
 

 

ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 

 

 

 

រម្មវិធកីរទក្ម្ង់ការក្រប់ក្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

កែនការសរម្មភាពរួម្ ដ្ណំារក់ាលទី៣ 

បច្ចុបបននរម្ម ២០១៧-២០២០ 

 

 

ផ្នែកទី ១៖ បន្តពង្រឹរភាពជ ឿទុកចិត្តនន្ថវិកា 

ផ្នែកទី ២៖ បន្តពង្រឹរគណជន្យ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ 

ផ្នែកទី ៣៖ ការនារភាា ប់ថវិកាជៅន្រឹជោលន្ជោបាយ្ 

ផ្នែកទី ៤៖ ការជង្ត្ៀមខ្លួន្សង្ាប់ ហំាន្បន្ទា ប់ 

ផ្នែកទី ៥៖ ការោំង្ទដលក់ារអន្វុត្តកមមវិធីផ្កទង្មរ់ង្បកបជោយ្ជោគ យ័្ ន្រិចីរភាព 
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បញ្ជ ីអងគភាពសក្កាម្ឱវាទក្រសួងសសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

កដ្លច្ូលរមួ្អនុវត្តកែនការសរម្មភាពករទក្ម្ងក់ារក្របក់្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

 

ល.រ. អងគភាព 
ច្ំនួនសរម្មភាព

លម្អិត្ 

១ អគគន្ទយ្កោា ន្ជោលន្ជោបាយ្ជសដាកិចចន្ិរហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២៦ 

២ អគគន្ទយ្កោា ន្គយ្ ន្ិររោា ករកមពុោ ១៤ 

៣ អគគន្ទយ្កោា ន្ពន្ធោរ ៤២ 

៤ អគគន្ទយ្កោា ន្ង្ទពយសមបត្តិរដា ន្រិចំណូលមិន្ផ្មន្សារជពើពន្ធ ១១ 

៥ អគគន្ទយ្កោា ន្ឧសាហកមមហរិញ្ញវត្ថ ុ ០៩ 

៦ អគគន្ទយ្កោា ន្ថវិកា ៩០ 

៧ អគគន្ទយ្កោា ន្ហិរញ្ញវត្ថុរដាបាលថ្នែ ក់ជង្កាមោត្ិ ៤៩ 

៨ អគគន្ទយ្កោា ន្រត្ន្ទោរោត្ ិ ៣៥ 

៩ អគគន្ទយ្កោា ន្លទធកមមសាធារណៈ ១៤ 

១០ អគគជលខាធកិារោា ន្កសហវ ៤៨ 

១១ អគគន្ទយ្កោា ន្សវន្កមមននាកែរុ ២១ 

១២ អោគ ធិការោា ន្ ៣៣ 

១៣ អគគន្ទយ្កោា ន្សហង្បត្ិបត្តកិារអន្តរោត្និ្ិរង្គប់ង្គរបំណលុ ២៥ 

១៤  វិទស្ថសាថ ន្ជសដាកិចចន្ិរហិរញ្ញវត្ថ ុ ៣៤ 

១៥ ង្កុមការករង្គប់ង្គរគជង្ារព័ត្ា៌ន្វិទស្ថង្គប់ង្គរហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ១៨ 

១៦ ង្កុមង្បឹកាន្តី្ិកមម ១១ 

១៧ ង្កុមង្បឹកាោត្គិណជន្យ្យ ០៣ 
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ទម្ងន់ច្សកោ ម្សរម្មភាព, សោលបណំង និងកែនរនន 

កែនការសរម្មភាពរមួ្ ដ្ណំារក់ាលទី៣ បច្ចុបបននភាព ២០១៧-២០២០ 

 

១. រក្ម្តិ្ច្សកោ ម្សរម្មភាព 

កែនរ សោលបំណង ច្សកោ ម្សរម្មភាព ទម្ងន់ 

កែនរទី១៖ បនតពក្ងឹងភាពស ឿទរុច្ិត្តថវិកា 

ជោលបណំរ ១១ 

១១.១ ០.៣៥ 

១១.២ ០.៣០ 

១១.៣ ០.៣៥ 

សរុប ១.០០ 

ជោលបណំរ ១២ 

១២.១ ០.៦០ 

១២.២ ០.៤០ 

សរុប ១.០០ 

ជោលបណំរ ១៣ 

១៣.១ ០.២៥ 

១៣.២ ០.១៥ 

១៣.៣ ០.១៥ 

១៣.៤ ០.២០ 

១៣.៥ ០.២៥ 

សរុប ១.០០ 

ជោលបណំរ១៤ 

១៤.១ ០.២០ 

១៤.២ ០.៣០ 

១៤.៣ ០.៣៥ 

១៤.៤ ០.១៥ 

សរុប ១.០០ 

កែនរទ២ី៖ បនតពក្ងឹងរណសនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ 

ជោលបណំរ ២១ 
២១.១ ១.០០ 

សរុប ១.០០ 

ជោលបណំរ២២ 
២២.១ ០.២០ 

២២.២ ០.១០ 
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កែនរ សោលបំណង ច្សកោ ម្សរម្មភាព ទម្ងន់ 

២២.៣ ០.២០ 

២២.៤ ០.២០ 

២២.៥ ០.៣០ 

សរុប ១.០០ 

ជោលបណំរ២៣ 

២៣.១ ០.៣៥ 

២៣.២ ០.២០ 

២៣.៣ ០.៤៥ 

សរុប ១.០០ 

ជោលបណំរ២៤ 
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២៥.១ ០.២០ 

២៥.២ ០.៤០ 

២៥.៣ ០.៤០ 

សរុប ១.០០ 

កែនរទី៣៖ ការែារភាជ បថ់វិកាសៅនឹង 

សោលនសោបាយ្ 

ជោលបណំរ៣១ 

៣១.១ ០.៤០ 

៣១.២ ០.២០ 

៣១.៣ ០.៤០ 

សរុប ១.០០ 

ជោលបណំរ៣២ 

៣២.១ ០.៦០ 

៣២.២ ០.៤០ 

សរុប ១.០០ 

ជោលបណំរ៣៣ 

៣៣.១ ០.២៥ 

៣៣.២ ០.២៥ 

៣៣.៣ ០.២៥ 



 

v 

កែនរ សោលបំណង ច្សកោ ម្សរម្មភាព ទម្ងន់ 

៣៣.៤ ០.២៥ 

សរុប ១.០០ 

ជោលបណំរ៣៤ 

៣៤.១ ០.៣០ 

៣៤.២ ០.៤០ 

៣៤.៣ ០.៣០ 

សរុប ១.០០ 

ជោលបណំរ៣៥ 

៣៥.១ ០.២៥ 

៣៥.២ ០.២៥ 

៣៥.៣ ០.១៥ 

៣៥.៤ ០.២០ 

៣៥.៥ ០.១៥ 

សរុប ១.០០ 

ជោលបណំរ៣៦ 

៣៦.១ ០.២០ 

៣៦.២ ០.១៥ 

៣៦.៣ ០.១៥ 

៣៦.៤ ០.២០ 

៣៦.៥ ០.១០ 

៣៦.៦ ០.២០ 

សរុប ១.០០ 

កែនរទី៤៖ ការសក្ត្ៀម្ខ្លនួសក្មាប់ ំហានបន្ទា ប ់

ជោលបណំរ ៤១ 

៤១.១ ០.៧០ 

៤១.២ ០.៣០ 

សរុប ១.០០ 

ជោលបណំរ ៤២ 

៤២.១ ០.៧០ 

៤២.២ ០.៣០ 

សរុប ១.០០ 

ជោលបណំរ៤៣ ៤៣.១ ០.៧០ 



 

vi 

កែនរ សោលបំណង ច្សកោ ម្សរម្មភាព ទម្ងន់ 

៤៣.២ ០.៣០ 

សរុប ១.០០ 

ជោលបណំរ ៤៤ 

៤៤.១ ០.៤០ 

៤៤.២ ០.២០ 

៤៤.៣ ០.៤០ 

សរុប ១.០០ 

កែនរទ៥ី៖ ការោកំ្ទដ្លក់ារអនុវត្តរម្មវិធីករ

ទក្ម្ង់ក្បរបសោយ្សោរ យ័្និងច្ីរភាព 

ជោលបណំរ ៥១ 

៥១.១ ០.៤០ 

៥១.២ ០.២០ 

៥១.៣ ០.៤០ 

សរុប ១.០០ 

ជោលបណំរ ៥២ 

៥២.១ ០.៥០ 

៥២.២ ០.៥០ 

សរុប ១.០០ 

ជោលបណំរ៥៣ 

៥៣.១ ០.៥០ 

៥៣.២ ០.៣០ 

៥៣.៣ ០.២០ 

សរុប ១.០០ 

 

២. រក្ម្តិ្សោលបណំង 

សោលបំណង ស ម្ ោះសោលបំណង ទម្ងន់ 

កែនរទី ១៖ បនតពក្ងងឹភាពស ឿទរុច្ិត្តថវិកា 

ជោលបំណរ ១១ បន្តពង្ររឹការង្គប់ង្គរចំណូល ន្ិរការង្បមូលចំណូល ០.៣០ 

ជោលបំណរ ១២ បន្តពង្ររឹការង្គប់ង្គរបំណលុ ០.២០ 

ជោលបំណរ ១៣ ពង្ររឹការង្គប់ង្គរសាច់ង្បាកន់្រិគណន្ ី ០.២០ 

ជោលបំណរ ១៤ ផ្កលមអការអន្ុវត្តថវិកាន្រិពង្រឹរការអន្ុវត្តផ្នន្ការចំណាយ្ ០.៣០ 

សរុប ១.០០ 



 

vii 

សោលបំណង ស ម្ ោះសោលបំណង ទម្ងន់ 

កែនរទី ២៖ បនតពក្ងងឹរណសនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ 

ជោលបំណរ ២១ ពង្ររឹការអន្ុវត្តាត្កិាថវិកាថមី ន្រិបលរគ់ណជន្យ្យថម ី ០.២០ 

ជោលបំណរ ២២ ពង្ររឹការអន្ុវត្តង្បពន័្ធថវិកាថម ីន្រិដំជណើរការង្បត្ិបត្តិការថម ី ០.២៥ 

ជោលបំណរ ២៣ ពង្ររឹការអន្ុវត្តង្បពន័្ធគណជន្យ្យថមី ង្បពន័្ធកត្ង់្ាថមី ន្រិង្បព័ន្ធរបាយ្

ការណ៍ថមី 

០.២០ 

ជោលបំណរ ២៤ ពង្ររឹការអន្ុវត្តឧបករណ៍ន្រិយ្ន្តការជដើមបីបជរោើន្ការទទួលខុ្សង្ត្ូវ ន្រិ

គណជន្យ្យភាព (ង្បពន័្ធង្ត្ួត្ពនិ្ិត្យ) 

០.២០ 

ជោលបំណរ២៥ បជរោើន្ត្ាល ភាពថវិកា ០.១៥ 

សរុប ១.០០ 

កែនរទី ៣៖ ការែារភាជ បថ់វកិាសៅនឹងសោលនសោបាយ្ 

ជោលបំណរ៣១ ពង្ររឹន្រិពង្រកីការអន្ុវត្តថវិកាកមមវិធ ី ០.២០ 

ជោលបំណរ៣២ ជរៀបចំថវិកាឱ្យាន្លកខណៈង្គប់ង្ រុជង្ោយ្ន្រិជធវើសាហរណកមមថវិកា ០.១៥ 

ជោលបំណរ៣៣ ជរៀបចំន្រិោក់ឱ្យអន្ុវត្តង្បពន័្ធបន្ទា ត្់គណជន្យ្យភាព (រវារន្តី្ិបបញ្ញត្តិ ន្រិ

ន្តី្ិង្បត្ិបត្តិ, រវារកសហវន្រិង្កសួរ-សាថ ប័ន្ន្រិជៅកែរុង្កសួរ-សាថ ប័ន្) 

០.១៥ 

ជោលបំណរ៣៤ ពង្ររឹការជរៀបចំជោលន្ជោបាយ្ ន្ិរការជធវើផ្នន្ការហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

(ការជរៀបចំជោលន្ជោបាយ្ន្រិផ្នន្ការចំណូលន្ិរចំណាយ្រយ្ៈជពល

មធយម) 

០.២០ 

ជោលបំណរ៣៥ ជរៀបចំង្បពន័្ធង្ត្ួត្ពនិ្តិ្យ ០.១៥ 

ជោលបំណរ៣៦ ពង្ររឹការអន្ុវត្តជោលន្ជោបាយ្វិម ឈការហិរញ្ញវត្ថ ុ ០.១៥ 

សរុប ១.០០ 

កែនរទី ៤៖ ការសក្ត្ៀម្ខ្លនួសក្មាប់ ំហានបន្ទា ប ់

ជោលបំណរ៤១ បជរោើត្ង្កបខ័្ណឌ ថវិកាជោយ្ផ្នអកជលើសមិទធកមម ០.៣០ 

ជោលបំណរ៤២ បជរោើត្ង្កបខ្័ណឌ គណជន្យ្យភាពនន្សមិទធកមម ០.២៥ 

ជោលបំណរ៤៣ បជរោើត្ង្កបខ្័ណឌ សវន្កមមជលើសមិទធកមម ០.២៥ 

ជោលបំណរ៤៤ ជរៀបចំផ្នន្ការកសារសមត្ថភាព (ជោយ្រួមទរំសាថ ប័ន្ន្តី្ិបបញ្ញត្តិ ន្រិ

អាោា ធរសវន្កមមោត្ិ) 

០.២០ 

សរុប ១.០០ 



 

viii 

សោលបំណង ស ម្ ោះសោលបំណង ទម្ងន់ 

កែនរទី ៥៖ ការោកំ្ទដ្លក់ារអនុវត្តរម្មវិធីករទក្ម្ង់ក្បរបសោយ្សោរ ័យ្ និងច្ីរភាព 

ជោលបំណរ៥១ បជរោើន្ភាពោអែកដឹកនំ្ទសមត្ថភាពង្គប់ង្គរ ន្រិបណតុ ុះឆន្ាៈកំផ្ណទង្មរ់ 

ង្ពមទរំបជរោើន្ភាពោាច ស់ន្រិការទទួលខ្ុសង្ត្ូវ 

០.៤០ 

ជោលបំណរ៥២ បជរោើន្ង្បសិទធភាពនន្ការកសារសមត្ថភាពន្រិវិធាន្ការជលើកទឹកចិត្ត ០.៣០ 

ជោលបំណរ៥៣ ពង្ររឹការកសារសមត្ថភាពសង្ាប់អន្ុវត្តកមមវិធីផ្កទង្មរក់ារង្គប់ង្គរ

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ដំណាកក់ាលទី ៣ 

០.៣០ 

សរបុ ១.០០ 

 

៣. រក្ម្ិត្កែនរ 

កែនរ ស ម្ ោះកែនរ ទម្ងន់ 

ផ្នែកទី ១ បន្តពង្ររឹភាពជ ឿទុកចិត្តថវិកា ០.១៥ 

ផ្នែកទី ២ បន្តពង្ររឹគណជន្យ្យភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ ០.២០ 

ផ្នែកទី ៣ ការនារភាា ប់ថវិកាជៅន្រឹជោលន្ជោបាយ្ ០.៣៥ 

ផ្នែកទី ៤ ការជង្ត្ៀមខ្លួន្សង្ាប់ ហំាន្បន្ទា ប់ ០.១០ 

ផ្នែកទី ៥ ការោំង្ទដល់ការអន្ុវត្តកមមវិធផី្កទង្មរ់ង្បកបជោយ្ជោគ យ័្ន្ិរចីរភាព ០.២០ 

សរុប ១.០០ 

 

 



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 1 

ផែនការសកម្មភាពរួម្ ដណំាកក់ាលទី៣ បច្ចុបបននកម្ម ២០១៧-២០១៩ 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

 
ផែនកទី ១៖បនតពត្ងលងភាពគ ឿទកុចិ្រតននថេកិា 

 -កា អនុវត្តចំណូេនិងចណំាយម្បចំម្ត្មី្មសម្មនភាព េនូនិងអាចប៉ានស់ាា នបន (កម្រិត្េររអៀងននកា អនវុត្តរនិរេើសពី +/-៥%រធៀបរៅនឹងករាវិធីចំណូេ-ចំណាយ) 

- កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុម្ត្ូវសង និងបណំេុម្ត្ូវទា កនុងឆ្ន ំម្បកបរោយម្បសិទធភាព 

11 ១១.បនតពម្ងឹងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេនិងកា អនុវត្ដកែនកា 

ម្បរូេចំណូេ 

២០០៨ ២០២០   កា អនុវត្តចំណូេម្បចំម្ត្មី្មស 

ម្មនភាព េនួនងិអាចប៉ានស់ាា ន

បន (កម្រិត្េររអៀង+/-ពី៥%) 

      

  

11.1 ១១.១. ពម្ងឹងកា អនុវត្តយុទធ

សាស្រសត រកៀ គ្ ចំណូេ យៈរពេ

រធយរ 

២០១៤ ២០២០ អគ្គ.រោេន/ប 

អគ្គ.គ្យ 

អគ្គ.ពនធោ  

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ 

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដា និងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

ម្កសងួ សាថ ប័ន 

កា ម្បរេូចំណូេសរម្រចបន

យ៉ា ងរោចណាស់ ៩៥% នន

ចាប់ 

     

  

11.1.1 ១១.១.១. បនតតារោន និងវាយ

ត្នរៃកា អនុវត្តយទុធសាស្រសត រកៀ គ្ 

ចំណូេ យៈរពេរធយរ 

២០១៤-២០១៨ (ម្មន២សចូន

ក ) (៧០%) 

២០១៤ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប  បយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពននកា អនុ

វត្តយទុធសាស្រសត រកៀ គ្ ចំណូេ

ម្បចំឆ្ន ំម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ      

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 2 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.1.1 ១១.១.១. បនតតារោន និងវាយ

ត្នរៃកា អនុវត្តយទុធសាស្រសត រកៀ គ្ 

ចំណូេ យៈរពេរធយរ 

២០១៤-២០១៨ (ម្មន២សចូន

ក ) (៧០%) 

២០១៤ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប   បយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពននកា 

អនុវត្តយទុធសាស្រសត រកៀ គ្ ចំណូេ

ម្បចំឆម្មសម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ      

  

11.1.2 ១១.១.២. ពម្ងឹងសរត្ថភាព និង

កា ងា សម្របសម្រួេកា អនុវត្ត

យុទធសាស្រសត រកៀ គ្ ចំណូេ យៈ

រពេរធយរ ២០១៤-២០១៨ 

(ម្មន២សចូនក ) M&E 

(៣០%) 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.រោេន/ប ទីម្បឹកាកនុងម្សុកចំននួ ៥  បូម្ត្ូវ

បនរម្រើស 

     

PFM ១១២,៨០០ 

11.1.2 ១១.១.២. ពម្ងឹងសរត្ថភាព និង

កា ងា សម្របសម្រួេកា អនុវត្ត

យុទធសាស្រសត រកៀ គ្ ចំណូេ យៈ

រពេរធយរ ២០១៤-២០១៨ 

(ម្មន២សចូនក ) M&E 

(៣០%) 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.រោេន/ប រស្រនតីចនំនួ ៣  បូ ទទួេបនកា 

បណតុ ុះបណាត េរៅរម្ៅម្បរទស

រេើកា ងា វភិាគ្ តារោន និង

វាយត្នរៃកា អនុវត្តយទុធសាស្រសត

រកៀ គ្ ចំណូេ 

     

  

11.1.3 ១១.១.១.រ ៀបចនំិងោក់ឲ្យអនុវត្ត

នតី្ិវិធីបរញ្េញទនំញិរនុរពេ

ទនំញិរកដេ ់

២០១៥  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា កា កសាងរសចកតីម្ពាងចុងរម្កាយ

បទបបញ្ញត្តពិាក់ព័នធ      

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 3 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.1.3 ១១.១.១.រ ៀបចនំិងោក់ឲ្យអនុវត្ត

នតី្ិវិធីបរញ្េញទនំញិរនុរពេ

ទនំញិរកដេ ់

២០១៥  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា នតី្ិវិធីបរញ្េញទនំញិរនុរពេ

ទនំញិរកដេម់្ត្ូវបនអនរុ័ត្      

  

11.1.3 ១១.១.១.រ ៀបចនំិងោក់ឲ្យអនុវត្ត

នតី្ិវិធីបរញ្េញទនំញិរនុរពេ

ទនំញិរកដេ ់

២០១៥  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា នតី្ិវិធីបរញ្េញទនំញិរនុរពេ

ទនំញិរកដេម់្ត្ូវបនែសពវែាយ

និងោក់ឲ្យអនុវត្ត 

     

  

11.1.3 ១១.១.១.រ ៀបចនំិងោក់ឲ្យអនុវត្ត

នតី្ិវិធីបរញ្េញទនំញិរនុរពេ

ទនំញិរកដេ ់

២០១៥  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា នតី្ិវិធីបរញ្េញទនំញិរនុរពេ

ទនំញិរកដេម់្ត្ូវបនម្ត្តួ្ពិនិត្យ 

និងវាយត្នរៃកា អនុវត្ត 

     

  

11.1.3 ១១.១.១.រ ៀបចនំិងោក់ឲ្យអនុវត្ត

នតី្ិវិធីបរញ្េញទនំញិរនុរពេ

ទនំញិរកដេ ់

២០១៥  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា នតី្ិវិធីបរញ្េញទនំញិរនុរពេ

ទនំញិរកដេម់្ត្ូវបនម្ត្តួ្ពិនិត្យ 

និងវាយត្នរៃកា អនុវត្ត 

     

  

11.1.4 ១១.១.២. កសាង និងអនុវត្ត 

MOU  វាងគ្យ និងកំាសាប រេើ

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសា ដឹករញ្ជូន 

តារនវា  

២០១៥  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា រសចកតីម្ពាងបឋរម្ត្ូវបនកសាង

 ចួ 
     

  

11.1.4 ១១.១.២. កសាង និងអនុវត្ត 

MOU  វាងគ្យ និងកំាសាប រេើ

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសា ដឹករញ្ជូន 

តារនវា  

២០១៥  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា បនម្បរុំ វាង អគ្  និងកំាសាប

រដើរបីពិនិត្យរសចកតីម្ពាង MOU 
     

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 4 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.1.4 ១១.១.២. កសាង និងអនុវត្ត 

MOU  វាងគ្យ និងកំាសាប រេើ

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសា ដឹករញ្ជូន 

តារនវា  

២០១៥  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា រសចកតីម្ពាង MOU ម្ត្ូវបនពិនិ

ត្យ និងអនុរត័្  
     

  

11.1.4 ១១.១.២. កសាង និងអនុវត្ត 

MOU  វាងគ្យ និងកំាសាប រេើ

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសា ដឹករញ្ជូន 

តារនវា  

២០១៥  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា MOU  វាងគ្យនិងកំាសាបរេើ

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសា ដឹករញ្ជូន

តារនវា ម្ត្ូវបនោក់ឲ្យអនុវត្ត 
     

  

11.1.4 ១១.១.២. កសាង និងអនុវត្ត 

MOU  វាងគ្យ និងកំាសាប រេើ

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសា ដឹករញ្ជូន 

តារនវា  

២០១៥  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា MOU  វាងគ្យនិងកំាសាបរេើ

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសា ដឹករញ្ជូន

តារនវាម្ត្ូវបនម្ត្តួ្ពិនិត្យ និង

វាយត្នរៃកា អនុវត្ត 

     

  

11.1.4 ១១.១.២. កសាង និងអនុវត្ត 

MOU  វាងគ្យ និងកំាសាប រេើ

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសា ដឹករញ្ជូន 

តារនវា  

២០១៥  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា MOU  វាងគ្យនិងកំាសាបរេើ

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសា ដឹករញ្ជូន

តារនវាម្ត្ូវបនម្ត្តួ្ពិនិត្យ និង

វាយត្នរៃកា អនុវត្ត 

     

  

11.1.5 ១១.១.៣. បរងកើត្និងោក់ឲ្យអនុ

វត្តម្បព័នធម្គ្បម់្គ្ងធនធានរនុសស

តារម្បព័នធព័ត្ម៌្មនវិទា 

២០១៦  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា ម្បព័នធសវយ័ម្បវត្តិករាម្ត្ូវបន

អភិវឌ្ឍ ចួ និងអនរុ័ត្បឋរនិង

ោក់ឲ្យអនុវត្តសាកេបង 

     

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 5 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.1.5 ១១.១.៣. បរងកើត្និងោក់ឲ្យអនុ

វត្តម្បព័នធម្គ្បម់្គ្ងធនធានរនុសស

តារម្បព័នធព័ត្ម៌្មនវិទា 

២០១៦  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា ម្បព័នធសវយ័ម្បវត្តិករាម្ត្ូវបនអនុ

រ័ត្ជាែៃូវកា និងោក់ឲ្យអនុវត្ត      

  

11.1.5 ១១.១.៣. បរងកើត្និងោក់ឲ្យអនុ

វត្តម្បព័នធម្គ្បម់្គ្ងធនធានរនុសស

តារម្បព័នធព័ត្ម៌្មនវិទា 

២០១៦  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា កា រធវើបចេុបបននភាពទនិននយ័ ម្ត្វូ

បនរធវើម្បចំម្ត្មី្មស      

  

11.1.5 ១១.១.៣. បរងកើត្និងោក់ឲ្យអនុ

វត្តម្បព័នធម្គ្បម់្គ្ងធនធានរនុសស

តារម្បព័នធព័ត្ម៌្មនវិទា 

២០១៦  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា កា រធវើបចេុបបននភាពទនិននយ័ ម្ត្វូ

បនរធវើម្បចំម្ត្មី្មស      

  

11.1.5 ១១.១.៣. បរងកើត្និងោក់ឲ្យអនុ

វត្តម្បព័នធម្គ្បម់្គ្ងធនធានរនុសស

តារម្បព័នធព័ត្ម៌្មនវិទា 

២០១៦  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងធនធានរនុសស 

ម្ត្ូវបនរធវើបចេុបបននភាព      

  

11.1.5 ១១.១.៣. បរងកើត្និងោក់ឲ្យអនុ

វត្តម្បព័នធម្គ្បម់្គ្ងធនធានរនុសស

តារម្បព័នធព័ត្ម៌្មនវិទា 

២០១៦  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងធនធានរនុសស 

ម្ត្ូវបនរធវើបចេុបបននភាព      

  

11.1.6 ១១.១.៤. ពម្ងឹងម្បសិទធភាព

កា ងា ត្នរៃគ្តិ្ពនធគ្យ 

២០១៥  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា -កា រធវើម្បត្ិភូករាសិទធនិងសរត្ថ

កិចេរៅអងគភាពរូេោា នម្ត្ូវបន

ពិនតិ្យរ ើងវញិ 

-នតិ្ិវិធីរែទៀងផ្ទទ ត្់ត្នរៃគ្តិ្ពនធគ្យ

ម្ត្ូវបនពម្ងឹងម្បសិទធភាពអនុវត្ត 

     

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 6 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

-រ ៀបចំកម្រងនតី្ិវិធីរែទៀងផ្ទទ ត្់

ត្នរៃគ្ិត្ពនធគ្យសម្ម្មបរ់ម្បើ

ម្បសន់ែទកនុងអងគភាព 

-កា ម្គ្ប់ម្គ្ងត្នរៃចរៃងកា ម្ត្ូវ

បនរធវើបចេុបបននភាព ៣រំពូក

ទនំញិ 

11.1.6 ១១.១.៤. ពម្ងឹងម្បសិទធភាព

កា ងា ត្នរៃគ្តិ្ពនធគ្យ 

២០១៥  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា -កា រធវើម្បត្ិភូករាសិទធនិងសរត្ថ

កិចេរៅអងគភាពរូេោា នម្ត្ូវបន

ពិនតិ្យរ ើងវញិជាថាីតារ យៈកា 

វាយត្នរៃោនិភ័យ-នតិ្ិវិធីរែទៀង

ផ្ទទ ត្ត់្នរៃគ្តិ្ពនធគ្យម្ត្ូវបន

ពម្ងឹងម្បសិទធភាពអនុវត្ត-កា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងត្នរៃចរៃងកា ម្ត្ូវបនរធវើ

បចេុបបននភាព ៣រំពូកទំនញិ 

     

  

11.1.6 ១១.១.៤. ពម្ងឹងម្បសិទធភាព

កា ងា ត្នរៃគ្តិ្ពនធគ្យ 

២០១៥  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា -តារាងត្នរៃជារេូោា នពិច ណា

រេើរខុទនំញិម្មនរវទយតិ្ភាព

ម្ត្ូវបនពិនតិ្យនិងរធវើបចេុបបននភាព

រ ើងវិញ 

-កា ម្គ្ប់ម្គ្ងត្នរៃចរៃងកា ម្ត្ូវ

     

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 7 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

បនរធវើបចេុបបននភាព ៣រំពូក

ទនំញិ 

11.1.6 ១១.១.៤. ពម្ងឹងម្បសិទធភាព

កា ងា ត្នរៃគ្តិ្ពនធគ្យ 

២០១៥  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា -តារាងត្នរៃជារេូោា នពិច ណា

រេើរខុទនំញិម្មនរវទយតិ្ភាព

ម្ត្ូវបនពិនតិ្យនិងរធវើបចេុបបននភាព

រ ើងវិញ 

-កា ម្គ្ប់ម្គ្ងត្នរៃចរៃងកា ម្ត្ូវ

បនរធវើបចេុបបននភាព ៣រំពូក

ទនំញិ 

     

  

11.1.6 ១១.១.៤. ពម្ងឹងម្បសិទធភាព

កា ងា ត្នរៃគ្តិ្ពនធគ្យ 

២០១៥  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា -កា វាយត្នរៃោនិភយ័ធុ រនរេើ

ទិដាភាពត្នរៃគ្តិ្ពនធគ្យម្ត្ូវបន

បនតអនុវត្ត និងវាយត្នរៃ-កា កបង

កចកម្កុរទនំញិរៅតារកម្រិត្ោ

និភយ័ននរុខទនំញិនរីួយៗ និង

កា កំណត្់រុខទនំញិម្មនោនិ

ភ័យខពស់សម្ម្មប់កា រធវើររឈកា 

ម្ត្ូវបនបនតអនវុត្តនិងវាយត្នរៃ 

     

  

11.1.6 ១១.១.៤. ពម្ងឹងម្បសិទធភាព

កា ងា ត្នរៃគ្តិ្ពនធគ្យ 

២០១៥  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា -កា វាយត្នរៃោនិភយ័ធុ រនរេើ

ទិដាភាពត្នរៃគ្តិ្ពនធគ្យម្ត្ូវបន

បនតអនុវត្ត និងវាយត្នរៃ 

     

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 8 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

-កា កបងកចកម្កុរទនំញិរៅតារ

កម្រិត្ោនិភយ័ននរុខទនំញិ

នរីួយៗ និងកា កំណត្់រុខទនំញិ

ម្មនោនិភយ័ខពស់សម្ម្មប់កា រធវើ 

ររឈកា ម្ត្ូវបនបនតអនុវត្តនិង

វាយត្នរៃ 

11.1.7 ១១.១.៥. កា រេើកករពស់គ្ុណ

ភាពម្បព័នធទនិននយ័ម្គ្ប់ម្គ្ងោនី

ភ័យគ្យ 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា -គ្ុណភាពម្បព័នធ CRMDS និង

ម្បព័នធ TCMS ម្ត្ូវបនបនតរេើក

ករពស់គ្ុណភាពតារ យៈកា 

រំ ុញកា ចេូ រួ បស់ម្គ្ប់អងគ

ភាពពាក់ព័នធ-កញ្េប់េកខណៈវនិចិឆ័

យរម្រើសរ ើសោនិភយ័ម្ត្ូវបន

កកសម្រួេ 

     

  

11.1.7 ១១.១.៥. កា រេើកករពស់គ្ុណ

ភាពម្បព័នធទនិននយ័ម្គ្ប់ម្គ្ងោនី

ភ័យគ្យ 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា -យនតកា រេើកករពស់ម្បសិទធភាព

ននកា ម្ត្តួ្ពិត្ិយ ូបវនតម្ត្ូវបនពិន

ត្យរ ៀបច ំ

-កញ្េប់េកខណៈវនិិចឆយ័រម្រើស

រ ើសោនិភយ័ម្ត្ូវបនកកសម្រួេ 

     

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 9 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.1.7 ១១.១.៥. កា រេើកករពស់គ្ុណ

ភាពម្បព័នធទនិននយ័ម្គ្ប់ម្គ្ងោនី

ភ័យគ្យ 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា -កញ្េប់េកខណៈវនិិចឆយ័រម្រើស

រ ើសោនិភយ័ម្ត្ូវបនកកសម្រួេ 

-ពម្ងីកភាពម្គ្បដណត ប់ននម្បព័នធ 

CRMDS ម្ត្ូវបនពម្ងីកបកនថរ 

     

  

11.1.7 ១១.១.៥. កា រេើកករពស់គ្ុណ

ភាពម្បព័នធទនិននយ័ម្គ្ប់ម្គ្ងោនី

ភ័យគ្យ 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា -កញ្េប់េកខណៈវនិិចឆយ័រម្រើស

រ ើសោនិភយ័ម្ត្ូវបនកកសម្រួេ 

-ពម្ងីកភាពម្គ្បដណត ប់ននម្បព័នធ 

CRMDS ម្ត្ូវបនពម្ងីកបកនថរ 

     

  

11.1.7 ១១.១.៥. កា រេើកករពស់គ្ុណ

ភាពម្បព័នធទនិននយ័ម្គ្ប់ម្គ្ងោនី

ភ័យគ្យ 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា កញ្េប់េកខណៈវនិចិឆ័យរម្រើសរ ើស

ោនិភ័យម្ត្ូវបនពិនតិ្យ កក

សម្រួេ 

     

  

11.1.7 ១១.១.៥. កា រេើកករពស់គ្ុណ

ភាពម្បព័នធទនិននយ័ម្គ្ប់ម្គ្ងោនី

ភ័យគ្យ 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា កញ្េប់េកខណៈវនិចិឆ័យរម្រើសរ ើស

ោនិភ័យម្ត្ូវបនពិនតិ្យ កក

សម្រួេ 

     

  

11.1.8 ១១.១.៦. កា ពម្ងីកយនតកា ធុ 

រនេអបែំតុ្ (BTIM) និងកា អនុ

វត្តករាវិធីម្បត្ិបត្តិក រសដាកិចេ

ម្មនកា អនញុ្ញញ ត្ (AEO) 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា -នតី្ិវិធីឆៃងកាត្់ពីយនតកា  BTIM 

រៅយនតកា   AEO រាប់បញ្េូេ

ទាងំកា ោក់ឲ្យអនុវត្តេកខណៈ

 វនិិចឆ័យរម្រើសរ ើសតារ របៀប

សវនករាម្ត្ូវបនចប់រែតើ

រអភិវឌ្ឍ 

     

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 10 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

-ម្កុរធុ រនេអបែំតុ្ម្ត្ូវបន

ពម្ងីកបកនថររទៀត្ 

11.1.8 ១១.១.៦. កា ពម្ងីកយនតកា ធុ 

រនេអបែំតុ្ (BTIM) និងកា អនុ

វត្តករាវិធីម្បត្ិបត្តិក រសដាកិចេ

ម្មនកា អនញុ្ញញ ត្ (AEO) 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា -នតី្ិវិធីឆៃងកាត្់ពីយនតកា  BTIM 

រៅយនតកា   AEO រាប់បញ្េូេ

ទាងំកា ោក់ឲ្យអនុវត្តេកខណៈ

 វនិិចឆ័យរម្រើសរ ើសតារ របៀប

សវនករាម្ត្ូវបនពិនិត្យកក

សម្រួេ 

-ម្កុរធុ រនេអបែំតុ្ម្ត្ូវបន

ពម្ងីកបកនថររទៀត្ 

     

  

11.1.8 ១១.១.៦. កា ពម្ងីកយនតកា ធុ 

រនេអបែំតុ្ (BTIM) និងកា អនុ

វត្តករាវិធីម្បត្ិបត្តិក រសដាកិចេ

ម្មនកា អនញុ្ញញ ត្ (AEO) 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា -នតី្ិវិធីឆៃងកាត្់ពីយនតកា  BTIM 

រៅយនតកា   AEO រាប់បញ្េូេ

ទាងំកា ោក់ឲ្យអនុវត្តេកខណៈ

 វនិិចឆ័យរម្រើសរ ើសតារ របៀប

សវនករាម្ត្ូវបនម្បរុំពិរម្ោុះ

រយបេ់ម្បរូេធាត្ុចេូ-ម្កុរធុ 

រនេអបែំតុ្ម្ត្វូបនពម្ងីកបកនថរ

រទៀត្ 

     

  

11.1.8 ១១.១.៦. កា ពម្ងីកយនតកា ធុ 

រនេអបែំតុ្ (BTIM) និងកា អនុ

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា -នតី្ិវិធីឆៃងកាត្់ពីយនតកា  BTIM 

រៅយនតកា   AEO រាប់បញ្េូេ
     

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 11 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

វត្តករាវិធីម្បត្ិបត្តិក រសដាកិចេ

ម្មនកា អនញុ្ញញ ត្ (AEO) 

ទាងំកា ោក់ឲ្យអនុវត្តេកខណៈ

 វនិិចឆ័យរម្រើសរ ើសតារ របៀប

សវនករាម្ត្ូវបនពិនិត្យបញ្េប់

រម្ត្ៀរោក់ឲ្យអនុវត្ត 

-ម្កុរធុ រនេអបែំតុ្ម្ត្ូវបន

ពម្ងីកបកនថររទៀត្ 

11.1.8 ១១.១.៦. កា ពម្ងីកយនតកា ធុ 

រនេអបែំតុ្ (BTIM) និងកា អនុ

វត្តករាវិធីម្បត្ិបត្តិក រសដាកិចេ

ម្មនកា អនញុ្ញញ ត្ (AEO) 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា គ្រម្ម្មង Mutual Recognition 

Arragngement (MRA) ជារួយ

សរភាគ្ីគ្យននម្បរទសនដគ្ូ

ពាណិរជករាម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

កែនកា សករាអនវុត្ត 

     

  

11.1.8 ១១.១.៦. កា ពម្ងីកយនតកា ធុ 

រនេអបែំតុ្ (BTIM) និងកា អនុ

វត្តករាវិធីម្បត្ិបត្តិក រសដាកិចេ

ម្មនកា អនញុ្ញញ ត្ (AEO) 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា គ្រម្ម្មង Mutual Recognition 

Arragngement (MRA) ជារួយ

សរភាគ្ីគ្យននម្បរទសនដគ្ូ

ពាណិរជករាម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

កែនកា សករាអនវុត្ត 

     

  

11.1.9 ១១.១.៧. កា រេើកករពស់ម្បសិទធ

ភាពកា ងា ទប់សាក ត្់អំរពើ ត្រ់គ្ច

ពនធ និងបទរេាើសឆៃងកដនពាក់

ព័នធគ្យ 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា -ឯកសា យុទធសាស្រសត  និងរោេ

នរយបយសត ីពីកា បស្រងាក បអំរពើ

 ត្់រគ្ចពនធ និងបទរេាើសឆៃងកដន

ពាក់ព័នធគ្យ  យៈរពេរធយរ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

២០១៦-២០២០ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

ជារសចកតីម្ពាងបឋរ 

-ម្បព័នធទនិននយ័អនុវត្តចាប់គ្យ 

(Customs Enforcement 

Database System - CES) 

ម្ត្ូវបនោក់ឲ្យអនុវត្ត 

11.1.9 ១១.១.៧. កា រេើកករពស់ម្បសិទធ

ភាពកា ងា ទប់សាក ត្់អំរពើ ត្រ់គ្ច

ពនធ និងបទរេាើសឆៃងកដនពាក់

ព័នធគ្យ 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា -រសចកតីម្ពាងឯកសា យុទធសាស្រសត  

និងរោេនរយបយសត ីពីកា ប

ស្រងាក បអំរពើ ត្រ់គ្ចពនធ និងបទ

រេាើសឆៃងកដនពាក់ព័នធគ្យ ម្ត្ូវ

បនពិនតិ្យនិងអនុរត័្-បទោា ន

គ្ត្ិយទុធពាក់ព័នធម្ត្ូវបនកក

សម្រួេ និងបំរពញបកនថរ-កា 

បំពាក់ររធាបយ សម្មា   

ឧបក ណ៍ សម្ម្មប់កា ងា ម្បយុទធ

ម្បឆំ្ងអំរពើ ត្់រគ្ចពនធ និងបទ

រេាើសឆៃងកដនពាក់ព័នធគ្យ ម្ត្ូវ

បនសិកាវាយត្នរៃ និងរេើក

សំរណើ 

     

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 13 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.1.9 ១១.១.៧. កា រេើកករពស់ម្បសិទធ

ភាពកា ងា ទប់សាក ត្់អំរពើ ត្រ់គ្ច

ពនធ និងបទរេាើសឆៃងកដនពាក់

ព័នធគ្យ 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា -ឯកសា យុទធសាស្រសត  និងរោេ

នរយបយសត ីពីកា បស្រងាក បអំរពើ

 ត្់រគ្ចពនធ និងបទរេាើសឆៃងកដន

ពាក់ព័នធគ្យ ម្ត្ូវបនែសពវែាយ

ោក់ឲ្យអនុវត្ត 

-បទោា នគ្ត្យិុទធពាក់ព័នធម្ត្ូវបន

កកសម្រួេ និងបំរពញបកនថរ 

     

  

11.1.9 ១១.១.៧. កា រេើកករពស់ម្បសិទធ

ភាពកា ងា ទប់សាក ត្់អំរពើ ត្រ់គ្ច

ពនធ និងបទរេាើសឆៃងកដនពាក់

ព័នធគ្យ 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា -បទោា នគ្ត្យិុទធពាក់ព័នធម្ត្ូវបន

កកសម្រួេ និងបំរពញបកនថរ-

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងព័ត្ម៌្មន 

(Customs Intelligence 

Network - NCIN) 

     

  

11.1.9 ១១.១.៧. កា រេើកករពស់ម្បសិទធ

ភាពកា ងា ទប់សាក ត្់អំរពើ ត្រ់គ្ច

ពនធ និងបទរេាើសឆៃងកដនពាក់

ព័នធគ្យ 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា រោេនរយបយសត ីពីកា បស្រងាក ប

អំរពើ ត្់រគ្ចពនធ និងបទរេាើសឆៃង

កដនពាក់ព័នធគ្យម្ត្ូវបនតារ

ោន និងវាយត្នរៃកា អនុវត្ត 

     

  

11.1.9 ១១.១.៧. កា រេើកករពស់ម្បសិទធ

ភាពកា ងា ទប់សាក ត្់អំរពើ ត្រ់គ្ច

ពនធ និងបទរេាើសឆៃងកដនពាក់

ព័នធគ្យ 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា រោេនរយបយសត ីពីកា បស្រងាក ប

អំរពើ ត្់រគ្ចពនធ និងបទរេាើសឆៃង

កដនពាក់ព័នធគ្យម្ត្ូវបនតារ

ោន និងវាយត្នរៃកា អនុវត្ត 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.1.10 ១១.១.៨. កា ពម្ងឹងម្បសិទធភាព

ននកា អនុវត្តនតី្ិវិធីគ្យ 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា -កា ោក់ទនំញិឲ្យសថ ិត្រម្ការកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ង បស់គ្យតារ យៈកា 

កត្់ម្តា និងកា រម្រុះបញ្ជទីនំញិ

ឆៃងកាត្់ម្ពំកដនរោក នំចេូតារ

ម្មត្់ម្ចកែៃូវទឹក និងទនំញិរចញ-

ចូេកែសងួ ត្ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំោក់

ឲ្យអនុវត្ត-កាត្ពវកិចេែទុកកនុងកុងកត្

ន័ នវូទនំញិរួយចនំនួ និង

កាត្ពវកិចេននកា ចេូបំរពញកបប

បទគ្យកនុងកែសងួ ត្ត្ំបន់ម្ពកំដន 

តារបទបញ្ញត្តិជាធ ម្មន ម្ត្ូវបន

ោក់ឲ្យអនុវត្តរពញរេញ-កា 

រែទៀងផ្ទទ ត្់អនរុលារភាពទនិននយ័

អបប ម្ម សងគត្ភាពឯកសា នំ

រចញនំចេូ និងនីត្ិសរបទា

 បស់ម្បត្ិរវទក  ម្ត្ូវបនពម្ងឹង

កា អនុវត្ត 

     

  

11.1.10 ១១.១.៨. កា ពម្ងឹងម្បសិទធភាព

ននកា អនុវត្តនតី្ិវិធីគ្យ 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា ម្បសិទធភាពននកា អនតុ្តនីត្ិវិធី

គ្យតារអងគភាពពាក់ព័នធម្ត្ូវបន
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ចុុះឃ្ៃ រំរើេ និងបនកសាង

 បយកា ណ៍វាយត្នរៃ រួ 

11.1.10 ១១.១.៨. កា ពម្ងឹងម្បសិទធភាព

ននកា អនុវត្តនតី្ិវិធីគ្យ 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា ម្បសិទធភាពននកា អនតុ្តនីត្ិវិធី

គ្យតារអងគភាពពាក់ព័នធម្ត្ូវបន

ចុុះឃ្ៃ រំរើេ និងបនកសាង

 បយកា ណ៍វាយត្នរៃ រួ 

     

  

11.1.10 ១១.១.៨. កា ពម្ងឹងម្បសិទធភាព

ននកា អនុវត្តនតី្ិវិធីគ្យ 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា ម្បសិទធភាពននកា អនតុ្តនីត្ិវិធី

គ្យតារអងគភាពពាក់ព័នធម្ត្ូវបន

ចុុះឃ្ៃ រំរើេ និងបនកសាង

 បយកា ណ៍វាយត្នរៃ រួ 

     

  

11.1.10 ១១.១.៨. កា ពម្ងឹងម្បសិទធភាព

ននកា អនុវត្តនតី្ិវិធីគ្យ 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា ម្បសិទធភាពននកា អនតុ្តនីត្ិវិធី

គ្យតារអងគភាពពាក់ព័នធម្ត្ូវបន

ចុុះឃ្ៃ រំរើេ និងបនកសាង

 បយកា ណ៍វាយត្នរៃ រួ 

     

  

11.1.10 ១១.១.៨. កា ពម្ងឹងម្បសិទធភាព

ននកា អនុវត្តនតី្ិវិធីគ្យ 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា ម្បសិទធភាពននកា អនតុ្តនីត្ិវិធី

គ្យតារអងគភាពពាក់ព័នធម្ត្ូវបន

ចុុះឃ្ៃ រំរើេ និងបនកសាង

 បយកា ណ៍វាយត្នរៃ រួ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.1.11 ១១.១.៩. កា វាយត្នរៃត្ម្រូវកា  

និងកា   បណតុ ុះបណាត េធនធាន

រនុសស 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា រស្រនតីគ្យយ៉ា ងត្ិច ១០០នក់ម្ត្ូវ

បនបណតុ ុះបណាត េ រៅតារ

រំនញកដេបនពាក ណ៍ 

     

  

11.1.11 ១១.១.៩. កា វាយត្នរៃត្ម្រូវកា  

និងកា   បណតុ ុះបណាត េធនធាន

រនុសស 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា រស្រនតីគ្យយ៉ា ងត្ិច ១០០នក់ម្ត្ូវ

បនបណតុ ុះបណាត េ រៅតារ

រំនញកដេបនពាក ណ៍ 

     

  

11.1.11 ១១.១.៩. កា វាយត្នរៃត្ម្រូវកា  

និងកា   បណតុ ុះបណាត េធនធាន

រនុសស 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា រស្រនតីគ្យយ៉ា ងត្ិច ១០០នក់ម្ត្ូវ

បនបណតុ ុះបណាត េ រៅតារ

រំនញកដេបនពាក ណ៍ 

     

  

11.1.11 ១១.១.៩. កា វាយត្នរៃត្ម្រូវកា  

និងកា   បណតុ ុះបណាត េធនធាន

រនុសស 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា រស្រនតីគ្យយ៉ា ងត្ិច ១០០នក់ម្ត្ូវ

បនបណតុ ុះបណាត េ រៅតារ

រំនញកដេបនពាក ណ៍ 

     

  

11.1.11 ១១.១.៩. កា វាយត្នរៃត្ម្រូវកា  

និងកា   បណតុ ុះបណាត េធនធាន

រនុសស 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា  - ធនធានរនុសសកដេខវុះខាត្ 

ម្ត្ូវបនរម្រើសរ ើស និងបណតុ ុះប

ណាត េ 

 - បទបបញ្ញត្តិថាីៗ និងរំនញ

ចំបច់ម្ត្ូវបនែសពវែាយនិងប

ណតុ ុះបណាត េ 

     

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 17 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.1.11 ១១.១.៩. កា វាយត្នរៃត្ម្រូវកា  

និងកា   បណតុ ុះបណាត េធនធាន

រនុសស 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា  - ធនធានរនុសសកដេខវុះខាត្ 

ម្ត្ូវបនរម្រើសរ ើស និងបណតុ ុះប

ណាត េ 

 - បទបបញ្ញត្តិថាីៗ និងរំនញ

ចំបច់ម្ត្ូវបនែសពវែាយនិងប

ណតុ ុះបណាត េ 

     

  

11.1.12 ១១.១.១០.បរងកើត្និងោក់ឲ្យ

ដំរណើ កា ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងេិខិត្

អនញុ្ញញ ត្គ្យ 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងេិខិត្អនញុ្ញញ ត្

គ្យម្ត្ូវបនអភិវឌ្ឍ ចួ និងោក់

ឲ្យដំរណើ កា សាកេបង 

     

  

11.1.12 ១១.១.១០.បរងកើត្និងោក់ឲ្យ

ដំរណើ កា ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងេិខិត្

អនញុ្ញញ ត្គ្យ 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងេិខិត្អនញុ្ញញ ត្

ដឹករញ្ជូនម្ត្ូវបនកកេរអបញ្ញា

បរចេករទសនន និងោក់ឲ្យអនុ

វត្តរពញរេញ 

     

  

11.1.12 ១១.១.១០.បរងកើត្និងោក់ឲ្យ

ដំរណើ កា ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងេិខិត្

អនញុ្ញញ ត្គ្យ 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា ម្បព័នធម្ត្ូវបនបកនថររុខងា ែេិ

ត្ បយកា ណ៍      

  

11.1.12 ១១.១.១០.បរងកើត្និងោក់ឲ្យ

ដំរណើ កា ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងេិខិត្

អនញុ្ញញ ត្គ្យ 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា រុខងា ែេតិ្ បយកា ណ៍ម្ត្ូវ

បនកកេរអនិងបកនថរ បយ

កា ណ៍ថាី តារសំណូរព ពីអនក

រម្បើម្បស់ កដេចំបច ់

     

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 18 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.1.12 ១១.១.១០.បរងកើត្និងោក់ឲ្យ

ដំរណើ កា ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងេិខិត្

អនញុ្ញញ ត្គ្យ 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងេិខិត្អនញុ្ញញ ត្

គ្យ ម្ត្ូវបនពិនតិ្យ វាយត្នរៃ 

និងកកេរអ 

     

  

11.1.12 ១១.១.១០.បរងកើត្និងោក់ឲ្យ

ដំរណើ កា ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងេិខិត្

អនញុ្ញញ ត្គ្យ 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងេិខិត្អនញុ្ញញ ត្

គ្យ ម្ត្ូវបនពិនតិ្យ វាយត្នរៃ 

និងកកេរអ 

     

  

11.1.13 ១១.១.១១.បរងកើត្និងោក់ឲ្យ

ដំរណើ កា ម្បព័នធែេតិ្ បយ

កា ណ៍ 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា ម្បព័នធែេតិ្ បយកា ណ៍ម្ត្ួវ

បនបញ្េូេទម្រង់ បយកា ណ៍ 

ចំននួ៥ 

     

  

11.1.13 ១១.១.១១.បរងកើត្និងោក់ឲ្យ

ដំរណើ កា ម្បព័នធែេតិ្ បយ

កា ណ៍ 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា ម្បព័នធែេតិ្ បយកា ណ៍ម្ត្ួវ

បនបញ្េូេទម្រង់ បយកា ណ៍ 

ចំននួ៥ 

     

  

11.1.13 ១១.១.១១.បរងកើត្និងោក់ឲ្យ

ដំរណើ កា ម្បព័នធែេតិ្ បយ

កា ណ៍ 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា ម្បព័នធែេតិ្ បយកា ណ៍ម្ត្ួវ

បនបញ្េូេទម្រង់ បយកា ណ៍ 

ចំននួ៥ 

     

  

11.1.13 ១១.១.១១.បរងកើត្និងោក់ឲ្យ

ដំរណើ កា ម្បព័នធែេតិ្ បយ

កា ណ៍ 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា ម្បព័នធែេតិ្ បយកា ណ៍ម្ត្ួវ

បនបញ្េូេទម្រង់ បយកា ណ៍ 

ចំននួ៥ 

     

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 19 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.1.13 ១១.១.១១.បរងកើត្និងោក់ឲ្យ

ដំរណើ កា ម្បព័នធែេតិ្ បយ

កា ណ៍ 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា ម្បព័នធែេតិ្ បយកា ណ៍ ម្ត្ូវ

បនអភិវឌ្ឍបកនថរ      

  

11.1.13 ១១.១.១១.បរងកើត្និងោក់ឲ្យ

ដំរណើ កា ម្បព័នធែេតិ្ បយ

កា ណ៍ 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា ម្បព័នធែេតិ្ បយកា ណ៍ ម្ត្ូវ

បនអភិវឌ្ឍបកនថរ      

  

11.1.14 ១១.១.១- រ ៀបចំម្បកាស 

សត ីពីកា រែទ នថៃ (Transfer 

Pricing Guideline) 

២០១៤ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  ម្បកាសសត ីពីកា រែទ នថៃ 

(Transfer Pricing Guideline)

ម្ត្ូវបនោក់ឲ្យអនុវត្ត  

     

  

11.1.14 ១១.១.១- រ ៀបចំម្បកាស 

សត ីពីកា រែទ នថៃ (Transfer 

Pricing Guideline) 

២០១៤ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  ម្បរំុសរម្រចកនុងកម្រិត្ម្កុរ

កា ងា      

  

11.1.14 ១១.១.១- រ ៀបចំម្បកាស 

សត ីពីកា រែទ នថៃ (Transfer 

Pricing Guideline) 

២០១៤ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  ម្បរុំសរម្រចកនុងកម្រិត្ អពដ 

     

  

11.1.14 ១១.១.១- រ ៀបចំម្បកាស 

សត ីពីកា រែទ នថៃ (Transfer 

Pricing Guideline) 

២០១៤ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកតីម្ពាងម្ត្ូវបនពិនតិ្យនិង

សរម្រចរោយ កសហវ      

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 20 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.1.15 ១១.១.២- រ ៀបចរំសៀវរៅ 

កណនំសត ីពីសវនករារេើ 

 វិស័យទ ូគ្រនគ្រន ៍

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសៀវរៅកណនំសត ីពីសវនករារេើ

 វិស័យទ ូគ្រនគ្រន៍ ម្ត្ូវបន

របុះពុរាែាយ និងោក់ឲ្យអនុវត្ត  

     

  

11.1.15 ១១.១.២- រ ៀបចរំសៀវរៅ 

កណនំសត ីពីសវនករារេើ 

 វិស័យទ ូគ្រនគ្រន ៍

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកតីម្ពាងរសៀវរៅកណនំម្ត្ូវ

បនម្បរុំសរម្រចកម្រិត្ អពដ      

  

11.1.15 ១១.១.២- រ ៀបចរំសៀវរៅកណនំ

សត ីពីសវនករារេើ វិស័

យទូ គ្រនគ្រន ៍

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសៀវរៅកណនំចនំនួ ១ ៥០០ 

កាេ ម្ត្ូវបនរបុះពុរាែាយ 

និងោក់ឲ្យអនុវត្ត 

     

  

11.1.16 ១១.១.៣-រ ៀបចរំសៀវរៅ 

កណនំសត ីពីសវនករារេើ 

 វិស័យដឹករញ្េូន (ែៃូវអាកាស, ែៃូវ

ទឹក និងែៃូវរោក) 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសៀវរៅកណនំសត ីពីសវនករារេើ

 វិស័យដឹករញ្េូន ម្ត្ូវបនរបុះ

ពុរាែាយ និងោក់ឲ្យអនុវត្ត  
     

  

11.1.16 ១១.១.៣-រ ៀបចរំសៀវរៅ 

កណនំសត ីពីសវនករារេើ 

 វិស័យដឹករញ្េូន (ែៃូវអាកាស, ែៃូវ

ទឹក និងែៃូវរោក) 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកតីម្ពាងរសៀវរៅកណនំរេើ 

 វិស័យដឹករញ្េូនែៃូវអាកាសម្ត្ូវ

បនម្បរុំសរម្រចកម្រិត្ អពដ 
     

  

11.1.16 ១១.១.៣-រ ៀបចរំសៀវរៅ 

កណនំសត ីពីសវនករារេើ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកតីម្ពាងរសៀវរៅកណនំរេើ 

 វិស័យដឹករញ្េូនែៃូវទឹកម្ត្ូវបន

ម្បរុំសរម្រចកម្រិត្ អពដ និង
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

 វិស័យដឹករញ្េូន (ែៃូវអាកាស, ែៃូវ

ទឹក និងែៃូវរោក) 

រសៀវរៅកណនំរេើវិស័យដឹក 

រញ្េូនែៃូវអាកាសចំននួ ១ ៥០០ 

កាេ ម្ត្ូវបនរបុះពុរា និងោក់ 

ឲ្យអនុវត្ត 

11.1.16 ១១.១.៣-រ ៀបចរំសៀវរៅកណនំ

សត ីពីសវនករារេើ វិស័យដឹករញ្េូន 

(ែៃូវអាកាស, ែៃូវទឹក និងែៃូវរោក) 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកតីម្ពាងរសៀវរៅកណនំរេើ វិ

ស័យដឹករញ្េូនែៃូវរោកម្ត្ូវបន

ម្បរុំសរម្រចកម្រិត្ អពដ និង

រសៀវរៅកណនំរេើវិស័យដឹករ

ញ្េូនែៃូវទឹកចំននួ ១ ៥០០ កាេ 

ម្ត្ូវបនរបុះពុរា និងោក់ឲ្យអនុ

វត្ត 

     

  

11.1.16 ១១.១.៣-រ ៀបចរំសៀវរៅ 

កណនំសត ីពីសវនករារេើ 

 វិស័យដឹករញ្េូន (ែៃូវអាកាស, ែៃូវ

ទឹក និងែៃូវរោក) 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសៀវរៅកណនំរេើវិស័យដឹក 

រញ្េូនែៃូវរោកចំននួ ១ ៥០០ 

កាេ ម្ត្ូវបនរបុះពុរាែាយ 

និងោក់ 

ឲ្យអនុវត្ត 

     

  

11.1.17 ១១.១.៤- រសៀវរៅកណនំ 

សត ីពីកា អនុវត្តកា រសុើបអរងកត្បទ

រេាើសពនធោ  

២០១៤ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសៀវរៅកណនំសត ីពីកា អនុវត្ត

កា រសុើបអរងកត្បទរេាើសពនធោ  

ម្ត្ូវបនោក់ឲ្យរម្បើម្បស ់
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.1.17 ១១.១.៤- រសៀវរៅកណនំ 

សត ីពីកា អនុវត្តកា រសុើបអរងកត្បទ

រេាើសពនធោ  

២០១៤ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកតីម្ពាងម្ត្ូវបនម្បរុំសរម្រច 

កម្រិត្ម្កុរកា ងា       

  

11.1.17 ១១.១.៤- រសៀវរៅកណនំ 

សត ីពីកា អនុវត្តកា រសុើបអរងកត្បទ

រេាើសពនធោ  

២០១៤ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកតីម្ពាងម្ត្ូវបនម្បរុំសរម្រច 

កម្រិត្ អពដ និងោក់ឲ្យរម្បើ

ម្បស ់

     

  

11.1.18 ១១.១.៥- រំ ុញកា ចុុះបញ្ជ ីអនក

ជាប់ពនធតារម្បពន័ធថាី ចំរពាុះអនក

ជាប់ពនធកដេរនិទានប់នចុុះ

បញ្ជ ីពនធោ  

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រំ ុញកា ចុុះបញ្ជ ីអនកជាប់ពនធតារ

ម្បព័នធថាី ចរំពាុះអនកជាប់ពនធកដេ

រនិទានប់នចុុះបញ្ជ ីពនធោ  
     

  

11.1.18 ១១.១.៥- រំ ុញកា ចុុះបញ្ជ ីអនក

ជាប់ពនធតារម្បពន័ធថាី ចំរពាុះអនក

ជាប់ពនធកដេរនិទានប់នចុុះ

បញ្ជ ីពនធោ  

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  កា ចុុះបញ្ជ ីអនកជាប់ពនធបន ៥% 

ននចនំនួអនកជាប់ពនធកដេរនិទាន់

បនចុុះបញ្ជ ីពនធោ  
     

  

11.1.18 ១១.១.៥- រំ ុញកា ចុុះបញ្ជ ីអនក

ជាប់ពនធតារម្បពន័ធថាី ចំរពាុះអនក

ជាប់ពនធកដេរនិទានប់នចុុះ

បញ្ជ ីពនធោ  

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  កា ចុុះបញ្ជ ីអនកជាប់ពនធបន ៥% 

ននចនំនួអនកជាប់ពនធកដេរនិទាន់

បនចុុះបញ្ជ ីពនធោ  
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.1.18 ១១.១.៥- រំ ុញកា ចុុះបញ្ជ ីអនក

ជាប់ពនធតារម្បពន័ធថាី ចំរពាុះអនក

ជាប់ពនធកដេរនិទានប់នចុុះ

បញ្ជ ីពនធោ  

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  កា ចុុះបញ្ជ ីអនកជាប់ពនធបន ៥% 

ននចនំនួអនកជាប់ពនធកដេរនិទាន់

បនចុុះបញ្ជ ីពនធោ  
     

  

11.1.18 ១១.១.៥- រំ ុញកា ចុុះបញ្ជ ីអនក

ជាប់ពនធតារម្បពន័ធថាី ចំរពាុះអនក

ជាប់ពនធកដេរនិទានប់នចុុះ

បញ្ជ ីពនធោ  

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  កា ចុុះបញ្ជ ីអនកជាប់ពនធបន ៥% 

ននចនំនួអនកជាប់ពនធកដេរនិទាន់

បនចុុះបញ្ជ ីពនធោ  
     

  

11.1.19 ១១.១.៦- កា រធវើអរងកត្ 

សហម្ោសរៅតារ 

រារធាន-ីរខត្តរដើរបីម្បរេូ

ទនិននយ័សហម្ោស និងរែទៀងផ្ទទ ត្់

កា ចុុះបញ្ជ ីពនធោ ឲ្យបនម្ត្ឹរ

ម្ត្ូវចាស់លាស ់

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  កា រធវើអរងកត្សហម្ោសរៅខណឌ

ទាងំ១២ ននរារធានីភនរំពញ និង

រខត្តអទភិាពចនំនួ០៦ 

(រសៀររាប, បត្់ដំបង, ម្ពុះសីហ

ន,ុ កំពង់ចរ, កំពង់សព ឺ និងកណាត

េ) ម្ត្ូវបញ្េប ់

     

  

11.1.19 ១១.១.៦- កា រធវើអរងកត្សហ

ម្ោសរៅតាររារធានី-រខត្តរដើរបី

ម្បរូេទនិននយ័សហម្ោស និង

រែទៀងផ្ទទ ត្់កា ចុុះបញ្ជ ីពនធោ ឲ្យ

បនម្ត្ឹរម្ត្ូវចាស់លាស ់

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  កា រធវើអរងកត្សហម្ោសរៅខណឌ

ចំននួ ០៥ ម្ត្ូវបញ្ជប់  
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.1.19 ១១.១.៦- កា រធវើអរងកត្ 

សហម្ោសរៅតារ 

រារធាន-ីរខត្តរដើរបីម្បរេូ

ទនិននយ័សហម្ោស និងរែទៀងផ្ទទ ត្់

កា ចុុះបញ្ជ ីពនធោ ឲ្យបនម្ត្ឹរ

ម្ត្ូវចាស់លាស ់

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  កា រធវើអរងកត្សហម្ោសរៅខណឌ

ចំននួ ០៧ ម្ត្ូវបញ្ជប់  

     

  

11.1.19 ១១.១.៦- កា រធវើអរងកត្ 

សហម្ោសរៅតារ 

រារធាន-ីរខត្តរដើរបីម្បរេូ

ទនិននយ័សហម្ោស និងរែទៀងផ្ទទ ត្់

កា ចុុះបញ្ជ ីពនធោ ឲ្យបនម្ត្ឹរ

ម្ត្ូវចាស់លាស ់

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  កា រធវើអរងកត្សហម្ោសរៅរខត្ត

ចំននួ ៣៖ រសៀររាប, បត្់ដបំង 

និង ម្ពុះសីហនុ ម្ត្ូវបញ្ជប់  
     

  

11.1.19 ១១.១.៦- កា រធវើអរងកត្ 

សហម្ោសរៅតារ 

រារធាន-ីរខត្តរដើរបីម្បរេូ

ទនិននយ័សហម្ោស និងរែទៀងផ្ទទ ត្់

កា ចុុះបញ្ជ ីពនធោ ឲ្យបនម្ត្ឹរ

ម្ត្ូវចាស់លាស ់

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  កា រធវើអរងកត្សហម្ោសរៅរខត្ត

ចំននួ ៣៖ កំពង់ចរ, កំពង់សព ឺ 

និង 

កណាត េ ម្ត្ូវបញ្ជប់  
     

  

11.1.20 ១១.១.១. កកសម្រួេម្បកាស ួរ

សត ីពីកម្រងរសវាសាធា ណៈ និង

២០១៤ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

ម្បកាសអនត ម្កសងួសត ីពីកម្រង

រសវាសាធា ណៈ និងកា កកកម្បអ
     

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 25 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

កា កកកម្បអម្តាម្បក់ ងាវ ន់រេើក

ទឹកចិត្តរេើកា ែតេ់រសវាសាធា 

ណៈ 

ម្តា ងាវ ន់រេើកទឹកចិត្តរេើកា ែតេ់

រសវាសាធា ណៈ បស់ម្កសងួ

រោនែទ ,រសវា ដាបេរោយ ដា

បេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ ,ម្កសងួ

កា ងា  និងបណតុ ុះបណាត េវិជាជ រី

វៈ , ម្កសងួក ៉ែ និងថ្នរពេ  , 

ម្កសងួរទសច ណ៍ ម្ត្ូវបនកកស

ម្រួេ។ 

11.1.20 ១១.១.១. កកសម្រួេម្បកាស ួរ

សត ីពីកម្រងរសវាសាធា ណៈ និង

កា កកកម្បអម្តាម្បក់ ងាវ ន់រេើក

ទឹកចិត្តរេើកា ែតេ់រសវាសាធា 

ណៈ 

២០១៤ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

ម្បកាសអនត ម្កសងួសត ីពីកម្រង

រសវាសាធា ណៈ និងកា កកកម្បអ

ម្តា ងាវ ន់រេើកទឹកចិត្តរេើកា ែតេ់

រសវាសាធា ណៈ បស់ម្កសងួ

អប់  ំយុវរន និងកីឡា ,ម្កសងួ

កសិករា  ុកាខ ម្មញ់ និងរនសាទ ,

ម្កសងួពាណិរជករា ម្ត្ូវបនកកស

ម្រួេ។ 

     

  

11.1.20 ១១.១.១. កកសម្រួេម្បកាស ួរ

សត ីពីកម្រងរសវាសាធា ណៈ និង

កា កកកម្បអម្តាម្បក់ ងាវ ន់រេើក

២០១៤ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

ម្បកាស ួរសត ីពីកម្រងរសវាសា

ធា ណៈ និងកា ែតេ់ ងាវ នរ់េើក

ទឹកចិត្តរេើកា ម្បរេូចំណូេពី

រសវាសាធាណៈ បស់ម្កសងួ
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រ
ាភា
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ទឹកចិត្តរេើកា ែតេ់រសវាសាធា 

ណៈ 

ឧសាហករា និងសិបបករា ,

ម្កសងួរទសច ណ៍ ម្ត្ូវបនកកស

ម្រួេ។  

11.1.20 ១១.១.១. កកសម្រួេម្បកាស ួរ

សត ីពីកម្រងរសវាសាធា ណៈ និង

កា កកកម្បអម្តាម្បក់ ងាវ ន់រេើក

ទឹកចិត្តរេើកា ែតេ់រសវាសាធា 

ណៈ 

២០១៤ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

ម្បកាស ួរសត ីពីកម្រងរសវាសា

ធា ណៈ និងកា ែតេ់ ងាវ នរ់េើក

ទឹកចិត្តរេើកា ម្បរេូចំណូេពី

រសវសាធាណៈ បស់ ដា

រេខាធិកា ោា នអាកាសច ណ៍សីុ

 វិេ , ម្កសងួព័ត្៌ម្មន , ម្កសងួ

នម្បសណីយន៍ិងទូ គ្រនគ្រន៍ ,

ម្កសងួយុត្តិធរ៌ ចរាច ណ៍ែៃូវ

រោក បស់ម្កសងួរោនែទ និង

ម្កសងួយុត្តិធរ៌ , ចរាច ណ៍ែៃូវ

រោក បស់ម្កសងួរោនែទ ម្ត្វូ

បនកកសម្រួេ។ 

     

  

11.1.20 ១១.១.១. កកសម្រួេម្បកាស ួរ

សត ីពីកម្រងរសវាសាធា ណៈ និង

កា កកកម្បអម្តាម្បក់ ងាវ ន់រេើក

ទឹកចិត្តរេើកា ែតេ់រសវាសាធា 

ណៈ 

២០១៤ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

ម្បកាស ួរសត ីពីកម្រងរសវាសា

ធា ណៈ និងកា កកកម្បអម្តាម្បក់

 ងាវ នរ់េើកទឹកចិត្តរេើកា      ែត

េ់រសវាសាធា ណៈ ដេម់្គ្ប់

     

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 27 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ម្កសងួ-សាថ ប័ន ម្ត្ូវបនកកសម្រួ

េ។ 

11.1.20 ១១.១.១. កកសម្រួេម្បកាស ួរ

សត ីពីកម្រងរសវាសាធា ណៈ និង

កា កកកម្បអម្តាម្បក់ ងាវ ន់រេើក

ទឹកចិត្តរេើកា ែតេ់រសវាសាធា 

ណៈ 

២០១៤ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

ម្បកាស ួរសត ីពីកម្រងរសវាសា

ធា ណៈ និងកា កកកម្បអម្តាម្បក់

 ងាវ នរ់េើកទឹកចិត្តរេើកា      ែត

េ់រសវាសាធា ណៈ ដេម់្គ្ប់

ម្កសងួ-សាថ ប័ន ម្ត្ូវបនកក 

សម្រួេ។ 

     

  

11.1.21 ១១.១.២.រ ៀបចំពម្ងឹងកា បង់

ភាគ្លាភម្បចំឆ្ន ំ បស់សហ

ម្ោសសាធា ណៈចេូថវិកា  ដា

តារកា កំណត្់ននបទបញ្ញត្តិជា

ធ ម្មន  

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

សហម្ោសសាធា ណៈចនំនួ៨ 

ម្ត្ូវបនម្បរុំពិភាកាកំណត្់

កែនកា ថវកិាបង់ភាគ្លាភម្បចំ

ឆ្ន ំចេូថវិកា ដា 

     

  

11.1.21 ១១.១.២.រ ៀបចំពម្ងឹងកា បង់

ភាគ្លាភម្បចំឆ្ន ំ បស់សហ

ម្ោសសាធា ណៈចេូថវិកា  ដា

តារកា កំណត្់ននបទបញ្ញត្តិជា

ធ ម្មន  

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

សហម្ោសសាធា ណៈចនំនួ៨ 

ម្ត្ូវបនតារោន   ចរចញេិខិត្

រម្កើន េំឹកកដេម្មនកាត្ពវកិចេ

បង់ភាគ្លាភចេូថវិកា ដា  
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.1.21 ១១.១.២.រ ៀបចំពម្ងឹងកា បង់

ភាគ្លាភម្បចំឆ្ន ំ បស់សហ

ម្ោសសាធា ណៈចេូថវិកា  ដា

តារកា កំណត្់ននបទបញ្ញត្តិជា

ធ ម្មន  

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

សហម្ោសសាធា ណៈចនំនួ៤ 

ម្ត្ូវបនរធវើបចេុបបននភាពបង់ភាគ្

លាភចេូថវកិា ដា      

  

11.1.21 ១១.១.២.រ ៀបចំពម្ងឹងកា បង់

ភាគ្លាភម្បចំឆ្ន ំ បស់សហ

ម្ោសសាធា ណៈចេូថវិកា  ដា

តារកា កំណត្់ននបទបញ្ញត្តិជា

ធ ម្មន  

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

សហម្ោសសាធា ណៈចនំនួ៤ 

ម្ត្ូវបនរធវើបចេុបបននភាពបង់ភាគ្

លាភចេូថវកិា ដា      

  

11.1.21 ១១.១.២.រ ៀបចំពម្ងឹងកា បង់

ភាគ្លាភម្បចំឆ្ន ំ បស់សហ

ម្ោសសាធា ណៈចេូថវិកា  ដា

តារកា កំណត្់ននបទបញ្ញត្តិជា

ធ ម្មន  

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

សិការេើសហម្ោសសាធា ណៈ

កដេពំុទាន់ជាប់កាត្ពវកិចេបង់

ភាគ្លាភ និងសហម្ោសសាធា 

ណៈកដេរទើបបរងកើត្ថាី រដើរបី

កំណត្់េទធភាពកនុងកា បង់ភាគ្

លាភរូន ដា 

     

  

11.1.21 ១១.១.២.រ ៀបចំពម្ងឹងកា បង់

ភាគ្លាភម្បចំឆ្ន ំ បស់សហ

ម្ោសសាធា ណៈចេូថវិកា  ដា

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

សិការេើសហម្ោសសាធា ណៈ

កដេពំុទាន់ជាប់កាត្ពវកិចេបង់

ភាគ្លាភ និងសហម្ោសសាធា 

ណៈកដេរទើបបរងកើត្ថាី រដើរបី
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រេ
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កូ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

តារកា កំណត្់ននបទបញ្ញត្តិជា

ធ ម្មន  

កំណត្់េទធភាពកនុងកា បង់ភាគ្

លាភរូន ដា 

11.1.22 ១១.១.៣.ពម្ងឹងកា ម្ត្ួត្ពិនតិ្យ

រេើកិចេ ដំរណើ កា អារីវករា និង

កា ចំណាយរេើកា វនិរិយគ្

ម្បចំឆ្ន ំ និងរធវើកា រែទៀងផ្ទទ ត្់

សាថ នភាពកម្បម្បួេននបញ្ជសីា រពើ

ភណឌ   បស់សហម្ោសសាធា 

ណៈចំននួ០៩ កដេពំុទានម់្មន

េកខណៈម្គ្ប់ម្ោន់សម្ម្មបក់ា រធវើ

សវនករារោយសវនក ឯករារយ 

និងកា រ ៀបចំបញ្ជសីា រពើភណឌ

ម្សបតារកា កណនំ បស់ម្ក.

សហវ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

សហម្ោសសាធា ណៈចនំនួ០៣/

០៩ បនចុុះម្ត្តួ្ពិនិត្យកា 

ចំណាយវនិរិយគ្ម្បចំឆ្ន ំ និង

រែទៀងផ្ទទ ត្់សាថ នភាពកម្បម្បេួបញ្ជ ី

សា រពើភណឌ  

     

  

11.1.22 ១១.១.៣.ពម្ងឹងកា ម្ត្ួត្ពិនតិ្យ

រេើកិចេ ដំរណើ កា អារីវករា និង

កា ចំណាយរេើកា វនិរិយគ្

ម្បចំឆ្ន ំ និងរធវើកា រែទៀងផ្ទទ ត្់

សាថ នភាពកម្បម្បួេននបញ្ជសីា រពើ

ភណឌ   បស់សហម្ោសសាធា 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

សហម្ោសសាធា ណៈចនំនួ០៣/

០៩ បនចុុះម្ត្តួ្ពិនិត្យកា 

ចំណាយវនិរិយគ្ម្បចំឆ្ន ំ និង

រែទៀងផ្ទទ ត្់សាថ នភាពកម្បម្បេួបញ្ជ ី

សា រពើភណឌ  

     

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 30 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ណៈចំននួ០៩ កដេពំុទានម់្មន

េកខណៈម្គ្ប់ម្ោន់សម្ម្មបក់ា រធវើ

សវនករារោយសវនក ឯករារយ 

និងកា រ ៀបចំបញ្ជសីា រពើភណឌ

ម្សបតារកា កណនំ បស់ម្ក.

សហវ 

11.1.22 ១១.១.៣.ពម្ងឹងកា ម្ត្ួត្ពិនតិ្យ

រេើកិចេ ដំរណើ កា អារីវករា និង

កា ចំណាយរេើកា វនិរិយគ្

ម្បចំឆ្ន ំ និងរធវើកា រែទៀងផ្ទទ ត្់

សាថ នភាពកម្បម្បួេននបញ្ជសីា រពើ

ភណឌ   បស់សហម្ោសសាធា 

ណៈចំននួ០៩ កដេពំុទានម់្មន

េកខណៈម្គ្ប់ម្ោន់សម្ម្មបក់ា រធវើ

សវនករារោយសវនក ឯករារយ 

និងកា រ ៀបចំបញ្ជសីា រពើភណឌ

ម្សបតារកា កណនំ បស់ម្ក.

សហវ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

សហម្ោសសាធា ណៈចនំនួ០៣/

០៩ បនចុុះម្ត្តួ្ពិនិត្យកា 

ចំណាយវនិរិយគ្ម្បចំឆ្ន ំ និង

រែទៀងផ្ទទ ត្់សាថ នភាពកម្បម្បេួបញ្ជ ី

សា រពើភណឌ  

     

  

11.1.22 ១១.១.៣.ពម្ងឹងកា ម្ត្ួត្ពិនតិ្យ

រេើកិចេ ដំរណើ កា អារីវករា និង

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

បនតម្ត្តួ្ពិនិត្យរេើកិចេដរំណើកា 

អារីំវករា និងកា ចណំាយរេើកា
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កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

កា ចំណាយរេើកា វនិរិយគ្

ម្បចំឆ្ន ំ និងរធវើកា រែទៀងផ្ទទ ត្់

សាថ នភាពកម្បម្បួេននបញ្ជសីា រពើ

ភណឌ   បស់សហម្ោសសាធា 

ណៈចំននួ០៩ កដេពំុទានម់្មន

េកខណៈម្គ្ប់ម្ោន់សម្ម្មបក់ា រធវើ

សវនករារោយសវនក ឯករារយ 

និងកា រ ៀបចំបញ្ជសីា រពើភណឌ

ម្សបតារកា កណនំ បស់ម្ក.

សហវ 

 វនិិរយគ្ម្បចំឆ្ន ំ និងរធវើកា 

រែទៀងផ្ទទ ត្់សាថ នភាពកម្បម្បេួនន

បញ្ជសីា រពើភណឌ  បស់សហម្ោស

សាធា ណៈកដេម្មនម្សាប់ និង

សហម្ោសសាធា ណៈរទើបបរងកើត្

ថាី 

11.1.22 ១១.១.៣.ពម្ងឹងកា ម្ត្ួត្ពិនតិ្យ

រេើកិចេ ដំរណើ កា អារីវករា និង

កា ចំណាយរេើកា វនិរិយគ្

ម្បចំឆ្ន ំ និងរធវើកា រែទៀងផ្ទទ ត្់

សាថ នភាពកម្បម្បួេននបញ្ជសីា រពើ

ភណឌ   បស់សហម្ោសសាធា 

ណៈចំននួ០៩ កដេពំុទានម់្មន

េកខណៈម្គ្ប់ម្ោន់សម្ម្មបក់ា រធវើ

សវនករារោយសវនក ឯករារយ 

និងកា រ ៀបចំបញ្ជសីា រពើភណឌ

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

ពម្ងឹងកិចេដំរណើកា អារីវករា និង

ចំណាយវនិរិយគ្ម្បចំឆ្ន ំ និង

កា រ ៀបចំបញ្ជសីា រពើភណឌ ដេ់

សហម្ោសទាងំអស់ រម្កាយចាប់ 

និងេិខិត្បទោា នគ្ត្ិយតុ្តថាីចេូ

ជាធ ម្មន 
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ដ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ម្សបតារកា កណនំ បស់ម្ក.

សហវ 

11.1.23 ១១.១.១-រ ៀបចនំិងរំ ុញកា អនុ

រ័ត្ចាប់សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ង រណី

យោា នសម្មហ ណ និងកេបងពា

ណិរជករា 

២០១៤ ២០១

៧ 

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ រសចកតីម្ពាងចាប់សត ីពីកា ម្គ្ប់

ម្គ្ងកេបងពាណិរជករាម្ត្ូវបន

ោក់ម្បរុឆំៃងជារួយអនត ម្កសងួ 
     

PFM  

11.1.23 ១១.១.១-រ ៀបចនំិងរំ ុញកា អនុ

រ័ត្ចាប់សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ង រណី

យោា នសម្មហ ណ និងកេបងពា

ណិរជករា 

២០១៤ ២០១

៧ 

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ រសចកតីម្ពាងចាប់ម្ត្ូវបនបញ្ជូន

រៅគ្ណៈ ដារស្រនត ី
     

PFM  

11.1.24 ១១.១.២-រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងកេបងពាណិរជករា

បនទ ប់ពីកា អនុរ័ត្ចាប ់

២០១៨ ២០១៩ អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យម្ត្ូវបន

រ ៀបចនំិងោក់រនូពិភាកាឆៃង

ថ្នន ក់ដឹកនំម្កសងួនិងបញ្ជូនរៅគ្

ណៈ ដារស្រនត ី

     

PFM  

11.1.24 ១១.១.២-រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងកេបងពាណិរជករា

បនទ ប់ពីកា អនុរ័ត្ចាប ់

២០១៨ ២០១៩ អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ  បយកា ណ៏ននកា តារោនកា 

អនុវត្តអនុម្កឹត្យ      

PFM  

11.1.25 ១១.១.៣-ពម្ងឹងកា អនុវត្តចាប់

សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងកេបងពាណិរជ

ករា  

២០១៨ ២០២

០ 

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ  បយកា ណ៏ននកា វាយត្ករៃកា 

អនុវត្តចាប់រដើរបីរ ៀបចំយនតកា      

PFM  
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

រោុះម្សាយបញ្ញា ម្បឈរកដេ

រួបម្បទុះរពេអនុវត្តចាប់ 

11.1.25 ១១.១.៣-ពម្ងឹងកា អនុវត្តចាប់

សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងកេបងពាណិរជ

ករា  

២០១៨ ២០២

០ 

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ  បយកា ណ៏ននកា វាយត្ករៃកា 

អនុវត្តចាប់រដើរបីរ ៀបចំយនតកា 

រោុះម្សាយបញ្ញា ម្បឈរកដេ

រួបម្បទុះរពេអនុវត្តចាប់ 

     

PFM  

11.1.26 ១១.១.៤.ទបស់ាក ត្ន់ិង ោរឃ្ត្់

ជាោច់ខាត្នូវសករាភាពកេបង 

ភាន េ់ម្គ្ប់ម្បរភទ និងអារីវករា

បញ្ញេ នំិងម្បត្រិភាគ្រោយអនុ

បបទាន កដេោា នអាជាា បណណពី

ម្កសងួរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៤ ២០២

០ 

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ  បយកា ណ៏ សត ីពីេទធែេននកា 

បស្រងាក ប និងទបស់ាក ត្ក់ា រធវើអារីវ

ករាកេបងសុសីងខុសចាប់ម្គ្ប់

ម្បរភទម្ពរទាងំអារីវករាបញ្ញេ  ំ

និងម្បត្ិរភាគ្រោយអនុបបទាន

កដេពំុម្មនអាជាា បណណរៅទូទាងំ

ម្បរទស 

     

PFM  

11.1.26 ១១.១.៤.ទបស់ាក ត្ន់ិង ោរឃ្ត្់

ជាោច់ខាត្នូវសករាភាពកេបង 

ភាន េ់ម្គ្ប់ម្បរភទ និងអារីវករា

បញ្ញេ នំិងម្បត្រិភាគ្រោយអនុ

បបទាន កដេោា នអាជាា បណណពី

ម្កសងួរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៤ ២០២

០ 

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ  បយកា ណ៏ សត ីពីេទធែេននកា 

បស្រងាក ប និងទបស់ាក ត្ក់ា រធវើអារីវ

ករាកេបងសុសីងខុសចាប់ម្គ្ប់

ម្បរភទម្ពរទាងំអារីវករាបញ្ញេ  ំ

និងម្បត្ិរភាគ្រោយអនុបបទាន

កដេពំុម្មនអាជាា បណណរៅទូទាងំ

ម្បរទស 

     

PFM  
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.1.26 ១១.១.៤.ទបស់ាក ត្ន់ិង ោរឃ្ត្់

ជាោច់ខាត្នូវសករាភាពកេបង 

ភាន េ់ម្គ្ប់ម្បរភទ និងអារីវករា

បញ្ញេ នំិងម្បត្រិភាគ្រោយអនុ

បបទាន កដេោា នអាជាា បណណពី

ម្កសងួរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៤ ២០២

០ 

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ  បយកា ណ៏ សត ីពីេទធែេននកា 

បស្រងាក ប និងទបស់ាក ត្ក់ា រធវើអារីវ

ករាកេបងសុសីងខុសចាប់ម្គ្ប់

ម្បរភទម្ពរទាងំអារីវករាបញ្ញេ  ំ

និងម្បត្ិរភាគ្រោយអនុបបទាន

កដេពំុម្មនអាជាា បណណរៅទូទាងំ

ម្បរទស 

     

PFM  

11.1.26 ១១.១.៤.ទបស់ាក ត្ន់ិង ោរឃ្ត្់

ជាោច់ខាត្នូវសករាភាពកេបង 

ភាន េ់ម្គ្ប់ម្បរភទ និងអារីវករា

បញ្ញេ នំិងម្បត្រិភាគ្រោយអនុ

បបទាន កដេោា នអាជាា បណណពី

ម្កសងួរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៤ ២០២

០ 

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ  បយកា ណ៏ សត ីពីេទធែេននកា 

បស្រងាក ប និងទបស់ាក ត្ក់ា រធវើអារីវ

ករាកេបងសុសីងខុសចាប់ម្គ្ប់

ម្បរភទម្ពរទាងំអារីវករាបញ្ញេ  ំ

និងម្បត្ិរភាគ្រោយអនុបបទាន

កដេពំុម្មនអាជាា បណណរៅទូទាងំ

ម្បរទស 

     

PFM  

11.1.26 ១១.១.៤.ទបស់ាក ត្ន់ិង ោរឃ្ត្់

ជាោច់ខាត្នូវសករាភាពកេបង 

ភាន េ់ម្គ្ប់ម្បរភទ និងអារីវករា

បញ្ញេ នំិងម្បត្រិភាគ្រោយអនុ

បបទាន កដេោា នអាជាា បណណពី

ម្កសងួរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៤ ២០២

០ 

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ  បយកា ណ៏ សត ីពីេទធែេននកា 

បស្រងាក ប និងទបស់ាក ត្ក់ា រធវើអារីវ

ករាកេបងសុសីងខុសចាប់ម្គ្ប់

ម្បរភទម្ពរទាងំអារីវករាបញ្ញេ  ំ

និងម្បត្ិរភាគ្រោយអនុបបទាន

     

PFM  
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

កដេពំុម្មនអាជាា បណណរៅទូទាងំ

ម្បរទស 

11.1.26 ១១.១.៤.ទបស់ាក ត្ន់ិង ោរឃ្ត្់

ជាោច់ខាត្នូវសករាភាពកេបង 

ភាន េ់ម្គ្ប់ម្បរភទ និងអារីវករា

បញ្ញេ នំិងម្បត្រិភាគ្រោយអនុ

បបទាន កដេោា នអាជាា បណណពី

ម្កសងួរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៤ ២០២

០ 

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ  បយកា ណ៏ សត ីពីេទធែេននកា 

បស្រងាក ប និងទបស់ាក ត្ក់ា រធវើអារីវ

ករាកេបងសុសីងខុសចាប់ម្គ្ប់

ម្បរភទម្ពរទាងំអារីវករាបញ្ញេ  ំ

និងម្បត្ិរភាគ្រោយអនុបបទាន

កដេពំុម្មនអាជាា បណណរៅទូទាងំ

ម្បរទស 

     

PFM  

11.1.27 ១១.១.៥-កា កសាងឯកសា ខៃឹរ

សា គ្នៃឹុះ ននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបរចេក

រទសកេបង និង វិធានននកា រេង

កេបងកាសុីណូ និងកេបងភាន េ់

ម្គ្ប់ម្បរភទ 

២០១៤ ២០២

០ 

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ  បយកា ណ៏សត ីពីេទធែេននកា 

ចុុះសិកាបរចេករទសកេបង និង

 វិធានននកា រេងកេបងរៅតារ

ម្កុរហ នុកាសុីណូរៅត្ំបនម់្ពំ

កដនករពុជា-រវៀត្ណារ 

     

PFM  

11.1.27 ១១.១.៥-កា កសាងឯកសា ខៃឹរ

សា គ្នៃឹុះ ននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបរចេក

រទសកេបង និង វិធានននកា រេង

កេបងកាសុីណូ និងកេបងភាន េ់

ម្គ្ប់ម្បរភទ 

២០១៤ ២០២

០ 

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ  បយកា ណ៏សត ីពីេទធែេននកា 

ចុុះសិកាបរចេករទសកេបង និង

 វិធានននកា រេងកេបងរៅតារ

ម្កុរហ នុកាសុីណូរៅត្ំបនម់្ពំ

កដនករពុជា-នថ 

     

PFM  
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រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.1.27 ១១.១.៥-កា កសាងឯកសា ខៃឹរ

សា គ្នៃឹុះ ននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបរចេក

រទសកេបង និង វិធានននកា រេង

កេបងកាសុីណូ និងកេបងភាន េ់

ម្គ្ប់ម្បរភទ 

២០១៤ ២០២

០ 

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ  បយកា ណ៏សត ីពីេទធែេននកា 

ចុុះសិកាបរចេករទសកេបង និង

 វិធានននកា រេងកេបងរៅតារ

ម្កុរហ នុកាសុីណូរៅរខត្តម្ពុះ

សីហន ុ

     

PFM  

11.1.27 ១១.១.៥-កា កសាងឯកសា ខៃឹរ

សា គ្នៃឹុះ ននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបរចេក

រទសកេបង និង វិធានននកា រេង

កេបងកាសុីណូ និងកេបងភាន េ់

ម្គ្ប់ម្បរភទ 

២០១៤ ២០២

០ 

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ រធវើទសសនៈកិចេសិការៅរម្ៅ

ម្បរទស  

     

PFM  

11.1.27 ១១.១.៥-កា កសាងឯកសា ខៃឹរ

សា គ្នៃឹុះ ននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបរចេក

រទសកេបង និង វិធានននកា រេង

កេបងកាសុីណូ និងកេបងភាន េ់

ម្គ្ប់ម្បរភទ 

២០១៤ ២០២

០ 

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបនកសាងបនឯកសា ខៃឹរ

សា គ្នៃឹុះ ននបរចេករទសកេបង 

និងវធិានននកា រេងកេបង       

PFM  

11.1.27 ១១.១.៥-កា កសាងឯកសា ខៃឹរ

សា គ្នៃឹុះ ននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបរចេក

រទសកេបង និង វិធានននកា រេង

កេបងកាសុីណូ និងកេបងភាន េ់

ម្គ្ប់ម្បរភទ 

២០១៤ ២០២

០ 

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ ោក់ឱ្យអនុវត្តនូវឯកសា ខៃឹរសា 

គ្នៃឹុះ ននបរចេករទសកេបង និង

 វិធានននកា រេងកេបង       

PFM  
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កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.1.28 ១១.១.១ ែតេ់រត្ិម្បឹកាចាប់រេើ

រសចកតីម្ពាងចាប់សត ីពីកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ង កា រម្បើម្បស់ និងកា 

ចត្ក់ចងរេើម្ទពយសរបត្តិ ដា 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា រសចកតីម្ពាងចាប់សត ីពកីា ម្គ្ប់ម្គ្ង 

កា រម្បើម្បស ់និងកា ចត្់កចងរេើ

ម្ទពយសរបត្តិ ដា ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

តាក់កត្ងជារសចកតីម្ពាងចុងរម្កាយ

កម្រិត្បរចេករទស 

     

  

11.1.28 ១១.១.១ ែតេ់រត្ិម្បឹកាចាប់រេើ

រសចកតីម្ពាងចាប់សត ីពីកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ង កា រម្បើម្បស់ និងកា 

ចត្ក់ចងរេើម្ទពយសរបត្តិ ដា 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា េិខតិ្បទោា នគ្ត្ិយតុ្តពាក់ព័នធ 

ម្ត្ូវបនម្បរេូនិងពិនតិ្យ រោយ

ម្មន បយកា ណ៍បញ្ញជ ក់ 
     

  

11.1.28 ១១.១.១ ែតេ់រត្ិម្បឹកាចាប់រេើ

រសចកតីម្ពាងចាប់សត ីពីកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ង កា រម្បើម្បស់ និងកា 

ចត្ក់ចងរេើម្ទពយសរបត្តិ ដា 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា រសចកតីម្ពាងកម្រិត្នែទកនុង េកន. 

ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ
     

  

11.1.28 ១១.១.១ ែតេ់រត្ិម្បឹកាចាប់រេើ

រសចកតីម្ពាងចាប់សត ីពីកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ង កា រម្បើម្បស់ និងកា 

ចត្ក់ចងរេើម្ទពយសរបត្តិ ដា 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា រសចកតីម្ពាងបឋរជារួយអគ្គ

នយកោា នរំនញ ម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ
     

  

11.1.28 ១១.១.១ ែតេ់រត្ិម្បឹកាចាប់រេើ

រសចកតីម្ពាងចាប់សត ីពីកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ង កា រម្បើម្បស់ និងកា 

ចត្ក់ចងរេើម្ទពយសរបត្តិ ដា 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា រសចកតីម្ពាងចុងរម្កាយកម្រិត្

បរចេករទសអនត អគ្គនយកោា ន 

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ រនុនឹងោក់ឆៃង

កិចេម្បរុំអនត ម្កសងួ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.1.29 ១១.១.២ ែតេរ់ត្ិម្បឹកាចាប់រេើ

រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពីកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរនិករនសា រពើ

ពនធ 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពីកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរនិករនសា រពើ

ពនធ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំតាក់កត្ងជា

រសចកតីម្ពាងចុងរម្កាយកម្រិត្

បរចេករទស  

     

  

11.1.29 ១១.១.២ ែតេរ់ត្ិម្បឹកាចាប់រេើ

រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពីកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរនិករនសា រពើ

ពនធ 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា េិខតិ្បទោា នគ្ត្ិយតុ្តពាក់ព័នធ 

ម្ត្ូវបនម្បរេូនិងពិនតិ្យ រោយ

ម្មន បយកា ណ៍បញ្ញជ ក់ 
     

  

11.1.29 ១១.១.២ ែតេរ់ត្ិម្បឹកាចាប់រេើ

រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពីកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរនិករនសា រពើ

ពនធ 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា រសចកតីម្ពាងកម្រិត្នែទកនុង េកន. 

ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ
     

  

11.1.29 ១១.១.២ ែតេរ់ត្ិម្បឹកាចាប់រេើ

រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពីកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរនិករនសា រពើ

ពនធ 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា រសចកតីម្ពាងបឋរជារួយអគ្គ

នយកោា នរំនញ ម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ
     

  

11.1.29 ១១.១.២ ែតេរ់ត្ិម្បឹកាចាប់រេើ

រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពីកា 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា រសចកតីម្ពាងចុងរម្កាយកម្រិត្

បរចេករទសអនត អគ្គនយកោា ន 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរនិករនសា រពើ

ពនធ 

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ រនុនឹងោក់ឆៃង

កិចេម្បរុំអនត ម្កសងួ 

11.1.30 ១១.១.៣ ែតេ់រត្ិម្បឹកាចាប់

រេើរសចកតីម្ពាងចាប់សត ីពីកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរនិករនសា រពើ

ពនធ 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា រសចកតីម្ពាងចាប់សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្

ចំណូេរនិករនសា រពើពនធ ម្ត្ូវ

បនរ ៀបចំតាក់កត្ងជារសចកតី

ម្ពាងចុងរម្កាយកម្រិត្

បរចេករទស 

     

  

11.1.30 ១១.១.៣ ែតេ់រត្ិម្បឹកាចាប់

រេើរសចកតីម្ពាងចាប់សត ីពីកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរនិករនសា រពើ

ពនធ 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា េិខតិ្បទោា នគ្ត្ិយតុ្តពាក់ព័នធ 

ម្ត្ូវបនម្បរេូនិងពិនតិ្យ រោយ

ម្មន បយកា ណ៍បញ្ញជ ក់ 
     

  

11.1.30 ១១.១.៣ ែតេ់រត្ិម្បឹកាចាប់

រេើរសចកតីម្ពាងចាប់សត ីពីកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរនិករនសា រពើ

ពនធ 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា រសចកតីម្ពាងកម្រិត្នែទកនុង េកន. 

ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ
     

  

11.1.30 ១១.១.៣ ែតេ់រត្ិម្បឹកាចាប់

រេើរសចកតីម្ពាងចាប់សត ីពីកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរនិករនសា រពើ

ពនធ 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា រសចកតីម្ពាងបឋរជារួយអគ្គ

នយកោា នរំនញ ម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.1.30 ១១.១.៣ ែតេ់រត្ិម្បឹកាចាប់

រេើរសចកតីម្ពាងចាប់សត ីពីកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរនិករនសា រពើ

ពនធ 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា រសចកតីម្ពាងចុងរម្កាយកម្រិត្

បរចេករទសអនត អគ្គនយកោា ន 

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ រនុនឹងោក់ឆៃង

កិចេម្បរុំអនត ម្កសងួ 

     

  

11.1.31 ១១.១.១. ពម្ងឹងកាត្ពវកិចេកាន់

បញ្ជ ីគ្ណរនយយ កា រ ៀបចំ បយ

កា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុតារសត ង់ោ

គ្ណរនយយ និងកាត្ពវកិចេោក់

 បយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុឱ្យ ងសវន

ករាឯករារយ  បស់អនកជាប់ពនធ 

២០១៧ ២០២០ ម្កុរម្បឹកាជាត្គិ្ណរនយយ អនកជាប់ពនធធំ និងរធយរទាងំអស់ 

ទូទាងំម្បរទស កានប់ញ្ជ ី

គ្ណរនយយ និងរ ៀបចំ បយ

កា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុម្សរតារសត ង់ោ

គ្ណរនយយ 

      

  

11.1.31 ១១.១.១. ពម្ងឹងកាត្ពវកិចេកាន់

បញ្ជ ីគ្ណរនយយ កា រ ៀបចំ បយ

កា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុតារសត ង់ោ

គ្ណរនយយ និងកាត្ពវកិចេោក់

 បយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុឱ្យ ងសវន

ករាឯករារយ  បស់អនកជាប់ពនធ 

២០១៧ ២០២០ ម្កុរម្បឹកាជាត្គិ្ណរនយយ ែសពវែាយពីកាត្ពវកិចេ និងវបប

ធរ៌កាន់បញ្ជ ីគ្ណរនយយដេ់អនក

ជាប់ពនធ ចនំនួ ៣ ខណឌ  ននរារ

ធានីភនំរពញ  
    

  

11.1.31 ១១.១.១. ពម្ងឹងកាត្ពវកិចេកាន់

បញ្ជ ីគ្ណរនយយ កា រ ៀបចំ បយ

កា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុតារសត ង់ោ

គ្ណរនយយ និងកាត្ពវកិចេោក់

២០១៧ ២០២០ ម្កុរម្បឹកាជាត្គិ្ណរនយយ ែសពវែាយពីកាត្ពវកិចេរ ៀបចំ

 បយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុតារសត ង់

ោ គ្ណរនយយដេ់អនកជាប់ពនធ 

ចំននួ ៣ ខណឌ  ននរារធានភីនំរពញ  
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

 បយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុឱ្យ ងសវន

ករាឯករារយ  បស់អនកជាប់ពនធ 

11.1.31 ១១.១.១. ពម្ងឹងកាត្ពវកិចេកាន់

បញ្ជ ីគ្ណរនយយ កា រ ៀបចំ បយ

កា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុតារសត ង់ោ

គ្ណរនយយ និងកាត្ពវកិចេោក់

 បយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុឱ្យ ងសវន

ករាឯករារយ  បស់អនកជាប់ពនធ 

២០១៧ ២០២០ ម្កុរម្បឹកាជាត្គិ្ណរនយយ ែសពវែាយពីកាត្ពវកិចេោក់ បយ

កា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុឱ្យ ងសនវនករា

ឯករារយ តារសត ង់ោ គ្ណរនយយ

ដេ់អនកជាប់ពនធ ចនំនួ ៣ ខណឌ  

ននរារធានីភនរំពញ  

    

  

11.2 ១១.២. បនតកកេរអរោេ

នរយបយ  និង ដាបេគ្យ  

ពនធោ  និងចំណូេរនិករន

សា រពើពនធ  

២០០៨ ២០២០ -អគ្គ.រោេន/ប-អគ្គ.គ្យ -អគ្គ.

ពនធោ -អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិង

ចំណូេរនិករនសា រពើពនធ-អគ្គ.

ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ-ម្កសងួ សាថ

បន័ 

១.  វិធានកា រោេនរយបយ 

រដើរបីរំ ុញកា ម្បរេូពនធគ្យ 

ពនធោ  និងចំណូេរនិករន

សា រពើពនធ ម្ត្ូវបនរធវើបចេុបបនន

ករា ២. កា អរងកត្រេើគ្ុណភាព

រសវាននកា ម្បរូេចំណូេ ពនធ

គ្យ ពនធោ  និងចំណូេរនិករន

សា រពើពនធ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និង

អនុវត្តបឆី្ន ំរតង 

     

  

11.2.1 ១១.២.១. ពិនិត្យ និងកកសម្រួេ

រោេនរយបយពនធ (ម្មន៤សូ

ចនក ) (៥៥%) 

២០១៦ ២០១៦ អគ្គ.រោេន/ប ១.  បយកា ណ៍សត ីេទធភាពរេើ

កា ោក់រចញ និងកកសម្រួេ

រោេនរយបយពនធរៅករពុជា 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.2.1 ១១.២.១. ពិនិត្យ និងកកសម្រួេ

រោេនរយបយពនធ (ម្មន៤សូ

ចនក ) (៥៥%) 

២០១៦ ២០១៦ អគ្គ.រោេន/ប ២. ឯកសា រោេនរយបយ

សរងខបសត ីពីកា ពិនតិ្យរ ើងវញិនវូ

រោេនរយបយពនធ 

     

  

11.2.1 ១១.២.១. ពិនិត្យ និងកកសម្រួេ

រោេនរយបយពនធ (ម្មន៤សូ

ចនក ) (៥៥%) 

២០១៦ ២០១៦ អគ្គ.រោេន/ប ៣.  រសចកតីម្ពាងចុងរម្កាយនន

ឯកសា សត ីពីកា ពិនិត្យរ ើងវិញ

នូវរោេនរយបយពនធម្ត្ូវបន

រ ៀបចំ និងោក់រូនថ្នន ក់ដឹកនំ

ម្កសងួរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

     

  

11.2.1 ១១.២.១. ពិនិត្យ និងកកសម្រួេ

រោេនរយបយពនធ (ម្មន៤សូ

ចនក ) (៥៥%) 

២០១៦ ២០១៦ អគ្គ.រោេន/ប ៤. រសចកតីម្ពាងយុទធសាស្រសតសត ីពី

រោេនរយបយពនធម្ត្ូវបន

ោក់រូនគ្ណៈ ដារស្រនត ី

     

  

11.2.2 ១១.២.២. បនតពិនិត្យេទធភាពនន

កា កកសម្រួេបនទ ត្់ពនធគ្យ 

(ម្មន២សចូនក ) (១៥%) 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.រោេន/ប ១.  បយកា ណ៍បឋរសត ីពីកា 

កំណត្់ម្កុររុខទនំញិអាទិភាព

កនុងកា កកសម្រួេបនទ ត្់ពនធគ្យ 

(តាររំពូកទនំញិកនុងកា សិកា

កនៃងរក និងគ្តិ្គ្ូរំពូកថាីបកនថរ

តារេទធភាពជាក់កសតង) 

      

  

11.2.2 ១១.២.២. បនតពិនិត្យេទធភាពនន

កា កកសម្រួេបនទ ត្់ពនធគ្យ 

(ម្មន២សចូនក ) (១៥%) 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.រោេន/ប ២.  បយកា ណ៏ចុងរម្កាយសត ីពី

កា បនតពិនតិ្យេទធភាពននកា កក

សម្រួេបនទ ត្់ពនធគ្យ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.2.3 ១១.២.៣ វាយត្នរៃែេប៉ាុះ

ពាេន់នកា ត្ររៃើងអម្តាអាក 

ពិរសស (ម្មន២សចូនក ) 

(១៥%) 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.រោេន/ប ១.  បយកា ណ៍សត ីកា ពិភាកា

បឋរជារយួវិស័យឯករន

សម្ម្មបក់ា វាយត្នរៃែេប៉ាុះពាេ់

ននកា ត្ររៃើងអម្តាអាក ពិរសស

រេើវិស័យអាទិភាពរយួចំននួ ( រួ

ម្មន ប ើ និងរភសរជៈជារដើរ) 

      

  

11.2.3 ១១.២.៣ វាយត្នរៃែេប៉ាុះ

ពាេន់នកា ត្ររៃើងអម្តាអាក 

ពិរសស (ម្មន២សចូនក ) 

(១៥%) 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.រោេន/ប ២. រសចកតីម្ពាងបឋរននកា 

សិកា វាយត្នរៃែេប៉ាុះពាេ់នន

កា ត្ររៃើងអម្តាអាក ពិរសស 
      

  

11.2.4 ១១.២.៤. ពម្ងឹងសរត្ថភាពរស្រនតី

កនុងកា ពិនិត្យ និងកកសម្រួេ

រោេនរយបយពនធ និងរនិ

ករនពនធ (ម្មន១សចូនក ) 

(១៥%) 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.រោេន/ប រស្រនតីចនំនួ ១០  បូ ទទេួបនកា 

បណតុ ុះបណាត េរៅរម្ៅម្បរទស

រេើរំនញវភិាគ្រោេ

នរយបយសា រពើពនធ និងរនិ

ករនសា រពើពនធ 

      

PFM ៣៧៦,០០០ 

11.2.5 ១១.២.១. កា កកសម្រួេរោេ

នរយបយពនធ រដើរបីប៉ាុះប៉ាូវ

ចំណូេគ្យកដេបត្ប់ង់រោយ

រហត្ែុេរែសងៗ 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា ចំណូេគ្យកដេបត្ប់ង់រោយ

រហត្ែុេរែសងៗ ម្ត្ូវបនកំណត្ ់
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.2.5 ១១.២.១. កា កកសម្រួេរោេ

នរយបយពនធ រដើរបីប៉ាុះប៉ាូវ

ចំណូេគ្យកដេបត្ប់ង់រោយ

រហត្ែុេរែសងៗ 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា រសចកតីម្ពាងបទបបញ្ញត្តិ រដើរបីអនុ

វត្តវិធានកា ប៉ាុះប៉ាវូរេើចំណូេ

កដេបត្់បង់ ម្ត្ូវបនចបរ់ែតើរក

សាង 

      

  

11.2.5 ១១.២.១. កា កកសម្រួេរោេ

នរយបយពនធ រដើរបីប៉ាុះប៉ាូវ

ចំណូេគ្យកដេបត្ប់ង់រោយ

រហត្ែុេរែសងៗ 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា រសចកតីម្ពាងបទបបញ្ញត្តិ រដើរបីអនុ

វត្តវិធានកា ប៉ាុះប៉ាវូរេើចំណូេ

កដេបត្់បង់ ម្ត្ូវបនអនតុ្រត័្ 
      

  

11.2.5 ១១.២.១. កា កកសម្រួេរោេ

នរយបយពនធ រដើរបីប៉ាុះប៉ាូវ

ចំណូេគ្យកដេបត្ប់ង់រោយ

រហត្ែុេរែសងៗ 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា បទបបញ្ញត្តិ រដើរបីអនុវត្តវិធានកា 

ប៉ាុះប៉ាូវរេើចំណូេកដេបត្់បង់ 

ម្ត្ូវបនែសពវែាយ 
      

  

11.2.5 ១១.២.១. កា កកសម្រួេរោេ

នរយបយពនធ រដើរបីប៉ាុះប៉ាូវ

ចំណូេគ្យកដេបត្ប់ង់រោយ

រហត្ែុេរែសងៗ 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា រោេនរយបយពនធ រដើរបីប៉ាុះប៉ាូវ

ចំណូេគ្យកដេបត្ប់ង់រោយ

រហត្ែុេរែសងៗ ម្ត្ូវបនសិកា 

និងកកសម្រួេ 

      

  

11.2.5 ១១.២.១. កា កកសម្រួេរោេ

នរយបយពនធ រដើរបីប៉ាុះប៉ាូវ

ចំណូេគ្យកដេបត្ប់ង់រោយ

រហត្ែុេរែសងៗ 

  អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា រោេនរយបយពនធ រដើរបីប៉ាុះប៉ាូវ

ចំណូេគ្យកដេបត្ប់ង់រោយ

រហត្ែុេរែសងៗ ម្ត្ូវបនសិកា 

និងកកសម្រួេ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.2.6 ១១.២.១-សិកាម្សាវម្ជាវពីបទ

បបញ្ញត្តិ សត ីពីពនធរេើចំណូេ បូវនត

បុគ្គេ  (Personal Income 

Tax) 

២០១៤ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ   បយកា ណ៍សិកាម្សាវម្ជាវពី 

បទបបញ្ញត្តិសត ីពីពនធរេើចំណូេ 

 បូវនតបុគ្គេ ម្ត្ូវបនបញ្េប់ និង

សរម្រចរោយ អពដ 

      

  

11.2.6 ១១.២.១-សិកាម្សាវម្ជាវ 

ពីបទបបញ្ញត្តិ សត ីពីពនធរេើចំណូេ

 បូវនតបុគ្គេ  (Personal 

Income Tax) 

២០១៤ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  បនតសិកាម្សាវម្ជាវ បទបបញ្ញត្តិ  

និងបទពិរសាធចនំនួ ២ ម្បរទស 
     

  

11.2.6 ១១.២.១-សិកាម្សាវម្ជាវ 

ពីបទបបញ្ញត្តិ សត ីពីពនធរេើចំណូេ

 បូវនតបុគ្គេ  (Personal 

Income Tax) 

២០១៤ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  បនតសិកាម្សាវម្ជាវ បទបបញ្ញត្តិ  

និងបទពិរសាធចនំនួ ២ ម្បរទស 

បនទ ប ់
     

  

11.2.6 ១១.២.១-សិកាម្សាវម្ជាវ 

ពីបទបបញ្ញត្តិ សត ីពីពនធរេើចំណូេ

 បូវនតបុគ្គេ  (Personal 

Income Tax) 

២០១៤ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ   បយកា ណ៍សិកាម្សាវម្ជាវម្ត្ូវ

បនពិនតិ្យសរម្រចកម្រតិ្ ម្កុរ

កា ងា  
     

  

11.2.6 ១១.២.១-សិកាម្សាវម្ជាវ 

ពីបទបបញ្ញត្តិ សត ីពីពនធរេើចំណូេ

 បូវនតបុគ្គេ  (Personal 

Income Tax) 

២០១៤ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ   បយកា ណ៍សិកាម្សាវម្ជាវម្ត្ូវ

បនពិនតិ្យសរម្រចរោយ អពដ   
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.2.7 ១១.២.២-រ ៀបចរំសចកតី 

ម្ពាងម្បកាសសត ីពីពនធរេើម្បក់

ចំរណញរេូធន  បស់ ូបវនត

បុគ្គេ (Capital Gain Tax) 

២០១៤ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  ម្បកាសម្ត្ួវបនពិនតិ្យ និងម្បរុំ

ពិភាកាកម្រិត្ កសហវ 
     

  

11.2.7 ១១.២.២-រ ៀបចរំសចកតីម្ពាង

ម្បកាសសត ីពីពនធរេើម្បក់

ចំរណញរេូធន  បស់ ូបវនត

បុគ្គេ (Capital Gain Tax) 

២០១៤ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកដីម្ពាងម្បកាសម្ត្វូបនម្បរុំ

ពិភាកាកម្រិត្កា ងា  
     

  

11.2.7 ១១.២.២-រ ៀបចរំសចកតី 

ម្ពាងម្បកាសសត ីពីពនធរេើម្បក់

ចំរណញរេូធន  បស់ ូបវនត

បុគ្គេ (Capital Gain Tax) 

២០១៤ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកដីម្ពាងម្បកាសម្ត្វូបន 

ម្បរុំពិភាកាកម្រិត្កា ងា  
     

  

11.2.7 ១១.២.២-រ ៀបចរំសចកតី 

ម្ពាងម្បកាសសត ីពីពនធរេើម្បក់

ចំរណញរេូធន  បស់ ូបវនត

បុគ្គេ (Capital Gain Tax) 

២០១៤ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកដីម្ពាងម្បកាសម្ត្វូបន 

ម្បរុំពិភាកាកម្រិត្ អពដ 
     

  

11.2.7 ១១.២.២-រ ៀបចរំសចកតី 

ម្ពាងម្បកាសសត ីពីពនធរេើម្បក់

ចំរណញរេូធន  បស់ ូបវនត

បុគ្គេ (Capital Gain Tax) 

២០១៤ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកដីម្ពាងម្បកាសម្ត្វូបន 

ម្បរុំពិភាកាកម្រិត្ អពដ 
     

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 47 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.2.8 ១១.២.៣-រ ៀបចំរសចកតី 

រម្ពៀងម្បកាសសត ីពីកា អនុវត្ត

ចាប់សត ីពីសា រពើពនធ ម្មម្តា១១១ 

ពាក់ព័នធនឹងកា  ឹបអសូ និងេក់

ម្ទពយសរបត្តិ បស់អនកជាប់ពនធ

កដេរំពាក់ម្បក់ពនធ រហើយរនិ

ម្ពរចេូខៃួនរកបង់ពនធ 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  ម្បកាសម្ត្ួវបនពិនតិ្យសរម្រច 

និងោក់ឲ្យអនុវត្តរោយ កសហវ 

     

  

11.2.8 ១១.២.៣-រ ៀបចំរសចកតី 

រម្ពៀងម្បកាសសត ីពីកា អនុវត្ត

ចាប់សត ីពីសា រពើពនធ ម្មម្តា១១១ 

ពាក់ព័នធនឹងកា  ឹបអសូ និងេក់

ម្ទពយសរបត្តិ បស់អនកជាប់ពនធ

កដេរំពាក់ម្បក់ពនធ រហើយរនិ

ម្ពរចេូខៃួនរកបង់ពនធ 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកតីម្ពាងម្បកាសម្ត្វូបន 

ពិនតិ្យសរម្រចកម្រិត្ ម្កុរកា ងា  

    

  

11.2.8 ១១.២.៣-រ ៀបចំរសចកតីរម្ពៀង

ម្បកាសសត ីពីកា អនុវត្តចាប់សត ីពី

សា រពើពនធ ម្មម្តា១១១ ពាក់ព័នធ

នឹងកា  ឹបអសូ និងេក់ម្ទពយ

សរបត្តិ បស់អនកជាប់ពនធកដេ

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកដីម្ពាងម្បកាសម្ត្វូបនពិ

នតិ្យសរម្រច អពដ 
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ាភា
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

រំពាក់ម្បក់ពនធ រហើយរនិម្ពរ

ចេូខៃួនរកបង់ពនធ 

11.2.8 ១១.២.៣-រ ៀបចំរសចកតី 

រម្ពៀងម្បកាសសត ីពីកា អនុវត្ត

ចាប់សត ីពីសា រពើពនធ ម្មម្តា១១១ 

ពាក់ព័នធនឹងកា  ឹបអសូ និងេក់

ម្ទពយសរបត្តិ បស់អនកជាប់ពនធ

កដេរំពាក់ម្បក់ពនធ រហើយរនិ

ម្ពរចេូខៃួនរកបង់ពនធ 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  ម្បកាសម្ត្ូវបនពិនតិ្យសរម្រច

រោយ កសហវ 

     

  

11.2.9 ១១.២.៤-រ ៀបចសំារាច  

កណនំសត ីពីវិសាេភាពននកា អនុ

វត្តអាក រេើត្នរៃបកនថរតារអម្តា

សនូយភាគ្ យ (0%) និង អ.ត្.ប.

ជាបនទុក បស់ ដាចំរពាុះអងគកា 

អនត ជាត្ ិ

២០១៤ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  សារាច កណនំម្ត្ូវបនសរម្រច 

និងោក់ឲ្យអនុវត្តរោយ កសហវ 

     

  

11.2.9 ១១.២.៤-រ ៀបចសំារាច  

កណនំសត ីពីវិសាេភាពននកា អនុ

វត្តអាក រេើត្នរៃបកនថរតារអម្តា

សនូយភាគ្ យ (0%) និង អ.ត្.ប.

២០១៤ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកដីម្ពាងសារាច កណនំម្ត្ូវ

បនពិនតិ្យសរម្រចរោយ អពដ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ជាបនទុក បស់ ដាចំរពាុះអងគកា 

អនត ជាត្ ិ

11.2.9 ១១.២.៤-រ ៀបចសំារាច  

កណនំសត ីពីវិសាេភាពននកា អនុ

វត្តអាក រេើត្នរៃបកនថរតារអម្តា

សនូយភាគ្ យ (0%) និង អ.ត្.ប.

