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របេ់ ព្រក្េួងសេដឋក្ិចចនិងហិរញ្ញវរថុ 
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ផែសម្សា ឆ្ន ាំ២០១៥ 
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I. ែលឹម្សារេសងេប 

II. សេចក្ដីសែដើម្ 

 

 កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ បានឈានម្កដលដំ់ណាកក់ាលអនតរកាលននការអនុវត្តបញ្ចប់

ដំណាក់កាលទី២ រឺ “រណននយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថ”ុ នៅកនងុឆ្ន ំ២០១៥ននេះ នឆ្ព េះនៅចាប់ន្ដើម្ការអនុវត្តដំណាក់កាលទី៣ 

កដលនដដ ត្នលើ “ការ្ារភាា ប់ថវិកានៅនឹងនោលននោបាយ្” កនុងឆ្ន ំ២០១៦ ខាងមុ្ខ តាម្រយ្ៈការអនុវត្តក្នការសកម្មភាព 

ដំណាក់កាលទី២ ថមី (CAP 2-New) កដលម្ត្ូវអនុវត្តសម្ាប់រយ្ៈនពលមួ្យ្ឆ្ន ំ និង ៦កខ រឺសម្ាប់ឆាសទី២ ឆ្ន ំ២០១៤ 

នងិសម្ាប់មួ្យ្ឆ្ន ំ២០១៥។ 

 ការអនុវត្តកម្មវិធកីកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ម្ត្ូវបានតាម្ដាននងិម្ត្តួ្ពនិតិ្យតាម្រយ្ៈយ្នតការ

ច្បាស់លាស់ ម្រប់ម្ោន ់និងនទៀងទាត្ ់កដលរួម្ានការម្ត្ួត្ពនិិត្យម្បចំាកខ ម្បចំាម្ត្ីាស នងិម្បចំាឆ្ន ំ។ 

 របាយ្ការណ៍វឌ្ឍនភាពម្បចំាម្ត្ីាសននេះ រឺជារបាយ្ការណ៍វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តក្នការសកម្មភាពដំណាក់

កាលទី២ ថមី (CAP 2-New) របស់ម្កសួងនសដឋកិច្បចនងិហិរញ្ញវត្ថ ុ កដលនរៀបរាបព់លីទធ្ លសនម្ម្ច្បបាននដាយ្លម្អិត្នៅ

តាម្ក្អកនីមួ្យ្ៗ រហូត្ដលក់ម្ម្ិត្នោលបំណង និងច្បនកោ ម្សកម្មភាព នធៀបនងឹសូច្បនាករ ម្ពម្ទាងំនលើកន ើងពបីញ្ហា

ម្បឈម្នងិអនុសាសន ៍ម្ពម្ទាងំការករកដលម្ត្ូវអនុវត្តបនត្ងកដរ។ 

 វិធីសាតសត កដលនម្បើម្បាស់សម្ាប់វាយ្ត្នម្ៃវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តក្នការសកម្មភាព ក អ្កនលើមូ្លដាឋ ន ២ រឺ៖    

 ១. សកម្មភាពការករសនម្ម្ច្បបាននធៀបនឹងសកម្មភាពកដលបាននម្ោងអនុវត្ត  

 ២. លទធ្ លសនម្ម្ច្បបាន នធៀបនងឹសូច្បនាករនោលនៅ។   

ចំ្បកណកឯការ្ ដលន់ិនទេសវាយ្ត្នម្ៃនលើវឌ្ឍនភាពសនម្ម្ច្បបាន ម្ត្ូវបានកច្បកនច្បញជា ៤កម្ម្ិត្ រ៖ឺ  

 ១០០%   ៖ លអ 

 ខពស់ជាង ឬ នសម ើ ៨០%  ៖ លអបងគួរ 

 ខពស់ជាង ៥០ %  ៖ ម្ធយម្ 

 ទាបជាង ឬ នសម ើ ៥០%  ៖ នខាយ្។ 

III. លទធែលេសព្រម្ចបាន 

ផែនក្ទី១: ភាពស ឿទុក្ចិរតបានននថ្វិកា 

ក្នកទី១ ភាពន ឿទុកចិ្បត្តបានននថវិកា កនងុ CAP 2 New ម្ត្ូវពម្ងឹងតាម្រយ្ៈនោលបំណងចំ្បននួ ៤ រកឺារពម្ងងឹ

ការម្រប់ម្រងចំ្បណូលនងិការអនុវត្តក្នការម្បមូ្លចំ្បណូល, ការពម្ងងឹការម្រប់ម្រងបំណលុ, ការពម្ងឹងការម្រប់ម្រងសាច់្ប

ម្បាកន់ិងរណន ីនងិការកកលម្អការអនុវត្តថវិកានងិពម្ងងឹការអនុវត្តក្នការច្បណំាយ្ កដលោំម្ទនដាយ្ច្បនកោ ម្សកម្មភាព

ចំ្បននួ ១៤។ 
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ជារួម្ ក្អកនលើនោលបំណងកដលសនម្ម្ច្បបាន ក្នកននេះសនម្ម្ច្បបាន ៨៤% កដលកនុងននាេះ ាននោលបំណងពីរ (នោល

បំណង ១១ និង ១៤)  សនម្ម្ច្បបានទាបជាង ៨០%   នងិ ានច្បនកោ ម្សកម្មភាពចំ្បននួ ពីរនទៀត្ កដលសនម្ម្ច្បបានធំជាង 

៨០% រឺច្បនកោ ម្សកម្មភាព ១២ នងិ ១៣។ 

 ១. លទធែលសលើេូចនក្រេមិ្ទធក្ម្មគ្នលឹឹះ  

េូចនក្រ សោលសៅ វឌ្ឍនភាពព្ររីមាេទ២ី ឆ្ន ាំ២០១៤ វឌ្ឍនភាពព្ររីមាេទ២ី ឆ្ន ាំ២០១៥ 

១. លទធ្ លចំ្បណូលកនងុម្សុកសរបុ ជាប

នណត ើរៗកានក់ត្ខតិ្នៅរកនោលនៅកដល

បានអនមុ្ត័្ នៅកនងុច្បាបហ់រិញ្ញវត្ថ ុ

ចំ្បណូលកនុងម្សុកសរុបសនម្ម្ច្បបាន +/-

៥%  នធៀបនឹងនោលនៅកដលបានអនុម្័

ត្កនុងច្បាប់ 

ចំ្បណូលកនុងម្សុកសនម្ម្ច្បបាន៖ 

 ម្ត្ាីសទី១: ២២,៣% 

 ច្បំណូលច្បរនត :២២,៨% 

 ច្បំណូលម្ូលធន : ០,៦% 

 ម្ត្ាីសទ២ី: ៤៨,៧% 

 ច្បំណូលច្បរនត : ៤៩,៥% 

 ច្បំណូលម្ូលធន : ១២,៨% 

 

ចំ្បណូលកនុងម្សុកសនម្ម្ច្បបាន៖ 

 ម្ត្ាីសទី១:  % 

 ច្បំណូលច្បរនត :២២,០% 

 ច្បំណូលម្ូលធន : ០,៥% 

 ម្ត្ាីសទ២ី:  

 ច្បំណូលច្បរនត : ៥០,៣% 

 ច្បំណូលម្ូលធន : ២៧,៦% 

២. ោម នការបនងោើត្ន ើងនវូបណំលុកក

សេេះថម ី

បំណលុកកសេេះម្ត្ូវកម្ម្ិត្ម្ិនឱ្យនលើសពី 

២%ននច្បណំាយ្សរុប 

ោម ន ោម ន 

៣. អាណាបក័ជាបនណត ើរៗអាច្បបញ្ហា    

ចំ្បណាយ្នៅតាម្កម្មវធិចំី្បណាយ្នងិក្ន

ការសាច្បម់្បាក ់

សាថ នភាពច្បំណាយ្ម្និម្ត្ូវត្ិច្បជាងៈ 

 ម្ត្ាីសទី១: ១៥% 

 ម្ត្ាីសទ២ី:៤៥% 

 ម្ត្ាីសទី៣:៦៧% 

 ម្ត្ាីសទី៤:៩៦% 

 

ភាររយ្ននការទូទាត្់ នូអនក គ្ត្់្ គង់និងបុរគ

លកិតាម្ម្បពន័ធធនាោរម្និម្ត្វូត្ិច្បជាង 

៨០%ននច្បំណាយ្សរុប 

 

 

 

ភាររយ្ននការបង់ច្បំណូលតាម្រយ្ៈ

ម្បព័នធ ធនាោរម្និម្ត្ូវត្ិច្បជាង៦០%នន

ច្បំណាយ្ សរុប 

ច្បំណាយ្ថវិកាជាត្ិសនម្ម្ច្បបានកនុង៖  

 ម្ត្ាីសទី១: ១៥,៦ % 

 ម្ត្ាីសទ២ី: ៣៣,២ % 

 

 

 

ការទូទាត្ត់ាម្ម្បព័នធធនាោរសនម្ម្ច្បបាន

៖  

 ម្ត្ាីសទី១: ១០០ % 

 ម្ត្ាីសទ២ី: ១០០% 

 ម្កសួងទាំងអសប់ាននបើកនបៀវត្សតាម្

ម្បព័នធធនាោរ 

ម្ត្ាីសទី១៖ 

 ច្បំណូលពនធរយ្:  

 ៩២%បង់តាម្ធនាោរនដាយ្ 

អត្ិថិ ន 

 ៨%បង់តាម្ធនាោរនដាយ្រយ្ 

 

 ច្បំណូលពនធដារ:   

 ៩៧%បង់តាម្ធនាោរនដាយ្ អនក

ជាប់ពនធ 

 ៣%បង់តាម្ធនាោរនដាយ្ពនធដារ 

 

ច្បំណាយ្ថវិកាជាត្ិសនម្ម្ច្បបានកនុង៖  

 ម្ត្ាីសទី១: ១៥,៤% 

 ម្ត្ាីសទ២ី: ៣០,៤% 

 

 

 

ការទូទាត្់តាម្ម្បពន័ធធនាោរសនម្ម្ច្ប

បាន៖  

 ម្ត្ាីសទី១: ១០០%  

 ម្ត្ាីសទ២ី: ១០០% 

 ម្កសួងទាំងអសប់ាននបើកនបៀវត្ស 

តាម្ម្បពន័ធធនាោរ  

ម្ត្ាីសទី១៖ 

 ច្បំណូលពនធរយ្:  

 ៩២,៤១%បង់តាម្ធនាោរ 

នដាយ្អត្ិថិ ន 

 ៧,៥៩%បង់តាម្ធនាោរនដាយ្

រយ្ 

 ច្បំណូលពនធដារ:   

 ៩៧%បង់តាម្ធនាោរនដាយ្ 

អនកជាប់ពនធ 

 ៣%បង់តាម្ធនាោរនដាយ្ពនធ

ដារ 
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ម្ត្ាីសទ២ី៖ 

 ច្បំណូលពនធរយ្:  

 ៩២,៦%បង់តាម្ធនាោរនដាយ្

អត្ិថិ ន 

 ៧,៤%បង់តាម្ធនាោរនដាយ្រយ្ 

 

 ច្បំណូលពនធដារ:   

 ???%បង់តាម្ធនាោរនដាយ្អនក

ជាប់ពនធ 

 ???%បង់តាម្ធនាោរនដាយ្ពនធ

ដារ 

ម្ត្ាីសទ២ី៖ 

 ច្បំណូលពនធរយ្:  

 ៩១,៧%បង់តាម្ធនាោរនដាយ្

អត្ិថិ ន 

 ៨,៣%បង់តាម្ធនាោរនដាយ្

រយ្ 

 ច្បំណូលពនធដារ:   

 ???%បង់តាម្ធនាោរនដាយ្

អនកជាប់ពនធ 

 ???%បង់តាម្ធនាោរនដាយ្

ពនធដារ 

៤. ច្បណំាយ្តាម្ម្បនេទ (សម្ាបប់រុគលកិ)

កានក់ត្ខតិ្នៅរកថវកិាកដលបានអនមុ្ត័្ 
 

លទធ្ លចំ្បណាយ្នធៀបនឹងថវកិាអនមុ្័ត្

ម្និម្ត្ូវត្ិច្បជាង៖ 

 នបៀវត្សៈ ៩៨% 

 ទនំញិ/នសវាៈ ៩៥% 

 ម្ូលធនៈ ៨៥% 

ច្បំណាយ្ថវិកាជាត្សិនម្ម្ច្បបាន៖ 

ម្ត្ាីសទី១៖ 

 នបៀវត្ស:  ២២,៧% 

 ទនំញិ/នសវា: ១១,៧% 

 ម្ូលធនៈ ២៥,៥% 

ម្ត្ាីសទ២ី៖ 

 នបៀវត្ស:  ៤៨,៣% 

 ទនំញិ/នសវា: ២២,៤% 

 ម្ូលធនៈ ៤០,៩% 

ច្បំណាយ្ថវិកាជាត្ិសនម្ម្ច្បបានៈ 

ម្ត្ាីសទី១: 

 នបៀវត្ស: ២២,២% 

 ទនំញិ/នសវា: ៨,៦% 

 ម្ូលធនៈ ១៤,១% 

ម្ត្ាីសទ២ី៖ 

 នបៀវត្ស:  ៤៤,៣% 

 ទនំញិ/នសវា: ១៧,២% 

 ម្ូលធនៈ ៤៤,៨% 

៥.ទនិន្លច្បណូំលនលើម្លូដាឋ នពនធកាន់

កត្ម្បនសើរជាងម្នុតាម្រយ្ៈការកកលម្អ 

ម្បសទិធភាពននការម្បម្លូនងិក្នការនម្បើ

ម្បាស់ម្បេពច្បណូំលម្និកម្នសារនពើពនធ 

ការរមួ្ច្បកំណកនៅកនុង .្ស.ស. នន ច្បំណូល

សរបុានការកកលម្អនដាយ្បនងោើនម្បាណ 

០.៥% កនុងម្ួយ្ឆ្ន ំ ¿  

ម្ត្ាីសទី១៖ 

 ច្បំណូលសារនពើពនធ៖២៤,១% 

 ពនធដេ ល់ : ២២,៥% 

 ពនធម្បនោល : ២២,៩% 

 ច្បំណូលម្និកម្នសារនពើពន្ : 

១៥,៥% 

ម្ត្ាីសទ២ី៖ 

 ច្បំណូលសារនពើពនធ៖៥១,៧% 

 ពនធដេ ល់ : ៦៤,៣% 

 ពនធម្បនោល : ៤៧,៤% 

-ច្បំណូលម្និកម្នសារនពើពនធ : ៣៧,៦% 

 ច្បំណូលសារនពើពនធ៖២៣,៣% 

 ពនធដេ ល់ : ២៨,៧% 

 ពនធម្បនោល : ២៧,១% 

 ច្បំណូលម្និកម្នសារនពើពនធ : 

១៤,៤% 

 

ម្ត្ាីសទ២ី៖ 

 ច្បំណូលសារនពើពនធ៖ ៥៣,១% 

 ពនធដេ ល់ : ៧២,៣% 

 ពនធម្បនោល : ៥១,៣% 

-ច្បំណូលម្និកម្នសារនពើពនធ : 

៣២,២% 

៦. រាលក់ ន្កសខំាន់ៗ ននច្បណូំល នងិ     

ចំ្បណាយ្សាធារណៈម្ត្វូបានដាកប់ញ្ចូល

កនុងថវកិានងិរណនរីបស់ រដាឋ េបិាល  

ម្និានក ន្កសំខាន់ៗកដលម្ត្ូវបានដក

នច្បញ 

-ម្ត្ាីសទី១៖ 

រណនីនទាលរត្នាោរជាត្ិម្ត្ូវបានបនត

ពម្ងឹងនហើយ្ោម នរណនីថមី កដលនបើក

នដាយ្ពំុានការអនញុ្ហញ ត្ (ច្បំននួរណនី

សរុប ៩៣) 

-ម្ត្ាីសទី១៖ 

រណនីនទាលរត្នាោរជាត្ិម្ត្ូវបាន

បនតពម្ងឹងនហើយ្ោម នរណនីថមី កដល

នបើកនដាយ្ពំុានការអនញុ្ហញ ត្ (ច្បនំនួ

រណនីសរុប ៨១) 
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-ម្ត្ាីសទ២ី៖ច្បនំនួរណនីសរុប ៩៣ 

 

-ម្ត្ាីសទ២ី៖ច្បនំនួរណនីសរុប 

៨២ 

 

 

២. លទធែលននេក្ម្មភាពគ្នលឹឹះេព្រមាប់បនតពព្រងឹងភាពស ឿទុក្ចរិតបានននថ្វិកា 

នម្ៅពីការតាម្ដាននលើការអនុវត្តភាពន ឿទុកចិ្បត្តបានននថវិកា តាម្រយ្ៈសូច្បនាករសមិ្ទធកម្មរនៃឹេះទាងំ ៦ ខាងនលើ 

សកម្មភាពរនៃឹេះមួ្យ្ចំ្បននួនទៀត្ម្ត្ូវបានដាក់នច្បញ នដើម្បអីនុវត្ត្ ង និងសម្ាប់តាម្ដានម្ត្ួត្ពនិិត្យនលើការពម្ងឹងភាពន ឿ

ទុកចិ្បត្តបានននថវិកា្ង សំនៅោំម្ទការនធវើឱ្យម្បនសើរន ើងនូវរណននយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថ ុកដលជានោលបំណងយ្ុទធសាតសត នន

ដំណាក់កាលទី២។ 

សកម្មភាពទាងំននេះ ម្ត្ូវបានអនុវត្តកនុងនោលបំណង ចំ្បននួ ៤ និង ច្បនកោ ម្សកម្មភាព ចំ្បននួ ១៤ នដើម្បីពម្ងឹងភាព

ន ឿទុកចិ្បត្តបានននថវិកា កដលជាក្នកមួ្យ្ដ៏សំខានន់នកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ដំណាកក់ាលទី២ ថមី។ 

ការអនុវត្តសកម្មភាពនដើម្បីពម្ងងឹភាពន ឿទុកចិ្បត្តបានននថវិកាទាងំននាេះ សនម្ម្ច្បបានលទធ្ លដូច្បត្នៅ៖ 

២.១. ការពព្រងឹងការព្រគ្ប់ព្រគ្ងចាំណូលនិងការអនុវរតផែនការព្របម្ូលចាំណូល  

នោលបំណង ១១ ននក្នកភាពន ឿទុកចិ្បត្តបានននថវិកា ានច្បនកោ ម្សកម្មភាពចំ្បនួន ៤។ក្អកនលើសកម្មភាពសនម្ម្ច្ប

បាន នោលបំណងននេះសនម្ម្ច្បបាន៦៣% កនុងននាេះច្បនកោ ម្សកម្មភាព ១១.១ សនម្ម្ច្បបាន ៧៥%, ១១.២ សនម្ម្ច្បបាន 

៣៨%, ១១.៣ សនម្ម្ច្បបាន ៨២,៧៤% និង ១១.៤ សនម្ម្ច្បបាន ៥៦,៥០%។ 

ទនេឹម្ននេះ នបើពិនតិ្យនម្ើលលទធ្ លសនម្ម្ច្បបានននសូច្បនាករននច្បនកោ ម្សកម្មភាពទាងំ៤ ន ើញថាានសូច្បនាករ ៣ 

សនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅ រ៖ឺ 

១.ម្ ូកដលពាករណ៍ចំ្បណូលកដលានលកខណៈម្រប់ម្ ុងនម្ជាយ្ជាងមុ្នម្ត្ូវបានបនងោើត្ន ើង (អរគនាយ្កដាឋ ននោល 

ននោបាយ្នសដឋកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ) 

២.យ្ុទធសាតសត នកៀរររចំ្បណូលរយ្ៈនពលម្ធយម្ម្ត្ូវបាននបាេះពមុ្ភ្ាយ្ និងដាក់ឱ្យនម្បើម្បាស់ជាសាធារណៈ 

៣. ការកំណត្់ទិននន័យ្អបបបរាកដលម្ត្ូវាននលើវិកយ័្បម្ត្ពាណិ ាកម្ម នដើម្បីរួម្ចំ្បកណកកនុងការនលើកកំពស់ការ

ម្បមូ្លចំ្បណូលរយ្ម្ត្ូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តតាម្រយ្ៈនសច្បកតីកណនំារបស់អរគនាយ្កដាឋ នរយ្នងិរដាឋ ករកម្ពុជា 

 

នដាយ្ក ក សូច្បនាករ ៧ នទៀត្ មិ្នសនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅ រ៖ឺ 

១. របាយ្ការណ៍តាម្ដាន និងវាយ្ត្នម្ៃការអនុវត្តយ្ុទធសាតសត នកៀរររចំ្បណូលរយ្ៈនពលម្ធយម្ ម្បចំាឆាស 

២. នសច្បកតីម្ពាងច្បាប់សត ីពីពនធនលើម្បត្ិបត្តិការនម្បងកាត្និងឧសម ័ន ម្ត្ូវបានបញ្ាូននៅម្កសួង សហវ នដើម្បីពិនិត្យ 
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៣. នសច្បកតីម្ពាងច្បាប់សត ីពីពនធនលើម្បត្ិបត្តិការធនធានករ៉ែធម្មជាត្ិ ដូច្បជា ាស ធយងូថម ទង់កដង ម្ត្ូវបានបញ្ាូននៅ 

ម្កសហវ នដើម្បីពិនតិ្យ 

៤. ម្ កូដលពាករណ៍ម្ត្ូវបាននរៀបចំ្បរួច្បកនុងកម្មិ្ត្ម្កុម្ការករ (អរគនាយ្កដាឋ នពនធដារ) នងិ ម្ ូកដលពាករណ៍ម្ត្ូវ 

បាននរៀបចំ្បរួច្បរាល់កម្ម្ិត្អរគនាយ្កដាឋ នរយ្និងរដាឋ ករកម្ពុជា 

៥. នសច្បកតីម្ពាងច្បាប់សត ីពីការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរដឋ ម្ត្ូវបានដាកឱ់្យម្ប ុំឆៃងអនតរម្កសួង  

៦. នសច្បកតីម្ពាងច្បាប់កាសីុណូម្ប ុំកំរិត្បនច្បចកនទសននម្កសួង សហវ និង អនតរម្កសួង -សាថ ប័នពាកព់ន័ធ 

៧.ការអនុវត្តចំ្បណូលម្បចំាម្ត្ាីសសនម្ម្ច្បបានកនុងរងវង់ +/-៥% (នលើកកលងកត្អរគនាយ្កដាឋ នរយ្និងរដាឋ ករកម្ពុ

ជា កដលសនម្ម្ច្បបាន ១០៣,០៣%)។ 

 

ទនេឹម្ននេះ ការនម្បៀបវឌ្ឍនភាពសនម្ម្ច្បបាន នធៀបនឹងសូច្បនាករនោលនៅនននោលបំណង បានបកា ញថា សូច្បនាករ

ទាងំ១ សនម្ម្ច្បតាម្នោលនៅ រឺការអនុវត្តចំ្បណូលម្ត្ូវបានតាម្ដានម្បចំាកខ/ម្ត្ីាស/ឆាស/ឆ្ន ំ និងសូច្បនាការ មួ្យ្នទៀត្

មិ្នសនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅរឺ ការអនុវត្តចំ្បណូលម្បចំាម្ត្ាីសសនម្ម្ច្បបានកនុងរងវង់ +/-៥% ននកម្មវិធី។ 

 

 នបើពិនតិ្យនម្ើលលទធ្ លសនម្ម្ច្បបានកនងុម្ត្ីាសននេះ ភាររយ្ននការអនុវត្តសកម្មភាពកដលបានដាក់នច្បញបាន 

ធាៃ ក់ចុ្បេះ ជាពិនសស ការអនវុត្តសកម្មភាពរបស់អរគនាយ្កដាឋ នរយ្នងិរដាឋ ករកម្ពុជា កដលបណាត លម្កពីកងវេះកិច្បចសហ 

ម្បត្ិបត្តកិារន្េកនុងនដើម្បអីនុវត្តសកម្មភាព, កងវេះធនធានម្នសុស និង នំួយ្បនច្បចកនទស ជាពិនសស នលើការនរៀបចំ្បម្ ូកដល 

ពាករណ៍។ ជាមួ្យ្ោន ននេះកដរ អរគនាយ្កដាឋ នម្ទពយសម្បត្តិរដឋ និងចំ្បណូលមិ្នកម្នសារនពើពនធ និងអរគនាយ្កដាឋ នពនធដារ 

ានភាពយ្ឺត្ោ វចំ្បនពាេះការនរៀបចំ្បនូវម្កបខ័ណឌ រត្ិយ្តុ្ត ដូច្បជានសច្បកតីម្ពាងច្បាប់ម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បត្តិរដឋ នងិនសច្បកត ី

ម្ពាងច្បាប់សត ីពីពនធនលើម្បត្ិបត្តកិារនម្បងកាត្និងឧសម ័ន  និង នសច្បកតីម្ពាងច្បាប់សត ីពីពនធនលើម្បត្ិបត្តិការធនធានករ៉ែធម្មជាត្ិ 

ដូច្បជា ាស ធយងូថម ទង់កដង។ ថវីថវិត្ ម្ ូកដលពាករណ៍របស់អរគនាយ្កដាឋ ននោលននោបាយ្នសដឋកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុ សា

ធារណៈ ម្ត្ូវបានបនងោើត្ន ើង កត្មិ្នទានា់នភាពម្រប់ម្ ុងនម្ជាយ្កដលទាម្ទារឱ្យានការពនិិត្យនងិកកលម្អពអីនក  ំនាញ

ការបរនទស ក៏ដូច្បជាភាពសុម្កតឹ្ននទិននន័យ្របស់អងគភាពម្បមូ្លចំ្បណូល។ ទនឹេម្ននេះ ការដាក់ឱ្យអនុវត្តយ្ុទធសាតសត  នកៀរររ

ចំ្បណូលម្បកបនដាយ្ម្បសិទធភាពនងិស័កតិសិទធភាពកដលទាម្ឱ្យានការម្ត្ួត្ពនិតិ្យនិងតាម្ដាននិង វាយ្ត្នម្ៃជា ឆាស និង

ម្បចំាឆ្ន ំ។ ប ុកនតអរគនាយ្កដាឋ ននោលននោបាយ្នសដឋកិច្បចនងិហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ នៅមិ្នទាន់នរៀបចំ្ប សកម្មភាពលម្អតិ្

នដើម្បីោំម្ទដល់ការអនុវត្តយ្ុទធសាតសត  នងិម្កុម្ការករទទួលបនេុកម្ត្ួត្ពនិតិ្យ និងវាយ្ត្នម្ៃនៅន ើយ្។ ជាយ្នតការសម្ាប់

នដាេះម្សាយ្រ ឺការបនងោើត្ម្កុម្ការករកដលានការទទួលបនេុកច្បាស់លាស់, ការសហម្បត្ិបត្តិការ រវាង អរគនាយ្កដាឋ នពាក់

ពន័ធនម្កាម្ឱ្វាទម្កសួងនសដឋកចិ្បច និងហិរញ្ញវត្ថុ, និងការ្តល ់នំួយ្បនច្បចកនទស នដាយ្អរគនាយ្កម្ត្ូវ ចាប់ន្តើម្នសន ើសំុកញ្ចប់

ថវិកាកដលម្ត្ូវបានអនុម័្ត្រួច្បនហើយ្ម្ក អរគនលខាធិការដាឋ នរណៈកាម ធិការដឹកនំាការករកកទម្ម្ង់ ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ នដើម្បីនរៀបចំ្បនតី្ិវិធីដំនណើកិច្បចលទធកម្ម នងិនរៀបចំ្បនោលការនសន ើសំុថាន ក់ដឹកនំាសម្ាប់ការ បណតុ េះបណាត លទាងំ

កនុងនិងនម្ៅម្សុកឱ្យទាន់នពលនវលា។  
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 ជារួម្ អាច្បសននដិាឋ នបានថា ការពម្ងឹងការម្រប់ម្រងចំ្បណូល នងិការអនុវត្តក្នការម្បមូ្លចំ្បណូលកនងុឆ្ន ំនៅមិ្នទាន់ 

អនុវត្តបានតាម្នោលនៅនដាយ្សារកត្សុម្កឹត្ភាពននការពាករណ៍ និងភាពរលនូននការម្បមូ្លចំ្បណូលកនុងឆ្ន ំនៅាន

កម្ម្ិត្ទាប។ 

២.២. ការពព្រងឹងការព្រគ្ប់ព្រគ្ងបាំណុល 

ការពម្ងងឹការម្រប់ម្រងបំណលុកដលជានោលបំណង១២ ននក្នកភាពន ឿទុកចិ្បត្តបានននថវិកា ានច្បនកោ ម្សកម្មភាព

ចំ្បននួ៣។ ក្អកនលើសកម្មភាពសនម្ម្ច្បបាន នោលបំណងននេះសនម្ម្ច្បបាន ៩៧,៥% កនុងននាេះ ច្បនកោ ម្សកម្មភាព ១២.១ 

សនម្ម្ច្បបាន ១០០%, ១២.២ សនម្ម្ច្បបាន ៩៥% នងិ ១២.៣ មិ្នានសកម្មភាពអនុវត្តកនងុម្ត្ាីសទី២ នដាយ្នហត្ុ

ថាសកម្មភាពសំខាន់ម្ត្ូវបានអនុវត្តរួច្បនហើយ្។ 

ទនេឹម្ននេះ នបើពនិិត្យនម្ើលលទធ្ លសនម្ម្ច្បបានននសូច្បនាករច្បនកោ ម្សកម្មភាព សម្ាប់ម្ត្ាីសទី១ ននេះ ន ើញថា 

សូច្បនាករ ២ សនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅរឺ៖ 

១. នសច្បកតមី្ពាងម្បកាសនលើកទី២សត ីពីនោលការណ៍និងនតី្ិវិធីសម្ាប់ម្បត្ិបត្តិការម្រប់ម្រងបំណលុសាធារណៈ 

នងិនីត្ិវិធនីនការធានារបស់រដឋម្ត្ូវបាននរៀបចំ្ប 

២. របាយ្ការណ៏បច្បចុបបកម្មការវិភារចី្បរភាពបំណលុម្ត្ូវបាននរៀបចំ្ប 

នដាយ្ក កានសូច្បនាករ២ សនម្ម្ច្បបានមិ្ននពញនលញតាម្នោលនៅរឺ៖ 

១. ការអនុម័្ត្នលើនសច្បកតីម្ពាងចុ្បងនម្កាយ្សត ីពីបច្បចុបបននកម្មនលើយ្ុទធសាតសត ម្រប់ម្រងបំណលុមិ្នសនម្ម្ច្បបាន តាម្

នោលនៅនដាយ្មូ្លនហត្ ុការពនានពលម្ប ុំរបស់រណៈកាម ធកិារម្រប់ម្រងបំណលុ 

២. ការអនុម័្ត្នលើនសច្បកដីម្ពាងសដ ីពីការនធវើបច្បចុបបននកម្មនលើក្នការអេិវឌ្ឍនស៍ម្ត្ថភាពសាថ ប័ននងិធនធានម្នុសស។  

ដូច្បននេះ អាច្បសននដិាឋ នបានថាការពម្ងឹងការម្រប់ម្រងបំណលុនៅកត្រកាបានសម្ាប់ម្ត្ីាសទី២ ឆ្ន ំ២០១៥។  

លទធ្ លននេះ ក៍បានឆៃុេះបញ្ហច ងំអំពភីាពចំាបាច់្បកដលម្ត្ូវខិត្ខំបកនថម្នទៀត្នដើម្បីឱ្យការម្រប់ម្រងបំណលុកាន់កត្ាន 

ម្បសិទធភាព និងសនម្ម្ច្បតាម្នោលនៅកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ដំណាកក់ាលទី២ថមី ជាពិនសសចំ្បនពាេះសូច្បនាករកដលសនម្ម្ច្បមិ្ន

បាននពញនលញ។ 

២.៣. ការពព្រងឹងការព្រគ្ប់ព្រគ្ងសាច់ព្របាក្់និងគ្ណនី 

ការពម្ងងឹការម្រប់ម្រងសាច់្បម្បាកន់ងិរណន ីកដលជានោលបំណង ១៣ ននក្នកភាពន ឿទុកចិ្បត្តបានននថវិកាាន

ច្បនកោ ម្សកម្មភាពចំ្បននួ ៤។ នបើក្អកនលើសកម្មភាពសនម្ម្ច្បបាន នោលបំណងននេះសនម្ម្ច្បបាន ៩៦% កនុងននាេះច្បនកោ ម្

សកម្មភាព ១៣.១ សនម្ម្ច្បបាន ១០០%, ច្បនកោ ម្សកម្មភាព ១៣.២ សនម្ម្ច្បបាន ១០០%, ១៣.៣ សនម្ម្ច្បបាន 

៨៣% នងិច្បនកោ ម្សកម្មភាព ១៣.៤ សនម្ម្ច្បបាន ១០០%។ 

នបើពិនតិ្យនម្ើលលទធ្ លសនម្ម្ច្បបានននសូច្បនាករច្បនកោ ម្សកម្មភាព សម្ាប់ម្ត្ាីសទី១ ននេះ ន ើញថា ាន ៣ 

សូច្បនាករសនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅ រ៖ឺ 
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១. រណននីម្ៅម្បពន័ធ “TSA” នៅតាម្ធនាោរជាត្និងិធនាោរពាណិ ាកដលមិ្នានការអនញុ្ហញ ត្ពី កសហវ ម្ត្ូវ

បានបនតបិទ, រណនីនទាលរត្នាោរនៅរា ធាន-ីនខត្ត ម្ត្ូវបានតាម្ដាននិងកំណត្់ច្បាស់លាស់ និង សិកាម្បនេទ

រណនរីនម្ាងរបស់នដរូអេិវឌ្ឍន ៍

២. ការទូទាត្់ថាន ក់កណាត ល សម្ម្ច្បបាន១០០% តាម្ម្បព័នធធនាោរ,  ម្បពន័ធទូទាត្់តាម្  E-transfer ម្ត្ូវបានសិកា 

នងិការនបើកនបៀវត្សតាម្ម្បពន័ធធនាោរម្ត្ូវបានពម្ងងឹ 

៣. អាណត្តិនបើកម្បាកម់្ត្ូវបានតាម្ដាននងិនបើក្តលឆ់្ប់រហស័នងិទាន់នពលនវលា, ក្នការសាហរណកម្មបំណលុ

កកសេេះម្ត្ូវបាននរៀបចំ្ប និងការនរៀបចំ្បម្បពន័ធតាម្ដានបំណលុកកសេេះ ម្ត្ូវបានបញ្ចប់។ 

នដាយ្ក ក សូច្បនាករមួ្យ្នទៀត្មិ្នសនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅ រ ឺ ការកកលម្អរបាយ្ការណ៏ ក្នការសាច់្បម្បាក់

ម្បចំានថៃ សបាត ហ៏ កខ នងិម្ត្ាីស នងិការពិនតិ្យតាម្ដានការម្រប់ម្រងសាច់្បម្បាក។់ ការម្ិនសនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅ

ននេះ នដាយ្សារការពាករណ៍នៅពុទំានខិ់ត្ តិ្នឹងចំ្បណូល-ចំ្បណាយ្ជាក់កសតងនៅន ើយ្ ប ុកនត អរគនាយ្កដាឋ នរត្នាោរ

ជាត្ិបាន ំរញុកិច្បចដំនណើរពិនម្ោេះនថៃជាមួ្យ្ Consultant នងិត្ំណាងអរគនលខាធិការដាឋ ន អ.រ.ហ នៅម្ត្ាីសទី២ នងិ

ម្ត្ាីសបនាេ ប់នដើម្បីឈានដលក់ារបនងោើត្ Web-based Application Software សម្ាប់ជា ំនយួ្កនុងការនធវើក្នការ 

នងិការពាករណ៍សាច់្បម្បាកឱ់្យានសុម្កឹត្ភាពនងិឈាននៅសនម្ម្ច្បតាម្នោលបំណង ១៣ នាចុ្បងឆ្ន ំ២០១៥ននេះ។ 

ដូច្បននេះ អាច្បសននដិាឋ នបានថាការពម្ងឹងការម្រប់ម្រងសាច់្បម្បាកន់ិងរណនីធនាោរនៅកត្រកាបានសម្ាប់ម្ត្ីាស ទី

២ ឆ្ន ំ២០១៥ នងិខិត្ ិត្នៅរកសថ ិរភាពតាម្នោលនៅ នទាេះបីជាសូច្បនាករច្បនកោ ម្សកម្មភាព ១៣.៣ មិ្នបានសនម្ម្ច្ប

តាម្នោលនៅកំណត្ក់៏នដាយ្ ជាក់កសដង ការពាករណ៍ចំ្បណូល-ចំ្បណាយ្ នៅពុំទានប់ានសុម្កឹត្ នដាយ្សារនៅកងវេះ

ម្បពន័ធ Software Online សម្ាប់ម្កសួង សាថ ប័នថាន កក់ណាត ល នដើម្បីបញ្ចូលទិននន័យ្។ ដូច្បននេះ អរគនាយ្កដាឋ នរត្នាោ

រជាត្ិម្ត្ូវបនត ម្មុ្ញការអេិវឌ្ឍម្បពន័ធ Software Online រួម្ទាងំបនងោើត្យ្នតការម្ត្តួ្ពនិតិ្យជាម្បចំា នងិបណតុ េះបណាត ល

ដលម់្កសួង សាថ ប័នថាន ក់កណាត លឱ្យនធវើបច្បចុបបននភាពទិនននយ័្។ 

២.៤. ការផក្លម្អការអនុវរតថ្វកិានិងពព្រងឹងការអនុវរតផែនការចាំណាយ 

នោលបំណង ១៤ ននក្នកភាពន ឿទុកចិ្បត្តបានននថវិកា ានច្បនកោ ម្សកម្មភាពចំ្បននួ ៣។ ក្អកនលើសកម្មភាព

សនម្ម្ច្បបាន នោលបំណងននេះសនម្ម្ច្បបាន ៧៩% កនុងននាេះ ច្បនកោ ម្សកម្មភាព ១៤.១ សនម្ម្ច្បបាន ៧៧%, ច្បនកោ ម្

សកម្មភាព ១៤.២ សនម្ម្ច្បបាន ៨០% និង ១៤.៣ សនម្ម្ច្បបាន ៨០%។ 

នបើពិនតិ្យនលើលទធ្ លសនម្ម្ច្បបានននសូច្បនាករច្បនកោ ម្សកម្មភាព សម្ាប់ម្ត្ាីសទី២ននេះ ន ើញថាពុាំនសូច្បនា

ករសនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅននាេះន ើយ្។ 

សូច្បនាករ ទាងំ៣ មិ្នសនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅ រ៖ឺ 

១. នសច្បកតមី្ពាងអនុម្កឹត្យនងិម្បកាសនានាម្ត្ូវបានអនុម័្ត្នងិ្សពវ្ាយ្ និង  នសៀវនៅកណនំាសតពីលីទធកម្ម ម្ត្ូវ

បានដាក់ឱ្យអនុវត្ត 

២. អនុវត្តការធានាចំ្បណាយ្តាម្ក្នការចំ្បណាយ្ 
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៣. អនុវត្តការទូទាត្់ចំ្បណាយ្តាម្ក្នការចំ្បណាយ្ 

ដូច្បននេះ អាច្បសននដិាឋ នបានថា ការកកលម្អការអនុវត្តថវិកានងិពម្ងងឹការអនុវត្តក្នការចំ្បណាយ្ មិ្នទានស់នម្ម្ច្ប

បានតាម្នោលនៅកំណត្ ់ សម្ាប់ម្ត្ាីសទី២ននេះនទ នដាយ្នហត្ុថា (១)យ្នតការម្ត្ួត្ពនិិត្យន្េកនុងអរគនាយ្កដាឋ ននលើ

សកម្មភាពនងិការកំណត្សូ់ច្បនាករនៅានកម្មិ្ត្ នដើម្បនីឆៃើយ្ត្បនៅនឹងច្បនកោ ម្សកម្មភាពនងិនោលបំណងកដលបានកំ

ណត្់ (២) នៅកងវេះការសហការកនងុចំ្បនណាម្អរគនាយ្កដាឋ នពាកព់ន័ធដូច្បជា ការនធវើបច្បចុបបននភាពនសៀវនៅលទធកម្មសត ីពកីារ

អនុវត្ត វិធាន និងបទបបញត្តសិត ីពីលទធកម្មសាធារណៈ (IRRPP)នដាយ្សុខដុម្នីយ្កម្មជាមួ្យ្សតងដ់ារនតី្ិវិធរីួម្ (SOPs) 

កដលត្ម្មូ្វឱ្យអរគនាយ្កដាឋ នលទធកម្មសាធារណៈសហការជាមួ្យ្អរគនាយ្កដាឋ នថវិកាកនងុការនរៀបចំ្ប (៣) ការយ្ឺត្ោ វ

កនុងបនងោើត្ម្បពន័ធម្រប់ម្រងលទធកម្មសាធារណៈតាម្ម្បពន័ធព័ត្ា៌នវិទា (PPMIS) (៤) យ្តឺ្ោ វការកកលម្អម្បសិទធភាពនន

កិច្បចដំនណើរការ្តលក់ារទូទាត្់របស់អរគនាយ្កដាឋ នរត្នាោរជាត្ិ។ 

 

ផែនក្ទ២ី: គ្ណសនយយភាពហិរញ្ញវរថុ 

នៅកនងុ CAP 2 New ក្នកទី២ រណននយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ ម្ត្ូវបានអនុវត្តតាម្រយ្ៈនោលបំណងចំ្បននួ រឺការដាក់

ឱ្យអនុវត្តាត្ិកាថវិកាថមីនងិបៃងរ់ណននយ្យថមី, ការដាកឱ់្យអនុវត្តម្បពន័ធអនុវត្តថវិកាថមីនិងដំនណើរការម្បត្ិបត្តិការថមី, ការដាក ់

ឱ្យអនុវត្តម្បពន័ធរណននយ្យថមី ម្បពន័ធកត្់ម្តាថម ីម្បពន័ធរបាយ្ការណ៍ថមី និងម្បពន័ធត្ាៃ ភាព, ការដាកឱ់្យអនុវត្តឧបករណ៍នងិ

យ្នតការនដើម្បបីនងោើនការទទួលខុសម្ត្ូវនិងរណននយ្យភាព, ពម្ងឹងនងិបនងោើនភាពម្រប់ម្ ុងនម្ជាយ្និងសាហរណកម្ម 

ថវិកា នងិពម្ងងឹការករសវនកម្មន្េកនងុនងិអធកិារកចិ្បច។ នោលបំណងទាងំននេះ ម្ត្ូវបានោំម្ទនដាយ្ ច្បនកោ ម្សកម្មភាព 

ចំ្បននួ ២៥។  

នបើក្អកនលើនោលបំណងកដលសនម្ម្ច្បបាន ក្នកននេះសនម្ម្ច្បបាន ៧៨% កដលកនុងននាេះោម ននោលបំណងណាមួ្យ្

សនម្ម្ច្បបាន ១០០% នទ, ាននោលបំណងចំ្បននួ ៣ សនម្ម្ច្បបាននលើស ៨០%, នោលបំណងចំ្បននួ ២ សនម្ម្ច្បបាន

នម្កាម្៨០% នងិនោលបំណងចំ្បននួ ១ សនម្ម្ច្បបាននសម ើ៥០%។ កនុងចំ្បនណាម្ច្បនកោ ម្សកម្មភាពទាងំ២៥ ានច្បនកោ ម្

សកម្មភាពច្បនំនួ ២០ សនម្ម្ច្បបាននលើស ៥០%, ច្បនកោ ម្សកម្មភាពច្បនំនួ ៥ សនម្ម្ច្បបានទាបជាងឬនសម ើ ៥០% នងិ

ច្បនកោ ម្សកម្មភាពច្បនំនួ ១ មិ្នអាច្បនធវើការវាស់កវងបាន។  

១. ការដ្ឋក្់ឱ្យអនុវរតមារិកាថ្វកិាថ្មីនិងបលង់គ្ណសនយយថ្មី 

នោលបំណង២១ ននរណននយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថាុន ច្បនកោ ម្សកម្មភាពចំ្បននួ៤ ។ នបើក្អកនលើសកម្មភាពកដលស

នម្ម្ច្បបានកនងុម្ត្ាីសទី២ ឆ្ន ំ២០១៥ នោលបំណងននេះសនម្ម្ច្បបាន ៨៥% កនងុននាេះច្បនកោ ម្សកម្មភាព ២១.១ សនម្ម្ច្ប

បាន ៩០%, ២១.២ សនម្ម្ច្បបាន ៧៨%, ២១.៣ សនម្ម្ច្បបាន ១០០% និង ២១.៤ សនម្ម្ច្បបាន ៧០%។  

នបើពិនតិ្យនម្ើលលទធ្ លសនម្ម្ច្បបានននសូច្បនាករច្បនកោ ម្សកម្មភាព សម្ាប់ម្ត្ាីសទី១ននេះ ន ើញថាានសូច្បនាករ 

៣ សនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅរឺ៖ 
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១. តារាងច្បម្ៃងននបៃង់រណននយ្យថមី នងិតារាងម្បត្ិបត្តកិារហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដឋ (TOEF នងិ GFS) ម្ត្ូវបាននរៀបចំ្ប

រួច្បរាល់ នងិដាកប់ញ្ចូលកនុងម្បពន័ធ FMIS និងចាប់ន្តើម្នរៀបចំ្បក្នការ្សពវ្ាយ្ នងិអនុវត្ត (សនម្ម្ច្បបាន៩០%) 

២. ចំ្បណាត្ថ់ាន កេ់ូមិ្សាតសត   អងគភាពម្បត្ិបត្តនិិងរដឋបាល  កម្មវិធី  និងនសដឋកិច្បចម្ត្ូវបានបនត ពនិតិ្យ នងិកកលម្អ 

៣. នធវើបច្បចុបបននភាពព័ត្ា៌នសត ីពីរច្បនាសម្ព័នឋមុ្ខករ និងនសវារបស់ ម្កសួង-សាថ ប័ន នងិនរៀបចំ្បតារាងសតពីីច្បំណាត្់

ថាន ក់រដឋបាល នងិ ចំ្បណាត្ថ់ាន កមុ់្ខករថមី 

សូច្បនាករមួ្យ្មិ្នសនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅកំណត្់រ៖ឺ 

១. ការនរៀបចំ្បរបាយ្ការណ៍តាម្សតងដ់ារ IPSAS ។ កម្ម្ិត្ននរុណភាពនងិភាពអាច្បទទូលយ្កបាន រឺ៧០% 

នដាយ្ម្លូនហត្ុ ានការលបំាកកនុងការម្បមូ្ល និងន្េរទិនននយ័្នៅកនងុរបាយ្ការណ៍ IPSAS នងិ ម្បពន័ធទិននយ័្

បច្បចុបបននមិ្ននឆៃើយ្ត្បនឹងត្ម្ម្ូវការរបស់របាយ្ការណ៍ IPSAS។ ក៍ប ុកនត អរគនាយ្កដាឋ នរត្នាោរជាត្ិបានបញ្ហា កថ់ា 

ការ្លិត្របាយ្ការណ៍តាម្សតងដ់ារ IPSAS អាច្បនធវើនៅបាននៅនពលកដលម្បពន័ធ FMIS ដាក់ឱ្យដំនណើរការ។ 

ជារួម្ អាច្បសននដិាឋ នបានថាការនម្ត្ៀម្លកខណៈនដើម្បដីាកឱ់្យអនុវត្តាត្ិកាថវិកាថមី នងិបៃងរ់ណននយ្យថមីសម្ាប់ ការ

ដាក់ឱ្យអនុវត្ត ហំានទី១ននម្បពន័ធ FMIS នៅកខកកោដា ឆ្ន ំ២០១៥ នៅកត្ធានាបានសម្ាប់ម្ត្ីាសទី២ ឆ្ន ំ២០១៥ នបើនទាេះបីជា

ានសូច្បនាករមួ្យ្ចំ្បននួនៅមិ្នសនម្ម្ច្បបាននពញនលញតាម្នោលនៅក៍នដាយ្។ 

២. ការដ្ឋក្់ឱ្យអនុវរតព្របព័នធអនុវរតថ្វិកាថ្មនីិងដាំសណើរការព្របរិបរតិការថ្ម ី

ការកកលម្អដំនណើរការនិងម្បត្បិត្តិការអនុវត្តថវិកា កដលម្ត្ូវបានអនុវត្តកនុងនោលបំណង ២៤ នន CAP 2 ម្ត្ូវបាន

កកសម្ម្លួម្កជានោលបំណង ២២. ការដាក់ឱ្យអនុវត្តម្បពន័ធអនុវត្តថវិកាថមីនងិដំនណើរការម្បត្ិបត្តិការថមី កនុង CAP 2 

New។ ជាក់កសតង ការអនុវត្តនោលបំណងទី ២២. សម្ាប់ម្ត្ាីសទី២ ននេះ ក៏មិ្នានភាពខុសកបៃកោន ខាៃ ំងកដលរួរឱ្យ

កត្ស់ាគ ល់ននាេះកដរពីការអនុវត្តម្បចំាម្ត្ាីសទី១ ឆ្ន ំ២០១៥ តាម្រយ្ៈការដាក់នច្បញនូវច្បនកោ ម្សកម្មភាព និងសូច្បនាករ 

ជាពិនសសការដាកឱ់្យអនុវត្តម្បព័នធ FMIS។ ម្ា ងនទៀត្ ច្បនកោ ម្សកម្មភាពនននោលបំណងននេះ ានចំ្បននួ ៨ កនងុ CAP 2 

ម្ត្ូវត្ម្ម្ឹម្ម្កចំ្បននួ ៧ កនងុ CAP 2 NEW កដលរួម្ាន៖ ២២.១. បនតកាត្់បនថយ្នពលនវលាសម្ាប់ការ នសន ើសំុធានា

ចំ្បណាយ្នងិការទូទាត្ន់ៅកនងុម្កសួង-សាថ ប័ន ២២.២. កកលម្អដំនណើរការននម្បត្ិបត្តិការនៅកនងុ កសហវ/ ម្កសួងសាថ ប័ន 

នដើម្បីឱ្យម្សបនៅនឹងការ វិវឌ្ឍននបៃង់រណននយ្យ នងិបទដាឋ នរណននយ្យ ម្ពម្ទាងំនធវើការន្េៀងដេ ត្់រណនធីនាោរជា 

ម្បចំា ២២.៣. បនងោើនកម្មិ្ត្យ្ល់ដឹងភាពជាាច ស់ការចូ្បលរមួ្ និងសម្ត្ថភាពក្នក FMIS ដល ់កសហវ ម្កសួង-សាថ ប័ន 

នងិរដឋបាលថាន កន់ម្កាម្ជាត្ិ ២២.៤. កសាងសម្ត្ថភាពម្រប់ម្រងរនម្ាង FMIS នដាយ្រួម្ទាងំនៅកសហវ ម្កសួង សាថ ប័

ន និងអងគភាពថាន កន់ម្កាម្ជាត្ិ ២២.៥. នរៀបចំ្បក្នការអនុវត្តរួម្ (ការសាកលបងនិងការពម្ងីក) នដាយ្រួម្បញ្ចូល កសហវ 

ម្កសួងសាថ ប័ន នងិអងគភាពថាន ក់នម្កាម្ជាត្ ិ២២.៦. នរៀបចំ្បក្នការ និងវរគបណតុ េះបណាត ល ម្ពម្ទាងំឯកសារបណតុ េះបណាត

លសម្ាប់ការបនតបណដុ េះបណាដ លដល់ម្រប់ម្តនតកីដលពាក់ពន័ធនងឹ FMIS នៅ កសហវ ម្កសួងសាថ ប័ន និង អងគភាពថាន ក់
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នម្កាម្ជាត្ ិនិង ២២.៧. ការអនុវត្តសាកលបង ហំានដំបូងនងិពម្ងកីការអនុវត្ត FMIS (ម្ ូឌ្ុលសនូលនងិ ម្ ូឌ្ុលសម្ាប់

ថវិកា)។ 

សម្ាប់ការអនុវត្តម្បចំាម្ត្ាីសទី២ នោលបំណងននេះ សនម្ម្ច្បបានម្ត្ឹម្ ៧៩% ជាក់កសតង ច្បនកោ ម្សកម្មភាព 

២២.១ សនម្ម្ច្បបាន ៦០%, ២២.២ សនម្ម្ច្បបាន ៨៣%, ២២.៣. សនម្ម្ច្បបាន ៩០%, ២២.៤. សនម្ម្ច្បបាន 

៤៩%, ២២.៥. សនម្ម្ច្បបាន ៩២%, ២២.៦ សនម្ម្ច្បបាន ៩០%, នងិ ២២.៧. សនម្ម្ច្បបាន ៨៦%។ កនុងនយ័្ននេះ 

នយ្ើងអាច្បកំណត្ប់ានថា សម្ាប់ការអនុវត្តម្បចំាម្ត្ាីសទី២ សនកោ ម្សកម្មភាព ២២.២, ២២.៣, ២២.៥, ២២.៦, 

នងិ ២២.៧ នៅកត្រកាបាននូវវឌ្ឍនភាពជាសារវនត នងិអាច្បបនងោើនម្បសិទធភាពការករនដើម្បីឈាននៅសនម្ម្ច្បបានតាម្

នោលនៅ នបើនម្បៀបនធៀបនៅនងឹការអនុវត្តនៅកនុងម្ត្ាីសទី១ ឆ្ន ំ២០១៥ នដាយ្មូ្លនហត្ុថា នតី្ិវិធីម្បត្ិបត្តិការម្បចំានថៃ

ម្ត្ូវបានម្ត្តួ្ពនិតិ្យន ើងវិញ នងិកកសម្ម្លួ ជាពិនសសម្កបខ័ណឌ រត្ិយ្តុ្ត ិ នងិនសច្បកតីកណនំាមួ្យ្ច្បនំនួសម្ាប់អនុវត្ត

ថវិកាកម្មវិធ ី នងិអងគភាពថវិកា ទនេឹម្នឹងកម្មិ្ត្យ្ល់ដឹងភាពជាាច ស់ការចូ្បលរួម្ និងសម្ត្ថភាពក្នក FMIS ក៏ម្ត្ូវបាន

បនងោើន ជាក់កសតង ការម្បកាសដាក់ឱ្យអនុវត្ត FMIS (ម្ ូឌ្ុលនសៀវនៅធនំិងម្ ូឌ្លុ វិភា ន៍ថវិកា) នាពាកក់ណាត លកខកកោដា 

កនៃងនៅ នដាយ្អម្ម្កជាមួ្យ្នឹងក្នការ នងិវរគបណតុ េះបណាត ល ម្ពម្ទាងំឯកសារបណតុ េះបណាត លសម្ាប់ការបនត

បណដុ េះបណាដ លដល់ម្រប់ម្តនតកីដលពាកព់ន័ធនឹង FMIS នៅ កសហវ ម្កសួង-សាថ ប័ន នងិអងគភាពថាន កន់ម្កាម្ជាត្។ិ  

 ទនេឹម្នឹងននេះ នបើពនិតិ្យនម្ើលលទធ្ លសនម្ម្ច្បបានននសូច្បនាករទាងំ ៧ ននច្បនកោ ម្សកម្មភាពនននោលបំណងទី

២២ សម្ាប់ម្ត្ាីសទី២ ន ើញថា ានកត្ ២ ច្បនកោ ម្សកម្មភាពប ុនណាណ េះកដលមិ្នទានអ់ាច្បសនម្ម្ច្បតាម្នោលនៅកដល

បានកំណត្ ់នងិចំាបាច់្បម្ត្ូវបនងោើនការយ្កចិ្បត្តទុកដាក់បកនថម្ពីអរគនាយ្កដាឋ នពាកព់ន័ធរ ឺ២២.១ នងិ ២២.៤៖ 

១.បនតកាត្់បនថយ្នពលនវលាសម្ាប់ការ នសន ើសំុធានាចំ្បណាយ្និងការទូទាត្់នៅកនុងម្កសួង-សាថ ប័ន 

២.កសាងសម្ត្ថភាពម្រប់ម្រងរនម្ាង FMIS នដាយ្រួម្ ទាងំនៅ កសហវ ម្កសួង សាថ ប័ន និងអងគភាពថាន កន់ម្កាម្ជាត្ិ 

ដូច្បននេះ ជារួម្អាច្បសននដិាឋ នបានថា ក្អកនលើសកម្មភាព នងិសូច្បនាករកដលបានកណំត្់កនងុក្នការសកម្មភាព

ដំណាក់កាលទី២ ថមី របស់អរគនាយ្កដាឋ ន/អងគភាព  ការដាក់ឱ្យអនុវត្តម្បពន័ធអនុវត្តថវិកាថមនីិងដំនណើរការម្បត្ិបត្តិការថមី 

ានសាថ នភាពកាន់កត្លអម្បនសើរ កដលអាច្បបនងោើត្ជាលទធភាពកនុងការអនុវត្តការករម្បកបនដាយ្ម្បសិទធភាពនដើម្បឈីាន

នៅសនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅ។ នទាេះជាោ ងននេះកតី ការដាក់កំណត្់ច្បនកោ ម្សកម្មភាព និងការដាក់នច្បញសូច្បនាករទាងំ២

ខាងនលើ រឺត្ម្ម្ូវឱ្យានការបនងោើនការយ្កចិ្បត្តទុកឱ្យខពស់បកនថម្នទៀត្ នដើម្បីសនម្ម្ច្បឱ្យបាននូវការដាក់ឱ្យអនុវត្តម្បព័នធ

ថវិកាថម ីនងិដំនណើរការម្បត្ិបត្តិការថម ីម្សបជាមួ្យ្ការដាកឱ់្យអនុវត្ត FMIS កាលពីកខកកោដា កនៃងនៅននេះ។ កនុងនយ័្ននេះ 

មិ្នកម្នាននយ័្ថា ច្បនកោ ម្សកម្មភាពន ិ ងសូច្បនាករទាងំ២ ខាងនលើននេះ នងឹជាឧបសរគសម្ាប់ការសនម្ម្ច្បបាននូវ

នោលបំណងននជារួម្ននាេះនទ ក៏ប ុកនត ម្ោន់កត្ចំាបាច់្បបនងោើនឆនេៈ និងម្បសិទធបកនថម្មួ្យ្កម្ម្ិត្នទៀត្នដើម្បីោំម្ទដល់ការ

អនុវត្តម្បពន័ធ FMIS ឱ្យបាននពញនលញនានពលបច្បចុបបនន នងិនៅអំ ុងកខត្លុា ខាងមុ្ខ។ 
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៣. ការដ្ឋក្់ឱ្យអនុវរតព្របព័នធគ្ណសនយយថ្មី ព្របព័នធក្រ់ព្រាថ្មី ព្របព័នធរបាយការណថ៍្មី និងព្របព័នធរមាល ភាព 

នោលបំណង២៣ ននរណននយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ ានច្បនកោ ម្សកម្មភាពអនុវត្តចំ្បននួ ៤។ ជារួម្ នបើក្អកនលើសកម្ម

ភាពកដលសនម្ម្ច្បបាន នោលបំណងននេះសនម្ម្ច្បបាន ៣៩% កនងុននាេះច្បនកោ ម្សកម្មភាព ២៣.១ សនម្ម្ច្បបាន៣៤%, 

២៣.៥ សនម្ម្ច្បបាន៨៣% នងិច្បនកោ ម្សកម្មភាព ២៣.៣,២៣.៤ មិ្នអាច្បនធវើការវាស់កវងបាន។ 

នបើពិនតិ្យនម្ើលលទធ្ លសនម្ម្ច្បបានននសូច្បនាករច្បនកោ ម្សកម្មភាព សម្ាប់ម្ត្ាីសទី២ននេះន ើញថា សូច្បនាករ 

ទាងំអស់មិ្នអាច្បសនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅ រឺ៖  

១. នរៀបចំ្បក្នការសកម្មភាពនដើម្បកីកលម្អបទដាឋ នរណននយ្យបច្បចុបបនន នងិសតង់ដាររបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថកុ អ្កនលើ

មូ្លដាឋ នសាច់្បម្បាក់ម្ត្ូវបានម្ត្ួត្ពនិិត្យនិងវាយ្ត្នម្ៃ 

២.បនត្សពវ្ាយ្ដលម់្កសួងសាថ ប័នពាក់ពន័ធនានាកនុងកកលម្អទម្ម្ង់របាយ្ការណ៍ អនុវត្តថវិកាកដលម្ត្ូវន្ញើនៅរ

ណៈរដឋម្តនតី នងិសាថ ប័ននីត្បិញ្ញត្តិ។ 

៣. ម្កុម្ការករទំនាក់ទំនងសាធារណៈម្ត្ូវបានបនងោើត្នៅតាម្ម្កសួងសាថ ប័ន 

ដូច្បននេះ អាច្បសននដិាឋ នបានថា ការដាកឱ់្យអនុវត្តម្បពន័ធរណននយ្យថមី ម្បពន័ធកត្់ម្តាថមី ម្បពន័ធរបាយ្ការណ៍ថមី នងិ

ម្បព័នធត្ាៃ ភាព មិ្នទានអ់ាច្បធានានងិរកាបាន សម្ាប់ម្ត្ាីសទី២ ឆ្ន ំ២០១៥ នៅន ើយ្នទ នដាយ្នហត្ថុា សកម្មភាព

កដលអនុវត្តោំម្ទដល់ការសនម្ម្ច្បបាននូវច្បនកោ ម្សកម្មភាព ២៣.៣ ពុំម្ត្ូវបាននរៀបចំ្ប នងិសតងដ់ាររបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក អ្កនលើមូ្លដាឋ នសាច់្បម្បាក់ម្ត្ូវបានម្ត្តួ្ពនិតិ្យនងិវាយ្ត្នម្ៃមិ្នទាន់សនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅ។ 

៤. ការដ្ឋក្់ឱ្យអនុវរតឧបក្រណ៍ និងយនតការសដើម្បបីសងកើនការទទួលែុេព្ររូវនិងគ្ណសនយយភាព 

នោលបំណង២៤ ននក្នករណននយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថ ុានច្បនកោ ម្សកម្មភាពចំ្បនួន ៤ ។ ជារួម្ នបើក្អកនលើសកម្មភាព

កដលសនម្ម្ច្បបាន នោលបំណងននេះសនម្ម្ច្បបាន ២៥% កនងុននាេះច្បនកោ ម្សកម្មភាព ២៤.១ និង២៤.២ សនម្ម្ច្បបាន

៥០%។ 

នបើពិនតិ្យនម្ើលលទធ្ លសនម្ម្ច្បបានននសូច្បនាករច្បនកោ ម្សកម្មភាព សម្ាប់ម្ត្ាីសទី១ននេះ ន ើញថាមិ្នានសូច្ប

នាករណាមួ្យ្សនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅន ើយ្ កនងុននាេះ រមួ្ាន៖ 

១. នោលការណ៍កណនំាសត ីពកីារនរៀបចំ្បឱ្យានទណឌ កម្មសម្ាប់ការម្រប់ម្រងធនធានសាធារណៈមិ្នសម្ម្សប ម្ត្ូវ

បានកំណត្ន់ដាយ្ម្កសួងនសដឋកិច្បចនងិហិរញ្ញវត្ថ ុ

២. នោលការណ៏សត ីពីសិទធិអណំាច្ប និងការទទួលខុសម្ត្ូវរបស់អងគភាពថវិកា ម្ត្ូវបាននរៀបចំ្ប 

៣. ការម្ត្តួ្ពនិតិ្យន ើងវិញជាម្បចំានលើលទធ្ លននការម្រប់ម្រងធនធានកដលសនម្ម្ច្បបាននដាយ្អងគភាពថវិកា 

នីមួ្យ្ៗ នដើម្បីនធវើជាមូ្លដាឋ ន កនុងការពម្ងកីការ្តលសិ់ទធិអំណាច្ប និងភាពទនេ់ៃន់ម្ត្ូវបានអនុវត្តម្បចំាម្ត្ាីស 

៤. រម្មូ្របាយ្ការណ៏អនុវត្តថវិកាម្បចំាម្ត្ាីស កដលបញ្ហា ក់អពំីការករកដលបានបំនពញនធៀបនឹងនោលនៅ    

លទធ្ លទទួលបានការយ្តឺ្ោ វ នងិវិធានការនដាេះម្សាយ្ ៖ ពមី្កសួង-សាថ ប័ន ម្ក កសហវ នងិនៅន្េកនុង

ម្កសួង-សាថ ប័ន ពីអងគភាពថវិការហតូ្ ដលថ់ាន ក់ដឹកនំាម្ត្ូវបាននរៀបចំ្បនធវើបច្បចុបបននភាព។ 



  14 

ដូច្បននេះ អាច្បសននដិាឋ នបានថាការដាកឱ់្យអនុវត្តឧបករណ៍នងិយ្នតការនដើម្បីបនងោើនការទទួលខុសម្ត្ូវនងិរណននយ្យ-

ភាព ពុទំានអ់ាច្បធានានងិរកាបាន នៅកនុងម្ត្ាីសទី២ ឆ្ន ំ២០១៥ននេះ នៅន ើយ្នទ នដាយ្នហត្ថុាសកម្មភាពកដលោំម្ទ 

ច្បនកោ ម្សកម្មភាពកដលបានកណំត្់ ពុមំ្ត្ូវបានអនុវត្តតាម្ក្នការ។ តាម្រយ្ៈលទធ្ លននេះ អរគនាយ្កដាឋ នថ វិកាចំាបាច់្ប

ម្ត្ូវអនុវត្តសកម្មភាពកដលបានដាក់នច្បញកនុងនោលបំណងននេះ។ 

៥. ពព្រងឹងនិងបសងកើនភាពព្រគ្ប់ព្រ ុងសព្រោយនិងេមាហរណក្ម្មថ្វិកា 

 នោលបំណង ២៥ ននរណននយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថាុនច្បនកោ ម្សកម្មភាពច្បនំនួ២។ នបើក្អកនលើសកម្មភាពកដល

សនម្ម្ច្បបាន នោលបំណងននេះសនម្ម្ច្បបាន ៩៩% កនុងននាេះច្បនកោ ម្សកម្មភាព ២៥.១ សនម្ម្ច្បបាន ៩៧% នងិច្បនកោ ម្

សកម្មភាព ២៥.២ សនម្ម្ច្បបាន ១០០%។ 

នបើពិនតិ្យនម្ើលលទធ្ លសនម្ម្ច្បបានននសូច្បនាករច្បនកោ ម្សកម្មភាព សម្ាប់ម្ត្ីាសទី២ននេះ ន ើញថាានសូច្បនា

ករ១ សនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅរឺ៖ 

១.លកខណៈ វិនិច្ប័័យ្សម្ាប់ វិធីសាតសតចាត្់ថាន កន់លើការនរៀបចំ្ប BSP ម្ត្ូវបានពនិិត្យ នងិកកសម្ម្ួល 

នដាយ្ក កានសូច្បនាករមួ្យ្សនម្ម្ច្បមិ្នបាននពញនលញតាម្នោលនៅរឺ៖ 

១. នោលការណ៍កណនំាសត ីពកីារនរៀបចំ្បក្នការយ្ុទធសាតសតថវិកា មិ្នម្ត្ូវបាននធវើបច្បចុបបននភាពតាម្នោលនៅកំណត្ ់

ដូច្បននេះ អាច្បសននដិាឋ នបានថា ការពម្ងងឹនិងបនងោើនភាពម្រប់ម្ ុងនម្ជាយ្និងសាហរណកម្មថវិកា នៅម្ត្ីាសទី២ 

ឆ្ន ំ២០១៥ បាននិងកំពុងបនតអនុវត្ត នដើម្បីឈាននៅដល់នោលនៅកដលបានកំណត្់។ លទធ្ លននេះ បានឆៃុេះបញ្ហច ងំអំពភីាព

ចំាបាច់្បកដលម្ត្ូវខិត្ខំបកនថម្នទៀត្ ជាពិនសសបញ្ចប់ការកកលម្អនិងនធវើបច្បចុបបននភាពនននោលការណ៍កណនំាសត ីពីការនរៀបចំ្ប  

BSP និងបនតកកលម្អការនធវើសាហរណកម្មថវិកាច្បរនតនងិមូ្លធន។ 

 ៦. ពព្រងឹងការងារេវនក្ម្មនែៃក្នុងនិងអធិការក្ិចច  

នោលបំណងទី៦ ការពម្ងឹងការករសវនកម្មន្េកនុងនងិអធកិារកិច្បច បានកំណត្់នច្បញនូវច្បនកោ ម្សកម្មភាពច្បនំនួ៤ 

នដាយ្នដត ត្ជាសំខាន់នៅនលើការពម្ងងឹការករសវនកម្មន្េកនុង នងិអធិការកិច្បច តាម្រយ្ៈច្បនកោ ម្សកម្មភាព  ២៦.១. 

