឆ�ង្រក�មការងោរ

េសចក�ី្រពាងស� ង់ដោរ្រត�វ

េសចក�ី្រពាងស� ង់ដោរ ្រត�វ

បានែកស្រម�លេដោយ

បានែស� ងរកធាតុផ្សបែន�
ំ ម

សស ៦.

២០២០៖មិនទាន់

ការេធ��អធិការកិច�ហិរ��វត��

េសចក�ី្រពាងនីតិ វ�ធីៃនការេធ��

ចាប់េផ��ម

ែផ�កេល�សមិទក
� ម�

43.2.8 ៤៣.២.២.េរៀបចំស�ង់ដោរ

អគា�ធិការដោ�ន

អគា�ធិការដោ�ន

អធិការកិច�ហិរ��វត��

សស ៧.

២០២០៖េសចក�

ស� ង់ដោរអធិការកិច�ហិរ��វត�� ្រត�វ

្រពាងស� ង់ដោរ

េសចក�ី្រពាង

ឯកដោរស� ង់ដោរ

បានអនុម័ត
43.2.9 ៤៣.២.៣.សិកា�សាលា

២០២០៖េសចក�ី

របាយការណ៍សិកា�

ផ្សព�ផ្សោយអំពីែផនការ

ម�ន� ីអគា�ធិការដោ�ន ៨០% បាន

្រពាងែផនការយុទ �

សាលា

យុទសា
� �ស� អធិការកិច�

យល់ដង
� �ស�
ឹ ពីែផនការយុទសា

សា�ស� អធិការកិច�

ផ្សព�ផ្សោយស� ីពីែផនការ

ហិរ��វត��ដល់ម�ន� ីអគា�ធិ

អធិការកិច�ហិរ��វត��

ហិរ��វត��

យុទសា
� �ស� អធិការកិច�

សស ៩.

២០២០៖មិនទាន់

វត�ការេប�ក្របាក់េបសកកម�

៣០០អង�ភាពថវ�កា ថោ�ក់ កណ្

មានរបាយការណ៍

តាម្របព័ន�ធនោគារ, សិទ �

តាលនិងថោ�ក់មូលដោ�ន ្រត�វបាន

ក��ងការអនុវត�ថ វ�កា របស់
អង�ភាពថវកា
�
43.2.11 ៤៣.២.៥.តាមដោនការអនុ

អគា�ធិការដោ�ន

របាយការណ៍តាមដោន ទ្រមង់ឯកសារតាមដោន

បេច�កេទសអគា�ធិការដោ�ន

េសចក�ី្រពាង

េសចក�ី្រពាងស� ង់ដោរ ្រត�វ

ឯកសារស� ង់

បានេស� �សុំការអនុម័ត

ដោរ

ម�ន� ីអគា�ធិការដោ�ន៨០%

របាយ

បានចូលរួមសិកា�សាលា

ការណ៍

ហិរ��វត�

សិកា�សាលា

១០០អង�ភាពថវ�កា្រត�វ

២០០អង�ភាពថវ�កា្រត�វ

៣០០អង�ភាពថវ�កា ្រត�វ

្រត�វបានេរៀបចំ និងបណ� ះ

បានេល�ការអនុវត�ការ

បានតាមដោនេល�ការអនុ

បានតាមដោនេល�ការអនុ

បណោ
� លដល់ម�ន� ីជំនោញ

េប�ក្របាក់េបសកកម�តាម

វត�ការេប�ក្របាក់

វត�ការេប�ក្របាក់

តាមដោនេល�ការអនុវត�ការេប�ក

្របព័ន�ធនោគារ, សិទក
� �ង

េបសកកម�តាម្របព័ន�

េបសកកម�តាម្របព័ន�

្របាក់េបសកកម�តាម្របព័ន�

ការអនុវត�ថ វកា
�

ធនោគារ, សិទក
� �ងការអនុ

ធនោគារ, សិទក
� �ងការអនុ

សស ១០.

២០២០៖ មិនទាន់

របាយការណ៍តាម

វត�ែផនការយុទសា
� �ស�

របាយការណ៍លទ�ផលៃនការៃន

មាន

ដោន

អធិការកិច�ហិរ��វត��

ការអនុវត�ែផនការយុទសា
� �ស�

ស្រមាប់ឆា�ំទី១

អគា�ធិការដោ�ន

េសចក�ី្រពាងៃនការេធ��

្រក�មការងោរបេច�កេទស

សស ៨.

ការដោ�ន
43.2.10 ៤៣.២.៤.តាមដោនការអនុ

អគា�ធិការដោ�ន

សវនករ IT ចំនួន ៤នោក់
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ែផនការយុទសា
� �ស�

របាយការណ៍តាមដោនការ

អធិការកិច�ហិរ��វត��

អនុវត�ែផនការយុទសា
� �ស�

២០២១-២០២៥ ្រត�វ

អធិការកិច�ឆា�ំទី១ ្រត�វបាន

បានដោក់ឱ្យអនុវត�

េរៀបចំ

របាយការណ៍

របាយការណ៍

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

43.2.12 ៤៣.២.៦.ប��� លទិន�ន័យ

សស ១១.

២០២០៖ ប�� ប់

អធិការកិច�ហិរ��វត�� ចូល

ទិន�ន័យេល�ការងោរអធិការកិច�

ក��ង្របព័ន� FIDS

43.2.13 ៤៣.២.៧.ែកស្រម�លមុខ

អគា�ធិការដោ�ន

អគា�ធិការដោ�ន

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

២៥% ៃនទិន�ន័យអធិការ

៥០% ៃនទិន�ន័យអធិការ

៧៥% ៃនទិន�ន័យអធិការ

១០០% ៃនទិន�ន័យ

ការប��� លស្រមាប់

កិច�ហិរ��វត��

កិច�ហិរ��វត��

កិច�ហិរ��វត��

អធិការកិច�ហិរ��វត��

ហិរ��វត��កា រ�យបរ�េច�ទ ២០១៩

ការ�យបរ�េច�ទ

ការ�យបរ�េច�ទ ២០១៩ ្រត�វ

ការ�យបរ�េច�ទ ២០១៩ ្រត�វ

ការ�យបរ�េច�ទ ២០១៩ ្រត�វ

ការ�យបរ�េច�ទ ២០១៩ ្រត�វ

្រត�វបានប��� លក��ង្របព័ន� FIDS

២០១៨

បានប��� ល

បានប��� ល

បានប��� ល

បានប��� ល

មុខងោរ IM ្រត�វបានែក

មុខងោរ IM ែដលែក

មុខងោរ MM ្រត�វបានែក

មុខងោរ MM ែដលែក

១០០%

របាយការណ៍

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

សស ១២.

២០២០៖ បានអនុ

របាយការណ៍

ងោរ IM & MM ឱ្យ្រសប

មុខងោរ IM & MM ្រត�វបានេធ��

វត�សាកល្បងនូវមុខ

ស្រម�ល្រសបតាមរបត់

ស្រម�លរួច្រត�វបានបណ�ះ

ស្រម�ល្រសបតាមរបត់

ស្រម�លរួច្រត�វបានបណ�ះ

តាមការវវ� ត�ថ�ី

បច��ប្បន� ភាព្រសបតាមត្រម�វការ

ងោរ IM & MM

ការងោរជោក់ែស� ងរបស់អគ្

បណោ
� លដល់ម�ន� ីជំនោញ

ការងោរជោក់ែស� ងរបស់អគ្

បណោ
� លដល់ម�ន� ីជំនោញ

គាធិការដោ�ន

ពាក់ព័ន�

គាធិការដោ�ន

ពាក់ព័ន�

របស់អគា�ធិការដោ�ន
43.2.14 ៤៣.២.៨.េរៀបចំរបាយ

អគា�ធិការដោ�ន

សស ១៣.

២០២០៖្របព័ន�

របាយការណ៍

របាយការណ៍តាមដោនការ

អំណះ
អំណោង
របាយការណ៍

របាយការណ៍

របាយការណ៍

ការណ៍តាមដោនេល�ការអនុ

របាយការណ៍តាមដោនេល�ការអនុ ្រត�វបានដោក់ឱ្យេ្រប�

អនុវត�្របព័ន� ្រត�វបាន

វត�្របព័ន� FIDS

វត�្របព័ន� FIDS

្របាស់សាកល្បង

េរៀបចំ

សស ១៤.

២០២០៖ ែផនការ

របាយការណ៍បណ�ះ

្រគ�បេងោ�លយោ៉ងតិចចំនួន

៨០% ៃនអ�កមានតួនោទី

្រគ�បេងោ�លយោ៉ងតិចចំនួន

ែផនការសកម�ភាព

របាយ

ភាពម�ន� ីជំនោញេនៅអគា�ធិ

៨០% ៃនអ�កមានតួនោទីចាប់ពី

សកភាពអភិវឌ្ឍន៍

បណោ
� ល

៤នោក់ និងជំនួយការអម

ចាប់ពី្របធាន

៤នោក់ និងជំនួយការអម

ស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍន៍

ការណ៍បណ្

ការដោ�ន

្របធានការ�យោល័យេឡ�ង ្រត�វ

សមត�ភាពឆា�ំ២០២១

្រគ�បេងោ�លមកពី្រគប់

ការ�យោល័យេឡ�ង ្រត�វ

្រគ�បេងោ�លមកពី្រគប់

សមត�ភាពម�ន� ីអគា�ធិ

តុះបណោ
� ល

ការ�យោល័យបានចូលរួម

បានបណ� ះបណោ
� លេល�

ការ�យោល័យបានទទួល

ការដោ�នស្រមាប់ឆា�ំ

វគ�បណ�ះបណោ
� ល្រគ

ចំណច
ុ សំខោន់ៗ ៃនយុទ �

ការបណ�ះបណោ
� លេល�

២០២២ ្រតវបានដោក់ឱ្យ

43.2.15 ៤៣.២.៩. អភិវឌ្ឍសមត�

អគា�ធិការដោ�ន

បានេល�កម�ស់សមត�ភាពក��ងការ
43.2.16 ៤៣.២.១០.ព្រងឹង និង
តាមដោនការអនុវត�ជំនោញ

អគា�ធិការដោ�ន

បំេពញការងោរតាមជំនោញ
សស ១៥.

២០២០៖បាន

របាយការណ៍បណ� ះ

ម�ន� ីជំនោញរបស់អគា�ធិការដោ�ន

ផ្សព�ផ្សោយ

បណោ
� ល

ឯកសារគន� ឹះស្រមាប់បណ្ ៨០% ៃនម�ន� ីជំនោញ

ព័ត៌មាន្រតឡប់េល�ការេ្រប�

តុះបណោ
� ល្រត�វបានេរៀបចំ ្រត�វបានចូលរួមក��ងវគ�បណ្ ្របាស់េសៀវេភៅែណនោំ ស�ី

របាយការណ៍តាមដោន

លទ�ផលៃនការេ្រប�្របាស់

យោ៉ងតិច ៨០% បានចូលរួម

តុះបណោ
� ល ស� ីពីការេ្រប�

ពីអធិការកិច�ហិរ��វត��

ជំនោញតាមេសៀវេភៅ

េសៀវេភៅែណនោំ ស�ីពី

វគ�បណ� ះបណោ
� លស� ីពីការេ្រប�

្របាស់ជំនោញអធិការកិច�

្រត�វបាន្របមូល

ែណនោំ ស�ីពីអធិការកិច�

អធិការកិច�ហិរ��វត�

្របាស់ជំនោញអធិការកិច�ហិរ��វត�

ហិរ��វត� តាមេសៀវេភៅ

អធិការកិច�ហិរ��វត��តាម
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ហិរ��វត� ្រតវបានេរៀបចំ

របាយការណ៍

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

43.2.17 ៤៣.២.១១. ព្រងង
ឹ និង

សស ១៦.

២០២០៖ ឯកសារ

តាមដោន ការអនុវត�

ម�ន� ីអគា�ធិការដោ�ន យោ៉ងតិច

្រត�វបានដោក់ឱ្យេ្រប�

បេច�កេទសៃនការេធ��

៩០% ទទួលបានការបណ�ះបណ្ ្របាស់

អធិការហិរ��វត��េនៅរដ�បា

តាលេល�ឯកសារបេច�កេទសសំ

លថោ�ក់េ្រកាមជោតិ
43.2.18 ៤៣.២.១២.េរៀបចំនីតិ

អគា�ធិការដោ�ន

ខោន់ៗស្រមាប់ការេធ��អធិការកិច�
សស ១៧.

២០២០៖េសចក�ី

្របកាសដោក់ឱ្យេ្រប�

វ�ធីលំអិតៃនការេធ��អធិការ

នីតិ វ�ធីលំអិតៃនការេធ��អធិការ

្រពាងនីតិ វ�ធីលំអីត

្របាស់

កិច�ហិរ��វត��េនៅរដ�បាល

កិច�ហិរ��វត�� ្រត�វបានដោក់ឱ្យេ្រប�

ៃនការេធ��អធិការ

ថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

្របាស់

កិច�ហិរ��វត��េនៅរដ�

43.2.19 ៤៣.២.១៣.ព្រងឹងនិង

អគា�ធិការដោ�ន

របាយការណ៍

អគា�ធិការដោ�ន

សស ១៨.

បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ
២០២០៖ ឯកសារ

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

ឯកសារសំខោន់ៗស្រមាប់

៩០%ៃនម�ន� ីអគា�ធិ

៩០%ៃនម�ន� ីអគា�ធិ

របាយការណ៍វោយតៃម�ៃន

ការបណ�ះបណោ
� ល្រត�វ

ការដោ�ន បានចូលរួមវគ�

ការដោ�ន បានចូលរួមវគ�

ការអនុវត�េល�ឯកសារ

បានេរៀបចំ

បណ� ះបណោ
� លស� ីពី

បណ� ះបណោ
� លស� ីពី

បេច�កេទស ្រត�វបានេរៀបចំ

បេច�កេទសៃនការេធ��

បេច�កេទសៃនការេធ��

េសចក�ី្រពាងនីតិ វ�ធីលំអិត
្រត�វបានដោក់ឆ�ងអង�្របជុំ

របាយការណ៍

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

អធិការកិច�ហិរ��វត�េល�

អធិការកិច�ហិរ��វត�េល�

េសចក�ី្រពាងនីតិ វ�ធីលំអិត

េសចក�ី្រពាងនីតិ វ�ធីលំអិត

្រត�វបានែកស្រម�លចុង

្រត�វបានេស� �សុំការអនុម័

ថោ�ក់ដក
ឹ នោំ អគា�ធិការដោ�ន

េ្រកាយ

តដោក់ឱ្យេ្រប�្របាស់

ឯកសារសំខោន់ៗស្រមាប់

៩០%ៃនម�ន� ីអគា�ធិ

៩០%ៃនម�ន� ីអគា�ធិ

របាយការណ៍វោយតៃម�ៃន

ម�ន� ីជំនោញអគា�ធិការដោ�ន យោ៉ង

្រត�វបានដោក់ឱ្យេ្រប�

ការបណ�ះបណោ
� ល្រត�វ

ការដោ�ន បានចូលរួមវគ�

ការដោ�ន បានចូលរួមវគ�

ការអនុវត�េល�ឯកសារ

បេច�កេទសៃនការេធ��

តិច៩០% បានចូលរួមវគ�បណ� ះ

្របាស់

បានេរៀបចំ

បណ� ះបណោ
� លស� ីពី

បណ� ះបណោ
� លស� ីពី

បេច�កេទស ្រត�វបានេរៀបចំ

អធិការកិច�ហិរ��វត�� េនៅ

បណោ
� លេល�ការអនុវត�

បេច�កេទសៃនការេធ��

បេច�កេទសៃនការេធ��

ក្រមិតមន� ីរជំនោញរោជធានី

បេច�កេទស សំខោន់ៗ ៃនការេធ��

អធិការកិច�ហិរ��វត��េល�

អធិការកិច�ហិរ��វត��េល�

េខត�

អធិការកិច�ហិរ��វត�� េនៅក្រមិត

ការការេ្រប�្របាស់្របាក់

ការអនុវត�ចំណោយតាម

ឯកសារសំខោន់ៗស្រមាប់

៩០%ៃនម�ន� ីអគា�ធិ

៩០%ៃនម�ន� ីអគា�ធិ

របាយការណ៍វោយតៃម�ៃន

ការបណ�ះបណោ
� ល្រត�វ

ការដោ�ន បានចូលរួមវគ�

ការដោ�ន បានចូលរួមវគ�

ការអនុវត�េល�ឯកសារ

បានេរៀបចំ

បណ� ះបណោ
� លស� ីពី

បណ� ះបណោ
� លស� ីពី

បេច�កេទស ្រត�វបានេរៀបចំ

បេច�កេទសៃនការេធ��

បេច�កេទសៃនការេធ��

អធិការកិច�ហិរ��វត�េល�

អធិការកិច�ហិរ��វត�េល�

សស ១៩.

២០២០៖ ឯកសារ

តាមដោន ការអនុវត�

ម�ន� ីអគា�ធិការដោ�ន យោ៉ងតិច

្រត�វបានដោក់ឱ្យេ្រប�

បេច�កេទសៃនការេធ��

៩០% ទទួលបានការបណ� ះបណ្ ្របាស់

អធិការហិរ��វត��េនៅរដ�បា

តាលេល�ឯកសារបេច�កេទសសំ

លកណោ
� ល
43.2.21 ៤៣.២.១៥.តាមដោនការ

អគា�ធិការដោ�ន

អគា�ធិការដោ�ន

ខោន់ៗស្រមាប់ការេធ��អធិការកិច�
សស ២០.

២០២០៖មិនទាន់

េ្រប�្របាស់្របព័ន� FIMS

២០ ្រកសួងអនុវត�ថ វ�កាកម� វ�ធី

មានរបាយការណ៍

ក��ងការអនុវត�ថ វ�កាកម� វ�ធី

ែដលេ្រប�្របព័ន� FMIS ្រត�វបាន

េនៅតាម្រកសួង

តាមដោន

របាយការណ៍

របាយការណ៍តាមដោន ទ្រមង់ឯកសារតាមដោន
្រត�វបានេរៀបចំ

ម�ន� ីជំនោញអគា�ធិការដោ�ន

១០ ្រកសួង ្រត�វបានចុះ

២០ ្រកសួង ្រត�វបានចុះ

្រត�វបានបណ� ះបណោ
� ល

េធ��ការតាមដោនេល�ការ

េធ��ការតាមដោនេល�ការ

េល�មូលដោ�នក��ងការចុះ

េ្រប�្របាស់្របព័ន� FMIS

េ្រប�្របាស់្របព័ន� FMIS

តាមដោនការេ្រប�្របាស់
្របព័ន� FMIS

43.2.22
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អំណោង
របាយការណ៍

្របកាស

តាមដោនការអនុវត�

43.2.20 ៤៣.២.១៤. ព្រងឹង និង

អំណះ

របាយការណ៍

របាយការណ៍

របាយការណ៍

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

43.3

៤៣.៣. ព្រងង
ឹ មុខងោរ
សវនកម�ៃផ�េ្រកៅ្រសបតាម

អ.ស.ជ
្រកសួង សា�ប័ន

សច ១០.

ឆា�ំ២០២០៖សរុប

ពិនិត្យេល�ចំនួន

ចំនួនរបាយការណ៍សវនកម�

ចំនួន

របាយការណ៍សវន

សមិទក
� ម�ប��� នសា�ប័ននីតិប្ប��ត�ិ ៥របាយការណ៍

្របព័ន�ថ វ�កា
សមិទក
� ម�

សវនកម�សមិទក
� ម�

កម�សមិទក
� ម�ប��� ន
សា�ប័ននីតិប្ប��ត�ិ

ប��� នសា�ប័ននីតិប្
43.3

សច ១១.

ប��ត�ិ

អង�ភាពសវនកម�ៃផ�

អង�ភាពសវនកម�ៃផ�

ចំនួនអង�ភាពសវនកម�ៃផ�ក�ងៃន

ក��ងៃន្រកសួង សា�ប័

ក��ងៃន្រកសួង សា�ប័

្រកសួង សា�ប័នេផ��របាយការណ៍

នមិនបានេផ��របាយ

នេផ��របាយការណ៍

សវនកម�ៃផ�ក�ងជូន អ.ស.ជ.

ការណ៍ជូន អសជ

សវនកម�ៃផ�ក�ងជូន អ
.ស.ជ.

43.3.1
43.4

៤៣.៤. េរៀបចំែផនការ

អ.ស.ផ

សច ១២.

្រកសួង សា�ប័នមួយ

ចំនួនែផនការយុទ �

យុទសា
� �ស� សវនកម� និង

អ.ស.ជ

ចំនួនអង�ភាពសវនកម�ៃន្រកសួង

ចំនួនមិនទាន់មាន

សា�ស� សវនកម�

ែផនការសវនកម�្របចាំឆា�ំ

្រកសួង សា�ប័ន

សា�ប័នមានែផនការយុទសា
� �ស�

ែផនការយុទសា
� �ស�

ែផនការសវនកម�

និងតាមដោនការអនុវត�

សវនកម�ែផនការសវនកម�្របចាំ

សវនកម� និង

្របចាំឆា�ំ និងរបាយ

អនុសាសន៍ និង វធា
� នការ

ឆា�ំ និងរបាយ-ការណ៍សវនកម�

ែផនការសវនកម�

ការណ៍សវនកម�ៃផ�

ស� ង់ដោរ

្របចាំឆា�ំ និងរបាយ

ក��ង ប��� នមក អ.ស

ការណ៍សវនកម� ពុំ

.ក ៃន

ទាន់្រសបតាមស� ង់ដោ កសហវ

43.4

សច ១៣.

