ត្ពះរាជាណាច្ត្កកមពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សព្ត

3

រសចក្តីព្ាង

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពសមិទ្ធកមម ត្រីមាសទ្ី៣
ននកមម វធ
ិ ីកកទ្ត្មង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ
នន ត្កសួងសសដ្ឋកច្
ិ ច និងហិរញ្ញវរថុ

3

រ ៀបរ ៀងរោយ៖
អរគ សេខាធិការដ្ឋឋនរណៈកមាមធិការ
ដ្ឹកនាំការងារកកទ្ត្មង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ

វិច្ិកា ២០១៦
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រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

1

អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

សសច្កតីសសងេប
ក្មម វធធីកក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថុដាំណាក្់កាេទ្ី៣

ព្តូវបានោក្់ឱ្ររព្បើព្បាស់ជាន្ូវកា រៅរដើមឆ្ែាំ២០១៦

សព្មាប់ យៈររេអនុវតតចាប់រឆ្
ី ែ ាំ ២០១៦ ដេ់ឆ្ែាំ២០២០។ អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា
ឹ នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញ
ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ (អ.គ្.ហ.) កដេជារសនាធិកា ននគ្ណៈក្មាមធិកា ដក្
វតថសាធា ណៈ (គ្.ហ.ស) មានមុខ្ងា និងភា ក្ិចច ក្ែង
ុ កា សព្មបសព្មតេ កា រ ៀបចាំ កា អនុវតត កា តាមោន និង កា ព្តតត
រិនិតរក្មម វធធកី ក្ទ្ព្មង់ព្រមទាំងសព្មបសព្មតេក្ិចចសហព្បតិបតតិកា ជាមួយនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ាក្់រន
័ ធ

បានរ ៀបចាំនូវព្បរ័នធនង
ិ

ធ ននិងនីតិ
យនតកា តាមោនកា អនុវតតកននកា សក្មមភារដាំណាក្់កាេទ្ី៣ (CAP3/MAP3/GDAP3) ដូចជាសារាច សត ីរី វធា
វធធីននកា រ ៀបចាំ កា អនុវតត កា ព្តតតរិនត
ិ រតាមោន និងវាយតនម្រេើកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ និង
បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្បចាាំព្តីមាស។
តួោ៉ាង សព្មាប់ក្មម វធធីកក្ទ្ព្មង់ដាំណាក្់កាេទ្ី៣ បានអនុវតតបានចាំនន
ួ ៣ព្តីមាស ួចមក្រហើយ កដេអងគភារទាំង
អស់បានរធវកា
ើ រាយកា ណ៍ តាមោន និងវាយតនម្ តាម យៈ បាយកា ណ៍ រោយបានោក្់ឆ្្ងក្ែុងក្ិចចព្ប ុាំ និងបានរោះ
ព្សាយនូវបញ្ហាព្បឈមគ្ន្ះឹ ជាបនតបនាាប់។ ជាក្់កសត ង ក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣ អងគភាររព្កាមឱ្វាទ្ព្ក្សួងរសដាក្ិចន
ច ិងហិ ញ្ញវតថុ
បានបនតតាមោន និងអនុវតតនវូ កននកា សក្មមភារ បស់ខ្ត ន
្ (GDAP3) រេើសក្មមភារនិងសូចនាក្ ព្តីមាសទ្ី៣ និងទ្ទ្ួេ
បានេទ្ធនេគ្ួ ឱ្រក្ត់សមាគេ់។ កា អនុវតតរេើកនែក្ទ្ី១ សរព្មចបាន ៧១ ភាគ្ យ ឆ្្ុះបញ្ហចង
ាំ នូវភាររ ឿទ្ុក្ចិតនត នថវធការៅ
កតអាចធានាបាន ក្ែុងរនាះកា ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណូេនិងកា អនុវតដកននកា ព្បមូេចាំណូេ, និង កា ព្គ្ប់ព្គ្ង សាច់ព្បាក្់ និង
ឹ រេើកា ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេ
គ្ណនី រៅកតព្តូវបានបនតរព្ងឹងជាបនតបនាាប់ របើរទះបីជាកា រព្ងង
ុ , និង កា អនុវតតថ វធកា និង
រព្ងឹងកា អនុវតតកននកា ចាំណាយ សថ ិតក្ែង
ុ ក្ព្មិតរខ្ាយជាបនតិចក្តី។ រេើសរីរនះ កា អនុវតតកនែក្ទ្ី២ សរព្មចបាន ៦១ ភាគ្ យ
ឹ ប៉ាុកនតទមទ នូវកា យក្ទ្ុក្ោក្់
កដេក្ែុងន័យរនះអាចបងាាញឱ្ររ ញ
ើ ថាគ្ណរនយរភារហិ ញ្ញវតថុរៅកតព្តូវបានបនតរព្ងង
ខ្ពស់បកនថមរទ្ៀតរីអងគភារាក្់រន
័ ធ។ រោយកែក្ សព្មាប់កនែក្ទ្ី៣ អនុវតតបាន ៨៧ ភាគ្ យ អាចរនរេ់បានថាកា រ ៀបចាំ
ថវធកា បស់អងគភារនីមួយៗកាន់កតឈានរៅ ក្កា នា ភាាប់រៅនឹងរោេនរោបាយ។ ោ៉ាងណាមិញ សព្មាប់កនែក្ទ្ី៤ គ្ឺជា
កនែក្កដេមិនទន់ព្តូវបានអនុវតតររញរេញរោយសា កតកនែក្រនះ

គ្ឺជាកា រព្តៀមខ្្តនសព្មាប់ ហា
ាំ នបនតបនាាប់

រទះជាោ៉ាងណាក្៏មានសក្មមភារនិងសូចនា ក្ គ្ន្ះឹ មួយចាំនន
ួ បានោក្់រចញ
កដេសរព្មចបាន ៦៥ ភាគ្ យ។

ប៉ាុកនត

ប៉ាុកនតវឌ្ឍនភារសថ ិតរៅក្ែុងក្ព្មិតរខ្ាយ

ឯផ្កនែក្ទ្ី៥ គ្ឺាក្់រន
័ ធនង
ឹ ព្គ្ប់អងគភារទាំងអស់ននក្មម វធធីកក្ទ្ព្មង់ ក្ែង
ុ កា ចូេ ួមោាំព្ទ្

័ និងចី ភារ កដេសរព្មចបាន ៦៣ ភាគ្ យ ឆ្្ុះបញ្ហចង
ដេ់កា អនុវតតក្មម វធធីកក្ទ្ព្មង់ព្បក្បរោយរជាគ្ យ
ាំ ឱ្ររ ញ
ើ សនាុះ
ននកា ចូេ ួមអនុវតតរៅមានក្ព្មិត។
គ្ួ ឱ្រក្ត់សមាគេ់នងកដ វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣ រនះក្៏រៅកត ំរេចនូវបញ្ហាព្បឈមគ្ន្ះឹ មួយចាំនន
ួ កដេ
ជាបញ្ហារាាំងសា ះដេ់េទ្ធនេកដេព្តូវសរព្មច ក្ែុងរនាះ ួមមានសមតថភារននកា រធវើកននកា រៅមានក្ព្មិត ដូចជាកា រ ៀបចាំ
សក្មមភារ និងសូចនាក្ រៅមិនទន់មានសងគតិភារ, ព្បរ័នធ បាយកា ណ៍ រៅមិនទន់មានភារចាស់លាស់ និងព្គ្ប់ព្ ុង
រព្ជាយ, កា ងា សព្មបសព្មតេរៅមិនទន់មានភារ េូនព្បក្បរោយព្បសិទ្ភា
ធ ររៅរែើយ ជារិរសសកា សរព្មចបាននូវ

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

សូចនាក្ កដេមានរោេរៅនិងភារព្បទក្់ព្ក្ឡាោែរៅមានក្ព្មិត, យនតកា តាមោន ព្តតតរិនិតរ និងវាយតនម្ និងរោះ
ព្សាយបញ្ហាព្បឈមនានាសព្មាប់ននាក្ែុងអងគភារអនុវតត រៅមិនទន់បានរព្ងឹង, និងសក្មមភារកា ងា គ្ន្ះឹ ៗមួយចាំនន
ួ រៅ
មិនទន់ព្តូវបានបញ្ច ប់ ឬអនុវតតររញរេញរៅរែើយ។
ដូចរនះ សព្មាប់ព្តីមាសទ្ី៣រនះ ព្គ្ប់កនែក្ទាំង៥ ននកននកា សក្មមភារ ួមដាំណាក្់កាេទ្ី៣ កដេអនុវតតរោយអងគភារ
រព្កាមឱ្វាទ្ព្ក្សួងរសដាក្ិចន
ច ង
ិ ហិ ញ្ញវតថុ រៅកតអាចធានាបានសព្មាប់កា អនុវតតក្ង
ែុ ព្តីមាស ក្ែុងឆ្ែាំ និង ហា
ាំ នបនតបនាាប់
ប៉ាុកនតកា កក្េមអរេើបញ្ហាព្បឈមគ្ន្ះឹ ៗ, និងបនតកក្េមអនវូ យនតកា កា ងា ក្ែង
ុ កា ព្តតតរិនត
ិ រ តាមោន និងវាយតនម្ រៅកត
ជាវធធានកា រុាំអាចខ្វះបាន រដើមបីធានាកា សរព្មចបាននូវេទ្ធនេព្បរសើ និងរោេរៅ ម
ួ ព្បចាាំឆ្ែាំ។

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

១. សសច្កតសី ្តម
ើ
១.១. សាវតាកមម វិធីកកទ្ត្មង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ
ក្ែុងសាម តីរនះ ក្មម វធធកី ក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ ព្តូវបានរា ោាភិបាេក្មពុជាព្បកាសោក្់ឱ្រអនុវតតរៅ
កខ្ធែូ ឆ្ែាំ២០០៤ សព្មាប់ យៈររេកវង ក្ែុងរោេរៅកព្បកា្យព្បរ័នធហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈក្មពុជា រៅជាព្បរ័នធហិ ញ្ញវតថសា
ុ
ធា ណៈ ព្សបតាមសដ ង់ោ និងឧតតមានុវតតនអ
៍ នត ជាតិ កដេមានេក្េណៈ វធម ឈកា រដដតរេើធាតុរចញ និង សមិទ្ក្
ធ មមរៅ
ឆ្ែាំ២០២៥។ ជាក្់កសត ង ក្ែង
ុ ឋានៈជាសស សដ មភមួយននគ្ណៈក្មាមធិកា រោេនរោបាយរសដាក្ិចន
ច ិង ហិ ញ្ញវតថុ, គ្ណៈក្មាម
ឹ នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ធិកា ដក្
ុ ធា ណៈ (រ.ហ.ស.) មានភា ក្ិចចដឹក្នាាំ, រ ៀបចាំ, អនុវតត, សព្មប
សព្មតេ និង វាយតនម្កា អនុវតតក្មម វធធីកក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ រោយក្ាំណត់យក្ជា ៤

ហា
ាំ ន និង

ដាំណាក្់កាេ ដូចខាងរព្កាម៖
 ដាំណាក្់កាេទ្ី១ : “ភាររ ឿទ្ុក្ចិតតបានននថវធកា” ព្តូវបានអនុវតត ចាប់រឆ្
ី ែ ាំ២០០៤ ដេ់ ឆ្ែាំ២០០៨,
 ដាំណាក្់កាេទ្ី២ : “គ្ណរនយរភារហិ ញ្ញវតថ”ុ សព្មាប់ឆ្ែាំ២០០៩ ដេ់ ឆ្ែាំ២០១៥,
 ដាំណាក្់កាេទ្ី៣ : “កា នា ភាាប់ថ វធការៅនឹងរោេនរោបាយ” រីឆ្ែាំ២០១៦ ដេ់ ឆ្ែាំ២០២០ និង
 ដាំណាក្់កាេទ្ី៤ : “គ្ណរនយរភារចាំរាះសមិទ្ក្
ធ មម” រីឆ្ែាំ២០២១ ដេ់ ឆ្ែាំ២០២៥។
រជាគ្ ័យននកា អនុវតតក្មម វធធីកក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ
សាំខាន់រេើកា ព្បមូេនដុន
ាំ ូវរាេ់ក្ិចចខ្ិតខ្ាំព្បឹងកព្បងនិងក្ិចស
ច ហកា

បស់រា

ោាភិបាេក្មពុជា

រឹងកនអក្ជា

ិតសែ ិទ្រ
ធ ព្ី គ្ប់ភាគ្ីាក្់រន
័ ធ ទង
ាំ អស់ ទាំងក្ែុង/ វាង អគ្គនា

យក្ោាន និងអងគភាររព្កាម ឱ្វាទ្ព្ក្សួងរសដាក្ិចន
ច ង
ិ ហិ ញ្ញវតថុ ក្៏ដូចជាព្ក្សួង-សាថប័ន ាក្់រន
័ ធននរា

ោាភិបាេក្មពុជា។

ចេនាកា ននកា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ តព្មូវឱ្រមានកា ោាំព្ទ្ព្បក្បរោយឆ្នាៈ, កា របដជាាចិតតខ្ពស់,
ឹ នាាំនិងម្នតរា
ភារជាមាចស់ និងកា ទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវខ្ពស់រថា
ី ែ ក្់ដក្
ី កា ព្គ្ប់េោ
ាំ ប់ថាែក្់, ចាប់រីក្ព្មិតបរចចក្រទ្ស ហូតដេ់
ក្ព្មិតរោេនរោបាយ

ព្សបររេដាំរណើ កា ននកា អនុវតតក្មម វធធីកក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

ឆ្្ងកាត់រី

ដាំណាក្់កាេមួយ រៅដាំណាក្់កាេមួយ មិនអាចរគ្ចនុតរីកា ររើបព្បទ្ះនឹងបញ្ហាព្បឈមដ៏ព្សតចព្សាេមួយចាំនន
ួ រនាះរទ្
កដេព្បកា រនះចាាំបាច់ព្តូវមានដាំរណាះព្សាយសមានគ្តិនង
ិ ទន់ររេ។ រដើមបីសរព្មចចក្េុ វធស័យ យៈររេខ្្ី មធរម និង
កវងឆ្ាយ រ.ហ.ស. បាននដតចរនដើមនិងបរងកត
ើ ឱ្រមានយនតកា កា ងា ព្បទក្់ព្ក្ឡាោែចាំនន
ួ បី គ្ឺ៖
 ទ្ី១.យនតកា សព្មបសព្មតេ វាងក្មម វធធីកក្ទ្ព្មង់កា អភិវឌ្ឍតាមកបបព្បជាធិបរតយររៅថាែក្់រព្កាមជាតិ ក្មម វធធីកក្
ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ និងក្មម វធធីជាតិក្ាំកណទ្ព្មង់ ដាបាេសាធា ណៈ និង
 ទ្ី២.យនតកា រោះព្សាយបញ្ហាព្បឈមក្ែុងកា អនុវតតសក្មមភារកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ
រព្កាមកា សព្មបសព្មតេ បស់ អ.រ.ហ.
 ទ្ី៣. វធធាននិងនីតិ វធធនី នកា រ ៀបចាំ កា អនុវតត កា ព្តតតរិនិតរនិងតាមោន និងកា វាយតនម្រេើកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា
ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ។

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

4

អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

រោយកែក្ ឆ្ែាំ២០១៦ គ្ឺជាឆ្ែាំចាប់រនតើមអនុវតតដណា
ាំ
ក្់កាេទ្ី៣ ននក្មម វធធីកក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ
័ ក្ែុងកា រព្ងង
ឹ បាននូវគ្ណរនយរភារហិ ញ្ញវតថុ តាម យៈកា រព្ងឹងនិង
បនាាប់រី ដាំណាក្់កាេទ្ី២ បានសរព្មចរជាគ្ យ
ឹ កថមរទ្ៀត ក្ែុងកា ោក្់ឱ្រអនុវតតនូវសមាសភាគ្សាំខាន់ៗជាមូេោាននានា ជាអាទ្ិ៍ កា ោក្់ឱ្រអនុវតតមាតិកា
ក្ាំរង
ុ បនតរព្ងង
ថវធកាថមី, ប្ង់គ្ណរនយរថមី, អងគភារថវធកា, ថវធកាក្មម វធធីររញរេញរៅព្ក្សួងទាំង២៥ និងកា អនុវតតព្បរ័នធរ័តមា
៌ នវធទ្ា
សព្មាប់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈដាំណាក្់កាេទ្ី១ កដេបានបញ្ច ប់រៅដាំណាច់ឆ្ែាំ២០១៦។
ក្ែុងដាំណាក្់កាេទ្ី៣ ក្មម វធធីកក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ រដតតរេើចាំណច
ុ អាទ្ិភារចាំនន
ួ ៣គ្ឺ
១.កា ព្គ្ប់ព្គ្ងកា ព្បមូេចាំណូេ
ឹ និងរព្ងក្
ី កា រ ៀបចាំព្បរ័នធ FMIS
២. កា រព្ងង
ឹ និងរព្ងក្
ី កា អនុវតតថ វធកាក្មម វធធី
៣. កា រព្ងង
១.២. សោេបាំណង និង វិសាេភាព
រសចក្តីព្ាងកននកា សក្មមភារ ដាំណាក្់កាេទ្ី៣ ននក្មម វធធីកក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ ព្តូវបាន
ឹ នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
រ ៀបចាំជាដាំបូងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដក្
ុ ធា ណៈ (អ.គ្.ហ.)
រៅរដើមឆ្ែាំ២០១៥ និងព្តូវបានរិនិតរ រិភាក្ា និងនតេ់មតិរោបេ់រោយព្ក្សួង-សាថប័ន និងអងគភាររព្កាមឱ្វាទ្ព្ក្សួង
រសដាក្ិចចនង
ិ ហិ ញ្ញវតថុ

(ក្សហវ.)។

កននកា សក្មមភារ ម
ួ ដាំណាក្់កាេទ្ី៣

គ្ឺជាឆ្្ុះបញ្ហចង
ាំ រីកននកា សក្មមភារ បស់

ព្ក្សួងសាថប័ន (MAP3) និងកននកា សក្មមភារ បស់អងគភាររព្កាមឱ្វាទ្ក្សហវ. (GDAP3) និងទ្ទ្ួេបានកា អនុមត
័ ឱ្រ
រព្បើព្បាស់ជាន្ូវកា សព្មាប់អនុវតតនារដើមឆ្ែាំ២០១៦។ កា អនុវតតកននកា សក្មមភាររនះ នឹងព្តូវបានព្តតតរិនត
ិ រជាព្បចាាំព្តី
មាស និងព្បចាាំឆ្ែាំ។
កននកា សក្មមភារ ដាំណាក្់កាេទ្ី៣ រនះ ព្គ្បដណតប់ ៥ កនែក្គ្ន្ះឹ ដូចខាងរព្កាម៖
កនែក្ទ្ី១៖ បនតរព្ងឹងភាររ ឿទ្ុក្ចិតតននថវធកា
កនែក្ទ្ី២៖ បនតរព្ងឹងគ្ណរនយរភារហិ ញ្ញវតថុ
កនែក្ទ្ី៣៖ កា នា ភាាប់ថ វធការៅនឹងរោេនរោបាយ
កនែក្ទ្ី៤៖ កា រព្តៀមខ្្តនសព្មាប់ ហា
ាំ នបនាាប់
័ និងចី ភារ
កនែក្ទ្ី៥៖ កា ោាំព្ទ្ដេ់កា អនុវតតក្មម វធធីកក្ទ្ព្មង់ព្បក្បរោយរជាគ្ យ
កា រ ៀបចាំ អនុវតត តាមោន និងព្តតតរិនត
ិ រ រេើកននកា សក្មមភារ ួមដាំណាក្់កាេទ្ី៣ គ្ឺជាយនតកា កា ងា មិនអាច
ខ្វះបានរដើមបីធានានូវកា សរព្មចបានរោេរៅចុងរព្កាយននដាំណាក្់កាេទ្ី៣

គ្ឺ

“កា នា ភាាប់ថ វធការៅនឹងរោេ

នរោបាយ” កដេព្តូវអនុវតតរឆ្
ី ែ ាំ២០១៦ ដេ់ ឆ្ែាំ២០២០ មុននឹងឈានរៅដាំណាក្់កាេបនតបនាាប់រទ្ៀត។ កា ព្តតតរិនិតរ
និងវាយតនម្រេើវឌ្ឍនភារកា ងា អនុវតតននកននកា សក្មមភារ ជាព្បចាាំព្តីមាស និងព្បចាាំឆ្ែាំ នឹងនតេ់ជាមូេោានដ៏ ង
ឹ មា ាំ
សព្មាប់កា របាះ ហា
ាំ នរីមយ
ួ ឆ្ែាំរៅមួយឆ្ែាំ រីមយ
ួ ដាំណាក្់កាេរៅមួយដាំណាក្់កាេ កដេក្ែុងនឹង ំរេចឱ្ររ ញ
ើ រីព្បសិទ្ភា
ធ រ

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

5

អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

ននកា រ ៀបចាំោក្់រចញនូវសក្មមភារ និងសូចនាក្ គ្ន្ះឹ ព្បចាាំព្តីមាសនិងព្បចាាំឆ្ែាំ កា ក្ាំណត់នូវបញ្ហាព្បឈមគ្ន្ះឹ នានា និង
ដាំរណាះព្សាយកដេអាចអនុវតតបាន រដើមបី យ
ួ ដេ់អងគភារអនុវតត ក្៏ដូចជាក្មម វធធីកក្ទ្ព្មង់ទង
ាំ មូេ អាចរព្តៀមេក្េណៈ
័
សព្មាប់ ហា
ាំ នបនតបនាាប់ព្បក្បរោយរជាគ្ យ
និងព្បសិទ្ភា
ធ រខ្ពស់។ ទ្នាឹមរនះ តាម យៈកននកា សក្មមភាររនះ នឹង
បរងកន
ើ ភារចាស់ទ្នុាំ នកា ងា កក្ទ្ព្មង់, ព្បសិទ្ភា
ធ រកា ងា , កាលានុវតតភារនិងឧតតមភារកា ងា សព្មាប់អងគភារាក្់រន
័ ធ ក្៏
ដូចជាសងគមជាតិទង
ាំ មូេ។
១.៣. វិធសា
ី ្សតការសរបបច្ាំ តាមដ្ឋន និងត្រួរពិនិរយរបាយកាណ៍
តាម យៈយនតកា កា ងា កដេបានោក្់រចញ អងគភាររព្កាមឱ្វាទ្ក្សហវ. តព្មូវឱ្ររ ៀបចាំ តាមោន និងព្តតតរិនត
ិ រ
រេើកននកា សក្មមភារ បស់ខ្ត ន
្ ជាព្បចាាំព្តីមាស និងព្បចាាំឆ្ែាំ ួចរនាើមក្អ.គ្.ហ. រដើមបីបូក្ស ុប និងព្តតតរិនត
ិ រ រដើមបីអាច
ក្ាំណត់បាននូវដាំរណាះព្សាយនានាសព្មាប់បញ្ហាព្បឈមចាំរាះមុខ្ ក្៏ដូចជាយនតកា ាក្់រន
័ ធរនសងៗកដេ ាំ ញ
ុ ព្បសិទ្ភា
ធ រ
កា ងា ។ បាយកា ណ៍ នឹងព្តូវបានរ ៀបចាំ និងោក្់ឆ្្ងគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ
ក្ែុងក្ិចចព្ប ា
ុាំ ក្់រន
័ ធដូចជា ក្ិចចព្ប ុាំគ្ណៈក្មមកា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ (គ្.ក្.ហ.) និងក្ិចចព្ប ុាំគ្ណៈក្មាម
ធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសាធា ណៈ (គ្.ហ.ស.) កដេមានកា ចូេ ួមរីព្ក្សួងសាថប័ននងកដ ។
ុ រព្ជាយននកា រ ៀបចាំ បាយកា ណ៍ព្តតតរិនត
ដូចរនះ រដើមបីធានាបាននូវគ្ុណភារ និងភារព្គ្ប់ព្ ង
ិ រ និងវាយតនម្ក្មម
វធធីកក្ទ្ព្មង់ក្មម វធធីកក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ ចាប់រនតើមរីព្តីមាស ហូតដេ់ ព្បចាាំឆ្ែាំ និងរីដាំណាក្់កាេទ្ី១
រៅដាំណាក្់កាេបនាាប់ ព្ក្ុមកា ងា បស់អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថុ
សាធា ណៈ (អ.គ្.ហ) កដេមានកា ចូេ ួមរីអងគភាររព្កាមឱ្វាទ្ព្ក្សួងរសដាក្ិចន
ច ិងហិ ញ្ញវតថុ និងសាថប័ន ដាកដេាក្់រន
័ ធ
តាម យៈកា អនុវតតដាេ់ និងរ ៀបចាំរចញជា បាយកា ណ៍ និងរនាើមក្ អ.គ្.ហ. រដើមបីរន
ិ ិតរ វាយតនម្ និងបូក្ស ុបរចញជា
បាយកា ណ៍ ួម។
កា រ ៀបចាំ បាយកា ណ៍ព្តតតរិនិតរ និង វាយតនម្ រនះ មានវធសាេភារព្គ្បដណតប់កតអងគភារទាំង១៥ រព្កាមឱ្វាទ្
ក្សហវ ួមមាន អគ្គរេខាធិកា ោានព្ក្សួងរសដាក្ិចចនិងហិ ញ្ញវតថុ , អគ្គនាយក្ោានរនធោ , អគ្គនាយក្ោានគ្យនិង ោាក្
ក្មពុ ជា, អគ្គនាយក្ោានរោេនរោបាយរសដាក្ិចន
ច ិងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ, អគ្គនាយក្ោានថវធកា, អគ្គនាយក្ោានហិ ញ្ញវតថុ
ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ, អគ្គនាយក្ោានេទ្ធក្មមសាធា ណៈ, អគ្គនាយក្ោានព្ទ្ររសមបតតិ ដានិងចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធ,
អគ្គនាយក្ោាន តនាោ ជាតិ, អគ្គនាយក្ោានឧសាហក្មមហិ ញ្ញវតថុ, អោគធិកា ោាន, អគ្គនាយក្ោានសវនក្មមននាក្ែុង, វធទ្ា
សាថនរសដាក្ិចន
ច ិងហិ ញ្ញវតថុ និង ព្ក្ុមកា ងា ព្គ្ប់ព្គ្ងគ្រព្មាងព្បរ័នធរត
័ ៌មានវធទ្ាព្គ្ប់ព្គ្ងវធស័យហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ។ ទ្ព្មង់
បាយកា ណ៍ស រស រនះព្តូវបានរធវើកក្សព្មតេ និងរធវើបចចុបបនែភារ ក្ែុងរោេរៅរព្ងឹងសមានគ្តិភារ និងសងគតិភារ
ជាមួយនឹងកា វធវឌ្ឍននក្មម វធធីកក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ

រីមួយដាំណាក្់កាេរៅមួយដាំណាក្់កាេ

រិរសស គ្ឺកនអក្រេើកននកា សក្មម ួមដាំណាក្់កាេទ្ី៣ (MAP3), និងកននកា សក្មមភារ ួមដាំណាក្់កាេទ្ី៣

ជា

បស់អគ្គ

នាយក្ោាន (GDAP3) រហើយគ្ិតព្តឹមកននកា សក្មមភារ និងសូចនាក្ ព្តីមាសទ្ី២ ឆ្ែាំ២០១៦ កតប៉ាុរណាណះ។

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

បាយកា ណ៍សមិទ្ក្
ធ មមព្បចាាំព្តីមាសនីមយ
ួ ៗ នឹងរ ៀបរាប់រេ
ី ទ្ធនេសរព្មចបាន រោយេមអត
ិ រៅតាមកនអក្នីមួយៗ
ហូតដេ់ក្ព្មិតរោេបាំណង និងចរងាកមសក្មមភាររធៀបនឹងសូចនាក្ ព្រមទាំងរេើក្រែើងរីបញ្ហាព្បឈម សាំណូមរ និង
កា ងា ព្តូវរធវើបនតនងកដ ។
វធធីសា្សត កដេរព្បើព្បាស់សព្មាប់វាយតនម្សមិទ្ក្
ធ មមននកា អនុវតតកននកា សក្មមភារ ក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី២ ឆ្ែាំ២០១៦ រនះ
កនអក្រេើមេ
ូ ោាន ២ គ្ឺ៖
១. សក្មមភារកា ងា សរព្មចបានរធៀបនឹងសក្មមភារកដេបានរព្ោងអនុវតត
២. េទ្ធនេសរព្មចបានរធៀបនឹងសូចនាក្ រោេរៅ។
ក្ែុងរនាះកដ

កា នតេន
់ ិរទ្ាសវាយតនម្រេើវឌ្ឍនភារសរព្មចបាន ព្តូវបានកបងកចក្ជា ៣ ក្ព្មិត សព្មាប់រោេ

បាំណង និងចរងាកមសក្មមភារគ្ឺ៖ េអ (៩០%-១០០%), មធរម (៨០%-៩០%), និង រខ្ាយ (រព្កាម ៨០%)។

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

២. េទ្ធ្េសសត្មច្បានត្បចាំត្រីមាសទ្ី៣
២.១. សសងេបវឌ្ឍនភាពននការអនុវរត សច្
ូ នកររន្ ឹះ
ក្. សូចនាក្ ននព្ក្បខ្ណឌសូចនាក្ សមិទ្ក្
ធ មមសហភារអឺ ប
ុ
កា អនុវតតកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈដាំណាក្់កាេទ្ី៣រនះ ទ្ទ្ួេបានកា ោាំព្ទ្រីនដគ្ូអភិវឌ្ឍ
ន៍មយ
ួ ចាំនន
ួ ជារិរសសរីសហភារអឺ ុប។ ោ៉ាងណាមិញ នដគ្ូអភិវឌ្ឍក្៏បានចូេ ួមចាំកណក្ក្ែង
ុ កា នតេ់ជាអនុសាសន៍នានា
សព្មាប់កក្េមអកា អនុវតត ក្ែុងរោេបាំណងរដើមបីធានាបាននូវកា សរព្មចបានរោេរៅ ួម។ រេើសរីរនះ សហភារអឺ ប
ុ ក្៏
បានោក្់រចញនូវសូចនាក្ ចាំនន
ួ ០៨

សព្មាប់អងគភារាក្់រន
័ ធ

រេើកា អនុវតតកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថុរនះ

កដេជាក្មមវតថុមួយ កដេគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ ព្តូវតាមោនជាព្បចាាំព្តី
មាសនងកដ ។
វឌ្ឍនភារតាមសូចនាក្ នីមយ
ួ ៗ ព្តូវបានក្ាំណត់នូវក្ព្មិតហានិភយ
័ ដូចខាងរព្កាម៖
•

ក្ព្មិតទប (៨០% រៅ ៩៩%) ក្ាំណត់រោយរ័ណន៌ បតង

•

ក្ព្មិតមធរម (៥០% រៅ ៧៩%) ក្ាំណត់រោយរ័ណ៌រេឿង

•

ក្ព្មិតខ្ពស់ (០% រៅ ៤៩%) ក្ាំណត់រោយរ័ណ៌ព្ក្ហម

សព្មាប់ព្តីមាសទ្ី៣រនះ កា អនុវតតសូចនាក្ ទាំង៨ មានេទ្ធនេដូចខាងរព្កាម៖
េ.រ

េកេ័ណឌជាក់លាក់

អងគភាព

(សកមមភាព)

ទ្ទ្ួេបនទុ ក

កក្េមអគ្ុណភារ
១

២

កត្មិរ

សូច្នករ ឆ្ែ២
ាំ ០១៦

វឌ្ឍនភាពត្រីមាសទ្ី៣

ភ័យ

សថ ិតិគ្ណរនយរជាតិឆ្ែាំ ២០១៥ ព្តូវ

បានបញ្ច ប់ជាន្ូវកា គ្ណរនយរជាតិ និង បាយកា ណ៍

បាននសរវនាយ ក្ែុងកខ្វធចកា
ិ ឆ ឆ្ែាំ

សព្មាប់ឆ្ែាំ២០១៥ កដេរព្ោងនសរវនាយក្ែុងកខ្វធចិកា
ឆ

២០១៦

ឆ្ែាំ២០១៦ (បា៉ា ន់.៩០%)។

កក្េមអព្បរ័នធ

ព្បរ័នធ FMISព្តូវបានោក្់ឱ្រអនុវតត

បានោក្់ឱ្រដាំរណើ កា ររញរេញ (៦ អគ្គនាយក្ោាន

ធ ា
រ័ត៌មានវទ្

រៅ ក្សហវ និង តនាោ រា ធានីរខ្តត

និង ២៥ តនាោ រា ធានី រខ្តត) (១០០%)។

បញ្ច បកា
់ រ ៀបចាំគ្រព្មាង FMIS

បានរ ៀបចាំរសចក្តីព្ាង FMIS ដាំណាក្់កាេទ្ី២

សថ ិតិជាតិ

ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញ

MoP

FMWG

វតថុសាធា ណៈ

ហានិ

ាំហានទ្ី២

ោមន

(៩០%)។
 អនុព្ក្ឹតរសត ីរីកា ព្បគ្េ់មុខ្ងា នានាាក្់រ័នធនឹងកា

៣

រព្ងឹងសុព្ក្ឹត

កា រនា ហិ ញ្ញវតថុរោយភាាប់

ភារ និងតមា្

េក្េខ្ណឌរៅព្ក្ុង ព្សុក្ ននកា អនុ

ធ ននកា
ភារថវកា
ធ រៅ
រនា ថវកា
ថាែក្់រព្កាមជាតិ

GDSNAF

វតតមុខ្ងា សព្មាប់

វធស័យប ធសាថ

ន,អប់ ,ំ សុខាភិបាេ និង
អភិវឌ្ឍន៍ នបទ្

ព្គ្ប់ព្គ្ងកា អប់ ំក្ុមា តូច កា អប់ ប
ំ ឋមសិក្ា និង
កា អប់ ំរព្ៅព្បរ័នធឲ្រដេ់ ដាបាេព្ក្ុង ព្សុក្ ព្តូវ
បានោក្់ឲ្រអនុវតត
 រសចក្តីព្ាងអនុព្ក្ឹតរសត ីរីកា រនា ធនធានហិ ញ្ញវតថុ
មានភាាប់េក្េខ្ណឌរៅ ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ ព្តូវ
បានោក្់ព្ប ុាំរិភាក្ា។
សព្មាប់កា អនុវតតសច
ូ នាក្ រនះសរព្មចបាន ៨០%។

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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GDEPFP

TOFE និង GFS ព្បចាាំកខ្ ព្តូវ

បាននសរវនាយ TOFE និង GFS រទ្ៀងទត់តាមសូចនា

នសរវនាយមិនយូ ជាង ៣កខ្រព្កាយ

ក្ ក្ាំណត់។

ររេ បាយកា ណ៍ព្តូវបានបញ្ច ប់

៤

នសរវនាយ បាយកា ណ៍

រព្ងឹងតមា្ភារ

ព្បចាាំឆ្ែាំសតីរីកា អនុវតតហិ ញ្ញវតថុ

ថវធកា
NAA

បស់រា

ោាភិបាេក្មពុជា ព្តូវបាន

បរងកន
ើ កា អនុវតត
ថវធកាកនអក្រេើ

GDB

អឺ ុប គ្ឺរសែ ើសុាំឱ្រនសរវនាយ បាយកា ណ៍សវនក្មមរេើ
ចាប់ទ្ូទត់។

រព្កាយ បាយកា ណ៍សវនក្មមអនុម័

(បានរ ៀបចាំក្ច
ិ ចព្ប រុាំ ៅនថាទ្២
ី ៨ កខ្តុលា ឆ្ែាំ២០១៦)

ោាភិបាេក្មពុជា

កា សាក្េបង កា អនុវតតថ វធកាកនអក្

ោមនវឌ្ឍនភារ
(បានរ ៀបចាំក្ិចចព្ប រុាំ ៅនថាទ្ី១២ កខ្តុលា ឆ្ែាំ២០១៦)

រេើសមិទ្ក្
ធ មម

រព្ងឹងព្បសិទ្ធ
ភារ និងមុខ្ងា

ហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈឆ្ែាំ២០០៦-២០១៤ ប៉ាុកនត សហភារ

បរងកើតយនតកា ព្តតតរិនត
ិ រសព្មាប់

សមិទ្ក្
ធ មម

៦

បាននសរវនាយ បាយកា ណ៍ សវនក្មម រេើកា ព្គ្ប់ព្គ្ង

នសរវនាយមិនយឺតជាង៣កខ្

តរោយរា

៥

សវនក្មម

GDIA

រសៀវរៅរោេកា ណ៍សតីរីសវនក្មម

រសៀវរៅរោេកា ណ៍សតីរីសវនក្មមននាក្ែុងព្តូវព្តតតរិនិ

ននាក្ែុងព្តូវបានអនុមត
័

តរ និងកក្តព្មូវ (៧០%)។

អងគភារសវនក្មមននាក្ែុងព្តូវបាន

ព្ក្សួងចាំនន
ួ ២៨ បានបរងកើតអងគភារសវនក្មមននាក្ែុង

បរងកើតោ៉ាងរហាចណាស់ ៨០%នន

រេើក្កេងកត ព្ក្សួងព្រះប មរា វា ាំង។

ព្ក្សួង សាថប័ន កដេព្គ្ប់ដណតប់

សវនក្មម

ោ៉ាងរហាចណាស់ ៥០% នន
ចាំណាយច នត ួមបញ្ចូ េ ព្ក្សួង
អប់ ំ យុវ ន និងក្ីឡា

រព្ងឹងកា
៧

ព្បមូេចាំណូេ

GDEPFP
And

ចាំណូេច នត ព្បចាាំឆ្ែាំរក្ើនរែើង ០,៥

សរព្មចបាន ៧៩,៩% រធៀបនឹងរោេរៅ (កនអក្រេើ

រិនាុភាគ្ យ នន ន.ស.ស

កា គ្ណនា បស់អគ្គនាយក្ោានរោេនរោបាយ
រសដាក្ិចចនិងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ)

Revenue
Agencies

បរងកន
ើ តមា្ភារ
៨

េទ្ធក្មមសាធា
ណៈ

GDPP

កននកា េទ្ធក្មមព្បចាាំឆ្ែាំ បស់

កននកា េទ្ធក្មម បស់អងគភារ

ព្ក្សួង សាថប័ន ម
ួ ទាំងឱ្កាសេទ្ធ

ននេទ្ធក្មម (រសចក្តី ូនដាំណឺងចូេ ម
ួ រដញនថ្) និង

ក្មម (Procurement

រសចក្តី ូនដាំណឺងកា ព្បគ្េ់ក្ិចចសនា ព្តូវបាន

Opportunity) និងកា ព្បគ្េ់ក្ិចច

នសរវនាយរេើ

សនាព្តូវបាននសរវនាយរេើរគ្ហ

(www.gdpp.gov.kh)។

ទ្ាំរ័ បស់អគ្គនាយក្ោានេទ្ធក្មម

េទ្ធក្មម និង ឱ្កាស

រគ្ហទ្ាំរ័ បស់ GDPP

សប
ុ សរព្មចបាន ៩០%

សាធា ណៈ

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

ខ្. សូចនាក្ សមិទ្ក្
ធ មមគ្ន្ះឹ ននកនែក្ទ្ី១ ព្បចាាំព្តីមាសទ្ី៣
សូច្នករ

សោេសៅ

១. េទ្ធនេចាំណេ
ូ ក្ែុងព្សុក្ស ប
ុ

ចាំណូេក្ែុងព្សុក្ស ុបសរព្មច

ជាបរណតើ ៗកាន់កតខ្ិតរៅ ក្រោេ

បាន+/-៥% រធៀបនឹងរោេរៅ

រៅកដេបានអនុមត
័ រៅក្ែង
ុ ចាប់

កដេបានអនុមត
័ ក្ែង
ុ ចាប់

ហិ ញ្ញវតថុ

វឌ្ឍនភាពត្រីមាសទ្ី៣

វឌ្ឍនភាពត្រីមាសទ្ី៣

ឆ្ែ២
ាំ ០១៥

ឆ្ែ២
ាំ ០១៦

ចាំណូេក្ែុងព្សុក្សរព្មចបាន៖
- ព្តីមាសទ្ី១: ២៣,១%

 ចាំណូេច នត : ២៥,២%

 ចាំណូេមូេធន (ក្ែុងព្សុក្) :

 ចាំណូេមូេធន (ក្ែុងព្សុក្) :
៥.៥%

- ព្តីមាសទ្ី២: ២៨,៩%

 ចាំណូេច នត : ២៨,៦%

 ចាំណូេមូេធន (ក្ែុងព្សុក្):

 ចាំណូេមូេធន (ក្ែុងព្សុក្)
៤,០%

- ព្តីមាសទ្ី៣: ២៧,៦៩%

 ចាំណូេច នត : ២៥,០៦%

 ចាំណូេមូេធន (ក្ែុងព្សុក្):

 ចាំណូេមូេធន (ក្ែុងព្សុក្)
១១,៥%

សព្មាប់កា អនុវតតកននកា ព្បមូេ

សព្មាប់កា អនុវតតកននកា ព្បមូេ

ចាំណូេសា ររើរនធរធៀបនឹងកននកា

ចាំណូេសា ររើរនធរធៀបនឹងកននកា

ព្បចាាំព្តីមាសទ្ី៣ ៖

ព្បចាាំព្តីមាសទ្ី៣ ៖

- គ្យនិង ោាក្ ៖ ១២១%

- គ្យនិង ោាក្ ៖ ៩៩,៣២%

- រនធ ោ ៖ ១១១,៤៨%

- រនធ ោ ៖ ១១២,០៥%

សព្មាប់កា អនុវតតកននកា ព្បមូេ

សព្មាប់កា អនុវតតកននកា ព្បមូេ

ចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធរធៀបនឹង

ចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធរធៀបនឹង

កននកា ៖

កននកា ៖

- ព្ទ្ររសមបតតិ ដា៖ ១០២,៤៩%

- ព្ទ្ររសមបតតិ ដា៖ ៩៧,៩៣%

- ឧសាហក្មមហិ ញ្ញវតថុ៖

- ឧសាហក្មមហិ ញ្ញវតថុ៖

១១៤,១៧%

រេើសរី ២%ននចាំណាយស ុប

៣. អាណាប័ក្ជាបរណតើ ៗអាចបញ្ហា

សាថនភារចាំណាយមិនព្តូវតិចជាងៈ

- ព្តីមាសទ្ី៣: ២៤,៧៣%

 ចាំណូេច នត : ២៧,៤៩%

៣២,៧%

ក្ក្សា ះថមី (គ្ិត យៈររេ៦០នថា)

- ព្តីមាសទ្ី២: ២៨,២%

 ចាំណូេច នត : ២៩,៧%

៩,២%

បាំណេ
ុ ក្ក្សា ះព្តូវក្ព្មិតមិនឱ្រ

- ព្តីមាសទ្ី១: ២៧,២%

 ចាំណូេច នត : ២៣,៩%

៧,៣%

២. ោមនកា បរងកត
ើ រែើងនូវបាំណេ
ុ

ចាំណូេក្ែុងព្សុក្សរព្មចបាន៖

ោមន
ចាំណាយថ វធកាជាតិសរព្មចបាន៖

១៧០,៨៥%
ោមន
ចាំណាយថ វធកាជាតិសរព្មចបាន៖

ធ ច
ចាំណាយរៅតាមក្មម វធ
ី ណា
ាំ
យនិង

- ព្តីមាសទ្ី១: ១៥%

- ព្តីមាសទ្ី១: ១៥,១៦%

- ព្តីមាសទ្ី១: ១៤,៥៧%

កននកា សាច់ព្បាក្់

- ព្តីមាសទ្ី២: ៤៥%

- ព្តីមាសទ្ី២: ៣០,១០%

- ព្តីមាសទ្ី២: ៣២,៩៧%

- ព្តីមាសទ្ី៣: ៦៧%

- ព្តីមាសទ្ី៣: ៥៧,៤៦%

- ព្តីមាសទ្ី៣: ៥៧,៣៧%

- ព្តីមាសទ្ី៤: ៩៦%

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

10
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ុ ធា ណៈ

សូច្នករ

សោេសៅ

វឌ្ឍនភាពត្រីមាសទ្ី៣

វឌ្ឍនភាពត្រីមាសទ្ី៣

ឆ្ែ២
ាំ ០១៥

ឆ្ែ២
ាំ ០១៦

ភាគ្ យននកា ទ្ូទត់ ន
ូ អែក្នគតន
់ គង់
និងបុគ្គេិក្តាមព្បរ័នធធនាោ មិន

កា ទ្ូទត់តាមព្បរ័នធធនាោ សរព្មច

កា ទ្ូទត់តាមព្បរ័នធធនាោ សរព្មច

ព្តូវតិចជាង៨០%ននចាំណាយស ុប

បាន៖

បាន៖

ភាគ្ យននកា បង់ចាំណូេតាម យៈ
ព្បរ័នធធនាោ មិនព្តូវតិចជាង
៦០%ននចាំណូេស ុប

- ព្តីមាសទ្ី១: ១០០%

- ព្តីមាសទ្ី១: ១០០%

- ព្តីមាសទ្ី២: ១០០%

- ព្តីមាសទ្ី២: ១០០%

- ព្តីមាសទ្ី៣: ១០០%

- ព្តីមាសទ្ី៣: ១០០%

 ព្ក្សួងចាំនន
ួ ៣៦ ព្ក្សួង សាថប័ន

 ព្ក្សួងចាំនន
ួ ៣៦ ព្ក្សួង សាថប័ន

បានរបើក្របៀវតសតាមព្បរ័នធនាោ

បានរបើក្របៀវតសតាមព្បរ័នធនាោ

ព្តីមាសទ្ី១៖

ព្តីមាសទ្ី១៖

ចាំណូេរនធ គ្យ:

-ចាំណូេរនធ គ្យ:

 ៩២% បង់តាមធនាោ រោយ
 អតិថិ ន
 ៨%បង់តាមធនាោ រោយគ្យ
-ចាំណូេរនធ ោ :
 ៩៨,៨% បង់តាមធនាោ រោយ
អតិថិ ន
 ១,២%បង់តាមធនាោ រោយ

 ៩៤,២% បង់តាមធនាោ រោយ
អតិថិ ន
 ៥,៨% បង់តាមធនាោ រោយគ្យ
-ចាំណូេរនធ ោ :
 ៩៦,៩% បង់តាមធនាោ រោយ
អតិថិ ន
 ៣,១%បង់តាមធនាោ រោយ

រនធ ោ

រនធ ោ

ព្តីមាសទ្ី២៖

ព្តីមាសទ្ី២៖

ចាំណូេរនធ គ្យ:

ចាំណូេរនធ គ្យ:

 ៩២,៦% បង់តាមធនាោ រោយ
អតិថិ ន
 ៧,៤%បង់តាមធនាោ រោយគ្យ
-ចាំណូេរនធ ោ :
 ៨៥% បង់តាមធនាោ រោយ
អតិថិ ន
 ១៥%បង់តាមធនាោ រោយ
រនធ ោ

 ៩០,៤% បង់តាមធនាោ រោយ
អតិថិ ន
 ៩,៦%បង់តាមធនាោ រោយគ្យ
-ចាំណូេរនធ ោ :
 ៩៩,៧% បង់តាមធនាោ រោយ
អតិថិ ន
 ០,៣%បង់តាមធនាោ រោយរនធ
ោ

ព្តីមាសទ្ី៣៖

ព្តីមាសទ្ី៣៖

ចាំណូេរនធ គ្យ:

ចាំណូេរនធ គ្យ:

 ៩២,៦% បង់តាមធនាោ រោយ
អតិថិ ន

 ៩៣,៤% បង់តាមធនាោ រោយ
អតិថិ ន

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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ុ ធា ណៈ

សូច្នករ

សោេសៅ

វឌ្ឍនភាពត្រីមាសទ្ី៣

វឌ្ឍនភាពត្រីមាសទ្ី៣

ឆ្ែ២
ាំ ០១៥

ឆ្ែ២
ាំ ០១៦

 ៧,៤%បង់តាមធនាោ រោយគ្យ

 ៦,៦%បង់តាមធនាោ រោយគ្យ

-ចាំណូេរនធ ោ :
 ៩៨,៩០% បង់តាមធនាោ រោយ
អតិថិ ន
 ១,១%បង់តាមធនាោ រោយ
រនធ ោ

-ចាំណូេរនធ ោ :
 ៩៩,៨០% បង់តាមធនាោ រោយ
អតិថិ ន
 ០,២%បង់តាមធនាោ រោយរនធ
ោ

៤. ចាំណាយតាមព្បរភទ្ (សព្មាប់

ធ
េទ្ធនេចាំណាយរធៀបនឹងថវកា

ចាំណាយថ វធកាជាតិសរព្មចបាន៖

ចាំណាយថវធកាជាតិសរព្មចបានៈ

ធ
បុគ្គេក្
ិ ) កាន់កតខ្ិតរៅ ក្ថវកា

អនុមត
័ មិនព្តូវតិចជាង៖

ព្តីមាសទ្ី១ ៖

ព្តីមាសទ្ី១ ៖

កដេបានអនុមត
័

- របៀវតសៈ ៩៨%

- របៀវតស: ២២,៣៤%

- របៀវតស: ១៨,៦៤%

- ទ្ាំនញ
ិ /រសវាៈ ៩៥%

- ទ្ាំនញ
ិ /រសវា: ៨,៥៤%

- ទ្ាំនញ
ិ /រសវា: ៨,៨៨%

- មូេធនៈ ៨៥%

- មូេធនៈ ១២,៧៥%

- មូេធនៈ ១៤,២៥%

ព្តីមាសទ្ី២ ឆ្ែាំ២០១៥៖

ព្តីមាសទ្ី២ ឆ្ែាំ២០១៦៖

- របៀវតស: ៤៤,៥៤%

- របៀវតស: ៤២,១៥%

- ទ្ាំនញ
ិ /រសវា: ១៩,៦៨%

- ទ្ាំនញ
ិ /រសវា: ២០,៣០%

- មូេធនៈ ២៨,៩២%

- មូេធនៈ ២៧,៤៥%

ព្តីមាសទ្ី៣ ឆ្ែាំ២០១៥៖

ព្តីមាសទ្ី៣ ឆ្ែាំ២០១៦៖

- របៀវតស: ៧២,២៥%

- របៀវតស: ៦៨,៨៩%

- ទ្ាំនញ
ិ /រសវា: ៤១,២៦%

- ទ្ាំនញ
ិ /រសវា: ៤០,៤៥%

- មូេធនៈ ៤៨,៩៧%

- មូេធនៈ ៥៤,៤៤%

- ចាំណូេសា ររើរនធ ៖ ២៧,៨២%

- ចាំណូេសា ររើរនធ ៖ ២៤,៥២%

៥.ទ្ិនែនេចាំណេ
ូ រេើមេ
ូ ោានរនធ

កា ួមចាំកណក្រៅក្ែុង ន.ស.ស នន

កាន់កតព្បរសើ ជាងមុនតាម យៈ កា

ចាំណូេ ស ប
ុ មានកា កក្េមអ

 រនធដាេ់ : ២៣,៧%

 រនធដាេ់ : ២១,៧%

កក្េមអព្បសិទ្ភា
ធ រននកា ព្បមូេ និង

រោយ បរងកន
ើ ព្បមាណ ០,៥% ក្ែុង

 រនធ ព្បរោេ : ២៥,២%

 រនធ ព្បរោេ : ២៦,៩%

កននកា រព្បើព្បាស់ព្បភរចាំណេ
ូ មិន

មួយឆ្ែាំ

កមនសា ររើរនធ

- ចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធ :
២៥,៤%

៦. រាេ់កនែក្សាំខាន់ៗននចាំណេ
ូ និង

មិនមានកនែក្សាំខាន់ៗកដេព្តូវបាន

ចាំណាយសាធា ណៈព្តូវបានោក្់

ដក្រចញ

មានចាំនន
ួ គ្ណនីស ុប៖ ៨២ គ្ណនី

- ចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធ :
២៨,៤%

មានចាំនន
ួ គ្ណនីស ុប៖ ៨៣ គ្ណនី

ធ និងគ្ណនី បស់
បញ្ចូ េក្ែុងថវកា
ោាភិបាេ

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

បាំណកត្សាយេទ្ធ ្េននការអនុវរត សច្
ូ នករ៖
ក្. កា អនុវតតកា ព្បមូេចាំណេ
ូ សា ររើរនធ និងមិនកមនសា ររើរនធ

 អគ្គនាយក្ោានគ្យនិង ោាក្ ក្មពុជា
រោងតាមទ្ិនែនយ
័ បស់អគ្គនាយក្ោាន តនាោ ជាតិ, អគ្គនាយក្ោានគ្យនិង ោាក្ ក្មពុជាអនុវតតបាន ១.៦៥០.៧០០
លានរ ៀេទបជាងកននកា ព្បចាាំព្តីមាសទ្ី៣ ព្បមាណ ០,៦៨% កដេរសម ន
ើ ង
ឹ ២៤,៨៣% ននចាប់ថ វធកាឆ្ែាំ២០១៦។
ព្បសិនរបើរធៀបកា អនុវតតព្បចាាំព្តីមាសទ្ី៣ ឆ្ែាំ២០១៦ និងព្តីមាសទ្ី៣ ឆ្ែាំ២០១៥ កា អនុវតតចាំណូេមានកា រក្ើនរែើង
២,៨៦%។ តាម យៈទ្ិនែន័យ បស់អគ្គនាយក្ោានគ្យនិង ោាក្ ក្មពុជា (រោយគ្ិតកតចាំណូេសា ររើរនធ) តួរេខ្ននកា បង់
ចាំណូេគ្យចូេ តនាោ ជាតិក្ែុងព្តីមាសទ្ី៣ ឆ្ែាំ២០១៦ រនះ សរព្មចបាន ១.៦៤៥.២៣៩ លានរ ៀេ ទបជាងកននកា
១,០១% កដេសថ ិតក្ែុង ងវង់ +/-៥% រធៀបនឹងកា រព្ោងទ្ុក្ រោយសា កា អនុវតតោ៉ាងមុឺងមា៉ា ត់នូវកា ព្តតតរិនត
ិ ររដើមទ្ី ក្
ណា
ត េទ្ី និងចុងទ្ី និងបានោក្់ឱ្រអនុវតតកននកា សក្មមភារននកា ព្បមូេរនធអាក្ និងព្បាក្់រន
ិ ័យរេើោនយនតមានព្សាប់
ក្ែុងព្បរទ្សកដេមិនបានបាំររញកាតរវក្ិចចរនធនង
ិ អាក្ ។
 អគ្គនាយក្ោានរនធោ
រោងតាមទ្ិនែនយ
័ បស់អគ្គនាយក្ោាន តនាោ ជាតិ, អគ្គនាយក្ោានរនធោ (ចាំណូេសា ររើរនធថាែក្់ជាតិ) អនុវតតបាន
១.១៨២.៨០៦ លានរ ៀេ ខ្ពស់ជាងកននកា ព្បចាាំព្តីមាសទ្ី៣ ព្បមាណ ១២,០៥% កដេរសម ន
ើ ង
ឹ ២៤,១០% ននចាប់ថ វធ
កា។ ព្បសិនរបើរធៀបកា អនុវតតព្បចាាំព្តីមាសទ្ី៣ ឆ្ែាំ២០១៦ និងព្តីមាសទ្ី៣ ឆ្ែាំ២០១៥ កា អនុវតតចាំណូេមានកា រក្ើនរែើង
២០,១៦%។ តាម យៈទ្ិនែនយ
័ បស់អគ្គនាយក្ោានរនធោ

(រោយគ្ិតកតចាំណូេសា ររើរនធថាែក្់ជាតិ) តួរេខ្ននកា បង់

ចាំណូេរនធោ ចូេ តនាោ ជាតិក្ែុងព្តីមាសទ្ី៣ ឆ្ែាំ២០១៦ រនះ សរព្មចបាន ១.១៩១.៩៦៣,២ លានរ ៀេ កដេរសម ើ
ឹ កា អនុវតតចាប់រនធោ និងរព្ងង
ឹ កា
១២,៩២% ននកននកា ព្បចាាំព្តីមាសទ្ី៣ ឬរសម ើ ២៤.២៩% ននចាប់ថ វធកា។ កា រព្ងង
អនុវតតយុទ្សា
ធ ្សត រក្ៀ គ្ ចាំណូេ

និងក្មម វធធីកក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

គ្ឺ ាំ ញ
ុ ឱ្រចាំណូេរនធោ មាន

ក្ាំរណើនជាេាំោប់។
 ចាំណេ
ូ មិនកមនសា សាររើរនធ
រោងតាមទ្ិនែន័យ បស់អគ្គនាយោាន តនាោ ជាតិ (រោយមិនបញ្ចូ េចាំណូេរីអគ្គនាយក្ោានឧសាហក្មមហិ ញ្ញវតថុ) ចាំណូេ
មិនកមនសា ររើរនធអនុវតតបាន ៤២៦.៤៩៧ លានរ ៀេ ទបជាងកននកា ២,០៧% ឬរសម ើនង
ឹ ២៤.៨៣% ននចាប់ថ វធកាឆ្ែាំ

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

២០១៦។ ព្បសិនរបើរធៀបកា អនុវតតព្បចាាំព្តីមាសទ្ី៣ ឆ្ែាំ២០១៦ និងកា អនុវតតព្តីមាសទ្ី៣ ឆ្ែាំ២០១៥ ចាំណូេមានក្ាំរណើន
១៤,៦០%។ កា ធា្ក្់ចុះ ននចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធ ក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣រនះ គ្ឺរោយសា កត ដូវរនះ គ្ឺជា ដូវបិទ្រនសាទ្
កដេរធវើឱ្រចាំណូេនេរនសាទ្មានកា ធា្ក្់ចុះ និង ះឥទ្ធិរេដេ់ ចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធ។
អគ្គនាយក្ោានឧសាហក្មមហិ ញ្ញវតថមា
ុ នព្បភរចាំណូេចាំនន
ួ ៣ គ្ឺ (១) ចាំណូេកាតរវក្ិចចរីកាសុីណូ, (២) ចាំណូេ
កាតរវក្ិចចរីរឆ្ែត និង (៣) ចាំណូេរីអាជាាបណណ កាសុីណូ។ រោងតាមទ្ិនែនយ
័ បស់អគ្គនាយក្ោាន តនាោ ជាតិ (មិនគ្ិត
បញ្ចូ េចាំណូេមក្រីអាជាាប័ណណ រោយចាំណូេរនះ ព្តូវោក្់ក្ង
ែុ ចាំណូេអាជាាប័ណណជាមួយព្ក្សួង សាថប័ន), ចាំណូេព្បមូេ
បានចាំនន
ួ ៩៩.៣៩៣ លានរ ៀេ ខ្ពស់ជាងកននកា ៧០,៨៥% ឬ រសម ន
ើ ង
ឹ ៧៣.៧១% ននចាប់ថ វធកា។ កា រក្ើនរែើងនន
ចាំណូេ រោយកា ឹតបនតង
ឹ កា ចុះព្តតតរិនិតរបណា
ត កាសុណ
ី ូ និងកា

ាំ ញ
ុ ឱ្របង់ចាំណូេព្បចាាំកខ្បានទន់ររេរវលា ជា

រិរសសកាសុីណូកដេបង់មតងមួយព្តីមាស។
ខ្. បាំណេ
ុ ក្ក្សា ះ
ោមនកា បរងកើតរែើងនូវបាំណេ
ុ ក្ក្សា ះថមី របើគ្ិត យៈររេ៦០នថា ចាប់រអា
ី ណតតិរបើក្នតេ់ព្បាក្់បានចូេ តនាោ ជាតិ
ិ
ហូតដេ់នថាទ្ូទត់។ រនះបងាាញថាដាំរណើ កា ទ្ូទត់ និងសាថនភារសាច់ព្បាក្់ មានេក្េណៈេអព្បរសើ ជាងមុន និងខ្ិត ត
រៅ ក្និោមអនត ជាតិននកា ក្ាំណត់បាំណេ
ុ ក្ក្សា ះ។
ធ ជាតិ
គ្. ចាំណាយថវកា
កា អនុវតតចណា
ាំ
យសព្មាប់ព្តីមាសទ្ី៣ គ្ឺសរព្មចបាន ៥៧,៣៧% ននចាប់ថវធកា រាេគ្ឺទបជាង ៩,៦៣%។ ព្ក្សួងសាថប័នមួយចាំនន
ួ កដេអនុវតតថ វធកាសព្មាប់ព្តីមាសទ្ី៣ បានតិចជាងរោេរៅ ៦៧% រធៀបនឹងចាប់ថ វធកា មានដូចតរៅ
៖

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
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រោយកែក្ ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ (រា ធានី-រខ្តត, ព្ក្ុង-ព្សុក្ និង -ុាំ សងាកត់) អនុវតតបាន៤៨,០៦%។
. ចាំណាយតាមព្បរភទ្
ចាំណាយតាមព្បរភទ្សរព្មចបាន ដូចតរៅ៖ របៀវតស មាន ៦៨,៨៩%, ទ្ាំនញ
ិ /រសវា មាន ៤០,៤៥% និង មូេធន មាន
៥៤,៤៤%។

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
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អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

៣. វឌ្ឍនភាពននការអនុវរត ក្នការសកមមភាពតាមក្ែកនីមួយៗ
ក្ែកទ្ី១៖ បនត ពត្ងឹងភាពស ឿទ្ុកច្ិរតននថវិកា
ភាររ ឿទ្ុក្ចិតនត នថវធកា

បានអនុវតត និងសរព្មចរជាគ្ ័យរេើ ហា
ាំ នទ្ី១ ននដាំណាក្់កាេទ្ី១ នាឆ្ែាំ២០០៨ និង

បានបនតកា រព្ងឹងជាបនតបនាាប់ក្ែុងដាំណាក្់កាេទ្ី២។ ក្ែុងដាំណាក្់កាេទ្ី៣រនះ ភាររ ឿទ្ុក្ចិតតននថវធកា ក្៏រៅកតជារោេ
ឹ និងចូេ ួមចាំកណក្រីអងគភារ
រៅសាំខាន់មយ
ួ ក្ែង
ុ កនែក្ទាំង៥ ននកននកា សក្មមភារ ួមដាំណាក្់កាេទ្ី៣ កដេព្តូវបនតរព្ងង
ននព្ក្សួងរសដាក្ិចចនង
ិ ហិ ញ្ញវតថុ និងព្ក្សួងសាថប័ន។ ក្ែុងកា បនតរព្ងឹងភារទ្ុក្ចិតនត នថវធកា ក្ែុងដាំណាក្់កាេទ្ី៣រនះ មាន
ឹ កា ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណូេនិងកា អនុវតតកននកា ព្បមូេចាំណូេ, (២) បនតរព្ងង
ឹ កា
រោេបាំណងចមបងចាំនន
ួ ៤ គ្ឺ (១) បនតរព្ងង
ឹ កា អនុវតតចណា
ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេ
ុ , (៣) រព្ងឹងកា ព្គ្ប់ព្គ្ងសាច់ព្បាក្់នង
ិ គ្ណនី និង (៤) កក្េមអកា អនុវតតថវធកានិងរព្ងង
ាំ
យ។ ជាក្់កសត ង រដើមបីសរព្មចបាននូវរោេបាំណងខាងរេើ រោេបាំណងចាំនន
ួ ៤ និងចរងាកមសក្មមភារចាំនន
ួ ៩ ព្តូវបាន
ោក្់រចញក្ែង
ុ កននកា សក្មមភារ ួម និងចូេ ួមអនុវតតរោយ អគ្គនាយក្ោានរោេនរោបាយរសដាក្ិចចនង
ិ ហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា
ណៈ, អគ្គនាយក្ោានគ្យនិង ោា ក្ ក្មពុ ជា, អគ្គនាយក្ោានរនធ ោ , អគ្គនាយក្ោានព្ទ្ររសមបតតិ ដា និ ង ចាំ ណូេ មិ ន កមន
សា រី រ នធ , អគ្គ នា យក្ោា នឧសាហក្មម ហិ ញ្ញវ តថុ , អគ្គ នា យក្ោា នថវធ កា , អគ្គ នា យក្ោា ន តនាោ ជាតិ , អគ្គ នា យក្
ោា នេទ្ធក្ មម សា ធា ណៈ, អគ្គរេខាធិកា ោាន ក្សហវ និងព្ក្ុមកា ងា ព្គ្ប់ព្គ្ងគ្រព្មាងព្បរ័នធរ័តមា
៌ នវធទ្ាព្គ្ប់ព្គ្ងវធស័
យហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ (FMWG)។

ក្ែកទ្ី១
រោេបាំណង

ច្ាំនួន
៤

ចរងាកមសក្មមភារ

១៤

អងគភាររព្កាមឱ្វាទ្ ក្សហវ.

១១

តាម យៈកា វាយតនម្រេើ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារព្តីមាសទ្ី៣ រនះ កនែក្ទ្ី១ សរព្មចបាន ៧១% និងមានេទ្ធនេ
សរងេបដូចខាងរព្កាម៖
ឹ កា ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណេ
 រោេបាំណង ១១៖ បនតរព្ងង
ូ និងកា អនុវតតកននកា ព្បមូេចាំណេ
ូ
រោេបាំណងរនះមាន ០៣ ចរងាកមសក្មមភារ កដេព្តូវអនុវតតរោយ អគ្គនាយក្ោានរោេនរោបាយរសដាក្ិចន
ច ិង
ហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ, អគ្គនាយក្ោានគ្យនិង ោាក្ ក្មពុជា, អគ្គនាយក្ោានរនធោ , អគ្គនាយក្ោានព្ទ្ររសមបតតិ ដានង
ិ
ឹ កា
ចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធ, អគ្គនាយក្ោានឧសាហក្មមហិ ញ្ញវតថុ និងអគ្គរេខាធិកា ោាននន ក្សហវ។ កា រព្ងង
ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណូេ និងកា អនុវតតកននកា ព្បមូេចាំណូេ គ្ឺជាកា ធានាបាននូវកា អនុវតតចាំណូេព្បចាាំព្តីមាសមានភារ េូន

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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និងអាចបា៉ា ន់សាមនបានកដេសថ ត
ិ ក្ែង
ុ ក្ព្មិតេរមអៀង +/-៥%។ ជាក្់កសត ង ក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣ រោេបាំណងរនះសរព្មចបាន
៧៤%

ក្ែង
ុ រនាះ ចរងាកមសក្មមភារ ១១.១.អនុវតតរោេនរោបាយចាំណូេ យៈររេមធរម និងយុទ្សា
ធ ្សត រក្ៀ គ្ ចាំណូេ

៧៥%, ១១.២ បនតកក្េមអរោេនរោបាយនិង ដាបាេគ្យ, រនធោ និងចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធនង
ិ ព្ទ្ររសមបតតិ ដា
៦៧%, និង ១១.៣. រព្ងឹងកា រាក្ ចាំណូេ ៧៩%។

កនែក្ទ្ី១

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី១

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី២

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣

រោេបាំណងទ្ី១១

៨៨%

៧៧%

៧៤%

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី១១.១

៧៨%

៨៦%

៧៥%

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី១១.២

៨៨%

៨១%

៦៧%

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី១១.៣

៩៧%

៦៣%

៧៩%

ជាវឌ្ឍនភារ កា បនតរព្ងឹងកា ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណូេ និងកា អនុវតតកននកា ព្បមូេចាំណូេ មិនបានសរព្មចតាមរោេ
រៅររញរេញរែើយ។

រនះរោយសា កតមានសក្មមភាររសា ើ កតាក្់ក្ណា
ត េននសក្មមភារស ុប

មិនសរព្មចបានររញ

រេញតាមសូចនាក្ កដេបានក្ាំណត់។ ប៉ាុកនត របើកនអក្រេើសមិទ្ន
ធ េជាក្់កសត ង ននក្ិចចខ្ត
ិ ខ្ាំព្បឹងកព្បង បស់អគ្គនាយក្ោាន និង
អងគភារាក្់រន
័ ធ ក្ែុងកា ចូេ ម
ួ ចាំកណក្ោាំព្ទ្ដេ់កា បនតរព្ងឹងកា ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណូេ និងកា អនុវតតកននកា ព្បមូេចាំណូេ
គ្ួ បញ្ហាក្់ឱ្ររ ញ
ើ ថា មានវឌ្ឍនភារសាំខាន់គ្ួ ឱ្រក្ត់សមាគេ់។

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី១១.១. “អនុវតតរោេនរោបាយចាំណូេ យៈររេមធរម និងយុទ្សា
ធ ្សត រក្ៀ គ្ ចាំណូេ” បានចូេ ួម
អនុវតត

រោយអគ្គនាយក្ោន
ា រោេនរោបាយរសដាក្ិចចនិងហិញ្ញវតសា
ថុ ធាណៈ,

អគ្គនាយក្ោន
ា គ្យនិងោ
ា ក្ក្មុជា
ព,

អគ្គ

នាយក្ោានរនធោ , អគ្គនាយក្ោានឧសាហក្មមហិ ញ្ញវតថ,ុ អគ្គនាយក្ោានព្ទ្ររសមបតតិ ដានង
ិ ចាំណូេមិនកមនសា ររើ រនធ
និងអគ្គរេខាធិកា ោាន ក្សហវ។ ជាវឌ្ឍនភារ ចរងាកមសក្មមភាររនះ សរព្មចបានកត ៧៥% ប៉ាុរណាណះកដេសថ ិតក្ែង
ុ ក្ព្មិត
រខ្ាយរៅរែើយ ប៉ាុកនតរបើកនអក្រេើសមិទ្ន
ធ េជាក្់កសត ង គ្ួ បញ្ហាក្់ឱ្ររ ញ
ើ ថា មានវឌ្ឍនភារសាំខាន់ៗគ្ួ ឱ្រក្ត់សមាគេ់។
ជាក្់កសត ង បាយកា ណ៍ព្តតតរិនិតរ និងវាយតនម្កា អនុវតត “យុទ្សា
ធ ្សត រក្ៀ គ្ ចាំណូេ យៈររេមធរម ២០១៤២០១៨” ព្បចាាំឆ្មាសទ្ី១ ព្តូវបានរ ៀបចាំរែើង និងបងាាញឱ្ររ ញ
ើ រីកា រក្ើនរែើងននសមតថភារ បស់ ដាបាេសា ររើរនធ
ក្ែុងកា អនុវតតកននកា ព្បមូេចាំណូេ។ រោងតាម បាយកា ណ៍រនះ បានបងាាញឱ្ររ ើញរទ្ៀតថា ចាំណូេសា ររើរនធព្តូវ
បាន ំរង
ឹ ទ្ុក្ថានឹងមានក្ាំរណើនខ្ពសខា
់ ្ ាំ ងរធៀបនឹងកននកា

រោយសា កតក្ាំរណើនេអននរសដាក្ិចច

ឹ កា រោ រ
និងកា រព្ងង

ចាប់ និងវបបធម៌បង់រនធ។ ទ្នាម
ឹ នឹងរនះ រដើមបីោាំព្ទ្ដេ់កា អនុវតតរោេនរោបាយចាំណូេ យៈររេមធរម និងយុទ្សា
ធ ្សត
ឹ នាាំ
រក្ៀ គ្ ចាំណូេ េិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយុតតសខា
ាំ ន់ៗ មួយចាំនន
ួ ក្ាំរុងព្តូវបានសិក្ា រ ៀបចាំជារសចក្តីព្ាង និងបញ្ាូ នរៅថាែក្់ដក្
អគ្គនាយក្ោាន រដើមបីរន
ិ ត
ិ រ រិភាក្ា និងសរព្មច។ ក្ែង
ុ រនាះ ួមមាន៖

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ



រសចក្តីព្ាងរេើក្ទ្ី១ ននសារាច កណនាាំសតរ
ី ីកា រនា នថ្ (Transfer Pricing Guideline) ព្តូវបានរ ៀបចាំ រហើយ
ក្ាំរង
ុ ព្តតតរិនត
ិ ររែើង វធញជាភាសាអង់រគ្្ស



សារាច កណនាាំសតរ
ី ីកា អនុវតតកា រសុើបអរងកតបទ្រេមើសសា ររើរនធ ព្តូវបានរ ៀបចាំ និងបកនថមធាតុចេ
ូ ជាបនតបនាាប់។
ាក្់ រ័នធ រៅនឹ ង កា ព្គ្ប់ ព្គ្ងហានិ ភ័ យ គ្យ រ ើ ញថា មិ ន ទន់ មានវឌ្ឍនភារគ្ួ ឱ្រក្ត់សមាគ េ់ រៅរែើ យ រទ្ រៅ

ក្ែុងព្តីមាសទ្ី៣រនះ។ ចាំរាះកា តរម្ើងព្បរ័នធទ្ិនែនយ
័ ព្គ្ប់ព្គ្ងហានិភ័យគ្យរៅតាមកា ធោេ័យគ្យ អគ្គនាយក្ោាន ាំនាញ
ក្ាំរង
ុ សិក្ារីអាទ្ិភារកា ធោេ័យ ក្ែង
ុ កា ោក្់ឱ្រអនុវតតរៅរែើយ។ ទ្នាម
ឹ នឹងរនះ មុខ្ងា តភាាប់ បស់ព្បរ័នធទ្ិនែនយ
័ ព្គ្ប់ព្គ្ង
ហានិភយ
័ គ្យ ជាមួ យ នឹ ង ព្បរ័ នធ អា សុី គ្ូោ ព្តូ វបានអភិ វឌ្ឍន៍ រែើ ង និ ង សរព្មចបានកត ៥០% ប៉ាុ រណាណះ ននរោេរៅសូ
ចនាក្ ព្បចាាំ ព្តីមាសទ្ី៣ រោយសា កតមានអាទ្ិភារកា ងា ចាាំបាច់រនសងរទ្ៀត។
ជា ួម របើរទះបីជាវឌ្ឍនភារននចរងាកមសក្មមភាររនះសថ ិតក្ែង
ុ ក្ព្មិតរខ្ាយរៅរែើយ សូចនាក្ គ្ន្ឹះសាំខាន់ៗ មួយ
ចាំនន
ួ ព្តូវបានសរព្មចតាមកា រ
ំ ឹងទ្ុក្ ជារិរសសគ្ឺេទ្ធនេននកា អនុវតតកននកា ព្បមូេចាំណូេ កដេឆ្្ុះបញ្ហចង
ាំ ឱ្ររ ើញ
តាម យៈយុទ្សា
ធ ្សត រក្ៀ គ្ ចាំណូេ យៈររេមធរម ២០១៤-២០១៨ បស់រា ោាភិបាេក្មពុជា។ ោ៉ាងណាមិញ អគ្គនាយក្
ោាន នា
ាំ ញព្តូ វបនត សរព្មចសក្មម ភារកដេរៅរសសសេ់ ឱ្រ ួ ចរាេ់ រៅព្តីមាសទ្ី ៤ ខាងមុខ្ រដើ មបីធា នាកា សរព្មច
បាននូវរោេរៅព្បចាាំឆ្ែាំ។

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី១១.២. “បនតកក្េមអរោេនរោបាយ និង ដាបាេគ្យ រនធោ និងចាំណេ
ូ មិនកមនសា ររើរនធ និងព្ទ្ររ
សមបតតិ ដា” បានចូេ ួមអនុវតតរោយអគ្គនាយក្ោានគ្យនិង ោាក្ ក្មពុជា, អគ្គនាយក្ោានរនធោ , អគ្គនាយក្ោានព្ទ្ររ
សមបតតិ ដានង
ិ ចាំណូេមិនកមនសា ររើ រនធ និងអគ្គរេខាធិកា ោាន ក្សហវ ក្ែុងព្តីមាសទ្ី៣រនះ។ ជាវឌ្ឍនភារ ចរងាកម
សក្មមភាររនះ សរព្មចបានកត ៦៧% ប៉ាុរណាណះ កដេសថ ិតរៅក្ែង
ុ ក្ព្មិតរខ្ាយរៅរែើយ។ ប៉ាុកនតរបើរោងតាមសមិទ្ន
ធ េជាក្់
កសត ង គ្ួ បញ្ហាក្់ថា បទ្បបញ្ញតតិសាំខាន់ៗកដេោាំ ព្ទ្ដេ់កា កក្េមអ រោេនរោបាយ និង ដាបាេរនធ ោ ព្តូវបានរ ៀបចាំ
និងសរព្មចបានតាមរោេរៅសូចនាក្ ព្បចាាំព្តីមាស។ ក្ែង
ុ រនាះ ួមមាន៖


បទ្បបញ្ញតតិសតីរី រនធរេើចាំណូេ ូបវនតបុគ្េ
គ
ព្តូវបានសិក្ាព្សាវព្ជាវក្ែង
ុ ក្ព្មិតព្ក្ុមកា ងា

និងចាប់រនតើមរធវកា
ើ

សិក្ាសមិទ្ភា
ធ រ ជាមួយ ាំនាញកា ព្បរទ្សសុយកអត


រសចក្ដីព្ាងព្បកាសរេើក្ទ្ី៣សត ីរីកា យក្រនធរេើរសវាដឹក្ ញ្ាូ នអនត ជាតិ ព្តូវបានរ ៀបចាំក្ង
ែុ ក្ព្មិតព្ក្ុមកា ងា



រសចក្ដីព្ាងសារាច កណនាាំសតរ
ី ី វធសាេភារននកា អនុវតតអាក្ រេើតនម្បកនថមតាមអព្តាសូនរភាគ្ យ

និងអ.ត.ប.ជា

បនាុក្ បស់ ដាចាំរាះអងគកា អនត ជាតិព្តូវបានរិនត
ិ រសរព្មចរោយអគ្គនាយក្ោានរនធោ


រសចក្តីព្ាងព្បកាសសត ីរី កា បាំររញបកនថមកាតរវក្ិចសា
ច
ររើរនធចាំរាះសហព្ោសកដេអនុវតតគ្រព្មាងរព្ចើន (MultiQualified Investment Project) ព្តូវបានរ ៀបចាំ និងបញ្ាូ នរៅថាែក្់ដឹក្នាាំ ក្សហវ រដើមបីរន
ិ ិតរនិងសរព្មច។
ទ្នាឹមរនះ រដើមបី ួយសព្មតេដេ់កា បង់រនធ កា ធោេ័យនតេរ
់ ័ត៌មានតាមទ្ូ ស័រា និងកា ធោេ័យទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងសាធា ណៈ

នននាយក្ោានរសវាអែក្ជាប់រនធ និងបាំណេ
ុ រនធ

បស់អគ្គនាយក្ោានរនធ ោ ក្ាំរុងព្តូវបាន រ ៀបចាំរែើង តាម យៈកា

រ ៀបចាំជាព្បកាសសត ីរកា
ី រ ៀបចាំ និងកា ព្បព្រឹតតរៅនននាយក្ោានរសវាអែក្ជាប់រនធ និងបាំណេ
ុ រនធ។ ជាវឌ្ឍនភារ ព្បកាស

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

រនះព្តូ វបានោក្់ ូន ថាែក្់ ដឹក្នាាំ ននអគ្គនាយក្ោានរនធ ោ
រិរព្ោះរោបេ់រនធរៅតាមសាខារនធោ ខ្ណឌ

រដើ មបី រិនិតរ និងសរព្មច។ គ្ួ ឱ្រក្ត់សមាគេ់នងកដ

(ខ្័ណឌចាំកា មន

និងខ្័ណឌដូនររញ)

បញ្ា

ក្៏ព្តូវបានរ ៀបចាំរែើង ជាបរណតើ ៗ

ួចរាេ់ព្បមាណ ៥០%។
ាក្់រន
័ ធនង
ឹ កា ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធ

គ្ួ បញ្ហាក្់ថាមានវឌ្ឍនភារគ្ួ ឱ្រក្ត់សមាគេ់។

ក្ែង
ុ រនាះ

កា

រក្ៀ គ្ ចាំ ណូេ រីអា ី វក្មម កាសុី ណូ និង កេបងភាែេ់ ព្គ្ប់ព្បរភទ្ ក្៏ ព្តូវបានរព្ងឹង ព្បសិទ្ភា
ធ រជាបនត បនាាប់ តាម យៈកា
ចុះ ព្តត ត រិ និ តរជាព្បចាាំ ព្តី មា ស និ ង ឆ្្ុះ បញ្ហា ាំង ឱ្ររ ើ ញ តាម យៈេទ្ធន េនន បាយកា ណ៍ ព្បមូ េ ចាំ ណូ េ ព្បចាាំ ព្តីមាស
ទ្ី៣។ ព្សបោែរនះកដ រសចក្តី ព្ាងអនុ ព្ក្ឹ តរសត ី រី កា ព្គ្ប់ ព្គ្ងចាំ ណូ េ មិ ន កមនសា ររើ រ នធ ព្តូ វ បានរ ៀបចាំ ួ ច រាេ់ និ ង
បានោក្់ ឆ្្ ង ក្ិ ចច ព្ប ុាំ អ នត អគ្គនាយក្ោានននាក្ែុងព្ក្សួងរសដាក្ិចចនិងហិ ញ្ញវតថុ ក្ែុងព្តីមាសទ្ី ៣ រនះ។ សូមគ្ូសបញ្ហាក្់នង
កដ ថា កា រ ៀបចាំរសចក្តីព្ាងអនុព្ក្ឹតរសត រ
ី ិកា ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធរនះ ជាសក្មមភារថមី មិនមានរៅក្ែុង
កននកា សក្មមភារ បស់អគ្គនាយក្ោានព្ទ្ររសមបតតិ ដា

និងចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធ

កដេបានរព្ោងទ្ុក្រែើយ

ប៉ាុកនត

កា ងា រនះ ព្តូវបានអនុវតត ន
ាំ ួសឱ្រ កា រ ៀបចាំចាប់សតីរកា
ី ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធ រោយរោងតាមអនុ
សាសន៍ បស់ផ្ក្ឧតតមបណឌត
ិ រទ្ស ដាម្នតី។
រោយកែក្ចាំរាះកា ព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទ្ររសមបតតិ ដា រសចក្តីព្ាងចាប់សតីរីកា ព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទ្ររសមបតតិ ដា មិនទន់ព្តូវបាន
សរព្មចរោយអនត ព្ក្សួងរៅរែើយ រោយតព្មូវឱ្រមានធាតុចូេបកនថម។
ជា ួម របើរទះបីជា វឌ្ឍនភារជាភាគ្ យ សថ ិតក្ែុងក្ព្មិតរខ្ាយរៅរែើយ សមិទ្ន
ធ េជាក្់កសត ង បស់អគ្គនាយក្ោាន
បានឆ្្ុះបញ្ហចង
ាំ ឱ្ររ ញ
ើ រីក្ិចចខ្ិតខ្ាំព្បឹងកព្បង បស់អគ្គនាយក្ោានាក្់រន
័ ធ ក្ែុងកក្េមអរោេនរោបាយ និង ដាបាេចាំណូេ
សា ររើរនធ និងចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធ តាម យៈកា រ ៀបចាំបទ្បបញ្ញតតិរនសងៗោាំព្ទ្។ ោ៉ាងណាមិញ អគ្គនាយក្ោាន ាំនាញ
កដេាក្់រន
័ ធក្៏ព្តូវ ាំ ញ
ុ កា ងា រសសសេ់ឱ្រ ួចរាេ់ រៅព្តីមាសទ្ី៤ រនះ រដើមបីសរព្មចឱ្របានតាមរោេរៅកដេបាន
ក្ាំណត់ទ្ុក្សព្មាប់ឆ្ែាំ២០១៦។

ឹ កា រាក្ ណ៍ចណ
ចរងាកមសក្មមភារទ្ី១១.៣. “រព្ងង
ាំ េ
ូ និងមា៉ា ព្ក្ូរសដាក្ច
ិ ច” បានចូេ ួមរ ៀបចាំោាំព្ទ្រោយអគ្គនាយក្ោានរោេ
នរោបាយរសដាក្ិចច និងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ អគ្គនាយក្ោានគ្យនិង ោាក្ ក្មពុជា និងអគ្គនាយក្ោានរនធោ ក្ែុងព្តីមាសទ្ី
៣ រនះ។ ជាវឌ្ឍនភារ ចរងាកមសក្មមភាររនះ សរព្មចបាន ៧៩% កដេសថ ិតរៅក្ែុងក្ព្មិតរខ្ាយ ប៉ាុកនតរបើកនអក្រេើសមិទ្ ធ
នេជាក្់កសត ង គ្ួ បញ្ហាក្់ថា មានវឌ្ឍនភារគ្ន្ឹះសាំខាន់ៗ គ្ួ ឱ្រក្ត់សមាគេ់ជារព្ចើន។
ាក្់រន
័ ធនឹងកា រព្ងឹងកា រាក្ ណ៍ចាំណូេ ម៉ាកូ ដេរាក្ ណ៍ចាំណូេ បស់អគ្គនាយក្ោានរោេនរោបាយរសដាក្ិចច
និងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ បានបងាាញឱ្ររ ញ
ើ ថាគ្មា្ត វាងកា រាក្ និងកា អនុវតតចាំណូេ មានក្ព្មិតទប កដេមិនតព្មូវ
ឱ្រមានកា កក្េមអបកនថមរនាះរែើយ ក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣ រនះ។ ប៉ាុកនត អគ្គនាយក្ោាន នា
ាំ ញ នឹងបនតតាមោនបកនថមរទ្ៀតរៅព្តីមាស
បនាា ប់ រោយធានាឱ្របាននូ វ សុ ព្ក្ឹ ត ភារននកា រាក្ ណ៍ចាំណូេ ។ ព្សបោែ រនះកដ

គ្ព្មូរាក្ ណ៍ចាំណូេ

បស់អគ្គ

នាយក្ោានរនធោ ក្៏ព្តូវបានសាក្េបង និងរិនិតរោក្់ឱ្រអនុវតតនងកដ ។

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

ទ្នាឹមនឹងរនះ ាក្់រ័នធរៅនឹងកា រព្ងឹង និងកា វាយតនម្ មា៉ាព្ក្ូរសដាក្ិចច អគ្គនាយក្ោាន ាំនាញបានរ ៀបចាំនូវ
បាយកា ណ៍វាយតនម្វឌ្ឍនភារមា៉ា ព្ក្ូរសដាក្ិចា
ច ក្់ក្ណា
ត េឆ្ែាំ ២០១៦ បានរោយរជាគ្ ័យ ជាភាសាកខ្ម

និងភាសា

អង់រគ្្ស និងបាននសរវនាយរៅរគ្ហទ្ាំរ័ ព្ក្សួងរសដាក្ិចច និងហិ ញ្ញវតថុ សព្មាប់សាធា ណៈ ន។
ជា ួម របើរទះបីជាវឌ្ឍនភារជាភាគ្ យ សថ ិតរៅក្ែុងក្ព្មិតរខ្ាយ រព្កាម ៨០% រនះមិនបញ្ហាក្់រភា
ី រថមថយនន
កា អនុវតតកននកា សក្មមភារ បស់អគ្គនាយក្ោានាក្់រន
័ ធរែើយ។ កា ធា្ក្់ចុះននរិនាុរនះ គ្ឺរោយសា កត សិកាេសាលាចាំនន
ួ

ឹ ដេ់អគ្គនាយក្ោានព្បមូេចាំណូេ
រី មិនទន់បានរ ៀបចាំរៅក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣រនះ គ្ឺ (១)សិកាេសាលាប្ញ្ហាបចាំរណះដង
ាក្់រ័នធ និង (២) សិ កាេសាលាសត ីរីកា រ ៀបចាំ ទ្ព្មង់រាក្ ណ៍ ចាំណូេ មិន កមនសា ររើ រនធ ដេ់ព្ក្សួង -សាថប័ន ាក្់រន
័ ធ ។
កា ខ្ក្ខានមិនបានរ ៀបចាំសកា
ិ េ សាលារនះ គ្ឺរោយសា កតអាទ្ិភារកា ងា

និងរោយសា កតទ្ព្មង់រាក្ ណ៍ចាំណូេមិន

ុ រព្ជាយសព្មាប់រ ៀបចាំសិកាេសាលាបាន។
កមនសា ររើរនធមន
ិ ទន់មានេក្េណៈព្ ង
ជារសចក្តីសនែិោាន រទះបីជាសក្មមភារសាំខាន់ៗ ព្តូវបានសរព្មចតាមរោេរៅសូចនាក្ ព្បចាាំ ព្តីមា ស វឌ្ឍន
ភារននរោេបាំណងរនះមានព្តឹមកត

៧៤%

ប៉ាុរណាណះកដេសថ ត
ិ រៅក្ែុងក្ព្មិតរខ្ាយរៅរែើយ។

រនះបណា
ត េមក្រី

សក្មម ភា រនិ ង សូ ចនាក្ កដេបានោក្់ រចញមួ យ ចាំនួ ន មិ ន អាចអនុ វតត បា ន និ ង ព្តូ វ បានកក្កព្បជាសក្មម ភា រថមី និ ង សូច
នាក្ ថមីកដេមិនមានរៅក្ែុងកននកា សក្មមភារកដេបានោក្់រចញ។ ទ្នាឹមនឹងរនះ សក្មមភារ និងសូចនាក្ មួយចាំនន
ួ មិន
បាននតេ់ភារជាមាចស់ដេ់អគ្គនាយក្ោាន និងអងគភារទ្ទ្ួេបនាុ ក្អនុវតតរនាះរែើយ កដេគ្ួ មានកា ព្តតតរិនិតរ តាមោន
និងក្ិចចសព្មបសព្មតេខ្ពស់មយ
ួ បកនថមរទ្ៀត។ សក្មមភារទាំងរនាះ មានដូចជា កា រ ៀបចាំព្បកាស ួមសត ីរកា
ី កក្សព្មតេក្ព្មង
រសវាសាធា ណៈ និង ងាវន់រេើក្ទ្ឹក្ចិតត បស់អគ្គនាយក្ោានព្ទ្ររសមបតតិ ដានង
ិ ចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធ និងកា នតេម
់ តិ
ព្បឹក្ាចាប់ក្ែុងព្ក្បខ្ណឌយុទ្សា
ធ ្សត រក្ៀ គ្ ចាំណូេ យៈររេមធរម បស់អគ្គរេខាធិកា ោានននក្សហវជារដើម។
ឹ កា ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេ
 រោេបាំណង ១២៖ កា បនតរព្ងង
ុ
កា ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេ
ុ សាធា ណៈ សាំរៅដេ់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងរេើរាេ់ព្បតិបតតិកា បស់ ោាភិបាេាក្់រន
័ ធនឹងកា ខ្ចីព្បាក្់
រីរគ្, កា ឱ្រព្បាក្់រគ្ខ្ចី, កា របាះនាយនិងកា ោក្់េក្់មូេបព្ត ដា, កា របាះនាយនិងោក្់េក្់បណណ ដាអធិបរតយរ, កា ធា
នា, កាតរវក្ិចចបាំណេ
ុ ជាយថារហតុ, កា ទ្ូទត់រសវាបាំណេ
ុ , កា រ ៀបចាំ ចនាសមព័នធបាំណេ
ុ រែើងវធញ, កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហានិភ័យ
, កា វធនិរោគ្រោយរព្បើអតិរ ក្សាច់ព្បាក្់ ឬអតិរ ក្ថវធកា និងព្បតិបតតិកា រនសងៗរទ្ៀតាក្់រន
័ ធនឹងបាំណេ
ុ សាធា ណៈ។
អងគភារននព្ក្សួងរសដាក្ិចន
ច ិងហិ ញ្ញវតថុ កដេបានរ ៀបចាំ និងោក្់រចញសព្មាប់អនុវតតរដើមបីោាំព្ទ្រោេបាំណងរនះ៖

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

កនែក្ទ្ី១

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី១

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី២

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣

រោេបាំណងទ្ី១២

៧៣%

៨៣%

៥៣%

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី១២.១

៩៣%

១០០%

៦៧%

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី១២.២

៥០%

៧៥%

០%

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី១២.៣

៧០%

៧៣%

៧៥%

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី១២.១. “អនុវតតយទ្
ុ សា
ធ ្សត ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេ
ុ ព្បក្បរោយស័ក្ស
កិ ទ្
ិ ភា
ធ រ និងព្បសិទ្ភា
ធ រ” បានចូេ ម
ួ រ ៀបចាំ
សក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គនាយក្ោានគ្យនិង ោាក្ ក្មពុជា,

អគ្គនាយក្ោានសហព្បតិបតតិកា អនត ជាតិនង
ិ ព្គ្ប់ព្គ្ង

បាំណេ
ុ
និងអគ្គរេខាធិកា ោាន ក្សហវ។ ជាេទ្ធនេ ចរងាកមសក្មមភាររនះសរព្មចបាន ៦៧% កដេបានចូេ ួម
ចាំកណក្រីសូចនាក្ គ្ន្ះឹ មួយចាំនន
ួ ដូចជា អគ្គនាយក្ោានគ្យ និង ោាក្ ក្មពុជាបានចាប់រនតើមអនុវតតបាំណេ
ុ តឹងទ ក្ែង
ុ ឆ្ែាំ
រោយបានរចញេិខ្ត
ិ ឱ្រព្ក្ុមហុនចូេមក្រោះព្សាយ ឯផ្អគ្គនាយក្ោានសហព្បតិបតតិកា អនត ជាតិនិងព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេ
ុ ក្៏
បានរ ៀបចាំរសចក្តីព្ាងព្រឹតតិបព្តសថ ិតិបាំណេ
ុ សាធា ណៈរេខ្រ ៀងទ្ី២ នងកដ ។ រោយកែក្ រសចក្តីព្ាងសត ង់ោ នីតិ វធធី
ព្បតិបតតកា
ិ
សព្មាប់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេ
ុ សាធា ណៈ ក្៏មន
ិ ទន់មានវឌ្ឍនភារគ្ួ ឱ្រក្ត់សមាគេ់រែើយ រោយសា កតមានកា
កក្សព្មតេរេើ ចនាសមពន
័ ធននាក្ែុងននអគ្គនាយក្ោានថវធកា កដេតព្មូវឱ្រសូចនាក្ មួយចាំនន
ួ ព្តូវបានរ ៀបចាំកក្សព្មតេរែើង
វធញសព្មាប់អគ្គនាយក្ោានថមីគ្ឺអគ្គនាយក្ោានសហព្បតិបតតិកា អនត ជាតិ និងព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេ
ុ ។ ជា ួម ចរងាកមសក្មមភារ
រនះ សថ ត
ិ រៅក្ែុងក្ព្មិតរខ្ាយ (រព្កាម៨០%) កដេទមទ ឱ្រអគ្គនាយក្ោានកដេទ្ទ្ួេបនាុក្សូចនាក្ នីមួយៗ រ ៀបចាំ
ព្តតតរិនត
ិ រ និងតាមោនរដើមបីព្បសិទ្ភា
ធ រននកា សរព្មចបានរោេរៅចុងឆ្ែាំឱ្របានទន់ររេរវលា។

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី១២.២.

“រ ៀបចាំព្ក្បខ្័ណឌគ្តិយត
ុ ត

និងយនតកា សព្មាប់អនុវតតកា ធានា បស់ ដា”

បានចូេ ួមរ ៀបចាំ

សក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គនាយក្ោានសហព្បតិបតតិកា អនត ជាតិនិងព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេ
ុ និងអគ្គរេខាធិកា ោាន ក្សហវ។
ជាេទ្ធនេសរព្មចបាន ០% មានន័យថាមាន សក្មមភារកដេបានរ ៀបចាំោក្់រចញក្ែង
ុ កននកា មិនព្តូវបានអនុវតត និង
សរព្មចបានររញរេញរែើងក្ែុងព្តីមាសទ្ី៣ រនះរែើយ។ គ្ួ ឱ្រក្ត់សមាគេ់នងកដ ថា សូចនាក្ ទាំងបីកដេបានោក្់រចញ
រោយអគ្គនាយោានសាមី

មិនបានសរព្មចតាមកា ក្ាំណត់ក្ែុងកននកា

ក្ែុងរនាះ ួមមានកា កក្េមអនង
ិ ោក្់ឆ្្ងថាែក្់ដឹក្នាាំ

ព្ក្សួងននរសចក្តព្ី ាងព្បកាសសត ីរីរោេកា ណ៍និងនីតិ វធធក្
ី ង
ែុ កា ធានា បស់ ដា
រោយសា កា កក្សព្មតេនូវ ចនាសមពន
័ ធននាក្ង
ែុ អគ្គនាយក្ោាន

មិនទន់មានវឌ្ឍនភារគ្ួ ឱ្រក្ត់សមាគេ់

ឯផ្សូចនាក្ ាក្់រន
័ ធនង
ឹ មតិព្បឹក្ាចាប់រេើេិខ្ិតបទ្ោាន

គ្តិយត
ុ តសព្មាប់រ ៀបចាំព្ក្បខ្័ណឌគ្តិយត
ុ ន
ត ង
ិ យនតកា សព្មាប់កា ធានា បស់ ដា ក្៏មន
ិ បានសរព្មចតាមរោេរៅ រោយសា
រុាំមានសាំរណើរអ
ី ងគភារាក្់រន
័ ធ។

ជា ួមតាម យៈវឌ្ឍនភាររនះ

ក្៏បានឆ្្ុះបងាាញឱ្ររ ើញនងកដ ថា

កា ដ្ស់បតូ ឬកក្

សព្មតេ ចនាសមពន
័ ធ កា ក្ាំណត់នូវសូចនាក្ កដេមានភារមិនចាស់លាស់ គ្ឺជាបញ្ហាព្បឈមសព្មាប់កា បានសរព្មចបាន
រោេរៅជា ួម។

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

ឹ ព្បសិទ្ភា
ចរងាកមសក្មមភារទ្ី១២.៣. “រព្ងង
ធ រននកា ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេ
ុ ព្តូវទ ក្ែង
ុ ឆ្ែាំ” បានចូេ ួមរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុ
វតតរោយអគ្គនាយក្ោានរនធោ និងអគ្គរេខាធិកា ោាន ក្សហវ។ ជាេទ្ធនេចរងាកមសក្មមភាររនះ សរព្មចបាន ៧៥%
រោយសា មានកតសូចនាក្ មួយប៉ាុរណាណះកដេសរព្មចបានររញរេញ

គ្ឺម្នតីបាំណេ
ុ រនធរៅតាមនាយក្ោាន/សាខារនធ

ោ រខ្តត-ខ្ណឌ បានទ្ទ្ួេកា បណុត ះបណា
ត រេើក្ទ្ី២។ ឯផ្សូចនាក្ រនសងរទ្ៀត មានវឌ្ឍនភារយឺតក្ែុងកា សរព្មចដូចជាកា
រ ៀបចាំរសចក្តីព្ាងរេើក្ទ្ី២ននរោេកា ណ៍នង
ិ េិខ្ត
ិ បទ្ោានកណនាាំសតរ
ី ីកា រធវើសវនក្មមននាក្ែុងកដេព្តូវោក្់ឱ្ររិនត
ិ រស
រព្មចក្ព្មិតរោយព្ក្ុមកា ងា

ប៉ាុកនតក្មា
៏ នវឌ្ឍនភារមួយចាំនន
ួ នងកដ ដូចជាអគ្គនាយក្ោានសាមីក្ាំរុងរិនិ តររេើផ្ក្សា

និងេិ ខ្ិត បទ្ោានកដេរទ្ើ បទ្ទ្ួ េ បានរីអែក្ ាំនាញកា ។ រេើ សរី រនះ រសចក្តី កណនាាំ សតីរី យនតកា ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេ
ុ មិន
កមនសា ររើរនធព្តូវទ ក្ែង
ុ ឆ្ែាំ បស់ក្សហវ កដេព្តូវនសរវនាយនិងោក្់ឱ្រអនុវតតក្ង
ែុ ព្តីមាសទ្ី ៣ រនះ មិនមានវឌ្ឍនភារ
រែើយរោយសា អងគភារសាមី ង់ចាាំព្ក្បខ្័ណឌ ួម។ ជា ួម ចរងាកមសក្មមភាររនះ សថ ិតរៅក្ែុងក្ព្មិតរខ្ាយ (រព្កាម៨០%)
កដេទមទ កា យក្ចិតតទ្ុក្ោក្់ខ្ពស់ បស់អងគភារសាមី ក្ែង
ុ កា សរព្មចឱ្របាននូវសូចនាក្ កដេបានោក្់រចញ។
ដូចរនះ សព្មាប់រោេបាំណងរនះ មានវឌ្ឍនភារសរព្មចបាន ៥៣% គ្ឺសថិតក្ែុងក្ព្មិតរខ្ាយ កដេគ្ួ មានកា ចាប់
អា មមណ៍បកនថម។ របើរធៀបនឹងកា សរព្មចបានក្ែុងព្តីមាសទ្ី២ក្ន្ងរៅ កា ថមថយក្ែុងព្តីមាសទ្ី៣រនះ ទមទ ជាចាាំបាច់
សព្មាប់អងគភារាក្់រន
័ ធ រេើកា រ ៀបចាំព្តតតរិនត
ិ ររេើកននកា សក្មមភារកដេបានោក្់រចញជារិរសសសូចនាក្ កដេបានក្ាំនត់។
ឹ កា ព្គ្ប់ព្គ្ងសាច់ព្បាក្់ និង គ្ណនី
 រោេបាំណង ១៣៖ រព្ងង
ឹ កា ព្គ្ប់ព្គ្ងសាច់ព្បាក្់ និងគ្ណនី មានរោេរៅអនុវតតកននកា សាច់ព្បាក្់ព្បក្បរោយព្បសិទ្ភា
កា រព្ងង
ធ រ និង
ស័ ក្ិតសិទ្ភា
ធ រ កដេ ួមមានព្បសិ ទ្ភា
ធ រននកា អនុ វតត កននកា សាច់ព្បាក្់ ព្បក្បរោយព្បសិ ទ្ភា
ធ រជាព្បចាាំ ព្តីមាស ព្បចាាំកខ្
និងឈានរៅ ក្ព្បចាាំសបាតហ៍នង
ិ នថា, កា ទ្ូទត់ព្បតិបតតកា
ិ ចាំណូេចាំណាយតាមព្បរ័នធធនាោ , យនតកា ព្បមូេនតុាំបក្
ូ ស ុប
បាយកា ណ៍អនុវតតថ វធកា បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍កដេរៅរព្ៅព្បរ័នធ តនាោ ជាតិ, ព្បរ័នធតាមោន និងក្ត់ព្តាបាំណេ
ុ ក្ក្សា ះ,
និងកា ទ្ូទត់ថ វធកាបុរ ព្បទនទន់ររេរវលា ជារដើម។ សព្មាប់រោេបាំណងរនះ ព្តូវបានោក្់រចញនូវចរងាកមសក្មមភារ
ចាំនន
ួ ៥ និងមានវឌ្ឍនភារដូចខាងរព្កាម៖

កនែក្ទ្ី១

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី១

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី២

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣

រោេបាំណងទ្ី១៣

៩៦%

៩៤ %

៩៩.៣៨ %

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី១៣.១.

៩០%

៩៨ %

៩៧.៥ %

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី១៣.២.

