ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

រម្ម វិធកី រទក្ម្ង់ការក្រប់ក្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
កែនការសរម្មភាពរួម្ ដ្ំណារ់កាលទី៣
បច្ចុ បបននរម្ម ២០១៧-២០២០

ផ្នែកទី ១៖

បន្តពង្រឹរភាពជ ឿទុកចិត្តនន្ថវិកា

ផ្នែកទី ២៖

បន្តពង្រឹរគណជន្យ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ

ផ្នែកទី ៣៖

ិ ជៅន្ឹរជោលន្ជោបាយ្
ការនារភាាប់ថ វកា

ផ្នែកទី ៤៖

ការជង្ត្ៀមខ្លួន្សង្ាប់ ហា
ំ ន្បន្ទាប់

ផ្នែកទី ៥៖

័ ន្ិរចីរភាព
ការោំង្ទដល់ការអន្ុវត្តកមម វិធផ្ី កទង្មរ់ង្បកបជោយ្ជោគ យ្

មាត្ិកានុក្រម្
មាត្ិកានុក្រម្ ................................................................................................................................ i
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កង្មិត្ជោលបំណរ................................................................................................................. vi
កង្មិត្ផ្នែក ......................................................................................................................... viii
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ឹ គណជន្យ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ ............................................................................. ១៥៩
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ផ្នែកទី៣. ការនារភាាប់ថ វិកាជៅន្ឹរជោលន្ជោបាយ្ .................................................................. ២៤៣
ផ្នែកទី៤. ការជង្ត្ៀមខ្លួន្សង្ាប់ ំហាន្បន្ទាប់ ............................................................................ ៣៣៩
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ផ្នែកទី៥. ការោំង្ទដល់ការអន្ុវត្តកមម វិធីផ្កទង្មរ់ង្បកបជោយ្ជោគ យ្

i

បញ្ជ ីអងគភាពសក្កាម្ឱវាទក្រសួងសសដ្ឋរិច្ចនង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ
កដ្លច្ូលរួម្អនុវត្តកែនការសរម្មភាពករទក្ម្ង់ការក្រប់ក្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ល.រ.

ច្ំនួនសរម្មភាព

អងគភាព

លម្អ ិត្

១

អគគន្ទយ្កោាន្ជោលន្ជោបាយ្ជសដាកិចន្
ច ិរហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ

២៦

២

អគគន្ទយ្កោាន្គយ្ ន្ិររោាករកមពុោ

១៤

៣

អគគន្ទយ្កោាន្ពន្ធោរ

៤២

៤

អគគន្ទយ្កោាន្ង្ទពយសមបត្តិរដា ន្ិរចំណូលមិន្ផ្មន្សារជពើពន្ធ

១១

៥

អគគន្ទយ្កោាន្ឧសាហកមមហរិ ញ្ញវត្ថុ

០៩

៦

អគគន្ទយ្កោាន្ថវិកា

៩០

៧

អគគន្ទយ្កោាន្ហិរញ្ញវត្ថុរដាបាលថ្នែក់ជង្កាមោត្ិ

៤៩

៨

អគគន្ទយ្កោាន្រត្ន្ទោរោត្ិ

៣៥

៩

អគគន្ទយ្កោាន្លទធកមមសាធារណៈ

១៤

១០

អគគជលខាធិការោាន្កសហវ

៤៨

១១

អគគន្ទយ្កោាន្សវន្កមមននាករ
ែុ

២១

១២

អោគធិការោាន្

៣៣

១៣

អគគន្ទយ្កោាន្សហង្បត្ិបត្តកា
ិ រអន្តរោត្ិន្ិរង្គប់ង្គរបំណល
ុ

២៥

១៤

វិទស្ថសាថន្ជសដាកិចន្
ច ិរហិរញ្ញវត្ថុ

៣៤

១៥

ង្កុមការករង្គប់ង្គរគជង្ារព័ត្ា
៌ ន្វិទស្ថង្គប់ង្គរហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

១៨

១៦

ង្កុមង្បឹកាន្ីត្ិកមម

១១

១៧

ង្កុមង្បឹកាោត្ិគណជន្យ្យ

០៣

ii

ទម្ង ន់ច្សកោម្សរម្មភាព, សោលបំណង និងកែនរនន
កែនការសរម្មភាពរួម្ ដ្ំណារ់កាលទី៣ បច្ចុ បបននភាព ២០១៧-២០២០

១. រក្ម្ិត្ច្សកោម្សរម្មភាព
កែនរ

សោលបំណង

ជោលបំណរ ១១

ជោលបំណរ ១២

កែនរទី១៖ បនត ពក្ងឹងភាពស ឿទុរច្ិត្តថ វិកា
ជោលបំណរ ១៣

ជោលបំណរ១៤

ជោលបំណរ ២១
កែនរទី២៖ បនត ពក្ងឹងរណសនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ
ជោលបំណរ២២

iii

ច្សកោម្សរម្មភាព

ទម្ង ន់

១១.១

០.៣៥

១១.២

០.៣០

១១.៣

០.៣៥

សរុប

១.០០

១២.១

០.៦០

១២.២

០.៤០

សរុប

១.០០

១៣.១

០.២៥

១៣.២

០.១៥

១៣.៣

០.១៥

១៣.៤

០.២០

១៣.៥

០.២៥

សរុប

១.០០

១៤.១

០.២០

១៤.២

០.៣០

១៤.៣

០.៣៥

១៤.៤

០.១៥

សរុប

១.០០

២១.១

១.០០

សរុប

១.០០

២២.១

០.២០

២២.២

០.១០

កែនរ

សោលបំណង

ជោលបំណរ២៣

ជោលបំណរ២៤

ជោលបំណរ២៥

ជោលបំណរ៣១

កែនរទី៣៖ ការែារភាជប់ថ វិកាសៅនឹង
សោលនសោបាយ្

ជោលបំណរ៣២

ជោលបំណរ៣៣

iv

ច្សកោម្សរម្មភាព

ទម្ង ន់

២២.៣

០.២០

២២.៤

០.២០

២២.៥

០.៣០

សរុប

១.០០

២៣.១

០.៣៥

២៣.២

០.២០

២៣.៣

០.៤៥

សរុប

១.០០

២៤.១

០.៣៥

២៤.២

០.៤៥

២៤.៣

០.២០

សរុប

១.០០

២៥.១

០.២០

២៥.២

០.៤០

២៥.៣

០.៤០

សរុប

១.០០

៣១.១

០.៤០

៣១.២

០.២០

៣១.៣

០.៤០

សរុប

១.០០

៣២.១

០.៦០

៣២.២

០.៤០

សរុប

១.០០

៣៣.១

០.២៥

៣៣.២

០.២៥

៣៣.៣

០.២៥

កែនរ

សោលបំណង

ជោលបំណរ៣៤

ជោលបំណរ៣៥

ជោលបំណរ៣៦

ជោលបំណរ ៤១

កែនរទី៤៖ ការសក្ត្ៀម្ខ្លន
ំ នបន្ទាប់
ួ សក្មាប់ ហា
ជោលបំណរ ៤២

ជោលបំណរ៤៣

v

ច្សកោម្សរម្មភាព

ទម្ង ន់

៣៣.៤

០.២៥

សរុប

១.០០

៣៤.១

០.៣០

៣៤.២

០.៤០

៣៤.៣

០.៣០

សរុប

១.០០

៣៥.១

០.២៥

៣៥.២

០.២៥

៣៥.៣

០.១៥

៣៥.៤

០.២០

៣៥.៥

០.១៥

សរុប

១.០០

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

៤១.១

០.៧០

៤១.២

០.៣០

សរុប

១.០០

៤២.១

០.៧០

៤២.២

០.៣០

សរុប

១.០០

៤៣.១

០.៧០

កែនរ

សោលបំណង

ច្សកោម្សរម្មភាព

ទម្ង ន់

៤៣.២

០.៣០

សរុប

១.០០

៤៤.១

០.៤០

៤៤.២

០.២០

៤៤.៣

០.៤០

សរុប

១.០០

៥១.១

០.៤០

៥១.២

០.២០

៥១.៣

០.៤០

សរុប

១.០០

៥២.១

០.៥០

៥២.២

០.៥០

សរុប

១.០០

៥៣.១

០.៥០

៥៣.២

០.៣០

៥៣.៣

០.២០

សរុប

១.០០

ជោលបំណរ ៤៤

ជោលបំណរ ៥១

កែនរទី៥៖ ការោំក្ទដ្ល់ការអនុវត្ត រម្ម វិធីករ
ទក្ម្ង់ក្បរបសោយ្សោរ យ្
័ និងច្ីរភាព

ជោលបំណរ ៥២

ជោលបំណរ៥៣

២. រក្ម្ិត្សោលបំណង
សោលបំណង

ស្
ម ោះសោលបំណង

ទម្ង ន់

ឹ ភាពស ឿទុរច្ិត្តថ វិកា
កែនរទី ១៖ បនត ពក្ងង
ជោលបំណរ ១១

ឹ ការង្គប់ង្គរចំណូល ន្ិរការង្បមូលចំណូល
បន្តពង្ររ

០.៣០

ជោលបំណរ ១២

ឹ ការង្គប់ង្គរបំណល
បន្តពង្ររ
ុ

០.២០

ជោលបំណរ ១៣

ឹ ការង្គប់ង្គរសាច់ង្បាក់ន្រ
ពង្ររ
ិ គណន្ី

០.២០

ជោលបំណរ ១៤

ផ្កលមអការអន្ុវត្តថ វិកាន្ិរពង្រឹរការអន្ុវត្តផ្នន្ការចំណាយ្

០.៣០
សរុប

vi

១.០០

សោលបំណង

ស្
ម ោះសោលបំណង

ទម្ង ន់

ឹ រណសនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ
កែនរទី ២៖ បនត ពក្ងង
ជោលបំណរ ២១

ឹ ការអន្ុវត្តាត្ិកាថវិកាថមី ន្ិរបលរគ
ពង្ររ
់ ណជន្យ្យថមី

០.២០

ជោលបំណរ ២២

ឹ ការអន្ុវត្តង្បព័ន្ធថ វិកាថមី ន្ិរដំជណើរការង្បត្ិបត្តិការថមី
ពង្ររ

០.២៥

ជោលបំណរ ២៣

ឹ ការអន្ុវត្តង្បព័ន្ធគណជន្យ្យថមី ង្បព័ន្ធកត្់ង្ាថមី ន្ិរង្បព័ន្ធរបាយ្
ពង្ររ

០.២០

ការណ៍ថមី
ជោលបំណរ ២៤

ឹ ការអន្ុវត្តឧបករណ៍ន្រ
ពង្ររ
ិ យ្ន្តការជដើមបីបជរោន្
ើ ការទទួលខ្ុសង្ត្ូវ ន្ិរ

០.២០

គណជន្យ្យភាព (ង្បព័ន្ធង្ត្ួត្ពិន្ិត្យ)
ជោលបំណរ២៥

បជរោន្
ើ ត្ាលភាពថវិកា

០.១៥
សរុប

១.០០

កែនរទី ៣៖ ការែារភាជប់ថ វិកាសៅនឹងសោលនសោបាយ្
ជោលបំណរ៣១

ឹ ន្ិរពង្រក
ី ការអន្ុវត្តថ វកា
ិ កមម វិធី
ពង្ររ

០.២០

ជោលបំណរ៣២

ុ ជង្ោយ្ន្ិរជធវើសាហរណកមមថ វិកា
ជរៀបចំថ វិកាឱ្យាន្លកខណៈង្គប់ង្ រ

០.១៥

ជោលបំណរ៣៣

ជរៀបចំន្រ
ិ ោក់ឱ្យអន្ុវត្តង្បព័ន្ធបន្ទាត្់គណជន្យ្យភាព (រវារន្ីត្ិបបញ្ញត្តិ ន្ិរ

០.១៥

ន្ីត្ិង្បត្ិបត្តិ, រវារកសហវន្ិរង្កសួរ-សាថប័ន្ន្ិរជៅកែរ
ុ ង្កសួរ-សាថប័ន្)
ជោលបំណរ៣៤

ឹ ការជរៀបចំជោលន្ជោបាយ្ ន្ិរការជធវើផ្នន្ការហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ពង្ររ

០.២០

(ការជរៀបចំជោលន្ជោបាយ្ន្ិរផ្នន្ការចំណូលន្ិរចំណាយ្រយ្ៈជពល
មធយម)
ជោលបំណរ៣៥

ជរៀបចំង្បព័ន្ធង្ត្ួត្ពិន្ត្
ិ យ

០.១៥

ជោលបំណរ៣៦

ឹ ការអន្ុវត្តជោលន្ជោបាយ្វិម ឈការហិរញ្ញវត្ថុ
ពង្ររ

០.១៥
សរុប

១.០០

កែនរទី ៤៖ ការសក្ត្ៀម្ខ្លន
ំ នបន្ទាប់
ួ សក្មាប់ ហា
ជោលបំណរ៤១

បជរោើត្ង្កបខ្័ណឌថវិកាជោយ្ផ្នអកជលើសមិទក
ធ មម

០.៣០

ជោលបំណរ៤២

បជរោើត្ង្កបខ្័ណឌគណជន្យ្យភាពនន្សមិទក
ធ មម

០.២៥

ជោលបំណរ៤៣

បជរោើត្ង្កបខ្័ណឌសវន្កមមជលើសមិទក
ធ មម

០.២៥

ជោលបំណរ៤៤

ជរៀបចំផ្នន្ការកសារសមត្ថភាព (ជោយ្រួមទំរសាថប័ន្ន្ីត្ិបបញ្ញត្តិ ន្ិរ

០.២០

អាោាធរសវន្កមមោត្ិ)
សរុប

vii

១.០០

សោលបំណង

ស្
ម ោះសោលបំណង

ទម្ង ន់

កែនរទី ៥៖ ការោំក្ទដ្ល់ការអនុវត្តរម្ម វិធកី រទក្ម្ង់ក្បរបសោយ្សោរ ័យ្ និងច្ីរភាព
ជោលបំណរ៥១

ឹ ន្ទំសមត្ថភាពង្គប់ង្គរ ន្ិរបណតុុះឆន្ាៈកំផ្ណទង្មរ់
បជរោន្
ើ ភាពោអែកដក

០.៤០

ង្ពមទំរបជរោន្
ើ ភាពោាចស់ន្រ
ិ ការទទួលខ្ុសង្ត្ូវ
ជោលបំណរ៥២

បជរោន្
ើ ង្បសិទភា
ធ ពនន្ការកសារសមត្ថភាពន្ិរ វិធាន្ការជលើកទឹកចិត្ត

០.៣០

ជោលបំណរ៥៣

ឹ ការកសារសមត្ថភាពសង្ាប់អន្ុវត្តកមម វិធីផ្កទង្មរ់ការង្គប់ង្គរ
ពង្ររ

០.៣០

ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ ដំណាក់កាលទី ៣
សរុប

១.០០

៣. រក្ម្ិត្កែនរ
កែនរ

ស្
ម ោះកែនរ

ទម្ង ន់

ផ្នែកទី ១

ឹ ភាពជ ឿទុកចិត្តថ វិកា
បន្តពង្ររ

០.១៥

ផ្នែកទី ២

ឹ គណជន្យ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ
បន្តពង្ររ

០.២០

ផ្នែកទី ៣

ការនារភាាប់ថ វិកាជៅន្ឹរជោលន្ជោបាយ្

០.៣៥

ផ្នែកទី ៤

ការជង្ត្ៀមខ្លួន្សង្ាប់ ហា
ំ ន្បន្ទាប់

០.១០

ផ្នែកទី ៥

័ ន្ិរចីរភាព
ការោំង្ទដល់ការអន្ុវត្តកមម វិធផ្ី កទង្មរ់ង្បកបជោយ្ជោគ យ្

០.២០
សរុប

viii

១.០០

ផែនការសកម្មភាពរួម្ ដំណាក់កាលទី៣ បច្ចុ បបនន កម្ម ២០១៧-២០១៩

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ផែនកទី ១៖បនត ពត្ងលងភាពគ ឿទុកច្ិរតននថេិកា
-កា អនុវត្តចំណូេនិងចំណាយម្បចំម្ត្ីម្មសម្មនភាព េូននិងអាចប៉ា ន់សាានបន (កម្រិត្េររអៀងននកា អនុវត្តរន
ិ រេើសពី +/-៥%រធៀបរៅនឹងករា វិធីចំណូេ-ចំណាយ)
- កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ ម្ត្ូវសង និងបំណេ
ុ ម្ត្ូវទា កនុងឆ្នំម្បកបរោយម្បសិទភា
ធ ព
11

11.1

១១.បនត ពម្ងឹងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

២០០៨

២០២០

កា អនុវត្តចំណូេម្បចំម្ត្ីម្មស

ចំណូេនិងកា អនុវត្ដកែនកា

ម្មនភាព េួននិងអាចប៉ា ន់សាាន

ម្បរូេចំណូេ

បន (កម្រិត្េររអៀង+/-ពី៥%)

១១.១. ពម្ងឹងកា អនុវត្តយុទធ

២០១៤

២០២០

អគ្គ.រោេន/ប

កា ម្បរូេចំណូេសរម្រចបន

សាស្រសត រកៀ គ្ ចំណូេ យៈរពេ

អគ្គ.គ្យ

យ៉ាងរោចណាស់ ៩៥% នន

រធយរ

អគ្គ.ពនធ ោ

ចាប់

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

 









 









អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដា និងចំណូេ
រិនករនសា រពើពនធ
ម្កសួង សាថប័ន
11.1.1

១១.១.១. បនត តារោន និងវាយ

២០១៤

២០១៩

អគ្គ.រោេន/ប

បយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពននកា អនុ

ត្នរៃកា អនុវត្តយទ
ុ សា
ធ ស្រសត រកៀ គ្

វត្តយទ
ុ សា
ធ ស្រសត រកៀ គ្ ចំណូេ

ចំណូេ យៈរពេរធយរ

ម្បចំឆ្នំម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

២០១៤-២០១៨ (ម្មន២សូចន
ក ) (៧០%)

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

1

11.1.1

១១.១.១. បនត តារោន និងវាយ

បញ្ច ប់

២០១៤

២០១៩

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.រោេន/ប

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

បយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពននកា

ត្នរៃកា អនុវត្តយទ
ុ សា
ធ ស្រសត រកៀ គ្

អនុវត្តយទ
ុ សា
ធ ស្រសត រកៀ គ្ ចំណូេ

ចំណូេ យៈរពេរធយរ

ម្បចំឆម្មសម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

   





២០១៤-២០១៨ (ម្មន២សូចន
ក ) (៧០%)
11.1.2

១១.១.២. ពម្ងឹងសរត្ថភាព និង

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.រោេន/ប

កា ងា សម្របសម្រួេកា អនុវត្ត

ទីម្បឹកាកនុងម្សុកចំនន
ួ ៥ ប
ូ ម្ត្ូវ

PFM

១១២,៨០០

បនរម្រើស

យុទសា
ធ ស្រសត រកៀ គ្ ចំណូេ យៈ
រពេរធយរ ២០១៤-២០១៨

   





   









(ម្មន២សូចនក ) M&E
(៣០%)
11.1.2

១១.១.២. ពម្ងឹងសរត្ថភាព និង

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.រោេន/ប

រស្រនត ីចន
ំ ន
ួ ៣ ប
ូ ទទួេបនកា

កា ងា សម្របសម្រួេកា អនុវត្ត

បណតុុះបណា
ត េរៅរម្ៅម្បរទស

យុទសា
ធ ស្រសត រកៀ គ្ ចំណូេ យៈ

ិ គ្ តារោន និង
រេើកា ងា វភា

រពេរធយរ ២០១៤-២០១៨

វាយត្នរៃកា អនុវត្តយទ
ុ សា
ធ ស្រសត

(ម្មន២សូចនក ) M&E

រកៀ គ្ ចំណូេ

(៣០%)
11.1.3

១១.១.១.រ ៀបចំនិងោក់ឲ្យអនុវត្ត

២០១៥

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

នីត្ិ វិធីបរញ្េ ញទំនញ
ិ រុនរពេ

កា កសាងរសចកតីម្ពាងចុងរម្កាយ
បទបបញ្ញត្ពា
តិ ក់ព័នធ

 





ទំនញ
ិ រកដេ់

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

2

២០១៥

បញ្ច ប់

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

នីត្ិ វិធីបរញ្េ ញទំនញ
ិ រុនរពេ

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

១១.១.១.រ ៀបចំនិងោក់ឲ្យអនុវត្ត

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

  







   





ត្រ២

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ៣

11.1.3

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

នីត្ិ វិធីបរញ្េ ញទំនញ
ិ រុនរពេ
ទំនញ
ិ រកដេ់ម្ត្ូវបនអនុរ័ត្

ទំនញ
ិ រកដេ់
11.1.3

11.1.3

11.1.3

11.1.4

១១.១.១.រ ៀបចំនិងោក់ឲ្យអនុវត្ត

២០១៥

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

នីត្ិ វិធីបរញ្េ ញទំនញ
ិ រុនរពេ

នីត្ិ វិធីបរញ្េ ញទំនញ
ិ រុនរពេ

ទំនញ
ិ រកដេ់ម្ត្ូវបនែសពវែាយ

ទំនញ
ិ រកដេ់

និងោក់ឲ្យអនុវត្ត

១១.១.១.រ ៀបចំនិងោក់ឲ្យអនុវត្ត

២០១៥

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

នីត្ិ វិធីបរញ្េ ញទំនញ
ិ រុនរពេ

នីត្ិ វិធីបរញ្េ ញទំនញ
ិ រុនរពេ

ទំនញ
ិ រកដេ់ម្ត្ូវបនម្ត្ួត្ពិនិត្យ

ទំនញ
ិ រកដេ់

និងវាយត្នរៃកា អនុវត្ត

១១.១.១.រ ៀបចំនិងោក់ឲ្យអនុវត្ត

២០១៥

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

ទំនញ
ិ រកដេ់ម្ត្ូវបនម្ត្ួត្ពិនិត្យ

ទំនញ
ិ រកដេ់

និងវាយត្នរៃកា អនុវត្ត
២០១៥

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

MOU វាងគ្យ និងកាំសាប រេើ









 









 









  







នីត្ិ វិធីបរញ្េ ញទំនញ
ិ រុនរពេ

នីត្ិ វិធីបរញ្េ ញទំនញ
ិ រុនរពេ

១១.១.២. កសាង និងអនុវត្ត

 

រសចកតីម្ពាងបឋរម្ត្ូវបនកសាង
ច
ួ

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសា ដឹករញ្ជូ ន
តារនវា
11.1.4

១១.១.២. កសាង និងអនុវត្ត

២០១៥

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

MOU វាងគ្យ និងកាំសាប រេើ
កា ម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសា ដឹករញ្ជូ ន

បនម្បរុំ វាង អគ្ និងកាំសាប
រដើរបីពន
ិ ិត្យរសចកតីម្ពាង MOU

តារនវា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

3

11.1.4

១១.១.២. កសាង និងអនុវត្ត

២០១៥

បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

MOU វាងគ្យ និងកាំសាប រេើ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រសចកតីម្ពាង MOU ម្ត្ូវបនពិនិ
ត្យ និងអនុរត្
័

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសា ដឹករញ្ជូ ន

   





 

 





 









 









 









តារនវា
11.1.4

១១.១.២. កសាង និងអនុវត្ត

២០១៥

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

MOU វាងគ្យនិងកាំសាបរេើ

MOU វាងគ្យ និងកាំសាប រេើ

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសា ដឹករញ្ជូ ន

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសា ដឹករញ្ជូ ន

តារនវា ម្ត្ូវបនោក់ឲ្យអនុវត្ត

តារនវា
11.1.4

11.1.4

11.1.5

១១.១.២. កសាង និងអនុវត្ត

២០១៥

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

MOU វាងគ្យនិងកាំសាបរេើ

MOU វាងគ្យ និងកាំសាប រេើ

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសា ដឹករញ្ជូ ន

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសា ដឹករញ្ជូ ន

តារនវាម្ត្ូវបនម្ត្ួត្ពិនិត្យ និង

តារនវា

វាយត្នរៃកា អនុវត្ត

១១.១.២. កសាង និងអនុវត្ត

២០១៥

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

MOU វាងគ្យនិងកាំសាបរេើ

MOU វាងគ្យ និងកាំសាប រេើ

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសា ដឹករញ្ជូ ន

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសា ដឹករញ្ជូ ន

តារនវាម្ត្ូវបនម្ត្ួត្ពិនិត្យ និង

តារនវា

វាយត្នរៃកា អនុវត្ត

១១.១.៣. បរងកើត្និងោក់ឲ្យអនុ

២០១៦

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

ម្បព័នធសវយ
័ ម្បវត្តិករាម្ត្ូវបន

វត្តម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងធនធានរនុសស

អភិវឌ្ឍ ច
ួ និងអនុរ័ត្បឋរនិង

តារម្បព័នធព័ត្ម្ម
៌ នវិទា

ោក់ឲ្យអនុវត្តសាកេបង

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

4

២០១៦

បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

វត្តម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងធនធានរនុសស

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

១១.១.៣. បរងកើត្និងោក់ឲ្យអនុ

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

  







   





 

 





 









 









 









ត្រ២

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ៣

11.1.5

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ម្បព័នធសវយ
័ ម្បវត្តិករាម្ត្ូវបនអនុ
រ័ត្ជាែៃូវកា និងោក់ឲ្យអនុវត្ត

តារម្បព័នធព័ត្ម្ម
៌ នវិទា
11.1.5

១១.១.៣. បរងកើត្និងោក់ឲ្យអនុ

២០១៦

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

វត្តម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងធនធានរនុសស

កា រធវើបចេុបបននភាពទិនននយ
័ ម្ត្ូវ
បនរធវើម្បចំម្ត្ីម្មស

តារម្បព័នធព័ត្ម្ម
៌ នវិទា
11.1.5

១១.១.៣. បរងកើត្និងោក់ឲ្យអនុ

២០១៦

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

វត្តម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងធនធានរនុសស

កា រធវើបចេុបបននភាពទិនននយ
័ ម្ត្ូវ
បនរធវើម្បចំម្ត្ីម្មស

តារម្បព័នធព័ត្ម្ម
៌ នវិទា
11.1.5

១១.១.៣. បរងកើត្និងោក់ឲ្យអនុ

២០១៦

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

វត្តម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងធនធានរនុសស

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងធនធានរនុសស
ម្ត្ូវបនរធវើបចេុបបននភាព

តារម្បព័នធព័ត្ម្ម
៌ នវិទា
11.1.5

១១.១.៣. បរងកើត្និងោក់ឲ្យអនុ

២០១៦

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

វត្តម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងធនធានរនុសស

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងធនធានរនុសស
ម្ត្ូវបនរធវើបចេុបបននភាព

តារម្បព័នធព័ត្ម្ម
៌ នវិទា
11.1.6

១១.១.៤. ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ព

២០១៥

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

កា ងា ត្នរៃគ្ត្
ិ ពនធ គ្យ

-កា រធវើម្បត្ិភូករាសិទន
ធ ិងសរត្ថ
កិចេរៅអងគភាពរូេោានម្ត្ូវបន
ិ
ពិនត្
ិ យរ ើង វញ
-និត្ិ វិធីរែទៀងផ្ទទត្់ត្នរៃគ្ត្
ិ ពនធ គ្យ
ម្ត្ូវបនពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ពអនុវត្ត

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

5

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

  







   





ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

-រ ៀបចំកម្រងនីត្ិ វិធីរែទៀងផ្ទទត្់
ត្នរៃគ្ិត្ពនធគ្យសម្ម្មប់រម្បើ
ម្បស់នែទកនុងអងគភាព
-កា ម្គ្ប់ម្គ្ងត្នរៃចរៃងកា ម្ត្ូវ
បនរធវើបចេុបបនន ភាព ៣រំពូក
ទំនញ
ិ
11.1.6

១១.១.៤. ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ព

២០១៥

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

កា ងា ត្នរៃគ្ត្
ិ ពនធ គ្យ

-កា រធវើម្បត្ិភូករាសិទន
ធ ិងសរត្ថ
កិចេរៅអងគភាពរូេោានម្ត្ូវបន
ិ ជាថាីតារ យៈកា
ពិនត្
ិ យរ ើង វញ
វាយត្នរៃោនិភ័យ-និត្ិ វិធរី ែទៀង
ផ្ទទត្់ត្នរៃគ្ត្
ិ ពនធ គ្យម្ត្ូវបន
ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ពអនុវត្ត-កា
ម្គ្ប់ម្គ្ងត្នរៃចរៃងកា ម្ត្ូវបនរធវើ
បចេុបបននភាព ៣រំពូកទំនញ
ិ