ជាបនទុក បស់ ដាចំរពាុះអងគកា 

អនត ជាត្ ិ

២០១៤ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  សារាច កណនំម្ត្ូវបនពិនតិ្យ

សរម្រចរោយ កសហវ 

     

  

11.2.10 ១១.២.៥- រ ៀបចំម្បកាសសត ីពីកា 

បញ្ញជ ក់បកនថរនយិរនយ័ពាកយ 

ម្គ្ឹុះសាថ នអចនិស្រនតយ៍សយួសា  

ភាគ្លាភ ែេ ប  (Turnover) 

២០១៤ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  សារាច កណនំម្ត្ួវបនពិនតិ្យស

រម្រចោក់ឲ្យអនុវត្តរោយ កសហ

វ 
     

  

11.2.10 ១១.២.៥- រ ៀបចំម្បកាស 

សត ីពីកា បញ្ញជ ក់បកនថរនយិរនយ័

ពាកយ ម្គ្ឹុះសាថ នអចិនស្រនតយ ៍

សយួសា  ភាគ្លាភ ែេ ប  

(Turnover) 

២០១៤ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកតីម្ពាងសារាច ម្ត្វូបន 

ពិនតិ្យសរម្រចរោយ ម្កុរកា ងា  

    

  

11.2.10 ១១.២.៥- រ ៀបចំម្បកាស 

សត ីពីកា បញ្ញជ ក់បកនថរនយិរនយ័

ពាកយ ម្គ្ឹុះសាថ នអចិនស្រនតយ ៍

២០១៤ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកតីម្ពាងសារាច ម្ត្វូបន 

ពិនតិ្យសរម្រចរោយ អពដ      
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

សយួសា  ភាគ្លាភ ែេ ប  

(Turnover) 

11.2.10 ១១.២.៥- រ ៀបចំម្បកាស 

សត ីពីកា បញ្ញជ ក់បកនថរនយិរនយ័

ពាកយ ម្គ្ឹុះសាថ នអចិនស្រនតយ ៍

សយួសា  ភាគ្លាភ ែេ ប  

(Turnover) 

២០១៤ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  សារាច ម្ត្ូវបនពិនតិ្យសរម្រច 

រោយ កសហវ 

     

  

11.2.11 ១១.២.៦- រ ៀបចំអនុម្កឹត្យ 

សត ីពីកា រេើកកេងពនធ និង

អនរុម្ោុះពនធម្បថ្នប់ម្តា 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  អនុម្កឹត្យសត ីពីកា រេើកកេងពនធ 

និងអនរុម្ោុះពនធម្បថ្នប់ម្តាម្ត្ូវ

បនអនរុ័ត្ និងោក់ឲ្យអនុវត្ត 

     

  

11.2.11 ១១.២.៦- រ ៀបចំអនុម្កឹត្យ 

សត ីពីកា រេើកកេងពនធ និង

អនរុម្ោុះពនធម្បថ្នប់ម្តា 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  អនុម្កឹត្យសត ីពីកា រេើកកេងពនធ 

និងអនរុម្ោុះពនធម្បថ្នប់ម្តាម្ត្ូវ

បនអនរុ័ត្ និងោក់ឲ្យអនុវត្ត 

     

  

11.2.12 ១១.២.៧- រ ៀបចំម្បកាសកណនំ

អនុវត្តអនុម្កឹត្យសត ីពីកា រេើក

កេងពនធ និងអនុរម្ោុះពនធ

ម្បថ្នប់ម្តា 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  ម្បកាសកណនំអនវុត្តអនុម្កឹត្យសត ី

ពីកា រេើកកេងពនធ និង

អនរុម្ោុះពនធម្បថ្នប់ម្តាម្ត្វូបន

រ ៀបចំ និងោក់ឲ្យអនុវត្ត 

     

  

11.2.12 ១១.២.៧- រ ៀបចំម្បកាស 

កណនំអនុវត្តអនមុ្កឹត្យសត ីពីកា 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  ម្បកាសកណនំអនវុត្តអនុម្កឹត្យសត ី

ពីកា រេើកកេងពនធ និង
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

រេើកកេងពនធ និងអនុរម្ោុះពនធ

ម្បថ្នប់ម្តា 

អនរុម្ោុះពនធម្បថ្នប់ម្តាម្ត្វូបន

រ ៀបចំ និងោក់ឲ្យអនុវត្ត 

11.2.13 ១១.២.៨- រ ៀបចំបទបបញ្ញត្ត ិ

សត ីពីពនធរេើម្បត្ិបត្តកិា រម្បងកាត្ 

និងធនធានក ៉ែ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  បទបបញ្ញត្តិសត ីពីពនធរេើម្បត្ិបត្តិ

កា រម្បងកាត្ និងធនធានក ៉ែម្ត្វូ

បនរ ៀបចំ ពិនិត្យសរម្រចរោយ 

កសហវ និងបញ្េូនរៅគ្ណៈ ដា

រស្រនត ី

     

  

11.2.13 ១១.២.៨- រ ៀបចំបទបបញ្ញត្ត ិ

សត ីពីពនធរេើម្បត្ិបត្តកិា រម្បងកាត្ 

និងធនធានក ៉ែ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  បទបបញ្ញត្តិសត ីពីពនធរេើម្បត្ិបត្តិ

កា រម្បងកាត្ និងធនធានក ៉ែម្ត្វូ

បនម្បរុំពិភាកា កម្រិត្ អពដ 

     

  

11.2.13 ១១.២.៨- រ ៀបចំបទបបញ្ញត្ត ិ

សត ីពីពនធរេើម្បត្ិបត្តកិា រម្បងកាត្ 

និងធនធានក ៉ែ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  បទបបញ្ញត្តិសត ីពីពនធរេើម្បត្ិបត្តិ

កា រម្បងកាត្ និងធនធានក ៉ែម្ត្វូ

បនម្បរុំពិភាកា កកសម្រួេ 

កម្រិត្ កសហវ 

     

  

11.2.13 ១១.២.៨- រ ៀបចំបទបបញ្ញត្ត ិ

សត ីពីពនធរេើម្បត្ិបត្តកិា រម្បងកាត្ 

និងធនធានក ៉ែ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  បទបបញ្ញត្តិសត ីពីពនធរេើម្បត្ិបត្តិ

កា រម្បងកាត្ និងធនធានក ៉ែម្ត្វូ 

បនបញ្េូនរៅ គ្ណៈ ដារស្រនត ី

     

  

11.2.14 ១១.២.៩-រ ៀបចំអនុម្កឹត្យពាក់

ព័នធនឹងពនធរេើម្បត្ិបត្តិកា រម្បង

កាត្ និងធនធានក ៉ែ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  អនុម្កឹត្យពាក់ព័នធនឹងពនធរេើ

ម្បត្ិបត្តកិា រម្បងកាត្ និង

ធនធានក ៉ែម្ត្ូវបន 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.2.14 ១១.២.៩-រ ៀបចំអនុម្កឹត្យពាក់

ព័នធនឹងពនធរេើម្បត្ិបត្តិកា រម្បង

កាត្ និងធនធានក ៉ែ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យម្ត្ូវបន

រ ៀបចំកម្រិត្ ម្កុរកា ងា      

  

11.2.14 ១១.២.៩-រ ៀបចំអនុម្កឹត្យពាក់

ព័នធនឹងពនធរេើម្បត្ិបត្តិកា រម្បង

កាត្ និងធនធានក ៉ែ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យម្ត្ូវបន

រ ៀបចំកម្រិត្ អពដ     

  

11.2.15 ១១.២.១០-រ ៀបចរំសចកតីម្ពាង

ម្បកាសសត ីពីកា  

អនុវត្តកា ម្បរូេពនធរេើម្បត្បិត្តិ

កា រម្បងកាត្ និងធនធានក ៉ែ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកតីម្ពាងម្បកាសសត ីពីកា អនុ

វត្តកា ម្បរេូពនធរេើម្បត្ិបត្តកិា 

រម្បងកាត្ និងធនធានក ៉ែ 
     

  

11.2.15 ១១.២.១០-រ ៀបចរំសចកតីម្ពាង

ម្បកាសសត ីពីកា  

អនុវត្តកា ម្បរូេពនធរេើម្បត្បិត្តិ

កា រម្បងកាត្ និងធនធានក ៉ែ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកតីម្ពាងម្បកាសម្ត្វូបន 

ពិនតិ្យសរម្រច កម្រិត្ ម្កុរ

កា ងា  
    

  

11.2.15 ១១.២.១០-រ ៀបចរំសចកតីម្ពាង

ម្បកាសសត ីពីកា  

អនុវត្តកា ម្បរូេពនធរេើម្បត្បិត្តិ

កា រម្បងកាត្ និងធនធានក ៉ែ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកតីម្ពាងម្បកាសម្ត្វូបន 

ពិនតិ្យសរម្រច កម្រិត្ អពដ 
    

  

11.2.16 ១១.២.១១- រ ៀបចំម្បកាស 

សត ីពីវិធាន និងនតី្ិវិធីននកា បង់

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  ម្បកាសសត ីពីវិធាន និងនតី្ិវិធីនន

កា បង់ពនធរេើម្បក់ចំណូេ
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ពនធរេើម្បក់ចំណូេសម្ម្មប់

សហម្ោសធានរា៉ែប់ ង 

សម្ម្មប់សហម្ោសធានរា៉ែប់ ង

ម្ត្ូវបនសរម្រច និងោក់ឲ្យអនុ

វត្ត 

11.2.16 ១១.២.១១- រ ៀបចំម្បកាសសត ីពី

 វិធាន និងនីត្ិវិធីននកា បង់ពនធ

រេើម្បក់ចំណូេសម្ម្មប់សហ

ម្ោសធានរា៉ែប់ ង 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកតីម្ពាងម្បកាសម្ត្វូបនពិ

នតិ្យសរម្រចរោយ កសហវ 
     

  

11.2.17 ១១.២.១២- រ ៀបចំអនុម្កឹត្យ 

សត ីពីកា រេើកទឹកចិត្តកែនកពនធោ 

សម្ម្មប់សហម្ោសធុនត្ូច និង

រធយរ ចំរពាុះកា ចុុះបញ្ជ ីពនធោ 

សា ័ម្គ្ចិត្ត 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  អនុម្កឹត្យសត ីពីកា រេើកទឹកចិត្ត

កែនកពនធោ សម្ម្មប់សហម្ោស

ធុនត្ូច និងរធយរ ចំរពាុះកា ចុុះ

បញ្ជ ីពនធោ សា ័ម្គ្ចតិ្តម្ត្ូវបនអនុ

រ័ត្ និងោក់ឲ្យអនុវត្ត 

     

  

11.2.17 ១១.២.១២- រ ៀបចំអនុម្កឹត្យ 

សត ីពីកា រេើកទឹកចិត្តកែនកពនធោ 

សម្ម្មប់សហម្ោសធុនត្ូច និង

រធយរ ចំរពាុះកា ចុុះបញ្ជ ីពនធោ 

សា ័ម្គ្ចិត្ត 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យម្ត្ូវបន 

អនុរត័្  

     

  

11.2.18 ១១.២.១៣- រ ៀបចកំា យិេយ័

បំរពញកា ងា  (បញ្ជ )សម្ម្មប់

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  កា យិេយ័បរំពញកា ងា រៅ

សាខាពនធោ ខណឌ ចនំនួ ០៥ 

(ទេួរោក ៧រករា ដនូរពញ ឬ
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

រស្រនតែីតេ់រសវារនូអនកជាប់ពនធរៅ

តារសាខាពនធោ ខណឌ   

សសីកកវ កសនសខុ) ម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ

11.2.18 ១១.២.១៣- រ ៀបចកំា យិេយ័

បំរពញកា ងា  (បញ្ជ )សម្ម្មប់

រស្រនតែីតេ់រសវារនូអនកជាប់ពនធរៅ

តារសាខាពនធោ ខណឌ   

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  សិកាគ្ំ កូា ិយេយ័បំរពញ 

កា ងា  (បញ្ជ ) និងត្នរៃ

(Costing) ននកា រ ៀបច ំ
     

  

11.2.18 ១១.២.១៣- រ ៀបចកំា យិេយ័

បំរពញកា ងា  (បញ្ជ )សម្ម្មប់

រស្រនតែីតេ់រសវារនូអនកជាប់ពនធរៅ

តារសាខាពនធោ ខណឌ   

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  កា យិេយ័ម្ត្ូវបនរ ៀបចំរៅ

សាខាពនធោ ខណឌ  ១  
     

  

11.2.18 ១១.២.១៣- រ ៀបចកំា យិេយ័

បំរពញកា ងា  (បញ្ជ )សម្ម្មប់

រស្រនតែីតេ់រសវារនូអនកជាប់ពនធរៅ

តារសាខាពនធោ ខណឌ   

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  កា យិេយ័ម្ត្ូវបនរ ៀបចំរៅ

សាខាពនធោ ខណឌ  ២  
     

  

11.2.18 ១១.២.១៣- រ ៀបចកំា យិេយ័

បំរពញកា ងា  (បញ្ជ )សម្ម្មប់

រស្រនតែីតេ់រសវារនូអនកជាប់ពនធរៅ

តារសាខាពនធោ ខណឌ   

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  កា យិេយ័ម្ត្ូវបនរ ៀបចំរៅ

សាខាពនធោ ខណឌ  ២  
     

  

11.2.19 ១១.២.១៤-រ ៀបចំអនុវត្តកា េុប

រចេកា ចុុះបញ្ជ ី (De-

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  សហម្ោសកដេបត្់ខៃួន រនិរក

ោក់េិខិត្ម្បកាសម្ត្វូេុបរចេ
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

registration) ចំរពាុះសហម្ោស

កដេបត្់ខៃួន រនិរកោក់េិខតិ្

ម្បកាសរដើរបីម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជ ីអនក

ជាប់ពនធច នត និងរធវើសុម្កឹត្ភាព

នូវបញ្ជ ីអនកជាប់ពនធកដេម្មន

សករាភាពពិត្ម្បកដ 

កា ចុុះបញ្ជ ី និងបញ្ជ ីអនកជាប់ពនធ

ច នត ម្ត្ូវបនរធវើបចេុបបននករា 

11.2.19 ១១.២.១៤-រ ៀបចំអនុវត្តកា េុប

រចេកា ចុុះបញ្ជ ី (De-

registration) ចំរពាុះសហម្ោស

កដេបត្់ខៃួន រនិរកោក់េិខតិ្

ម្បកាសរដើរបីម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជ ីអនក

ជាប់ពនធច នត និងរធវើសុម្កឹត្ភាព

នូវបញ្ជ ីអនកជាប់ពនធកដេម្មន

សករាភាពពិត្ម្បកដ 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  បញ្ជ ីអនកជាប់ពនធច នត និងបញ្ជ ីអនក

ជាប់ពនធច នតកដេបត្ខ់ៃួន រនិ

រកោក់េិខិត្ម្បកាស ម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ
     

  

11.2.19 ១១.២.១៤-រ ៀបចំអនុវត្តកា េុប

រចេកា ចុុះបញ្ជ ី (De-

registration) ចំរពាុះសហម្ោស

កដេបត្់ខៃួន រនិរកោក់េិខតិ្

ម្បកាសរដើរបីម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជ ីអនក

ជាប់ពនធច នត និងរធវើសុម្កឹត្ភាព

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  អនកជាប់ពនធច នតកដេបត្់ខៃួន 

រនិរកោក់េិខិត្ម្បកាស ម្ត្ូវ

បនចុុះម្ត្ួត្ពិនតិ្យ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

នូវបញ្ជ ីអនកជាប់ពនធកដេម្មន

សករាភាពពិត្ម្បកដ 

11.2.19 ១១.២.១៤-រ ៀបចំអនុវត្តកា េុប

រចេកា ចុុះបញ្ជ ី (De-

registration) ចំរពាុះសហម្ោស

កដេបត្់ខៃួន រនិរកោក់េិខតិ្

ម្បកាសរដើរបីម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជ ីអនក

ជាប់ពនធច នត និងរធវើសុម្កឹត្ភាព

នូវបញ្ជ ីអនកជាប់ពនធកដេម្មន

សករាភាពពិត្ម្បកដ 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  អនកជាប់ពនធច នតកដេបត្់ខៃួន 

រនិរកោក់េិខិត្ម្បកាស ម្ត្ូវ

បនចុុះម្ត្ួត្ពិនតិ្យ 

     

  

11.2.19 ១១.២.១៤-រ ៀបចំអនុវត្តកា េុប

រចេកា ចុុះបញ្ជ ី (De-

registration) ចំរពាុះសហម្ោស

កដេបត្់ខៃួន រនិរកោក់េិខតិ្

ម្បកាសរដើរបីម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជ ីអនក

ជាប់ពនធច នត និងរធវើសុម្កឹត្ភាព

នូវបញ្ជ ីអនកជាប់ពនធកដេម្មន

សករាភាពពិត្ម្បកដ 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  បញ្ជ ីអនកជាប់ពនធច នត ម្ត្ូវបនរធវើ

បចេុបបននករា 

     

  

11.2.20 ១១.២.១៥- អភិវឌ្ឍម្បព័នធ E-

Tax System (E-Filing, E-

២០១៤ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  ម្បព័នធ E-Tax Systemម្ត្ូវបន

អភិវឌ្ឍ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

registration,  E-Payment) 

 បស់អគ្គនយកោា នពនធោ  

11.2.20 ១១.២.១៥- អភិវឌ្ឍម្បព័នធ E-

Tax System (E-Filing, E-

registration,  E-Payment) 

 បស់អគ្គនយកោា នពនធោ  

២០១៤ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  បចេុបបននភាព និងកថទា ំModules

កដេបនោក់ឲ្យរម្បើម្បសន់ិង

បនតអភិវឌ្ឍ Modules ថាីៗ 
  

  

11.2.21 ១១.២.១៦- រ ៀបចរំសៀវរៅ

កណនំសត ីពីសវនករានែទកនុង 

២០១៤ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសៀវរៅកណនំសត ីពីសវនករានែទ

កនុងម្ត្ូវបន ពិនិត្យ សរម្រច និង

ោក់ឲ្យអនុវត្ត 

     

  

11.2.21 ១១.២.១៦- រ ៀបចរំសៀវរៅ

កណនំសត ីពីសវនករានែទកនុង 

២០១៤ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកតីម្ពាងរសៀវរៅកណនំ ម្ត្ូវ

បនពិនតិ្យសរម្រចកម្រតិ្ម្កុរ

កា ងា  

    

  

11.2.21 ១១.២.១៦- រ ៀបចរំសៀវរៅ

កណនំសត ីពីសវនករានែទកនុង 

២០១៤ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកតីម្ពាងរសៀវរៅកណនំ ម្ត្ូវ

បនពិនតិ្យសរម្រច កម្រិត្  

អពដ និងោក់ឲ្យអនុវត្ត 

    

  

11.2.22 ១១.២.១៧- រ ៀបចំម្បកាស 

សដ ីពីកា កំណត្់រសវាជារូេ 

ោា នខាងហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  ម្បកាសសដ ីពីកា កំណត្់រសវាជា

រូេោា នខាងហិ ញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបន

រ ៀបចនំិងសរម្រចរោយ កសហវ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.2.22 ១១.២.១៧- រ ៀបចំម្បកាស 

សដ ីពីកា កំណត្់រសវាជារូេ 

ោា នខាងហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកតីម្ពាងម្បកាសម្ត្វូបន 

ពិនតិ្យសរម្រច កម្រិត្ម្កុរកា ងា       

  

11.2.22 ១១.២.១៧- រ ៀបចំម្បកាស 

សដ ីពីកា កំណត្់រសវាជារូេ 

ោា នខាងហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកតីម្ពាងម្បកាសម្ត្វូបន 

ពិនតិ្យសរម្រច រោយអពដ  

និងបញ្េូនរៅ កសហវ 

     

  

11.2.22 ១១.២.១៧- រ ៀបចំម្បកាស 

សដ ីពីកា កំណត្់រសវាជារូេ 

ោា នខាងហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកតីម្ពាងម្បកាសម្ត្វូបនពិនិ

ត្យ 

សរម្រច រោយកសហវ 

     

  

11.2.23 ១១.២.១៨-រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

បទបបញ្ញត្តិសត ីពីកា កំណត្់ឱ្យបិទ

កត្រម្បិ៍រេើរភសរជៈ ម្សា ម្សា

របៀ  កដេែេិត្កនុងម្សុក 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ពនធោ   បយកា ណ៍សិកាម្សាវម្ជាវពី 

បទបបញ្ញត្តិសត ីពីកាកំណត្់ឱ្យបិទ

កត្រម្បិ៍រេើរភសរជៈ ម្សា ម្សា

របៀ  កដេែេិត្កនុងម្សុក ម្ត្ូវ

បនបញ្េប់ និងសរម្រចរោយ ក

សហវ 

     

  

11.2.23 ១១.២.១៨-រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

បទបបញ្ញត្តិសត ីពីកា កំណត្់ឱ្យបិទ

កត្រម្បិ៍រេើ 

រភសរជៈ ម្សា ម្សារបៀ  កដេែ

េិត្កនុងម្សុក 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ពនធោ  សិកាម្សាវម្ជាវរោយរ ៀបចំ

 បយកា ណ៍ ម្ពាងរេើក ទី១ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.2.23 ១១.២.១៨-រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

បទបបញ្ញត្តិសត ីពីកា កំណត្់ឱ្យបិទ

កត្រម្បិ៍រេើ 

រភសរជៈ ម្សា ម្សារបៀ  កដេែ

េិត្កនុងម្សុក 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ពនធោ  បនតម្សាវម្ជាវបកនថររោយរ ៀបចំ

 បយកា ណ៍ ម្ពាងរេើក ទី២ 

     

  

11.2.23 ១១.២.១៨-រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

បទបបញ្ញត្តិសត ីពីកា កំណត្់ឱ្យបិទ

កត្រម្បិ៍រេើ 

រភសរជៈ ម្សា ម្សារបៀ  កដេែ

េិត្កនុងម្សុក 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ពនធោ  រសចកតីម្ពាងរេើកទី១ ម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ

     

  

11.2.23 ១១.២.១៨-រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

បទបបញ្ញត្តិសត ីពីកា កំណត្់ឱ្យបិទ

កត្រម្បិ៍រេើ 

រភសរជៈ ម្សា ម្សារបៀ  កដេែ

េិត្កនុងម្សុក 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ពនធោ  រសចកតីម្ពាងរេើកទី២ ម្ត្វូបន

រ ៀបច ំ

     

  

11.2.23 ១១.២.១៨-រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

បទបបញ្ញត្តិសត ីពីកា កំណត្់ឱ្យបិទ

កត្រម្បិ៍រេើ 

រភសរជៈ ម្សា ម្សារបៀ  កដេែ

េិត្កនុងម្សុក 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ពនធោ  ម្បរុំសរម្រចកនុងកម្រិត្ ម្កុរ

កា ងា  
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រេ
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ដ
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រ
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ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.2.23 ១១.២.១៨-រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

បទបបញ្ញត្តិសត ីពីកា កំណត្់ឱ្យបិទ

កត្រម្បិ៍រេើរភសរជៈ ម្សា ម្សា

របៀ  កដេែេិត្កនុងម្សុក 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ពនធោ  ម្បរុំសរម្រចកនុងកម្រិត្ អពដ 

     

  

11.2.23 ១១.២.១៨-រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

បទបបញ្ញត្តិសត ីពីកា កំណត្់ឱ្យបិទ

កត្រម្បិ៍រេើ 

រភសរជៈ ម្សា ម្សារបៀ  កដេែ

េិត្កនុងម្សុក 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ពនធោ  រសចកតីម្ពាងម្ត្ូវបនពិនតិ្យនិង

សរម្រចរោយ កសហវ 

     

  

11.2.24 ១១.២.១៩-រ ៀបចំម្បកាស 

សត ីពីេកខណៈវនិិចឆ័យននកា កាន់

បញ្ជកីាគ្ណរនយយរនិម្ត្ឹរម្ត្ូវ 

និងនតី្ិវិធីកនុងកា បង់ពនធអបបប 

ម្ម  

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  ម្បកាសសត ីពីេកខណៈវនិិចឆយ័នន

កា កានប់ញ្ជកីាគ្ណរនយយរនិ

ម្ត្ឹរម្ត្ូវ និងនតី្ិវិធីកនុងកា បង់

ពនធអបបប ម្ម ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យអនុ

វត្ត 

     

  

11.2.24 ១១.២.១៩-រ ៀបចំម្បកាស 

សត ីពីេកខណៈវនិិចឆ័យននកា កាន់

បញ្ជកីាគ្ណរនយយរនិម្ត្ឹរម្ត្ូវ 

និងនតី្ិវិធីកនុងកា បង់ពនធអបបប 

ម្ម  

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកដីម្ពាងម្បកាស ម្ត្ូវបន

ោក់ 

ឲ្យម្បរំុពិភាកាកម្រិត្ម្កុរកា ងា   

អពដ  
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.2.24 ១១.២.១៩-រ ៀបចំម្បកាស 

សត ីពីេកខណៈវនិិចឆ័យននកា កាន់

បញ្ជកីាគ្ណរនយយរនិម្ត្ឹរម្ត្ូវ 

និងនតី្ិវិធីកនុងកា បង់ពនធអបបប 

ម្ម  

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  ម្បកាសម្ត្ូវបនពិនតិ្យសរម្រច

រោយ កសហវ 

     

  

11.2.25 ១១.២.២០-រ ៀបចំម្បកាស 

សត ីពីវិធាន និងនតី្ិវិធី ននកា 

ម្បរូេពនធរេើម្បក់ចំណូេ

សម្ម្មបស់ាខាម្កុរហ នុប រទស 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ពនធោ  ម្បកាសសត ីពីវិធាន និងនតី្ិវិធី នន

កា ម្បរេូពនធរេើម្បក់ចំណូេ

សម្ម្មបស់ាខាម្កុរហ នុប រទស 

ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យអនុវត្ត 

     

  

11.2.25 ១១.២.២០-រ ៀបចំម្បកាសសត ីពី

 វិធាន និងនីត្ិវិធី ននកា ម្បរេូ

ពនធរេើម្បក់ចំណូេសម្ម្មប់

សាខាម្កុរហ នុប រទស 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ពនធោ  រសចកតីម្ពាងម្បកាសម្ត្វូបន

សិកា និងរ ៀបច ំ
     

  

11.2.25 ១១.២.២០-រ ៀបចំម្បកាស 

សត ីពីវិធាន និងនតី្ិវិធី ននកា 

ម្បរូេពនធរេើម្បក់ចំណូេ

សម្ម្មបស់ាខាម្កុរហ នុប រទស 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ពនធោ  រសចកដីម្ពាងម្បកាស ម្ត្ូវបន

ោក់ 

ឲ្យម្បរុំពិភាកា និងសរម្រច

កម្រិត្ម្កុរកា ងា  

     

  

11.2.25 ១១.២.២០-រ ៀបចំម្បកាស 

សត ីពីវិធាន និងនតី្ិវិធី ននកា 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ពនធោ  រសចកដីម្ពាងម្បកាសម្ត្វូបន 

ពិនតិ្យសរម្រចរោយ អពដ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ម្បរូេពនធរេើម្បក់ចំណូេ

សម្ម្មបស់ាខាម្កុរហ នុប រទស 

11.2.25 ១១.២.២០-រ ៀបចំម្បកាស 

សត ីពីវិធាន និងនតី្ិវិធី ននកា 

ម្បរូេពនធរេើម្បក់ចំណូេ

សម្ម្មបស់ាខាម្កុរហ នុប រទស 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ពនធោ  ម្បកាសម្ត្ូវបនពិនតិ្យសរម្រច

រោយ កសហវ 
     

  

11.2.26 ១១.២.២១-រ ៀបចរំសៀវរៅ

កណនំសត ីពីរោេកា ណ៍ននកិចេ

ម្ពររម្ពៀងសត ីពីកា រចៀសវាងកា 

យកពនធម្ត្ួត្ោន  

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសៀវរៅកណនំសត ីពីរោេកា ណ៍

ននកិចេម្ពររម្ពៀងសត ីពីកា រចៀស

វាងកា យកពនធម្ត្ួត្ោន  ម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ

     

  

11.2.26 ១១.២.២១-រ ៀបចរំសៀវរៅ

កណនំសត ីពីរោេកា ណ៍ននកិចេ

ម្ពររម្ពៀងសត ីពីកា រចៀសវាងកា 

យកពនធម្ត្ួត្ោន  

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  សិកាពីកា រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង  

     

  

11.2.26 ១១.២.២១-រ ៀបចរំសៀវរៅ

កណនំសត ីពីរោេកា ណ៍ននកិចេ

ម្ពររម្ពៀងសត ីពីកា រចៀសវាងកា 

យកពនធម្ត្ួត្ោន  

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកដីម្ពាងរ ៀបចំ កម្រិត្ម្កុរ

កា ងា  
     

  

11.2.26 ១១.២.២១-រ ៀបចរំសៀវរៅ

កណនំសត ីពីរោេកា ណ៍ននកិចេ

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកដីម្ពាងម្ត្ូវបនពិនតិ្យ

សរម្រចរោយ អពដ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ម្ពររម្ពៀងសត ីពីកា រចៀសវាងកា 

យកពនធម្ត្ួត្ោន  

11.2.26 ១១.២.២១-រ ៀបចរំសៀវរៅ

កណនំសត ីពីរោេកា ណ៍ននកិចេ

ម្ពររម្ពៀងសត ីពីកា រចៀសវាងកា 

យកពនធម្ត្ួត្ោន  

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកតីម្ពាងម្ត្ូវបនពិនតិ្យស

រម្រចរោយ កសហវ 
     

  

11.2.27 ១១.២.២២-រ ៀបចំរសៀវរៅ

កណនំសត ីពីកា អនុវត្តកិចេម្ពរ

រម្ពៀងសត ីពីកា រចៀសវាងកា យក

ពនធម្ត្ួត្ោន  

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសៀវរៅកណនំសត ីពីកា អនុវត្ត

កិចេម្ពររម្ពៀងសត ីពីកា រចៀសវាង

កា យកពនធម្ត្តួ្ោន  ម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ

     

  

11.2.27 ១១.២.២២-រ ៀបចំរសៀវរៅ

កណនំសត ីពីកា អនុវត្តកិចេម្ពរ

រម្ពៀងសត ីពីកា រចៀសវាងកា យក

ពនធម្ត្ួត្ោន  

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  សិកាពីកា រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង  

     

  

11.2.27 ១១.២.២២-រ ៀបចំរសៀវរៅ

កណនំសត ីពីកា អនុវត្តកិចេម្ពរ

រម្ពៀងសត ីពីកា រចៀសវាងកា យក

ពនធម្ត្ួត្ោន  

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកដីម្ពាងរ ៀបចំ កម្រិត្ម្កុរ

កា ងា  
     

  

11.2.27 ១១.២.២២-រ ៀបចំរសៀវរៅ

កណនំសត ីពីកា អនុវត្តកិចេម្ពរ

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកដីម្ពាងម្ត្ូវបន 

ពិនតិ្យសរម្រចរោយ អពដ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

រម្ពៀងសត ីពីកា រចៀសវាងកា យក

ពនធម្ត្ួត្ោន  

11.2.27 ១១.២.២២-រ ៀបចំរសៀវរៅ

កណនំសត ីពីកា អនុវត្តកិចេម្ពរ

រម្ពៀងសត ីពីកា រចៀសវាងកា យក

ពនធម្ត្ួត្ោន  

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកតីម្ពាងម្ត្ូវបនពិនតិ្យ 

សរម្រចរោយ កសហវ 
     

  

11.2.28 ១១.២.២៣-រ ៀបចរំសៀវរៅកែន

កា ណ៍យទុធសាស្រសត  និងកែនកា 

ម្បត្ិបត្តិ  បស់ អពដ (២០១៨-

២០២២) 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសៀវរៅកែនកា ណ៍យទុធសាស្រសត  

និងកែនកា ម្បត្ិបត្តិ  បស់ អពដ 

(២០១៨-២០២២) ម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ

     

  

11.2.28 ១១.២.២៣-រ ៀបចរំសៀវរៅកែន

កា ណ៍យទុធសាស្រសត  និងកែនកា 

ម្បត្ិបត្តិ  បស់ អពដ (២០១៨-

២០២២) 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រ ៀបចំ SWOT  

     

  

11.2.28 ១១.២.២៣-រ ៀបចរំសៀវរៅកែន

កា ណ៍យទុធសាស្រសត  និងកែនកា 

ម្បត្ិបត្តិ  បស់ អពដ (២០១៨-

២០២២) 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកដីម្ពាង កម្រិត្ម្កុរកា ងា  

     

  

11.2.28 ១១.២.២៣-រ ៀបចរំសៀវរៅកែន

កា ណ៍យទុធសាស្រសត  និងកែនកា 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកដីម្ពាងម្ត្ូវបន 

ពិនតិ្យសរម្រចរោយ អពដ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ម្បត្ិបត្តិ  បស់ អពដ (២០១៨-

២០២២) 

11.2.28 ១១.២.២៣-រ ៀបចរំសៀវរៅកែន

កា ណ៍យទុធសាស្រសត  និងកែនកា 

ម្បត្ិបត្តិ  បស់ អពដ (២០១៨-

២០២២) 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកតីម្ពាងម្ត្ូវបនបញ្ជូនរៅក

សហវ  
     

  

11.2.29 ១១.២.២៤-រ ៀបចំរសៀវរៅោនិ

ភ័យទរូៅ  បស់ អពដ រដើរបី

កំណត្់វិធានកា ណ៍រឆៃើយត្បរៅ

ោនិភ័យ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសៀវរៅោនិភ័យទរូៅ  បស់ អ

ពដ ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ
     

  

11.2.29 ១១.២.២៤-រ ៀបចំរសៀវរៅោនិ

ភ័យទរូៅ  បស់ អពដ រដើរបី

កំណត្់វិធានកា ណ៍រឆៃើយត្បរៅ

ោនិភ័យ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  សិកា ពិភាកា និងកំណត្់ោនិ

ភ័យ រោយម្មនកា ចេូ រួពី

រំនញកា ណ៍ និង អពដ 
     

  

11.2.29 ១១.២.២៤-រ ៀបចំរសៀវរៅោនិ

ភ័យទរូៅ  បស់ អពដ រដើរបី

កំណត្់វិធានកា ណ៍រឆៃើយត្បរៅ

ោនិភ័យ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកដីម្ពាងរសៀវរៅោនិភយ័

ទូរៅ សរម្រចកម្រិត្ម្កុរកា ងា  
     

  

11.2.29 ១១.២.២៤-រ ៀបចំរសៀវរៅោនិ

ភ័យទរូៅ  បស់ អពដ រដើរបី

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកដីម្ពាងម្ត្ូវបន 

ពិនតិ្យសរម្រចរោយ អពដ 
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រេ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

កំណត្់វិធានកា ណ៍រឆៃើយត្បរៅ

ោនិភ័យ 

11.2.29 ១១.២.២៤-រ ៀបចំរសៀវរៅោនិ

ភ័យទរូៅ  បស់ អពដ រដើរបី

កំណត្់វិធានកា ណ៍រឆៃើយត្បរៅ

ោនិភ័យ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសចកតីម្ពាងម្ត្ូវបនបញ្ជូនរៅក

សហវ  
     

  

11.2.30 ១១.២.២៥-រ ៀបចំបរងកើត្

កា យិេយ័ពិរម្ោុះរយបេ់ពនធ

ោ  (Call Center) 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  កា យិេយ័ពិរម្ោុះរយបេ់ពនធ

ោ ម្ត្ូវបនោក់ឲ្យដំរណើ កា រៅ

នយកោា នរសវាអនកជាប់ពនធ និង

បំណេុពនធ 

     

  

11.2.30 ១១.២.២៥-រ ៀបចំបរងកើត្

កា យិេយ័ពិរម្ោុះរយបេ ់

ពនធោ  (Call Center) 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  កា យិេយ័ពិរម្ោុះរយបេ ់

ពនធោ ម្ត្ូវបនបរងកើត្      

  

11.2.30 ១១.២.២៥-រ ៀបចំបរងកើត្

កា យិេយ័ពិរម្ោុះរយបេ ់

ពនធោ  (Call Center) 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  ភាន ក់ងា ពិរម្ោុះរយបេ់ម្ត្ូវបន 

រម្រើសរ ើស      

  

11.2.30 ១១.២.២៥-រ ៀបចំបរងកើត្

កា យិេយ័ពិរម្ោុះរយបេ ់

ពនធោ  (Call Center) 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  ភាន ក់ងា ពិរម្ោុះរយបេ់ម្ត្ូវបន 

បណតុ ុះបណាត េ      
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.2.30 ១១.២.២៥-រ ៀបចំបរងកើត្

កា យិេយ័ពិរម្ោុះរយបេ ់

ពនធោ  (Call Center) 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  កា យិេយ័ពិរម្ោុះរយបេ ់

ពនធោ ម្ត្ូវបនោក់ឲ្យដំរណើ កា       

  

11.2.31 ១១.២.១.រ ៀបចរំសចកតីម្ពាង

សករាភាពម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេរនិករនសា រពើពនធ  

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

ម្បព័នធម្ត្ូវបនសិកាពីត្ំ វូកា ស

ម្មា  ៈ និង Business Process 

 បស់អគ្គនយកោា ន  

      

  

11.2.31 ១១.២.១.រ ៀបចរំសចកតីម្ពាង

សករាភាពម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេរនិករនសា រពើពនធ  

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរនិករន

សា រពើពនធម្ត្វូបនសិកាសម្ម្មប់

ថ្នន ក់ជាត្ ិ

      

  

11.2.31 ១១.២.១.រ ៀបចរំសចកតីម្ពាង

សករាភាពម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេរនិករនសា រពើពនធ  

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

ករាវិធីម្គ្ប់ម្គ្ងម្បព័នធរំោន

ដំបូង   ច នីត្ិវិធីបង់ម្បក់តារប

ណាត  សាថ បន័ហិ ញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបន

រ ៀបចំ និងសិកា 

      

  

11.2.31 ១១.២.១.រ ៀបចរំសចកតីម្ពាង

សករាភាពម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេរនិករនសា រពើពនធ  

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

ម្បព័នធម្ត្ូវបនរធវើសិកាខ សាលា

ែសពវែាយ និងម្បរូេធាត្ុចេូ

បកនថរ  ឹ សាកេបងរម្បើម្បស់

កម្រិត្នែទកនុងម្ក.សហវ 

      

  

11.2.31 ១១.២.១.រ ៀបចរំសចកតីម្ពាង

សករាភាពម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេរនិករនសា រពើពនធ  

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

-ចប់រែតើរសិការ ៀបចំម្បពន័ធ

សម្ម្មប់ រម្ការថ្នន ក់ជាត្ិ-ចុុះ

សិកា Business process តារ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

រនទី  និងអងគភាពពាក់ព័នធថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ-រ ៀបចំករាវិធី

ម្គ្ប់ម្គ្ងម្បព័នធ បញ្េូេជា រួយ

ម្បព័នធថ្នន ក់ជាត្កិដេបនបរងកើត្ ូ

ច (សម្ម្មបថ់្នន ក់រម្ការជាត្ិ)- 

សាកេបងរម្បើម្បស់ម្បព័នធនែទ

កនុង-រសន ើសុំរោេកា ណ៍រម្បើ

ម្បស់ពីថ្នន ក់ដឹកនំ-ចុុះបណតុ ុះប

ណាត េតារម្កសងួសាថ បន័-សិកាខ

សាលាែសពវែាយឲ្យរម្បើម្បស់ជា

ែៃូវកា  

11.2.32 ១១.២.២.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

ចាប់សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

រសចកតីម្ពាងចាប់ម្ត្ូវបនោក់

ម្បរុំពិភាកាកម្រិត្នយកោា ន

នតី្ិករា ម្ក.សហវ 

      

  

11.2.32 ១១.២.២.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

ចាប់សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

រសចកតីម្ពាងចាប់ម្ត្ូវបនោក់

ម្បរុំពិភាកាកម្រិត្អនត អគ្គ

នយកោា ន 

      

  

11.2.32 ១១.២.២.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

ចាប់សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

រសចកតីម្ពាងចាប់ម្ត្ូវបនោក់

ម្បរុំពិភាកាកម្រិត្អនត ម្កសងួ-

សាថ បន័ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.2.32 ១១.២.២.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

ចាប់សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

រសចកតីម្ពាងចាប់ម្ត្ូវបនោក់

ម្បរុំពិភាកាកម្រិត្អនត ម្កសងួ-

សាថ បន័   ច ោក់ឆៃងថ្នន ក់ដឹកនំម្ក.

សហវ 

      

  

11.2.32 ១១.២.២.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

ចាប់សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

រសចកតីម្ពាងចាប់សត ីពីកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរនិករនសា រពើ

ពនធ ម្ត្ូវបនោក់ឆៃងរៅទីសតកីា 

គ្ណៈ ដារស្រនត ី

      

  

11.2.33 ១១.២.៣.រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

កា ម្គ្ប ់

ម្គ្ងចំណូេរនិករនសា រពើពនធ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

អនុម្កឹត្យម្ត្ូវបនរធវើសិកាខ សាលា

ម្បរូេធាត្ុចូេបកនថរពីម្គ្ប់

ម្កសងួ-សាថ ប័នពាក់ព័នធ 

      

  

11.2.33 ១១.២.៣.រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

កា ម្គ្ប ់

ម្គ្ងចំណូេរនិករនសា រពើពនធ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

អនុម្កឹត្យម្ត្ូវបនម្បរុំសរម្រចចុង

រម្កាយ និងោក់ឆៃងថ្នន ក់ដឹកនំម្ក

.សហវ 

      

  

11.2.33 ១១.២.៣.រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

កា ម្គ្ប ់

ម្គ្ងចំណូេរនិករនសា រពើពនធ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

អនុម្កឹត្យម្ត្ូវបនរធវើសិកាខ សាលា

ែសពវែាយដេ់ម្គ្ប់ម្កសងួ-សាថ ប័

នពាក់ព័នធ  

      

  

11.2.33 ១១.២.៣.រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

កា ម្គ្ប ់

ម្គ្ងចំណូេរនិករនសា រពើពនធ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

អនុម្កឹត្យម្ត្ូវបនោក់រអាយអនុ

វត្តជាែៃូវកា ដេ់ម្គ្ប់ម្កសួង-សាថ

បន័កដេពាក់ព័នធ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.2.34 ១១.២.៤.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

ចាប់សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយ

សរបត្តិ ដា 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

រសចកតីម្ពាងចាប់ម្ត្ូវបនម្បរុំ

ម្បរូេធាត្ុចូេបកនថររៅកម្រិត្

អនត អគ្គនយកោា ន និងនយក

ោា ននីត្ិករា ម្ក.សហវ 

      

  

11.2.34 ១១.២.៤.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

ចាប់សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយ

សរបត្តិ ដា 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

រសចកតីម្ពាងចាប់ម្ត្ូវបនម្បរុំ

ម្បរូេធាត្ុចូេបកនថររៅកម្រិត្

អនត ម្កសងួ-សាថ បន័ និងនយក

ោា ននីត្ិករា ម្ក.សហវ 

      

  

11.2.34 ១១.២.៤.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

ចាប់សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយ

សរបត្តិ ដា 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

រសចកតីម្ពាងចាប់ម្ត្ូវបនម្បរុំ

ពិភាកាសរម្រចចុងរម្កាយ       

  

11.2.34 ១១.២.៤.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

ចាប់សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយ

សរបត្តិ ដា 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

រសចកតីម្ពាងចាប់ម្ត្ូវបនោក់

ឆៃងថ្នន ក់ដឹកនំម្ក.សហវ       

  

11.2.34 ១១.២.៤.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

ចាប់សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយ

សរបត្តិ ដា 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

រសចកតីម្ពាងចាប់ោក់រូនរៅទី

សត ីកា គ្ណៈ ដារស្រនត ី       

  

11.2.35 ១១.២.១. រ ៀបចំវិធាន និងនតី្ិ

 វិធីេរអិត្ននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជ ី

សា រពើភណឌ ម្ទពយសរបត្តិ ដា

២០១៧ ២០១៨ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ម្បកាសសត ីពីវិធាននិងនតី្ិវិធីនន

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជសីា រពើភណឌ

ម្ទពយសរបត្តិ ដាម្ត្ូវបនរ ៀបចំ  
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

សម្ម្មបរ់ម្បើម្បសន់ែទកនុង 

 បស់ម្កសងួរសដា-កិចុេនិងហិ ញ្ញ

វត្ថុ 

ម្បកបរោយម្បសទិធភាព 

11.2.35 ១១.២.១. រ ៀបចំវិធាន និងនតី្ិ

 វិធីេរអិត្ននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជ ី

សា រពើភណឌ ម្ទពយសរបត្តិ ដា

សម្ម្មបរ់ម្បើម្បសន់ែទកនុង 

 បស់ម្កសងួរសដា-កិចុេនិងហិ ញ្ញ

វត្ថុ 

ម្បកបរោយម្បសទិធភាព 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ម្បកាសសត ីពីវិធាននិងនតី្ិវិធីនន

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជសីា រពើភណឌ

ម្ទពយសរបត្តិ ដាម្ត្ូវបន

ែសពវែាយ កណនំ និងោក់ឱ្យ

អនុវត្ត 

      

  

11.2.35 ១១.២.១. រ ៀបចំវិធាន និងនតី្ិ

 វិធីេរអិត្ននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជ ី

សា រពើភណឌ ម្ទពយសរបត្តិ ដា

សម្ម្មបរ់ម្បើម្បសន់ែទកនុង បស់

ម្កសងួរសដា-កិចុេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ម្បកបរោយម្បសទិធភាព 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ម្បកាសសត ីពីវិធាននិងនតី្ិវិធីនន

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជសីា រពើភណឌ

ម្ទពយសរបត្តិ ដាម្ត្ូវបនម្ត្តួ្ពិនិ

ត្យនិងវាយត្នរៃ 
      

  

11.3 ១១.៣. ពម្ងឹងកា វិភាគ្ និងកា 

ពាក ចំណូេ  

២០០៨ ២០២០ - អគ្គ.រោេន/ប 

- អគ្គ.គ្យ 

- អគ្គ.ពនធោ  

១. កែនកា ចំណូេម្បចំម្ត្មី្មស 

រធៀបនឹងកា អនុវត្តកនុង ងវង់ +/-

៥% 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

- អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ 

- អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

- ម្កសួងសាថ ប័ន 

២. កា ពាក ចំណូេម្បចំឆ្ន ំ

រធៀបនឹងកា អនុវត្តកនុង ងវង់ +/-

៥% 

11.3.1 ១១.៣.១. ពម្ងឹងម្បសិទធភាពនន 

កា ពាក ណ៍ចំណូេគ្យ 

២០១៥ ២០២០ អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា េទធែេម្បចំម្ត្មី្មសទី១ ម្ត្ូវ

បនបូកស ុប វាយត្នរៃ និង កក

សម្រួេកា ពាក ណ៍សម្ម្មប់ម្ត្ី

ម្មសទី២ 

      

  

11.3.1 ១១.៣.១. ពម្ងឹងម្បសិទធភាពនន 

កា ពាក ណ៍ចំណូេគ្យ 

២០១៥ ២០២០ អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា -េទធែេម្បចំម្ត្មី្មសទ២ី ម្ត្ូវ

បនបូកស ុប វាយត្នរៃ និងកក

សម្រួេកា ពាក ណ៍សម្ម្មប់ម្ត្ី

ម្មសទី៣ 

-េទធែេននកា អនុវត្តនឆ្ន ំកនៃង

រក េទធែេរដើរឆ្ន ំសា រពើពនធ  

និងទនិននយ័ពាក់ព័នធ ម្ត្ូវបន

ម្បរូេ បូកស ុប វាយត្នរៃ និង

រធវើកា ពាក ណ៍ចំណូេសម្ម្មប់

ឆ្ន ំបនទ ប ់

      

  

11.3.1 ១១.៣.១. ពម្ងឹងម្បសិទធភាពនន 

កា ពាក ណ៍ចំណូេគ្យ 

២០១៥ ២០២០ អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា េទធែេម្បចំម្ត្មី្មសទ៣ី ម្ត្ូវ

បនបូកស ុប វាយត្នរៃ និងកក
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

សម្រួេកា ពាក ណ៍សម្ម្មប់ម្ត្ី

ម្មសទី៤ 

11.3.1 ១១.៣.១. ពម្ងឹងម្បសិទធភាពនន 

កា ពាក ណ៍ចំណូេគ្យ 

២០១៥ ២០២០ អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា សកាត នុពេចំណូេគ្យសម្ម្មប់

ឆ្ន ំបនទ ប់ម្ត្ូវបនកំណត្ ់
      

  

11.3.1 ១១.៣.១. ពម្ងឹងម្បសិទធភាពនន 

កា ពាក ណ៍ចំណូេគ្យ 

២០១៥ ២០២០ អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា េទធែេម្បរូេចំណូេ ម្ត្ូវបន

បូកស ុប វាយត្នរៃ និងកក

សម្រួេកា ពាក ណ៍ 

      

  

11.3.1 ១១.៣.១. ពម្ងឹងម្បសិទធភាពនន 

កា ពាក ណ៍ចំណូេគ្យ 

២០១៥ ២០២០ អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា េទធែេម្បរូេចំណូេ ម្ត្ូវបន

បូកស ុប វាយត្នរៃ និងកក

សម្រួេកា ពាក ណ៍ 

     

  

11.3.2 ១១.៣.១-កា ពាក ណ៍ចំណូេ

ពនធ និងកា រធវើនិយត័្ករារេើកា 

ពាក ណ៍ 

ម្បចំម្ត្មី្មសនិងឆ្ន ំ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  េទធែេពាក ណ៍ចំណួេពនធ

ោ  ម្មនកម្រិត្េររអៀងម្ត្ឹរ +/- 

(5%) 
      

  

11.3.2 ១១.៣.១-កា ពាក ណ៍ចំណូេ

ពនធ និងកា រធវើនិយត័្ករារេើកា 

ពាក ណ៍ 

ម្បចំម្ត្មី្មសនិងឆ្ន ំ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  កា ពាក ចំណូេពនធោ សម្ម្មប់

ឆ្ន ំ២០១៧ ម្ត្ូវបនបញ្េប ់
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.3.2 ១១.៣.១-កា ពាក ណ៍ចំណូេ

ពនធ និងកា រធវើនិយត័្ករារេើកា 

ពាក ណ៍ 

ម្បចំម្ត្មី្មសនិងឆ្ន ំ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រធវើនិយត័្ករាេទធែេពាក ណ៍

រេើកទី១ រដើរបីរែទៀងផ្ទទ ត្់ជារួយ

ចំណូេពនធជាក់កសតង 
      

  

11.3.2 ១១.៣.១-កា ពាក ណ៍ចំណូេ

ពនធ និងកា រធវើនិយត័្ករារេើកា 

ពាក ណ៍ 

ម្បចំម្ត្មី្មសនិងឆ្ន ំ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រធវើនិយត័្ករាេទធែេពាក ណ៍

រេើកទី២ រដើរបីរែទៀងផ្ទទ ត្់ជារយួ

ចំណូេពនធជាក់កសតង 
      

  

11.3.2 ១១.៣.១-កា ពាក ណ៍ចំណូេ

ពនធ និងកា រធវើនិយត័្ករារេើកា 

ពាក ណ៍ម្បចំម្ត្មី្មសនិងឆ្ន ំ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រធវើនិយត័្ករាេទធែេពាក ណ៍

រេើកទី៣ រដើរបីរែទៀងផ្ទទ ត្់ជារួយ

ចំណូេពនធជាក់កសតង 

      

  

11.3.3 ១១.៣.២- រ ៀបចទំនិននយ័ 

ឲ្យរៅជា Centralized 

Database សម្ម្មប់អគ្គនយក

ោា នពនធោ  

២០១៤ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  Centralized Database 

សម្ម្មប់អគ្គនយកោា នពនធោ 

ម្ត្ូវបនោក់ឲ្យដំរណើ កា  
      

  

11.3.3 ១១.៣.២- រ ៀបចទំនិននយ័ 

ឲ្យរៅជា Centralized 

Database សម្ម្មប់អគ្គនយក

ោា នពនធោ  

២០១៤ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  បនត Centralized និងកកេរអ

ទនិននយ័-ព័ត្ម៌្មនអនកជាប់ពនធ រេើ 

Module ថាីកដេបនអភិវឌ្ឍ និង

បនោក់ដរំណើ កា  

   

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 75 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

11.3.4 ១១.៣.១-ពម្ងឹងម្បសិទធភាពនន

កា ពាក ណ៏ចំណូេ និងកា អនុ

វត្តកែនកា ចំណូេឱ្យសរម្រច

បនយករូេោា នឆ្ន ំ២០១៥ 

2014 2020 អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ េទធែេននកា ពាក ណ៏ចំណូេ

ម្បចំឆ្ន ំនរីួយៗ 
      

PFM  

11.3.4 ១១.៣.១-ពម្ងឹងម្បសិទធភាពនន

កា ពាក ណ៏ចំណូេ និងកា អនុ

វត្តកែនកា ចំណូេឱ្យសរម្រច

បនយករូេោា នឆ្ន ំ٢٠١٦ 

2014 2020 អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ អម្តាកាត្ពវកិចេម្បរូេចំណូេកា

សុីណូរធៀបនឹងកែនកា សរម្រច

បនកនុង ងវង់ ១០% 
      

PFM  

11.3.4 ១១.៣.១-ពម្ងឹងម្បសិទធភាពនន

កា ពាក ណ៏ចំណូេ និងកា អនុ

វត្តកែនកា ចំណូេឱ្យសរម្រច

បនយករូេោា នឆ្ន ំ٢٠١٧ 

2014 2020 អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ អម្តាកាត្ពវកិចេម្បរូេចំណូេកា

សុីណូរធៀបនឹងកែនកា សរម្រច

បនកនុង ងវង់ ៨% 
      

PFM  

11.3.4 ១១.៣.១-ពម្ងឹងម្បសិទធភាពនន

កា ពាក ណ៏ចំណូេ និងកា អនុ

វត្តកែនកា ចំណូេឱ្យសរម្រច

បនយករូេោា នឆ្ន ំ٢٠١٨ 

2014 2020 អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ អម្តាកាត្ពវកិចេម្បរូេចំណូេកា

សុីណូរធៀបនឹងកែនកា សរម្រច

បនកនុង ងវង់ ៥% 
     

PFM  

12 ១២. បនតពម្ងឹងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុ 

២០០៨ ២០២០   កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុម្ត្វូសង និង

បំណេុម្ត្ូវទា កនុងឆ្ន ំ

ម្បកបរោយម្បសទិធភាព 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

12.1 ១២.១. ពម្ងឹងកា អនុវត្តយទុធសា

ស្រសត ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុសាធា ណៈ 

ម្បកបរោយស័កតិសិទធភាព និង

ម្បសិទធភាព 

២០០៨ ២០២០ - អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តិកា  អនត ជាត្ិ 

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

- អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ 

១.ចី ភាពបំណេុសាធា ណៈរម្ៅ

ម្បរទសម្ត្ូវបនធាន  

២. កា ធាន បស់ ដាម្ត្វូបនោក់

ឲ្យអនុវត្ត 

៣.យទុធសាស្រសតសត ីពីកា អភិវឌ្ឍទី

ែា រេូបម្ត្ ដារៅករពុជា ម្ត្ូវ

បនអនរុ័ត្ និងោក់ឱ្យអនុវត្ត 

      

  

12.1.1 ១២.១.១.ពម្ងឹងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុម្ត្ូវទា កនុងឆ្ន ំ 

២០១៥ ២០២០ អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា បំណេុម្ត្ូវទា រោយគ្យកនុងឆ្ន ំ 

ម្ត្ូវបនកំណត្ ់
      

  

12.1.1 ១២.១.១.ពម្ងឹងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុម្ត្ូវទា កនុងឆ្ន ំ 

២០១៥ ២០២០ អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា កែនកា ម្បរេូបំណេុម្ត្ូវទា 

កនុងឆ្ន ំ ម្ត្ូវបនកសាង ចួ 
      

  

12.1.1 ១២.១.១.ពម្ងឹងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុម្ត្ូវទា កនុងឆ្ន ំ 

២០១៥ ២០២០ អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា កា អនុវត្តម្បរូេបំណេុម្ត្ូវបន

ចប់រែតើរអនុវត្ត 
      

  

12.1.1 ១២.១.១.ពម្ងឹងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុម្ត្ូវទា កនុងឆ្ន ំ 

២០១៥ ២០២០ អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា បំណេុកនុងឆ្ន ំម្ត្ូវបនកាត្ប់នថយ 
      

  

12.1.1 ១២.១.១.ពម្ងឹងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុម្ត្ូវទា កនុងឆ្ន ំ 

២០១៥ ២០២០ អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុម្ត្វូទា  ម្ត្ូវ

បនពម្ងឹង និងកាត្់បនថយ 
      

  

12.1.1 ១២.១.១.ពម្ងឹងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុម្ត្ូវទា កនុងឆ្ន ំ 

២០១៥ ២០២០ អគ្គ.គ្យនិង ោា ក ករពុជា កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុម្ត្វូទា  ម្ត្ូវ

បនពម្ងឹង និងកាត្់បនថយ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

12.1.2 ១២.១.១. រ ៀបចំម្កបខណឌ បទ

បបញ្ញត្តរិោេនរយបយ និងយនត

កា ទែីា រូេបម្ត្ 

២០១៤ ២០២០ អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ អនុម្កឹត្យសត ីពីគ្ណៈកម្មា ធិកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងរូេនិធិម្គ្ប់ម្គ្ងរូេប

ម្ត្ ដាម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ

      

BSP  

12.1.2 ១២.១.១. រ ៀបចំម្កបខណឌ បទ

បបញ្ញត្តរិោេនរយបយ និងយនត

កា ទែីា រូេបម្ត្ 

២០១៤ ២០២០ អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ ម្បកាសសត ីពីម្បត្ិបត្តិកា រេូបម្ត្

 ដាម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ       

BSP  

12.1.2 ១២.១.១. រ ៀបចំម្កបខណឌ បទ

បបញ្ញត្តរិោេនរយបយ និងយនត

កា ទែីា រូេបម្ត្ 

២០១៤ ២០២០ អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ រសៀវរៅសត ីពីម្បត្បិត្តកិា រូេប

ម្ត្ ដាម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ       

BSP  

12.1.2 ១២.១.១. រ ៀបចំម្កបខណឌ បទ

បបញ្ញត្តរិោេនរយបយ និងយនត

កា ទែីា រូេបម្ត្ 

២០១៤ ២០២០ អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ ឯកសា យុទធសាស្រសតសត ីពីកា 

អភិវឌ្ឍទែីា រេូបម្ត្ ដារៅករពុ

ជា ម្ត្ូវបន អនុរត័្ និងោក់ឱ្យ

អនុវត្ត 

      

BSP  

12.1.2 ១២.១.១. រ ៀបចំម្កបខណឌ បទ

បបញ្ញត្តរិោេនរយបយ និងយនត

កា ទែីា រូេបម្ត្ 

២០១៤ ២០២០ អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ រូេបម្ត្ ដា យៈរពេខៃីម្ត្ូវបន

របុះែាយ      

BSP  

12.1.3 ១២.១.១. រ ៀបចំសត ង់ោ នតី្ិវិធី

ម្បត្ិបត្តកិា សម្ម្មបក់ា  ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុសាធា ណៈ (SOPs) 

(២០%) 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី១íរសចកតីម្ពាងបឋរ

ម្ត្ូវបនពិនតិ្យ និងកកសម្រួេ

កម្រិត្នយកោា ន  
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

12.1.3 ១២.១.១. រ ៀបចំសត ង់ោ នតី្ិវិធី

ម្បត្ិបត្តកិា សម្ម្មបក់ា  ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុសាធា ណៈ (SOPs) 

(២០%) 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី២íរសចកតីម្ពាងទី១ 

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងោក់ឆៃងកិចេ

ពិរម្ោុះរយបេ់កម្រិត្អគ្គនយក

ោា នជារេើកទី១ 

      

  

12.1.3 ១២.១.១. រ ៀបចំសត ង់ោ នតី្ិវិធី

ម្បត្ិបត្តកិា សម្ម្មបក់ា  ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុសាធា ណៈ (SOPs) 

(២០%) 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី៣íរសចកតីម្ពាងទី១ 

ម្ត្ូវបនកកេរអ និងរសន ើសុំ

រយបេ់ពីរនំញកា អនត ជាត្ ិ
      

  

12.1.3 ១២.១.១. រ ៀបចំសត ង់ោ នតី្ិវិធី

ម្បត្ិបត្តកិា សម្ម្មបក់ា  ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុសាធា ណៈ (SOPs) 

(២០%) 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី៤íរសចកតីម្ពាងទ២ី 

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងោក់ឆៃងកិចេ

ពិរម្ោុះរយបេ់កម្រិត្អគ្គនយក

ោា ន ជារេើកទី២ 

      

  

12.1.3 ១២.១.១. រ ៀបចំសត ង់ោ នតី្ិវិធី

ម្បត្ិបត្តកិា សម្ម្មបក់ា  ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុសាធា ណៈ (SOPs) 

(២០%) 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ម្បចំឆ្ន ំ២០១៨íសតង់

ោ នតី្ិវិធីម្បត្ិបត្តកិា សម្ម្មប់កា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុសាធា ណៈ ម្ត្ូវ

បនអនរុ័ត្ និងោក់ឱ្យអនុវត្ត 

      

  

12.1.4 ១២.១.២. រ ៀបចំ និងរបុះែាយ

ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្បិំណេុសាធា ណៈ 

(Bulletin) (៣០%) 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាង

ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្បិំណេុសាធា ណៈ 

រេខរ ៀងទី៣ (Volume 3) ម្ត្ូវ

បនរ ៀបចំ  
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

12.1.4 ១២.១.២. រ ៀបចំ និងរបុះែាយ

ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្បិំណេុសាធា ណៈ 

(Bulletin) (៣០%) 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី២៖ ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ិ

បំណេុសាធា ណៈ រេខរ ៀងទី

៣ (Volume 3) ម្ត្ូវបនរបុះ

ែាយ និង ែសពវែាយ 

      

  

12.1.4 ១២.១.២. រ ៀបចំ និងរបុះែាយ

ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្បិំណេុសាធា ណៈ 

(Bulletin) (៣០%) 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាង

ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្បិំណេុសាធា ណៈ 

រេខរ ៀងទី៤ (Volume 4) ម្ត្ូវ

បនរ ៀបចំ  

      

  

12.1.4 ១២.១.២. រ ៀបចំ និងរបុះែាយ

ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្បិំណេុសាធា ណៈ 

(Bulletin) (៣០%) 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី៤៖ ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ិ

បំណេុសាធា ណៈ រេខរ ៀងទី

៤ (Volume 4) ម្ត្ូវបនរបុះ

ែាយ និង ែសពវែាយ 

      

  

12.1.4 ១២.១.២. រ ៀបចំ និងរបុះែាយ

ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្បិំណេុសាធា ណៈ 

(Bulletin) (៣០%) 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ម្បចំឆ្ន ំ ២០១៨៖ 

ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្បិំណេុសាធា ណៈ 

រេខរ ៀងទ៥ី (Volume 5) និង

រេខរ ៀងទ៦ី (Volume 6) ម្ត្ូវ

បនរបុះែាយ និង ែសពវែាយ 

      

  

12.1.4 ១២.១.២. រ ៀបចំ និងរបុះែាយ

ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្បិំណេុសាធា ណៈ 

(Bulletin) (៣០%) 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ម្បចំឆ្ន ំ ២០១៩៖ 

ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្បិំណេុសាធា ណៈ 

រេខរ ៀងទ៧ី (Volume 7) និង
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

រេខរ ៀងទ៨ី (Volume 8) ម្ត្ូវ

បនរបុះែាយ និង ែសពវែាយ 

12.1.5 ១២.១.៣. រ ៀបចំ បយកា ណ៍

សត ីពីកា វាយត្នរៃម្បត្ិបត្តកិា នន

កា ម្គ្ប់ម្គ្ង បំណេុសាធា ណៈ 

(DeMPA) (២០%) 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាង

បឋរម្ត្ូវបនពិនតិ្យ និង កក

សម្រួេកម្រិត្នយកោា ន 
      

  

12.1.5 ១២.១.៣. រ ៀបចំ បយកា ណ៍

សត ីពីកា វាយត្នរៃម្បត្ិបត្តកិា នន

កា ម្គ្ប់ម្គ្ង បំណេុសាធា ណៈ 

(DeMPA) (២០%) 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាងទី១

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និង ោក់ឆៃងកិចេ

ពិរម្ោុះរយបេ់កម្រិត្អគ្គនយក

ោា ន ជារេើកទី១ 

      

  

12.1.5 ១២.១.៣. រ ៀបចំ បយកា ណ៍

សត ីពីកា វាយត្នរៃម្បត្ិបត្តកិា នន

កា ម្គ្ប់ម្គ្ង បំណេុសាធា ណៈ 

(DeMPA) (២០%) 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាងទី១ 

ម្ត្ូវបនកកេរអ និងរសន ើសុំ

រយបេ់ពីរនំញកា អនត ជាត្ ិ
      

  

12.1.5 ១២.១.៣. រ ៀបចំ បយកា ណ៍

សត ីពីកា វាយត្នរៃម្បត្ិបត្តកិា នន

កា ម្គ្ប់ម្គ្ង បំណេុសាធា ណៈ 

(DeMPA) (២០%) 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី៤í រសចកតីម្ពាងទី២ 

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងោក់ឆៃងកិចេ

ម្បរុំពិរម្ោុះរយបេ់កម្រិត្អគ្គ

នយកោា ន ជារេើកទី២  

      

  

12.1.5 ១២.១.៣. រ ៀបចំ បយកា ណ៍

សត ីពីកា វាយត្នរៃម្បត្ិបត្តកិា នន

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ម្បចំឆ្ន ំ ២០១៨៖ 

 បយកា ណ៍សត ីពីកា វាយត្នរៃ
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

កា ម្គ្ប់ម្គ្ង បំណេុសាធា ណៈ 

(DeMPA) (២០%) 

ម្បត្ិបត្តកិា ននកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុសាធា ណៈ 

(DeMPA)ម្ត្ូវបនអនុរត័្ 

12.1.6 ១២.១.៤.រ ៀបចំម្បកាស សត ីពី

រោេកា ណ៍ និងនតី្ិវិធីម្គ្ប់ម្គ្ង

កា ោំម្ទហិ ញ្ញវត្ថុ និងកា ធាន

 បស់ ដា រេើគ្រម្ម្មងវនិរិយគ្សា

ធា ណៈ តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ

 វាង ដា និងឯករន (១៥%) 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី១íរសចកតីម្ពាងបឋរ

ននម្បកាសម្ត្ូវបនពិនិត្យ និងកក

សម្រួេកម្រិត្នយកោា ន  
      

  

12.1.6 ១២.១.៤.រ ៀបចំម្បកាស សត ីពី

រោេកា ណ៍ និងនតី្ិវិធីម្គ្ប់ម្គ្ង

កា ោំម្ទហិ ញ្ញវត្ថុ និងកា ធាន

 បស់ ដា រេើគ្រម្ម្មងវនិរិយគ្សា

ធា ណៈ តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ

 វាង ដា និងឯករន (១៥%) 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី២íរសចកតីម្ពាងទី១

ននម្បកាសម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និង

ោក់ឆៃងកិចេពិរម្ោុះរយបេ់

កម្រិត្ អគ្គនយកោា ន 
      

  

12.1.6 ១២.១.៤.រ ៀបចំម្បកាស សត ីពី

រោេកា ណ៍ និងនតី្ិវិធីម្គ្ប់ម្គ្ង

កា ោំម្ទហិ ញ្ញវត្ថុ និងកា ធាន

 បស់ ដា រេើគ្រម្ម្មងវនិរិយគ្សា

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី៣íរសចកតីម្ពាងទី១ 

ននម្បកាស ម្ត្ូវបនកកេរអ និង

ពិរម្ោុះរយបេ់ជារយួ

រេខាធិកា ោា ន ម្កុរម្បឹកានតី្ិ

ករា នន កសហវ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ធា ណៈ តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ

 វាង ដា និងឯករន (១៥%) 

12.1.6 ១២.១.៤.រ ៀបចំម្បកាស សត ីពី

រោេកា ណ៍ និងនតី្ិវិធីម្គ្ប់ម្គ្ង

កា ោំម្ទហិ ញ្ញវត្ថុ និងកា ធាន

 បស់ ដា រេើគ្រម្ម្មងវនិរិយគ្សា

ធា ណៈ តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ

 វាង ដា និងឯករន (១៥%) 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី៤íរសចកតីម្ពាងទ២ី 

ននម្បកាស ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និង 

ោក់ឆៃងកិចេម្បរុំអនត ម្កសងួ 
      

  

12.1.6 ១២.១.៤.រ ៀបចំម្បកាស សត ីពី

រោេកា ណ៍ និងនតី្ិវិធីម្គ្ប់ម្គ្ង

កា ោំម្ទហិ ញ្ញវត្ថុ និងកា ធាន

 បស់ ដា រេើគ្រម្ម្មងវនិរិយគ្សា

ធា ណៈ តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ

 វាង ដា និងឯករន (១៥%) 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ម្បចំឆ្ន ំ ២០១៨៖ 

ម្បកាសសត ីពីរោេកា ណ៍ និង

នតី្ិវិធីម្គ្ប់ម្គ្ងកា ោំម្ទហិ ញ្ញវត្ថុ 

និងកា ធាន  បស់ ដា ម្ត្ូវបន

អនុរត័្ និងោក់ឱ្យអនុវត្ត 

      

  

12.1.7 ១២.១.៥ រធវើបចេុបបននករាយទុធ

សាស្រសតសត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ

សាធា ណៈ ២០១៩-២០២៣ 

រោយ ួរបញ្េូេទាងំ៖ (១) 

រោេនរយបយសត ីពីកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងោនិភយ័បំណេុសា

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី១íឯកសា  និង

ទនិននយ័ពាក់ព័នធ ម្ត្ូវបនម្បរេូ 

និងចងម្កង  
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រេ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ធា ណៈ, (២) កា វិភាគ្ចី ភាព

បំណេុ,  និង (៣) កែនកា 

អភិវឌ្ឍន៍សរត្ថភាពសាថ បន័ និង

ធនធានរនុសស (១៥%) 

12.1.7 ១២.១.៥ រធវើបចេុបបននករាយទុធ

សាស្រសតសត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ

សាធា ណៈ ២០១៩-២០២៣ 

រោយ ួរបញ្េូេទាងំ៖ (១) 

រោេនរយបយសត ីពីកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងោនិភយ័បំណេុសា

ធា ណៈ, (២) កា វិភាគ្ចី ភាព

បំណេុ,  និង (៣) កែនកា 

អភិវឌ្ឍន៍សរត្ថភាពសាថ បន័ និង

ធនធានរនុសស (១៥%) 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី២íឯកសា  និង

ទនិននយ័ពាក់ព័នធ ម្ត្ូវបន វភិាគ្ 

និងវាយត្នរៃ 

      

  

12.1.7 ១២.១.៥ រធវើបចេុបបននករាយទុធ

សាស្រសតសត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ

សាធា ណៈ ២០១៩-២០២៣ 

រោយ ួរបញ្េូេទាងំ៖ (១) 

រោេនរយបយសត ីពីកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងោនិភយ័បំណេុសា

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី៣í រសចកតីម្ពាង

បឋរម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ
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រេ
ខ
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ដ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ធា ណៈ, (២) កា វិភាគ្ចី ភាព

បំណេុ,  និង (៣) កែនកា 

អភិវឌ្ឍន៍សរត្ថភាពសាថ បន័ និង

ធនធានរនុសស (១៥%) 

12.1.7 ១២.១.៥ រធវើបចេុបបននករាយទុធ

សាស្រសតសត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ

សាធា ណៈ ២០១៩-២០២៣ 

រោយ ួរបញ្េូេទាងំ៖ (១) 

រោេនរយបយសត ីពីកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងោនិភយ័បំណេុសា

ធា ណៈ, (២) កា វិភាគ្ចី ភាព

បំណេុ,  និង (៣) កែនកា 

អភិវឌ្ឍន៍សរត្ថភាពសាថ បន័ និង

ធនធានរនុសស (១៥%) 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី៤í រសចកតីម្ពាង

បឋរម្ត្ូវបនពិនតិ្យ និងកក

សម្រួេកម្រិត្នយកោា ន 

      

  

12.1.7 ១២.១.៥ រធវើបចេុបបននករាយទុធ

សាស្រសតសត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ

សាធា ណៈ ២០១៩-២០២៣ 

រោយ ួរបញ្េូេទាងំ៖ (១) 

រោេនរយបយសត ីពីកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងោនិភយ័បំណេុសា

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ម្បចំឆ្ន ំ ២០១៨៖ យទុធ

សាស្រសតសត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ

សាធា ណៈ ២០១៩-២០២៣  
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ធា ណៈ, (២) កា វិភាគ្ចី ភាព

បំណេុ,  និង (៣) កែនកា 

អភិវឌ្ឍន៍សរត្ថភាពសាថ បន័ និង

ធនធានរនុសស (១៥%) 

12.2 ១២.២. ពម្ងឹងម្បសិទធភាពននកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុម្ត្ូវទា កនុងឆ្ន ំ 

២០១៤ ២០២០ - អគ្គ.ពនធោ  

- អគ្គ.គ្យ 

- អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដា និង

ចំណូេរនិករនសា រពើពនធ 

- អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ 

- ម្កសួង សាថ ប័ន 

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុម្ត្វូទា កនុង

ឆ្ន ំម្ត្ូវបនអនវុត្តម្បកបរោយ

ស័កតិសិទធភាពនិងម្បសិទធភាព 
      

  

12.2.1 ១២.២.១- បំណេុពនធម្បរេូ

បន ម្មនចនំនួ ២០% នន

បំណេុពនធសុទធម្ត្ូវទា  (បំណេុ

ពនធសទុធជាបំណេុពនធស ុបដក

បំណេុពនធរនិអាចម្បរេូបន) 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  បំណេុពនធម្បរេូបន ម្មន

ចំននួ ២០% ននបំណេុពនធសុទធ

ម្ត្ូវទា  (បំណេុពនធសទុធជា

បំណេុពនធស ុបដកបំណេុពនធ

រនិអាចម្បរូេបន) 

      

  

12.2.2 ១២.២.១- បំណេុពនធម្បរេូ

បន ម្មនចនំនួ ២០% នន

បំណេុពនធសុទធម្ត្ូវទា  (បំណេុ

ពនធសទុធជាបំណេុពនធស ុបដក

បំណេុពនធរនិអាចម្បរេូបន) 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  បំណេុពនធម្បរេូបនម្មនចនំនួ 

៥%ននបំណេុពនធសទុធម្ត្ូវទា  
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ខ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

12.2.3 ១២.២.១- បំណេុពនធម្បរេូ

បន ម្មនចនំនួ ២០% នន

បំណេុពនធសុទធម្ត្ូវទា  (បំណេុ

ពនធសទុធជាបំណេុពនធស ុបដក

បំណេុពនធរនិអាចម្បរេូបន) 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  បំណេុពនធម្បរេូបនម្មនចនំនួ

១០%ននបំណេុពនធសទុធម្ត្ូវទា  

      

  

12.2.4 ១២.២.១- បំណេុពនធម្បរេូ

បន ម្មនចនំនួ ២០% នន

បំណេុពនធសុទធម្ត្ូវទា  (បំណេុ

ពនធសទុធជាបំណេុពនធស ុបដក

បំណេុពនធរនិអាចម្បរេូបន) 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  បំណេុពនធម្បរេូបនម្មនចនំនួ 

១៥%ននបំណេុពនធសទុធម្ត្ូវទា  

      

  

12.2.5 ១២.២.១- បំណេុពនធម្បរេូ

បន ម្មនចនំនួ ២០% នន

បំណេុពនធសុទធម្ត្ូវទា  (បំណេុ

ពនធសទុធជាបំណេុពនធស ុបដក

បំណេុពនធរនិអាចម្បរេូបន) 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  បំណេុពនធម្បរេូបនម្មនចនំនួ 

២០%ននបំណេុពនធសទុធម្ត្ូវទា  

      

  

12.2.2 ១២.២.១. ពម្ងឹងយនតកា ម្កុរ

កា ងា ត្ឹង 

ទា បំណេុ បស់ម្ក.សហវ រដើរបី

សហកា ណ៍ជារួយម្កសងួ-សាថ ប័

នម្បរូេចំណូេសំខាន់ៗ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

ម្កុរកា ងា ម្ត្ូវបនរធវើឧរទស

នររៅតារម្កសងួ-សាថ បន័រយួ

ចំននួ រដើរបីែសពវែាយកា ម្បរេូ

ចំណូេកដេពាក់ព័នធ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

12.2.2 ១២.២.១. ពម្ងឹងយនតកា ម្កុរ

កា ងា ត្ឹង 

ទា បំណេុ បស់ម្ក.សហវ រដើរបី

សហកា ណ៍ជារួយម្កសងួ-សាថ ប័

នម្បរូេចំណូេសំខាន់ៗ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

ម្កុរកា ងា ម្ត្ូវបនម្បរំុពិភាកា

 កវិធីសាស្រសតត្ឹងទា បំណេុចស់ 

និងទប់សាក ត្ក់ា រកើនរ ើងបំណេុ

ថាី ជារួយម្កសងួ- សាថ ប័នពាក់

ព័នធ 

      

  

12.2.2 ១២.២.១. ពម្ងឹងយនតកា ម្កុរ

កា ងា ត្ឹងទា បំណេុ បស់ម្ក.

សហវ រដើរបីសហកា ណ៍ជារយួ

ម្កសងួ-សាថ ប័នម្បរេូចំណូេសំ

ខាន់ៗ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

ម្កុរកា ងា ម្ត្ូវបនម្បរំុពិនតិ្យ 

និងសិការេើបំណេុរុានំ ៉ែកដេ

អស់េទធភាពសង រដើរបីរ ៀបចំ

នតី្ិវិធីរម្រុះ 

      

  

12.2.2 ១២.២.១. ពម្ងឹងយនតកា ម្កុរ

កា ងា ត្ឹង 

ទា បំណេុ បស់ម្ក.សហវ រដើរបី

សហកា ណ៍ជារួយម្កសងួ-សាថ ប័

នម្បរូេចំណូេសំខាន់ៗ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

កា ផ្ទកពិន័យរេើបំណេុកដេ

ម្ត្ូវបង់ 

      

  

12.2.2 ១២.២.១. ពម្ងឹងយនតកា ម្កុរ

កា ងា ត្ឹង 

ទា បំណេុ បស់ម្ក.សហវ រដើរបី

សហកា ណ៍ជារួយម្កសងួ-សាថ ប័

នម្បរូេចំណូេសំខាន់ៗ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

បំណេុចស់ម្ត្ូវបន កវិធី

សាស្រសតត្ឹងទា  និងទបស់ាក ត្ក់ា 

រកើនរ ើងបំណេុថា ី       
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

12.2.2 ១២.២.១. ពម្ងឹងយនតកា ម្កុរ

កា ងា ត្ឹង 

ទា បំណេុ បស់ម្ក.សហវ រដើរបី

សហកា ណ៍ជារួយម្កសងួ-សាថ ប័

នម្បរូេចំណូេសំខាន់ៗ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

បំណេុចស់ម្ត្ូវបន កវិធី

សាស្រសតត្ឹងទា  និងទបស់ាក ត្ក់ា 

រកើនរ ើងបំណេុថា ី      

  

12.2.3 ១២.២.១.ពម្ងឹងម្បសិទធភាពនន

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុម្ត្វូទា កនុង

ឆ្ន ំ និងរំ ុញកា ត្ឹងទា បំណេុ 

២០១៤ ២០២០ អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ បំណេុម្ត្ូវទា កនុងឆ្ន ំម្ត្ូវបន

ម្បរូេឱ្យសរម្រចបន៥០%នន

បំណេុស ុប  

      

BSP  

12.2.3 ១២.២.១.ពម្ងឹងម្បសិទធភាពនន

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុម្ត្វូទា កនុង

ឆ្ន ំ និងរំ ុញកា ត្ឹងទា បំណេុ 

២០១៤ ២០២០ អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ បំណេុម្ត្ូវទា កនុងឆ្ន ំម្ត្ូវបន

ម្បរូេឱ្យសរម្រចបន២០% នន

បំណេុស ុប  

      

BSP  

12.2.3 ១២.២.១.ពម្ងឹងម្បសិទធភាពនន

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុម្ត្វូទា កនុង

ឆ្ន ំ និងរំ ុញកា ត្ឹងទា បំណេុ 

២០១៤ ២០២០ អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ បំណេុម្ត្ូវទា កនុងឆ្ន ំម្ត្ូវបន

ម្បរូេឱ្យសរម្រចបន១០% នន

បំណេុស ុប  

      

BSP  

12.2.3 ១២.២.១.ពម្ងឹងម្បសិទធភាពនន

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុម្ត្វូទា កនុង

ឆ្ន ំ និងរំ ុញកា ត្ឹងទា បំណេុ 

២០១៤ ២០២០ អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ បំណេុម្ត្ូវទា កនុងឆ្ន ំម្ត្ូវបន

ម្បរូេឱ្យសរម្រចបន១០% នន

បំណេុស ុប  

      

BSP  

12.2.3 ១២.២.១.ពម្ងឹងម្បសិទធភាពនន

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុម្ត្វូទា កនុង

ឆ្ន ំ និងរំ ុញកា ត្ឹងទា បំណេុ 

២០១៤ ២០២០ អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុម្ត្វូទា កនុង

ឆ្ន ំម្ត្ូវបនអនវុត្តម្បកបរោយ

ស័កតិសិទធភាពនិងម្បសិទធភាព 

      

BSP  
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

12.2.3 ១២.២.១.ពម្ងឹងម្បសិទធភាពនន

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុម្ត្វូទា កនុង

ឆ្ន ំ និងរំ ុញកា ត្ឹងទា បំណេុ 

២០១៤ ២០២០ អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុម្ត្វូទា កនុង

ឆ្ន ំម្ត្ូវបនអនវុត្តម្បកបរោយ

ស័កតិសិទធភាពនិងម្បសិទធភាព 

     

BSP  

13 ១៣.ពម្ងឹងកា ម្គ្ប់ម្គ្ងសាច់

ម្បក់ និង គ្ណនី  

២០០៨ ២០២០   ១. កែនកា សាច់ម្បក់ម្ត្ូវបន

អនុវត្តម្បកបរោយសក័តសិទធភាព

និងម្បសទិធភាព 

២. កម្រិត្េររអៀងននកែនកា 

សាច់ម្បក់រធៀបនឹងកា អនុវត្តកនុង

 ងវង់ +/-៥% 

      

  

13.1 ១៣.១.បនតកកេរអ និងពម្ងឹងកា 

រ ៀបចកំែនកា សាច់ម្បក់ (ចប់

រែតើរ ពីម្បចំម្ត្មី្មស/ ម្បចំកខ

និងឈាន រៅ កកា រ ៀបចំ

កែនកា សាចម់្បក់ម្បចំសបត ហ៍ 

និងម្បចំនថង) 

២០០៨ ២០២០ -អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ កែនកា សាចម់្បក់ម្ត្ូវបនអនុវត្ត

ម្បកបរោយស័កតិសិទធភាព(ចប់

រែតើរពីម្បចំម្ត្មី្មស/ម្បចំកខនិង

ឈានរៅ កកា រ ៀបចំកែនកា 

សាច់ម្បក់ម្បចំសបត ហន៍ិងម្បចំ

នថង) 

      

  

13.1.1 ១៣.១.១.រេើកករពស់យនតកា 

ម្គ្ប់ ម្គ្ងសាច់ម្បក់រោយម្មន

រោេកា ណ៍ និងនតី្ិវើធីសម្ម្មប់

អងគភាពពាក់ព័នធននម្កសងួរសដា

កិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ និងអងគភាព

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ កា ពាក ណ៍េហំូ សាច់ម្បក់

ម្ត្ូវបនកកេរអឱ្យសថ ិត្កនុង ងវង់

(+/- 5%)       
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រេ
ខ
កូ
ដ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ពាក់ព័នធ បសម់្កសងួ សាថ បន័ 

រដើរបីបរងកើត្កា ពាក ណ៍េំហូ 

សាច់ម្បក់ និងកា ពាក ណ៍ សរ

ត្ុេយសាច់ម្បក់ចុងនថង រៅ

គ្ណនីរទាេ ត្នោ ឱ្យម្មន

ភាពម្ត្ឹរម្ត្ូវនិងទានរ់ពេរវលា 

13.1.1 ១៣.១.១.រេើកករពស់យនតកា 

ម្គ្ប់ ម្គ្ងសាច់ម្បក់រោយម្មន

រោេកា ណ៍ និងនតី្ិវើធីសម្ម្មប់

អងគភាពពាក់ព័នធននម្កសងួរសដា

កិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ និងអងគភាព

ពាក់ព័នធ បសម់្កសងួ សាថ បន័ 

រដើរបីបរងកើត្កា ពាក ណ៍េំហូ 

សាច់ម្បក់ និងកា ពាក ណ៍ សរ

ត្ុេយសាច់ម្បក់ចុងនថង រៅ

គ្ណនីរទាេ ត្នោ ឱ្យម្មន

ភាពម្ត្ឹរម្ត្ូវនិងទានរ់ពេរវលា 

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី១៖ ម្កសងួ សាថ ប័ន

ចំននួ១០ម្ត្ូវបន រម្បើម្បស់

ម្បព័នធកែនកា សាច់ម្បក់។ 

     

  

13.1.1 ១៣.១.១.រេើកករពស់យនតកា 

ម្គ្ប់ ម្គ្ងសាច់ម្បក់រោយម្មន

រោេកា ណ៍ និងនតី្ិវើធីសម្ម្មប់

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី២៖ ត្រួេខកដេ

ម្កសួង សាថ ប័ន បនបញ្េូេតារ

ម្បព័នធ Web-based 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

អងគភាពពាក់ព័នធននម្កសងួរសដា

កិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ និងអងគភាព

ពាក់ព័នធ បសម់្កសងួ សាថ បន័ 

រដើរបីបរងកើត្កា ពាក ណ៍េំហូ 

សាច់ម្បក់ និងកា ពាក ណ៍ សរ

ត្ុេយសាច់ម្បក់ចុងនថង រៅ

គ្ណនីរទាេ ត្នោ ឱ្យម្មន

ភាពម្ត្ឹរម្ត្ូវនិងទានរ់ពេរវលា 

Application ម្ត្ូវបនម្ត្តួ្ពិនិត្យ

រែទៀងផ្ទទ ត្់ជា រួយនិងកែនកា 

ចំណូេ ចំណាយ បស់ម្កសងួ 

សាថ បន័ ជាឯកសា  Hard copy។ 

13.1.1 ១៣.១.១.រេើកករពស់យនតកា 

ម្គ្ប់ ម្គ្ងសាច់ម្បក់រោយម្មន

រោេកា ណ៍ និងនតី្ិវើធីសម្ម្មប់

អងគភាពពាក់ព័នធននម្កសងួរសដា

កិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ និងអងគភាព

ពាក់ព័នធ បសម់្កសងួ សាថ បន័ 

រដើរបីបរងកើត្កា ពាក ណ៍េំហូ 

សាច់ម្បក់ និងកា ពាក ណ៍ សរ

ត្ុេយសាច់ម្បក់ចុងនថង រៅ

គ្ណនីរទាេ ត្នោ ឱ្យម្មន

ភាពម្ត្ឹរម្ត្ូវនិងទានរ់ពេរវលា 

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី៣៖ កា រធវើកែនកា 

សាច់ម្បក់ ម្បចំម្ត្មី្មស ម្ត្ូវ

បនអនវុត្តកានក់ត្ម្មនភាព ម្ត្ឹរ

ម្ត្ូវ និងឆ្ប់ ហ័សរោយសា 

ម្កសងួ សាថ ប័ន អាច រម្បើម្បស់

ម្បព័នធ Web-based 

Application រដើរបីបញ្េូេត្ួ

រេខកែនកា  ចំណូេ ចំណាយ

បន រោយពំុចំបចែ់តេ់ ឯក

សា ជា Hard copyរកអគ្គ.  ត្

នោ ជាត្ិ។ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

13.1.1 ១៣.១.១.រេើកករពស់យនតកា 

ម្គ្ប់ ម្គ្ងសាច់ម្បក់រោយម្មន

រោេកា ណ៍ និងនតី្ិវើធីសម្ម្មប់

អងគភាពពាក់ព័នធននម្កសងួរសដា

កិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ និងអងគភាព

ពាក់ព័នធ បសម់្កសងួ សាថ បន័ 

រដើរបីបរងកើត្កា ពាក ណ៍េំហូ 

សាច់ម្បក់ និងកា ពាក ណ៍ សរ

ត្ុេយសាច់ម្បក់ចុងនថង រៅ

គ្ណនីរទាេ ត្នោ ឱ្យម្មន

ភាពម្ត្ឹរម្ត្ូវនិងទានរ់ពេរវលា 

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី៤៖ ម្កសងួ សាថ ប័ន

ចំននួ២០ ម្ត្ូវបនរម្បើម្បស់

ម្បព័នធកែនកា សាច់ម្បក់។ 

     

  

13.1.1 ១៣.១.១.រេើកករពស់យនតកា 

ម្គ្ប់ ម្គ្ងសាច់ម្បក់រោយម្មន

រោេកា ណ៍ និងនតី្ិវើធីសម្ម្មប់

អងគភាពពាក់ព័នធននម្កសងួរសដា

កិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ និងអងគភាព

ពាក់ព័នធ បសម់្កសងួ សាថ បន័ 

រដើរបីបរងកើត្កា ពាក ណ៍េំហូ 

សាច់ម្បក់ និងកា ពាក ណ៍ សរ

ត្ុេយសាច់ម្បក់ចុងនថង រៅ

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី៥៖ ម្បព័នធ Online 

Web-based  Application ម្ត្ូវ

បនរម្បើម្បសស់ាកេបងបនត 

ជារួយម្កសងួ សាថ ប័ន ទាងំ១៧ 

រែសងរទៀត្។      
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

គ្ណនីរទាេ ត្នោ ឱ្យម្មន

ភាពម្ត្ឹរម្ត្ូវនិងទានរ់ពេរវលា 

13.1.1 ១៣.១.១.រេើកករពស់យនតកា 

ម្គ្ប់ ម្គ្ងសាច់ម្បក់រោយម្មន

រោេកា ណ៍ និងនតី្ិវើធីសម្ម្មប់

អងគភាពពាក់ព័នធននម្កសងួរសដា

កិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ និងអងគភាព

ពាក់ព័នធ បសម់្កសងួ សាថ បន័ 

រដើរបីបរងកើត្កា ពាក ណ៍េំហូ 

សាច់ម្បក់ និងកា ពាក ណ៍ សរ

ត្ុេយសាច់ម្បក់ចុងនថង រៅ

គ្ណនីរទាេ ត្នោ ឱ្យម្មន

ភាពម្ត្ឹរម្ត្ូវនិងទានរ់ពេរវលា 

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី៦៖ កា រធវើកែនកា 

សាច់ម្បក់ម្បចំម្ត្ី ម្មស ម្ត្ូវ

បនអនវុត្តកានក់ត្ម្មនភាព ម្ត្ឹរ

ម្ត្ូវ និងឆ្ប់ ហ័សរោយសា 

ម្កសងួ សាថ ប័ន អាច រម្បើម្បស់

ម្បព័នធ Web-based 

Application រដើរបីបញ្េូេត្ួ

រេខកែនកា ចំណូេ ចំណាយ 

បនរោយពំុចំបចែ់តេ់ឯកសា 

ជា Hard copy រកអគ្គនយក

ោា ន ត្នោ ជាត្ិ។ 

     

  

13.1.2 ១៣.១.២.រេើកករពស់យនតកា 

តារ ោនសរត្ុេយសាច់ម្បក់

កនុងគ្ណនី ទាងំឡាយកដេសថ ិត្

រម្ការ ចនសរពន័ធ គ្ណនីរទាេ

 ត្នោ  រួទាងំម្បក់បរុ ម្បទាន

កដេម្គ្ប់ម្គ្ងរោយម្បព័នធ ត្

នោ ជាត្ិ។ 

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សរត្ុេយសាច់ម្បក់ម្ត្ូវបនតារ

ោនជាម្បចំតារ យៈ បយ

កា ណ៍ធនោ ។ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

13.1.2 ១៣.១.២.រេើកករពស់យនតកា 

តារ ោនសរត្ុេយសាច់ម្បក់

កនុងគ្ណនី ទាងំឡាយកដេសថ ិត្

រម្ការ ចនសរពន័ធ គ្ណនីរទាេ

 ត្នោ  រួទាងំម្បក់បរុ ម្បទាន

កដេម្គ្ប់ម្គ្ងរោយម្បព័នធ ត្

នោ ជាត្ិ។ 

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី១៖ម្បរភទគ្ណនរីៅ

ធនោ  រអសីុេីោ កដេអាច

ចត្ទ់ុកកនុង ចនសរពន័ធ គ្ណនី

រទាេ  ម្ត្ូវបនកំណត្់ចាសល់ា

ស់។ 

     

  

13.1.2 ១៣.១.២.រេើកករពស់យនតកា 

តារ ោនសរត្ុេយសាច់ម្បក់

កនុងគ្ណនី ទាងំឡាយកដេសថ ិត្

រម្ការ ចនសរពន័ធ គ្ណនីរទាេ

 ត្នោ  រួទាងំម្បក់បរុ ម្បទាន

កដេម្គ្ប់ម្គ្ងរោយម្បព័នធ ត្

នោ ជាត្ិ។ 

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី២៖ម្បរភទគ្ណនរីៅ

ធនោ  កាណាឌ្យី៉ា  កដេអាច

ចត្ទ់ុកកនុង ចនសរពន័ធ គ្ណនី

រទាេ ម្ត្ូវបនកំណត្់ចាស់លា

ស់។ 

     

  

13.1.2 ១៣.១.២.រេើកករពស់យនតកា 

តារ ោនសរត្ុេយសាច់ម្បក់

កនុងគ្ណនី ទាងំឡាយកដេសថ ិត្

រម្ការ ចនសរពន័ធ គ្ណនីរទាេ

 ត្នោ  រួទាងំម្បក់បរុ ម្បទាន

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី៣៖ម្បរភទគ្ណនី

រៅតារធនោ  ពាក់ព័នធរែសង

រទៀត្ កដេអាចចត្ទ់ុកកនុង ចន 

សរព័នធគ្ណនរីទាេ ម្ត្ូវបន

កំណត្់។ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

កដេម្គ្ប់ម្គ្ងរោយម្បព័នធ ត្

នោ ជាត្ិ។ 

13.1.2 ១៣.១.២.រេើកករពស់យនតកា 

តារ ោនសរត្ុេយសាច់ម្បក់

កនុងគ្ណនី ទាងំឡាយកដេសថ ិត្

រម្ការ ចនសរពន័ធ គ្ណនីរទាេ

 ត្នោ  រួទាងំម្បក់បរុ ម្បទាន

កដេម្គ្ប់ម្គ្ងរោយម្បព័នធ ត្

នោ ជាត្ិ។ 

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី៤៖ម្បរភទគ្ណនរីៅ

តារធនោ  ពាក់ព័នធទាងំអស់ 

កដេអាចចត្ទ់ុកកនុង ចន ស

រពន័ធគ្ណនរីទាេ ម្ត្ូវបនកំណត្់

និងតារ ោនជាម្បចំ។ 

     

  

13.1.2 ១៣.១.២.រេើកករពស់យនតកា 

តារ ោនសរត្ុេយសាច់ម្បក់

កនុងគ្ណនី ទាងំឡាយកដេសថ ិត្

រម្ការ ចនសរពន័ធ គ្ណនីរទាេ

 ត្នោ  រួទាងំម្បក់បរុ ម្បទាន

កដេម្គ្ប់ម្គ្ងរោយម្បព័នធ ត្

នោ ជាត្ិ។ 

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី៥៖ បយកា ណ៍

ត្ុេយភាពសាច់ម្បក់ម្បចំនថង

 បស់ ចនសរពន័ធគ្ណនរីទាេ 

 ត្នោ និងចេនគ្ណនីបរុ 

ម្បទានតារ យៈ គ្ណនីបរុ 

ម្បទានរៅ ត្នោ  ម្ត្ូវបនរ ៀប

ចំ។ 

     

  

13.1.2 ១៣.១.២.រេើកករពស់យនតកា 

តារ ោនសរត្ុេយសាច់ម្បក់

កនុងគ្ណនី ទាងំឡាយកដេសថ ិត្

រម្ការ ចនសរពន័ធ គ្ណនីរទាេ

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី៦៖ បយកា ណ៍

ត្ុេយភាពសាច់ម្បក់ម្បចំនថង

 បស់ ចនសរពន័ធគ្ណនរីទាេ 

 ត្នោ និងចេនគ្ណនីបរុ 

     

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 96 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

 ត្នោ  រួទាងំម្បក់បរុ ម្បទាន

កដេម្គ្ប់ម្គ្ងរោយម្បព័នធ ត្

នោ ជាត្ិ។ 

ម្បទានតារ យៈ គ្ណនីបរុ 

ម្បទានរៅ ត្នោ  ម្ត្ូវបនម្ត្តួ្ 

ពិនតិ្យនិងវាយត្នរៃ។ 

13.1.2 ១៣.១.២.រេើកករពស់យនតកា 

តារ ោនសរត្ុេយសាច់ម្បក់

កនុងគ្ណនី ទាងំឡាយកដេសថ ិត្

រម្ការ ចនសរពន័ធ គ្ណនីរទាេ

 ត្នោ  រួទាងំម្បក់បរុ ម្បទាន

កដេម្គ្ប់ម្គ្ងរោយម្បព័នធ ត្

នោ ជាត្ិ។ 

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី៧៖ បយកា ណ៍

ត្ុេយភាពសាច់ម្បក់ម្បចំនថង

 បស់ ចនសរពន័ធគ្ណនរីទាេ 

 ត្នោ  និងចេនគ្ណនបីុរ 

ម្បទានតារ យៈ គ្ណនីបរុ 

ម្បទានរៅ ត្នោ  ម្ត្ូវបនកក

េរអ ឱ្យកានក់ត្ម្បរសើ ។ 

     

  

13.1.2 ១៣.១.២.រេើកករពស់យនតកា 

តារ ោនសរត្ុេយសាច់ម្បក់

កនុងគ្ណនី ទាងំឡាយកដេសថ ិត្

រម្ការ ចនសរពន័ធ គ្ណនីរទាេ

 ត្នោ  រួទាងំម្បក់បរុ ម្បទាន

កដេម្គ្ប់ម្គ្ងរោយម្បព័នធ ត្

នោ ជាត្ិ។ 

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី៨៖ សរត្េុយសាច់

ម្បក់ម្បចំនថង កនុង ចនសរពន័ធ

គ្ណនីរទាេ ត្នោ និង 

ចេនគ្ណនីបរុ ម្បទានម្ត្ូវបន

ពិនតិ្យតារោន។ 

     

  

13.1.3 ១៣.១.៣.ពម្ងឹងកា ពាក ណ៍េំ

ហូ សាច់ម្បក់ យៈរពេ៣កខ

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ  បយកា ណ៍ននកា ពាក ណ៍េំ

ហ ូសាច់ម្បក់ យៈរពេ៣កខ

 កិំេម្ត្ូវបនរ ៀបចនំិងកកេរអ។ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

 កិំេ សម្ម្មប់ចំណូេថវិកាជា

ត្ិ។ 

13.1.3 ១៣.១.៣.ពម្ងឹងកា ពាក ណ៍េំ

ហូ សាច់ម្បក់ យៈរពេ៣កខ

 កិំេ សម្ម្មប់ចំណូេថវិកាជា

ត្ិ។ 

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី១៖ កា ពាក ណ៍េំ

ហូ សាច់ម្បក់  យៈរពេ៣កខ

 កិំេម្ត្ូវបនរធវើរ ើងរោយ ម្មន

ម្បព័នធជារំនយួ។ 

     

  

13.1.3 ១៣.១.៣.ពម្ងឹងកា ពាក ណ៍េំ

ហូ សាច់ម្បក់ យៈរពេ៣កខ

 កិំេ សម្ម្មប់ចំណូេថវិកាជា

ត្ិ។ 

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី២៖េំហូ ចេូសាច់

ម្បក់ជាក់កសតង និងកា ពាក ណ៍

តារកខនរីួយៗ ម្ត្ូវបនរែទៀង 

ផ្ទទ ត្់ជាម្បចំ។ 

     

  

13.1.3 ១៣.១.៣.ពម្ងឹងកា ពាក ណ៍េំ

ហូ សាច់ម្បក់ យៈរពេ៣កខ

 កិំេ សម្ម្មប់ចំណូេថវិកាជា

ត្ិ។ 

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី៣៖វិធីសាស្រសតកា 

ពាក ណ៍េំហូ  ចូេសាច់ម្បក់ 

យៈរពេ៣កខ កិំេម្ត្ូវបន

ពម្ងឹងនិងកកេរអឱ្យកានក់ត្ម្មន

ភាពម្ត្ឹរម្ត្ូវ។ 

     

  

13.1.3 ១៣.១.៣.ពម្ងឹងកា ពាក ណ៍េំ

ហូ សាច់ម្បក់ យៈរពេ៣កខ

 កិំេ សម្ម្មប់ចំណូេថវិកាជា

ត្ិ។ 

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី៤៖ កា ពាក ណ៍េំ

ហូ ចូេសាច់ ម្បក់ យៈរពេ៣

កខ កិំេម្ត្ូវបនអនុវត្តយ៉ា ង េនូ

និងអាចទុកចិត្តបន។ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

13.1.4 ១៣.១.៤.ពម្ងឹងកា ពាក ណ៍

ចំណូេនិងចំណាយថវកិារោយ

សហកា នឹងអងគភាពពាក់ព័នធ

 បស់ម្កសងួរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញ

វត្ថុ និងម្កសងួ សាថ ប័ន នន។ 

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ កា ពាក ណ៍ចំណូេនិងចំណាយ

ម្ត្ូវបនពម្ងឹងនិងកកេរអឱ្យ

កានក់ត្ម្បរសើ រ ើង។      

  

13.1.4 ១៣.១.៤.ពម្ងឹងកា ពាក ណ៍

ចំណូេនិងចំណាយថវកិារោយ

សហកា នឹងអងគភាពពាក់ព័នធ

 បស់ម្កសងួរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញ

វត្ថុ និងម្កសងួ សាថ ប័ន នន។ 

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី១៖ព័ត្ម៌្មន បយ

កា ណ៍ចំណូេនិងចំណាយពីអងគ

ភាពពាក់ព័នធម្ត្ូវបនម្បរេូែតុ ំ 

និងរ ៀបចំ។ 

     

  

13.1.4 ១៣.១.៤.ពម្ងឹងកា ពាក ណ៍

ចំណូេនិងចំណាយថវកិារោយ

សហកា នឹងអងគភាពពាក់ព័នធ

 បស់ម្កសងួរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញ

វត្ថុ និងម្កសងួ សាថ ប័ន នន។ 

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី២៖ បយកា ណ៍

ចំណូេ និង ចំណាយជាក់កសតង

ម្ត្ូវបនរែទៀងផ្ទទ ត្ន់ឹង  បយ

កា ណ៍ពាក ណ៍និងម្ត្ូវបនរធវើ

កា វភិាគ្ នូវកំហុសឆគងរដើរបីកក

សម្រួេកា ពាក ណ៍។ 

     

  

13.1.4 ១៣.១.៤.ពម្ងឹងកា ពាក ណ៍

ចំណូេនិងចំណាយថវកិារោយ

សហកា នឹងអងគភាពពាក់ព័នធ

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី៣៖ដរំណាុះម្សាយ

និងវិធីសាស្រសត  រែសងៗម្ត្ូវបន

យករកអនុវត្តរដើរបីកកេរអ កា 

ពាក ណ៍ឱ្យកានក់ត្ម្បរសើ ។ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

 បស់ម្កសងួរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញ

វត្ថុ និងម្កសងួ សាថ ប័ន នន។ 

13.1.4 ១៣.១.៤.ពម្ងឹងកា ពាក ណ៍

ចំណូេនិងចំណាយថវកិារោយ

សហកា នឹងអងគភាពពាក់ព័នធ

 បស់ម្កសងួរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញ

វត្ថុ និងម្កសងួ សាថ ប័ន នន។ 

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី៤៖កា ពាក ណ៍

ចំណូេនិង ចំណាយម្ត្ូវយ៉ា ង

 េនូនិងម្បកបរោយភាព ម្ត្ឹរ

ម្ត្ូវទុក ចិត្តជាងរនុ។ 

     

  

13.2 ១៣.២. បនតពម្ងឹងកា រម្បើម្បស់

ម្បព័នធធនោ ម្ពរទាងំសិកានិង

ពិនតិ្យេទធភាពឈានរៅអនុវត្ត

កា ទូទាត្់តារ E-Transfer   

២០០៨ ២០២០ - អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ ១. កា បង់ចំណូេ និងកា ទូទាត្់ 

ចំណាយម្ត្ូវបនរធវើរ ើងតារ 

ម្បព័នធធនោ ទាងំម្សុង 

២.កា ទូទាត្់តារម្បពន័ធ E-

Transferម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងអនុ

វត្ត 

      

  

13.2.1 ១៣.២.១. បនតពម្ងឹងកា រម្បើ

ម្បស់ម្បព័នធធនោ  

២០១៤ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ កា របើកម្បក់របៀវត្សតារម្បព័នធ

ធនោ  ម្ត្ូវបនអនវុត្តទូទាងំ

ម្បរទសយ៉ា ង េនូ។ 

      

  

13.2.1 ១៣.២.១. បនតពម្ងឹងកា រម្បើ

ម្បស់ម្បព័នធធនោ  

២០១៤ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី១៖ កា របើកែតេ់

ម្បក់របៀវត្សតារម្បពន័ធធនោ  

ដេ់ម្កសងួ សាថ ប័ន ទូទាងំ

ម្បរទសម្ត្ូវបនបនតតារោនជា
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ម្បចំតារ  យៈ បយកា ណ៍

ធនោ ម្បចំកខ និងតារ ម្បព័នធ

ទនំក់ទនំងរែសងៗរទៀត្។ 

13.2.1 ១៣.២.១. បនតពម្ងឹងកា រម្បើ

ម្បស់ម្បព័នធធនោ  

២០១៤ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី២៖  ត្នោ និង

ធនោ ពាណិរជ ជានដគ្ូ រៅតារ 

រខត្តចនំនួ០៦ ម្ត្ូវបនចុុះតារ

ោនពីម្បសិទធភាពកា ែតេ់រសវា

ធនោ  បស់ខៃួន។ 

     

  

13.2.1 ១៣.២.១. បនតពម្ងឹងកា រម្បើ

ម្បស់ម្បព័នធធនោ  

២០១៤ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី៣៖រាេ់បញ្ញា

ម្បឈរនិងភាពរនិម្បម្កត្ីកដេ

អាចរកើត្ម្មនចំរពាុះដំរណើ កា  

របើកែតេ់ម្បក់របៀវត្សតារម្បព័នធ

ធនោ ទាងំ ថ្នន ក់កណាត េនិងរារ

ធានី រខត្ត ម្ត្ូវបនតារ ោននិង

រោុះម្សាយជាម្បចំ តារ យៈកា 

ែតេ់ព័ត្ម៌្មននិងចណំាត្់កា ភាៃ

រៗ។ 

     

  

13.2.1 ១៣.២.១. បនតពម្ងឹងកា រម្បើ

ម្បស់ម្បព័នធធនោ  

២០១៤ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី៤៖កា របើកែតេ់ម្បក់

របៀវត្សតារ ម្បព័នធធនោ ម្ត្ូវ
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រេ
ខ
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ដ
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ក
រ
ាភា
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

បនបនតអនុវត្តទូទាងំម្បរទស

យ៉ា ង េនូ។ 

13.2.2 ១៣.២.២.រ ៀបចនំិងអនុវត្តកា 

ទូទាត្់តារម្បពន័ធ E-Transfer 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ កា ទូទាត្់តារម្បពន័ធ E-

Transfer ម្ត្ូវបន រ ៀបចនំិងអនុ

វត្ត។ 

     

  

13.2.2 ១៣.២.២.រ ៀបចនំិងអនុវត្តកា 

ទូទាត្់តារម្បពន័ធ E-Transfer 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី១៖ម្បត្ិបត្តកិា 

ចំណាយត្ូចតាច រួយចនំនួ ម្ត្ូវ

បនកំណត្់រខុសញ្ញញ សម្ម្មប់ 

ម្បព័នធ E-Transfer។ 

     

  

13.2.2 ១៣.២.២.រ ៀបចនំិងអនុវត្តកា 

ទូទាត្់តារម្បពន័ធ E-Transfer 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី២៖ ម្បត្ិបត្តកិា 

កដេកំណត្់រុខសញ្ញញ  ចួ ម្ត្ូវ

បនសាកេបងោក់ឱ្យអនុវត្ត 

តារ ម្បព័នធ E-Transfer។ 

     

  

13.2.2 ១៣.២.២.រ ៀបចនំិងអនុវត្តកា 

ទូទាត្់តារម្បពន័ធ E-Transfer 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី៣៖ កា អនុវត្តកា 

ទូទាត្់តារ ម្បព័នធ E-Transfer 

ម្ត្ូវបនម្ត្ួត្ពិនតិ្យ និងវាយត្នរៃ 

រដើរបីឈានរៅពម្ងីកកា អនុវត្ត។ 

     

  

13.2.2 ១៣.២.២.រ ៀបចនំិងអនុវត្តកា 

ទូទាត្់តារម្បពន័ធ E-Transfer 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី៤៖ រុខសញ្ញញ  និង

 វិសាេភាព ននកា ពម្ងីកកា អនុ
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

វត្តម្បព័នធ E-Transfer ម្ត្ូវបន

កំណត្់។ 

13.2.2 ១៣.២.២.រ ៀបចនំិងអនុវត្តកា 

ទូទាត្់តារម្បពន័ធ E-Transfer 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី៥៖ ម្បត្ិបត្តកិា 

ចំណាយរែសង រទៀត្ម្ត្ូវបន

កំណត្់រុខសញ្ញញ សម្ម្មប់អនុវត្ត 

កនុងម្បព័នធ E-Transfer។ 

     

  

13.3 ១៣.៣. រ ៀបចយំនតកា ម្បរេូែតុ ំ

និងបូកស ុប បយកា ណ៍អនុវត្ត

ថវិកាគ្រម្ម្មង បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ 

កដេរៅរម្ៅម្បព័នធ ត្នោ  ជា

រំោនៗ និងបនតពម្ងឹងគ្ណនី

រទាេ ត្នោ  

២០០៨ ២០២០ - អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ យនតកា ម្បរេូែតុនំងិបកូស ុប

 បយកា ណ៍អនុវត្តថវកិាគ្រម្ម្មង

 បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ កដេរៅរម្ៅ

ម្បព័នធ ត្នោ  ជារំោនៗ ម្ត្ូវ

បនរ ៀបចំ  

      

  

13.3.1 ១៣.៣.១.ែសពវែាយនិងសាក

េបងោក់ឱ្យអនុវត្តបៃង់

គ្ណរនយយសាធា ណៈ (CoA) 

ដេ់អងគភាព កដេអនុវត្តថវកិា

គ្រម្ម្មង បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ចនំនួ

០១។ 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ បៃង់គ្ណរនយយសាធា ណៈ 

(CoA) ម្ត្ូវបនែសពវែាយនិង

សាកេបងោក់ឱ្យអងគភាពចំននួ

រួយ (០១) កដេអនុវត្តថវកិា

គ្រម្ម្មង បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ អនុ

វត្ត 

     

  

13.3.1 ១៣.៣.១.ែសពវែាយនិងសាក

េបងោក់ឱ្យអនុវត្តបៃង់

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី១៖ បៃង់គ្ណរនយយ

សាធា ណៈ (CoA)ម្ត្ូវបន
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

គ្ណរនយយសាធា ណៈ (CoA) 

ដេ់អងគភាព កដេអនុវត្តថវកិា

គ្រម្ម្មង បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ចនំនួ

០១។ 

ែសពវែាយនិងសាកេបងោក់ ឱ្យ

អងគភាពចំននួរួយ (០១) កដេ

អនុវត្តថវកិាគ្រម្ម្មង បស់នដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន៍អនវុត្ត។ 

13.3.1 ១៣.៣.១.ែសពវែាយនិងសាក

េបងោក់ឱ្យអនុវត្តបៃង់

គ្ណរនយយសាធា ណៈ (CoA) 

ដេ់អងគភាព កដេអនុវត្តថវកិា

គ្រម្ម្មង បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ចនំនួ

០១។ 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី២៖  ែេវបិកនិង

បញ្ញា ម្បឈរ ននពីកា អនុវត្តបៃ

ង់គ្ណរនយយសាធា ណៈ (CoA) 

កដេបនោក់ឱ្យអងគភាពចំននួ

រួយ (០១)កដេអនុវត្តថវកិា

គ្រម្ម្មង បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍អនុវត្ត

ម្ត្ូវបនពិភាកានិងរោុះម្សាយ 

     

  

13.3.1 ១៣.៣.១.ែសពវែាយនិងសាក

េបងោក់ឱ្យអនុវត្តបៃង់

គ្ណរនយយសាធា ណៈ (CoA) 

ដេ់អងគភាព កដេអនុវត្តថវកិា

គ្រម្ម្មង បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ចនំនួ

០១។ 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី៣៖  បយកា ណ៍

ហិ ញ្ញវត្ថុម្បចំ ឆ្ន ំម្សបតារ COA 

 បស់រារ ោា ភបិេនិង តារ

ម្បរភទចំណាយកនុងគ្រម្ម្មង/ករា

 វិធី ហិ ញ្ញបបទានសហម្បត្ិបត្តិ

កា ពីនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ ម្ត្ូវបនរែាើ

រូនអគ្គនយកោា ន ត្នោ ជាត្ិ

ម្សបតារម្បកាសកណនំសដ ីពីកា 

បិទបញ្ជ ីចំណូេ ចំណាយនិងកា 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

រធវើ បយកា ណ៍បូកស ុបអនុវ

ត្ដចំណូេ-ចំណាយថវកិាថ្នន ក់

ជាត្ិម្បចំឆ្ន ំនរីយួៗ  បស់

ម្កសងួរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ។ 

13.3.2 ១៣.៣.២.ែសពវែាយនិងសាក

េបងោក់ឱ្យអនុវត្តបៃង់

គ្ណរនយយសាធា ណៈ (CoA) 

ដេ់អងគភាពកដេអនុវត្តថវកិា

គ្រម្ម្មង បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ចនំនួ

០៣។ 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា និងអគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ បៃង់គ្ណរនយយសាធា ណៈ 

(CoA) ម្ត្ូវបន ែសពវែាយនិង

សាកេបងោក់ឱ្យអងគភាពចំននួបី 

(០៣) កដេអនុវត្តថវិកាគ្រម្ម្មង

 បស់នដគ្ូ អភិវឌ្ឍន៍អនុវត្ត។ 

     

  

13.3.2 ១៣.៣.២.ែសពវែាយនិងសាក

េបងោក់ឱ្យអនុវត្តបៃង់

គ្ណរនយយសាធា ណៈ (CoA) 

ដេ់អងគភាពកដេអនុវត្តថវកិា

គ្រម្ម្មង បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ចនំនួ

០៣។ 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា និងអគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី១៖ បៃង់គ្ណរនយយ

សាធា ណៈ (CoA)ម្ត្ូវបន

ែសពវែាយនិងោក់ ឱ្យអងគភាព

ចំននួបី (០៣) កដេអនុវត្តថវកិា

គ្រម្ម្មង បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍អនុវ

ត្ត។ 

     

  

13.3.2 ១៣.៣.២.ែសពវែាយនិងសាក

េបងោក់ឱ្យអនុវត្តបៃង់

គ្ណរនយយសាធា ណៈ (CoA) 

ដេ់អងគភាពកដេអនុវត្តថវកិា

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា និងអគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី២៖  ែេវបិកនិង

បញ្ញា ម្បឈរ ននពីកា អនុវត្តបៃ

ង់គ្ណរនយយសាធា ណៈ (CoA) 

កដេបនោក់ឱ្យអងគភាពចំននួបី 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

គ្រម្ម្មង បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ចនំនួ

០៣។ 

(០៣)កដេអនុវត្តថវកិាគ្រម្ម្មង

 បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍អនវុត្តម្ត្ូវ

បនពិភាកានិងរោុះម្សាយ 

13.3.2 ១៣.៣.២.ែសពវែាយនិងសាក

េបងោក់ឱ្យអនុវត្តបៃង់

គ្ណរនយយសាធា ណៈ (CoA) 

ដេ់អងគភាពកដេអនុវត្តថវកិា

គ្រម្ម្មង បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ចនំនួ

០៣។ 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា និងអគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី៣៖  បយកា ណ៍

ហិ ញ្ញវត្ថុម្បចំឆ្ន ំ ម្សបតារ COA 

 បស់រារ ោា ភបិេ និងតារ

ម្បរភទចំណាយកនុងគ្រម្ម្មង/ករា

 វិធី ហិ ញ្ញបបទានសហម្បត្ិបត្តិ

កា ពីនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ ម្ត្ូវបនរែាើ

រូនអគ្គនយកោា ន ត្នោ ជាត្ិ

ម្សបតារម្បកាសកណនំសដ ីពីកា 

បិទបញ្ជ ីចំណូេចណំាយនិងកា 

រធវើ បយកា ណ៍បូកស ុបអនុវ

ត្ដចំណូេ-ចំណាយថវកិាថ្នន ក់

ជាត្ិម្បចំឆ្ន ំនរីយួៗ  បស់

ម្កសងួរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ។ 

     

  

13.3.3 ១៣.៣.៣ ែសពវែាយនិងសាក

េបងោក់ឱ្យអនុវត្តបៃង់

គ្ណរនយយសាធា ណៈ (CoA) 

ដេ់អងគភាពកដេអនុវត្តថវកិា

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា និងអគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ បៃង់គ្ណរនយយសាធា ណៈ 

(CoA) ម្ត្ូវបន ែសពវែាយនិង

សាកេបងោក់ឱ្យអងគភាពចំននួ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

គ្រម្ម្មង បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ចនំនួ

០៥ 

០៥ កដេអនុវត្តថវកិាគ្រម្ម្មង

 បស់នដគ្ូ អភិវឌ្ឍន៍អនុវត្ត។ 

13.3.3 ១៣.៣.៣ ែសពវែាយនិងសាក

េបងោក់ឱ្យអនុវត្តបៃង់

គ្ណរនយយសាធា ណៈ (CoA) 

ដេ់អងគភាពកដេអនុវត្តថវកិា

គ្រម្ម្មង បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ចនំនួ

០៥ 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា និងអគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី១៖ បៃង់គ្ណរនយយ

សាធា ណៈ (CoA)ម្ត្ូវបន

ែសពវែាយ ឱ្យអងគភាពចំននួ ០៥ 

កដេអនុវត្តថវិកាគ្រម្ម្មង បស់

នដគ្ូ អភិវឌ្ឍន៍អនុវត្ត។ 

     

  

13.3.3 ១៣.៣.៣ ែសពវែាយនិងសាក

េបងោក់ឱ្យអនុវត្តបៃង់

គ្ណរនយយសាធា ណៈ (CoA) 

ដេ់អងគភាពកដេអនុវត្តថវកិា

គ្រម្ម្មង បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ចនំនួ

០៥ 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា និងអគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី២៖  ែេវបិកនិង

បញ្ញា ម្បឈរ ននពីកា អនុវត្តបៃ

ង់គ្ណរនយយសាធា ណៈ (CoA) 

កដេបនោក់ឱ្យអងគភាពចំននួ 

០៥ កដេអនុវត្តថវកិាគ្រម្ម្មង

 បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ អនុវត្តម្ត្ូវ

បនពិភាកានិងរោុះម្សាយ។ 

     

  

13.3.3 ១៣.៣.៣ ែសពវែាយនិងសាក

េបងោក់ឱ្យអនុវត្តបៃង់

គ្ណរនយយសាធា ណៈ (CoA) 

ដេ់អងគភាពកដេអនុវត្តថវកិា

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា និងអគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី៣៖  បយកា ណ៍

ហិ ញ្ញវត្ថុម្បចំឆ្ន ំ ម្សបតារ COA 

 បស់រារ ោា ភបិេ និងតារ

ម្បរភទចំណាយកនុងគ្រម្ម្មង/ករា

 វិធី ហិ ញ្ញបបទានសហម្បត្ិបត្តិ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

គ្រម្ម្មង បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ចនំនួ

០៥ 

កា ពីនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ ម្ត្ូវបនរែាើ

រូនអគ្គនយកោា ន ត្នោ ជាត្ិ

ម្សបតារម្បកាសកណនំសដ ីពីកា 

បិទបញ្ជ ីចំណូេ ចំណាយនិងកា 

រធវើ បយកា ណ៍បូកស ុបអនុវត្ដ 

ចំណូេ-ចំណាយថវិកាថ្នន ក់ជាត្ិ

ម្បចំឆ្ន ំ នីរយួៗ  បស់ម្កសួង

រសដាកិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ។ 

13.4 ១៣.៤. បនតតារោនបំណេុកក

សទុះ និងអាយកុាេ បស់វា 

២០០៨ ២០២០ - អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ ម្បព័នធកត្់ម្តាបំណេុកកសទុះនិង

អាយកុាេបំណេុកកសទុះម្មន

ភាពចាស់លាស់ម្ពរទាងំម្មន

យនតកា ម្ត្តួ្ពិនិត្យម្ត្ឹរម្ត្ូវ 

      

  

13.4.1 ១៣.៤.១.បនតតារោនកា ទូទាត្់

អាណត្ដរិបើកម្បក់រនូអនកែគត្ែ់គង់ 

ម្កសងួ សាថ ប័ន និងអាយកុាេ

អាណត្តិ។ 

២០០៨ ២០១៩ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ ពម្ងឹងយនតកា តារោនរដើរបីកំុឱ្យ

ម្មនបំណេុ កកសទុះ (អាយុកាេ

រេើសពី៦០នថង) រេើសពី ២%នន

ចាប់ថវិកាម្បចំឆ្ន ំ។ 

      

  

13.4.1 ១៣.៤.១.បនតតារោនកា ទូទាត្់

អាណត្ដរិបើកម្បក់រនូអនកែគត្ែ់គង់ 

ម្កសងួ សាថ ប័ន និងអាយកុាេ

អាណត្តិ។ 

២០០៨ ២០១៩ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី១៖ យនតកា តារោន

អាណត្តិកនុងម្បព័នធ FMIS ម្ត្ូវ

បនោក់ឱ្យអនុវត្តរោយអាច

ទាញយក បយកា ណ៍សាថ នភាព
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

អាណត្តិ រចញ ចូេម្បចំនថង កខ 

ឆ្ន ំ។ 

13.4.1 ១៣.៤.១.បនតតារោនកា ទូទាត្់

អាណត្ដរិបើកម្បក់រនូអនកែគត្ែ់គង់ 

ម្កសងួ សាថ ប័ន និងអាយកុាេ

អាណត្តិ។ 

២០០៨ ២០១៩ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី២៖  បយកា ណ៍

សាថ នភាព បំណេុកកសទុះអាយុ

កាេរេើសពី៦០នថងម្ត្ូវ បន

រ ៀបចំ និងតារោនជាម្បចំជា

ពិរសស រៅចុងឆ្ន ំរដើរបីបនត

ររៀសវាងកា រកើត្ម្មន បំណេុ

កកសទុះ។ 

     

  

13.4.1 ១៣.៤.១.បនតតារោនកា ទូទាត្់

អាណត្ដរិបើកម្បក់រនូអនកែគត្ែ់គង់ 

ម្កសងួ សាថ ប័ន និងអាយកុាេ

អាណត្តិ។ 

២០០៨ ២០១៩ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី៣៖ សាថ នភាពននកា 

ទូទាត្អ់ាណត្តិ ម្ត្ូវបនពិនតិ្យេទធ

ភាពកកេរអ រដើរបីធានកា របើកែត

េ់កានក់ត្ឆ្ប់ ហ័ស និងទាន់

រពេរវលា 

     

  

13.4.2 ១៣.៤.២.រ ៀបចកំា រធវើសម្មហ 

ណ ករាបំណេុ និងកសវង កនតី្ិ

 វិធីរដើរបី រធវើបចេុបបននភាពនិងកត្់

ម្តាត្រួេខបំណេុឱ្យបន ទាន់

រពេរវលា។ 

២០០៨ ២០១៩ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ កា រធវើសម្មហ ណករាបំណេុនិង

កា រធវើបចេុបបននភាព និងកត្់ម្តាត្ួ

រេខបំណេុនឹងម្ត្ូវរធវើរ ើង 

តារម្បពន័ធ FMIS រោយ 

Integrate ជារួយ នឹងម្បព័នធ 

ASYCUDA និង DMFAS។ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

13.4.2 ១៣.៤.២.រ ៀបចកំា រធវើសម្មហ 

ណ ករាបំណេុ និងកសវង កនតី្ិ

 វិធីរដើរបី រធវើបចេុបបននភាពនិងកត្់

ម្តាត្រួេខបំណេុឱ្យបន ទាន់

រពេរវលា។ 

២០០៨ ២០១៩ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី១៖ ម្កុរកា ងា 

ជារួយអគ្គនយក ោា នពាក់ព័នធ 

ម្ត្ូវបនបរងកើត្រ ើងរដើរបីចប ់

រែតើរកា ងា និងសិកាពី

ររធាបយម្ត្វូអនុវត្ត 

     

  

13.4.2 ១៣.៤.២.រ ៀបចកំា រធវើសម្មហ 

ណ ករាបំណេុ និងកសវង កនតី្ិ

 វិធីរដើរបី រធវើបចេុបបននភាពនិងកត្់

ម្តាត្រួេខបំណេុឱ្យបន ទាន់

រពេរវលា។ 

២០០៨ ២០១៩ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី២៖ម្គ្ប់ព័ត្ម៌្មន

ទាក់ទងនឹងកែនកា   វនិរិយគ្

រូេធន បស់ ោា ភិបេនិងរសវា

ករា បំណេុម្ត្ូវបនម្បរេូែតុ ំ

រដើរបីសម្មហ ណករា កនុង

កែនកា សាចម់្បក់។ 

     

  

13.4.2 ១៣.៤.២.រ ៀបចកំា រធវើសម្មហ 

ណ ករាបំណេុ និងកសវង កនតី្ិ

 វិធីរដើរបី រធវើបចេុបបននភាពនិងកត្់

ម្តាត្រួេខបំណេុឱ្យបន ទាន់

រពេរវលា។ 

២០០៨ ២០១៩ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី៣៖ ម្បរភទព័ត្ម៌្មន

ទាក់ទងនឹង កែនកា វនិរិយគ្

រូេធននិងរសវាករាបំណេុ ម្ត្ូវ

បនកំណត្់ជារខុសញ្ញញ ចាស់លា

ស់។ 

     

  

13.4.2 ១៣.៤.២.រ ៀបចកំា រធវើសម្មហ 

ណ ករាបំណេុ និងកសវង កនតី្ិ

 វិធីរដើរបី រធវើបចេុបបននភាពនិងកត្់

២០០៨ ២០១៩ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី៤៖ ព័ត្៌ម្មនទាក់ទង

នឹងកែនកា  វនិរិយគ្រេូធននិង

រសវាករាបំណេុចេូកនុង 
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រេ
ខ
កូ
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ក
រ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ម្តាត្រួេខបំណេុឱ្យបន ទាន់

រពេរវលា។ 

កែនកា សាចម់្បក់ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

រធវើ សម្មហ ណករា។          

13.5 ១៣.៥. ពរនៃឿនកា ទូទាត្់បរុ 

ម្បទានឱ្យបនទានរ់ពេរវលា 

២០១៥ ២០២០ - អគ្គ.ថវិកា 

- អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ

កា ទូទាត្់បរុ ម្បទាន ម្ត្ូវបន

អនរុលាររៅតារចាប់ និង

េិខតិ្បទោា នកដេម្មនជា

ធ ម្មន 

      

  

13.5.1 ១៣.៥.១.ពម្ងឹងកា អនុវត្ត

បទោា នគ្ត្យិុត្តិ និងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

កា ទូទាត្់បរុ ម្បទាន សម្ម្មប់

ចំណាយរេូធន និងចំណាយ

រួសរុេកថទា ំហិ ញ្ញបបទាន

ថវិកាជាត្ ិ

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី១៖រ ៀបចំសិកាខ សា 

លាែសពវែាយសត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណាយ និងកា ទូទាត្ប់ុរ ម្បទាន 

សម្ម្មប់ចណំាយរេូធន និង

ចំណាយរួសរុេកថទាហំិ ញ្ញបប

ទានថវកិាជាត្ិ ដេ់ម្កសួង

សាធា ណកា និងដឹករញ្ជូន 

      

  

13.5.1 ១៣.៥.១.ពម្ងឹងកា អនុវត្ត

បទោា នគ្ត្យិុត្តិ និងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

កា ទូទាត្់បរុ ម្បទាន សម្ម្មប់

ចំណាយរេូធន និងចំណាយ

រួសរុេកថទា ំហិ ញ្ញបបទាន

ថវិកាជាត្ ិ

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី២៖ រ ៀបចំសិកាខ

សាលាែសពវែាយសត ីពីកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណាយ និងកា ទទូាត្់

បុរ ម្បទាន សម្ម្មប់ចំណាយរេូ

ធន និងចំណាយរួសរុេកថទាំ

ហិ ញ្ញបបទានថវកិាជាត្ ិដេ់

ម្កសងួអភិវឌ្ឍន៍រនបទ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

13.5.1 ១៣.៥.១.ពម្ងឹងកា អនុវត្ត

បទោា នគ្ត្យិុត្តិ និងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

កា ទូទាត្់បរុ ម្បទាន សម្ម្មប់

ចំណាយរេូធន និងចំណាយ

រួសរុេកថទា ំហិ ញ្ញបបទាន

ថវិកាជាត្ ិ

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី៣៖ រ ៀបចំសកិាខ

សាលាែសពវែាយសត ីពីកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណាយ និងកា ទទូាត្់

បុរ ម្បទាន សម្ម្មប់ចំណាយរេូ

ធន និងចំណាយរួសរុេកថទាំ

ហិ ញ្ញបបទានថវកិាជាត្ ិដេ់

ម្កសងួកសិករា,ម្កសួងធនធាន

ទឹក, និង ម្កសងួរោនែទ 

      

  

13.5.1 ១៣.៥.១.ពម្ងឹងកា អនុវត្ត

បទោា នគ្ត្យិុត្តិ និងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

កា ទូទាត្់បរុ ម្បទាន សម្ម្មប់

ចំណាយរេូធន និងចំណាយ

រួសរុេកថទា ំហិ ញ្ញបបទាន

ថវិកាជាត្ ិ

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី២០១៨៖ ពម្ងឹងកា 

អនុវត្តបទោា នគ្ត្យិុត្តិ និងកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ទូទាត្ប់ុរ ម្បទាន 

សម្ម្មប់ចណំាយរេូធន និង

ចំណាយរួសរុេកថទាហំិ ញ្ញបប

ទានថវកិាជាត្ិ ដេ់ម្កសួង សាថ ប័

នរែសងរទៀត្ 

     

  

13.5.1 ១៣.៥.១.ពម្ងឹងកា អនុវត្ត

បទោា នគ្ត្យិុត្តិ និងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

កា ទូទាត្់បរុ ម្បទាន សម្ម្មប់

ចំណាយរេូធន និងចំណាយ

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី២០១៩៖ ពម្ងឹងកា 

អនុវត្តបទោា នគ្ត្យិុត្តិ និងកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ទូទាត្ប់ុរ ម្បទាន 

សម្ម្មប់ចណំាយរេូធន និង

ចំណាយរួសរុេកថទា ំហិ ញ្ញបប
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រេ
ខ
កូ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

រួសរុេកថទា ំហិ ញ្ញបបទាន

ថវិកាជាត្ ិ

ទានថវកិាជាត្ិ ដេ់ម្កសួង សាថ ប័

នរែសងរទៀត្ 

13.5.2 ១៣.៥.២.រ ៀបចំយនតកា នែទកនុង 

ម្ត្ួត្ពិនតិ្យរេើសំរណើសំុបរុ 

ម្បទាន បស់ម្កសងួ       សាថ ប័ន 

២០១៧ ឆ្ន ំ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី៖ម្បពន័ធតារោនម្ត្ូវ

បនរ ៀបចនំិង ោក់ឱ្យអនុវត្ត     

  

13.5.2 ១៣.៥.២.រ ៀបចំយនតកា នែទកនុង 

ម្ត្ួត្ពិនតិ្យរេើសំរណើសំុបរុ 

ម្បទាន បស់ម្កសងួ       សាថ ប័ន 

២០១៧ ឆ្ន ំ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី២៖ បយកា ណ៍

ចំណាយបុ ម្បទាន ម្ត្ូវបន

រ ៀបចំម្បចំម្ត្មី្មសរដើរបីជារូេ

ោា នចត្់វិធានកា រំ ុញទទូាត្់

រម្រុះ ចំណាយបនទ ប់ពី

សករាភាពម្ត្ូវបនបញ្េប់ និងរនិ

ឱ្យទុកទូទាត្់ឆៃងឆ្ន ំ 

    

  

13.5.3 ១៣.៥.១ កត្់ម្តាតារោនថវកិា

បុរ  ម្បទាន និងសករាភាពននកា 

អនុវត្ត ចំណាយរេើថវកិាបរុ 

ម្បទាន 

២០១៧ 2020 អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ រាេ់ថវកិាបរុ ម្បទានម្ត្ូវបនកត្់

ម្តានិងតារោនជាម្បចំ 
     

  

13.5.4 ១៣.៥.២ រំ ុញកា ម្បរូេសកខីប័

ម្ត្ ចំណាយ និងរធវើកា របុះ

ែាយអណត្តិ នយិ័ត្ករាកនុងកា 

២០១៧ 2020 អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ តារោនកា របុះែាយអាណត្តនិិ

យ័ត្ករា ទូទាត្់ រម្រុះបញ្ជបីន

ទានរ់ពេរវលា 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ទទូាត្់រម្រុះបញ្ជ ី ថវកិាបរុ 

ម្បទាន 

14 ១៤.កកេរអកា អនុវត្តថវិកា និង

ពម្ងឹងកា អនុវត្តកែនកា ចណំាយ 

២០០៨ ២០២០   កា អនុវត្តចណំាយម្បចំម្ត្មី្មស

ម្មនភាព េនួនងិអាចប៉ានស់ាា ន

បន (កម្រិត្េររអៀងននកា អនវុត្ត

រនិរេើសពី៥%) 

      

  

14.1 ១៤.១. កា រធវើសុខដុរនយីករា

 វាងកា អនុវត្ត វិធាននងិបទ

បបញ្ញត្តិសត ីពីេទធករាសាធា ណៈ 

(IRRPP)និងសត ង់ោ នតី្ិវិធី ួរ 

(SOP/PM) 

២០០៨ ២០២០ - អគ្គ.េទធករា 

- អគ្គ. សហម្បត្ិបត្តកិា  

អនត ជាត្ិ និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

រសៀវរៅកណនំសត ីពីេទធករាសា

ធា ណៈ (Public Procurement 

Manual-PPM) និងសត ង់ោ ឯក

សា រដញនថៃ (SBDs)សម្ម្មប់អនុ

វត្ត PPM ម្ត្ូវបនបរងកើត្  

      

  

14.1.1 ១៤.១.១-បរងកើត្ម្កុរកា ងា 

ចំរពាុះកិចេរួយសម្ម្មប់ពនិតិ្យ

ពិភាការេើកា រធវើសុខដុរនីយ

ករា វាង IRRPP និង SOP/PM 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ ម្បកាសសត ីពីកា បរងកើត្ម្កុរ

កា ងា សម្ម្មប់រធវើសុខដុរនយី

ករាម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងោក់រនូ

ថ្នន ក់ដឹកនំពិនតិ្យសរម្រច 

      

  

14.1.1 ១៤.១.១-បរងកើត្ម្កុរកា ងា 

ចំរពាុះកិចេរួយសម្ម្មប់ពនិតិ្យ

ពិភាការេើកា រធវើសុខដុរនីយ

ករា វាង IRRPP និង SOP/PM 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ សចូនក ទី១៖រសចកតីម្ពាង

ម្បកាសសត ីពីកា បរងកើត្ម្កុរ

កា ងា សម្ម្មប់រធវើសុខដុរនយី

ករាម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួចរាេរ់ោយ 

GDPP 
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ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

14.1.1 ១៤.១.១-បរងកើត្ម្កុរកា ងា 

ចំរពាុះកិចេរួយសម្ម្មប់ពនិតិ្យ

ពិភាការេើកា រធវើសុខដុរនីយ

ករា វាង IRRPP និង SOP/PM 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ សចូនក ទី២៖រសចកតីម្ពាង

ម្បកាសម្ត្ូវបនោក់រនូថ្នន ក់

ដឹកនំពិនិត្យសរម្រច និងចុុះហត្ថ

រេខា 

      

  

14.1.2 ១៤.១.២-កា ពិភាកា បស់ម្កុរ

កា ងា រដើរបីកំណត្់អំពីរោេ

កា ណ៍ រួសម្ម្មបប់រងកើត្រសៀវរៅ

កណនំសត ីពីេទធករាសាធា ណៈ

(PPM) (រោយកា រធវើសុខដុរនី

យករា វាង IRRPP និង 

SOP/PM ) 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ រោេកា ណ៍ រួសម្ម្មបរ់ធវើ

សុខដុរនីយករាម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

និងោក់រូនថ្នន ក់ដឹកនំម្កសួងពិនិ

ត្យនិងសរម្រច       

  

14.1.2 ១៤.១.២-កា ពិភាកា បស់ម្កុរ

កា ងា រដើរបីកំណត្់អំពីរោេ

កា ណ៍ រួសម្ម្មបប់រងកើត្រសៀវរៅ

កណនំសត ីពីេទធករាសាធា ណៈ

(PPM) (រោយកា រធវើសុខដុរនី

យករា វាង IRRPP និង 

SOP/PM ) 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ សចូនក ទី១៖ម្កុរកា ងា ម្បរំុ

ពិនតិ្យពិភាការដើរបីកំណត្រ់ោេ

កា ណ៍ រួសម្ម្មបរ់ធវើសុខដុរនយី

ករា វាង IRRPP និង SOP/PM        

  

14.1.2 ១៤.១.២-កា ពិភាកា បស់ម្កុរ

កា ងា រដើរបីកំណត្់អំពីរោេ

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ សចូនក ទី២៖រោេកា ណ៍ រួ

សម្ម្មបរ់ធវើសុខដុរនយីករាម្ត្ូវ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

កា ណ៍ រួសម្ម្មបប់រងកើត្រសៀវរៅ

កណនំសត ីពីេទធករាសាធា ណៈ

(PPM) (រោយកា រធវើសុខដុរនី

យករា វាង IRRPP និង 

SOP/PM ) 

បនោក់រូនថ្នន ក់ដឹកនំពិនតិ្យ 

និងសរម្រច 

14.2 ១៤.២. ពម្ងឹងកា រ ៀបចំ និងអនុ

វត្តកែនកា  ចណំាយឱ្យម្មនសុ

ម្កឹត្យភាព 

២០០៨ ២០២០ - អគ្គ.ថវិកា- ម្កសងួ សាថ ប័ន ១.ករាវិធីចំណូេ-ចំណាយម្បចំ

ម្ត្មី្មសម្ត្ូវបនរ ៀបចនំិងអនុវត្ត

ម្បកបរោយសុម្កឹត្យភាព (កម្រិត្

េំរអៀងរនិរេើសពី+/-៥%)២.