៩០%

៦៣ %

១០០ %

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី១៣.៣.

១០០%

១០០ %

១០០ %

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី១៣.៤.

១០០%

១០០ %

១០០ %

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី១៣.៥.

១០០%

១០០ %

១០០ %

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

ឹ កា រ ៀបចាំកននកា សាច់ព្បាក្់ (ចាប់រនតម
ចរងាកមសក្មមភារទ្ី១៣.១. “បនតកក្េមអ និងរព្ងង
ើ រីព្បចាាំព្តីមាស/ព្បចាាំកខ្និងឈាន
រៅ ក្កា រ ៀបចាំកននកា សាច់ព្បាក្់ព្បចាាំសបាតហ៍ និងព្បចាាំនថា)” បានចូេ ួមរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គនាយក្
ោាន តនាោ ជាតិ។ ចរងាកមសក្មមភាររនះសរព្មចបាន ៩៧.៥% កដេឆ្្ុះបញ្ហចង
ាំ ឱ្ររ ើញរីកា ក្ាបានជាវឌ្ឍនភារេអ
រធៀបនឹ ងព្តី មា សទ្ី ២។ គ្ួ ឱ្រក្ត់ សមាគេ់ ន ងកដ ថា រព្កាម ាំ នួ យ ធនាោ រិ ភ ររលាក្ អគ្គ នា យក្ោា ន តនាោ ជាតិបាន
អភិវឌ្ឍព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ងសាច់ព្បាក្់ Online Web-based

Application (CMS) រដើមបីបញ្ចូ េតួរេខ្ កននកា ចាំណូេ-

ចាំណាយបានសព្មាប់ រោយរុចា
ាំ ាំបាច់នតេ់ ផ្ក្សា ជា Hard copyមក្អគ្គនាយក្ោាន តនាោ ជាតិ បានបងកេក្េណៈងាយ
ព្សតេក្ែង
ុ កា រធវកើ ននកា សាច់ព្បាក្់ព្បចាាំព្តីមាស

ឈានរៅ ក្ភារព្តឹមព្តូវ

សព្មាប់ព្ក្សួង-សាថប័នអនុវតតថ វធកាក្មម វធធីររញរេញចាំនន
ួ ១០

និងឆ្ប់ ហ័ស

រហើយបានោក្់សាក្េបង

ប៉ាុកនតអគ្គនាយក្ោាន តនាោ ជាតិរៅ ួបព្បទ្ះនូវបញ្ហា

ព្បឈមមួយចាំនន
ួ នងកដ ដូចជាក្ែុងក្ាំែង
ុ ររេអនុវតតក្ន្ងមក្ អងគភារថវធកា បស់ព្ក្សួង-សាថប័នចាំនន
ួ ១០ រុាំបានបញ្ចូ េតួ
រេខ្បានររញរេញរៅរែើយ។ រេើសរីរនះ អគ្គនាយក្ោានរៅរុាំទន់បានគ្ិតដេ់ សុព្ក្ឹតរភារទ្ិ នែ ន័ យរាក្ ណ៍ ក្ែុ ងគ្មា្
ត ងវ ង់ (+/- 5%) រៅរែើ យ ។ ជា ួម អគ្គ នា យក្ោា ន តនាោ ជាតិ គ្ួ បនត កា រ ៀបចាំ វគ្គ បណតុះបណា
ត េរី របៀបរព្បើ
ឹ ចាស់រីកា រព្បើ
ព្បាស់ព្បរ័នធដេ់ព្ក្សួង-សាថប័នទាំង ១០ មតងរទ្ៀត រដើមបីបរងកន
ើ សមតថភារអែក្អនុវតតឱ្រកាន់កតយេ់ដង
ព្បាស់ព្បរ័នធ

និងអាចសិក្ាកសវ ងយេ់បកនថមរេើរីបញ្ហាព្បឈមាក្់រន
័ ធនានា

ក្ែង
ុ កខ្ធែឆ្
ូ ែ ាំ២០១៦

អគ្គនាយក្ោានមាន

កននកា ក្ែុងកា រ ៀបចាំបណតុះបណា
ត េរេើកា រព្បើព្បាស់ព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ងសាច់ព្បាក្់រែើងវធញ ក្៏ដូចរធវកា
ើ បូក្ស ុបក្ិចព្ច បឈម
ឹ កា ងា រនះឱ្របានក្ែង
ទាំងឡាយ ក្ែង
ុ យៈររេអនុវតតក្ន្ងមក្ រដើមបីរព្ងង
ុ ព្តីមាសបនាាប់។ រេើសរីរនះអគ្គនាយក្ោាន
បានរព្ោងបរងកើតគ្ណនី ន
ូ ព្ក្សួង-សាថប័នបកនថមរទ្ៀតចាំនន
ួ ១០ ក្ែង
ុ ឆ្ែាំ២០១៧ និងព្គ្ប់ព្ក្សួង-សាថប័នទាំងអស់ក្ង
ែុ ឆ្ែាំ
២០១៨។

ឹ កា រព្បើព្បាស់ព្បរ័នធធនាោ ព្រមទាំងសិក្ានិងរិនត
ចរងាកមសក្មមភារទ្ី ១៣.២. “បនតរព្ងង
ិ រេទ្ធភារឈានរៅអនុវតតកា
ទ្ូទត់តាម E-Transfer” បានចូេ ួមរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គនាយក្ោាន តនាោ ជាតិ។ ជាវឌ្ឍនភារក្ែង
ុ ព្តី
មាសរនះ ចរងាកមសក្មមភាររនះសរព្មចបានររញរេញ ១០០% កដេ មានសូចនាក្ គ្ន្ះឹ ដូចជា បានរធវើកា ទ្ូទត់កា របើក្
ព្បាក្់របៀវតសសព្មាប់ម្នតរា
ី កា តាមព្បរ័នធធនាោ ររញរេញរៅថាែក្់ក្ណា
ត េ និងបានរបើក្រទ្ៀងទត់ រៅរ ៀងរាេ់សបាត
ហ៍ទ្ី៤ ននកខ្នីមយ
ួ ៗ, បានបនតសាក្េបងអនុវតត កា ទ្ូទត់ចាំណាយ តាម យៈព្បរ័នធ FMIS និង ព្បរ័នធ បស់ NBC រដើមបី
ឈានដេ់ដាំណាក្់កាេោក្់កា ទ្ូទត់ព្បរ័នធ E-Transfer ក្ែុង ព្បរ័នធ FMIS Production ក្៏ដូចជាបានបនតរន
ិ ត
ិ រ េក្េខ្ណឌ
PREFIX រៅក្ែង
ុ អនុសា ណៈរោគ្យេ់ោែ (MOU) ជាមួយធនាោ ជាតិននក្មពុជា (NBC) នងកដ ។ ប៉ាុកនតអគ្គនាយក្ោាន ត
នាោ ជាតិ ក្៏គ្ួ យក្ចិតតទ្ុក្ោក្់បកនថមនងកដ ក្ែង
ុ សិក្ារីក្ព្មិតហានិភយ
័ ក្ែង
ុ កា រព្បើព្បាស់ព្បរ័នធ E-Transfer (សុវតថិភារ
ព្គ្ប់ព្គ្ងកា ទ្ូទត់) និងបនត ាំ ុញកា រព្បើព្បាស់ព្បរ័នធធនាោ និងកា ទ្ូទត់ព្បរ័នធ E-Transferឱ្របានទ្ូេាំ ទ្ូលាយ ក្ែុង
ន័យធានាបាននូវសុព្ក្ឹ តរ តមា្ភារ និង សនស ាំរេើព្បតិ បតតិកា ចាំ ណូេ ចាំណាយសាធា ណៈ។

ធ គ្រព្មាង បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ កដេ
ចរងាកមសក្មមភារទ្ី១៣.៣. “រ ៀបចាំយនតកា ព្បមូេនតុន
ាំ ង
ិ បូក្ស ប
ុ បាយកា ណ៍អនុវតតថវកា
ឹ គ្ណនីរទេ តនាោ ” បានចូេ ួមរ ៀបចាំសក្មមភារោាំ ព្ទ្អនុវតតរោយ
រៅរព្ៅព្បរ័នធ តនាោ ជា ាំហានៗ និងបនតរព្ងង

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

អគ្គនាយក្ោាន តនាោ ជាតិ និង អគ្គនាយក្ោានសហព្បតិបតតិកា និងព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេ
ុ ។ សព្មាប់ព្តីមាសរនះ ចរងាកម
សក្មមភារសរព្មចបានររញរេញតាមរោេរៅ ១០០%។ ក្ែុងព្តីមាសរនះ អគ្គនាយក្ោាន តនាោ ជាតិបានរិនិតររេើ
ព្បរភទ្គ្ណនីគ្រព្មាង បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍មួយចាំនួន រៅធនាោ កាណាឌ្ីោ៉ាកដេសងស័យថាមានកា រព្បើព្បាស់មន
ិ បាន
ព្តឹមព្តូវ និងចាំទ្ិសរៅ រោយអគ្គនាយក្ោានបាន សិក្ា និងក្ាំណត់មុខ្សញ្ហញតាមោនព្សាវព្ជាវ រេើគ្ណនីកដេរបើក្និង
រព្បើព្បាស់រៅតាមធនាោ ជានដគ្ូ។ រេើសរីរនះ យនតកា ព្បមូេនតន
ិ បូក្ស ុប បាយកា ណ៍អនុវតតថវធកាគ្រព្មាង បស់នដគ្ូ
ុាំ ង
ឹ និងរព្បើ
អភិវឌ្ឍន៍ កដេរៅរព្ៅព្បរ័នធ តនាោ ក្៏ព្តូវបានរ ៀបចាំជា ាំហានៗ និង គ្ណនីរទេ តនាោ ព្តូវបានបនតរព្ងង
ព្បាស់ររញរេញ។

រទះជាោ៉ាងណាកា

បរងកន
ើ ក្ិចចសហកា វាងអគ្គនាយក្ោានាក្់រន
័ ធ ក្៏ជាក្តាតគ្ន្ះឹ និងចាាំបាច់

មិនអាចខ្វះបានក្ែង
ុ កា សរព្មចបាននូវសូចនាក្ រោេរៅ ម
ួ ព្បចាាំឆ្ែាំរនះ។

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី១៣.៤. “បនតតាមោនបាំណេ
ុ ក្ក្សា ះ និងអាយុកាេ បស់វា” បានចូេ ួមរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុ វតត
រោយអគ្គ នា យោា ន តនាោ ជាតិ ។

សព្មាប់ ព្តី មា សរនះ ចរងាកមសក្មម ភា រសរព្មចបានររញរេញតាមរោេរៅ

១០០% កដេចូេ ួមអនុវតតនង
ិ សរព្មចបានរេើសូចនាក្ ដូចជា សាថនភារននកា ទ្ូទត់អាណតតិ ព្តូវបានរិនត
ិ រេទ្ធភារកក្
េមអរដើមបីធានាកា របើក្នតេកា
់ ន់កតឆ្ប់ ហ័ស និងទន់ររេរវលា, និងព្បរភទ្រ័តមា
៌ នទក្់ទ្ងនឹងកននកា វធនិរោគ្មូេធន
និងរសវាក្មមបាំណេ
ុ
ព្តូវបានក្ាំណត់ជាមុខ្សញ្ហញចាស់លាស់។ រេើសរីរនះ កា រ ៀបចាំព្បរ័នធក្ត់ព្តាបាំណេ
ុ ក្ក្សា ះនិង
អាយុកាេបាំណេ
ុ ក្ក្សា ះ ក្៏មានភារចាស់លាស់ព្រមទាំងមានយនតកា ព្តតតរិនត
ិ រព្តឹមព្តូវ រោយអគ្គនាយក្ោាន តនាោ
ជាតិបានកក្េមអសាថនភារននកា ទ្ូទត់អាណតតិ

ឹ
រដើមបីធានាកា របើក្នតេកា
់ ន់កតឆ្ប់ ហ័ស និងទន់ររេរវលារោយរព្ងង

យនតកា តាមោនរដើមបីក្ឱ្
ុាំ រមានបាំណេ
ុ ក្ក្សា ះ (អាយុកាេរេើសរី៦០នថា)។ រទះជាោ៉ាងណា អគ្គនាយក្ោាន ក្៏ព្តូវយក្ចិតត
ទ្ុក្ោក្់បកនថមក្ែង
ុ កា រ ៀបចាំ បាយកា ណ៍សាថនភារបាំណេ
ុ ក្ក្សា ះអាយុកាេរេើសរី៦០នថា

និងតាមោនជាព្បចាាំ

ជា

រិរសសរៅចុងឆ្ែាំ រដើមបីបនតរ ៀសវាងកា រក្ើតមានបាំណេ
ុ ក្ក្សា ះ ក្ែង
ុ បាំណាច់ព្តីមាសទ្ី៤រោយសុព្ក្ឹតរភារ ទន់ររេ
ធ ិរោគ្មូេធននិងរសវាក្មមបាំណេ
រវលា និងព្បរភទ្រ័តមា
៌ នទក្់ទ្ងនឹង កននកា វន
ុ
ព្តូវបានក្ាំណត់ជាមុខ្សញ្ហញឱ្របាន
ចាស់លាស់។

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី១៣.៥. “ទ្ូទត់បរុ ព្បទនឲ្របានទន់ររេរវលា” បានចូេ ួមរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គ
នាយក្ោានថវធកា និងអគ្គនាយោាន តនាោ ជាតិ។ ប៉ាុកនត អគ្គនាយក្ោានសាមីរមា
ុាំ នោក្់រចញនូវសូចនាក្ សព្មាប់អនុវតត
ក្ែុងព្តីមាសទ្ី៣រនះរែើយ។ រទះបីជាោ៉ាងរនះក្តី របើគ្ត
ិ ព្តឹមនថាទ្ី ១៩ កខ្តុលា ឆ្ែាំ២០១៦ ព្ក្សួង-សាថប័នកដេបានបុរ
ព្បទន1ឱ្រព្បមូេសក្េីប័ព្តចាំណាយ និងរធវើកា របាះនាយអាណតតន
ិ យ
ិ ័តក្មមទ្ូទត់ ព្មះបញ្ា ីបានចាំនន
ួ
៣៤៨ ៩១៧,៤
លានរ ៀេក្ែងរនាះ ៦៨ ២២២,៦ លានរ ៀេ (២០១៥) និង ២៨០ ៦៩៤,៨ លានរ ៀេ (២០១៦) រោយកែក្បាំណេ
ុ បុរ
ព្បទនរៅសេ់មន
ិ ទន់ទ្ូទត់ ព្មះបញ្ា ីគ្ត
ិ ព្តឹម នថាទ្ី១៩ កខ្តុលា ឆ្ែាំ២០១៦ ស ុបចាំនន
ួ ៥៣៨ ៤៨៩,៥លានរ ៀេ ក្ែុង
រនាះ ឆ្ែាំ២០១៤ ចាំនន
ួ ៣៨៦,៦ លានរ ៀេ ( ន
ូ ដាំណង
ឹ ព្ក្សួងសាធា ណកា រីបាំណេ
ុ ជារេើក្ទ្ី២) ឆ្ែាំ២០១៥ ចាំនន
ួ ៧៧
៩០៣,៣ លានរ ៀេ និងឆ្ែាំ២០១៦ចាំនន
ួ ៤៦០ ១៩៩,៦ លានរ ៀេ។

1

រោង បាយកា ណ៍សមិទ្ក្
ធ មមព្បចាាំកខ្តុលា ឆ្ែាំ២០១៦ រេើក្មម វធធីកក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ បស់អគ្គនាយក្ោាន តនាោ ជាតិ នថាទ្០
ី ១ កខ្វធចកា
ិ ឆ ឆ្ែាំ

២០១៦ សក្មមភារ ១៣.៥.១ ចរងាកម១៣.៥ រោេបាំណងទ្ី១៣ ទ្ាំរ័ ទ្ី១២

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

ជា ួម សព្មាប់ព្តីមាសទ្ី៣ រោេបាំណងរនះ មានវឌ្ឍនភារសរព្មចបាន ៩៩.៣៨% សថ ត
ិ រៅក្ែុងក្ព្មិតេអ គ្ួ ក្ត់
សមាគត់កដេឆ្្ុះបញ្ហចង
ាំ រីកា ខ្ិតខ្ាំព្បឹងកព្បង បស់អងគភារាក្់រន
័ ធ

ក្ែុងកា តាមោនវឌ្ឍនភារននសូចនាក្ កដេបានោក្់

រចញ ជារិរសសសូចនាក្ កដេោាំព្ទ្ចរងាកមសក្មមភារទ្ី១៣.២។ រទះជាោ៉ាងណាក្៏រោយ ក្៏អងគភារាក្់រន
័ ធ ព្តូវបនត
រព្ងឹង និងតាមោនរេើសក្មមភារ និងសូចនាក្ កដេបានោក្់រចញក្ែុងកននកា រដើមបីធានាកា សរព្មចបានរោេរៅព្បចាាំ
ឆ្ែាំ។ រេើសរីរនះរៅរទ្ៀត អគ្គនាយក្ោានកដេក្ាំរុងអនុវតតក្ង
ែុ រោេបាំណង ព្តូវ ាំ ញ
ុ ចរងាកមសក្មមភារ ១៣.៥ កដេាក្់
រ័នធនឹងកា ទ្ូទត់បរុ ព្បទនឱ្របានទន់ររេរវលា និងព្បសិទ្ភា
ធ រខ្ពស់។
ធ និងរព្ងង
ឹ កា អនុវតតកននកា ចាំណាយ
 រោេបាំណង ១៤៖ កក្េមអកា អនុវតតថវកា
ភារអាចបា៉ា ន់សាមនបាននូវកា អនុវតតចាំណាយព្បចាាំព្តីមាសក្ែង
ុ ក្ព្មិតេរមអៀងមិនឱ្ររេើស៥%

គ្ឺជារោេរៅ ួម

សព្មាប់រោេបាំណងរនះ រោយរដតតជាសាំខាន់រេើកា រ ៀបចាំនូវរសៀវរៅកណនាាំសតរ
ី េ
ី ទ្ធក្មមសាធា ណៈ, ក្ិចចដាំរណើ កា
និងតមា្ភារននក្ិចេ
ច ទ្ធក្មមសាធា ណៈ, និងសុព្ក្ឹតភារននកា រ ៀបចាំកននកា ព្បចាាំព្តីមាស ជារដើម។ កា រ ៀបចាំនិងោក្់
រចញនូវចរងាកមសក្មមភារសព្មាប់ោាំព្ទ្រោេបាំណងរនះ មានចាំនន
ួ ៣។ ជាក្់កសត ង វឌ្ឍនភារកដេសរព្មចបានក្ែុងរោេ
បាំណងរនះព្តូវបានរនរេ់ដូចខាងរព្កាម ៖
កនែក្ទ្ី១

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី១

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី២

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣

រោេបាំណងទ្ី១៤

៨៨%

៧១ %

៦២ %

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី១៤.១.

៩០%

៤៦ %

១៥ %

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី១៤.២.

៧១%

៤៨ %

៧២ %

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី១៤.៣.

១០០%

១០០ %

៧៥ %

ធ ននិងបទ្បបញ្ញតស
ចរងាកមសក្មមភារទ្ី១៤.១. “កា រធវស
ើ ខ្
ុ ដុមនីយក្មម វាងកា អនុវតត វធា
តិ ត រ
ី េ
ី ទ្ធក្មមសាធា ណៈ (IRRPP)និងសត
ធ ី ួម (SOP/PM)” បានចូេ ួមរ ៀបចាំសក្មមភារោាំ ព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គនាយោាននាយក្ោានេទ្ធក្មម សា ធា
ង់ោ នីតិ វធ
ណៈ និ ង អគ្គ នា យក្ោា នសហព្បតិ ប តតិ អ នត ជាតិ និ ង ព្គ្ប់ ព្គ្ងបាំ ណុេ ។

សព្មាប់ ព្តី មា សទ្ី ៣ រនះ ចរងាក មសក្មមភារ

រនះសរព្មចបានព្តឹមកត ១៥% ប៉ាុរណាណះ រោយសា កតអគ្គនាយក្ោានេទ្ធក្មមសាធា ណៈ មិនមានវឌ្ឍនភារាក្់រន
័ ធនង
ឹ កា
រ ៀបចាំរសៀវរៅកណនាាំសតរ
ី េ
ី ទ្ធក្មមសាធា ណៈ (PPM) រោយសា កតសូចនាក្ រនះមានភារព្បទក្់ព្ក្ឡាខា្ាំងនិងសហកា ជាមួយ
ធ ននិង
នឹង អគ្គនាយក្ោានសហព្បតិបតតិអនត ជាតិ និងព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេ
ុ រដើមបីធានាបាននូវសុខ្ដុមនីយក្មម វាងកា អនុវតត វធា
បទ្បបញ្ញតតិសតីរេ
ី ទ្ធក្មមសាធា ណៈ (IRRPP)និងសត ង់ោ នីតិ វធធី ួម (SOP/PM)។ កាេរីនថាទ្ី០១ កខ្ក្ញ្ហញ ឆ្ែាំ២០១៦ អគ្គ
រេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

បានរ ៀបចាំព្ប ុាំរភា
ិ ក្ាអាំរកា
ី រធវើ

សុខ្ដុមនីយក្មម វាងកា អនុវតត វធធាន និងបទ្បបញ្ញតតិសតីរេ
ី ទ្ធក្មមសាធា ណៈ (IRRPP) និងសត ង់ោ នីតិ វធធី ួមសត ីរក្
ី ច
ិ ចេទ្ធ
ក្មម (SOP/PM) រដើមបីរភា
ិ ក្ារេើសាំរណើអភិព្ក្មកា ងា សព្មាប់រធវើសុខ្ដុមនីយក្មម វាងកា រ ៀបចាំ វធធាន និងបទ្បបញ្ញតតិសតីរី

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

េទ្ធក្មមសាធា ណៈ (IRRPP) ជាមួយសត ង់ោ នីតិ វធធី ួមសត ីរក្
ី ិចេ
ច ទ្ធក្មម SOP/PM រោយមានកា ចូេ ួមរីអគ្គនាយក្ោាន
េទ្ធក្មមសាធា ណៈ អគ្គនាយក្ោានសហព្បតិបតតិកា អនត ជាតិ និ ងព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេ
ុ និងទ្ីព្បឹក្ាអនត ជាតិ។ ជាេទ្ធនេ
បានសរព្មច (ទ្ី ១) រ ៀបចាំសិក្ាបញ្ហាខ្ុសោែ វាងសត ង់ោ នីតិ វធធី ួមសត ីរក្
ី ិចចេទ្ធក្មម (SOP/PM) និងវធធាន និងបទ្បបញ្ញតតិសតី
រីេទ្ធក្មមសា-ធា ណៈ (IRRPP) ួចរហើយរ ៀបចាំព្ប ុាំរិភាក្ារោះព្សាយក្ែង
ុ ក្ព្មិត នា
ាំ ញននអគ្គនាយក្ោានទាំងរី ។ ជាមួយ
ោែរនះ អគ្គនាយក្ោានទាំងរី បានផ្ក្ភារចាត់តាាំងម្នតីបរងាគេឲ្ររធវកា
ើ ជាមួយោែក្ែុងដាំណាក្់កាេដាំបូងសិន។ និង (ទ្ី២)
បញ្ហាខ្ុសោែកដេរៅរសសសេ់មន
ិ អាចរោះព្សាយបានក្ែង
ុ ក្ព្មិត នា
ាំ ញននអគ្គនាយក្ោានទាំងរី

នឹងព្តូវយក្មក្

ឹ នាាំ និងសព្មបសព្មតេរោយអគ្គរេខាធិកា ននអគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្
រិភាក្ាក្ែង
ុ សិកាេសាលារិរព្ោះរោបេ់កដេដក្
ឹ នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
មាមកា ដក្
ុ ធា ណៈ រោយមានសមាសភារចូេ ម
ួ មក្រីអគ្គនាយក្ោានាក្់រន
័ ធនន
ព្ក្សួងរសដាក្ិចន
ច ិងហិ ញ្ញវតថុ ភាែក្់ងា អនុវតតគ្រព្មាង នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ និងព្ក្សួងសាថប័ន។

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី១៤.២. “បរងកើនកា ព្បក្ួតព្បក ង និងតមា្ភារក្ែុងដាំរណើ កា េទ្ធក្មម រោយមានកា ចូេ ួមជាសាធា
ណៈ”

បានចូ េ ួ ម រ ៀបចាំ ស ក្មម ភា រោាំ ព្ទ្អនុ វ តត រោយអគ្គ នា យោា ននាយក្ោា នេទ្ធក្ មម សា ធា ណៈ,

អគ្គ

រេខាធិកា ោានក្សហវ, វធទ្ាសាថនរសដាក្ិចន
ច ិងហិ ញ្ញវតថុ និង ព្ក្ុមកា ងា FMWG។ ជាកា ក្ត់សមាគេ់ក្ែុងព្តីមាសទ្ី៣
សរព្មចបាន ៧២% ក្ែង
ុ រនាះនងកដ សូចនាក្ គ្ន្ះឺ ក្ែង
ុ ចរងាកមសក្មមភាររនះគ្ឺ (ទ្ី១)ក្ិចចេទ្ធក្មមព្បព្រឹតតរៅរោយតមា្
ភារគ្ណរនយរភារនិងព្បសិទ្ភា
ធ រតាម យៈកា នសរវនាយ (ក្) កា ព្បកាសរដញនថ្ (ខ្) កននកា េទ្ធក្មម (គ្) កា ព្បគ្េ់
ក្ិចចសនា និង ( )េទ្ធនេននកា រោះព្សាយបណតឹងជាសាធា ណៈ

(រគ្ហទ្ាំរ័ ) (ទ្ី២)គ្ណៈក្មាមធិកា រោះព្សាយប

ណតឹង តវាសត ីរេ
ី ទ្ធក្មម ព្តូវបានបរងកើត។ ដូចរនះ ចរងាកមសក្មមភាររនះទ្ទ្ួេបានព្តឹមកត ៧១.៨៨% កតប៉ាុរណាណះ។ រទះជា
ោ៉ាងណា ចរងាកមសក្មមភាររនះ សថ ត
ិ រៅក្ែង
ុ ក្ព្មិតរខ្ាយ (រព្កាម៨០%) កដេបងាាញអាំរីបញ្ហាព្បឈមចមបងៗមួយចាំនន
ួ
ដូចជា៖ សាថប័នអនុវតតេទ្ធក្មមមួយចាំនន
ួ មិនរនាើ រសចក្តី ន
ូ ដាំណឹងសត ីរីកា រដញនថ្មក្, រៅមិនទន់សរព្មចបានកា រ ៀបចាំ
(ទ្ី១)អនុព្ក្ឹតរសត ីរីកបបបទ្និងនីតិ វធធនី នកា បតង
ឹ និងកា រោះព្សាយបណតង
ឹ តវា និង វធវាទ្េទ្ធក្មម, (ទ្ី២) ព្បកាសសត ីរកា
ី ចុះ
កា

ព្មះនិងកា នសរវនាយបញ្ា ីរមមអែក្រដញនថ្,

និង(ទ្ី៣)ព្បកាសសត រ
ី ីកបបបទ្និងនីតិ វធធនី នកា បតង
ឹ និងកា រោះព្សាយប

ណតឹងតវា និង វធវាទ្េទ្ធក្មម, ព្បកាសសត ីរីកា ព្គ្ប់ព្គ្ងក្ិចចសនា។ ដូចរនះ អងគភារាក្់រន
័ ធ គ្ួ រ ៀបចាំព្តតតរិនត
ិ ររេើកននកា
ធ ។ សព្មាប់សូចនាក្ គ្ន្ះឹ ៗ អងគភារាក្់រន
សក្មមភារកដេបានោក្់រចញជារិរសសសូចនាក្ កដេបានក្ាំណត់រែើង វញ
័ ធ
គ្ួ រ ៀបចាំអាទ្ិភាវូបនីយក្មមកា ងា រដើមបីធានាអាំរីព្បសិទ្ភា
ធ រកា ងា កដេមិនបានសរព្មចដូចជា
បទ្និងនីតិ វធធនី នកា បតង
ឹ និងកា រោះព្សាយបណតឹងតវា

និង វធវាទ្េទ្ធក្មម,

(ទ្ី១)អនុព្ក្ឹតរសត រ
ី ីកបប

(ទ្ី២)ព្បកាសសត ីរីកា ចុះ

កា

ព្មះនិងកា

នសរវនាយបញ្ា ីរមមអែក្រដញនថ្, និង(ទ្ី៣)ព្បកាសសត រ
ី ីកបបបទ្និងនីតិ វធធនី នកា បតង
ឹ និងកា រោះព្សាយបណតង
ឹ តវា និង វធវាទ្
េទ្ធក្មម, ព្បកាសសត រ
ី ីកា ព្គ្ប់ព្គ្ងក្ិចចសនា

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី១៤.៣. “រ ៀបចាំកននកា ចាំណាយព្បចាាំព្តីមាសឲ្រមានសុព្ក្ឹតរភារ” បានចូេ ួមរ ៀបចាំសក្មមភារោាំ
ព្ទ្អនុ វតត រោយអគ្គ នា យោា ននាយក្ោា នេទ្ធក្ មម សា ធា ណៈ

និ ង អគ្គ នា យក្ោា នថវធកា ។

ជាេទ្ធន េ

ចរងាកម

សក្មមភារសរព្មចបានព្តឹម ៧៥% កតប៉ាុរណាណះ។ ក្ែុងរនាះនងកដ សូចនាក្ គ្ន្ះឺ ក្ែង
ុ ចរងាកមសក្មមភាររនះគ្ឺ ១.កននកា

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

ចាំ ណាយព្បចាាំ ព្តីមា សព្តូ វបានរ ៀបចាំព្បក្បរោយសុ ព្ក្ឹតរភារ (ក្ព្មិតេាំ រអៀងមិន រេើសរី +/-៥%) និង ២.មាន បាយ
កា ណ៍សតីរីចាំណាយកដេ បញ្ហាក្់រក្
ី ព្មិតេរមអៀងព្បចាាំព្តីមាស+/-៥%។ ដូចរនះ អងគភារាក្់រន
័ ធ គ្ួ រ ៀបចាំព្តតតរិនិតរ
ធ
រេើកននកា សក្មមភារកដេបានោក្់រចញជារិរសសសូចនាក្ កដេបានក្ាំណត់រែើង វញ
នូវ វធធាននិងនីតិ វធធនី នកា រ ៀបចាំ
និងកា អនុវតតក្មម វធធីចាំណូេ-ចាំណាយ ព្បចាាំព្តីមាស ព្បចាាំឆ្ែាំឱ្រេអព្បរសើ

កក្សព្មតេក្មម វធធីចាំណូេ-ចាំណាយតាមព្បរ័នធ

Worksheet ឬ ព្បរ័នធននាក្ែុងណាមួយរដើមបីសព្មតេកា ងា ឱ្របានេអព្បរសើ ។
ជា ួម សព្មាប់ព្តីមាសទ្ី៣ រោេបាំណងរនះ មានវឌ្ឍនភារសរព្មចបាន ៦២% សថ ិតរៅក្ែុងក្ព្មិតរខ្ាយ និងមាន
វឌ្ឍភារថមថយខា្ាំង របើរធៀបនឹងវឌ្ឍនភារព្តីមាសទ្ី២ រោយសា សូចនាក្ គ្ន្ះឹ ៗ មិនព្តូវបានសរព្មចបានតាមកននកា
ដូចជារសចក្តីព្ាងរសចក្តកី ណនាាំសតីរេ
ី ទ្ធក្មមសាធា ណៈទ្ី១ជាភាសា អង់រគ្្ស, និងេិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយុតតសតរ
ី ីក្ិចចសព្មប
សព្មតេ វាងអងគភារថវធកា

និងអងគភារហិ ញ្ញវតថុក្ង
ែុ កា រ ៀបចាំកននកា េទ្ធក្មម

កដេទមទ ឱ្រអងគភារាក្់រន
័ ធ បរងកន
ើ កា

យក្ចិតតទ្ុក្ោក្់ខ្ពសក្
់ ែុងកា រព្ងឹងតាមោន និងអនុវតតឱ្រសរព្មចបាន។
ស ុបរសចក្តីមក្ សព្មាប់កនែក្ទ្ី១ រយើងអាចសនែោ
ិ ា នបានថា វឌ្ឍនភារក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣រនះ សរព្មចបានជា ួមគ្ឺ
៧១% សថ ត
ិ ក្ែង
ុ ក្ព្មិតរខ្ាយ។ រទះបីជា កា ចូេ ួមនិងអនុវតតរៅសក្មមភារនិងសូចនាក្ មួយចាំនន
ួ កដេបានោក្់រដើមបីោាំ
ឹ កា ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេ
ព្ទ្ដេ់កា បនតរព្ងឹងកា ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណូេនិងកា អនុវតតកននកា ព្បមូេចាំណូេ, កា បនតរព្ងង
ុ , និងកា កក្
ឹ កា អនុវតតកននកា ចាំណាយ មានវឌ្ឍនភារថយថយបនតិចោ៉ាងណាក្៏រោយ ក្៏ក្ង
េមអកា អនុវតតថ វធក្ និងរព្ងង
ែុ ព្តីមាសទ្ី៣
ឹ ភាររ ឿទ្ុក្ចិតតបាន
រនះ សមិទ្ន
ធ េនិងសូចនាក្ គ្ន្ះឹ ៗមួយចាំនន
ួ ក្៏បានចូេ ម
ួ ចាំកណក្ជាវធ ាមានដេ់កនែក្ទ្ី១ “បនតរព្ងង
ននថវធកា” ួមមានចាំណូេសា ររើរនធ និងមិនកមនសា ររើ រនធ មានកា រក្ើនរែើងរបើរធៀបនឹងព្តីមាសទ្ី២ រទះបីជាកា អនុវតត
រធៀបនឹងកននកា មិនសថ ិតរៅក្ែុងក្ព្មិតេរមអៀង +/-៥% ក្៏រោយ។ រេើសរីរនះកា ព្គ្ប់ព្គ្ងសាច់ព្បាក្់ និងគ្ណនី ក្៏ព្តូវ
ឹ ជាបនតបនាាប់ និងរុមា
បានបនតរព្ងង
ាំ នបាំណេ
ុ ក្ក្សា ះរែើយ

ឯផ្កា បង់រនធគ្យ និងរនធោ បស់អតិថិ នក្ែុងតាម យៈ

ព្បរ័នធធនាោ ក្៏មានកា រក្ើនរែើងរបើរធៀបនឹងព្តីមាសទ្ី ២។ គ្ួ ក្ត់សមាគេ់នងកដ ថា កា ចូេ ួមអនុវតត កនែ ក្ ទ្ី ១ ក្ែុង ព្តី
មាសទ្ី៣ រនះ

ក្៏ រៅកត ួ បព្បទ្ះនូ វបញ្ហា ព្បឈមមួយ ចាំនួន នងកដ ដូចជាវធសាេភារននសូចនាក្ កដេបានក្ាំណត់ក្ែុង

កននកា មានទ្ាំហាំធាំជាងកា អនុវតតជាក្់កសត ងកដេតព្មូវឱ្រមានកា រសែ ើសុាំរនា ររេ

និងភារព្បទក្់ ព្ក្ឡាមួយ ចាំនួនាក្់

រ័នធនឹងក្ញ្ច ប់ ថ វធកាកដេបងកកា រាាំង សា ះដេ់កា អនុ វតត សូចនាក្ ។ ដូចរនះ អងគភារាក្់រន
័ ធនីមួយៗ គ្ួ រិនត
ិ រតាមោន
ឱ្របានជាប់លាប់រេើសូចនាក្ កដេបានក្ាំណត់ក្ែុងកននកា កដេបានអនុមត
័ និងក្ាំណត់ ក្បញ្ហាឱ្របានចាស់លាស់ រដើមបី
កសវ ង ក្ដាំរណាះព្សាយឱ្របានចាំនូវបញ្ហា។
ក្ែកទ្ី២៖ បនត ពត្ងឹងរណសនយយភាពហិរញ្ញវរថុ
ឹ គ្ណរនយរភារហិ ញ្ញវតថុ សាំរៅរេើគ្ណរនយរភារកដេាក្់រន
កា រព្ងង
័ ធនង
ឹ កា រ ៀបចាំព្បរ័នធ និងនីតិ វធធព្ី គ្ប់ព្គ្ង
ថវធកា និងហិ ញ្ញវតថុ ព្សបតាមចាប់និងរោេកា ណ៍ហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ។ រដើមបីធានាបាននូវគ្ណរនយរភារហិ ញ្ញវតថុ កា

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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រ ៀបចាំព្បរ័នធតាមោន, ក្ត់ព្តា និងកា រ ៀបចាំ បាយកា ណ៍ រោយសុព្ក្ឹតរ និងទន់ររេរវលា គ្ឺជាក្មមវតថុចាំបងសព្មាប់
ហា
ាំ នទ្ី២។
សព្មាប់ព្តីមាសទ្ី៣ កនែក្ទ្ី២៖ បនតរព្ងឹងគ្ណរនយរភារហិ ញ្ញវតថុ សរព្មចបាន ១៣% រោយរហតុថា កនែក្រនះព្តូវ
ឹ កា អនុវតត
បាននតេ់ទ្មាន់ ០.២០% ក្ែង
ុ ចាំរណាមកនែក្ទាំង ០៥ នន CAP3។ កនែក្រនះ មានរោេបាំណងចាំនន
ួ ៤ គ្ឺ (១)រព្ងង
ឹ កា អនុ
មាតិកាថវធកាថមី និងប្ងគ្
់ ណរនយរថមី (២) រព្ងឹងកា អនុវតតព្បរ័នធអនុវតតថ វធកាថមន
ី ិងដាំរណើកា ព្បតិបតតិថមី (៣) រព្ងង
ឹ កា អនុវតតឧបក្ ណ៍នង
វតតព្បរ័នធគ្ណរនយរថមី ព្បរ័នធក្ត់ព្តាថមី ព្បរ័នធ បាយកា ណ៍ថមី និងព្បរ័នធតមា្ភារ និង (៤) រព្ងង
ិ
យនតកា រដើមបីបរងកន
ើ កា ទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវនិងគ្ណរនយរភារ (ព្បរ័នធព្តតតរិនិតរ) និងចរងាកមសក្មមភារចាំនន
ួ ១៣ អនុវតត
រោយ អគ្គនាយក្ោានអគ្គនាយក្ោានថវធកា , អគ្គនាយក្ោាន តនាោ ជាតិ, អគ្គរេខាធិកា ោាន

ក្សហវ, ព្ក្ុមកា ងា

ព្គ្ប់ព្គ្ងគ្រព្មាង FMIS (FMWG), អគ្គនាយក្ោានរោេនរោបាយរសដាក្ិចច និងហិ ញ្ញវតថសា
ុ
ធា ណៈ, អគ្គនាយក្ោាន
ព្ទ្ររសមបតិត ដានង
ិ ចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធ និងអគ្គនាយក្ោានហិ ញ្ញវតថុ ដាបាេថាែក្់រព្កាម ជាតិ។
កា សរព្មចបាននូវរោេរៅខាងរេើ គ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ បាន
ោក្់រចញនូវសូចនាក្ គ្ន្ះឹ និងសូចនាក្ ព្បចាាំឆ្ែាំក្ព្មិតរោេបាំណង និងចរងាកមសក្មមភារ កដេ យ
ួ ដេ់អងគភារាក្់រន
័ ធ
រ ៀបចាំ និងោក្់រចញនូវកននកា សក្មមភារ បស់អងគភារសាមីឱ្រចាំរោេរៅ (សូមរមើេក្ែុងតារាងខាងរព្កាម)
ក្ែកទ្ី២

ច្ាំនួន

រោេបាំណង

៤

ចរងាកមសក្មមភារ

១៣

អងគភាររព្កាមឱ្វាទ្ ក្សហវ.

៧

ឹ ការអនុវរតមារិកាថវិកាថមី និងប្ ង់រណសនយយថម”ី
សោេបាំណងទ្ី២១៖ “ពត្ងង
កា អនុវតតមាតិថ វធកាថមី និងប្ង់គ្ណរនយរថមី ព្តូវបនតកក្េមអរដើមបីធានាឱ្រមានសងគតិភារនិងអនុវតត តាមសត ង់ោ
អនត ជាតិ និងចាំណាត់ថាែក្់ថ វធកាទាំងព្បាាំរី (ភូមសា
ិ ្សត , អងគភារព្បតិបតតិ និង ដាបាេ, ក្មម វធធី, រសដាក្ិចច, មុខ្ងា , មូេនិធិ
និងគ្រព្មាង) ព្តូវបានោក្់ឲ្រអនុវតតររញរេញ រដើមបីធានាភារឲ្របាននូវព្គ្ប់ព្ ុងរព្ជាយននរ័តមា
៌ នក្ែង
ុ បាយកា ណ៍ថ វធកា
ក្មម វធធី ។
អងគភារនន ក្សហវ កដេបានរ ៀបចាំ និងោក្់រចញសព្មាប់អនុវតតរដើមបីោាំព្ទ្រោេបាំណងរនះ ៖
កនែក្ទ្ី១

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី១

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី២

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣

រោេបាំណងទ្ី២១

៦២%

៩២%

៨២%

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី២១.១

៦២%

៩២%

៨២%

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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ធ ថមី (ភូមសា
ចរងាកមសក្មមភារទ្ី២១.១. “បនតកក្េមអប្ងគ្
់ ណរនយរថមី និងចាំណាត់ថាែក្់ថវកា
ិ ្សត , អងគភារព្បតិបតតិ និង ដាបាេ,
ធ ី និងរសដាក្ច
ក្មម វធ
ិ ច) និងអនុវតត ចាំណាត់ថាែក្់ ០៣ បកនថមរទ្ៀត (មុខ្ងា , មូេនិធិ និងគ្រព្មាង)” បានចូេ ួមរ ៀបចាំ
សក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គនាយក្ោានថវធកា និងអគ្គនាយក្ោាន តនាោ ជាតិ។ ជាេទ្ធនេ ចរងាកមសក្មមភាររនះ
សរព្មចបាន ៨២%រោយសា សូចនាក្ ចាំនន
ួ ៤ ដូចខាងរព្កាមសរព្មចបានតាមកា រព្ោងទ្ុក្។ អគ្គនាយក្ោានថវធកា បាន
រ ៀបចាំោក្់ឲ្រអនុវតតចណា
ាំ
ត់ថាែក្់ក្មម វធធីចាំនន
ួ
១១ ព្ក្សួង-សាថប័នបកនថមរទ្ៀត តាម យៈកា ោក្់ឱ្រអនុវតតក្ង
ែុ កា រ ៀបចាំ
ថវធកាព្បចាាំឆ្ែាំ បស់ព្ក្សួង-សាថប័នទាំង ១១។ ឧបសមព័នធននចាំណាត់ថាែក្់អងគភារថវធកាព្បតិបតតន
ិ ិង ដាបាេ ព្តូវបានរ ៀបចាំ
រែើងរៅក្ែុងព្តីមាសទ្ី១ និងបានបនតកក្េមអជារេើក្ទ្ី៣ ក្ែុងព្តីមាសទ្ី៣ និងរព្ោងបញ្ច ប់រៅចុងឆ្ែាំរនះ។ អគ្គនាយក្ោាន
តនាោ ជាតិ ក្៏បានរ ៀបចាំ COA សព្មាប់រព្បើព្បាស់ក្ង
ែុ ព្បរ័នធ FMIS ួចរហើយក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី១ រហើយក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣ រនះ
COA ព្សបតាមព្បរ័នធ FMIS ព្តូវបានរ ៀបចាំនសរវនាយក្ែង
ុ វគ្គបណតុះបណា
ត េចាំនន
ួ ៤ សព្មាប់ម្នតីបរងាគេ តនាោ រា
ធានី រខ្តត។ រព្ៅរីរនះ អគ្គ តនាោ ជាតិក្បា
៏ នរ ៀបចាំព្បកាសចាំនន
ួ រី (ព្បកាសរេខ្ ៩១៣សហវ.ព្បក្ ចុះនថាទ្ី០៩ សីហា
២០១៦ សត ីរីកា បកនថមគ្ណនី អនុគ្ណនី និងព្បកាសរេខ្១៩២២ សហវ.ព្បក្ សត រ
ី ីកា េុប និងបរងកើតបកនថមគ្ណនី និង
អនុគ្ណនីននប្ង់គ្ណរនយរថវធកា បស់ ដាបាេថាែក្់ជាតិ និង ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ) រដើមបីកក្សព្មតេប្ងគ្
់ ណរនយរថមីឱ្រ
ព្សបតាម FMIS ។
ជា ួម ចរងាកមសក្មមភាររនះ សថ ិតរៅក្ែុងក្ព្មិតេអ (៨២%) ក្៏ប៉ាុកនតបញ្ហាព្បឈមចមបងៗមួយចាំនន
ួ ក្៏រៅកតមាន
ដូចជា៖ សក្មមភារកដេបានរ ៀបចាំ មិនព្តូវបានអនុវតតរៅតាមររេរវលាកដេក្ាំណត់ក្ង
ែុ កននកា , អគ្គ តនាោ ជាតិមិន
ធ កា អនុវតត COA កដេបានកក្សព្មតេព្សបតាម FMIS, និងអគ្គ តនាោ ជាតិមន
ទន់បានរិនត
ិ ររែើង វញ
ិ ទន់បានបញ្ច ប់
កា រ ៀបចាំគ្ណរនយរ បស់ព្គ្ឹះសាថនសាធា ណៈ ដាបាេនីមយ
ួ ៗតាមកា រព្ោងទ្ុក្។ ដូចរនះ អងគភារាក្់រន
័ ធ គ្ួ រ ៀបចាំ
ព្តតតរិនត
ិ ររេើកននកា សក្មមភារកដេបានោក្់រចញជារិរសសសូចនាក្ កដេបានក្ាំនត់ និងគ្ួ យក្ចិតតទ្ុក្ោក្់បកនថមរេើ
សក្មមភារកដេមិនទន់សរព្មចបាន។
ឹ ការអនុវរត ត្បព័នធថ វិការថមី និងដ្ាំសណើរការត្បរិបរតកា
សោេបាំណងទ្ី២២៖ “ពត្ងង
ិ រថមី”
ឹ កា អនុវតតព្បរ័នធអនុវតតថ វធកាថមី និងព្បតិបតតកា
កា រព្ងង
ិ ថមី មានរោេរៅរដើមបីកាត់បនថយររេរវលាសព្មាប់សាំរណើ
ឹ កា អនុវតត
សុាំធានាចាំណាយ និកា ទ្ូទត់រៅតាមព្ក្សួង-សាថប័ន និងកក្េមអក្ព្មិតព្បតិបតតកា
ិ រៅក្ែង
ុ ក្សហវ រោយរព្ងង
ព្បរ័នធថ វធកាថមី តាម យៈកា បរងកន
ើ ក្ព្មិតយេ់ដឹង, ភារជាមាចស់, កា ចូេ ួម និងសមតថភារកនែក្ FMIS ទាំង ក្សហវ និង
ព្ក្សួង-សាថប័ន និង ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ។
រោេបាំណងរនះ ជា ួមសរព្មចបាន ៥៣.៥០% ក្ែង
ុ រនាះ ោាំព្ទ្រោយ ៥ ចរងាកមសក្មមភារ អនុវតតរោយ អគ្គ
រេខាធិកា ោាន ក្សហវ, អគ្គនាយក្ោានថវធកា, អគ្គនាយក្ោាន តនាោ ជាតិ និងព្ក្ុមកា ងា ព្គ្ប់ព្គ្ងគ្រព្មាងព្បរ័នធ
រ័តមា
៌ នវធទ្ាព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ,

ចរងាកមសក្មមភារ

២២.១.

កាត់បនថយររេរវលាសព្មាប់សាំរណើសុាំធានា

ចាំណាយ និងកា ទ្ូទត់រៅតាមព្ក្សួង-សាថប័ន សរព្មចបាន ៥២.៥%, ២២.២ កក្េមអព្បតិបតតកា
ិ រៅក្ែង
ុ ក្សហវ/

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

ព្ក្សួង-សាថប័ន រដើមបីឱ្រព្សបរៅនឹងកា វធវឌ្ឍន៍ននប្ងគ្
់ ណនី និងបទ្ោានគ្ណរនយរ ព្រមទាំងរធវកា
ើ រនាៀងដាត់គ្ណនី
ធនាោ ជាព្បចាាំ សរព្មចបាន ៦៥%, ២២.៣ បរងកន
ើ ក្ព្មិតយេ់ដឹងភារជាមាចស់កា ចូេ ម
ួ និងសមតថភារកនែក្ FMIS ដេ់
ក្សហវ ព្ក្សួង-សាថប័ន និង ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ សរព្មចបាន ៨៣% , ២២.៤

ក្សាងសមតថភារព្គ្ប់ព្គ្ងគ្រព្មាង

FMIS រោយ ួមទាំងរៅ ក្សហវ ព្ក្សួង-សាថប័ន និងអងគភារថាែក្់រព្កាមជាតិ សរព្មចបាន ៦៧.៥% និង ២២.៥ អនុវតត
សាក្េបង ហា
ាំ ន ដាំបូងនិងរព្ងីក្កា អនុវតត FMIS (ម៉ាូឌ្េ
ុ សែូ េ និងម៉ាូឌ្េ
ុ សព្មាប់ថ វធកានិងរព្ងីក្កា អនុវតត FMIS រៅ
ព្ក្សួង-សាថប័ន) សរព្មចបាន ២១%។
ជាក្់កសត ង របើរន
ិ ត
ិ ររមើេេទ្ធនេសរព្មចបានននរោេបាំណង ២២ ព្តីមាសទ្ី៣ រនះ គ្ឺសរព្មចបានទបជាងព្តី
មាសទ្ី២ រោយព្តីមាសទ្ី២ ៨៤% ឯផ្ ព្តីមាសទ្ី៣ ៥៣.៥% ប៉ាុរណាណះ។ រោងរេើ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារននរោេបាំណង
ទ្ី២២ ព្បចាាំព្តីមាសទ្ី៣ រនះ គ្ឺអាចបងាាញបាននូវេទ្ធនេសរព្មចបាន និងមិនសព្មចបាន កនអក្រេើសូចនាក្ កដេអងគ
ភារទាំង ៤ ាក្់រន
័ ធ បានោក្់រចញ រដើមបីោាំព្ទ្ចរងាកមសក្មមភារចាំនន
ួ ០៥ ខាងរេើដូចខាងរព្កាម៖
កនែក្ទ្ី២

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី១

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី២

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣

រោេបាំណង ២២

៦៣%

៨៤%

៥៣.៥០%

ចរងាកមសក្មមភារ ២២.១.

១០០%

៧៧%

៥២.៥%

ចរងាកមសក្មមភារ ២២.២.

២៥%

៩៥%

៦៥%

ចរងាកមសក្មមភារ ២២.៣.

៦៣%

៩០%

៨៣%

ចរងាកមសក្មមភារ ២២.៤.

៣០%

១០០%

៦៧.៥%

ចរងាកមសក្មមភារ ២២.៥.

៧៣%

៧២%

២១%

ចរងាកមសក្មមភារ២២.១.

កាត់បនថយររេរវលាសព្មាប់សរាំ ណើសធា
ុាំ នាចាំណាយ

និងកា ទ្ូទត់រៅតាមព្ក្សួង-សាថប័ន។

ចរងាកមសក្មមភាររនះ បានរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គ. ក្សហវ និងថវធកា។ ជាេទ្ធនេសរព្មចបាន ៥២.៥%
មានន័យថា

របើរទះជាសូចនាក្ មួយចាំនន
ួ កដេបានោក្់រចញ

និងអនុវតតក្៏រោយកតរុាំរៅទន់បានសរព្មចឱ្របានររញ

រេញរៅរែើយ។ តាម យៈេទ្ធនេខាងរេើរនះ ឆ្្ុះបញ្ហចង
ាំ ឱ្ររ ញ
ើ ថាសមតថភារដឹក្នាាំនង
ិ ព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តូវចាាំបាច់បនតរព្ងឹង
និងបរងកន
ើ ក្ែុងព្តីមាសទ្ី៣។ រទះោ៉ាងរនះក្តី េទ្ធនេកដេសរព្មចបានរនះ បានចូេ ួមចាំកណក្រីសូចនាក្ គ្ន្ះឹ មួយចាំនន
ួ
ដូចជា៖ (១)រ ៀបចាំោក្់អនុវតតចាំណាត់ថាែក្់ក្មម វធធីចន
ាំ ន
ួ ១១ ព្ក្សួង-សាថប័នបកនថមរទ្ៀត, (២)ឧបសមព័នធននចាំណាត់ថាែក្់អងគ
ភារ ព្បតិបតតន
ិ ង
ិ ដាបាេ ព្តូវបានរ ៀបចាំរេើក្ទ្ី៣, (៣)នសរវនាយ COA ព្សបតាម FMIS, (៤)រិនត
ិ រកក្េមអនិងបរងកើត
បកនថមគ្ណនីឱ្រព្សបតាមកា អនុវតត FMIS, និង (៥)បនតរ ៀបចាំប្ង់គ្ណរនយរ បស់ព្គ្ឹះសាថនសាធា ណៈ ដាបាេនីមយ
ួ ៗ។
ក្៏ប៉ាុកនត សូចនាក្ គ្ន្ឹះមួយ

ះឥទ្ធិរេអវធ ាមានដេ់េទ្ធនេខាងរេើ និងមិនព្តូវបានសរព្មចតាមរោេរៅ រនាះគ្ឺ (១)រិ

ធ កា អនុវតត COA កដេបានកក្សព្មតេព្សបតាម FMIS។
និតររែើង វញ

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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ុ ធា ណៈ

ជា ួម រយើងអាចសនែោ
ិ ា នបាននងកដ ថា របើរទះជាមានសូចនាក្ មួយចាំនន
ួ បានសរព្មចតាមរោេរៅក្៏រោយ ក្៏ប៉ាុកនត
អងគភារាក្់រន
័ ធមួយចាំនន
ួ គ្ួ បនតរន
ិ ត
ិ រនិងរព្ងឹងកា ងា រ ៀបចាំ មាតិកាថវធកា CoA និង FMIS រោយរហតុថា កា ងា ទាំង
រនះ មានភារព្បទក្់ព្ក្ឡានិងសងគតិភារនឹងោែ នាររេអនាគ្ត។

ចរងាកមសក្មមភារ២២.២. កក្េមអព្បតិបតតកា
ិ រៅក្ែង
ុ ក្សហវ/ព្ក្សួង-សាថប័ន រដើមបីឱ្រព្សបរៅនឹងកា វវធ ឌ្ឍន៍ននប្ងគ្
់ ណនី
និងបទ្ោានគ្ណរនយរ ព្រមទាំងរធវកា
ើ រនាៀងដាត់គ្ណនីធនាោ ជាព្បចាាំ។ ចរងាកមសក្មមភាររនះ បានរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្
អនុវតតរោយអគ្គ. តនាោ ជាតិ។ ជាេទ្ធនេសរព្មចបាន ៦៥% មានន័យថា របើរទះជាសូចនាក្ មួយចាំនន
ួ កដេបានោក្់
រចញ និងអនុវតតក្៏រោយកតរុាំរៅទន់បានសរព្មចឱ្របានររញរេញរៅរែើយ។ តាម យៈេទ្ធនេខាងរេើរនះ ឆ្្ុះបញ្ហចង
ាំ
ឹ នាាំនិងព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តូវចាាំបាច់បនតរព្ងង
ឹ និងបរងកន
ឱ្ររ ញ
ើ ថា សមតថភារដក្
ើ ក្ែុងព្តីមាសទ្ី៣។ ទ្នាឹមរនះ េទ្ធនេកដេ
សរព្មចបានរនះ បានចូេ ម
ួ ចាំកណក្រីសូចនាក្ គ្ន្ះឹ មួយចាំនន
ួ ដូចជា៖ (១)រិភាក្ា និងកក្េមអព្ក្បខ្័ណឌ យៈររេខ្្ី និង
មធរមសព្មាប់ វធនិរោគ្សាធា ណៈ ( ាំរក្
ូ ២១), (២)រសចក្ដីព្ាងព្ក្បខ្័ណឌថវធកា ួស េ
ុ និងកថទាំ ( ាំរក្
ូ ៦១), និង
(៣)កា បណុត ះបណា
ត េនិងនសរវនាយកណនាាំអាំរី និតិ វធធី ននកា អនុវតតចាំណូេ ចាំណាយថវធកា កនអក្តាមេិខ្ិតបទ្ោានគ្តិ
យុតា
តិ ក្់រន
័ ធទង
ាំ ឡាយ ដេ់ម្នតី នា
ាំ ញាក្់រន័ធនន អ. តន រដើមបីព្តតតរិនិតររេើកា អនុវតតថ វធកា ជារិរសស ព្ក្សួងសាថប័ន
ាក្់រន
័ ធនានារដើមបីអនុវតតថ វធកាឱ្របានព្តឹមព្តូវព្សមតាមនិតិ វធធីហិ ញ្ញវតថ។
ុ រទះជាោ៉ាងរនះ សូចនាក្ គ្ន្ឹះចាំនន
ួ ៥ ះឥទ្ធិ
រេអ វធ ាមានដេ់េទ្ធនេខាងរេើ និងមិនព្តូវបានសរព្មចតាមរោេរៅ រនាះគ្ឺ (១)យនតកា ព្ចក្រចញចូេកតមួយព្តូវ
បានអនុមត
័ នសរវនាយ កណនាាំ និងោក្់ឱ្រអនុវតត, (២)ម្នតីចន
ាំ ន
ួ ០៥ ូបរធវើទ្សសនក្ិចចសក្
ិ ាដក្រិរសាធន៍រៅព្បរទ្សមា៉ា រែ
សុី, (៣)បរងកើតព្ក្ុមកា ងា សព្មាប់សិក្ា Fixed Asset Threshold, (៤)រព្ងឹងកា អនុវតតសាក្េបងក្ិចចបញ្ា ិកាតាមព្បរ័នធ
FMIS, និង (៥) ាំ ញ
ុ ក្ិចចបញ្ា កា
ិ គ្ណរនយរក្ ចាំណូេទក្់ទ្ង និងក្នព្មរសវាសាធា ណៈ បស់ ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ។
ជា ួម រយើងអាចសនែោ
ិ ា នបាននងកដ ថា របើរទះជាមានសូចនាក្ មួយចាំនន
ួ បានសរព្មចតាមរោេរៅក្៏រោយ ក្៏ប៉ាុកនត
អងគភារមួយចាំនន
ួ កដេាក្់រន
័ ធនង
ឹ កា ងា ខាងរេើ

ឹ នាាំ
គ្ួ បនតរន
ិ ិតរនិងរព្ងឹងសមតថភារដក្

ព្គ្ប់ព្គ្ង

រោយរហតុថា

កា ងា ទាំងរនះ មានភារព្បទក្់ព្ក្ឡានិងសងគតិភាររៅនឹងសូចនាក្ ទាំងរនាះ។

ឹ ភារជាមាចស់កា ចូេ ម
ចរងាកមសក្មមភារ២២.៣. បរងកន
ើ ក្ព្មិតយេ់ដង
ួ និងសមតថភារកនែក្ FMIS ដេ់ ក្សហវ ព្ក្សួង-សាថ
ប័ន និង ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ។ ចរងាកមសក្មមភាររនះ បានរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយ ព្ក្ុមកា ងា FMWG។ ជា
េទ្ធនេសរព្មចបាន ៨៣% មានន័យថា របើរទះជាសូចនាក្ មួយចាំនន
ួ កដេបានោក្់រចញ និងអនុវតតក្៏រោយកតរុរាំ ៅ
ទន់បានសរព្មចឱ្របានររញរេញរៅរែើយ។ តាម យៈេទ្ធនេខាងរេើរនះ ឆ្្ុះបញ្ហចង
ាំ ឱ្ររ ញ
ើ ថាសមតថភារដឹក្នាាំនង
ិ
ឹ និងបរងកន
ព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តូវចាាំបាច់បនតរព្ងង
ើ ក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣។ រទះោ៉ាងរនះក្តី េទ្ធនេកដេសរព្មចបានរនះ បានចូេ ួម
ចាំកណក្រីសូចនាក្ គ្ន្ះឹ មួយចាំនន
ួ ដូចជា៖ (១)ម្នតី ២៥ ូបននមនាី

សហវ ទ្ទ្ួេបានកា បណុដ ះបណា
ដ េជាភាែក្់ងា

ព្គ្ប់ព្គ្ងកា ដ្ស់បដូ សព្មាប់ព្បរ័នធ FMIS និង PFMRP, និង (២)បាននសរវនាយរ័តមា
៌ នរី FMIS តាមទ្ូ ទ្សសន៍ក្ង
ែុ ព្សុក្
ជារេើក្ទ្ី២ ( ួមមាន -បានបនតនសរវនាយរ័តមា
៌ នរី FMIS តាម យៈបណា
ដ ញសា រ័ត៌មានក្ែុងព្សុក្រនសងៗ ជារេើក្ទ្ី៣ និង
បានរចញព្រឹតតិបតតរ័តមា
៌ នអាំរី FMIS សព្មាប់ព្តីមាស៣ឆ្ែាំ២០១៦)។ ក្៏ប៉ាុកនត សូចនាក្ គ្ន្ះឹ មួយ

ះឥទ្ធិរេអវធ ាមានដេ់

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

ឹ នាាំក្ព្មិតអគ្គនាយក្ោានននព្ក្សួង-សាថប័នទាំង
េទ្ធនេខាងរេើ និងមិនសរព្មចបានតាមរោេរៅ រនាះគ្ឺ (១)ថាែក្់ដក្
អស់បានចូេ ួមសិកាេសាលានសរវនាយរី FMIS។
ជា ួម រយើងអាចសនែោ
ិ ា នបាននងកដ ថា របើរទះជាមានសូចនាក្ មួយចាំនន
ួ បានសរព្មចតាមរោេរៅក្៏រោយ ក្៏ប៉ាុកនត អងគ
ឹ សមតថភារដឹក្នាាំ ព្គ្ប់ព្គ្ង សព្មាប់ព្តីមាសបនាាប់។
ភារមួយចាំនន
ួ កដេាក្់រន
័ ធនង
ឹ កា ងា ខាងរេើ គ្ួ បនតរន
ិ ត
ិ រនិងរព្ងង

ចរងាកមសក្មមភារ២២.៤. ក្សាងសមតថភារព្គ្ប់ព្គ្ងគ្រព្មាង FMIS រោយ ម
ួ ទាំងរៅ ក្សហវ ព្ក្សួង-សាថប័ន និងអងគភារ
ថាែក្់រព្កាមជាតិ។ ចរងាកមសក្មមភាររនះ បានរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយ ព្ក្ុមកា ងា FMWG។ ជាេទ្ធនេសរព្មច
បាន ៦៧.៥% មានន័យថា របើរទះជាសូចនាក្ មួយចាំនន
ួ កដេបានោក្់រចញ និងអនុវតតក្៏រោយកតរុាំរៅទន់បានសរព្មច
ឹ នាាំនិងព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តូវ
ឱ្របានររញរេញរៅរែើយ។ តាម យៈេទ្ធនេខាងរេើរនះ ឆ្្ុះបញ្ហចង
ាំ ឱ្ររ ញ
ើ
ថាសមតថភារដក្
ឹ និងបរងកន
ចាាំបាច់បនតរព្ងង
ើ ក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣។ រទះោ៉ាងរនះក្តី េទ្ធនេកដេសរព្មចបានរនះ បានចូេ ម
ួ ចាំកណក្រីសូចនា
ក្ គ្ន្ះឹ មួយគ្ឺ៖ (១)ម្នតីហិ ញ្ញក្ិចចរៅអមព្ក្សួង-សាថប័នចាំនន
ួ ១០ បានទ្ទ្ួេកា បណុដ ះបណា
ដ េ Oracle PeopleSoft
Financial (FMIS)។ ក្៏ប៉ាុកនត សូចនាក្ គ្ន្ះឹ មួយ

ះឥទ្ធរ
ិ េអវធ ាមានដេ់េទ្ធនេខាងរេើ និងមិនព្តូវបានសរព្មចតាម

ឹ សមតថភារដក្
ឹ នាាំនិងព្គ្ប់
រោេរៅ រនាះគ្ឺ (១)ម្នតី ITD ២៥ ប
ូ បានទ្ទ្ួេកា បណុដ ះបណា
ដ េកនែក្ Soft Skill រដើមបីរព្ងង
ព្គ្ង។

ី កា អនុវតត FMIS (ម៉ាឌ្
ចរងាកមសក្មមភារ២២.៥. អនុវតតសាក្េបង ហា
ាំ នដាំបង
ូ និងរព្ងក្
ូ េ
ុ សែូ េនិងម៉ាូ

ធ
ឌ្ុេសព្មាប់ថវកា

ី កា អនុវតត FMIS រៅព្ក្សួង-សាថប័ន)។ ចរងាកមសក្មមភាររនះ បានរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គ. ត
និងរព្ងក្
នាោ ជាតិ។ ជាេទ្ធនេសរព្មចបាន ២១% មានន័យថា របើរទះជាសូចនាក្ មួយចាំនន
ួ កដេបានោក្់រចញ និងអនុវតតក្៏
រោយ កតរុាំរៅទន់បានសរព្មចឱ្របានររញរេញរៅរែើយ។ តាម យៈេទ្ធនេខាងរេើរនះ ឆ្្ុះបញ្ហចង
ាំ ឱ្ររ ញ
ើ ថាសមតថ
ឹ និងបរងកន
ភារដឹក្នាាំនង
ិ ព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តូវបនតរព្ងង
ើ ក្ែុងព្តីមាសទ្ី៣ ក្ែង
ុ រនាះ មិនមានសូចនាក្ ណាសរព្មចបានរនាះរទ្ ួម
មាន៖ (១)មានផ្ក្សា កននកា ធនធានមនុសសសព្មាប់ព្ទ្ព្ទ្ង់ដេ់ដាំរណើ កា ព្គ្ប់ព្គ្ង និង អនុវតតព្បរ័នធ FMIS រៅព្គ្ប់
ហា
ាំ ន រោយនា ភាាប់រៅនឹងកននកា ក្សាងសមតថភារ យៈររេខ្្ី, មធរម និង យៈររេកវង, (២)ចងព្ក្ងបានផ្ក្សា
នីតិ វធធីអនុវតតកា ងា បចចប
ួ ៥, និង (៣)ចងព្ក្ងបានផ្ក្សា នីតិ វធធីអនុវតតកា ងា បចចប
ុ បនែសព្មាប់ព្ក្សួងសាថប័នចាំនន
ុ បនែរៅ
មនាី រសដាក្ិចន
ច ង
ិ ហិ ញ្ញវតថុសណា
ាំ
ក្ចាំនន
ួ ៥ រខ្តត, (៤)រព្ ើសរ ឯសបានព្ក្ុមហន
ុ នគតន
់ គងក់ នែក្ Software និង Hardware
សព្មាប់ព្បរ័នធ FMIS

ហា
ាំ នទ្ី២ ដាំណាក្់កាេទ្ី១, និង (៥)ចងព្ក្ងនិងកក្សព្មតេតព្មូវកា នន បាយកា ណ៍អនុវតតនង
ិ

ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណាយ និងចាំណូេថវធកាសព្មាប់ព្គ្ប់ព្ក្សួង-សាថប័ន និង ថាែក្់រព្កាមជាតិ។
ជា ួម រយើងអាចសនែោ
ិ ា នបាននងកដ ថា របើរទះជាមានសូចនាក្ មួយចាំនន
ួ បានសរព្មចតាមរោេរៅក្៏រោយ ក្៏ប៉ាុកនត
ព្ក្ុមកា ងា

ឹ និងររន្ឿនកា នសរវនាយកា ងា
FMWG ជាមួយនឹងអងគភារមួយចាំនន
ួ កដេាក្់រន
័ ធ គ្ួ បនតរព្ងង

FMIS

ដាំណាក្់កាេទ្ី២ និងនីតិ វធធីបចចុបបនែនង
ិ អនាគ្ត ននកា ងា កដេាក្់រន
័ ធនឹងព្បរ័នធរនះ។
សោេបាំណងទ្ី២៣៖ “ពត្ងឹងការអនុវរត ត្បព័នធរណសនយយថមី ត្បព័នធករ់ត្តាថមី ត្បព័នធរបាយការណ៍ថមី និង ត្បព័នធរមា្ភាព”

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

រោេបាំណងរនះ សរព្មចបាន ៦១.១២% មានសូចនាក្ សមិទ្ក្
ធ មមគ្ន្ឹះ គ្ឺព្បរ័នធគ្ណរនយរថមី ព្បរ័នធក្ត់ព្តាថមី
ព្បរ័នធ បាយកា ណ៍ថមី និងព្បរ័នធតមា្ភារ ព្តូវបានអនុវតតព្បក្បរោយស័ក្តិសិទ្ភា
ធ រនិងព្បសិទ្ភា
ធ រ និងោាំព្ទ្រោយចរងាកម
សក្មមភារចាំនន
ួ ៤ គ្ឺ ២៣.១. រ ៀបចាំសតង់ោ គ្ណរនយរសាធា ណៈព្សបតាមសត ង់ោ IPSAS និងោក្់ឲ្រអនុវតតជាបរណតើ
ៗតាមេាំោប់េាំរោយ ព្រមទាំងនា ភាាប់រៅនឹងកា រព្ងីក្កា រព្បើព្បាស់ FMIS និងបរងកើត រព្មើសសព្មាប់កា អនុវតតជា ាំ
ហានៗ រៅ ក្កា អនុវតតគ្ណនីបងគ សរព្មចបាន ៣៥%, ២៣.២. កក្េមអទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍អនុវតតថ វធកាកដេព្តូវរនាើរៅ
គ្ណៈ ដាម្នតី និងសាថប័ននីតប
ិ បញ្ញតតិ សរព្មចបាន ៨៣.៧៥%, ២៣.៣. កក្េមអទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍នង
ិ កា ដ្ស់បតូ រ័ត៌មាន
ជាមួយសាធា ណ ន សរព្មចបាន ១០០%, និង ២៣.៤. ោក្់ឱ្រអនុវតតយនតកា រដើមបីបញ្ច ប់កា ចុះបញ្ា សា
ី
ររើភ័ណឌព្ទ្ររ
សមបតតិ ដា និងរធវើបចចុបបនែភារជាព្បចាាំ សរព្មចបាន ២៥.៧១%។
អងគភារ ក្ហសវ កដេបានរ ៀបចាំ និងោក្់រចញសព្មាប់អនុវតតរដើមបីោាំព្ទ្រោេបាំណងរនះ ៖
កនែក្ទ្ី២

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី១

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី២

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣

រោេបាំណងទ្ី២៣

៧៦ %

៧៦ %

៦១.១២ %

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី២៣.១.

៩០ %

៦៨ %

៣៥ %

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី២៣.២.

៦០%

៨៤ %

៨៣.៧៥ %

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី២៣.៣.

៧៥ %

៩៦ %

១០០ %

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី២៣.៤.

៧៨ %

៥៥ %

២៥.៧១ %

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី២៣.១. រ ៀបចាំសតងោ
់ គ្ណរនយរសាធា ណៈព្សបតាមសត ងោ
់
IPSAS និងោក្់ឲ្រអនុវតតជាបរណតើ ៗ
ី កា រព្បើព្បាស់ FMIS និងបរងកត
តាមេាំោប់េរាំ ោយ ព្រមទាំងនា ភាាប់រៅនឹងកា រព្ងក្
ើ រព្មើសសព្មាប់កា អនុវតតជា ហា
ាំ នៗ
រៅ ក្កា អនុវតតគ្ណនីបងគ ។ ចរងាកមសក្មមភាររនះ បានចូេ ួមរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គនាយក្ោាននាយក្
ោាន តនាោ ជាតិ។ សូចនាក្ គ្ន្ឺះក្ែុងចរងាកមសក្មមភាររនះគ្ឺ (ទ្ី១)សត ង់ោ គ្ណរនយរព្តូវបានោក្់ឱ្រអនុវតត (ទ្ី២) យៈ
ររេបិទ្បញ្ា ិកាគ្ណរនយរព្តូវបានកាត់បនថយ មក្ព្តឹម ៣-៤កខ្រៅឆ្ែាំ២០១៦ និង (ទ្ី៣) បាយកា ណ៏ហិ ញ្ញវតថុរោយមាន
មូេោានរេើសាច់ព្បាក្់តាមសត ង់ោ

IPSAS មួយកនែក្ព្តូវបានរ ៀបចាំរៅឆ្ែាំ២០១៦។ ជាក្់កសត ង រោងតាមចាប់សតីរី

គ្ណរនយរ និងសវនក្មម កដេបានអនុម័តនថាទ្ី ១៤ កខ្មក្រា ឆ្ែាំ២០១៦ ក្ែុងមាព្តា២ ព្ក្ុមព្បឹក្ាជាតិគ្ណរនយរ កដេ
ក្ាំណត់ព្ក្បខ្័ណឌគ្តិយត
ុ តសព្មាប់កា ោក្់ឱ្រអនុវតតសតង់ោគ្ណរនយរ
គ្ណរនយរក្

សត ង់ោសវនក្មម

និងព្ក្មសីេធម៌ វធជាា ីវៈ បស់

និងសវនក្ កដេជារោេកា ណ៍ព្តូវមានសងគតភា
ិ រជាមួយនឹងសត ង់ោអនត ជាតិ និងព្តូវឆ្្ុះបញ្ហចង
ាំ រសចក្តី

ព្តូវកា ជាក្់កសត ង បស់ក្មពុជា ... ដូចរនះព្ក្ុមព្បឹក្ាជាតិគ្ណរនយរព្តូវរ ៀបចាំសតង់ោ គ្ណរនយរធា ណៈព្សបតាមសត ង់ោ

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

IPSAS និងចូេ ួមរ ៀបចាំរោយអគ្គនាយក្ោាន តនាោ ជាតិ ដូចរនះចរងាកមសក្មមភារក្ែុងព្តីមាសទ្ី៣ អគ្គនាយក្ោាន ត
នាោ ជាតិ រុអា
ាំ ចសរព្មចតាមរោេរៅបានរនាះរទ្ កដេអគ្គនាយក្ោានដាេ់បានរនាេ
ើ ិខ្ត
ិ រេខ្ ៤២៧៦ អ. តន ចុះនថា
ទ្ី ១៩ កខ្ក្ក្កោ ឆ្ែាំ២០១៦ រដើមបីសុាំេុបរចញសូចនាក្ ទ្ី៥, ទ្ី៦ និងទ្ី៧ នន សក្មមភារ ២៣.១.១.។ ដូចរនះ ចរងាកម
សក្មមភាររនះទ្ទ្ួេបានព្តឹមកត ៣៥% កតប៉ាុរណាណះ។
រទះបីជា ចរងាកមសក្មមភាររនះសថ ិតរៅក្ព្មិតរខ្ាយ (រព្កាម ៨០%) ប៉ាុកនតអគ្គនាយក្ោានបានសរព្មចកា ងា មួយ
ចាំនន
ួ ដូចជា (ទ្ីមួយ)បានព្ប ព្ុាំ ក្ុមកា ងា ននាក្ង
ែុ ននអគ្គនាយក្ោាន តនាោ ជាតិរដើមបីកក្សព្មតេទ្ព្មង់ និងកា ទញតួរេខ្
សព្មាប់នេិត បាយកា ណ៍ហិ ញ្ញវតថុ តាមសត ង់ោ IPSAS Cash Basis (ទ្ីរី ) ព្ប ុាំជាមួយនាយក្ោានរ័តមា
៌ នវធទ្ានន អគ្គ
រេខាធិកា ោាន ក្.ស.ហ.វ. រព្កាមអធិបតីភារផ្.ឧ ទ្ីព្បឹក្ា រដើមបីរិភាក្ាអាំរីកា កក្សព្មតេទ្ព្មង់ និងកា ទញតួរេខ្
មួយចាំនន
ួ រៅក្ែុង បាយកា ណ៍កដេបានរ ៀបចាំក្ែុងព្បរ័នធ FMIS ក្ន្ងមក្ និង (ទ្ីបី) បានចូេ ួមក្ិចចព្ប ព្ុាំ ក្ុមកា ងា
រ ៀបចាំ វធរសាធនក្មមចាប់ និងកក្កព្បេិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយុតស
ត ព្មាប់ព្គ្ប់ព្គ្ងសហព្ោស សាធា ណៈ និងព្គ្ឹះសាថនសាធា
ណៈ ដាបាេ

រដើមបីបនតក្ិចរ
ច ិភាក្ារេើរសចក្តីព្ាងព្បកាសសត ីរន
ី ិតិ វធធីចាំណាយតាម ារទ្យរបុរ ព្បទន បស់ព្គ្ឹះសាថនសា

ធា ណៈ ដាបាេ។
ឹ សក្មមភារ ២៣.១.១. រោយបនតសហកា ជាមួយព្ក្ុមព្បឹក្ាជាតិ
ដូចរនះ អគ្គនាយក្ោាន តនាោ ជាតិ រមតាតរព្ងង
គ្ណរនយររដើមបីរព្ងឹងរេើកា រ ៀបចាំសតង់ោ គ្ណរនយរសាធា ណៈព្សបតាមសត ង់ោ IPSAS និងរព្ងឹងនិងតព្មង់ទ្ិស ក្ិចច
បញ្ា ិកាគ្ណរនយរ បស់ព្គ្ឹះសាថនសាធា ណៈ ដាបាេ។

ធ កដេព្តូវរនារើ ៅគ្ណៈ ដាម្នតី និងសាថប័ននីតប
ចរងាកមសក្មមភារទ្ី២៣.២. កក្េមអទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍អនុវតតថវកា
ិ បញ្ញតតិ បាន
ចូេ ួមរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គនាយោាននាយក្ោាន តនាោ ជាតិ និងអគ្គនាយក្ោានថវធកា។ សូចនាក្ គ្ន្ឹះ
ក្ែុងចរងាកមសក្មមភាររនះគ្ឺ ទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍អនុវតតថវធកា ( បាយកា ណ៍សមិទ្ក្
ធ មមនិងហិ ញ្ញវតថុ) ព្តូវបានកក្េមអ។ ក្ែុងព្តី
មាសរនះ អគ្គនាយក្ោាន តនាោ ជាតិបនដបូក្ស ុបរោបេ់រីថាែក្់ដឹក្នាាំ និងអគ្គនាយក្ោានាក្់រន
័ ធរដើមបីរធវកា
ើ បចចុបបនែ
ភារបកនថមរេើរសចក្ដីព្ាងចាប់ទ្ូទត់ថ វធកាឆ្ែាំ២០១៥

រៅក្ែង
ុ ក្ិចចព្ប ុាំថាែក្់ដឹក្នាាំព្ក្សួងរសដាក្ន
ិច ង
ិ ហិ ញ្ញវតថុ រិនត
ិ រ និង

រិភាក្ារដើមបីឈានរៅបញ្ាូ ន រសចក្ដីព្ាងចាប់រនាះ រៅ ទ្ីសដីកា គ្ណៈ ដាម្នតី នាកខ្ខាងមុខ្។ ចាំកណក្ផ្អគ្គនាយក្ោាន
ថវធកាបានកក្ទ្ព្មង់តារាងទ្ិនែទ្័យចាំណូេនិងចាំណាយ ៩ កខ្រដើមឆ្ែាំឱ្រព្សបតាម សត ង់ោ ក្ែុងតាំបន់ និងអនត ជាតិ ួចរាេ់ ប៉ាុកនត
បាយកា ណ៍សតីរកា
ី អនុវតតថវធកា ៩ កខ្រដើមឆ្ែាំ មានក្ព្មិត វធភាគ្កាន់កតេអព្បរសើ និងសុី រព្ៅ។ ដូចរនះ ចរងាកមសក្មមភារ
រនះទ្ទ្ួេបានព្តឹមកត ៨៣.៧៥ % កតប៉ាុរណាណះ។
រទះជាោ៉ាងណា ចរងាកមសក្មមភាររនះ សថ ត
ិ រៅក្ែង
ុ ក្ព្មិតរខ្ាយ (រព្កាម៨០%) កដេបងាាញអាំរីបញ្ហាព្បឈមចមបងៗ
មួយចាំនន
ួ ដូចជា៖ សាថប័នអនុវតតេទ្ធក្មមមួយចាំនន
ួ មិនរនាើ រសចក្តី ន
ូ ដាំណឹងសត រ
ី ីកា រដញនថ្ មក្, រៅមិនទន់សរព្មចបាន
កា រ ៀបចាំ (ទ្ី១)អនុព្ក្ឹតរសត រ
ី កី បបបទ្និងនីតិ វធធនី នកា បតង
ឹ និងកា រោះព្សាយបណតឹងតវា និង វធវាទ្េទ្ធក្មម, (ទ្ី២) ព្បកាស
សត ីរីកា ចុះ

កា

ព្មះនិងកា នសរវនាយបញ្ា ីរមមអែក្រដញនថ្,

និង(ទ្ី៣)ព្បកាសសត រ
ី ីកបបបទ្និងនីតិ វធធនី នកា បតង
ឹ និងកា

រោះព្សាយបណតឹងតវា និង វធវាទ្េទ្ធក្មម, ព្បកាសសត រ
ី ីកា ព្គ្ប់ព្គ្ងក្ិចចសនា។

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

ដូចរនះ អងគភារាក្់រន
័ ធ គ្ួ រ ៀបចាំព្តតតរិនត
ិ ររេើកននកា សក្មមភារកដេបានោក្់រចញជារិរសសសូចនាក្ កដេបាន
ក្ាំណត់។ សព្មាប់សូចនាក្ គ្ន្ះឹ ៗ អងគភារាក្់រន
័ ធ គ្ួ រ ៀបចាំអាទ្ិភាវូបនីយក្មមកា ងា រដើមបីធានាអាំរព្ី បសិទ្ភា
ធ រកា ងា ។

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី ២៣.៣. កក្េមអទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍នង
ិ កា ដ្ស់បូត រ័តមា
៌ នជាមួយសាធា ណ ន បានចូេ ួមរ ៀបចាំ
សក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គនាយក្ោានរោេនរោបាយរសដាក្ិចច

និងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

អគ្គនាយោាន តនាោ

ជាតិ អគ្គនាយក្ោានព្ទ្ររសមបតតិ ដា និង ចាំណូេ មិនកមនសា ររើរនធ អគ្គនាយក្ោានហិ ញ្ញវតថុ ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ និង
អគ្គនាយក្ោានថវធកា។ សូចនាក្ គ្ន្ឺះក្ែុងចរងាកមសក្មមភាររនះគ្ឺ (ទ្ី១)ទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍នង
ិ កា ដ្ស់បតូ រ័ត៌មានជាមួយ
សាធា ណៈ នព្តូវបានកក្េមអ (ទ្ី២)តារាងសរងេបទ្ិនែនយ
័ ថវធកា (Budget in Brief)ព្តូវបានរ ៀបចាំបនាាប់រីថ វធកាជាតិព្តូវ
បានអនុមត
័ សព្មាប់ សាថប័ននិតិបញ្ញតត និងសាធា ណៈ ន (ទ្ី៣)តារាងហិ ញ្ញវតថុ និងចាំណាយសាធា ណៈ(TOFE) និង
ព្រឹតតិបព្តសថ ត
ិ ិ ព្តូវបានរ ៀបចាំព្បចាាំកខ្ និងបរងាាះរៅក្ែុងរគ្ហទ្ាំរ័ ក្ែង
ុ យៈររេ ៣កខ្ បនាាប់រីកា រ ៀបចាំ បាយកា ណ៏នត
ុ
ក្ាំណត់ (ទ្ី៤) បាយកាណ៏ព្តតតរិនត
ិ រកា អនុវតតថ វធកាព្បចាាំឆ្មាសព្តូវបានរ ៀបចាំនិងនសរវនាយក្ែង
ុ រគ្ហ ទ្ាំរ័ ក្ែង
ុ យៈររេ
៣កខ្ បនាាប់រី បាយកា ណ៍ រនះព្តូវបានរ ៀបចាំ ួចរាេ់ (ឆ្ែាំ២០១៧) និង (ទ្ី៥) បាយកា ណ៏កា អនុវតតថ វធកាព្បចាាំឆ្ែាំព្តូវ
បានរ ៀបចាំ និងបរងាាះក្ែង
ុ រគ្ហទ្ាំរ័

ក្ែុង យៈររេ១២កខ្ បនាាប់រីបញ្ច បឆ្
់ ែ ាំនីមួយៗ។ ជាក្់កសត ង អគ្គនាយក្ោានរោេ

នរោបាយរសដាក្ិចច និងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈបានរ ៀបចាំ បាយកា ណ័ននា
ិ ែ ក្ រសដាក្ិចចព្បចាាំកខ្ (SET) បានរ ៀបចាំ ច
ួ រាេ់
រៅព្តឹមសបាតហ៍ទ្ី៤ននកខ្បនាាប់ជាមួយនឹងរសចក្តីសរងេបនន បាយកា ណ៍ជារី ភាសា កខ្ម -អង់រគ្្ស (ព្បចាាំកខ្ មិថុនា ក្ក្កោ
និង សីហា ឆ្ែាំ២០១៦) និងព្រឹតតិប័ព្តសថ ត
ិ ិរសដាក្ិចច និងហិ ញ្ញវតថុ (BEF)ព្បចាាំព្តីមាស ព្តូវបានរ ៀបចាំ ួចរាេ់ជាមួយនឹងរសច
ក្តីសរងេបននព្រឹតតិប័ព្តជារី ភាសា (កខ្ម -អង់រគ្្ស) និងបានោក្់ឲ្ររព្បើព្បាស់ននាក្ង
ែុ អគ្គនាយក្ោាន និងអងគភារាក្់រន
័ ធ (ព្តី
មាសទ្ី៤ ឆ្ែាំ២០១៥, ព្តីមាសទ្ី១,២ ឆ្ែាំ២០១៦) ដូចរនះចរងាកមសក្មមភាររនះសរព្មចបានព្តឹមកត ១០០%កតប៉ាុរណាណះ។
រទះជាោ៉ាងណា ចរងាកមសក្មមភាររនះ សថ ត
ិ រៅក្ែង
ុ ក្ព្មិតេអព្បរសើ (រេើស៩០%) ក្៏រោយប៉ាកុ នតអគ្គនាយក្ោានថ វធកា
សូមរធវកា
ើ រាយកា ណ៍សក្មមភារឱ្រសុជា
ី មួយសូចនាកា ក្ែង
ុ ព្តីមាស ជាក្់កសត ងសក្មមភារកា រ ៀបចាំ និងរធវប
ើ ចចប
ុ បនែក្មម

រគ្

ហទ្ាំរ័ ននអគ្គនាយក្ោានថវធកា ប៉ាុកនតរធវកា
ើ ព្តតតរិនិតរ និងសមាអត Virus រគ្ហទ្ាំរ័ បស់អគ្គនាយក្ោានថវធកា ជាព្បចាាំកដេ
វាជាសក្មមភារកដេព្តូវរធវើមន
ិ ចាាំបាច់ជាសក្មមភារកដេព្តូវរាយកា ណ៍រនាះរទ្។
ឹ សក្មមភារកា ងា កដេាក្់រន
ឹ
ដូចរនះ អងគភារាក្់រន
័ ធ ព្តូវរព្ងង
័ ធនឹងរ័តមា
៌ នជាមួយសាធា ណ នតាម យៈកា រព្ងង
បាយកា ណ៍ និងកា នសរវនាយតាម យៈរគ្ហទ្ាំរ័ និងព្បរ័នធនានាឱ្រមានព្បសិទ្ភា
ធ រខ្ពស់។

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី ២៣.៤. ោក្់ឱ្រអនុវតតយនតកា រដើមបីបញ្ច បកា
់ ចុះបញ្ា សា
ី ររើភណ
័ ឌ ព្ទ្ររសមបតតិ ដា និងរធវប
ើ ចចុបបនែភារជា
ព្បចាាំ បានចូេ ួមរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គរេខាធិកា ោាន ក្.ស.ហ.វ អគ្គនាយោាន តនាោ ជាតិ អគ្គ
នាយក្ោានព្ទ្ររសមបតតិ ដា និង ចាំណូេ មិនកមនសា ររើរនធ និង FMWG។ សូចនាក្ គ្ន្ះឺ ក្ែង
ុ ចរងាកមសក្មមភាររនះគ្ឺ នីតិ
វធធីនង
ិ យនតកា ចុះបញ្ា សា
ី
ររើភ័ណឌព្តូវបានអនុវតតនង
ិ ព្តូវរធវប
ើ ចចុបបនែភារជាព្បចាាំចាំកណក្ផ្អគ្គនាយក្ោានព្ទ្ររសមបតតិ ដា
និង ចាំណូេ មិនកមនសា ររើរនធ បាន រ ៀបចាំអនុព្ក្ឹតរសត រ
ី កា
ី ព្ោប់ព្គ្ងបញ្ា សា
ី
ររើភណឌព្ទ្ររសមបតតិ ដារធវើកា ព្ប ុាំរភា
ិ ក្ា
។ ក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣រនះ រុមា
ាំ នសូចនាក្ ណាមួយសរព្មចរែើយ ជាក្់កសត ង អគ្គនាយក្ោានព្ទ្ររសមបតតិ ដា និង ចាំណូេ មិន

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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ុ ធា ណៈ

កមនសា ររើរនធបានរធវើកា ព្ប ុាំរភា
ិ ក្ារិរព្ោះរោបេ់ជាេក្េណៈអនត ព្ក្សួង-សាថប័ន

ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ និងនីតិ

បុគ្គេសាធា ណៈ កាេរីនថាទ្២
ី ២ កខ្មិថុនា ឆ្ែាំ២០១៦ រហើយបានរធវក្
ើ ាំណត់រហតុ ន
ូ ព្ក្ុមព្បឹក្ានីតក្
ិ មមននព្ក្សួងរសដាក្ិចច
ធ រទ្ៀត អគ្គរេខាធិកា ោាន ក្.ស.ហ.វ មិនបានប
និងហិ ញ្ញវតថុ រដើមបីរន
ិ ត
ិ រ និងកក្សព្មតេតាមសាម តីននអងគព្ប ុាំ។ មា៉ា ង វញ
ណុត ះបណា
ត េម្នតីរព្បើព្បាស់ព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ងទ្ិនែន័យចាំនន
ួ ១៥នាក្់ (០%), មិនបានសាក្េបងបញ្ចូ េទ្ិនែនយ
័ បញ្ា សា
ី
ររើ
ភណឌ (០%), រុាំបានរ ៀបចាំយនតកា ព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទ្ររសមបតតិ ដាព្តូវបាននសរវនាយ និងកណនាាំោក្់ឱ្រអនុវតត (០%), រុាំទន់បាន
នតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់ព្តូវបាននតេ់ ន
ូ តាមកននកា (៨០%), រុាំទន់បានរ ៀបចាំ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសត ីរកា
ី នតេ់មតិព្បឹក្ា
ចាប់ព្បចាាំព្តីមាស និងឆ្ែាំព្តូវបានរ ៀបចាំនង
ិ រោ រ ន
ូ ថាែក្់ដឹក្នាាំ (០%)។ ចាំកណក្ផ្ FMWG រុាំទន់បានរ ៀបចាំនត
ី ិ វធធីអនុ
វតតកា ងា សព្មាប់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងបញ្ា សា
ី
ររើភណឌព្ទ្ររសមបតតិ ដា ព្តូវបានសិក្ានិងក្ាំណត់ជាតព្មូវកា ួចរាេ់សព្មាប់ព្បរ័នធ
FMIS ដាំណាក្់កាេទ្ី២ មុខ្ងា Asset Management។ ដូចរនះចរងាកមសក្មមភាររនះសរព្មចបាន ២៥.៧១ %។
រទះជាោ៉ាងណា ចរងាកមសក្មមភាររនះ សថ ត
ិ រៅក្ែង
ុ ក្ព្មិតរខ្ាយ (រព្កាម៨០%) កដេអងគភារាក្់រន
័ ធក្ងវះររេរវលា
និងឆ្នាៈក្ែង
ុ កា ងា កក្ទ្ព្មង់ហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

ជារិរសសអគ្គរេខាធិកា ោាន ក្.ស.ហ.វ រុាំបានអនុវតតកា ងា តាម

កននកា សក្មមភារកដេបានោក្់រចញ និងមានកា រសែ ើដក្រចញនូវសក្មមភារជារព្ចើនកដេទមទ កា រិនត
ិ ររេើកា រ ៀបចាំ
ព្ក្ុមកា ងា កក្ទ្ព្មង់ក្ព្មិតអគ្គរេខាធិកា ោាន

ក្.ស.ហ.វ

រែើង វធញរដើមបីធានានិ នត ភារកា ងា កក្ទ្ព្មង់តាមកននកា

សក្មមភារ ួមដាំណាក្់ទ្ី៣។
ឹ ការអនុវរតឧបករណ៍ និងយនត ការសដ្ើមបីបសងកើនការទ្ទ្ួេខុសត្រូវ និង រណសនយយភាព
សោេបាំណងទ្ី២៤៖ “ពត្ងង
(ត្បព័នធត្រួរពិនិរយ)”
សព្មាប់រោេបាំណងរនះ មានសូចនាក្ សមិទ្ក្
ធ មមគ្ន្ះឹ គ្ឺឧបក្ ណ៏ និងយនតកា ព្តូវបានោក្់ឱ្រអនុវតតរដើមបីបរងកន
ើ
កា ទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវនិងគ្ណរនយរភារ ជាេទ្ធនេសរព្មចបាន ៥៥% កដេមានចរងាកមសក្មមភារចាំនន
ួ ៤គ្ឺ ២៤.១.
បរងកើតឱ្រមានទ្ណឌក្មម ដាបាេសមព្សប ចាំរាះក្ាំហុសឆ្គង ឬកា ព្គ្ប់ព្គ្ងធនធាន សាធា ណៈមិនសមព្សប និងោមនព្បសិទ្ ធ
ភារ ។ ទ្ណឌក្មមរនះព្តូវកចងរៅក្ែង
ុ េិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយុតត និង រធវកា
ើ នសរវនាយ និងកណនាាំឱ្របានទ្ូេាំទ្លា
ូ យ សរព្មច
បាន៣0% ២៤.២. រធវើបចចប
ធ ណា
ាំ
ច និងភារទ្ន់ភ្ន់ជាបនតបនាាប់ ន
ូ អងគភារថវធកា សរព្មចបាន ៩០%
ុ បនែភារនិងនតេ់សិទ្ិអ
ធ រេើកា អនុវតតសិទ្ិអ
ី
២៤.៣. ព្តតតរិនិតររែើង វញ
ធ ាំណាចនិងភារទ្ន់ភ្នក់ ដេបាននតេ់ ន
ូ រដើមបីរធវើជាមូេោានក្ែុងកា រព្ងក្
កា នតេ់ សិទ្អ
ិ ធ ាំណាច និងភារទ្ន់ភ្ន់ សរព្មចបាន ០% និង២៤.៤. រ ៀបចាំនង
ិ ោក្់ឲ្រអនុវតតទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារ
អនុវតតថ វធកាព្បចាាំព្តីមាស ឆ្មាសនិងព្បចាាំឆ្ែាំ សរព្មចបាន ១០០%។

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

អងគភារនន ក្សហវ កដេបានរ ៀបចាំ និងោក្់រចញសព្មាប់អនុវតតរដើមបីោាំព្ទ្រោេបាំណងរនះ ៖
កនែក្ទ្ី២

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី១

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី២

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣

រោេបាំណងទ្ី២៤

៧០ %

៧៧ %

៥៦ %

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី២៤.១.

១០០ %

៤០ %

៣០ %

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី២៤.២.

០%

១០០ %

៩០ %

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី២៤.៣.

០%

០%

០%

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី២៤.៤.