11.1.6

១១.១.៤. ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ព

២០១៥

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

កា ងា ត្នរៃគ្ត្
ិ ពនធ គ្យ

-តារាងត្នរៃជារូេោានពិច ណា
រេើរខ
ុ ទំនញ
ិ ម្មនរវទយិត្ភាព
ម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យនិងរធវើបចេុបបនន ភាព
រ ើង វិញ
-កា ម្គ្ប់ម្គ្ងត្នរៃចរៃងកា ម្ត្ូវ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

6

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

បនរធវើបចេុបបនន ភាព ៣រំពូក
ទំនញ
ិ
11.1.6

១១.១.៤. ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ព

២០១៥

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

កា ងា ត្នរៃគ្ត្
ិ ពនធ គ្យ

-តារាងត្នរៃជារូេោានពិច ណា
រេើរខ
ុ ទំនញ
ិ ម្មនរវទយិត្ភាព
ម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យនិងរធវើបចេុបបនន ភាព
រ ើង វិញ

 

 





 









 









-កា ម្គ្ប់ម្គ្ងត្នរៃចរៃងកា ម្ត្ូវ
បនរធវើបចេុបបនន ភាព ៣រំពូក
ទំនញ
ិ
11.1.6

១១.១.៤. ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ព

២០១៥

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

កា ងា ត្នរៃគ្ត្
ិ ពនធ គ្យ

-កា វាយត្នរៃោនិភយ
័ ធុ រនរេើ
ទិដាភាពត្នរៃគ្ត្
ិ ពនធ គ្យម្ត្ូវបន
បនត អនុវត្ត និងវាយត្នរៃ -កា កបង
កចកម្កុរទំនញ
ិ រៅតារកម្រិត្ោ
និភយ
័ ននរុខទំនញ
ិ នីរួយៗ និង
កា កំណត្់រុខទំនញ
ិ ម្មនោនិ
ភ័យខពស់សម្ម្មប់កា រធវើររឈកា
ម្ត្ូវបនបនត អនុវត្តនិងវាយត្នរៃ

11.1.6

១១.១.៤. ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ព

២០១៥

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

កា ងា ត្នរៃគ្ត្
ិ ពនធ គ្យ

-កា វាយត្នរៃោនិភយ
័ ធុ រនរេើ
ទិដាភាពត្នរៃគ្ត្
ិ ពនធ គ្យម្ត្ូវបន
បនត អនុវត្ត និងវាយត្នរៃ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









  







ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

-កា កបងកចកម្កុរទំនញ
ិ រៅតារ
កម្រិត្ោនិភយ
័ ននរុខទំនញ
ិ
នីរួយៗ និងកា កំណត្់រុខទំនញ
ិ
ម្មនោនិភយ
័ ខពស់សម្ម្មប់កា រធវើ
ររឈកា ម្ត្ូវបនបនត អនុវត្តនិង
វាយត្នរៃ
11.1.7

១១.១.៥. កា រេើកករពស់គ្ុណ

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

-គ្ុណភាពម្បព័នធ CRMDS និង

ភាពម្បព័នធទន
ិ ន នយ
័ ម្គ្ប់ម្គ្ងោនី

ម្បព័នធ TCMS ម្ត្ូវបនបនតរេើក

ភ័យគ្យ

ករពស់គ្ុណភាពតារ យៈកា
រំ ុញកា ចូេ រ
ួ បស់ម្គ្ប់អងគ
ិ ច
ភាពពាក់ពន
័ ធ -កញ្េ ប់េកខណៈវន
ិ ័ឆ
យរម្រើសរ ស
ើ ោនិភយ
័ ម្ត្ូវបន
កកសម្រួេ

11.1.7

១១.១.៥. កា រេើកករពស់គ្ុណ

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

-យនត កា រេើកករពស់ម្បសិទភា
ធ ព

ភាពម្បព័នធទន
ិ ន នយ
័ ម្គ្ប់ម្គ្ងោនី

ននកា ម្ត្ួត្ពិត្ិយ ូបវនត ម្ត្ូវបនពិន

ភ័យគ្យ

ត្យរ ៀបចំ
ិ ិចយ
-កញ្េ ប់េកខណៈវន
័ ឆ រម្រើស
រ ស
ើ ោនិភយ
័ ម្ត្ូវបនកកសម្រួេ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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11.1.7

១១.១.៥. កា រេើកករពស់គ្ុណ

បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ិ ិចយ
-កញ្េ ប់េកខណៈវន
័ ឆ រម្រើស

ភាពម្បព័នធទន
ិ ន នយ
័ ម្គ្ប់ម្គ្ងោនី

រ ស
ើ ោនិភយ
័ ម្ត្ូវបនកកសម្រួេ

ភ័យគ្យ

-ពម្ងីកភាពម្គ្បដណតប់ននម្បព័នធ

   





 

 





 









 









 









CRMDS ម្ត្ូវបនពម្ងីកបកនថរ
11.1.7

១១.១.៥. កា រេើកករពស់គ្ុណ

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

ិ ិចយ
-កញ្េ ប់េកខណៈវន
័ ឆ រម្រើស

ភាពម្បព័នធទន
ិ ន នយ
័ ម្គ្ប់ម្គ្ងោនី

រ ស
ើ ោនិភយ
័ ម្ត្ូវបនកកសម្រួេ

ភ័យគ្យ

-ពម្ងីកភាពម្គ្បដណតប់ននម្បព័នធ
CRMDS ម្ត្ូវបនពម្ងីកបកនថរ

11.1.7

11.1.7

11.1.8

១១.១.៥. កា រេើកករពស់គ្ុណ

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

ិ ច
កញ្េ ប់េកខណៈវន
ិ ័យ
ឆ រម្រើសរ ើស

ភាពម្បព័នធទន
ិ ន នយ
័ ម្គ្ប់ម្គ្ងោនី

ោនិភ័យម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យ កក

ភ័យគ្យ

សម្រួេ

១១.១.៥. កា រេើកករពស់គ្ុណ

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

ិ ច
កញ្េ ប់េកខណៈវន
ិ ័យ
ឆ រម្រើសរ ើស

ភាពម្បព័នធទន
ិ ន នយ
័ ម្គ្ប់ម្គ្ងោនី

ោនិភ័យម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យ កក

ភ័យគ្យ

សម្រួេ

១១.១.៦. កា ពម្ងីកយនត កា ធុ

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

-នីត្ិ វិធីឆៃងកាត្់ពីយនតកា BTIM

រនេអបែ
ំ ត្
ុ (BTIM) និងកា អនុ

រៅយនតកា AEO រាប់បញ្េូ េ

វត្តករា វិធីម្បត្ិបត្តិក រសដាកិចេ

ទាំងកា ោក់ឲ្យអនុវត្តេកខណៈ

ម្មនកា អនុញ្ញញត្ (AEO)

ិ ិច័យ
វន
ឆ រម្រើសរ ើសតារ របៀប
សវនករាម្ត្ូវបនចប់រែតើ
រអភិវឌ្ឍ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

  







   





 





ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

-ម្កុរធុ រនេអបែ
ំ ត្
ុ ម្ត្ូវបន
ពម្ងីកបកនថ ររទៀត្
11.1.8

១១.១.៦. កា ពម្ងីកយនត កា ធុ

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

-នីត្ិ វិធីឆៃងកាត្់ពីយនតកា BTIM

រនេអបែ
ំ ត្
ុ (BTIM) និងកា អនុ

រៅយនតកា AEO រាប់បញ្េូ េ

វត្តករា វិធីម្បត្ិបត្តិក រសដាកិចេ

ទាំងកា ោក់ឲ្យអនុវត្តេកខណៈ

ម្មនកា អនុញ្ញញត្ (AEO)

ិ ិច័យ
វន
ឆ រម្រើសរ ើសតារ របៀប
សវនករាម្ត្ូវបនពិនិត្យកក
សម្រួេ
-ម្កុរធុ រនេអបែ
ំ ត្
ុ ម្ត្ូវបន
ពម្ងីកបកនថ ររទៀត្

11.1.8

១១.១.៦. កា ពម្ងីកយនត កា ធុ

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

-នីត្ិ វិធីឆៃងកាត្់ពីយនតកា BTIM

រនេអបែ
ំ ត្
ុ (BTIM) និងកា អនុ

រៅយនតកា AEO រាប់បញ្េូ េ

វត្តករា វិធីម្បត្ិបត្តិក រសដាកិចេ

ទាំងកា ោក់ឲ្យអនុវត្តេកខណៈ

ម្មនកា អនុញ្ញញត្ (AEO)

ិ ិច័យ
វន
ឆ រម្រើសរ ើសតារ របៀប
សវនករាម្ត្ូវបនម្បរុំពិរម្ោុះ
រយបេ់ម្បរូេធាត្ុចេ
ូ -ម្កុរធុ
រនេអបែ
ំ ត្
ុ ម្ត្ូវបនពម្ងីកបកនថ រ
រទៀត្

11.1.8

១១.១.៦. កា ពម្ងីកយនត កា ធុ

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

រនេអបែ
ំ ត្
ុ (BTIM) និងកា អនុ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

-នីត្ិ វិធីឆៃងកាត្់ពីយនតកា BTIM
រៅយនតកា AEO រាប់បញ្េូ េ

 

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

វត្តករា វិធីម្បត្ិបត្តិក រសដាកិចេ

ទាំងកា ោក់ឲ្យអនុវត្តេកខណៈ

ម្មនកា អនុញ្ញញត្ (AEO)

ិ ិច័យ
វន
ឆ រម្រើសរ ើសតារ របៀប

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









 









 









ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សវនករាម្ត្ូវបនពិនិត្យបញ្េ ប់
រម្ត្ៀរោក់ឲ្យអនុវត្ត
-ម្កុរធុ រនេអបែ
ំ ត្
ុ ម្ត្ូវបន
ពម្ងីកបកនថ ររទៀត្
11.1.8

១១.១.៦. កា ពម្ងីកយនត កា ធុ

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

គ្រម្ម្មង Mutual Recognition

រនេអបែ
ំ ត្
ុ (BTIM) និងកា អនុ

Arragngement (MRA) ជារួយ

វត្តករា វិធីម្បត្ិបត្តិក រសដាកិចេ

សរភាគ្ីគ្យននម្បរទសនដគ្ូ

ម្មនកា អនុញ្ញញត្ (AEO)

ពាណិរជករាម្ត្ូវបនរ ៀបចំ
កែនកា សករាអនុវត្ត

11.1.8

១១.១.៦. កា ពម្ងីកយនត កា ធុ

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

គ្រម្ម្មង Mutual Recognition

រនេអបែ
ំ ត្
ុ (BTIM) និងកា អនុ

Arragngement (MRA) ជារួយ

វត្តករា វិធីម្បត្ិបត្តិក រសដាកិចេ

សរភាគ្ីគ្យននម្បរទសនដគ្ូ

ម្មនកា អនុញ្ញញត្ (AEO)

ពាណិរជករាម្ត្ូវបនរ ៀបចំ
កែនកា សករាអនុវត្ត

11.1.9

១១.១.៧. កា រេើកករពស់ម្បសិទធ

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

ភាពកា ងា ទប់សាកត្់អំរពើ ត្់រគ្ច
ពនធ និងបទរេាើសឆៃងកដនពាក់
ព័នធគ្យ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

-ឯកសា យុទសា
ធ ស្រសត និងរោេ
នរយបយសត ីពីកា បស្រងាកបអំរពើ
ត្់រគ្ចពនធ និងបទរេាើសឆៃងកដន
ពាក់ព័នធគ្យ យៈរពេរធយរ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

  



ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

២០១៦-២០២០ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ
ជារសចកតីម្ពាងបឋរ
-ម្បព័នធទន
ិ ន នយ
័ អនុវត្តចាប់គ្យ
(Customs Enforcement
Database System - CES)
ម្ត្ូវបនោក់ឲ្យអនុវត្ត
11.1.9

១១.១.៧. កា រេើកករពស់ម្បសិទធ

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

-រសចកតីម្ពាងឯកសា យុទសា
ធ ស្រសត

ភាពកា ងា ទប់សាកត្់អំរពើ ត្់រគ្ច

និងរោេនរយបយសត ីពីកា ប

ពនធ និងបទរេាើសឆៃងកដនពាក់

ស្រងាកបអំរពើ ត្់រគ្ចពនធ និងបទ

ព័នធគ្យ

រេាើសឆៃងកដនពាក់ព័នធគ្យ ម្ត្ូវ
បនពិនត្
ិ យនិងអនុរត្
័ -បទោាន
គ្ត្ិយទ
ុ ពា
ធ ក់ព័នធម្ត្ូវបនកក
សម្រួេ និងបំរពញបកនថរ-កា





បំពាក់ររធាបយ សម្មា
ឧបក ណ៍ សម្ម្មប់កា ងា ម្បយុទធ
ម្បឆ្ំ ងអំរពើ ត្់រគ្ចពនធ និងបទ
រេាើសឆៃងកដនពាក់ព័នធគ្យ ម្ត្ូវ
បនសិកាវាយត្នរៃ និងរេើក
សំរណើ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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11.1.9

១១.១.៧. កា រេើកករពស់ម្បសិទធ

បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

ភាពកា ងា ទប់សាកត្់អំរពើ ត្់រគ្ច

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

-ឯកសា យុទសា
ធ ស្រសត និងរោេ
នរយបយសត ីពីកា បស្រងាកបអំរពើ

ពនធ និងបទរេាើសឆៃងកដនពាក់

ត្់រគ្ចពនធ និងបទរេាើសឆៃងកដន

ព័នធគ្យ

ពាក់ព័នធគ្យ ម្ត្ូវបនែសពវែាយ

   





 

 





 









 









ោក់ឲ្យអនុវត្ត
-បទោានគ្ត្ិយុទពា
ធ ក់ពន
័ ធ ម្ត្ូវបន
កកសម្រួេ និងបំរពញបកនថ រ
11.1.9

១១.១.៧. កា រេើកករពស់ម្បសិទធ

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

-បទោានគ្ត្ិយុទពា
ធ ក់ពន
័ ធ ម្ត្ូវបន

ភាពកា ងា ទប់សាកត្់អំរពើ ត្់រគ្ច

កកសម្រួេ និងបំរពញបកនថ រ-

ពនធ និងបទរេាើសឆៃងកដនពាក់

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងព័ត្ម្ម
៌ ន

ព័នធគ្យ

(Customs Intelligence
Network - NCIN)

11.1.9

11.1.9

១១.១.៧. កា រេើកករពស់ម្បសិទធ

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

រោេនរយបយសត ីពីកា បស្រងាកប

ភាពកា ងា ទប់សាកត្់អំរពើ ត្់រគ្ច

អំរពើ ត្់រគ្ចពនធ និងបទរេាើសឆៃង

ពនធ និងបទរេាើសឆៃងកដនពាក់

កដនពាក់ព័នធគ្យម្ត្ូវបនតារ

ព័នធគ្យ

ោន និងវាយត្នរៃកា អនុវត្ត

១១.១.៧. កា រេើកករពស់ម្បសិទធ

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

រោេនរយបយសត ីពីកា បស្រងាកប

ភាពកា ងា ទប់សាកត្់អំរពើ ត្់រគ្ច

អំរពើ ត្់រគ្ចពនធ និងបទរេាើសឆៃង

ពនធ និងបទរេាើសឆៃងកដនពាក់

កដនពាក់ព័នធគ្យម្ត្ូវបនតារ

ព័នធគ្យ

ោន និងវាយត្នរៃកា អនុវត្ត

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

ននកា អនុវត្តនត្
ី ិ វិធីគ្យ

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

១១.១.៨. កា ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ព

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

11.1.10

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









  







ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

-កា ោក់ទន
ំ ញ
ិ ឲ្យសថ ិត្រម្ការកា
ម្គ្ប់ម្គ្ង បស់គ្យតារ យៈកា
កត្់ម្តា និងកា រម្រុះបញ្ជ ទ
ី ន
ំ ញ
ិ
ឆៃងកាត្់ម្ពំកដនរោក នំ ចេ
ូ តារ
ម្មត្់ម្ចកែៃូវទឹក និងទំនញ
ិ រចញចូេកែសងួ ត្ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំោក់
ឲ្យអនុវត្ត-កាត្ពវកិចេែទុកកនុងកុងកត្
ន័ នូវទំនញ
ិ រួយចំនន
ួ និង
កាត្ពវកិចេននកា ចូេបំរពញកបប
បទគ្យកនុងកែសងួ ត្ត្ំបន់ម្ពំកដន
តារបទបញ្ញត្តិជាធ ម្មន ម្ត្ូវបន
ោក់ឲ្យអនុវត្តរពញរេញ-កា
រែទៀងផ្ទទត្់អនុរលារភាពទិនននយ
័
អបប ម្ម សងគត្ភាពឯកសា នំ
រចញនំ ចេ
ូ និងនីត្ិសរបទា
បស់ម្បត្ិរវទក ម្ត្ូវបនពម្ងឹង
កា អនុវត្ត

11.1.10

១១.១.៨. កា ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ព

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

ននកា អនុវត្តនត្
ី ិ វិធីគ្យ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

ម្បសិទភា
ធ ពននកា អនុត្តនីត្ិ វិធី
គ្យតារអងគភាពពាក់ពន
័ ធ ម្ត្ូវបន

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ចុុះឃ្ៃរំ រើេ និងបនកសាង
បយកា ណ៍វាយត្នរៃ រ
ួ
11.1.10

១១.១.៨. កា ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ព

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

ននកា អនុវត្តនត្
ី ិ វិធីគ្យ

ម្បសិទភា
ធ ពននកា អនុត្តនីត្ិ វិធី
គ្យតារអងគភាពពាក់ពន
័ ធ ម្ត្ូវបន
ចុុះឃ្ៃរំ រើេ និងបនកសាង

   





 

 





 









 









បយកា ណ៍វាយត្នរៃ រ
ួ
11.1.10

១១.១.៨. កា ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ព

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

ននកា អនុវត្តនត្
ី ិ វិធីគ្យ

ម្បសិទភា
ធ ពននកា អនុត្តនីត្ិ វិធី
គ្យតារអងគភាពពាក់ពន
័ ធ ម្ត្ូវបន
ចុុះឃ្ៃរំ រើេ និងបនកសាង
បយកា ណ៍វាយត្នរៃ រ
ួ

11.1.10

១១.១.៨. កា ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ព

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

ននកា អនុវត្តនត្
ី ិ វិធីគ្យ

ម្បសិទភា
ធ ពននកា អនុត្តនីត្ិ វិធី
គ្យតារអងគភាពពាក់ពន
័ ធ ម្ត្ូវបន
ចុុះឃ្ៃរំ រើេ និងបនកសាង
បយកា ណ៍វាយត្នរៃ រ
ួ

11.1.10

១១.១.៨. កា ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ព

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

ននកា អនុវត្តនត្
ី ិ វិធីគ្យ

ម្បសិទភា
ធ ពននកា អនុត្តនីត្ិ វិធី
គ្យតារអងគភាពពាក់ពន
័ ធ ម្ត្ូវបន
ចុុះឃ្ៃរំ រើេ និងបនកសាង
បយកា ណ៍វាយត្នរៃ រ
ួ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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11.1.11

11.1.11

បញ្ច ប់

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

បនបណុត ុះបណា
ត េ រៅតារ

រនុសស

រំនញកដេបនពាក ណ៍
អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

បនបណុត ុះបណា
ត េ រៅតារ

រនុសស

រំនញកដេបនពាក ណ៍
អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

បនបណុត ុះបណា
ត េ រៅតារ

រនុសស

រំនញកដេបនពាក ណ៍
អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា









  







   





 

 





បនបណុត ុះបណា
ត េ រៅតារ

រនុសស

រំនញកដេបនពាក ណ៍
អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

 







ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រស្រនត ីគ្យយ៉ាងត្ិច ១០០នក់ម្ត្ូវ

និងកា បណុត ុះបណា
ត េធនធាន

១១.១.៩. កា វាយត្នរៃត្ម្រូវកា

 

ម្បភព

រស្រនត ីគ្យយ៉ាងត្ិច ១០០នក់ម្ត្ូវ

និងកា បណុត ុះបណា
ត េធនធាន

១១.១.៩. កា វាយត្នរៃត្ម្រូវកា

២០១៩

រស្រនត ីគ្យយ៉ាងត្ិច ១០០នក់ម្ត្ូវ

និងកា បណុត ុះបណា
ត េធនធាន

១១.១.៩. កា វាយត្នរៃត្ម្រូវកា

២០១៨

រស្រនត ីគ្យយ៉ាងត្ិច ១០០នក់ម្ត្ូវ

និងកា បណុត ុះបណា
ត េធនធាន

១១.១.៩. កា វាយត្នរៃត្ម្រូវកា

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

11.1.11

១១.១.៩. កា វាយត្នរៃត្ម្រូវកា

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

11.1.11

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

11.1.11

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

- ធនធានរនុសសកដេខវុះខាត្

និងកា បណតុុះបណា
ត េធនធាន

ម្ត្ូវបនរម្រើសរ ស
ើ និងបណតុុះប

រនុសស

ណា
ត េ
- បទបបញ្ញត្តិថាីៗ និងរំនញ



ចំបច់ម្ត្ូវបនែសពវែាយនិងប
ណុត ុះបណា
ត េ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

១១.១.៩. កា វាយត្នរៃត្ម្រូវកា

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

11.1.11

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









 









  







   





 





ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

- ធនធានរនុសសកដេខវុះខាត្

និងកា បណុត ុះបណា
ត េធនធាន

ម្ត្ូវបនរម្រើសរ ស
ើ និងបណតុុះប

រនុសស

ណា
ត េ
- បទបបញ្ញត្តិថាីៗ និងរំនញ
ចំបច់ម្ត្ូវបនែសពវែាយនិងប
ណុត ុះបណា
ត េ

11.1.12

11.1.12

១១.១.១០.បរងកើត្និងោក់ឲ្យ

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងេិខិត្អនុញ្ញញត្

ដំរណើ កា ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងេិខិត្

គ្យម្ត្ូវបនអភិវឌ្ឍ ច
ួ និងោក់

អនុញ្ញញត្គ្យ

ឲ្យដំរណើ កា សាកេបង

១១.១.១០.បរងកើត្និងោក់ឲ្យ

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងេិខិត្អនុញ្ញញត្

ដំរណើ កា ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងេិខិត្

ដឹករញ្ជូ នម្ត្ូវបនកកេរអបញ្ញា

អនុញ្ញញត្គ្យ

បរចេករទសនន និងោក់ឲ្យអនុ
វត្តរពញរេញ

11.1.12

១១.១.១០.បរងកើត្និងោក់ឲ្យ

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

ដំរណើ កា ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងេិខិត្

ម្បព័នធម្ត្ូវបនបកនថររុខងា ែេិ
ត្ បយកា ណ៍

អនុញ្ញញត្គ្យ
11.1.12

១១.១.១០.បរងកើត្និងោក់ឲ្យ

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

រុខងា ែេិត្ បយកា ណ៍ម្ត្ូវ

ដំរណើ កា ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងេិខិត្

បនកកេរអនិងបកនថរ បយ

អនុញ្ញញត្គ្យ

កា ណ៍ថាី តារសំណូរព ពីអនក

 

រម្បើម្បស់ កដេចំបច់

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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11.1.13

11.1.13

11.1.13

បញ្ច ប់

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

គ្យ ម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យ វាយត្នរៃ

អនុញ្ញញត្គ្យ

និងកកេរអ
អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

គ្យ ម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យ វាយត្នរៃ

អនុញ្ញញត្គ្យ

និងកកេរអ
អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

បនបញ្េូ េទម្រង់ បយកា ណ៍

កា ណ៍

ចំនន
ួ ៥
អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

បនបញ្េូ េទម្រង់ បយកា ណ៍

កា ណ៍

ចំនន
ួ ៥
អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា







 









 









  







   





បនបញ្េូ េទម្រង់ បយកា ណ៍

កា ណ៍

ចំនន
ួ ៥
អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

 





ម្បព័នធែេិត្ បយកា ណ៍ម្ត្ួវ

ដំរណើ កា ម្បព័នធែេិត្ បយ

បនបញ្េូ េទម្រង់ បយកា ណ៍

កា ណ៍

ចំនន
ួ ៥

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

រ ៀេ/TA

ម្បព័នធែេិត្ បយកា ណ៍ម្ត្ួវ

ដំរណើ កា ម្បព័នធែេិត្ បយ

១១.១.១១.បរងកើត្និងោក់ឲ្យ



ពាន់លាន

ម្បព័នធែេិត្ បយកា ណ៍ម្ត្ួវ

ដំរណើ កា ម្បព័នធែេិត្ បយ

១១.១.១១.បរងកើត្និងោក់ឲ្យ

 

ម្បភព

ម្បព័នធែេិត្ បយកា ណ៍ម្ត្ួវ

ដំរណើ កា ម្បព័នធែេិត្ បយ

១១.១.១១.បរងកើត្និងោក់ឲ្យ

២០១៩

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងេិខិត្អនុញ្ញញត្

ដំរណើ កា ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងេិខិត្

១១.១.១១.បរងកើត្និងោក់ឲ្យ

២០១៨

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងេិខិត្អនុញ្ញញត្

ដំរណើ កា ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងេិខិត្

១១.១.១០.បរងកើត្និងោក់ឲ្យ

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

11.1.13

១១.១.១០.បរងកើត្និងោក់ឲ្យ

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

11.1.12

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

11.1.12

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

 

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

18

បញ្ច ប់

១១.១.១១.បរងកើត្និងោក់ឲ្យ

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

ដំរណើ កា ម្បព័នធែេិត្ បយ

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

11.1.13

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









 









 









  







   





 





ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ម្បព័នធែេិត្ បយកា ណ៍ ម្ត្ូវ
បនអភិវឌ្ឍបកនថរ

កា ណ៍
11.1.13

១១.១.១១.បរងកើត្និងោក់ឲ្យ

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

ដំរណើ កា ម្បព័នធែេិត្ បយ

ម្បព័នធែេិត្ បយកា ណ៍ ម្ត្ូវ
បនអភិវឌ្ឍបកនថរ

កា ណ៍
11.1.14

11.1.14

១១.១.១- រ ៀបចំម្បកាស

២០១៤

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

ម្បកាសសត ីពីកា រែទ នថៃ

សត ីពីកា រែទ នថៃ (Transfer

(Transfer Pricing Guideline)

Pricing Guideline)

ម្ត្ូវបនោក់ឲ្យអនុវត្ត

១១.១.១- រ ៀបចំម្បកាស

២០១៤

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

សត ីពីកា រែទ នថៃ (Transfer

ម្បរុំសរម្រចកនុងកម្រិត្ម្កុរ
កា ងា

Pricing Guideline)
11.1.14

១១.១.១- រ ៀបចំម្បកាស

២០១៤

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

ម្បរុំសរម្រចកនុងកម្រិត្ អពដ

សត ីពីកា រែទ នថៃ (Transfer
Pricing Guideline)
11.1.14

១១.១.១- រ ៀបចំម្បកាស

២០១៤

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

សត ីពីកា រែទ នថៃ (Transfer

រសចកតីម្ពាងម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យនិង
សរម្រចរោយ កសហវ

 

Pricing Guideline)

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

19

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

វិស័យទូ គ្រនគ្រន៍ ម្ត្ូវបន

វិស័យទូ គ្រនគ្រន៍

របុះពុរាែាយ និងោក់ឲ្យអនុវត្ត
២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

កណនំ សតីពីសវនករារេើ

២០១៨

២០១៩

 









 









  







 









 









  







ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រសៀវរៅកណនំ សតីពីសវនករារេើ

កណនំ សតីពីសវនករារេើ

១១.១.២- រ ៀបចំរសៀវរៅ

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

១១.១.២- រ ៀបចំរសៀវរៅ

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

11.1.15

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

11.1.15

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

រសចកតីម្ពាងរសៀវរៅកណនំ ម្ត្ូវ
បនម្បរុំសរម្រចកម្រិត្ អពដ

វិស័យទូ គ្រនគ្រន៍
11.1.15

11.1.16

១១.១.២- រ ៀបចំរសៀវរៅកណនំ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

រសៀវរៅកណនំ ចន
ំ ន
ួ ១ ៥០០

សត ីពីសវនករារេើ វិស័

កាេ ម្ត្ូវបនរបុះពុរាែាយ

យទូ គ្រនគ្រន៍

និងោក់ឲ្យអនុវត្ត

១១.១.៣-រ ៀបចំរសៀវរៅ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

រសៀវរៅកណនំ សតីពីសវនករារេើ

កណនំ សតីពីសវនករារេើ

វិស័យដឹករញ្េូ ន ម្ត្ូវបនរបុះ

វិស័យដឹករញ្េូ ន (ែៃូវអាកាស, ែៃូវ

ពុរាែាយ និងោក់ឲ្យអនុវត្ត

ទឹក និងែៃូវរោក)
11.1.16

១១.១.៣-រ ៀបចំរសៀវរៅ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

រសចកតីម្ពាងរសៀវរៅកណនំរេើ

កណនំ សតីពីសវនករារេើ

វិស័យដឹករញ្េូ នែៃូវអាកាសម្ត្ូវ

វិស័យដឹករញ្េូ ន (ែៃូវអាកាស, ែៃូវ

បនម្បរុំសរម្រចកម្រិត្ អពដ

ទឹក និងែៃូវរោក)
11.1.16

១១.១.៣-រ ៀបចំរសៀវរៅ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

កណនំ សតីពីសវនករារេើ

រសចកតីម្ពាងរសៀវរៅកណនំរេើ
វិស័យដឹករញ្េូ នែៃូវទឹកម្ត្ូវបន
ម្បរុំសរម្រចកម្រិត្ អពដ និង