- ភាគរយៃនអនុ

អនុសាសន៍្រត�វបាន

ភាពរយៃនអនុសាសន៍សវនករ

សាសន៍ក�ងឆា�ំ N-1

អនុវត�្របចាំឆា�ំ និង

ៃផ�ក�ង្រត�វបានអនុវត�

្រត�វបានអនុវត�ក�ង

្រត�វបានបូកសរុប

ក្រមិត ៦០%

(ចំនួនអនុសាសន៍

ចំេពាះអង�ភាព ៃន

សេ្រមចបាន/
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ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

43.4.1 ៤៣.៤.១ តាមដោនេល�ការ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

សស ៩៖#ចំនួន ២០្រកសួង ស្

២០២០៖ ្រកសួង ស្ របាយការណ៍តាម

តាមដោនេល�ការេរៀបចំ

តាមដោនេល�ការេរៀបចំ

តាមដោនេល�ការេរៀបចំ

តាមដោនេល�ការេរៀបចំ

របាយ

ថោប័ន បានេរៀបចំែផនការយុទ �

ថោប័នមួយចំនួនមិន

ែផនការយុទសា
� �ស� និង

ែផនការយុទសា
� �ស� និង

ែផនការយុទសា
� �ស� និង

ែផនការយុទសា
� �ស� និង

ការណ៍បូក

សវនកម� និងែផនការ

សា�ស� សវនកម� និងែផនការ

ទាន់មានែផនការ

ែផនការសវនកម�្របចាំឆា�ំ

ែផនការសវនកម�្របចាំឆា�ំ

ែផនការសវនកម�្របចាំឆា�ំ

ែផនការសវនកម�្របចាំឆា�ំ

សរុបយោ៉ង

សវនកម�្របចាំឆា�ំរបស់់

សវនកម�្របចាំឆា�ំ

យុទសា
� �ស� សវនកម�

ចំនួន ៤្រកសួង-សា�ប័ន

ចំនួន ៤្រកសួង-សា�ប័ន

េរៀបចំែផនការយុទសា
� �ស�

អ.ស.ក

្រកសួង សា�ប័នតាមវ�ស័យ

ដោន្របចាំ្រតីមាស

ចំនួន ៦្រកសួង-សា�ប័ន

ចំនួន ៦្រកសួង-សា�ប័ន

និងែផនការសវន

្រកសួង

កម�្របចាំឆា�ំ

43.4.2 ៤៣.៤.២ ពិនិត្យ្របសិទ �
ភាពៃនមុខងោរសវនកម�ៃផ�

អ.ស.ក

តិច ២០

សា�ប័ន

សស ១០៖#របាយការណ៍ស�ីពី

២០២០៖ របាយ

របាយការណ៍្រត�ត

របាយការណ៍្រត�តពិនិត្យ

របាយការណ៍្រត�តពិនិត្យ

របាយការណ៍្រត�តពិនិត្យ

របាយការណ៍្រត�តពិនិត្យ

របាយ

ការ្រត�តពិនិត្យ្របសិទភា
� ពៃនមុខ

ការណ៍្រត�តពិនិត្យ

ពិនិត្យ ៨្រកសួង សា�

២្រកសួង-សា�ប័ន

២្រកសួង-សា�ប័ន

២្រកសួង-សា�ប័ន

២្រកសួង-សា�ប័ន

ការណ៍្រត�ត

ក��ងេនៅអង�ភាពសវនកម�ៃផ�

� ព
ងោរសវនកម�ៃផ�ក�ងេនៅ្រកសួង ស្ ្របសិទភា

ក��ងៃន្រកសួង សា�ប័ន

ថោប័ន ចំនួន ៨ េផ្សងេទៀត

ចំនួន ៨្រកសួង សា�

ប័នេផ្សង

ពិនិត្យ្របចាំ

េទៀត

្រតីមាស

ប័ន
43.4.3 ៤៣.៤.៣ អនុវត�ែផនការ

សស ១១៖ របាយការណ៍អនុវត�

២០២០៖ អនុវត�

របាយការណ៍អនុវត�

របាយការណ៍សវនកម�

របាយការណ៍សវនកម�

របាយការណ៍សវនកម�

របាយការណ៍សវនកម�

ចំនួនរបាយ

ែផនការសកម�ភាពៃនែផនការ

៧៣% អង�ភាពៃន

េ្រប�ប

ចំនួន ១០អង�ភាព

ចំនួន ២០អង�ភាព

ចំនួន ៣០អង�ភាព

ចំនួន ២០អង�ភាព

ការណ៍សវន

ៃនែផនការ សវនកម�ៃផ�ក�ង

សវនកម�ៃផ�ក�ង្របចាំឆា�ំរបស់ ក

ែផនការសវន

េធៀបជោមួយែផនការ

្របចាំឆា�ំ

សហវ មានរ�េលចជោភាគរយ (%) កម�្របចាំឆា�ំ

សកម�ភាព

អ.ស.ក

ៃន កសហវ

កម�

្របចាំ
ឆា�ំសេ្រមចយោ៉ងតិច
៨០%

43.4.4 ៤៣.៤.៤ ជំរុញការអនុវត�
ែផនការសកម�ភាពៃន

អ.ស.ក

សស ១២៖ ចំនួនរបាយការណ៍

២០២០៖ អនុវត�

របាយការណ៍អនុវត�

របាយការណ៍តាមដោនការ

របាយការណ៍តាមដោនការ

របាយការណ៍តាមដោនការ

របាយការណ៍តាមដោនការ

របាយ

អនុវត�ែផនការសកម� ភាពៃន

៦០% ៃនែផនការ

េ្រប�ប

អនុវត�ែផនការសវនកម�

អនុវត�ែផនការសវនកម�

អនុវត�ែផនការសវនកម�

អនុវត�ែផនការសវនកម�

ការណ៍តាម

ែផនការ សវនកម�ៃផ�ក�ង

ែផនការ សវន កម�ៃផ�ក�ង្របចាំឆា�ំ សវនកម�្របចាំឆា�ំ

េធៀបជោមួយែផនការ

ចំនួន ៨្រកសួង សា�ប័ន

ចំនួន ៨្រកសួង សា�ប័ន

ចំនួន ៨្រកសួង សា�ប័ន

ចំនួន ៨្រកសួង សា�ប័ន

ដោនអនុវត�

្របចាំឆា�ំៃន្រកសួង សា�ប័ន

របស់្រកសួង សា�ប័ន យោ៉ងតិច

របស់្រកសួង សា�ប័

្របចាំ

ែដលបានេ្រជ�សេរ�ស

ែដលបានេ្រជ�សេរ�ស

ែដលបានេ្រជ�សេរ�ស

ែដលបានេ្រជ�សេរ�ស

ែផនការ

ែដលបានេ្រជ�សេរ�ស

ចំនួន ៨ ែដលបានេ្រជ�សេរ�ស

ន ចំនួន ៨ែដល

ឆា�ំសេ្រមចយោ៉ងតិច

សវនកម�

មានរ�េលចជោភាគរយ(%)

បានេ្រជ�សេរ�ស

៦៥%

ចំនួន ៨
្រកសួង សា�
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េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

43.4.5 ៤៣.៤.៥ ផ�ល់េយោបល់
ែកលម�េល�របាយការណ៍

អ.ស.ក

សវនកម�ៃផ�ក�ងតាមស� ង់ដោ
របស់អង�ភាពសវនកម�ៃផ�

សស ១៣៖ #របាយការណ៍ស�ី

២០២០៖ បានផ�

ពីការផ�ល់េយោបល់ែកលម�េល�

ល់េយោ បល់ែក

របាយការណ៍

លម�េល�របាយ

្រតីមាសទី១

របាយការណ៍ផ�ល់េយោ របាយការណ៍ផ�ល់
បល់ែកលម�្របចាំ្រតី
មាស

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

្រកសួង សា�ប័ន ែដលបានេផ��មក
កសហវ យោ៉ងតិចចំនួន ២០
របាយការណ៍

អំណោង

របាយការណ៍ផ�ល់

របាយការណ៍ផ�ល់

របាយការណ៍ផ�ល់

របាយ

េយោបល់ែកលម� ចំនួន ៤

េយោបល់ែកលម� ចំនួន ៤

េយោបល់ែកលម� ចំនួន ៦

េយោបល់ែកលម� ចំនួន ៦

ការណ៍

របាយការណ៍

របាយការណ៍

របាយការណ៍

របាយការណ៍

សរុបស� ីពី

សវនកម�ៃផ�ក�ងតាមស� ង់ដោរបស់ ការណ៍សវនកម�

ក��ងៃន្រកសួង សា�ប័ន

អំណះ

ការផ�ល់

របស់អង�ភាពសវន

េយោបល់ែក

កម�ៃផ�ក�ងៃន្រកសួង

លម�

សា�ប័ន ចំនួន ១៦
របាយការណ៍

43.4.6 ៤៣.៤.៦ បេង��នអនុេលាម

សស ១៤៖ >= ៦៥%ៃនអនុ

២០២០៖ >=

របាយការណ៍វឌ្ឍន

សាសន៍

៦០%ៃនអនុ

ភាពេដោយេ្រប�ប

េល�ការតាមដោនមាន

េល�ការតាមដោនមាន

េល�ការតាមដោនមាន

េល�ការតាមដោនមាន

វឌ្ឍនភាព

អនុវត�អនុសាសន៍របស់អង�

សវនកម�ឆា�ំ N-1 ែដលបាន

សាសន៍ឆា�ំ N-1

េធៀបចំនួន

រ�េលចជោភាគរយ(%)

រ�េលចជោភាគរយ(%)

រ�េលចជោភាគរយ(%)

រ�េលចជោភាគរយ(%)

សរុបមាន

ភាពរងសវនកម�េ្រកាមឱវោទ

េល�កេឡ�ងេដោយសវនករៃផ�ក�ង

បានែកលម�

អនុសាសន៍បានអនុ

រ�េលចជោភាគ

វត�ជោមួយចំនួនអនុ

រយ (%)

ភាពនិង្របសិទភា
� ពៃនការ

កសហវ ែដលបានេល�ក
េឡ�ងេដោយសវនករៃផ�ក�ង

អ.ស.ក

ៃន កសហវ ្រត�វបានែកលម�

សាសន៍បានេល�កេឡ�ង
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របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

របាយការណ៍

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

43.4.7 ៤៣.៤.៧ បេង��ន

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

អំណោង

របាយការណ៍វឌ្ឍន

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

សាសន៍សវនកម�ឆា�ំ N-1 ែដល

៥០%ៃនអនុ

ភាពេដោយេ្រប�ប

េល�ការតាមដោន្រកសួង ស្ េល�ការតាមដោន្រកសួង ស្ េល�ការតាមដោន្រកសួង ស្ េល�ការតាមដោន្រកសួង ស្ វឌ្ឍនភាព

ភាពៃនការអនុវត�អនុ

បានេល�កេឡ�ងេដោយសវនករៃផ�

សាសន៍ឆា�ំ N-1

េធៀបចំនួន

ថោប័ន ចំនួន ៤ េដោយ

សាសន៍របស់អង�ភាពរង

ក��ងៃន ្រកសួង សា�ប័ន ែដល

បានែកលម�េល�

អនុសាសន៍បានអនុ

មានរ�េលចជោភាគរយ(%) មានរ�េលចជោភាគរយ(%) មានរ�េលចជោភាគរយ(%) មានរ�េលចជោភាគរយ(%) ្រកសួង

សវនកម�េ្រកាមឱវោទ

បានេ្រជ�សេរ�ស

្រកសួង សា�ប័នចំនួន វត�ជោមួយចំនួនអនុ

្រកសួង សា�ប័ន ែដលបាន

ចំនួន ៤ ្រត�វបានែកលម�

៤

សាសន៍បានេល�ក

ថោប័ន ចំនួន ៤ េដោយ

ថោប័ន ចំនួន ៤ េដោយ

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

អំណះ

២០២០៖ >=

អ.ស.ក

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

្រតីមាសទី៤

សស ១៥៖ >= ៥៥%ៃនអនុ

អនុេលាមភាពនិង្របសិទ �

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

ថោប័ន ចំនួន ៤ េដោយ

របាយការណ៍

សរុបៃន

សា�ប័ន ចំនួន
៤ េដោយ

េល�កេឡ�ងេដោយសវនករ

េឡ�ងេដោយសវនករ

មានរ�េលច

ៃផ�ក�ង

េល�្រកសួងសា�ប័ន

ជោភាគរយ

ចំនួន ៤ េផ្សងេទៀត

43.4.8 ៤៣.៤.៨ បេង��នអនុេលាម
ភាពនិង្របសិទភា
� ពៃនការ

អ.ស.ក

សស ១៦៖ #ចំនួន ១០លិខិត

២០២០៖ ៨ លិខិត

លិខិតជំរុញមានការ

ជំរុញែកលម�អនុសាសន៍សវន

ជំរុញ

អនុម័តពី កសហវ

(%)

េចញផ្សោយ ២ លិខិតជំរុញ េចញផ្សោយ ២ លិខិតជំរុញ េចញផ្សោយ ៣ លិខិតជំរុញ េចញផ្សោយ ៣ លិខិតជំរុញ របាយ
ការណ៍/

អនុវត�អនុសាសន៍របស់

កម�ែដលបានេល�កេឡ�ងេដោយ អ

លិខិតជំរុញ

ឣជោ�ធរ សវនកម�ជោតិ (អ.

.ស.ជ ្រត�វបានេរៀបចំ ជូនថោ�ក់

ចំនួន ៨

ស.ជ)

ដឹកនោំ កសហវ

ពាក់ព័ន�នឹងសមត�កិច� ក
សហវ

43.4.9
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េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

44

៤៤.េល�កកម�ស់តមា�ភាព

អ.ថ.ក

សគ ៨.

េយោងតាមការវោយ

វធ
� ីសា�ស� វោស់ែវង

ថវ�កា

អ.គ.ប

ការផ�ល់ និងទទួលបានព័ត៌មាន

តៃម�ឆា�ំ ២០២០

ែផ�កេល�េសៀវេភៅ

ថវ�កាកាន់ែត្រគប់្រជ�ងេ្រជោយ

ពិន� តមា�ភាពៃន

ែណនោំ អំពីការវោយ

និងកាន់ែតទូលំទូលាយ

ថវ�កាសទទួលបាន

តៃម� PEFA

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

ពិន� C ស្រមាប់
PI-4 , ពិន� D
ស្រមាប់ PI-6.3 និង
ពិន� C ស្រមាប់
PI-8
44.1

៤៤.១. ែកលម�សូចនោករ

អ.ថ

តមា�ភាពថវ�កាកំណត់ក�ង

អ.គ.ប

របាយការណ៍ PEFA

្រកសួង សា�ប័ន

សច ១៤.

PEFA 2020

ទី១. សូចនោករចំ

សូចនោករចំនួន ៣ ក��ងសសរស�

ណោត់ថោ�ក់ថ វ�កា

មទី ២ ទទួល ចំណោត់ថោ�ក់

ទទួលពិន� (PI-4) C

បែន� មមួយក្រមិតេទៀត

េទៅ B
- ្រត�វមានចំណោត់
ថោ�ក់មុខងោរស្រមាប់
េរៀបចំថ វ�កា , អនុវត�

44.1.1 ៤២.១.១.េរៀបចំែផនការ

អគ�.ថវ�កា

្របតិបត�ិថ វ�កា្របចាំឆា�ំ
44.1.2
44.2

៤៤.២. បេង��នភាព្រគប់

អ.ថ

្រជ�ងេ្រជោយៃនឯកសារថវកា
�

អ.គ.ប

និងភាពទាន់េពលេវលាៃន

្រកសួង-សា�ប័ន

ការផ្សព�ផ្សោយជោសាធារណៈ

ថវកា
� និងេរៀបចំ
ឯកសារទស្សនោទានស្

ទស្សនោទានស� ីពីការ

ទស្សនោទានស� ីពីការេរៀបចំ

តីពីការេរៀបចំ

េរៀបចំែផនការ្របតិបត�ិ

ែផនការ្របតិបត�ិថ វ�កា្របចាំឆា�ំ

ែផនការ្របតិបត�ិ

ថវ�កា្របចាំឆា�ំ្រតវបាន

សស ៧.

សច ១៥.

មិនទាន់មាន

PEFA 2019

របាយការណ៍ PEFA

ព័ត៌មានសំខោន់ៗ ពាក់ព័ន�នឹង
ថវ�កា្រត�វបាន ប��� លក��ងសំណំុ
ឯកសារៃនេសចក�ី្រពាងច្បាប់ថ វ�កា
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អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

44.2.1 ៤៤.២.១.ផ្សព�ផ្សោយ

១.្របតិបត�ិការហិរ��វត��រដ� (ស� ង់

ឆា�ំ២០២០៖ បាន

្របតិបត�ិការហិរ��វត��

របាយការណ៍េសដ�កិច�និង

ដោរ TOFE) ្របចាំែខ្រត�វបាន

េចញផ្សោយ្របតិបត�ិ

រដ� (ស� ង់ដោរ

ហិរ��វត��សារណៈេល�

េចញផ្សោយ េល�េគហទំព័រ្រកសួង

ការ

េគហទំព័រ្រកសួងេសដ�កិច�

មិនេល�សពី ២

និងហិរ�� -វត�� ដល់សា

បនោ�ប់ ពី ដោក់ជូន ថោ�ក់ដឹកនោំ
(េស

ធារណៈជនឱ្យទាន់េពល

ចក�ី សេង�បៃនរបាយការណ៍ជោ

44.2.1 ៤៤.២.១.ផ្សព�ផ្សោយ

អ.គ.ប

អ.គ.ប

របាយការណ៍េសដ�កិច�និង

សបា�ហ៍

២.របាយការណ៍ស�ិតិ ហិរ��វត��
រដោ�ភិ បាល ្របចាំែខ ្រត�វ

ហិរ��វត��រដ� TOFE) ចំនួន១២

(ស� ង់ដោរ TOFE)

្របតិបត�ិការហិរ��វត��រដ�
(ស� ង់ដោរ TOFE)
ចំនួន ៣ច្បាប់

្រតីមាសទី២
្របតិបត�ិការហិរ��វត��រដ�
(ស� ង់ដោរ TOFE)
ចំនួន ៣ច្បាប់

្រតីមាសទី៣
្របតិបត�ិការហិរ��វត��រដ�
(ស� ង់ដោរ TOFE)
ចំនួន ៣ច្បាប់

្រតីមាសទី៤
្របតិបត�ិការហិរ��វត��រដ�

អំណះ
អំណោង
្របតិបត�ិការ

(ស� ង់ដោរ TOFE) ចំនួន ហិរ��វត��រដ�
៣ច្បាប់

(ស� ង់ដោរ
TOFE)

ចំនួន១២ច្បាប់/១ឆា�ំ

ចំនួន ១២
ច្បាប់

ឆា�ំ២០២០៖បាន

របាយការណ៍ស�ិតិ

េចញផ្សោយរបាយ

ហិរ��វត��

រដោ�ភិ

បាន េចញ ផ្សោយេល�េគហទំព័រ

ការណ៍ស�ិតិ ហិរ��វត�� បាល ្របចាំែខ ចំនួន

េគហទំព័រ្រកសួងេសដ�កិច�

្រកសួង មិនេល�សពី ២សបា�ហ៍

រដោ�ភិ បាលចំនួន

និងហិរ�� -វត�� ដល់សា

បនោ�ប់ពីដោក់ជូន ថោ�ក់ដឹកនោំ (េស

១២ច្បាប់/១ឆា�ំ

ធារណៈជនឱ្យទាន់េពល

ចក�ីសេង�បៃនរបាយការណ៍ជោ

របាយការណ៍ស�ិតិ ហិរ��វត�� របាយការណ៍ស�ិតិ ហិរ��វត�� របាយការណ៍ស�ិតិ ហិរ��វត�� របាយការណ៍ស�ិតិ ហិរ��វត�� របាយ
រដោ�ភិ បាល ្របចាំែខ
ចំនួន ៣ច្បាប់

រដោ�ភិ បាល ្របចាំែខ
ចំនួន ៣ច្បាប់

រដោ�ភិ បាល ្របចាំែខ
ចំនួន ៣ច្បាប់

រដោ�ភិ បាល ្របចាំែខ

ការណ៍ស�ិតិ

ចំនួន ៣ច្បាប់

១២ច្បាប់

ហិរ��
វត��រដោ�ភិ បាល
្របចាំែខ
ចំនួន ១២

៣.្រពឹត�ិប្រតស� ិតិេសដ�កិច�និង

ឆា�ំ២០២០៖ បាន

្រពឹត�ិប្រតស� ិតិេសដ�

្រពឹត�ិប្រតស� ិតិេសដ�កិច�

្រពឹត�ិប្រតស� ិតិេសដ�កិច�

្រពឹត�ិប្រតស� ិតិេសដ�កិច�

្រពឹត�ិប្រតស� ិតិេសដ�កិច�

្រពឹត�ិប្រតស� ិ

របាយការណ៍េសដ�កិច�និង

ហិរ��វត�� ្របចាំ្រតីមាស

េចញផ្សោយ

កិច� និងហិរ��វត��

និងហិរ��វត��្របចាំ្រតីមាស

និងហិរ��វត��្របចាំ្រតីមាស

និងហិរ��វត��្របចាំ្រតីមាស

និងហិរ��វត��្របចាំ្រតីមាស

តិេសដ�កិច�

ហិរ��វត��សារណៈេល�

(Bulletin) ្រត�វបានព្រងង
ឹ គុណ

្រពឹត�ិប្រតស� ិតិ

្របចាំ្រតីមាស

(Bulletin) ចំនួន ១ច្បាប់

(Bulletin) ចំនួន ១ច្បាប់

(Bulletin) ចំនួន ១ច្បាប់

េគហទំព័រ្រកសួងេសដ�កិច�

ភាព,អភិវឌ្ឍសូចនោករ និងសារ

េសដ�-កិច� និងហិរ�� (Bulletin) ចំនួន ៤

្របចាំ

និងហិរ�� -វត�� ដល់សា

គន� ឹះ។ េល�សពីេនះ,បានបែន� ម

វត��្របចាំ្រតីមាស

្រតីមាស

ធារណៈជនឱ្យទាន់េពល

ការដោក់ផ្សោយជោសាធារណៈ

(Bulletin) ចំនួន ៤

៤.របាយការណ៍និនោ�ការេសដ�

ឆា�ំ២០២០៖ បាន

របាយការណ៍

របាយការណ៍េសដ�កិច�និង

កិច-� សង�ម (SET) ្របចាំែខ្រត�វ

េចញផ្សោយរបាយ

និនោ�ការេសដ� -កិច-�

េសដ�កិច-� សង�ម (SET)

ហិរ��វត��សារណៈេល�

បានេចញផ្សោយេល�េគហទំព័រ

ការណ៍និនោ�ការ

សង�ម (SET) ្របចាំ

្របចាំែខ ចំនួន ៣ច្បាប់

េគហទំព័រ្រកសួងេសដ�កិច�

្រកសួងមិនេល�សពី ២ សបា�ហ៍

េសដ�កិច-� សង�ម

ែខ ចំនួន ១២ច្បាប់

និងហិរ�� -វត�� ដល់សា

បនោ�ប់ពីដោក់ជូន ថោ�ក់ដឹកនោំ

(SET) ្របចាំែខ

ធារណៈជនឱ្យទាន់េពល

(េសចក�ីសេង�បៃនរបាយការណ៍

ចំនួន ១២ច្បាប់/១ឆា�ំ

44.2.1 ៤៤.២.១.ផ្សព�ផ្សោយ

អ.គ.ប

្រតីមាសទី១

ឯកសារ

ច្បាប់

ហិរ��វត��សារណៈេល�

44.2.1 ៤៤.២.១.ផ្សព�ផ្សោយ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

អ.គ.ប

(Bulletin) ចំនួន ១ច្បាប់ និងហិរ��វត��

ច្បាប់

(Bulletin)
របាយការណ៍និនោ�ការ

របាយការណ៍និនោ�ការ
េសដ�កិច-� សង�ម (SET)

របាយការណ៍និនោ�ការ
េសដ�កិច-� សង�ម (SET)

្របចាំែខ ចំនួន ៣
ច្បាប់

របាយការណ៍និនោ�ការ

េសដ�កិច-� សង�ម (SET) ការណ៍

្របចាំែខ ចំនួន ៣
ច្បាប់

របាយ

្របចាំែខ ចំនួន ៣
ច្បាប់

និនោ�ការ
េសដ�កិច-�
សង�ម (SET)
្របចាំែខ
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េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

44.2.2 ៤៤.២.១.ផ្សព�ផ្សោយសារោ

អគ�.ថវកា
�

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

សារោចរេរៀបចំែផនការយុទ �

បានផ្សព�ផ្សោយ

សិកា�សាលាៃនការ

សារោចរេរៀបចំែផនការ

ចរេរៀបចំែផនការយុទ �

សា�ស� ថវ�កា និងក�� ប់ថ វ�កា្រត�វ

សារោចរេរៀបចំ

ផ្សព�ផ្សោយសារោចរ

យុទសា
� �ស� ថវ�កា និង

សា�ស� ថវ�កា និងក�� ប់

បានផ្សព�ផ្សោយេល�េគហរទំព័រ

ែផនការយុទសា
� �ស�

ថវ�កា (៣០%)