ដំនណើរការនពញនលញអងគភាពសវនកម្មន្េនៅម្រប់ម្កសួងសាថ ប័ន, ២៦.២. កកលម្អយ្នតការ នដើម្បធីានាការនឆៃើយ្ត្ប

ម្បកបនដាយ្ម្បសិទធភាពនៅនងឹលទធ្ លសវនកម្ម នងិអធកិារកិច្បចនៅតាម្បណាត អងគភាពថវិកា, ២៦.៣. នរៀបចំ្បនិងកក

លម្អក្នការសវនកម្ម/អធិការកិច្បចម្បចំាឆ្ន ំរបស់ម្កសួងសាថ ប័ន នដាយ្ក្អកនលើលកខណៈវិនិច្ប័យ័្វាយ្ត្នម្ៃហានេិយ័្កដល

បាន្តលអ់នសុាសន៍នដាយ្ កសហវ និង ២៦.៤. កសហវ ពនិិត្យនម្ើលន ើងវិញពីភាពម្រប់ម្ោនន់នរំរូរបាយ្ការណ៍សវន

កម្ម/អធិការកិច្បច នងិនធវើការកកលម្អ។ 

សម្ាប់ការអនុវត្តម្បចំាម្ត្ាីសទី២ ឆ្ន ំ២០១៥ នោលបំណងននេះ សនម្ម្ច្បបានម្ត្ឹម្ ៩០% ជាកក់សតង ច្បនកោ ម្

សកម្មភាព ២៦.១ សនម្ម្ច្បបាន ៩៦%, ២៦.២ សនម្ម្ច្បបាន ៨៦%, ២៦.៣. សនម្ម្ច្បបាន ១០០%, និង ២៦.៤. 

សនម្ម្ច្បបាន ៨០%។ ជាក់កសតង នបើពនិត្យនម្ើលនលើលទធ្ លសនម្ម្ច្បបានននសូច្បនាករទាងំ៤ ននច្បនកោ ម្សកម្មភាពរបស់ 
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នោលបំណងទី ៦ ម្បចំាម្ត្ាីសទី២ ឆ្ន ំ២០១៥ បានរូសបញ្ហា ក់ថា ការកំណត្ ់នងិដាក់នច្បញនូវច្បនកោ ម្សកម្ម នងិ សូច្ប

នាករម្បចំាម្ត្ាីសរបស់អរគនាយ្កដាឋ ន ទាងំពីរ អោគ ធកិារដាឋ ន និងអរគនាយ្កដាឋ នសវនកម្មន្េកនងុ រឺអាច្បអនុវត្ត និង

សនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅ នងិមិ្នានសូច្បនាករណាមួ្យ្យ្ឺត្ ឬមិ្នអាច្បអនុវត្តបានននាេះនទ។ ដូច្បននេះ នបើនោិយ្ ជារួម្ 

សូច្បនាករសមិ្ទធកម្មរនៃេឹះរបស់នោលបំណងទី៦ននេះ រឺស័កតសិិទធភាព នងិម្បសិទធភាពននម្បព័នធ នងិយ្នតការ ម្ត្តួ្ពនិតិ្យន្េ

កនុង (សវនកម្មន្េកនុង និងអធកិារកិច្បច) នៅម្រប់ម្កសួងសាថ ប័ន) អាច្បសនម្ម្ច្បបានតាម្ការកំណត្។់  

ជារួម្ នដាយ្ក្អកនលើការអនុវត្តសកម្មភាព រឺអាច្បសននដិាឋ នបានថាការពម្ងងឹការករសវនកម្មន្េកនងុ នងិអធកិារកិច្បច 

ម្ត្ូវបានពម្ងងឹ នងិពម្ងកីនៅតាម្ម្កសួងសាថ ប័នពាកព់ន័ធទាងំអស់នដាយ្រតិ្ម្ត្ឹម្ម្ត្ីាសទី២ននេះ ក៏ប ុកនតនៅានការករ 

សំខានន់ិងចំាបាច់្បមួ្យ្ រឺការពម្ងងឹ នងិបនងោើនម្បសិទធភាពននការម្ត្ួត្ពនិិត្យន្េកនុងសម្ាប់ការករចំ្បណាយ្មិ្នកម្ន នបៀរ

វត្ស និងនបៀរវត្ស នដើម្បបីានឈាននៅសនម្ម្ច្បតាម្នោលនៅនម្ោងទុក ជាពិនសសពម្ងឹងសម្ត្ថភាពម្តនត ី នងិសាថ ប័ន 

ទាងំមូ្ល ោ ងណាមិ្ញជាបញ្ហា ម្បឈម្រនឺដាយ្ម្លូនហត្កុងវេះថវិកា នងិអនកបនច្បចកនទស។ តាម្រយ្ៈលទធ្ លការករននេះ 

ក៏បានឆៃុេះបញ្ហច ងំអពំីត្ម្មូ្វការជាក់កសតងកនុងការបនតបនងោើនឆនេៈ នងិនបតជាញ កកលម្អរបកនថម្នទៀត្ពមី្បសិទធភាពននម្បពន័ធនងិ 

យ្នតការម្ត្តួ្ពនិតិ្យន្េកនងុកដលពាកព់ន័ធនងឹការអនុវត្តថវិកា ជាពិនសសនៅតាម្បណាត អងគភាពថវិកា។ 

 

ផែនក្ទី៣: ការសព្ររៀម្លក្េណៈេព្រមាប់ ាំហានបនៃ ប់ 

ក្នកទី៣ ការនម្ត្ៀម្លកខណៈសម្ាប់ ហំានបនាេ ប់ ម្ត្ូវបានោំម្ទនដាយ្នោលបំណងចំ្បននួ ៤ នងិ ច្បនកោ ម្សកម្ម

ភាពច្បំននួ ១៩។ នោលបំណងទាងំ ៤ រួម្ាន ការពម្ងងឹនងិពម្ងកីការអនុវត្តថវិកាតាម្កម្មវិធី, ការនរៀបចំ្បនិងដាកឱ់្យអនុ

វត្តម្បពន័ធរណននយ្យភាព (រវាងនតី្ិបបញ្ញត្តនិងិនីត្មិ្បត្ិបត្ត ិ រវាង កសហវ នងិម្កសួង សាថ ប័ន និងនៅកនុងម្កបខណឌ

ម្កសួង សាថ ប័ន), ពម្ងឹងការនរៀបចំ្បនោលននោបាយ្នងិការនធវើក្នការហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នងិពម្ងងឹការអនុវត្តនោល

ននោបាយ្វិម្ ឈការហិរញ្ញវត្ថ។ុ  

ក្អកនលើនោលបំណងកដលសនម្ម្ច្បបាន ក្នកននេះសនម្ម្ច្បបាន ៨០% កដលកនុងននាេះាននោលបំណងចំ្បននួ១ 

សនម្ម្ច្បបាននលើស ៨០% នងិាននោលបំណងចំ្បននួ១ សនម្ម្ច្បបាននលើស ៥០%។ ចំ្បកណកឯច្បនកោ ម្សកម្មភាពទាងំ 

១៩ កនុងននាេះច្បនកោ ម្សកម្មភាពចំ្បននួ៥ សនម្ម្ច្បបាននលើស ៨០%ច្បនកោ ម្សកម្មភាពចំ្បននួ ៤ សនម្ម្ច្បបាននលើស ៥០%, 

ច្បនកោ ម្សកម្មភាពចំ្បននួ ៩ សនម្ម្ច្បបានទាបជាងឬនសម ើ ៥០% នងិច្បនកោ ម្សកម្មភាពច្បនំនួ ១ មិ្នអាច្បវាស់កវងបាន។ 

១. ការពព្រងឹងនិងពព្រងីក្ការអនុវរតថ្វកិាាម្ក្ម្មវិធី 

នោលបំណង ៣១ ននក្នកការនម្ត្ៀម្លកខណៈសម្ាប់ ហំានបនាេ ប់ ាន៣ច្បនកោ ម្សកម្មភាព។ នបើក្អកនលើ 

សកម្មភាពសនម្ម្ច្បបាន នោលបំណងននេះសនម្ម្ច្បបាន ៦៧% កនុងននាេះច្បនកោ ម្សកម្មភាព ៣១.២ និង ៣១.៣ សនម្ម្ច្បបាន 
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១០០% នដាយ្ក កច្បនកោ ម្សកម្មភាព ៣១.១ សនម្ម្ច្បបាន០% នដាយ្មូ្លនហត្ុ អរគនាយ្កដាឋ នពាកព់ន័ធអនុវត្តច្បនកោ ម្

សកម្មភាពននេះ មិ្នបានរាយ្ការណ៍។  

នបើពិនតិ្យនម្ើលលទធ្ លសនម្ម្ច្បបានននសូច្បនាករច្បនកោ ម្សកម្មភាព សម្ាប់ម្ត្ាីសទី២ននេះ ន ើញថាានសូច្បនាករ២ 

សនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅរឺ៖ 

១.នសៀវនៅនោលការណ៏កណនំាសត ីពីការនរៀបចំ្បថវិកាកម្មវិធីម្ត្ូវបាននបាេះ ពុម្ពចំ្បននួ ៥.០០០ ច្បាប់ 

២.សម្ត្ថភាពយ្ល់ដឹងរបស់ម្តនតីម្ត្ូវបានពម្ងងឹនៅតាម្ម្កសួង - សាថ ប័ន កដលម្ត្ូវអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីនពញនលញ   

 នដាយ្ក កការអនុវត្តសកម្មភាពពាក់ពន័ធនងឹច្បនកោ ម្សកម្មភាព ៣១.១.ពនិិត្យន ើងវិញ និងកកលម្អការអនុវត្តថវិកា

តាម្កម្មវិធី អរគនាយ្កដាឋ នពាកព់ន័ធមិ្នបានរាយ្ការណ៍ពីវឌ្ឍនភាពកដលសនម្ម្ច្បបានកនងុម្ត្ាីសទី២នទ។ 

ជារួម្ អាច្បសននដិាឋ នបានថា ការអនវុត្តថវិកាកម្មវិធនីៅកត្ម្ត្វូបានពម្ងងឹនងិពម្ងកីជាបនណត ើរៗ រតិ្ម្កម្ត្ឹម្ម្ត្ាីសទី

២ ឆ្ន ំ២០១៥ នទាេះបីជាការអនុវត្តនៅមិ្នទានា់នភាពរលនូ នងិ បួម្បទេះបញ្ហា ម្បឈម្មួ្យ្ចំ្បននួក៍នដាយ្។ លទធ្ លននេះ 

បានឆៃុេះបញ្ហច ងំអំពភីាពចំាបាច់្បកដលម្ត្ូវខិត្ខំបកនថម្នទៀត្ជាពិនសស ការនដាេះម្សាយ្បញ្ហា ម្បឈម្នានាកដលនកើត្ន ើចំ្បនពាេះ

ការអនវុត្តចំ្បណាយ្ថវិកាននការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធ។ី  

២. សរៀបចាំនិងដ្ឋក្់ឱ្យអនុវរតព្របព័នធគ្ណសនយយភាព (រវាងនីរិបបញ្ញរត ិ និងនីរិព្របរិបរតិ រវាង 

ក្េហវ និង ព្រក្េួង សាថ ប័ន និងសៅក្នុងព្រក្បែណឌ ព្រក្េួង សាថ ប័ន) 

នោលបំណង ៣២ ននការនម្ត្ៀម្សម្ាប់ ហំានបនាេ ប់ ច្បនកោ ម្សកម្មភាពច្បនំនួ ៦។ នបើក្អកនលើសកម្មភាព 

សនម្ម្ច្បបានកនងុម្ត្ាីសទី២ ឆ្ន ំ២០១៥ នោលបំណងននេះសនម្ម្ច្បបាន៦៤% កនុងននាេះច្បនកោ ម្សកម្មភាព ៣២.១ 

សនម្ម្ច្បបាន ១០០%, ៣២.៣ សនម្ម្ច្បបាន ១០០%, ៣២.៥ សនម្ម្ច្បបាន១០០% នងិ ៣២.៦ សនម្ម្ច្បបាន៨៥%។ 

នដាយ្ក ក ច្បនកោ ម្សកម្មភាព ៣២.២ អរគនាយ្កដាឋ នពាកព់ន័ធ មិ្នបាននរៀបចំ្បក្នការសកម្មភាពលម្អតិ្សម្ាប់ោំម្ទ

ច្បនកោ ម្សកម្មភាពននេះនទ នងិចំ្បនពាេះសកម្មភាពកដលោំម្ទច្បនកោ ម្សកម្មភាព ៣២.៤ ម្ត្ូវបានអងនុវត្តនៅកនុងច្បនកោ ម្

សកម្មភាពន្សងនទៀត្ នហើយ្ អ.រ.ហ កប៏ានសនម្ម្ច្បលុបនច្បញពីក្នការសកម្មភាពរួម្ដំណាកក់ាលទី៣្ងកដរ។ 

នបើពិនតិ្យនម្ើលលទធ្ លសនម្ម្ច្បបានននសូច្បនាករច្បនកោ ម្សកម្មភាព សម្ាប់ម្ត្ាីសទី២ននេះ ន ើញថាាន សូច្ប

នាករ៣ សនម្ម្ច្បបាននពញនលញ រឺ៖ 

១. ម្ត្ិម្បកឹាច្បាប់កនុងម្កបខណឌ កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណេះម្ត្ូវបាន្តល ់នូតាម្ការនសន ើសំុ 

២. នោលការណ៏/តារាងសត ីពកីារកំណត្សិ់ទធិអំណាច្ប នងិការទទួលខុសម្ត្ូវរបស់អងគភាពថវិកាននម្កសួង សាថ ប័ន 

ម្ត្ូវបាននរៀបចំ្ប នងិអងគភាពថវិកាសម្ាប់ម្កសួងអនុវត្តថវិកានពញនលញទាងំ១០ បានពនិតិ្យ នងិនរៀបចំ្ប។ 

៣. ម្កបខ័ណឌ ច្បាប់សម្ាប់អនុវត្តអំណាច្បហិរញ្ញវត្ថុនៅអងគភាពថវិការបស់ម្កសួងទាងំ១០ ម្ត្ូវបាននរៀបចំ្បនដើម្បី 

ម្ប ុំ ពិភាកា នងិ្តលន់ោបល។់  

នដាយ្ក កសូច្បនាករ ១ ននច្បនកោ ម្សកម្មភាព ៣២.៦ សនម្ម្ច្បមិ្នបាននពញនលញរ ឺ ម្តនតីម្ត្ួត្ពនិិត្យហិរញ្ញវត្ថុ 

កដលនៅ អម្ដេ លម់្កសួង សាថ ប័ន មិ្នទានម់្ត្ូវបានម្បត្េិូកម្ម អំណាច្បបកនថម្កនុងការច្បេុះទិដាឋ ការនលើលិខតិ្ធានា ចំ្បណាយ្ 
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នងិ អាណត្តនិបើកម្បាក់សម្ាប់មុ្ខ ចំ្បណាយ្មួ្យ្ច្បំននួ និងកនងុទំហំទឹកម្បាកក់ំណត្់ ដូច្បកដលបាននម្ោងទុក។ ចំ្បនពាេះសូច្ប

នាករននច្បនកោ ម្សកម្មភាព ៣២.២នងិ៣២.៤ មិ្នអាច្បនធវើការវាស់កវងបាន នដាយ្មូ្លនហត្ុដូច្បបាននរៀបរាប់ខាងនលើ។   

ដូច្បននេះ អាច្បសននដិាឋ នបានថាការនរៀបចំ្បនិងដាកឱ់្យអនុវត្តម្បពន័ធរណននយ្យភាព (រវាងនតី្បិបញ្ញត្ត ិនិងនតី្មិ្បត្ិបត្តិ 

រវាង កសហវ នងិ ម្កសួង សាថ ប័ន នងិនៅកនងុម្កបខណឌ ម្កសួង សាថ ប័ន) មិ្នទានអ់នុវត្តបាននពញនលញតាម្នោលនៅ

កំណត្់សម្ាប់ម្ត្ាីសទី២ ឆ្ន ំ២០១៥ ននេះ នដាយ្នហត្ថុាការនរៀបចំ្បក្នការសកម្មភាពនិងការកំណត្សូ់ច្បនាករមិ្នទាន់

ានសុម្កឹត្ភាពនងិសងគត្ភិាពនពញនលញ ឱ្យនឆៃើយ្ត្បនៅនងឹច្បនកោ ម្សកម្មភាពនិងនោលបំណង។ លទធ្ លននេះបានឆៃុេះ

បញ្ហច ងំអពំភីាពចំាបាច់្បកដលម្ត្ូវអនុវត្តបនតនទៀត្ជាពិនសសស ការនរៀបចំ្បក្នការសកម្មភាពនងិសូច្បនាករ ឱ្យនឆៃើយ្ត្បនៅ

នងឹច្បនកោ ម្សកម្មភាព ៣២.២ ម្ពម្ទាងំបញ្ចប់ការអនុវត្តសកម្មភាពកដលសនម្ម្ច្បមិ្នបាននពញនលញរ ឺ ការនរៀបចំ្បនធវើ

ម្បត្ិេកូម្មអំណាច្បបកនថម្ដលម់្តនតមី្ត្តួ្ពនិតិ្យហិរញ្ញវត្ថកុដលនៅអម្ដេ ល់ម្កសួងសាថ ប័ន។ 

៣. ពព្រងឹងការសរៀបចាំសោលនសោបាយនិងការសធវ ើផែនការហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ 

នោលបំណង ៣៣ ននក្នកទី៣ននេះ ានច្បនកោ ម្សកម្មភាពចំ្បននួ ៣។ នបើក្អកនលើសកម្មភាពកដលសនម្ម្ច្បបាន 

នោលបំណងននេះសនម្ម្ច្បបាន ៩៨% កនងុននាេះ ច្បនកោ ម្សកម្មភាព៣៣.១ សនម្ម្ច្បបាន៩៤% ៣៣.២ សនម្ម្ច្បបាន 

១០០% នងិ៣៣.៣ សនម្ម្ច្បបាន ១០០%។ 

នបើពិនតិ្យនម្ើលលទធ្ លសនម្ម្ច្បបានននសូច្បនាករច្បនកោ ម្សកម្មភាព សម្ាប់ម្ត្ាីសទី២ននេះ ន ើញថាានសូច្បនា

ករ ៣ បានសនម្ម្ច្បតាម្នោលនៅ រួម្ាន៖ 

១. ឯកសារកណនំាកនុងការម្រប់ម្រងទិននន័យ្នងិនរៀបចំ្បច្បងម្កងព័ត្៌ានសថ ិត្ិម្ត្ូវបាននរៀបចំ្ប 

២. ទិននន័យ្និងសថ ិត្ ិ ទាងំថាន កជ់ាត្ិនងិថាន ក់នម្កាម្ជាត្ិ នៅកនុង TOFE/GFS ម្ត្ូវបានកកលម្អ ឱ្យានសងគត្ិភាព

ជាមួ្យ្ CoA នងិ នសច្បកដីម្ពាងទី១ ននឯកសារកណនំារបស់ TOFE កនុងម្កបខ័ណឌ តារាងម្បត្ិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថតុាម្ចំ្ប

ណាត្ថ់ាន ក់នសដឋកិច្បច (TOFEECO) ម្ត្ូវបាននរៀបចំ្ប 

៣. ម្ ូកដលា ម្កូនសដឋកិច្បច ម្ត្វូបានដាកឱ់្យអនុវត្តសាកលបង។ 

ដូច្បននេះ អាច្បសននដិាឋ នបានថាការពម្ងងឹការនរៀបចំ្បនោលននោបាយ្នងិការនធវើក្នការហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ នៅកត្

អាច្បធានានងិរកាបាន កនុងម្ត្ាីសទី២ ឆ្ន ំ២០១៥ ននេះ នដាយ្នហត្ុថាសកម្មភាពោំម្ទភារនម្ច្បើនបានសនម្ម្ច្បរួច្បរាលត់ាម្

នោលនៅ និងានសកម្មភាពត្ិច្បត្ួច្បប ុនណាណ េះកដលមិ្នទានស់នម្ម្ច្បនោលនៅ ជាក់កសដង ម្ពឹត្តិបម្ត្ម្បចំាកខ ពុំទានម់្ត្ូវបាន

នរៀបចំ្បរួច្បរាលន់ិងនច្បញសាកលបងតាម្នោលនៅ។  

៤. ពព្រងឹងការអនុវរតសោលនសោបាយវិម្ ឈការហិរញ្ញវរថុ 

 នោលបំណង៣៤ ននការនម្ត្ៀម្ខៃួនសម្ាប់ ហំានបនាេ ប់ ានច្បនកោ ម្សកម្មភាពចំ្បននួ៧។ នបើក្អកនលើសកម្មភាព

កដលសនម្ម្ច្បបានកនុងម្ត្ាីសទី២ ឆ្ន ំ២០១៥ នោលបំណងននេះសនម្ម្ច្បបាន៧៨% កនុងននាេះច្បនកោ ម្សកម្មភាព ៣៤.១ 

សនម្ម្ច្បបាន៧០%, ៣៤.២ សនម្ម្ច្បបាន១០០%, ៣៤.៣ សនម្ម្ច្បបាន៥៨%, ៣៤.៤ សនម្ម្ច្បបាន៩០%, ៣៤.៥ 

សនម្ម្ច្បបាន៦០%, ៣៤.៦ សនម្ម្ច្បបាន១០០% នងិ៣៤.៧ សនម្ម្ច្បបាន ៦៥ %។  
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នបើពិនតិ្យនម្ើលលទធ្ លសនម្ម្ច្បបានននសូច្បនាករច្បនកោ ម្សកម្មភាព សម្ាប់ម្ត្ាីសទី២ ននេះ ន ើញថាាន ៣ 

សូច្បនាករសនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅ រឺ៖ 

១.នសច្បកតីម្ពាងនោលននោបាយ្សត ីព ីវិម្ ឈការហិរញ្ញវត្ថរុយ្ៈនពលម្ធយម្ និងកវងម្ត្ូវបានពិភាកាកនងុម្កបខណឌ

អនតរម្កសួងរវាងកសហវ ម្កសួងម្ហាន្េ នងិ NCDD 

២.ឯកសារនោលននោបាយ្សត ីអំពីម្បេពច្បំណូលដេ លរ់បស់រដឋបាលថាន ក់នម្កាម្ជាត្ិម្ត្ូវបានបញ្ចប់ 

៣. នោលការណ៍កណនំាសម្ាប់អនុវត្តក្នការយ្ុទធសាតសតថវិការដឋបាលថាន ក់នម្កាម្ជាត្ិម្ត្ូវបាន្សពវ្ ាយ្ នងិ

រដឋបាលថាន ក់នម្កាម្ជាត្ិមួ្យ្ច្បនំនួម្ត្ូវបាននម្ ើសនរើសឱ្យអនវុត្តក្នការយ្ុទធសាតសតថវិកា 

នដាយ្ក ក ាន ៤ សូច្បនាករ កដលមិ្នសនម្ម្ច្បតាម្នោលនៅ រ៖ឺ 

១.នរៀបចំ្បនសច្បកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពីម្បពន័ធហិរញ្ញវត្ថុ ុំសកោ ត្ថ់មីមិ្នសនម្ម្ច្បតាម្នោលនៅ (សនម្ម្ច្បបានកត្

៣០%) 

២.ម្ប ុំពិនម្ោេះនោបលឯ់កសារនោលននោបាយ្សត ីពកីារ្តល់មូ្លនធិាិនភាា ប់លកខខណ័ឌ  សម្ាប់រដឋបាលថាន ក់

នម្កាម្ជាត្ិ ជាមួ្យ្អងគភាពពាក់ពន័ធនានាកនងុម្កបខណឌ អនតរម្កសួង ម្និសនម្ម្ច្បតាម្នោលនៅ 

៣.នរៀបចំ្បឯកសារទសសនទានសត ីពីការអេិវឌ្ឍសម្ថភាពម្តនត ី GDSNAF សម្ាប់វិភារនោលននោបាយ្វិម្ ឈការ

ហិរញ្ញវត្ថុ ម្និបានសនម្ម្ច្បតាម្នោលនៅ (សនម្ម្ច្បបាន៥០%) 

៤.និងសូច្បនាករពាកព់ន័ធនងឹការអនុវត្តច្បនកោ ម្សកម្មភាព ៣៤.១  

ដូច្បននេះ អាច្បសននដិាឋ នបានថា កនុងម្ត្ីាសទី២ ឆ្ន ំ២០១៥ ការអនុវត្តនោលននោបាយ្វិម្ ឈការហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបាន

កំពុងបនតពម្ងងឹ និងពម្ងីក ម្សបតាម្នោលនៅកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុដំំណាក់កាលទី២ នបើនទាេះបីជាការអនុ

វត្តនៅមិ្នទានា់នភាពរលនូ នងិច្បនកោ ម្សកម្មភាពមួ្យ្ចំ្បននួមិ្នសនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅក៍នដាយ្។ លទធ្ លននេះ បាន

ឆៃុេះបញ្ហច ងំអំពភីាពចំាបាច់្បកដលម្ត្ូវខិត្ខំបកនថម្នទៀត្ជាពិនសសម្ត្ូវបញ្ចប់សកម្មភាពចំ្បនពាេះសូច្បនាករកដលមិ្នសនម្ម្ច្បបាន

តាម្នោលនៅខាងនលើ។  

 

ផែនក្ទី៤: ការោាំព្រទដលក់ារអនុវរតក្ម្មវិធីផក្ទព្រម្ង់ព្របក្បសដ្ឋយសោគ្ ័យនិងចីរភាព 

ក្នកទី៤ ម្ត្ូវបានបនងោើត្ន ើង សម្ាប់ោំម្ទដលក់ារអនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ងម់្បកបនដាយ្នជារ ័យ្នងិចី្បរភាព  តាម្

រយ្ៈនោលបំណងចំ្បននួ ២ រួម្ាន ៤១. បនងោើនភាពជាអនកដឹកនំា សម្ត្ថភាពម្រប់ម្រង នងិបណដុ េះឆនេៈកំកណទម្ម្ង់ ម្ពម្

ទាងំបនងោើនភាពជាាច ស់ និងការទទួលខុសម្ត្ូវ និង ៤២. បនងោើនម្បសិទធភាពននការកសាងសម្ត្ថភាព នងិ វិធានការនលើក

ទឹកចិ្បត្ត។ នោលបំណងនីមួ្យ្ៗ ម្ត្ូវបានោំម្ទនដាយ្ច្បនកោ ម្សកម្មភាពអនុវត្តចំ្បននួ២ នទៀត្។  

នបើក្អកនលើការសនម្ម្ច្បបាននននោលបំណងទាងំពីរននេះ ន ើញថា ក្នកននេះជារួម្សនម្ម្ច្បបាន៦៤% នដាយ្កនុង

ននាេះ នោលបំណង៤១ សនម្ម្ច្បបាន៦៣% នងិនោលបំណង៤២ សនម្ម្ច្បបាន៦៥% កដលព័ត្ា៌នលម្អិត្នងឹាន

បញ្ហា ក់នៅចំ្បណចុ្បខាងនម្កាម្ននេះ។ កនុងននាេះ នយ្ើងអាច្បសននដិាឋ នបានថា សកម្មភាពសម្ាប់ោំម្ទដលក់ារអនុវត្តកម្មវិធកីក
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ទម្ម្ង់ម្បកបនដាយ្នជារ យ័្ នងិចី្បរភាព សថ ិត្នៅកនុងកម្ម្ិត្មួ្យ្កដលពុទំានា់នភាពសកម្មភាពខាៃ ំងកាៃ  និងការនបតជាញ ចិ្បត្ត

ខពស់ពីបណាត ម្រប់អរគនាយ្កដាឋ នទាងំអស់នម្កាម្ឱ្វាទម្កសួងនសដឋកិច្បចនងិហិរញ្ញវត្ថ ុ ជាពិនសស ការបនងោើនសម្ត្ថភាពនន

ការកសាងសម្ត្ថភាព នងិវិធានការនលើកទឹកចិ្បត្តហាក់នៅានកម្ម្ិត្ទាប នងិសថ ិត្នៅកនងុកតីបារម្ភ នងិពុំទានន់ឆៃើយ្ត្បបាន

ជាអត្ិបបរានៅន ើយ្។  

១. បសងកើនភាពោអនក្ដឹក្នាំ េម្រថភាពព្រគ្ប់ព្រគ្ង និងបណតុ ឹះឆនៃៈក្ាំផណទព្រម្ងព់្រពម្ទាំងបសងកើនភាពោមាច េ់

និងការទទួលែុេព្ររូវ 

នោលបំណងននេះ ម្ត្ូវបានោំម្ទនដាយ្ច្បនកោ ម្សកមភាពចំ្បននួពីរ រួម្ាន ៤១.១ ពម្ងឹងភាពជាអនកដឹកនំា និងសម្ត្ថ

ភាពម្រប់ម្រង និង ៤១.២ បនងោើនឆនេៈកំកណទម្ម្ង់ភាពជាាច ស់ និងការទទួលខុសម្ត្ូវ។ នបើពនិិត្យនលើលទធ្ លសនម្ម្ច្បបាន 

នោលបំណងននេះអនុវត្តបានកត្៦៣% នដាយ្កនុងននាេះ ច្បនកោ ម្សកម្មភាព ៤១.១ សនម្ម្ច្បបាន ៦៤% និង៤១.២ សនម្ម្ច្ប

បានកត្ ៦១%។ កតាត កដលនំាឱ្យនោលបំណងននេះសនម្ម្ច្បបាននៅទាបនធៀបនៅនឹងនោលនៅរឺនដាយ្សារអងគភាពចំ្បនួន ៣ 

រឺ អរគនលខាធិការដាឋ ន, អរគនាយ្កដាឋ នហិរញ្ញវត្ថុរដឋបាលថាន កន់ម្កាម្ជាត្ិ និងអរគនាយ្កដាឋ នរយ្ និងរដាឋ ករកម្ពុជា ពុំបាន

អនុវត្តសកម្មភាពកដលបានដាក់នច្បញានចំ្បននួ៣ និងសកម្មភាពចំ្បននួ២ អនុវត្តបានម្ត្ឹម្៥០% ចុ្បេះ កដលម្ត្ូវអនុវត្តនដាយ្

អរគនលខាធិការដាឋ នម្កសួងនសដឋកិច្បចនិងហិរញ្ញវត្ថ។ុ  

ដូច្បននេះ អាច្បសននដិាឋ នបានថា នោលបំណងទី១ននេះ មិ្នទានប់ានអនុវត្តនពញនលញម្រប់ម្ ុងនម្ជាយ្ សម្ាប់ឆ្ន ំ

២០១៥ នៅន ើយ្នទ។ ម្ា ងវិញនទៀត្ អងគភាពនលើសពពីាក់កណាត ល មិ្នបាននរៀបចំ្បសកម្មភាពោំម្ទ នដើម្បពីម្ងងឹដល់

ភាពជាអនកដឹកនំា សម្ត្ថភាពម្រប់ម្រង និងការបណតុ េះឆនេៈកកំណទម្ម្ង់ នធវើឱ្យភាពជាាច ស់ នងិការទទួលខុសម្ត្ូវនៅាន

កម្ម្ិត្ទាបនៅន ើយ្ កដលននេះអាច្បបញ្ហា កឱ់្យន ើញថា អងគភាពម្យួ្ចំ្បននួពុំទានឱ់្យត្នម្ៃខពស់ ឬកយ៏្ល់ថា ខៃួនម្ត្ូវនធវើអវី

នដើម្បីោំម្ទដល់នោលបំណងននេះ។ 

២. បសងកើនព្របេទិធភាពននការក្សាងេម្រថភាពនិងវិធានការសលើក្ទកឹ្ចិរត 

នោលបំណងននេះ ម្ត្ូវបានោំម្ទនដាយ្ច្បនកោ ម្សកមភាពចំ្បននួពីររួម្ាន ៤២.១. ពិនតិ្យនម្ើលន ើងវិញពមី្បសិទធ 

ភាព នងិភាពស័កតិសិទធននការបណតុ េះបណាត ល និងនរៀបចំ្បក្នការកសាងសម្ត្ថភាពថម ីនិង ៤២.២. ពនិតិ្យនម្ើលន ើងវិញ ព ី

យ្នតការ និងអេមិ្កម្ននការ្តលក់ារនលើកទឹកចិ្បត្តរយ្ៈនពលកនៃងម្កនិងនរៀបចំ្បឱ្យានយ្នតការ និងអេិម្កម្ថមីសត ីពីការ្តល ់

ការនលើកទឹកចិ្បត្តកដលានសម្ធម៌្ និងសងគត្ភិាព។ ជារួម្ ក្អកនលើសកម្មភាពសនម្ម្ច្បបាននោលបំណងននេះសនម្ម្ច្ប 

បាន៦៥%។   

នបើពិនតិ្យនលើលទធ្ លសនម្ម្ច្បបាន នោលបំណងននេះអនុវត្តបានកត្៦៥% នដាយ្កនុងននាេះ ច្បនកោ ម្សកម្មភាព ៤២.១ 

សនម្ម្ច្បបាន ៥៧% និង៤២.២ សនម្ម្ច្បបានកត្៧៣%។ កតាត កដលនំាឱ្យនោលបំណងននេះសនម្ម្ច្បបាននៅទាបនធៀប នៅ

នឹងនោលនៅរឺនដាយ្សារអងគភាពចំ្បននួ ៣ រឺ អរគនាយ្កដាឋ នឧសាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ, អរគនាយ្កដាឋ នសវនកម្មន្េកនុង និង

អរគនាយ្កដាឋ នហិរញ្ញវត្ថរុដឋបាលថាន កន់ម្កាម្ជាត្ិ ពុំបានអនវុត្តសកម្មភាពកដលបានដាក់នច្បញានចំ្បននួ៥ និងសកម្មភាព

ចំ្បននួ១២ អនុវត្តបានម្ត្ឹម្៥០%ចុ្បេះ កដលម្ត្ូវអនុវត្តនដាយ្អរគនលខាធិការដាឋ នម្កសួងនសដឋកិច្បចនិងហរិញ្ញវត្ថ,ុ អរគនាយ្ក 
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ដាឋ នពនធដារ, អរគនាយ្កដាឋ នឧសាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ, អរគនាយ្កដាឋ នសវនកម្មន្េកនុង និងអរគនាយ្កដាឋ នហិរញ្ញវត្ថុរដឋបាល 

ថាន ក់នម្កាម្ជាត្ិ។  

ដូច្បននេះ នយ្ើងអាច្បសននដិាឋ នបានថា នោលបំណងទី២ ននេះ ក៏សថ ិត្នៅកនងុកម្ម្ិត្ម្យួ្ពុំទានន់ឆៃើយ្ត្បបានទាងំម្សុង

តាម្ទិសនៅកដលបានដាក់នច្បញ។ មូ្លនហត្ុសំខាន់ៗចំ្បននួ៣ ហាកន់ៅានកម្មិ្ត្នៅន ើយ្ដូច្បជា (១) ការពុទំាន ់ ពិ

នតិ្យនម្ើលន ើងវិញនូវនសច្បកតីម្ត្ូវការននការបណតុ េះបណាត ល ម្ពម្ទាងំការនម្បើម្បាស់ធនធាននម្កាយ្ពបីណតុ េះបណាត លរួច្ប 

(២) ឯកសារសម្ាប់ការបណតុ េះបណាត លនៅពុំទានប់ាននរៀបចំ្បរួច្ប នងិ (៣) វរគបណតុ េះបណាត លមួ្យ្ចំ្បននួពុំម្ត្ូវបាននរៀបចំ្ប 

ម្រប់ម្ោនត់ាម្ក្នការ។ 

ជារួម្ សម្ាប់ក្នកននេះ នយ្ើងអាច្បសននដិាឋ នបានថា នទាេះបីជាសកម្មភាពជានម្ច្បើនបានអនវុត្តនពញនលញកត ីនងិមិ្ន

នពញនលញកតកី៏ពតិ្កម្ន កត្នបើពនិិត្យឱ្យបានលអតិ្លអនន់ ើញថា ៣០% ននសកម្មភាពកដលបានដាក់នច្បញហាកព់ុទំានា់ន

ទម្ៃន់ម្រប់ម្ោន់សម្ាប់បនម្ម្ើឱ្យ្លម្បនោ នព៍ិត្ននក្នកននេះនៅន ើយ្នទ។ ដូច្បននេះ ម្រប់អរគនាយ្កដាឋ នទាងំអស់ ម្ត្វូ

ការពម្ងងឹ នងិបនងោើនសកម្មភាពជាកល់ាកន់ងិមុ្ត្ម្សួច្បបកនថម្នទៀត្ នដើម្បីធានាថា ការោំម្ទដល់ការអនុវត្តកម្មវិធី

ម្បកបនដាយ្នជារ យ័្ និងចី្បរភាពអាច្បសនម្ម្ច្បបានពិត្ម្បាកដ ជាពិនសស សម្ាប់ដំណាកក់ាលទី៣ អរគនាយ្កដាឋ ន 

កដលពុំបាននរៀបចំ្បសកម្មភាពោំម្ទម្ត្ូវខតិ្ខពំាោម្នរៀបចំ្បសកម្មភាព នដើម្បីឱ្យម្រប់អរគនាយ្កដាឋ នទាងំអស់កាៃ យ្ជា 

កាៃ ងំច្បលលករម្ពម្ោន  នដើម្បីចូ្បលរួម្នលើកសេួយ្ការអនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ងប់ាននៅនដាយ្រលនូ៕  

IV. បញ្ហា ព្របឈម្ 

-  អរគនាយ្កដាឋ នមួ្យ្ចំ្បននួមិ្នបានម្ប ុនំ្េកនុងនទៀងទាត្់ នដើម្បីពនិិត្យនម្ើលពីវឌ្ឍនភាពននកំកណទម្ម្ង់ 

-  អរគនាយ្កដាឋ នមួ្យ្ចំ្បនួនមិ្នបានអនុវត្តសកម្មភាពកដលបានដាក់នច្បញកនុងក្នការ និងមិ្នបានរាយ្ការណ៍ពីវឌ្ឍន

ភាពននក្នការសកម្មភាពកដលបានដាក់នច្បញ 

-  អរគនាយ្កដាឋ នមួ្យ្ចំ្បនួនមិ្នបាននរៀបចំ្បក្នការសកម្មភាពនដើម្បីោំម្ទនោលបំណងនន CAP2-New (ជាពិនសស 

៤១ និង៤២) 

-  អរគនាយ្កដាឋ នមួ្យ្ន្ញើរបាយ្ការណ៍ម្ក អ.រ.ហ. យ្ឺត្ោ វជាម្បចំា។ 

V. េាំណូម្ពរ 

- អរគនាយ្កដាឋ នកដលមិ្នបាននរៀបចំ្បកិច្បចម្ប ុំម្បចំាកខសត ីពីការករកំកណទម្ម្ង់ ម្ត្ូវនរៀបចំ្បក្នការម្ប ុំនដើម្បីម្ត្ួត្ពិ

នតិ្យ និងតាម្ដានសកម្មភាពការករកកទម្ម្ង់កដលបានដាកន់ច្បញ។  

-  រួរនរៀបចំ្បក្នការសកម្មភាពលម្អិត្សម្ាប់អនុវត្ត យ្ុទធសាតសត នកៀរររចំ្បណូលរយ្ៈនពលម្ធយម្ 

-  អងគភាពម្បមូ្លចំ្បណូល រួរកត្ពម្ងឹងនិងពននៃឿនការនរៀបចំ្បម្ ូកដលពាករណ៍ចំ្បណូលម្បកបនដាយ្ម្បសិទធភាព។ 

-  ម្ត្ូវានយ្នតការដឹកនំាសម្ម្បសម្ម្ួលការនរៀបចំ្បនតី្ិវិធរីួម្ (នរៀបចំ្ប និងអនុវត្ត) ននការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី រវាងអរគ

នាយ្កដាឋ នថវិកា អរគនាយ្កដាឋ នរត្នាោរជាត្ិ និងអរគនាយ្កដាឋ នលទធកម្ម ។ 
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- អរគនាយ្កដាឋ នកដលមិ្នបាននរៀបចំ្បសកម្មភាពោំម្ទនោលបំណងសំខានន់នCAP2-New រួរនរៀបចំ្បក្នការសកម្មភាព

កនុង CAP3 

- នសន ើសំុនរៀបចំ្បរបាយ្ការណ៍វឌ្ឍនភាពម្បចំាម្ត្ីាសម្បកបនដាយ្សុម្កឹត្ភាព។ 

-  

VI. សេចក្តីេននដិ្ឋឋ ន 

របាយ្ការណ៍វឌ្ឍនភាពម្ត្ាីសទី២ ឆ្ន ំ២០១៥ ននការអនុវត្តក្នការសកម្មភាព ដំណាក់កាលទី២ ថមី ននកម្មវិធីកក

ទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ កនុងម្ត្ីាសទី២ ឆ្ន ំ២០១៥ ននេះ បានបកា ញថា៖ 

 ភាពន ឿទកុច្បតិ្តបានននថវកិា សនម្ម្ច្បបាន ៩១% នននោលនៅ។ ភាពន ឿទុកចិ្បត្តបានននថវិកានៅកត្ធានាបានជា 

សារវនត ប ុកនតនៅមិ្នទានា់នសថ ិរភាពនៅន ើយ្។ 

 រណននយ្យភាពហរិញ្ញវត្ថុ សនម្ម្ច្បបាន៧៦%។ រណននយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ នៅកត្ធានាបានប ុកនតអាច្បនឹងនពើប ម្បទេះ

កិច្បចម្បឈម្កនុងនពលខាងមុ្ខម្បសិននបើនោលនៅសូច្បនាករកដលបានខកខានននាេះនៅកត្មិ្នម្ត្ូវបានរួសរាន់

សនម្ម្ច្បឱ្យ បាន។  

 ការនម្ត្ៀម្លកខណៈសម្ាប ់ហំានបនាេ ប ់សនម្ម្ច្បបាន ៨៣%។ ក្នកននេះ នៅកត្ានលកខណៈលអម្បនសើរ ប ុកនត ការ

អនុវត្តពុំទាន់បាននពញនលញតាម្នោលនៅកដលច្បង់បាននៅន ើយ្។ 

 ការោំម្ទដលក់ារអនវុត្តកម្មវធិកីកទម្ម្ងម់្បកបនដាយ្នជារ យ័្នងិច្បរីភាព សនម្ម្ច្បបាន៦៤%។ ក្នកននេះ នៅមិ្ន 

ទានធ់ានាបានកនុងម្ត្ីាសទី២ននេះ នៅន ើយ្នទនដាយ្សារអរគនាយ្កដាឋ នមួ្យ្ចំ្បននួមិ្នបាននរៀបចំ្បសកម្មភាពោំម្ទ 

ក្នកននេះ។ 

ជារួម្លទធ្ លវឌ្ឍនភាពម្បចំាម្ត្ីាសទី២ ឆ្ន ំ២០១៥ ការអនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ

នៅកត្អាច្បរកាបាន នទាេះបីមិ្នទានអ់ាច្បសនម្ម្ច្បបានតាម្នោលនៅសូច្បនាករមិ្ទធកម្មរនៃេឹះម្រប់ម្ ុងនម្ជាយ្កន៏ដាយ្ នងិ

ចំាបាច់្បនដាេះម្សាយ្បញ្ហា ម្បឈម្នងិអនុវត្តតាម្អនសុាសន៍កដលបាននលើកន ើង។  
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 ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពក្រចាំក្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៥ 

រម្មវិធីករទក្ម្ង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

 

សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

១១. ពង្ររឹការង្របង់្ររចណូំល នរិការអនវុត្ដ

ផែនការង្បមលូចណូំល ។ 

 - ការអនុវត្ដចណូំល ង្ត្ូវបានតាមដាន ង្បចំផែ/

ង្ត្មីាស/ឆមាស/ឆ្ន ំ 

- ការអនុវត្ដចណូំលង្បចំង្ត្មីាសស ម្ង្មចបាន

ក្នរុររវរ ់ +/- ២% ននក្មម  វធ ី 

 សម្ង្មចបាន ៦៣% 
  

១១.១. ពង្រឹរសមត្ថភាពនន ការម្រៀប ចសំុង្កឹ្ត្

ភាពននការពាក្រណ៍ និរ ង្បសិទ្ធភាពននការ អនុ

វត្ដង្ក្បែ័ណឌ  និរម្ោល នម្ោបាយចណូំល ។ 

ម្ោលនម្ោបាយ របាយការណ៍អនវុត្ត យតុ្តសាស្រសត ម្ក្ៀរររចណូំល

ម យមឆ្ន ំ ២០១៤-២០១៨  

 សម្ង្មចបាន ៧៥% 
  

១១.១.១ ពង្រឹរម ផូែលពាក្រចំណូល។     ម្ោលនម្ោបាយ ម ូផែលពាក្រណច៍ំណូលផែលមានលក្ខណៈង្រប់

ង្រុរម្ង្ោយោរមុនង្ត្វូបានបម្រកើត្ម្ ើរ 

ម ូផែលង្ត្ូវបានម្រៀបចឱំ្យមានលក្ខណៈ

ង្រប់ង្រុរង្រុយោរមុន ម្ដាយបានពនិតិ្យ

លទ្ធភាពដាក់្ក្តាត ចំណូលមិនង្បង្ក្ត្ ី

(One-Off) 

សម្ង្មចបាន ១០០% ទិ្នននយ័ពាក់្ពន័ធនរឹចំណូលមិន

ង្បង្ក្ត្ ី(One-Off) ម្ៅមានក្ង្មិត្ 

 

១១.១.២ ម្រៀបចំយុទ្ធសាស្រសតម្ក្ៀរររ ចំណូលរយៈ

ម្ពលម យម ២០១៤-២០១៨។  

ម្ោលនម្ោបាយ យុទ្ធសាស្រសតម្ក្ៀរររចំណូលរយៈម្ពលម យមង្ត្ូវ

បានម្បាោះពុមភែាយ និរដាក់្ឱ្យម្ង្បើង្បាសោ់សា

ធារណៈ 

យុទ្ធសាស្រសតម្ក្ៀរររចំណូលរយៈម្ពល

ម យមង្ត្ូវបានម្បាោះពុមពែាយ និរដាក់្ឱ្យ

ម្ង្បើង្បាស់ោសាធារណៈ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

១១.១.៣ បម្រកើត្រណៈក្មាម  កិារចណូំលសារម្ពើ

ពនធ នរិមិនផមនសារម្ពើពនធ សង្មាប់ការពនិតិ្យ

តាមដានការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រសត ម្ក្ៀររចណូំល 

ម្ោលនម្ោបាយ - សមាសភាពរណៈក្មាម  កិារចណូំលសារម្ពើ

ពនធ នរិមិនផមនសារម្ពើពនធ ង្ត្ូវបានកំ្ណត្់  

- បទ្បញ្ញត្តិង្ត្ូវបានម្រៀបច ំនិររណៈក្មាម  ិការ

ចំណូលសារម្ពើពនធ និរមិនផមនសារម្ពើពនធ ង្ត្ូវ

បានបម្រកើត្ 

ឯក្សារែលូវចាប់សត ីពកីារបម្រកើត្ចំណូល

សារម្ពើពនធ និរមិនផមនសារម្ពើពនធង្ត្ូវ

បានម្រៀបចំម្ចញោសាថ ពរ  

សម្ង្មចបាន ១០០%   

១១.១.៤ តាមដាន និរវាយត្នមលការអនុវត្តយុទ្ធ

សាស្រសតម្ក្ៀរររចំណូលរយៈម្ពលម យម ២០១៤-

ម្ោលនម្ោបាយ របាយការណត៍ាមដាន និរវាយត្នមលការអនុវត្ត

យុទ្ធសាស្រសតម្ក្ៀរររចំណូលរយៈម្ពលម យម ង្ប

កំ្ពុរម្រៀបចំង្កុ្មការងារ និរលក្ខែណឌ

សង្មាប់ចុោះម្ វើការវាយត្នមល 

មិនសម្ង្មចបានតាមសូចនាក្រ មានភាពយតឺ្ោ វក្នរុែំម្ណើរការរែឋ

បាល និរការសុឧំបត្ថម ន 
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

២០១៨ ចំឆមាស 

១១.២.ពង្រឹរសមត្ថភាពពាក្រណ៍ សមត្ថភាព

ង្រប់ង្ររ និរ ង្បសិទ្ធភាពនន ការង្បមូល 

ចំណូលរយ និររដាឋ ក្រ ។ 

រយ និររដាឋ ក្រ  ម ូផែលពាក្រណ៍ង្ត្ូវ បានដាក្់ឱ្យអនុវត្ត 

 ការពង្រឹរការង្រប់ ង្រររែឋបាល រយតាមរ

យៈ ការបម្រកើត្បញ្ជរោត្ិ ផត្មួយ និរពង្រីក្ 

ង្បព័នធសវ ័យង្បវវត្តក្មម អាសុីរូដា 

 ការអនុវត្ដចណូំល ង្បចំង្ត្មីាសសម្ង្មច 

បានក្នរុររវរ ់ +/-២% ននក្មម  វធ ី 

 សម្ង្មចបាន ៣៨% 
  

១១.២.១ ម្រៀបចំបម្រកើត្ម ូផែលពាក្រណច៍ំណូល

រយ និររដាឋ ក្រ 

 ម ូផែលពាក្រណ៍ ង្ត្ូវបានម្រៀបចរួំចរាល់ក្ង្មិត្ 

អ.រ.រ 

ម្ៅរក្ាម ផូែលពាក្រណ៍បចចុបបនន សម្ង្មចបាន ០%  នធានមនសុសផែលមានរនំាញ 

ម្ៅមានក្ង្មិត្ 

ែតល់ការោំង្ទ្ផែនក្បម្ចចក្ម្ទ្ស និរ

ការបណតុ ោះបណ្តត ល 

១១.២.៤ បម្រកើត្និរដាក់្ឱ្យអនុវត្ត Cambodia 

National Single Window - CNSW ឲ្យមាន

សរគត្ិភាពនឹរម្ោលនម្ោបាយ របស់រាររដាឋ ភិ

បាល និរមានភាពសុសីងាវ ក់្ម្ៅនឹរសតរដ់ារ នន

ការអនុវត្តលអោអនតរោត្ ិ

រយ និររដាឋ ក្រ ម្សចក្តីង្ពារបឋមអនុង្កឹ្ត្យ សត ីពី ការបម្រកើត្រ

ណៈក្មាម  កិារែឹក្នំារម្ង្មារបញ្ជរផត្មួយោត្ិ

ង្ត្ូវបានដាក់្ឆលរម្ៅ ក្សហវ និររណៈរែឋមស្រនត ី

អនុង្កឹ្ត្យសត ីការបម្រកើត្រណៈក្មាម  កិារ

ែឹក្នំារម្ង្មារបញ្ជរផត្មួយោត្បិានដាក់្

ឲ្យអនុវត្ត 

សម្ង្មចបាន ១០០% 

(សម្ង្មចម្លើសការម្ង្ោរទុ្ក្) 

  