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

20

បញ្ច ប់

វិស័យដឹករញ្េូ ន (ែៃូវអាកាស, ែៃូវ

រសៀវរៅកណនំ រេើ វិស័យដឹក

ទឹក និងែៃូវរោក)

រញ្េូ នែៃូវអាកាសចំនន
ួ ១ ៥០០

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កាេ ម្ត្ូវបនរបុះពុរា និងោក់
ឲ្យអនុវត្ត
11.1.16

១១.១.៣-រ ៀបចំរសៀវរៅកណនំ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

រសចកតីម្ពាងរសៀវរៅកណនំរេើ វិ

សត ីពីសវនករារេើ វិស័យដឹករញ្េូ ន

ស័យដឹករញ្េូ នែៃូវរោកម្ត្ូវបន

(ែៃូវអាកាស, ែៃូវទឹក និងែៃូវរោក)

ម្បរុំសរម្រចកម្រិត្ អពដ និង
រសៀវរៅកណនំ រេើ វិស័យដឹករ

   





 

 





 







ញ្េូ នែៃូវទឹកចំនន
ួ ១ ៥០០ កាេ
ម្ត្ូវបនរបុះពុរា និងោក់ឲ្យអនុ
វត្ត
11.1.16

១១.១.៣-រ ៀបចំរសៀវរៅ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

រសៀវរៅកណនំ រេើ វិស័យដឹក

កណនំ សតីពីសវនករារេើ

រញ្េូ នែៃូវរោកចំនន
ួ ១ ៥០០

វិស័យដឹករញ្េូ ន (ែៃូវអាកាស, ែៃូវ

កាេ ម្ត្ូវបនរបុះពុរាែាយ

ទឹក និងែៃូវរោក)

និងោក់
ឲ្យអនុវត្ត

11.1.17

១១.១.៤- រសៀវរៅកណនំ

២០១៤

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

រសៀវរៅកណនំ សតីពីកា អនុវត្ត

សត ីពីកា អនុវត្តកា រសុើបអរងកត្បទ

កា រសុើបអរងកត្បទរេាើសពនធ ោ

រេាើសពនធ ោ

ម្ត្ូវបនោក់ឲ្យរម្បើម្បស់

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ



២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៤

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.ពនធ ោ

សត ីពីកា អនុវត្តកា រសុើបអរងកត្បទ

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

១១.១.៤- រសៀវរៅកណនំ

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

11.1.17

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









  







 









 









  







ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រសចកតីម្ពាងម្ត្ូវបនម្បរុំសរម្រច
កម្រិត្ម្កុរកា ងា

រេាើសពនធ ោ
11.1.17

11.1.18

១១.១.៤- រសៀវរៅកណនំ

២០១៤

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

រសចកតីម្ពាងម្ត្ូវបនម្បរុំសរម្រច

សត ីពីកា អនុវត្តកា រសុើបអរងកត្បទ

កម្រិត្ អពដ និងោក់ឲ្យរម្បើ

រេាើសពនធ ោ

ម្បស់

១១.១.៥- រំ ុញកា ចុុះបញ្ជ ីអនក

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

រំ ុញកា ចុុះបញ្ជ ីអនកជាប់ពនធ តារ

ជាប់ពនធ តារម្បព័នធថាី ចំរពាុះអនក

ម្បព័នធថាី ចំរពាុះអនកជាប់ពនធកដេ

ជាប់ពនធកដេរិនទាន់បនចុុះ

រិនទាន់បនចុុះបញ្ជ ីពនធ ោ

បញ្ជ ីពនធ ោ
11.1.18

១១.១.៥- រំ ុញកា ចុុះបញ្ជ ីអនក

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

កា ចុុះបញ្ជ ីអនកជាប់ពនធ បន ៥%

ជាប់ពនធ តារម្បព័នធថាី ចំរពាុះអនក

ននចំនន
ួ អនកជាប់ពនធកដេរិនទាន់

ជាប់ពនធកដេរិនទាន់បនចុុះ

បនចុុះបញ្ជ ីពនធ ោ

បញ្ជ ីពនធ ោ
11.1.18

១១.១.៥- រំ ុញកា ចុុះបញ្ជ ីអនក

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

កា ចុុះបញ្ជ ីអនកជាប់ពនធ បន ៥%

ជាប់ពនធ តារម្បព័នធថាី ចំរពាុះអនក

ននចំនន
ួ អនកជាប់ពនធកដេរិនទាន់

ជាប់ពនធកដេរិនទាន់បនចុុះ

បនចុុះបញ្ជ ីពនធ ោ

បញ្ជ ីពនធ ោ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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11.1.18

១១.១.៥- រំ ុញកា ចុុះបញ្ជ ីអនក

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.ពនធ ោ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កា ចុុះបញ្ជ ីអនកជាប់ពនធ បន ៥%

ជាប់ពនធ តារម្បព័នធថាី ចំរពាុះអនក

ននចំនន
ួ អនកជាប់ពនធកដេរិនទាន់

ជាប់ពនធកដេរិនទាន់បនចុុះ

បនចុុះបញ្ជ ីពនធ ោ

   





 

 





 









 









បញ្ជ ីពនធ ោ
11.1.18

១១.១.៥- រំ ុញកា ចុុះបញ្ជ ីអនក

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

កា ចុុះបញ្ជ ីអនកជាប់ពនធ បន ៥%

ជាប់ពនធ តារម្បព័នធថាី ចំរពាុះអនក

ននចំនន
ួ អនកជាប់ពនធកដេរិនទាន់

ជាប់ពនធកដេរិនទាន់បនចុុះ

បនចុុះបញ្ជ ីពនធ ោ

បញ្ជ ីពនធ ោ
11.1.19

11.1.19

១១.១.៦- កា រធវើអរងកត្

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

កា រធវើអរងកត្សហម្ោសរៅខណឌ

សហម្ោសរៅតារ

ទាំង១២ ននរារធានីភរនំ ពញ និង

រារធានី-រខត្តរដើរបីម្បរូេ

រខត្តអទិភាពចំនន
ួ ០៦

ទិនននយ
័ សហម្ោស និងរែទៀងផ្ទទត្់

(រសៀររាប, បត្់ដំបង, ម្ពុះសីហ

កា ចុុះបញ្ជ ីពនធ ោ ឲ្យបនម្ត្ឹរ

នុ, កំពង់ចរ, កំពង់សពឺ និងកណា
ត

ម្ត្ូវចាស់លាស់

េ) ម្ត្ូវបញ្េ ប់

១១.១.៦- កា រធវើអរងកត្សហ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

ម្ោសរៅតាររារធានី-រខត្តរដើរបី
ម្បរូេទិនននយ
័ សហម្ោស និង

កា រធវើអរងកត្សហម្ោសរៅខណឌ
ចំនន
ួ ០៥ ម្ត្ូវបញ្ជ ប់

រែទៀងផ្ទទត្់កា ចុុះបញ្ជ ីពនធ ោ ឲ្យ
បនម្ត្ឹរម្ត្ូវចាស់លាស់

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

23

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

សហម្ោសរៅតារ

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

១១.១.៦- កា រធវើអរងកត្

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

  







   





 

 











ត្រ២

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ៣

11.1.19

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កា រធវើអរងកត្សហម្ោសរៅខណឌ
ចំនន
ួ ០៧ ម្ត្ូវបញ្ជ ប់

រារធានី-រខត្តរដើរបីម្បរូេ
ទិនននយ
័ សហម្ោស និងរែទៀងផ្ទទត្់
កា ចុុះបញ្ជ ីពនធ ោ ឲ្យបនម្ត្ឹរ
ម្ត្ូវចាស់លាស់
11.1.19

១១.១.៦- កា រធវើអរងកត្

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

កា រធវើអរងកត្សហម្ោសរៅរខត្ត

សហម្ោសរៅតារ

ចំនន
ួ ៣៖ រសៀររាប, បត្់ដប
ំ ង

រារធានី-រខត្តរដើរបីម្បរូេ

និង ម្ពុះសីហនុ ម្ត្ូវបញ្ជ ប់

ទិនននយ
័ សហម្ោស និងរែទៀងផ្ទទត្់
កា ចុុះបញ្ជ ីពនធ ោ ឲ្យបនម្ត្ឹរ
ម្ត្ូវចាស់លាស់
11.1.19

១១.១.៦- កា រធវើអរងកត្

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

កា រធវើអរងកត្សហម្ោសរៅរខត្ត

សហម្ោសរៅតារ

ចំនន
ួ ៣៖ កំពង់ចរ, កំពង់សពឺ

រារធានី-រខត្តរដើរបីម្បរូេ

និង

ទិនននយ
័ សហម្ោស និងរែទៀងផ្ទទត្់

កណា
ត េ ម្ត្ូវបញ្ជ ប់

កា ចុុះបញ្ជ ីពនធ ោ ឲ្យបនម្ត្ឹរ
ម្ត្ូវចាស់លាស់
11.1.20

១១.១.១. កកសម្រួេម្បកាស ួរ
សត ីពីកម្រងរសវាសាធា ណៈ និង

២០១៤

២០១៩

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

ម្បកាសអនត ម្កសួងសត ីពីកម្រង

រិនករនសា រពើពនធ

រសវាសាធា ណៈ និងកា កកកម្បអ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

 



២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

24

បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

កា កកកម្បអម្តាម្បក់ ងាវន់រេើក

ម្តា ងាវន់រេើកទឹកចិត្តរេើកា ែតេ់

ទឹកចិត្តរេើកា ែតេ់រសវាសាធា

រសវាសាធា ណៈ បស់ម្កសួង

ណៈ

រោនែទ ,រសវា ដាបេរោយ ដា

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

  







   





ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

បេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ ,ម្កសួង
កា ងា និងបណតុុះបណា
ត េវិជាជរី
វៈ , ម្កសួងក ៉ែ និងថ្នរពេ ,
ម្កសួងរទសច ណ៍ ម្ត្ូវបនកកស
ម្រួេ។
11.1.20

១១.១.១. កកសម្រួេម្បកាស ួរ

២០១៤

២០១៩

សត ីពីកម្រងរសវាសាធា ណៈ និង

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

ម្បកាសអនត ម្កសួងសត ីពីកម្រង

រិនករនសា រពើពនធ

រសវាសាធា ណៈ និងកា កកកម្បអ

កា កកកម្បអម្តាម្បក់ ងាវន់រេើក

ម្តា ងាវន់រេើកទឹកចិត្តរេើកា ែតេ់

ទឹកចិត្តរេើកា ែតេ់រសវាសាធា

រសវាសាធា ណៈ បស់ម្កសួង

ណៈ

អប់ ំ យុវរន និងកីឡា ,ម្កសួង
កសិករា ុកាខម្មញ់ និងរនសាទ ,
ម្កសួងពាណិរជករា ម្ត្ូវបនកកស
ម្រួេ។

11.1.20

១១.១.១. កកសម្រួេម្បកាស ួរ
សត ីពីកម្រងរសវាសាធា ណៈ និង

២០១៤

២០១៩

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

ម្បកាស ួរសត ីពីកម្រងរសវាសា

រិនករនសា រពើពនធ

ធា ណៈ និងកា ែតេ់ ងាវន់រេើក

កា កកកម្បអម្តាម្បក់ ងាវន់រេើក

ទឹកចិត្តរេើកា ម្បរូេចំណូេពី
រសវាសាធាណៈ បស់ម្កសួង

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

25

បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ទឹកចិត្តរេើកា ែតេ់រសវាសាធា

ឧសាហករា និងសិបបករា ,

ណៈ

ម្កសួងរទសច ណ៍ ម្ត្ូវបនកកស

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ម្រួេ។
11.1.20

១១.១.១. កកសម្រួេម្បកាស ួរ

២០១៤

២០១៩

សត ីពីកម្រងរសវាសាធា ណៈ និង

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

ម្បកាស ួរសត ីពីកម្រងរសវាសា

រិនករនសា រពើពនធ

ធា ណៈ និងកា ែតេ់ ងាវន់រេើក

កា កកកម្បអម្តាម្បក់ ងាវន់រេើក

ទឹកចិត្តរេើកា ម្បរូេចំណូេពី

ទឹកចិត្តរេើកា ែតេ់រសវាសាធា

រសវសាធាណៈ បស់ ដា

ណៈ

រេខាធិកា ោានអាកាសច ណ៍សុី
វិេ , ម្កសួងព័ត្៌ម្មន , ម្កសួង
នម្បសណីយន
៍ ិងទូ គ្រនគ្រន៍ ,

 

 

 











ម្កសួងយុត្តិធរ៌ ចរាច ណ៍ែៃូវ
រោក បស់ម្កសួងរោនែទ និង
ម្កសួងយុត្តិធរ៌ , ចរាច ណ៍ែៃូវ
រោក បស់ម្កសួងរោនែទ ម្ត្ូវ
បនកកសម្រួេ។
11.1.20

១១.១.១. កកសម្រួេម្បកាស ួរ
សត ីពីកម្រងរសវាសាធា ណៈ និង

២០១៤

២០១៩

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

ម្បកាស ួរសត ីពីកម្រងរសវាសា

រិនករនសា រពើពនធ

ធា ណៈ និងកា កកកម្បអម្តាម្បក់

កា កកកម្បអម្តាម្បក់ ងាវន់រេើក
ទឹកចិត្តរេើកា ែតេ់រសវាសាធា

ងាវន់រេើកទឹកចិត្តរេើកា

ែត



េ់រសវាសាធា ណៈ ដេ់ម្គ្ប់

ណៈ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









 









  







ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ម្កសួង-សាថប័ន ម្ត្ូវបនកកសម្រួ
េ។
11.1.20

១១.១.១. កកសម្រួេម្បកាស ួរ

២០១៤

២០១៩

សត ីពីកម្រងរសវាសាធា ណៈ និង

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

ម្បកាស ួរសត ីពីកម្រងរសវាសា

រិនករនសា រពើពនធ

ធា ណៈ និងកា កកកម្បអម្តាម្បក់

កា កកកម្បអម្តាម្បក់ ងាវន់រេើក

ងាវន់រេើកទឹកចិត្តរេើកា

ែត

ទឹកចិត្តរេើកា ែតេ់រសវាសាធា

េ់រសវាសាធា ណៈ ដេ់ម្គ្ប់

ណៈ

ម្កសួង-សាថប័ន ម្ត្ូវបនកក
សម្រួេ។

11.1.21

១១.១.២.រ ៀបចំពម្ងឹងកា បង់

២០១៧

២០១៩

ភាគ្លាភម្បចំឆ្នំ បស់សហ

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

សហម្ោសសាធា ណៈចំនន
ួ ៨

រិនករនសា រពើពនធ

ម្ត្ូវបនម្បរុំពិភាកាកំណត្់

ម្ោសសាធា ណៈចូេថវិកា ដា

ិ បង់ភាគ្លាភម្បចំ
កែនកា ថវកា

តារកា កំណត្់ននបទបញ្ញត្តិជា

ឆ្នំចេ
ូ ថវិកា ដា

ធ ម្មន
11.1.21

១១.១.២.រ ៀបចំពម្ងឹងកា បង់
ភាគ្លាភម្បចំឆ្នំ បស់សហ

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

សហម្ោសសាធា ណៈចំនន
ួ ៨

រិនករនសា រពើពនធ

ម្ត្ូវបនតារោន រច ចញេិខិត្

ម្ោសសាធា ណៈចូេថវិកា ដា

រម្កើន េ
ំ ឹកកដេម្មនកាត្ពវកិចេ

តារកា កំណត្់ននបទបញ្ញត្តិជា

បង់ភាគ្លាភចូេថវិកា ដា

ធ ម្មន

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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11.1.21

១១.១.២.រ ៀបចំពម្ងឹងកា បង់

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៩

ភាគ្លាភម្បចំឆ្នំ បស់សហ

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

សហម្ោសសាធា ណៈចំនន
ួ ៤

រិនករនសា រពើពនធ

ម្ត្ូវបនរធវើបចេុបបននភាពបង់ភាគ្

ម្ោសសាធា ណៈចូេថវិកា ដា

ិ ដា
លាភចូេថវកា

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

   





 

 





 









 









ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

តារកា កំណត្់ននបទបញ្ញត្តិជា
ធ ម្មន
11.1.21

១១.១.២.រ ៀបចំពម្ងឹងកា បង់

២០១៧

២០១៩

ភាគ្លាភម្បចំឆ្នំ បស់សហ

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

សហម្ោសសាធា ណៈចំនន
ួ ៤

រិនករនសា រពើពនធ

ម្ត្ូវបនរធវើបចេុបបននភាពបង់ភាគ្

ម្ោសសាធា ណៈចូេថវិកា ដា

ិ ដា
លាភចូេថវកា

តារកា កំណត្់ននបទបញ្ញត្តិជា
ធ ម្មន
11.1.21

១១.១.២.រ ៀបចំពម្ងឹងកា បង់

២០១៧

២០១៩

ភាគ្លាភម្បចំឆ្នំ បស់សហ

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

សិការេើសហម្ោសសាធា ណៈ

រិនករនសា រពើពនធ

កដេពុំទាន់ជាប់កាត្ពវកិចេបង់

ម្ោសសាធា ណៈចូេថវិកា ដា

ភាគ្លាភ និងសហម្ោសសាធា

តារកា កំណត្់ននបទបញ្ញត្តិជា

ណៈកដេរទើបបរងកើត្ថាី រដើរបី

ធ ម្មន

កំណត្់េទធភាពកនុងកា បង់ភាគ្
លាភរូន ដា

11.1.21

១១.១.២.រ ៀបចំពម្ងឹងកា បង់
ភាគ្លាភម្បចំឆ្នំ បស់សហ

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

សិការេើសហម្ោសសាធា ណៈ

រិនករនសា រពើពនធ

កដេពុំទាន់ជាប់កាត្ពវកិចេបង់

ម្ោសសាធា ណៈចូេថវិកា ដា

ភាគ្លាភ និងសហម្ោសសាធា
ណៈកដេរទើបបរងកើត្ថាី រដើរបី

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

តារកា កំណត្់ននបទបញ្ញត្តិជា

កំណត្់េទធភាពកនុងកា បង់ភាគ្

ធ ម្មន

លាភរូន ដា

១១.១.៣.ពម្ងឹងកា ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ

២០១៧

២០១៩

រេើកិចេ ដំរណើ កា អារីវករា និង

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

សហម្ោសសាធា ណៈចំនន
ួ ០៣/

រិនករនសា រពើពនធ

០៩ បនចុុះម្ត្ួត្ពិនិត្យកា

ិ រិ យគ្
កា ចំណាយរេើកា វន

ិ រិ យគ្ម្បចំឆ្នំ និង
ចំណាយវន

ម្បចំឆ្នំ និងរធវកា
ើ រែទៀងផ្ទទត្់

រែទៀងផ្ទទត្់សាថនភាពកម្បម្បួេបញ្ជ ី

សាថនភាពកម្បម្បួេននបញ្ជ សា
ី
រពើ

សា រពើភណឌ

ភណឌ បស់សហម្ោសសាធា
ណៈចំនន
ួ ០៩ កដេពុំទាន់ម្មន

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

  







   





ត្រ២

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ៣

11.1.22

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

េកខណៈម្គ្ប់ម្ោន់សម្ម្មប់កា រធវើ
សវនករារោយសវនក ឯករារយ
និងកា រ ៀបចំបញ្ជ សា
ី
រពើភណឌ
ម្សបតារកា កណនំ បស់ម្ក.
សហវ
11.1.22

១១.១.៣.ពម្ងឹងកា ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ
រេើកិចេ ដំរណើ កា អារីវករា និង

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

សហម្ោសសាធា ណៈចំនន
ួ ០៣/

រិនករនសា រពើពនធ

០៩ បនចុុះម្ត្ួត្ពិនិត្យកា

ិ រិ យគ្
កា ចំណាយរេើកា វន

ិ រិ យគ្ម្បចំឆ្នំ និង
ចំណាយវន

ម្បចំឆ្នំ និងរធវកា
ើ រែទៀងផ្ទទត្់

រែទៀងផ្ទទត្់សាថនភាពកម្បម្បួេបញ្ជ ី

សាថនភាពកម្បម្បួេននបញ្ជ សា
ី
រពើ

សា រពើភណឌ

ភណឌ បស់សហម្ោសសាធា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៩

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ណៈចំនន
ួ ០៩ កដេពុំទាន់ម្មន
េកខណៈម្គ្ប់ម្ោន់សម្ម្មប់កា រធវើ
សវនករារោយសវនក ឯករារយ
និងកា រ ៀបចំបញ្ជ សា
ី
រពើភណឌ
ម្សបតារកា កណនំ បស់ម្ក.
សហវ
11.1.22

១១.១.៣.ពម្ងឹងកា ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ
រេើកិចេ ដំរណើ កា អារីវករា និង

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

សហម្ោសសាធា ណៈចំនន
ួ ០៣/

រិនករនសា រពើពនធ

០៩ បនចុុះម្ត្ួត្ពិនិត្យកា

ិ រិ យគ្
កា ចំណាយរេើកា វន

ិ រិ យគ្ម្បចំឆ្នំ និង
ចំណាយវន

ម្បចំឆ្នំ និងរធវកា
ើ រែទៀងផ្ទទត្់

រែទៀងផ្ទទត្់សាថនភាពកម្បម្បួេបញ្ជ ី

សាថនភាពកម្បម្បួេននបញ្ជ សា
ី
រពើ

សា រពើភណឌ

ភណឌ បស់សហម្ោសសាធា
ណៈចំនន
ួ ០៩ កដេពុំទាន់ម្មន

 

 

 











េកខណៈម្គ្ប់ម្ោន់សម្ម្មប់កា រធវើ
សវនករារោយសវនក ឯករារយ
និងកា រ ៀបចំបញ្ជ សា
ី
រពើភណឌ
ម្សបតារកា កណនំ បស់ម្ក.
សហវ
11.1.22

១១.១.៣.ពម្ងឹងកា ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ
រេើកិចេ ដំរណើ កា អារីវករា និង

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

បនត ម្ត្ួត្ពិនិត្យរេើកិចេដរំ ណើកា

រិនករនសា រពើពនធ

អាំរីវករា និងកា ចំណាយរេើកា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ



២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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ត្រ៤

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ិ រិ យគ្
កា ចំណាយរេើកា វន

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 





ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ិ ិរយគ្ម្បចំឆ្នំ និងរធវើកា
វន

ម្បចំឆ្នំ និងរធវកា
ើ រែទៀងផ្ទទត្់

រែទៀងផ្ទទត្់សាថនភាពកម្បម្បួេនន

សាថនភាពកម្បម្បួេននបញ្ជ សា
ី
រពើ

បញ្ជ សា
ី
រពើភណឌ បស់សហម្ោស

ភណឌ បស់សហម្ោសសាធា

សាធា ណៈកដេម្មនម្សាប់ និង

ណៈចំនន
ួ ០៩ កដេពុំទាន់ម្មន

សហម្ោសសាធា ណៈរទើបបរងកើត្

េកខណៈម្គ្ប់ម្ោន់សម្ម្មប់កា រធវើ

ថាី

សវនករារោយសវនក ឯករារយ
និងកា រ ៀបចំបញ្ជ សា
ី
រពើភណឌ
ម្សបតារកា កណនំ បស់ម្ក.
សហវ
11.1.22

១១.១.៣.ពម្ងឹងកា ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ
រេើកិចេ ដំរណើ កា អារីវករា និង

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

ពម្ងឹងកិចេដំរណើកា អារីវករា និង

រិនករនសា រពើពនធ

ិ រិ យគ្ម្បចំឆ្នំ និង
ចំណាយវន

ិ រិ យគ្
កា ចំណាយរេើកា វន

កា រ ៀបចំបញ្ជ សា
ី
រពើភណឌដេ់

ម្បចំឆ្នំ និងរធវកា
ើ រែទៀងផ្ទទត្់

សហម្ោសទាំងអស់ រម្កាយចាប់

សាថនភាពកម្បម្បួេននបញ្ជ សា
ី
រពើ

និងេិខិត្បទោានគ្ត្ិយត្
ុ តថាីចេ
ូ

ភណឌ បស់សហម្ោសសាធា

ជាធ ម្មន





ណៈចំនន
ួ ០៩ កដេពុំទាន់ម្មន
េកខណៈម្គ្ប់ម្ោន់សម្ម្មប់កា រធវើ
សវនករារោយសវនក ឯករារយ
និងកា រ ៀបចំបញ្ជ សា
ី
រពើភណឌ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

31

បញ្ច ប់

២០១៤

២០១

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ម្សបតារកា កណនំ បស់ម្ក.
សហវ
11.1.23

១១.១.១-រ ៀបចំនិងរំ ុញកា អនុ
រ័ត្ចាប់សតីពកា
ី ម្គ្ប់ម្គ្ង រណី

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

រសចកតីម្ពាងចាប់សតីពីកា ម្គ្ប់
ម្គ្ងកេបងពាណិរជករាម្ត្ូវបន

៧

យោានសម្មហ ណ និងកេបងពា

ោក់ម្បរុឆ
ំ ៃងជារួយអនត ម្កសួង

PFM
 









ណិរជករា
11.1.23

១១.១.១-រ ៀបចំនិងរំ ុញកា អនុ

២០១៤

រ័ត្ចាប់សតីពកា
ី ម្គ្ប់ម្គ្ង រណី

២០១

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

រសចកតីម្ពាងចាប់ម្ត្ូវបនបញ្ជូ ន
រៅគ្ណៈ ដារស្រនត ី

៧

យោានសម្មហ ណ និងកេបងពា

PFM
  







ណិរជករា
11.1.24

១១.១.២-រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

២០១៨

២០១៩

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យម្ត្ូវបន

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងកេបងពាណិរជករា

រ ៀបចំនិងោក់រន
ូ ពិភាកាឆៃង

បនទប់ពកា
ី អនុរ័ត្ចាប់

ថ្ននក់ដឹកនំ ម្កសួងនិងបញ្ជូ នរៅគ្

PFM
 









ណៈ ដារស្រនត ី
11.1.24

១១.១.២-រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

២០១៨

២០១៩

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងកេបងពាណិរជករា

បយកា ណ៏ននកា តារោនកា
អនុវត្តអនុម្កឹត្យ

PFM
 









បនទប់ពកា
ី អនុរ័ត្ចាប់
11.1.25

១១.១.៣-ពម្ងឹងកា អនុវត្តចាប់
សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងកេបងពាណិរជ

២០១៨

២០២

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

០

បយកា ណ៏ននកា វាយត្ករៃកា
អនុវត្តចាប់រដើរបីរ ៀបចំយនតកា

PFM
 









ករា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

32

បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រោុះម្សាយបញ្ញាម្បឈរកដេ
រួបម្បទុះរពេអនុវត្តចាប់
11.1.25

១១.១.៣-ពម្ងឹងកា អនុវត្តចាប់

២០១៨

សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងកេបងពាណិរជ

២០២

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

បយកា ណ៏ននកា វាយត្ករៃកា
អនុវត្តចាប់រដើរបីរ ៀបចំយនតកា

០

ករា

រោុះម្សាយបញ្ញាម្បឈរកដេ

PFM
 









រួបម្បទុះរពេអនុវត្តចាប់
11.1.26

១១.១.៤.ទប់សាកត្់និង ោរឃ្ត្់

២០១៤

ជាោច់ខាត្នូវសករាភាពកេបង

២០២

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

បយកា ណ៏ សត ីពីេទធែេននកា

PFM

បស្រងាកប និងទប់សាកត្់កា រធវអា
ើ រីវ

០

ភានេ់ម្គ្ប់ម្បរភទ និងអារីវករា

ករាកេបងសុស
ី ងខុសចាប់ម្គ្ប់

បញ្ញេន
ំ ិងម្បត្ិរភាគ្រោយអនុ

ម្បរភទម្ពរទាំងអារីវករាបញ្ញេ ំ

បបទាន កដេោានអាជាាបណណពី

និងម្បត្ិរភាគ្រោយអនុបបទាន

ម្កសួងរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ

កដេពុំម្មនអាជាាបណណរៅទូទាង
ំ

 