១០០ %

៧៦ %

១០០ %

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី២៤.១. “បរងកត
ើ ឱ្រមានទ្ណឌក្មម ដាបាេសមព្សប ចាំរាះក្ាំហស
ុ ឆ្គង ឬកា ព្គ្ប់ព្គ្ងធនធាន សាធា ណៈមិន
សមព្សប និងោមនព្បសិទ្ភា
ធ រ ។ ទ្ណឌក្មមរនះព្តូវកចងរៅក្ែង
ុ េិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយត
ុ ត និង រធវកា
ើ នសរវនាយ និងកណនាាំឱ្របាន
ទ្ូេទ្
ាំ លា
ូ យ” បានចូេ ួមរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គនាយោាននាយក្ោាន តនាោ ជាតិ អគ្គរេខាធិកា ោាន ក្.
ស.ហ.វ និងអោគធិកា ោាន។

សូចនាក្ គ្ន្ះឺ ក្ែង
ុ ចរងាកមសក្មមភាររនះគ្ឺ ទ្ណឌក្មម ដាបាេសមព្សបចាំរាះក្ាំហុសឆ្គងព្តូវ

បានក្ាំណត់រៅក្ែុងេិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយុត។
ត ជាក្់កសត ង រុមា
ាំ នសក្មមភារកដេសរព្មចបានរនាះរែើយរោយ អគ្គនាយោាន
នាយក្ោាន តនាោ ជាតិ

មិនទន់រ ៀបចាំបានររញរេញនូវរោេកា ណ៍កណនាាំាក្់រន
័ ធនង
ឹ កា ព្គ្ប់ព្គ្ងអវតតមានម្នតរា
ី

កា ននអគ្គនាយក្ោាន តនាោ ជាតិ ព្តូវបានោក្់ឱ្រអនុវតត (៩០%)។ អគ្គរេខាធិកា ោាន ក្. ស. ហ.វ រុទ
ាំ ន់រ ៀបចាំរសចក្តី
ធ នកា ួមនន កា ោក្់ទ្ណឌក្មម ដាបាេក្ែុង វធស័យ ហិ ញ្ញវតថសា
ព្ាងបឋមេិខ្ិតបទ្ោានគ្តិយត
ុ ា
ត ក្់រន
័ ធនឹង វធា
ុ ធា ណៈព្តូវ
បានរ ៀបចាំ និង រោ រ ន
ូ ថាាក្់ដឹក្នាាំ (០%) និងអោគធិកា ោានរុទ
ាំ ន់បានសិក្ារសចក្តីកណនាាំេិខ្ិតបទ្ោានគ្តិយុតទ
ត ក្់ទ្ង
ធ ័យ ដាបាេននកា ព្គ្ប់ព្គ្ងធនធានសាធា ណៈ (០%)។ ដូចរនះ ចរងាកមសក្មមភាររនះទ្ទ្ួេបានព្តឹមកត
និងទ្ណឌក្មមនិង វន
៣០% កតប៉ាុរណាណះ។ រទះជាោ៉ាងណា ចរងាកមសក្មមភាររនះ សថ ិតរៅក្ែង
ុ ក្ព្មិតរខ្ាយ (រព្កាម៨០%) អគ្គរេខាធិកា ោាន
ក្.ស.ហ.វ រមតាតនតេ់អាទ្ិភារ ូបនីយក្មមកា ងា កក្ទ្ព្មង់រែើង វធញ ក្ែង
ុ ក្ ណីរបា
ុាំ នអនុវតតកា ងា

រសែ ើសូមកក្សព្មតេម្នតី

កដេទ្ទ្ួេបានថវធកាឧបតថមភកា ងា កក្ទ្ព្មង់ និងរសែ ើសូមរព្ងឹងកា ងា ឱ្រសរព្មចបាននាព្តីមាសបនាាប់។

ធ បានចូេ ួម
ចរងាកមសក្មមភារទ្ី២៤.២. រធវប
ើ ចចុបបនែភារនិងនតេស
់ ទ្
ិ អ
ិ ធ ណា
ាំ ច និងភារទ្ន់ភន
្ ជា
់ បនតបនាាប់ ន
ូ អងគភារថវកា
រ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គនាយោានថវធកា។

សូចនាក្ គ្ន្ះឹ ក្ែុងចរងាកមសក្មមភាររនះគ្ឺ (សិទ្ិអ
ធ ាំណាចនិងកា

ទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវ បស់អងគភារថវធកាព្តូវបានរព្ងឹងនិងកក្េមអ។ ក្ែង
ុ រនាះអគ្គនាយក្ោានថវធកា បានសរព្មចសក្មមភាររោយ
រិនិតរនិងរ ៀបចាំសាំរណើបរងកើត អងកភារថវធកាសព្មាប់អនុវតតឆ្ែាំ ២០១៦

បស់ព្ក្សួង-សាថប័ន និងបានកក្េមអកា រ ៀបចាំ

ី បកនថមនូវកា ោក្់ឱ្រអនុវតតអងគភារ ថវធកាថមីរៅឆ្ែាំ ២០១៦
បរងកើត អងគភារថវធកាសព្មាប់បនតអនុវតតឆ្ែាំ២០១៦ ក្៏ដូចជារព្ងក្
បស់ព្ក្សួង-សាថប័ន, បានរិនត
ិ រ និងកក្សព្មតេបកនថមកា

រសែ ើសុាំបរងកើតអងគភារថវធកា បស់ព្ក្សួង-សាថប័នកដេបាននិង

ក្ាំរង
ុ អនុវតតថ វធកាក្មម វធធី និងបានរិនត
ិ រ និងកក្សព្មតេកា រសែ ើសុាំបរងកើតអងគភារថវធកា បស់ព្ក្សួងមួយចាំនន
ួ ននវធស័យ ដាបា

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

37

អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

េទ្ូរៅសព្មាប់រព្តៀមអនុវតតឆ្ែាំ២០១៧បានរិនិតរនិង កក្សព្មតេកា រសែ ើសុាំបរងកត
ើ អងគភារថវធកា បស់ព្ក្សួងមួយចាំនន
ួ នន
រសដាក្ិចច សព្មាប់រព្តៀមអនុវតតឆ្ែាំ២០១៧។ រទះបីជាោ៉ាងរនះក្តី អគ្គនាយក្ោានថវធកាមិនបានសរព្មចសក្មមភាររសចក្តី
ព្ាងព្បកាសសត រ
ី ីសិទ្ិអ
ធ ាំណាច

កា ទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវ

និងនីតិ វធធី

ននកា អនុវតតថ វធកាក្មម វធធី បស់អងគភារថវធកានិងោក្់ ន
ូ

ឹ នាាំ ក្សហវ រិ
រិភាក្ាក្ែង
ុ ក្ព្មិតអនត អគ្គនាយក្ោាននិង រសចក្តីព្ាងចុងរព្កាយព្តូវបានបញ្ច ប់ សព្មាប់ោក្់ ន
ូ ថាែក្់ដក្
និតរ និងចុះហតថរេខា(៨០%) ។ ដូចរនះ ចរងាកមសក្មមភាររនះទ្ទ្ួេបានព្តឹមកត ៩០% កតប៉ាុរណាណះ។

ធ
ចរងាកមសក្មមភារទ្ី២៤.៣. “ព្តតតរិនត
ិ ររែើង វញ
រេើកា អនុវតតសទ្
ិ អ
ិ ធ ណា
ាំ ចនិងភារទ្ន់ភន
្ ក់ ដេបាននតេ់ ន
ូ រដើមបីរធវជា
ើ
ី កា នតេ់ សិទ្អ
មូេោានក្ែង
ុ កា រព្ងក្
ិ ធ ណា
ាំ ច និងភារទ្ន់ភន
្ ”់ បានចូេ ម
ួ រ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយ អគ្គនាយក្ោានថវធកា។ សូចនាក្ គ្ន្ះឺ ក្ែុងចរងាកមសក្មមភាររនះគ្ឺ បាយកា ណ៍នង
ិ អនុសាសន៍ព្តូវបានរ ៀបចាំ។ និងអោគធិកា ោានរុាំ
បានសិក្ារេើដាំរណើ កា អនុវតតអនុរលាមតាមកនន កា BSPនិងកា ព្គ្ប់ ព្គ្ងថវធកាក្មម វធធី (PB) (០%) ក្ែង
ុ រនាះ ដូចរនះ
ចរងាកមសក្មមភាររនះសរព្មចបានព្តឹមកត ០%កតប៉ាុរណាណះ។ រទះជាោ៉ាងណា ចរងាកមសក្មមភាររនះ សថ ត
ិ រៅក្ែង
ុ ក្ព្មិត
រខ្ាយ (រព្កាម៨០%) កដេបងាាញអាំរីបញ្ហាព្បឈមចមបងៗមួយចាំនន
ួ ដូចជា៖ អោគធិកា ោានរុបា
ាំ នអនុវតតកា ងា តាមកា
ក្ាំណត់រនាះរែើយ។

ធ ព្បចាាំព្តីមាស ឆ្មាសនិងព្បចាាំឆ្ែាំ
ចរងាកមសក្មមភារទ្ី២៤.៤. “រ ៀបចាំនង
ិ ោក្់ឲ្រអនុវតតទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារអនុវតតថវកា
ធ េទ្ធនេសរព្មចបាននិង ព្រមទាំងវធា
ធ នកា រោះព្សាយ រីព្ក្សួងសាថប័ន រៅ ព្ក្សូងរសដាក្ច
(រោយ រំ េចរី កា រ ៀបចាំថវកា
ិ ច
និងហិ ញ្ញវតថុ និងរៅននាក្ង
ែុ ព្ក្សួងនីមយ
ួ ៗ)” បានចូេ ួមរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយ អគ្គនាយក្ោានថវធកា។ សូចនា
ក្ គ្ន្ះឺ ក្ែង
ុ ចរងាកមសក្មមភាររនះគ្ឺ

ទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារថវធកាព្បចាាំព្តីមាសនិង/ឬឆ្មាសនិងព្បចាាំឆ្ែាំព្តូវបាន

រ ៀបចាំនង
ិ ោក្់ឱ្រអនុវតត។ អគ្គនាយក្ោានថវធកា បានសរព្មចទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារអនុវតតថ វធកា ( បាយកា ណ៍
ហិ ញ្ញវតថុ) ព្បចាាំព្តីមាស ព្តូវបានកក្េមអ, ទ្ព្មង់សាំរណើថ វធកា ក្មម វធធីព្បចាាំព្តីមាស ព្តូវបានកក្េមអ, ទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍នន
កា រធវន
ើ យ
ិ ត
័ ក្មម ព្តូវបានកក្េមអ, ទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារថវធកា ព្បចាាំព្តីមាស និង/ ឬ ឆ្មាស និងព្បចាាំ ឆ្ែាំ (ក្មម វធធី
និង

មិនកមនក្មម វធធី)

រៅថាែក្់ ដាបាេក្ណា
ត េព្តូវបានរ ៀបោក្់ឱ្រអនុវតត

ដូចរនះចរងាកមសក្មមភាររនះសរព្មចបាន

១០០%។
រយើងអាចសនែោ
ិ ា នបានថា ក្ិចចកា សាំខាន់ៗ និងចាាំបាច់មយ
ួ ចាំនន
ួ ជារិរសស សមាសធាតុចាាំបាច់អាចយក្មក្រព្បើព្បាស់
បាន សព្មាប់ធានាដេ់កា អនុវតតព្បរ័នធរ័តមា
៌ នវធទ្ាសព្មាប់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា នៈ (FMIS) បានទន់ររេរវលា
តាមកាេក្ាំណត់។ រទះជាោ៉ាងរនះក្តី កា ងា កដេគ្ួ កតបកនថមកា យក្ចិតតទ្ុក្ោក្់ខ្ពស់រនាះ គ្ឺភារចាស់លាស់ននកា បិទ្
បញ្ច ប់គ្រព្មាង FMIS ដាំណាក្់កាេទ្ី១ កតមតង ទ្នាឹមនឹងកា ោក្់ឱ្រអនុវតតឧបក្ ណ៍ និងយនតកា រដើមបីបរងកន
ើ កា ទ្ទ្ួេខ្ុស
ព្តូវ និងគ្ណរនយរភារ ជារិរសស ចាំរាះព្ក្សួងសាថប័ន កដេបានអនុវតតថ វធកាក្មម វធធីររញរេញ និងព្ក្សួងសាថប័នកដេ
នឹងអនុវតតថ វធកាក្មម វធធី រុាំទន់ព្តូវបានរ ៀបចាំជាសក្មមភារឱ្របានជាក្់លាក្់។ កនែក្រនះ រៅកតធានាបាន ប៉ាុកនតអាចនឹង ួប
ព្បទ្ះក្ិចចព្បឈមនាររេខាងមុខ្ ព្បសិនកា បញ្ច បកា
់ ងា FMIS ដាំណាក្់កាេទ្ី១ មិនទន់ររេរវលា និងក្ងវះកា ចូេ ួម
រ ៀបចាំ និងឆ្នាៈសព្មាប់កននកា ដាំណាក្់កាេទ្ី២។

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

ក្ែកទ្ី៣៖ ការ្ាភាាប់ថ វិកាសៅនឹងសោេនសោបាយ
ព្គ្ប់ព្ក្សួង-សាថប័ន និង អងគភារ រព្កាមឱ្វាទ្ព្ក្សួងរសដាក្ិចចនង
ិ ហិ ញ្ញវតថុ ចូេ ួមក្ែុងកា ោាំព្ទ្ដេ់កា អនុវតតក្មម
វធធីកក្ទ្ព្មង់ព្បក្បរោយរជាគ្ ័យ និងចី ភារ កដេព្តូវរ ៀបចាំោក្់រចញនូវកននកា សក្មមភារក្ែង
ុ កនែក្ទ្ី៣ ននចក្េុ វធស័យ
និងយុទ្សា
ធ ្សត ក្មម វធធីកក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈដាំណាក្់កាេទ្ី៣។
ក្ែុងកនែក្ទ្ី៣ រនះ មានរោេរៅចមបង៦ គ្ឺ (១) កា រព្ងឹង និងរព្ងីក្កា អនុវតតថវធកាក្មម វធធី, (២) កា រ ៀបចាំថវធកា
ឱ្រមានេក្េណៈព្គ្ប់ព្ ុងរព្ជាយ និងរធវើសមាហ ណក្មមថវធកា, (៣) កា រ ៀបចាំនិងោក្់ឱ្រអនុវតតព្បរ័នធបនាាត់គ្ណរនយរភារ
( វាងនីតិបញ្ញតន
តិ ង
ិ នីតព្ិ បតិបតតិ,

ឹ កា រ ៀបចាំ
វាងក្សហវនិងព្ក្សួង-សាថប័ន និងរៅក្ែុងព្ក្សួង-សាថប័ន), (៤) កា រព្ងង

រោេនរោបាយ និងកា រធវើកននកា ហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ (កា រ ៀបចាំរោេនរោបាយនិងកននកា ចាំណូេនិងចាំណាយ យៈ
ឹ កា អនុវតតរោេនរោបាយវធម ឈកា ហិ ញ្ញវតថុ។
ររេមធរម), (៥) កា រ ៀបចាំព្បរ័នធព្តតតរិនត
ិ រ និង (៦) កា រព្ងង
ក្ែុងកា សរព្មចបាននូវរោេរៅខាងរេើ គ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ
បានោក្់រចញនូវសូចនាក្ គ្ន្ះឹ និងសូចនាក្ ព្បចាាំឆ្ែាំក្ព្មិតរោេបាំណង និងចរងាកមសក្មមភារ កដេ យ
ួ ដេ់អងគភារាក្់
រ័នធរ ៀបចាំ និងោក្់រចញនូវកននកា សក្មមភារ បស់អងគភារសាមីឱ្រចាំរោេរៅ
ក្ែកទ្ី៣

ច្ាំនួន

រោេបាំណង

៦

ចរងាកមសក្មមភារ

២៣

អងគភាររព្កាមឱ្វាទ្ ក្សហវ.

៨

តាម យៈកា វាយតនម្េ់ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារព្តីមាសទ្ី៣ រនះ កនែក្ទ្ី៣ សរព្មចបាន ៨៦% និងមានេទ្ធនេ
ដូចខាងរព្កាម៖
ឹ និងរព្ងក្
ី កា អនុវតតថវកា
ធ ក្មម វធ
ធ ”ី
រោេបាំណងទ្ី៣១ ៖ “កា រព្ងង
កា អនុវតតថ វធកាក្មម វធធីជាឧបក្ ណ៍ ាំ ញ
ុ ឱ្រមានកា នា ភាាប់ថ វធការៅនឹងរោេនរោបាយ

បរព្មើឱ្រយុទ្សា
ធ ្សត

ឹ និងរព្ងក្
ី ថវធកាក្មម វធធី ព្តូវយក្ចិតតទ្ុក្ខ្ពស់ និងព្តូវមានកននកា
ចតុរកាណ និងកននកា យុទ្សា
ធ ្សត អភិវឌ្ឍជាតិ។ កា រព្ងង
ចាស់លាស់រដើមបីឱ្រកា អនុវតតថ វធកាក្មម វធធីអាចសរព្មចរៅបានររញរេញ។
អងគភារននព្ក្សួងរសដាក្ិចន
ច ង
ិ ហិ ញ្ញវតថុ កដេបានរ ៀបចាំ និងោក្់រចញសព្មាប់អនុវតតរដើមបីោាំព្ទ្រោេបាំណងរនះ ៖
កនែក្ទ្ី១

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី១

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី២

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣

រោេបាំណងទ្ី៣១

៩៣%

១០០%

៩៧%

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៣១.១

៨៣%

១០០%

៩៣%

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៣១.២

១០០%

១០០%

១០០%

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៣១.៣

១០០%

១០០%

១០០%

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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ធ និងកា កក្េមអកា អនុវតតថវកា
ធ ក្មម វធ
ធ ”ី បានចូេ ួមរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុ
ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៣១.១. “កា រិនត
ិ ររែើង វញ
វតតរោយអគ្គនាយក្ោានថវធកា អគ្គនាយក្ោាន តនាោ ជាតិ និងអោគធិកា ោាន។ ជាេទ្ធនេ ចរងាកមរនះសរព្មចបាន
៩៣% រោយបានចូេ ម
ួ ចាំកណក្រីសូចនាក្ គ្ន្ះឹ មួយចាំនន
ួ ដូចជា ព្ក្ុមកា ងា trouble shooting បស់អគ្គនាយក្ោាន
ថវធកា បានរិនត
ិ រនិងរោះព្សាយបញ្ហាននកា អនុវតតថ វធកាក្មម វធធីជាមួយព្ក្សួងសាថប័ន, ផ្ក្សា គ្តិយត
ុ ា
ត ក្់រន
័ ធកា អនុវតត
ធ និងរសចក្តីព្ាងព្បកាសសត ីរី
ថ វធកាក្មម វធធី(រសចក្តីព្ាងព្បកាសសត ីសិទ្ិអ
ធ ាំណាចកា ទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវ និងនីតិ វធធអ
ី នុវតតថ វកា

ា

ធ រេើកា អនុវតតចាត់ វធធានកា កក្ក្មអរៅតាមប
រទ្យរបុរ ព្បទន) ព្តូវបានកក្េមអ, និងអោគ ធិកា ោានបានព្តតតរិនត
ិ ររែើង វញ
ណា
ត អងគភារថវធកាចាំនន
ួ ៥១អងគភាររៅមនាី

នា
ាំ ញរា ធានីរខ្តត។ ទ្នាឹមនឹងរនះ សូចនាក្ មួយកដេមិនទន់សរព្មចបាន

ធ ក្មម វធធី បស់ព្ក្សួងកដេអនុវតត
តាមរោេរៅ គ្ឺ មិនទន់បញ្ច ប់កា រ ៀបចាំផ្ក្សា វាយតនម្អាំរីកា រ ៀបចាំ និងអនុវតតថ វកា
ថវធកាក្មម វធធី។ ចរងាកមសក្មមភាររនះ សថ ិតរៅក្ែង
ុ ក្ព្មិតមធរម (៩៣%) ប៉ាុកនតអគ្គនាយក្ោានាក្់រន
័ ធ គ្ួ កតយក្ចិតទ្
ត ុក្ោក្់
រេើសក្មមភារកដេ ួមចាំកណក្ខា្ាំងដេ់សូចនាក្ ននចរងាកមសក្មមភារ (កា វាយតនម្រេើកា រ ៀបចាំនង
ិ អនុវតតថ វធកាក្មម វធធី)
ជាជាងកា ព្បឹងកព្បងរធវើសក្មមភារកដេមិនសូវ ួមចាំកណក្ខា្ាំង។

ី ថវកា
ធ ក្មម វធ
ធ ”ី បានចូេ ម
ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៣១.២. “កា រ ៀបចាំយទ្
ុ សា
ធ ្សត រដើមបីរព្ងក្
ួ រ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយ
អគ្គនាយក្ោានថវធកា។ ជាេទ្ធនេ ចរងាកមសក្មមភាររនះ សរព្មចបាន ១០០% រោយសា កា រ ៀបចាំ និងអនុវតតយុទ្សា
ធ ្សត
ី ថវធកាក្មម វធធី តាម យៈបញ្ចូ េព្ក្សួងសាថប័នចាំនន
រព្ងក្
ួ ១១ ឱ្រអនុវតតថ វធកាក្មម វធធីសព្មាប់ឆ្ែាំ២០១៧។ ស ុបជា ួម ចរងាកម
សក្មមភាររនះ សថ ិតរៅក្ែុងក្ព្មិតេអ (១០០%) ប៉ាុកនតក្៏រៅមានបញ្ហាព្បឈមចមបងគ្ឺ សូចនាក្ កដេបានរ ៀបចាំអនុវតតចាំនន
ួ
ី ថវធកាក្មម វធធី ព្តូវបានរ ៀបចាំនង
៣ ក្ែង
ុ ព្តីមាសរនះ ១.យុទ្សា
ធ ្សត រដើមបីរព្ងក្
ិ ោក្់ឱ្រអនុវតត ២.ព្ក្សួងកដេព្តូវបានរ ៀបចាំ
បញ្ចូ េោក្់ឲ្រអនុវតតថ វធកាក្មម វធធី និង ៣.ព្ក្សួង សាថប័នព្តូវបានរ ៀបចាំបញ្ចូ េោក្់ឱ្រអនុវតតថ វធកាក្មម វធធីររញរេញសាក្
េបងឆ្ែាំ ២០១៦-២០១៨(ឆ្ែាំ២០១៦=១៥ ឆ្ែាំ២០១៧=១១ ឆ្ែាំ២០១៨=៣) មានវឌ្ឍនភារកតមួយប៉ាុរណាណះគ្ឺ ព្ក្សួងសាថប័
ន ចាំនន
ួ ១១ ព្តូវបានោក្់ឱ្រអនុវតតថ វធកាក្មម វធធ។
ី

ឹ និងរព្ងក្
ី កា អនុ
ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៣១.៣. “កា អនុវតតកននកា បណុត ះបណា
ត េនិងកា ក្សាងសមតថភារសព្មាប់កា រព្ងង
ធ តាមក្មម វធ
ធ ”ី
វតតថវកា

បានចូេ ួមរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គនាយក្ោានថវធកា។

ជាេទ្ធនេសរព្មចបាន

១០០% រោយសា បានចូេ ម
ួ ចាំកណក្រីសូចនាក្ គ្ន្ះឹ មួយប៉ាុរណាណះគ្ឺ៖ វគ្គបណតុះបណា
ត េ និងសិកាេសាលាក្ែង
ុ នាយក្
ធ
ោានរព្កាមអគ្គនាយក្ោានថវកា
ព្តូវបានសព្មបសព្មតេឲ្រ េួន។ស ុបមក្ ចរងាកមសក្មមភាររនះ សថ ិតរៅក្ែុងក្ព្មិតេអ
(១០០%) ប៉ាុកនតសក្មមភារកដេបានរ ៀបចាំអនុវតតក្ែុងព្តីមាសរនះ មិនមានអវគ្
ី ួ គ្ត់សមាគេ់ កដេអាច ួមចាំកណក្ដេ់សូចនា
ក្ ននចរងាកមសក្មមភាររនះរែើង

និងអងគភារាក្់រន
័ ធមន
ិ បានរ ៀបចាំកននកា បណុត ះបណា
ត េឱ្រមានេក្េណៈជាព្បរ័នធរៅ

រែើយ។ រោយសា កតក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣ រនះ អគ្គនាយក្ោានថវធកា មមាញឹក្ក្ែុងកា រ ៀបចាំថ វធកាព្បចាាំឆ្ែាំ បស់ព្គ្ប់ព្ក្សួង-សាថ
ប័ន រនាះកា បណតុះបណា
ត េ មិនព្តូវបានរ ៀបចាំអនុវតតក្ង
ែុ ព្តីមាសរនះរែើយ។

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

40

អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

ដូចរនះ អងគភារាក្់រន
័ ធ គ្ួ រ ៀបចាំព្តតតរិនត
ិ ររេើកននកា សក្មមភារកដេបានោក្់រចញជារិរសសសូចនាក្ កដេ
បានក្ាំនត់។ សព្មាប់សូចនាក្ គ្ន្ះឹ ៗ ននសក្មមភារកដេបានោក្់រចញ ហាក្់រទ
ុាំ ន់ឆ្្ុះបញ្ហាង
ាំ រីកា សរព្មចឱ្របាននូវសូច
នាក្ ចរងាកមសក្មមភាររៅរែើយ ជារហតុរតាងឱ្រមានកា យក្ចិតតទ្ុក្ោក្់ខ្ពស់រេើកា កក្សព្មតេកននកា រីអងគភារាក្់រន
័ ធ
សព្មាប់អនុវតតបនតរៅឆ្ែាំ២០១៧ ។
ធ ឱ្រមានេក្េណៈព្គ្ប់ព្ ង
ធ ”
ុ រព្ជាយ និងរធវស
រោេបាំណងទ្ី៣២ ៖ “កា រ ៀបចាំថវកា
ើ មាហ ណក្មមថវកា
កា រ ៀបចាំថ វធកាព្គ្ប់ព្ ុងរព្ជាយ សាំរៅដេ់ថ វធការរញរេញកដេឆ្្ុះបញ្ហចង
ាំ ព្គ្ប់ព្បភរចាំណូេ និងព្គ្ប់មុខ្ស
ញ្ហញ។ កា រ ៀបចាំចាប់ថ វធកាព្បចាាំ គ្ួ កត ំរេចនូវព្បតិបតតកា
ិ ចាំណូេ និងចាំណាយទាំងអស់ រហើយកា រធវើសមាហ ណក្មមនន
ថវធកាមូេធន និងថវធកាច នត គ្ួ ព្តូវរធវើឱ្រខានកតបាន។
អងគភារននព្ក្សួងរសដាក្ិចន
ច ង
ិ ហិ ញ្ញវតថុ កដេបានរ ៀបចាំ និងោក្់រចញសព្មាប់អនុវតតរដើមបីោាំព្ទ្រោេបាំណងរនះ ៖
កនែក្ទ្ី១

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី១

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី២

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣

រោេបាំណងទ្ី៣២

១០០%

១០០%

១០០%

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៣២.១

១០០%

១០០%

១០០%

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៣២.២

មិនមានសក្មមភារ

១០០%

១០០%

ធ ច នតនង
ធ មូេធន តាម យៈព្ក្បខ្័ណឌចាំណាយ យៈ
ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៣២.១. “បនតកក្េមអកា រធវស
ើ មាហ ណក្មមថវកា
ិ ថវកា
ធ (BSP) និងថវកា
ធ ក្មម វធ
ធ ី (PB)” បានចូេ ួមរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតត
ររេមធរម (MTEF), កននកា យុទ្សា
ធ ្សត ថវកា
រោយអគ្គនាយក្ោានថវធកា អគ្គនាយក្ោាន តនាោ ជាតិ និងអោគធិកា ោាន។ ជាេទ្ធនេ ចរងាកមសក្មមភាររនះ សរព្មច
បាន ១០០% រោយសា អគ្គនាយោានថវធកា បានរ ៀបចាំបញ្ាូ េព្ក្បខ្ណឌចាំណាយវធនិរោគ្ និងចាំណាយ ួស េ
ុ កថទាំ រៅ
ក្ែុងក្ែុងព្ក្បខ្័ណឌចាំណាយ យ:ររេមធរម (MTEF) និងថវធកាព្បចាាំឆ្ែាំ (PB)។ រិតណាស់ថា ចរងាកមសក្មមភាររនះ សថ ត
ិ រៅ
ក្ែុងក្ព្មិតេអ (១០០%ររញ) ប៉ាុកនត សក្មមភារកដេបានរ ៀបចាំ ព្តូវបានបញ្ច បតា
់ ាំងរីព្តីមាសទ្ី១ រហើយសូចនាក្ ននកា
ំរេចរីកា កាត់បនថយភារព្ក្ីព្ក្និងកយនឌ្័ រៅក្ែង
ុ រោេកា ណ៏កណនាាំរ ៀបចាំ PB និង BSP រុមា
ាំ នរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្
រៅរែើយ។

ធ រៅក្ែង
ធ ព្បចាាំឆ្ែាំ រោយ ម
ធ
ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៣២.២. “កា បញ្ចូ េចាំណេ
ូ -ចាំណាយកដេរៅរព្ៅប ប
ធ ទ្ថវកា
ុ ថវកា
ួ ទាំងថវកា
នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍” បានចូេ ម
ួ រ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គនាយក្ោានថវធកា។ ជាេទ្ធនេ ចរងាកមសក្មមភាររនះ
សរព្មចបាន ១០០% រោយសា កតក្ែុងព្តីមាសទ្ី៣ រនះ រុាំមានសក្មមភារអនុវតត។ ចរងាកមសក្មមភាររនះ ព្តូវបានោាំព្ទ្
រោយសក្មមភារកតមួយប៉ាុរណាណះ រហើយសក្មមភារមួយរនះ ហាក្់រទ
ុាំ ន់ឆ្្ុះបញ្ហាង
ាំ រីសូចនាក្ ននចរងាកមសក្មមភារទាំងមូេ
រៅរែើយ។ រហតុដូចរនះ សូចនាក្ ននចរងាកមសក្មមភារទាំងមូេ នឹងមិនអាចសរព្មចបានតាមកា រព្ោងទ្ុក្រែើយ។

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

ស ុបជា ួមមក្ អងគភារាក្់រន
័ ធ គ្ួ រ ៀបចាំព្តតតរិនិតររេើកននកា សក្មមភារកដេបានោក្់រចញជារិរសសសូចនា
ក្ កដេបានក្ាំណត់រែើង វធញ។ រោេបាំណងរនះ ទមទ ឱ្រអងគភារាក្់រន
័ ធយក្ចិតតទ្ក្
ុ ោក្់ឱ្រខា្ាំងជាងមុនរដើមបីគ្ត
ិ គ្ូ
ដេ់រ ៀបចាំសក្មមភារសព្មាប់អនុវតតរៅឆ្ែាំបនាាប់ឱ្រមានសងគតភា
ិ រជាមួយសូចនាក្ ចរងាកមសក្មមភារ។
រោេបាំណងទ្ី៣៣៖ “រ ៀបចាំនង
ិ ោក្់ឱ្រអនុវតតព្បរ័នធបនាាត់គ្ណរនយរភារ ( វាងនីតប
ិ បញ្ញតតិ និងនីតព្ិ បតិបតត,ិ វាងក្សហវ
និងព្ក្សួង សាថប័ន និងរៅក្ែង
ុ ព្ក្សួង សាថប័ន”
រៅររេថវធកាក្មម វធធីព្តូវបានោក្់ឲ្រអនុវតតោ៉ាងទ្ូេាំទ្លា
ូ យ រហើយអងគភារថវធកាព្តូវបានរធវើ វធម ឈិកា អាំណាច
និងកា ទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវ ព្បរ័នធបនាាត់គ្ណរនយរភារ គ្ួ ព្តូវបានក្ាំណត់ឲ្របានចាស់លាស់ វាង
ព្បតិបតតិ វាង ក្សហវ និងព្ក្សួង-សាថប័ន និងននាក្ង
ែុ ព្ក្សួង-សាថប័ន។ ក្ែង
ុ ន័យរនះ ព្ក្សួង-

នីតិបញ្ញតតិ និងនីតិ
សាថប័នអនុវតតថ វធកាក្មម វធធី

ព្តូវកបងកចក្កា ទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវឱ្របានចាស់លាស់ព្សបតាមរោេកា ណ៍ននកា រ ៀបចាំ និងអនុវតតថ វធកាក្មម វធធី។
អងគភារននព្ក្សួងរសដាក្ិចន
ច ង
ិ ហិ ញ្ញវតថុ កដេបានរ ៀបចាំ និងោក្់រចញសព្មាប់អនុវតតរដើមបីោាំព្ទ្រោេបាំណងរនះ ៖
កនែក្ទ្ី៣

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី១

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី២

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣

រោេបាំណងទ្ី៣៣

១០០%

១០០%

១០០%

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៣៣.១.

១០០%

១០០%

មិនមានសក្មមភារអនុវតត

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៣៣.២.

មិនមានសក្មមភារអនុវតត

មិនមានសក្មមភារអនុវតត

មិនមានសក្មមភារអនុវតត

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៣៣.៣.

មិនមានសក្មមភារអនុវតត

មិនមានសក្មមភារអនុវតត

មិនមានសក្មមភារអនុវតត

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៣៣.៤.

១០០%

១០០%

មិនមានសក្មមភារអនុវតត

ចរងាកមសក្មមភារសព្មាប់៣៣.១, ៣៣.២, ៣៣.៣ និង ៣៣.៤ មិនមានសក្មមភាររព្ោងអនុវតតរោយអគ្គ
នាយក្ោានក្ែុងព្តីមាសទ្ី៣ រនះរទ្។ ោមនសក្មមភារនិងសូចនាក្ ណាមួយ ព្តូវបានរព្ោងអនុវតត រោយអគ្គនាយក្ោានាក្់
រ័នធណារែើយ ។ ដូរចែះ អគ្គនាយក្ោានាក្់រន
័ ធក្ង
ែុ រោេបាំណងរនះ ហាក្់រុាំទន់មានភារជាមាចស់ព្គ្ប់ព្ោន់ក្ែុងរ ៀបចាំ
សក្មមភារនិងសូចនាក្ បស់ខ្ត ្នរៅរែើយ

រោយសា កតភាររខ្ាយននកា រព្ោងអនុវតតសក្មមភាររោយអគ្គនាយក្ោាន

ទ្ទ្ួេបនាុក្។
ឹ កា រ ៀបចាំរោេនរោបាយ និងកា រធវកើ ននកា ហិ ញ្ញវតថសា
រោេបាំណងទ្ី៣៤៖ “រព្ងង
ុ ធា ណៈ (កា រ ៀបចាំរោេនរោ
បាយ និងកននកា ចាំណេ
ូ និងចាំណាយ យៈររេមធរម”
កា រ ៀបចាំរោេនរោបាយ និងកា រធវើកននកា ហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ គ្ឺទមទ ឱ្រមានសមតថភារវធភាគ្ ប ធបទ្ព្ក្ប
ខ្ណឌមា៉ា ព្ក្ូរសដាក្ិចច និងសមតថភារកា រ ៀបចាំព្ក្បខ្ណឌថវធកា យៈររេមធរម រដើមបីជាមូេោានសព្មាប់ព្ក្បខ្ណឌចាំណូេចាំណាយ យៈររេមធរម និងរិោនសព្មាប់តាមវធស័យ ឬ ព្ក្សួង សាថប័ន។
អងគភារននព្ក្សួងរសដាក្ិចន
ច ង
ិ ហិ ញ្ញវតថុ កដេបានរ ៀបចាំ និងោក្់រចញសព្មាប់អនុវតតរដើមបីោាំព្ទ្រោេបាំណងរនះ ៖

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

42

អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

កនែក្ទ្ី៣

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី១

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី២

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣

រោេបាំណងទ្ី៣៤

៥៨%

៥៩%

៨៥%

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៣៤.១.

១០០%

មិនមានសក្មមភារអនុវតត

៧០%

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៣៤.២.

០%

២៥%

មិនមានសក្មមភារអនុវតត

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៣៤.៣.

៩៤%

៦៣%

៨០%

ជាក្់កសត ង រោេបាំណងរនះជា ួមសរព្មចបាន ៨៥% និងមានចរងាកមសក្មមភារចាំនន
ួ ៣ អនុវតតរោយអគ្គ
នាយក្ោានរោេនរោបាយរសដាក្ិចចនង
ិ ហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ ក្ែុងរនាះ ចរងាកមសក្មមភារ ៣៤.១.រព្ងឹងសមតថភាររ ៀបចាំ
ឹ សមតថភារ
និងបរងកន
ើ ស័ក្តិសិទ្ភា
ធ រ និងព្បសិទ្ភា
ធ រននព្ក្បខ្័ណឌរោេនរោបាយមា៉ា ព្ក្ូរសដាក្ិចច ៧០%, ៣៤.២.រព្ងង
រ ៀបចាំនង
ិ បរងកន
ើ ស័ក្តិសិទ្ភា
ធ រ និងព្បសិទ្ភា
ធ រននព្ក្បខ្័ណឌចាំណូេ-ចាំណាយ យៈររេមធរម មិនមានសក្មមភារអនុវតតក្ង
ែុ
ឹ សមតថភារវធភាគ្ និងរាក្ ណ៍សាថនភាររសដាក្ច
ព្តីមាសទ្ី២ រនះរទ្ និង ៣៤.៣. រព្ងង
ិ ច និងហិ ញ្ញវតថុ ៨០%។ ចរងាកម
សក្មមភារ ៣៤.១. និង ៣៤.៣ បានចូេ ួមរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយ អគ្គនាយក្ោានរោេនរោបាយរសដាក្ិចច
និង ហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ

តបិត ចរងាកមសក្មមភារ ៣៤.២. មិនមានសក្មមភារ និងសូចនាក្ រោេរៅ ក្ែុងកា ោាំព្ទ្ និង

អនុវតតរោយអគ្គនាយក្ោានាក្់រន
័ ធ សព្មាប់ព្តីមាសទ្ី៣រនះ។ តាម យៈេទ្ធនេខាងរេើរនះ ឆ្្ុះបញ្ហចង
ាំ ឱ្ររ ញ
ើ ថាសមតថ
ភាររ ៀបចាំ វធភាគ្ និងរាក្ ណ៍សាថនភាររសដាក្ិចច និងហិ ញ្ញវតថុ ព្តូវបានបរងកន
ើ ក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣ រនះ។ េទ្ធនេកដេ
សរព្មចបានរនះ បានចូេ ម
ួ ចាំកណក្រីសូចនាក្ គ្ន្ះឹ មួយចាំនន
ួ ដូចជា៖ទ្ិនែនយ
័ សូចនាក្

ញ្ា ង
ី ាណិ ាក្មម និង បាំណេ
ុ

(Monthly/ Yearly External Indicators Data-BOP, Trade, Debt-NBC/ MEF)ព្តូវបានបញ្ចូ េក្ែង
ុ ឃ្្ ាំងនាុក្ទ្ិនែនយ
័
(MEF

Database), បាយកា ណ៍

សដ រ
ី ីកា វាយតនម្រេើនេប៉ាះាេ់កដេអាចរក្ើតមានក្ែង
ុ

ភារជានដគ្ូរសដាក្ច
ិ ចទ្ូេាំ

ទ្ូលាយតាំបន់ និងរេើកា អនុវតត វធធានរដើមក្ាំរណើត រព្កាមភារជានដគ្ូរសដាក្ិចចទ្ូេាំទ្ូលាយតាំបន់,

បាយកា ណ៍ សដ រ
ី កា
ី

រ ៀបចាំរហោា ចនាសមព័នធរ័តមា
៌ នវធទ្ា និងកា ចាត់តាាំងម្នតី សព្មាប់ព្តតតរិនិតរ និងោក្់ឱ្រដាំរណើ កា នូវនិហិតោានជាតិ
រ័តមា
៌ នាក្់រន
័ ធនង
ឹ ាណិ ាក្មម។ ប៉ាុកនត សូចនាក្ គ្ន្ឹះ មួយចាំនន
ួ រទ្ៀត ក្៏បាន ះឥទ្ធិរេអវធ ាមានដេ់េទ្ធនេខាងរេើ
និងរៅររេកដេសក្មមភារមិនព្តូវបានសរព្មចតាមរោេរៅ

ួមមាន៖វធធានកា មិនកមនរនធព្តូវបាននសរវនាយ និងព្បឹក្ា

ធ នាក្់រន
រោបេ់ ដេ់ភាគ្ីាក្់រន
័ ធ, បាយកា ណ៍ សដ រ
ី ីកា សិក្ាព្សាវព្ជាវ ក្ាំណត់ និងនដេអ
់ នុសាសន៍រេើ វធា
័ ធនឹងកា ឹង
តបិតាណិ ាក្មមបន
ាំ ុត (២ក្ ណីមដង), បាយកា ណ៏វឌ្ឍនភារសត រ
ី េ
ី ទ្ធនេននកា សាក្េបងរព្បើព្បាស់ទ្ព្មង់ FPPព្តូវបាន
រ ៀបចាំ ,វគ្គបណតុះបណា
ត េននាក្ែុងរេើកា វធភាគ្ និងរាក្ ណ៍ រសដាក្ិចចរៅតាមរខ្តតព្តូវបានរេើររេរ ៀបចាំរៅរា ធានីភែាំររ
ញ។

របើកនអក្រេើសមិទ្ ធនេជាក្់កសត ង ននក្ិចខ្
ច ត
ិ ខ្ាំព្បឹងកព្បង

បស់អគ្គនាយក្ោានរោេនរោបាយរសដាក្ច
ិ ច

និង

ហិ ញ្ញវតថសា
ុ

ធា ណៈ ក្ែង
ុ កា ចូេ ួមចាំកណក្ោាំព្ទ្ដេ់កា រព្ងឹងសមតថភាររ ៀបចាំ វធភាគ្ និងរាក្ ណ៍សាថនភាររសដាក្ិចន
ច ង
ិ ហិ ញ្ញវតថគ្
ុ ួ
បញ្ហាក្់ឱ្ររ ញ
ើ ថា មានវឌ្ឍនភារសាំខាន់គ្ួ ឱ្រក្ត់សមាគេ់។

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

រទះជាោ៉ាងណា រោេបាំណងរនះ សថ ត
ិ រៅក្ែុងក្ព្មិតមធរម (រេើស៨០%) ប៉ាុកនតក្៏បងាាញអាំរីបញ្ហាព្បឈមចមប
ងៗមួយចាំនន
ួ ដូចជា៖ តាម យៈទ្ិនែន័យកដេរយើងមាន ទ្ព្មង់ FPP រនះ អាចវធភាគ្ បានកតនេប៉ាះាេ់នន រសដាក្ិចរច េើ វធ
ស័យសាំខាន់ៗបីកតប៉ាុរណាណះ។ ទ្ិនែន័យ តាមកបប expenditure side រៅមានក្ព្មិត (A1) កដេរធវើឱ្ររយើងមិនអាចវធភាគ្
ុ រព្ជាយ ដូចសត ង់ោ អនត ជាតិបានរែើយ, ររេរវលាមានក្ាំណត់ និងក្ងវះខាតធនធានមនុសស សព្មាប់រធវើក្ិចច
បានព្គ្ប់ព្ ង
ឹ នាាំ,
កា រនះ រោយសា មានកា ងា អាទ្ិភារជាបនាាន់រព្ចើនរីថាែក្់ដក្

វធធានកា មិនកមនរនធ កដេមានក្ែុងនិហិតោានជាតិ

រ័តមា
៌ នាក្់រន
័ ធ នឹងាណិ ាក្មមមានចាំនន
ួ រព្ចើន រហើយព្តូវកា ព្បមូេរ័តមា
៌ ននិងទ្ិនែនយ
័ ាក្់រន
័ ធបកនថមរទ្ៀត រដើមបីរធវើកា
វធភាគ្ និងវាយតនម្ឱ្របានព្តឹមព្តូវ។
រទះបីជាសក្មមភារសាំខាន់ៗ ព្តូវបានសរព្មចតាមរោេរៅសូចនាក្ ព្បចាាំព្តីមាសក្៏រោយ ក្៏សក្មមភារ និងសូចនា
ក្ កដេបានោក្់រចញមួយចាំនន
ួ ក្ាំរុងបនតអនុវតត និងព្តូវបានកក្កព្បជាសក្មមភារនិងសូចនាក្ ថមីកដេមិនមានរៅក្ែុងកននកា
សក្មមភារកដេបានោក្់រចញ។ តបិត សក្មមភារ និងសូចនាក្ មួយចាំនួន មិនបាននតេភា
់ រជាមាចស់ដេ់អគ្គនាយក្ោាន និង
ព្តូវកា អែក្ នា
ាំ ញកា បនត យ
ួ រិនត
ិ រទ្ព្មង់កដេបានកក្េមអ និងក្ាំណត់ព្បរភទ្ទ្ិនែនយ
័ សព្មាប់កា វធភាគ្។ សក្មមភារទាំង
រនាះ មានដូចជា កក្េមអទ្ព្មង់ Financial Programming and Policies, រ ៀបចាំ និងកក្េមអព្ក្បខ្័ណឌរោេនរោបាយមា៉ា ព្ក្ូ
ធ នកា មិនកមនរនធ កដេ
រសដាក្ិចច (មាន ២ សូចនាក្ ), បាយកា ណ៍សដីរកា
ី ព្បមូេក្ាំណត់ចាត់ថាែក្់ និងរិនិតររែើងវធញនូវវធា
មានព្សាប់ (០៥ ចាប់មដង)ជារដើម។ ដូរចែះ អគ្គនាយក្ោានាក្់រន
័ ធ គ្ួ រិនត
ិ រសក្មមភារកដេរៅរសសសេ់ និងរធវើអាទ្ិភាររេើ
សក្មមភារទាំងរនាះ រដើមបីអាចឈានរៅសរព្មចបានររញរេញនូវសូចនាក្ ព្បចាាំឆ្ែាំ បស់ខ្ត ន
្ ។
រោេបាំណង៣៥៖ “កា រ ៀបចាំព្បរ័នធព្តតតរិនត
ិ រ”
រៅក្ែង
ុ ព្បរ័នធថ វធកាក្មម វធធី, ព្បរ័នធព្តតតរិនត
ិ រនិងវាយតនម្ រិតជាមានសា ៈសាំខាន់កដេទមទ ឱ្រមានកា រ ៀបចាំ
ព្ក្បខ្័ណឌជាបរណដើ ៗ សព្មាប់កា អនុវតតថ វធកាក្មម វធធីររញរេញ រៅព្គ្ប់ព្ក្សួង-សាថប័ន រៅក្ែង
ុ ឆ្ែាំ ២០១៨។ ទ្នាឹមរនះ
សវនក្មមននាក្ង
ែុ ក្៏ព្តូវបានបរងកើតរែើងរដើមបីបរងកន
ើ តនម្បកនថម និងកក្េមអដាំរណើ ក្ែុងអងគភារ។ សវនក្មមននាក្ង
ែុ នឹង យ
ួ អងគ
ធ យ
ភារសរព្មចបាននូវរោេបាំណង រោយនាាំមក្ជាព្បរ័នធ វន
័ រដើមបីវាយតនម្ និងកក្េមអនូវព្បសិទ្ភា
ធ រននកា ព្គ្ប់ព្គ្ង, កា
ព្តតតរិនត
ិ រ និងដាំរណើ កា អភិបាេក្ិចចរៅក្ែុងអងគភារ។
េទ្ធនេជាភាគ្ យ ននចរងាកមសក្មមភារនីមយ
ួ ៗ ននរោេបាំណងរនះ មានេមអត
ិ ដូចតរៅ ៖
កនែក្ទ្ី៣

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី១

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី២

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣

រោេបាំណង ៣៥

៨៧ %

៨២ %

៧៩,៣ %

ចរងាកមសក្មមភារ ៣៥.១.

១០០ %

៥៧ %

៨០ %

ចរងាកមសក្មមភារ ៣៥.២.

៨២ %

១០០ %

៧៥ %

ចរងាកមសក្មមភារ ៣៥.៣.

៦០ %

៧៦ %

៦២,៥ %

ចរងាកមសក្មមភារ ៣៥.៤.

៩០ %

១០០ %

៨១ %

ចរងាកមសក្មមភារ ៣៥.៥.

អាជាាធ សវនក្មមជាតិ

អាជាាធ សវនក្មមជាតិ

អាជាាធ សវនក្មមជាតិ

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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ធ រីព្បរ័នធព្តតតរិនត
ចរងាកមសក្មមភារ ៣៥.១. ព្តតតរិនត
ិ ររមើេរែើង វញ
ិ រ អធិកា ក្ិចច សវនក្មម និងសវនក្មមននាក្ង
ែុ នាររេ
បចចុបបនែរៅព្គ្ប់ព្ក្សួង-សាថប័ន មានសក្មមភារអនុវតតោាំព្ទ្ចាំនន
ួ ៥ កដេអនុវតតរោយអគ្គនាយក្ោានសវនក្មម ននាក្ង
ែុ និងអ
ោគធិកា ោាន។ ចរងាកមសក្មមភាររនះ សរព្មចបាន ៨០ % កដេក្ែង
ុ រនាះ សូចនាក្ សរព្មចបានតាមរោេរៅ ួមមាន៖
១.នីតិ វធធនី នកា អរងកតនិងព្បមូេរ័តមា
៌ នបឋម រដើមបីកក្សព្មតេកននកា រធវើសវនក្មម ព្តូវបានរ ៀបចាំ។
២.នីតិ វធធនី នកា ក្ត់ព្តាកា ងា សវនក្មម (Recording the audit work) និងគ្ាំ ូព្តតតរិនិតរគ្ុណភារសវនក្មម
(internal assignment quality review) ព្តូវបានរ ៀបចាំ រិនត
ិ រ និងកក្េមអ រដើមបីកក្េមអនីតិ វធធនី នកា អនុវតត
សវនក្មមននាក្ង
ែុ (audit field work)។
៣.ទ្ព្មង់ Check list ធានាគ្ុណភារ បាយកា ណ៍សវនក្មម ព្តូវបានរិនិតរនិងកក្េមអ សាំរៅកក្សព្មតេនីតិ វធធនី ន
គ្មនាគ្មន៍េទ្ធនេសវនក្មម (communicating results)។
៤.ទ្ព្មង់ននតារាងឧបសមពន
័ ធទ្ី១ (តាមោនកា អនុវតតអនុសាសន៍សវនក្មមព្ោមុន) និងតារាងឧបសមពន
័ ធទ្ី២ (កនន
កា សក្មមភារកក្េមអអនុសាសន៍សវនក្មមបចចុបបនែ) ព្តូវបានរិនត
ិ រ កក្េមអ និងរ ៀបចាំតាមនីតិ វធធី សាំរៅកក្
សព្មតេនីតិ វធធនី នកា តាមោនអនុវតតអនុសាសន៍សវនក្មម (audit follow-up)។
រោយកែក្ សូចនាក្

កដេមិនសរព្មចបានតាមរោេរៅ គ្ឺ ៖ ព្ក្ុមព្សាវព្ជាវព្បរ័នធព្តតតរិនិតរកដេាក្់រន
័ ធ

សាំរៅបរងកើតព្បរ័នធព្តតតរិនត
ិ រហិ ញ្ញវតថុកដេមានសងគតភា
ិ រ ព្តូវបានរ ៀបចាំបរងកត
ើ (០%)។

ចរងាកមសក្មមភារ ៣៥.២.

រ ៀបចាំព្បរ័នធព្តតតរិនត
ិ រថមឱ្
ី រមានព្បសិទ្ភា
ធ រ ស័ក្ស
តិ ទ្
ិ ភា
ធ រ និងរឆ្្យ
ើ តបបានរៅនឹងប ប
ធ ទ្ថមី

ធ រៅមក្ សព្មាប់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងព្ក្សួង-សាថប័ន កដេព្តូវបានោាំព្ទ្រោយសក្មមភារចាំនន
រដើមបីបរាំ រញមុខ្ងា ោែរៅវញ
ួ ៨ អនុ
វតតរោយ អគ្គរេខាធិកា ោាន ក្សហវ អគ្គនាយក្ោានសវនក្មមននាក្ង
ែុ និងអោគធិកា ោាន។ ចរងាកមសក្មមភាររនះ សរព្មច
បាន ៧៥% កដេក្ែង
ុ រនាះសូចនាក្ សរព្មចបាន ួមមាន ៖
១.មតិព្បឹក្ាចាប់សព្មាប់រ ៀបចាំព្បរ័នធព្តតតរិនិតរថមី កដេមានស័ក្ដិសិទ្ភា
ធ រ ព្បសិទ្ភា
ធ រ និងរឆ្្ើយតបបានរៅនឹង ប
ធបទ្ថមី រដើមបីបាំររញមុខ្ងា ោែរៅវធញរៅមក្ សព្មាប់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងព្គ្ប់ព្ក្សួង-សាថប័ន ព្តូវបាននដេ់ ូនតាមកននកា ។
តារាងឧបសមព័នធព្ាងសព្មាប់ោាំព្ទ្កា ងា សវនក្មមរៅអគ្គនាយក្ោាន តនាោ ជាតិ និងរៅតាមមនាី សហវ រា ធា
នីរខ្តត ព្តូវបានរ ៀបចាំតាមកននកា ។
២.ក្ព្មងសាំណួ ព្តតតរិនត
ិ រននាក្ែុង (ICQ) សព្មាប់ចាំណាយបនាុក្បុគ្េ
គ ក្
ិ និង ចាំណាយ ារទ្យរបុរ ព្បទនរៅ
ដាំណាក្់កាេទ្ូទត់ ព្តូវបានរ ៀបចាំ។
៣.េិខ្ិតបទ្ោាននិងសថ ិតិសខា
ាំ ន់ោ៉ាងតិចចាំនន
ួ ២០ ចាប់ ព្តូវបានព្បមូេនិងបញ្ចូ េក្ែង
ុ Box Cloud ននdata base
រដើមបីកក្េមអរេើកា ងា ព្គ្ប់ព្គ្ងផ្ក្សា េិខ្ិតបទ្ោានគ្តិយុតត និងសថ ិតិរនសងៗននសវនក្មមននាក្ែុង។
ទ្នាឹមរនះ សូចនាក្ កដេមិនបានសរព្មចតាមរោេរៅ ួមមាន ៖

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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១. បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារ សដ ីរីកា នដេ់មតិព្បឹក្ាចាប់ព្បចាាំព្តីមាសនិងព្បចាាំឆ្ែាំ ព្តូវបានរ ៀបចាំ និងរោ រ ន
ូ ថាែក្់
ដឹក្នាាំ (០%)។
២.េក្េខ្ណឌរោង (TOR) រដើមបីរព្ ើសរ ឯសទ្ីព្បឹក្ាបរចចក្រទ្សជាតិនិងអនត ជាតិ រដើមបីបរងកើតសដ ង់ោ អធិកា ក្ិចច
ហិ ញ្ញវតថុ ព្តូវបានរ ៀបចាំ (០%)។

ចរងាកមសក្មមភារ៣៥.៣ កក្េមអយនតកា ព្តតតរិនត
ិ រ រដើមបីធានាកា រឆ្្យ
ើ តបក្ែង
ុ កា បាំររញមុខ្ងា វាងសវនក្មមននាក្ង
ែុ និង
អធិកា ក្ិចចព្បក្បរោយព្បសិទ្ភា
ធ ររៅនឹងេទ្ធនេ កដេ ក្រ ញ
ើ រោយសវនក្មមននាក្ង
ែុ និងអធិកា ក្ិចច មានសក្មមភារអនុ
វតតោាំព្ទ្ ចាំនន
ួ ៧ កដេក្ែុងរនាះ សក្មមភារចាំនន
ួ ៦ មានក្ែុងកននកា ព្តីមាសទ្ី៣ និង ១ សក្មមភាររទ្ៀត នឹងចាប់រនដើមអនុ
វតតរៅព្តីមាសរព្កាយៗ។ ចរងាកមសក្មមភារ កដេអនុវតតរោយអគ្គរេខាធិកា ោាន ក្សហវ អគ្គនាយក្ោានសវនក្មមននាក្ែុង
និងអោគធិកា ោាន រនះ សរព្មចបានព្តឹមកត ៦២,៥ % ប៉ាុរណាណះ កដេក្ែង
ុ រនាះ ចរងាកមសក្មមភារសរព្មចបាន ួមមាន ៖
១.សវនោានចាំនន
ួ ១១ រោេរៅ ព្តូវបាន ាំ ញ
ុ និងកក្េមអតាមអនុសាសន៍ បស់សវនក្ ។
២.អនុសាសន៍ បស់ អាជាាធ សវនក្មមជាតិ ោ៉ាងតិច ២ រោេរៅ ព្តូវបានតាមោន។
៣.យនតកា រធវអ
ើ ធិកា ក្ិចហ
ច ិ ញ្ញវតថុ រៅព្គ្ឹះសាថនសាធា ណៈ ព្ក្ុមហន
ុ និងព្គ្ឹះសាថនផ្ក្ ន។
រោយកែក្ សូចនាក្ កដេមិនទន់សរព្មចបាន តាមរោេរៅ ួមមាន ៖
១. បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារ សដ ីរីកា នដេ់មតិព្បឹក្ាចាប់ព្បចាាំព្តីមាសនិងព្បចាាំឆ្ែាំ រេើកា កក្េមអយនតកា ព្តតតរិនត
ិ រ
រដើមបីកា រឆ្្យ
ើ តបក្ែង
ុ កា បាំររញមុខ្ងា វាងសវនក្មមននាក្ង
ែុ និងអធិកា ក្ិចច ព្បក្បរោយព្បសិទ្ភា
ធ រ រៅនឹងេទ្ធនេ
កដេ ក្រ ញ
ើ រោយសវនក្មមននាក្ង
ែុ និងអធិកា ក្ិចចព្តូវបានរ ៀបចាំ និងរោ រ ន
ូ ថាែក្់ដឹក្នាាំ (០%)។
២.រសចក្ដីព្ាងយនតកា រធវអ
ើ ធិកា ក្ិចហ
ច ិ ញ្ញវតថុ រៅ ដាបាេថាែក្់ជាតិ ព្តូវបានោក្់ឆ្្ងរោបេ់រៅក្ព្មិតអោគធិកា ោាន
(៧៥% រព្ាះបានឆ្្ងព្តឹមក្ព្មិតនាយក្ោាន)។
៣.រសចក្ដីព្ាងយនតកា រធវអ
ើ ធិកា ក្ិចចហិ ញ្ញវតថុ រៅ ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ ព្តូវបានោក្់ឆ្្ងរោបេ់រៅក្ព្មិតអោគ
ធិកា ោាន (០%)។

ធ ស
ចរងាកមសក្មមភារ៣៥.៤. រ ៀបចាំនង
ិ កក្េមអកននកា សក្មមភារ និងក្មម វធ
ី វនក្មម/អធិកា ក្ិចច ព្បចាាំឆ្ែាំ បស់ព្ក្សួង-សាថប័ន
ធ ច
ធ នកា វាយតនម្ហានិភយ
រោយកនអក្រេើេក្េណៈ វន
ិ យ
័ ឆ និងចាត់ វធា
័ កដេនតេអ
់ នុសាសន៍រោយព្ក្សួងរសដាក្ច
ិ ន
ច ង
ិ ហិ ញ្ញវតថុ
ព្តូវបានអនុវតតោាំព្ទ្រោយសក្មមភារ ចាំនន
ួ ៤

បស់អគ្គនាយក្ោានសវនក្មមននាក្ែុង និងអោគធិកា ោាន ក្ែង
ុ រនាះ មាន

សក្មមភារ កត ៣ ប៉ាុរណាណះ កដេមានក្ែង
ុ កននកា អនុវតតព្បចាាំព្តីមាសទ្ី៣រនះ។ ជា ួម ចរងាកមសក្មមភាររនះ សរព្មចបាន
៨១% កដេក្ែង
ុ រនាះ មានសូចនាក្ ចាំនន
ួ ១ ប៉ាុរណាណះ កដេសរព្មចបានតាមរោេរៅក្ាំណត់ គ្ឺ គ្ាំ ូឧបក្ ណ៍ ន
ាំ យ
ួ សវនក្មម
(audit aid tool template) ចាំនន
ួ ០៥ ព្តូវបានរ ៀបចាំ រិនត
ិ រ និងកក្េមអ។
ឯផ្សូចនាក្ កដេមិនបានសរព្មចតាមរោេរៅ ួមមាន ៖

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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1>

កននកា និង បាយកា ណ៍សវនក្មម បស់ព្ក្សួង-សាថប័ន ចាំនន
ួ ៧ ព្តូវបានរិនត
ិ រនិងនដេ់រោបេ់កក្េមអ ៖ សរព្មច
បាន ៩៣ %។

2>

ព្ក្សួង-សាថប័ន ោ៉ាងតិច ៤ រោេរៅ ព្តូវបានចុះរិនិតរព្បសិទ្ភា
ធ ររេើកា អនុវតតកននកា និង បាយកា ណ៍សវន
ក្មម ៖ សរព្មចបាន ៥០% រោយរហតុថា អគ្គនាយក្ោានសវនក្មមននាក្ែុង បានរ ៀបចាំ ួចរាេ់ នូវេិខ្ិតរោ រ ូនផ្ក្
ឧតតមបណឌិតរទ្ស ដាម្នតី រដើមបីរសែ ើសុាំអនុញ្ហញតឱ្រព្ក្ុមសវនក្ ននព្ក្សួងរសដាក្ិចន
ច ិងហិ ញ្ញវតថុ ចុះរិនិតរព្បសិទ្ភា
ធ រ
រេើកា អនុវតតមុខ្ងា សវនក្មមននាក្ែុង រៅតាមព្ក្សួង-សាថប័ន ព្រមទាំងបានបញ្ច បកា
់ រ ៀបចាំក្ព្មងសាំណួ សព្មាប់កា
ចុះព្តតតរិនត
ិ រ រោយ ង់ចាាំកតកា ចុះរបសក្ក្មមកតប៉ាុរណាណះ។
ជា ួម ោមនចរងាកមសក្មមភារណាមួយ ននរោេបាំណងរនះ សរព្មចបានតាមកននកា រែើយ។ រទះបីជាសូចនាក្ កដ

េមិនសរព្មចបាន

ក្៏មន
ិ មាននេប៉ាះាេ់ធន
ា ធ
់ ា ដេ់ព្បសិទ្ភា
ធ រនិងស័ក្ដិសិទ្ភា
ធ រននព្បរ័នធនង
ិ យនតកា ព្តតតរិនិតរននាក្ែុង

រៅតាមព្ក្សួង-សាថប័នរែើយ រោយរហតុថា សូចនាក្ ទាំងរនះ ជារិរសស ាក្់រន
័ ធនង
ឹ កា រ ៀបចាំរសចក្ដីព្ាងយនតកា រធវើ
អធិកា ក្ិចហ
ច ិ ញ្ញវតថុរៅតាមព្ក្សួង សាថប័ន អាចព្តូវបានរ ៀបចាំបនតនិង ួចរាេ់រៅព្តីមាសបនាាប់ៗរទ្ៀត។ ទ្នាឹមរនះ អ.រ.ហ
. និងព្ក្ុមព្បឹក្ានីតក្
ិ មមនន ក្សហវ ក្៏បាននិងក្ាំរុងរ ៀបចាំ នូវរសចក្ដព្ី ាងសារាច សដ រ
ី ីសខ្
ុ ដុមនីយក្មម ននមុខ្ងា សវនក្មម
ននាក្ង
ែុ និងអធិកា ក្ិចច រៅតាមព្ក្សួង-សាថប័ន នងកដ បនាាប់រមា
ី នកា រិរព្ោះរោបេ់ជាមួយព្ក្សួង សាថប័ន និងអងគភារ
ាក្់រន
័ ធ។ សារាច រនះនឹង យ
ួ សព្មតេដេ់កា សរព្មចបាននូវរោេបាំណងរនះ គ្ឺកា រ ៀបចាំព្បរ័នធព្តតតរិនិតរមួយ កដេ
មានសុខ្ដុមនឹងោែ។ រទះោ៉ាងណាក្៏រោយ អោគធិកា ោាន កដេមានសក្មមភារភាគ្រព្ចើនមិនសរព្មចបាន ជារហតុនាាំឱ្រ
េទ្ធនេននរោេបាំណងរនះ មានកា ធា្ក្់ចះុ ព្តូវរព្ងឹងយនតកា និងកា អនុវតតកា ងា កក្ទ្ព្មង់ រៅននាក្ង
ែុ អងគភារ បស់ខ្ត ្ន
បកនថមរទ្ៀត។
ឹ កា អនុវតតរោេនរោបាយវម
ធ ឈកា ហិ ញ្ញវតថ”ុ
រោេបាំណងទ្ី ៣៦៖ “រព្ងង
កា អនុវតតរោេនរោបាយវធម ឈកា ហិ ញ្ញវតថុ សាំរៅរោេនរោបាយរនា កនែក្ហិ ញ្ញវតថុរថា
ី ែ ក្់ជាតិ រៅថាែក្់រព្កាម
ជាតិ រដើមបីធានាដេ់អភិវឌ្ឍន៍ថាែក្់រព្កាមជាតិព្បក្បរោយព្បសិទ្ភា
ធ រ និងស័ក្តិសិទ្ភា
ធ រ។

េក្េណៈភូមិសា្សត , រសដាក្ិចច-

សងគម និងព្បជាសា្សត គ្ឺខ្ុសោែរៅថាែក្់រព្កាមជាតិ ដូចរនះ ទ្ាំហាំហិ ញ្ញវតថុកដេព្តូវោាំព្ទ្ ក្៏ខ្ុសោែរីតាំបន់មយ
ួ រៅតាំបន់មួយ
នងកដ ។
េទ្ធនេជាភាគ្ យ ននចរងាកមសក្មមភារោាំព្ទ្រោេបាំណងរនះ មានេមអិតដូចតរៅ៖
កនែក្ទ្ី៣

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី១

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី២

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣

រោេបាំណង ៣៦

៨០ %

៨២ %

៦០ %

ចរងាកមសក្មមភារ ៣៦.១.

៦៥ %

៥៧ %

៥០ %

ចរងាកមសក្មមភារ ៣៦.២.

១០០ %

១០០ %

៦០ %

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

ចរងាកមសក្មមភារ ៣៦.៣.

៥០ %

៧៦ %

៦៦ %

ចរងាកមសក្មមភារ ៣៦.៤.

១០០ %

១០០ %

ោមនសក្មមភារអនុវតត

ចរងាកមសក្មមភារ ៣៦.៥.

៨០ %

៨០ %

៦៥ %

ចរងាកមសក្មមភារ ៣៦.៦.

៨០ %

៨៣ %

២៥ %

រោេបាំណងរនះ សរព្មចបាន ៦០% កដេោាំព្ទ្រោយចរងាកមសក្មមភារចាំនន
ួ ៦ អនុវតតរោយអគ្គនាយក្ោាន
ហិ ញ្ញវតថុ ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ និងព្ក្ុមព្បឹក្ានីតក្
ិ មម ដូចខាងរព្កាម៖

ធ និងអនុវតតរោេនរោបាយសត រ
ធ ឈកា ហិ ញ្ញវតថុ យៈររេមធរមនិងកវង
ចរងាកមសក្មមភារ ៣៦.១. រិនត
ិ ររមើេរែើង វញ
ី ីវម
មានសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គនាយក្ោានហិ ញ្ញវតថុ ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ ចាំនន
ួ ៨ កតក្ែុងរនាះ មានកតសក្មមភារ
៣ ប៉ាុរណាណះ កដេព្តូវបានរព្ោងអនុវតតក្ែុងព្តីមាសទ្ី៣ ឆ្ែាំ២០១៦រនះ។ ចរងាកមសក្មមភាររនះ សរព្មចបានព្តឹមកត ៥០%
កតប៉ាុរណាណះ និងមិនមានសូចនាក្ ណាមួយ សរព្មចបានតាមរោេរៅរែើយ កដេក្ែង
ុ រនាះ៖
១. ផ្ក្សា រោេនរោបាយសត ីរី វធម ឈកា ហិ ញ្ញវតថុ យៈររេមធរមនិងកវង ព្តូវបានបក្កព្ប និង របាះរុមព
នាយជាន្ូវកា ៖ សរព្មចបានព្តឹមកត ៥០% កតប៉ាុរណាណះ រព្ាះផ្ក្សា រនះសថ ិតរៅក្ែង
ុ ដាំណាក្់កាេរសចក្ដី
ព្ាងរៅរែើយ។
២. រសៀវរៅកណនាាំសតរ
ី ីកា រ ៀបចាំនង
ិ អនុវតតថ វធកា បស់ ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិព្តូវបាននសរវនាយ ព្បក្បរោយ
ព្បសិទ្ភា
ធ រ ៖ សរព្មចបានព្តឹមកត ៥០% រោយសា រទ្ើបកតមានរសចក្ដីព្ាងរសៀវរៅកណនាាំ។
៣. រសចក្តីព្ាងេិខ្ិតបទ្ោានគ្តិយត
ុ តសតីរព្ី បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថុ ុាំ-សងាកត់ព្តូវបានោក្់ព្ប ុាំរិភាក្ា

វាង

ក្សហវ, គ្. .អ.ប និងព្ក្សួងមហាននា ៖ សរព្មចបាន ៥០% រោយរហតុថា រសចក្ដីព្ាងអនុព្ក្ឹតរសដ ីរព្ី បរ័នធ
ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថុ ដាបាេ ុាំ-សងាកត់ ព្តូវបានរិភាក្ាព្តឹមកតក្ព្មិតននាក្ែុងព្ក្សួងរសដាក្ិចចនង
ិ ហិ ញ្ញវតថុ កតប៉ាុ
រណាណះ។

ចរងាកមសក្មមភារ ៣៦.២ អនុវតតកា ព្បមូេចាំណេ
ូ ដាេ់ បស់ ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ សរព្មចបានេទ្ធនេ ៦០% និងមាន
សក្មមភារោាំព្ទ្ចាំនន
ួ ២ កតក្ែង
ុ រនាះ សក្មមភារមួយ នឹងចាប់រនដើមអនុវតតចាប់រីព្តីមាសទ្ី៤ ឆ្ែាំ ២០១៦។ សូចនាក្ ១ កដេ
ព្តូវអនុវតតក្ង
ែុ ព្តីមាសទ្ី៣ រនះ គ្ឺ អនុព្ក្ឹតរាក្់រន
័ ធកា អនុវតតកា ព្បមូេចាំណូេដាេ់ បស់ ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ ព្តូវ
បានរ ៀបចាំ ួចនិងោក្់ឱ្ររព្បើព្បាស់ កដេសរព្មចបាន កត ៦០% ប៉ាុរណាណះ រព្ាះក្ាំរង
ុ ព្តូវបានព្ប ុាំរភា
ិ ក្ារៅរែើយ។ រទះ
ោ៉ាងណា តាម យៈក្ិចចព្ប រ
ុាំ ភា
ិ ក្ា វាងព្គ្ប់ភាគ្ីាក្់រន
័ ធ រសចក្ដីព្ាងអនុព្ក្ឹតររនះ នឹងព្តូវរ ៀបចាំ ួចរាេ់ក្ែុង យៈររេដ៏ខ្្ី
ខាងមុខ្។

ី មូេនិធិ វន
ធ រិ ោគ្សព្មាប់ ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ មានសក្មមភារ បស់
ចរងាកមសក្មមភារ ៣៦.៣. អនុវតតសាក្េបងនិងរព្ងក្
អគ្គនាយក្ោានហិ ញ្ញវតថុ ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ ចាំនន
ួ ៦ កដេក្ែុងរនាះ មាន ៤ សក្មមភារ កដេព្តូវបានអនុវតតបនតរីព្តី

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

មាសមុនៗ និង ២ សក្មមភាររទ្ៀត នឹងចាប់រនដើមអនុវតតរៅព្តីមាសរព្កាយៗ។ ក្ែុងចាំរណាម ៤ សក្មមភាររនាះ មិនមានសូច
នាក្ ណាមួយ សរព្មចបានតាមរោេរៅរែើយ កដេមានដូចតរៅ៖
១. ចនាសមពន
័ ធរេខាធិកា ោាន ននព្ក្ុមព្បឹក្ាព្គ្ប់ព្គ្ងមូេនិធិ វធនិរោគ្ ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ ព្តូវបានរ ៀបចាំ
ួចរាេ់ ៖ សរព្មចបាន ៩០ % រព្ាះមានព្តឹមកតរសចក្ដីព្ាងរសចក្ដីសរព្មចបរងកើតនិងសមាសភារននរេខាធិកា
ោាន កតរុាំទន់ព្តូវបានចុះហតថរេខាោក្់ឱ្រអនុវតតជាន្ូវកា រៅរែើយ។
២. បាយកា ណ៍សិក្ានិងកា ក្ាំណត់េក្េណៈវធនិច័យ
ឆ សព្មាប់វាយតនម្រេើគ្រព្មាងមូេនិធិ វធនិរោគ្សព្មាប់ ដាបា
េថាែក្់រព្កាមជាតិ ព្តូវបានោក្់ព្ប រ
ុាំ ិភាក្ាជាមួយអែក្ាក្់រន
័ ធ និងព្តូវបានោក្់ឱ្ររព្បើព្បាស់ ៖ សរព្មចបានព្តឹម
៥០% រីរព្ាះជាក្់កសដ ង េក្េណៈវធនិច័យ
ឆ ព្តូវបានក្ាំណត់ក្រ
៏ ិតកមន កត បាយកា ណ៍សិក្ានិងេក្េណៈវធនិចយ
័ ឆ ទាំង
រនាះ មិនទន់ព្តូវបានោក្់ឱ្ររព្បើព្បាស់ តាមកា រព្ោងទ្ុក្រៅរែើយ។
៣.រសចក្ដព្ី ាងកបបបទ្ និងនីតិ វធធីនានាសព្មាប់ ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ រ ៀបចាំនិងោក្់សាំរណើគ្រព្មាង រដើមបីរសែ ើ
សុម
ាំ ូេនិធិ SNIF ព្តូវបានព្ប ុាំរភា
ិ ក្ាជាមួយអែក្ាក្់រន
័ ធ ៖ សរព្មចបានព្តឹម ៧៥%។
៤.រសចក្ដីព្ាងរសៀវរៅកណនាាំ សដ រ
ី ីព្បតិបតតិកា គ្រព្មាងមូេនិធិ SNIF ព្តូវបានោក្់ឱ្ររព្បើព្បាស់ ៖ សរព្មចបាន
ព្តឹម ៥០% រព្ាះរសចក្ដីព្ាងរសៀវរៅរនះ រៅមិនទន់ព្តូវបានោក្់ឱ្ររព្បើព្បាស់រៅរែើយ។

ធ និងោក្់ឱ្រអនុវតតរោេកា ណ៍កណនាាំសតរ
ធ សព្មាប់
ចរងាកមសក្មមភារ ៣៦.៤. រិនត
ិ ររមើេរែើង វញ
ី កី ននកា យុទ្សា
ធ ្សត ថវកា
ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ ៖ អគ្គនាយក្ោានហិ ញ្ញវតថុ ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ បានរ ៀបចាំសក្មមភារចាំនន
ួ ៧ កដេសក្មមភារ
ទាំងរនាះ ព្តូវបានអនុវតតក្ង
ែុ ព្តីមាសមុនៗ និងបនតរៅព្តីមាសរព្កាយ និងសក្មមភារមួយចាំនន
ួ នឹងចាប់រនដើមអនុវតតរៅព្តី
មាសរព្កាយ។ ជា ួម ោមនសក្មមភារ កដេព្តូវបានរ ៀបចាំសព្មាប់ចរងាកមសក្មមភាររនះ ក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣រនះរទ្។

ចរងាកមសក្មមភារ ៣៦.៥. រ ៀបចាំនង
ិ អនុវតតកា រនា ធនធានមានភាាប់េក្េខ្ណឌ សរព្មចបានេទ្ធនេ ៦៥% កដេបានមក្រី
កា អនុវតតសក្មមភារចាំនន
ួ ២ ក្ែុងព្តីមាសទ្ី៣ រនះ ក្ែង
ុ ចាំរណាមសក្មមភារចាំនន
ួ ៧។ សូនាក្ ស ុបក្ែុងព្តីមាសទ្ី៣ សព្មាប់
ចរងាកមសក្មមភារ រនះ មាន ២ កតមិនមានសក្មមភារណាមួយ សរព្មចតាមរោេរៅរែើយ កដេ ួមមាន៖
ឹ នាាំ ក្សហវ
១. េិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយុតត សដ រ
ី ីកា រនា ធនធានមានភាាប់េក្េខ្ណឌ ព្តូវបានោក្់ព្ប ុាំសរព្មចរីថាែក្់ដក្
និងកា សរព្មចរី គ្ អប ៖ សរព្មចបាន ៨០ % តបិតរសចក្ដីព្ាង ព្តូវបានោក្់ឆ្្ងក្ិចចរិភាក្ាជាមួយអែក្ាក្់
រ័នធមួយចាំនន
ួ ប៉ាុរណាណះ។
២.រោេកា ណ៍នង
ិ េក្េណៈវធនិចយ
័ ឆ សព្មាប់រព្ ើសរ ឯស ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិមួយចាំនន
ួ

រដើមបីអនុវតតសាក្េបង

កា រនា ធនធានមានភាាប់េ
់ ក្េខ្ណឌ ព្តូវបានរ ៀបចាំ ួចរាេ់ ៖ សរព្មចបានព្តឹមកត ៥០% ប៉ាុរណាណះ បានន័យថា
រសចក្ដីព្ាងមិនទន់ព្តូវបានរ ៀបចាំ ួចរាេ់តាមរព្ោងទ្ុក្រែើយ។

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
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ធ ក្មម វធ
ធ រី រញរេញ និងអងគភារថវកា
ធ
ចរងាកមសក្មមភារ ៣៦.៦. រ ៀបចាំរោេកា ណ៍កណនាាំសតរ
ី កា
ី រ ៀបចាំនង
ិ កា អនុវតតថវកា
ធ ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ សរព្មចបានេទ្ធនេ ព្តឹមកត២៥% ប៉ារុ ណាណះ កដេក្ែុងរនាះ មានអងគភារចាំនន
សព្មាប់ថវកា
ួ ២
កដេមានសក្មមភារោាំព្ទ្ គ្ឺ អគ្គនាយក្ោានហិ ញ្ញវតថុ ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ មាន ៦ សក្មមភារ និងព្ក្ុមព្បឹក្ានីតក្
ិ មមនន
ក្សហវ មាន ១ សក្មមភារ។
ក្ែុងចរងាកមសក្មមភាររនះ មានសូចនាក្ មួយ បានសរព្មចតាមរោេរៅ ១០០% គ្ឺ កា នសរវនាយនីតិ វធធន
ី ង
ិ
រោេកា ណ៍សព្មាប់រ ៀបចាំនង
ិ អនុវតតថ វធកាក្មម វធធី និងអងគភារថវធកា សព្មាប់ថ វធកា ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ ព្តូវបានរ ៀបចាំ
ួចរាេ់។
ទ្នាឹមរនះ មានសូចនាក្ ចាំនន
ួ ៣ រនសងរទ្ៀត មិនសរព្មចបានតាមរោេរៅ គ្ឺ ៖
១.វគ្គបណដុះបណា
ដ េ នីតិ វធធី និងរោេកា ណ៍សព្មាប់អនុវតតថ វធកាក្មម វធធន
ី ិងអងគភារថវធកា សព្មាប់ថ វធកា ដាបាេ
ថាែក្់រព្កាមជាតិ ព្តូវបានរ ៀបចាំ ួច។
២.មតិព្បឹក្ាចាប់រេើេិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយត
ុ ត ព្តូវបាននដេ់ ន
ូ តាមកា រសែ ើសុាំ ៖ វឌ្ឍនភាររៅទ្ីរនះ មិនមានេទ្ធ
នេ រោយរហតុថាមិនមានកា រសែ ើសុាំមតិព្បឹក្ារេើកា រ ៀបចាំេិខ្ិតបទ្ោានគ្តិយត
ុ ត រអ
ី គ្គនាយក្ោានសាមីាក្់រន
័ ធ។
៣. បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារ សដ ីរីកា នដេ់មតិព្បឹក្ាព្បចាាំព្តីមាស ៖ មិនព្តូវបានរ ៀបចាំ តបិតមិនមានកា នដេ់មតិ
ព្បឹក្ា។
ធ ឈកា ហិ ញ្ញវតថុរនះ,ោមនចរងាកមសក្មមភារ
កនអក្រេើកា វធភាគ្េមអិតរេើវឌ្ឍនភារននកា អនុវតតរោេនរោបាយ វម
ណាមួយ ព្តូវបានសរព្មចតាមរោេរៅរែើយ និង មានកតសូចនាក្ មួយកតប៉ាុរណាណះ កដេសរព្មចបាន ១០០%។ េទ្ធនេ
ឹ វធម ឈ
រនះ បានបងាាញអាំរភា
ី រយឺតោ៉ាវ បស់អគ្គនាយក្ោានសាមី ក្ែុងកា អនុវតតសក្មមភារកក្ទ្ព្មង់ាក្់រន
័ ធនឹងកា រព្ងង
កា ហិ ញ្ញវតថុ កដេភាគ្រព្ចើន គ្ឺជាក្ិចចកា ងា ដ៏មានសា ៈសាំខាន់ ដូចជា កា រ ៀបចាំព្ក្បខ្័ណឌរោេនរោបាយ េិខ្ត
ិ
បទ្ោានគ្តិយត
ុ ត និងរោេកា ណ៍កណនាាំនានា កដេសុទ្ស
ធ ឹងជាគ្ន្ឹះននកា រ ៀបចាំ រនា ធនធានហិ ញ្ញវតថុដេ់ ដាបាេថាែក្់
រព្កាមជាតិ។
រហតុរនះ ក្ែង
ុ កាេៈរទ្សៈកដេកា ងា វធម ឈកា ហិ ញ្ញវតថកា
ុ ន់កតមានសា ៈសាំខាន់ អគ្គនាយក្ោានសាមី ព្តូវបរងកន
ើ កា យក្
ចិតតទ្ក្
ុ ោក្់បនត ាំ ញ
ុ កា ងា កដេបានរព្ោងទ្ុក្ក្ែុងកននកា សក្មមភារ

និងព្តូវគ្ិតគ្ូ កក្សព្មតេសក្មមភារនិងសូចនាក្

រែើង វធញ សព្មាប់កា អនុវតតរៅក្ែង
ុ ឆ្ែាំ ២០១៧ ខាងមុខ្រនះ រោយសព្មបតាមេាំោប់អាទ្ិភារតាមទ្ិសរៅយុទ្សា
ធ ្សត នន
កា កក្ទ្ព្មង់ព្បរ័នធថ វធកា និងកា រនា មុខ្ងា ក្ែង
ុ កា កក្ទ្ព្មង់កា អភិវឌ្ឍតាមកបបព្បជាធិបរតយររៅថាែក្់រព្កាមជាតិ។

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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ក្ែកទ្ី៤៖ ការសត្រៀមខ្ន
ាំ នបនទប់
ួ សត្មាប់ ហា
កនែក្ទ្ី៤

ព្តូវបានបរងកត
ើ រែើង

ធ
កដេរយើងចង់បានព្ក្បខ្័ណឌថវកា

ក្ែង
ុ កា រព្តៀមខ្្ន
ាំ នបនាាប់
ត សព្មាប់ ហា

ព្ក្បខ្័ណឌ

គ្ណរនយរ និងព្ក្បខ្័ណឌសវនក្មមរោយកនអក្រេើសមិទ្ក្
ធ មម វាព្តូវបានរ ៀបចាំ តាម យៈរោេបាំណងចាំនន
ួ ៤ ួមមាន (១)
បរងកើតព្ក្បខ្័ណឌថវធការោយកនអក្រេើសមិទ្ក្
ធ មម (២) បរងកត
ើ ព្ក្បខ្ណឌគ្ណរនយរភារននសមិទ្ក្
ធ មម (៣) បរងកើតព្ក្បខ្ណឌ
សវនក្មមរេើសមិទ្ក្
ធ មម និង (៤) រ ៀបចាំកននកា ក្សាងសមតថភារ (រោយ ួមទាំងសាថប័ននីតិបបញ្ញតតិ និង អាជាាធ សវនក្មម
ជាតិ និង រោេបាំណងកដេសថ ិតរៅរព្កាមកនែក្ទ្ី៤រនះ ព្តូវបានោាំព្ទ្រោយចរងាកមសក្មមភារអនុវតតចន
ាំ ន
ួ ០៩ ព្តូវបានោក្់
រចញក្ែង
ុ កននកា សក្មមភារ ម
ួ និងចូេ ួមអនុវតតរោយ អគ្គនាយក្ោានថវធកា, អគ្គរេខាធិកា ោាន ក្សហវ និង វធទ្ាសាថន
រសដាក្ិចច និងហិ ញ្ញវតថ។
ុ
ក្ែកទ្ី៤

ច្ាំនួន

រោេបាំណង

២

ចរងាកមសក្មមភារ

២

អងគភាររព្កាមឱ្វាទ្ ក្សហវ.

៣

តាម យៈកា វាយតនម្រេើ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារព្តីមាសទ្ី៣ រនះ កនែក្ទ្ី៤ សរព្មចបាន ៦៥% និងមានេទ្ធនេ
សរងេបដូចខាងរព្កាម៖
ឹ កា ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណេ
រោេបាំណង ៤១៖ បនតរព្ងង
ូ និងកា អនុវតតកននកា ព្បមូេចាំណេ
ូ
ឹ ព្បសិទ្ភា
រដើមបីរព្ងង
ធ រននកា ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណូេ (ចាំណូេសា ររើរនធ និងចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធ) កា រ ៀបចាំ
រោេនរោបាយចាំណូេ និងយុទ្សា
ធ ្សត រក្ៀ គ្ ចាំណូេ យៈររេមធរម គ្ឺជាក្តាតគ្ន្ះឹ រដើមបីធានានូវកា េុបបាំបាត់ឱ្នភា
រសាច់ព្បាក្់ទង
ាំ ព្សុង, ភារ េូនននេាំហូ ចាំណូេ និងបា៉ា ន់ព្បមាណបាន។
រោេបាំណងរនះមាន ០១ ចរងាកមសក្មមភារ កដេព្តូវអនុវតតរោយ អគ្គនាយក្ោានថវធកា។ ជាក្់កសត ង រោេ
បាំណងរនះសរព្មចបាន ១០០%

ក្ែង
ុ រនាះ ចរងាកមសក្មមភារ ៤១.១.សិក្ា និងរ ៀបចាំព្ក្បខ្័ណឌរោេននរោេកា ណ៍

ថវធកា កនអក្រេើសមិទ្ក្
ធ មម (Performance Based Budgeting- PBB)១០០%។
អងគភារននព្ក្សួងរសដាក្ិចន
ច ង
ិ ហិ ញ្ញវតថុ កដេបានរ ៀបចាំ និងោក្់រចញសព្មាប់អនុវតតរដើមបីោាំព្ទ្រោេបាំណងរនះ៖
កនែក្ទ្ី៤

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី១

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី២

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣

រោេបាំណងទ្ី៤១

៦០%

៦០%

១០០%

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៤១.១.

៦០%

៦០%

១០០%

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៤១.២.

មិនទន់ដេ់ររេអនុវតត

មិនទន់ដេ់ររេអនុវតត

មិនទន់ដេ់ររេអនុវតត

ជាក្់កសត ង ព្ក្បខ្័ណឌគ្តិយត
ុ ា
ត ក្់រន
័ ធ សព្មាប់ជាមូេោានននកា អនុម័តថវធកាក្មម វធធី និងថវធកាកនអក្រេើសមិទ្ក្
ធ មម
ព្តូវបានសិក្ា និងចងព្ក្ង និងបងាាញឱ្ររ ើញរីកា រក្ើនរែើងននសមតថភារកា អនុវតតយនត កា ព្តតតរិនិតរសមិទ្ក្
ធ មមសាក្

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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េបងសព្មាប់ថវធកាក្មម វធធីរោយរដតតរេើេទ្ធនេ។ តាម យៈេទ្ធនេខាងរេើរនះឆ្្ុះបញ្ហចង
ាំ ឱ្ររ ញ
ើ ថា រោេកា ណ៍ថវធកា
កនអក្រេើសមិទ្ក្
ធ មមព្តូវបានរិរព្ោះរោបេ់ជាមួយព្ក្សួងសាថប័ន និងអងគភារាក្់រន
័ ធព្តូវបានបរងកន
ើ ក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣ រនះ។

ធ កនអក្រេើសមិទ្ក្
ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៤១.១. “សិក្ា និងរ ៀបចាំព្ក្បខ្័ណឌរោេននរោេកា ណ៍ថ វកា
ធ មម ” បានរ ៀបចាំ
សក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គនាយក្ោានថវធកា។ ជាវឌ្ឍនភារក្ែុងព្តីមាសរនះ ចរងាកមសក្មមភាររនះ សរព្មចបានររញ
រេញ ១០០% មានសូចនាក្ គ្ន្ឹះដូចជា ព្ក្បខ្័ណឌគ្តិយុតតាក្់រ័នធសព្មាប់ជាមូេោានននកា អនុម័តថវធកាក្មម វធធីនិងថវធកា កនអក្
រេើសមិទ្ក្
ធ មម ព្តូវបានសិក្ា និងចងព្ក្ងរោយព្ក្ុមកា ងា នាយក្ោានថវធកានីយក្មម និង ទ្ីព្បឺក្ាបរចចក្រទ្ស។

ជា ួម សព្មាប់ព្តីមាសទ្ី៣ រោេបាំណងរនះ មានវឌ្ឍនភារសរព្មចបាន ១០០% សថ ត
ិ រៅក្ែង
ុ ក្ព្មិតេអ គ្ួ ក្ត់សមាគេ់កដេ
ឆ្្ុះបញ្ហចង
ាំ កា ខ្ិតខ្ាំព្បឹងកព្បង បស់អគ្គនាយក្ោានថវធកា ក្ែុងកា តាមោនវឌ្ឍនភារននសូចនាក្ កដេបានោក្់រចញ ជា
រិរសសសូចនាក្ កដេោាំព្ទ្ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៤១.១។ រទះជាោ៉ាងណាក្៏រោយ ក្៏អគ្គនាយក្ោានថវធកាព្តូវបនតរព្ងឹង
និងតាមោនរេើសក្មមភារ

និងសូចនាក្ កដេបានោក្់រចញក្ែុងកននកា

រដើមបីធានាកា សរព្មចបានរោេរៅព្បចាាំឆ្ែាំ។

រេើសរីរនះរៅរទ្ៀត អគ្គនាយក្ោានកដេក្ាំរុងអនុវតតក្ង
ែុ រោេបាំណង ព្តូវ ាំ ញ
ុ ចរងាកមសក្មមភារ ៤១.១ កដេាក្់រន
័ ធ
នឹងយនតកា ព្តតតរិនត
ិ រសមិទ្ក្
ធ មមសាក្េបងសព្មាប់

ថវធកាក្មម វធធីរោយរដតតរេើេទ្ធនេ

និងព្ក្បខ្័ណឌរោេននរោេ

កា ណ៍ថ វធកាកនអក្រេើសមិទ្ក្
ធ មមឱ្រមានព្បសិទ្ភា
ធ រខ្ពស។
់
រោេបាំណង ៤២. បរងកត
ើ ព្ក្បខ្័ណឌគ្ណរនយរភារននសមិទ្ក្
ធ មម
រោេបាំណងរនះ ព្តូវបានោាំព្ទ្រោយចរងាកមសក្មភារចាំនន
ួ ២ ួមមាន ៤២.១.សិក្ានិងរ ៀបចាំព្ក្បខ្ណឌរោេ នន
កា ព្គ្ប់ព្គ្ងកនអក្រេើសមិទ្ក្
ធ មម (Performance Based Management- PBM) និង ៤២.២.រិរព្ោះរោបេ់រេើរោេ
កា ណ៍ព្គ្ប់ព្គ្ងកនអក្រេើសមិទ្ក្
ធ មម។

រោេបាំណងរនះមិនអាចវាស់កវងបានរែើយ

រោយរុមា
ាំ ន

អគ្គនាយក្ោានរ ៀបចាំ

សក្មមភារោាំព្ទ្ចរងាកមសក្មមភាររែើយ។
ដូចរនះ រយើងអាចសនែោ
ិ ា នបានថា រោេបាំណងទ្ី២ រនះ ក្៏សថិតរៅក្ែង
ុ ក្ព្មិតមួយរុទ
ាំ ន់រឆ្្ើយតបបានទាំងព្សុង
តាមទ្ិសរៅកដេបានោក្់រចញរៅរែើយកដេទមទ ឱ្រអគ្គនាយក្ោាន

ជារិរសសអគ្គរេខាធិកា ោានព្ក្សួងរសដាក្ិចច

ហិ ញ្ញវតថុព្តូវរ ៀបចាំសក្មមភាររដើមបីោាំព្ទ្ចរងាកមសក្មមភារទាំងអស់រនះ។
រោេបាំណង ៤៣. បរងកត
ើ ព្ក្បខ្័ណឌសវនក្មមរេើសមិទ្ក្
ធ មម
រោេបាំណងរនះ ព្តូវបានោាំព្ទ្រោយចរងាកមសក្មមភារចាំនន
ួ ២

ួមមាន ៤៣.១.សិក្ានិងរ ៀបចាំព្ក្បខ្ណឌរោេ

នន សវនក្មមកនអក្រេើសមិទ្ក្
ធ មម (Performance Based Auditing- PBA) និង ៤៣.២. រិរព្ោះរោបេ់រេើ រោេកា ណ៍
សវនក្មម កនអក្រេើសមិទ្ក្
ធ មម។ របើរន
ិ ិតររេើេទ្ធនេសរព្មចបាន រោេបាំណងរនះមិនអាចវាស់កវងបានរទ្រោយក្ែង
ុ រនាះ
ចរងាកមសក្មមភារ៤៣.១. មិនទន់ដេ់ររេអនុវតត និង៤៣.២. រុមា
ាំ នអគ្គនាយក្ោានរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្ចរងាកមសក្មម
ភារ។

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

ដូ ចរនះ រយើងអាចសនែិោានបានថា រោេបាំ ណងទ្ី ៣ រនះ ក្៏ សថិត រៅក្ែុងក្ព្មិត មួយ រុាំទន់ រឆ្្ើយតបបានទាំង
ព្សុងតាមទ្ិសរៅកដេបានោក្់រចញរៅរែើយកដេទមទ ឱ្រអគ្គនាយក្ោាន ជារិរសសអគ្គរេខាធិកា ោានព្ក្សួងរសដា
ក្ិចចហិ ញ្ញវតថុ និងអគ្គនាយក្ោានសវនក្មមននាក្ែុងព្តូវរ ៀបចាំសក្មមភាររដើមបីោាំព្ទ្ចរងាកមសក្មមភារទាំងអស់រនះ។
រោេបាំណង ៤៤៖ រ ៀបចាំកននកា ក្សាងសមតថភារ (រោយ ម
ួ ទាំង សាថប័ននីតប
ិ បញ្ញតតិ និង អាជាាធ សវនក្មមជាតិ)
រោេបាំណងរនះមាន ០១ ចរងាកមសក្មមភារ កដេព្តូវអនុវតតរោយ អគ្គរេខាធិកា ោាន ក្សហវ និង វធទ្ាសាថនរសដាក្ិចច
និងហិ ញ្ញវតថុ។ ជាក្់កសត ង ក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣

រោេបាំណងរនះសរព្មចបាន ៥១%

ក្ែង
ុ រនាះ ចរងាកមសក្មមភារ ៤៤.២

រិរព្ោះរោបេ់ និងអនុមត
័ កននកា ក្សាងសមតថភារសរព្មចបាន ៥១%។
អងគភារននព្ក្សួងរសដាក្ិចន
ច ង
ិ ហិ ញ្ញវតថុ កដេបានរ ៀបចាំ និងោក្់រចញសព្មាប់អនុវតតរដើមបីោាំព្ទ្រោេបាំណងរនះ៖
កនែក្ទ្ី៤

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី១

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី២

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣

រោេបាំណងទ្ី៤៤

១៨ %

មិនមានសក្មមភារអនុវតត

៥១%

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៤៤.១

៥៥ %

មិនមានសក្មមភារអនុវតត

មិនមានសក្មមភារអនុវតត

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៤៤.២

មិនមានសក្មមភារអនុវតត

មិនមានសក្មមភារអនុវតត

៥១%

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៤៤.៣

មិនមានសក្មមភារអនុវតត

មិនមានសក្មមភារអនុវតត

មិនមានសក្មមភារអនុវតត

ជាវឌ្ឍនភារ រសចក្តីព្ាងកននកា បណុត ះបណា
ត េព្តូវបានអនុម័ត រោយថាែក្់ដឹក្នាាំ និងនតេ់ ន
ូ វធទ្ាសាថនរសដាក្ិចច
និងហិ ញ្ញវតថុ មិនទន់បានអនុវតតររញរេញព្គ្ប់ព្ ុងរព្ជាយ រៅក្ែង
ុ ព្តីមាសរនះរៅរែើយរទ្។ របើកនអក្រេើសមិទ្ន
ធ េជាក្់
កសត ង ននក្ិចខ្
ច ត
ិ ខ្ាំព្បឹងកព្បង បស់អគ្គរេខាធិកា ោាន ក្សហវ និង វធទ្ាសាថនរសដាក្ិចច និង ហិ ញ្ញវតថុ ក្ែុងកា ចូេ ួមចាំកណក្
ោាំព្ទ្ដេ់កា រ ៀបចាំរធវើបចចប
ធ ្សត អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសស
ុ បនែក្មមកននកា យុទ្សា

បស់ព្ក្សួង សាថប័នក្ែង
ុ កា ព្គ្ប់ព្គ្ងរសដា

ក្ិចច និងហិ ញ្ញវតថុសព្មាប់ យៈររេ ០៣ឆ្ែាំ (២០១៦-២០១៨) សថ ិត រៅក្ែង
ុ ក្ព្មិតមួយរុាំទន់រឆ្្យ
ើ តបបានទាំងព្សុងតាម
ទ្ិសរៅកដេបានោក្់រចញរៅរែើយ។

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៤៤.២. “រិរព្ោះរោបេ់ និងអនុម័តកននកា ក្សាងសមតថភារ” បានចូេ ួមអនុវតតរោយ វធទ្រសាថន
រសដាក្ិចច និងហិ ញ្ញវតថុ និងអគ្គរេខាធិកា ោាន ក្សហវ។ជាវឌ្ឍនភារ ចរងាកមសក្មមភាររនះ សរព្មចបានកត ៥១%
ប៉ាុរណាណះកដេសថ ត
ិ ក្ែង
ុ ក្ព្មិតរខ្ាយរៅរែើយ ប៉ាុកនតរបើកនអក្រេើសមិទ្ន
ធ េជាក្់កសត ង គ្ួ បញ្ហាក្់ឱ្ររ ញ
ើ ថា មានវឌ្ឍនភារសាំ
ខាន់ៗគ្ួ ឱ្រក្ត់សមាគេ់។
ជាក្់កសត ង រសចក្តព្ី ាងកននកា បណតុះបណា
ត េ កដេបងាាញអាំរីបញ្ហាព្បឈមចមបងៗមួយចាំនន
ួ ដូចជា៖ រ ៀបចាំ
កននកា បណុត ះបណា
ត េសព្មាប់ឆ្ែាំ២០១៧-២០១៩

នឹងរសែ ើសុាំកា ព្ប ុាំរីអគ្គរេខាធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មងកា ព្គ្ប់ព្គ្ង

ហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈនិងវធទ្ាសាថនរសដាក្ិចចនិងហិ ញ្ញវតថុ។

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

រទះបីជាសក្មមភារសាំខាន់ៗ

ព្តូវបានសរព្មចតាមរោេរៅសូចនាក្ ព្បចាាំព្តីមាស

វឌ្ឍនភារននចរងាកម

សក្មមភាររនះមានព្តឹមកត ៥១% ប៉ាុរណាណះកដេសថ ិតរៅក្ែង
ុ ក្ព្មិតរខ្ាយរៅរែើយ។ រនះបណា
ត េមក្រីសក្មមភារ និងសូច
នាក្ កដេបានោក្់រចញមួយចាំនន
ួ មិនអាចអនុវតតបាន និងរសែ ើសុាំរន
ិ ត
ិ រ និងផ្ក្ភារ បស់ ថាែក្់ដឹក្នាាំ និងររេរវលាបកនថ
ម។ សក្មមភារទាំងរនាះ មានដូចជា ព្ក្ុមកា ងា រិរព្ោះរោបេ់រេើកា រ ៀបចាំបចចុបបនែក្មមកននកា យុទ្សា
ធ ្សត អភិវឌ្ឍន៍
ធនធានមនុសស បស់ព្ក្សួង សាថប័ន ព្តូវបានបរងកត
ើ
និង កននកា យុទ្សា
ធ ្សដ អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសសព្តូវបានរិរព្ោះ
រោបេ់ និងរ ៀបចាំព្បកាសសត ីរី វធធាន និងនីតិ វធធី ននកា រ ៀបចាំ កា អនុវតត កា ព្តតតរិនិតរ និងវាយតនម្ននកា អភិវឌ្ឍសមតថ
ភារម្នតរា
ី កា ននក្សហវ

បស់ វធទ្ាសាថនរសដាក្ិចច និងហិ ញ្ញវតថុ និងអគ្គរេខាធិកា ោានននក្សហវជារដើម។ ក្ែុងរនាះ

រ ើញថារុាំមានសូចនាក្ ណាមួយសរព្មចបានតាមរោេរៅរនាះរទ្។ ប៉ាុកនតសមិទ្ន
ធ េជាក្់កសត ង បស់អគ្គនាយក្ោាន អាច
សរងកតបានថា កននកា ក្សាងសមតថភារព្តូវបានរ ៀបចាំរោយវធទ្ាសាថនរសដាក្ិចន
ច ង
ិ ហិ ញ្ញវតថមា
ុ នវឌ្ឍនភារមួយចាំនន
ួ ។
ជា ួម របើរទះបីជាវឌ្ឍនភារននចរងាកមសក្មមភាររនះសថ ិតក្ែង
ុ ក្ព្មិតរខ្ាយរៅរែើយ សូចនាក្ គ្ន្ឹះសាំខាន់ៗ មួយ
ចាំនន
ួ
មិនព្តូវបានសរព្មចតាមកា ំរង
ឹ ទ្ុក្រៅរែើយ។ ោ៉ាងណាមិញ អគ្គនាយក្ោាន ាំនាញព្តូ វបនត សរព្មចសក្មម ភារ
កដេរៅរសសសេ់ ឱ្រ ួ ចរាេ់ រៅព្តីមាសទ្ី ៤ ខាងមុ ខ្ រដើ មបីធា នាកា សរព្មចបាននូវរោេរៅព្បចាាំឆ្ែាំ។
ជារសចក្តីសនែិោាន រទះបីជាសក្មមភារសាំខាន់ៗ ព្តូវបានសរព្មចតាមរោេរៅសូចនាក្ ព្បចាាំ ព្តីមា ស វឌ្ឍន
ភារននរោេបាំណងរនះមានព្តឹមកត ៥១% ប៉ាុរណាណះកដេសថ ិតរៅក្ែុងក្ព្មិតរខ្ាយរៅរែើយ កដេ ទមទ ឱ្រមានកា យក្
ចិតតទ្ុក្ោក្់បកនថម។ ដូចរនះសមិទ្ន
ធ េជាក្់កសត ង បស់អគ្គនាយក្ោានអាចសនែោ
ិ ា ន បានថា រោេបាំណងទ្ី ៤៤ ននកនែក្ទ្ី៤
រនះ រៅមិនទន់មានភារ េូន និងចរងាកមសក្មមភារមួយចាំនន
ួ មិនសរព្មចបានតាមរោេរៅ។ េទ្ធនេរនះ បានឆ្្ុះបញ្ហចង
ាំ
អាំរីភារចាាំបាច់កដេព្តូវខ្ិតខ្ាំបកនថមរទ្ៀត ជារិរសស ព្តូវបញ្ច ប់
សក្មមភារចាំរាះសូចនាក្ កដេមិនសរព្មចបានតាមរោេរៅខាងរេើ។

ក្ែកទ្ី៥៖ ការោាំត្ទ្ដ្េ់ការអនុវរត កមម វិធីកកទ្ត្មង់ត្បកបសដ្ឋយសជារ ័យ និងច្ីរភាព
ព្គ្ប់ព្ក្សួង-សាថប័ន

និង

អងគភារ

រព្កាមឱ្វាទ្ព្ក្សងួ រសដាក្ិចចនិងហិញ្ញវតថុ

ចូេមួ ក្ែងុ កាោាំព្ទ្ដេ់កាអនុវតតក្មម

វធធីកក្ទ្ព្មង់ព្បក្បរោយរជាគ្ ័យ និងចី ភារ កដេព្តូវរ ៀបចាំោក្់រចញនូវកននកា សក្មមភារក្ែង
ុ កនែក្ទ្ី៥ននចក្េុ វធស័យ និង
យុទ្សា
ធ ្សត ក្មម វធធីកក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈដាំណាក្់កាេទ្ី៣។
ក្ែុងកនែក្ទ្ី៥ រនះ មានរោេរៅចមបង៣ គ្ឺ (១) កា បរងកើនភារជាអែក្ដឹក្នាាំ សមតថភារព្គ្ប់ព្គ្ង បណុត ះឆ្នាៈក្ាំកណ
ទ្ព្មង់ ព្រមទាំងបរងកើនភារជាមាចស់និងកា ទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវ, (២) បរងកើនព្បសិទ្ភា
ធ រននកា ក្សាងសមតថភារនិងយនតកា រេើក្ទ្ឹក្
ចិតត, និង (៣) រព្ងឹងកា ក្សាងសមតថភារសព្មាប់អនុវតតក្មម វធធីកក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈដាំណាក្់កាេទ្ី៣។
ឹ នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ក្ែុងកា សរព្មចបាននូវរោេរៅខាងរេើ គ្ណៈក្មាមធិកា ដក្
ុ ធា ណៈ
បានោក្់រចញនូវសូចនាក្ គ្ន្ះឹ និងសូចនាក្ ព្បចាាំឆ្ែាំក្ព្មិតរោេបាំណង និងចរងាកមសក្មមភារ កដេ ួយដេ់អងគភារ
ាក្់រន
័ ធរ ៀបចាំ និងោក្់រចញនូវកននកា សក្មមភារ បស់អងគភារសាមីឱ្រចាំរោេរៅ (សូមរមើេក្ែុងតារាងរេខ្១ ខាងរព្កាម)

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

54

អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

ក្ែកទ្ី៥

ច្ាំនួន

រោេបាំណង

៣

ចរងាកមសក្មមភារ

៨

អងគភាររព្កាមឱ្វាទ្ ក្សហវ.

ទាំងអស់

ឹ នាាំ សមតថភារព្គ្ប់ព្គ្ង និងបណតុះឆ្នាៈក្ាំកណទ្ព្មង់ព្រមទាំងបរងកន
រោេបាំណងទ្ី៥១៖ “បរងកន
ើ ភារជាអែក្ដក្
ើ ភារជាមាចស់
និងកា ទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវ”
ចរងាកមសក្មមភារសព្មាប់រព្ងឹងភារជាអែក្ដឹក្នាាំ និងសមតថភារព្គ្ប់ព្គ្ង និងចរងាកមសក្មមភារសព្មាប់បរងកន
ើ ឆ្
ឹ នាាំ
នាៈកក្ទ្ព្មង់ ភារជាមាចស់និងកា ទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវ ព្តូវបានរ ៀបចាំរោយកែក្ រដើមបីក្ន
ាំ ត់នូវសូចនាក្ គ្ន្ះឹ ននភារជាអែក្ដក្
និងឆ្នាៈននកា ងា កក្ទ្ព្មង់។ ភារជាអែក្ដឹក្នាាំ និងសមតថភារព្គ្ប់ព្គ្ង សព្មាប់ក្មម វធធីកក្ទ្ព្មង់ដាំណាក្់កាេទ្ី៣ សាំរៅ
ដេ់សមតថភារក្ែង
ុ កា រ ៀបចាំកននកា កា ដឹក្នាាំចាត់កចង កា ព្តតតរិនត
ិ រនិងវាយតនម្ ជារដើម។ ឯផ្ ឆ្នាៈកក្ទ្ព្មង់នង
ិ កា
ទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវ គ្ឺជាកា តាាំងចិតតចេ
ូ ួមកក្េមអនូវព្បរ័នធដឹក្នាាំ បស់សាថប័ន ដូចជាកា កា

ព្មុញ និងរេើក្ទ្ឹក្ចិតតម្នតព្ី គ្ប់

េាំោប់ថាែក្់ឱ្រចូេ ួម អនុវតតកា ងា កក្ទ្ព្មង់រដើមបីសរព្មចបាននូវរោេរៅ បស់សាថប័ន ក្៏ដូចជា បស់ក្មម វធធីកក្ទ្ព្មង់កា
ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ។
អងគភារននព្ក្សួងរសដាក្ិចន
ច ិងហិ ញ្ញវតថុ កដេបានរ ៀបចាំ និងោក្់រចញសព្មាប់អនុវតតរដើមបីោាំព្ទ្រោេបាំណងរនះ ៖
កនែក្ទ្ី៥

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី១

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី២

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣

រោេបាំណងទ្ី៥១

៥៦%

៧០ %

៥៧ %

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៥១.១.

៦១%

៧៨ %

៧០ %

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៥១.២.