១១.២.៥ ម្រៀបចំង្បកាស កំ្ណត្់ទ្និនន័យអបបបរ

មាផែលង្ត្វូមានម្លើវធក័្យបង្ត្ពាណិរជក្មមក្នរុ

ទ្ង្មរ់ោក់្លាក់្ 

រយនិរ រដាឋ ក្រ បញ្ចប់ម្សចក្តីង្ពារ ននម្សចក្តផីណនំាសត ីពកីារ

កំ្ណត្់ទ្និននយ័អបបបរមាផែលង្ត្ូវមានម្លើវធក័្យ

បង្ត្ពាណិរជក្មម 

បានម្ចញម្សចក្តផីណនំា និរដាក់្ឲ្យអនុ

វត្តរួចរាល ់

សម្ង្មចបាន  ១០០%   

១១.២.៦ ក្សារអនសុារណៈននការម្ោរយល់

ោន  ម្លើនតី្ិវធ ីង្រប់ង្ររ និរទ្ទួ្លឯក្សារែឹក្

រញ្ជូនរវារ អ.រ.រ. និរភាន ក់្ងារក្មពុោនាវាចរ 

)កំាសាប( 

រយនិរ រដាឋ ក្រ ទ្ង្មរ់ននម្សចក្តីង្ពារអនសុារណៈង្ត្ូវបាន

កំ្ណត្់រួច 

មិនទាន់ែំម្ណើរការ ០% កំ្ពុរសិក្ាទ្ិែឋភាពម្ែសរៗ  

១១.២.៧ ម្រៀបចនំិរដាក់្ឱ្យអនុវត្តនតី្ិវធ ី

បម្ញ្ចញទ្ំនិញពីរយមុនម្ពលទ្ំនិញមក្ែល ់

រយនិរ រដាឋ ក្រ ម្សចក្តីង្ពារបឋមនននតី្ិវធ ីបម្ញ្ចញទំ្នញិពីរយ

មុនម្ពលទ្នំិញមក្ែល់ ង្ត្ូវបានម្រៀបច ំ

មិនទាន់ែំម្ណើរការ ០% កំ្ពុរសិក្ាទ្ិែឋភាពម្ែសរៗ  

១១.២.៨ ែំម្ ើរង្បព័នធទ្ិនននយ័ង្រប់ង្ររហានិ

ភ័យរយ CRMDS បផនថមម្ទ្ៀត្ម្ៅតាម

ការធោលយ័រយនានា 

រយនិរ រដាឋ ក្រ ង្បព័នធ CRMDS បានែំម្ ើរម្ៅការធោលយ័

រយ ចនំនួ០២ បផនថមម្ទ្ៀត្ 

មិនទានប់ានអនុវត្ត ០% កំ្ពុរសិក្ាអាទ្ិភាពការធោល័យ ោម ន 

១១.២.១១ ម្រៀបចនំិរដាក់្ឱ្យអនុវត្តនូវផែនការ

សក្មមភាពម្ែើមបបីងាក រនិរបស្រងាក បអំម្ពើរត្់ម្រចពនធ

រយៈម្ពលម យម 

រយនិរ រដាឋ ក្រ ម្សចក្តីង្ពារផែនការសក្មមភាពម្ែើមបីបងាក រ និរ 

បស្រងាក បអំម្ពើរត្ម់្រចពនធរយៈម្ពលម យមឆ្ន ំ

២០១៤ ង្ត្ូវបានផក្លមអឲ្ង្សបតាមបរធការណឆ៍្ន ំ

បានផក្លមអផែនក្សខំាន់ៗរួច សម្ង្មចបាន  ៧៥%   
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

២០១៥ 

១១.២.១២ ពង្រីក្ភាពង្របែណត ប់ននង្បព័នធ

អាសុីរូដាម្ៅនាយក្ដាឋ ន និរការធោល័យរយ

និររដាឋ ក្រម្ែសរម្ទ្ៀត្ 

រយនិរ រដាឋ ក្រ ង្បព័នធអាសុីរូដា ង្ត្ូវបានពង្រីក្បផនថមចំននួ 

០៣ ការធោល័យ 

បានអនវុត្តកាលពងី្ត្មីាសទ្១ី សម្ង្មចបាន  ១០០% 

(សម្ង្មចម្លើសការម្ង្ោរទុ្ក្) 

  

១១.២.១៣ ត្ភាជ ប់ង្បព័នធអាសុីរូដាោមួយ

ង្បព័នធង្រប់ង្ររហានិភយ័រយតាមមម្ ាបាយម្អ

 ិចង្ត្នូចិ 

រយនិរ រដាឋ ក្រ ង្បព័នធអាសុីរូដានិរង្បពន័ធង្រប់ង្ររហានភិ័យ

រយង្ត្វូបានត្ភាជ ប់តាមមម្ ាបាយម្អ ិចង្ត្នូីក្ 

មិនទានប់ានអនុវត្ត ០% កំ្ពុរសិក្ាផែនក្បម្ចចក្ម្ទ្ស ោម ន 

១១.៣. ពង្រឹរសមត្ថភាព ពាក្រណ៍ សមត្ថភាព

ង្រប់ង្ររ និរង្បសិទ្ធភាពនន ការង្បមូល ចំណូល

ពនធដារ ។ 

ពនធដារ - លិែិត្ដាឋ នរត្ ិយតុ្តពាក់្ពន័ធវធស័យពនធដារង្ត្ូវ

បានផក្សង្មួល 

- Wan ង្ត្ូវបានភាជ ប់ពី សាខា ម្ែត្ត ចនំនួ ៨ ចុរ 

ម្ង្កាយ 

- ការអន ុវត្ដចំណូលង្បចំង្ត្មីាសសម្ង្មច បាន

ក្នរុររវរ ់+/-២% ននក្មម  វធ ី 

 

 សម្ង្មចបាន ៨២.៧% 
  

១១.៣.១ ម្រៀបចរំំរូពាក្រណ ៍និរ វធភារចំណូល

ពនធដារឱ្យមានសរគត្ភិាព 

ពនធដារ រំរូពាក្រណច៍ំណូលពនធដារង្ត្ូវម្រៀបចំរួច ក្នរុ

ក្ង្មិត្ង្កុ្មការងារ 

- កំ្ពុរម្រៀបចំយនតការននការង្បមូល

ទ្ិនននយ័ តាមរយៈការសហការោមួយអនក្

រនំាញពត័្ម៌ានវធទ្ាក្នរុការបម្រកើត្ង្បព័នធ

ង្បមូលទ្និនន័យថ្មី  

- បានង្បរុពំិភាក្ាោមួយ IMF Expert 

ក្នរុការម្រៀបចំរំរូពាក្រណ៍  

- បានចូលរួមវរគបណតុ ោះបណ្តដ លក្នរុការ

ម្រៀបចរំំរូពាក្រណ ៍

សម្ង្មចបាន ៤០%   

១១.៣.២ ម្រៀបចមំ្សចក្តីង្ពារចាប់សតពី ីពនធម្លើ

ង្បត្ិបត្តិការម្ង្បរកាត្  និរឧសមន័។ 

ពនធដារ ម្សចក្តីង្ពារចាប់ង្ត្ូវបានបញ្ជូនម្ៅ ក្សហវ 

ម្ែើមបីពនិតិ្យ  

- ម្សចក្ដីង្ពារង្ត្ូវបានបញ្ចប់ក្នរុក្ង្មិត្

ង្កុ្មការងារអរគនាយក្ដាឋ ន និរ កំ្ពុរ

ពិនតិ្យម្ ើរវធញោមួយង្កុ្មការងារ

បម្ចចក្ម្ទ្សរបស់ង្ក្សួរផរ៉ែ និរថាមពល 

- បានង្បរុំចរច ោមួយង្កុ្មហ ុន  វធនិ

ម្ោរម្លើ វធស័យម្ង្បរកាត្ ផែលចំណចុ

មួយចនំនួមានពាក់្ពន័ធនឹរការម្រៀបចំ

ម្សចក្ដងី្ពារចាប់ម្នោះ  

សម្ង្មចបាន ៧០% - ង្ត្ូវការម្ពលម្វលាបផនថមម្ែើមបី

សិក្ាអំពលីទ្ធភាពង្ចបាចប់ញ្ជូល 

ោន រវារម្សចក្ដីង្ពារចាប់សដពីពីនធ

ម្លើង្បត្ិបត្តកិារម្ង្បរកាត្ និរចាប់

សដ ីព ីនធានផរ៉ែ  

- ររ់ចំម្ោបលប់ផនថមពីង្ក្សួរផរ៉ែ 

និរថាមពល 

 



4 

សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

១១.៣.៣ សិក្ា និរម្រៀបចមំ្សចក្តីង្ពារចាប់សត ី

ពីពនធម្លើង្បត្ិបត្តិការ នធានផរ៉ែ មមោត្ិែូចោ 

មាស  យូរថ្ម ទ្រ់ផែរ៘  

ពនធដារ ម្សចក្តីង្ពារចាប់ង្ត្ូវបានបញ្ជូនម្ៅ ក្សហវ 

ម្ែើមបីពនិតិ្យ 

ម្សចក្ដីង្ពារង្ត្វូបានបញ្ចប់ក្នរុក្ង្មិត្

ង្កុ្មការងារអរគនាយក្ដាឋ ន និរកំ្ពុរពិនិ

ត្យម្ ើរវធញោមួយង្កុ្មការងារ

បម្ចចក្ម្ទ្សរបស់ង្ក្សួរផរ៉ែ និរថាមពល 

សម្ង្មចបាន ៧០% - ង្ត្ូវការម្ពលម្វលាបផនថមម្ែើមបី

សិក្ាអំពលីទ្ធភាពង្ចបាចប់ញ្ជូល 

ោន រវារម្សចក្ដងី្ពារចាប់សដ ីពីពនធ

ម្លើង្បត្ិបត្តកិារម្ង្បរកាត្ និរចាប់

សដ ីព ីនធានផរ៉ែ  

- ររ់ចំម្ោបល់បផនថមពីង្ក្សួរផរ៉ែ 

និរថាមពល 

 

១១.៣.៤ ម្រៀបចំវធម្សា នក្មមចាប់សត ីពសីារម្ពើ

ពនធ ម្ដាយរួមទារំការបញ្ចូល  និរផក្សង្មួល

ម្ោលនម្ោបាយម្លើក្ទ្ឹក្ចតិ្តពនធផែលមានផចរ

ក្នរុចាប់សត ីពីវធនិម្ោរម្ែើមបឲី្យមានបចចុបបននភាព

ង្សបតាមការរីក្ចម្ង្មើនននម្សែឋកិ្ចចោត្។ិ 

ពនធដារ ម្សចក្តីង្ពារវធម្សា នក្មមចាប់ទី្២ ង្ត្ូវបាន

បញ្ចប់ង្ត្ឹមង្កុ្មការងារ 

 

បានង្បរុសំម្ង្មចក្នរុក្ង្មិត្ង្កុ្មការងារ

ម្លើមាង្តាពាក់្ពន័ធមួយចនំនួ 

សម្ង្មចបាន ៨០% ង្ត្ូវការម្ពលម្វលាបផនថម ម្ែើមបពីិ

នតិ្យម្លើការម្រៀបចំោង្កុ្មពនធដារ 

រនំួសឲ្យការម្ វើវធម្សា នក្មមចាប់សដ ី

ពីសារពនធ វធញ 

 

១១.៣.៥ ង្សាវង្ោវអំពីបទ្បបញ្ញត្តិសត ពីីពនធម្លើ

ចំណូលរូបវនតបុរគល )Personal Income Tax)

។ 

ពនធដារ បនតសិក្ា និរង្សាវង្ោវ 

 

- បានបនតសិក្ាង្សាវង្ោវ 

- ម្ង្ត្ៀមម្រៀបចរំបាយការណស៍ិក្ា

ង្សាវង្ោវម្លើក្ទ្ី ៣ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

១១.៣.៦ ម្រៀបចំម្សចក្តីង្ពារវធម្សា នក្មមអនុ

ង្កឹ្ត្យសត ពីី ពនធផត្មង្បិ៍សារម្ពើពនធ។ 

ពនធដារ ម្សចក្តីង្ពារវធម្សា នក្មមអនុង្កឹ្ត្យង្ត្ូវបាន

បញ្ចប់ក្ង្មិត្ អពែ 

អនុង្កឹ្ត្យង្ត្ូវបានអនុម័ត្ នរិដាក់្ឲ្យអនុ

វត្ត ម្ៅនថ្ៃទ្៣ី១ ផែមីនា ឆ្ន ំ២០១៥ 

(សម្ង្មចបានមុនផែនការ )  

សម្ង្មចបាន ១០០%   

១១.៣.៧ ម្រៀបម្សចក្តីង្ពារអនុង្កឹ្ត្យសត ីពកីារ

កំ្ណត្ស់ំវធធាន នសង្មាប់ឥណម្ទ្យយ ោប់

សរសយ័ម្ែើមបីក្ំណត្់ង្បាក់្ចំម្ណញចំម្ពាោះ វធស័យ 

 នាោរ និរសាថ ប័នសញ្ជយ័ នក្នរុង្សុក្ ។ 

ពនធដារ មានរបាយការណ៍ង្សាវង្ោវម្លើក្ទ្ី២ - បានទ្ទួ្លម្ោលការណព៍ីឯក្ឧត្តម

ង្បត្ិភកូ្នរុការអនុវត្តចំម្ពាោះសំវធធាន ន

សង្មាប់ឥណម្ទ្យយោប់សរស័យ 

- បានសិក្ាឯក្សារបផនថមពីបណ្តត

ង្បម្ទ្សមួយចនំនួែូចោ នថ្ ម្វៀត្ណ្តម 

និរមា ម្ សុ ី

សម្ង្មចបាន ៧០%   

១១.៣.៨ ម្រៀបចមំ្សចក្តីង្ពារង្បកាសសតពីីពនធ

ម្លើង្បាក់្ចំម្ណញមូល ន របស់រូបវនតបុរគល ។ 

ពនធដារ មានរបាយការណ៍ង្សាវង្ោវទ្២ី 

 

- មាន របាយការណង៍្សាវង្ោវម្លើក្ទ្២ី 

- ម្ង្ត្ៀមពិភាក្ា ថាន ក់្រំនាញម្លើម្សចក្ដី

ង្ពារង្បកាស 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

១១.៣.៩ ម្រៀបចំម្សចក្តីង្ពារង្បកាសសត ីព ីយនត

ការពនធដារ សង្មាប់ង្រប់ង្ររង្បត្ិបត្តកិារ ភត្ិ

សនាហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

ពនធដារ ម្សចក្តីង្ពារង្បកាសង្ត្ូវបានបញ្ជូនសារោថ្មីម្ៅ 

ក្សហវ 

បានបញ្ជូនម្សចក្ដីង្ពារង្បកាស ម្ៅក្

សហវ  ពនិតិ្យ និរសម្ង្មច ោថ្ម ី

សម្ង្មចបាន ១០០%   
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

១១.៣.១០ ម្រៀបចំម្សចក្តីង្ពារង្បកាស សត ីពកីារ

កំ្ណត្ម់្សវាោមូលដាឋ នខារហិរញ្ញវត្ថុ។ )មាង្តា 

៥៧ ចសព( 

ពនធដារ ម្សចក្តីង្ពារង្បកាសង្ត្ូវបានបញ្ជូនសារោថ្មីម្ៅ 

ក្សហវ 

បានបញ្ជូនម្សចក្ដីង្ពារង្បកាស ម្ៅក្

សហវ  ពនិតិ្យ និរសម្ង្មច ោថ្ម ី

សម្ង្មចបាន ១០០%   

១១.៣.១១ ម្រៀបចមំ្សចក្តីង្ពារង្បកាសសត ីពី

និយមនយ័ននម្សវាង្រប់ង្ររ ម្សវាបម្ចចក្ម្ទ្ស 

និរម្សវាពិម្ង្ោោះម្ោបល់ )មាង្តា ២៦  ចសព( 

ពនធដារ ម្សចក្តីង្ពារង្បកាសង្ត្ូវបានបញ្ជូនសារោថ្មីម្ៅ 

ក្សហវ 

បានង្បរុ ំនិរពនិតិ្យ សម្ង្មចក្នរុក្ង្មិត្ 

អពែ 

សម្ង្មចបាន ៩០% ង្ត្ូវររ់ចំការម្ វើវធម្សា នក្មមចាប់សដ ី

ពីសារម្ពើពនធ ម្លើមាង្តាពាក់្ពន័ធ 

មួយចនំនួ  

 

១១.៣.១២ ម្រៀបចំម្សចក្តីង្ពារង្បកាសសត ីពកីារ

បំម្ពញបផនថមកាត្ពវកិ្ចចសារម្ពើពនធចមំ្ពាោះសហ

ង្ោសផែលអនុវត្តរម្ង្មារម្ង្ចើន  (Multi QIP)។ 

ពនធដារ បញ្ចប់ម្សចក្តីង្ពារង្បកាសទ្៣ី បានម្រៀបចំម្សចក្ដីង្ពារង្បកាសក្នរុ

ក្ង្មិត្ង្កុ្មការងារ  

សម្ង្មចបាន ៧០%   

១១.៣.១៣ ម្រៀបចសំារាចរផណនំាសត ីព ីវធសាល

ភាពននការអនវុត្តអាក្រម្លើត្នមលបផនថមតាមអង្តា

សនូយភាររយ )០%( នរិអ.ត្.ប. ោបនទុក្របស់

រែឋចំម្ពាោះអរគការអនតរោត្ិ។ 

ពនធដារ បញ្ចប់ម្សចក្តីង្ពារសារាចរផណនំាទ្ី ២ មានម្សចក្ដីង្ពារសារាចរផណនំា សម្ង្មចបាន ១០០%   

១១.៣.១៤ ម្រៀបចំ និរចរចកិ្ចចង្ពមម្ង្ពៀរសតពីី

ការម្រៀសវារការយក្ពនធង្ត្តួ្ោន  (DTA) ការ

ម្រចម្វោះបនលំពនធោមួយបណ្តត ង្បម្ទ្សនានា។ 

ពនធដារ - កិ្ចចង្ពមម្ង្ពៀរោមួយង្បម្ទ្សម្វៀត្ណ្តមង្ត្ូវ

បានបនតម្រៀបចនំិរចរច 

- កិ្ចចង្ពមម្ង្ពៀរោមួយ ង្បម្ទ្សនថ្ង្ត្ូវបាន

ម្រៀបចនំិរចរច 

- បានបញ្ចប់ការចរចរុំទ្ី ១ ោមួយ

ង្បម្ទ្សម្វៀត្ណ្តម 

- បានម្រៀបចចំរចោមួយ ង្បម្ទ្សនថ្  

សម្ង្មចបាន ១០០% - បានបញ្ចប់ការចរចរុំទ្ី ១ ោមួយ

ង្បម្ទ្សម្វៀត្ណ្តម 

- បានម្រៀបចចំរចោមួយ ង្បម្ទ្ស

នថ្ 

 

១១.៣.១៥ ផក្សង្មួលរំរូកិ្ចចង្ពមម្ង្ពៀរសត ីពកីារ

ម្ចៀសវារការយក្ពនធង្ត្តួ្ោន  )DTA)របស់ក្មពុោ 

ម្ែើមបីឲ្យង្សបនឹរចាប់សត ីពសីារម្ពើពនធ  បទ្បបញ្ញ

ត្ិតពាក់្ពន័ធនានា និរការផក្ផង្បបរធបទ្ថ្មីទាក់្ទ្ិន

នឹរសនធិសញ្ញញ ពនធ។ 

ពនធដារ រំរូកិ្ចចង្ពមម្ង្ពៀរសត ីពកីារម្ចៀសវារការយក្ពនធ

ង្ត្តួ្ោន  (DTA) របស់ក្មពុោ ង្ត្ូវបានអនម័ុត្

ម្ដាយក្សហវ 

រំរូកិ្ចចង្ពមម្ង្ពៀរសត ីពី ការម្ចៀសវារការ

យក្ពនធង្ត្តួ្ោន  )DTA) របសក់្មពុោ ង្ត្ូវ

បានសម្ង្មចម្ដាយ ក្សហវ 

(សម្ង្មចបានមុនផែនការ ) 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

១១.៣.១៦ ម្រៀបចរំំហររបស់ក្មពុោ និរសុំការ

អនុម័ត្ពរីាររដាឋ ភបិាលសង្មាប់ការចរចទាក់្ទ្និ

នឹរពនធកាត្់ទ្ុក្ម្លើមាង្តាសតពីីការង្បាក់្ ភារ

លាភ សួយសារ និរម្សវាបម្ចចក្ម្ទ្ស។ 

 

ពនធដារ ម្សចក្តីង្ពាររហំររបស់ក្មពុោ ង្ត្ូវបានពិនតិ្យ 

និរសម្ង្មចម្ដាយ ក្សហវ 

 

ម្សចក្ដីង្ពាររហំររបសក់្មពុោង្ត្ូវបាន

ឯក្ភាពោម្ោលការណ៍ ម្ដាយរាររដាឋ ភិ

បាល (សង្មចបានមុនផែនការ) 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

១១.៣.១៧ ម្រៀបចំម្សចក្តីង្ពារសារាចរផណនំា

សតពីី ការបញ្ញជ ក់្បផនថមនយិមន័យពាក្យ ង្រឹោះសាថ ន

អចនិស្រនតយ៍ សួយសារ ភារលាភ ែលរបរ 

ពនធដារ ម្សចក្តីង្ពារសារាចរទ្ ី២ ង្ត្ូវបានផក្សង្មួល បានសិក្ាង្សាវង្ោវបផនថមម្លើពាក្យរនលឹោះ 

នីមួយៗ និរម្ង្ត្ៀមម្រៀបចោំម្សចក្ដងី្ពារ

សារាចរផណនំា 

សម្ង្មចបាន ៧០% - ង្ត្ូវការម្ពលម្វលាក្នរុការសិក្ា

បផនថមម្លើការម្ វើវធម្សា នក្មមចាប់

សត ីពសីារម្ពើពនធ 
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

)Turnover) ។ - សិក្ាពីសរគត្ភិាពក្នរុការអនុវត្ត

ោមួយនឹរ DTA 

១១.៣.១៨ ម្រៀបចំម្សចក្តីង្ពារង្បកាសសត ីពី ការ

យក្ពនធម្លើម្សវាែឹក្រញ្ជូនអនតរោត្ិ ។ 

ពនធដារ ម្សចក្តីង្ពារសារាចរទ្ ី២ ង្ត្ូវបានម្រៀបច ំ បានង្បរុពំនិតិ្យក្នរុក្ង្មិត្ង្កុ្មការងារ សម្ង្មចបាន ៣០% - ង្ត្ូវសិក្ាបផនថមម្លើែលប ោះពាល ់

ែលច់ំណូលសារម្ពើពនធ ម្ៅម្ពល

ផែលម្សចក្ដីង្ពារង្ត្ូវបានដាក់្ឲ្យ

ម្ង្បើង្បាស់  

- សិក្ាពសីរគត្ភិាពក្នរុការអនុវត្ត

ោមួយនឹរ DTA 

 

១១.៣.១៩ ម្រៀបចមំ្សៀវម្ៅពនយល់សត ពីី

កាត្ពវកិ្ចច និរសិទ្ធិរបស់អនក្ោប់ពនធទាក់្ទ្រនឹរ

ការម្ វើសវនក្មម  

ពនធដារ ម្សចក្តីង្ពារម្សៀវម្ៅម្លើក្ទ្ី១ង្ត្ូវបានបញ្ចប់ កំ្ពុរសិក្ាពីការម្រៀបចធំាត្ុចលូរបស់

ង្បម្ទ្សម្ែសរៗ 

សម្ង្មចបាន ៥០%   

១១.៣.២០ ម្រៀបចសំារាចរផណនំាសតពីីការម្ វើ

សវនក្មម  វធស័យ នាោរ។ 

ពនធដារ បញ្ចប់ម្សចក្តីង្ពារសារាចរង្ត្ឹមក្ង្មិត្ង្កុ្ម

ការងារ 

ម្សចក្តីង្ពារោភាសាអរ់ម្រលសបានបញ្ចប់ 

និរកំ្ពុរង្ត្តួ្ពនិតិ្យម្ ើរវធញ 

សម្ង្មចបាន ៨០%   

១១.៣.២១ ម្រៀបចសំារាចរផណនំាសត ីពីការម្ វើ

សវន វធស័យសំណរ់។ 

ពនធដារ បញ្ចប់ម្សចក្តីង្ពារសារាចរង្ត្ឹមក្ង្មិត្ង្កុ្ម

ការងារ 

ម្សចក្តីង្ពារោភាសាអរ់ម្រលសបានបញ្ចប់ 

និរកំ្ពុរង្ត្តួ្ពនិតិ្យម្ ើរវធញ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

១១.៣.២២ ម្រៀបចំទ្និនន័យឱ្យម្ៅោ 

Centralized Database សង្មាប់អរគនាយក្

ដាឋ នពនធដារ ។ 

ពនធដារ បនតការងារផក្ទ្ង្មរ់ទិ្ននន័យផែលមាន នរិ

ម្រៀបចំក្មមវធ ីសង្មាប់ភាជ ប់ទិ្នននយ័ ផែលមាន

លក្ខណៈ Centralized 

ទ្ិនននយ័ង្ត្ូវបានម្ង្បើក្នរុនាយក្ដាឋ នថាន ក់្ 

ក្ណ្តត លទារំអស់ នន អពែ 

សម្ង្មចបាន ៦៥% - Network មិនទានម់ានម្សថ រភាព 

ផែលម្ វើឱ្យមានការភាជ ប់ទ្និនន័យមាន

បញ្ញា ញឹក្ញាប់ 

- មិនទានម់ានការសម្ង្មចម្ង្រើស

ម្រីសង្កុ្មហ ុនោនែរូ ម្ែើមបពីិភាក្ា 

និរអភិវឌ្ឍ 

 

១១.៣.២៣ សិក្ានិរម្រៀបចំអភិវឌ្ឍង្បពន័ធ E-

Tax System (E-Filing, E-registration, E-

payment) របស់អរគនាយក្ដាឋ នពនធដារ។ 

ពនធដារ ផក្លមអង្បព័នធ E-Tax System - E- Property កំ្ពុរបនតអភិវឌ្ឍ 

- E-OAS (Official Assessment 

System( )សង្មាប់របបម្  ការ( កំ្ពរុ

បនតសិក្ា និរបនតចប់ម្ែតើមអភិវឌ្ឍ 

- E-Filling កំ្ពុរបនតសិក្ា និរបនតចប់

ម្ែតើមអភិវឌ្ឍ 

សម្ង្មចបាន ៦៥%   

១១.៣.២៤ ម្រៀបចំង្បកាសសត ីពកីារលុបម្ចល

ការចុោះបញ្ជ )De-registration) ចំម្ពាោះសហ

ង្ោសផែលបាត្់ែលួន មិនមក្ដាក់្លិែិត្ង្បកាស

ពនធដារ ម្សចក្តីង្ពារង្បកាសង្ត្ូវបានបញ្ចប់ង្ត្ឹមក្ង្មិត្

ង្កុ្មការងារ 

ម្សចក្តីង្ពារម្សចក្តផីណនំាង្ត្ូវបានបញ្ចប់

ង្ត្ឹមក្ង្មិត្ង្កុ្មការងារ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

ម្ែើមបីង្រប់ង្ររបញ្ជ ីអនក្ោប់ពនធចរនត និរម្ វើឲ្យ

សុង្កឹ្ត្នូវបញ្ជអីនក្ោប់ពនធផែលមានសក្មមភាព

អារីវក្មមពតិ្ង្បាក្ែ។ 

១១.៣.២៥ ម្រៀបចំបម្រកើត្ការធោល័យែតល់ពត័្៌

មានតាមទ្រូស័ពទ )Call Center)និរម្រៀបចំបម្រកើត្

ការធោលយ័ទ្នំាក់្ទ្នំរសាធារណៈ។ 

ពនធដារ ម្សចក្តីង្ពារង្បកាសសតពីី ការបម្រកើត្ការធោលយ័

ែតល់ពត័្ម៌ានតាមទ្រូស័ពទ និរការធោលយ័ទ្ំនាក់្

ទ្ំនរសាធាណៈង្ត្ូវបានម្រៀបច ំ

ម្សចក្តីង្ពារង្បកាសសត ីពីការបម្រកើត្

ការធោលយ័ែតល់ពត័្ម៌ានតាមទ្រូសពទ និរ

ការធោលយ័ទ្ំនាក់្ទ្នំរសារធារណៈង្ត្ូវ

បាន ម្រៀបច ំ

សម្ង្មចបាន ១០០%   

១១.៣.២៦ ម្រៀបចបំម្រកើត្បញ្ជរពិម្ង្ោោះម្ោបល់

ពនធ។ 

ពនធដារ បញ្ជរពិម្ង្ោោះម្ោបល់ង្ត្ូវបានដាក្់ឱ្យម្ង្បើង្បាស ់ បញ្ជរពិម្ង្ោោះម្ោបលង់្ត្ូវបានដាក់្ឱ្យម្ង្បើ

ង្បាស ់

សម្ង្មចបាន ១០០%   

១១.៣.២៧ ម្រៀបចំម្សៀវម្ៅផណនំាសត ីពមី្សវាអនក្

ោប់ពនធ។ 

ពនធដារ ម្សចក្តីង្ពារម្សៀវម្ៅផណនំាង្ត្ូវបានបញ្ចប់ង្ត្ឹម

ក្ង្មិត្ង្កុ្មការងារ 

ម្សចក្តីង្ពារម្សៀវម្ៅផណនំាង្ត្ូវបានប

ញ្ជប់ង្ត្ឹមក្ង្មិត្ង្កុ្មការងារ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

១១.៣.២៨ ម្រៀបចមំ្សៀវម្ៅផណនំាសត ីពងី្បម្ភទ្

ពនធនីមួយៗ។ 

ពនធដារ ម្សចក្តីង្ពារម្សៀវម្ៅផណនំាង្ត្ូវបានបញ្ចប់ង្ត្ឹម

ក្ង្មិត្ង្កុ្មការងារ 

ម្សចក្តីង្ពារម្សៀវម្ៅផណនំាង្ត្ូវបាន

បញ្ចប់ង្ត្ឹមក្ង្មិត្ង្កុ្មការងារ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

១១.៣.២៩ ម្រៀបចមំ្សចក្តផីណនំាសត ីពកីារ

ង្រប់ង្ររ និរង្បមូលបំណលុពនធ។ 

ពនធដារ ម្សចក្តីង្ពារម្លើក្ទ្ី២ ង្ត្ូវបានបញ្ចប់ ម្សចក្តីង្ពារផណនំាម្លើក្ទ្ី២ ង្ត្វូបាន

បញ្ចប់ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

១១.៣.៣០ ពនិតិ្យម្ ើរវធញនវូបទ្បបញ្ញត្តសិត ពីី

យនតការបរវលិសរចំម្ពាោះសហង្ោស សាថ នទ្តូ្ 

អរគការអនតរោត្និានាម្ដាយសម្ង្មចង្ត្ឹមអរគ

នាយក្ដាឋ នពនធដារ ។ 

ពនធដារ មានរបាយការណ៍ង្សាវង្ោវទ្ ី២ ក្សហវ បានង្បរលស់ិទ្ធចិុោះហត្ថម្លខា 

ោអាណ្តប័ក្ម្ែទរសិទ្ធនិិរអភបិាលហិរញ្ញ

វត្ថមុ្លើអាណត្តមិ្បើក្ង្បាក់្បរវិលសរអាក្រ

ម្លើត្នមលបផនថម តាមរយៈង្បកាសម្លែ

២៥០ សហវ .ង្បក្ ចុោះ នថ្ៃទ្០ី៣ ផែមីនា 

ឆ្ន ំ២០១៥ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

១១.៣.៣១ ម្រៀបចសំារាចរផណនំាសត ីពកីារអនុ

វត្តការម្សុើបអម្រកត្បទ្ម្លមើសសារម្ពើពនធ។ 

ពនធដារ មានរបាយការណ៍ង្សាវង្ោវទ្២ី - បានពនិតិ្យ និរផក្សង្មួលម្សចក្តីង្ពារ

ម្សៀវម្ៅផណនំាអនុវត្តការម្សុើបអម្រកត្បទ្

ម្លមើសពនធដារ ោភាសាអរ់ម្រលសផែល

ម្រៀបចមំ្ដាយម្លាក្  David Carr និរ

ម្លាក្ Peter Cope អនក្រនំាញការរបស ់

IMF 

- បនតបក្ផង្បម្សចក្តងី្ពារម្សៀវម្ៅ

ផណនំា   អនុវត្តការម្សុើបអម្រកត្បទ្ម្លមើស

ពនធដារពភីាសារអរ់ម្រលសមក្ោភាសាផែមរ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

១១.៣.៣២ ម្រៀបចមំ្សចក្តីង្ពារអនុង្កឹ្ត្យ សត ីពី

ការយក្អាក្រពិម្សស ម្លើែលតិ្ែលអរិគសនី ម្អ

 ិចង្ត្នូចិ និរផ្លល សទ កិ្ផែលែលតិ្ម្ដាយម្រារ

ចង្ក្ក្នរុង្សុក្។ 

ពនធដារ មានរបាយការណ៍ង្សាវង្ោវទ្១ី បានសិក្ាង្សាវង្ោវ និរង្បរុមំ្លើការ

ម្រៀបចំម្សចក្ដីង្ពារអនុង្កឹ្ត្យម្នោះ  

សម្ង្មចបាន ៥០%   

១១.៣.៣៣ ម្រៀបចមំ្សចក្តីង្ពារផក្ផង្បង្បកាស

សត ីពនីតី្ិវធ ីបណត ឹរត្វា៉ែ  )ង្បកាសម្លែ ០៥០ 

សហវ. ង្បក្.ពែ(។ 

ពនធដារ ម្សចក្តីង្ពារង្បកាស ង្ត្ូវបានបញ្ជូនម្ៅ ក្សហវ 

និរពភិាក្ាោមួយង្កុ្មការងារ ក្សហវ 

ម្សចក្ដីង្ពារង្បកាស ង្ត្ូវបានបញ្ជូនម្ៅ 

ក្សហវ តាមរយៈលិែិត្ម្លែ ៣៤៤១ 

អពែ ចុោះនថ្ៃទី្០២ មិថ្នុា ២០១៥ 

សម្ង្មចបាន  ១០០%   

១១.៣.៣៤ ម្រៀបចសំារាចរផណនំាសត ីពកីារម្ែទរ

នថ្ល  )Transfer Pricing Guideline)។ 

ពនធដារ បនតសិក្ា និរង្សាវង្ោវ សត ពីី Transfer 

Pricing 

កំ្ពុរសិក្ាោមួយរំនាញការ OECD សម្ង្មចបាន ១០០%   

១១.៣.៣៥ ម្រៀបចមំ្សចក្តីង្ពារអនុង្កឹ្ត្យសត ីពី រ

ណៈក្មាម  កិារសង្មុោះសង្មួលសារម្ពើពនធ។ 

ពនធដារ ម្សចក្តីង្ពារអនុង្កឹ្ត្យង្ត្ូវបានបនតពិភាក្ា រួម

ទារំផែនក្ឯក្រន 

បានង្បរុពំិភាក្ាក្នរុក្ង្មិត្ ក្សហវ និរ

ររ់ចំការសម្ង្មចពី ក្សហវ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

១១.៣.៣៦  ម្រៀបចំម្សចក្តីង្ពារអនុង្កឹ្ត្យសត ីពរី

ណៈក្មាម  កិារសង្មុោះសង្មួលសារម្ពើពនធ។ 

ពនធដារ មានរបាយការណ៍ង្សាវង្ោវ - បានពនិតិ្យ និរផក្សង្មួល ម្លើម្សចក្តី

ង្ពារម្សៀវម្ៅផណនំា សដ ីពី សវនក្មមនែទ

ក្នរុ )ភាសាអរ់ម្រលស( ផែលម្រៀបចំម្ដាយ  

Dr. Danny Athanasaw អនក្រនំាញការ

របស់  Office of Technical 

Assistant-OTA (The US 

Department of Treasury) 

- បនតបក្ផង្បម្សចក្តីង្ពារម្សៀវម្ៅ

ផណនំា សត ីព ីសវនក្មមនែទក្នរុពីភាសា

អរ់ម្រលសមក្ោភាសាផែមរ 

សម្ង្មចបាន ១០០% ម្សៀវម្ៅផណនំាអនុវត្តសវនក្មមនែទ

ក្នរុ ង្ត្ូវបាន Dr. Danny 

Athanasaw អនក្រនំាញការរបស់ 

Office of Technical Assistant-

OTA (The US Department of 

Treasury) យក្ម្ៅពនិតិ្យ ផក្

សង្មួល និរបានម្ែញើមក្នាយក្ដាឋ ន

ង្ត្តួ្ពនិតិ្យម្ែើមបីពិនតិ្យម្ ើរវធញ។ 

 

១១.៣.៣៧ ម្រៀបចំសារាចរផណនំាទ្មូ្ៅសតពីីការម្ វើ

សវនក្មម )សវនក្មមម្លើលិែិត្សាន ម មានក្ង្មិត្

និរម្ពញម្លញ។ 

ពនធដារ ម្សចក្តីង្ពារង្ត្វូបានបញ្ចប់ង្ត្ឹមក្ង្មិត្ង្កុ្ម

ការងារ 

បានបញ្ចប់ង្ត្ឹមក្ង្មិត្ង្កុ្មការងារ និរររ

ចំការសម្ង្មចពីថាន ក់្ែឹក្នំា 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

១១.៣.៣៨ ម្រៀបចបំញ្ជ ីសំណួរ-ចម្មលើយផែលង្ត្ូវ

បានសួរញឹក្ញាប់។ 

ពនធដារ បញ្ជ ីសណួំរចម្មលើយផែល ង្ត្ូវបានសួរញឹក្ញាប់

សត ីពអីាក្រពិម្សសង្ត្ូវបានម្រៀបច ំ

បញ្ជ ីសណួំរ-ចម្មលើយផែលង្ត្ូវបានសួរញឹក្

ញាប់សត ីពអីាក្រពិម្សសង្ត្ូវបានម្រៀបចំ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

១១.៣.៣៩ ង្ត្តួ្ពនិតិ្យការម្ែទរអនក្ោប់ពនធតាម

របបម្  ការម្ៅរបបសវ ័យង្បកាស។ 

ពនធដារ ៧៤ % ភាររយននចនំនួអនក្ផែលបានម្ង្ោរង្ត្ូវ

បានបញ្ចូលក្នរុរបបសវ ័យង្បកាស 

សរុបសហង្ោសបរ់ពនធតាមរបបម្  ការ

ឲ្យមក្បរព់នធតាមរបបសវ ័យង្បកាស

ចនំនួ ១៧៥ )ក្នរុង្ត្មីាសទី្២ រិត្ង្ត្ឹម

នថ្ៃទ្៣ី១ ផែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥( ម្លើ

សម្ង្មចបាន ៤៨%   
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

ផែនការ ៣៦៣ សហង្ោស។ 

១១.៣.៤០ ម្រៀបចពំង្រីក្បណ្តត ញ Wide Area 

Network ម្ដាយភាជ ប់ពសីាខាពនធដារម្ែត្តមក្

កានអ់រគនាយក្ដាឋ នពនធដារ។ 

ពនធដារ WAN ង្ត្ូវបានភាជ ប់ពសីាខាម្ែត្តចនំនួ៨ចរុ

ម្ង្កាយមក្ អពែ 

បានបញ្ចប់ WAN ង្ត្ូវបានភាជ ប់ពសីាខា

ពនធដារម្ែត្តចនំនួ ២៣ និរែណឌ ចនំនួ 

០៩ មក្ អពែ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

១១.៤. ពង្រឹរសមត្ថភាព ពាក្រណ៍ សមត្ថភាព

ង្រប់ង្ររ និរង្បសិទ្ធភាពនន ការង្បមូល ចំណូល

មិនផមនសារម្ពើពនធ ។ 

ង្ទ្ពយសមបត្តរិែឋ 

ឧសាហក្មមហិរញ្ញវត្ថ ុ

- ម ូផែលពាក្រណ៍ង្ត្ូវ ដាក់្ឱ្យអនុវត្ត 

- លិែិត្បដាឋ នរត្យិតុ្ត ង្ត្ូវបានអនុម័ត្ 

- ការអន ុវត្ដចំណូលង្បចំង្ត្មីាសសម្ង្មច បាន

ក្នរុររវរ ់+/-២% ននក្មម  វធ ី 

 សម្ង្មចបាន ៥៦.៥% 
  

១១.៤.១ ម្រៀបចំម្សចក្តងី្ពារចាប់សត ីពី ការង្រប់

ង្ររកាសុណូី  

ឧសាហក្មមហិរញ្ញវត្ថ ុង្បរុំក្ង្មិត្បម្ចចក្ម្ទ្សននង្ក្សួរ សហវ. និរ

អនតរង្ក្សួរ-សាថ ប័នពាក់្ពន័ធ 

កំ្ពុរពិភាក្ាោមួយ ង្កុ្មង្បឹក្ានតី្ិក្មម

របស់ង្ក្សួរ ម្ែើមបីពនិតិ្យ នរិផក្សង្មួល 

សម្ង្មចបាន ៩០% ម្ដាយថ្វធកា PFM មានការ យតឺ្ោ វ 

ម្សន ើសុថំ្វធការែឋ រនំសួ វធញ 

 

១១.៤.២ ពង្រឹរង្បសិទ្ធភាពននការពាក្រណ៏

ចំណូល និរការអនុវត្តផែនការចណូំល 

ឧសាហក្មមហិរញ្ញវត្ថ ុ- ម ូផែលពាក្រណង៍្ត្ូវបានដាក់្ឱ្យអនុវត្ត 

 

- ការអនុវត្តចំណូលង្បចំង្ត្មីាសសម្ង្មចបាន

ក្នរុររវរ់ +/- ២% ននក្មមវធ ី 

- ម ូផែលពាក្រណង៍្ត្ូវបានដាក់្ឱ្យអនុវត្ត

បម្ណត ើរៗ។ 

- ការអនុវត្តចំណូលង្បចំង្ត្មីាសទ្ី២ 

សម្ង្មចបាន ១១១.៤៤% ននក្មមវធ ី 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

១១.៤.៣ បម្រកើនង្បសិទ្ធភាពម្លើការង្រប់ង្ររ

បម្ចចក្ម្ទ្សផលបរ និរវធធានននការម្លរផលបរកា

សុីណូ និរផលបរភាន ល់ង្រប់ង្បម្ភទ្ 

ឧសាហក្មមហិរញ្ញវត្ថ ុម្រៀបចំង្បរុែំសពវែាយ និរផណនំាែលឹម សារសត ីពី

ការង្រប់ង្ររឧបក្រណ៍ផលបរ និរវធធានននការ

ម្លរផលបរែល ់ង្បត្ិបត្តិក្រទារំអស ់

ម្រៀបចំចុោះែសពវែាយ និរផណនំាែលឹមសារ

សត ីពកីារង្រប់ង្ររឧបក្រណ៍ផលបរ និរ

 វធធានននការម្លរផលបរែល់ង្បត្ិបត្តិក្រ

ទារំអស់ ែលទី់្ក្ផនលរម្ៅង្ត្មីាសទ្ី២។ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

១១.៤.៤ ផក្សង្មួលលិែិត្បទ្ដាឋ នរត្យិតុ្តក្នរុ

ការែតលអ់ាោញ បណណនិរនតី្ិវធ ីចុោះបញ្ជឲី្យបានសម

ង្សបតាមបទ្ដាឋ នអនតរោត្ ិ

ឧសាហក្មមហិរញ្ញវត្ថ ុលក្ខែណឌ ននការែតលអ់ាោញ បណណ និរនតី្ិវធ ីននការ

ចុោះបញ្ជងី្កុ្មហ ុនម្ឆ្ន ត្ ូត្ូ និរផលបរភាន លង់្រប់

ង្បម្ភទ្ង្ត្ូវបានផក្សង្មួលនិរដាក់្ឱ្យអនវុត្ត។ 

បានម្រៀបចំ និរផក្សង្មួលលក្ខែណឌ ែតល់

អាោញ បណណែលផ់លបរ ភាន ល់ង្រប់ង្បម្ភទ្ 

និរនតី្ិវធ ីចុោះបញ្ជ ីែលង់្កុ្មហ ុនទារំម្នាោះ 

។ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

១១ ..៤ ៥ ពនិតិ្យ និរផក្លមអលិែិត្ បទ្ដាឋ ននានា 

ផែលពាក់្ពន័ធនឹរការ ែតល់ម្សវាសាធារណៈនិរ

ការែតល់រងាវ នម់្លើក្ទ្ឹក្ចតិ្ត របស់ង្ក្សួរ សាថ ប័ន 

ពាក់្ពន័ធ 

ង្ទ្ពយសមបត្តិរែឋ - ង្បកាសរួម សត ីព ីការផក្សង្មួលក្ង្មរ ម្សវាសា

ធារណៈ និររងាវ នម់្លើក្ទ្ឹក្ ចតិ្តរបស់រែឋ

ម្លខា ិការដាឋ នអាកាសចរសុីវធល 

 

 

-ង្បកាសរួមសត ីពកីារផក្សង្មួលក្ង្មរ ម្សវាសាធារ

ណៈ និររងាវ នម់្លើក្ទ្ឹក្ ចតិ្តរបស់ង្ក្សួរ

ឧសាហក្មម និរ សិបបក្មម 

- បញ្ចប់ការង្ត្តួ្ពនិតិ្យ និរវាយត្នមលការ 

អនវុត្តចំណូលឆ្ន ំ២០១៣ និរ ឆ្ន ំ២០១៤ 

របស់រែឋម្លខា ិការដាឋ នអាកាសចរសុីវធ

ល។ 

-បញ្ចប់ការពិភាក្ាក្ង្មិត្រនំាញក្នរុការ 

ម្រៀបចំម្សចក្តីង្ពារង្បកាសរួមសតពីីការែត

ល់ម្សវាសាធារណៈ និរការែតល់ង្បាក់្ 

រងាវ នម់្លើក្ទ្ឹក្ចតិ្តរបស់ង្ក្សួរ ឧសាហ

សម្ង្មចបាន ២០% 

 

 

 

 

សម្ង្មចបាន ៦០% 

 

 

- វាយត្នមលការ អនុវត្តចណូំល ឆ្ន ំ

២០១៣ និរឆ្ន ំ២០១៤ ោមូលដាឋ ន

សង្មាប់ការឈានម្ៅ ម្ វើង្បកាសរួម

ផក្សង្មួលក្ង្មរ ម្សវាសាធារណៈ 

និររងាវ ន់ ម្លើក្ទ្ឹក្ចតិ្ត របស់រែឋ

ម្លខា ិ ការដាឋ នអាកាសចរសុីវធល។ 

ប ុផនតការក្ត្់ង្តាតាមដានរបស់ រែឋ

ម្លខា ិការដាឋ នអាកាសចរ សុីវធល
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

ក្មម និរសិបបក្មម និរម្ វើរបាយការណ៍

លទ្ធែល រនូថាន ក់្ែឹក្នំាង្ក្សរួម្សែឋកិ្ចច 

និរ ហិរញ្ញវត្ថ ុម្ែើមបីពនិតិ្យ សម្ង្មច។ 

 

 

 

មានភាពសមុរសាម ញផែល នំាឱ្យការ

ង្ត្តួ្ពនិតិ្យអសូ បនាល យម្ពលម្វលា

យូរ។  

-ក្ង្មរម្សវារបស់ង្ក្សួរ ឧសាហ

ក្មម និរសិបបក្មមោ ក្ង្មរម្សវាថ្មី 

និរម្សវាមាន ចនំនួម្ង្ចើនរហតូ្ែល់

៥៨១ ម្សវា ផែលង្ត្ូវការម្ពលម្វលា

បផនថម ម្ែើមបីពនិតិ្យឱ្យបានលអតិ្លអ

ន់។ 

-ង្ក្សួរឧសាហក្មម និរ សិបបក្មម

ម្សន ើសុំអង្តាង្បាក់្រងាវ ន ់ែពស់ ម្ហើយ

ឯក្ឧត្តមរែឋមស្រនតី ក្សហវ ម្សន ើសុឱំ្យ

ពិនតិ្យបនាទ បអង្តាង្បាក់្រងាវ នក់្នរុ

ក្ង្មិត្មួយសមង្សប។ 

១១ ..៤ ៦ ម្រៀបចំម្សចក្តីង្ពារចាប់សត ីពីការ

ង្រប់ង្ររង្ទ្ពយសមបត្តិរែឋ 

ង្ទ្ពយសមបត្តិរែឋ ម្សចក្តីង្ពារចាប់ង្ត្ូវបានដាក្់ ង្បរុំឆលរអនតរ

ង្ក្សួរ 

ម្សចក្តីង្ពារចាប់មិនទានប់ានបញ្ចប់ក្នរុ

ក្ង្មិត្ង្ក្ .សហវម្ៅម្ ើយ  

សម្ង្មចបាន 0% ចាប់មានទ្ហំំ ំពបិាក្ក្នរុការ

ង្បមូលឯក្សារពាក់្ពន័ធ 

 

១១ ..៤ ៧ ម្ វើវធម្សា ក្មមង្ពោះរារង្កឹ្ត្យសត ីព ីលក្ខនតិ

ក្ៈរត្ិយតុ្តននង្រឹោះសាថ នសាធារណៈរែឋបាល  

ង្ទ្ពយសមបត្តិរែឋ ម្សចក្តីង្ពារចាប់សត ីពលីក្ខនតិក្ៈរត្ិយតុ្តនន

ង្រឹោះសាថ នសាធារណរែឋបាលក្ង្មិត្ ក្សហវ 

 

បញ្ចប់ការម្រៀបចំង្ពោះរារង្កឹ្ត្យ សត ីពី លក្ខ

នតិក្ៈ រត្ិយតុ្ត ននង្រឹោះសាថ នសាធារណៈរែឋ

បាល។ ង្កុ្មការងារបម្ចចក្ ម្ទ្សបានដាក្់

ឆលររណៈក្មាម  កិារម្ោលនម្ោបាយ

ម្សែឋកិ្ចចនរិហិរញ្ញវត្ថុរួចរាល់ម្ហើយនិរ

បានបញ្ជូនម្ៅទ្ីសត ីការរណៈរែឋមស្រនតីរួច

ម្ហើយ។ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

១១ ..៤ ៨ ម្រៀបចំអរគភាពសាធារណៈ  របស់រែឋ

ម្ៅោង្រឹោះសាថ នសាធារណៈរែឋបាល 

ង្ទ្ពយសមបត្តិរែឋ អនុង្កឹ្ត្យទារំ ៤ ផក្សង្មួលតាមង្ពោះរាោង្កឹ្ត្យ

សត ីពី លក្ខនតក្ៈយតុ្តរត្តៈននង្រឹោះសាថ នសាធារណៈ

រែឋបាល ថ្ម ី

ររ់ចំការផក្សង្មួលចាប់សត ីពលីក្ខនតិក្ៈ

រត្ិយតុ្ត ននង្រឹោះសាថ នសាធារណៈរែឋបាល

ថ្ម ី

   

១១ ..៤ ១០ ម្រៀបចលំិែិត្បទ្ដាឋ នរត្ិយតុ្តសង្មាប់

ពង្រឹរការង្រប់ង្ររសហង្ោសសាធារណៈង្រឹ

សាថ នសាធារណៈរែឋបាល និរអរគភាពនតី្បុិរកល

សាធារណៈ 

ង្ទ្ពយសមបត្តិរែឋ ម្សចក្តីង្ពារសារាចរផណនំាអំពនីោិមហិរញ្ញវត្ថុ

សង្មាប់ង្រប់ង្ររសហង្ោសសាធារណៈនមួីយៗ 

១-ង្កុ្មការងារបម្ចចក្ម្ទ្សកំ្ពុរម្រៀបចំ

លិែិត្បទ្ដាឋ នរត្យិតុ្ត សង្មាប់ពង្រឹរការ

ង្រប់ង្ររង្រឹសាថ នសាធារណៈរែឋបាល

ផែលមាន៖ 

សម្ង្មចបាន ២០% 

 

 

 

- ឯក្សារមុនៗ មិនបានបញ្ញជ ក់្

ចាសព់នីតី្ិវធ ី និរត្នួាទី្ចាស់

លាសទ់ាមទារការង្សាវង្ោវ 

 



11 

សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

- ម្រៀបចំរំរូអនុង្កឹ្ត្យសត ីពកីារបម្រកើត្

ង្រឹោះសាថ នសាធារណៈរែឋបាល 

- ម្រៀបចរំំរូបទ្បញ្ញជ នែទក្នរុ 

- ម្រៀបចនំតី្ិវធ ីម្ង្រើសម្រីសត្ណំ្តរ

និម្ោរតិ្ក្នរុង្កុ្មង្បឹក្ាភបិាល 

- ម្រៀបចំត្នួាទ្ភីារកិ្ចចរបស់ង្កុ្មង្បឹក្ាភិ

បាលត្ណំ្តរ ក្សហវ.  