ម្បរទស
11.1.26

១១.១.៤.ទប់សាកត្់និង ោរឃ្ត្់
ជាោច់ខាត្នូវសករាភាពកេបង

២០១៤

២០២

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

០

បយកា ណ៏ សត ីពីេទធែេននកា

PFM

បស្រងាកប និងទប់សាកត្់កា រធវអា
ើ រីវ

ភានេ់ម្គ្ប់ម្បរភទ និងអារីវករា

ករាកេបងសុស
ី ងខុសចាប់ម្គ្ប់

បញ្ញេន
ំ ិងម្បត្ិរភាគ្រោយអនុ

ម្បរភទម្ពរទាំងអារីវករាបញ្ញេ ំ

បបទាន កដេោានអាជាាបណណពី

និងម្បត្ិរភាគ្រោយអនុបបទាន

ម្កសួងរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ

កដេពុំម្មនអាជាាបណណរៅទូទាង
ំ

  







ម្បរទស

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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11.1.26

១១.១.៤.ទប់សាកត្់និង ោរឃ្ត្់

បញ្ច ប់

២០១៤

២០២

ជាោច់ខាត្នូវសករាភាពកេបង

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

បយកា ណ៏ សត ីពីេទធែេននកា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

PFM

បស្រងាកប និងទប់សាកត្់កា រធវអា
ើ រីវ

០

ភានេ់ម្គ្ប់ម្បរភទ និងអារីវករា

ករាកេបងសុស
ី ងខុសចាប់ម្គ្ប់

បញ្ញេន
ំ ិងម្បត្ិរភាគ្រោយអនុ

ម្បរភទម្ពរទាំងអារីវករាបញ្ញេ ំ

បបទាន កដេោានអាជាាបណណពី

និងម្បត្ិរភាគ្រោយអនុបបទាន

ម្កសួងរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ

កដេពុំម្មនអាជាាបណណរៅទូទាង
ំ

   





ម្បរទស
11.1.26

១១.១.៤.ទប់សាកត្់និង ោរឃ្ត្់

២០១៤

ជាោច់ខាត្នូវសករាភាពកេបង

២០២

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

បយកា ណ៏ សត ីពីេទធែេននកា

PFM

បស្រងាកប និងទប់សាកត្់កា រធវអា
ើ រីវ

០

ភានេ់ម្គ្ប់ម្បរភទ និងអារីវករា

ករាកេបងសុស
ី ងខុសចាប់ម្គ្ប់

បញ្ញេន
ំ ិងម្បត្ិរភាគ្រោយអនុ

ម្បរភទម្ពរទាំងអារីវករាបញ្ញេ ំ

បបទាន កដេោានអាជាាបណណពី

និងម្បត្ិរភាគ្រោយអនុបបទាន

ម្កសួងរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ

កដេពុំម្មនអាជាាបណណរៅទូទាង
ំ

 

 





ម្បរទស
11.1.26

១១.១.៤.ទប់សាកត្់និង ោរឃ្ត្់
ជាោច់ខាត្នូវសករាភាពកេបង

២០១៤

២០២

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

០

បយកា ណ៏ សត ីពីេទធែេននកា

PFM

បស្រងាកប និងទប់សាកត្់កា រធវអា
ើ រីវ

ភានេ់ម្គ្ប់ម្បរភទ និងអារីវករា

ករាកេបងសុស
ី ងខុសចាប់ម្គ្ប់

បញ្ញេន
ំ ិងម្បត្ិរភាគ្រោយអនុ

ម្បរភទម្ពរទាំងអារីវករាបញ្ញេំ

បបទាន កដេោានអាជាាបណណពី

និងម្បត្ិរភាគ្រោយអនុបបទាន

 









ម្កសួងរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កដេពុំម្មនអាជាាបណណរៅទូទាង
ំ
ម្បរទស
11.1.26

១១.១.៤.ទប់សាកត្់និង ោរឃ្ត្់

២០១៤

ជាោច់ខាត្នូវសករាភាពកេបង

២០២

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

បយកា ណ៏ សត ីពីេទធែេននកា

PFM

បស្រងាកប និងទប់សាកត្់កា រធវអា
ើ រីវ

០

ភានេ់ម្គ្ប់ម្បរភទ និងអារីវករា

ករាកេបងសុស
ី ងខុសចាប់ម្គ្ប់

បញ្ញេន
ំ ិងម្បត្ិរភាគ្រោយអនុ

ម្បរភទម្ពរទាំងអារីវករាបញ្ញេ ំ

បបទាន កដេោានអាជាាបណណពី

និងម្បត្ិរភាគ្រោយអនុបបទាន

ម្កសួងរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ

កដេពុំម្មនអាជាាបណណរៅទូទាង
ំ

 









ម្បរទស
11.1.27

១១.១.៥-កា កសាងឯកសា ខៃឹរ

២០១៤

សា គ្នៃ ឹុះ ននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបរចេក

11.1.27

២០២

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

បយកា ណ៏សតីពីេទធែេននកា
ចុុះសិកាបរចេករទសកេបង និង

០

រទសកេបង និង វិធានននកា រេង

វិធានននកា រេងកេបងរៅតារ

កេបងកាសុីណូ និងកេបងភានេ់

ម្កុរហន
ុ កាសុីណូរៅត្ំបន់ម្ពំ

ម្គ្ប់ម្បរភទ

កដនករពុជា-រវៀត្ណារ

១១.១.៥-កា កសាងឯកសា ខៃឹរ
សា គ្នៃ ឹុះ ននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបរចេក

២០១៤

២០២

PFM

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

០









បយកា ណ៏សតីពីេទធែេននកា

PFM

ចុុះសិកាបរចេករទសកេបង និង

រទសកេបង និង វិធានននកា រេង

វិធានននកា រេងកេបងរៅតារ

កេបងកាសុីណូ និងកេបងភានេ់

ម្កុរហន
ុ កាសុីណូរៅត្ំបន់ម្ពំ

ម្គ្ប់ម្បរភទ

កដនករពុជា-នថ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

 

  







២៧ រិថន
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11.1.27

១១.១.៥-កា កសាងឯកសា ខៃឹរ

បញ្ច ប់

២០១៤

២០២

សា គ្នៃ ឹុះ ននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបរចេក

11.1.27

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

វិធានននកា រេងកេបងរៅតារ

កេបងកាសុីណូ និងកេបងភានេ់

ម្កុរហន
ុ កាសុីណូរៅរខត្តម្ពុះ

ម្គ្ប់ម្បរភទ

សីហនុ

សា គ្នៃ ឹុះ ននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបរចេក

២០២

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

PFM

ចុុះសិកាបរចេករទសកេបង និង

០

២០១៤

២០១៨

បយកា ណ៏សតីពីេទធែេននកា

រទសកេបង និង វិធានននកា រេង

១១.១.៥-កា កសាងឯកសា ខៃឹរ

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

   





រធវើទសសនៈកិចេសិការៅរម្ៅ

PFM

ម្បរទស

០

រទសកេបង និង វិធានននកា រេង

 

 





កេបងកាសុីណូ និងកេបងភានេ់
ម្គ្ប់ម្បរភទ
11.1.27

១១.១.៥-កា កសាងឯកសា ខៃឹរ

២០១៤

សា គ្នៃ ឹុះ ននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបរចេក

២០២

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

ម្ត្ូវបនកសាងបនឯកសា ខៃឹរ

PFM

សា គ្នៃ ឹុះ ននបរចេករទសកេបង

០

ិ នននកា រេងកេបង
និង វធា

រទសកេបង និង វិធានននកា រេង

 









កេបងកាសុីណូ និងកេបងភានេ់
ម្គ្ប់ម្បរភទ
11.1.27

១១.១.៥-កា កសាងឯកសា ខៃឹរ
សា គ្នៃ ឹុះ ននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបរចេក

២០១៤

២០២

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

០

រទសកេបង និង វិធានននកា រេង

ោក់ឱ្យអនុវត្តនូវឯកសា ខៃឹរសា

PFM

គ្នៃ ឹុះ ននបរចេករទសកេបង និង
វិធានននកា រេងកេបង

 









កេបងកាសុីណូ និងកេបងភានេ់
ម្គ្ប់ម្បរភទ
រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

២០១៩

 









 









  







   





 





ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រសចកតីម្ពាងចាប់សតីពកា
ី ម្គ្ប់ម្គ្ង

ម្ទពយសរបត្តិ ដា ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

ម្គ្ប់ម្គ្ង កា រម្បើម្បស់ និងកា

តាក់កត្ងជារសចកតីម្ពាងចុងរម្កាយ

ចត្់កចងរេើម្ទពយសរបត្តិ ដា
១១.១.១ ែតេ់រត្ិម្បឹកាចាប់រេើ

២០១៨

កា រម្បើម្បស់ និងកា ចត្់កចងរេើ

រសចកតីម្ពាងចាប់សតីពីកា

11.1.28

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

១១.១.១ ែតេ់រត្ិម្បឹកាចាប់រេើ

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

11.1.28

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

កម្រិត្បរចេករទស

២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

េិខត្
ិ បទោានគ្ត្ិយត្
ុ តពាក់ពន
័ ធ

រសចកតីម្ពាងចាប់សតីពីកា

ម្ត្ូវបនម្បរូេនិងពិនត្
ិ យ រោយ

ម្គ្ប់ម្គ្ង កា រម្បើម្បស់ និងកា

ម្មន បយកា ណ៍បញ្ញជក់

ចត្់កចងរេើម្ទពយសរបត្តិ ដា
11.1.28

១១.១.១ ែតេ់រត្ិម្បឹកាចាប់រេើ

២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

រសចកតីម្ពាងចាប់សតីពីកា

រសចកតីម្ពាងកម្រិត្នែទកនុង េកន.
ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

ម្គ្ប់ម្គ្ង កា រម្បើម្បស់ និងកា
ចត្់កចងរេើម្ទពយសរបត្តិ ដា
11.1.28

១១.១.១ ែតេ់រត្ិម្បឹកាចាប់រេើ

២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

រសចកតីម្ពាងបឋរជារួយអគ្គ

រសចកតីម្ពាងចាប់សតីពីកា

នយកោានរំនញ ម្ត្ូវបន

ម្គ្ប់ម្គ្ង កា រម្បើម្បស់ និងកា

រ ៀបចំ

ចត្់កចងរេើម្ទពយសរបត្តិ ដា
11.1.28

១១.១.១ ែតេ់រត្ិម្បឹកាចាប់រេើ

២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

រសចកតីម្ពាងចុងរម្កាយកម្រិត្

រសចកតីម្ពាងចាប់សតីពីកា

បរចេករទសអនត អគ្គនយកោាន

ម្គ្ប់ម្គ្ង កា រម្បើម្បស់ និងកា

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ រុននឹងោក់ឆៃង

ចត្់កចងរេើម្ទពយសរបត្តិ ដា

កិចេម្បរុំអនត ម្កសួង

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

១១.១.២ ែតេរ
់ ត្ិម្បឹកាចាប់រេើ

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

11.1.29

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









 









  







   





 





ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពីកា

រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពីកា

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរិនករនសា រពើ

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរិនករនសា រពើ

ពនធ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំតាក់កត្ងជា

ពនធ

រសចកតីម្ពាងចុងរម្កាយកម្រិត្
បរចេករទស

11.1.29

១១.១.២ ែតេរ
់ ត្ិម្បឹកាចាប់រេើ

២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

េិខត្
ិ បទោានគ្ត្ិយត្
ុ តពាក់ពន
័ ធ

រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពីកា

ម្ត្ូវបនម្បរូេនិងពិនត្
ិ យ រោយ

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរិនករនសា រពើ

ម្មន បយកា ណ៍បញ្ញជក់

ពនធ
11.1.29

១១.១.២ ែតេរ
់ ត្ិម្បឹកាចាប់រេើ

២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពីកា

រសចកតីម្ពាងកម្រិត្នែទកនុង េកន.
ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរិនករនសា រពើ
ពនធ
11.1.29

១១.១.២ ែតេរ
់ ត្ិម្បឹកាចាប់រេើ

២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

រសចកតីម្ពាងបឋរជារួយអគ្គ

រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពីកា

នយកោានរំនញ ម្ត្ូវបន

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរិនករនសា រពើ

រ ៀបចំ

ពនធ
11.1.29

១១.១.២ ែតេរ
់ ត្ិម្បឹកាចាប់រេើ

២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពីកា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

រសចកតីម្ពាងចុងរម្កាយកម្រិត្
បរចេករទសអនត អគ្គនយកោាន

 

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរិនករនសា រពើ

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ រុននឹងោក់ឆៃង

ពនធ

កិចេម្បរុំអនត ម្កសួង

១១.១.៣ ែតេ់រត្ិម្បឹកាចាប់

២០១៧

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

11.1.30

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









 









  







   





ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រសចកតីម្ពាងចាប់សតីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្

រេើរសចកតីម្ពាងចាប់សតីពីកា

ចំណូេរិនករនសា រពើពនធ ម្ត្ូវ

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរិនករនសា រពើ

បនរ ៀបចំតាក់កត្ងជារសចកតី

ពនធ

ម្ពាងចុងរម្កាយកម្រិត្
បរចេករទស

11.1.30

១១.១.៣ ែតេ់រត្ិម្បឹកាចាប់

២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

េិខត្
ិ បទោានគ្ត្ិយត្
ុ តពាក់ពន
័ ធ

រេើរសចកតីម្ពាងចាប់សតីពីកា

ម្ត្ូវបនម្បរូេនិងពិនត្
ិ យ រោយ

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរិនករនសា រពើ

ម្មន បយកា ណ៍បញ្ញជក់

ពនធ
11.1.30

១១.១.៣ ែតេ់រត្ិម្បឹកាចាប់

២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

រេើរសចកតីម្ពាងចាប់សតីពីកា

រសចកតីម្ពាងកម្រិត្នែទកនុង េកន.
ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរិនករនសា រពើ
ពនធ
11.1.30

១១.១.៣ ែតេ់រត្ិម្បឹកាចាប់

២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

រសចកតីម្ពាងបឋរជារួយអគ្គ

រេើរសចកតីម្ពាងចាប់សតីពីកា

នយកោានរំនញ ម្ត្ូវបន

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរិនករនសា រពើ

រ ៀបចំ

ពនធ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧
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11.1.30

11.1.31

១១.១.៣ ែតេ់រត្ិម្បឹកាចាប់

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

បរចេករទសអនត អគ្គនយកោាន

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរិនករនសា រពើ

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ រុននឹងោក់ឆៃង

ពនធ

កិចេម្បរុំអនត ម្កសួង
២០១៧

២០២០

ម្កុរម្បឹកាជាត្ិគ្ណរនយយ

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

 

 





  





  





អនកជាប់ពនធ ធំ និងរធយរទាំងអស់

បញ្ជ ីគ្ណរនយយ កា រ ៀបចំ បយ

ទូទាង
ំ ម្បរទស កាន់បញ្ជ ី

កា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុតារសត ង់ោ

គ្ណរនយយ និងរ ៀបចំ បយ

គ្ណរនយយ និងកាត្ពវកិចេោក់

កា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុម្សរតារសត ង់ោ

បយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុឱ្យ ងសវន

២០១៨

រសចកតីម្ពាងចុងរម្កាយកម្រិត្

រេើរសចកតីម្ពាងចាប់សតីពីកា

១១.១.១. ពម្ងឹងកាត្ពវកិចេកាន់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

គ្ណរនយយ

ករាឯករារយ បស់អនកជាប់ពនធ
11.1.31

១១.១.១. ពម្ងឹងកាត្ពវកិចេកាន់

២០១៧

២០២០

ម្កុរម្បឹកាជាត្ិគ្ណរនយយ

ែសពវែាយពីកាត្ពវកិចេ និងវបប

បញ្ជ ីគ្ណរនយយ កា រ ៀបចំ បយ

ធរ៌កាន់បញ្ជ ីគ្ណរនយយដេ់អនក

កា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុតារសត ង់ោ

ជាប់ពនធ ចំនន
ួ ៣ ខណឌ ននរារ

គ្ណរនយយ និងកាត្ពវកិចេោក់

ធានីភនំរពញ

បយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុឱ្យ ងសវន
ករាឯករារយ បស់អនកជាប់ពនធ
11.1.31

១១.១.១. ពម្ងឹងកាត្ពវកិចេកាន់

២០១៧

២០២០

ម្កុរម្បឹកាជាត្ិគ្ណរនយយ

បញ្ជ ីគ្ណរនយយ កា រ ៀបចំ បយ

ែសពវែាយពីកាត្ពវកិចេរ ៀបចំ
បយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុតារសត ង់

កា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុតារសត ង់ោ

ោ គ្ណរនយយដេ់អនកជាប់ពនធ

គ្ណរនយយ និងកាត្ពវកិចេោក់

ចំនន
ួ ៣ ខណឌ ននរារធានីភនំរពញ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩





ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

បយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុឱ្យ ងសវន
ករាឯករារយ បស់អនកជាប់ពនធ
11.1.31

១១.១.១. ពម្ងឹងកាត្ពវកិចេកាន់

ម្កុរម្បឹកាជាត្ិគ្ណរនយយ

ែសពវែាយពីកាត្ពវកិចេោក់ បយ

បញ្ជ ីគ្ណរនយយ កា រ ៀបចំ បយ

កា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុឱ្យ ងសនវនករា

កា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុតារសត ង់ោ

ឯករារយ តារសត ង់ោ គ្ណរនយយ

គ្ណរនយយ និងកាត្ពវកិចេោក់

ដេ់អនកជាប់ពនធ ចំនន
ួ ៣ ខណឌ

បយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុឱ្យ ងសវន

  

ននរារធានីភរនំ ពញ

ករាឯករារយ បស់អនកជាប់ពនធ
11.2

-អគ្គ.រោេន/ប-អគ្គ.គ្យ -អគ្គ.

១. វិធានកា រោេនរយបយ

នរយបយ និង ដាបេគ្យ

ពនធ ោ -អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិង

រដើរបីរំ ុញកា ម្បរូេពនធ គ្យ

ពនធ ោ និងចំណូេរិនករន

ចំណូេរិនករនសា រពើពនធ -អគ្គ.

ពនធ ោ និងចំណូេរិនករន

សា រពើពនធ

ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ-ម្កសួង សាថ

សា រពើពនធ ម្ត្ូវបនរធវើបចេុបបនន

ប័ន

ករា ២. កា អរងកត្រេើគ្ុណភាព

១១.២. បនតកកេរអរោេ

២០០៨

២០២០

 









  







រសវាននកា ម្បរូេចំណូេ ពនធ
គ្យ ពនធ ោ និងចំណូេរិនករន
សា រពើពនធ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និង
អនុវត្តបឆ្
ី ន ំ រតង
11.2.1

១១.២.១. ពិនិត្យ និងកកសម្រួេ

២០១៦

២០១៦

អគ្គ.រោេន/ប

១. បយកា ណ៍សតីេទធភាពរេើ

រោេនរយបយពនធ (ម្មន៤សូ

កា ោក់រចញ និងកកសម្រួេ

ចនក ) (៥៥%)

រោេនរយបយពនធរៅករពុជា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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11.2.1

11.2.1

១១.២.១. ពិនិត្យ និងកកសម្រួេ

បញ្ច ប់

២០១៦

២០១៦

អគ្គ.រោេន/ប

ិ នូវ
សរងខបសត ីពីកា ពិនត្
ិ យរ ើង វញ

ចនក ) (៥៥%)

រោេនរយបយពនធ
២០១៦

២០១៦

អគ្គ.រោេន/ប

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

២. ឯកសា រោេនរយបយ

រោេនរយបយពនធ (ម្មន៤សូ

១១.២.១. ពិនិត្យ និងកកសម្រួេ

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

 

 





 









 









៣. រសចកតីម្ពាងចុងរម្កាយនន

រោេនរយបយពនធ (ម្មន៤សូ

ឯកសា សត ីពីកា ពិនិត្យរ ើង វិញ

ចនក ) (៥៥%)

នូវរោេនរយបយពនធ ម្ត្ូវបន
រ ៀបចំ និងោក់រូនថ្ននក់ដឹកនំ
ម្កសួងរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ

11.2.1

11.2.2

១១.២.១. ពិនិត្យ និងកកសម្រួេ

២០១៦

២០១៦

អគ្គ.រោេន/ប

៤. រសចកតីម្ពាងយុទសា
ធ ស្រសត សត ីពី

រោេនរយបយពនធ (ម្មន៤សូ

រោេនរយបយពនធ ម្ត្ូវបន

ចនក ) (៥៥%)

ោក់រូនគ្ណៈ ដារស្រនត ី

១១.២.២. បនត ពន
ិ ិត្យេទធភាពនន

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.រោេន/ប

១. បយកា ណ៍បឋរសត ីពីកា

កា កកសម្រួេបនទត្់ពនធគ្យ

កំណត្់ម្កុររុខទំនញ
ិ អាទិភាព

(ម្មន២សូចនក ) (១៥%)

កនុងកា កកសម្រួេបនទត្់ពនធគ្យ
(តាររំពូកទំនញ
ិ កនុងកា សិកា



កនៃ ងរក និងគ្ិត្គ្ូរំពូកថាីបកនថរ
តារេទធភាពជាក់កសត ង)
11.2.2

១១.២.២. បនត ពន
ិ ិត្យេទធភាពនន

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.រោេន/ប

២. បយកា ណ៏ចុងរម្កាយសត ីពី

កា កកសម្រួេបនទត្់ពនធគ្យ

កា បនត ពន
ិ ត្
ិ យេទធភាពននកា កក

(ម្មន២សូចនក ) (១៥%)

សម្រួេបនទត្់ពនធគ្យ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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11.2.3

១១.២.៣ វាយត្នរៃែេប៉ាុះ

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.រោេន/ប

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

១. បយកា ណ៍សតីកា ពិភាកា

ពាេ់ននកា ត្ររៃើងអម្តាអាក

បឋរជារួយ វិស័យឯករន

ពិរសស (ម្មន២សូចនក )

សម្ម្មប់កា វាយត្នរៃែេប៉ាុះពាេ់

(១៥%)

ននកា ត្ររៃើងអម្តាអាក ពិរសស



រេើ វិស័យអាទិភាពរួយចំនន
ួ (រ
ួ
ម្មន ប ើ និងរភសរជៈជារដើរ)
11.2.3

១១.២.៣ វាយត្នរៃែេប៉ាុះ

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.រោេន/ប

២. រសចកតីម្ពាងបឋរននកា

ពាេ់ននកា ត្ររៃើងអម្តាអាក

សិកា វាយត្នរៃែេប៉ាុះពាេ់នន

ពិរសស (ម្មន២សូចនក )

កា ត្ររៃើងអម្តាអាក ពិរសស



(១៥%)
11.2.4

11.2.5

១១.២.៤. ពម្ងឹងសរត្ថភាពរស្រនត ី

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.រោេន/ប

រស្រនត ីចន
ំ ន
ួ ១០ ប
ូ ទទួេបនកា

កនុងកា ពិនិត្យ និងកកសម្រួេ

បណុត ុះបណា
ត េរៅរម្ៅម្បរទស

រោេនរយបយពនធ និងរិន

ិ គ្រោេ
រេើរន
ំ ញវភា

ករនពនធ (ម្មន១សូចនក )

នរយបយសា រពើពនធ និងរិន

(១៥%)

ករនសា រពើពនធ

១១.២.១. កា កកសម្រួេរោេ

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

នរយបយពនធ រដើរបីប៉ាុះប៉ាូវ
ចំណូេគ្យកដេបត្់បង់រោយ

PFM

៣៧៦,០០០



ចំណូេគ្យកដេបត្់បង់រោយ
រហត្ុែេរែសងៗ ម្ត្ូវបនកំណត្់



រហត្ុែេរែសងៗ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
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11.2.5

11.2.5

១១.២.១. កា កកសម្រួេរោេ

បញ្ច ប់

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

វត្ត វិធានកា ប៉ាុះប៉ាូវរេើចំណូេ

ចំណូេគ្យកដេបត្់បង់រោយ

កដេបត្់បង់ ម្ត្ូវបនចប់រែតើរក

រហត្ុែេរែសងៗ

សាង
អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រសចកតីម្ពាងបទបបញ្ញត្តិ រដើរបីអនុ

នរយបយពនធ រដើរបីប៉ាុះប៉ាូវ

១១.២.១. កា កកសម្រួេរោេ

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា



រសចកតីម្ពាងបទបបញ្ញត្តិ រដើរបីអនុ

នរយបយពនធ រដើរបីប៉ាុះប៉ាូវ

វត្ត វិធានកា ប៉ាុះប៉ាូវរេើចំណូេ

ចំណូេគ្យកដេបត្់បង់រោយ

កដេបត្់បង់ ម្ត្ូវបនអនុត្រ័ត្



រហត្ុែេរែសងៗ
11.2.5

១១.២.១. កា កកសម្រួេរោេ

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

បទបបញ្ញត្តិ រដើរបីអនុវត្ត វិធានកា

នរយបយពនធ រដើរបីប៉ាុះប៉ាូវ

ប៉ាុះប៉ាូវរេើចំណូេកដេបត្់បង់

ចំណូេគ្យកដេបត្់បង់រោយ

ម្ត្ូវបនែសពវែាយ



រហត្ុែេរែសងៗ
11.2.5

11.2.5

១១.២.១. កា កកសម្រួេរោេ

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

រោេនរយបយពនធ រដើរបីប៉ាុះប៉ាូវ

នរយបយពនធ រដើរបីប៉ាុះប៉ាូវ

ចំណូេគ្យកដេបត្់បង់រោយ

ចំណូេគ្យកដេបត្់បង់រោយ

រហត្ុែេរែសងៗ ម្ត្ូវបនសិកា

រហត្ុែេរែសងៗ

និងកកសម្រួេ

១១.២.១. កា កកសម្រួេរោេ

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

រោេនរយបយពនធ រដើរបីប៉ាុះប៉ាូវ

នរយបយពនធ រដើរបីប៉ាុះប៉ាូវ

ចំណូេគ្យកដេបត្់បង់រោយ

ចំណូេគ្យកដេបត្់បង់រោយ

រហត្ុែេរែសងៗ ម្ត្ូវបនសិកា

រហត្ុែេរែសងៗ

និងកកសម្រួេ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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11.2.6

១១.២.១-សិកាម្សាវម្ជាវពីបទ

បញ្ច ប់

២០១៤

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

បបញ្ញត្តិ សត ីពីពនធរេើចំណូេ ប
ូ វនត

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

បយកា ណ៍សិកាម្សាវម្ជាវពី

ប
ូ វនតបុគ្គេ ម្ត្ូវបនបញ្េ ប់ និង

Tax)
១១.២.១-សិកាម្សាវម្ជាវ

២០១៨

បទបបញ្ញត្តិសតីពីពនធរេើចំណូេ

បុគ្គេ (Personal Income

11.2.6

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

សរម្រចរោយ អពដ
២០១៤

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

ពីបទបបញ្ញត្តិ សត ីពីពនធ រេើចំណូេ

បនត សិកាម្សាវម្ជាវ បទបបញ្ញត្តិ
និងបទពិរសាធចំនន
ួ ២ ម្បរទស

ប
ូ វនតបុគ្គេ (Personal

  





   





   





   







Income Tax)
11.2.6

១១.២.១-សិកាម្សាវម្ជាវ

២០១៤

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

ពីបទបបញ្ញត្តិ សត ីពីពនធ រេើចំណូេ

បនត សិកាម្សាវម្ជាវ បទបបញ្ញត្តិ
និងបទពិរសាធចំនន
ួ ២ ម្បរទស

ប
ូ វនតបុគ្គេ (Personal

បនទប់

Income Tax)
11.2.6

១១.២.១-សិកាម្សាវម្ជាវ

២០១៤

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

ពីបទបបញ្ញត្តិ សត ីពីពនធ រេើចំណូេ

បយកា ណ៍សិកាម្សាវម្ជាវម្ត្ូវ
បនពិនត្
ិ យសរម្រចកម្រិត្ ម្កុរ

ប
ូ វនតបុគ្គេ (Personal

កា ងា

Income Tax)
11.2.6

១១.២.១-សិកាម្សាវម្ជាវ

២០១៤

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

ពីបទបបញ្ញត្តិ សត ីពីពនធ រេើចំណូេ
ប
ូ វនតបុគ្គេ (Personal

បយកា ណ៍សិកាម្សាវម្ជាវម្ត្ូវ
បនពិនត្
ិ យសរម្រចរោយ អពដ

Income Tax)