៥៣%

៦២ %

៤៨ %

ឹ ភារជាអែក្ដក្
ឹ នាាំនង
ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៥១.១. “រព្ងង
ិ សមតថភារព្គ្ប់ព្គ្ង” បានរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយ អគ្គ
រេខាធិកា ោាននន ក្សហវ. អគ្គនាយក្ោានហិ ញ្ញវតថុ ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ អគ្គនាយក្ោាន តនាោ ជាតិ និង វធទ្ាសាថន
រសដាក្ិចចនង
ិ ហិ ញ្ញវតថុ។ ចរងាកមសក្មមភាររនះ សរព្មចបាន៧០% ក្ែុងព្តីមាសទ្ី៣ កដេបានចូេ ួមចាំកណក្រីសូចនាក្
គ្ន្ះឹ មួយចាំនន
ួ ួមមាន

ថាែក្់ដឹក្នាាំចន
ាំ ន
ួ ៣០ ប
ូ

រីព្គ្ប់ព្ក្សួង-សាថប័ន

ព្តូវបានរព្ ស
ើ រ ឯសចូេ ួមក្ែុងក្មម វធធដ
ី ្ ស់បតូ ប

ឹ នាាំ និងព្បធាន តនាោ រា ធានី-រខ្តត បានចូេ ួមដាំរណើ ទ្សសនក្ិចចសិក្ាអាំរី
ទ្រិរសាធន៍ ជាអនត ជាតិវគ្គទ្ី ៣, និងថាែក្់ដក្
ព្បរ័នធរត
័ មា
៌ ន វធទ្ាព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ (FMIS) រៅទ្ីព្ក្ុងហាកាតា ព្បរទ្សឥណឌូរនសុ។
ី ប៉ាុកនត សូចនាក្ គ្ន្ះឹ

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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មួយចាំនន
ួ រទ្ៀតមិនព្តូវបានសរព្មចតាមរោេរៅ និងបាន ះឥទ្ធិរេអវធ ាមានដេ់េទ្ធនេខាងរេើ ដូចជាកននកា យុទ្ ធ
សា្សត ព្គ្ប់ព្គ្ងធនធានមនុសសននព្ក្សួងរសដាក្ិចន
ច ិងហិ ញ្ញវតថុ សព្មាប់ យៈររេ ០៣ ឆ្ែាំ (២០១៧-២០១៩) កដេព្តូវអនុ
ឹ នាាំក្ង
ម័តរោយថាែក្់ដក្
ែុ ព្តីមាសទ្ី៣រនះ មិនទន់បានបញ្ច ប់ររញរេញ។ ជា ួម ចរងាកមសក្មមភាររនះ សថ ិតរៅក្ែុងក្ព្មិត
រខ្ាយ (រព្កាម៨០%) កដេបងាាញឱ្ររ ញ
ើ រីបញ្ហាព្បឈមមួយចាំនន
ួ ដូចជាសូចនាក្ រោេរៅមួយចាំនន
ួ កដេរ ៀបចាំរែើង
រោយអគ្គនាយក្ោានាក្់រន
័ ធ

មិនមានសងគតភា
ិ រនឹងថវធកាកដេរព្ោងកដេ ះឥទ្ធិរេដេ់កា មិនសរព្មចបាននូវរោេ

រៅ ួម កដេទមទ កា យក្ចិតតទ្ុក្ោក្់បកនថមរីអងគភារសាមី រព្ងឹងយនតកា កា តាមោនព្តតតរិនិតរ និងវាយតនម្ ទាំង
ព្ក្បខ្័ណឌរ ៀបចាំសូចនាក្ និងកា អនុវតត។

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៥១.២. “បរងកន
ើ ឆ្នាៈក្ាំកណទ្ព្មង់ ភារជាមាចស់ និងកា ទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវ ” បានរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតត
រោយអគ្គរេខាធិកា ោាននន ក្សហវ., អគ្គនាយក្ោានហិ ញ្ញវតថុ ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ, និង វធទ្ាសាថនរសដាក្ិចន
ច ង
ិ ហិ ញ្ញវ
តថុ។ ជាវឌ្ឍនភារក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣ ចរងាកមសក្មមភាររនះ សរព្មចបាន៤៨% កដេបានរីកា ចូេ ួមចាំកណក្សរព្មចបាននូវ
ឹ ចាប់ រសដាក្ិចច និងហិ ញ្ញវតថក្
សូចនាក្ គ្ន្ះឹ មួយចាំនន
ួ ដូចជាកា បរងកន
ើ កា យេ់ដង
ុ ែុងចាំរណាមម្នតីរា កា រៅរខ្តត, និង
ក្ិចចព្ប ុាំព្បចាាំកខ្សត ីរកា
ី អនុវតតកននកា សក្មមភារក្មម វធធីកក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ
រេញរោយអគ្គនាយក្ោានហិ ញ្ញវតថុ ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ។

រោយកែក្

សរព្មចបានររញ

សូចនាក្ ាក្់រន
័ ធនឹងកា រ ៀបចាំចងព្ក្ងនិង

នសរវនាយក្ព្មងសព្មង់បទ្បញ្ញតតិគ្តិយត
ុ តិនានា ដូចជាាក្់រន
័ ធនឹងគ្យនិង ោាក្ ក្មពុជា កា ព្គ្ប់ព្គ្ងបុគ្េ
គ ិក្ ក្ិចចដាំរណើ
កា សាថប័ន េទ្ធក្មមសាធា ណៈ និងគ្ណរនយរ មិនសរព្មចបានតាមកននកា និងបានរសែ រើ េើកននកា រោយមូេរហតុាក្់
រ័នធនឹងក្ងវះររេរវលាព្គ្ប់ព្ោន់ក្ង
ែុ កា រ ៀបចាំ។ ឯផ្រសចក្តីព្ាងសារាច សត រ
ី ីកា បរងកន
ើ ឆ្នាៈក្ាំកណទ្ព្មង់ ភារជាមាចស់ និង
កា ទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវ ននព្ក្សួងរសដាក្ិចចនង
ិ ហិ ញ្ញវតថុ ព្តូវបានរសែ ើរនា ររេរ ៀបចាំ និងទ្ទ្ួេបានកា អនុមត
័ ។ ជា ួម ចរងាកម
សក្មមភាររនះ សថ ត
ិ រៅក្ែុងក្ព្មិតរខ្ាយ (រព្កាម៨០%) កដេតព្មូវឱ្រព្គ្ប់អងគភារាក្់រន
័ ធ ព្តតតរិនត
ិ ររែើង វធញរីេទ្ធភារ
ឱ្រព្សបតាមថវធកានិងររេរវលា កដេអាចធានាក្ែុងកា សរព្មចរោេរៅកដេបានោក្់រចញ។
ដូចរនះ ក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣ សព្មាប់រោេបាំណងរនះ មានវឌ្ឍនភារសរព្មចបាន (៥៧%) ទបជាងព្តីមាសទ្ី២ ឆ្្ុះ
បញ្ហចង
ាំ ឱ្ររ ញ
ើ ថាកា ចូេ ួមក្ែុងកា បរងកន
ើ ភារជាអែក្ដឹក្នាាំ

សមតថភារព្គ្ប់ព្គ្ង

និងបណតុះឆ្នាៈក្ាំកណទ្ព្មង់ព្រមទាំង

ឹ និងតាមោនឱ្របានជាព្បចាាំ
បរងកន
ើ ភារជាមាចស់នង
ិ កា ទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវ រៅមានក្ព្មិត រហើយព្គ្ប់អងគភារាក្់រន
័ ធគ្ួ រព្ងង
រេើកា អនុវតតនូវសូចនាក្ កដេបានោក្់រចញរដើមបីធានាកា សរព្មចបានរោេរៅ ួម។
ធ នកា រេើក្ទ្ឹក្ចិត”ត
រោេបាំណងទ្ី៥២៖ “បរងកន
ើ ព្បសិទ្ភា
ធ រននកា ក្សាងសមតថភារ និង វធា
រោេបាំណងរនះ ព្តូវបានរ ៀបចាំនង
ិ ោាំព្ទ្រោយចរងាកមសក្មមភារចាំនន
ួ ០២ កដេាក្់រន
័ ធនង
ឹ កា រិនត
ិ ររមើេ
រែើង វធញរីព្បសិទ្ភា
ធ រនិងស័ក្ស
តិ ិទ្ភា
ធ រននកា បណុត ះបណា
ត េ

កា រ ៀបចាំកននកា ក្សាងសមតថភារថមី

និងយនតកា និងអភិ

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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ព្ក្មននកា នតេកា
់ រេើក្ទ្ឹក្ចិតត យៈររេក្ន្ងមក្ព្រមទាំងរ ៀបចាំឱ្រមានយនតកា

និងអភិព្ក្មថមីសតីរីកា នតេកា
់ រេើក្ទ្ឹក្

ចិតតកដេមានសមធម៌ និងសងគតភា
ិ រ។
កនែក្ទ្ី៥

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី១

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី២

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣

រោេបាំណងទ្ី៥២

៧៩%

៨០ %

៦២.៥ %

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៥២.១.

៥៨%

៧០ %

២៥ %

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៥២.២.

១០០%

៩០ %

១០០ %

ធ រីព្បសិទ្ភា
ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៥២.១. “រិនត
ិ ររមើេរែើង វញ
ធ រនិង ស័ក្ស
តិ ទ្
ិ ភា
ធ រននកា បណុត ះបណា
ត េនិងរ ៀបចាំកននកា ក្
សាងសមតថភារថម”ី បានរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយវធទ្ាសាថនរសដាក្ិចន
ច ង
ិ ហិ ញ្ញវតថ។
ុ ជាេទ្ធនេក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣
ចរងាកមសក្មមភាររនះ សរព្មចបាន២៥% រហើយមានកា ថមថយរបើរធៀបនឹងព្តីមាសទ្ី២ក្ន្ងរៅ។ ជាកា ក្ត់សមាគេ់ មិន
មានសូចនាក្ ណាមួយកដេព្តូវសរព្មចបានររញរេញសព្មាប់ោាំព្ទ្ចរងាកមសក្មមភាររនះរែើយ ក្ែង
ុ រនាះ ួមមាន ទ្ិនែនយ
័
ធ គ្ ចងព្ក្ងជាផ្ក្សា
និងរ័តមា
៌ នកដេបានវាយតនម្ព្ក្សួង-សាថប័ន មនាី រេើ នា
ាំ ញរសដាក្ិចច និង ហិ ញ្ញវតថព្ុ តូវបានវភា
និង ជា បាយកា ណ៍; និងកា បណុត ះបណា
ត េព្គ្ូបរងាគេចាំនន
ួ ៣០នាក្់ព្បចាាំឆ្ែាំ មិនទន់បានសរព្មចររញរេញ។ ជា ួម
ចរងាកមសក្មមភាររនះ សថ ត
ិ រៅក្ែង
ុ ក្ព្មិតរខ្ាយ (រព្កាម៨០%)។ កា ក្ងវះររេរវលាក្ែង
ុ កា អនុវតតសូចនាក្ កដេបានោក្់
រចញ រៅកតជាបញ្ហាព្បឈមសព្មាប់អងគភារអនុវតត កដេបានរេើក្រែើងនិងរសែ ើសុាំកា រនា ររេ។

ធ រីយនតកា និងអភិព្ក្មននកា នតេកា
ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៥២.២. “រិនត
ិ ររមើេរែើង វញ
់ រេើក្ទ្ឹក្ចិតត យៈររេ ក្ន្ងមក្ និង
រ ៀបចាំឱ្រមានយនតកា និង អភិព្ក្មថមស
ី តរ
ី កា
ី នតេកា
់ រេើក្ទ្ឹក្ចិតកត ដេមានសមធម៌ និងសងគតភា
ិ រ” បានរ ៀបចាំសក្មមភារោាំ
ព្ទ្អនុវតតរោយព្គ្ប់អគ្គរេខាធិកា ោាននន

ក្សហវ.

និង វធទ្ាសាថនរសដាក្ិចន
ច ង
ិ ហិ ញ្ញវតថុ។

ក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣

ចរងាកម

សក្មមភាររនះ មានវឌ្ឍនភារសរព្មចបាន១០០% មានកា រក្ើនរែើងរបើរធៀបនឹងព្តីមាសទ្ី២ក្ន្ងរៅ។ េទ្ធនេកដេ
សរព្មចបានរនះ បានចូេ ម
ួ ចាំកណក្រីកា សរព្មចបាននូវសូចនាក្ គ្ន្ះឹ មួយចាំនន
ួ អគ្គរេខាធិកា ោានននក្សហវ. បាន
រ ៀបចាំកននកា រិនិតរសមិទ្ក្
ធ មម និងសាថនភារបាំររញកា ងា បស់ម្នតី ននក្សហវ ទាំងថាែក្់ជាតិ និងថាែក្់មេ
ូ ោានសព្មាប់
ឆ្ែាំ២០១៦ និង បាយកា ណ៍ព្បចាាំឆ្ែាំ និងកា រធវើបចចុបបនែក្មមយនតកា រេើក្ទ្ឹក្ចិតតព្តូវបានរ ៀបចាំរែើងរោយ វធទ្ាសាថនរសដា
ក្ិចចនង
ិ ហិ ញ្ញ។ ជា ួមេទ្ធនេកដេសរព្មចសព្មាប់ចរងាកមសក្មមភាររនះ សថ ិតរៅក្ែុងក្ព្មិតេអ (១០០%) និងមិនមាន
បញ្ហាព្បឈមគ្ួ ឱ្រក្ត់សមាគេ់នងរែើយ។
ដូចរនះ វឌ្ឍនភារសរព្មចបានក្ែុងព្តីមាសទ្ី៣សព្មាប់រោេបាំណងរនះ គ្ឺ៦២.៥% ទបជាងព្តីមាសទ្ី២ក្ន្ង
រៅ

ធ រីព្បសិទ្ភា
កដេឆ្្ុះបញ្ហចង
ាំ ឱ្ររ ញ
ើ ថាកា រិនិតររមើេរែើង វញ
ធ រនិង

ស័ក្តិសិទ្ភា
ធ រននកា បណុត ះបណា
ត េនិងរ ៀបចាំ

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

57
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កននកា ក្សាងសមតថភារថមី រៅមានក្ព្មិត រហើយទមទ ឱ្រអងគភារាក្់រន
័ ធរព្ងឹងកា យក្ចិតតទ្ុក្ោក្់បកនថមរេើសូចនាក្
កដេបានោក្់រចញ។
ឹ កា ក្សាងសមតថភារសព្មាប់អនុវតត ក្មម វធ
ធ កី ក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
រោេបាំណងទ្ី៥៣៖ “រព្ងង
ុ ធា ណៈ ដាំណាក្់
កាេទ្ី៣”
រោេបាំណងរនះ ព្តូវបានរ ៀបចាំនិងោាំព្ទ្រោយចរងាកមសក្មមភារចាំនន
ួ ០៤ គ្ឺ កា រ ៀបចាំសាថប័នរដើមបីរឆ្្ើយតប នឹង
ដាំណាក្់កាេទ្ី៣ រោយ ម
ួ មាន៖ (១)កា បញ្ច ប់ វធភាគ្មុខ្ងា រៅ ព្គ្ប់អគ្គនាយក្ោានននក្សហវ និងនាយក្ោាន ដាបាេ
ហិ ញ្ញវតថនុ នព្ក្សួង សាថប័ន។(២)រ ៀបចាំ និងអនុវតតកននកា កក្សព្មតេ ចនាសមព័នធ បស់អគ្គនាយក្ោែន និងនាយក្ោាននីមួ
យៗ។ (៣) រ ៀបចាំនិង នសរវនាយផ្ក្សា កណនាាំសតរ
ី ីព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ងថម។
ី (៤) រ ៀបចាំរោេនរោបាយ សព្មាប់យទ្
ុ សា
ធ ្សត
ព្គ្ប់ព្គ្ងរ័តមា
៌ នវធទ្ារៅ ក្សហវ (៥) កា រព្បើព្បាស់ ន
ាំ យ
ួ បរចចក្រទ្សព្បក្បរោយព្បសិទ្ភា
ធ រ។ (៦)កក្េមអកា អនុវតតកា
ងា តាម យៈកា បរងកន
ើ កា រព្បើព្បាស់បរចចក្ វធទ្ា; កា អភិវឌ្ឍធនធានមនុសសសព្មាប់ដណា
ាំ
ក្់កាេទ្ី៣ កដេ ួមមានកា បណុត ះ
បណា
ត េ

ាំនាញទាំងរៅក្ែង
ុ ក្សហវ និង ព្ក្សួង សាថប័ន ; កា រ ៀបចាំ និងអនុវតតយុទ្សា
ធ ្សត ទ្ាំនាក្់ទ្ាំនង និងសព្មបសព្មតេ

សព្មាប់ដាំណាក្់កាេទ្ី៣; និង កា ក្ាំណត់តួនាទ្ីនិងកា ទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវសព្មាប់កក្េមអក្ិចស
ច ព្មបសព្មតេ វាងសាថប័ននិងអងគ
ភារ។
កនែក្ទ្ី៥

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី១

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី២

សរព្មចបានក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៣

រោេបាំណងទ្ី៥៣

៧៥%

៦៦ %

៦៥.៤៨ %

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៥៣.១.

៦៩%

៥១ %

៥២ %

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៥៣.២.

៨៨%

៥៦ %

៦៩ %

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៥៣.៣.

មិនមានសូចនាក្ អនុវតត

មិនមានសូចនាក្ អនុវតត

១០០%

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៥៣.៤.

៥០%

៩០ %

៥៥ %

ធ គ្មុខ្ងា
ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៥៣.១. “រ ៀបចាំសាថប័នរដើមបីរឆ្្យ
ើ តប នឹងដាំណាក្់កាេទ្ី៣ រោយ ម
ួ មាន៖ (១)កា បញ្ច ប់វភា
រៅ ព្គ្ប់អគ្គនាយក្ោានននក្សហវ និងនាយក្ោាន ដាបាេ ហិ ញ្ញវតថនុ នព្ក្សួង សាថប័ន។(២)រ ៀបចាំ និងអនុវតតកននកា កក្
សព្មតេ ចនាសមពន
័ ធ បស់អគ្គនាយក្ោែន និងនាយក្ោាននីមយ
ួ ៗ។ (៣) រ ៀបចាំនង
ិ នសរវនាយផ្ក្សា កណនាាំសតរ
ី ព្ី បរ័នធ
ធ ារៅ ក្សហវ (៥) កា រព្បើព្បាស់ ន
ព្គ្ប់ព្គ្ងថម។
ី (៤) រ ៀបចាំរោេនរោបាយ សព្មាប់យទ្
ុ សា
ធ ្សត ព្គ្ប់ព្គ្ងរ័តមា
៌ នវទ្
ាំ យ
ួ
ធ ា” បានរ ៀបចាំ
បរចចក្រទ្សព្បក្បរោយព្បសិទ្ភា
ធ រ។ (៦)កក្េមអកា អនុវតតកា ងា តាម យៈកា បរងកន
ើ កា រព្បើព្បាស់បរចចក្ វទ្
សក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយ អគ្គរេខាធិកា ោានននក្សហវ., អគ្គនាយក្ោានរនធោ , អគ្គនាយក្ោានព្ទ្ររសមបតត ដានង
ិ
ចាំណូេមិនកមនសា ររើ រនធ, អគ្គនាយក្ោាន តនាោ ជាតិ, អោគធិកា ោាន និង វធទ្ាសាថនរសដាក្ិចន
ច ង
ិ ហិ ញ្ញវតថុ។ ចរងាកម

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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សក្មមភាររនះ សរព្មចបាន៥២% ក្ែុងព្តីមាសទ្ី៣រនះ រហើយរសា ើ កតមិនមានបកព្មបព្មតេរបើរធៀបនឹងព្តីមាសទ្ី២រនះ។
េទ្ធនេកដេសរព្មចបានរនះ

បានចូេ ួមចាំកណក្រីកា សរព្មចបាននូវសូចនាក្ គ្ន្ះឹ មួយចាំនន
ួ ួមមានព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង

បុគ្គេក្
ិ រនធោ តាមព្បរ័នធរត
័ មា
៌ នវធទ្ាព្តូវបានសាក្េបងរព្បើព្បាស់,
កដេរក្ើតមានសព្មាប់ព្បរ័នាព្គ្ប់ព្គ្ងផ្ក្សា

កា ព្បមូេ

Feedbackនិងរោះព្សាយរាេ់បញ្ហា

e-doc,បញ្ា សា
ី
ររើភ័ណឌ បស់សាខារនធោ រខ្តតចន
ាំ ន
ួ ១២ព្តូវបានរ ៀបចាំ,

កា សិក្ារេើបទ្បញ្ញតតិជាធ មានអាំរីព្ក្បខ្ណឌមុខ្ងា អោគធិកា ោានតាមបណា
ត ព្ក្សួងចាំនន
ួ ១០ រនសងរទ្ៀត, រសចក្តព្ី ាង
ព្បកាសសត ីរកា
ី រ ៀបចាំនង
ិ កា ព្បព្រឹតតរៅននព្ក្ុមកា ងា

នា
ាំ ញោាំាំព្ទ្កា បរងកត
ើ កា ព្គ្ប់ព្គ្ងកា ងា អធិកា ក្ិចចហិ ញ្ញវតថតា
ុ ម

បរចចក្ វធទ្ារ័ត៌មាន ព្តូវបានរ ៀបចាំ, និងក្ិចចសហកា ជាមួយអគ្គនាយក្ោានាក្់រន
័ ធននក្សហវ សព្មាប់វគ្គបណដុះបណា
ដ េសដ ី
រី (១).នីតិ វធធអ
ី នុវតតថ វធកាក្មម វធធីសព្មាប់អងគភារថវធកា (២). កា ព្ប ន
ុាំ សរវនាយេិខ្ិតបទ្ោានគ្តិយត
ុ តិ

ន
ូ ម្នតរា
ី កា ក្

សហវ ព្ក្សួង សាថប័ន និងមនាី រា ធានីរខ្តត ចាំនន
ួ ៧ វគ្គ សព្មាប់សិកាេកាមចាំនន
ួ ១០២០ ប
ូ ។ ទ្នាឹមរនះ សូចនាក្ គ្ន្ះឹ
មួយចាំនន
ួ រទ្ៀត ក្៏សរព្មចមិនទន់បានររញរេញ កដេបណា
ត េឱ្រវឌ្ឍនភារកដេព្តូវសរព្មចបានមានកា ធា្ក្់ចុះ

ួម

មាន កា រ ៀបចាំរសចក្ដព្ី ាងរោេនរោបាយបរចចក្ វធទ្ារ័ត៌មាននិងគ្មនាគ្មន៍សព្មាប់ ក្សហវ បានរិរព្ោះរោបេ់
ជាមួយអគ្គនាយក្ោានាក្់រន
័ ធ,

កា រ ៀបចាំរសចក្ដីព្ាងកននកា យុទ្សា
ធ ្សត យៈររេកវងរេើ វធស័យបរចចក្ វធទ្ារ័តមា
៌ ននិង

គ្មនាគ្មន៍សព្មាប់ព្ក្សួងរសដាក្ិចចនង
ិ ហិ ញ្ញវតថុ, កា រ ៀបចាំរសៀវរៅរោេអាំរី ចនាសមព័នធ និងព្បរភទ្ រេខ្ក្ូដ ទ្ិនែន័យ
និងផ្ក្សា ោក្់ឱ្ររព្បើ ព្រមទាំងចុះរឈាមះ Sign up New Account និងទ្ិញទ្ាំហាំនាុក្, និង កា រ ៀបចាំរោេកា ណ៍ ម
ួ សត ីរី
កា ព្គ្ប់ព្គ្ងនិងកា រព្បើព្បាស់បណា
ត ញបញ្ាូ នសា Telegramក្ែុងកា ងា

ជារដើម។ អងគភារាក្់រន
័ ធ បានរឹងកនអក្រសា ើ កត

ទាំងព្សុងរេើរហតុនេននកា ក្ងវះខាតថវធកាសព្មាប់កា ោាំព្ទ្រេើកា អនុវតតសូចនាក្ ។ ោ៉ាងណាមិញ វឌ្ឍនភារសរព្មច
បានននចរងាកមសក្មមភាររនះ គ្ឺសថិតរៅក្ែង
ុ ក្ព្មិតរខ្ាយ (រព្កាម៨០%)។

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៥៣.២. “កា អភិវឌ្ឍធនធានមនុសសសព្មាប់ដណា
ាំ ក្់កាេទ្ី៣ កដេ ម
ួ មានកា បណុត ះបណា
ត េ

នា
ាំ ញ

ទាំងរៅក្ែង
ុ ក្សហវ និង ព្ក្សួង សាថប័ន” បានរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយ អគ្គរេខាធិកា ោានននក្សហវ., អគ្គ
នាយក្ោានរនធោ , អគ្គនាយក្ោានឧសាហក្មមហិ ញ្ញវតថ,ុ អគ្គនាយក្ោានហិ ញ្ញវតថុ ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ, អគ្គនាយក្
ោានថវធកា, អគ្គនាយក្ោានសវនក្មមននាក្ង
ែុ , អោគធិកា ោាន និង វធទ្ាសាថនរសដាក្ិចន
ច ង
ិ ហិ ញ្ញវតថុ។ សព្មាប់ព្តីមាសទ្ី៣
ចរងាកមសក្មមភាររនះ សរព្មចបាន៦៩.២% និងមានវឌ្ឍនភាររក្ើនរែើងរបើរធៀបនឹងព្តីមាសទ្ី២ ក្ន្ងរៅ កដេបានចូេ
ួមចាំកណក្រីកា សរព្មចបាននូវសូចនាក្ គ្ន្ះឹ មួយចាំនន
ួ ួមមាន ម្នតរ
ី ាក្ ណ៍ចាំណូេននអគ្គនាយក្ោានរនធោ ព្តូវបានប
ណុត ះបណា
ត េក្ែង
ុ ព្សុក្រេើក្ទ្ី២, ម្នតីចន
ាំ ន
ួ ០៣នាក្់ ននអគ្គនាយក្ោានឧសាហក្មមហិ ញ្ញវតថុ បានចូេ ម
ួ វគ្គបណតុះបណា
ត
េនិងសិកាេសាលា យៈររេខ្្ៗ
ី ក្ែុងនិងរព្ៅព្បរទ្ស”, ម្នដីបរងាគេ ននអគ្គនាយក្ោានថវធកាបានចូេ ួមទ្សសនក្ិចស
ច ិក្ា
រៅព្បរទ្សនថ, កា បណុត ះបណា
ត េម្នតី ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិសព្មាប់កា រ ៀបចាំកននកា យុទ្សា
ធ ្សត ថវធកាសព្មាប់ ដាបាេ
ថាែក្់រព្កាមជាតិ ព្តូវបាន រ ៀបចាំ ួច, សវនក្ ននាក្ង
ែុ ននអគ្គនាយក្ោានសវនក្មមននាក្ង
ែុ ព្តូវទ្ទ្ួេបានកា បងាាត់បងាាញរី

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

របៀបរព្បើព្បាស់ននក្មម វធធី ITជាមូេោានមួយចាំនន
ួ ដូចជា៖ Box cloud, Network &Servers, Back up &recovery,
ក្មម វធធីព្គ្ប់ព្គ្ងរបសក្ក្មម , ព្គ្ប់ព្គ្ងេិខ្ិតរចញចូេ, និងកា ព្តតតរិនត
ិ រសមិទ្ក្
ធ មមព្បចាាំឆ្ែាំរេើកា រព្បើព្បាស់បណា
ដ ញ
សងគម រគ្ហទ្ាំរ័ និង កា រធវើបចចុបបនែក្មមរគ្ហទ្ាំរ័ បណា
ដ ញសងគម ព្តូវបានកក្េមអរែើង វធញ និងម្នតីថមីកដេបានរព្ ើសរ ឯស
ព្តូវបានទ្ទ្ួេកា បណុត ះបណតេ និង អនុវតតតនា
ួ ទ្ីភា ក្ិចច រោយវធទ្ាសាថនរសដាក្ិចន
ច ង
ិ ហិ ញ្ញវតថុ។ រោយកែក្ សូចនាក្
គ្ន្ះឹ មួយចាំនន
ួ រទ្ៀតកដេសរព្មចមិនបានររញរេញ បាន ះនេជាអវធ ាមានដេ់េទ្ធនេននចរងាកមសក្មមភាររនះ ក្ែង
ុ
រនាះ ួមមាន កា រ ៀបចាំកបបបទ្រសែ ើសុាំបណតុះបណា
ត េ រៅតាម ាំនាញនិងតព្មូវកា , កា ក្សាង និងោក្់ឱ្រអនុវតតនូវកននកា
រមសព្មាប់កា ក្សាងសមតថភារ, និង កា រ ៀបចាំរបើក្វគ្គបណតុះបណា
ត េសត ីរី នា
ាំ ញអធិកា ក្ិចចហិ ញ្ញវតថុកដេព្តូវសហកា
ជាមួយ វធទ្ាសាថនរសដាក្ិចន
ច ិងហិ ញ្ញវតថុ។ ជា ួមចរងាកមសក្មមភាររនះ សថ ត
ិ ក្ែង
ុ ក្ព្មិតរខ្ាយ (រព្កាម៨០%) ប៉ាុកនតមន
ិ មាន
បញ្ហាព្បឈមណាមួយគ្ួ ឱ្រក្ត់សមាគេ់រែើយ។

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៥៣.៣. “រ ៀបចាំ និងអនុវតតយទ្
ុ សា
ធ ្សត ទ្នា
ាំ ក្់ទ្ន
ាំ ង និងសព្មបសព្មតេសព្មាប់ដណា
ាំ ក្់កាេទ្ី៣” បាន
រ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយវធទ្ាសាថនរសដាក្ិចន
ច ង
ិ ហិ ញ្ញវតថ។
ុ សព្មាប់ព្តីមាសទ្ី៣ ចរងាកមសក្មមភាររនះ សរព្មច
បាន១០០% រោយសា កតក្ែង
ុ ព្តីមាសរនះ មានសូចនាក្ កតមួយកដេព្តូវអនុវតត និងសរព្មចបានររញរេញ គ្ឺ កា រធវើ
ទ្សសនក្ិចចសក្
ិ ារៅប រទ្ស ន
ូ ម្នតនី នវធទ្រសាថនរសដាក្ច
ិ ន
ច ង
ិ ហិ ញ្ញវតថុចន
ាំ ន
ួ ១០នាក្់ រដើមបីកសវ ងយេ់អរ
ាំ ីបទ្រិរសាធន៍ និង
កា អនុវតតរេើក្ិចកា
ច ព្សាវព្ជាវ។ វឌ្ឍនភារសរព្មចបានរនះ សថ ិតរៅក្ែុងក្ព្មិតេអ (១០០%)។ រទះបីជាចរងាកមសក្មមភារ
រនះ

សរព្មចបានររញរេញក្៏រោយ

ប៉ាុកនតអងគភារននក្សហវ.

ាក្់រន
័ ធគ្ួ ព្តតតរិនត
ិ រនិងរ ៀបចាំសូចនាក្ គ្ន្ះឹ បកនថម

សព្មាប់ោាំព្ទ្ចរងាកមសក្មមភាររនះ និងោក្់រចញក្ែង
ុ កននកា សក្មមភារឆ្ែាំបនតបនាាប់។

ចរងាកមសក្មមភារទ្ី៥៣.៤.

“ក្ាំណត់តនា
ួ ទ្ីនង
ិ កា ទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវសព្មាប់កក្េមអក្ច
ិ ស
ច ព្មបសព្មតេ វាងសាថប័ននិងអងគភារ”

បានរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គរេខាធិកា ោានននក្សហវ. និងអគ្គនាយក្ោានរោេនរោបាយ ។ ចរងាកម
សក្មមភាររនះ សរព្មចបាន៥៥% ក្ែុងព្តីមាសទ្ី៣ និងមានវឌ្ឍនភារថមថយរបើរធៀបនឹងព្តីមាសទ្ី២ក្ន្ងរៅ ។ េទ្ធនេ
រនះ បានចូេ ួមរីកា អនុវតតនង
ិ សរព្មចបានររញរេញរោយអគ្គនាយក្ោានរោេនរោបាយរសដាក្ិចចនង
ិ ហិ ញ្ញវតថុ គ្ឺ
កននកា សក្មមភារ ួមដាំណាក្់កាេទ្ី៣ ព្តូវបានកក្សព្មតេ។ ឯផ្សូចនាក្ គ្ន្ឹះមួយចាំនន
ួ រទ្ៀតសរព្មចមិនបានររញរេញ
ដូចជាកា ព្បមូេបូក្ស ុបកននកា សក្មមភារ ួមដាំណាក្់កាេទ្ី៣រីព្គ្ប់នាយក្ោានននអគ្គរេខាធិកា ោានក្សហវ. ។ ជា
ួមចរងាកមសក្មមភាររនះ សថ ត
ិ ក្ែុងក្ព្មិតរខ្ាយ (រព្កាម៨០%) រហើយបញ្ហាក្ងវះថវធកានិងររេរវលា រៅកតជាបញ្ហាព្បឈម
កដេបានរេើក្រែើងរោយអងគភារអនុវតត។
ដូចរនះ តាម យៈ បាយកា ណ៍ព្តីមាសទ្ី៣ សព្មាប់រោេបាំណងទ្ី៥៣រនះ វឌ្ឍនភារននចរងាកមសក្មមភារទាំង៤
ខាងរេើ ចូេ ួមនូវកា សរព្មចបាន ៦៥.៨៨% និងមិនមានវឌ្ឍនភារកព្បព្បតេខា្ាំងរបើរធៀបនឹងព្តីមាសទ្ី២។ វឌ្ឍនភារ
សរព្មចបានននរោេបាំណង រៅកតសថ ត
ិ ក្ែុងក្ព្មិតរខ្ាយ (រព្កាម ៨០%)។ រេើសរីរនះ កា ក្ងវះខាតររេរវលានិងថវធកា

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
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រៅកតជាបញ្ហាព្បឈមកដេបានរេើក្រែើងរោយអងគភារអនុវតត កដេឆ្្ុះបញ្ហចង
ាំ ឱ្ររ ើញថាកា កា រ ៀបចាំសូចនាក្

និង

ររេរវលា រៅមិនទន់មានសងគតភា
ិ រ។
ស ុបរសចក្តីមក្ សព្មាប់វឌ្ឍនភារននកនែក្ទ្ី៥ សរព្មចបានជា ួមគ្ឺ ៦១% ក្ែុងព្តីមាសទ្ី៣ កដេមានកា ធា្ក្់ចះុ
របើរធៀបនឹងព្តីមាសទ្ី២។ រោងតាម បាយកា ណ៍ព្តីមាសទ្ី៣ េទ្ធនេខាងរេើរនះបានចូេ ួមរីកា សរព្មចបាននូវសូច
នាក្ ព្តីមាសកដេបានោក្់រចញក្ែង
ុ រោេបាំណងទាំង៣ននកនែក្រនះ

ដូចជា

សព្មាប់រោេបាំណងទ្ី៥១

សរព្មចបាន

ធ
៥៧%, សព្មាប់រោេបាំណងទ្ី៥២ សរព្មចបាន ៦២.៥%, និងសព្មាប់រោេបាំណងទ្ី៣ សរព្មចបាន ៦៥% ។ ម៉ាាងវញ

ធ កី ក្ទ្ព្មង់ព្បក្បរោយរជាគ្ យ
័ និងចី ភារ រៅ
រទ្ៀត េទ្ធនេរនះ ក្៏អាចបញ្ហាក្់ឱ្ររ ញ
ើ ថា កា ោាំព្ទ្ដេ់កា អនុវតដក្មម វធ
សថ ិតក្ែងក្ព្មិតរខ្ាយ កដេទមទ នូវកា យក្ចិតតទ្ុក្ោក្់ខ្ពស់រីព្គ្ប់អងគភារាក្់រន
័ ធ ក្ែុងកា រ ៀបចាំនិងោក្់រចញនូវសូចនា
ក្ រោេរៅឱ្រមានសងគតិភារជាមួយនឹងថវធកា និងររេរវលា ព្រមទាំងសមតថភារ បស់អងគភារក្ែុងកា ធានានូវកា សរព្មច
បានតាមកននកា កដេបានោក្់រចញ។
៤. បញ្ហ
ា ត្បឈម
កា អនុវតតនូវសក្មមភារនិងសូចនាក្ កដេបានោក្់រចញរៅកតមិនទន់មានភារ េូនក្ែង
ុ កា សរព្មចរោេរៅ ួមរៅ
រែើយ រហើយបាន ំរេចរៅបញ្ហាព្បឈមមួយចាំនន
ួ ដូចខាងរព្កាម៖


សមតថភារននកា រធវើកននកា រៅមានក្ព្មិត ដូចជាកា រ ៀបចាំសក្មមភារ និងសូចនាក្ រៅមិនទន់មានសងគតភា
ិ រ,
ព្បរ័នធ បាយកា ណ៍ រៅមិនទន់មានភារចាស់លាស់ និងព្គ្ប់ព្ ុងរព្ជាយ



កា ងា សព្មបសព្មតេរៅមិនទន់មានភារ េូនព្បក្បរោយព្បសិទ្ភា
ធ ររៅរែើយ ជារិរសសកា សរព្មចបាននូវ
សូចនាក្ កដេមានរោេរៅនិងភារព្បទក្់ព្ក្ឡាោែរៅមានក្ព្មិត



យនតកា តាមោន ព្តតតរិនត
ិ រ និងវាយតនម្ និងរោះព្សាយបញ្ហាព្បឈមនានាសព្មាប់ននាក្ែុងអងគភារអនុវតត រៅ
មិនទន់បានរព្ងឹង



សក្មមភារកា ងា គ្ន្ះឹ ៗមួយចាំនន
ួ រៅមិនទន់ព្តូវបានបញ្ច ប់ ឬអនុវតតររញរេញ ក្ែុងរនាះ ួមមាន៖
-

ព្បរ័នធ IPSAS៖ បនាាប់រីចាប់សតីរី គ្ណរនយរ និងសវនក្មម កដេបានអនុម័តនថាទ្ី ១៤ កខ្មក្រា ឆ្ែាំ២០១៦
ក្ែុងមាព្តា២ ព្ក្ុមព្បឹក្ាជាតិគ្ណរនយរ ព្តូវដឹក្នាាំកា ងា ព្តូវរ ៀបចាំសតង់ោ គ្ណរនយរធា ណៈព្សបតាមសត
ង់ោ IPSAS។ ដូចរនះអគ្គនាយក្ោាន តនាោ ជាតិមន
ិ អាចរ ៀបចាំព្បរ័នធសតងោ
់
IPSAS រែើយ រទះបីជាអគ្គ
នាយក្ោាន តនាោ ជាតិបានរនាេ
ើ ិខ្ត
ិ រេខ្ ៤២៧៦ អ. តន ចុះនថាទ្ី ១៩ កខ្ក្ក្កោ ឆ្ែាំ២០១៦ រដើមបីសុាំេុប
រចញសូចនាក្ ទ្ី៥ “រ ៀបចាំបរងកើតសត ង់ោ គ្ណរនយរសាធា ណៈ”, ទ្ី៦ “បនតរ ៀបចាំសតង់ោ គ្ណរនយរសា
ធា ណៈ” និងទ្ី៧ “បនតរ ៀបចាំសតង់ោ គ្ណរនយរសាធា ណៈ” នន សក្មមភារ ២៣.១.១. “រ ៀបចាំកក្េមអ
បទ្ោាន គ្ណរនយរបចចុបបនែឱ្រព្សបតាមសត ង់ោ គ្ណរនយរសាធា ណៈអនតជាតិ” ក្៏រោយ អគ្គនាយក្ោាន

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
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ព្តូវរធវកា
ើ កក្េមអកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈព្តឹមកតកក្េមអ បាយកា ណ៏ហិ ញ្ញវតថុ
រោយមានមូេោានរេើសាច់ព្បាក្់តាមសត ង់ោ IPSAS ក្ែុងកាតរវក្ិចច បស់អគ្គនាយក្ោាន
-

កា រធវស
ើ មាហ ណក្មម IRPP & SOP៖ អងគភារាក្់រន
័ ធមន
ិ ទន់មានផ្ក្ភារោែរៅរែើយ រោយសា ទ្ី១៖របើ
ធ ន និងបទ្បបញ្ញតតិសតីរេ
រទះបីជាមានរោេរៅននកា រធវើសុខ្ដុមនីយក្មម វាងកា អនុវតត វធា
ី ទ្ធក្មមសាធា ណៈ
(IRRPP) និងសត ង់ោ នីតិ វធធី ម
ួ សត ីរីក្ិចេ
ច ទ្ធក្មម (SOP/PM) ដូចោែក្៏រោយ កតវធធសា
ី ្សត ក្ែុងកា រធវើសខ្
ុ ដុមនី
យក្មមរនះ

មិនទន់បានផ្ក្ភារោែរៅរែើយ,

និង

ទ្ី២៖មិនទន់មានអងគភារទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវរ ៀបចាំ

ចាស់លាស់
-

ព្បរ័នធ FMIS៖ កននកា សព្មាប់ដាំណាក្់កាេបនាាប់មន
ិ ទន់ព្តូវបានអនុមត
័ រោយ ង់ចាាំកា សរព្មចជា ទ្ិស
រៅរីថាែក្់ដឹក្នាាំព្ក្សួងរសដាក្ិចចនង
ិ ហិ ញ្ញវតថុ និង ភារមិនចាស់លាស់ននព្បភរថវធកាព្ទ្ព្ទ្ង់ដេ់កា អនុវតត
គ្រព្មាង FMIS

ហា
ាំ នទ្ី២

ឯផ្បញ្ហាគ្ន្ឹះកដេរៅរសសសេ់មយ
ួ ចាំនន
ួ ក្ាំរុងព្តូវបានរោះព្សាយឱ្របាន

ចប់សរវព្គ្ប់មន
ុ ោក្់ឱ្រព្បរ័នធ FMIS ហា
ាំ នទ្ី២
-

សូចនាក្ គ្ន្ឹះៗាក្់រន
័ ធនឹងបញ្ា ីសា ររើ ភ័ណឌ (ព្បរ័នធទ្ិនែនយ
័ ), ចាំណូេមិនកមនសា ររើ រនធ, ចាប់ និងអនុ
ព្ក្ឹតរសត រ
ី ីព្ទ្ររសមបតតិ ដា រៅមិនទន់បានបញ្ច ប់

-

ធ ឈកា ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ រៅមិនទន់បានបញ្ច ប់។
សូចនាក្ គ្ន្ះឹ ៗាក្់រន
័ ធនឹង វម

៥. សាំណូមពរ
ោ៉ាងណាមិញ រដើមបីរោះព្សាយបញ្ហាព្បឈមចាំរាះមុខ្ ក្៏ដូចជាបរងកន
ើ ព្បសិទ្ភា
ធ ររេើយនតកា ននកា អនុវតតកននកា
សក្មមភារកដេបានោក្់រចញ សាំណូមរ មួយចាំនន
ួ ព្តូវបានរេើក្រែើងដូចខាងរព្កាម៖



ាំ ញ
ុ បញ្ច បកា
់ រធវើបចចប
ុ បនែក្មមរេើកននកា CAP3 និង ចាប់រនតើមរ ៀបចាំ MAP3/GDAP3
គ្ួ រព្ងឹងរេើយនតកា តាមោនព្តតតរិនត
ិ រ រោយរដតតរេើកា ព្តតតរិនត
ិ ររេើគ្ុណភារនន បាយកា ណ៍ និងវឌ្ឍន
ភារកា ងា កក្ទ្ព្មង់បកនថមរទ្ៀត



ព្តតតរិនត
ិ រ និងរព្ងឹងយនតកា សព្មបសព្មតេ វាងព្គ្ប់អងគភារ ជារិរសសភារព្បទក្់ព្ក្ឡាោែននសូចនាក្ កដេ
ព្តូវសរព្មចបាន ួមោែ



សព្មាប់សតងោ IPSAS៖ រដើមបី ព្មុញកា ងា រ ៀបចាំសតងោ
់ គ្ណរនយរសាធា ណៈព្សបតាមសត ងោ
់
IPSAS ឱ្រ
័ គ្ួ រ ៀបចាំជាព្ក្ុមកា ងា កដេមានមានសមាសភាររីអគ្គនាយក្ោានាក្់រន
ឹ នាាំរោយព្ក្ុម
បានរជាគ្ យ
័ ធ និងដក្
ព្បឹក្ាជាតិគ្ណរនយរ រដើមបី ាំ ុញកា ងា ក្ែង
ុ CAP3 ២០១៧-២០២០ បនាាប់ព្ក្ុមព្បឹក្ាជាតិគ្ណរនយរបានអនុម័
តឱ្រចូេ ួមក្ែុងកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈកាេរី ២២ កខ្ក្ញ្ហញ ឆ្ែាំ២០១៦។



សព្មាប់សមាហ ណក្មម IRPP/SOP៖ (១) គ្ួ រ ៀបចាំអងគភារទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវ, និង (២) គ្ួ រ ៀបចាំបរងកើតព្ក្ុម
កា ងា (Taskforce) ដឹក្នាាំ រោយ ដារេខាធិកា មួយ ូប និងមានសមាសភាររី អគ្គនាយក្ោានេទ្ធក្មមសាធា
ណៈ,

អគ្គនាយក្ោានសហព្បតិបតតិកា អនត ជាតិ និងព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេ
ុ , អគ្គនាយក្ោានថវធកា, អគ្គនាយក្ោាន

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

62

អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

តនាោ ជាតិ, អគ្គនាយក្ោានរោេនរោបាយរសដាក្ិចន
ច ង
ិ ហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ, អោគធិ-កា ោាន, អគ្គនាយក្
ោានសវនក្មមននាក្ែុង ព្រមទាំងអគ្គនាយក្ោានាក្់រន
័ ធដនទ្រទ្ៀត រដើមបីរ ៀបចាំព្ក្បខ្ណឌកា ងា (Framework)
សព្មាប់កា កក្ទ្ព្មង់ព្បរ័នធេទ្ធក្មមសាធា ណៈក្ែង
ុ យៈររេកវង រហើយកដេព្ក្បខ្ណឌកា ងា រនះព្តូវសថ ត
ិ រព្កាម
ព្ក្បខ្ណឌននក្មម វធធកី ក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ រោយមានសងគតិភារជាមួយនឹងទ្សសនាទនសត ីរីទ្ិស
រៅយុទ្សា
ធ ្សត ននកា កក្ទ្ព្មង់ព្បរ័នធថ វធកា ២០១៧-២០២៥។ អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា
កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ ជាអែក្តាមោន និងព្តតតរិនត
ិ ររេើកា អនុវតតព្ក្បខ្ណឌកា ងា
(Framework) ក្ាំកណទ្ព្មង់ព្បរ័នធេទ្ធក្មមសាធា ណៈ យៈររេកវងរនះ។
សព្មាប់ព្បរ័នធ FMIS៖ គ្ួ បញ្ច ប់សក្មមភាររសសសេ់រីដណា
ាំ
ក្់កាេទ្ី១ និងគ្ួ ររន្ឿនកា រ ៀបចាំនិងកា អនុវតត



កននកា ដាំណាក្់កាេបនាាប់
រសែ ើអគ្គនាយក្ោានព្ទ្ររសមបតតិ ដានិងចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធ គ្ួ រិនត
ិ រកននកា សក្មមភារ និងសូចនាក្ ាក្់



រ័នធ (បញ្ា សា
ី
ររើ ភ័ណឌ (ព្បរ័នធទ្ន
ិ ែន័យ), ចាំណូេមិនកមនសា ររើ រនធ, ចាប់ និងអនុព្ក្ឹតរសត ីរព្ី ទ្ររសមបតតិ ដា)


រសែ ើអគ្គនាយក្ោានហិ ញ្ញវតថុ ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ គ្ួ រិនត
ិ ររេើគ្ុណភារននកននកា សក្មមភារ និងសូចនាក្ ាក្់រន
័ ធ



រសែ ើអងគភារាក្់រន
័ ធព្តតតរិនត
ិ ររេើសូចនាក្ កដេបានោក្់រចញក្ែង
ុ កននកា

ប៉ាុកនតមន
ិ សរព្មចបានតាមកា រព្ោង

ទ្ុក្ ជារិរសសសូចនាក្ ាក្់រន
័ ធនឹងកា រ ៀបចាំបទ្ោានគ្តិយុតនា
តិ នា ដូចខាងរព្កាម៖
- ព្បកាស ួមសត ីរកា
ី កក្សព្មតេក្ព្មងរសវាសាធា ណៈនិង ងាវន់រេើក្ទ្ឹក្ចិតត បស់ព្ក្សួងក្សិក្មម ុកាេមាញ់នង
ិ
រនសាទ្ព្បកាស ួមសត ីរកា
ី កក្សព្មតេក្ព្មងរសវាសាធា ណៈនិង ងាវន់រេើក្ទ្ឹក្ចិតត បស់ព្ក្សួងរ័តមា
៌ ន
- រសចក្តីកណនាាំសតរ
ី ីកា រក្ៀ គ្ ចាំណូេរីកា

េ
ួ អចេនព្ទ្ររ

ធ នកា ប៉ាះប៉ាូវរេើចណ
- រសចក្តីព្ាងបទ្បបញ្ញតតិ រដើមបីអនុវតត វធា
ាំ ូេកដេបាត់បង់
- រសចក្តីព្ាងចាប់សតីរីកា ព្គ្ប់ព្គ្ងកា រព្បើព្បាស់នង
ិ កា ចាត់កចងព្ទ្ររសមបតតិ ដា
- រសចក្តីព្ាងចាប់សតីរីកា ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធ
- រសចក្តីព្ាង និងរោេកា ណ៍កណនាាំេមអិតអាំរីកា ព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទ្ររសមបតតិ ដា បស់ព្គ្ឹះសាថនសាធា ណៈ ដាបាេ
-

វធធាន និងនីតិ វធធេ
ី មអិតសត រ
ី ីកា ព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទ្ររសមបតតិ ដា

- រសចក្តីព្ាងទ្ី២សត ីរីរោេកា ណ៍នង
ិ េិខ្ិតបទ្ោានកណនាាំសតីរីកា រធវើសវនក្មមននាក្ង
ែុ
- រសចក្តីកណនាាំសតរ
ី ីកា រិនិតរនិងរ ៀបចាំយនតកា ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេ
ុ មិនកមនសា ររើរនធព្តូវទ ក្ែង
ុ ឆ្ែាំ បស់ក្សហវ
- រសចក្តីព្ាងទ្ី១រសៀវរៅកណនាាំសតីរេ
ី ទ្ធក្មមសាធា ណៈ (PPM)
- អនុព្ក្ឹតរ និងព្បកាសសត រ
ី ីកបបបទ្និងនីតិ វធធី កា បតង
ឹ និងកា រោះព្សាយបណតឹងតវានិង វធវាទ្េទ្ធក្មម
- ព្បកាសសត ីរកា
ី ចុះ កា

ព្មះនិងកា នសរវនាយបញ្ា ីរមមអែក្រដញនថ្

- ព្បកាសសត ីរកា
ី ព្គ្ប់ព្គ្ងក្ិចស
ច នាេទ្ធក្មម
ធ និងអងគភារហិ ញ្ញវតថក្
- េិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយត
ុ តសតីរក្
ី ិចស
ច ព្មបសព្មតេ វាងអងគភារថវកា
ុ ង
ែុ កា រ ៀបចាំកននកា េទ្ធក្មម

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

- ផ្ក្សា កននកា ធនធានមនុសសសព្មាប់ព្ទ្ព្ទ្ង់ដេ់ដាំរណើ កា ព្គ្ប់ព្គ្ង និង អនុវតតព្បរ័នធ FMIS រៅព្គ្ប់ ហា
ាំ ន
រោយនា ភាាប់រៅនឹងកននកា ក្សាងសមតថភារ យៈររេខ្្ី, មធរម និង យៈររេកវង (៤០%)
-

បាយកា ណ៍អនុវតតនង
ិ ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណាយ និងចាំណូេថវធកាសព្មាប់ព្គ្ប់ព្ក្សួង-សាថប័ន និង ថាែក្់រព្កាមជាតិ

- រសចក្តីព្ាងបឋមេិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយុតា
ត ក្់រន
័ ធនង
ឹ វធធានកា ួមននកា ោក្់ទ្ណឌក្មម ដាបាេក្ែង
ុ វធស័យហិ ញ្ញវតថុ
សាធា ណៈ
- សិក្ារសចក្តីកណនាាំេិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយុតទ
ត ក្់ទ្ងនិងទ្ណឌក្មមនង
ិ វធនយ
័ ដាបាេននកា ព្គ្ប់ព្គ្ងធនធានសាធា ណៈ
- សិក្ារេើដាំរណើ កា អនុវតតអនុរលាមតាមកននកា យុទ្សា
ធ ្សត ថវធកា និងកា ព្គ្ប់ព្គ្ងថវធកាក្មម វធធី (PB)
- រធវើបចចុបបនែក្មមរសចក្តីកណនាាំរេខ្ ០០៥ សហវ សត ីរីរោេកា ណ៍និងនីតិ វធធនី នាក្ែុងសព្មាប់កា អនុវតតថ វធកាក្មម វធធី
បស់ក្សហវ
- រសចក្ដីព្ាងយនតកា រធវើអធិកា ក្ិចចហិ ញ្ញវតថុ រៅ ដាបាេថាែក្់ជាតិ និង ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ
- កា របាះនាយជាន្ូវកា នូវផ្ក្សា រោេនរោបាយសត ីរី វធម ឈកា ហិ ញ្ញវតថុ យៈររេមធរមនិងកវង
- កា របាះនាយរសៀវរៅកណនាាំសតីរកា
ី រ ៀបចាំនង
ិ អនុវតតថ វធកា បស់ ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ
- អនុព្ក្ឹតរាក្់រន
័ ធកា អនុវតតកា ព្បមូេចាំណូេដាេ់ បស់ ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ
- រសចក្តីព្ាងកននកា បណតុះបណា
ត េសព្មាប់ឆ្ែាំ២០១៧-២០១៩
- កននកា យុទ្សា
ធ ្សត ព្គ្ប់ព្គ្ងធនធានមនុសសក្សហវ យៈររេ ០៣ ឆ្ែាំ២០១៧-២០១៩
៦. សនែដ្ឋ
ិ ឋន
តាម យៈេទ្ធនេននកា អនុវតតក្ង
ែុ ព្តីមាសទ្ី៣ ឆ្្ុះបងាាញឱ្ររ ញ
ើ ថាកា សូចនាក្ និងចរងាកមសក្មមភារកដេបាន
ក្ាំណត់ក្ែុងកននកា សក្មមភារហាក្់រទ
ុាំ ន់មានសងគតិភារនឹងេទ្ធភារកដេអាចអនុវតតបានរាេគ្ឺររេរវលា ថវធកា និងក្ិចច
សហកា វាងអងគភារាក្់រន
័ ធ។ រទះបីជាោ៉ាងរនះ វឌ្ឍនភារននកនែក្ទាំង៥ ព្តូវបានសនែោ
ិ ា នជាសរងេបដូចខាងរព្កាម៖


ធ ៖ កា ចូេ ួមនិងអនុវតតរៅសក្មមភារនិងសូចនាក្ មួយចាំនន
ភាររ ឿទ្ុក្ចិតនត នថវកា
ួ កដេបានោក្់រចញរដើមបីោាំ
ព្ទ្ដេ់កា បនតរព្ងឹងកា ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណូេនិងកា អនុវតតកននកា ព្បមូេចាំណូេ, កា បនតរព្ងឹងកា ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេ
ុ
, និងកា កក្េមអកា អនុវតតថវធកា និងរព្ងឹងកា អនុវតតកននកា ចាំណាយ សថ ិតរៅក្ែង
ុ ក្ព្មិតកដេអាចតាមោនបាន។
ប៉ាុកនតគ្ួ ឱ្រក្ត់សមាគេ់នងកដ សព្មាប់ចាំណូេសា ររើរនធ និងមិនកមនសា ររើ រនធ មានកា រក្ើនរែើងរបើរធៀបនឹងព្តី
មាសទ្ី២ រទះបីជាកា អនុវតតរធៀបនឹងកននកា មិនសថ ត
ិ រៅក្ែុងក្ព្មិតេរមអៀង +/-៥% ក្៏រោយ។ រេើសរីរនះកា
ព្គ្ប់ព្គ្ងសាច់ព្បាក្់ និងគ្ណនី ក្៏ព្តូវបានបនតរព្ងឹងជាបនតបនាាប់ និងរុមា
ាំ នបាំណេ
ុ ក្ក្សា ះរែើយ ឯផ្កា បង់រនធ
គ្យ និងរនធោ បស់អតិថិ នក្ែង
ុ តាម យៈព្បរ័នធធនាោ ក្៏មានកា រក្ើនរែើងរបើរធៀបនឹងព្តីមាសទ្ី២ ។ ដូចរនះ
រទះបីជាវឌ្ឍនភារមានកាថមថយក្តី

ក្៍សក្មមភារព្គ្ឹះសព្មាប់ោាំព្ទ្ក្ែុងកនែក្រនះបនតចេ
ូ ម
ួ ចាំកណក្ោ៉ាងសាំខាន់

រោយកែក្ព្ក្បខ្័ណឌមួយចាំនន
ួ គ្ួ ព្តូវររន្ឿន។

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ



គ្ណរនយរភារហិ ញ្ញវតថុ៖

វឌ្ឍនភារមានកាថមថយខា្ាំង កដេគ្ួ មានកា យក្ចិតតទ្ុក្ោក្់ខ្ពស់ រហើយអងគភារ

ាក្់រន
័ ធគ្ួ យក្ចិតតទ្ុក្ោក្់បកនថមរេើកា សរព្មចឱ្របាននូវសូចនាក្ កដេបានក្ាំណត់រចញជារិរសសក្ែុងរោេ
បាំណងទ្ី២២, ទ្ី២៣, និងទ្ី២៤។


ធ រៅនឹងរោេនរោបាយ៖ ឆ្្ុះបងាាញឱ្ររ ើញថាកា សក្មមភារកដេបានោក្់រចញកាន់កតឈាន
កា នា ភាាប់ថវកា
ធ ជាបរណតៗើ
ក្កានាភាាបរៅ
់ នឹងថវកា

រោយកែក្សក្មភា
ម រកដេបរព្មើឱ្ររព្ងងឹ កាអនុវតរោ
ត េនរោបាយវមធ ឈ

កា ហិ ញ្ញវតថុ គ្ួ ព្តូវបានយក្ចិតតទ្ុក្ោក្់បកនថមរទ្ៀត។


កា រព្តៀមេក្េណៈសព្មាប់ ហា
ាំ នបនាាប់៖ សថ ត
ិ រៅក្ែង
ុ ក្ព្មិតរខ្ាយរៅរែើយ។ ប៉ាុកនត របើរទះបីជាកនែក្រនះ មិនទន់
អាចអនុវតតបានររញរេញ ភាគ្រព្ចើនននសក្មមភារកដេបានរ ៀបចាំ ព្តូវបានអនុវតតនិងសរព្មចបានជាេទ្ធនេគ្ួ
ឱ្រក្ត់សមាគេ់នងកដ ។



ធ កី ក្ទ្ព្មង់ព្បក្បរោយរជាគ្ យ
័ និងចី ភារ៖ សថ ត
កា ោាំព្ទ្ដេ់កា អនុវតតក្មម វធ
ិ ក្ែង
ុ ក្ព្មិតរខ្ាយ កដេទមទ នូវ
ធ រេើសូចនកា កដេបានោក្់រចញ
កា យក្ចិតតទ្ុក្ោក្់បកនថម បស់ព្គ្ប់អងគភារាក្់រន
័ ធក្ង
ែុ កា ព្តតតរិនត
ិ ររែើង វញ
ក្ែុងកននកា រដើមបីធានាកា សរព្មចបានរោេរៅព្បចាាំឆ្ែាំ។ សព្មាប់ព្តីមាសទ្ី៣រនះ កា អនុវតតសរព្មចបានហាក្់
មានភារថមថយបនតិចកដេទមទ នូវកា យក្ចិតតទ្ុក្ោក្់ខ្ពស់រីព្គ្ប់អងគភារាក្់រន
័ ធក្ង
ែុ កា រ ៀបចាំនង
ិ ោក្់រចញ
នូវសូចនាក្ រោេរៅឱ្រមានសងគតភា
ិ រ និងភារព្គ្ប់ព្ ុងរព្ជាយ។ រេើសរីរនះ អងគភារាក្់រន
័ ធគ្ួ គ្ិតគ្ូ នងកដ
ឹ កា រ ៀបចាំនង
នូវកា រព្ងង
ិ តាមោនកននកា សក្មមភារ,

យនតកា ព្គ្ប់ព្គ្ងធនធានមនុសសនិងកននកា អភិវឌ្ឍន

ឹ តាម យៈសិកាេសាលានសរវនាយ ។េ។ រដើមបីជាមូេោានសព្មាប់រព្ងង
ឹ
សមតថភារ កា រេើក្ក្មពសកា
់ យេ់ដង
ភារជាអែក្ដឹក្នាាំ និងបរងកើតឆ្នាៈននកា ចូេ ួមនិងអនុវតតកា ងា កក្ទ្ព្មង់។
ដូចរនះ រដើមបីធានាបាននូវកា សរព្មចបានជាអតិប ធមានូវសូចនាក្ កដេបានោក្់រចញ ព្គ្ប់អងគភារាក្់រន
័ ធគ្ួ
រិនិតររែើង វធញ និងរ ៀបចាំកក្េមអយនតកា កា ងា ននាក្ង
ែុ រដើមបីធានាកា សរព្មចបាន និងទ្ទ្ួេបានកា វាយតនម្ខ្ពស់រេើ
េទ្ធនេជាព្បចាាំព្តីមាស។

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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អគ្គរេខាធិកា ោានគ្ណៈក្មាមធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

ឧបសមព័នធ

រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣
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ឧបសមព ័នធ ក៖ តារាងវឌ្ឍនភាពសសងេប នន ក្ែកទាំង៥ ត្បចាំត្រីមាសទ្ី៣
GDAP3

ទ្មងន់

រម១

រម២

រម៣

ក្ែកទ្ី ១៖បនតពត្ងឹងភាពស ឿទ្ុកច្ិរតននថវិកា

0.15

88%

80.0%

71.3%

ឹ កា ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណេ
១១.បនតរព្ងង
ូ និងកា អនុវតដកននកា ព្បមូេចាំណេ
ូ

0.30

88.0%

77.0%

74.0%

78.0%

86.0%

75.0%

88.0%

81.0%

67.0%

97.0%

63.0%

79.0%

73.0%

83.0%

53.0%

93.0%

100.0%

67.0%

50.0%

75.0%

0.0%

70.0%

73.0%

75.0%

96.0%

94.0%

99.4%

90.0%

98.0%

97.5%

90.0%

63.0%

100.0%

១១.១. អនុវតតរោេនរោបាយចាំណូេ យៈររេមធរម និងយុទ្សា
ធ ្សត រក្ៀ គ្ ចាំណូេ

អងគភាព

អគ្គ. រោេន/បា គ្យ រនធោ ឧសាហក្មម
ហិ ញ្ញវតថុ ព្ទ្ររសមបតតិ ដា ព្ក្សួងសាថប័ន

១១.២. បនតកក្េមអរោេនរោបាយ និង ដាបាេគ្យ រនធោ និងចាំណូេមិនកមនសា ររើ

អគ្គ.គ្យ រនធោ ព្ទ្ររសមបតតិ ដា ឧសាហក្មម

រនធ និងព្ទ្ររសមបតតិ ដា

ហិ ញ្ញវតថុ ព្ក្សួងសាថប័ន

១១.៣. រព្ងឹងកា រាក្ ណ៍ ចាំណូេ

ហិ ញ្ញវតថុ ព្ទ្ររសមបតតិ ដា ព្ក្សួងសាថប័ន

ធ
អគ្គ. ថវកា

១២.២. រ ៀបចាំព្ក្បខ្័ណឌគ្តិយត
ុ ន
ត ិងយនតកា សព្មាប់អនុវតតកា ធានា បស់ ដា

ធ
អគ្គ. ថវកា

ឹ កា រព្បើព្បាស់ព្បរ័នធធនាោ ព្រមទាំងសិក្ានិងរិនត
១៣.២. បនតរព្ងង
ិ រេទ្ធភារឈានរៅ
អនុវតតកា ទ្ូទត់តាម E-Transfer

0.35

0.25

អគ្គ.រនធោ គ្យព្ទ្ររសមបតតិ ដា
ព្ក្សួងសាថប័ន

ឹ កា ព្គ្ប់ព្គ្ង សាច់ព្បាក្់ និង គ្ណនី
១៣.រព្ងង

កខ្និងឈាន រៅ ក្កា រ ៀបចាំកននកា សាច់ព្បាក្់ព្បចាាំសបាតហ៍ និងព្បចាាំនថា)

0.35
0.20

១២.១. អនុវតតយុទ្សា
ធ ្សត ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេ
ុ ព្បក្បរោយស័ក្ិស
ត ិទ្ភា
ធ រនិងព្បសិទ្ភា
ធ រ

១៣.១.បនតកក្េមអ និងរព្ងឹងកា រ ៀបចាំកននកា សាច់ព្បាក្់ (ចាប់រនតើម រីព្បចាាំព្តីមាស/ ព្បចាាំ

0.30

អគ្គ. រោេន/បា គ្យ រនធោ ឧសាហក្មម

ឹ កា ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេ
១២. បនតរព្ងង
ុ

១២.៣. រព្ងឹងព្បសិទ្ភា
ធ រននកា ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេ
ុ ព្តូវទ ក្ែង
ុ ឆ្ែាំ

0.35

0.40
0.20

អគ្គ. តនាោ ជាតិ

អគ្គ. តនាោ ជាតិ

0.25

0.15

បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១៣.៣. រ ៀបចាំយនតកា ព្បមូេនតន
ិ បូក្ស ុប បាយកា ណ៍អនុវតតថ វធកាគ្រព្មាង បស់នដគ្ូ
ុាំ ង

អគ្គ.ថវធកា (ន/ដា សហព្បតិបតតកា
ិ និងបាំណេ
ុ )

អភិវឌ្ឍន៍ កដេរៅរព្ៅព្បរ័នធ តនាោ ជា ហា
ាំ នៗ និងបនតរព្ងឹងគ្ណនីរទេ តនាោ

និងអគ្គ. តនាោ ជាតិ

១៣.៤. បនតតាមោនបាំណេ
ុ ក្ក្សា ះ និងអាយុកាេ បស់វា

អគ្គ. តនាោ ជាតិ

១៣.៥. ទ្ូទត់បរុ ព្បទនឲ្របានទន់ររេរវលា

(IRRPP)និងសត ង់ោ នីតិ វធធី ួម (SOP/PM)
១៤.២. បរងកន
ើ កា ព្បក្ួតព្បក ង និងតមា្ភារក្ែង
ុ ដាំរណើ កា េទ្ធក្មម រោយមានកា ចូេ ួម
ជាសាធា ណៈ

១៤.៣. រ ៀបចាំកននកា ចាំណាយព្បចាាំព្តីមាសឲ្រមានសុព្ក្ឹតរភារ

0.20

អគ្គ.ថវធកានិង
អគ្គ. តនាោ ជាតិ

ធ និងរព្ងង
ឹ កា អនុវតតកននកា ចាំណាយ
១៤.កក្េមអកា អនុវតតថ វកា
ធ ននិងបទ្បបញ្ញតស
១៤.១. កា រធវស
ើ ុខ្ដុមនីយក្មម វាងកា អនុវតត វធា
តិ ត ីរេ
ី ទ្ធក្មមសាធា ណៈ

0.15

0.25
0.30

អគ្គ. េទ្ធក្មមសាធា ណៈនិងថវធកា

អគ្គ. េទ្ធក្មមសាធា ណៈ

0.20

0.35

អគ្គ.ថវធកា
ព្គ្ប់ព្ក្សួង សាថប័ន

0.45

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

88.0%

71.0%

62.0%

90.0%

46.0%

15.0%

71.0%

48.0%

72.0%

100.0%

100.0%

75.0%

កនែក្ទ្ី ២៖ បនតរព្ងឹងគ្ណរនយរភារហិ ញ្ញវតថុ

0.20

67%

82.0%

61.3%

ឹ កា អនុវតតមាតិកាថវកា
ធ ថមី និងប្ងគ្
២១. រព្ងង
់ ណនីថមី

0.20

62.0%

92.0%

82.0%

62.0%

92.0%

82.0%

63.0%

84.0%

53.5%

២១.១. បនតកក្េមអប្ងគ្
់ ណនីថមី និងចាំណាត់ថាែក្់ថ វធកាថមី(ភូមសា
ិ ្សត ,អងគភារព្បតិបតតន
ិ ិង ដា

ធ និង អគ្គ ហិ/វ ដា
អគ្គ. តនាោ ជាតិ និង ថវកា

បាេ,ក្មម វធធន
ី ិងរសដាក្ិច)ច និងអនុវតតចណា
ាំ
ត់ថាែក្់បីបកនថមរទ្ៀត(មុខ្ងា ,មូេនិធន
ិ ិងគ្រព្មាង)

បាេថាែក្់រព្កាមជាតិ

ឹ កា អនុវតតព្បរ័នធអនុវតតថ វកា
ធ ថមន
២២.រព្ងង
ី ង
ិ ដាំរណើ កា ព្បតិបតតកា
ិ ថមី

1.00

0.35

រសចក្តីព្ាង

1

បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

២២.១. បនតកាត់បនថយររេរវលា សព្មាប់សាំរណើសធា
ុាំ នាចាំណាយ និងកា ទ្ូទត់ រៅតាម
ព្ក្សួង សាថប័ន

ធ និង តនាោ ជាតិ និង ព្ក្សួង សាថប័ន
អគ្គ. ថវកា

២២.២. កក្េមអព្បតិបតតិកា រៅ ក្ែង
ុ ក្សហវ/ព្ក្សួង-សាថប័ន រដើមបីឱ្រព្សប រៅនឹងកា វធវ

ក្សហវ (ព្គ្ប់អគ្គនាយក្ោាន)

ឌ្ឍន៍ននប្ង់គ្ណនី និង បទ្ោានគ្ណរនយរ ព្រមទាំងរធវើកា រនាៀងដាត់គ្ណនីធនាោ ជាព្បចាាំ

ព្ក្សួង សាថប័ន

២២.៣. បរងកន
ើ ក្ព្មិតយេ់ដឹងភារជាមាចស់កា ចូេ ួមនិងសមតថភារកនែក្ FMISដេ់ក្សហវ
ព្ក្សួង-សាថប័ន និង ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ
២២.៤. ក្សាងសមតថភារព្គ្ប់ព្គ្ងគ្រព្មាង FMISរោយ ួមទាំងរៅក្សហវ ព្ក្សួង- សាថប័ន
និងអងគភារថាែក្់រព្កាមជាតិ
២២.៥. អនុវតតសាក្េបង ហា
ាំ នដាំបូង និងរព្ងីក្កា អនុវតត FMIS (ម៉ាឌ្
ូ េ
ុ សែូ េ និងម៉ាឌ្
ូ េ
ុ
ធ និងរព្ងីក្កា អនុវតតFMIS រៅព្ក្សួងសាថប័ន)
សព្មាប់ថ វកា

ព្ក្ុមកា ងា FMWG និងព្ក្សួង សាថប័ន

ព្ក្ុមកា ងា FMWG និងព្ក្សួង សាថប័ន

ព្ក្ុមកា ងា FMWG និងព្ក្សួង សាថប័ន

ឹ កា អនុវតតព្បរ័នគ្
២៣.រព្ងង
ធ ណរនយរថមី ព្បរ័នក្
ធ ត់ព្តាថមី ព្បរ័នធ បាយកា ណ៍ថមី និង ព្បរ័នធ

0.20

0.10

0.20

0.20

0.30

0.20

តមា្ភារ

១០០%

77.0%

52.5%

25.0%

95.0%

65.0%

63.0%

90.0%

83.0%

30.0%

100.0%

67.5%

73.0%

72.0%

21.0%

76.0%

76.0%

61.1%

90.0%

68.0%

35.0%

60.0%

84.0%

83.8%

75.0%

96.0%

100.0%

២៣.១. រ ៀបចាំសតង់ោ គ្ណរនយរសាធា ណៈព្សបតាមសត ង់ោ IPSAS និងោក្់ឲ្រអនុវតតជា
បរណតើ ៗតាមេាំោប់េរាំ ោយ ព្រមទាំងនា ភាាប់រៅនឹងកា រព្ងីក្កា រព្បើព្បាស់ FMISនិង

អគ្គ. តនាោ ជាតិ

បរងកើត រព្មើសសព្មាប់កា អនុវតតជា ហា
ាំ នៗ រៅ ក្កា អនុវតតគ្ណនីបងគ
២៣.២.កក្េមអទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍អនុវតតថ វធកាកដេព្តូវរនារើ ៅគ្ណៈ ដាម្នតី និង សាថប័ននីតិ
បបញ្ញតតិ ។
២៣.៣. កក្េមអទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍និងកា ដ្ស់បតូ រ័តមា
៌ នជាមួយសាធា ណ ន ។

អគ្គ.ថវធកានិង តនាោ ជាតិ

ព្គ្ប់ព្ក្សួង សាថប័ន

0.20

0.20

0.30

រសចក្តីព្ាង

2

បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

២៣.៤. ោក្់ឱ្រអនុវតតយនតកា រដើមបីបញ្ច បកា
់ ចុះបញ្ា សា
ី
ររើភ័ណឌព្ទ្ររសមបតតិ ដា និងរធវើ
បចចុបបនែភារជាព្បចាាំ

អគ្គ.ព្ទ្ររសមបតតិ ដា និងចាំណូេមិនកមនសា ររើ
រនធ
ព្ក្សួង សាថប័ន

ឹ កា អនុវតតឧបក្ ណ៍ និងយនតកា រដើមបីបរងកន
២៤. រព្ងង
ើ កា ទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវ និង គ្ណរនយរ

0.25

ភារ (ព្បរ័នព្ធ តតតរិនត
ិ រ)
២៤.១. បរងកត
ើ ឱ្រមានទ្ណឌក្មម ដាបាេសមព្សប ចាំរាះក្ាំហុសឆ្គង ឬកា ព្គ្ប់ព្គ្ងធនធាន
សាធា ណៈមិនសមព្សប និងោមនព្បសិទ្ភា
ធ រ ។ ទ្ណឌក្មមរនះព្តូវកចងរៅក្ែង
ុ េិខ្ត
ិ បទ្ោាន
គ្តិយត
ុ ត និង រធវកា
ើ នសរវនាយ និងកណនាាំឱ្របានទ្ូេាំទ្លា
ូ យ

២៤.២.រធវើបចចុបបនែភារនិងនតេស
់ ិទ្អ
ិ ធ ណា
ាំ
ច និងភារទ្ន់ភន
្ ់ជាបនតបនាាប់ ន
ូ អងគភារថវធកា

២៤.៣.ព្តតតរិនត
ិ ររែើង វធញ រេើកា អនុវតតសិទ្ិអ
ធ ណា
ាំ
ចនិងភារទ្ន់ភន
្ ់កដេបាននតេ់ ន
ូ
រដើមបីរធវើជាមូេោានក្ែង
ុ កា រព្ងីក្កា នតេ់ សិទ្ិអ
ធ ណា
ាំ
ច និងភារទ្ន់ភន
្ ់

0.30

ក្សហវ អគ្គរេខាធិកា ោាន និង
ព្ក្សួង សាថប័ន

ធ និង ព្ក្សួង សាថប័ន
អគ្គ. ថវកា

0.30

0.30

78.0%

55.0%

25.7%

70.0%

77.0%

55.0%

100.0%

40.0%

30.0%

0.0%

100.0%

90.0%

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

76.0%

100.0%

ធ
អគ្គ. ថវកា
អោគធិកា ោាន
ព្ក្សូង សាថប័ន

0.20

ធ ព្បចាាំព្តីមាស
២៤.៤.រ ៀបចាំនិងោក្់ឲ្រអនុវតតទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារអនុវតតថ វកា
ធ េទ្ធនេសរព្មចបាននិង ព្រមទាំង វធា
ធ ន
ឆ្មាសនិងព្បចាាំឆ្ែាំ(រោយ ំរេចរី កា រ ៀបចាំថ វកា

ធ និង
អគ្គ. ថវកា

កា រោះព្សាយ រីព្ក្សួងសាថប័ន រៅ ព្ក្សូងរសដាក្ិចន
ច ិងហិ ញ្ញវតថុ និងរៅននាក្ង
ែុ ព្ក្សួង

ព្ក្សួង សាថប័ន

0.20

នីមួយៗ)
ធ រៅនឹងរោេនរោបាយ
កនែក្ទ្ី ៣៖កា នា ភាាប់ថ វកា

0.35

85%

87.0%

86.0%

ឹ និងរព្ងក្
ី កា អនុតថ
ធ ក្មមវធ
ធ ី
៣១. រព្ងង
ត វកា

0.20

93.0%

100.0%

97.0%

រសចក្តីព្ាង

3

បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

ធ េទ្ធក្មម តនាោ ជាតិ
អគ្គ. ថវកា
ធ ក្មម វធធី ។
៣១.១. រិនត
ិ ររែើង វធញ និងកក្េមអកា អនុវតតថ វកា

អោគធិកា ោាន
ព្ក្សួងសាថប័ន

៣១.២.រ ៀបចាំយុទ្សា
ធ ្សត រដើមបី រព្ងីក្ថវធកាក្មម វធធី

ធ
អគ្គ. ថវកា

៣១.៣.អនុវតតកននកា បណុត ះបណា
ត េនិងកា ក្សាងសមតថភារសព្មាប់កា រព្ងឹងនិងរព្ងីក្

ធ
អគ្គ. ថវកា

កា អនុវតតថ វធកាតាមក្មម វធធី

េទ្ធក្មម តនាោ ជាតិ

ធ ឲ្រមានេក្េណៈ ព្គ្ប់ព្ ង
ធ
ុ រព្ជាយ និងរធវស
៣២. រ ៀបចាំថ វកា
ើ មាហ ណក្មមថ វកា

0.40

0.20

0.40
0.15

83.0%

100.0%

93.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

មិនមានសក្មមភារ

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

មិនមានសក្មមភារអនុវតត

៣២.១. បនតកក្េមអកា រធវស
ើ មាហ ណក្មម ថវធកាច នត និងថវធកាមូេធន តាម យៈព្ក្បខ្័ណឌ
ធ (BSP) និងថវធកាក្មមវធធី
ចាំណាយ យៈ ររេមធរម (MTEF) កននកា យុទ្សា
ធ ្សត ថវកា

ធ
អគ្គ. ថវកា

(PB)។ ំរេចរីកា កាត់បនថយភារព្ក្ីព្ក្និងកយនឌ្័ រៅក្ែង
ុ រោេកា ណ៍កណនាាំរ ៀបចាំ PBនិង

ព្ក្សួង សាថប័ន

0.60

BSP
ធ រៅក្ែង
ធ ព្បចាាំឆ្ែាំ រោយ ួម
៣២.២. បញ្ចូ េចាំណូេ ចាំណាយកដេរៅរព្ៅប ធបទ្ថ វកា
ុ ថ វកា

ធ
អគ្គ. ថវកា

ទាំងថវធកានដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍

ព្ក្សួងសាថប័ន

៣៣. រ ៀបចាំនង
ិ ោក្់ ឱ្រអនុវតតព្បរ័នធ បនាាត់គ្ណរនយរភារ ( វាងនិតប
ិ ញ្ញតតិ និង និតិ

0.40

0.15

ព្បតិបតត,ិ វាងក្សហវ និងព្ក្សួង- សាថប័ន និងរៅក្ែង
ុ ព្ក្សួង-សាថប័ន)
៣៣.១.រិនត
ិ ររែើង វធញនិងរ ៀបចាំេិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយត
ុ តក្ង
ែុ ព្ក្បខ្័ណឌនន កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញ

ក្សហវ (ព្គ្ប់អគ្គនាយក្ោាន)

វតថសា
ុ ធា ណៈ បស់ ោាភិបាេក្ែង
ុ ប ធបថននកា អនុវតតថ វធកាក្មម វធធី

ព្ក្សួង សាថប័ន

0.25

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

ធ ិរោគ្សាធា
៣៣.២.ក្ាំណត់ឱ្របានចាស់នូវបនាាត់គ្ណរនយរភារក្ែង
ុ កា រ ៀបចាំក្មម វធធី វន
ធ ព្បចាាំឆ្ែាំ(ក្ាំណត់រីកា ទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវឱ្របានចាស់លាស់
ណៈរដើមបីធានាសងគតភា
ិ រក្ែង
ុ ថវកា
វាងព្ក្សួង-សាថប័ននីមួយៗ ួមមាន ព្ក្សួងកននកា ព្ក្ុមព្បឹក្ាអភិវឌ្ឍន៍ក្មពជា
ុ និងក្សហវ

ព្ក្សួងកននកា ព្ក្ុមព្បឹក្ាអភិវឌ្ឍន៍ក្មពុជា
និងក្សហវ

៣៣.៣.រធវើបចចុបបនែភារនិងនសរវនាយនីតិ វធធី កណនាាំកដេរនរេ់រីកា នតេស
់ ិទ្អ
ិ ធ ណា
ាំ
ចនិង

អគ្គ.ថវធកា េទ្ធក្មម តនាោ ជាតិនិង

ធ និងអែក្ព្គ្ប់ព្គ្ងថវធកាតាមក្មម វធធី
កា ទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវដេ់អងគភារថវកា

ព្ក្សួង សាថប័ន

៣៣.៤.កក្សព្មតេ ចនាសមពន
័ ធសាថប័នឱ្ររឆ្្ើយតបរៅនឹងព្បរ័នធដាំរណើ កា កា ងា ថមកី ដេព្តូវ

អគ្គរេខាធិកា ោាន

ធ រេើមុខ្ងា និងកា ទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវ បស់ម
បានបរងកត
ើ រោយ ួមទាំងកា ព្តតតរិនត
ិ ររមើេរែើង វញ

ធ និង
អគ្គថ វកា

្នតីព្តតតរិនត
ិ រហិ ញ្ញវតថកុ ដេព្តូវបានបញ្ាូ នរៅតាមព្ក្សួង-សាថប័ន

ព្ក្សួង សាថប័ន

ឹ កា រ ៀបចាំរោេនរោបាយនិងកា រធវកើ ននកា ហិ ញ្ញវតថសា
៣៤. រព្ងង
ុ ធា ណៈ (កា រ ៀបចាំ

នរោបាយមា៉ា ព្ក្ូរសដាក្ិចច
៣៤.២.រព្ងឹងសមតថភាររ ៀបចាំ និងបរងកន
ើ ស័ក្ស
ិត ិទ្ភា
ធ រ និង ព្បសិទ្ភា
ធ រននព្ក្បខ្័ណឌ
ចាំណូេ ចាំណាយ យៈររេមធរម

ធ គ្ និង រាក្ ណ៍សាថនភាររសដាក្ច
៣៤.៣.រព្ងឹងសមតថភារ វភា
ិ ច និងហិ ញ្ញវតថុ។

៣៥. រ ៀបចាំព្បរ័នព្ធ តតតរិនត
ិ រ

0.25

អគ្គ.រោេន.ប

អគ្គ.រោេន.ប

0.25

0.25

0.30

0.40

អគ្គ.រោេន.ប
ព្ក្សួងកននកា
អគ្គ.សវនក្មមននាក្ង
ែុ អោគធិកា ោាន និង
ព្ក្សួង សាថប័ន

៣៥.១.ព្តតតរិនត
ិ ររមើេរែើង វធញរីព្បរ័នធព្តតត រិនត
ិ រ អធិកា ក្ិចច សវនក្មម និង សវនក្មមននា

អគ្គ.សវនក្មមននាក្ង
ែុ អោគធិកា ោាននិងព្ក្សួង

ក្ែង
ុ នាររេបចចប
ុ បនែរៅព្គ្ប់ព្ក្សួង សាថប័ន

សាថប័ន

មិនមានសក្មមភារអនុវតត

មិនមានសក្មមភារអនុវតត

មិនមានសក្មមភារអនុវតត

មិនមានសក្មមភារអនុវតត

100.0%

100.0%

មិនមានសក្មមភារអនុវតត

58.0%

59.0%

85.0%

100.0%

មិនមានសក្មមភារអនុវតត

70.0%

0.0%

25.0%

មិនមានសក្មមភារអនុវតត

94.0%

63.0%

80.0%

87.0%

82.0%

៧៩,៣ %

100.0%

57.0%

80.0%

វតត

មិនមានសក្មមភារអនុ

0.20

រោេនរោបាយនិងកននកា ចាំណេ
ូ និងចាំណាយ យៈររេមធរម)
៣៤.១.រព្ងឹងសមតថភាររ ៀបចាំ និងបរងកន
ើ ស័ក្ិស
ត ិទ្ភា
ធ រ និងព្បសិទ្ភា
ធ រននព្ក្បខ្័ណឌ រោេ

មិនមានសក្មមភារអនុ

0.30

0.15

0.25

វតត
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៣៥.២. រ ៀបចាំព្បរ័នធព្តតតរិនត
ិ រថមីឲ្រមាន ព្បសិទ្ភា
ធ រ ស័ក្ិស
ត ិទ្ភា
ធ រនិងរឆ្្យ
ើ តបបានរៅនឹង

អគ្គ. សវនក្មមននាក្ង
ែុ អោគធិកា ោាននិងព្ក្សួង

ធ រៅមក្សព្មាប់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងព្គ្ប់ព្ក្សួង សាថប័ន
ប ធបថថមី រដើមបីបាំររញមុខ្ងា ោែរៅវញ

សាថប័ន

៣៥.៣.កក្េមអយនតកា ព្តតតរិនត
ិ ររដើមបីធានាកា រឆ្្ើយតបក្ែង
ុ កា បាំររញមុខ្ងា វាងសវន
ក្មមននាក្ង
ែុ និងអធិកា ក្ិចចព្បក្បរោយព្បសិទ្ភា
ធ រ រៅនឹងេទ្ធ នេកដេ ក្រ ញ
ើ រោយ
សវនក្មមននាក្ង
ែុ និងអធិកា ក្ិចច
៣៥.៤.រ ៀបចាំនិងកក្េមអកននកា សក្មមភារនិង ក្មម វធធស
ី វនក្មម/អធិកា ក្ិចចព្បចាាំឆ្ែាំ បស់
ធ ច
ធ នកា វាយតនម្ហានិភយ
ព្ក្សួងសាថប័នរោយកនអក្រេើេក្េណៈវន
ិ ័យ
ឆ និងចាត់ វធា
័ កដេនតេ់
អនុសាសន៍រោយព្ក្សួង រសដាក្ិចច និងហិ ញ្ញវតថុ

៣៥.៥. រព្ងីក្និងរព្ងឹងកា រធវស
ើ វនក្មមននារព្ៅ

អគ្គ.សវនក្មមននាក្ង
ែុ អធិកា ក្ិចច និង
ព្ក្សួង សាថប័ន

មធរម និង កវង
៣៦.២.អនុវតតកា ព្បមូេចាំណូេដាេ់ បស់ ដាបាេ ថាែក្់រព្កាមជាតិ
ធ ិរោគ្សព្មាប់ ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ
៣៦.៣. អនុវតតសាក្េបង និងរព្ងីក្មូេនិធិ វន
(SNIF)
៣៦.៤.រិនត
ិ ររមើេរែើង វធញនិងោក្់ឲ្រអនុវតតរោេកា ណ៍កណនាាំសតីរកី ននកា យុទ្សា
ធ ្សត
ថវធកាសព្មាប់ ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ
៣៦.៥. រ ៀបចាំ និងអនុវតតកា រនា ធនធានមានភាាប់េក្េខ្ណឌ

0.15

អគ្គ.សវនក្មមននាក្ង
ែុ អធិកា ក្ិចច និង
ព្ក្សួង សាថប័ន

អាជាាធ សវនក្មមជាតិ

ឹ កា អនុវតតរោេនរោបាយ វម
ធ ឈកា ហិ ញ្ញវតថុ
៣៦. រព្ងង
ធ និងអនុវតតរោេនរោបាយសត ីរី វធម ឈកា ហិ ញ្ញវតថុ យៈររេ
៣៦.១. រិនត
ិ ររមើេរែើង វញ

0.25

0.20

0.15
0.15

អគ្គ.ហិ ញ្ញវតថុ ថាែក្់រព្កាមជាតិ

អគ្គ.ហិ ញ្ញវតថុ ថាែក្់រព្កាមជាតិ

អគ្គ.ហិ ញ្ញវតថុ ថាែក្់រព្កាមជាតិ

អគ្គ.ហិ ញ្ញវតថុ ថាែក្់រព្កាមជាតិ

អគ្គ.ហិ ញ្ញវតថុ ថាែក្់រព្កាមជាតិ

0.20

0.15

0.15

0.20

0.10

82.0%

100.0%

75.0%

60.0%

76.0%

៦២,៥ %

90.0%

100.0%

81.0%

អាជាាធ សវនក្មមជាតិ

អាជាាធ សវនក្មមជាតិ

អាជាាធ សវនក្មមជាតិ

80.0%

82.0%

60.0%

65.0%

57.0%

50.0%

100.0%

100.0%

60.0%

50.0%

76.0%

66.0%

100.0%

100.0%

ោមនសក្មមភារអនុវតត

80.0%

80.0%

65.0%
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៣៦.៦. រ ៀបចាំរោេកា ណ៍កណនាាំសតីរកា
ី រ ៀបចាំនិងកា អនុវតតថ វធកាក្មម វធធរី រញរេញ និង
ធ សព្មាប់ថ វកា
ធ ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ
អងគភារថវកា

អគ្គ.ហិ ញ្ញវតថុ ថាែក្់រព្កាមជាតិ

0.20

80.0%

83.0%

២៥ %

ក្ែកទ្ី ៤៖ ការសត្រៀមខ្ន
ាំ នបនទប់
ួ សត្មាប់ ហា

0.10

20%

76.0%

65%

ធ រោយកនអក្រេើសមិទ្ក្
៤១. បរងកត
ើ ព្ក្បខ្័ណឌថវកា
ធ មម

0.30

60.0%

60.0%

100.0%

60.0%

60.0%

100.0%

មិនទន់ដេ់ររេអនុវតត

មិនទន់ដេ់ររេអនុវតត

មិនទន់ដេ់ររេអនុវតត

n/a

n/a

មិនទន់ដេ់ររេអនុវតត

មិនទន់ដេ់ររេអនុវតត

មិនទន់ដេ់ររេអនុវតត

មិនទន់ដេ់ររេអនុវតត

មិនទន់ដេ់ររេអនុវតត

មិនទន់ដេ់ររេអនុវតត

n/a

n/a

មិនទន់ដេ់ររេអនុវតត

មិនទន់ដេ់ររេអនុវតត

មិនទន់ដេ់ររេអនុវតត

មិនទន់ដេ់ររេអនុវតត

មិនទន់ដេ់ររេអនុវតត

មិនទន់ដេ់ររេអនុវតត

18.0%

មិនមានសក្មមភារអនុវតត

51.0%

៤១.១. សិក្ានិងរ ៀបចាំព្ក្បខ្័ណឌរោេនន រោេកា ណ៍ថ វធកាកនអក្រេើសមិទ្ក្
ធ មម
(Performance Based Budgeting- PBB)
៤១.២.រិរព្ោះរោបេ់រេើរោេកា ណ៍ថ វធកាកនអក្រេើសមិទ្ក្
ធ មម

ធ
អគ្គ. ថវកា

អគ្គ.ថវធកា

៤២. បរងកត
ើ ព្ក្បខ្ណឌគ្ណរនយរភារននសមិទ្ក្
ិ ធ មម
៤២.១.សិក្ានិងរ ៀបចាំព្ក្បខ្ណឌរោេ ននកា ព្គ្ប់ព្គ្ងកនអក្រេើសមិទ្ក្
ធ មម (Performance
Based Management- PBM)
៤២.២.រិរព្ោះរោបេ់រេើរោេកា ណ៍ព្គ្ប់ព្គ្ងកនអក្រេើសមិទ្ក្
ធ មម

អគ្គរេខាធិកា ោាន

អគ្គរេខាធិកា ោាន

អគ្គរេខាធិកា ោាន និង

Based Auditing- PBA)

អគ្គ សវនក្មមននាក្ង
ែុ

ជាតិ

0.70

0.30
0.25

៤៣.១.សិក្ានិងរ ៀបចាំព្ក្បខ្ណឌរោេនន សវនក្មមកនអក្រេើសមិទ្ក្
ធ មម (Performance

៤៤. រ ៀបចាំកននកា ក្សាងសមតថភារ(រោយ ម
ួ ទាំងសាថប័ននីតប
ិ បញ្ញតត និង អាជាាធ សវនក្មម

0.30
0.25

៤៣. បរងកត
ើ ព្ក្បខ្ណឌសវនក្មមរេើសមិទ្ក្
ិ ធ មម

៤៣.២.រិរព្ោះរោបេ់រេើ រោេកា ណ៍សវនក្មម កនអក្រេើសមិទ្ក្
ធ មម

0.70

0.70

អគ្គរេខាធិកា ោាន និង
អគ្គ សវនក្មមននាក្ង
ែុ

0.30

អគ្គរេខាធិកា ោាន ក្សហវនិងអគ្គរេខាធិកា
ោាន ដាសភា ព្រឹទ្ស
ធ ភា និងអាជាាធ សវនក្មម

0.20

ជាតិ
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៤៤.១.រ ៀបចាំកននកា ក្សាងសមតថភារ (Capacity Development Plan-CDP)

អគ្គរេខាធិកា ោាន

៤៤.២. រិរព្ោះរោបេ់ និងអនុម័តកននកា ក្សាងសមតថភារ

អគ្គរេខាធិកា ោាន

៤៤.៣.នសរវនាយ និងអនុវតតកននកា ក្សាងសមតថភារ

អគ្គរេខាធិកា ោាន

ក្ែកទ្ី៥៖ការោាំត្ទ្ដ្េ់ការអនុវរដកមម វិធីកកទ្ត្មង់ត្បកបសដ្ឋយសជារ យ
័ និងច្ីរភាព
ឹ នាាំ សមតថភារ ព្គ្ប់ ព្គ្ង និង បណតុះឆ្នាៈក្ាំកណទ្ព្មង់ ព្រមទាំង
៥១. បរងកន
ើ ភារជាអែក្ដក្
បរងកន
ើ ភារជាមាចស់ និងកា ទ្ទ្ួេ ខ្ុសព្តូវ ។
៥១.១.រព្ងឹងភារជាអែក្ដឹក្នាាំ និង សមតថភារព្គ្ប់ព្គ្ង។

ព្គ្ប់ព្ក្សួង សាថប័ន

៥១.២.បរងកន
ើ ឆ្នាៈក្ាំកណទ្ព្មង់ ភារជាមាចស់ និងកា ទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវ ។

ព្គ្ប់ព្ក្សួង សាថប័ន

ធ នកា រេើក្ទ្ឹក្ចិតត
៥២.បរងកន
ើ ព្បសិទ្ភា
ធ រននកា ក្សាងសមតថភារ និង វធា

៥២.១.រិនត
ិ ររមើេរែើង វធញរីព្បសិទ្ភា
ធ រនិង ស័ក្ស
ិត ិទ្ភា
ធ រននកា បណុត ះបណា
ត េនិងរ ៀបចាំ
កននកា ក្សាងសមតថភារថមី

0.40

55.0%
មិនមានសក្មមភារអនុ

0.20

វតត
មិនមានសក្មមភារអនុ

0.40

វតត

មិនមានសក្មមភារអនុវតត

មិនមានសក្មមភារអនុវតត

មិនមានសក្មមភារអនុវតត

51.0%

មិនមានសក្មមភារអនុវតត

មិនមានសក្មមភារអនុវតត

0.20

71%

72.0%

63%

0.40

56.0%

70.0%

57.0%

61.0%

78.0%

៧០ %

53.0%

62.0%

48.0%

79.0%

80.0%

62.5%

58.0%

70.0%

២៥ %

100.0%

90.0%

100.0%

75.0%

66.0%

69.84%

0.40

0.60
0.30

វធទ្ាសាថនរសដាក្ច
ិ ន
ច ិងហិ ញ្ញវតថុ អគ្ហ និង
គ្ណៈក្មមកា សព្មបសព្មតេ ទាំងបី (PFM,
PAR and NCDD)

0.50

ធ រីយនតកា និងអភិព្ក្មននកា នតេកា
៥២.២.រិនត
ិ ររមើេរែើង វញ
់ រេើក្ទ្ឹក្ចិតត យៈររេ
ក្ន្ងមក្ និងរ ៀបចាំឱ្រមានយនតកា និង អភិព្ក្មថមស
ី ត ីរកា
ី នតេកា
់ រេើក្ទ្ឹក្ចិតតកដេមាន
សមធម៌ និងសងគតភា
ិ រ
ឹ កា ក្សាងសមតថភារសព្មាប់អនុវតត ក្មម វធ
ធ កី ក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
៥៣. រព្ងង
ុ ធា
ណៈ ដាំណាក្់កាេទ្ី៣

ព្គ្ប់ព្ក្សួង សាថប័ន

0.50

0.30

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៥៣.១.រ ៀបចាំសាថប័នរដើមបីរឆ្្ើយតប នឹងដាំណាក្់កាេទ្ី៣ រោយ ួមមាន៖ (១)កា បញ្ច ប់
វធភាគ្មុខ្ងា រៅ ព្គ្ប់អគ្គនាយក្ោានននក្សហវ និងនាយក្ោាន ដាបាេ ហិ ញ្ញវតថុននព្ក្សួង
សាថប័ន។(២)រ ៀបចាំ និងអនុវតតកននកា កក្សព្មតេ ចនាសមព័នធ បស់អគ្គនាយក្ោែន និង
នាយក្ោាននីមួយៗ។ (៣) រ ៀបចាំនិង នសរវនាយផ្ក្សា កណនាាំសតីរីព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ងថមី។ (៤)
រ ៀបចាំរោេនរោបាយ សព្មាប់យទ្
ុ សា
ធ ្សត ព្គ្ប់ព្គ្ងរ័តមា
៌ នវធទ្ារៅ ក្សហវ (៥) កា រព្បើ

ព្គ្ប់ អគ្គនាយក្ោាន និង
ព្ក្សួងសាថប័ន

0.40

69.0%

51.0%

54.5 %

88.0%

56.0%

76.2%

មិនមានសូចនាក្ អនុវតត

មិនមានសូចនាក្ អនុវតត

100.0%

50.0%

90.0%

64.0%

ព្បាស់ ន
ាំ យ
ួ បរចចក្រទ្សព្បក្បរោយព្បសិទ្ភា
ធ រ។ (៦)កក្េមអកា អនុវតតកា ងា តាម យៈកា
បរងកើនកា រព្បើព្បាស់បរចចក្ វធទ្ា

៥៣.២. កា អភិវឌ្ឍធនធានមនុសសសព្មាប់ដណា
ាំ
ក្់កាេទ្ី៣ កដេ ួមមានកា បណតុះបណា
ត

ព្គ្ប់ អគ្គនាយក្ោាន និង

េ នា
ាំ ញទាំងរៅក្ែង
ុ ក្សហវ និង ព្ក្សួង សាថប័ន

ព្ក្សួងសាថប័ន

៥៣.៣. រ ៀបចាំ និងអនុវតតយុទ្សា
ធ ្សត ទ្ាំនាក្់ទ្ន
ាំ ង និងសព្មបសព្មតេសព្មាប់ដណា
ាំ
ក្់កាេទ្ី
៣

អគ្ហ និងព្ក្សួងសាថប័ន

៥៣.៤. ក្ាំណត់តនា
ួ ទ្ីនិងកា ទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវសព្មាប់កក្េមអក្ច
ិ ចសព្មបសព្មតេ វាងសាថប័ន

អគ្គរេខាធិកា ោានក្សហវអគ្ហ និង

និងអងគភារ

ព្ក្សួងសាថប័ន

0.20

0.20

0.20
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

ឧបសមព ័នធ ខ៖ តារាងវឌ្ឍនភាពសសងេបេមអ ិរ
សោេបាំណង /ច្សងាកម

សពេសវលាត្រូវ

ត្កសួងសាថ

សូច្នករ

សកមមភាព

ការ

ប័ន/ អងគ

សមិទ្ធកមមរន្ះឹ ត្រីមាសទ្ី៣

ភាព
ឹ កា ព្គ្ប់ព្គ្ង
១១.បនតរព្ងង

២០១៦

២០១៨

វឌ្ឍនភាព
រម ៣

%

បញ្ហ
ា ត្បឈម

សាំណូមពរ

កា អនុវតតចណ
ាំ េ
ូ ព្បចាាំព្តីមាស មានភារ េួននិង

ចាំណេ
ូ និងកា អនុវតដកននកា

អាចបា៉ា ន់សាមនបាន (ក្ព្មិតេរមអៀង+/-រី៥%)

ព្បមូេចាំណេ
ូ
១១.១. អនុវតតរោេ

២០១៦

២០១៨

អគ្គ. រោេ

១.ព្បសិទ្ភា
ធ រននកា ព្គ្ប់ព្គ្ងកា ព្បមូេចាំណូេ

នរោបាយចាំណូេ យៈររេ

ន/បា គ្យ

(រក្ើនព្បចាាំ ឆ្ែាំ=ក្ាំរណើនរិត នសស+អតិន ណា

មធរម និងយុទ្សា
ធ ្សត រក្ៀ គ្

រនធោ

+៥%)

ចាំណូេ

ឧសាហក្មម

២. កា អនុវតតយទ្
ុ សា
ធ ្សត រក្ៀ គ្ ចាំណូេព្បក្ប

ហិ ញ្ញវតថុ

រោយព្បសិទ្ភា
ធ រ និងស័ក្ស
ិត ិទ្ភា
ធ រ

ព្ទ្ររសមបតតិ

៣. កា ព្បមូេចាំណូេព្តូវបានបរងកន
ើ ោ៉ាងរហាច

ដា ព្ក្សួង
សាថប័ន

ណាស់ ០.៥%នន នសសព្បចាាំឆ្ែាំ
៤.ព្បកាសអនត ព្ក្សួងចាំនន
ួ ១២ សត ីរីរសវាក្មម
សាធា ណៈ និង ងាវន់រេើក្ទ្ឹក្ចិតតព្តូវបានរ ៀបចាំ
រៅឆ្ែាំ២០១៦ រដើមបីបរងកន
ើ ចាំណូេមិនកមនរនធ
៥.កននកា សក្មមភារអនុវតតយុទ្សា
ធ ្សត រក្ៀ គ្
ចាំណូេព្តូវបានរ ៀបចាំ ោក្់ឲ្រអនុវតត និងតាម
ោនព្តតតរិនត
ិ រ និងវាយតនម្