ម្មន បយកា ណ៍សត ីពីកា អនុវត្ត

ចំណាយ 

      

  

14.2.1 ១៤.២.១.កកេរអកែនកា  

ចំណាយម្បចំម្ត្មី្មស 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា កែនកា ករាវិធីចំណាយម្បចំ  ម្ត្ី

ម្មស ម្ត្ូវបនកកេរអ 
      

  

14.2.1 ១៤.២.១.កកេរអកែនកា  

ចំណាយម្បចំម្ត្មី្មស 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា កែនកា ករាវិធីចំណាយម្បចំម្ត្ី

ម្មសថាី ម្ត្ូវបនពិរម្ោុះរយបេ ់
      

  

14.2.1 ១៤.២.១.កកេរអកែនកា  

ចំណាយម្បចំម្ត្មី្មស 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា កែនកា ករាវិធីចំណាយម្បចំម្ត្ី

ម្មសថាី ម្ត្ូវបនបញ្េប ់
      

  

14.2.1 ១៤.២.១.កកេរអកែនកា  

ចំណាយម្បចំម្ត្មី្មស 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា កែនកា ករាវិធីចំណាយម្បចំ ម្ត្ី

ម្មស ម្ត្ូវបនែសពវែាយ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

14.2.2 ១៤.២.២ រ ៀបចំទម្រង់កែនកា 

សករាភាពតារម្ត្មី្មស 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា គ្ំ ទូម្រង់កែនកា សករាភាពតារ

ម្ត្មី្មសម្ត្ូវបនសិកាចងម្កង 
      

  

14.2.2 ១៤.២.២ រ ៀបចំទម្រង់កែនកា 

សករាភាពតារម្ត្មី្មស 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា ទម្រង់កែនកា សករាភាពតារម្ត្ី

ម្មស ម្ត្ូវបនពិរម្ោុះរយបេ ់
      

  

14.2.2 ១៤.២.២ រ ៀបចំទម្រង់កែនកា 

សករាភាពតារម្ត្មី្មស 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា ទម្រង់កែនកា សករាភាពតារម្ត្ី

ម្មស ម្ត្ូវបនបញ្េប ់
      

  

14.2.2 ១៤.២.២ រ ៀបចំទម្រង់កែនកា 

សករាភាពតារម្ត្មី្មស 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា ទម្រង់កែនកា សករាភាពតារម្ត្ី

ម្មស ម្ត្ូវបនែសពវែាយ 
      

  

14.2.3 ១៤.២.៣ ពម្ងឹងកា រ ៀបចំនិង

អនុវត្តកែនកា ចំណាយរូេធន 

និងរួសរុេកថទា ំហិ ញ្ញបបទាន

រោយថវិកាជាត្ ិ

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា កែនកា ចំណាយរេូធន និង

រួសរុេកថទា ំហិ ញ្ញបបទាន

រោយថវិកាជាត្ិ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

និងអនុវត្តរោយសុម្កឹត្យ 

    

  

14.2.3 ១៤.២.៣ ពម្ងឹងកា រ ៀបចំនិង

អនុវត្តកែនកា ចំណាយរូេធន 

និងរួសរុេកថទា ំហិ ញ្ញបបទាន

រោយថវិកាជាត្ ិ

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា កែនកា ចំណាយរេូធន និង

រួសរុេកថទា ំហិ ញ្ញបបទាន

រោយថវិកាជាត្ិ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

និងអនុវត្តរោយសុម្កឹត្យ 

      

  

14.2.3 ១៤.២.៣ ពម្ងឹងកា រ ៀបចំនិង

អនុវត្តកែនកា ចំណាយរូេធន 

និងរួសរុេកថទា ំហិ ញ្ញបបទាន

រោយថវិកាជាត្ ិ

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា កែនកា ចំណាយរេូធន និង

រួសរុេកថទា ំហិ ញ្ញបបទាន

រោយថវិកាជាត្ិ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

និងអនុវត្តរោយសុម្កឹត្យ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

14.2.4 ១៤.២.៤. ពិនតិ្យនិងរ ៀបចំ 

 បយកា ណ៍ចំណាយម្បចំម្ត្ី

ម្មស តារសាថ នភាព ជាក់កសតង 

២០១៧  អគ្គ.ថវកិា  បយកា ណ៍អនុវត្តចណំាយជាក់

កសតងម្បចំម្ត្មី្មសម្ត្ូវបនរ ៀបចំ 

និងរម្បើម្បស់សម្ម្មប់រ ៀបចំករា

 វិធីចំណូេ-ចំណាយម្បចំម្ត្ី

ម្មស 

   

  

14.2.5 ១៤.២.៥. អនុវត្តតារករាវិធី

ចំណូេ ចំណាយម្បចំម្ត្មី្មស

ម្បកបរោយសុម្កឹត្យ 

២០១៧  អគ្គ.ថវកិា ករាវិធីចំណូេ ចំណាយម្ត្ូវបន

យករកអនុវត្តម្បចំម្ត្មី្មស   

  

14.2.6 ១៤.២.៦. តារោនម្ត្តួ្ពិនិត្យ

វាយត្នរៃកា អនវុត្តករាវិធីចំណូេ 

ចំណាយម្បចំម្ត្មី្មស 

២០១៧  អគ្គ.ថវកិា  បយកា ណ៍អនុវត្តចណំាយ ជាក់

កសតងម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងវាយត្នរៃ

រម្បៀបរធៀបជារួយករាវិធីចំណូេ 

ចំណាយម្បចំម្ត្មី្មស 

  

  

14.2.7 ១៤.២.១ រ ៀបច ំ

និងកណនំអនុវត្ត ទម្រង់ករាវិធី

ចំណូេ-ចំណាយនែទកនុងកសហវ 

អនរុលារតារថវិកាករាវិធី 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ទម្រង់ករាវិធីចំណូេ-ចំណាយនែទ

កនុង 

កសហវ អនុរលារតារថវកិាករា

 វិធីម្ត្ូវបនរ ៀបចំ 

     

  

14.2.7 ១៤.២.១ រ ៀបច ំ

និងកណនំអនុវត្ត ទម្រង់ករាវិធី

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ទម្រង់ករាវិធីចំណូេ-ចំណាយនែទ

កនុងកសហវ អនុរលារតារថវកិា

ករាវិធីម្ត្ូវបនកណនំ អនុវត្តដេ់
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ចំណូេ-ចំណាយនែទកនុងកសហវ 

អនរុលារតារថវិកាករាវិធី 

អងគភាព ថវិកាថ្នន ក់កណាត េ និង

ថ្នន ក់រូេោា ន 

14.2.7 ១៤.២.១ រ ៀបច ំ

និងកណនំអនុវត្ត ទម្រង់ករាវិធី

ចំណូេ-ចំណាយនែទកនុងកសហវ 

អនរុលារតារថវិកាករាវិធី 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ម្ត្ួត្ពិនតិ្យនិងវាយត្នរៃកា រ ៀបចំ

ករាវិធី ចំណូេ ចំណាយតារ 

ទម្រង់កដេបនោក់ រចញរដើរបី

កកេរអកនថរ 

     

  

14.2.8 ១៤.២.២. កកេរអទម្រង់សម្ម្មប់

កត្់ម្តាកា អនុវត្តចំណាយថវកិា

ករាវិធីតារម្មត្កិាករាវិធី និង

ម្មត្ិការសដាកិចេ បស់អងគភាព

ថវិកានន កសហវ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ទម្រង់កត្់ម្តាកា អនវុត្តចណំាយ

ថវិកាករាវិធី តារម្មត្កិាករាវិធី 

និងម្មត្កិា រសដាកិចេ បស់អងគ

ភាពថវកិាននកសហវ ម្ត្ូវបនពិនិ

ត្យ និងកកេរអតារបនួរុខសញ្ញញ

ចំណាយ 

     

  

14.2.8 ១៤.២.២. កកេរអទម្រង់សម្ម្មប់

កត្់ម្តាកា អនុវត្តចំណាយថវកិា

ករាវិធីតារម្មត្កិាករាវិធី និង

ម្មត្ិការសដាកិចេ បស់អងគភាព

ថវិកានន កសហវ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ទម្រង់កត្់ម្តាកា អនវុត្តចណំាយ

ថវិកាករាវិធី តារម្មត្កិាករាវិធី 

និងម្មត្កិា រសដាកិចេបស់អងគភាព

ថវិកាននកសហវ ម្ត្ូវបន

ែសពវែាយោក់ ឱ្យអនុវត្ត 

     

  

14.2.9 ១៤.២.៣. កណនំអនវុត្តដេ់អងក

ភាពថវកិានវូទម្រង់កត្់ម្តាកា អនុ

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ សរត្ថភាពរស្រនតីចនំនួ ១៥០នក់ 

ននអងគភាព ថវកិាននកសហវ ម្ត្ូវ 
     

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 119 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

វត្តចំណាយថវកិាករា  វិធីតារ

ម្មត្ិកាករាវិធីនិងម្មត្កិារសដាកិចេ 

បនពម្ងឹង និងបរងកើន បកនថរតារ

 យៈកា  កណនំអនវុត្តផ្ទទ េដ់េ់

អងគភាពថវិកា ថ្នន ក់កណាត េនិង

ថ្នន ក់ រូេោា ន អំពីកា កត្់ម្តាកា 

អនុវត្តចំណាយថវកិាតារទម្រង់ថា ី

14.3 ១៤.៣. បនតពម្ងឹងម្បសិទធភាព

ចំណាយវនិរិយគ្សាធា ណៈ 

២០០៨ ២០២០ - អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តិកា អនត ជាត្ិ 

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ- អគ្គ.ថវិកា 

១. ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងកា វនិរិយគ្

សាធា ណៈ តារយនតកា ភាពជា

នដគ្ូ វាង ដានិងឯករន ម្ត្ូវបន

បរងកើត្ និងអនុវត្តរពញរេញ២. 

នតី្ិវិធីម្បត្ិបត្តកិា  និងរោេ

កា ណ៍កណនំសម្ម្មប់គ្រម្ម្មង

 វនិិ-រយគ្សាធា ណៈ ម្ត្ូវបន

រ ៀបចំ និងោក់ឱ្យអនុវត្ត រដើរបី

ធាននវូម្បសទិធភាព, ស័កតិសិទធ

ភាព, ត្ម្មៃ ភាព, និងគ្ណរនយយ

ភាពននចំណាយវនិរិយគ្សាធា 

ណៈ  

      

  

14.3.1 ១៤.៣.១.រ ៀបចំអនមុ្កឹត្យសត ីពី

រោេកា ណ៍កណនំ រួសម្ម្មប់

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាង

រេើកទី១ អនុម្កឹត្យសត ីពីរោេ

កា ណ៍កណនំ រួសម្ម្មប់
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវនិរិយគ្សាធា 

ណៈ  

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវនិរិយគ្សាធា

ធា ណៈ ម្ត្ូវបនម្ពាង និងោក់

ឲ្យពិភាកា 

14.3.1 ១៤.៣.១.រ ៀបចំអនមុ្កឹត្យសត ីពី

រោេកា ណ៍កណនំ រួសម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវនិរិយគ្សាធា 

ណៈ  

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាង

រេើកទី២ អនុម្កឹត្យសត ីពីរោេ

កា ណ៍កណនំ រួសម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវនិរិយគ្សាធា

ធា ណៈ ម្ត្ូវបនម្ពាង និងោក់

ឲ្យពិភាកា 

     

  

14.3.1 ១៤.៣.១.រ ៀបចំអនមុ្កឹត្យសត ីពី

រោេកា ណ៍កណនំ រួសម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវនិរិយគ្សាធា 

ណៈ  

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាងចុង

រម្កាយ អនុម្កឹត្យសត ីពីរោេ

កា ណ៍កណនំ រួសម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវនិរិយគ្សាធា

ធា ណៈ ម្ត្ូវបនម្ពាង និងោក់

ឲ្យពិភាកា 

     

  

14.3.1 ១៤.៣.១.រ ៀបចំអនមុ្កឹត្យសត ីពី

រោេកា ណ៍កណនំ រួសម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវនិរិយគ្សាធា 

ណៈ  

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាង

ដំបូងននអនុម្កឹត្យសត ីពីរោេ

កា ណ៍កណនំ រួសម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវនិរិយគ្សាធា

ធា ណៈ ម្ត្ូវបនអនុរត័្ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

14.3.1 ១៤.៣.១.រ ៀបចំអនមុ្កឹត្យសត ីពី

រោេកា ណ៍កណនំ រួសម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវនិរិយគ្សាធា 

ណៈ  

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ឆ្ន ំ២០១៨៖ ោក់ឲ្យ  

អនុវត្ត អនមុ្កឹត្យសត ីពីរោេ

កា ណ៍កណនំ រួសម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវនិរិយគ្សាធា

ធា ណៈ  

     

  

14.3.1 ១៤.៣.១.រ ៀបចំអនមុ្កឹត្យសត ីពី

រោេកា ណ៍កណនំ រួសម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវនិរិយគ្សាធា 

ណៈ  

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ឆ្ន ំ២០១៩៖ ពម្ងឹង 

តារោន និងម្ត្ួត្ពិនតិ្យកា អនុ

វត្ត   អនុម្កឹត្យសត ីពីរោេកា ណ៍

កណនំ រួសម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ង

គ្រម្ម្មងវនិរិយគ្សាធាធា ណៈ 

ម្ត្ូវបនម្ពាង និងោក់ឲ្យពិភាកា 

     

  

14.3.2 ១៤.៣.២. រ ៀបចំនីត្ិវិធីម្បត្ិបត្តិ

កា  និងម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវនិិ

រយគ្សាធា ណៈ ហិ ញ្ញបបទាន

រោយថវិកាជាត្ ិ

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាង

រេើកទី១ នីត្ិវិធីម្បត្ិបត្តកិា  និង

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវនិរិយគ្សាធា 

ណៈ ហិ ញ្ញបបទានរោយថវិកា 

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងោក់

ឲ្យពិភាកា 

     

  

14.3.2 ១៤.៣.២. រ ៀបចំនីត្ិវិធីម្បត្ិបត្តិ

កា  និងម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវនិិ

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាង

រេើកទី២ នតី្ិវិធីម្បត្ិបត្តកិា  និង

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវនិរិយគ្សាធា 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

រយគ្សាធា ណៈ ហិ ញ្ញបបទាន

រោយថវិកាជាត្ ិ

ណៈ ហិ ញ្ញបបទានរោយថវិកា 

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងោក់

ឲ្យពិភាកា 

14.3.2 ១៤.៣.២. រ ៀបចំនីត្ិវិធីម្បត្ិបត្តិ

កា  និងម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវនិិ

រយគ្សាធា ណៈ ហិ ញ្ញបបទាន

រោយថវិកាជាត្ ិ

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាង

រេើកចុងរម្កាយ នតី្ិវិធីម្បត្បិត្តិ

កា  និងម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវនិិ

រយគ្សាធា ណៈ ហិ ញ្ញបបទាន

រោយថវិកា ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និង

ោក់ឲ្យពិភាកា 

     

  

14.3.2 ១៤.៣.២. រ ៀបចំនីត្ិវិធីម្បត្ិបត្តិ

កា  និងម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវនិិ

រយគ្សាធា ណៈ ហិ ញ្ញបបទាន

រោយថវិកាជាត្ ិ

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

 វិធីម្បត្ិបត្តកិា  និងម្គ្ប់ម្គ្ង

គ្រម្ម្មងវនិរិយគ្សាធា ណៈ 

ហិ ញ្ញបបទានរោយថវកិា ម្ត្ូវ

បនអនរុ័ត្ 

     

  

14.3.2 ១៤.៣.២. រ ៀបចំនីត្ិវិធីម្បត្ិបត្តិ

កា  និងម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវនិិ

រយគ្សាធា ណៈ ហិ ញ្ញបបទាន

រោយថវិកាជាត្ ិ

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ឆ្ន ំ២០១៨៖ ោក់ឲ្យ

អនុវត្ត នីត្ិវិធីម្បត្ិបត្តិកា  និម្គ្ប់

ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវនិរិយគ្សាធា ណៈ 

ហិ ញ្ញបបទានរោយថវកិា 

     

  

14.3.2 ១៤.៣.២. រ ៀបចំនីត្ិវិធីម្បត្ិបត្តិ

កា  និងម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវនិិ

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ឆ្ន ំ២០១៩៖ ពម្ងឹង 

តារោន និងម្ត្ួត្ពិនតិ្យកា អនុ
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

រយគ្សាធា ណៈ ហិ ញ្ញបបទាន

រោយថវិកាជាត្ ិ

វត្ត   នីត្ិវិធីម្បត្ិបត្តិកា  និង

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវនិរិយគ្សាធា 

ណៈ ហិ ញ្ញបបទានរោយថវិកា 

14.3.3 ១៤.៣.៣. ពិនតិ្យរ ើងវញិចាប់

សដ ីពីសរបទាន និងចាប់ពាក់ព័នធ

នឹងកា អនុវត្តយនតកា ភាពជានដ

គ្ូ វាង ដា និងឯករន កនុងក ណី

ចំបច់រ ៀបចំសរំណើសំុរធវើ

 វិរសាធនករា ឬរ ៀបចំសរំណើ

រសចកដីម្ពាងចាប់ថាីសដ ីពីយនតកា 

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី១៖ ចាប់សត ីពីសរប

ទាន និងចាប់ពាក់ព័នធនឹងកា  

អនុវត្តយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា 

និងឯករន ម្ត្ូវបនពិនតិ្យរ ើងវិ

ញ។ 
     

  

14.3.3 ១៤.៣.៣. ពិនតិ្យរ ើងវញិចាប់

សដ ីពីសរបទាន និងចាប់ពាក់ព័នធ

នឹងកា អនុវត្តយនតកា ភាពជានដ

គ្ូ វាង ដា និងឯករន កនុងក ណី

ចំបច់រ ៀបចំសរំណើសំុរធវើ

 វិរសាធនករា ឬរ ៀបចំសរំណើ

រសចកដីម្ពាងចាប់ថាីសដ ីពីយនតកា 

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី២៖  បយកា ណ៍សត ី

ពី េទធែេននកា ពិនតិ្យចាប់

សរបទាន និងចាប់ពាក់ព័នធ ម្ត្ូវ

បនរ ៀបចំ និងរសន ើសុំកា ពិនតិ្យ 

និងសរម្រច។ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

14.3.3 ១៤.៣.៣. ពិនតិ្យរ ើងវញិចាប់

សដ ីពីសរបទាន និងចាប់ពាក់ព័នធ

នឹងកា អនុវត្តយនតកា ភាពជានដ

គ្ូ វាង ដា និងឯករន កនុងក ណី

ចំបច់រ ៀបចំសរំណើសំុរធវើ

 វិរសាធនករា ឬរ ៀបចំសរំណើ

រសចកដីម្ពាងចាប់ថាីសដ ីពីយនតកា 

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី៣៖ សំរណើសំុរធវើ

 វិរសាធនករា ឬរសចកតីម្ពាងចាប់

ថាី សត ីពីយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង

 ដា និងឯករន ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ។ 
     

  

14.3.3 ១៤.៣.៣. ពិនតិ្យរ ើងវញិចាប់

សដ ីពីសរបទាន និងចាប់ពាក់ព័នធ

នឹងកា អនុវត្តយនតកា ភាពជានដ

គ្ូ វាង ដា និងឯករន កនុងក ណី

ចំបច់រ ៀបចំសរំណើសំុរធវើ

 វិរសាធនករា ឬរ ៀបចំសរំណើ

រសចកដីម្ពាងចាប់ថាីសដ ីពីយនតកា 

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី៤៖ សំរណើសំុរធវើ

 វិរសាធនករា ឬរសចកតីម្ពាងចាប់

ថាី សត ីពីយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង

 ដានិង ឯករន រេើកទី១ ម្ត្ូវបន

ោក់ឱ្យពិរម្ោុះរយបេ់ និងកកស

ម្រួេ។ 

     

  

14.3.3 ១៤.៣.៣. ពិនតិ្យរ ើងវញិចាប់

សដ ីពីសរបទាន និងចាប់ពាក់ព័នធ

នឹងកា អនុវត្តយនតកា ភាពជានដ

គ្ូ វាង ដា និងឯករន កនុងក ណី

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ឆ្ន ំ២០១៨៖ សំរណើសំុ

រធវើវិរសាធនករា ឬរសចកតីម្ពាង

ចាប់ថាី សត ីពីយនតកា ភាពជានដគ្ូ 

វាង ដា និងឯករន រេើកទី២ ម្ត្វូ
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ចំបច់រ ៀបចំសរំណើសំុរធវើ

 វិរសាធនករា ឬរ ៀបចំសរំណើ

រសចកដីម្ពាងចាប់ថាីសដ ីពីយនតកា 

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន 

បនរ ៀប ចំ និងរសន ើសុំកា ពិនិត្យ 

និងបនតពិរម្ោុះរយបេ់ និងកកស

ម្រួេ។ 

14.3.3 ១៤.៣.៣. ពិនតិ្យរ ើងវញិចាប់

សដ ីពីសរបទាន និងចាប់ពាក់ព័នធ

នឹងកា អនុវត្តយនតកា ភាពជានដ

គ្ូ វាង ដា និងឯករន កនុងក ណី

ចំបច់រ ៀបចំសរំណើសំុរធវើ

 វិរសាធនករា ឬរ ៀបចំសរំណើ

រសចកដីម្ពាងចាប់ថាីសដ ីពីយនតកា 

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ឆ្ន ំ២០១៩៖ សំរណើសំុ

រធវើវិរសាធនករា ឬរសចកតីម្ពាង

ចាប់ថាី សត ីពីយនតកា ភាពជានដគ្ូ 

វាង ដា និងឯករន រេើកទី៣ ម្ត្ូវ

បនរសន ើសុំកា ពិនតិ្យ និងសរម្រច

 បស់ម្កសងួរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញ

វត្ថុ រនុនឹងរសន ើសុំោក់ឆៃងគ្ណៈ

 ដារស្រនតី។  

     

  

14.3.4 ១៤.៣.៤. រ ៀបចំនតី្ិវិធីម្បត្ិបត្តិ

កា  ួរម្គ្ប់ម្គ្ង់ម្គ្ប់ដំណាក់កាេ 

ននវដតគ្រម្ម្មង    វិនិរយគ្សាធា 

ណៈ តារ   យនតកា ភាពជានដគ្ូ 

វាង ដា និងឯករន 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

 វិធីម្បត្ិបត្តកិា  ួរម្គ្បម់្គ្ង់ម្គ្ប់

ដំណាក់កាេននវដតគ្រម្ម្មង       

 វនិិរយគ្សាធា ណៈ តារយនត

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯក

រន រេើកទី១ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ។ 

     

  

14.3.4 ១៤.៣.៤. រ ៀបចំនតី្ិវិធីម្បត្ិបត្តិ

កា  ួរម្គ្ប់ម្គ្ង់ម្គ្ប់ដំណាក់កាេ 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាងនតី្ិ

 វិធីម្បត្ិបត្តកិា  ួរម្គ្បម់្គ្ង់ម្គ្ប់
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ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ននវដតគ្រម្ម្មង    វិនិរយគ្សាធា 

ណៈ តារ   យនតកា ភាពជានដគ្ូ 

វាង ដា និងឯករន 

ដំណាក់កាេននវដតគ្រម្ម្មង       

 វនិិរយគ្សាធា ណៈ តារយនត

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯក

រន រេើកទី១ ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យ

ពិរម្ោុះរយបេ់ និងកកសម្រេួ។ 

14.3.4 ១៤.៣.៤. រ ៀបចំនតី្ិវិធីម្បត្ិបត្តិ

កា  ួរម្គ្ប់ម្គ្ង់ម្គ្ប់ដំណាក់កាេ 

ននវដតគ្រម្ម្មង    វិនិរយគ្សាធា 

ណៈ តារ   យនតកា ភាពជានដគ្ូ 

វាង ដា និងឯករន 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

 វិធីម្បត្ិបត្តកិា  ួរម្គ្បម់្គ្ង់ម្គ្ប់

ដំណាក់កាេននវដតគ្រម្ម្មង  វនិិ

រយគ្សាធា ណៈ  តារយនតកា 

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន 

រេើកទី២ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងបនត

ពិរម្ោុះរយបេ់។ 

     

  

14.3.4 ១៤.៣.៤. រ ៀបចំនតី្ិវិធីម្បត្ិបត្តិ

កា  ួរម្គ្ប់ម្គ្ង់ម្គ្ប់ដំណាក់កាេ 

ននវដតគ្រម្ម្មង    វិនិរយគ្សាធា 

ណៈ តារ   យនតកា ភាពជានដគ្ូ 

វាង ដា និងឯករន 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

 វិធីម្បត្ិបត្តកិា  ួរម្គ្បម់្គ្ង់ម្គ្ប់

ដំណាក់កាេននវដតគ្រម្ម្មង  វនិិ

រយគ្សាធា ណៈ តារយនតកា 

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន 

ម្ត្ូវបនបញ្េប់។ 

     

  

14.3.4 ១៤.៣.៤. រ ៀបចំនតី្ិវិធីម្បត្ិបត្តិ

កា  ួរម្គ្ប់ម្គ្ង់ម្គ្ប់ដំណាក់កាេ 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ឆ្ន ំ២០១៨៖ រសចកតី

ម្ពាងនីត្ិវិធីម្បត្ិបត្តិកា  ួរម្គ្ប់
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ននវដតគ្រម្ម្មង    វិនិរយគ្សាធា 

ណៈ តារ   យនតកា ភាពជានដគ្ូ 

វាង ដា និងឯករន 

ម្គ្ង់ម្គ្ប់ដំណាក់កាេននវដត 

គ្រម្ម្មងវនិរិយគ្សាធា ណៈ 

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា 

និង ឯករន ម្ត្ូវបនអនរុ័ត្ 

រោយគ្ណៈករាកា អនត ម្កសងួ។ 

14.3.4 ១៤.៣.៤. រ ៀបចំនតី្ិវិធីម្បត្ិបត្តិ

កា  ួរម្គ្ប់ម្គ្ង់ម្គ្ប់ដំណាក់កាេ 

ននវដតគ្រម្ម្មង    វិនិរយគ្សាធា 

ណៈ តារ   យនតកា ភាពជានដគ្ូ 

វាង ដា និងឯករន 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ឆ្ន ំ២០១៩៖ ពម្ងឹង  

តារោន និងម្ត្ួត្ពិនតិ្យកា អនុ

វត្ត នីត្ិវិធីម្បត្ិបត្តកិា  ួរម្គ្ប់

ម្គ្ង់ម្គ្ប់ដំណាក់កាេននវដត 

គ្រម្ម្មង វនិរិយគ្សាធា ណៈ 

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា 

និងឯករន។  

     

  

14.3.5 ១៤.៣.៥. រ ៀបចំរសចកដីម្ពាង

នតី្ិវិធីកា រធវើអត្តសញ្ញញ ណករា 

និង រម្រើសរ ើសគ្រម្ម្មងតារយនត

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង ឯក

រន  

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

 វិធីកា រធវើអត្តសញ្ញញ ណករា និង

រម្រើសរ ើសគ្រម្ម្មង តារយនតកា 

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន 

រេើកទី១ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ។ 

     

  

14.3.5 ១៤.៣.៥. រ ៀបចំរសចកដីម្ពាង

នតី្ិវិធីកា រធវើអត្តសញ្ញញ ណករា 

និង រម្រើសរ ើសគ្រម្ម្មងតារយនត

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាង នីត្ិ

 វិធីកា រធវើអត្តសញ្ញញ ណករា និង

រម្រើសរ ើសគ្រម្ម្មង តារយនតកា 
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រេ
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កូ
ដ
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ក
រ
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ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង ឯក

រន  

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន 

រេើកទី១ ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យពិភាកា 

និងពិនតិ្យរោយគ្ណៈករាកា 

អនត  ម្កសងួ។ 

14.3.5 ១៤.៣.៥. រ ៀបចំរសចកដីម្ពាង

នតី្ិវិធីកា រធវើអត្តសញ្ញញ ណករា 

និង រម្រើសរ ើសគ្រម្ម្មងតារយនត

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង ឯក

រន  

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាង 

នតី្ិវិធីកា រធវើអត្តសញ្ញញ ណករា 

និងរម្រើសរ ើសគ្រម្ម្មង តារយនត

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯក

រន រេើកទី១ ម្ត្ូវបនកក   សម្រួ

េ។ 

     

  

14.3.5 ១៤.៣.៥. រ ៀបចំរសចកដីម្ពាង

នតី្ិវិធីកា រធវើអត្តសញ្ញញ ណករា 

និង រម្រើសរ ើសគ្រម្ម្មងតារយនត

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង ឯក

រន  

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

 វិធីកា រធវើអត្តសញ្ញញ ណករា និង

រម្រើសរ ើសគ្រម្ម្មង តារយនតកា 

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន 

រេើកទី២ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ។ 

     

  

14.3.5 ១៤.៣.៥. រ ៀបចំរសចកដីម្ពាង

នតី្ិវិធីកា រធវើអត្តសញ្ញញ ណករា 

និង រម្រើសរ ើសគ្រម្ម្មងតារយនត

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង ឯក

រន  

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ២០១៨៖ រសចកតីម្ពាង

នតី្ិវិធីកា រធវើអត្តសញ្ញញ ណករា 

និងរម្រើសរ ើសគ្រម្ម្មង តារយនត

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯក

រន ម្ត្វូបនអនុរត័្។ 
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រេ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

14.3.5 ១៤.៣.៥. រ ៀបចំរសចកដីម្ពាង

នតី្ិវិធីកា រធវើអត្តសញ្ញញ ណករា 

និង រម្រើសរ ើសគ្រម្ម្មងតារយនត

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង ឯក

រន  

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ឆ្ន ំ២០១៩៖ ពម្ងឹង  

តារោន និងម្ត្ួត្ពិនតិ្យកា អនុ

វត្តនីត្ិវិធីកា រធវើអត្តសញ្ញញ ណករា 

និងរម្រើសរ ើសគ្រម្ម្មង តារយនត

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករ

ន។ 

     

  

14.3.6 ១៤.៣.៦. រ ៀបចរំសចកដីម្ពាង

នតី្ិវិធីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងរេូនិធិ

អភិវឌ្ឍនគ៍្រម្ម្មង  

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាងរូេ 

និធិអភិវឌ្ឍនគ៍្រម្ម្មង តារយនត

កា ភាពជា នដគ្ូ វាង ដា និងឯក

រន រេើកទី១ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ។ 

     

  

14.3.6 ១៤.៣.៦. រ ៀបចរំសចកដីម្ពាង

នតី្ិវិធីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងរេូនិធិ

អភិវឌ្ឍនគ៍្រម្ម្មង  

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាងរេូ 

និធិអភិវឌ្ឍនគ៍្រម្ម្មង តារយនត

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯក

រន រេើកទី១ ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យ

ពិភាកានិងពិនតិ្យរោយគ្ណៈ

ករាកា អនត  ម្កសងួ។ 

     

  

14.3.6 ១៤.៣.៦. រ ៀបចរំសចកដីម្ពាង

នតី្ិវិធីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងរេូនិធិ

អភិវឌ្ឍនគ៍្រម្ម្មង  

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

 វិធីរេូនិធិអភិវឌ្ឍនគ៍្រម្ម្មង 

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

និងឯករន រេើក    ទី១ ម្ត្ូវបន

កក សម្រួេ។ 

14.3.6 ១៤.៣.៦. រ ៀបចរំសចកដីម្ពាង

នតី្ិវិធីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងរេូនិធិ

អភិវឌ្ឍនគ៍្រម្ម្មង  

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

 វិធីរេូនិធិអភិវឌ្ឍនគ៍្រម្ម្មង 

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា 

និងឯករន រេើក   ទី២ ម្ត្ូវបន

រ ៀបចំ។ 

     

  

14.3.6 ១៤.៣.៦. រ ៀបចរំសចកដីម្ពាង

នតី្ិវិធីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងរេូនិធិ

អភិវឌ្ឍនគ៍្រម្ម្មង  

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ២០១៨៖ រសចកតីម្ពាង

នតី្ិវិធីរេូនិធិអភិវឌ្ឍន៍គ្រម្ម្មង 

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា 

និងឯករន ម្ត្ូវបនអនុរត័្។ 

     

  

14.3.6 ១៤.៣.៦. រ ៀបចរំសចកដីម្ពាង

នតី្ិវិធីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងរេូនិធិ

អភិវឌ្ឍនគ៍្រម្ម្មង  

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ឆ្ន ំ២០១៩៖ ពម្ងឹង 

តារោន និងម្ត្ួត្ពិនតិ្យកា អនុ

វត្តនីត្ិវិធីរេូនិធិអភិវឌ្ឍន៍

គ្រម្ម្មង តារយនតកា ភាពជានដ

គ្ូ វាង ដា និងឯករន។ 

     

  

14.3.7 ១៤.៣.៧. រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

នតី្ិវិធីកិចេេទធករា គ្រម្ម្មងកែនកទី

១ តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង

 ដា និងឯករន 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

 វិធី កិចេេទធករាគ្រម្ម្មងកែនកទ១ី 

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា 

និង ឯករន ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ។ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

14.3.7 ១៤.៣.៧. រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

នតី្ិវិធីកិចេេទធករា គ្រម្ម្មងកែនកទី

១ តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង

 ដា និង 

ឯករន 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាងនតី្ិ

 វិធី កិចេេទធករាគ្រម្ម្មងកែនកទ១ី 

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា 

និង ឯករន ម្ត្ូវបនោក់

ឱ្យពិភាកា និងបនតរ ៀបចរំសចកតី

ម្ពាងនីត្ិវិធី កិចេេទធករាគ្រម្ម្មង

កែនកទ២ី និងទី៣ 

     

  

14.3.7 ១៤.៣.៧. រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

នតី្ិវិធីកិចេេទធករា គ្រម្ម្មងកែនកទី

១ តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង

 ដា និង 

ឯករន 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

 វិធី កិចេេទធករាគ្រម្ម្មងកែនកទ១ី 

តារ យនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា 

និងឯរកន ម្ត្ូវបនកកសម្រួេ 

និង  រសចកតីម្ពាងនីត្ិវិធីកិចេេទធ

ករាគ្រម្ម្មងកែនកទី២ និងទ៣ី 

តារ យនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា 

និង ឯករន ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យ

ពិភាកា។  

     

  

14.3.7 ១៤.៣.៧. រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

នតី្ិវិធីកិចេេទធករា គ្រម្ម្មងកែនកទី

១ តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង

 ដា និងឯករន 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

 វិធី កិចេេទធករាគ្រម្ម្មងកែនកទ២ី 

និងកែនកទី៣ តារយនតកា ភាពជា
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

នដគ្ូ  វាង ដា និងឯករន ម្ត្ូវបន

កក   សម្រួេ។ 

14.3.7 ១៤.៣.៧. រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

នតី្ិវិធីកិចេេទធករា គ្រម្ម្មងកែនកទី

១ តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង

 ដា និង 

ឯករន 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ឆ្ន ំ២០១៨៖ រសចកតី

ម្ពាងនីត្ិវិធីកិចេេទធករាគ្រម្ម្មង

ទាងំ០៣ កែនក តារយនតកា ភាព

ជានដគ្ូ វាង  ដា និងឯករន ម្ត្វូ

បនពិនតិ្យ និងអនរុ័ត្។ 

     

  

14.3.7 ១៤.៣.៧. រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

នតី្ិវិធីកិចេេទធករា គ្រម្ម្មងកែនកទី

១ តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង

 ដា និង 

ឯករន 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ឆ្ន ំ២០១៩៖ នីត្ិវិធីកិចេ

េទធករាគ្រម្ម្មង តារយនតកា 

ភាព ជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន 

ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យអនុវត្ត។ 

     

  

14.3.8 ១៤.៣.៨. រ ៀបចរំសចកតីម្ពាង

នតី្ិវិធីកា សិកាសរទិធិេទធភាព

គ្រម្ម្មងតារយនតកា ភាពជានដគ្ូ 

វាង ដា និងឯករន 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

 វិធី កា សិកាសរិទធេិទធភាព

រេើកទី១  ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ។ 
     

  

14.3.8 ១៤.៣.៨. រ ៀបចរំសចកតីម្ពាង

នតី្ិវិធីកា សិកាសរទិធិេទធភាព

គ្រម្ម្មងតារយនតកា ភាពជានដគ្ូ 

វាង ដា និងឯករន 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាងនតី្ិ

 វិធី កា សិកាសរិទធេិទធភាព

រេើកទី១ ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យពិភាកា 

និងកកសម្រួេ។ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

14.3.8 ១៤.៣.៨. រ ៀបចរំសចកតីម្ពាង

នតី្ិវិធីកា សិកាសរទិធិេទធភាព

គ្រម្ម្មងតារយនតកា ភាពជានដគ្ូ 

វាង ដា និងឯករន 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

 វិធី កា សិកាសរិទធេិទធភាព

រេើកទី២ ម្ត្ូវោក់ឱ្យពិភាកា និង

កកសម្រួេ។  

     

  

14.3.8 ១៤.៣.៨. រ ៀបចរំសចកតីម្ពាង

នតី្ិវិធីកា សិកាសរទិធិេទធភាព

គ្រម្ម្មងតារយនតកា ភាពជានដគ្ូ 

វាង ដា និងឯករន 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

 វិធី កា សិកាសរិទធេិទធភាព

រេើកទី៣ ម្ត្ូវោក់សុំកា ពិនិត្យ 

និងកកសម្រួេរោយគ្ណៈករា

កា អនត  ម្កសងួ។ 

     

  

14.3.8 ១៤.៣.៨. រ ៀបចរំសចកតីម្ពាង

នតី្ិវិធីកា សិកាសរទិធិេទធភាព

គ្រម្ម្មងតារយនតកា ភាពជានដគ្ូ 

វាង ដា និងឯករន 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ឆ្ន ំ២០១៨៖ រសចកតី

ម្ពាងនីត្ិវិធីកា សិកាសរទិធេិទធ

ភាព ម្ត្ូវ បនអនរុ័ត្។ 
     

  

14.3.8 ១៤.៣.៨. រ ៀបចរំសចកតីម្ពាង

នតី្ិវិធីកា សិកាសរទិធិេទធភាព

គ្រម្ម្មងតារយនតកា ភាពជានដគ្ូ 

វាង ដា និងឯករន 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ឆ្ន ំ២០១៩៖ នីត្ិវិធីកា 

សិកាសរិទធេិទធភាព ម្ត្ូវបន

ោក់ឱ្យអនុវត្ត 
     

  

14.3.9 ១៤.៣.៩. រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

នតី្ិវិធីម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

 វិធី ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង 

តារ យនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា 
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រេ
ខ
កូ
ដ
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ក
រ
ាភា
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា 

និងឯករន 

និង ឯករនរេើកទី១ ម្ត្ូវបន

រ ៀបចំ។ 

14.3.9 ១៤.៣.៩. រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

នតី្ិវិធីម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង 

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា 

និងឯករន 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាងនតី្ិ

 វិធី ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង 

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា 

និង ឯករនរេើកទី១ ម្ត្ូវបន

ោក់ឱ្យពិភាកា និងកក    សម្រួ

េ។ 

     

  

14.3.9 ១៤.៣.៩. រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

នតី្ិវិធីម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង 

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា 

និងឯករន 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

 វិធី ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង 

តារយនតកា  ភាពជានដគ្ូ វាង ដា 

និង ឯករនរេើកទី២ ម្ត្ូវោក់ឱ្យ

ពិភាកា និងកកសម្រេួ 

     

  

14.3.9 ១៤.៣.៩. រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

នតី្ិវិធីម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង 

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា 

និងឯករន 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

 វិធី ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង 

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា 

និង ឯករនរេើកទី៣ ម្ត្ូវោក់សុំ

កា ពិនិត្យ និងកកសម្រួេរោយគ្

ណៈករាកា អនត ម្កសងួ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

14.3.9 ១៤.៣.៩. រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

នតី្ិវិធីម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង 

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា 

និងឯករន 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ឆ្ន ំ២០១៨៖ រសចកតី

ម្ពាងនីត្ិវិធីម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនា

គ្រម្ម្មង តារយនតកា ភាពជានដ

គ្ូ វាង ដា និង ឯករន ម្ត្ូវបន

អនុរត័្។ 

     

  

14.3.9 ១៤.៣.៩. រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

នតី្ិវិធីម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង 

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា 

និងឯករន 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ឆ្ន ំ២០១៩៖ នីត្ិវិធី

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង តារយនតកា 

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន 

ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យអនុវត្ត។ 

     

  

14.3.10 ១៤.៣.១. រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

រោេកា ណ៍កណនំ រួសម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង     វិនិរយគ្សា

ធា ណៈ (PIM) (១០%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាងអនុ

ម្កឹត្យសត ីពីរោេកា ណ៍កណនំ រួ 

សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវនិិ

រយគ្សាធាធា ណៈ រេើកទី១ 

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ  

     

  

14.3.10 ១៤.៣.១. រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

រោេកា ណ៍កណនំ រួសម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង     វិនិរយគ្សា

ធា ណៈ (PIM) (១០%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាងអនុ

ម្កឹត្យសត ីពី រោេកា ណ៍កណនំ រួ 

សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង       វិនិ

រយគ្សាធាធា ណៈ រេើកទី១ 

ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យ ពិរម្ោុះរយបេ់ 

និងកកសម្រួេ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

14.3.10 ១៤.៣.១. រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

រោេកា ណ៍កណនំ រួសម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង     វិនិរយគ្សា

ធា ណៈ (PIM) (១០%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាងអនុ

ម្កឹត្យចុងរម្កាយ សត ីពីរោេ

កា ណ៍កណនំ រួ សម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង  វនិិរយគ្សា

ធា ណៈ រេើកទ២ី ម្ត្ូវបនោក់

ពិរម្ោុះ រយបេ់ និងរសន ើសុំពិនិ

ត្យ និងសរម្រច រដើរបី បញ្ជូនរៅ

គ្ណៈ ដារស្រនតី។ 

     

  

14.3.10 ១៤.៣.១. រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

រោេកា ណ៍កណនំ រួសម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង     វិនិរយគ្សា

ធា ណៈ (PIM) (១០%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាងអនុ

ម្កឹត្យសត ីពី រោេកា ណ៍កណនំ រួ 

សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង       

 វនិិរយគ្សាធាធា ណៈ ម្ត្ូវបន

អនុរត័្រោយ រារ ោា ភបិេ។ 

     

  

14.3.10 ១៤.៣.១. រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

រោេកា ណ៍កណនំ រួសម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង     វិនិរយគ្សា

ធា ណៈ (PIM) (១០%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ឆ្ន ំ២០១៨៖ ោក់ឱ្យ

អនុវត្តអនុម្កឹត្យ សត ីពីរោេ

កា ណ៍កណនំ រួ សម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង  វនិិរយគ្សាធា

ធា ណៈ 

     

  

14.3.10 ១៤.៣.១. រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

រោេកា ណ៍កណនំ រួសម្ម្មប់

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ឆ្ន ំ២០១៩៖ ពម្ងឹង 

តារោន និងម្ត្ួត្ ពិនតិ្យកា អនុ
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រេ
ខ
កូ
ដ
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រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង     វិនិរយគ្សា

ធា ណៈ (PIM) (១០%) 

វត្តអនុម្កឹត្យសត ីពីរោេកា ណ៍

កណនំ រួ សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ង

គ្រម្ម្មងវនិរិយគ្សាធាធា ណៈ 

14.3.11 ១៤.៣.២. ពិនិត្យរ ើងវិញចាប់

សដ ីពីសរបទាន និងចាប់ ពាក់ព័នធ

នឹងកា អនុវត្តយនតកា ភាពជានដគ្ូ

 វាង ដា និង ឯករន ។ កនុងក ណី

ចំបច់រ ៀបចំសរំណើ សុំរធវើ

 វិរសាធនករា ឬរ ៀបចំសរំណើ

រសចកដីម្ពាងចាប់ថាីសដ ីពីយនតកា 

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន 

(៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី១៖ ចាប់សត ីពី

សរបទាន និងចាប់ពាក់ព័នធនឹង

កា អនុវត្តយនតកា ភាពជានដគ្ូ 

វាង ដា និងឯករន ម្ត្ូវបនពិនតិ្យ

រ ើងវិញ។      

  

14.3.11 ១៤.៣.២. ពិនិត្យរ ើងវិញចាប់

សដ ីពីសរបទាន និងចាប់ ពាក់ព័នធ

នឹងកា អនុវត្តយនតកា ភាពជានដគ្ូ

 វាង ដា និង ឯករន ។ កនុងក ណី

ចំបច់រ ៀបចំសរំណើ សុំរធវើ

 វិរសាធនករា ឬរ ៀបចំសរំណើ

រសចកដីម្ពាងចាប់ថាីសដ ីពីយនតកា 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី២៖  បយកា ណ៍សត ី

ពីេទធែេននកា  ពិនតិ្យចាប់

សរបទាន និងចាប់ពាក់ព័នធ ម្ត្ូវ

បន រ ៀបចំ និងរសន ើសុំកា ពិនិត្យ 

និងសរម្រច។ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន 

(៥%) 

14.3.11 ១៤.៣.២. ពិនិត្យរ ើងវិញចាប់

សដ ីពីសរបទាន និងចាប់ ពាក់ព័នធ

នឹងកា អនុវត្តយនតកា ភាពជានដគ្ូ

 វាង ដា និង ឯករន ។ កនុងក ណី

ចំបច់រ ៀបចំសរំណើ សុំរធវើ

 វិរសាធនករា ឬរ ៀបចំសរំណើ

រសចកដីម្ពាងចាប់ថាីសដ ីពីយនតកា 

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន 

(៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាង

 វិរសាធនករា ឬរសចកតី ម្ពាង

ចាប់ថាី សត ីពីគ្រម្ម្មងវនិរិយគ្សា

ធា ណៈតារយនតកា ភាពជានដគ្ូ 

វាង ដា និង ឯករន ម្ត្ូវបនរ ៀប

ចំ។ 

     

  

14.3.11 ១៤.៣.២. ពិនិត្យរ ើងវិញចាប់

សដ ីពីសរបទាន និងចាប់ ពាក់ព័នធ

នឹងកា អនុវត្តយនតកា ភាពជានដគ្ូ

 វាង ដា និង ឯករន ។ កនុងក ណី

ចំបច់រ ៀបចំសរំណើ សុំរធវើ

 វិរសាធនករា ឬរ ៀបចំសរំណើ

រសចកដីម្ពាងចាប់ថាីសដ ីពីយនតកា 

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន 

(៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាង

 វិរសាធនករា ឬរសចកតី ម្ពាង

ចាប់ថាី សត ីពីគ្រម្ម្មងវនិរិយគ្សា

ធា ណៈតារយនតកា ភាពជានដគ្ូ 

វាង ដានិង ឯករន រេើកទី១ ម្ត្ូវ

បនោក់ឱ្យពិរម្ោុះរយបេ់ និង

កកសម្រួេ។ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

14.3.11 ១៤.៣.២. ពិនិត្យរ ើងវិញចាប់

សដ ីពីសរបទាន និងចាប់ ពាក់ព័នធ

នឹងកា អនុវត្តយនតកា ភាពជានដគ្ូ

 វាង ដា និង ឯករន ។ កនុងក ណី

ចំបច់រ ៀបចំសរំណើ សុំរធវើ

 វិរសាធនករា ឬរ ៀបចំសរំណើ

រសចកដីម្ពាងចាប់ថាីសដ ីពីយនតកា 

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន 

(៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ឆ្ន ំ២០១៨៖ រសចកតី

ម្ពាងវិរសាធនករា ឬរសចកតីម្ពាង

ចាប់ថាី សត ីពីគ្រម្ម្មងវនិរិយគ្សា

ធា ណៈតារយនតកា ភាពជានដគ្ូ 

វាង ដា និងឯករន រេើកទី២ ម្ត្វូ

បនរ ៀបចំ និងរសន ើសុំកា ពិនតិ្យ 

និងបនតពិរម្ោុះរយបេ់ និងកកស

ម្រួេ។ 

     

  

14.3.11 ១៤.៣.២. ពិនិត្យរ ើងវិញចាប់

សដ ីពីសរបទាន និងចាប់ ពាក់ព័នធ

នឹងកា អនុវត្តយនតកា ភាពជានដគ្ូ

 វាង ដា និង ឯករន ។ កនុងក ណី

ចំបច់រ ៀបចំសរំណើ សុំរធវើ

 វិរសាធនករា ឬរ ៀបចំសរំណើ

រសចកដីម្ពាងចាប់ថាីសដ ីពីយនតកា 

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន 

(៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ឆ្ន ំ២០១៩៖ រសចកតី

ម្ពាងវិរសាធនករា ឬរសចកតីម្ពាង

ចាប់ថាី សត ីពីគ្រម្ម្មងវនិរិយគ្សា

ធា ណៈតារយនតកា ភាពជានដគ្ូ 

វាង  ដា និងឯករន រេើកទី៣ 

ម្ត្ូវបនរសន ើសុំកា ពិនិត្យ និង

សរម្រច បស់ម្កសងួរសដាកិចេ 

និងហិ ញ្ញវត្ថុ រនុនឹងរសន ើសុំោក់

ឆៃងគ្ណៈ ដារស្រនតី។  

     

  

14.3.12 ១៤.៣.៣. រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

នតី្ិវិធីម្បត្ិបត្តកិា  ួរសម្ម្មប់

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាងអនុ

ម្កឹត្យសត ីពីនីត្ិវិធីម្បត្ិបត្តិកា  ួរ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ម្គ្ប់ម្គ្ង់គ្រម្ម្មងវនិរិយគ្សាធា 

ណៈតារយនតកា  ភាពជានដគ្ូ 

វាង ដា និងឯករន (៥%) 

សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ង់គ្រម្ម្មងវនិិ

រយគ្ សាធា ណៈ តារយនតកា 

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង ឯករន 

រេើកទី១ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ។ 

14.3.12 ១៤.៣.៣. រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

នតី្ិវិធីម្បត្ិបត្តកិា  ួរសម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ង់គ្រម្ម្មងវនិរិយគ្សាធា 

ណៈតារយនតកា  ភាពជានដគ្ូ 

វាង ដា និងឯករន (៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាងអនុ

ម្កឹត្យសត ីពី នីត្ិវិធីម្បត្ិបត្តកិា  ួរ

សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ង់ម្គ្បគ់្រម្ម្មងវនិិ

រយគ្សាធា ណៈ តារយនតកា 

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង ឯករន 

រេើកទី១ ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យពិរម្ោុះ

រយបេ់ និងកកសម្រួេ។ 

     

  

14.3.12 ១៤.៣.៣. រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

នតី្ិវិធីម្បត្ិបត្តកិា  ួរសម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ង់គ្រម្ម្មងវនិរិយគ្សាធា 

ណៈតារយនតកា  ភាពជានដគ្ូ 

វាង ដា និងឯករន (៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាង 

អនុម្កឹត្យសត ីពី នីត្ិវិធីម្បត្ិបត្តកិា 

 រួ សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ង់គ្រម្ម្មងវនិិ

រយគ្ សាធា ណៈ តារយនតកា 

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង ឯករន 

រេើកទី២ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងបនត

ពិរម្ោុះ រយបេ់។ 

     

  

14.3.12 ១៤.៣.៣. រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

នតី្ិវិធីម្បត្ិបត្តកិា  ួរសម្ម្មប់

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាងអនុ

ម្កឹត្យសត ីពីនីត្ិវិធីម្បត្ិបត្តិកា  ួរ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ម្គ្ប់ម្គ្ង់គ្រម្ម្មងវនិរិយគ្សាធា 

ណៈតារយនតកា  ភាពជានដគ្ូ 

វាង ដា និងឯករន (៥%) 

សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ង់គ្រម្ម្មង វនិិ

រយគ្ សាធា ណៈ តារយនតកា 

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង ឯករន 

ម្ត្ូវបនបញ្េប់។ 

14.3.12 ១៤.៣.៣. រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

នតី្ិវិធីម្បត្ិបត្តកិា  ួរសម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ង់គ្រម្ម្មងវនិរិយគ្សាធា 

ណៈតារយនតកា  ភាពជានដគ្ូ 

វាង ដា និងឯករន (៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ឆ្ន ំ២០១៨៖ រសចកតី

ម្ពាងអនមុ្កឹត្យសត ីពី នីត្ិវិធី 

ម្បត្ិបត្តកិា  ួរសម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ង់

គ្រម្ម្មង វនិរិយគ្សាធា ណៈ 

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា 

និង ឯករន ម្ត្ូវបនពិនតិ្យ និង

យេ់ម្ពរ រោយគ្ណៈករាកា 

អនត ម្កសងួ។ 

     

  

14.3.12 ១៤.៣.៣. រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

នតី្ិវិធីម្បត្ិបត្តកិា  ួរសម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ង់គ្រម្ម្មងវនិរិយគ្សាធា 

ណៈតារយនតកា  ភាពជានដគ្ូ 

វាង ដា និងឯករន (៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ឆ្ន ំ២០១៩៖ រសចកតី

ម្ពាងអនមុ្កឹត្យសត ីពី នីត្ិវិធី 

ម្បត្ិបត្តកិា  ួរសម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ង់

គ្រម្ម្មង វនិរិយគ្សាធា ណៈ 

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា 

និង ឯករន ម្ត្ូវបនពិនតិ្យ និង

អនុរត័្រោយរារ ោា ភបិេ  
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

14.3.13 ១៤.៣.៤. រ ៀបចំរសចកដីម្ពាង

នតី្ិវិធីកា រធវើអត្តសញ្ញញ ណករា 

និង រម្រើសរ ើសគ្រម្ម្មងតារយនត

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង ឯក

រន (៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

 វិធីកា រធវើអត្តសញ្ញញ ណករា និង

រម្រើសរ ើសគ្រម្ម្មង តារយនតកា 

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន 

រេើកទី១ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ។ 

     

  

14.3.13 ១៤.៣.៤. រ ៀបចំរសចកដីម្ពាង

នតី្ិវិធីកា រធវើអត្តសញ្ញញ ណករា 

និង រម្រើសរ ើសគ្រម្ម្មងតារយនត

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង ឯក

រន (៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាង     

នតី្ិវិធីកា រធវើអត្តសញ្ញញ ណករា 

និងរម្រើសរ ើសគ្រម្ម្មង តារយនត

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯក

រន រេើកទី១ ម្ត្ូវបនោក់

ឱ្យពិភាកា និងពិនតិ្យរោយគ្

ណៈករាកា អនត  ម្កសងួ។ 

     

  

14.3.13 ១៤.៣.៤. រ ៀបចំរសចកដីម្ពាង

នតី្ិវិធីកា រធវើអត្តសញ្ញញ ណករា 

និង រម្រើសរ ើសគ្រម្ម្មងតារយនត

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង ឯក

រន (៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាង     

នតី្ិវិធីកា រធវើអត្តសញ្ញញ ណករា 

និងរម្រើសរ ើសគ្រម្ម្មង តារយនត

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯក

រន រេើកទី១ ម្ត្ូវបនកកសម្រួ

េ។ 

     

  

14.3.13 ១៤.៣.៤. រ ៀបចំរសចកដីម្ពាង

នតី្ិវិធីកា រធវើអត្តសញ្ញញ ណករា 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាង     

នតី្ិវិធីកា រធវើអត្តសញ្ញញ ណករា 
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រេ
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រ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

និង រម្រើសរ ើសគ្រម្ម្មងតារយនត

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង ឯក

រន (៥%) 

និងរម្រើសរ ើសគ្រម្ម្មង តារយនត

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯក

រន រេើកទ២ី ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ។ 

14.3.13 ១៤.៣.៤. រ ៀបចំរសចកដីម្ពាង

នតី្ិវិធីកា រធវើអត្តសញ្ញញ ណករា 

និង រម្រើសរ ើសគ្រម្ម្មងតារយនត

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង ឯក

រន (៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ២០១៨៖ រសចកតីម្ពាង     

នតី្ិវិធីកា រធវើអត្តសញ្ញញ ណករា 

និងរម្រើសរ ើសគ្រម្ម្មង តារយនត

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯក

រន ម្ត្វូបនអនុរត័្។ 

     

  

14.3.13 ១៤.៣.៤. រ ៀបចំរសចកដីម្ពាង

នតី្ិវិធីកា រធវើអត្តសញ្ញញ ណករា 

និង រម្រើសរ ើសគ្រម្ម្មងតារយនត

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង ឯក

រន (៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ឆ្ន ំ២០១៩៖ ពម្ងឹង  

តារោន និងម្ត្ួត្ពិនតិ្យកា អនុ

វត្តនីត្ិវិធីកា រធវើអត្តសញ្ញញ ណករា 

និងរម្រើសរ ើសគ្រម្ម្មង តារយនត

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករ

ន។ 

     

  

14.3.14 ១៤.៣.៥. រ ៀបចំនតី្ិវិធីម្គ្ប់ម្គ្ង

រូេនិធិអភិវឌ្ឍនគ៍្រម្ម្មងតារ

យនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង

ឯករន (១០%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

 វិធីម្គ្ប់ម្គ្ងរូេនិធិអភិវឌ្ឍន៍

គ្រម្ម្មងតារយនតកា ភាពជានដគ្ូ

 វាង ដា និងឯករន រេើកទី១ ម្ត្ូវ

បនរ ៀបចំ។ 

     

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 144 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

14.3.14 ១៤.៣.៥. រ ៀបចំនតី្ិវិធីម្គ្ប់ម្គ្ង

រូេនិធិអភិវឌ្ឍនគ៍្រម្ម្មងតារ

យនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង

ឯករន (១០%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាងនតី្ិ

 វិធីម្គ្ប់ម្គ្ងរូេ និធិអភិវឌ្ឍន៍

គ្រម្ម្មង តារយនតកា ភាពជានដ

គ្ូ វាង ដា និងឯករន រេើកទី១ 

ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យពិភាកានិងពិនិ

ត្យរោយគ្ណៈករាកា អនត  ម្កសួ

ង។ 

     

  

14.3.14 ១៤.៣.៥. រ ៀបចំនតី្ិវិធីម្គ្ប់ម្គ្ង

រូេនិធិអភិវឌ្ឍនគ៍្រម្ម្មងតារ

យនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង

ឯករន (១០%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

 វិធីម្គ្ប់ម្គ្ងរូេនិធិអភិវឌ្ឍន៍

គ្រម្ម្មង តារយនតកា ភាពជានដ

គ្ូ វាង ដា និងឯករន រេើកទី១ 

ម្ត្ូវបនកក សម្រួេ។ 

     

  

14.3.14 ១៤.៣.៥. រ ៀបចំនតី្ិវិធីម្គ្ប់ម្គ្ង

រូេនិធិអភិវឌ្ឍនគ៍្រម្ម្មងតារ

យនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង

ឯករន (១០%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

 វិធីម្គ្ប់ម្គ្ងរូេនិធិអភិវឌ្ឍន៍

គ្រម្ម្មង តារយនតកា ភាពជានដ

គ្ូ វាង ដា និងឯករន រេើកទ២ី 

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ។  

     

  

14.3.14 ១៤.៣.៥. រ ៀបចំនតី្ិវិធីម្គ្ប់ម្គ្ង

រូេនិធិអភិវឌ្ឍនគ៍្រម្ម្មងតារ

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ២០១៨៖ រសចកតីម្ពាង

នតី្ិវិធីម្គ្ប់ម្គ្ងរូេនិធិអភិវឌ្ឍន៍

គ្រម្ម្មងតារយនតកា ភាពជានដគ្ូ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

យនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង

ឯករន (១០%) 

 វាង ដា និងឯករន ម្ត្ូវបនអនុ

រ័ត្។ 

14.3.14 ១៤.៣.៥. រ ៀបចំនតី្ិវិធីម្គ្ប់ម្គ្ង

រូេនិធិអភិវឌ្ឍនគ៍្រម្ម្មងតារ

យនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង

ឯករន (១០%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ឆ្ន ំ២០១៩៖ ពម្ងឹង 

តារោន និងម្ត្ួត្ពិនតិ្យកា អនុ

វត្តនីត្ិវិធីម្គ្ប់ម្គ្ងរូេនិធិ

អភិវឌ្ឍនគ៍្រម្ម្មង តារយនតកា 

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន។ 

     

  

14.3.15 ១៤.៣.៦.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាងនតី្ិ

 វិធីកិចេេទធករា គ្រម្ម្មងកែនកទី១ 

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា 

និងឯករន(៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

 វិធី កិចេេទធករាគ្រម្ម្មងកែនកទី១ 

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា 

និង ឯករន ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ។ 

     

  

14.3.15 ១៤.៣.៦.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាងនតី្ិ

 វិធីកិចេេទធករា គ្រម្ម្មងកែនកទី១ 

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា 

និងឯករន(៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាងនតី្ិ

 វិធី កិចេេទធករា គ្រម្ម្មងកែនកទី១ 

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា 

និង ឯករន ម្ត្ូវបនោក់

ឱ្យពិភាកា និងបនតរ ៀបចំ រសចកតី

ម្ពាងនីត្ិវិធី កិចេេទធករាគ្រម្ម្មង

កែនកទ២ី និងទី៣។ 

     

  

14.3.15 ១៤.៣.៦.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាងនតី្ិ

 វិធីកិចេេទធករា គ្រម្ម្មងកែនកទី១ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

 វិធីកិចេេទធករាគ្រម្ម្មងកែនកទី១ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា 

និងឯករន(៥%) 

តារ យនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា 

និងឯរកន ម្ត្ូវបនកកសម្រួេ 

និង  រសចកតីម្ពាង នតី្ិវិធីកិចេេទធ

ករាគ្រម្ម្មងកែនកទី២ និងទ៣ី 

តារ យនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា 

និង ឯករន ម្ត្ូវបន ោក់ឱ្យ

ពិភាកា។ 

14.3.15 ១៤.៣.៦.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាងនតី្ិ

 វិធីកិចេេទធករា គ្រម្ម្មងកែនកទី១ 

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា 

និងឯករន(៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

 វិធី កិចេេទធករា គ្រម្ម្មងកែនកទី២ 

និងកែនកទី៣ តារយនតកា  ភាពជា

នដគ្ូ  វាង ដា និងឯករន ម្ត្ូវបន

កកសម្រួេ។ 

     

  

14.3.15 ១៤.៣.៦.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាងនតី្ិ

 វិធីកិចេេទធករា គ្រម្ម្មងកែនកទី១ 

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា 

និងឯករន(៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ឆ្ន ំ២០១៨៖ រសចកតី

ម្ពាងនីត្ិវិធីកិចេេទធករា គ្រម្ម្មង

ទាងំ០៣ កែនក តារយនតកា ភាព

ជានដគ្ូ វាង  ដា និងឯករន ម្ត្វូ

បនពិនតិ្យ និងអនរុ័ត្។ 

     

  

14.3.15 ១៤.៣.៦.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាងនតី្ិ

 វិធីកិចេេទធករា គ្រម្ម្មងកែនកទី១ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ឆ្ន ំ២០១៩៖ នីត្ិវិធីកិចេ

េទធករាគ្រម្ម្មង តារយនតកា 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា 

និងឯករន(៥%) 

ភាព ជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន 

ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យអនុវត្ត។ 

14.3.16 ១៤.៣.៧. រ ៀបចំនីត្ិវិធី

ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង តារ

យនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង

ឯករន (៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

 វិធី កា សិកាសរិទធេិទធភាព

រេើកទី១ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ។ 
     

  

14.3.16 ១៤.៣.៧. រ ៀបចំនីត្ិវិធី

ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង តារ

យនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង

ឯករន (៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាងនតី្ិ

 វិធីកា សិកាសរទិធិេទធភាពរេើក

ទី១ ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យពិភាកា និង

កកសម្រួេ។ 

     

  

14.3.16 ១៤.៣.៧. រ ៀបចំនីត្ិវិធី

ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង តារ

យនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង

ឯករន (៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

 វិធី កា សិកាសរិទធេិទធភាព

រេើកទី២ ម្ត្ូវោក់ឱ្យពិភាកា និង

កកសម្រួេ។  

     

  

14.3.16 ១៤.៣.៧. រ ៀបចំនីត្ិវិធី

ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង តារ

យនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង

ឯករន (៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

 វិធី កា សិកាសរិទធេិទធភាព

រេើកទី៣ ម្ត្ូវោក់សុំកា ពិនិត្យ 

និងកកសម្រួេរោយគ្ណៈករា

កា អនត ម្កសងួ។ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

14.3.16 ១៤.៣.៧. រ ៀបចំនីត្ិវិធី

ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង តារ

យនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង

ឯករន (៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ឆ្ន ំ២០១៨៖ រសចកតី

ម្ពាងនីត្ិវិធីកា សិកាសរទិធេិទធ

ភាព ម្ត្ូវបនអនុរត័្។ 
     

  

14.3.16 ១៤.៣.៧. រ ៀបចំនីត្ិវិធី

ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង តារ

យនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង

ឯករន (៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ឆ្ន ំ២០១៩៖ នីត្ិវិធីកា 

សិកាសរិទធេិទធភាព ម្ត្ូវបន

ោក់ឱ្យអនុវត្ត។ 
     

  

14.3.17 ១៤.៣.៨.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាងនតី្ិ

 វិធីម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង 

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

និងឯករន(៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

 វិធី ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង 

តារ យនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា 

និង ឯករនរេើកទី១ ម្ត្ូវបន

រ ៀបចំ។ 

     

  

14.3.17 ១៤.៣.៨.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាងនតី្ិ

 វិធីម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង 

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

និងឯករន(៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាងនតី្ិ

 វិធី ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង 

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា 

និង ឯករនរេើកទី១ ម្ត្ូវបន

ោក់ឱ្យពិភាកា និងកកសម្រួេ។ 

     

  

14.3.17 ១៤.៣.៨.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាងនតី្ិ

 វិធីម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

 វិធី ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

និងឯករន(៥%) 

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា 

និង ឯករនរេើកទី២ ម្ត្ូវោក់

ឱ្យពិភាកា និងកកសម្រួេ។  

14.3.17 ១៤.៣.៨.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាងនតី្ិ

 វិធីម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង 

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

និងឯករន(៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

 វិធី ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង 

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា 

និង ឯករនរេើកទី៣ ម្ត្ូវោក់សុំ

កា ពិនិត្យ និងកកសម្រួេរោយគ្

ណៈករាកា អនត ម្កសងួ។ 

     

  

14.3.17 ១៤.៣.៨.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាងនតី្ិ

 វិធីម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង 

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

និងឯករន(៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ឆ្ន ំ២០១៨៖ រសចកតី

ម្ពាងនីត្ិវិធីម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនា

គ្រម្ម្មង តារយនតកា ភាពជានដ

គ្ូ វាង ដា និង ឯករន ម្ត្ូវបន

អនុរត័្។ 

     

  

14.3.17 ១៤.៣.៨.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាងនតី្ិ

 វិធីម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង 

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

និងឯករន(៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ឆ្ន ំ២០១៩៖ នីត្ិវិធី

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង តារយនតកា 

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន 

ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យអនុវត្ត។ 

     

  

14.3.18 ១៤.៣.៩ រ ៀបចំឯកសា កណនំ

សត ី ពីនីត្ិវិធីេទធករា កនុងរនុះម្មន

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាងឯក

សា កណនំសត ីពីនីត្ ិវិធីននកា ពិនិ
     

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 150 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

៖ ក)កា ពិនិត្យឯកសា រដញនថៃ, 

ខ)សំរណើរដញនថៃ និង គ្) 

កំណត្់រហត្ុវាយត្នរៃ បសគ់្ណៈ

ករាកា េទធករា រម្ការម្កបខ័ណឌ

ហិ ញ្ញបបទានពីនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ 

(១០%) 

ត្យឯកសា រដញនថៃ ...ម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ

14.3.18 ១៤.៣.៩ រ ៀបចំឯកសា កណនំ

សត ី ពីនីត្ិវិធីេទធករា កនុងរនុះម្មន

៖ ក)កា ពិនិត្យឯកសា រដញនថៃ, 

ខ)សំរណើរដញនថៃ និង គ្) 

កំណត្់រហត្ុវាយត្នរៃ បសគ់្ណៈ

ករាកា េទធករា រម្ការម្កបខ័ណឌ

ហិ ញ្ញបបទានពីនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ 

(១០%) 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាងឯក

សា កណនំសត ីពីនីត្ ិវិធីននកា ពិនិ

ត្យឯកសា រដញនថៃ ...ម្ត្ូវបន

ពិនតិ្យ និងពិរម្ោុះរយបេ់កនុង

កម្រិត្នយកោា ន 
     

  

14.3.18 ១៤.៣.៩ រ ៀបចំឯកសា កណនំ

សត ី ពីនីត្ិវិធីេទធករា កនុងរនុះម្មន

៖ ក)កា ពិនិត្យឯកសា រដញនថៃ, 

ខ)សំរណើរដញនថៃ និង គ្) 

កំណត្់រហត្ុវាយត្នរៃ បសគ់្ណៈ

ករាកា េទធករា រម្ការម្កបខ័ណឌ

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាងឯក

សា កណនំសត ីពីនីត្ ិវិធីននកា ពិនិ

ត្យឯកសា រដញនថៃ ...ម្ត្ូវបន

ពិនតិ្យ និងពិរម្ោុះរយបេ់កនុង

កម្រិត្អគ្គនយកោា ន  

     

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 151 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ហិ ញ្ញបបទានពីនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ 

(១០%) 

14.3.18 ១៤.៣.៩ រ ៀបចំឯកសា កណនំ

សត ី ពីនីត្ិវិធីេទធករា កនុងរនុះម្មន

៖ ក)កា ពិនិត្យឯកសា រដញនថៃ, 

ខ)សំរណើរដញនថៃ និង គ្) 

កំណត្់រហត្ុវាយត្នរៃ បសគ់្ណៈ

ករាកា េទធករា រម្ការម្កបខ័ណឌ

ហិ ញ្ញបបទានពីនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ 

(១០%) 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាងឯក

សា កណនំសត ីពីនីត្ ិវិធីននកា ពិនិ

ត្យឯកសា រដញនថៃ ...ម្ត្ូវបន

ោក់ឱ្យ អនុវត្តរៅកនុងនែទកនុងអគ្គ

នយកោា ន 
     

  

14.3.19 ១៤.៣.១០ រ ៀបចំឯកសា កណនំ

សត ីពីនីត្ិវិធីននកា ពិនតិ្យសំរណើសំុ

ថវិកាបរុ ម្បទាន ទូទាត្ផ់្ទទ េ់ 

ទូទាត្/់បំរពញរ ើងវិញ រម្ការ

ម្កបខ័ណឌ ហិ ញ្ញបបទានពីនដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន៍ (១០%) 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាងឯក

សា កណនំសត ីពីនីត្ ិវិធីននកា ពិនិ

ត្យសំរណើសំុថវកិា...ម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ
     

  

14.3.19 ១៤.៣.១០ រ ៀបចំឯកសា កណនំ

សត ីពីនីត្ិវិធីននកា ពិនតិ្យសំរណើសំុ

ថវិកាបរុ ម្បទាន ទូទាត្ផ់្ទទ េ់ 

ទូទាត្/់បំរពញរ ើងវិញ រម្ការ

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាងឯក

សា កណនំសត ីពីនីត្ ិវិធីននកា ពិនិ

ត្យសំរណើសំុថវកិា...ម្ត្ូវបនពិនិ
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ម្កបខ័ណឌ ហិ ញ្ញបបទានពីនដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន៍ (១០%) 

ត្យ និងពិរម្ោុះរយបេ់កនុងកម្រិត្

នយកោា ន 

14.3.19 ១៤.៣.១០ រ ៀបចំឯកសា កណនំ

សត ីពីនីត្ិវិធីននកា ពិនតិ្យសំរណើសំុ

ថវិកាបរុ ម្បទាន ទូទាត្ផ់្ទទ េ់ 

ទូទាត្/់បំរពញរ ើងវិញ រម្ការ

ម្កបខ័ណឌ ហិ ញ្ញបបទានពីនដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន៍ (១០%) 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាងឯក

សា កណនំសត ីពីនីត្ ិវិធីននកា ពិនិ

ត្យសំរណើសុថំវកិា...ម្ត្ូវបនពិនិ

ត្យ និងពិរម្ោុះរយបេ់កនុងកម្រិត្

អគ្គនយកោា ន 

     

  

14.3.19 ១៤.៣.១០ រ ៀបចំឯកសា កណនំ

សត ីពីនីត្ិវិធីននកា ពិនតិ្យសំរណើសំុ

ថវិកាបរុ ម្បទាន ទូទាត្ផ់្ទទ េ់ 

ទូទាត្/់បំរពញរ ើងវិញ រម្ការ

ម្កបខ័ណឌ ហិ ញ្ញបបទានពីនដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន៍ (១០%) 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី៤៖ ឯកសា កណនំ

សត ីពីនីត្ ិវិធី ននកា ពិនិត្យសរំណើ

សំុថវិកា...ម្ត្វូបនោក់ឱ្យ អនុវត្ត

រៅកនុងនែទកនុងអគ្គនយកោា ន 
     

  

14.3.20 ១៤.៣.១១ រ ៀបចំឯកសា សត ីពី

នតី្ិវិធីននកា រធវើអត្ត-សញ្ញញ ណករា 

និងកា រ ៀបចគំ្រម្ម្មងវនិរិយគ្

សា ធា ណៈ ហិ ញ្ញបបទាន ពីនដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន៍ (១០%) 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាងឯក

សា កណនំសត ីពីនីត្ ិវិធីននកា រធវើ

អត្តសញ្ញញ ណករា និងកា រ ៀបចំ

គ្រម្ម្មង  ...ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ  

     

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 153 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

14.3.20 ១៤.៣.១១ រ ៀបចំឯកសា សត ីពី

នតី្ិវិធីននកា រធវើអត្ត-សញ្ញញ ណករា 

និងកា រ ៀបចគំ្រម្ម្មងវនិរិយគ្

សា ធា ណៈ ហិ ញ្ញបបទាន ពីនដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន៍ (១០%) 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាងឯក

សា កណនំសត ីពីនីត្ ិវិធីននកា រធវើ

អត្តសញ្ញញ ណករា និងកា រ ៀបចំ

គ្រម្ម្មង  ...ម្ត្ូវបនពិនតិ្យ និង

ពិរម្ោុះរយបេ់កនុងកម្រិត្នយក

ោា ន 

     

  

14.3.20 ១៤.៣.១១ រ ៀបចំឯកសា សត ីពី

នតី្ិវិធីននកា រធវើអត្ត-សញ្ញញ ណករា 

និងកា រ ៀបចគំ្រម្ម្មងវនិរិយគ្

សា ធា ណៈ ហិ ញ្ញបបទាន ពីនដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន៍ (១០%) 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាងឯក

សា កណនំសត ីពីនីត្ ិវិធីននកា រធវើ

អត្តសញ្ញញ ណករា និងកា រ ៀបចំ

គ្រម្ម្មង  ...ម្ត្ូវបនពិនតិ្យ និង 

ពិរម្ោុះរយបេ់កនុងកម្រិត្អគ្គ

នយកោា ន 

     

  

14.3.20 ១៤.៣.១១ រ ៀបចំឯកសា សត ីពី

នតី្ិវិធីននកា រធវើអត្ត-សញ្ញញ ណករា 

និងកា រ ៀបចគំ្រម្ម្មងវនិរិយគ្

សា ធា ណៈ ហិ ញ្ញបបទាន ពីនដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន៍ (១០%) 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី៤៖ ឯកសា កណនំ

សត ីពីនីត្ ិវិធីននកា  រធវើអត្ត

សញ្ញញ ណករា និងកា រ ៀបចំ

គ្រម្ម្មង ...ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យអនុវត្ត

រៅកនុងនែទកនុងអគ្គនយកោា ន 

     

  

14.3.21 ១៤.៣.១២ រ ៀបចំ ម្បកាស សត ីពី

កាត្ពវកិចេសា រពើពនធ និង សយួ

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាង

ម្បកាសសត ីពីកាត្ពវកិចេ សា រពើ

ពនធ និង សយួសា កនុងគ្រម្ម្មង

     

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 154 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

សា កនុងគ្រម្ម្មងហិ ញ្ញ-បបទាន

រោយនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ (១០%) 

ហិ ញ្ញបបទាន រោយនដគ្ូអភិវឌ្ឍ

ន៍ ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ

14.3.21 ១៤.៣.១២ រ ៀបចំ ម្បកាស សត ីពី

កាត្ពវកិចេសា រពើពនធ និង សយួ

សា កនុងគ្រម្ម្មងហិ ញ្ញ-បបទាន

រោយនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ (១០%) 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាង

ម្បកាសសត ីពីកាត្ពវកិចេ សា រពើ

ពនធ និង សយួសា កនុងគ្រម្ម្មង

ហិ ញ្ញបបទាន រោយនដគ្ូអភិវឌ្ឍ

ន៍ ម្ត្ូវបនពិនតិ្យ និងពិរម្ោុះ

រយបេ់ កនុងកម្រិត្អគ្គនយក

ោា ន 

     

  

14.3.21 ១៤.៣.១២ រ ៀបចំ ម្បកាស សត ីពី

កាត្ពវកិចេសា រពើពនធ និង សយួ

សា កនុងគ្រម្ម្មងហិ ញ្ញ-បបទាន

រោយនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ (១០%) 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាង

ម្បកាសសត ីពីកាត្ពវកិចេ សា រពើ

ពនធ និង សយួសា កនុងគ្រម្ម្មង

ហិ ញ្ញបបទាន រោយនដគ្ូអភិវឌ្ឍ

ន៍ បនពិនតិ្យ និងពិរម្ោុះ

រយបេ់ កនុងកម្រិត្អនត អគ្គ

នយកោា ន 

     

  

14.3.21 ១៤.៣.១២ រ ៀបចំ ម្បកាស សត ីពី

កាត្ពវកិចេសា រពើពនធ និង សយួ

សា កនុងគ្រម្ម្មងហិ ញ្ញ-បបទាន

រោយនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ (១០%) 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាង

ម្បកាសសត ីពីកាត្ពវកិចេ សា រពើ

ពនធ និង សយួសា កនុងគ្រម្ម្មង

ហិ ញ្ញបបទាន រោយនដគ្ូអភិវឌ្ឍ
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រេ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ន៍ម្ត្ូវបនពិនតិ្យ និងពិរម្ោុះ

រយបេ់ជារយួម្កសងួ សាថ ប័ន

ពាក់ព័នធ  

14.3.21 ១៤.៣.១២ រ ៀបចំ ម្បកាស សត ីពី

កាត្ពវកិចេសា រពើពនធ និង សយួ

សា កនុងគ្រម្ម្មងហិ ញ្ញ-បបទាន

រោយនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ (១០%) 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទីម្បចំឆ្ន ំ២០១៨៖ 

ម្បកាសសត ីពីកាត្ពវកិចេ សា រពើ

ពនធ និង សយួសា កនុងគ្រម្ម្មង

ហិ ញ្ញបបទាន រោយនដគ្ូអភិវឌ្ឍ

ន៍ម្ត្ូវបនអនរុ័ត្ និងោកឱ្យអនុ

វត្ត 

     

  

14.3.22 ១៤.៣.១៣ បណតុ ុះបណាត េ នតី្ិ

 វិធី ួរបចេុបបននករាសម្ម្មប់ កា អនុ

វត្ត គ្រម្ម្មងហិ ញ្ញ-បបទានពីនដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន៍ (៥%) 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

រស្រនតីអនុវត្តគ្រម្ម្មងម្ត្ូវបនប

ណតុ ុះបណាត េអំពី នតី្ិវិធី ួរ

បចេុបបននករាសម្ម្មប់កា អនវុត្ត

គ្រម្ម្មង ហិ ញ្ញបបទានពីនដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន ៍

     

  

14.3.22 ១៤.៣.១៣ បណតុ ុះបណាត េ នតី្ិ

 វិធី ួរបចេុបបននករាសម្ម្មប់ កា អនុ

វត្ត គ្រម្ម្មងហិ ញ្ញ-បបទានពីនដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន៍ (៥%) 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទីម្បចំឆ្ន ំ២០១៨៖ រ

ស្រនតីអនវុត្តរម្ម្មងម្ត្ូវ បនបណតុ ុះប

ណាត េអំពី នីត្ិវិធី ួរបចេុបបននករា

សម្ម្មប់ កា អនុវត្តគ្រម្ម្មងហិ ញ្ញ

បបទានពីនដគ្ូអភិវឌ្ឍន ៍
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

14.3.22 ១៤.៣.១៣ បណតុ ុះបណាត េ នតី្ិ

 វិធី ួរបចេុបបននករាសម្ម្មប់ កា អនុ

វត្ត គ្រម្ម្មងហិ ញ្ញ-បបទានពីនដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន៍ (៥%) 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទីម្បចំឆ្ន ំ២០១៩៖ រ

ស្រនតីអនវុត្តគ្រម្ម្មងម្ត្ូវ បនបណតុ ុះ

បណាត េអំពី នីត្ិវិធី ួរបចេុបបនន

ករាសម្ម្មប់ កា អនុវត្តគ្រម្ម្មង

ហិ ញ្ញបបទានពីនដគ្ូអភិវឌ្ឍន ៍

     

  

14.3.23 ១៤.៣.១៤ រធវើបចេុបបននករា រេើក

ទី២ នតី្ិវិធី ួរ សម្ម្មប់ កា 

ម្គ្ប់ម្គ្ង និង អនុវត្តគ្រម្ម្មង

ហិ ញ្ញបបទានពីនដគ្ូ អភិវឌ្ឍន៍ 

(SOPs) (៥%) 

  អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី១៖ ឯកសា រំនយួប

រចេករទសសម្ម្មប់ គ្រម្ម្មង 

Strengthening Capacity for 

Improved Implentation of 

Externally-Funded Projects 

in Cambodia សម្ម្មប់រធវើ 

Second Update of SOPs ម្ត្ូវ

បនរ ៀបចំ និងអនុរ័ត្រោយ 

ADB Management  

     

  

14.3.23 ១៤.៣.១៤ រធវើបចេុបបននករា រេើក

ទី២ នតី្ិវិធី ួរ សម្ម្មប់ កា 

ម្គ្ប់ម្គ្ង និង អនុវត្តគ្រម្ម្មង

ហិ ញ្ញបបទានពីនដគ្ូ អភិវឌ្ឍន៍ 

(SOPs) (៥%) 

  អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី២៖ កិចេម្ពររម្ពៀង

ហិ ញ្ញបបទានែតេ់ រនំយួបរចេក

រទសសម្ម្មបគ់្រម្ម្មង 

Strengthening Capacity for 

Improved Implentation of 

Externally-Funded Projects 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
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ត្
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ត្
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ត្
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in Cambodia ម្ត្ូវបនចុុះហត្ថ

រេខា វាង ADB ជារួយ MEF 

14.3.23 ១៤.៣.១៤ រធវើបចេុបបននករា រេើក

ទី២ នតី្ិវិធី ួរ សម្ម្មប់ កា 

ម្គ្ប់ម្គ្ង និង អនុវត្តគ្រម្ម្មង

ហិ ញ្ញបបទានពីនដគ្ូ អភិវឌ្ឍន៍ 

(SOPs) (៥%) 

  អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ម្បចំឆ្ន ំ២០១៨៖ ឯក

សា  Second Update of SOPs 

សម្ម្មបក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ង និងអនុវត្ត 

គ្រម្ម្មងហិ ញ្ញបបទានពីនដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន៍ ម្ត្ូវបនអនុរត័្ និង

ោក់ឱ្យអនុវត្ត រោយអនុម្កឹត្យ 

     

  

14.4 ១៤.៤. ពម្ងឹងម្បសិទធភាព

ម្គ្ប់ម្គ្ងនិងកា អនុវត្ត កា ងា 

រួសរុេនិងកថទារំហោា  ចនស

រពន័ធសាធា ណៈ 

២០១៧ ២០១៨ - អគ្គ.ថវិកា យនតកា ម្គ្ប់ម្គ្ងនិងម្បសទិធភាព

ននកា អនុវត្តថវកិាសម្ម្មប់កា ងា 

រួសរុេនិងកថទារំហោា  ចនស

រពន័ធសាធា ណៈម្ត្ូវបនពម្ងឹង 

      

  

14.4.1 ១៤.៤.១.រ ៀបចសំារាច កណនំ

 បស់ កសហវសត ីពីកា រ ៀបចំ អនុ

វត្ត និងម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា រួសរុេ

កថទារំហោា  ចន សរពន័ធសាធា 

ណៈ ហិ ញ្ញបបទានរោយថវិកា

ជាត្ិ 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាង

រេើកទី១ សារាច កណនំ បស់ក

សហវ សត ីពីកា រ ៀបចំ អនុវត្ត និង

ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា រួសរុេកថទាំ

រហោា  ចនសរពន័ធសាធា ណៈ 

ហិ ញ្ញបបទានរោយថវកិាជាត្ិ 

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងោក់

ឲ្យពិភាកា 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

14.4.1 ១៤.៤.១.រ ៀបចសំារាច កណនំ

 បស់ កសហវសត ីពីកា រ ៀបចំ អនុ

វត្ត និងម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា រួសរុេ

កថទារំហោា  ចន សរពន័ធសាធា 

ណៈ ហិ ញ្ញបបទានរោយថវិកា

ជាត្ិ 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាង

រេើកទី២ សរាច កណន សត ីពីកា 

រ ៀបចំ អនវុត្ត និងម្គ្ប់ម្គ្ង

កា ងា រួសរុេកថទារំហោា  ចន

សរព័នធសាធា ណៈ ហិ ញ្ញបបទាន

រោយថវិកាជាត្ិ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ 

និងោក់ឲ្យពិភាកា 

     

  

14.4.1 ១៤.៤.១.រ ៀបចសំារាច កណនំ

 បស់ កសហវសត ីពីកា រ ៀបចំ អនុ

វត្ត និងម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា រួសរុេ

កថទារំហោា  ចន សរពន័ធសាធា 

ណៈ ហិ ញ្ញបបទានរោយថវិកា

ជាត្ិ 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាង

រេើកទី៣ សារាច កណនំសត ីពីកា 

រ ៀបចំ អនវុត្ត និងម្គ្ប់ម្គ្ង

កា ងា រួសរុេកថទា ំ  រហោា

 ចនសរពន័ធសាធា ណៈ      

ហិ ញ្ញបបទានរោយថវកិាជាត្ ិ

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងោក់

ឲ្យពិភាកា 

     

  

14.4.1 ១៤.៤.១.រ ៀបចសំារាច កណនំ

 បស់ កសហវសត ីពីកា រ ៀបចំ អនុ

វត្ត និងម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា រួសរុេ

កថទារំហោា  ចន សរពន័ធសាធា 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាង

រេើកទី៤ សារាច កណនំសត ីពីកា 

រ ៀបចំ អនវុត្ត និងម្គ្ប់ម្គ្ង

កា ងា រួសរុេកថទា ំ  រហោា

 ចនសរពន័ធសាធា ណៈ      
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ណៈ ហិ ញ្ញបបទានរោយថវិកា

ជាត្ិ 

ហិ ញ្ញបបទានរោយថវកិាជាត្ិ 

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងអនរុ័ត្ 

14.4.1 ១៤.៤.១.រ ៀបចសំារាច កណនំ

 បស់ កសហវសត ីពីកា រ ៀបចំ អនុ

វត្ត និងម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា រួសរុេ

កថទារំហោា  ចន សរពន័ធសាធា 

ណៈ ហិ ញ្ញបបទានរោយថវិកា

ជាត្ិ 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនកា ឆ្ន ំ២០១៨៖ ោក់ឲ្យ

អនុវត្ត សារាច កណនំសត ីពីកា 

រ ៀបចំ អនវុត្ត និងម្គ្ប់ម្គ្ង

កា ងា រួសរុេកថទា ំ  រហោា

 ចនសរពន័ធសាធា ណៈ      

ហិ ញ្ញបបទានរោយថវកិាជាត្ ិ

     

  

14.4.1 ១៤.៤.១.រ ៀបចសំារាច កណនំ

 បស់ កសហវសត ីពីកា រ ៀបចំ អនុ

វត្ត និងម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា រួសរុេ

កថទារំហោា  ចន សរពន័ធសាធា 

ណៈ ហិ ញ្ញបបទានរោយថវិកា

ជាត្ិ 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនក ឆ្ន ំ២០១៩៖ ពម្ងឹង 

តារោន និងម្ត្ួត្ពិនតិ្យ កា អនុ

វត្តសារាច កណ នំសត ីពីកា រ ៀបចំ 

អនុវត្ត និងម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា រួស

រុេកថទារំហោា  ចន      សរព័នធ

សាធា ណៈ ហិ ញ្ញបបទានរោយ

ថវិកាជាត្ ិ

     

  

 
ផែនកទី២៖ បនតពត្ងលងគណគនយ្យភាពហិរញ្ញេរាុ 

 - ម្បព័នធ យនតកា  ម្កបខ័ណឌ គ្ត្ិយតុ្តម្ត្ូវបនោក់ឱ្យអនុវត្តម្បកបរោយសក័តសិទធភាព និងម្បសទិធភាពម្ត្ឹរឆ្ន ំ២០១៨ (ចំណាត្ថ់្នន ក់ថវិកា បៃង់គ្ណននីិងកា អនុវត្ត FMIS ដំណាក់កាេទ១ី និងដំណាក់កាេទី២ 

- ម្បព័នធគ្ណរនយយម្បពន័ធកត្់ម្តា នងិម្បព័នធ បយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុ ម្ត្វូបនអនវុត្តម្បកបរោយស័កតសិទធភាពនិងម្បសទិធភាព ត្ម្មៃ ភាព សុម្កឹត្ភាព និងទាន់រពេរវលា 



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 160 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

21 ២១. ពម្ងឹងកា អនុវត្តម្មត្កិា

ថវិកាថាី និងបៃង់គ្ណនីថាី  

២០០៨ ២០២០   កា អនុវត្តបៃង់ គ្ណនីថាី និងចំ

ណាត្ថ់្នន ក់ថវកិាថាីម្ត្វួបនអនុវត្ក

រពញរេញ ម្បកបរោយស័កតសិទធ

ភាពនិងម្បសិទធភាព 

      

  

21.1 ២១.១. បនតកកេរអបៃង់គ្ណនថីាី 

និងចំណាត្ថ់្នន ក់ថវកិាថាី

(ភូរិសាស្រសត ,អងគភាពម្បត្ិបត្តនិិង

 ដាបេ,ករាវិធីនិងរសដាកិចេ)និង

អនុវត្តចំណាត្ថ់្នន ក់បីបកនថររទៀត្

(រុខងា ,រេូនិធិនិងគ្រម្ម្មង) 

២០០៨ ២០២០ - អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ  

- អគ្គ.ថវិកា 

- អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តិកា  និង

ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

- អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេ ថ្នន ក់

រម្ការជាត្ ិ

- ម្កុរម្បឹកាជាត្ិគ្ណរនយយ 

១. បៃង់គ្ណរនយយម្ត្ូវបនកក

េរអ តារកា ចំបចន់ិងោក់ឱ្យ

អនុវត្ត ម្សបតារម្បព័នធFMIS 

២. បៃង់គ្ណរនយយ បស់ម្គ្ឹុះសាថ ន 

សាធា ណៈ ដាបេនរីួយៗម្ត្ូវ

បនោក់ឱ្យអនុវត្ត 

៣. ចំណាត្ថ់្នន ក់(រសដាកិចេ, ករា

 វិធី, អងគភាពម្បត្ិបត្តិ, ដាបេ, 

រុខងា , ភូរិសាស្រសត , គ្រម្ម្មង, 

រូេនិធិ)ម្ត្ូវបនពិនតិ្យ រ ៀបចំ 

និងោក់ឲ្យអនុវត្តរពញរេញម្គ្ប់

ម្កសងួ-សាថ ប័ន 

      

  

21.1.1 ២១.១.១. ពិនិត្យនិងតារោន 

កា អនុវត្តចណំាត្ថ់្នន ក់រសដាកិចេ 

២០១៨ ២០២០ អគ្គ.ថវកិា សូ១៖ បយកា ណ៍សត ីពីកា អនុ

វត្តចំណាត្ថ់្នន ក់រសដាកិចេ ម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ

      

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 161 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
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ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

21.1.1 ២១.១.១. ពិនិត្យនិងតារោន 

កា អនុវត្តចណំាត្ថ់្នន ក់រសដាកិចេ 

២០១៨ ២០២០ អគ្គ.ថវកិា សូ២៖ ឧបសរព័នធភាជ បន់នចណំាត្់

ថ្នន ក់រសដាកិចេ ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ
      

  

21.1.2 ២១.១.២. ពិនតិ្យ និងតារោន

កា អនុវត្តចំណាត្ថ់្នន ក់ករាវិធី 

២០១៨ ២០២០ អគ្គ.ថវកិា សូ១៖ បយកា ណ៍សត ីពីកា អនុ

វត្តចំណាត្ថ់្នន ក់ករាវិធី ម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ

      

  

21.1.2 ២១.១.២. ពិនតិ្យ និងតារោន

កា អនុវត្តចំណាត្ថ់្នន ក់ករាវិធី 

២០១៨ ២០២០ អគ្គ.ថវកិា សូ២៖ចំណាត្ថ់្នន ក់ករាវិធីនន 

ម្កសងួ-សាថ ប័ន ០៣បកនថររទៀត្ 

ម្ត្ូវបរ ៀបច ំ

      

  

21.1.3 ២១.១.៣ ពិនិត្យ និងពិភាការេើ

ឧបសរពន័ធចំណាត្ថ់្នន ក់រុខងា  

២០១៨ ២០២០ អគ្គ.ថវកិា សូ១៖ម្បរុំពិនិត្យ និងពិភាការេើ

ឧបសរពន័ធចំណាត្ថ់្នន ក់រុខងា 

កម្រិត្នយកោា នម្ត្វូបនរ ៀបច ំ

      

  

21.1.3 ២១.១.៣ ពិនិត្យ និងពិភាការេើ

ឧបសរពន័ធចំណាត្ថ់្នន ក់រុខងា  

២០១៨ ២០២០ អគ្គ.ថវកិា សូ២៖ម្បរុំពិនតិ្យ និង ពិភាកា

ឧបសរពន័ធចំណាត្ថ់្នន ក់រុខងា 

កម្រិត្អគ្គនយកោា នម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ

      

  

21.1.3 ២១.១.៣ ពិនិត្យ និងពិភាការេើ

ឧបសរពន័ធចំណាត្ថ់្នន ក់រុខងា  

២០១៨ ២០២០ អគ្គ.ថវកិា សូ៣៖ម្បរុំពិនិត្យ និងពីភាកា

រេើឧបសរពន័ធចណំាត្ថ់្នន ក់រុខងា 

កម្រិត្អគ្គនយកោា នម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

21.1.3 ២១.១.៣ ពិនិត្យ និងពិភាការេើ

ឧបសរពន័ធចំណាត្ថ់្នន ក់រុខងា  

២០១៨ ២០២០ អគ្គ.ថវកិា សូ៤៖ម្បរុំពិនិត្យ  និងពិភាកា

រេើឧបសរពន័ធចណំាត្ថ់្នន ក់រុខងា 

កម្រិត្អគ្គនយកោា នម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ

      

  

21.1.4 ២១.១.៤ រ ៀបចំចងម្កងឧប  ស

រពន័ធចំចំណាត្់ថ្នន ក់រុខងា  

២០១៨ ២០២០ អគ្គ.ថវកិា សូ១íឧបសរពន័ធចណំាត្ថ់្នន ក់រុខ

ងា ម្ត្ូវបនរ ៀបចំរេើកទី ១ 
      

  

21.1.4 ២១.១.៤ រ ៀបចំចងម្កងឧប  ស

រពន័ធចំចំណាត្់ថ្នន ក់រុខងា  

២០១៨ ២០២០ អគ្គ.ថវកិា សូ២íឧបសរពន័ធចណំាត្់ថ្នន ក់រុខ

ងា ម្ត្ូវបនរ ៀបចំរេើកទី ២ 
      

  

21.1.4 ២១.១.៤ រ ៀបចំចងម្កងឧប  ស

រពន័ធចំចំណាត្់ថ្នន ក់រុខងា  

២០១៨ ២០២០ អគ្គ.ថវកិា សូ៣៖ឧបសរពន័ធចំណាត្់ថ្នន ក់រុខ

ងា ម្ត្ូវបនរ ៀបចំរេើកទី ៣ 
      

  

21.1.4 ២១.១.៤ រ ៀបចំចងម្កងឧប  ស

រពន័ធចំចំណាត្់ថ្នន ក់រុខងា  

២០១៨ ២០២០ អគ្គ.ថវកិា សូ៤íឧបសរពន័ធចំណាត្ថ់្នន ក់រុខ

ងា ម្ត្ូវបនរ ៀបចំចុងរម្កាយ 
      

  

21.1.5 ២១.១.១.បនតកកេរអបៃង់គ្ណនីថាី 

និងចំណាត្ថ់្នន ក់ថវកិាថាី (ចំណត្់

ថ្នន ក់ភូរិសាស្រសត ) (៥០%) 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រសចកតីម្ពាងម្បកាសសត ីពីកា កក

សម្រួេ និងបំរពញបកនថរចំ

ណាត្ថ់្នន ក់ភូរិសាស្រសតននម្មត្ិកា

ថវិកា ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច 

      

  

21.1.5 ២១.១.១.បនតកកេរអបៃង់គ្ណនីថាី 

និងចំណាត្ថ់្នន ក់ថវកិាថាី (ចំណត្់

ថ្នន ក់ភូរិសាស្រសត ) (៥០%) 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

ម្បកាសសត ីពីកា កកសម្រេួ និង

បំរពញបកនថរចំណាត្ថ់្នន ក់ភូរិ    

សាស្រសត ននម្មត្កិាថវកិាម្ត្ូវបន 

អនុរត័្ និងោក់ឲ្យអនុវត្ត 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

21.1.6 ២១.១.២.បនតកកេរអបៃង់គ្ណនី

ថាី និងចំណាត្ថ់្នន ក់ថវិកាថាី 

(ចំណត្ថ់្នន ក់រសដាកិចេ) (៥០%) 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រសចកតីកណនំសត ីពីបចេុបបននភាពចំ

ណាត្ថ់្នន ក់រសដាកិចេននម្មត្កិា

ថវិកាពាក់ព័នធនឹង ដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យអនុវត្ត 

      

  

21.1.7 ២១.១.១.រ ៀបចនំិងោក់ឱ្យអនុ

វត្ត បៃង់គ្ណរនយយសម្ម្មប់រូេនិ

ធិវិនរិយគ្ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ (គ្ណនីពិរសស)  

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ បៃង់គ្ណរនយយម្ត្ូវបនកកេរអឱ្យ

ម្សបតារកា  អនវុត្តម្បព័នធ 

FMIS។ 
     

  

21.1.7 ២១.១.១.រ ៀបចនំិងោក់ឱ្យអនុ

វត្ត បៃង់គ្ណរនយយសម្ម្មប់រូេនិ

ធិវិនរិយគ្ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ (គ្ណនីពិរសស)  

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី១៖រ ៀបចនំិងោក់ឱ្យ

អនុវត្តម្បកាសសត ីពីកា បរងកើត្បៃង់

គ្ណរនយយសម្ម្មប់រូេនិធិ  វនិិ

រយគ្ ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ។ 

     

  

21.1.7 ២១.១.១.រ ៀបចនំិងោក់ឱ្យអនុ

វត្ត បៃង់គ្ណរនយយសម្ម្មប់រូេនិ

ធិវិនរិយគ្ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ (គ្ណនីពិរសស)  

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី២៖រ ៀបចនំិងោក់ឱ្យ

អនុវត្តសារាច  សត ីពីកិចេបញ្ជ ិកា

គ្ណរនយយសម្ម្មប់រេូនិធិ វនិិ

រយគ្ ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ។ 

     

  

21.1.7 ២១.១.១.រ ៀបចនំិងោក់ឱ្យអនុ

វត្ត បៃង់គ្ណរនយយសម្ម្មប់រូេនិ

ធិវិនរិយគ្ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ (គ្ណនីពិរសស)  

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី៣៖ចេូ ួរបណតុ ុះប

ណាត េនតី្ិវិធី និងកិចេបញ្ជកិា

គ្ណរនយយសម្ម្មប់រេូនិធិវនិិ

រយគ្ ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ។ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

21.1.8 ២១.១.២ កកេរអបៃង់គ្ណរនយយ

ឱ្យ ម្សបតារកា អនុវត្តម្បព័នធ 

FMIS 

២០០៨ ២០១៧ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ បៃង់គ្ណរនយយម្ត្ូវបនរ ៀបចនំិង

ោក់ឱ្យរម្បើម្បស់ម្សបតារម្បព័នធ 

FMIS 

     

  

21.1.8 ២១.១.២ កកេរអបៃង់គ្ណរនយយ

ឱ្យ ម្សបតារកា អនុវត្តម្បព័នធ 

FMIS 

២០០៨ ២០១៧ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី១៖រ ៀបចនំិងោក់ឱ្យ

អនុវត្តម្បកាស សត ីពីកា បរងកើត្បៃង់

គ្ណរនយយម្សបតារម្បពន័ធ 

FMIS 

     

  

21.1.8 ២១.១.២ កកេរអបៃង់គ្ណរនយយ

ឱ្យ ម្សបតារកា អនុវត្តម្បព័នធ 

FMIS 

២០០៨ ២០១៧ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី២៖ពិនតិ្យ កកេរអ

និងបរងកើត្បកនថរ គ្ណន ី      

  

21.1.9 ២១.១.៣ ពិនិត្យនិងោក់ឱ្យអនុ

វត្ត បៃង់គ្ណរនយយ បស់ម្គ្ឹុះសាថ ន 

សាធា ណៈ ដាបេម្សបតារបៃង់ 

គ្ណរនយយសាធា ណៈ 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ បៃង់គ្ណរនយយ បស់ម្គ្ឹុះសាថ នសា

ធា ណៈ  ដាបេម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

ម្សបតារបៃង់គ្ណរនយយសាធា 

ណៈ 

     

  

21.1.9 ២១.១.៣ ពិនិត្យនិងោក់ឱ្យអនុ

វត្ត បៃង់គ្ណរនយយ បស់ម្គ្ឹុះសាថ ន 

សាធា ណៈ ដាបេម្សបតារបៃង់ 

គ្ណរនយយសាធា ណៈ 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី១៖បនតរ ៀបចនំិងោក់

ឱ្យអនុវត្តបៃង់ គ្ណរនយយ បស់

ម្គ្ឹុះសាថ នសាធា ណៈ ដាបេ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

21.1.9 ២១.១.៣ ពិនិត្យនិងោក់ឱ្យអនុ

វត្ត បៃង់គ្ណរនយយ បស់ម្គ្ឹុះសាថ ន 

សាធា ណៈ ដាបេម្សបតារបៃង់ 

គ្ណរនយយសាធា ណៈ 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី២៖បនតកកេរអបៃង់

គ្ណរនយយ  បស់ម្គ្ឹុះសាថ នសា

ធា ណៈ ដាបេ 
     

  

21.1.10 ២១.១.១. ពិនិត្យ និង តារោន

កា អនុវត្តចណំាត្ថ់្នន ក់គ្រម្ម្មង

រដើរបីកកសម្រេួតារត្ម្រវូកា 

ជាក់កសតង (៥០%) 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

 បយកា ណ៍ពិនិត្យ និងតារោន

ពីកា កកសម្រួេចណំាត្ថ់្នន ក់

គ្រម្ម្មង ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ
     

  

21.1.10 ២១.១.១. ពិនិត្យ និង តារោន

កា អនុវត្តចណំាត្ថ់្នន ក់គ្រម្ម្មង

រដើរបីកកសម្រេួតារត្ម្រវូកា 

ជាក់កសតង (៥០%) 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទីម្បចំឆ្ន ំ២០១៨៖ 

 បយកា ណ៍ពិនិត្យ និងតារោន

ពីកា កកសម្រួេចណំាត្ថ់្នន ក់

គ្រម្ម្មង ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ

     

  

21.1.10 ២១.១.១. ពិនិត្យ និង តារោន

កា អនុវត្តចណំាត្ថ់្នន ក់គ្រម្ម្មង

រដើរបីកកសម្រេួតារត្ម្រវូកា 

ជាក់កសតង (៥០%) 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទីម្បចំឆ្ន ំ២០១៩៖ 

 បយកា ណ៍ពិនិត្យ និងតារោន

ពីកា កកសម្រួេចណំាត្ថ់្នន ក់

គ្រម្ម្មង ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ

     

  

21.1.11 ២១.១.២.បនតកកេរអបៃង់គ្ណនី

ថាី និងចំណាត្ថ់្នន ក់ថវិកាថាី 

(ចំណត្ថ់្នន ក់រសដាកិចេ) (៥០%) 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

រសចកតីកណនំសត ីពីបចេុបបននភាព   

ចំណាត្ថ់្នន ក់រសដាកិចេននម្មត្កិា

ថវិកាពាក់ព័នធនឹង ដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យអនុវត្ត 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

21.1.11 ២១.១.២.បនតកកេរអបៃង់គ្ណនី

ថាី និងចំណាត្ថ់្នន ក់ថវិកាថាី 

(ចំណត្ថ់្នន ក់រសដាកិចេ) (៥០%) 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទីម្បចំឆ្ន ំ២០១៨៖ 

 បយកា ណ៍ពិនិត្យនិង តារោន

ពីកា កកសម្រួេចណំាត្ថ់្នន ក់ 

ម្បភពហិ ញ្ញ បបទានបនរ ៀបច ំ

     

  

21.1.11 ២១.១.២.បនតកកេរអបៃង់គ្ណនី

ថាី និងចំណាត្ថ់្នន ក់ថវិកាថាី 

(ចំណត្ថ់្នន ក់រសដាកិចេ) (៥០%) 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទីម្បចំឆ្ន ំ២០១៩៖ 

 បយកា ណ៍ពិនិត្យនិង តារោន

ពីកា កកសម្រួេចណំាត្ថ់្នន ក់ 

ម្បភពហិ ញ្ញ បបទានម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ

     

  

22 ២២.ពម្ងឹងកា អនុវត្តម្បព័នធអនុ

វត្តថវកិាថានីិងដរំណើ កា ម្បត្ិបត្តិ

កា ថា ី

២០០៨ ២០២០   ម្បព័នធអនវុត្តថវិកាថានីិងដរំណើ 

កា ម្បត្ិបត្តកិា ថាីម្ត្ូវបនអនវុត្ត

ម្បកបរោយស័កតិសិទធភាពនិង

ម្បសិទធភាព 

      

  

22.1 ២២.១. រ ៀបចំប ិបទននម្បត្ិបត្តិ

កា ចំណាយ (សំរណើសំុធាន

ចំណាយ, កិចេេទធករា និងសំរណើ

សុំទូទាត្់) រៅតារម្កសងួ-សាថ បន័

ឱ្យម្សបតារម្បព័នធ FMIS 

២០០៨ ២០២០ - ម្កសួង សាថ ប័ន 

- អគ្គ. ថវិកា 

- អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តិកា  

អនត ជាត្ិ និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

- នយកោា ន IT 

- អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ

- អគ្គ.េទធករា  

ប ិបទននម្បត្ិបត្តកិា ចំណាយ 

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំបញ្េូេ និងអនុវត្ត

កនុងម្បព័នធ FMIS 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

22.1.1 ២២.១.១.រ ៀបចំប ិបទនន

ម្បត្ិបត្តកិា ចំណាយរេូធន និង

រួសរុេកថទា ំ(សំរណើសំុធាន

ចំណាយ, កិចេេទធករា និងសំរណើ

សុំទូទាត្់) រៅតារម្កសងួ-សាថ បន័ 

ឱ្យម្សបតារម្បព័នធ FMIS 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនកា ទី១៖ រសចកតីម្ពាង

រេើកទី១ ប ិបទននម្បត្បិត្តកិា 

ចំណាយរេូធន និងរួសរុេ

កថទា ំរៅតារម្កសងួសាថ បន័ ឲ្យ

ម្សបតារម្បព័នធ FMIS  បស់

នយកោា នវនិរិយគ្ ម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ

      

  

22.1.1 ២២.១.១.រ ៀបចំប ិបទនន

ម្បត្ិបត្តកិា ចំណាយរេូធន និង

រួសរុេកថទា ំ(សំរណើសំុធាន

ចំណាយ, កិចេេទធករា និងសំរណើ

សុំទូទាត្់) រៅតារម្កសងួ-សាថ បន័ 

ឱ្យម្សបតារម្បព័នធ FMIS 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនកា ទី២៖ រសចកតីម្ពាង

រេើកទី២ ប ិបទននម្បត្ិបត្តិកា 

ចំណាយរេូធន និងរួសរុេ

កថទា ំរៅតារម្កសងួសាថ បន័ ឲ្យ

ម្សបតារម្បព័នធ FMIS  បស់

នយកោា នវនិរិយគ្ ម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ

      

  

22.1.1 ២២.១.១.រ ៀបចំប ិបទនន

ម្បត្ិបត្តកិា ចំណាយរេូធន និង

រួសរុេកថទា ំ(សំរណើសំុធាន

ចំណាយ, កិចេេទធករា និងសំរណើ

សុំទូទាត្់) រៅតារម្កសងួ-សាថ បន័ 

ឱ្យម្សបតារម្បព័នធ FMIS 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនកា ទី៣៖ រសចកតីម្ពាង

រេើកទី៣ ប ិបទននម្បត្ិបត្តកិា 

ចំណាយរេូធន និងរួសរុេ

កថទា ំរៅតារម្កសងួសាថ បន័ ឲ្យ

ម្សបតារម្បព័នធ FMIS  បស់
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

នយកោា នវនិរិយគ្ ម្ត្ូវបន

រ ៀបចំ និងអនរុ័ត្ 

22.1.1 ២២.១.១.រ ៀបចំប ិបទនន

ម្បត្ិបត្តកិា ចំណាយរេូធន និង

រួសរុេកថទា ំ(សំរណើសំុធាន

ចំណាយ, កិចេេទធករា និងសំរណើ

សុំទូទាត្់) រៅតារម្កសងួ-សាថ បន័ 

ឱ្យម្សបតារម្បព័នធ FMIS 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនកា ឆ្ន ំ២០១៨៖ ោក់ឲ្យ

អនុវត្ត ប ិបទននម្បត្ិបត្តកិា 

ចំណាយរេូធន និងរួសរុេ

កថទា ំរៅតារម្កសងួសាថ បន័ ឲ្យ

ម្សបតារម្បព័នធ FMIS  បស់

នយកោា នវនិរិយគ្ ម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ

      

  

22.1.1 ២២.១.១.រ ៀបចំប ិបទនន

ម្បត្ិបត្តកិា ចំណាយរេូធន និង

រួសរុេកថទា ំ(សំរណើសំុធាន

ចំណាយ, កិចេេទធករា និងសំរណើ

សុំទូទាត្់) រៅតារម្កសងួ-សាថ បន័ 

ឱ្យម្សបតារម្បព័នធ FMIS 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនកា ឆ្ន ំ២០១៨៖ ោក់ឲ្យ

អនុវត្ត ប ិបទននម្បត្ិបត្តកិា 

ចំណាយរេូធន និងរួសរុេ

កថទា ំរៅតារម្កសងួសាថ បន័ ឲ្យ

ម្សបតារម្បព័នធ FMIS  បស់

នយកោា នវនិរិយគ្ ម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ

     

  

22.1.2 ២២.១.២.រ ៀបចកំកសម្រួេ

សម្មសភាពម្កុរកា ងា  FMIS 

សម្ម្មប់អនុវត្តប ិបទថានីនម្បពន័ធ 

២០១៧  អគ្គ.ថវកិា សូ១៖សម្មសភាពម្កុរកា ងា 

ម្ត្ូវបនបរងកើត្ និងរម្ត្ៀរអនុវត្ត

ប ិបទថានីនម្បព័នធ FMIS កដេ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

FMIS កដេនឹងម្ត្ូវោក់ឱ្យអនវុត្ត

កនុងរំោនទី២ 

នឹងម្ត្ូវោក់ឱ្យអនុវត្តកនុងរំោនទី

២ 

22.1.3 ២២.១.៣.ពិនិត្យនិងែតេ់

រយបេ់អំពីឯកសា េិខតិ្យតុ្តិ

កា ននសំរណើសំុធានចណំាយ 

និងទូទាត្់ បស់ម្កសងួ សាថ បន័ឱ្យ

ម្សបតារត្ម្រូវកា ប ិបទថានីន

ម្បព័នធ FMIS 

២០១៧  អគ្គ.ថវកិា សូ២៖ឯកសា េិខិត្យុត្តកិា រសន ើ

សុំធានចណំាយ និងទូទាត្់ម្ត្ូវ

បន ពិនិត្យនិងែតេរ់យបេត់ារ

ប ិបទថាី ននម្បព័នធ FMIS  
   

  

22.1.4 ២២.១.៤ កណនំម្កសងួ សាថ ប័ន

អនុវត្តម្បព័នធ FMIS រំោនទ២ី 

អំពីប ិបទ និងកបបបទចុុះទនិនយ័

កនុងម្បព័នធ 

២០១៧  អគ្គ.ថវកិា សូ៣៖ម្កសងួ សាថ ប័នអនវុត្ត

ម្បព័នធ FMIS រំោនទ២ី ម្ត្ូវ

បនរស្រនតីរនំញនននយកោា ន

ហិ ញ្ញកិចេរួយកណនំអំពីប ិបទ 

និងកបបបទចុុះទនិនយ័កនុងម្បព័នធ 

    

  

22.1.5 ២២.១.៥ ចូេ រួរោុះម្សាយ

បញ្ញា ម្បឈរននពាក់ព័នធដេ់

កា អនុវត្តថវិកាតារម្បព័នធ FMIS 

រំោនទី២ 

  អគ្គ.ថវកិា សូ៤៖បញ្ញា ម្បឈរននកនុងកា 

អនុវត្ត តារម្បពន័ធ FMIS រំោន

ទី២ បសម់្កសងួ សាថ បន័ម្ត្ូវបន

ម្កុរកា ងា រំនញនននយកោា ន

ហិ ញ្ញកិចេរោុះម្សាយទានរ់ពេ

រវលា 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

22.1.6 ២២.១.៦. កា ម្គ្ប់ម្គ្ងយនតកា  

ម្ចករចញ-ចូេកត្រួយ 

២០១៥ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា សូ៤íវាយត្នរៃកា អនុវត្តសាក

េបងម្ចក-រចញចូេកត្រួយរៅ 

ន.វនិរិយគ្ 

      

  

22.1.7 ២២.១.១.ចូេ រួអនវុត្តម្បព័នធ 

FMIS ម្បកបរោយម្បសទិធភិាព 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ ម្បត្ិបត្តកិា ឆៃងកាត្់ម្បព័នធFMIS

ម្ត្ូវបនអនុវត្ត ម្មនម្បសទិធិភាព

និង យុះរពេខៃ ី

     


 

22.1.7 ២២.១.១.ចូេ រួអនវុត្តម្បព័នធ 

FMIS ម្បកបរោយម្បសទិធភិាព 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី១ ៖រាេ់ម្បត្តកិា ណ៍

ចំណូេ-ចំណាយឆ្ន ំ ២០១៦ និង

២០១៧ ម្ត្ូវបន អនុវត្តកនុង 

FMIS។  

     


 

22.1.7 ២២.១.១.ចូេ រួអនវុត្តម្បព័នធ 

FMIS ម្បកបរោយម្បសទិធភិាព 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី២៖  បយកា ណ៍

វឌ្ឍនភាពននកា  បូកស ុបម្បត្តិប

ត្តិកា ណ៍ចំណូេ-ចំណាយ ថវកិា

ទូទាងំម្បរទស។ 

     


 

22.1.7 ២២.១.១.ចូេ រួអនវុត្តម្បព័នធ 

FMIS ម្បកបរោយម្បសទិធភិាព 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី៣៖រម្រញុកា រ ៀបចំ

 បយកា ណ៍ចំណូេ ចំណាយ

រចញពីFMIS រនំួសម្បព័នធ  KIT 

ទាងំម្សុង។ 

     


 

22.1.7 ២២.១.១.ចូេ រួអនវុត្តម្បព័នធ 

FMIS ម្បកបរោយម្បសទិធភិាព 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី៤៖ចេូ រួពិភាកា

និងវាយត្នរៃកា អនុវត្តតារ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

FMIS ដំណាក់ទី១ រដើរបីឈាន 

រៅកានដ់ំណាក់បនទ ប់។ 

22.1.8 ២២.១.២.ចេូ រួរ ៀបចំរសចកតី

ម្ពាងរោេកា ណ៍កណនំនិង

ម្បកាសននកា អនុវត្តប បិទនន

ម្បត្ិបត្តកិា ណ៍ចំណាយថារីៅកនុង

ម្បព័នធ FMIS 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ បនចេូ រួែតេ់ធាត្ុចូេកនុងកា 

រ ៀបចំរសចកតីម្ពាងរោេកា ណ៍

កណនំនិងម្បកាសននកា  អនុវត្ត

ប ិបទននម្បត្ិបត្តកិា ណ៍ចំណាយ

ថាីរៅ កនុងម្បព័នធ FMIS។ 

     


 

22.1.8 ២២.១.២.ចេូ រួរ ៀបចំរសចកតី

ម្ពាងរោេកា ណ៍កណនំនិង

ម្បកាសននកា អនុវត្តប បិទនន

ម្បត្ិបត្តកិា ណ៍ចំណាយថារីៅកនុង

ម្បព័នធ FMIS 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី១៖ ចូេ រួរ ៀបចំរស

ចកតីម្ពាង រោេកា ណ៍កណនំនិង

ម្បកាសននកា អនុវត្ត ប ិបទនន

ម្បត្ិបត្តកិា ណ៍ចំណាយថារីៅកនុង 

ម្បព័នធ FMIS។ 

     


 

22.1.9 ២២.១.៣.ចូេ រួអនវុត្តប ិបទ

ននម្បត្ិបត្តិកា ណ៍ចណំាយថារីៅ

កនុងម្បព័នធ FMISម្បកបរោយ

ម្បសិទធិភាព 

២០១៨ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ រធវើម្បត្ិបត្តិកា អនរុលារតារប ិប

ទននម្បត្ិបត្តកិា ណ៍ចំណាយថាី

រៅកនុងម្បព័នធ FMIS កដេ បន

ោក់ឱ្យអនុវត្ត។ 

     


 

22.1.9 ២២.១.៣.ចូេ រួអនវុត្តប ិបទ

ននម្បត្ិបត្តិកា ណ៍ចណំាយថារីៅ

កនុងម្បព័នធ FMISម្បកបរោយ

ម្បសិទធិភាព 

២០១៨ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី១ ៖រម្រុញកា ចេូ

 រួរពញរេញ  បស់រស្រនតីរនំញ

ថ្នន ក់កណាដ េកនុងកា អនុវត្ត ប ិប

ទននម្បត្ិបត្តកិា ណ៍ចំណាយថាី
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

រៅកនុង ម្បព័នធ FMIS កដេបន

ម្បកាសឱ្យរម្បើម្បស់។ 

22.1.9 ២២.១.៣.ចូេ រួអនវុត្តប ិបទ

ននម្បត្ិបត្តិកា ណ៍ចណំាយថារីៅ

កនុងម្បព័នធ FMISម្បកបរោយ

ម្បសិទធិភាព 

២០១៨ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី២៖ បយកា ណ៍ម្ត្ួត្

ពិនតិ្យពីកា អនុវត្តរោេកា ណ៍

កណនំនិងម្បកាសននកា  អនុវត្ត

ប ិបទននម្បត្ិបត្តកិា ចំណាយថាី

រៅកនុងម្បព័នធ FMIS។ 

     


 

22.1.10 ២២.១.១កា ម្គ្ប់ម្គ្ង និងអនុវត្ត

ម្បព័នធ  FMIS កនុងអគ្គនយក

ោា ន (៧០%) 

២០១៥ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី១í ឯកសា កណនំសត ី

ពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ង និង អនុវត្តម្បព័នធ  

FMIS កនុងអគ្គនយកោា ន ម្ត្ូវ

បន អនុរត័្  និងោក់ឱ្យអនុវត្ត 

     

  

22.1.10 ២២.១.១កា ម្គ្ប់ម្គ្ង និងអនុវត្ត

ម្បព័នធ  FMIS កនុងអគ្គនយក

ោា ន (៧០%) 

២០១៥ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ម្បចំឆ្ន ំ២០១៨í  ឯក

សា កណនំសត ីពី កា ម្គ្ប់ម្គ្ង 

និងអនុវត្តម្បព័នធ  FMIS កនុងអគ្គ

ន- យកោា ន ម្ត្ូវបនពិនតិ្យ និង

រធវើបចេុបបននករា  

     

  

22.1.10 ២២.១.១កា ម្គ្ប់ម្គ្ង និងអនុវត្ត

ម្បព័នធ  FMIS កនុងអគ្គនយក

ោា ន (៧០%) 

២០១៥ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ម្បចំឆ្ន ំ២០១៩í ឯក

សា កណនំសត ីពីកា  ម្គ្ប់ម្គ្ង 

និងអនុវត្តម្បព័នធ  FMIS កនុងអគ្គ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

នយកោា នម្ត្ូវបនពិនតិ្យ និងរធវើ

បចេុបបននករា 

22.1.11 ២២.១.២.កា ម្គ្ប់ម្គ្ងយនតកា  

ម្ចករចញ-ចូេកត្រួយ (៣០%) 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី១íយនតកា  ម្ចក

រចញ-ចេូកត្រយួម្ត្ូវ បនោក់

ឱ្យអនុវត្តសាកេបងរៅនយក

ោា នកិចេកា ទរូៅ  

     

  

22.1.11 ២២.១.២.កា ម្គ្ប់ម្គ្ងយនតកា  

ម្ចករចញ-ចូេកត្រួយ (៣០%) 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី២í កា អនុវត្តសាក

េបងយនតកា ម្ចករចញ ចូេកត្

រួយរៅនយកោា នកិចេកា ទូរៅ 

ម្ត្ូវបនវាយ ត្នរៃ, កកសម្រេួ

កនុងក ណីចំបច់ និងោក់ឱ្យអនុ

វត្ត 

     

  

22.2 ២២.២. កកេរអម្បត្បិត្តកិា 

គ្ណរនយយ ហិ ញ្ញវត្ថុរៅ កនុងក

សហវ/ម្កសងួ-សាថ បន័ រដើរបី

ឱ្យម្សប រៅនឹងកា វិវឌ្ឍនន៍នបៃង់

គ្ណនី និង បទោា នគ្ណរនយយ 

ម្ពរទាងំរធវើកា រែទៀងផ្ទទ ត្់គ្ណនី

ធនោ ជាម្បចំ 

២០០៨ ២០២០ - អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ  

- ម្កុរម្បឹកាជាត្ិគ្ណរនយយ 

- ម្កសួង សាថ ប័ន 

កិចេម្បត្ិបត្តិកា គ្ណរនយយម្ត្ូវ

បនកកេរអនិងម្មនកា រែទៀងផ្ទទ ត្់

គ្ណនីធនោ ជាម្បចំកខ ម្ត្ី

ម្មស និងឆ្ន ំ       
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

22.2.1 ២២.២.១.បនតពម្ងឹងកា អនុវត្ត

ថវិកា និងរធវើបចេុបបននភាព នតី្ិវិធី

អនុវត្ត ថវិការៅ ដាបេថ្នន ក់ជាត្ិ 

និង ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ (ឧ. 