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

ក�� ប់ថ វ�កា្រត�វបាន

ថវ�កា និងក�� ប់

ផ្សព�ផ្សោយ

ថវ�កា េទៅ្រគប់
្រកសួង សា�ប័ន និង
44.2.3 ៤៤.២.២. សារោចររបស់

អគ�.ថវ�កា

េរៀបចំសារោចរែណនោំ ជំរុញ

មិនទាន់មាន

សារោចរែណនោំ ស�ីពី

សារោចរែណនោំ ស�ីពីការ

សារោចរែណនោំ ស�ីពីការ

រោជរដោ�ភិបាលស្រមាប់

្រកសួង សា�ប័ន ក��ងការ

ការជមរុញ្រកសួង

ជំរុញ្រកសួង សា�ប័ន ក��ង

ជំរុញ្រកសួង សា�ប័ន ក��ង

ជំរុញ្រកសួង

ផ្សព�ផ្សោយ ឫេរៀបចំវរទិកាសារ

សា�ប័នផ្សព�ផ្សោយ ឫ

ការផ្សព�ផ្សោយ ឫេរៀបចំវរ

ការផ្សព�ផ្សោយ ឫេរៀបចំវរ

ធារណៈអំពីថ វ�កា្របចាំឆា�ំរបស់

េរៀបចំវរទិកាសារ

ទិកាសារធារណៈអំពី

ទិកាសារធារណៈអំពី

្រក�ង សា�ប័ន សាមី

ធារណៈអំពីថ វ�កា

ថវ�កា្របចាំឆា�ំរបស់្រក�ង ស្

ថវ�កា្របចាំឆា�ំរបស់្រក�ង ស្

្របចាំឆា�ំ

ថោប័នសាមី្រត�វបានេរៀបចំ

ថោប័នសាមី្រត�វបានអនុម័ត

សា�ប័ន

ជោពិេសស្រកសួង

សា�

ប័នក��ង វ�ស័យេសដ�កិច�និង
សង�មកិច�ឱ្យេធ��ការ
44.2.4 ៤៤.២.៣.ែកលម�និង

អគ�.ថវ�កា

ឯកសារេសចក�ីពន្យល់សេង�បស� ី

េរៀបចំខ�ឹមសារ

េសចក�ី្រពាងច្បាប់

ទ្រមង់ខ�ឹមសារសេង�ប

ទ្រមង់ខ�ឹមសារសេង�ប

េរៀបចំខ�ឹមសារសេង�ប

ពីេសចក�ី្រពាងច្បាប់ស�ីពីហិរ��

សេង�ប្របតិបត�ិស�ី

្របចាំឆា�ំ

្របតិបត�ិស�ីពីេសចក�ី្រពាង

្របតិបត�ិស�ីពីេសចក�ី្រពាង

្របតិបត�ិស�ីពី េសចក�ី្រពាង

វត��ស្រមាប់ការ្រគប់្រគង្របចាំឆា�ំ

ពីេសចក�ី្រពាងច្បាប់

ច្បាប់ថ វកា
� ្របចាំឆា�ំ ្រត�វ

ច្បាប់ថ វកា
� ្របចាំឆា�ំ្រត�វ

្របចាំឆា�ំ្រត�វបានែក

បានពិនិត្យេឡ�ង វ�ញនិង

បានេរៀបចំ

លម�ជោេរៀងរោល់ឆា�ំ

ែកស្រម�ល

ច្បាប់្របចាំឆា�ំ

44.2.5 ៤៤.២.៤.ផ្សព�ផ្សោយខ�ឹម

ថវ�កា្របចាំឆា�ំ បនោ�ប់ពី្រត�វបាន

ការផ្សពផ្សោយខ�ឹម

ខ�ឹមសារសេង�ប

ខ�ឹមសារសេង�បស� ីពីេសចក�ី

អនុម័តពីគណៈរដ�ម�ន� ី

សារសេង�បស� ីពីេស

ស� ីពីេសចក�ី្រពាង

្រពាងច្បាប់ថ វ�កា្របចាំឆា�ំ

្រពាងច្បាប់ថ វ�កា្របចាំឆា�ំ

ចក�ី្រពាងច្បាប់ថ វ�កា

ច្បាប់ថ វ�កា្របចាំឆា�ំ

្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយ

បនោ�ប់ពី្រត�វបានអនុម័ត

្របចាំឆា�ំ

បនោ�ប់ពី្រត�វបានអនុ

គណៈរដ�ម�ន� ី

បនោ�ប់ពី្រត�វបាន

ម័តគណៈរដ�ម�ន� ី

សារសេង�បស� ីពីេសចក�ី

អគ�.ថវ�កា

អនុម័តគណៈរដ�ម�ន� ី
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អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

44.2.6 ៤៤.២.៥.េរៀបចំេសៀវេភៅ

អគ�.ថវកា
�

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

េសៀវេភៅថវកា
� សេង�ប ៃនច្បាប់

េសៀវេភៅថវកា
�

េសៀវេភៅថវកា
�

ទ្រមង់េសៀវេភៅ ថវកា
�

េសៀវេភៅ ថវកា
� សេង�បៃន

ថវ�កា្របចាំឆា�ំ

សេង�បៃនច្បាប់

សេង�បៃនច្បាប់ថ វ�កា

សេង�ប ៃនច្បាប់ថ វ�កា

ច្បាប់ថ វ�កាឆា�ំបនោ�ប់្រត�វ

inbrief)ៃនច្បាប់ថ វ�កា

ថវ�កា្របចាំឆា�ំ ្រត�វ

្របចាំឆា�ំ

្របចាំឆា�ំ (ឆា�ំបនោ�ប់)

បាន េរៀបចំ

្របចាំឆា�ំ

បានេរៀបចំជោេរៀង

ថវ�កា សេង�ប (Budget

44.2.7 ៤៤.២.៦.ផ្សព�ផ្សោយ

អគ�.ថវ�កា

េសៀវេភៅថវ�កា សេង�ប

រោល់ឆា�ំ

ផ្សព�ផ្សោយេសៀវេភៅថវ�កា សេង�ប េសៀវេភៅថវ�កា
ៃនច្បាប់ថ វ�កា្របចាំឆា�ំ

សេង�ប (Budget

្រត�វបាន ពិនិត្យេឡ�ង វ�ញ
េសៀវេភៅថវ�កា សេង�ប េសៀវេភៅ ថវ�កា សេង�បៃន
(Budget inbrief)

(Budget inbrief)ៃនច្បាប់

inbrief) បានចាប់ផ្

បានែចកជូន និង

ថវ�កា្របចាំឆា�ំ

េត�មផ្សព�ផ្សោយពីឆា�ំ

ប��� លក��ងេគហទំព័រ

២០១៤

ច្បាប់ថ វ�កា្របចាំឆា�ំ ្រត�វ
បាន ផ្សព�ផ្សោយ

បស់្រកសួងេសដ�កិច�
និងហិរ��វត��

44.2.8
44.2.9
44.3 ៤៤.៣. េរៀបចំេវទិកាសា
ធារណៈស� ីពី្រកបខណ�
ហិរ��វត��សាធារណៈរយៈ

អ.ថ.ក

សច ១៦.

េវទិកាសាធារណៈ

្រកសួង សា�ប័នេរៀបចំ

អ.គ.ប

ការេរៀបចំទិការសាធារណៈស� ីពី

្របចាំឆា�ំ ក��ង្រកប

េវទិការសាធារណៈ

ការេរៀបចំថ វ�កា្របចាំឆា�ំដល់

ខណ�ហិរ��វត��

្របចាំឆា�ំ

្រកសួង សា�ប័ន

សាធារណៈរយៈ

្រកសួង-សា�ប័ន

េពលមធ្យម និងថវ�កា
្របចាំឆា�ំ ក��ងេគាលបំណង

44.3.11 ៤៤.៣.១.េរៀបចំេវទិកា សា

សស ២៤.េវទិកា សាធារណៈ ស� ី េវទិកា សាធារណៈ

្រកសួងេសដ�កិច�និង

ធារណៈស� ីពី្រកបខណ�មា៉

ពី្រកបខណ�មា៉ ្រក�េសដ�កិច� និង

ស� ីពី្រកបខណ�មា៉

ហិរ��វត��េរៀបចំ

្រកបខណ�មា៉ ្រក�េសដ�កិច�

្រក�េសដ�កិច� និង ្រកបខណ�

ច្បាប់ថ វ�កា្របចាំឆា�ំ

្រក�េសដ�កិច� និង

េវទិកា សាធារណៈ

និង្រកបខណ�ថវ�កា ្របចាំ

ច្បាប់ថ វ�កា្របចាំឆា�ំ

ស� ីពី្រកបខណ�មា៉ ្រក�

ឆា�ំ្រត�វបានេរៀបចំ។

្រត�វបានេរៀបចំ

េសដ�កិច� និង ច្បាប់

ថវ�កា (៣០%)

អគ�.ថវ�កា

េពលធម្យម

ថវ�កា្របចាំឆា�ំ
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េវទិកា សាធារណៈស� ីពី

និងែកលម�

អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

44.3

អ.ថ

សច ១៧.

េសៀវេភៅថវកា
�

េសៀវេភៅថវកា
�

អ.គ.ប

ថវ�កាស្រមាប់្របជោពលរដ�្រត�វ

ពលរដ�្រត�វបាន

ពលរដ�្រត�វបាន

្រកសួង-សា�ប័ន

បានែកលម� និងផ្សព�ផ្សោយជោ

ផ្សព�ផ្សោយជោេរៀង

ផ្សព�ផ្សោយេ្រកាម

េទៀតទាត់

រោល់ឆា�ំ តាមេគ

េពលថវ�កាអនុម័តរួច

ហទំព័រ កសហវ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

និង មាតិការបាន
ការែកលម�េធៀបនឹង
េសៀវេភៅថវ�កា
មុនៗ (ព័ត៌មានបែន� ម
និង រូបភាពងោយ
យល់ ។ល។)

44.3.1 ៤៤.៣.១ បន� េរៀបចំសិកា�

១. សិកា�សាលា/កិច�្របជុំ

២០១៩ ៖ បាន

របាយការណ៍ស�ីពី

សិកា�សាលា/កិច�្របជុំ

សិកា�សាលា/

សាលា ពិេ្រគាះេយោបល់ េល�

ពិេ្រគាះេយោបល់ (ចំនួន ២)េល�

េរៀបចំ

សិកា�សាលា/កិច�

ពិេ្រគាះេយោបល់ (ចំនួន

កិច�្របជុំ

ទិសេដៅថវកា
� និង េគាល

វស
� ័យឣទិភាព ្រត�វបានេរៀបចំ

២០២០ ៖ ឣក

្របជុំពិេ្រគាះេយោបល់

២)េល�

ពិេ្រគាះ

ខោនមិនបានេរៀប

(ចំនួន ២)េល� វ�ស័

នេយោ បាយ (១០០%)

អ.គ.ប.

ចំ (Covid-19)

វស
� ័យឣទិ

ភាព្រត�វបានេរៀបចំ

េយោបល់

យឣទិភាព្រត�វបាន

(ចំនួន ២)

េរៀបចំ

េល� វ�ស័យ
ឣទិភាព្រត�វ
បានេរៀបចំ

Part 5
Part 5

ែផ�កទី៥៖ ការគាំ្រទកម� វ�ធីែកទ្រមង់្របកបេដោយចីរភាព និងភាព្របទាក់្រកឡោគា�ៃនការែកទ្រមង់េផ្សងេទៀត
ការរក្សោចលនការៃនការែកទ្រមង់ហិរ��វត��សាធារណៈ្របកបេដោយចីរភាព និងការបេង��នភាព្របទាក់្រកឡោគា�នឹងការែកទ្រមង់េផ្សងេទៀត (៣+១) ។
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េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

51

៥១. ព្រងង
ឹ ភាពជោអ�ក

សគ ១.

សន� ត៖

ែផនការ MAP

ភាពទាន់េពលេវលាៃនការផ�ល់

ជោមធ្យម, ែផនការ

GDAP និងរបាយ

ការ្រគប់្រគង ភាពជោមា�ស់

ែផនការ GDAP, MAP និង

GDAP, MAP និង

ការណ៍សមិទក
� ម�

និងការទទួលខុស្រត�វក��ង

របាយការណ៍សមិទក
� ម�្របចាំឆា�ំ

របាយការណ៍សមិទ �

ែដលផ�ល់យោ៉ងយូរ ៥

ការែកទ្រមង់

មក អ.គ.ហ

កម�្របចាំឆា�ំ្រត�វបានផ្ ៃថ� បនោ�ប់ពីកាល

ដឹកនោំ និង សមត�ភាព ក��ង

51

កសហវ
្រកសួង-សា�ប័ន

តល់ ១៥ ៃថ�បនោ�ប់

កំណត់្រត�វរោប់ថោ

ពីកាលកំណត់

យឺតយោ៉វ

សគ ២.

ែផនការយុទសា
� �ស�

ែផនការយុទសា
� �ស�

កសាងែផនការយុទសា
� �ស� និង

អភិវឌ្ឍសមត�ភាព

និងែផនការ

ែផនការសកម�ភាពអភិវឌ្ឍ

ក��ង្រកបខណ�កម� វ�ធី

សកម�ភាពអភិវឌ្ឍ

សមត�ភាពក��ង្រកបខណ�កម� វ�ធី

ែកទ្រមង់ហិរ��វត��

សមត�ភាពរយៈេពល

ែកទ្រមង់ហិរ��វត��សាធារណៈរ

សាធារណៈ

យៈេពល ៥ ឆា�ំ (ដំណោក់កាលទី

(ដំណោក់កាលទី៣)

៤) ភា�ប់ជោមួយនឹង Certificate
51

៥ ឆា�ំ (ដំណោក់
កាលទី ៤) ភា�ប់
ជោមួយនឹង

សគ ៣.

ចំនួនសមាសភាព

ចំនួន្រកសួងសា�ប័ន

កហស និងលក�ខណ�េយោង

កហស ក��ងេសចក�ី

ែដលបានេធ��បច��ប្បន�

(TOR) ្រត�វបានេធ��បច��ប្បន� ភាព

និងលក�ខណ�េយោង

ភាពនូវសមាភាព

របស់្រកសួងសា�ប័ន

កហស និង

េទៅតាមេគាលការណ៍កំណត់
និងត្រម�វការរបស់អង�ភាព

បច��ប្បន�

លក�ខណ�េយោង
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ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

51.1

៥១.១. េរៀបចំ, អនុវត� និង
រោយការណ៍ពីវឌ្ឍនភាព

កសហវ
្រកសួង-សា�ប័ន

សច ១.

សន� ត៖

របាយការណ៍វឌ្ឍន

ភាពទាន់េពលេវលាៃនការផ�ល់

ជោមធ្យម របាយ

ភាពៃនការអនុវត�

និងការសេ្រមចបាននូវ

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពៃនការអនុ ការណ៍វឌ្ឍនភាពៃន

MAPនិង GDAP

ែផនការសកម�ភាព និង

វត� MAP GDAP ្របចាំ្រតីមាស

្របចាំ្រតីមាស

េគាលេដៅសមិទក
� ម�្របចាំឆា�ំ

ការអនុវត� MAPនិង
GDAP ្របចាំ្រតី

ទាំងឡោយណោែដលផ្

មាស ្រត�វបានផ�ល់

តល់ យោ៉ងយូរ ៥ ៃថ�

១០ ៃថ�បនោ�ប់ពី
51.1

បនោ�ប់ពីកាលកំណត់

សច ២.

កាលកំណត់
្រតីមាសទី២ ឆា�ំ

្រតវរោប់ថោមានភាព
(ចំនួនសកម�ភាព

វឌ្ឍនភាពជោភាគរយ ៃនការអនុ

២០២០ ៖

ែដលសេ្រមច/

វត�ែផនការសកម�ភាព MAP និង

ស្រមាប់្រកសួង សា�

ចំនួនសកម�ភាពក��ង

ប័នជោមធ្យម ៨៩%

ែផនការ MAP និង

និងស្រមាប់អង�ភាព

GDAP)*១០០

GDAP្របចាំ្រតីមាស

កសហវ ជោមធ្យម
៩១%

51.1

សច ៣.
ភាគរយៃនការសេ្រមចបាន

សន� ត៖
ក��ងឆា�ំ២០២០

%ៃនចំនួនសមិទក
� ម�
ែដលសេ្រមចបាន

េគាលេដៅសូចនោករសមិទក
� ម�

-្រកសួង សា�ប័ន

ក��ងឆា�ំ េធៀបនឹង

ក��ងឆា�ំ េធៀបនឹងេគាលេដៅែដល

៨០%

ចំនួនសមិទក
� ម�ក�ង

បានកំណត់កងែផនការ MAP

-អងភាព កសហវ

ែផនការ MAP និង
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ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

្រតីមាសទី១

លម� ិត

51.1.1 ៥១.១.១.េរៀបចំកិច�្របជុំ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

សស ១. កិច�្របជុំ្របចាំែខតាម

កិច�្របជុំ្របចាំែខ្រត�វ

របាយការណ៍កិច�

កិច�្របជុំ្របចាំែខតាមដោន

សស ១. កិច�្របជុំ្របចាំែខ

សស ១. កិច�្របជុំ្របចាំែខ

សស ១. កិច�្របជុំ្របចាំែខ

របាយ

្របចាំែខតាមដោនវឌ្ឍន

ដោនវឌ្ឍនភាពៃនការអនុវត�

បានេរៀបចំ

្របជុំ្របចាំែខ

វឌ្ឍនភាពៃនការអនុវត�

តាមដោនវឌ្ឍនភាពៃនការ

តាមដោនវឌ្ឍនភាពៃនការ

តាមដោនវឌ្ឍនភាពៃនការ

ការណ៍កិច�

ភាពៃនការ

អនុវត�

ែផនការសកម�ភាពៃនការែក

(២០២០)

អនុវត�ែផនការសកម�ភាព

្របជុំ្របចាំែខ

ែផនការសកម�ភាពៃនការ

ទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��

អ.ហ.ក

ែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��

ែផនការសកម�ភាពៃនការ

សាធារណៈ ្រត�វបានេរៀបចំ

វត��សាធារណៈ (៥០%)

ែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគង

សកម�ភាពៃនការែក

សកម�ភាពៃនការែក

ៃនការែកទ្រមង់ការ

ហិរ��វត��សាធារណៈ

ទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��

ទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��

្រគប់្រគងហិរ��វត��សា

វត��

វត��

ធារណៈ ស្រមាប់ែខតុលា

សាធារណៈស្រមាប់ែខេម

សាធារណៈស្រមាប់ែខកក�

វ�ចិកា
� និងធ�� ្រត�វបានេរៀបចំ

សា, ឧសភា, និងមិថុនោ

ដោ, សីហា, និងក�� ្រត�វ

្រត�វបានេរៀបចំ

បានេរៀបចំ

ស្រមាប់ែខមករោ,

កុម�ៈ

និងមីនោ ្រត�វបានេរៀបចំ

51.1.2 ៥១.១.២.េរៀបចំរបាយ

អនុវត�ែផនការ

អនុវត�ែផនការ

សស ២. របាយការណ៍វឌ្ឍន

របាយការណ៍វឌ្ឍន

របាយការណ៍វឌ្ឍន

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

របាយការណ៍វឌ្ឍន

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

របាយការណ៍

ការណ៍វឌ្ឍនភាព្របចាំ្រតី

ភាព្របចាំ្រតីមាស និង្របចាំឆា�ំ

ភាព្រត�វបានេរៀបចំ

ភាពៃនការអនុវត�

្របចាំ្រតីមាសទី១ ៃនការ

្របចាំ្រតីមាសទី២ ៃនការ

ភាព្របចាំ្រតីមាសទី៣

្របចាំ្រតីមាសទី៤ និង

វឌ្ឍនភាពៃន

មាស និង្របចាំឆា�ំៃនការអនុ

ៃនការអនុវត�ែផនការសកម�ភាព

ទាន់េពលេវលា

GDAP

អនុវត�ែផនការសកម�ភាព

អនុវត�ែផនការសកម�ភាព

ៃនការអនុវត�ែផនការ

្របចាំឆា�ំៃនការអនុវត�

ការអនុវត�

វត�ែផនការសកម�ភាពែក

ែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��

(២០២០)

ែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគង

ែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគង

សកម�ភាពែកទ្រមង់ការ

ែផនការសកម�ភាពែក

GDAP

ទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��

សាធារណៈរបស់អគ�នោយកដោ�ន

ហិរ��វត��សាធារណៈរបស់

ហិរ��វត��សាធារណៈរបស់

្រគប់្រគងហិរ��វត��សា

ទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��

វត��សាធារណៈ របស់អគ�

្រត�វបានេរៀបចំ

អគ�នោយកដោ�ន្រត�វបាន

អគ�នោយកដោ�ន្រត�វបាន

ធារណៈរបស់អគ�នោយ កដ្ វត��សាធារណៈរបស់អគ�

េរៀបចំ

េរៀបចំ

ឋាន្រត�វបានេរៀបចំ

អ.ហ.ក

នោយកដោ�ន (៥០%)
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នោយកដោ�ន្រត�វបានេរៀបចំ

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

្រតីមាសទី១

លម� ិត

51.1.3 ៥១.១.១. ព្រងង
ឹ ឆន� ៈ

អ.រ.ជ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

បានេរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍន

របាយការណ៍វឌ្ឍន

របាយការណ៍វឌ្ឍន

សូចនោករទី១៖

សូចនោករទី២៖

សូចនោករទី៣៖

សូចនោករទី៤៖

កាល

កំែណទ្រមង់ភាពជោមា�ស់

ភាពៃនការអនុវត� GDAP ្របចាំ

ភាពៃនការអនុវត�

ភាពៃនការអនុវត�

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

បរ�េច�ទេល�

ការនិងការទទួលខុស្រត�វ

្រតីមាស ជូន អ គ ហ ទាន់េពល

GDAP ្របចាំ្រតីមាស GDAP ្របចាំ្រតីមាស

ៃនការអនុវត� GDAP

ៃនការអនុវត� GDAP

ៃនការអនុវត� GDAP

ៃនការអនុវត� GDAP

លិខិតែដល

េល�ភាពទាន់េពលេវលាៃន

េវលា។ (ពិន� : 0.5)

ជូន អ គ ហ ទាន់

្របចាំ្រតីមាស ្រត�វបាន

្របចាំ្រតីមាស ្រត�វបាន

្របចាំ្រតីមាស ្រត�វបាន

្របចាំ្រតីមាស ្រត�វបាន

បានេផ��

បានជូន អ គ ហ

ការផ�ល់របាយការណ៍វឌ្ឍន

ទាន់េពលេវលា

េពលេវលា យោ៉ងយូរ

េរៀបចំផ�ល់ជូន អ គ ហ

េរៀបចំផ�ល់ជូន អ គ ហ

េរៀបចំផ�ល់ជូន អ គ ហ

េរៀបចំផ�ល់ជូន អ គ ហ

របាយ

ភាពៃនការអនុវត� GDAP

ប៉ុែន� មានរបាយ

៥ ៃថ� បនោ�ប់ពីកាល

ទាន់េពលេវលា យោ៉ងយូរ

ទាន់េពលេវលា យោ៉ងយូរ

ទាន់េពលេវលា យោ៉ងយូរ

ទាន់េពលេវលា យោ៉ងយូរ

ការណ៍ជូន អ

្របចាំ្រតីមាស មក អ គ ហ។

ការណ៍ខ�ះ យោ៉ងយូរ

កំណត់ៃនកាលបរ�េច�

ក��ងអំឡ�ង ៥ ៃថ� បនោ�ប់ពី

ក��ងអំឡ�ង ៥ ៃថ� បនោ�ប់ពី

ក��ងអំឡ�ង ៥ ៃថ� បនោ�ប់ពី

ក��ងអំឡ�ង ៥ ៃថ� បនោ�ប់ពី

ទ។

កាលកំណត់ៃនកាលបរ�ច្

កាលកំណត់ៃនកាលបរ�ច្

កាលកំណត់ៃនកាលបរ�ច្

កាលកំណត់ៃនកាលបរ�ច្

េឆទ។

េឆទ។

េឆទ។

េឆទ។

៧ ៃថ� បនោ�ប់ពី
កាលកំណត់ៃន

គហ

កាលបរ�េច�ទ។

51.1.4 ៥១.១.២. ការវោយតៃម�

បានវោយតៃម�លទ�ផលសេ្រមច

ឆា�ំ២០២០ របាយ

ែផនការសកម�ភាព

សូចនោករទី១៖

សូចនោករទី២៖

សូចនោករទី៣៖

សូចនោករទី៤៖

របាយ

លទ�ផលៃនរបាយការណ៍

បានៃនរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

ការណ៍វឌ្ឍនភាពៃន

GDAP ២០២១

របាយការណ៍វឌ្បនភាព

របាយការណ៍វឌ្បនភាព

របាយការណ៍វឌ្បនភាព

របាយការណ៍វឌ្បនភាព

ការណ៍្របចាំ

វឌ្ឍនភាព ែដលសេ្រមច

្របចាំ្រតីមាស េល�ការអនុវត�

ការអនុវត�

ែដលបានដោក់ការអនុ ្របចាំ្រតីមាស ៃនអនុវត�

្របចាំ្រតីមាស ៃនអនុវត�

្របចាំ្រតីមាស ៃនអនុវត�

្របចាំ្រតីមាស ៃនអនុវត�

្រតីមាស

បានេល�ការអនុវត�

ែផនការសកម�ភាព GDAP

GDAP3-២០២០

វត�តាម្រតីមាស

ែផនការសកម�ភាព GDAP

២០២១ របស់អគ�នោយកដោ�នរត

្របចាំ្រតីមាស

នីមួយៗ ្រត�វបាន

នោគារជោតិ។

នីមួយៗ បានវោយ

្រត�តពិនិត្យនិងវោយ

(ពិន� : 0.5)

តៃម�ជោលទ�ផល

តៃម�ជោលទ�ផល

សេ្រមចបានល�

សេ្រមចបាន។

២០២១ របស់អគ�នោយកដ្
ឋានរតនោគារជោតិ

អ.រ.ជ

្របេស�រ។
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ែផនការសកម�ភាព GDAP ែផនការសកម�ភាព GDAP ែផនការសកម�ភាព GDAP ែផនការសកម�ភាព GDAP
ឆា�ំ២០២១ របស់អគ�

ឆា�ំ២០២១ របស់អគ�

ឆា�ំ២០២១ របស់អគ�

ឆា�ំ២០២១ របស់អគ�

នោយកដោ�នរតនោគារជោតិ

នោយកដោ�នរតនោគារជោតិ

នោយកដោ�នរតនោគារជោតិ

នោយកដោ�នរតនោគារជោតិ

្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យនិង

្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យនិង

្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យនិង

្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យនិង

វោយតៃម�ជោលទ�ផល

វោយតៃម�ជោលទ�ផល

វោយតៃម�ជោលទ�ផល

វោយតៃម�ជោលទ�ផល

សេ្រមចបាន។

សេ្រមចបាន។

សេ្រមចបាន។

សេ្រមចបាន។

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

្រតីមាសទី១

លម� ិត

51.1.5 ៥១.១.១.េរៀបចំរបាយ

-អ.ល.សា

សស ១.