- ម្រៀបចនំតី្ិវធ ីននការង្រប់ង្ររង្ទ្ពយ

សមបត្តរិែឋរបសង់្រឹោះសាថ ន 

២-ង្កុ្មការងារបម្ចចក្ម្ទ្សកំ្ពុរម្រៀបចំ

ក្មមវធ ីក្នរុការពង្រឹរលិែិត្បទ្ដាឋ នរត្ិ

យុត្ត សង្មាប់ពង្រឹរការ ង្រប់ង្ររសហ

ង្ោសសាធារណៈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សម្ង្មចបាន ០៥% 

 

 

 

 

១២. ពង្ររឹការង្របង់្ររបណំលុ។   ង្ក្បែណឌ រត្ិយតុ្ដនរិយនដការង្រប់ង្ររ បំណលុ

ង្ត្ូវបាន អនុម័ត្ និរដាក់្ឲ្យ អនុវត្ត 

 សម្ង្មចបាន ៩៨% 
  

១២.១.ពនិតិ្យម្មើលម្ ើរវធញ និរផក្លមអ

ង្ក្បែ័ណឌ រត្ិយតុ្ត និរង្ក្បែ័ណឌ សាថ ប័ន ង្ពម

ទារំត្នួាទ្ី និរការទ្ទួ្លែុសង្ត្វូក្នរុ ការ

ង្រប់ង្ររបំណលុ ។ 

ថ្វធកា ម្សចក្តីង្ពារ ង្បកាសម្លើក្ទ្ី២សត ីព ីនិរនតី្ិវធ ី

ននការធានារបស់រែឋង្ត្ូវបានម្រៀបច ំ

 សម្ង្មចបាន ១០០% 
  

១២.១.៣ ការម្រៀបចំ ង្បកាសសត ីពមី្ោលការណ៍ 

និរនតី្ិវធ ីក្នរុការធានារបស់រែឋ 

ថ្វធកា ម្សចក្តីង្ពារម្លើក្ទ្ី២ ង្ត្ូវបានម្រៀបច ំ បានពនិតិ្យ និរផក្ង្មួលែលឹមសារនន ម្សច

ក្តីង្ពារោម្លើក្ទ្ី២ ។ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

១២.២.ម្រៀបច ំនិរដាក់្ឱ្យអនុវត្តយុទ្ធសាស្រសត

ង្រប់ង្ររបំណលុ ។ 

ថ្វធកា - ម្សចក្តីង្ពារសត ីពី បចចុបបននក្មមយុទ្ធសាស្រសត

ង្រប់ង្ររបំណលុ ង្ត្ូវបាន អនុម័ត្និរ ដាក់្ឲ្យ

អនវុត្ត 

- ម្សចក្តីង្ពារសត ីពកីារម្ វើបចចុបនក្មមម្លើផែនការ

អភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពសាថ ប័ននិរ នធានមនសុស

ង្ត្ូវបានអនុម័ត្និរដាក់្ឲ្យអនុវត្ត។ 

- របាយការណ៏បចចុបបក្មមសត ីពកីារវធភារចីរភាព 

បំណលុង្ត្ូវបានម្រៀបច ំ

 សម្ង្មចបាន ៩៥% 
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

១២.២.១ ការម្ វើបចចុបបននក្មមយុទ្ធសាស្រសតសត ីពកីារ

ង្រប់ង្ររ បំណលុសាធារណៈ ២០១៤-២០១៨ 

ម្ដាយរួមបញ្ចូលទារំង្ក្បែណឌ  វធភារហានភិ័យ 

បំណលុនិរកាត្ពវកិ្ចចបំណលុោយថាម្ហត្ ុ

ថ្វធកា យុទ្ធសាស្រសតបចចុបបននក្មមង្ត្ូវបានអនុម័ត្ នរិដាក់្

ឲ្យអនុវត្ត 

 

បានម្រៀបចំម្សចក្តីង្ពារយុទ្ធសាស្រសត  

បចចុបបននក្មមរួមរាល់ និរ បានម្ង្ត្ៀមឆលរ 

រណៈក្មាម  កិារង្រប់ង្ររបំណលុ សាធារ

ណៈ ពនិតិ្យ និរ សម្ង្មច កាលព ីនថ្ៃទ្ី

០៩ ផែមិថ្នុា ឆ្ន ំ២០១៥ ប ុផនតង្ត្ូវបាន

ពនារម្ពលសនិ ម្ដាយម្ហត្ថុា ឯក្ឧត្តម

រែឋមស្រនតី ក្សហវ និរ ោង្បធានរណៈក្

មាម  កិារង្រប់ង្ររបំណលុសាធារណៈ 

មានភារកិ្ចចបនាទ ន់ ង្ត្ូវម្ៅចូលរួមង្បរុំ

ម្ៅរែឋសភាោត្ិ។ 

សម្ង្មចបាន៩០%   

១២.២.២. ការម្ វើបចចុបបននក្មមរបាយការណ៍ សត ីពី

ការវធភារចីរភាពបំណលុ (DSA) 

ថ្វធកា របាយកាណ៍បចចុបបននក្មមង្ត្វូបានម្រៀបច ំ បានម្រៀបចំម្សចក្តីង្ពាររបាយកាណ៍

បចចុបបននក្មមរួចរាល់ ម្ែើមបីបញ្ចូលោ

ឧបសមព័នធននម្សចក្តីង្ពារយុទ្ធសាស្រសត  

សត ីពកីារង្រប់ង្ររបំណលុសាធារណៈ 

២០១៤ - ២០១៨ 

សម្ង្មចបាន១០០% 

 

 

 

 

  

១២.២.៣ ការម្ វើបចចុបបននក្មមផែនការអភិវឌ្ឍន៍

សមត្ថភាពសាថ ប័ននិរ នធានមនសុស សង្មាប់

ការង្រប់ង្ររបំណលុសាធារណៈ )CDP) 

ថ្វធកា ផែនការអភិវឌ្ឍន ៍ង្ត្ូវបានអនុម័ត្ និរដាក់្ឲ្យ

អនវុត្ត 

បានម្រៀបចំម្សចក្តីង្ពារផែនការអភិវឌ្ឍន៍

រួចរាល់ម្ែើមបបីញ្ចូលោឧបសមពន័ធននម្សច

ក្តីង្ពារយុទ្ធសាស្រសតសត ីពកីារង្រប់ង្ររ

បំណលុសាធារណៈ ២០១៤ - ២០១៨ 

សម្ង្មចបាន៩០%   

១២.២.៤ ការម្រៀបចំរបាយការណ ៍សត ីពកីារវធភារ

ចម្ងាក មបំណលុ (DPA) 

ថ្វធកា របាយការណ៍ង្ត្ូវបានម្រៀបច ំ បានម្រៀបចរំបាយការណរួ៍ចរាល ់)របាយ

ការណម៍្នោះ ង្ត្ូវបានម្ង្បើង្បាសោ់ធាត្ុ

ចូលក្នរុការម្រៀបចំម្សចក្តីង្ពារយុទ្ធសា

ស្រសតសត ីពកីារង្រប់ង្ររបំណលុសាធារណៈ 

២០១៤ - ២០១៨ 

សម្ង្មចបាន១០០% 

 

 

 

  

១២.៣.បម្រកើនស័ក្តសិិទ្ធភាព និរង្បសិទ្ធភាព នន

ការម្ង្បើង្បាស់ទ្និននយ័បំណលុ ។ 

ថ្វធកា      

១៣.ពង្រឹរការង្រប់ង្ររសាច់ ង្បាក់្ និរ រណនី    - ង្ក្បែណឌ រត្ិយតុ្ត និរយនតការននការអនុវត្ត

រណនមី្ទាលម្ពញម្លញង្ត្ូវ បានអនុម័ត្ 

- ង្ក្បែណឌ រត្ិយុត្ត យនតការ និរនតិ្ិ  វធ ីននការ

អនុវត្តង្បពន័ធ នាោរម្ពញ ម្លញ ង្ត្ូវបានអនុម័ត្ 

 សម្ង្មចបាន ៩៦% 
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

- ង្ក្បែណឌ រត្ិយតុ្ត យនតការ និរនតិ្ិ វធ ីននការ

ង្រប់ង្ររសាច់ង្បាក់្ង្បក្ប ម្ដាយត្មាល ភាព 

ស័ក្តិសិទ្ធភាព និរ ង្បសិទ្ធភាពង្ត្វូ បានអនុម័ត្ 

១៣.១.បនតង្បមូលែតុំរណនី នាោររបសរ់ដាឋ ភិ

បាល និរពង្រឹររណនមី្ទាលរបស់ រត្នាោរ ។ 

រត្នាោរោត្ ិ - បនតបិទ្រណនមី្ង្ៅង្បពន័ធTSAម្ៅតាម នាោរ

ោត្និិរ នាោរពាណិរជផែលមិនមានការ

អនញុ្ញញ ត្ពីក្សហវ 

- រណនមី្ទាលរត្នាោរម្ៅរារធាន ីម្ែត្តង្ត្ូវ

បានតាមដាននរិកំ្ណត្់ចាសល់ាស ់

- សិក្ាង្បម្ភទ្រណនីរម្ង្មាររបស់នែរូអភិវឌ្ឍ 

 សម្ង្មចបាន ១០០% 
  

១៣.១.១.បនតពង្រឹររណនមី្ទាលរត្នាោរ 

“TSA” ម្ៅថាន ក់្ក្ណ្តដ ល 

រត្នាោរោត្ ិ បនតបិទ្រណនមី្ង្ៅង្បពន័ធ TSAម្ៅតាម នាោរ

ោត្និិរ នាោរពាណិរជ 

តាមដានោង្បចំនូវការម្បើក្រណនីរបស់

ង្ក្សួរ សាថ ប័នម្ៅ នាោរ 

ពុំមានរណនីម្ៅម្ង្ៅង្បពន័ធ TSA 

ម្ទ្ 

  

១៣.១.២.ង្ត្តួ្ពនិតិ្យតាមដានអនរុណនមី្ទាល

រត្នាោរ “Sub-TSA”ម្ៅថាន ក់្រារធានី ម្ែត្ត 

រត្នាោរោត្ ិ អនុរណនីម្ទាលរត្នាោរម្ៅរារធានី ម្ែត្តង្ត្ូវ

បានតាមដាននរិលុបម្ចលក្រណោីម ន

សក្មមភាព ោម នការអនញុ្ញញ ត្ឲ្យម្បើក្ ឬម្ង្បើពុំចំ

ម្ោលម្ៅ 

តាមដានោង្បចំការម្បើក្និរម្ង្បើង្បាស់អនុ

រណនមី្ទាលម្ៅរារធានមី្ែត្ត 

 

ពុំមានអនុរណនីម្ទាលម្ៅរត្នា 

ោររារធានី ម្ែត្តផែលម្បើក្ពុមំាន

ការអនញុ្ញញ ត្ និរោម នសក្មមភាពម្ទ្ 

ោម ន  

១៣.១.៣.ង្ត្តួ្ពនិតិ្យតាមដានរណន ីនាោរ

ផែលម្បើក្ម្ៅ នាោរោត្និិរ នាោរពាណិរជ

ម្ៅថាន ក់្ក្ណ្តត លនិរថាន ក់្រារធានមី្ែត្ត 

រត្នាោរោត្ ិ ង្រប់រណនទីារំអសរ់បស់ង្ក្សួរ សាថ ប័ន ផែល

ម្បើក្ម្ៅ នាោរម្ៅថាន ក់្ក្ណ្តត ល និរថាន ក់្រារ

ធានមី្ែត្តង្ត្ូវបានង្ត្តួ្ពិនតិ្យោ រលអតិ្លអន ់

បានបនតតាមដាននិរម្ វើបចចុបបននភាពចនំនួ

រណនផីែលម្បើក្និរម្ង្បើង្បាស់ម្ៅតាម

 នាោរោនែរូរ 

ចនំនួរណនីម្ៅ នាោរម្អសុីលដីា

រិត្ង្ត្ឹមង្ត្មីាសទ្2ីននឆ្ន ំ2015មាន 

ចនំនួ10,154។ចំននួរណនីថ្យចុោះ 

254រណនី )ផែឧសភា ឆ្ន ំ2015 

មានចនំនួ 10,154រណនី ម្ ៀបនឹរ

ផែកុ្មភៈ ឆ្ន ំ2014 មានចនំនួ 

10,408រណន(ី 

  

១៣.១.៤.ម្រៀបចំង្បមូលែតុំរណនីរម្ង្មាររបស់

នែរូរអភិវឌ្ឍម្ៅក្នរុរចនាសមពន័ធរណនមី្ទាល 

រត្នាោរោត្ ិ សិក្ាង្បម្ភទ្រណនីរម្ង្មាររបស់នែរូ 

អភិវឌ្ឍន ៍

បានបនតតាមដាននិរម្ វើបចចុបបននភាពចនំនួ

រណនីរម្ង្មារផែលម្បើក្និរម្ង្បើង្បាសម់្ៅ

តាម នាោរោនែរូរ 

- ចនំនួរណនីរនំយួមានរម្ង្មារ

មានចនំនួ7,451រណន ី 

-រណនរីនំួយោម នរម្ង្មារមាន189

រណន ី

  

១៣.២.បនតពង្រឹរ និរពង្រីក្ការម្ង្បើង្បាស់ 

ង្បព័នធ នាោរសង្មាប់ង្បត្ិបត្តកិារចំណូល និរ

ចំណ្តយសាធារណៈ ។ 

រត្នាោរោត្ ិ - ការទ្ទូាត្ថ់ាន ក់្ក្ណ្តត ល  ១០០% តាមង្បព័នធ

 នាោរ និរអនុវត្តង្បពន័ធទ្ទូាត្ត់ាម E-transfer 

- ការម្បើក្ង្បាក់្ម្បៀវត្សតាមង្បពន័ធ នាោរទារំ

អស់ទ្ទូារំង្បម្ទ្ស 

 សម្ង្មចបាន ១០០% 
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

១៣.២.១.ទ្ទូាត្ផ់្លទ លរ់នូអត្ថោហក្តាមង្បព័នធ

 នាោរថាន ក់្ោត្និិរថាន ក់្រារធានមី្ែត្ត 

រត្នាោរោត្ ិ ការទ្ទូាត្ម់្ៅថាន ក់្ក្ណ្តត លង្ត្ូវបានម្ វើម្ ើរតាម

ង្បព័នធ នាោរ ១០០ %   និរសិក្ាង្បពន័ធ E-

Transfer សង្មាប់ង្បត្ិបត្តកិារទ្ទូាត្ង់្បាក់្

ម្បៀវត្ស ង្បាក់្ម្សា ន ៍និរង្បាក់្ឧបត្ថមភម្ែសរៗ 

- ការទ្ទូាត្ម់្ៅថាន ក់្ក្ណ្តត លង្ត្ូវបានម្ វើ

ម្ ើរតាមង្បព័នធ នាោរ ១០០ %   

ពិម្សសការម្បើក្ង្បាក់្ម្បៀវត្សតាមរណនី

 នាោររនូមស្រនតរីារការបានម្លឿននិរ

ម្ទ្ៀរទាត្់ោង្បចំ 

- បានបញ្ចប់ការសិក្ាផែនក្បម្ចចក្ម្ទ្ស

ម្លើការម្ង្បើង្បាស់ង្បពន័ធ E-transfer 

ោមួយនែរូពាក់្ពន័ធ 

- ការម្បើក្ម្បៀវត្សរនូមស្រនតរីារការ
បានម្លឿនទាន់ម្ពលម្វលា និរម្ទ្ៀរ

ទាត្់ោង្បចំក្នរុសបាត ហ៍ទី្៤ )អនវុត្ត

បាន១០០%(។ 

- ង្បព័នធ E-Transferង្ត្វូបានសិក្ា

រួចរាល់ោមួយ នាោរនែរូរម្ហើយ

កំ្ពុរផត្ពនិតិ្យលទ្ធភាពដាក់្អនុវត្ត

ោមួយង្បព័នធ FMIS។ 

  

១៣.២.២.ម្រៀបចំយនតការតាមដាន 

រណន ីនាោរផែលម្បើក្ម្ៅ នាោរពាណិរជ

សង្មាប់កិ្ចចង្បត្ិបត្តកិារង្បាក់្ម្បៀវត្ស 

រត្នាោរោត្ ិ ម្ វើបចចុបបននភាពោង្បចំតាមរយៈរបាយការណ៍

របស់ នាោរពាណិរជ 

បានម្ វើបចចុបបននភាពោង្បចំរណនី

 នាោរផែលម្បើក្ម្ៅ នាោរពាណរិជ

សង្មាប់កិ្ចចង្បត្ិបត្តកិារង្បាក់្ម្បៀវត្សតាម

រយៈរបាយការណរ៍បស់ នាោរពាណិរជ 

អនវុត្តបាន ១០០%   

១៣.២.៣.ពនិតិ្យសិក្ានរិម្រៀបចំផែនការ

សក្មមភាពង្រប់ង្រុរម្ង្ោយនិរោរំហានៗង្ពម

ទារំកំ្ណត្ម់្ពលម្វលាអនវុត្តម្ែើមបធីានាការអនុ

វត្តម្ដាយរលូននិរសម្ង្មចឱ្យបានលទ្ធែលចុរ

ម្ង្កាយតាមការម្ង្ោរទ្ុក្រឺការម្បើក្ែតលម់្បៀវត្ស

រនូមស្រនតរីារការទារំអសត់ាមង្បពន័ធ នាោរ 

រត្នាោរោត្ ិ ការម្បើក្ែតលម់្បៀវត្សរនូមស្រនតីរារការទារំអស់

តាមង្បពន័ធ នាោរង្ត្ូវបានម្រៀបចំផែនការ

សក្មមភាពចាសល់ាស ់ 

ការម្បើក្ែតលម់្បៀវត្សរនូមស្រនតីរារការទារំ

អស់ង្ត្ូវបានម្រៀបច ំ 

ការម្បើក្ែតលង់្បាក់្ម្បៀវត្សរនូ មស្រនតី

រារការ រឺង្បង្ពតឹ្តម្ៅ ម្ៅម្រៀររាល់

សបាត ហ៍ទី្៤ ននផែនីមួយៗ តាម

កាលវធភារលដំាប់អាទិ្ភាព 

  

១៣.២.៤.ម្រៀបចំ វធ ីសាស្រសតក្នរុការម្បើក្ែតល់

ង្បាក់្ម្បៀវត្សតាមង្បព័នធ នាោរឱ្យបានម្ទ្ៀរទាត្ ់

 

រត្នាោរោត្ ិ បនតអនុវត្តតាមកាលវធភារក្នរុការម្បើក្ែតលង់្បាក់្

ម្បៀវត្សរនូមស្រនតរីារការទ្ទូារំង្បម្ទ្សោម្ទ្ៀរ

ទាត្ ់

ការម្បើក្ែតលម់្បៀវត្សរនូមស្រនតីរារការបាន

ទាន់ម្ពលម្វលាទ្ទូារំង្បម្ទ្សោម្ទ្ៀរ

ទាត្ ់

ការម្បើក្ែតលត់ាមលដំាប់អាទ្ភិាព

ក្នរុសបាត ហ៍ទី្៤ 

  

១៣.២.៥.ពង្រីក្វធសាលភាពការម្បើក្ែតលង់្បាក់្

ម្បៀវត្សតាមង្បពន័ធ នាោរ ែល់ង្ក្សួរ សាថ ប័ន 

សាលារារធានី ម្ែត្ត មនទីរ និរអរគភាពរារធានី 

ម្ែត្ត ផែលមិនទានប់ានអនវុត្ត 

រត្នាោរោត្ ិ ការម្បើក្ែតលង់្បាក់្ម្បៀវត្សតាមង្បពន័ធ នាោរង្ត្វូ

បានអនវុត្តទ្ទូារំង្បម្ទ្ស 

បានបនតរង្មុញនិរសង្មួលឱ្យង្ក្សួរសាថ

ប័នម្បើក្រណនមី្បៀវត្ស ,ម្បើក្ម្បៀវត្សតាម

ង្បព័នធ នាោរទ្ទូារំង្បម្ទ្ស 

អនវុត្តបាន ១០០% មស្រនតីរារការសុី

 វធល( 

  

១៣.៣.ង្បមូលែតុំ និរបនតផក្លមអផែនការសាច់

ង្បាក់្ )ពីង្បចំង្ត្មីាស/ផែ ឈានម្ៅ ង្បចំសបាត

ហ៍/នថ្ៃ( ។ 

រត្នាោរោត្ ិ - បនតផក្លមអបាយការណផ៍ែនការសាច់ង្បាក់្

ង្បចំនថ្ៃ សបាត ហផ៍ែនិរង្ត្មីាស 

- ពិនតិ្យតាមដានការង្រប់ង្ររសាច ់

 សម្ង្មចបាន ៨៣% 
  

១៣.៣.១.ម្រៀបចនំិរផក្លមអការម្ វើផែនការសាច់

ង្បាក់្ ង្បចំនថ្ៃ សបាត ហ៍ ផែ នរិង្ត្មីាស 

រត្នាោរោត្ ិ ម្រៀបចនំិរផក្លមអរបាយការណផ៍ែនការសាច់

ង្បាក់្ង្បចំនថ្ៃ សបាត ហ ៍ផែ និរង្ត្មីាស 

បានម្រៀបចំផែនការសាច់ង្បាក់្ោង្បចំនថ្ៃ 

សបាត ហន៍ិរង្ត្មីាស 

- របាយការណផ៍ែនការសាច់ង្បាក់្

ផែលមានតារារត្ួរម្លែ ង្ត្វូបាន
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

យក្មក្ម្ង្បើង្បាស ់

- របាយការណ៍ង្បចំនថ្ៃ  សបាត ហន៍ិរ

ង្ត្មីាស 

១៣.៣.២.ក្សារង្បពន័ធង្រប់ង្ររសាច់ង្បាក់្

ម្ដាយមានម្ោលការណ ៍និរនតី្ិវ ីីសង្មាប់អរគ

ភាពពាក់្ពន័ធននង្ក្សួរម្សែឋកិ្ចចនិរហិរញ្ញវត្ថនុិរ

អរគភាពពាក់្ព័នធរបសង់្ក្សួរសាថ ប័នម្ែើមបីបម្រកើត្

ការពាក្រណល៍ហំូរសាចង់្បាក់្និរការពាក្រណ៍

សមត្ុលយសាចង់្បាក់្ចុរនថ្ៃ ម្ៅរណនមី្ទាលរត្

នាោរឱ្យមានភាពង្ត្ឹមង្ត្ូវនិរទានម់្ពលម្វលា 

រត្នាោរោត្ ិ ង្បព័នធម្ វើផែនការង្រប់ង្ររសាច់ង្បាក់្ Online 

web-based Application ង្ត្ូវបានម្រៀបចតំាម

ម្ោលការណ៍និរនតិ្ិវធ ីចាសល់ាស ់

បាននិរកំ្ពុរសហការោមួយ 

Consultant ម្ែើមបីបម្រកើត្ង្បពន័ធ 

Software Web-based Application 

ម្ែើមបីឱ្យង្ក្សួរ សាថ ប័ន ពាក់្ពន័ធបញ្ចូល

ផែនការចណូំល ចណំ្តយ សង្មាប់ោ

រនំួយការម្ វើផែនការសាច់ង្បាក់្ 

- បនតសហការោមួយ  Consultant 

ក្នរុការែតល់ពត័្ម៌ានសង្មាប់បម្រកើត្  

Software Web-based 

Application  

- អនុវត្តរម្ង្មារបាន៦០% 

  

១៣.៣.៣.បម្រកើត្យនតការតាមដានសមត្លុយ

សាច់ង្បាក់្ក្នរុរណនទីារំឡាយផែលសថតិ្ម្ង្កាម

រចនាសមពន័ធរណនមី្ទាលរត្នាោររួមទារំង្បាក់្បុ

ម្រង្បទានផែលង្រប់ង្ររម្ដាយង្បព័នធរត្នាោរ

ោត្ ិ

រត្នាោរោត្ ិ ពិនតិ្យតាមដានោង្បចំពសីមត្លុយសាច់ង្បាក់្

ង្បចំនថ្ៃក្នរុរចនាសមពន័ធរណនមី្ទាល រត្នាោរ 

និរ ចលនារណនបុីម្រង្បទាន តាមរយៈ រណនី

បុម្រង្បទានម្ៅរត្នាោរ 

បានពនិតិ្យតាមដានោង្បចំពសីមត្ុលយ

សាច់ង្បាក់្ង្បចំនថ្ៃក្នរុរចនាសមព័នធរណនី

ម្ទាលរត្នាោរ 

សមត្ុលយសាច់ង្បាក់្ង្បចំនថ្ៃក្នរុ

រចនាសមពន័ធ TSAង្ត្ូវបានតាមដាន

ោង្បចំ 

  

១៣.៣.៤.ម្រៀបចនំិរពង្រឹរការពាក្រណល៍ហំូរ

សាចង់្បាក់្រយៈម្ពល៣ផែរំកិ្លសង្មាប់ចំណូល

ថ្វធកាោត្ ិ 

រត្នាោរោត្ ិ ម្រៀបចនំិរផក្លមអរបាយការណន៍នការពាក្រណ៍

លហំូរចលូសាច់ង្បាក់្រយៈម្ពល ៣ ផែ រំកិ្ល 

បានម្រៀបចនំិរផក្លមអការពាក្រណល៍ហំូរ

ចូលសាច់ង្បាក់្ម្ែើមបឱី្យកាន ់ផត្មានង្បសទិ្ធិ

ភាព និរភាពម្រឿោក់្ 

ការពាក្រណ៍ល៍ហំសូាច់ង្បាក់្រយៈ

ម្ពល ៣ ផែ រំកិ្ល ទ្ទួ្លបានលទ្ធ

ែលលអង្បម្សើរ 

  

១៣.៣.៥.ម្រៀបចនំិរពង្រឹរការពាក្រណស៍ាថ ន

ភាពសាចង់្បាក់្សុទ្ធែូចោសមត្លុយសាចង់្បាក់្

ចុរនថ្ៃម្ៅរណនមី្ទាលរត្នាោរ  

រត្នាោរោត្ ិ សាថ នភាពសាច់ង្បាក់្សុទ្ធ ង្ត្វូបានតាមដាន ពិ

នតិ្យ ពាក្រណ៍ នរិ ឈានម្ៅផក្លមអឲ្យកានផ់ត្

មានភាពសុង្កឹ្ត្យ  

បានតាមដាន ពិនតិ្យ ពាក្រណស៍ាថ នភាព

សាច់ង្បាក់្ោង្បចំនិរឈានម្ៅផក្លមអ

ឱ្យកានផ់ត្មានភាពសុង្កឹ្ត្យ 

ការពាក្រណស៍ាថ នភាពសាច់ង្បាក់្

មានភាពលអង្បម្សើរោរមុន 

  

១៣.៣.៦.ម្រៀបចំពង្រឹរការពាក្រណ៍ចំណូល

និរចំណ្តយថ្វធកាម្ដាយសហការនឹរអរគភាព

ពាក់្ព័នធរបស់ង្ក្សួរម្សែឋកិ្ចចនរិហិរញ្ញវត្ថនុិរ

ង្ក្សួរសាថ ប័ន  នានា  

រត្នាោរោត្ ិ ការវធភារនវូកំ្ហុសឆគរ ង្ត្ូវបានបនតអនវុត្តម្ែើមបី

ផក្សង្មួលការពាក្រណ៍ឱ្យកាន់ផត្ង្បម្សើរ 

បានផសវរយលន់ិរផក្លមអោបនតបនាទ ប់ពី

ក្ង្មិត្ននភាពែុសឆគរការពាក្រណ៍ម្ែើមបី

ផក្សង្មួលឱ្យកាន់ផត្ង្បម្សើរ 

កំ្ហុសឆគរទាក់្ទ្រនឹរការពាក្រណ៍

ង្ត្ូវបានកាត្់បនថយ 

 

  

១៣.៣.៧.សមាហរណក្មមទិ្ននន័យទាក់្ទ្រនឹរ

ផែនការ វធនិម្ោរមូល នរបស់រដាឋ ភបិាលនិរ

ម្សវាក្មមបំណលុម្ៅក្នរុផែនការសាច់ង្បាក់្ 

រត្នាោរោត្ ិ ទ្ំនាក់្ទ្នំរអរគនាយក្ដាឋ នថ្វធកា ម្ែើមបយីក្

ព័ត្ម៌ានទាក់្ទ្រនឹរផែនការវធនមិ្ោរមូល ននិរ

ម្សវាក្មមបំណលុង្ត្ូវបានទ្ទួ្ល 

បានម្រៀបចំរបាយការណ៍សាថ នភាពបុម្រ

ង្បទានចរនតនិរវធនិម្ោរោង្បចំនថ្ៃ 

ម្ែើមបីម្ វើការតាមដាន និរ រំរុញការទ្ទូាត្់

ឱ្យអសន់ូវសមត្លុយបុម្រង្បទានមិនទាន់

ទ្ទូាត្់ ពី ២០០៤ ែលឆ់្ន ំ២០១៤ 

កំ្ពុរសិក្ាម្លើបញ្ញា ម្នោះោមួយ

នាយក្ដាឋ នពាក្់ពន័ធ 
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

១៣.៤.បនតតាមដានបំណលុក្ក្សទោះ និរ ឤយុ

កាលរបស់វា ។ 

រត្នាោរោត្ ិ

  

- អាណត្តមិ្បើក្ង្បាក់្ ង្ត្ូវបានតាមដាន នរិម្បើក្ែត

លឆ់្ប់រហសនិរទានម់្ពលម្វលា 

- អនុវត្តផែនការសមាហរណក្មមបំណលុក្ក្សទោះ 

- ដាក់្ឲ្យអនុវត្តង្បព័នធតាមដានបំណលុក្ក្សទោះ 

 សម្ង្មចបាន ១០០% 
  

១៣.៤.១.តាមដានអាណត្ដិទ្ទូាត្រ់នូអនក្ែគត្ែ់គរ ់

ង្ក្សួរ សាថ ប័ន និរអាយកុាលរបស់វា 

រត្នាោរោត្ ិ អាណត្តិទ្ទូាត្ង់្ត្ូវបានតាមដានោង្បចំ និរង្ត្ូវ

បានម្បើក្ែតលប់ានឆ្ប់រហ័សនរិទានម់្ពលម្វលា 

បានតាមដានអាណត្តិទ្ទូាត្ោ់ង្បចំ 

ម្ែើមបីឱ្យការម្បើក្ែតលប់ានឆ្ប់រហ័សនិរ

ទានម់្ពលម្វលា 

ពុំមានអាណត្តិទ្ទូាត្ផ់ែលយតឺ្ោ វ

សំរាប់ការម្បើក្ែតលម់្ ើយ 

 

  

១៣.៤.២.ពង្រឹរការង្រប់ង្ររសាច់ង្បាក់្ផែល

បានបុម្រង្បទានែល់ង្ក្សួរ សាថ ប័ន និររង្មោះឱ្យ 

បានមុនការដាក់្អនុវត្តង្បពន័ធ FMIS 

រត្នាោរោត្ ិ សាច់ង្បាក់្បុម្រង្បទាន ២០១០-២០១៤ ង្ត្ូវបាន

រង្មោះទារំង្សុរឲ្យបានមុនការអនុវត្ត FMIS 

- បានម្រៀបចំរបាយការណ៍សាថ នភាព 

បុម្រង្បទានចរនតង្បចំផែ 

- បានកំ្ពុរបនតរំរុញឱ្យសាមីុង្ក្សរួ

ទ្ទូាត្់បុម្រង្បទានឱ្យបានឆ្ប់រហស័ 

- របាយការណស៍ាថ នការណ៍បុម្រ

ង្បទានចរនតង្បចំផែមានលក្ខណៈលអ

ង្បម្សើរ 

- សាមីុង្ក្សួរទ្ទូាត្់បុម្រង្បទានបាន

ឆ្ប់រហ័សោរមុន 

  

១៣.៤.៣.ម្រៀបចំការម្ វើសមាហរណក្មមបំណលុ

និរផសវររក្នតី្ ិវធ ី ម្ែើមបមី្ វើបចចុបបននភាពនិរក្ត្់

ង្តាត្មួ្លែបំណលុឱ្យបានទានម់្ពលម្វលា 

រត្នាោរោត្ ិ អនវុត្តផែនការសមាហរណក្មម បានកំ្ពុរម្ វើការភាជ ប់បណ្តត ញរវារ អរគ

នាយក្ដាឋ នថ្វធកា និរអរគនាយក្ដាឋ នរត្

នាោរោត្ិ ម្ែើមបសីាក្លបរទាញយក្

ទ្ិនននយ័តាមង្បព័នធ DMFAS 

ការងារភាជ ប់បណ្តត ញរវារអរគនាយក្

ដាឋ នថ្វធកា និរអរគនាយក្ដាឋ នរត្នា

ោរោត្មិ្ែើមបសីាក្លបរទាញ

ទិ្នននយ័មានភាពវធវឌ្ឍនម៍្ៅមុែ 

  

១៤.ផក្លមអការអនុវត្តថ្វធកា និរពង្រឹរការអនុវត្ត

ផែនការចណំ្តយ ។ 

  - របាយការណ៍សត ីពកីារង្ត្តួ្ពនិតិ្យម្ ើរវធញម្លើ

ការអនុវត្តង្ក្បែណឌ រត្ិយតុ្ត យនតការ និរ នតី្ិវធ ីី់

លទ្ធក្មមថ្មី ង្ត្ូវបានម្រៀបច ំ

- ង្ក្បែណឌ រត្ិយតុ្ត យនតការ និរ នតិ្ិ វធ ីធានា

ចំណ្តយ ង្សបតាមថ្វធកា ក្មមវធ ី និរង្បពន័ធ 

ព័ត្ម៌ានវធទ្ាង្ត្ូវ បានអនវុត្ត 

- ង្ក្បែណឌ រត្ិយតុ្ត យនតការ និរ នតិ្ិ វធ ីទូ្ទាត្់

ង្សបតាមថ្វធកាក្មមវធ ី និរ ង្បពន័ធពត័្ម៌ាន វធទ្ា

ង្ត្ូវបានអនុវត្ត 

 សម្ង្មចបាន ៧៩% 
  

១៤.១.ផក្លមអនិរពង្រឹរការអនុវត្តង្ក្បែ័ណឌ រត្ិ

យុត្តសត ីពលីទ្ធក្មមសាធារណៈង្ពមទារំបម្រកើន

ស័ក្តិសិទ្ធភាព និរង្បសិទ្ធភាព ននកិ្ចចលទ្ធក្មមសា

ធារណៈ ។ 

លទ្ធក្មមសាធារណៈ   សម្ង្មចបាន ៧៧% 
  

១៤.១.១  .ម្រៀបចមំ្សចក្តីង្ពារអនុង្កឹ្ត្យសត ពីីនតី្ិ លទ្ធក្មមសាធារណៈ ម្សចក្តីង្ពារទី្២ អនុង្កឹ្ត្យ សត ីពី នតី្ិវធ ីននការ បានបនតពនិតិ្យបពាច ប់ម្លើ ម្សចក្តីង្ពារទី្ សម្ង្មចបាន ១០០%   
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

 វធ ីននការបម្រកើត្ ការម្រៀបចំ និរការង្បង្ពតឹ្តម្ៅនន

រណៈក្មាម  កិារលទ្ធក្មម និរអរគភាពលទ្ធក្មមម្ៅ

ថាន ក់្ោត្ ិ

បម្រកើត្ ការម្រៀបច ំនិរ ការង្បង្ពឹត្តម្ៅននរណៈក្

មាម  កិារ លទ្ធក្មម និរអរគភាពលទ្ធក្មម ម្ៅ ថាន ក់្

ោត្ិ ង្ត្ូវបានពនិតិ្យពិភាក្ា បញ្ចប់ក្នរុអរគ

នាយក្ដាឋ នលទ្ធក្មម សាធារណៈ និរបានបញ្ជូន

ម្ៅ ង្កុ្មង្បឹក្ានតី្កិ្មមននង្ក្សួរ ម្សែឋកិ្ចចនិរ

ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

២ អនុង្កឹ្ត្យសត ីពនីតី្ិវធ ីននការបម្រកើត្ ការ

ម្រៀបចំ និរការង្បង្ពតឹ្តម្ៅ នន រណៈក្មាម

 ិការលទ្ធក្មម នរិអរគភាពលទ្ធក្មមម្ៅថាន

ក់្ោត្ិ ម្ហើយអនុង្កឹ្ត្យម្នោះង្ត្ូវបានចុោះ

ហត្ថម្លខាដាក់្ឲ្យអនុវត្តកាលពនីថ្ៃទ្២ី៣

ផែកុ្មភៈឆ្ន ំ២០១៥ ង្ពមទារំបានម្ វើសកិាខ

សាលាែសពវែាយដាក់្ ឲ្យអនុវត្តកាលពី

នថ្ៃទ្២ី៣ផែមីនាឆ្ន ំ២០១៥។  

១៤.១.២ .ម្រៀបចមំ្សចក្តីង្ពារអនុង្កឹ្ត្យសត ពីីផបប

បទ្និរនតី្ិវធ ីននការ បតឹរនិរការម្ដាោះង្សាយប

ណត ឹរត្វា៉ែនិរវធវាទ្លទ្ធក្មម 

លទ្ធក្មមសាធារណៈ ម្សចក្តីង្ពារទី្២ អនុង្កឹ្ត្យសត ីពី ផបបបទ្នរិនតី្ិ

 វធ ីននការបតឹរ និរការម្ដាោះង្សាយបណត ឹរត្វា៉ែ  និរ

 វធវាទ្លទ្ធក្មម ង្ត្ូវបាន ពនិតិ្យ ពិភាក្ាផក្លមអ

ម្ ើរវធញបនាទ ប់ពី ទ្ទួ្លបានការផណនំា ពឯីក្

ឧត្តមរែឋមស្រនតី។ 

បានពនិតិ្យផក្លមអម្ ើរវធញម្លើម្សចក្តី

ង្ពារទី្២ អនុង្កឹ្ត្យ សត ីពី ផបបបទ្និរនតី្ិ

 វធ ីននការបតឹរ និរការម្ដាោះង្សាយបណត ឹរ

ត្វា៉ែ  តាមការផណនំារបស់ ឯក្ឧត្តមរែឋ

មស្រនត ីម្ែើមបីម្ចញោម្សចក្តី ង្ពារទី្៣ មុន

នឹរបញ្ជូនម្ៅង្កុ្មង្បឹក្ានតី្ិក្មម នន

ង្ក្សួរម្សែឋកិ្ចចនិរហិរញ្ញវត្ថុម្ែើមបី

ចត្់ផចរ ដាក់្ង្បរុំអនតរអរគនាយក្ដាឋ ន។  

សង្មចបាន ៩០%   

១៤.១.៣ ម្រៀបច ំនិរម្ វើបចចុបបននភាពង្បកាស

ចនំនួ ១៣ សង្មាប់អនុវត្តចាប់ សត ីព ីលទ្ធក្មម

សាធារណៈ និរ អនងុ្កឹ្ត្យ សត ីពី នតី្ិវធ ី ននការ

បម្រកើត្ ការម្រៀបចំ និរការង្បង្ពឹត្តម្ៅ នន រណៈក្

មាម  ិការលទ្ធក្មម និរ អរគភាពលទ្ធក្មមម្ៅថាន ក់្

ោត្ិ និរ អនុង្កឹ្ត្យសត ីពផីបបបទ្ នរិ នតី្ ិវធ ីនន

ការបតឹរ និរការម្ដាោះង្សាយបណត ឹរត្វា៉ែនិរវធវាទ្

លទ្ធក្មម 

លទ្ធក្មមសាធារណៈ ម្សចក្តីង្ពារបឋម ង្បកាសចនំនួ ៦ ង្ត្ូវបានដាក្់

ង្បរុំម្ែើមបីពនិតិ្យ ពភិាក្ារួមមានៈ 

- )១( ង្បកាសសត ីព ីវធ ីសាស្រសត  និរនតី្ិវធ ីលទ្ធក្មម

សាធារណៈ 

- )១៣( ង្បកាសសត ីពងី្បាក់្ក្ក់្ធានាការម្ែញនថ្ល

និរង្បាក់្ក្ក់្ធានាការអនុវត្ត 

- )៤( ង្បកាសសត ីពងី្ក្មសីល ម៌លទ្ធក្មម 

- )១០( ង្បកាសសត ីពកីារកំ្ណត្ល់ក្ខណៈសមបត្តិ

តាមម្ង្កាយ 

- )៦( ង្បកាសសត ីពងី្កុ្មលទ្ធក្មមរបសអ់រគភាព

ថ្វធកា 

- )២( ង្បកាសសត ីពកីារម្ វើចណំ្តត្ង់្បម្ភទ្ និរចំ

ណ្តត្ថ់ាន ក់្អនក្ម្ែញនថ្ល 

ង្បកាសចនំនួ ៣ ម្ទ្ៀត្ង្ត្ូវបានម្រៀបចំម្ ើរោ

ម្សចក្តីង្ពារបឋមរួមមាន៖ 

- )៧( ង្បកាសសត ីពផីបបបទ្ និរនតី្ិវធ ីននការបតឹរ 

និរការម្ដាោះង្សាយបណត ឹរត្វា៉ែ  និរ វធវាទ្លទ្ធក្មម 

- ង្បកាសចនំនួ៩ ង្ត្វូបានម្រៀបចមំ្ចញោ 

ម្សចក្តីង្ពារបឋម ក្នរុម្នាោះង្បបកាស

ចនំនួ៤ង្ត្ូវបានដាក្់ង្បរុំពនិតិ្យពភិាក្ា

ក្នរុ អរគនាយក្ដាឋ ន។ 

- ង្បកាស១ង្ត្ូវបានចុោះហត្ថម្លខាដាក់្ 

ឲ្យអនុវត្ត និរម្ៅសល់ង្បកាស៤ មិន

ទានប់ានដាក់្ង្បរុំពនិតិ្យពភិាក្ា។ 

- ង្បកាសចនំនួ៤ង្ត្ូវបានដាក្់ង្បរុពំនិតិ្យ

ពិភាក្ាក្នរុអរគនាយក្ដាឋ នរឺៈ 

 )១( ង្បកាសសត ីព ីវធ ីសាស្រសត  និរ

នតី្ិវធ ីលទ្ធក្មមសាធារណៈ 

 )៤( ង្បកាសសត ីពងី្ក្មសីល ម៌

លទ្ធក្មម 

 )១៣( ង្បកាសសត ីពងី្បាក់្ក្ក់្

ធានាការម្ែញនថ្ល និរង្បាក់្ក្ក់្

ធានាការអនុវត្ត 

សម្ង្មចបាន ៧៥% 

 

 

 

 

 

 

 

 

ម្ពលម្វលាមានក្ង្មឹត្ រង្មុញការចលូ រួមង្បរុំពនិតិ្យ

ពិភាក្ា ក្នរុអរគនាក្យក្ដាឋ ន 
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- )១២( ង្បកាសសត ីពផីបបបទ្ និរការកំ្ណត្ន់ថ្ល

លក់្សារម្ែញនថ្ល 

- )១៤( ង្បកាសសត ីពកីារផក្ផង្បត្នមលកិ្ចចសនា 

 )១០( ង្បកាសសត ីពកីារកំ្ណត្់

លក្ខណៈសមបត្តតិាមម្ង្កាយ។ 

- ង្បកាសចនំនួ ១ ង្ត្វូបានចុោះហត្ថម្លខា

ដាក់្ឱ្យអនុវត្ត រឺ )៦( ង្បកាសសត ីពងី្កុ្ម

លទ្ធក្មមរបស់អរគភាពថ្វធកា ង្ត្ូវបានចុោះ

ហត្ថម្លខាដាក់្ឱ្យអនុវត្តកាលពីនថ្ៃទ្៣ី 

ផែមីនា ឆ្ន ំ២០១៥។ 

- ង្បកាសចនំនួ ៤ មិនទានប់ានដាក់្ង្បរុំ

ពិនតិ្យពភិាក្ារួមមាន៖ 

 )២( ង្បកាសសត ីពកីារម្ វើចំណ្តត្់

ង្បម្ភទ្និរចំណ្តត្ថ់ាន ក់្អនក្ម្ែញ

នថ្ល។ 

 )៧( ង្បកាសសត ីពផីបបបទ្ និរ

នតី្ិវធ ីននការបតឹរនិរការម្ដាោះ

ង្សាយ បណត ឹរត្វា៉ែ  និរ វធវាទ្លទ្ធ

ក្មម 

 )១២( ង្បកាសសត ីពផីបបបទ្ និរ

ការកំ្ណត្់នថ្លលក់្សារម្ែញនថ្ល 

 )១៤( ង្បកាសសត ីពកីារផក្ផង្ប

ត្នមលកិ្ចចសនា 

១៤.១.៤ ម្រៀបចមំ្ វើបចចុបបននភាពម្សៀវម្ៅលទ្ធ

ក្មមសត ីពកីារអនុវត្ត វធធាន និរបទ្បបញ្ញត្តិសត ពីីលទ្ធ

ក្មមសាធារណៈ (IRRPP) ម្ដាយម្ វើសុែែុមនី

យក្មមោមួយសតរដ់ារនតី្ិវធ ីរួម )SOPs) 

លទ្ធក្មមសាធារណៈ ម្សៀវម្ៅសតពីីការអនវុត្ត វធធាននិរបទ្បបញ្ញត្តសិត ីពី

លទ្ធក្មមសាធារណៈ )IRRPP) ង្ត្ូវបានពិនតិ្យផក្

សង្មួលបឋម។ 

បានបនតពនិតិ្យម្លើភាពែុសោន ននឯក្សារ  

IRRPP and SOPs និរម្រៀបចមំ្សចក្តី

ង្ពារ សង្មាប់ម្ វើសុែែុមនយីក្មម។ 

សម្ង្មចបាន ៦០% ម្ពលម្វលាមានក្ង្មិត្  

១៤.១.៥ ម្រៀបចផំក្លមអសតរដ់ារឯក្សារម្ែញនថ្ល 

)SBDs) សង្មាប់អនុវត្ត និរបនតម្ វើបចចុបបននភាព

ឱ្យង្សបតាមអនុង្កឹ្ត្យង្បកាសសង្មាប់អនវុត្ត

ចាប់ សត ីពលីទ្ធក្មមសាធារណៈ 

លទ្ធក្មមសាធារណៈ តាមដានការអនុវត្តរំរូសតរដ់ារ ឯក្សារម្ែញនថ្ល 

ម្ែើមបីសិក្ារក្ ចំណចុែវោះខាត្ឯក្សារម្នាោះ 

ម្ែើមបីពនិតិ្យផក្លមអបផនថម។ 

បានបនតតាមដាន ការអនុវត្តសតរដ់ារ ឯក្

សារម្ែញនថ្ល របសស់ាថ ប័នអនុវត្តលទ្ធក្មម 

ម្ែើមបីផសវរយល់ពចីំណចុែវោះខាត្ របស់

ឯក្សារទារំម្នាោះ ម្ែើមបីពនិតិ្យផក្លមអ។ 

សម្ង្មចបាន ៩០%   

១៤.១.៦. ម្រៀបចកំ្មមវធ ីបណតុ ោះបណ្តត ល នរិប

ណតុ ោះបណ្តត លមស្រនតី អរគនាយក្ដាឋ នលទ្ធក្មមសា

ធារណៈ និរមស្រនតសីាថ ប័នអនុវត្តលទ្ធក្មមពីការអនុ

វត្តសតរដ់ារឯក្សារម្ែញនថ្ល ចាប់ អនុង្កឹ្ត្យ 

ង្បកាស និរម្សៀវម្ៅផណនំាលទ្ធក្មម (IRRPP) 

លទ្ធក្មមសាធារណៈ វរគបណតុ ោះបណ្តត លង្រូបម្ងាគ លថាន ក់្ម្ង្កាមោត្ិ 

ង្ត្ូវបានម្ វើម្ ើរ 

បានម្រៀបចំឯក្សារបណតុ ោះបណ្តត ល

រួចរាល់ ម្ហើយវរគបណតុ ោះបណ្តត លរនំាញ

លទ្ធក្មមែល់ង្រូបម្ងាគ លថាន ក់្ម្ង្កាមោត្ិ

និរសាថ ប័នអនុវត្តលទ្ធក្មមថាន ក់្ោត្។ិ 

សម្ង្មចបាន ១០០ %   
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១៤.១.៧ ម្រៀបចមំ្សៀវម្ៅផណនំាសត ីពកីារង្ត្តួ្

ពិនតិ្យកិ្ចចលទ្ធក្មមតាមម្ង្កាយ (Procurement  

Post Review Manual) 

 

លទ្ធក្មមសាធារណៈ ពិនតិ្យពភិាក្ាម្លើការបក្ផង្ប ម្សៀវម្ៅផណនំា 

សត ីពី ការង្ត្តួ្ ពនិតិ្យកិ្ចចលទ្ធក្មមតាមម្ង្កាយ និរ

ម្រៀបចំម្សៀវម្ៅផណនំាម្នោះម្ៅតាមទ្ង្មរ់ផែមរ។ 

 

បានបនតការង្បរុំពភិាក្ាតាមការផណនំា 

របស់ឯក្ឧត្តមអរគនាយក្ ម្ែើមបីពនិតិ្យផក្

សង្មួលបផនថមតាមសចួនាក្រផែលកំ្ណត្ ់

មុននឹរដាក់្រនូថាន ក់្ែឹក្នំាង្ក្សួរពនិតិ្យ 

និរសម្ង្មច។ 

សម្ង្មចបាន ៩៥% ម្ពលម្វលាមានក្ង្មិត្ រង្មុញការចលូរួមង្បរុំពនិតិ្យ 

ពិភាក្ាក្នរុអរគនាក្យក្ដាឋ ន 

១៤.១.៨ បម្រកើត្សតរដ់ារសង្មាប់សរម្សររបាយ

ការណង៍្ត្តួ្ពនិតិ្យកិ្ចចលទ្ធក្មមតាមម្ង្កាយ និរ

អនវុត្តសាក្លបរម្លើសតរដ់ារង្ត្តួ្ពនិតិ្យថ្មមី្ៅសាថ

ប័នអនុវត្តមួយចនំនួម្ែើមបីពនិតិ្យផក្លមអបផនថមោ

សតរដ់ារង្ត្តួ្ពនិតិ្យចុរម្ង្កាយ ម្ែើមបអីនុវត្ត 

លទ្ធក្មមសាធារណៈ ផក្លមអបផនថមម្លើរំរូសតរដ់ាររបាយការណង៍្ត្តួ្

ពិនតិ្យកិ្ចចលទ្ធក្មមតាមម្ង្កាយថ្ម ីម្ែើមបីម្ចញោ 

សតរ់របាយការណ៏ង្ត្តួ្ពនិតិ្យចុរម្ង្កាយ។  

បានបញ្ចប់ការផក្លមអសតរដ់ារ របាយការ

ណ៏ង្ត្តួ្ពនិតិ្យកិ្ចចលទ្ធក្មមតាមម្ង្កាយ 

សង្មាប់ដាក់្ឲ្យម្ង្បើង្បាស់។ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

១៤.១.៩ បណតុ ោះបណ្តត លមស្រនតនីាយក្ដាឋ នង្ត្តួ្

ពិនតិ្យ និរម្ដាោះង្សាយ វធវាទ្ពនីតី្ិវធ ីង្ត្តួ្ពិនតិ្យ

កិ្ចចលទ្ធក្មមតាមម្ង្កាយ តាមសតរដ់ារថ្ម ី

លទ្ធក្មមសាធារណៈ បនតវាយត្នមលម្លើលទ្ធែលង្ត្តួ្ពនិតិ្យកិ្ចចលទ្ធក្មម

តាមម្ង្កាយ តាមសតរដ់ារង្ត្តួ្ពនិតិ្យថ្មីង្ត្ូវបាន

បូក្សរុបវាយត្នមលនិរមស្រនតនីាយក្ដាឋ នង្ត្តួ្ពនិិ

ត្យ និរម្ដាោះង្សាយបណត ឹរត្វា៉ែ ង្ត្ូវបានបណតុ ោះប

ណ្តត ល។ 

មិនទាន់ចប់ម្ែតើមបណតុ ោះបណ្តត ល ម្ដាយ

ង្ត្ូវររ់ចំម្សៀវម្ៅផណនំា សតពីី ការង្ត្តួ្

ពិនតិ្យកិ្ចចលទ្ធក្មម តាមម្ង្កាយម្រៀបចំរួច

សនិ។ 

មិនមានវឌ្ឍនភាព   

១៤.១.១០ ផក្លមអម្រហទ្ំព័រលទ្ធក្មមសាធារណៈ

របស់អរគនាយក្ដាឋ នលទ្ធក្មមសាធារណៈ 

(Procurement Website of General 

Department of Public Procurement) 

លទ្ធក្មមសាធារណៈ បនតបម្ងាា ោះម្សចក្តីរនូែំណឹរសតពីីការម្ែញនថ្លម្លើ

រម្ង្មារម្ែសរៗរបសស់ាប័នអនវុត្តលទ្ធក្មមក្នរុ

ម្រហទ្ំព័រ 

បានបនតបម្ងាា ោះម្សចក្តរីនូែំណឹរសតពីី 

ការម្ែញនថ្លម្លើរម្ង្មារម្ែសរៗរបស់សាថ ប័

នអនវុត្តលទ្ធក្មមក្នរុម្រហទ្ពំ័រ MEF 

សម្ង្មចបាន ៨០% សាថ ប័នអនុវត្ត លទ្ធក្មមមួយចនំនួមិន

ែញីរម្សចក្តរីនូែំណឹរសត ីពកីារម្ែញ

នថ្លមក្GDPP 

 

១៤.១.១១ បណតុ ោះបណ្តត លមស្រនតសីាថ ប័នអនុវត្ត

លទ្ធក្មមអំពីរម្បៀបបញ្ចូលព័ត្ម៌ានលទ្ធក្មមម្ៅក្នរុ

ម្រហទ្ំព័រលទ្ធក្មម 

លទ្ធក្មមសាធារណៈ  អនវុត្តក្នរុង្ត្មីាសទ្៤ី ឆ្ន ំ២០១៥    

១៤.១.១២ បម្រកើត្ង្បព័នធង្រប់ង្ររលទ្ធក្មមសា

ធារណៈ តាមង្បព័នធព័ត្ម៌ាន វធទ្ា )PPMIS) ពី

ថាន ក់្ែឹក្នំាង្ក្សួរម្សែឋកិ្ចច និរហិរញ្ញវត្ថុ ម្ែើមបី

ពង្រឹរការង្រប់ង្ររលទ្ធក្មមសាធារណៈ 

លទ្ធក្មមសាធារណៈ ែំម្ណើរការម្ង្រើសម្រីសទី្ង្បឹក្ាក្នរុ ង្សុក្សង្មាប់

ម្រៀបច ំPPMIS 

បានម្រៀបច ំTOR សង្មាប់ម្ង្រើសម្រីស ទី្

ង្បឹក្ាក្នរុង្សុក្ និរបានរួបពភិាក្ាោ 

មួយនាយក្ដាឋ ន IT ង្ពមទារំបានបម្រកើត្ 

ម្សចក្តីង្ពារ Business Process ម្លើ

ការងារលទ្ធក្មមរបស ់GDPP ។ 

សម្ង្មចបានង្បមាណ ៥០%   

១៤.១.១៣ ម្ វើសកិាខ សាលាែសពវែាយអំពងី្បព័នធ

ង្រប់ង្ររលទ្ធក្មមសាធារណៈតាមង្បពន័ធព័ត្ម៌ាន

 វធទ្ា (PPMIS) ែល់សាថ ប័នអនវុត្តលទ្ធក្មម 

លទ្ធក្មមសាធារណៈ  អនវុត្តក្នរុង្ត្មីាសទ្៤ី ឆ្ន ំ២០១៥    

១៤.២.ផក្លមអនិរបម្រកើនស័ក្តសិិទ្ធភាពនិរ

ង្បសិទ្ធភាពននកិ្ចចដំម្ណើរការែតលធ់ានាចណំ្តយ ។ 

ថ្វធកា អនវុត្តការធានាចំណ្តយតាមផែនការចណំ្តយ  សម្ង្មចបាន ៨០% 
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

១៤.២.៥. ម្រៀបចំ Operational Manual 

សង្មាប់ការម្រៀបចំ និរអនុវត្តរម្ង្មារវធនិម្ោរ 

និរការងាររសួរុលផថ្ទា ំ

ថ្វធកា ម្សចក្តីង្ពារទី្២ Operational Manual ង្ត្ូវ

បានម្រៀបច ំ

បាននិរកំ្ពុរម្រៀបចំម្សចក្តីង្ពារម្លើក្ទ្ី

២ នរិបានង្បរុំពភិាក្ានែទក្នរុចនំនួ ០១ 

ម្លើក្ 

សម្ង្មចបានង្បមាណ ៨០% ការម្រៀបចំ Manual ង្ត្វូការពិនតិ្យ

ឲ្យបានហមត្់ចត្ ់និរង្ក្បែណឌ រត្ិ

យុត្តពិាក់្ពន័ធ 

 

១៤.២.៦. បនតរំំរុញការទ្ទូាត្់បុម្រង្បទានង្ត្ឹម 

ែំណ្តចឆ់្ន ំ 

ថ្វធកា    បនតរំរុញទ្ទូាត្់បុម្រង្បទានមុនឆ្ន ំ

២០១៥ 

 

១៤.៣.ផក្លមអ និរបម្រកើនស័ក្តសិិទ្ធភាព និរ 

ង្បសិទ្ធភាពននកិ្ចចែំម្ណើរការែតលក់ារទ្ទូាត្់ ។ 

រត្នាោរោត្ ិ អនវុត្តការទ្ទូាត្់ចណំ្តតាមផែនការចណំ្តយ  សម្ង្មចបាន ៨០% 
  

១៤.៣.១.ពង្រឹរការពនិតិ្យម្ែទៀរផ្លទ ត្អ់ាណត្តិ

ម្បើក្ង្បាក់្ នរិលិែិត្យតុ្តកិារភាជ ប់អាណត្តមិ្បើក្

ង្បាក់្ ម្ែើមបីពង្រឹរង្បសិទ្ធភាពចណំ្តយ 

រត្នាោរោត្ ិ រាល់អាណត្តិម្បើក្ង្បាក់្ និរលិែិត្យតុ្តិការភាជ ប់

តាម ង្ត្ូវបានង្ត្តួ្ពនិតិ្យម្ែទៀរផ្លទ ត្ប់ានលអតិ្លអន់ 

ផែអក្ម្លើលិែិត្បទ្ដាឋ នរត្ិយតុ្តពាក់្ពន័ធ។ 

- បានបនតពនិតិ្យម្ែទៀរផ្លទ ត្ោ់ង្បចំរាល់

អាណត្តមិ្បើក្ង្បាក់្នរិលិែិត្យតុ្តកិារភាជ ប់

តាមអាណត្តិម្បើក្ង្បាក់្ោ រលអតិ្លអនត់ាម

បទ្ដាឋ នរត្យិតុ្តនិរបានបញ្ជូនអាណត្តិ

ម្បើក្ង្បាក់្មិនង្ត្ឹមង្ត្ូវឱ្យក្ឬត្ង្មូវម្ ើរ

 វធញង្សបតាមនតិ្ិវធ ីហិរញ្ញវត្ថុ។ 

- បានបនតពង្រឹររុណភាពនិរង្បសិទ្ថភាព

ក្នរុការង្ត្តួ្ពនិតិ្យអាណត្តមិ្បើក្ង្បាក់្និរ

លិែិត្យតុ្តកិារចណំ្តយម្ែើមបីទ្ទូាត្ប់ាន

ទាន់ម្ពលម្វលានរិបានង្ត្ឹមង្ត្ូវង្សប

តាមនតី្ិវធ ីហិរញ្ញវត្ថុ។ 

- អាណត្ដមិ្បើក្ង្បាក់្ និរលិែិត្យុត្ដិ

ការភាជ ប់អាណត្តមិ្បើក្ង្បាក់្ផែលពុំ

ង្ត្ឹមង្ត្ូវ ង្ត្ូវបានផណនំាឱ្យផក្ត្ង្មូវ

ឱ្យសមង្សបតាមបទ្ដាឋ នរត្ិយតុ្ត ិ

 

- អនុវត្តបាន៨០% 

  

២១.ការដាក់្ឱ្យអនុវត្តមាត្កិាថ្វធកាថ្មី និរបលរ់

រណនថី្មី ។ 

  - បលរ់រណម្នយយថ្មី និរង្ក្បែណឌ រត្ ិយតុ្ត

សង្មាប់ការ ដាក់្ឱ្យអនុវត្ត រហំានទ្១ី ននង្ប ព័នធ

ព័ត្ម៌ានវធទ្ា ង្ត្ូវបានអនវុត្ត 

- មាត្កិាថ្វធកាថ្មី និរង្ក្បែណឌ រត្យិតុ្តសង្មាប់

ការ ដាក់្ឱ្យអនវុត្ត រហំានទ្ី១ ននង្ប ពន័ធ

ព័ត្ម៌ានវធទ្ា ង្ត្ូវបានអនវុត្ត 

 សម្ង្មចបាន ៨៥% 
  

២១.១.ង្ត្តួ្ពនិតិ្យម្ ើរវធញ និរបនតផក្លមអ បលរ់

រណម្នយយថ្ម ី។ 

ថ្វធកា រត្នាោរោត្ ិ

ហិរញ្ញវត្ថុ រែឋបាលថាន ក់្ 

ម្ង្កាមោត្ ិ

បលរ់រណម្នយយថ្មី នរិង្ក្បែណឌ រត្ ិយតុ្តសង្មាប់

ការ ដាក់្ឱ្យអនវុត្ត រហំានទ្ី១ ននង្ប ព័នធ

ព័ត្ម៌ានវធទ្ា ង្ត្ូវបានអនវុត្ត 

 សម្ង្មចបាន ៩០% 
  

២១.១.១បនតម្ វើសមាហរណក្មមទ្ិនននយ័ម្ៅក្នរុ

ង្បព័នធរណម្នយយ រួមទារំង្បត្ិបត្តកិារម្ង្ៅរត្

នាោរោត្ ិ

រត្នាោរោត្ ិ បនាទ ប់ពបីានម្ោលការណច៍ប់ម្ែតើម សហការ

ោមួយអរគនាយក្ដាឋ នពាក្ព់ន័ធ ម្ែើមបមី្ វើសមាហរ

ណក្មមទិ្នននយ័ 

-ែក្ង្សរទិ្នននយ័ង្បាក់្ែចីម្ង្ៅង្បម្ទ្ស 

និរង្បាក់្ឱ្យែចីពីង្បពន័ធ DMFAS។  

- ត្ម្ង្មៀបទ្ិនននយ័ចំណូលចំណ្តយទារំ

សម្ង្មចបាន ៨០%   
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

ឥណទានអនុម័ត្ និរអនុវត្តោក់្ផសតរ

ម្ែើមបីងាយង្សលួក្នរុការបញ្ចូលទិ្ននន័យ

ម្ៅកានង់្បព័នធ FMIS (Data 

Migration)។ 

- ម្ វើការម្ែទៀរផ្លទ ត្ទ់្ិនននយ័ត្ួម្លែបំណលុ 

២១.១.២ ម្រៀបចតំារារចមលរ )Bridge table)

ននបលរ់រណម្នយយនិររបាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ

របស់រែឋ )TOFE) 

រត្នាោរោត្ ិ Finalize Bridge Table និររចប់ម្ែតើម ម្រៀបចំ

ផែនការែសពវែាយ និរអនុវត្ត 

បានែតល់ពត័្ម៌ានបញ្ញជ ក់្ែល់អរគនាយក្

ដាឋ នម្ោលនម្ោបាយម្សែឋកិ្ចចនិរហិរញ្ញ

វត្ថសុាធារណៈសត ីពកីារផ្លល ស់បតូររណនី 

ការក្ត្់ង្តាបំណលុម្ង្ៅង្បម្ទ្សម្ទ្វភារី

និរពហភុារីពីរពំូក្១៦ម្ៅរំពូក្៥០  វធ

ញ។ 

អរគនាយក្ដាឋ នម្ោលនម្ោបាយ 

ម្សែឋកិ្ចចនរិហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

ោអនក្ែឹក្នំាការងារម្នោះម្ហើយអរគ

នាយក្ដាឋ នរត្នាោរោត្ិររ់ចំ ែតល់

កិ្ចចសហការ 

  

២១.១.៣ ម្រៀបចតំារារចមលរ )bridge table)

ននបលរ់រណម្នយយនិររបាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ

របស់រែឋ )GFS) 

រត្នាោរោត្ ិ Finalize Bridge Table និរដាក់្បញ្ចូល ក្នរុ

ង្បព័នធ FMIS និរចប់ម្ែតើមម្រៀបចំ ផែនការ

ែសពវែាយនិរអនុវត្ត 

បានម្ វើការពភិាក្ាោមួយខារត្ំណ្តរ

អរគនាយក្ដាឋ ននម្ោបាយ ម្សែឋកិ្ចច និរ 

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈផែលបានម្សន ើសុ ំសត ី

ពីការម្ែទៀរផ្លទ ត្ទ់្និនន័យត្មួ្លែ ហិរញ្ញបប

ទានម្ង្ៅង្បម្ទ្ស។ 

អរគនាយក្ដាឋ ននម្ោបាយ ម្សែឋ

កិ្ចច និរហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ោអនក្

ែឹក្នំាការងារម្នោះម្ហើយអរគនាយក្

ដាឋ នរត្នាោរោត្ិររ់ចំ ែតល់កិ្ចច

សហការ 

  

២១.២.ង្ត្តួ្ពនិតិ្យម្ ើរវធញនិរបនដផក្លមអ ចំ

ណ្តត្ថ់ាន ក់្ថ្វធកាថ្មមី្ែើមបីដាក់្អនុវត្ដឲ្យម្ពញ

ម្លញោ រត្ចិ៤ រឺ ចំណ្តត្ថ់ាន ក់្ភូមិសាស្រសត  អរគ

ភាពង្បត្ិបត្តនិិររែឋបាល ក្មមវធ ី  នរិម្សែឋកិ្ចច 

ថ្វធកា រត្នាោរោត្ ិ

ហិរញ្ញវត្ថុ រែឋបាលថាន ក់្ 

ម្ង្កាមោត្ ិ

ចំណ្តត្ថ់ាន ក់្ភូមិសាស្រសត   អរគភាពង្បត្ិបត្ត ិនិររែឋ

បាល  ក្មមវធ ី  នរិម្សែឋកិ្ចចង្ត្ូវបានបនត ពិនតិ្យ 

និរផក្លមអ 

 សម្ង្មចបាន ៧៨% 
  

២១.២.១. ផក្សង្មួលង្ក្បែណឌ មាត្កិាថ្វធកា

ម្ ើរវធញ 

ថ្វធកា ង្ក្បែណឌ មាត្កិាថ្វធកាង្ត្ូវបានផក្លមអ ៩០% បានង្បរុនំិរពនិតិ្យផក្សង្មួល ម្ វើបចចុបប