រជរទយយចំណូេ  រជរទយយបរុ 

ម្បទាន នីត្ិវិធីទូទាត្់ធរាតាកា 

បិទបញ្ជ ីគ្ណរនយយ កា ែគូែគង

 បយកា ណ៍ កា ចត្់ កចង

អត្ិរ ក។េ។) 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ កា អនុវត្តថវិកាម្ត្ូវបនពម្ងឹង 

និង នីត្ិវិធី អនុវត្តថវកិារៅ ដាប

េថ្នន ក់ជាត្ិ និង ដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ  ម្ត្ូវបនរធវើបចេុបបនន

ភាពននកា  អនុវត្តចំណូេ 

ចំណាយថវិកា បនទានរ់ពេ 

រវលា និងម្ត្ឹរម្ត្វូតារនតិ្ិវិធី

ហិ ញ្ញវត្ថុ។ 

      

  

22.2.1 ២២.២.១.បនតពម្ងឹងកា អនុវត្ត

ថវិកា និងរធវើបចេុបបននភាព នតី្ិវិធី

អនុវត្ត ថវិការៅ ដាបេថ្នន ក់ជាត្ិ 

និង ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ (ឧ. 

រជរទយយចំណូេ  រជរទយយបរុ 

ម្បទាន នីត្ិវិធីទូទាត្់ធរាតាកា 

បិទបញ្ជ ីគ្ណរនយយ កា ែគូែគង

 បយកា ណ៍ កា ចត្់ កចង

អត្ិរ ក។េ។) 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី១ ៖ពិនតិ្យនិងរ ៀបចំ

េិខតិ្ បទោា នគ្ត្យិុត្តរិែសងៗ

ពាក់ព័នធកា អនុវត្តថវកិា 

     

  

22.2.1 ២២.២.១.បនតពម្ងឹងកា អនុវត្ត

ថវិកា និងរធវើបចេុបបននភាព នតី្ិវិធី

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី២៖កា បណតុ ុះបណាត

េនិងែសពវ ែាយកណនំអំពី និត្ិ
    

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 175 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

អនុវត្ត ថវិការៅ ដាបេថ្នន ក់ជាត្ិ 

និង ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ (ឧ. 

រជរទយយចំណូេ  រជរទយយបរុ 

ម្បទាន នីត្ិវិធីទូទាត្់ធរាតាកា 

បិទបញ្ជ ីគ្ណរនយយ កា ែគូែគង

 បយកា ណ៍ កា ចត្់ កចង

អត្ិរ ក។េ។) 

 វិធី ននកា អនុវត្តចំណូេ 

ចំណាយថវិកា កែអកតារេខិិត្

បទោា នគ្ត្យិុត្តិ ពាក់ព័នធ

ទាងំឡាយដេ់រស្រនតីរនំញពាក់ព

ន័ធនន អ. ត្ន រដើរបីម្ត្ួត្ពិនតិ្យរេើ

កា អនុវត្តថវិកា ជាពិរសស

ម្កសងួសាថ ប័នពាក់ព័នធននរដើរបី 

អនុវត្តថវកិាឱ្យបនម្ត្រឹម្ត្ូវម្សរ

តារនិត្ិវិធី ហិ ញ្ញវត្ថុ។ 

22.2.2 ២២.២.២.រ ៀបចំបទោា នគ្ត្ិ

យុត្ត (Fixed Asset Threshold) 

រដើរបី អនុវត្តថវកិាឱ្យម្សបតារ

បទោា ន គ្ណរនយយ 

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ បទោា នគ្ត្យិុត្ត (Fixed Asset 

Threshold) 

សម្ម្មប់អនុវត្តថវកិាឱ្យម្សបតារ

បទោា ន គ្ណរនយយម្ត្ូវបន

រ ៀបចនំិងែសពវែាយអនវុត្ត 

     

  

22.2.2 ២២.២.២.រ ៀបចំបទោា នគ្ត្ិ

យុត្ត (Fixed Asset Threshold) 

រដើរបី អនុវត្តថវកិាឱ្យម្សបតារ

បទោា ន គ្ណរនយយ 

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី១៖សិកាកសវងយេ់

ពីអត្ថម្បរយរន៍ និងោនិភយ័នន

កា អនុវត្តបទោា នអនត ជាត្ិ 

Fixed Asset Threshold 

ជារួយ រំនញកា ។ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

22.2.2 ២២.២.២.រ ៀបចំបទោា នគ្ត្ិ

យុត្ត (Fixed Asset Threshold) 

រដើរបី អនុវត្តថវកិាឱ្យម្សបតារ

បទោា ន គ្ណរនយយ 

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី២៖ បយកា ណ៍សត ីពី

អត្ថម្បរយរន៍ និងោនភិ័យនន

កា អនុវត្តបទោា នអនត ជាត្ិ 

Fixed Asset Threshold។ 

     

  

22.2.2 ២២.២.២.រ ៀបចំបទោា នគ្ត្ិ

យុត្ត (Fixed Asset Threshold) 

រដើរបី អនុវត្តថវកិាឱ្យម្សបតារ

បទោា ន គ្ណរនយយ 

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី៣៖បរងកើត្ម្កុរ

កា ងា សម្ម្មប់រ ៀបចំ  Fixed 

Asset Threshold។ 
     

  

22.2.2 ២២.២.២.រ ៀបចំបទោា នគ្ត្ិ

យុត្ត (Fixed Asset Threshold) 

រដើរបី អនុវត្តថវកិាឱ្យម្សបតារ

បទោា ន គ្ណរនយយ 

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី៤៖សិកាជារយួអងគ

ភាពពាក់ព័នធរេើ (Fixed Asset 

Threshold)។ 
     

  

22.2.2 ២២.២.២.រ ៀបចំបទោា នគ្ត្ិ

យុត្ត (Fixed Asset Threshold) 

រដើរបី អនុវត្តថវកិាឱ្យម្សបតារ

បទោា ន គ្ណរនយយ 

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី៥៖ រសចកតីម្ពាង

សារាច កណ នំកំណត្់ Fixed 

Asset Threshold។ 
     

  

22.3 ២២.៣. បរងកើនកម្រិត្យេដ់ឹង

ភាពជាម្មេ សក់ា ចេូ រួនិងសរត្ថ

ភាពកែនក FMISដេ់កសហវ 

២០១៤ ២០២០ - ម្កុរកា ងា  FMWG- ម្កសងួ 

សាថ បន័ 

កា យេ់ដឹងភាពជាម្មេ ស់កា ចេូ

 រួនិងសរត្ថភាពកែនកFMIS បស់

រស្រនតីពាក់ព័នធនន កសហវ ម្កសងួ-

សាថ បន័ និង ដាបេថ្នន ក់រម្ការ
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ម្កសងួ-សាថ ប័ន និង ដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ  

ជាត្ិ ម្ត្ូវបនបរងកើនសរម្សប 

(តារគ្ម្រូADKAR) 

22.3.1 ២២.៣.១.ពម្ងីកកា យេដ់ឹង 

ពម្ងឹងកា ោំម្ទ និងបរងកើនភាពជា

ម្មេ ស់រេើម្បព័នធ FMIS ដេ់ ត្

នោ  និងរនទី រសដាកិចេនិង

ហិ ញ្ញវត្ថុ រារធានី រខត្ត 

២០១៧ ២០២០ ម្កុរកា ងា  FMWG -ថ្នន ក់ដឹកនំនិងរស្រនតី ម្បម្មណ 

៥០ បូ ននរនទ ីរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញ

វត្ថបុនចេូ រួសិកាខ សាលាសដ ីអំពី

កា បស្រញ្ញជ បកា យេ់ដឹងអំពី 

FMIS 

-រស្រនតី ត្នោ រារធានរីខត្ត

ម្បម្មណ ៥០  បូ បនចូេ រួ

សិកាខ សាលាសដ ីអំពីកា បងាា ញ

គ្នៃឹុះម្បរយរនថ៍ាីៗនន FMIS 

     

  

22.3.1 ២២.៣.១.ពម្ងីកកា យេដ់ឹង 

ពម្ងឹងកា ោំម្ទ និងបរងកើនភាពជា

ម្មេ ស់រេើម្បព័នធ FMIS ដេ់ ត្

នោ  និងរនទី រសដាកិចេនិង

ហិ ញ្ញវត្ថុ រារធានី រខត្ត 

២០១៧ ២០២០ ម្កុរកា ងា  FMWG - រស្រនតី ត្នោ រារធានរីខត្ត

ម្បម្មណ ៥០  បូបនចេូ រួ

សិកាខ សាលាសដ ីអំពី កា រម្បើម្បស់

គ្នៃឹុះថាីៗននកា ទាញ បយកា ណ៍ 

និងកា ម្ត្តួ្ពិនិត្យម្បត្ិបត្តកិា នែទ

កនុង នន FMIS-ថ្នន ក់ដឹកនំ និងរ

ស្រនតមី្បម្មណ ៥០  បូននរនទី រសដា

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ បនចេូ រួ

សិកាខ សាលាសដ ីអំពីកា បងាា ញ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

េរអិត្អំពីអត្ថម្បរយរន៍គ្នៃុឹះថាីៗ

អំពីម្បព័នធ FMIS-រស្រនតីម្បម្មណ 

៧៥  បូននរនទី រសដាកិចេនិង

ហិ ញ្ញវត្ថុ បនទទេួកា 

ែសពវែាយបស្រញ្ញជ បកា យេ់ដឹងពី 

FMIS 

22.3.1 ២២.៣.១.ពម្ងីកកា យេដ់ឹង 

ពម្ងឹងកា ោំម្ទ និងបរងកើនភាពជា

ម្មេ ស់រេើម្បព័នធ FMIS ដេ់ ត្

នោ  និងរនទី រសដាកិចេនិង

ហិ ញ្ញវត្ថុ រារធានី រខត្ត 

២០១៧ ២០២០ ម្កុរកា ងា  FMWG -រស្រនតីម្បម្មណ ៨០  បូននរនទី 

រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុទទេួយក

កា រម្បើម្បស់ម្បព័នធ FMIS 

-រស្រនតីម្បម្មណ ៧៥ បូននរនទី 

រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុទទេួបន

កា ែសពវែាយសដ ីអំពីកា បងាា ញ

េរអិត្រេើអត្ថម្បរយរន៍គ្នៃឹុះៗ

អំពីម្បព័នធ FMIS 

     

  

22.3.1 ២២.៣.១.ពម្ងីកកា យេដ់ឹង 

ពម្ងឹងកា ោំម្ទ និងបរងកើនភាពជា

ម្មេ ស់រេើម្បព័នធ FMIS ដេ់ ត្

នោ  និងរនទី រសដាកិចេនិង

ហិ ញ្ញវត្ថុ រារធានី រខត្ត 

២០១៧ ២០២០ ម្កុរកា ងា  FMWG -រស្រនតីម្បម្មណ ១២០  បូននរនទី 

រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ ទទេួយក

កា រម្បើម្បស់ម្បព័នធ FMIS-រស្រនតី

ម្បម្មណ ៨០ ននរនទី រសដាកិចេ

និងហិ ញ្ញវត្ថុ ទទេួបនកា 

ែសពវែាយសដ ីអំពីកា បងាា ញ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

េរអិត្រេើអត្ថម្បរយរន៍គ្នៃឹុះៗ

អំពីម្បព័នធ FMIS 

22.3.2 ២២.៣.២.ពម្ងីកកា យេ់ដឹង

ពម្ងឹងកា ោំម្ទនិងបរងកើនភាពជា

ម្មេ ស់រេើម្បព័នធ FMIS ដេ់

ម្កសងួសាថ ប័ន 

២០១៧ ២០២០ ម្កុរកា ងា  FMWG ថ្នន ក់ដឹកនំ និងរស្រនតនីនម្កសងួសាថ

បន័ ១០ ចំននួ ២០០  បូ ទទេួ

បនកា ែសពវែាយបស្រញ្ញជ បកា 

យេ់ដឹងអំពី FMIS 

     

  

22.3.2 ២២.៣.២.ពម្ងីកកា យេ់ដឹង 

ពម្ងឹងកា ោំម្ទនិងបរងកើនភាពជា

ម្មេ ស់រេើម្បព័នធ FMIS ដេ់

ម្កសងួសាថ ប័ន 

២០១៧ ២០២០ ម្កុរកា ងា  FMWG ថ្នន ក់ដឹកនំ និងរស្រនតីម្កសងួរសដា

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ និងម្កសងួសាថ ប័

នចនំនួម្បម្មណ ២០ បូ បនចេូ

 រួទសសនកិចេសិកាដកពិរសាធន៍

អំពីម្បព័នធ FMIS រៅប រទស 

     

  

22.3.2 ២២.៣.២.ពម្ងីកកា យេ់ដឹង 

ពម្ងឹងកា ោំម្ទនិងបរងកើនភាពជា

ម្មេ ស់រេើម្បព័នធ FMIS ដេ់

ម្កសងួសាថ ប័ន 

២០១៧ ២០២០ ម្កុរកា ងា  FMWG -ថ្នន ក់ដឹកនំ និងរស្រនតនីនម្កសងួ

សាថ បន័ ១៤ ចំននួ ២៨០  បូ 

ទទួេកា ែសពវែាយបស្រញ្ញជ បកា 

យេ់ដឹងពី FMIS-ថ្នន ក់ដឹកនំ 

និងរស្រនតមី្កសងួរសដាកិចេនិង

ហិ ញ្ញវត្ថុ និងម្កសងួសាថ ប័នចនំនួ

ម្បម្មណ ២០ បូ បនចូេ រួ

ទសសនកិចេសិកាដកពិរសាធន៍

អំពីម្បព័នធ FMIS រៅប រទស 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

22.3.2 ២២.៣.២.ពម្ងីកកា យេ់ដឹង 

ពម្ងឹងកា ោំម្ទនិងបរងកើនភាពជា

ម្មេ ស់រេើម្បព័នធ FMIS ដេ់

ម្កសងួសាថ ប័ន 

២០១៧ ២០២០ ម្កុរកា ងា  FMWG -ថ្នន ក់ដឹកនំ និងរស្រនតនីនម្កសងួ

សាថ បន័ ១៣ ចនំនួ ២៦០  បូ 

ទទួេកា ែសពវែាយបស្រញ្ញជ បកា 

យេ់ដឹងពី FMIS 

-ថ្នន ក់ដឹកនំ និងរស្រនតីម្កសួងរសដា

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ និងម្កសងួសាថ ប័

នចនំនួម្បម្មណ ២០ បូ បនចេូ

 រួទសសនកិចេសិកាដកពិរសាធន៍

អំពីម្បព័នធ FMIS រៅប រទស 

     

  

22.3.2 ២២.៣.២.ពម្ងីកកា យេ់ដឹង 

ពម្ងឹងកា ោំម្ទនិងបរងកើនភាពជា

ម្មេ ស់រេើម្បព័នធ FMIS ដេ់

ម្កសងួសាថ ប័ន 

២០១៧ ២០២០ ម្កុរកា ងា  FMWG ថ្នន ក់ដឹកនំ និងរស្រនតនីនម្កសងួសាថ

បន័ទាងំអស់ចំននួ ៥០០  បូ 

ទទួេបនកា ែសពវែាយរេើគ្ៃឹុះ

ថាីៗ និងអត្ថម្បរយរន៍បកនថរអំពី 

FMIS  

     

  

22.3.3 ២២.៣.៣.ពម្ងីកកា យេ់ដឹង 

ពម្ងឹងកា ោំម្ទនិងបរងកើនភាពជា

ម្មេ ស់រេើម្បព័នធ FMIS ដេ់ ដាប

េថ្នន ក់រម្ការជាត្ ិ

២០២០ ២០២០ ម្កុរកា ងា  FMWG ថ្នន ក់ដឹកនំនិងរស្រនតី ដាបេរារ

ធានីរខត្តទាងំអស់ចនំនួ ១០០  បូ

បនទទេួកា ែសពវែាយកា 

បស្រញ្ញជ បកា យេ់ដឹងពី FMIS 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

22.3.4 ២២.៣.៤.ពម្ងីកកា យេ់ដឹងពី 

FMIS តារម្បព័នធែសពវែាយនន 

ដចូជា វើរដអូខៃីៗ (Video Clip) 

ទូ ទសសន៍ និងបណាដ ញសា 

ព័ត្៌ម្មនរែសងៗ រូន រស្រនតរីារកា 

និងសាធា ណៈរនទរូៅ 

២០១៧ ២០១៩ ម្កុរកា ងា  FMWG ម្ពឹត្តិបម្ត្ព័ត្ម៌្មនត្រ១ ឆ្ន ំ

២០១៧  បស់គ្រម្ម្មង FMIS 

ម្ត្ូវបនរបុះពុរពែាយ 
     

  

22.3.4 ២២.៣.៤.ពម្ងីកកា យេ់ដឹងពី 

FMIS តារម្បព័នធែសពវែាយនន 

ដចូជា វើរដអូខៃីៗ (Video Clip) 

ទូ ទសសន៍ និងបណាដ ញសា 

ព័ត្៌ម្មនរែសងៗ រូន រស្រនតរីារកា 

និងសាធា ណៈរនទរូៅ 

២០១៧ ២០១៩ ម្កុរកា ងា  FMWG -ម្ពឹត្តិបម្ត្ព័ត្ម៌្មនត្រ២ ឆ្ន ំ

២០១៧  បស់គ្រម្ម្មង FMIS 

ម្ត្ូវបនរបុះពុរពែាយ 

-ម្មនកា ែសពវែាយអំពីគ្រម្ម្មង 

FMIS តារបណាដ ញសា ព័ត្ម៌្មន

រែសងៗ 

     

  

22.3.4 ២២.៣.៤.ពម្ងីកកា យេ់ដឹងពី 

FMIS តារម្បព័នធែសពវែាយនន 

ដចូជា វើរដអូខៃីៗ (Video Clip) 

ទូ ទសសន៍ និងបណាដ ញសា 

ព័ត្៌ម្មនរែសងៗ រូន រស្រនតរីារកា 

និងសាធា ណៈរនទរូៅ 

២០១៧ ២០១៩ ម្កុរកា ងា  FMWG ម្ពឹត្តិបម្ត្ព័ត្ម៌្មនត្រ៣ ឆ្ន ំ

២០១៧  បស់គ្រម្ម្មង FMIS 

ម្ត្ូវបនរបុះពុរពែាយ 
     

  

22.3.4 ២២.៣.៤.ពម្ងីកកា យេ់ដឹងពី 

FMIS តារម្បព័នធែសពវែាយនន 

២០១៧ ២០១៩ ម្កុរកា ងា  FMWG ម្ពឹត្តិបម្ត្ព័ត្ម៌្មនត្រ៤ ឆ្ន ំ

២០១៧ និងត្រ១, ត្រ២, ត្រ៣ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ដចូជា វើរដអូខៃីៗ (Video Clip) 

ទូ ទសសន៍ និងបណាដ ញសា 

ព័ត្៌ម្មនរែសងៗ រូន រស្រនតរីារកា 

និងសាធា ណៈរនទរូៅ 

ឆ្ន ំ២០១៨  បស់គ្រម្ម្មង FMIS 

ម្ត្ូវបនរបុះពុរពែាយ 

22.3.4 ២២.៣.៤.ពម្ងីកកា យេ់ដឹងពី 

FMIS តារម្បព័នធែសពវែាយនន 

ដចូជា វើរដអូខៃីៗ (Video Clip) 

ទូ ទសសន៍ និងបណាដ ញសា 

ព័ត្៌ម្មនរែសងៗ រូន រស្រនតរីារកា 

និងសាធា ណៈរនទរូៅ 

២០១៧ ២០១៩ ម្កុរកា ងា  FMWG ម្ពឹត្តិបម្ត្ព័ត្ម៌្មនត្រ៤ ឆ្ន ំ

២០១៨ និងត្រ១, ត្រ២, ត្រ៣ 

ឆ្ន ំ២០១៩  បស់គ្រម្ម្មង FMIS 

ម្ត្ូវបនរបុះពុរពែាយ 
     

  

22.4 ២២.៤. កសាងសរត្ថភាព

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង FMISរោយ រួ

ទាងំរៅកសហវ ម្កសងួ- សាថ ប័ន 

និងអងគភាពថ្នន ក់រម្ការជាត្ ិ

២០១៤ ២០២០ - ម្កុរកា ងា  FMWG 

- ម្កសួង សាថ ប័ន 

កា ម្គ្ប់ម្គ្ង និងអនុវត្តគ្រម្ម្មង

FMIS ម្បកបរោយស័កតិសិទធភាព

និងម្បសទិធភាព 
      

  

22.4.1 ២២.៤.១.កសាងសរត្ថភាពរស្រនតី

ម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង 

FMIS 

២០១៧ ២០១៩ ម្កុរកា ងា  FMWG រស្រនតនីយកោា នព័ត្ម៌្មន វទិាបន

ទទេួកា បណដុ ុះបណាដ េកែនក 

Soft Skill 

     

  

22.4.1 ២២.៤.១.កសាងសរត្ថភាពរស្រនតី

ម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង 

FMIS 

២០១៧ ២០១៩ ម្កុរកា ងា  FMWG -រស្រនតរីេខាធិកា ោា នម្កុរកា ងា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង FMIS ទទេួ

បនកា បណដុ ុះបណាដ េរេូោា ន 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

រេើរខុងា រ ៀបចំថវកិា រុខងា 

េទធករា រុខងា  សននិធិ និងរុខ

ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយសរបត្តិ ដា 

-រស្រនតរីេខាធិកា ោា នម្កុរកា ងា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង FMIS បន

ទទេួកា បណដុ ុះបណាដ េកែនក

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងព័ត្ម៌្មនវទិា 

និងម្គ្ប់ម្គ្ងកា ផ្ទៃ ស់បដូ  

22.4.1 ២២.៤.១.កសាងសរត្ថភាពរស្រនតី

ម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង 

FMIS 

២០១៧ ២០១៩ ម្កុរកា ងា  FMWG រស្រនតីរេខាធិកា ោា នម្កុរកា ងា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង FMIS ទទេួ

បនកា បណដុ ុះបណាដ េបកនថរ

កែនកបរចេកវទិាព័ត្ម៌្មននិង

គ្រនគ្រនព៍ាក់ព័នធនឹង Oracle 

PeopleTools, Oracle 

Database, Oracle ZFS 

Storage, Oracle Solaris, 

Programming, Cisco 

Networking ទាំងកនុងនិងរម្ៅ

ម្បរទស 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

22.4.1 ២២.៤.១.កសាងសរត្ថភាពរស្រនតី

ម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង 

FMIS 

២០១៧ ២០១៩ ម្កុរកា ងា  FMWG -រស្រនតរីេខាធិកា ោា នម្កុរកា ងា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង FMIS ទទេួ

បនកា បណដុ ុះបណាដ េពម្ងីក

ចំរណុះដឹងបកនថរកែនកបរចេកវិទា

ព័ត្៌ម្មននងិគ្រនគ្រនរ៍ែសងៗ

បកនថររទៀត្ និងទាងំកនុងនិងរម្ៅ

ម្បរទស-រស្រនតីម្កុរកា ងា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង FMIS ទទេួ

បនទុកកែនករ ៀបចំម្បព័នធ FMIS 

ទទួេបនកា បណដុ ុះបណាដ េ

បកនថរកម្រតិ្រធយរ រេើរខុងា 

រ ៀបចំថវកិា រុខងា េទធករា រុខ

ងា  សននិធិ និងរុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ម្ទពយសរបត្តិ ដា-រស្រនតីរេខាធិកា 

ោា នម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង 

FMIS បនទទេួកា បណដុ ុះ

បណាដ េបកនថរកែនកម្គ្ប់ម្គ្ង

គ្រម្ម្មងព័ត្ម៌្មនវិទា និង

ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ផ្ទៃ ស់បដូ  
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

22.4.1 ២២.៤.១.កសាងសរត្ថភាពរស្រនតី

ម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង 

FMIS 

២០១៧ ២០១៩ ម្កុរកា ងា  FMWG -រស្រនតរីេខាធិកា ោា នម្កុរកា ងា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង FMIS ទទេួ

បនកា បណដុ ុះបណាដ េបកនថរ

កែនកបរចេកវទិាព័ត្ម៌្មននិង

គ្រនគ្រនរ៍ែសងៗបកនថររទៀត្

ទាងំកនុងនិងរម្ៅម្បរទស-រស្រនតី

រេខាធិកា ោា នម្កុរកា ងា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង FMIS បន

ទទេួកា បណដុ ុះបណាដ េបកនថរ

កែនកម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងព័ត្ម៌្មន

 វិទា និងម្គ្ប់ម្គ្ងកា ផ្ទៃ ស់បដូ   

     

  

22.4.1 ២២.៤.១.កសាងសរត្ថភាពរស្រនតី

ម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង 

FMIS 

២០១៧ ២០១៩ ម្កុរកា ងា  FMWG -រស្រនតរីេខាធិកា ោា នម្កុរកា ងា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង FMIS ទទេួ

បនកា បណដុ ុះបណាដ េបកនថរ

កែនកបរចេកវទិាព័ត្ម៌្មននិង

គ្រនគ្រនរ៍ែសងៗបកនថររទៀត្

ទាងំកនុងនិងរម្ៅម្បរទស 

-រស្រនតរីេខាធិកា ោា នម្កុរកា ងា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង FMIS បន

ទទេួកា បណដុ ុះបណាដ េបកនថរ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

កែនកម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងព័ត្ម៌្មន

 វិទា និងម្គ្ប់ម្គ្ងកា ផ្ទៃ ស់បដូ  

22.4.2 ២២.៤.២.កសាងសរត្ថភាពរស្រនតី

ននម្កសងួរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

និងម្កសងួសាថ បន័រេើកា រម្បើ

ម្បស់ម្បព័នធ FMIS 

២០១៧ ២០២០ ម្កុរកា ងា  FMWG រស្រនតី ត្នោ រារធានរីខត្តទាងំ 

២៥ ទទេួបនកា បណដុ ុះ

បណាដ េបំប៉ានសរត្ថភាពបកនថរ

សម្ម្មបក់ា រម្បើម្បស់ម្បពន័ធ 

FMIS រំោនទី១ 

     

  

22.4.2 ២២.៤.២.កសាងសរត្ថភាពរស្រនតី

ននម្កសងួរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

និងម្កសងួសាថ បន័រេើកា រម្បើ

ម្បស់ម្បព័នធ FMIS 

២០១៧ ២០២០ ម្កុរកា ងា  FMWG រស្រនតីម្កសងួសាថ បន័ចនំនួ ១០ 

ទទួេបនកា បណដុ ុះបណាដ េកា 

រម្បើម្បស់ម្បព័នធ FMIS រំោនទី

១ 

     

  

22.4.2 ២២.៤.២.កសាងសរត្ថភាពរស្រនតី

ននម្កសងួរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

និងម្កសងួសាថ បន័រេើកា រម្បើ

ម្បស់ម្បព័នធ FMIS 

២០១៧ ២០២០ ម្កុរកា ងា  FMWG ១. រស្រនតី ត្នោ រារធានី រខត្ត

ទាងំ ២៥ ទទួេបនកា បណដុ ុះ

បណាដ េ បំប៉ានសរត្ថភាពបកនថរ 

សម្ម្មបក់ា រម្បើម្បស់ ម្បព័នធ 

FMIS រំោនទ១ី 

២. រស្រនតីម្កសងួសាថ បន័ ១០ 

ទទួេបនកា បណដុ ុះបណាដ េ

បំប៉ានសរត្ថភាពរេើកា រម្បើម្បស់

ម្បព័នធ FMIS រំោនទី១ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

៣. រស្រនតីម្កសងួសាថ បន័ ១៤ និង

រនទី រសដាកិចេនិង ហិ ញ្ញវត្ថុ ១០ 

ទទួេបនកា  បណដុ ុះបណាដ េ

កា  រម្បើម្បស់ម្បព័នធ FMIS 

រំោនទី១  

22.4.2 ២២.៤.២.កសាងសរត្ថភាពរស្រនតី

ននម្កសងួរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

និងម្កសងួសាថ បន័រេើកា រម្បើ

ម្បស់ម្បព័នធ FMIS 

២០១៧ ២០២០ ម្កុរកា ងា  FMWG -រស្រនតីម្កសងួសាថ បន័ ២៤ និង

រនទី រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ ១០ 

ទទេួបនកា បណដុ ុះបណាដ េ

បំប៉ានសរត្ថភាពរេើកា រម្បើម្បស់

ម្បព័នធ FMIS -រស្រនតីម្កសងួសាថ ប័

ន ១៣ និងរនទី រសដាកិចេនិង

ហិ ញ្ញវត្ថុ ១៥ ទទេួបនកា 

បណដុ ុះបណាដ េកា រម្បើម្បស់

ម្បព័នធ FMIS 

     

  

22.4.2 ២២.៤.២.កសាងសរត្ថភាពរស្រនតី

ននម្កសងួរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

និងម្កសងួសាថ បន័រេើកា រម្បើ

ម្បស់ម្បព័នធ FMIS 

២០១៧ ២០២០ ម្កុរកា ងា  FMWG រស្រនតីម្កសងួសាថ បន័ ២៧ និងរនទី 

រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ ១៥ 

ម្បម្មណ ១៤០ បូទទួេបនកា 

បណដុ ុះបណាដ េបំប៉ានសរត្ថភាព

រេើកា រម្បើម្បស់ម្បព័នធ FMIS 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

22.5 ២២.៥. អនុវត្តសាកេបងរំោន

ដំបងូ និងពម្ងីកកា អនុវត្ត FMIS 

(រ៉ាូឌ្េុសនូេ និងរ៉ាូឌ្េុសម្ម្មប់

ថវិកានិងពម្ងីកកា អនុវត្តFMIS

រៅម្កសងួសាថ បន័) 

២០១៥ ២០២០ - ម្កុរកា ងា  FMWG- ម្កសងួ 

សាថ បន័ 

១. កា អនវុត្ត FMISរោយ

រជាគ្រ័យនវូរំោនដំបងូរ៉ាឌូ្ុ

េសនូេ (កា វភិារថវកិា, 

រសៀវរៅធំ, គ្ណនីម្ត្ូវទា , 

គ្ណនីម្ត្ូវសង, កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

សាច់ម្បក់ និងកា បញ្ញជ ទញិ  រួ

ទាងំ រោុះម្សាយរាេ់បញ្ញា កដេ

រៅរសសសេ់កនុងរំោនទី១ ឱ្យ

បន ចួរាេ់ ឧ.Business 

Processនិង KIT) និងកែនកា 

ពម្ងីកកា អនុវត្ត FMISម្ត្ូវបន

រ ៀបចំ ជារយួនឹងរ៉ាឌូ្េុថវិកា រ៉ាូ

ឌ្ុេេទធករា រ៉ាូឌ្ុេម្ទពយសរបត្តិ

 ដា និងរ៉ាូឌ្េុសននិធិ២. គ្រម្ម្មង

អនុវត្ត FMIS រំោនទី២ ម្ត្ូវ

បនរ ៀបចំ និងោក់ឱ្យអនុវត្តរៅ

តារម្កសងួ-សាថ ប័នទាងំអស់ និង

 ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ៣. អនុ

វត្តកា ម្ត្ួត្ពិនតិ្យថវកិា (កា ធាន

ចំណាយ កា ទូទាត្ន់ិងចណំាយ) 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

កា កត្់ម្តាចំណូេ និងកា រ ៀបចំ

 បយកា ណ៏ហិ ញ្ញវត្ថុរៅកសហវ 

និងម្កសងួ សាថ បន័ តារ យៈ

ម្បព័នធ FMIS៤.រ៉ាឌូ្េុសម្ម្មប់

ម្ត្ួត្ពិនតិ្យនិងអនុវត្តថវិកា ួរ

ម្មន កា វិភារថវកិា, គ្ណនី

រសៀវរៅធំ, គ្ណនីម្ត្ូវទទួេ, 

គ្ណនីម្ត្ូវសង, កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

សាច់ម្បក់ និងកា បញ្ញជ ទញិម្ត្ូវ

បនអនវុត្ត 

22.5.1 ២២.៥.១.រ ៀបចយំនតកា រដើរបី

ធានចី ភាពននកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

គ្រម្ម្មង FMIS 

២០១៧ ២០១៩ ម្កុរកា ងា  FMWG  ចនសរពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង 

FMIS រំោនទ១ី ម្ត្ូវបនកក

សម្រួេ ជារួយនឹង ចនសរពន័ធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង FMIS រំោន

ទី២ 

     

  

22.5.1 ២២.៥.១.រ ៀបចយំនតកា រដើរបី

ធានចី ភាពននកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

គ្រម្ម្មង FMIS 

២០១៧ ២០១៩ ម្កុរកា ងា  FMWG យនតកា ធានភាពននកា រម្បើ

ម្បស់ម្បព័នធ FMIS  និង សុវត្ថិ

ភាពម្ត្ូវបនពម្ងឹង និង អនរុ័ត្

រោយថ្នន ក់ដឹកនំកសហវ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

22.5.1 ២២.៥.១.រ ៀបចយំនតកា រដើរបី

ធានចី ភាពននកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

គ្រម្ម្មង FMIS 

២០១៧ ២០១៩ ម្កុរកា ងា  FMWG  ចនសរពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង 

FMIS រំោនទ២ី ម្ត្ូវបនកក

សម្រួេ ជារួយនឹងកា ពម្ងីក

 វិសាេភាពគ្រម្ម្មង FMIS 

រំោនទី២ កនុងឆ្ន ំ២០១៨ 

     

  

22.5.1 ២២.៥.១.រ ៀបចយំនតកា រដើរបី

ធានចី ភាពននកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

គ្រម្ម្មង FMIS 

២០១៧ ២០១៩ ម្កុរកា ងា  FMWG  ចនសរពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង 

FMIS រំោនទ២ី ម្ត្ូវបនកក

សម្រួេ ជារួយនឹងកា ពម្ងីក

 វិសាេភាពគ្រម្ម្មង FMIS 

រំោនទី២ កនុងឆ្ន ំ២០១៩ 

     

  

22.5.2 ២២.៥.២.កសាងកែនកា ពម្ងីក

កា អនុវត្តម្បព័នធ FMIS រំោនទី

២ 

២០១៧ ២០២០ ម្កុរកា ងា  FMWG ម្មនកែនកា អនុវត្តគ្រម្ម្មង 

FMIS រំោនទ២ី      

  

22.5.2 ២២.៥.២.កសាងកែនកា ពម្ងីក

កា អនុវត្តម្បព័នធ FMIS រំោនទី

២ 

២០១៧ ២០២០ ម្កុរកា ងា  FMWG កែនកា អនុវត្តគ្រម្ម្មង FMIS 

រំោនទី២ ម្ត្ូវបនកកេរអ ម្សប

រៅតារសាថ នភាពជាក់កសដងពីឆ្ន ំ 

២០១៨ ដេ់ ២០២០ 

     

  

22.5.2 ២២.៥.២.កសាងកែនកា ពម្ងីក

កា អនុវត្តម្បព័នធ FMIS រំោនទី

២ 

២០១៧ ២០២០ ម្កុរកា ងា  FMWG កែនកា អនុវត្តគ្រម្ម្មង FMIS 

រំោនទី២ ម្ត្ូវបនកកេរអ ម្សប      

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 191 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

រៅតារសាថ នភាពជាក់កសដងពីឆ្ន ំ 

២០១៩ ដេ់ ២០២០ 

22.5.3 ២២.៥.៣.សិកានតី្ិវិធីអនុវត្ត

កា ងា បចេុបបនន និងរ ៀបចំនតី្ិវិធី

អនុវត្តកា ងា ថាតីារម្បពន័ធ FMIS 

រៅតារម្កសងួ-សាថ បន័ និងរនទី 

រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៧ ២០១៩ ម្កុរកា ងា  FMWG ម្មនឯកសា នតី្ិវិធីអនុវត្តកា ងា 

បចេុបបនន និងនតី្ិវិធីអនុវត្តកា ងា 

តារម្បពន័ធ FMIS  បស់ម្កសងួ

សាថ បន័ចនំនួ ១០ 

     

  

22.5.3 ២២.៥.៣.សិកានតី្ិវិធីអនុវត្ត

កា ងា បចេុបបនន និងរ ៀបចំនតី្ិវិធី

អនុវត្តកា ងា ថាតីារម្បពន័ធ FMIS 

រៅតារម្កសងួ-សាថ បន័ និងរនទី 

រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៧ ២០១៩ ម្កុរកា ងា  FMWG ម្មនឯកសា នតី្ិវិធីអនុវត្តកា ងា 

បចេុបបនន និងនតី្ិវិធីអនុវត្តកា ងា 

តារម្បពន័ធ FMIS  បសម់្កសងួ

សាថ បន័ចនំនួ ១៤ និងរនទី រសដា

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុចនំួ១០ 

     

  

22.5.3 ២២.៥.៣.សិកានតី្ិវិធីអនុវត្ត

កា ងា បចេុបបនន និងរ ៀបចំនតី្ិវិធី

អនុវត្តកា ងា ថាតីារម្បពន័ធ FMIS 

រៅតារម្កសងួ-សាថ បន័ និងរនទី 

រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៧ ២០១៩ ម្កុរកា ងា  FMWG ម្មនឯកសា នតី្ិវិធីអនុវត្តកា ងា 

បចេុបបនន និងនតី្ិវិធីអនុវត្តកា ងា 

តារម្បពន័ធ FMIS  បស់ម្កសងួ

សាថ បន័ចនំនួ ១៣ និងរនទី រសដា

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ ១៥ 

     

  

22.5.4 ២២.៥.៤.រ ៀបចកំា រដញនថៃកា 

ែគត្ែ់គង់ឧបក ណ៍ម្ទម្ទង់ម្បព័នធ 

FMIS រំោនទ២ី 

២០១៧ ២០១៩ ម្កុរកា ងា  FMWG ឯកសា រដញនថៃឧបក ណ៍ម្ទម្ទង់

ម្បព័នធ FMIS រំោនទ២ី ម្ត្ូវ

បនែសពវែាយ វាយត្នរៃ និង

     

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 192 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

រម្រើសរ ើសម្កុរហ នុែគត្ែ់គង់

ឧបក ណ៍គ្រម្ម្មង FMIS រំោន

ទី២ 

22.5.4 ២២.៥.៤.រ ៀបចកំា រដញនថៃកា 

ែគត្ែ់គង់ឧបក ណ៍ម្ទម្ទង់ម្បព័នធ 

FMIS រំោនទ២ី 

២០១៧ ២០១៩ ម្កុរកា ងា  FMWG ទទេួបនឧបក ណ៍បរចេកវទិា

ព័ត្៌ម្មនសម្ម្មប់ត្ភាជ ប់ និងោក់

ឱ្យរម្បើម្បស់ម្បពន័ធ FMIS រៅ

កាន់ម្កសងួសាថ បន័ចនំនួ ១០ 

ជារួយនឹងអនករម្បើម្បស់ចនំនួ 

២០០ បូ 

     

  

22.5.4 ២២.៥.៤.រ ៀបចកំា រដញនថៃកា 

ែគត្ែ់គង់ឧបក ណ៍ម្ទម្ទង់ម្បព័នធ 

FMIS រំោនទ២ី 

២០១៧ ២០១៩ ម្កុរកា ងា  FMWG ទទេួបនឧបក ណ៍បរចេកវទិា

ព័ត្៌ម្មនសម្ម្មប់ត្ភាជ ប់ និងោក់

ឱ្យរម្បើម្បស់ម្បពន័ធ FMIS រៅ

កាន់ម្កសងួសាថ បន័ចនំនួ ១៤ 

ជារួយនឹងអនករម្បើម្បស់ចនំនួ 

២៨០ បូ និងរនទី រសដាកិចេនិង

ហិ ញ្ញវត្ថុចនំនួ១០ ជារួយនឹងអនក

រម្បើម្បស់ ៨០ បូ 

     

  

22.5.4 ២២.៥.៤.រ ៀបចកំា រដញនថៃកា 

ែគត្ែ់គង់ឧបក ណ៍ម្ទម្ទង់ម្បព័នធ 

FMIS រំោនទ២ី 

២០១៧ ២០១៩ ម្កុរកា ងា  FMWG ទទេួបនឧបក ណ៍បរចេកវទិា

ព័ត្៌ម្មនសម្ម្មប់ត្ភាជ ប់ និងោក់

ឱ្យរម្បើម្បស់ម្បពន័ធ FMIS រៅ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

កាន់ម្កសងួសាថ បន័ចនំនួ ១៣ 

ជារួយនឹងអនករម្បើម្បស់ចនំនួ 

២៦០ បូ និងរនទី រសដាកិចេនិង

ហិ ញ្ញវត្ថុចនំនួ ១៥ ជារួយនឹង

អនករម្បើម្បសម់្បម្មណ ១២០ បូ 

22.5.5 ២២.៥.៥.រ ៀបចនំិងកសាង

ម្បព័នធ FMIS សម្ម្មប់ម្កសងួសាថ

បន័ និងរនទី រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញ

វត្ថុ 

២០១៧ ២០១៩ ម្កុរកា ងា  FMWG ម្បព័នធ FMIS ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

 ចួរាេ់រឆៃើយត្បរៅនឹងត្ម្រូវកា 

នតី្ិវិធីអនុវត្តកា ងា  បស់ម្កសួង

សាថ បន័ចនំនួ ១០ 

     

  

22.5.5 ២២.៥.៥.រ ៀបចនំិងកសាង

ម្បព័នធ FMIS សម្ម្មប់ម្កសងួសាថ

បន័ និងរនទី រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញ

វត្ថុ 

២០១៧ ២០១៩ ម្កុរកា ងា  FMWG ម្បព័នធ FMIS ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

 ចួរាេ់រឆៃើយត្បរៅនឹងត្ម្រូវកា 

នតី្ិវិធីអនុវត្តកា ងា  បស់ម្កសួង

សាថ បន័ចនំនួ ១៤ និងរនទី រសដា

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុចនំនួ ១០ 

     

  

22.5.5 ២២.៥.៥.រ ៀបចនំិងកសាង

ម្បព័នធ FMIS សម្ម្មប់ម្កសងួសាថ

បន័ និងរនទី រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញ

វត្ថុ 

២០១៧ ២០១៩ ម្កុរកា ងា  FMWG ម្បព័នធ FMIS ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

 ចួរាេ់រឆៃើយត្បរៅនឹងត្ម្រូវកា 

នតី្ិវិធីអនុវត្តកា ងា  បស់ម្កសួង

សាថ បន័ចនំនួ ១៣ និងរនទី រសដា

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុចនំនួ ១៥ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

22.5.6 ២២.៥.៦.កសាងរហោា  ចនស

រពន័ធបរចេកវទិាព័ត្ម៌្មន សម្ម្មប់

ម្កសងួសាថ ប័ន និងរនទី រសដាកិចេ

និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៧ ២០១៩ ម្កុរកា ងា  FMWG កសាង ចួរាេន់វូរហោា  ចនស

រពន័ធបរចេកវទិាព័ត្ម៌្មនសម្ម្មប់

ម្កសងួសាថ ប័ន ១០ និងអនករម្បើ

ម្បស់ចនំនួ ២០០ បូ 

     

  

22.5.6 ២២.៥.៦.កសាងរហោា  ចនស

រពន័ធបរចេកវទិាព័ត្ម៌្មន សម្ម្មប់

ម្កសងួសាថ ប័ន និងរនទី រសដាកិចេ

និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៧ ២០១៩ ម្កុរកា ងា  FMWG កសាង ចួរាេន់វូរហោា  ចនស

រពន័ធបរចេកវទិាព័ត្ម៌្មនសម្ម្មប់

ម្កសងួសាថ ប័ន ១៤បកនថរ និងអនក

រម្បើម្បស់ថាីចនំនួ ២៨០ បូ និង

រនទី រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុចនំនួ 

១០ ជារួយនឹងអនករម្បើម្បស់ថាី 

៨០ បូ 

     

  

22.5.6 ២២.៥.៦.កសាងរហោា  ចនស

រពន័ធបរចេកវទិាព័ត្ម៌្មន សម្ម្មប់

ម្កសងួសាថ ប័ន និងរនទី រសដាកិចេ

និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៧ ២០១៩ ម្កុរកា ងា  FMWG កសាង ចួរាេន់វូរហោា  ចនស

រពន័ធបរចេកវទិាព័ត្ម៌្មនសម្ម្មប់

ម្កសងួសាថ ប័ន ១៣បកនថរ និង

អនករម្បើម្បស់ថាីចនំនួ ២៦០ បូ 

និងរនទី រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ចំននួ ១៥ ជារួយនឹងអនករម្បើ

ម្បសថ់ាី ១២០ បូ 

     

  

22.5.7 ២២.៥.៧.ោក់ឱ្យរម្បើម្បស់

ម្បព័នធ FMIS រៅតារម្កសងួសាថ

២០១៧ ២០២០ ម្កុរកា ងា  FMWG ម្កសងួសាថ ប័នចនំនួ ១០ កដេ

ម្មនអនករម្បើម្បស់ចនំនួ ២០០ បូ
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

បន័ និងរនទី រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញ

វត្ថុ 

រម្បើម្បស់ម្បព័នធ FMIS សម្ម្មប់

កា រម្បើម្បសស់ាកេបងរំោន

ដំបូង 

22.5.7 ២២.៥.៧.ោក់ឱ្យរម្បើម្បស់

ម្បព័នធ FMIS រៅតារម្កសងួសាថ

បន័ និងរនទី រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញ

វត្ថុ 

២០១៧ ២០២០ ម្កុរកា ងា  FMWG ម្កសងួសាថ ប័នចនំនួ ១០ កដេ

ម្មនអនករម្បើម្បស់ចនំនួ ២០០ បូ

រម្បើម្បស់ម្បព័នធ FMIS ជាែៃូវកា  
     

  

22.5.7 ២២.៥.៧.ោក់ឱ្យរម្បើម្បស់

ម្បព័នធ FMIS រៅតារម្កសងួសាថ

បន័ និងរនទី រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញ

វត្ថុ 

២០១៧ ២០២០ ម្កុរកា ងា  FMWG ម្កសងួសាថ ប័នចនំនួ ១៤ និងរនទី 

រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុចនំនួ ១០ 

កដេម្មនអនករម្បើម្បស់ស ុប

ចំននួ ៣៦០ បូ រម្បើម្បស់ម្បព័នធ 

FMIS សម្ម្មបក់ា រម្បើម្បសស់ាក

េបងរំោនដំបូង 

     

  

22.5.7 ២២.៥.៧.ោក់ឱ្យរម្បើម្បស់

ម្បព័នធ FMIS រៅតារម្កសងួសាថ

បន័ និងរនទី រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញ

វត្ថុ 

២០១៧ ២០២០ ម្កុរកា ងា  FMWG ១. ម្កសងួសាថ ប័នចនំនួ ១៤ និង

រនទី រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុចនំនួ 

១០ កដេម្មនអនករម្បើម្បស់ស ុប

ចំននួ ៣៦០ បូ រម្បើម្បស់ម្បព័នធ 

FMIS ជាែៃូវកា ២. ម្កសងួសាថ ប័

នចនំនួ ១៣ និងរនទី រសដាកិចេ

និងហិ ញ្ញវត្ថុចនំនួ ១៥ កដេម្មន
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

អនករម្បើម្បស់ចនំនួ ៣៨០ បូរម្បើ

ម្បស់ម្បព័នធ FMIS សម្ម្មប់កា 

រម្បើម្បស់សាកេបងរំោនដំបូង 

22.5.8 ២២.៥.៨.រ ៀបចនំិងកសាង

ម្បព័នធ FMIS រេើរខុងា បកនថរថាី

កដេ រួម្មន រុខងា រ ៀបចំថវកិា 

រុខងា េទធករានិងកិចេសនា រុខ

ងា សននិធិ និងរុខងា ម្ទពយ

សរបត្តិ ដា 

២០១៧ ២០១៩ ម្កុរកា ងា  FMWG ម្មនឯកសា សដ ីអំពីរុខងា រៅកនុង

ករាវិធី Oracle PeopleSoft កនុង

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា រ ៀបចំថវកិា កា 

រធវើេទធករានិងម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនា 

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយសរបត្តិ ដា និង

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងសននិធិ 

     

  

22.5.8 ២២.៥.៨.រ ៀបចនំិងកសាង

ម្បព័នធ FMIS រេើរខុងា បកនថរថាី

កដេ រួម្មន រុខងា រ ៀបចំថវកិា 

រុខងា េទធករានិងកិចេសនា រុខ

ងា សននិធិ និងរុខងា ម្ទពយ

សរបត្តិ ដា 

២០១៧ ២០១៩ ម្កុរកា ងា  FMWG បញ្េបក់ា រ ៀបចំ កសាង រុខងា 

ថាីបកនថរចនំនួ ៤ គ្ឺរុខងា រ ៀបចំ

ថវិកា រុខងា េទធករានិងកិចេ

សនា រុខងា សននិធិ និងរុខងា 

ម្ទពយសរបត្តិ ដា សម្ម្មប់ម្បពន័ធ 

FMIS 

     

  

22.5.8 ២២.៥.៨.រ ៀបចនំិងកសាង

ម្បព័នធ FMIS រេើរខុងា បកនថរថាី

កដេ រួម្មន រុខងា រ ៀបចំថវកិា 

រុខងា េទធករានិងកិចេសនា រុខ

២០១៧ ២០១៩ ម្កុរកា ងា  FMWG បញ្េបក់ា សាកេបងរម្បើម្បស់

រុខងា ថាីរោយម្កុរកា ងា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង អនករម្បើម្បស់

ននអគ្គនយកោា នគ្នៃឹុះននកសហ

វ និងម្កសងួសាថ បន័ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ងា សននិធិ និងរុខងា ម្ទពយ

សរបត្តិ ដា 

22.5.9 ២២.៥.៩.ោក់ឱ្យរម្បើម្បស់រុខ

ងា បកនថរថាី បស់ម្បព័នធ FMIS 

រៅម្គ្ប់អងគភាពពាក់ព័នធ (រុខងា 

េទធករានិងកិចេសនា រុខងា ស

ននិធិ និងរុខងា ម្ទពយសរបត្តិ ដា) 

២០១៩ ២០២០ ម្កុរកា ងា  FMWG ោក់ឱ្យរម្បើម្បសស់ាកេបងនូវ

រុខងា បកនថរថាីទាងំ៤  បស់

ម្បព័នធ FMIS (រុខងា រ ៀបចំ

ថវិកា រុខងា េទធករានិង

ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនា រុខងា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយសរបត្តិ ដា និងរុខ

ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងសននិធិ) រៅតារអគ្គ

នយកោា នគ្នៃឹុះននម្កសងួរសដា

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ និងម្កសងួសាថ ប័

នរួយចនំនួ 

     

  

23 ២៣.ពម្ងឹងកា អនុវត្តម្បព័នធ

គ្ណរនយយថាី ម្បព័នធកត្់ម្តាថាី 

ម្បព័នធ បយកា ណ៍ថា ី

២០០៨ ២០២០   ម្បព័នធគ្ណរនយយថាី ម្បព័នធកត្់

ម្តាថាី ម្បព័នធ  បយកា ណ៍ថាី និង 

ម្បព័នធត្ម្មៃ ភាពម្ត្ូវបនអនុវត្ត

ម្បកបរោយស័កតិសិទធភាពនិង

ម្បសិទធភាព 

      

  

23.1 ២៣.១.រ ៀបចំសត ង់ ោ 

គ្ណរនយយសាធា ណៈម្សបតារ

សត ង់ោ IPSASនិងោក់ឲ្យអនុវត្ត

២០០៨ ២០២០ - ម្កុរម្បឹកាជាត្ិគ្ណរនយយ- 

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ- អគ្គ. សហ

សត ង់ោ គ្ណរនយយសាធា ណៈ 

ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យអនុវត្ត និង បយ       

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 198 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ជាបរណត ើ ៗតារេំោប់េំ រោយ 

ម្ពរទាងំែា ភាជ ប់រៅនឹងកា 

ពម្ងីកកា រម្បើម្បស់FMISម្សប

តារត្ម្រូវកា ជាក់កសតងនិងបរងកើត្

ររម្រើសសម្ម្មប់កា អនុវត្តជារំ

ោនៗ រៅ កកា អនុវត្ត

គ្ណរនយយបងគ  

ម្បត្ិបត្តកិា ជាត្ិ និង ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុ 

កា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុតារសត ង់ោ  

IPSASម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ

23.1.1 ២៣.១.១.រ ៀបចំ បយកា ណ៍ 

ហិ ញ្ញវត្ថុតារ IPSAS Cash 

Basis 

២០០៨ ២០១៧ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ  បយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុតារសត ង់

ោ  IPSAS Cash Basis ម្ត្ូវ

បនែេតិ្រចញពីម្បព័នធ FMIS 

     

  

23.1.1 ២៣.១.១.រ ៀបចំ បយកា ណ៍ 

ហិ ញ្ញវត្ថុតារ IPSAS Cash 

Basis 

២០០៨ ២០១៧ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី១៖ បយកា ណ៍

ចំណូេ ចំណាយ សាច់ម្បក់និង

 បយកា ណ៍រម្បៀបរធៀបចំណូេ 

ចំណាយថវិកាតារសត ង់ោ  

IPSAS Cash Basis ម្ត្ូវបនែ

េិត្រចញតារម្បពន័ធ FMIS។ 

     

  

23.1.1 ២៣.១.១.រ ៀបចំ បយកា ណ៍ 

ហិ ញ្ញវត្ថុតារ IPSAS Cash 

Basis 

២០០៨ ២០១៧ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី២៖ សិកានិងរ ៀបចំ

ទម្រង់កំណត្់ ពនយេ់ហិ ញ្ញវត្ថុ 

(Disclosure Note)សម្ម្មប់ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

 បយកា ណ៍ IPSAS Cash 

Basis។ 

23.1.2 ២៣.១.២. រ ៀបចំម្កុរកា ងា  

សិកាអំពីកា រ ៀបចគំ្ណរនយយ

បងគ  (Accrual Accounting) 

ជាពិរសស តារសត ង់ោ  IPSAS។ 

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ គ្ណរនយយបងគ ម្ត្ូវបនសិកា

និងបរងកើត្ម្កុរកា ងា ។ 
     

  

23.1.2 ២៣.១.២. រ ៀបចំម្កុរកា ងា  

សិកាអំពីកា រ ៀបចគំ្ណរនយយ

បងគ  (Accrual Accounting) 

ជាពិរសស តារសត ង់ោ  IPSAS។ 

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី១៖ពិនិត្យសម្មស

ភាពម្កុរកា ងា  នននយកោា ន

ពាក់ព័នធននអគ្គនយកោា ន  ត្

នោ ជាត្ិ។ 

     

  

23.1.2 ២៣.១.២. រ ៀបចំម្កុរកា ងា  

សិកាអំពីកា រ ៀបចគំ្ណរនយយ

បងគ  (Accrual Accounting) 

ជាពិរសស តារសត ង់ោ  IPSAS។ 

២០០៨ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី២៖រ ៀបចំបរងកើត្ម្កុរ

កា ងា  
     

  

23.1.3 ២៣.១.៣.សិការ ៀបចំអំពី

គ្ណរនយយបងគ  (Accrual 

Accounting) ជាពិរសស តារសត

ង់ោ  IPSAS។ 

២០១៥ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ គ្ណរនយយបងគ តារសត ង់ោ  

IPSAS ម្ត្ូវបន សិកានិងបរងកើន

សរថភាពរស្រនតរីេើកា យេ់ដឹងអំពី

សត ង់ោ  IPSAS។ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

23.1.3 ២៣.១.៣.សិការ ៀបចំអំពី

គ្ណរនយយបងគ  (Accrual 

Accounting) ជាពិរសស តារសត

ង់ោ  IPSAS។ 

២០១៥ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី១៖  កសវង ករំនញ

កា រដើរបីែតេ់ បទពិរសាធនន៍ិង

អនសុាសន៍។ 
     

  

23.1.3 ២៣.១.៣.សិការ ៀបចំអំពី

គ្ណរនយយបងគ  (Accrual 

Accounting) ជាពិរសស តារសត

ង់ោ  IPSAS។ 

២០១៥ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី២៖ វគ្គបណតុ ុះបណាត

េសិកាកសវង យេរ់ៅកនុងនិង

រម្ៅម្បរទស ។ 
     

  

23.1.3 ២៣.១.៣.សិការ ៀបចំអំពី

គ្ណរនយយបងគ  (Accrual 

Accounting) ជាពិរសស តារសត

ង់ោ  IPSAS។ 

២០១៥ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី៣៖ សិកាពីសត ង់ោ  

IPSAS។ 
     

  

23.1.4 ២៣.១.១. កា ោក់ឲ្យរម្បើសត ង់ោ

គ្ណរនយយ រូេោា នសាច់ម្បក់ 

តារ IPSAS Cash Basis 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកាជាត្គិ្ណរនយយ ម្បកាសសត ីពីកា ោក់ឲ្យរម្បើសត ង់

ោគ្ណរនយយសាធា ណៈតារ 

IPSAS Cash Basis  

      

  

23.1.4 ២៣.១.១. កា ោក់ឲ្យរម្បើសត ង់ោ

គ្ណរនយយ រូេោា នសាច់ម្បក់ 

តារ IPSAS Cash Basis 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកាជាត្គិ្ណរនយយ សចូនក ទី១៖  បរងកើត្ម្កុរ

កា ងា បរចេករទសសត ង់ោ

គ្ណរនយយសាធា ណៈ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

23.1.4 ២៣.១.១. កា ោក់ឲ្យរម្បើសត ង់ោ

គ្ណរនយយ រូេោា នសាច់ម្បក់ 

តារ IPSAS Cash Basis 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកាជាត្គិ្ណរនយយ សចូនក ទី២៖  រធវើបចេុបបននភាព

ឯកសា កែនទីបងាា ញែៃូវសម្ម្មប់

កា អនុវត្តសត ង់ោគ្ណរនយយសា

ធា ណៈរៅករពុជា។  

    

  

23.1.4 ២៣.១.១. កា ោក់ឲ្យរម្បើសត ង់ោ

គ្ណរនយយ រូេោា នសាច់ម្បក់ 

តារ IPSAS Cash Basis 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកាជាត្គិ្ណរនយយ សចូនក ទី៣៖  រាយកា ណ៍

បចេុបបននភាពឯកសា កែនទី

បងាា ញែៃូវសម្ម្មបក់ា អនុវត្តសត ង់

ោគ្ណរនយយសាធា ណៈរៅករពុ

ជា។  

     

  

23.1.4 ២៣.១.១. កា ោក់ឲ្យរម្បើសត ង់ោ

គ្ណរនយយ រូេោា នសាច់ម្បក់ 

តារ IPSAS Cash Basis 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកាជាត្គិ្ណរនយយ សចូនក ទី៤៖ រ ៀបចំរសចកតី

ម្ពាងម្បកាសសត ីពីកា ោក់ឱ្យអនុ

វត្តសត ង់ោគ្ណរនយយសាធា ណៈ

តារ IPSAS Cash Basis 

     

  

23.1.5 ២៣.១.២. សិកា និងរ ៀបចំ

បរងកើត្សត ង់ោគ្ណរនយយសម្ម្មប់

 វិស័យសាធា ណៈតាររេូោា ន

បងគ  (Accrual Accounting ) 

២០១៧ ២០១៩ ម្កុរម្បឹកាជាត្គិ្ណរនយយ សតង់ោគ្ណរនយយសាធា ណៈ

រូេោា នគ្ណរនយយបងគ ម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ
     

  

23.1.5 ២៣.១.២. សិកា និងរ ៀបចំ

បរងកើត្សត ង់ោគ្ណរនយយសម្ម្មប់

២០១៧ ២០១៩ ម្កុរម្បឹកាជាត្គិ្ណរនយយ សចូនក ទី១៖ សិកាពីកា អនុ

វត្តជាេកខណៈអនត ជាត្ិ និង
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

 វិស័យសាធា ណៈតាររេូោា ន

បងគ  (Accrual Accounting ) 

បរងកើនសរត្ថភាពរស្រនតីរនំញ

បកនថររេើសត ង់ោ IPSAS 

23.1.5 ២៣.១.២. សិកា និងរ ៀបចំ

បរងកើត្សត ង់ោគ្ណរនយយសម្ម្មប់

 វិស័យសាធា ណៈតាររេូោា ន

បងគ  (Accrual Accounting ) 

២០១៧ ២០១៩ ម្កុរម្បឹកាជាត្គិ្ណរនយយ សចូនក ទី២៖ កសវង ករំនញ

កា រដើរបីែតេ់ បទពិរសាធនន៍ិង

អនសុាសន៍។ 
     

  

23.1.5 ២៣.១.២. សិកា និងរ ៀបចំ

បរងកើត្សត ង់ោគ្ណរនយយសម្ម្មប់

 វិស័យសាធា ណៈតាររេូោា ន

បងគ  (Accrual Accounting ) 

២០១៧ ២០១៩ ម្កុរម្បឹកាជាត្គិ្ណរនយយ សចូនក ទី៣៖រ ៀបចំតាក់កត្ង

សត ង់ោគ្ណរនយយ 
     

  

23.1.5 ២៣.១.២. សិកា និងរ ៀបចំ

បរងកើត្សត ង់ោគ្ណរនយយសម្ម្មប់

 វិស័យសាធា ណៈតាររេូោា ន

បងគ  (Accrual Accounting ) 

២០១៧ ២០១៩ ម្កុរម្បឹកាជាត្គិ្ណរនយយ សចូនក ទី៤៖ សិកាខ សាលា

ពិរម្ោុះរយបេរ់េើរសចកតីម្ពាង

សត ង់ោនីរយួៗ 
     

  

23.2 ២៣.២.កកេរអទម្រង់ បយ

កា ណ៍អនុវត្តថវិកាកដេម្ត្វូរែាើ

រៅគ្ណៈ ដារស្រនតី និងសាថ បន័នតី្ិ

បបញ្ញត្ត ិ

២០១៤ ២០២០ - អគ្គ.ថវិកា  

- អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ

ទម្រង់ បយកា ណ៍អនុវត្តថវិកា 

( បយកា ណ៍សរទិធករានិង

ហិ ញ្ញវត្ថុ) ម្ត្ូវបនកកេរអឱ្យម្មន

ព័ត្៌ម្មនម្គ្ប់ម្រុងរម្ជាយ 

      

  

23.2.1 ២៣.២.១.កកេរអទម្រង់តារាង

ទនិននយ័ចំណូេ និងចំណាយ 

២០១៤ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា សូ១៖  ទម្រង់តារាងទនិននយ័

ចំណូេ និងចណំាយពាក់កណាត
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

(ពាក់កណាត េឆ្ន ំនងិ៩កខរដើរឆ្ន ំ) 

តារសាថ នភាពជាក់កសតង 

េឆ្ន ំ ម្ត្ូវបនសិការ ើងវិញ និង

កកេរអ 

23.2.1 ២៣.២.១.កកេរអទម្រង់តារាង

ទនិននយ័ចំណូេ និងចំណាយ 

(ពាក់កណាត េឆ្ន ំនងិ៩កខរដើរឆ្ន ំ) 

តារសាថ នភាពជាក់កសតង 

២០១៤ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា សចូ២៖ ទនិននយ័ចំណូេនិង

ចំណាយពាក់កណាត េឆ្ន ំថាី ម្ត្ូវ

បនរ ៀបច ំ
      

  

23.2.1 ២៣.២.១.កកេរអទម្រង់តារាង

ទនិននយ័ចំណូេ និងចំណាយ 

(ពាក់កណាត េឆ្ន ំនងិ៩កខរដើរឆ្ន ំ) 

តារសាថ នភាពជាក់កសតង 

២០១៤ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា សចូ៣៖ ទិនននយ័ចំណូេនិង

ចំណាយពាក់កណាត េឆ្ន ំថាី ម្ត្ូវ

បនែសពវែាយ 
      

  

23.2.1 ២៣.២.១.កកេរអទម្រង់តារាង

ទនិននយ័ចំណូេ និងចំណាយ 

(ពាក់កណាត េឆ្ន ំនងិ៩កខរដើរឆ្ន ំ) 

តារសាថ នភាពជាក់កសតង 

២០១៤ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា សចូ៤៖ ទម្រង់តារាងទនិននយ័

ចំណូេ និងចណំាយ ៩កខ ម្ត្ូវ

បនសិការ ើងវិញ និងកកេរអ 
      

  

23.2.1 ២៣.២.១.កកេរអទម្រង់តារាង

ទនិននយ័ចំណូេ និងចំណាយ 

(ពាក់កណាត េឆ្ន ំនងិ៩កខរដើរឆ្ន ំ) 

តារសាថ នភាពជាក់កសតង 

២០១៤ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា សូ៥៖  ទិនននយ័ចំណូេ និង

ចំណាយ ៩កខ ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

23.2.1 ២៣.២.១.កកេរអទម្រង់តារាង

ទនិននយ័ចំណូេ និងចំណាយ 

(ពាក់កណាត េឆ្ន ំនងិ៩កខរដើរឆ្ន ំ) 

តារសាថ នភាពជាក់កសតង 

២០១៤ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា សចូ៦៖  ទិនននយ័ចំណូេនិង

ចំណាយ ៩កខ ឆ្ន ំថាី ម្ត្ូវបន

ែសពវែាយ 
      

  

23.2.2 ២៣.២.២.កកេរអទម្រង់ បយ

កា ណ៍សត ីពីកា អនវុត្តថវិកា (ពាក់

កណាត េឆ្ន ំ និង៩ កខរដើរឆ្ន ំ) 

តារសាថ នភាពជាក់កសតង  

២០១៤ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា សូ១៖ ទម្រង់ បយកា ណ៍សត ីពី

កា អនុវត្តថវិកាពាក់កណាត េឆ្ន ំ 

ម្ត្ូវបនសិការ ើងវញិ និងកក

េរអ 

      

  

23.2.2 ២៣.២.២.កកេរអទម្រង់ បយ

កា ណ៍សត ីពីកា អនវុត្តថវិកា (ពាក់

កណាត េឆ្ន ំ និង៩ កខរដើរឆ្ន ំ) 

តារសាថ នភាពជាក់កសតង  

២០១៤ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា សូ២៖  បយកា ណ៍សត ីពីកា អនុ

វត្ត ថវិកាពាក់កណាត េ ម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ
      

  

23.2.2 ២៣.២.២.កកេរអទម្រង់ បយ

កា ណ៍សត ីពីកា អនវុត្តថវិកា (ពាក់

កណាត េឆ្ន ំ និង៩ កខរដើរឆ្ន ំ) 

តារសាថ នភាពជាក់កសតង  

២០១៤ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា សូ៣៖  បយកា ណ៍សត ីពីកា អនុ

វត្ត ថវិកាពាក់កណាត េ ម្ត្ូវបន

ែសពវែាយ 
      

  

23.2.2 ២៣.២.២.កកេរអទម្រង់ បយ

កា ណ៍សត ីពីកា អនវុត្តថវិកា (ពាក់

កណាត េឆ្ន ំ និង៩ កខរដើរឆ្ន ំ) 

តារសាថ នភាពជាក់កសតង  

២០១៤ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា សូ៤៖ ទម្រង់ បយកា ណ៍សត ីពី

កា អនុវត្តថវិកា ០៩ កខ ម្ត្ូវបន

សិការ ើងវញិ និងកកេរអ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

23.2.2 ២៣.២.២.កកេរអទម្រង់ បយ

កា ណ៍សត ីពីកា អនវុត្តថវិកា (ពាក់

កណាត េឆ្ន ំ និង៩ កខរដើរឆ្ន ំ) 

តារសាថ នភាពជាក់កសតង  

២០១៤ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា សូ៥៖  បយកា ណ៍សត ីពីកា អនុ

វត្ត ថវិកា ០៩ កខ ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ
      

  

23.2.2 ២៣.២.២.កកេរអទម្រង់ បយ

កា ណ៍សត ីពីកា អនវុត្តថវិកា (ពាក់

កណាត េឆ្ន ំ និង៩ កខរដើរឆ្ន ំ) 

តារសាថ នភាពជាក់កសតង  

២០១៤ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា សូ៦៖  បយកា ណ៍សត ីពីកា អនុ

វត្ត ថវិកា ០៩ កខ ម្ត្ូវបន

ែសពវែាយ 
      

  

23.2.3 ២៣.២.៣. កកេរអទម្រង់ បយ

កា ណ៍សត ីពីកា អនវុត្តចណំាយ

ថវិកាម្បចំម្ត្មី្មស ឆម្មសនិង

ម្បចំឆ្ន ំ 

២០១៧  អគ្គ.ថវកិា សូ១៖ ទម្រង់ បយកា ណ៍សត ីពី

កា អនុវត្តចំណាយថវិកាម្បចំម្ត្ី

ម្មស ឆម្មសនិងម្បចំឆ្ន ំម្ត្ូវបន

កកេរអម្គ្ប់ម្រុងរម្ជាយម្សបតារ

ទម្រង់ រួ 

      

  

23.2.4 ២៣.២.១. កកេរអទម្រង់ បយ

កា ណ៍អនុវត្តថវិកាកដេម្ត្វូរែាើ

រៅគ្ណៈ ដារស្រនតី និងសាថ បន័នតី្ិ

បបញ្ញត្តិ។ 

២០១៤ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ ចាប់ទទូាត្់ថវកិាម្បចំឆ្ន ំម្ត្ូវបន

រ ៀបចំ និង កកេរអ រនុោក់រនូទី

សត ីកា គ្ណៈ ដារស្រនត ី
     

  

23.2.4 ២៣.២.១. កកេរអទម្រង់ បយ

កា ណ៍អនុវត្តថវិកាកដេម្ត្វូរែាើ

២០១៤ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី១៖ពិនិត្យនិងវាយ

ត្នរៃទម្រង់នន ឯកសា ពាក់ព័នធ

កនុងកា រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង ចាប់
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

រៅគ្ណៈ ដារស្រនតី និងសាថ បន័នតី្ិ

បបញ្ញត្តិ។ 

សីត ពីកា ទទូាត្់ថវិកា ទរូៅ បស់

 ដាសម្ម្មបក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្បចំឆ្ន ំ។ 

23.2.4 ២៣.២.១. កកេរអទម្រង់ បយ

កា ណ៍អនុវត្តថវិកាកដេម្ត្វូរែាើ

រៅគ្ណៈ ដារស្រនតី និងសាថ បន័នតី្ិ

បបញ្ញត្តិ។ 

២០១៤ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី២៖កកេរអទម្រង់នន

ឯកសា ពាក់ ព័នធកា រ ៀបចំរសច

កតីម្ពាងចាប់សត ីពិកា ទូទាត្់ ថវិកា

 ទូរៅ បស់ ដាសម្ម្មបក់ា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងម្បចំឆ្ន ំ តារកា ចំប

ច់។ 

    

  

23.3 ២៣.៣. ោក់ឱ្យអនុវត្តយនតកា 

រដើរបីបញ្េប់កា ចុុះបញ្ជ ីសា រពើភ័

ណឌ ម្ទពយសរបត្តិ ដា និងរធវើ

បចេុបបននភាពជាម្បចំ 

២០១៤ ២០២០ - អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដា និង 

ចំណូេរនិករនសា រពើពនធ 

- ម្កសួង សាថ ប័ន 

នតី្ិវិធី និងយនតកា ចុុះបញ្ជ  ី

សា រពើភ័ណឌ ម្ត្ូវបនអនវុត្ត និង

ម្ត្ូវរធវើបចេុបបននភាពជាម្បចំ 
      

  

23.3.1 ២៣.៣.១. រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

 វិធាន និងនីត្ិវិធីននកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

បញ្ជសីា រពើភណឌ ម្ទពយសរបត្តិ ដា 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

អនុម្កឹត្យម្ត្ូវបនោក់ឆៃងម្កសងួ

រសដាកិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ រៅទីសត ី

កា គ្ណៈ ដារស្រនត ី

      

  

23.3.1 ២៣.៣.១. រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

 វិធាន និងនីត្ិវិធីននកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

បញ្ជសីា រពើភណឌ ម្ទពយសរបត្តិ ដា 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

អនុម្កឹត្យម្ត្ូវបនរធវើសិកាខ សាលា

ែសពវែាយដេ់ម្គ្ប់ម្កសងួ-សាថ ប័

ន  ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ និងនិ

ត្ិបុគ្គេសាធា ណៈ 
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រេ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

23.3.2 ២៣.៣.២.រ ៀបចំម្បកាសសត ីពី

កា ចុុះបញ្ជសីា រពើភណឌ ម្ទពយ

សរបត្តិ ដាកម្រិត្ម្បរេូែតុ ំឯក 

សា បទោា នគ្ត្ិយទុធ។ 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

ម្បកាសម្ត្ូវបនម្បរេូែតុនំិងចង

ម្កងឯកសា បទោា នគ្ត្យិុទធន

នពាក់ព័នធរៅកម្រិត្អគ្គនយក

ោា ន អ.ទ.ច 

      

  

23.3.2 ២៣.៣.២.រ ៀបចំម្បកាសសត ីពី

កា ចុុះបញ្ជសីា រពើភណឌ ម្ទពយ

សរបត្តិ ដាកម្រិត្ម្បរេូែតុ ំឯក 

សា បទោា នគ្ត្ិយទុធ។ 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

រសចកតីម្ពាងម្បកាសម្ត្វូបនម្បរុំ

ពិភាកាកម្រិត្អគ្គនយកោា ន អ.

ទ.ច 
      

  

23.3.2 ២៣.៣.២.រ ៀបចំម្បកាសសត ីពី

កា ចុុះបញ្ជសីា រពើភណឌ ម្ទពយ

សរបត្តិ ដាកម្រិត្ម្បរេូែតុ ំឯក 

សា បទោា នគ្ត្ិយទុធ។ 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

ម្បកាសម្ត្ូវបនម្បរុំពិភាកា និង

ពិនតិ្យសរម្រចចុងរម្កាយកម្រតិ្

អគ្គនយកោា ន អ.ទ.ច និងម្ត្វូ

បនបញ្ជូនរៅនយកោា ននតី្ិករា

ម្ក ស.ហ.វ  រដើរបីពិនិត្យ និងបនត

នតី្ិវិធី 

      

  

23.3.2 ២៣.៣.២.រ ៀបចំម្បកាសសត ីពី

កា ចុុះបញ្ជសីា រពើភណឌ ម្ទពយ

សរបត្តិ ដាកម្រិត្ម្បរេូែតុ ំឯក 

សា បទោា នគ្ត្ិយទុធ។ 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

រសចកតីម្ពាងម្បកាសម្ត្វូបនោក់

ឆៃងថ្នន ក់ដឹកនំម្ក.សហវ និងោក់

រអាយអនុវត្តជាែៃូវកា  
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

23.3.3 ២៣.៣.៣.បរងកើត្ម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងទនិននយ័បញ្ជ ីសា រពើ

ភណឌ ម្ទពយសរបត្ិត ដា  

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

ម្បព័នធម្ត្ូវបនសិកាពីគ្រម្ម្មង

រ ៀបចំកា ម្គ្ប់ម្គ្ងទនិននយ័បញ្ជ ី

សា រពើភណឌ ម្ទពយសរបត្តិ ដា 

      

  

23.3.3 ២៣.៣.៣.បរងកើត្ម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងទនិននយ័បញ្ជ ីសា រពើ

ភណឌ ម្ទពយសរបត្ិត ដា  

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

ឧបក ណ៍បរចេកវិទា 

(Hardware) ម្ត្ូវបនទញិ

 ចួរាេ់ជាសាថ ព  

      

  

23.3.3 ២៣.៣.៣.បរងកើត្ម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងទនិននយ័បញ្ជ ីសា រពើ

ភណឌ ម្ទពយសរបត្ិត ដា  

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

ម្បព័នធម្ត្ូវបនរ ៀបចតំ្ំរ ើង

ម្បព័នធ (Software)       

  

23.3.3 ២៣.៣.៣.បរងកើត្ម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងទនិននយ័បញ្ជ ីសា រពើ

ភណឌ ម្ទពយសរបត្ិត ដា  

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

ម្បព័នធ (Software) ម្ត្ូវបន

ដំរ ើង ចួ និងសាកេបងកា 

បញ្េូេទនិននយ័រៅកនុងម្បព័នធ 

      

  

23.3.3 ២៣.៣.៣.បរងកើត្ម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងទនិននយ័បញ្ជ ីសា រពើ

ភណឌ ម្ទពយសរបត្ិត ដា  

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

ម្បព័នធម្ត្ូវបនោក់ឱ្យរម្បើម្បស់

ជាែៃូវកា  និងរធវើកា បណតុ ុះបណាត

េពី របៀបរម្បើម្បស់ដេ់ម្កសងួ-

សាថ បន័ទាងំថ្នន ក់ជាត្ិ និងថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ  

      

  

23.3.3 ២៣.៣.៣.បរងកើត្ម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងទនិននយ័បញ្ជ ីសា រពើ

ភណឌ ម្ទពយសរបត្ិត ដា  

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ 

កា រម្បើម្បស់ម្បព័នធម្ត្ូវបនតារ

ោន និងម្ត្ួត្ពិនតិ្យកា ចុុះបញ្ជ ី

សា រពើភណឌ ម្ទពយសរបត្តិ ដា 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

 បស់ម្កសងួ-សាថ ប័នទាងំថ្នន ក់

ជាត្ិ និងថ្នន ក់រម្ការជាត្ ិ

23.3.4 ២៣.៣.១. បរងកើនកម្រិត្យេ់

ដឹងអំពីកា ចេូ ួរនិងសរត្ថភាព

កែនករ ៀបចំបញ្ជសីា រពើភណឌ ដេ់

ម្កុរកា ងា រ ៀបចំបញ្ជសីា រពើ

ភណឌ  បស់អងគភាពរម្បើម្បសរ់ៅ

ថ្នន ក់កណាត េនិងថ្នន ករូេោា ន

 បស់កសហវ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ម្កុរកា ងា រ ៀបចំបញ្ជសីា រពើ

ភណឌ ម្បចំអងគភាពរម្បើម្បសរ់ៅ

ថ្នន ក់កណាត េម្ត្ូវបនបរងកើនកា 

ចូេ រួ និងកសាងសរត្ថភាព

បកនថររេើកា រ ៀបចំបញ្ជសីា រពើ

ភណឌ តារ យៈកា ចុុះកណនំនិង

ែសពវែាយ បស់ម្កុរកា ងា នន

រេខាធិកា ោា នគ្ណៈករាកា 

បញ្ជសីា រពើភណឌ ម្ទពយសរបត្តិ ដា

ម្បចំម្កសងួ 

     

  

23.3.4 ២៣.៣.១. បរងកើនកម្រិត្យេ់

ដឹងអំពីកា ចេូ ួរនិងសរត្ថភាព

កែនករ ៀបចំបញ្ជសីា រពើភណឌ ដេ់

ម្កុរកា ងា រ ៀបចំបញ្ជសីា រពើ

ភណឌ  បស់អងគភាពរម្បើម្បសរ់ៅ

ថ្នន ក់កណាត េនិងថ្នន ករូេោា ន

 បស់កសហវ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ម្កុរកា ងា រ ៀបចំបញ្ជសីា រពើ

ភណឌ ម្បចំអងគភាពរម្បើម្បសរ់ៅ

ថ្នន ក់រូេោា នចនំនួ០៨រខត្តម្ត្វូ

បនកសាងសរត្ថភាពបកនថររេើ

កា រ ៀបចំបញ្ជសីា រពើភណឌ តារ 

យៈកា ចុុះកណនំនិងែសពវែាយ

 បស់ម្កុរកា ងា ននរេខាធិកា 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ោា នគ្ណៈករាកា បញ្ជសីា រពើ

ភណឌ ម្ទពយសរបត្តិ ដាម្បចំម្កសងួ 

23.3.4 ២៣.៣.១. បរងកើនកម្រិត្យេ់

ដឹងអំពីកា ចេូ ួរនិងសរត្ថភាព

កែនករ ៀបចំបញ្ជសីា រពើភណឌ ដេ់

ម្កុរកា ងា រ ៀបចំបញ្ជសីា រពើ

ភណឌ  បស់អងគភាពរម្បើម្បសរ់ៅ

ថ្នន ក់កណាត េនិងថ្នន ករូេោា ន

 បស់កសហវ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ម្កុរកា ងា រ ៀបចំបញ្ជសីា រពើ

ភណឌ ម្បចំអងគភាពរម្បើម្បសរ់ៅ

ថ្នន ក់រូេោា នចនំនួ០៨រខត្តម្ត្វូ

បនកសាងសរត្ថភាពបកនថររេើ

កា រ ៀបចំបញ្ជសីា រពើភណឌ តារ 

យៈកា ចុុះកណនំនិងែសពវែាយ

 បស់ម្កុរកា ងា ននរេខាធិកា 

ោា នគ្ណៈករាកា បញ្ជសីា រពើ

ភណឌ ម្ទពយសរបត្តិ ដាម្បចំម្កសងួ 

     

  

23.3.4 ២៣.៣.១. បរងកើនកម្រិត្យេ់

ដឹងអំពីកា ចេូ ួរនិងសរត្ថភាព

កែនករ ៀបចំបញ្ជសីា រពើភណឌ ដេ់

ម្កុរកា ងា រ ៀបចំបញ្ជសីា រពើ

ភណឌ  បស់អងគភាពរម្បើម្បសរ់ៅ

ថ្នន ក់កណាត េនិងថ្នន ករូេោា ន

 បស់កសហវ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ កម្រិត្យេដ់ឹង បស់ម្កុរកា ងា 

រ ៀបចំបញ្ជ ីសា រពើភណឌ ម្បចំអងគ

ភាពរម្បើម្បសម់្មនសរត្ថភាព

រពញរេញកនុងកា រ ៀបចំបញ្ជ ី

សា រពើភណឌ ម្បចំឆ្ន ំបនកានក់ត្

សុម្កឹត្យ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

23.3.5 ២៣.៣.២. ពម្ងឹងកា កត្់ម្តា 

តារោន និងកា ចុុះបញ្ជសីា រពើ

ភណឌ ម្ទពយសរបត្តិ ដា បស់កសហ

វកនុងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទនិននយ័បញ្ជ ី

សា រពើភណឌ  និងរធវើបចេុបបននភាព

ជាម្បចំ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ កា ចុុះទនិននយ័បញ្ជសីា រពើភណឌ

កនុងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទនិននយ័ម្ត្ូវ

បនោក់ឱ្យអនុវត្តសាកេបង 
     

  

23.3.5 ២៣.៣.២. ពម្ងឹងកា កត្់ម្តា 

តារោន និងកា ចុុះបញ្ជសីា រពើ

ភណឌ ម្ទពយសរបត្តិ ដា បស់កសហ

វកនុងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទនិននយ័បញ្ជ ី

សា រពើភណឌ  និងរធវើបចេុបបននភាព

ជាម្បចំ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ -កា ចុុះទនិននយ័បញ្ជសីា រពើភណឌ

កនុងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទនិននយ័ម្ត្ូវ

បនបញ្េូេទនិននយ័រៅថ្នន ក់កណាត

េ-កា ចុុះទនិននយ័បញ្ជ ីសា រពើ

ភណឌ កនុងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទនិននយ័

ម្ត្ូវបនបញ្េូេទនិននយ័រៅថ្នន ក់

រូេោា ន (៨រខត្ត)-កា ចុុះ

ទនិននយ័បញ្ជសីា រពើភណឌ កនុង

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទនិននយ័ម្ត្ូវបន

បញ្េូេទនិននយ័រៅថ្នន ក់រេូោា ន 

(៨រខត្ត)-កា ចុុះទនិននយ័បញ្ជ ី

សា រពើភណឌ កនុងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

ទនិននយ័ម្ត្ូវបនបញ្េូេទនិននយ័

រៅថ្នន ក់រូេោា ន (៨រខត្ត) 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

23.3.5 ២៣.៣.២. ពម្ងឹងកា កត្់ម្តា 

តារោន និងកា ចុុះបញ្ជសីា រពើ

ភណឌ ម្ទពយសរបត្តិ ដា បស់កសហ

វកនុងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទនិននយ័បញ្ជ ី

សា រពើភណឌ  និងរធវើបចេុបបននភាព

ជាម្បចំ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ កា កត្់ម្តា រម្បើម្បស់ និងកា ចុុះ

បញ្ជសីា រពើភណឌ ម្ត្ូវបនអនវុត្ត 

និងរធវើបចេុបបននភាពជាម្បចំ 
     

  

23.3.6 ២៣.៣.៣. រ ៀបចទំសសនកិចេ

សិកាដកបទពិរសាធន៍អំពីយនត

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយសរបត្តិ ដា 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ រស្រនតីចនំនួ១២ បូរធវើទសសនកិចេ

សិកាដកបទពិរសាធនរ៍ៅ

ម្បរទសនថ 

     

  

23.3.6 ២៣.៣.៣. រ ៀបចទំសសនកិចេ

សិកាដកបទពិរសាធន៍អំពីយនត

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយសរបត្តិ ដា 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ រស្រនតីចនំនួ១៥ បូរធវើទសសនកិចេ

សិកាដកបទពិរសាធនរ៍ៅ

ម្បរទសម្ម៉ា រ សីុ 

     

  

24 ២៤. ពម្ងឹងកា អនុវត្តឧបក ណ៍ 

និងយនតកា រដើរបីបរងកើនកា ទទួេ

ខុសម្ត្ូវ និង គ្ណរនយយភាព

(ម្បព័នធម្ត្តួ្ពិនិត្យ) 

២០០៨ ២០២០   ឧបក ណ៏ និងយនតកា ម្ត្ូវបន

ោក់ឱ្យអនុវត្តរដើរបីបរងកើនកា 

ទទួេខុសម្ត្ូវនិងគ្ណរនយយ

ភាព 

      

  

24.1 ២៤.១. បរងកើត្ឱ្យម្មនទណឌ ករា ដា

បេសរម្សប ចំរពាុះកំហុសឆគង 

ឬកា ម្គ្ប់ម្គ្ងធនធាន សាធា 

ណៈរនិសរម្សប និងោា ន

២០០៨ ២០២០ - ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា  

- ម្កសួង សាថ ប័ន 

ទណឌ ករា ដាបេសរម្សបចំរពាុះ

កំហុសឆគងម្ត្ូវបនកំណត្រ់ៅកនុង

េិខតិ្បទោា នគ្ត្ិយតុ្ត 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ម្បសិទធភាព ។ ទណឌ ករារនុះម្ត្ូវ

កចងរៅកនុងេិខតិ្បទោា នគ្ត្ិ

យុត្ត និង រធវើកា ែសពវែាយ និង

កណនំឱ្យបនទេូទំលូាយ 

24.1.1 ២៤.១.១.ចងម្កងនិងបរងកើត្ឱ្យ

ម្មនទណឌ ករា ដាបេសរម្សប

ចំរពាុះ កំហុសឆគង ឬកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ធនធាន សាធា ណៈរនិសរ

ម្សបនិងោា ន ម្បសិទធភាព។

ទណឌ ករារនុះម្ត្ូវកចងរៅកនុង

េិខតិ្បទោា នគ្ត្ិយតុ្ត និង រធវើ

កា ែសពវែាយនិងកណនំឱ្យបន

ទូេទំលូាយ។ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ ១. ទណឌ ករាកដេម្មនកចងរៅ

កនុងេិខិត្ បទោា នគ្ត្យិតុ្ត កដេ

រៅម្មនជាធ ម្មនម្ត្ូវ បនសិកា

និងចងម្កង។ 

២. ទណឌ ករា ដាបេសរម្សប

ចំរពាុះកំហុស ឆគងឬកា ម្គ្បម់្គ្ង

ធនធានសាធា ណៈរនិសរម្សប 

និងោា នម្បសទិធភាពម្ត្ូវបន

កំណត្់ និងោក់ឱ្យអនុវត្ត។ 

      

  

24.1.1 ២៤.១.១.ចងម្កងនិងបរងកើត្ឱ្យ

ម្មនទណឌ ករា ដាបេសរម្សប

ចំរពាុះ កំហុសឆគង ឬកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ធនធាន សាធា ណៈរនិសរ

ម្សបនិងោា ន ម្បសិទធភាព។

ទណឌ ករារនុះម្ត្ូវកចងរៅកនុង

េិខតិ្បទោា នគ្ត្ិយតុ្ត និង រធវើ

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី ១៖ម្បរូេេិខតិ្

បទោា នគ្ត្យិុត្ត ពាក់ព័នធនឹង

ទណឌ ករា ដាបេសរម្សបចំរពាុះ

កំហុសឆគងឬកា ម្គ្ប់ម្គ្ងធនធាន

សាធា ណៈ រនិសរម្សបនិង

ោា នម្បសទិធភិាព។ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

កា ែសពវែាយនិងកណនំឱ្យបន

ទូេទំលូាយ។ 

24.1.1 ២៤.១.១.ចងម្កងនិងបរងកើត្ឱ្យ

ម្មនទណឌ ករា ដាបេសរម្សប

ចំរពាុះ កំហុសឆគង ឬកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ធនធាន សាធា ណៈរនិសរ

ម្សបនិងោា ន ម្បសិទធភាព។

ទណឌ ករារនុះម្ត្ូវកចងរៅកនុង

េិខតិ្បទោា នគ្ត្ិយតុ្ត និង រធវើ

កា ែសពវែាយនិងកណនំឱ្យបន

ទូេទំលូាយ។ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី ២៖ម្បរេូេិខិត្

បទោា នគ្ត្យិុត្ត ពាក់ព័នធនឹង

ទណឌ ករា ដាបេសរម្សបចំរពាុះ

កំហុសឆគងឬកា ម្គ្ប់ម្គ្ងធនធាន

សាធា ណៈ រនិសរម្សប និង

ោា នម្បសទិធភិាព។ 

      

  

24.1.1 ២៤.១.១.ចងម្កងនិងបរងកើត្ឱ្យ

ម្មនទណឌ ករា ដាបេសរម្សប

ចំរពាុះ កំហុសឆគង ឬកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ធនធាន សាធា ណៈរនិសរ

ម្សបនិងោា ន ម្បសិទធភាព។

ទណឌ ករារនុះម្ត្ូវកចងរៅកនុង

េិខតិ្បទោា នគ្ត្ិយតុ្ត និង រធវើ

កា ែសពវែាយនិងកណនំឱ្យបន

ទូេទំលូាយ។ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី ៣៖សិកាពីេខិិត្

បទោា នគ្ត្យិុត្ត ពាក់ព័នធនឹង

ទណឌ ករា ដាបេសរម្សបចំរពាុះ

កំហុសឆគងឬកា ម្គ្ប់ម្គ្ងធនធាន

សាធា ណៈ រនិសរម្សប និង

ោា នម្បសទិធភិាព។ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

24.1.1 ២៤.១.១.ចងម្កងនិងបរងកើត្ឱ្យ

ម្មនទណឌ ករា ដាបេសរម្សប

ចំរពាុះ កំហុសឆគង ឬកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ធនធាន សាធា ណៈរនិសរ

ម្សបនិងោា ន ម្បសិទធភាព។

ទណឌ ករារនុះម្ត្ូវកចងរៅកនុង

េិខតិ្បទោា នគ្ត្ិយតុ្ត និង រធវើ

កា ែសពវែាយនិងកណនំឱ្យបន

ទូេទំលូាយ។ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី ៤៖រ ៀបចំចងម្កង

ទណឌ ករាកដេ ម្មនកចងកនុង

េិខតិ្បទោា នកដេរៅម្មនជា

ធ ម្មន ពាក់ព័នធនឹងទណឌ ករា ដា

បេសរម្សបចំរពាុះ កំហុសឆគង

ឬកា ម្គ្ប់ម្គ្ងធនធានសាធា 

ណៈរនិសរម្សប និងោា ន

ម្បសិទធិភាព។ 

      

  

24.1.1 ២៤.១.១.ចងម្កងនិងបរងកើត្ឱ្យ

ម្មនទណឌ ករា ដាបេសរម្សប

ចំរពាុះ កំហុសឆគង ឬកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ធនធាន សាធា ណៈរនិសរ

ម្សបនិងោា ន ម្បសិទធភាព។

ទណឌ ករារនុះម្ត្ូវកចងរៅកនុង

េិខតិ្បទោា នគ្ត្ិយតុ្ត និង រធវើ

កា ែសពវែាយនិងកណនំឱ្យបន

ទូេទំលូាយ។ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី ៥៖ ទណឌ ករាកដេ

ម្មនកចងកនុងេិខិត្បទោា នកដេ

រៅម្មនជាធ ម្មនពាក់ ព័នធនឹង

ទណឌ ករា ដាបេសរម្សបចំរពាុះ 

កំហុសឆគង ឬកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ធនធានសាធា ណៈរនិសរម្សប 

និងោា នម្បសទិធិភាពម្ត្ូវបន ចង

ម្កង និងោក់ឱ្យអនុវត្ត។ 

      

  

24.1.1 ២៤.១.១.ចងម្កងនិងបរងកើត្ឱ្យ

ម្មនទណឌ ករា ដាបេសរម្សប

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី ៦៖ តារោនកា អនុ

វត្តទណឌ ករា កដេម្មនកចងកនុង
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ចំរពាុះ កំហុសឆគង ឬកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ធនធាន សាធា ណៈរនិសរ

ម្សបនិងោា ន ម្បសិទធភាព។

ទណឌ ករារនុះម្ត្ូវកចងរៅកនុង

េិខតិ្បទោា នគ្ត្ិយតុ្ត និង រធវើ

កា ែសពវែាយនិងកណនំឱ្យបន

ទូេទំលូាយ។ 

េិខតិ្បទោា នកដេរៅម្មន ជា

ធ ម្មនពាក់ព័នធនឹងទណឌ ករា ដាប

េសរ ម្សបចំរពាុះកំហុសឆគងឬ

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងធនធានសាធា ណៈ

រនិសរម្សបនិងោា នម្បសិទធភិា

ព។ 

24.1.1 ២៤.១.១.ចងម្កងនិងបរងកើត្ឱ្យ

ម្មនទណឌ ករា ដាបេសរម្សប

ចំរពាុះ កំហុសឆគង ឬកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ធនធាន សាធា ណៈរនិសរ

ម្សបនិងោា ន ម្បសិទធភាព។

ទណឌ ករារនុះម្ត្ូវកចងរៅកនុង

េិខតិ្បទោា នគ្ត្ិយតុ្ត និង រធវើ

កា ែសពវែាយនិងកណនំឱ្យបន

ទូេទំលូាយ។ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី ៧៖ បនតតារោន 

និងពម្ងឹងកា  អនុវត្តទណឌ ករា

កដេម្មនកចកនងុេិខិត្បទោា ន 

កដេរៅម្មនជាធ ម្មនពាក់ព័នធ

នឹងទណឌ ករា  ដាបេសរម្សប

ចំរពាុះកំហុសឆគងឬកា ម្គ្ប់ម្គ្ង 

ធនធានសាធា ណៈរនិសរម្សប

និងោា ន ម្បសិទធភិាព កដេបន

ោក់ឱ្យអនុវត្ត។ 

      

  

24.1.2 ២៤.១.១ រ ៀបចនំិងោក់ឱ្យអនុ

វត្តវិធានកា  រួននកា ោក់

ទណឌ ករា ដាបេកនុងវិស័យហិ ញ្ញ

វត្ថុសាធា ណៈ 

២០១៨ ២០១៨ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា  វិធានកា  ួរននកា ោក់ទណឌ ករា

 ដាបេកនុងវិស័យហិ ញ្ញវត្ថុសា

ធា ណៈ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ោក់ឱ្យ

អនុវត្ត និងែសពវែាយ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

24.1.2 ២៤.១.១ រ ៀបចនំិងោក់ឱ្យអនុ

វត្តវិធានកា  រួននកា ោក់

ទណឌ ករា ដាបេកនុងវិស័យហិ ញ្ញ

វត្ថុសាធា ណៈ 

២០១៨ ២០១៨ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា េិខតិ្បទោា នគ្ត្ិយតុ្តពាក់ព័នធ

នឹង  វិធានកា  ួរននកា ោក់

ទណឌ ករា ដា បេ កនុងវិស័យ 

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈម្ត្ូវបន 

ម្បរូេនិងចងម្កង 

      

  

24.1.2 ២៤.១.១ រ ៀបចនំិងោក់ឱ្យអនុ

វត្តវិធានកា  រួននកា ោក់

ទណឌ ករា ដាបេកនុងវិស័យហិ ញ្ញ

វត្ថុសាធា ណៈ 

២០១៨ ២០១៨ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា រសចកតីម្ពាងបឋរេិខិត្បទោា ន

គ្ត្ិយតុ្តពាក់ព័នធនឹង  វិធានកា  ួរ

ននកា ោក់ទណឌ ករា ដា បេកនុងវិ

ស័យហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈម្ត្ូវ

បនរ ៀបច ំ

      

  

24.1.2 ២៤.១.១ រ ៀបចនំិងោក់ឱ្យអនុ

វត្តវិធានកា  រួននកា ោក់

ទណឌ ករា ដាបេកនុងវិស័យហិ ញ្ញ

វត្ថុសាធា ណៈ 

២០១៨ ២០១៨ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា រសចកតីម្ពាងចុងរម្កាយកម្រិត្

បរចេករទសអនត អគ្គនយកោា ន

ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ
      

  

24.2 ២៤.២.ម្ត្ួត្ពិនតិ្យរ ើង វញិ រេើ

កា អនុវត្តសទិធិអំណាចនិងភាព

ទន់ភៃនក់ដេបនែតេ់រនូអងគភាព

ថវិកានិងរធវើបចេុបបននភាព 

២០១៥ ២០២០ - អគ្គ. ថវិកា 

- ម្កសូង សាថ ប័ន 

១.សិទធិអំណាចនិងកា ទទេួខុស

ម្ត្ូវ បស់អងគភាពថវិកាម្ត្ូវបន

ពម្ងឹងនិងកកសម្រួេ 

២. បយកា ណ៍និងអនុសាសន៍

ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ

៣. រោេកា ណ៍កណនំ ម្ត្ូវបន
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

កកេរអ និងោក់ឱ្យអនុវត្តរៅឆ្ន ំ

២០១៩ 

24.2.1 ២៤.២.១.រធវើបចនុបបននភាពរោេ

កា ណ៍កណនំសត ីពីកា រ ៀបចំ និង

ោក់ឱ្យអនុវត្តអងគភាពថវកិា 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា រោេកា ណ៍កណនំសត ីពីកា 

រ ៀបចំ និងោក់ឱ្យអនុវត្តថវិកា 

ម្ត្ូវបនរធវើបចេុបបននភាព 

     

  

24.2.2 ២៤.២.២ ពិនតិ្យ និងពម្ងីកកា 

ោក់ឱ្យអនុវត្តអងគភាពថវកិា បស់

ម្កសងួ-សាថ ប័ន  

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា ចំននួអងគភាពថវកិាម្កសួងសាថ បន័ 

ម្ត្ូវបនពិនតិ្យកកសម្រួេ និង

រ ៀបចំោក់ឱ្យអនុវត្ត 

    

  

24.2.3 ២៤.២.៣ ពម្ងីកកា ោក់ឱ្យអនុ

វត្តអងគភាពថវិកា បស់ម្កសួង-សាថ

បន័ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា ចំននួម្កសងួសាថ បន័ ម្ត្ូវបនោក់

ឱ្យអនុវត្តអងគភាពថវិកា       

  

24.2.4 ២៤.២.៤ កកសម្រេួសិទធិអណំាច

រ ៀបចំ និងអនុវត្តថវិកា បស់អងគ

ភាពថវកិាអាណាប័ករែទ សិទធ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា សិទធិអំណាច បស់អងគភាពថវកិា

អាណាប័ករែទ សិទធ ម្ត្ូវបនកក

េរអ 

     

  

24.2.5 ២៤.២.៥ កកសម្រេួសិទធអណំាច

រ ៀបចំ និងអនុវត្តថវិកាអនុវត្ត

 បស់ 

អងគភាពថវិកា 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា សិទធិអំណាច បស់អងគភាពថវកិា 

ម្ត្ូវបនកកេរអ 
    

  

24.3 ២៤.៣.រ ៀបចនំិងោក់ឲ្យអនុវត្ត

ទម្រង់ បយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពអនុ

២០០៨ ២០២០ - អគ្គ.ថវិកា- ម្កសងួ សាថ ប័ន ទម្រង់ បយកា ណ៍វឌ្ឍនភាព

ថវិកាម្បចំម្ត្មី្មសនិង/ឬឆម្មស
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

វត្តថវកិាម្បចំម្ត្មី្មស ឆម្មសនិង

ម្បចំឆ្ន ំ(រោយ រំេចពី កា 

រ ៀបចំថវកិា េទធែេសរម្រច

បននិង ម្ពរទាងំវិធានកា 

រោុះម្សាយ ពីម្កសងួសាថ ប័ន រៅ 

ម្កសងូរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ និង

រៅនែទកនុងម្កសងួនីរួយៗ) 

និងម្បចំឆ្ន ំម្ត្ូវបនរ ៀបចនំិង

ោក់ឱ្យអនុវត្ត 

24.3.1 ២៤.៣.១.ពិនតិ្យនិងកកសម្រេួ

ទម្រង់ បយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពអនុ

វត្តថវកិាម្បចំម្ត្មី្មសឆម្មសនិង

ម្បចំឆ្ន ំតារសាថ នភាពជាក់កសតង 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា សូ១៖ទម្រង់ បយកា ណ៍វឌ្ឍន

ភាពអនុវត្តថវិកា ( បយកា ណ៍

ហិ ញ្ញវត្ថុ) ម្បចំម្ត្មី្មស ម្ត្ូវបន

កកសម្រួេ 

  

  

24.3.1 ២៤.៣.១.ពិនតិ្យនិងកកសម្រេួ

ទម្រង់ បយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពអនុ

វត្តថវកិាម្បចំម្ត្មី្មសឆម្មសនិង

ម្បចំឆ្ន ំតារសាថ នភាពជាក់កសតង 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា សូ២៖ទម្រង់ បយកា ណ៍វឌ្ឍន

ភាពននេទធែេ ម្បចំឆម្មស 

ម្ត្ូវបនកកសម្រួេសម្រេួ 
     

  

24.3.1 ២៤.៣.១.ពិនតិ្យនិងកកសម្រេួ

ទម្រង់ បយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពអនុ

វត្តថវកិាម្បចំម្ត្មី្មសឆម្មសនិង

ម្បចំឆ្ន ំតារសាថ នភាពជាក់កសតង 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា សូ៣៖ ទម្រង់ បយកា ណ៍វឌ្ឍន

ភាពននេទធែេម្បចំឆ្ន ំម្ត្ូវបន 

កកសម្រួេសម្រេួ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

24.3.2 ២៤.៣.២.ម្ត្តួ្ពិនិត្យនិងកក

សម្រួេទម្រង់សំរណើករាវិធីម្បចំ

ម្ត្មី្មសតារសាថ នភាពជាក់កសតង 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា សូ១៖ ទម្រង់សំរណើថវិកាករាវិធី 

ម្បចំម្ត្មី្មសម្ត្ូវបនកកសម្រួេ   

  

24.3.3 ២៤.៣.៣. ម្ត្តួ្ពិនតិ្យ និងកក

សម្រួេទម្រង់ននកា រធវើនិយត័្ករា 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា សូ១៖ ទម្រង់ននកា រធវើនយិ័ត្ករា 

ម្ត្ូវបនកកសម្រួេ 
   

  

24.3.4 ២៤.៣.១. រធវើបចេុបបននករារសចកតី 

កណនំរេខ០០៥សហវ សត ីពី

រោេកា ណ៍និងនីត្ិវិធីនែទកនុង

សម្ម្មបក់ា អនុវត្តថវិកាករាវិធី

 បស់កសហវ  

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ធាត្ុចូេននរសចកតីកណនំរេខ

០០៥សហវម្ត្ូវបនម្បរេូ 

      

  

24.3.4 ២៤.៣.១. រធវើបចេុបបននករារសចកតី 

កណនំរេខ០០៥សហវ សត ីពី

រោេកា ណ៍និងនីត្ិវិធីនែទកនុង

សម្ម្មបក់ា អនុវត្តថវិកាករាវិធី

 បស់កសហវ  

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ រសចកតីម្ពាងបចេុបបននករារសចកតី

កណនំរេខ ០០៥សហវម្ត្ូវបន

រ ៀបចំសរម្រចបន៥០%       

  

24.3.4 ២៤.៣.១. រធវើបចេុបបននករារសចកតី 

កណនំរេខ០០៥សហវ សត ីពី

រោេកា ណ៍និងនីត្ិវិធីនែទកនុង

សម្ម្មបក់ា អនុវត្តថវិកាករាវិធី

 បស់កសហវ  

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ រសចកតីកណនំរេខ០០៥សហវ

ម្ត្ូវបនរធវើបចេុបបននករា 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

25 ២៥. បរងកើនត្ម្មៃ ភាពថវកិា ២០១៧ ២០២០   សនទសសនក៍ា សទ ង់រត្ិត្ម្មៃ ភាព

ថវិកាខពង់ជាងរនុ 
      

  

25.1 ២៥.១. បរងកើនកា ចេូ រួសាធា 

ណៈរនកនុងដំរណើ កា ថវកិា 

២០១៧ ២០២០ - អគ្គ.ថវិកា 

- អគ្គ.រោេន/ប 

សាធា ណៈរនចេូ រួកនុងដំរណើ 

កនុងកា ថវិការកើនរ ើង 
      

  

25.1.1 ២៥.១.១. បស្រញ្ញជ បកា យេ់ដឹង

ដេ់សាធា ណៈរនអំពីសាថ នភាព 

និងទសសនវិស័យរសដាកិចេ និង 

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈករពុជា  

(ម្មន២សចូនក ) (៣០%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប ១. រវទកិាសាធា ណៈសត ីពីម្កប

ខណឌ ម្ម៉ា ម្កួរសដាកិចេ ម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ       

  

25.1.1 ២៥.១.១. បស្រញ្ញជ បកា យេ់ដឹង

ដេ់សាធា ណៈរនអំពីសាថ នភាព 

និងទសសនវិស័យរសដាកិចេ និង 

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈករពុជា  

(ម្មន២សចូនក ) (៣០%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប ២. សននិសីទថ្នន ក់ជាត្ិសត ីពីសាថ ន

ភាព និងទសសនវិស័យរសដាកិចេ

ករពុជា ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ      

  

25.1.2 ២៥.១.២. រ ៀបចំសិកាខ សាលា

ពិរម្ោុះរយបេរ់េើទិសរៅថវកិា 

និងរោេនរយបយ (ម្មន១សូ

ចនក ) (៣០%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប ១. សិកាខ សាលាពិរម្ោុះរយបេ់វិ

ស័យអាទភិាព ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ
     

  

25.1.3 ២៥.១.៣. រចញែាយ  បយ

កា ណ៍រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុសា 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប ១. បយកា ណ៍ម្បត្ិបត្តកិា 

ហិ ញ្ញវត្ថុ ដា (សតង់ោ  TOFE) 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ណៈរេើរគ្ហទំព័ ម្កសងួរសដា

កិចេដេ់សាធា ណៈរនឱ្យទាន់ 

រពេរវលា (ម្មន៤សចូនក ) 

(៤០%) 

ម្បចំកខម្ត្ូវបនរចញែាយរេើ

រគ្ហទំព័ ម្កសងួរិនរេើសពី២ស

បត ហប៍នទ ប់ពីបយកា ណ៍បន

បញ្េប់ ួចរាេ់ (រសចកតីសរងខបនន

 បយកា ណ៍ជាភាសាកខា និង

អង់រគ្ៃស) 

25.1.3 ២៥.១.៣. រចញែាយ  បយ

កា ណ៍រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុសា 

ណៈរេើរគ្ហទំព័ ម្កសងួរសដា

កិចេដេ់សាធា ណៈរនឱ្យទាន់ 

រពេរវលា (ម្មន៤សចូនក ) 

(៤០%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប ២.  បយកា ណ៍ម្បត្ិបត្តកិា 

ហិ ញ្ញវត្ថុ ោា ភបិេ(សត ង់ោ  

GFS)ម្បចំកខ ម្ត្វូបនរចញ

ែាយ រេើរគ្ហទំព័ ម្កសងួរិន

រេើសពី ២សបត ហប៍នទ ប់ពី បយ

កា ណ៍បនបញ្េប់ ួចរាេ់ (រសច

កតីសរងខបនន បយកា ណ៍ជាភាសា

កខា និងអង់រគ្ៃស) 

  

  

25.1.3 ២៥.១.៣. រចញែាយ  បយ

កា ណ៍រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុសា 

ណៈរេើរគ្ហទំព័ ម្កសងួរសដា

កិចេដេ់សាធា ណៈរនឱ្យទាន់ 

រពេរវលា (ម្មន៤សចូនក ) 

(៤០%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប ៣.  បយកា ណ៍ននិន កា រសដា

កិចេសងគរ (SET) ម្បចំកខម្ត្ូវ

បនរចញែាយរេើរគ្ហទំព័ 

ម្កសងួរិនរេើសពី២សបត ហ៍

បនទ ប់ពី បយកា ណ៍បនបញ្េប់
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

 ចួរាេ់ (រសចកតីសរងខបនន បយ

កា ណ៍ជាភាសាកខា -អង់រគ្ៃស) 

25.1.3 ២៥.១.៣. រចញែាយ  បយ

កា ណ៍រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុសា 

ណៈរេើរគ្ហទំព័ ម្កសងួរសដា

កិចេដេ់សាធា ណៈរនឱ្យទាន់ 

រពេរវលា (ម្មន៤សចូនក ) 

(៤០%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប ៤.ម្ពឹត្តិប័ម្ត្សថ ិត្រិសដាកិចេ និង

ហិ ញ្ញវត្ថុម្បចំ ម្ត្មី្មស ម្ត្ូវបន

របុះពុរាែាយជាសាធា ណៈ និង

រចញែាយរេើរគ្ហទំព័ ម្កសងួ 

(រៅម្ត្មី្មសបនទ ប់) 

   

  

25.1.4 ២៥.១.១.រ ៀបចំរវទកិាសាធា 

ណៈសដ ីពីម្កបខណឌ ម្ម៉ា ម្កូរសដាកិចេ 

និងម្កបខណឌ ថវកិា  

ឆ្ន ំ ឆ្ន ំ អគ្គ.ថវកិា ត្ំណាងនដគ្ូ អភិវឌ្ឍន៍អងគកា  

រនិករន  ោា ភបិេម្គ្ឺុះសាថ ន

ឧត្តរសិកា សាថ បន័សិកា

ម្សាវម្ជាវ  បណាត ញែសពវែាយ

ព័ត្៌ម្មន បនចេូ រួកនុងរវទិកា 

      

  

25.1.5 ២៥.១.២.រ ៀបចំឯកសា រសចកដី

ពនយេ់សរងខបសដ ីពីរសចកដីម្ពាង

ចាប់សដ ីពីហិ ញ្ញវត្ថុសម្ម្មបក់ា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងម្បចំឆ្ន ំ 

ឆ្ន ំ ឆ្ន ំ អគ្គ.ថវកិា ឯកសា រសចកដីពនយេ់សរងខបសដ ី

ពីរសចកដីម្ពាងចាប់សដ ីពីហិ ញ្ញវត្ថុ 

សម្ម្មបក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្បចំឆ្ន ំម្ត្ូវ

បនរ ៀបច ំ

      

  

25.2 ២៥.២. បរងកើនកា ែសពវែាយឯក

សា ថវកិា 

២០១៧ ២០២០ - អគ្គ.ថវិកា 

- អគ្គ.រោេន/ប 

ចំននួឯកសា ថវកិាែសពវែាយ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

25.2.1 ២៥.២.១.សិកា និង ចងម្កង

រសៀវរៅថវិកាសរងខប  បស់

ម្បរទសនន 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សូ១៖ ទម្រង់ បយកា ណ៍

សរងខបសត ីពីរសចកតីម្ពាងចាប់

ថវិកាម្បចំឆ្ន ំ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ 

     

  

25.2.1 ២៥.២.១.សិកា និង ចងម្កង

រសៀវរៅថវិកាសរងខប  បស់

ម្បរទសនន 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សូ២៖ ទម្រង់ បយកា ណ៍

សរងខបសត ីពីរសចកតីម្ពាងចាប់

ថវិកាម្បចំឆ្ន ំ ម្ត្ូវបនបញ្េបក់ា 

រ ៀបច ំ

     

  

25.2.1 ២៥.២.១.សិកា និង ចងម្កង

រសៀវរៅថវិកាសរងខប  បស់

ម្បរទសនន 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សូ៣៖  បយកា ណ៍សរងខបសត ីពី

រសចកតីម្ពាងចាប់ថវិកាម្បចំឆ្ន ំ

ម្ត្ូវបនែសពវែាយ 

     

  

25.2.2 ២៥.២.២.កកេរអរសៀវរៅថវិកា

សរងខបឱ្យម្មនេកខណៈកានក់ត្េអ

ម្បរសើ  

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា សូ១៖ ទម្រង់រសចកដីពនយេ់

សរងខបននរសចកដីម្ពាងចាប់សដ ីពី

ហិ ញ្ញវត្ថុសម្ម្មប់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ម្បចំឆ្ន ំ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ   

     

  

25.2.2 ២៥.២.២.កកេរអរសៀវរៅថវិកា

សរងខបឱ្យម្មនេកខណៈកានក់ត្េអ

ម្បរសើ  

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា សូ២៖  បយកា ណ៍សត ីពីរសចកដី

ពនយេ់សរងខបននរសចកដីម្ពាង

ចាប់សដ ីពីហិ ញ្ញវត្ថុ សម្ម្មបក់ា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងម្បចំឆ្ន ំ ម្ត្ូវបនបញ្េប ់
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រេ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

25.2.2 ២៥.២.២.កកេរអរសៀវរៅថវិកា

សរងខបឱ្យម្មនេកខណៈកានក់ត្េអ

ម្បរសើ  

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា សូ៣៖  បយកា ណ៍សត ីពីរសចកដី

ពនយេ់សរងខបសដ ីពីរសចកដីម្ពាង

ចាប់សដ ីពីហិ ញ្ញវត្ថុ សម្ម្មបក់ា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងម្បចំឆ្ន ំ ម្ត្ូវបន

ែសពវែាយ 

     

  

25.2.3 ២៥.២.៣  ែសពវែាយថវិកា

សរងខបននចាប់ថវកិាម្បចំឆ្ន ំ 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា សូ១៖ ទម្រង់រសៀវរៅថវកិា

សរងខបននចាប់ថវកិាម្បចំឆ្ន ំ ម្ត្ូវ

បនសិការ ើងវិញ និងកកេរអ  

     

  

25.2.4 ២៥.២.៤ កា ែសពវែាយ បយ

កា ណ៍ពាក់កណាត េ ឆ្ន ំ និង

 បយកា ណ៍ ៩ កខរដើរឆ្ន ំ 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា សូ២៖ រសៀវរៅថវកិាសរងខបនន

ចាប់ថវិកាម្បចំឆ្ន ំ ម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ

     

  

25.2.4 ២៥.២.៤ កា ែសពវែាយ បយ

កា ណ៍ពាក់កណាត េ ឆ្ន ំ និង

 បយកា ណ៍ ៩ កខរដើរឆ្ន ំ 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា សូ៣៖ រសៀវរៅថវកិាសរងខបនន

ចាប់ថវិកាម្បចំឆ្ន ំ ម្ត្ូវបន

ែសពវែាយ 

     

  

25.2.5 ២៥.២.៥.  សម្របសម្រួេ

រ ៀបចំកិចេម្បរុំបូកស ុប កា អនុ

វត្តកែនកា សករាភាពម្បចំ

ឆម្មស ម្បចំ៩ កខ និងម្បចំឆ្ន ំ 

អគ្គនយកោា នថវកិា 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សូ១íបនសម្របសម្រួេរ ៀបចំ

កិចេម្បរុំបូកស ុប និងវាយត្នរៃ

កា អនុវត្តកែនកា សករាភាព

ម្បចំឆម្មស  បស់អគ្គនយក

ោា នថវកិា 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

25.2.5 ២៥.២.៥.  សម្របសម្រួេ

រ ៀបចំកិចេម្បរុំបូកស ុប កា អនុ

វត្តកែនកា សករាភាពម្បចំ

ឆម្មស ម្បចំ៩ កខ និងម្បចំឆ្ន ំ 

អគ្គនយកោា នថវកិា 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សូ២í បនសម្របសម្រួេ

រ ៀបចំកិចេម្បរុំបូកស ុប និងវាយ

ត្នរៃកា អនុវត្តកែនកា សករាភាព

ម្បចំឆម្មស  បស់អគ្គនយក

ោា នថវកិាម្បចំ៩កខ  បស់អគ្គ

នយកោា ន 

     

  

25.2.5 ២៥.២.៥.  សម្របសម្រួេ

រ ៀបចំកិចេម្បរុំបូកស ុប កា អនុ

វត្តកែនកា សករាភាពម្បចំ

ឆម្មស ម្បចំ៩ កខ និងម្បចំឆ្ន ំ 

អគ្គនយកោា នថវកិា 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សូ៣í បនសម្របសម្រេួ

រ ៀបចំកិចេម្បរុំបូកស ុប និងវាយ

ត្នរៃកា អនុវត្តកែនកា សករាភាព

ម្បចំឆ្ន ំ  បស់អគ្គនយកោា ន

ថវិកា 

     

  

25.2.6 ២៥.២.១.ែសពវែាយជាសាធា 

ណៈនវូ បយកា ណ៍អនុវត្តថវិកា

ពាក់  កណាត េឆ្ន ំសរងខប បស់  ដា

បេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិកនុងរគ្ហ

ទំព័ កសហវ និងរគ្ហទំព័ អហក 

(៥០%)   

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

 បយកា ណ៍អនុវត្តថវកិាពាក់ក

ណាត េឆ្ន ំសរងខបម្ត្ូវបនចុុះ

ែាយកនុងរគ្ហទំព័ កសហវ និង

អហក 
     

  

25.2.7 ២៥.២.២.ែសពវែាយជាសាធា 

ណៈនូវសារាច កណនំកា អនុវត្ត

ចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ,សារាច កណនំាំា

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

សារាច កណនំអនវុត្តចាប់ហិ ញ្ញ

វត្ថុម្បចំឆ្ន ំ បស់ ដាបេថ្នន ក់      

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 227 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

កា រ ៀបចកំែនកា យុទធសាស្រសត

ថវិកា, សារាច កណនំកា រ ៀបចំ

ថវិកា, និងសារាច កណនំកា 

រ ៀបចំ បយកា ណ៍សរម្រច

ទទូាត្់ថវកិា បស់ ដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិកនុងរគ្ហទំព័ អហក 

(៥០%) 

រម្ការជាត្ិម្ត្ូវបនចុុះែាយកនុង 

រគ្ហទំព័ អហក 

25.2.7 ២៥.២.២.ែសពវែាយជាសាធា 

ណៈនូវសារាច កណនំកា អនុវត្ត

ចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ,សារាច កណនំាំា

កា រ ៀបចកំែនកា យុទធសាស្រសត

ថវិកា, សារាច កណនំកា រ ៀបចំ

ថវិកា, និងសារាច កណនំកា 

រ ៀបចំ បយកា ណ៍សរម្រច

ទទូាត្់ថវកិា បស់ ដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិកនុងរគ្ហទំព័ អហក 

(៥០%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

សារាច កណនំរ ៀបចកំែនកា   

យុទធសាស្រសតថវកិា បស់ ដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ (រារធានី រខត្ត) 

ម្ត្ូវបនចុុះែាយកនុងរគ្ហទំព័ 

អហក 
     

  

25.2.7 ២៥.២.២.ែសពវែាយជាសាធា 

ណៈនូវសារាច កណនំកា អនុវត្ត

ចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ,សារាច កណនំាំា

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

សារាច កណនំនតី្ិវិធីបរចេករទស

រ ៀបចំគ្រម្ម្មងថវកិាម្បចំ ម្ត្ូវ

បនចុុះែាយកនុងរគ្ហទំព័ អហក 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

កា រ ៀបចកំែនកា យុទធសាស្រសត

ថវិកា, សារាច កណនំកា រ ៀបចំ

ថវិកា, និងសារាច កណនំកា 

រ ៀបចំ បយកា ណ៍សរម្រច

ទទូាត្់ថវកិា បស់ ដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិកនុងរគ្ហទំព័ អហក 

(៥០%) 

25.2.7 ២៥.២.២.ែសពវែាយជាសាធា 

ណៈនូវសារាច កណនំកា អនុវត្ត

ចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ,សារាច កណនំាំា

កា រ ៀបចកំែនកា យុទធសាស្រសត

ថវិកា, សារាច កណនំកា រ ៀបចំ

ថវិកា, និងសារាច កណនំកា 

រ ៀបចំ បយកា ណ៍សរម្រច

ទទូាត្់ថវកិា បស់ ដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិកនុងរគ្ហទំព័ អហក 

(៥០%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

សារាច កណនំរ ៀបចំ បយ

កា ណ៍សរម្រចទទូាត្់ថវកិាម្បចំ

ឆ្ន ំ បស់ ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ

ម្ត្ូវបនចុុះែាយកនុងរគ្ហទំព័ 

អហក 
     

  

25.2.8 ២៥.២.១. កា រ ៀបចរំគ្ហទំព័ 

អគ្គនយកោា នសហ-ម្បត្ិបត្តកិា 

អនត ជាត្ិ និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

 សចូនក ទី១í រគ្ហទំព័  បស់

អគ្គនយកោា នម្ត្ូវបនរ ៀបចំ        

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 229 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

25.2.8 ២៥.២.១. កា រ ៀបចរំគ្ហទំព័ 

អគ្គនយកោា នសហ-ម្បត្ិបត្តកិា 

អនត ជាត្ិ និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី២í រស្រនតពីាក់ព័នធម្ត្ូវ

បនបណតុ ុះបណាត េអំពីកិចេ

ដំរណើ កា  និងកា រធវើបចេុបបនន

ភាពរគ្ហទំព័  

      

  

25.2.8 ២៥.២.១. កា រ ៀបចរំគ្ហទំព័ 

អគ្គនយកោា នសហ-ម្បត្ិបត្តកិា 

អនត ជាត្ិ និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី៣í រគ្ហទំព័  បស់

អគ្គនយកោា នម្ត្ូវបនោក់ឱ្យ

ដំរណើ កា  និងរធវើបចេុបបននភាពជា

ម្បចំ 

      

  

25.3 ២៥.៣. បរងកើនត្ម្មៃ ភាពកិចេេទធ

ករាសាធា ណៈ 

២០០៨ ២០២០ - អគ្គ.េទធករា ១.កិចេេទធករាសាធា ណៈម្បម្ពឹត្ត

រៅរោយត្ម្មៃ ភាព គ្ណរនយយ

ភាពនិងម្បសិទធភាព និងម្ត្ូវ

ែសពវែាយ រេើរគ្ហទំព័ ៖(ក) 

រសចកតីរូនដំណឹងសត ីពីកា ចេូ រួ

រដញនថៃ (ខ) កែនកា េទធករា

ម្បចំឆ្ន ំ(គ្) កា ម្បគ្េ់កិចេសនា 

និង(ឃ)េទធែេននកា រោុះ

ម្សាយបណត ឹងត្វា៉ែេទធករា ២.