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១១.១.១.បនតតាមោន និងវាយ

៣. បាយកា ណ៍វាយតនម្រីវឌ្ឍនភារននកា អនុ

-កនែក្ចាំណេ
ូ សា ររើរនធ៖ បាន

សរព្មច

ក្ងវះខាតទ្ិនន
ែ ័យចាាំបាច់

-រសែ ស
ើ សា
ុាំ ថ ប័នាក្់រន
័ ធនត

តនម្កា អនុវតតយុទ្សា
ធ ្សត

វតតយុទ្សា
ធ ្សត រក្ៀ គ្ ចាំណូេព្បចាាំឆ្មាសព្តូវ

រ ៀបចាំ បាយកា ណ៍វាយតនម្រី

បាន

មួយចាំនន
ួ រធវឱ្
ើ រកា វាយតនម្

េ់ទ្ន
ិ ន
ែ ័យ និងក្ិចស
ច ហ

រក្ៀ គ្ ចាំណូេ យៈររេ

បានរ ៀបចាំ

វឌ្ឍនភារននកា អនុវតតយុទ្ ធ

១០០%

មិនទន់ឈានដេ់ក្ព្មិត

ព្បតិបតតិកា ខ្ពស់រដើមបី

កដេបានរព្ោងទ្ុក្

ធានាគ្ុណភារននកា

មធរម ២០១៤-٢٠٢٠

សា្សត រក្ៀ គ្ ចាំណូេព្បចាាំ
ឆ្មាសទ្ី១ ឆ្ែាំ២០១៦-កនែក្

ព្តតតរិនត
ិ រនិងវាយតនម្-

ចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធ៖

រសែ ស
ើ ុាំឱ្រមានក្ិចច សហ

បានរ ៀបចាំ បាយកា ណ៍ វាយ

កា រី នបរងាគេនន

តនម្រីវឌ្ឍនភារននកា អនុវតតយុទ្ ធ

ព្ក្សួងសាថប័នក្ែង
ុ កា

សា្សត រក្ៀ គ្ ចាំណូេព្បចាាំ

រ ៀបចាំកននកា

ឆ្មាស និងោក្់ ន
ូ រៅសរមតច

សក្មមភារ

រតរជានាយក្ ដាម្នតី

១១.១.១.រ ៀបចាំនិងោក្់ឲ្រអនុ

រសចក្តីព្ាងព្បកាសព្តូវបានរិនត
ិ រនិងអនុមត
័ រស

រសចក្តីព្ាងបឋមរសចក្តីកណនាាំ

វតតនត
ី ិ វធធីបរញ្ច ញទ្ាំនញ
ិ រីគ្យ

ចក្តីព្ាង រែើង វធញរោយ អគ្

អាំរន
ី ត
ី ិ វធធីននបាំររញកបបបទ្

មុនររេទ្ាំនិញមក្ដេ់

75%

បរញ្ច ញទ្ាំនិញរីគ្យមុនររេ
ទ្ាំនញ
ិ មក្ដេ់ ព្តូវបានរិនត
ិ រកក្
េមអជាបនតបនាាប់ រៅ អគ្

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១១.១.២. ក្សាង និងអនុវតត

រសចក្តីព្ាង MOUព្តូវបានរិនត
ិ រ និងកក្េមអ

ទ្ព្មង់រសចក្តីព្ាង MOU បាន

MOU វាងគ្យ និងកាាំសាប

ព្ាង ួច និងបានរព្តៀមរ ៀបចាំ

រេើ កា ព្គ្ប់ព្គ្ងផ្ក្សា ដឹក្

ព្ប ុាំជាមួយ ភាែក្់ងា ក្មពុជានាវា

ញ្ាូ ន តាមនាវា

25%

ច “កាាំសាប” រដើមបីរ ៀបចាំ
រសចក្តីព្ាង MOU រេើនត
ី ិ វធធី
ព្គ្ប់ព្គ្ង និងទ្ទ្ួេផ្ក្សា
ដឹក្ ញ្ាូ នកដេព្តឹមព្តូវ និងទន់
ររេរវលា

១១.១.៣. បរងកត
ើ និងោក្់ឲ្រ

ផ្ក្សា គ្រព្មាងព្តូវបានរ ៀបចាំ ច
ួ

ផ្ក្សា គ្រព្មាងព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង

អនុវតតព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ងធនធាន

ធនធានមនុសសតាមព្បរ័នធ

មនុសសតាមព្បរ័នធរត
័ មា
៌ នវធទ្ា

រ័តមា
៌ នវធទ្ាព្តូវបានរ ៀបចាំ ច
ួ

១១.១.៤. រធវើបចចុបបនែក្មម
ព្បរ័នធទ្ន
ិ ន
ែ យ
័ តនម្គ្ត
ិ រនធគ្យ

ព្តូវបានរធវើបចចុបបនែភារ ៣ ាំរូក្ទ្ាំនញ
ិ

បានរធវើបចចុបបនែភារទ្ិនែន័យ

100%

100%

តារាងតនម្ចម្ងកា សព្មាប់
ជាមូេោានរិចា ណាក្ែង
ុ ព្បរ័នធ
ួចចាំនន
ួ ១១ ាំរូក្

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១១.១.៥. តរម្ើងព្បរ័នធទ្ន
ិ ន
ែ យ
័

ព្បរ័នធទ្ន
ិ ន
ែ យ
័ ព្គ្ប់ព្គ្ងហានីភ័យគ្យ ព្តូវបាន

ព្គ្ប់ព្គ្ងហានីភយ
័ គ្យតាម

រព្ងីក្ភារព្គ្បដណតប់រៅកាន់កា ោ
ធ េ័យគ្យ

កា ធោេ័យបកនថមរទ្ៀត

០១ បកនថមរទ្ៀត

១១.១.៦. កា អរងកត និងវាយ

កា អរងកតវាយតនម្ បស់ធុ

តនម្អនុរលាមភារធុ

សិក្ាវាយតនម្

ន និង

បានរព្តៀមកនែក្បរចចក្រទ្ស

25%

ួចរាេ់ និងក្ាំរុងសិក្ាអាទ្ិភារ
កា ធោេ័យព្តូវោក្់ឲ្រអនុវតត

នព្តូវបានរ ៀបចាំ

បានរធវើបចចុបបនែភារក្ព្មិតហានិ
ភ័យធុ

នចូេរៅក្ែង
ុ ព្បរ័នធ

បញ្ាូ េទ្ិនែនយ
័ រៅក្ែង
ុ ព្បរ័នធ

ព្គ្ប់ព្គ្ងភាររ ឿជាក្់រេើធុ ន

ព្គ្ប់ព្គ្ងភាររ ឿជាក្់រេើធុ

(TCMS) សត រ
ី ីកា ដក្រចញរីបញ្ា ី

ន

ធុ

100%

នមិនសាគេ់ កា ទ្ទ្ួេចុះ

បញ្ា ីធុ

នថមី ព្ក្ុមហនដ្សបតូ អ

សយោាន បតូ នាមក្ ណ៏ និងបតូ
អតតសញ្ហញណក្មមសា ររើរនធ

១១.១.៧. បរងកត
ើ បណា
ត ញដ្ស់

ព្បរ័នធសវ័យព្បវតតិក្មមព្តូវបានចាប់រនតើមអភិវឌ្ឍ

បតូ រ័តមា
៌ នហានីភ័យគ្យតាម

បានរ ៀបចាំជាព្បរ័នធសាក្េបង

100%

ួចរាេ់

ព្បរ័នធរត
័ មា
៌ នវធទ្ា
១១.១.៨. តភាាប់ព្បរ័នធទ្ន
ិ ន
ែ ័យ

មុខ្ងា តភាាប់ បស់ព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ងហានីភយ
័ គ្យ

មុខ្ងា តភាាប់ព្បរ័នធបានចាប់រនតើម

ព្គ្ប់ព្គ្ងហានីភយ
័ គ្យ ជាមួយ

ព្តូវបានអភិវឌ្ឍ ួច

អភិវឌ្ឍរៅព្បរ័នធទង
ាំ រី

50%

ព្បរ័នធអាសុីគ្ោ
ូ

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១១.១.៩. កា វាយតនម្តព្មូវ

កា រាក្ ណ៍កា តព្មូវធនធានមនុសសតាម ាំនាញ

កា និងកា បណុត ះបណា
ត េ

គ្យសព្មាប់ យៈររេ៥ឆ្ែាំ

ធនធានមនុសស

បានរ ៀបចាំបញ្ា ីម្នតីរា កា តាម

50%

នា
ាំ ញ និងក្ាំណត់វគ្គបណតុះប
ណា
ត េ ួចរាេ់

១១.១.៩. កា វាយតនម្តព្មូវ

ម្នតីគ្យោ៉ាងតិច ១០០នាក្់ព្តូវបានបណតុះបណា
ត

កា និងកា បណុត ះបណា
ត េ

េ រៅតាម នា
ាំ ញកដេបានរាក្ ណ៍

NA

ធនធានមនុសស
១១.១.១០.បរងកត
ើ និងោក្់ឲ្រ

ព្បរ័នធព្តូវបានបកនថមមុខ្ងា នេិត បាយកា ណ៍

ដាំរណើ កា ព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង

មុខ្ងា នេិត បាយកា ណ៍ក្ង
ែុ

100%

ព្បរ័នធបានបកនថម ច
ួ

េិខ្ត
ិ អនុញ្ហញតដឹក្ ញ្ាូ ន
១១.១.១១.បរងកត
ើ និងោក្់ឲ្រ

(ព្ក្ុមកា ងា

ព្បរ័នធរចញបងាកន់នដរេើចាំណូេគ្យរនសងៗព្តូវ

ព្បរ័នធរចញបងាកន់នដរេើចាំណូេ

ដាំរណើ កា ព្បរ័នធរចញ

គ្រព្មាងជាតិ

បានចាប់រនតើមអភិវឌ្ឍ

គ្យរនសងៗព្តូវបានអភិវឌ្ឍ ួច

បងាកន់នដរេើចណ
ាំ ូេគ្យរនស

អាសុីគ្ោ
ូ )

និងបានោក្់ឲ្រដាំរណើ កា ជាន្វូ

ងៗ

កា

១១.១.១២.បរងកត
ើ និងោក្់ឲ្រ

ព្បរ័នធសែូេព្តូវបានអភិវឌ្ឍ ួចនិងោក្់ឲ្រអនុវតត

ព្បរ័នធសែូេព្តូវបានអភិវឌ្ឍ ួច

ដាំរណើ កា ព្បរ័នធនេិត បាយ

សាក្េបងបញ្ចូ េទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍

រោយបានបញ្ចូ េមុខ្ងា បកនថម

កា ណ៍

100%

75%

ក្ែង
ុ ទ្ិសរៅនតេេ
់ ទ្ធភារនេិត
បាយកា ណ៍តាមកា ក្ាំណត់

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១១.១.១- រ ៀបចាំសារាច

រសចក្តីព្ាងរេើក្ទ្ី១ ព្តូវបានរ ៀបចាំ

ក្ាំរុងព្តតតរិនត
ិ ររែើង វធញរេើរស

កណនាាំសតីរកា
ី រនា នថ្ (

ចក្តីព្ាងរេើក្

(Transfer Pricing

ទ្ី១ជាភាសាអង់រគ្្ស

100%

Guideline)

១១.១.២- រ ៀបចាំ សារាច

រសចក្តីព្ាងព្តូវបានព្ប ស
ុាំ រព្មចក្ព្មិត អរដ

ធ ័យ
កណនាាំសតីរស
ី វនក្មមរេើ វស

រសចក្តីព្ាងបានោក្់ ន
ូ ថាែក្់

95%

ដឹក្នាាំរដើមបីរន
ិ ត
ិ រ និងសរព្មច

អរដមានក្ិចចព្ប រុាំ ព្ចើន
ទក្់ទ្ងនិង ចាប់សតីរកា
ី

ទ្ូ គ្មនាគ្មន៍

ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថឆ្
ុ ែ ាំ២០១៧
រធវើឲ្រមានកា រនា ររេ
ព្ប ុាំ

១១.១.៣-រ ៀបចាំ សារាច

រសចក្តីព្ាងព្តូវបានព្ប ស
ុាំ រព្មចក្ព្មិត អរដ

-រសចក្តីព្ាងបានបញ្ច ប់ជាភាសា

81%

ព្តូវកា ររេរវលា រដើមបី

ធ ័យ
កណនាាំសតីរស
ី វនក្មមរេើ វស

អង់រគ្្ស-ចាំរាះកា បក្កព្បបាន

រិភាក្ាជាមួយ នា
ាំ ញកា ប

ដឹក្ ញ្ចូ ន

បញ្ច ប់ព្តឹមកនែក្ទ្ី២

រចចរក្ទ្ស

១១.១.៤- រ ៀបចាំសារាច

រសចក្តីព្ាងព្តូវបានព្ប ស
ុាំ រព្មចក្ព្មិត អរដ

កណនាាំសតីរកា
ី អនុវតតកា រសុើប
អរងកតបទ្រេមស
ើ សា ររើរនធ

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១១.១.៥- រ ៀបចាំរព្ ស
ើ រស
ឯ

បនតនត
ី ិ វធធីននកា រធវស
ើ វនក្មមចព្មុះ

- បានបញ្ច ប់ បាយកា ណ៍សវន

និងចុះរធវស
ើ វនក្មមចព្មុះកតមតង

ក្មមចព្មុះចាំរាះសហព្ោសចាំនន
ួ

ចាំរាះសហព្ោសធាំចន
ាំ ន
ួ ៨៥

៣៥ សហព្ោស

កដេសថ ត
ិ រៅរព្កាមកា

-បានចុះរធវស
ើ នវក្មម និងក្ាំរុង

ព្គ្ប់ព្គ្ង បស់នាយក្ោាន

រ ៀបចាំ បាយកា ណ៍សវនក្មម

ព្គ្ប់ព្គ្ងអែក្ជាប់រនធធាំ

រេើសហព្ោសកដេរៅរសស

100%

សេ់

១១.១.១អនុវតតរោេ

ព្បកាស ួមសត រ
ី ីកា កក្សព្មតេក្ព្មងរសវាសាធា

-ោមនសក្មមភារ រព្ាះព្ក្សួង

សរព្មច

មិនមានកា រសែ ើសកុាំ ក្សព្មតេ

នរោបាយចាំណូេ យៈររេ

ណៈនិង ងាវន់ រេើក្ទ្ឹក្ចិតត បស់ ព្ក្សួង

រ័តមា
៌ ន មិន

បាន ០%

ក្ព្មងរសវាសាធា ណៈ

មធរមនិងយុទ្សា
ធ ្សត រក្ៀ គ្

ក្សិក្មម ុកាេមាញ់និងរនសាទ្ព្បកាស ួមសត រ
ី ីកា

បានរសែ ស
ើ កុាំ ក្សព្មតេក្ព្មងរសវា

និងអព្តា ងាវន់

ចាំណូេ

កក្សព្មតេក្ព្មងរសវាសាធា ណៈនិង ងាវន់រេើក្

សាធា ណៈនិងអព្តា ងាវន់រេើក្

រេើក្ទ្ឹក្ចិតតរី ព្ក្សួងរ័តមា
៌

ទ្ឹក្ចិតត បស់ព្ក្សួងរ័តមា
៌ ន

ទ្ឹក្ចិតត។

ន។

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១១.១.៣-រព្ងឹង ព្បសិទ្ភា
ធ រ
ននកា រក្ៀ គ្ ចាំណូេរី អា ីវ

បាយកា ណ៏ព្តតតរិនត
ិ រចាំណូេ ព្បចាាំព្តីមាសទ្ី
៣

បានបញ្ច ប់កា ចុះព្តតតរិនត
ិ រព្គ្ប់

១០០.០០%

សក្មមភារអា ីវក្មមជាព្បចាាំព្តី

ក្មមកាសុណ
ី ូ និងកេបងភាែេ់

មាសទ្ី៣ និងបានបញ្ច បកា
់

ព្គ្ប់ព្បរភទ្ក្ែង
ុ ររេ ង់ចាាំ

ក្សាង បាយកា ណ៏ព្តតតរិនិ

ចាប់សតីរា
ី ណិ ាក្មមកេបងព្តូវ

តរចាំណូេព្បចាាំព្តីមាសទ្ី៣ ួច

បាន អនុម័ត និងោក្់ ឱ្រអនុ

រហើយ។

វតត

១១.១.៥.ទ្ប់សាកត់និងហាម

បាយកា ណ៏ សត ីរេ
ី ទ្ធនេននកា ប្ងាកប និង

-កា អនុវតតព្បកាសអនត ព្ក្សួង

ឃ្ត់ជាោច់ខាតនូវសក្មមភារ

ីវក្មមកេបងសុស
ទ្ប់សាកត់ កា រធវអា
ើ
ី ងខ្ុសចាប់

វាងព្ក្សួងសហវ. និងព្ក្សួង

កេបងភាែេ់ព្គ្ប់ព្បរភទ្និង

ព្គ្ប់ព្បរភទ្ព្រមទាំងអា ីវក្មមបញ្ហច ាំ និងព្បតិ

មហាននា និងេិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិ

អា ីវក្មមបញ្ហចន
ាំ ិងព្បតិរភាគ្

រភាគ្រោយអនុបបទនកដេរុមា
ាំ ន អាជាាបណណរៅ

យុតនា
ត នាព្តូវបានរព្ងឹង រដើមបី

រោយអនុបបទនកដេ ោមន

ក្ែង
ុ រខ្តតបនាាយមាន ័យ

ធ នកា តាមន្ូវចាប់
ចាត់ វធា

អាជាាបណណរី ព្ក្សួងរសដាក្ច
ិ ច

ចាំរាះអា ីវក្មមកេបងសុស
ី ងព្គ្ប់

និងហិ ញ្ញវតថុ

ព្បរភទ្ព្រមទាំងអា ីវក្មម បញ្ហច ាំ

១០០%

ធ ន
ក្ិចចសហកា ចុះអនុវតត វធា
កា ចាប់រីអាជាាធ កដនដី
រៅមានក្ព្មិត

និងព្បតិ រភាគ្រោយអនុបបទន
កដេរុមា
ាំ ន អាជាាបណណរៅរខ្តត
សាវយរ ៀង,រខ្តតក្ណា
ត េ និង
រខ្តតតបូង មុ ាំ។

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១១.១.៦-កា ក្សាងផ្ក្សា

បាយកា ណ៏សតីរេ
ី ទ្ធនេននកា ចុះសិក្ា

-បានបញ្ច ប់ បាយកា ណ៏សតីរី

ខ្្ឹមសា គ្ន្ឹះ ននកា ព្គ្ប់ព្គ្ងប

ធ នននកា រេងកេបង
បរចចក្រទ្សកេបង និង វធា

េទ្ធនេននកា ចុះសិក្ា

ធ ននន
រចចក្រទ្សកេបង និង វធា

រៅតាមព្ក្ុមហន
ុ កាសុណ
ី ូរៅតាំបន់ព្រាំកដនក្មពុជា-

បរចចក្រទ្ស កេបងរៅតាមព្ក្ុម

កា រេងកេបងកាសុីណូ និង

នថ

ធ និង
ហន
ុ កាសុីណូ រៅតាំបន់បា វត

កេបងភាែេ់ ព្គ្ប់ព្បរភទ្

១០០%

ក្ាំរុងរ ៀបចាំចុះ នប៉ាេន
ិ និង
របា៉ា យកប៉ាត ។-សិក្ារីព្បរភទ្
កេបង និងបរចចក្រទ្សកេបង
កដេជាកា វធវតតន៏នន បរចចក្ វធទ្ា
និងក្ាំរុងតាមោនក្ិចច កា រនះជា
ព្បចាាំរោយចូេ ួមក្ែង
ុ ក្ិចចព្ប ុាំ
រនសងៗទាំងក្ែង
ុ តាំបន់ និងក្ែង
ុ
រិភររលាក្។

១១.១.១ រិនត
ិ រ និងរេើក្

រសចក្តីកណនាាំសតរ
ី ីកា រក្ៀ គ្ ចាំណូេរីកា

សាំរណើចេ
ូ ួមរព្ងឹងព្បសិទ្ ធ

អចេនព្ទ្ររ(ដូចជាកា ក្ាំណត់ឆ្ែាំ េ
ួ និងតនម្

ោានមិនអាចបា៉ា ន់សាមនដឹង

អនុព្ក្ឹតររនះោក្់ឱ្រអនុ

ភារ ននកា រក្ៀ គ្ ចាំណូេ មិន

ននកា

ថាអនុព្ក្ឹតរសត ីរកា
ី

វតតសន
ិ

កមនសា ររើរនធ បស់ក្សហវ

េ
ួ

េ
ួ អចេនព្ទ្ររជារដើម)ព្តូវបានរ ៀបចាំ

មិនទន់សរព្មចបាន

០.០០%

ង់ចាាំព្ក្បខ្័ណឌ ួម (នាយក្

រសែ ស
ើ ុាំរនាររេ ង់ចាាំ

ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណូេមិនកមន
សា ររើរនធរនះោក្់ឱ្រអនុវតត
រៅររេណា)

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១១.១.២ នតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់

កា ក្ាំណត់សូចនាក្ ដូរចែះ

រសែ ើបតូ សូចនាក្ រៅជា

បទ្ោានគ្តិយត
ុ ត ០៥ តាមសាំរណើ

រិបាក្អនុវតត និងរុអា
ាំ ចអនុ

“នតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់

សព្មាប់កា អនុវតតយុទ្សា
ធ ្សត

បស់អគ្គនាយក្ោានព្ទ្ររសមបតតិ

វតតបាន រោយរហតុរន
ុាំ េ
ត ់

តាម យៈររេ ដូចខាង

រក្ៀ គ្ ចាំណូេ យៈររេ

ដា អគ្គនាយក្ោានគ្យនិង ោា

នូវភារជាមាចស់ដេ់នាយក្

រព្កាម៖១. រព្កាម ១០

ោ និងអគ្គនាយក្ោានរនធោ

ោាននីតក្
ិ មម/រេខាធិកា

ព្បកា /មាព្តា៖ ២ សបាត

សថ ត
ិ ក្ែង
ុ ព្ក្បខ្ណឌយុទ្សា
ធ ្សត

ោានព្ក្ុមព្បឹក្ានីតិក្មម ក្ែង
ុ

ហ៍២. រី ១០ រៅ ៣០

រក្ៀ គ្ ចាំណូេ រោយរុាំកនអក្រេើ

កា សរព្មចនូវសូចនាក្

ព្បកា /មាព្តា៖ ៣ ស

កននកា រែើយ

កដេបានោក្់រចញ រោយ

បាតហ៍៣. ៣០ ព្បកា /

កា សរព្មចសូចនាក្ រនះ

មាព្តា ដេ់ ៦០ ព្បកា /

អាព្ស័យទាំងព្សុងរេើវឌ្ឍន

មាព្តា៖ ៤ សបាតហ៍

ភារនិងកា ក្ាំណត់អាទ្ិភារ

៤.៦០ ព្បកា /មាព្តា

រេើេិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយត
ុ ត

មធរមឆ្ែាំ២០១៤-٢٠١٩

២០១៦

២០១៨

មតិព្បឹក្ាចាប់ព្តូវបាននតេ់ ន
ូ តាមកននកា

បាននតេ់ព្បឹក្ាចាប់រេើេិខ្ត
ិ

៨០.០០%

បស់អគ្គនាយក្ោាន
បរចចក្រទ្សាក្់រន
័ ធ

១០០ ព្បកា /មាព្តា៖ ៥
សបាតហ៍៥.១០០ ព្បកា /
មាព្តារែើងរៅ៖ ៦ ស
បាតហ៍”

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១១.១.២ នតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់

បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសត ី រីកា នតេ់មតិព្បឹក្ា

រុាំបានរ ៀបចាំ

០.០០%

បាយកា ណ៍រនះ រុាំព្តូវបាន

រេើេិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយត
ុ ត

ចាប់ព្បចាាំព្តូវព្តីមាសនិងព្បចាាំឆ្ែាំព្តូវបានបាន

រ ៀបចាំរោយក្ងវះខាតក្ិចច

សព្មាប់កា អនុវតតយុទ្សា
ធ ្សត

រ ៀបចាំនិងរោ រ ន
ូ ថាែក្់ដឹក្នាាំ

សហកា រីអគ្គនាយក្ោាន

រក្ៀ គ្ ចាំណូេ យៈររេ

ាក្់រន
័ ធ

មធរមឆ្ែាំ២០១៤-٢٠٢٠

១១.២. បនតកក្េមអរោេ

អគ្គ.គ្យ

១.រសវាសព្មាប់អក្
ែ បង់រនធ/បង់ចណ
ាំ ូេមានេក្ា

នរោបាយ និង ដាបាេគ្យ

រនធោ

ណៈ េអព្បរសើ ជាងមុន ២.គ្ណៈក្មាមធិកា រោះ

រនធោ និងចាំណូេមិនកមន

ព្ទ្ររសមបតតិ

ព្សាយវធវាទ្សា ររើរនធព្តូវបានបរងកត
ើ ៣.រោេ

សា ររើរនធ និងព្ទ្ររសមបតតិ ដា

២០១៦

២០១៨

ដា ឧសាហ

នរោបាយ រនធគ្យ រនធោ និង ចាំណូេមិន

ក្មមហិ ញ្ញវតថុ

កមនរនធនិងព្ទ្ររសមបតតិ ដា ព្តូវបានរ ៀបចាំ និង

ព្ក្សួងសាថប័

ោក្់ឲ្រអនុវតតព្បក្បរោយស័ក្ស
ិត ិទ្ភា
ធ រ និង

ន

ព្បសិទ្ភា
ធ រ៤.សវនក្ គ្យទាំង៩ព្ក្ុមព្តូវបាន
ោក្់ឱ្រដាំរណើ កា ព្ក្ុម និងអងគភាររសុើប អរងកត
បទ្រេមស
ើ រនធព្តូវបានបរងកត
ើ

១១.២.១. កា កក្សព្មតេ

ធ នកា ប៉ាះ
រសចក្តីព្ាងបទ្បបញ្ញតតិ រដើមបីអនុវតត វធា

បានរធវើវធចា ណក្មមអព្តារនធ-

រោេនរោបាយរនធ រដើមបី

ប៉ាូវរេើចាំណូេកដេបាត់បង់ ព្តូវបានអនុតម័ត

អាក្ តារាងរនធគ្យថមស
ី ព្មាប់

ប៉ាះប៉ាូវចាំណូេគ្យកដេ

75%

អនុវតតចាប់រឆ្
ី ែ ាំ២០១៧ ួចរាេ់

បាត់បង់រោយរហតុនេរនសងៗ

រសចក្តីព្ាង
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១១.២.៤- សិក្ាព្សាវព្ជាវរី
បទ្បបញ្ញតតិ សត រ
ី ីរនធរេើចាំណូេ

បាយកា ណ៍សិក្ាព្សាវព្ជាវ ព្តូវបានបញ្ច ប់
ក្ព្មិត ព្ក្ុមកា ងា

ូបវនតបុគ្េ
គ (Personal

ក្ាំរុងសិក្ាព្សាវព្ជាវក្ែង
ុ ក្ាំព្មិត

100%

ព្ក្ុមកា ងា និងចាប់រនតើមរធវកា
ើ
សិក្ាសមិទ្ភា
ធ រ(Feasibility

Income Tax)

study) ជាមួយ នា
ាំ ញកា
ព្បរទ្សសុយកអត

១១.២.៥- រ ៀបចាំរសចក្តីព្ាង

រសចក្ដីព្ាងព្បកាសព្តូវបានរិនត
ិ រសរព្មចរោយ

រ ៀបចាំបញ្ច ប់ព្តឹមក្ព្មិតព្ក្ុម

ព្បកាសសត ីរីរនធរេើព្បាក្់

អរដ

កា ងា

95%

ក្ាំរុង ង់ចាាំ នា
ាំ ញកា
ប រទ្សមក្រធវកា
ើ វធភាគ្

ចាំរណញមូេធន បស់ ូបវនត

បញ្ច ប់

បុគ្េ
គ

១១.២.៦- រ ៀបចាំរសចក្តីរព្រៀង

រសចក្តីព្ាងព្បកាសព្តូវបានរិនត
ិ រសរព្មចរោយ

-បានព្ប ុាំ និងរិភាក្ាក្ព្មិតព្ក្ុម

ព្បកាសសត ីរកា
ី អនុវតតចាប់សតី

អរដ

កា ងា បរចចក្រទ្សជាមួយនិង

រីសា ររើរនធ មាព្តា១១១ ាក្់

OTA-បានបក្កព្បរសចក្តីព្ាង

រ័នធនឹងកា ឹបអូស និងេក្់

ព្បកាសរីភាសាអង់រគ្្សមក្

ព្ទ្ររសមបតតិ បស់អែក្ជាប់រនធ

ភាសាកខ្ម -ក្ាំរុងោក្់ ន
ូ ព្ក្ុម

កដេ ា
ាំ ក្់ព្បាក្់រនធ រហើយមិន

កា ងា រដើមបីរន
ិ ត
ិ រ និងសរព្មច

ព្រមចូេខ្្តនមក្បង់រនធ

មុននិងោក្់ ន
ូ ថាែក្់ដឹក្នាាំអរដ

95%

រិនត
ិ រ សរព្មច

រសចក្តីព្ាង
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១១.២.៧- រ ៀបចាំរសចក្តីព្ាង

រសចក្តីព្ាងរេើក្ទ្ី១ ព្តូវបានរ ៀបចាំ

បានបញ្ច ប់រសចក្ដីព្ាងព្បកាស

ព្បកាសសត ីរកា
ី បាំររញបកនថម

ព្តឹមក្ព្មិត អរដ និងបញ្ាូ នរៅក្

កាតរវក្ិចសា
ច
ររើរនធចាំរាះ

សហវ តាម យៈេិខ្ត
ិ រេខ្

សហព្ោសកដេអនុវតតគ្រព្មាង

១១១០៥ អរដ ចុះនថាទ្១
ី ៥ ក្

រព្ចើន (Multi QIP)

ក្កោ ២០១៦

១១.២.៨- រ ៀបចាំសារាច

រសចក្ដីព្ាងសារាច កណនាាំព្តូវបានរិនត
ិ រស

បានបញ្ច ប់ព្តឹមក្ព្មិតព្ក្ុមកា ងា

ធ េភារននកា
កណនាាំសតីរី វសា

រព្មចរោយ អរដ

បរចចក្រទ្ស និងោក្់ ន
ូ ថាែក្់

100%

100%

ដឹក្នាាំ អរដ រិនត
ិ រ សរព្មច

អនុវតតអាក្ រេើតនម្បកនថមតាម
អព្តាសូនរភាគ្ យ (0%) និង
អ.ត.ប.ជាបនាុក្ បស់ ដាចាំរាះ
អងគកា អនត ជាតិ

១១.២.៩- រ ៀបចាំសារាច

រសចក្តីព្ាងសារាច ព្តូវបានរិនត
ិ រសរព្មចរោយ

កណនាាំសតីរកា
ី បញ្ហាក្់បកនថម

អរដ

បានបញ្ច ប់ព្តឹមព្ក្ុមកា ងា

90%

និយមន័យាក្រ ព្គ្ឹះសាថនអ
ចិន្នតយ៍ សួយសា ភាគ្លាភ
នេ ប (Turnover)

១១.២.១០- រ ៀបចាំព្បកាសសត ី

រសចក្ដីព្ាងព្បកាសរេើក្ទ្ី៣ព្តូវបានរ ៀបចាំក្ង
ែុ

រសចក្តីព្ាងព្បកាស ព្តូវបាន

រីកា យក្រនធរេើរសវាដឹក្

ក្ព្មិតព្ក្ុមកា ងា

បានបញ្ច ប់ក្ព្មិតព្ក្ុមកា ងា

100%

ញ្ាូ នអនត ជាតិ
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១១.២.១១- អភិវឌ្ឍព្បរ័នធ E-

បចចប
ុ បនែភារព្បរ័នធរេើ Module កដេបានោក្់

- Moduleចុះបញ្ា ីរនធោ បាន

Tax System (E-Filing, E-

ឲ្ររព្បើព្បាស់និងបនតអភិវឌ្ឍ Module ថមីៗ

បញ្ច ប់ ហា
ាំ នទ្ី១រហើយបានរធវើ

registration, E-Payment)
បស់អគ្គនាយក្ោានរនធោ

90%

បចចុបបនែភារក្មម វធធី និងក្ាំរុង
កថទាំអនុវតតបនត
- Module រនធរេើព្បាក្់របៀវតស
ក្ាំរុងរព្បើព្បាស់ រហើយបានរធវើ
បចចុបបនែភារ និងកថទាំ
- Module អាក្ រេើតនម្បកនថម
បានោក្់ឲ្ររព្បើព្បាស់រហើយបាន
រធវើបចចុបបនែភារ និងក្ាំរុងរធវកា
ើ
កថទាំ
- Module រនធមរធាបាយដឹក្
ញ្ាូ នក្ាំរុងរព្បើព្បាស់ទ្ូទង
ាំ
ព្បរទ្សរហើយបានរធវើបចចុបបនែ
ភារ និងកថទាំ
- Module រនធអចេនព្ទ្ររោក្់
ឲ្ររព្បើព្បាស់
ទ្ូទង
ាំ ព្បរទ្សរហើយបានរធវើ
បចចុបបនែភារ និងបនតអភិវឌ្ឍ
បកនថម
- Moduleរនធសវ័យព្បកាស (អែក្
ជាប់រនធតច
ូ ) បានបញ្ច ប់ រហើយ
បានរធវើ បចចុបបនែភារ និងបនត
អភិវឌ្ឍបកនថម
- Module Single Invoice បាន
ោក្់ឱ្ររព្បើព្បាស់ទ្ទ
ូ ង
ាំ ព្បរទ្ស
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រហើយបានរធវើ បចចប
ុ បនែភារ និង
កថទាំ
- Module Street Survey បាន
ោក្់ឲ្ររព្បើព្បាស់ និងបនតអភិវឌ្ឍ
បកនថម
- Module E-Payment ក្ាំរុង
អភិវឌ្ឍន៍
- Module សវនក្មមបានោក្់ឲ្រ
រព្បើព្បាស់ និងបនតអភិវឌ្ឍបកនថម
- Module ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេ
ុ រនធ
ក្ាំរុងអភិវឌ្ឍន៍
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១១.២.១២-រ ៀបចាំអនុវតតកា

អែក្ជាប់រនធច នតកដេបាត់ខ្តន
្ មិនមក្ោក្់េិខ្ត
ិ

-ព្ក្ុមកា ងា អរងកតសហព្ោស

េុបរចាេកា ចុះបញ្ា ី (De-

ព្បកាស ព្តូវបានចុះព្តតតរិនត
ិ រ

ក្ាំរុងចុះព្តតតរិនត
ិ រ កា ចុះបរញ្ា ើ

registration) ចាំរាះសហ

សា ររើរនធ បស់អា ីវក្មមោានរៅ

ព្ោសកដេបាត់ខ្តន
្ មិនមក្

រា ធានីភែាំររញ-តាម យៈព្ក្ុម

ោក្់េិខ្ិតព្បកាសរដើមបីព្គ្ប់

កា ងា ចុះបញ្ា ី បានព្តតតរិនត
ិ រ

ព្គ្ងបញ្ា ីអែក្ជាប់រនធច នត និង

រេើសហព្ោសកដេមានភារមិន

រធវើសុព្ក្ឹតនូវបញ្ា ីអែក្ជាប់រនធ

ព្បព្ក្តី

100%

កដេមានសក្មមភាររិត
ព្បាក្ដ

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១១.២.១៣- រ ៀបចាំបរងកត
ើ

ភាែក្់ងា នតេរ
់ ត
័ មា
៌ នតាមទ្ូ សរាព្តូវបានបណតុះប

-រសចក្តីព្ាងព្បកាសសត ីរកា
ី

កា ធោេ័យនតេ់រត
័ មា
៌ នតាម

ណា
ត េ

រ ៀបចាំ និងកា ព្បព្រឹតរត ៅនន

បរងកើតកា ោ
ធ េ័យ Call

នាយក្ោានរសវាអែក្ជាប់រនធ និង

Center ជាន្ូវកា រោយ

បាំណេ
ុ ព្តូវបានោក្់ ន
ូ ថាែក្់

ព្បកាស បស់ក្សហវ

ទ្ូ សរា (Call Center)

80%

ង់ចាាំកា សរព្មចចាំរាះកា

ដឹក្នាាំអរដ រិនត
ិ រ សរព្មច
-កា បរងកត
ើ ព្ក្ុមកា ងា Call
Center តាម យៈេិខ្ត
ិ បងាគប់
កា រេខ្១៤៤៩៦
-បានរ ៀបចាំកននកា បណុត ះបណា
ត
េ រោយមាន ន
ាំ យ
ួ រី នា
ាំ ញកា
សុយកអត និងសរព្មចបានជា
រោេកា ណ៍ ួចរហើយ រោយ
រព្ោងនឹងរ ៀបចាំ
បណុត ះបណា
ត េរៅដាំណាច់ឆ្ែាំ
២០១៦។

១១.២.១៤- រ ៀបចាំបរងកត
ើ

រសចក្តីព្ាងព្បកាសព្តូវបានរិនត
ិ រសរព្មចរោយ

រសចក្តីព្ាងព្បកាសសត រ
ី ីកា

កា ធោេ័យទ្ាំនាក្់ទ្ន
ាំ ងសាធា

ក្សហវ

រ ៀបចាំ និងកា ព្បព្រឹតរត ៅនន

ណៈ

80%

នាយក្ោានរសវាអែក្ជាប់រនធ និង
បាំណេ
ុ ព្តូវបានោក្់ ន
ូ ថាែក្់
ដឹក្នាាំអរដ រិនត
ិ រ សរព្មច

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១១.២.១៥- រ ៀបចាំបរងកត
ើ បញ្ា

បញ្ា ព្តូវបានោក្់ឲ្ររព្បើព្បាស់ ៣សាខារនធោ

-បញ្ា សាខារនធោ ខ្ណឌចាំកា

រិរព្ោះរោបេ់រនធ រៅតាម

ខ្ណឌបនាាប់

មន បានរ ៀបចាំ ួចរាេ់ព្បមាណ

សាខារនធោ ខ្ណឌ

50%

ព្តូវកា ររេរវលារព្ចើនសាំ
រាប់កា រ ៀបចាំ និងសាងសង់

ជា៨០%
-បញ្ា សាខារនធោ ខ្ណឌដូន
ររញ បានរ ៀបចាំ ួចរាេ់ព្បមាណ
ជា១០%

១១.២.១៦-អនុវតតរសៀវរៅ

បណុត ះបណា
ត េដេ់ម្នតន
ី េ
ត ់រសវាអែក្ជាប់រនធ

បានបណុត ះបណា
ត េដេ់ម្នតន
ី េ
ត ់

កណនាាំសតីរីរសវាអែក្ជាប់រនធ

រៅសាខារនធោ រខ្តត

រសវាអែក្ជាប់រនធរៅសាខារនធ

100%

ោ រខ្តត
១១.២.១៧-កក្សព្មតេ

រសចក្តីព្ាងបនាាប់រកី ក្សព្មតេព្តូវបានោក្់ ន
ូ

បានកក្សព្មតេរសៀវរៅកណនាាំ

រសៀវរៅកណនាាំសតរ
ី ីព្បរភទ្រនធ

ថាែក្់ដឹក្នាាំ អរដ

សត ីរនធរេើព្បាក្់របៀវតស

100%

នីមួយៗ

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១១.២.១៨-រ ៀបចាំនិងោក្់ឱ្រ

បនតព្សាវព្ជាវបកនថមរោយរ ៀបចាំ បាយកា ណ៍

បានសិក្ាព្សាវព្ជាវបកនថមរោយ

អនុវតតនូវយុទ្សា
ធ ្សត រព្ងឹងរស

រេើក្ ទ្ី៣

រ ៀបចាំ បាយកា ណ៍ រេើក្ទ្ី៣

១១.២.១៩-ព្តតតរិនត
ិ រនិងតាម

តាមោន និងព្តតតរិនត
ិ រកា រនា អែក្ជាប់រនធ បប

បានតាមោន និងព្តតតរិនត
ិ រកា

ោនកា រនា អែក្ជាប់រនធតាម

រៅ៉ា កា តាមសាខារនធោ រខ្តតចន
ាំ ន
ួ ៦បនាាប់

រនា អែក្ជាប់រនធ បបរៅ៉ា កា រៅ

100%

វាអែក្ជាប់រនធកដេមានេក្េ
ណៈព្គ្ប់ព្ ុងរព្ជាយក្ែង
ុ រនាះ
ួមមានយនតកា សព្មបសព្មតេ
វាងថាែក្់ក្ណា
ត េនិងអងគភារ
មូេោាន, ក្មម វធធន
ី េ
ត ់រសវាអែក្
ជាប់រនធ, កា បណតុះបណា
ត េ
ព្ក្ុមម្នតីបរងាគេកដេមាន
នា
ាំ ញរសវាអែក្ជាប់រនធនិង
កា នសរវនាយ។េ។

សាខារនធោ រខ្តត-ខ្ណឌ

100%

តាមសាខារនធោ រខ្តត អនុរលាម
តាមចាប់ហិ ញ្ញវតថឆ្
ុ ែ ាំ២០១៦
កដេបានេុបរចាេ បបរៅ៉ា កា
។

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១១.២.១រ ៀបចាំកក្េមអរោេ

រសចក្តីព្ាងចាប់សតីរកា
ី ព្គ្ប់ព្គ្ងកា រព្បើព្បាស់

រសចក្តីព្ាងចាប់សតីរកា
ី

សរព្មច

មានកា ព្ប ុាំយត
ឺ ោ៉ាវរោយ

នរោបាយព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទ្ររ

និងកា ចាត់កចងព្ទ្ររសមបតតិ ដាព្តូវ

ព្គ្ប់ព្គ្ងកា រព្បើព្បាស់និងកា

បាន ០%

ថាែក្់ ដឹក្នាាំមានកា ងា វេ់

សមបតតិ ដាចាំណូេមិនកមន

បានរិនត
ិ រនិងសរព្មចរោយអនត ព្ក្សួង

ចាត់កចងព្ទ្ររសមបតិត ដា (កក្

សា ររើ រនធ

ោមន

រព្ចើន

សព្មតេរៅជាកា ព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទ្ររ
សមបតតិ)បានោក្់ ន
ូ រៅព្ក្ុម
ព្បឹក្ានីតិក្មម បស់ព្ក្.សហវ និង
បានព្ប រ
ុាំ ិភាក្ាព្គ្ប់អនត អគ្គ
នាយក្ោានកដេាក្់រន
័ ធ រដើមបី
ព្បមូេនតុាំ ធាតុចេ
ូ បកនថម។

១១.២.២រ ៀបចាំកក្េមអរោេ

រសចក្តីព្ាងចាប់សតីរកា
ី ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណូេមិន

-ោមនសក្មមភារ

សរព្មច

ព្ក្ុមកា ងា

ាំ នាញជាប់

នរោបាយព្គ្ប់ព្គ្ងនិងកា

កមនសា ររើរនធព្តូវបានព្ប ុាំរភា
ិ ក្ា និងរិនត
ិ រ

-ចូេ ួមព្ប ុាំអនត អគ្គនាយក្ោាន

បាន ០%

ចាំណូេសាធា ណៈ

រេើខ្្ឹមសា ចាប់ក្ព្មិតអនត ព្ក្សួង

ននាក្ង
ែុ ព្ក្សួងរសដាក្ិចន
ច ិងហិ ញ្ញ

ចក្តីព្ាង អនុព្ក្ឹតរសត ីរកា
ី

វតថុរភា
ិ ក្ារេើ រសចក្តីព្ាងអនុ

រព្ងឹងកា ព្គ្ប់ ព្គ្ងចាំណូេ

ព្ក្ឹតរសត រ
ី ីកា ព្គ្ប់ព្គ្ង ចាំណូេ

មិនកមនសា ររើរនធ។

ោមន

វេ់ ចូេ ួមព្ប រុាំ ៀបចាំរស

មិនកមនសា ររើរនធ។

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១១.២.៣ចូេ ួមរ ៀបចាំរធវើ

ចូេ ួមរ ៀបចាំនិងនតេរ់ ោបេ់រេើអនុព្ក្ឹតរសត រ
ី ី

ក្ិចចកា រនះព្តូវបានបញ្ចូ នរៅ

សរព្មច

មិនមានកា រេើក្សាំរណើ

ព្តូវរោះព្សាយរោយ

វធរសាធក្មមព្រះរា ព្ក្ឹតរសត ីរី

កា បរងកត
ើ គ្.ស. ាក្់រន
័ ធនឹងកា ព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទ្ររ

រព្កាមកា ព្គ្ប់ព្គ្ង បស់អគ្គ

បាន 0%

រីសាមីព្គ្ឹះសាថនរធវើវរធ សាធន

ព្ក្ុមកា ងា បរចចក្ទ្ស

េក្េនតិក្ៈគ្តិយត
ុ នត នព្គ្ឹះសាថន

សមបតតិ ដា បស់ព្គ្ឹះសាថនចាំនន
ួ ៥/៣០

ធ និងព្តូវរិនត
នាយក្ោានថវកា
ិ រ នត

ក្មមសតីរីកា រ ៀបចាំនិង

និងមានកា

េ់រោបេ់ រោយព្ក្ុមកា ងា

ព្បព្រឹតរត ៅ បស់ គ្.ស.

សួងអាណារាបាេ ប

សាធា ណៈ ដាបាេ

បរចចក្រទ្ស រដើមបីរ ៀបចាំរធវើ

ាំ ញ
ុ រីព្ក្

រចចក្រទ្ស។

វធរសាធនក្មមចាប់ និងកក្កព្ប
េិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយត
ុ តសព្មាប់
ព្គ្ប់ព្គ្ង សហព្ោសសាធា ណៈ
និងព្គ្ឹះសាថនសាធា ណៈ

១១.២.៤ចូេ ួមរ ៀបចាំរធវើ

រ ៀបចាំរសចក្តីព្ាង និងអនុម័តរែ ោេកា ណ៍

ក្ាំរុងសិក្ារ ៀបចាំរសចក្តីព្ាង

សរព្មច

ព្តូវ ង់ចាាំចាប់សតរ
ី ីកា

វធរសាធក្មមព្រះរា ព្ក្ឹតរសត ីរី

កណនាាំេមអត
ិ អាំរកា
ី ព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទ្ររ

សារាច កណនាាំសតីរីកា ព្គ្ប់ព្គ្ង

បាន ២០%

ព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទ្ររសមបតតិ ដា។

េក្េនតិក្ៈគ្តិយត
ុ នត នព្គ្ឹះសាថន

សមបតតិ ដា បស់ព្គ្ឹះសាថនសា ធា ណៈ ដាបាេ

ព្ទ្ររសមបតតិ ដា បស់ព្គ្ឹះសាថនសា

សាធា ណៈ ដាបាេ

ោមន

ធា ណៈ ដាបាេ។

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១១.២.៥ចូេ ួមរ ៀបចាំរធវើ

តាក្់កតងរសចក្តីព្ាងចាប់ថមីមតងមួយមាព្តាៗ

បានបញ្ច ប់កា រ ៀបចាំក្ច
ិ ចព្ប ុាំ

សរព្មច

ព្តូវរធវើកា សិក្ាមូេធាតុ

វធរសាធក្មមចាប់សតីរេ
ី ក្េនតិក្ៈ

សិក្ាេក្េនតិក្ៈននសហព្ោសសា ធា ណៈ និង

រិភាក្ាសត ីរកា
ី រព្ងឹងកា

បាន ២០%

ចូេរីសហព្ោសសាធា

ទ្ូរៅននសហព្ោសសាធា ណៈ

ភាគ្ក្មមសាធា ណៈព្រមទាំងសហព្ោសសាធា

ព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទ្ររសមបតតិ ដា

ណៈកដេរបាះរោយ IPO

ោមន

ណៈទាំងអស់បកនថមរទ្ៀត

បស់សហព្ោសសាធា ណៈព្រម
ទាំងបានបញ្ច ប់ បាយកា ណ៍ ន
ូ
ផ្ក្ឧតតមរទ្ស ដា
ម្នតី ួចរាេ់។

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១១.២.៦រធវកា
ើ សិក្ានិង

ក្ាំណត់អងគភារ ដាឫអងគភារនិតិបុគ្េ
គ សាធា ណៈ

បានបញ្ច ប់ បាយកា ណ៍រី

សរព្មច

ព្ក្ុមកា ងា

ាំ នាញមិនមាន

រ ៀបចាំេិខ្ិតបទ្ោានគ្តិយត
ុ ត

កដេមានេក្េណៈសមបតតិព្គ្ប់ព្ោន់សព្មាប់រេើក្

របសក្ក្មមចុះរៅរៅកាន់ព្ក្សួង

បាន ៥០%

ររេរវលាព្គ្ប់ព្ោន់

សព្មាប់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងអងគភារនិ

រោបេ់ ន
ូ ព្ក្សួង-សាថនប័ណណ រដើមបីកព្បកា្យ

ឧសាហក្មមនិងសិបបក្មមរដើមបី

តិបុគ្េ
គ សាធា ណៈ

រៅជា គ្.ស.

ព្បមូេនតផ្
ុាំ ក្សា ទក្់ទ្ងនឹងអងគ

ោមន

ភារនីតិបុគ្េ
គ កដេ ក្ចាំណូេ
និងចាត់កចងរព្បើព្បាស់ចណ
ាំ ូេ
រនាះក្ែង
ុ កា រធវើអា ីវក្មមនត
គ ់នគង់
ទ្ឹក្សាអតដេ់ព្បជារេ ដារៅ
តាមរខ្តត/ព្ក្ុងកដេសថ ត
ិ រព្កាម
ឱ្វាទ្ ព្ក្សួង ព្រមទាំងក្ាំរុង
រ ៀបចាំរបសក្ក្មមចុះរៅរិនត
ិ រ
ជាក្់កសត ងនូវកា រធវើអា ីវក្មមនិង
កា ព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទ្ររសមបតតិ ដា បស់
អងគភារ ោាក្ ទ្ឹក្តាមរខ្តត/ព្ក្ុង
រដើមបីជាមូេោានក្ែង
ុ កា ក្ាំណត់
នូវេក្េណៈសមបតតិក្ង
ែុ កា

ព្មុញ

ឱ្រកា្យជា គ្.ស. ឬស.ស. ។

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១១.២.១ រិនត
ិ រ និងកក្េមអ

វធធាន និងនីតិ វធធេ
ី មអត
ិ សត ីរកា
ី ព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទ្ររ

កា ព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទ្ររសមបតតិ ដា

សមបតតិ ដាព្តូវបាន នសរវនាយ កណនាាំ និងោក្់ឱ្រ

ោានមិនអាចបា៉ា ន់សាមនដឹង

អនុព្ក្ឹតររនះោក្់ឱ្រអនុ

អនុវតត

ថាអនុព្ក្ឹតរសត ីរកា
ី

វតតសន
ិ

បស់ ក្សហវ ព្បក្បរោយ
ព្បសិទ្ភា
ធ រ

មិនទន់សរព្មចបាន

០.០០%

ង់ចាាំព្ក្បខ្័ណឌ ួម (នាយក្

រសែ ស
ើ ុាំរនាររេ ង់ចាាំ

ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណូេមិនកមន
សា ររើរនធរនះោក្់ឱ្រអនុវតត
រៅររេណា)

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១១.២.២ នតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់

កា ក្ាំណត់សូចនាក្ ដូរចែះ

រសែ ើបតូ សូចនាក្ រៅជា

បទ្ោានគ្តិយត
ុ ត ០៥ តាមសាំរណើ

រិបាក្អនុវតត និងរុអា
ាំ ចអនុ

“នតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់

សព្មាប់កា បនតកក្េមអរោេ

បស់អគ្គនាយក្ោានព្ទ្ររសមបតតិ

វតតបាន រោយរហតុរន
ុាំ េ
ត ់

តាម យៈររេ ដូចខាង

នរោបាយនិង ដាបាេគ្យ

ដាអគ្គនាយក្ោានគ្យនិង ោាោ

នូវភារជាមាចស់ដេ់នាយក្

រព្កាម៖១. រព្កាម ១០

រេើេិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយត
ុ ត

មតិព្បឹក្ាចាប់ព្តូវបាននតេ់ ន
ូ តាមកននកា

បាននតេ់ព្បឹក្ាចាប់រេើេិខ្ត
ិ

៨០.០០%

រនធោ និងចាំណូេមិនកមន

និងអគ្គនាយក្ោានរនធោ សថ ត
ិ

ោាននីតក្
ិ មម/រេខាធិកា

ព្បកា /មាព្តា៖ ២ សបាត

សា ររើរនធនិងព្ទ្ររសមបតតិ ដា

ក្ែង
ុ ព្ក្បខ្ណឌននកា កក្េមអរោេ

ោានព្ក្ុមព្បឹក្ានីតិក្មម ក្ែង
ុ

ហ៍២. រី ១០ រៅ ៣០

នរោបាយនិង ដាបាេគ្យ រនធ

កា សរព្មចនូវសូចនាក្

ព្បកា /មាព្តា៖ ៤ សបាត

ោ និងចាំណូេមិនកមនសា ររើ

កដេបានោក្់រចញ រោយ

ហ៍៣. ៣០ ព្បកា /

រនធនិងព្ទ្ររសមបតតិ ដា

កា សរព្មចសូចនាក្ រនះ

មាព្តា ដេ់ ៦០ ព្បកា /

អាព្ស័យទាំងព្សុងរេើវឌ្ឍន

មាព្តា៖ ៦ សបាតហ៍

ភារនិងកា ក្ាំណត់អាទ្ិភារ

៤.៦០ ព្បកា /មាព្តា

បស់អគ្គនាយក្ោាន
បរចចក្រទ្សាក្់រន
័ ធ

១០០ ព្បកា /មាព្តា៖ ៨
សបាតហ៍៥.១០០ ព្បកា /
មាព្តារែើងរៅ៖ ១០ ស
បាតហ៍”

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១១.២.២ នតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់

បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសត ីរកា
ី
នតេ់មតិព្បឹក្ា

រុាំបានរ ៀបចាំ

០.០០%

បាយកា ណ៍រនះ រុាំព្តូវបាន

រេើេិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយត
ុ ត

ចាប់ព្បចាាំព្តីមាស និងព្បចាាំឆ្ែាំព្តូវបានរ ៀបចាំ

រ ៀបចាំរោយក្ងវះខាតក្ិចច

សព្មាប់កា បនតកក្េមអរោេ

និងរោ រ ន
ូ ថាែក្់ដឹក្នាាំ

សហកា រីអគ្គនាយក្ោាន

នរោបាយនិង ដាបាេគ្យ

ាក្់រន
័ ធ

រនធោ និងចាំណូេមិនកមន
សា ររើរនធនិងព្ទ្ររសមបតតិ ដា

១១.៣. រព្ងឹងកា រាក្ ណ៍
ចាំណូេ

២០១៦

២០១៨

អគ្គ. រោេ

១.កននកា រាក្ ណ៍ចណ
ាំ ូេព្តូវបានរ ៀបចាំជាព្តី

ន/បា គ្យ

មាស និងព្បចាាំឆ្ែាំ និងមានភារសុព្ក្ឹតរ ក្ែង
ុ

រនធោ

ងវង់+/-៥%

ឧសាហក្មម
ហិ ញ្ញវតថុ
ព្ទ្ររសមបតតិ
ដា ព្ក្សួង
សាថប័ន

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១១.៣.១.រព្ងឹង និងកក្េមអម៉ាូ

៣. ម៉ាូកដេរាក្ ណ៍ចាំណូេព្តូវបានកក្េមអ

-គ្មា្ត វាងកា រាក្ និងកា អនុ

សរព្មច

កដេរាក្ ណ៍ចណ
ាំ ូេឱ្រ

វតតចាំណូេឆ្ែាំ២០១៥ មាន ក្ព្មិត

បាន100%

កាន់កតមានសុព្ក្ឹតភារ

ទប មិនទមទ ឱ្រមានកា កក្
េមអម៉ាូកដេរនាះរទ្ (សូមរិនត
ិ រ
បាយកា ណ៍កដេបាន រាយ
កា ណ៍ ន
ូ រេខាធិកាោាន) ព្ក្ុម
កា ងា នឹងបនតតាមោនសព្មាប់
ឆ្ែាំ២០១៦ បនតរទ្ៀត

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១១.៣.២. រ ៀបចាំសកា
ិ េ សាលា
ប្ញ្ហាបចាំរណះដឹងសត ីរកា
ី
រាក្ ចាំណូេដេ់អងគភារ
ព្បមូេចាំណូេ

២០១៦

២០១៨

ន.មា៉ា ព្ក្ូ និង

១. សិកាេសាលាប្ញ្ហាបចាំរណះដឹងដេ់អគ្គ

-សិកាេសាលាប្ញ្ហាបចាំរណះដឹង

សរព្មច

-ព្ក្ុមកា ងា មានភារ វេ់

រសែ ស
ើ ុាំរេើក្កា រ ៀបចាំ

សា ររើរនធ

នាយក្ោាន ព្បមូេចាំណូេាក្់រន
័ ធព្តូវបាន

ដេ់អគ្គនាយក្ោានព្បមូេ

បាន 0%

ជាមួយនឹងកា ងា អាទ្ិភារ

សិកាេសាលារនះ រៅក្ែង
ុ

រ ៀបចាំ

ចាំណូេាក្់រន
័ ធមន
ិ ទន់ព្តូវបាន

មួយចាំនន
ួ ន
ូ ថាែក្់ដឹក្នាាំ

ព្តីមាស ទ្ី៤

រ ៀបចាំ

ព្ក្សួង តព្មូវឱ្ររ ៀបចាំក្ង
ែុ
ព្តីមាសទ្ី៣ (នាាំឱ្រមានកា
រនា ររេកា រ ៀបចាំសិកាេ
សាលា)៖១. បាយកា ណ៍
តាមោនវឌ្ឍនភារមា៉ា ព្ក្ូ
រសដាក្ិចក្
ច មពុជា៖ ចូេ ួមកក្
តព្មូវ បាយកា ណ៍,បញ្ច ប់
កា បក្កព្បនិងរ ៀបចាំសកា
ិ េ
សាលានសរនវនាយ ន
ូ
សាធា ណ ន២.ចូេ ួម
រ ៀបចាំសកា
ិ េ សាលារិរព្ោះ
ធ ័យអាទ្ិភារ
រោបេ់អាំរី វស
ធ ័យ
សាំខាន់ៗចាំនន
ួ ០៣ ( វស
អប់ ំ, វធស័យរហោា ចនាស
ធ ័យ នា
មព័នធ និង វស
ាំ ញ skill)
កដេរព្បើព្បាស់សព្មាប់ជា
ធាតុចេ
ូ ព្ក្បខ្ណឌថវធកាឆ្ែាំ
២០១៧

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១១.៣.២. រ ៀបចាំសកា
ិ េ សាលា

សិកាេសាលាសត រ
ី កា
ី រ ៀបចាំទ្ព្មង់រាក្ ណ៍

-សិកាេសាលាសត រ
ី ីកា រ ៀបចាំ

ប្ញ្ហាបចាំរណះដឹងសត ីរកា
ី

ចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធដេ់ព្ក្សួង សាថប័ាក្់

ទ្ព្មង់រាក្ ណ៍ចាំណូេមិនកមន

រាក្ ចាំណូេដេ់អងគភារ

រ័នធព្តូវបានរ ៀបចាំ

ព្បមូេចាំណូេ

សរព្មច

-ទ្ព្មង់រាក្ ណ៍ចាំណូេមិន

-រសែ ើឱ្រមានក្ិចស
ច ហកា

កមនសា ររើរនធកដេរនាើព្ត

បកនថមរទ្ៀតរីអែក្ាក្់

សា ររើរនធដេ់ព្ក្សួងសាថប័ាក្់

ែប់រោយអគ្គនាយក្ោាន

រ័នធ (បកនថមរីកា

រ័នធមន
ិ ទន់ព្តូវបានរ ៀបចាំ

ព្ទ្ររ ដានិងចាំណូេមិនកមន

សព្មបសព្មតេ បស់ ន

សា ររើរនធមានេក្េណៈមិន

បរងាគេ) រៅក្ែង
ុ អគ្គ

ព្គ្ប់ព្ ុងរព្ជាយសព្មាប់រព្បើ

នាយក្ោានព្ទ្ររ ដា និង

ព្បាស់ជាធាតុចូេ-ក្ងវះកា

ចាំណូេមិនកមនសា ររើ

សហកា និង កា រឆ្្យ
ើ តប

រនធ

បាន 20%

យ
ួ

ឱ្រទន់ ររេរវលា បស់ ន
បរងាគេននអគ្គនាយក្ោាន
ព្ទ្ររសមបតតិ ដា និងចាំណូេ
មិនកមនសា ររើរនធ៖ ោមន
កា រឆ្្យ
ើ តប នឹងសាំរណើសុាំ
រធវើក្ិចចរភា
ិ ក្ា និងរនរេ់
បកនថម (បាន CC ម្នតី
រេខាធិកា ោានអាំរសា
ី
រអ
ែិចព្តូនច
ិ រនះនងកដ )

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១១.៣.៣. រព្ងឹងកា រិនត
ិ រ

២. បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារព្បចាាំឆ្មាសទ្ី ១ សត ីរី

- បាយកា ណ៏វាយតនម្វឌ្ឍនភារ

សរព្មច

១) កា ងា រនះជាកា ងា

និងវាយតនម្មា៉ាព្ក្ូរសដាក្ច
ិ ច

ធ គ្ព្គ្ប់
សាថនភាររសដាក្ិចចព្បក្បរោយកា វភា

មា៉ា ព្ក្ូរសដាក្ច
ិ ា
ច ក្់ក្ណា
ត េ ឆ្ែាំ

បាន

រេើក្ទ្ី១ បស់ព្ក្ុមកា ងា

ព្បក្បរោយកា វធភាគ្ព្គ្ប់

រព្ជាងរព្ជាយព្តូវបានរ ៀបចាំ

២០១៦ (CMM)ព្តូវបានរ ៀបចាំ

១០០%

ដូចរនះព្ក្ុមកា ងា ព្តូវចាំ

រព្ជាងរព្ជាយ

រែើងនិងរចញនាយជាសាធា

ណាយររេរព្ចើនរេើកា កក្

ណៈ-មក្ដេ់ររេរនះ បាយ

សព្មតេទាំងទ្ព្មង់ និង ខ្្ឹម

កា ណ៏វឌ្ឍនភារមា៉ា ព្ក្ូរសដាក្ិចច

សា កដេព្តូវោក្់ បញ្ចូ េខ្

ទាំងភាសាកខ្ម និងអង់រគ្្សព្តូវ

ណៈកដេព្ក្ុម កា ងា មាន

បានោក្់បញ្ចូ េក្ែង
ុ រគ្ហទ្ាំរ័

ចាំនន
ួ តិចនាក្់២) ភារមាន

បស់ព្ក្សួងរសដាក្ច
ិ ច និងហិ ញ្ញ
វតថុ

ក្ព្មិតនន ទ្ិនន
ែ ័យសូចនាក្
ធ យ
និងអនុ វស
័ មួយចាំនន
ួ ក្ែង
ុ
រសដាក្ិចច កដេមិនអាច
រឆ្្ើយតបបានរៅនឹងតព្មូវ
កា វធភាគ្រៅររេខ្្ះ៣)
កា មិនព្រមទ្ទ្ួេ ួបរដើមបី
នតេន
់ ូវរ័ត៌ មានាក្់រន
័ ធនិង
ទ្ិនែនយ
័ រនសងៗរីសណា
ាំ
ក្់
អែក្ាក្់រន
័ ធមយ
ួ ចាំនន
ួ ទាំងរី
វធស័យផ្ក្ ននិង ដា

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១១.៣.៤. រព្ងឹងកា វធភាគ្ក្ែង
ុ

២. បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារព្បចាាំឆ្មាសសត ីរី កា

- បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារព្បចាាំ

សរព្មច

កា រិនត
ិ រ និងកា វាយតនម្រី

ព្បមូេចាំណូេព្តូវបានរ ៀបចាំ

ឆ្មាសសត ីរកា
ី ព្បមូេចាំណូេ

បាន

ព្តូវបានរ ៀបចាំ (កនែក្សា ររើរនធ

១០០%

កា ព្បមូេចាំណូេ

ក្ែង
ុ បាយកា ណ័ CMM)

១១.៣.១. រព្ងឹងព្បសិទ្ភា
ធ រ

េទ្ធនេព្បចាាំព្តីមាសទ្ី៣ ព្តូវបានបូក្ស ុប

-បានបូក្ស ុប និងវាយតនម្េទ្ធ

នន កា រាក្ ណ៍ចណ
ាំ ូេគ្យ

វាយតនម្ និងកក្សព្មតេកា រាក្ ណ៍សព្មាប់ព្តី

នេព្បចាាំព្តីមាសទ្ី៣ និង

មាសទ្ី៤

កក្សព្មតេកា រាក្ ណ៍សព្មាប់

50%

ព្តីមាសទ្ី៤

១១.៣.១-រ ៀបចាំាំគ្ាំ ូរាក្ ណ៍

គ្ាំ ូរាក្ ណ៍ចាំណូេរនធោ ព្តូវបានសាក្េបង

គ្ាំ ូរាក្ ណ៍ចាំណូេរនធោ ព្តូវ

ធ គ្ចាំណូេរនធោ ឲ្រ
និង វភា

និងរិនត
ិ រសរព្មចក្ែង
ុ ក្ព្មិត ព្ក្ុមកា ងា

បានសាក្េបង និងរិនត
ិ រ ោក្់

មានសងគតភា
ិ រជាមួយសត ង់ោ

ឲ្រអនុវតត និងកក្េមអឲ្រកា

អនត ជាតិ

រាក្ ណ៍កាន់កតមានសុព្ក្ឹតភារ

100%

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១១.៣.២- រ ៀបចាំទ្ន
ិ ន
ែ យ
័ ឲ្រ

រិនត
ិ រកក្េមអ ទ្ិនន
ែ យ
័ -រ័តមា
៌ នអែក្ជាប់រនធ

- បាន Centralized ទ្ិនន
ែ ័យ-

រៅជា Centralized

សព្មតេដេ់កា រព្បើព្បាស់ក្ង
ែុ កា ងា សវនក្មម

រ័តមា
៌ នអែក្ជាប់រនធ

Database សព្មាប់អគ្គនាយក្

ព្គ្ប់Modulesរនធ (online)

ោានរនធោ

កដេបានោក្់ដាំរណើ កា

80%

ធ ឱ្របានព្គ្ប់
-រសែ ស
ើ ុាំថ វកា
ព្ោន់និងទន់ររេរវលា

- ទ្ិនែន័យ-រ័តមា
៌ នអែក្ជាប់រនធ
(offline) រៅកតបនតរធវស
ើ មាហ
ណក្មម
(Manually Integrated)

១១.៣.១-រព្ងឹងព្បសិទ្ភា
ធ រនន

២០១៦

២០១៨

អគ្គនាយក្

េទ្ធនេននកា រាក្ ណ៏ចាំណូេព្បចាាំឆ្ែាំ

បានបញ្ច ប់កា រាក្ ណ៏ចាំណូេ

កា រាក្ ណ៏ចាំណូេ និងកា

ោាន

នីមួយៗ

ព្បចាាំឆ្ែាំ២០១៧-២០១៩ ជា

អនុវតតកននកា ចាំណូេឱ្រ

ឧសាហក្មម

រិរសសបានបញ្ច ប់កា រាក្ ណ៏

សរព្មចបានយក្មូេោានឆ្ែាំ

ហិ ញ្ញវតថុ

ចាំណូេសព្មាប់ឆ្ែាំ២០១៧ ។

១០០.០០%

២០១៥

ឹ កា ព្គ្ប់ព្គ្ង
១២. បនតរព្ងង

២០១៦

២០១៨

កា ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេ
ុ ព្តូវសង និងបាំណេ
ុ ព្តូវទ

បាំណេ
ុ
១២.១. អនុវតតយុទ្សា
ធ ្សត
ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេ
ុ ព្បក្បរោយ

ក្ែង
ុ ឆ្ែាំព្បក្បរោយព្បសិទ្ភា
ធ រ
២០១៦

២០១៨

ធ
អគ្គ. ថវកា

១.យុទ្សា
ធ ្សត ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេ
ុ ព្តូវបានអនុវតត
ព្បក្បរោយស័ក្ិស
ត ទ្
ិ ភា
ធ រនិងព្បសិទ្ភា
ធ រ

ស័ក្ិស
ត ិទ្ភា
ធ រនិងព្បសិទ្ភា
ធ រ
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១២.១.១ រព្ងឹងកា ព្គ្ប់ព្គ្ង

កា អនុវតតព្បមូេបាំណេ
ុ ព្តូវបានចាប់រនតម
ើ អនុវតត

បាំណេ
ុ ព្តូវទ ក្ែង
ុ ឆ្ែាំ

-បានរចញេិខ្ត
ិ អរញ្ា ញ
ើ ព្ក្ុម

100%

ហន
ុ ចាំនន
ួ ៣មក្ ាំ ះបញ្ា ី និង
បាំររញកាតរវក្ច
ិ ចរនធនិងអា ក្។
-ព្ក្ុមហុនទាំង៣បានមក្បាំររញ
កាតរវក្ិចរ
ច នធនិងអា ក្ ួចរាេ់

១២.១.១. រ ៀបចាំសតង់ោ នីតិ

សូ២íរសចក្តីព្ាងព្តូវបានរិនត
ិ ររៅក្ែង
ុ នាយក្

បានព្បមូេ និងចងព្ក្ង ផ្ក្សា

វធធី ព្បតិបតតិកា សព្មាប់កា

ោាន

និងទ្ិនន
ែ យ
័ ាក្់រន
័ ធ

នា.សហ

សូ១៖ រសចក្តីព្ាងព្រឹតតបព្័ តបាំណេ
ុ ព្តូវបាន

បានរ ៀបចាំរសចក្តីព្ាង ព្រឹតតិបព្ត

ព្បតិបតតិកា

រ ៀបចាំ

សថ ត
ិ ិបាំណេ
ុ សាធា ណៈ រេខ្

100%

ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេ
ុ សាធាណៈ
រោយ ួម បញ្ចូ េនូវនីតិ វធធី
ព្គ្ប់ព្គ្ងនិងតាមោនហានិ
ភ័យបាំណេ
ុ សាធា ណៈ

១២.១.១. រ ៀបចាំ និងរបាះ
នាយនាយព្រឹតតប័ព្តបាំណេ
ុ

២០១៦

២០១៨

និងព្គ្ប់ព្គ្ង

100%

រ ៀង ទ្ី២ (Volume 2)

បាំណេ
ុ
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១២.១.១ នតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់

មតិព្បឹក្ាចាប់ព្តូវបាននតេ់ ន
ូ តាមកននកា

មិនមានសាំរណើសុាំមតិព្បឹក្ាចាប់

០.០០%

កា ក្ាំណត់សូចនាក្ ដូរចែះ

រសែ ើបតូ សូចនាក្ រៅជា

រេើេិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយត
ុ ត

រេើេិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយុទ្ ធ

រុាំអាចអនុវតតបាន រោយ

“នតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់

សព្មាប់កា អនុវតតយុទ្សា
ធ ្សត

សព្មាប់កា អនុវតតយុទ្សា
ធ ្សត

រហតុរន
ុាំ េ
ត ន
់ ូវភារជាមាចស់

តាម យៈររេ ដូចខាង

ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេ
ុ ព្បក្បរោយ

ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេ
ុ ព្បក្បរោយ

ដេ់នាយក្ោាននីតក្
ិ មម/

រព្កាម៖១. រព្កាម ១០

ស័ក្ិស
ក ិទ្ភា
ធ រនិងព្បសិទ្ភា
ធ រ

ស័ក្ិស
ត ិទ្ភា
ធ រនិងព្បសិទ្ភា
ធ រ

រេខាធិកា ោានព្ក្ុមព្បឹក្ា

ព្បកា /មាព្តា៖ ២ សបាត

នីតិក្មម ក្ែង
ុ កា សរព្មចនូវ

ហ៍២. រី ១០ រៅ ៣០

សូចនាក្ កដេបានោក្់

ព្បកា /មាព្តា៖ ៤ សបាត

រចញ រោយកា សរព្មចសូច

ហ៍៣. ៣០ ព្បកា /

នាក្ រនះ អាព្ស័យ

មាព្តា ដេ់ ៦០ ព្បកា /

ទាំងព្សុងរេើវឌ្ឍនភារនិង

មាព្តា៖ ៦ សបាតហ៍

កា ក្ាំណត់អាទ្ិភារ បស់អគ្គ

៤.៦០ ព្បកា /មាព្តា

នាយក្ោានបរចចក្រទ្សាក្់

១០០ ព្បកា /មាព្តា៖ ៨

រ័នធ

សបាតហ៍៥.១០០ ព្បកា /
មាព្តារែើងរៅ៖ ១០ ស
បាតហ៍”
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១២.១.១ នតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់

បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសត ីរកា
ី នតេ់

រុាំបានរ ៀបចាំ

០.០០%

បាយកា ណ៍រនះ រុាំព្តូវបាន

រេើេិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយត
ុ ត

មតិព្បឹក្ាចាប់ ព្បចាាំព្តីមាសនិងឆ្ែាំព្តូវបាន

រ ៀបចាំរោយក្ងវះខាតក្ិចច

សព្មាប់កា អនុវតតយុទ្សា
ធ ្សត

រ ៀបចាំនិងរោ រ ន
ូ ថាែក្់ដឹក្នាាំ

សហកា រីអគ្គនាយក្ោាន

ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេ
ុ ព្បក្បរោយ

ាក្់រន
័ ធ

ស័ក្ិស
ក ិទ្ភា
ធ រនិងព្បសិទ្ភា
ធ រ

១២.២. រ ៀបចាំព្ក្បខ្័ណឌគ្តិ

២០១៦

២០១៨

ធ
អគ្គ. ថវកា

១.ព្ក្បខ្័ណឌគ្តិយត
ុ ន
ត ិងព្ក្បខ្័ណឌសាថប័ន ព្រម

យុតន
ត ង
ិ យនតកា សព្មាប់អនុវតត

ទាំងតួនាទ្ី និងកា ទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវក្ែង
ុ កា ព្គ្ប់ព្គ្ង

កា ធានា បស់ ដា

កា ធានា បស់ ដា ព្តូវបានរ ៀបចាំ និង អនុវតត
ព្បក្បរោយស័ក្ិស
ត ទ្
ិ ភា
ធ រនិងព្បសិទ្ភា
ធ រ

១២.២.១ .រ ៀបចាំរោេ

សូ៣íរសចក្តីព្ាងព្តូវបានកក្េមអ និងោក្់ ន
ូ

នរោបាយសត ីរកា
ី ធានា បស់

ថាែក្់ដឹក្នាាំព្ក្សួង

ធ គ្
បានព្បមូេ, ចងព្ក្ង, និង វភា

100%

ផ្ក្សា និងទ្ិនន
ែ យ
័ ាក្់រន
័ ធ

ដា
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១២.២.១ នតេ់មតិព្បឹក្ា ចាប់

មតិព្បឹក្ាចាប់ព្តូវបាននតេ់ ន
ូ តាមកននកា

រុាំមានសាំរណើសុាំមតិព្បឹក្ាចាប់

០.០០%

កា ក្ាំណត់សូចនាក្ ដូរចែះ

រសែ ើបតូ សូចនាក្ រៅជា

រេើេិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយត
ុ ត

រេើេិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយុទ្ ធ

រុាំអាចអនុវតតបាន រោយ

“នតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់

សព្មាប់រ ៀបចាំព្ក្បខ្័ណឌគ្តិ

សព្មាប់កា អនុវតតយុទ្សា
ធ ្សត

រហតុរន
ុាំ េ
ត ន
់ ូវភារជាមាចស់

តាម យៈររេ ដូចខាង

យុតន
ត ង
ិ យនតកា សព្មាប់អនុវតត

ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេ
ុ ព្បក្បរោយ

ដេ់នាយក្ោាននីតក្
ិ មម/

រព្កាម៖

កា ធានា បស់ ដា

ស័ក្ិស
ត ិទ្ភា
ធ រនិងព្បសិទ្ភា
ធ រ

រេខាធិកា ោានព្ក្ុមព្បឹក្ា

១. រព្កាម ១០ ព្បកា /

នីតិក្មម ក្ែង
ុ កា សរព្មចនូវ

មាព្តា៖ ២ សបាតហ៍

សូចនាក្ កដេបានោក្់

២. រី ១០ រៅ ៣០

រចញ រោយកា សរព្មចសូច

ព្បកា /មាព្តា៖ ៤ សបាត

នាក្ រនះ អាព្ស័យ

ហ៍

ទាំងព្សុងរេើវឌ្ឍនភារនិង

៣. ៣០ ព្បកា /មាព្តា

កា ក្ាំណត់អាទ្ិភារ បស់អគ្គ

ដេ់ ៦០ ព្បកា /មាព្តា

នាយក្ោានបរចចក្រទ្សាក្់

៖ ៦ សបាតហ៍

រ័នធ

៤.៦០ ព្បកា /មាព្តា
១០០ ព្បកា /មាព្តា៖ ៨
សបាតហ៍
៥.១០០ ព្បកា /មាព្តា
រែើងរៅ៖ ១០ សបាតហ៍”
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១២.២.១ នតេ់មតិព្បឹក្ា ចាប់

បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសត ីរកា
ី នតេ់មតិព្បឹក្ា

រុាំបានរ ៀបចាំ

០.០០%

បាយកា ណ៍រនះ រុាំព្តូវបាន

រេើេិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយត
ុ ត

ចាប់ព្បចាាំព្តីមាសនិងឆ្ែាំព្តូវបានរ ៀបចាំនង
ិ

រ ៀបចាំរោយក្ងវះខាតក្ិចច

សព្មាប់រ ៀបចាំព្ក្បខ្័ណឌគ្តិ

រោ រ ន
ូ ថាែក្់ដឹក្នាាំ

សហកា រីអគ្គនាយក្ោាន

យុតន
ត ង
ិ យនតកា សព្មាប់អនុវតត

ាក្់រន
័ ធ

កា ធានា បស់ ដា

១២.៣. រព្ងឹងព្បសិទ្ភា
ធ រនន

២០១៦

២០១៨

អគ្គ.រនធោ

១.កា ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេ
ុ ព្តូវទ ក្ែង
ុ ឆ្ែាំព្តូវបានអនុ

កា ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេ
ុ ព្តូវទ

គ្យព្ទ្ររ

វតតព្បក្បរោយស័ក្ស
ិត ិទ្ភា
ធ រនិងព្បសិទ្ភា
ធ រ

ក្ែង
ុ ឆ្ែាំ

សមបតតិ ដា
ព្ក្សួងសាថប័
ន

១២.៣.១-រ ៀបចាំបណតុះបណា
ត

ម្នតីបាំណេ
ុ រនធរៅតាម នាយក្ោាន/សាខារនធ

បានបណតុះបណា
ត េម្នតីបាំណេ
ុ

េកា ព្គ្ប់ព្គ្ង និងកា ព្បមូេ

ោ រខ្តត-ខ្ណឌព្តូវបានបណតុះបណា
ត េ រេើក្ទ្ី២

រនធរៅតាម នាយក្ោាន/សាខា

បាំណេ
ុ រនធ

100%

រនធោ រខ្តត-ខ្ណឌរេើក្ទ្ី២
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១២.៣.៣-រ ៀបចាំរោេកា ណ៍

រសចក្តីព្ាងទ្ី២ ព្តូវបានរិនត
ិ រសរព្មចក្ព្មិត

- ថាែក្់ដឹក្នាាំ និងម្នតនី ននាយក្

និងេិខ្ត
ិ បទ្ោានកណនាាំសតីរី

ព្ក្ុមកា ងា

ោានព្តតតរិនត
ិ របានទ្ទ្ួេកា ប

កា រធវស
ើ វនក្មមននាក្ង
ែុ

50%

ណុត ះបណា
ត េរីរលាក្ Danny L.
Athanasaw អែក្ នា
ាំ ញកា បស់
OTA អាំរីរសចក្តរី នតើមសវនក្មមននា
ក្ែង
ុ រសៀវរៅកណនាាំសតីរស
ី វន
ក្មមននាក្ង
ែុ កា បរងកត
ើ រោេ
បាំណងសវនក្មមននាក្ង
ែុ កា កសវ ង
យេ់អាំរីដាំរណើ កា អវរី ៅជាហា
និភយ
័ ឧបក្ ណ៍និងបរចចក្រទ្ស
សមាភស និងកា ទ្ាំនាក្់ទ្ន
ាំ ងជា
លាយេក្េណអ
៍ ក្ស សព្មាប់សវន
ក្មមននាក្ង
ែុ ចាំនន
ួ ៣សបាតហ៍ ចាប់
រីនថាទ្១
ី ៩ កខ្ក្ញ្ហញ ដេ់នថាទ្ី០៧
កខ្តុលា ឆ្ែាំ២០១៦។
-ក្ាំរុងរិនត
ិ ររេើផ្ក្សា និង
េិខ្ត
ិ បទ្ោានកដេរទ្ើបទ្ទ្ួេ
បានរីរលាក្ Danny L.
Athanasaw អែក្ នា
ាំ ញកា បស់
OTA ដូចខាងរព្កាម៖
§ ក្មម វធធីសវនក្មមននាក្ង
ែុ
§ ផ្ក្សា កា ងា (រោេ បាំណង
ធ េភារេទ្ធនេ)
ព្បភរ វសា
§ តារាងេទ្ធនេកដេបាន ក្
រ ើញ
§ បាយកា ណ៍សវនក្មមននាក្ង
ែុ
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

§ ដាព្កាមននដាំរនើ កា សវនក្មម
ននាក្ង
ែុ
- បានចុះព្តតតរិនត
ិ រកា ព្គ្ប់ព្គ្ង
បុគ្េ
គ ិក្ និង ដាបាេ ហិ ញ្ញ តថុ
កា អនុវតតបទ្បបញ្ញតតិសតរ
ី ីរនធោ
និងកា ព្បមូេចាំណូេរនធ
សព្មាប់ឆ្ែាំ២០១៥ រៅសាខារនធ
ោ រខ្តតចន
ាំ ន
ួ ១១រខ្តត។
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១២.៣.១ រិនត
ិ រនិងរ ៀប ចាំ

រសចក្តីកណនាាំព្តូវបាននសរវនាយ កណនាាំ និង

យនត កា ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេ
ុ មិន

ោក្់ឱ្រអនុវតត

កមនសា ររើរនធព្តូវទ ក្ែង
ុ ឆ្ែាំ
បស់ក្សហវ

មិនទន់សរព្មចបាន

០.០០%

ង់ចាាំព្ក្បខ្័ណឌ ួម (នាយក្

រសែ ស
ើ ុាំរនាររេ ង់ចាាំ

ោានមិនអាចបា៉ា ន់សាមនដឹង

អនុព្ក្ឹតររនះោក្់ឱ្រអនុ

ថាអនុព្ក្ឹតរសត ីរកា
ី

វតតសន
ិ

ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណូេមិនកមន
សា -ររើរនធរនះោក្់ឱ្រអនុ
វតតរៅររេណា)

ឹ កា ព្គ្ប់ព្គ្ង សាច់
១៣.រព្ងង

២០១៦

២០១៨

កននកា សាច់ព្បាក្់ព្តូវបានអនុវតតព្បក្បរោយស

ព្បាក្់ និង គ្ណនី
១៣.១.បនតកក្េមអ និងរព្ងឹង
កា រ ៀបចាំកននកា សាច់ព្បាក្់

ក្័ស
ត ទ្
ិ ភា
ធ រនិងព្បសិទ្ភា
ធ រ
២០១៦

២០១៨

អគ្គ. ត

១.កននកា សាច់ព្បាក្់ព្តូវបានអនុវតតព្បក្បរោយ

នាោ ជាតិ

ស័ក្ិស
ត ិទ្ភា
ធ រ(ចាប់រនតើមរីព្បចាាំព្តីមាស/ ព្បចាាំកខ្

(ចាប់រនតើម រីព្បចាាំព្តីមាស/

និងឈានរៅ ក្កា រ ៀបចាំកននកា សាច់ព្បាក្់

ព្បចាាំកខ្និងឈាន រៅ ក្កា

ព្បចាាំសបាតហ៍និងព្បចាាំនថា)

រ ៀបចាំកននកា សាច់ព្បាក្់ព្បចាាំ
សបាតហ៍ និងព្បចាាំនថា)
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១៣.១.១.រេើក្ក្មពស់យនត កា

សូចនាក្ ទ្ី៣៖ កា រធវកើ ននកា សាច់ព្បាក្់ ព្បចាាំ

-បានបនតរន
ិ ត
ិ រនិងតាមោនកា

-សរព្មច

កា អនុវតតក្ង
ែុ ព្បរ័នធ (CMS)

គ្ួ កត update ព្បរ័នធ

ព្គ្ប់ ព្គ្ងសាច់ព្បាក្់រោយមាន

ព្តី មាស ព្តូវបានអនុវតតកាន់កតមានភារ ព្តឹម

បញ្ចូ េតួរេខ្កននកា ចាំណូេ

បាន

រៅមានភារខ្វះខាត មិន

(CMS) រដើមបី យ
ួ

រោេកា ណ៍ និងនីតិ វឯធី

ព្តូវ និងឆ្ប់ ហ័សរោយសា ព្ក្សួង សាថប័ន

ចាំណាយ បស់ព្ក្សួង សាថប័ន

៩០%-ព្តូវ

ទន់អនុវតតឱ្រព្តឹមព្តូវ និង

សព្មតេ អែក្បញ្ចូ េតួ

សព្មាប់អងគភារាក្់រន
័ ធនន

អាច រព្បើព្បាស់ព្បរ័នធ Web-based

ទាំង១០ ក្ែង
ុ ព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ងសាច់

បនតអនុវតត

ររញរេញ រព្ាះអែក្

រេខ្

ព្ក្សួងរសដាក្ិចច និងហិ ញ្ញវតថុ

Application រដើមបីបញ្ចូ េតួរេខ្ កននកា

ព្បាក្់ (CMS)។

៖-បាន

បញ្ចូ េតួរេខ្ ោត់បញ្ចូ េ

និងអងគភារាក្់រន
័ ធ បស់

ចាំណូេ ចាំណាយបាន រោយរុាំចាាំបាច់នេ
ត ់ ផ្ក្

រនាៀងដាត់តួ

កតតួរេខ្កននកា ចាំណូេ

ព្ក្សួង សាថប័ន រដើមបីបរងកត
ើ កា

សា ជា Hard copyមក្អគ្គ. តនាោ ជាតិ

រេខ្កដេ

ចាំណាយ ព្បចាាំនាយក្ោាន

រាក្ ណ៍េាំហូ សាច់ព្បាក្់ និង

ព្ក្សួង សាថ

ោត់ មិនបានបញ្ចូ េព្គ្ប់

កា រាក្ ណ៍ សមតុេរសាច់

ប័ន បាន

នាយក្ោានទាំងអស់ក្ង
ែុ អគ្គ

ព្បាក្់ចុងនថា រៅគ្ណនីរទេ

បញ្ចូ េក្ែង
ុ

នាយក្ោានព្ក្សួង សាថប័ន។

តនាោ ឱ្រមានភារព្តឹមព្តូវ

ព្បរ័នធ-ព្តូវ

និងទន់ររេរវលា

មានវគ្គប
ណុត ះបណា
ត
េរី របៀប
រព្បើព្បាស់
ព្បរ័នធដេ់
ព្ក្សួង សាថ
ប័នទាំង១០
មតងរទ្ៀត
រដើមបីឱ្ររចះ
រព្បើព្បាស់
កាន់កត
ចាស់ និង
សិក្ាកសវ ង
យេ់រីបញ្ហា
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

ព្បឈមរនស
ងៗ
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១៣.១.២.រេើក្ក្មពស់យនតកា

សូចនាក្ ទ្ី៣៖ព្បរភទ្គ្ណនីរៅតាមធនាោ

បានបនតរន
ិ ត
ិ រតាមោនជាព្បចាាំ

ព្តូវបនតអនុ

តាម ោនសមតុេរសាច់ព្បាក្់

ាក្់រន
័ ធរនសងរទ្ៀត កដេអាចចាត់ទ្ុក្ក្ែង
ុ ចនា

រាេ់កា របើក្គ្ណនីព្បរភទ្

វតត- គ្ណនី

ក្ែង
ុ គ្ណនីទង
ាំ ឡាយកដេសថ ត
ិ

សមពន
័ ធគ្ណនីរទេ ព្តូវបានក្ាំណត់

គ្ណនី បស់ព្ក្សួង សាថប័ន

រព្កាម ចនាសមពន
័ ធគ្ណនីរទេ
តនាោ ួមទាំងព្បាក្់បុរ

កដេមានរៅធនាោ ាណិ ា

បស់ ត
នាោ រា
ធានីរខ្តត

ព្បទនកដេព្គ្ប់ព្គ្ងរោយ

មាន៥

ព្បរ័នធ តនាោ ជាតិ

ព្បរភទ្ គ្ឺ
៖១-គ្ណនី
ចាំណូេ ២ចាំណាយ
៣-ចាំណូេ
ចាំណាយ ុាំ
សងាកត់ ៤របៀវតស ៥ព្បាក្់ក្ក្់
២%

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១៣.១.៣.រព្ងឹងកា រាក្ ណ៍

សូចនាក្ ទ្ី៣៖វធធសា
ី ្សត កា រាក្ ណ៍េហ
ាំ ូ

បានតាមោន រិនត
ិ រ រាក្ ណ៍

-សរព្មច

េាំហូ សាច់ព្បាក្់ យៈររេ៣

ចូេសាច់ព្បាក្់ យៈររេ៣កខ្ ំក្ិេព្តូវបាន

សាថនភារសាច់ព្បាក្់ជាព្បចាាំនិង

បាន

កខ្ ំក្ិេ សព្មាប់ចណ
ាំ ូេថ វធកា

រព្ងឹងនិងកក្េមអឱ្រកាន់កតមានភារព្តឹមព្តូវ

បានកក្េមអជាបនតបនាាប់រដើមបីឱ្រ

១០០%

កាន់កតមានភារសុព្ក្ឹតរ

-ព្តូវបនតអនុ

ជាតិ

វតត

១៣.១.៤.រព្ងឹងកា រាក្ ណ៍

សូចនាក្ ទ្ី៣៖ដាំរណាះព្សាយនិង វធធសា
ី ្សត រនស

បានព្បមូេ តាមោន រិនត
ិ រ និង

សរព្មច

ធ
ចាំណូេនិងចាំណាយថ វកា

ងៗព្តូវបានយក្មក្អនុវតតរដើមបីកក្េមអ កា

រាក្ ណ៍សាថនភារចាំណូេនិង

បាន

រោយសហកា នឹង

រាក្ ណ៍ឱ្រកាន់កតព្បរសើ

ចាំណាយ បស់ព្ក្សួង សាថប័ន ជា

១០០%

អងគ

ភារាក្់រន
័ ធ បស់ព្ក្សួងរសដា

ព្បចាាំ

ក្ិចន
ច ិងហិ ញ្ញវតថុ និងព្ក្សួង
សាថប័ន នានា

ឹ កា រព្បើ
១៣.២. បនតរព្ងង
ព្បាស់ព្បរ័នធធនាោ ព្រមទាំង

២០១៦

២០១៨

អគ្គ. ត

១.ព្បតិបតតកា
ិ ចាំណូេ ចាំណាយសាធា ណៈព្តូវ

នាោ ជាតិ

បានទ្ូទត់តាម យៈព្បរ័នធធនាោ ររញរេញ

សិក្ានិងរិនត
ិ រេទ្ធភារឈាន

២.កា សិក្ានិងរិនត
ិ រេទ្ធភាររេើកា ទ្ូទត់តាម

រៅអនុវតតកា ទ្ូទត់តាម E-

E-Transferព្តូវបានបញ្ច ប់ និងមាន បាយកា ណ៍

Transfer

កា សិក្ា

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១៣.២.១. តាមោនជាព្បចាាំ

សូចនាក្ ទ្ី៣៖រាេ់បញ្ហាព្បឈមនិងភារមិន

- បានចុះរបសក្ក្មមរៅ តនាោ

- សរព្មច

កា របើក្នតេ់ព្បាក្់របៀវតសតាម

ព្បព្ក្តីកដេអាចរក្ើតមានចាំរាះដាំរណើ កា របើក្

រខ្តត តនគ្ី ឯ រដើមបីរន
ិ ត
ិ រនិងតាម

បាន

ព្បរ័នធ ធនាោ ដេ់ព្ក្សួង

នតេ់ព្បាក្់របៀវតសតាមព្បរ័នធធនាោ ទាំងថាែក្់ ក្

ោនអាំរីព្បសិទ្ភា
ធ រកា នតេ់រសវា

១០០%

សាថប័ន សាលារា ធានី រខ្តត

ណា
ត េនិងរា ធានី រខ្តត ព្តូវបានរោះព្សាយ

ធនាោ ាណិ ាជានដគ្ូដេ់មនាី

- នឹងបនត

មនាី និងអងគភាររា ធានី រខ្តត

តាម យៈកា នតេ់រត
័ មា
៌ ននិងចាំណាត់កា ភា្មៗ

អងគភារនិង តនាោ រខ្តត។

អនុវតតរៅ

កដេមិនទន់បានអនុវតត

តាមរខ្តត
រនសងរទ្ៀត
ដូចបាន
រព្ោងទ្ុក្

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១៣.២.២.សិក្ារីេទ្ធភារ

សូចនាក្ ទ្ី៣៖ កា អនុវតតព្បតិបតតិកា ទ្ូទត់

-បានបនតសាក្េបងអនុវតត កា

សរព្មច

និងវាយតនម្ហានិភ័យរដើមបី

តាមព្បរ័នធ E-Transfer ព្តូវបានព្តតតរិនត
ិ រ និង

ទ្ូទត់ចណា
ាំ
យ តាម យៈព្បរ័នធ

បាន

ឈានរៅអនុវតតកា ទ្ូទត់តាម

វាយតនម្ រដើមបីឈានរៅរព្ងីក្កា អនុវតត

FMIS និង ព្បរ័នធ បស់ NBC

១០០%

ព្បរ័នធ E-Transfer

រដើមបីឈានដេ់ដាំណាក្់កាេ
ោក្់ កា ទ្ូទត់ព្បរ័នធ ETransfer ក្ែង
ុ ព្បរ័នធ FMIS
Production-បានបនតរន
ិ ិ
តរេក្េខ្ណឌ PREFIX រៅក្ែង
ុ
MOU ជាមួយ NBC

អគ្គ.ថវធកា

១.យនតកា ព្បមូេនតន
ិ បូក្ស ុប បាយកា ណ៍អនុ
ុាំ ង

នតន
ុាំ ិងបូក្ស ុប បាយកា ណ៍អនុ

(ន/ដា សហ

ធ គ្រព្មាង បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ កដេរៅ
វតតថ វកា

ធ គ្រព្មាង បស់នដគ្ូ
វតតថ វកា

ព្បតិបតតិកា

រព្ៅព្បរ័នធ តនាោ ជា ហា
ាំ នៗ ព្តូវបានរ ៀបចាំ

អភិវឌ្ឍន៍ កដេរៅរព្ៅព្បរ័នធ

និងបាំណេ
ុ )

ឹ និង
២.គ្ណនីរទេ តនាោ ព្តូវបានបនតរព្ងង

តនាោ ជា ហា
ាំ នៗ និងបនត

និងអគ្គ. ត

រព្បើព្បាស់ររញរេញ

១៣.៣. រ ៀបចាំយនតកា ព្បមូេ

រព្ងឹងគ្ណនីរទេ តនាោ

២០១៦

២០១៨

នាោ ជាតិ

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១៣.៣.១.ព្តតតរិនត
ិ រតាមោន

សូចនាក្ ទ្ី៣៖ ព្បរភទ្គ្ណនីគ្រព្មាង បស់នដ

បានបនតតាមោនគ្ណនីកដេ

សរព្មច

គ្ណនីកដេរបើក្រៅធនាោ

គ្ូអភិវឌ្ឍន៍មួយចាំនន
ួ រៅធនាោ កាណាឌ្ីោ៉ា

របើក្និងរព្បើព្បាស់រៅតាម

បាន

ជាតិ និងធនាោ ាណិ ារៅ

កដេសងស័យថាមានកា រព្បើព្បាស់មន
ិ ព្តឹមព្តូវ

ធនាោ ជានដគ្ូ

១០០%

ថាែក្់ក្ណា
ត េ និងថាែក្់រា ធានី

និងចាំទ្ិសរៅព្តូវបានសិក្ានិងក្ាំណត់មខ្
ុ សញ្ហញ

រខ្តត

តាមោន និងព្សាវព្ជាវ

១៣.៤. បនតតាមោនបាំណេ
ុ
ក្ក្សា ះ និងអាយុកាេ បស់វា

២០១៦

២០១៨

អគ្គ. ត

១.ព្បរ័នធក្ត់ព្តាបាំណេ
ុ ក្ក្សា ះនិងអាយុកាេ

នាោ ជាតិ

បាំណេ
ុ ក្ក្សា ះមានភារចាស់លាស់ព្រមទាំង
មានយនតកា ព្តតតរិនត
ិ រព្តឹមព្តូវ

១៣.៤.១.បនតតាមោនកា

សូចនាក្ ទ្ី៣៖ សាថនភារននកា ទ្ូទត់អាណតតិ

បានបនតទក្់ទ្ង និង ព្មុញសាមុី

សរព្មច

ទ្ូទត់អាណតដិរបើក្ព្បាក្់ ន
ូ អែក្

ព្តូវបានរិនត
ិ រេទ្ធភារកក្េមអ រដើមបីធានាកា

ព្ក្សួងាក្់រន
័ ធ រដើមបីនេ
ត ់ផ្ក្

បាន

នគតន
់ គង់ ព្ក្សួង សាថប័ន និង

របើក្នតេកា
់ ន់កតឆ្ប់ ហ័ស និងទន់ររេរវលា

សា ាក្់រន
័ ធនឹងកា ទ្ូទត់

១០០%អនុ

(ឧទហ ណ៍ រ័តមា
៌ នអែក្ទ្ទ្ួេ

វតតបនត

អាយុកាេអាណតតិ

នេ) រអាយបានឆ្ប់ ហ័ស
រដើមបី តនាោ ជាតិមានមូេោាន
ក្ែង
ុ កា ទ្ូទត់រអាយទន់ររេរវ
លា។

១៣.៤.២.រ ៀបចាំកា រធវស
ើ មា

សូចនាក្ ទ្ី៣៖ ព្បរភទ្រ័តមា
៌ នទក្់ទ្ងនឹង

បានរ ៀបចាំព្បមូេនតត
ុាំ ួរេខ្ទក្់

ព្តូវបនតអនុ

ហ ណ ក្មមបណ
ាំ េ
ុ និងកសវ ង

ធ ិរោគ្មូេធននិងរសវាក្មមបណ
កននកា វន
ាំ េ
ុ

ទ្ងនឹងកននកា បាំណេ
ុ

វតត

ក្នីតិ វធធី រដើមបីរធវើបចចុបបនែភារ

ព្តូវបានក្ាំណត់ជាមុខ្សញ្ហញចាស់លាស់

និងក្ត់ព្តាតួរេខ្បាំណេ
ុ
ឱ្របាន ទន់ររេរវលា
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១៣.៥. ទ្ូទត់បរុ ព្បទនឲ្រ

២០១៦

២០១៨

បានទន់ររេរវលា

អគ្គ.ថវធកា

ធ បុរ ព្បទន ព្តូវបានទ្ូទត់ ទន់ររេ
១.ថវកា

និង

រវលា

អគ្គ. ត
នាោ ជាតិ
ធ និង
១៤.កក្េមអកា អនុវតតថ វកា

២០១៦

២០១៨

១.កា អនុវតតចណា
ាំ
យព្បចាាំព្តីមាសមានភារ េួន

ឹ កា អនុវតតកននកា
រព្ងង

និងអាចបា៉ា ន់សាមនបាន (ក្ព្មិតេរមអៀងននកា អនុ

ចាំណាយ

វតតមន
ិ រេើសរី៥%)

១៤.១. កា រធវស
ើ ុខ្ដុមនីយក្មម

អគ្គ. េទ្ធ

១.រសៀវរៅកណនាាំសតីរេ
ី ទ្ធក្មមសាធា ណៈ

ក្មមសាធា

(PPM) ព្តូវបានរ ៀបចាំ និងអនុម័តោក្់ឲ្ររព្បើ

បបញ្ញតស
តិ ត ីរេ
ី ទ្ធក្មមសាធា ណៈ

ណៈនិង

ព្បាស់

(IRRPP)និងសត ង់ោ នីតិ វធធី ួម

ថវធកា

ធ ននិងបទ្
វាងកា អនុវតត វធា

២០១៦

២០១៨

(SOP/PM)

១៤.១.២-រ ៀបចាំរសចក្តីព្ាង

រសចក្តីព្ាង PPM

- នា
ាំ ញកា អនត ជាតិក្ាំរុងសិក្ា

សរព្មច

រសៀវរៅកណនាាំសតរ
ី េ
ី ទ្ធក្មម

ទ្ី១ជា English ព្តូវបានរ ៀបចាំរន
ិ ត
ិ ររិភាក្ានិង

និងរព្បៀបរធៀបរីចណ
ាំ ច
ុ ខ្ុសោែ

បាន ១៥%

សាធា ណៈ (Public

ផ្ក្ភារ

វាងIRRPP និង SOP

Procurement ManualPPM)
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១៤.២. បរងកន
ើ កា ព្បក្ួត

អគ្គ. េទ្ធ

១.ក្ិចេ
ច ទ្ធក្មមព្បព្រឹតតរៅរោយតមា្ភារ

ព្បក ង និងតមា្ភារក្ែង
ុ ដាំរណើ

ក្មមសាធា

គ្ណរនយរភារនិងព្បសិទ្ភា
ធ រតាម យៈកា

កា េទ្ធក្មម រោយមានកា ចូេ

ណៈ

នសរវនាយ (ក្) កា ព្បកាសរដញនថ្ (ខ្)

ួមជាសាធា ណៈ

២០១៦

២០១៨

កននកា េទ្ធក្មម (គ្) កា ព្បគ្េ់ក្ិចស
ច នា និង
( )េទ្ធនេននកា រោះព្សាយបណតង
ឹ ជាសាធា
ណៈ (រគ្ហទ្ាំរ័ )២.គ្ណៈក្មាមធិកា រោះ
ព្សាយបណតឹង តវាសត រ
ី េ
ី ទ្ធក្មម ព្តូវបានបរងកើត

១៤.២.១-រធវកា
ើ នសរវនាយក្ិចច

កា ព្បគ្េ់ក្ច
ិ ចសនាព្តូវបាននសរវនាយក្ែង
ុ

េទ្ធក្មមសាធា ណៈតាមរគ្ហ

GDPP Website

ទ្ាំរ័ បស់អគ្គនាយក្ោានេទ្ធ
ក្មមសាធា ណៈ (GDPP
Website)

១៤.២.២-បនតរ ៀបចាំអនុព្ក្ឹតរ

អនុព្ក្ឹតរសត ីរីកបបបទ្និងនីតិ វធធន
ី កា បតឹងនិងកា

សត ីរកី បបបទ្និងនីតិ វធធនី នកា

រោះព្សាយបណតង
ឹ តវានិង វធវាទ្េទ្ធក្មមព្តូវបាន

បតឹងនិងកា រោះព្សាយបណតឹង

នសរវនាយោក្់ ឱ្រអនុវតត

តវា និង វធវាទ្េទ្ធក្មម
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១៤.២.៣-បរងកត
ើ និងបនតកា

(៤)រសចក្តីព្ាងទ្ី១ព្បកាសសត រ
ី ីកា ចុះ កា

រ ៀបចាំព្បកាសចាំនន
ួ ៦ សព្មាប់

ព្មះនិងកា នសរវនាយបញ្ា រី មមអែក្រដញនថ្ព្តូវ

អនុវតតចាប់សតីរេ
ី ទ្ធក្មមសាធា

បានរ ៀបចាំនិងកក្េមអជារសចក្តីព្ាងទ្ី២-រសចក្តី

ណៈ ួមមាន៖ (១) ព្បកាសសត ី

ព្ាងទ្ី២ព្បកាសសត ីរកា
ី ចុះ កា

រីបុរ េក្េណៈសមបតតិ បស់អែក្

នសរវនាយបញ្ា ីរមមអែក្រដញនថ្ព្តូវបាន ព្ប ុាំរន
ិ ិ

រដញនថ្(២) ព្បកាសសត ីរកា
ី

តររិភាក្ា-រសចក្តីព្ាងទ្ី២សត ីរកា
ី ចុះ កា

រធវើចណា
ាំ
ត់ព្បរភទ្ និងចាំណាត់

ព្មះនិងកា

ព្មះនិងកា នសរវនាយបញ្ា រី មមអែក្រដញនថ្ព្តូវ

ថាែក្់អែក្រដញនថ្(៣) ព្បកាស

បានព្ប រ
ុាំ ន
ិ ត
ិ រ រិភាក្ានិងកក្េមអជារសចក្តី

សត ីរន
ី ត
ី ិ វធធីវាយតនម្សាំរណើ

ព្ាងចុងរព្កាយ និងព្បកាស ោក្់អនុវតត

រដញនថ្(៤)ព្បកាសសត ីរកា
ី ចុះ
កា

ព្មះនិងកា នសរវនាយ

បញ្ា ីរមមអែក្រដញនថ្(៥)
ព្បកាសសត ីរកី បបបទ្និងនីតិ វធធី
ននកា បតឹងនិងកា រោះព្សាយប
ណតឹងតវា និង វធវាទ្េទ្ធក្មម (៦)
ព្បកាសសត ីរកា
ី ព្គ្ប់ព្គ្ងក្ិចច
សនា
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១៤.២.៣-បរងកត
ើ និងបនតកា

(៥) រសចក្តីព្ាទ្ី១ព្បកាសសត រ
ី ីកបបបទ្និងនីតិ

រ ៀបចាំព្បកាសចាំនន
ួ ៦ សព្មាប់

វធធីននកា បតឹងនិងកា រោះព្សាយបណតឹងតវា និង

អនុវតតចាប់សតីរេ
ី ទ្ធក្មមសាធា

វធវាទ្េទ្ធក្មម ព្តូវបានរ ៀបចាំរែើង- រសចក្តីព្ាងទ្ី

ណៈ ួមមាន៖ (១) ព្បកាសសត ី

១ព្បកាសសត រ
ី ី កបបបទ្និងនីតិ វធធីននកា បតង
ឹ និង

រីបុរ េក្េណៈសមបតតិ បស់អែក្

កា រោះព្សាយបណតឹងតវា និង វធវាទ្េទ្ធក្មម ព្តូវ

រដញនថ្(២) ព្បកាសសត ីរកា
ី

បានព្ប រ
ុាំ ន
ិ ត
ិ ររិភាក្ានិងកក្េមអជារសចក្តីព្ាង

រធវើចណា
ាំ
ត់ព្បរភទ្ និងចាំណាត់

ទ្ី២-រសចក្តីព្ាងទ្ី២ ព្បកាសត ីរកី បបបទ្និងនីតិ

ថាែក្់អែក្រដញនថ្(៣) ព្បកាស

វធធីននកា បតឹងនិងកា រោះព្សាយបណតឹងតវានិង

សត ីរន
ី ត
ី ិ វធធីវាយតនម្សាំរណើ

វធវាទ្េទ្ធក្មម ព្តូវបានព្ប រ
ុាំ ន
ិ ត
ិ ររិភាក្ា និងកក្

រដញនថ្(៤)ព្បកាសសត ីរកា
ី ចុះ

េមអជារសចក្តីព្ាងចុងរព្កាយ និងព្បកាសោក្់

កា

ឲ្រអនុវតត

ព្មះនិងកា នសរវនាយ

បញ្ា ីរមមអែក្រដញនថ្(៥)
ព្បកាសសត ីរកី បបបទ្និងនីតិ វធធី
ននកា បតឹងនិងកា រោះព្សាយប
ណតឹងតវា និង វធវាទ្េទ្ធក្មម (៦)
ព្បកាសសត ីរកា
ី ព្គ្ប់ព្គ្ងក្ិចច
សនា
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១៤.២.៣-បរងកត
ើ និងបនតកា

(៦) រសចក្តីព្ាងទ្ី១ព្បកាសសត ីរីកា ព្គ្ប់ព្គ្ងក្ិចច

រ ៀបចាំព្បកាសចាំនន
ួ ៦ សព្មាប់

សនាេទ្ធក្មមព្តូវបានរ ៀបចាំនិងព្ប ុាំរន
ិ ត
ិ រ

អនុវតតចាប់សតីរេ
ី ទ្ធក្មមសាធា

រិភាក្ានិងកក្េមអជារសចក្តីព្ាងទ្ី២-រសចក្តី

ណៈ ួមមាន៖ (១) ព្បកាសសត ី

ព្ាងទ្ី២ព្បកាសសត ីរកា
ី ព្គ្ប់ព្គ្ងក្ិចចសនាេទ្ធ

រីបុរ េក្េណៈសមបតតិ បស់អែក្

ក្មមព្តូវបានព្ប រ
ុាំ ិរព្ោះរោបេ់ជាមួយសាថប័ន

រដញនថ្(២) ព្បកាសសត ីរកា
ី

ាក្់រន
័ ធ-រសចក្តីព្ាងទ្ី២ព្បកាសសត រ
ី ីកា

រធវើចណា
ាំ
ត់ព្បរភទ្ និងចាំណាត់

ព្គ្ប់ព្គ្ងក្ិចចសនាេទ្ធក្មមព្តូវបានោក្់ព្ប ុាំរន
ិ ិ

ថាែក្់អែក្រដញនថ្(៣) ព្បកាស

តររិភាក្ាកក្េមអជារសចក្តីព្ាងចុងរព្កាយនិង

សត ីរន
ី ត
ី ិ វធធីវាយតនម្សាំរណើ

ព្បកាសោក្់ឲ្រអនុវតត

រដញនថ្(៤)ព្បកាសសត ីរកា
ី ចុះ
កា

ព្មះនិងកា នសរវនាយ

បញ្ា ីរមមអែក្រដញនថ្(៥)
ព្បកាសសត ីរកី បបបទ្និងនីតិ វធធី
ននកា បតឹងនិងកា រោះព្សាយប
ណតឹងតវា និង វធវាទ្េទ្ធក្មម (៦)
ព្បកាសសត ីរកា
ី ព្គ្ប់ព្គ្ងក្ិចច
សនា
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១៤.២.៧-រ ៀបចាំព្បរ័នធ

PPMIS-II ព្តូវបានបនតរ ៀបចាំរោយ

PPMIS Phase-2សព្មាប់

Consultant

រព្ងឹងកា ព្គ្ប់ ព្គ្ងេទ្ធក្មមសា
ធា ណៈ

១៤.២.១ រ ៀបចាំេិខ្ត
ិ បទ្ោាន

េិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយត
ុ តព្តូវបានអនុមត
័ នសរវនាយ

គ្តិយត
ុ ស
ត ត ីរីក្ច
ិ ស
ច ព្មបសព្មតេ

កណនាាំ និងោក្់ឱ្រអនុវតត

មិនទន់សរព្មចបាន

០.០០%

ង់ចាាំព្ក្បខ្័ណឌ ួម (នាយក្

រសែ ស
ើ ុាំរនាររេ

ោានមិនអាចបា៉ា ន់សាមនដឹង

ធ និងអងគភារ
វាងអងគភារថវកា

េិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយត
ុ តរនះ

ហិ ញ្ញវតថុក្ង
ែុ កា រ ៀបចាំកននកា

ោក្់ឱ្រអនុវតតរៅររេណា)

េទ្ធក្មម

១៤.២.១.សិក្ាអាំរត
ី ព្មូវកា

តម៣

តម៣

FMWG (ន.