នភាពង្ក្បែណឌ មាត្កិាថ្វធកាម្លើឯក្សារ

រនំាញការ។ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

២១.២.២. បំម្ពញតារារតាមរចនាសមពន័ឋនន ចំ

ណ្តត្ថ់ាន ក់្ថ្វធកានីមួយៗ 

ថ្វធកា តារារ រចនាសមពន័ឋសង្មាប់ ចណំ្តត្ថ់ាន ក់្នមួីយៗ

ង្ត្ូវបានបំម្ពញ៨៥% 

បានង្បរុនំិរពនិតិ្យម្ែើមបីបំម្ពញបផនថម

តារារ រចនាសមពន័ឋសង្មាប់ ចណំ្តត្ថ់ាន ក់្

នីមួយៗ។ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

២១.២.៣. បញ្ចប់ការផក្សង្មួលម្ោលការណ៍

ផណនំាសត ីពមីាត្កិាថ្វធកា និរម្រៀបចំង្បកាសដាក់្

ឲ្យអនុវត្ត 

ថ្វធកា ម្ង្ត្ៀមម្រៀបចំង្បកាសដាក់្ឲ្យ អនុវត្តចណំ្តត្ថ់ាន ក់្

ភូមិសាស្រសត  

ង្បរុំនិរពនិតិ្យម្ែើមបីម្រៀបចំង្បកាស ដាក់្

ឲ្យអនុវត្តចណំ្តត្ថ់ាន ក់្ភូមិសាស្រសត។ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

២១.២.៥. បចចុបបននភាពឯក្សារសតពីី ចណំ្តត្់ ថ្វធកា ឯក្សារចំណ្តត្ថ់ាន ក់្មាត្កិាថ្វធកាថ្មសីង្មាប់ប ឯក្សារចំណ្តត្ថ់ាន ក់្មាត្កិាថ្វធកាថ្ម ីង្ត្វូ សម្ង្មចបាន ១០០%   
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

ថាន ក់្មាត្កិាថ្មី សង្មាប់បណតុ ោះបណ្តត ល ណតុ ោះបណ្តត លង្ត្ូវបានផក្លមអ បានម្ វើបចចុបបននភាពរួចរាល់សង្មាប់ការ

បណដុ ោះបណ្តដ ល។ 

២១.២.៦. បណតុ ោះបណ្តត លង្រូបម្ងាគ លម្ៅនាយក្

ដាឋ នថ្វធកានីយក្មម សត ីពមីាត្កិា ថ្វធកា 

ថ្វធកា ង្រូបម្ងាគ លមាត្កិាថ្វធកាថ្ម ី បានបណតុ ោះបណ្តត លង្រូបម្ងាគ លនននាយក្

ដាឋ នថ្វធកានីយក្មម សត ីពមីាត្កិាថ្វធកាថ្មី។ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

២១.២.៧. ង្រូបម្ងាគ លម្ៅនាយក្ដាឋ ន ថ្វធកានី

យក្មម បានបណតុ ោះបណ្តត លអពំមី្ោលការណ៍

ផណនំាមាត្កិាថ្វធកាែលង់្រប់មស្រនតីម្ៅ នាយក្

ដាឋ នថ្វធកានីយក្មមទារំអស ់

ថ្វធកា មស្រនតីម្ៅនាយក្ដាឋ នថ្វធកានីយក្មម ង្ត្ូវបានប

ណតុ ោះបណ្តត លអំពី ម្ោលការណផ៍ណនំាមាត្កិា

ថ្វធកា 

ង្រូបម្ងាគ លនននាយក្ដាឋ នថ្វធកានីយក្មម

បានបណតុ ោះបណ្តត លម្ោលការណ៍ផណនំា

មាត្កិាថ្វធកាថ្មី ែល់ង្រប់មស្រនតទីារំអស់

ក្នរុនាយក្ដាឋ នថ្វធកានីយក្មម។ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

២១.២.៨. បណតុ ោះបណ្តត លែល់ង្ក្សរួ-សាថ ប័

នអពំី ម្ោលការណ៍ផណនំាមាត្ិកាថ្វធកា 

ថ្វធកា មស្រនតីននង្ក្សួរ-សាថ ប័ន មានការយលែឹ់រអំពី

មាត្កិាថ្វធកា 

បានបណតុ ោះបណ្តត លចណំ្តត្ថ់ាន ក់្ 

ម្សែឋកិ្ចចក្នរុឆ្ន ំ២០១៤ រួចម្ហើយ ចំ

ណ្តត្ថ់ាន ក់្ម្ែសរៗ ររ់ចំការ ង្បកាសឲ្យ

អនវុត្តរបស់អរគនាយក្ដាឋ នរត្នាោរោ

ត្ិ។ 

 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

២១.២.១២.បនតពនិតិ្យ និរផក្លមអចណំ្តត្ថ់ាន ក់្ 

ម្សែឋកិ្ចចរបសរ់ែឋបាលថាន ក់្ម្ង្កាមោត្ ិទារំ បី 

ថាន ក់្ 

ហិរញ្ញវត្ថរុែឋបាលថាន ក់្

ម្ង្កាមោត្ ិ

ម្រៀបចំម្សចក្តីង្ពារង្បកាស ផក្ សង្មួល ចំណ្តត្់

ថាន ក់្ម្សែឋកិ្ចច បផនថមរពំូក្ រណនី អនុរណន ី

សង្មាប់រែឋបាលថាន ក់្ម្ង្កាមោត្ ិ

ម្សចក្តីង្ពារង្បកាសង្ត្ូវ បានម្រៀបចំរួច សម្ង្មចបាន១០០%   

២១.៣សិក្ា និរែតលរ់ម្ង្មើសចណំ្តត្ថ់ាន ក់្ មុែ

ងារ មូលនិ ិ និរ រម្ង្មារ 

ថ្វធកា រត្នាោរោត្ ិ

ហិរញ្ញវត្ថុ រែឋបាលថាន ក់្ 

ម្ង្កាមោត្ ិ

ឯក្សារសិក្ាអំពីរម្ង្មើសចំណ្តត្ថ់ាន ក់្ទារំបីង្ត្ូវ

បានបញ្ចប់និរបញ្ចូលក្នរុ FMIS 

 សម្ង្មចបាន ១០០% 
  

២១.៣.១ .ម្ វើបចចុបបននភាពពត័្ម៌ានសត ីពី រចនាស

មព័នធរបស់ង្ក្សួរ-សាថ ប័នម្ែើមបី ចរង្ក្ររចនាស

មព័នឋមុែងារ និរម្សវារបស់ង្ក្សួរ-សាថ ប័ន 

ថ្វធកា ម្ វើបចចុបបននភាពពត័្ម៌ាន សត ីព ីរចនាសមព័នឋមុែងារ

និរម្សវារបស ់ង្ក្សួរ-សាថ ប័ន ៧០% 

បានង្បរុ ំនិរពនិតិ្យម្ វើបចចុបបននភាព 

រចនាសមពន័ឋមុែងារ និរម្សវារបស់ 

ង្ក្សួរ-សាថ ប័ន។ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

២១.៣.២. ការម្រៀបចតំារារ ទំ្នាក់្ទ្នំររវារ 

COFOG  និររចនាសមពន័ធ របសង់្ក្សួរ -សាថ ប័ន

បចចុបបននម្ដាយ សហការោមួយការធោលយ័តាម

 វធស័យ នរិសហការោមួយង្រឹោះសាថ ន និរង្ក្សួរ - 

សាថ ប័ន 

ថ្វធកា ម្រៀបចំ តារារសត ីពចីណំ្តត្ថ់ាន ក់្រែឋបាល នរិចំ

ណ្តត្ថ់ាន ក់្មុែងារ ថ្ម៧ី០% 

បានង្បរុនំិរពនិតិ្យតារារសត ីពី ចំណ្តត្់

ថាន ក់្រែឋបាល និរចណំ្តត្់ ថាន ក់្មុែងារថ្មី។ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

២១.៤.សិក្ានិរែតល់រម្ង្មើសសង្មាប់ការឈាន រត្នាោរោត្ ិ របាយការណI៍PSAS ង្ត្ូវបានង្ត្តួ្ពិនតិ្យ និរ

វាយត្នមលអំពីរុណភាពនិរភាពអាចទ្ទួ្លយក្

 សម្ង្មចបាន ៧០% 
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

ម្ៅង្បពន័ធរណម្នយយបរគរោ រហំានៗ ។ និរង្កុ្មង្បឹក្ាោត្ិ 

រណម្នយយ 

បាន 

២១.៤.១.ម្រៀបចសំតរដ់ាររណម្នយយ សង្មាប់

មូលដាឋ នសាច់ង្បាក់្ និរ Cash Basis ឱ្យង្សប

តាម IPSAS 

រត្នាោរោត្ ិ របាយការណ៍ IPSAS ង្ត្ូវបានង្ត្តួ្ពនិតិ្យ និរ

វាយត្នមលពីរុណភាពនិរភាពអាចទ្ទួ្លយក្បាន 

ង្កុ្មការងារ IPSAS បានង្បរុពំិភាក្ានែទ

ក្នរុម្ែើមបីផសវររក្បញ្ញា ង្បឈម និរ

ែំម្ណ្តោះង្សាយ ម្ែើមបីឱ្យរបាយការណ ៍

IPSAS អាចទ្ទួ្លយក្បាន 

សម្ង្មចបាន ៧០% -មានការលបំាក្ក្នរុការ ង្បមូលនិរ

ម្ែទរទិ្ននន័យបចចុបបននម្ៅក្នរុរបាយ

ការណ៍ IPSAS 

- ង្បព័នធទ្ិននន័យបចចុបបននពុមំ្ឆលើយត្ប

នឹរត្ង្មូវការរបាយការណ ៍IPSAS 

ង្ត្ូវការផសវរយល់ នរិម្ពលម្វលា

បផនថម 

២២.ការដាក់្ឱ្យអនុវត្តង្បពន័ធអនុវត្តថ្វធកាថ្មនីិរ

ែំម្ណើរការង្បត្ិបត្តកិារថ្មី ។ 

  ង្បព័នធ ក្ចិចែំណីី់រ ការ និរង្ក្បែណឌ  រត្យិុត្តនន

ការអនុវត្តថ្វធកាថ្មីង្សប តាមថ្វធកាក្មមវធ ី និរ

រហំានទ្១ី ននង្បពន័ធពត័្ម៌ានវធទ្ា ង្ត្ូវបានអនុ

វត្ត 

 សម្ង្មចបាន ៧៩% 
  

២២.១.បនតកាត្់បនថយម្ពលម្វលាសង្មាប់ ការ

ម្សន ើសុធំានាចំណ្តយ និរការទ្ទូាត្ម់្ៅ ក្នរុ

ង្ក្សួរ-សាថ ប័ន ។ 

ថ្វធកា រត្នាោរោត្ិ 

លទ្ធក្មម 

បរធបទ្ចំណ្តយថ្មីង្សបតាមង្បពន័ធ  FMIS ង្ត្ូវ

បានបនតម្រៀបច ំ

 សម្ង្មចបាន ៦០% 
  

២២.១.១.ម្រៀបចនំិរង្ត្តួ្ពនិតិ្យម្ ើរវធញអំពនីតី្ិ

 វធ ីននកិ្ចចង្បត្ិបត្តិការងារ )Business Process) 

រត្នាោរោត្ ិ  បានបញ្ចប់រួចរាល ់    

២២.១.២.ផក្លមអនតី្ិវធ ីបចចុបបននននការអនុវត្ត

ថ្វធកា ោពិម្សសម្ៅរែឋបាលថាន ក់្ម្ង្កាមោត្ ិ

រត្នាោរោត្ ិ ក្រណីង្ត្ូវ Update ឯក្សាររត្ិយតុ្ត ង្ត្វូម្សន ើឱ្យ

មានការម្រៀបចំង្កុ្មការងារម្ដាយផ ក្ តាម

នាយក្ដាឋ នរនំាញ។ 

បានម្រៀបចនំតិ្ិវធ ិបចចុបបននភាពង្កុ្ម

ការងារ សង្មាប់ Update ឯក្សាររត្ិ

យុត្ត តាមនាយក្ដាឋ នរនំាញ។ 

លទ្ធែលសម្ង្មចបាន ៦០%   

២២.១.៣.សិក្ានរិម្រៀបចំង្បពន័ធម្បៀវត្សរបស់

រាររដាឋ ភបិាលោលក្ខណៈក្ញ្ចប់ ម្ដាយង្រប ែ

ណត ប់ទារំ មស្រនតរីារការថាន ក់្ោត្ិ ថាន ក់្ម្ង្កាមោត្ិ 

ម្ោធា នររបាលោត្ិ និវត្តរន និររនបាត្់បរ់

សមបទា វធោជ រីវៈ 

រត្នាោរោត្ ិ  បានបញ្ចប់រួចរាល ់    

២២.១.៤. ម្រៀបចំយនតការកាត្ប់នថយនតី្ិវធ ីនិររ

យៈម្ពលននការម្បើក្ែតលង់្បាក់្ម្សា ននវិត្ត  

ម្ដាយសហការោមួយង្ក្សួរសរគមកិ្ចច អត្តី្

យុទ្ធរននិរយុវនតី្ិសមបទា 

រត្នាោរោត្ ិ -ង្បាក់្ម្សា ននវិត្តង្ត្ូវបានប់ក្ែតលទ់ានម់្ពល

ម្វលា ក្នរុសបាត ទី្៤ ននផែនីមួយៗ។ 

-អនុង្កិ្ត្យ៤១អនង្ក្បក្ ចុោះនថ្ៃទ្ី០១ ផែ

ម្មសា ឆ្ន ំ២០១៥សតកីារបផនថមរបបសនតិ

សុែសរគមសង្មាប់អត្តី្មស្រនតរីាចការសុី

 វធលនិរអត្តី្យុទ្ធ។ 

-បនតម្រៀបចំ យនតការម្បើក្ែតល់ង្បាក់្

ម្សា ននិវត្តបានទាន់ម្ពលម្វលា ក្នរុស

យនតការម្បើក្ែតល់ង្បាក់្ម្សា ននវិត្ត

បានទាន់ម្ពលម្វលាក្នរុសបាត ទិ្៤នន

ផែនីមួយៗ។ 
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

បាត ទិ្៤ននផែនីមួយៗ។ 

២២.១.៥ ម្ វើម្សមា បរធបទ្ចណំ្តយបចចុបបនន 

(Mapping existing business process( ម្ៅ

ក្នរុនាយក្ដាឋ នហិរញ្ញកិ្ចច 

ថ្វធកា ចប់សពវង្រប់ឆ្ន ំ ២០១៤ ម្សមា បរធបថ្ចំណ្តយបចចុបបននង្ត្ូវបាន 

កំ្ណត្ច់ប់ោសាថ ពរ ។ 

 

សម្ង្មចបានតាមសចូនាក្រ ១០០%   

២២.១.៧ ម្រៀបចំ និរកំ្ណត្់បរធបទ្ចំណ្តយថ្ម ី

ក្នរុនាយក្ដាឋ នង្សបតាមង្បពន័ធ FMIS 

ថ្វធកា  បានពនិតិ្យ និរម្រៀបចំបរធបទ្ចំណ្តយ ថ្មី

ង្សបតាមក្មមវធ ី FMIS និរដាក់្រនូ 

Contractors ។ 

សម្ង្មចបានតាមសចូនាក្រ ង្បចំង្ត្ី

មាស 

  

២២.១.៨ ពិភាក្ានិរ ម្រៀបចំ ផក្សង្មួលបរធបទ្

ចំណ្តយ របសន់ាយក្ដាឋ នង្សបតាម ការ

សម្ង្មចរបស់ង្ក្សួរក្នរុបរធបទ្ថ្មីននង្បពន័ធ FMIS 

ផែលនឹរង្ត្វូដាក់្ឱ្យអនុវត្ត 

ថ្វធកា បរធបទ្ចំណ្តយថ្មងី្សបតាមង្បពន័ធ FMIS ង្ត្ូវ

បានផក្លមអ 

បានម្រៀបចំម្សមា បរធបទ្ថ្ម ី(to be 

business processes) របស់នាយក្

ដាឋ នហិរញ្ញកិ្ចចសង្មាប់អនុវត្តង្បពន័ធ 

FMIS បានកំ្ណត្ច់នំនួ add and 

confirm ម្លើែំម្ណើរការអនុវត្តង្បពន័ធ 

FMIS។ 

 

 

  

២២.១.៩ ម្ង្ត្ៀមអនុវត្តសាក្លបររហំានែំបូរ

ង្បព័នធ FMIS 

ថ្វធកា ង្បព័នធ FMIS សង្មាប់ការធានាចំណ្តយ និរ

អាណត្តមិ្បើក្ង្បាក់្ ង្ត្ូវបានកំ្ណត្ន់ិរអនវុត្ត 

    

២២.២.ផក្លមអែំម្ណើរការននង្បត្ិបត្តកិារម្ៅ 

ក្នរុក្សហវ/ង្ក្សួរ-សាថ ប័ន ម្ែើមបីឱ្យង្សប ម្ៅ

នឹរការវធវឌ្ឍនន៍នបលរ់រណម្នយយ និរ បទ្ដាឋ ន

រណម្នយយ ង្ពមទារំម្ វើការម្ែទៀរ ផ្លទ ត្រ់ណនី

 នាោរោង្បចំ ។ 

ថ្វធកា  

រត្នាោរោត្ ិ

ឯក្សាររត្ិយតុ្តង្ត្វូបានបនតម្ វើបចចុបបននភាព  សម្ង្មចបាន ៨៣% 
  

២២.២.១.បនតពង្រឹរការអនុវត្តថ្វធកា និរម្ វើ

បចចុបបននភាពនតី្ិវធ ីអនតុ្តថ្វធកាម្ៅរែឋបាលថាន ក់្

ោត្ិ និររែឋបាលថាន ក់្ម្ង្កាមោត្ ិ(ឧ.ររជម្ទ្

យយចណូំល ររជម្ទ្យយបុម្រង្បទាននតី្ិវធ ីទូ្ទាត្់

ង្ត្រ ់ការបិទ្បញ្ជរីណម្នយយ ការែគែូគររបាយ

ការណ ៍ការចត្ផ់ចរអត្ិម្រក្។ល។) 

រត្នាោរោត្ ិ ការអនុវត្តថ្វធកា និរការម្ វើបចចុបបននភាពនតី្ិវធ ី

អនវុត្តថ្វធកា បានង្ត្ឹមង្ត្ូវង្សបតាមនតី្ិវធ ីហិរញ្ញ

វត្ថុ ោពិម្សសការម្រៀបចំរបាយការណន៍ិរកិ្ចច

បញ្ជ ិការរណម្នយយបានង្ត្ឹមង្ត្វូនិរចាសល់ាស់ 

។ 

បនតពង្រឹរការអនុវត្តឯក្សាររត្យិតុ្ត 

ផែលបានម្រៀបចថំ្មនីិរអនុវត្តឱ្យង្សបម្ៅ

និរបលរ់រណម្នយយថ្មី។ 

លទ្ធែលសម្ង្មចបាន៧០%   

២២.២.២.ពង្រឹរសមត្ថភាពមស្រនតរីនំាញក្នរុអរគ

នាយក្ដាឋ នរត្នាោរោត្អិំពីមាត្កិារណននីិរ

មាត្កិាថ្វធកាននបលរ់រណម្នយយថ្ម ី

រត្នាោរោត្ ិ សមត្ថភាពមស្រនតអីំពមីាត្កិាថ្វធកានិរមាត្កិាថ្វធកា

រណននីនបលរ់រណម្នយយថ្មី ង្ត្ូវបានពង្រឹរម្ែើមបី

ង្ត្តួ្ពនិតិ្យការអនុវត្ត និរបម្រកើនភាពចាសល់ាស់

ក្នរុការក្ត្់ង្តា។ 

បនតផណនំាោង្បចំែល់មស្រនតីអំពមីាត្កិា

ថ្វធកានិរមាត្កិារណននីនបលរ់រណម្នយយ

ថ្មី។ 

មស្រនតមីានសមត្ថភាព ក្នរុការអនវុត្តបល

រ់រណម្នយយថ្មី។ 
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

២២.២.៣.ពង្រឹរការងារអនុវត្តថ្វធកា ឱ្យង្សប

តាមការ វធវឌ្ឍនន៍នបទ្ដាឋ នរណម្នយយ 

រត្នាោរោត្ ិ ម្រៀបចំឬម្ វើបចចុបបននភាពឯក្សាររត្យិតុ្ត ម្ែសរៗ 

ម្ែើមបីឱ្យង្សបតាមការអនុវត្តបទ្ពិម្សា នល៍អៗ

ថ្មីៗ។ 

មស្រនតីរត្នាោរម្ង្ត្ៀមែលួនោម្ង្សចក្នរុការ

សិក្ាម្ែើមបីរនុវត្តការងារតាមង្បពន័ធ 

FMIS។ 

មស្រនតីរត្នាោរមានបទ្ពមិ្សា ន៍ង្រប់

ង្ោន់ក្នរុការអនុវត្តការរងារតាម

ង្បព័នធFMIS។ 

  

២២.៣.បម្រកើនក្ង្មិត្យល់ែឹរភាពោមាច ស់ការ

ចូលរួម និរសមត្ថភាពផែនក្ FMISែល់ក្សហវ 

ង្ក្សួរ-សាថ ប័ន នរិ 

រែឋបាលថាន ក់្ម្ង្កាមោត្ិ ។ 

អរគម្លខា ិការដាឋ ន 

ក្សហវ 

(ពត្ម៌ានវធទ្ា( 

FMMF 

សមត្ថភាពផែនក្ FMIS និរការចលូរួមក្នរុ

រម្ង្មារ FMIS របស់មស្រនតីក្សហវបនតពង្រឹរតាម

រយៈការបនតែសពវែាយោ រទ្លូំទ្លូាយ និរការ

បណដុ ោះបណ្តដ ល 

 សម្ង្មចបាន ៩០% 
  

២២.៣.១ ម្រៀបចំបណតុ ោះបណ្តត លមស្រនតីម្ែើមបីមាន

សមត្ថភាពង្រប់ង្ោនក់្នរុការអភិវឌ្ឍន៏ ង្រប់ង្ររ 

និរម្ង្បើង្បាស់ FMISម្ដាយម្ោររ័យ 

រត្នាោរោត្ ិ អនវុត្តផែនការបណតុ ោះបណ្តត លឱ្យបានឆ្ប់រហ័ស 

មុនម្ពលង្បពន័ធែំម្ណើរការោែលូវការម្ដាយអនវុត្ត

ោែំណ្តក្់កាល។ 

ម្ង្ត្ៀមម្រៀបចំបណតុ ោះបណ្តត លមស្រនតី ឱ្យមាន

សមត្ថភាបង្រប់ង្ោន់ មុនម្ពលង្បពន័ធ

FMISែំម្ណើការោែលូវការ។ 

បានម្រៀបចំផែនការបណតុ ោះបណ្តដ ល។   

២២.៣.២ ម្រៀបចំយទុ្ធសាស្រសតែសពវែាយអំពីការ

ម្រៀបចនំិរវឌ្ឍនភាពការងារននការអភិវឌ្ឍន៍

ង្បព័នធ FMIS 

រត្នាោរោត្ ិ ពង្រឹរការយល់ែឹរអពំី FMIS ែល់មស្រនតថីាន ក់្ោត្ិ 

និររារធានមី្ែត្តតាមរយៈ Bulletins, 

Newsletters, Website,កិ្ចចង្បរុំង្បចំផែនិរ

ម្បសក្ក្មមម្ែសរៗ។ 

បនតែសពវែាយ និរផណនំា ែល់មស្រនតីរត្

នាោរពីការអនុវត្តង្បពន័ធ FMIS 

មស្រនតីរត្នាោរមានការយល់ែឹរពី

ង្បព័នថពត័្៌វធទ្ាសង្មាប់ហិរញ្ញវត្ថសុា

ធារណៈ។ 

  

២២.៣.៣ ពង្រឹរសមត្ថភាពង្កុ្មការងារ 

FMWG របស់ GDNTម្ែើមបីមាច ស់ការម្លើង្បព័នធ 

FMIS ោពិម្សសម្ៅម្ពលចក្ម្ចញម្ៅរបស់

ង្កុ្មហ ុនែគត្ែ់គរ ់

រត្នាោរោត្ ិ មស្រនតថីាន ក់្ក្ណ្តត លនរិថាន ក្រារធានី ម្ែត្តម្ង្ត្ៀម

ែលួននិរសិក្ាអំពីការអនុវត្តការងារតាមង្បព័នធ

FMIS។ 

មស្រនតីរត្នាោរម្ង្ត្ៀមែលួនោម្ង្សចក្នរុការ

សិក្ាម្ែើមបីរនុវត្តការងារតាមង្បពន័ធ 

FMIS។ 

មស្រនតីរត្នាោរម្ង្ត្ៀមែលួនអនុវត្ត

ការងារតាមង្បព័នធFMIS។ 

  

២២.៣.៤ ម្រៀបចឱំ្យមានការែសពវែាយបាន 

ទ្លូំទ្លូាយអំព ីរម្ង្មារ FMIS 

អរគម្លខា ិការដាឋ ន មស្រនតី ក្សហវ ង្បមាណ ៣០០ នាក់្ បនតទ្ទ្លួ

បចចុបបននភាពពត័្ម៌ានវឌ្ឍនភាពរម្ង្មារ FMIS 

តាមរយៈ ម្សចក្ដីង្បកាសពត័្ម៌ាន/ម្រហទ្ពំ័រ/

ម្សចក្ដីង្បកាសពត័្ម៌ាន 

បានែសពវែាយអំពីវឌ្ឍនភាពរម្ង្មារ 

FMIS និរង្បព័នធ FMIS រនូែល់មស្រនតី

ម្លើសពី ៣០០ នាក់្ តាមរយៈម្រហទ្ំព័រ

ម្សចក្ដងី្បកាសពត័្ម៌ាន តាមរយៈសិកាខ

សាលា វធបសសនានិរបានចុោះរបួផ្លទ ល ់

ោមួយមស្រនតីអរគនាយក្ដាឋ នពាក្់ពន័ធ រត្

នាោរម្ែត្តមួយចនំនួ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

២២.៤.ក្សារសមត្ថភាពង្រប់ង្រររម្ង្មារ 

FMIS ម្ដាយរួមទារំម្ៅក្សហវ ង្ក្សួរ-សាថ ប័ន 

និរអរគភាពថាន ក់្ម្ង្កាមោត្ ិ។ 

អរគម្លខា ិការដាឋ ន 

ក្សហវ 

(ពត្ម៌ានវធទ្ា) 

GWMF 

សមត្ថភាពមស្រនតីង្រប់ង្រររម្ង្មារ FMIS ទារំ

ផែនក្បម្ចចក្ម្ទ្ស ទារំផែនក្ង្បពន័ធ FMIS ទារំ

ផែនក្ង្រប់ង្ររ មានភាពង្បម្សើរម្ ើរនិរអាច

ង្រប់ង្រររម្ង្មារ FMIS បានង្បក្បម្ដាយ

ង្បសិទ្ធភាព 

 សម្ង្មចបាន ៤៩% 
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

២២.៤.១ បណតុ ោះបណ្តត លរនំាញររុម្កាសលយ 

និររនំាញចំបាចម់្ែសរៗ ែលម់ស្រនតីបងាគ ល ផែល

មាននាទ្កី្នរុការបណតុ ោះបណ្តត លបនត 

រត្នាោរោត្ ិ - សហការោមួយ Contractor ក្នរុការអនុវត្ត

ផែនការបណតុ ោះបណ្តត លមស្រនតីបម្ងាគ ល។ 

- បានបណតុ ោះបណ្តត លង្រូបម្ងាគ លបចចុបបនន 

ោការបម្រកើនសមត្តភាពែល់មស្រនតី

ង្រប់ង្រររម្ង្មារង្បពន័ធFMIS ឈានែល់

ការបណតុ ោះបណ្តត លបនតែល់មស្រនតរីនំាញ

ទារំផែនក្បម្ចចក្ម្ទ្សនិរទារំផែនក្

ង្រប់ង្រររម្ង្មារង្បពន័ធFMIS។ 

- បនតពង្រឹរផែនការបណតុ ោះបណ្តត លនិរ

ទ្ទួ្លការបណតុ ោះបណ្តត លោបម្ណត ើរៗ។ 

   

២២.៤.២ ទ្សសនកិ្ចចសិក្ាម្ៅង្បម្ទ្សផែល

ទ្ទួ្លបានម្ោររ័យក្នរុការម្ង្បើង្បាស់ង្បព័នធពត័្៌

មាន វធទ្ា 

រត្នាោរោត្ ិ ទ្សសនកិ្ចចសិក្ា និរម្ដាោះែូរបទ្ពិម្សា នន៍នកា

អនវុត្តរម្ង្មារFMIS។ 

មិនមានវឌ្ឍនៈភាព    

២២.៤.៣ បណដុ ោះបណ្តដ លមស្រនតីង្រប់ង្រររម្ង្មារ 

FMIS ផែនក្បម្ចចក្វធទ្ាពត័្ម៌ាន រមនារមន៍

ក្ង្មិត្ែពស ់

អរគម្លខា ិការដាឋ ន មានមស្រនតីង្រប់ង្រររម្ង្មារ FMIS ១២ រូបទ្ទួ្ល

ការបណដុ ោះបណ្តដ លផែនក្ង្រប់ង្ររមរឈមណឌ ល

ទ្ិនននយ័  ង្រប់ង្ររនិរផថ្រក្ាមូលដាឋ នទ្និនន័យ 

និរង្រប់ង្ររសុវត្ថិភាព FMIS 

មស្រនតីង្កុ្មការងារ FMWG នននាយក្ដាឋ ន

ព័ត្ម៌ានវធទ្ា ចនំនួ ១០ រូបបានទ្ទួ្លការ

បណដុ ោះបណ្តដ លរម្បៀបននការែំម្ ើរ 

Oracle PeopleSoft សង្មាប់ 

Production Environment, Oracle 

PeopleTool សង្មាប់ការម្ែទរទ្និនន័យចលូ 

FMIS, ង្ទឹ្សដ ីោមូលដាឋ ននន Oracle 

Business Intelligent Tools និររម្បៀប

ននការង្រប់ង្ររផថ្រក្ា មរឈមណឌ ល

ទិ្នននយ័ពីអនក្រនំាញមក្ពីង្កុ្មហ នុ 

Oracle Singapore។ 

សម្ង្មចបាន ៩០% ការបណដុ ោះបណ្តដ លមួយចនំនួម្ទ្ៀត្

ផែនក្បម្ចចក្វធទ្ាពត័្ម៌ានក្ង្មិត្ែពស់ 

ម្ង្ោរនឹរម្រៀបចំក្នរុឆមាសទ្ី២ ឆ្ន ំ

២០១៥ 

 

២២.៤.៤ បណដុ ោះបណ្តដ លមស្រនតងី្រប់ង្រររម្ង្មារ 

FMIS ផែនក្ Oracle PeopleSoft Financial 

អរគម្លខា ិការដាឋ ន មានមស្រនតី ក្សហវ ចនំនួ ១០ រូបម្ចោះម្រៀបចំ និរ

ែំម្ ើរ Oracle PeopleSoft Financial និរ ម

ស្រនតី ១៥០ នាក់្ម្ែសរម្ទ្ៀត្ម្ចោះម្ង្បើង្បាសក់្មមវធ ី  

Oracle PeopleSoft Financial ផែនក្មុែងារ 

មស្រនតីង្បមាណោ១៥រូប បានទ្ទួ្លការ

បណដុ ោះបណ្តដ លម្លើ Oracle PeopleSoft 

ផែនក្ Administrator សង្មាប់មុែងារ 

BA និរ GLពីម្លាក្ង្សីទ្ីង្បឹក្ា Marie 

Sinclair។ 

សម្ង្មចបាន ១៥% សង្មាប់មស្រនតីផែលោអនក្ម្ង្បើង្បាស់

ង្បព័នធ FMIS នឹរទ្ទួ្លការបណដុ ោះ

បណ្តដ លម្ៅក្នរុង្ត្មីាសទ្៣ី និរង្ត្ី

មាសទ្៤ី ម្ដាយការដាក់្ឱ្យម្ង្បើ

ង្បាសង់្បព័នធ FMIS ែំណ្តក្់កាលទ្ី

២ សថតិ្ម្ៅក្នរុផែត្លុា ឆ្ន ំ២០១៥ 

 

២២.៥.ម្រៀបចផំែនការអនវុត្តរួម )ការសាក្ 

លបរ នរិការពង្រីក្( ម្ដាយរួមបញ្ចូល ក្សហវ 

អរគម្លខា ិការដាឋ ន 

ក្សហវ 

  សម្ង្មចបាន ៩២% 
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

ង្ក្សួរ-សាថ ប័ន នរិអរគភាព ថាន ក់្ម្ង្កាមោត្ិ ។ (ពត្ម៌ានវធទ្ា( 

FMMF 

២២.៥.១ ម្រៀបចផំែនការសង្មាប់ការបញ្ចូល

ទ្ិនននយ័ម្ៅក្នរុង្បពន័ធ FMIS (Data 

Migration) របស់អរគនាយក្ដាឋ នរត្នាោរោត្ ិ

រត្នាោរោត្ ិ  វធធានការម្ វើសមាហរណក្មមទិ្ននន័យ ពីង្បព័នធ 

KITម្ៅក្នរុង្បពន័ធ FMISង្ត្វូបានអនុវត្ត។ 

ម្រៀបចំវធ ីសាស្រសត  ក្នរុការទាញទ្និននយ័ពី

ង្បព័នធ KITដាក់្បញ្ពូលក្នរុង្បពន័ធ FMIS 

ទ្ិនននយ័បម្ណ្តដ ោះអាសននរបសថ់ាន ក់្

ក្ណ្តដ លង្ត្ូវបានទាញម្ចញពីង្បពន័ធ 

KIT រួចដាក់្បញ្ចូល ម្ៅក្នរុង្បពន័ធ

FMIS។ 

  

២២.៥.២ ម្រៀបចរំំរូរបាយការណម៍្ែើមបដីាក់្

បញ្ចូលក្នរុង្បពន័ធFMIS 

រត្នាោរោត្ ិ របាយការណ៍ IPSAS និរ របាយការណម៍្ែសរៗ 

ង្ត្ូវបានង្ត្តួ្ពនិតិ្យនិរវាយត្នមលអពំីរុណភាព

និរភាពអាចទ្ទួ្លយក្បាន និរបានសហការ

ោមួយ Contractor ម្ែើមបដីាក់្បញ្ចូលក្នរុង្បព័នធ 

FMIS។ 

បនតចលូរួមសហការម្រៀបចសំតរដ់ារ 

របាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថ ុIPSAS ម្ែើមបី

ដាក់្បញ្ជូល ក្នរុង្បពន័ថFMIS។ 

លទ្ធលសម្ង្មចបាន ៧០%   

២២.៥.៣ ម្រៀបចតំារារចមលរ)Bridge Table( 

ពីបលរ់រណម្នយយចសម់្ៅបលរ់រណម្នយយថ្មី 

ម្ែើមបីដាក់្បញ្ចូលក្នរុង្បព័នធFMIS 

រត្នាោរោត្ ិ  បានបញ្ចប់រួចរាល់     

២២.៥.៤ ម្រៀបចផំែនការយុទ្ធសាស្រសតង្រប់ង្ររ

ការផ្លល សប់តូរ )Change Management) 

រត្នាោរោត្ ិ ផែនការយុទ្ធសាស្រសត ង្រប់ង្ររការផ្លល ស់បតូរ 

(Change Management)ង្ត្ូវបានែសពវែាយ

និរអនវុត្ត។ 

បនតម្រៀបចនំិរផក្សង្មួលផែនការយុទ្ធ

សាស្រសត ង្រប់ង្ររការផ្លល ស់បតូរ )Chang 

Management)។ 

ង្ត្តួ្ពនិតិ្យនិរផក្សង្មួលផែនការ

យុទ្ធសាស្រសត ង្រប់ង្ររការផ្លល សប់តូរ 

)Change Management)។ 

  

២២.៥.៥ ង្ត្តួ្ពនិតិ្យម្ ើរវធញអំពនីតី្ ិវធ ីននកិ្ចច

ង្បត្ិបត្តិការងារ)Business Process & To-Be 

Business Process) 

រត្នាោរោត្ ិ  បានបញ្ចប់រួចរាល ់    

២២.៥.៦ ម្រៀបចំអភិវឌ្ឍន៍ង្បពន័ធFMIS ម្ដាយ

សហការោមួយង្កុ្មហ ុនែគត្ែ់គរង់្បព័នធFMIS 

រត្នាោរោត្ ិ ង្កុ្មការងារ GDNTបនតម្ វើការរតិ្សន ិទ្ធោមួយ

Contractorតាមការផបរផចក្ភារកិ្ចចរបស់ែលួន។ 

ង្កុ្មការងារបនតម្ វើការងារោមួយ

Contractor ោង្បចំ និរបានសិក្ា

ម្រៀបចំង្បពន័ធ Networkនិរ Server ម្ៅ

អរគនាយក្ដាឋ នរត្នាោរោត្ិសង្មាប់ការ

អនវុត្តង្បពន័ធ FMIS ។ 

បានម្រៀបចតំ្ម្មលើរ Wab point បួន

ក្ផនលរម្ៅ GDNTសង្មាប់ 1st Go 

live នថ្ៃទ្២ី០ ផែក្ក្កដា ឆ្ន ំ២០១៥។ 

  

២២.៥.៧ ម្រៀបច ំT-Accounts របស់បលរ់

រណម្នយយថ្ម ីសង្មាប់ដាក់្បញ្ចូលក្នរុង្បព័នធ 

FMIS 

រត្នាោរោត្ ិ T-Accounts របស់បលរ់រណម្នយយថ្មីង្ត្ូវបាន

បញ្ចូលក្នរុង្បពន័ធFMIS និរចប់ម្ែតើមអនវុត្ត។ 

បនតម្រៀបច ំT-Accounts របស់បលរ់

រណម្នយយថ្មសីង្មាប់បញ្ចូល ក្នរុង្បពន័ធ

FMIS ។ 

T-ACCounts របស់បលរ់រណម្នយយ

ថ្មីង្ត្ូវបានបញ្ចូលក្នរុង្បពន័ធFMIS

និរចប់ម្ែតើមអនុវត្តសង្មាប់1st Go 

live នថ្ៃទ្២ី០ ផែក្ក្កដា ឆ្ន ំ២០១៥ 
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

២២.៦.ម្រៀបចផំែនការ និរវរគបណតុ ោះបណ្តត ល 

ង្ពមទារំឯក្សារបណតុ ោះបណ្តត លសង្មាប់ការបនត

បណតុ ោះបណ្តត លែល់ង្រប់មស្រនតី ផែល ញក់្ព័នធនឹរ 

FMIS ម្ៅក្សហវ ង្ក្សួរ- សាថ ប័ននិរអរគភាព

ថាន ក់្ម្ង្កាមោត្ិ ។ 

អរគម្លខា ិការដាឋ ន 

ក្សហវ 

(ពត្ម៌ានវធទ្ា( 

FMMF 

  សម្ង្មចបាន ៩០% 
  

២២.៦.១ បណតុ ោះបណ្តត លរនំាញចំបាច់ម្ែសរៗ 

ពាក់្ពន័ធនឹររនំាញរណម្នយយនិររនំាញ

ព័ត្ម៌ានវធទ្ា ម្ែើមបីមានសមត្ថភាពង្រប់ង្ោនក់្នរុ

ការអនុវត្តង្បព័នធ FMIS 

រត្នាោរោត្ ិ បណតុ ោះបណ្តត ល និរ វាយត្នមលសមត្ថភាពមស្រនតី។ មស្រនតីរត្នាោរម្ង្ត្ៀមែលួនក្នរុការបណតុ ោះប

ណ្តត លនិរបានក្សារសមត្ថភាព តាមរ

យៈការម្ង្បើង្បាស់ង្បពន័ធ KIT ម្ែើមបីម្ៅ

អនវុត្តង្បពន័ថ FMIS។ 

មស្រនតីរត្នាោរមានបទ្ពមិ្សា ន៍ង្រប់

ង្ោន់ ក្នរុការអនុវត្តការរងារតាម

ង្បព័នធ FMIS 

  

២២.៧.ការអនុវត្តសាក្លបររហំានែំបូរ និរ

ពង្រីក្ការអនុវត្ត FMIS )ម ឌូ្លុសនូល និរម ូឌ្លុ

សង្មាប់ថ្វធកា( ។ 

អរគម្លខា ិការដាឋ ន 

ក្សហវ 

(ពត្ម៌ានវធទ្ា( 

FMMF 

- អនុម័ត្ផែនការង្រប់ង្ររែំណ្តក្ក់ាលអនតរ

កាលនិរអនក្ង្បឆំ្រ 

- មានង្បពន័ធ FMIS ម្ពញម្លញែំបូរមួយ

សង្មាប់ម្ង្បើង្បាស់ម្ៅក្មពុោ 

- អនុម័ត្ឯក្សារលមអតិ្សដ ីអំពនីតី្ិវធ ីអនុវត្ត

ការងារថ្មី និរឯក្សារវាយត្នមលែលប ោះពាល ់

 សម្ង្មចបាន ៨៦% 
  

២២.៧.១.សាក្លបរសមត្ថភាពនិរង្បសទិ្ធភាព

ននង្បព័នធFMIS ម្ែើមបីធានារុណភាពនិរលទ្ធ

ែលលអង្បម្សើរ 

រត្នាោរោត្ ិ ង្បព័នធ FMISង្ត្ូវបាន Design និរត្ម្មលើររួចរាល់ 

និរចប់ម្ែតើមម្ វើTest សាក្លបរ។ 

កំ្ពុរម្រៀបចំង្បពន័ធ Network នរិ 

Serverម្ៅអរគនាយក្ដាឋ នរត្នាោរោត្ិ

សង្មាប់ការអនវុត្តង្បពន័ធ FMIS ថ្មី។ 

Network បួនក្ផនលរម្ៅGDNT

កំ្ពុរង្ត្វូបានត្ម្មលើរ។ 

  

២២.៧.២ អនុវត្តការងារង្រប់ង្ររការផ្លល ស់បតូរ

សង្មាប់រម្ង្មារ FMIS 

អរគម្លខា ិការដាឋ ន មានផែនការង្រប់ង្ររែំណ្តក្ក់ាលអនតរកាល 

និរ អនក្ង្បឆំ្រ 

មានឯក្សារយុទ្ធសាស្រសត  Commitment 

& Compliance និរឯក្សារផែនការ

ង្រប់ង្ររែំណ្តក្់កាលអនតរកាល 

)Transition Plan) 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

២២.៧.៤ ម្រៀបចំង្បពន័ធ FMIS ឱ្យង្ត្ូវតាមនតី្ិ

 វធ ីអនវុត្តការងាររបស ់ក្សហវ 

អរគម្លខា ិការដាឋ ន មានង្បពន័ធ FMIS សង្មាប់ក្មពុោ ម្ដាយម្ង្បើ

ង្បាសក់្មមវធ ី Oracle PeopleSoft Financial 

មានង្បពន័ធ FMIS មួយសង្មាប់ក្មពុោ 

ម្ដាយបានម្រៀបចំរួចរាល់ )១០០%( 

សង្មាប់ង្រប់មុែងារ (Modules) (GL, 

BA, PO, AP, AR, CM) និរកំ្ពុរសាក្

លបរម្ង្បើង្បាសម់្ែើមបីរក្កំ្ហសុឆគរ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

២២.៧.៥ ម្រៀបចំបណតុ ោះបណ្តដ លការម្ង្បើង្បាស់

ង្បព័នធ FMIS រនូមស្រនតីក្នរុង្ក្បែណឌ រម្ង្មារ 

FMIS 

 អរគម្លខា ិការដាឋ ន ទ្ិនននយ័ម្ោលសខំាន់ៗ ចំបាច់ ង្ត្ូវបានង្បមូល

ពីង្រប់អរគភាពពាក់្ពន័ធ 

ទ្ិនននយ័ម្ោលសខំាន់ៗង្ត្ូវបានង្បមូល

និរដាក់្បញ្ដូលម្ៅក្នរុ FMIS ែូចោ 

បញ្ជ ីម្ឈាម ោះង្កុ្មហ នុែគត្ែ់គរ់ បញ្ជមី្ឈាម ោះ

សម្ង្មចបាន ៩០% ង្កុ្មការងារកំ្ពុរម្ វើការសមាអ ត្

ទ្ិនននយ័ឱ្យបានសាអ ត្មុននឹរដាក់្

បញ្ចូលម្ៅក្នរុ FMIS ម្ែើមបីបានោ
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

មាត្កិាថ្វធកាទារំអស់ និរទិ្នននយ័ឥណ

ទានថ្វធកា ក៏្ែូចោ សមត្លុយសង្មាប់អនុ

រណននីីមួយៗ សង្មាប់ 1st Go-live។ 

ទិ្នននយ័ែលូវការចប់ពីនថ្ៃទី្២០ ក្ក្កដា 

២០១៥ ត្ម្ៅ 

២២.៧.៦ ម្រៀបចំការសាក្លបរម្ង្បើង្បាសង់្បព័នធ 

FMIS ម្ដាយអនក្ម្ង្បើង្បាសផ់្លទ ល ់)មុននឹរដាក់្

អនវុត្តែលូវការ( 

អរគម្លខា ិការដាឋ ន ធានាបានថាង្បព័នធ FMIS អាចម្ង្បើង្បាសប់ាន

ម្ដាយម្សទ ើរផត្ោម នកំ្ហសុឆគរ 

ង្កុ្មការងារសាក្លបរម្ង្បើង្បាស ់FMIS 

ម្ពញម្លញម្លើមុែងារ BA និរ GL និរ

កំ្ពុរបនតសាក្លបរម្ង្បើង្បាសមុ់ែងារ

ម្ែសរផែលម្ៅម្សសសល់ រហតូ្ែល់

ែំណ្តចផ់ែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥ 

សម្ង្មចបាន ៩០% ម្ដាយ FMIS Go-Live ង្ត្ូវបាន

ផញក្ោពីរែំណ្តក្់កាល ែូចម្នោះការ

សាក្លបរម្ង្បើង្បាស ់FMIS ក៏្ង្ត្វូ

បានផញក្ម្ចញោពីរផែរ ផែលម្ វើឱ្យ

ការសាក្លបរសង្មាប់មុែងារទារំ

អស់ មានការយតឺ្ោ វ ោរផែនការ 

 

២២.៧.៧ ែំម្ ើរង្បពន័ធ FMIS ម្ង្បើង្បាស់ោែលវូ

ការ  

)FMIS Go-live) 

អរគម្លខា ិការដាឋ ន មានង្បពន័ធ FMIS ម្ង្បើង្បាសម់្ៅអរគនាយក្ដាឋ ន

រត្នាោរោត្ ិនិរនាយក្ដាឋ នរនលឹោះននក្សហវ 

បានែំម្ ើរ Wall Point ផែលោ

ឧបក្រណ៍សង្មាប់ភាជ ប់បណ្តដ ញមក្

មរឈមណឌ លរួចរាល ់និរកំ្ពុរនំាចលូ

ឧបក្រណស៍ង្មាប់ការដាឋ ននីមួយៗែរ

ផែរ )PCs, UPS, Rack, Firewall...( 

សម្ង្មចបាន ១៥% ផែនការែំម្ ើរង្បពន័ធ FMIS ង្ត្ូវ

បានផ្លល ស់បដូរ ម្ដាយការម្ង្បើង្បាស់

ម្ពញម្លញង្រប់មុែងារម្ៅក្នរុផែ 

ត្លុា ឆ្ន ំ២០១៥ និរពង្រីក្ការម្ង្បើ

ង្បាសែ់ល់រត្នាោររារធានមី្ែត្តពី

ផែមក្រា ឆ្ន ំ២០១៦ 

សូមសាថ ប័នពាក្់ពន័ធនឹរការអនុវត្ត

ង្បព័នធ FMIS ទារំអសោំ់ង្ទ្និរ

សង្មបសង្មួលែលង់្កុ្មការងារ

ម្រៀបចមំ្ហដាឋ រចនាសមពន័ធ ក្នរុម្ពល

ង្កុ្មការងារចុោះែំម្ ើរបណ្តដ ញត្

ភាជ ប់នានា។ 

២២.៧.៨ ម្ង្រើសម្រីសមស្រនតីបផនថមក្នរុការង្ទ្ង្ទ្រ់

និរនតរភាពននការអនុវត្តង្បពន័ធ FMIS ម្ៅង្រប់

ែំណ្តក្់កាល 

អរគម្លខា ិការដាឋ ន មានមស្រនត ីIT ១០រូប និរមស្រនតីវធភារការងារ  ១0

រូបបផនថមនឹរម្ង្ត្ៀមបនតអនុវត្តែំណ្តក្ក់ាលបនត

ម្ទ្ៀត្ 

នាយក្ដាឋ នពត័្ម៌ានវធទ្ាបានទ្ទួ្ល មស្រនតី

ោប់កិ្ចចសនាចនំនួ ១៦ រូប ក្នរុម្នាោះ

មានមស្រនត ីIT ៦ រូប និរ មស្រនត ីBusiness 

Analysis ចំននួ ១០ រូប 

សម្ង្មចបាន ៧០% ការម្ង្រើសម្រីសមស្រនតីោប់កិ្ចចសនា

មិនបានង្រប់ចនំនួ ម្ដាយមាន

ម្បក្ខរនចំននួ៤រូបម្បាោះបរ់ ផែលម្ វើ

ឱ្យការម្រៀបចងំ្កុ្មការងារបម្ចចក្ម្ទ្ស

ម្ៅមានភាពែវោះខាត្ 

នាយក្ដាឋ ន ម្សន ើសុំបនតម្ង្រើសម្រីសម

ស្រនតីោប់កិ្ចចសនា បផនថមឱ្យបានង្រប់

ចនំនួតាម ផែនការ។ 

២២.៧.៩ ម្រៀបចំផែនការនិរយុទ្ធសាស្រសតពង្រីក្

 វធសាលភាពង្បពន័ធ FMIS ែំណ្តក្់កាលទ្២ី )រួម

មាន ផែនការយុទ្ធសាស្រសតបម្ចចក្វធទ្ាពត័្ម៌ាននិរ

រមនារមន ៍ផែនការយុទ្ធសាស្រសត ង្បពន័ធ  FMIS 

ែំណ្តក្់កាលទ្២ី ឯក្សារម្ែញនថ្លមុែងារង្បព័នធ  

ែំណ្តក្់កាលទ្២ី( 

អរគម្លខា ិការដាឋ ន មានឯក្សារផែនការយុទ្ធសាស្រសត ង្បពន័ធ FMIS 

ែំណ្តក្់កាលទ្ី២ រនំាន់ទ្ ី១ 

មានម្សចក្ដីង្ពារឯក្សារផែនការ យុទ្ធ

សាស្រសត ង្បពន័ធ FMIS ែំណ្តក្់កាលទ្ី២ 

និរម្ៅររ់ចំពភិាក្ាបផនថមោមួយ

 នាោរពិភពម្លាក្ និរអរគម្លខា ិការ

ដាឋ នរណៈក្មាម  ិការែឹក្នំាការងារផក្

ទ្ង្មរ់ការង្រប់ង្ររហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ

បផនថម 

៧០% ម្ដាយនាយក្ដាឋ នមានភាពមមាញឹក្

ម្ង្ចើនក្នរុការងាររម្ង្មារ FMIS 

ម្ដាយធានាការដាក់្ឱ្យម្ង្បើង្បាស់

ែំណ្តក្់កាលទ្១ី ក្នរុផែក្ក្កដា ឆ្ន ំ

២០១៥ ម្ទ្ើបម្ វើឱ្យការម្រៀបច ំឯក្

សារម្នោះមានភាពយតឺ្ោ វបនិតច

បនតួចប ផុនតនាយក្ដាឋ ននរឹបនតបញ្ចប់

ការងារម្នោះម្ៅ ក្នរុង្ត្មីាសទ្ី២ 

 

២៣.ការដាក់្ឱ្យអនុវត្តង្បពន័ធរណម្នយយថ្មី 

ង្បព័នធក្ត្់ង្តាថ្មី ង្បពន័ធរបាយការណថ៍្មី នរិ 

  ង្បព័នធរណម្នយយ ផែអក្ម្លើសាច់ង្បាក់្ ង្បព័នធក្ត្់

ង្តា ង្បពន័ធរបាយ ការណ ៍និរង្ក្ប ែ័ណឌ រត្ិយតុ្ត 

 សម្ង្មចបាន ៣៩% 
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

ង្បព័នធត្មាល ភាព ។ សង្មាប់ការអនវុត្ត រួមទារំការែសពវែាយោសា

ធារណៈ ង្ត្ូវបានអនុវត្ត 

២៣.១.ពនិតិ្យម្ ើរវធញនវូសត រ់ដាររណម្នយយ 

រែឋបាលសាធារណៈ ផែលមានលក្ខណៈោ អនតរ

ោត្ិ  និរវាយត្នមលភាពង្បាក្ែនយិម និរភាព

សមង្សប ននលដំាប់លំម្ដាយក្នរុការដាក់្ឱ្យអនុ

វត្ត សតរដ់ាររណម្នយយម្នោះ ម្ដាយែារភាជ ប់ម្ៅ 

នឹរការពង្រីក្ការម្ង្បើង្បាស់ FMIS  ។ 

រត្នាោរោត្ ិ

និរ ង្កុ្មង្បឹក្ាោត្ិ 

រណម្នយយ 

- ម្រៀបចំផែនការសក្មមភាពម្ែើមបីផក្លមអបទ្ដាឋ ន

រណម្នយយបចចុបបនន 

- សតរដ់ាររបាយការណហ៏ិរញ្ញវត្ថផុែអក្ម្លើមូល

ដាឋ នសាច់ង្បាក់្ង្ត្ូវបានង្ត្តួ្ពនិតិ្យនិរវាយត្នំល 

 សម្ង្មចបាន ៣៤% 
  

២៣.១.១.ម្រៀបចផំក្លមអបទ្ដាឋ នរណម្នយយ 

បចចុបបននឱ្យង្សបតាមសត រ់ដារ រណម្នយយសាធារ

ណៈអនតរោត្ ិ

រត្នាោរោត្ ិ ម្រៀបចំផែនការសក្មមភាពម្ែើមបផីក្ លមអបទ្ដាឋ ន

រណម្នយយបចចុបបនន 

- ចលូរួមង្បរុមំ្ វើវធម្សា នក្មមង្ពោះរារ

ង្កឹ្ត្យសត ពីលីក្ខនតកិ្ៈរត្ិយតុ្តង្រឹោះសាថ ន សា

ធារណៈរែឋបាល។ 

- ផក្សង្មួលរណននីិរកិ្ចចបញ្ជកិាររជម្ទ្

យយ បុម្រង្បទានឱ្យង្សបតាមបលរ ់

រណម្នយយថ្មី។ 

-ពិនតិ្យនិរម្ង្ត្ៀមម្រៀបចំបលរ់ រណម្នយយ  

របស់ង្រឹោះសាថ នសាធារណៈរែឋបាលម្អាយ

មានសរគត្ភិាព ោមួយបលរ់រណម្នយយ 

សាធារណៈ 

- ម្ង្ត្ៀមម្រៀបចំកិ្ចចបញ្ជ ិក្រណម្នយយ 

របស់ង្រឹោះសាថ នសាធារណៈរែឋបាល  

- ចូលរួមង្បរុំោមួយ ប .រ.អ ម្ែើមបី 

សិក្ាពីក្ចិចបញ្ចកិារណម្នយយ ផែលបាន 

អនវុត្តក្នលរមក្ 

សម្ង្មចបាន ៧០%   

២៣.១.២.ពង្រឹរសមត្ថភាពមស្រនតីអពំីការយល់

ែឹរសត រ់ដាររណម្នយយ ផែលមាន លក្ខណៈោ

សតរដ់ាររណម្នយយអនតរោត្ ិ

រត្នាោរោត្ ិ ម្រៀបចំទ្សសនកិ្ចចសិក្ាម្ៅង្បម្ទ្ស ផែលកំ្ពុរ

អនវុត្តសតរដ់ារ រណម្នយយអនតរោត្ ិ

- បានម្ វើទ្នំាក់្ទ្នំរម្សន ើសុំរនំយួការ 

បម្ចចក្ម្ទ្ស មក្ម្ វើបទ្បងាា ញសត ីពី 

រណម្នយយរបស់ង្រឹោះសាថ នសាធារណៈ 

- បានចូលរួមោមួយអាោញ  រអបសរាសត ីពី 

ការម្ង្បើង្បាស់បលរ់រណម្នយយ។ 

- ចលូរួមវរគបណតុ ោះបណ្តត ល 
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សម្ង្មចបាន ៣០%   
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

។ 

២៣.១.៣.សិក្ាអពំីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

ផែអក្ម្លើមូលដាឋ នសាចង់្បាក់្ )Cash Basis 

IPSAS reporting) ម្ែើមបដីាក់្បញ្ចូលក្នរុង្បព័នធ 

FMIS  

រត្នាោរោត្ ិ របាយការណ៍ IPSAS Cash Basis ង្ត្ូវបានង្ត្តួ្

ពិនតិ្យនិរវាយត្នមលអំព ីរុណភាពនិរភាពអាច

ទ្ទួ្លយក្បាន 

បនតពភិាក្ាោមួយ FMIS Contractor 

ក្នរុការែតល់ពត័្មានបផនថមក្នរុការម្រៀបចំ

របាយការណ៍ IPSAS Cash Basis 

សម្ង្មចបាន ៧០%   

២៣.១.៤.ម្រៀបចំរបាយការណហ៍ិរញ្ញវត្ថ ុឱ្យង្សប

តាមសតរដ់ារអនតរោត្ិ រួមមាន របាយការណ៍លទ្ធ

ែល )Income Statement) របាយការណ៍លំ

ហូរសាច់ង្បាក់្ )Statement of Cash Flow) 

និរ ឧបសមព័នធ )Disclosure note) សង្មាប់ រែឋ

បាលថាន ក់្ោត្និិររែឋបាលថាន ក់្ម្ង្កាម ោត្ ិ

រត្នាោរោត្ ិ របាយការណហ៍ិរញ្ញវត្ថតុាមសតរដ់ារអនតរោត្ិង្ត្ូវ

បានម្ វើការសាក្លបរម្រៀបច ំ

 សម្ង្មចបាន ០%   

២៣.១.៥.កំ្ណត្់វធ ីសាស្រសត វធភាររបាយការណ៍ 

ហិរញ្ញវត្ថុ )Financial Statement Analysis) 

និរែតល់ង្បឹក្ាហិរញ្ញវត្ថុែល់ រែឋបាលថាន ក់្ោត្ិ

និរថាន ក់្ម្ង្កាមោត្ ិ

រត្នាោរោត្ ិ  វធ ីសាស្រសត វធភាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុង្ត្វូបាន

សិក្ានិរបានង្សាវង្ោវ 

កំ្ពុរសិក្ានរិង្សាវង្ោវពីវធ ីសាស្រសត

 វធភាររបាយការហិរញ្ញវត្ថ ុ

កំ្ពុរសិក្ា និរង្សាវង្ោវ ពីវធ ីសា

ស្រសត  

  

២៣.២. )យក្ម្ៅដាក់្ម្ៅ ២៤.៤  វធញ)(       

២៣.៣.ផក្លមអទ្ង្មរ់របាយការណ៍អនុវត្តថ្វធកា

ផែលង្ត្ូវម្ែ ញើម្ៅរណៈរែឋមស្រនតី និរ សាថ ប័ននតី្ិ

បញ្ញត្តិ ។ 

ថ្វធកា 

  

បនតែសពវែាយ ែល់ង្ក្សួរសាថ ប័ន ពាក់្ពន័ធនានា  )ម្លើក្ទ្ី CAP3)   

២៣.៤.ផក្លមអទ្ង្មរ់របាយការណន៍ិរការផ្លល ស់

បតូរព័ត្ម៌ានោមួយសាធារណរន ។ 

ង្ក្សួរ សាថ ប័ន  ទារំ

អស ់

ង្កុ្មការងារទំ្នាក់្ទំ្នរសាធារណៈង្ត្វូបាន

បម្រកើត្ ម្ៅតាមង្ក្សួរ សាថ ប័ន 

    