យនតកា  និងនតី្ិវិធីរោុះម្សាយប

ណត ឹងត្វា៉ែេទធករា ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

៣. បទោា នគ្ត្យិុត្តពាក់ព័នធកិចេ
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

េទធករាសាធា ណៈ កដេត្ម្រូវ

រោយចាប់ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

បំរពញបកនថរសម្ម្មប់អនុវត្ត 

25.3.1 ២៥.៣.១-រធវើកា ែសពវែាយឯក

សា រេើ GDPP Website 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ រធវើកា ែសពវែាយឯកសា រេើ 

GDPP Website នូវ៖ 
      

  

25.3.1 ២៥.៣.១-រធវើកា ែសពវែាយឯក

សា រេើ GDPP Website 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ សចូនក ទី១៖រសចកតីរនូដំណឹង

សត ីពីកា អរញ្ជ ើញចេូ រួរដញនថៃ 
   

  

25.3.1 ២៥.៣.១-រធវើកា ែសពវែាយឯក

សា រេើ GDPP Website 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ សចូនក ទី២៖កែនកា េទធករា

ម្បចំឆ្ន ំ 
     

  

25.3.1 ២៥.៣.១-រធវើកា ែសពវែាយឯក

សា រេើ GDPP Website 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ សចូនក ទី៣៖រសចកតីរូន

ដំណឹងសត ីពីកា កា ម្បគ្េ់កិចេ

សនា 

   

  

25.3.1 ២៥.៣.១-រធវើកា ែសពវែាយឯក

សា រេើ GDPP Website 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ សចូនក ទី៤៖េទធែេរោុះ

ម្សាយបណត ឹងត្វា៉ែេទធករា  

(ម្បសនិរបើម្មន) 

    

  

25.3.1 ២៥.៣.១-រធវើកា ែសពវែាយឯក

សា រេើ GDPP Website 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ សចូនក ទី៥៖ បយកា ណ៍ម្ត្ួត្

ពិនតិ្យកិចេេទធករាតាររម្កាយ

ម្បចំឆ្ន ំ 

     

  

25.3.1 ២៥.៣.១-រធវើកា ែសពវែាយឯក

សា រេើ GDPP Website 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ សចូនក ទី៦៖សថ ិត្េិទធករា

(Procurement Statistic)  
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

25.3.2 ២៥.៣.២-បនតរ ៀបចំអនមុ្កឹត្យសត ី

ពីកបបបទនិងនីត្ិវិធីននកា បតឹង

និងកា រោុះម្សាយបណត ឹង  

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ -រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពីកបប

បទនិងនតី្ិវិធីននកា បតឹងនិងកា 

រោុះម្សាយបណត ឹង ម្ត្ូវបនអនុរ័

ត្រោយថ្នន ក់ដឹកនំ MEF 

      

  

25.3.2 ២៥.៣.២-បនតរ ៀបចំអនមុ្កឹត្យសត ី

ពីកបបបទនិងនីត្ិវិធីននកា បតឹង

និងកា រោុះម្សាយបណត ឹង  

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ សចូនក ទី១៖រសចកតីម្ពាងអនុ

ម្កឹត្យម្ត្ូវបនបនតពិនតិ្យពិភាកា

កនុង GDPP 

      

  

25.3.2 ២៥.៣.២-បនតរ ៀបចំអនមុ្កឹត្យសត ី

ពីកបបបទនិងនីត្ិវិធីននកា បតឹង

និងកា រោុះម្សាយបណត ឹង  

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ សចូនក ទី២៖រសចកតីម្ពាងអនុ

ម្កឹត្យម្ត្ូវបនបញ្ជូនរៅម្កុរ

ម្បឹកានតី្ិករារដើរបីចត្ក់ចងម្បរុំ

បនត 

      

  

25.3.2 ២៥.៣.២-បនតរ ៀបចំអនមុ្កឹត្យសត ី

ពីកបបបទនិងនីត្ិវិធីននកា បតឹង

និងកា រោុះម្សាយបណត ឹង  

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ សចូនក ទី៣៖រសចកតីម្ពាងអនុ

ម្កឹត្យម្ត្ូវបន Finalise និងោក់

រូនថ្នន ក់ដឹកនំ MEF ពិនិត្យ និង

អនុរត័្ 

      

  

25.3.2 ២៥.៣.២-បនតរ ៀបចំអនមុ្កឹត្យសត ី

ពីកបបបទនិងនីត្ិវិធីននកា បតឹង

និងកា រោុះម្សាយបណត ឹង  

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ -រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពីកបប

បទនិងនតី្ិវិធីននកា បតឹងនិងកា 

រោុះម្សាយបណត ឹងត្វា៉ែ  និងវិវាទ

េទធករា ម្ត្ូវបនពិនតិ្យ និងអនុរ័

ត្រោយទីសត ីកា គ្ណៈ ដារស្រនតី  
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

25.3.2 ២៥.៣.២-បនតរ ៀបចំអនមុ្កឹត្យសត ី

ពីកបបបទនិងនីត្ិវិធីននកា បតឹង

និងកា រោុះម្សាយបណត ឹង  

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ -រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យម្ត្ូវបន 

COM ចត្ក់ចងម្បរុំពិនិ

ត្យពិភាកា 

      

  

25.3.2 ២៥.៣.២-បនតរ ៀបចំអនមុ្កឹត្យសត ី

ពីកបបបទនិងនីត្ិវិធីននកា បតឹង

និងកា រោុះម្សាយបណត ឹង  

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ -រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យម្ត្ូវបន

បនតពិនិត្យពិភាកាបញ្េបរ់ោយ 

COM និងរែាើសុំចុុះហត្ថរេខាពី

សររតចនយក ដារស្រនត ី

      

  

25.3.2 ២៥.៣.២-បនតរ ៀបចំអនមុ្កឹត្យសត ី

ពីកបបបទនិងនីត្ិវិធីននកា បតឹង

និងកា រោុះម្សាយបណត ឹង  

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ -អនុម្កឹត្យសត ីពីកបបបទនិងនតី្ិវិធី

ននកា បតឹងនិងកា រោុះម្សាយប

ណត ឹងត្វា៉ែនិងវវិាទេទធករាម្ត្ូវបន

ែសពវែាយោក់ឲ្យអនុវត្ត 

      

  

25.3.3 ២៥.៣.៣-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស

សត ីពីនីត្ិវិធីសម្ម្មប់អនវុត្តវិធីសា

ស្រសតេទធករាទនំញិ សំណង់និងរស

វាករា  

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ រសចកតីម្ពាងម្បកាសសត ីពីនីត្ិវិធី

សម្ម្មប់អនុវត្តវិធីសាស្រសតេទធករា

ទនំញិ សំណង់និងរសវាករាម្ត្ូវ

បនអនរុ័ត្រោយថ្នន ក់ដឹកនំ 

MEF  

      

  

25.3.3 ២៥.៣.៣-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស

សត ីពីនីត្ិវិធីសម្ម្មប់អនវុត្តវិធីសា

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ សចូនក ទី១៖បនតម្បរុំពិនតិ្យ

ពិភាការេើរសចកតីម្ពាងទ២ី

ម្បកាស  សត ីពីនីត្ិវិធីសម្ម្មប់អនុ

វត្តវិធីសាស្រសតេទធករាទនំញិ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ស្រសតេទធករាទនំញិ សំណង់និងរស

វាករា  

សំណង់និងរសវាករា និងកកេរអ

ជារសចកតីម្ពាងចុងរម្កាយ 

 

25.3.3 ២៥.៣.៣-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស

សត ីពីនីត្ិវិធីសម្ម្មប់អនវុត្តវិធីសា

ស្រសតេទធករាទនំញិ សំណង់និងរស

វាករា  

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ សចូនក ទី២៖រសចកតីម្ពាងចុង

រម្កាយម្ត្ូវបនោក់រនូឯកឧត្តរ

រទស ដារស្រនតចីុុះហត្ថរេខាោក់

ឲ្យអនុវត្ត 

      

  

25.3.4 ២៥.៣.៤-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស

សត ីពីកា រធវើចំណាត្់ម្បរភទ និងចំ

ណាត្ថ់្នន ក់អនករដញនថៃ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ រសចកតីម្ពាងម្បកាសសត ីពីកា រធវើចំ

ណាត្់ម្បរភទនិងចំណាត្ថ់្នន ក់អនក

រដញនថៃម្ត្ូវបនអនរុ័ត្រោយ

ថ្នន ក់ដឹកនំ MEF  

      

  

25.3.4 ២៥.៣.៤-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស

សត ីពីកា រធវើចំណាត្់ម្បរភទ និងចំ

ណាត្ថ់្នន ក់អនករដញនថៃ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ សចូនក ទី១៖បនតម្បរុំពិនតិ្យ

ពិភាការេើរសចកតីម្ពាងទី១

ម្បកាសសត ីពីកា រធវើចំណាត្់

ម្បរភទនិងចំណាត្់ថ្នន ក់អនករដញ

នថៃ និងកកេរអជារសចកតីម្ពាងទ២ី 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

25.3.4 ២៥.៣.៤-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស

សត ីពីកា រធវើចំណាត្់ម្បរភទ និងចំ

ណាត្ថ់្នន ក់អនករដញនថៃ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ សចូនក ទី២៖រសចកតីម្ពាងទ២ី

ម្បកាសសត ីពីកា រធវើចំណាត្់

ម្បរភទនិងចំណាត្់ថ្នន ក់អនករដញ

រដញនថៃម្ត្ូវបនម្បរុំ      ពិនិត្យ

ពិភាកានិងកកេរអជារសចកតី

ម្ពាងចុងរម្កាយ 

      

  

25.3.4 ២៥.៣.៤-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស

សត ីពីកា រធវើចំណាត្់ម្បរភទ និងចំ

ណាត្ថ់្នន ក់អនករដញនថៃ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ សចូនក ទី៣៖រសចកតីម្ពាងចុង

រម្កាយម្ត្ូវបនោក់រនូឯកឧត្តរ

រទស ដារស្រនតចីុុះហត្ថរេខាោក់

ឲ្យអនុវត្ត 

      

  

25.3.5 ២៥.៣.៥-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស

សត ីពីបុរ    េកខណៈសរបត្តិ បស់

អនករដញនថៃ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ រសចកតីម្ពាងម្បកាសសត ីពីបុរ េកខ

ណៈសរបត្តិ បស់អនករដញនថៃម្ត្ូវ

បនអនរុ័ត្រោយថ្នន ក់ដឹកនំ 

MEF   

      

  

25.3.5 ២៥.៣.៥-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស

សត ីពីបុរ    េកខណៈសរបត្តិ បស់

អនករដញនថៃ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ សចូនក ទី១៖បនតម្បរុំពិនតិ្យ

ពិភាការេើរសចកតីម្ពាងទី១ 

ម្បកាសសត ីពីបុរ េកខណៈសរបត្តិ

 បស់អនករដញនថៃ និងកកេរអជា
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

រសចកតីម្ពាងទី២ 

  

25.3.5 ២៥.៣.៥-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស

សត ីពីបុរ    េកខណៈសរបត្តិ បស់

អនករដញនថៃ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ សចូនក ទី២៖រសចកតីម្ពាងទ២ី

ម្បកាសសត ីពីបុរ េកខណៈសរបត្តិ

 បស់អនករដញនថៃ ម្ត្ូវបនម្បរុំ

ពិនតិ្យពិភាកានិងកកេរអជារសច

កតីម្ពាងចុងរម្កាយ  

      

  

25.3.5 ២៥.៣.៥-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស

សត ីពីបុរ    េកខណៈសរបត្តិ បស់

អនករដញនថៃ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ សចូនក ទី៣៖រសចកតីម្ពាងចុង

រម្កាយម្ត្ូវបនោក់រនូឯកឧត្តរ

រទស ដារស្រនតចីុុះហត្ថរេខាោក់

ឲ្យអនុវត្ត 

      

  

25.3.6 ២៥.៣.៦-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស

សត ីពីកា ចុុះកា រម្រុះនិងកា ែសពវ

ែាយបញ្ជរីមា អនករដញនថៃ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ រសចកតីម្ពាងម្បកាសសត ីពីកា ចុុះ 

កា រម្រុះនិងកា ែសពវែាយបញ្ជ ី

រមា អនករដញនថៃម្ត្ូវបនអនុរត័្

រោយថ្នន ក់ដឹកនំ MEF  

      

  

25.3.6 ២៥.៣.៦-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស

សត ីពីកា ចុុះកា រម្រុះនិងកា ែសពវ

ែាយបញ្ជរីមា អនករដញនថៃ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ សចូនក ទី១៖បនតម្បរុំពិនតិ្យ

ពិភាការេើរសចកតីម្ពាងទី១

ម្បកាស  សត ីពីកា ចុុះ កា រម្រុះ

និងកា ែសពវែាយបញ្ជរីមា អនក
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

រដញនថៃ និងកកេរអជារសចកតី

ម្ពាងទ២ី 

 

25.3.6 ២៥.៣.៦-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស

សត ីពីកា ចុុះកា រម្រុះនិងកា ែសពវ

ែាយបញ្ជរីមា អនករដញនថៃ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ សចូនក ទី២៖រសចកតីម្ពាងទ២ី

សត ីពីកា ចុុះ កា រម្រុះ និងកា 

ែសពវែាយបញ្ជ ីរមា អនករដញនថៃ

ម្ត្ូវបនម្បរុំពិនតិ្យ ពិភាកានិង

កកេរអជារសចកតីម្ពាងចុងរម្កាយ  

      

  

25.3.6 ២៥.៣.៦-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស

សត ីពីកា ចុុះកា រម្រុះនិងកា ែសពវ

ែាយបញ្ជរីមា អនករដញនថៃ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ សចូនក ទី៣៖រសចកតីម្ពាងចុង

រម្កាយម្ត្ូវបនោក់រនូឯកឧត្តរ

រទស ដារស្រនតចីុុះហត្ថរេខាោក់

ឲ្យអនុវត្ត 

      

  

25.3.7 ២៥.៣.៧-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស

សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាេទធ

ករា 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ រសចកតីម្ពាងម្បកាសសត ីពីកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាេទធករាម្ត្ូវ

បនអនរុ័ត្រោយថ្នន ក់ដឹកនំ 

MEF  

      

  

25.3.7 ២៥.៣.៧-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស

សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាេទធ

ករា 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ សចូនក ទី១៖បនតម្បរុំពិនតិ្យ

ពិភាការេើរសចកតីម្ពាងទី១

ម្បកាស សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេ
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

សនាេទធករា និងកកេរអជារស

ចកតីម្ពាងទី២ 

25.3.7 ២៥.៣.៧-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស

សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាេទធ

ករា 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ សចូនក ទី២៖រសចកតីម្ពាងទ២ី

ម្បកាសសត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេ

សនាេទធករាម្ត្ូវបនម្បរុំ

ពិរម្ោុះរយបេ់ជារយួ 

stakeholders រដើរបីកកេរអជា

រសចកតីម្ពាងចុងរម្កាយ 

      

  

25.3.7 ២៥.៣.៧-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស

សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាេទធ

ករា 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ សចូនក ទី៣៖រសចកតីម្ពាងចុង

រម្កាយម្ត្ូវបនោក់រនូឯកឧត្តរ

រទស ដារស្រនតចីុុះហត្ថរេខាោក់

ឲ្យអនុវត្ត 

      

  

25.3.8 ២៥.៣.៨-សហកា ជារួយ EFI

រ ៀបចំវគ្គបណតុ ុះបណាត េរំនញ

េទធករារោយម្មនរចញ

 វញិ្ញញ បនបម្ត្រូនដេ់រស្រនតេីទធ

ករា បស់សាថ បន័អនុវត្តេទធករា 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ វទិាសាថ ន

រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

សចូនក ទី១៖វគ្គបណតុ ុះបណាត េ

រំនញេទធករាដេ់ម្កុរេទធករា

ថ្នន ក់ជាត្ិម្ត្វូបនរ ៀបចំរ ើង

(យ៉ា ងត្ិចរយួវគ្គ) 

     

  

25.3.8 ២៥.៣.៨-សហកា ជារួយ EFI

រ ៀបចំវគ្គបណតុ ុះបណាត េរំនញ

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ 

 វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

សចូនក ទី២៖វគ្គបណតុ ុះបណាត

េរនំញេទធករាដេ់រស្រនតីថាសីាថ
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

េទធករារោយម្មនរចញ

 វញិ្ញញ បនបម្ត្រូនដេ់រស្រនតេីទធ

ករា បស់សាថ បន័អនុវត្តេទធករា 

បន័អនុវត្តេទធករាថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ (យ៉ា ងត្ិច៣វគ្គ) 

25.3.8 ២៥.៣.៨-សហកា ជារួយ EFI

រ ៀបចំវគ្គបណតុ ុះបណាត េរំនញ

េទធករារោយម្មនរចញ

 វញិ្ញញ បនបម្ត្រូនដេ់រស្រនតេីទធ

ករា បស់សាថ បន័អនុវត្តេទធករា 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ 

 វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

សចូនក ទី៣៖វគ្គវិម្កឹត្យកា េទធ

ករាដេ់សាថ បន័អនវុត្តេទធករាម្ត្ូវ

បនរ ៀបចរំ ើង (កនុងក ណី

ចំបច់) 

     

  

25.3.8 ២៥.៣.៨-សហកា ជារួយ EFI

រ ៀបចំវគ្គបណតុ ុះបណាត េរំនញ

េទធករារោយម្មនរចញ

 វញិ្ញញ បនបម្ត្រូនដេ់រស្រនតេីទធ

ករា បស់សាថ បន័អនុវត្តេទធករា 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ 

 វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

សចូនក ទី៤៖សិកាខ សាលា

ែសពវែាយបទោា នគ្ត្យិុត្តេទធ

ករាដេ់សាថ បន័អនវុត្តេទធករា  

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំរ ើង 

     

  

25.3.9 ២៥.៣.៩-រ ៀបចំរសៀវរៅកណនំ

សត ីពីកា ម្ត្ួត្ពិនតិ្យកិចេេទធករា

តាររម្កាយ (Procurement 

Post Review Manual)  

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ សចូនក ទី១៖រសៀវរៅកណនំ

សត ីពីកា ម្ត្ួត្ពិនតិ្យកិចេេទធករា

តាររម្កាយម្ត្ូវបនរបុះពុរព 
      

  

25.3.9 ២៥.៣.៩-រ ៀបចំរសៀវរៅកណនំ

សត ីពីកា ម្ត្ួត្ពិនតិ្យកិចេេទធករា

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ សចូនក ទី២៖វគ្គបណតុ ុះបណាត

េអំពីនីត្ិវិធីម្ត្ួត្ពិនតិ្យកិចេេទធ
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

តាររម្កាយ (Procurement 

Post Review Manual)  

ករាតាររម្កាយម្ត្ូវបនរធវើរ ើង

សម្ម្មប់រស្រនតរីនំញ GDPP 

25.3.9 ២៥.៣.៩-រ ៀបចំរសៀវរៅកណនំ

សត ីពីកា ម្ត្ួត្ពិនតិ្យកិចេេទធករា

តាររម្កាយ (Procurement 

Post Review Manual)  

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ សចូនក ទី៣៖សិកាខ សាលាសត ីពី

កា ម្បកាសោក់អនុវត្តរសៀវរៅ 

កណនំសត ីពីកា ម្ត្តួ្ពិនិត្យកិចេ

េទធករាតាររម្កាយម្ត្ូវបនរធវើ

រ ើងសម្ម្មប់អនកពាក់ព័នធ 

      

  

25.3.10 ២៥.៣.១០-រ ៀបចំបរងកើត្ម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងេទធ ករាសាធា ណៈ

តារម្បពន័ធព័ត្ម៌្មនវិទា (Public 

Procurement Management 

Information System - 

PPMIS) សម្ម្មប់រម្បើម្បស់នែទកនុង 

GDPP 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ 

នយកោា ន IT 

PPMIS ម្ត្ូវបនរ ៀបចំបរងកើត្

រ ើងសម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ងរេើរខុងា 

ចំននួ៨ 

      

  

25.3.10 ២៥.៣.១០-រ ៀបចំបរងកើត្ម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងេទធ ករាសាធា ណៈ

តារម្បពន័ធព័ត្ម៌្មនវិទា (Public 

Procurement Management 

Information System - 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ 

នយកោា ន IT 

សចូនក ទី១៖រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ង

កែនកា េទធករា ម្ត្ូវបនបរងកើត្ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

PPMIS) សម្ម្មប់រម្បើម្បស់នែទកនុង 

GDPP 

25.3.10 ២៥.៣.១០-រ ៀបចំបរងកើត្ម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងេទធ ករាសាធា ណៈ

តារម្បពន័ធព័ត្ម៌្មនវិទា (Public 

Procurement Management 

Information System - 

PPMIS) សម្ម្មប់រម្បើម្បស់នែទកនុង 

GDPP 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈនយក

ោា ន IT 

សចូនក ទី២៖រខុងា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ទិោា កា រេើឯកសា រដញនថៃម្ត្ូវ

បនបរងកើត្ 

      

  

25.3.10 ២៥.៣.១០-រ ៀបចំបរងកើត្ម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងេទធ ករាសាធា ណៈ

តារម្បពន័ធព័ត្ម៌្មនវិទា (Public 

Procurement Management 

Information System - 

PPMIS) សម្ម្មប់រម្បើម្បស់នែទកនុង 

GDPP 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ 

នយកោា ន IT 

សចូនក ទី៣៖រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ង

បញ្ជ ីអនករដញនថៃម្ត្ូវបនបរងកើត្ 

      

  

25.3.10 ២៥.៣.១០-រ ៀបចំបរងកើត្ម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងេទធ ករាសាធា ណៈ

តារម្បពន័ធព័ត្ម៌្មនវិទា (Public 

Procurement Management 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ 

នយកោា ន IT 

សចូនក ទី៤៖រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ង

កិចេសនាម្ត្ូវបនបរងកើត្ 
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រ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

Information System - 

PPMIS) សម្ម្មប់រម្បើម្បស់នែទកនុង 

GDPP 

25.3.10 ២៥.៣.១០-រ ៀបចំបរងកើត្ម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងេទធ ករាសាធា ណៈ

តារម្បពន័ធព័ត្ម៌្មនវិទា (Public 

Procurement Management 

Information System - 

PPMIS) សម្ម្មប់រម្បើម្បស់នែទកនុង 

GDPP 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ 

នយកោា ន IT 

សចូនក ទី៥៖រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ង

កា ម្បគ្េទ់ទេួ ម្ត្ូវបនបរងកើត្ 

     

  

25.3.10 ២៥.៣.១០-រ ៀបចំបរងកើត្ម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងេទធ ករាសាធា ណៈ

តារម្បពន័ធព័ត្ម៌្មនវិទា (Public 

Procurement Management 

Information System - 

PPMIS) សម្ម្មប់រម្បើម្បស់នែទកនុង 

GDPP 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈនយក

ោា ន IT 

សចូនក ទី៦៖រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ឯកសា នថៃម្ត្ូវបនបរងកើត្ 

     

  

25.3.10 ២៥.៣.១០-រ ៀបចំបរងកើត្ម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងេទធ ករាសាធា ណៈ

តារម្បពន័ធព័ត្ម៌្មនវិទា (Public 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ 

នយកោា ន IT 

សចូនក ទី៧៖រខុងា ម្គ្បម់្គ្ង

បុគ្គេិកម្ត្ូវបនបរងកើត្      
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

Procurement Management 

Information System - 

PPMIS) សម្ម្មប់រម្បើម្បស់នែទកនុង 

GDPP 

25.3.10 ២៥.៣.១០-រ ៀបចំបរងកើត្ម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងេទធ ករាសាធា ណៈ

តារម្បពន័ធព័ត្ម៌្មនវិទា (Public 

Procurement Management 

Information System - 

PPMIS) សម្ម្មប់រម្បើម្បស់នែទកនុង 

GDPP 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ 

នយកោា ន IT 

សចូនក ទី៨៖រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ង

តារោនេហំូ ឯកសា ម្ត្ូវបន

បរងកើត្រៅឆ្ន ំ២០២០ 

      

  

25.3.11 ២៥.៣.១. កកេរអកា ងា រ ៀបចំ

និងបូកស ុបកែនកា  និង បយ

កា ណ៍ននកា អនុវត្តកិចេេទធករា

សាធា ណៈ បស់កសហវ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ កែនកា េទធករា កសហវ ម្ត្ូវ

បនបូកស ុប និងោក់ឱ្យអនុវត្ត

ទានរ់ពេរវលា 
      

  

25.3.11 ២៥.៣.១. កកេរអកា ងា រ ៀបចំ

និងបូកស ុបកែនកា  និង បយ

កា ណ៍ននកា អនុវត្តកិចេេទធករា

សាធា ណៈ បស់កសហវ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ  បយកា ណ៏ននកា អនវុត្តកិចេ

េទធករាសាធា ណៈ បស់ កសហវ 

ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

25.3.11 ២៥.៣.១. កកេរអកា ងា រ ៀបចំ

និងបូកស ុបកែនកា  និង បយ

កា ណ៍ននកា អនុវត្តកិចេេទធករា

សាធា ណៈ បស់កសហវ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ កែនកា  និង បយកា ណ៍ននកា 

អនុវត្តកិចេេទធករាសាធា ណៈ

 បស់កសហវម្ត្ូវបនម្ត្តួ្ពិនិត្យ 

និងវាយត្នរៃ 

      

  

25.3.11 ២៥.៣.១. កកេរអកា ងា រ ៀបចំ

និងបូកស ុបកែនកា  និង បយ

កា ណ៍ននកា អនុវត្តកិចេេទធករា

សាធា ណៈ បស់កសហវ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ កា ងា រ ៀបចំបូកស ុបកែនកា  

និង បយកា ណ៍ននកា អនវុត្តកិចេ

េទធករាសាធា ណៈ បស់កសហវ 

ម្ត្ូវបនពម្ងឹង និងបរងកើនភាពជា

ម្មេ ស ់

      

  

 
ផែនកទី៣៖ ការែារភាា ប់ថេកិាគៅនលងគោលនគោបាយ្ 

 - ម្កបខ័ណឌ ថវិកា យៈរពេរធយរ (កដេ ួរម្មនម្កបខ័ណឌ ចំណូេ យៈរពេរធយរ ម្កបខណឌ ចំណាយ យៈរពេរធយរ និងម្កបខណឌ រោេនរយបយហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ យៈរពេរធយរ) ម្ត្ូវបនរ ៀបចរំោយម្កសងួរសដា

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ អនុរត័្រោយគ្ណៈ ដារស្រនតី 

- កែនកា យុទធសាស្រសតថវិកាម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងអនុវត្តម្បកបរោយស័កតិសិទធភាពនិងម្បសិទធភាព 

- ថវិកាករាវិធីនិងអងគភាពថវកិាម្ត្ូវបនអនវុត្តម្គ្ប់ម្កសួងសាថ បន័ថ្នន ក់ជាត្ិ និងថ្នន ក់រម្ការជាត្ិម្បកបរោយស័កតិសិទធភាពនិងម្បសិទធភាព 

31 ៣១. ពម្ងឹង និងពម្ងីកកា អនុ

ត្តថវកិាករាវិធី 

២០០៨ ២០២០   ថវិកាករាវិធីម្ត្ូវបនអនុវត្ត 

ម្បកបរោយម្បសទិធភាព 
      

  

31.1 ៣១.១. ពិនតិ្យរ ើងវញិ និងកក

េរអកា អនវុត្តថវិកាករាវិធី ។ 

២០១៥ ២០២០ - អគ្គ.ថវិកា 

- អគ្គ.េទធករា 

កែនទីបងាា ញែៃូវ (Roadmap) 

ននកា អនុវត្តថវកិាករាវិធីម្ត្ូវបន

រ ៀបចនំិងោក់ឱ្យអនុវត្ត 
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ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

- អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ

- ម្កសួងសាថ ប័ន 

31.1.1 ៣១.១.១.រ ៀបចំកែនទបីងាា ញែៃូវ

ននកា អនុវត្តថវកិាករាវិធី 

២០១៧  អគ្គ.ថវកិា សូ១៖ កែនទបីងាា ញែៃូវននកា អនុ

វត្ត ថវិកាករាវិធី ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ 
      

  

31.1.1 ៣១.១.១.រ ៀបចំកែនទបីងាា ញែៃូវ

ននកា អនុវត្តថវកិាករាវិធី 

២០១៧  អគ្គ.ថវកិា សូ២៖ កែនទីបងាា ញែៃូវននកា 

អនុវត្ត ថវិកាករាវិធី ម្ត្ូវបន

បញ្េប ់

      

  

31.1.1 ៣១.១.១.រ ៀបចំកែនទបីងាា ញែៃូវ

ននកា អនុវត្តថវកិាករាវិធី 

២០១៧  អគ្គ.ថវកិា សូ៣៖ កែនទបីងាា ញែៃូវននកា 

អនុវត្តថវកិាករាវិធី ម្ត្ូវបន

ែសពវែាយ 

      

  

31.1.2 ៣១.១.២ ពិនិត្យរ ើងវិញ រោេ

កា ណ៍កណនំសត ីពីកា រ ៀបចំ

ថវិកាករាវិធី 

២០១៧  អគ្គ.ថវកិា សូ១៖ រោេកា ណ៍កណនំសត ីពី

កា រ ៀបចំថវិកាករា វិធី ម្ត្ូវបន

រធវើបចេុបបននភាព 

    

  

31.1.2 ៣១.១.២ ពិនិត្យរ ើងវិញ រោេ

កា ណ៍កណនំសត ីពីកា រ ៀបចំ

ថវិកាករាវិធី 

២០១៧  អគ្គ.ថវកិា សូ២៖ កា រធវើបចេុបបននភាពរោេ

កា ណ៍កណនំសត ីពីកា រ ៀបចំ

ថវិកា  ករា វិធីម្ត្ូវបនបញ្េប ់

      

  

31.1.2 ៣១.១.២ ពិនិត្យរ ើងវិញ រោេ

កា ណ៍កណនំសត ីពីកា រ ៀបចំ

ថវិកាករាវិធី 

២០១៧  អគ្គ.ថវកិា សូ៣៖ រោេកា ណ៍កណនំសត ីពី

កា រ ៀបចំថវិកាករា វិធី       
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

31.1.3 ៣១.១.៣ រ ៀបចំយនដកា តារ

ោនកា រធវើចេនឥណទាន កនុង

ម្កបខណឌ ននកា អនុវត្តថវកិាករា

 វិធី 

២០១៧  អគ្គ.ថវកិា សូ១៖ ទម្រង់តារាងសម្ម្មប់តារ

ោនចេនឥណទានស ុប ម្ត្ូវ

បនរ ៀបច ំ
      

  

31.1.3 ៣១.១.៣ រ ៀបចំយនដកា តារ

ោនកា រធវើចេនឥណទាន កនុង

ម្កបខណឌ ននកា អនុវត្តថវកិាករា

 វិធី 

២០១៧  អគ្គ.ថវកិា សូ២៖  បយកា ណ៍សដ ីពីចេន

ឥណទានម្បចំឆ្ន ំ ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ
      

  

31.1.4 ៣១.១.៤ កកសម្រួេទម្រង់

រំនយួសាា  ត្ីច ចថវិកាម្បចំឆ្ន ំ 

២០១៧  អគ្គ.ថវកិា សូ១៖ ទម្រង់រំនយួសាា  ត្ីច ច

ថវិកាម្បចំឆ្ន ំ ម្ត្ូវបនកកសម្រួេ 
      

  

31.1.4 ៣១.១.៤ កកសម្រួេទម្រង់

រំនយួសាា  ត្ីច ចថវិកាម្បចំឆ្ន ំ 

២០១៧  អគ្គ.ថវកិា សូ២៖ ទម្រង់រនំួយសាា  ត្ីច ច

ថវិកាម្បចំឆ្ន ំ ម្ត្ូវបនអនុរត័្ 
      

  

31.1.4 ៣១.១.៤ កកសម្រួេទម្រង់

រំនយួសាា  ត្ីច ចថវិកាម្បចំឆ្ន ំ 

២០១៧  អគ្គ.ថវកិា សូ៣៖ ទម្រង់រំនយួសាា  ត្ីច ច

ថវិកាម្បចំឆ្ន ំ ម្ត្ូវបនកកសម្រួេ 

ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យរម្បើម្បស ់

      

  

31.1.5 ៣១.១.៥ កកេរអកា រ ៀបចំថវិកា

ករាវិធិម្បចំឆ្ន ំ រោយោក់បញ្េូេ

កា ពិព ណនអំពីករាវិធី 

២០១៧  អគ្គ.ថវកិា សូ១៖ ករាវិធីបណតុ ុះបណាត េសត ីពី

ឧបក ណ៍តារោនសម្ម្មប់ ចន

សរព័នធថវិកាករាវិធី និងសចូនក  
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

31.1.6 ៣១.១.៦. រ ៀបចំ បយកា  ណ៍

សត ីពីេទធែេ និងបញ្ញា ម្បឈរ

ននកា អនុវត្តថវកិាករាវិធី (រោយ

កែអករេើព័ត្ម៌្មនពីវគ្គបណដុ ុះ

បណាដ េ សិកាខ សា លា និង ម្កុរ

រោុះម្សាយបញ្ញា ) 

២០១៧  អគ្គ.ថវកិា សូ១៖ បយកា ណ៍សត ីពីេទធែេ

និងកា ម្បឈរននកា អនុវត្តថវកិា

ករាវិធីម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ
      

  

31.1.6 ៣១.១.៦. រ ៀបចំ បយកា  ណ៍

សត ីពីេទធែេ និងបញ្ញា ម្បឈរ

ននកា អនុវត្តថវកិាករាវិធី (រោយ

កែអករេើព័ត្ម៌្មនពីវគ្គបណដុ ុះ

បណាដ េ សិកាខ សា លា និង ម្កុរ

រោុះម្សាយបញ្ញា ) 

២០១៧  អគ្គ.ថវកិា សូ២. បញ្ញា ម្បឈរម្ត្ូវបនោក់

ពិភាការដើរបីជារូេោា នឈាន

រៅកកសរអេិខិត្គ្ត្យិុត្តពិាក់ព័នធ 
      

  

31.1.6 ៣១.១.៦. រ ៀបចំ បយកា  ណ៍

សត ីពីេទធែេ និងបញ្ញា ម្បឈរ

ននកា អនុវត្តថវកិាករាវិធី (រោយ

កែអករេើព័ត្ម៌្មនពីវគ្គបណដុ ុះ

បណាដ េ សិកាខ សា លា និង ម្កុរ

រោុះម្សាយបញ្ញា ) 

២០១៧  អគ្គ.ថវកិា សូ៣. បញ្ញា ម្បឈរម្ត្ូវបនោក់

រូនថ្នន ក់ដឹកនំែតេ់អនសុាសន៍

កណនំកា កកេរអ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

31.1.7 ៣១.១.៧. ពិនតិ្យរ ើងវញិ និង

កកេរអរោេកា ណ៍កណនំសត ីពី

នតី្ិវិធីអនុវត្តថវកិាករាវិធី 

២០១៧  អគ្គ.ថវកិា សូ២៖រោេកាណ៍កណនំសត ីពី

នតី្ិវិធីអនុវត្តថវកិាករាវិធីម្ត្ូវបន

ពិនតិ្យពិភាការដើរបីកកេរអឱ្យ

បនម្គ្ប់ម្រុងរម្ជាយ 

      

  

31.1.8 ៣១.១.១. បយកា ណ៍សត ីពីកា  

ពិនតិ្យរ ើងវញិ និងកា កកេរអ

ម្ត្ូវ បនរ ៀបចរំោយ រំេចឲ្យ

រឃើញពី  បកគ្ំរហើញនិងអនុ

សាសន៍ នននិងោក់ឱ្យអនុវត្ត 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ កា អនុវត្តថវិកាករាវិធីម្ត្ូវបន

ម្ត្ួត្ពិនតិ្យរ ើងវញិរេើកា ងា 

វឌ្ឍនភាព បញ្ញា ម្បឈររែសងៗ 

ជារូេោា នសម្ម្មបរ់ោុះម្សាយ

បញ្ញា ពាក់ព័នធរែសងៗនិងកំណត្់

ទិសរៅអនវុត្តរដើរបីធាន បននវូ

ម្បសិទធភាពននកា អនុវត្តថវកិាករា

 វិធី 

      

  

31.1.8 ៣១.១.១. បយកា ណ៍សត ីពីកា  

ពិនតិ្យរ ើងវញិ និងកា កកេរអ

ម្ត្ូវ បនរ ៀបចរំោយ រំេចឲ្យ

រឃើញពី  បកគ្ំរហើញនិងអនុ

សាសន៍ នននិងោក់ឱ្យអនុវត្ត 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី១៖ បយកា ណ៍នន

កា ពិនិត្យម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ

     

  

31.1.9 ៣១.១.២.ចេូ រួរ ៀបចនំិងអនុ

វត្តកែនទបីងាា ញែៃូវ(Roadmap) 

ននកា អនុវត្តថវកិាករាវិធី 

២០១៥ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ កែនទីបងាា ញែៃូវ (Roadmap) 

ននកា អនុវត្ត ថវិកាករាវិធីម្ត្ូវ      
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

បនរ ៀបចំ និងោក់ឱ្យអនុវត្ត 

ម្បកបរោយម្បសទិធភាព 

31.1.9 ៣១.១.២.ចេូ រួរ ៀបចនំិងអនុ

វត្តកែនទបីងាា ញែៃូវ(Roadmap) 

ននកា អនុវត្តថវកិាករាវិធី 

២០១៥ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី១៖ចេូ រួរ ៀបចំ

កែនទីបងាា ញែៃូវ (Roadmap) 

ននកា អនុវត្តថវកិាករាវិធី 

     

  

31.1.9 ៣១.១.២.ចេូ រួរ ៀបចនំិងអនុ

វត្តកែនទបីងាា ញែៃូវ(Roadmap) 

ននកា អនុវត្តថវកិាករាវិធី 

២០១៥ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី២៖រំ ញុកា អនុវត្ត

កែនទីបងាា ញែៃូវ (Roadmap) 

ននកា អនុវត្តថវកិាករាវិធី 

     

  

31.1.9 ៣១.១.២.ចេូ រួរ ៀបចនំិងអនុ

វត្តកែនទបីងាា ញែៃូវ(Roadmap) 

ននកា អនុវត្តថវកិាករាវិធី 

២០១៥ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី៣៖ចេូ រួវាយត្នរៃ

និងម្ត្ួត្ពិនតិ្យកា អនុវត្តកែនទី

បងាា ញែៃូវ (Roadmap)ននកា  

អនុវត្តថវកិាករាវិធី 

     

  

31.1.10 ៣១.១.១. រ ៀបចំបរងកើត្ម្បព័នធ

ព័ត្៌ម្មនវទិាសម្ម្មប់ម្គ្បម់្គ្ងកា 

អនុវត្តថវកិាករាវិធី បស់កសហវ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ សិកាពីដំរណើ កា រេើម្បព័នធ 

(Current and To-be 

business process) 

     

  

31.1.10 ៣១.១.១. រ ៀបចំបរងកើត្ម្បព័នធ

ព័ត្៌ម្មនវទិាសម្ម្មប់ម្គ្បម់្គ្ងកា 

អនុវត្តថវកិាករាវិធី បស់កសហវ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ម្មន បយកា ណ៍សិកាពីដំរណើ 

កា រេើម្បព័នធ (Current and 

To-be business process) 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

31.1.10 ៣១.១.១. រ ៀបចំបរងកើត្ម្បព័នធ

ព័ត្៌ម្មនវទិាសម្ម្មប់ម្គ្បម់្គ្ងកា 

អនុវត្តថវកិាករាវិធី បស់កសហវ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ -រសចកតីម្ពាងបៃង់ម្បព័នធ ម្ត្ូវបន

រ ៀបចំ (Draft Design of 

System) 

-កំកណសាកេបងននម្បព័នធ 

(Beta Version of System) 

ម្ត្ូវបនអភិវឌ្ឍ និងោក់ឱ្យអនុ

វត្ត 

-ម្បព័នធម្ត្ូវបនោក់ឱ្យអនុវត្តជា

ែៃូវកា  

     

  

31.1.10 ៣១.១.១. រ ៀបចំបរងកើត្ម្បព័នធ

ព័ត្៌ម្មនវទិាសម្ម្មប់ម្គ្បម់្គ្ងកា 

អនុវត្តថវកិាករាវិធី បស់កសហវ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ -សិកាខ សាលាម្ត្ូវបនរ ៀបចរំដើរបី

ែសពវែាយ កណនំអនុវត្ត 

-ម្ត្ួត្ពិនិត្យកា អនុវត្ត និងរ ៀបចំ

 បយកា ណ៍សដ ីពីបញ្ញា ម្បឈរ 

និងដរំណាុះម្សាយ រដើរបីកកេរអ

ម្បព័នធ 

     

  

31.2 ៣១.២.រ ៀបចំយទុធសាស្រសត រដើរបី

ពម្ងីកថវិកាករាវិធី 

២០១៦ ២០២០ - អគ្គ. ថវិកា ទសសនទាន សត ីពី ទិសរៅយទុធ

សាស្រសត  ននកា កកទម្រង់ម្បព័នធ

ថវិកា (២០១៧-២០២៥) ម្ត្វូ

បនរធវើបចេុបបននភាព 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
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31.2.1 ៣១.២.១ រ ៀបចរំសចកតីម្ពាង

យុទធសាស្រសតសត ីពីកា កកទម្រង់

ម្បព័នធថវិកាឆ្ន ំ ២០១៧ -២០២៥ 

  អគ្គ.ថវកិា រសចកតីម្ពាងយុទធសាស្រសតសត ីពីកា 

កកទម្រង់ម្បព័នធថវិកាឆ្ន ំ២០១៧-

២០២៥ ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ

    

  

31.2.2 ៣១.២.២ ពិរម្ោុះរយបេ ់

រេើរសចកតីម្ពាងយទុធសាស្រសត  

សត ីពីកា កកទម្រង់ម្បព័នធថវិកា 

ឆ្ន ំ ២០១៧-២០២៥ 

  អគ្គ.ថវកិា សូ១៖ រសចកតីម្ពាងយុទធសាស្រសតសត ី

ពីកា កកទម្រង់ម្បព័នធថវិកាឆ្ន ំ 

២០១៧-២០២៥ បនពិរម្ោុះ

រយបេ ់

     

  

31.2.2 ៣១.២.២ ពិរម្ោុះរយបេ ់

រេើរសចកតីម្ពាងយទុធសាស្រសត  

សត ីពីកា កកទម្រង់ម្បព័នធថវិកា 

ឆ្ន ំ ២០១៧-២០២៥ 

  អគ្គ.ថវកិា សូ២៖ រសចកតីម្ពាងយុទធសាស្រសត

សត ីពីកា កកទម្រង់ម្បព័នធថវិកាឆ្ន ំ

២០១៧-២០២៥ ម្ត្ូវបនអនរុ័ត្ 
     

  

31.2.3 ៣១.២.៣.ោក់ម្កសងួសាថ ប័

នទាងំ ៣៦ អនុវត្តថវិកាករាវិធី

រពញរេញ 

  អគ្គ.ថវកិា ម្កសងួ-សាថ ប័នទាងំ ៣៦ ម្ត្ូវបន

ោក់ឱ្យអនុវត្តថវកិាករាវិធីរពញ

រេញ 

     

  

31.2.4 ៣១.២.៤. ចូេ រួែតេ់ធាត្ុចេូ

ដេ់កា រ ៀបចយំុទធសាស្រសតរដើរបី

ពម្ងីកថវិកាករាវិធី 

២០១៧  អគ្គ.ថវកិា សូ១៖ធាត្ុចូេរយួចនំនួម្ត្ូវបន

ែតេរ់ដើរបីរធវើឱ្យទសសនទានសត ីពី

ទិសរៅយទុធសាស្រសត  ននកា កក

ទម្រង់ម្បព័នធថវកិា (២០១៧-

២០២៥) ម្មនភាពម្គ្ប់ម្រុង

រម្ជាយ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន
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31.3 ៣១.៣.អនុវត្តកែនកា បណតុ ុះប

ណាត េនិងកា កសាងសរត្ថភាព

សម្ម្មបក់ា ពម្ងឹងនិងពម្ងីកកា 

អនុវត្តថវកិាតារករាវិធី 

២០១៥ ២០២០ - អគ្គ.ថវិកា  

- អគ្គ.េទធករា 

- អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ

កែនកា បណតុ ុះបណាត េនិងក

សាងសរត្ថភាព ម្ត្ូវបនអនវុត្ត

ម្បកបរោយម្បសទិធភាព 
      

  

31.3.1 ៣១.៣.១.បចេុបបននភាព 

ឯកសា បរម្ងៀនថវកិាករាវិធី 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា ឯកសា បរម្ងៀនថវកិាករាវិធីម្ត្ូវ

បនរធវើបចេុបបននភាព 
     

  

31.3.2 ៣១.៣.២ ែតេ់កា បណតុ ុះ បណាត

េ និងរំនយួបរចេករទសដេ់

ម្កសងួ- សាថ ប័ន 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា រស្រនតីននម្កសងួ-សាថ បន័ អនវុត្ត

ថវិកាករាវិធីទទេួបនកា បណតុ ុះ

បណាត េ 

  

  

31.3.3 ៣១.៣.៣.ែតេក់ា បណតុ ុះបណាត

េសត ីពីកា ម្ត្តួ្ពិនិត្យ កា អនុវត្ត

ថវិកាករាវិធីដេ់   រស្រនតី ននន.

ថវិកានយីករា 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា រស្រនតីនននយកោា នថវកិានីយករា

ទទេួបនកា បណតុ ុះបណាត េ 
     

  

31.3.4 ៣១.៣.៤ ែតេក់ា បណតុ ុះ 

បណាត េសត ីពីថវកិាករាវិធី និងអងគ

ភាពថវកិាដេ់សនងកា នគ្ បេ

រារធាន-ីរខត្ត 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា រស្រនតីរនំញននសនងកា នគ្ បេ

រារធានី រខត្ត រួយចនំនួទទេួ

បនកា បណតុ ុះបណាត េ 
     

  

31.3.5 ៣១.៣.៥.របើវគ្គបណតុ ុះបណាត េ

សត ីពីនីត្ិវិធីអនុវត្តថវិកាករាវិធីរូន

២០១៧  អគ្គ.ថវកិា សូ១៖ម្កសងួ សាថ ប័នចនំនួ១១ 

កដេម្ត្ូវអនុវត្តថវិកាករាវិធីឆ្ន ំ
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ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន
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ដេ់ម្កសងួ សាថ ប័នចនំនួ ១១ 

អនុវត្តថវកិាករាវិធីឆ្ន ំ២០១៧ 

២០១៧ ម្ត្ូវបនបណតុ ុះបណាត េ

សត ីពីនីត្ិវិធីអនុវត្តថវិកាករាវិធី 

31.3.6 ៣១.៣.៦. របើវគ្គបណតុ ុះបណាត េ

សត ីពីនីត្ិវិធីអនុវត្តថវិកាករាវិធីរូន

ដេ់ម្កសងួ សាថ ប័នចនំនួ០៣ 

អនុវត្តថវកិាករាវិធីឆ្ន ំ២០១៨ 

២០១៧  អគ្គ.ថវកិា សូ២៖ម្កសងួ សាថ ប័នចនំនួ០៣ 

កដេម្ត្ូវអនុវត្តថវិកាករាវិធីឆ្ន ំ

២០១៨ ម្ត្ូវបនបណតុ ុះបណាត េ

សត ីពីនីត្ិវិធីអនុវត្តថវិកាករាវិធី 

     

  

31.3.7 ៣១.៣.៧. ចូេ រួសហកា 

ជារួយ EFI រធវើបទ បងាា ញវគ្គប

ណតុ ុះបណាត េសត ីពីនីត្ិវិធី អនុវត្ត

ថវិកាករាវិធីរូនដេ់ម្កសួង សាថ ប័

ន និងរនទី រំនញ រារធានរីខត្ត 

២០១៧  អគ្គ.ថវកិា សូ៣៖វគ្គបណតុ ុះបណាត េរយួ

ចំននួម្ត្ូវបនចូេ រួរធវើបទ

បងាា ញរោយម្គ្ូបរងាគ េនន

នយកោា នហិ ញ្ញកិចេ 

     

  

31.3.8 ៣១.៣.៥. រ ៀបចំ និងសម្រប 

សម្រួេវគ្គបណតុ ុះបណាត េរែសងៗ 

ននអគ្គនយកោា ន 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា វគ្គបណតុ ុះបណាត េ បស់ បណាត

នយកោា នចំណុុះ អគ្គនយក

ោា នថវកិា ម្មនដំរណើ កា  េនូ

និង ម្មនម្បសទិធភាព 

  

  

31.3.9 ៣១.៣.១.បនតពម្ងឹងសរត្ថភាព 

រស្រនតីរនំញននម្កសងួ សាថ ប័ន 

ពាក់ព័នធ អំពីកា អនុវត្តថវកិាតារ

ករាវិធី 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ រស្រនតីរនំញននម្កសងួ សាថ ប័ន 

ពាក់ព័នធម្មន សរត្ថភាពម្គ្ប់

ម្ោន់កនុងកា អនុវត្តថវកិាតារ ករា

 វិធីម្បកបរោយស័កតិសិទធភាពនិង

ម្បសិទធិភាព។ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

31.3.9 ៣១.៣.១.បនតពម្ងឹងសរត្ថភាព 

រស្រនតីរនំញននម្កសងួ សាថ ប័ន 

ពាក់ព័នធ អំពីកា អនុវត្តថវកិាតារ

ករាវិធី 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី ១៖ម្គ្ូបរងាគ េ បស់

អគ្គនយកោា ន  ត្នោ ជាត្ិម្ត្ូវ

បនរធវើបចេុបបននភាពសម្ម្មប់

រម្ត្ៀរចេូ ួរវគ្គបណតុ ុះណាត េ

ដេ់ម្កសងួ សាថ ប័ន អនុវត្តថវកិា

ករាវិធីរពញរេញសាក េបងកនុង

ឆ្ន ំ២០១៧ និងឆ្ន ំ២០១៨។ 

     

  

31.3.9 ៣១.៣.១.បនតពម្ងឹងសរត្ថភាព 

រស្រនតីរនំញននម្កសងួ សាថ ប័ន 

ពាក់ព័នធ អំពីកា អនុវត្តថវកិាតារ

ករាវិធី 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី ២៖ ម្គ្ូបរងាគ េ បស់

អគ្គនយក ោា ន ត្នោ ជាត្ិម្ត្ូវ

បនរ ៀបចរំម្ោងកនុង កែនកា ប

ណតុ ុះបណាត េរដើរបីសហកា ចេូ

 រួ វគ្គបណតុ ុះបណាត េសត ីពីវិធាន

និងនតិ្ិវិធីននកា  អនុវត្តចំណូេ

ចំណាយថវិកាដេ់ម្កសួង សាថ ប័

ន ចនំនួ១១។ 

    

  

31.3.9 ៣១.៣.១.បនតពម្ងឹងសរត្ថភាព 

រស្រនតីរនំញននម្កសងួ សាថ ប័ន 

ពាក់ព័នធ អំពីកា អនុវត្តថវកិាតារ

ករាវិធី 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី ៣៖ ម្គ្ូបរងាគ េ

 បស់អគ្គនយក ោា ន ត្នោ 

ជាត្ិម្ត្ូវបនរ ៀបចរំម្ោងកនុង 

កែនកា បណតុ ុះបណាត េរដើរបី

សហកា ចេូ រួ វគ្គបណតុ ុះបណាត

     

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 254 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

េសត ីពីវិធាននិងនតិ្ិវិធីននកា  អនុ

វត្តចំណូេចំណាយថវិកាដេ់

ម្កសងួ សាថ ប័ន ចនំនួ០៣។ 

31.3.9 ៣១.៣.១.បនតពម្ងឹងសរត្ថភាព 

រស្រនតីរនំញននម្កសងួ សាថ ប័ន 

ពាក់ព័នធ អំពីកា អនុវត្តថវកិាតារ

ករាវិធី 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី ៤៖ ម្គ្ូបរងាគ េ បស់

អគ្គនយកោា ន ត្នោ ជាត្ិ ម្ត្ូវ

បនរ ៀបចរំម្ោងកនុង កែនកា ប

ណតុ ុះបណាត េរដើរបីសហកា ចេូ

 ួរ វគ្គបណតុ ុះបណាត េសត ីពីកា 

រ ៀបចំ បយកា ណ៍ និងនតិ្ិវិធីនន

កា អនុវត្តចំណូេ ចំណាយថវកិា 

និង រជរទយយតារថវកិាករាវិធីដេ់

ម្កសងួ សាថ ប័នទាងំអស់។ 

     

  

32 ៣២. រ ៀបចំថវិកាឲ្យម្មនេកខ

ណៈ ម្គ្ប់ម្រុងរម្ជាយ និងរធវើស

ម្មហ ណករាថវិកា 

២០០៨ ២០២០   ១. ម្បត្ិបត្តកិា ទាងំអស់ ម្ត្ូវសថ ិត្

រៅកនុងម្បព័នធថវិកា ។ 

២. ថវិកាច នតនងិ រេូធនម្ត្ូវ

បនរធវើសម្មហ ណករា។ 

      

  

32.1 ៣២.១. បនតកកេរអកា រធវើសម្ម

ហ ណករា ថវិកាច នត និងថវិកា

រូេធន តារ យៈម្កបខ័ណឌ

ចំណាយ យៈ រពេរធយរ 

២០១៥ ២០២០ - អគ្គ.ថវិកា 

- អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តិកា  

អនត ជាត្ិ និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

១. ថវិកាច នត និងថវកិារេូធន 

ម្ត្ូវបនរធវើសម្មហ ណករា តារ 

យៈម្កបខណឌ ចំណាយ យៈរពេ

រធយរ (ពិោនតារវិស័យ) 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
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ត្
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ត្
រ
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ត្
រ
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(MTEF) កែនកា យទុធសាស្រសត

ថវិកា (BSü) និងថវកិាករាវិធី 

(üB) រោយ រំេចពីកា កាត្់

បនថយភាពម្កីម្កនិងកយនឌ្័ រៅ

កនុងកា រ ៀបចំ üBនិង BSü 

- អគ្គ.រោេន/ប  

- ម្កសួង សាថ ប័ន 

២. ថវិកាច នត និងថវិការេូធន 

ម្ត្ូវបនរធវើសម្មហ ណករា  កនុង

ម្កបខណឌ កែនកា យទុធសាស្រសត

ថវិកា 

៣. ថវិកាច នត និងថវកិារេូធន 

ម្ត្ូវបនរធវើសម្មហ ណករា កនុង

ម្កបខណឌ ថវិកាករាវិធី  

32.1.1 ៣២.១.១.រធវើបចេុបបននភាពរោេ

កា ណ៍កណនំសដ ីពីកា រ ៀបចំ ែ.

យ.ថ 

  អគ្គ.ថវកិា រោេកា ណ៍កណនំសត ីពីកា 

រ ៀបចែំ.យ.ថ ម្ត្ូវបនរធវើ

បចេុបបននភាព 

     

  

32.1.2 ៣២.១.២ ពិនតិ្យរ ើងវញិនវូ

រោេកា ណ៍កណនំសត ីពីកា 

រ ៀបចំ ែ.យ.ថ រដើរបីឱ្យម្សប

តារយទុធសាស្រសតសត ីពីកា  

កកទម្រង់ម្បព័នធថវិកា    ២០១៧-

២០២៥ 

  អគ្គ.ថវកិា រោេកា ណ៍កណនំសត ីពីកា 

រ ៀបចំ ែ.យ.ថ ម្ត្ូវបនពិនតិ្យ

រ ើងវិញ  
    

  

32.1.3 ៣២.១.៣  កកេរអរោេកា ណ៍

កណនំសត ីពីកា រ ៀបចំ ែ.យ.ថ 

  អគ្គ.ថវកិា សូ១៖ រោេកា ណ៍កណនំសត ីពី

កា រ ៀបចំ ែ.យ.ថ ម្ត្ូវបនកក

េរអ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

32.1.3 ៣២.១.៣  កកេរអរោេកា ណ៍

កណនំសត ីពីកា រ ៀបចំ ែ.យ.ថ 

  អគ្គ.ថវកិា សូ២៖ តារាងភាជ ប់ជារយួរោេ

កា ណ៍កណនំសត ីពីកា រ ៀបចំ ែ.

យ.ថ ម្ត្ូវបន កកេរអ 

     

  

32.1.4 ៣២.១.៤  ម្ត្ួត្ពិនតិ្យ និងវាយ 

ត្នរៃរេើកា រ ៀបចែំ.យ.ថ  បស់

ម្កសួងថវិកា ករាវិធីទាងំ ១០

ដំបូង 

  អគ្គ.ថវកិា ម្កសួងថវិកាករាវិធីទាងំ ១០ ម្ត្ូវ

បនម្ត្ួត្ពិនតិ្យវាយត្នរៃ 
    

  

32.1.5 ៣២.១.៥ ពិរម្ោុះរយបេ់ នែទ

កនុង 

  អគ្គ.ថវកិា ចំននួកិចេម្បរុកំដេបនរ ៀបច ំ
     

  

32.1.6 ៣២.១.៦  ែដេក់ា បណដុ ុះ

បណាដ េរេើកា រ ៀបចែំ.យ.ថ 

  អគ្គ.ថវកិា ចំននួវគ្គបណដុ ុះបណាដ េកដេបន

ែដេ ់
     

  

32.1.7 ៣២.១.៧. រ ៀបចំម្កបខណឌ  

ចំណាយរេូធន និងរួសរុេ

កថទា ំហិ ញ្ញបបទានរោយថវិកា

ជាត្ិបញ្ជូេកនុង MTEF BSPនិង 

PB 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនកា ២០១៧៖ ម្កបខណឌ

ចំណាយរេូធន និងរួសរុេ

កថទា ំ យៈរពេរធយរ ហិ ញ្ញបប

ទានរោយថវកិាជាត្ិម្ត្ូវបន

រ ៀបចំ និងបញ្ជូនកនុង MTEF 

BSPនិង PB 

    

  

32.1.7 ៣២.១.៧. រ ៀបចំម្កបខណឌ  

ចំណាយរេូធន និងរួសរុេ

កថទា ំហិ ញ្ញបបទានរោយថវិកា

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនកា ២០១៨៖ ម្កបខណឌ

ចំណាយរេូធន និងរួសរុេ

កថទា ំ យៈរពេរធយរ ហិ ញ្ញបប
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ជាត្ិបញ្ជូេកនុង MTEF BSPនិង 

PB 

ទានរោយថវកិាជាត្ិម្ត្ូវបន

រ ៀបចំ និងបញ្ជូនកនុង MTEFBSP 

និង PB 

32.1.7 ៣២.១.៧. រ ៀបចំម្កបខណឌ  

ចំណាយរេូធន និងរួសរុេ

កថទា ំហិ ញ្ញបបទានរោយថវិកា

ជាត្ិបញ្ជូេកនុង MTEF BSPនិង 

PB 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ថវកិា សចូនកា ២០១៩៖ ម្កបខណឌ

ចំណាយរេូធន និងរួសរុេ

កថទា ំ យៈរពេរធយរ ហិ ញ្ញបប

ទានរោយថវកិាជាត្ិម្ត្ូវបន

រ ៀបចំ និងបញ្ជូនកនុង MTEFBSP 

និង PB 

     

  

32.1.8 ៣២.១.៦. កកេរអកា រ ៀបចំ

ថវិកាម្បចំឆ្ន ំ បស់អគ្គនយក

ោា នជាអងគភាពថវិកា 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.ថវកិា សូ១៖ថវិកាម្បចំឆ្ន ំ បស់អគ្គ

នយកោា នម្ត្ូវបន រ ៀបចំទាន់

រពេរវលា 

  

  

32.2 ៣២.២. បញ្េូេចំណូេ 

ចំណាយកដេរៅរម្ៅប ិប

ទថវកិា រៅកនុងថវិកាម្បចំឆ្ន ំ 

រោយ ួរទាងំថវកិាម្គ្ឹុះសាថ នសា

ធា ណៈ ដាបេ និងថវកិានដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន ៍

២០១៥ ២០២០ - អគ្គ. ថវិកា 

- អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តិកា  និង

ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

- ម្ទពយសរបត្តិ ដានិង ចំណូេរនិ

ករនសា រពើពនធ  

- ម្កសួង សាថ ប័ន 

ម្បត្ិបត្តកិា ចំណូេ ចណំាយទាងំ

អស់ ម្ត្ូវបញ្េូេរៅកនុងប ិប

ថថវិកា និង រំេចរៅកនុងចាប់

ថវិកាម្បចំឆ្ន ំ 
      

  

32.2.1 ៣២.២.១. រ ៀបចំទម្រង់ បយ

កា ណ៍ និងយនតកា ម្បរូេទនិន

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ទី១៖ សាថ បន័អនវុត្ត

គ្រម្ម្មង ចនំនួ ០១បនអនវុត្ត
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

នយ័ននកា អនុវត្តចំណូេ 

ចំណាយ រម្ៅប ិបទថវិកា 

ម្មត្ិកាគ្ណននីនបៃង់គ្ណរនយយ

ថវិកា (Chart of Accounts - 

COA) ថាីសម្ម្មប់គ្រម្ម្មង/ ករាវិធី

ហិ ញ្ញបបទានពីនដគ្ូអភិវឌ្ឍន ៍

32.2.1 ៣២.២.១. រ ៀបចំទម្រង់ បយ

កា ណ៍ និងយនតកា ម្បរូេទនិន

នយ័ននកា អនុវត្តចំណូេ 

ចំណាយ រម្ៅប ិបទថវិកា 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ម្បចំឆ្ន ំ២០១៨៖ សាថ ប័

នអនវុត្តគ្រម្ម្មង ចនំនួ ០៣បន

អនុវត្តម្មត្កិាគ្ណននីនបៃង់

គ្ណរនយយថវកិា (Chart of 

Accounts - COA) ថាីសម្ម្មប់

គ្រម្ម្មង/ ករាវិធីហិ ញ្ញបបទានពី

នដគ្ូអភិវឌ្ឍន ៍

     

  

32.2.1 ៣២.២.១. រ ៀបចំទម្រង់ បយ

កា ណ៍ និងយនតកា ម្បរូេទនិន

នយ័ននកា អនុវត្តចំណូេ 

ចំណាយ រម្ៅប ិបទថវិកា 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកិា អនត ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ 

សចូនក ម្បចំឆ្ន ំ២០១៩៖ សាថ ប័

នអនវុត្តគ្រម្ម្មង ចនំនួ ០៥ បន

អនុវត្តម្មត្កិាគ្ណននីនបៃង់គ្ណ-

រនយយថវកិា (Chart of 

Accounts - COA) ថាីសម្ម្មប់

គ្រម្ម្មង/ ករាវិធីហិ ញ្ញបបទានពី

នដគ្ូអភិវឌ្ឍន ៍
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

33 ៣៣. រ ៀបចនំិងោក់ឱ្យអនុវត្ត

ម្បព័នធ បនទ ត្់គ្ណរនយយភាព 

( វាងនតិ្ិបញ្ញត្តិ និង និត្ិម្បត្ិបត្តិ, 

 វាងកសហវ និងម្កសងួ- សាថ ប័ន 

និងរៅកនុងម្កសងួ-សាថ បន័) 

២០១៥ ២០២០   កំណត្់និងោក់ឱ្យអនុវត្តម្បព័នធ

បនទ ត្់គ្ណរនយយ ភាពម្សបតារ

ថវិកាករាវិធី       

  

33.1 ៣៣.១.ពិនិត្យរ ើងវិញនិងរ ៀបចំ

េិខតិ្បទោា នគ្ត្ិយតុ្តកនុង

ម្កបខ័ណឌ នន កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញ

វត្ថុសាធា ណៈ បស ់ោា ភបិេ

កនុងប ិបថននកា អនុវត្តថវិកាករា

 វិធី 

២០១៥ ២០២០ - កសហវ (ម្គ្ប់អគ្គនយកោា ន)- 

ម្កសងួ សាថ ប័ន 

១. បយកា ណ៍សត ីពីកា ពិនិត្យ

រ ើងវិញនិងសំរណើ រ ៀបចេំិខិត្

បទោា នគ្ត្យិុត្ត ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ។

២.េខិិត្បទោា នគ្ត្ិយតុ្តថាី ម្ត្ូវ

បនោក់ឲ្យអនុវត្ត 

      

  

33.1.1 ៣៣.១.១.ពិនតិ្យរ ើងវញិនិង

រ ៀបចំេខិិត្បទោា នគ្ត្ិយតុ្តកនុង

ម្កបខ័ណឌ ននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញ

វត្ថុសាធា ណៈ បស់ ោា ភបិេ

កនុងប ិបថននកា  អនុវត្តថវកិាករា

 វិធី 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ កា អនុវត្តថវិកាករាវិធីម្ត្ូវបន

ម្ត្ួត្ពិនតិ្យរ ើង  វិញរេើកា ងា 

វឌ្ឍនភាពបញ្ញា ម្បឈរ រែសងៗ 

ជារូេោា នសម្ម្មបរ់ោុះម្សាយ

បញ្ញា ពាក់ព័នធ រែសងៗ និងកំណត្់

ទិសរៅអនវុត្តរដើរបីធាន បននវូ

ម្បសិទធិភាពននកា អនុវត្តថវកិាករា

 វិធី។ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

33.1.1 ៣៣.១.១.ពិនតិ្យរ ើងវញិនិង

រ ៀបចំេខិិត្បទោា នគ្ត្ិយតុ្តកនុង

ម្កបខ័ណឌ ននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញ

វត្ថុសាធា ណៈ បស់ ោា ភបិេ

កនុងប ិបថននកា  អនុវត្តថវកិាករា

 វិធី 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី១៖ បយកា ណ៍សត ីពី

កា ពិនិត្យរ ើងវិញនិងសំរណើ 

រ ៀបចំេខិិត្បទោា នគ្ត្ិយតុ្ត ម្ត្ូវ

បនរ ៀបចំ។ 
    

  

33.1.1 ៣៣.១.១.ពិនតិ្យរ ើងវញិនិង

រ ៀបចំេខិិត្បទោា នគ្ត្ិយតុ្តកនុង

ម្កបខ័ណឌ ននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញ

វត្ថុសាធា ណៈ បស់ ោា ភបិេ

កនុងប ិបថននកា  អនុវត្តថវកិាករា

 វិធី 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី២៖ចេូ រួកនុងកា 

រ ៀបចំេខិិត្បទោា នគ្ត្ិយតុ្តថាី។  

     

  

33.1.1 ៣៣.១.១.ពិនតិ្យរ ើងវញិនិង

រ ៀបចំេខិិត្បទោា នគ្ត្ិយតុ្តកនុង

ម្កបខ័ណឌ ននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញ

វត្ថុសាធា ណៈ បស់ ោា ភបិេ

កនុងប ិបថននកា  អនុវត្តថវកិាករា

 វិធី 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី៣៖ចេូ រួកនុង

ែសពវែាយេខិិត្បទោា នគ្ត្ិយតុ្ត

ថាី រដើរបីរម្រុញកា អនុវត្ត។ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 
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33.2 ៣៣.២.កំណត្់ឱ្យបនចាសន់ូវ

បនទ ត្់គ្ណរនយយភាពកនុងកា 

រ ៀបចំករាវិធីវនិរិយគ្សាធា ណៈ

រដើរបីធានសងគត្ិភាពកនុងថវិកា

ម្បចំឆ្ន ំ(កំណត្់ពីកា ទទេួខុស

ម្ត្ូវឱ្យបនចាសល់ាស់ វាង

ម្កសងួ-សាថ ប័ននីរយួៗ  រួម្មន 

ម្កសួងកែនកា ម្កុរម្បឹកាអភិវឌ្ឍ

ន៍ករពុជានិងកសហវ 

២០១៥ ២០២០ - ម្កសួងកែនកា  

- ម្កុរម្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍ករពុជា 

- កសហវ 

១.បនទ ត្់គ្ណរនយយភាពនិងកា 

ទទួេខុសម្ត្ូវម្ត្ូវបន កំណត្់

និងអនុវត្ត 

២. កា ម្គ្បម់្គ្ង និងកា អនុវត្ត

គ្រម្ម្មង វនិរិយគ្សាធា ណៈ 

ម្ត្ូវបនពម្ងឹង និងបរងកើនម្បសទិធ

ភាព 

៣. គ្ុណភាពននករាវិធីវនិរិយគ្

សាធា ណៈ ម្ត្ូវបនបរងកើន 

      

  

33.3 ៣៣.៣.រធវើបចេុបបននភាពនិង

ែសពវែាយនតី្ិវិធី កណនំកដេ

ពនយេ់ពីកា ែតេ់សិទធិអណំាចនិង

កា ទទេួខុសម្ត្វូដេ់អងគភាព

ថវិកា និងអនកម្គ្ប់ម្គ្ងថវកិាតារ

ករាវិធី 

២០១៥ ២០២០ - អគ្គ.ថវិកា  

- អគ្គ.េទធករា 

- អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ

- ម្កសួង សាថ ប័ន 

រោេកា ណ៍ និងនតី្ិវិធី កណនំ

អំពីសិទធិអំណាច និង កា ទទួេ

ខុសម្ត្ូវ បស់ អងគភាពថវិកា និង

អនកម្គ្ប់ម្គ្ងថវិកាតារករាវិធីម្ត្ូវ

បនរធវើបចេុបបននភាពអនុវត្តនិង

ែសពវែាយ 

      

  

33.3.1 ៣៣.៣.១.រ ៀបចំម្បកាស 

សត ីពីសិទធិអំណាច កា ទទេួខុស

ម្ត្ូវនិង នីត្ិវិធីអនុវត្តថវកិាករាវិធី

 បស់អងគភាពថវិកា 

២០១៧  អគ្គ.ថវកិា សូ១៖ ម្បកាសសត ីពីសិទធិអំណាច 

កា ទទេួខុសម្ត្វូនិង នតី្ិវិធីអនុ

វត្តថវកិាករាវិធី បស់អងគភាព

ថវិកាម្ត្ូវបនចុុះហត្ថរេខា និង

ោក់ឱ្យអនុវត្ត 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

33.3.2 ៣៣.៣.២.ែសពវែាយម្បកាសសត ី

ពីសិទធិអំណាច កា ទទេួខុសម្ត្ូវ

និង នីត្ិវិធីអនុវត្តថវិកាករាវិធី

 បស់អងគភាពថវិកា 

២០១៧  អគ្គ.ថវកិា សូ២៖ ម្បកាសសត ីពីសិទធិអំណាច 

កា ទទេួខុសម្ត្វូនិង នតី្ិវិធីអនុ

វត្តថវកិាករាវិធី បស់អងគភាព

ថវិកាម្ត្ូវបនែសពវែាយ រំោន

ទី១រនូម្កសងួថវិកាករាវិធីចំននួ

១០ កដេម្ត្ូវអនុវត្តថវិកាករាវិធី

រពញរេញសាកេបងឆ្ន ំ២០១៥ 

      

  

33.3.2 ៣៣.៣.២.ែសពវែាយម្បកាសសត ី

ពីសិទធិអំណាច កា ទទេួខុសម្ត្ូវ

និង នីត្ិវិធីអនុវត្តថវិកាករាវិធី

 បស់អងគភាពថវិកា 

២០១៧  អគ្គ.ថវកិា សូ៣៖ ម្បកាសសត ីពីសិទធិអំណាច 

កា ទទេួខុសម្ត្វូនិង នតី្ិវិធីអនុ

វត្តថវកិាករាវិធី បស់អងគភាព

ថវិកាម្ត្ូវបនែសពវែាយរំោនទី

២ចនំនួ១៥កដេម្ត្ូវអនុវត្តថវកិា

ករាវិធីរពញរេញសាកេបងឆ្ន ំ

២០១៦ 

      

  

33.3.2 ៣៣.៣.២.ែសពវែាយម្បកាសសត ី

ពីសិទធិអំណាច កា ទទេួខុសម្ត្ូវ

និង នីត្ិវិធីអនុវត្តថវិកាករាវិធី

 បស់អងគភាពថវិកា 

២០១៧  អគ្គ.ថវកិា សូ៤៖ ម្បកាសសត ីពីសិទធិអំណាច 

កា ទទេួខុសម្ត្វូនិង នតី្ិវិធីអនុ

វត្តថវកិាករាវិធី បស់អងគភាព

ថវិកាម្ត្ូវបនែសពវែាយ រំោន

ទី៣រនូម្កសងួថវិកាករាវិធីចំននួ
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

១១ កដេម្ត្ូវអនុវត្តថវកិាករាវិធី

រពញរេញសាកេបងឆ្ន ំ២០១៧ 

33.3.2 ៣៣.៣.២.ែសពវែាយម្បកាសសត ី

ពីសិទធិអំណាច កា ទទេួខុសម្ត្ូវ

និង នីត្ិវិធីអនុវត្តថវិកាករាវិធី

 បស់អងគភាពថវិកា 

២០១៧  អគ្គ.ថវកិា សូ៥៖ ម្បកាសសត ីពីសិទធិអំណាច 

កា ទទេួខុសម្ត្វូនិង នតី្ិវិធីអនុ

វត្តថវកិាករាវិធី បស់អងគភាព

ថវិកាម្ត្ូវបនែសពវែាយ រំោន

ទី៣រនូម្កសងួថវិកាករាវិធីចំននួ

០៣កដេម្ត្ូវអនុវត្តថវកិាករាវិធី

រពញរេញសាកេបងឆ្ន ំ២០១៨ 

      

  

33.3.3 ៣៣.៣.៣.ពិនតិ្យវាយត្នរៃកា 

អនុវត្តរោេកា ណ៍សត ីពីសិទធិ

អំណាច កា ទទេួខុសម្ត្ូវនិង 

នតី្ិវិធីអនុវត្តថវកិាករាវិធី បស់

អងគភាពថវិកា 

២០១៧  អគ្គ.ថវកិា សូ១៖ េទធែេននកា អនវុត្ត

រោេកា ណ៍សត ីពី កា ទទេួខុស

ម្ត្ូវនិង នីត្ិវិធីអនុវត្តថវកិាករាវិធី

 បស់អងគភាពថវិកាម្ត្ូវបនពិនតិ្យ

បូកស ុបនិងវាយត្នរៃ 

   

  

33.3.4 ៣៣.៣.៤. សិកា និងពិនិត្យពី

ច ណាកនុងកា រធវើបចេុបបននភាព

ម្បកាសសត ីពីសិទធិអំណាច កា 

ទទួេខុសម្ត្ូវនិង នីត្ិវិធីអនវត្ត

ថវិកាករាវិធី បស់អងគភាពថវិកា 

២០១៧  អគ្គ.ថវកិា សូ១៖ ម្បកាសសត ីពី កា ទទេួ

ខុសម្ត្ូវនិង នីត្ិវិធីអនុវត្តថវកិា

ករាវិធី បស់អងគភាពថវិកាម្ត្ូវ

បនយករកពិនតិ្យវាយត្នរៃរដើរបី

ពិច ណារធវើបចេបបននភាព 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

33.3.5 ៣៣.៣.១. រ ៀបចំតារាងរពេ

រវលា ែសពវែាយកម្រងនិត្ិវិធី

កដេបន រ ៀបចរំោយអគ្គ

នយកោា ន  ត្នោ ជាត្ិ។ 

២០១៥ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ កម្រងនីត្ិវិធីកណនំអំពី សិទាិ

អំណាចនិងកា  ទទេួខុសម្ត្ូវ

 បស់អងគភាពថវិកាកដេជា 

សរត្ថកិចេ បស់អគ្គនយកោខ ន ត្

នោ ជាត្ិ ម្ត្ូវបនែសពវែាយជា

សាធា ណៈ។ 

      

  

33.3.5 ៣៣.៣.១. រ ៀបចំតារាងរពេ

រវលា ែសពវែាយកម្រងនិត្ិវិធី

កដេបន រ ៀបចរំោយអគ្គ

នយកោា ន  ត្នោ ជាត្ិ។ 

២០១៥ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី១៖រ ៀបចំកម្រងនតី្ិ

 វិធីកណនំអំពី សិទាិអំណាចនិង

កា ទទេួខុសម្ត្វូ បស់អងគ ភាព

ថវិកាកដេជាសរត្ថកិចេ បស់អគ្គ

នយក ោខ ន ត្នោ ជាត្ិ។ 

     

  

33.3.5 ៣៣.៣.១. រ ៀបចំតារាងរពេ

រវលា ែសពវែាយកម្រងនិត្ិវិធី

កដេបន រ ៀបចរំោយអគ្គ

នយកោា ន  ត្នោ ជាត្ិ។ 

២០១៥ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី២៖ែសពវែាយកម្រង

នតី្ិវិធីកណនំ អំពីសិទាិអំណាច

និងកា ទទេួខុសម្ត្ូវ បស់អងគ

ភាពថវកិាកដេជាសរត្ថកិចេ បស់

អគ្គនយក ោខ ន ត្នោ ជាត្ិ។ 

     

  

33.4 ៣៣.៤.កកសម្រួេ ចនសរពន័ធ

ម្កសងួ សាថ ប័នឱ្យរឆៃើយត្បរៅ

នឹងម្បព័នធដរំណើ កា កា ងា ថាី  

២០១៥ ២០២០ - អគ្គរេខាធិកា ោា ន 

- អគ្គ. ថវិកា 

- អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ

- ម្កសួង សាថ ប័ន 

 ចនសរពន័ធ សាថ បន័ម្ត្ូវបនកក

សម្រួេរៅតារម្បព័នធថវកិាថាី 

ដំរណើ កា កា ងា ថា ី
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

33.4.1 ៣៣.៤.១.រ ៀបចំរចញម្បកាស

និងេិខិត្បទោា នននពាក់ព័នធ

ដេ់កាកកសម្រួេកា អនុវត្តថវកិា

 បស់ម្កសងួ សាថ ប័នឱ្យរឆៃើយត្ប

រៅនឹងម្បព័នធដរំណើ កា កា ងា ថា ី

២០១៧  អគ្គ.ថវកិា សូ១៖ ម្បកាស និងេិខតិ្

បទោា នននពាក់ព័នធននពាក់

ព័នធកនុងម្កបខណឌ ម្កសងួរសដាកិចេ

និងហិ ញ្ញវត្ថុសម្ម្មបក់កសម្រួេ

កា អនុវត្តថវិកា បស់ម្កសងួ សាថ

បន័ម្ត្ូវបនរ ៀបចនំិងោក់ឱ្យអនុ

វត្តឱ្យរឆៃើយត្បរៅនឹងម្បព័នធ

ដំរណើ កា កា ងា ថាីម្ត្ូវបន

រ ៀបចនំិងោក់ឱ្យអនុវត្ត 

   

  

33.4.1 ៣៣.៤.១.រ ៀបចំរចញម្បកាស

និងេិខិត្បទោា នននពាក់ព័នធ

ដេ់កាកកសម្រួេកា អនុវត្តថវកិា

 បស់ម្កសងួ សាថ ប័នឱ្យរឆៃើយត្ប

រៅនឹងម្បព័នធដរំណើ កា កា ងា ថា ី

២០១៧  អគ្គ.ថវកិា សូ២៖ ម្បកាស និងេិខិត្

បទោា នននពាក់ព័នធននពាក់

ព័នធ បស់សារីម្កសងួ សាថ ប័នពាក់

ព័នធសម្ម្មបក់កសម្រួេកា អនុវត្ត

ថវិកា បស់ម្កសងួ សាថ បន័ម្ត្ូវ

បនរ ៀបចនំិងោក់ឱ្យអនុវត្តឱ្យ

រឆៃើយត្បរៅនឹងម្បពន័ធដំរណើ កា 

កា ងា ថាីម្ត្ូវបនរ ៀបចនំិងោក់

ឱ្យអនុវត្តថវិកា 

   

  

33.4.2 ៣៣.៤.២.ែសពវែាយម្បកាស 

និងេិខិត្បទោា នននពាក់ព័នធ

  អគ្គ.ថវកិា សូ១៖ ម្បកាស និងេិខតិ្

បទោា នននពាក់ព័នធដេក់ា កក
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ដេ់កាកកសម្រួេកា អនុវត្តថវកិា

 បស់ម្កសងួ សាថ ប័នឱ្យរឆៃើយត្ប

រៅនឹងម្បព័នធដរំណើ កា កា ងា ថា ី

សម្រួេកា អនុវត្តថវកិា បស់

ម្កសងួ សាថ ប័នសារមី្ត្ូវបន

ែសពវែាយដេ់ម្កសងួ សាថ ប័ន

ពាក់ព័នធអនុវត្តឱ្យម្សបរៅនឹង

ម្បព័នធដរំណើ កា កា ងា ថា ី

34 ៣៤. ពម្ងឹងកា រ ៀបចំរោេ

នរយបយនិងកា រធវើកែនកា 

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ (កា រ ៀបចំ

រោេនរយបយនិងកែនកា 

ចំណូេនិងចំណាយ យៈរពេ

រធយរ) 

២០១៥ ២០២០   រោេនរយបយនិងកែនកា 

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ(ចំណូេនិង

ចំណាយ)រឆៃើយត្បតារសាថ នភាព

រសដាកិចេនិងបរម្រើ វិស័យសាធា 

ណៈម្បកបរោយស័កតសិទធភាព

និងម្បសទិធភាព 

      

  

34.1 ៣៤.១.ពម្ងឹងសរត្ថភាពរ ៀបចំ 

និងបរងកើនស័កតិសិទធភាព និង

ម្បសិទធភាពននម្កបខ័ណឌ  រោេ

នរយបយម្ម៉ា ម្កូរសដាកិចេ  

២០១៥ ២០២០ - អគ្គ.រោេន/ប សរត្ថភាពរ ៀបចំ និង ម្បសិទធ

ភាពម្កបខ័ណឌ ម្ត្ូវ បនពម្ងឹង 
      

  

34.1.1 ៣៤.១.១.ពម្ងឹងកា ពិនតិ្យ និង

វាយត្នរៃម្ម៉ា ម្កូរសដាកិចេ 

ម្បកបរោយកា  វិភាគ្ម្គ្ប់ម្រុង

រម្ជាយ (ម្មន២សចូនក ) 

(២៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប ១.  បយកា ណ៍ម្បចំឆ្ន ំ និង

 បយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពពាក់កណាត

េឆ្ន ំសត ីពី សាថ នភាពរសដាកិចេ 

(CMM) ម្បកបរោយកា វិភាគ្

ម្គ្ប់ម្រុងរម្ជាយម្ត្ូវបនរ ៀបចំ 

     

PFM ១២,២២៤ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

34.1.1 ៣៤.១.១.ពម្ងឹងកា ពិនតិ្យ និង

វាយត្នរៃម្ម៉ា ម្កូរសដាកិចេ 

ម្បកបរោយកា  វិភាគ្ម្គ្ប់ម្រុង

រម្ជាយ (ម្មន២សចូនក ) 

(២៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប ២.  បយកា ណ៍ Economic 

Surveillance report ម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ     

  

34.1.2 ៣៤.១.២. សិកាអាទិភាពរោេ

នរយបយ និងទិសរៅថវិកា

 បស់វិស័យ អាទិភាព សម្ម្មប់

រម្បើម្បស់ធាត្ុចូេកនុងការ ៀបចំ

ម្កបខ័ណឌ ចំណូេចំណាយ យៈ

រពេរធយរ (ម្មន១សចូនក ) 

(២៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប រសចកតីម្ពាងម្កបខ័ណឌ រោេ

នរយបយ និងទិសរៅថវិកា

សម្ម្មប់ វិស័យអាទភិាពចនំនួ ៣ 

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ       

  

34.1.3 ៣៤.១.៣. ពម្ងឹងសុម្កឹត្ភាព 

និងម្បសទិធភាពម្កបខ័ណឌ រោេ

នរយបយម្ម៉ា ម្កូរសដាកិចេ និង

រោេនរយបយហិ ញ្ញវត្ថុសាធា 

ណៈ (ម្មន ១ សចូនក ) 

(២៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប ម្កបខ័ណឌ រោេនរយបយម្ម៉ា ម្កូ

រសដាកិចេ ម្ត្ូវបនកកេរអ ទាងំ

កែនកម្មត្កិា និងទម្រង់ 
     

  

34.1.4 ៣៤.១.៤. ពម្ងឹងសរត្ថភាព

 វិភាគ្សថតិ្ិ និងតារោនសាថ នភាព

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប ១.  បយកា ណ៍តារោន និង

វាយត្នរៃពាណិរជករារម្ៅម្បរទស
      

PFM ២៨,០០០ 
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រេ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

រសដាកិចេតារវិស័យ (ម្មន ៣ សូ

ចនក ) (២៥%) 

 បស់ករពុជា (REER/NEER) ម្ត្ូវ

បនរ ៀបចំ រោយម្មនទាងំកា 

សិកាកសវងយេ់ពីកា កត្់ម្តា

ទនិននយ័ពាណិរជករាអនត ជាត្ ិ

34.1.4 ៣៤.១.៤. ពម្ងឹងសរត្ថភាព

 វិភាគ្សថតិ្ិ និងតារោនសាថ នភាព

រសដាកិចេតារវិស័យ (ម្មន ៣ សូ

ចនក ) (២៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប ២.វគ្គបណតុ ុះបណាត េននវិធី

សាស្រសតគ្ណនត្នរៃបកនថរកនុងវិស័

យកសិករា ម្ត្ូវបនអនុវត្តកនុង 

អគ្គនយកោា នរោេនរយបយ

រសដាកិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា 

ណៈ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ 

     

PFM ៥០០ 

34.1.4 ៣៤.១.៤. ពម្ងឹងសរត្ថភាព

 វិភាគ្សថតិ្ិ និងតារោនសាថ នភាព

រសដាកិចេតារវិស័យ (ម្មន ៣ សូ

ចនក ) (២៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប ៣.  បយកា ណ៍រែទៀត្ផ្ទទ ត្់សថ តិ្ិវិ

ស័យរទសច ណ៍រៅរខត្តចនំនួ

១២ 
      

PFM ២៤៧,៣៦

១ 

34.2 ៣៤.២.ពម្ងឹងសរត្ថភាពរ ៀបចំ 

និងបរងកើន ស័កតិសិទធភាព និង 

ម្បសិទធភាពននម្កបខ័ណឌ ចំណូេ 

ចំណាយ យៈរពេរធយរ  

២០១៥ ២០២០ - អគ្គ.រោេន/ប ១.សរត្ថភាពរ ៀបចំ 

ស័កតិសិទធភាព និង ម្បសិទធភាព

ម្កបខ័ណឌ  ម្ត្ូវបនពម្ងឹង 

២.ម្កបខ័ណឌ ចំណូេ ចំណាយ 

យៈរពេរធយរម្ត្ូវបនកកេរអ  
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

34.2.1 ៣៤.២.១ រ ៀបចំឯកសា ទសសន

ទានម្កបខ័ណឌ ចំណាយ យៈរពេ

រធយរ (MTEF) (ម្មន២សចូន

ក ) (៤០%) 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.រោេន/ប ១. រសចកតីម្ពាងឯកសា ទសសន

ទានម្កបខ័ណឌ ចំណាយ យៈរពេ

រធយរ (MTEF) ម្ត្ូវបន បញ្េប ់
      

  

34.2.1 ៣៤.២.១ រ ៀបចំឯកសា ទសសន

ទានម្កបខ័ណឌ ចំណាយ យៈរពេ

រធយរ (MTEF) (ម្មន២សចូន

ក ) (៤០%) 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.រោេន/ប ២. រសចកតីម្ពាងឯកសា ទសសន

ទានម្កបខ័ណឌ ចំណាយ យៈរពេ

រធយរ (MTEF) ម្ត្ូវបនអនរុ័ត្ 
      

  

34.2.2 ៣៤.២.២. ពម្ងឹងសរត្ថភាពរ

ស្រនតីកនុងកា រ ៀបចំម្កបខ័ណឌ

ចំណាយ យៈរពេរធយរ 

(MTEF) (ម្មន១សចូន) រ ៀបចំ

បញ្េប់ (២០%) 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.រោេន/ប ចំននួរស្រនតពីាក់ព័នធម្ត្ូវបនពម្ងឹង

សរត្ថភាពតារ យៈវគ្គបណតុ ុះប

ណាត េ និងសិកាខ សាលា       

PFM ១៩,៨៤០ 

34.2.3 ៣៤.២.៣. រ ៀបចំម្កបខ័ណឌ

ចំណាយ យៈរពេរធយរ 

(MTEF) រដើរបីបរងកើនម្បសិទធភាព 

និងស័កតិសិទធភាពកនុងកា រ ៀបចំ

ថវិកា  (ម្មន៣សចូនក ) 

(៤០%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប ១. រសចកតីកណនំអំពីកា រ ៀបចំ

ធាត្ុចូេសម្ម្មប់ MTEF ម្ត្ូវបន

រ ៀបចំ សម្ម្មប់ម្កសងួ-សាថ បន័ 

(កដេបនរម្រើសរ ើសបញ្េូេកនុង 

MTEF) 

      

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 270 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

34.2.3 ៣៤.២.៣. រ ៀបចំម្កបខ័ណឌ

ចំណាយ យៈរពេរធយរ 

(MTEF) រដើរបីបរងកើនម្បសិទធភាព 

និងស័កតិសិទធភាពកនុងកា រ ៀបចំ

ថវិកា  (ម្មន៣សចូនក ) 

(៤០%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប ២. សិកាខ សាលាបស្រញ្ញជ ប និង

ពិរម្ោុះរយបេ់សត ីពី ដំរណើ កា 

កនុងការ ៀបចំ MTEF ម្ត្ូវបន

រ ៀបចំដេ់សាថ បន័ពាក់ពនធនន 
      

  

34.2.3 ៣៤.២.៣. រ ៀបចំម្កបខ័ណឌ

ចំណាយ យៈរពេរធយរ 

(MTEF) រដើរបីបរងកើនម្បសិទធភាព 

និងស័កតិសិទធភាពកនុងកា រ ៀបចំ

ថវិកា  (ម្មន៣សចូនក ) 

(៤០%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប ៣. រសចកតីម្ពាងបឋរ MTEF 

២០១៩-២០២១ (ម្កសងួអាទិ

ភាពរួយចនំនួ) ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ 

និងកកេរអ 
     

  

34.3 ៣៤.៣. ពម្ងឹងសរត្ថភាពវិភាគ្ 

និង ពាក ណ៍សាថ នភាពរសដាកិចេ 

និងហិ ញ្ញវត្ថុ។ 

២០១៥ ២០២០ - អគ្គ.រោេន/ប- ម្កសងួ

កែនកា  

១.សរត្ថភាពវភិាគ្ និង 

ពាក ណ៍បនពម្ងឹង រហើយកា 

 វិភាគ្ និងពាក ណ៍ ម្មនសុម្កឹត្

ភាព២.គ្ុណភាពននសថ ិត្ិ

គ្ណរនយយជាត្ិម្ត្ូវបនកកេរអ 

      

  

34.3.1 ៣៤.៣.១. ោក់ឱ្យអនុវត្តសាក

េបងនូវរ៉ាកូដេពាក ម្ម៉ា ម្កូរសដា

កិចេ  ួរទាងំកា ពម្ងឹងសរត្ថភាព

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.រោេន/ប ១. រ៉ាូកដេពាក ម្ម៉ា ម្កូរសដាកិចេ

ករពុជា (Cambodia 

Macroeconomic Forecasting 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

 វិភាគ្ និងអនុវត្តរ៉ាកូដេពាក  

(ម្មន៣សចូនក ) (១០%) 

Model - CMFM) ម្ត្ូវបនរធវើ

បចេុបបននករា និងរម្បើម្បស់ 

(version ២.០) 

34.3.1 ៣៤.៣.១. ោក់ឱ្យអនុវត្តសាក

េបងនូវរ៉ាកូដេពាក ម្ម៉ា ម្កូរសដា

កិចេ  ួរទាងំកា ពម្ងឹងសរត្ថភាព

 វិភាគ្ និងអនុវត្តរ៉ាកូដេពាក  

(ម្មន៣សចូនក ) (១០%) 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.រោេន/ប ២. វគ្គបណតុ ុះបណាត េនែទកនុងរេើ

កា វភិាគ្ និងពាក ណ៍រសដាកិចេ

កនុងម្កសួង ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ      

PFM ១២៨,៦៣

២ 

34.3.1 ៣៤.៣.១. ោក់ឱ្យអនុវត្តសាក

េបងនូវរ៉ាកូដេពាក ម្ម៉ា ម្កូរសដា

កិចេ  ួរទាងំកា ពម្ងឹងសរត្ថភាព

 វិភាគ្ និងអនុវត្តរ៉ាកូដេពាក  

(ម្មន៣សចូនក ) (១០%) 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.រោេន/ប ៣. វគ្គបណតុ ុះបណាត េ ដកបទ

ពិរសាធនរ៍ម្ៅម្បរទសសត ីពីកា 

 វិភាគ្ និងពាក រសដាកិចេ      

  

34.3.2 ៣៤.៣.២. កកេរអទម្រង់ 

Financial Programming and 

Policies (ម្មន២សចូនក ) 

(១០%) 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប ១. ទនិននយ័ម្គ្ប់វិស័យកនុងទម្រង់ 

FPPម្ត្ូវបនរធវើបចេុបបននករា 
     

  

34.3.2 ៣៤.៣.២. កកេរអទម្រង់ 

Financial Programming and 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប ២.  បយកា ណ៍ម្បចំឆ្ន ំសត ីពី

េទធែេវិភាគ្រសដាកិចេតារ យៈ

កា រម្បើម្បសទ់ម្រង់ FPP 
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រេ
ខ
កូ
ដ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

Policies (ម្មន២សចូនក ) 

(១០%) 

34.3.3 ៣៤.៣.៣. ពម្ងឹង និងបរងកើន

ម្បសិទធភាពននកា ម្គ្បម់្គ្ង

ទនិននយ័ (ម្មន៨សចូនក ) 

(១០%) 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប ១. រ ៀបចំវគ្គបណតុ ុះបណាត េម្គ្ូប

ងគូេ MEF Database សម្ម្មប់

កា ែសពវែាយនិងបណតុ ុះបណាត េ 
      

 ៥០០ 

34.3.3 ៣៤.៣.៣. ពម្ងឹង និងបរងកើន

ម្បសិទធភាពននកា ម្គ្បម់្គ្ង

ទនិននយ័ (ម្មន៨សចូនក ) 

(១០%) 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប ២. សិកាខ សាលាែសពវែាយ  និង

បណតុ ុះបណាត េ MEF Database

ដេ់ម្កសងួ-សាថ បន័ែតេ់ទនិននយ័

កនុងរោេបំណងម្បសិទធភាព

ម្បរូេទនិននយ័ 

      

  

34.3.3 ៣៤.៣.៣. ពម្ងឹង និងបរងកើន

ម្បសិទធភាពននកា ម្គ្បម់្គ្ង

ទនិននយ័ (ម្មន៨សចូនក ) 

(១០%) 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប ៣. បយកា ណ៍វាយត្នរៃម្បសទិធ

ភាពននកា រម្បើម្បស់ MEF 

Database 
      

  

34.3.3 ៣៤.៣.៣. ពម្ងឹង និងបរងកើន

ម្បសិទធភាពននកា ម្គ្បម់្គ្ង

ទនិននយ័ (ម្មន៨សចូនក ) 

(១០%) 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប ៤.វគ្គបណតុ ុះបណាត េ និងដក

ម្សង់បទពិរសាធនរ៍េើកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងម្បព័នធសថ ិត្ិ (Database 

Management រៅម្បរទសរប៉ានុ 

ចំននួ ១៥ នក់) កនុងរោេរៅ

      

PFM ៥៩,៧០០ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

បរងកើនសរត្ថភាព និងម្បសទិធភាព

ននកា កា អភិវឌ្ឍ និងកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងទនិននយ័ 

34.3.3 ៣៤.៣.៣. ពម្ងឹង និងបរងកើន

ម្បសិទធភាពននកា ម្គ្បម់្គ្ង

ទនិននយ័ (ម្មន៨សចូនក ) 

(១០%) 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប ៥. ទសសនៈទាន (Concept 

note)ននកា រ ៀបចំកកេរអម្បព័នធ

សម្របសម្រួេកា ងា  និង

ម្គ្ប់ម្គ្ងទនិននយ័សថ ិត្ិ បស់

នយកោា នម្ត្ូវបនរ ៀបចរំ ើង 

      

PFM ៤២,០០០ 

(TA) 

34.3.3 ៣៤.៣.៣. ពម្ងឹង និងបរងកើន

ម្បសិទធភាពននកា ម្គ្បម់្គ្ង

ទនិននយ័ (ម្មន៨សចូនក ) 

(១០%) 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប ៦. ទនិននយ័សថ ិត្ពិាណិរជករាអនត 

ជាត្ិ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំតារចណំាត្់

ថ្នន ក់ពីទម្រង់៨ខទង់(Harmonize 

System) រៅជាទម្រង់សត ង់ោ សថ ិ

ត្ិសម្ម្មប់រម្បើម្បស់កនុងកា វិភាគ្ 

      

  

34.3.3 ៣៤.៣.៣. ពម្ងឹង និងបរងកើន

ម្បសិទធភាពននកា ម្គ្បម់្គ្ង

ទនិននយ័ (ម្មន៨សចូនក ) 

(១០%) 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប ៧. ធានបននូវកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ទនិននយ័សថ ិត្ចំិបច់សម្ម្មបក់ា 

រម្បើម្បស់  
     

  

34.3.4 ៣៤.៣.៤. ពម្ងីកវិសាេភាពសថ ិ

ត្ិសម្ម្មប់បរម្រើកា វភិាគ្កានក់ត្

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប ១.សិកាអំពីេទធភាពកនុងកា ែេិ

ត្សនទសសន៍ 
      

PFM ៣៥,២៨០ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ម្គ្ប់ម្រុងរម្ជាយ (ម្មន១សចូន

ក ) (១០%) 

Consumer/Producer 

Confidence Index 

34.3.5 ៣៤.៣.៥. បរងកើនម្បសទិធភាព 

និងស័កតិសិទធភាពននសត ង់ោ សថ ិត្ិ

ហិ ញ្ញវត្ថុ (TOFE) សម្ម្មបក់ា 

រម្បើម្បស់ (ម្មន៣សចូនក ) 

(១០%) 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប ១.  បយកា ណ៍ម្ត្តួ្ពិនិត្យ និង 

រែទៀងផ្ទទ ត្់សថ ិត្ហិិ ញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបន

រ ៀបចំ (Province visits)       

PFM ១៨,១២០ 

34.3.5 ៣៤.៣.៥. បរងកើនម្បសទិធភាព 

និងស័កតិសិទធភាពននសត ង់ោ សថ ិត្ិ

ហិ ញ្ញវត្ថុ (TOFE) សម្ម្មបក់ា 

រម្បើម្បស់ (ម្មន៣សចូនក ) 

(១០%) 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប ២. សតង់ោ សថ ិត្ិម្បត្ិបត្តកិា 

ហិ ញ្ញវត្ថុ TOFEថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ 

ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ       

  

34.3.5 ៣៤.៣.៥. បរងកើនម្បសទិធភាព 

និងស័កតិសិទធភាពននសត ង់ោ សថ ិត្ិ

ហិ ញ្ញវត្ថុ (TOFE) សម្ម្មបក់ា 

រម្បើម្បស់ (ម្មន៣សចូនក ) 

(១០%) 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប ៣.សិកាខ សាលាែសពវែាយ TOFE 

& GFS និង ពម្ងឹងកា ម្បរេូ

ទនិននយ័ពីសាថ បន័ពាក់ព័នធថ្នន ក់

ជាត្និិងរម្ការជាត្ិកនុង១ឆ្ន ំ១ដង 

ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ

      

PFM ៣៤,៨៩០ 

34.3.6 ៣៤.៣.៦. ពម្ងឹងនិងពម្ងីកកា 

រ ៀបចំ GFS និង បរងកើនកា 

ែសពវែាយ រដើរបីបរងកើនម្បសិទធ

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប ១. សថ ិត្ិតារសត ង់ោ  GFS (GFS 

2014 framework) ម្ត្ូវបនពិនិ       
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ភាពននសត ង់ោ សថ ិត្ហិិ ញ្ញវត្ថុ ោា

ភិបេ (GFS) សម្ម្មបក់ា រម្បើ

ម្បស់ម្បកបរោយគ្ណរនយយ

ភាព និងស័កតិសិទធភាព (ម្មន៦សូ

ចនក ) (១០%) 

ត្យ និងរែទៀងផ្ទទ ត្់រោយរនំញ

កា  GFS  បស់ IMF 

34.3.6 ៣៤.៣.៦. ពម្ងឹងនិងពម្ងីកកា 

រ ៀបចំ GFS និង បរងកើនកា 

ែសពវែាយ រដើរបីបរងកើនម្បសិទធ

ភាពននសត ង់ោ សថ ិត្ហិិ ញ្ញវត្ថុ ោា

ភិបេ (GFS) សម្ម្មបក់ា រម្បើ

ម្បស់ម្បកបរោយគ្ណរនយយ

ភាព និងស័កតិសិទធភាព (ម្មន៦សូ

ចនក ) (១០%) 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប ២. វគ្គបណតុ ុះបណាត េកែនក

គ្ណរនយយហិ ញ្ញវត្ថុរដើរបីបរងកើន

សរត្ថភាពរស្រនតីកនុងកា រ ៀបចំសត ង់

ោ សថ ិត្ិហិ ញ្ញវត្ថុ ោា ភបិេ 

(GFS) (សម្ម្មប់២នក់) 
      

PFM ៣១,៧៣៦ 

34.3.6 ៣៤.៣.៦. ពម្ងឹងនិងពម្ងីកកា 

រ ៀបចំ GFS និង បរងកើនកា 

ែសពវែាយ រដើរបីបរងកើនម្បសិទធ

ភាពននសត ង់ោ សថ ិត្ហិិ ញ្ញវត្ថុ ោា

ភិបេ (GFS) សម្ម្មបក់ា រម្បើ

ម្បស់ម្បកបរោយគ្ណរនយយ

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប ៣. តារាងត្េុយភាពននសថតិ្ិហិ ញ្ញ

វត្ថុ (Financial Balance sheet)

ម្ត្ូវបនកកសម្រួេ សម្ម្មប់រម្បើ

ម្បស ់
      

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 276 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ភាព និងស័កតិសិទធភាព (ម្មន៦សូ

ចនក ) (១០%) 

34.3.6 ៣៤.៣.៦. ពម្ងឹងនិងពម្ងីកកា 

រ ៀបចំ GFS និង បរងកើនកា 

ែសពវែាយ រដើរបីបរងកើនម្បសិទធ

ភាពននសត ង់ោ សថ ិត្ហិិ ញ្ញវត្ថុ ោា

ភិបេ (GFS) សម្ម្មបក់ា រម្បើ

ម្បស់ម្បកបរោយគ្ណរនយយ

ភាព និងស័កតិសិទធភាព (ម្មន៦សូ

ចនក ) (១០%) 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប ៤.ទសសនៈកិចេសិការេើកា  

រ ៀបចទំនិននយ័សត ង់ោ សថ ិត្ិហិ ញ្ញ

វត្ថុ GFSកនុងម្បរទសកដេម្មនបទ

ពិរសាធន៍ម្ត្ូវបនរធវើរ ើង (រៅ

ម្ត្មី្មសទី៣ ឆ្ន ំ២០១៧) 
      

PFM ៣៤០,៩៦៦ 

34.3.6 ៣៤.៣.៦. ពម្ងឹងនិងពម្ងីកកា 

រ ៀបចំ GFS និង បរងកើនកា 

ែសពវែាយ រដើរបីបរងកើនម្បសិទធ

ភាពននសត ង់ោ សថ ិត្ហិិ ញ្ញវត្ថុ ោា

ភិបេ (GFS) សម្ម្មបក់ា រម្បើ

ម្បស់ម្បកបរោយគ្ណរនយយ

ភាព និងស័កតិសិទធភាព (ម្មន៦សូ

ចនក ) (១០%) 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប ៥. ទនិននយ័ម្បត្បិត្តកិា ហិ ញ្ញវត្ថុ

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបនសិកា

បញ្េប់ និង បនសុីកនុងទម្រង់ GFS 

      

  

34.3.6 ៣៤.៣.៦. ពម្ងឹងនិងពម្ងីកកា 

រ ៀបចំ GFS និង បរងកើនកា 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.រោេន/ប ៦. ទនិននយ័ Extra-budgetary 

ននអងគភាពសាធា ណៈ ដាបេ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ែសពវែាយ រដើរបីបរងកើនម្បសិទធ

ភាពននសត ង់ោ សថ ិត្ហិិ ញ្ញវត្ថុ ោា

ភិបេ (GFS) សម្ម្មបក់ា រម្បើ

ម្បស់ម្បកបរោយគ្ណរនយយ

ភាព និងស័កតិសិទធភាព (ម្មន៦សូ

ចនក ) (១០%) 

ម្ត្ូវសាកេបងបញ្េូេកនុង GFS

ថ្នន ក់ជាត្ិ (សាកេបងទនិននយ័ឆ្ន ំ 

២០១៦) 

34.3.7 ៣៤.៣.៧. ពម្ងឹងកា ងា វិភាគ្

រេើែេប៉ាុះពាេន់នកា អនុវត្តកិចេ

ម្ពររម្ពៀងពាណិរជករារស ើកដេ

ករពុជាជាសម្មរិក (ម្មន៥សចូន

ក ) (១០%)  

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.រោេន/ប ១.  បយកា ណ៍សដ ីពី វិភាគ្រេើ

ែេប៉ាុះពាេន់នកា ច ច និងកា 

អនុវត្តកិចេម្ពររម្ពៀងពាណិរជករា

ទនំញិអាសា ន (ATIGA)ម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ

     

  

34.3.7 ៣៤.៣.៧. ពម្ងឹងកា ងា វិភាគ្

រេើែេប៉ាុះពាេន់នកា អនុវត្តកិចេ

ម្ពររម្ពៀងពាណិរជករារស ើកដេ

ករពុជាជាសម្មរិក (ម្មន៥សចូន

ក ) (១០%)  

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.រោេន/ប ២.  បយកា ណ៍សដ ីពី វភិាគ្រេើ

ែេប៉ាុះពាេន់នកា ច ច និងកា 

អនុវត្តកិចេម្ពររម្ពៀងពាណិរជករា

រស ើអាសា ន-ចនិ (ACFTA)ម្ត្ូវ

បនរ ៀបច ំ

     

  

34.3.7 ៣៤.៣.៧. ពម្ងឹងកា ងា វិភាគ្

រេើែេប៉ាុះពាេន់នកា អនុវត្តកិចេ

ម្ពររម្ពៀងពាណិរជករារស ើកដេ

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.រោេន/ប ៣.  បយកា ណ៍សដ ីពី វិភាគ្រេើ