តព្មូវកា ននព្បរ័នធ PPMIS ព្តូវបានសិក្ានិង

ព្ក្ុមកា ងា បានសិក្ាអាំរីព្បរ័នធ

ននព្បរ័នធរត
័ មា
៌ នវធទ្ាព្គ្ប់ព្គ្ង

ោានរ័តមា
៌ ន

រ ៀបចាំសព្មាប់មខ្
ុ ងា េទ្ធក្មមនិងកា ព្គ្ប់ព្គ្ង

PPMIS ជាមួយអគ្គនាយក្ោាន

េទ្ធក្មមសាធា ណៈ (Public

វធទ្ា)

ក្ិចចសនាក្ែង
ុ ព្បរ័នធ FMIS

េទ្ធក្មមកដេក្ាំរុងរ ៀបចាំនិងក្

Procurement

អគ្គនាយក្

សាងរែើង ប៉ាុកនតហាក្់មន
ិ ទន់ជា

Management Information

ោានេទ្ធក្មម

ព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ងេទ្ធក្មមកដេមាន

System - PPMIS) រដើមបីរធវើ

សាធា ណៈ

េក្េណៈសត ់ងោ រៅរែើយ រហើយ

សមាហ ណក្មម មុខ្ងា េទ្ធ

ព្ក្ុមកា ងា បានព្សាវព្ជាវមុខ្ងា

ក្មមនិងកា ព្គ្ប់ព្គ្ងក្ិចចសនា

រនះរៅក្ែង
ុ នេិតនេ បស់

ជាមួយព្បរ័នធ FMIS ដាំណាក្់

Oracle កដេ FMIS ក្ាំរុងរព្បើ

កាេទ្ី២

ព្សាប់ កដេព្គ្ប់ព្គ្ងកនែក្េទ្ធ

100%

ក្មមនិងក្ិចសនានងកដ
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62

បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

អគ្គ.ថវធកា

១.កននកា ចាំណាយព្បចាាំព្តីមាសព្តូវបានរ ៀបចាំ

ចាំណាយព្បចាាំព្តីមាសឲ្រមាន

ព្គ្ប់ព្ក្សួង

ព្បក្បរោយសុព្ក្ឹតរភារ (ក្ព្មិតេាំរអៀងមិន

សុព្ក្ឹតរភារ

សាថប័ន

រេើសរី+/-៥%)

១៤.៣. រ ៀបចាំកននកា

២០១៦

២០១៨

២.មាន បាយកា ណ៍សតីរច
ី ាំណាយកដេ បញ្ហាក្់រី
ក្ព្មិតេរមអៀងព្បចាាំព្តីមាស+/-៥%

១៤.៣.១. រិនត
ិ រ និងរ ៀបចាំ

សូ៣៖ទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍ក្មម វធធីចាំណាយព្បចាាំ

បានកក្សព្មតេតារាងក្មម វធធី

សរព្មច

កននកា ចាំណាយ ព្បចាាំព្តីមាស

ព្តីមាសព្តូវបានកក្េមអ

ចាំណាយ និងរ ៀបចាំក្មម វធធី

បានតាម

ចាំណូេ-ចាំណាយព្បចាាំព្តីមាសទ្ី

កា រព្ោង

៣

ទ្ុក្

តាមសាថនភារជាក្់កសត ង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

១៤.៣.២ រ ៀបចាំព្បរ័នធក្ត់ព្តា

ក្មម វធធី ចាំណូេ-ចាំណាយតាមព្បរ័នធ

-បានព្តតតរិនត
ិ រ និងវាយតនម្រេើ

ធ ក្មម វធធី
អនុវតតចណា
ាំ
យថ វកា

Worksheet ព្តូវបានព្តតតរិនត
ិ រវាយតនម្

៥០.០០%

-រៅព្តីមាសទ្ី៣មានភារ

-រសែ ស
ើ ុាំបកនថមររេរវលា

ដាំរណើ កា និងេទ្ធនេននកា

មមាញឹក្ក្ែង
ុ កា រ ៀបចាំ និង

ព្តតតរិនត
ិ រ និងវាយតនម្

តាមអនុក្មម វធធី ចរងាកមសក្មម

ក្ត់ព្តាដេ់ក្ព្មិតចរងាកម

ធ ឆ្ែាំ
កា ា គ្រព្មាងថវកា

ដេ់ព្គ្ប់អងគភារថវធកា

ធ ននក្
ភារ បស់អងគភារថវកា

សក្មមភាររៅអងគភារទ្ទ្ួេ

២០១៧-តាមកា វាយតនម្

ចាំនន
ួ រី ព្តីមាសរទ្ៀត

សហវ

បនាុក្ហិ ញ្ញវតថុ រដើមបីរ ៀបចាំ បាយ

ររេព្ប ា
ុាំ ក្់

គ្ឺព្តីមាសទ្ី៤ ឆ្ែាំ២០១៦

កា ណ៍វឌ្ឍនភារាក្់ក្ណា
ដ េឆ្ែាំ

ក្ណា
ត េឆ្ែាំបងាាញថាអងគ

និងព្តីមាសទ្ី១ ឆ្ែាំ

២០១៦-ក្ាំរុងនឹងបនតរ ៀបចាំចុះ

ភារថវធកាមួយចាំនន
ួ មិនទន់

២០១៧

ព្តតតរិនត
ិ ររមើេតាមអងគភារ

មានជាមាចស់រេើកា ក្ត់ព្តា

ថវធការេើកា ក្ត់ព្តាតាមព្បរ័នធ

តាមព្បរ័នធសនែិធិរៅរែើយ

Worksheetរដើមបីព្តតតរិនត
ិ រ និង
វាយតនម្ព្បចាាំឆ្ែាំ (នាយក្ោាន
នឹងនតេ់ បាយកា ណ៍សតីរីកា
ព្តតតរិនត
ិ រនិងវាយតនម្តាម
រព្កាយ)

ឹ កា អនុវតតមាតិកា
២១. រព្ងង
ធ ថមី និងប្ងគ្
ថវកា
់ ណនីថមី

២០១៦

២០១៨

ធ ថមី
កា អនុវតតបង
្ ់ គ្ណនីថមី និងចាំណាត់ថាែក្់ថវកា
ព្តតវបានអនុវតកររញរេញ ព្បក្បរោយស័ក្ស
ត ទ្
ិ ធ
ភារនិងព្បសិទ្ភា
ធ រ

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

២១.១. បនតកក្េមអប្ងគ្
់ ណនី

២០១៦

២០១៨

អគ្គ. ត

ធ ថមី
ថមី និងចាំណាត់ថាែក្់ថ វកា

នាោ ជាតិ

(ភូមសា
ិ ្សត ,អងគភារព្បតិបតតិ

ធ
និង ថវកា

និង ដាបាេ,ក្មម វធធីនិងរសដា

និង អគ្គ ហិ/

ក្ិចច)និងអនុវតតចណា
ាំ
ត់ថាែក្់បីប

វ ដាបាេ

កនថមរទ្ៀត(មុខ្ងា ,មូេនិធន
ិ ិង

ថាែក្់រព្កាម

គ្រព្មាង)

ជាតិ

ធ ថមីរ ៀបចាំបាន
១.ប្ង់គ្ណនីនិងចាំណាត់ថាែក្់ថ វកា
ួចរាេ់សព្មាប់អនុវតត
២.ចាំណាត់ថាែក្់ភូមសា
ិ ្សត , អងគភារព្បតិបតតន
ិ ិង
ដាបាេ, ក្មម វធធី និងរសដាក្ិចចព្តូវបានអនុវតត
ររញរេញរៅឆ្ែាំ២០១៦

២១.១.៣. រិនត
ិ រ និងតាម

ធ ីចន
សូ២៖រ ៀបចាំោក្់អនុវតតចណា
ាំ
ត់ថាែក្់ក្មម វធ
ាំ ន
ួ

ព្ក្សួង-សាថប័នចាំនន
ួ ១១ ព្តូវ

សរព្មច

ោន កា អនុវតតចណា
ាំ
ត់ថាែក្់ក្មម

១១ ព្ក្សួង-សាថប័នបកនថមរទ្ៀត

បានោក្់ឲ្រអនុវតតចាំណាត់ថាែក្់

បានតាម

ក្មម វធធី

កា រព្ោង

វធធី រៅតាមកា វធវតដន៍ននកា
រ ៀបចាំជាក្់កសដ ង

ទ្ុក្

២១.១.៤. សហកា រ ៀបចាំចង

សូ៣íឧបសមពន
័ ធ ននចាំណាត់ថាែក្់អងគភារ

បានរ ៀបចាំឧបសមពន
័ ធននចាំណាត់

សរព្មច

ព្ក្ងឧបសមព័នធចាំណាត់ថាែក្់អងគ

ព្បតិបតតន
ិ ិង ដាបាេ ព្តូវបាន រ ៀបចាំរេើក្ទ្ី៣

ថាែក្់អងគភារព្បតិបតតិ និង ដាបា

បានតាម

េរេើក្ទ្ី៣

កា រព្ោង

ភារ ព្បតិបតតិ និង ដាបាេ រៅ
តាមកា វធវតដន៍ជាក្់កសក ង

ទ្ុក្
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

២១.១.១.កក្េមអប្ង់

សូចនាក្ ទ្ី៥៖នសរវនាយ COA ព្សបតាម

-បានរធវើបទ្បងាាញរី COA កដេ

សរព្មច

គ្ណរនយរឱ្រ ព្សបតាមកា

FMIS

រព្បើក្ង
ែុ ព្បរ័នធ FMIS ក្ែង
ុ វគ្គប

បាន

ណុត ះបណា
ត េ ន
ូ ដេ់ម្នតី

១០០%

អនុវតតព្បរ័នធ FMIS

បរងាគេ តនាោ រា ធានី រខ្តត
ក្ែង
ុ កខ្សីហា និងកខ្ក្ញ្ហញឆ្ែាំ
២០១៦ ចាំនន
ួ បួនវគ្គ៖
-វគ្គទ្១
ី ចាប់រនតើមរីនថាទ្ី ០៧ ដេ់
នថាទ្១
ី ៣ កខ្សីហា ឆ្ែាំ២០១៦
-វគ្គទ្២
ី ចាប់រនតើមរីនថាទ្ី ១៤
ដេ់នថាទ្២
ី ០ កខ្សីហា ឆ្ែាំ
២០១៦
-វគ្គទ្៣
ី ចាប់រនតើមរីនថាទ្ី ២៣
ដេ់នថាទ្ី ២៦ កខ្សីហា ឆ្ែាំ
២០១៦
-វគ្គទ្៤
ី ចាប់រនតើមរីនថាទ្២
ី ៨ កខ្
សីហា ដេ់នថាទ្០
ី ៣ កខ្ក្ញ្ហញ ឆ្ែាំ
២០១៦
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

២១.១.១.កក្េមអប្ង់

សូចនាក្ ទ្ី៦៖រិនត
ិ រកក្េមអនិងបរងកត
ើ បកនថម

១-បានរ ៀបចាំព្បកាសរេខ្

សរព្មច

គ្ណរនយរឱ្រ ព្សបតាមកា

គ្ណនី

៩១៣សហវ.ព្បក្ ចុះនថាទ្ី០៩ កខ្

បាន

សីហា ឆ្ែាំ២០១៦ សត ីរកា
ី បរងកត
ើ

១០០%

អនុវតតព្បរ័នធ FMIS

បកនថមគ្ណនី អនុគ្ណនី ចាំនន
ួ
០៤រទ្ៀតគ្ឺ -៤៤១០ មូេនិធិ
អភិវឌ្ឍន៍ បស់ ដាបាេរា ធានី
រខ្តត -៤៤១១ មូេនិធិ វធនរិ ោគ្
ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ-១២០៨
ធ ិរោគ្ ដាបា
ព្បាក្់បរញ្ញើមេ
ូ និធិ វន
េេថាែក្់រព្កាមជាតិរៅ តនាោ
-៦៤០៣៧ ព្បាក្់ឧបតថមភព្ក្ុម
ព្បឹក្ាភិបាេ បស់់ព្គ្ឹះសាថន សា
ធា ណៈ ដាបាេនិងអងគភារដនទ្
រទ្ៀត

២-បានរ ៀបចាំ

ព្បកាសរេខ្១៩២២សហវ.ព្បក្
សត ីរកា
ី េុប និងបរងកត
ើ បកនថម
គ្ណនី និងអនុគ្ណនីននប្ង់
ធ បស់ ដាបាេ
គ្ណរនយរថវកា
ថាែក្់ជាតិ និង ដាបាេថាែក្់រព្កាម
ជាតិៈ -េុបអនុគ្ណនីកដេមាន
រេខ្សមាគេ់70041/70042/
70043 /70044 /70051
/70052 /71015-បកនថមអនុ
គ្ណនី កដេមានរេខ្សមាគេ់
73061 / 73062 /73063
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

/73064 /73065 /73066
/73067
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

២១.១.១.កក្េមអប្ង់

សូចនាក្ ទ្ី៧៖រិនត
ិ ររែើង វឯញកា អនុវតត COA

គ្ណរនយរឱ្រ ព្សបតាមកា

កដេបានកក្សព្មតេព្សបតាម FMIS

រុាំបានរាយកា ណ៍

0%

អនុវតតព្បរ័នធ FMIS
២១.១.២.បរងកត
ើ និងោក្់ឱ្រ

សូចនាក្ ទ្ី៣៖បនតរ ៀបចាំប្ង់គ្ណរនយរ បស់

-បនតរន
ិ ត
ិ រ និងរិភាក្ាជាមួយ

សរព្មច

រព្បើព្បាស់ ប្ង់គ្ណរនយរ បស់

ព្គ្ឹះសាថន សាធា ណៈ ដាបាេ នីមយ
ួ ៗ

សាក្េវធទ្ាេ័យជាតិព្គ្ប់ព្គ្ង

បាន ៩០%

ព្គ្ឹះសាថនសាធា ណៈ ដាបា

ចាំរាះគ្ណនីមួយចាំនន
ួ កដេរៅ

េនីមួយៗ ព្សបតាម ប្ង់

រសសសេ់-បានព្ប ុាំជាមួយ

គ្ណរនយរសាធា ណៈ

សាក្េវធទ្ាេ័យភូមន
ិ ានត
ិ ិ
សា្សត និង វធទ្ាសា្សត រសដាក្ិចច
ធ សត ី
ព្រមទាំងអគ្គនាយក្ ោានថវកា
រី ប្ង់គ្ណរនយរកដេបានោក្់
រសែ រើ ោយសាក្េវធទ្ាេ័យភូមិនា
និតសា
ិ ្សត និង វធទ្ាសា្សត រសដា
ក្ិចច-បានរ ៀបចាំប្ង់គ្ណរនយរ
បស់ RULE ួចរាេ់និងបានោក្់
បញ្ាូ នរៅព្ក្សួងរសដាក្ិចន
ច ិង
ហិ ញ្ញវតថុ ។
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

ឹ កា អនុវតតព្បរ័នធអនុ
២២.រព្ងង

២០១៦

ធ ថមន
ព្បរ័នធអនុវតតថ វកា
ី ង
ិ ដាំរណើ កា ព្បតិបតតកា
ិ ថមី

២០១៨

ធ ថមន
វតតថ វកា
ី ង
ិ ដាំរណើ កា

ព្តូវបានអនុវតតព្បក្បរោយស័ក្ស
តិ ទ្
ិ ភា
ធ រនិង

ព្បតិបតតកា
ិ ថមី

ព្បសិទ្ភា
ធ រ

២២.១. បនតកាត់បនថយររេ
រវលា សព្មាប់សាំរណើសធា
ុាំ នា
ចាំណាយ និងកា ទ្ូទត់ រៅ
តាមព្ក្សួង សាថប័ន

២០១៦

២០១៨

ធ
អគ្គ. ថវកា

១.នីតិ វធធីខ្្ីដរាំ ណើ កា រេឿននិងមានព្បសិទ្ភា
ធ រ

និង តនាោ

២.កា រសែ ើសធា
ុាំ នាចាំណាយ និងកា ទ្ូទត់ព្តូវបាន

ជាតិ និង

អនុវតតតាមព្បរ័នធFMIS

ព្ក្សួង សាថ

៣.នីតិ វធធីព្បតិបតតិ ួម (SOP) ព្តូវបាន រ ៀបចាំ

ប័ន

និងអនុវតត
៤.ដាំរណើ កា ទ្ូទត់រៅ តនាោ ជាតិព្តូវបានកាត់
បនថយ មក្ព្តឹម ១០-១៥ នននថារធវើកា ចាប់រឆ្
ី ែ ាំ
២០១៦
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

២២.១.១ រ ៀបចាំនិងោក្់ឱ្រ
ដាំរណើ កា ព្ចក្រចញចូេកត
មួយ (One Window

2016

2017

នាយក្ោាន
ដាបាេនិង

យនតកា ព្ចក្រចញចូេកតមួយព្តូវបានអនុម័ត

- បានរធវើទ្សសនក្ិចស
ច ិក្ាដក្

នសរវនាយ កណនាាំ និងោក្់ឱ្រអនុវតត

ព្សង់បទ្រិរសាធន៍រៅ ព្ក្សួង

ហិ ញ្ញវតថុ

Service)សព្មាប់ក្សហវ

១០.០០%

ក្ិចចសហកា បស់អងគភារ

ធ
រសែ ស
ើ ុាំអងគភារថវកា

ថវធការៅមានក្ព្មិត

សហកា រ ៀបចាំក្ព្មង

រ ៀបចាំកដនដី នគ្ ូបនីយក្មម និង

រ័តមា
៌ នរសវាសាធា-

សាំណង់-បានរធវកា
ើ សិក្ាដាេ់

ណៈ

ជាមួយអងគភារាក្់រន
័ ធចន
ាំ ន
ួ បីគ្ឺ
ព្ក្ុមព្បឹក្ាជាតិគ្ណរនយរ អគ្គ
នាយក្ោានេទ្ធក្មម-សាធា ណៈ
និងអគ្គនាយក្ោានឧសាហក្មម
ហិ ញ្ញវតថុ អាំរត
ី ព្មូវកា រព្បើព្បាស់
ម្នតីរៅតាមទ្ាំហាំកា ងា ននកា
នដេ់រសវាសាធា ណៈ-បានរព្តៀម
េក្េណៈជាបឋមក្ែង
ុ កា រ ៀបចាំ
ចនាសមពន
័ ធ

២២.១.២ រ ៀបចាំទ្សសនក្ិចច
សិក្ាដក្បទ្រិរសាធន៍អាំរយ
ី នត
កា ព្គ្ប់ព្គ្ង ដាបាេ ( ព្ចក្

នាយក្ោាន
ដាបាេនិង
ហិ ញ្ញវតថុ

ម្នតីចន
ាំ ន
ួ ០៥ ូបរធវើទ្សសនក្ិចស
ច ិក្ាដក្រិរសាធន៍
រៅព្បរទ្សមា៉ា រែសុី

មិនទន់សរព្មចបាន

០.០០%

ធ សព្មាប់រ ៀបចាំ
ោមនថវកា
សិក្ាដក្រិរសាធន៍រៅ
ព្បរទ្សមា៉ា រែសុី

រចញចូេកតមួយ)

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

២២.១.២. រ ៀបចាំព្ក្បខ្័ណឌ

សូ២៖រិភាក្ា និងកក្េមអព្ក្បខ្័ណឌ យៈររេខ្្ី
ធ ិរោគ្សាធា ណៈ ( ាំរូក្
និងមធរមសព្មាប់ វន

យ:ររេខ្្ី និងមធរម ចាំរាះ
ធ វន
ធ ិរោគ្
ចាំណាយថវកា

២១)

បានរិភាក្ា -កក្េមអ ព្ក្បខ្័ណឌ
យ:ររេខ្្ី និងមធរម ចាំរាះ
ធ វន
ធ រិ ោគ្
ចាំណាយថវកា

សាធា ណ: រ
ាំ ូក្២១ (គ្រព្មាង

សាធា ណ: រ
ាំ ូក្២១ (គ្រព្មាង

វធនិរោគ្ដាេ់)

វធនិរោគ្ដាេ់)

បាន
១០០%

សូ១៖រសចក្ដីព្ាងព្ក្ប ខ្័ណឌថ វធកា ស
ួ
េ
ុ និង

បានរសចក្តីព្ាងរ ៀបចាំ ួចរាេ់

សរព្មច

កថទាំ ( រ
ាំ ូក្ ៦១)

ក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី១ បញ្ាូ នរៅអគ្គ.

បាន

ធ
ចាំណាយថវកា
ួស េ
ុ និង

រោេនរោបាយ និងបានអនុម័

១០០%

កថទាំ O&M ននព្ក្សួង

ត

(ព្តីមាសទ្ី

២២.១.៣. រ ៀបចាំព្ក្បខ្័ណឌ

2016

2018

ធ ិរោគ្
ន.វន

សរព្មច

យ:ររេខ្្ី និងមធរម ចាំរាះ

MPWT, MOWRAM, និង

១)

MRD

២២.២. កក្េមអព្បតិបតតិកា

២០១៦

២០១៨

ក្សហវ

១.ក្ិចចព្បតិបតតកា
ិ គ្ណរនយរព្តូវបានកក្េមអនិង

រៅ ក្ែង
ុ ក្សហវ/ព្ក្សួង-សាថប័

(ព្គ្ប់អគ្គ

មានកា រនាៀងដាត់គ្ណនីធនាោ ជាព្បចាាំ

ន រដើមបីឱ្រព្សប រៅនឹងកា វធវ

នាយក្ោាន)

ឌ្ឍន៍ននប្ង់គ្ណនី និង

ព្ក្សួង សាថ

បទ្ោានគ្ណរនយរ ព្រមទាំង

ប័ន

រធវើកា រនាៀងដាត់គ្ណនីធនាោ
ជាព្បចាាំ

រសចក្តីព្ាង

72

បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

២២.២.១.បនតរព្ងឹងកា អនុវតត

សូចនាក្ ទ្ី២៖កា បណតុះបណា
ត េនិងនសរវនាយ

-រៅនថាទ្ី ១៨-២១កខ្ក្ក្កោ ឆ្ែាំ

សរព្មច

ថវធកា និងរធវើបចចុបបនែភារ នីតិ

កណនាាំអរ
ាំ ី និតិ វធធី ននកា អនុវតតចាំណូេ ចាំណាយ

២០១៦ អគ្គនាយក្ោាន តនាោ

បាន ៩០%

ធ រៅ ដាបាេ
វធធីអនុវតត ថវកា

ថវធកា កនអក្តាមេិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយត
ុ តិ ាក្់រ័នធ

ជាតិ បានចូេ ួមរធវើបទ្បងាាញ

ថាែក្់ជាតិ និង ដាបាេថាែក្់

ទាំងឡាយ ដេ់ម្នតី នា
ាំ ញាក្់រន័ធនន អ. តន

ក្ែង
ុ វគ្គបណតុះបណា
ត េនសរវនាយ

រព្កាមជាតិ (ឧ.

ធ ជារិរសស
រដើមបីព្តតតរិនត
ិ ររេើកា អនុវតតថ វកា

ព្បកាស សត ីរន
ី ត
ី ិ វធធីព្គ្ប់ព្គ្ង

ព្ក្សួងសាថប័នាក្់រន
័ ធនានារដើមបីអនុវតតថ វធកាឱ្រ

រទ្យរចាំណូេដេ់ សិកាេកាមមក្

បានព្តឹមព្តូវព្សមតាមនិតិ វធធហ
ី ិ ញ្ញវតថុ

រីរខ្តត តនគ្ី ឯ មណឌេគ្ី ឯ និង

ចាំណូេ

ារទ្យរ

ារទ្យរបុរ ព្បទន

នីតិ វធធីទ្ទ
ូ ត់ធមមតាកា បិទ្បញ្ា ី

ា

គ្ណរនយរ កា នគន
ូ គង បាយ

សា ឹងកព្តង។-រៅនថាទ្ី ០៣ដេ់ទ្ី

កា ណ៍ កា ចាត់ កចងអតិរ ក្

០៤ កខ្សីហា ឆ្ែាំ២០១៦ រៅអគ្គ

។េ។)

នាយក្ោាន តនាោ ជាតិបាន
របើក្វគ្គបណតុះបណា
ត េសត រ
ី ន
ី ត
ី ិ
វធធី និងក្ិចចបញ្ា កា
ិ
ព្បទន និង

ារទ្យរបុរ

ារទ្យរចាំណូេដេ់

ម្នតីបរងាគេ និងព្បធាន តនាោ
រា ធានី រខ្តតក្ង
ែុ រោេរៅបរងកន
ើ
សមតថភារដេ់ម្នតីបរងាគេរា
ធានី រខ្តត នសរវនាយបនតរៅដេ់
មនាី

នា
ាំ ញរា ធានីរខ្តត។-រៅនថា

ទ្ី១២ កខ្សីហា ឆ្ែាំ២០១៦
នាយក្ោានចាំណូេ ចាំណាយ
ថវធកាននអគ្គនាយក្ោាន តនាោ
ជាតិ បានរបើក្វគ្គបណតុះបណា
ត េ
ខ្្ីរៅដេ់ម្នតី នា
ាំ ញទ្ទ្ួេបនាុក្
ព្តតតរិនត
ិ រផ្ក្សា ចាំណាយ ក្ែង
ុ
រោេរៅបរងកន
ើ ចាំរណះដឹង និង

រសចក្តីព្ាង

73

បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

រព្ងឹងកា ព្តតតរិនត
ិ រផ្ក្សា ភាាប់
តាមអាណតតិរបើក្ព្បាក្់។

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

២២.២.២.រ ៀបចាំបទ្ោានគ្តិ

សូចនាក្ ទ្ី១៖បរងកត
ើ ព្ក្ុមកា ងា សព្មាប់សិក្ា

បានក្ាំណត់សញ្ហញណខ្្ះសត ីរកា
ី

សរព្មច

យុតត (Fixed Asset

Fixed Asset Threshold

រ ៀបចាំេិខ្ិតបទ្ោានគ្តិយត
ុ សត ីរី

បាន ៤០%

Threshold) រដើមបីអនុវតតថ វធកា

Fixed Asset Policy ជាមួយ

ឱ្រព្សបតាម បទ្ោាន

រលាក្ នា
ាំ ញកា Ronald

គ្ណរនយរ

Points កដេមក្របើក្វគ្គបណតុះប
ណា
ត េចាំនន
ួ ១០នថារៅអគ្គ
នាយក្ោាន តនាោ ជាតិ ចាប់រី
នថា០១ ដេ់ទ្១
ី ០ សីហា ឆ្ែាំ
២០១៦។និងបានបនតសិក្ាបកនថម
សត ីរកា
ី រ ៀបចាំេិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិ
យុតសត ីរី Fixed Asset Policy
ជាមួយរលាក្ នា
ាំ ញកា Ronald
Points កដេមក្របើក្រធវើបទ្
បងាាញរៅនថា១៣ កខ្ក្ញ្ហញ ឆ្ែាំ
២០១៦ រៅអគ្គ-នាយក្ោាន ត
នាោ ជាតិ។

២២.២.៣.បនតរព្ងឹងរិនត
ិ រ

សូចនាក្ ទ្ី២៖រព្ងឹងកា អនុវតតសាក្េបងក្ិចច

ក្ិចចបញ្ា កា
ិ គ្ណរនយរ បស់ ដា

បញ្ា ិកាតាមព្បរ័នធFMIS

មិនទន់មានសក្មមភារ

បាេថាែក្់ រព្កាមជាតិ

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

២២.២.៣.បនតរព្ងឹងរិនត
ិ រ

សូចនាក្ ទ្ី៣៖ ព្មុញក្ិចចបញ្ា កា
ិ គ្ណរនយរក្

ក្ិចចបញ្ា កា
ិ គ្ណរនយរ បស់ ដា

ចាំណូេទក្់ទ្ង និងក្នព្មរសវាសាធា ណៈ បស់

បាេថាែក្់ រព្កាមជាតិ
២២.៣. បរងកន
ើ ក្ព្មិតយេ់ដឹង

មិនទន់មានសក្មមភារ

ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ
ព្ក្ុមកា ងា

១.កា យេ់ដឹងភារជាមាចស់កា ចូេ ួមនិងសមតថ

ភារជាមាចស់កា ចូេ ួមនិង

FMWG និង

ភារកនែក្ FMIS ព្តូវបានបរងកន
ើ សមព្សប

សមតថភារកនែក្ FMISដេ់ក្

ព្ក្សួង សាថ

សហវ ព្ក្សួង-សាថប័ន និង ដា

ប័ន

២០១៦

២០១៨

បាេថាែក្់រព្កាមជាតិ

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

២២.៣.២.រព្ងីក្កា យេ់ដឹង

តម៣

តម៣

ម្នតី ២៥ ូបននមនាី សហវ ទ្ទ្ួេបានកា បណដុះ

ព្ក្ុមកា ងា បានបណដុះបណា
ដ េ

រព្ងឹងកា ោាំព្ទ្ និងបរងកន
ើ ភារ

2016

2016

បណា
ដ េជាភាែក្់ងា ព្គ្ប់ព្គ្ងកា ដ្ស់បដូ សព្មាប់

បកនថមម្នតីបរងាគេនន តនាោ

ទន់បញ្ចូ េព្បតិបតតកា
ិ

ព្បរ័នធ FMIS និង PFMRP

រា ធានីរខ្តតទង
ាំ ២៥ ចាំនន
ួ ៧៥

ហិ ញ្ញវតថស
ុ ព្មាប់កខ្ចាស់ៗ

គ្ូ រធវើសងគតភា
ិ រននកា

ូប រដើមបីរព្ងឹងសមតថភារោាំព្ទ្

(ក្ុមភៈ មីនា សីហា) អស់រៅ

រព្បើព្បាស់មាតិកាគ្ណនី

កា រព្បើព្បាស់ FMIS និងបណដុះ

រែើយ រោយរៅកតជាប់ វេ់

ននប្ង់គ្ណរនយរ វាង

បណា
ដ េបនតរៅ តនាោ បស់ខ្ត ្

រព្ចើនរៅរេើកា ងា ព្បរ័នធ

ព្បរ័នធ FMIS និងកា

ន។ព្ក្ុមកា ងា បនត ាំ ញ
ុ កា រព្បើ

ចាស់ (KIT, Excel, Kol7)

ក្ត់ព្តារនសងៗខាងរព្ៅ

ព្បាស់ព្បរ័នធ FMIS និងបរងកត
ើ

កដេអគ្គនាយក្ោាន ត

ព្បរ័នធ FMIS និង ាំ ុញ

បណា
ដ ញទ្ាំនាក្់ទ្ន
ាំ ងតាមព្គ្ប់ ូប

នាោ ជាតិរៅកតរព្បើព្បាស់

កា រព្បើព្បាស់ព្បរ័នធ

ភារ (Telegram, Email,

មាតិកាគ្ណនីននប្ង់

FMIS រៅតាម តនាោ

Hand Phone, HelpDesk

គ្ណរនយរចាស់មន
ិ ទន់ដូច

រា ធានីរខ្តតជាព្បរ័នធ

System)។ អគ្គនាយក្ោាន ត

ោែនឹងព្បរ័នធ FMIS។ រោយ

ព្គ្ប់ព្គ្ង និងទ្ូទត់

នាោ ជាតិក្ាំរុងរនាៀងដាត់ បាយ

កែក្សព្មាប់ កា អនុវតតដេ់

ព្បតិបតតិកា ហិ ញ្ញវតថុក្ង
ែុ

កា ណ៍រី FMIS និង បាយកា ណ៍

មនាី រសដាក្ិចន
ច ិងហិ ញ្ញវតថុ

កា ទញយក្ព្បរោ ន៍

កដេ នេិតរចញរីព្បរ័នធចាស់

ព្ក្ុមកា ងា បានបដូ កននកា

ជា

រោយរមើេរ ញ
ើ ថាជាទ្ព្មង់និង

រោយអនុវតតរៅកាន់ព្ក្សួង

FMIS

ជាមាចស់រេើព្បរ័នធ FMIS ដេ់
តនាោ និងមនាី រសដាក្ច
ិ ន
ច ិង
ហិ ញ្ញវតថុ រា ធានី រខ្តត

ូបមនតព្តឹមព្តូវរសា ើ កតទាំងព្សុង

100%

តនាោ រា ធានីរខ្តតមន
ិ

សូមរសែ ើអគ្គនាយក្ោាន
តនាោ ជាតិរមតាតគ្ិត

អតិប មារីព្បរ័នធ

សាថប័នមុន វធញ។

រោយរៅ ង់ចាាំកា បញ្ចូ េ
ព្បតិបតតិកា ហិ ញ្ញវតថុ បស់ ត
នាោ រា ធានីរខ្តតឱ្របានររញ
រេញ។ព្ក្ុមកា ងា បានដ្ស់បដូ
កននកា ោក្់អនុវតត FMIS រៅ
មនាី រសដាក្ិចន
ច ិងហិ ញ្ញវតថុ រោយ
រៅោក្់អនុវតតរៅព្ក្សួងសាថប័ន វធ
ញ។

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

២២.៣.៣.រព្ងីក្កា យេ់ដឹង

តម៣

តម៣

ថាែក្់ដឹក្នាាំក្ព្មិតអគ្គនាយក្ោានននព្ក្សួងសាថប័ន

ព្ក្ុមកា ងា FMWG បានរ ៀបចាំ

រព្ងឹងកា ោាំព្ទ្និងបរងកន
ើ ភារ

2016

2016

ទាំងអស់បានចូេ ួមសិកាេសាលានសរវនាយរី

កននកា ួចរាេ់ក្ង
ែុ ចុះរៅកាន់

កននកា ននកា រ ៀបចាំសកា
ិ េ

FMIS

ព្ក្សួងសាថប័នកដេនឹងរព្ ស
ើ

សាលានសរវនាយអាំរី FMIS

រ ឯសោក្់ឱ្រអនុវតតព្បរ័នធ FMIS

រៅកាន់ថាែក្់ដឹក្នាាំក្ព្មិតអគ្គ

ជាមាចស់រេើព្បរ័នធ FMIS ដេ់
ព្ក្សួងសាថប័ន

ហា
ាំ នទ្ី២។

៧០.០០%

ព្ក្ុមកា ងា បានដ្ស់បដូ

នាយក្ោាន និងនាយក្ោាន
ននព្ក្សួងសាថប័នទាំងអស់

រសចក្តីព្ាង

78

បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

២២.៣.៥.រព្ងីក្កា យេ់ដឹង

តម៣

តម៣

បាននសរវនាយរ័តមា
៌ នរី FMIS តាមទ្ូ ទ្សសន៍

-បាននិងក្ាំរុងរ ៀបចាំព្រឹតតិបតត

រី FMIS តាមព្បរ័នធនសរវនាយ

2016

2016

ក្ែង
ុ ព្សុក្ជារេើក្ទ្ី២-បានបនតនសរវនាយរ័តមា
៌ ន

រ័តមា
៌ នអាំរី FMIS សព្មាប់ព្តី

មិនធា្ប់មានបទ្រិរសាធន៍

នានា ដូចជា វឯរដអូខ្្ីៗ (Video

រី FMIS តាម យៈបណា
ដ ញសា រ័តមា
៌ នក្ែង
ុ ព្សុក្

មាសទ្ី៣-បនតនសរវនាយអាំរី

សព្មាប់ វធសយ
័ ហិ ញ្ញវតថសា
ុ

Clip) ទ្ូ ទ្សសន៍ និងបណា
ដ ញ

រនសងៗ ជារេើក្ទ្ី៣-បានរចញព្រឹតតិបតតរត
័ មា
៌ ន

FMIS តាមបណា
ដ ញសងគមនិងរគ្

ធា ណៈ កដេរធវើឱ្រកា

សា រ័តមា
៌ នរនសងៗ

អាំរី FMIS សព្មាប់ព្តីមាស៣ឆ្ែាំ២០១៦

ហទ្ាំរ័

រ ៀបចាំ Script ាក្រររចន៍

ន
ាំ ស
ួ កា នសរវនាយតាម

យៈបណា
ដ ញសា រ័តមា
៌ នក្ែង
ុ

80%

ព្ក្ុមហុននេិត Video Clip

រនសងៗមានកា យឺតោ៉ាវ

ព្សុក្ (រោយព្ក្ុមកា ងា សរព្មច
ថាមិនរធវកា
ើ នសរវនាយតាម
បណា
ដ ញសា រ័តមា
៌ នរទ្)-បាន
រចញជា Video Clip សដ រ
ី ីកា
បណុដ ះបណា
ដ េ និងចាំណាប់
អា មមណ៍ននកា រក្ើនរែើងចាំរណះ
ដឹង បស់អែក្រព្បើព្បាស់កដេ
បងាាញអាំរន
ី េវធ ាមានសព្មាប់
កា រព្បើព្បាស់ FMIS និងបាន
ោក្់ នសរវនាយតាមបណា
ដ ញ
Youtube-បានរសែ ស
ើ ុាំរោេ
កា ណ៍រៅថាែក្់ដឹក្នាាំរេើកា
រ ៀបចាំ Script Video Clip មុន
នឹងបនតនេិតកខ្ស Video Clip
ចាំនន
ួ ៣

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

២២.៤. ក្សាងសមតថភារ

២០១៦

២០១៨

ព្គ្ប់ព្គ្ងគ្រព្មាង FMISរោយ
ួមទាំងរៅក្សហវ ព្ក្សួង-

ព្ក្ុមកា ងា

១.កា ព្គ្ប់ព្គ្ងគ្រព្មាងFMIS ព្បក្បរោយ

FMWG និង

ស័ក្ិស
ត ិទ្ភា
ធ រនិងព្បសិទ្ភា
ធ រ

ព្ក្សួង សាថ

សាថប័ន និងអងគភារថាែក្់រព្កាម

ប័ន

ជាតិ

២២.៤.៣.ក្សាងសមតថភារម

តម៣

តម៣

ម្នតីហិ ញ្ញក្ិចរច ៅអមព្ក្សួង-សាថប័នចាំនន
ួ ១០

បានបណុដ ះបណា
ដ េព្បរ័នធ FMIS

្នតីព្គ្ប់ព្គ្ងនិងអនុវតតគ្រព្មាង

2016

2016

បានទ្ទ្ួេកា បណុដ ះបណា
ដ េ Oracle

(Oracle PeopleSoft

PeopleSoft Financial (FMIS)

Financial) ន
ូ ម្នតីព្តតតរិនត
ិ រ

FMIS រេើកនែក្ Oracle
PeopleSoft Financial

100%

ហិ ញ្ញវតថច
ុ ន
ាំ ន
ួ ១៤ ូបមក្រី
ព្ក្សួងសាថប័នព្បកហេ ១០
រដើមបីទ្ទ្ួេកា ប្ញ្ហាបចាំរណះ
ដឹងក្ព្មិតបឋម នឹងរព្តៀមខ្្តនរធវើ
ជាអែក្រព្បើព្បាស់ព្បរ័នធ FMIS
រៅ ហា
ាំ នទ្ី២។ រោយកា អនុវតត
គ្រព្មាង FMIS ហា
ាំ នទ្ី២ មិន
ទន់មានភារចាស់លាស់ កា
បណុដ ះបណា
ដ េម្នតីព្តតតរិនត
ិ រ
ហិ ញ្ញវតថន
ុ ឹងព្តូវបនតបកនថមរៅ
ររេខាងមុខ្។

រសចក្តីព្ាង

80

បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

២២.៤.៤.ក្សាងសមតថភារម

តម៣

តម៣

FMWG (ន.

ម្នតី ITD ២៥ ូប បានទ្ទ្ួេកា បណដុះបណា
ដ េ

បានរ ៀបចាំ និងរព្ ស
ើ រ ឯសវគ្គ

្នតីព្គ្ប់ព្គ្ងនិងអនុវតតគ្រព្មាង

2016

2016

ោានរ័តមា
៌ ន

ឹ នាាំនិង
កនែក្ Soft Skill រដើមបីរព្ងឹងសមតថភារដក្

សិក្ា និងទ្ីក្កន្ងសព្មាប់សិក្ា

វធទ្ា)

ព្គ្ប់ព្គ្ង

រដើមបីបរងកត
ើ សមតថភារដឹក្នាាំ និង

FMIS រេើកនែក្ Soft Skills

35%

ព្គ្ប់ព្គ្ង បស់ម្នតីព្គ្ប់ព្គ្ង
គ្រព្មាង FMIS និងបានព្បមូេនដុាំ
កា រព្ ស
ើ រ ឯសវគ្គសិក្ា ួចរាេ់រី
ម្នតមា
ី ែ ក្់ៗ រដើមបីរព្តៀមទ្ទ្ួេកា
បណដុះបណា
ដ េ។

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

ព្ក្ុមកា ងា

័ និង
១.កា អនុវតត ហា
ាំ នដាំបូងរោយរជាគ្ យ

ហា
ាំ នដាំបូង និងរព្ងីក្កា អនុ

FMWG និង

កននកា រព្ងីក្កា អនុវតតព្តូវបានរ ៀបចាំ ២.

វតត FMIS (ម៉ាឌ្
ូ េ
ុ សែូ េ និងម៉ាឌ្
ូ ុ

ព្ក្សួង សាថ

គ្រព្មាង FMIS ហា
ាំ នទ្ី១ព្តូវបានអនុវតតរៅ

ធ និងរព្ងីក្កា
េសព្មាប់ថ វកា

ប័ន

ព្ក្សួងរសដាក្ិចន
ច ិងហិ ញ្ញវតថុ និង តនាោ រខ្តត

២២.៥. អនុវតតសាក្េបង

២០១៦

២០១៨

អនុវតតFMIS រៅព្ក្សួងសាថប័

ក្ែង
ុ ឆ្ែាំ២០១៦ ៣.គ្រព្មាងអនុវតត FMIS ហា
ាំ នទ្ី

ន)

២ ព្តូវបានរ ៀបចាំ និងផ្ក្សា រដញនថ្ព្តូវបាន
រចញនាយ រៅក្ែង
ុ ២០១៦ ៤. ររេរវលា
បញ្ចូ េទ្ិនន
ែ យ
័ និង បាយកា ណ៏ព្តូវបានកាត់
បនថយមក្ព្តឹមតិចជាង៣០ នាទ្ី ក្ែង
ុ ឆ្ែាំ២០១៦
ធ (កា ធានាចាំណាយ
៥.អនុវតតកា ព្តតតរិនត
ិ រថវកា
កា ទ្ូទត់និង ចាំណូេ) និង បាយកា ណ៏ហិ ញ្ញ
វតថរុ ៅក្សហវ តាម យៈព្បរ័នធ FMIS ៦.ម៉ាូឌ្ុ
េសព្មាប់ព្តតតរិនត
ិ រនិងអនុវតតថ វធកា ួមមាន កា
ធ , គ្ណនីរសៀវរៅធាំ, គ្ណនីព្តូវទ្ទ្ួេ
វធភា ថវកា
, គ្ណនីព្តូវសង, កា ព្គ្ប់ព្គ្ងសាច់ព្បាក្់ និង
កា បញ្ហាទ្ិញព្តូវបានអនុវតតរៅឆ្ែាំ២០១៦
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

២២.៥.១.ក្សាងកននកា និង

តម៣

តម៣

មានផ្ក្សា កននកា ធនធានមនុសសសព្មាប់

ក្ាំរុងនិងបានរ ៀបចាំរសចក្ដីព្ាង

យនតកា រដើមបីធានាចី ភារនន

2016

2016

ព្ទ្ព្ទ្ង់ដេ់ដាំរណើ កា ព្គ្ប់ព្គ្ង និង អនុវតត

សដ ីរកា
ី រព្ងឹង អនុសាសន៍កណនាាំ

កា ព្គ្ប់ព្គ្ងព្បរ័នធ FMIS

ព្បរ័នធ FMIS រៅព្គ្ប់ ហា
ាំ ន រោយនា ភាាប់រៅ

បស់ផ្ក្ឧតតមរទ្ស ដាម្នតី “កា

40%

រុាំទន់មានយនតកា រព្ងឹងជា

សាំណូមរ ឱ្រមានកា

ក្ព្មិតនរោបាយ

គ្ិតគ្ូ រេើកា រ ៀបចាំ

ចាស់លាស់រៅរែើយរេើ

ព្ក្បខ្័ណឌគ្តិយត
ុ តិក្ង
ែុ

នឹងកននកា ក្សាងសមតថភារ យៈររេខ្្,ី មធរម

ទ្ូទត់ទង
ាំ អស់ព្តូវរធវើរែើងតាម

កា ធានាកា រព្បើព្បាស់

ព្ក្បខ្័ណឌក្ាំកណ

និង យៈររេកវង

ព្បរ័នធ FMIS”។ចាំរាះ ចនាស

ព្បរ័នធ FMIS។ ព្ក្ុមកា ងា

ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ង

មព័នធព្ក្ុមកា ងា ព្គ្ប់ព្គ្ងគ្រព្មាង

ព្គ្ប់ព្គ្ងគ្រព្មាង FMIS

ហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

FMIS នឹងព្តូវរ ៀបចាំជាថមីសព្មាប់

ហា
ាំ នទ្ី១ ក្៏មិនទន់បានកក្

កា អនុវតតគ្រព្មាង FMIS ហា
ាំ ន

សព្មតេ រោយសា អាចនឹង

ទ្ី២ រៅក្ាំែុងព្តីមាសទ្ី៣ ឬព្តី

មាននេប៉ាះាេ់រៅរេើ

មាសទ្ី៤ វធញតាមេទ្ធភារថវធកា

ដេ់កា អនុវតតគ្រព្មាង

ព្ទ្ព្ទ្ង់គ្រព្មាង FMIS។បាន

FMIS ហា
ាំ នទ្ី១។

បញ្ាូ នម្នតីព្គ្ប់គ្រព្មាង FMIS
ទាំងកនែក្បរចចក្រទ្ស និងកនែក្មុខ្
ងា រៅបណុដ ះបណា
ដ េបរងកន
ើ និង
រព្ងឹងសមតថភារក្ែង
ុ កា ធានា
ភារជាមាចស់ និងភារព្គ្ប់ព្គ្ង
បានរេើព្បរ័នធ FMIS។
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

២២.៥.៥.កា សិក្ារេើនត
ី ិ វធធី

តម៣

តម៣

FMWG (ន.

ចងព្ក្ងបានផ្ក្សា នីតិ វធធីអនុវតតកា ងា បចចប
ុ បនែ

ធ មិនទន់មាន
របើរទះជាថវកា

អនុវតតកា ងា បចចុបបនែរៅតាម

2016

2016

ោានរ័តមា
៌ ន

សព្មាប់ព្ក្សួងសាថប័នចាំនន
ួ ៥

ព្បភរ និងប ធមាណចាស់លាស់

គ្រព្មាងចាស់លាស់សព្មាប់

ប៉ាុកនតព្ក្ុមកា ងា នឹងចាប់រនដើម

គ្រព្មាង FMIS ហា
ាំ នទ្ី២

វធទ្ា)

ព្ក្សួង-សាថប័នសព្មាប់រព្តៀម
រព្ងីក្ព្បរ័នធ FMIS ហា
ាំ នទ្ី

សិក្ាអាំរន
ី ត
ី ិ វធធីអនុវតតកា ងា

២

បចចុបបនែរៅក្ែង
ុ កខ្ តុលា ឆ្ែាំ

10%

ធ ព្ទ្ព្ទ្ង់
មិនមានព្បភរថវកា

២០១៦ រនះរោយរនដើមរចញរី
ព្ក្សួងរសដាក្ិចន
ច ិងហ ធញ្វញ តថុ។
ព្ក្ុមកា ងា បានោក្់េិខ្ត
ិ រសែ ស
ើ ុាំ
ចុះសិក្ាអាំរន
ី ត
ី ិ វធធអ
ី នុវតតកា ងា
រៅនាយក្ោាន

ដាបាេនិង

ហិ ញ្ញវតថនុ នព្ក្សួងរសដាក្ិចន
ច ិង
ហិ ញ្ញវតថុ ច
ួ រាេ់រហើយ។

២២.៥.៦.កា សិក្ារេើនត
ី ិ វធធី

តម៣

តម៣

FMWG (ន.

ចងព្ក្ងបានផ្ក្សា នីតិ វធធីអនុវតតកា ងា បចចុបបនែ

ដ្ស់បដូ កននកា អនុវតត រោយមិន

អនុវតតកា ងា បចចុបបនែរៅថាែក្់

2016

2016

ោានរ័តមា
៌ ន

រៅមនាី រសដាក្ច
ិ ន
ច ិងហិ ញ្ញវតថស
ុ ាំណាក្ចាំនន
ួ ៥

ទន់អនុវតតរៅកាន់មនាី រសដាក្ិចច

វធទ្ា)

រខ្តត

និងហិ ញ្ញវតថរុ នាះរទ្

រព្កាមជាតិសព្មាប់រព្តៀម

0%

ធ ព្ទ្ព្ទ្ង់អាចនឹង
រោយថវកា
មានក្ាំណត់

រព្ងីក្ព្បរ័នធ FMIS ហា
ាំ នទ្ី
២
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

តម៣

តម៣

រព្ ស
ើ រ ឯសបានព្ក្ុមហន
ុ នគត់នគងក់ នែក្ Software

មិនអាចរ ៀបចាំផ្ក្សា រដញនថ្

នថ្នត
គ ន
់ គង់ព្បរ័នធ FMIS ហា
ាំ ន

2016

2016

និង Hardware សព្មាប់ព្បរ័នធ FMIS ហា
ាំ នទ្ី

បានរទ្ រោយរៅ ង់ចាាំផ្ក្សា

គ្រព្មាងចាស់លាស់សព្មាប់

២ ដាំណាក្់កាេទ្ី១

កននកា គ្រព្មាង FMIS ហា
ាំ នទ្ី

គ្រព្មាង FMIS ហា
ាំ នទ្ី២

ទ្ី២

25%

ធ ព្ទ្ព្ទ្ង់
មិនមានព្បភរថវកា

២២.៥.៨.រ ៀបចាំោក្់ឱ្ររដញ

ធ ព្ទ្ព្ទ្ង់
២ ក្៏ដូចជាព្បភរថវកា
ចាស់លាស់ ព្ក្ុមកា ងា ព្ោន់កត
រ ៀបចាំបានខ្្ះនូវតព្មូវកា
បរចចក្រទ្សរោយរោងរៅតាម
រសចក្ដីព្ាងកននកា រព្ងីក្
FMIS ហា
ាំ នទ្ី២

២២.៥.១០. កា រិនត
ិ ររមើេ

តម៣

តម៣

ចងព្ក្ងនិងកក្សព្មតេតព្មូវកា នន បាយកា ណ៍

បានព្បមូេចងព្ក្ងនូចចាស់និង

រេើចាប់េិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិ

2016

2016

អនុវតតនិងព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណាយ និងចាំណូេថវធកា

េិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយត
ុ តិកដេមាន

សព្មាប់ព្គ្ប់ព្ក្សួង-សាថប័ន និង ថាែក្់រព្កាមជាតិ

ឥទ្ធិរេដេ់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងនិងអនុ

យុតតិ, ទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍ និង
មាតិកាថវធកា

30%

ធ ប៉ាុកនតមន
វតត ថវកា
ិ ទន់មានយនត
កា ក្ែង
ុ កា កក្សព្មតេរៅរែើយរទ្

ឹ កា អនុវតតព្បរ័នធ
២៣.រព្ងង

២០១៦

២០១៨

ព្បរ័នគ្
ធ ណរនយរថមី ព្បរ័នក្
ធ ត់ព្តាថមី ព្បរ័នធ បាយ

គ្ណរនយរថមី ព្បរ័នក្
ធ ត់ព្តាថមី

កា ណ៍ថមី និង ព្បរ័នត
ធ មា្ភារព្តូវបានអនុវតត

ព្បរ័នធ បាយកា ណ៍ថមី និង

ព្បក្បរោយស័ក្ស
តិ ទ្
ិ ភា
ធ រនិងព្បសិទ្ភា
ធ រ

ព្បរ័នត
ធ មា្ភារ
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

២៣.១. រ ៀបចាំសតង់ោ
គ្ណរនយរសាធា ណៈព្សប

២០១៦

២០១៨

អគ្គ. ត

១.សត ង់ោ គ្ណរនយរព្តូវបានោក្់ឱ្រអនុវតត

នាោ ជាតិ

២. យៈររេបិទ្បញ្ា កា
ិ គ្ណរនយរព្តូវបានកាត់

តាមសត ង់ោ IPSAS និងោក្់

បនថយ មក្ព្តឹម ៣-៤កខ្រៅឆ្ែាំ២០១៦

ឲ្រអនុវតតជាបរណតើ ៗតាម

៣. បាយកា ណ៏ហិ ញ្ញវតថុរោយមានមូេោានរេើ

េាំោប់េរាំ ោយ ព្រមទាំងនា

សាច់ព្បាក្់តាមសត ង់ោ IPSAS មួយកនែក្ព្តូវបាន

ភាាប់រៅនឹងកា រព្ងីក្កា រព្បើ

រ ៀបចាំរៅឆ្ែាំ២០១៦

ព្បាស់ FMISនិងបរងកត
ើ រព្មើស
សព្មាប់កា អនុវតតជា ហា
ាំ នៗ
រៅ ក្កា អនុវតតគ្ណនីបងគ

២៣.១.១.រ ៀបចាំកក្េមអ

សូចនាក្ ទ្ី៦៖បនតរ ៀបចាំសតង់ោ គ្ណរនយរសា

រុាំបានរាយកា ណ៍çកា រសែ ស
ើ ូមកក្

បទ្ោាន គ្ណរនយរបចចុបបនែឱ្រ

ធា ណៈ

សព្មាប់អនុវតតឆ្ែាំ២០១៧

ព្សបតាមសត ង់ោ គ្ណរនយរ
សាធា ណៈអនតជាតិ
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

២៣.១.១.រ ៀបចាំកក្េមអ

សូចនាក្ ទ្ី៨៖ រធវើទ្សសនក្ិចចសក្
ិ ារៅរព្ៅ

ធ
បានសិក្ារ ៀបចាំគ្រព្មាងថវកា

សរព្មច

បទ្ោាន គ្ណរនយរបចចុបបនែឱ្រ

ព្បរទ្ស

និងគ្រព្មាងកននកា េមអត
ិ

បាន ៧០%

ព្សបតាមសត ង់ោ គ្ណរនយរ

សព្មាប់បញ្ាូ នម្នតីរៅចូេ ួមវគ្គ

សាធា ណៈអនតជាតិ

បណុត ះបណា
ត េគ្ណរនយរសា
ធា ណៈរៅព្បរទ្សមា៉ា រែសុីកដេ
នឹងព្បព្រឹតរត ៅរៅកខ្វធចកា
ិ ឆ ឆ្ែាំ
២០១៦ ួចរាេ់និងបានោក្់រសែ ើ
រៅអគ្គរេខាធិកា ោានរដើមបីចាត់
កា បនត។
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

២៣.១.២.ោក្់ឱ្ររព្បើព្បាស់

អគ្គនាយក្

ដក្ព្សង់ និងបរងកត
ើ ជា បាយកា ណ៍ IPSAS រី

-បាន ួបព្ប ជា
ុាំ មួយរលាក្

សរព្មច

និង រព្ងឹងកា រ ៀបចាំ បាយ

ោាន តនា

ព្បរ័នធ FMIS

Ronald Points នា
ាំ ញកា បស់

បាន ៨០%

កា ណ៍ហិ ញ្ញវតថកុ នអក្រេើមេ
ូ

ោ ជាតិ

ោាន សាច់ព្បាក្់

(Cash

២០០៨

២០១៨

ធនាោ រិភររលាក្ រីនថាទ្០
ី ២
ដេ់នថាទ្៩
ី កខ្សីហា ឆ្ែាំ២០១៦

Basis IPSAS reporting)

អាំរីទ្ព្មង់និងកា រ ៀបចាំ បាយ

កដេនេិតរចញរីព្បរ័នធFMIS

កា ណ៍ព្សបតាមសត ង់ោ IPSAS
។-បានទ្ទ្ួេអនុសាសន៍មយ
ួ
ចាំនន
ួ សត រ
ី ីកា រ ៀបចាំ បាយកា ណ៍
សព្មាប់ថាែក្់ដឹក្នាាំ (internal
reporting)និង
សព្មាប់Stakeholder
(External reporting) កដេនឹង
ព្តូវកក្សព្មតេទ្ព្មង់និង វធធី
សា្សត ក្ែង
ុ កា ទញយក្ទ្ិនន
ែ យ
័
មួយចាំនន
ួ ។-បានព្ប ុាំព្ក្ុមកា ងា
ននាក្ង
ែុ ននអគ្គនាយក្ោាន តនាោ
ជាតិរដើមបីកក្សព្មតេទ្ព្មង់និង
កា ទញតួរេខ្សព្មាប់នេិត
បាយកា ណ៍ហិ ញ្ញវតថតា
ុ មសត ង់
ោ IPSAS Cash Basis។-បាន
ព្ប ុាំជាមួយITD រព្កាមអធិបតី
ភារផ្.ឧ ទ្ីព្បឹក្ា រដើមបីរភា
ិ ក្ា
អាំរីកា កក្សព្មតេទ្ព្មង់ និងកា
ទញតួរេខ្មួយចាំនន
ួ រៅក្ែង
ុ
បាយកា ណ៍កដេបានរ ៀបចាំក្ង
ែុ
ព្បរ័នធ FMIS ក្ន្ងមក្។
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

២៣.១.៣.រ ៀបចាំនត
ី ិ វធធនី នក្ិចច

សូចនាក្ ទ្ី៣៖ចូេ ួមរព្ងឹង និងតព្មង់ទ្ិសក្ិចច

បាននិងក្ាំរុងោក្់ឆ្្ងព្ក្ុមកា ងា

សរព្មច

បញ្ច ិកាគ្ណរនយរ បស់

បញ្ា ិកាគ្ណរនយរ បស់ព្គ្ឹះសាថនសាធា ណៈ ដា

វធរសាធនក្មមចាប់ និងកក្កព្ប

បាន ៥០%

ព្គ្ឹះសាថនសាធា ណៈ ដាបាេ

បាេ

េិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយត
ុ ត សព្មាប់

ធា ណៈ ដាបាេ

ព្គ្ប់ព្គ្ងសហព្ោសសាធា ណៈ
និងព្គ្ឹះសាថនសាធា ណៈ ដាបាេ
អាំរន
ី ត
ិ ិ វធធីចណា
ាំ
យតាម

ារទ្យរ

បុរ ព្បទនសព្មាប់ព្គ្ឹះសាថនសា
ធា ណៈ ដាបាេ រដើមបីឈានដេ់
កា របើក្វគ្គបណតុះបណា
ត េ ន
ូ
ព្គ្ឹះសាថនសាធា ណៈ ដាបាេ
កដេជាអែក្អនុវតតដាេ់។

២៣.១.៤.សិក្ានិងបរងកត
ើ ឱ្រ

សូចនាក្ ទ្ី២៖សិក្ារីបញ្ហាព្បឈមរេើបាំណេ
ុ

មាន រព្មើសរដើមបីឈានរៅ ក្

រនធព្តូវទ រដើមបីក្ត់ព្តាចូេក្ែង
ុ ក្ិចចបញ្ា កា
ិ

គ្ណរនយរបងគ ជា ហា
ាំ នៗ

គ្ណរនយរជាព្បចាាំ

រុាំបានរាយកា ណ៍
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

២៣.១.១.ចូេ ួមក្ែង
ុ កា កក្

តម៣

តម៣

េមអកា រ ៀបចាំ បាយកា ណ៍

2016

2016

អគ្គ. តនាោ
ជាតិ

ទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍ហិ ញ្ញវតថកុ នអក្រេើមេ
ូ ោាន

អគ្គនាយក្ោាន តនាបានអរញ្ា ញ
ើ

សាច់ព្បាក្់ (Cash Basis IPSAS reporting)

រលាក្ Rond Point នា
ាំ ញកា

ហិ ញ្ញវតថកុ នអក្រេើមេ
ូ ោានសាច់

FMWG (ន.

ព្តូវបានកក្េមអ

ព្បាក្់ (Cash Basis IPSAS

ោានរ័តមា
៌ ន

កា កក្េមអបកនថមរៅរេើ បាយ

reporting) កដេព្តូវនេិត

វធទ្ា)

កា ណ៍ IPSAS Cash Basis

រចញរីព្បរ័នធFMIS

80%

បស់ធនាោ រិភររលាក្មក្រធវើ

រោយមានកា ចូេ ួមរីព្ក្ុម
កា ងា FMIS នងកដ រដើមបីនេ
ដ ់
នូវធាតុច
់ េ
ូ ាក្់រន
័ ធនឹងកា រ ៀបចាំ
បាយកា ណ៍រនះរៅក្ែង
ុ FMIS

២៣.២.កក្េមអទ្ព្មង់ បាយ
ធ កដេព្តូវរនាើ
កា ណ៍អនុវតតថ វកា
រៅគ្ណៈ ដាម្នតី និង សាថប័ន

២០១៦

២០១៨

អគ្គ.ថវធកា

១.ទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍អនុវតតថ វធកា( បាយកា ណ៍

និង តនាោ

សមិទ្ក្
ធ មមនិងហិ ញ្ញវតថុ) ព្តូវបានកក្េមអ

ជាតិ

នីតិបបញ្ញតតិ ។

២៣.២.១. កក្េមអទ្ព្មង់

សូ២៖ទ្ព្មង់តារាងទ្ិនែទ្័យចាំណូេនិងចាំណាយ

បានកក្េមអតារាងទ្ិនន
ែ យ
័

សរព្មច

តារាងទ្ិនែទ្័យចាំណូេ និង

៩ កខ្រដើមឆ្ែាំ ព្តូវបានកក្េមអ

ធ ០៩
ចាំណូេ និងចាំណាយថវកា

បានតាម

កខ្

កា រព្ោង

ចាំណាយ (ាក្់ក្ណា
ត េឆ្ែាំ
និង ៩ កខ្រដើមឆ្ែាំ) តាមសាថន

ទ្ុក្

ភារជាក្់កសត ង

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

២៣.២.២. កក្េមអទ្ព្មង់
បាយកា ណ៍សតីរកា
ី អនុវតត
ថវធកា (ាក្់ក្ណា
ត េឆ្ែាំ និង ៩

សូ៣៖ទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍សតរ
ី ី កា អនុវតតថ វធកា

បានកក្េមអទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍

សរព្មច

៩ កខ្រដើមឆ្ែាំ ព្តូវបានកក្េមអ ឱ្រព្សបតាម សត ង់

ធ ០៩កខ្ រដើមឆ្ែាំ
អនុវតតថ វកា

បាន

ោ ក្ែង
ុ តាំបន់ និងអនត ជាតិ

៩០%

កខ្រដើមឆ្ែាំ) ឱ្រព្សបតាមសត ង់
ោ ក្ែង
ុ តាំបន់និង អនត ជាតិ

២៣.២.២. កក្េមអទ្ព្មង់
បាយកា ណ៍សតីរកា
ី អនុវតត
ថវធកា (ាក្់ក្ណា
ត េឆ្ែាំ និង ៩

ធ ៩ កខ្
សូ៤៖ បាយកា ណ៍សតីរកា
ី អនុវតតថ វកា

បាន និងក្ាំរុងរ ៀបចាំ បាយ

សរព្មច

រដើមឆ្ែាំ មានក្ព្មិត វធភាគ្កាន់កតេអព្បរសើ និងសុី

ធ ០៩កខ្ រដើម
កា ណ៍អនុវតត ថវកា

បាន

ឆ្ែាំ

៨៥%

រព្ៅ

កខ្រដើមឆ្ែាំ) ឱ្រព្សបតាមសត ង់
ោ ក្ែង
ុ តាំបន់និង អនត ជាតិ
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២៣.២.១កក្េមអទ្ព្មង់ បាយ

សូចនាក្ ទ្ី២៖ព្ប ុាំ បូក្ស ុបកក្សព្មតេរសចក្តី

-បាន និងបនតបូក្ស ុបរោបេ់រី

សរព្មច

ធ កដេព្តូវរនាើ
កា ណ៍អនុវតតថ វកា

ធ ព្បចាាំឆ្ែាំព្តូវបានរ ៀបចាំ
ព្ាងចាប់ទ្ូទត់ថ វកា

អគ្គនាយក្ោានាក្់រន
័ ធក្ង
ែុ កា

បាន ៩៥%

រៅ គ្ណៈ ដាម្នតី និងសាថប័ន

ោក្់ ន
ូ ទ្ីសតកា
ី គ្ណៈ ដាម្នតន
ី ិងសាថប័ននិតិ

រ ៀបចាំបញ្ចូ េរសចក្តីព្ាងចាប់

នីតិបបញ្ញតតិ

បបញ្ញតតិ

ទ្ូទត់ថ វធកាឆ្ែាំ២០១៥ោក្់ ន
ូ
ព្ក្ុមកា ងា រ ៀបចាំចាប់ទ្ទ
ូ ត់
ថវធការដើមបីរន
ិ ត
ិ រ រិភាក្ារេើ
ទ្ិនែនយ
័ កដេាក្់រន
័ ធ និងខ្្ឹម
សា អតថបទ្ក្ែង
ុ រសចក្តីព្ាងចាប់
ទ្ូទត់ថ វធកាឆ្ែាំ២០១៥។-បាន
ព្ប ុាំរិភាក្ាជាមួយថាែក្់ដឹក្នាាំ
អគ្គនាយក្ោានាក្់រន
័ ធចន
ាំ ន
ួ បី
រេើក្គ្ឺ៖-រៅនថាទ្ី ១៤ កខ្ក្ក្កោ
ឆ្ែាំ២០១៦-រៅនថាទ្២
ី ០ កខ្ក្ក្កោ
ឆ្ែាំ២០១៦ -រៅនថាទ្ី០៨កខ្សីហា
ឆ្ែាំ២០១៦
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២៣.៣. កក្េមអទ្ព្មង់ បាយ
កា ណ៍និងកា ដ្ស់បតូ រ័តមា
៌ ន
ជាមួយសាធា ណ ន ។

២០១៦

២០១៨

ព្គ្ប់ព្ក្សួង

១.ទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍និងកា ដ្ស់បតូ រ័តមា
៌ ន

សាថប័ន

ជាមួយសាធា ណៈ នព្តូវបានកក្េមអ ២.តារាង
ធ (Budget in Brief)ព្តូវ
សរងេបទ្ិនន
ែ យ
័ ថវកា
ធ ជាតិព្តូវបានអនុម័ត
បានរ ៀបចាំបនាាប់រីថ វកា
សព្មាប់ សាថប័ននិតិបញ្ញតត និងសាធា ណៈ ន
៣.តារាងហិ ញ្ញវតថុ និងចាំណាយសាធា ណៈ
(TOFE) និងព្រឹតតិបព្តសថ ត
ិ ិ ព្តូវបានរ ៀបចាំព្បចាាំ
កខ្ និងបរងាាះរៅក្ែង
ុ រគ្ហទ្ាំរ័ ក្ែង
ុ យៈររេ ៣
កខ្ បនាាប់រីកា រ ៀបចាំ បាយកា ណ៏នត
ុ ក្ាំណត់ ៤.
បាយកាណ៏ព្តតតរិនត
ិ រកា អនុវតតថ វធកាព្បចាាំ
ឆ្មាសព្តូវបានរ ៀបចាំនិងនសរវនាយក្ែង
ុ រគ្ហ
ទ្ាំរ័ ក្ែង
ុ យៈររេ ៣កខ្ បនាាប់រី បាយកា ណ៍
រនះព្តូវបានរ ៀបចាំ ួចរាេ់ (ឆ្ែាំ២០១៧) ៥. បាយ
កា ណ៏កា អនុវតតថ វធកាព្បចាាំឆ្ែាំព្តូវបានរ ៀបចាំ
និងបរងាាះក្ែង
ុ រគ្ហទ្ាំរ័ ក្ែង
ុ យៈររេ១២កខ្
បនាាប់រីបញ្ច បឆ្
់ ែ ាំនម
ី ួយៗ
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២៣.៣.១. រព្ងឹង និង និងកា

២. បាយកា ណ័ FLASH reportព្បចាាំកខ្រចញ

- បាយកា ណ័ននា
ិ ែ ក្ រសដាក្ិចច

ររន្ឿនរចញនាយ ឲ្របានទន់

នាយរៅសបាតហ៍ទ្ី៤ននកខ្បនាាប់ជាមួយនឹងរសច

ព្បចាាំកខ្ (SET) បានរ ៀបចាំ

ររេរវលានូវ បាយកា ណ៍សតីរី

ក្តីសរងេប រី ភាសា (កខ្ម -អង់រគ្្ស)

សរព្មច
បាន100%

ួចរាេ់រៅព្តឹមសបាតហ៍ទ្៤
ី ននកខ្

រសដាក្ិចច និងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា

បនាាប់ជាមួយនឹងរសចក្តីសរងេប

ណៈរៅសាធា ណៈ ន

នន បាយកា ណ៍ជារី ភាសា កខ្ម អង់រគ្្ស (ព្បចាាំកខ្ មិថនា
ុ ក្ក្កោ
និង សីហា ឆ្ែាំ២០១៦)

២៣.៣.១. រព្ងឹង និង និងកា

៣. ព្រឹតតិប័ព្តសត ត
ិ រិ សដាក្ិចច និងហិ ញ្ញវតថុព្បចាាំព្តី

-ព្រឹតតិប័ព្តសថ ត
ិ ិរសដាក្ិចច និង

ររន្ឿនរចញនាយ ឲ្របានទន់

មាស រចញនាយរៅកខ្ទ្ី១ននព្តីមាសបនាាប់ (ឬ

ហិ ញ្ញវតថុ (BEF)ព្បចាាំព្តីមាស

ររេរវលានូវ បាយកា ណ៍សតីរី

រៅសបាតហ៍ទ្៤
ី ននកខ្បនាាប់) ជាមួយនឹងរសចក្តី

ព្តូវបានរ ៀបចាំ ួចរាេ់ជាមួយនឹង

រសដាក្ិចច និងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា

សរងេបរី ភាសា(កខ្ម -អង់រគ្្ស)

រសចក្តីសរងេបននព្រឹតតិប័ព្តជារី

ណៈរៅសាធា ណៈ ន

សរព្មច
បាន

-មិនទន់បានោក្់រេើរគ្ហ
ទ្ាំរ័ ព្ក្សួង

ភាសា (កខ្ម -អង់រគ្្ស) និងបាន
ោក្់ឲ្ររព្បើព្បាស់ននាក្ង
ែុ អគ្គនាយក្ោាន និងអងគភារាក្់រន
័ ធ
(ព្តីមាសទ្ី៤ ឆ្ែាំ២០១៥, ព្តីមាស
ទ្ី១,២ ឆ្ែាំ២០១៦)

២៣.៣.៤. កា រ ៀបចាំ និងរធវើ

សូ២í រធវើបចចុបបនែក្មមរត
័ មា
៌ នរគ្ហទ្ាំរ័ បស់អគ្គ

បានរធវើកា ព្តតតរិនត
ិ រ និងសមាអត

សរព្មច

បចចុបបនែក្មមរគ្ហ ទ្ាំរ័ ននអគ្គ

នាយក្ោាន

Virus រគ្ហទ្ាំរ័ បស់អគ្គនាយក្

បានតាម

ធ ជាព្បចាាំ
ោានថវកា

កា រព្ោង

ធ
នាយក្ោានថវកា

ទ្ុក្
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២៣.៣.១. ស រស អតថបទ្រនស

អតថបទ្ទ្ី២ បស់ អគ្គនាយក្ោាន ព្តូវបានចុះ

មានអតថបទ្ចុះនាយក្ែង
ុ ព្រឹតតប

សរព្មច

ងៗាក្់រន
័ ធរៅនឹង កា រ ៀបចាំ

នាយក្ែង
ុ ព្រឹតតបព្ត

ព្ត

បានតាម

កា អនុវតតថ វធកាសព្មាប់ ដាបា

រោេរៅ

េថាែក្់រព្កាមជាតិ និងកា វធវឌ្ឍ

សូចនាក្

ន៍ននក្ាំកណទ្ព្មង់ វធម ឈកា

១០០%

ហិ ញ្ញវតថស
ុ ព្មាប់ចុះនាយក្ែង
ុ
ព្រឹតតបព្តននក្មម វធធីកក្
ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ
ធា ណៈ

អគ្គ.ព្ទ្ររ

១.នីតិ វធធន
ី ិងយនតកា ចុះបញ្ា សា
ី
ររើភណ
័ ឌ ព្តូវបាន

រដើមបីបញ្ច បកា
់ ចុះបញ្ា សា
ី
ររើ

សមបតតិ ដា

អនុវតតនិងព្តូវរធវើបចចុបបនែភារជាព្បចាាំ

ភ័ណឌព្ទ្ររសមបតតិ ដា និងរធវើ

និងចាំណូេ

បចចុបបនែភារជាព្បចាាំ

មិនកមន

២៣.៤. ោក្់ឱ្រអនុវតតយនតកា

២០១៦

២០១៨

សា ររើរនធ
ព្ក្សួង សាថ
ប័ន
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២៣.៤.១.រ ៀបចាំអនុព្ក្ឹតរសត ីរី

ព្ប ុាំរិភាក្ា និងរិនត
ិ ររេើរសចក្តីព្ាងអនុព្ក្ឹតរ

បានរធវើកា ព្ប រ
ុាំ ិភាក្ារិរព្ោះ

សរព្មច

កា ព្ោប់ព្គ្ងបញ្ា សា
ី
ររើភណឌ

ក្ព្មិតអនត ព្ក្សួង

រោបេ់

បាន

ជាេក្េណៈអនត ព្ក្សួង-សាថប័ន

១០០%

ព្ទ្ររសមបតតិ ដា

ោមន

ោមន

ធ សព្មាប់រ ៀបចាំ
ោមនថវកា

សក្មមភាររនះរសែ ស
ើ ុាំដក្

និងព្តូវរព្ោងក្ញ្ច បថ
់ វធកា ដា

រចញ(នឹងរ ៀបចាំព្បរ័នធ

ឆ្ែាំ២០១៧ វធញ

រៅឆ្ែាំ២០១៧ រោយ

ដាបាេ
ថាែក្់រព្កាមជាតិ និងនីតិបុគ្េ
គ សា
ធា ណៈ កាេរីនថាទ្២
ី ២ កខ្មិថុ
នា ឆ្ែាំ២០១៦ រហើយបានរធវើ
ក្ាំណត់រហតុ ន
ូ ព្ក្ុមព្បឹក្ា
នីតិក្មមននព្ក្សួងរសដាក្ច
ិ ច និង
ហិ ញ្ញវតថុ រដើមបីរន
ិ ត
ិ រ និងកក្
សព្មតេតាមសាម តីនន
អងគព្ប ុាំ។

២៣.៤.១ រ ៀបចាំបរងកត
ើ ព្បរ័នធ

បណុត ះបណា
ត េម្នតរី ព្បើព្បាស់ព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង

មិនសរព្មចបានតាមកា រព្ោង

ព្គ្ប់ព្គ្ងទ្ិនន
ែ ័យបញ្ា សា
ី
ររើ

ទ្ិនែនយ
័ ចាំនន
ួ ១៥នាក្់

ទ្ុក្

ភណឌព្ទ្ររសមបតតិ ដា បស់អងគ
ភាររព្កាមឱ្វាទ្ក្សហវ ទាំង

០.០០%

រព្បើព្បាស់ថ វធកា ដា)

រៅថាែក្់ក្ណា
ត េនិងថាែក្់មេ
ូ
ោាន (ដាំណាក្់កាេទ្ី២)
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

២៣.៤.១ រ ៀបចាំបរងកត
ើ ព្បរ័នធ

សាក្េបងបញ្ចូ េទ្ិនន
ែ ័យបញ្ា សា
ី
-ររើភណឌ

ព្គ្ប់ព្គ្ងទ្ិនន
ែ ័យបញ្ា សា
ី
ររើ

មិនសរព្មចបានតាមកា រព្ោង

០.០០%

ទ្ុក្

ភណឌព្ទ្ររសមបតតិ ដា បស់អងគ

ធ សព្មាប់រ ៀបចាំ
ោមនថវកា

សក្មមភាររនះរសែ ស
ើ ុាំដក្

និងព្តូវរព្ោងក្ញ្ច បថ
់ វធកា ដា

រចញ(នឹងរ ៀបចាំព្បរ័នធ

ឆ្ែាំ២០១៧ វធញ

រៅឆ្ែាំ២០១៧ រោយ
រព្បើព្បាស់ថ វធកា ដា)

ភាររព្កាមឱ្វាទ្ក្សហវ ទាំង
រៅថាែក្់ក្ណា
ត េនិងថាែក្់មេ
ូ
ោាន (ដាំណាក្់កាេទ្ី២)

២៣.៤.២ រ ៀបចាំយនតកា រដើមបី

យនតកា ព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទ្ររសមបតតិ ដាព្តូវបាន

មិនទន់បាននសរវនាយនិង

ព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទ្ររសមបតតិ ដារៅ

នសរវនាយ និងកណនាាំោក្់ឱ្រអនុវតត

កណនាាំោក្់ឱ្រអនុវតតរៅរែើយ

០.០០%

ង់ចាាំព្ក្បខ្័ណឌ ួម (នាយក្

រសែ ស
ើ ុាំរនាររេ

ោានមិនអាចបា៉ា ន់សាមនដឹង

ព្គ្ប់អងគភារទាំងរៅថាែក្់ក្ណា
ត

ថាចាប់សតីរកា
ី ព្គ្ប់ព្គ្ង

េ និងថាែក្់មេ
ូ ោានននក្សហ

កា រព្បើព្បាស់និងកា

វ

ចាត់កចងរេើព្ទ្ររសមបតតិ ដា
ោក្់ឱ្រអនុវតតរៅររេណា)

២៣.៤.៣ នតេ់មតិព្បឹក្ា
ចាប់រេើេិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិ

2016

2018

នាយក្ោាន
នីតិក្មម

មតិព្បឹក្ាចាប់ព្តូវបាននតេ់ ន
ូ តាមកននកា

បាននតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់រេើរសច

១០០.០០%

ធ ននិងនីតិ
ក្តីព្ាងអនុព្ក្ឹតរសត រ
ី ី វធា

យុតស
ត ព្មាប់កា ោក្់ឱ្រអនុវតត

វធធីសតីរកា
ី រ ៀបចាំបញ្ា សា
ី
ររើ

យនតកា រដើមបីបញ្ច បកា
់ ចុះ

ភណឌព្ទ្ររសមបតតិ ដា (សូមនដេ់

បញ្ា ីសា ររើភណ
័ ឌ ព្ទ្ររសមបតតិ

ផ្ក្សា រោង)

ដានិងរធវើបចចប
ុ បនែភារជាព្បចាាំ

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

២៣.៤.៣ នតេ់មតិព្បឹក្ា

បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសត ីរកា
ី នតេ់មតិព្បឹក្ា

ចាប់រេើេិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិ
យុតស
ត ព្មាប់កា ោក្់ឱ្រអនុវតត

រុាំបានរ ៀបចាំ

០.០០%

បាយកា ណ៍រនះ រុាំព្តូវបាន

ចាប់ព្បចាាំព្តីមាស និងឆ្ែាំព្តូវបានរ ៀបចាំនិង

រ ៀបចាំរោយក្ងវះខាតក្ិចច

រោ រ ន
ូ ថាែក្់ដឹក្នាាំ

សហកា រីអគ្គនាយក្ោាន

យនតកា រដើមបីបញ្ច បកា
់ ចុះ

រសែ ស
ើ ុាំរនាសូចនាក្
រនះ២ព្តីមាស

ាក្់រន
័ ធ

បញ្ា ីសា ររើភណ
័ ឌ ព្ទ្ររសមបតតិ
ដានិងរធវើបចចុបបនែភារជាព្បចាាំ

២៣.៤.១.សិក្ាអាំរន
ី ត
ី ិ វធធអ
ី នុ

តម៣

តម៣

FMWG (ន.

នីតិ វធធីអនុវតតកា ងា សព្មាប់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងបញ្ា ី

វតតកា ងា សព្មាប់កា ព្គ្ប់ព្គ្ង

2016

2016

ោានរ័តមា
៌ ន

សា ររើភណឌព្ទ្ររសមបតតិ ដា ព្តូវបានសិក្ានិង

វធទ្ា)អគ្គ.