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

45

បញ្ច ប់

២០១៤

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

១១.២.២-រ ៀបចំរសចកតី

ចប់គែតើម្

អគ្គ.ពនធ ោ

ម្ពាងម្បកាសសត ីពីពនធរេើម្បក់

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

11.2.7

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 





ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ម្បកាសម្ត្ួវបនពិនត្
ិ យ និងម្បរុំ
ពិភាកាកម្រិត្ កសហវ

ចំរណញរូេធន បស់ ូបវនត





  





   





   





   





បុគ្គេ (Capital Gain Tax)
11.2.7

១១.២.២-រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

២០១៤

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

ម្បកាសសត ីពីពនធរេើម្បក់

រសចកដីម្ពាងម្បកាសម្ត្ូវបនម្បរុំ
ពិភាកាកម្រិត្កា ងា

ចំរណញរូេធន បស់ ូបវនត



បុគ្គេ (Capital Gain Tax)
11.2.7

១១.២.២-រ ៀបចំរសចកតី

២០១៤

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

ម្ពាងម្បកាសសត ីពីពនធរេើម្បក់

រសចកដីម្ពាងម្បកាសម្ត្ូវបន
ម្បរុំពិភាកាកម្រិត្កា ងា

ចំរណញរូេធន បស់ ូបវនត
បុគ្គេ (Capital Gain Tax)
11.2.7

១១.២.២-រ ៀបចំរសចកតី

២០១៤

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

ម្ពាងម្បកាសសត ីពីពនធរេើម្បក់

រសចកដីម្ពាងម្បកាសម្ត្ូវបន
ម្បរុំពិភាកាកម្រិត្ អពដ

ចំរណញរូេធន បស់ ូបវនត
បុគ្គេ (Capital Gain Tax)
11.2.7

១១.២.២-រ ៀបចំរសចកតី

២០១៤

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

ម្ពាងម្បកាសសត ីពីពនធរេើម្បក់
ចំរណញរូេធន បស់ ូបវនត

រសចកដីម្ពាងម្បកាសម្ត្ូវបន
ម្បរុំពិភាកាកម្រិត្ អពដ

បុគ្គេ (Capital Gain Tax)

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៦

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

១១.២.៣-រ ៀបចំរសចកតី

ចប់គែតើម្

អគ្គ.ពនធ ោ

រម្ពៀងម្បកាសសត ីពីកា អនុវត្ត

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

11.2.8

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 





ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ម្បកាសម្ត្ួវបនពិនត្
ិ យសរម្រច
និងោក់ឲ្យអនុវត្តរោយ កសហវ

ចាប់សតីពីសា រពើពនធ ម្មម្តា១១១
ពាក់ព័នធនឹងកា ឹបអូស និងេក់





 





   





ម្ទពយសរបត្តិ បស់អនកជាប់ពនធ
កដេរំពាក់ម្បក់ពនធ រហើយរិន
ម្ពរចូេខៃួនរកបង់ពនធ
11.2.8

១១.២.៣-រ ៀបចំរសចកតី

២០១៦

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

រម្ពៀងម្បកាសសត ីពីកា អនុវត្ត

រសចកតីម្ពាងម្បកាសម្ត្ូវបន
ពិនត្
ិ យសរម្រចកម្រិត្ ម្កុរកា ងា

ចាប់សតីពីសា រពើពនធ ម្មម្តា១១១
ពាក់ព័នធនឹងកា ឹបអូស និងេក់

 

ម្ទពយសរបត្តិ បស់អនកជាប់ពនធ
កដេរំពាក់ម្បក់ពនធ រហើយរិន
ម្ពរចូេខៃួនរកបង់ពនធ
11.2.8

១១.២.៣-រ ៀបចំរសចកតីរម្ពៀង

២០១៦

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

ម្បកាសសត ីពីកា អនុវត្តចាប់សតីពី
សា រពើពនធ ម្មម្តា១១១ ពាក់ព័នធ

រសចកដីម្ពាងម្បកាសម្ត្ូវបនពិ
និត្យសរម្រច អពដ

នឹងកា ឹបអូស និងេក់ម្ទពយ
សរបត្តិ បស់អនកជាប់ពនធ កដេ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

47

បញ្ច ប់

២០១៦

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រំពាក់ម្បក់ពនធ រហើយរិនម្ពរ
ចូេខៃួនរកបង់ពនធ
11.2.8

១១.២.៣-រ ៀបចំរសចកតី

អគ្គ.ពនធ ោ

រម្ពៀងម្បកាសសត ីពីកា អនុវត្ត

ម្បកាសម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យសរម្រច
រោយ កសហវ

ចាប់សតីពីសា រពើពនធ ម្មម្តា១១១
ពាក់ព័នធនឹងកា ឹបអូស និងេក់

   





 







 





ម្ទពយសរបត្តិ បស់អនកជាប់ពនធ
កដេរំពាក់ម្បក់ពនធ រហើយរិន
ម្ពរចូេខៃួនរកបង់ពនធ
11.2.9

១១.២.៤-រ ៀបចំសារាច

២០១៤

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

កណនំ សតីពី វិសាេភាពននកា អនុ

សារាច កណនំ ម្ត្ូវបនសរម្រច
និងោក់ឲ្យអនុវត្តរោយ កសហវ

វត្តអាក រេើត្នរៃបកនថរតារអម្តា
សូនយភាគ្ យ (0%) និង អ.ត្.ប.



ជាបនទុ ក បស់ ដាចំរពាុះអងគកា
អនត ជាត្ិ
11.2.9

១១.២.៤-រ ៀបចំសារាច

២០១៤

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

កណនំ សតីពី វិសាេភាពននកា អនុ
វត្តអាក រេើត្នរៃបកនថរតារអម្តា

រសចកដីម្ពាងសារាច កណនំម្ត្ូវ
បនពិនត្
ិ យសរម្រចរោយ អពដ

 

សូនយភាគ្ យ (0%) និង អ.ត្.ប.

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៤

២០១៧

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ជាបនទុ ក បស់ ដាចំរពាុះអងគកា
អនត ជាត្ិ
11.2.9

១១.២.៤-រ ៀបចំសារាច

អគ្គ.ពនធ ោ

កណនំ សតីពី វិសាេភាពននកា អនុ

សារាច កណនំ ម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យ
សរម្រចរោយ កសហវ

វត្តអាក រេើត្នរៃបកនថរតារអម្តា
សូនយភាគ្ យ (0%) និង អ.ត្.ប.

   





 







 





   





ជាបនទុ ក បស់ ដាចំរពាុះអងគកា
អនត ជាត្ិ
11.2.10

១១.២.៥- រ ៀបចំម្បកាសសត ីពីកា

២០១៤

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

សារាច កណនំ ម្ត្ួវបនពិនត្
ិ យស

បញ្ញជក់បកនថ រនិយរន័យពាកយ

រម្រចោក់ឲ្យអនុវត្តរោយ កសហ

ម្គ្ឹុះសាថនអចិនស្រនតយ៍សយ
ួ សា

វ



ភាគ្លាភ ែេ ប (Turnover)
11.2.10

១១.២.៥- រ ៀបចំម្បកាស

២០១៤

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

សត ីពីកា បញ្ញជក់បកនថ រនិយរន័យ

រសចកតីម្ពាងសារាច ម្ត្ូវបន
ពិនត្
ិ យសរម្រចរោយ ម្កុរកា ងា

ពាកយ ម្គ្ឹុះសាថនអចិនស្រនតយ៍

 

សួយសា ភាគ្លាភ ែេ ប
(Turnover)
11.2.10

១១.២.៥- រ ៀបចំម្បកាស

២០១៤

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

សត ីពីកា បញ្ញជក់បកនថ រនិយរន័យ

រសចកតីម្ពាងសារាច ម្ត្ូវបន
ពិនត្
ិ យសរម្រចរោយ អពដ

ពាកយ ម្គ្ឹុះសាថនអចិនស្រនតយ៍

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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បញ្ច ប់

២០១៤

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សួយសា ភាគ្លាភ ែេ ប
(Turnover)
11.2.10

១១.២.៥- រ ៀបចំម្បកាស

អគ្គ.ពនធ ោ

សត ីពីកា បញ្ញជក់បកនថ រនិយរន័យ

សារាច ម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យសរម្រច
រោយ កសហវ

ពាកយ ម្គ្ឹុះសាថនអចិនស្រនតយ៍

   





 







  











  





សួយសា ភាគ្លាភ ែេ ប
(Turnover)
11.2.11

11.2.11

11.2.12

11.2.12

១១.២.៦- រ ៀបចំអនុម្កឹត្យ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

អនុម្កឹត្យសត ីពីកា រេើកកេងពនធ

សត ីពីកា រេើកកេងពនធ និង

និងអនុរម្ោុះពនធ ម្បថ្នប់ម្តាម្ត្ូវ

អនុរម្ោុះពនធ ម្បថ្នប់ម្តា

បនអនុរ័ត្ និងោក់ឲ្យអនុវត្ត

១១.២.៦- រ ៀបចំអនុម្កឹត្យ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

អនុម្កឹត្យសត ីពីកា រេើកកេងពនធ

សត ីពីកា រេើកកេងពនធ និង

និងអនុរម្ោុះពនធ ម្បថ្នប់ម្តាម្ត្ូវ

អនុរម្ោុះពនធ ម្បថ្នប់ម្តា

បនអនុរ័ត្ និងោក់ឲ្យអនុវត្ត

១១.២.៧- រ ៀបចំម្បកាសកណនំ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

ពីកា រេើកកេងពនធ និង

កេងពនធ និងអនុរម្ោុះពនធ

អនុរម្ោុះពនធ ម្បថ្នប់ម្តាម្ត្ូវបន

ម្បថ្នប់ម្តា

រ ៀបចំ និងោក់ឲ្យអនុវត្ត
២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

កណនំ អនុវត្តអនុម្កឹត្យសត ីពីកា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ



ម្បកាសកណនំ អនុវត្តអនុម្កឹត្យសត ី

អនុវត្តអនុម្កឹត្យសត ីពីកា រេើក

១១.២.៧- រ ៀបចំម្បកាស



ម្បកាសកណនំ អនុវត្តអនុម្កឹត្យសត ី
ពីកា រេើកកេងពនធ និង
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បញ្ច ប់

រេើកកេងពនធ និងអនុរម្ោុះពនធ

អនុរម្ោុះពនធ ម្បថ្នប់ម្តាម្ត្ូវបន

ម្បថ្នប់ម្តា

រ ៀបចំ និងោក់ឲ្យអនុវត្ត

១១.២.៨- រ ៀបចំបទបបញ្ញត្តិ

២០១៧

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.ពនធ ោ

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

11.2.13

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









 









   





   





 





ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

បទបបញ្ញត្តិសតីពីពនធរេើម្បត្ិបត្តិ

សត ីពីពនធ រេើម្បត្ិបត្តកា
ិ រម្បងកាត្

កា រម្បងកាត្ និងធនធានក ៉ែម្ត្ូវ

និងធនធានក ៉ែ

បនរ ៀបចំ ពិនិត្យសរម្រចរោយ
កសហវ និងបញ្េូ នរៅគ្ណៈ ដា
រស្រនត ី

11.2.13

11.2.13

១១.២.៨- រ ៀបចំបទបបញ្ញត្តិ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

បទបបញ្ញត្តិសតីពីពនធរេើម្បត្ិបត្តិ

សត ីពីពនធ រេើម្បត្ិបត្តកា
ិ រម្បងកាត្

កា រម្បងកាត្ និងធនធានក ៉ែម្ត្ូវ

និងធនធានក ៉ែ

បនម្បរុំពិភាកា កម្រិត្ អពដ

១១.២.៨- រ ៀបចំបទបបញ្ញត្តិ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

បទបបញ្ញត្តិសតីពីពនធរេើម្បត្ិបត្តិ

សត ីពីពនធ រេើម្បត្ិបត្តកា
ិ រម្បងកាត្

កា រម្បងកាត្ និងធនធានក ៉ែម្ត្ូវ

និងធនធានក ៉ែ

បនម្បរុំពិភាកា កកសម្រួេ
កម្រិត្ កសហវ

11.2.13

11.2.14

១១.២.៨- រ ៀបចំបទបបញ្ញត្តិ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

បទបបញ្ញត្តិសតីពីពនធរេើម្បត្ិបត្តិ

សត ីពីពនធ រេើម្បត្ិបត្តកា
ិ រម្បងកាត្

កា រម្បងកាត្ និងធនធានក ៉ែម្ត្ូវ

និងធនធានក ៉ែ

បនបញ្េូ នរៅ គ្ណៈ ដារស្រនត ី

១១.២.៩-រ ៀបចំអនុម្កឹត្យពាក់

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

អនុម្កឹត្យពាក់ព័នធនឹងពនធរេើ

ព័នធនឹងពនធរេើម្បត្ិបត្តិកា រម្បង

ម្បត្ិបត្តកា
ិ រម្បងកាត្ និង

កាត្ និងធនធានក ៉ែ

ធនធានក ៉ែម្ត្ូវបន

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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11.2.14

១១.២.៩-រ ៀបចំអនុម្កឹត្យពាក់

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.ពនធ ោ

ព័នធនឹងពនធរេើម្បត្ិបត្តិកា រម្បង

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យម្ត្ូវបន
រ ៀបចំកម្រិត្ ម្កុរកា ងា

 





   





 







 





   





 





 

កាត្ និងធនធានក ៉ែ
11.2.14

១១.២.៩-រ ៀបចំអនុម្កឹត្យពាក់

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

ព័នធនឹងពនធរេើម្បត្ិបត្តិកា រម្បង

រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យម្ត្ូវបន
រ ៀបចំកម្រិត្ អពដ

កាត្ និងធនធានក ៉ែ
11.2.15

១១.២.១០-រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

រសចកតីម្ពាងម្បកាសសត ីពីកា អនុ

ម្បកាសសត ីពីកា

វត្តកា ម្បរូេពនធរេើម្បត្ិបត្តកា
ិ

អនុវត្តកា ម្បរូេពនធរេើម្បត្ិបត្តិ

រម្បងកាត្ និងធនធានក ៉ែ



កា រម្បងកាត្ និងធនធានក ៉ែ
11.2.15

១១.២.១០-រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

រសចកតីម្ពាងម្បកាសម្ត្ូវបន

ម្បកាសសត ីពីកា

ពិនត្
ិ យសរម្រច កម្រិត្ ម្កុរ

អនុវត្តកា ម្បរូេពនធរេើម្បត្ិបត្តិ

កា ងា

 

កា រម្បងកាត្ និងធនធានក ៉ែ
11.2.15

១១.២.១០-រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

ម្បកាសសត ីពីកា

រសចកតីម្ពាងម្បកាសម្ត្ូវបន
ពិនត្
ិ យសរម្រច កម្រិត្ អពដ

អនុវត្តកា ម្បរូេពនធរេើម្បត្ិបត្តិ
កា រម្បងកាត្ និងធនធានក ៉ែ
11.2.16

១១.២.១១- រ ៀបចំម្បកាស

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

សត ីពី វិធាន និងនីត្ិ វិធនី នកា បង់

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

ម្បកាសសត ីពី វិធាន និងនីត្ិ វិធីនន
កា បង់ពនធរេើម្បក់ចំណូេ
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បញ្ច ប់

ពនធរេើម្បក់ចំណូេសម្ម្មប់

សម្ម្មប់សហម្ោសធានរា៉ែ ប់ ង

សហម្ោសធានរា៉ែ ប់ ង

ម្ត្ូវបនសរម្រច និងោក់ឲ្យអនុ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

វត្ត
11.2.16

១១.២.១១- រ ៀបចំម្បកាសសត ីពី

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

វិធាន និងនីត្ិ វិធីននកា បង់ពនធ

រសចកតីម្ពាងម្បកាសម្ត្ូវបនពិ
និត្យសរម្រចរោយ កសហវ

រេើម្បក់ចំណូេសម្ម្មប់សហ



  











  









ម្ោសធានរា៉ែ ប់ ង
11.2.17

11.2.17

១១.២.១២- រ ៀបចំអនុម្កឹត្យ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

អនុម្កឹត្យសត ីពីកា រេើកទឹកចិត្ត

សត ីពីកា រេើកទឹកចិត្តកែនកពនធ ោ

កែនកពនធ ោ សម្ម្មប់សហម្ោស

សម្ម្មប់សហម្ោសធុនត្ូច និង

ធុនត្ូច និងរធយរ ចំរពាុះកា ចុុះ

រធយរ ចំរពាុះកា ចុុះបញ្ជ ីពនធ ោ

បញ្ជ ីពនធ ោ សា ័ម្គ្ចិត្តម្ត្ូវបនអនុ

សា ័ម្គ្ចិត្ត

រ័ត្ និងោក់ឲ្យអនុវត្ត

១១.២.១២- រ ៀបចំអនុម្កឹត្យ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

សត ីពីកា រេើកទឹកចិត្តកែនកពនធ ោ

 



រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យម្ត្ូវបន
អនុរត្
័

សម្ម្មប់សហម្ោសធុនត្ូច និង



រធយរ ចំរពាុះកា ចុុះបញ្ជ ីពនធ ោ
សា ័ម្គ្ចិត្ត
11.2.18

១១.២.១៣- រ ៀបចំកា យ
ិ េ័យ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

បំរពញកា ងា (បញ្ជ )សម្ម្មប់

កា យ
ិ េ័យបំរពញកា ងា រៅ
សាខាពនធ ោ ខណឌចំនន
ួ ០៥

 





(ទួេរោក ៧រករា ដូនរពញ ឬ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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11.2.18

បញ្ច ប់

រស្រនតែ
ី តេ់រសវារូនអនកជាប់ពនធ រៅ

សសីកកវ កសនសុខ) ម្ត្ូវបន

តារសាខាពនធ ោ ខណឌ

រ ៀបចំ

១១.២.១៣- រ ៀបចំកា យ
ិ េ័យ

២០១៧

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.ពនធ ោ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សិកាគ្ំ កា
ូ ិយេ័យបំរពញ

បំរពញកា ងា (បញ្ជ )សម្ម្មប់

កា ងា (បញ្ជ ) និងត្នរៃ

រស្រនតែ
ី តេ់រសវារូនអនកជាប់ពនធ រៅ

(Costing) ននកា រ ៀបចំ

  





   





   





   





 







តារសាខាពនធ ោ ខណឌ
11.2.18

១១.២.១៣- រ ៀបចំកា យ
ិ េ័យ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

បំរពញកា ងា (បញ្ជ )សម្ម្មប់

កា យ
ិ េ័យម្ត្ូវបនរ ៀបចំរៅ
សាខាពនធ ោ ខណឌ ១

រស្រនតែ
ី តេ់រសវារូនអនកជាប់ពនធ រៅ
តារសាខាពនធ ោ ខណឌ
11.2.18

១១.២.១៣- រ ៀបចំកា យ
ិ េ័យ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

បំរពញកា ងា (បញ្ជ )សម្ម្មប់

កា យ
ិ េ័យម្ត្ូវបនរ ៀបចំរៅ
សាខាពនធ ោ ខណឌ ២

រស្រនតែ
ី តេ់រសវារូនអនកជាប់ពនធ រៅ
តារសាខាពនធ ោ ខណឌ
11.2.18

១១.២.១៣- រ ៀបចំកា យ
ិ េ័យ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

បំរពញកា ងា (បញ្ជ )សម្ម្មប់

កា យ
ិ េ័យម្ត្ូវបនរ ៀបចំរៅ
សាខាពនធ ោ ខណឌ ២

រស្រនតែ
ី តេ់រសវារូនអនកជាប់ពនធ រៅ
តារសាខាពនធ ោ ខណឌ
11.2.19

១១.២.១៤-រ ៀបចំអនុវត្តកា េុប

២០១៦

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

រចេកា ចុុះបញ្ជ ី (De-

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

សហម្ោសកដេបត្់ខួ ៃន រិនរក
ោក់េិខិត្ម្បកាសម្ត្ូវេុបរចេ
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

registration) ចំរពាុះសហម្ោស

កា ចុុះបញ្ជ ី និងបញ្ជ ីអនកជាប់ពនធ

កដេបត្់ខួ ៃន រិនរកោក់េិខត្
ិ

ច នត ម្ត្ូវបនរធវើបចេុបបនន ករា

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ម្បកាសរដើរបីម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជ ីអនក
ជាប់ពនធ ច នត និងរធវើសុម្កឹត្ភាព
នូវបញ្ជ ីអនកជាប់ពនធកដេម្មន
សករាភាពពិត្ម្បកដ
11.2.19

១១.២.១៤-រ ៀបចំអនុវត្តកា េុប

២០១៦

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

បញ្ជ ីអនកជាប់ពនធ ច នត និងបញ្ជ ីអនក

រចេកា ចុុះបញ្ជ ី (De-

ជាប់ពនធ ច នតកដេបត្់ខួ ៃន រិន

registration) ចំរពាុះសហម្ោស

រកោក់េិខិត្ម្បកាស ម្ត្ូវបន

កដេបត្់ខួ ៃន រិនរកោក់េិខត្
ិ

រ ៀបចំ

ម្បកាសរដើរបីម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជ ីអនក

  





   







ជាប់ពនធ ច នត និងរធវើសុម្កឹត្ភាព
នូវបញ្ជ ីអនកជាប់ពនធកដេម្មន
សករាភាពពិត្ម្បកដ
11.2.19

១១.២.១៤-រ ៀបចំអនុវត្តកា េុប

២០១៦

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

អនកជាប់ពនធ ច នត កដេបត្់ខួ ៃន

រចេកា ចុុះបញ្ជ ី (De-

រិនរកោក់េិខិត្ម្បកាស ម្ត្ូវ

registration) ចំរពាុះសហម្ោស

បនចុុះម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ

កដេបត្់ខួ ៃន រិនរកោក់េិខត្
ិ
ម្បកាសរដើរបីម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជ ីអនក
ជាប់ពនធ ច នត និងរធវើសុម្កឹត្ភាព

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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បញ្ច ប់

២០១៦

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

នូវបញ្ជ ីអនកជាប់ពនធកដេម្មន
សករាភាពពិត្ម្បកដ
11.2.19

១១.២.១៤-រ ៀបចំអនុវត្តកា េុប

អគ្គ.ពនធ ោ

អនកជាប់ពនធ ច នត កដេបត្់ខួ ៃន

រចេកា ចុុះបញ្ជ ី (De-

រិនរកោក់េិខិត្ម្បកាស ម្ត្ូវ

registration) ចំរពាុះសហម្ោស

បនចុុះម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ

កដេបត្់ខួ ៃន រិនរកោក់េិខត្
ិ
ម្បកាសរដើរបីម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជ ីអនក

   





   





 





ជាប់ពនធ ច នត និងរធវើសុម្កឹត្ភាព
នូវបញ្ជ ីអនកជាប់ពនធកដេម្មន
សករាភាពពិត្ម្បកដ
11.2.19

១១.២.១៤-រ ៀបចំអនុវត្តកា េុប

២០១៦

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

រចេកា ចុុះបញ្ជ ី (De-

បញ្ជ ីអនកជាប់ពនធ ច នត ម្ត្ូវបនរធវើ
បចេុបបនន ករា

registration) ចំរពាុះសហម្ោស
កដេបត្់ខួ ៃន រិនរកោក់េិខត្
ិ
ម្បកាសរដើរបីម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជ ីអនក
ជាប់ពនធ ច នត និងរធវើសុម្កឹត្ភាព
នូវបញ្ជ ីអនកជាប់ពនធកដេម្មន
សករាភាពពិត្ម្បកដ
11.2.20

១១.២.១៥- អភិវឌ្ឍម្បព័នធ E-

២០១៤

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

Tax System (E-Filing, E-

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

ម្បព័នធ E-Tax Systemម្ត្ូវបន
អភិវឌ្ឍ
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បញ្ច ប់

២០១៤

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

registration, E-Payment)
បស់អគ្គនយកោានពនធោ
11.2.20

១១.២.១៥- អភិវឌ្ឍម្បព័នធ E-

អគ្គ.ពនធ ោ

បចេុបបននភាព និងកថទាំ Modules

Tax System (E-Filing, E-

កដេបនោក់ឲ្យរម្បើម្បស់និង

registration, E-Payment)

បនត អភិវឌ្ឍ Modules ថាីៗ











 





   





 





   

បស់អគ្គនយកោានពនធោ
11.2.21

១១.២.១៦- រ ៀបចំរសៀវរៅ

២០១៤

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

កណនំ សតីពីសវនករានែទកនុង

រសៀវរៅកណនំ សតីពីសវនករានែទ
កនុងម្ត្ូវបន ពិនិត្យ សរម្រច និង

 



ោក់ឲ្យអនុវត្ត
11.2.21

១១.២.១៦- រ ៀបចំរសៀវរៅ

២០១៤

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

កណនំ សតីពីសវនករានែទកនុង

រសចកតីម្ពាងរសៀវរៅកណនំ ម្ត្ូវ
បនពិនត្
ិ យសរម្រចកម្រិត្ម្កុរ

 

កា ងា
11.2.21

១១.២.១៦- រ ៀបចំរសៀវរៅ

២០១៤

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

កណនំ សតីពីសវនករានែទកនុង

រសចកតីម្ពាងរសៀវរៅកណនំ ម្ត្ូវ
បនពិនត្
ិ យសរម្រច កម្រិត្
អពដ និងោក់ឲ្យអនុវត្ត

11.2.22

១១.២.១៧- រ ៀបចំម្បកាស

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

ម្បកាសសដ ីពីកា កំណត្់រសវាជា

សដ ីពីកា កំណត្់រសវាជារូេ

រូេោានខាងហិ ញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបន

ោានខាងហិ ញ្ញវត្ថុ

រ ៀបចំនិងសរម្រចរោយ កសហវ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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11.2.22

១១.២.១៧- រ ៀបចំម្បកាស

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

សដ ីពីកា កំណត្់រសវាជារូេ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រសចកតីម្ពាងម្បកាសម្ត្ូវបន
ពិនត្
ិ យសរម្រច កម្រិត្ម្កុរកា ងា

  





   





   





 







  







ោានខាងហិ ញ្ញវត្ថុ
11.2.22

11.2.22

11.2.23

១១.២.១៧- រ ៀបចំម្បកាស

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

រសចកតីម្ពាងម្បកាសម្ត្ូវបន

សដ ីពីកា កំណត្់រសវាជារូេ

ពិនត្
ិ យសរម្រច រោយអពដ

ោានខាងហិ ញ្ញវត្ថុ

និងបញ្េូ នរៅ កសហវ

១១.២.១៧- រ ៀបចំម្បកាស

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

រសចកតីម្ពាងម្បកាសម្ត្ូវបនពិនិ

សដ ីពីកា កំណត្់រសវាជារូេ

ត្យ

ោានខាងហិ ញ្ញវត្ថុ

សរម្រច រោយកសហវ

១១.២.១៨-រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.ពនធ ោ

បយកា ណ៍សិកាម្សាវម្ជាវពី

បទបបញ្ញត្តិសតីពីកា កំណត្់ឱ្យបិទ

បទបបញ្ញត្តិសតីពីកាកំណត្់ឱ្យបិទ

កត្រម្បិ៍រេើរភសរជៈ ម្សា ម្សា

កត្រម្បិ៍រេើរភសរជៈ ម្សា ម្សា

របៀ កដេែេិត្កនុងម្សុក

របៀ កដេែេិត្កនុងម្សុក ម្ត្ូវ



បនបញ្េ ប់ និងសរម្រចរោយ ក
សហវ
11.2.23

១១.២.១៨-រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.ពនធ ោ

បទបបញ្ញត្តិសតីពីកា កំណត្់ឱ្យបិទ
កត្រម្បិ៍រេើ

សិកាម្សាវម្ជាវរោយរ ៀបចំ
បយកា ណ៍ ម្ពាងរេើក ទី១


រភសរជៈ ម្សា ម្សារបៀ កដេែ
េិត្កនុងម្សុក

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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11.2.23

១១.២.១៨-រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.ពនធ ោ

បទបបញ្ញត្តិសតីពីកា កំណត្់ឱ្យបិទ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

បនត ម្សាវម្ជាវបកនថររោយរ ៀបចំ
បយកា ណ៍ ម្ពាងរេើក ទី២

កត្រម្បិ៍រេើ

   





   





   





   