សន� ត់៖ ជោមធ្យម

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

របាយការណ៍វឌ្ឍន

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

របាយការណ៍

ការណ៍វឌ្ឍនភាពៃនការអនុ

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពៃនការអនុ របាយការណ៍វឌ្ឍន

ភាពៃនការអនុវត�

ៃនការអនុវត� GDAP

ៃនការអនុវត� GDAP

ៃនការអនុវត� GDAP

ៃនការអនុវត� GDAP

វឌ្ឍនភាពៃន

វត� GDAP (3+2) ្របចាំ

វត� GDAP (3+2) ្របចាំ្រតីមាស

ភាពៃនការអនុវត�

GDAP (3+2) ្របចាំ

(3+2) ្របចាំ្រតីមាសទី១

(3+2) ្របចាំ្រតីមាសទី២

(3+2) ្របចាំ្រតីមាសទី៣

(3+2) ្របចាំ្រតីមាសទី៤

ការអនុវត�

្រតីមាស និង្របចាំឆា�ំ និង

និង្របចាំឆា�ំ របស់ GDPP ្រត�វ

GDAP (3+2)

្រតីមាស និង្របចាំឆា�ំ

របស់ GDPP ្រត�វបាន

របស់ GDPP ្រត�វបាន

របស់ GDPP ្រត�វបាន

និង្របចាំឆា�ំ របស់ GDPP

GDAP

្របចាំ្រតីមាស និង

របស់ GDPPែដលផ�

េរៀបចំ និងេផ��ជូន

េរៀបចំ និងេផ��ជូនអគហ

េរៀបចំ និងេផ��ជូនអគហ

្របចាំឆា�ំ របស់

ល់យោ៉ងយូរ ៥ៃថ�

អគហ

GDPP ្រត�វបានផ�

បនោ�ប់ពីកាលកំណត់

និង្របចាំឆា�ំ

្រត�វរោប់ថោមានភាព

របស់ GDPP

េផ��ជូន អគហ ឲ្យបានទាន់

បានេរៀបចំ

េពលេវលា

ល់ជូន អ.គ.ហ ១០
ៃថ�បនោ�ប់ពីកាល

្រត�វបានេរៀបចំ និងេផ��
ជូនអគហ

(3+2)
្របចាំ្រតីមាស

យឺតយោ៉វ

កំណត់
51.1.6 ៥១.១.១ េរៀប ចំ ចក�� វស
� ័យ
របស់ ្រកសួង េសដ�កិច� និង
ហិរ��វត��

51.1.7 ៥១.១.២. តាមដោន និង
េធ��ចំណោត់ថោ�ក់្របេភទឯក

អគ�

ចក�� វស
� ័យ របស់ ្រកសួង េសដ�កិច�

ពុំ មានទិន�ន័យ

េរៀបចំ ្រក�មការងោរ

ឯកសារ ទស្សនោទាន ្រត�វ

ពិនិត្យ េសចក�ី្រពាង

្រកសួង េសដ�កិច� និង េរៀបចំ និង អនុម័ត

បាន អនុម័តនិងែបង ែចក

ចក�� វ�ស័យ កសហវ

រួចរោល់ ក��ង ដំណោច់ ឆា
២០២១
�ំ

ហិរ��វត�� ្រត�វបាន

ភារកិច� ្រក�ម ការងោរ ក្រមិត ក្រមិត បេច�ក េទស

និង ឣច ដោក់ឱ្យ អនុវត�ចាប់ ពី ឆា�ំ

េរៀបចំ ឱ្យ រួចរោល់ ក��ង េរៀបចំ ចក�� វ�ស័យ

២០២២ តេទៅ

ដំណោច់ ឆា�២០២១
ំ

កសហវ

េលខោធិការដោ�ន ក និង ហិរ��វត�� ្រត�វបាន េរៀបចំ ឱ្យ
សហវ

អគ�

ចក�� វស
� ័យ របស់

ទស្សនោទាន ស្រមាប់ ការ

បេច�កេទស

េសចក�ី ្រពាងចក�� វស
� ័យ
កសហវ ្រត�វបាន ដោក់ ឆ� ង
ថោ�ក់ ដឹកនោំ និងដោក់
ឱ្យ អនុវត�

ចក�� វស
� ័យ
របស់
្រកសួង េសដ�
កិច� និង ហិរ��
វត��

បណ� សារស្រមាប់ការដោក់

បណ� សារសាធារ

ឯកសារេនៅក��ង

បណ� សារែដល្រត�វផ្សព�

បណ� សារែដល្រត�វផ្សព�

បណ� សារែដល្រត�វផ្សព�

បណ� សារែដល្រត�វផ្សព�

តភា�ប់េទៅ

េលខោធិការដោ�ន ក បងោ�ញជោ សាធារណៈក��ង

ណៈ្រត�វបានដោក់

េគហទំព័រនោយកដ្

ផ្សោយេនៅក��ង

ផ្សោយេនៅក��ង

ផ្សោយេនៅក��ង

ផ្សោយេនៅក��ងេគហទំព័រ

េគហទំព័រ

េគហទំព័រនោយកដោ�ន

ប��� លក��ងេគហទំព័រ ឋានមានចំនួន េក�ន

េគហទំព័រផ��វការរបស់

េគហទំព័រផ��វការរបស់

េគហទំព័រផ��វការរបស់

ផ��វការរបស់នោយកដោ�ន

AD.MEF.gov

ភាពខ�ស់ មុននឹងដោក់

បណ� សារ្រត�វបានេធ��

នោយកដោ�នបណ� សារ េឡ�ង

នោយកដោ�នបណ� សារ្រត�វ

នោយកដោ�នបណ� សារ្រត�វ

នោយកដោ�នបណ� សារ្រត�វ

បណ� សារ្រត�វបានេធ��ចំ

.kh

ប��� លក��ងេគហ ទំព័រ

ចំណោត់ថោ�ក់រួចរោល់

េដ�ម្បីជោ្របេយោជន៍

បានេធ��ចំណោត់ថោ�ក់

បានេធ��ចំណោត់ថោ�ក់

បានេធ��ចំណោត់ថោ�ក់

ណោត់ថោ�ក់

សារ ែដលមានេវទយិត

នោយកដោ�នបណ� សារ

សហវ

ដល់អ�ក្រសាវ្រជោវ
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េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

51.1.8 ៥១.១.៣.េរៀបចំទ្រមង់ថ�ីៃន
របាយការណ៍ឌ្ឍនភាព
្របចាំែខ ្រតីមាស និង្របចាំ

អគ�

ទ្រមង់របាយការណ៍ថ�ី្រត�វបាន

េលខោធិការដោ�ន ក េរៀបចំនិងដោក់ឱ្យអនុវត�

របាយការណ៍គំរូថ�ី

របាយការណ៍

្រត�វបានេរៀបចំ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

សិក្សោនិងកំណត់

េរៀបចំទ្រមង់

ត្រម�វការ

របាយការណ៍ថ�ីនិងដោក់

សហវ

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង
ទ្រមង់ថ�ី

ឱ្យអនុវត�

ឆា�ំ
51.1.9 ៥១.១.៤.សិក្សោនិងវោយ
តៃម�េល�ការអនុវត�ទ្រមង់ថ�ី
ៃនរបាយការណ៍សមិទក
� ម�

អគ�

របាយការណ៍សិក្សោេល�ការអនុ

របាយការណ៍

របាយការណ៍

របាយការណ៍្រត�វបាន

េលខោធិការដោ�ន ក វត�ទ្រមង់ថ�ីៃន
សហវ

ស្រមាប់បូកសរុបរោយ

របាយការណ៍

េរៀបចំេគារពជូនថោ�ក់ដឹកនោំ

របាយការណ៍សមិទក
� ម�្រត�វបាន

អគ�េលខោធិការដោ�ន

េរៀបចំ

ការណ៍ជូនទីស�ីការគណៈ
រដ�ម�ន� ី

51.1.10 ៥១.១.៥.សិក្សោ និងេរៀបចំ
ែកលម�លំហូរឯកសារៃផ�ក�ង
អគ�េលខោធិការដោ�ន

51.1.11 ៥១.១.១ ភាពទាន់េពល
េវលាៃនការផ�ល់របាយ
ការណ៍វឌ្ឍនភាពៃនការអនុ
វត� GDAP ្របចាំ្រតីមាស

អគ�

ដំេណ�រការលំហូរឯកសារៃផ�ក�ង

េលខោធិការដោ�ន ក អគ�េលខោធិការដោ�ន្រត�វសិក្សោ

ឯកសារលទ�ផល

ឯកសារសិក្សោលំហូរ

ឯកសារស� ីពីលំហូរឯកសារៃផ�ក�ង

ឯកសារស� ីពី

សិក្សោ

ឯកសារ

អគ�េលខោធិការដោ�ន្រត�វបានេរៀបចំ

ការសិក្សោ

សហវ

វសហ

លំហូរឯកសារ

សស ១.

មិនទាន់មាន

េគាលការណ៍

របាយការណ៍វឌ្ឍន

របាយការណ៍វឌ្ឍន

របាយការណ៍វឌ្ឍន

របាយការណ៍វឌ្ឍន

របាយ

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពៃន

ែណនោំ េល�ការ

ភាពៃនការអនុវត�

ភាពៃនការអនុវត�

ភាពៃនការអនុវត�

ភាពៃនការអនុវត�

ការណ៍

ការអនុវត� GDAP ្របចាំ្រតី

កំណត់ការផ�ល់ជូន

GDAP ្របចាំ្រតីមាស ១ GDAP ្របចាំ្រតីមាស ១ GDAP ្របចាំ្រតីមាស ១ GDAP ្របចាំ្រតីមាស ១ វឌ្ឍនភាព

មាស ្រត�វបាន្របគល់ទាន់

របាយការណ៍វឌ្ឍន

េពលេវលា

ភាបរបស់ អគហ

្រត�វបាន្របគល់ទាន់
េពលេវលា

្រត�វបាន្របគល់ទាន់
េពលេវលា

្រត�វបាន្របគល់ទាន់
េពលេវលា

្រត�វបាន្របគល់ទាន់
េពលេវលា

ៃនការអនុ
វត� GDAP
្របចាំ្រតី

51.1.12
51.1.13
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េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

51.2

៥១.២. កសាងសមត�ភាព

-FMWG

១. យន� ការការងោរក��ងការ

១. យន� ការការងោរ

ស្រមាប់អនុវត�កម� វ�ធីែក

-អគ�.ថវ�កា

្រគប់្រគងការផោ�ស់ប�រ្រត�វបានបន�

ក��ងការ្រគប់្រគងការ

ទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��

-អគ�.រតនោគារជោតិ

អនុវត�ពី្រគប់តួអង�ពាក់ព័ន�

ផោ�ស់ប�រ្រត�វបានបន�

វត��សាធារណៈ ដំណោក់

-្រកសួង-សា�ប័ន

២. ម�ន� ីរោជការៃន្រកសួង -សា�ប័ន

អនុវត�ពី្រគប់តួអង�

កាលទី៤

- អគ�. កសហវ
- ្រកសួងមុខងោរសា

51.2

51.2

51.2

បែន� មេទៀត ទទួលបានការ

ពាក់ព័ន�

យល់ដឹងអំពី ្របព័ន� FMIS

២. ម�ន� ីរោជការៃន

ធារណៈ

្រកសួង-សា�ប័ន

- វ�ទ្យោសា�នេសដ�កិច�

បែន� មេទៀត ទទួល

វ.ស.ហ

សច ៤.

សន� ត៖

បានការយល់ដឹងអំពី
ការអនុវត�េ្រប�ប

្រកសួង

ភាគរយៃនការសេ្រមចបានការ

ការអនុវត�ែផនការ

េធៀបនឹងែផនការ

សា�ប័ន

អនុវត�ែផនការសកម�ភាព MAP

សកម�ភាព MAP

ែដលបានកំណត់ក�ង

និង GDAP ្របចាំឆា�ំ ែដលមាន

និង GDAP ឆា�ំ

ែផនការសកម�ភាព

ការពាក់ព័ន�នឹងការបណ�ះ បណ្

២០១៩ ែដលមាន

MAP និង GDAP

តាល/អភិវឌ្ឍន៍សមត�ភាព

ការពាក់ព័ន�នឹងការ

្របចាំឆា�ំ ែដលមាន

សច ៥.

ែផនការយុទសា
� �ស�

ែផនការយុទសា
� �ស�

កសាងែផនការយុទសា
� �ស� និង

អភិវឌ្ឍសមត�ភាព

និងែផនការ

ែផនការសកម�ភាពអភិវឌ្ឍសមត�

ក��ង្រកបខណ�កម� វ�ធី

សកម�ភាពអភិវឌ្ឍ

ភាពក��ង្រកបខណ�កម� វ�ធីែក

ែកទ្រមង់ហិរ��វត��

សមត�ភាពរយៈេពល

ទ្រមង់ហិរ��វត��សាធារណៈរយៈ

សាធារណៈ

េពល ៥ ឆា�ំ ភា�ប់ជោមួយនឹង

(ដំណោក់កាលទី៣)

ទី ៤) ភា�ប់ជោមួយនឹង

ចំនួនកម� វ�ធីសិក្សោេល�ជំនោញជោ

វ�ធីបណ� ះបណោ
� ល

កម� វ�ធីសិក្សោជោ

សារវន� (Certification

រយៈេពលមធ្យម េល� Certification

សច ៦.

program)

វ.ស.ហ មានកម�

៥ មុខជំនោញ៖

៥ ឆា�ំ (ដំណោក់កាល
លក�ណៈសម្បត�ិៃន

program៖

១. រជ�េទយ្យបុេរ

១. មានកម� វ�ធីសិក្សោ

្របទាន

ច្បាស់លាស់ េដោយ
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ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

51.2

អគ�េលខោធិការ

សច ៧.

មិនធា�ប់េរៀបចំ

ដោ�នរដ�សភា និង្រពឺទ្ ចំនួនសិកា�សាលាែចករ�ែលកបទ
ធសភា

កសហវ

្រតីមាសទី១

ឯកសារ
អំណះ

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

្រតីមាសទី៤

សូចនោករទី១៖ ព្រងឹង

សូចនោករទី២៖ បន�

សូចនោករទី៣៖ បន�

សូចនោករទី៤៖ បន�

លិខិតពី

អំណោង

ចំនួនសិកា�សាលា
ែចករ�ែលកបទ

ពិេសាធន៍អំពីកម� វ�ធីែកទ្រមង់ការ

ពិេសាធន៍អំពីកម� វ�ធី

្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ

ែកទ្រមង់ការ

ស្រមាប់សាប័ននីតិប្ប�តិ
អគ�េលខោធិការដោ�ន សច ៨.

51.2

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

្រគប់្រគងហិរ�វត
មិនទាន់មានយន� ការ ទស្សនោទានស� ីពី

កសាង្រកបខណ�្រគប់្រគង

្រកបខណ�្រគប់្រគង

បុគ�លិកពាក់ព័ន�នឹងការ

បុគ�លិកពាក់ព័ន�នឹង

្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ

ការ្រគប់្រគងហិរ��
វត��សាធារណៈ

51.2.1 ៥១.២.១.បន� ព្រងឹងសមត�
ភាព ម�ន� ីជំនោញៃន្រកសួង
សា�ប័ន ពាក់ព័ន� អំពីការ
អនុវត�ថ វ�កាកម� វ�ធី។

អ.រ.ជ

ម�ន� ីជំនោញៃន្រកសួង សា�ប័ន

្រគ�បេងោ�លបានបណ្ ្រគ�បេងោ�លចូលរួម

ពាក់ព័ន�មានសមត�ភាព្រគប់

តុះបណោ
� លមុខ

ការបណ�ះបណោ
� ល

សមត�ភាពម�ន� ី ជំនោញ

ព្រងឹងសមត�ភាពម�ន� ី

ព្រងឹងសមត�ភាពម�ន� ី

ព្រងឹងសមត�ភាពម�ន� ី

្រកសួង សា�

្រគាន់ក�ងការអនុវត�ថ វកា
� តាមកម�

ជំនោញែដលពាក់

មុខជំនោញែដលពាក់

ៃន្រកសួង សា�ប័ន ែដល

ជំនោញ ៃន្រកសួង សា�ប័ន

ជំនោញ ៃន្រកសួង សា�ប័ន

ជំនោញ ៃន្រកសួង សា�ប័ន

ប័ន អង�ភាព

វ�ធី្របកបេដោយស័ក�ិសិទភា
� ព

ព័ន�េទៅនឹងសមត�កិច� ព័ន�េទៅនឹងសមត�កិច�

អនុវត�ថ វ�កាកម� វ�ធី េដោយ

ែដលអនុវត�ថ វ�កាកម� វ�ធី

ែដលអនុវត�ថ វ�កាកម� វ�ធី

ែដលអនុវត�ថ វ�កាកម� វ�ធី

ែដលេស� �សុំ

និង្របសិទិភា
� ព។

របស់អគ�នោយកដោ�ន របស់អគ�នោយកដោ�ន

្រត�វបណ�ះបណោ
� លបែន� មឱ េដោយ្រត�វបណ�ះបណោ
� ល

េដោយ្រត�វបណ�ះបណោ
� ល

េដោយ្រត�វបណ�ះបណោ
� ល

អេ�� �ញ្រគ�

រតនោគារជោតិ ជូនមន្ រតនោគារជោតិ តាម

◌្យ្រសបតាមឯកសារគតិ

បែន� មឱ្យ្រសបតាមឯក

បែន� មឱ្យ្រសបតាមឯក

បែន� មឱ្យ្រសបតាមឯក

បេងោ�លពី

សារគតិយុត�ថ�ីៗ ែដល

សារគតិយុត�ថ�ីៗ ែដល

សារគតិយុត�ថ�ីៗ ែដល

អគ�នោយកដ្

(ពិន� : 1)

្រតីជំនោញៃន្រកសួង

ការេស� �សុំពី្រកសួង ស្ យុត�ថ�ីៗ ែដលបានេធ��
ថោប័ន និង វ�ទ្យោ

បច��ប្បន� ភាព ពាក់ព័ន�េទៅ

បានេធ��បច��ប្បន� ភាព ពាក់

បានេធ��បច��ប្បន� ភាព ពាក់

បានេធ��បច��ប្បន� ភាព ពាក់

ឋានរតនោគា

្របកបេដោយ

សា�នេសដ�កិច�និង

នឹងសមត�កិច�របស់អគ�

ព័ន�េទៅនឹងសមត�កិច�

ព័ន�េទៅនឹងសមត�កិច�

ព័ន�េទៅនឹងសមត�កិច�

រជោតិ។

ស័ក�ិសិទភា
� ព និង

ហិរ��វត��។

នោយកដោ�នរតនោគារជោតិ។ របស់អគ�នោយកដោ�នរត

របស់អគ�នោយកដោ�នរត

របស់អគ�នោយកដោ�នរត

នោគារជោតិ។

នោគារជោតិ។

សា�ប័ន

្របសិទិភា
� ព។

នោគារជោតិ។
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េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

51.2.2 ៥១.២.១. េរៀបចំសិកា�
សាលាស� ីពីការេរៀបចំ
ែផនការយុទសា
� �ស� ថវ�កា

អគ�

សិកា�សាលាស� ីពីការេរៀបចំ

� �ស� ថវ�កាឆា�ំ
េលខោធិការដោ�ន ក ែផនការយុទសា
សហវ

ឆា�ំ២០២២-២០២៤ របស់
្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

បានេរៀបចំកិច�្របជុំ

ចំនួនដងៃនការ

សិកា�សាលា ១ដង្រត�វបាន

របាយការណ៍

ជោមួយអង�ភាព

េរៀបចំសិកា�សាលា

េរៀបចំ

លទ�ផល

២០២២-២០២៤ របស់ កសហវ. ថវ�កាៃន កសហវ.
្រត�វបានេរៀបចំ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

ក��ងមួយឆា�ំ

សិកា�សាលា

េដ�ម្បីេរៀបចំ
ែផនការយុទសា
� �ស�
ថវ�កា ២០២១២០២៣

51.2.3 ៥១.២.២. េរៀបចំសិកា�
សាលាស� ីពី ការេរៀបចំ
គេ្រមាងចំណូល-ចំណោយ

អគ�

សិកា�សាលាស� ីពីការេរៀបចំ

បានេរៀបចំកិច�្របជុំ

ចំនួនដងៃនការ

សិកា�សាលា ១ដង្រត�វបាន

របាយការណ៍

ជោមួយអង�ភាព

េរៀបចំសិកា�សាលា

េរៀបចំ

លទ�ផល

្របចាំឆា�ំ២០២២ របស់

ថវ�កាៃន កសហវ.