២៣.៥.ដាក់្ឱ្យអនុវត្តយនតការម្ែើមបីបញ្ចប់ការចុោះ

បញ្ជ ីសារ ម្ពើភ័ណឌ ង្ទ្ពយសមបត្តិរែឋ និរ ម្ វើ

បចចុបបននភាពោង្បចំ ។ 

ង្ទ្ពយសមបត្តិរែឋ ង្បមូលបញ្ជសីារម្ពើភ័ណឌ ថ្ម ីទ្ទូារំង្បម្ទ្ស  សម្ង្មចបាន ៨៣% 
  

២៣.៥.១ ម្ វើបចចុបបននភាពបញ្ជសីារម្ពើភណឌ ង្ទ្ពយ

សមបត្តរិែឋ 

ង្ទ្ពយសមបត្តិរែឋ បញ្ជ ីសារម្ពើ ភ័ណឌ ឆ្ន ំម្ោល២០១៤ង្ក្សួរសាថ ប័ន 

និររារធានមី្ែត្ត-ង្កុ្រង្ត្ូវបានម្រៀបច ំ)៥០%( 

ការចុោះបញ្ជសីារម្ពើភណ័ឌ ង្ទ្ពយសមបត្តថិាន ក់្

ោត្ិ ថាន ក់្ម្ង្កាមោត្ិ និរនតី្ិបុរគលសា

ធារណៈ មានចនំនួ ៦១ ង្ក្សួរ សាថ ប័ន 

និររារធាន ីម្ែត្ត អនុវត្តបាន៣៥ 

ង្ក្សួរ សាថ ប័ន និររារធានី ម្ែត្ត 

អនវុត្តបាន ០៩ ង្ក្សួរសាថ ប័ន និរ

រារធានមី្ែត្តចំននួ ២៥ សម្ង្មច

បាន ១០០%។ 
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

ង្បផហល ៥៥%។ 

២៤. ការដាក់្ឱ្យអនុវត្តឧបក្រណ៍ និរយនតការ

ម្ែើមបីបម្រកើនការទ្ទួ្លែុសង្ត្ូវ និរ រណម្នយយ

ភាព ។ 

  ឧបក្រណ៍ យនតការ និរង្ក្បែណឌ រត្យិតុ្ត

សង្មាប់បម្រកើនការទ្ទ្លួែុសង្ត្ូវ និរ 

រណម្នយយភាពង្ត្ូវបានអនុវត្ត 

 សម្ង្មចបាន ៧៩% 
  

២៤.១.បម្រកើត្ឱ្យមានទ្ណឌ ក្មមសមង្សប ចំម្ញោះ

កំ្ហុសឆគរ ឬការង្រប់ង្ររ នធាន សាធារណៈ

មិនសមង្សប និរោម នង្បសិទ្ធភាព។ ទ្ណឌ ក្មម

ម្នោះង្ត្វូផចរម្ៅក្នរុចាប់ និរ ម្ វើការែសពវែាយ 

និរផណនំាឱ្យបានទ្លូំ ទ្លូាយ ។ 

ថ្វធកា ម្ោលការណ៍ផណនំាង្ត្ូវបានែសពវែាយែល់

ង្ក្សួរ សាថ ប័ន 

 សម្ង្មចបាន ៣០% 
  

២៤.១.១. ម្រៀបចំ និរដាក់្អនវុត្តបទ្បញ្ញជ នែទក្នរុ

ម្ៅង្រប់នាយក្ដាឋ ននិរអរគភាពម្ង្កាមឱ្វាទ្អរគ

នាយក្ដាឋ នរត្នាោរោត្ ិ

រត្នាោរោត្ ិ ដាក់្ឱ្យអនវុត្តបទ្បញ្ញជ នែទក្នរុោ រខាជ ប់ែជួនម្ៅ

ង្រប់នាយក្ដាឋ ននិរអរគភាពម្ង្កាមឱ្វាទ្អរគ

នាយក្ដាឋ នរត្នាោរោត្ ិ

បានែសពវែាយនិរដាក់្ឱ្យអនុវត្តបទ្បញ្ញជ

នែទក្នរុអរគនាយក្ដាឋ នរត្នាោរោត្ ិ

   

២៤.២.ម្រៀបចឱំ្យមានតារារបញ្ញជ ក់្អំពសីទិ្ធិ

អំណ្តចនិរភាពទ្ន់ភលនផ់ែលនឹរែតលរ់នូអរគភាព

ថ្វធកាផែលបានបំម្ពញលក្ខណៈវធនិចឆយ័ផែល

មានការឯក្ភាពសង្មាប់ង្បព័នធង្រប់ង្ររ នធាន

សាធារណៈែ៏ង្ត្ឹមង្ត្វូ ។ 

ថ្វធកា ម្ោលការណស៏ត ីពសីិទ្ធិអណំ្តចនិរការទ្ទួ្លែុស

ង្ត្ូវរបសអ់រគភាពថ្វធកាង្ត្ូវបាន ម្រៀបច ំ

 សម្ង្មចបាន ១០០% 
  

២៤.២.១.ម្រៀបចំម្ោលការណ/៍តារារសតពីីការ

កំ្ណត្ស់ិទ្ធិអណំ្តចនិរការទ្ទ្លួែុសង្ត្ូវរបស់

អរគភាពថ្វធកាននង្ក្សរួ-សាថ ប័ន 

ថ្វធកា ម្ោលការណ/៍តារារសត ីពកីារកំ្ណត្ស់ិទ្ធិអណំ្តច 

និរការទ្ទួ្លែុសង្ត្ូវរបស់អរគភាពថ្វធកានន

ង្ក្សួរ-សាថ ប័នង្ត្ូវបានម្រៀបច ំ

បានបញ្វូលក្នរុម្សៀវម្ៅម្ោលការណ៍នំា

សត ីពកីារអនុវត្តថ្វធកាក្មមវធ ីតាមង្បកាស

ម្លែ ១៩១១ សហវ.ង្បក្ ចុោះនថ្ៃទ្៣ី១ 

ផែ ន ូឆ្ន ំ២០១៤។ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

២៤.២.២. រចនាសមពន័ធនិរតារារអំពសីិទ្ធិ

អំណ្តចទ្ទួ្លែុសង្ត្ូវសង្មាប់ោការពិម្ង្ោោះ

ម្ោបល់ោមួយង្ក្សួរ-សាថ ប័ន 

ថ្វធកា រចនាសមពន័ធ និរតារារសិទ្ិ ធអំណ្តចសង្មាប់ការ

ពិម្ង្ោោះម្ោបលោ់មួយង្ក្សួរសាថ ប័នង្ត្ូវបាន

ម្រៀបង្ពារ 

បានពមិ្ង្ោោះម្ោបល់ោមួយង្ក្សួរ-សាថ

ប័នកាលពីផែកុ្មភៈឆ្ន ំ២០១៥ និរបាន

ែសពវែាយែល់ង្រប់មនទីរ រនំាញរារ

ធាន-ីម្ែត្ត។ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

២៤.២.៣. ពិនតិ្យឯក្សារសត ីពសីិទ្ធហិិរញ្ញវត្ថុ 

)ក្)អវីផែលង្ក្សួរម្សែឋកិ្ចច និរហិរញ្ញវត្ថ ុ  រក្ា

ទ្ុក្ និរ (ែ) អវីផែលអាចម្ែទររនូអរគភាព/ 

អនក្ង្រប់ង្ររថ្វធកា 

ថ្វធកា សិទ្ធិក្នរុការង្រប់ង្ររហិរញ្ញវត្ថ ុក្សហវ នរិអរគ

ភាពថ្វធកា   (ង្ក្សួរ-សាថ ប័ន) ង្ត្ូវបានម្រៀបចំ 

បានផក្សង្មួលនិរបញ្ចូលក្នរុម្សៀវម្ៅ

ម្ោលការណ៍ផណនំាសត ីពកីារម្រៀបច ំថ្វធកា

ក្មមវធ ី។ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

២៤.២.៤. ម្បាោះែាយម្ោលការណផ៍ណនំា សត ីពី

លក្ខណៈ វធនិចឆយ័ននការ ទ្ទួ្លបាននវូសវយ័ភាព

ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ង្ក្សួរ-សាថ ប័ន។ 

ថ្វធកា ម្បាោះែាយម្ោលការណ៍ផណនំាសតពីីលក្ខណៈ

 វធនិចឆយ័ននការទ្ទួ្លបាននូវសវ ័យភាពហិរញ្ញវត្ថុ

របស់ង្ក្សួរ-សាថ ប័ន។ 

បានែតលអ់ាណ្តប័ក្ម្ែទរសិទ្ធ ិម្ៅមនទីរ

រនំាញរារធាន-ីម្ែត្ត និរអរគភាពថ្វធកា

ម្ៅតាមង្ក្សួរ-សាថ ប័ន អនុវត្តថ្វធកាក្មម

 វធ ីទារំ១០។ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

២៤.៣.ម្ វើការង្ត្តួ្ពនិតិ្យម្ ើរវធញោង្បចំម្លើ

លទ្ធែលននការង្រប់ង្ររ នធានផែលសម្ង្មច

បានម្ដាយអរគភាពថ្វធកានីមួយៗ ម្ែើមបីម្ វើោ

មូលដាឋ ន ក្នរុការពង្រីក្ការែតល ់សិទ្ធអិណំ្តច 

និរភាពទ្នភ់លន់ ។ 

ថ្វធកា ការង្ត្តួ្ពនិតិ្យង្ត្ូវបានអនុវត្តង្បចំង្ត្មីាសនិរ

អនសុាសន៍ង្ត្ូវបានម្សន ើម្ ើរ 

 សម្ង្មចបាន ៨៥% 
  

២៤.៣.១. ម្ វើការង្ត្តួ្ពិនតិ្យោមួយង្ក្សរួ-សាថ

ប័ន ម្ដាយម្ង្បើង្បាស់បញ្ជសីត ីពកីារម្ង្ត្ៀមលក្ខណៈ

ោមុន ផែលសម្ង្មចបានម្ដាយអរគភាពថ្វធកា

នីមួយៗ ម្ែើមបីម្ វើោមូលដាឋ នក្នរុការពង្រីក្នន

ការង្រប់ង្ររថ្វធកា 

ថ្វធកា លទ្ធែលសម្ង្មចបានរបសអ់រគភាពថ្វធកាបាន

ពិនតិ្យនិរ វាយត្នមល 

- បានម្រៀបចំង្បកាសអនតរង្ក្សួរទ្ទួ្ល

សាគ ល់អរគភាពថ្វធកាននង្ក្សរួថ្វធកាក្មម

 វធ ីទារំ១០ ។ 

- បានម្ចញង្បកាសម្លែ  ៣៥៣ សហ

វ.ង្បក្ ចុោះនថ្ៃទ្០ី២ ផែម្មសា ឆ្ន ំ២០១៥ 

ពង្រីក្ការអនុវត្តអរគភាពថ្វធកាម្ៅ

ង្ក្សួរ-សាថ ប័នថ្មចីនំនួ ១៥ម្ទ្ៀត្ម្ៅឆ្ន ំ

២០១៦។ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

២៤.៣.២. តាមដានការអនុវត្តរបស់ង្ក្សួរ-សាថ

ប័ន ម្ែើមបីម្ វើការម្ែទរបផនថមរនូអំណ្តចននការ

ង្រប់ង្ររហិរញ្ញវត្ថថុ្មី។   

ថ្វធកា តាមដានការអនុវត្តអរគភាពថ្វធកាម្ែើមបីម្ែទរ

អំណ្តចង្ត្ូវបានកំ្ណត្់ និរវាយត្នមល 

បានពនិតិ្យការែតលស់ិទ្ធិអណំ្តច នរិភាព

ទ្ន់ភលន់បផនថមរនូអរគភាពថ្វធកាននង្ក្សរួ

ថ្វធកាក្មមវធ ី ក្នរុការម្ វើនយិត័្ក្មមឥណ

ទានថ្វធកានែទក្នរុរំពកូ្ ននក្មមវធ ីផត្មួយ។ 

សម្ង្មចបាន ៧០% ម្ ៀបនឹរសចូ

នាក្រ 

  

២៤.៤.ដាក់្ឱ្យអនុវត្តនូវរបាយការណអ៍នវុត្ត

ថ្វធកាង្បចំង្ត្មីាសផែលបញ្ញជ ក់្អំពកីារងារផែល

បានបំម្ពញម្ ៀបនឹរម្ោលម្ៅលទ្ធែលទ្ទួ្ល

បានការយតឺ្ោ វ និរវធធានការ ម្ដាោះង្សាយ ៖ 

ពីង្ក្សួរ-សាថ ប័ន មក្ ក្សហវ និរម្ៅនែទក្នរុ

ង្ក្សួរ-សាថ ប័ន ពីអរគភាពថ្វធការហតូ្ ែលថ់ាន ក់្

ែឹក្នំា ។ 

ថ្វធកា 

រត្នាោរោត្ ិ

រង្មូរបាយការណ៏ង្ត្ូវបានពនិតិ្យ  សម្ង្មចបាន ១០០% 
  

២៤.៤.១. បូក្សរុបរបាយការណ៍ចំណូល-

ចំណ្តយពាក់្ក្ណ្តត លឆ្ន ំ 

ថ្វធកា របាយការណច៍ំណូល-ចំណ្តយ ពាក់្ក្ណ្តត លឆ្ន ំ

ង្ត្ូវបានម្រៀបច ំរួចរាល ់

របាយការណច៍ំណូល-ចំណ្តយ ៦ផែម្ែើម

ឆ្ន ំបានម្រៀបចំរួចរាល ់

សម្ង្មចបាន ១០០%   
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

 

២៤.៤.២. ម្រៀបចតំារារត្លុយភាពននការអនវុត្ត

ថ្វធកា 

ថ្វធកា តាររារត្លុយភាពននការអនុវត្តថ្វធកាង្ត្ូវបាន

ម្រៀបចរួំចរាល ់

បានម្រៀបចតំារារត្លុយភាព ននការអនវុត្ត

ថ្វធកាពាក់្ក្ណ្តត លឆ្ន ំ និរ បា នស់ាម នឆ្ន ំ

២០១៥ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

២៤.៤.៣. ម្ វើរបាយការណត៍ាមទ្ង្មរថ់្មីផែល

មានភាពង្រប់ង្រុរម្ង្ោយ 

ថ្វធកា ទ្ង្មរ់របាយការណថ៍្មីង្ត្ូវបាន អនវុត្ត បានម្ វើរបាយការណត៍ាមទ្ង្មរ់ថ្មី ផែល  

IMF ទ្ទួ្លសាគ ល ់

សម្ង្មចបាន ១០០%   

២៥.ពង្រឹរនិរបម្រកើនភាពង្រប់ង្រុរម្ង្ោយនរិស

មាហរណក្មម ថ្វធកា ។ 

  ម្ោលការណ៍ យនតការ  នតិ្ិវធ ី និរ ង្ក្បែណឌ

រត្ិ យតុ្តសង្មាប់ធានា សរគត្ភិាព និរ ភាពង្រប់

ង្រុរម្ង្ោ យង្ត្ូវបានអនុវត្ត 

 សម្ង្មចបាន ៩៩% 
  

២៥.១.ម្រៀបចំម្ោលនម្ោបាយសង្មាប់ម្ វើ សមា

ហរណក្មមថ្វធកា ។បនតផក្លមអការម្ វើសមាហរណ

ក្មមថ្វធកាចរនត និរមូល ន តាមរយៈការបនតអនុ

វត្តង្ក្បែ័ណឌ ចំណ្តយ រយៈម្ពលម យម )MTEF(  

ផែនការ យុទ្ធសាស្រសតថ្វធកា )BSP( និរថ្វធកាតាម 

ក្មមវធ ី )BP( ។ ឆលុោះបញ្ញច រំទិ្ែឋភាពការកាត្់ 

បនថយភាពង្កី្ង្ក្ និរផយនឌ្័រម្ៅក្នរុ ម្ោល

ការណ៍ផណនំាសតពីីផែនការយុទ្ធសាស្រសតថ្វធកា និរ

ថ្វធកាតាមក្មមវធ ី ។ 

ថ្វធកា - ម្ោលការណ៏ផណនំាអំពកីារម្រៀបចBំSP និរ

លក្ខណៈវធនិចឆយ័សង្មាប់វធ ិសាស្រសតចត្ថ់ាន ក់្ម្លើ

ការម្រៀបចBំSPង្ត្ូវបានពនិតិ្យនិរផក្សង្មួល 

- ចាប់ អនុង្កិ្ត្នរិបទ្ បញ្ញត្តិម្ែសរៗង្ត្វូបាន

ម្ វើបចចុបបននភាព 

 

 សម្ង្មចបាន ៩៧% 
  

២៥.១.១.ការម្ វើបចចុបបននភាពម្លើ ម្ោលការណ៍

ផណនំាសត ីព ី BSP  

ថ្វធកា ម្ោលការណ៍ផណនំាង្ត្ូវបានម្ វើបចចុបបននភាព បាន និរកំ្ពុរផក្លមអម្ោលការណ៍

ផណនំា 

សម្ង្មចបានង្បមាណ ៩០% 

 

សមាព  ម្ពលម្វលា ម្ោលការណ៍ផណនំានឹរង្ត្ូវបានម្ វើ

បចចុបបននភាពទារំង្សុរ ម្ៅម្ែើមង្ត្ី

មាសទ្៣ី 

២៥.១.២ ង្ត្តួ្ពនិតិ្យម្ ើរវធញ នរិម្ វើការផក្

សង្មួលង្បចំឆ្ន ំ ម្លើលក្ខណៈ វធនិចឆយ័សង្មាប់ 

វាយត្នំល ដាក់្ពនិទុនិរវធ ីសាស្រសតចត្ថ់ាន ក់្ម្លើ 

ការម្រៀបច ំ BSP ង្បសនិម្បើចំបាច ់

ថ្វធកា លក្ខណៈវធនិចឆយ័សង្មាប់វាយត្នមលដាក់្ពនិទុ និរ

 វធ ីសាស្រសតចត្ថ់ាន ក់្ម្លើការម្រៀបច ំBSPង្ត្ូវបាន

ផក្សង្មួល 

បានពនិតិ្យផត្មិនទាន់ង្ត្ូវការការផក្លមអ សម្ង្មចបាន ១០០%   

២៥.១.៣. ម្ វើបចចុបបននភាពចាប់ អនុង្កឹ្ត្យ និរ

បទ្បបញ្ញត្តិម្ែើមបផីក្លមអ  BSP ម្ពលមានការ

ចំបាច ់

ថ្វធកា ចាប់ អនុង្កឹ្ត្យ និរបទ្បញ្ញត្ត ិម្ែើមបីផក្លមអ  

BSPង្ត្ូវបានសិក្ា 

បានពនិតិ្យផត្មិនទាន់ង្ត្ូវការការផក្លមអ សម្ង្មចបាន ១០០%  ង្ត្ូវមានការចរអលុបងាា ញពថីាន ក់្

ែឹក្នំា 

២៥.២.បនតបញ្ចូលចំណូលចណំ្តយផែលម្ៅ ថ្វធកា សារាចរសត ីពីផែនការយុទ្ធសាស្រសតថ្វធកាម្ែើមបីម្ វើស  សម្ង្មចបាន ១០០% 
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ម្ង្ៅបរធបថ្ថ្វធកាម្ៅក្នរុថ្វធកាង្បចំឆ្ន ំរួមទារំការ

បម្រកើនោបម្ណត ើរៗនវូការបញ្ចូលមូល និ ិពីនែរូ

អភិវឌ្ឍន៍ម្ៅក្នរុថ្វធកាង្បចំឆ្ន ំ ។ 

មាហរណក្មមថ្វធកា រវារថ្វធកាចរនត ថ្វធកាមូល

 ន និរសហង្ោសធារណៈង្ត្ូវបានែសពវែាយ 

២៥.២.១. ផក្លមអពនិតិ្យម្ ើរវធញសារាចរសត ីព ី

BSP 

ថ្វធកា សារាចរ ែ.យ.ថ្ ង្ត្ូវបាន ែសពវែាយ បានផក្លមអសារាចរម្ដាយបានបញ្ចូល

ង្រឹោះសាថ នសាធារណៈរែឋបាល ក្នរុសារាចរ

ម្ែើមបីឲ្យថ្វធកាកានផ់ត្ម្ពញម្លញ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

២៦.ពង្រឹរការងារសវនក្មមនែទក្នរុ និរ អ ិការ

កិ្ចច ។ 

  របាយការណស៍ត ីពសី័ក្តិសិទ្ធភិាព និរ ង្បសទិ្ធភាព

នន ង្បពន័ធ និរយនតការ ង្ត្តួ្ពនិតិ្យនែទក្នរុ ោមួយ

នឹរអនសុាសនផ៍ក្លមអ 

 សម្ង្មចបាន ៩០% 
  

២៦.១.ែំម្ណើរការម្ពញម្លញអរគភាពសវនក្មម

នែទក្នរុម្ៅង្រប់ង្ក្សួរ-សាថ ប័ន ។ 

សវនក្មមនែទក្នរុ   សម្ង្មចបាន ៩៦% 
  

២៦.១.១ ពង្រឹរមុែងារសវនក្មមនែទក្នរុ តាម  

ង្ក្សួរ សាថ ប័ន 

សវនក្មមនែទក្នរុ ែតល់ឯក្សារ ង្បឹក្ានិរត្ង្មូវការ នានារនូសវន

ក្មមនែទក្នរុនន ង្ក្សួរ សាថ ប័ន ៥ ម្ោលម្ៅ 

ែតល់ង្បឹក្ា និរឯក្សារនានារនូនាយក្

ដាឋ នសវនក្មមនែទក្នរុរបស់ង្ក្សួរ សាថ ប័ន

សម្ង្មចបាន ៥ ម្ោលម្ៅ៖ 

១. ង្ក្សួរមុែងារសាធារណៈ (ែតលក់ារ

ផណនំា សត ីពី ការអនុវត្តសវនក្មមនែទក្នរុ 

និរ បានែតល់ទ្ង្មរ់ឯក្សាររំរូមួយចនំនួ 

ែូចោៈ  រំរូសំម្ណើសុំង្បាក់្ម្បសក្ក្មម  

សំម្ណើសុំបុម្រង្បទានង្បាក់្ម្បសក្ក្មម 

កាល វធភារចុោះម្ វើសវនក្មម សំម្ណើសុឯំក្

សារ ផែនការង្ត្តួ្ ពិនតិ្យង្កុ្ម ផែនទ្ី

ែំម្ណើរការ និរក្មមវធ ីសវនក្មម)  

២. ង្ក្សួរមហានែទ (ែតល់ឯក្សារមួយ

ចនំនួែូចោ៖ បទ្បញ្ញជ ម្លែ ០៤ បប 

ចុោះនថ្ៃទ្១ី៥ ផែវធចឆកិា ឆ្ន ំ២០០៦, ង្បកាស

ផណនំាម្លែ ៩៣៦ សហវ ចុោះនថ្ៃទ្ី០៨ 

ផែវធចឆកិា ឆ្ន ំ២០១១, សារាចរផណនំា

ម្លែ ០១២ សហវ ចុោះនថ្ៃទ្២ី៤ ផែវធចឆកិា 

ឆ្ន ំ២០១១) 

៣. ង្ក្សួរយតុ្តិ ម៌  (ឯក្សារសតពីីការ

សម្ង្មចបាន ៨០%   
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អនវុត្តសវនក្មមោក់្ផសតរ) 

៤. ង្ក្សួរឧសាហក្មម និរសិបបក្មម 

(ឯក្សារសត ីពកីារង្រប់ង្ររង្ទ្ពយសមបត្តិ

រែឋ និររំរូរបាយការណ)៍ 

៥. រណៈក្មាម  ិការមូលប័ង្ត្ក្មពោ (ែត

លឯ់ក្សារនានាមួយចនំនួ, វឌ្ឍនភាព

សម្ង្មចបាន ៣០%) 

២៦.១.២ ពនិតិ្យ នរិតាមដានម្លើង្បសិទ្ធភាពនន

ការអនុវត្តសវនក្មម នែទក្នរុ តាមង្ក្សួរ សាថ ប័ន 

សវនក្មមនែទក្នរុ ៨ ង្ក្សួរសាថ ប័ន ង្ត្ូវបានពិនតិ្យង្បសិទ្ធភាព

ការងារអនុវត្តសវនក្មមនែតក្នរុ 

ពិនតិ្យង្បសិទ្ធភាព ននការអនុវត្តសវនក្មម

នែទក្នរុរនូង្ក្សួរសាថ ប័ន៖ 

១. បានបញ្ជូនម្ៅែុទ្ទកាល័យក្សហវ.នូវ

លិែិត្ម្សន ើសុំម្ៅឯក្ឧត្ដមរែឋមស្រនតី ក្សហវ 

ម្ែើមបីឱ្យង្កុ្មសវនក្រនែទក្នរុចុោះសិក្ា

ផសវរយល់ អពំីវឌ្ឍនភាពនិរង្បសិទ្ធភាព

ននមុែងារសវនក្មមនែទក្នរុ ម្ៅតាម

ង្ក្សួរ សាថ ប័ន និរសហង្ោសសាធារ

ណៈ  

២. ទ្ីសតកីាររណៈរែឋមស្រនតី (សននដិាឋ ន៖ 

ង្បសិទ្ធភាពននការអនុវត្តសវនក្មមរបស់

នាយក្ដាឋ នសវនក្មមនែទក្នរុននទ្ីសត ីការរ

ណៈរែឋមស្រនតែិីត្ម្ៅរក្ការម្ោរតាមនតី្ិវធ ី 

និរសតរដ់ារក្នរុក្ង្មិត្ម្លើសព៨ី០%) 

៣. នង្បសនីយក្មពុោ (ពិនតិ្យង្បសិទ្ធភាព

ការអនុវត្តសវនក្មម) 

សម្ង្មចបាន ៥០%   

២៦.១.៣ បម្រកើត្  Database ម្ែើមបីង្រប់ង្ររ

លិែិត្បទ្ដាឋ នរត្យិតុ្តិ និរសថ តិ្ ិ ទ្ិនន័យនានា

ផែលបម្ង្មើែល់មុែងារសវនក្មម 

សវនក្មមនែទក្នរុ ង្បមូលលិែិត្បទ្ដាឋ នបញ្ចូល Databaseនិរ 

Box cloud ោ រម្ហាច ២០ លិែិត្ 

បានបញ្ចូលលិែិត្បទ្ដាឋ នចនំនួ ៣១ 

ចាប់ម្ៅក្នរុ Database រួមមានៈ 

១. ផែមក្រា ឆ្ន ំ ២០១៥ ចនំនួ ១២ ចាប់ 

២. ផែកុ្មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៥ ចំននួ ៨ ចាប់ 

៣. ផែមីនា ឆ្ន ំ ២០១៥ ចំននួ ១១ ចាប់ 

សម្ង្មចបាន ១៥០%   

២៦.១.៤ ចរង្ក្រម្សៀវម្ៅរនំាញសវនក្មម 

សង្មាប់ពង្រឹរបផនថមែលមុ់ែងារសវនក្មម 

សវនក្មមនែទក្នរុ ចរង្ក្រម្សៀវម្ៅម្ចញព ីE-book ឲ្យបាន ៣ 

ក្ាល ម្ែសរោន  

ទាញយក្ម្សៀវម្ៅម្ចញពី E-book បាន 

៣ក្ាល៖ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   
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១. Risk Management for IT 

Projects 

២. Windows Small Business 

Server 2011 

៣. Maximum Security: A Hacker's 

Guide to Protecting Your Internet 

Site and Network 

២៦.១.៥ បម្រកើត្ម្សៀវម្ៅផណនំានតី្ិវធ ីសវនក្មម សវនក្មមនែទក្នរុ ពិនតិ្យនិរផក្លមអឲ្យបាន ៣០% ពិនតិ្យ និរផក្សង្មួលម្ ើរវធញម្លើអត្តបទ្

នតី្ិវធ ីសវនក្មមនែទក្នរុសម្ង្មចបាន ៤ 

រំពូក្ម្លើ ១៥ រំពូក្ ម្សម ើនឹរ ៣០%៖ 

- រំពូក្ទ្ ី១២ “ការម្ វើផែនការនិរការ

ម្រៀបចំកិ្ចចង្បរុំ”ង្ត្វូបានបញ្ចប់ទារំ ៤

ចំណចុ  

- រំពូក្ទ្ ី១៣“ការម្រៀបចសំនលឹក្ការងារ 

សុវត្ថភិាពនិរការង្ត្តួ្ពនិតិ្យ” បញ្ចប់ទារំ 

៨ ចំណចុ   

- រំពូក្ទ្ ី១៤ “ក្មមវធ ី និរការបណតុ ោះប

ណ្តត លត្ង្មរ់ទិ្សសវនក្រ និរការវាយ

ត្នមលសមត្ថភាពការងារ” ង្ត្ូវបានបញ្ចប់

ទារំ ៩ ចណំចុ 

- រំពូក្ទ្ ី១៥ “ការធានារុណភាពសវន

ក្មមនែទក្នរុ” ង្ត្វូបានបញ្ចប់ ទារំ ៩ 

ចំណចុ ។ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

២៦.២.ផក្លមអយនតការម្ែើមបធីានាការម្ឆលើយត្ប

ង្បក្បម្ដាយង្បសិទ្ធភាព ម្ៅនឹរលទ្ធែលសវន

ក្មម និរ អ ិការកិ្ចចម្ៅតាមបណ្តត  អរគភាពថ្វធកា 

។ 

សវនក្មមនែទក្នរុ និរ 

អោគ  កិារដាឋ ន 

មានផែនការ និរយនតការរួមសង្មាប់តាមដាន 
និរវាយត្នមលការអនុវត្តម្ៅតាមង្ក្សួរសាថ ប័ន

ផែលទ្ទួ្លបានអនសុាសនន៍រិការម្ឆលើយត្បរាល់

បញ្ញា  

 សម្ង្មចបាន ៨៦% 
  

២៦.២.១.ម្រៀបចនំិរអនុវត្តផែនការសក្មមភាពនន

ការអនវុត្តតាមអនសុាសន៍ របស់អាោញ  រសវន

ក្មមោត្ ិ

រត្នាោរោត្ ិ ឯក្សាររត្ិយតុ្តមិ្ែសរៗង្ត្ូវបានផណនំាបផនថម ឬ 

Updated នរិ រំរុញឲ្យមានការអនុវត្តោ រត្ឹរ

 រងរ 

- បានចុោះពនិតិ្យការងារ និរែតលក់ារ

ផណនំាអពំីក្ំហសុឆគរផែលម្ក្ើត្មាន និរ

ការផក្លមអតាមអនសុាសន៍របសស់វនក្មម

-បានបនតតាមដានការអនុវត្តការងារ 

និរែសពវែាយពីឯក្សាររត្ិយតុ្តិម្ែស

រៗ ម្ៅតាមបណ្តត រត្នាោររារធាន ី

 - ម្សន ើែល់រត្នាោរម្ែត្ត ផសវរយល់

ពីឯក្សារ រត្យិតុ្តិម្ែសរៗឱ្យបាន

ចាសល់ាស ់
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

នែទក្នរុ និរ អ កិារកិ្ចច ែល់រត្នាោ

រម្ែត្តបាត្់ែំបរ ម្ែត្តនប លនិ ម្ែត្តកំ្ពរ់ 

ឆ្ន ំរ ម្ែត្តម្ពា សិាត្ ់ម្ែត្តនង្ពផវរ ម្ែត្ត 

និរម្ែត្តង្ពោះវធហារ 

- ឯក្សាររត្ិយតុ្តមួយចនំនួ )ែូចោ៖ 

ង្បកាស សារាចរ ម្សចក្តផីណនំា...( ង្ត្ូវ

បានផណនំា និររំរុញឱ្យមានការអនុវត្ត

ោ រខាជ ប់ែជួនែលរ់ត្នាោរម្ែត្តបាត្់

ែំបរ ម្ែត្តនប លនិ ម្ែត្តកំ្ពរឆ់្ន ំរ ម្ែត្ត

ម្ពា សិាត្់ ម្ែត្តនង្ពផវរ និរ ម្ែត្តង្ពោះ

 វធហារ 

ម្ែត្ត   

 

២៦.២.២ ពង្រឹរកិ្ចចែំម្ណើរការ និរង្បត្បិត្តិការ

របស់សវនដាឋ នង្បក្បម្ដាយង្បសិទ្ធភាពង្សប

តាមនតី្ិវធវធ ីសវនក្មមតាមរយៈការអនុវត្តអនុ

សាសនស៍វនក្មម 

សវនក្មមនែទក្នរុ សវនដាឋ ន ៨ ម្ោលម្ៅង្ត្ូវបានរង្មុញនរិផក្

លមអតាមអនសុា សនស៍វនក្រម្ដាយម្ង្បើយនតការ

ចុោះ ពិនតិ្យតាមដាន លិែិត្រង្មុញរបស់ ក្សហវ 

ឬកិ្ចចង្បរុ ំ

ចុោះតាមដានការអនុវត្តអនសុាសនស៍វន

ក្មម តាមយនតការម្ែសរៗ ចនំនួ ១២ 

ម្ោលម្ៅ រួមមាន៖ 

ក្.ចុោះតាមដានការអនវុត្តអនសុាសន៍

ការធយបរធម្ចឆទ្ ២០១៣ (៩ម្ោលម្ៅ) 

ម្ៅ៖ 

- ម្ែត្តកំ្ពត្ ៤អរគភាព (មនទីរសហវ រត្

នាោរ ពនធដារនិររយ) 

- ម្ែត្តម្សៀមរាប ៤អរគភាព (មនទីរសហវ 

រត្នាោរ ពនធដារនិររយ) 

- ម្ែត្តនង្ពផវរ ៤អរគភាព (មនទីរសហវ រត្

នាោរ ពនធដារនិររយ) 

- ម្ែត្តម្កាោះកុ្រ ៤អរគភាព (មនទីរសហវ 

រត្នាោរ ពនធដារនិររយ) 

- ម្ែត្តកំ្ពរ់ ំ ៤អរគភាព (មនទីរសហវ រត្

នាោរ ពនធដារនិររយ) 

- ម្ែត្តង្ពោះសហីន ុ៤អរគភាព(មនទីរសហវ 

រត្នាោរ ពនធដារនិររយ) 

- ម្ែត្តត្បូរឃមុ  ំ៤អរគភាព (មនទីរសហវ រត្

សម្ង្មចបាន ១៥០%   
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

នាោរ ពនធដារនិររយ) 

- ម្ែត្តកំ្ពរ់ចម ៤អរគភាព (មនទីរសហវ 

រត្នាោរ ពនធដារនិររយ) 

- ម្ែត្តក្ណ្តត ល ៤អរគភាព (មនទីរសហវ 

រត្នាោរ ពនធដារនិររយ) 

ែ. យនតការលិែិត្រង្មុញ (២ម្ោលម្ៅ) 

(១) ម្ចញលិែិត្រំរុញម្លែ៤៥២៤ សហ

វ.អសក្ ចុោះនថ្ៃទ្ ី២៤ ផែមិថ្ុនា ឆ្ន ំ

២០១៥  របស់ ក្សហវ សត ីពកីារអនុវត្ត

អនសុាសនស៍វនក្មមម្ៅអោគ  កិារដាឋ ន 

(២) ម្ចញលិែិត្រំរុញម្លែ ២១៨២ 

សហវ.អសក្ ចុោះនថ្ៃទ្ ី៣១ ផែមីនា ឆ្ន ំ

២០១៥ របស់ ក្សហវ សត ីពកីារអនុវត្ត

អនសុាសនស៍វនក្មមម្ៅអរគនាយក្ដាឋ ន

ម្ោលនម្ោបាយម្សែឋកិ្ចច 

រ.ចុោះតាមដានការអនុវត្តសតរដ់ារម្សវា

សាធារណៈង្បចំង្ត្មីាសទ្ ី២ឆ្ន ំ ២០១៥ 

(១ ម្ោលម្ៅ សម្ង្មចបាន ៨០%) ៖ 

អរគម្លខា ិការដាឋ ននន ក្សហវ អរគ

នាយក្ដាឋ នរយ និររដាឋ ក្រក្មពុោ អរគ

នាយក្ដាឋ នថ្វធកា អរគនាយក្ដាឋ នរត្

នាោរោត្ិ និរអរគនាយក្ ដាឋ នឧសាហ

ក្មមហិរញ្ញវត្ថុ អរគនាយក្ដាឋ នពនធដារ អរគ

នាយក្ដាឋ នហិរញ្ញវត្ថមូុលដាឋ នថាន ក់្ម្ង្កាម

ោត្ិ អរគនាយក្ដាឋ នលទ្ធក្មមសាធារណៈ 

និរអរគនាយក្ង្ទ្ពយសមបត្ិត និរចណូំល

មិនផមនសារម្ពើពនអ(កំ្ពុរម្រៀបចសំរុបម្ស

ចក្តីង្ពារ វឌ្ឍនភាពសម្ង្មច បាន៨០%) 

២៦.២.៣ ពង្រឹរង្បសិទ្ធភាពននកិ្ចចង្បត្បិត្តិការ

របស់សវនដាឋ នតាមរយៈការអនុវត្តអនសុាសន៍

សវនក្មមនែទក្នរុ សវនដាឋ ន ៣ ម្ោលម្ៅង្ត្ូវបានពិនតិ្យនរិតាម

ដានការអនវុត្តននអនសុាសនរ៍បស ់NAA 

ការតាមដានអនសុាសន៍របស ់ NAA 

សម្ង្មចបាន ៣ម្ោលម្ៅ ៖ 

សម្ង្មចបាន ៩០% 
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សវនក្មមផែលម្លើក្ម្ ើរម្ដាយអាោញ  រសវនក្មម

ោត្ ិ(NAA) 

(១) បញ្ជូនលិែិត្ម្លែ0៤៥ អសក្ ចុោះ

នថ្ៃ២១/០៤/ ២០១៥ របស់អរគនាយក្

ដាឋ នសវនក្មមនែទក្នរុភាជ ប់ោមួយតារារ

តាមដានការផក្លមអតាមអនសុាសន៍របស ់ 

NAA ម្លើចាប់ទូ្ទាត្ថ់្វធកាឆ្ន ំ  ២០១៣ 

ម្ៅអរគនាយក្ដាឋ ននន ក្សហវ ចនំនួ០៦  

ម្ែើមបីម្សន ើសុឱំ្យបំម្ពញតារារការផក្លមអ 

រួមមាន ៖ អរគម្លខា ិការ ក្សហវ អរគ

នាយក្ដាឋ នរត្នាោរោត្ិ ,អរគនាយក្

ដាឋ នរយនិររដាឋ ក្រក្មពុោ , អរគនាយក្

ដាឋ នថ្វធកា , អរគនាយក្ដាឋ នរែឋបាលថាន ក់្

ម្ង្កាមោត្ ិនិរអរគនាយក្ដាឋ នង្ទ្ពយ

សមបត្តិរែឋនិរចំណូលមិនផមនសារម្ពើពនធ 

និរបនាទ ប់មក្ បានទ្ទួ្លការម្ឆលើយត្បម្លើ

ចាប់ទូ្ទាត្ថ់្វធកាឆ្ន ំ២០១៣ ពីអរគ

នាយក្ដាឋ នរត្នាោរោត្ិ ,អរគនាយក្

ដាឋ នរយនិររដាឋ ក្រក្មពុោ , អរគនាយក្

ដាឋ នថ្វធកា ,អរគម្លខា កិារដាឋ ន និរអរគ

នាយក្ដាឋ នង្ទ្ពយសមបត្តិរែឋនិរចំណូល

មិនផមនសារម្ពើពនធ  ។ 

(២) បញ្ជូនលិែិត្ម្លែ៣៤៦៣ អសក្ 

ចុោះនថ្ៃ២១/០៥/ ២០១៥ របសក់្សហវ 

ម្ៅ អរគនាយក្ដាឋ នរត្នាោរោត្ិ ,អរគ

នាយក្ដាឋ នលទ្ធក្មមសាធារណៈ , អរគ

នាយក្ដាឋ នថ្វធកា និរអរគនាយក្ដាឋ ន

ង្ទ្ពយសមបត្តិរែឋនិរចំណូលមិនផមន

សារម្ពើពនធសត ពីីអនសុាសន៍របស ់NAA 

ផែលបានម្ វើសវនក្មមម្ៅង្ក្សួរពត័្ម៌ាន 

(មិនទានម់្ឆលើយត្ប)។ 

(៣) បូក្សរុបលទ្ធែលននការអនុវត្តតាម
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

អនសុាសន៍របស ់ NAA ម្លើចាប់សដ ពីី

ការទូ្ទាត្ថ់្វធកាទូ្ម្ៅរបស់ រែឋសង្មាប់ការ

ង្រប់ង្ររឆ្ន ំ ២០១៣ ផែលអរគនាយក្

ដាឋ ននានាននក្សហវ បានម្ឆលើយត្បនិរម្ែ ញើ

មក្ GDIA ម្ែើមបីរាយការណ៍រនូឯក្ឧត្តម

រែឋមស្រនតី ក្សហវ ។ 

២៦.២.៤ បម្រកើត្ ង្រប់ង្ររ ង្បអប់សំបុង្ត្សវន

ក្មម និរម្ដាោះង្សាយរាលព់ាក្យបណត ឹរទ្ទួ្លបាន 

សវនក្មមនែទក្នរុ ទ្ទួ្លពាក្យបណត ឹរនិរម្ដាោះង្សាយឲ្យបាន ៦០% ទ្ទួ្លពាក្បណត ឹរ២ ក្រណីនិរម្ដាោះ

ង្សាយសម្ង្មចបាន ២ ក្រណី៖ 

(១) ក្រណីម្មពនធដារែណឌ ចកំារមនររ

ការរធោះរនថ់ាកឹ្បម្ក្រង្បាក់្រងាវ នម់្លើក្ទ្ឹក្

ចតិ្ត (បានម្ វើកំ្ណត្់បងាា ញរនូឯក្ឧត្តម

រែឋមស្រនតី) 

(២) ក្រណពីាក្យបណត ឹរអពំីការបនតយក្

ម្សវាម្ង្ៅម្ៅអរគនាយក្ដាឋ នរយនិររដាឋ

ក្រក្មពុោ ពិម្សសម្ៅការធោល័យង្ត្តួ្

ពិនតិ្យ និរបម្ចចក្ម្ទ្ស (បានម្ វើកំ្ណត្់

បងាា ញរនូឯក្ឧត្តមរែឋមស្រនត)ី 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

២៦.២.៥ ពង្រឹរការង្រប់ង្ររ និរអភិវឌ្ឍន ៍ម្រ

ហទ្ំព័ររបស់  GDIA 

សវនក្មមនែទក្នរុ ម្ វើបចចុបបននភាពមាត្កិាម្រហទ្ំព័រឲ្យបាន១០០%

និរបញ្ចូលពត័្ម៌ានទ្ិននន័យថ្មីៗពាក់្ពន័ធនរឹសវន

ក្មមនែទក្នរុឲ្យបាន ១០០% 

បានបញ្ចូលឯក្សារមួយចនំនួម្ៅក្នរុម្រ

ហទ្ំព័ររបស ់GDIA ៖ 

- តារារសមមភាពការងារសវនក្មម ពឆី្ន ំ

២០១០ ែល២់០១៣ 

- បញ្ចូលអភិង្ក្មការងារទារំ ៤ របស់

ឯឧ រែឋមស្រនត ីក្សហវ 

- បញ្ចូលរូបថ្ត្វរគបណតុ ោះបណ្តត លសត ីពី

ការអនុវត្តសវនក្មមនែទក្នរុ 

- បញ្ចូលរបាយការណ៍ម្លែ ៣៧៩០ ចុោះ

នថ្ៃទ្០ី២/០៦/២០១៥សត ីពកីារសក្មមភាព

ការងាររបស់រសហវ 

- បញ្ចូលរបាយការណ៍ម្លែ ០១០ ចុោះនថ្ៃ

ទី្២៨/០៥/២០១៥ សត ីពកីារម្ង្បើង្បាស់រថ្

សម្ង្មចបាន ១០០%   
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

យនតម្លែរែឋ 

- បញ្ចូលម្សចក្តរីនូែំណឹរម្លែ០១៥ 

ចុោះនថ្ៃទ្២ី៣/០៣/២០១៥សត ីពីការលុប

បំបាត្់មស្រនតីម្ខាម ច ។ 

២៦.២.៦ បម្រកើត្ និរអភិវឌ្ឍនង៍្បព័នធបណ្តត ញ

ង្រប់ង្ររទ្ិននន័យ  )Computer server( របស់  

GDIA 

សវនក្មមនែទក្នរុ បនតត្ម្មលើរង្បពន័ធបណ្តត ញ)Computer server( 

និរភាជ ប់ទ្ំនាក់្ទ្នំរ Servers ឲ្យបាន៥០% 

ង្បព័នធបណ្តត ញ Computer serverង្ត្ូវ

បានម្រៀបចតំ្ម្មលើរម្ៅនែទក្នរុ   GDIA 

សម្ង្មចបាន ៥០% ម្លើការងារទារំអស ់

សម្ង្មចបាន ១០០%   

២៦.២.៧ បម្រកើត្និរដាក់្ឲ្យអនវុត្តយនតការម្ វើ

អ ិការកិ្ចចហិរញ្ញវត្ថមុ្លើការង្រប់ង្ររចណំ្តយ

សាច់ង្បាក់្លទ្ឋក្មមង្ទ្ពយសមបត្តិរែឋសននិ ឃិ្ល រំ

និរការង្រប់ង្ររការង្បមូលចំណូលមិនផមន

សារម្ពើពនឋម្ៅរែឋបាលថាន ក់្ោត្ិ និរថាន ក់្ម្ង្កាម

ោត្ិ ។ 

អោគ  កិារដាឋ ន -លទ្ធក្មមសាធារណៈម្ៅថាន ក់្ោត្ ិ 

 

-លទ្ធក្មមសាធារណៈម្ៅថាន ក់្ម្ង្កាមោត្ ិ

-បានបញ្ចប់យនតការចំណូល-ចំណ្តយ

ថ្វធកាម្ៅថាន ក់្ោត្ ិ

-ង្បមូលនិរចរង្ក្រែលឹមសារ ម្រៀបចមំ្សច

ក្តីង្ពារយនតការ 

-លទ្ធែលសម្ង្មចបានតាម 

សូចនាក្រឆមាសទ្១ី ឆ្ន ំ២០១៥ 

-សម្ង្មចបានយតឺ្ោរសូចនាក្រ

ឆមាសទ្១ីឆ្ន ំ២០១៥ បានកំ្ណត្ ់
  

២៦.២.៨ បម្រកើត្និរដាក់្ឲ្យអនវុត្តយនតការម្ វើ

អ ិការកិ្ចចហិរញ្ញវត្ថមុ្ៅសាថ ប័នឯក្រន (ង្កុ្ម

ហ នុសហង្ោសអរគការសមារមនិរង្រឹោះសាថ នមី

ង្កូ្ហិរញ្ញវត្ថ.ុ..) 

អោគ  កិារដាឋ ន យនតការម្ វើអ ិការកិ្ចចហិរញ្ញវត្ថមុ្ៅង្កុ្មហ នុ បានបញ្ចប់យនតការម្ វើអ កិារកិ្ចចហិរម្ៅ

សហង្ោស 

សម្ង្មចបានតាមសចូនាក្រ 

ឆមាសទ្១ីឆ្ន ំ២០១៥ 
  

២៦.២.៩ ម្រៀបចំង្បកាសសត ីពីង្ក្មសលី ៌មវធោជ រី

វៈអ ិការកិ្ចចហិរញ្ញវត្ថុ។ 

អោគ  កិារដាឋ ន បផនថមធាត្ចុលូ និរផក្សង្មួល សមិទ្ធក្មមសម្ង្មចបាន ៩/១០ 

)ទ្នំាក់្ទ្នំរោមួយម្លខា ិការដាឋ នង្កុ្ម

ង្បឹក្ានតី្ិក្មមម្លើការអភិវឌ្ឍន៍ម្សចក្តី

ង្ពារង្បកាស( 

សម្ង្មចបានតាមសចូនាក្រ 

ឆមាសទ្១ីឆ្ន ំ២០១៥ 
  

២៦.២.១០ ម្រៀបចផំក្លមអចរង្ក្រនតី្ិវធ ី

ង្សាវង្ោវអំពភីាពមិនង្បង្ក្ត្មី្ក្ើត្មានក្នរុម្ពល

អនវុត្តការង្រប់ង្ររហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

អោគ  កិារដាឋ ន ម្រៀបចំរួចពង្ងារនតី្ិវធ ី បានង្បមូលែតុធំាត្ចុលូោមូលដាឋ ន  ៣ /

១០   

សម្ង្មចបានយតឺ្ោរសូចនាក្រ 

ង្ត្មីាស១ឆ្ន ំ២០១៥បានកំ្ណត្ ់   

២៦.២.១១ សិកាខ សាលាក្នរុង្សុក្ "ផ្លល សប់តូរបទ្

ពិម្សា ន៏អនក្មានអារីពអ ិការកិ្ចច សត ីពភីាព

ម្ោររ័យនិររម្បៀបម្ដាោះង្សាយបញ្ញា ង្បឈម

ម្ឆ្ព ោះម្ៅរក្សតរដ់ារអ កិារ កិ្ចចចាសល់ាស"់។ 

អោគ  កិារដាឋ ន  មិនអាចម្រៀបចំអនុវត្តបាន សម្ង្មចបាន ០% ក្រវោះថ្វធកា  

២៦.២.១២ បម្រកើត្និរដាក់្ឱ្យអនុវត្តសតរដ់ារ

អ ិការកិ្ចចហិរញ្ញវត្ថ ុ

 ផែនក្ទ្១ីននសតរដ់ារអ កិារកិ្ចចហិរញ្ញវត្ថ ុ បានកំ្ពុរម្រៀបចផំក្សង្មួល 

 ) ៧/១០ ( 

សម្ង្មចបានយតឺ្ោរសូចនាក្រ

ឆមាសទ្១ីឆ្ន ំ២០១៥បានកំ្ណត្ ់

ក្រវោះអនក្រនំាញការបម្ចចក្ម្ទ្ស  
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

២៦.២.១៣ ចរង្ក្រនិរដាក់្ឱ្យអនុវត្តក្ង្មរ

លិែិត្បទ្ដាឋ នរត្យិតុ្តម្ៅោ រមានអំពី ការ

ង្រប់ង្ររហិរញ្ញវត្ថុម្ៅតាមង្ក្សួរសាថ ប័នម្ែើមបីោំ

ង្ទ្ការងារអ កិារកិ្ចចហិរញ្ញវត្ថ ុ

អោគ  កិារដាឋ ន ចរង្ក្រលិែិត្រត្យិតុ្តក្នរុវធស័យម្សែឋកិ្ចច បានចរង្ក្រក្ង្មរលិែិត្រត្យិតុ្តក្នរុវធស័

យម្សែឋកិ្ចច 

សម្ង្មចបានតាមសចូនាក្រ 

ឆមាសទ្១ីឆ្ន ំ២០១៥ 

 

 

២៦.២.១៤ បម្រកើត្ឱ្យមានវធធានការវធន័យរែឋបា

លសង្មាប់ការង្រប់ង្ររហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈតាម

រយៈការរក្ម្ឃើញរបស់ង្បត្ភិូអ កិារកិ្ចចហិរញ្ញវ

ត្ថុ។ 

អោគ  កិារដាឋ ន ផែនក្ទ្២ី៖ ែលឹមសារវធធានការ បានបញ្ចប់ែលឹមសារវធធានការម្នោះ សម្ង្មចបានតាមសចូនាក្រ 

ឆមាសទ្១ីឆ្ន ំ២០១៥ 

   

២៦.២.១៥ ម្រៀបចំង្កុ្មការងាររង្មុញការង្រប់

ង្រររណម្នយយភាព សចុចរធត្ភាព និរ 

ង្បសិទ្ឋភាពននការង្រប់ង្ររ នធានសាធារណៈ 

ម្ែើមបីម្ឆ្ព ោះម្ៅម្រៀបចងំ្បកាស ឬ ម្សចក្តផីណនំា ។ 

អោគ  កិារដាឋ ន ង្បកាសម្ចញោែលូវការ  បានម្រៀបចំរួច និរម្ង្ត្ៀមបញ្ជូនង្កុ្ម

ង្បឹក្ានតី្ិក្មម  

សម្ង្មចបានយតឺ្ោរសូចនាក្រ 

ឆមាសទ្១ីឆ្ន ំ២០១៥បានកំ្ណត្ ់

  

២៦.២.១៦ ម្រៀបចំផក្លមអម្ោលការណ៏ផណនំារ

ង្មុញការង្ត្តួ្ពនិតិ្យ ម្សុើបអម្រកត្ និរម្ វើអ ិការ

កិ្ចចហិរញ្ញវត្ថុ ចមំ្ពាោះអនុម្លាមភាពផែលបាន

កំ្ណត្ម់្ដាយចាប់ អនុង្កិ្ត្យ ង្បកាស នរិសារា

ចរផណនំា។ 

អោគ  កិារដាឋ ន ង្បរុំក្នរុអោគ  ិការដាឋ នម្ែើមបីរក្ធាត្ុចលូ និរផក្

សង្មួលបផនថម 

សម្ង្មចបានទ្ង្មរ់ និរែលឹមសារ 

ម្សចក្តីង្ពារ និររក្ធាត្ុចលូពីង្កុ្ម

ការងារ និរថាន ក់្ែឹក្នំានាយក្ដាឋ ន 

សម្ង្មចបានតាមសចូនាក្រ 

ឆមាសទ្១ីឆ្ន ំ២០១៥ 

  

២៦.២.១៧ ង្បមូលែតុំចរង្ក្រម្សចក្តផីណនំាសត ីពី

កិ្ចចសហការការងារអនតរអរគ នាយក្ដាឋ នពាក្់

ព័នឋក្នរុក្សហវ ម្ែើមបីង្សាវង្ោវទ្និនន័យសង្មាប់

បំម្រីឲ្យការងារម្ វើអ ិការកិ្ចចហិរញ្ញវត្ថ ុនិរចំម្ពាោះ

សមិទ្ធក្មមម្ ៀបោមួយសមិទ្ធែល ។ 

អោគ  កិារដាឋ ន ង្បរុំផក្សង្មួលក្នរុថាន ក់្អោគ  ិការដាឋ នរង្មុញ

វឌ្ឍនភាពែលឹមសារផែនក្ទ្ី២និរ៣ 

បានទំ្នាក់្ទំ្នរោមួយង្កុ្មង្បឹក្ានតី្ិក្មម

ម្លើម្សចក្តផីណនំាម្នោះ 

សម្ង្មចបានយតឺ្ោរសូចនាក្រ 

ឆមាសទ្១ីឆ្ន ំ២០១៥បានកំ្ណត្ ់

  

២៦.២.១៨ ម្រៀបចផំែនការយុទ្ឋសាស្រសតពង្រីក្

ទ្ំហកំារងារ ម្ វើអ កិារកិ្ចចហិរញ្ញវត្ថ ុ២០១៥-

២០១៧ ឲ្យបានម្ពញម្លញែូចមានក្នរុង្បកាស

១៥៥៦សហវ-ង្បក្ រួមទារំបម្រកើត្ការធោល័យ

អ ិការកិ្ចចហិរញ្ញវត្ថតុាមង្បពន័ធពត័្ម៌ានវធទ្ា 

អោគ  កិារដាឋ ន -ផែនក្ទ្៤ី៖ ផែនក្បញ្ចប់ និរម្សន ើសុកំារសម្ង្មច  

-ការធោលយ័ IT ង្ត្ូវបានបម្រកើត្រួច  

-បានបញ្ចប់ផែនក្ទ្១ី ទី្២ ទី្៣  

 

-បានបញ្ចូនពង្ងារង្បកាសម្ៅ 

ែុទ្ទកាល័យរែឋមស្រនត ី 

-សម្ង្មចបានតាមសូចនាក្រឆមាស

ទី្១ 

-សម្ង្មចយតឺ្ោរសចូនាក្រ 

ឆមាសទ្១ីឆ្ន ំ២០១៥បានកំ្ណត្ ់

  

២៦.២.១៩ ម្រៀបចំម្ោលការណ៏ផណនំា/នតី្ិវធ ី

សត ីពកីារអនុវត្តការងារអ កិារកិ្ចច ហិរញ្ញវត្ថតុាមប

ណ្តត នាយក្ដាឋ នចណំោុះអោគ  ិការដាឋ នម្ែើមបី

អោគ  កិារដាឋ ន 
ផែនក្ទ្៣ី ននរបាយការណ៍ង្សាវង្ោវ )ថាន ក់្ោត្ិ 

និរម្ង្កាមោត្ិ( 

បានសម្ង្មចរបាយការណ៍ង្សាវង្ោវផែនក្

ទី្៣ 

សម្ង្មចបានតាមសចូនាក្រឆមាសទ្ី

១ឆ្ន ំ២០១៥    
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

ង្បមូលធាត្ចុលូក្នរុ សតរដ់ារអ កិារកិ្ចចហិរញ្ញវត្ថុ 

។ 

២៦.៣.ម្រៀបចនំិរផក្លមអផែនការ សវនក្មមម/

អ ិការកិ្ចចង្បចំឆ្ន ំ របស់ង្ក្សរួសាថ ប័នម្ដាយ

ផែអក្ម្លើលក្ខណៈវធនិចឆ័យវាយត្នមល ហានិភយ័

ផែលបានែតល់អនសុាសនម៍្ដាយ ក្សហវ ។ 

សវនក្មមនែទក្នរុ និរ 

អោគ  កិារដាឋ ន 

 នតី្ិវធ ី និរ យនតការ រួម សង្មាប់តាមដាន

និរវាយ ត្នមលផែនការសវនក្មម/អ ិការកិ្ចច

ម្ៅតាមង្ក្សួរ សាថ ប័នង្ត្ូវបានបម្រកើត្និរ

អនវុត្ត 

 សម្ង្មចបាន ១០០% 
  

២៦.៣.១ ពង្រឹរនិរពង្រីក្បផនថមននការម្រៀបចំ

ផែនការសវនក្មមតាមនតី្ិវធ ីែល់ង្ក្សរួសាថ ប័ន

ផែលមិនទានម់្រៀបចំរួច 

សវនក្មមនែទក្នរុ ែតល់ង្បឹក្ា ផណនំានិរឯក្សារោំង្ទ្ែលក់ារ

ម្រៀបចំផែនការសវនក្មម ននង្ក្សួរសាថ ប័នឲ្យ

បាន ៣ ម្ោលម្ៅ 

ែតល់ង្បឹក្ា និរផណនំាម្លើការម្រៀបចំ

ផែនការសវនក្មមរនូង្ក្សួរសាថ ប័ន និរ

រង្មុញការម្ វើបចចុបបភាពផែនការ 

សម្ង្មចបាន ៣ម្ោលម្ៅ  រួមមាន៖ 

១. ង្ក្សួរក្សិក្មម  (រំរុញម្លើការម្ វើ

ផែនការយុទ្ធសាស្រសតសវនក្មម) 

២. ង្ក្សរួវបប ម៌និរវធចិង្ត្សលីបៈ

(រំរុញម្លើការម្ វើផែនការសវនក្មមង្បចំ

ឆ្ន ំ) 

៣. ង្ក្សួរផរ៉ែ និរថាមពល (រំរុញម្លើការ

ម្ វើផែនការយុទ្ធសាស្រសតនរិផែនការ សវន

ក្មមង្បចំឆ្ន ំ) 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

២៦.៣.២ ង្ត្តួ្ពនិតិ្យ និរែតលម់្ោបល់ម្លើ

ផែនការសវនក្មមរបសង់្ក្សួរសាថ ប័ន 

សវនក្មមនែទក្នរុ ផែនការសវនក្មមរបសង់្ក្សួរសាថ ប័ន ចនំនួ ៣ 

ម្ោលម្ៅ ង្ត្ូវបានពិនតិ្យនិរផក្លមអ 

ផែនការសវនក្មមរបស់ង្ក្សួរសាថ ប័ន  

ចនំនួ ៣ ង្ត្តួ្ពិនតិ្យ និរែតលម់្ោបល ់

៖ 

១. ង្ក្សួរក្សិក្មម រុកាខ ង្បមាញន់ិរ

ម្នសាទ្(ពិនតិ្យនិរែតល់ម្ោបលផ់ក្លមអ) 

២. ង្ក្សួរវបប ម៌ និរវធចិង្ត្សលីបៈ (ពិ

នតិ្យ និរែតលម់្ោបលម់្លើផែនការយុទ្ធ

សាស្រសត) 