ែេប៉ាុះពាេន់នកា ច ច និងកា 

អនុវត្តកិចេម្ពររម្ពៀងពាណិរជករា

រស ើអាសា ន-អសូ្រសាត េី-ណូកវេ

     

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 278 

រេ
ខ
កូ
ដ
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ក
រ
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ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ករពុជាជាសម្មរិក (ម្មន៥សចូន

ក ) (១០%)  

រហស ង់ (AANZFTA)ម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ

34.3.7 ៣៤.៣.៧. ពម្ងឹងកា ងា វិភាគ្

រេើែេប៉ាុះពាេន់នកា អនុវត្តកិចេ

ម្ពររម្ពៀងពាណិរជករារស ើកដេ

ករពុជាជាសម្មរិក (ម្មន៥សចូន

ក ) (១០%)  

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.រោេន/ប ៤.  បយកា ណ៍សដ ីពី វិភាគ្រេើ

ែេប៉ាុះពាេន់នកា ច ច និងកា 

អនុវត្តភាពជានដគ្រូសដាកិចេទេូំ

ទលូាយអាសា ន-រប៉ានុ 

(AJCEP)ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ

     

  

34.3.7 ៣៤.៣.៧. ពម្ងឹងកា ងា វិភាគ្

រេើែេប៉ាុះពាេន់នកា អនុវត្តកិចេ

ម្ពររម្ពៀងពាណិរជករារស ើកដេ

ករពុជាជាសម្មរិក (ម្មន៥សចូន

ក ) (១០%)  

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.រោេន/ប ៥.  បយកា ណ៍សដ ីពី វិភាគ្រេើ

ែេប៉ាុះពាេន់នកា ច ច និងកា 

អនុវត្តកិចេម្ពររម្ពៀងពាណិរជករា

រស ើអាសា ន-កូរ ៉ែ (AKFTA)ម្ត្ូវ

បនរ ៀបច ំ

     

  

34.3.8 ៣៤.៣.៨. ពម្ងឹងកា ងា វិភាគ្

រេើែេប៉ាុះពាេក់ដេអាចរកើត្

ម្មនសម្ម្មប់កិចេម្ពររម្ពៀង

ពាណិរជករារស ើកដេករពុជាកំពុង

ចូេ រួកនុងដំរណើ កា ច ច(ម្មន

២សចូនក ) (១០%) 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.រោេន/ប ១.  បយកា ណ៍សដ ីពី វិភាគ្រេើ

ែេប៉ាុះពាេន់នកា ច ច និងកា 

អនុវត្តជានដគ្រូសដាកិចេទេូំ

ទលូាយត្ំបន់ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ
     

  

34.3.8 ៣៤.៣.៨. ពម្ងឹងកា ងា វិភាគ្

រេើែេប៉ាុះពាេក់ដេអាចរកើត្

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.រោេន/ប ២.  បយកា ណ៍សដ ីពី វភិាគ្រេើ

ែេប៉ាុះពាេន់នកា ច ច និងកា 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ម្មនសម្ម្មប់កិចេម្ពររម្ពៀង

ពាណិរជករារស ើកដេករពុជាកំពុង

ចូេ រួកនុងដំរណើ កា ច ច(ម្មន

២សចូនក ) (១០%) 

អនុវត្តកិចេម្ពររម្ពៀងពាណិរជករា

រស ើអាសា ន-ហុងកុង 

(AHKFTA)ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ

34.3.9 ៣៤.៣.៩. ពម្ងឹងកា ងា  វិភាគ្

សំរៅកកេរអ វិធានកា រនិករន

ពនធ (ម្មន១សចូនក ) (១០%) 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.រោេន/ប  បយកា ណ៍ សដ ីពីកា សិកា

ម្សាវម្ជាវ កំណត្់ និងែដេ់អនុ

សាសន៍រេើវិធានពាក់ព័នធនឹងកា 

  ឹងត្បិត្ពាណិរជករាបែំុត្ម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ

     

  

34.3.10 ៣៤.៣.១០. ពម្ងឹងកា ងា  វិភាគ្

សំរៅកកេរអ និហតិ្ោា នជាត្ិ

ព័ត្៌ម្មនពាក់ព័នធនឹងពាណិរជករា 

(ម្មន ២ សចូនក ) (១០%) 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.រោេន/ប ១.  បយកា ណ៍ សដ ីពីកា កកេរអ 

និងកា រធវើបចេុបបននភាព រេើរគ្

ហទំព័  និហតិ្ោា នជាត្ិព័ត្ម៌្មន

ពាក់ព័នធនឹងពាណិរជករាម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ

     

  

34.3.10 ៣៤.៣.១០. ពម្ងឹងកា ងា  វិភាគ្

សំរៅកកេរអ និហតិ្ោា នជាត្ិ

ព័ត្៌ម្មនពាក់ព័នធនឹងពាណិរជករា 

(ម្មន ២ សចូនក ) (១០%) 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.រោេន/ប ២.  បយកា ណ៍ សដ ីពីកា វាយ

ត្នរៃរេើម្បសទិធភាព និងអត្ថ

ម្បរយរនន៍ន នហិិត្ោា នជាត្ិ

ព័ត្៌ម្មនពាក់ព័នធនឹងពាណិរជករា

ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

35 ៣៥. រ ៀបចំម្បពន័ធម្ត្តួ្ពិនិត្យ ២០១៥ ២០២០   ស័កតិសិទធភាព និង ម្បសិទធភាពនន

ម្បព័នធនិងយនតកា ម្ត្តួ្ពិនិត្យម្ត្ូវ

បនបរងកើត្និងអនុវត្តរៅម្គ្ប់ 

ម្កសងួ-សាថ ប័ន 

      

  

35.1 ៣៥.១.ម្ត្តួ្ពិនិត្យររើេរ ើងវញិ

ពីម្បព័នធម្ត្ួត្ ពិនិត្យ អធិកា កិចេ 

សវនករា និង សវនករានែទកនុងន

រពេបចេុបបននរៅម្គ្បម់្កសួង សាថ

បន័ 

២០១៥ ២០២០ - ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា- អគ្គ.សវន

ករានែទកនុង - អោគ ធិកា ោា ន- 

ម្កសងួ សាថ ប័ន 

 បយកា ណ៍ននេទធែេម្ត្ួត្ពិនិ

ត្យម្ត្ូវបនរ ៀបចំសម្ម្មប់ជារេូ

ោា ន ននកា កកេរអម្បព័នធនិងយនត

កា  ម្ត្ួត្ពិនតិ្យ 

      

  

35.1.1 ៣៥.១.១.ពិនិត្យនិងកកេរអនវូ

នតី្ិវិធីននកែនកា ចុុះសវនករា 

(Audit assignment plans) 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.សវនករានែទកនុង នតី្ិវិធីននកា កសាងេិខតិ្រសន ើសំុ

ឯកសា  និងកាេវភិាគ្ចុុះសវន

ករាម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ

      

  

35.1.1 ៣៥.១.១.ពិនិត្យនិងកកេរអនវូ

នតី្ិវិធីននកែនកា ចុុះសវនករា 

(Audit assignment plans) 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.សវនករានែទកនុង នតី្ិវិធីននកា កសាងករាវិធីសវន

ករា(Audit program)ម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ

      

  

35.1.1 ៣៥.១.១.ពិនិត្យនិងកកេរអនវូ

នតី្ិវិធីននកែនកា ចុុះសវនករា 

(Audit assignment plans) 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.សវនករានែទកនុង នតី្ិវិធីននកា កសាងកំណត្់រហត្ុ

កិចេម្បរុំដំបូង និងកា រូនដំណឹង

ដេ់សវនោា ន ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

35.1.1 ៣៥.១.១.ពិនិត្យនិងកកេរអនវូ

នតី្ិវិធីននកែនកា ចុុះសវនករា 

(Audit assignment plans) 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.សវនករានែទកនុង នតី្ិវិធីននកា កសាងតារាងកឆក

គ្ុណភាពកែនកា ចុុះសវនករា

ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ

      

  

35.1.2 ៣៥.១.២.ពិនតិ្យនិងកកេរអនូវ

នតី្ិវិធីននកា អនុវត្តសវនករានែទ

កនុង (Audit field work) 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.សវនករានែទកនុង នតី្ិវិធីននកា ម្ត្តួ្ពិនិត្យគ្ុណភាព

សវនករា (Internal 

assignment quality review)

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំពនិិត្យ និងកកេរអ 

      

  

35.1.2 ៣៥.១.២.ពិនតិ្យនិងកកេរអនូវ

នតី្ិវិធីននកា អនុវត្តសវនករានែទ

កនុង (Audit field work) 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.សវនករានែទកនុង នតី្ិវិធីននកា អនុវត្តសវនករា 

(Audit field work) ម្ត្ូវបន

រ ៀបចំ ពិនតិ្យ កកេរអ និងចង

ម្កង 

      

  

35.1.3 ៣៥.១.៥ ពិនិត្យររើេរ ើងវញិពី

ភាពសរម្សបនិងម្គ្ប់ម្ោនន់ន

កា តាក់កត្ងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងនែទ  

កនុងរួយចំននួរៅអងគភាពថ្នន ក់ក

ណាត េរម្ការឱ្វាទ កសហវ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.សវនករានែទកនុង តារាងកឆកពីភាពសរម្សបនិង

ម្គ្ប់ម្ោនន់នកា តាក់កត្ង ចនស

រពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ងនិងកា កបងកចករុខ

ងា  ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ

      

  

35.1.3 ៣៥.១.៥ ពិនិត្យររើេរ ើងវញិពី

ភាពសរម្សបនិងម្គ្ប់ម្ោនន់ន

កា តាក់កត្ងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងនែទ  

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.សវនករានែទកនុង តារាងកឆកពីភាពសរម្សបនិង

ម្គ្ប់ម្ោនន់នកា តាក់កត្ងម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងរស្រនតរីារកា និងបុគ្គេិក

កិចេសនា ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

កនុងរួយចំននួរៅអងគភាពថ្នន ក់ក

ណាត េរម្ការឱ្វាទ កសហវ 

35.1.3 ៣៥.១.៥ ពិនិត្យររើេរ ើងវញិពី

ភាពសរម្សបនិងម្គ្ប់ម្ោនន់ន

កា តាក់កត្ងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងនែទ  

កនុងរួយចំននួរៅអងគភាពថ្នន ក់ក

ណាត េរម្ការឱ្វាទ កសហវ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.សវនករានែទកនុង តារាងកឆកពីភាពសរម្សបនិង

ម្គ្ប់ម្ោនន់នកា តាក់កត្ងម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសា  ដាបេ ម្ត្ូវ

បនរ ៀបច ំ

      

  

35.1.3 ៣៥.១.៥ ពិនិត្យររើេរ ើងវញិពី

ភាពសរម្សបនិងម្គ្ប់ម្ោនន់ន

កា តាក់កត្ងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងនែទ  

កនុងរួយចំននួរៅអងគភាពថ្នន ក់ក

ណាត េរម្ការឱ្វាទ កសហវ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.សវនករានែទកនុង តារាងកឆកពីភាពសរម្សបនិង

ម្គ្ប់ម្ោនន់នកា តាក់កត្ងម្បព័នធ

សត ង់ោរសវាសាធា ណៈ ម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ

      

  

35.1.4 ៣៥.១.៦ ពិនតិ្យររើេពីម្បសិទធ

ភាពម្បត្ិបត្តិកា ននម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងនែទកនុងរួយចនំនួរៅអងគ

ភាពថ្នន ក់កណាត េរម្ការឱ្វាទ ក

សហវ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.សវនករានែទកនុង  បយកា ណ៍សត ីពីម្បសិទធភាពនន

កា អនុវត្តតារ ចនសរពន័ធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងនិងកា កបងកចករុខងា  

ម្ត្ូវបនរចញែាយ 

      

  

35.1.4 ៣៥.១.៦ ពិនតិ្យររើេពីម្បសិទធ

ភាពម្បត្ិបត្តិកា ននម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងនែទកនុងរួយចនំនួរៅអងគ

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.សវនករានែទកនុង  បយកា ណ៍សត ីពីម្បសិទធភាពនន

កា អនុវត្តតារម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងរ

ស្រនតរីារកា  ម្ត្ូវបនរចញែាយ  
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ភាពថ្នន ក់កណាត េរម្ការឱ្វាទ ក

សហវ 

35.1.4 ៣៥.១.៦ ពិនតិ្យររើេពីម្បសិទធ

ភាពម្បត្ិបត្តិកា ននម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងនែទកនុងរួយចនំនួរៅអងគ

ភាពថ្នន ក់កណាត េរម្ការឱ្វាទ ក

សហវ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.សវនករានែទកនុង  បយកា ណ៍សត ីពីម្បសិទធភាពនន

កា អនុវត្តតារម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងឯក

សា  ដាបេ ម្ត្ូវបនរចញែាយ       

  

35.1.4 ៣៥.១.៦ ពិនតិ្យររើេពីម្បសិទធ

ភាពម្បត្ិបត្តិកា ននម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងនែទកនុងរួយចនំនួរៅអងគ

ភាពថ្នន ក់កណាត េរម្ការឱ្វាទ ក

សហវ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.សវនករានែទកនុង  បយកា ណ៍សត ីពីម្បសិទធភាពនន

កា អនុវត្តសត ង់ោរសវាសាធា 

ណៈ ម្ត្ូវបនរចញែាយ       

  

35.1.5 ៣៥.១.៧ ពិនិត្យររើេរ ើងវញិពី

ភាពសរម្សបនិងម្គ្ប់ម្ោនន់ន

កា តាក់កត្ងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងនែទ

កនុងរួយចំននួរៅអងគភាពថ្នន ក់រារ

ធានីរខត្តរម្ការឱ្វាទ កសហវ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សវនករានែទកនុង តារាងកឆកពីភាពសរម្សបនិង

ម្គ្ប់ម្ោនន់នកា តាក់កត្ង ចនស

រពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ងនិងកា កបងកចករុខ

ងា  រៅរនទ ីសហវ  ត្នោ  

សាខាពនធោ  និងសាខាគ្យនិង 

ោា ក  ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ

      

  

35.1.5 ៣៥.១.៧ ពិនិត្យររើេរ ើងវញិពី

ភាពសរម្សបនិងម្គ្ប់ម្ោនន់ន

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សវនករានែទកនុង តារាងកឆកពីភាពសរម្សបនិង

ម្គ្ប់ម្ោនន់នកា តាក់កត្ងម្បព័នធ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

កា តាក់កត្ងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងនែទ

កនុងរួយចំននួរៅអងគភាពថ្នន ក់រារ

ធានីរខត្តរម្ការឱ្វាទ កសហវ 

ម្គ្ប់ម្គ្ងរស្រនតរីារកា និងបុគ្គេិក 

កិចេសនារៅរនទ ីសហវ  ត្នោ

  សាខាពនធោ  និងសាខាគ្យ

និង ោា ក  ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ

35.1.5 ៣៥.១.៧ ពិនិត្យររើេរ ើងវញិពី

ភាពសរម្សបនិងម្គ្ប់ម្ោនន់ន

កា តាក់កត្ងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងនែទ

កនុងរួយចំននួរៅអងគភាពថ្នន ក់រារ

ធានីរខត្តរម្ការឱ្វាទ កសហវ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សវនករានែទកនុង តារាងកឆកពីភាពសរម្សបនិង

ម្គ្ប់ម្ោនន់នកា តាក់កត្ង ម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសា  ដាបេ រៅ

រនទី សហវ  ត្នោ  សាខាពនធ

ោ  និងសាខាគ្យនិង ោា ក  ម្ត្ូវ

បនរ ៀបច ំ

      

  

35.1.5 ៣៥.១.៧ ពិនិត្យររើេរ ើងវញិពី

ភាពសរម្សបនិងម្គ្ប់ម្ោនន់ន

កា តាក់កត្ងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងនែទ

កនុងរួយចំននួរៅអងគភាពថ្នន ក់រារ

ធានីរខត្តរម្ការឱ្វាទ កសហវ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សវនករានែទកនុង តារាងកឆកពីភាពសរម្សបនិង

ម្គ្ប់ម្ោនន់នកា តាក់កត្ងសត ង់ោ

រសវាសាធា ណៈ រៅរនទី សហវ 

 ត្នោ  សាខាពនធោ  និង

សាខាគ្យនិង ោា ក  ម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ

      

  

35.1.6 ៣៥.១.៨ ពិនតិ្យររើេពីម្បសិទធ

ភាពម្បត្ិបត្តិកា ននម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងនែទកនុងរៅអងគភាពថ្នន ក់

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.សវនករានែទកនុង  បយកា ណ៍សត ីពីម្បសិទធភាពនន

កា អនុវត្តតារ ចនសរពន័ធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងនិងកា កបងកចករុខងា  

រៅរនទី សហវ  ត្នោ  សាខា
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

រារធានរីខត្តរខត្តរម្ការឱ្វាទ ក

សហវ 

ពនធោ  និងសាខាគ្យនិង ោា ក  

ម្ត្ូវបនរចញែាយ 

35.1.6 ៣៥.១.៨ ពិនតិ្យររើេពីម្បសិទធ

ភាពម្បត្ិបត្តិកា ននម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងនែទកនុងរៅអងគភាពថ្នន ក់

រារធានរីខត្តរខត្តរម្ការឱ្វាទ ក

សហវ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.សវនករានែទកនុង  បយកា ណ៍សត ីពីម្បសិទធភាពនន

កា អនុវត្តតារម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងរ

ស្រនតរីារកា  និងបុគ្គេិក កិចេសនា 

រៅរនទី សហវ  ត្នោ  សាខា

ពនធោ  និងសាខាគ្យនិង ោា ក  

ម្ត្ូវបនរចញែាយ 

      

  

35.1.6 ៣៥.១.៨ ពិនតិ្យររើេពីម្បសិទធ

ភាពម្បត្ិបត្តិកា ននម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងនែទកនុងរៅអងគភាពថ្នន ក់

រារធានរីខត្តរខត្តរម្ការឱ្វាទ ក

សហវ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.សវនករានែទកនុង  បយកា ណ៍សត ីពីម្បសិទធភាពនន

កា អនុវត្តតារម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងឯក

សា  ដាបេរៅរនទី សហវ  ត្

នោ  សាខាពនធោ  និងសាខា

គ្យនិង ោា ក ម្ត្ូវបនរចញ

ែាយ 

      

  

35.1.6 ៣៥.១.៨ ពិនតិ្យររើេពីម្បសិទធ

ភាពម្បត្ិបត្តិកា ននម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងនែទកនុងរៅអងគភាពថ្នន ក់

រារធានរីខត្តរខត្តរម្ការឱ្វាទ ក

សហវ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.សវនករានែទកនុង  បយកា ណ៍សត ីពីម្បសិទធភាពនន

កា អនុវត្តតារសត ង់ោរសវាសា

ធា ណៈ រៅរនទី សហវ  ត្នោ  

សាខាពនធោ  និងសាខាគ្យនិង 

ោា ក  ម្ត្ូវបនរចញែាយ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

35.1.7 ៣៥.១.១ រ ៀបចំ បយកា ណ៍

អរងកត្សត ីពី“សាថ នភាពជាក់កសតង

ននម្បព័នធអធិកា កិចេ និងសវនករា

រពេបចេុបបននតារបណាត  ម្កសួង

សាថ បន័” 

២០១៧ ២០១៨ អោគ ធិកា ោា ន ១.ទនិននយ័សត ីពីបទោា នចាបន់ិង

កា អនុវត្ត បស់ម្កសងួសាថ បន័  វិ

ស័យ ដាបេទូរៅចនំនួ៥  វិស័យ

សងគរកិចេចំននួ៥និងវិស័យរសដា

កិចេចំននួ២ ម្ត្ូវបនម្បរូេ

 ចួរាេ ់

      

  

35.1.7 ៣៥.១.១ រ ៀបចំ បយកា ណ៍

អរងកត្សត ីពី“សាថ នភាពជាក់កសតង

ននម្បព័នធអធិកា កិចេ និងសវនករា

រពេបចេុបបននតារបណាត  ម្កសួង

សាថ បន័” 

២០១៧ ២០១៨ អោគ ធិកា ោា ន ២.រសចកតីម្ពាង បយកា ណ៍

អរងកត្ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច 

      

  

35.1.7 ៣៥.១.១ រ ៀបចំ បយកា ណ៍

អរងកត្សត ីពី“សាថ នភាពជាក់កសតង

ននម្បព័នធអធិកា កិចេ និងសវនករា

រពេបចេុបបននតារបណាត  ម្កសងួ

សាថ បន័” 

២០១៧ ២០១៨ អោគ ធិកា ោា ន ៣.រសចកតីម្ពាង បយកា ណ៍បន

បញ្េបក់ា ពិភាកាកម្រិត្

បរចេករទស       

  

35.1.7 ៣៥.១.១ រ ៀបចំ បយកា ណ៍

អរងកត្សត ីពី“សាថ នភាពជាក់កសតង

ននម្បព័នធអធិកា កិចេ និងសវនករា

២០១៧ ២០១៨ អោគ ធិកា ោា ន ៤.រសចកតីម្ពាង បយកា ណ៍បន

បញ្េបក់ា ពិភាកាកម្រិត្ថ្នន ក់

ដឹកនំអោគ ធិកា ោា ន 
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រេ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

រពេបចេុបបននតារបណាត  ម្កសួង

សាថ បន័” 

35.1.7 ៣៥.១.១ រ ៀបចំ បយកា ណ៍

អរងកត្សត ីពី“សាថ នភាពជាក់កសតង

ននម្បព័នធអធិកា កិចេ និងសវនករា

រពេបចេុបបននតារបណាត  ម្កសួង

សាថ បន័” 

២០១៧ ២០១៨ អោគ ធិកា ោា ន ៥. បយកា ណ៍រនុះម្ត្ូវបន

បញ្េប់ និងោក់ឱ្យរម្បើម្បស់ 

      

  

35.1.8 ៣៥.១.២  បយកា ណ៍សត ីពី 

"កា វិភាគ្រុខងា  អោគ ធិកា ោា ន

កសហវនិងអោគ ធិកា  ោា ន

ម្កសងួ សាថ ប័ន" 

២០១៧ ២០១៧ អោគ ធិកា ោា ន ១. បយកា ណ៍សិការេើបទ

បញ្ញត្តិជាធ ម្មនអំពីម្កបខណឌ រុខ

ងា អោគ ធិកា ោា ន បស់បណាត

ម្កសងួសាថ ប័នចនំនួ២០ ម្ត្ូវបន

បញ្េប ់

      

  

35.1.8 ៣៥.១.២  បយកា ណ៍សត ីពី 

"កា វិភាគ្រុខងា  អោគ ធិកា ោា ន

កសហវនិងអោគ ធិកា   

ោា នម្កសងួ សាថ ប័ន" 

២០១៧ ២០១៧ អោគ ធិកា ោា ន ២. បយកា ណ៍សិការេើបទ

បញ្ញត្តិជាធ ម្មនអំពីម្កបខណឌ រុខ

ងា  

អោគ ធិកា ោា នបណាត  ម្កសងួសាថ ប័

នចនំនួ១០រែសងរទៀត្ម្ត្ូវបន

បញ្េប ់

      

  

35.1.8 ៣៥.១.២  បយកា ណ៍សត ីពី 

"កា វិភាគ្រុខងា  អោគ ធិកា ោា ន

២០១៧ ២០១៧ អោគ ធិកា ោា ន ៣. បយកា ណ៍រេើរខុងា អោគ ធិ

កា ោា នកសហវនិងអោគ ធិ
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

កសហវនិងអោគ ធិកា   

ោា នម្កសងួ សាថ ប័ន" 

កា ោា នម្កសងួសាថ បន័ ម្ត្ូវបន

 វិភាគ្និងចងម្កង ួច 

35.1.8 ៣៥.១.២  បយកា ណ៍សត ីពី 

"កា វិភាគ្រុខងា  អោគ ធិកា ោា ន

កសហវនិងអោគ ធិកា   

ោា នម្កសងួ សាថ ប័ន" 

២០១៧ ២០១៧ អោគ ធិកា ោា ន ៤. បយកា ណ៍រនុះម្ត្ូវបនថ្នន ក់

ដឹកនំកសហវពិនិត្យ សរម្រច 

និងោក់ឱ្យរម្បើម្បស ់
      

  

35.1.9 ៣៥.១.១ ែតេ់រត្មិ្បឹកាចាប់

រេើរសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពី

 វិធាននិងនតី្ិវិធីននកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

និងអនុវត្តអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពីវិធាន

និងនតី្ិវិធីននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងនិងអនុ

វត្តអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុម្ត្ូវបន

រ ៀបចំតាក់កត្ងជារសចកតីម្ពាង

ចុងរម្កាយកម្រតិ្បរចេករទស  

      

  

35.1.9 ៣៥.១.១ ែតេ់រត្មិ្បឹកាចាប់

រេើរសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពី

 វិធាននិងនតី្ិវិធីននកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

និងអនុវត្តអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា េិខតិ្បទោា នគ្ត្ិយតុ្តពាក់ព័នធ 

ម្ត្ូវបនម្បរេូនិងពិនតិ្យ រោយ

ម្មន បយកា ណ៍បញ្ញជ ក់ 
      

  

35.1.9 ៣៥.១.១ ែតេ់រត្មិ្បឹកាចាប់

រេើរសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពី

 វិធាននិងនតី្ិវិធីននកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

និងអនុវត្តអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា រសចកតីម្ពាងកម្រិត្នែទកនុង េកន. 

ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

35.1.9 ៣៥.១.១ ែតេ់រត្មិ្បឹកាចាប់

រេើរសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពី

 វិធាននិងនតី្ិវិធីននកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

និងអនុវត្តអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា រសចកតីម្ពាងបឋរ ជារួយអគ្គ

នយកោា នរំនញ ម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ
      

  

35.1.9 ៣៥.១.១ ែតេ់រត្មិ្បឹកាចាប់

រេើរសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពី

 វិធាននិងនតី្ិវិធីននកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

និងអនុវត្តអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា រសចកតីម្ពាងចុងរម្កាយកម្រិត្

បរចេករទសអនត អគ្គនយកោា ន 

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ រនុនឹងោក់ឆៃង

កិចេម្បរុំអនត ម្កសងួ 

      

  

35.2 ៣៥.២. រ ៀបចំម្បពន័ធម្ត្តួ្ពិនិត្យ

ឲ្យម្មន ម្បសិទធភាព ស័កតិសិទធភាព

និងរឆៃើយត្បបនរៅនឹង ប ិបថថាី 

រដើរបីបំរពញរុខងា ោន រៅវញិរៅ

រកសម្ម្មប់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្គ្ប់

ម្កសងួ សាថ ប័ន 

២០១៥ ២០២០ - អគ្គ.សវនករា 

នែទកនុង  

- អោគ ធិកា ោា ន 

- ម្កសួង សាថ ប័ន 

ម្បព័នធម្ត្ួត្ពិនតិ្យ បស ់ម្កសងួ 

      

  

35.2.1 ៣៥.២.២ រ ៀបចំតារាង

ឧបសរពន័ធសំខាន់ៗសម្ម្មបោំ់ម្ទ

កា ងា សវនករារៅអគ្គ.ថវកិា 

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ  អគ្គ.

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.សវនករានែទកនុង តារាងឧបសរពន័ធម្ពាងសម្ម្មបោំ់

ម្ទកា ងា សវនករារៅអគ្គ.ថវកិា 

ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ       
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ និងអគ្គ

រេខាធិកា ោា ន កសហវ 

35.2.1 ៣៥.២.២ រ ៀបចំតារាង

ឧបសរពន័ធសំខាន់ៗសម្ម្មបោំ់ម្ទ

កា ងា សវនករារៅអគ្គ.ថវកិា 

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ  អគ្គ.

ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ និងអគ្គ

រេខាធិកា ោា ន កសហវ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.សវនករានែទកនុង តារាងឧបសរពន័ធម្ពាងសម្ម្មបោំ់

ម្ទកា ងា សវនករារៅអគ្គ.ម្ទពយ

សរបត្តិ ដានិងចំណូេរនិករន

សា រពើពនធ ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ       

  

35.2.1 ៣៥.២.២ រ ៀបចំតារាង

ឧបសរពន័ធសំខាន់ៗសម្ម្មបោំ់ម្ទ

កា ងា សវនករារៅអគ្គ.ថវកិា 

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ  អគ្គ.

ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ និងអគ្គ

រេខាធិកា ោា ន កសហវ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.សវនករានែទកនុង តារាងឧបសរពន័ធម្ពាងសម្ម្មបោំ់

ម្ទកា ងា សវនករារៅអគ្គ.ឧសា

ហករាហិ ញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ

      

  

35.2.1 ៣៥.២.២ រ ៀបចំតារាង

ឧបសរពន័ធសំខាន់ៗសម្ម្មបោំ់ម្ទ

កា ងា សវនករារៅអគ្គ.ថវកិា 

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.សវនករានែទកនុង តារាងឧបសរពន័ធម្ពាងសម្ម្មបោំ់

ម្ទកា ងា សវនករារៅអគ្គរេខា

ធិកា ោា ន កសហវ ម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ
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រេ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

រនិករនសា រពើពនធ  អគ្គ.

ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ និងអគ្គ

រេខាធិកា ោា ន កសហវ 

35.2.2 ៣៥.២.៧ រ ៀបចំកម្រងសំណួ 

ម្ត្ួត្ពិនតិ្យនែទកនុង (ICQ)សម្ម្មប់

អនុវត្តគ្រម្ម្មងេទធករាសាធា 

ណៈរម្ការវិធីសាស្រសតសទ ង់ត្នរៃរេើ

កា ែគត្ែ់គង់ទនំញិ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.សវនករានែទកនុង កម្រងសំណួ ម្ត្ួត្ពិនតិ្យនែទកនុង

(ICQ) សម្ម្មប់ដណំាក់កាេរ ៀប

ចំឯកសា  សទ ង់ត្នរៃេទធករាទនំញិ 

ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ

      

  

35.2.2 ៣៥.២.៧ រ ៀបចំកម្រងសំណួ 

ម្ត្ួត្ពិនតិ្យនែទកនុង (ICQ)សម្ម្មប់

អនុវត្តគ្រម្ម្មងេទធករាសាធា 

ណៈរម្ការវិធីសាស្រសតសទ ង់ត្នរៃរេើ

កា ែគត្ែ់គង់ទនំញិ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.សវនករានែទកនុង កម្រងសំណួ ម្ត្ួត្ពិនតិ្យនែទកនុង

(ICQ)សម្ម្មប់ដំណាក់កាេនន

ដំរណើ កា សទ ង់ត្នរៃម្ត្វូបន

រ ៀបច ំ

      

  

35.2.2 ៣៥.២.៧ រ ៀបចំកម្រងសំណួ 

ម្ត្ួត្ពិនតិ្យនែទកនុង (ICQ)សម្ម្មប់

អនុវត្តគ្រម្ម្មងេទធករាសាធា 

ណៈរម្ការវិធីសាស្រសតសទ ង់ត្នរៃរេើ

កា ែគត្ែ់គង់ទនំញិ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.សវនករានែទកនុង កម្រងសំណួ ម្ត្ួត្ពិនតិ្យនែទកនុង

(ICQ)សម្ម្មប់ដំណាក់កាេវាយ

ត្នរៃម្បគ្េ់កិចេសនា ម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ

      

  

35.2.2 ៣៥.២.៧ រ ៀបចំកម្រងសំណួ 

ម្ត្ួត្ពិនតិ្យនែទកនុង (ICQ)សម្ម្មប់

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.សវនករានែទកនុង កម្រងសំណួ ម្ត្ួត្ពិនតិ្យនែទកនុង

(ICQ)សម្ម្មប់ដំណាក់កាេ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

អនុវត្តគ្រម្ម្មងេទធករាសាធា 

ណៈរម្ការវិធីសាស្រសតសទ ង់ត្នរៃរេើ

កា ែគត្ែ់គង់ទនំញិ 

ម្បគ្េ់ ទទេួទនំញិ ម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ

35.2.3 ៣៥.២.៨ បរងកើត្ Database 

រដើរបីម្គ្ប់ម្គ្ង ឯកសា  េិខិត្

បទោា នគ្ត្យិុត្តិ និងសថ ិត្និន

កដេបរម្រើដេរ់ុខងា សវនករា

នែទកនុង 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សវនករានែទកនុង េិខតិ្បទោា ន និងសថ ិត្ិសំខាន់ៗ

យ៉ា ងត្ិច ២០ចាប់ម្ត្ូវបន

ម្បរូេ និងបញ្េូេកនុង Box 

cloud នន Database 

      

  

35.2.3 ៣៥.២.៨ បរងកើត្ Database 

រដើរបីម្គ្ប់ម្គ្ង ឯកសា  េិខិត្

បទោា នគ្ត្យិុត្តិ និងសថ ិត្និន

កដេបរម្រើដេរ់ុខងា សវនករា

នែទកនុង 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សវនករានែទកនុង េិខតិ្បទោា ន និងសថ ិត្ិសំខាន់ៗ

យ៉ា ងត្ិច ២០ ចាប់ម្ត្ូវបន

ម្បរេូ និងបញ្េូេកនុង Box 

cloud នន Database 

      

  

35.2.3 ៣៥.២.៨ បរងកើត្ Database 

រដើរបីម្គ្ប់ម្គ្ង ឯកសា  េិខិត្

បទោា នគ្ត្យិុត្តិ និងសថ ិត្និន

កដេបរម្រើដេរ់ុខងា សវនករា

នែទកនុង 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សវនករានែទកនុង េិខតិ្បទោា ន និងសថ ិត្ិសំខាន់ៗ

យ៉ា ងត្ិច៣០ ចាប់ម្ត្ូវបន

ម្បរេូ និងបញ្េូេកនុង Box 

cloud នន Database 

      

  

35.2.3 ៣៥.២.៨ បរងកើត្ Database 

រដើរបីម្គ្ប់ម្គ្ង ឯកសា  េិខិត្

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សវនករានែទកនុង េិខតិ្បទោា ន និងសថ ិត្ិសំខាន់ៗ

យ៉ា ងត្ិច ៣០ ចាប់ម្ត្ូវបន
      

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 293 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

បទោា នគ្ត្យិុត្តិ និងសថ ិត្និន

កដេបរម្រើដេរ់ុខងា សវនករា

នែទកនុង 

ម្បរេូ និងបញ្េូេកនុង Box 

cloud នន Database 

35.2.4 ៣៥.២.៩ រ ៀបចំម្បពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ង

ឯកសា  ដាបេ (Documents 

Management System-DMS) 

សម្ម្មបរ់ែទ ទនិននយ័ពី Box 

cloud នន GDIA 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.សវនករានែទកនុង 1. Build DMS DMS ម្ត្ូវបន

ស រស ជាគ្រម្ម្មង 

      

  

35.2.4 ៣៥.២.៩ រ ៀបចំម្បពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ង

ឯកសា  ដាបេ (Documents 

Management System-DMS) 

សម្ម្មបរ់ែទ ទនិននយ័ពី Box 

cloud នន GDIA 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.សវនករានែទកនុង រហោា  ចនសរពន័ធនន DMS ម្ត្ូវ

បនបរងកើត្បនរ ៀបចំបញ្េប ់

      

  

35.2.4 ៣៥.២.៩ រ ៀបចំម្បពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ង

ឯកសា  ដាបេ (Documents 

Management System-DMS) 

សម្ម្មបរ់ែទ ទនិននយ័ពី Box 

cloud នន GDIA 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.សវនករានែទកនុង User matrix security ម្ត្ូវបន

បរងកើត្ឱ្យបនរ ៀបចំ 

      

  

35.2.4 ៣៥.២.៩ រ ៀបចំម្បពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ង

ឯកសា  ដាបេ (Documents 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.សវនករានែទកនុង ConfigurationនិងTestingម្ត្ូវ

បនអនវុត្ត 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

Management System-DMS) 

សម្ម្មបរ់ែទ ទនិននយ័ពី Box 

cloud នន GDIA 

35.2.5 ៣៥.២.១០ ពិនតិ្យម្បសិទធភាព

និងស័កតិសិទធភាព ននកា អនុវត្ត

ថវិកាករាវិធីននអងគភាពរម្ការ

ឱ្វាទ កសហវ 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សវនករានែទកនុង បយកា ណ៍សត ីពីេទធែេម្ត្តួ្

ពិនតិ្យម្បសិទធភាពនិងស័កតិសិទធ

ភាពននថវកិាករាវិធីម្ត្ូវបនរចញ

ែាយ ចនំនួ ៤ រោេរៅ 

      

  

35.2.5 ៣៥.២.១០ ពិនតិ្យម្បសិទធភាព

និងស័កតិសិទធភាព ននកា អនុវត្ត

ថវិកាករាវិធីននអងគភាពរម្ការ

ឱ្វាទ កសហវ 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សវនករានែទកនុង  បយកា ណ៍សត ីពីេទធែេម្ត្តួ្

ពិនតិ្យម្បសិទធភាពនិងស័កតិសិទធ

ភាពននថវកិាករាវិធីម្ត្ូវបនរចញ

ែាយ ចនំនួ ៥ រោេរៅ 

      

  

35.2.5 ៣៥.២.១០ ពិនតិ្យម្បសិទធភាព

និងស័កតិសិទធភាព ននកា អនុវត្ត

ថវិកាករាវិធីននអងគភាពរម្ការ

ឱ្វាទ កសហវ 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សវនករានែទកនុង  បយកា ណ៍សត ីពីេទធែេម្ត្តួ្

ពិនតិ្យម្បសិទធភាពនិងស័កតិសិទធ

ភាពននថវកិាករាវិធីម្ត្ូវបនរចញ

ែាយ ចនំនួ ៨ រោេរៅ 

      

  

35.2.5 ៣៥.២.១០ ពិនតិ្យម្បសិទធភាព

និងស័កតិសិទធភាព ននកា អនុវត្ត

ថវិកាករាវិធីននអងគភាពរម្ការ

ឱ្វាទ កសហវ 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សវនករានែទកនុង  បយកា ណ៍សត ីពីេទធែេម្ត្តួ្

ពិនតិ្យម្បសិទធភាពនិងស័កតិសិទធ

ភាពននថវកិាករាវិធីម្ត្ូវបនរចញ

ែាយ ចនំនួ ៨ រោេរៅ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
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ក
រ
ាភា
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

35.2.6 ៣៥.២.១១ រ ៀបចំកម្រងសំណួ 

ម្ត្ួត្ពិនតិ្យនែទកនុង (ICQ)សម្ម្មប់

អនុវត្តគ្រម្ម្មងេទធករាសាធា 

ណៈរម្ការវិធីសាស្រសត ពិរម្ោុះនថៃ

រេើកា ែគត្ែ់គង់ទនំញិ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.សវនករានែទកនុង កម្រងសំណួ ម្ត្ួត្ពិនតិ្យនែទកនុង

(ICQ) សម្ម្មប់ដណំាក់កាេ

រ ៀបចំឯកសា ពិរម្ោុះនថៃសម្ម្មប់

េទធករាទនំញិ ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ

      

  

35.2.6 ៣៥.២.១១ រ ៀបចំកម្រងសំណួ 

ម្ត្ួត្ពិនតិ្យនែទកនុង (ICQ)សម្ម្មប់

អនុវត្តគ្រម្ម្មងេទធករាសាធា 

ណៈរម្ការវិធីសាស្រសត ពិរម្ោុះនថៃ

រេើកា ែគត្ែ់គង់ទនំញិ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.សវនករានែទកនុង កម្រងសំណួ ម្ត្ួត្ពិនតិ្យនែទកនុង

សម្ម្មប់ដណំាក់កាេននដរំណើ 

កា ពិរម្ោុះនថៃម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ       

  

35.2.6 ៣៥.២.១១ រ ៀបចំកម្រងសំណួ 

ម្ត្ួត្ពិនតិ្យនែទកនុង (ICQ)សម្ម្មប់

អនុវត្តគ្រម្ម្មងេទធករាសាធា 

ណៈរម្ការវិធីសាស្រសត ពិរម្ោុះនថៃ

រេើកា ែគត្ែ់គង់ទនំញិ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.សវនករានែទកនុង កម្រងសំណួ ម្ត្ួត្ពិនតិ្យនែទកនុង

(ICQ) សម្ម្មប់ដណំាក់កាេវាយ

ត្នរៃម្បគ្េ់កិចេសនា ម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ

      

  

35.2.6 ៣៥.២.១១ រ ៀបចំកម្រងសំណួ 

ម្ត្ួត្ពិនតិ្យនែទកនុង (ICQ)សម្ម្មប់

អនុវត្តគ្រម្ម្មងេទធករាសាធា 

ណៈរម្ការវិធីសាស្រសត ពិរម្ោុះនថៃ

រេើកា ែគត្ែ់គង់ទនំញិ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.សវនករានែទកនុង កម្រងសំណួ ម្ត្ួត្ពិនតិ្យនែទកនុង

(ICQ) សម្ម្មប់ដណំាក់កាេ

ម្បគ្េ់ ទទេួទនំញិ ម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

35.2.7 ៣៥.២.១ រ ៀបចំម្បពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ង

ទនិននយ័កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញ

វត្ថុ (Financial Inspection 

Database Management 

System - FIDS) 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ១.TOR  បស់អនកទទេួកា 

រ ៀបចំម្បពន័ធរនុះម្ត្វូបនរ ៀបចំ

 ចួ      

  

35.2.7 ៣៥.២.១ រ ៀបចំម្បពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ង

ទនិននយ័កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញ

វត្ថុ (Financial Inspection 

Database Management 

System - FIDS) 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ២. Business Process សម្ម្មប់

រ ៀបចំម្បពន័ធរនុះ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

 ចួរាេ ់      

  

35.2.7 ៣៥.២.១ រ ៀបចំម្បពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ង

ទនិននយ័កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញ

វត្ថុ (Financial Inspection 

Database Management 

System - FIDS) 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ៣.ម្បព័នធសវ ័យម្បវត្តិករាននម្បព័នធ

រនុះម្ត្ូវបន អភិវឌ្ឍ ចួ និងោក់

ឱ្យរម្បើម្បសស់ាកេបង      

  

35.2.7 ៣៥.២.១ រ ៀបចំម្បពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ង

ទនិននយ័កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញ

វត្ថុ (Financial Inspection 

Database Management 

System - FIDS) 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ៤.ទាញទនិននយ័កា ងា អធិកា 

កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ កនុងម្បព័នធ FMIS

រដើរបីោក់កនុងម្បព័នធរនុះ      
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

35.2.7 ៣៥.២.១ រ ៀបចំម្បពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ង

ទនិននយ័កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញ

វត្ថុ (Financial Inspection 

Database Management 

System - FIDS) 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ៥.ម្បរូេទនិននយ័និងព័ត្ម៌្មន

ពាក់ព័នធកា វភិាគ្ រែទៀងផ្ទទ ត្់ និង

វាយត្នរៃកនុងម្កបខណឌ  កា ងា 

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរដើរបីោក់

ចូេកនុង ម្បព័នធ FIDS 

     

  

35.2.7 ៣៥.២.១ រ ៀបចំម្បពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ង

ទនិននយ័កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញ

វត្ថុ (Financial Inspection 

Database Management 

System - FIDS) 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ៦.កា បណតុ ុះបណាត េនិង

េកខខណឌ ននរុខងា រនុះម្ត្ូវបន

រ ៀបចនំិងោក់ឱ្យអនុវត្ត      

  

35.2.8 ៣៥.២.២ រ ៀបចំរុខងា ែេតិ្"

ឧបសរពន័ធនន បយកា ណ៍ចុុះរធវើ

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ" កនុងម្បព័នធ 

FIDS 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ១. Business Processសម្ម្មប់

រ ៀបចំរុខងា រនុះកនុងម្បព័នធ 

FIDSម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច 
     

  

35.2.8 ៣៥.២.២ រ ៀបចំរុខងា ែេតិ្"

ឧបសរពន័ធនន បយកា ណ៍ចុុះរធវើ

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ" កនុងម្បព័នធ 

FIDS 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ២.រុខងា សវយ័ម្បវត្តិករារនុះម្ត្វូ

បនអភិវឌ្ឍ ចួនិងោក់ឱ្យរម្បើ

ម្បស់សាកេបង 
     

  

35.2.8 ៣៥.២.២ រ ៀបចំរុខងា ែេតិ្"

ឧបសរពន័ធនន បយកា ណ៍ចុុះរធវើ

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ៣.រុខងា សវ ័យម្បវត្តិករារនុះម្ត្ូវ

បនោក់ឱ្យរម្បើម្បស ់
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រេ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ" កនុងម្បព័នធ 

FIDS 

35.2.8 ៣៥.២.២ រ ៀបចំរុខងា ែេតិ្"

ឧបសរពន័ធនន បយកា ណ៍ចុុះរធវើ

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ" កនុងម្បព័នធ 

FIDS 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ៤.កា បណតុ ុះបណាត េនិង

េកខខណឌ ននរុខងា រនុះម្ត្ូវបន

រ ៀបចនំិងោក់ឱ្យអនុវត្ត 
     

  

35.2.9 ៣៥.២.៣ រ ៀបចំរខុងា  

"ម្គ្ប់ម្គ្ងដំរណើ  កា កា ងា នែទ

កនុង" កនុងម្បព័នធ FIDS 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ១. រសចកតីម្ពាង Business 

Process សម្ម្មប់រ ៀបចំរខុងា 

រនុះម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច 

     

  

35.2.9 ៣៥.២.៣ រ ៀបចំរខុងា  

"ម្គ្ប់ម្គ្ងដំរណើ  កា កា ងា នែទ

កនុង" កនុងម្បព័នធ FIDS 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ២.Business Process សម្ម្មប់

រ ៀបចំរុខងា រនុះ និងរុខងា 

សវ ័យម្បវត្តិករា 

     

  

35.2.9 ៣៥.២.៣ រ ៀបចំរខុងា  

"ម្គ្ប់ម្គ្ងដំរណើ  កា កា ងា នែទ

កនុង" កនុងម្បព័នធ FIDS 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ៣.រុខងា សវ ័យម្បវត្តិករារនុះម្ត្ូវ

បនោក់ឱ្យរម្បើម្បស ់      

  

35.2.9 ៣៥.២.៣ រ ៀបចំរខុងា  

"ម្គ្ប់ម្គ្ងដំរណើ  កា កា ងា នែទ

កនុង" កនុងម្បព័នធ FIDS 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ៤.កា បណតុ ុះបណាត េនិង

េកខខណឌ ននរុខងា រនុះម្ត្ូវបន

រ ៀបចនំិងោក់ឱ្យអនុវត្ត 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

35.2.10 ៣៥.២.៤ រ ៀបចំរុខងា  

"ម្គ្ប់ម្គ្ងធនធានឯកសា  និង

ព័ត្៌ម្មន (General Resource 

Management System - 

GRMS) 

អោគ ធិកា ោា ន" កនុងម្បព័នធ FIDS  

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ១. Business Process សម្ម្មប់

រ ៀបចំរុខងា រនុះម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

 ចួ 
     

  

35.2.10 ៣៥.២.៤ រ ៀបចំរុខងា  

"ម្គ្ប់ម្គ្ងធនធានឯកសា  និង

ព័ត្៌ម្មន (General Resource 

Management System - 

GRMS) 

អោគ ធិកា ោា ន" កនុងម្បព័នធ FIDS  

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ២.រុខងា សវយ័ម្បវត្តិករារនុះម្ត្វូ

បនអភិវឌ្ឍ ចួ និងោក់ឱ្យរម្បើ

ម្បស់សាកេបង 
     

  

35.2.10 ៣៥.២.៤ រ ៀបចំរុខងា  

"ម្គ្ប់ម្គ្ងធនធានឯកសា  និង

ព័ត្៌ម្មន (General Resource 

Management System - 

GRMS)អោគ ធិកា ោា ន" កនុង

ម្បព័នធ FIDS  

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ៣.រុខងា សវ ័យម្បវត្តិករារនុះម្ត្ូវ

បនោក់ឱ្យរម្បើម្បស ់

     

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 300 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

35.2.10 ៣៥.២.៤ រ ៀបចំរុខងា  

"ម្គ្ប់ម្គ្ងធនធានឯកសា  និង

ព័ត្៌ម្មន (General Resource 

Management System - 

GRMS) 

អោគ ធិកា ោា ន" កនុងម្បព័នធ FIDS  

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ៤.កា បណតុ ុះបណាត េនិង

េកខខណឌ ននរុខងា រនុះម្ត្ូវបន

រ ៀបចនំិងោក់ឱ្យអនុវត្ត 
     

  

35.2.11 ៣៥.២.៥ រ ៀបចំរុខងា ែេតិ្ 

" បយកា ណ៍វាយត្នរៃសរិទធករា

កា ងា  បស់រស្រនតីអធិកា កិចេ

ហិ ញ្ញវត្ថុរោយសវ ័យម្បវត្តិករា" 

កនុងម្បព័នធ FIDS 

២០១៨ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ១.រុខងា សវ ័យម្បវត្តិករារនុះម្ត្ូវ

បនោក់ឱ្យរម្បើម្បស ់

     

  

35.2.11 ៣៥.២.៥ រ ៀបចំរុខងា ែេតិ្ 

" បយកា ណ៍វាយត្នរៃសរិទធករា

កា ងា  បស់រស្រនតីអធិកា កិចេ

ហិ ញ្ញវត្ថុរោយសវ ័យម្បវត្តិករា" 

កនុងម្បព័នធ FIDS 

២០១៨ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ២.កា បណតុ ុះបណាត េនិង

េកខខណឌ ននរុខងា រនុះម្ត្ូវបន

រ ៀបចនំិងោក់ឱ្យអនុវត្ត      

  

35.2.12 ៣៥.២.៦ រ ៀបចំរខុងា  

"ម្គ្ប់ម្គ្ងថវកិាករាវិធីរៅអោគ ធិ

កា ោា ន (PB Management- 

PBM)" កនុងម្បព័នធ FIDS 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ១. Business Processសម្ម្មប់

រ ៀបចំរុខងា រនុះកនុងម្បព័នធ 

FIDSម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច 
     

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 301 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

35.2.12 ៣៥.២.៦ រ ៀបចំរខុងា  

"ម្គ្ប់ម្គ្ងថវកិាករាវិធីរៅអោគ ធិ

កា ោា ន (PB Management- 

PBM)" កនុងម្បព័នធ FIDS 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ២.ម្បព័នធសវ ័យម្បវត្តិករាននរខុ

ងា រនុះម្ត្វូបនអភិវឌ្ឍ ចួ និង

ោក់ឱ្យរម្បើម្បសស់ាកេបង 
     

  

35.2.12 ៣៥.២.៦ រ ៀបចំរខុងា  

"ម្គ្ប់ម្គ្ងថវកិាករាវិធីរៅអោគ ធិ

កា ោា ន (PB Management- 

PBM)" កនុងម្បព័នធ FIDS 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ៣.ម្បព័នធសវ ័យម្បវត្តិករាននរុខ

ងា រនុះម្ត្វូបនអនុរត័្និងោក់

ឱ្យរម្បើជាែៃូវកា  
     

  

35.2.12 ៣៥.២.៦ រ ៀបចំរខុងា  

"ម្គ្ប់ម្គ្ងថវកិាករាវិធីរៅអោគ ធិ

កា ោា ន (PB Management- 

PBM)" កនុងម្បព័នធ FIDS 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ៤.កា បណតុ ុះបណាត េនិង

េកខខណឌ ននរុខងា រនុះម្ត្ូវបន

រ ៀបចនំិងោក់ឱ្យអនុវត្ត 
     

  

35.2.13 ៣៥.២.៧ រ ៀបចំរុខងា  

"ម្គ្ប់ម្គ្ងដំរណើ កា កា ងា កក

ទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសា

ធា ណៈអោគ ធិកា ោា ន" កនុង

ម្បព័នធ FIDS 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ១. Business Processសម្ម្មប់

រ ៀបចំរុខងា កនុងម្បព័នធ FIDS

រនុះម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច      

  

35.2.13 ៣៥.២.៧ រ ៀបចំរុខងា  

"ម្គ្ប់ម្គ្ងដំរណើ កា កា ងា កក

ទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសា

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ២.ម្បព័នធសវ ័យម្បវត្តិករាននរខុ

ងា រនុះម្ត្វូបន អនរុ័ត្ និងោក់

ឱ្យរម្បើជាែៃូវកា  
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រេ
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កូ
ដ
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ក
រ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ធា ណៈអោគ ធិកា ោា ន" កនុង

ម្បព័នធ FIDS 

35.2.13 ៣៥.២.៧ រ ៀបចំរុខងា  

"ម្គ្ប់ម្គ្ងដំរណើ កា កា ងា កក

ទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសា

ធា ណៈអោគ ធិកា ោា ន" កនុង

ម្បព័នធ FIDS 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ៣.កា បណតុ ុះបណាត េនិង

េកខខណឌ ននរុខងា រនុះម្ត្ូវបន

រ ៀបចនំិងោក់ឱ្យអនុវត្ត      

  

35.3 ៣៥.៣.កកេរអយនតកា ម្ត្ួត្ពិនិ

ត្យរដើរបីធានកា រឆៃើយត្ប រៅ

នឹងេទធែេកដេ ករឃើញរោយ

សវនករានែទកនុង និងអធិកា កិចេ 

២០១៥ ២០២០ - អគ្គ.សវនករា 

នែទកនុង  

- អោគ ធិកា ោា ន 

- ម្កសួង សាថ ប័ន 

យនតកា រឆៃើយត្បម្បកបរោយ 

ម្បសិទធភាពម្ត្ូវបនអនុវត្ត 
      

  

35.3.1 ៣៥.៣.១. តារោនកា កកេរអ

តារអនសុាសន៍សវនករានែទកនុង

ននអងគភាពរម្ការឱ្វាទ កសហវ 

រោយរម្បើយនតកា រួយចនំនួ៖ចុុះ

ពិនតិ្យតារោនរោយម្កុរសវន

ក  រចញេិខតិ្រម្រញុរោយ ក

សហវ ឬរបើកកិចេម្បរុំ ជារួយអងគ

ភាពពាក់ព័នធ 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សវនករានែទកនុង សវនោា នចនំនួ ៤ រោេរៅ ម្ត្ូវ

បនរម្រញុនិងកកេរអតារអនុ

សាសន៍សវនក  
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រ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

35.3.1 ៣៥.៣.១. តារោនកា កកេរអ

តារអនសុាសន៍សវនករានែទកនុង

ននអងគភាពរម្ការឱ្វាទ កសហវ 

រោយរម្បើយនតកា រួយចនំនួ៖ 

ចុុះពិនិត្យតារោនរោយម្កុរ

សវនក  រចញេខិិត្រម្រុ

ញរោយ កសហវ ឬរបើកកិចេម្បរុំ 

ជារួយអងគភាពពាក់ព័នធ 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សវនករានែទកនុង សវនោា ន ចនំនួ៨ រោេរៅម្ត្ូវ

បនរម្រញុនិងកកេរអតារអនុ

សាសន៍សវនក  

      

  

35.3.1 ៣៥.៣.១. តារោនកា កកេរអ

តារអនសុាសន៍សវនករានែទកនុង

ននអងគភាពរម្ការឱ្វាទ កសហវ 

រោយរម្បើយនតកា រួយចនំនួ៖ 

ចុុះពិនិត្យតារោនរោយម្កុរ

សវនក  រចញេខិិត្រម្រុ

ញរោយ កសហវ ឬរបើកកិចេម្បរុំ 

ជារួយអងគភាពពាក់ព័នធ 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សវនករានែទកនុង សវនោា ន៨ រោេរៅ ម្ត្ូវបនរ

ម្រុញនិងកកេរអតារអនសុាសន៍

សវនក  

      

  

35.3.1 ៣៥.៣.១. តារោនកា កកេរអ

តារអនសុាសន៍សវនករានែទកនុង

ននអងគភាពរម្ការឱ្វាទ កសហវ 

រោយរម្បើយនតកា រួយចនំនួ៖ចុុះ

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សវនករានែទកនុង សវនោា ន ១០ រោេរៅ ម្ត្ូវ

បនរម្រញុនិងកកេរអតារអនុ

សាសន៍សវនក  (ស ុប ៣០

រោេរៅ) 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ពិនតិ្យតារោនរោយម្កុរសវន

ក  រចញេិខតិ្រម្រញុរោយ ក

សហវ ឬរបើកកិចេម្បរុំ ជារួយអងគ

ភាពពាក់ព័នធ 

35.3.2 ៣៥.៣.២. តារោនកា កកេរអ

តារអនសុាសន៍សវនករាកដេ

បនរេើករ ើងរោយអាជាា ធ ស

វនករាជាត្ិ (NAA) តារ យៈកា 

បំរពញតារាងរឆៃើយត្បពីអងគភាព

ពាក់ព័នធ និងរចញ បយកា ណ៍

រូន ដារស្រនតី កសហវ 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សវនករានែទកនុង អនសុាសន៍ បស់ NAAយ៉ា ងត្ិច 

២ រោេរៅ ម្ត្ូវបនតារោន 

      

  

35.3.2 ៣៥.៣.២. តារោនកា កកេរអ

តារអនសុាសន៍សវនករាកដេ

បនរេើករ ើងរោយអាជាា ធ ស

វនករាជាត្ិ (NAA) តារ យៈកា 

បំរពញតារាងរឆៃើយត្បពីអងគភាព

ពាក់ព័នធ និងរចញ បយកា ណ៍

រូន ដារស្រនតី កសហវ 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សវនករានែទកនុង អនសុាសន៍ បស់ NAAយ៉ា ងត្ិច 

៣ រោេរៅ ម្ត្ូវបនតារោន 

      

  

35.3.2 ៣៥.៣.២. តារោនកា កកេរអ

តារអនសុាសន៍សវនករាកដេ

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សវនករានែទកនុង អនសុាសន៍ បស់ NAAយ៉ា ងត្ិច 

៣ រោេរៅ ម្ត្ូវបនតារោន 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

បនរេើករ ើងរោយអាជាា ធ ស

វនករាជាត្ិ (NAA) តារ យៈកា 

បំរពញតារាងរឆៃើយត្បពីអងគភាព

ពាក់ព័នធ និងរចញ បយកា ណ៍

រូន ដារស្រនតី កសហវ 

35.3.2 ៣៥.៣.២. តារោនកា កកេរអ

តារអនសុាសន៍សវនករាកដេ

បនរេើករ ើងរោយអាជាា ធ ស

វនករាជាត្ិ (NAA) តារ យៈកា 

បំរពញតារាងរឆៃើយត្បពីអងគភាព

ពាក់ព័នធ និងរចញ បយកា ណ៍

រូន ដារស្រនតី កសហវ 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សវនករានែទកនុង អនសុាសន៍ បស់ NAAយ៉ា ងត្ិច 

៤ រោេរៅ ម្ត្ូវបនតារោន

(ស ុប ១២រោេរៅ) 

      

  

35.3.3 ៣៥.៣.៣ តារោនេទធែេ

សវនករា រួសម្ម្មបក់ា ិយប ិរចឆទ

នរីួយៗ និង រចញែាយ បយ

កា ណ៍រូនថ្នន ក់ដឹកនំ កសហវ  

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សវនករានែទកនុង  បយកា ណ៍សត ីពីេទធែេសវន

ករាសម្ម្មប់កា ិយប រិចឆទ២០១៤ 

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំជារសចកតីម្ពាង  
      

  

35.3.3 ៣៥.៣.៣ តារោនេទធែេ

សវនករា រួសម្ម្មបក់ា ិយប ិរចឆទ

នរីួយៗ និង រចញែាយ បយ

កា ណ៍រូនថ្នន ក់ដឹកនំ កសហវ  

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សវនករានែទកនុង  បយកា ណ៍សត ីពីេទធែេសវន

ករាសម្ម្មប់កា ិយប រិចឆទ២០១៤ 

ម្ត្ូវបនបូកស ុបរនូកសហវ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

35.3.3 ៣៥.៣.៣ តារោនេទធែេ

សវនករា រួសម្ម្មបក់ា ិយប ិរចឆទ

នរីួយៗ និង រចញែាយ បយ

កា ណ៍រូនថ្នន ក់ដឹកនំ កសហវ  

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សវនករានែទកនុង  បយកា ណ៍សត ីពីេទធែេសវន

ករាសម្ម្មប់កា ិយប រិចឆទ២០១៥ 

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំជារសចកតីម្ពាង  
      

  

35.3.3 ៣៥.៣.៣ តារោនេទធែេ

សវនករា រួសម្ម្មបក់ា ិយប ិរចឆទ

នរីួយៗ និង រចញែាយ បយ

កា ណ៍រូនថ្នន ក់ដឹកនំ កសហវ  

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សវនករានែទកនុង  បយកា ណ៍សត ីពីេទធែេសវន

ករាសម្ម្មប់កា ិយប រិចឆទ២០១៥ 

ម្ត្ូវបនបូកស ុបរនូកសហវ 
      

  

35.3.4 ៣៥.៣.១ រសៀវរៅរោេសត ីពី 

“កា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា អធិកា កិចេ

ហិ ញ្ញវត្ថុតារបរចេកវិទាព័ត្ម៌្មន” 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ១.បនរ ៀបចមំ្មត្ិកា និងកែនកា 

កា ងា ចប់ និងបនកបងកចកដេ់

ម្កុរកា ងា រ ៀបចំ ចងម្កង។២.

 បយកា ណ៏ម្បរំុម្កុរកា ងា 

ម្បចំកខ និងម្ត្មី្មសជាធាត្ុចូេ

កនុងកា រ ៀបចំរសៀវរៅរោេម្ត្ូវ

បនរ ៀបចំ និងបងម្កងរសចកតី

ម្ពាងរសៀវរៅរោេរនុះ។ 

      

  

35.3.4 ៣៥.៣.១ រសៀវរៅរោេសត ីពី 

“កា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា អធិកា កិចេ

ហិ ញ្ញវត្ថុតារ 

បរចេកវិទាព័ត្ម៌្មន” 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ៣. បយកា ណ៍ពិនតិ្យ និងកក

សម្រួេរសចកតីម្ពាងរសៀវរៅ

រោេរនុះរោយថ្នន ក់ដឹកនំអោគ ធិ

កា ោា ន ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ។ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

35.3.4 ៣៥.៣.១ រសៀវរៅរោេសត ីពី 

“កា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា អធិកា កិចេ

ហិ ញ្ញវត្ថុតារ 

បរចេកវិទាព័ត្ម៌្មន” 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ៤.រសចកតីម្ពាងបញ្េបន់នរសៀវរៅ

រោេរនុះម្ត្ូវបនឆៃងរយបេ់

ថ្នន ក់ដឹកនំអោគ ធិកា ោា ន កសហ

វ 

      

  

35.3.4 ៣៥.៣.១ រសៀវរៅរោេសត ីពី 

“កា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា អធិកា កិចេ

ហិ ញ្ញវត្ថុតារ 

បរចេកវិទាព័ត្ម៌្មន” 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ៥.រសៀវរៅរោេ សត ីពី“កា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញ

វត្ថុតារបរចេកវិទាព័ត្ម៌្មន” ម្ត្ូវ

បនរបុះពុរព ែសពវែាយ និងោក់

ឱ្យអនុវត្ត 

     

  

35.3.5 ៣៥.៣.២ រសៀវរៅរោេសត ីពី

“កា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា អធិកា កិចេ

ហិ ញ្ញវត្ថុក ណី 

បណត ឹងត្វា៉ែ  និងប ិោ ” 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ១.ម្មត្ិកានិងកែនកា កា ងា ម្ត្ូវ

បនរ ៀបច ំ
      

  

35.3.5 ៣៥.៣.២ រសៀវរៅរោេសត ីពី

“កា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា អធិកា កិចេ

ហិ ញ្ញវត្ថុក ណីបណត ឹងត្វា៉ែ  និង

ប ិោ ” 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ២.រសចកតីម្ពាងរសៀវរៅរោេ

ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ
      

  

35.3.5 ៣៥.៣.២ រសៀវរៅរោេសត ីពី

“កា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា អធិកា កិចេ

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ៣.រសចកតីម្ពាងរសៀវរៅរោេ

ម្ត្ូវបនបញ្េប់កិចេពិភាកាកម្រិត្

បរចេករទស 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ហិ ញ្ញវត្ថុក ណី 

បណត ឹងត្វា៉ែ  និងប ិោ ” 

35.3.5 ៣៥.៣.២ រសៀវរៅរោេសត ីពី

“កា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា អធិកា កិចេ

ហិ ញ្ញវត្ថុក ណី 

បណត ឹងត្វា៉ែ  និងប ិោ ” 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ៤.រសចកតីម្ពាងរសៀវរៅរោេ

ម្ត្ូវបនបញ្េប់កិចេពិភាកាកម្រិត្

ថ្នន ក់ដឹកនំអោគ ធិកា ោា ន កសហ

វ និងោក់ឱ្យរម្បើម្បស់ 

      

  

35.3.5 ៣៥.៣.២ រសៀវរៅរោេសត ីពី

“កា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា អធិកា កិចេ

ហិ ញ្ញវត្ថុក ណី 

បណត ឹងត្វា៉ែ  និងប ោិ ” 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ៥.រសៀវរៅរោេ សត ីពី“កា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញ

វត្ថុក ណីបណត ឹងត្វា៉ែ  និងប ិោ ” 

ម្ត្ូវបនរបុះពុរពែសពវែាយនិង

ោក់ឱ្យអនុវត្ត 

     

  

35.3.6 ៣៥.៣.៣ សតង់ោ អធិកា កិចេ

ហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៨ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ១.រសចកតីម្ពាងសត ង់ោ អធិកា 

កិចេហិ ញ្ញវត្ថុម្ត្ូវបនបញ្េប់កម្រតិ្

បរចេករទស 

      

  

35.3.6 ៣៥.៣.៣ សតង់ោ អធិកា កិចេ

ហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៨ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ២.សត ង់ោ អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ 

ោក់រូនថ្នន ក់ដឹកនំម្កសួងសហវ 

ពិនតិ្យ សរម្រច និងោក់ រម្បើ

ម្បស ់

     

  

35.3.7 ៣៥.៣.៤ រ ៀបចំម្កបខណឌ គ្ត្ិ

យុត្តរដើរបីពម្ងឹងរុខងា ម្ត្ួត្ពិនិ

២០១៧ ២០១៨ អោគ ធិកា ោា ន ១.រសចកតីម្ពាងអនុម្កិត្យសត ីពី 

“ វិធាននិងនីត្ិវិធីអធិកា កិចេ
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ត្យកនុងម្កបខណឌ អោគ ធិកា ោា ន ក

សហវ  

ហិ ញ្ញវត្ថុ”បនបញ្េប់កា ពិភាកា

កម្រិត្អោគ ធិកា ោា ន កសហវ 

35.3.7 ៣៥.៣.៤ រ ៀបចំម្កបខណឌ គ្ត្ិ

យុត្តរដើរបីពម្ងឹងរុខងា ម្ត្ួត្ពិនិ

ត្យកនុងម្កបខណឌ  

អោគ ធិកា ោា ន កសហវ  

២០១៧ ២០១៨ អោគ ធិកា ោា ន ២.រសចកតីម្ពាងអនុម្កិត្យសត ីពី 

“ វិធាននិងនីត្ិវិធី ននកា រធវើ

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ”បនឆៃង

រយបេ់ម្បឹកាចាប់ពីម្កុរម្បឹកា

នតី្ិករា កសហវ 

      

  

35.3.7 ៣៥.៣.៤ រ ៀបចំម្កបខណឌ គ្ត្ិ

យុត្តរដើរបីពម្ងឹងរុខងា ម្ត្ួត្ពិនិ

ត្យកនុងម្កបខណឌ  

អោគ ធិកា ោា ន កសហវ  

២០១៧ ២០១៨ អោគ ធិកា ោា ន ៣.អនុម្កិត្យរនុះម្ត្ូវបនសរម្រច

រោយថ្នន ក់ដឹកនំ កសហវ 
      

  

35.3.7 ៣៥.៣.៤ រ ៀបចំម្កបខណឌ គ្ត្ិ

យុត្តរដើរបីពម្ងឹងរុខងា ម្ត្ួត្ពិនិ

ត្យកនុងម្កបខណឌ  

អោគ ធិកា ោា ន កសហវ  

២០១៧ ២០១៨ អោគ ធិកា ោា ន ៤.អនុម្កិត្យម្ត្ូវបនអនុរត័្រចញ

ជាែៃូវកា  
      

  

35.3.7 ៣៥.៣.៤ រ ៀបចំម្កបខណឌ គ្ត្ិ

យុត្តរដើរបីពម្ងឹងរុខងា ម្ត្ួត្ពិនិ

ត្យកនុងម្កបខណឌ  

អោគ ធិកា ោា ន កសហវ  

២០១៧ ២០១៨ អោគ ធិកា ោា ន ៥.សិកាខ សាលាែសពវែាយ និង

ោក់ឱ្យអនុវត្តនូវអនមុ្កិត្យរនុះ

ដេ់ម្កសងួ 

សាថ បន័ថ្នន ក់ជាត្ិ និងថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិម្ត្ូវបនអនវុត្ត 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

35.3.8 ៣៥.៣.៥ រ ៀបចំទម្រង់ បយ

កា ណ៍ស ុបេទធែេកា ងា 

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ ម្បចំឆម្មស 

និងឆ្ន ំ 

២០១៧ ២០១៧ អោគ ធិកា ោា ន ១.ទម្រង់ បយកា ណ៍ស ុបេទធ

ែេកា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ

សាធា ណៈ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច

រោយម្កុរកា ងា   

     

  

35.3.8 ៣៥.៣.៥ រ ៀបចំទម្រង់ បយ

កា ណ៍ស ុបេទធែេកា ងា 

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ ម្បចំឆម្មស 

និងឆ្ន ំ 

២០១៧ ២០១៧ អោគ ធិកា ោា ន ២.រសចកតីម្ពាងននទម្រង់ បយ

កា ណ៍រនុះ ម្ត្ូវបនបញ្េប់កិចេ

ពិភាកាកម្រិត្បរចេករទស 
     

  

35.3.8 ៣៥.៣.៥ រ ៀបចំទម្រង់ បយ

កា ណ៍ស ុបេទធែេកា ងា 

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ ម្បចំឆម្មស 

និងឆ្ន ំ 

២០១៧ ២០១៧ អោគ ធិកា ោា ន ៣.រសចកតីម្ពាងននទម្រង់ បយ

កា ណ៍រនុះ ម្ត្ូវបនបញ្េប់កិចេ

ពិភាកាកម្រិត្អោគ ធិកា ោា ន 
     

  

35.3.8 ៣៥.៣.៥ រ ៀបចំទម្រង់ បយ

កា ណ៍ស ុបេទធែេកា ងា 

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ ម្បចំឆម្មស 

និងឆ្ន ំ 

២០១៧ ២០១៧ អោគ ធិកា ោា ន ៤.ទម្រង់ បយកា ណ៍ស ុបេទធ

ែេអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបន

ោក់ឱ្យអនុវត្តជាែៃូវកា កនុងអោគ ធិ

កា ោា នកសហវ 

     

  

35.3.9 ៣៥.៣.៦  កកេរអកា អនវុត្ត

កា ងា តារ 

 យៈកា បរងកើត្ រម្បើម្បស់ និងរធវើ

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ១.ត្ររៃើងករាវិធី និងត្បណាត ញ

ទនិននយ័កនុងកំពយូទ័ ររ

(Sever)ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

បចេុបបននភាពរេើបរចេកវិទា

ព័ត្៌ម្មនកដេម្មនម្សាប ់

35.3.9 ៣៥.៣.៦  កកេរអកា អនវុត្ត

កា ងា តារ 

 យៈកា បរងកើត្ រម្បើម្បស់ និងរធវើ

បចេុបបននភាពរេើបរចេកវិទា

ព័ត្៌ម្មនកដេម្មនម្សាប ់

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ២.បណាត ញទនិននយ័ពីកំុពយូទ័ ររ

រៅបណាត កា យិេ័យចំណុុះឱ្យអ

ោគ ធិកា ោា នម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច       

  

35.3.9 ៣៥.៣.៦  កកេរអកា អនវុត្ត

កា ងា តារ 

 យៈកា បរងកើត្ រម្បើម្បស់ និងរធវើ

បចេុបបននភាពរេើបរចេកវិទា

ព័ត្៌ម្មនកដេម្មនម្សាប ់

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ៣.ម្បព័នធរនុះម្ត្ូវបនោក់ឱ្យអនុ

វត្តជាែៃូវកា  

     

  

35.3.9 ៣៥.៣.៦  កកេរអកា អនវុត្ត

កា ងា តារ យៈកា បរងកើត្ រម្បើ

ម្បស់ និងរធវើបចេុបបននភាពរេើប

រចេកវិទាព័ត្ម៌្មនកដេម្មនម្សាប ់

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ៤.បញ្េូេទនិននយ័អធិកា កិចេ

ហិ ញ្ញវត្ថុរនុឆ្ន ំ ២០១៧ កនុង

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងរនុះ។ 
     

  

35.3.10 ៣៥.៣.៧ រ ៀបចំនតី្ិវិធី និងវិធី

សាស្រសត  រធវើអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ

រេើសរទិធករានិងអនុរលារភាព 

២០១៧ ២០១៨ អោគ ធិកា ោា ន ១. បយកា ណ៍សិកា បស់ម្កុរ

កា ងា រ ៀបចំអំពីនតី្ិវិធីនិងវិធី

សាស្រសត រធវើអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរេើ

សរិទធករានិងអនរុលារភាព តារ
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

រេើកា ងា ម្គ្បម់្គ្ងធនធាន

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ។ 

 ចនសរពន័ធ និងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ថវិកាករាវិធី។ 

35.3.10 ៣៥.៣.៧ រ ៀបចំនតី្ិវិធី និងវិធី

សាស្រសត  រធវើអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ

រេើសរទិធករានិងអនុរលារភាព 

រេើកា ងា ម្គ្បម់្គ្ងធនធាន

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ។ 

២០១៧ ២០១៨ អោគ ធិកា ោា ន ២. បយកា ណ៍សិកាអំពីនីត្ិវិធី

និងវិធីសាស្រសត រធវើអធិកា កិចេហិ ញ្ញ

វត្ថុរេើសរទិធករានិងអនរុលារ

ភាពរេើ បយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុ 

និងកា ម្ត្តួ្ពិនិត្យជាក់កសតង។ 

     

  

35.3.10 ៣៥.៣.៧ រ ៀបចំនតី្ិវិធី និងវិធី

សាស្រសត  រធវើអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ

រេើសរទិធករានិងអនុរលារភាព 

រេើកា ងា ម្គ្បម់្គ្ងធនធាន

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ។ 

២០១៧ ២០១៨ អោគ ធិកា ោា ន ៣.រសៀវរៅនីត្ិវិធី និងវិធីសាស្រសត

រធវើអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរេើសរិទធ

ករានិងអនុរលារភាពម្ត្ូវបន

រ ៀបចំ និងរបុះពុរព 

     

  

35.3.10 ៣៥.៣.៧ រ ៀបចំនតី្ិវិធី និងវិធី

សាស្រសត  រធវើអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ

រេើសរទិធករានិងអនុរលារភាព 

រេើកា ងា ម្គ្បម់្គ្ងធនធាន

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ។ 

២០១៧ ២០១៨ អោគ ធិកា ោា ន ៤.នតី្ិវិធី និងវិធីសាស្រសតរធវើអធិកា 

កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរេើសរិទធករានិង

អនរុលារភាព រេើកា ងា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងធនធានសាធា ណៈ ម្ត្ូវ

បនោក់ឱ្យអនុវត្ត 

     

  

35.3.11 ៣៥.៣.៨ កកេរអយនតកា  និង

នតី្ិវិធីរធវើអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរេើ

២០១៧ ២០១៧ អោគ ធិកា ោា ន ១.យនតកា និងនីត្ិវិធីរធវើអធិកា 

កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរៅ ម្គ្ឹុះសាថ នសាធា 

ណៈ ដាបេ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំចង
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រេ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

រៅម្គ្ឹុះសាថ នសាធា ណៈ ដាបេ 

ម្កង ចួ និងសរម្រចកម្រិត្ម្កុរ

កា ងា  

35.3.11 ៣៥.៣.៨ កកេរអយនតកា  និង

នតី្ិវិធីរធវើអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរេើ

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

រៅម្គ្ឹុះសាថ នសាធា ណៈ ដាបេ 

២០១៧ ២០១៧ អោគ ធិកា ោា ន ២.យនតកា និងនតី្ិវិធីរធវើអធិកា 

កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរៅ ម្គ្ឹុះសាថ នសាធា 

ណៈ ដាបេម្ត្ូវបនបញ្េប់កា 

ពិភាកាកម្រិត្អោគ ធិកា ោា ន 

      

  

35.3.11 ៣៥.៣.៨ កកេរអយនតកា  និង

នតី្ិវិធីរធវើអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរេើ

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

រៅម្គ្ឹុះសាថ នសាធា ណៈ ដាបេ 

២០១៧ ២០១៧ អោគ ធិកា ោា ន ៣.យនតកា និងនតី្ិវិធីរនុះោក់ឱ្យ

អនុវត្ត 
      

  

35.3.12 ៣៥.៣.៩ កកេរអយនតកា រធវើ

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរៅបណាត

សហរីព សម្មគ្រនិងអងគកា 

រម្ៅ ោា ភបិេ 

២០១៧ ២០១៨ អោគ ធិកា ោា ន ១.ឯកសា រយងនិង ចនសរពន័ធ

ននយនតកា ម្ត្ូវបនម្បរេូនិងចង់

ម្កងចប់ 
      

  

35.3.12 ៣៥.៣.៩ កកេរអយនតកា រធវើ

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរៅបណាត

សហរីព សម្មគ្រនិងអងគកា 

រម្ៅ ោា ភបិេ 

២០១៧ ២០១៨ អោគ ធិកា ោា ន ២.រសចកតីម្ពាងននយនតកា ម្ត្ូវ

បនបញ្េបក់ា ពិភាកាកម្រិត្ប

ចេករទស 
      

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 314 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

35.3.12 ៣៥.៣.៩ កកេរអយនតកា រធវើ

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរៅបណាត

សហរីព សម្មគ្រនិងអងគកា 

រម្ៅ ោា ភបិេ 

២០១៧ ២០១៨ អោគ ធិកា ោា ន ៣.រសចកតីម្ពាងននយនតកា ម្ត្ូវ

បនបញ្េបក់ា ពិភាកាកម្រិត្អោគ

ធិកា ោា ន 
      

  

35.3.12 ៣៥.៣.៩ កកេរអយនតកា រធវើ

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរៅបណាត

សហរីព សម្មគ្រនិងអងគកា 

រម្ៅ ោា ភបិេ 

២០១៧ ២០១៨ អោគ ធិកា ោា ន ៤.យនតកា ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យអនុវត្ត 

     

  

35.3.13 ៣៥.៣.១០ កម្រងេិខិត្

បទោា នគ្ត្យិុត្តសា វនតពាក់ព័នធ

កាត្ពវកិចេចំរពាុះ ដា បស់ម្កុរ

ហ នុ សហម្ោស សហរីព 

សម្មគ្រ និងអងគកា រម្ៅ ោា ភបិ

េ។ 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ១.កម្រងឯកសា គ្ត្ិយុត្តពាក់ព័នធ

កាត្ពវកិចេចំរពាុះ ដា បស់ម្កុរ

ហ នុ និងសហម្ោសម្ត្ូវបន

រ ៀបចំ ួច 
      

  

35.3.13 ៣៥.៣.១០ កម្រងេិខិត្

បទោា នគ្ត្យិុត្តសា វនតពាក់ព័នធ

កាត្ពវកិចេចំរពាុះ ដា បស់ម្កុរ

ហ នុ សហម្ោស សហរីព 

សម្មគ្រ និងអងគកា រម្ៅ ោា ភបិ

េ។ 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ២.កម្រងឯកសា គ្ត្ិយតុ្តពាក់ព័នធ

កាត្ពវកិចេចំរពាុះ ដា បស់សហរីព 

សម្មគ្រ និងអងគកា រម្ៅ ោា ភបិ

េ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច 
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រេ
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ក
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ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

35.3.13 ៣៥.៣.១០ កម្រងេិខិត្

បទោា នគ្ត្យិុត្តសា វនតពាក់ព័នធ

កាត្ពវកិចេចំរពាុះ ដា បស់ម្កុរ

ហ នុ សហម្ោស សហរីព 

សម្មគ្រ និងអងគកា រម្ៅ ោា ភបិ

េ។ 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ៣.កម្រងឯកសា គ្ត្ិយុត្តរនុះម្ត្ូវ

បនរបុះពុរពចនំនួ១០០កបនិងែ

េិត្ជាSoftcopyោក់កនុង Web 

App 
      

  

35.3.13 ៣៥.៣.១០ កម្រងេិខិត្

បទោា នគ្ត្យិុត្តសា វនតពាក់ព័នធ

កាត្ពវកិចេចំរពាុះ ដា បស់ម្កុរ

ហ នុ សហម្ោស សហរីព 

សម្មគ្រ និងអងគកា រម្ៅ ោា ភបិ

េ។ 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ៤.ឯកសា គ្ត្ិយតុ្តរនុះម្ត្ូវបន

ែសពវែាយនិងរធវើសិកាខ សាលាោក់

ឱ្យអនុវត្តសម្ម្មប់រស្រនត ី

អោគ ធិកា ោា ន 
     

  

35.3.14 ៣៥.៣.១១ បរងកើត្ទម្រង់ បយ

កា ណ៍សត ីពីកា រធវើអធិកា កិចេ

ហិ ញ្ញវត្ថុរេើសរទិធករា និង

អនរុលារភាព រៅ ដាបេថ្នន ក់

ជាត្ិរដើរបី  ឱ្យម្សបតារកា វិវឌ្ឍ

នន៍នបៃង់គ្ណនី បទោា ន

គ្ណរនយយ និងកា អនុវត្តថវកិា 

២០១៧ ២០១៨ អោគ ធិកា ោា ន ១.រសចកតីម្ពាងទម្រង់ បយ

កា ណ៍ននកា រធវើអធិកា កិចេហិ ញ្ញ

វត្ថុរេើសរទិធករានិងអនរុលារ

ភាពម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច       

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 316 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

35.3.14 ៣៥.៣.១១ បរងកើត្ទម្រង់ បយ

កា ណ៍ 

សត ីពីកា រធវើអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ

រេើសរទិធករា និងអនរុលារភាព 

រៅ ដាបេថ្នន ក់ជាត្រិដើរបី  ឱ្យ

ម្សបតារកា វិវឌ្ឍនន៍នបៃង់គ្ណនី 

បទោា នគ្ណរនយយ និងកា អនុ

វត្តថវកិា 

 

 

 

២០១៧ ២០១៨ អោគ ធិកា ោា ន ២.ទម្រង់ បយកា ណ៍រនុះម្ត្ូវ

បនបញ្េបក់ា ពិភាកាកម្រិត្ថ្នន ក់

ដឹកនំអោគ ធិកា ោា ន 

      

  

35.3.14 ៣៥.៣.១១ បរងកើត្ទម្រង់ បយ

កា ណ៍សត ីពីកា រធវើអធិកា កិចេ

ហិ ញ្ញវត្ថុរេើសរទិធករា និង

អនរុលារភាព រៅ ដាបេថ្នន ក់

ជាត្ិរដើរបី  ឱ្យម្សបតារកា វិវឌ្ឍ

នន៍នបៃង់គ្ណនី បទោា ន

គ្ណរនយយ និងកា អនុវត្តថវកិា 

២០១៧ ២០១៨ អោគ ធិកា ោា ន ៣.ទម្រង់ បយកា ណ៍រនុះម្ត្ូវ

បនែសពវែាយ និងោក់ឱ្យអនុវត្ត 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

35.3.15 ៣៥.៣.១២ បរងកើត្ទម្រង់

កំណត្់រហត្ុសត ីពីកា រធវើអធិកា 

កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរៅសហរីព 

សម្មគ្រន និងអងគកា រម្ៅ ោា ភិ

បេ 

២០១៧ ២០១៨ អោគ ធិកា ោា ន ១.រសចកតីម្ពាងទម្រង់

កំណត្់រហត្ុ ននកា រធវើអធិកា កិចេ

ហិ ញ្ញវត្ថុរៅសហរីព សម្មគ្រ 

និងអងគកា រម្ៅ ោា ភបិេម្ត្ូវ

បនរ ៀបចំ ួច 

      

  

35.3.15 ៣៥.៣.១២ បរងកើត្ទម្រង់

កំណត្់រហត្ុសត ីពីកា រធវើអធិកា 

កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរៅសហរីព 

សម្មគ្រន និងអងគកា រម្ៅ ោា ភិ

បេ 

២០១៧ ២០១៨ អោគ ធិកា ោា ន ២.រសចកតីម្ពាងទម្រង់

កំណត្់រហត្ុរនុះម្ត្ូវបនបញ្េប់

កា ពិភាកាកម្រិត្បរចេករទស       

  

35.3.15 ៣៥.៣.១២ បរងកើត្ទម្រង់

កំណត្់រហត្ុសត ីពីកា រធវើអធិកា 

កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរៅសហរីព 

សម្មគ្រន និងអងគកា រម្ៅ ោា ភិ

បេ 

២០១៧ ២០១៨ អោគ ធិកា ោា ន ៣.រសចកតីម្ពាងទម្រង់

កំណត្់រហត្ុរនុះម្ត្ូវបនបញ្េប់

កា ពិភាកាកម្រិត្ថ្នន ក់ដឹកនំអោគ

ធិកា ោា ន 

      

  

35.3.15 ៣៥.៣.១២ បរងកើត្ទម្រង់

កំណត្់រហត្ុសត ីពីកា រធវើអធិកា 

កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរៅសហរីព 

សម្មគ្រន និងអងគកា រម្ៅ ោា ភិ

បេ 

២០១៧ ២០១៨ អោគ ធិកា ោា ន ៤.ទម្រង់កំណត្់រហត្រុនុះម្ត្ូវបន

បញ្េប់ ែសពវែាយ និងោក់ឱ្យរម្បើ

ម្បស ់      
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

35.3.16 ៣៥.៣.១៣ កម្រងេិខិត្

បទោា នគ្ត្យិុត្តសា វនត សម្ម្មប់

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ សាធា 

ណៈរៅ ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ ិ

២០១៧ ២០១៧ អោគ ធិកា ោា ន ១.កម្រងចាប់ចំននួ៥ និងអនុ

ម្កឹត្យពាក់ព័នធចនំនួ១៧ ម្ត្ូវបន

ម្បរូេចងម្កង 
      

  

35.3.16 ៣៥.៣.១៣ កម្រងេិខិត្

បទោា នគ្ត្យិុត្តសា វនត សម្ម្មប់

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ  

សាធា ណៈរៅ ដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ ិ

២០១៧ ២០១៧ អោគ ធិកា ោា ន ២.េខិិត្បទោា នពាក់ព័នធ 

(ម្បកាសចនំនួ១៩, សារាច 

កណនំ-រសចកតីរនូដំណឹង និង

រសចកតីកណនំចនំនួ០៩) ម្ត្ូវបន

ម្បរូេចងម្កង 

      

  

35.3.16 ៣៥.៣.១៣ កម្រងេិខិត្

បទោា នគ្ត្យិុត្តសា វនត សម្ម្មប់

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ  

សាធា ណៈរៅ ដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ ិ

២០១៧ ២០១៧ អោគ ធិកា ោា ន ៣.កម្រងឯកសា គ្ត្ិយុត្តរនុះម្ត្ូវ

បនែេតិ្ជា Softcopyោក់កនុង 

Web Appអោគ ធិកា ោា នកសហវ 

និងែសពវែាយរម្បើម្បស់ 

      

  

35.3.17 ៣៥.៣.១៤ រ ៀបចំនីត្ិវិធីរធវើ

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរេើកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈរៅ

 ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ ិ

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ១. បយកា ណ៍សត ីពីសិកា បស់

ម្កុរកា ងា រ ៀបចំអំពីនីត្ិវិធីរធវើ

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរៅ ដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិម្ត្ូវបនបញ្េប ់

     

  

35.3.17 ៣៥.៣.១៤ រ ៀបចំនីត្ិវិធីរធវើ

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរេើកា 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ២.រសចកតីម្ពាងនតី្ិវិធីរធវើអធិកា 

កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរៅ ដាបេថ្នន ក់
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈរៅ

 ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ ិ

រម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបនបញ្េប់កា 

ពិភាកាកម្រិត្នយកោា ន 

35.3.17 ៣៥.៣.១៤ រ ៀបចំនីត្ិវិធីរធវើ

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរេើកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈរៅ

 ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ ិ

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ៣.នីត្ិវិធីរធវើអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ

រៅ ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវ

បនសរម្រច និងោក់ឱ្យរម្បើ

ម្បស ់

     

  

35.3.17 ៣៥.៣.១៤ រ ៀបចំនីត្ិវិធីរធវើ

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរេើកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈរៅ

 ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ ិ

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ៤.សិកាខ សាលាែសពវែាយនតី្ិវិធី

រធវើអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ រេើអនរុលារភាពដេ់រស្រនតី

អោគ ធិកា ោា នកសហវ ម្ត្ូវបនែត

េ់រនូ 

     

  

35.4 ៣៥.៤.រ ៀបចនំិងកកេរអកែនកា 

សករាភាពនិង ករាវិធីសវនករា/

អធិកា កិចេម្បចំឆ្ន ំ  បស់ម្កសងួ

សាថ បន័រោយកែអករេើេកខណៈ

 វនិិចឆ័យ និងចត្់វធិានកា  វាយ

ត្នរៃោនិភយ័កដេែតេ់អនុ

សាសន៍រោយម្កសងួ រសដាកិចេ 

និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៥ ២០២០ - អគ្គ.សវនករានែទកនុង  

- អោគ ធិកា ោា ន 

- ម្កសួង សាថ ប័ន 

១.កែនកា សវនករាម/អធិកា កិចេ

ម្បចំឆ្ន ំម្ត្ូវបនវាយត្នរៃ កកេរអ

និងោក់ឱ្យអនុវត្តរពញរេញ 

២.  បយកា ណ៍សវនករា បស់ 

ម្កសងួ សាថ ប័ន ម្ត្ូវបនវាយត្នរៃ 

និងែតេរ់យបេក់កេរអ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
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ាភា
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

35.4.1 ៣៥.៤.១.ពិនតិ្យនិងែតេ់

រយបេរ់េើកែនកា សវនករា

 បស់ម្កសងួសាថ ប័នកដេរែាើរក 

កសហវ 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សវនករានែទកនុង កែនកា សវនករា  បស់ម្កសងួ

សាថ បន័ចនំនួ ៤ រោេរៅម្ត្ូវ

បនពិនតិ្យនិងែតេ់រយបេក់ក

េរអ 

      

  

35.4.1 ៣៥.៤.១.ពិនតិ្យនិងែតេ់

រយបេរ់េើកែនកា សវនករា

 បស់ម្កសងួសាថ ប័នកដេរែាើរក 

កសហវ 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សវនករានែទកនុង កែនកា សវនករា បស់ម្កសងួសាថ

បន័ចនំនួ ៦ រោេរៅម្ត្ូវបនពិ

នតិ្យនិងែតេ់រយបេក់កេរអ 
      

  

35.4.1 ៣៥.៤.១.ពិនតិ្យនិងែតេ់

រយបេរ់េើកែនកា សវនករា

 បស់ម្កសងួសាថ ប័នកដេរែាើរក 

កសហវ 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សវនករានែទកនុង កែនកា សវនករា បស់ម្កសងួសាថ

បន័ចនំនួ៦ រោេរៅម្ត្ូវបនពិ

នតិ្យនិងែតេ់រយបេក់កេរអ 
      

  

35.4.1 ៣៥.៤.១.ពិនតិ្យនិងែតេ់

រយបេរ់េើកែនកា សវនករា

 បស់ម្កសងួសាថ ប័នកដេរែាើរក 

កសហវ 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សវនករានែទកនុង កែនកា  សវនករា បស់ម្កសងួ

សាថ បន័ចនំនួ ៤ រោេរៅម្ត្ូវ

បនពិនតិ្យនិងែតេ់រយបេក់ក

េរអ(ស ុប២០រោេរៅ) 

      

  

35.4.2 ៣៥.៤.២.ពិនិត្យម្បសិទធភាពនន

រុខងា សវនករានែទកនុង បស់

ម្កសងួសាថ ប័ន 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សវនករានែទកនុង ម្កសងួ សាថ ប័ន យ៉ា ងត្ិច ៤ 

រោេរៅម្ត្ូវបនពិនតិ្យម្បសទិធ

ភាពននរុខងា សវនករានែទកនុង  
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រេ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

35.4.2 ៣៥.៤.២.ពិនិត្យម្បសិទធភាពនន

រុខងា សវនករានែទកនុង បស់

ម្កសងួសាថ ប័ន 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សវនករានែទកនុង ម្កសងួ សាថ ប័ន យ៉ា ងត្ិច៤ រោេ

រៅម្ត្ូវបនពិនតិ្យម្បសទិធភាពនន

រុខងា សវនករានែទកនុង(ស ុប៨

រោេរៅ) 

      

  

35.4.3 ៣៥.៤.១ កែនកា យទុធសាស្រសត

ម្គ្ប់ម្គ្ង 

កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុតារប

រចេកវិទា(ITSMP)ព័ត្ម៌្មន 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ១. បយកា ណ៍សិកាកែនកា 

យុទធសាស្រសត  និងម្មត្ិកាកា ងា ម្ត្ូវ

បនរ ៀបចំ ួច 
     

  

35.4.3 ៣៥.៤.១ កែនកា យទុធសាស្រសត

ម្គ្ប់ម្គ្ង 

កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុតារប

រចេកវិទា(ITSMP)ព័ត្ម៌្មន 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ២.រសចកតីម្ពាងកែនកា យទុធ

សាស្រសតឆ្ន ំ២០១៨បនពិនតិ្យនិង

សរម្រចកម្រិត្អោគ ធិកា ោា ន 
     

  

35.4.3 ៣៥.៤.១ កែនកា យទុធសាស្រសត

ម្គ្ប់ម្គ្ង 

កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុតារប

រចេកវិទា(ITSMP)ព័ត្ម៌្មន 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ៣.កែនកា យទុធសាស្រសត ម្គ្ប់ម្គ្ង

កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុតារប

រចេកវិទាព័ត្ម៌្មនឆ្ន ំ ២០១៨ម្ត្ូវ

បនោក់ឱ្យអនុវត្ត 

     

  

35.4.3 ៣៥.៤.១ កែនកា យទុធសាស្រសត

ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញ

វត្ថុតារបរចេកវិទា

(ITSMP)ព័ត្ម៌្មន 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ៤.កែនកា យទុធសាស្រសត  ITSMP  

យៈរពេ៣ឆ្ន ំ(២០១៩-២០២១) 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

35.4.3 ៣៥.៤.១ កែនកា យទុធសាស្រសត

ម្គ្ប់ម្គ្ង 

កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុតារប

រចេកវិទា(ITSMP)ព័ត្ម៌្មន 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ៥.កែនកា យទុធសាស្រសត  ITSMP  

យៈរពេ៥ឆ្ន ំ(២០២១-២០២៥) 
     

  

35.4.4 ៣៥.៤.២ កែនកា អភិវឌ្ឍន៏

ម្បព័នធបរចេកវទិាព័ត្ម៌្មនសម្ម្មប់

កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ 

(ITDP) 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ១.ទម្រង់ននកែនកា អភិវឌ្ឍន៍

ម្បព័នធព័ត្ម៌្មនវទិាសម្ម្មប់

កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុឆ្ន ំ

២០១៨ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច 

     

  

35.4.4 ៣៥.៤.២ កែនកា អភិវឌ្ឍន៏

ម្បព័នធបរចេកវទិាព័ត្ម៌្មនសម្ម្មប់

កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ 

(ITDP) 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ២. បយកា ណ៍ម្បរុំពិភាកា

 បស់ម្កុរកា ងា រ ៀបចំ និងរសច

កតីម្ពាងដំបូង(ខៃឹរសា និង

ឧបសរពន័ធ)ននកែនកា ម្ត្ូវបន

រ ៀបចំ ួច 

     

  

35.4.4 ៣៥.៤.២ កែនកា អភិវឌ្ឍន៏

ម្បព័នធបរចេកវទិាព័ត្ម៌្មនសម្ម្មប់

កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ 

(ITDP) 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ៣.កែនកា  ITDP ឆ្ន ំ២០១៨ 

ម្ត្ូវបនែសពវែាយនិងោក់ឱ្យអនុ

វត្ត 
     

  

35.4.4 ៣៥.៤.២ កែនកា អភិវឌ្ឍន៏

ម្បព័នធបរចេកវទិាព័ត្ម៌្មនសម្ម្មប់

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ៤.កែនកា អភិវឌ្ឍន៏ម្បព័នធបរចេក

 វិទាព័ត្ម៌្មនសម្ម្មប់កា ងា 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ 

(ITDP) 

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ (ITDP)  

យៈរពេ៣ឆ្ន ំ និង៥ឆ្ន ំ 

35.4.5 ៣៥.៤.៣ រ ៀបចំកែនកា យទុធ

សាស្រសតអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុឆ្ន ំ

២០១៨-២០២០ 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ១.រសចកតីម្ពាងខៃឹរសា និង

ឧបសរពន័ធកែនកា យទុធសាស្រសត

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុម្ត្ូវបនម្កុរ

កា ងា រ ៀបចំបញ្េប់ ួចរាេ់។២.

កែនកា យទុធសាស្រសត រនុះម្ត្ូវបន

បញ្េបក់ា ពិភាកាកម្រិត្អោក ធិ

កា ោា ន 

     

  

35.4.5 ៣៥.៤.៣ រ ៀបចំកែនកា យទុធ

សាស្រសតអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុឆ្ន ំ

២០១៨-២០២០ 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ៣.កែនកា យទុធសាស្រសតអធិកា កិចេ

ហិ ញ្ញវត្តុឆ្ន ំ២០១៨-២០២០ម្ត្វូ

បនបញ្េប់ ួចរាេ ់

     

  

35.4.5 ៣៥.៤.៣ រ ៀបចំកែនកា យទុធ

សាស្រសតអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុឆ្ន ំ

២០១៨-២០២០ 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ៤.កែនកា យទុថសាស្រសត រនុះម្ត្ូវ

បនែសពវែាយ និងោក់ឱ្យអនុវត្ត      

  

35.4.6 ៣៥.៤.៤ រ ៀបចំកែនកា កសាង

សរត្ថភាពរស្រនតីអធិកា ហិ ញ្ញវត្ថុ

ម្បចំឆ្ន ំ២០១៨ 

២០១៧ ២០១៧ អោគ ធិកា ោា ន ១.រសចកតីម្ពាងកែនកា កសាង

សរត្ថភាពរស្រនតីអោគ ធិកា ោា នម្ត្ូវ

បនចងម្កង ួចរោយម្កុរកា ងា  
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
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ត្
រ
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ត្
រ
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ត្
រ
៤

 

35.4.6 ៣៥.៤.៤ រ ៀបចំកែនកា កសាង

សរត្ថភាពរស្រនតីអធិកា ហិ ញ្ញវត្ថុ

ម្បចំឆ្ន ំ២០១៨ 

២០១៧ ២០១៧ អោគ ធិកា ោា ន ២.រសចកតីម្ពាងកែនកា រនុះម្ត្ូវ

បនបញ្េបក់ា ពិភាកាកម្រិត្ថ្នន ក់

ដឹកនំអោគ ធិកា ោា ន 

     

  

35.4.6 ៣៥.៤.៤ រ ៀបចំកែនកា កសាង

សរត្ថភាពរស្រនតីអធិកា ហិ ញ្ញវត្ថុ

ម្បចំឆ្ន ំ២០១៨ 

២០១៧ ២០១៧ អោគ ធិកា ោា ន ៣.រសចកតីម្ពាងកែនកា កសាង

សរត្ថភាពរស្រនតីអោគ ធិកា ោា នឆ្ន ំ

២០១៨ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច 

     

  

35.4.6 ៣៥.៤.៤ រ ៀបចំកែនកា កសាង

សរត្ថភាពរស្រនតីអធិកា ហិ ញ្ញវត្ថុ

ម្បចំឆ្ន ំ២០១៨ 

២០១៧ ២០១៧ អោគ ធិកា ោា ន ៤.កែនកា កសាងសរត្ថភាពរស្រនតី

អោគ ធិកា ោា នឆ្ន ំ២០១៨ម្ត្ូវបន

ោក់ឱ្យរម្បើ 

     

  

35.4.7 ៣៥.៤.៥ រ ៀបចំករាវិធីននកិចេ

ម្បត្ិបត្តកិា អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ

ឆ្ន ំ២០១៨-២០២០ 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ១.រសចកតីម្ពាងខៃឹរសា ករាវិធីនន

កិចេម្បត្ិបត្តិកា អធិកា កិចេហិ ញ្ញ

វត្ថុឆ្ន ំ២០១៨ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច 

     

  

35.4.7 ៣៥.៤.៥ រ ៀបចំករាវិធីននកិចេ

ម្បត្ិបត្តកិា អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ

ឆ្ន ំ២០១៨-២០២០ 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ២.ករាវិធីននកិចេម្បត្ិបត្តកិា 

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ រនុះម្ត្ូវបន

ោក់ឱ្យរម្បើម្បស ់

     

  

35.4.7 ៣៥.៤.៥ រ ៀបចំករាវិធីននកិចេ

ម្បត្ិបត្តកិា អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ

ឆ្ន ំ២០១៨-២០២០ 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ៣.ករាវិធីននកិចេម្បត្បិត្តកិា 

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុឆ្ន ំ២០១៩ 

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

35.4.7 ៣៥.៤.៥ រ ៀបចំករាវិធីននកិចេ

ម្បត្ិបត្តកិា អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ

ឆ្ន ំ២០១៨-២០២០ 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ៤.ករាវិធីននកិចេម្បត្ិបត្តិកា 

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុឆ្ន ំ២០២០ 

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច 

     

  

35.5 ៣៥.៥. ពម្ងីកនិងពម្ងឹងកា រធវើ

សវនករានែទរម្ៅ 

២០១៦ ២០២០ - អាជាា ធ សវនករាជាត្ ិ ១.កា កត្់ម្តានិង បយកា ណ៍

ចំណាយម្មនភាពម្បរសើ ជាងរុន 

២. បយកា ណ៍សវនករានែទរម្ៅ

ម្ត្ូវបនែសពវែាយកនុង យៈរពេ

យ៉ា ងយូ ៣កខរម្កាយរពេកដេ

 បយកា ណ៏រនុះម្ត្ូវបនអនរុ័ត្

រោយរារ ោា ភបិេ 

      

  

36 ៣៦. ពម្ងឹងកា អនុវត្តរោេ

នរយបយវិររឈកា ហិ ញ្ញវត្ថុ  

២០១៥ ២០២០   រោេនរយបយ វិររឈកា ហិ ញ្ញ

វត្ថុម្ត្ូវបនអនវុត្តម្បកបរោយ

ម្បសិទធភាពនិងស័កតិសិទធភាព 

      

  

36.1 ៣៦.១. ពិនតិ្យររើេរ ើង វិញ និង

អនុវត្តរោេនរយបយសត ីពីវិរ

រឈកា ហិ ញ្ញវត្ថុ  យៈរពេរធយរ 

និង កវង 

២០១៥ ២០២០ - អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេ ថ្នន ក់

រម្ការជាត្ ិ

រោេនរយបយសត ីពីវិររឈកា 

ហិ ញ្ញវត្ថុ  យៈរពេរធយរ និង 

កវង ម្ត្ូវបនរធវើបចេុបបននភាព 
      

  

36.1.1 ៣៦.១.១.រធវើបចេុបបននភាព ឯក

សា រោេនរយបយសត ីពីវិររឈ

២០១៥ ២០១៧ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

ឯកសា រោេនរយបយសត ីពីវិរ

រឈកា ហិ ញ្ញវត្ថុ យៈរពេរធយរ 

និងកវងម្ត្ូវបនពិនតិ្យ និងកកេំអ 
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រេ
ខ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

កា ហិ ញ្ញវត្ថុ     យៈរពេរធយរ 

និងកវង (២៥%) 

36.1.1 ៣៦.១.១.រធវើបចេុបបននភាព ឯក

សា រោេនរយបយសត ីពីវិររឈ

កា ហិ ញ្ញវត្ថុ     យៈរពេរធយរ 

និងកវង (២៥%) 

២០១៥ ២០១៧ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

ឯកសា រោេនរយបយសត ីពីវិរ

រឈកា ហិ ញ្ញវត្ថុ យៈរពេរធយរ 

និងកវងម្ត្ូវបនោក់ឲ្យអនុវត្ត 
     

  

36.1.2 ៣៦.១.២.ែសពវែាយឯកសា 

រោេនរយបយសត ីពីវិររឈកា 

ហិ ញ្ញវត្ថុ យៈរពេរធយរ និងកវង 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

សិកាខ សាលាែសពវែាយឯកសា 

រោេនរយបយសត ីពីវិររឈកា 

ហិ ញ្ញវត្ថុ យៈរពេរធយរ និងកវង 

ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ

     

  

36.1.3 ៣៦.១.៣.រ ៀបចរំសៀវរៅកណនំ

សត ីពីកា រ ៀបចំនិងអនុវត្តថវកិា

 បស់ ដាបេ ម្កុង ម្សុក 

(២០%) 

២០១៥ ២០១៨ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រសចកតីម្ពាងបឋររសៀវរៅ

កណនំសត ីពីកា រ ៀបចំ និងអនុវត្ត

ថវិកា បស់ ដាបេម្កុងម្សុក ម្ត្ូវ

បនរ ៀបចំ ួច 

     

  

36.1.3 ៣៦.១.៣.រ ៀបចរំសៀវរៅកណនំ

សត ីពីកា រ ៀបចំនិងអនុវត្តថវកិា

 បស់ ដាបេ ម្កុង ម្សុក 

(២០%) 

២០១៥ ២០១៨ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រសចកតីម្ពាងរសៀវរៅកណនំសត ីពី

កា រ ៀបចំ និងអនុវត្តថវកិា បស់ 

 ដាបេម្កុងម្សុក ម្ត្ូវបនបនតកក

េំអ និងោក់ម្បរុំពិភាកា 

     

  

36.1.3 ៣៦.១.៣.រ ៀបចរំសៀវរៅកណនំ

សត ីពីកា រ ៀបចំនិងអនុវត្តថវកិា

២០១៥ ២០១៨ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រសចកតីម្ពាងចុងរម្កាយរសៀវរៅ

កណនំសត ីពីកា រ ៀបចំ និងអនុវត្ត
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

 បស់ ដាបេ ម្កុង ម្សុក 

(២០%) 

ថវិកា បស់ ដាបេម្កុងម្សុក ម្ត្ូវ

បនរ ៀបចំ ួច និងោក់ម្បរុំ

ពិភាកាសរម្រច 

36.1.3 ៣៦.១.៣.រ ៀបចរំសៀវរៅកណនំ

សត ីពីកា រ ៀបចំនិងអនុវត្តថវកិា

 បស់ ដាបេ ម្កុង ម្សុក 

(២០%) 

២០១៥ ២០១៨ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រសៀវរៅកណនំសត ីពីកា រ ៀបចំ 

និងអនុវត្តថវកិា បស់ ដាបេ

ម្កុងម្សុកម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច និង

ោក់ឲ្យអនុវត្ត 

     

  

36.1.4 ៣៦.១.៤.រ ៀបចំរសៀវរៅកណនំ

សត ីពីកា រ ៀបចំនិងអនុវត្តថវកិា

 បស់ ដាបេរារធានី រខត្ត 

(៥%) 

២០១៥ ២០១៨ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រសចកតីម្ពាងបឋររសៀវរៅ

កណនំសត ីពីកា រ ៀបចំ និងអនុវត្ត

ថវិកា បស់ ដាបេរារធានី រខត្ត 

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច 

     

  

36.1.4 ៣៦.១.៤.រ ៀបចំរសៀវរៅកណនំ

សត ីពីកា រ ៀបចំនិងអនុវត្តថវកិា

 បស់ ដាបេរារធានី រខត្ត 

(៥%) 

២០១៥ ២០១៨ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រសៀវរៅកណនំសត ីពីកា រ ៀបចំ 

និងអនុវត្តថវកិា បស់ ដាបេ   

រារធានី រខត្ត ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច

និងោក់ឲ្យអនុវត្ត 

     

  

36.1.5 ៣៦.១.៥.រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

កា កំណត្់ម្បក់ឧបត្ថរាសម្មរិក

ម្កុរម្បឹកា ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ (១០%) 

  អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

អនុម្កឹត្យម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច និង

ោក់ឲ្យអនុវត្ត 
     

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 328 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

36.1.6 ៣៦.១.៦.ពិនតិ្យ និងបនតរ ៀបចំ

អនុម្កឹត្យសត ីពីកា រ ៀបចនំិង

ម្បម្ពឹត្តរៅននរូេនិធិឃំុ សងាក ត្់ 

(១៥%) 

  អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រសចកតីម្ពាងបឋរននអនុម្កឹត្យម្ត្ូវ

បនោក់ម្បរុំពិភាកាកំ ិត្នែទកនុង

អគ្គនយកោា ន និងកកេំអ 
     

  

36.1.6 ៣៦.១.៦.ពិនតិ្យ និងបនតរ ៀបចំ

អនុម្កឹត្យសត ីពីកា រ ៀបចនំិង

ម្បម្ពឹត្តរៅននរូេនិធិឃំុ សងាក ត្់ 

(១៥%) 

  អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យម្ត្ូវបន

ោក់ម្បរុំពិភាកាអនកពាក់ព័នធកនុង

ម្កសងួរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 
     

  

36.1.6 ៣៦.១.៦.ពិនតិ្យ និងបនតរ ៀបចំ

អនុម្កឹត្យសត ីពីកា រ ៀបចនំិង

ម្បម្ពឹត្តរៅននរូេនិធិឃំុ សងាក ត្់ 

(១៥%) 

  អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យម្ត្ូវបន

ោក់ម្បរុំពិភាកាជារួយម្កសងួ

រោនែទ និងរេខាធិកា ោា ន   

គ្រអប 

     

  

36.1.6 ៣៦.១.៦.ពិនតិ្យ និងបនតរ ៀបចំ

អនុម្កឹត្យសត ីពីកា រ ៀបចនំិង

ម្បម្ពឹត្តរៅននរូេនិធិឃំុ សងាក ត្់ 

(១៥%) 

  អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

អនុម្កឹត្យម្ត្ូវបនោក់ម្បរុំ

សរម្រចរៅកិចេម្បរុំគ្.រ.អ.ប 

និងោក់ឲ្យអនុវត្ត 
     

  

36.1.7 ៣៦.១.៧.ពិនិត្យ និងរ ៀបចំអនុ

ម្កឹត្យសត ីពីម្បព័នធហិ ញ្ញវត្ថុឃំុ 

សងាក ត្់ (១៥%) 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រសចកតីម្ពាងបឋរននអនុម្កឹត្យម្ត្ូវ

បនោក់ម្បរុំពិភាកាកំ ិត្នែទកនុង

អគ្គនយកោា ន និងកកេំអ 

     

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 329 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

36.1.7 ៣៦.១.៧.ពិនិត្យ និងរ ៀបចំអនុ

ម្កឹត្យសត ីពីម្បព័នធហិ ញ្ញវត្ថុឃំុ 

សងាក ត្់ (១៥%) 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យម្ត្ូវបន

ោក់ម្បរុំពិភាកាអនកពាក់ព័នធកនុង

ម្កសងួរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

     

  

36.1.7 ៣៦.១.៧.ពិនិត្យ និងរ ៀបចំអនុ

ម្កឹត្យសត ីពីម្បព័នធហិ ញ្ញវត្ថុឃំុ 

សងាក ត្់ (១៥%) 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យម្ត្ូវបន

ោក់ម្បរុំពិភាកាជារួយម្កសងួ

រោនែទ និងរេខាធិកា ោា ន   

គ្រអប 

     

  

36.1.7 ៣៦.១.៧.ពិនិត្យ និងរ ៀបចំអនុ

ម្កឹត្យសត ីពីម្បព័នធហិ ញ្ញវត្ថុឃំុ 

សងាក ត្់ (១៥%) 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

អនុម្កឹត្យម្ត្ូវបនោក់ម្បរុំ

សរម្រចរៅកិចេម្បរុំគ្.រ.អ.ប 

និងោក់ឲ្យ អនុវត្ត 

     

  

36.1.8 ៣៦.១.៨.រ ៀបចំសិកាខ សាលា

ែសពវែាយអនុម្កឹត្យសត ីពីកា 

រ ៀបចនំិងម្បម្ពឹត្តរៅននរេូនិធិ

ឃំុ សងាក ត្់ និងអនុម្កឹត្យសត ីពី

ម្បព័នធហិ ញ្ញវត្ថុឃំុ សងាក ត្់ 

២០១៨ ២០១៨ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

សិកាខ សាលាែសពវែាយអនុម្កឹត្យ

ទាងំពី ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួចម្បកប 

រោយម្បសិទធភាព      

  

36.1.9 ៣៦.១.៩.ពិនតិ្យ និងរ ៀបចរំសច

កតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពីកា រែទ 

ធនធានថវកិា ដារូនរេូនិធិម្កុង 

ម្សុក (៥%) 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពីកា រែទ 

ធនធានថវកិា ដារូនរេូនិធិម្កុង 

ម្សុក ម្ត្ូវបនរ ៀបចំនិងោក់ម្បរំុ

ពិភាកាអនកពាក់ព័នធ 
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រេ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

36.1.9 ៣៦.១.៩.ពិនតិ្យ និងរ ៀបចរំសច

កតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពីកា រែទ 

ធនធានថវកិា ដារូនរេូនិធិម្កុង 

ម្សុក (៥%) 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

អនុម្កឹត្យសត ីពីកា រែទ ធនធាន

ថវិកា ដារូនរេូនិធិម្កុង ម្សុក 

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច និងោក់ឲ្យអនុ

វត្ត 

     

  

36.1.10 ៣៦.១.១០.ពិនិត្យ និងរ ៀបចំរស

ចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពីកា រែទ 

ធនធានថវកិា ដារូនរេូនិធិឃំុ 

សងាក ត្់ (៥%) 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពីកា រែទ 

ធនធានថវកិា ដារូនរេូនិធិឃំុ

សងាក់ ត្់ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងោក់

ម្បរុំពិភាកាអនកពាក់ព័នធ 

     

  

36.1.10 ៣៦.១.១០.ពិនិត្យ និងរ ៀបចំរស

ចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពីកា រែទ 

ធនធានថវកិា ដារូនរេូនិធិឃំុ 

សងាក ត្់ (៥%) 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

អនុម្កឹត្យសត ីពីកា រែទ ធនធាន

ថវិកា ដារូនរេូនិធិឃំុសងាក់ ត្់ 

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច និងោក់ឲ្យអនុ

វត្ត 

     

  

36.1.11 ៣៦.១.១១.រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

កា កំណត្់ម្បក់ឧបត្ថរាសម្មរិក

ម្កុរម្បឹកា ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ឆិ្ន ំ២០១៨ 

២០១៨ ២០១៨ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

អនុម្កឹត្យសត ីពីកា កំណត្់ម្បក់

ឧបត្ថរាសម្មរិកម្កុរម្បឹកា ដាប

េថ្នន ក់រម្ការជាត្ឆិ្ន ំ២០១៨ ម្ត្ូវ

បនរ ៀបចំ ួច 

     

  

36.2 ៣៦.២.អនវុត្តកា  ម្បរូេ

ចំណូេផ្ទទ េ់ បស ់ដាបេ ថ្នន ក់

រម្ការជាត្ ិ

២០១៥ ២០២០ - អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេ ថ្នន ក់

រម្ការជាត្ ិ

 ដាបេថ្នន ក់រម្ការ ជាត្មិ្មន

ម្បភពចំណូេផ្ទទ េ់ បស់ខៃួន       
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

36.2.1 ៣៦.២.១.រ ៀបចំម្បកាសសត ីពីកា 

កបងកចកពនធរេើអចេនម្ទពយរូន

 ដាបេ ខណឌ  និងសងាក ត្់ 

(៤៥%) 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

ម្បកាសសត ីពីកា កបងកចកពនធរេើ

អចេនម្ទពយរូន ដាបេខណឌ  

និងសងាក ត្ម់្ត្ូវបនអនរុ័ត្ និង

ោក់ឲ្យអនុវត្ត 

      

  

36.2.2 ៣៦.២.២.រ ៀបចំេខិិត្បទោា ន

គ្ិត្ិយតុ្តសត ីពីកា កចក កំេក

ចំណូេ វាង ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ (៤៥%) 

២០១៥ ២០១៨ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រសចកតីម្ពាងេិខតិ្បទោា នគ្តិ្

យុត្តសត ីពីកា កចក កំេកចំណូេ

 វាង ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវ

បនោក់ម្បរុំពិភាកាអនកពាក់ព័នធ

កនុងម្កសួងរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

      

  

36.2.2 ៣៦.២.២.រ ៀបចំេខិិត្បទោា ន

គ្ិត្ិយតុ្តសត ីពីកា កចក កំេក

ចំណូេ វាង ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ (៤៥%) 

២០១៥ ២០១៨ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រសចកតីម្ពាងេិខតិ្បទោា នគ្តិ្ិ

យុត្តសត ីពីកា កចក កំេកចំណូេ

 វាង ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវ

បនោក់ម្បរុំពិភាកា 

      

  

36.2.2 ៣៦.២.២.រ ៀបចំេខិិត្បទោា ន

គ្ិត្ិយតុ្តសត ីពីកា កចក កំេក

ចំណូេ វាង ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ (៤៥%) 

២០១៥ ២០១៨ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

េិខតិ្បទោា នគ្តិ្ិយតុ្តសត ីពីកា 

កចក កំេកចំណូេ វាង ដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបនអនុរត័្

និងោក់ឲ្យអនុវត្ត 

      

  

36.2.3 ៣៦.២.៣.ែសពវែាយេិខតិ្

បទោា នគ្ិត្យុត្តសត ីពីកចក កំេក

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

េិខតិ្បទោា នគ្តិ្យតុ្តសត ីពីកា 

កចក កំេកចំណូេ វាង ដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិម្ត្ូវបន

      

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 332 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ចំណូេ វាង  ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ (១០%) 

ែសពវែាយ រនូ ដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិម្បកប រោយម្បសទិធ

ភាព 

36.2.4 ៣៦.២.៤.សិកានិងវាយត្នរៃ

េទធែេននកា កបងកចកចំណូេ

 វាង ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ ិ

២០១៨ ២០១៨ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

ម្មន បយកា ណ៍ម្ត្ួត្ពិនតិ្យនិង

វាយត្នរៃេទធែេសត ីពីកា អនុវត្ត

កា កបងកចកចំណូេ វាង ដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ ិ

      

  

36.3 ៣៦.៣. អនុវត្តសាកេបង និង

ពម្ងីករេូនិធិវនិរិយគ្សម្ម្មប់

 ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ (SNIF) 

២០១៥ ២០២០ - អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ  ដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ ិ

ឧបក ណ៍វិនរិយគ្សម្ម្មប់ ដាប

េថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ (SNIF)ម្ត្ូវ

បនអនវុត្តសាកេបង 

ម្បកបរោយរជាគ្ រ័យនិងពម្ងីក

 វិសាេភាព 

      

  

36.3.1 ៣៦.៣.១.រ ៀបចរំោេកា ណ៍

កណនំអនុវត្តថវកិា បស់

រេខាធិកា ោា ន     ក.វ.ក 

(១០%) 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រសចកតីម្ពាងរោេកា ណ៍កណនំ

អនុវត្តថវកិា បស់រេខាធិកា 

ោា នក.វ.កម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច  
     

  

36.3.1 ៣៦.៣.១.រ ៀបចរំោេកា ណ៍

កណនំអនុវត្តថវកិា បស់

រេខាធិកា ោា ន     ក.វ.ក 

(១០%) 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រោេកា ណ៍កណនំអនុវត្តថវកិា

 បស់រេខាធិកា ោា នក.វ.កម្ត្ូវ

បនរ ៀបចំ ួច និងោក់ឲ្យអនុវត្ត 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

36.3.2 ៣៦.៣.២.រ ៀបចរំោេកា ណ៍

កណនំសត ីពីកា វាយត្នរៃេកខណៈ

សរបត្តិម្បចំឆ្ន ំ (APA)សម្ម្មប់ ដា

បេ ម្សុក (២៥%) 

២០១៥ ២០១៨ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រសចកតីម្ពាងរោេកា ណ៍កណនំ

សត ីពីកា វាយត្នរៃេកខណៈសរបត្តិ

ម្បចំឆ្ន ំ (APA)សម្ម្មប់ ដាបេ 

ម្សុក ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច 

     

  

36.3.2 ៣៦.៣.២.រ ៀបចរំោេកា ណ៍

កណនំសត ីពីកា វាយត្នរៃេកខណៈ

សរបត្តិម្បចំឆ្ន ំ (APA)សម្ម្មប់ ដា

បេ ម្សុក (២៥%) 

២០១៥ ២០១៨ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រោេកា ណ៍កណនំសត ីពីកា វាយ

ត្នរៃេកខណៈសរបត្តិម្បចំឆ្ន ំ 

(APA)សម្ម្មប់ ដាបេម្សុក ម្ត្ូវ

បនោក់ឲ្យអនុវត្ត 

     

  

36.3.3 ៣៦.៣.៣.ែសពវែាយនិង បណតុ ុះ

បណាត េរោេកា ណ៍កណនំសត ីពី

កា វាយត្នរៃេកខណៈសរបត្តិ

ម្បចំឆ្ន ំ (APA) សម្ម្មប់ ដាប

េម្សុក (៥%) 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រោេកា ណ៍កណនំសត ីពីកា វាយ

ត្នរៃេកខណៈសរបត្តិម្បចំឆ្ន ំ 

(APA) សម្ម្មប់ ដាបេម្សុក 

ម្ត្ូវបនែសពវែាយនិងបណតុ ុះប

ណាត េម្បកបរោយម្បសិទធភាព 

     

  

36.3.4 ៣៦.៣.៤.បនតរ ៀបចរំោេ

កា ណ៍កណនំសត ីពីសំរណើគ្រម្ម្មង

 វនិិរយគ្ (IPP)សម្ម្មប់ ដាបេ 

ម្សុក (២៥%) 

២០១៥ ២០១៨ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រសចកតីម្ពាងរោេកា ណ៍កណនំ