ក��ងមួយឆា�ំ

កសហវ. ្រត�វបានេរៀបចំ

េដ�ម្បីេរៀបចំគេ្រមាង

េលខោធិការដោ�ន ក គេ្រមាងចំណូល-ចំណោយថវ�កា
សហវ

ថវ�កា្របចាំឆា�ំ ២០២២
របស់្រកសួងេសដ�កិច�និង

ចំណូល-ចំណោយ

ហិរ��វត��

ថវ�កា្របចាំឆា�ំ ២០២១

51.2.4 ៥១.២.៣. ព្រងឹងសមត�
ភាពជំនោញេដ�ម្បីគាំ្រទកម�
វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគង

អគ�

ម�ន� ីរោជការមានស��ប្រតចាប់

េលខោធិការដោ�ន ក ពី បរ���ប្រតរងចុះេ្រកាមចំនួន
សហវ

៦០នោក់ បានចូលរួមការ បណ�ះ

មិនមានទិន�ន័យ

ចំនួនសិកា�កាមែដល

សិកា�សាលា

្របជុំក្រមិតបេច�កេទស

េ្រត�មឯកសារនិងេម

្របជុំជោមួយ្រគ�បេងោ�ល

ចូលរួមវគ�បណ� ះបណ្ ជោមួយ វ�ទ្យោសា�ន

េរៀនស្រមាប់េរៀបចំវគ�បណ្ និង្រក�មការងោរស្រមប

តាល

តុះបណោ
� ល

េសដ�កិច�និងហិរ��វត��

ហិរ��វត��សាធារណៈដល់មន្

បណោ
� ល

េល�ការេរៀបចំវគ�បណ� ះ

្រតីែដលមានស��ប្រតទាប

វគ�ខ�ីៗ

បណោ
� ល
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វគ�បណ�ះបណោ
� ល្រត�វបាន របាយការណ៍
េរៀបចំស្រមាប់ម�ន� ី៦០នោក់ វឌ្ឍន៍ភាព

ស្រម�លេរៀបចំវគ�

ការ ចូលរួមវគ�

បណ� ះបណោ
� ល

បណ� ះបណ្
តាល

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

្រតីមាសទី១

លម� ិត

51.2.5 ៥១.២.៤.បេង��ន្របសិទ �
ភាពការ្រគប់្រគងធនធាន

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

អគ�េលខោធិការ

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យម�ន� ីរោជ

បានផ្សព�ផ្សោយ

ចំនួនអង�ភាពែដល

User Interface ្រត�វ

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យមន្ ្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យមន្ ្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យមន្ របាយការណ៍

ដោ�ន កសហវ

ការ ្រត�វបានព្រងីក វ�សាលភាព

្របព័ន�្រគប់្រគង

េ្រប�្របាស់្របព័ន�

បានសិក្សោ និងកំណត់

្រតីរោជការ ្រត�វបានព្រងីក

្រតីរោជការ ្រត�វបានព្រងីក

្រតីរោជការ ្រត�វបានព្រងីក

វឌ្ឍន៍ភាព

ដល់អង�ភាពថោ�ក់កណោ
� លក��ង

ទិន�ន័យម�ន� ីរោជការ

្រគប់្រគងទិន�ន័យម�ន� ី សិទិេ� ្រប�្របាស់

វ�សាលភាព

វ�សាលភាព

វ�សាលភាពចំនួន

្របព័ន�

ទីស�ីការ្រកសួង

ដល់អង�ភាពថោ�ក់

រោជការ

ចំនួន០២អង�ភាព

ចំនួន ០២អង�ភាព

០២អង�ភាព

្រគប់្រគង

មនុស្សែបបព័ត៌មានវ�ទ្យោ

51.2.6 ៥១.២.៥.េរៀបចំ្រកបខណ�

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

អង�ភាព

រោជការ
ទិន�ន័យស្រមាប់ការ

េសចក�ី្រពាងបឋម ៃន

ឯកសារេសចក�ី្រពាងចុង

ឯកសា

ការងោរែកទ្រមង់ហិរ��វត��

្រសាវ្រជោវស្រមាប់

តាក់ែតង្រកបខណ�គុណ

្រកបខណ�គុណវុឌ្ឍិ្រក�ម

េ្រកាយៃន្រកបខណ�គុណ

រេសចក�ី

ការងោរែកទ្រមង់ហិរ��វត��

សាធារណៈតាម្រកសួង -

ការតាក់ែតង្រកបខណ�

វុឌ្ឍិ្រក�មការងោរែក

ការងោរែកទ្រមង់ការ

វុឌ្ឍិ្រក�មការងោរែក

្រពាងចុង

សាធារណៈតាម្រកសួង -

សា�ប័ន្រត�វបានេរៀបចំ

គុណវុឌ្ឍិ្រក�ម

ទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��

្រគប់្រគងហិរ��វត��សា

ទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��

េ្រកាយ្រកប

ការងោរែកទ្រមង់ការ

វត��សាធារណៈ តាម

ធារណៈ តាម្រកសួងសា�ប័

វត��សាធារណៈ តាម

ខណ�គុណ

្រគប់្រគងហិរ��វត��

្រកសួង-សា�ប័ន

នជំនោញ ្រត�វបានេរៀបចំ

្រកសួង-សា�ប័នជំនោញ

វុឌ្ឍិ្រក�ម

សាធារណៈ តាម្រកសួង-ស្ ជំនោញ ្រត�វបាន

កិច�្របជុ/ំ សិកា�សាលា

្រត�វបានេរៀបចំ

ការងោរ

ថោប័ន

ពិេ្រគាះេយោបល់េល�េសចក្ ឯកសារេសចក�ី្រពាងចុង

ែកទ្រមង់កា

តី្រពាងបឋមេនះ

្រគប់្រគង

ដោ�ន កសហវ

្រកបខណ�គុណវុឌ្ឍិស្រមាប់្រក�ម

ទិន�ន័យម�ន� ី

ឯកសារវ�ធីសា�ស�

គុណវុឌ្ឍិស្រមាប់្រក�ម

អគ�េលខោធិការ

មូលដោ�នចំនួន ១៦

មិនមានទិន�ន័យ

ឯកសារ

សា�ប័ន

ជំនោញ ្រត�វបានេរៀបចំ

្រសាវ្រជោវ្របមូល

េ្រកាយៃន

្រត�វបានេរៀបចំចំនួន ១ ដង ្រកបខណ�គុណវុឌ្ឍិ្រក�ម

ហិរ��វត��សា

ការងោរែកទ្រមង់ការ

ធារណៈតាម

្រគប់្រគងហិរ��វត��

្រកសួង-សា�

សាធារណៈ តាម្រកសួង-ស្ ប័ន
ថោប័ន
ជំនោញ ្រត�វបានអនុម័ត
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ជំនោញ

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

51.2.7 ៥១.២.៦. កសាងសមត�
ភាពែផ�កបេច�ក វ�ទ្យោ

អគ�េលខោធិការ

ម�ន� ី ៃននោយកដោ�នបេច�ក វទ
� ្យោ

ដោ�ន កសហវ

ព័ត៌មាន ជូនម�ន� ី ៃន

ពុំទាន់បានសិក្សោ

វគ�បណ�ះបណោ
� ល

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណោង

ម�ន� ី ៃននោយកដោ�នបេច�ក

ម�ន� ី ៃននោយកដោ�ន

ស��ប្រត

ព័ត៌មាន បានទទួលការបណ�ះ

វ�ទ្យោព័ត៌មានចំនួនយោ៉ង

បេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មានចំនួន

ប��ក់

បណោ
� លព្រងឹងសមត�ភាពបែន� ម

តិច ៥រូប បានទទួលការ

យោ៉ងតិច ៦រូប បានទទួល

ការបណ�ះ
បណោ
� ល

នោយកដោ�ន

ែផ�ក HCIP Transmission និង

បណ� ះបណោ
� លេល�

ការបណ�ះបណោ
� លេល�

បេច�ក វ�ទ្យោ ៃនអគ�

Professional SCRUM

Professional SCRUM

HCIP Transmition

េលខោធិការដោ�ន េដ�ម្បី

អំណះ

Developer (PSD)

Developer (PSD)

្រទ្រទង់ដល់ការអភិវឌ្ឍ

ស្រមាប់្រគប់្រគងការ

និងព្រងឹងបណោ
� ញតភា�ប់

អភិវឌ្ឍកម� វ�ធីបេច�ក វ�ទ្យោ

ស្រមាប់្របព័ន� NRMIS

ព័ត៌មាននោនោ

និង្របព័ន�េផ្សងៗេទៀត

51.2.8 ៥១.២.៧. េរៀបចំវគ�
បណ� ះបណោ
� លស� ីពីការងោរ
បណ� សារ
ដល់ម�ន� ីបេងោ�ល ៃនអង�
ភាពថវ�កាេ្រកាមឱវោទ្រកសួង

អគ�

ម�ន� ីបេងោ�ល្រគប់អង�ភាពថវ�កា

េលខោធិការដោ�ន ក ្រត�វបានទទួលការ
សហវ

ម�ន� ីបេងោ�ល្រគប់

របាយការណ៍ស�ីពីការ

វគ�បណ�ះបណោ
� លចំនួន

របាយ

អង�ភាពថវ�កាបាន

េរៀបចំវគ�បណ� ះ

០២ៃថ� ដល់ម�ន� ីបេងោ�ល

ការណ៍ភា�ប់

បណ� ះបណោ
� លស� ីពីការងោរបណ្

យល់ដង
� លដល់ម�ន� ី
ឹ ពីកិច�ការងោរ បណោ

របស់

ណសារ

បណ� សារបែន� មេទៀត បេងោ�លៃនអង�ភាព

អង�ភាពថវ�កា កសហវ

ថវ�កា

(េនៅទីស�ីការ្រកសួង)
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ជូន

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

្រតីមាសទី១

លម� ិត

51.2.9 ៥១.២.១. ែផនការយុទ �

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

ែផនការយុទសា
� �ស� ស� ីពីការក

ែផនការយុទសា
� �ស�

ែផនការយុទសា
� �ស�

េសចក�ី្រពាងឯកសារស� ីពី

ែផនការយុទសា
� �ស� ស� ីពី

ែផនការយុទសា
� �ស� ស� ីពី

ែផនការយុទសា
� �ស� ស� ីពី

- ឯកសារ

សា�ស� ស� ីពីការកសាងនិង

សាងនិងអភិវឌ្ឍសមត�ភាព ក��ង

អភិវឌ្ឍសមត�ភាព

និងែផនការ

ែផន ការយុទសា
� �ស� ក

ការ

ការ

ការ

ែផនការ

អភិវឌ្ឍ

្រកបខ័ណ�កម� វ�ធីែកទ្រមង់ ការ

ក��ង្រកបខណ�កម� វ�ធី

សកម�ភាពអភិវឌ្ឍ

សាងនិង

កសាងនិងអភិវឌ្ឍសមត�

កសាងនិងអភិវឌ្ឍសមត�

យុទសា
� �ស�

សមត�ភាព ក��ង្រកបខ័ណ�

្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ

ែកទ្រមង់ហិរ��វត��

សមត�ភាពរយៈេពល

ភាព

ភាព

ភាព

និងែផនការ

កម� វ�ធីែកទ្រមង់ ការ្រគប់្រគង

ដំណោក់កាលទី៤ ្រត�វបានេរៀបចំ

សាធារណៈ

ក��ង្រកបខណ�កម� វ�ធីែក

ក��ង្រកបខណ�កម� វ�ធីែក

ក��ង្រកបខណ�កម� វ�ធីែក

សកម�ភាព

ហិរ��វត��សាធារណៈ

េបាះពុម� និង ផ្សព�ផ្សោយ

(ដំណោក់កាលទី៣)

ទ្រមង់ការ

ទ្រមង់ការ

ទ្រមង់ការ

អភិវឌ្ឍ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សា

សមត�ភាព

ធារណៈ

ផ��វការ

ដំណោក់កាលទី៤ ្រត�វបាន

វសហ

៥ ឆា�ំ (ដំណោក់កាល

អភិវឌ្ឍសមត�ភាព ក��ង
្រកបខណ�

ទី ៤) ភា�ប់ជោមួយនឹង កម� វ�ធីែកទ្រមង់ការ ្រគប់
Certificate

កសាងនិងអភិវឌ្ឍសមត�

្រគង់ការ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សា

្រគប់្រគងហិរ��វត��សា

ធារណៈ

អនុម័ត

Program ្រត�វបាន

ដោក់ឱ្យអនុវត� េរៀបចំេបាះ

េរៀបចំ និងផ្សព�ផ្សោយ ធារណៈ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សា
ធារណៈ

ដំណោក់កាលទី ៤ ្រត�វបាន ដំណោក់កាលទី ៤ ្រត�វបាន ដំណោក់កាលទី ៤ ្រត�វបាន - របាយ

ពុម� និង ផ្សព�ផ្សោយស� ីពីការ

ដំណោក់កាលទី៤ (២០២១- េរៀប ចំេបាះពុម� និង

េរៀបចំ ផ្សព�ផ្សោយម�ន� ី

េរៀបចំ

ការណ៍

េ្រប�្របាស់ជូន ម�ន� ី្រកសួង

២០២៥) ្រត�វបានអនុម័ត

ផ្សព�ផ្សោយ

ថោ�ក់េខត�

ផ្សព�ផ្សោយម�ន� ីថោ�ក់េខត�

េរៀបចំសិកា�

ជូនម�ន� ី្រកសួងសា�នប័

(៣េខត�រួមគា�) ចំនួន ១

(៣េខត�

សលា

នថោ�ក់

ដង

រូមគា�) ចំនួន ២ ដង

ផ្សព�ផ្សោយ

និង

សា�នប័នថោ�ក់កណោ
� ល និង

ដោក់ឱ្យអនុវត�

ម�ន� ីថោ�ក់េខត�

កណោ
� ល
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េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

្រតីមាសទី១

លម� ិត

51.2.10 ៥១.២.២. េរៀបចំឯកសារ

វសហ

ឯកសារកម� វធ
� ីសិក្សោស្រមាប់មន្

មិនទាន់មាន

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

របាយការណ៍

ឯកសារទស្សនទានស� ីពី

ក្រមងសំណួរ និងកម� វធ
� ី

ចុះសិក្សោ្រសាវ្រជោវ និង

ឯកសារកម� វធ
� ីសិក្សោ

- របាយ

ការ

ចុះសិក្សោ្រសាវ្រជោវ និង

អភិវឌ្ឍ

ស្រមាប់ ម�ន� ី្រគប់្រគង

ការណ៍្របជុំ

សិក្សោ្រសាវ្រជោវនិងអភិវឌ្ឍ

្រតី្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ

ពិេ្រគាះេយោបល់េល�

កម� វ�ធីសិក្សោស្រមាប់ម�ន� ី

ថោ�ក់េ្រកាមជោតិស្រមាប់ ឆា�ំ

ការេរៀបចំឯកសារកម� េរៀបចំសិក្សោ្រសាវ្រជោវ

អភិវឌ្ឍកម� វ�ធីសិក្សោ

កម� វ�ធីសិក្សោស្រមាប់ ម�ន� ី

ហិរ��វត��សាធារណៈថោ�ក់

ពិេ្រគាះ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារ

២០២២-២០២៥ ្រត�វបាន

វ�ធីសិក្សោស្រមាប់ មន្ និង

ស្រមាប់ម�ន� ី

្រគប់្រគងហិរ��វត��សា

េ្រកាមជោតិស្រមាប់ ឆា�ំ

េយោបល់េល�

ណៈថោ�ក់េ្រកាម

េរៀបចំសិក្សោ្រសាវ្រជោវ និង

្រតី្រគប់្រគងហិរ��

អភិវឌ្ឍកម� វ�ធីសិក្សោ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សា

ធារណៈ

២០២២-២០២៥ ្រត�វ

ការេរៀបចំកម�

ជោតិស្រមាប់ ឆា�ំ២០២២-

អភិវឌ្ឍ

វត��សាធារណៈថោ�ក់

ស្រមាប់

ធារណៈ

ថោ�ក់េ្រកាមជោតិស្រមាប់ ឆា�ំ បាន្របជុំពិភាក្សោ និង

េ្រកាមជោតិស្រមាប់

ម�ន� ី្រគប់្រគងហិរ��វត��

ថោ�ក់េ្រកាមជោតិស្រមាប់ ឆា�ំ ២០២២-២០២៥ ចំនួន

ឆា�ំ២០២២-២០២៥

សាធារណៈថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

២០២២-២០២៥

ស្រមាប់ ឆា�ំ២០២២-

្រត�វបានេរៀបចំ

២០២៥

៣ េខត� ្រត�វបានអនុវត�
និង េរៀបចំជោរបាយការណ៍

វ�ធីសិក្សោ

េរៀបចំជោរបាយការណ៍
ដោក់ជូនថោ�ក់ ដឹកនោំ វសហ
និង ដោក់្របជុំពិេ្រគាះ

២០២៥

េយោបល់ជោមួយអគ�

្រត�វបានេរៀបចំ

នោយកដោ�នហិរ��វត��រដ�
បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ និង
អគ�នោយកដោ�នពាក់ព័ន�

51.2.11 ៥១.២.៣. េរៀបចំឯកសារ
ទស្សនោទាន
ស� ីពី ការសិក្សោលទ�ភាព

វសហ

សស ៤.
កសារទស្សនោទានស� ីពី ការ
សិក្សោ លទ�ភាព

មិនទាន់មាន

ឯកសារទស្សនោទាន

ធាតុចូលពាក់ព័ន�នឹងការ

ឯកសារទស្សនោទានស� ីពី

ឯកសារទស្សនោទានស� ីពី

- ឯកសារទ

ស� ីពី ការ

សិក្សោលទ�ភាព ៃនការ

ការ

ការ

ស្សនោទាន

បែន� មជំនោញ

សិក្សោលទ�ភាព ៃនការ

សិក្សោ លទ�ភាព ៃនការ

- របាយោ

បែន� ម

បែន� ម

ការណ៍្របជុំ

ជំនោញបេច�កេទស

ជំនោញបេច�កេទស

ពិេ្រគាះ

ស្រមាប់ម�ន� ី

េយោបល់

សិក្សោលទ�ភាព ៃន

ៃនការបែន� ម

ៃនការបែន� មជំនោញបេច�កេទស

ការបែន� ម

ជំនោញបេច�កេទសស្រមាប់

ស្រមាប់

ជំនោញបេច�កេទស

ម�ន� ីទទួល

ម�ន� ីទទួលបន�� កការងោរស� ិតិ

ស្រមាប់

បន�� កការងោរស� ិតិហិរ��វត��រដ្

ហិរ��វត��

ម�ន� ីទទួលបន�� ក

រដោ�ភិបាល ្រត�វបាន

ទទួលបន�� កការងោរស� ិតិ

ទទួលបន�� កការងោរស� ិតិ

ឋាភិបាល

រដោ�ភិបាល ្រត�វបានេរៀបចំ

ការងោរស� ិតិ

្រសាវ្រជោវ

ហិរ��វត��

ហិរ��វត��

ហិរ��វត��រដោ�ភិបាល

និងចង្រកងជោឯកសារ

រដោ�ភិបាល ្រត�វបាន

រដោ�ភិបាល ្រត�វបាន្របជុំ

េរៀបចំជោ

ពិេ្រគាះ

េសចក�ី្រពាងបឋម

េយោបល់ជោមួយអគ�

បេច�កេទសស្រមាប់ម�ន� ី

-

្រត�វបាន
េរៀបចំ

ទទួល
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បន�� កការងោរស� ិតិហិរ��វត�� ស្រមាប់ម�ន� ី

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

្រតីមាសទី១

លម� ិត

51.2.12 ៥១.២.៤. េរៀបចំែផនការ
បណ� ះបណោ
� ល
និង វ�្រកឹតការេល�ជំនោញ
ស្រមាប់ការ
្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារ
ណៈឆា�ំ ២០២២

វសហ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

សស ៥.

ែផនការបណ�ះ

របាយការណ៍ស�ីពី ការ េសចក�ី្រពាងក្រមង

េរៀបចំលិខិត េស� �សុំទិន�ន័យ កិច�្របជុំពិេ្រគាះេយោបល់

របាយការណ៍លទ�ផលៃន

របាយ

ែផនការបណ�ះបណោ
� លនិង វ�ក្

បណោ
� លនិង វ�្រកឹត

េរៀបចំ

សំណួរស� ីពី

ត្រម�វ ការបណ� ះបណោ
� ល

េល�

ការ

ការណ៍ស�ីពី

រ�តការ

ការ ឆា�ំ ២០២១

ត្រម�វការបណ�ះបណោ
� ល

ពី្រកសួង

លទ�ផលៃនការ្របមូល

្របមូលទិន�ន័យអំពីត្រម�វ

ការេរៀបចំ

ស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍកម� វ�ធី

សា�ប័ន ្រគឹះសា�នសាធារ

ទិន�ន័យ

ការ

ែផនការ

េល�ជំនោញស្រមាប់ការ្រគប់្រគង
ហិរ��វត��សាធារណៈឆា�ំ ២០២២
្រត�វ

ែផនការបណ� ះបណ្
តាលនិង
វ�្រកឹតការេល�ជំនោញ

និង

ណៈ

អំពីត្រម�វការបណ�ះ

បណ� ះបណោ
� លនិង វ�្រកឹត

បណ� ះ

ស្រមាប់

ត្រម�វការបណ�ះបណោ
� ល

រដ�បាល និង េរៀបចំលទ�

បណោ
� លនិង

ការ ឆា�ំ

បណោ
� លនិង

ស្រមាប់ចូលរួមអនុវត�កម�

បានេរៀបចំ និងដោក់ជូនថោ�ក់

ការ្រគប់្រគងហិរ��វត�� េល�

ផលៃន

វ�្រកឹតការ ឆា�ំ ២០២២

២០២២ ្រត�វបានែកលម�

វ�្រកឹតការ ឆា�ំ

វ�ធីែកទ្រមង់

ដឹកនោំ កសហវ េដ�ម្បីពិនិត្យស

សាធារណៈឆា�ំ

ជំនោញស្រមាប់ការ

ការ្របមូលទិន�ន័យអំពី

ជោមួយ

និងេធ��ឣទិភាវូបនីយកម�

២០២២

ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សា

េ្រមច

២០២២ ្រត�វ

្រគប់្រគង

ត្រម�វការ

្រកសួង សា�ប័ន ្រគឹះសា�ន

្រសបតាម

ធារណៈ

បានេរៀបចំ និង ដោក់

ហិរ��វត��សាធារណៈ្រត�វ

បណ� ះបណោ
� លនិង វ�្រកឹត

សាធារណៈរដ�បាល និង

ធនធានហិរ��វត��គាំ្រទ

ដំណោក់កាលទី ៣

ជូនថោ�ក់

បានេធ��

ការ ឆា�ំ

អគ�នោយកដោ�នពាក់ព័ន� ៃន ្របចាំឆា�ំ

ដឹកនោំ កសហវ ពិ

បច��ប្បន� កម� េដោយ េផោ�ត

២០២២ ្រត�វបានវ�ភាគ

កសហវ ្រត�វបានេរៀបចំ

និត្យសេ្រមច

េល�

និង

ែផនការ

្របធានបទៃនការ បណ� ះ

េរៀប ចំជោរបាយការណ៍

បណ� ះបណោ
� លនិង វ�្រកឹត

បណោ
� ល

បឋម

ការ ឆា�ំ ២០២២ ដោក់ជូន
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២០២២ និងេរៀបចំជោ

ពាក់ព័ន�នឹងការ អនុវត�

ថោ�ក់ដឹកនោំ

យទសា�ស

កសហវ ពិនិត្យសេ្រមច

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

51.2.13 ៥១.២.៥. េរៀបចំវគ�បណ�ះ

វសហ

សស ៦.

ម�ន� ីរោជការចំនួន

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

ម�ន� ីរោជការចំនួន

- េរៀបចំសិកា�សាលា

វគ�បណ�ះបណោ
� លស� ីពី

វគ�បណ�ះបណោ
� លស� ីពី

- ប�� ីេឈា�ះ

បណោ
� ល

ម�ន� ីរោជការចំនួន ៣២០ នោក់ ៃន ៣០០

៣២០ នោក់

ពិេ្រគាះ

ជំនោញ

ជំនោញ

ម�ន� ីរោជការ

ស� ីពី ជំនោញបេច�កេទស

កសហវ និង្រកសួងសា�ប័ន

នោក់ ៃនកសហវ

ៃនកសហវនិង

េយោបល់ស�ីពី កម� វ�ធីនិង

បេច�កេទសេល�ការ

បេច�កេទសេល�ការ

ែដលបាន

េល�ការ

ទទួលបាន

និង្រកសួង

្រកសួង សា�ប័ន

ឯកសារ

្រគប់្រគង

្រគប់្រគង

ចុះេឈា�ះចូល

្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារ

ការបណ�ះបណោ
� លស� ីពី ជំនោញ

សា�ប័ន បានចុះ

បានចុះេឈា�ះចូល

បេ្រង�នេល�មុខ វ�ជោ�ចាំបាច់ ហិរ��វត��សាធារណៈ ្រត�វ

ហិរ��វត��សាធារណៈ ្រត�វ

េរៀន

ណៈ ជូន

បេច�កេទសេល�ការ្រគប់្រគង

េឈា�ះចូល

េរៀន វ គ�

ស្រមាប់វគ�បណ� ះ

បាន

បាន

- ប�� ីេឈា�ះ

ម�ន� ីរោជការៃនកសហវ និង

ហិរ��វត��

េរៀនវគ�បណ� ះ

បណ� ះបណោ
� លស� ីពី

បណោ
� លស� ីពី

េរៀបចំស្រមាប់ម�ន� ីរោជការ េរៀបចំស្រមាប់ម�ន� ីរោជការ ម�ន� ីរោជការ

្រកសួង

សាធារណៈ

បណោ
� លស� ីពី

ជំនោញ

ជំនោញបេច�កេទសេល�ការ

របស់

របស់

ែដលបាន

សា�ប័ន េដ�ម្បីចូលរួមអនុ

ជំនោញបេច�កេទស

បេច�កេទសេល�ការ

្រគប់្រគងហិរ��វត�� េដោយ

្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��

្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��

្របឡងជោប់

វត�ការងោរ

េល�ការ

្រគប់្រគង

ែផ�ក

វត��

វត��

សា�ពរ

ែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��

្រគប់្រគងហិរ��វត��

ហិរ��វត��សាធារណៈ

េល�ឯកសារគតិយុត�េទ�បេធ�� និង្រកសួងសា�ប័ន ចំនួន

និង្រកសួងសា�ប័ន ចំនួន

- របាយ

វត��

សាធារណៈ េនៅឆា�ំ

បច��ប្បន� កម�ថ�ីៗ និងយុទ �

១០៦

១០៨

ការណ៍លទ�

សាធារណៈ ដំណោក់កាលទី

២០២០

សិកា�កាម ៨០%

សា�ស� ថ�ី

នោក់ និងមានសិកា�កាម

នោក់ និងមានសិកា�កាម

ផល

បានប�� ប់

របស់រោជរដោ�ភិបាល

៨០%

៨០%

ៃនការវោយ

េដោយេជោគជយ
័

'- េរៀបចំវគ�បណ� ះ

បានប�� ប់េដោយេជោគជយ
បានប�� ប់េដោយេជោគជយ
តៃម�វគ�
័
័

៣

និងមាន

បណោ
� លស� ីពី
ជំនោញបេចកេទសេល�ការ
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េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

51.2.14 ៥១.២.៦. េរៀបចំវគ�បណ�ះ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

សស ៧.