រភសរជៈ ម្សា ម្សារបៀ កដេែ
េិត្កនុងម្សុក
11.2.23

១១.២.១៨-រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.ពនធ ោ

បទបបញ្ញត្តិសតីពីកា កំណត្់ឱ្យបិទ

រសចកតីម្ពាងរេើកទី១ ម្ត្ូវបន
រ ៀបចំ

កត្រម្បិ៍រេើ
រភសរជៈ ម្សា ម្សារបៀ កដេែ
េិត្កនុងម្សុក
11.2.23

១១.២.១៨-រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.ពនធ ោ

បទបបញ្ញត្តិសតីពីកា កំណត្់ឱ្យបិទ

រសចកតីម្ពាងរេើកទី២ ម្ត្ូវបន
រ ៀបចំ

កត្រម្បិ៍រេើ
រភសរជៈ ម្សា ម្សារបៀ កដេែ
េិត្កនុងម្សុក
11.2.23

១១.២.១៨-រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.ពនធ ោ

បទបបញ្ញត្តិសតីពីកា កំណត្់ឱ្យបិទ
កត្រម្បិ៍រេើ

ម្បរុំសរម្រចកនុងកម្រិត្ ម្កុរ
កា ងា

រភសរជៈ ម្សា ម្សារបៀ កដេែ
េិត្កនុងម្សុក

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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11.2.23

១១.២.១៨-រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៨

២០១៨

២០១៩

អគ្គ.ពនធ ោ

   





   











  





ត្រ៤

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ម្បរុំសរម្រចកនុងកម្រិត្ អពដ

បទបបញ្ញត្តិសតីពីកា កំណត្់ឱ្យបិទ
កត្រម្បិ៍រេើរភសរជៈ ម្សា ម្សា
របៀ កដេែេិត្កនុងម្សុក
11.2.23

១១.២.១៨-រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.ពនធ ោ

បទបបញ្ញត្តិសតីពីកា កំណត្់ឱ្យបិទ

រសចកតីម្ពាងម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យនិង
សរម្រចរោយ កសហវ

កត្រម្បិ៍រេើ
រភសរជៈ ម្សា ម្សារបៀ កដេែ
េិត្កនុងម្សុក
11.2.24

11.2.24

១១.២.១៩-រ ៀបចំម្បកាស

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

ិ ិចយ
ម្បកាសសត ីពីេកខណៈវន
័ ឆ នន

ិ ិច័យ
សត ីពីេកខណៈវន
ឆ ននកា កាន់

កា កាន់បញ្ជ កា
ី គ្ណរនយយរិន

បញ្ជ កា
ី គ្ណរនយយរិនម្ត្ឹរម្ត្ូវ

ម្ត្ឹរម្ត្ូវ និងនីត្ិ វិធីកនុងកា បង់

និងនីត្ិ វិធីកនុងកា បង់ពនធ អបបប

ពនធ អបបប ម្ម ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យអនុ

ម្ម

វត្ត

១១.២.១៩-រ ៀបចំម្បកាស

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

 



រសចកដីម្ពាងម្បកាស ម្ត្ូវបន

ិ ិច័យ
សត ីពីេកខណៈវន
ឆ ននកា កាន់

ោក់

បញ្ជ កា
ី គ្ណរនយយរិនម្ត្ឹរម្ត្ូវ

ឲ្យម្បរុំពិភាកាកម្រិត្ម្កុរកា ងា

និងនីត្ិ វិធីកនុងកា បង់ពនធ អបបប

អពដ



ម្ម

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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11.2.24

១១.២.១៩-រ ៀបចំម្បកាស

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.ពនធ ោ

ិ ិច័យ
សត ីពីេកខណៈវន
ឆ ននកា កាន់

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ម្បកាសម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យសរម្រច
រោយ កសហវ

បញ្ជ កា
ី គ្ណរនយយរិនម្ត្ឹរម្ត្ូវ

   





 









 









   





  





និងនីត្ិ វិធីកនុងកា បង់ពនធ អបបប
ម្ម
11.2.25

11.2.25

១១.២.២០-រ ៀបចំម្បកាស

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.ពនធ ោ

ម្បកាសសត ីពី វិធាន និងនីត្ិ វិធី នន

សត ីពី វិធាន និងនីត្ិ វិធី ននកា

កា ម្បរូេពនធ រេើម្បក់ចំណូេ

ម្បរូេពនធរេើម្បក់ចំណូេ

សម្ម្មប់សាខាម្កុរហន
ុ ប រទស

សម្ម្មប់សាខាម្កុរហន
ុ ប រទស

ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យអនុវត្ត

១១.២.២០-រ ៀបចំម្បកាសសត ីពី

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.ពនធ ោ

វិធាន និងនីត្ិ វិធី ននកា ម្បរូេ

រសចកតីម្ពាងម្បកាសម្ត្ូវបន
សិកា និងរ ៀបចំ

ពនធរេើម្បក់ចំណូេសម្ម្មប់
សាខាម្កុរហន
ុ ប រទស
11.2.25

11.2.25

១១.២.២០-រ ៀបចំម្បកាស

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.ពនធ ោ

រសចកដីម្ពាងម្បកាស ម្ត្ូវបន

សត ីពី វិធាន និងនីត្ិ វិធី ននកា

ោក់

ម្បរូេពនធរេើម្បក់ចំណូេ

ឲ្យម្បរុំពិភាកា និងសរម្រច

សម្ម្មប់សាខាម្កុរហន
ុ ប រទស

កម្រិត្ម្កុរកា ងា

១១.២.២០-រ ៀបចំម្បកាស

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.ពនធ ោ

សត ីពី វិធាន និងនីត្ិ វិធី ននកា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

រសចកដីម្ពាងម្បកាសម្ត្ូវបន
ពិនត្
ិ យសរម្រចរោយ អពដ



២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ម្បរូេពនធរេើម្បក់ចំណូេ
សម្ម្មប់សាខាម្កុរហន
ុ ប រទស
11.2.25

១១.២.២០-រ ៀបចំម្បកាស

អគ្គ.ពនធ ោ

សត ីពី វិធាន និងនីត្ិ វិធី ននកា

ម្បកាសម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យសរម្រច
រោយ កសហវ

ម្បរូេពនធរេើម្បក់ចំណូេ

 

 





 









 









   





  





សម្ម្មប់សាខាម្កុរហន
ុ ប រទស
11.2.26

11.2.26

១១.២.២១-រ ៀបចំរសៀវរៅ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

រសៀវរៅកណនំ សតីពីរោេកា ណ៍

កណនំ សតីពីរោេកា ណ៍ននកិចេ

ននកិចេម្ពររម្ពៀងសត ីពីកា រចៀស

ម្ពររម្ពៀងសត ីពីកា រចៀសវាងកា

វាងកា យកពនធ ម្ត្ួត្ោន ម្ត្ូវបន

យកពនធ ម្ត្ួត្ោន

រ ៀបចំ

១១.២.២១-រ ៀបចំរសៀវរៅ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

សិកាពីកា រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

កណនំ សតីពីរោេកា ណ៍ននកិចេ
ម្ពររម្ពៀងសត ីពីកា រចៀសវាងកា
យកពនធ ម្ត្ួត្ោន
11.2.26

១១.២.២១-រ ៀបចំរសៀវរៅ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

កណនំ សតីពីរោេកា ណ៍ននកិចេ

រសចកដីម្ពាងរ ៀបចំ កម្រិត្ម្កុរ
កា ងា

ម្ពររម្ពៀងសត ីពីកា រចៀសវាងកា
យកពនធ ម្ត្ួត្ោន
11.2.26

១១.២.២១-រ ៀបចំរសៀវរៅ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

កណនំ សតីពីរោេកា ណ៍ននកិចេ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

រសចកដីម្ពាងម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យ
សរម្រចរោយ អពដ
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ម្ពររម្ពៀងសត ីពីកា រចៀសវាងកា
យកពនធ ម្ត្ួត្ោន
11.2.26

១១.២.២១-រ ៀបចំរសៀវរៅ

អគ្គ.ពនធ ោ

កណនំ សតីពីរោេកា ណ៍ននកិចេ

រសចកតីម្ពាងម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យស
រម្រចរោយ កសហវ

ម្ពររម្ពៀងសត ីពីកា រចៀសវាងកា

 

 





 









 









   





  





យកពនធ ម្ត្ួត្ោន
11.2.27

11.2.27

១១.២.២២-រ ៀបចំរសៀវរៅ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

រសៀវរៅកណនំ សតីពីកា អនុវត្ត

កណនំ សតីពីកា អនុវត្តកិចេម្ពរ

កិចេម្ពររម្ពៀងសត ីពីកា រចៀសវាង

រម្ពៀងសត ីពីកា រចៀសវាងកា យក

កា យកពនធ ម្ត្ួត្ោន ម្ត្ូវបន

ពនធ ម្ត្ួត្ោន

រ ៀបចំ

១១.២.២២-រ ៀបចំរសៀវរៅ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

សិកាពីកា រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

កណនំ សតីពីកា អនុវត្តកិចេម្ពរ
រម្ពៀងសត ីពីកា រចៀសវាងកា យក
ពនធ ម្ត្ួត្ោន
11.2.27

១១.២.២២-រ ៀបចំរសៀវរៅ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

កណនំ សតីពីកា អនុវត្តកិចេម្ពរ

រសចកដីម្ពាងរ ៀបចំ កម្រិត្ម្កុរ
កា ងា

រម្ពៀងសត ីពីកា រចៀសវាងកា យក
ពនធ ម្ត្ួត្ោន
11.2.27

១១.២.២២-រ ៀបចំរសៀវរៅ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

កណនំ សតីពីកា អនុវត្តកិចេម្ពរ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

រសចកដីម្ពាងម្ត្ូវបន
ពិនត្
ិ យសរម្រចរោយ អពដ



២៧ រិថន
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រម្ពៀងសត ីពីកា រចៀសវាងកា យក
ពនធ ម្ត្ួត្ោន
11.2.27

១១.២.២២-រ ៀបចំរសៀវរៅ

អគ្គ.ពនធ ោ

កណនំ សតីពីកា អនុវត្តកិចេម្ពរ

រសចកតីម្ពាងម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យ
សរម្រចរោយ កសហវ

រម្ពៀងសត ីពីកា រចៀសវាងកា យក

 

 





 









 









   





  





ពនធ ម្ត្ួត្ោន
11.2.28

11.2.28

១១.២.២៣-រ ៀបចំរសៀវរៅកែន

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

រសៀវរៅកែនកា ណ៍យទ
ុ សា
ធ ស្រសត

កា ណ៍យទ
ុ សា
ធ ស្រសត និងកែនកា

និងកែនកា ម្បត្ិបត្តិ បស់ អពដ

ម្បត្ិបត្តិ បស់ អពដ (២០១៨-

(២០១៨-២០២២) ម្ត្ូវបន

២០២២)

រ ៀបចំ

១១.២.២៣-រ ៀបចំរសៀវរៅកែន

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

រ ៀបចំ SWOT

កា ណ៍យទ
ុ សា
ធ ស្រសត និងកែនកា
ម្បត្ិបត្តិ បស់ អពដ (២០១៨២០២២)
11.2.28

១១.២.២៣-រ ៀបចំរសៀវរៅកែន

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

រសចកដីម្ពាង កម្រិត្ម្កុរកា ងា

កា ណ៍យទ
ុ សា
ធ ស្រសត និងកែនកា
ម្បត្ិបត្តិ បស់ អពដ (២០១៨២០២២)
11.2.28

១១.២.២៣-រ ៀបចំរសៀវរៅកែន

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

កា ណ៍យទ
ុ សា
ធ ស្រសត និងកែនកា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

រសចកដីម្ពាងម្ត្ូវបន
ពិនត្
ិ យសរម្រចរោយ អពដ
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ម្បត្ិបត្តិ បស់ អពដ (២០១៨២០២២)
11.2.28

១១.២.២៣-រ ៀបចំរសៀវរៅកែន

អគ្គ.ពនធ ោ

កា ណ៍យទ
ុ សា
ធ ស្រសត និងកែនកា

រសចកតីម្ពាងម្ត្ូវបនបញ្ជូ នរៅក
សហវ

ម្បត្ិបត្តិ បស់ អពដ (២០១៨-

 

 





 









 









   





  





២០២២)
11.2.29

១១.២.២៤-រ ៀបចំរសៀវរៅោនិ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

ភ័យទូរៅ បស់ អពដ រដើរបី

រសៀវរៅោនិភ័យទូរៅ បស់ អ
ពដ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

កំណត្់ វិធានកា ណ៍រឆៃើយត្បរៅ
ោនិភ័យ
11.2.29

១១.២.២៤-រ ៀបចំរសៀវរៅោនិ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

សិកា ពិភាកា និងកំណត្់ោនិ

ភ័យទូរៅ បស់ អពដ រដើរបី

ភ័យ រោយម្មនកា ចូេ រ
ួ ពី

កំណត្់ វិធានកា ណ៍រឆៃើយត្បរៅ

រំនញកា ណ៍ និង អពដ

ោនិភ័យ
11.2.29

១១.២.២៤-រ ៀបចំរសៀវរៅោនិ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

ភ័យទូរៅ បស់ អពដ រដើរបី

រសចកដីម្ពាងរសៀវរៅោនិភយ
័
ទូរៅ សរម្រចកម្រិត្ម្កុរកា ងា

កំណត្់ វិធានកា ណ៍រឆៃើយត្បរៅ
ោនិភ័យ
11.2.29

១១.២.២៤-រ ៀបចំរសៀវរៅោនិ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

ភ័យទូរៅ បស់ អពដ រដើរបី

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

រសចកដីម្ពាងម្ត្ូវបន
ពិនត្
ិ យសរម្រចរោយ អពដ



២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

65

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កំណត្់ វិធានកា ណ៍រឆៃើយត្បរៅ
ោនិភ័យ
11.2.29

១១.២.២៤-រ ៀបចំរសៀវរៅោនិ

អគ្គ.ពនធ ោ

ភ័យទូរៅ បស់ អពដ រដើរបី

រសចកតីម្ពាងម្ត្ូវបនបញ្ជូ នរៅក
សហវ

កំណត្់ វិធានកា ណ៍រឆៃើយត្បរៅ

 

 





 









 





 











ោនិភ័យ
11.2.30

១១.២.២៥-រ ៀបចំបរងកត្
ើ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

កា យ
ិ េ័យពិរម្ោុះរយបេ់ពនធ

កា យ
ិ េ័យពិរម្ោុះរយបេ់ពនធ

ោ ម្ត្ូវបនោក់ឲ្យដំរណើ កា រៅ

ោ (Call Center)

នយកោានរសវាអនកជាប់ពនធ និង
បំណេ
ុ ពនធ

11.2.30

១១.២.២៥-រ ៀបចំបរងកត្
ើ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

កា យ
ិ េ័យពិរម្ោុះរយបេ់

កា យ
ិ េ័យពិរម្ោុះរយបេ់
ពនធ ោ ម្ត្ូវបនបរងកើត្

 

ពនធ ោ (Call Center)
11.2.30

១១.២.២៥-រ ៀបចំបរងកត្
ើ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

កា យ
ិ េ័យពិរម្ោុះរយបេ់

ភានក់ងា ពិរម្ោុះរយបេ់ម្ត្ូវបន
រម្រើសរ ស
ើ

 

ពនធ ោ (Call Center)
11.2.30

១១.២.២៥-រ ៀបចំបរងកត្
ើ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

កា យ
ិ េ័យពិរម្ោុះរយបេ់

ភានក់ងា ពិរម្ោុះរយបេ់ម្ត្ូវបន
បណុត ុះបណា
ត េ

  

ពនធ ោ (Call Center)

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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11.2.30

១១.២.២៥-រ ៀបចំបរងកត្
ើ

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.ពនធ ោ

កា យ
ិ េ័យពិរម្ោុះរយបេ់

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កា យ
ិ េ័យពិរម្ោុះរយបេ់
ពនធ ោ ម្ត្ូវបនោក់ឲ្យដំរណើ កា

 

 





ពនធ ោ (Call Center)
11.2.31

១១.២.១.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

២០១៧

២០១៨

សករាភាពម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

ម្បព័នធម្ត្ូវបនសិកាពីត្ំ វូ កា ស

រិនករនសា រពើពនធ

ម្មា ៈ និង Business Process

ចំណូេរិនករនសា រពើពនធ
11.2.31

១១.២.១.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

បស់អគ្គនយកោាន
២០១៧

២០១៨

សករាភាពម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរិនករន

រិនករនសា រពើពនធ

សា រពើពនធ ម្ត្ូវបនសិកាសម្ម្មប់

ចំណូេរិនករនសា រពើពនធ
11.2.31

១១.២.១.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង





ថ្ននក់ជាត្ិ
២០១៧

២០១៨

សករាភាពម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

ករា វិធីម្គ្ប់ម្គ្ងម្បព័នធរំោន

រិនករនសា រពើពនធ

ដំបូង ច នីត្ិ វិធីបង់ម្បក់តារប

ចំណូេរិនករនសា រពើពនធ

ណា
ត សាថប័នហិ ញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបន



រ ៀបចំ និងសិកា
11.2.31

១១.២.១.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

២០១៧

២០១៨

សករាភាពម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

ម្បព័នធម្ត្ូវបនរធវើសិកាខសាលា

រិនករនសា រពើពនធ

ែសពវែាយ និងម្បរូេធាត្ុចេ
ូ

ចំណូេរិនករនសា រពើពនធ

បកនថ រ ឹ សាកេបងរម្បើម្បស់



កម្រិត្នែទកនុងម្ក.សហវ
11.2.31

១១.២.១.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង
សករាភាពម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

-ចប់រែតរ
ើ សិការ ៀបចំម្បព័នធ

រិនករនសា រពើពនធ

សម្ម្មប់ រម្ការថ្ននក់ជាត្ិ-ចុុះ

ចំណូេរិនករនសា រពើពនធ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ





សិកា Business process តារ
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រនទ ី និងអងគភាពពាក់ពន
័ ធថ្ននក់
រម្ការជាត្ិ-រ ៀបចំករា វិធី
ម្គ្ប់ម្គ្ងម្បព័នធ បញ្េូ េជា រួយ
ម្បព័នធថ្ននក់ជាត្ិកដេបនបរងកើត្ ូ
ច (សម្ម្មប់ថ្ននក់រម្ការជាត្ិ)សាកេបងរម្បើម្បស់ម្បព័នធនែទ
កនុង-រសន ើសុំរោេកា ណ៍រម្បើ
ម្បស់ពីថ្ននក់ដឹកនំ -ចុុះបណតុុះប
ណា
ត េតារម្កសួងសាថប័ន-សិកាខ
សាលាែសពវែាយឲ្យរម្បើម្បស់ជា
ែៃូវកា
11.2.32

១១.២.២.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

២០១៧

២០១៩

ចាប់សតីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេ

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រសចកតីម្ពាងចាប់ម្ត្ូវបនោក់

រិនករនសា រពើពនធ

ម្បរុំពិភាកាកម្រិត្នយកោាន

រិនករនសា រពើពនធ
11.2.32

១១.២.២.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

នីត្ិករា ម្ក.សហវ
២០១៧

២០១៩

ចាប់សតីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេ

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រសចកតីម្ពាងចាប់ម្ត្ូវបនោក់

រិនករនសា រពើពនធ

ម្បរុំពិភាកាកម្រិត្អនត អគ្គ

រិនករនសា រពើពនធ
11.2.32

១១.២.២.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង
ចាប់សតីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេ





នយកោាន
២០១៧

២០១៩

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រសចកតីម្ពាងចាប់ម្ត្ូវបនោក់

រិនករនសា រពើពនធ

ម្បរុំពិភាកាកម្រិត្អនត ម្កសួង-

រិនករនសា រពើពនធ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ



សាថប័ន
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11.2.32

១១.២.២.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៩

ចាប់សតីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេ

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រសចកតីម្ពាងចាប់ម្ត្ូវបនោក់

រិនករនសា រពើពនធ

ម្បរុំពិភាកាកម្រិត្អនត ម្កសួង-

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA



សាថប័ន ច ោក់ឆៃងថ្ននក់ដឹកនំ ម្ក.

រិនករនសា រពើពនធ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

សហវ
11.2.32

១១.២.២.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

២០១៧

២០១៩

ចាប់សតីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេ

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រសចកតីម្ពាងចាប់សតីពីកា

រិនករនសា រពើពនធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរិនករនសា រពើ

រិនករនសា រពើពនធ



ពនធ ម្ត្ូវបនោក់ឆៃងរៅទីសតកា
ី
គ្ណៈ ដារស្រនត ី

11.2.33

១១.២.៣.រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

២០១៧

២០១៨

កា ម្គ្ប់

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

អនុម្កឹត្យម្ត្ូវបនរធវើសិកាខសាលា

រិនករនសា រពើពនធ

ម្បរូេធាត្ុចូេបកនថរពីម្គ្ប់

ម្គ្ងចំណូេរិនករនសា រពើពនធ
11.2.33

១១.២.៣.រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

ម្កសួង-សាថប័នពាក់ពន
័ ធ
២០១៧

២០១៨

កា ម្គ្ប់

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

អនុម្កឹត្យម្ត្ូវបនម្បរុំសរម្រចចុង

រិនករនសា រពើពនធ

រម្កាយ និងោក់ឆៃងថ្ននក់ដឹកនំ ម្ក

ម្គ្ងចំណូេរិនករនសា រពើពនធ
11.2.33

១១.២.៣.រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

អនុម្កឹត្យម្ត្ូវបនរធវើសិកាខសាលា

រិនករនសា រពើពនធ

ែសពវែាយដេ់ម្គ្ប់ម្កសួង-សាថប័

ម្គ្ងចំណូេរិនករនសា រពើពនធ
១១.២.៣.រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី
កា ម្គ្ប់



.សហវ

កា ម្គ្ប់

11.2.33





នពាក់ពន
័ ធ
២០១៧

២០១៨

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

អនុម្កឹត្យម្ត្ូវបនោក់រអាយអនុ

រិនករនសា រពើពនធ

វត្តជាែៃូវកា ដេ់ម្គ្ប់ម្កសួង-សាថ

ម្គ្ងចំណូេរិនករនសា រពើពនធ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

 

ប័នកដេពាក់ព័នធ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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11.2.34

១១.២.៤.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៨

ចាប់សតីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយ

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រសចកតីម្ពាងចាប់ម្ត្ូវបនម្បរុំ

រិនករនសា រពើពនធ

ម្បរូេធាត្ុចូេបកនថររៅកម្រិត្

សរបត្តិ ដា

អនត អគ្គនយកោាន និងនយក

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA



ោាននីត្ិករា ម្ក.សហវ
11.2.34

១១.២.៤.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

២០១៧

២០១៨

ចាប់សតីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយ

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រសចកតីម្ពាងចាប់ម្ត្ូវបនម្បរុំ

រិនករនសា រពើពនធ

ម្បរូេធាត្ុចូេបកនថររៅកម្រិត្

សរបត្តិ ដា

អនត ម្កសួង-សាថប័ន និងនយក



ោាននីត្ិករា ម្ក.សហវ
11.2.34

១១.២.៤.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

២០១៧

២០១៨

ចាប់សតីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយ

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រសចកតីម្ពាងចាប់ម្ត្ូវបនម្បរុំ

រិនករនសា រពើពនធ

ពិភាកាសរម្រចចុងរម្កាយ

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រសចកតីម្ពាងចាប់ម្ត្ូវបនោក់

រិនករនសា រពើពនធ

ឆៃងថ្ននក់ដឹកនំ ម្ក.សហវ

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រសចកតីម្ពាងចាប់ោក់រូនរៅទី

រិនករនសា រពើពនធ

សត ីកា គ្ណៈ ដារស្រនត ី

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ម្បកាសសត ីពី វិធាននិងនីត្ិ វិធនី ន

 

សរបត្តិ ដា
11.2.34

១១.២.៤.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

២០១៧

២០១៨

ចាប់សតីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយ

 

សរបត្តិ ដា
11.2.34

១១.២.៤.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

២០១៧

២០១៨

ចាប់សតីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយ







សរបត្តិ ដា
11.2.35

១១.២.១. រ ៀបចំ វិធាន និងនីត្ិ

២០១៧

២០១៨

វិធីេរអិត្ននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជ ី

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជ សា
ី
រពើភណឌ

សា រពើភណឌម្ទពយសរបត្តិ ដា

ម្ទពយសរបត្តិ ដាម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ



២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សម្ម្មប់រម្បើម្បស់នែទកនុង
បស់ម្កសួងរសដា-កិចេន
ុ ិងហិ ញ្ញ
វត្ថុ
ម្បកបរោយម្បសិទភា
ធ ព
11.2.35

១១.២.១. រ ៀបចំ វិធាន និងនីត្ិ

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ម្បកាសសត ីពី វិធាននិងនីត្ិ វិធនី ន

វិធីេរអិត្ននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជ ី

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជ សា
ី
រពើភណឌ

សា រពើភណឌម្ទពយសរបត្តិ ដា

ម្ទពយសរបត្តិ ដាម្ត្ូវបន

សម្ម្មប់រម្បើម្បស់នែទកនុង

ែសពវែាយ កណនំ និងោក់ឱ្យ

បស់ម្កសួងរសដា-កិចេន
ុ ិងហិ ញ្ញ



អនុវត្ត

វត្ថុ
ម្បកបរោយម្បសិទភា
ធ ព
11.2.35

១១.២.១. រ ៀបចំ វិធាន និងនីត្ិ

២០១៧

២០១៨

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ម្បកាសសត ីពី វិធាននិងនីត្ិ វិធនី ន

វិធីេរអិត្ននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជ ី

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជ សា
ី
រពើភណឌ

សា រពើភណឌម្ទពយសរបត្តិ ដា

ម្ទពយសរបត្តិ ដាម្ត្ូវបនម្ត្ួត្ពិនិ

សម្ម្មប់រម្បើម្បស់នែទកនុង បស់

ត្យនិងវាយត្នរៃ



ម្កសួងរសដា-កិចេន
ុ ិងហិ ញ្ញវត្ថុ
ម្បកបរោយម្បសិទភា
ធ ព
11.3

១១.៣. ពម្ងឹងកា វិភាគ្ និងកា
ពាក ចំណូេ

២០០៨

២០២០

- អគ្គ.រោេន/ប

១. កែនកា ចំណូេម្បចំម្ត្ីម្មស

- អគ្គ.គ្យ

រធៀបនឹងកា អនុវត្តកនុង ងវង់ +/-

- អគ្គ.ពនធ ោ

៥%

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

- អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

២. កា ពាក ចំណូេម្បចំឆ្នំ

- អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រធៀបនឹងកា អនុវត្តកនុង ងវង់ +/-

រិនករនសា រពើពនធ

៥%

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

- ម្កសួងសាថប័ន
11.3.1

១១.៣.១. ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ពនន

២០១៥

២០២០

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

កា ពាក ណ៍ចំណូេគ្យ

េទធែេម្បចំម្ត្ីម្មសទី១ ម្ត្ូវ
បនបូកស ុប វាយត្នរៃ និង កក
សម្រួេកា ពាក ណ៍សម្ម្មប់ម្ត្ី



ម្មសទី២
11.3.1

១១.៣.១. ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ពនន

២០១៥

២០២០

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

កា ពាក ណ៍ចំណូេគ្យ

-េទធែេម្បចំម្ត្ីម្មសទី២ ម្ត្ូវ
បនបូកស ុប វាយត្នរៃ និងកក
សម្រួេកា ពាក ណ៍សម្ម្មប់ម្ត្ី
ម្មសទី៣
-េទធែេននកា អនុវត្តនឆ្នំកនៃ ង
រក េទធែេរដើរឆ្នំសា រពើពនធ



និងទិនននយ
័ ពាក់ព័នធ ម្ត្ូវបន
ម្បរូេ បូកស ុប វាយត្នរៃ និង
រធវើកា ពាក ណ៍ចំណូេសម្ម្មប់
ឆ្នំបនទប់
11.3.1

១១.៣.១. ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ពនន

២០១៥

២០២០

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

កា ពាក ណ៍ចំណូេគ្យ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

េទធែេម្បចំម្ត្ីម្មសទី៣ ម្ត្ូវ
បនបូកស ុប វាយត្នរៃ និងកក
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សម្រួេកា ពាក ណ៍សម្ម្មប់ម្ត្ី
ម្មសទី៤
11.3.1

១១.៣.១. ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ពនន

២០១៥

២០២០

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

កា ពាក ណ៍ចំណូេគ្យ
11.3.1

១១.៣.១. ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ពនន

សកាតនុពេចំណូេគ្យសម្ម្មប់

 

ឆ្នំបនទប់ម្ត្ូវបនកំណត្់
២០១៥

២០២០

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

កា ពាក ណ៍ចំណូេគ្យ

េទធែេម្បរូេចំណូេ ម្ត្ូវបន
បូកស ុប វាយត្នរៃ និងកក



សម្រួេកា ពាក ណ៍
11.3.1

១១.៣.១. ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ពនន

២០១៥

២០២០

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

កា ពាក ណ៍ចំណូេគ្យ

េទធែេម្បរូេចំណូេ ម្ត្ូវបន
បូកស ុប វាយត្នរៃ និងកក



សម្រួេកា ពាក ណ៍
11.3.2

១១.៣.១-កា ពាក ណ៍ចំណូេ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

េទធែេពាក ណ៍ចំណួេពនធ

ពនធ និងកា រធវន
ើ ិយត្
័ ករារេើកា

ោ ម្មនកម្រិត្េររអៀងម្ត្ឹរ +/-

ពាក ណ៍

(5%)