សត ីពីសំរណើគ្រម្ម្មងវនិរិយគ្ 

(IPP)សម្ម្មប់ ដាបេម្សុក ម្ត្ូវ

បនោក់ម្បរុំពិភាកាអនកពាក់ព័នធ 

     

  

36.3.4 ៣៦.៣.៤.បនតរ ៀបចរំោេ

កា ណ៍កណនំសត ីពីសំរណើគ្រម្ម្មង

២០១៥ ២០១៨ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រសចកតីម្ពាងរោេកា ណ៍កណនំ

សត ីពីសំរណើគ្រម្ម្មងវនិរិយគ្ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

 វនិិរយគ្ (IPP)សម្ម្មប់ ដាបេ 

ម្សុក (២៥%) 

(IPP) សម្ម្មប់ ដាបេម្សុក ម្ត្ូវ

បនោក់ម្បរុំពិរម្ោុះរយបេ ់

36.3.4 ៣៦.៣.៤.បនតរ ៀបចរំោេ

កា ណ៍កណនំសត ីពីសំរណើគ្រម្ម្មង

 វនិិរយគ្ (IPP)សម្ម្មប់ ដាបេ 

ម្សុក (២៥%) 

២០១៥ ២០១៨ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រោេកា ណ៍កណនំសត ីពីសំរណើ

គ្រម្ម្មងវនិរិយគ្ (IPP)សម្ម្មប់

 ដាបេម្សុក ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច 

និងោក់ឲ្យអនុវត្ត 

     

  

36.3.5 ៣៦.៣.៥.បណតុ ុះបណាត េរោេ

កា ណ៍កណនំសត ីពីសំរណើគ្រម្ម្មង

 វនិិរយគ្ (IPP)សម្ម្មប់ ដាបេ 

ម្សុក (៥%) 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រោេកា ណ៍កណនំសត ីពីសំរណើ

គ្រម្ម្មងវនិរិយគ្ (IPP)សម្ម្មប់

 ដាបេម្សុក ម្ត្ូវបនបណតុ ុះ     

បណាត េ 

     

  

36.3.6 ៣៦.៣.៦.អនវុត្តរេូនិធិវនិិ

រយគ្ ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ 

(៣០%) 

២០១៥ ២០២០ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

 ដាបេម្សុកចំននួយ៉ា ងត្ិច ១៩

ម្ត្ូវបនរម្រើសរ ើសអនុវត្ត២០១៧      

  

36.3.6 ៣៦.៣.៦.អនវុត្តរេូនិធិវនិិ

រយគ្ ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ 

(៣០%) 

២០១៥ ២០២០ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

 ដាបេម្សុកចំននួយ៉ា ងត្ិច ២៨ 

ម្ត្ូវបនរម្រើសរ ើសសម្ម្មប់អនុវត្ត

រូេនិធិ វនិរិយគ្ ដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ២០១៨ 

     

  

36.3.6 ៣៦.៣.៦.អនវុត្តរេូនិធិវនិិ

រយគ្ ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ 

(៣០%) 

២០១៥ ២០២០ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

 ដាបេម្កុងយ៉ា ងត្ិច៥ និងម្សុក

យ៉ា ងត្ិចចនំនួ ២៨ម្ត្ូវបន

រម្រើសរ ើសសម្ម្មប់អនុវត្តរេូនិធិ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

 វនិិរយគ្សម្ម្មប់ ដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ២០១៩ 

36.4 ៣៦.៤.ពិនិត្យររើេរ ើងវញិនិង

ោក់ឲ្យអនុវត្តរោេកា ណ៍

កណនំសត ីពីកែនកា យុទធសាស្រសត

ថវិកាសម្ម្មប់ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

២០១៥ ២០២០ - អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេ 

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ ិ

កែនកា យទុធសាស្រសតថវកិា ម្ត្ូវ

បនអនវុត្តម្បកបរោយស័កតិសិទធ

ភាព និងម្បសទិធភាព       

  

36.4.1 ៣៦.៤.១.បនតកកសម្រួេរោេ

កា ណ៍កណនំសត ីពីកា រ ៀបចំ

កែនកា យទុធសាស្រសតថវកិាសម្ម្មប់

 ដាបេ ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ (៥០%) 

២០១៥ ២០២០ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រោេកា ណ៍កណនំសត ីពីកែនកា 

យុទធសាស្រសតថវកិាម្ត្ូវបនរធវើ

បចេុបបននភាព និងោក់ឱ្យអនុវត្ត 
      

  

36.4.2 ៣៦.៤.២.ែសពវែាយនិង បណតុ ុះ

បណាត េរោេកា ណ៍កណនំកា 

រ ៀបចំកែនកា យទុធសាស្រសតថវកិា

រូន ដាបេរារធានី រខត្ត 

(៥០%) 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

កែនកា យទុធសាស្រសតថវកិាម្ត្វូបន 

ែសពវែាយ និងបណតុ ុះបណាត េ 

រូន ដាបេរារធានី រខត្តទាងំ២៥

ម្បកបរោយម្បសទិធភាព 

      

  

36.5 ៣៦.៥. រ ៀបចំ និងអនុវត្តកា រែទ 

ធនធានម្មនភាជ បេ់កខខណឌ  

២០១៥ ២០២០ - អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេ 

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ ិ

១.កា រែទ ធនធានម្មនភាជ ប់

េកខខណឌ  ម្ត្ូវបនអនុវត្ត 

២.ធនធានម្មនភាជ ប់េកខខណឌ ម្ត្ូវ

បនរែទ រៅ ម្កុង/ម្សុករដើរបីអនុ
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

វត្តកា រែទ រុខងា រៅកនុងម្កសងួប

  ិសាថ ន ម្កសងួអប់ ំ, ម្កសួង 

សុខាភិបេ និងម្កសងួអភិវឌ្ឍ

រនបទ 

36.5.1 ៣៦.៥.១.ែសពវែាយអនុម្កឹត្យសត ី

ពីកា រែទ ធនធានហិ ញ្ញវត្ថុម្មន

ភាជ ប់េកខខណឌ រនូ ដាបេថ្នន ក់ 

រម្ការជាត្ិ (៣០%) 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

អនុម្កឹត្យសត ីពីកា រែទ ធនធាន

ហិ ញ្ញវត្ថុម្មនភាជ បេ់កខខណឌ  ម្ត្ូវ

បនែសពវែាយម្បកបរោយ 

ម្បសិទធភាព 

      

  

36.5.2 ៣៦.៥.២.រ ៀបចំម្បកាសអនត 

ម្កសួងសត ីពីនីត្ិវិធីអនុវត្តថវិកា

សម្ម្មប់ដរំណើ កា រែទ រុខងា កា 

អប់ កុំម្ម ត្ូច កា អប់ ំបឋរ

សិកា និងកា អប់ ំរម្ៅម្បព័នធ

 បស់កា ិយេយ័អប់ ំម្សុករូន

 ដាបេម្កុង ម្សុករោេរៅ 

(៤០%) 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រសចកតីម្ពាងម្បកាសអនត ម្កសងួ

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងោក់ម្បរុំ

ពិភាកាអនកពាក់ព័នធ 

      

  

36.5.2 ៣៦.៥.២.រ ៀបចំម្បកាសអនត 

ម្កសួងសត ីពីនីត្ិវិធីអនុវត្តថវិកា

សម្ម្មប់ដរំណើ កា រែទ រុខងា កា 

អប់ កុំម្ម ត្ូច កា អប់ ំបឋរ

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

ម្បកាសអនត ម្កសងួម្ត្ូវបន

រ ៀបចំ ួច និងោក់ឲ្យអនុវត្ត 
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រេ
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ស
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រ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

សិកា និងកា អប់ ំរម្ៅម្បព័នធ

 បស់កា ិយេយ័អប់ ំម្សុករូន

 ដាបេម្កុង ម្សុករោេរៅ 

(៤០%) 

36.5.3 ៣៦.៥.៣.វាយត្នរៃេទធែេនន

កា អនុវត្តកា រែទ  ធនធានហិ ញ្ញ

វត្ថុម្មនភាជ ប់េកខខណឌ រនូ ដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ (៣០%) 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

ម្មន បយកា ណ៍វាយត្នរៃេទធ

ែេ (ម្កសងួប ិសាថ ន, និង

ម្កសងួអភិវឌ្ឍន៍រនបទ) 
      

  

36.6 ៣៦.៦. រ ៀបចរំោេកា ណ៍

កណនំសត ីពីកា រ ៀបចំនិងនតី្ិវិធី

អនុវត្តថវកិាករាវិធីរពញរេញ 

និងអងគភាពថវកិា សម្ម្មបថ់វកិា

 ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ ិ

២០១៥ ២០២០ - អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ ិ

១.ម្មនរោេកា ណ៍កណនំ

សម្ម្មប់ ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ

អនុវត្តថវកិា ករាវិធី និងអងគភាព 

ថវិកាសម្ម្មប់ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ២. នតី្ិវិធីអនុវត្តថវកិាករាវិធី 

ម្ត្ូវបនោក់ឲ្យអនុវត្ត៣. រារ

ធានីរខត្តចនំនួ៦ម្ត្ូវបនរម្រើស

រ ើសសម្ម្មប់រ ៀបចំ និង   អនុវត្ត

ថវិកាករាវិធីនិងអងគភាពថវកិា

សម្ម្មបឆ់្ន ំថវកិា២០១៧ និង ២៥ 

រារធានី រខត្តម្ត្វូបនោក់ឲ្យអនុ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

វត្ត ថវិកាករាវិធី និងអងគភាព

ថវិការៅឆ្ន ំ២០២០ 

36.6.1 ៣៦.៦.១.រ ៀបចំម្បកាសោក់ឲ្យ

អនុវត្តរោេកា ណ៍កណនំសត ីពី

នតី្ិវិធីអនុវត្តថវកិាករាវិធី បស់ 

 ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ (១៥%) 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

ម្បកាសសត ីពីកា ោក់ឲ្យអនុវត្ត

រោេកា ណ៍កណនំសត ីពីនីត្ិវិធី

អនុវត្តថវកិាករាវិធី បស់ ដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច 

និងោក់ឲ្យអនុវត្ត 

     

  

36.6.2 ៣៦.៦.២.បណតុ ុះបណាត េរោេ

កា ណ៍កណនំសត ីពីនីត្ិវិធីអនុវត្ត

ថវិកាករាវិធី បស់ ដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ (២០%) 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រោេកា ណ៍កណនំសត ីពីកា អនុ

វត្តថវកិាករាវិធីម្ត្ូវបនបណតុ ុះប

ណាត េរនូ ដាបេរារធានី រខត្ត

ទាងំ៦ 

     

  

36.6.3 ៣៦.៦.៣.រ ៀបចំម្បកាសោក់ ដា

បេរខត្តចនំនួ ៦ បកនថររទៀត្

អនុវត្តថវកិាករាវិធីឆ្ន ំ២០១៨ 

(២០%) 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

ម្បកាសោក់ ដាបេរខត្តចនំនួ ៦ 

អនុវត្តថវកិាករាវិធីឆ្ន ំ២០១៨ ម្ត្ូវ

បនរ ៀបចំ ួច និងោក់ឲ្យអនុវត្ត 
     

  

36.6.4 ៣៦.៦.៤.បនតកកេំអរោេ

កា ណ៍កណនំសត ីពីកា រ ៀបចំ

ថវិកាករាវិធី    ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ (១៥%) 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រោេកា ណ៍កណនំសត ីពីកា 

រ ៀបចំថវកិាករាវិធីម្ត្ូវបនបនតកក

េំអឲ្យ បនម្គ្ប់ម្រុងរម្ជាយ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

36.6.5 ៣៦.៦.៥.រ ៀបចែំសពវែាយ និង

បណតុ ុះ    បណាត េរោេកា ណ៍

កណនំសត ីពីកា រ ៀបចំថវកិាករាវិធី

សម្ម្មប់      ដាបេរខត្តកដេ

ម្ត្ូវបនរម្រើសរ ើសបកនថរ 

(១៥%) 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រោេកា ណ៍កណនំសត ីពីកា 

រ ៀបចំថវកិាករាវិធីសម្ម្មប់ ដាប

េរខត្តកដេម្ត្ូវបនរម្រើសរ ើស

បកនថរ ម្ត្ូវបនបណតុ ុះបណាត េ

រូន ដាបេរខត្តម្បកបរោយ

ម្បសិទធភាព 

     

  

36.6.6 ៣៦.៦.៦.រ ៀបចំបណតុ ុះបណាត េ

រោេកា ណ៍កណនំសត ីពីនីត្ិវិធី

អនុវត្តថវកិាករាវិធីសម្ម្មប់ ដាប

េរខត្តកដេម្ត្ូវបនរម្រើសរ ើស

បកនថរ (១៥%) 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រោេកា ណ៍កណនំសត ីពីនីត្ិវិធី

អនុវត្តថវកិាករាវិធីសម្ម្មប់ ដាប

េរខត្តកដេម្ត្ូវបនរម្រើសរ ើស

បកនថរម្ត្ូវបនបណតុ ុះបណាត េ

រូន ដាបេរខត្តម្បកបរោយ

ម្បសិទធភាព 

     

  

36.6.7 ៣៦.៦.៧.រ ៀបចំម្បពន័ធទនិននយ័

 ួរបកូស ុបកា រ ៀបចំថវកិាករា

 វិធី បស់  ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ ិ

២០១៨ ២០២០ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

ម្បព័នធទនិននយ័ រួបូកស ុបកា 

រ ៀបចំថវកិាករាវិធី បស់ ដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច

និងោក់ឲ្យអនុវត្ត 

     

  

 
ផែនកទី៤៖ ការគត្រៀម្ខ្្នួសត្ាប់ ហំានបនាា ប ់

 - ម្កបខ័ណឌ ថវិកា ម្កបខ័ណឌ គ្ណរនយយភាព និងម្កបខ័ណឌ សវនករា រោយកែអករេើសរទិធករាម្ត្ូវបនរ ៀបចំ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

41 ៤១.  បរងកើត្ម្កបខ័ណឌ ថវិកា

រោយកែអករេើសរទិធករា 

២០១៦ ២០២០   ម្កបខ័ណឌ ថវិការោយកែអករេើ

សរិទធករាម្ត្ូវបនបរងកើត្ 
      

  

41.1 ៤១.១. សិកានិងរ ៀបចំ

ម្កបខ័ណឌ រោេនន រោេកា ណ៍

ថវិកាកែអករេើសរទិធករា 

(Performance Based 

Budgeting- PBB) 

២០១៦ ២០២០ - អគ្គ. ថវិកា ១. បយកា ណ៍សិកាសត ីពី

ម្កបខ័ណឌ រោេននរោេកា ណ៍

ថវិកាកែអករេើសរទិធករាម្ត្ូវបន

រ ៀបចំ២. យនតកា ម្ត្តួ្ពិនិត្យ

សរិទធករាសាកេបងសម្ម្មប់

ថវិកាករាវិធីរោយរផ្ទត ត្រេើេទធ

ែេ ម្ត្ូវបន រ ៀបចនំិងោក់ឱ្យ

អនុវត្ត 

      

  

41.1.1 ៤១.១.១.សិកា និងចងម្កងម្កប

ខណឌ គ្ត្យិុត្តសម្ម្មប់ជារេូោា ន

ននកា អនុរត័្ថវកិាករាវិធី និង

ថវិកាកែអករេើសរទិធករា 

  អគ្គ.ថវកិា ម្កបខណឌ គ្ត្ិយតុ្តិពាក់ព័នធ

សម្ម្មប់ជារេូោា នននកា អនុរត័្

ថវិកាករាវិធីនិងថវកិាកែអករេើ

សរិទធករាម្ត្ួវបនសិកា និងចង

ម្កង 

     

  

41.1.2 ៤១.១.២. រ ៀបចំឯកសា គ្ត្ិយតុ្ត

សម្ម្មប់ជារេូោា នននកា អនុរត័្

ថវិកាករាវិធី និងថវិកាកែអករេើ

សរិទធករា 

  អគ្គ.ថវកិា ឯកសា គ្ត្ិយតុ្តសម្ម្មប់ជារូេ

ោា នននកា អនរុ័ត្ថវិកាករាវិធី 

និងថវកិាកែអករេើសរទិធករាម្ត្ូវ

បនរ ៀបច ំ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
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41.1.3 ៤១.១.៣. ពិរម្ោុះរយបេ់ រេើ

ឯកសា គ្ត្ិយតុ្តសម្ម្មប់ ជារូេ

ោា នននកា អនរុ័ត្ថវិកាករាវិធី 

និងថវកិាកែអករេើសរទិធករា 

  អគ្គ.ថវកិា ឯកសា គ្ត្ិយតុ្តសម្ម្មប់ជារូេ

ោា នននកា អនរុ័ត្ថវិកាករាវិធី 

និងថវកិាកែអករេើសរទិធករា ម្ត្ូវ

បនោក់ពិរម្ោុះរយបេ ់

      

  

41.2 ៤១.២.ពិរម្ោុះរយបេ់រេើ

រោេកា ណ៍ថវិកាកែអករេើសរទិធ

ករា 

២០១៦ ២០២០ - អគ្គ.ថវិកា រោេកា ណ៍ថវិកាកែអករេើសរទិធ

ករាម្ត្ូវបនពិរម្ោុះរយបេ់

ជារួយម្កសងួសាថ បន័ និងអងគ

ភាពពាក់ព័នធ 

      

  

41.2.1 ៤១.២.១.រ ៀបចំកិចេពិរម្ោុះ 

រយបេរ់េើឯកសា គ្ត្យិុត្ត

សម្ម្មប់ជារេូោា នននកា    អនុ

វត្តថវកិាកែអករេើសរិទធករា 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.ថវកិា ឯកសា គ្ត្ិយតុ្តសម្ម្មប់ជា រូេ

ោា នននកា អនរុ័ត្ថវិកាកែអករេើ

សរិទធករា ម្ត្ូវបនពិរម្ោុះ

រយបេ់ និងកកសម្រួេតាររត្ិ

រយបេទ់ទេួបន 

     

  

41.2.2 ៤១.២.២ រ ៀបចំពិរម្ោុះរយបេ់

រេើឯកសា  ម្កបខណឌ ននកា 

ផ្ទៃ ស់បតូ ពីថវិកាករាវិធីរៅថវកិា

កែអករេើសរទិធករា 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.ថវកិា ឯកសា ម្កបខណឌ ននកា ផ្ទៃ ស់បតូ 

ពីថវិកាករាវិធីរៅថវិកាកែអករេើ

សរិទធករា ម្ត្ូវបនពិរម្ោុះ

រយបេ់ និងកកសម្រួេតាររត្ិ

រយបេទ់ទេួបន 

     

  

41.2.3 ៤១.២.៣   រ ៀបចំពិរម្ោុះរយ 

បេ់រេើឯកសា យទុធសាស្រសត

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.ថវកិា ឯកសា យុទធសាស្រសតសម្ម្មប់កា 

ផ្ទៃ ស់បតូ ពីថវិកាករាវិធីរៅថវកិា
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

សម្ម្មបក់ា ផ្ទៃ ស់បតូ ពីថវកិា ករា

 វិធីរៅថវកិាកែអករេើសរិទធករា 

កែអករេើសរទិធករាម្ត្ូវបន

ពិរម្ោុះរយបេ់ និងកកសម្រេួ

តាររត្រិយបេទ់ទួេបន 

41.2.4 ៤១.២.៤ រ ៀបចំពិរម្ោុះរយបេ់

រេើរោេកា ណ៍កណនំសត ីពីកា 

រ ៀបចំថវកិាកែអករេើសរិទធករា 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.ថវកិា រោេកា ណ៍កណនំសត ីពីកា 

រ ៀបចំថវកិាកែអករេើសរិទធករា

ម្ត្ូវបនពិរម្ោុះរយបេ់ និងកក

សម្រួេតាររត្ិរយបេទ់ទេួ

បន 

      

  

42 ៤២. បរងកើត្ម្កបខណឌ គ្ណរនយយ

ភាពននសរិទធិករា 

២០១៦ ២០២០   ម្កបខ័ណឌ  គ្ណរនយយភាពនន

សរិទធករាម្ត្ូវបនរ ៀបចនំិង

ែសពវែាយបណតុ ុះបណាត េ 

      

  

42.1 ៤២.១.សិកានិងរ ៀបចំម្កបខណឌ

រោេ ននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងកែអករេើ

សរិទធករា (Performance 

Based Management- PBM) 

២០១៦ ២០២០    បយកា ណ៍សិកាសត ីពីម្កបខណឌ

រោេននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងកែអករេើ

សរិទធករាម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ

រោេរៅសូចនក សរទិធករាគ្នៃឹុះម្បចំឆ្ន ំ រនិអាចកំណត្់

បន រោយម្ត្ូវ ង់ចំេទធែេននកា រ ៀបចំកែនកា យទុធសាស្រសត

កកទម្រង់ម្បព័នធថវិកា (២០១៧-២០២៥) 

  

42.2 ៤២.២.ពិរម្ោុះរយបេរ់េើ

រោេកា ណ៍ម្គ្ប់ម្គ្ងកែអករេើ

សរិទធករា 

២០១៦ ២០២០   រោេកា ណ៍ម្គ្ប់ម្គ្ងកែអករេើ

សរិទធករាម្ត្ូវបនពិរម្ោុះ

រយបេ់ជារយួម្កសងួ សាថ ប័ន 

និងអងគភាពពាក់ព័នធ 

រោេរៅសូចនក សរទិធករាគ្នៃឹុះម្បចំឆ្ន ំ រនិអាចកំណត្់

បន រោយម្ត្ូវ ង់ចំេទធែេននកា រ ៀបចំកែនកា យទុធសាស្រសត

កកទម្រង់ម្បព័នធថវិកា (២០១៧-២០២៥) 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

43 ៤៣. បរងកើត្ម្កបខណឌ សវនករា

រេើសរទិធិករា 

២០១៦ ២០២០   ម្កបខណឌ សវនករារេើសរទិធករា

ម្ត្ូវបនរ ៀបចនំិងែសពវែាយប

ណតុ ុះបណាត េដេ់ម្កសួងសាថ បន័ 

និងអងគភាពពាក់ព័នធ 

      

  

43.1 ៤៣.១.សិកានិងរ ៀបចំម្កប

ខណឌ រោេនន សវនករាកែអករេើ

សរិទធករា (Performance 

Based Auditing- PBA) 

២០១៦ ២០២០ - អគ្គ.សវនករានែទកនុង 

- អាជាា ធ សវនករាជាត្ ិ

 បយកា ណ៍សិកាសត ីពីម្កបខណឌ

រោេនន សវនករាកែអករេើសរិទធ

ករាម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ
      

  

43.2 ៤៣.២.ពិរម្ោុះរយបេរ់េើ 

រោេកា ណ៍សវនករា កែអករេើ

សរិទធករា 

២០១៦ ២០២០ - អគ្គ.សវនករានែទកនុង 

- អាជាា ធ សវនករាជាត្ ិ

រោេកា ណ៍សវនករាកែអករេើ

សរិទធករាម្ត្ួវបនពិរម្ោុះ

រយបេ់ជារយួម្កសងួសាថ បន័ 

និងអងគភាពពាក់ព័នធ 

      

  

44 ៤៤. រ ៀបចំ និងអនុវត្តកែនកា ក

សាងសរត្ថភាព (រោយ រួទាងំ

សាថ បន័នតី្ិបបញ្ញត្តិ និង អាជាា ធ ស

វនករាជាត្ិ) 

២០១៦ ២០២០   កែនកា កសាងសរត្ថភាពម្ត្ូវ

បនរ ៀបចំ អនុរ័ត្ និងអនុវត្ត 
      

  

44.1 ៤៤.១.រ ៀបចកំែនកា កសាង

សរត្ថភាព (Capacity 

Development Plan-CDP) 

២០១៥ ២០២០ -  វិទាសាថ នរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញ

វត្ថុ  

កែនកា កសាងសរត្ថភាព 

(កែនកា យុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍

ធនធានរនុសស បស់ម្កសងួ-សាថ

បន័ រេើរនំញរសដាកិចេ និង
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ហិ ញ្ញវត្ថុ, កែនកា យទុធសាស្រសត

អភិវឌ្ឍន៍សរត្ថភាពម្គ្ូបរងាគ េ

 បស់ កសហវ រដើរបីចូេ រួកនុង

កា អភិវឌ្ឍនស៍រត្ថភាពរស្រនតរីារ

កា កសហវ និង ម្កសងួ សាថ ប័ន, 

និង កា វាយត្នរៃសរទិធករាបណដុ ុះ

បណាដ េ)  ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ

44.1.1 ៤៤.១.១ រ ៀបចំកែនកា  យទុធសា

ស្រសតសត ីពីកា កសាង និងអភិវឌ្ឍ

សរត្ថភាព កនុងម្កបខណឌ ករាវិធី

កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ

សាធា ណៈ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ កែនកា  យទុធសាស្រសតសត ីពីកា 

កសាង និងអភិវឌ្ឍសរត្ថភាព 

កនុងម្កបខណឌ ករាវិធីកកទម្រង់កា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ

      

  

44.1.2 ៤៤.១.២ រ ៀបចកំែនកា 

សករាភាព ពម្ងឹងសរត្ថភាពម្គ្ូ

បរងាគ េ បស់ អគ្គនយកោា ន

រម្ការឱ្វាទ កសហវ រេើកា ងា 

អនុវត្តថវកិាករាវិធី េទធសាធា 

ណៈ សវនករា កា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយ

 ដា និង អធិកា កិចេ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ កែនកា សករាភាព ពម្ងឹងសរត្ថ

ភាពម្គ្ូបរងាគ េ បស់ អគ្គនយក

ោា នេទធករាសាធា ណៈ, អគ្គ

នយកោា នថវកិា, អគ្គនយក

ោា ន ត្នោ ជាត្ិ, អគ្គនយក

ោា នម្ទពយសរបត្តិ ដា និងចំណូេ

រនិករនសា រពើពនធ, អគ្គនយក

ោា នសវនករានែទកនុង,  វទិាសាថ ន
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ និង អោគ ធិ

កា ោា ន ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ

44.1.3 ៤៤.១.៣ រ ៀបចំកា សិកា

ម្សាវម្ជាវវាយត្នរៃអំពីត្ម្រូវកា ប

ណតុ ុះបណាត េ  (Training Need 

Assessment)រៅតារម្កសងួ 

សាថ បន័ រនទី ពាក់ព័នធ កដេរឆៃើយ

ត្បរៅនឹងកែនកា បណតុ ុះបណាត

េ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ កា សិកាម្សាវម្ជាវវាយត្នរៃអំពី

ត្ម្រូវកា បណតុ ុះបណាត េ  

(Training Need 

Assessment)រៅតារម្កសងួ 

សាថ បន័ រនទី ពាក់ព័នធ កដេរឆៃើយ

ត្បរៅនឹងកែនកា បណតុ ុះបណាត

េ ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ

      

  

44.1.4 ៤៤.១.៤ រ ៀបចំកែនកា 

សករាភាព សម្ម្មប់កា ងា  ប

ណតុ ុះបណាត េម្កបខ័ណឌ ម្កសួង

រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ រេើរុខ

រំនញថវកិាករាវិធី ព័ត្៌ម្មនវទិា 

 ដាបេទរូៅ េទធករាសាធា ណៈ 

គ្ណរនយយ រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញ

វត្ថុ សម្ម្មប់ យៈរពេ ៤ ឆ្ន ំ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ កែនកា សករាភាព សម្ម្មប់

កា ងា  បណតុ ុះបណាត េម្កបខ័ណឌ

ម្កសងួរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ រេើ

រុខរំនញថវិកាករាវិធី ព័ត្ម៌្មន

 វិទា  ដាបេទរូៅ េទធករាសា

ធា ណៈ គ្ណរនយយ រសដាកិចេ

និងហិ ញ្ញវត្ថុ សម្ម្មប់ យៈរពេ 

៤ ឆ្ន ំ ម្ត្ូវបនម្បរូេធាត្ុចេូពី

ម្គ្ប់អគ្គនយកោា ន  បស់កសហ

វ និង រ ៀបច ំ
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
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រ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

44.1.5 ៤៤.១.៥ រ ៀបចំកែនកា 

សករាភាព ចុុះម្ត្ួត្ពិនតិ្យ តារ

ោននិង វាយត្នរៃតារបណាត

ម្កសងួ-សាថ ប័ន និង រនទី  រារ

ធានីរខត្ត កដេទទេួបនកា 

បណដុ ុះបណាដ េ ពីកសហវ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ កែនកា សករាភាព ចុុះម្ត្ួត្ពិនតិ្យ 

តារោននិង វាយត្នរៃតារបណាត

ម្កសងួ-សាថ ប័ន និង រនទី  រារ

ធានីរខត្ត កដេទទេួបនកា 

បណដុ ុះបណាដ េ ពី កសហវ ម្ត្ូវ

បនរ ៀបច ំ

      

  

44.2 ៤៤.២. ពិរម្ោុះរយបេ់ និងអនុ

រ័ត្កែនកា កសាងសរត្ថភាព  

២០១៥ ២០២០ -  វិទាសាថ នរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញ

វត្ថុ  

កែនកា កសាងសរត្ថភាព 

(កែនកា យុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍

ធនធានរនុសស បស់ម្កសងួ-សាថ

បន័ រេើរនំញរសដាកិចេ និង

ហិ ញ្ញវត្ថុ, កែនកា យទុធសាស្រសត

អភិវឌ្ឍន៍សរត្ថភាពម្គ្ូបរងាគ េ

 បស់ កសហវ រដើរបីចូេ រួកនុង

កា អភិវឌ្ឍនស៍រត្ថភាពរស្រនតរីារ

កា កសហវ និង ម្កសងួ សាថ ប័ន, 

និង កា វាយត្នរៃសរទិធករាបណដុ ុះ

បណាដ េ)  ម្ត្ូវបនម្បរុំពិរម្ោុះ

រយបេន់ិងអនុរត័្ 

      

  

44.2.1 ៤៤.២.១ រ ៀបចំម្បរុំពិរម្ោុះ

រយបេ់ និង អនរុ័ត្ រេើ

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ កែនកា យទុធសាស្រសតសត ីពីកា 

កសាង និងអភិវឌ្ឍសរត្ថភាព 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

កែនកា យទុធសាស្រសតសត ីពីកា 

កសាង និងអភិវឌ្ឍសរត្ថភាព 

កនុងម្កបខណឌ ករាវិធីកកទម្រង់កា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

កនុងម្កបខណឌ ករាវិធីកកទម្រង់កា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំពិរម្ោុះរយបេ់ 

និង អនុរ័ត្ 

44.2.2 ៤៤.២.២ រ ៀបចំពរិម្ោុះ

រយបេ់ និង អនរុ័ត្ កម្រិត្វទិា

សាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ រេើ

កែនកា សករាភាព ពម្ងឹងសរត្ថ

ភាពម្គ្ូបរងាគ េ បស់ កសហវ សត ី

ពីកា អនវតុ្តថវកិា ករាវិធី បស់

ម្កសងួសាថ ប័នកនុងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង 

រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ កែនកា សករាភាព ពម្ងឹងសរត្ថ

ភាពម្គ្ូបរងាគ េ បស់ កសហវ សត ី

ពីកា អនវតុ្តថវកិា ករាវិធី បស់

ម្កសងួសាថ ប័នកនុងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង 

រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបន

រ ៀបចំពិរម្ោុះរយបេ់ និង អនុ

រ័ត្ កម្រិត្វទិាសាថ នរសដាកិចេនិង

ហិ ញ្ញវត្ថុ 

      

  

44.2.3 ៤៤.២.៣ រ ៀបចំពិរម្ោុះ

រយបេ់ និង អនរុ័ត្ រេើកា 

សិកាម្សាវម្ជាវវាយត្នរៃអំពី

ត្ម្រូវកា បណតុ ុះបណាត េ 

(Training Need 

Assessment)រៅតារម្កសងួ 

សាថ បន័ រនទី ពាក់ព័នធ កដេរឆៃើយ

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ កា សិកាម្សាវម្ជាវវាយត្នរៃអំពី

ត្ម្រូវកា បណតុ ុះបណាត េ  

(Training Need 

Assessment)រៅតារម្កសងួ 

សាថ បន័ រនទី ពាក់ព័នធ កដេរឆៃើយ

ត្បរៅនឹងកែនកា បណតុ ុះបណាត

េ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំពិរម្ោុះ

រយបេ់ និង អនរុ័ត្ 

      

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 348 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ត្បរៅនឹងកែនកា បណតុ ុះបណាត

េ 

44.2.4 ៤៤.២.៤ រ ៀបចំពិរម្ោុះរយបេ់ 

និង អនុរ័ត្កែនកា សករាភាព 

សម្ម្មបក់ា ងា  បណតុ ុះបណាត េ

ម្កបខ័ណឌ ម្កសងួរសដាកិចេនិង

ហិ ញ្ញវត្ថុ រេើរុខរំនញថវកិាករា

 វិធី ព័ត្៌ម្មនវិទា  ដាបេទរូៅ 

េទធករាសាធា ណៈ គ្ណរនយយ 

រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ ឆ្ន ំ២០១៧ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ កែនកា សករាភាព សម្ម្មប់

កា ងា  បណតុ ុះបណាត េម្កបខ័ណឌ

ម្កសងួរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ រេើ

រុខរំនញថវិកាករាវិធី ព័ត្ម៌្មន

 វិទា  ដាបេទរូៅ េទធករាសា

ធា ណៈ គ្ណរនយយ រសដាកិចេ

និងហិ ញ្ញវត្ថុ សម្ម្មបឆ់្ន ំ២០១៧ 

ម្ត្ូវបនចងម្កង ពិរម្ោុះ

រយបេ់ និង អនវុត្ត 

      

  

44.2.5 ៤៤.២.៥ រ ៀបចំពិរម្ោុះរយបេ់ 

និង អនុរ័ត្កែនកា សករាភាព 

ចុុះម្ត្ួត្ពិនិត្យ តារោននិង វាយ

ត្នរៃតារបណាត ម្កសងួ-សាថ ប័ន 

និង រនទី  រារធានរីខត្ត កដេ

ទទេួបនកា បណដុ ុះបណាដ េ ពី

កសហវ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ កែនកា សករាភាព ចុុះម្ត្ួត្ពិនតិ្យ 

តារោននិង វាយត្នរៃតារបណាត

ម្កសងួ-សាថ ប័ន និង រនទី  រារ

ធានីរខត្ត កដេទទេួបនកា 

បណដុ ុះបណាដ េ ពីកសហវ ម្ត្ូវ

បនរ ៀបចំពិរម្ោុះរយបេ់ និង

អនុរត័្ កម្រិត្វទិាសាថ នរសដាកិចេ

និងហិ ញ្ញវត្ថុ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

44.3 ៤៤.៣.ែសពវែាយ និងអនុវត្ត

កែនកា កសាងសរត្ថភាព 

២០១៧ ២០២០ -  វិទាសាថ នរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញ

វត្ថុ  

កែនកា កសាងសរត្ថភាព 

(កែនកា យុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍

ធនធានរនុសស បស់ម្កសងួ-សាថ

បន័ រេើរនំញរសដាកិចេ និង

ហិ ញ្ញវត្ថុ, កែនកា យទុធសាស្រសត

អភិវឌ្ឍន៍សរត្ថភាពម្គ្ូបរងាគ េ

 បស់ កសហវ រដើរបីចូេ រួកនុង

កា អភិវឌ្ឍនស៍រត្ថភាពរស្រនតរីារ

កា កសហវ និង ម្កសងួ សាថ ប័ន, 

និង កា វាយត្នរៃសរទិធករាបណដុ ុះ

បណាដ េ)  ម្ត្ូវបនែសពវែាយ

និងអនុវត្ត 

      

  

 ផែនកទី៥៖ ការោតំ្ទដលក់ារអនុេរដកម្មេិធផីកទត្ម្ង់ត្បកបគោយ្គោគ ័យ្ និងច្ីរភាព 

 - ភាពជាអនកដឹកនំ សរត្ថភាពម្គ្ប់ម្គ្ង សរត្ថភាពបរចេករទស ភាពជាម្មេ ស់ កា ទទេួខុសម្ត្ូវ ម្មនសម្មនគ្ត្ភិាពជារយួនឹងកា ោំម្ទកា អនុវត្តករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

51 ៥១. បរងកើនភាពជាអនកដឹកនំ 

សរត្ថភាព ម្គ្ប់ម្គ្ង និង បណតុ ុះ

ឆនទៈកំកណទម្រង់ ម្ពរទាងំ 

បរងកើនភាពជាម្មេ ស់ និងកា ទទេួ 

ខុសម្ត្ូវ 

២០១៤ ២០២០  ភាពជាអនកដឹកនំ និងសរត្ថភាព 

ម្គ្ប់ម្គ្ង សរម្សបឆនទៈ ភាពជា

ម្មេ ស់ និងកា ទទេួខុសម្ត្ូវ ម្ត្ូវ

បនបរងកើនជាេំោប ់
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 
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ត្
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51.1 ៥១.១.ពម្ងឹងភាពជាអនកដឹកនំ 

និង សរត្ថភាពម្គ្ប់ម្គ្ង។ 

២០១៤ ២០២០ - អ.គ្.ហ. 

- ម្កសួង សាថ ប័ន 

១. វឌ្ឍនភាពននកា អនុវត្ត

កែនកា សករាភាព 

MAP3/GDAP3 សរម្រចបន 

៩០% ជាម្បចំឆ្ន ំ 

២. កា ចេូ ួរ បស់រស្រនតនីនម្កុរ

កា ងា កកទម្រង់ម្មនកា រកើន

រ ើង 

      

  

51.1.1 ៥១.១.១.រ ៀបចំ បយកា ណ៍

វឌ្ឍនភាពកា ងា កកទម្រង់កា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ

ម្បចំម្ត្មី្មស និងម្បចំឆ្ន ំ 

(៦០%) 

២០១៤ ២០២០ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

 បយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា កក

ទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសា

ធា ណៈម្បចំម្ត្មី្មសទី១ ម្ត្ូវ

បន រ ៀបចំ ួចទានរ់ពេរវលា 

     

  

51.1.1 ៥១.១.១.រ ៀបចំ បយកា ណ៍

វឌ្ឍនភាពកា ងា កកទម្រង់កា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ

ម្បចំម្ត្មី្មស និងម្បចំឆ្ន ំ 

(៦០%) 

២០១៤ ២០២០ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

 បយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា កក

ទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសា

ធា ណៈម្បចំម្ត្មី្មសទ២ី ម្ត្ូវ

បន រ ៀបចំ ួចទានរ់ពេរវលា 

     

  

51.1.1 ៥១.១.១.រ ៀបចំ បយកា ណ៍

វឌ្ឍនភាពកា ងា កកទម្រង់កា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ

២០១៤ ២០២០ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

 បយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា កក

ទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសា      
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ម្បចំម្ត្មី្មស និងម្បចំឆ្ន ំ 

(៦០%) 

ធា ណៈម្បចំម្ត្មី្មសទី៣ ម្ត្ូវ

បន រ ៀបចំ ួចទានរ់ពេរវលា 

51.1.1 ៥១.១.១.រ ៀបចំ បយកា ណ៍

វឌ្ឍនភាពកា ងា កកទម្រង់កា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ

ម្បចំម្ត្មី្មស និងម្បចំឆ្ន ំ 

(៦០%) 

២០១៤ ២០២០ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

 បយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា កក

ទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសា

ធា ណៈម្បចំម្ត្មី្មសទី៤ និង

ម្បចំឆ្ន ំ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ចួទាន់

រពេរវលា 

     

  

51.1.2 ៥១.១.២.ស រស អត្ថបទរែសងៗ

ពាក់ព័នធនឹងកា រ ៀបចំ កា អនុវត្ត

ថវិកា ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ និង

 វិររឈកា ហិ ញ្ញវត្ថុសម្ម្មប់ ចុុះ

ែាយកនុងម្ពឹត្តិប័ម្ត្ករាវិធីកក

ទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសា

ធា ណៈ (៤០%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

អត្ថបទម្ត្ូវបនចុុះែាយសម្ម្មប់

ម្ពឹត្តិប័ម្ត្ឆម្មសទី១ 

     

  

51.1.3 ៥១.១.១.ថ្នន ក់ដឹកនំអគ្គនយក

ោា នពម្ងឹងសរត្ថភាពដឹកនំកនុង

កា អនុវត្តករាវិធីកកទម្រង់កា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុតារ យៈកា 

ដឹកនំម្បរំុតារោនវឌ្ឍនភាពជា

ម្បចំ។ 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ កែនកា សករាភាព រួ GDAP3 

សម្ម្មបក់ា  អនុវត្តករាវិធីកក

ទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ដំណាក់កាេទី៣ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

និងែសពវែាយ រោយម្មនកិចេ

សហកា  វាងថ្នន ក់ដឹកនំ អគ្គ
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

នយកោា ន ត្នោ ជាត្ិ និងរ

ស្រនតរីម្ការ ឱ្វាទម្ត្ូវបនបរងកើន

តារ យៈកិចេម្បរុំ។ 

51.1.3 ៥១.១.១.ថ្នន ក់ដឹកនំអគ្គនយក

ោា នពម្ងឹងសរត្ថភាពដឹកនំកនុង

កា អនុវត្តករាវិធីកកទម្រង់កា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុតារ យៈកា 

ដឹកនំម្បរំុតារោនវឌ្ឍនភាពជា

ម្បចំ។ 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី ១៖ កែនកា 

សករាភាព រួ GDAP3  បស់អគ្គ

នយកោា ន ត្នោ ជាត្ិសម្ម្មប់

កា  អនុវត្តករាវិធីកកទម្រង់កា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ ដណំាក់កាេ

ទី៣ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំោក់ឱ្យអនុវត្ត 

និងែសពវែាយ។ 

     

  

51.1.3 ៥១.១.១.ថ្នន ក់ដឹកនំអគ្គនយក

ោា នពម្ងឹងសរត្ថភាពដឹកនំកនុង

កា អនុវត្តករាវិធីកកទម្រង់កា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុតារ យៈកា 

ដឹកនំម្បរំុតារោនវឌ្ឍនភាពជា

ម្បចំ។ 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី ២៖ថ្នន ក់ដឹកនំម្បរំុ

ពិភាកាតារោនវឌ្ឍនភាពននកា 

អនុវត្តកែនកា សករាភាព 

GDAP3  បស ់អគ្គនយកោា ន ត្

នោ ជាត្ិ។ 

     

  

51.1.3 ៥១.១.១.ថ្នន ក់ដឹកនំអគ្គនយក

ោា នពម្ងឹងសរត្ថភាពដឹកនំកនុង

កា អនុវត្តករាវិធីកកទម្រង់កា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុតារ យៈកា 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី ៣៖ថ្នន ក់ដឹកនំបនត

ម្បរុំពិភាកាម្ត្ួត្ពិនតិ្យវឌ្ឍនភាព 

និងទម្រង់ទិសននកា អនុវត្តកែន
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ដឹកនំម្បរំុតារោនវឌ្ឍនភាពជា

ម្បចំ។ 

កា សករាភាពGDAP3 បសអ់គ្គ

នយកោា ន ត្នោ ជាត្ិ។ 

51.1.3 ៥១.១.១.ថ្នន ក់ដឹកនំអគ្គនយក

ោា នពម្ងឹងសរត្ថភាពដឹកនំកនុង

កា អនុវត្តករាវិធីកកទម្រង់កា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុតារ យៈកា 

ដឹកនំម្បរំុតារោនវឌ្ឍនភាពជា

ម្បចំ។ 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី ៤៖ថ្នន ក់ដឹកនំបនត

ម្បរុំពិភាកាវាយត្នរៃពីេទធែេ

វឌ្ឍនភាពននកា អនុវត្ត កែនកា 

សករាភាព GDAP3  បស់អគ្គ

នយក ោា ន ត្នោ ជាត្ិ។ 

     

  

51.1.4 ៥១.១.១. កា រ ៀបចកំែនកា 

សករាភាព រួ ដំណាក់កាេទី៣ 

ននករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈននអគ្គ

រេខាធិកា ោា ន 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ កា រ ៀបចកំែនកា សករាភាព រួ 

ដំណាក់កាេទ៣ីម្ត្ូវបនរ ៀបចំ 

ែសពវែាយ និងសរម្រចបន 

៩៥% 

     

  

51.1.5 ៥១.១.២. រ ៀបចំចកខុវិស័យនិង

របសកករា បស់នយកោា ន  

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ចកខុវិស័យនិងរបសកករា បស់ 

នយកោា នម្ត្ូវបនរ ៀបចនំិង

ោក់ឱ្យ 

អនុវត្ត 

     

  

51.1.6 ៥១.១.៣. រ ៀបចំយទុធសាស្រសត ម្គ្ប់ 

ម្គ្ងនិងអភិវឌ្ឍធនធានរនុសស 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ រសចកតីម្ពាងកែនកា យុទធសាស្រសត

ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ
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រេ
ខ
កូ
ដ
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ក
រ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

51.1.6 ៥១.១.៣. រ ៀបចំយទុធសាស្រសត ម្គ្ប់ 

ម្គ្ងនិងអភិវឌ្ឍធនធានរនុសស 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ រសចកតីម្ពាងកែនកា យុទធសាស្រសត

ម្ត្ូវបនកកសម្រួេនិងអនុរត័្

រោយឯកឧត្តររទស ដារស្រនត ី

     

  

51.1.6 ៥១.១.៣. រ ៀបចំយទុធសាស្រសត ម្គ្ប់ 

ម្គ្ងនិងអភិវឌ្ឍធនធានរនុសស 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ កែនកា យទុធសាស្រសត ម្ត្ូវបនរបុះ

ពុរា 
     

  

51.1.6 ៥១.១.៣. រ ៀបចំយទុធសាស្រសត ម្គ្ប់ 

ម្គ្ងនិងអភិវឌ្ឍធនធានរនុសស 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ កែនកា យទុធសាស្រសត ម្ត្ូវបន ពិ

នតិ្យនិងវាយត្នរៃ 
     

  

51.1.7 ៥១.១.៤. កំណត្់អំពីរបសកករា 

ចកខុវិស័យ រដើរបីពម្ងឹងភាពជាអនក

ដឹកនំនិងសរត្ថភាពម្គ្ប់ម្គ្ង

 បស់ថ្នន ក់ដឹកនំនយកោា ន 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ឯកសា បឋរម្ត្ូវ បនរ ៀបច ំ

     

  

51.1.7 ៥១.១.៤. កំណត្់អំពីរបសកករា 

ចកខុវិស័យ រដើរបីពម្ងឹងភាពជាអនក

ដឹកនំនិងសរត្ថភាពម្គ្ប់ម្គ្ង

 បស់ថ្នន ក់ដឹកនំនយកោា ន 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ឯកសា សត ីពីចកខុវិស័យម្ត្ូវបន 

សរម្រចនិងអនុវត្ត 
     

  

51.1.8 ៥១.១.៥. រ ៀបចំកម្រងសម្រង់

បទបបញ្ញញ ត្តិចាប់ សំខាន់ៗ

ទាក់ទងសរត្ថកិចេកសហវ រម្កាយ

ឆ្ន ំ២០១៣ ដេ២់០១៧ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ម្បរូេឯកសា បឋរ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

51.1.8 ៥១.១.៥. រ ៀបចំកម្រងសម្រង់

បទបបញ្ញញ ត្តិចាប់ សំខាន់ៗ

ទាក់ទងសរត្ថកិចេកសហវ រម្កាយ

ឆ្ន ំ២០១៣ ដេ២់០១៧ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ពិនតិ្យធ ម្មនបញ្ញត្ត ិ

     

  

51.1.8 ៥១.១.៥. រ ៀបចំកម្រងសម្រង់

បទបបញ្ញញ ត្តិចាប់ សំខាន់ៗ

ទាក់ទងសរត្ថកិចេកសហវ រម្កាយ

ឆ្ន ំ២០១៣ ដេ២់០១៧ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ពិនតិ្យនិងសរម្រចចុងរម្កាយ 

     

  

51.1.8 ៥១.១.៦. កា រ ៀបចំ បយ

កា ណ៍ននកា អនុវត្តកែនកា 

សករាភាព រួ ដំណាក់កាេទី៣ 

(២០១៧-២០២០) 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ  បយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពម្បចំម្ត្ី

ម្មសទី១ និងបញ្ញា ម្បឈរននកា 

អនុវត្តកែនកា សករាភាព រួ 

ដំណាក់កាេទ៣ី (២០១៧-

២០២០)  បសអ់គ្គរេខាធិកា 

ោា ន ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងរោុះ

ម្សាយ 

     

  

51.1.8 ៥១.១.៦. កា រ ៀបចំ បយ

កា ណ៍ននកា អនុវត្តកែនកា 

សករាភាព រួ ដំណាក់កាេទី៣ 

(២០១៧-២០២០) 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ  បយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពម្បចំម្ត្ី

ម្មសទី២ និងបញ្ញា ម្បឈរននកា 

អនុវត្តកែនកា សករាភាព រួ 

ដំណាក់កាេទ៣ី (២០១៧-

២០២០)  បសអ់គ្គរេខាធិកា 
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រេ
ខ
កូ
ដ
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ក
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ោា ន ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងរោុះ

ម្សាយ 

51.1.8 ៥១.១.៦. កា រ ៀបចំ បយ

កា ណ៍ននកា អនុវត្តកែនកា 

សករាភាព រួ ដំណាក់កាេទី៣ 

(២០១៧-២០២០) 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ  បយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពម្បចំម្ត្ី

ម្មសទី៣ និងបញ្ញា ម្បឈរននកា 

អនុវត្តកែនកា សករាភាព រួ 

ដំណាក់កាេទ៣ី (២០១៧-

២០២០)  បសអ់គ្គរេខាធិកា 

ោា ន ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងរោុះ

ម្សាយ 

     

  

51.1.9 ៥១.១.៧. រ ៀបចំចកខ ុវិស័យ និង

របសកករា បសអ់គ្គរេខាធិកា 

ោា ន 

ឆ្ន ំ

២០១៧ 

ឆ្ន ំ

២០១៧ 

អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ចកខុវិស័យ និងរបសកករា បស់

អគ្គរេខាធិកា ោា នម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ

     

  

51.1.10 ៥១.១.១ រ ៀបចំករាវិធីបណដុ ុះ

បណាដ េ និង ករាវិធីទសសនកិចេ

សិកាផ្ទៃ ស់បតូ បទ ពិរសាធន៍ជាត្ិ

និងអនត ជាត្ិ ពាក់ព័នធភាពជាអនក

ដឹកនំកនុងវិស័យសាធា ណៈ,  ដា

បេសាធា ណៈ និង រោេ

នរយបយសាធា ណៈនិង

អភិបេកិចេេអ រនូថ្នន ក់ ដឹកនំ

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ រស្រនតរីារកា ម្កសងួសាថ បន័ ចនំនួ 

៦០ នក់ ទទេួកា បណដុ ុះ

បណាដ េ និង ករាវិធីទសសនកិចេ

សិកាផ្ទៃ ស់បតូ បទ ពិរសាធន៍ជាត្ិ

និងអនត ជាត្ិ ពាក់ព័នធភាពជាអនក

ដឹកនំកនុងវិស័យសាធា ណៈ,  ដា

បេសាធា ណៈ និង រោេ
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រេ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ជានខ់ពស់ (ពីថ្នន ក់នយកោា ន 

ដេ់  ដារេខាធិកា ) បទ

ពិរសាធន៍ម្បរទសសឹងាបូ ើ 

នរយបយសាធា ណៈនិង

អភិបេកិចេេអ ចនំនួ ២ វគ្គ  

51.1.10 ៥១.១.១ រ ៀបចំករាវិធីបណដុ ុះ

បណាដ េ និង ករាវិធីទសសនកិចេ

សិកាផ្ទៃ ស់បតូ បទ ពិរសាធន៍ជាត្ិ

និងអនត ជាត្ិ ពាក់ព័នធភាពជាអនក

ដឹកនំកនុងវិស័យសាធា ណៈ,  ដា

បេសាធា ណៈ និង រោេ

នរយបយសាធា ណៈនិង

អភិបេកិចេេអ រនូថ្នន ក់ ដឹកនំ

ជានខ់ពស់ (ពីថ្នន ក់នយកោា ន 

ដេ់  ដារេខាធិកា ) បទ

ពិរសាធន៍ម្បរទសសឹងាបូ ើ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ រស្រនតរីារកា ម្កសងួសាថ បន័ ចនំនួ 

៣០ នក់ ទទេួកា បណដុ ុះ

បណាដ េ និង ករាវិធីទសសនកិចេ

សិកាផ្ទៃ ស់បតូ បទ ពិរសាធន៍ជាត្ិ

និងអនត ជាត្ិ ពាក់ព័នធភាពជាអនក

ដឹកនំកនុងវិស័យសាធា ណៈ,  ដា

បេសាធា ណៈ និង រោេ

នរយបយសាធា ណៈនិង

អភិបេកិចេេអ ចនំនួ ១ វគ្គ  

      

  

51.1.11 ៥១.១.២ រ ៀបចំវគ្គបណដុ ុះ

បណាដ េ និង ករាវិធីទសសនៈកិចេ

សិកាផ្ទៃ ស់បតូ បទ ពិរសាធន៍ជាត្ិ

និងអនត ជាត្ិ ពាក់ព័នធកា កក

ទម្រង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ និង 

ភាពជានដគ្ ូវាង ដានិងវិស័យឯក

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ រស្រនតរីារកា ម្កសងួសាថ បន័ ចនំនួ 

៣០ នក់ ទទេួកា បណដុ ុះ

បណាដ េ និង ករាវិធីទសសនៈកិចេ

សិកាផ្ទៃ ស់បតូ បទ ពិរសាធន៍ជាត្ិ

និងអនត ជាត្ិ ពាក់ព័នធកា កក
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

រន រូនថ្នន ក់ ដឹកនំជាន់ខពស់ (ពី

ថ្នន ក់នយកោា ន ដេ់  ដា

រេខាធិកា ) បទពិរសាធន៍

ម្បរទសចនិ 

ទម្រង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ បទ

ពិរសាធន៍ម្បរទសចនិ  

51.1.11 ៥១.១.២ រ ៀបចំវគ្គបណដុ ុះ

បណាដ េ និង ករាវិធីទសសនៈកិចេ

សិកាផ្ទៃ ស់បតូ បទ ពិរសាធន៍ជាត្ិ

និងអនត ជាត្ិ ពាក់ព័នធកា កក

ទម្រង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ និង 

ភាពជានដគ្ ូវាង ដានិងវិស័យឯក

រន រូនថ្នន ក់ ដឹកនំជាន់ខពស់ (ពី

ថ្នន ក់នយកោា ន ដេ់  ដា

រេខាធិកា ) បទពិរសាធន៍

ម្បរទសចនិ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ រស្រនតរីារកា ម្កសងួសាថ បន័ ចនំនួ 

៣០ នក់ ទទេួកា បណដុ ុះ

បណាដ េ និង ករាវិធីទសសនៈកិចេ

សិកាផ្ទៃ ស់បតូ បទ ពិរសាធន៍ជាត្ិ

និងអនត ជាត្ិ ពាក់ព័នធកា កក

ទម្រង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ បទ

ពិរសាធន៍ម្បរទសចនិ  

      

  

51.1.11 ៥១.១.២ រ ៀបចំវគ្គបណដុ ុះ

បណាដ េ និង ករាវិធីទសសនៈកិចេ

សិកាផ្ទៃ ស់បតូ បទ ពិរសាធន៍ជាត្ិ

និងអនត ជាត្ិ ពាក់ព័នធកា កក

ទម្រង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ និង 

ភាពជានដគ្ ូវាង ដានិងវិស័យឯក

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ រស្រនតរីារកា ម្កសងួសាថ បន័ ចនំនួ 

៣០ នក់ ទទេួកា បណដុ ុះ

បណាដ េ និង ករាវិធីទសសនៈកិចេ

សិកាផ្ទៃ ស់បតូ បទ ពិរសាធន៍ជាត្ិ

និងអនត ជាត្ិ ពាក់ព័នធកា កក
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

រន រូនថ្នន ក់ ដឹកនំជាន់ខពស់ (ពី

ថ្នន ក់នយកោា ន ដេ់  ដា

រេខាធិកា ) បទពិរសាធន៍

ម្បរទសចនិ 

ទម្រង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ បទ

ពិរសាធន៍ម្បរទសចនិ  

51.1.11 ៥១.១.២ រ ៀបចំវគ្គបណដុ ុះ

បណាដ េ និង ករាវិធីទសសនៈកិចេ

សិកាផ្ទៃ ស់បតូ បទ ពិរសាធន៍ជាត្ិ

និងអនត ជាត្ិ ពាក់ព័នធកា កក

ទម្រង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ និង 

ភាពជានដគ្ ូវាង ដានិងវិស័យឯក

រន រូនថ្នន ក់ ដឹកនំជាន់ខពស់ (ពី

ថ្នន ក់នយកោា ន ដេ់  ដា

រេខាធិកា ) បទពិរសាធន៍

ម្បរទសចនិ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ រស្រនតរីារកា ម្កសងួសាថ បន័ ចនំនួ 

៦០ នក់ ទទេួកា បណដុ ុះ

បណាដ េ និង ករាវិធីទសសនៈកិចេ

សិកាផ្ទៃ ស់បតូ បទ ពិរសាធន៍ជាត្ិ

និងអនត ជាត្ិ ពាក់ព័នធ ភាពជានដ

គ្ ូវាង ដានិងវិស័យឯករន បទ

ពិរសាធន៍ម្បរទសចនិ  

      

  

51.1.12 ៥១.១.៣ រ ៀបចំទសសនៈកិចេ

សិកាសដ ីពី ម្បសិទធភាពននកា 

រ ៀបចំករាវិធីបណដុ ុះបណាដ េកនុង

កា ចេូ ួរអនុវត្តថវកិាករាវិធី :

បទពិរសាធន៍ប រទស 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ រស្រនតរីារកា ននវសហ ចនំនួ ១៥ 

នក់ បនចេូ រួរធវើទសសនៈកិចេ

សិកាសដ ីពី ម្បសិទធភាពននកា 

រ ៀបចំករាវិធីបណដុ ុះបណាដ េកនុង

កា ចេូ ួរអនុវត្តថវកិាករាវិធី :

បទពិរសាធន៍ម្បរទសម្ម៉ា រ សីុ 

      

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 360 

រេ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

51.1.12 ៥១.១.៣ រ ៀបចំទសសនៈកិចេ

សិកាសដ ីពី ម្បសិទធភាពននកា 

រ ៀបចំករាវិធីបណដុ ុះបណាដ េកនុង

កា ចេូ ួរអនុវត្តថវកិាករាវិធី :

បទពិរសាធន៍ប រទស 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ រស្រនតរីារកា ននវសហ ចនំនួ ១៥ 

នក់ បនចេូ រួរធវើទសសនៈកិចេ

សិកាសដ ីពី ម្បសិទធភាពននកា 

រ ៀបចំករាវិធីបណដុ ុះបណាដ េកនុង

កា ចេូ ួរអនុវត្តថវកិាករាវិធី :

បទពិរសាធន៍ម្បរទសនថ 

      

  

51.1.13 ៥១.១.៤ រ ៀបចំវគ្គបណដុ ុះ

បណាដ េសដ ីពី កា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយ

សរបត្តិ ដារូនម្គ្ូបរងាគ េននវសហ 

បទពិរសាធន៍ប រទស 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ ម្គ្ូបរងាគ េននវសហ ចនំនួ ១០ 

នក់ ទទេួបនកា បណដុ ុះ

បណាដ េសដ ីពី កា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយ

សរបត្តិ ដា បទពិរសាធនម៍្បរទស

ម្ម៉ា រ សីុ 

      

  

51.1.13 ៥១.១.៤ រ ៀបចំវគ្គបណដុ ុះ

បណាដ េសដ ីពី កា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយ

សរបត្តិ ដារូនម្គ្ូបរងាគ េននវសហ 

បទពិរសាធន៍ប រទស 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ ម្គ្ូបរងាគ េននវសហ ចនំនួ ១០ 

នក់ ទទេួបនកា បណដុ ុះ

បណាដ េសដ ីពី កា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយ

សរបត្តិ ដា បទពិរសាធនម៍្បរទស

នថ 

      

  

51.1.14 ៥១.១.៥ រ ៀបចំវគ្គបណដុ ុះ

បណាដ េ/និងទសសនៈកិចេសិកា 

សដ ីពី ម្បសិទធភាពននកា វាយត្នរៃ

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ រស្រនតរីារកា ននវទិាសាថ នរសដាកិចេ

និងហិ ញ្ញវត្ថុ ចនំនួ ១០ នក់ 

ទទេួបនកា បណដុ ុះបណាដ េ/

និងទសសនៈកិចេសិកា សដ ីពី 

      

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 361 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

អំពីសរិទធករាននកា បណដុ ុះ

បណាដ េ : បទពិរសាធន៍ប រទស 

ម្បសិទធភាពននកា វាយត្នរៃអំពី

សិរទធករាននកា បណដុ ុះបណាដ េ : 

បទពិរសាធន៍ម្បរទសនថ 

51.1.14 ៥១.១.៥ រ ៀបចំវគ្គបណដុ ុះ

បណាដ េ/និងទសសនៈកិចេសិកា 

សដ ីពី ម្បសិទធភាពននកា វាយត្នរៃ

អំពីសរិទធករាននកា បណដុ ុះ

បណាដ េ : បទពិរសាធន៍ប រទស 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ រស្រនតរីារកា ននវទិាសាថ នរសដាកិចេ

និងហិ ញ្ញវត្ថុ ចនំនួ ១០ នក់ 

ទទេួបនកា បណដុ ុះបណាដ េ/

និងទសសនៈកិចេសិកា សដ ីពី 

ម្បសិទធភាពននកា វាយត្នរៃអំពី

សិរទធករាននកា បណដុ ុះបណាដ េ : 

បទពិរសាធន៍ម្បរទសម្ម៉ា រ សីុ 

      

  

51.2 ៥១.២. រ ៀបចំម្បពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ង

កា ផ្ទៃ ស់បតូ  (Change 

Management) 

២០១៧ ២០២០ - អគ្គ.ថវិកា 

- អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ

- FMWG 

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងកា ផ្ទៃ ស់បតូ ម្ត្ូវ

បនរ ៀបចំ និងអនុវត្ត       

  

51.2.1 ៥១.២.១.រ ៀបចកំែនកា បរងកើន

កម្រិត្យេដ់ឹង ភាពជាម្មេ ស់ កា 

ចូេ រួ និងសរត្ថភាពកែនក 

FMISដេ់កសហវ ម្កសងួ-សាថ ប័

ន និង ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ ិ

២០១៧ ២០២០ ម្កុរកា ងា  FMWG ម្មនកែនកា បរងកើនកម្រិត្យេ់

ដឹង ភាពជាម្មេ ស់ កា ចេូ រួ និង

សរត្ថភាពកែនក FMISដេ់កសហ

វ ម្កសងួ-សាថ ប័ន និង ដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ ិ

     

  

51.2.1 ៥១.២.១.រ ៀបចកំែនកា បរងកើន

កម្រិត្យេដ់ឹង ភាពជាម្មេ ស់ កា 

២០១៧ ២០២០ ម្កុរកា ងា  FMWG កែនកា បរងកើនកម្រិត្យេ់ដឹង 

ភាពជាម្មេ ស់ កា ចេូ រួ និង
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ចូេ រួ និងសរត្ថភាពកែនក 

FMISដេ់កសហវ ម្កសងួ-សាថ ប័

ន និង ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ ិ

សរត្ថភាពកែនក FMISដេ់កសហ

វ ម្កសងួ-សាថ ប័ន និង ដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបនកក

សម្រួេសរម្សបរៅតារសាថ ន

ភាពជាក់កសដងចប់ពឆី្ន ំ២០១៨ 

ដេ់ ២០២០ 

51.2.1 ៥១.២.១.រ ៀបចកំែនកា បរងកើន

កម្រិត្យេដ់ឹង ភាពជាម្មេ ស់ កា 

ចូេ រួ និងសរត្ថភាពកែនក 

FMISដេ់កសហវ ម្កសងួ-សាថ ប័

ន និង ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ ិ

២០១៧ ២០២០ ម្កុរកា ងា  FMWG កែនកា បរងកើនកម្រិត្យេ់ដឹង 

ភាពជាម្មេ ស់ កា ចេូ រួ និង

សរត្ថភាពកែនក FMISដេ់កសហ

វ ម្កសងួ-សាថ ប័ន និង ដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបនកកកក

សម្រួេសរម្សបរៅតារសាថ ន

ភាពជាក់កសដងចប់ពឆី្ន ំ២០១៩ 

ដេ់ ២០២០ 

     

  

51.2.1 ៥១.២.១.រ ៀបចកំែនកា បរងកើន

កម្រិត្យេដ់ឹង ភាពជាម្មេ ស់ កា 

ចូេ រួ និងសរត្ថភាពកែនក 

FMISដេ់កសហវ ម្កសងួ-សាថ ប័

ន និង ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ ិ

២០១៧ ២០២០ ម្កុរកា ងា  FMWG កែនកា បរងកើនកម្រិត្យេ់ដឹង 

ភាពជាម្មេ ស់ កា ចេូ រួ និង

សរត្ថភាពកែនក FMISដេ់កសហ

វ ម្កសងួ-សាថ ប័ន និង ដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបនកក

សម្រួេសរម្សបរៅតារសាថ ន
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ភាពជាក់កសដងចប់ពឆី្ន ំ២០២០ 

ដេ់ ២០២៥ 

51.2.2 ៥១.២.២.រ ៀបចំកែនកា បណដុ ុះ

បណាដ េម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ង 

និងម្កុរកា ងា អនុវត្តគ្រម្ម្មង 

FMIS និងរស្រនតីអនវុត្តម្បព័នធ 

FMIS 

២០១៧ ២០២០ ម្កុរកា ងា  FMWG ម្មនកែនកា កសាងសរត្ថភាពរ

ស្រនតមី្គ្ប់ម្គ្ងនិងអនុវត្តគ្រម្ម្មង 

FMIS រំោនទ២ី      

  

51.2.2 ៥១.២.២.រ ៀបចំកែនកា បណដុ ុះ

បណាដ េម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ង 

និងម្កុរកា ងា អនុវត្តគ្រម្ម្មង 

FMIS និងរស្រនតីអនវុត្តម្បព័នធ 

FMIS 

២០១៧ ២០២០ ម្កុរកា ងា  FMWG កែនកា កសាងសរត្ថភាពរស្រនតី

ម្គ្ប់ម្គ្ងនិងអនុវត្តគ្រម្ម្មង 

FMIS រំោនទ២ី ម្ត្ូវបនកក

សម្រួេសរម្សបតារសាថ នភាព

ជាក់កសដងពីឆ្ន ំ២០១៨ ដេ់ 

២០២០ 

     

  

51.2.2 ៥១.២.២.រ ៀបចំកែនកា បណដុ ុះ

បណាដ េម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ង 

និងម្កុរកា ងា អនុវត្តគ្រម្ម្មង 

FMIS និងរស្រនតីអនវុត្តម្បព័នធ 

FMIS 

២០១៧ ២០២០ ម្កុរកា ងា  FMWG កែនកា កសាងសរត្ថភាពរស្រនតី

ម្គ្ប់ម្គ្ងនិងអនុវត្តគ្រម្ម្មង 

FMIS រំោនទ២ី ម្ត្ូវបនកក

សម្រួេសរម្សបតារសាថ នភាព

ជាក់កសដងពីឆ្ន ំ២០១៩ ដេ់ 

២០២០ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

51.2.2 ៥១.២.២.រ ៀបចំកែនកា បណដុ ុះ

បណាដ េម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ង 

និងម្កុរកា ងា អនុវត្តគ្រម្ម្មង 

FMIS និងរស្រនតីអនវុត្តម្បព័នធ 

FMIS 

២០១៧ ២០២០ ម្កុរកា ងា  FMWG កែនកា កសាងសរត្ថភាពរស្រនតី

ម្គ្ប់ម្គ្ងនិងអនុវត្តគ្រម្ម្មង 

FMIS រំោនទ២ី ម្ត្ូវបនកក

សម្រួេសរម្សបតារសាថ នភាព

ជាក់កសដងពីឆ្ន ំ២០២០ ដេ់ 

២០២៥ 

     

  

51.2.3 ៥១.២.៣.កសាងឧបក ណ៍ម្ត្តួ្

ពិនតិ្យ និងវាយត្នរៃេទធែេនន

កា អនុវត្តកែនកា បរងកើនកម្រិត្

យេ់ដឹង ភាពជាម្មេ ស់ កា ចេូ

 រួ និងសរត្ថភាពកែនក FMIS 

និងកែនកា បណដុ ុះបណាដ េម្កុរ

កា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ង និងម្កុរកា ងា 

អនុវត្តគ្រម្ម្មង FMIS និងរស្រនតី

អនុវត្តម្បព័នធ FMIS 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរកា ងា  FMWG ម្មនឧបក ណ៍វាយត្នរៃេទធែេ

ននកា អនុវត្តកែនកា បណដុ ុះ

បណាដ េម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ង 

និងម្កុរកា ងា អនុវត្តគ្រម្ម្មង 

FMIS និងរស្រនតីអនវុត្តម្បព័នធ 

FMIS 

     

  

51.2.3 ៥១.២.៣.កសាងឧបក ណ៍ម្ត្តួ្

ពិនតិ្យ និងវាយត្នរៃេទធែេនន

កា អនុវត្តកែនកា បរងកើនកម្រិត្

យេ់ដឹង ភាពជាម្មេ ស់ កា ចេូ

 រួ និងសរត្ថភាពកែនក FMIS 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរកា ងា  FMWG ម្មនឧបក ណ៍វាយត្នរៃេទធែេ

ននកា អនុវត្តកែនកា បរងកើនកម្រិត្

យេ់ដឹង ភាពជាម្មេ ស់ កា ចេូ

 រួ និងសរត្ថភាពកែនក FMIS 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

និងកែនកា បណដុ ុះបណាដ េម្កុរ

កា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ង និងម្កុរកា ងា 

អនុវត្តគ្រម្ម្មង FMIS និងរស្រនតី

អនុវត្តម្បព័នធ FMIS 

51.2.4 ៥១.២.១ រ ៀបចំចងម្កងសម្ម្មប់

កា របុះពុរពកម្រងសម្រង់បទ

បបញ្ញត្តិគ្ត្ិយតុ្តពាក់ព័នធគ្យនិង 

ោា ក ករពុជា 

២០១៧ ២០១៨ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា កម្រងសម្រង់បទបបញ្ញត្តគ្ត្ិយតុ្ត

ពាក់ព័នធគ្យនិង ោា ក  ករពុជាម្ត្ូវ

បនរ ៀបចំចងម្កង ចួសម្ម្មប់កា 

របុះពុរព 

      

  

51.2.4 ៥១.២.១ រ ៀបចំចងម្កងសម្ម្មប់

កា របុះពុរពកម្រងសម្រង់បទ

បបញ្ញត្តិគ្ត្ិយតុ្តពាក់ព័នធគ្យនិង 

ោា ក ករពុជា 

២០១៧ ២០១៨ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា េិខតិ្បទោា នគ្ត្ិយតុ្តពាក់ព័នធ

ម្ត្ូវបនម្បរេូ, ចំណាត្ថ់្នន ក់គ្ត្ិ

យុត្តម្ត្ូវបនរ ៀបចនំិងអត្ថបទនន

េិខតិ្បទោា នគ្ត្ិយតុ្តម្ត្វូបន

វាយចរៃង 

      

  

51.2.4 ៥១.២.១ រ ៀបចំចងម្កងសម្ម្មប់

កា របុះពុរពកម្រងសម្រង់បទ

បបញ្ញត្តិគ្ត្ិយតុ្តពាក់ព័នធគ្យនិង 

ោា ក ករពុជា 

២០១៧ ២០១៨ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា ម្គ្ប់គ្នថនីនកម្រងសម្រង់ម្ត្ូវបន

ពិនតិ្យរែទៀងផ្ទទ ត្់ម្គ្បទ់ិដាភាព

កម្រិត្កែនករនំញនន េកន. 
      

  

51.2.4 ៥១.២.១ រ ៀបចំចងម្កងសម្ម្មប់

កា របុះពុរពកម្រងសម្រង់បទ

២០១៧ ២០១៨ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា ម្គ្ប់គ្នថនីនកម្រងសម្រង់ម្ត្ូវបន

ពិនតិ្យរែទៀងផ្ទទ ត្់ អនុរត័្ម្គ្ប់

ទិដាភាពកម្រិត្ថ្នន ក់ដឹកនំ េកន 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

បបញ្ញត្តិគ្ត្ិយតុ្តពាក់ព័នធគ្យនិង 

ោា ក ករពុជា 

51.2.4 ៥១.២.១ រ ៀបចំចងម្កងសម្ម្មប់

កា របុះពុរពកម្រងសម្រង់បទ

បបញ្ញត្តិគ្ត្ិយតុ្តពាក់ព័នធគ្យនិង 

ោា ក ករពុជា 

២០១៧ ២០១៨ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា កម្រងម្ត្ូវបនកកេរអ  ចន

សម្ម្មបក់ា របុះពុរព 
      

  

51.2.5 ៥១.២.២ ចងម្កងកម្រងសម្រង់

បទបបញ្ញត្តិគ្ត្ិយតុ្តពាក់ព័នធ

ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា កម្រងសម្រង់បទបបញ្ញត្តគ្ត្ិយតុ្ត

ពាក់ព័នធឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុម្ត្ូវ

បនរ ៀបចំចងម្កង ចួសម្ម្មប់កា 

របុះពុរព 

      

  

51.2.5 ៥១.២.២ ចងម្កងកម្រងសម្រង់

បទបបញ្ញត្តិគ្ត្ិយតុ្តពាក់ព័នធ

ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា េិខតិ្បទោា នគ្ត្ិយតុ្តពាក់ព័នធ

ម្ត្ូវបនម្បរេូ, ចំណាត្ថ់្នន ក់គ្ត្ិ

យុត្តម្ត្ូវបនរ ៀបចនំិងអត្ថបទនន

េិខតិ្បទោា នគ្ត្ិយតុ្តម្ត្វូបន

វាយចរៃង 

      

  

51.2.5 ៥១.២.២ ចងម្កងកម្រងសម្រង់

បទបបញ្ញត្តិគ្ត្ិយតុ្តពាក់ព័នធ

ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា ម្គ្ប់គ្នថនីនកម្រងសម្រង់ម្ត្ូវបន

ពិនតិ្យរែទៀងផ្ទទ ត្់ម្គ្បទ់ិដាភាព

កម្រិត្កែនករនំញនន េកន. 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

51.2.5 ៥១.២.២ ចងម្កងកម្រងសម្រង់

បទបបញ្ញត្តិគ្ត្ិយតុ្តពាក់ព័នធ

ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា ម្គ្ប់គ្នថនីនកម្រងសម្រង់ម្ត្ូវបន

ពិនតិ្យរែទៀងផ្ទទ ត្់ អនុរត័្ម្គ្ប់

ទិដាភាពកម្រិត្ថ្នន ក់ដឹកនំ េកន 

      

  

51.2.5 ៥១.២.២ ចងម្កងកម្រងសម្រង់

បទបបញ្ញត្តិគ្ត្ិយតុ្តពាក់ព័នធ

ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា កម្រងម្ត្ូវបនកកេរអ  ចន

សម្ម្មបក់ា របុះពុរព       

  

51.2.6 ៥១.២.៣ រ ៀបចំចងម្កងសម្ម្មប់

កា របុះពុរពកម្រងសម្រង់បទ

បបញ្ញត្តិគ្ត្ិយតុ្តពាក់ព័នធ

គ្ណរនយយ 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា កម្រងសម្រង់បទបបញ្ញត្តិគ្ត្ិយតុ្ត

ពាក់ ព័នធគ្ណរនយយម្ត្ូវបនរ ៀប

ចំចងម្កង ចួសម្ម្មប់កា របុះពុរព 
      

  

51.2.6 ៥១.២.៣ រ ៀបចំចងម្កងសម្ម្មប់

កា របុះពុរពកម្រងសម្រង់បទ

បបញ្ញត្តិគ្ត្ិយតុ្តពាក់ព័នធ

គ្ណរនយយ 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា េិខតិ្បទោា នគ្ត្ិយតុ្តពាក់ព័នធ

ម្ត្ូវបនម្បរេូ, ចំណាត្ថ់្នន ក់គ្ត្ិ

យុត្តម្ត្ូវបនរ ៀបចនំិងអត្ថបទនន

េិខតិ្បទោា នគ្ត្ិយតុ្តម្ត្វូបន

វាយចរៃង 

      

  

51.2.6 ៥១.២.៣ រ ៀបចំចងម្កងសម្ម្មប់

កា របុះពុរពកម្រងសម្រង់បទ

បបញ្ញត្តិគ្ត្ិយតុ្តពាក់ព័នធ

គ្ណរនយយ 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា ម្គ្ប់គ្នថនីនកម្រងសម្រង់ម្ត្ូវបន

ពិនតិ្យរែទៀងផ្ទទ ត្់ម្គ្បទ់ិដាភាព

កម្រិត្កែនករនំញនន េកន. 
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រេ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

51.2.6 ៥១.២.៣ រ ៀបចំចងម្កងសម្ម្មប់

កា របុះពុរពកម្រងសម្រង់បទ

បបញ្ញត្តិគ្ត្ិយតុ្តពាក់ព័នធ

គ្ណរនយយ 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា ម្គ្ប់គ្នថនីនកម្រងសម្រង់ម្ត្ូវបន

ពិនតិ្យរែទៀងផ្ទទ ត្់ អនុរត័្ម្គ្ប់

ទិដាភាពកម្រិត្ថ្នន ក់ដឹកនំ េកន 
      

  

51.2.6 ៥១.២.៣ រ ៀបចំចងម្កងសម្ម្មប់

កា របុះពុរពកម្រងសម្រង់បទ

បបញ្ញត្តិគ្ត្ិយតុ្តពាក់ព័នធ

គ្ណរនយយ 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា កម្រងម្ត្ូវបនកកេរអ  ចន

សម្ម្មបក់ា របុះពុរព 
      

  

51.2.7 ៥១.២.៤ រ ៀបចំករាវិធីបរចេក

 វិទាព័ត្ម៌្មនតារវឌ្ឍនភាពនន

កម្រងសម្រង់នីរួយៗ 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា ករាវិធីបរចេកវិទាព័ត្ម៌្មនតារ

វឌ្ឍនភាពននកម្រងសម្រង់

នរីួយៗ ម្ត្ូវបនរ ៀបចនំិងោក់

ឱ្យដំរណើ កា  

      

  

51.2.7 ៥១.២.៤ រ ៀបចំករាវិធីបរចេក

 វិទាព័ត្ម៌្មនតារវឌ្ឍនភាពនន

កម្រងសម្រង់នីរួយៗ 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា ករាវិធីបរចេកវិទាព័ត្ម៌្មននន

កម្រង សម្រង់បទបបញ្ញគ្ត្ិយតុ្តិ

ពាក់ព័នធម្ទពយសរបត្តិ ដានិង

ចំណូេរនិករន សា រពើពនធម្ត្ូវ

បនរ ៀបចនំិងោក់ឱ្យដំរណើ កា  

      

  

51.2.7 ៥១.២.៤ រ ៀបចំករាវិធីបរចេក

 វិទាព័ត្ម៌្មនតារវឌ្ឍនភាពនន

កម្រងសម្រង់នីរួយៗ 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា ករាវិធីបរចេកវិទាព័ត្ម៌្មននន

កម្រង សម្រង់បទបបញ្ញគ្ត្ិយតុ្តិ

ពាក់ព័នធវិស័យហិ ញ្ញវត្ថុសាធា 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ណៈម្ត្ូវបនរ ៀបចនំិងោក់ឱ្យ

ដំរណើ កា  

51.2.7 ៥១.២.៤ រ ៀបចំករាវិធីបរចេក

 វិទាព័ត្ម៌្មនតារវឌ្ឍនភាពនន

កម្រងសម្រង់នីរួយៗ 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា ករាវិធីបរចេកវិទាព័ត្ម៌្មនននរគ្គុ

រទសនតី្ិករាម្ត្ូវបនរ ៀបចនំិង

ោក់ឱ្យដំរណើ កា  

      

  

51.2.7 ៥១.២.៤ រ ៀបចំករាវិធីបរចេក

 វិទាព័ត្ម៌្មនតារវឌ្ឍនភាពនន

កម្រងសម្រង់នីរួយៗ 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា បចេុបបននករាករាវិធីបរចេកវទិា

ព័ត្៌ម្មនននកម្រងសម្រង់បទ

បបញ្ញត្តិចាប់សំខាន់ៗទាក់ទង

សរត្ថកិចេ បស់កសហវ ម្ត្ូវបន

រ ៀបចនំិងោក់ឱ្យដំរណើ កា  

      

  

51.2.8 ៥១.២.៥ សិកាខ សាលាសត ីពីកា 

ែសពវែាយវបបធរ៌ននកា បង់ពនធ

ដេ់វិស័យរន 

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា សិកាខ សាលាែសពវែាយបរងកើន

សរត្ថភាព និងរេើកករពស់កា 

អនុវត្តចាប់ពាក់ព័នធសា រពើពនធ 

ដេ់វិស័យឯករនម្ត្ូវបនរ ៀបចំ 

      

  

51.2.9 ៥១.២.៦ រ ៀបចំសកិាខ សាលា

កណនំអនុវត្តបទបបញ្ញត្តគិ្ត្យិុត្ត

ពាក់ព័នធ សរត្ថកិចេ បស់ម្កសងួ

រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុដេ់រស្រនតី

រារកា រៅថ្នន ក់រម្ការជាត្ ិ

២០១៧ ២០១៧ ម្កុរម្បឹកានតី្ិករា បរងកើនកា យេដ់ឹងចាប់រសដាកិចេ

និងហិ ញ្ញវត្ថុកនុងចំរណាររស្រនតរីារ

កា រៅថ្នន ក់រម្ការជាត្ ិ       
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

51.3 ៥១.៣.បរងកើនឆនទៈកំកណទម្រង់ 

ភាពជាម្មេ ស់ និងកា ទទួេខុស

ម្ត្ូវ 

២០១៤ ២០២០ អ.គ្.ហ. 

PAR 

អគ្គរេខាធិកា ោា ន កសហវ 

ម្កសងួ សាថ ប័ន 

យនតកា តារោន និងម្គ្ប់ម្គ្ង

សរិទធករាកា ងា ពាក់ព័នធនឹង

កា ងា កកទម្រង់តារម្កសងួសាថ ប័

ន និងម្បព័នធវាយត្នរៃតារ យៈ

កា យនតកា សទ ង់រត្ិបុគ្គេិក ម្ត្ូវ

បនរ ៀបច ំ

      

  

51.3.1 ៥១.៣.១.រ ៀបចំកិចេម្បរុំម្បចំកខ

សត ីពីកា អនុវត្តកែនកា សករាភាព

ករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ បស់អគ្គ

នយកោា ន (១០០%) 

២០១៥ ២០២០ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

កិចេម្បរុំម្បចំកខរករា កុរា: រនី 

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច និងម្មន បយ

កា ណ៍      

  

51.3.1 ៥១.៣.១.រ ៀបចំកិចេម្បរុំម្បចំកខ

សត ីពីកា អនុវត្តកែនកា សករាភាព

ករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ បស់អគ្គ

នយកោា ន (១០០%) 

២០១៥ ២០២០ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

កិចេម្បរុំម្បចំកខររសា ឧសភា 

រិថុន ម្ត្វូបនរ ៀបចំ ចួ និងម្មន

 បយកា ណ៍      

  

51.3.1 ៥១.៣.១.រ ៀបចំកិចេម្បរុំម្បចំកខ

សត ីពីកា អនុវត្តកែនកា សករាភាព

ករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

២០១៥ ២០២០ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

កិចេម្បរុំម្បចំកខកកកោ សីោ 

កញ្ញញ  ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច និងម្មន

 បយកា ណ៍ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ បស់អគ្គ

នយកោា ន (១០០%) 

51.3.1 ៥១.៣.១.រ ៀបចំកិចេម្បរុំម្បចំកខ

សត ីពីកា អនុវត្តកែនកា សករាភាព

ករាវិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ បស់អគ្គ

នយកោា ន (១០០%) 

២០១៥ ២០២០ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

កិចេម្បរុំម្បចំកខត្លុា  វិចឆិកា ធនូ 

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច និងម្មន បយ

កា ណ៍      

  

51.3.2 ៥១.៣.២.រ ៀបចំ Operational 

Action Plan  បស់អគ្គនយក

ោា ន ម្បចំឆ្ន ំ 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

Operational Action Plan 

 បស់អគ្គនយកោា នម្បចំឆ្ន ំ ម្ត្ូវ

បនរ ៀបចំ ួច និងអនុវត្ត

ម្បកបរោយម្បសទិធភាព 

     

  

51.3.3 ៥១.៣.១.បនតពម្ងឹងឆនទៈកំកណ

ទម្រង់ ភាពជាម្មេ សក់ា និងកា 

ទទួេខុស ម្ត្ូវតារ យៈកា 

រ ៀបចំយនតកា តារោននងិវាយ

ត្នរៃរេើកា ចេូ រួកា  អនុវត្តករា

 វិធីកំកណទម្រង់កា ម្គ្ប់ ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។ 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ យនតកា តារោននិងម្គ្ប់ម្គ្ង

សរិទធករាកា ងា  និងម្បព័នធវាយ

ត្នរៃរេើកា ចេូ ួរអនវតុ្តករាវិធី

កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ

សាធា ណៈរៅអគ្គនយកោា ន ត្

នោ ជាត្ិម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និង

ោក់ឱ្យអនុវត្ត។ 

      

  

51.3.3 ៥១.៣.១.បនតពម្ងឹងឆនទៈកំកណ

ទម្រង់ ភាពជាម្មេ សក់ា និងកា 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី ១៖ កា រ ៀបចយំនត

កា តារោន និងវាយត្នរៃេទធ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ទទួេខុស ម្ត្ូវតារ យៈកា 

រ ៀបចំយនតកា តារោននងិវាយ

ត្នរៃរេើកា ចេូ រួកា  អនុវត្តករា

 វិធីកំកណទម្រង់កា ម្គ្ប់ ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។ 

ែេននកា ងា កំកណទម្រង់ ម្ត្ូវ

បនសិកា។  

51.3.3 ៥១.៣.១.បនតពម្ងឹងឆនទៈកំកណ

ទម្រង់ ភាពជាម្មេ សក់ា និងកា 

ទទួេខុស ម្ត្ូវតារ យៈកា 

រ ៀបចំយនតកា តារោននងិវាយ

ត្នរៃរេើកា ចេូ រួកា  អនុវត្តករា

 វិធីកំកណទម្រង់កា ម្គ្ប់ ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។ 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី ២៖ធាត្ុចូេពីកា 

រ ៀបចំយនតកា  តារោននិងវាយ

ត្នរៃេទធែេននកា ងា កំកណ

ទម្រង់ម្ត្ូវបនម្បរេូ។      

  

51.3.3 ៥១.៣.១.បនតពម្ងឹងឆនទៈកំកណ

ទម្រង់ ភាពជាម្មេ សក់ា និងកា 

ទទួេខុស ម្ត្ូវតារ យៈកា 

រ ៀបចំយនតកា តារោននងិវាយ

ត្នរៃរេើកា ចេូ រួកា  អនុវត្តករា

 វិធីកំកណទម្រង់កា ម្គ្ប់ ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។ 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី ៣៖យនតកា តារ

ោននិងវាយត្នរៃ ពីេទធែេ

កា ងា ម្ត្ូវបនោក់រូនឆៃង

រយបេ់ពីថ្នន ក់ដឹកនំ។      
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

51.3.3 ៥១.៣.១.បនតពម្ងឹងឆនទៈកំកណ

ទម្រង់ ភាពជាម្មេ សក់ា និងកា 

ទទួេខុស ម្ត្ូវតារ យៈកា 

រ ៀបចំយនតកា តារោននងិវាយ

ត្នរៃរេើកា ចេូ រួកា  អនុវត្តករា

 វិធីកំកណទម្រង់កា ម្គ្ប់ ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។ 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី ៤៖យនតកា តារោន

និងម្គ្ប់ម្គ្ង សរិទធករាកា ងា 

និងម្បព័នធវាយត្នរៃរេើកា  ចូេ

 រួអនវតុ្តករា វិធីកកទម្រង់កា 

ម្គ្ប់ម្គ្ង ហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ

រៅអគ្គនយកោា ន ត្នោ ជាត្ិ

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ។ 

     

  

51.3.3 ៥១.៣.១.បនតពម្ងឹងឆនទៈកំកណ

ទម្រង់ ភាពជាម្មេ សក់ា និងកា 

ទទួេខុស ម្ត្ូវតារ យៈកា 

រ ៀបចំយនតកា តារោននងិវាយ

ត្នរៃរេើកា ចេូ រួកា  អនុវត្តករា

 វិធីកំកណទម្រង់កា ម្គ្ប់ ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។ 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី ៥៖ យនតកា តារ

ោននិងម្គ្ប់ ម្គ្ងសរិទធករា

កា ងា និងម្បព័នធវាយត្នរៃរេើ 

កា ចេូ រួអនវតុ្តករា វិធីកកទម្រង់

កា ម្គ្ប់ម្គ្ង ហិ ញ្ញវត្ថសុាធា 

ណៈរៅអគ្គនយកោា ន ត្នោ

 ជាត្ិ ម្ត្ូវម្ត្ូវបនោក់ឱ្យអនុវត្ត។ 

     

  

51.3.3 ៥១.៣.១.បនតពម្ងឹងឆនទៈកំកណ

ទម្រង់ ភាពជាម្មេ សក់ា និងកា 

ទទួេខុស ម្ត្ូវតារ យៈកា 

រ ៀបចំយនតកា តារោននងិវាយ

ត្នរៃរេើកា ចេូ រួកា  អនុវត្តករា

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី ៦៖តារោនកា អនុ

វត្តនូវយនតកា  និងម្បព័នធវាយត្នរៃ

រេើកា ចេូ រួអនវុត្តករា វិធីកក

ទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសា

ធា ណៈរៅអគ្គនយកោា ន ត្

នោ ជាត្ិ។ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

 វិធីកំកណទម្រង់កា ម្គ្ប់ ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។ 

51.3.3 ៥១.៣.១.បនតពម្ងឹងឆនទៈកំកណ

ទម្រង់ ភាពជាម្មេ សក់ា និងកា 

ទទួេខុស ម្ត្ូវតារ យៈកា 

រ ៀបចំយនតកា តារោននងិវាយ

ត្នរៃរេើកា ចេូ រួកា  អនុវត្តករា

 វិធីកំកណទម្រង់កា ម្គ្ប់ ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។ 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី ៧៖េទធែេននកា 

វាយត្នរៃរេើកា កា ចេូ រួអនវតុ្ត

ករា វិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈរៅអគ្គ

នយកោា ន ត្នោ ជាត្ិ ម្ត្ូវ

បនរ ៀបចំ។ 

     

  

51.3.3 ៥១.៣.១.បនតពម្ងឹងឆនទៈកំកណ

ទម្រង់ ភាពជាម្មេ សក់ា និងកា 

ទទួេខុស ម្ត្ូវតារ យៈកា 

រ ៀបចំយនតកា តារោននងិវាយ

ត្នរៃរេើកា ចេូ រួកា  អនុវត្តករា

 វិធីកំកណទម្រង់កា ម្គ្ប់ ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។ 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី ៨៖បនតតារោនកា 

អនុវត្តនូវយនតកា និងម្បព័នធវាយ

ត្នរៃរេើកា ចេូ រួ អនវុត្តករា វិធី

កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ

សាធា ណៈរៅអគ្គនយកោា ន ត្

នោ ជាត្ិ។ 

     

  

51.3.3 ៥១.៣.១.បនតពម្ងឹងឆនទៈកំកណ

ទម្រង់ ភាពជាម្មេ សក់ា និងកា 

ទទួេខុស ម្ត្ូវតារ យៈកា 

រ ៀបចំយនតកា តារោននងិវាយ

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី ៩៖េទធែេននកា 

វាយត្នរៃរេើកា ចេូ រួអនវុត្តករា

 វិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ

សាធា ណៈរៅអគ្គនយកោា ន ត្
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ត្នរៃរេើកា ចេូ រួកា  អនុវត្តករា

 វិធីកំកណទម្រង់កា ម្គ្ប់ ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។ 

នោ ជាត្ិ ម្ត្ូវបនរ ៀបចនំិង

ែសពវែាយ។ 

51.3.3 ៥១.៣.១.បនតពម្ងឹងឆនទៈកំកណ

ទម្រង់ ភាពជាម្មេ សក់ា និងកា 

ទទួេខុស ម្ត្ូវតារ យៈកា 

រ ៀបចំយនតកា តារោននងិវាយ

ត្នរៃរេើកា ចេូ រួកា  អនុវត្តករា

 វិធីកំកណទម្រង់កា ម្គ្ប់ ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។ 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី ១០៖យនតកា តារ

ោននិងម្គ្ប់ម្គ្ង សរិទធករា

កា ងា និងម្បព័នធវាយត្នរៃរេើកា 

ចូេ  រួអនវតុ្តករា វិធីកកទម្រង់

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ

រៅអគ្គនយកោា ន ត្នោ ជាត្ិ 

ម្ត្ូវបនរធវើបចេុបបននភាព និងោក់

ឱ្យអនុវត្ត។ 

     

  

51.3.3 ៥១.៣.១.បនតពម្ងឹងឆនទៈកំកណ

ទម្រង់ ភាពជាម្មេ សក់ា និងកា 

ទទួេខុស ម្ត្ូវតារ យៈកា 

រ ៀបចំយនតកា តារោននងិវាយ

ត្នរៃរេើកា ចេូ រួកា  អនុវត្តករា

 វិធីកំកណទម្រង់កា ម្គ្ប់ ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។ 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី ១១៖េទធែេននកា 

វាយត្នរៃរេើកា កា ចេូ រួអនវតុ្ត

ករា វិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈរៅអគ្គ

នយកោា ន ត្នោ ជាត្ិ ម្ត្ូវ

បនរ ៀបចំ។ 

     

  

51.3.3 ៥១.៣.១.បនតពម្ងឹងឆនទៈកំកណ

ទម្រង់ ភាពជាម្មេ សក់ា និងកា 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី ១២៖បនតតារោន

កា អនុវត្តនវូយនតកា និងម្បព័នធ
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ទទួេខុស ម្ត្ូវតារ យៈកា 

រ ៀបចំយនតកា តារោននងិវាយ

ត្នរៃរេើកា ចេូ រួកា  អនុវត្តករា

 វិធីកំកណទម្រង់កា ម្គ្ប់ ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។ 

វាយត្នរៃរេើកា ចេូ រួ អនវតុ្ត

ករា វិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈរៅអគ្គ

នយកោា ន ត្នោ ជាត្ិ។ 

51.3.3 ៥១.៣.១.បនតពម្ងឹងឆនទៈកំកណ

ទម្រង់ ភាពជាម្មេ សក់ា និងកា 

ទទួេខុស ម្ត្ូវតារ យៈកា 

រ ៀបចំយនតកា តារោននងិវាយ

ត្នរៃរេើកា ចេូ រួកា  អនុវត្តករា

 វិធីកំកណទម្រង់កា ម្គ្ប់ ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។ 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី ១៣៖េទធែេនន

កា វាយត្នរៃរេើកា ចេូ រួអនវតុ្ត

ករា វិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈរៅអគ្គ

នយកោា ន ត្នោ ជាត្ិ ម្ត្ូវ

បនរ ៀបចនំិងែសពវែាយ។ 

     

  

51.3.4 ៥១.៣.១. ម្បកាសរេខ៦១៦ 

សហវ.ម្បក សត ីពីកា កំណត្់រោេ

កា ណ៍ យនតកា  នតី្ិវិធី និងកា 

ម្ត្ួត្ពិនតិ្យសម្ម្មប់កា ែតេក់ា 

រេើកទឹកចិត្តរោយរម្បើម្បស់

ម្បក់ ងាវ ន់  បស់អងគភាពរម្ការឱ្

វាទម្កសងួរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ

ម្ត្ូវបនកកេរអ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ កែនកា ចុុះម្ត្តួ្ពិនិត្យសរទិធករា 

និងសាថ នភាពបំរពញកា ងា  បស់

រស្រនតីននកសហវទាងំថ្នន ក់ជាត្ិ និង

ថ្នន ក់រូេោា នម្ត្ូវបន រ ៀបចំ

សម្ម្មបឆ់្ន ំ២០១៧ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

51.3.4 ៥១.៣.១. ម្បកាសរេខ៦១៦ 

សហវ.ម្បក សត ីពីកា កំណត្់រោេ

កា ណ៍ យនតកា  នតី្ិវិធី និងកា 

ម្ត្ួត្ពិនតិ្យសម្ម្មប់កា ែតេក់ា 

រេើកទឹកចិត្តរោយរម្បើម្បស់

ម្បក់ ងាវ ន់  បស់អងគភាពរម្ការឱ្

វាទម្កសងួរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ

ម្ត្ូវបនកកេរអ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ កែនកា ចុុះម្ត្តួ្ពិនិត្យ សរិទធករា 

និងសាថ នភាព បំរពញកា ងា 

 បស់រស្រនតនីនកសហវទាងំថ្នន ក់

ជាត្ិ និងថ្នន ក់ រូេោា នម្ត្ូវបន 

រ ៀបចំ សម្ម្មបឆ់្ន ំ២០១៧ ម្ត្ូវ

បនអនវុត្ត 

      

  

51.3.4 ៥១.៣.១. ម្បកាសរេខ៦១៦ 

សហវ.ម្បក សត ីពីកា កំណត្់រោេ

កា ណ៍ យនតកា  នតី្ិវិធី និងកា 

ម្ត្ួត្ពិនតិ្យសម្ម្មប់កា ែតេក់ា 

រេើកទឹកចិត្តរោយរម្បើម្បស់

ម្បក់ ងាវ ន់  បស់អងគភាពរម្ការឱ្

វាទម្កសងួរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ

ម្ត្ូវបនកកេរអ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ កា រ ៀបចកំែនកា  ពិនិត្យសរទិធក

រា និងសាថ ន ភាពបំរពញកា ងា 

 បស់រស្រនតនីនកសហវទាងំ ថ្នន ក់

ជាត្ិ និងថ្នន ក់រូេោា នសម្ម្មបឆ់្ន ំ

២០១៧ ម្ត្ូវបនបញ្េបក់ា អនុវត្ត 
      

  

51.3.4 ៥១.៣.១. ម្បកាសរេខ៦១៦ 

សហវ.ម្បក សត ីពីកា កំណត្់រោេ

កា ណ៍ យនតកា  នតី្ិវិធី និងកា 

ម្ត្ួត្ពិនតិ្យសម្ម្មប់កា ែតេក់ា 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ម្បកាស៦១៦ម្ត្ូវបនកកេរអ

 បយកា ណ៍បូកស ុប កា ពិនតិ្យ

សរិទធករា និងសាថ នភាពបរំពញ

កា ងា  បស់រស្រនតនីនកសហវ ទាងំ 

      

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 378 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

រេើកទឹកចិត្តរោយរម្បើម្បស់

ម្បក់ ងាវ ន់  បស់អងគភាពរម្ការឱ្

វាទម្កសងួរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ

ម្ត្ូវបនកកេរអ 

ថ្នន ក់ ជាត្ិ និងថ្នន ក់រូេ ោា ន 

សម្ម្មបឆ់្ន ំ២០១៧ ម្ត្វូបន ោក់

រូន ថ្នន ក់ដឹកនំ ពិនិត្យសរម្រច 

52 ៥២.បរងកើនម្បសទិធភាពននកា  ក

សាងសរត្ថភាព និងវិធានកា 

រេើកទឹកចិត្ត 

២០១៤ ២០២០   ១. កា បណតុ ុះបណាត េ សរម្សប 

និងម្បកប រោយស័កតិសិទធភាព 

និង ម្បសិទធភាព 

២. កា ែតេ់កា រេើកទឹកចិត្ត សរ

ម្សប និងម្បកប រោយែេិ

ត្ភាព ស័កតិសិទធភាព និងម្បសិទធ

ភាព 

      

  

52.1 ៥២.១.ពិនិត្យររើេរ ើងវញិពី

ម្បសិទធភាពនិង ស័កតិសិទធភាពនន

កា បណតុ ុះបណាត េនិងរ ៀបចំ

កែនកា កសាងសរត្ថភាពថាី  

២០១៤ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថ ុ

អគ្គរេខាធិកា ោា ន កសហវ 

ម្កសងួ សាថ ប័ន 

យនតកា បរងកើនម្បសទិធភាព និង 

ស័កតិសិទធភាព ននកា  បណតុ ុះប

ណាត េ ម្ត្វូបនរ ៀបចំ និងអនុវត្ត 
      

  

52.1.1 ៥២.១.១. រ ៀបចំម្បកាសសត ីពី

 វិធាន និងនីត្ិវិធី  ននកា រ ៀបចំ 

កា អនុវត្ត កា ម្ត្ួត្ពិនតិ្យ និង

វាយត្នរៃ ននកា អភិវឌ្ឍសរត្ថ

ភាពរស្រនតរីារកា  ននកសហវ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ម្បកាសរនុះម្ត្ូវបនោក់រូនថ្នន ក់

ដឹកនំពិនិត្យសរម្រច 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

52.1.2 ៥២.១.២. រ ៀបចំកែនកា បណតុ ុះ

បណាត េ សម្ម្មបឆ់្ន ំ ២០១៧-

២០១៩ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ពិនតិ្យប៉ា នគ់្ំ រូេើទនិនយ័រស្រនតរីារ 

កា ននម្គ្ប់អគ្គនយកោា ន និង

ម្គ្ប់រនទី រារធានរីខត្ត នន កសហ

វ ( Random Check) 

      

  

52.1.2 ៥២.១.២. រ ៀបចំកែនកា បណតុ ុះ

បណាត េ សម្ម្មបឆ់្ន ំ ២០១៧-

២០១៩ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ រ ៀបចំម្បរុំអនត អគ្គនយកោា ន

ពិរម្ោុះរយបេន់ិងអនុរត័្       

  

52.1.2 ៥២.១.២. រ ៀបចំកែនកា បណតុ ុះ

បណាត េ សម្ម្មបឆ់្ន ំ ២០១៧-

២០១៩ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ កែនកា បណតុ ុះបណាត េម្ត្ូវ បន

អនុរត័្       

  

52.1.2 ៥២.១.២. រ ៀបចំកែនកា បណតុ ុះ

បណាត េ សម្ម្មបឆ់្ន ំ ២០១៧-

២០១៩ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ បរងកើត្កម្រងតារាងសំនួ សម្ម្មប់

ម្បរូេព័ត្ម៌្មនទាក់ទងនិងកា 

ម្ត្ួត្ពិនតិ្យ តារោនកា កសាង

សរត្ថភាពរស្រនតរីារកា  កសហវ 

      

  

52.1.2 ៥២.១.២. រ ៀបចំកែនកា បណតុ ុះ

បណាត េ សម្ម្មបឆ់្ន ំ ២០១៧-

២០១៩ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ចូេ រួវគ្គសិកា យៈរពេខៃីរៅ

រម្ៅម្បរទស១សបត ហ៍ពីកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងធនធានរនសុសនិងវាយ

ត្នរៃសរទិធករា 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

52.1.2 ៥២.១.២. រ ៀបចំកែនកា បណតុ ុះ

បណាត េ សម្ម្មបឆ់្ន ំ ២០១៧-

២០១៩ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ចុុះម្បរូេព័ត្ម៌្មនតារបណាត រារ

ធានីរខត្ត រោយរម្បើ កម្រងតារាង

សំនួ សម្ម្មប់ម្បរេូព័ត្ម៌្មន

ទាក់ទងនិងកា ម្ត្ួត្ពិនតិ្យ តារ

ោនកា កសាងសរត្ថភាពរស្រនតី

រារកា  កសហវ 

      

  

52.1.2 ៥២.១.២. រ ៀបចំកែនកា បណតុ ុះ

បណាត េ សម្ម្មបឆ់្ន ំ ២០១៧-

២០១៩ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ម្ត្ួត្ពិនតិ្យវាយត្នរៃរេើកា អនុវត្ត

កែនកា បណតុ ុះបណាត េ       

  

52.1.2 ៥២.១.២. រ ៀបចំកែនកា បណតុ ុះ

បណាត េ សម្ម្មបឆ់្ន ំ ២០១៧-

២០១៩ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ រធវើកា វភិាគ្ព័ត្ម៌្មនបណាត រារ

ធានីរខត្ត រៅកនុងកម្រងតារាងសំ

នួ សម្ម្មប់ម្បរូេព័ត្ម៌្មន

ទាក់ទងនិងកា ម្ត្ួត្ពិនតិ្យ តារ

ោនកា កសាងសរត្ថភាពរស្រនតី

រារកា  កសហវ 

      

  

52.1.2 ៥២.១.២. រ ៀបចំកែនកា បណតុ ុះ

បណាត េ សម្ម្មបឆ់្ន ំ ២០១៧-

២០១៩ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ពម្ងាង ឧបក ណ៍ នីត្ិវិធី និង

យនតកា ម្ត្តួ្ពិនិត្យវាយត្នរៃកា 

អភិវឌ្ឍធនធានរនុសសម្ត្ូវបន

បរងកើត្ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

52.1.2 ៥២.១.២. រ ៀបចំកែនកា បណតុ ុះ

បណាត េ សម្ម្មបឆ់្ន ំ ២០១៧-

២០១៩ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ពិនតិ្យប៉ា នគ់្ំ រូេើទនិនយ័រស្រនតរីារ 

កា ននម្គ្ប់អគ្គនយកោា ន និង

ម្គ្ប់រនទី រារធានរីខត្ត នន កសហ

វ ( Random Check) 

      

  

52.1.2 ៥២.១.២. រ ៀបចំកែនកា បណតុ ុះ

បណាត េ សម្ម្មបឆ់្ន ំ ២០១៧-

២០១៩ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ឧបក ណ៍ នីត្ិវិធី និងយនតកា 

ម្ត្ួត្ពិនតិ្យវាយត្នរៃកា អភិវឌ្ឍ

ធនធានរនុសសម្ត្ូវបនបរងកើត្ 

     

  

52.1.3 ៥២.១.១ រ ៀបចំ និង អភិវឌ្ឍ

ទម្រង់កបបបទវាយត្នរៃ សម្ម្មប់

វាយត្នរៃអំពីម្បសិទធភាព ននកា 

បណដុ ុះបណាដ េ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ ទម្រង់កបបបទវាយត្នរៃសម្ម្មប់

វាយត្នរៃអំពីម្បសិទធភាពននកា 

បណដុ ុះបណាដ េ ម្ត្ូវបនចងម្កង 

និង រ ៀបច ំ

      

  

52.1.3 ៥២.១.១ រ ៀបចំ និង អភិវឌ្ឍ

ទម្រង់កបបបទវាយត្នរៃ សម្ម្មប់

វាយត្នរៃអំពីម្បសិទធភាព ននកា 

បណដុ ុះបណាដ េ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ ទម្រង់កបបបទវាយត្នរៃអំពី

ម្បសិទធភាពននកា បណដុ ុះបណាដ េ 

រេើវគ្គបណដុ ុះបណាដ េកដេបន

រ ៀបចំកនៃងរក បនោក់ឱ្យអនុ

វត្ត 

      

  

52.1.3 ៥២.១.១ រ ៀបចំ និង អភិវឌ្ឍ

ទម្រង់កបបបទវាយត្នរៃ សម្ម្មប់

វាយត្នរៃអំពីម្បសិទធភាព ននកា 

បណដុ ុះបណាដ េ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ ទម្រង់កបបបទវាយត្នរៃអំពី

ម្បសិទធភាពននកា បណដុ ុះបណាដ េ 

រេើវគ្គបណដុ ុះបណាដ េកដេបន
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

រ ៀបចំកនៃងរក បនោក់ឱ្យអនុ

វត្ត 

52.1.3 ៥២.១.១ រ ៀបចំ និង អភិវឌ្ឍ

ទម្រង់កបបបទវាយត្នរៃ សម្ម្មប់

វាយត្នរៃអំពីម្បសិទធភាព ននកា 

បណដុ ុះបណាដ េ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ េទធែេននកា វាយត្នរៃអំពី

ម្បសិទធភាពននកា បណដុ ុះបណាដ េ

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំចងម្កង  វិភាគ្ និង 

រ ៀបចំជា បយកា ណ៍ 

      

  

52.1.4 ៥២.១.២ រ ៀបចំវគ្គបណដុ ុះ

បណាដ េសដ ីពី កា ម្ត្ួត្ពិនតិ្យ និង 

វាយត្នរៃ ពាក់ព័នធនឹងកា ងា 

បណដុ ុះបណាដ េ និង  វិម្កឹត្កា រូន

រស្រនតរីារកា រារកា ទទេួបនទុក

កា ងា បណដុ ុះបណាដ េនិងវិម្កឹត្

កា , រស្រនតទីទេួបនទុកកា ងា ម្ត្តួ្

ពិនតិ្យនិងវាយត្នរៃ និង ម្គ្ូ

បរងាគ េននវទិាសាថ នរសដាកិចេនិង

ហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ រស្រនតរីារកា រារកា ចនំនួ ១០ 

នក់ទទេួបនទុកកា ងា បណដុ ុះ

បណាដ េនិងវិម្កឹត្កា  និងរស្រនតី 

ទទេួបនទុកកា ងា ម្ត្តួ្ពិនតិ្យនិង

វាយត្នរៃននវទិាសាថ នរសដាកិចេ

និងហិ ញ្ញវត្ថុ ទទេួបនកា 

បណដុ ុះបណាដ េសដ ីពី កា ម្ត្តួ្ពិនិ

ត្យនិងវាយត្នរៃ រេើកា ងា បណដុ ុះ

បណាដ េ 

      

  

52.1.4 ៥២.១.២ រ ៀបចំវគ្គបណដុ ុះ

បណាដ េសដ ីពី កា ម្ត្ួត្ពិនតិ្យ និង 

វាយត្នរៃ ពាក់ព័នធនឹងកា ងា 

បណដុ ុះបណាដ េ និង  វិម្កឹត្កា រូន

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ ម្គ្ូបរងាគ េចនំនួ ៣០នក់ នន

 វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ទទេួបនកា បណដុ ុះបណាដ េសដ ី
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

រស្រនតរីារកា រារកា ទទេួបនទុក

កា ងា បណដុ ុះបណាដ េនិងវិម្កឹត្

កា , រស្រនតទីទេួបនទុកកា ងា ម្ត្តួ្

ពិនតិ្យនិងវាយត្នរៃ និង ម្គ្ូ

បរងាគ េននវទិាសាថ នរសដាកិចេនិង

ហិ ញ្ញវត្ថុ 

ពី កា ម្ត្ួត្ពិនិត្យនិងវាយត្នរៃ 

រេើកា ងា បណដុ ុះបណាដ េ 

52.2 ៥២.២.ពិនតិ្យររើេរ ើងវិញពី

យនតកា និងអភិម្ករននកា ែតេ់

កា រេើកទឹកចិត្ត យៈរពេ កនៃង

រក និងរ ៀបចំឱ្យម្មនយនតកា  

និង អភិម្ករថាីសត ីពីកា ែតេក់ា 

រេើកទឹកចិត្តកដេម្មនសរធរ៌ 

និងសងគត្ិភាព  

២០១៤ ២០២០ អ.គ្.ហ.PARម្កសងួ សាថ ប័ន យនតកា  និង អភិម្ករថាីសត ីពីកា ែត

េ់កា រេើកទឹកចិត្តកដេម្មន 

សរធរ៌ និងសងគត្ិភាព ម្ត្ូវបន 

ពិនតិ្យររើេ រ ើងវញិ និងរ ៀបចំ

ោក់អនុវត្ត 

      

  

52.2.1 ៥២.២.១. ពិនតិ្យររើេរ ើងវិញ

និងវាយត្នរៃអំពីសរត្ថភាព បស់

រស្រនតរីារកា ននវសហ កនុងកា ចេូ

 រួកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្បម់្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈដំណាក់កាេ

ទី ៣ រដើរបីជាយនតកា ននកា ែតេ់

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ សរិទធករារស្រនតីចនំនួ ១៥ម្ត្ូវបន

ពិនតិ្យ និង វាយត្នរៃ រដើរបីទទេួ

បនកា រេើកទឹកចិត្ត 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

កា រេើកទឹកចិត្ត បស់ រស្រនតី 

វសហ 

52.2.1 ៥២.២.១. ពិនតិ្យររើេរ ើងវិញ

និងវាយត្នរៃអំពីសរត្ថភាព បស់

រស្រនតរីារកា ននវសហ កនុងកា ចេូ

 រួកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្បម់្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈដំណាក់កាេ

ទី ៣ រដើរបីជាយនតកា ននកា ែតេ់

កា រេើកទឹកចិត្ត បស់ រស្រនតី 

វសហ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ  វិធីសាស្រសត  និង ម្បព័នធរេើកទឹក

ចិត្តម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងអនុវត្ត 

      

  

53 ៥៣. ពម្ងឹងកា កសាងសរត្ថភាព

សម្ម្មប់អនុវត្ត ករាវិធីកក

ទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសា

ធា ណៈ ដំណាក់កាេទី៣ 

២០១៦ ២០២០   ម្គ្ប់ម្កសងួ សាថ ប័ន ម្មនសរត្ថ

ភាពសរម្សបសម្ម្មប់ចេូ  រួ

កា អនុវត្តករាវិធីកកទម្រង់កា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ សាធា ណៈ

ម្បកបរោយស័កតិសិទធភាព និង

ម្បសិទធភាព 

      

  

53.1 ៥៣.១.រ ៀបចសំាថ បន័រដើរបីរឆៃើយ

ត្ប នឹងដំណាក់កាេទី៣ រោយ

 រួម្មន៖ (១)កា បញ្េប់វភិាគ្រខុ

ងា រៅ ម្គ្ប់អគ្គនយកោា នននក

២០១៦ ២០២០ អ.គ្.ហ.PARD&Dម្កសងួ សាថ ប័

ន 

សាថ បន័ម្ត្ូវបនកកេរអ រដើរបី

រឆៃើយត្បរៅនឹងដំណាក់ កាេទី

៣ ម្មន ដូចជា៖  (ក)រុខងា  ត្ួ

នទី(ខ)ម្មន ចនសរពន័ធថាី  បស់
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

សហវ និងនយកោា ន ដាបេ 

ហិ ញ្ញវត្ថុននម្កសងួ សាថ បន័។ (២)

រ ៀបចំ និងអនុវត្តកែនកា កក

សម្រួេ ចនសរពន័ធ បស់អគ្គ

នយកោន ន និងនយកោា ននីរួ

យៗ។ (៣) រ ៀបចំនិង 

ែសពវែាយឯកសា កណនំសត ីពី

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងថាី។ (៤) រ ៀបចំ

រោេនរយបយ សម្ម្មប់យទុធ

សាស្រសត ម្គ្ប់ម្គ្ងព័ត្៌ម្មនវទិារៅ 

កសហវ  (៥) កា រម្បើម្បស់

រំនយួ បរចេករទសម្បកបរោយ

ម្បសិទធភាព។ (៦)កកេរអកា អនុ

វត្តកា ងា តារ យៈកា បរងកើនកា 

រម្បើម្បស់បរចេកវិទា 

អគ្គនយកោន ននិងនយកោា ន

នរីួយៗ(គ្)ម្មនម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

ថាី (ឃ)ម្មនរោេនរយបយ

សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ងព័ត្ម៌្មនវិទា(ង) 

កា រម្បើម្បស់រំនយួ បរចេករទស

រោយ ម្បសទិធភាពជាងរនុ (ច)

បរងកើនកា រម្បើម្បស់បរចេកវិទា។ 

53.1.1 ៥៣.១.១-រសៀវរៅកណនំ 

សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងរស្រនតីពនធោ ម្ត្ូវ

បនែសពវែាយរៅតារអងគភាព

រម្ការចំណុុះអគ្គ 

នយកោា នពនធោ ទាងំអស់ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសៀវរៅកណនំសត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

រស្រនតីពនធោ ម្ត្ូវបនោក់ឲ្យអនុ

វត្ត និងែសពវែាយដេ់រស្រនតនីន

នយកោា នថ្នន ក់កណាត េ និង

សាខាោ រខត្ត ខណឌ  
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

53.1.1 ៥៣.១.១-រសៀវរៅកណនំ 

សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងរស្រនតីពនធោ ម្ត្ូវ

បនែសពវែាយរៅតារអងគភាព

រម្ការចំណុុះអគ្គ 

នយកោា នពនធោ ទាងំអស់ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រសៀវរៅកណនំម្ត្វូបនោក់ឲ្យ

អនុវត្ត និងរបុះពុរារដើរបី

ែសពវែាយ       

  

53.1.1 ៥៣.១.១-រសៀវរៅកណនំសត ីពី

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងរស្រនតីពនធោ ម្ត្ូវបន

ែសពវែាយរៅតារអងគភាពរម្ការ

ចំណុុះអគ្គនយកោា នពនធោ ទាងំ

អស់ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  បណតុ ុះបណាត េដេ់រស្រនតីពនធោ 

ននអងគភាពរម្ការចំណុុះអគ្គ

នយកោា នពនធោ   (៧ នយក

ោា ន និង ៣៣ សាខាពនធោ ) 

      

  

53.1.1 ៥៣.១.១-រសៀវរៅកណនំ 

សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងរស្រនតីពនធោ ម្ត្ូវ

បនែសពវែាយរៅតារអងគភាព

រម្ការចំណុុះអគ្គ 

នយកោា នពនធោ ទាងំអស់ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  តារោន និងម្ត្ួត្ពិនតិ្យកា អនុ

វត្តរសៀវរៅកណនំ និងបនត 

បណតុ ុះបណាត េដេ់រស្រនតីពនធោ       

  

53.1.2 ៥៣.១.២ោក់ឲ្យអនុវត្តជាែៃូវកា 

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង និងវាយត្នរៃេទធ

ែេកា ងា  បស់រស្រនតីពនធោ  

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  ម្បព័នធវាយត្នរៃេទធែេកា ងា 

 បស់រស្រនតីពនធោ ម្ត្ូវបនោក់ឲ្យ

អនុវត្តជាែៃូវកា រៅម្គ្ប់អងគភាព

ពនធោ  និងតារោន ម្ត្តួ្ពិនតិ្យ 

វាយត្នរៃ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

53.1.2 ៥៣.១.២ោក់ឲ្យអនុវត្តជាែៃូវកា 

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង និងវាយត្នរៃេទធ

ែេកា ងា  បស់រស្រនតីពនធោ  

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រ ៀបចំរសចកតីកណនំ និងេិខិត្

ោក់ឲ្យអនុវត្តម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង 

និងវាយត្នរៃេទធែេកា ងា  

      

  

53.1.2 ៥៣.១.២ោក់ឲ្យអនុវត្តជាែៃូវកា 

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង និងវាយត្នរៃេទធ

ែេកា ងា  បស់រស្រនតីពនធោ  

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  តារោន និងម្ត្ួត្ពិនតិ្យកា អនុ

វត្តម្បព័នធម្គ្បម់្គ្ង និងវាយត្នរៃ

កា ងា  និងបនតបណតុ ុះបណាត េ 

    

  

53.1.3 ៥៣.១.៣ចុុះែសពវែាយសត ីពីកា 

ម្ត្ួត្ពិនតិ្យ និងរធវើបចេុបបននភាព

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទនិននយ័រស្រនតីពនធ

ោ  

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រស្រនតរីារកា ពនធោ ទាងំអស់ម្ត្ូវ

បនទទេួកា បណតុ ុះបណាត េ

រដើរបីម្មនសរត្ថភាពរធវើកា ផ្ទៃ ស់

បតូ ព័ត្៌ម្មនផ្ទត េ់ខៃួន រៅកនុង

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងរស្រនតរីារកា ពនធ

ោ រៅតាររោេកា ណ៍កដេ

អគ្គនយកោា នពនធោ បន

កំណត្់ 

      

  

53.1.3 ៥៣.១.៣ចុុះែសពវែាយ 

សត ីពីកា ម្ត្ួត្ពិនតិ្យ និងរធវើ

បចេុបបននភាពម្បព័នធម្គ្បម់្គ្ង

ទនិននយ័រស្រនត ី

ពនធោ  

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  បណតុ ុះបណាត េដេ់រស្រនតីពនធោ  

ននអងគភាពរម្ការចំណុុះអគ្គ

នយក 

ោា នពនធោ  (៧ នយកោា ន និង 

៣៣ សាខាពនធោ ) 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
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ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
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53.1.3 ៥៣.១.៣ចុុះែសពវែាយ 

សត ីពីកា ម្ត្ួត្ពិនតិ្យ និងរធវើ

បចេុបបននភាពម្បព័នធម្គ្បម់្គ្ង

ទនិននយ័រស្រនត ី

ពនធោ  

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  តារោន ម្ត្ួត្ពិនតិ្យ និងបនត 

បណតុ ុះបណាត េដេ់រស្រនតីពនធោ  

     

  

53.1.4 ៥៣.១.១.ពិនិត្យ និងកកសម្រេួ

ម្កុរកា ងា បរចេករទសវិររឈកា  

និងវិសហររឈកា ម្បចំម្កសួង 

(២០%) 

២០១៣ ២០២០ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

ម្បកាសសត ីពីកា បរងកើត្ម្កុរ

កា ងា បរចេកសរទសវិររឈកា  

និងវិសហររឈកា ម្បចំម្កសួង 

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច និងោក់ឲ្យអនុ

វត្ត 

      

  

53.1.5 ៥៣.១.២.រ ៀបចំម្កុរកា ងា អនត 

ម្កសងួកសាងសរត្ថភាពរស្រនតី ដា

បេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ (១០%) 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

ម្កុរកា ងា អនត ម្កសួងកសាង

សរត្ថភាពរស្រនតី ដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច 

      

  

53.1.6 ៥៣.១.៣.រ ៀបចំកែនកា កសាង

សរត្ថភាពរស្រនតី    ដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ (១០%) 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

ម្មនរសចកតីម្ពាងកែនកា កសាង

សរត្ថភាព       

  

53.1.6 ៥៣.១.៣.រ ៀបចំកែនកា កសាង

សរត្ថភាពរស្រនតី    ដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ (១០%) 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

កែនកា កសាងសរត្ថភាពម្ត្ូវ

បនរ ៀបចំ ួច       
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

53.1.7 ៥៣.១.៤.សិកា និងវភិាគ្រុខ

ងា រៅអគ្គនយកោា នហិ ញ្ញវត្ថុ

 ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ (២០%) 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

ម្មន បយកា ណ៍សិកា និងកា 

 វិភាគ្រុខងា  បស់អគ្គនយកោា ន       

  

53.1.8 ៥៣.១.៥.រ ៀបចកំកសម្រួេ ចន

សរព័នធ បស់អគ្គនយកោា នរដើរបី

ម្សបតារកា ងា កកទម្រង់ 

(២០%) 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

អនុម្កឹត្យសត ីពីកា កកសម្រួេកា 

រ ៀបចនំិងម្បម្ពឹត្តរៅននអគ្គ

នយកោា នម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច និង

ោក់ឲ្យ អនុវត្ត 

      

  

53.1.9 ៥៣.១.៦.រ ៀបចំម្បកាស សត ីពី

កា រ ៀបចនំិងម្បម្ពឹត្តរៅននអគ្គ

នយកោា ន (២០%) 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

ម្បកាសសត ីពីកា រ ៀបចនំិងម្បម្ពឹត្ត

រៅននអគ្គនយកោា នម្ត្ូវបន

រ ៀប ចំ ចួ និងោក់ឲ្យអនុវត្ត 

      

  

53.1.10 ៥៣.១.១ បនតតារោន និង

អភិវឌ្ឍ ម្បព័នធម្គ្បម់្គ្ងឯកសា 

េិខតិ្ គ្ត្ិយតុ្តរិែសងៗ 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសា េខិិត្គ្ត្ិ

យុត្តរិែសងៗ ម្ត្ូវបនកកេរអនិង

អភិវឌ្ឍឱ្យបនកានក់ត្ ម្បរសើ រ ើ

ង។ 

      

  

53.1.10 ៥៣.១.១ បនតតារោន និង

អភិវឌ្ឍ ម្បព័នធម្គ្បម់្គ្ងឯកសា 

េិខតិ្ គ្ត្ិយតុ្តរិែសងៗ 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី១៖ Feedbackនិង

ចំណចុខវុះខាត្ ម្ត្ូវបនម្បរួេ

និង ករឃើញ។ 

     

  

53.1.10 ៥៣.១.១ បនតតារោន និង

អភិវឌ្ឍ ម្បព័នធម្គ្បម់្គ្ងឯកសា 

េិខតិ្ គ្ត្ិយតុ្តរិែសងៗ 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី ២៖ ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

ឯកសា េិខិត្គ្ត្យិុត្តរិែសងៗម្ត្ូវ      
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

បនកកេរអនិង អភិវឌ្ឍឱ្យបន 

កានក់ត្ម្បរសើ រ ើង។ 

53.1.10 ៥៣.១.១ បនតតារោន និង

អភិវឌ្ឍ ម្បព័នធម្គ្បម់្គ្ងឯកសា 

េិខតិ្ គ្ត្ិយតុ្តរិែសងៗ 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី៣៖ វគ្គបណតុ ុះបណាត

េដេ់រស្រនតី  ត្នោ ទាងំថ្នន ក់ក

ណាត េនិងថ្នន ក់រូេោា នពី របៀប

រម្បើម្បស់ម្បព័នវម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសា 

េិខតិ្គ្ិត្យិុត្តិ (E-Doc) ម្ត្ូវបន

រ ៀបចំ។ 

     

  

53.1.11 ៥៣.១.២.រ ៀបចកំកេរអកា អនុ

វត្តកា ងា តារ យៈកា រម្បើម្បស់ 

បរចេកវិទាព័ត្ម៌្មន 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ កា អនុវត្តកា ងា  បស់រស្រនតី ត្

នោ ទាងំថ្នន ក់ កណាត េនិងថ្នន ក់

រខត្តម្ត្ូវបនកកេរអនិងកានក់ត្

ម្មនម្បសិទិធភាពជាងរនុតារ យៈ

កា បណតុ ុះបណាត េពីកា រម្បើ

ម្បស់ម្បព័នធបរចេកវទិា។ 

     

  

53.1.11 ៥៣.១.២.រ ៀបចកំកេរអកា អនុ

វត្តកា ងា តារ យៈកា រម្បើម្បស់ 

បរចេកវិទាព័ត្ម៌្មន 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី១៖ ទទេួបនត្ម្រូវ

កា បណតុ ុះ បណាត េ (Training 

Need Assessment) បស ់រស្រនតី

 ត្នោ រារធានរីខត្តកដេពាក់

ព័នធនឹងកែនកព័ត្ម៌្មនវិទា។ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
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ត្
រ
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53.1.11 ៥៣.១.២.រ ៀបចកំកេរអកា អនុ

វត្តកា ងា តារ យៈកា រម្បើម្បស់ 

បរចេកវិទាព័ត្ម៌្មន 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី២៖ សរត្ថភាពកែនក

ព័ត្៌ម្មនវទិាពាក់ ព័នធកា ងា  ដា

បេ បស់រស្រនតរីៅតារ ត្នោ  

រារធានី រខត្ត ម្ត្ូវបនពម្ងឹង។ 

     

  

53.1.12 ៥៣.១.១. រ ៀបចំកា វិភាគ្រុខ

ត្ំកណង និងេកខខណឌ រយង បស់

អគ្គរេខាធិកា  ោា ន 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ កា  វភិាគ្រុខត្កំណង និង

េកខខណឌ រយងបឋរ បស់

នយកោា នទាងំ០៤ រម្ការឱ្វាទ

អគ្គរេខាធិកា ោា ន ម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ

     

  

53.1.12 ៥៣.១.១. រ ៀបចំកា វិភាគ្រុខ

ត្ំកណង និងេកខខណឌ រយង បស់

អគ្គរេខាធិកា  ោា ន 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ កា  វភិាគ្រុខត្កំណង និង

េកខខណឌ រយងបឋរ បស់

នយកោា នទាងំ០៤ រម្ការឱ្វាទ

អគ្គរេខាធិកា ោា ន ម្ត្ូវបនពិ

នតិ្យរ ើង វញិ 

     

  

53.1.13 ៥៣.១.២. រ ៀបចនំិងោក់ឱ្យ

ដំរណើ កា ម្ចករចញចេូកត្រយួ 

(One Window Service)

សម្ម្មប់កសហវ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ យនតកា ម្ចករចញចេូកត្រយួម្ត្ូវ

បនអនរុ័ត្  
     

  

53.1.13 ៥៣.១.២. រ ៀបចនំិងោក់ឱ្យ

ដំរណើ កា ម្ចករចញចេូកត្រយួ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ យនតកា ម្ចករចញចេូកត្រយួម្ត្ូវ

បន ែសពវែាយ កណនំ រេើកទី១ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
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ាភា
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

(One Window Service)

សម្ម្មប់កសហវ 

53.1.13 ៥៣.១.២. រ ៀបចនំិងោក់ឱ្យ

ដំរណើ កា ម្ចករចញចេូកត្រយួ 

(One Window Service)

សម្ម្មប់កសហវ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ យនតកា ម្ចករចញចេូកត្រយួម្ត្ូវ

បន ែសពវែាយ កណនំ រេើកទី

២ 
     

  

53.1.13 ៥៣.១.២. រ ៀបចនំិងោក់ឱ្យ

ដំរណើ កា ម្ចករចញចេូកត្រយួ 

(One Window Service)

សម្ម្មប់កសហវ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ យនតកា ម្ចករចញចេូកត្រយួម្ត្ូវ

បន ោក់រអាយអនវុត្ត 
     

  

53.1.13 ៥៣.១.២. រ ៀបចនំិងោក់ឱ្យ

ដំរណើ កា ម្ចករចញចេូកត្រយួ 

(One Window Service)

សម្ម្មប់កសហវ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ យនតកា ម្ចករចញចេូកត្រយួម្ត្ូវ

បនម្ត្ួត្ពិនតិ្យ និងវាយត្នរៃ 
     

  

53.1.14 ៥៣.១.៣. រ ៀបចំ ចនសរពន័

ម្កសងួ រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុនិង

រធវើ 

បចេុបបននភាពរៅតាររោេ

នរយបយ បស់ កសហវ 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ រ ៀបចំរសចកតីរនូដំណឹងនិងោក់

ឱ្យអនុវត្តម្គ្ប់អគ្គនយកោា ន និង

អងគភាពរម្ការឱ្វាទ កសហវ 

រហើយម្បរេូឯកសា សត ីពីកា 

បំរពញតារម្គ្ប់អគ្គនយកោា ន 

និងអងគភាពរម្ការឱ្វាទ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

53.1.14 ៥៣.១.៣. រ ៀបចំ ចនសរពន័

ម្កសងួ រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុនិង

រធវើ 

បចេុបបននភាពរៅតាររោេ

នរយបយ បស់ កសហវ 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ រ ៀបចំរែទៀងផ្ទទ ត្ន់ិងចងម្កង ចន

សរព័នថានីិងោក់ឱ្យថ្នន ក់ដឹកនំ

សរម្រច      

  

53.1.14 ៥៣.១.៣. រ ៀបចំ ចនសរពន័

ម្កសងួ រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុនិង

រធវើ 

បចេុបបននភាពរៅតាររោេ

នរយបយ បស់ កសហវ 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ  ចនសរពន័ បស់អគ្គនយកោា ន

និងអងគភាពម្ត្ូវបនរធវើបចេុបបនន

ភាពរៅតាររោេនរយបយ

 បស ់កសហវ 

     

  

53.1.15 ៥៣.១.៤. កា បរងកើត្យនតកា ថាី

កនុងកា អនុវត្តរោេនរយកំកណ

ទម្រង់ម្បព័នធរបៀវត្ស និងម្បក់

ឧបត្តរារែសងៗរូនរស្រនតី កសហវ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ យនតកា ននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជ ី

របៀវត្ស បស់រស្រនតី កសហវ ម្ត្ូវ

បនបរងកើត្និងកកេរអ 
      

  

53.1.15 ៥៣.១.៤. កា បរងកើត្យនតកា ថាី

កនុងកា អនុវត្តរោេនរយកំកណ

ទម្រង់ម្បព័នធរបៀវត្ស និងម្បក់

ឧបត្តរារែសងៗរូនរស្រនតី កសហវ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ម្បព័នធែតេ់ព័ត្ម៌្មនរបៀវត្សនិងប

ណត ឹងត្វា៉ែ ម្ត្ូវបនបរងកើត្ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

53.1.16 ៥៣.១.៥. រ ៀបចំម្បពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ង

រស្រនតរីារកា តារម្បព័នធព័ត្ម៌្មន

 វិទា 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ -ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទនិននយ័រស្រនតរីារ

កា ម្ត្ូវបន សាកេបងរម្បើម្បស ់

-បញ្ជូនទនិននយ័អបប ម្មរៅ

នយកោា នព័ត្ម៌្មន  វទិាសម្ម្មប់

ោំម្ទករាវិធី Smart office-រធវើ

បចេុបបននភាពម្បព័នធម្គ្បម់្គ្ងរស្រនតី

រារកា  រោយបកនថរទម្រង់ បយ

កា ណ៍រួយចនំនួ-យនតកា សម្រប

សម្រួេ និងទទេួព័ត្ម៌្មនពី 

កា យិេយ័ទាងំ០៤នននយក

ោា នបុគ្គេិក និងនយកោា នពាក់

ព័នធម្ត្ូវបនបរងកើត្ 

      

  

53.1.16 ៥៣.១.៥. រ ៀបចំម្បពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ង

រស្រនតរីារកា តារម្បព័នធព័ត្ម៌្មន

 វិទា 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ទនិននយ័ទាងំរូេ បស់រស្រនតរីារ

កា កសហវ ម្ត្ូវបនរែទៀងផ្ទទ ត្់ជា

រេើកទី២ 

      

  

53.1.16 ៥៣.១.៥. រ ៀបចំម្បពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ង

រស្រនតរីារកា តារម្បព័នធព័ត្ម៌្មន

 វិទា 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ  កាទុកឯកសា ពាក់ព័នធម្បវត្តិ បូ

រស្រនតរីារកា កនុងទម្រង់រអ ិចម្ត្ូ

និច 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

53.1.16 ៥៣.១.៥. រ ៀបចំម្បពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ង

រស្រនតរីារកា តារម្បព័នធព័ត្ម៌្មន

 វិទា 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ  កាទុកឯកសា ពាក់ព័នធម្បវត្តិ បូ

រស្រនតរីារកា កនុងទម្រង់រអ ិចម្ត្ូ

និច 

      

  

53.1.17 ៥៣.១.៦. -បញ្េបក់ា ពិពណ៌ន

រុខត្កំណងនូវម្គ្ប់អគ្គនយក

ោា ននិងអងគ-ភាពរម្ការឱ្វាទនន

ម្កសហវ-រ ៀបចំនីត្ិវិធីនិងទម្រង់

កបបបទនូវេកខខណឌ កា ងា  បស់

រស្រនតរីារកា ននម្កសងួសហវ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ កា ពិពណ៌នរុខត្ំកណងម្ត្ូវបន

ម្បរេូែតុ ំរកនយកោា នបុគ្គេិក 

      

  

53.1.17 ៥៣.១.៦.  