ម�ន� ីរោជការចំនួន

ម�ន� ីរោជការទទួល

កម� វធ
� លនិង
� ីបណ� ះបណោ

វគ�បណ�ះបណោ
� លស� ីពី

វគ�បណ�ះបណោ
� លស� ីពី

- របាយ

បណោ
� ល

ម�ន� ីរោជការទទួលបន�� កការងោរ

២៧៤ នោក់ ៃនរដ�

បន�� កការងោរ

ឯកសារ បណ� ះបណោ
� ល

នីតិ វ�ធី

នីតិ វ�ធី

ការណ៍លទ�

ស� ីពី នីតិ វ�ធី្រគប់្រគង ្រទព្យ

្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ� និង

បាលរោជធានី

្រគប់្រគង្រទព្យ

ស� ីពី នីតិ វ�ធី

្រគប់្រគង ្រទព្យសម្បត�ិរដ�

្រគប់្រគង ្រទព្យសម្បត�ិរដ�

ផល

សម្បត�ិរដ�

្រគប់្រគង ចំណូលមិនែមនសារេព� េខត� មន� ីរជំនោញ

សម្បត�ិរដ� និង

្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ�

និង

និងការ

និង ការ្រគប់្រគងចំណូល

ពន� ចំនួន ១៥០ នោក់ េនៅមន� ីរ

និងរដ�បាល្រក�ង

្រគប់្រគងចំណូលមិន

និងការ

ការ្រគប់្រគងចំណូលមិន

្រគប់្រគងចំណូលមិន

មិនែមន

អង�ភាពជំនោញ

្រស�ក ៃនេខត�

ែមនសារេព�ពន�

្រគប់្រគងចំណូលមិន

ែមន

ែមនសារេព�

សារេព�ពន� ស្រមាប់ថោ�ក់

និង រដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

ចំនួន ២ បានចូល

ចំនួន ១៥០ នោក់

ែមនសារ-

សារេព�ពន� ចំនួន ១ វគ�

ពន� ចំនួន ១ វគ� ្រត�វបាន

ដឹក នោំ ម�ន� ី

ទទួលបានការបណ�ះបណោ
� លស� ី

រួមវគ�បណ�ះ

េនៅមន� ីរ អង�ភាព

េព�ពន� ្រត�វបានេធ��

្រត�វបាន

េរៀបចំ

រោជការ មន� ីរអង�ភាពជំនោញ

ពី នីតិ វ�ធី្រគប់្រគង

បណោ
� លស� ីពី នីតិ

ជំនោញ និង

បច��ប្បន� កម�

េរៀបចំស្រមាប់ម�ន� ីរោជ

ស្រមាប់ម�ន� ីរោជការចំនួន

្រទព្យសម្បត�ិរដ� និងការ្រគប់

វ�ធី្រគប់្រគង្រទព្យ

រដ�បាលថោ�ក់េ្រកាម

ការចំនួន

្រគងចំណូលមិនែមនសារេព�ពន�

សម្បត�ិរដ� និង ការ

ជោតិ ទទួលបានការ

៧៥ នោក់ ៃនមន� ីរអង�ភាព

នោក់ ៃនមន� ីរអង�ភាព

្រគប់្រគងចំណូល

បណ� ះបណោ
� ល ស� ីពី

ជំនោញ

ជំនោញ និង

និង រដ�បាល ្រក�ង-្រស�ក

រដ�បាល ្រក�ង-្រស�កៃន

្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិ

ៃនេខត�

េខត�ចំនួន ១

រដ� និង ការ្រគប់្រគង

ចំនួន ១

វសហ

និង
រដ�បាល្រក�ង-្រស�ក ៃន
េខត�ចំនួន ២

មិនែមនសារេព�ពន�

-

នីតិ វ�ធី

ៃនការេរៀបចំ

៧៥

ចំណូល
51.2.15 ៥១.២.៧. េរៀបចំវគ�បណ្

វសហ

វគ�បណ� ះបណោ
� លពីចំងោយតាម

មិនទាន់មាន

មិនែមនសារេព�ពន
វគ�បណ� ះបណោ
� លពី

ឯកសារទស្សនោទាន និង

េស� �សុំេគាលការណ៍

វគ�បណ� ះបណោ
� លពីចំ

- របាយ

តុះបណោ
� លពីចំងោយតាម

្របព័ន�អនឡោញសាកល្បង្រត�វ

ចំងោយតាម្របព័ន�

េ្រគាងេមេរៀន ស្រមាប់ការ ស្រមាប់កិច�សហការ និង

ងោយតាម្របព័ន�អន

ការណ៍លទ�

្របព័ន�អនឡោញជូនមន� ីរ

បានេរៀបចំជូនមន� ីរេសដ�កិច�

អនឡោញសាកល្បង

េរៀបចំវគ�បណ� ះបណោ
� ល

អនុវត�វគ�បណ�ះបណោ
� ល

ឡោញសាកល្បងជូនមន� ីរ

ផលៃនការ

េសដ�កិច�និងហិរ��វត��

និងហិរ��វត�� ចំនួន ១េខត�

្រត�វបានេរៀបចំជូន

ពីចំងោយតាម្របព័ន�អន

្រត�វបានេរៀបចំ

េសដ�កិច�និងហិរ��វត��

េរៀបចំ

មន� ីរេសដ�កិច�និង

ឡោញ ្រត�វបានេរៀបចំ

សាកល្បងចំនួន ១ េខត�

ហិរ��វត�� ចំនួន ១េខត�

ទំព័រ171

ចំនួន ១េខត�្រត�វបានេរៀបចំ

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

្រតីមាសទី១

លម� ិត

51.2.16 ៥១.២.៨. េរៀបចំកម� វធ
� ី

វសហ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

សស ៨.

្រគ�បេងោ�ល ចំនួន

ម�ន� ីរោជការ ៃនក

សិកា�សាលាពីចំងោយតាម

សិកា�សាលាពីចំងោយតាម

សិកា�សាលាពីចំងោយតាម

- របាយ

បណ� ះបណោ
� លពាក់ព័ន�

ម�ន� ីរោជការ ៃនកសហវ ្រកសួង

៣៦ នោក់បានចូល

សហវ្រកសួងសា�ប័ន

្របព័ន�អនឡោញស� ីពី វ�ធី

្របព័ន� អនឡោញស� ីពី ការ

្របព័ន�អនឡោញស� ីពី ការ

ការណ៍លទ�

នឹងការវ�ភាគ ការេរៀបចំ

សា�ប័ន និង្រគ�បេងោ�លចំនួន ១០០ រួមវគ�បណ�ះ
នោក់ ទទួល បានការបណ� ះ

និងការអនុវត�ថ វ�កាក��ង វ�

បណោ
� លេនៅឆា�ំ
២០២០

និង ្រគ�បេងោ�លចំនួន សា�ស� ស្រមប ស្រម�ល

អនុវត�ការ បណ�ះបណោ
� ល ែចករ�ែលកបទពិេសាធ

១០០ នោក់ ទទួល

្របកបេដោយ្របសិទិភា
� ព

ជំនោញជោ្រគ�បេងោ�ល

របស់្របេទសសឹងប
� ូ រ�ក�ង

បានការបណ�ះ

(Effective Facilitation

(TOT

ការជ្រម�ញលទ�ផលថវ�កា

ស័យសាធារណៈ ការ

បណោ
� លនិងចំេណះដឹង ពាក់ព័ន�

េរៀបចំកម� វ�ធី ឯកសារ សមា�

នឹងការវ�ភាគ ការេរៀបចំ និង

បណោ
� លនិងចំេណះ

Skills)្រត�វបានេរៀបចំ

Implementation) ្រត�វ

(Executive Seminar:

រៈ និង វ�ធីសា�ស� បណ�ះបណ្

ការអនុវត�ថ វ�កាក��ង វ�ស័យសា

ដឹងពាក់ព័ន�នឹងការ

ស្រមាប់្រគ�បេងោ�ល

បានេរៀបចំស្រមាប់្រគ�

Singapore's

តាលនិង វ�្រកិការ បទ

ធារណៈ ការេរៀបចំកម� វ�ធី ឯក

វ�ភាគ ការេរៀបចំ និង

របស់កសហវ ចំនួន ២៥

បេងោ�លរបស់កសហវ

Experience in

ពិេសាធន៍្របេទសសឹងប
� ុ រ�

សារ សមា�រ និង វ�ធីសា�ស� បណ� ះ

ការអនុវត�ថ វ�កា

នោក់

ចំនួន ២៥ នោក់

Enhancing Budgetary

បណោ
� លនិង វ�្រកិតការ បទ

ក��ង វ�ស័យសាធារណៈ

ពិេសាធន៍្របេទសសឹងប
� ុ រ�

ផលៃនការ
េរៀបចំ

Outcomes) ្រត�វបាន

ការ េរៀបចំកម� វ�ធី

េរៀបចំ ស្រមាប់ថោ�ក់ដឹកនោំ

ឯកសារ សមា�រ និង

្រគប់្រកសួង សា�ប័ន ចំនួន

វ�ធីសា�ស� បណ�ះ

១៥០ នោក់

បណោ
� លនិង វ�្រកិតការ
បទពិេសាធន៍្របេទស
សឹងប
� ុ រ�
51.2.17 ៥១.២.៩. ការេរៀបចំវគ�

វសហ

វគ�បណ�ះបណោ
� លដល់ទីកែន� ង

មិនទាន់មាន

វគ�បណ�ះបណោ
� ល

ឯកសារទស្សនោទាន និង

េស� �សុំេគាលការណ៍

វគ�បណ�ះបណោ
� លដល់ទី

របាយការណ៍លទ�ផលស� ីពី - របាយ

បណ� ះបណោ
� លដល់ទី

ការងោរជូនម�ន� ីទទួលបន�� ក

ដល់ទីកែន� ងការងោរ

េ្រគាងេមេរៀន ស្រមាប់ការ ស្រមាប់កិច�សហការ និង

កែន� ងជូនម�ន� ីរោជការ

កែន� ងការងោរជូនម�ន� ី

្រគប់្រគងហិរ��វត��របស់មន� ីរ

ជូនម�ន� ីទទួលបន�� ក

េរៀបចំវគ�បណ� ះបណោ
� ល

អនុវត�វគ�បណ�ះបណោ
� ល

ទួលបន�� ក្រគប់្រគងហិរ��

តាលដល់ទីកែន� ង ្រត�វ

ផលៃនការ

ទទួលបន�� ក្រគប់្រគងហិរ��

ជំនោញរោជធានីេខត� សាកល្បង

្រគប់្រគងហិរ��វត��

ដល់ទីកែន� ង ្រត�វេរៀបចំ

្រត�វបានេរៀបចំ

វត�� ចំនួន ៣ េខត� ្រត�វ

បានេរៀបចំ

េរៀបចំ

វត��របស់មន� ីរជំនោញរោជ

ចំនួន ៣ េខត� ្រត�វបានេរៀបចំ

របស់មន� ីរជំនោញរោជ

ធានីេខត� សាកល្បង ចំនួន
៣ េខត�

ធានីេខត� សាកល្បង
ចំនួន៣ េខត� ្រត�វ
បានេរៀបចំ
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បានេរៀបចំ

ការេរៀបចំវគ�បណ�ះបណ្

ការណ៍លទ�

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

្រតីមាសទី១

លម� ិត

51.2.18 ៥១.២.១០. េរៀបចំវោយ

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

សស ១០.

លទ�ផលៃនការវោយ

របាយការណ៍ស�ីពី

េសចក�ី្រពាងក្រមង

ការវោយតៃម�អំពី្របសិទ �

ការវោយតៃម�អំពី្របសិទ �

របាយការណ៍លទ�ផលៃន

- របាយ

តៃម�្របសិទភា
� ពៃនការ

របាយការណ៍ស�ីពី ការវោយតៃម�

តៃម�អំពី្របសិទភា
� ព

ការវោយ តៃម�អំពី

សំណួរស� ីពីការវោយតៃម�

ភាពៃន

ភាពៃន

ការ

ការណ៍លទ�

បណ� ះបណោ
� ល េល�

អំពី្របសិទភា
� ពៃនការបណ�ះ

ៃនការ

្របសិទភា
� ពៃនការ

អំពី្របសិទភា
� ពៃន

ការបណ�ះបណោ
� ល តាម

ការបណ�ះបណោ
� ល តាម

វោយ តៃម�្របសិទភា
� ពៃនការ ផល

សិកា�កាមែដលបានចូលរួម

បណោ
� ល េល�សិកា�កាមែដល

បណ� ះបណោ
� លេល�

បណ� ះបណោ
� ល េល�

ការ បណ� ះបណោ
� ល េល�

្របព័ន�

្របព័ន�

បណ� ះបណោ
� លេល�សិកា�

វគ�បណ�ះបណោ
� លស� ីពី

បានចូលរួមវគ�បណ� ះបណោ
� លស� ី

សិកា�កាមែដលបាន

សិកា�កាមែដលបាន

សិកា�កាម ែដលបានចូល

អនឡោញ េល�សិកា�កាម

អនឡោញ េល�សិកា�កាម

កាម

ជំនោញបេច�កេទសេល�ការ

ពី ជំនោញបេច�កេទសេល�ការ

ចូលរួម វគ�បណ� ះ

ចូលរួម វគ� បណ�ះ

រួមវគ�បណ�ះ-

ែដលបាន

ែដលបាន

ែដលបានចូលរួមវគ�បណ�ះ- ្របសិទភា
� ព

្រគប់្រគងហិរ��វត��

្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ឆា�ំ បណោ
� លស� ីពី

បណោ
� លស� ីពី ជំនោញ

បណោ
� លស� ីពី ជំនោញ

ចូលរួមវគ�បណ�ះ

ចូលរួមវគ�បណ�ះ

បណោ
� លស� ីពី ជំនោញ

ៃន ការ

សាធារណៈ ឆា�ំ ២០១៩

២០១៩ ្រត�វបានេរៀបចំ និងពិនិត្ ជំនោញបេច�ក

បេច�ក េទសេល�ការ

បេច�កេទស េល�ការ

បណោ
� លស� ីពី

បណោ
� លស� ីពី

បេច�កេទស

បណ� ះ

យ សេ្រមចេដោយថោ�ក់ដឹកនោំ ក

េទសេល�ការ ្រគប់

្រគប់្រគងហិរ��វត��

្រគប់្រគងហិរ��វត�� ឆា�ំ

ជំនោញបេច�កេទសេល�ការ

ជំនោញបេច�កេទសេល�ការ

េល�ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��

បណោ
� ល

សហវ

្រគងហិរ��វត��

សាធារណៈ ឆា�ំ

២០១៩ ្រត�វបានេរៀបចំ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សា

្រគប់្រគងហិរ��វត��សា

សាធារណៈ ឆា�ំ ២០១៩

សាធារណៈ ឆា�ំ

២០១៩្រត�វ បាន

និងពិេ្រគាះ េយោបល់

ធារណៈ ឆា�ំ

ធារណៈ ឆា�ំ

្រត�វបាន

២០១៨

េរៀបចំ និងពិនិត្យ

ក្រមិតៃផ�ក�ង

២០១៩ េល�កទី ១ ចំនួន

២០១៩ េល�កទី ២ ចំនួន

េរៀបចំ និងដោក់ជូនថោ�ក់

សេ្រមចេដោយថោ�ក់

វសហ

៤០០

៤០០

ដឹកនោំ

ដឹកនោំ កសហវ

នោក់ ្រត�វបានេរៀបចំ

នោក់ ្រត�វបានេរៀបចំ

កសហវ ពិនិត្យ សេ្រមច

សស ១១.

របាយការណ៍្របចាំ

២៥ % ៃនែផនការបណ�ះ

៣០ % ៃនែផនការបណ�ះ- ២៥ % ៃនែផនការបណ�ះ- របាយ

ែផនការបណ�ះបណោ
� ល

អនុវត�ែផនការបណ� ះបណោ
� ល

្រតីមាស និង្របចាំឆា�ំ

បណោ
� លនិង វ�្រកឹតការ ឆា�ំ

បណោ
� លនិង វ�្រកឹតការ ឆា�ំ

បណោ
� លនិង វ�្រកឹតការ ឆា�ំ

ការណ៍្របចាំ

និង វ�្រកឹតការ ្របចាំឆា�ំ

និង វ�្រកឹតការ ្របចាំឆា�ំ ២០២១

២០២១ របស់

២០២១ ្រត�វបានអនុវត�

២០២១ ្រត�វបានអនុវត�

២០២១ ្រត�វបានអនុវត�

្រតីមាស

២០២១ េដ�ម្បីចូលរួមអនុ

យោ៉ងេហាចណោស់សេ្រមចបាន

នោយកដោ�នបណ�ះ

វត�កម� វ�ធីែកទ្រមង់ការ

៨០%

បណោ
� ល

51.2.19 ៥១.២.១១. អនុវត�

្រគប់្រគងហិរ��វត��

វសហ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

វសហ

ៃនការវោយ
តៃម�

និង្របចាំឆា�ំ
២០២១

និង វ�្រកឹតការ ៃនវសហ

សាធារណៈ

របស់
នោយកដោ�ន
បណ� ះ
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េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

51.2.20 ៥១.២.២. អនុវត�ែផន

វសហ

ការសកម�ភាព្របចាំឆា�ំ

សស ២.

មិនទាន់មាន

អនុវត�ែផនការសកម�ភាព្របចាំឆា�ំ

GDAP2021 េដ�ម្បីចូលរួម

GDAP2021 យោ៉ងេហាច

អនុវត�កម� វ�ធីែកទ្រមង់ ការ

ណោស់សេ្រមចបាន៨០%

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

របាយការណ៍្របចាំ

យោ៉ងេហាចណោស់៨០%

យោ៉ងេហាចណោស់៨០%

យោ៉ងេហាចណោស់៨០%

យោ៉ងេហាចណោស់៨០%

របាយ

្រតីមាស និង្របចាំឆា�ំ

ៃនការអនុវត�សកម�ភាព

ៃនការអនុវត�សកម�ភាព

ៃនការអនុវត�សកម�ភាព

ៃនការអនុវត�សកម�ភាព

ការណ៍្របចាំ

២០២១

ចាំ្រតីមាសទី១ សេ្រមចបាន ចាំ្រតីមាសទី២ សេ្រមច

ចាំ្រតីមាសទី៣ សេ្រមច

ចាំ្រតីមាសទី៤ សេ្រមចបាន ្រតីមាស និង

បាន

បាន

្របចាំឆា�ំ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារ

២០២១

ណៈ
51.2.21 ៥១.២.១ បច��ប្បន� កម�

សស ១. បច��ប្បន� កម�ក្រមង

លិខិតបទដោ�នគតិ

បច��ប្បន� កម�ក្រមង

លិខិតបទដោ�នគតិយុត�

្រគប់គន� ីៃនក្រមងស្រមង់

្រគប់គន� ីៃនក្រមងស្រមង់

ក្រមងស្រមង់្រត�វបានែក

ក្រមងស្រមង់បទប្ប��ត�

ស្រមង់

យុត�

ស្រមង់

ពាក់ព័ន�្រត�វបាន្របមូល ,

្រត�វបានពិនិត្យេផ��ងផោ�ត់

្រត�វបានពិនិត្យេផ��ងផោ�ត់

លម�រចនោ ស្រមាប់េបាះពុម� ក្រមង

គតិយុត�ពាក់ព័ន�ពន� ដោរ

បទប្ប��ត�គតិយុត�ពាក់ព័ន�ពន�

ពាក់ព័ន�្រត�វបាន

បទប្ប��ត�គតិយុត�

ចំណោត់ថោ�ក់គតិយុត�្រត�វ

្រគប់ទិដ�ភាពក្រមិតែផ�ក

អនុម័ត្រគប់ទិដ�ភាព

ស្រមង់បទប្

ដោរ្រត�វបានេរៀបចំចង្រកង

្របមូល,

ពាក់ព័ន�ពន� ដោរ

បានេរៀបចំ និងអត�បទ

ជំនោញៃន លកន

ក្រមិតថោ�ក់ដឹកនោំ លកន

ប��ត�

រួចរោល់ ស្រមាប់

ចំណោត់ថោ�ក់គតិ

ស្រមាប់េបាះពុម�

ៃនលិខិតបទដោ�នគតិយុត�

គតិយុត�ពាក់

េបាះពុម�

យុត�្រត�វបានេរៀបចំ

្រត�វបានវោយចម�ង

ព័ន�ពន� ដោរ

ក. នីតិកម�

និងអត�បទៃនលិខិត
បទដោ�នគតិយុត�្រត�វ
បានវោយចម�ង
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បច��ប្បន� កម�

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

51.2.22 ៥១.២.២ េរៀបចំមគ�េទសក៍

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

សស ២. ខ�ឹមសារមគ�េទសក៏

េសចក�ី្រពាង

េសចក�ី្រពាងចុង

សិក្សោ ្រសាវ្រជោវ និង

រចនោសម�័ន�ប�ង់្រត�វបាន

េសចក�ី្រពាងខ�ឹមសារ

ខ�ឹមសារមគ�េទសក៏នីតិ

េសចក�ី្រពាង

នីតិសា�ស� នីតិ វ�ជោ�ពាក់ព័ន�

នីតិសា�ស� នីតិ វ�ជោ� ្រត�វបានពិនិត្

មគ�េទសក៍

េ្រកាយ

្របមូលឯកសារ

េរៀបចំែផ�កេល�ឯកសារ

មគ�េទសក៍នីតិសា�ស� នីតិ

សា�ស� នីតិ វ�ជោ� ្រត�វបាន

មគ�េទសក៍

នីតិកម�ចំណូល

យនិងែកស្រម�លេដោយឯកឧត�ម

នីតិសា�ស� នីតិ វ�ជោ�

្រសាវ្រជោវ

វ�ជោ�្រត�វបានតាក់ែតងេទៅ

ពិនិត្យនិងែកស្រម�ល

នីតិសា�ស�

អនុរដ�េលខោធិការ និងជោ

ពាក់ព័ន�

តាមរចនោសម�័ន�ប�ង់

េដោយឯកឧត�ម

នីតិ វ�ជោ�ពាក់

្របធានេលខោធិការដោ�ន្រក�ម

នីតិកម�ចំណូល ្រត�វ

អនុរដ�េលខោធិការ និងជោ

ព័ន�

្របឹក្សោនីតិកម�

ពិនិត្យ និងែក

្របធានេលខោធិការដោ�ន

នីតិកម�

ស្រម�លេដោយ

្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

ចំណូល

េសចក�ី្រពាងខ�ឹមសារ

ខ�ឹមសារមគ�េទសក៏នីតិ

េសចក�ី្រពាង

េរៀបចំែផ�កេល�ឯកសារ

មគ�េទសក៍នីតិសា�ស� នីតិ

សា�ស� នីតិ វ�ជោ� ្រត�វបាន

មគ�េទសក៍

្រសាវ្រជោវ

វជោ
� � ្រត�វបានតាក់ែតងេទៅ

ពិនិត្យនិងែកស្រម�ល

នីតិសា�ស�

តាមរចនោសម�័ន�ប�ង់

េដោយឯកឧត�ម

នីតិ វ�ជោ�ពាក់

ក. នីតិកម�

ឯកឧត�មអនុរដ�
េលខោធិការ និងជោ
្របធាន
េលខោធិការដោ�ន
្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

51.2.23 ៥១.២.៣ េរៀបចំមគ�េទសក៍

សស ៣. ខ�ឹមសារមគ�េទសក៏

េសចក�ី្រពាង

េសចក�ី្រពាងចុង

សិក្សោ ្រសាវ្រជោវ និង

នីតិសា�ស� នីតិ វ�ជោ�ពាក់ព័ន�

នីតិសា�ស� នីតិ វ�ជោ� ្រត�វបានពិនិត្

មគ�េទសក៍

េ្រកាយ

្របមូលឯកសារ

នីតិកម�ចំណោយ

យនិងែកស្រម�លេដោយឯកឧត�ម

នីតិសា�ស� នីតិ វជោ
� �

អនុរដ�េលខោធិការ និងជោ

ពាក់ព័ន�

្របធានេលខោធិការដោ�ន្រក�ម

នីតិកម�ចំណោយ

អនុរដ�េលខោធិការ និងជោ

ព័ន�

្របឹក្សោនីតិកម�

្រត�វពិនិត្យ និងែក

្របធានេលខោធិការដោ�ន

នីតិកម�

ស្រម�លេដោយ

្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

ចំណោយ

ក. នីតិកម�

ឯកឧត�មអនុរដ�
េលខោធិការ និងជោ
្របធាន
េលខោធិការដោ�ន
្រកម្របឹក្សោនីតិកម�
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រចនោសម�័ន�ប�ង់្រត�វបាន