ម្បចំម្ត្ីម្មសនិងឆ្នំ
11.3.2

១១.៣.១-កា ពាក ណ៍ចំណូេ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

ពនធ និងកា រធវន
ើ ិយត្
័ ករារេើកា
ពាក ណ៍

កា ពាក ចំណូេពនធ ោ សម្ម្មប់
ឆ្នំ២០១៧ ម្ត្ូវបនបញ្េ ប់



ម្បចំម្ត្ីម្មសនិងឆ្នំ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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11.3.2

១១.៣.១-កា ពាក ណ៍ចំណូេ

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.ពនធ ោ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រធវន
ើ ិយត្
័ ករាេទធែេពាក ណ៍

ពនធ និងកា រធវន
ើ ិយត្
័ ករារេើកា

រេើកទី១ រដើរបីរែទៀងផ្ទទត្់ជារួយ

ពាក ណ៍

ចំណូេពនធ ជាក់កសត ង



ម្បចំម្ត្ីម្មសនិងឆ្នំ
11.3.2

១១.៣.១-កា ពាក ណ៍ចំណូេ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

រធវន
ើ ិយត្
័ ករាេទធែេពាក ណ៍

ពនធ និងកា រធវន
ើ ិយត្
័ ករារេើកា

រេើកទី២ រដើរបីរែទៀងផ្ទទត្់ជារួយ

ពាក ណ៍

ចំណូេពនធ ជាក់កសត ង



ម្បចំម្ត្ីម្មសនិងឆ្នំ
11.3.2

11.3.3

១១.៣.១-កា ពាក ណ៍ចំណូេ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

រធវន
ើ ិយត្
័ ករាេទធែេពាក ណ៍

ពនធ និងកា រធវន
ើ ិយត្
័ ករារេើកា

រេើកទី៣ រដើរបីរែទៀងផ្ទទត្់ជារួយ

ពាក ណ៍ម្បចំម្ត្ីម្មសនិងឆ្នំ

ចំណូេពនធ ជាក់កសត ង

១១.៣.២- រ ៀបចំទន
ិ ន នយ
័

២០១៤

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ



Centralized Database

ឲ្យរៅជា Centralized

សម្ម្មប់អគ្គនយកោានពនធ ោ

Database សម្ម្មប់អគ្គនយក

ម្ត្ូវបនោក់ឲ្យដំរណើ កា

ោានពនធ ោ
11.3.3

១១.៣.២- រ ៀបចំទន
ិ ន នយ
័

២០១៤

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

បនត Centralized និងកកេរអ

ឲ្យរៅជា Centralized

ទិនននយ
័ -ព័ត្ម្ម
៌ នអនកជាប់ពនធ រេើ

Database សម្ម្មប់អគ្គនយក

Module ថាីកដេបនអភិវឌ្ឍ និង

ោានពនធ ោ

បនោក់ដរំ ណើ កា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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11.3.4

១១.៣.១-ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ពនន

បញ្ច ប់

2014

2020

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

កា ពាក ណ៏ចំណូេ និងកា អនុ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

វត្តកែនកា ចំណូេឱ្យសរម្រច

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

PFM

េទធែេននកា ពាក ណ៏ចំណូេ
ម្បចំឆ្នំនរ
ី ួយៗ

ម្បភព



បនយករូេោានឆ្នំ២០១៥
11.3.4

១១.៣.១-ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ពនន

2014

2020

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

PFM

អម្តាកាត្ពវកិចេម្បរូេចំណូេកា

កា ពាក ណ៏ចំណូេ និងកា អនុ

សុីណូរធៀបនឹងកែនកា សរម្រច

វត្តកែនកា ចំណូេឱ្យសរម្រច

បនកនុង ងវង់ ១០%



បនយករូេោានឆ្នំ٢٠١٦
11.3.4

១១.៣.១-ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ពនន

2014

2020

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

PFM

អម្តាកាត្ពវកិចេម្បរូេចំណូេកា

កា ពាក ណ៏ចំណូេ និងកា អនុ

សុីណូរធៀបនឹងកែនកា សរម្រច

វត្តកែនកា ចំណូេឱ្យសរម្រច

បនកនុង ងវង់ ៨%



បនយករូេោានឆ្នំ٢٠١٧
11.3.4

១១.៣.១-ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ពនន

2014

2020

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

PFM

អម្តាកាត្ពវកិចេម្បរូេចំណូេកា

កា ពាក ណ៏ចំណូេ និងកា អនុ

សុីណូរធៀបនឹងកែនកា សរម្រច

វត្តកែនកា ចំណូេឱ្យសរម្រច

បនកនុង ងវង់ ៥%



បនយករូេោានឆ្នំ٢٠١٨
12

១២. បនត ពម្ងឹងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

២០០៨

២០២០

បំណេ
ុ

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ ម្ត្ូវសង និង
បំណេ
ុ ម្ត្ូវទា កនុងឆ្នំ
ម្បកបរោយម្បសិទភា
ធ ព

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

75

12.1

១២.១. ពម្ងឹងកា អនុវត្តយទ
ុ សា
ធ

បញ្ច ប់

២០០៨

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

- អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តិកា អនត ជាត្ិ

១.ចី ភាពបំណេ
ុ សាធា ណៈរម្ៅ

ស្រសត ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ សាធា ណៈ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ម្បរទសម្ត្ូវបនធាន

ម្បកបរោយស័កតិសិទភា
ធ ព និង

- អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

២. កា ធាន បស់ ដាម្ត្ូវបនោក់

ម្បសិទភា
ធ ព

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ឲ្យអនុវត្ត
៣.យុទសា
ធ ស្រសត សត ីពីកា អភិវឌ្ឍទី
ែា រូេបម្ត្ ដារៅករពុជា ម្ត្ូវ
បនអនុរ័ត្ និងោក់ឱ្យអនុវត្ត

12.1.1

១២.១.១.ពម្ងឹងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

២០១៥

២០២០

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

បំណេ
ុ ម្ត្ូវទា កនុងឆ្នំ
12.1.1

១២.១.១.ពម្ងឹងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ម្ត្ូវបនកំណត្់
២០១៥

២០២០

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

បំណេ
ុ ម្ត្ូវទា កនុងឆ្នំ
12.1.1

១២.១.១.ពម្ងឹងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

១២.១.១.ពម្ងឹងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

កែនកា ម្បរូេបំណេ
ុ ម្ត្ូវទា
កនុងឆ្នំ ម្ត្ូវបនកសាង ច
ួ

២០១៥

២០២០

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

បំណេ
ុ ម្ត្ូវទា កនុងឆ្នំ
12.1.1

បំណេ
ុ ម្ត្ូវទា រោយគ្យកនុងឆ្នំ

កា អនុវត្តម្បរូេបំណេ
ុ ម្ត្ូវបន
ចប់រែតរ
ើ អនុវត្ត

២០១៥

២០២០

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

បំណេ
ុ កនុងឆ្នំម្ត្ូវបនកាត្់បនថ យ

២០១៥

២០២០

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ ម្ត្ូវទា ម្ត្ូវ

បំណេ
ុ ម្ត្ូវទា កនុងឆ្នំ
12.1.1

១២.១.១.ពម្ងឹងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

បនពម្ងឹង និងកាត្់បនថយ

បំណេ
ុ ម្ត្ូវទា កនុងឆ្នំ
12.1.1

១២.១.១.ពម្ងឹងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

២០១៥

២០២០

អគ្គ.គ្យនិង ោាក ករពុជា

បំណេ
ុ ម្ត្ូវទា កនុងឆ្នំ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ ម្ត្ូវទា ម្ត្ូវ
បនពម្ងឹង និងកាត្់បនថយ













២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

76

12.1.2

12.1.2

១២.១.១. រ ៀបចំម្កបខណឌបទ

បញ្ច ប់

២០១៤

២០២០

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

ម្គ្ប់ម្គ្ងរូេនិធម្ិ គ្ប់ម្គ្ងរូេប

កា ទីែា រូេបម្ត្

ម្ត្ ដាម្ត្ូវបនរ ៀបចំ
២០១៤

២០២០

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

បបញ្ញត្រតិ ោេនរយបយ និងយនត

២០១៨

២០១៩

អនុម្កឹត្យសត ីពីគ្ណៈកម្មាធិកា

បបញ្ញត្រតិ ោេនរយបយ និងយនត

១២.១.១. រ ៀបចំម្កបខណឌបទ

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

BSP


ម្បកាសសត ីពីម្បត្ិបត្តិកា រូេបម្ត្

BSP

ដាម្ត្ូវបនរ ៀបចំ



កា ទីែា រូេបម្ត្
12.1.2

១២.១.១. រ ៀបចំម្កបខណឌបទ

២០១៤

២០២០

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

បបញ្ញត្រតិ ោេនរយបយ និងយនត

រសៀវរៅសត ីពីម្បត្ិបត្តកា
ិ រូេប

BSP

ម្ត្ ដាម្ត្ូវបនរ ៀបចំ



កា ទីែា រូេបម្ត្
12.1.2

១២.១.១. រ ៀបចំម្កបខណឌបទ

២០១៤

២០២០

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

ឯកសា យុទសា
ធ ស្រសត សត ីពីកា

បបញ្ញត្រតិ ោេនរយបយ និងយនត

អភិវឌ្ឍទីែា រូេបម្ត្ ដារៅករពុ

កា ទីែា រូេបម្ត្

ជា ម្ត្ូវបន អនុរត្
័ និងោក់ឱ្យ

BSP


អនុវត្ត
12.1.2

១២.១.១. រ ៀបចំម្កបខណឌបទ

២០១៤

២០២០

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

បបញ្ញត្រតិ ោេនរយបយ និងយនត

រូេបម្ត្ ដា យៈរពេខៃីម្ត្ូវបន

BSP

របុះែាយ



កា ទីែា រូេបម្ត្
12.1.3

១២.១.១. រ ៀបចំសតង់ោ នីត្ិ វិធី
ម្បត្ិបត្តកា
ិ សម្ម្មប់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

២០១៧

២០២០

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី១íរសចកតីម្ពាងបឋរ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យ និងកកសម្រួេ

បំណេ
ុ សាធា ណៈ (SOPs)

កម្រិត្នយកោាន

 







(២០%)

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

ម្បត្ិបត្តកា
ិ សម្ម្មប់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

12.1.3

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី២íរសចកតីម្ពាងទី១

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងោក់ឆៃងកិចេ

បំណេ
ុ សាធា ណៈ (SOPs)

ពិរម្ោុះរយបេ់កម្រិត្អគ្គនយក

(២០%)

ោានជារេើកទី១

១២.១.១. រ ៀបចំសតង់ោ នីត្ិ វិធី

២០១៧

២០២០

ម្បត្ិបត្តកា
ិ សម្ម្មប់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី៣íរសចកតីម្ពាងទី១

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ម្ត្ូវបនកកេរអ និងរសន ើសុំ

បំណេ
ុ សាធា ណៈ (SOPs)

រយបេ់ពីរន
ំ ញកា អនត ជាត្ិ

២០១៨

ត្រ៤

១២.១.១. រ ៀបចំសតង់ោ នីត្ិ វិធី

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

  





   



 

 



 







 







ត្រ២

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ៣

12.1.3

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

(២០%)
12.1.3

១២.១.១. រ ៀបចំសតង់ោ នីត្ិ វិធី

២០១៧

២០២០

ម្បត្ិបត្តកា
ិ សម្ម្មប់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

12.1.3

សូចនក ទី៤íរសចកតីម្ពាងទី២

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងោក់ឆៃងកិចេ

បំណេ
ុ សាធា ណៈ (SOPs)

ពិរម្ោុះរយបេ់កម្រិត្អគ្គនយក

(២០%)

ោាន ជារេើកទី២

១២.១.១. រ ៀបចំសតង់ោ នីត្ិ វិធី

២០១៧

២០២០

ម្បត្ិបត្តកា
ិ សម្ម្មប់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

12.1.4

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ម្បចំឆ្នំ២០១៨íសត ង់

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ោ នីត្ិ វិធីម្បត្ិបត្តកា
ិ សម្ម្មប់កា

បំណេ
ុ សាធា ណៈ (SOPs)

ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ សាធា ណៈ ម្ត្ូវ

(២០%)

បនអនុរ័ត្ និងោក់ឱ្យអនុវត្ត

១២.១.២. រ ៀបចំ និងរបុះែាយ
ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ប
ិ ំណេ
ុ សាធា ណៈ

២០១៧

២០២០

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាង

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ប
ិ ំណេ
ុ សាធា ណៈ

(Bulletin) (៣០%)

រេខរ ៀងទី៣ (Volume 3) ម្ត្ូវ
បនរ ៀបចំ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

78

បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ប
ិ ំណេ
ុ សាធា ណៈ

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី២៖ ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

បំណេ
ុ សាធា ណៈ រេខរ ៀងទី

(Bulletin) (៣០%)

៣ (Volume 3) ម្ត្ូវបនរបុះ

២០១៨

ត្រ៤

១២.១.២. រ ៀបចំ និងរបុះែាយ

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

  





   



 

 



 







 







ត្រ២

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ៣

12.1.4

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ែាយ និង ែសពវែាយ
12.1.4

១២.១.២. រ ៀបចំ និងរបុះែាយ

២០១៧

២០២០

ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ប
ិ ំណេ
ុ សាធា ណៈ

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាង

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ប
ិ ំណេ
ុ សាធា ណៈ

(Bulletin) (៣០%)

រេខរ ៀងទី៤ (Volume 4) ម្ត្ូវ
បនរ ៀបចំ

12.1.4

១២.១.២. រ ៀបចំ និងរបុះែាយ

២០១៧

២០២០

ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ប
ិ ំណេ
ុ សាធា ណៈ

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី៤៖ ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

បំណេ
ុ សាធា ណៈ រេខរ ៀងទី

(Bulletin) (៣០%)

៤ (Volume 4) ម្ត្ូវបនរបុះ
ែាយ និង ែសពវែាយ

12.1.4

១២.១.២. រ ៀបចំ និងរបុះែាយ

២០១៧

២០២០

ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ប
ិ ំណេ
ុ សាធា ណៈ

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ម្បចំឆ្នំ ២០១៨៖

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ប
ិ ំណេ
ុ សាធា ណៈ

(Bulletin) (៣០%)

រេខរ ៀងទី៥ (Volume 5) និង
រេខរ ៀងទី៦ (Volume 6) ម្ត្ូវ
បនរបុះែាយ និង ែសពវែាយ

12.1.4

១២.១.២. រ ៀបចំ និងរបុះែាយ
ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ប
ិ ំណេ
ុ សាធា ណៈ

២០១៧

២០២០

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ម្បចំឆ្នំ ២០១៩៖

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ប
ិ ំណេ
ុ សាធា ណៈ

(Bulletin) (៣០%)

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ



រេខរ ៀងទី៧ (Volume 7) និង

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

79

បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

២០១៨

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 







  





   



 

 



 



ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រេខរ ៀងទី៨ (Volume 8) ម្ត្ូវ
បនរបុះែាយ និង ែសពវែាយ
12.1.5

១២.១.៣. រ ៀបចំ បយកា ណ៍

២០១៧

២០២០

សត ីពីកា វាយត្នរៃ ម្បត្ិបត្តកា
ិ នន

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាង

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

បឋរម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យ និង កក

កា ម្គ្ប់ម្គ្ង បំណេ
ុ សាធា ណៈ

សម្រួេកម្រិត្នយកោាន

(DeMPA) (២០%)
12.1.5

១២.១.៣. រ ៀបចំ បយកា ណ៍

២០១៧

២០២០

សត ីពីកា វាយត្នរៃ ម្បត្ិបត្តកា
ិ នន

12.1.5

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាងទី១

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និង ោក់ឆៃងកិចេ

កា ម្គ្ប់ម្គ្ង បំណេ
ុ សាធា ណៈ

ពិរម្ោុះរយបេ់កម្រិត្អគ្គនយក

(DeMPA) (២០%)

ោាន ជារេើកទី១

១២.១.៣. រ ៀបចំ បយកា ណ៍

២០១៧

២០២០

សត ីពីកា វាយត្នរៃ ម្បត្ិបត្តកា
ិ នន

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាងទី១

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ម្ត្ូវបនកកេរអ និងរសន ើសុំ

កា ម្គ្ប់ម្គ្ង បំណេ
ុ សាធា ណៈ

រយបេ់ពីរន
ំ ញកា អនត ជាត្ិ

(DeMPA) (២០%)
12.1.5

១២.១.៣. រ ៀបចំ បយកា ណ៍

២០១៧

២០២០

សត ីពីកា វាយត្នរៃ ម្បត្ិបត្តកា
ិ នន

12.1.5

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី៤í រសចកតីម្ពាងទី២

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងោក់ឆៃងកិចេ

កា ម្គ្ប់ម្គ្ង បំណេ
ុ សាធា ណៈ

ម្បរុំពិរម្ោុះរយបេ់កម្រិត្អគ្គ

(DeMPA) (២០%)

នយកោាន ជារេើកទី២

១២.១.៣. រ ៀបចំ បយកា ណ៍
សត ីពីកា វាយត្នរៃ ម្បត្ិបត្តកា
ិ នន

២០១៧

២០២០

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ
និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

សូចនក ម្បចំឆ្នំ ២០១៨៖
បយកា ណ៍សតីពីកា វាយត្នរៃ





២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

កា ម្គ្ប់ម្គ្ង បំណេ
ុ សាធា ណៈ

ម្បត្ិបត្តកា
ិ ននកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

(DeMPA) (២០%)

បំណេ
ុ សាធា ណៈ

២០១៨

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 







  





   



ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

(DeMPA)ម្ត្ូវបនអនុរត្
័
12.1.6

១២.១.៤.រ ៀបចំម្បកាស សត ីពី

២០១៧

២០២០

រោេកា ណ៍ និងនីត្ិ វិធីម្គ្ប់ម្គ្ង

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី១íរសចកតីម្ពាងបឋរ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ននម្បកាសម្ត្ូវបនពិនិត្យ និងកក

កា ោំម្ទហិ ញ្ញវត្ថុ និងកា ធាន

សម្រួេកម្រិត្នយកោាន

ិ រិ យគ្សា
បស់ ដា រេើគ្រម្ម្មងវន
ធា ណៈ តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ
វាង ដា និងឯករន (១៥%)
12.1.6

១២.១.៤.រ ៀបចំម្បកាស សត ីពី

២០១៧

២០២០

រោេកា ណ៍ និងនីត្ិ វិធីម្គ្ប់ម្គ្ង

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី២íរសចកតីម្ពាងទី១

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ននម្បកាសម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និង

កា ោំម្ទហិ ញ្ញវត្ថុ និងកា ធាន

ោក់ឆៃងកិចេពិរម្ោុះរយបេ់

ិ រិ យគ្សា
បស់ ដា រេើគ្រម្ម្មងវន

កម្រិត្ អគ្គនយកោាន

ធា ណៈ តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ
វាង ដា និងឯករន (១៥%)
12.1.6

១២.១.៤.រ ៀបចំម្បកាស សត ីពី
រោេកា ណ៍ និងនីត្ិ វិធីម្គ្ប់ម្គ្ង

២០១៧

២០២០

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី៣íរសចកតីម្ពាងទី១

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ននម្បកាស ម្ត្ូវបនកកេរអ និង

កា ោំម្ទហិ ញ្ញវត្ថុ និងកា ធាន
ិ រិ យគ្សា
បស់ ដា រេើគ្រម្ម្មងវន

ពិរម្ោុះរយបេ់ជារួយ
រេខាធិកា ោាន ម្កុរម្បឹកានីត្ិ
ករា នន កសហវ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ធា ណៈ តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ
វាង ដា និងឯករន (១៥%)
12.1.6

១២.១.៤.រ ៀបចំម្បកាស សត ីពី
រោេកា ណ៍ និងនីត្ិ វិធីម្គ្ប់ម្គ្ង

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី៤íរសចកតីម្ពាងទី២

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ននម្បកាស ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និង

កា ោំម្ទហិ ញ្ញវត្ថុ និងកា ធាន

ោក់ឆៃងកិចេម្បរុំអនត ម្កសួង

ិ រិ យគ្សា
បស់ ដា រេើគ្រម្ម្មងវន

 

 



 







 







ធា ណៈ តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ
វាង ដា និងឯករន (១៥%)
12.1.6

១២.១.៤.រ ៀបចំម្បកាស សត ីពី

២០១៧

២០២០

រោេកា ណ៍ និងនីត្ិ វិធីម្គ្ប់ម្គ្ង

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ម្បចំឆ្នំ ២០១៨៖

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ម្បកាសសត ីពីរោេកា ណ៍ និង
នីត្ិ វិធីម្គ្ប់ម្គ្ងកា ោំម្ទហិ ញ្ញវត្ថុ

កា ោំម្ទហិ ញ្ញវត្ថុ និងកា ធាន
ិ រិ យគ្សា
បស់ ដា រេើគ្រម្ម្មងវន

និងកា ធាន បស់ ដា ម្ត្ូវបន

ធា ណៈ តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ

អនុរត្
័ និងោក់ឱ្យអនុវត្ត

វាង ដា និងឯករន (១៥%)
12.1.7

១២.១.៥ រធវើបចេុបបនន ករាយទ
ុ ធ
សាស្រសត សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

២០១៧

២០២០

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី១íឯកសា និង

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ទិនននយ
័ ពាក់ព័នធ ម្ត្ូវបនម្បរូេ

សាធា ណៈ ២០១៩-២០២៣
រោយ ួរបញ្េូ េទាំង៖ (១)

និងចងម្កង

រោេនរយបយសត ីពីកា
ម្គ្ប់ម្គ្ងោនិភយ
័ បំណេ
ុ សា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

២០១៨

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

  





   



ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ធា ណៈ, (២) កា វិភាគ្ចី ភាព
បំណេ
ុ , និង (៣) កែនកា
អភិវឌ្ឍន៍សរត្ថភាពសាថប័ន និង
ធនធានរនុសស (១៥%)
12.1.7

១២.១.៥ រធវើបចេុបបនន ករាយទ
ុ ធ
សាស្រសត សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី២íឯកសា និង

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ិ គ្
ទិនននយ
័ ពាក់ព័នធ ម្ត្ូវបន វភា

សាធា ណៈ ២០១៩-២០២៣

និងវាយត្នរៃ

រោយ ួរបញ្េូ េទាំង៖ (១)
រោេនរយបយសត ីពីកា
ម្គ្ប់ម្គ្ងោនិភយ
័ បំណេ
ុ សា
ធា ណៈ, (២) កា វិភាគ្ចី ភាព
បំណេ
ុ , និង (៣) កែនកា
អភិវឌ្ឍន៍សរត្ថភាពសាថប័ន និង
ធនធានរនុសស (១៥%)
12.1.7

១២.១.៥ រធវើបចេុបបនន ករាយទ
ុ ធ
សាស្រសត សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

២០១៧

២០២០

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី៣í រសចកតីម្ពាង

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

បឋរម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

សាធា ណៈ ២០១៩-២០២៣
រោយ ួរបញ្េូ េទាំង៖ (១)
រោេនរយបយសត ីពីកា
ម្គ្ប់ម្គ្ងោនិភយ
័ បំណេ
ុ សា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ធា ណៈ, (២) កា វិភាគ្ចី ភាព
បំណេ
ុ , និង (៣) កែនកា
អភិវឌ្ឍន៍សរត្ថភាពសាថប័ន និង
ធនធានរនុសស (១៥%)
12.1.7

១២.១.៥ រធវើបចេុបបនន ករាយទ
ុ ធ
សាស្រសត សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី៤í រសចកតីម្ពាង

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

បឋរម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យ និងកក

សាធា ណៈ ២០១៩-២០២៣

សម្រួេកម្រិត្នយកោាន

រោយ ួរបញ្េូ េទាំង៖ (១)
រោេនរយបយសត ីពីកា
ម្គ្ប់ម្គ្ងោនិភយ
័ បំណេ
ុ សា

 

 

 





ធា ណៈ, (២) កា វិភាគ្ចី ភាព
បំណេ
ុ , និង (៣) កែនកា
អភិវឌ្ឍន៍សរត្ថភាពសាថប័ន និង
ធនធានរនុសស (១៥%)
12.1.7

១២.១.៥ រធវើបចេុបបនន ករាយទ
ុ ធ
សាស្រសត សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

២០១៧

២០២០

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ម្បចំឆ្នំ ២០១៨៖ យុទធ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

សាស្រសត សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

សាធា ណៈ ២០១៩-២០២៣
រោយ ួរបញ្េូ េទាំង៖ (១)

សាធា ណៈ ២០១៩-២០២៣





រោេនរយបយសត ីពីកា
ម្គ្ប់ម្គ្ងោនិភយ
័ បំណេ
ុ សា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

84

បញ្ច ប់

២០១៤

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ធា ណៈ, (២) កា វិភាគ្ចី ភាព
បំណេ
ុ , និង (៣) កែនកា
អភិវឌ្ឍន៍សរត្ថភាពសាថប័ន និង
ធនធានរនុសស (១៥%)
12.2

១២.២. ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ពននកា
ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ ម្ត្ូវទា កនុងឆ្នំ

- អគ្គ.ពនធ ោ

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ ម្ត្ូវទា កនុង

- អគ្គ.គ្យ

ឆ្នំម្ត្ូវបនអនុវត្តម្បកបរោយ

- អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដា និង

ស័កតិសិទភា
ធ ពនិងម្បសិទភា
ធ ព

ចំណូេរិនករនសា រពើពនធ
- អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ
- ម្កសួង សាថប័ន
12.2.1

12.2.2

១២.២.១- បំណេ
ុ ពនធ ម្បរូេ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

បំណេ
ុ ពនធ ម្បរូេបន ម្មន

បន ម្មនចំនន
ួ ២០% នន

ចំនន
ួ ២០% ននបំណេ
ុ ពនធ សុទធ

បំណេ
ុ ពនធ សុទម្ធ ត្ូវទា (បំណេ
ុ

ម្ត្ូវទា (បំណេ
ុ ពនធ សទ
ុ ជា
ធ

ពនធ សទ
ុ ជា
ធ បំណេ
ុ ពនធ ស ុបដក

បំណេ
ុ ពនធ ស ុបដកបំណេ
ុ ពនធ

បំណេ
ុ ពនធ រន
ិ អាចម្បរូេបន)

រិនអាចម្បរូេបន)

១២.២.១- បំណេ
ុ ពនធ ម្បរូេ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

បន ម្មនចំនន
ួ ២០% នន
បំណេ
ុ ពនធ សុទម្ធ ត្ូវទា (បំណេ
ុ

បំណេ
ុ ពនធ ម្បរូេបនម្មនចំនន
ួ
៥%ននបំណេ
ុ ពនធ សទ
ុ ម្ធ ត្ូវទា


ពនធ សទ
ុ ជា
ធ បំណេ
ុ ពនធ ស ុបដក
បំណេ
ុ ពនធ រន
ិ អាចម្បរូេបន)

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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12.2.3

១២.២.១- បំណេ
ុ ពនធ ម្បរូេ

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.ពនធ ោ

បន ម្មនចំនន
ួ ២០% នន

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

បំណេ
ុ ពនធ ម្បរូេបនម្មនចំនន
ួ
១០%ននបំណេ
ុ ពនធ សទ
ុ ម្ធ ត្ូវទា

បំណេ
ុ ពនធ សុទម្ធ ត្ូវទា (បំណេ
ុ



ពនធ សទ
ុ ជា
ធ បំណេ
ុ ពនធ ស ុបដក
បំណេ
ុ ពនធ រន
ិ អាចម្បរូេបន)
12.2.4

១២.២.១- បំណេ
ុ ពនធ ម្បរូេ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

បន ម្មនចំនន
ួ ២០% នន

បំណេ
ុ ពនធ ម្បរូេបនម្មនចំនន
ួ
១៥%ននបំណេ
ុ ពនធ សទ
ុ ម្ធ ត្ូវទា

បំណេ
ុ ពនធ សុទម្ធ ត្ូវទា (បំណេ
ុ



ពនធ សទ
ុ ជា
ធ បំណេ
ុ ពនធ ស ុបដក
បំណេ
ុ ពនធ រន
ិ អាចម្បរូេបន)
12.2.5

១២.២.១- បំណេ
ុ ពនធ ម្បរូេ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

បន ម្មនចំនន
ួ ២០% នន

បំណេ
ុ ពនធ ម្បរូេបនម្មនចំនន
ួ
២០%ននបំណេ
ុ ពនធ សទ
ុ ម្ធ ត្ូវទា

បំណេ
ុ ពនធ សុទម្ធ ត្ូវទា (បំណេ
ុ



ពនធ សទ
ុ ជា
ធ បំណេ
ុ ពនធ ស ុបដក
បំណេ
ុ ពនធ រន
ិ អាចម្បរូេបន)
12.2.2

១២.២.១. ពម្ងឹងយនតកា ម្កុរ
កា ងា ត្ឹង

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

ម្កុរកា ងា ម្ត្ូវបនរធវើឧរទស

រិនករនសា រពើពនធ

នររៅតារម្កសួង-សាថប័នរួយ

ទា បំណេ
ុ បស់ម្ក.សហវ រដើរបី

ចំនន
ួ រដើរបីែសពវែាយកា ម្បរូេ

សហកា ណ៍ជារួយម្កសួង-សាថប័

ចំណូេកដេពាក់ព័នធ



នម្បរូេចំណូេសំខាន់ៗ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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12.2.2

១២.២.១. ពម្ងឹងយនតកា ម្កុរ

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៩

កា ងា ត្ឹង

12.2.2

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ
រិនករនសា រពើពនធ

សហកា ណ៍ជារួយម្កសួង-សាថប័

ថាី ជារួយម្កសួង- សាថប័នពាក់

នម្បរូេចំណូេសំខាន់ៗ

ព័នធ
២០១៩

កា ងា ត្ឹងទា បំណេ
ុ បស់ម្ក.