ក្ាំណត់ជាតព្មូវកា ួចរាេ់សព្មាប់ព្បរ័នធ FMIS

ព្ទ្ររសមបតតិ

ដាំណាក្់កាេទ្ី២ មុខ្ងា Asset Management

បញ្ា ីសា ររើភណឌព្ទ្ររសមបតតិ
ដា សព្មាប់រ ៀបចាំជាតព្មូវកា
ព្បរ័នធ FMIS ដាំណាក្់កាេទ្ី២

ដានិង

ក្ែង
ុ មុខ្ងា Asset

ចាំណូេមិន

Management

កមនសា ររើ
រនធ

ឹ កា អនុវតតឧបក្ ណ៍
២៤. រព្ងង
និងយនតកា រដើមបីបរងកន
ើ កា

២០១៦

២០១៨

ឧបក្ ណ៏ និងយនតកា ព្តូវបានោក្់ឱ្រអនុវតតរដើមបី
បរងកន
ើ កា ទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវនិងគ្ណរនយរភារ

ទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវ និង គ្ណរនយរ
ភារ (ព្បរ័នព្ធ តតតរិនត
ិ រ)
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

២៤.១. បរងកត
ើ ឱ្រមានទ្ណឌក្មម

២០១៦

២០១៨

ក្សហវ អគ្គ

១.ទ្ណឌក្មម ដាបាេសមព្សបចាំរាះក្ាំហស
ុ ឆ្គង

ដាបាេសមព្សប ចាំរាះ

រេខាធិកា

ព្តូវបានក្ាំណត់រៅក្ែង
ុ េិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយុតត

ក្ាំហុសឆ្គង ឬកា ព្គ្ប់ព្គ្ង

ោាន និង

ធនធាន សាធា ណៈមិនសម

ព្ក្សួង សាថ

ព្សប និងោមនព្បសិទ្ភា
ធ រ។

ប័ន

ទ្ណឌក្មមរនះព្តូវកចងរៅក្ែង
ុ
េិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយត
ុ ត និង រធវើ
កា នសរវនាយ និងកណនាាំ ឱ្រ
បានទ្ូេាំទ្លា
ូ យ
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

២៤.១.១.បនតរ ៀបចាំផ្ក្សា

សូចនាក្ ទ្ី ៣៖រោេកា ណ៍កណនាាំាក្់រ័នន
ធ ឹង

-ព្ក្ុមកា ងា បានបញ្ច ប់កា ព្ប ុាំ

សរព្មច

គ្តិយត
ុ ត ាក្់រន
័ ទ្
ធ ណឌក្មម ដាបា

កា ព្គ្ប់ព្គ្ងអវតតមានម្នតរា
ី កា ននអគ្គនាយក្

រិភាក្ារេើរសចក្តីព្ាង រសចក្តី

បាន៩០%

េសមព្សបចាំរាះក្ាំហស
ុ ឆ្គង

ោាន តនាោ ជាតិ ព្តូវបានោក្់ឱ្រអនុវតត

កណនាាំ សត ីរី កា ព្គ្ប់ព្គ្ងវតតមាន

ឬកា ព្គ្ប់ព្គ្ងធនធានសាធា

ម្នតីរា កា និងម្នតីក្ច
ិ ស
ច នា

ណៈមិនសមព្សប និងោមន

ននអគ្គនាយក្ោាន តនាោ ជាតិ

ធ
ព្បសិទ្ភា
ធ រក្ែង
ុ កា អនុវតតថ វកា

រោយបានោក្់ ន
ូ ថាែក្់ដឹក្នាាំរន
ិ ិ
តរនិងសរព្មច និងបានបញ្ច ប់កា
ព្ប ុាំរិភាក្ារិនត
ិ ររេើក្ទ្ី១
ជាមួយថាែក្់ដឹក្នាាំ និងនាយក្
ោានាក្់រន
័ ធ។-បានបនតតាមោន
កា អនុវតតតាមខ្្ឹមសា ននអនុ
ព្ក្ឹតររេខ្៥៦ សត ីរកា
ី ព្គ្ប់ព្គ្ង
ធ និង
វតតមានម្នតរា
ី កា សុី វេ
ម្នតីជាប់ក្ិចស
ច នារៅតាម
នាយក្ោាន និង តនាោ រា
ធានី រខ្តត។
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

២៤.១.១ រ ៀបចាំនិងោក្់

2016

2018

រសចក្តីព្ាងបឋមេិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយត
ុ ា
ត ក្់រន
័ ធ

រុាំទន់បានរ ៀបចាំ

0%

កា ងា រនះ ព្តូវបានរនា

ធ នកា ួមននកា
ឱ្រអនុវតត វធា

ធ នកា ួមនន កា ោក្់ទ្ណឌក្មម ដាបាេក្ែង
នឹង វធា
ុ វធ

ររេរោយសា កា ងា អាទ្ិ

ធ ័យ
ោក្់ទ្ណឌក្មម ដាបាេក្ែង
ុ វស

ស័យ ហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈព្តូវបានរ ៀបចាំ និង

ភារជារព្ចើនរនសងរទ្ៀត

ហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

រោ រ ន
ូ ថាាក្់ដឹក្នាាំ

រោយសា ធនធានមនុសស
មានក្ាំណត់

២៤.១.១ រ ៀបចាំរសចក្តកី ណនាាំ

2016

2017

ធ នទ្ណឌក្មម
សត ីរី "កា អនុវតត វធា

អោគធិ

១.សិក្ារសចក្តកី ណនាាំេិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយុតត

កា ោាន

ធ យ
ទក្់ទ្ងនិងទ្ណឌក្មមនិង វន
័ ដាបាេននកា

ធ ័យ ដាបាេសមព្សប
និង វន

ព្គ្ប់ព្គ្ងធនធាន

សាធា ណៈ

ចាំរាះកា ព្គ្ប់ព្គ្ងធនធាន
ហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈមិនសម
ព្សប និងោមនព្បសិទ្ភា
ធ រ
អនុរលាមតាមបទ្បបញ្ញតិចាប់
ជាធ មាន"

ធ
អគ្គ. ថវកា

១.សិទ្ិអ
ធ ណា
ាំ
ចនិងកា ទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវ បស់អងគ

េ់សិទ្ិអ
ធ ណា
ាំ
ច និងភារទ្ន់ភន
្ ់

និង ព្ក្សួង

ភារថវធកាព្តូវបានរព្ងឹងនិងកក្េមអ

ធ
ជាបនតបនាាប់ ន
ូ អងគភារថវកា

សាថប័ន

២៤.២.រធវើបចចុបបនែភារនិងនត

២០១៦

២០១៨
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

២៤.២.១. រធវើបចែុបបនែភារ
រោេកា ណ៍កណនាាំសតីរកា
ី

2016

2018

នា.ថវធកានី

សូ១៖រោេកា ណ៍កណនាាំសតីរកា
ី ោក្់ឱ្រអនុវតត

-រិនត
ិ រ និងកក្សព្មតេ ចនាស

សរព្មច

យក្មម

ធ ព្តូវបានរធវើបចចុបបនែភារ
អងគភារថវកា

មព័នធ រោេកា ណ៍កណនាាំសតីរីអងគ

បាន៩០%

ធ
ោក្់ឱ្រអនុវតតអងគភារថវកា

ភារថវធកា-រិនត
ិ រ និងកក្សព្មតេ

តាមតព្មូវកា ជាក្់កសត ង

រេើតារាងសិទ្ិ ធ អាំណាច បស់ម្នតី
ទ្ទ្ួេបនាុក្ហិ ញ្ញវតថុ-រិនត
ិ ររេើ
កា រ ៀបចាំកា អនុវតត កា តាម
ោន និងកា វាយតនម្-រ ៀបចាំ និង
កក្សព្មតេរេើនយ
ិ មន័យ-រ ៀបចាំ
និងកក្សព្មតេរេើអតថព្បរោ ន៍បានកក្សព្មតេដាំរណើ កា ននកា
ធ បស់
រ ៀបចាំ អងគភារថវកា
ព្ក្សួងសាថប័ន បានរិនត
ិ រ និងកក្
សព្មតេនីតិ វធធនី នកា រ ៀបចាំកា
ធ -បាន
ោក្់ឱ្រអនុវតតអងគភារថវកា
រិនត
ិ រ និងកក្សព្មូេយនតកា
រ ៀបចាំ ថវធកាសព្មាប់អងគភារ
ធ ទ្ទ្ួេ
ថវធកានិងអងគភារ ថវកា
បនាុក្ហិ ញ្ញវតតុ-បានរិនត
ិ រ និងកក្
សព្មតេ ចនាសមព័នធ ព្គ្ប់ព្គ្ង
បចចុបបនែកក្សព្មតេតារាងវាយ
តនម្អងគភារកដេអាចកា្យជា
ធ
អងគភារថវកា
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

២៤.២.៦. រធវើបចចប
ុ បនែភារនិង

2016

2017

នតេ់សិទ្អ
ិ ធ ាំណាច និងភារ

នា.ហិ ញ្ញ

សូ១៖រោេកា ណ៍សតីរស
ី ិទ្ិ ធ អាំណាចនិងកា

-បានព្ាងព្បកាសសត រ
ី ីសិទ្ិ ធ

សរព្មច

ក្ិចច

ធ ក្ែង
ទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវ បស់អងគភារថវកា
ុ កា អនុវតត

អាំណាច កា ទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវ និង

បាន៩៥%

ថវធកាព្តូវបានរព្ងឹង កក្េមអ និងអនុវតត

នីតិ វធធី ននកា អនុវតតថ វធកាក្មម វធធី

ទ្ន់ភន
្ ក្
់ ង
ែុ ព្ក្បខ្័ណឌអនុវតត
ថវធកាក្មម វធធីជាបនតបនាាប់កដេ

ធ និងោក្់ ន
បស់អងគភារថវកា
ូ

ធ
នតេ់ ន
ូ អងគភារថវកា

រិភាក្ាក្ែង
ុ ក្ព្មិតអនត អគ្គនាយក្
ោាន -រសចក្តីព្ាងចុងរព្កាយព្តូវ
បានបញ្ច ប់ សព្មាប់ោក្់ ន
ូ ថាែក្់
ដឹក្នាាំ ក្សហវ រិនត
ិ រ និងចុះ
ហតថរេខា

២៤.៣.ព្តតតរិនត
ិ ររែើង វធញ

២០១៦

២០១៨

ធ
អគ្គ. ថវកា

រេើកា អនុវតតសិទ្អ
ិ ធ ាំណាចនិង

អោគធិ

ភារទ្ន់ភន
្ ក់ ដេបាននតេ់ ន
ូ

កា ោាន

រដើមបីរធវើជាមូេោានក្ែង
ុ កា

ព្ក្សូង សាថ

រព្ងីក្កា នតេ់ សិទ្អ
ិ ធ ាំណាច

ប័ន

១. បាយកា ណ៍និងអនុសាសន៍ព្តូវបានរ ៀបចាំ

និងភារទ្ន់ភន
្ ់
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

២៤.៣.១ រព្ងឹងកា កក្េមអ

2016

2017

អោគធិ

១.សិក្ារេើដាំរណើ កា អនុវតតអនុរលាមតាមកនន

កា ោាន

ធ ក្មម វធធី (PB)
កា BSPនិងកា ព្គ្ប់ ព្គ្ងថវកា

ធ
អគ្គ. ថវកា

១.ទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារថ វធកាព្បចាាំព្តី

វតតទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍វឌ្ឍន

និងព្ក្សួង

មាសនិង/ឬឆ្មាសនិងព្បចាាំឆ្ែាំព្តូវបានរ ៀបចាំនិង

ធ ព្បចាាំព្តីមាស
ភារអនុវតតថ វកា

សាថប័ន

ោក្់ឱ្រអនុវតត

កា រធវើអធិកា ក្ិចហ
ច ិ ញ្ញវតថុរៅ
ធ តាមបណា
អងគភារថវកា
ត ព្ក្សួង
សាថប័នរដើមបីធានាកា កក្េមអ
កា អនុវតតសិទ្អ
ធ ណា
ាំ
ច និងភារ
ទ្ន់ភន
្ ់

២៤.៤.រ ៀបចាំនិងោក្់ឲ្រអនុ

២០១៦

២០១៨

ឆ្មាសនិងព្បចាាំឆ្ែាំ(រោយ
ំរេចរី កា រ ៀបចាំថ វធកា េទ្ធ
នេសរព្មចបាននិង ព្រមទាំង
វធធានកា រោះព្សាយ រីព្ក្សួង
សាថប័ន រៅ ព្ក្សូងរសដាក្ច
ិ ច
និងហិ ញ្ញវតថុ និងរៅននាក្ង
ែុ
ព្ក្សួងនីមួយៗ)
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

២៤.៤.១ រិនត
ិ រ និងកក្េមអ

2016

2018

ទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារ

នា.ថវធកានី

សូ១៖ទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារអនុវតតថ វធកា

បានកក្េមអទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍

សរព្មច

យក្មម

( បាយកា ណ៍ហិ ញ្ញវតថុ) ព្បចាាំព្តីមាស ព្តូវបាន

ធ ព្បចាាំព្តី
វឌ្ឍនភារអនុវតតថ វកា

បានតាម

កក្សមអ

មាស

កា រព្ោង

( បាយកា ណ៍ហិ ញ្ញវតថុ)ព្បចាាំព្តី

ទ្ុក្

ធ ព្បចាាំព្តីមាស
អនុវតតថ វកា
ឆ្មាស និងព្បចាាំឆ្ែាំ

មាស

២៤.៤.២ ព្តតតរិនត
ិ រ និងកក្

2016

2018

េមអ ទ្ព្មង់សរាំ ណើក្មម វធធីព្បចាាំ

នា.ថវធកានី

សូ១៖ទ្ព្មង់សាំរណើថ វធកា ក្មម វធធីព្បចាាំព្តីមាស

បានកក្េមអសរាំ ណើថ វធកាក្មម វធធី

សរព្មច

យក្មម

ព្តូវបានកក្េមអ

ព្បចាាំព្តីមាស

បានតាម

ព្តីមាស តាមសាថនភារជាក្់កសត

កា រព្ោង

ង

ទ្ុក្

២៤.៤.៣ ព្តតតរិនត
ិ រ និងកក្
េមអ ទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍ នន
កា រធវន
ើ យ
ិ ត
័ ក្មម

2016

2018

នា.ថវធកានី

សូ១៖ទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍ននកា រធវន
ើ ិយត
័ ក្មម ព្តូវ

បានកក្េមអទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍

សរព្មច

យក្មម

បានកក្េមអ

ននកា រធវើ និយត
័ ក្មម

បានតាម
កា រព្ោង
ទ្ុក្
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
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២៤.៤.៤. រ ៀបចាំនិងោក្់ឱ្រ

ធ ព្បចាាំ
សូ២៖ ទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារថ វកា

បានរ ៀបចាំនិងោក្់ឱ្រអនុវតតជា

សរព្មច

អនុវតត បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារ

ព្តីមាស និង/ ឬ ឆ្មាស និងព្បចាាំ ឆ្ែាំ (ក្មម វធធីនិង

ព្បចាាំនវូ ទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍អនុ

បានតាម

អនុវតតថ វធ កាព្បចាាំព្តីមាស

មិនកមនក្មម វធធី) រៅថាែក្់ ដាបាេក្ណា
ត េព្តូវ

ធ ព្បចាាំព្តីមាស (ចាប់រនតើម
វតតថ វកា

កា រព្ោង

ឆ្មាស និងព្បចាាំឆ្ែាំ (រោយ

បានរ ៀបោក្់ឱ្រអនុវតត

អនុវតតចាប់រី

ទ្ុក្

ំរេចេទ្ធនេ សរព្មចបាន

ព្តីមាសទ្ី ១ ឆ្ែាំ

២០១៦)

ធ នកា រោះព្សាយ)
និង វធា

២៤.៤.១ រធវើបចចុបបនែក្មម រសច

2016

2016

រសចក្តីកណនាាំរេខ្ ០០៥ សហវព្តូវបានរធវើ

បានរ ៀបចាំរសចក្ដីព្ាងមាតិកា

បចចុបបនែក្មម

រដើមបីកណនាាំអនុវតត និងរសចក្ដី

-មានតព្មូវកា ចាាំបាច់ក្ង
ែុ

ព្ាងមាតិកាននមគ្គរុ ទ្សក្៍

កា អនុវតតជាក្់កសដ ង

-រសែ ស
ើ ុាំររេរវលាបកនថម

ធ ក្មម
ក្ែង
ុ សព្មាប់កា អនុវតតថ វកា

ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថុ ននាក្ង
ែុ ក្សហ

-មានតព្មូវកា ររេរព្ចើន

ក្ែង
ុ កា រ ៀបចាំ និងោក្់

វធធី បស់ក្សហវ

វ (បចចុបបនែក្មមរសចក្ដីកណនាាំ

ក្តីកណនាាំរេខ្ ០០៥ សហវ សត ី

នាយក្ោាន
ដាបាេនិង

រីរោេកា ណ៍និងនីតិ វធធនី នា

ហិ ញ្ញវតថុ

២០.០០%

-ខ្វះព្ក្បខ្័ណឌ ួម

-រសែ ស
ើ ុាំរ ៀបចាំព្ក្បខ្ណឌ
ួមឱ្របានឆ្ប់ ហ័ស

ឱ្រអនុវតត

រេខ្ ០០៥)

ឹ និងរព្ងក្
ី កា អនុ
៣១. រព្ងង

២០១៦

ធ ក្មមវធ
ធ ព្ី តូវបានអនុវតត ព្បក្បរោយព្បសិទ្ ធ
ថវកា

២០២០

ធ ក្មមវធ
ធ ី
តតថវកា
៣១.១. រិនត
ិ ររែើង វធញ និងកក្
ធ ក្មម វធធី ។
េមអកា អនុវតតថ វកា

ភារ
២០១៦

២០២០

ធ
អគ្គ. ថវកា

ធ និងកា
១. បាយកា ណ៍សតីរកា
ី រិនត
ិ ររែើង វញ

េទ្ធក្មម ត

កក្េមអ ព្តូវបានរ ៀបចាំ រោយ ំរេចឲ្ររ ញ
ើ រី

នាោ ជាតិ
អោគធិ

បក្គ្ាំរហើញ និងអនុសាសន៍នានានិងោក្់ឱ្រអនុ
វតត

កា ោាន
ព្ក្សួងសាថប័
ន
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៣១.១.៣. រធវើកា វាយតនម្ននា
ក្ែង
ុ ព្បចាាំឆ្ែាំអរ
ាំ ីកា រ ៀបចាំ និង
អនុវតតក្មម វធធី បស់ព្ក្សួងសាក្
េបង និងនតេអ
់ នុសាសន៍

2016

2018

នា.ថវធកានី

សូ១៖ផ្ក្សា វាយតនម្អាំរកា
ី រ ៀបចាំ និងអនុវតត

ក្ាំរុងរ ៀបចាំផ្ក្សា វាយតនម្អាំរី

សរព្មច

យក្មម

ថវធកាក្មម វធធី បស់ព្ក្សួង ព្តូវបានរ ៀបចាំ

កា រ ៀបចាំ និងអនុវតតថ វធកាក្មម វធធី

បាន

បស់ព្ក្សួងកដេ អនុវតតថ វធកា

៧០%

ក្មម វធធី

រដើមបីកក្េមអ
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

ធ និង
៣១.១.៩. រិនត
ិ ររែើង វញ
កក្េមអរោេកា ណ៍អាំរន
ី ត
ី ិ វធធី
ធ ក្មម វធធី
អនុវតតថ វកា

2016

2017

នា.ហិ ញ្ញ

សូ១៖ បញ្ហាព្បឈមននកា អនុវតតថ វធកាក្មម វធធីព្តូវ

-ព្ក្ុមកា ងា រោះព្សាយបញ្ហារៅ

សរព្មច

ក្ិចច

បានព្ក្ុមកា ងា trouble shoot រិនត
ិ ររោះ

ក្ែង
ុ កា អនុវតតថ វធកាក្មម វធធបា
ី ន

បានតាម

ព្សាយ

រោះព្សាយជាបរណដើ ៗនូវរាេ់

កា រព្ោង

បញ្ហាកដេរក្ើតមានរៅតាម

ទ្ុក្

ធ ក្មម វធធី
ព្ក្សួង សាថប័នអនុវតតថ វកា
។ កា រោះព្សាយរនះ មានជា
ទ្ព្មង់ជាកា ព្ប ុាំ កា បណុដ ះ
បណា
ដ េបកនថម ដេ់ទ្ីក្កន្ង ។នាយក្ោានហិ ញ្ញក្ច
ិ បា
ច នសហ
កា ជាមួយ វធទ្ាសាថនរសដាក្ិចន
ច ិង
ហិ ញ្ញវតថុ ក្ែង
ុ កា រ ៀបចាំកននកា
បណុដ ះបណា
ដ េ កដេតាម យៈ
រនះ រស ឯននកា បណុដ ះបណា
ដ េ
បានព្បព្រឹតរត ៅជាបនតបនាាប់ ។បានចូេ ួមបណតុះបណា
ដ េដេ់
ព្ក្សួង សាថប័នតាមកា រសែ ើ សុាំ
ជាក្់កសត ង រដើមបីបណដុះបណា
ដ េ
ធ រៅ
ដេ់ម្នតីអែក្អនុវតតថ វកា
តាមព្ក្សួង សាថប័ន (ព្ក្សួងអប់ ំ
យុវ ន និងក្ីឡា, ព្ក្សួងកា
ប រទ្សនិងសហព្បតិបតតិកា អនត
ជាតិ និង ព្ក្សួងប ធសាថន) ។
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៣១.១.២.កក្េមអកា អនុវតត

សូចនាក្ ទ្ី១៖ផ្ក្សា គ្តិយត
ុ ា
តិ ក្់រន
័ ធកា អនុ

-រៅនថាទ្១
ី ៥ កខ្ក្ក្កោ ឆ្ែាំ

ថវធកាក្មម វធធី

ធ ក្មម វធធីព្តូវបានកក្េមអ
វតតថ វកា

២០១៦រៅអគ្គនាយោាន តនាោ

90%

ជាតិបានរ ៀបចាំក្ិចចព្ប រ
ុាំ ិភាក្ា
រេើក្ទ្ី៣រេើរសចក្តីព្ាងព្បកាស
សត ីរស
ី ិទ្អ
ធ ណា
ាំ
ចកា ទ្ទ្ួេខ្ុស
ព្តូវ និងនីតិ វធធអ
ី នុវតតថ វធកា បស់
ធ និងរធវើបចចុបបនែភារ
អងគភារថវកា
បនាាប់របា
ី នបូក្ស ុបធាតុចេ
ូ រី
អគ្គនាយក្ ោានាក្់រន
័ ធ-រៅនថាទ្ី
០៧, ទ្ី១២ និងទ្ី១៩ កខ្ក្ក្កោ
ឆ្ែាំ២០១៦រៅអគ្គនាយោាន ត
នាោ ជាតិបានចូេ ួមក្ិចចព្ប ុាំ
រិភាក្ា រេើរសចក្តីព្ាងព្បកាស
សត ីរី

ារទ្យរបុរ ព្បទនសព្មាប់

ព្គ្ឺសាថន ដាបាេសាធា ណៈ
ដឹក្នាាំរោយផ្ក្ឧតតម រអៀង សន
ុ
េី-រៅនថាទ្ី ២៧កខ្មិថនា
ុ ដេ់
នថាទ្០
ី ១កខ្ក្ក្កោ ឆ្ែាំ២០១៦ អគ្គ
នាយក្ ោាន តនាោ ជាតិបាន
ចូេ ួមបណតុះបណា
ត េសត ីរី “នីតិ
ធ ក្មម វធធី”ដេ់សកា
វធធីអនុវតតថ វកា
ិ េ
កាម១៧៨នាក្់ននព្ក្សួងអប់ ំ យុ
វ ន និងក្ីឡា រៅរខ្តតរសៀមរាម
បទ្បងាាញសត រ
ី ន
ី ត
ី ិ វធធីចណា
ាំ
យ
និងក្ិចចបញ្ា កា
ិ តាម

ារទ្យរបុរ

ធ ក្មម វធធី-រៅ
ព្បទនសព្មាប់ថ វកា
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

នថាទ្ី ១១ដេ់១៥ កខ្ក្ក្កោ ឆ្ែាំ
២០១៦ អគ្គនាយក្ោាន តនាោ
ជាតិបានចូេ ួមបណតុះបណា
ត េ
សត ីរី “នីតិ វធធអ
ី នុវតតថ វធកាក្មម វធធី”
ដេ់សកា
ិ េ កាម៦០នាក្់ននមនាី
អប់ ំ យុវ ន និងក្ីឡា រា ធានី
រខ្តត រៅសណា
ា ោ ភែរាំ រញ បទ្
បងាាញសត រ
ី ន
ី ត
ី ិ វធធីចណា
ាំ
យ និង
ក្ិចចបញ្ា កា
ិ តាម

ារទ្យរបុរ

ធ ក្មម វធធី-រៅ
ព្បទនសព្មាប់ថ វកា
នថាទ្ី ១៨-២១កខ្ក្ក្កោ ឆ្ែាំ
២០១៦ អគ្គនាយក្ោាន តនាោ
ជាតិបានចូេ ួមរធវើបទ្បងាាញសត ី
រី “នីតិ វធធីអនុវតតថ វធកាក្មម វធធី
សព្មាប់អងគភារថវធកា”រៅរខ្តត
តនគ្ី ឯ ដេ់សិកាេកាមមក្រីរខ្តត
តនគ្ី ឯ មណឌេគ្ី ឯ និងសា ឹង
កព្តង-រៅនថាទ្ី ០៨-១១ កខ្សីហា
ឆ្ែាំ២០១៦ អគ្គនាយក្ោាន ត
នាោ ជាតិបានចូេ ួមរធវើបទ្
ធ
បងាាញសត រ
ី ី “នីតិ វធធីអនុវតតថ វកា
ក្មម វធធីសព្មាប់អងគភារថវធកា”រៅ
រខ្តត តនគ្ី ឯ ដេ់សកា
ិ េ កាមមក្រី
រខ្តតក្រ
ាំ ង់ចាមព្ក្រចះ និង
តបូង មុ ាំ-រៅនថាទ្ី ២៥-២៦ កខ្
សីហា ឆ្ែាំ២០១៦ អគ្គនាយក្ោាន
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

តនាោ ជាតិបានចូេ ួមរធវើបទ្
បងាាញសត រ
ី ី “កា នសរវនាយនិង
បរងកើនព្បសិទ្ភា
ធ រននកា អនុវតត
បទ្បញ្ហញតិតគ្តិយត
ុ ា
ត ក្់រន
័ ធនឹង
សមតតក្ិចច បស់ព្ក្សួងរសដាក្ច
ិ ច
និងហិ ញ្ញវតថុ” រៅទ្ី ួមរខ្តតព្រះ
សីហនុ-រៅនថាទ្ី ០៨-០៩ កខ្
ក្ញ្ហញ ឆ្ែាំ២០១៦ តាម យះកា
អរញ្ា ើញរោយដាេ់រីព្ក្សួង
ក្សិក្មម ុកាេព្បមាញ់ និងរនសាទ្
អគ្គនាយក្ោាន តនាោ ជាតិបាន
រធវើបទ្បងាាញសត ីរី “នីតិ វធធី
ចាំណាយតាម

ារទ្យរបុរ ព្បទន

ារទ្យរ ចាំណូេ និងក្ិចចបញ្ា កា
ិ
ារទ្យរបុរ ព្បទន”-រៅនថាទ្ី
២៦-២៩ កខ្ក្ញ្ហញ ឆ្ែាំ២០១៦ អគ្គ
នាយក្ោាន តនាោ ជាតិបានរធវើ
បទ្បងាាញសត រ
ី ី “នីតិ វធធីអនុវតត
ថវធកាក្មម វធធស
ី ព្មាប់អងគភារ
ថវធកា” រៅទ្ី ួមរខ្តតក្ាំរត ន
ូ
ដេ់សកា
ិ េ កាមមក្រីរខ្តតក្ាំរត
រខ្តតកក្បនិងរខ្តតតាកក្វ។

រសចក្តីព្ាង

111

បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

ធ រេើ
៣១.១.១.រិនត
ិ ររែើង វញ

អោគធិ

១.ព្តតតរិនត
ិ ររែើង វធញ រេើកា អនុវតតចាត់វធធាន

ធ នកា
បានរិនត
ិ រេិខ្ត
ិ ចាត់ វធា

សរព្មច

កា កក្េមអ កា អនុវតតថ វធកាក្មម

កា ោាន

កា កក្ក្មអរៅតាមបណា
ត អងគភារថវធកាចាំនន
ួ ២៨

រេខ្ ១៦៥១សហវ.អ, ១៦៥២

បានតាមសូ

ធ
វធធីរៅតាមបណា
ត អងគភារថវកា

ក្សហវ

អងគភាររៅមនាី

សហវ.អ, ១៦៥៤សហវ.អ,

ចនាក្ ព្តី

១៦៥៦សហវ.អ, ១៦៦៤សហវ.

មាស៣បាន

អ, ១៦៦៦សហវ.អ, ក្ែង
ុ រនាះ

ក្ាំណត់

ធ ន
បានរិនត
ិ ររេើេិខ្ត
ិ ចាត់ វធា

១០០%

2016

2017

នា
ាំ ញរា ធានីរខ្តត

ធ ចាំនន
កា ននអងគភារថវកា
ួ ៥១

៣១.២.រ ៀបចាំយុទ្សា
ធ ្សត រដើមបី

២០១៦

២០២០

ធ
អគ្គ. ថវកា

ធ ក្មម វធធី
រព្ងីក្ថវកា

១.ទ្សសនាទនសត រ
ី ីទ្ិសរៅយុទ្សា
ធ ្សត ននកា កក្
ទ្ព្មង់ព្បរ័នធថ វធកា (២០១៣-២០២០) ព្តូវបាន
រធវើបចចុបបនែភារ

៣១.២.១. រ ៀបចាំយុទ្សា
ធ ្សត
រដើមបី រព្ងីក្ថវធកាក្មម វធធី

2016

2018

នា.ថវធកានី

ធ ក្មម វធធី ព្តូវ
សូ១៖យុទ្សា
ធ ្សត រដើមបីរព្ងីក្ថវកា

បានរ ៀបចាំ និងោក្់ឲ្រអនុវតត

សរព្មច

យក្មម

បានរ ៀបចាំនិងោក្់ឱ្រអនុវតត

យុទ្សា
ធ ្សត រដើមបីរព្ងីក្ថវធកាក្មម

បានតាម

វធធី

កា រព្ោង

ចាំនន
ួ ១១រៅឆ្ែាំ ២០១៧

ទ្ុក្

៣១.២.១. រ ៀបចាំយុទ្សា
ធ ្សត

សូ២៖ព្ក្សួងកដេព្តូវបានរ ៀបចាំបញ្ចូ េោក្់ឲ្រ

ព្តូវបានរ ៀបចាំោក្់បញ្ចូ េ

សរព្មច

រដើមបី រព្ងីក្ថវធកាក្មម វធធី

ធ ក្មម វធធី
អនុវតតថ វកា

ព្ក្សួង-

បានតាម

ធ ក្មម វធធី
សាថប័នឲ្រអនុវតតថ វកា

កា រព្ោង
ទ្ុក្
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

នា.ថវធកានី

សូ១៖ព្ក្សួង សាថប័នព្តូវបានរ ៀបចាំបញ្ចូ េោក្់

ព្តូវបានរ ៀបចាំោក្់បញ្ចូ េ

សរព្មច

យក្មម

ធ ក្មម វធធីររញរេញសាក្េបងឆ្ែាំ
ឱ្រអនុវតតថ វកា

ឲ្រព្ក្សួង-សាថប័នអនុវតតថ វធកាក្មម

បានតាម

ថវធកាក្មម វធធី និងរសែ ើបញ្ចូ េ

២០១៦-២០១៨(ឆ្ែាំ២០១៦=១៥ ឆ្ែាំ២០១៧=

វធធីររញរេញ

កា រព្ោង

ព្ក្សួងធាំៗ ចាប់រនតើមអនុវតត

១១

ឆ្ែាំ ២០១៦-២០១៨៖

ទ្ុក្

៣១.២.២. អនុវតតយុទ្សា
ធ ្សត

2016

2018

ី
២០១៣-២០២០ រដើមបីរព្ងក្

ឆ្ែាំ២០១៨=៣)

ថវធកា ក្មម វធធីររញរេញ ចាប់

-ឆ្ែាំ២០១៦ = ១៥ព្ក្សួង-សាថប័

រីឆ្ែាំ ២០១៦ តរៅ

ន
-ឆ្ែាំ២០១៧ =១១ព្ក្សួង-សាថប័ន
និងបនតរ ៀបចាំក្ង
ែុ ឆ្ែាំ២០១៨
ចាំនន
ួ ៣ព្ក្សួង-សាថប័ន

ធ
អគ្គ. ថវកា

១.កននកា បណុត ះបណា
ត េនិងក្សាងសមតថភារ

បណា
ត េនិងកា ក្សាងសមតថ

េទ្ធក្មម ត

ព្តូវបានអនុវតតព្បក្បរោយព្បសិទ្ភា
ធ រ

ភារសព្មាប់កា រព្ងឹងនិង

នាោ ជាតិ

៣១.៣.អនុវតតកននកា បណុត ះ

២០១៦

២០២០

ធ តាមក្មម
រព្ងីក្កា អនុវតតថ វកា
វធធី

៣១.៣.៥. រ ៀបចាំ និងសព្មប
សព្មតេវគ្គបណតុះបណា
ត េរនស
ងៗ ននអគ្គនាយក្ោាន

2016

2018

នា.ក្ិចកា
ច

វគ្គបណតុះបណា
ត េ បស់ បណា
ត នាយក្ោានចាំណះុ

បានរធវើកា សព្មបសព្មតេជាមួយ

សរព្មច

ទ្ូរៅ

ធ មានដាំរណើ កា េូននិង
អគ្គនាយក្ោានថវកា

នាយក្ោានរព្កាមឱ្វាទ្ ននអគ្គ.

បានតាម

មានព្បសិទ្ភា
ធ រ

ថវធកាក្ែង
ុ កា រ ៀបចាំសកា
ិ េ សាលា

កា រព្ោង

និងវគ្គបណតុះបណា
ត េរនសងៗ

ទ្ុក្
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

ធ ឲ្រមានេក្េ
៣២. រ ៀបចាំថ វកា

២០១៦

ធ
ព្បតិបតតកា
ិ ទាំងអស់ ព្តូវសថ ត
ិ រៅក្ែង
ុ ព្បរ័នធថវកា

២០២០

ុ រព្ជាយ និងរធវស
ណៈ ព្គ្ប់ព្ ង
ើ

។

ធ
មាហ ណក្មមថវកា

ធ ច នតនង
ថវកា
ិ មូេធនព្តូវបានរធវស
ើ មាហ ណក្
មម។

ធ
អគ្គ. ថវកា

១.អនុវតតជាបរណតើ ៗ យុទ្សា
ធ ្សត សព្មាប់

មាហ ណក្មម ថវធកាច នត និង

ព្ក្សួង សាថ

ធ ័យ
គ្ណនាតព្មូវកា ចាំណាយតាមវស

ថវធកាមូេធន តាម យៈ

ប័ន

២.អនុវតតជាបរណតើ ៗព្ក្បខ្័ណឌថ វធការហុឆ្ែាំ

៣២.១. បនតកក្េមអកា រធវស
ើ

២០១៦

២០២០

ព្ក្បខ្័ណឌចាំណាយ យៈ ររេ
មធរម (MTEF) កននកា យុទ្ ធ
ធ (BSP) និងថវកា
ធ
សា្សត ថវកា
ក្មម វធធី (PB)។ ំរេចរីកា កាត់
បនថយភារព្ក្ីព្ក្និងកយនឌ្័
រៅក្ែង
ុ រោេកា ណ៍កណនាាំ
រ ៀបចាំ PBនិង BSP
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៣២.១.៥. ឆ្្ុះបញ្ហាង
ាំ

សូ២íព្ក្បខ្័ណឌចាំណាយ យ:ខ្្ី និងមធរមនន

ធ ិ
បានបញ្ាូ េព្ក្បខ្ណឌចាំណាយវន

សរព្មច

ព្ក្បខ្័ណឌចាំណាយ យ:ខ្្ី និង

ធ ិរោគ្ សាធា ណ:( ាំរូក្២១)និង
ចាំណាយ វន

រោគ្ និងចាំណាយ ស
ួ
េ
ុ កថទាំ

បាន

ធ រិ ោគ្
មធរមននចាំណាយ វន

ចាំណាយ ស
ួ
េ
ុ និង កថទាំ( ាំរូក្៦១)ព្តូវបាន

រៅក្ែង
ុ ព្ក្បខ្ណឌមា៉ា ព្ក្ូរសដាក្ិចច

១០០%

សាធា ណ: ( ាំរូក្២១) និង

ឆ្្ុះបញ្ហចង
ាំ ក្ែង
ុ ព្ក្បខ្័ណឌចាំណាយ យ:ររេមធរម

ឆ្ែាំ២០១៧-២០១៩ ក្ែង
ុ ព្តីមាស

ចាំណាយ ស
ួ
េ
ុ និងកថទាំ

(MTEF)

ទ្ី១ ួចរាេ់

៣២.១.៥. ឆ្្ុះបញ្ហាង
ាំ

សូ៣íព្ក្បខ្័ណឌចាំណាយ យ:ខ្្ី និងមធរមនន

ធ ិ
បានបញ្ាូ េព្ក្បខ្ណឌចាំណាយវន

សរព្មច

ព្ក្បខ្័ណឌចាំណាយ យ:ខ្្ី និង

ធ ិរោគ្ សាធា ណ:( ាំរូក្២១)និង
ចាំណាយ វន

រោគ្ និងចាំណាយ ស
ួ
េ
ុ កថទាំ

បាន

ធ រិ ោគ្
មធរមននចាំណាយ វន

ចាំណាយ ស
ួ
េ
ុ និង កថទាំ( ាំរូក្៦១)ព្តូវបាន

រៅក្ែង
ុ ព្ក្បខ្ណឌមា៉ា ព្ក្ូរសដាក្ិចច

១០០%

សាធា ណ: ( ាំរូក្២១) និង

ឆ្្ុះបញ្ហចង
ាំ ក្ែង
ុ ថវធកាក្មម វធធី (PB)

ឆ្ែាំ២០១៧-២០១៩ ក្ែង
ុ ព្តីមាស

( ាំរូក្៦១)រៅនឹងព្ក្បខ្័ណឌ
ចាំណាយ យ:ររេមធរម
(MTEF) កននកា យុទ្សា
ធ ្សត
ធ ក្មម វធធី
ថវធកា (BSP)និងថ វកា
(PB)

ចាំណាយ ស
ួ
េ
ុ និងកថទាំ

ទ្ី១ ួចរាេ់

( ាំរូក្៦១)រៅនឹងព្ក្បខ្័ណឌ
ចាំណាយ យ:ររេមធរម
(MTEF) កននកា យុទ្សា
ធ ្សត
ធ ក្មម វធធី
ថវធកា (BSP)និងថ វកា
(PB)
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៣២.១.៦. កក្េមអកា រ ៀបចាំ

2016

2018

ថវធកាព្បចាាំឆ្ែាំ បស់អគ្គនាយក្

នា.ក្ិចកា
ច

ធ ព្បចាាំឆ្ែាំ បស់ អគ្គនាយក្ោានព្តូវ
សូ១៖ថវកា

បានរធវើកា សព្មបសព្មតេជាមួយ

សរព្មច

ទ្ូរៅ

បាន រ ៀបចាំទន់ររេរវលា

នាយក្ោានរព្កាមឱ្វាទ្អគ្គ

បានតាម

នាយក្ោាន និងរ ៀបចាំថ វធកាព្បចាាំ

កា រព្ោង

ឆ្ែាំ បស់អគ្គនាយក្ោាន ជាអងគ

ទ្ុក្

ោានជាអងគភារថវធកា

ភារថវធកា

ធ
អគ្គ. ថវកា

១.ព្បតិបតតកា
ិ ចាំណូេ ចាំណាយទាំងអស់ ព្តូវ

ចាំណាយកដេរៅរព្ៅប ធបទ្

ព្ក្សួងសាថប័

បញ្ចូ េរៅក្ែង
ុ ប ធបថថវធកា និង រំ េចរៅក្ែង
ុ

ថវធកា រៅក្ែង
ុ ថ វធកាព្បចាាំឆ្ែាំ

ន

ចាប់ថ វធកាព្បចាាំឆ្ែាំ

៣២.២. បញ្ចូ េចាំណូេ

២០១៦

២០២០

រោយ ួមទាំងថ វធកានដគ្ូអភិវឌ្ឍ
ន៍

៣៣. រ ៀបចាំនង
ិ ោក្់ ឱ្រអនុ
វតតព្បរ័នធ បនាាត់គ្ណរនយរ

២០១៦

២០២០

ក្ាំណត់នង
ិ ោក្់ឱ្រអនុវតតព្បរ័នធបនាាត់គ្ណរនយរ
ធ ក្មមវធ
ធ ី
ភារព្សបតាមថវកា

ភារ ( វាងនិតប
ិ ញ្ញតតិ និង និតិ
ព្បតិបតត,ិ វាងក្សហវ និង
ព្ក្សួង- សាថប័ន និងរៅក្ែង
ុ
ព្ក្សួង-សាថប័ន)
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៣៣.១.រិនត
ិ ររែើង វធញនិង

ក្សហវ

ធ និងសាំរណើ
១. បាយកា ណ៍សតីរកា
ី រិនត
ិ ររែើង វញ

រ ៀបចាំេិខ្ិតបទ្ោានគ្តិយត
ុ ត

(ព្គ្ប់អគ្គ

រ ៀបចាំេខ្
ិ ិតបទ្ោានគ្តិយត
ុ ត ព្តូវបានរ ៀបចាំ។២.

ក្ែង
ុ ព្ក្បខ្័ណឌនន កា ព្គ្ប់ព្គ្ង

នាយក្ោាន)

េិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយត
ុ តថមី ព្តូវបានោក្់ឲ្រអនុវតត

ហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ បស់ ោាភិ

ព្ក្សួង សាថ

បាេក្ែង
ុ ប ធបថននកា អនុវតត

ប័ន

២០១៦

២០២០

ថវធកាក្មម វធធី

៣៣.២.ក្ាំណត់ឱ្របានចាស់

២០១៦

២០២០

ព្ក្សួង

១.បនាាត់គ្ណរនយរភារនិងកា ទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវ

នូវបនាាត់គ្ណរនយរភារក្ែង
ុ

កននកា ព្ក្ុម

ព្តូវបាន ក្ាំណត់និងអនុវតត

ធ ិរោគ្សា
កា រ ៀបចាំក្មម វធធី វន

ព្បឹក្ា

ធា ណៈរដើមបីធានាសងគតភា
ិ រ

អភិវឌ្ឍន៍ក្មពុ

ក្ែង
ុ ថវធកាព្បចាាំឆ្ែាំ(ក្ាំណត់រកា
ី

ជា

ទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវឱ្របាន

និងក្សហវ

ចាស់លាស់ វាងព្ក្សួង-សាថប័
ននីមួយៗ ួមមាន ព្ក្សួង
កននកា ព្ក្ុមព្បឹក្ាអភិវឌ្ឍន៍
ក្មពុជានិងក្សហវ
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

អគ្គ.ថ វធកា

១.រោេកា ណ៍ និងនីតិ វធធី កណនាាំ អាំរស
ី ទ្
ិ ិធ

នសរវនាយនីតិ វធធី កណនាាំកដេ

េទ្ធក្មម ត

អាំណាច និង កា ទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវ បស់ អងគភារ

រនរេ់រកា
ី នតេស
់ ិទ្ិអ
ធ ណា
ាំ
ច

នាោ ជាតិ

ធ តាមក្មម វធធីព្តូវបាន
ថវធកា និងអែក្ព្គ្ប់ព្គ្ងថ វកា

និងកា ទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវដេ់អងគ

និងព្ក្សួង

រធវើបចចុបបនែភារអនុវតតនង
ិ នសរវនាយ

ភារថវធកា និងអែក្ព្គ្ប់ព្គ្ង

សាថប័ន

៣៣.៣.រធវើបចចប
ុ បនែភារនិង

២០១៦

២០២០

ថវធកាតាមក្មម វធធី

៣៣.៤.កក្សព្មតេ ចនាសមពន
័ ធ

២០១៦

២០២០

អគ្គ

១. ចនាសមពន
័ ធ សាថប័នព្តូវបានកក្សព្មតេរៅតាម

សាថប័នឱ្ររឆ្្យ
ើ តបរៅនឹង

រេខាធិកា

ព្បរ័នធថ វធកាថមី ដាំរណើ កា កា ងា ថមី

ព្បរ័នធដាំរណើ កា កា ងា ថមី

ោាន

២.តួនាទ្ីភា ក្ិចថ
ច មី បស់ម្នតីព្តតតរិនត
ិ រហិ ញ្ញវតថុ

កដេព្តូវបានបរងកត
ើ រោយ ួម

ធ
អគ្គថ វកា

ព្តូវបាន រិនត
ិ រ និងកក្េមអ

ទាំងកា ព្តតតរិនត
ិ ររមើេរែើង

និង

វធញរេើមុខ្ងា និងកា ទ្ទ្ួេ

ព្ក្សួង សាថ

ខ្ុសព្តូវ បស់ម្នតីព្តតតរិនត
ិ រ

ប័ន

ហិ ញ្ញវតថកុ ដេព្តូវបានបញ្ាូ ន
រៅតាមព្ក្សួង-សាថប័ន
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

ឹ កា រ ៀបចាំរោេ
៣៤. រព្ងង

២០១៦

២០២០

រោេនរោបាយនិងកននកា ហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

នរោបាយនិងកា រធវកើ ននកា

(ចាំណេ
ូ និងចាំណាយ)រឆ្្យ
ើ តបតាមសាថនភារ

ហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ (កា

ធ យ
រសដាក្ច
ិ ន
ច ង
ិ បរព្មើ វស
័ សាធា ណៈព្បក្បរោយ

រ ៀបចាំរោេនរោបាយនិង

ស័ក្ស
ត ទ្
ិ ភា
ធ រនិងព្បសិទ្ភា
ធ រ

កននកា ចាំណេ
ូ និងចាំណាយ
យៈររេមធរម)

៣៤.១.រព្ងឹងសមតថភាររ ៀបចាំ
និងបរងកន
ើ ស័ក្ស
ិត ិទ្ភា
ធ រ និង

២០១៦

២០២០

អគ្គ.រោេន

១.សមតថភាររ ៀបចាំ និង ព្បសិទ្ភា
ធ រព្ក្បខ្័ណឌ

.ប

ព្តូវ បានរព្ងឹង

ព្បសិទ្ភា
ធ រននព្ក្បខ្័ណឌ រោេ
នរោបាយមា៉ា ព្ក្ូរសដាក្ិចច
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៣៤.១.១. រ ៀបចាំ និងកក្េមអ

២.ព្ក្បខ្័ណឌរោេនរោបាយមា៉ា ព្ក្ូរសដាក្ិចច

-ម៉ាូកដេរាក្ មា៉ា ព្ក្ូរសដាក្ច
ិ ច

សរព្មច

១. ក្ងវះទ្ិនន
ែ ័យព្បចាាំកខ្

ព្ក្ុមកា ងា រសែ ស
ើ ុាំឱ្រ

ព្ក្បខ្័ណឌរោេនរោបាយមា៉ា

ព្តូវបានកក្េមអ

កដេព្តូវបានបណតុះបណា
ត េ

បាន ៧០%

កដេទន់ររេរវលា

មានកា ចុះទ្សសនក្ិចច

រោយអងគកា IMF ព្តូវបានយក្

សព្មាប់សច
ូ នាក្ មួយចាំនន
ួ

សិក្ារៅបណា
ត ព្បរទ្ស

មក្រព្បើព្បាស់រោយព្ក្ុមកា ងា

ធ ័យក្សិក្មម
ជារិរសសក្ែង
ុ វស

រនសងៗ ដូចជាមា៉ា រែសុី

សព្មាប់រធវកា
ើ រាក្ មា៉ា ព្ក្ូរសដា

ជារហតុរធវើឱ្រព្ក្ុមកា ងា

ជារដើមកដេមាន

ក្ិចចព្បចាាំឆ្ែាំនង
ិ កា រ ៀបចាំរវទ្ិកា

មិនទន់អាចរព្បើព្បាស់ម៉ាូ

រជាគ្ ័យខ្ពស់ក្ង
ែុ កា

កដេរនះឱ្របានដេ់សកាតនុ

រ ៀបចាំកា ងា រនះ

ព្ក្ូរសដាក្ិចច

ធ ័
រេក្ែង
ុ កា រាក្ អនុ វស
ធ យ
យរនះ និងអនុ វស
័ រនសង
រទ្ៀតឱ្រមានេក្េណៈព្បទក្់
ព្ក្ឡានិងររញរេញ
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៣៤.២.រព្ងឹងសមតថភារ

២០១៦

២០២០

អគ្គ.រោេន

១.សមតថភាររ ៀបចាំ ស័ក្ស
ិត ិទ្ភា
ធ រ និង ព្បសិទ្ ធ

សាធា ណៈនងកដ ។ រទះបីជា

២. ទ្នាឹមរនាះ ភារេរមអៀង

.ប

ភារព្ក្បខ្័ណឌ ព្តូវបានរព្ងឹង

ោ៉ាងរនះក្តី ម៉ាូកដេរនះ រៅមាន

ក្៏រៅមានក្ព្មិតខ្ពស់ កដេ

និង ព្បសិទ្ភា
ធ រននព្ក្បខ្័ណឌ

២.ព្ក្បខ្័ណឌចាំណូេ ចាំណាយ យៈររេមធរម

ចាំនុចខ្វះខាតមួយចាំនន
ួ កដេ

ទមទ ឱ្រព្ក្ុមកា ងា ព្តូវ

ចាំណូេ ចាំណាយ យៈររេ

ព្តូវបានកក្េមអ

ចាាំបាច់ព្តូវរធវកា
ើ កក្េមអបកនថមនា

សិក្ាបកនថមរេើេទ្ធភារនន

ររេបនាាប់។

កា កក្សព្មតេសូចនាក្

រ ៀបចាំ និងបរងកន
ើ ស័ក្ស
ិត ិទ្ភា
ធ រ

មធរម

កដេយក្មក្រព្បើព្បាស់
រដើមបីបរងកន
ើ សុព្ក្ិតភារនន
កា រាក្ ក្ែង
ុ វធសយ
័ រនះ ក្៏
ដូចជាកា រាក្ បកនថមនូវ
ធ ័យរនសងរទ្ៀត រៅ
អនុ វស
ររេកដេព្ក្ុមកា ងា អាច
ទ្ទ្ួេបាននូវទ្ិនន
ែ យ
័
ព្បរសើ ជាងររេបចចុបបនែ

ធ គ្
៣៤.៣.រព្ងឹងសមតថភារ វភា

អគ្គ.រោេន

១.សមតថភារវធភាគ្ និង រាក្ ណ៍បានរព្ងឹង

និង រាក្ ណ៍សាថនភាររសដា

.បព្ក្សួង

ធ គ្ និងរាក្ ណ៍ មានសុព្ក្ឹតភារ២.
រហើយកា វភា

ក្ិចច និងហិ ញ្ញវតថុ។

កននកា

គ្ុណភារននសត ត
ិ ិគ្ណនីជាតិព្តូវបានកក្េមអ

២០១៦

២០២០
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

ឹ និងរេើ
៣៤.៣.១. រព្ងង

៥.ទ្ិនែនយ
័ សូចនាក្

ក្មពស់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងទ្ិនន
ែ ័យ

ញ្ា ីងាណិ ាក្មម និង

-ទ្ិនែន័យ Balance of trade

សរព្មច

បាំណេ
ុ (Monthly/ Yearly External

(ជាទ្ិនន
ែ ័យឆ្ែាំ) បានរ ៀបចាំោក្់ប

បាន

រដើមបីធានាបាននូវគ្ណរនយរ

Indicators Data-BOP, Trade, Debt-NBC/

ញ្ាូ េក្ែង
ុ ឃ្្ ាំងនាុក្ទ្ិនែនយ
័ (MEF-

១០០%

ភារ ស័ក្ស
ិត ិទ្ភា
ធ រ និងព្បសិទ្ ធ

MEF)ព្តូវបានបញ្ចូ េក្ែង
ុ ឃ្្ ាំងនាុក្ទ្ិនែនយ
័ (MEF

Database) រីឆ្ែាំ២០០០ ដេ់ឆ្ែាំ

ភារ (មាន ១១ សូចនាក្ )

Database)

២០១៥
-ទ្ិនែន័យ Export (ជាទ្ិនន
ែ យ
័
ឆ្ែាំ) បានរ ៀបចាំោក្់បញ្ាូ េក្ែង
ុ
ឃ្្ ាំងនាក្
័ (MEFុ ទ្ិនែនយ
Database)ដេ់ឆ្ែាំ២០១៥ និង
ទ្ិនែនយ
័ Import (ជាទ្ិនន
ែ យ
័ កខ្)
បានរ ៀបចាំោក្់បញ្ាូ េក្ែង
ុ ឃ្្ ាំង
នាុក្ទ្ិនែន័យ (MEF-Database)
ដេ់កខ្៦ ឆ្ែាំ២០១៦
-ទ្ិនែន័យបាំណេ
ុ External
Debt (ជាទ្ិនែនយ
័ ឆ្ែាំ) បានរ ៀបចាំ
ោក្់បញ្ាូ េក្ែង
ុ ឃ្្ ាំងនាុក្ទ្ិនន
ែ យ
័
(MEF-Database) ដេ់ឆ្ែាំ
២០១៤
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

ឹ និងរេើ
៣៤.៣.១. រព្ងង

ធ ័យ វន
ធ ិរោគ្ (Monthly/ Yearly
៦.ទ្ិនែនយ
័ វស

ធ ័យ វន
ធ រិ ោគ្ Project
-ទ្ិនែន័យ វស

ក្មពស់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងទ្ិនន
ែ ័យ

Investment Data-Public vs Private,

investmen (Private

រដើមបីធានាបាននូវគ្ណរនយរ

Domestic vs Foreign-CDC)ព្តូវបានបញ្ចូ េ

investment-Domestic and

ភារ ស័ក្ស
ិត ិទ្ភា
ធ រ និងព្បសិទ្ ធ

ក្ែង
ុ ឃ្្ ាំងនាុក្ទ្ិនែនយ
័ (MEF Database)

Foreign) ទ្ិនែនយ
័ ជាឆ្ែាំ បាន

ភារ (មាន ១១ សូចនាក្ )

សរព្មច
បាន
១០០%

រ ៀបចាំោក្់បញ្ាូ េក្ែង
ុ ឃ្្ ាំងនាុក្
ទ្ិនែនយ
័ (MEF-Database) ដេ់
ឆ្ែាំ២០១៥ និងទ្ិនន
ែ យ
័ ជាកខ្ បាន
រ ៀបចាំោក្់បញ្ាូ េក្ែង
ុ ឃ្្ ាំងនាក្
ុ
ទ្ិនែនយ
័ (MEF-Database) ដេ់
កខ្៦ ឆ្ែាំ២០១៦

៣៤.៣.៧. បណុត ះបណា
ត េម

ធ គ្ និង
២. វគ្គបណតុះបណា
ត េននាក្ង
ែុ រេើកា វភា

-វគ្គបណតុះបណា
ត េននាក្ង
ែុ សព្មាប់

សរព្មច

-វគ្គបណតុះបណា
ត េរនះ មិន

ព្ក្ុមកា ងា រសែ ស
ើ ោ
ុាំ ក្់

្នតី រដើមបីរព្ងឹងសមតថភារ

រាក្ ណ៍ រសដាក្ិចរច ៅតាមរខ្តតព្តូវបានរ ៀបចាំ

អគ្គនាយក្ោានរោេនរោបាយ

បាន ០%

បានរ ៀបចាំរែើងតាម កាេ

សក្មមភាររនះចូេរៅ

រសដាក្ិចច និងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា

ក្ាំណត់ រោយសា កា ងា

ក្ែង
ុ សក្មមភារសព្មាប់

ណៈ កដេរព្ោងនឹងរ ៀបចាំរែើង

អាទ្ិភាររព្ចើន

កា អនុវតតរៅព្តីមាសទ្ី

វធភាគ្ និងរាក្ ណ៍រសដាក្ិចច

រៅរខ្តតក្ាំរង់រសាម នានថាទ្ី ២៥

៤ វធញ

កខ្ ក្ញ្ហញ ឆ្ែាំ ២០១៦ ព្តូវបានរ
នាររេ និងព្តូវរេើក្រៅរធវើរៅ
ធ ក្ែង
ភែាំររញវញ
ុ ររេសមព្សប
ណាមួយក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី ៤
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៣៤.៣.៨. កក្េមអទ្ព្មង់

២. -ក្ាំហុសឆ្គងព្តូវបានកក្េមអ- បាយកា ណ៏

-បានកក្កព្បក្ាំហស
ុ ឆ្គងក្ែង
ុ កា

សរព្មច

-បញ្ហាបរចចក្រទ្ស៖ តាម

-រសែ ស
ើ ុាំអែក្ នា
ាំ ញកា

Financial Programming

វឌ្ឍនភារសត ីរេ
ី ទ្ធនេននកា សាក្េបងរព្បើ

ភាាប់ទ្ន
ិ ែន័យ វាងវធសយ
័ ទាំង៤-

បាន ៥០%

យៈទ្ិនន
ែ យ
័ កដេរយើងមាន

បនត យ
ួ រិនត
ិ រទ្ព្មង់

and Policies

ព្បាស់ទ្ព្មង់ FPPព្តូវបានរ ៀបចាំ

ទ្ព្មង់ FPP រនះ អាចវធភាគ្

កដេបានកក្េមអ និង

បានរ ៀបចាំរោយព្តូវ ង់ចាាំកា កក្

បានកតនេប៉ាះាេ់នន

ក្ាំណត់ព្បរភទ្ទ្ិនន
ែ យ
័

េមអ និងធាតុចេ
ូ បកនថមរីព្ក្ុម

ធ ័យសាំខាន់ៗ
រសដាក្ិចរច េើ វស

ធ គ្-រសែ ើ
សព្មាប់កា វភា

អែក្ នា
ាំ ញតាមវធសយ
័ ទាំងបួន។

បីកតប៉ារុ ណាណះ។ ទ្ិនន
ែ ័យ

ព្ក្ុមកា ងា អនត សាថប័ន

ព្ក្ុមកា ងា រព្ោងនឹងសាក្េបង

តាមកបប expenditure

នតេ់ទ្ន
ិ ន
ែ ័យ និងធាតុ

រព្បើព្បាស់ទ្ព្មង់ថមីរនះក្ែង
ុ ព្តីមាស

side រៅមានក្ព្មិត A1

ចូេ រដើមបីរធវឱ្
ើ រទ្ព្មង់

ទ្ីបួន

កដេរធវើឱ្ររយើងមិនអាច

រនះអាចនតេកា
់ វធភាគ្

វធភាគ្បានព្គ្ប់ព្ ុងរព្ជាយ

ព្បក្បរោយគ្ុណភារ

ដូចសត ង់ោ អនត ជាតិបាន

ខ្ពស់ និងព្គ្ប់ព្ ុង

រែើយ

រព្ជាយ

បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារមិនទន់

៣៤.៣.៩.រិនត
ិ រ និងកក្

៣. បាយកា ណ៍រេើកា សិក្ាផ្ក្សា កដេមាន

-ក្ាំរុងសិក្ារេើផ្ក្សា កដេ

សរព្មច

-ររេរវលាមានក្ាំណត់ និង

-រសែ ស
ើ ុាំរព្ ើសរ ឯស

សព្មតេរោេនរោបាយរនធ

ព្សាប់ (Literature review)

មានព្សាប់ និងរព្ោងរ ៀបចាំ

បាន ៥០%

ក្ងវះខាតធនធានមនុសស

បុគ្េ
គ ិក្កដេមាន

សព្មាប់រធវើក្ច
ិ ចកា រនះ

ធ គ្រោេ
សមតថភារវភា

សា កដេមានព្សាប់ក្ង
ែុ ព្តីមាសទ្ី

រោយសា មានកា ងា អាទ្ិ

នរោបាយរនធក្ព្មិត

បួន

ភារជាបនាាន់រព្ចើនរីថាែក្់

ខ្ពស់បកនថម

ដឹក្នាាំ

-រសែ ស
ើ ុាំរ ៀបចាំ បាយ

បាយ កា ណ៍រេើកា សិក្ាផ្ក្

កា ណ៍រេើកា សិក្ាផ្ក្
សា កដេមានព្សាប់រៅ
ក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី៤

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៣៤.៣.១២. រិនត
ិ រ វាយតនម្

៣. បាយកា ណ៍វាយតនម្ទ្ន
ាំ ិញកដេចាាំបាច់

និងរធវើកា កក្សព្មតេតារាងរនធ

និងទមទ ឱ្រមានកា សិក្ារេើកា កក្ សព្មតេ

គ្យ (Tariff Review)

អព្តារនធគ្យ ព្តូវបានបញ្ច ប់ជា ហា
ាំ នទ្ី១
សព្មាប់កា រិភាក្ា

៣៤.៣.១៣. រព្ងឹងកា ងា

2016

2017

ន.សមាហ

១. មាន បាយកា ណ៍ សដ ីរីកា វាយតនម្រេើនេ

- បាយកា ណ៍សដីរីកា វាយតនម្

ធ គ្រេើ
វធភាគ្និងសមតថភារវភា

ណក្មមរសដា

ប៉ាះាេ់ននកា េុបបាំបាត់កាត់បនថយរនធគ្យ និង

រេើនេប៉ាះាេ់ននកា េុប

នេប៉ាះាេ់ននកា អនុវតតក្ិចច

ក្ិចន
ច ិងអា

ធ នរដើមក្ាំរណើតរព្កាមក្ិចព្ច រម
រេើកា អនុវតត វធា

បាំបាត់កាត់បនថយរនធគ្យ និងរេើ

ព្រមរព្រៀងាណិ ាក្មមរស ឯ

សាន

រព្រៀងាណិ ាក្មមទ្ន
ាំ ញ
ិ អាសាន (ATIGA)

ធ នរដើមក្ាំរណើត
កា អនុវតត វធា

កដេក្មពុជាជាសមា ិក្

សរព្មច
បាន 100
%

រព្កាមក្ិចចព្រមរព្រៀងាណិ ាក្មម
ទ្ាំនញ
ិ អាសាន (ATIGA) ព្តូវបាន
រ ៀបចាំ

៣៤.៣.១៣. រព្ងឹងកា ងា

២. មាន បាយកា ណ៍ សដ រ
ី ីកា វាយតនម្រេើនេ

- បាយកា ណ៍សដីរីកា វាយតនម្

ធ គ្រេើ
វធភាគ្និងសមតថភារវភា

ប៉ាះាេ់ននកា េុបបាំបាត់/កាត់បនថយរនធគ្យ

រេើនេប៉ាះាេ់ននកា េុប

នេប៉ាះាេ់ននកា អនុវតតក្ិចច

ធ នរដើមក្ាំរណើត រព្កាមក្ិចច
និងរេើកា អនុវតត វធា

បាំបាត់/កាត់បនថយរនធគ្យ និង

ព្រមរព្រៀងាណិ ាក្មមរស ឯ

ព្រមរព្រៀងាណិ ាក្មមរស អា
ឯ សាន-ចិន(

ធ នរដើមក្ាំរណើត
រេើកា អនុវតត វធា

កដេក្មពុជាជាសមា ិក្

ACFTA)

រព្កាមក្ិចចព្រមរព្រៀងាណិ ាក្មម

សរព្មច
បាន 100
%

រស ឯអាសាន-ចិន( ACFTA) ព្តូវ
បានរ ៀបចាំ

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៣៤.៣.១៤. រព្ងឹងកា ងា

2016

2016

ន.សមាហ

១. មាន បាយកា ណ៍ សដ ីរីកា វាយតនម្រេើនេ

- បាយកា ណ៍សដីរីកា វាយតនម្

ធ គ្រេើ
វធភាគ្និងសមតថភារវភា

ណក្មមរសដា

ប៉ាះាេ់កដេអាចរក្ើតមានក្ែង
ុ ភារជានដគ្ូរសដា

រេើនេប៉ាះាេ់កដេអាចរក្ើត

នេប៉ាះាេ់កដេអាចរក្ើត

ក្ិចន
ច ិងអា

ធ ន
ក្ិចចទ្េ
ូ ាំទ្លា
ូ យតាំបន់ និងរេើកា អនុវតត វធា

មានក្ែង
ុ ភារជានដគ្ូរសដាក្ិចច

មានសព្មាប់ក្ិចចព្រមរព្រៀង

សាន

រដើមក្ាំរណើត រព្កាមភារជានដគ្ូរសដាក្ច
ិ ទ្
ច ូេាំ

ទ្ូេាំទ្លា
ូ យតាំបន់ និងរេើកា អនុ

ទ្ូលាយតាំបន់

ធ នរដើមក្ាំរណើត រព្កាមភារ
វតត វធា

ាណិ ាក្មមរស ឯកដេក្មពុជា
ក្ាំរុងចូេ ួមក្ែង
ុ ដាំរណើ កា

ជានដគ្ូរសដាក្ិចចទ្េ
ូ ាំទ្លា
ូ យ

ច ចា

តាំបន់ (RCEP) ព្តូវបានរ ៀបចាំ

៣៤.៣.១៤. រព្ងឹងកា ងា

២. មាន បាយកា ណ៍ សដ រ
ី ីកា វាយតនម្រេើនេ

- បាយកា ណ៍សដីរីកា វាយតនម្

ធ គ្រេើ
វធភាគ្និងសមតថភារវភា

ប៉ាះាេ់កដេអាចរក្ើតមានក្ែង
ុ ក្ិចចព្រមរព្រៀង

រេើនេប៉ាះាេ់កដេអាចរក្ើត

នេប៉ាះាេ់កដេអាចរក្ើត

ាណិ ាក្មមរស ឯអាសាន-ហុងក្ុង (AHKFTA)

មានក្ែង
ុ ក្ិចចព្រមរព្រៀងាណិ ា

មានសព្មាប់ក្ិចចព្រមរព្រៀង

ធ នរដើមក្ាំរណើតរព្កាម ក្ិចច
និងរេើកា អនុវតត វធា

ក្មមរស ឯអាសាន-ហុងក្ុង

ាណិ ាក្មមរស ឯកដេក្មពុជា

ព្រមរព្រៀងាណិ ាក្មមរស អា
ឯ សាន-ហុងក្ុង

(AHKFTA) និងរេើកា អនុវតត

ក្ាំរុងចូេ ួមក្ែង
ុ ដាំរណើ កា

(AHKFTA)

វធធានរដើមក្ាំរណើតរព្កាម ក្ិចចព្រម

ច ចា

98%

98%

រព្រៀងាណិ ាក្មមរស អា
ឯ សានហុងក្ុង (AHKFTA)

៣៤.៣.១៥. រព្ងឹងកា ងា

2016

2018

ន.សមាហ

១. មាន បាយកា ណ៍សដរ
ី ីកា ព្បមូេក្ាំណត់ចាត់

-បានព្បមូេ ក្ាំណត់ ចាត់ថាែក្់

ធ គ្
វធភាគ្និងសមតថភារវភា

ណក្មមរសដា

ធ នកា មិនកមនរនធ
ថាែក្់ និងរិនត
ិ ររែើង វធញនូវ វធា

ធ នូវ វធា
ធ នកា
និងរិនត
ិ ររែើង វញ

ធ នកា មិន
សាំរៅកក្េមអ វធា

ក្ិចន
ច ិងអា

ធ នមដង)
កដេមានព្សាប់ (១០០ វធា

មិនកមនរនធ បស់ព្ក្សួងក្សិក្មម

កមនរនធ

សាន

83%

ុកាេព្បមាញ់ និងរនសាទ្ ចាំនន
ួ
០៥ ចាប់

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៣៤.៣.១៥. រព្ងឹងកា ងា

២. មាន បាយកា ណ៍ សដ រ
ី ីកា សិក្ាព្សាវព្ជាវ

ធ នាក្់
-បានសិក្ាព្សាវព្ជាវវធា

ធ គ្
វធភាគ្និងសមតថភារវភា

ធ នាក្់រ័នធនឹង
ក្ាំណត់ និងនដេអ
់ នុសាសន៍រេើ វធា

រ័នធនឹងកា ឹងតបិតាណិ ាក្មម

ធ នកា មិន
សាំរៅកក្េមអ វធា

កា ឹងតបិតាណិ ាក្មមបាំនត
ុ (២ ក្ ណីមង
ដ )

បាំនត
ុ កដេមានក្ែង
ុ និហត
ិ ោាន

កមនរនធ

សរព្មច
បាន

50
%

ធ នកា មិនកមន
រោយសា វធា
រនធកដេមានក្ែង
ុ និហត
ិ ោាន
ជាតិរត
័ មា
៌ នាក្់រន
័ ធនឹង

ជាតិរត
័ មា
៌ នាក្់រន
័ ធនឹងាណិ ា

ាណិ ាក្មមមានចាំនន
ួ រព្ចើន

ក្មម

រហើយព្តូវកា ព្បមួេ
រ័តមា
៌ ននិងទ្ិនន
ែ ័យាក្់រន
័ ធ
បកនថមរទ្ៀត រដើមបីរធវើកា
វធភាគ្ និងវាយតនម្ឲ្របាន
ព្តឹមព្តូវ

៣៤.៣.១៥. រព្ងឹងកា ងា

ធ នកា មិនកមនរនធព្តូវបាននសរវនាយ
៣. មានវធា

ធ នកា
-បានោក្់ វធា

ធ គ្
វធភាគ្និងសមតថភារវភា

និងព្បឹក្ារោបេ់ដេ់ភាគ្ីាក្់រន
័ ធ

ជាតិរត
័ មា
៌ នាក្់រន
័ ធនឹងាណិ ា

ន
ូ និហត
ិ ោាន

ធ នកា មិន
សាំរៅកក្េមអ វធា

ក្មម រដើមបីរ ៀបចាំបញ្ាូ េក្ែង
ុ និហត
ិ

កមនរនធ

ោានជាតិ ក្ែង
ុ រោេបាំណង

50%

រុាំទន់បានរ ៀបចាំកា ព្បឹក្ា
រោបេ់ជាមួយភាគ្ីាក្់រន
័ ធ

នសរវនាយដេ់ភាគ្ីាក្់រន
័ ធ និង
សាធា ណៈ ន
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៣៤.៣.១៦. រព្ងឹងកា ងា

២. មាន បាយកា ណ៍ សដ រ
ី ីកា រ ៀបចាំរហោា ចនា

-បានរ ៀបចាំរហោា ចនាសមពន
័ ធ

ធ គ្
វធភាគ្និងសមតថភារវភា

សមពន
័ ធរត
័ មា
៌ នវធទ្ា និងកា ចាត់តាាំងម្នតី សព្មាប់

រ័តមា
៌ នវធទ្ា

សាំរៅកក្េមអ និហត
ិ ោានជាតិ

ព្តតតរិនត
ិ រ និងោក្់ឱ្រដាំរណើ កា នូវនិហត
ិ ោាន

្នតី០៣ ូប សព្មាប់ព្តតតរិនត
ិ រនិង

រ័តមា
៌ នាក្់រន
័ ធនឹងាណិ ាក្មម

ជាតិរត
័ មា
៌ នាក្់រន
័ ធនឹងាណិ ាក្មម

បានោក្់ឱ្រដាំរណើ កា នូវនិហត
ិ

និងកា ចាត់តាាំងម

សរព្មច
បាន100%

ោានជាតិរត
័ មា
៌ នាក្់រន
័ ធនឹង
ាណិ ាក្មម(មាន បាយកា ណ៏)

៣៤.៣.១៦. រព្ងឹងកា ងា

៣. មាន បាយកា ណ៍ សដ ីរកា
ី បនតព្បមូេ

-បានបនតព្បមូេរ័តមា
៌ ន និងផ្ក្

ធ គ្
វធភាគ្និងសមតថភារវភា

រ័តមា
៌ ន និងផ្ក្សា ាក្់រន
័ ធនឹងាណិ ាក្មម

សា ាក្់រន
័ ធនឹងាណិ ាក្មម

សាំរៅកក្េមអ និហត
ិ ោានជាតិ

សព្មាប់ោក្់បញ្ចូ េក្ែង
ុ និហត
ិ ោានជាតិរត
័ មា
៌ ន

សព្មាប់ោក្់បញ្ចូ េក្ែង
ុ

រ័តមា
៌ នាក្់រន
័ ធនឹងាណិ ាក្មម

ាក្់រន
័ ធនឹងាណិ ាក្មម

ោានជាតិរត
័ មា
៌ នាក្់រន
័ ធនឹង

សរព្មច
បាន100%

និហត
ិ

ាណិ ាក្មម (មាន បាយកា ណ៏)

៣៤.៣.១៦. រព្ងឹងកា ងា

៥. មាន បាយកា ណ៍សដរ
ី ីកា រធវើឱ្រព្បរសើ រែើង

-ដាំរណើ កា នននិហត
ិ ោានជាតិ

សរព្មច

ធ គ្
វធភាគ្និងសមតថភារវភា

និងកា រព្ងឹងនូវដាំរណើ កា និហត
ិ ោានជាតិ

រ័តមា
៌ នាក្់រន
័ ធនឹងាណិ ាក្មម

បាន

សាំរៅកក្េមអ និហត
ិ ោានជាតិ

រ័តមា
៌ នាក្់រន
័ ធនឹងាណិ ាក្មម

ព្តូវបានរព្ងឹងនិងរធវឱ្
ើ រព្បរសើ

100%

រ័តមា
៌ នាក្់រន
័ ធនឹងាណិ ាក្មម

រែើង

រោយរធវើកា សហកា

ជាមួយព្ក្ុមហន
ុ
Cyberia និង
ព្ក្សួងាណិ ាក្មម

(មាន បាយ

កា ណ៏)
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៣៥. រ ៀបចាំព្បរ័នព្ធ តតតរិនត
ិ រ

២០១៦

២០២០

អគ្គ.សវន

ស័ក្ស
តិ ទ្
ិ ភា
ធ រ និង ព្បសិទ្ភា
ធ រននព្បរ័នន
ធ ង
ិ យនត

ក្មមននាក្ង
ែុ អ

កា ព្តតតរិនត
ិ រននាក្ង
ែុ ព្តូវបានបរងកត
ើ និងអនុវតតរៅ

ោគធិកា ោាន

ព្គ្ប់ ព្ក្សួង-សាថប័ន

និង
ព្ក្សួង សាថប័
ន

៣៥.១.ព្តតតរិនត
ិ ររមើេរែើង

២០១៦

២០២០

អគ្គ.សវន

១. បាយកា ណ៍ននេទ្ធនេព្តតត រិនត
ិ រព្តូវបាន

វធញរីព្បរ័នធព្តតត រិនត
ិ រ

ក្មមននាក្ង
ែុ អ

នសរវនាយ និងរិភាក្ា រដើមបីកក្េមអ

អធិកា ក្ិចច សវនក្មម និង

ោគធិកា ោាន

សវនក្មមននាក្ង
ែុ នាររេ

និងព្ក្សួង

បចចុបបនែរៅព្គ្ប់ព្ក្សួង សាថប័ន

សាថប័ន

៣៥.១.១ រិនត
ិ រនិងកក្េមអនូវ

នីតិ វធធនី នកា អរងកតនិងព្បមូេរ័តមា
៌ នបឋម ព្តូវ

បានរ ៀបចាំនត
ី ិ វធធីននកា អរងកត

នីតិ វធធនី នកននកា ចុះសវនក្មម

បានរ ៀបចាំ

និងព្បមូេរ័តមា
៌ នបឋម

៣៥.១.២ រិនត
ិ រនិងកក្េមអនូវ

នីតិ វធធនី នកា ក្ត់ព្តាកា ងា សវនក្មម

បានរ ៀបចាំនត
ី ិ វធធីននអនុវតតរតសត

នីតិ វធធនី នកា អនុវតតសវនក្មមននា

(Recording the audit work) និងគ្ាំ ូព្តតតរិ

ចាាំបាច់មួយចាំនន
ួ សព្មាប់អនុវតត

ក្ែង
ុ (Audit field work)

និតរគ្ុណភារសវនក្មម (Internal assignment

សវនក្មម

១០០.០០%

(Audit assignment plans)

១០០.០០%

quality review) ព្តូវបានរ ៀបចាំ រិនត
ិ រ និង កក្
េមអ
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ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៣៥.១.៣ រិនត
ិ រ និងកក្េមអ

ទ្ព្មង់ Checklist ធានាគ្ុណភារ បាយកា ណ៍

បានរិនត
ិ រនិងកក្េមអទ្ព្មង់កឆ្ក្

នូវនីតិ វធធី ននគ្មនាគ្មន៍េទ្ធ

សវនក្មមព្តូវបានរិនត
ិ រ និងកក្េមអ

គ្ុណភារ បាយកា ណ៍

នេសវនក្មម (

សវនក្មម និងទ្ព្មង់កឆ្ក្គ្ុណ

(Communicating results)

ភារសវនក្មមរព្កាយបញ្ច ប់

១០០.០០%

សវនក្មម

៣៥.១.៤ រិនត
ិ រ និងកក្េមអ

ទ្ព្មង់ននតារាងឧបសមព័នធទ្ី ១ (តាមោនកា អនុ

បានរិនត
ិ រ និងកក្េមអនត
ី ិ វធធនី ន

នីតិ វធធនី នកា តាមោនអនុវតត

វតតអនុសាសន៍សវនក្មមព្ោមុន) និង តារាង

កា រ ៀបចាំតារាងឧបសមពន
័ ធទ្ី ១

អនុសាសន៍សវនក្មម(Audit

ឧបសមព័នធ ទ្ី២ (កននកា សក្មមភារកក្េមអអនុ

(កា អនុវតតអនុសាសន៍សវនក្មម

Follow-up)

សាសន៍សវនក្មមបចចុបបនែ)ព្តូវបានរិនត
ិ រ កក្េមអ

ព្ោមុន) និង តារាងឧបសមពន
័ ធទ្ី

និងរ ៀបចាំតាមនីតិ វធធី

២(កននកា សក្មមភារកក្េមអ)

៣៥.១.១ បរងកត
ើ ព្បរ័នធព្តតត

២.បរងកើតព្ក្ុមព្សាវព្ជាវរេើព្បរ័នធព្តតតរិនត
ិ រ

រិនត
ិ រហិ ញ្ញវតថកុ ដេមានសងគ

កដេាក្់រន
័ ធ

១០០.០០%

តតភារ
៣៥.២. រ ៀបចាំព្បរ័នធព្តតតរិនិ

២០១៦

២០២០

អគ្គ. សវន

១. បាយកា ណ៍ននេទ្ធនេព្តតត រិនត
ិ រព្តូវបាន

តរថមឲ្
ី រមាន ព្បសិទ្ភា
ធ រ

ក្មមននាក្ង
ែុ អ

នសរវនាយ និងរិភាក្ា រដើមបីកក្េមអ

ស័ក្ិស
ត ិទ្ភា
ធ រនិងរឆ្្យ
ើ តបបាន

ោគធិកា ោាន

២.ព្បសិទ្ភា
ធ រនិងស័ក្ស
ិត ិទ្ភា
ធ រននសវនក្មមននាក្ង
ែុ

រៅនឹង ប ធបថថមី រដើមបីបាំររញ

និងព្ក្សួង

ព្តូវបានរព្ងឹង

មុខ្ងា ោែរៅវធញរៅមក្

សាថប័ន

សព្មាប់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងព្គ្ប់
ព្ក្សួង សាថប័ន
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៣៥.២.១ នតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់

2016

2018

មតិព្បឹក្ាចាប់ព្តូវបាននតេ់ ន
ូ តាមកននកា

បាននតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់ និងបាន

១០០.០០%

ដបិតសូចនាក្ រនះ អាច

រសែ ើបតូ សូចនាក្ រៅជា

រេើេិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយត
ុ ត

និងក្ាំរុងដឹក្នាាំសព្មបសព្មតេ

សរព្មចបាន កតតាមកា អនុ

“នតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់

សព្មាប់រ ៀបចាំនូវព្បរ័នធព្តតត

កា រ ៀបចាំរសចក្តីព្ាងអនុព្ក្ឹតរ

វតតក្ន្ងមក្ កា ក្ាំណត់សូច

តាម យៈររេ ដូចខាង

រិនត
ិ រថមីកដេមានស័ក្ិស
ត ទ្
ិ ភា
ធ រ

ាក្់រន
័ ធកា ព្គ្ប់ព្គ្ងនិងអនុវតត

នាក្ ដូរចែះ អាចនឹងអនុវតត

រព្កាម៖

ព្បសិទ្ភា
ធ រ និងរឆ្្ើយតបបាន

អធិកា ក្ិចហ
ច ិ ញ្ញវតថុ និងក្ាំរុង

បាន រោយរហតុរន
ុាំ េ
ត ន
់ ូវ

១. រព្កាម ១០ ព្បកា /

រៅនឹងប បទ្ថមរី ដើមបីបាំររញ

រ ៀបចាំរសចក្តីព្ាងសារាច សត រ
ី ី

ភារជាមាចស់ដេ់នាយក្ោាន

មាព្តា៖ ២ សបាតហ៍

មុខ្ងា ោែរៅវធញរៅមក្

សុខ្ដុមនីយក្មមននមុខ្ងា អធិកា

នីតិក្មម/រេខាធិកា ោាន

២. រី ១០ រៅ ៣០

សព្មាប់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងព្គ្ប់

ក្ិចចហិ ញ្ញវតថុ និងសវនក្មមននាក្ង
ែុ

ព្ក្ុមព្បឹក្ានីតិក្មម ក្ែង
ុ កា

ព្បកា /មាព្តា៖ ៤ សបាត

សរព្មចនូវសូចនាក្ កដេ

ហ៍

បានោក្់រចញ រោយកា

៣. ៣០ ព្បកា /មាព្តា

សរព្មចសូចនាក្ រនះ

ដេ់ ៦០ ព្បកា /មាព្តា

អាព្ស័យទាំងព្សុងរេើវឌ្ឍន

៖ ៦ សបាតហ៍

ភារនិងកា ក្ាំណត់អាទ្ិភារ

៤.៦០ ព្បកា /មាព្តា

ព្ក្សួងសាថប័ន

បស់អគ្គនាយក្ោាន
បរចចក្រទ្សាក្់រន
័ ធ

១០០ ព្បកា /មាព្តា៖ ៨
សបាតហ៍
៥.១០០ ព្បកា /មាព្តា
រែើងរៅ៖ ១០ សបាតហ៍”
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៣៥.២.១ នតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់

បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសត ីរកា
ី នតេ់មតិព្បឹក្ា

រុាំបានរ ៀបចាំ

០.០០%

បាយកា ណ៍រនះ រុាំព្តូវបាន

រេើេិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយត
ុ ត

ចាប់ព្បចាាំព្តីមាសនិង ឆ្ែាំព្តូវបានរ ៀបបាំនិង

រ ៀបចាំរោយក្ងវះខាតក្ិចច

សព្មាប់រ ៀបចាំនូវព្បរ័នធព្តតត

រោ រ ន
ូ ថាែក្់ដឹក្នាាំ

សហកា រីអគ្គនាយក្ោាន

រិនត
ិ រថមីកដេមានស័ក្ិស
ត ទ្
ិ ភា
ធ រ

ាក្់រន
័ ធ

ព្បសិទ្ភា
ធ រ និងរឆ្្ើយតបបាន
រៅនឹងប បទ្ថមរី ដើមបីបាំររញ
មុខ្ងា ោែរៅវធញរៅមក្
សព្មាប់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងព្គ្ប់
ព្ក្សួងសាថប័ន

៣៥.២.១ រ ៀបចាំតារាង

តារាងឧបសមពន
័ ធព្ាងសព្មាប់ោាំព្ទ្កា ងា សវន

បានរ ៀបចាំតារាងឧបសមពន
័ ធព្ាង

ឧបសមព័នធសខា
ាំ ន់ៗសព្មាប់ោាំ

ក្មមរៅអគ្គនាយក្ោាន តនាោ ជាតិ ព្តូវបាន

បឋមសព្មាប់ ោាំព្ទ្កា ងា សវន

ព្ទ្កា ងា សវនក្មមរៅអគ្គ

រ ៀបចាំ

ក្មមរៅអគ្គនាយក្ោាន តនាោ

នាយក្ោានរនធោ អគ្គនាយក្
ោានគ្យនិង ោាក្ អគ្គនាយក្

១០០.០០%

ជាតិ
ចាំនន
ួ ៦ តារាង

ោាន តនាោ ជាតិ និងអគ្គ
នាយក្ោានេទ្ធក្មមសាធា ណៈ
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៣៥.២.៤ រ ៀបចាំតារាង

តារាងឧបសមពន
័ ធព្ាងសព្មាប់ោាំព្ទ្កា ងា សវន

បានរ ៀបចាំរសចក្តីព្ាងបឋម

ឧបសមព័នធ ខាន់ៗសព្មាប់ោាំព្ទ្

ក្មមរៅមនាី សហវ រា ធានី រខ្តត ព្តូវបានរ ៀបចាំ

តារាងឧបសមពន
័ ធសព្មាប់ោាំព្ទ្

កា ងា សវនក្មម រៅសាខារនធ

កា ងា សវនក្មមរៅមនាី សហវ

ោ សាខាគ្យនិង ោាក្ មនាី

រា ធានី រខ្តត

សហវ និង តនាោ

ចាំនន
ួ ១០ តារាង

៣៥.២.៥ រ ៀបចាំក្ព្មងសាំណួ

ក្ព្មងសាំណួ ព្តតតរិនត
ិ រននាក្ង
ែុ (ICQ)សព្មាប់

សាំណួ ព្តតតរិនត
ិ រននាក្ង
ែុ

ព្តតតរិនត
ិ រននាក្ង
ែុ (Internal

បនាុក្បុគ្េ
គ ិក្ព្តូវបានរ ៀបចាំ កក្សព្មតេ អនុមត
័

មសព្មាប់ចណា
ាំ
យបុគ្េ
គ ិក្(ព្ក្

Control Quetionnaire-ICQ)

និងចងព្ក្ងជាផ្ក្សា រោេសព្មាប់អនុវតត

ខ្ណឌបុគ្េ
គ ិក្ និងបុគ្េ
គ ិក្មិន

សព្មាប់ចណា
ាំ
យបនាុក្បុគ្េ
គ ិក្

100%

100%

កមនព្ក្ខ្ណឌ )ព្តូវបានរិនត
ិ រ កក្
សព្មតេនិងចងព្ក្ង

៣៥.២.៦ រ ៀបចាំក្ព្មងសាំណួ

សាំណួ ព្តតតរិនត
ិ រននាក្ង
ែុ (ICQ)សព្មាប់ដាំណាក្់

បានរ ៀបចាំនិងចងព្ក្ងសាំណួ

ព្តតតរិនត
ិ រននាក្ង
ែុ (Internal

កាេទ្ូទត់

ព្តតតរិនត
ិ រននាក្ង
ែុ (ICQ)សព្មាប់

ារទ្យរបុរ ព្បទន ព្តូវបានរ ៀបចាំ

Control Quetionnaire-ICQ)

ដាំណាក្់កាេទ្ូទត់

សព្មាប់ចណា
ាំ
យ

ព្បទន

ារទ្យរបុរ

100%

ារទ្យរបុរ

ព្បទនរៅថាែក្់ជាតិ
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៣៥.២.៨ រ ៀបចាំនិងកក្េមអ

េិខ្ត
ិ បទ្ោាន និងសថ ត
ិ ស
ិ ខា
ាំ ន់ៗោ៉ាងតិច ២០

បញ្ចូ េេិខ្ត
ិ បទ្ោានចាប់ក្ង
ែុ

រែើង វធញនន Database រដើមបី

ចាប់ព្តូវបានព្បមូេ និងបញ្ចូ េក្ែង
ុ Box cloud

Box cloud សព្មាប់បាំរ ឯដេ់

ព្គ្ប់ព្គ្ងផ្ក្សា េិខ្ត
ិ

នន Database

កា ងា សវនក្មម ចាំនន
ួ ២០ចាប់

បទ្ោានគ្តិយត
ុ តិ និងសថ ត
ិ នា
ិ នា

ក្ែង
ុ រនាះ៖

កដេបរព្មើដេ់មខ្
ុ ងា សវន

- បានបញ្ាូ េេិខ្ត
ិ បទ្ោានក្ែង
ុ

ក្មមននាក្ង
ែុ

កខ្ក្ក្កោ ឆ្ែាំ២០១៦ ចាំនន
ួ ៧

100%

ចាប់
- បានបញ្ាូ េេិខ្ត
ិ បទ្ោានក្ែង
ុ
កខ្សីហា ឆ្ែាំ ២០១៦ ចាំនន
ួ ៧
ចាប់
- បានបញ្ាូ េេិខ្ត
ិ បទ្ោានក្ែង
ុ
កខ្ក្ញ្ហញ ឆ្ែាំ ២០១៦ ចាំនន
ួ ៦
ចាប់

៣៥.២.២ បរងកត
ើ សត ង់ោ
អធិកា ក្ិចហ
ច ិ ញ្ញវតថុ

2017

2018

អោគធិ

១.រ ៀបចាំេក្េខ្ណឌរោង (TOR) រដើមបិរព្ ើស

កា ោាន

រ ឯសទ្ីព្បឹក្ាបរចចក្រទ្ស ជាតិ និងអនត ជាតិ
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៣៥.៣.កក្េមអយនតកា ព្តតត

២០១៦

២០២០

អគ្គ.សវន

១.យនតកា រឆ្្យ
ើ តបរោយ ព្បសិទ្ភា
ធ រព្តូវបាន

រិនត
ិ ររដើមបីធានាកា រឆ្្ើយតប

ក្មមននាក្ង
ែុ

អនុវតត

ក្ែង
ុ កា បាំររញមុខ្ងា វាង

អធិកា ក្ិចច

សវនក្មមននាក្ង
ែុ និងអធិកា ក្ិចច

និងព្ក្សួង

ព្បក្បរោយព្បសិទ្ភា
ធ រ រៅ

សាថប័ន

នឹងេទ្ធ នេកដេ ក្រ ញ
ើ
រោយសវនក្មមននាក្ង
ែុ និង
អធិកា ក្ិចច

៣៥.៣.១ នតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់
រេើកា កក្េមអយនតកា ព្តតតរិនិ
តររដើមបីធានាកា រឆ្្យ
ើ តបក្ែង
ុ

បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសត ីរកា
ី នតេ់មតិព្បឹក្ា
ចាប់ព្បចាាំព្តីមាសនិងឆ្ែាំ ព្តូវបានរ ៀបចាំនិងោក្់

រុាំបានរ ៀបចាំ

០.០០%

បាយកា ណ៍រនះ រុាំព្តូវបាន
រ ៀបចាំ

ន
ូ ថាែក្់ដឹក្នាាំ

កា បាំររញមុខ្ងា វាងសវន
ក្មមននាក្ង
ែុ និងអធិកា ក្ិចច
ព្បក្បរោយព្បសិទ្ភា
ធ រ រៅ
នឹងេទ្ធនេកដេ ក្រ ើញ
រោយសវនក្មមននាក្ង
ែុ និង
អធិកា ក្ិចចព្គ្ប់ព្គ្ងព្គ្ប់
ព្ក្សួងសាថប័ន
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៣៥.៣.១ តាមោនកា កក្

សវនោាន៦ រោេរៅ ព្តូវបាន ព្មុញនិងកក្

តាមោនកា អនុវតតអនុសាសន៍

េមអតាមអនុសាសន៍សវនក្មម

េមអតាមអនុសាសន៍សវនក្

សវនក្មមតាមយនតកា រនសងៗ

ននាក្ង
ែុ ននអងគភាររព្កាមឱ្វាទ្ក្

ចាំនន
ួ ១១ រោេរៅ ួមមាន៖ក្.

សហវ រោយរព្បើយនតកា មួយ

ចុះតាមោនកា អនុវតតអនុសាសន៍

ចាំនន
ួ ៖ចុះរិនត
ិ រតាមោន

(៥ រោេរៅ)សរព្មចបាន

រោយព្ក្ុមសវនក្ រចញ

៨០%១. រខ្តតព្រះសីហនុ (មនាី

េិខ្ត
ិ ព្មុញរោយ ក្សហវ ឬ

សហវ ៣ អនុសាសន៍ តនាោ

របើក្ក្ិចចព្ប ុាំជាមួយអងគភារ

៣ អនុសាសន៍ សាខារនធោ ៤

ាក្់រន
័ ធ

អនុសាសន៍ សាខាគ្យ និង ោា

140%

ក្ ក្ាំរង់កនព្រះសីហនុ ៣ អនុ
សាសន៍ និងសាខាគ្យ និង ោា
ក្ ព្ក្ុងកនព្រះសីហនុ ៥ អនុ
សាសន៍)២. រខ្តតសាវយរ ៀង
(មនាី សហវ ៥ អនុសាសន៍ ត
នាោ ៥អនុសាសន៍ សាខារនធ
ោ ១០អនុសាសន៍ និងសាខា
គ្យ និង ោាក្ ៤អនុសាសន៍)
៣. រខ្តតនព្រកវង (មនាី សហវ ៩
អនុសាសន៍ តនាោ ៨អនុ
សាសន៍ សាខារនធោ ៩អនុ
សាសន៍ និងសាខាគ្យ និង ោា
ក្ ៥អនុសាសន៍)៤. រខ្តតបនាាយ
មាន ័យ (មនាី សហវ ៦ អនុ
សាសន៍ តនាោ ៥អនុសាសន៍
សាខារនធោ ៥អនុសាសន៍ និង
សាខាគ្យ និង ោាក្ ៥អនុ
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

សាសន៍)៥. នាយក្ោានរ័តមា
៌ ន
វធទ្ា (កា ងា FMIS) កក្េមអ
ចាំនន
ួ ២៦ អនុសាសន៍ខ្. យនត
កា េិខ្ត
ិ ព្មុញ (៦ រោេរៅ)
សរព្មច ១០០%១. រចញេិខ្ត
ិ
ព្មុញរេខ្ ១៥៩៤ សហវ.
អសក្ ចុះនថាទ្១
ី ៨/០៨/២០១៦
សត ីរេ
ី ទ្ធនេព្តតតរិនត
ិ រវឌ្ឍន
ភារមុនអនុវតត FMIS ដាំណាក្់
កាេទ្ី ២ ២. រចញេិខ្ត
ិ ព្មុ
ញរេខ្ ៧០៦៦ សហវ.អសក្
ចុះនថាទ្២
ី ៣/០៨/២០១៦ ន
ូ ត
នាោ រខ្តតព្រះសីហនុ សាវយរ ៀង
នព្រកវង ក្ាំរត និងរខ្តត តនគ្ិ ឯ៣.
រចញេិខ្ត
ិ ព្មុញរេខ្ ៧០៦៧
សហវ.អសក្ ចុះនថាទ្២
ី ៣/០៨/
២០១៦ ន
ូ សាខារនធោ រខ្តត
ព្រះសីហនុ សាវយរ ៀង នព្រកវង
ក្ាំរត និងរខ្តត តនគ្ិ ឯ ៤. រចញ
េិខ្ត
ិ ព្មុញរេខ្ ៧០៦៨ សហ
វ.អសក្ ចុះនថាទ្២
ី ៣/០៨/
២០១៦ ន
ូ សាខាគ្យនិង ោាក្
រខ្តតព្រះសីហនុ សាវយរ ៀង នព្រ
កវង ក្ាំរត និងរខ្តត តនគ្ិ ឯ៥.
រចញេិខ្ត
ិ ព្មុញរេខ្ ៧០៦៩
សហវ.អសក្ ចុះនថាទ្២
ី ៣/០៨/
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

២០១៦ ន
ូ មនាី សហវ រខ្តតព្រះ
សីហនុ សាវយរ ៀង នព្រកវង ក្ាំរត
និងរខ្តត តនគ្ិ ឯ៦. រចញេិខ្ត
ិ
ព្មុញរេខ្ ២១១ សហវ.អសក្
ចុះនថាទ្០
ី ៩/០៨/២០១៦

ន
ូ

មនាី សហវ រខ្តតបនាាយមាន ័យ
។
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៣៥.៣.២ តាមោនកា កក្

អនុសាសន៍ បស់ NAAោ៉ាងតិច ២រោេរៅ ព្តូវ

ធ នកា កក្
បានរ ៀបចាំេិខ្ត
ិ សដ រ
ី ី វធា

េមអតាមអនុសាសន៍សវនក្មម

បានតាមោន

េមអតាមអនុសាសន៍ បស់អាជាា

កដេបានរេើក្រែើងរោយ

ធ សវនក្មមជាតិ រដើមបីោក្់ ន
ូ

អាជាាធ សវនក្មមជាតិ (NAA)

ផ្ក្ឧតដមរទ្ស ដាម្នតី ដាម្នតី ក្

តាម យៈកា បាំររញតារាងរឆ្្ើយ

សហវ រិនត
ិ រ និងសរព្មច រេើ ៤

តបរីអងគភារាក្់រន
័ ធ និងរចញ

ព្ក្សួង សាថប័ន ួមមាន៖១.

បាយកា ណ៍ ន
ូ ដាម្នតី ក្
សហវ

160%

បាយកា ណ៍សវនក្មមរៅរខ្តត
កក្ប (េិខ្ត
ិ រេខ្៧៦៨៦ សហវ.
អសក្ ចុះនថាទ្០
ី ៩កខ្ក្ញ្ហញ ឆ្ែាំ
២០១៦ សរព្មចបាន ១០០%)
២. បាយកា ណ៍សវនក្មមរៅ
រខ្តតសាឹងកព្តង (េិខ្ត
ិ រេខ្
៧៦៨៧ សហវ.អសក្ ចុះនថាទ្ី
០៩ កខ្ក្ញ្ហញ ឆ្ែាំ២០១៦ សរព្មច
បាន ១០០%)៣. បាយកា ណ៍
័
សវនក្មមរៅរខ្តតឧតត មាន យ
(េិខ្ត
ិ រេខ្៦៧៤៤ សហវ.
អសក្ ចុះនថាទ្១
ី ១កខ្សីហា ឆ្ែាំ
២០១៦ សរព្មចបាន ១០០%)៤.
បាយកា ណ៍សវនក្មមរៅ ោាក្
ទ្ឹក្សវ យ័តរសៀមរាបសព្មាប់
កា ធយប ធរចឆទ្២០១៥ (សរព្មច
បាន ១០០%)
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៣៥.៣.១ កក្េមអយនតកា រធវើ

២.រសចក្តីព្ាង យនតកា រធវើអធិកា ក្ិចចហិ ញ្ញវតថុ

បានបញ្ច ប់កា រិនត
ិ ររិភាក្ារេើ

សរព្មច

អធិកា ក្ិចរច េើកា ព្គ្ប់ព្គ្ង

រៅ ដាបាេថាែក្់ជាតិព្តូវបានោក្់ឆ្្ងរោបេ់រៅ

រសចក្តីព្ាងយនតកា រធវើអធិកា

បានតាមសូ

ហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈរៅ ដាបា

ក្ព្មិតអោគធិកា ោាន

ក្ិចច ហិ ញ្ញវតថុរៅ ដាបាេថាែក្់

ចនាក្ ព្តី

ជាតិ រៅ ថាែក្់នាយក្ោានចាប់រី

មាស៣បាន

ព្បធានកា ធ. អនុព្បធាននាយក្

ក្ាំណត់ ១

ោាន និងព្បធាននាយក្ោាន

00%

េថាែក្់ជាតិ

៣៥.៣.២ កក្េមអយនតកា រធវើ

អោគធិ

១.យនតកា រធវើអធិកា ក្ិចហ
ច ិ ញ្ញវតថរុ ៅ ព្គ្ឹះសាថន

យនតកា រនះបានបញ្ច ប់ និងបាន

សរព្មច

កា ោាន

សាធា ណៈ ព្ក្ុមហន
ុ ព្គ្ឹះសាថនផ្ក្ ន

ឆ្្ងរោបេ់ក្ព្មិតនាយក្ោាន

បានតាមសូ

ហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ រៅ

អធិកា ក្ិចហ
ច ិ ញ្ញវតថុ ដាបាេថាែក្់

ចនាក្ ព្តី

ព្គ្ឹះសាថនសាធា ណៈ ព្ក្ុម

ជាតិ

មាស៣បាន

អធិកា ក្ិចរច េើកា ព្គ្ប់ព្គ្ង

2016

2017

ហន
ុ និងព្គ្ឹៈសាថនមីព្ក្ូហិ ញ្ញ

ក្ាំណត់

វតថ

១០០%

៣៥.៣.៣ កក្េមអយនតកា រធវើ

២.រសចក្តីព្ាង យនតកា រធវើអធិកា ក្ិចចហិ ញ្ញវតថុ

អធិកា ក្ិចរច េើកា ព្គ្ប់ព្គ្ង

រៅ ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិព្តូវបានោក្់ឆ្្ង

ហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈរៅថាែក្់

រោបេ់រៅក្ព្មិតអោគធិកា ោាន

រព្កាមជាតិ
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៣៥.៤.រ ៀបចាំនិងកក្េមអ

អគ្គ.សវន

១.កននកា សវនក្មមម/អធិកា ក្ិចចព្បចាាំឆ្ែាំព្តូវបាន

កននកា សក្មមភារនិង ក្មម វធធី

ក្មមននាក្ង
ែុ

វាយតនម្ កក្េមអនិងោក្់ឱ្រអនុវតតររញរេញ

សវនក្មម/អធិកា ក្ិចចព្បចាាំឆ្ែាំ

អធិកា ក្ិចច

បស់ព្ក្សួងសាថប័នរោយកនអក្

២០១៦

២០២០

និង

ធ ច
រេើេក្េណៈវន
ិ ័យ
ឆ និងចាត់

ព្ក្សួង សាថ

វធធានកា វាយតនម្ហានិភយ
័

ប័ន

កដេនតេ់អនុសាសន៍រោយ
ព្ក្សួង រសដាក្ិចច និងហិ ញ្ញវតថុ
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៣៥.៤.១ រិនត
ិ រនិងនតេ់

កននកា និង បាយកា ណ៍សវនក្មម បស់ព្ក្សួង

បានរិនត
ិ រ និងនតេ់រោបេ់រេើ

រោបេ់រេើកននកា និង បាយ

សាថប័នចាំនន
ួ ៦ រោេរៅ ព្តូវបានរិនត
ិ រនិងនត

កននកា សវនក្មម ឬ បាយកា ណ៍

កា ណ៍សវនក្មម បស់ព្ក្សួង

េ់រោបេ់កក្េមអ

សវនក្មម បស់ព្ក្សួង សាថប័ន

សាថប័នកដេរនាើមក្ ក្សហវ

93%

កដេបានរនាើមក្ ក្សហវ ចាំនន
ួ
៧ អងគភារ៖១. បាយកា ណ៍
សវនក្មមននាក្ង
ែុ បស់ព្ក្សួងសុខា
ភិបាេ កា ធយប ធរចឆទ្២០១៤
និងបានបញ្ាូ នេិខ្ត
ិ រេខ្
៧០៦៥ សហវ.អសក្ ចុះនថាទ្ី
២៣ កខ្សីហា ឆ្ែាំ២០១៦សដ ីរកា
ី
ចុះហតថរេខារេើ បាយកា ណ៍
សវនក្មមននាក្ង
ែុ (សរព្មចបាន
100%)២. បាយកា ណ៍សវន
ក្មមរៅនាយក្ោាន ដាបាេនន
ទ្ូ គ្មនាគ្មន៍ក្មពុជា
កា ធយប ធរចឆទ្២០១៤ (សរព្មច
បាន ១០០%)៣. បាយកា ណ៍
សវនក្មមរៅមនាី ទ្ាំនាក្់ទ្ន
ាំ ងជា
មួយ ដាសភា ព្រឹទ្សា
ធ ភា និង
អធិកា ក្ិចរច ខ្តតក្ាំរង់សពស
ឺ ព្មាប់
កា ធយប ធរចឆទ្២០១៤ (សរព្មច
បាន ១០០%)៤. បាយកា ណ៍
សវនក្មមននាក្ង
ែុ រៅវធទ្ាេ័យហន
ុ
កសន - បន
ុ រានីនា រដើមថកូវ
កា ធយប ធរចឆទ្ ២០១៥ (សរព្មច
បាន ១០០%)៥. បាយកា ណ៍
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

សវនក្មមននាក្ង
ែុ រៅសាខា
នព្បសណីយ៍ក្មពុជារខ្តតព្រះសីហ
នុ ក្ែង
ុ កា ធយប ធរចឆទ្២០១៥
(សរព្មចបាន ១០០%)៦.
កននកា សវនក្មមព្បចាាំឆ្ែាំ២០១៦,
កននកា យុទ្សា
ធ ្សត សវនក្មម
(២០១៤-២០១៦) បស់ព្ក្សួង
ទ្ាំនាក្់ទ្ន
ាំ ងជាមួយ ដាសភាព្រឹទ្ ធ
សាភា និង អធិកា ក្ិចច (សរព្មច
បាន ១០០%)៧.កននកា សវន
ក្មមឆ្ែាំ២០១៦ បស់កាាំសាប
(សរព្មចបាន ១០០%)
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៣៥.៤.២ រិនត
ិ រព្បសិទ្ភា
ធ រ

ព្ក្ុមកា ងា

ព្ក្សួង សាថប័ន ោ៉ាងតិច ៤ រោេរៅព្តូវបាន

- បានរ ៀបចាំេិខ្ិតរសែ ើសុាំ

រេើកា អនុវតតកននកា និង បា

ទ្ទ្ួេបនាុក្

ចុះរិនត
ិ រព្បសិទ្ភា
ធ ររេើកា អនុវតតកននកា និង

អនុញ្ហញតឱ្រព្ក្ុមសវនក្ ននក្

យកា ណ៍សវនក្មម បស់ព្ក្សួង

នន GDIA

សាថប័ន

2016

2017

បាយកា ណ៍សវនក្មម

៥០.០០%

អនុវតតយត
ឺ និងបនតរៅព្តី
មាសទ្ី៤

សហវ ចុះរិនត
ិ រព្បសិទ្ភា
ធ ររេើ
កា អនុវតតមុខ្ងា សវនក្មមននាក្ង
ែុ
រៅតាមព្ក្សួងសាថប័ន- បាន
បញ្ច ប់កា រ ៀបចាំក្ព្មងសាំណួ
ព្តតតរិនត
ិ រ សាថនភារមុខ្ងា
សវនក្មមននាក្ង
ែុ រៅព្ក្សួង សាថប័
ន
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៣៥.៤.៣ រ ៀបចាំរសៀវរៅ

គ្ាំ ូឧបក្ ណ៍ ាំនួយសវនក្មម(Audit aid tool

គ្ាំ ូឧបក្ ណ៍ ាំនួយសវនក្មម

កណនាាំសតីរន
ី ត
ី ិ វធធស
ី វនក្មមននា

template)ចាំនន
ួ ១៥ព្តូវបានរ ៀបចាំ រិនត
ិ រ និង

ចាំនន
ួ ៥ ព្តូវបានរិនត
ិ រ និងកក្

ក្ែង
ុ

កក្េមអ

សព្មតេ ួមមានៈ

100%

១.វាយតនម្ប ធសាថនននកា ព្តតត
រិនត
ិ រ (ACE)

២. ន
ាំ ួយអនុ

វតតអាំរីគ្ាំ ហា
ូ និភយ
័ បស់សវន
ោាន (ARM)
៣. តារាងសរងេបហានិភយ
័
ដាំរណើ កា (គ្ាំ )ូ -(Process
risks profile summary)
៤. កននទ្ីហានិភ័យ (Risk map)
៥.មា៉ា ព្ទ្ីសទ្ីតាាំងដាំរណើ កា
(Process location matrix)

៣៥.៥. រព្ងីក្និងរព្ងឹងកា រធវើ
សវនក្មមននារព្ៅ

២០១៦

២០២០

អាជាាធ

១.កា ក្ត់ព្តានិង បាយកា ណ៍ចណា
ាំ
យមានភារ

សវនក្មម

ព្បរសើ ជាងមុន២. បាយកា ណ៍សវនក្មមននារព្ៅ

ជាតិ

ព្តូវបាននសរវនាយក្ែង
ុ យៈររេោ៉ាងយូ ៣កខ្
រព្កាយររេកដេ បាយកា ណ៏រនះព្តូវបានអនុម័
តរោយរា

ោាភិបាេ
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

ឹ កា អនុវតតរោេ
៣៦. រព្ងង

២០១៦

ធ ឈកា ហិ ញ្ញវតថព្ុ តូវបានអនុ
រោេនរោបាយ វម

២០២០

ធ ឈកា ហិ ញ្ញវតថុ
នរោបាយវម

ធ
៣៦.១. រិនត
ិ ររមើេរែើង វញ

វតតព្បក្បរោយព្បសិទ្ភា
ធ រនិងស័ក្ស
តិ ទ្
ិ ភា
ធ រ

២០១៦

២០២០

អគ្គ.ហិ ញ្ញ

១.មាន បាយកា ណ៍សតីរកា
ី ព្តតតរិនត
ិ ររមើេ

និងអនុវតតរោេនរោបាយសត ី

វតថុ ថាែក្់

រែើង វធញរេើរោេនរោបាយសត រ
ី ី វធម ឈកា

រី វធម ឈកា ហិ ញ្ញវតថុ យៈររេ

រព្កាមជាតិ

ហិ ញ្ញវតថុ យៈររេមធរម និង កវង

នាយក្ោាន

ផ្ក្សា រោេ នរោបាយសត ីរី វធម ឈកា ហិ ញ្ញ

រសចក្តីព្ាងផ្ក្សា រោេ

សរព្មច

រោេនរោបាយ សត ីរី វធម ឈ

ព្គ្ប់ព្គ្ង ដា

វតថុ យៈររេមធរម និង កវងព្តូវបានបក្កព្ប និង

នរោបាយព្តូវបានបនតកក្េមអ

បានតាម

កា ហិ ញ្ញវតថុ យៈររេមធរម

បាេនិង

របាះរុមពនាយ ជាន្ូវកា

និងកវង

បរចចក្រទ្ស

មធរម និង កវង

៣៦.១.២.នសរវនាយផ្ក្សា

ក្ក្កោ

ធែូ

រោេរៅ
សូចនាក្
៥០%

៣៦.១.៣.បនតរ ៀបចាំនិង
នសរវនាយរសៀវរៅកណនាាំសតីរី
ធ បស់
កា រ ៀបចាំនិងអនុវតតថ វកា
ដាបាេថាែក្់ រព្កាមជាតិ

រសៀវរៅកណនាាំសតរ
ី ីកា រ ៀបចាំនិងអនុវតត ថវធកា
បស់ ដាបាេ ថាែក្់រព្កាមជាតិព្តូវ បាននសរវនាយ
ព្បក្បរោយព្បសិទ្ភា
ធ រ

មានរសចក្តីព្ាងរសៀវរៅកណនាាំ

សរព្មច

សត ីរកា
ី រ ៀបចាំ ថវធកា ដាបាេព្ក្ុង

បានតាម

ព្សុក្

រោេរៅ
សូចនាក្
៥០%
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៣៦.១.៥.រិនត
ិ រ និងកក្

រសចក្តីព្ាងេិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយត
ុ ស
តិ ត ីរីព្បរ័នធ

រសចក្តីព្ាងអនុព្ក្ឹតរ ព្តូវបាន

សរព្មច

សព្មតេរែើង វធញនូវព្បរ័នធ

ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថុ ុាំ សងាកត់ព្តូវបាន ោក្់ព្ប ុាំ

រ ៀបចាំ ួច និងោក្់ព្ប ុាំរភា
ិ ក្ាក្ាំ

បានតាម

ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថុ ដាបាេ ុាំ

រិភាក្ា វាងក្សហវ គ្. .អ.ប និងព្ក្សួង

សងាកត់

មហាននា

ធតននាក្ង
ែុ ក្សហវ

រោេរៅ
សូចនាក្
៥០%

៣៦.២.អនុវតតកា ព្បមូេ

២០១៦

២០២០

អគ្គ.ហិ ញ្ញ

១. ដាបាេថាែក្់រព្កាម ជាតិមានព្បភរចាំណូេ

ចាំណូេដាេ់ បស់ ដាបាេ

វតថុ ថាែក្់

ដាេ់ បស់ខ្តន
្

ថាែក្់រព្កាមជាតិ

រព្កាមជាតិ

៣៦.២.១.បនតរ ៀបចាំេិខ្ត
ិ

អនុព្ក្ឹតរព្តូវបានរ ៀបចាំ ួច និងោក្់ឲ្ររព្បើ ព្បាស់

បទ្ោានគ្តិយត
ុ ា
តិ ក្់រន
័ ធ នានា

រសចក្តីព្ាងអនុព្ក្ឹតរព្តូវបាន

សរព្មច

រ ៀបចាំ ួច និងោក្់ ព្ប ុាំរភា
ិ ក្ា

បានតាម

(អនុព្ក្ឹតរ/ព្បកាស) រដើមបីអនុ

រោេរៅ

វតតកា ព្បមូេ ចាំណូេដាេ់

សូចនាក្

(កចក្ ំកេក្) បស់ ដាបាេ

៦០%

ថាែក្់រព្កាម ជាតិ

អគ្គ.ហិ ញ្ញ

១.ឧបក្ ណ៍ វធនរិ ោគ្សព្មាប់ ដាបាេថាែក្់រព្កាម

ធ រិ ោគ្
រព្ងីក្មូេនិធិ វន

វតថុ ថាែក្់

ជាតិ (SNIF)ព្តូវបានអនុវតតសាក្េបង ព្បក្ប

សព្មាប់ ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ

រព្កាមជាតិ

ធ េភារ
រោយរជាគ្ ័យនិងរព្ងីក្ វសា

៣៦.៣. អនុវតតសាក្េបង និង

២០១៦

២០២០

(SNIF)

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៣៦.៣.១. រ ៀបចាំ ចនាសមពន
័ ធ

ចនាសមពន
័ ធរេខាធិកា ោានព្តូបានរ ៀបចាំ ួច

រសចក្តីព្ាងរសចក្តី សរព្មចសត រ
ី ី

សរព្មច

ព្គ្ប់ព្គ្ងមូេនិធិ វធនរិ ោគ្

កា បរងកត
ើ រេខាធិកា ោាន និង

បានតាម

សព្មាប់ ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ

កតងតាាំង ចនាសមពន
័ ធ រេខាធិកា

រោេរៅ

ោានព្តូវបានរ ៀបចាំ ច
ួ ួចរាេ់

សូចនាក្
៩០%

៣៦.៣.២. សិក្ា និងក្ាំណត់

2016

2016

ធ ិច័ ឆ
បាយកា ណ៍សិក្ា និងកា ក្ាំណត់ េក្េណ:វន

ធ ិចយ
េក្េណ:វន
័ ឆ សព្មាប់វាយ

យ ព្តូវបានោក្់ព្ប ុាំ រិភាក្ាអែក្ាក្់រន
័ ធ និង

ធ ិ
តនម្រេើគ្រព្មាងមូេនិធិ វន

ព្តូវបានោក្់ឲ្ររព្បើព្បាស់

មាន បាយកា ណ៍សតីរកា
ី ក្ាំណត់

សរព្មច

ធ ិចយ
េក្េណ:វន
័ឆ

បានតាម
រោេរៅ

រោគ្ សព្មាប់ ដាបាេថាែក្់

សូចនាក្

រព្កាមជាតិ

៧៥%

រសចក្តីព្ាងកបបបទ្ និងនីតិ វធធនា
ី នា សព្មាប់ ដា

រសចក្តីព្ាងព្តូវបានរ ៀប ចាំ ច
ួ

សរព្មច

និងនីតិ វធធនា
ី នាសព្មាប់ ដាបា

បាេថាែក្់ រព្កាមជាតិរ ៀបចាំនិងោក្់សរាំ ណើ

និងោក្់ព្ប ុាំរភា
ិ ក្ា អែក្ាក្់រន
័ ធ

បានតាម

េថាែក្់រព្កាមជាតិរ ៀបចាំនង
ិ

គ្រព្មាង រដើមបីរសែ ស
ើ ុាំមេ
ូ និធិ SNIF ព្តូវបានព្ប ុាំ

រោេរៅ

ោក្់សរាំ ណើ គ្រព្មាងរដើមបីរសែ ើ

រិភាក្ាអែក្ាក្់រន
័ ធ

សូចនាក្

៣៦.៣.៣. រ ៀបចាំកបបបទ្

2016

2016

សុាំមូេនិធិ

៧៥%

៣៦.៣.៤.រ ៀបចាំរសៀវ រៅ

រសចក្តីព្ាងរសៀវរៅកណនាាំសតីរីព្បតិបតតកា
ិ

មានរសចក្តីព្ាងរសៀវរៅកណនាាំ

សរព្មច

កណនាាំសតីរីព្បតិបតតិកា

គ្រព្មាងមូេនិធិ SNIF ព្តូវបានោក្់ ឲ្ររព្បើ

ព្បតិបតតិ ព្តូវបាន រ ៀបចាំ ួចនិង

បានតាម

គ្រព្មាងមូេនិធិ SNIF

ព្បាស់

ោក្់ព្ប ុាំ រិភាក្ា

រោេរៅ
សូចនាក្
៥០ %

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៣៦.៤.រិនត
ិ ររមើេរែើង វធញ

២០១៦

២០២០

យុទ្សា
ធ ្សត ថវធកា ព្តូវបានអនុ

អគ្គ.ហិ ញ្ញ

១.កននកា

និងោក្់ឲ្រអនុវតតរោេកា ណ៍

វតថុ ថាែក្់

វតតព្បក្បរោយស័ក្ស
ិត ិទ្ភា
ធ រ និងព្បសិទ្ភា
ធ រ

កណនាាំសតីរកី ននកា យុទ្សា
ធ ្សត

រព្កាមជាតិ

ថវធកាសព្មាប់ ដាបាេថាែក្់
រព្កាមជាតិ

៣៦.៥. រ ៀបចាំ និងអនុវតតកា

២០១៦

២០២០

រនា ធនធានមានភាាប់េក្េខ្ណឌ

អគ្គ.ហិ ញ្ញ

១.កា រនា ធនធានមានភាាប់េក្េខ្ណឌ ព្តូវបានអនុ

វតថុ ថាែក្់

វតត

រព្កាមជាតិ

២.ធនធានមានភាាប់េក្េខ្ណឌព្តូវបានរនា រៅ
ព្ក្ុង/ព្សុក្រដើមបីអនុវតតកា រនា មុខ្ងា រៅក្ែង
ុ
ព្ក្សួងប ធសាថន ព្ក្សួងអប់ ំ, ព្ក្សួងសុខាភិបាេ
និងព្ក្សួងអភិវឌ្ឍ នបទ្