៣. ង្ក្សរួម្រៀបចផំែនែីនររូបនីយក្មម

និរសំណរ់ (ពិនតិ្យនិរែតលម់្ោបលផ់ក្

លមអម្លើផែនការង្បចំឆ្ន ំនរិ ផែនការយុទ្ធ

សាស្រសត) 

សម្ង្មចបាន ១៣០%   
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

៤. នង្បសណីយក្មពុោ (ែតល់ម្ោបលម់្លើ

ផែនការសវនក្មមឆ្ន ំ) 

២៦.៣.៣ ម្រៀបចំផក្លមអការអនុវត្តម្ ើរវធញ

កំ្ហុសឆគរផែលបានរក្ម្ឃើញម្ដាយង្បត្ភិូ

អ ិការកិ្ចចហិរញ្ញវត្ថុម្ ៀបនិរសមិទ្ឋិែលោក់្ផសត

រ ។ 

អោគ  កិារដាឋ ន ផក្លមអម្លើផែនក្៖ 

-បណ្តត ែទរ់ង្ត្ូវបរ់ចលូថ្វិការែឋ 

-ការង្រប់ង្ររបំណលុ 

-ការង្រប់ង្ររម្បឡាសាច់ង្បាក់្ 

-ការង្រប់ង្ររចំណូល-ចណំ្តយថ្វធកា 

-បណ្តត ែទរ់ង្ត្ូវបរ់ចលូថ្វធការែឋ 

-ការង្រប់ង្ររបំណលុ 

សម្ង្មចបានតាមសចូនាក្រ 

ឆមាសទ្១ី ឆ្ន ំ២០១៥ 

  

២៦.៣.៤ ម្រៀបចនំិរផក្លមអយនតការម្ែើមបធីានា

ការម្ឆលើយត្បង្បក្បម្ដាយសិទ្ឋភាពម្ៅនិរល

ទ្ឋែលអ ិការកិ្ចចហិរញ្ញវត្ថមុ្ៅសាថ ប័នឯក្រន 

(ង្កុ្មហ នុ សហង្ោស អរគការ សមារមនិរ

ង្រឹោះសាថ នមីង្កូ្ហិរញ្ញវត្ថុ ...( 

អោគ  កិារដាឋ ន -ផែនក្ទ្៣ី៖យនតការធានាង្បសិទ្ធភាពម្ៅង្រឹសាថ ន

មីង្កូ្ហិរញ្ញវត្ថ ុ

ចរង្ក្រយនតការធានាង្បសិទ្ធភាពម្ៅង្កុ្ម

ហ នុឯក្រន និរង្រឹៈសាថ នមីង្កូ្ហិរញ្ញវត្ថ ុ

សម្ង្មចបានតាមសចូនាក្រ 

ឆមាសទ្១ី ឆ្ន ំ២០១៥ 

 ររ់ចំសក្មមភាព២៦.២.២ 

២៦.៤.ក្សហវពនិតិ្យម្មើលម្ ើរ វធញពភីាពង្រប់

ង្ោន់ននរំរូរបាយការណស៍វនក្មមម/ អ ិការកិ្ចច 

និរម្ វើការផក្លមអ ។ 

សវនក្មមនែទក្នរុ និរ 

អោគ  កិារដាឋ ន 

 យនតការនិរយុទ្ធសាស្រសតតាមដាន ពិនតិ្យ នរិ

វាយត្នមលពភីាពង្រប់ង្ោនន់រិង្បសិទ្ធភាព

របាយការណស៍វនក្មម/អ ិការកិ្ចចហិរញ្ញវត្ថុ

តាមង្ក្សួរសាថ ប័ននិរង្រឹោះសាថ នសាធារណៈ

di,8Bpy បម្រកើត្នរិអនុវត្ត 

 សម្ង្មចបាន ៨០% 
  

២៦.៤.១ ម្រៀបចំរបាយការណស៍វនក្មមតាមរំរូ

សតរដ់ានិរែសពវែាយរូនង្ក្សួរ សាថ ប័ន 

សវនក្មមនែទក្នរុ បញ្ចប់ បានបញ្ចប់    

២៦.៤.២ បម្រកើត្ទ្ង្មរ់ម្ត្សត ម្លើរបាយការណ៏ 

និរ ែតលម់្ោបល ់ផក្លមអ របាយការណស៍វន

ក្មមរូន ង្ក្សួរ សាថ ប័ន 

សវនក្មមនែទក្នរុ ពិនតិ្យនិរផក្លមអរបាយការណស៍វនក្មមនែទក្នរុ 

របស់ង្ក្សួរ ៥ ម្ោលម្ៅ 

ពិនតិ្យ និរផក្លមអរបាយការណស៍វនក្មម

នែទក្នរុរបសង់្ក្សួរសាថ ប័ន សម្ង្មចបាន

ចនំនួ ៣ ម្ោលម្ៅ ៖ 

១.ង្ក្សួរផែនការ (មនទីរផែនការម្ែត្ត

ម្ពា សិាត្់ ការធយបរធម្ចឆទ្២០១៤ ) 

២.ង្ក្សួរ មមការនិរសាសនា (មនទីរ មម

ការនិរសាសនាម្ែត្តកំ្ពរឆ់្ន ំរ

ការធយប រធម្ចឆទ្ ២០១៣ និរម់នទីរអប់រំ យុ

វរន និរកី្ឡា ម្ែត្តកំ្ពរឆ់្ន ំរ 

ការធយបរធម្ចឆទ្ ២០១៣ ) 

៣. កំ្ពរ់ផែសវយត័្ភនំម្ពញ (ែតល់

ម្ោបលម់្លើរបាយការណស៍វនក្មម

សម្ង្មចបាន ៦០%   
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

ការធយបរធម្ចឆទ្ ២០១៣) 

២៦.៤.៣ ម្រៀបចំផក្លមអភាពង្រប់ង្ោនន់នទ្ង្មរ់

កំ្ណត្ម់្ហត្(ុរួម)ម្ វើអ កិារកិ្ចចហិរញ្ញវត្ថមុ្ៅ

ង្ក្សួរសាថ ប័នរែឋសហង្ោសសាធារណៈង្កុ្ម

ហ នុអរគការ ង្រឹោះសាថ ន មីង្កូ្ហិរញ្ញវត្ថនុិររបាយ

ការណ៏ននការម្ វើអ កិារកិ្ចចហិរញ្ញវត្ថតុាមមាត្កិា

ថ្វធកាថ្មកីារងារផក្ទ្ង្មរ់ការង្រប់ង្ររហិរវត្ថសុា

ធារណៈ និរតាមរចនាសមពន័ឋថ្មីរបស ់អោគ  ិ

ការដាឋ ន ក្សហវ ។ 

អោគ  កិារដាឋ ន កំ្ណត្ម់្ហត្មុ្ វើអ កិារកិ្ចចហិរញ្ញវត្ថុ ម្ៅរែឋបាល

សាធារណៈ  )ែលឹមសារតារារឧបសមពន័ធ( 

បានម្រៀបចំរំរូកំ្ណត្់ម្ហត្ុម្ វើអ ិការកិ្ចច

ហិរញ្ញវត្ថមុ្ៅរែឋបាលសាធារណៈ  រួមទារំ

ែលឹមសារតារារឧបសមព័នធ 

សម្ង្មចបានតាមសចូនាក្រឆមាសទ្ី

១ ឆ្ន ំ២០១៥ 

  

៣១.ពង្រឹរនិរពង្រីក្ការអនុវត្តថ្វធកា ក្មមវធ ី ។   របាយការណ៍សត ីពី ការសាក្លបរអនុវត្តថ្វធកាក្មម

 វធ ីម្ពញម្លញ ោមួយនឹរ អនសុាសនផ៍ក្លមអ 

ង្ពមទារំយុទ្ធសា ស្រសត  និរយនតការ ពង្រឹរ និរ

ពង្រីក្ 

 សម្ង្មចបាន ៦៧% 
  

៣១.១.ពនិតិ្យម្ ើរវធញ និរផក្លមអការអនុវត្ត 

ថ្វធកាតាមក្មមវធ ី ។ 

ថ្វធកា   សម្ង្មចបាន ០% 
  

៣១.២.ម្រៀបចំយុទ្ធសាស្រសត ម្ែើមបី ពង្រីក្ថ្វធកា 

តាមក្មមវធ ី ។ 

ថ្វធកា   សម្ង្មចបាន ១០០% 
  

៣១.២.២.ម្ វើបចចុបបននភាព និរម្រៀបចំម្បាោះពុមភ

ម្សៀវម្ៅម្ោលការណ៍ផណនំា សតពីី ការម្រៀបចំ

ថ្វធកាក្មមវធ ី 

ថ្វធកា ម្សៀវម្ៅម្ោលការណ៍ផណនំាសដពីីការម្រៀបចំ

ថ្វធកាក្មមវធ ីង្ត្ូវបានម្បាោះពុមពចំននួ ៥០០០ 

ចាប់ 

ម្សៀវម្ៅម្ោលការណ៍ផណនំាសតពី ី

ការម្រៀបចថំ្វធកាក្មមវធ ីចនំនួ ២០០០

ក្ាល បានម្បាោះពុមភបផនថម ។ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

៣១.៣.អនុវត្តផែនការបណតុ ោះបណ្តត លនរិការក្

សារសមត្ថភាពសង្មាប់អនវុត្តថ្វធកាតាមក្មមវធ ី 

។ 

ថ្វធកា   សម្ង្មចបាន ១០០% 
  

៣១.៣.២. ែតល់ការបណតុ ោះបណ្តត ល និររនំួយ

បម្ចចក្ម្ទ្សែល់ង្ក្សួរ-សាថ ប័ន ម្ង្ត្ៀមអនុវត្ត

ថ្វធកាក្មមវធ ី 

ថ្វធកា សមត្ថភាពយល់ែឹររបស់មស្រនត ីង្ត្ូវបានពង្រឹរម្ៅ

តាមង្ក្សួរ-សាថ ប័ន 

ម្បើក្វរគបណតុ ោះបណ្តត លរនូង្ក្សរួសរគម

កិ្ចច ,ង្ក្សួរបរធសាថ ន , ង្ក្សួរពាណរិជ

ក្មម, ង្ក្សួរពត័្ម៌ាន , នង្បសណីយ ៍,

អាកាសចរសុីវធល ,ង្ក្សួរយតុ្តិ ម៌ ,

ង្ក្សួរ មមការ និរសាសនា , ង្ក្សួរវបប

 ម៌ និរវធចិង្ត្សលិបៈ និរអរគភាពង្បឆំ្រ

អំម្ពើពុក្រលយួ 

សម្ង្មចបាន ១០០% ង្ក្សួរមួយចនំនួផែលង្ត្ូវអនវុត្ត

ថ្វធកាក្មមវធ ី ម្ពញម្លញក្នរុឆ្ន ំ

២០១៦ មិនបានម្ង្ត្ៀមលក្ខណៈ 

ង្រប់ង្ោនម់្ទ្ 

សុំឲ្យមានម្បើក្វរគបណតុ ោះបណ្តត ល

បផនថមែល់ង្ក្សួរ និរមនទីររនំាញ

រារធាន-ីម្ែត្ត 
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

៣២.ម្រៀបចនំិរដាក់្ឱ្យអនុវត្តង្បពន័ធ បនាទ ត្់ 

រណម្នយយភាព )រវារនតិ្ិបញ្ញត្តិ និរ នតិ្ិ

ង្បត្ិបត្តិរវារ ក្សហវ និរង្ក្សួរ- សាថ ប័ន និរ

ម្ៅក្នរុង្ក្សួរ-សាថ ប័ន( ។ 

  របាយការណ៍សត ីពី ការពនិតិ្យម្ ើរវធញ ម្លើការ

អនវុត្តង្បពន័ធបនាទ ត្់រណម្នយយ ភាព ោមួយនរឹ

អន ុសាស្រសតផក្លមអ 

 សម្ង្មចបាន ៧៧% 
  

៣២.១. ពនិតិ្យម្ ើរវធញនិរម្ វើវធម្សា នក្មមម្លើ

ចាប់និរបទ្បញ្ញត្តផិែលកំ្ណត្់ពតី្នួាទ្នីរិការ

ទ្ទួ្លែុសង្ត្ូវក្នរុការង្រប់ង្ររ ហិរញ្ញវត្ថសុាធារ

ណៈរបស់ រដាឋ ភបិាល ។ 

ថ្វធកា  

អរគម្លខា ិការដាឋ ន 

ក្សហវ 

ម្សចក្តីង្ពាររបាយការណ៏ពនិតិ្យម្ ើរវធញនិរ

សំម្ណើរវធម្សា នមមចាប់ និរបទ្ដាឋ នរត្យិុត្ត

នានាង្ត្ូវបានពនិតិ្យនិរសម្ង្មច 

 សម្ង្មចបាន ១០០% 
  

៣២.១.១ ពនិតិ្យនិរផក្លមអ ចាប់ លិែិត្ 

បទ្ដាឋ នរត្យិតុ្តក្នរុ 

ង្ក្បែណឌ ក្មមវធ ីកំ្ផណទ្ង្មរ់ហិរញ្ញវត្ថសុាធារ

ណៈ 

អរគម្លខា ិការដាឋ ន មត្ិង្បឹក្ាចាប់ង្ត្ូវបានែតល់រនូតាម ការម្សន ើសុ ំ

 

១.ម្សចក្តីង្ពារង្បកាសអនតរង្ក្សួរសតពីី

នតី្ិវធ ីននការអនវុត្តថ្វធកាសង្មាប់ែំម្ណើ

ការសាលាម្រៀនម្ៅង្ក្សួរ អប់រំ យុវរន 

និរកី្ឡា 

២.ម្សចក្តីង្ពារង្បកាសសតពីីការ ម្រៀបចំ 

និរការង្បង្ពតឹ្តម្ៅ ននរណៈក្មាម  ិការ

ង្ត្តួ្ពនិតិ្យ និរវាយត្នមលចណូំលសារម្ពើ

ពនធ 

៣.ម្សចក្តីង្ពារង្ពោះរារង្កឹ្ត្យ សត ីពី លក្ខ

នតិក្ៈ រត្ិយតុ្ត ននង្រឹោះសាថ នសាធារណៈរែឋ

បាល 

៤.ម្សចក្តីង្ពារង្បកាសសត ីពកីារម្រៀបចនំិរ

ការង្បង្ពឹត្តម្ៅរបសន់ាយក្ ដាឋ នអនក្ោប់

ពនធ នំនអរគនាយក្ដាឋ ន ពនធដារ 

៥.ម្សចក្តីង្ពារអនុង្កឹ្ត្យសត ពីីការបម្រកើត្រ

ណៈក្មាម  កិារង្ត្តួ្ពនិតិ្យនិរវាយត្នមល

ចំណូលមិនផមនសារម្ពើពនធ និរអនុង្កឹ្ត្យ

សត ីពកីារបម្រកើត្រណៈក្មាម  ិការម្ោល

នម្ោបាយសារម្ពើពនធ 

៦.ម្សចក្តីង្ពារង្បកាសសត ីពីវធធាន និរនតី្ិ

 វធ ីននការអនវុត្តង្បាក់្ម្បសក្ក្មមក្នរុនិរ

ម្ង្ៅង្បម្ទ្សរបស ់រែឋបាលថាន ក់្ម្ង្កាម

ការពនិតិ្យនិរផក្លមអចាប់លិែិត្

បទ្ដាឋ នរត្យិតុ្តង្ត្ូវបានែតល់រនូ 

តាមការម្សន ើសុ ំ

 

មិនអាចកំ្ណត្ក់ាល បរធម្ចឆទ្ចប់ម្ែតើ

មបាន ពីម្ង្ពាោះការពនិតិ្យនិរផក្លមអ 

ចាប់ លិែិត្ បទ្ដាឋ នរត្យិតុ្តម្ វើ

ម្ ើរតាមការម្សន ើសុ ំ

 

រួរផត្មានការម្រៀបចផំែនការចាស់

លាសព់ីអរគនាយក្ដាឋ ននមួីយៗអំពី

ត្ង្មូវការ ការពិនតិ្យ និរផក្លមអ 

ចាប់លិែិត្បទ្ដាឋ នរត្យិតុ្តោមុន 
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

ោត្ ិ

៣២.២.កំ្ណត្ឱ់្យបានចាស់ពីបនាទ ត្់រណម្នយយ

ភាពក្នរុការម្រៀបចថំ្វធកាង្បចំឆ្ន ំនិរក្នរុការ

ម្រៀបចំក្មមវធ ីវធនមិ្ោរសាធារណៈ)កំ្ណត្ព់ីការ

ទ្ទួ្លែុសង្ត្ូវឱ្យបានចាសល់ាស់រវារង្ក្សួរ-

សាថ ប័ននីមួយៗ រួមមាន ក្សហវង្ក្សួរផែនការ

និរង្កុ្មង្បឹក្ាអភិវឌ្ឍន៍ក្មពុោ ។ 

ថ្វធកា 

ង្ក្សួរផែនការ និរ

ង្កុ្មង្បឹក្ាអភិវឌ្ឍន៍ 

ក្មពុោ 

  )ម្លើក្ម្ៅ CAP3)   

៣២.៣.កំ្ណត្់អរគភាពថ្វធកា និរអនក្ង្រប់ង្ររ

ថ្វធកាម្ៅរែឋបាលថាន ក់្ោត្ិ និរថាន ក់្ម្ង្កាមោត្ិ ។ 

ថ្វធកា កែលម្អនិង បនតពង្រីការកំ្ណត្់អរគភាពថ្វធកាែល់

ង្ក្សរួសាថ ប័នអនុវត្តថ្វធកាតាមក្មមវធ ី 

 

 សម្ង្មចបាន ១០០% 
  

៣២.៣.២. ម្រៀបចំម្ោលការណ/៏តារារសត ីពកីារ 

កំ្ណត្ស់ិទ្ធិអណំ្តច និរការទ្ទួ្លែុសង្ត្ូវរបស់

អរគភាពថ្វធកា ននង្ក្សួរ -សាថ ប័ន 

ថ្វធកា ម្ោលការណ/៏តារារសត ីពកីារ 

កំ្ណត្ស់ិទ្ធិអណំ្តច និរការទ្ទួ្ល 

ែុសង្ត្ូវរបស ់អរគភាព ថ្វធកានន 

ង្ក្សួរ-សាថ ប័ន ង្ត្វូបាន ម្រៀបចំ 

-កំ្ណត្ស់ិទ្ធិម្រៀបចថំ្វធកា 

-ការអនុវត្តថ្វធកា 

-តាមដានអនុវត្តថ្វធកា 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

៣២.៣.៣. ពិនតិ្យ និរផក្លមអការម្រៀបចបំម្រកើត្

អរគភាពថ្វធការបស់ង្ក្សរួទារំ១០ 

ថ្វធកា អរគភាពថ្វធកា សង្មាប់ង្ក្សួរ  ទារំ ១០ បាន

ពិនតិ្យនិរម្រៀបចំ 

អរគភាពថ្វធកាសង្មាប់ង្ក្សួរទារំ ១០ 

បានម្ចញង្បកាសអនតរង្ក្សួរទ្ទួ្ល

សាគ ល ់

 

 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

៣២.៤.កំ្ណត្់ពកីារទ្ទួ្លែុសង្ត្ូវននការ

ង្រប់ង្ររម្ៅង្រប់ក្ង្មិត្ ។ 

ថ្វធកា ម្ោលការណ៏អំពកីារកំ្ណត្ត់្នួាទ្សីិទ្ធអិណំ្តច

ង្រប់កំ្រធត្ង្ត្ូវបានែសពវែាយសង្មាប់ង្ក្សរួ

ផែលអនុវត្តថ្វធកាក្មមវធ ី 

 អរគនាយក្ដាឋ នពាក្់ពន័ធមិនបាន

ម្រៀបចំផែនការសក្មមភាពសង្មាប់ោំ

ង្ទ្ចម្ងាក មសក្មមភាពម្នោះ ម្ដាយ

ម្ហត្ថុាសក្មមភាពម្នោះង្ត្ូវបានអនុ

វត្តម្ៅចម្ងាក មសក្មមភាពម្ែសម្ទ្ៀត្។ 

អ.រ.ហ សម្ង្មចលុបសក្មមភាពម្នោះ

ម្ចល ពី CAP3។ 

  

៣២.៥.ម្រៀបចំ និរម្ចញែាយក្ង្មរនតី្ិវធ ី 

ផណនំាផែលពនយល់ពកីារែតលស់ិទ្ធអិំណ្តចនិរ

ការទ្ទួ្លែុសង្ត្ូវែល់អ់រគភាពថ្វធកា និរអនក្

ង្រប់ង្ររថ្វធកា ម្ហើយែសពវែាយ តាមរយៈវរគប

ថ្វធកា ម្ោលការណ៍ និរ នតី្ិវធ ីផណនំាអំពសីិទ្ធិ 

អំណ្តច និរការទ្ទ្លួ ែុសង្ត្ូវ របស់អរគភាព 

ថ្វធកា និរអនក្ង្រប់ ង្ររថ្វធកាង្ត្ូវបាន ម្រៀបចំ  

 សម្ង្មចបាន ១០០% 
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

ណតុ ោះបណ្តត ល និរសិកាខ សាលា ។ 

៣២.៥.២. ពនិតិ្យម្ ើរវធញ នរិផក្ត្ង្មូវ

ង្ក្បែ័ណឌ ចាប់សង្មាប់អនុវត្តអំណ្តចហិរញ្ញវត្ថុ

ផែលបានម្ែទរម្ៅអរគភាពថ្វធកា 

ថ្វធកា ង្ក្បែ័ណឌ ចាប់សង្មាប់អនុវត្តអំណ្តចហិរញ្ញវត្ថុ 

ម្ៅអរគភាពថ្វធការបសង់្ក្សួរទារំ១០ ង្ត្វូបាន

ម្រៀបចំម្ែើមបអីរគង្បរុំពភិាក្ា និរែតលម់្ោបល ់

ង្ក្បែ័ណឌ ចាប់សង្មាប់អនុវត្តអំណ្តច

ហិរញ្ញវត្ថមុ្ៅអរគភាពថ្វធការបសង់្ក្សួរ 

ទារំ១០ ង្ត្ូវបានម្រៀបចំម្ែើមបអីរគង្បរុ ំ

ពិភាក្ា និរែតលម់្ោបល ់

សម្ង្មចបាន ១០០%   

៣២.៥.៤. បណតុ ោះបណ្តត លែល់ង្ក្សរួ-សាថ ប័ន

សត ីពីម្ោលការណ៍ផណនំាអរគភាពថ្វធកា នរិការ

ដាក់្ឲ្យអនុវត្តអរគភាពថ្វធកា 

ថ្វធកា ការយល់ែឹរអំពមី្ោលការណ៍ផណនំាសត ីពអីរគ

ភាពថ្វធកា 

ម្បើក្វរគបណតុ ោះបណ្តត លសតពីីម្ោលការណ៍

ផណនំាសត ីពកីារម្រៀបចំអរគភាពថ្វធកា

សង្មាប់ង្ក្សួរផែនការ. ង្ក្សួរការ

បរម្ទ្សនិរសហង្បត្ិបត្តការអនតរោត្ ិ,

អរគភាពង្បឆំ្រអមំ្ពើពុក្រលួយ .ង្ក្សួរស

ម្សែឋកិ្ចចនរិហិរញ្ញវត្ថ ុនិរង្ក្សួរវបប ម៌ 

និរវធចិង្ត្សលិបៈ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

៣២.៦.ផក្សង្មួលរចនាសមពន័ធសាថ ប័នឱ្យម្ឆលើយ

ត្បម្ៅនឹរង្បពន័ធែំម្ណើរការការងារថ្មផីែលង្ត្ូវ

បានបម្រកើត្រួមទារំការបនតបញ្ជូនមស្រនតីង្ត្តួ្ពិនតិ្យ

ហិរញ្ញវត្ថមុ្ៅតាមង្ក្សួរ-សាថ ប័ន ម្ដាយក្ណំត្់

ឱ្យបានចាស់ពតី្នួាទី្ម្ៅក្នរុ ង្ក្បែ័ណឌ វធមរឈការ 

។ 

ថ្វធកា មានរចនាសមពន័ធថ្មីផែលសមង្សបម្ៅនឹរង្បព័នធ

ែំម្ណើរការការងារថ្ម ី

 សម្ង្មចបាន ៨៥% 
  

៣២.៦.២. ម្ វើង្បត្ិភូក្មមអណំ្តចបផនថមែលង់្កុ្ម

មស្រនតីង្ត្តួ្ពនីតិ្យហិរញ្ញវត្ថកុ្នរុការចុោះទ្ដិាឋ ការម្លើ

លិែិត្ធានាចំណ្តយ និរអាណត្តមិ្បើក្ង្បាក់្ 

ថ្វធកា មស្រនតីង្ត្តួ្ពនិតិ្យហិរញ្ញវត្ថុ ផែលម្ៅ អមផ្លទ ល់

ង្ក្សួរ-សាថ ប័នង្ត្ូវបានង្បត្ិភូក្មមអណំ្តចបផនថម

ក្នរុការចុោះទ្ដិាឋ ការម្លើលិែិត្ធានាចណំ្តយ និរ

អាណត្តមិ្បើក្ង្បាក់្សង្មាប់មុែចំណ្តយមួយចនំនួ 

និរក្នរុទ្ំហទំ្ឹក្ង្បាក់្កំ្ណត្ ់

- ថាន ក់្ែឹក្នំាង្ក្សរួបានម្ វើង្បត្ភិកូ្មមរនូ

ង្បធាននាយក្ដាឋ នហិរញ្ញកិ្ចចចុោះទ្ដិាឋ ការ

ម្លើលិែិត្ធានាចណំ្តយ នរិអាណត្តមិ្បើក្

ង្បាក់្ម្លើមុែចំណ្តយម្បសក្ក្មមម្ៅក្នរុប

ណ្តត ង្បម្ទ្សអាសា ន 

- បានពនិតិ្យ និរកំ្ណត្់មុែសញ្ញញ

ចំណ្តយមួយចនំនួម្ែើមបីបនតម្ វើង្បត្ិភកូ្មម

អំណ្តចបផនថមរនូង្កុ្មមស្រនតីង្ត្តួ្ពិនតិ្យ

ហិរញ្ញវត្ថផុែលម្ៅអមផ្លទ លង់្ក្សួរ-សាថ ប័

ន ។ 

- បានម្រៀបចំម្សចក្តីង្ពារង្បកាសសត ីពកីារ

ង្បរល់សិទ្ធិបផនថមរនូមស្រនតីង្ត្តួ្ពិនតិ្យ

សម្ង្មចបាន ៧០% តាមផែនការ

ង្បចំង្ត្មីាស ។ 

 

មុែចំណ្តយមួយចនំនួ ផែលបាន

សិក្ាម្ែើមបីម្ វើង្បត្ិភូក្មមអណំ្តច 

មានបញ្ញា ម្វទ្យតិ្ភាព ផែលង្ត្ូវ

សិក្ាបផនថម ម្ទ្ៀត្ 
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

ហិរញ្ញវត្ថផុែលម្ៅអមផ្លទ លត់ាមង្ក្សួរ 

សាថ ប័នម្ៅរែឋបាលក្ណ្តដ លក្នរុការពិនិ

ត្យសម្ង្មចចុោះទ្ដិាឋ ការ ម្លើលិែិត្ធានា

ចំណ្តយនិរម្លើអាណត្តមិ្បើក្ង្បាក់្ 

៣២.៦.៣. ម្ វើទ្សសនកិ្ចចសិក្ាម្ៅម្ង្ៅង្បម្ទ្ស 

អំពីការងារអនក្ង្ត្តួ្ពនិតិ្យហិរញ្ញវត្ថនុិរយនតការ 

ង្ត្តួ្ពនិតិ្យហិរញ្ញវត្ថមុ្ែើមបីែក្ង្សរប់ទ្ពិម្សា ន៍ 

នូវម្មម្រៀនរំរូលអនានាសង្មាប់អនុវត្តម្ៅក្មពុោ 

ថ្វធកា ទ្ទួ្លបានបទ្ពមិ្សា នល៍អពផីបបបទ្ការងារនន

អនក្ង្ត្តួ្ពនិតិ្យហិរញ្ញវត្ថ ុនិរយនតការង្ត្តួ្ពិនតិ្យ

ហិរញ្ញវត្ថ ុ  ម្ៅង្បម្ទ្សមា ម្ សុ ី

ង្បត្ិភូង្ក្សួរម្សែឋកិ្ចចនរិហិរញ្ញវត្ថបុាន

ម្ វើទ្សសនកិ្ចចសិក្ាម្ៅង្បម្ទ្សមា ម្ សុី 

និរទ្ទ្លួបានបទ្ពមិ្សា ន៍មួយចនំនួ 

ង្ពមទារំកំ្ពុរសិក្ាម្លើម ូផែលសង្មាប់

អនវុត្តម្ៅក្មពុោ 

   

៣៣.ពង្រឹរការម្រៀបចំម្ោលនម្ោបាយនរិការ

ម្ វើផែនការហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ។ 

   វធ ីសាស្រសត  យនតការ និរនតិ្ិវធ ីសង្មាប់ ការវាយ

ត្នមល និរ ពាក្រណស៍ាថ នភាព ម្សែឋកិ្ចច នរិ 

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ង្បចំង្ត្មីាសង្ត្ូវបានអនុ

វត្ត 

 សម្ង្មចបាន ៩៨% 
  

៣៣.១. ពង្រឹរសមត្ថភាពម្រៀបចំ និរបម្រកើន

ស័ក្តិសិទ្ធភាព និរង្បសិទ្ធភាពននង្ក្បែណឌ ម្ោល

នម្ោបាយមា ង្កូ្ម្សែឋកិ្ចច។ 

ម្ោលនម្ោបាយ 

ថ្វធកា 

ទ្ិនននយ័និរសថតិ្ិ ម្សែឋកិ្ចចនិរហិរញ្ញវត្ថុ ង្ត្ូវបាន 

ម្រៀបចំោទ្ង្មរ់រួច 

 សម្ង្មចបាន ៩៤% 
  

៣៣.១.១ ពង្រឹរការង្បមូល ង្រប់ង្ររទិ្ននន័យ 

និរម្រៀបច ំចរង្ក្រពត័្មានសថតិ្ ិសង្មាប់ការម្ង្បើ

ង្បាសត់ាមត្ង្មូវការ 

ម្ោលនម្ោបាយ ឯក្សារផណនំាក្នរុការង្រប់ង្ររទ្ិនននយ័ និរ

ម្រៀបចំចរង្ក្រព័ត្មានសថតិ្ងិ្ត្ូវបានម្រៀបចំ 

ឯក្សារផណនំាសត ីពកីារង្រប់ង្ររទិ្នននយ័

បញ្ចប់ោសាថ ពរ នរិម្ង្ត្ៀមដាក់្ពិភាក្ា

ក្នរុង្កិ្ត្អរគនាយក្ដាឋ នម្ៅង្ត្មីាសបនាទ ប់        

សម្ង្មចបាន ១០០% ឯក្សារម្នោះ ចំបាច់ង្ត្ូវម្ វើបចចុបបនន

ក្មមបនតបនាទ ប់ ម្ៅម្ពលការវធភារ

សាថ នភាពម្សែឋកិ្ចចកានផ់ត្សុរីម្ង្    

បនតរង្មុញការសង្មបសង្មួលរវាសាថ

ប័នពាក់្ពន័ធ ោមួយនឹរនាយក្ដាឋ ន

សថតិ្ិ អរស  

៣៣.១.២ ផក្លមអទ្ង្មរ់ របាយការណន៍និាន ការ

ម្សែឋកិ្ចចសរគម និរង្ពតឹ្តិបង្ត្  និរម្បាោះពមុព

ែសពវែាយទាន់ម្ពលវលា 

ម្ោលនម្ោបាយ ង្ពតឹ្តិបង្ត្ង្បចំផែ ង្ត្ូវបានម្រៀបចំរួចរាលន់ិរ

ម្ចញសាក្លបរ 

 

ទ្ង្មរ់ មាត្កិា ក្ង្មរទិ្នន័យ បានបញ្ចប់

ទារំង្សុរ ម្ដាយផ ក្ការម្ វើបចចុបបននភាព

ទិ្នននយ័មិនទានប់ានង្រប់ង្រុរម្ង្ោយ 

សង្មាប់ការម្ចញសាក្លបរ  

សម្ង្មចបាន ៩៩% ែវោះមស្រនតីក្នរុការម្ វើបចចុបបននភាពឲ្យ

បានម្ពញម្លញទានម់្ពល 

ង្ត្ូវការមស្រនតីទ្ទួ្លបនទុក្បផនថម ម្ែើមបី

ធានានិរនតភាពការងារ  

៣៣.១.៣ សិក្ាលទ្ធភាពបម្រកើត្ង្បពន័ធ

ង្រប់ង្ររទ្ិននន័យ )Databases)  

ម្ោលនម្ោបាយ  ចនំនួនិរង្បម្ភទ្ង្បពន័ធង្រប់ង្ររទ្និននយ័ង្ត្ូវ

បានកំ្ណត្ ់

- ង្បព័នធទ្និន័យ )MEF-Info adapted) 

ង្ត្ូវបានត្ម្មលើរសាក្លបរតាមមា សុនី

របស់បុរគលិក្ (ការអនុវត្តង្សបតាមក្មម

 វធ ីផែលបានកំ្ណត្់( 

- ម្ៅក្នរុង្បពន័ធទ្និន័យម្នោះ បានដាក់្

បញ្ចូលសចូនាក្រម្សែឋកិ្ចច និរ 

ហិរញ្ញវត្ថុ សខំានៗមួយចនំនួ នរិម្ង្ោរ

សម្ង្មចបាន ១០០% ការម្ វើបចចុបបននភាពទិ្ននយ័ ង្ត្ូវការ

ម្ពលម្វលាសមរមយ និរមស្រនតីង្រប់

ង្ោន់  

ម្សន ើសុំមស្រនតីបផនថម ម្ែើមបធីានា 

និរនតរភាពការងារ  

ចំម្ពាោះមុែ  
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

បចចុបបននភាពបផនធម សចូនាក្រតាមវធសយ័

សខំានៗមួយចនំនួម្ទ្ៀត្   

៣៣.១.៤ ពង្រឹរ និរបម្រកើនង្បសិទ្ធភាពននការ

អនវុត្តកិ្ចចង្ពមម្ង្ពៀរពាណិរជក្មមម្សរី៖  )ក្(

ម្ោលនម្ោបាយពាណរិជក្មមទំ្និញ   )ែ( វធធាន

ម្ែើមកំ្ម្ណើត្ទ្នំញិ និរ )រ(សហង្បត្តិបត្តកិារ

ម្សែឋកិ្ចច  

ម្ោលនម្ោបាយ ១. ក្មមវធ ីកាត្់បនថយ/លុបពនធនំាចលូរបសក់្មពុ

ោម្លើ HS2012- អាសា ន-ឥណ្តឌ  )៥០%( - អា

សា ន-រប ុន )០%( 

២. បញ្ជ ីវធធានម្ដាយផ ក្សង្មាប់ែលតិ្ែល ម្លើ 

HS2012 )១០០%( 

៣. រម្ង្មារសហង្បត្ិបត្តមិ្សែឋកិ្ចច-អាសា ន-

រប ុន 

១. ក្មមវធ ីកាត្់បនថយ/លុបពនធនំាចលូ

របស់ក្មពុោម្លើ HS2012- អាសា ន-

ឥណ្តឌ  )៥០%( - អាសា ន-រប នុ )០%( 

២. បញ្ជ ីវធធានម្ដាយផ ក្សង្មាប់

ែលតិ្ែល ម្លើ HS2012 )១០០%( 

៣. រម្ង្មារសហង្បត្ិបត្តមិ្សែឋកិ្ចច-អា

សា ន-រប ុន 

សម្ង្មចបាន ៩០% 

 

 

កិ្ចចង្បរុំង្ត្ូវបានម្រៀបចំ ប ុផនតកិ្ចច

ង្បរុំមួយចនំនួននកិ្ចចង្ពមម្ង្ពៀរ ពុំ

បានទ្ទួ្លលទ្ធែលែូចការង្ររទុ្ក្ 

ម្ហើយត្ង្មូវម្អាយមានការម្រៀបចំកិ្ចច

ង្បរុំបនតម្ទ្ៀត្។ 

 

៣៣.១.៥ ផក្លមអរ និរម្ វើឲ្យង្បម្សើរម្ ើរវធធាន

ការមិនផមនពនធ 

ម្ោលនម្ោបាយ បម្រកើត្ម្ោលការណផ៍ណនំា (Guidelines)អំពី

 វធធានការមិនផមនពនធម្លើសាចស់ត្វ 

កំ្ពុរែំម្ណើរការបម្រកើត្ម្ោលការណ៍

ផណនំា (Guidelines)អំពីវធធានការមិន

ផមនពនធម្លើសាច់សត្វ 

សម្ង្មចបាន  ៨០% ម្ោលការផណនំាម្នោះង្ត្ូវមានទ្នំាក់្

ទ្ំនរម្ទ្វភារីពីង្ក្សួរក្សិក្មម 

 

៣៣.១.៦ ម្ វើឲ្យមានត្មាល ភាពពត័្ម៌ានពាក់្ពនធ័

នឹរពាណរិជក្មមតាមរយៈការបម្រកើត្និហតិ្ដាឋ ន

ោត្ិពត័្ម៌ានពាណរិជក្មម 

ម្ោលនម្ោបាយ បញ្ចប់ង្បមូលពត្ម៏ានវធធានការមិនផមនពនឌផែល

ង្ត្ូវបានដាក់្បញ្ចូល 

កំ្ពុរម្រៀបចំបញ្ចប់ង្បមូលពត្ម៏ានវធធាន

ការមិនផមនពនឌផែលង្ត្ូវបានដាក់្បញ្ចូល 

សម្ង្មចបាន ៩០% ការដាក់្បញ្ចូលក្នរុម្រហទំ្ព័រពត្៌

មាន ពត្ម៌ានពាណិរជក្មម និរតារារ

ពនធរយ មានលក្ខណៈពបិាក្និរង្ត្ូវ

ការ នធានមនុសសពាក់្ពន័ធក្នរុការ

ម្ វើកិ្ចចការម្នោះ។ នាយក្ដាឋ នកំ្ពុរ

ផសវររក្ នធានមនសុសម្ែើមបីម្ វើកិ្ចច

ការម្នោះ។ 

 

៣៣.១.៧ ចលូរួមម្រៀបច ំនិរដាក់្ឲ្យម្ង្បើង្បាស់

ង្បព័នធការម្ចញវធញ្ញញ បនបង្ត្វធធានម្ែើមកំ្ម្ណើត្

ម្ដាយអនក្នំាម្ចញ (Self-certification) 

ម្ោលនម្ោបាយ ផក្សង្មួលបញ្ញា ង្បឈមង្ត្ូវបានបញ្ចប់ បញ្ញា ង្បឈមក្នរុការសាក្លបរអនុវត្ត 

ង្បព័នធការម្ចញវធញ្ញញ បនបង្ត្វធធានម្ែើម

កំ្ម្ណើត្ម្ដាយអនក្នំាម្ចញ ង្ត្ូវបានផក្

សង្មួល 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

៣៣.២.ពង្រឹរសមត្ថភាពម្រៀបចំ និរបម្រកើន 

ស័ក្តិសិទ្ធភាព និរ ង្បសិទ្ធភាពននង្ក្បែ័ណឌ

ចំណូល ចណំ្តយរយៈម្ពលម យម ។ 

ម្ោលនម្ោបាយ 

ថ្វធកា 

  សម្ង្មចបាន ១០០% 
  

៣៣.២.១ម្រៀបចំបម្រកើត្នូវង្ក្បែ័ណឌ ចំណូល-

ចំណ្តយ )Fiscal Framework) សង្មាប់ឆ្ន ំ 

២០១៥-២០១៧ 

ម្ោលនម្ោបាយ ង្ក្បែ័ណឌ ចំណូល-ចំណ្តយ សង្មាប់ឆ្ន ំ ២០១៥-

២០១៧ ង្ត្ូវបានម្រៀបច ំ

 -បានបញ្ចប់រួច      

៣៣.២.២ ម្រៀបច ំនិរផក្លមអង្ក្បែ័ណឌ ម្ោលនម្ោបាយ ង្ក្បែ័ណឌ ចំណ្តយរយៈម្ពលម យម ២០១៥-  -បានបញ្ចប់រួច    
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

ចំណ្តយរយៈម្ពលម យម )MTEF) ២០១៥-

២០១៧ ម្ែើមបីបម្រកើនស័ក្តិសិទ្ធភាព ក្នរុការអនុវត្ត

ថ្វធកា 

២០១៧ ង្ត្ូវបានបញ្ចប់ )ក្ង្មិត្ង្ក្សួរ( 

៣៣.២.៣ ផក្លមអវធ ីសាស្រសត  បម្ចចក្ម្ទ្ស 

TOFE/GFS ឲ្យមានសរគត្ិភាពោមួយបលរ់

រណនថី្មី (COA) 

ម្ោលនម្ោបាយ - ការងារផក្លមអចណំ្តត្ថ់ាន ក់្ម្លើផែនក្ចណំ្តយ 

ង្ត្ូវបានបញ្ចប់       

- ការងារផក្លមអចណំ្តត្ថ់ាន ក់្ម្លើផែនក្ហិរញ្ញ

បបទាន ង្ត្ូវបានផក្លមអនិរបញ្ចប់ 

ការផក្លមអចណំ្តត្ថ់ាន ក់្ចណូំល ហិរញ្ញ

បបទាន ក្នរុតារារ TOFE ម្ែើមបីឲ្យមាន

ភាពសរគត្ិោមួយមាត្កិារណម្នយយថ្មី 

(COA)ឆ្ន ំ ២០១៥ ង្ត្ូវបានបញ្ចប់  

សំម្រចបាន ១០០%   

៣៣.២.៤ ផក្លមអទ្ិនននយ័សថតិ្ហិិរញ្ញបបទានពី

ម្ង្ៅង្បម្ទ្ស )Foreign Financing) ៖ 

អំម្ណ្តយ )Grants) និរ ក្មចី )Loans) និរ រួម

ទារំចណំ្តយមូល នោំង្ទ្ពនីែរូម្ៅក្នរុសតរដ់ារ

សថ តិ្ិ TOFE/GFS 

ម្ោលនម្ោបាយ ទ្ិនន័យអំម្ណ្តយ ឆ្ន ំ២០១៥ (លហំូរទ្និន័យ និរ

ការក្ត្់ង្តា( ង្ត្ូវបានអនុវត្ត     

 

 

ការផក្លមអទ្និនន័យហិរញ្ញបបទានពមី្ង្ៅ

ង្បម្ទ្ស បានបញ្ចប់ម្ដាយមានភាពសុីោន

រវារ តារារ passas, CRB, និរ តារារ 

Consolidation  

សំម្រចបាន ១០០% មានបញ្ញា ង្បឈមែលោះពីង្បភពលហំូរ

ទ្ិនននយ័ ម្ដាយសារទ្និនន័យែលោះមិន

ឆលរកាត្់រត្នាោរោត្ ិ 

បនតរង្មុញការសង្មបសង្មួលរួបោន

រវារអរគភាពពាក់្ពន័ធ និរ នាយក្

ដាឋ នសថតិ្ិ អរស 

៣៣.២.៥ បម្រកើត្និរចរង្ក្របទ្ដាឋ នសង្មាប់ 

TOFE and GFS  (ម្សៀវម្ៅផណនំា 

TOFE/GFS និរ ម្សៀវម្ៅម្មតាទ្និនន័យ(  

ម្ោលនម្ោបាយ ម្សចក្តីង្ពារទី្១សត ីពីឯក្សារម្ោលការណផ៍ណនំា 

តាមផែនក្ង្ត្ូវបានម្រៀបចំម្ដាយង្កុ្មការងារ 

TOFE និរ GFS 

ម្សចក្តីង្ពារទី្១ននឯក្សារម្ោលការណ៍

ផណនំា TOFE ង្ត្ូវបានម្រៀបចំក្នរុ

ង្ក្បែ័ណឌ តារារង្បត្ិបត្តកិារហិរញ្ញវត្ថុ 

តាមចណំ្តត្ថ់ាន ក់្ម្សែឋកិ្ចច (TOFEECO) 

និរ GFS  

សំម្រចបាន ១០០%   

៣៣.២.៦. ពង្រីក្វធសាលភាព TOFE នរិ GFS

ម្ដាយបញ្ចូលទិ្ននន័យថាន ក់្ម្ង្កាមោត្ ិ 

ម្ោលនម្ោបាយ ការងារផក្លមអចណំ្តត្ថ់ាន ក់្សតរដ់ារសថ តិ្ិ ថាន ក់្

ម្ង្កាមោត្ិ TOFE/GFS ម្ែើមបីបនសុីោមួយបលរ់

រណនថី្មី ២០១៥ )COA(   

 

- ទ្ង្មរ់ទិ្នន័យ TOFE និរ COA ថាន ក់្

ម្ង្កាមោត្ិ ឆ្ន ំ ២០១៥ ង្ត្ូវបានបនសី

ទារំង្សុរ  

- ទ្ង្មរ់ទិ្ននន័យ GFS និរ COA ថាន ក់្

ម្ង្កាមោត្ិ ឆ្ន ំ ២០១៥ ង្ត្ូវបានបនសុី

ទារំង្សុរ  

សំម្រចបាន ១០០%   

៣៣.៣.ពង្រឹរសមត្ថភាពវធភារ និរ ពាក្រណ៍

សាថ នភាពម្សែឋកិ្ចច និរហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

ម្ោលនម្ោបាយ 

ថ្វធកា 

- ម ផូែល មា ង្កូ្ម្សែឋកិ្ចចង្ត្ូវ បានអនុវត្តសាក្

លបរ 

- ចរង្ក្រទ្ង្មរ់វធភារ និរទិ្ននយ័ នាោររូបិយ

វត្ថ ុ

 សម្ង្មចបាន ១០០% 
  

៣៣.៣.១ ពង្រឹរ និរម្ វើឲ្យង្បម្សើរម្ ើរនវូម ូ

ផែលមា ង្កូ្ម្សែឋកិ្ចច 

ម្ោលនម្ោបាយ ចប់ម្ែតើមសាក្លបរម្លើការម្ង្បើង្បាស់ម ូផែល ម្សចក្តីង្ពារននម ូផែលបឋមង្ត្ូវបាន

ម្រៀបច ំ

សម្ង្មចបាន ១០០% ម ូផែលង្ត្ូវការទ្និនន័យ ម្ង្ចើន នរិ

មាន ផែលភារម្ង្ចើនមិនអាចមាន

លទ្ធភាពរក្បានទាន់ម្ពលម្វលា
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

បចចុបបននភាព 

៣៣.៣.២ ម្រៀបចំ Financial Programming 

and Policies ម ូផែល 

ម្ោលនម្ោបាយ ចរង្ក្រទ្ង្មរ់វធភារនិរទិ្នននយ័  នាោររូបិយ

វត្ថ ុ

ទ្ង្មរ់វធភារនិរទិ្នននយ័  នាោររូបិយវត្ថុ

ង្ត្ូវបានម្រៀបច ំ

សម្ង្មចបាន ១០០% ម ូផែលង្ត្ូវការទ្និនន័យ ម្ង្ចើន នរិ

មានបចចុបបននភាព ផែលភារម្ង្ចើន

មិនអាចមានលទ្ធភាពរក្បានទាន់

ម្ពលម្វលា 

 

៣៤. ពង្រឹរការអនវុត្តម្ោល នម្ោបាយ វធមរឈ

ការហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

  ឯក្សារង្ក្បែណឌ  ម្ោលនម្ោបាយសត ីពីវធម

រឈការ ហិរញ្ញវត្ថផុែលមានសរគត្ភិាពម្ៅនឹរក្មម

 វធ ីោត្ិ (២០១០-២០១៩ )ង្ត្ូវបានអនុម័ត្  

 សម្ង្មចបាន ៧៨% 
  

៣៤.១.បនតម្រៀបចំអនុង្កឹ្ត្យ ង្បកាសសារាច

រម្សចក្តផីណនំាផែលត្ង្មូវម្ដាយចាប់សតពីីរបប

ហិរញ្ញវត្ថនុិរការង្រប់ង្ររង្ទ្ពយសមបត្តិរបស់រែឋបា

ល ថាន ក់្ម្ង្កាមោត្ិ ។ 

ហិរញ្ញវត្ថុ រែឋបាលថាន ក់្ 

ម្ង្កាមោត្ ិ

  សម្ង្មចបាន ៧០% 
  

៣៤.១.៣.ម្រៀបចំង្បកាសផណនំាសតពីនីតី្ិវធ ីម្ែទៀ

ត្ផ្លទ ត្ន់នការបំម្ពញ លក្ខែ័ណឌ សង្មាប់ការម្ែទរ

ទ្ង្មរ់របាយការណ៍អនុវត្តចំណូល ចណំ្តយ 

ថ្វធកា និរទ្ង្មរ់របាយការណ៍បា នស់ាម នចណូំល 

ចំណ្តយ ថ្វធកា សង្មាប់ង្ត្មីាសបនាទ ប់ 

ហិរញ្ញវត្ថុ រែឋបាលថាន ក់្ 

ម្ង្កាមោត្ ិ

បនត ពភិាក្ាម្សចក្តីង្ពារង្បកាស ម្សចក្តីង្ពារង្បកាសកំ្ពុរបនត ពភិាក្ា

ោមួយង្ក្សួរ មហានែទ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

៣៤.១.៤.ម្រៀបចំង្បកាសសត ីពទី្ង្មរ់ រចនាសមពន័ធ 

និរនតី្ិវធ ី ននការដាក់្បញ្ចូលថ្វធកាែណឌ  និរ

សងាក ត្ ់ម្ៅក្នរុថ្វធការារធានី និរថ្វធកាសងាក ត្់

ម្ៅក្នរុថ្វធកាង្កុ្រ 

ហិរញ្ញវត្ថុ រែឋបាលថាន ក់្ 

ម្ង្កាមោត្ ិ

ម្សចក្តីង្ពារង្បកាសបឋមង្ត្ូវដាក់្ ពភិាក្ា

ោមួយង្ក្សួរមហានែទ 

មិនទានប់ានម្រៀបចមំ្សច ក្តីង្ពារង្បកាស មិនសម្ង្មចបានតាមម្ោលម្ៅ   

៣៤.១.៥.ម្រៀបចំង្បកាសសត ីពីរចនាសមព័នធ និរ

ការង្បង្ពឹត្តម្ៅ ង្កុ្មការងារ  D & D ម្ៅង្ក្សួរ

ម្សែឋកិ្ចចនរិហិរញ្ញវត្ថ ុ

ហិរញ្ញវត្ថុ រែឋបាលថាន ក់្ 

ម្ង្កាមោត្ ិ

ម្សចក្តីង្ពារង្បកាសង្ត្ូវបានម្រៀបចំរួច ម្សចក្តីង្ពារង្បកាស បានម្រៀបចំរួច សម្ង្មចបាន ១០០%   

៣៤.១.៦.ម្រៀបចំែសពវែាយ និរផណនំាអនុវត្ត 

លិែិត្បទ្ដាឋ ន រត្យិតុ្តថិ្មីៗ ផែលបានម្រៀបចំរួច 

ម្ែើមបដីាក់្ឲ្យរែឋបាលថាន ក់្ ម្ង្កាមោត្ិអនុវត្ត 

ហិរញ្ញវត្ថុ រែឋបាលថាន ក់្ 

ម្ង្កាមោត្ ិ

ចុោះែសពវែាយផណនំាអនុវត្តលិែិត្ បទ្ដាឋ នថ្មីៗ

ផែលម្រៀបចំរួចម្ៅ រែឋបាលថាន ក់្ម្ង្កាមោត្ ិ

បានចុោះែសពវែាយលិែិត្ បទ្ដាឋ រត្ិយតុ្តិ

ថ្មីៗបាន មួយចនំនួ 

សម្ង្មចបាន ៨០%   

៣៤.២.ម្រៀបចំ និរអនវុត្តម្ោល នម្ោបាយសត ីពី

 វធមរឈការហិរញ្ញវត្ថុ រយៈម្ពលម យម និរ ផវរ ។ 

ហិរញ្ញវត្ថុ រែឋបាលថាន ក់្ 

ម្ង្កាមោត្ ិ

 ម្ោលនម្ោបាយង្ត្ូវបានែសពវែាយ និរ

អនវុត្ត 

 សម្ង្មចបាន ១០០% 
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

៣៤.២.១.ម្រៀបចំឯក្សារម្ោលនម្ោបាយសត ីពី

 វធមរឈការហិរញ្ញវត្ថ ុរយៈម្ពលម យម និរផវរ 

ហិរញ្ញវត្ថុ រែឋបាលថាន ក់្ 

ម្ង្កាមោត្ ិ

ម្សចក្តីង្ពារង្ត្វូបានពភិាក្ាក្នរុ ង្ក្បែណឌ អនតរ

ង្ក្សួររវារក្សហវ ង្ក្សួរមហានែទ និរ NCDD 

ម្សចក្តីង្ពារឯក្សារម្ោលនម្ោបាយសត ី

ពីវធមរឈការហិរញ្ញវត្ថ ុរយៈម្ពលម យម 

និរផវរ ង្ត្ូវបានដាក្់ង្បរុំ ពិភាក្ាក្នរុ

ង្ក្បែណឌ ក្សហវ និរ ង្ក្សួរមហានែទ 

និរ NCDD 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

៣៤.៣. បម្រកើត្ និរផក្លមអឧបក្រណ៍ អភិបាល

កិ្ចចង្ទ្ង្ទ្រ់ការម្រៀបចំ និរ អនវុត្តថ្វធការបស់រែឋ

បាល  ថាន ក់្ម្ង្កាមោត្ិ ។ 

ហិរញ្ញវត្ថុ រែឋបាលថាន ក់្ 

ម្ង្កាមោត្ ិ

- លិែិត្បទ្ដាឋ នរត្យិតុ្តថ្មីង្ត្វូបានអនុវត្ត 

- ម្ោលការណ៏ផណនំាការម្រៀបចនំិរអនុវត្តថ្វធកា

ង្ត្ូវបានបញ្ចប់ 

 សម្ង្មចបាន ៥៨% 
  

៣៤.៣.២.សិក្ាលទ្ធភាពម្រៀបចំកំ្ណត្់

លក្ខណ: វធនិចឆយ័ និរសនទសសន៍សង្មាប់បម្រកើត្រូប

មនតវធភារនថ៍្វធកាឲ្យម្ៅរែឋបាល រារធានី ម្ែត្ត 

ហិរញ្ញវត្ថុ រែឋបាលថាន ក់្ 

ម្ង្កាមោត្ ិ

របាយការណល៏ទ្ធែលននការសិក្ាង្ត្ូវបាន

ម្រៀបចំរួច 

របាយការណ៍ម្ោលការណ៍ កំ្ណត្់

លក្ខណ: វធនិចឆយ័ និរសនទសសន៍សង្មាប់

បម្រកើត្រូបមនតវធភារនថ៍្វធកាឲ្យម្ៅរែឋបាល 

រារធាន ីម្ែត្ត ង្ត្ូវបានម្រៀបចំរួច 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

៣៤.៣.៥.ពនិតិ្យ ផក្សង្មួលលិែិត្បទ្ដាឋ ន រត្ិ

យុត្ត ិសង្មាប់ អនុវត្តង្បពន័ធហិរញ្ញវត្ថឃុុំ សងាក ត្ ់

ហិរញ្ញវត្ថុ រែឋបាលថាន ក់្ 

ម្ង្កាមោត្ ិ

ម្រៀបចំម្សចក្តីង្ពារអនុង្កឹ្ត្យសត ីពី ង្បពន័ធហិរញ្ញ

វត្ថុឃុសំងាក ត្ ់ថ្ម ី

ម្សចក្តីង្ពារអនុង្កឹ្ត្យង្ត្ូវ បានម្រៀបចំ

បានែលោះ 

សម្ង្មចបាន ៣០%   

៣៤.៣.៦. ម្រៀបចំង្បពន័ធទិ្ននន័យថ្វធកាសង្មាប់

រែឋបាលថាន ក់្ម្ង្កាម ោត្ ិ

ហិរញ្ញវត្ថុ រែឋបាលថាន ក់្ 

ម្ង្កាមោត្ ិ

បនតសិក្ាអពំីង្បពន័ធទ្និនន័យោមួយ អរគភាពពាក់្

ព័នធ 

បនតពភិាក្ាោមួយង្ក្សួរ សាថ ប័ន និរ

អរគភាព រនំាញពាក់្ពន័ធ 

សម្ង្មចបាន ៨០%   

៣៤.៣.៧.ម្រៀបចំម្សៀវម្ៅផណនំា (Manual) 

សត ីពកីារម្រៀបចំ និរ អនុវត្តថ្វធការបស់រែឋបាល

ថាន ក់្ម្ង្កាមោត្ ិ

ហិរញ្ញវត្ថុ រែឋបាលថាន ក់្ 

ម្ង្កាមោត្ ិ

បនតម្រៀបចមំ្សចក្តីង្ពារម្សៀវម្ៅ ផណនំា 

(Manual) 

បនតម្រៀបចមំ្សៀវម្ៅ ម្ោលការណ៍ 

( Manual) 

សម្ង្មចបាន៨០%   

៣៤.៤.សិក្ា  ម្រៀបចំ និរអនុវត្តការ ង្បមូល

ចំណូលផ្លទ ល់របស់រែឋបាល ថាន ក់្ម្ង្កាមោត្ិ ។ 

ហិរញ្ញវត្ថុ រែឋបាលថាន ក់្ 

ម្ង្កាមោត្ ិ

លិែិត្បទ្ដាឋ នរត្យិតុ្តនានា )អនុង្កឹ្ត្យ/

ង្បកាស( ម្ែើមបអីនវុត្តង្ត្ូវបានបញ្ចប់ 

 សម្ង្មចបាន ៩០% 
  

៣៤.៤.១.សិក្ាអពំលីទ្ធភាពនានាននង្បភព

ចំណូលផ្លទ ល់របស់ រែឋបាលថាន ក់្ម្ង្កាមោត្ ិ 

ហិរញ្ញវត្ថុ រែឋបាលថាន ក់្ 

ម្ង្កាមោត្ ិ

ឯក្សារម្ោលនម្ោបាយសត ីអពំី ង្បភពចណូំល

ផ្លទ លរ់បស់រែឋបាល ថាន ក់្ម្ង្កាមោត្ិង្ត្ូវបាន

ម្រៀបច ំ

ម្សចក្តីង្ពារឯក្សារ ម្ោលនម្ោបាយ 

ង្ត្ូវ បានម្រៀបចំរួច 

សម្ង្មចបាន១០០%   

៣៤.៤.២.ម្រៀបចំលិែិត្បទ្ដាឋ នរត្យិតុ្តពិាក់្ពន័ធ

នានា (អនុង្កឹ្ត្យ / ង្បកាស) ម្ែើមបីអនុវត្តការ

ង្បមូលចំណូលផ្លទ លរ់បស់រែឋបាលថាន ក់្ ម្ង្កាម

ោត្ ិ

ហិរញ្ញវត្ថុ រែឋបាលថាន ក់្ 

ម្ង្កាមោត្ ិ

បនតម្រៀបចមំ្សចក្តីង្ពារអនុង្កឹ្ត្យ/ ង្បកាស ង្ត្ូវ

បានង្បរុពំិភាក្ា ោមួយអរគភាពពាក់្ពន័ធ 

ម្សចក្តីង្ពារអនុង្កឹ្ត្យសត ីពី ចំណូលផ្លទ ល់

របស់រែឋបាលថាន ក់្ម្ង្កាមោត្ិ ង្ត្ូវបាន

ង្បរុំពិភាក្ា 

សម្ង្មចបាន ៨០%   

៣៤.៥.បម្រកើត្ឧបក្រណ៍វធនិម្ោរ សង្មាប់រែឋបា ហិរញ្ញវត្ថុ រែឋបាលថាន ក់្ រែឋបាលថាន ក់្ម្ង្កាមោត្ិ ង្ក្សួរសាថ ប័ន អរគភាព  សម្ង្មចបាន ៦០% 
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