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

51.2.24 ៥១.២.៤ េរៀបចំសទា�នុ

ក. នីតិកម�

្រកម ស្រមាប់្រកសួងេសដ�

សស ៤. េមពាក្យៃនសទា�នុ្រកម
ស្រមាប់្រកសួងេសដ�កិច�និង

កិច�និងហិរ��វត��

ហិរ��វត�� ្រត�វបានពិនិត្យសេ្រមច
ក្រមិតថោ�ក់ដឹកនោំ លកន

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ប�� ីេមពាក្យ ៃនសទ្ ស្រមង់េមពាក្យ ៃន

សិក្សោ ្រសាវ្រជោវ និង

េរៀបចំប�� ីេមពាក្យ ក្រមិត ប�� ីបេច�កសព�បឋម ្រត�វ

ទានុ្រកម ្រត�វបាន

្របមូលឯកសារ

ម�ន� ីបេច�កេទស

សទា�នុ្រកម

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

្របមូលចង្រកង និង

បានពិនិត្យក្រមិត្របធាន

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

ប�� ីបេច�កសព� (េមពាក្យ) ប�� ីេមពាក្យ
្រត�វបានពិនិត្យសេ្រមច

ៃន

ែផ�ក

ក្រមិតថោ�ក់ដឹកនោំ លកន

សទា�នុ្រកម

ខ�ឺមសារមគ�េទសក៍នីតិកម�

េសចក�ី្រពាងខ�ឹមសារមគ�

េសចក�ី្រពាង

្រត�វបានតាក់ែតង្រសប

េទសក៏នីតិកម�្រត�វបាន

ខ�ឹមសារ

តាមរចនោសម�័ន�

ពិនិត្យ ែកស្រម�ល និង

មគ�េទសក៍

មាតិកានុ្រកម

េផ��ងផោ�ត់ក្រមិតថោ�ក់

នីតិកម�

្រត�វបានពិនិត្យ អនុ
ម័តក្រមិតថោ�ក់
ដឹកនោំ លកន

51.2.25 ៥១.២.៥ េរៀបចំ

ក. នីតិកម�

មគ�េទសក៍នីតិកម�

សស ៥. េសចក�ី្រពាងខ�ឹមសារ

េសចក�ី្រពាង

េសចក�ី្រពាងចុង

សិក្សោ ្រសាវ្រជោវ និង

មគ�េទសក៏

មគ�េទសក៍

េ្រកាយ

្របមូលឯកសារ

រចនោសម�័ន�មាតិកានុ្រកម
្រត�វបានេរៀបចំ

នីតិកម�្រត�វបានពិនិត្យ ែកស្រម�ល នីតិកម� ្រត�វបានពិនិ
និងេផ��ងផោ�ត់ក្រមិតថោ�ក់ដឹកនោំ

ត្យ េផ��ងផោ�ត់ និង

លកន

អនុម័ត្រគប់ទិដ�ភាព

ដឹកនោំ លកន

ក្រមិតថោ�ក់ដឹកនោំ
លកន
51.2.26 ៥១.២.៦ េរៀបចំេគហទំព័រ

សស ៦. េគហទំព័រ្រក�ម្របឹក្សោ

េគហទំព័រ្រក�ម

របាយការណ៍វឌ្ឍន

េគហទំព័រ្រក�ម្របឹក្សោនីតិ

េគហទំព័រ្រក�ម្របឹក្សោនីតិ

តំណភា�ប់

្រក�ម្របឹក្សោ

នីតិកម� ្រត�វបានេរៀបចំនិងដោក់ឱ្

្របឹក្សោនីតិកម� ្រត�វ

ភាពៃនការេរៀបចំេគ

កម�បឋម

កម� ្រត�វបានេរៀបចំនិង

េទៅកាន់

នីតិកម�

យដំេណ�រការ

បានេរៀបចំជោេគហ

ហទំព័រ

ដោក់ឱ្យដំេណ�រការ

េគហទំព័រ

ទំព័របឋម

្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

្រក�ម្របឹក្សោ

េគារពជូនថោ�ក់ដឹកនោំ

នីតិកម�

ក. នីតិកម�

្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�
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េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

51.2.27 ៥១.២.៧ េរៀបចំកម� វធ
� ីបច្

សស ៧. កម� វធ
� ីបេច�ក វទ
� ្យោ

កម� វធ
� ីបេច�ក វទ
� ្យោ

េចកវ�ទ្យោព័ត៌មានស្រមាប់

ព័ត៌មានស្រមាប់សទា�នុ្រកមគតិ

សទា�នុ្រកម
គតិយុត�ឆា�ំ២០២១

ក. នីតិកម�

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

របាយការណ៍វឌ្ឍន

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

កម� វធ
� ីបេច�ក វទ
� ្យោ

កម� វធ
� ីបេច�ក វទ
� ្យោ

តំណភា�ប់

ព័ត៌មានស្រមាប់សទ្ ភាពៃនការេរៀបចំកម�

ព័ត៌មានស្រមាប់សទា�នុ

ព័ត៌មានស្រមាប់សទា�នុ

ស្រមាប់

យុត�ឆា�ំ២០២១ ្រត�វបានេរៀបចំ

ទានុ្រកមគតិយុត�ឆា�ំ

វ�ធីបេច�ក វ�ទ្យោ

្រកមគតិយុត�ឆា�ំ២០២១

្រកមគតិយុត�ឆា�ំ២០២១

ទាញយកកម�

និងដោក់ឱ្យដំេណ�រការ

២០២១ ្រត�វបាន

ព័ត៌មានស្រមាប់

បឋម

េរៀបចំជោកម� វ�ធីបឋម សទា�នុ្រកមគតិយុត�

វ�ធីបេច�ក
វ�ទ្យោព័ត៌មាន

ឆា�ំ២០២១ េគារព

ពី AppStore

ជូនថោ�ក់ដឹកនោំ ្រក�ម

និង

្របឹក្សោនីតិកម�

51.2.28 ៥១.២.៨ េរៀបចំកម� វធ
� ីបច្

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

PlayStore

សស ៨. កម� វធ
� ីបេច�ក វទ
� ្យោ

កម� វធ
� ីបេច�ក វទ
� ្យោ

របាយការណ៍វឌ្ឍន

កម� វធ
� ីបេច�ក វទ
� ្យោ

កម� វធ
� ីបេច�ក វទ
� ្យោ

តំណភា�ប់

េចកវ�ទ្យោព័ត៌មានតាម

ព័ត៌មានស្រមាប់ក្រមងស្រមង់

ព័ត៌មានស្រមាប់

ភាពៃនការេរៀបចំកម�

ព័ត៌មានស្រមាប់ក្រមង

ព័ត៌មានស្រមាប់ក្រមង

ស្រមាប់

វឌ្ឍនភាពៃនក្រមងស្រមង់

បទប្ប��ត�ិគតិយុត�

ក្រមងច្បាប់ែខ�រពី

វ�ធីបេច�ក វ�ទ្យោ

ច្បាប់ែខ�រពីបុរោណភាគ ៣

ស្រមង់

េ្រប�្របាស់កម�

បទប្ប��ត�ិគតិយុត�ពាក់

វ�ធីបេច�ក

ព័ន�កិច�ដំេណ�រការសា�ប័ន

វ�ទ្យោព័ត៌មាន

ក. នីតិកម�

ពាក់ព័ន�កិច�ដំេណ�រការសា�ប័ន និង បុរោណភាគ៣ និង

ព័ត៌មានទាំង ២

កម� វ�ធីបេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន

េគារពជូនថោ�ក់ដឹកនោំ

ស្រមាប់ក្រមងច្បាប់ែខ�រពីបុរោណ

ភាគ៤

្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

និងភាគ៤

េនៅេល�

ភាគ៣ និងភាគ៤ ្រត�វបាន

AppStore

េរៀបចំ និងដោក់ឱ្យដំេណ�រការ

និង
PlayStore
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េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

51.2.29 ៥១.២.៩ េរៀបចំកម� វធ
� ី

សស ៩. កម� វធ
� ីផ្សព�ផ្សោយ

កម� វធ
� ីផ្សព�ផ្សោយ

ផ្សព�ផ្សោយក្រមងស្រមង់

ក្រមងស្រមង់បទប្ប��ត�ិគតិ

ក្រមងស្រមង់បទប្

បទប្ប��ត�ិគតិយុត�ស�ិត

យុត�ស�ិតេ្រកាមសមត�កិច� កសហវ ប��ត�ិគតិយុត�ស�ិត

ក. នីតិកម�

េ្រកាមសមត�កិច� កសហវ

និងលិខិតបទដោ�នគតិយុត�ស�ិត

េ្រកាមសមត�កិច�ក

និងលិខិតបទដោ�នគតិយុត�

ក��ង វ�ស័យេសដ�កិច�និងហិរ��វត��

សហវ និងលិខិត

ស� ិតក��ង វ�ស័យ

្រត�វបាន

បទដោ�នគតិយុត�

េសដ�កិច�និងហិរ��វត��

ផ�ល់ជូនសា�ប័នកំពូល ្រកសួង

ស� ិតក��ង វ�ស័យេសដ�

ដល់សា�ប័នកំពូល ្រកសួង

សា�ប័ន ក��ង វ�ស័យេសដ�កិច� និង

កិច�និងហិរ��វត��

សា�ប័នក��ង

្រគឹះសា�នសិក្សោធិការ ្រពមទាំង

្រត�វបានផ�ល់ជូនសា�

វ�ស័យេសដ�កិច� និង

រដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

ប័នកំពូល ្រកសួង

្រគឹះសា�នសិក្សោធិការ ្រពម

សា�ប័នក��ង វ�ស័យ

ទាំងរដ�បាលថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

េសដ�កិច� និង

កម� វធ
� ីផ្សព�ផ្សោយ

្រពមទាំងរដ�បាល
ថោ�ក់េ្រកាមជោតិ

51.2.30
51.2.31
51.3

៥១.៣ បេង��នការយល់ដឹង

អ.គ.ហ

ការចូលរួម និងកិច�សហ

្រកសួង-សា�ប័ន

ការអនុវត�ការងោរែក
ទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��
វត��សាធារណៈ

សច ៩.

ពុំទាន់មានេរៀបចំ

គណៈកមា�ធិការ

បេង��ន្របសិទភា
� ពការទំនោក់

ឯកសារយុទសា
� �ស�

ដឹកនោំ ការងោរ ែក

ឬែផនការ

ទ្រមង់ការ្រគប់្រគង

្រកសួង សា�ប័ន និងអង�ភាព

សកម�ភាព ស� ីពីការ

ហិរ��វត��សា

េ្រកាមឱវោទ កសហវ េល�កិច�ការ

ទំនោក់ទំនងេដ�ម្បី

ធារណៈឯកភាព េល�

ែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��

បេង��នការយល់ដង
ឹ

ែផនការយុទសា
� �ស�

អង�ភាពេ្រកាមឱវោទ ទំនងនិងការចូលរួមពី្រគប់្រគង
កសហវ

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣
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ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

កម� វធ
� ីផ្សព�ផ្សោយ ្រត�វបាន កម� វធ
� ី
េរៀបចំ

្រគឹះសា�នសិក្សោធិការ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

ផ្សព�ផ្សោយ

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

51.3

51.3.1 ៥១.៣.១ ផ្សព�ផ្សោយ

សច ១០.

សន� ត៖ ៦០% ៃន

យោ៉ងេហាចណោស់

ចំនួន្រកសួង សា�ប័ន និងអង�

្រកសួង សា�ប័ន និង

១េល�ក/ឆា�ំ ដឹកនោំ

ភាពកសហវ េរៀបចំកិច�្របជុំ

អង�ភាព កសហវ

េដោយ្របធាន្រក�ម

ឬវ�បស្សនោ េល�ការងោរែកទ្រមង់

បានេរៀបចំ

ការងោរ េល�រេបៀបវោ

្របចាំឆា�ំ ដឹកនោំ េដោយ្របធានសា�

រៈស� ីពីការងោរែក

ប័ន

ទ្រមង់្របចាំឆា�ំ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

សស ១. េរៀបចំ វ�បស្សនោ/កិច�

២០២០៖កិច�្របជុំ

- វ�បស្សនោ/កិច�្របជុំ

េរៀបចំ វ�បស្សនោ/កិច�

របាយ

ែផនការសកម�ភាពអន� រ

្របជុំផ្សព�ផ្សោយែផនការ

្រក�មការងោរ និងពុំ

ផ្សព�ផ្សោយ ចំនួន ១

កាល (GDAP3+2) ឆា�ំ

សកម�ភាពអន� រកាល

ធា�ប់េរៀបចំ វ�បស្សនោ

្របជុំផ្សព�ផ្សោយ

ការណ៍កិច�

២០២១ និងវឌ្ឍនភាពៃន

(GDAP3+2) ឆា�ំ ២០២១ និង

េទ

GDAP3+2 និងវឌ្ឍន

្របជុំ

ការអនុវត�ការងោរែក

វឌ្ឍនភាពៃនការអនុវត�ការងោរ

- របាយការណ៍កិច�

ទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��

ែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��

្របជុំ

វត��សាធារណៈ(១០០%)

51.3.2 ៥១.៣.១.េរៀបចំកិច�្របជុំ

អ.គ.ប

អ.ហ.ក

សាធារណៈ

សស ៣. កិច�្របជុំ្របចាំឆា�ំ្រត�ត

មិនទាន់មាន

េល�ក ឬ្របចាំ្រតី
មាស/ឆា�ំ

ភាព

របាយការណ៍លទ�

កិច�្របជុំ្របចាំឆា�ំ្រត�តពិនិត្ របាយ

្របចាំឆា�ំ្រត�ត

ពិនិត្យ តាមដោន និងវោយតៃម�

ផលៃនកិច�្របជុំ្រត�ត

យ តាមដោន និងវោយ

ការណ៍លទ�

ពិនិត្យ តាមដោន និងវោយ

ការអនុវត�ែផនការសកម�ភាពែក

ពិនិត្យ្របចាំឆា�ំ

តៃម�ការអនុវត�ែផនការ

ផលៃនកិច�

តៃម�ការអនុវត�ែផន ការ

ទ្រមង់របស់អគ�នោយកដោ�ន្រត�វ

សកម�ភាពែកទ្រមង់របស់

្របជុំ្រត�តពិនិ

សកម�ភាពែកទ្រមង់របស់

បានេរៀបចំ

អគ�នោយក- ដោ�ន្រត�វបាន ត្យ្របចាំឆា�ំ

អគ�-នោយកដោ�ន (១០០%)

េរៀបចំ

ទំព័រ179

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

51.3.3 ៥១.៣.១ បន� ព្រងង
ឹ សមត�

អ.រ.ជ

ម�ន� ីរតនោគាររោជធានី េខត�

ឆា�ំ២០២០៖រតនោគា ចំនួនរតនោគាររោជ

ភាពម�ន� ីរតនោគាររោជធានី

ទទួលបាន ការ បណ�ះបណោ
� ល

រ រោជធានីេខត� ទាំង

េខត� េល�ការេ្រប�្របាស់

បែន� ម េដ�ម្បីព្រងឹង សមត�ភាព

្របព័ន� FMIS។

េល�ការ េ្រប�្របាស់្របព័ន�FMIS។

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

សូចនោករទី១៖ ម�ន� ីរត

សូចនោករទី២៖ ម�ន� ីរត

សូចនោករទី៣៖ ម�ន� ីរត

សូចនោករទី៣៖ ម�ន� ីរត

លិខិត

ធានីេខត� ្រត�វបណ�ះ

នោគារេខត� ចំនួន៦ ្រត�វ

នោគារេខត� ចំនួន៦ ្រត�វ

នោគារេខត� ចំនួន៦ ្រត�វ

នោគារេខត� ចំនួន៦ ្រត�វ

អនុ��តឱ្យ

២៥ ទទួលបាន ការ

បណោ
� លបែន� ម

បណ� ះ បណោ
� ល េដ�ម្បី

បណ� ះ បណោ
� ល េដ�ម្បី

បណ� ះ បណោ
� ល េដ�ម្បី

បណ� ះ បណោ
� ល េដ�ម្បី

ម�ន� ីចុះបណ្

បណ� ះបណោ
� ល ពី

េដ�ម្បីព្រងឹង សមត�

ព្រងឹង សមត�ភាព បែន� ម

ព្រងឹង សមត�ភាព បែន� ម

ព្រងឹង សមត�ភាព បែន� ម

ព្រងឹង សមត�ភាព បែន� ម

តុះបណោ
� ល

េល�ការ េ្រប�្របាស់ ្របព័ន�

េល�ការ េ្រប�្របាស់ ្របព័ន�

េល�ការ េ្រប�្របាស់ ្របព័ន�

េល�ការ េ្រប�្របាស់ ្របព័ន�

ជូនរតនោគា

FMISេដោយ្រក�មម�ន� ី

FMISេដោយ្រក�មម�ន� ី

FMISេដោយ្រក�មម�ន� ី

FMISេដោយ្រក�មម�ន� ី

រេខត�

េចកវ�ទ្យោព័ត៌មាន

ជំនោញ្របចាំការ ៃនអគ�

ជំនោញ្របចាំការ ៃនអគ�

ជំនោញ្របចាំការ ៃនអគ�

ជំនោញ្របចាំការ ៃនអគ�

ចាំបាច់ េផ្សងេទៀត

នោយកដោ�នរតនោគារជោតិ។ នោយកដោ�នរតនោគារជោតិ។ នោយកដោ�នរតនោគារជោតិ។ នោយកដោ�នរតនោគារជោតិ។

ែផនការសកម�ភាពរួម GDAP

ថោ�ក់ដក
ឹ នោំ បានចូល ថោ�ក់ដក
ឹ នោំ ចូលរួម

-សូចនោករទី១៖

សូចនោករទី២៖ ថោ�ក់

សូចនោករទី២៖ ថោ�ក់

សូចនោករទី២៖ ថោ�ក់

លិខិត

នោយកដោ�នរតនោគារជោតិ

ឆា�ំ២០២១ របស់អគ�នោយកដោ�ន

រួមរោល់កិច�្របជុំ តាម រោល់កិច�្របជុំនោនោ

ែផនការសកម�ភាពរួម

ដឹកនោំ បន� ្របជុំពិភាក្សោ ពិ

ដឹកនោំ បន� ្របជុំពិភាក្សោ ពិ

ដឹកនោំ បន� ្របជុំពិភាក្សោ ពិ

អេ�� �ញចូល

បានដឹកនោំ ព្រងឹងការអនុ

រតនោគារជោតិ ស្រមាប់ការអនុវត�

រយៈលិខិតអេ�� �ញ

GDAP ឆា�ំ២០២១ របស់

និត្យ តាមដោន របាយ

និត្យ តាមដោន របាយ

និត្យ តាមដោន របាយ

រួម្របជុំ ឬ

វត�កម� វ�ធីែកទ្រមង់ការ

ែផនការសកម�ភាពរួមអន� រកាល

របស់កសហវ និង

អគ�នោយកដោ�នរតនោគារ

ការណ៍វឌ្ឍនភាពៃនការ

ការណ៍វឌ្ឍនភាពៃនការ

ការណ៍វឌ្ឍនភាពៃនការ

របាយ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារ

េឆា�ះេទៅដំណោក់កាលទី ៤ ្រត�វ

្រកសួង សា�ប័ន

ជោតិស្រមាប់ការអនុវត�

អនុវត�ែផនការសកម�ភាព

អនុវត�ែផនការសកម�ភាព

អនុវត�ែផនការសកម�ភាព

ការណ៍ៃន

ណៈ តាមរយៈការដឹកនោំ

បានេរៀបចំដោក់ឱ្យអនុវត� និង

្រពមទាំងមានកិច�

ែផនការសកម�ភាពរួម

្របជុំ តាមដោននិងវោយតៃម�

ផ្សព�ផ្សោយ។

្របជុំៃផ�ក�ងជោ្របចាំ

អន� រកាលេឆា�ះេទៅ

របស់អគ�នោយកដោ�នរត

របស់អគ�នោយកដោ�នរត

របស់អគ�នោយកដោ�នរត

វឌ្ឍនភាព ៃនការអនុវត�

(ពិន� : 0.5)

ែខ និងកិច�្របជុំេផ្ស

ដំណោក់កាលទី៤ ្រត�វបាន

នោគារជោតិ។

នោគារជោតិ។

នោគារជោតិ។

ងៗ េទៀត។

េរៀបចំដោក់ឱ្យអនុវត� និង

(ពិន� : 0.5)

ការ េ្រប�្របាស់ ្របព័ន� ភាព េល�ការ េ្រប�
FMIS និង្របព័ន�បច្ ្របាស់្របព័ន� FMIS។

51.3.4 ៥១.៣.២. ថោ�ក់ដក
ឹ នោំ អគ�

GDAP ឆា�ំ២០២១ ជោ្របចាំ។

អ.រ.ជ

ផ្សព�ផ្សោយ។
-សូចនោករទី២៖ ថោ�ក់
ដឹកនោំ ្របជុំពិភាក្សោ ពិនិត្យ
តាមដោន របាយការណ៍
វឌ្ឍនភាពៃនការអនុវត�
ែផនការសកម�ភាព GDAP

ទំព័រ180

ឆា�ំ២០២១ របស់អគ�
នោយកដោនរតនោគារជោតិ។

GDAP ឆា�ំ២០២១

GDAP ឆា�ំ២០២១

GDAP ឆា�ំ២០២១

កិច�្របជុំ

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

51.3.5 ៥១.៣.១ ែកលម�កម� វធ
� ី
ទទួលមតិេយោបល់េនៅ ច.ច

អគ�េលខោធិការដោ�ន កម� វធ
� ីទទួលមតិេយោបល់េនៅ
កសហវ

.ម.ស្រមាប់ទីស�ីការកសហវ

ច.ច.ម.ដំណោក់កាលទី ២ ្រត�វ

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

មុខងោរែដលបាន

មុខងោរផ�ល់មតិ

កម� វធ
� ីទទួលមតិេយោបល់

ែកលម�

េយោបល់ដំណោក់

េនៅច.ច.ម.ដំណោក់កាលទី េនៅច.ច.ម.ដំណោក់កាលទី

បានេធ��ទំេន�បកម�រួចរោល់

កាលទី១ បានអភិវឌ្ឍ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

២ ្រត�វបានសិក្សោ និង

្រតីមាសទី៣

កម� វធ
� ីទទួលមតិេយោបល់

២ ្រត�វបានដោក់ឱ្យអនុវត�

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

របាយការណ៍្រត�តពិនិត្យ

របាយ

និងវោយតៃម�កម� វ�ធីទទួល

ការណ៍្រត�ត

មតិេយោបល់េនៅ ច.ច.ម.

ពិនិត្យ និង

ដំណោក់កាលទី ២

វោយតៃម�

រួច

្របមូលធាតុចូល

មុខងោរែដលបាន

ការបងោ�ញក្រមងេស

កម� វ�ធីបងោ�ញក្រមងេស

កម� វ�ធីបងោ�ញក្រមងេស

របាយការណ៍្រត�តពិនិត្យ

របាយ

ធារណៈរបស់ ច.ច.ម.េនៅេល�

ែកលម� និងកសាង

វោសាធារណៈតាម

វោសាធារណៈរបស់

វោសាធារណៈរបស់ច .ច.ម

និងវោយតៃម�េល�កម� វ�ធី

ការណ៍្រត�ត

េសវោសាធារណៈ របស់ ច.