៣៦.៥.២. រ ៀបចាំេិខ្ត
ិ

េិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិ យុតស
តិ ត ីរីកា រនា ធនធានមាន

រសចក្តីព្ាងេិខ្ត
ិ បទ្ ោានគ្តិ

សរព្មច

បទ្ោានគ្តិយត
ុ តិសតរ
ី ីកា រនា

ភាាប់ េក្េខ្ណឌព្តូវបាន ោក្់ព្ប ស
ុាំ រព្មចរី ថាែក្់

យុតតិ ព្តូវបានោក្់ ព្ប ុាំរភា
ិ ក្ា

បានតាម

ធនធានមានភាាប់េក្េខ្ណឌ

ដឹក្នាាំក្សហវ និងកា សរព្មចរី

អែក្ាក្់រន
័ ធ

រោេរៅ

គ្. .អ.ប

សូចនាក្
៨០%

នាយក្ោាន

ធ ិចយ
រោេកា ណ៍ និង េក្េណ:វន
័ ឆ សព្មាប់

ក្ាំរុងបនតរ ៀបចាំរោេ កា ណ៍

សរព្មច

ជាតិអនុវតតសាក្េបង កា រនា

ព្គ្ប់ព្គ្ង

រព្ ស
ើ រ ឯស ដាបាេថាែក្់រព្កាម ជាតិមយ
ួ ចាំនន
ួ

ធ ច
និងេក្េណៈ វន
ិ ័យ
ឆ

បានតាម

ធនធានមានភាាប់េក្េខ្ណឌ

ហិ ញ្ញវតថុ ដា

អនុវតត សាក្េបងកា រនា ធនធានមានភាាប់ េក្េ

រោេរៅ

បាេព្ក្ុង

ខ្័ណឌព្តូវបាន រ ៀបចាំ ួច

សូចនាក្

៣៦.៥.៣. ដាបាេថាែក្់រព្កាម

2016

2016

ព្សុក្

៥០%

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៣៦.៦. រ ៀបចាំរោេកា ណ៍

២០១៦

២០២០

អគ្គ.ហិ ញ្ញ

១.មានរោេកា ណ៍កណនាាំសព្មាប់ ដាបាេថាែក្់

កណនាាំសតីរកា
ី រ ៀបចាំនិងកា

វតថុ ថាែក្់

ធ ក្មម វធធី និងអងគភារ
រព្កាម ជាតិអនុវតតថ វកា

ធ ក្មម វធធីររញរេញ
អនុវតតថ វកា

រព្កាមជាតិ

ថវធកាសព្មាប់ ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ២. រា ធានី

ធ សព្មាប់
និងអងគភារថវកា

រខ្តតចន
ាំ ន
ួ ៥ព្តូវបានរព្ ើសរ ឯសសព្មាប់រ ៀបចាំ

ថវធកា ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ

ធ សព្មាប់ឆ្ែាំថ វធកា
ថវធកាក្មម វធធន
ី ិងអងគភារថវកា
២០១៧

៣៦.៦.២.រ ៀបចាំបណតុះបណា
ត

កា នសរវនាយ នីតិ វធធី និងរោេកា ណ៍ សព្មាប់

េនីតិ វធធី និងរោេកា ណ៍

ធ ក្មម វធធី និងអងគភារថវកា
ធ
រ ៀបចាំ និង អនុវតតថ វកា

បានតាម

សព្មាប់កា រ ៀបចាំ និងអនុវតត

ធ ដាបាេ ថាែក្់រព្កាមជាតិ ព្តូវ បាន
សព្មាប់ថ វកា

រោេរៅ

ថវធកា ក្មម វធធី និងអងគភារថវធកា

រ ៀបចាំ ួច

សូចនាក្

កា នសរវនាយព្តូវបាន រ ៀបចាំ ួច

ធ ដាបាេថាែក្់
សព្មាប់ថ វកា

សរព្មច

១០០%

រព្កាមជាតិ

៣៦.៦.៣.ក្ាំណត់េក្េណ:

2016

2016

វគ្គបណតុះបណា
ត េ នីតិ វធធី និង រោេកា ណ៍

មិនទន់បានរ ៀបចាំ

មិនសរព្មច

វធនិចយ
័ ឆ រព្ ស
ើ រ ឯស ដាបាេ

ធ ក្មម វធធី និងអងគភារថវធកា
សព្មាប់ អនុវតតថ វកា

បានតាម

ថាែក្់រព្កាមជាតិមួយចាំនន
ួ អនុ

ធ ដាបាេ រខ្តតរោេរៅ ព្តូវ បាន
សព្មាប់ថ វកា

រោេរៅ

ធ ក្មម វធធី និងអងគភារ
វតតថ វកា

រ ៀបចាំ ួច

ថវធកា
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៣៦.៦.១ នតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់

កា ក្ាំណត់សូចនាក្ ដូរចែះ

រសែ ើបតូ សូចនាក្ រៅជា

រុាំអាចអនុវតតបាន រោយ

“នតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់

សព្មាប់រ ៀបចាំនត
ី ិ វធធី និង

រហតុរន
ុាំ េ
ត ន
់ ូវភារជាមាចស់

តាម យៈររេ ដូចខាង

រោេកា ណ៍សព្មាប់អនុវតត

ដេ់នាយក្ោាននីតក្
ិ មម/

រព្កាម៖១. រព្កាម ១០

ថវធកា ក្មម វធធីររញរេញ និង

រេខាធិកា ោានព្ក្ុមព្បឹក្ា

ព្បកា /មាព្តា៖ ២ សបាត

ធ សព្មាប់ថ វកា
ធ ដា
អងគភារថវកា

នីតិក្មម ក្ែង
ុ កា សរព្មចនូវ

ហ៍២. រី ១០ រៅ ៣០

បាេថាែក្់រព្កាមជាតិ

សូចនាក្ កដេបានោក្់

ព្បកា /មាព្តា៖ ៤ សបាត

រចញ រោយកា សរព្មចសូច

ហ៍៣. ៣០ ព្បកា /

នាក្ រនះ អាព្ស័យ

មាព្តា ដេ់ ៦០ ព្បកា /

ទាំងព្សុងរេើវឌ្ឍនភារនិង

មាព្តា៖ ៦ សបាតហ៍

កា ក្ាំណត់អាទ្ិភារ បស់អគ្គ

៤.៦០ ព្បកា /មាព្តា

នាយក្ោានបរចចក្រទ្សាក្់

១០០ ព្បកា /មាព្តា៖ ៨

រ័នធ

សបាតហ៍៥.១០០ ព្បកា /

រេើេិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយត
ុ ត

2016

2018

មតិព្បឹក្ាចាប់រេើេិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយត
ុ ព្ត តូវ
បាននតេ់ ន
ូ តាមកា

រុាំមានសាំរណើសុាំមតិព្បឹក្ា

០.០០%

មាព្តារែើងរៅ៖ ១០ ស
បាតហ៍”
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៣៦.៦.១ នតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់

បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសត ីរកា
ី នតេ់មតិព្បឹក្ា

រេើេិខ្ត
ិ បទ្ោាន

ចាប់ព្បចាាំព្តីមាសនិងឆ្ែាំ ព្តូវបានរ ៀបចាំនិងោក្់

គ្តិយត
ុ ស
ត ព្មាប់រ ៀបចាំនត
ី ិ វធធី

ន
ូ ថាែក្់ដឹក្នាាំ

និងរោេកា ណ៍សព្មាប់អនុវតត

រុាំបានរ ៀបចាំ

០.០០%

បាយកា ណ៍រនះ រុាំព្តូវបាន
រ ៀបចាំរោយក្ងវះខាតក្ិចច
សហកា រីអគ្គនាយក្ោាន
ាក្់រន
័ ធ

ថវធកា ក្មម វធធីររញរេញ និង
ធ សព្មាប់ថ វកា
ធ ដា
អងគភារថវកា
បាេថាែក្់រព្កាមជាតិ

ធ
៤១. បរងកត
ើ ព្ក្បខ្័ណឌថវកា

២០១៦

ធ រោយកនអក្រេើសមិទ្ក្
ព្ក្បខ្័ណឌថវកា
ធ មមព្តូវបាន

២០២០

រោយកនអក្រេើសមិទ្ក្
ធ មម

៤១.១. សិក្ានិងរ ៀបចាំ

បរងកត
ើ

២០១៦

២០២០

ធ
អគ្គ. ថវកា

១. បាយកា ណ៍សិក្ាសត រ
ី ីព្ក្បខ្័ណឌរោេនន

ព្ក្បខ្័ណឌរោេនន រោេ

រោេកា ណ៍ថ វធកាកនអក្រេើសមិទ្ក្
ធ មមព្តូវបាន

កា ណ៍ថ វធកាកនអក្រេើសមិទ្ក្
ធ មម

រ ៀបចាំ២.រ ៀបចាំនិងោក្់ឱ្រអនុវតតយនតកា ព្តតត

(Performance Based

រិនត
ិ រសមិទ្ក្
ធ មមសាក្េបងសព្មាប់ថ វធកាក្មម វធធី

Budgeting- PBB)

រោយរដតតរេើេទ្ធនេ
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

អគ្គ.ថវធកា

សូ១៖ព្ក្បខ្័ណឌគ្តិយត
ុ ា
ត ក្់រន
័ ធ សព្មាប់ជាមូេ

ធ នី
ព្ក្ុមកា ងា នាយក្ោានថវកា

សរព្មច

ព្ក្បខ្័ណឌគ្តិយត
ុ ស
ត ព្មាប់ជា

ធ នី
(ន.ថវកា

ធ កនអក្
ោាននន កា អនុមត
័ ថវធកាក្មម វធធី និងថវកា

យក្មម និង ទ្ីព្បឺក្ាបរចចក្រទ្ស

បានតាម

ធ
មូេោេនននកា អនុមត
័ ថ វកា

យក្មម, ន

រេើសមិទ្ក្
ធ មម ព្តូវបានសិក្ា និងចងព្ក្ង

ក្ាំរុងសិក្ារេើ ផ្ក្សា គ្តិយត
ុ ត

កា រព្ោង

តាម ក្មម វធធី និងថវធកាកនអក្រេើ

.សហ

សមិទ្ក្
ធ មម

ព្បតិបតតិកា

៤១.១.១. សិក្ា និងចងព្ក្ង

2016

2018

ទ្ុក្

និងបាំណេ
ុ ,
ធ ិរោគ្,
ន.វន
ន.ហិ ញ្ញ
ក្ិចច)

៤១.២.រិរព្ោះរោបេ់រេើ

២០១៦

២០២០

អគ្គ.ថវធកា

ធ កនអក្រេើសមិទ្ក្
១.រោេកា ណ៍ថ វកា
ធ មមព្តូវបាន

រោេកា ណ៍ថ វធកាកនអក្រេើ

រិរព្ោះរោបេ់ជាមួយព្ក្សួងសាថប័ន និងអងគ

សមិទ្ក្
ធ មម

ភារាក្់រន
័ ធ

៤២. បរងកត
ើ ព្ក្បខ្ណឌ

២០១៦

២០២០

ព្ក្បខ្័ណឌ គ្ណរនយរភារននសមិទ្ក្
ធ មមព្តូវបាន

គ្ណរនយរភារននសមិទ្ក្
ិ ធ មម
៤២.១.សិក្ានិងរ ៀបចាំព្ក្ប

រ ៀបចាំនង
ិ នសរវនាយបណតុះបណា
ត េ
២០១៦

២០២០

អគ្គ

១. បាយកា ណ៍សិក្ាសត រ
ី ីព្ក្បខ្ណឌរោេននកា

ខ្ណឌរោេ ននកា ព្គ្ប់ព្គ្ង

រេខាធិកា

ព្គ្ប់ព្គ្ងកនអក្រេើសមិទ្ក្
ធ មមព្តូវបានរ ៀបចាំ

កនអក្រេើសមិទ្ក្
ធ មម

ោាន

(Performance Based
Management- PBM)
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៤២.២.រិរព្ោះរោបេ់រេើ

អគ្គ

១.រោេកា ណ៍ព្គ្ប់ព្គ្ងកនអក្រេើសមិទ្ក្
ធ មមព្តូវ

រោេកា ណ៍ព្គ្ប់ព្គ្ងកនអក្រេើ

រេខាធិកា

បានរិរព្ោះរោបេ់ជាមួយព្ក្សួង សាថប័ន និង

សមិទ្ក្
ធ មម

ោាន

អងគភារាក្់រន
័ ធ

៤៣. បរងកត
ើ ព្ក្បខ្ណឌសវនក្មម

២០១៦

២០១៦

២០២០

២០២០

ព្ក្បខ្ណឌសវនក្មមរេើសមិទ្ក្
ធ មមព្តូវបានរ ៀបចាំ

រេើសមិទ្ក្
ិ ធ មម

និងនសរវនាយបណតុះបណា
ត េដេ់ព្ក្សួងសាថប័ន
និងអងគភារាក្់រន
័ ធ

៤៣.១.សិក្ានិងរ ៀបចាំព្ក្ប

២០១៦

២០២០

អគ្គ

១. បាយកា ណ៍សិក្ាសត រ
ី ីព្ក្បខ្ណឌរោេនន

ខ្ណឌរោេនន សវនក្មមកនអក្

រេខាធិកា

សវនក្មមកនអក្រេើសមិទ្ក្
ធ មមព្តូវបានរ ៀបចាំ

រេើសមិទ្ក្
ធ មម (Performance

ោាន និង

Based Auditing- PBA)

អគ្គ សវន
ក្មមននាក្ង
ែុ

៤៣.២.រិរព្ោះរោបេ់រេើ

២០១៦

២០២០

អគ្គ

១.រោេកា ណ៍សវនក្មមកនអក្រេើសមិទ្ក្
ធ មមព្តត

រោេកា ណ៍សវនក្មម កនអក្រេើ

រេខាធិកា

វបានរិរព្ោះរោបេ់ជាមួយព្ក្សួងសាថប័ន និង

សមិទ្ក្
ធ មម

ោាន និង

អងគភារាក្់រន
័ ធ

អគ្គ សវន
ក្មមននាក្ង
ែុ
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៤៤. រ ៀបចាំកននកា ក្សាង

២០១៦

២០២០

អគ្គ

កននកា ក្សាងសមតថភារព្តូវបានរ ៀបចាំ អនុមត
័

សមតថភារ(រោយ ម
ួ ទាំងសាថប័

រេខាធិកា

និងអនុវតត

ននីតប
ិ បញ្ញតត និង អាជាាធ សវន

ោាន ក្សហ

ក្មមជាតិ

វនិងអគ្គ
រេខាធិកា
ោាន ដាសភា
ព្រឹទ្ស
ធ ភា
និងអាជាាធ
សវនក្មម
ជាតិ

៤៤.១.រ ៀបចាំកននកា ក្សាង

២០១៦

២០២០

អគ្គ

សមតថភារ (Capacity

រេខាធិកា

Development Plan-CDP)

ោាន

៤៤.២. រិរព្ោះរោបេ់ និង

២០១៦

២០២០

១.កននកា ក្សាងសមតថភារព្តូវបានរ ៀបចាំ

អគ្គ

១.កននកា ក្សាងសមតថភារព្តតវបានរិរព្ោះ

អនុមត
័ កននកា ក្សាងសមតថ

រេខាធិកា

រោបេ់ជាមួយព្ក្សួងសាថប័ននិងអងគភារាក្់

ភារ

ោាន

រ័នធ និងអនុមត
័
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៤៤.២.១ រ ៀបចាំកននកា ប

នាយក្ោាន

រសចក្តីព្ាងកននកា បណតុះបណា
ត េព្តូវបានអនុ

រសចក្តីព្ាងកននកា បណតុះបណា
ត

ណុត ះបណា
ត េសព្មាប់ ឆ្ែាំ

បុគ្េ
គ ិក្

ម័ត រោយថាែក្់ដឹក្នាាំ និងនតេ់ ន
ូ វធទ្ាសាថនរសដា

េព្តូវបានរ ៀបចាំ

២០១៧-២០១៩

២០.០០%

មិនទន់មានរ័តមា
៌ នព្គ្ប់
ព្ោន់

រសែ ស
ើ កា
ុាំ ព្ប ុាំរីអគ្គ
នាយក្ោានក្ាំកណទ្ព្មង់
និង វធទ្ាសាថនរសដាក្ច
ិ ច

ក្ិចន
ច ិងហិ ញ្ញវតថុ

និងហិ ញ្ញវតថុ

៤៤.២.១.រ ៀបចាំរធវើបចចុបបនែក្មម

២០១៦

២០១៨

វសហ

-ព្ក្ុមកា ងា រិរព្ោះរោបេ់ព្តូវបានបរងកើត និង

ព្ក្ុមកា ងា រិរព្ោះរោបេ់រេើ

សរព្មច

សាំរណើសោ
ុាំ ាំព្ទ្

កននកា យុទ្សា
ធ ្សត អភិវឌ្ឍន៍

កននកា យុទ្សា
ធ ្សត អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសសព្តូវ

កា រ ៀបចាំបចចុបបនែក្មមកននកា

បាន ៩៥

សក្មមភារបនត

ធនធានមនុសស បស់ ព្ក្សួង

បានោក្់ឱ្ររិរព្ោះរោបេ់

យុទ្សា
ធ ្សត អភិវឌ្ឍន៍ធនធាន

%

សាថប័នរេើ នា
ាំ ញ ព្គ្ប់ព្គ្ង

មនុសស បស់ព្ក្សួង សាថប័ន ព្តូវ

ងចាាំររេ

រសដាក្ិចន
ច ង
ិ ហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា

បានបរងកត
ើ និង កននកា យុទ្សា
ធ

រវលាព្ប ុាំ

ណៈ សព្មាប់ យៈររេ ៣ ឆ្ែាំ

្សដ អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសសព្តូវ

រិរព្ោះ

(២០១៦ -២០១៨)

បានរិរព្ោះរោបេ់

រោបេ់

ព្ក្ុមកា ងា រិរព្ោះរោបេ់ព្តូវបានបរងកត
ើ ផ្ក្

ព្ក្ុមកា ងា រិរព្ោះរោបេ់ បាន

សរព្មច

សាំរណើសុាំក្ច
ិ ចសហកា

រិរព្ោះរោបេ់រដើមបីរ ៀបចាំ

សា រព្ងឹងសមតថភារព្គ្ូបរងាគេព្តូវ បានព្ប ុាំរិ

បរងកើត និង ផ្ក្សា រព្ងឹងសមតថ

បាន ៩០ %

បនតរីអគ្គនាយក្ោាន

កននកា សក្មមភារ រព្ងឹង

ភានិងអនុមត
័

ភារ បានព្ប ុាំរិភាក្ា

៤៤.២.២.រ ៀបចាំក្ិចចព្ប ុាំ

២០១៦

២០១៨

វសហ

ាក្់រន
័ ធ

សមតថភារព្គ្ូបរងាគេសត ីរីកា
ធ ក្មម វធធី បស់ព្ក្សួង
អនវុតតថ វកា
សាថប័នក្ែង
ុ កា ព្គ្ប់ព្គ្ង រសដា
ក្ិចន
ច ិងហិ ញ្ញវតថុ
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៤៤.២.៣.រ ៀបចាំក្ច
ិ ចព្ប ុាំ

២០១៦

២០១៨

វសហ

ព្ក្ុមកា ងា រិរព្ោះរោបេ់ព្តូវបានបរងកត
ើ និង

ព្ក្ុមកា ងា រិរព្ោះរោបេ់បាន

សរព្មច

សាំរណើសោ
ុាំ ាំព្ទ្

រិរព្ោះរោបេ់រដើមបី សិក្ា

ឧបក្ ណ៍វាយតនម្រត
ី ព្មូវកា បណុត ះ បណា
ត េ

បរងកើត និង ឧបក្ ណ៍វាយតនម្រី

បាន ១០០

សក្មមភារបនត-សាំរណើសុាំ

ព្សាវព្ជាវវាយតនម្អាំរត
ី ព្មូវ

ព្តូវបានោក្់ឱ្ររិរព្ោះរោបេ់

តព្មូវកា បណុដ ះបណា
ដ េបាន

%

ក្ិចចសហកា រីព្ក្សួង

កា បណុត ះបណា
ត េ (Traning

រិរព្ោះរោបេ់

សាថប័ន ាក្់រន
័ ធ

Need Assessment)រៅតាម
ព្ក្សួង សាថប័ន មនាី ាក្់រន
័ ធ
កដេរឆ្្យ
ើ តបរៅនឹងកននកា ប
ណតុះបណា
ត េ

៤៤.២.៤.រ ៀបចាំព្ប រ
ុាំ ិរព្ោះ

២០១៦

២០១៨

វសហ

ព្ក្ុមកា ងា រិរព្ោះរោបេ់ព្តូវបានបរងកត
ើ និង

ព្ក្ុមកា ងា រិរព្ោះរោបេ់រេើ

សរព្មច

ចរងអៀតររេរវលា

សាំរណើររេរវលាបកនថម

រោបេ់រេើកននកា បណុត ះប

បានោក្់ឱ្ររិរព្ោះរោបេ់រេើ កននកា បណុដ ះ

កននកា បណុដ ះបណា
ដ េ បាន

បាន ៨០

ណា
ត េព្ក្ប ខ្័ណឌព្ក្សួង

បណា
ដ េ

បរងកើត និង រិរព្ោះរោបេ់

%

៤៤.២.៥.រ ៀបចាំព្ប រ
ុាំ ិរព្ោះ

កននកា ព្តតតរិនត
ិ រ តាមោន និង វាយតនម្ព្តូវ

កននកា ព្តតតរិនត
ិ រ តាមោន និង

សរព្មច

សាំរណើសោ
ុាំ ាំព្ទ្

រោបេ់រេើកននកា ព្តតតរិនិ

បានោក្់ឱ្ររិរព្ោះរោបេ់

វាយតនម្តាមបណា
ដ ព្ក្សួង សាថប័

បាន ១០០

សក្មមភារបនត

តរ តាមោន និងវាយតនម្តាម

ន មនាី រា ធានីរខ្តត បានរិរព្ោះ

%

បណា
ដ ព្ក្សួងសាថប័ន មនាី រា

រោបេ់

រសដាក្ិចច និង ហិ ញ្ញវតថុ
សព្មាប់សព្មាប់ យៈររេ ៣
ឆ្ែាំ (២០១៦ -២០១៨)

ធានីរខ្តត រេើ នា
ាំ ញរសដាក្ិចច
និងហិ ញ្ញវតថុ សព្មាប់ យៈ
ររេ៣ឆ្ែាំ (២០១៦-២០១៨)
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

ឹ នាាំ
៥១. បរងកន
ើ ភារជាអែក្ដក្

២០១៦

ឹ នាាំនង
ភារជាអែក្ដក្
ិ សមតថភារព្គ្ប់ព្គ្ងសម

២០២០

សមតថភារ ព្គ្ប់ ព្គ្ង និង ប

ព្សប

ណុត ះឆ្នាៈក្ាំកណទ្ព្មង់ ព្រមទាំង
បរងកន
ើ ភារជាមាចស់ និងកា

ឆ្នាៈភារជាមាចស់ និងកា ទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវសមព្សប

ទ្ទ្ួេ ខ្ុសព្តូវ ។

៥១.១.រព្ងឹងភារជាអែក្ដឹក្នាាំ
និង សមតថភារព្គ្ប់ព្គ្ង។

២០១៦

២០២០

ព្គ្ប់ព្ក្សួង

១.ភារជាអែក្ដឹក្នាាំ និងសមតថភារព្គ្ប់ព្គ្ងព្តូវ

សាថប័ន

បានបរងកន
ើ

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៥១.១.១.ថាែក្់ដឹក្នាាំអគ្គនាយក្

អគ្គនាយក្

សូចនាក្ ទ្ី ១៖ ដឹក្នាាំព្ប ុាំជាព្បចាាំ ឬ ចូេ ួម

-ថាែក្់ដឹក្នាាំ និងព្បធាន តនាោ

ោានរព្ងឹងសមតថភារដឹក្នាាំ

ោាន តនា

វគ្គបណតុះបណា
ត េរព្ងឹងសមតថភារនិង នា
ាំ ញ

រា ធានី រខ្តត បានចូេ ួមដាំរណើ

និងព្គ្ប់ព្គ្ង តាម យៈកា

ោ ជាតិ

ដឹក្នាាំ

ទ្សសនក្ិចស
ច ិក្ាអាំរីព្បរ័នធ

២០១៦

២០១៨

ដឹក្នាាំ ព្ប ុាំជាព្បចាាំ កា ដឹក្នាាំ

រ័តមា
៌ ន វធទ្ាព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថុ

ព្បតិភូទ្សសក្ិចស
ច ិក្ារព្ៅ

សាធា ណៈ (FMIS) រៅទ្ីព្ក្ុង

ព្បរទ្ស

Jakarta ព្បរទ្សឥណូឌ រនសុី។

100%

-អគ្គនាយក្ោាន តនាោ ជាតិ
បានចូេ ួមវគ្គបណតុះបណា
ត េសត ី
រីកា កក្តព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញ
វតថសា
ុ ធា ណៈរៅទ្ីព្ក្ុងសាងនហ
ព្បរទ្សចិន។
-ថាែក្់ដឹក្នាាំអគ្គនាយក្ោាន ត
នាោ ជាតិបានចូេ ួមក្ិចច ព្ប ុាំគ្
ណៈក្មមកា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ង
ហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈរៅទ្ីសតី កា
ព្ក្សួងរសដាក្ិចន
ច ិងហិ ញ្ញវតថុ។
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៥១.១.២ រ ៀបចាំសារាច សត ីរី

តម១

តម១

វធធាននិងនីតិ វធធនី នកា បរងកន
ើ

២០១៦

២០១៨

នាយក្ោាន

សារាច ព្តូវបានអនុមត
័ រោយថាែក្់ដឹក្នាាំ

បុគ្េ
គ ិក្

បានរសែ ើដក្រចញរីកននកា

០.០០%

បានរសែ ើដក្រចញរី

សក្មមភារក្ែង
ុ ព្តីមាសទ្ី១ឆ្ែាំ

កននកា សក្មមភារក្ែង
ុ

សមតថភារជាអែក្ដឹក្នាាំនិង

២០១៦ រោយមានកា ផ្ក្ភាររី

ព្តីមាសទ្ី១ឆ្ែាំ២០១៦

សមតថភារព្គ្ប់ព្គ្ងននព្ក្សួង

ផ្ក្ឧតតមរទ្ស ដាម្នតី

រសដាក្ិចន
ច ង
ិ ហិ ញ្ញវតថុ

៥១.១.៣ រ ៀបចាំយុទ្សា
ធ ្សត

បានកក្សព្មតេខ្្ឹមសា រអា

រសែ ស
ើ ុាំរនាររេរៅព្តី

សា្សត ព្គ្ប់ព្គ្ងនិងអភិវឌ្ឍន៏

យព្សបតាមេិខ្ត
ិ បទ្ោាន

មាសបនាាប់

វ យៈររេ ០៣ ឆ្ែាំ២០១៧-

ធនធានមនុសសក្សហវ យៈររេ

ថមីៗ បស់ព្ក្សួងមុខ្ងា សា

២០១៩

៣ឆ្ែាំ

ធា ណៈ

ព្គ្ប់ព្គ្ងធនធានមនុសសក្សហ

តម១

តម១

២០១៥

២០១៨

នាយក្ោាន

កននកា យុទ្សា
ធ ្សត ព្តូវបានអនុម័តរោយថាែក្់

បានរ ៀបចាំរសចក្តីព្ាងបឋមយុទ្ ធ

បុគ្េ
គ ិក្

ដឹក្នាាំ

៥១.១.៦ រ ៀបចាំឱ្រមានកា

តម៣

តម៣

នាយក្ោាន

ថាែក្់ដឹក្នាាំនាយក្ោានរ័តមា
៌ នវធទ្ាននអគ្គរេខា

បណុដ ះបណា
ដ េភារជាអែក្

2016

2016

រ័តមា
៌ នវធទ្ា

ធិកា ោាន ទ្ទ្ួេ បានកា បណុដ ះបណា
ដ េកនែក្

ដឹក្នាាំ និងកនែក្ព្គ្ប់ព្គ្ងដេ់

៥០.០០%

០.០០%

មិនទ្ទ្ួេបានកា អនុម័ត
ថវធការទ្ មិនអាចអនុវតតបាន

ព្គ្ប់ព្គ្ងទ្ូរៅ

ព្បធាន កា ោ
ធ េ័យ អនុ
ព្បធាននាយក្ោាន និងព្បធាន
នាយក្ោាន

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៥១.១.១. រ ៀបចាំក្មម វធធីទ្សសន

ថាែក្់ដឹក្នាាំចន
ាំ ន
ួ ៣០ ូប រីព្គ្ប់ព្ក្សួង-សាថប័ន

ថាែក្់ដឹក្នាាំចន
ាំ ន
ួ ៣០ ូប រីព្គ្ប់

សរព្មច

សាំរណើសោ
ុាំ ាំព្ទ្

ក្ិចចសិក្ាដ្ស់បតូ បទ្

ព្តូវបានរព្ ស
ើ រស
ឯ ចូេ ួមក្ែង
ុ ក្មម វធធដ
ី ្ ស់បតូ ប

ព្ក្សួង សាថប័ន ព្តូវបានរព្ ស
ើ

បាន ១០០

សក្មមភារបនត

រិរសាធន៍ជាតិនិងអនត ជាតិ

ទ្រិរសាធន៍ ជាអនត ជាតិ វគ្គទ្ី ៣

រ ឯសរដើមបីចូេ ួម ក្មម វធធដ
ី ្ ស់បដូ

%

វសហ

ាក្់រន
័ ធភារជាអែក្ដឹក្នាាំក្ង
ែុ វធ

បទ្រិរសាធន៍ ជាអនត ជាតិ

ស័យសាធា ណៈនិងកា ងា កក្
ទ្ព្មង់ ូនថាែក្់ ដឹក្នាាំជាន់ខ្ពស់
(រីថាែក្់នាយក្ោាន ដេ់ ដា
រេខាធិកា )

៥១.២.បរងកន
ើ ឆ្នាៈក្ាំកណទ្ព្មង់

២០១៦

២០២០

ព្គ្ប់ព្ក្សួង

១.ឆ្នាៈក្ាំកណទ្ព្មង់ ភារជាមាចស់ និងកា ទ្ទ្ួេ

សាថប័ន

ខ្ុសព្តូវ ព្តូវបានបរងកន
ើ

៥១.២.១.រ ៀបចាំក្ិចចព្ប ុាំព្បចាាំ

ព្គ្ប់នាយក្

ក្ិចចព្ប ុាំព្បចាាំកខ្ ក្ក្កោ សីហា ក្ញ្ហញ ព្តូវបាន

មាន បាយកា ណ៍ព្ប កុាំ ខ្ ក្ក្កោ

សរព្មច

កខ្សត ីរកា
ី អនុវតត កននកា

ោានរព្កាម

រ ៀបចាំ ួច និងមាន បាយកា ណ៍

កខ្សីហា និងកខ្ក្ញ្ហញ

បានតាម

សក្មមភារក្មម វធធីកក្ទ្ព្មង់កា

ឱ្វាទ្ អគ្គ

រោេរៅ

ព្គ្ប់ព្គ្ង ហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណ:

នាយក្ោាន

សូចនាក្

ភារជាមាចស់ និងកា ទ្ទ្ួេខ្ុស
ព្តូវ ។

១០០%

៥១.២.១មតិព្បឹក្ាចាប់រព្ៅ

តម១

តម៤

កននកា កដេបានរ ៀបចាំ

2016

2017

សព្មាប់ោាំព្ទ្ដេ់កា អនុវតត

ន.នីតិក្មម

មតិព្បឹក្ាចាប់ព្តូវបាននតេ់ ន
ូ ក្ែង
ុ យៈររេមិន

រុាំមានសាំរណើសុាំ

០.០០%

រុាំមានសាំរណើសុាំ

រសែ េ
ើ ុបរចញ

រេើសរី១៥នថានននថារធវើកា រព្កាយរីទ្ទ្ួេបាន
សាំរណើចុងរព្កាយ

ក្មម វធធីកក្ ទ្ព្មង់ព្បក្បរោយ
រជាគ្ ័យនិងចី ភារ

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៥១.២.២ រ ៀបចាំចងព្ក្ងនិង

ន.នីតិក្មម

រិនត
ិ ររនាៀងដាត់ អនុម័តព្គ្ប់ទ្ិដភា
ា រ

រិនត
ិ ររនាៀងដាត់អនុមត
័ ព្គ្ប់

នសរវនាយក្ព្មងសព្មង់បទ្

ទ្ិដាភារ រេើរសចក្ដរី នដើម ននគ្នថី

បបញ្ញតតិគ្តិយត
ុ ា
ត ក្់រន
័ ធគ្យនិង

មាតិកា ាំរូក្ រេើក្ព្មងស ុប

ោាក្ ក្មពុជា

១០០.០០%

គ្ួ បញ្ហាក្់កននកា រីឆ្ែាំ

កននកា ំក្ិេរីឆ្ែាំ

២០១៥ ំក្ិេ

២០១៥

-អនុវតតកា ងា អាទ្ិភារ

រសែ រើ េើក្កននកា

រនសងរទ្ៀត

សក្មមភាររៅឆ្ែាំ២០១៧

ជាង ៥០០០ ទ្ាំរ័ និង ន
ូ មាតិកា
ួច
(សូម ន
ូ ផ្ក្សា ាក្់រន
័ ធ)

៥១.២.២ រ ៀបចាំចងព្ក្ងនិង

ន.នីតិក្មម

កក្េមអ ចនាសព្មាប់កា របាះរុមព

នសរវនាយក្ព្មងសព្មង់បទ្

រិនត
ិ ររនាៀងដាត់ព្គ្ប់ទ្ិដាភារ

០.០០%

ក្ព្មិត នា
ាំ ញធមមតា

បបញ្ញតតិគ្តិយត
ុ ា
ត ក្់រន
័ ធគ្យនិង

-ចាំនន
ួ ម្នតីទ្ទ្ួេបនាុក្

ោាក្ ក្មពុជា

កា ងា មានចាំនន
ួ ក្ាំណត់
ធ េភារ
-ទ្ាំហាំកា ងា មានវសា
ធាំរេើសរីកា រព្ោងទ្ុក្

៥១.២.៤ រ ៀបចាំសារាច សត ីរី

នាយក្ោាន

រសចក្តីព្ាងសារាច ព្តូវបានរិរព្ោះរោបេ់

កា បរងកន
ើ ឆ្នាៈក្ាំកណទ្ព្មង់

បុគ្េ
គ ិក្

រោយ ក្ែង
ុ សិកាេសាលា

ភារជាមាចស់ និងកា ទ្ទ្ួេខ្ុស

០.០០%

បានរសែ ើដក្រចញរី
កននកា សក្មមភារក្ែង
ុ
ព្តីមាសទ្ី១ឆ្ែាំ២០១៦

ព្តូវ ននព្ក្សួងរសដាក្ិចន
ច ិង
ហិ ញ្ញវតថុ

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៥១.២.៦ រ ៀបចាំចងព្ក្ងនិង

នាយក្ោាន

នសរវនាយក្ព្មងសព្មង់បទ្

នីតិក្មម

កក្េមអ ចនា របាះរុមព

រិនត
ិ ររនាៀងដាត់ព្គ្ប់ទ្ិដាភារ

០.០០%

ក្ព្មិត នា
ាំ ញធមមតា

បបញ្ញតតិគ្តិយត
ុ ា
ត ក្់រន
័ ធគ្យនិង

-អនុវតតកា ងា អាទ្ិភារ

រសែ រើ េើក្កននកា

រនសងរទ្ៀត-ចាំនន
ួ ម្នតីទ្ទ្ួេ

សក្មមភាររៅឆ្ែាំ២០១៧

បនាុក្កា ងា មានចាំនន
ួ

ោាក្ ក្មពុជា

ក្ាំណត់-ទ្ាំហាំកា ងា មាន
វធសាេភារធាំរេើសរីកា
រព្ោងទ្ុក្

៥១.២.៧ រ ៀបចាំចងព្ក្ងនិង

នាយក្ោាន

នសរវនាយក្ព្មងសព្មង់បទ្

នីតិក្មម

កក្េមអ ចនា និងរបាះរុមព

រិនត
ិ ររនាៀងដាត់ព្គ្ប់ទ្ិដាភារ

០.០០%

ក្ព្មិត នា
ាំ ញធមមតា

-អនុវតតកា ងា អាទ្ិភារ

រសែ រើ េើក្កននកា

រនសងរទ្ៀត

សក្មមភាររៅឆ្ែាំ២០១៧

បបញ្ញតតិគ្តិយត
ុ ា
ត ក្់រន
័ ធកា

-ចាំនន
ួ ម្នតីទ្ទ្ួេបនាុក្

ព្គ្ប់ព្គ្ងបុគ្េ
គ ិក្

កា ងា មានចាំនន
ួ ក្ាំណត់

៥១.២.៨ រ ៀបចាំចងព្ក្ងនិង

នាយក្ោាន

នសរវនាយក្ព្មងសព្មង់បទ្

នីតិក្មម

កក្េមអ ចនា និងរបាះរុមព

រិនត
ិ ររនាៀងដាត់ព្គ្ប់ទ្ិដាភារ

០.០០%

ក្ព្មិត នា
ាំ ញធមមតា

-អនុវតតកា ងា អាទ្ិភារ

រសែ រើ េើក្កននកា

រនសងរទ្ៀត

សក្មមភាររៅឆ្ែាំ២០១៧

បបញ្ញតតិគ្តិយត
ុ ា
ត ក្់រន
័ ធក្ច
ិ ច

-ចាំនន
ួ ម្នតីទ្ទ្ួេបនាុក្

ដាំរណើ កា សាថប័ន

កា ងា មានចាំនន
ួ ក្ាំណត់

៥១.២.៩ រ ៀបចាំចងព្ក្ងនិង

នាយក្ោាន

នសរវនាយក្ព្មងសព្មង់បទ្

នីតិក្មម

កក្េមអ ចនា និងរបាះរុមព

រិនត
ិ ររនាៀងដាត់ព្គ្ប់ទ្ិដាភារ
ក្ព្មិត នា
ាំ ញធមមតា

0%

-អនុវតតកា ងា អាទ្ិភារ

រសែ រើ េើក្កននកា

រនសងរទ្ៀត

សក្មមភាររៅឆ្ែាំ២០១៧

បបញ្ញតតិគ្តិយត
ុ ា
ត ក្់រន
័ ធ េទ្ធ

-ចាំនន
ួ ម្នតីទ្ទ្ួេបនាុក្

ក្មមសាធា ណៈ

កា ងា មានចាំនន
ួ ក្ាំណត់
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៥១.២.១០ រ ៀបចាំចងព្ក្ងនិង

នាយក្ោាន

នសរវនាយក្ព្មងសព្មង់បទ្

នីតិក្មម

កក្េមអ ចនា និងរបាះរុមព

រិនត
ិ ររនាៀងដាត់ព្គ្ប់ទ្ិដាភារ

0%

ក្ព្មិត នា
ាំ ញធមមតា

-អនុវតតកា ងា អាទ្ិភារ

រសែ រើ េើក្កននកា

រនសងរទ្ៀត

សក្មមភាររៅឆ្ែាំ២០១៧

បបញ្ញតតិគ្តិយត
ុ ា
ត ក្់រន
័ ធ

-ចាំនន
ួ ម្នតីទ្ទ្ួេបនាុក្

គ្ណរនយរ

កា ងា មានចាំនន
ួ ក្ាំណត់

៥១.២.១៤ របាះរុមព និង

នាយក្ោាន

ព្បមូេផ្ក្សា រធវច
ើ ាំណាត់ថាែក្់គ្តិយត
ុ ត វាយ

រ ៀបចាំសកា
ិ េ សាលា នសរវនាយ

នីតិក្មម

ចម្ង អតថបទ្

៥១.២.១៥ របាះរុមព និង

នាយក្ោាន

ព្បមូេផ្ក្សា រធវច
ើ ាំណាត់ថាែក្់គ្តិយត
ុ ត វាយ

រ ៀបចាំសកា
ិ េ សាលា នសរវនាយ

នីតិក្មម

ចម្ង អតថបទ្

រិនត
ិ ររនាៀងដាត់ព្គ្ប់ទ្ិដាភារ

១០០.០០%

រធវើរេើសកននកា

១០០.០០%

រធវើរេើសកននកា

ក្ព្មិត នា
ាំ ញធមមតា

បចចុបបនែក្មមក្ព្មងសព្មង់បទ្
បបញ្ញតតិចាប់សខា
ាំ ន់ៗទក្់ទ្ង
សមតថក្ិចច បស់ព្ក្សួងរសដាក្ច
ិ ច
និងហិ ញ្ញវតថុ

រិនត
ិ ររនាៀងដាត់ព្គ្ប់ទ្ិដាភារ
ក្ព្មិត នា
ាំ ញធមមតា

បចចុបបនែក្មមក្ព្មងសព្មង់បទ្

រេើក្ព្មងស ុបជាង ៣០០០

បបញ្ញតតិគ្តិយត
ុ ា
ត ក្់រន
័ ធរនធោ

ទ្ាំរ័ និង ន
ូ មាតិកា ួច

៥១.២.២៥ រ ៀបចាំក្មម វធធីប

តម៣

តម៣

នាយក្ោាន

ក្មម វធធីបរចចក្ វធទ្ារ័តមា
៌ នននក្ព្មងសព្មង់បទ្បប

រចចក្ វធទ្ារ័តមា
៌ នតាមវឌ្ឍន

២០១៦

២០១៦

នីតិក្មម

ញ្ញគ្តិយត
ុ ា
តិ ក្់រន
័ ធព្ទ្ររសមបតតិ ដានិងចាំណូេមិន

យុតា
ត ក្់រន
័ ធព្ទ្ររសមបតតិ ដា

កមនសា ររើរនធព្តូវបានរ ៀបចាំនិងោក្់ឱ្រដាំរណើ

និងចាំណូេមិនកមនសា ររើ

កា

រនធ មិនទន់ព្តូវបានបញ្ច ប់

ភារននក្ព្មងសព្មង់នីមួយៗ

រុាំទន់សរព្មចបាន

០.០០%

ក្ព្មងសព្មង់បទ្បបញ្ញតតិគ្តិ

កា រនាៀងដាត់ចុងរព្កាយ
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៥១.២.២៤ រ ៀបចាំសកា
ិ េ សាលា

តម៣

តម៣

កណនាាំអនុវតតបទ្បបញ្ញតតិគ្តិ

២០១៦

២០១៦

ន.នីតិក្មម

បរងកើនកា យេ់ដឹងចាប់រសដាក្ិចន
ច ិងហិ ញ្ញវតថុក្ង
ែុ

បានរ ៀបចាំសកា
ិ េ សាលារៅរខ្តត

ចាំរណាមម្នតរា
ី កា រៅរខ្តត

១០០.០០%

ព្រះសីហនុ

យុតា
ត ក្់រន
័ ធ សមតថក្ច
ិ ច បស់
ព្ក្សួងរសដាក្ិចន
ច ិងហិ ញ្ញវតថុ
ដេ់ម្នតីរា កា រៅថាែក្់រព្កាម
ជាតិ

៥១.២.១.រ ៀបចាំក្មម វធធីទ្សសន

ថាែក្់ដឹក្នាាំបរចចក្រទ្សនិងម្នតីចន
ាំ ន
ួ ១២០ ូបមក្

ក្ាំរុងអនុវតត និងអនុវតតបនតរៅព្តី

សរព្មច

ក្ិចចសិក្ាកសវ ងយេ់រីឧតតមានុ

រីព្គ្ប់ព្ក្សួង-សាថប័នព្តូវបានរព្ ស
ើ រ ឯស ចូេ ួម

មាសទ្ី ៤

បាន ២៥

បនត-សាំរណើសុាំររេ

វតតជាតិនិងអនត ជាតិ ាក្់រន
័ ធ

ក្ែង
ុ វគ្គបណថុះ បណា
ត េសត រ
ី ីភារជាអែក្ដឹក្នាាំ ,

%

រវលា និង បនតនេ
ដ ់ក្ច
ិ ច

នឹងភារ ជាអែក្ដឹក្នាាំក្ង
ែុ វធសយ
័

កា កក្ទ្ព្មង់ហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ, ចាំនន
ួ ៤វគ្គ

វសហ

ចរងអៀតររេរវលា

-សាំរណើោាំព្ទ្សក្មមភារ

សហកា បនត

សាធា ណៈនិងកា ងា កក្
ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ
ធា ណៈ ន
ូ ថាែក្់ ដឹក្នាាំ
បរចចក្រទ្ស និងម្នតរា
ី កា
នា
ាំ ញ

៥២.បរងកន
ើ ព្បសិទ្ភា
ធ រននកា ក្
ធ នកា
សាងសមតថភារ និង វធា

២០១៦

២០២០

វសហ

កា បណុត ះបណា
ត េ សមព្សប និងព្បក្ប រោយ
ស័ក្ស
តិ ទ្
ិ ភា
ធ រ និង ព្បសិទ្ភា
ធ រ

រេើក្ទ្ឹក្ចិតត
កា នតេកា
់ រេើក្ទ្ឹក្ចិតត សមព្សប និងព្បក្ប
រោយនេិតភារ ស័ក្ស
តិ ទ្
ិ ភា
ធ រ និងព្បសិទ្ភា
ធ រ
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៥២.១.រិនត
ិ ររមើេរែើង វធញរី

វធទ្ាសាថន

ធ នកា បរងកន
១. បាយកា ណ៍ និង វធា
ើ ព្បសិទ្ភា
ធ រ

ព្បសិទ្ភា
ធ រនិង ស័ក្ស
ិត ិទ្ភា
ធ រ

រសដាក្ិចន
ច ង
ិ

និង ស័ក្ស
ិត ិទ្ភា
ធ រ២.កននកា ក្សាងសមតថភារ

ននកា បណុត ះបណា
ត េនិង

ហិ ញ្ញវតថុ អ

២០១៦-២០២០ ព្តូវបានរ ៀបចាំនង
ិ ោក្់ឱ្រអនុ

រ ៀបចាំកននកា ក្សាងសមតថ

គ្ហ និង

វតត

ភារថមី

គ្ណៈក្មម

២០១៦

២០២០

កា សព្មប
សព្មតេ
ទាំងបី
(PFM, PAR
and
NCDD)

៥២.១.២. រ ៀបចាំក្ិចចព្ប ុាំ

វសហ

ទ្ិនែនយ
័ និងរ័តមា
៌ នកដេបានវាយតនម្ ព្ក្សួង-

ទ្ិនែនយ
័ និងរ័តមា
៌ នកដេបាន

សរព្មច

រិរព្ោះរោបេ់ រេើទ្ន
ិ ន
ែ យ
័

សាថប័ន មនាី រេើ នា
ាំ ញរសដាក្ិចច និង ហិ ញ្ញវតថុ

ធ គ្
វាយតនម្ បានវភា

បាន៥០ %

និងរ័តមា
៌ នកដេបាន

ធ គ្ ចងព្ក្ងជាផ្ក្សា និង ជា បាយ
ព្តូវបានវភា

ព្សាវព្ជាវ រដើមបីកសវ ង ក្តព្មូវ

កា ណ៍

ចរងអៀតររេរវលា

សាំរណើសរុាំ រេរវលា
បកនថម-នឹងអនុវតតបនតរៅ
ព្តីមាសទ្ី៤ ឆ្ែាំ ២០១៦

កា កដេរឆ្្ើយតប

៥២.១.៣. រព្ងឹងសមតថភារ
និងបរងកន
ើ ចាំនន
ួ ឧរទ្ាសាចា រ

វសហ

ព្គ្ូបរងាគេចាំនន
ួ ៣០នាក្់ព្តូវបានបណតុះបណា
ត េ

សរព្មចមិនបានតាមសូចនាក្ គ្

ព្បចាាំឆ្ែាំ

ន្ឺះព្បចាាំព្តីមាសទ្ី ៣

ចរងអៀតររេរវលា

សាំរណើសរុាំ រេរវលា
បកនថម

(ព្គ្ូបរងាគេ )រៅវធទ្ាសាថន

-នឹងអនុវតតបនតរៅព្តី

រសដាក្ិចន
ច ង
ិ ហិ ញ្ញវតថុ

មាសទ្ី៤ ឆ្ែាំ ២០១៦
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

ធ រី
៥២.២.រិនត
ិ ររមើេរែើង វញ

ព្គ្ប់ព្ក្សួង

១. បាយកា ណ៍ និងយនតកា ព្តូវបានរ ៀបចាំ និង

សាថប័ន

អនុវតត

៥២.២.១ កក្េមអព្បរ័នធវាយ

នាយក្ោាន

កា រ ៀបចាំកននកា រិនត
ិ រសមិទ្ក្
ធ មម និងសាថនភារ

-កននកា ព្តតតរិនត
ិ រនិង

តនម្សមិទ្ក្
ធ មម បស់ព្ក្សួង

បុគ្េ
គ ិក្

បាំររញកា ងា បស់ម្នតី ននក្សហវ ទាំងថាែក្់

នសរវនាយព្តូវបានកក្េមអនិង

ជាតិ និងថាែក្់មេ
ូ ោានសព្មាប់ឆ្ែាំ២០១៦ ព្តូវ

រ ៀបចាំរន
ិ ត
ិ រកា ព្គ្ប់ព្គ្ងវតតមាន

បានបញ្ច ប់កា អនុវតត

មព្នីតរា កា

-ថាែក្់ដឹក្នាាំ ននអគ្ករេខាធិកា ោាន និងម្នតរា
ី

-បាននសរវនាយបទ្ោានគ្តិយត
ុ ត

កា នន នាយក្ោានបុគ្េ
គ ិក្ ព្តូវបាន បណុត ះប

ាក្់រន
័ ធកា ព្គ្ប់ព្គ្ងបុគ្េ
គ ិក្ដេ់

ណា
ត េសត រ
ី ីកា ព្តតតរិនត
ិ រ និងវាយតនម្ រៅរព្ៅ

ព្គ្ប់អងគភាររព្កាមឪវាទ្ក្សហវ

ព្បរទ្ស

នថាទ្ី ១២កខ្ក្ក្កោឆ្ែាំ២០១៦

យនតកា និងអភិព្ក្មននកា នតេ់

២០១៦

២០២០

កា រេើក្ទ្ឹក្ចិតត យៈររេ
ក្ន្ងមក្ និងរ ៀបចាំឱ្រមាន
យនតកា និង អភិព្ក្មថមីសតរ
ី ីកា
នតេ់កា រេើក្ទ្ឹក្ចិតកត ដេមាន
សមធម៌ និងសងគតភា
ិ រ

រសដាក្ិចន
ច ង
ិ ហិ ញ្ញវតថុ

៥២.២.១. រិនត
ិ ររមើេរែើង
វធញរីយនតកា និង អភិព្ក្មនន
កា នតេកា
់ រេើក្ទ្ឹក្ចិតត បស់

វសហ

បាយកា ណ៍ព្បចាាំឆ្ែាំ និងកា រធវើបចចុបបនែក្មមយនត
កា រេើក្ទ្ឹក្ចិតតព្តូវបានរ ៀបចាំរែើង

១០០.០០%

យនតកា រេើក្ទ្ឹក្ចិតបា
ត នរ ៀបចាំ

សរព្មច

និង រធវើបចចុបបនែក្មមទ្ន
ិ ែន័យ

បាន ១០០
%

វសហ

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

ឹ កា ក្សាងសមតថ
៥៣. រព្ងង

២០១៦

២០២០

វសហ

ព្គ្ប់ព្ក្សួង សាថប័ន មានសមតថភារសម ព្សប

ធ កី ក្
ភារសព្មាប់អនុវតត ក្មម វធ

ធ កី ក្ទ្ព្មង់កា
សព្មាប់ចេ
ូ
ម
ួ កា អនុវតតក្មមវធ

ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ

ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថុ សាធា ណៈព្បក្បរោយ

ធា ណៈ ដាំណាក្់កាេទ្ី៣

ស័ក្ស
តិ ទ្
ិ ភា
ធ រ និងព្បសិទ្ភា
ធ រ
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៥៣.១.រ ៀបចាំសាថប័នរដើមបី

២០១៦

២០២០

ព្គ្ប់ អគ្គ

១.សាថប័នព្តូវបានកក្េមអរដើមបីរឆ្្ើយតបរៅនឹង

រឆ្្ើយតប នឹងដាំណាក្់កាេទ្ី៣

នាយក្ោាន

ដាំណាក្់កាេទ្ី៣មានដូចជា (១)មុខ្ងា (២)

រោយ ួមមាន៖ (១)កា បញ្ច ប់

និងព្ក្សួង

មាន ចនាសមពន
័ ថ
ធ មី បស់អគ្គនាយក្ោែននិង

វធភាគ្មុខ្ងា រៅ ព្គ្ប់អគ្គ

សាថប័ន

នាយក្ោាននីមួយៗ(៣)មានព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ងថមី

នាយក្ោានននក្សហវ និង

(៤)មានរោេនរោបាយសព្មាប់ព្គ្ប់ព្គ្ង

នាយក្ោាន ដាបាេ ហិ ញ្ញវតថុ

រ័តមា
៌ ន វធទ្ា(៥) កា រព្បើព្បាស់ ន
ាំ យ
ួ បរចចក្រទ្ស

ននព្ក្សួង សាថប័ន។(២)រ ៀបចាំ

រោយព្បសិទ្ភា
ធ រជាងមុន (៦)បរងកន
ើ កា រព្បើ

និងអនុវតតកននកា កក្សព្មតេ

ព្បាស់បរចចក្ វធទ្ា

ចនាសមពន
័ ធ បស់អគ្គនាយក្
ោែន និងនាយក្ោាននីមួយៗ។
(៣) រ ៀបចាំនង
ិ នសរវនាយផ្ក្
សា កណនាាំសតរ
ី ីព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង
ថមី។ (៤) រ ៀបចាំរោេនរោ
បាយ សព្មាប់យទ្
ុ សា
ធ ្សត
ព្គ្ប់ព្គ្ងរ័តមា
៌ នវធទ្ារៅ ក្
សហវ (៥) កា រព្បើព្បាស់
ន
ាំ ួយ បរចចក្រទ្សព្បក្បរោយ
ព្បសិទ្ភា
ធ រ។ (៦)កក្េមអកា
អនុវតតកា ងា តាម យៈកា
បរងកើនកា រព្បើព្បាស់បរចចក្ វធទ្ា

រសចក្តីព្ាង

169

បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៥៣.១.១-រ ៀបចាំកននកា យុទ្ ធ

រនធោ

រសចក្តីព្ាងកននកា ព្តូវបានទ្ទ្ួេកា ផ្ក្ភាររី
ថាែក្់ដឹក្នាាំ អរដ

សា្សត ព្គ្ប់ព្គ្ងធនធាន
មនុសស បស់អគ្គនាយក្ោានរនធ

រសចក្តីព្ាងកននកា ព្តូវបានោក្់

90%

ន
ូ ថាែក្់ដឹក្នាាំអគ្គនាយក្ោានរនធ
ោ រដើមបីរន
ិ ត
ិ រ និងសរព្មច

ោ

៥៣.១.២-រ ៀបចាំសារាច

រនធោ

បនតរន
ិ ត
ិ រ និងកក្សព្មតេរសចក្តីព្ាងសារាច

រសចក្តីព្ាងរសៀវរៅកណនាាំសតីរី

កណនាាំសតីរកា
ី ព្គ្ប់ព្គ្ងម្នតី

កា ព្គ្ប់ព្គ្ងធនធានមនុសសព្តូវ

រនធោ

បានបកនថមខ្្ឹមសា រេើចាំណច
ុ សាំ

100%

ខាន់ៗ រដើមបីសុាំកា សរព្មចរីថាែក្់
ដឹក្នាាំអគ្គនាយក្ោានរនធោ

៥៣.១.៣-រ ៀបចាំព្បរ័នធ

រនធោ

ព្បរ័នធព្តូវបានសាក្េបងរព្បើព្បាស់

ព្គ្ប់ព្គ្ងបុគ្េ
គ ិក្តាមព្បរ័នធ

ព្បរ័នធព្តូវបានសាក្េបងរព្បើ

100%

ព្បាស់

រ័តមា
៌ នវធទ្ា
៥៣.១.៤-រ ៀបចាំបញ្ា សា
ី
ររើភ័
ណឌព្ទ្ររសមបតតិ ដា បស់អគ្គ
នាយក្ោានរនធោ ឲ្រមាន

រនធោ

បញ្ា ីសា ររើភណ
័ ឌ បស់សាខារនធោ រខ្តតចន
ាំ ន
ួ

បញ្ា ីសា ររើភណ
័ ឌ បស់សាខារនធ

១២ នន អរដ ព្តូវបានរ ៀបចាំ

ោ រខ្តតទង
ាំ ១២ ដាំបូង នន អ

100%

រដ ព្តូវបានរ ៀបចាំ

ុ រព្ជាយ
េក្េណព្គ្ប់ព្ ង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៥៣.១.១.រ ៀបចាំសាថប័នរដើមបី

រេខាធិកា

ក្ព្មិតសាក្េបងកា រព្បើព្បាស់ព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង

វឌ្ឍនភារសរព្មចមិនបាន

សរព្មច

ខ្វះថវធកាទ្ិញឧបក្ ណ៍

រឆ្្ើយតបនឹងដាំណាក្់កាេទ្ី៣

ោាន

ទ្ិនែនយ
័ រោយព្បរ័នធបរចចក្ វធទ្ា

ធ ទ្ិញ
រោយសា ខ្វះ ថវកា

បាន ០%

បរចចក្រទ្ស

រោយ ួមមាន៖(៤)រ ៀបចាំ

ឧបក្ ណ៍បរចចក្រទ្ស

រោេនរោបាយសព្មាប់យុទ្ ធ
សា្សត ព្គ្ប់ព្គ្ងរ័តមា
៌ នវធទ្ា
រៅ អគ្គនាយក្ោាន.អទ្ច

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៥៣.១.១ បនតតាមោន និង

អគ្គ. តនា

សូចនាក្ ទ្ី ២៖ព្បមូេ Feedbackនិងរោះ

បចចប
ុ បនែព្បរ័នាព្គ្ប់ព្គ្ងផ្ក្សា

អភិវឌ្ឍ ព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ងផ្ក្

ោ ជាតិ

ព្សាយរាេ់បញ្ហាកដេរក្ើតមាន

e-doc ព្តូវបានោក្់រអាយរព្បើ

សា េិខ្ត
ិ គ្តិយត
ុ តិ (E-doc)

100%

ព្បាស់និងក្ាំរុងរព្បើព្បាស់ោ៉ាង
េូនរៅតាមនាយក្ោាននីមយ
ួ ៗ
ននអគ្គនាយក្ោាន តនាោ ជាតិ
និងរេខាធិកា ោានរោយកែក្
រព្កាយរីបានរព្បើព្បាស់មួយ យៈ
មក្ក្៏ព្បទ្ះរ ើញនូវមុខ្ងា មួយ
ចាំនន
ួ រៅមានចាំនុចខ្វះខាតរៅ
រែើយ ដូរចែះព្ក្ុមកា ងា បាននឹង
ធ រដើមបី ក្
ក្ាំរុងកសវ ង ក្ថវកា
consultantរដើមបីមក្ ួយសព្មប
សព្មតេកា ងា ទាំងរនះ។ រោយ
កែក្សព្មាប់កននកា ថវធកាកដេ
ព្តូវយក្មក្រោះព្សាយបញ្ហា
កដេរក្ើតមានរនះព្តូវបានរេើក្
សព្មាប់ឆ្ែាំ២០១៧។

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៥៣.១.២ រ ៀបចាំសារាច សត ីរី

នាយក្ោាន

ម្នតីរា កា នននាយក្ោានបុគ្េ
គ ិក្បានរធវើទ្សស

-មព្នីតរា កា នាយក្ោានបុគ្េ
គ ិក្

កា រិរ័ណនា
៌ េក្េណៈសមបតតិ

បុគ្េ
គ ិក្

នៈក្ិចស
ច ិក្ារព្ៅព្បរទ្ស អាំរកា
ី រិរ័ណនា
៌ មុខ្

មិនបានរធវើទ្សសនក្ិចស
ច ិក្ារៅ

ថវធការទ្ មិនអាចអនុវតតបាន

ងា ម្នតីរា កា និងអងគភារ

រព្ៅព្បរទ្ស

រព្ាះ កា អនុមត
័ ថវធកាគ្ឺជា

បស់ម្នតរា
ី កា ននព្ក្សួង

០.០០%

រសដាក្ិចន
ច ង
ិ ហិ ញ្ញវតថុ

មិនទ្ទ្ួេបានកា អនុម័ត

តួនាទ្ី បស់ GSC និង WB

៥៣.១.២ រ ៀបចាំសារាច សត ីរី

នាយក្ោាន

កា រិរ័ណនា
៌ េក្េណៈសមបតតិ

បុគ្េ
គ ិក្

សារាច ព្តូវបានអនុមត
័ រោយថាែក្់ដឹក្នាាំ

បស់ម្នតរា
ី កា ននព្ក្សួង
រសដាក្ិចន
ច ង
ិ ហិ ញ្ញវតថុ

-បានចងព្ក្ងព្បមូេនតុាំរត
័ មា
៌ ន

៨៥.០០%

រៅខ្វះផ្ក្សា ៣អគ្គនាយក្

រសែ ស
ើ ុាំបនតរៅព្តីមាស

រណ៌នាតាមមុខ្តាំកណងនិមយ
ួ ៗ

ោាន(អគ្គនាយក្ោានរនធ

បនាាប់

តាមអគ្គរេខាធិកា ោាន/អគ្គ

ោ /អគ្គ,ថវធកានិងអគ្គ,

នាយក្ោាននិងអងគភាររព្កាមឱ្

រោេនរោបាយ)មិនទន់

វាទ្ក្សហវ

បានរនាើមក្នាយក្ោាន
បុគ្េ
គ ិក្

៥៣.១.៤ រ ៀបចាំព្បរ័នធ

នាយក្ោាន

ម្នតីរា កា នននាយក្ោានបុគ្េ
គ ិក្បានរធវើទ្សស

-មព្នីតរា កា នាយក្ោានបុគ្េ
គ ិក្

ព្គ្ប់ព្គ្ងម្នតីរា កា តាម

បុគ្េ
គ ិក្

នៈក្ិចស
ច ិក្ារព្ៅព្បរទ្ស អាំរីព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង

មិនបានរធវើទ្សសនក្ិចស
ច ិក្ារៅ

ថវធការទ្ មិនអាចអនុវតតបាន

ម្នតីរា កា តាមព្បរ័នធរត
័ មា
៌ នវធទ្ា

រព្ៅព្បរទ្ស

រព្ាះ កា អនុមត
័ ថវធកាគ្ឺជា

ព្បរ័នធរត
័ មា
៌ នវធទ្ា

0%

មិនទ្ទ្ួេបានកា អនុម័ត

តួនាទ្ី បស់ GSC និង WB
រហតុរនះកា បណុដ ះបណា
ដ េ
បាន

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៥៣.១.៥.រ ៀបចាំរោេ

តម៣

តម៣

នាយក្ោាន

រសចក្ដីព្ាងរោេនរោបាយបរចចក្ វធទ្ារ័តមា
៌ ន

បានបញ្ច ប់កា ចុះរធវើសព្មង់សថត
ិ ិ

នរោបាយនិងយុទ្សា
ធ ្សត

២០១៦

២០១៦

រ័តមា
៌ នវធទ្ា

និងគ្មនាគ្មន៍សព្មាប់ ក្សហវ បានរិរព្ោះ

ឧបក្ ណ៍បរចចក្ វធទ្ារ័តមា
៌ ននិង

ព្ទ្ទ្ង់ដេ់សក្មមភាររនះ

ព្គ្ប់ព្គ្ងបរចចក្ វធទ្ារ័តមា
៌ ន

រោបេ់ជាមួយអគ្គនាយក្ោានាក្់រន
័ ធ

គ្មនាគ្មន៍ជាមួយអងគភាររព្កាម

កដេ ួមមាន កា ខ្វះខាតផ្ក្

និងគ្មនាគ្មន៍សព្មាប់ ក្

- បញ្ច ប់កា រ ៀបចាំផ្ក្សា រោេនរោបាយប

ឱ្វាទ្ននទ្ីសដីព្ក្សួងរសដាក្ិចច និង

សា ព្សាវព្ជាវ និងកា របាះ

ធ ័យរសដា
សហវ និងសព្មាប់ វស

រចចក្ វធទ្ារ័តមា
៌ ននិងគ្មនាគ្មន៍សព្មាប់ ក្សហ

ហ ធញ្វញ តថុ។

រុមព

ក្ិចន
ច ិងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

វ និងរបាះរុមព

បានបូក្ស ុបទ្ិនែនយ
័ និង រធវើ

៤០.០០%

មិនទ្ទ្ួេបានថវធកាសព្មាប់

បាយកា ណ៍សរងេបអាំរីសថត
ិ ិ
ឧបក្ ណ៍បរចចក្ វធទ្ារ័តមា
៌ ននិង
គ្មនាគ្មន៍ជាមួយអងគភាររព្កាម
ឱ្វាទ្ននទ្ីសដីព្ក្សួងរសដាក្ិចន
ច ិង
ហិ ញ្ញវតថុ។
បានព្សាវព្ជាវរឈាមះផ្ក្សា មួយ
ចាំនន
ួ ាក្់រន
័ ធនង
ឹ រោេ
នរោបាយបរចចក្ វធទ្ារ័តមា
៌ ន
និងគ្មនាគ្មន៍។
បានព្ាងមាតិកានិងរសចក្តរី នតើម
ននផ្ក្សា រោេនរោបាយប
រចចក្ វធទ្ារ័តមា
៌ ននិងគ្មនាគ្មន៍
សព្មាប់ក្សហវ។
ចាប់រនដើមគ្ិតគ្ូ និងរ ៀបចាំផ្ក្សា
ចក្េុវធសយ
័ ICT សព្មាប់ យៈ
ររេ ៥ឆ្ែាំរៅក្សហវ រោយ
រព្ោងនឹងបញ្ច ប់រៅចុងកខ្តុលា
ឆ្ែាំ២០១៦ ។

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៥៣.១.៣.រ ៀបចាំកននកា យៈ

តម៣

តម៣

ន.រ័តមា
៌ ន

រសចក្ដីព្ាងកននកា យុទ្សា
ធ ្សត យៈររេកវង

នាយក្ោានបានព្បមូេសព្មង់

ររេមធរម (២០១៧-២០១៩)

២០១៦

២០១៦

វធទ្ា

ធ ័យបរចចក្ វទ្
ធ ារ័តមា
រេើ វស
៌ ននិងគ្មនាគ្មន័

រ័តមា
៌ នរៅតាមអគ្គនាយក្ោាន

រ័នធនឹងសក្មមភារ រនសងៗ

សព្មាប់ ក្សហវ បានរ ៀបចាំ ួចរាេ់

នានា ួចរហើយ រោយនាយក្ោាន

រទ្ៀតកដេមិនអាចអនុវតត

រ័តមា
៌ ននិងគ្មនាគ្មន៍

ធ ័
រព្ោងនឹងរ ៀបចាំផ្ក្សា ចក្េុវស

បាន រោយនាយក្ោានមិន

សព្មាប់ ក្សហវ

យ វធសយ
័ បរចចក្ វធទ្ារ័តមា
៌ ន យៈ

ធ
ទ្ទ្ួេបានកា អនុមត
័ ថវកា

ធ ា
រេើកា អភិវឌ្ឍបរចចក្ វទ្

២៥.០០%

សក្មមភាររនះមានជាប់ាក្់

ររេ ៥ ឆ្ែាំសព្មាប់ ក្សហវ ឱ្រ
បាន ួចរាេ់រៅចុងកខ្តុលា ឆ្ែាំ
២០១៦ រនះ ។

៥៣.១.១០. រ ៀបចាំឱ្រមាន

តម៣

តម៣

នាយក្ោាន

បណា
ដ ញអុន
ី រធើណត
ិ ួម ក្៏ដូចជាកា រព្បើព្បាស់

ធ នូវ
បានបញ្ច ប់កា សិក្ារែើង វញ

ម ឈមណឌេទ្ិនន
ែ យ
័ និង

២០១៦

២០១៦

រ័តមា
៌ នវធទ្ា

បណា
ដ ញទ្ូ ស័រនា នាក្ង
ែុ ព្តូវបានោក្់ឱ្រដាំរណើ កា

បណា
ដ ញអុន
ី រធើណត
ិ ួម សព្មាប់

អនុមត
័ អាោ ថមសា
ី ងសង់

បណា
ដ ញបរចចក្ វធទ្ារ័តមា
៌ ននិង

ជាន្ូវកា ទ្ូទង
ាំ ក្សហវ

ក្សហវ និងបានោក្់គ្រព្មាងរៅ

មិនទន់ ួច អាោ ធាំរព្ោង

គ្មនាគ្មន៍ ួម សព្មាប់ ក្សហ

- តព្មូវកា ននកា ក្សាងម ឈមណឌេទ្ិនន
ែ ័យព្តូវ

ថាែក្់ដឹក្នាាំនិងក្ាំរុងសិក្ា

ធ
នឹង ួស េ
ុ រែើង វញ

វ រដើមបីព្ទ្ព្ទ្ង់ដេ់កា រព្បើ

បានសិក្ានិងក្ាំណត់ ួចរាេ់

បណា
ដ ញទ្ូ ស័រនា នាក្ង
ែុ សព្មាប់ ក្

ព្បាស់ព្បរ័នធរត
័ មា
៌ នវធទ្ានានា

សហវ។

បរព្មើដេ់ វធសយ
័ ហិ ញ្ញវតថសា
ុ

បានក្ាំរុងរធវកា
ើ សិក្ារីតព្មូវកា

ធា ណៈ

បរចចក្រទ្សនិងក្ាំណត់ទ្តា
ី ាំងនន

២០.០០%

ថវធកាគ្រព្មាងមិនព្តូវបាន

កា ក្សាងម ឈមណឌេទ្ិនន
ែ ័យ
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៥៣.១.១១.បរងកន
ើ ព្បសិទ្ភា
ធ រ

តម៣

តម៣

ន.រ័តមា
៌ ន

ព្បរ័នធ ន
ាំ ួយ (Help Desk) ួមជាមួយនឹង Call

-បានបូក្ស ុបចាំនន
ួ ក្ុរ
ាំ រូទ្័

រសវាកថទាំ និង ស
ួ
េ
ុ

២០១៦

២០១៦

វធទ្ា

Center ព្តូវបានរ ៀបចាំ ួចរាេ់

មា៉ា សុន
ី របាះរុមព មា៉ា សុន
ី រសគ ន

ឧបក្ ណ៍បរចចក្ វធទ្ារ័តមា
៌ ន

-នីតិ វធធីននកា រសែ ើ សុាំ ន
ាំ យ
ួ និង ួស េ
ុ ព្តូវ បាន

តាម យៈក្ព្មងសាំណួ ាក្់រន
័ ធ

និងគ្មនាគ្មន៍រៅក្ែង
ុ ព្ក្សួង

រ ៀបចាំ ួចរាេ់

នឹងសថ ត
ិ ិឧបក្ ណ៍បរចចក្ វធទ្ា

រសដាក្ិចន
ច ង
ិ ហិ ញ្ញវតថុ

៣៨.០០%

មិនមានថវធកាព្ទ្ព្ទ្ង់

រ័តមា
៌ នក្ែង
ុ ក្សហវ
-បានបនតសិក្ាអាំរត
ី ព្មូវកា នេិ
ត Software ព្គ្ប់ព្គ្ងសនែិធិ
ឧបក្ ណ៍បរចចក្ វធទ្ា បស់ ក្
សហវ

៥៣.១.១៥. ក្សាងព្បរ័នធ

តម៣

តម៣

នាយក្ោាន

មានផ្ក្សា េមអត
ិ អាំរីេក្េណៈបរចចក្រទ្សនន

បនតរ ៀបចាំរព្ោងប្ង់ព្បរ័នធ

រ័តមា
៌ នវធទ្ាព្គ្ប់ព្គ្ងផ្ក្សា

២០១៦

២០១៦

រ័តមា
៌ នវធទ្ា

ព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ងផ្ក្សា ដាបាេទ្ូទង
ាំ ក្សហវ

ព្គ្ប់ព្គ្ងផ្ក្សា ទ្ូទង
ាំ ក្សហវ

ដាបាេទ្ូទង
ាំ ក្សហវ

២៤.០០%

មិនមានថវធកាព្ទ្ព្ទ្ង់

និងបានចាប់រនដើមរ ៀបចាំនូវតព្មូវ
កា េក្េណៈបរចចក្រទ្សសព្មាប់
ព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ងផ្ក្សា ដាបាេ
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៥៣.១.១៧. ក្សាងព្បរ័នធ

តម៣

តម៣

នាយក្ោាន

ព្គ្ប់ព្គ្ងសុវតថភា
ិ រសព្មាប់ទ្ស
ី ដី

២០១៦

២០១៦

រ័តមា
៌ នវធទ្ា

កា ក្សហវ

មានព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ងសុវតថិភារសព្មាប់ ក្សហវ

បានសិក្ារព្ោងប្ង់ និង

២៣.០០%

មិនមានថវធកាព្ទ្ព្ទ្ង់

ព្សាវព្ជាវឧបក្ ណ៍សព្មាប់
ព្ទ្ព្ទ្ង់ព្បរ័នធសុវតថភា
ិ ររៅក្ែង
ុ
នាយក្ោានសិន រដើមបីរធវើជាម៉ាូ
កដេសព្មាប់ព្ក្សួងទាំងមូេ។
បានោក្់ដាំរែើងការម៉ារាសុវតថភា
ិ រ
ចាំនន
ួ ៦ទ្ីតាាំង និងបានរ ៀបចាំទ្ី
តាាំងោក្់នក្
ាុ ទ្ិនែន័យការម៉ារាសុវតថិ
ភារ និង រព្តៀមរ ៀបចាំការម៉ារា
សុវតថភា
ិ របកនថមចាំនន
ួ ៤ទ្ីតាាំង
រទ្ៀត។
បានក្ាំរុងរ ៀបចាំក្មម វធធីសព្មាប់
បាំររញព្បវតតិ ូបម្នតរា
ី កា រដើមបី
ជាមូេោានព្បមូេទ្ិនន
ែ ័យ
សព្មាប់ក្សាងព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង
សុវតថភា
ិ រ។
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ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៥៣.១.១ បាយកា ណ៍សតីរី

ក្សហវ

២.សិក្ារេើបទ្បញ្ញតតិជាធ មានអាំរីព្ក្ប ខ្ណឌ

បានសិក្ារីព្ក្បខ្ណឌមុខាងា អ

សរព្មច

"កា វធភាគ្មុខ្ងា អោគធិ

មុខ្ងា អោគធិកា ោានបណា
ត ព្ក្សួងចាំនន
ួ ១០

ោគធិកា ោាន បស់បណា
ត ព្ក្សួង

បានតាមសូ

កា ោាន ក្សហវ និងអោគធិ

រនសងរទ្ៀត

ចាំនន
ួ ១០បកនថមរទ្ៀត

ចនាក្ ព្តី

កា ោានព្ក្សួង សាថប័ន"

មាស៣បាន
ក្ាំណត់
១០០%

៥៣.១.២ រ ៀបចាំបរងកត
ើ កា
ព្គ្ប់ព្គ្ងកា ងា ក្សាងសមតថ

2016

2018

អោគធិ

១.រ ៀចាំរសចក្តីព្ាងព្បកាសសត រ
ី ី “កា រ ៀបចាំនិង

-បានរ ៀបចាំេិខ្ត
ិ បងាគប់កា ចុះ

សរព្មច

កា ោាន

កា ព្បព្រឹតរត ៅននព្ក្ុមកា ងា

នថាទ្៣
ី ០ កខ្សីហាឆ្ែាំ២០១៦ សត ី

បានតាមសូ

នា
ាំ ញោាំាំព្ទ្កា

ភារអធិកា ក្ិចហ
ច ិ ញ្ញវតថតា
ុ ម

បរងកើតកា ព្គ្ប់ព្គ្ងកា ងា អធិកា ក្ិចហ
ច ិ ញ្ញវតថុ

រី “កា បរងកត
ើ ព្ក្ុមរឆ្្ើយតប

ចនាក្ ព្តី

ព្បរ័នធរត
័ មា
៌ នវធទ្ា

តាមបរចចក្ វធទ្ារ័តមា
៌ ន”

កា ងា ជាមួយព្ក្ុមកា ងា

មាស៣បាន

ព្គ្ប់ព្គ្ងគ្រព្មាង FMIS”

ក្ាំណត់

-បានរសែ ស
ើ ុាំបរងកត
ើ Email ន
ូ ម្នតី

១០០%

អោគធិកា ោានចាំនន
ួ ១៧ ូប រដើមបី
រព្បើព្បាស់ក្ង
ែុ កា ជាចាាំបាច់កនែក្
IT
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ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៥៣.១.៣ កក្េមអកា អនុវតត

2016

2016

កា ងា តាម យៈកា បរងកត
ើ កា

អោគធិ

១.រោេកា ណ៍ ួមសត រ
ី ីកា ព្គ្ប់ព្គ្ងនិងកា រព្បើ

កា ោាន

ព្បាស់បណា
ត ញបញ្ាូ នសា Telegramក្ែង
ុ កា ងា

អោគធិ

១.រ ៀបចាំរសៀវរៅរោេអាំរី ចនាសមពន
័ ធ និង

កា ោាន

ព្បរភទ្ រេខ្ក្ូដ ទ្ិនន
ែ យ
័ និងផ្ក្សា ោក្់ឱ្ររព្បើ

រព្បើព្បាស់បរចចក្ វធទ្ារ័តមា
៌ ន
ក្ែង
ុ ព្ក្បខ្ណឌអោគធិកា ោាន

៥៣.១.៤ បរងកត
ើ និងោក្់ឱ្រ
រព្បើព្បាស់ព្បអប់នាុក្ទ្ិនែន័យ

2016

2018

(Dropbox ឺCloudbox...) និង

ព្រមទាំងចុះរឈាមះ Sign up New Account

ផ្ក្សា បរព្មើឱ្រកា ងា អធិកា

និងទ្ិញទ្ាំហន
ាំ ាុក្

ក្ិចចហិ ញ្ញវតថុ

៥៣.១.៥ កក្េមអកា អនុវតត

អោគធិ

២.បណុត ះបណា
ត េ និងរព្ងឹងសមតថភារម្នតីរៅ

-នាយក្ោានITបានតរម្ើងនិងនត

សរព្មច

កា ងា តាម យៈកា បរងកត
ើ

កា ោាន

កា ធោេ័យIT

េ់ កា បណុត ះបណា
ត េព្បរ័នធព្គ្ប់

បានតាមសូ

រព្បើព្បាស់ និងរធវើបចចុបបនែភារ

ព្គ្ងកាេវធភាគ្កា ងា បស់ថាែក្់

ចនាក្ ព្តី

រេើបរចចក្ វធទ្ារ័តមា
៌ នកដេ

ដឹក្នាាំអោគធិកា ោាន និងព្បរ័នធ

មាស៣បាន

មានព្សាប់

ព្គ្ប់ព្គ្ងផ្ក្សា ដាបាេ។

ក្ាំណត់
១០០%
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៥៣.១.១. រ ៀបចាំវគ្គបណតុះប

សហកា ជាមួយអគ្គនាយក្ោានាក្់រន
័ ធននក្សហ

វគ្គបណដុះបណា
ដ េចាំនន
ួ ៧ វគ្គ

សរព្មច

ណា
ត េព្ក្បខ្័ណឌ ព្ក្សួងសាថប័

វ រដើមបីវគ្គបណដុះបណា
ដ េសដ ីរី ១.នីតិ វធធអ
ី នុវតត

ព្តូវបានរ ៀបចាំ រោយវសហ

បាន

ន និងថាែក្់មនាី រា ធានី-រខ្តត

ថវធកាក្មម វធធស
ី ព្មាប់អងគភារថវធកា ២. កា ព្ប ុាំ

សហកា ជាមួយអគ្គនាយក្ោាន

១០០%

សព្មាប់សព្មាប់ យៈររេ ៣

នសរវនាយេិខ្ត
ិ បទ្ោានគ្តិយត
ុ តិ ន
ូ ម្នតរា
ី កា

ាក្់រន
័ ធននក្សហវ ន
ូ ម្នតីរា

ឆ្ែាំ (២០១៦ -២០១៨)

ក្សហវ ព្ក្សួង សាថប័ន និងមនាី រា ធានីរខ្តត

កា ននក្សហវ ព្ក្សួង សាថប័ន

ចាំនន
ួ ៧ វគ្គ សិកាេកាមចាំនន
ួ ១០២០ ូប ។

និងមនាី អងគភាររា ធានី រខ្តត

៥៣.២. កា អភិវឌ្ឍធនធាន

វសហ

២០១៦

២០២០

ព្គ្ប់ អគ្គ

១.កននកា អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសសសព្មាប់

មនុសសសព្មាប់ដណា
ាំ
ក្់កាេទ្ី

នាយក្ោាន

ដាំណាក្់កាេទ្ី៣ព្តូវបានរ ៀបចាំនិងអនុវតត

៣ កដេ ួមមានកា បណុត ះប

និង

ណា
ត េ នា
ាំ ញទាំងរៅក្ែង
ុ ក្

ព្ក្សួងសាថប័

សហវ និង ព្ក្សួង សាថប័ន

ន

៥៣.២.១ បណុត ះបណា
ត េម្នតី

ព្ក្ុង-ព្សុក្ចាំនន
ួ ៥០ បនាាប់ព្តូវបានបណតុះបណា
ត

បានរ ៀបចាំរធវស
ើ កា
ិ េ សាលា និងប

និងអែក្ជាប់រនធអាំរីវបបធម៌បង់

េ

ណុត ះបណា
ត េ តាមព្ក្ុង ព្សុក្

រនធ និងកា អនុវតតក្មម វធធីកក្

ទាំង៥០ រហើយរព្ោងបញ្ច ប់ទ្ទ
ូ ង
ាំ

ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ

ព្បរទ្សរៅចុងឆ្ែាំ២០១៦ រនះ

90%

ធា ណៈ និងយុទ្សា
ធ ្សត រក្ៀ គ្
ចាំណូេព្បចាាំឆ្ែាំ ២០១៤២០១៨តាមខ្ណឌ-ព្ក្ុង-ព្សុក្

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៥៣.២.២ បណតុះបណា
ត េម្នតី

ម្នតីរាក្ ណ៍ចាំណូេព្តូវបានបណតុះបណា
ត េក្ែង
ុ

ម្នតីរាក្ ណ៍ចាំណូេព្តូវបានប

រាក្ ណ៍ចាំណូេ

ព្សុក្រេើក្ទ្ី២

ណុត ះបណា
ត េក្ែង
ុ ព្សុក្រេើក្ទ្ី២

100%

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៥៣.២.១-បរងកន
ើ សមតថភារ

ម្នតីចន
ាំ ន
ួ ០៣នាក្់បានចូេ ួមវគ្គ បណតុះបណា
ត

-មានម្នតី០៣នាក្់បានចូេ ួម

ម្នតី នននាយក្ោាន ព្គ្ប់ព្គ្ង

េនិងសិកាេសាលា យៈររេខ្្ីៗ ក្ែង
ុ និងរព្ៅ

សិកាេសាលា សត ីរកា
ី រិនត
ិ ររេើ

អា ីវក្-មមភាែេ់និងព្បឆ្ាំងកា

ព្បរទ្ស

ផ្ក្សា

១០០%

ន
ាំ ួយសាម តីសព្មាប់ព្ក្ុម

សមាអតព្បាក្់ និងហិ ញ្ញបបទន

កា ងា ចព្មុះវាយតនម្អញមញ្ញ

រភ វក្មម ននអគ្គនាយក្ោាន

សត ីរកា
ី ព្បឆ្ាំងកា សមាអតព្បាក្់

ឧសាហក្មមហិ ញ្ញវតថុ

និងហិ ញ្ញបបទនរភ វក្មមសព្មាប់
រព្បើព្បាស់ក្ង
ែុ សិកាាសាលាថាែក្់
ជាតិ រដើមបីរព្តៀមរ ៀបចាំទ្ទ្ួេកា
វាយតនម្អញមញ្ញ បស់ព្រះរាជា
ណាចព្ក្ក្មពុជា ។
-មានម្នតី០១នាក្់បានចូេ ួម
សិកាេសាលា សត ីរកា
ី កក្ទ្ព្មង់កា
ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈបទ្
រិរសាធន៏ព្បរទ្សចិន រៅទ្ីព្ក្ុង
រសៀងនហព្បរទ្សចិន។
-បនតសិក្ាព្សាវព្ជាវ និងចូេ ួម
បាំររញទ្សសនៈក្ិចចសិក្ាកសវ ង
យេ់រីបរចចក្រទ្សកេបង និង
វធធានននកា រេងកេបងរីបណា
ត
ព្បរទ្សរនសងៗ រេើរភ
ិ ររលាក្
។

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៥៣.២.១. កា រធវើទ្សសនក្ិចច

ម្នដីបរងាគេ ននន.ថវធកា នីយក្មមបានចូេ ួម

សរព្មច

ធ សមិទ្ក្
សិក្ាសដ ីរថ
ី វកា
ធ មម

ទ្សសនក្ិចស
ច ិក្ារៅព្បរទ្សនថ

បានតាម
កា រព្ោង
ទ្ុក្

៥៣.២.២.រ ៀបចាំកា បណុត ះប

2016

2018

អគ្គនាយក្

កា បណុត ះបណា
ត េ ម្នតី ដាបាេថាែក្់ រព្កាមជាតិ

ណា
ត េសមតថភារម្នតី រៅ ដា

ោាន ហិ ញ្ញ

សព្មាប់ កា រ ៀបចាំកននកា យុទ្សា
ធ ្សត ថវធកា

បាេថាែក្់រព្កាមជាតិ

វតថុ ដាបាេ

សព្មាប់ ដាបាេថាែក្់រព្កាមជាតិ ព្តូវបាន រ ៀបចាំ

ថាែក្់រព្កាម

វគ្គបណតុះបណា
ត េព្តូវបានរ ៀបចាំ
ួច

សរព្មច
បានតាម
រោេរៅ

ួច

សូចនាក្

ជាតិ និងម

១០០%

្នតី ដាបាេ
ថាែក្់រព្កាម
ជាតិ

៥៣.២.១ រ ៀបចាំបណតុះបណា
ត
េម្នតី (ព្តូវរនាើរឈាមះរៅ
នាយក្ោានបុគ្េ
គ ិក្ )

រ ៀបចាំកបបបទ្រសែ ើសុាំបណតុះបណា
ត េ រៅតាម
នា
ាំ ញនិងតព្មូវកា

មិនទន់សរព្មចបាន

០.០០%

ព្ក្ុមកា ងា មានភារ
មមាញឹក្ជាមួយកា ងា ព្បចាាំ
នថា

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៥៣.២.២ រ ៀបចាំវគ្គបណតុះប

2016

2016

នាយក្ោាន

ម្នតីចន
ាំ ន
ួ ១៥ ូប ចូេ ួមវគ្គបណតុះបណា
ត េ

ក្ាំរុងរ ៀបចាំកននកា បណតុះបណា
ត

ណា
ត េខ្្ីរេើកា រព្បើព្បាស់ក្មម

ដាបាេនិង

េវគ្គខ្្ីរេើកា រព្បើព្បាស់ក្មម វធធី

វធធីគ្ណរនយរ (Quic Book,

ហិ ញ្ញវតថ(ុ កា

គ្ណរនយរ (Quic Book,

Pechtree…)

ធ.កននកា

២០.០០%

ព្ក្ុមកា ងា មានភារ

រសែ ស
ើ ុាំរនាររេ

មមាញឹក្ជាមួយកា ងា ព្បចាាំ
នថា

Pechtree Advance Excel)

កា ធោេ័យមានភារ

ថវធកា)

មមាញឹក្ក្ែង
ុ កា រ ៀបចាំ
បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារ
ាក្់ក្ណា
ដ េឆ្ែាំ២០១៦ និង
រ ៀបចាំគ្រព្មាងច ចាក្ញ្ច ប់
ថវធកា បស់
ក្សហវ

៥៣.២.២ រព្ងឹងសមតថភារ
សវនក្ តាម យៈកា រព្បើព្បាស់
បចចក្ វធទ្ារ័តមា
៌ ន

2016

2017

សវនក្ នន

សវនក្ ននាក្ង
ែុ នន GDIA ព្តូវទ្ទ្ួេបានកា បងាាត់

.បានបញ្ច ប់ផ្ក្សា រដើមបីបងាាញ

GDIA

បងាាញរី របៀបរព្បើព្បាស់ននក្មម វធធី ITជាមូេ

សត ីអាំរី របៀបរព្បើព្បាស់ក្មម វធធី

ោានមួយចាំនន
ួ ដូចជា៖ Box cloud, Network

ព្គ្ប់ព្គ្ងរបសក្ក្មម និង

&Servers, Back up &recovery, ក្មម វធធីព្គ្ប់

ព្គ្ប់ព្គ្ងេិខ្ិតរចញចូេ.បាន

ព្គ្ងរបសក្ក្មម , ព្គ្ប់ព្គ្ងេិខ្ត
ិ រចញ ចូេ

បងាាត់បងាាញសត ីអាំរី របៀបរព្បើ

100%

ព្បាស់ក្មម វធធីព្គ្ប់ព្គ្ងរបសក្ក្មម
និងព្គ្ប់ព្គ្ងេិខ្ត
ិ រចញ-ចូេ
ដេ់សវនក្ ននាក្ង
ែុ

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៥៣.២.៤. រព្ងឹងសមតថភារ

សវនក្ IT នន GDIA ព្តូវទ្ទ្ួេបានកា បណតុះ

.សវនក្ IT នន GDIA ទាំង៤ ូប

ដេ់សវនក្ កនែក្ IT នន GDIA

បណា
ត េ នា
ាំ ញ IT Risks & Controls

បានទ្ទ្ួេកា បណុត ះបណា
ត េវគ្គ

ទ្ី៣បានរសែ ស
ើ ដ
ុាំ ្ ស់បតូ

Management=50h (Local training)

សិក្ា CCNA(ជា បស់សច
ូ នាក្

ព្បធាទ្បណុត ះ

ព្តីមាសទ្ី២)

បណា
ត េ)

80%

(រៅព្តីមាស

.បានរចញេិខ្ិតរសែ ើសុាំទ្ទ
ូ ត់
សព្មាប់វគ្គបណតុះបណា
ត េរៅ អ
គ្ហ ។

៥៣.២.៤. រព្ងឹងសមតថភារ

សវនក្ IT នន GDIA ព្តូវទ្ទ្ួេបានកា បណុត ះ

ដេ់សវនក្ កនែក្ IT នន GDIA

បណា
ត េ នា
ាំ ញ IT Assurance and Secutiry
Audit=60h (Local training)

៥៣.២.១ រ ៀបចាំកននកា ក្

៣.ក្សាងកននកា រមសព្មាប់កា ក្សាងសមតថ

បានរ ៀបចាំកននកា រមសព្មាប់ក្

សរព្មច

សាងសមតថភារម្នតអ
ី ធិកា

ភារ និងោក្់ឱ្រអនុវតត

សាងសមតថភារម្នតអ
ី ោគធិកា -

បានតាមសូ

ោាន

ចនាក្ ព្តី

ហិ ញ្ញវតថស
ុ ព្មាប់ដាំណាក្់កាេ
ទ្ី៣ និងដាំណាក្់កាេបនត

មាស៣បាន

បនាាប់

ក្ាំណត់
១០០%

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៥៣.២.២ រ ៀបចាំបណតុះបណា
ត

២.រ ៀបចាំរបើក្វគ្គបណតុះ បណា
ត េសត រ
ី ី នា
ាំ ញ

េព្គ្ូបរងាគេ រេើ នា
ាំ ញ៖

អធិកា ក្ិចហ
ច ិ ញ្ញវតថុ រោយសហកា ជាមួយEFI

រសុើបអរងកត ព្សាវព្ជាវ ព្តតត
ធ គ្វាយតនម្ និង វធធី
រិនត
ិ រ វភា
សា្សត បរព្ងៀនបនត

៥៣.២.១. កក្េមអ និង រធវើ

កា ព្តតតរិនត
ិ រសមិទ្ក្
ធ មមព្បចាាំឆ្ែាំរេើកា រព្បើព្បាស់

បណា
ដ ញសងគម រគ្ហទ្ាំរ័ បានកក្

សរព្មច

បចចុបបនែក្មមរគ្ហទ្ាំរ័ បណា
ត

បណា
ដ ញសងគម រគ្ហទ្ាំរ័ និង កា រធវើបចចប
ុ បនែក្មម

េមអ និង ោក្់ឱ្ររព្បើព្បាស់បនត

បាន

ញសងគម និង ព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ង

រគ្ហទ្ាំរ័ បណា
ដ ញសងគម ព្តូវបានកក្េមអរែើង

ទ្ិនែនយ
័
បស់ វសហ

វធញ

៥៣.២.២.បចចុបបនែក្មមចន
ាំ ន
ួ

ម្នតថ
ី មីកដេបានរព្ ស
ើ រ ឯសព្តូវបានទ្ទ្ួេកា ប

ម្នតទ
ី ង
ាំ អស់បានអនុវតតតនា
ួ ទ្ី

សរព្មច

បុគ្េ
គ ិក្ ម្នតីរា កា និង

ណុត ះបណតេ និង អនុវតតតនា
ួ ទ្ី ភា ក្ិចច

និង ភា ក្ិចច បស់ខ្តន
្ តាម

បាន ១០០

កា ធោេ័យរ ៀងៗខ្្តន

%

អភិវឌ្ឍធនធានមនុសស បស់

១០០%

វសហ

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៥៣.៣.១. បរងកន
ើ និងរេើក្

ទ្សសនក្ិចស
ច ិក្ារៅប រទ្ស ន
ូ ម្នតី វសហ

ម្នតីរា កា ចាំនន
ួ ១០ ូបបានរៅ

សរព្មច

រសែ ស
ើ ោ
ុាំ ាំព្ទ្សក្មមភារ

ក្មពស់សមតថភារអែក្ព្សាវព្ជាវ

ចាំនន
ួ (១០នាក្់) រដើមបីកសវ ងយេ់អាំរីបទ្

ទ្សសនក្ិចស
ច ិក្ារៅប រទ្ស

បាន ១០០

បនត

រិរសាធន៍ និង កា អនុវតតរេើក្ិចកា
ច ព្សាវព្ជាវ

រដើមបីកសវ ងយេ់អរ
ាំ ីបទ្រិរសាធន៍

%

បស់ វសហ សព្មាប់ោាំព្ទ្កា
អនុវតតកា ងា បណុត ះបណា
ត េ

និង កា អនុវតតរេើក្ិចកា
ច

និង វធព្ក្ឹតកា សមតថភារម្នតី

ព្សាវព្ជាវ

រា កា រេើ នា
ាំ ញព្គ្ប់ព្គ្ង
រសដាក្ិចច និង ហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា
ណៈ ន
ូ ក្សហវ និង ព្ក្សួង
សាថប័ន

៥៣.៣. រ ៀបចាំ និងអនុវតតយទ្
ុ ធ

២០១៦

២០២០

អគ្ហ និង

១.យុទ្សា
ធ ្សត ទ្ាំនាក្់ទ្ន
ាំ ង និងសព្មបសព្មតេ

សា្សត ទ្ាំនាក្់ទ្ន
ាំ ង និងសព្មប

ព្ក្សួងសាថប័

សព្មាប់ដណា
ាំ
ក្់កាេទ្ី៣ព្តូវបានរ ៀបចាំនិងអនុ

សព្មតេសព្មាប់ដណា
ាំ
ក្់កាេទ្ី

ន

វតត

អគ្គ

១.កា សព្មបសព្មតេសាចប័ន មានភារេអព្បរសើ

ទ្ទ្ួេខ្ុសព្តូវសព្មាប់កក្េមអ

រេខាធិកា

ជាងមុន និងមានកា ក្ាំណត់តនា
ួ ទ្ី និងកា ទ្ទ្ួេ

ក្ិចចសព្មបសព្មតេ វាងសាថប័ន

ោានក្សហវ

ខ្ុសព្តូវចាស់លាស់

និងអងគភារ

អគ្ហ និង

៣

៥៣.៤. ក្ាំណត់តនា
ួ ទ្ីនិងកា

២០១៦

២០២០

ព្ក្សួងសាថប័
ន

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៥៣.៤.១.រ ៀបចាំក្ច
ិ ចព្ប ុាំព្តតត

2016

2018

រិនត
ិ រវឌ្ឍនភារ កា អនុវតតក្មម

ព្ក្ុមកា ងា
ក្ាំកណទ្ព្មង់

បាយកា ក្ិចចព្ប ុាំព្បចាាំកខ្ និងព្បចាាំព្តីមាស ព្តូវ
បានរ ៀបចាំ

- បាយកា ណ៍ក្ិចចព្ប ុាំព្ក្ុម

សរព្មច

កា ងា កក្ទ្ព្មង់ បស់អគ្គនាយក្

បាន

វធធីកក្ទ្ព្មង់ព្បចាាំកខ្ ព្តីមាស

ោានរោេនរោបាយរសដាក្ិចច

១០០%

និងឆ្ែាំ

និងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ ព្តូវបាន
រ ៀបចាំ

៥៣.៤.២. កក្សព្មតេកននកា
សក្មមភារ ួមោក្់កាេទ្ី៣

2016

2018

ព្ក្ុមកា ងា

កននកា សក្មមភារ ួមោក្់កាេទ្ី៣ ព្តូវបានកក្

-កននកា សក្មមភារ ួមដាំណាក្់

សរព្មច

ក្ាំកណទ្ព្មង់

សព្មតេ

កាេទ្ី៣ (២០១៦-២០១៨) ព្តូវ

បាន

បានកក្សព្មតេ រៅជា២០១៧-

១០០%

២០១៩ កដេក្ែង
ុ រនាះ មានកា
ដ្ស់បតូ ររេរវលាអុនវតត
សក្មមភារមួយចាំនន
ួ និងកក្
សព្មតចសូចនាក្ នងកដ
-មានកននកា សក្មមភារ ួម
ដាំណាក្់កាេទ្ី៣ ២០១៧២០១៩ បស់អគ្គនាយក្ោាន
រោេនរោបាយរសដាក្ិចច និង
ហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ រដើមបីបនត
ចូេ ួមអនុវតតក្មម វធធីកក្ទ្ព្មង់កា
ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសា
ុ ធា ណៈ

រសចក្តីព្ាង
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បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ក្
ធ មមព្តីមាសទ្ី៣

៥៣.៤.៣ មគ្គរុ ទ្ាសក្៏រសដាក្ច
ិ ច

រិនត
ិ រ និងអនុមត
័ រេើរសចក្តីព្ាងចុងរព្កាយ

ធ ្ និងរព្តៀម
បានរិនត
ិ ររែើង វញ

៨០.០០%

ោក្់ ន
ូ ថាែក្់ដឹក្នាាំអគ្ក

និងហិ ញ្ញវតថរា
ុ ធានីរខ្តតព្តូវ
បានរ ៀបចាំ ចងព្ក្ង និង

រេខាធិកា ោាន សរព្មច

នសរវនាយអនុវតត រដើមបី ួមរព្បើ
ជាព្បរោ ន៍ដេ់មនាី សហវ
និងអងគភារាក្់រន
័ ធ

៥៣.៤.៤ បូក្ស ុបកននកា

ព្បមូេបូក្ស ុបកននកា សក្មមភារ ួមដាំណាក្់

កននកា សក្មមភារដាំណាក្់កាេ

សក្មមភារ ួមដាំណាក្់កាេទ្ី៣

កាេទ្ី៣ បស់អគ្គរេខាធិកា ោាន រីព្គ្ប់នាយក្
ោាន ននអគ្គរេខាធិកា ោាន

បស់អគ្គរេខាធិកា ោាន

40%

- នាយក្ោានទាំង ០៤

រសែ ស
ើ ុាំរនារោយ ងចាាំ

ទ្ី៣ បស់នាយក្ោានទាំង ០៤

មមាញឹក្ក្ែង
ុ រ ៀបចាំបូក្ស ុប

CAP 3 កក្សព្មតេ

ព្តូវបានព្បមូេ នឹងរព្តៀមបូក្

បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារព្តី

ស ុប

មាសទ្ី៣

សព្មាប់ ឆ្ែាំ២០១៧២០២០

- CAP 3 (២០១៧២០២០) មិនទន់អនុមត
័

៥៣.៤.៤ បូក្ស ុបកននកា

រ ៀបចាំ វធបសសនារិនត
ិ រនិងអនុមត
័ រេើរសចក្តីព្ាង

វធបសសនារិនត
ិ រមិនព្តូវបាន

សក្មមភារ ួមដាំណាក្់កាេទ្ី៣

កននកា សក្មមភារ ួមដាំណាក្់កាេទ្ី៣ បស់អគ្គ

រ ៀបចាំ

បស់អគ្គរេខាធិកា ោាន

រេខាធិកា ោាន

0%

ថវធកាសព្មាប់អនុវតត
សក្មមភាររនះមិនព្តូវបាន
អនុមត
័ រហតុរនះមិនអាច
រ ៀបចាំបាន

រសចក្តីព្ាង
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