លថាន ក់្ម្ង្កាមោត្ិ )SNIF( ។ ម្ង្កាមោត្ ិ ពាក់្ពន័ធមានការយល់ែឹរពីយនតការឧបក្រណ៏វធនិ

ម្ោរ 

៣៤.៥.២.ម្រៀបចំសកិាខ សាលាពមិ្ង្ោោះម្ោបល់

អំពីឧបក្រណ ៍ វធនិម្ោរ សង្មាប់រែឋបាលថាន ក់្

ម្ង្កាមោត្ ិ

ហិរញ្ញវត្ថុ រែឋបាលថាន ក់្ 

ម្ង្កាមោត្ ិ

សិកាខ សាលា ពមិ្ង្ោោះម្ោបល់ម្ែើមបី ង្បមូលធាត្ុ

ចូលង្ត្វូបានម្រៀបចំរួច 

កិ្ចចង្បរុំពមិ្ង្ោោះម្ោបល់ោមួយអរគភាព

ពាក់្ពន័ធ បានម្រៀបចំរួច 

សម្ង្មចបាន ៨០%   

៣៤.៥.៣.ម្រៀបចលំិែិត្បទ្ដាឋ នរត្ិយតុ្ត ិ និរ

លក្ខែ័ណឌ នានាម្ែើមបី អនវុត្តឧបក្រណ៍វធនមិ្ោរ

សង្មាប់រែឋបាលថាន ក់្ម្ង្កាមោត្ ិ

ហិរញ្ញវត្ថុ រែឋបាលថាន ក់្ 

ម្ង្កាមោត្ ិ

លិែិត្បទ្ដាឋ នរត្យតុ្តិង្ត្ូវបានដាក់្ង្បរុំពភិាក្ា

ោមួយសាថ ប័នពាក្់ពន័ធ 

ម្សចក្តីង្ពារអនុង្កឹ្ត្យសត ីពី ការម្រៀបចនំិរ

ង្បង្ពឹត្តម្ៅននមូលនិ ិវធនិម្ោរថាន ក់្ 

ម្ង្កាមោត្ិ ង្ត្ូវបានដាក្់ ង្បរុពំិភាក្ា 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

៣៤.៥.៧.ម្រៀបចំឯក្សារម្ោលនម្ោបាយសត ីពី

ការែតល់មូលនិ មិានភាជ ប់លក្ខែ័ណឌ  

ហិរញ្ញវត្ថុ រែឋបាលថាន ក់្ 

ម្ង្កាមោត្ ិ

បនតង្បរុំពមិ្ង្ោោះម្ោបល់ឯក្សារម្ោល

នម្ោបាយោមួយអរគភាព ពាក់្ពន័ធនានាក្នរុ

ង្ក្បែណឌ  អនតរង្ក្សួរ 

មិនទានប់ានម្រៀបចំរួច មិនទាន់សម្ង្មចបានតាម សូចនាក្រ   

៣៤.៦. ម្រៀបចផំែនការយុទ្ធសាស្រសត  ថ្វធកា

សង្មាប់រែឋបាលថាន ក់្ម្ង្កាមោត្ិ ។ 

ហិរញ្ញវត្ថុ រែឋបាលថាន ក់្ 

ម្ង្កាមោត្ ិ

បណតុ ោះបណ្តត លសត ីព ីការម្រៀបចំផែនការយទុ្ធ

សាស្រសត  

 សម្ង្មចបាន ១០០% 
  

៣៤.៦.២.ម្រៀបចំម្សៀវម្ៅផណនំា )Guideline) 

សត ីពកីារម្រៀបចំ ផែនការយុទ្ធសាស្រសតសង្មាប់រែឋបា

លថាន ក់្ម្ង្កាមោត្ ិ

ហិរញ្ញវត្ថុ រែឋបាលថាន ក់្ 

ម្ង្កាមោត្ ិ

Guideline សង្មាប់អនវុត្តផែនការ យុទ្ធសាស្រសត

ថ្វធការែឋបាលថាន ក់្ម្ង្កាមោត្ិង្ត្ូវបានែសពវែាយ 

ម្សៀវម្ៅផណនំា )Guideline) សត ីពកីារ 

ម្រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រសត សង្មាប់រែឋបា

លថាន ក់្ ម្ង្កាមោត្ិ ង្ត្ូវបានែសពវ ែាយ 

សម្ង្មចបាន១០០%   

៣៤.៦.៣.អនវុត្តោរហំានៗ ផែនការយទុ្ធសា

ស្រសត  ថ្វធកាសង្មាប់ រែឋបាលថាន ក់្ម្ង្កាមោត្ ិ

ហិរញ្ញវត្ថុ រែឋបាលថាន ក់្ 

ម្ង្កាមោត្ ិ

រែឋបាលថាន ក់្ម្ង្កាមោត្ិមួយចនំនួ ង្ត្វូបាន

ម្ង្រើសម្រីសអនវតុ្តផែនការ យុទ្ធសាស្រសតថ្វធកា 

ផែនការយុទ្ធសាស្រសតថ្វធកា ង្ត្បូានដាក្ឲ់្យ

អនវុត្ត ម្ៅរែឋបាលរារធានមី្ែត្ត 

សម្ង្មចបាន១០០%   

៣៤.៧.ម្រៀបចំផែនការក្សារសមត្ថភាពមស្រនតី

ទារំម្ៅថាន ក់្ោត្ិ និរថាន ក់្ម្ង្កាម ោត្ិ ោ 

ពិម្សសទាក់្ទ្និម្ៅនឹរ ការអនវុត្ត FMIS។ 

ហិរញ្ញវត្ថុ រែឋបាលថាន ក់្ 

ម្ង្កាមោត្ ិ

មស្រនតថីាន ក់្ម្ង្កាមោត្ិទ្ទួ្លបានការបណតុ ោះបណ្តត

ល 

 សម្ង្មចបាន ៦៥% 
  

៣៤.៧.១.ម្រៀបចំឯក្សារទ្សសន:ទានសតពីីការ

អភិវឌ្ឍសមត្ថភាព មស្រនតGីDSNAF សង្មាប់វធភារ

ម្ោលនម្ោបាយវធមរឈការហិរញ្ញវត្ថ ុ 

ហិរញ្ញវត្ថុ រែឋបាលថាន ក់្ 

ម្ង្កាមោត្ ិ

ឯក្សារ ទ្សសនទានង្ត្ូវបាន ម្រៀបចំរួច ម្សចក្តីង្ពារឯក្សារទ្សសន:ទាន ង្ត្ូវ

បានម្រៀបចំរួច 

សម្ង្មចបាន៥០%   

៣៤.៧.៣.ម្រៀបចំការបណតុ ោះបណ្តត ល និរក្សារ

សមត្ថភាពមស្រនតី ទារំម្ៅថាន ក់្ោត្ ិនិរថាន ក់្ម្ង្កាម

ោត្ ិ

ហិរញ្ញវត្ថុ រែឋបាលថាន ក់្ 

ម្ង្កាមោត្ ិ

ម្រៀបចំបណតុ ោះបណ្តត លមស្រនតី ថាន ក់្ោត្ ិ  On Job Training សម្ង្មចបាន៨០%   

៣៥.ពង្ររឹការម្រៀបចមំ្ោលនម្ោបាយអភវិឌ្ឍន៍

 វធសយ័ ឧសាហក្មម ហរិញ្ញវត្ថ ុ

ឧសាហក្មម ហរិញ្ញវត្ថ ុ      
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

(បម្រកើត្ថ្មបីផនថម( 

៣៥.១.ម្រៀបចនំិរដាក់្ឱ្យអនុវត្តយុទ្ធសាស្រសត  

ង្រប់ង្ររវធស័យហិរញ្ញវត្ថ ុ

ឧសាហក្មម ហិរញ្ញវត្ថ ុបនត ម្រៀបចំផក្ សង្មួល ម្ោលនម្ោបាយនិរ

យុទ្ធសាស្រសតអភិវឌ្ឍវធសយ័ហិរញ្ញវត្ថ ុ

    

៣៥.២ បម្រកើនស័ក្តិសិទ្ធភាព និរ ង្បសិទ្ធភាព 

ង្រប់ង្ររវធស័យអចលនវត្ថ ុ

ឧសាហក្មម ហិរញ្ញវត្ថ ុ- បញ្ចប់ការម្រៀបចំ និរ ផក្ សង្មួលង្បកាសពាក់្

ព័នធអចលនវត្ថ ុ

- សតរដ់ាវាយត្នមលអចលនវត្ថមុ្ៅដាម បដាឋ ន 

អនតរោត្ិង្ត្ូវដាក់្ឱ្យ អនុវត្ត 

    

៣៥.៣ ផក្លមអនិរពង្រីក្វធសយ័មូលប័ង្ត្ ឧសាហក្មម ហិរញ្ញវត្ថ ុ- ម្សចក្តីង្ពារ អនុង្កឹ្ត្យមូលបង្ត្រែឋង្ត្វូបានអនុ

ម័ត្ 

- បនតម្រៀបចំ ង្បកាសសតពីី ង្បត្ិក្រមូល ប័ង្ត្ 

    

៤១.បម្រកើនភាពោអនក្ែឹក្នំា សមត្ថភាព 

ង្រប់ង្ររ និរ បណតុ ោះឆនទៈកំ្ផណទ្ង្មរ់ ង្ពមទារំ 

បម្រកើនភាពោមាច ស់ និរការទ្ទួ្ល ែុសង្ត្វូ ។ 

   វធ ីសាស្រសត  យនតការ និរក្មមវធ ីសក្មម ភាពោក់្

ផសតរស ង្មាប់បម្រកើនភាពោអនក្ែឹក្នំា បម្រកើន 

សមត្ថភាពង្រប់ ង្ររ និរបណតុ ោះ ឆនទៈកំ្ផណ

ទ្ង្មរ់ ង្ពមទារំបម្រកើនភាពោមាច ស់ និរការ 

ទ្ទួ្លែុសង្ត្ូវ ង្ត្ូវបានអនុវត្ត  

 សម្ង្មចបាន ៦៣% 
  

៤១.១.ពង្រឹរភាពោអនក្ែឹក្នំា និរ សមត្ថភាព

ង្រប់ង្ររ ។ 

ង្ក្សួរសាថ ប័ន សមត្ថភាពង្រប់ង្ររង្ត្ូវបានបម្រកើនតាមរយៈការ

បណតុ ោះបណ្តត លម្ែសៗ និរការចលូរូមបំពញ

ការងារមានលក្ខណៈែសុែលុ 

 សម្ង្មចបាន ៦៤% 
  

៤១.១.១ ពង្រឹរសមត្ថភាពមស្រនតីរយ និររដាឋ ក្រ រយ និររដាឋ ក្រ មស្រនតីរយនិររដាឋ ក្រ ចនំនួ៥០នាក់្ ង្ត្ូវបាន ប

ណតុ ោះបណ្តត លពាក់្ពន័ធនឹរការអនវុត្តចាប់ 

និររនំាញវធោជ រីវៈរយ 

- បានម្រៀបចំកិ្ចចង្បរុពំិភាក្ាផែនការ

សក្មមភាពននការង្បមូលពនធ អាក្រ មាន

សមាសភាពចលូរួមចនំនួ ៥០នាក់្ 

- បានម្រៀបចំសកិាខ សាលាសតពីីង្បត្ិបត្តិក្រ

ម្សែឋកិ្ចចទ្ទួ្លបានការអនញុ្ញញ ត្ ែល់

មស្រនតីរយនិររដាឋ ក្រ ចនំនួ ២៧នាក់្ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

៤១.១.២ ែសពវែាយ និរបណតុ ោះបណ្តត លវធស័យ

ឯក្រននវូបទ្បបញ្ញត្តិ និរនតី្ិវធ ីបំម្ពញផបបបទ្

រយ 

រយ និររដាឋ ក្រ បទ្បញ្ញត្តិរយ និរវឌ្ឍនភាពថ្មីអំពីក្មមវធ ីការងារ

កំ្ផណទ្ង្មរ ់និរទំ្ម្នើបក្មម របស់ អ.រ.រ ង្ត្ូវ

បានង្បរុែំសពវែាយែលផ់ែនក្ឯក្រនពាក្ព់័នធ

នានាចនំនួ៦០នាក់្ 

មិនទានប់ានែំម្ណើរការ សម្ង្មចបាន ០% ម្លើក្ម្ៅង្ត្មីាសម្ង្កាយ  

៤១.១.៣.ថាន ក់្ែឹក្នំាអរគនាយក្ដាឋ នពង្រឹរ រត្នាោរោត្ ិ ែឹក្នំាង្បរុំោង្បចំ ែឹក្នំាង្បត្ិភទូ្សសកិ្ចចសិក្ា មានរបបង្បរុំង្បចំផែនិរង្បរុតំាមការ មានការែឹក្នំាង្បរុំោង្បចំ   
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

សមត្ថភាពែឹក្នំា និរង្រប់ង្ររ តាមរយៈការ

ែឹក្នំាង្បរុំោង្បចំ ការែឹក្នំាង្បត្ិភទូ្សសកិ្ចច

សិក្ាម្ង្ៅង្បម្ទ្ស 

ម្ង្ៅង្បម្ទ្ស ចំបាច ់

៤១.១.៥ ម្រៀបចំយុទ្ធសាស្រសត ង្រប់ង្ររ នធាន

មនសុសក្សហវ រយៈម្ពល ០៣ ឆ្ន ំ ២០១៦-

២០១៨ 

អរគម្លខា ិការដាឋ ន 

)នាយក្ដាឋ នបុរគលិក្( 

របាយការណ៏ង្ត្ូវបានបូក្សរុបនិរ វាយត្នមល បានបម្រកើត្ក្ង្មរសនំួរ ម្ែើមបចីុោះម្ៅង្រប់

អរគភាពនឹរចុោះម្បសក្ក្មមក្នរុង្ត្មីាសទី្

៣ ឆ្ន ំ២០១៥ 

សម្ង្មចបាន ៤០% ការចុោះម្បសក្ក្មមនឹរង្ត្ូវអនុវត្តង្ត្ី

មាសទ្៣ី 

 

៤១.១.៦ ម្រៀបចំម្សៀវម្ៅសដ ីពនីតី្ិវធ ីអនុវត្ត

ការងាររបស ់

នាយក្ដាឋ នបុរគលិក្ ននអរគម្លខា កិារដាឋ ន 

អរគម្លខា ិការដាឋ ន 

)នាយក្ដាឋ នបុរគលិក្( 

ម្សៀវម្ៅសតពីនីតី្ិវធ ីអនុវត្តការងារ 

ង្ត្ូវបានម្រៀបចនំិរម្បាោះពុមភ 

- បនតពនិតិ្យផក្លមអម្សចក្តីង្ពារសារាចរ

ផណនំាការម្ង្រើសម្រីសមស្រនតីោប់កិ្ចចសនា

និរបុរគលិក្អផណត ត្ 

- បនតពនិតិ្យផក្លមអម្សចក្តីង្ពារសារាចរ

ផណនំាសំម្ណើសុតំំារស ប់ 

- បនតពនិតិ្យផក្លមអម្សចក្តីង្ពារម្សចក្តី

ផណនំាការបំម្ពញសលាក្ប័ង្ត្ 

- បនតពនិតិ្យផក្លមអម្សចក្តីង្ពារសារាចរ

ផណនំាការម្សន ើសុប័ំណណសរម្សើរ 

សម្ង្មចបាន ៩០% 

 

ការម្រៀបចមំានលក្ខណៈទ្លូាយ និរ

ចំណ្តយម្ពលយ ូ

 

 

៤១.១.៧ អភិវឌ្ឍន៍ក្មមវធ ី និរទិ្នននយ័ង្បព័នធ

ង្រប់ង្ររ នធាន 

មនសុសតាមង្បពន័ធពត័្៌វធទ្ា 

អរគម្លខា ិការដាឋ ន 

)នាយក្ដាឋ នបុរគលិក្( 

ង្បព័នធទ្និននយ័ង្រប់ង្ររ នធានមនសុសថ្មីង្ត្ូវ

បានម្រៀបច ំនិរផក្លមអ 

 

-របួង្បរុំោមួយង្កុ្មហ នុែកត្ែ់គរ់ង្បពន័ធ

ង្រប់ង្ររទិ្ននន័យ 

 -សិក្ាពតី្នមលននរម្ង្មារង្រប់ង្ររ

ទ្ិនននយ័ 

-ម្ វើកិ្ចចសហការោមួយនាយក្ដាឋ ន

ព័ត្ម៌ាន វធទ្ានិរអរគនាយក្ដាឋ នពនធដារ

អំពីការសិក្ាង្បព័នធង្រប់ង្ររ បុរគលិក្ 

សម្ង្មចបាន ៩០% មានការផណនំាពីថាន ក់្ែឹក្នំាឱ្យ

បផនថមង្បព័នធង្ត្តួ្ពនិតិ្យវត្តមានមស្រនត ី

ននក្សហវ 

 

៤១.២.បម្រកើនឆនទៈកំ្ផណទ្ង្មរ់ ភាពោមាច ស់ 

និរការទ្ទួ្លែុសង្ត្ូវ ។ 

ង្ក្សួរសាថ ប័ន ឆនទៈភាពោមាច សន់ិរការទ្ទួ្លែុសង្ត្ូវ ង្ត្ូវបាន

ពង្រឹរតាមរយៈការែសពវែាយក្មមវធ ីផក្ទ្ង្មរ់ឳ្យ

បានទូ្លំទូ្លាយការបណតុ ោះកំ្ផណទ្ង្មរ់ PFM 

និរយនតការតាមដានង្ត្តួ្ពនិតិ្យ 

 សម្ង្មចបាន ៦១% 
  

៤១.២.១.ពង្រឹរឆនទៈកំ្ផណទ្ង្មរ ់ភាពោមាច ស់

ការ និរការទ្ទួ្លែុសង្ត្ូវ តាមរយៈការផបរផចក្

ភារកិ្ចចថាន ក់្ែឹក្នំាអរគនាយក្ដាឋ នក្នរុកិ្ចចការផក្

ទ្ង្មរ់ និរការបម្រកើត្ង្កុ្មការងារផក្ទ្ង្មរក់្ង្មិត្

រត្នាោរោត្ ិ ង្កុ្មការងារមានការផបរផចក្ភារកិ្ចចក្នរុកិ្ចចការ

ផក្ទ្ង្មរ់ចាសល់ាស់ និរទ្សសន វធស័យផវរឆ្ៃ យ 

និរអាចង្ត្ូវបានផក្សង្មួលផែអក្ម្លើការវាយត្នមល

លទ្ធែល 

បានផបរផចក្ង្កុ្មការងារោ ៦ ង្កុ្ម 

ម្ដាយមានអរគនាយក្ោង្បធានកាត ប់រួម 

និរអរគនាយក្ររ៣រូប ទ្ទួ្លបនទុក្១នាក់្ 

២ង្កុ្ម 

បានផបរផចក្ង្កុ្មការងារកំ្ផណ

ទ្ង្មរ់ចាសល់ាស ់
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

បម្ចចក្ម្ទ្សឲ្យបានចាសល់ាស ់

៤១.២.៣ ម្រៀបចមំ្សចក្តីង្ពារង្បកាសសតពីីង្ក្ម

សលី ម៌របស់មស្រនតីពនធដារ។ 

ពនធដារ ម្សចក្តីង្ពារង្បកាសបញ្ចប់ង្ត្ឹមថាន ក់្ អពែ និរ

ង្ត្ូវបញ្ជូនម្ៅ ក្សហវ 

ម្សចក្តីង្ពារង្បកាសបញ្ចប់ង្ត្ឹមថាន ក់្ អ

ពែ និរង្ត្ូវបញ្ជូនម្ៅ ក្សហវ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

៤១.២.៤ ម្រៀបចមំ្សចក្តផីណនំាសត ីពីវធន័យរបស់

មស្រនតីពនធដារ។ 

ពនធដារ ម្សចក្តីង្ពារម្សចក្តផីណនំាង្ត្ូវបានបញ្ជូនម្ៅ

ថាន ក់្ែឹក្នំា អពែ 

ម្សចក្តីង្ពារម្សចក្តផីណនំាង្ត្ូវបានបញ្ជូន

ម្ៅថាន ក់្ែឹក្នំា អពែ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

៤១.២.៥ ម្រៀបចសំារាចរផណនំាសត ីពកីារ

ង្រប់ង្ររមស្រនតីពនធដារ។ 

ពនធដារ ម្សចក្តីង្ពារសារាចរង្ត្ូវបានម្រៀបច ំ ម្សចក្តីង្ពារសារាចរង្ត្ូវបានម្រៀបច ំ សម្ង្មចបាន ១០០%   

៤១.២.៧ ពង្រឹរយនតការវាយត្នមលនិរង្ត្តួ្ពនិតិ្យ

សមិទ្ធក្មម ការងាររបស់មស្រនតីម្ង្កាមឳ្វាទ្អរគ

ម្លខា កិារដាឋ ន នរិង្រប់អរគភាពមូលដាឋ ន

ម្ង្កាមឳ្វាទ្ ក្សហវ 

អរគម្លខា ិការដាឋ ន របាយការណច៍ុោះង្ត្តួ្ពនិតិ្យសមិទ្ធក្មមង្ត្ូវបាន

ម្រៀបចនំិរផណនំា អនុវត្តនិរផក្ត្ង្មូវ 

ផែនការង្ត្តួ្ពនិតិ្យបានអនុម័ត្នឹរចុោះ

ង្ត្តួ្ពនិតិ្យក្នរុង្ត្មីាសទ្៣ី ឆ្ន ំ២០១៥ 

សម្ង្មចបាន ៩០%   

៤១.២.៨ ពង្រឹរយនតការង្ត្តួ្ពនិតិ្យនិរវាយត្នមល

សមិទ្ធក្មមក្នរុក្សហវ 

អរគម្លខា ិការដាឋ ន របាយការណច៍ុោះង្ត្តួ្ពនិតិ្យសមិទ្ធក្មមង្ត្ូវបាន

ម្រៀបចនំិផណនំា អនុវត្តនិរផក្ត្ង្មូវ 

ផែនការង្ត្តួ្ពនិតិ្យបានអនុម័ត្នឹរចុោះ

ង្ត្តួ្ពនិតិ្យក្នរុង្ត្មីាសទ្៣ី ឆ្ន ំ២០១៥ 

សម្ង្មចបាន ៩០%   

៤១.២.៩ ផក្លមអ និរែសពវែាយម្សៀវម្ៅក្ង្មរ

ក្ង្មរង្ក្ម សីល មី របស់មស្រនតីក្សហវ 

អរគម្លខា ិការដាឋ ន ក្ង្មរង្ក្មសីល ម៌ង្ត្ូវបានពនិតិ្យ និរផក្លមអ ម្សចក្តីង្ពារបានម្រៀបច ំ សម្ង្មចបាន ៩០%   

៤១.២.១០ ម្រៀបចំចរង្ក្រ និរែសពវែាយក្ង្មរ

សង្មរ់បទ្បបញ្ញត្តចិាប់រត្ិយតុ្តពាក់្ពន័ធវធស័យ

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

អរគម្លខា ិការដាឋ ន ក្ង្មរសង្មរង្ត្វូបានម្រៀបច ំ នឹរបញ្ចប់ក្នរុម្ពលឆ្ប់ៗខារមុែ បានសម្ង្មច ៩០ ភាររយ 

 

ការែតល់ឧបក្រណស៍មាភ រៈ 

ម្ង្បើង្បាសម់ានការយតឺ្ោ វ 

ម្សន ើសុែំតល់ម្អាយ 

បានទាន់ម្ពលម្វលា 

៤១.២.១២ ម្រៀបចំចរង្ក្រ និរែសពវែាយក្ង្មរ

សង្មរ់បទ្បបញ្ញត្តចិាប់រត្ិយតុ្តពាក់្ពន័ធវធស័យ

ការង្រប់ង្ររង្ទ្ពយសមបត្តិរែឋនិរចំណូលមិនផមន

សារម្ពើពនធ 

អរគម្លខា ិការដាឋ ន ក្ង្មរសង្មរង្ត្វូបានម្រៀបច ំ នឹរបញ្ចប់ក្នរុម្ពលឆ្ប់ៗខារមុែ បានសម្ង្មច ៩០ ភាររយ ការែតល់ឧបក្រណស៍មាភ រៈ 

ម្ង្បើង្បាសម់ានការយតឺ្ោ វ 

ម្សន ើសុែំតល់ម្អាយ 

បានទាន់ម្ពលម្វលា 

៤១.២.១៣ ម្រៀបចំចរង្ក្រ និរែសពវែាយ

ក្ង្មរសង្មរ់បទ្បបញ្ញត្តិចាប់រត្ិយតុ្តពាក់្ព័នធវធ

ស័យរយ 

អរគម្លខា ិការដាឋ ន ង្បមូលឯក្សារ ម្ វើចំណ្តត្ថ់ាន ក់្រត្យិតុ្ត វាយ

ចមលរ អត្ថបទ្និរម្ែទៀរផ្លទ ត្ ់

បានង្បមូលឯក្សារ ម្ វើចំណ្តត្ថ់ាន ក់្រត្ិ

យុត្ត វាយចមលរ អត្ថបទ្និរម្ែទៀរផ្លទ ត្ ់

សម្ង្មចបាន ៨០ ភាររយ ការែតល់ឧបក្រណស៍មាភ រៈ 

ម្ង្បើង្បាសម់ានការយតឺ្ោ វ 

ម្សន ើសុែំតល់ម្អាយ 

បានទាន់ម្ពលម្វលា 

៤១.២.១៤ ម្រៀបចំចរង្ក្រ និរែសពវែាយក្ង្មរ

សង្មរ់បទ្បបញ្ញត្តចិាប់រត្ិយតុ្តពាក់្ពន័ធវធស័យ

ឧសាហក្មមហិរញ្ញវត្ថ ុ

អរគម្លខា ិការដាឋ ន ង្បមូលឯក្សារ ម្ វើចំណ្តត្ថ់ាន ក់្រត្យិតុ្ត វាយ

ចមលរ អត្ថបទ្និរម្ែទៀរផ្លទ ត្ ់

បានង្បមូលឯក្សារ ម្ វើចំណ្តត្ថ់ាន ក់្រត្ិ

យុត្ត វាយចមលរ អត្ថបទ្និរម្ែទៀរផ្លទ ត្ ់

សម្ង្មចបាន ៨០ ភាររយ ការែតល់ឧបក្រណស៍មាភ រៈ 

ម្ង្បើង្បាសម់ានការយតឺ្ោ វ 

ម្សន ើសុែំតល់ម្អាយ 

បានទាន់ម្ពលម្វលា 

៤១.២.១៥ ម្រៀបចំចរង្ក្រ និរែសពវែាយក្ង្មរ អរគម្លខា ិការដាឋ ន ង្បមូលឯក្សារ ម្ វើចំណ្តត្ថ់ាន ក់្រត្យិតុ្ត វាយ បានង្បមូលឯក្សារ ម្ វើចំណ្តត្ថ់ាន ក់្រត្ិ សម្ង្មចបាន ៨០ ភាររយ ការែតល់ឧបក្រណស៍មាភ រៈ ម្សន ើសុែំតល់ម្អាយ 
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

សង្មរ់បទ្បបញ្ញត្តចិាប់រត្ិយតុ្តពាក់្ពន័ធវធស័យ

លទ្ធក្មមសាធារណៈ 

ចមលរ អត្ថបទ្និរម្ែទៀរផ្លទ ត្ ់ យុត្ត វាយចមលរ អត្ថបទ្និរម្ែទៀរផ្លទ ត្ ់ ម្ង្បើង្បាសម់ានការយតឺ្ោ វ បានទាន់ម្ពលម្វលា 

៤១.២.១៧ ម្រៀបចចំរង្ក្រនិរែសពវែាយក្ង្មរ

សង្មរ់បទ្បបញ្ញត្តចិាប់រត្ិយតុ្តមូលដាឋ នននកិ្ចជ

ែំម្ណើរការរបស់ក្សហវ 

អរគម្លខា ិការដាឋ ន ក្ង្មរសង្មរង្ត្វូបានម្រៀបច ំ បានវាយចមលរអត្ថបទ្និរម្ែទៀរផ្លទ ត្ ់ បានសម្ង្មច ៨០ ភាររយ ការែតល់ឧបក្រណស៍មាភ រៈ 

ម្ង្បើង្បាសម់ានការយតឺ្ោ វ 

ម្សន ើសុែំតល់ម្អាយ 

បានទាន់ម្ពលម្វលា 

៤១.២.១៨ ម្រៀបចចំរង្ក្រនិរែសពវែាយក្ង្មរ

សង្មរ់បទ្បបញ្ញត្តចិាប់រត្ិយតុ្តពាក់្ពន័ធវធស័យ

មុែងារសាធារណៈ 

អរគម្លខា ិការដាឋ ន ង្បមូលឯក្សារ ម្ វើចំណ្តត្ថ់ាន ក់្រត្យិតុ្ត វាយ

ចមលរ អត្ថបទ្និរម្ែទៀរផ្លទ ត្ ់

 

បានង្បមូលឯក្សារ និរវាយចមលរអត្ថ

បទ្ 

បានសម្ង្មច ៧០ ភាររយ ការែតល់ឧបក្រណស៍មាភ រៈ 

ម្ង្បើង្បាសម់ានការយតឺ្ោ វ 

ម្សន ើសុែំតល់ម្អាយ 

បានទាន់ម្ពលម្វលា 

៤១.២.១៩ ម្រៀបចំ តាក់្ផត្រ និរែសពវែាយ បរគុ

ម្ទ្ទសនន៍តី្ិក្មមរបស់ ក្សហវ 

អរគម្លខា ិការដាឋ ន ឯក្សារមរគម្ទ្ទសនន៍តី្ិក្មមង្ត្ូវបានម្រៀបច ំម្បាោះ

ពុមព និរែសពវែាយ 

កំ្ពុរង្បមូលឯក្សារនិរវាយចមលរអត្ថ

បទ្ 

បានសម្ង្មច ៥០ ភាររយ ការែតល់ឧបក្រណស៍មាភ រៈ 

ម្ង្បើង្បាសម់ានការយតឺ្ោ វ 

ម្សន ើសុែំតល់ម្អាយ 

បានទាន់ម្ពលម្វលា 

៤១.២.២០ ម្រៀបចសំកិាខ សាលាផណនំាអនវុត្ថបទ្

បបញ្ញត្តិរត្ិយតុ្តពាក់្ពន័ធសមត្ថកិ្ចចរបស់ង្ក្សួរ

ម្សែឋកិ្ចចនរិហិរញ្ញវត្ថុែល់មស្រនតរីារការម្ៅថាន ក់្

ម្ង្កាមោត្ ិ

អរគម្លខា ិការដាឋ ន បម្រកើនការយល់ែឹរចាប់ម្សែឋកិ្ចចនិរហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នរុចំម្ណ្តមមស្រនតរីារការម្ៅ បណ្តត ម្ែត្តរុំវធញ

ម្ែត្តម្សៀមរាប 

មិនទានប់ានអនុវត្ត មិនទានប់ានសម្ង្មច មិនទានប់ានការកំ្ណត្ ់

ម្ពលម្វលាចាសល់ាសព់ថីាន ក់់្ែឹក្នំា

សង្មាប់ម្រៀបច ំ

ម្សន ើសុំម្អាយមានការ 

កំ្ណត្ក់ាលបរធម្ចឆទ្ចាសល់ាស់

សង្មាប់ម្រៀបច ំ

៤២.បម្រកើនង្បសិទ្ធភាពននការ ក្សារ សមត្ថភាព 

និរវធធានការម្លើក្ទឹ្ក្ចតិ្ត ។ 

  ម្ោលការណ៍ វធ ីសាស្រសត  និរយនត ការបណតុ ោះប

ណ្តត ល និរការម្លើក្ទ្ឹក្ចតិ្តង្បក្បម្ដាយ

ស័ក្តិសិទ្ធភិាព និរង្បសិទ្ធ ភាពង្ត្វូបានអនុម័ត្ 

និរអនវុត្ត 

 សម្ង្មចបាន ៦៥% 
  

៤២.១.ពនិតិ្យម្មើលម្ ើរវធញពីង្បសិទ្ធភាពនិរ

ភាពស័ក្តិសិទ្ធននការបណតុ ោះបណ្តត លនិរម្រៀបចំ

ផែនការក្សារសមត្ថភាពថ្មី ។ 

ង្ក្សួរសាថ ប័ន - ម្រៀចចំវាយត្ំនលត្ង្មូវការបណតុ ោះបណ្តត លនិរ

ការបណតុ ោះណ្តត លក្នលរមក្  

- សមត្ថភាពង្ត្វូបានបម្រកើនតាមរយៈការបណតុ ោះប

ណ្តត លចមំ្ោលម្ៅ 

 សម្ង្មចបាន ៥៧% 
  

៤២.១.១ បម្រកើនសមត្ថភាពសាថ ប័នង្រប់ង្ររ

អារីវក្មមភាន ល់ ។ 

ឧសាហក្មមហិរញ្ញវត្ថ ុមស្រនត៣ីនាក់្ ចលូរួមវរគបណតុ ោះបណ្តត ល នរិសិកាខ

សាលាសត ីពកីារពង្រឹរសមត្ថភាពបញ្ញត្តិក្រកាសុី

ណូក្នរុ និរម្ង្ៅង្បម្ទ្ស 

 

មស្រនតនីាយក្ដាឋ នបានចលូរួមវរគបណតុ ោះប

ណ្តត ល ម្ៅនឹរក្ផនលរ សត ីពកីារម្រៀបចងំ្ក្ប

ែ័ណឌ ចាប់ វធស័យផលបរសុសីរ និរបម្រកើន

ការយលែឹ់រអំពីការសមាអ ត្ង្បាក់្ និរ 

ហិរញ្ញបបទានម្ភរវក្មម ពរីនំាញ មក្ពីរត្

នាោរសហរែឋអាម្មរធក្ ។ 

សម្ង្មចបាន ១០០%  - ម្សន ើសុំឲ្យមានវរគបណតុ ោះបណ្តត

លមស្រនតរីំនាញម្លើផែនក្សវនក្មម 

បម្ចចក្ម្ទ្សផលបរ និរការសមាអ ត្

ង្បាក់្ និរហិរញ្ញបបទានម្ភរវក្មម 

- ម្សន ើសុំឲ្យមានទ្សសៈកិ្ចចសិក្ា

ផសវរយល់ពកីារង្រប់ង្ររកាសុណូី 

ម្ៅបណ្តត ង្បម្ទ្សរីក្ចមំ្រីន វធស័យ

ម្នោះ។ 
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

៤២.១.២ ពង្រឹរសមត្ថភាពមស្រនតរីនំាញ និរ

ម្លើក្ក្មពសច់ំម្ណោះែឹរ សាធារណៈក្នរុវធោជ រីវៈ

វាយត្នមលអចលនវត្ថ ុ

ឧសាហក្មមហិរញ្ញវត្ថ ុមស្រនត ី២ នាក់្ចូលរួមវរគបណតុ ោះបណ្តត ល សិកាខ

សាលាក្នរុ និរម្ង្ៅង្បម្ទ្ស 

សក្មមភាពម្នោះបានអនុវត្តម្ៅង្ត្មីាសទ្ី១ 

ឆ្ន ំ២០១៥ ។ 

សម្ង្មចបាន ៥០% មិនទានម់ានវរគបណតុ ោះ បណ្តត លក្នរុ 

និរម្ង្ៅង្បម្ទ្ស 

ម្សន ើសុំម្រៀបចវំរគបណតុ ោះ បណ្តត ល 

៤២.១.៣ ពង្រឹរសមត្ថភាពបញ្ញត្តិក្រង្រប់ង្ររ

អារីវក្មមទ្ទួ្លបញ្ញច  ំទ្ញិ-លក់្ង្ទ្ពយបញ្ញច  ំនិរ

អារីវក្មមង្បាត្មិ្ភារម្ដាយអនុបបទាន 

ឧសាហក្មមហិរញ្ញវត្ថ ុមស្រនត ី២នាក់្ចលូរួមវរគ បណតុ ោះ បណ្តត ល សិកាខ

សាលា ក្នរុនិរម្ង្ៅ ង្បម្ទ្ស 

មស្រនតី ០៣នាក់្បានចលូរួមវរគបម្ណ្តត ោះប

ណ្តត លសតពីីបញ្ញា ម្នោះ ម្ៅង្បម្ទ្សចនិ 

១០០% 

 

  

៤២.១.៤ បណតុ ោះបណ្តត លសង្មាប់អនក្ម្រៀបចំ

ម្ោលនម្ោបាយហិរញ្ញវត្ថុ៖ 

 -មីង្កូ្ហិរញ្ញវត្ថ ុ

 -ហិរញ្ញបបទានសង្មាប់ SMEs 

 -ធានាឥណទានសង្មាប់ SMEs 

 -សមារហរណក្មមនិរទី្ ែារ ហិរញ្ញវត្ថ ុ

ឧសាហក្មមហិរញ្ញវត្ថ ុមស្រនត៣ីរូប ង្ត្ូវបានចលូរួមវរគបណតុ ោះបណ្តត លសត ី

ពី Financial Inclusion 

 

០% មិនទានម់ានវរគបណតុ ោះ បណ្តត លក្នរុ 

និរម្ង្ៅង្បម្ទ្ស 

 

៤២.១.៥ វាយត្នមលសមត្ថភាពមស្រនតីរនំាញ 

ម្ង្កាយការបណតុ ោះបណ្តត ល 

ឧសាហក្មមហិរញ្ញវត្ថ ុរបាយការណវ៏ាយត្នំលសមត្ថភាពមស្រនតីរនំាញ

ម្ង្កាយការចូលរួមវរគបណតុ ោះបណ្តត ល 
 

០% 

 

 

 

 

៤២.១.៦ ម្រៀបចផំែនការយុទ្ធសាស្រសត ង្រប់ង្ររ 

 នធានមនសុសរបស់អរគនាយក្ដាឋ នពនធដារ។ 

ពនធដារ ម្សចក្តីង្ពារអំពផីែនការយុទ្ធសាស្រសត ង្រប់ង្ររ

 នធានមនសុសង្ត្វូបានម្រៀបច ំ

ម្សចក្តីង្ពារអំពផីែនការយុទ្ធសាស្រសត

ង្រប់ង្ររ នធានមនុសសង្ត្ូវបានម្រៀបច ំ

សម្ង្មចបាន ១០០%   

៤២.១.៧ ែសពវែាយ បណតុ ោះបណ្តត លក្មមវធ ីផក្

ទ្ង្មរក់ារង្រប់ង្ររហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ និរយុទ្ធ

សាស្រសត ម្ក្ៀរររចំណូល របស់អរគនាយក្ដាឋ នពនធ

ដារ 

 

ពនធដារ មស្រនតីពនធដារននសាខាពនធដារម្ែត្តចនំនួ១២ 

ែំបូរ ង្ត្ូវបានបណតុ ោះបណ្តត ល 

ផែនការបណតុ ោះបណ្តត លង្ត្ូវបានម្រៀបចំ 

និរម្ង្ត្ៀមដាក់្ឆលរថាន ក់្ែឹក្នំា អរគនាយក្

ដាឋ នពនធដារ និររណៈក្មាម  កិារផក្

ទ្ង្មរ់ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

សម្ង្មចបាន ៦០% ែវោះខាត្សមាភ រៈ 

ែវោះខាត្ថ្វធកា 

 

៤២.១.៨ ម្រៀបចំក្មមវធ ីបណតុ ោះបណ្តត លមស្រនតី

សវនក្មមនែទក្នរុ។ 

ពនធដារ មស្រនតីសវនក្មមនែទក្នរុង្ត្ូវបានម្ង្រើសម្រីសម្ែើមបីម្ វើ

ការបណតុ ោះបណ្តត ល 

ម្សៀវម្ៅផណនំាអនុវត្តសវនក្មមនែទក្នរុ

ង្ត្ូវបាន Dr. Danny Athanasaw អនក្

រនំាញការរបស់ Office of Technical 

Assistant-OTA (The US 

Department of Treasury) យក្ម្ៅ

ពិនតិ្យ ផក្សង្មួល និរបានម្ែញើមក្នាយក្

ដាឋ នង្ត្តួ្ពនិតិ្យម្ែើមបពីិនតិ្យម្ ើរវធញ។ 

ថាន ក់្ែឹក្នំាការធោលយ័សវនក្មមនែទក្នរុទី្

១ និរការធោលយ័សវនក្មមនែទក្នរុទី្២ 

សម្ង្មចបាន ១០០% ម្សៀវម្ៅផណនំាអនុវត្តសវនក្មមនែទ

ក្នរុមិនទានប់ានអនុម័័ត្ដាក់្ឲ្យអនុវ

ត្ត។   
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

បានសិក្ាម្រៀនសូង្ត្តាមរយៈការចលូរួម

ពិនតិ្យនិរផក្សង្មួលម្សចក្តងី្ពារ

ម្សៀវម្ៅផណនំាអនុវត្តសវនក្មមនែទក្នរុ។ 

 

៤២.១.១០ ពង្រឹរការម្ង្បើង្បាស់ក្មមវធ ីសវនក្មម 

)Auditing Software) 

សវនក្មមនែទក្នរុ ម្រៀបចំឯក្សារបណតុ ោះបណ្តត លសវនក្របម្ចចក្

 វធទ្ាពត័្ម៌ាន វរគទី្២ 

មិនមានវឌ្ឍនភាព  ០%  ររ់ចំវត្តមានរបសទ់្ីង្បឹក្ា 

៤២.១.១១ បណតុ ោះបណ្តត លសវនក្មមបម្ចចក្វធទ្ា

ព័ត្ម៌ាន 

សវនក្មមនែទក្នរុ ម្រៀបចំឯក្សារសង្មាប់សកិាខ សាលាវរគទី្២ និរ

ឯក្សារបណតុ ោះបណ្តត ល សវនក្មមម្លើបម្ចចក្វធទ្ា

ព័ត្ម៌ាន 

- ម្រៀបច ំSlides powerpoint: FMIS 

Installation Review 

- ម្រៀបចំឯក្សារ  Box-net End User 

Guides 

សម្ង្មចបាន ៦០%   

៤២.១.១២ ពង្រឹរសមត្ថភាពសវនក្រនែទក្នរុតាម

រយៈចលូោសមារិក្  IIA និរ សាថ ប័នរនំាញ

ផែលមានមុែងារង្សម្ែៀរោន  ង្ពមទារំចូលរួម

ការបណតុ ោះបណ្តត លែលីម្ៅម្ង្ៅង្បម្ទ្ស 

សវនក្មមនែទក្នរុ បរ់ង្បាក់្ចូលសមារិក្IIAនិរសាថ ប័នរនំាញ

ង្បហាក់្ង្បផហលង្ពមទារំទាញយក្អត្ថ

ង្បម្ោរន ៍

បានបរ់ង្បាក់្ចលូោសមារិក្  IIA និរ

មានសុពលភាពែល់នថ្ៃទ្៣ី១ ផែមិថ្នុា 

ឆ្ន ំ២០១៦  តាមលិែិត្ម្លែ ០៥៦ សហ

វ. អសក្ ចុោះ នថ្ៃទ្១ី១ ផែឧសភា ឆ្ន ំ

២០១៥ 

សម្ង្មចបាន ១០០%  

 

 

៤២.១.១៣ ែតលក់ារផណនំាម្លើសតរដ់ារបាយ

ការណស៍វនក្មមនែទក្នរុ និរការអនុវត្តសវនក្មម

ោក់្ផសតររនូង្ក្សួរ សាថ ប័ន 

សវនក្មមនែទក្នរុ ម្បើក្វរគបណតុ ោះបណ្តត លសតពីីការអនុវត្តសវនក្មម

ោក់្ផសតរ ២ វរគ 

ម្បើក្វរគបណតុ ោះបណ្តត លសតពីី ការអនុវត្ត

សវនក្មមោក់្ផសតររនូង្ក្សួរសាថ ប័ន ស

ង្មចបាន ២ វរគ៖ 

១.វរគបណតុ ោះបណ្តត ល ១វរគ សកិាខ កាម

ចូលរួម ២០នាក់្ រនូង្ក្សួរ ផែនការ 

ចនំនួ១៣នាក់្ ង្ក្សួរ មមការនិរ

សាសនា ចនំនួ០៧ នាក់្ពីនថ្ៃទ្ី ២៥-២៨ 

ផែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥ 

២.វរគបណតុ ោះបណ្តត ល ១ វរគ សកិាខ កាម

ចូលរួម ២០ នាក់្ រនូង្ក្សរួសាថ ប័នៈ 

ង្ក្សួរការបរម្ទ្ស និរសហង្បត្ិបត្ិតការ 

ចនំនួ ០៦ នាក់្   ង្ក្សួរយតុ្ិត ម៌ចនំនួ 

០៤ នាក់្ និរង្ក្សួរបរធសាថ ន ចនំនួ ១០

នាក់្ពីនថ្ៃទ្ី ២២-២៥ ផែមិថ្នុា ឆ្ន ំ

២០១៥ ។ 

សម្ង្មចបាន ១០០%  
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

៤២.១.១៤ ម្រៀបចំ Training Needs 

Assessment ង្បចំអរគនាយក្ដាឋ ន ចប់ម្ែតើមប

ណតុ ោះបណ្តត ល និរម្ វើការវាយត្នមលសមត្ថភាពនិរ

ង្បសិទ្ធភាពការងារោក់្ផសតរ។ 

រត្នាោរោត្ ិ ចប់ម្ែតើមបណតុ ោះបណ្តត លក្នរុង្សុក្ ឬ ម្ៅម្ង្ៅ

ង្បម្ទ្ស 

វរគបណតុ ោះបណ្តត ល ែល់មស្រនត ីផែលម្ទ្ើប

ង្បលរោប់ចលូបម្ង្មើការងារម្ៅ អរគ

នាយក្ដាឋ នរត្នោរោត្ ិម្អាយមាន

សមត្ថភាពនរិចមំ្ណោះែឹរអាច បម្ង្មើ

ការងារបាន 

មស្រនតថី្មីម្ទ្ើបង្ប រោប់ បានទ្ទួ្ល 

នវូចំម្ណោះែឹរនិរពង្រឹរសមត្ថភាព 

សង្មាប់បម្ង្មើការងារម្ៅតាមរនំាញ

ម្រៀរៗែលួន ម្ពលង្ត្ ប់ម្ៅអរគភាព 

 សំណូមពរែល់អរគនាយក្ដាឋ នរត្

នាោរោត្ិម្រៀបចំវរគបណតុ ោះបណ្តត ល

ថ្មីៗបផនថមម្ទ្ៀត្ម្ែើមបី បង្រឹរសមត្ថ

ភាពែល់មស្រនតនីនអរគនាយក្ដាឋ នរត្

នាោរោត្និិរមស្រនតីរត្នាោររារធានី

ម្ែត្ត ការផែលអាចម្ វើម្ៅបាន 

៤២.១.១៥ អភិវឌ្ឍង្បពន័ធង្រប់ង្ររឯក្សារ

លិែិត្រត្ិយតុ្ត ិ

រត្នាោរោត្ ិ ង្បព័នធង្រប់ង្ររឯក្សារលិែិត្រត្យិតុ្ត ិ 

ង្ត្ូវបានម្ វើបចចុបបននភាព 

ឯក្សារលិែិត្រត្ិយតុ្តមិ្ែសរៗ ង្ត្ូវបាន

រក្ាទ្ុក្ក្នរុង្បពន័ឋង្រប់ង្ររឯក្សារ e-

Docរបស់អរគនាយក្ដាឋ នរត្នាោរោត្ ិ

និរង្បពន័ឋង្រប់ង្រររណម្នយយ 

 )KIT)   

ឯក្សារលិែិត្រត្ិយតុ្តមិ្ែសរៗ ង្ត្ូវ

បានរក្ាទ្ុក្មានសុវត្តភិាព មាន

អាយកុាលយូរអផរវរ និរងាយង្សលួ

ក្នរុការផសវររក្ម្ពលមានត្ង្មូវការ

ចំបាច ់

  

៤២.១.១៦ បនតបណដុ ោះបណ្តដ លមស្រនដរីត្នាោរពី

ការម្ង្បើង្បាសង់្បព័នធពត័្ម៌ានវធទ្ា ង្រប់ង្ររឯក្

សារ 

រត្នាោរោត្ ិ មស្រនតីរត្នាោរទារំថាន ក់្ក្ណ្តត លនិរថាន ក់្ម្ែត្ត 

ទ្ទួ្លបាននវូការបណតុ ោះបណ្តត លអពំីការ ម្ង្បើ

ង្បាស់ក្មមវធ ីង្រប់ង្ររឯក្សារ 

- បណតុ ោះបណ្តត លមស្រនតតីាមនាយក្ដាឋ ន 

ពាក់្ពន័ធឲ្យម្ចោះម្ង្បើង្បាស់ង្បពន័ធ e-doc 

- បានម្រៀបចំវរគបណតុ ោះបណ្តត ល ការម្ង្បើ

ង្បាស ់ង្បពនឋ ័KITម្ែើមបីផែលម្ឆលើយត្ប 

ម្ៅនឹរការអនុវត្ត ង្បពនឋ័ FMIS ថ្មីផែល 

នឹរមក្ែល់ក្នរុម្ពលឆ្ប់ៗម្នោះ 

- មស្រនតតីាមនាយក្ដាឋ ននមួីយៗ បាន

កំ្ពុរម្ង្បើង្បាស់ក្មមវធ ីង្រប់ង្ររឯក្

សារតាមង្បពនឋ ័e-doc និរ ក្មមវធ ី 

ង្បពនឋ័ង្រប់ង្រររណម្នយយ (KIT) 

- មស្រនតីរត្នោររារធាន-ីម្ែត្តបាន

ចូលរួមនិរទ្ទ្លួបានច ំម្ណោះែឹរ

បផនថមកាន់ផត្ចាសស់ត ីពកីារអនុវត្ត 

ង្បព័នឋ KIT ផែលកំ្ពុរ ដាក់្ម្អាយ

ម្ង្បើសាក្លបរតាមរត្នាោរ រារ

ធាន-ីម្ែត្ត-ផែលនឹរឈានរក្ ការ

ម្ង្បើង្បាស ់FMISនាម្ពលខារមុែ 

- ចំម្ណោះែឹរ ពត្ម៌ានវធទ្ា របសម់

ស្រនតមី្ៅ មានក្ង្មិត្ 

-សមាភ រៈ ពត៌្មានវធទ្ាម្ៅតាមរត្ន 

ោររារធាន-ីម្ែត្តម្ៅមានការ ែវោះ

ខាត្  

 

ម្សន ើសុំម្អាយមានវរគបណតុ ោះបណ្តត ល

ម្លើង្បពនឋព័ត័្មានវធទ្ានិរ សមាភ រៈ

ផែនក្ពត័្មានវធទ្ាែល់រត្នាោរថាន ក់្

ក្ណ្តត លនិររត្នាោររារធានមី្ែត្ត 

 

 

 

 

៤២.១.១៧ ម្រៀបចផំែនការអភិវឌ្ឍន៍អរគនាយក្

ដាឋ ន ២០១៦-២០១៨ 

ម្ោលនម្ោបាយ ម្សចក្តីង្ពារផែនការង្ត្ូវបានម្រៀបចំ និរដាក់្ឲ្យ

ពិភាក្ាក្ង្មិត្អរគនាយក្ដាឋ ន    

ម្សចក្តីម្ង្ពៀរបឋមនិរការពភិាក្ាននរ

ម្ង្មាមអភិវឌ្ឍន៍អរគនាយក្ដាឋ ន ២០១៤-

២០១៨ ង្ត្ូវបានពិភាក្ា និរង្បមូលមត្ិ

ម្ោបលម់្ែើមបីផក្សង្មួល ម្ពាលរឺែំម្ណើរ

ការតាមការម្ង្ោរ   

សំម្រចបាន ១០០%   

៤២.១.១៨ ម្រៀបចំបណតុ ោះបណ្តត ល និរក្សារ

សមត្ថភាពចលូរួមចរច តាមដាននិរអនវុត្តកិ្ចច

ង្ពមម្ង្ពៀរពាណិរជក្មមនានា 

ម្ោលនម្ោបាយ )ក្(.ម្ វើការវាយត្នមលត្ង្មូវការចនំនួការបណតុ ោះប

ណ្តត ល និរម្ វើបចចុបបននភាពសមត្ថភាពមស្រនតីក្នរុ

នាយក្ដាឋ នសមាហរណក្មមម្សែឋកិ្ចចនិរអាសា ន 
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

)ែ(. ម្ វើការវាយត្នមលត្ង្មូវការចនំនួការបណតុ ោះប

ណ្តត ល និរម្ វើបចចុបបននភាពសមត្ថភាពមស្រនតីក្នរុ

នាយក្ដាឋ នសមាហរណក្មមម្សែឋកិ្ចច និរអាសា 

ន 

៤២.១.១៩ ម្រៀបចំចរង្ក្រម្សៀវម្ៅសត ីពកីារប

ណតុ ោះបណ្តត លថ្វធកាថាន ក់្ោត្ ិ

ថ្វធកា ម្សៀវម្ៅសដពីីការម្រៀបចំថ្វធកា ថាន ក់្ោត្ិង្ត្វូបាន

ម្រៀបចំបនត 

បានបនតម្រៀបចចំរង្ក្រម្សៀវម្ៅសតពីីការ

បណតុ ោះបណ្តត ល។ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

៤២.១.២១ ម្រៀបចំការបណតុ ោះបណ្តត លសតពីីថ្វធកា

ក្មមវធ ី ែ.យ.ថ្ អរគភាពថ្វធកា និរមាត្កិាថ្វធកា

ែល់មនទីររនំាញរារធាន-ីម្ែត្តននង្ក្សរួថ្វធកា

ក្មមវធ ីទារំ ១០ 

ថ្វធកា ង្រូបម្ងាគ លថ្វធកា និរមស្រនតីននមនទីររនំាញរបស់

ង្ក្សួរ-សាថ ប័នទារំ១០ ង្ត្ូវបានបណដុ ោះបណ្តដ ល 

បានបណតុ ោះបណ្តត លង្រូបម្ងាគ លថ្វធកា និរ

មស្រនតីននមនទីររនំាញរបស់ង្ក្សួរ-សាថ ប័ន

ទារំ១០ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

៤២.១.២២ ម្រៀបចសំកិាខ សាលាែសពវែាយម្ោល

ការណ ៍ផណនំាអនុវត្តថ្វធកាក្មមវធ ី ោមួយ

ង្ក្សួរ-សាថ ប័ន  

ថ្វធកា សិកាខ សាលាង្ត្ូវបានម្រៀបច ំ បានម្រៀបចំសកិាខ សាលាែសពវែាយម្ោល

ការណ៍ផណនំាអនុវត្តថ្វធកា 

ក្មមវធ ីោមួយង្ក្សរួ-សាថ ប័ន 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

៤២.១.២៣ ម្រៀបចំទ្សសនកិ្ចច សិក្ាម្ែើមបី 

ផសវរយល់ និរ ែក្បទ្ពិម្សា ន៍អំពីកំ្ផណ 

ទ្ង្មរ់ថ្វធកា ោពិម្សសនតី្ ិវធ ីននការចចរថ្វធកា 

ក្មមវធ ីការម្រៀបចំរបាយការណស៍មិទ្ធក្មម ការតាម

ដាន និរង្ត្តូ្ពនិតិ្យការអនវុត្តថ្វធកា ក្មមវធ ី និរ

ការម្ង្បើង្បាស់ង្បពន័ធពត័្ម៌ាន វធទ្ា ក្នរុការម្រៀបចំ

និរអនវុត្តថ្វធកា  

ថ្វធកា សមត្ថភាពយល់ែឹររបស់មស្រនតី ង្ត្ូវបានពង្រឹរ បានម្ វើទ្សសនកិ្ចចសិក្ាម្ៅង្បម្ទ្ស មា 

ម្ សុីង្បក្បម្ដាយម្ោររ័យ 

សម្ង្មចបាន ១០០%   

៤២.២.ពនិតិ្យម្មើលម្ ើរវធញពយីនតការនរិអភិ

ង្ក្មននការែតល់ការម្លើក្ទ្ឹក្ចតិ្តរយៈម្ពល ក្នលរ

មក្ និរម្រៀបចំឱ្យមានយនតការ និរ អភិង្ក្មថ្មីសត ី

ពីការែតលក់ារម្លើក្ទ្ឹក្ចតិ្តផែលមានសម ម៌ និរ

សរគត្ិភាព ។ 

ង្ក្សួរសាថ ប័ន មានយនតការថ្មសីង្មាប់តាមដានសមិទ្ធក្មមនិរការ

ម្លើក្ទ្ឹក្ចតិ្ត 

 សម្ង្មចបាន ៧៣% 
  

៤២.២.១ បម្រកើត្រណៈក្មាម  ិការវាយត្នមលសមិទ្ធ

ក្មម ម្ែើមបីម្លើក្ទ្ឹក្ចិត្តមស្រនតី ង្សបតាមង្បកាសសត ី

ពីការកំ្ណត្ម់្ោលការណ៏ យនតការ នតី្ិវធ ី និរ

ការង្ត្តួ្ពនិតិ្យសង្មាប់ការែតលក់ារម្លើក្ទ្កឹ្ចតិ្ត 

ម្ដាយម្ង្បើង្បាស់ង្បាក់្ រងាវ ន់របស់អរគភាពម្ង្កាម 

ឧសាហក្មមហិរញ្ញវត្ថ ុវាយត្នមលមស្រនតីោង្បចំផែរួចែតលប់ញ្ជ ីម្ឈាម ោះរូន

ម្លខា កិារដាឋ នកំ្ផណទ្ង្មរ់ និរបនតតាមដាន

ការអនុវត្ត ម្ែើមបីែតលក់ារម្លើក្ទ្ឹក្ចតិ្តឲ្យង្សប 

- មស្រនតីក្នរុអរគនាយក្ដាឋ នមក្ម្ វើ ការ

ម្ទ្ៀរទាត្ ់

- មស្រនតមីានសលី ម៌លអ 

- មស្រនតមីានសមត្ថភាពម្ វើការង្បម្សើោរ

មុន  

សម្ង្មចបាន ១០០%   
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សោលរាំណង /ច្សកោ ម្សរម្មភាព អងគភាព រសហវ សូច្នាររគន្លះក្រចាំ ក្តី្មាសទ ី២ វឌ្ឍនភាពសសក្ម្ច្បាន វឌ្ឍនភាពសធៀរសូច្នាររ រញ្ហា ក្រឈម្ សាំណូម្ពរ 

ឧិវាទ្ង្ក្សួរម្សែឋកិ្ចច និរ ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

៤២.២.៥ ផក្លមអ និរែសពវែាយក្ង្មរឯក្សារ

ពាក់្ពន័ធនឹរលក្ខនតិក្ៈថ្ម ីរបស់សមារមសរគហៈ

មិត្ត 

អរគម្លខា ិការដាឋ ន 

)នាយក្ដាឋ នបុរគលិក្( 

ក្ង្មរឯក្សារពាក់្ពន័ធនឹរលក្ខនតិក្ៈថ្មីង្ត្ូវបាន

ម្រៀបចំផក្សង្មួល 

លក្ខនតិក្ៈថ្ម ីរបស់សមារមសរគហៈមិត្ត

បានផក្លមអនិរ អនុម័ត្ 

សម្ង្មចបាន ១០០% - ការម្សន ើសុថំ្វធកាឧបត្ថមភ (អនក្រមៃ/ឺ

អនក្ទ្ទ្លួមរណភាព)របស់សមារិក្

ភាព មានការយតឺ្ោ វ 

- សមារិក្ភាពមួយចនំនួ មិន

សបាយចតិ្តនឹរបរ់ង្បាក់្បនតោ

សមារិក្ភាព 

ការម្សន ើសុកំារអនុម័ត្ 

ថ្វធការបស់សមារិក្ភាពម្អាយបាន

ទាន់ម្ពលម្វលាោពមិ្សសម្សន ើសុំក្នរុ

ឆ្ន ំ២០១៤ រហតូ្ ែល់បចចុបបននម្ៅ

មិនទានប់ានអនុម័ត្ម្ៅម្ ើយ 

 