ក�� ក់ទូរទស្សន៍ (Smart TV)

កម� វ�ធីបងោ�ញ

Microsoft

ច.ច.ម.េនៅេល�ក�� ក់

.េនៅេល�ក�� ក់ទូរទស្សន៍

បងោ�ញក្រមងេសវោសា

ពិនិត្យ និង

ច.ម.ស្រមាប់ទីស�ីការក

្រត�វបានដោក់ឱ្យអនុវត� និងមាន

ក្រមងេសវោសា

Windowដំណោក់

ទូរទស្សន៍ (Smart TV)

(Smart TV) ្រត�វបានដោក់

ធារណៈរបស់ច.ច.ម.េនៅ

វោយតៃម�

សហវ

របាយការណ៍្រត�តពិនិត្យ វោយតៃម� ធារណៈតាម Smart កាលទី១ បានអភិវឌ្ឍ ្រត�វបានសិក្សោ និង

ឱ្យអនុវត�

េល�ក�� ក់ទូរទស្សន៍

51.3.6 ៥១.៣.២ ែកលម� និងក
សាងកម� វ�ធីបងោ�ញក្រមង

អគ�េលខោធិការដោ�ន កម� វ�ធីបងោ�ញក្រមងេសវោសា
កសហវ

TV

រួច

្របមូលធាតុចូល

កាេរៀបចំរបាយ

ទ្រមង់របាយការណ៍

ទ្រមង់របាយការណ៍ែ្រប

ទ្រមង់របាយការណ៍ែ្រប

ទ្រមង់ៃនការេ្រប�បេធៀប

ទ្រមង់ៃនការេរៀបចំេ្រប�ប

របាយការណ៍

ប្រម�លសា�នភាពរដ�បាល និង

ការណ៍បែ្រមបម្

បែ្រមប្រម�លសា�ន

្រប�លសា�នភាពរដ�បាល

្រប�លសា�នភាពរដ�បាល

េ្រគាងទុកៃនតារោងទូទាត់

េធៀបៃនតារោងទូទាត់

វឌ្ឍនភាព ស្

ភាពរដ�បាល និងសា�នភាព

សា�នភាព្រគ�សារម�ន� ីរោជការ

រួលសា�នភាពរដ�បា

ភាពរដ�បាល និង

េ្រគាងទុកេ្រប�បេធៀប្រត�វ

របស់កសហវ្រត�វបាន

េបៀវត្សរបស់កសហវ.្រត�វ

េបៀវត្ស្រត�វបានសិក្សោ

តីពីការអនុ

្រគ�សារម�ន� ីរោជការៃន

តារោងេ្រគាងទុកេ្រប�បេធៀប្រកប

ល និងសា�នភាព

សា�នភាព្រគ�សារម�ន� ី បានកំណត់ក�ង្របព័ន�

សិក្សោលម�ិតក��ង្របព័ន�

បានសិក្សោលម�ិតក��ង

លម�ិតក��ង្របព័ន�្រគប់្រគង

វត�ការេរៀបចំ

្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��

ខណ�្រត�វបានអនុវត�តាម្របព័ន�

្រគ�សារម�ន� ីរោជការ

រោជការតារោងេ្រគាង

្រគប់្រគងបុគ�លិកតាម

្រគប់្រគងបុគ�លិកតាម

្របព័ន�្រគប់្រគងបុគ�លិក

បុគ�លិកតាម្របព័ន�

របាយ

វត��ក�ង្របព័ន�្រគប់្រគង

ព័ត៌មានវ�ទ្យោ

តារោងេ្រគាង

ទុកេ្រប�បេធៀប្រកប

្របព័ន�ព័ត៌មានវ�ទ្យោ

្របព័ន�ព័ត៌មានវ�ទ្យោ

តាម្របព័ន�ព័ត៌មានវ�ទ្យោ

ព័ត៌មានវ�ទ្យោ

ការណ៍បែ្រម

51.3.7 ៥១.៣.៣.េរៀបចំ
ទ្រមង់ការែ្រប្រប�លសា�ន

បុគ�លិកតាម្របព័ន�ព័ត៌មាន
វ�ទ្យោ

អគ�េលខោធិការដោ�ន ការេធ��របាយការណ៍បែ្រម
កសហវ

ទុកេ្រប�បេធៀប

(Smart TV)

ខណ� េបាះពុម�

ប្រម�លសា�ន

្រកបខណ�្រត�វបាន

េដោយ្របព័ន�ព័ត៌មាន

ភាពរដ�បាល

អនុវត�តាម្របព័ន�

វ�ទ្យោ

និងសា�ន

ព័ត៌មានវ�ទ្យោបាន

ភាព្រគ�សារ

ទាន់េពលេវលា

ម�ន� ីរោជការ,

្របកបេដោយ

តារោងេ្រគាង

គណេនយ្យភាព

ទុក,េ្រប�ប
េធៀប្រកប
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ខណ េដោយ

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

51.3.8 ៥១.៣.៤.ប���បការ

្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ
អំណះ

្រតីមាសទី៤

អំណោង

នីតិ វធ
� ី្រគប់្រគង

ចំនួនអង�ភាពែដល

នីតិ វធ
� ី្រគប់្រគងបុគ�លិក

នីតិ វធ
� ី្រគប់្រគងបុគ�លិក

របាយការណ៍

្រគប់្រគងបុគ�លិក្រត�វបាន

បុគ�លិក្រត�វបាន

បានចុះេបសសកម�

្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយដល់

្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយដល់

វឌ្ឍន៍ភាព

បុគ�លិកដល់បណោ
� អង�ភាព

ផ្សព�ផ្សោយជូនអង�ភាពថោ�ក់

ផ្សព�ផ្សោយជូនអង�

េ្រកាមឱវោទ កសហវ

កណោ
� លនិងថោ�ក់មូលដោ�ន

ភាពថោ�ក់កណោ
� ល

យល់ដឹងការ្រគប់្រគង

អគ�េលខោធិការដោ�ន កិច�្របជុំផ្សព�ផ្សោយពីនីតិ វធ
� ី

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

កសហវ

� អង�ភាពថោ�ក់មូលដ្
បណោ
� អង�ភាពថោ�ក់កណោ
� ល បណោ

្របចាំឆា�ំៃន

ឋាន

ការចុះ

ចំនួន១០អង�ភាព

បំេពញ

និងថោ�ក់មូលដោ�ន

េបសសកម�

ចំនួន០៦អង�ភាព

េទៅអង�ភាព
ថោ�ក់កណោ
�
លនិងថោ�ក់
មូលដោ�ន

51.3.9 ៥១.៣.៥.បេង��ន្របសិទ �
ភាពការអនុវត�ការវោយ

អគ�េលខោធិការដោ�ន ទ្រមង់របាយការណ៍ថ�ីស�ីពីការអនុ ការអនុវត�ការវោយ
កសហវ

តៃម�សមិទក
� ម�ម�ន� ីរោជការ

ចំនួនអង�ភាពែដល

ម�ន� ីទទួលបន�� កែផ�ក

តាមដោនការអនុវត�ការ

តាមដោនការអនុវត�ការ

របាយការណ៍ស�ីពីការអនុ

របាយការណ៍

បានចុះេបសសកម�

បុគ�លិក្រត�វបានែណនោំ

វោយតៃម�សមិទក
� ម�

វោយតៃម�សមិទក
� ម�

វត�ការវោយតៃម�សមិទក
� ម�

វឌ្ឍនភាព

បានេរៀបចំនិងវោយតៃម�

្របចាំឆា�ំៃន

វត�ការវោយតៃម�សមិទក
� ម�បាន

តៃម�សមិទក
� ម�េទៅ

េរៀបចំនិងវោយតៃម�ជូន

តាមនីតិ វ�ធីថ�ី ្រត�វ

បែន� មអំពីនីតិ វ�ធីក�ងការ

អង�ភាពថោ�ក់កណោ
� លនិង

បានេរៀបចំជោសមិទ �

វោយតៃម�សមិទក
� ម� (នីតិ

ការចុះ

ថោ�ក់មូលដោ�ន

កម�,ទ្រមង់គំរូ

វ�ធីថ�ីក�ងការវោយតៃម�

បំេពញ

,លក�ខណ�ការងោរ

សមិទក
� ម�, ទ្រមង់គំរូ,

េបសសកម�

និងដោក់ឱ្យេ្រប�

លក�ខណ�ការងោរ)

េទៅអង�ភាព

្របាស់េទៅអង�ភាព

ថោ�ក់កណោ
� ល

ថោ�ក់កណោ
� លចំនួន

និងថោ�ក់

១០ អង�ភាពនិង

មូលដោ�ន

ថោ�ក់មូលដោ�នចំនួន
51.3.10 ៥១.៣.៦ ចង្រកងឯកសារ
េគាលការណ៍សុវត�ិភាពបច្
េចកវ�ទ្យោព័ត៌មានស្រមាប់
្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��

អគ�េលខោធិការដោ�ន មានឯកសារេគាលការណ៍សុវត�ិ
កសហវ

ភាពបេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មានចំនួន ៧
្រត�វបានចង្រកង គឺ Disposal
and Destruction Policy,

០៦ អង�ភាព

ពុំទាន់មានឯកសារ

ចំនួនឯកសារេគាល

េរៀប ចំរួចរោល់េសចក�ី

េរៀប ចំរួចរោល់េសចក�ី

េគាលការណ៍

ការណ៍

្រពាងឯកសារ្រពាងេគាល

្រពាងឯកសារ្រពាងេគាល

សុវត�ិភាពបេច�ក

ការណ៍ស�ីពី Bring Your

ការណ៍ស�ីពី Disposal

េគាលការណ៍ចំនួន ៧ គឺ

វទ
� ្យោព័ត៌មាន

Own Device Policy,

and Destruction

Disposal and

ទំព័រ182

ដោក់ជូនថោ�ក់ដក
ឹ នោំ ពិនិត្យ ឯកសារ
និង សេ្រមចេល�ឯកសារ

េគាល
ការណ៍ចំនួន
៧

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

51.3.11 ៥១.៣.៧ េរៀបចំែកលម�
និង

អគ�េលខោធិការដោ�ន កម� វធ
� ីទទួលមតិេយោបល់េនៅ
កសហវ

កសាងអភិវឌ្ឍកម� វ�ធីទទួល

ច.ច.ម ដំណោក់កាលទី ២ បាន
េធ��ទំេន�បកម�បែន� ម

មតិេយោបល់េនៅ ច.ច.ម
51.3.12 ៥១.៣.៨. េរៀបចំេគាល
ការណ៍ និង ដោក់ឱ្យដំេណ�រ
ការបណោ�ល័យ កសហវ

និងេរៀបចំដោក់ឱ្យដំេណ�រ
ការវ�ចិ្រតសាល

៥២. ធានោចលនោការៃន

ស្រមាប់ទីស�ីការ ក

អំណះ
អំណោង

សិក្សោ ្របមូលធាតុចូល

បានអភិវឌ្ឍ និងេធ��

ឯកសារៃន

និងេរៀបចំឯកសារត្រម�វ

េតស� រួចរោល់

ការេធ��

ការរួចរោល់ស្រមាប់ការេធ��

េតស� កម� វ�ធី

សិក្សោ្រសាវ្រជោវ និង

សិក្សោ និងេរៀបចំកម� វ�ធី

កម� វ�ធី្រគប់្រគងទិន�ន័យ

បណោ�ល័យ្រកសួងេសដ�

រូបថតៃនកិច�

ហិរ��វត�� ្រត�វបានេរៀបចំ និង

ជនឣចចូលមក

េសដ�កិច�និងហិរ��

េរៀបចំេគាលការណ៍

្រគប់្រគងទិន�ន័យ

េសៀវេភៅបណោ�ល័យ្រត�វ

កិច�និងហិរ��វត��្រត�វបាន

ដំេណ�រការ

ដោក់ដំេណ�រការជោសា�ពរ

សិក្សោ្រសាវ ្រជោវេនៅ វត��្រត�វបានេប�ក

ស្រមាប់បណោ�ល័យ

បណោ�ល័យ ឌីជថ
ី ល

បានដោក់ឱ្យដំេណ�រការ

ដោក់ឱ្យដំេណ�រការជោផ��វការ

បណោ�ល័យ្រកសួង

ដំេណ�រការស្រមាប់

្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��

ការតាំងបងោ�ញ

វ�ចិ្រតសាល្រត�វបាន

សិក្សោ្រសាវ្រជោវ និង

េរៀបចំប�ង់តុបែតង្រពម

េរៀបចំប�ង់តុបែតង្រពម

ការេរៀបចំ វ�ចិ្រតសាល្រត�វ

រូបថតៃនកិច�
ដំេណ�រការ

សាកល្បង

្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��្រត�វ

សា�ៃដ និងសមិទផ
� ល េរៀបចំ និងដោក់ឱ្យ

េរៀបចំជោប�ង់គេ្រមាង

ទាំងេរៀបចំ្របមូលផ��ំវត��

ទាំងេរៀបចំ្របមូលផ��ំវត��

បានប�� ប់ជោសា�ពរ និង

បានេរៀបចំជោសា�ពរ

េផ្សងៗរបស់

វ�ចិ្រតសាល (Gallery)

ដោក់តាំងរូបថត និងឯក

ដោក់តាំងរូបថត និងឯក

ដោក់ឱ្យដំេណ�រការ

របស់្រកសួង សហវ និង

សារេផ្សងៗ

សារេផ្សងៗ

ដំេណ�ការ

្រកសួងេសដ�កិច�

សគ ៤.

- ្របព័ន�្រគប់្រគង

អនុេលាមភាពៃនការ

ែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគង

្របព័ន�បេច�ក វ�ទ្យោ្រគប់្រគងែផ�ក

សមិទក
� ម� និង

េ្រប�្របាស់្របព័ន�

ហិរ��វត��សាធារណៈ

េល�លទ�ផលៃនកម� វ�ធីែកទ្រមង់

គណេនយ្យភាព

្រគប់្រគងែផ�កេល�

្រត�វបានេរៀបចំ និងអនុវត�

(Performance

លទ�ផល របស់អង�

អ.គ.ហ

្រតីមាសទី៤

បណោ�ល័យ្រកសួង

(Gallery) របស់្រកសួង
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ស្រមាប់ទីស�ីការ

្រតីមាសទី៣

ម�ន� ី និងសាធារណ

អគ�េលខោធិការដោ�ន វ�ចិ្រតសាល (Gallery) របស់
កសហវ

េយោបល់េនៅ ច.ច.ម េយោបល់េនៅ ច.ច.ម

្រតីមាសទី២

សហវ ដំណោក់កាលទី ទំេន�បកម�េល�កម� វ�ធី

្រពមទាំងអភិវឌ្ឍកម� វ�ធី
51.3.13 ៥១.៣.៩. សិក្សោ្រសាវ្រជោវ

កម� វធ
� ីទទួលមតិ

្រតីមាសទី១

ឯកសារ

កសហវ ដំណោក់
អគ�េលខោធិការដោ�ន បណោ�ល័យ្រកសួងេសដ�កិច�និង
កសហវ

កម� វធ
� ីទទួលមតិ

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១

សគ ៥.
្រកបខ័ណ�េល�កទឹកចិត� ផ្សោរ
ភា�ប់សមិទក
� ម�ក�ងកម� វ�ធីែកទ្រមង់
្រត�វបានេរៀបចំ និងដោក់ឱ្យអនុ
វត�

Management and ភាព និង្រកសួង សា�
មិនទាន់មាន

ការទទួលសា�ល់អង�

្រកបខ័ណ�េផ្សងេទៀត ភាព ឬសា�ប័នមាន
េ្រកៅពី ្របកាស

សា�ៃដេល�ការងោរែក

េលខ ៣៥១ សហវ

ទ្រមង់ការ្រគប់្រគង

.្របក

ហិរ��វត��សាធារណៈ
្របចាំឆា�ំ

ទំព័រ183

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

52.1

៥២.១. េរៀបចំនិងអនុវត�

សច ១១.

ការ្រគប់្រគងសមិទ �

កិច�ដំេណ�រការ

្របព័ន�បេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន

្របព័ន�បេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន

កម�្រត�វបាន្របមូល

(Business

្រគប់្រគងែផ�កេល�លទ�ផល

(PMAS) ្រគប់្រគងែផ�កេល�លទ�

ផ��ំជោទ្រមង់ Excel

Process) និង

(PMAS) ៃនកម� វ�ធីែក

ផលៃនកម� វ�ធីែកទ្រមង់្រត�វបាន

មានេ្រច�នដំណោក់

អភិវឌ្ឍន៍្របព័ន�

ទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��

អភិវឌ្ឍន៍និងេ្រប�្របាស់

អ.គ.ហ

វត��សាធារណៈ

52.2

កាល និងបងោ�ញ

្រគប់្រគងសមិទក
� ម�

ព័ត៌មានសមិទក
� ម�

និងគណេនយ្យភាព

ពុំទាន់េពលេវលា

(PMAS)

៥២.២. េរៀបចំ និង

អ.គ.ហ

សច ១២.

េសចក�ី្រពាងេគាល

េសៀវេភៅេគាល

អនុវត�យន� ការេល�កទឹក

្រកសួង

េរៀបចំេគាលការណ៍ែណនោំ ការ

ការណ៍ែណនោំ ការ

ការណ៍ែណនោំ ការ

ចិត�ស្រមាប់មូលនិធិ-

សា�ប័ន

្រគប់្រគងែផ�កេល�លទ�ផល

្រគប់្រគងែផ�កេល�

្រគប់្រគងែផ�កេល�

លទ�ផល

លទ�ផល និងចំនួនវគ�

ែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��

បណ�ះបណោ
� ល

វត��សាធារណៈ ដំណោក់
52.2

កាលទី ២

សច ១៣.

សន� ត ៖

យោ៉ងយូរ ៥ ៃថ�

ភាពទាន់េពលេវលា ៃនការេស� �

្រគប់្រកសួង សា�ប័ន

បនោ�ប់ពីកាលកំណត់។

សមាសភាព កហស ទទួលបាន

និង អង�ភាព ក

្របាក់ឧបត�ម�េល�កទឹកចិត� ្របចាំឆា�ំ សហវ េរៀបចំ
សំេណ�ទាន់េពល
52.2

េវលា

សច ១៤.

មិនទាន់មាន

្រកបខ័ណ�េល�កទឹកចិត�ផ្សោរភា�ប់
សមិទក
� ម�

កម� វ�ធីែកទ្រមង់្រត�វ

បានេរៀបចំនិងដោក់ឱ្យអនុវត�

ការយឺតយោ៉វក��ងកំ
ឡ�ងេពលេនះគឺ្រត�វ
បានពិន� េពញ
ការទទួលសា�ល់អង�

្រកបខ័ណ�េផ្សងេទៀត ភាព ឬសា�ប័នមាន
េ្រកៅពី្របកាស

សា�ៃដេល�ការងោរែក

េលខ ៣៥១ សហវ

ទ្រមង់ការ្រគប់្រគង

.្របក

ហិរ��វត��សាធារណៈ
្របចាំឆា�ំ

ទំព័រ184

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

52.2

53

៥៣. ព្រងឹងភាព្របទាក់

គ.ជ.អ.ប

សគ ៦.

បានអនុវត�បាន

ចំនួនកិច�្របជុំ្រត�វ

្រកឡោគា�រវោងការដោ�នៃនកម�

អ.គ.ហ

ការបន� កិច�្របជុំេធ��បច��ប្បន� ភាព

យោ៉ងតិច ១ដង/្រតី

បានេរៀបចំ (យោ៉ង

វ�ធីែកទ្រមង់េផ្សងៗេទៀត

អ.រ.ស

ៃនកម� វ�ធីែកទ្រមង់ ៣ បូក ១

មាស តាមេសចក�ី

តិចបួនដង/ឆា�ំ)

របស់រោជរដោ�ភិបាល

សេ្រមចអន� រ

និងលទ�ផលសេ្រមច

្រកសួងេលខ ០០៦

បានជោ %េធៀបនឹង

គ.ក.ច.យ

ែផនការសកម�ភាព
សគ ៧.

ពុំទាន់មានេគាល

ការកំណត់ចក�� វ�ស័យនិងយុទ �

បំណងនិងយុទ �

សា�ស� ៃនកម� វ�ធីែកទ្រមង់ ៣ បូក សា�ស� រួមៃនកម� វ�ធី
១ របស់រោជរដោ�ភិបាល

ែកទ្រមង់ ៣ បូក ១

ឯកសារទស្សនោទាន
ស� ីពីចក�� វ�ស័យនិង
យុទសា
� �ស� ៃនកម� វ�ធី
ែកទ្រមង់ ៣ បូក ១
្រត�វបានទទួលការ
ឯកភាព ពី្របមុខរោជ

សគ ៨.

េសចក�ី្រពាងេគាល

-េគាលការណ៍

ចំនួន្រកសួងសា�ប័នបានេរៀបចំ

ការណ៍ែណនោំ ស� ីពី

ែណនោំ ្រត�វបានដោក់ឱ្

ការពិពណ៌នោមុខដំែណង ែផ�ក

ការពិណ៌នោមុខ

យអនុវត� េដោយ

េល�េគាលការណ៍ែណនោំ

តំែណង

បទដោ�នគតិយុត�
- ចំនួន្រកសួងសា�ប័ន
ែដលបានេរៀបចំការ
ពិពណ៌នោមុខ
ដំែណងបាន្រតឹម
្រត�វ្រសបតាមេគាល
ការណ៍ែណនោំ

ទំព័រ185

ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�
ភាព

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

53.1

៥៣.១.េរៀបចំយន� ការ

គ.ជ.អ.ប

សច ១៥.

េសចក�ីសេ្រមចអន� រ

េសចក�ីសេ្រមចអន� រ

ស្រមបស្រម�លអន� រកម� វ�ធី

អ.គ.ហ

យន� ការស្រមបស្រម�លអន� រកម�

្រកសួងេលខ ០០៦ស្ ្រកសួងេលខ ០០៦ស្

ែកទ្រមង់ ក��ង្រកបខណ�

គ.ក.រ

វ�ធីែកទ្រមង់ ៣ បូក ១ ្រត�វបាន

តីពី យន� ការ

តីពី យន� ការស្រមប

អគ�/េលខោធិការដោ�នែក

គ.ក.ច.យ

េរៀបចំបច��ប្បន� ភាព និងអនុវត�

ស្រមបស្រម�លអន� រ

ស្រម�លអន� រការដោ�ន

ការដោ�នែកទ្រមង់បី

ែកទ្រមង់ បី បូកមួយ

(ពុំបានប��� លកម�

្រត�វបានែកស្រម�ល

ទ្រមង់ ៣ បូក ១

វ�ធីែកទ្រមង់ច្បាប់

និងទទួលបានការ

និង្របព័ន�យុត�ិធម៌ )

ឯកភាពេដោយ
្របធានសា�ប័ន /
្របធានគណៈកមា�ធិ

53.1.1

សច ១៦.

ពុំធា�ប់មានការ

ចំនួនដង ៃនការ

វ�បស្សនោ ឬកិច�សន� នោរវោងថោ�ក់

េរៀបចំក្រមិតថោ�ក់

េរៀបចំ វ�បស្សនោ/ឆា�ំ

ដឹកនោំ កម� វ�ធីែកទ្រមង់ ៣ បូក ១

ដឹកនោំ កម� វ�ធីនីមួយៗ

្រត�វបានេរៀបចំ ជោ្របចាំ

៥៣.២. េរៀបចំឯកសារទស្

គ.ជ.អ.ប

សច ១៧.

ពុំទាន់មានឯកសារ

ឯកសារទស្សនោទាន

ឯកសារទស្សនោទាន ស� ីពីចក�� វ�

ទស្សនោទាន

្រត�វបានទទួលការ

សនោទានស� ីពីយុទសា
� �ស�

អ.គ.ហ

និងចក�� វស
� ័យរួមៃនកម� វធ
� ី

គ.ក.រ

ស័យនិងយុទសា
� �ស� ៃនកម� វធ
� ីែក

ឯកភាព ពី្របមុខរោជ

គ.ក.ច.យ

ទ្រមង់ ៣ បូក ១្រត�វបានេរៀបចំ

រដោ�ភិបាល ឬ្របធាន

ែកទ្រមង់៣ បូក ១ របស់រដ្
ឋាភិបាល

គណៈកមា�ធិការ
ទាំងបួន
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ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

េលខកូដ
សកម�

េគាលបំណង/ចេងោ�ម

្រកសួងសា�ប័ន/

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

សកម�ភាព

អង�ភាពអនុវត�

២០២១

ភាព

លទ�ផលេគាល

វ�ធីសា�ស�វោស់

(Baseline)

ែវង(Measuring)

លម� ិត

៥៣.៣. ្រគប់្រគងធនធាន

្រក.មុខងោរសាធារ

មនុស្ស េឆ� �យតបនឹងត្រម�វ
ការការងោរែកទ្រមង់ និង
ទិសេដៅរបស់អង�ភាព និង
សា�ប័ន

សច ១៨.

េសចក�ី្រពាងេគាល

- េគាលការណ៍ែណនោំ

ណៈ

ចំនួន្រកសួង សា�ប័នបានេរៀបចំ

ការណ៍ែណនោំ ស� ីពី

្រត�វបានដោក់ឱ្យអនុ

្រកសួង-សា�ប័ន

ការពិពណ៌នោមុខដំែណង ែផ�ក

ការពិណ៌នោមុខ

វត� េដោយបទដោ�ន

េល�េគាលការណ៍ែណនោំ

តំែណង

គតិយុត�
- ចំនួន្រកសួង សា�ប័
នែដលបានេរៀបចំ
ការពិពណ៌នោមុខ
ដំែណងបាន្រតឹម
្រត�វ្រសបតាមេគាល
ការណ៍ែណនោំ
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ភស��តាង/

េគាលេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចាំ្រតីមាស ឆា� ំ២០២១
្រតីមាសទី១

្រតីមាសទី២

្រតីមាសទី៣

ឯកសារ

្រតីមាសទី៤

អំណះ
អំណោង

xx