-បញ្េប់កា ពិពណន៌រុខ 

ត្ំកណងនូវម្គ្ប់អគ្គនយកោា ន

និងអងគ- 

ភាពរម្ការឱ្វាទននម្កសហវ 

-រ ៀបចំនីត្ិវិធីនិងទម្រង់កបបបទ

នូវ 

េកខខណឌ កា ងា  បស់រស្រនតរីារ

កា ននម្កសងួសហវ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ កា ពិពណ៌នរុខត្ំកណងម្ត្ូវបន

រ ៀបចំរែទៀងផ្ទទ ត្ន់ិងកកសម្រេួ

ជារួយម្គ្ប់អគ្គនយកោា ននិង

អងគភាពរម្ការឱ្វាទ កសហវ 

      

  

53.1.17 ៥៣.១.៦.  

-បញ្េប់កា ពិពណន៌រុខ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ កា ពិពណ៌នរុខត្ំកណងម្ត្ូវបន 

កកេរអ និងរ ៀបចំចងម្កងជា
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ត្ំកណងនូវម្គ្ប់អគ្គនយកោា ន

និងអងគ- 

ភាពរម្ការឱ្វាទននម្កសហវ 

-រ ៀបចំនីត្ិវិធីនិងទម្រង់កបបបទ

នូវ 

េកខខណឌ កា ងា  បស់រស្រនតរីារ

កា ននម្កសងួសហវ 

រសៀវរៅោក់រូនថ្នន ក់ដឹកនំអនុរ័

ត្ 

53.1.17 ៥៣.១.៦.  

-បញ្េប់កា ពិពណន៌រុខ 

ត្ំកណងនូវម្គ្ប់អគ្គនយកោា ន

និងអងគ- 

ភាពរម្ការឱ្វាទននម្កសហវ 

-រ ៀបចំនីត្ិវិធីនិងទម្រង់កបបបទ

នូវ 

េកខខណឌ កា ងា  បស់រស្រនតរីារ

កា ននម្កសងួសហវ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ នតី្ិវិធីនិងទម្រងកបបបទនន

េកខខណឌ កា ងា  បស់រស្រនតរីារ

កា ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ

      

  

53.1.17 ៥៣.១.៦. -បញ្េបក់ា ពិពណ៌ន

រុខត្កំណងនូវម្គ្ប់អគ្គនយក

ោា ននិងអងគ-ភាពរម្ការឱ្វាទនន

ម្កសហវ-រ ៀបចំនីត្ិវិធីនិងទម្រង់

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ នតី្ិវិធីនិងទម្រងកបបបទនន

េកខខណឌ កា ងា  បស់រស្រនតរីារ

កា ម្ត្ូវបនែសពវែាយនិងោក់ឱ្យ 

អនុវត្ត និងេកខខណឌ កា ងា  បស់

      

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 397 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

កបបបទនូវេកខខណឌ កា ងា  បស់

រស្រនតរីារកា ននម្កសងួសហវ 

រស្រនតរីារកា ម្កសហវម្ត្ូវបន

ម្បរេូែតុ ំរកនយកោា នបុគ្គេិក 

53.1.17 ៥៣.១.៦.  

-បញ្េប់កា ពិពណន៌រុខ 

ត្ំកណងនូវម្គ្ប់អគ្គនយកោា ន

និងអងគ- 

ភាពរម្ការឱ្វាទននម្កសហវ 

-រ ៀបចំនីត្ិវិធីនិងទម្រង់កបបបទ

នូវ 

េកខខណឌ កា ងា  បស់រស្រនតរីារ

កា ននម្កសងួសហវ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ េកខខណឌ កា ងា  បស់រស្រនតរីារ

កា ម្កសហវម្ត្ូវបន បូកស ុប

និងរែទៀងផ្ទទ ត្់ជារួយម្គ្ប់អគ្គ

នយកោា ន និងអងគភាពរម្ការឱ្

វាទម្កសងួ      

  

53.1.17 ៥៣.១.៦.  

-បញ្េប់កា ពិពណន៌រុខ 

ត្ំកណងនូវម្គ្ប់អគ្គនយកោា ន

និងអងគ- 

ភាពរម្ការឱ្វាទននម្កសហវ 

-រ ៀបចំនីត្ិវិធីនិងទម្រង់កបបបទ

នូវ 

េកខខណឌ កា ងា  បស់រស្រនតរីារ

កា ននម្កសងួសហវ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ េកខខណឌ កា ងា  បស់រស្រនតរីារ

កា ម្កសហវម្ត្ូវបន កកេរអនិង

រ ៀបចំចងម្កងជារសៀវរៅ 

     

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 398 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

53.1.17 ៥៣.១.៦. -បញ្េបក់ា ពិពណ៌ន

រុខត្កំណងនូវម្គ្ប់អគ្គនយក

ោា ននិងអងគ-ភាពរម្ការឱ្វាទនន

ម្កសហវ-រ ៀបចំនីត្ិវិធីនិងទម្រង់

កបបបទនូវេកខខណឌ កា ងា  បស់

រស្រនតរីារកា ននម្កសងួសហវ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ េកខខណឌ កា ងា  បស់រស្រនតរីារ

កា ម្ត្ូវបនអនរុ័ត្ 

     

  

53.1.18 ៥៣.១.៧. រ ៀបចំរោេ

នរយបយ កែនកា យទុធសាស្រសត  

និងម្កបខ័ណឌ គ្ត្ិយតុ្តកនុងកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ង និងអភិវឌ្ឍបរចេកវទិា

ព័ត្៌ម្មននងិគ្រនគ្រន៍សម្ម្មប់ 

កសហវ និងសម្ម្មប់វិស័យរសដា

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ -ឯកសា កែនកា យទុធសាស្រសត

សម្ម្មបក់ា  អភិវឌ្ឍវិស័យបរចេក

 វិទាព័ត្ម៌្មនសម្ម្មប់ កសហវ 

បនរ ៀបចំំ ួចរាេ ់       

  

53.1.18 ៥៣.១.៧. រ ៀបចំរោេ

នរយបយ កែនកា យទុធសាស្រសត  

និងម្កបខ័ណឌ គ្ត្ិយតុ្តកនុងកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ង និងអភិវឌ្ឍបរចេកវទិា

ព័ត្៌ម្មននងិគ្រនគ្រន៍សម្ម្មប់ 

កសហវ និងសម្ម្មប់វិស័យរសដា

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ -ឯកសា រោេកា ណ៍កណនំសដ ី

អំពីកា រម្បើម្បស់បរចេកវទិា

ព័ត្៌ម្មននងិគ្រនគ្រន៍តារ

បទោា ន រួ បនរ ៀបចំ ួចរាេ់ 

និងែសពវែាយអនុវត្ត 

-ម្កបខ័ណឌ គ្ត្ិយតុ្តសម្ម្មប់កា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងបរចេកវទិាព័ត្ម៌្មនរៅ

      

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 399 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

កនុង កសហវ បនរ ៀបចំ ួចរាេ់ 

និងែសពវែាយអនុវត្ត 

53.1.18 ៥៣.១.៧. រ ៀបចំរោេ

នរយបយ កែនកា យទុធសាស្រសត  

និងម្កបខ័ណឌ គ្ត្ិយតុ្តកនុងកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ង និងអភិវឌ្ឍបរចេកវទិា

ព័ត្៌ម្មននងិគ្រនគ្រន៍សម្ម្មប់ 

កសហវ និងសម្ម្មប់វិស័យរសដា

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ -ឧបក ណ៍វាយត្នរៃ កា អនុវត្ត

កែនកា យទុធ សាស្រសតសម្ម្មបក់ា 

ម្គ្ប់ម្គ្ង និងកា អភិវឌ្ឍ    ប

រចេកវិទាព័ត្ម៌្មនរៅកនុង កសហវ 

បនរ ៀបចំ ួចរាេ ់

      

  

53.1.18 ៥៣.១.៧. រ ៀបចំរោេ

នរយបយ កែនកា យទុធសាស្រសត  

និងម្កបខ័ណឌ គ្ត្ិយតុ្តកនុងកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ង និងអភិវឌ្ឍបរចេកវទិា

ព័ត្៌ម្មននងិគ្រនគ្រន៍សម្ម្មប់ 

កសហវ និងសម្ម្មប់វិស័យរសដា

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ - បយកា ណ៍ម្ត្តួ្ពិនិត្យនិងវាយ

ត្នរៃកា អនុវត្តកែនកា យទុធសា

ស្រសតបរចេកវិទាព័ត្ម៌្មន និង

គ្រនគ្រនរ៍ៅកនុង កសហវ ម្ត្ូវ

បនរ ៀបចំ ចួរាេ់ តារម្ត្មី្មស

នរីួយៗ ឆ្ន ំ២០១៨ 

      

  

53.1.18 ៥៣.១.៧. រ ៀបចំរោេ

នរយបយ កែនកា យទុធសាស្រសត  

និងម្កបខ័ណឌ គ្ត្ិយតុ្តកនុងកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ង និងអភិវឌ្ឍបរចេកវទិា

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ - បយកា ណ៍ម្ត្តួ្ពិនិត្យនិងវាយ

ត្នរៃកា អនុវត្តកែនកា យទុធសា

ស្រសតបរចេកវិទាព័ត្ម៌្មន និង

គ្រនគ្រនរ៍ៅកនុង កសហវ ម្ត្ូវ

     

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 400 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ព័ត្៌ម្មននងិគ្រនគ្រន៍សម្ម្មប់ 

កសហវ និងសម្ម្មប់វិស័យរសដា

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

បនរ ៀបចំ ួចរាេ់ តារម្ត្មី្មស

នរីួយៗ ឆ្ន ំ២០១៩ 

53.1.19 ៥៣.១.៨. ចូេ រួរ ៀបចំកែនកា 

កសាងសរត្ថភាពរេើកែនកបរចេក

 វិទាព័ត្ម៌្មននងិគ្រនគ្រន៍

កម្រិត្រូេោា នរនូរស្រនតី កសហវ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ កែនកា កសាងសរត្ថភាពរស្រនតី ក

សហវ រេើកែនកព័ត្ម៌្មនវទិា

កម្រិត្រូេោា ន បនរ ៀបចំ

 ចួរាេ់ និងរែាើរនូអងគភាពរ ៀបចំ

កា បណដុ ុះបណាដ េសម្ម្មប់កា 

អនុវត្ត 

      

  

53.1.19 ៥៣.១.៨. ចូេ រួរ ៀបចំកែនកា 

កសាងសរត្ថភាពរេើកែនកបរចេក

 វិទាព័ត្ម៌្មននងិគ្រនគ្រន៍

កម្រិត្រូេោា នរនូរស្រនតី កសហវ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ឧបក ណ៍វាយត្នរៃ កា អនុវត្ត

កែនកសាងសរត្ថភាពរស្រនតី ក

សហវ រេើចំរណុះដឹងរេូោា ន

កែនកបរចេកវទិាព័ត្ម៌្មន បន

រ ៀបចំ និងចងម្កង ចួរាេ ់

      

  

53.1.20 ៥៣.១.៩. សាងសរត្ថភាពកែនកប

រចេកវិទាព័ត្ម៌្មននិងគ្រនគ្រន៍

កម្រិត្ខពស់ រូនរស្រនតី នយកោា ន

ព័ត្៌ម្មនវទិាននអគ្គរេខាធិកា 

ោា ន រដើរបីម្ទម្ទង់ដេ់កា អភិវឌ្ឍ

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ បនបណដុ ុះបណាដ េរស្រនតនីន

នយកោា នព័ត្ម៌្មនវិទាចំននួ 

១០ បូ       

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 401 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

សាថ បន័តារ យៈកា រម្បើម្បស់ប

រចេកវិទាព័ត្ម៌្មន 

53.1.20 ៥៣.១.៩. សាងសរត្ថភាពកែនកប

រចេកវិទាព័ត្ម៌្មននិងគ្រនគ្រន៍

កម្រិត្ខពស់ រូនរស្រនតី នយកោា ន

ព័ត្៌ម្មនវទិាននអគ្គរេខាធិកា 

ោា ន រដើរបីម្ទម្ទង់ដេ់កា អភិវឌ្ឍ

សាថ បន័តារ យៈកា រម្បើម្បស់ប

រចេកវិទាព័ត្ម៌្មន 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ បនបណដុ ុះបណាដ េរស្រនតនីន

នយកោា នព័ត្ម៌្មនវិទាចំននួ 

១០ បូ 

      

  

53.1.20 ៥៣.១.៩. សាងសរត្ថភាពកែនកប

រចេកវិទាព័ត្ម៌្មននិងគ្រនគ្រន៍

កម្រិត្ខពស់ រូនរស្រនតី នយកោា ន

ព័ត្៌ម្មនវទិាននអគ្គរេខាធិកា 

ោា ន រដើរបីម្ទម្ទង់ដេ់កា អភិវឌ្ឍ

សាថ បន័តារ យៈកា រម្បើម្បស់ប

រចេកវិទាព័ត្ម៌្មន 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ បនបណដុ ុះបណាដ េរស្រនតនីន

នយកោា នព័ត្ម៌្មនវិទាចំននួ 

១០ បូ 

     

  

53.1.21 ៥៣.១.១០. រ ៀបចំឱ្យម្មន

ររឈរណឌ េទនិននយ័និងបណាដ ញ

បរចេកវិទាព័ត្ម៌្មននិង

គ្រនគ្រន៍ រួ សម្ម្មប់ កសហវ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ បណាដ ញត្ភាេ ប់បរចេកវិទា

ព័ត្៌ម្មន និងគ្រនគ្រន៍  រួរៅ

កនុងទីសដ ីកា  កសហវ បនរ ៀបចំ
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

រដើរបីម្ទម្ទង់ដេ់កា រម្បើម្បស់

ម្បព័នធព័ត្ម៌្មនវទិាននបរម្រើ

ដេ់វិស័យហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

 ចួរាេ់ ៦០% និងបនរម្បើម្បស់

ម្បភពរសវាអីុនរធើណិត្ រួ 

53.1.21 ៥៣.១.១០. រ ៀបចំឱ្យម្មន

ររឈរណឌ េទនិននយ័និងបណាដ ញ

បរចេកវិទាព័ត្ម៌្មននិង

គ្រនគ្រន៍ រួ សម្ម្មប់ កសហវ 

រដើរបីម្ទម្ទង់ដេ់កា រម្បើម្បស់

ម្បព័នធព័ត្ម៌្មនវទិាននបរម្រើ

ដេ់វិស័យហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ បណាដ ញត្ភាេ ប់បរចេកវិទា

ព័ត្៌ម្មន និងគ្រនគ្រន៍  រួរៅ

កនងុទីសដ ីកា  កសហវ បនរ ៀបចំ

 ចួរាេ់ ៨០% និងបនរម្បើម្បស់

ម្បភពរសវាអីុនរធើណិត្ រួ 

      

  

53.1.21 ៥៣.១.១០. រ ៀបចំឱ្យម្មន

ររឈរណឌ េទនិននយ័និងបណាដ ញ

បរចេកវិទាព័ត្ម៌្មននិង

គ្រនគ្រន៍ រួ សម្ម្មប់ កសហវ 

រដើរបីម្ទម្ទង់ដេ់កា រម្បើម្បស់

ម្បព័នធព័ត្ម៌្មនវទិាននបរម្រើ

ដេ់វិស័យហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ -បនទបរ់រឈរណឌ េទនិននយ័ រួ 

(Data Center) សម្ម្មប់ កសហ

វ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួចរាេ់ សម្ម្មប់

ម្ទម្ទង់ដេម់្ម៉ាសុនីររននម្បពន័ធ

ព័ត្៌ម្មនវទិារែសងៗ  បស់ម្កសួង

រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

-ត្ំបន់សុវត្ថភិាព (DMZ) សម្ម្មប់

ររឈរណឌ េទនិននយ័ បនសិកា 

និងរ ៀបចំឯកសា ត្ម្រូវកា 

 ចួរាេ ់
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

53.1.22 ៥៣.១.១១. បរងកើនម្បសទិធភាព 

និងពម្ងីកវិសាេភាពននកា ែដេ់

រសវាកថទា ំ រួសរុេឧបក ណ៍ 

ម្បឹការយបេ់ និងរសវារែសងៗ

កែនកបរចេកវទិាព័ត្ម៌្មននិង

គ្រនគ្រនរ៍ៅកនុងម្កសងួរសដា

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ឯកសា សដ ីអំពីវិសាេភាពននកា 

ែដេរ់សវាកថទា ំរួសរុេ

ឧបក ណ៍ ម្បឹការយបេ់ និង

រសវារែសងៗកែនកព័ត្ម៌្មនវទិា

សម្ម្មប់    កសហវ បនរ ៀបចំ

 ចួរាេ ់

      

  

53.1.22 ៥៣.១.១១. បរងកើនម្បសទិធភាព 

និងពម្ងីកវិសាេភាពននកា ែដេ់

រសវាកថទា ំ រួសរុេឧបក ណ៍ 

ម្បឹការយបេ់ និងរសវារែសងៗ

កែនកបរចេកវទិាព័ត្ម៌្មននិង

គ្រនគ្រនរ៍ៅកនុងម្កសងួរសដា

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ឯកសា សដ ីអំពីវិសាេភាពននកា 

ែដេរ់សវាកថទា ំរួសរុេ

ឧបក ណ៍ ម្បឹការយបេ់ និង

រសវារែសងៗកែនកព័ត្ម៌្មនវទិា

សម្ម្មប់ កសហវ ម្ត្ូវបន

ែសពវែាយ 

      

  

53.1.22 ៥៣.១.១១. បរងកើនម្បសទិធភាព 

និងពម្ងីកវិសាេភាពននកា ែដេ់

រសវាកថទា ំ រួសរុេឧបក ណ៍ 

ម្បឹការយបេ់ និងរសវារែសងៗ

កែនកបរចេកវទិាព័ត្ម៌្មននិង

២០១៧ ២០១៨ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ -សននិធិឧបក ណ៍បរចេកវទិា

ព័ត្៌ម្មននងិគ្រនគ្រនរ៍ៅកនុងទី

សដ ីកា  កសហវ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

 ចួរាេ់  

-ម្មនម្បព័នធរនំយួ (Help Desk) 

 រួជារួយនឹង Call Center 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

គ្រនគ្រនរ៍ៅកនុងម្កសងួរសដា

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

53.1.22 ៥៣.១.១១. បរងកើនម្បសទិធភាព 

និងពម្ងីកវិសាេភាពននកា ែដេ់

រសវាកថទា ំ រួសរុេឧបក ណ៍ 

ម្បឹការយបេ់ និងរសវារែសងៗ

កែនកបរចេកវទិាព័ត្ម៌្មននិង

គ្រនគ្រនរ៍ៅកនុងម្កសងួរសដា

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ  បយកា ណ៍ម្ត្តួ្ពិនិត្យ និងវាយ

ត្នរៃម្បិសទធភាពននកា ែដេរ់សវា

រួសរុេឧបក ណ៍បរចេកវិទា

ព័ត្៌ម្មន និងគ្រនគ្រន៍ បន

រ ៀបចំ ួចរាេ ់

      

  

53.1.22 ៥៣.១.១១. បរងកើនម្បសទិធភាព 

និងពម្ងីកវិសាេភាពននកា ែដេ់

រសវាកថទា ំ រួសរុេឧបក ណ៍ 

ម្បឹការយបេ់ និងរសវារែសងៗ

កែនកបរចេកវទិាព័ត្ម៌្មននិង

គ្រនគ្រនរ៍ៅកនុងម្កសងួរសដា

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ កា ែដេរ់សវាកថទា ំ រួសរុេ

ឧបក ណ៍ ម្បឹការយបេ់ និង

រសវារែសងៗកែនកបរចេកវទិា

ព័ត្៌ម្មននងិគ្រនគ្រនរ៍ៅកនុង

ម្កសងួរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ម្បម្ពឹត្តរៅម្បកបរោយម្បសិទធ

ភាព និងទានរ់ពេរវលា 

      

  

53.1.23 ៥៣.១.១២. រ ៀបចំ ដរំ ើង និង

អភិវឌ្ឍម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងសា រអ ិ

ម្ត្នូិចនិងរគ្ហទំព័  កសហវ 

(MEF Website and Email) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ត្ម្រូវកា រ ៀបចំម្បពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ង

សា រអ ិចម្ត្នូិក និងរគ្ហទំព័  

កសហវ ឱ្យសថ ិត្រៅកនុង

ររឈរណឌ េទនិននយ័ រួ បស់ ក
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

សហវ ម្ត្ូវបនសិកានិងរ ៀបចំ

 ចួរាេ ់

53.1.23 ៥៣.១.១២. រ ៀបចំ ដរំ ើង និង

អភិវឌ្ឍម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងសា រអ ិ

ម្ត្នូិចនិងរគ្ហទំព័  កសហវ 

(MEF Website and Email) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ -សា រអ ិចម្ត្នូិក (Email) 

 បស់ កសហវ ម្ត្ូវបនបរងកើន

សរត្ថភាពរោយ ួរបញ្េូេទាងំ

ទំហែំទុកសា   និងចនំនួអនករម្បើ

ម្បស់ Email  បស ់កសហវ 

-កា រម្បើម្បស់ម្បព័នធសា រអ ិក

ម្ត្នូិក បស់ កសហវ ម្ត្ូវបន

ពម្ងឹង និងពម្ងីកកា រម្បើម្បស់ជា

ែៃូវកា  

      

  

53.1.23 ៥៣.១.១២. រ ៀបចំ ដរំ ើង និង

អភិវឌ្ឍម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងសា រអ ិ

ម្ត្នូិចនិងរគ្ហទំព័  កសហវ 

(MEF Website and Email) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងសា រអ ិចម្ត្នូិក 

(Email) និង រគ្ហទំព័  កសហវ 

(Hosting MEF Website) បន

រ ៀបចំ ួចរាេ់ រៅកនុង

ររឈរណឌ េទនិននយ័ បស់ កសហ

វ និងោក់ឱ្យអនុវត្តម្បកបរោយ

សុវត្ថិភាព 

      

  

53.1.23 ៥៣.១.១២. រ ៀបចំ ដរំ ើង និង

អភិវឌ្ឍម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងសា រអ ិ

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងសា រអ ិចម្ត្នូិក 

(Email) និង រគ្ហទំព័  កសហវ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ម្ត្នូិចនិងរគ្ហទំព័  កសហវ 

(MEF Website and Email) 

(Hosting MEF Website) ម្ត្ូវ

បនបរងកើនសរត្ថភាពម្ទម្ទង់កា 

រម្បើម្បស ់

53.1.24 ៥៣.១.១៣. ទរំនើបករាម្បព័នធ

កចក ករៃក និង កាទុកឯកសា  

សម្ម្មប់បរងកើនម្បសទិធភាពកា ងា 

នែទកនុងម្កសងួរសដាកិចេនិងហ ិ

ញ្ញវត្ថុ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ឯកសា ត្ម្រូវកា កសាងម្បព័នធ

កចក ករៃក និង កាទុកឯកសា  

បនរ ៀបចំ ួចរាេ ់       

  

53.1.24 ៥៣.១.១៣. ទរំនើបករាម្បព័នធ

កចក ករៃក និង កាទុកឯកសា  

សម្ម្មប់បរងកើនម្បសទិធភាពកា ងា 

នែទកនុងម្កសងួរសដាកិចេនិងហ ិ

ញ្ញវត្ថុ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ -ម្បព័នធកចក ករៃក និង កាទុកឯក

សា  បនរ ៀបចំ និងដំរ ើង

 ចួរាេ់ ម្បកបរោយសុវត្ថភិាព

សម្ម្មប់រស្រនតី កសហវ រម្បើម្បស់

តារ ូបភាព Intranet និង 

Internet-ត្ម្រូវកា បរងកើនសរត្ថ

ភាពម្បព័នធកចក ករៃកនិង កាទុក

ឯកសា ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួចរាេ់ 

រោយនឹងបញ្េូេបរចេកវិទាពពក 

(Cloud Technology) 

      

  

53.1.24 ៥៣.១.១៣. ទរំនើបករាម្បព័នធ

កចក ករៃក និង កាទុកឯកសា  

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ម្បព័នធកចក ករៃក និង កាទុកឯក

សា ម្ត្ូវបនអភិវឌ្ឍ និងពម្ងីក
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

សម្ម្មប់បរងកើនម្បសទិធភាពកា ងា 

នែទកនុងម្កសងួរសដាកិចេនិងហ ិ

ញ្ញវត្ថុ 

សរត្ថភាពបកនថររោយ ួរបញ្េូេ

បរចេកវិទាពពក (Cloud 

Technology) 

53.1.25 ៥៣.១.១៤. រ ៀបចំម្បពន័ធ

កា យិេយ័នវឆ្ៃ ត្រដើរបីចួេ រួ

បរងកើនម្បសទិធភាពននកា ែដេ់រស

វាសាធា ណៈ  បស់ម្កសងួរសដា

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ -រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ងព័ត្ម្មនរស្រនតរីារ

កា  (Personnel 

Management) រុខងា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងវត្តម្មន (Attendance 

Tracking) រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា 

សុំចាប់ (Leave 

Management) និងរុខងា 

ព័ត្៌ម្មន (MEF News) ម្ត្ូវបន

កសាង ចួរាេដ់ំរណើ កា រេើ 

Web Based Application-រុខ

ងា ព័ត្៌ម្មនកសហវ (MEF 

News) កសាង ចួរាេ់ដំរណើ កា 

រេើឧបក ណ៍ឆ្ៃ ត្នវ (iOS & 

Android)-ឯកសា កណនំសដ ីអំពី

កា រម្បើម្បស់រខុងា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ព័ត្៌ម្មនរស្រនតរីារកា  រុខងា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងវត្តម្មន និងរខុងា 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ម្គ្ប់ម្គ្ងកាេវភិាគ្កា ងា  ម្ត្ូវ

បនរ ៀបចំ ួចរាេ ់

53.1.25 ៥៣.១.១៤. រ ៀបចំម្បពន័ធ

កា យិេយ័នវឆ្ៃ ត្រដើរបីចួេ រួ

បរងកើនម្បសទិធភាពននកា ែដេ់រស

វាសាធា ណៈ  បស់ម្កសងួរសដា

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ -រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ងព័ត្ម្មនរស្រនតរីារ

កា   រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ងវត្តម្មន  

រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា សំុចាប់ និង

រុខងា ព័ត្ម៌្មន កសហវ ម្ត្ូវបន

ែសពវែាយ និងោក់ឱ្យរម្បើម្បស់

សាកេបងរៅតារអគ្គនយក

ោា នរួយចនំនួនន កសហវ-ត្ម្រូវ

កា សម្មហ ណករា និងសនធ ន

ករាម្បព័នធកា យិេយ័ឆ្ៃ ត្នវ 

ជារួយម្បព័នធម្គ្បម់្គ្ងរស្រនតរីារ

កា  បស់នយកោា នបុគ្គេិក និង

ម្បព័នធសុវត្ថិភាព កសហវ ម្ត្ូវ

បនរ ៀបចំ ួចរាេ់-ឯកសា ត្ម្រូវ

កា េរអតិ្ននរុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ងឯក

សា  រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ងសននិធិ រុខ

ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងកាេវភិាគ្និង

របសកករា ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួចរាេ ់
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

53.1.25 ៥៣.១.១៤. រ ៀបចំម្បពន័ធ

កា យិេយ័នវឆ្ៃ ត្រដើរបីចួេ រួ

បរងកើនម្បសទិធភាពននកា ែដេ់រស

វាសាធា ណៈ  បស់ម្កសងួរសដា

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសា  

(Doument Management) 

រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ងសននិធិ (Asset 

Management) រុខងា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងកាេវភិាគ្និង

របសកករា (Mission and 

Schedule Management) ម្ត្ូវ

បនរ ៀបចំ និងកសាង ចួរាេ់

សម្ម្មប់ដរំណើ កា រេើ Web-

Based Application 

      

  

53.1.25 ៥៣.១.១៤. រ ៀបចំម្បពន័ធ

កា យិេយ័នវឆ្ៃ ត្រដើរបីចួេ រួ

បរងកើនម្បសទិធភាពននកា ែដេ់រស

វាសាធា ណៈ  បស់ម្កសងួរសដា

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ -រុខងា ថាីននម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

កា យិេយ័ឆ្ៃ ត្នវ ម្ត្ូវបន

ែសពវែាយ និងោក់ឱ្យអនុវត្ត

សាកេបង រៅតារអគ្គនយក

ោា នរួយចនំនួ នន កសហវ 

រោយដរំណើ កា រេើ Web-

Based Application 

-ឯកសា ត្ម្រូវកា េរអិត្សដ ីអំពី

រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា  (Task 

Management) រុខងា 
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ក
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ម្គ្ប់ម្គ្ងរវទកិា ពិភាកា (MEF 

Forum) រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ក

សាងសរត្ថភាព ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

 ចួរាេ ់

53.1.25 ៥៣.១.១៤. រ ៀបចំម្បពន័ធ

កា យិេយ័នវឆ្ៃ ត្រដើរបីចួេ រួ

បរងកើនម្បសទិធភាពននកា ែដេ់រស

វាសាធា ណៈ  បស់ម្កសងួរសដា

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ -រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា   រុខងា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងរវទកិា ពិភាកា និងរុខ

ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា កសាងសរត្ថ

ភាព ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងកសាង

 ចួរាេក់ដេដរំណើ កា រៅរេើ 

Web-Based Application និង

ែសពវែាយ អនុវត្ត-ម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងកា យិេ័យឆ្ៃ ត្នវ ម្ត្វូ

បនរ ៀបចំ និងកសាង ចួរាេ់ 

រោយដរំណើ កា រៅរេើ

ឧបក ណ៍ឆ្ៃ ត្នវ (iOS និង 

Android) 

      

  

53.1.25 ៥៣.១.១៤. រ ៀបចំម្បពន័ធ

កា យិេយ័នវឆ្ៃ ត្រដើរបីចួេ រួ

បរងកើនម្បសទិធភាពននកា ែដេ់រស

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ម្បព័នធកា យិេ័យឆ្ៃ ត្នវម្ត្ូវបន

អភិវឌ្ឍរចញជារំននទ់២ី រោយ

បនបពំាក់បកនថរនូវរុខងា ឆ្ៃ ត្នវ 

(Artificial Intelligent) 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

វាសាធា ណៈ  បស់ម្កសងួរសដា

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

53.1.26 ៥៣.១.១៥. សម្របសម្រួេ និង

ោំម្ទដេក់ា  កសាងម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងសុវត្ថភិាពសម្ម្មបទ់ីសដ ី

កា  កសហវ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ឯកសា ត្ម្រូវកា  និងបៃង់នន

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងសុវត្ថភិាពទីសដកីា  

កសហវ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួចរាេ ់
      

  

53.1.26 ៥៣.១.១៥. សម្របសម្រួេ និង

ោំម្ទដេក់ា  កសាងម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងសុវត្ថភិាពសម្ម្មបទ់ីសដ ី

កា  កសហវ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងសុវត្ថភិាពរៅកនុង

កសហវ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និង

ដំរ ើង ចួរាេ់កនុងរំោនទី១ 
      

  

53.1.26 ៥៣.១.១៥. សម្របសម្រួេ និង

ោំម្ទដេក់ា  កសាងម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងសុវត្ថភិាពសម្ម្មបទ់ីសដ ី

កា  កសហវ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងសុវត្ថភិាពទីសដកីា  

កសហវ ម្ត្ូវបនោកឱ្យដំរណើ 

កា សាកេបង 
      

  

53.1.27 ៥៣.១.១៦. សម្របសម្រួេ និង

ោំម្ទដេក់ា កសាងម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរនិករនសា រពើ

ពនធ  

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ម្មនរសចកដីម្ពាងកែនកា និង

គ្រម្ម្មងកសាងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេរនិករនសា រពើពនធ 
      

  

53.1.27 ៥៣.១.១៦. សម្របសម្រួេ និង

ោំម្ទដេក់ា កសាងម្បព័នធ

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ -កែនកា គ្រម្ម្មងកសាងម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរនិករនសា រពើ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរនិករនសា រពើ

ពនធ  

ពនធ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួចរាេន់ិង

សរម្រចជាែៃូវកា  

-ម្មនរម្ោងបៃង់ ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេរនិករនសា រពើពនធ និង

ឯកសា នតី្ិវិធីអនុវត្តកា ងា 

ម្បរូេចំណូេរនិករនសា រពើ

ពនធតារម្បព័នធព័ត្ម៌្មនវិទា 

53.1.27 ៥៣.១.១៦. សម្របសម្រួេ និង

ោំម្ទដេក់ា កសាងម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរនិករនសា រពើ

ពនធ  

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ម្បព័នធព័ត្ម៌្មនវទិាម្គ្ប់ម្គ្ងកា 

ម្បរូេចំណូេរនិករនសា រពើ

ពនធម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងកសាង

 ចួរាេ់តារកែនកា  

      

  

53.1.27 ៥៣.១.១៦. សម្របសម្រួេ និង

ោំម្ទដេក់ា កសាងម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរនិករនសា រពើ

ពនធ  

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ម្បព័នធព័ត្ម៌្មនវទិាម្គ្ប់ម្គ្ងកា 

ម្បរូេចំណូេរនិករនសា រពើ

ពនធ ម្ត្ូវបនសម្របសម្រេួោក់

ឱ្យអនុវត្តសាកេបងរៅតារ

ម្កសងួសាថ ប័ន និងរៅ កសហវ 

      

  

53.1.27 ៥៣.១.១៦. សម្របសម្រួេ និង

ោំម្ទដេក់ា កសាងម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរនិករនសា រពើ

ពនធ  

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ម្បព័នធព័ត្ម៌្មនវទិាម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេរនិករនសា រពើពនធម្ត្ូវ

បនពម្ងីកកា ោក់ឱ្យអនុវត្តរៅ
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

តារម្កសងួសាថ ប័ន និងអងគភាព

ថ្នន ក់រូេោា នបកនថរ 

53.1.27 ៥៣.១.១៦. សម្របសម្រួេ និង

ោំម្ទដេក់ា កសាងម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរនិករនសា រពើ

ពនធ  

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ម្បព័នធព័ត្ម៌្មនវទិាម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេរនិករនសា រពើពនធម្ត្ូវ

បនោក់ឱ្យអនុវត្តរៅថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

     

  

53.1.28 ៥៣.១.១៧. រ ៀបចំ និងកសាង

រគ្ហទំព័   វិស័យរសដាកិចេនិង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈសម្ម្មប់

ម្បជាពេ ដា  (Citizen Web 

Portal) 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ម្មន Web Portal សម្ម្មប់ែដេ់

ព័ត្៌ម្មនរនូ នតី្ិបគុ្គេរេើ

កាត្ពវកិចេបង់ពនធនិងកនម្ររសវា

រែសងៗរូន ដា 

     

  

53.1.29 ៥៣.១.១៨. បរងកើត្ករាវិធីរែសងៗ

កដេដំរណើ កា រេើទូ ស័ពទនដ 

ឧបក ណ៍ឆ្ៃ ត្នវ ឬរេើម្ម៉ាសុនីកំុ

ពយូទ័  សម្ម្មប់ជារនំួយកនុង

កា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា 

ណៈ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ -ម្មនករាវិធីវចននុម្ករវាកសពទ

រសដាកិចេនិងសងគរ អង់រគ្ៃស-កខា  

ដំរណើ កា រេើម្ម៉ាសុនីកំុពយូទ័  និង

ទូ ស័ពទនដ (iOS & Android)-

ម្មនករាវិធីកសវង ករេខកូដនិង

អត្ថន័យននចំណាត្់ថ្នន ក់ថវកិា និង

ម្មត្ិកាគ្ណននីនបៃង់គ្ណរនយយ

 បស់ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសា
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រេ
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កូ
ដ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ធា ណៈ កដេដំរណើ កា ទូ ស័ពទ

នដ (iOS & Android) 

53.1.29 ៥៣.១.១៨. បរងកើត្ករាវិធីរែសងៗ

កដេដំរណើ កា រេើទូ ស័ពទនដ 

ឧបក ណ៍ឆ្ៃ ត្នវ ឬរេើម្ម៉ាសុនីកំុ

ពយូទ័  សម្ម្មប់ជារនំួយកនុង

កា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា 

ណៈ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ម្មនករាវិធីកសវង ករេខកូដនិង

អត្ថន័យននចំណាត្់ថ្នន ក់ថវកិា និង

ម្មត្ិកាគ្ណននីនបៃង់គ្ណរនយយ

សម្ម្មប់វិស័យហិ ញ្ញវត្ថុសាធា 

ណៈ កដេដរំណើ កា រេើម្ម៉ាសុនី

កំុពយូទ័  

     

  

53.1.29 ៥៣.១.១៨. បរងកើត្ករាវិធីរែសងៗ

កដេដំរណើ កា រេើទូ ស័ពទនដ 

ឧបក ណ៍ឆ្ៃ ត្នវ ឬរេើម្ម៉ាសុនីកំុ

ពយូទ័  សម្ម្មប់ជារនំួយកនុង

កា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា 

ណៈ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ម្មនករាវិធីវចននមុ្ករវាកសពទ

រសដាកិចេនិងសងគរ កខា -អង់រគ្ៃស 

ដំរណើ កា រេើម្ម៉ាសុនីកំុពយូទ័  និង

ទូ ស័ពទនដ (iOS & Android) 
     

  

53.1.30 ៥៣.១.១៩. ចងម្កងរបុះពុរព

កម្រងអត្ថបទគ្ត្យិទុធសម្ម្មប់កា 

រ ៀបចនំិងម្បម្ពឹត្តរិៅ ននកសហវ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ម្បរូេឯកសា  រធវើចំណាត្ថ់្នន ក់

គ្ត្ិយតុ្តពាក់ព័នធ       

  

53.1.30 ៥៣.១.១៩. ចងម្កងរបុះពុរព

កម្រងអត្ថបទគ្ត្យិទុធសម្ម្មប់កា 

រ ៀបចនំិងម្បម្ពឹត្តរិៅ ននកសហវ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ វាយចរៃងអត្ថបទ ពិនតិ្យ និង

រែទៀងផ្ទទ ត្ ់       
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

53.1.30 ៥៣.១.១៩. ចងម្កងរបុះពុរព

កម្រងអត្ថបទគ្ត្យិទុធសម្ម្មប់កា 

រ ៀបចនំិងម្បម្ពឹត្តរិៅ ននកសហវ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ កកេរអ  ចនសម្ម្មប់កា របុះពុរព 

      

  

53.1.31 ៥៣.១.២០. បចេុបបននករារគ្គុ

រទសក៍រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុរារ

ធានីរខត្ត 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ម្បរូេ និងបូកស ុបទនិននយ័ពី

រនទី  សហវ រារធានរីខត្ត       

  

53.1.31 ៥៣.១.២០. បចេុបបននករារគ្គុ

រទសក៍រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុរារ

ធានីរខត្ត 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ ម្ត្ួត្ពិនតិ្យ កកេរអ អនុរត័្ និង

របុះពុរព       

  

53.1.32 ៥៣.១.១ រ ៀបចំរធវើបចេុបបននករា

កា វភិាគ្រុខងា  បស់រស្រនតីតារ

នយកោា ននីរយួៗ និង រ ៀបចំ

រធវើបចេុបបននករា ចនសរពន័ធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងតារនយកោា ននយីរួ

យៗ ននវសហ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ រស្រនតរីារកា ចនំនួ ៣០ នក់ ម្ត្ូវ

បនរធវើបចេុបបននករាវិភាគ្រុខងា  

      

  

53.1.32 ៥៣.១.១ រ ៀបចំរធវើបចេុបបននករា

កា វភិាគ្រុខងា  បស់រស្រនតីតារ

នយកោា ននីរយួៗ និង រ ៀបចំ

រធវើបចេុបបននករា ចនសរពន័ធ

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ  ចនសរពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ង បសន់យក

ោា នទាងំបី ននវសហ បនរធវើ

បចេុបបននករា 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ម្គ្ប់ម្គ្ងតារនយកោា ននយីរួ

យៗ ននវសហ 

53.1.33 ៥៣.១.២ រ ៀបចំ និង ែសពវែាយ

ឯកសា កណនំសត ីពី  ចនសរពន័ធ

ម្គ្ប់ម្គ្ង និង កា វិភាគ្រុខងា ថាី 

 បស់វសហ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ ឯកសា សដ ីពីកា រធវើបចេុបបននករា

 ចនសរពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ង និង កា 

 វិភាគ្រុខងា  បនរ ៀបចំចងម្កង 
      

  

53.1.33 ៥៣.១.២ រ ៀបចំ និង ែសពវែាយ

ឯកសា កណនំសត ីពី  ចនសរពន័ធ

ម្គ្ប់ម្គ្ង និង កា វិភាគ្រុខងា ថាី 

 បស់វសហ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ ឯកសា សដ ីពីកា រធវើបចេុបបននករា

 ចនសរពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ង និង កា 

 វិភាគ្រុខងា  បនែសពវែាយដេ់

រស្រនតីននវសហ 

      

  

53.1.34 ៥៣.១.៣ រ ៀបចំម្គ្ប់ម្គ្ងម្បពនធ

ព័ត្៌ម្មនវទិា សម្ម្មបោំ់ម្ទកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងករាវិធីបណតុ ុះបណាត េ 

រៅវសហ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ កែនកា ករាវិធីម្គ្ប់ម្គ្ងទនិននយ័ 

(Database) សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ង

ករាវិធីបណដុ ុះបណាដ េ បន

រ ៀបច ំ

      

  

53.1.34 ៥៣.១.៣ រ ៀបចំម្គ្ប់ម្គ្ងម្បពនធ

ព័ត្៌ម្មនវទិា សម្ម្មបោំ់ម្ទកា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងករាវិធីបណតុ ុះបណាត េ 

រៅវសហ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ ករាវិធីម្គ្ប់ម្គ្ងទនិននយ័ 

(Database) សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ង

ករាវិធីបណដុ ុះបណាដ េ បន

រ ៀបច ំ

      

  

53.1.34 ៥៣.១.៣ រ ៀបចំម្គ្ប់ម្គ្ងម្បពនធ

ព័ត្៌ម្មនវទិា សម្ម្មបោំ់ម្ទកា 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ ករាវិធីម្គ្ប់ម្គ្ងទនិននយ័ 

(Database) សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ង
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ម្គ្ប់ម្គ្ងករាវិធីបណតុ ុះបណាត េ 

រៅវសហ 

ករាវិធីបណដុ ុះបណាដ េ បនោក់

រអាយអនុវត្ត 

53.1.35 ៥៣.១.៤ កា អនុវត្តកា ងា តារ 

យៈកា បរងកើនកា រម្បើម្បស់បរចេក

 វិទាព័ត្ម៌្មនវទិា រៅវសហ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ កែនកា កកេរអកា រម្បើម្បស់ប

រចេកវិទាព័ត្ម៌្មនវទិាសម្ម្មប់ 

វសហ បនរ ៀបច ំ

      

  

53.1.35 ៥៣.១.៤ កា អនុវត្តកា ងា តារ 

យៈកា បរងកើនកា រម្បើម្បស់បរចេក

 វិទាព័ត្ម៌្មនវទិា រៅវសហ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ រស្រនតរីារកា  វសហចនំនួ ៤០នក់

ទទេួបនកា បណតុ ុះបណាត េសត ី

ពីកា រម្បើម្បស់បរចេកវិទា

ព័ត្៌ម្មនវទិា  

    

  

53.2 ៥៣.២. កា អភិវឌ្ឍធនធាន

រនុសសសម្ម្មប់ដណំាក់កាេទី៣ 

កដេ ួរម្មនកា បណតុ ុះបណាត េ 

រំនញទាងំរៅកនុងកសហវ និង 

ម្កសងួ សាថ ប័ន  

២០១៦ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថ ុ

ម្កសងួ សាថ ប័ន 

រស្រនតីពាក់ព័នធនឹងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា 

ណៈទទេួបនកា បណតុ ុះបណាត

េរេើរំនញភាពជាអនកដឹកនំ/

ម្គ្ប់ម្គ្ង និងរំនញបរចេករទស 

      

  

53.2.1 ៥៣.២.១រ ៀបចំបណតុ ុះបណាត េ

រស្រនតីពាក់ព័នធនឹងថវកិាករាវិធី 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រស្រនតីទទេួបនទុកថវកិាករាវិធីម្ត្ូវ

បនបណតុ ុះបណាត េ និងយេ់ដឹង

ពីកា អនុវត្តថវកិាករាវិធី 

      

  

53.2.1 ៥៣.២.១រ ៀបច ំ

បណតុ ុះបណាត េរស្រនតពីាក់ព័នធនឹង

ថវិកាករាវិធី 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  បរងកើត្ម្កុរកា ងា រ ៀបចំថវកិា

ករាវិធី បស់អគ្គនយកោា ន       
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

53.2.1 ៥៣.២.១រ ៀបច ំ

បណតុ ុះបណាត េរស្រនតពីាក់ព័នធនឹង

ថវិកាករាវិធី 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រ ៀបចំករាវិធី និងឯកសា សម្ម្មប ់

បណតុ ុះបណាត េ       

  

53.2.1 ៥៣.២.១រ ៀបច ំ

បណតុ ុះបណាត េរស្រនតពីាក់ព័នធនឹង

ថវិកាករាវិធី 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  បណតុ ុះបណាត េកា រ ៀបចំថវកិា

ករាវិធីដេ់រស្រនតទីទេួបនទុករម្ការ

ចំណុុះអគ្គនយកោា ន (៧ នយក 

ោា ន និង ៣៣ សាខាពនធោ ) 

     

  

53.2.2 ៥៣.២.២រ ៀបចំ និង 

បណតុ ុះបណាត េសរត្ថភាពរស្រនតី

រារកា ពនធោ សម្ម្មបឆ់្ន ំ 

២០១៧  

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រស្រនតីពនធោ ម្ត្ូវបនទទេួវគ្គប

ណតុ ុះបណាត េសត ីពីរំនញរយួ

ចំននួរដើរបីរេើកករពស់សរត្ថភាព

កា ងា  

      

  

53.2.2 ៥៣.២.២រ ៀបចំ និង 

បណតុ ុះបណាត េសរត្ថភាពរស្រនតី

រារកា ពនធោ សម្ម្មបឆ់្ន ំ ٢٠١٨ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  បណតុ ុះបណាត េរំនញស រស   

សតង់ោ  បយកា ណ៍ និង

កំណត្់រហត្ុម្បរុ ំ

      

  

53.2.2 ៥៣.២.២រ ៀបចំ និង 

បណតុ ុះបណាត េសរត្ថភាពរស្រនតី

រារកា ពនធោ សម្ម្មបឆ់្ន ំ ٢٠١٩ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  បណតុ ុះបណាត េវិធីសាស្រសត

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងកា ងា កម្រិត្

ខពស ់

      

  

53.2.2 ៥៣.២.២រ ៀបចំ និងបណតុ ុះប

ណាត េសរត្ថភាពរស្រនតរីារកា ពនធ

ោ សម្ម្មបឆ់្ន ំ ٢٠٢٠ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  បណតុ ុះបណាត េរំនញដឹកនំនិង

ម្គ្ប់ម្គ្ងកម្រិត្បឋរ       
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រេ
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ដ
ស
ក
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

53.2.2 ៥៣.២.២រ ៀបចំ និង 

បណតុ ុះបណាត េសរត្ថភាពរស្រនតី

រារកា ពនធោ សម្ម្មបឆ់្ន ំ ٢٠٢١ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  បណតុ ុះបណាត េរំនញដឹកនំ

ម្កុរ/រនុសស       

  

53.2.2 ៥៣.២.២រ ៀបចំ និង 

បណតុ ុះបណាត េសរត្ថភាពរស្រនតី

រារកា ពនធោ សម្ម្មបឆ់្ន ំ ٢٠٢٢ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  បណតុ ុះបណាត េរំនញម្ត្ួត្ពិនតិ្យ

កម្រិត្រូេោា ន        

  

53.2.3 ៥៣.២.៣បណតុ ុះបណាត េ 

រស្រនតី និងអនកជាប់ពនធអំពីវបបធរ៌

បង់ពនធ និងកា អនុវត្តករាវិធីកក

ទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសា

ធា ណៈ និង 

យុទធសាស្រសត រកៀ គ្ ចំណូេតារ

សាខាពនធោ រខត្ត 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  រស្រនតី និងអនកជាប់ពនធម្ត្ូវបនប

ណតុ ុះបណាត េអំពីវបបធរ៌បង់ពនធ 

និងកា អនុវត្តករាវិធីកកទម្រង់កា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

និងយទុធសាស្រសត រកៀ គ្ ចំណូេ  

(កបងកចកជា ៥ ត្ំបន់) 

      

  

53.2.3 ៥៣.២.៣បណតុ ុះបណាត េ 

រស្រនតី និងអនកជាប់ពនធអំពីវបបធរ៌

បង់ពនធ និងកា អនុវត្តករាវិធីកក

ទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសា

ធា ណៈ និង 

យុទធសាស្រសត រកៀ គ្ ចំណូេតារ

សាខាពនធោ រខត្ត 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.ពនធោ  រស្រនតី និងអនកជាប់ពនធរៅសាខា

ពនធោ រខត្ត (ត្ំបន់១) ម្ត្ូវបន 

បណតុ ុះបណាត េ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

53.2.3 ៥៣.២.៣បណតុ ុះបណាត េ 

រស្រនតី និងអនកជាប់ពនធអំពីវបបធរ៌

បង់ពនធ និងកា អនុវត្តករាវិធីកក

ទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសា

ធា ណៈ និង 

យុទធសាស្រសត រកៀ គ្ ចំណូេតារ

សាខាពនធោ រខត្ត 

២០១៦ ២០១៩ អគ្គ.ពនធោ  រស្រនតី និងអនកជាប់ពនធរៅសាខា

ពនធោ រខត្ត (ត្ំបន២់ និង៣) 

ម្ត្ូវបនបណតុ ុះបណាត េ 

      

  

53.2.3 ៥៣.២.៣បណតុ ុះបណាត េរស្រនតី 

និងអនកជាប់ពនធអំពីវបបធរ៌បង់ពនធ 

និងកា អនុវត្តករាវិធីកកទម្រង់កា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ 

និងយទុធសាស្រសត រកៀ គ្ ចំណូេ

តារសាខាពនធោ រខត្ត 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.ពនធោ  រស្រនតី និងអនកជាប់ពនធរៅសាខា

ពនធោ រខត្ត (ត្ំបន់៤ និង៥) ម្ត្ូវ

បនបណតុ ុះបណាត េ 
      

  

53.2.4 ៥៣.២.៤រ ៀបចំសកិាខ សាលាពាក់

ព័នធ នឹងពនធម្បថ្នប់ម្តា និងកា 

រេើកទឹកចិត្តកែនកពនធោ សម្ម្មប់

សហម្ោសធុនត្ូច និងរធយរ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  សិកាខ សាលាពាក់ព័នធនឹងពនធ

ម្បថ្នប់ម្តា និងកា រេើកទឹកចិត្ត

កែនកពនធោ សម្ម្មប់សហម្ោស

ធនត្ូច និងរធយរម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ

      

  

53.2.4 ៥៣.២.៤រ ៀបចំសកិាខ សាលាពាក់

ព័នធ នឹងពនធម្បថ្នប់ម្តា និងកា 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  សិកាខ សាលាម្ត្ូវបនរ ៀបចំរៅ 

សាខាពនធោ ខណឌ ទាងំ ៩ និង

សាខាពនធោ រខត្តចនំនួ ៥ 

     

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 421 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

រេើកទឹកចិត្តកែនកពនធោ សម្ម្មប់

សហម្ោសធុនត្ូច និងរធយរ 

53.2.4 ៥៣.២.៤រ ៀបចំសកិាខ សាលាពាក់

ព័នធ នឹងពនធម្បថ្នប់ម្តា និងកា 

រេើកទឹកចិត្តកែនកពនធោ សម្ម្មប់

សហម្ោសធុនត្ូច និងរធយរ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  សិកាខ សាលាម្ត្ូវបនរ ៀបចំរៅ 

សាខាពនធោ រខត្តចនំនួ ១៩ 
     

  

53.2.5 ៥៣.២.៥រ ៀបចំសកិាខ សាលា

រដើរបីែតេក់ា យេ់ដឹងអំពីកិចេ

ម្ពររម្ពៀងសត ីពីកា រចៀសវាងកា 

យកពនធម្ត្ួត្ោន  (Double 

Taxation Agreement DTA)

ដេ់រស្រនតីពនធោ  និងអនកជាប់ពនធ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  សិកាខ សាលាសត ីពីកា រចៀសវាងកា 

យកពនធម្ត្ួត្ោន  (Double 

Taxation Agreement DTA)

ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ
      

  

53.2.5 ៥៣.២.៥រ ៀបចំសកិាខ សាលា

រដើរបីែតេក់ា យេ់ដឹងអំពីកិចេ

ម្ពររម្ពៀងសត ីពីកា រចៀសវាងកា 

យកពនធម្ត្ួត្ោន  (Double 

Taxation Agreement DTA)

ដេ់រស្រនតីពនធោ  និងអនកជាប់ពនធ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  សិកាខ សាលាម្ត្ូវបនរ ៀបចំរៅ

រារធានភីនំរពញ រខត្តរសៀររាប 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

53.2.5 ៥៣.២.៥រ ៀបចំសកិាខ សាលា

រដើរបីែតេក់ា យេ់ដឹងអំពីកិចេ

ម្ពររម្ពៀងសត ីពីកា រចៀសវាងកា 

យកពនធម្ត្ួត្ោន  (Double 

Taxation Agreement DTA)

ដេ់រស្រនតីពនធោ  និងអនកជាប់ពនធ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.ពនធោ  សិកាខ សាលាម្ត្ូវបនរ ៀបចំរៅ 

រខត្តម្ពុះសីហនុ និងរខត្តបត្់

ដំបង 
      

  

53.2.6 ៥៣.២.១-បរងកើនសរត្ថភាពរស្រនតី 

ននអគ្គនយកោា នឧសាហករា

ហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៤ ២០២០ អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ រស្រនតីចនំនួ៥០%ននម្កុរកា ងា កក

ទម្រង់ម្ត្ូវបនចូេ រួវគ្គបណតុ ុះប

ណាត េនិងសកិាខ សាលារែសងៗ 

យៈរពេខៃីៗកនុងនិងរម្ៅម្បរទស  

      

PFM  

53.2.6 ៥៣.២.១-បរងកើនសរត្ថភាពរស្រនតី 

ននអគ្គនយកោា នឧសាហករា

ហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៤ ២០២០ អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ រស្រនតីចនំនួ៥០%ននម្កុរកា ងា កក

ទម្រង់ម្ត្ូវបនចូេ រួវគ្គបណតុ ុះប

ណាត េនិងសកិាខ សាលារែសងៗ 

យៈរពេខៃីៗកនុងនិងរម្ៅម្បរទស  

      

PFM  

53.2.6 ៥៣.២.១-បរងកើនសរត្ថភាពរស្រនតី 

ននអគ្គនយកោា នឧសាហករា

ហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៤ ២០២០ អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ រស្រនតីចនំនួ៥០%ននម្កុរកា ងា កក

ទម្រង់ម្ត្ូវបនចូេ រួវគ្គបណតុ ុះប

ណាត េនិងសកិាខ សាលារែសងៗ 

យៈរពេខៃីៗកនុងនិងរម្ៅម្បរទស  

      

PFM  
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

53.2.6 ៥៣.២.១-បរងកើនសរត្ថភាពរស្រនតី 

ននអគ្គនយកោា នឧសាហករា

ហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៤ ២០២០ អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ រស្រនតីចនំនួ៥០%ននម្កុរកា ងា កក

ទម្រង់ម្ត្ូវបនចូេ រួវគ្គបណតុ ុះប

ណាត េនិងសកិាខ សាលារែសងៗ 

យៈរពេខៃីៗកនុងនិងរម្ៅម្បរទស  

      

PFM  

53.2.6 ៥៣.២.១-បរងកើនសរត្ថភាពរស្រនតី 

ននអគ្គនយកោា នឧសាហករា

ហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៤ ២០២០ អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ រស្រនតីចនំនួ៥០%ននម្កុរកា ងា កក

ទម្រង់ម្ត្ូវបនចូេ រួវគ្គបណតុ ុះប

ណាត េនិងសកិាខ សាលារែសងៗ 

យៈរពេខៃីៗកនុងនិងរម្ៅម្បរទស  

      

PFM  

53.2.6 ៥៣.២.១-បរងកើនសរត្ថភាពរស្រនតី 

ននអគ្គនយកោា នឧសាហករា

ហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៤ ២០២០ អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ រស្រនតីចនំនួ៥០%ននម្កុរកា ងា កក

ទម្រង់ម្ត្ូវបនចូេ រួវគ្គបណតុ ុះប

ណាត េនិងសកិាខ សាលារែសងៗ 

យៈរពេខៃីៗកនុងនិងរម្ៅម្បរទស  

     

PFM  

53.2.7 ៥៣.២.១  កា បណដុ ុះបណាដ េ

រំនញថវកិាកែអករេើសរិទធិករា 

រៅរម្ៅម្បរទស 

២០១៧ ២០២៥ អគ្គ.ថវកិា ចំននួរស្រនតនីយកោា នថវកិា នី

យករា ទទេួបនកា បណដុ ុះ 

បណាដ េរំនញអំពីថវកិាកែអករេើ

សរិទធិករា 

    

  

53.2.8 ៥៣.២.២  កា បណតុ ុះបណាត េ

រេើរំនញភាពជាអនកដឹកនំរៅ

រម្ៅម្បរទស 

២០១៧ ២០២៥ អគ្គ.ថវកិា ចំននួរស្រនតនីយកោា នថវកិានយី

ករាទទេួបនកា បណតុ ុះបណាត

េរេើ  រំនញភាពជាអនកដឹកនំ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

53.2.9 ៥៣.២.១.រ ៀបចំវគ្គបណតុ ុះបណាត

េសត ីពីកា រ ៀបចំនិងអនវុត្តថវិកា

 ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ (៦០%) 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រស្រនតីនន ដាបេម្កុង ម្សុក ខណឌ  

ទាងំ ១៩៧ ទទេួបនបណតុ ុះ     

បណាត េសត ីពីកា រ ៀបចនំិងអនុវត្ត

ថវិកា ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ ិ

ម្បកបរោយម្បសទិធភាព 

      

  

53.2.10 ៥៣.២.២.រ ៀបចំវគ្គបណតុ ុះបណាត

េម្គ្ូបរងាគ េរស្រនតីអគ្គនយកោា ន

ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ

សត ីពីកា រ ៀបចំនិងនតី្ិវិធីអនុវត្ត

ថវិកាករាវិធី បស់ ដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ (៤០%) 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រស្រនតីចនំន ៧០ នក់ ននអគ្គ

នយកោា នហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្នន ក់

រម្ការ ទទេួបនកា បណតុ ុះប

ណាត េសត ីពីកា រ ៀបចំនិងនតី្ិវិធី

អនុវត្តថវកិាករាវិធី បស់ ដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ ិ

      

  

53.2.11 ៥៣.២.១ បនតបណតុ ុះបណាត េ

រំនញចំបច់ រែសងៗ ពាក់ព័នធ

នឹងរនំញគ្ណរនយយនិងរនំញ

ព័ត្៌ម្មនវទិា រដើរបីម្មនសរត្ថ

ភាពម្គ្ប់ម្ោន់កនុងកា អនុវត្ត

ម្បព័នធ FMIS។ 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ រស្រនតីចំបច់រយួចនំនួម្មនសរត្ថ

ភាពម្គ្ប់ម្ោន់ ទាងំគ្ណរនយយ 

និង IT រដើរបីរម្បើម្បសម់្បព័នធ 

FMIS។ 
      

  

53.2.11 ៥៣.២.១ បនតបណតុ ុះបណាត េ

រំនញចំបច់ រែសងៗ ពាក់ព័នធ

នឹងរនំញគ្ណរនយយនិងរនំញ

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី ១៖សរត្ថភាពរស្រនតី

ម្ត្ូវរធវើបចេុបបនន ភាពបរំពញបកនថរ

នូវចនំចុខវុះខាត្កដេពាក់ព័នធ
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ព័ត្៌ម្មនវទិា រដើរបីម្មនសរត្ថ

ភាពម្គ្ប់ម្ោន់កនុងកា អនុវត្ត

ម្បព័នធ FMIS។ 

គ្ណរនយយនិង IT រដើរបីរម្បើ

ម្បសម់្បព័នធ FMIS 

53.2.11 ៥៣.២.១ បនតបណតុ ុះបណាត េ

រំនញចំបច់ រែសងៗ ពាក់ព័នធ

នឹងរនំញគ្ណរនយយនិងរនំញ

ព័ត្៌ម្មនវទិា រដើរបីម្មនសរត្ថ

ភាពម្គ្ប់ម្ោន់កនុងកា អនុវត្ត

ម្បព័នធ FMIS។ 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី ២៖សរត្ថភាព បស់

រស្រនតីចំបច់ រួយចនំនួម្ត្ូវបន

ពម្ងឹងបកនថរទាងំកែនក 

គ្ណរនយយ និងព័ត្៌ម្មនវទិា

រដើរបីរម្បើម្បស់ ម្បព័នធ FMIS។ 

     

  

53.2.12 ៥៣.២.២ បនតពម្ងឹងសរត្ថភាព 

រស្រនតីរេើកា បណតុ ុះបណាត េរុខ

រំនញចំបចរ់ែសងៗ (រំនញ

ដឹកនំ/ ម្គ្ប់ម្គ្ងឬរំនញ

បរចេករទស) 

  អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ រស្រនតីចំបច់រយួចនំនួម្មនសរត្ថ

ភាពម្គ្ប់ម្ោន់ រេើរុខរនំញរែស

ងៗ  (រំនញដឹកនំ/ម្គ្ប់ម្គ្ង ឬ

រំនញបរចេករទស)កដេបន

ទទេួនវូកា  បណតុ ុះបណាត េ។ 

     

  

53.2.12 ៥៣.២.២ បនតពម្ងឹងសរត្ថភាព 

រស្រនតីរេើកា បណតុ ុះបណាត េរុខ

រំនញចំបចរ់ែសងៗ (រំនញ

ដឹកនំ/ ម្គ្ប់ម្គ្ងឬរនំញ

បរចេករទស) 

  អគ្គ. ត្នោ ជាត្ ិ សចូនក ទី ១៖សរត្ថភាពរស្រនតី

កដេទទេួ បនកា បណតុ ុះបណាត

េម្ត្ូវបនពម្ងឹងបកនថរ រេើ

រំនញដឹកនំ/ម្គ្ប់ម្គ្ងឬរំនញ

បរចេករទស។ 
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រេ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

53.2.13 ៥៣.២.១-សហកា ជារួយ EFI 

រដើរបីរ ៀបចំគ្រម្ម្មងថវកិាសម្ម្មប់

កា ងា បណតុ ុះបណាត េ/

Workshop ដេ់សាថ បន័អនុវត្ត

េទធករា 

  អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ គ្រម្ម្មងថវកិាសម្ម្មបក់ា បណតុ ុះ

បណាត េ/Workshop ម្ត្ូវបន

រ ៀបចំបញ្ជូនរៅអគ្គរេខាធិកា 

ោា ន PFM 

     

  

53.2.14 ៥៣.២.២-ចេូ រួកនុងវគ្គកចក

 ំកេកចំរណុះដឹងេទធករាដេ់សាថ

បន័អនុវត្តេទធករាជារួយអគ្គ

នយកោា នពាក់ព័នធ 

  អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ វគ្គកចក ំកេកចំរណុះដឹងរដើរបី

ពម្ងឹងសរត្ថភាពរស្រនតេីទធករា

ដេ់ម្កសងួ សាថ ប័ន រារធានី 

រខត្ត ម្ត្ូវបនរ ៀបចំរ ើង (ក ណី

ម្មនត្ម្រូវកា ) 

     

  

53.2.15 ៥៣.២.១. រស្រនតទីទេួបនទុក

កា ងា កកទម្រង់ បស់អគ្គ

រេខាធិកា ោា ន ម្ត្ូវទទេួបន

កា បណដុ ុះបណាដ េរេើរំនញ

ម្គ្ប់ម្គ្ង និងរំនញបរចេករទស  

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ រស្រនតីរស្រនតទីទេួបនទុកកា ទម្រង់

 បសន់យក 

ោា ន ដាបេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ, 

នយកោា នបុគ្គេិក, នយកោា ន

នតី្ិករា, និងនយកោា នព័ត្ម៌្មន

 វិទា ៥០%ម្ត្ូវទទេួកា បណដុ ុះ

បណាដ េ 

     

  

53.2.16 ៥៣.២.២. រ ៀបចំវគ្គបណតុ ុះប

ណាត េខៃីរេើកា រម្បើម្បស់ ករាវិធី

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ សរត្ថភាពរស្រនតីចនំនួ២០ បូ តារ

 យៈកា ចេូ ួរវគ្គបណតុ ុះបណាត េ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

គ្ណរនយយ និងហិ ញ្ញវត្ថុ

(Advance Excel) 

53.2.17 ៥៣.២.៣. រ ៀបចំទសសនកិចេ

សិកាដកបទពិរសាធន៍អំពីកា 

រ ៀបចំម្ត្តួ្ពិនិត្យតារោននិងកា 

វាយត្នរៃកា អនុវត្តថវកិាករាវិធី 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ រស្រនតីចនំនួ១៨ បូ រធវើទសសនកិចេ

សិកាដកបទពិរសាធនរ៍ៅ

ម្បរទសហវេីីពីន 
     

  

53.2.18 ៥៣.២.៤. រ ៀបចទំសសនកិចេ

សិកាដកបទពិរសាធនរ៍េើកា 

រ ៀបចំរគ្គុរទសក៏ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញ

វត្ថុ 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ រស្រនតីចនំនួ១៨ បូ រធវើទសសនកិចេ

សិកាដកបទពិរសាធនរ៍ៅ

ម្បរទសនថ 
     

  

53.2.19 ៥៣.២.៥. រ ៀបចទំសសនកិចេ

សិកាដកបទពិរសាធន៍អំពីកា 

រ ៀបចំថវកិាកែអករេើសរិទធករា  

២០១៨ ២០១៨ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ រស្រនតីចនំនួ១៨ បូ រធវើទសសនកិចេ

សិកាដកបទពិរសាធនរ៍ៅ

ម្បរទសឥណឌូ រនសីុ 

     

  

53.2.20 ៥៣.២.៦. រ ៀបចំសិកាខ សាលា

ែសពវ ែាយកណនំ អនុវត្ត

បរចេករទស ននកា រ ៀបចំថវកិា 

រដើរបីបរងកើនសរត្ថភាពននអងគភាព

ថវិកាននម្កសួងរសដាកិចេនិង

ហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ រស្រនតីចនំនួ២០០នក់ចេូ រួវគ្គ

ែសពវែាយកណនំអនវុត្ត

បរចេករទស ននកា រ ៀបចំថវកិា 

រដើរបីបរងកើនសរត្ថភាពននអងគភាព

ថវិកាននម្កសួងរសដាកិចេនិង

ហិ ញ្ញវត្ថុ (កបងកចក៤ រុខសញ្ញញ

ចំណាយ កា រ ៀបចំករាវិធី
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ចំណូេ ចំណាយ កា រម្ោងបនទុក

បុគ្គេិក និងកា រ ៀបចំតារាង

របៀវត្ស ) ចំននួ០១ វគ្គ និងចុុះ

កណនំផ្ទទ េ់ដេ់អងគភាពថវកិា

ថ្នន ក់រូេ-ោា នរួយចនំនួ 

53.2.21 ៥៣.២.៧. រ ៀបចំវបិសសនសត ីពី

កា  រ ៀបចំកំណត្់សចូនក គ្នៃឹុះ 

និងកា រ ៀបចកំែនកា យុទធសាស្រសត

ថវិកានន 

កសហវ 

២០១៧ ២០១៨ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ កែនកា យទុធសាស្រសតថវកិាននក

សហវ ម្ត្ូវបនពិនតិ្យរ ើងវញិ 

រដើរបីជារូេោា ននងិ ធាត្ុចេូ 

ម្ពរជារួយ នឹងកា កំណត្់សចូ

នក  សរិទធករាគ្នៃឹុះថាីសម្ម្មប់

រ ៀបចកំែនកា   យុទធសាស្រសតថវកិា

ឆ្ន ំបនទ ប់តារ យៈកា រ ៀបចំ

 វិបសសន 

     

  

53.2.22 ៥៣.២.៨. រ ៀបចនំិងែសពវែាយ

កណនំកា អនតុ្តរគ្គុរទសក៍

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសម្ម្មបរ់ម្បើ

ម្បសន់ែទកនុង កសហវ. 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ រសចកតីម្ពាងរគ្គុរទសក៏ម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសម្ម្មប់រម្បើម្បស់នែទកនុង

ម្កសងួ កសហវ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ 

និងពិរម្ោុះរយបេ់ជារយួអគ្គ

នយកោា នរំនញពាក់ព័នធ 

     

  

53.2.22 ៥៣.២.៨. រ ៀបចនំិងែសពវែាយ

កណនំកា អនតុ្តរគ្គុរទសក៍

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ រសចកតីម្ពាងរគ្គុរទសក៏ម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបនោក់ពិរម្ោុះ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសម្ម្មបរ់ម្បើ

ម្បសន់ែទកនុង កសហវ. 

រយបេ់ជារយួអគ្គនយកោា ន

រំនញពាក់ព័នធ 

53.2.22 ៥៣.២.៨. រ ៀបចនំិងែសពវែាយ

កណនំកា អនតុ្តរគ្គុរទសក៍

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសម្ម្មបរ់ម្បើ

ម្បសន់ែទកនុង កសហវ. 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ រគ្គុរទសក៍ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុម្ត្ូវ

បនែសពវែាយកណនំអនុវត្តដេ់

អងគភាពថវិកាននម្កសួងរសដាកិចេ

និងហិ ញ្ញវត្ថុ 

     

  

53.2.22 ៥៣.២.៨. រ ៀបចនំិងែសពវែាយ

កណនំកា អនតុ្តរគ្គុរទសក៍

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសម្ម្មបរ់ម្បើ

ម្បសន់ែទកនុង កសហវ. 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ បញ្ញា ម្បឈរនិងសំរណើដរំណាុះ

ម្សាយកនុងកា អនុវត្តរគ្គុរទសក៍

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំរដើរបីជារូេោា ន

សម្ម្មបក់កេរអបកនថរ 

     

  

53.2.23 ៥៣.២.៩. រ ៀបចំបូកស ុបម្ត្ួត្

ពិនតិ្យនិងវាយត្នរៃកា អនុវត្ត

ថវិកាករាវិធី បស់កសហវ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ  បយកា ណ៍ម្ត្តួ្ពិនិត្យនិងវាយ

ត្នរៃកា អនុវត្តន៍ថវិកាម្បចំឆ្ន ំ 

ទាងំ បយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុនិង

សរិទធករាម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងោក់

ឆៃងកិចេម្បរុំម្ត្ួត្ពិនតិ្យនិងវាយ

ត្នរៃកា អនុវត្តថវកិាម្បចំឆ្ន ំ បស់

កសហវ  

     

  

53.2.23 ៥៣.២.៩. រ ៀបចំបូកស ុបម្ត្ួត្

ពិនតិ្យនិងវាយត្នរៃកា អនុវត្ត

ថវិកាករាវិធី បស់កសហវ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គរេខាធិកា ោា នកសហវ  បយកា ណ៍ម្ត្តួ្ពិនិត្យកា អនុ

វត្តថវកិា ពាក់កណាត េឆ្ន ំទាងំ 

 បយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុ និងសរទិធ

     

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 430 

រេ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ករាម្ត្ូវបន រ ៀបចនំិងោក់ឆៃង

កិចេ ម្បរុំម្ត្ួត្ពិនតិ្យកា អនុវត្ត

ថវិកាពាក់កណាត េ   ឆ្ន ំ បស់ក

សហវ 

53.2.24 ៥៣.២.២ ពម្ងឹងសរត្ថភាព

សវនក នែទកនុងតារ យៈកា រម្បើ

ម្បស ់

បរចេកវិទាព័ត្ម៌្មន 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.សវនករានែទកនុង សវនក នែទកនុងននកសហវ ម្ត្ូវ

ទទួេបនកា បងាា ត្់បងាា ញពី

 របៀបរម្បើម្បស់ករាវិធី Quick 

book  accounting 

      

  

53.2.24 ៥៣.២.២ ពម្ងឹងសរត្ថភាព

សវនក នែទកនុងតារ យៈកា រម្បើ

ម្បស ់

បរចេកវិទាព័ត្ម៌្មន 

២០១៦ ២០១៧ អគ្គ.សវនករានែទកនុង សិកាខ សាលាែសពវែាយសត ីពីម្បព័នធ

ម្ត្ួត្ពិនតិ្យនែទកនុងបរចេកវទិា

ព័ត្៌ម្មនរនូសវនក នែទកនុងម្កសងួ 

សាថ បន័ 

      

  

53.2.25 ៥៣.២.៣. ពម្ងឹងកា យេដ់ឹង

ដេ់សវនក នែទកនុងអំពីប ិសាថ ន

ម្គ្ប់ម្គ្ងបរចេកវទិាព័ត្ម៌្មនទរូៅ 

(IT general control )  

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សវនករានែទកនុង Checklistសម្ម្មប់ IT 

governance and 

management ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ  
      

  

53.2.25 ៥៣.២.៣. ពម្ងឹងកា យេដ់ឹង

ដេ់សវនក នែទកនុងអំពីប ិសាថ ន

ម្គ្ប់ម្គ្ងបរចេកវទិាព័ត្ម៌្មនទរូៅ 

(IT general control )  

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សវនករានែទកនុង Checklistសម្ម្មប់ Data 

management ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ  
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
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ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

53.2.25 ៥៣.២.៣. ពម្ងឹងកា យេដ់ឹង

ដេ់សវនក នែទកនុងអំពីប ិសាថ ន

ម្គ្ប់ម្គ្ងបរចេកវទិាព័ត្ម៌្មនទរូៅ 

(IT general control )  

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សវនករានែទកនុង Checklistសម្ម្មប់ Business 

continuity planning  ម្ត្ូវបន

រ ៀបចំ  
      

  

53.2.25 ៥៣.២.៣. ពម្ងឹងកា យេដ់ឹង

ដេ់សវនក នែទកនុងអំពីប ិសាថ ន

ម្គ្ប់ម្គ្ងបរចេកវទិាព័ត្ម៌្មនទរូៅ 

(IT general control )  

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សវនករានែទកនុង Checklist for information 

securities ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ  
      

  

53.2.26 ៥៣.២.៤. ពម្ងឹងសរត្ថភាពដេ់

សវនក  នន GDIA តារ យៈកា 

ចេូ ួរកា បណតុ ុះបណាត េ យៈ

រពេខៃីទាងំកនុងនិងរម្ៅម្បរទស 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.សវនករានែទកនុង សវនក  IT នន GDIA ម្ត្ូវបន

ទទេួកា បណតុ ុះបណាត េ រំនញ

 យៈរពេខៃរីៅរម្ៅម្បរទស 

“Training on IT Audit 

Related” (3 person,7 days) 

វគ្គទី១ 

      

  

53.2.26 ៥៣.២.៤. ពម្ងឹងសរត្ថភាពដេ់

សវនក  នន GDIA តារ យៈកា 

ចេូ ួរកា បណតុ ុះបណាត េ យៈ

រពេខៃីទាងំកនុងនិងរម្ៅម្បរទស 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.សវនករានែទកនុង សវនក  IT នន GDIA ម្ត្ូវបន

ទទេួកា បណតុ ុះបណាត េ រំនញ

 យៈរពេខៃរីៅរម្ៅម្បរទស 

“Training on IT Audit 

Related” (3 person,7 days) 

វគ្គទ២ី 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

53.2.27 ៥៣.២.៥ ពម្ងឹងកា យេ់ដឹង

ដេ់សវនក ននកសហវ អំពីកា 

តាក់កត្ង និងម្បត្ិបត្តកិា នន

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងនែទកនុង 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.សវនករានែទកនុង សវនក ននកសហវទាងំអស់ 

ទទួេបនកា បងាា ត្់បងាា ញ អំពី

កា តាក់កត្ង និងម្បត្ិបត្តិកា នន

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងនែទកនុងរេើកទី ១ 

      

  

53.2.27 ៥៣.២.៥ ពម្ងឹងកា យេ់ដឹង

ដេ់សវនក ននកសហវ អំពីកា 

តាក់កត្ង និងម្បត្ិបត្តកិា នន

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងនែទកនុង 

២០១៧ ២០១៧ អគ្គ.សវនករានែទកនុង សវនក ននកសហវទាងំអស់ 

ទទួេបនកា បងាា ត្់បងាា ញ អំពី

កា តាក់កត្ង និងម្បត្ិបត្តិកា នន

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងនែទកនុងរេើកទី ២ 

      

  

53.2.28 ៥២.២.១ រ ៀបចំកិចេពិភាកា

ផ្ទៃ ស់បតូ បទពិរសាធនរ៍ម្ៅ

ម្បរទស (International Peer 

Review) រូនម្គ្ូបរងាគ េរេើ

រំនញរសុើបអរងកត្ ម្សាវម្ជាវ 

ម្ត្ួត្ពិនតិ្យ និងវិភាគ្វាយត្នរៃ 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ១.ម្គ្ូបរងាគ េចនំនួ៣នក់ ទទេួ

បនវគ្គបណតុ ុះបណាត េ យៈរពេ

៥នថងរេើរនំញរសុើបអរងកត្ និង

ម្សាវម្ជាវ ម្ត្តួ្ពិនិត្យ និងវាយ

ត្នរៃ 

     

  

53.2.28 ៥២.២.១ រ ៀបចំកិចេពិភាកា

ផ្ទៃ ស់បតូ បទពិរសាធនរ៍ម្ៅ

ម្បរទស (International Peer 

Review) រូនម្គ្ូបរងាគ េរេើ

រំនញរសុើបអរងកត្ ម្សាវម្ជាវ 

ម្ត្ួត្ពិនតិ្យ និងវិភាគ្វាយត្នរៃ 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ២.ម្គ្ូបរងាគ េរនំញអធិកា កិចេ

ហិ ញ្ញវត្ថុម្ត្ូវបនបណតុ ុះបណាត េ 

     

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 433 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

53.2.29 ៥២.២.២ វគ្គបំប៉ានសរត្ថភាពសត ី

ពីម្បព័នធគ្ណរនយយសហម្ោស

សាធា ណៈ និង ម្កុរហ នុឯករន 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ១.រស្រនតីអោគ ធិកា ោា នចនំនួ៨០

នក់ទទេួបនវគ្គបំប៉ានរនុះ យៈ

រពេ២នថង 

     

  

53.2.29 ៥២.២.២ វគ្គបំប៉ានសរត្ថភាពសត ី

ពីម្បព័នធគ្ណរនយយសហម្ោស

សាធា ណៈ និង ម្កុរហ នុឯករន 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ២.រនំញអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរេើ

ដំរណើ កា កា ងា សហម្ោសសា

ធា ណៈ និងម្កុរហ នុ   ឯករន 

ម្ត្ូវបនបណតុ ុះបណាត េ 

     

  

53.2.30 ៥២.២.៣ វគ្គបបំ៉ានសត ីពី“រំនញ

 វិភាគ្ម្សាវម្ជាវ រសុើបអរងកត្ តារ

ោននិងវាយត្នរៃរោយរម្បើម្បស់

បរចេកវិទាព័ត្ម៌្មនកនុងកា ចុុះរធវើ

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ” 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន វគ្គបំប៉ានសរត្ថភាពសត ីពី “រំនញ

 វិភាគ្ ម្សាវម្ជាវ រសុើបអរងកត្ 

តារោន និងវាយត្នរៃរោយរម្បើ

ម្បស់បរចេកវិទាព័ត្ម៌្មនសម្ម្មប់

កា រធវើអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ”រនូ

រស្រនតីអោគ ធិកា ោា នចនំនួ៤រេើក 

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ។ 

     

  

53.2.31 ៥២.២.៤ រ ៀបចទំសសនកិចេ

សិកាដកម្សង់បទពិរសាធន៍ អំពី

កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ  

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ១.រស្រនតីអោគ ធិកា ោា នកសហវ 

ចំននួ៥នក់ បនបរំពញទសសកិចេ

សិកាដកម្សង់បទពិរសាធន៍ អំពី

កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរៅ

កនុងត្ំបនអ់ាសុី យៈរពេ៥នថង 

     

  



 

 

 

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រងក់ា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសុាធា ណៈ ២៧ រិថនុ ២០១៧ ទំព័ ទី 434 

រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

53.2.31 ៥២.២.៤ រ ៀបចទំសសនកិចេ

សិកាដកម្សង់បទពិរសាធន៍ អំពី

កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ  

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ២.គ្រម្ម្មងទសសនកិចេសិកាដក

ម្សង់បទពិរសាធន៍អំពីកា ងា 

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុម្ត្ូវបន

រ ៀបច ំ

     

  

53.2.32 ៥២.២.៥  ករាវិធីពិភាកាផ្ទៃ ស់បតូ

 បទពិរសាធន៏ (Peer Review 

Workshop) រេើវិធីសាស្រសត វភិាគ្

និងវាយត្នរៃ   វិធីសាស្រសត ម្ត្តួ្ពិនិ

ត្យកា ម្គ្បម់្គ្ងថវកិា ដាបេថ្នន ក់

ជាត្ិ  ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ 

សហម្ោសសាធា ណៈ គ្រម្ម្មង

ឥណទាន គ្រម្ម្មងបដិភាគ្ 

គ្រម្ម្មងវនិរិយគ្សាធា ងណៈ

កនុងម្កបខណឌ អោគ ធិកា ោា ន និង

ម្កសងួសាថ ប័ន 

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ១.កិចេពិភាកាផ្ទៃ ស់បតូ ប

ទពិរសាធន៍ Peer Review កនុង

ឆ្ន ំ២០១៧ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច 

កដេម្មនអនកចូេ រួចនំនួ ៨០

នក់ យៈរពេ១នថង 

     

  

53.2.32 ៥២.២.៥  ករាវិធីពិភាកាផ្ទៃ ស់បតូ

 បទពិរសាធន៏ (Peer Review 

Workshop) រេើវិធីសាស្រសត វភិាគ្

និងវាយត្នរៃ   វិធីសាស្រសត ម្ត្តួ្ពិនិ

ត្យកា ម្គ្បម់្គ្ងថវកិា ដាបេថ្នន ក់

២០១៧ ២០២០ អោគ ធិកា ោា ន ២.ករាវិធីពិភាកាផ្ទៃ ស់បតូ បទ

ពិរសាធន៏ (Peer Review 

Workshop)រេើវិធីសាស្រសត វភិាគ្

ម្សាវម្ជាវ រសុើបអរងកត្ ម្ត្ួត្ពិនិ

ត្យនិងវាយត្នរៃជារយួអោគ ធិ
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រេ
ខ
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ាភា
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ជាត្ិ  ដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ 

សហម្ោសសាធា ណៈ គ្រម្ម្មង

ឥណទាន គ្រម្ម្មងបដិភាគ្ 

គ្រម្ម្មងវនិរិយគ្សាធា ងណៈ

កនុងម្កបខណឌ អោគ ធិកា ោា ន និង

ម្កសងួសាថ ប័ន 

កា ោា នបណាត ម្កសងួសាថ បន័ និង

ជារួយបណាត ម្បរទសរែសងៗ ម្ត្ូវ

បនរ ៀបចំ ួច 

53.2.33 ៥៣.២.១ រស្រនតរីារកា ននវទិា

សាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ទទេួបនកា បណដុ ុះបណាដ េ

រដើរបីពម្ងឹង និង បរងកើនសរត្ថ

ភាព 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ កា រ ៀបចំកែនកា បណតុ ុះបណាត

េកសាងសរត្ថភាពរស្រនតរីារកា  

វសហ        

  

53.2.33 ៥៣.២.១ រស្រនតរីារកា ននវទិា

សាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ទទេួបនកា បណដុ ុះបណាដ េ

រដើរបីពម្ងឹង និង បរងកើនសរត្ថ

ភាព 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ រស្រនតរីារកា ននវសហ ចនំនួ ១៥

នក់ ទទេួបនកា បណដុ ុះ

បណាដ េសដ ីពីកា អនុវត្តថវិកាករា

 វិធី 

      

  

53.2.33 ៥៣.២.១ រស្រនតរីារកា ននវទិា

សាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ទទេួបនកា បណដុ ុះបណាដ េ

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ រស្រនតរីារកា ននវសហ ចនំនួ ៣០ 

នក់ ទទេួបនកា បណដុ ុះ

បណាដ េសដ ីពីភាពជាអនកដឹកនំ 
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រេ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

រដើរបីពម្ងឹង និង បរងកើនសរត្ថ

ភាព 

53.2.34 ៥៣.២.២ ម្គ្បូរងាគ េននវិទា

សាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ទទេួបនកា បណដុ ុះបណាដ េ

បំប៉ាន រដើរបីពម្ងឹង និង បរងកើន

សរត្ថភាព 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ ម្គ្ូបរងាគ េននវសហ ចនំនួ៣០ 

នក់ ទទេួបនកា បណដុ ុះ

បណាដ េសដ ីពីវិធីសាស្រសតបរម្ងៀន 

និងគ្រម្ម្មងរុខវិជាជ  រេើកា អនុវត្ត

ថវិកាករាវិធី 

      

  

53.2.35 ៥៣.២.៣ ម្គ្ូបរងាគ េននម្កសងួ 

សាថ បន័ ទទេួបនកា បណដុ ុះ

បណាដ េបរងកើនសរត្ថភាព 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ ម្គ្ូបរងាគ េននម្កសងួ សាថ បន័ 

ចំននួ ៦០ នក់ ទទេួបនកា 

បណដុ ុះបណាដ េសដ ីពីកា អនុវត្ត

ថវិកាករាវិធី 

      

  

53.2.36 ៥៣.២.៤ រ ៀបចំវគ្គបណដុ ុះ

បណាដ េត្ម្រង់ទិស និង វគ្គ

បណដុ ុះបណាដ េសដ ីពី កា អភិវឌ្ឍ

រំនញវិជាជ រីវៈ ដេ់រស្រនតរីារកា 

ននម្កសងួរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ  

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ រស្រនតរីារកា ននកសហវ ទទួេ

បនកា បណដុ ុះបណាដ េត្ម្រង់

ទិស រេើរំនញរសដាកិចេនិង

ហិ ញ្ញវត្ថុ,  ដាបេសាធា ណៈ, 

ចាប់សហេកខនតិករស្រនតរីារកា សីុ

 វិេ ចំននួ ៧ វគ្គ សិកាខ ការចនំនួ 

១០៧៧ នក់ 

      

  

53.2.36 ៥៣.២.៤ រ ៀបចំវគ្គបណដុ ុះ

បណាដ េត្ម្រង់ទិស និង វគ្គ

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ រស្រនតរីារកា  ននអគ្គនយកោា ន

រម្ការឱ្វាទកសហវ ទទេួបន
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
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ត្
រ
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ត្
រ
៣

 

ត្
រ
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បណដុ ុះបណាដ េសដ ីពី កា អភិវឌ្ឍ

រំនញវិជាជ រីវៈ ដេ់រស្រនតរីារកា 

ននម្កសងួរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ  

កា បណដុ ុះបណាដ េសដ ីពី កា 

អភិវឌ្ឍរំនញវិជាជ រីវៈ 

53.2.37 ៥៣.២.៥ រ ៀបចំវគ្គបណដុ ុះ

បណាដ េសដ ីពី នីត្ិវិធីថវកិាករាវិធី 

រូនរស្រនតរីារកា ននម្កសងួ សាថ ប័ន 

ចំននួ ១១ កដេអនវុត្តថវិកាករា

 វិធីរពញរេញសាកេបងឆ្ន ំ 

២០១៧ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ រស្រនតរីារកា ននអងគភាពថវិកាថ្នន ក់

កណាដ េ  បស់ម្កសងួ សាថ ប័

នចនំនួ ១១ កដេអនុវត្តថវកិា

ករាវិធីរពញរេញសាកេបងឆ្ន ំ 

២០១៧ ចនំនួ ១៥០ នក់ ទទេួ

បនកា បណដុ ុះបណាដ េសដ ីពី នតី្ិ

 វិធីអនុវត្តថវកិាករាវិធី 

      

  

53.2.37 ៥៣.២.៥ រ ៀបចំវគ្គបណដុ ុះ

បណាដ េសដ ីពី នីត្ិវិធីថវកិាករាវិធី 

រូនរស្រនតរីារកា ននម្កសងួ សាថ ប័ន 

ចំននួ ១១ កដេអនវុត្តថវិកាករា

 វិធីរពញរេញសាកេបងឆ្ន ំ 

២០១៧ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ រស្រនតរីារកា ននអងគភាពថវិកាថ្នន ក់

រូេោា នននរារធានរីខត្តចនំនួ ៨ 

ឱ្វាទម្កសងួ សាថ ប័ន ចនំនួ ៧ 

កដេអនុវត្តថវិកាករាវិធីរពញ

រេញសាកេបងឆ្ន ំ២០១៧ ចនំនួ 

២០០ នក់ ម្មនចនំនួ ២ វគ្គ 

ទទេួបនកា បណដុ ុះបណាដ េសដ ី

ពី នីត្ិវិធីអនុវត្តថវកិាករាវិធី 

      

  

53.2.37 ៥៣.២.៥ រ ៀបចំវគ្គបណដុ ុះ

បណាដ េសដ ីពី នីត្ិវិធីថវកិាករាវិធី 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ រស្រនតរីារកា ននអងគភាពថវិកាថ្នន ក់

រូេោា នននរារធានរីខត្តចនំនួ ៩ 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

រូនរស្រនតរីារកា ននម្កសងួ សាថ ប័ន 

ចំននួ ១១ កដេអនវុត្តថវិកាករា

 វិធីរពញរេញសាកេបងឆ្ន ំ 

២០១៧ 

ឱ្វាទម្កសងួ សាថ ប័ន ចនំនួ ៧ 

កដេអនុវត្តថវិកាករាវិធីរពញ

រេញសាកេបងឆ្ន ំ២០១៧ ចនំនួ 

២២៥ នក់ ម្មនចនំនួ ២ វគ្គ 

ទទេួបនកា បណដុ ុះបណាដ េសដ ី

ពី នីត្ិវិធីអនុវត្តថវកិាករាវិធី 

53.2.37 ៥៣.២.៥ រ ៀបចំវគ្គបណដុ ុះ

បណាដ េសដ ីពី នីត្ិវិធីថវកិាករាវិធី 

រូនរស្រនតរីារកា ននម្កសងួ សាថ ប័ន 

ចំននួ ១១ កដេអនវុត្តថវិកាករា

 វិធីរពញរេញសាកេបងឆ្ន ំ 

២០១៧ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ រស្រនតរីារកា ននអងគភាពថវិកាថ្នន ក់

រូេោា នននរារធានរីខត្តចនំនួ ៨ 

ឱ្វាទម្កសងួ សាថ ប័ន ចនំនួ ៧ 

កដេអនុវត្តថវិកាករាវិធីរពញ

រេញសាកេបងឆ្ន ំ២០១៧ ចនំនួ 

២០០ នក់ ម្មនចនំនួ ២ វគ្គ 

ទទេួបនកា បណដុ ុះបណាដ េសដ ី

ពី នីត្ិវិធីអនុវត្តថវកិាករា វិធី 

      

  

53.2.38 ៥៣.២.៦ រ ៀបចំវគ្គបណដុ ុះ

បណាដ េសដ ីពី កា រ ៀបចនំិងកា 

កត្់ម្តា បយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុ, 

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយសរបត្តិ ដា, 

សវនករានែទកនុង និង នែទរម្ៅ រូន

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ រស្រនតរីារកា កដេជា រជរទយយក   

រជរទយយក  ង និង រស្រនតទីទួេ

បនទុកហិ ញ្ញវត្ថុ ននអងគភាពថវិកា

ចំននួ ៧០នក់  បស់អគ្គនយក

ោា នរម្ការឱ្វាទកសហវ ទទួេ

បនកា បណដុ ុះបណាដ េសដ ីពី កា 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

រស្រនតរីារកា ននកសហវ និង 

ម្កសងួ សាថ ប័ន 

រ ៀបចនំិងកា កត្់ម្តា បយ

កា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុ 

53.2.38 ៥៣.២.៦ រ ៀបចំវគ្គបណដុ ុះ

បណាដ េសដ ីពី កា រ ៀបចនំិងកា 

កត្់ម្តា បយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុ, 

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយសរបត្តិ ដា, 

សវនករានែទកនុង និង នែទរម្ៅ រូន

រស្រនតរីារកា ននកសហវ និង 

ម្កសងួ សាថ ប័ន 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ រស្រនតរីារកា ចនំនួ ៧០នក់ កដេ

ជាម្កុរកា ងា រ ៀបចំបញ្ជ ីសា រពើ

ភណឌ ម្ទពយសរបត្តិ ដាម្បចំអគ្គ

នយកោា ននីរយួៗរម្ការឱ្វាទ

ម្កសងួរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

ទទេួបនកា បណដុ ុះបណាដ េសដ ី

ពី កា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយសរបត្តិ ដា 

      

  

53.2.38 ៥៣.២.៦ រ ៀបចំវគ្គបណដុ ុះ

បណាដ េសដ ីពី កា រ ៀបចនំិងកា 

កត្់ម្តា បយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុ, 

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយសរបត្តិ ដា, 

សវនករានែទកនុង និង នែទរម្ៅ រូន

រស្រនតរីារកា ននកសហវ និង 

ម្កសងួ សាថ ប័ន 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ រស្រនតរីារកា ចនំនួ ៧០នក់ ននអគ្គ

នយកោា នរម្ការឱ្វាទម្កសងួ

រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ និង 

ម្កសងួ សាថ ប័ន ទទេួបនកា 

បណដុ ុះបណាដ េពីរោេកា ណ៍

និងនតី្ិវិធីននកា រធវើសវនករានែទ

កនុង  

      

  

53.2.39 ៥៣.២.៧ សហកា រ ៀបចំវគ្ក

បណដុ ុះបណាដ េសដ ីពី ថវិកាករាវិធី 

និង អងគភាពថវិកា, នីត្ិវិធីអនុវត្ត

ថវិកាករាវិធី , និង កា ងា អនុវត្ត

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ រស្រនតរីារកា ននម្កសងួកា ពា 

ជាត្ិ, ម្កសងួរោនែទ(កែនកសនតិ

សុខសាធា ណៈនិងកែនក ដាប

េទរូៅ) និង ទីសដកីា គ្ណៈ ដារ
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រេ
ខ
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ដ
ស
ក
រ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

កិចេេទធករាសាធា ណៈ  បស់អងគ

ភាពថវកិា ននម្កសួង ចំននួ ៣ 

កដេចេូ ួរអនុវត្តថវកិាករាវិធី

រពញរេញសាកេបងឆ្ន ំ ២០១៨ 

ស្រនត ី ចនំនួ ២៨០ នក់ ទទេួបន

កា បណដុ ុះបណាដ េសដ ីពី ថវិកាករា

 វិធីនិងអងគភាពថវកិា 

53.2.39 ៥៣.២.៧ សហកា រ ៀបចំវគ្ក

បណដុ ុះបណាដ េសដ ីពី ថវិកាករាវិធី 

និង អងគភាពថវិកា, នីត្ិវិធីអនុវត្ត

ថវិកាករាវិធី , និង កា ងា អនុវត្ត

កិចេេទធករាសាធា ណៈ  បស់អងគ

ភាពថវកិា ននម្កសួង ចំននួ ៣ 

កដេចេូ ួរអនុវត្តថវកិាករាវិធី

រពញរេញសាកេបងឆ្ន ំ ២០១៨ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ រស្រនតរីារកា ននម្កសងួកា ពា 

ជាត្ិ, ម្កសងួរោនែទ(កែនកសនតិ

សុខសាធា ណៈនិងកែនក ដាប

េទរូៅ) និង ទីសដកីា គ្ណៈ ដារ

ស្រនតី ចនំនួ ២៨០ នក់ ទទេួបន

កា បណដុ ុះបណាដ េសដ ីពី កា អនុ

វត្តកិចេេទធករាសាធា ណៈ បស់

អងគភាពថវិកា 

      

  

53.2.39 ៥៣.២.៧ សហកា រ ៀបចំវគ្ក

បណដុ ុះបណាដ េសដ ីពី ថវិកាករាវិធី 

និង អងគភាពថវិកា, នីត្ិវិធីអនុវត្ត

ថវិកាករាវិធី , និង កា ងា អនុវត្ត

កិចេេទធករាសាធា ណៈ  បស់អងគ

ភាពថវកិា ននម្កសួង ចំននួ ៣ 

កដេចេូ ួរអនុវត្តថវកិាករាវិធី

រពញរេញសាកេបងឆ្ន ំ ២០១៨ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ រស្រនតរីារកា ននម្កសងួកា ពា 

ជាត្ិ, ម្កសងួរោនែទ (កែនកសនតិ

សុខសាធា ណៈនិងកែនក ដាប

េទរូៅ) និង ទីសដកីា គ្ណៈ ដារ

ស្រនតី ចនំនួ ២០០ នក់ ទទួេបន

កា បណដុ ុះបណាដ េសដ ីពី នតី្ិវិធី

អនុវត្តថវកិាករាវិធី 
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រេ
ខ
កូ
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ក
រ
ាភា
ព

 

គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

53.2.40 ៥៣.២.៨ រ ៀបចំវគ្គបណដុ ុះ

បណាដ េសដ ីពី នីត្ិវិធីអនុវត្តថវិកា

ករាវិធីសម្ម្មប់អងគភាពថវកិា, នីត្ិ

 វិធីអនុវត្តកិចេេទធករាសាធា ណៈ 

រូនដេ់រស្រនតរីារកា ននម្គ្ឹុះសាថ ន

សាធា ណៈ ដាបេ កដេចូេ រួ

អនុវត្តថវកិាករាវិធីរៅឆ្ន ំ ២០១៧ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ រស្រនតរីារកា ទទេួបនទុកហិ ញ្ញវត្ថុ

ម្បចំម្គ្ឹុះសាថ នសាធា ណៈ ដាប

េម្ត្ូវបនកំណត្់សម្ម្មប់ទទេួ

បនកា បណដុ ុះបណាដ េ       

  

53.2.40 ៥៣.២.៨ រ ៀបចំវគ្គបណដុ ុះ

បណាដ េសដ ីពី នីត្ិវិធីអនុវត្តថវិកា

ករាវិធីសម្ម្មប់អងគភាពថវកិា, នីត្ិ

 វិធីអនុវត្តកិចេេទធករាសាធា ណៈ 

រូនដេ់រស្រនតរីារកា ននម្គ្ឹុះសាថ ន

សាធា ណៈ ដាបេ កដេចូេ រួ

អនុវត្តថវកិាករាវិធីរៅឆ្ន ំ ២០១៧ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ រស្រនតីម្កុរេទធករាននម្គ្ឹុះសាថ នសា

ធា ណៈ ដាបេកដេចេូ រួអនុ

វត្តថវកិាករាវិធីរៅឆ្ន ំ ២០១៧ 

ទទេួបនកា បណដុ ុះបណាដ េសដ ី

ពី នីត្ិវិធីអនុវត្តកិចេេទធករាសា

ធា ណៈ 

      

  

53.2.40 ៥៣.២.៨ រ ៀបចំវគ្គបណដុ ុះ

បណាដ េសដ ីពី នីត្ិវិធីអនុវត្តថវិកា

ករាវិធីសម្ម្មប់អងគភាពថវកិា, នីត្ិ

 វិធីអនុវត្តកិចេេទធករាសាធា ណៈ 

រូនដេ់រស្រនតរីារកា ននម្គ្ឹុះសាថ ន

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ រស្រនតរីារកា ទទេួបនទុកបនទុក

ហិ ញ្ញវត្ថុម្បចំម្គ្ឹុះសាថ នសាធា 

ណៈកដេម្ត្ូវចេូ ួរអនុវត្តថវកិា

ករាវិធីរៅឆ្ន ំ២០១៧ ទទួេបន

កា បណដុ ុះបណាដ េសដ ីពី នតី្ិវិធី

អនុវត្តថវកិាករាវិធី 
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រេ
ខ
កូ
ដ
ស
ក
រ
ាភា
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

សាធា ណៈ ដាបេ កដេចូេ រួ

អនុវត្តថវកិាករាវិធីរៅឆ្ន ំ ២០១៧ 

53.2.41 ៥៣.២.៩ រ ៀបចំវគ្គបណដុ ុះ

បណាដ េបំប៉ានសរត្ថភាពរនូរស្រនតី

រារកា ននម្កសងួ សាថ បន័ កដេ

អនុវត្តថវកិាករាវិធីឆ្ន ំ ២០១៥ 

និង ឆ្ន ំ ២០១៦ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ រស្រនតរីារកា កដេជាម្កុរេទធករា

ននអងគភាពថវកិារេូោា នកដេជា

រនទី រំនញរារធានី រខត្ត នន

ម្កសួង សាថ ប័ន កដេអនុវត្តថវកិា

ករាវិធីឆ្ន  ២០១៥ និង ឆ្ន ំ 

២០១៦ ទទេួបនកា បណដុ ុះ

បណាដ េបំប៉ានសរត្ថភាពសដ ីពី 

កា អនុវត្តកិចេេទធករាសាធា ណៈ 

      

  

53.2.41 ៥៣.២.៩ រ ៀបចំវគ្គបណដុ ុះ

បណាដ េបំប៉ានសរត្ថភាពរនូរស្រនតី

រារកា ននម្កសងួ សាថ បន័ កដេ

អនុវត្តថវកិាករាវិធីឆ្ន ំ ២០១៥ 

និង ឆ្ន ំ ២០១៦ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ រស្រនតរីារកា កដេជារស្រនតទីទេួ

បនទុក ននអងគភាពថវកិារេូោា ន

កដេជារនទី រំនញរារធានី រខត្ត 

ចំននួ ៩ ននម្កសងួ សាថ បន័ កដេ

អនុវត្តថវកិាករាវិធីឆ្ន  ២០១៥ 

និង ឆ្ន ំ ២០១៦ ទទេួបនកា 

បណដុ ុះបណាដ េបំប៉ានសរត្ថភាព

សដ ីពី កា អនុវត្តកិចេេទធករាសា

ធា ណៈ 
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

53.2.41 ៥៣.២.៩ រ ៀបចំវគ្គបណដុ ុះ

បណាដ េបំប៉ានសរត្ថភាពរនូរស្រនតី

រារកា ននម្កសងួ សាថ បន័ កដេ

អនុវត្តថវកិាករាវិធីឆ្ន ំ ២០១៥ 

និង ឆ្ន ំ ២០១៦ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ រស្រនតរីារកា កដេជារស្រនតទីទេួ

បនទុក ននអងគភាពថវកិារេូោា ន

កដេជារនទី រំនញរារធានី រខត្ត 

ចំននួ ១០ ននម្កសងួ សាថ ប័ន 

កដេអនុវត្តថវិកាករាវិធីឆ្ន  

២០១៥ និង ឆ្ន ំ ២០១៦ ទទួេ

បនកា បណដុ ុះបណាដ េបំប៉ាន

សរត្ថភាពសដ ីពី កា អនវុត្តកិចេ

េទធករាសាធា ណៈ 

      

  

53.2.42 ៥៣.២.១០ សហកា ជារយួ 

ម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង 

FMIS រ ៀបចំវគ្គបណដុ ុះបណាដ េ

រូនរស្រនតរីារកា ននម្កុរកា ងា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងម្បព័នធ FMIS , 

រស្រនតរីារកា ននកសហវ , និង រ

ស្រនតរីារកា ននម្កសងួ សាថ បន័ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

និងម្កុរកា ងា  FMWG 

វគ្គបណដុ ុះបណាដ េម្បព័នធ FMIS 

បំប៉ានបកនថររស្រនត ីត្នោ រារធានី 

រខត្ត កដេម្មនអនកចូេ រួ ១០០ 

នក់, វគ្គបណដុ ុះបណាដ េម្បព័នធ 

FMIS ដេ់រស្រនតីម្កសងួ សាថ បន័ 

ចំននួ ១០ ម្មនអនកចូេ រួ ២០០ 

នក់ ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ

      

  

53.2.42 ៥៣.២.១០ សហកា ជារយួ 

ម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង 

FMIS រ ៀបចំវគ្គបណដុ ុះបណាដ េ

រូនរស្រនតរីារកា ននម្កុរកា ងា 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

និងម្កុរកា ងា  FMWG 

វគ្គបណដុ ុះបណាដ េរម្ៅម្បរទស

កែនកយទុធសាស្រសត ម្បម្សយ័ទាក់ទង

កនុងកា រកៀគ្ កា ោំម្ទ, កែនកយទុធ

សាស្រសត ននកា ផ្ទៃ ស់បដូ , សដ ីពីកា 
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រេ
ខ
កូ
ដ
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ក
រ
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងម្បព័នធ FMIS , 

រស្រនតរីារកា ននកសហវ , និង រ

ស្រនតរីារកា ននម្កសងួ សាថ បន័ 

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង Prince2. 

ITIL. COBIT5 

53.2.42 ៥៣.២.១០ សហកា ជារយួ 

ម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង 

FMIS រ ៀបចំវគ្គបណដុ ុះបណាដ េ

រូនរស្រនតរីារកា ននម្កុរកា ងា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងម្បព័នធ FMIS , 

រស្រនតរីារកា ននកសហវ , និង រ

ស្រនតរីារកា ននម្កសងួ សាថ បន័ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

និងម្កុរកា ងា  FMWG 

វគ្គបណដុ ុះបណាដ េកនុងម្សុកកែនក

រុខងា  Oracle PeopleSoft 

រេើរខុងា បកនថរថាីទាងំបនួ 

សម្ម្មប់គ្រម្ម្មង FMIS រំោ នទី 

២ 

      

  

53.2.42 ៥៣.២.១០ សហកា ជារយួ 

ម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង 

FMIS រ ៀបចំវគ្គបណដុ ុះបណាដ េ

រូនរស្រនតរីារកា ននម្កុរកា ងា 

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងម្បព័នធ FMIS , 

រស្រនតរីារកា ននកសហវ , និង រ

ស្រនតរីារកា ននម្កសងួ សាថ បន័ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

និងម្កុរកា ងា  FMWG 

វគ្គបណដុ ុះបណាដ េកនុងម្សុក 

Oracle People Tools and 

Java programming សម្ម្មប់រ

ស្រនតបីរចេករទសពម្ងឹងសរត្ថភាព

សវ ័យម្គ្ប់ម្គ្ងកែនកអភិវឌ្ឍម្បព័នធ 

FMIS, វគ្គបណដុ ុះបណាដ េកនុង

ម្បរទសកែនក Oracle Database 

សម្ម្មប់គ្រម្ម្មង FMIS រំោ នទី 

២, ររឃរណឌ េទនិននយ័ និង 

បណាដ ញត្ភាជ ប់សម្ម្មប់បរងកើន
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គោលបំណង/ 

ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលា 

ត្រូេការ 

ត្កសួង-ស្ថា ប័ន/អងគភាព 
សូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះ 

(២០១៦-២០២០) 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចឆំ្ន  ំ ត្បភពហិរញ្ញបបទាន 

ចប់គែតើម្ បញ្ច ប់ 

២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ម្បភព 
ពានល់ាន

រ ៀេ/TA 

ត្
រ
១

 

ត្
រ
២

 

ត្
រ
៣

 

ត្
រ
៤

 

សរត្ថភាពសវ ័យម្ទម្ទង់និងដំរ ើង

រហោា  ចនសរពន័ធបរចេកវទិា

ព័ត្៌ម្មនសម្ម្មប់គ្រម្ម្មង FMIS, 

វគ្គបណដុ ុះបណាដ េរម្ៅម្បរទស

កែនក ររឃរណឌ េទនិននយ័ និង 

បណាដ ញត្ភាជ ប់សម្ម្មប់បរងកើន

សរត្ថភាពសវ ័យម្ទម្ទង់និងដំរ ើង

រហោា  ចនសរពន័ធបរចេកវទិា

ព័ត្៌ម្មនសម្ម្មប់គ្រម្ម្មង FMIS 

ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ

53.3 ៥៣.៣. អនុវត្តយទុធសាស្រសតទនំក់

ទនំង និងសម្របសម្រួេសម្ម្មប់

ដំណាក់កាេទី៣ 

២០១៦ ២០២០ អ.គ្.ហ. 

PARD&D 

ម្កសងួ សាថ ប័ន 

យុទធសាស្រសតទនំក់ទនំង និង

សម្របសម្រួេសម្ម្មប់ដណំាក់

កាេទី៣ម្ត្ូវបនរ ៀបចនំិងអនុ

វត្ត 

      

  

53.3.1 ៥៣.៣.១.សហកា ជារួយគ្ណៈ

កម្មា ធិកា កំកណទម្រង់ទាងំ៣ រេើ

កែនកា បណតុ ុះបណាត េ, ករាវិធីប

ណតុ ុះបណាត េ រេើរំនញរសដា

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ 

២០១៧ ២០២០  វិទាសាថ នរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថ ុ កែនកា បណតុ ុះបណាត េ និងករា

 វិធីបណតុ ុះបណាត េ ជារយួកំកណ

ទម្រង់ទាងំបី ម្ត្ូវបនរ ៀបច ំ       
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