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កវិធីសាស្រសត ត្ឹងទា បំណេ
ុ ចស់
និងទប់សាកត្់កា រកើនរ ើងបំណេ
ុ

២០១៧

២០១៨

ម្កុរកា ងា ម្ត្ូវបនម្បរុំពិភាកា

ទា បំណេ
ុ បស់ម្ក.សហវ រដើរបី

១២.២.១. ពម្ងឹងយនតកា ម្កុរ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

ម្កុរកា ងា ម្ត្ូវបនម្បរុំពិនត្
ិ យ

រិនករនសា រពើពនធ

និងសិការេើបំណេ
ុ រាុ នំ ៉ែកដេ

សហវ រដើរបីសហកា ណ៍ជារួយ

អស់េទធភាពសង រដើរបីរ ៀបចំ

ម្កសួង-សាថប័នម្បរូេចំណូេសំ

នីត្ិ វិធីរម្រុះ





ខាន់ៗ
12.2.2

១២.២.១. ពម្ងឹងយនតកា ម្កុរ

២០១៧

២០១៩

កា ងា ត្ឹង

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

កា ផ្ទកពិន័យរេើបំណេ
ុ កដេ

រិនករនសា រពើពនធ

ម្ត្ូវបង់

ទា បំណេ
ុ បស់ម្ក.សហវ រដើរបី



សហកា ណ៍ជារួយម្កសួង-សាថប័
នម្បរូេចំណូេសំខាន់ៗ
12.2.2

១២.២.១. ពម្ងឹងយនតកា ម្កុរ
កា ងា ត្ឹង

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

បំណេ
ុ ចស់ម្ត្ូវបន កវិធី

រិនករនសា រពើពនធ

សាស្រសត ត្ឹងទា និងទប់សាកត្់កា

ទា បំណេ
ុ បស់ម្ក.សហវ រដើរបី

រកើនរ ើងបំណេ
ុ ថាី



សហកា ណ៍ជារួយម្កសួង-សាថប័
នម្បរូេចំណូេសំខាន់ៗ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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12.2.2

១២.២.១. ពម្ងឹងយនតកា ម្កុរ

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៩

កា ងា ត្ឹង

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

បំណេ
ុ ចស់ម្ត្ូវបន កវិធី

រិនករនសា រពើពនធ

សាស្រសត ត្ឹងទា និងទប់សាកត្់កា

ទា បំណេ
ុ បស់ម្ក.សហវ រដើរបី

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

រកើនរ ើងបំណេ
ុ ថាី

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA



សហកា ណ៍ជារួយម្កសួង-សាថប័
នម្បរូេចំណូេសំខាន់ៗ
12.2.3

12.2.3

12.2.3

12.2.3

12.2.3

១២.២.១.ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ពនន

២០១៤

២០២០

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

បំណេ
ុ ម្ត្ូវទា កនុងឆ្នំម្ត្ូវបន

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ ម្ត្ូវទា កនុង

ម្បរូេឱ្យសរម្រចបន៥០%នន

ឆ្នំ និងរំ ុញកា ត្ឹងទា បំណេ
ុ

បំណេ
ុ ស ុប

១២.២.១.ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ពនន

២០១៤

២០២០

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

ម្បរូេឱ្យសរម្រចបន២០% នន

ឆ្នំ និងរំ ុញកា ត្ឹងទា បំណេ
ុ

បំណេ
ុ ស ុប
២០១៤

២០២០

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

ម្បរូេឱ្យសរម្រចបន១០% នន

ឆ្នំ និងរំ ុញកា ត្ឹងទា បំណេ
ុ

បំណេ
ុ ស ុប
២០១៤

២០២០

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

ម្បរូេឱ្យសរម្រចបន១០% នន

ឆ្នំ និងរំ ុញកា ត្ឹងទា បំណេ
ុ

បំណេ
ុ ស ុប
២០១៤

២០២០

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

BSP


BSP


កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ ម្ត្ូវទា កនុង

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ ម្ត្ូវទា កនុង

ឆ្នំម្ត្ូវបនអនុវត្តម្បកបរោយ

ឆ្នំ និងរំ ុញកា ត្ឹងទា បំណេ
ុ

ស័កតិសិទភា
ធ ពនិងម្បសិទភា
ធ ព

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ



បំណេ
ុ ម្ត្ូវទា កនុងឆ្នំម្ត្ូវបន

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ ម្ត្ូវទា កនុង

១២.២.១.ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ពនន

BSP

បំណេ
ុ ម្ត្ូវទា កនុងឆ្នំម្ត្ូវបន

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ ម្ត្ូវទា កនុង

១២.២.១.ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ពនន



បំណេ
ុ ម្ត្ូវទា កនុងឆ្នំម្ត្ូវបន

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ ម្ត្ូវទា កនុង

១២.២.១.ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ពនន

BSP

BSP


២៧ រិថន
ុ ២០១៧
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12.2.3

13

១២.២.១.ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ពនន

បញ្ច ប់

២០១៤

២០២០

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

ឆ្នំម្ត្ូវបនអនុវត្តម្បកបរោយ

ឆ្នំ និងរំ ុញកា ត្ឹងទា បំណេ
ុ

ស័កតិសិទភា
ធ ពនិងម្បសិទភា
ធ ព
២០០៨

២០២០

២០១៨

២០១៩

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ ម្ត្ូវទា កនុង

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ ម្ត្ូវទា កនុង

១៣.ពម្ងឹងកា ម្គ្ប់ម្គ្ងសាច់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

BSP


១. កែនកា សាច់ម្បក់ម្ត្ូវបន

ម្បក់ និង គ្ណនី

អនុវត្តម្បកបរោយសក័តសិទភា
ធ ព
និងម្បសិទភា
ធ ព
២. កម្រិត្េររអៀងននកែនកា
សាច់ម្បក់រធៀបនឹងកា អនុវត្តកនុង
ងវង់ +/-៥%

13.1

13.1.1

១៣.១.បនតកកេរអ និងពម្ងឹងកា

២០០៨

២០២០

-អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

កែនកា សាច់ម្បក់ម្ត្ូវបនអនុវត្ត

រ ៀបចំកែនកា សាច់ម្បក់ (ចប់

ម្បកបរោយស័កតិសិទភា
ធ ព(ចប់

រែតើរ ពីម្បចំម្ត្ីម្មស/ ម្បចំកខ

រែតើរពីម្បចំម្ត្ីម្មស/ម្បចំកខនិង

និងឈាន រៅ កកា រ ៀបចំ

ឈានរៅ កកា រ ៀបចំកែនកា

កែនកា សាច់ម្បក់ម្បចំសបតហ៍

សាច់ម្បក់ម្បចំសបតហ៍និងម្បចំ

និងម្បចំនថង)

នថង)

១៣.១.១.រេើកករពស់យនតកា

២០០៨

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

កា ពាក ណ៍េហ
ំ ូ សាច់ម្បក់

ម្គ្ប់ ម្គ្ងសាច់ម្បក់រោយម្មន

ម្ត្ូវបនកកេរអឱ្យសថ ិត្កនុង ងវង់

រោេកា ណ៍ និងនីត្ិ វើធីសម្ម្មប់

(+/- 5%)

អងគភាពពាក់ព័នធននម្កសួងរសដា
កិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ និងអងគភាព

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០០៨

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









  







ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ពាក់ព័នធ បស់ម្កសួង សាថប័ន
រដើរបីបរងកើត្កា ពាក ណ៍េំហូ
សាច់ម្បក់ និងកា ពាក ណ៍ សរ
ត្ុេយសាច់ម្បក់ចង
ុ នថង រៅ
គ្ណនីរទាេ ត្នោ ឱ្យម្មន
ភាពម្ត្ឹរម្ត្ូវនិងទាន់រពេរវលា
13.1.1

១៣.១.១.រេើកករពស់យនតកា

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី១៖ ម្កសួង សាថប័ន

ម្គ្ប់ ម្គ្ងសាច់ម្បក់រោយម្មន

ចំនន
ួ ១០ម្ត្ូវបន រម្បើម្បស់

រោេកា ណ៍ និងនីត្ិ វើធីសម្ម្មប់

ម្បព័នធកែនកា សាច់ម្បក់។

អងគភាពពាក់ព័នធននម្កសួងរសដា
កិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ និងអងគភាព
ពាក់ព័នធ បស់ម្កសួង សាថប័ន
រដើរបីបរងកើត្កា ពាក ណ៍េំហូ
សាច់ម្បក់ និងកា ពាក ណ៍ សរ
ត្ុេយសាច់ម្បក់ចង
ុ នថង រៅ
គ្ណនីរទាេ ត្នោ ឱ្យម្មន
ភាពម្ត្ឹរម្ត្ូវនិងទាន់រពេរវលា
13.1.1

១៣.១.១.រេើកករពស់យនតកា

២០០៨

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី២៖ ត្ួរេខកដេ

ម្គ្ប់ ម្គ្ងសាច់ម្បក់រោយម្មន

ម្កសួង សាថប័ន បនបញ្េូ េតារ

រោេកា ណ៍ និងនីត្ិ វើធីសម្ម្មប់

ម្បព័នធ Web-based

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អងគភាពពាក់ព័នធននម្កសួងរសដា

Application ម្ត្ូវបនម្ត្ួត្ពិនិត្យ

កិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ និងអងគភាព

រែទៀងផ្ទទត្់ជា រួយនិងកែនកា

ពាក់ព័នធ បស់ម្កសួង សាថប័ន

ចំណូេ ចំណាយ បស់ម្កសួង

រដើរបីបរងកើត្កា ពាក ណ៍េំហូ

សាថប័ន ជាឯកសា Hard copy។

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សាច់ម្បក់ និងកា ពាក ណ៍ សរ
ត្ុេយសាច់ម្បក់ចង
ុ នថង រៅ
គ្ណនីរទាេ ត្នោ ឱ្យម្មន
ភាពម្ត្ឹរម្ត្ូវនិងទាន់រពេរវលា
13.1.1

១៣.១.១.រេើកករពស់យនតកា

២០០៨

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី៣៖ កា រធវើកែនកា

ម្គ្ប់ ម្គ្ងសាច់ម្បក់រោយម្មន

សាច់ម្បក់ ម្បចំម្ត្ីម្មស ម្ត្ូវ

រោេកា ណ៍ និងនីត្ិ វើធីសម្ម្មប់

បនអនុវត្តកាន់កត្ម្មនភាព ម្ត្ឹរ

អងគភាពពាក់ព័នធននម្កសួងរសដា

ម្ត្ូវ និងឆ្ប់ ហ័សរោយសា

កិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ និងអងគភាព

ម្កសួង សាថប័ន អាច រម្បើម្បស់

ពាក់ព័នធ បស់ម្កសួង សាថប័ន

ម្បព័នធ Web-based

រដើរបីបរងកើត្កា ពាក ណ៍េំហូ

Application រដើរបីបញ្េូ េត្ួ

សាច់ម្បក់ និងកា ពាក ណ៍ សរ

រេខកែនកា ចំណូេ ចំណាយ

ត្ុេយសាច់ម្បក់ចង
ុ នថង រៅ

បន រោយពុំចំបច់ែតេ់ ឯក

គ្ណនីរទាេ ត្នោ ឱ្យម្មន

សា ជា Hard copyរកអគ្គ. ត្

ភាពម្ត្ឹរម្ត្ូវនិងទាន់រពេរវលា

នោ ជាត្ិ។

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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ុ ២០១៧
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២០០៨

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

១៣.១.១.រេើកករពស់យនតកា

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

13.1.1

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









 









ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូចនក ទី៤៖ ម្កសួង សាថប័ន

ម្គ្ប់ ម្គ្ងសាច់ម្បក់រោយម្មន

ចំនន
ួ ២០ ម្ត្ូវបនរម្បើម្បស់

រោេកា ណ៍ និងនីត្ិ វើធីសម្ម្មប់

ម្បព័នធកែនកា សាច់ម្បក់។

អងគភាពពាក់ព័នធននម្កសួងរសដា
កិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ និងអងគភាព
ពាក់ព័នធ បស់ម្កសួង សាថប័ន
រដើរបីបរងកើត្កា ពាក ណ៍េំហូ
សាច់ម្បក់ និងកា ពាក ណ៍ សរ
ត្ុេយសាច់ម្បក់ចង
ុ នថង រៅ
គ្ណនីរទាេ ត្នោ ឱ្យម្មន
ភាពម្ត្ឹរម្ត្ូវនិងទាន់រពេរវលា
13.1.1

១៣.១.១.រេើកករពស់យនតកា

២០០៨

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី៥៖ ម្បព័នធ Online

ម្គ្ប់ ម្គ្ងសាច់ម្បក់រោយម្មន

Web-based Application ម្ត្ូវ

រោេកា ណ៍ និងនីត្ិ វើធីសម្ម្មប់

បនរម្បើម្បស់សាកេបងបនត

អងគភាពពាក់ព័នធននម្កសួងរសដា

ជារួយម្កសួង សាថប័ន ទាំង១៧

កិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ និងអងគភាព

រែសងរទៀត្។

ពាក់ព័នធ បស់ម្កសួង សាថប័ន
រដើរបីបរងកើត្កា ពាក ណ៍េំហូ
សាច់ម្បក់ និងកា ពាក ណ៍ សរ
ត្ុេយសាច់ម្បក់ចង
ុ នថង រៅ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០០៨

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

គ្ណនីរទាេ ត្នោ ឱ្យម្មន
ភាពម្ត្ឹរម្ត្ូវនិងទាន់រពេរវលា
13.1.1

13.1.2

១៣.១.១.រេើកករពស់យនតកា

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី៦៖ កា រធវើកែនកា

ម្គ្ប់ ម្គ្ងសាច់ម្បក់រោយម្មន

សាច់ម្បក់ម្បចំម្ត្ី ម្មស ម្ត្ូវ

រោេកា ណ៍ និងនីត្ិ វើធីសម្ម្មប់

បនអនុវត្តកាន់កត្ម្មនភាព ម្ត្ឹរ

អងគភាពពាក់ព័នធននម្កសួងរសដា

ម្ត្ូវ និងឆ្ប់ ហ័សរោយសា

កិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ និងអងគភាព

ម្កសួង សាថប័ន អាច រម្បើម្បស់

ពាក់ព័នធ បស់ម្កសួង សាថប័ន

ម្បព័នធ Web-based

រដើរបីបរងកើត្កា ពាក ណ៍េំហូ

Application រដើរបីបញ្េូ េត្ួ

សាច់ម្បក់ និងកា ពាក ណ៍ សរ

រេខកែនកា ចំណូេ ចំណាយ

ត្ុេយសាច់ម្បក់ចង
ុ នថង រៅ

បនរោយពុំចំបច់ែតេ់ឯកសា

គ្ណនីរទាេ ត្នោ ឱ្យម្មន

ជា Hard copy រកអគ្គនយក

ភាពម្ត្ឹរម្ត្ូវនិងទាន់រពេរវលា

ោាន ត្នោ ជាត្ិ។

១៣.១.២.រេើកករពស់យនត កា

២០០៨

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

 

 











សរត្ុេយសាច់ម្បក់ម្ត្ូវបនតារ

តារ ោនសរត្ុេយសាច់ម្បក់

ោនជាម្បចំតារ យៈ បយ

កនុងគ្ណនី ទាំងឡាយកដេសថ ិត្

កា ណ៍ធនោ ។

រម្ការ ចនសរពន
័ ធ គ្ណនីរទាេ

 



ត្នោ រ
ួ ទាំងម្បក់បរុ ម្បទាន
កដេម្គ្ប់ម្គ្ងរោយម្បព័នធ ត្
នោ ជាត្ិ។

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០០៨

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

២០១៩

 









  







   





ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូចនក ទី១៖ម្បរភទគ្ណនីរៅ

តារ ោនសរត្ុេយសាច់ម្បក់

ធនោ រអសុេ
ី ីោ កដេអាច

កនុងគ្ណនី ទាំងឡាយកដេសថ ិត្

ចត្់ទុកកនុង ចនសរពន
័ ធ គ្ណនី

រម្ការ ចនសរពន
័ ធ គ្ណនីរទាេ

រទាេ ម្ត្ូវបនកំណត្់ចាស់លា

ត្នោ រ
ួ ទាំងម្បក់បរុ ម្បទាន

២០១៨

ត្រ៤

១៣.១.២.រេើកករពស់យនត កា

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

13.1.2

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ស់។

កដេម្គ្ប់ម្គ្ងរោយម្បព័នធ ត្
នោ ជាត្ិ។
13.1.2

១៣.១.២.រេើកករពស់យនត កា

២០០៨

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី២៖ម្បរភទគ្ណនីរៅ

តារ ោនសរត្ុេយសាច់ម្បក់

ធនោ កាណាឌ្ីយ៉ា កដេអាច

កនុងគ្ណនី ទាំងឡាយកដេសថ ិត្

ចត្់ទុកកនុង ចនសរពន
័ ធ គ្ណនី

រម្ការ ចនសរពន
័ ធ គ្ណនីរទាេ

រទាេ ម្ត្ូវបនកំណត្់ចាស់លា

ត្នោ រ
ួ ទាំងម្បក់បរុ ម្បទាន

ស់។

កដេម្គ្ប់ម្គ្ងរោយម្បព័នធ ត្
នោ ជាត្ិ។
13.1.2

១៣.១.២.រេើកករពស់យនត កា

២០០៨

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី៣៖ម្បរភទគ្ណនី

តារ ោនសរត្ុេយសាច់ម្បក់

រៅតារធនោ ពាក់ពន
័ ធ រែសង

កនុងគ្ណនី ទាំងឡាយកដេសថ ិត្

រទៀត្ កដេអាចចត្់ទុកកនុង ចន

រម្ការ ចនសរពន
័ ធ គ្ណនីរទាេ

សរព័នធគ្ណនីរទាេ ម្ត្ូវបន

ត្នោ រ
ួ ទាំងម្បក់បរុ ម្បទាន

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

កំណត្់។

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០០៨

២០១៨

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កដេម្គ្ប់ម្គ្ងរោយម្បព័នធ ត្
នោ ជាត្ិ។
13.1.2

១៣.១.២.រេើកករពស់យនត កា

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី៤៖ម្បរភទគ្ណនីរៅ

តារ ោនសរត្ុេយសាច់ម្បក់

តារធនោ ពាក់ពន
័ ធ ទាង
ំ អស់

កនុងគ្ណនី ទាំងឡាយកដេសថ ិត្

កដេអាចចត្់ទុកកនុង ចន ស

រម្ការ ចនសរពន
័ ធ គ្ណនីរទាេ

រពន
័ ធ គ្ណនីរទាេ ម្ត្ូវបនកំណត្់

ត្នោ រ
ួ ទាំងម្បក់បរុ ម្បទាន

 

 





 









 









និងតារ ោនជាម្បចំ។

កដេម្គ្ប់ម្គ្ងរោយម្បព័នធ ត្
នោ ជាត្ិ។
13.1.2

១៣.១.២.រេើកករពស់យនត កា

២០០៨

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

តារ ោនសរត្ុេយសាច់ម្បក់

ត្ុេយភាពសាច់ម្បក់ម្បចំនថង

កនុងគ្ណនី ទាំងឡាយកដេសថ ិត្

បស់ ចនសរពន
័ ធ គ្ណនីរទាេ

រម្ការ ចនសរពន
័ ធ គ្ណនីរទាេ

ត្នោ និងចេនគ្ណនីបរុ

ត្នោ រ
ួ ទាំងម្បក់បរុ ម្បទាន

13.1.2

សូចនក ទី៥៖ បយកា ណ៍

ម្បទានតារ យៈ គ្ណនីបរុ

កដេម្គ្ប់ម្គ្ងរោយម្បព័នធ ត្

ម្បទានរៅ ត្នោ ម្ត្ូវបនរ ៀប

នោ ជាត្ិ។

ចំ។

១៣.១.២.រេើកករពស់យនត កា

២០០៨

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

តារ ោនសរត្ុេយសាច់ម្បក់

សូចនក ទី៦៖ បយកា ណ៍
ត្ុេយភាពសាច់ម្បក់ម្បចំនថង

កនុងគ្ណនី ទាំងឡាយកដេសថ ិត្

បស់ ចនសរពន
័ ធ គ្ណនីរទាេ

រម្ការ ចនសរពន
័ ធ គ្ណនីរទាេ

ត្នោ និងចេនគ្ណនីបរុ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

ត្នោ រ
ួ ទាំងម្បក់បរុ ម្បទាន

13.1.2

ម្បទានរៅ ត្នោ ម្ត្ូវបនម្ត្ួត្

នោ ជាត្ិ។

ពិនត្
ិ យនិងវាយត្នរៃ។
២០០៨

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

តារ ោនសរត្ុេយសាច់ម្បក់

 









 









 









ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូចនក ទី៧៖ បយកា ណ៍

កនុងគ្ណនី ទាំងឡាយកដេសថ ិត្

បស់ ចនសរពន
័ ធ គ្ណនីរទាេ

រម្ការ ចនសរពន
័ ធ គ្ណនីរទាេ

ត្នោ និងចេនគ្ណនីបុរ
ម្បទានតារ យៈ គ្ណនីបរុ

កដេម្គ្ប់ម្គ្ងរោយម្បព័នធ ត្

ម្បទានរៅ ត្នោ ម្ត្ូវបនកក

នោ ជាត្ិ។

េរអ ឱ្យកាន់កត្ម្បរសើ ។

១៣.១.២.រេើកករពស់យនត កា

២០១៩

ត្ុេយភាពសាច់ម្បក់ម្បចំនថង

ត្នោ រ
ួ ទាំងម្បក់បរុ ម្បទាន

13.1.2

២០១៨

ម្បទានតារ យៈ គ្ណនីបរុ

កដេម្គ្ប់ម្គ្ងរោយម្បព័នធ ត្

១៣.១.២.រេើកករពស់យនត កា

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០០៨

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី៨៖ សរត្ុេយសាច់

តារ ោនសរត្ុេយសាច់ម្បក់

ម្បក់ម្បចំនថង កនុង ចនសរពន
័ ធ

កនុងគ្ណនី ទាំងឡាយកដេសថ ិត្

គ្ណនីរទាេ ត្នោ និង

រម្ការ ចនសរពន
័ ធ គ្ណនីរទាេ

ចេនគ្ណនីបរុ ម្បទានម្ត្ូវបន

ត្នោ រ
ួ ទាំងម្បក់បរុ ម្បទាន

ពិនត្
ិ យតារោន។

កដេម្គ្ប់ម្គ្ងរោយម្បព័នធ ត្
នោ ជាត្ិ។
13.1.3

១៣.១.៣.ពម្ងឹងកា ពាក ណ៍េំ

២០០៨

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ហូ សាច់ម្បក់ យៈរពេ៣កខ

បយកា ណ៍ននកា ពាក ណ៍េំ
ហូ សាច់ម្បក់ យៈរពេ៣កខ
ក
ំ ិេម្ត្ូវបនរ ៀបចំនិងកកេរអ។

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០០៨

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









  







   





 





ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ក
ំ ិេ សម្ម្មប់ចំណូេថវិកាជា
ត្ិ។
13.1.3

១៣.១.៣.ពម្ងឹងកា ពាក ណ៍េំ

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ហូ សាច់ម្បក់ យៈរពេ៣កខ

ហូ សាច់ម្បក់ យៈរពេ៣កខ

ក
ំ ិេ សម្ម្មប់ចំណូេថវិកាជា

ក
ំ ិេម្ត្ូវបនរធវើរ ើងរោយ ម្មន

ត្ិ។
13.1.3

១៣.១.៣.ពម្ងឹងកា ពាក ណ៍េំ

ម្បព័នធជារំនយ
ួ ។
២០០៨

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ហូ សាច់ម្បក់ យៈរពេ៣កខ

តារកខនីរួយៗ ម្ត្ូវបនរែទៀង

ត្ិ។
១៣.១.៣.ពម្ងឹងកា ពាក ណ៍េំ

សូចនក ទី២៖េំហូ ចូេសាច់
ម្បក់ជាក់កសត ង និងកា ពាក ណ៍

ក
ំ ិេ សម្ម្មប់ចំណូេថវិកាជា

13.1.3

សូចនក ទី១៖ កា ពាក ណ៍េំ

ផ្ទទត្់ជាម្បចំ។
២០០៨

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ហូ សាច់ម្បក់ យៈរពេ៣កខ

សូចនក ទី៣៖វិធីសាស្រសត កា
ពាក ណ៍េំហូ ចូេសាច់ម្បក់

ក
ំ ិេ សម្ម្មប់ចំណូេថវិកាជា

យៈរពេ៣កខ ក
ំ ិេម្ត្ូវបន
ពម្ងឹងនិងកកេរអឱ្យកាន់កត្ម្មន

ត្ិ។

ភាពម្ត្ឹរម្ត្ូវ។
13.1.3

១៣.១.៣.ពម្ងឹងកា ពាក ណ៍េំ

២០០៨

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ហូ សាច់ម្បក់ យៈរពេ៣កខ
ក
ំ ិេ សម្ម្មប់ចំណូេថវិកាជា
ត្ិ។

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

សូចនក ទី៤៖ កា ពាក ណ៍េំ
ហូ ចូេសាច់ ម្បក់ យៈរពេ៣
កខ ក
ំ ិេម្ត្ូវបនអនុវត្តយ៉ាង េូន

 

និងអាចទុកចិត្តបន។

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០០៨

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

១៣.១.៤.ពម្ងឹងកា ពាក ណ៍

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

13.1.4

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









 









  







   





ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កា ពាក ណ៍ចំណូេនិងចំណាយ

ិ រោយ
ចំណូេនិងចំណាយថវកា

ម្ត្ូវបនពម្ងឹងនិងកកេរអឱ្យ

សហកា នឹងអងគភាពពាក់ពន
័ ធ

កាន់កត្ម្បរសើ រ ើង។

បស់ម្កសួងរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញ
វត្ថុ និងម្កសួង សាថប័ន នន។
13.1.4

១៣.១.៤.ពម្ងឹងកា ពាក ណ៍

២០០៨

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី១៖ព័ត្ម្ម
៌ ន បយ

ិ រោយ
ចំណូេនិងចំណាយថវកា

កា ណ៍ចំណូេនិងចំណាយពីអងគ

សហកា នឹងអងគភាពពាក់ពន
័ ធ

ភាពពាក់ពន
័ ធ ម្ត្ូវបនម្បរូេែតុំ

បស់ម្កសួងរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញ

និងរ ៀបចំ។

វត្ថុ និងម្កសួង សាថប័ន នន។
13.1.4

១៣.១.៤.ពម្ងឹងកា ពាក ណ៍

២០០៨

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី២៖ បយកា ណ៍

ិ រោយ
ចំណូេនិងចំណាយថវកា

ចំណូេ និង ចំណាយជាក់កសត ង

សហកា នឹងអងគភាពពាក់ពន
័ ធ

ម្ត្ូវបនរែទៀងផ្ទទត្់នឹង បយ

បស់ម្កសួងរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញ

កា ណ៍ពាក ណ៍និងម្ត្ូវបនរធវើ
ិ គ្ នូវកំហុសឆគងរដើរបីកក
កា វភា

វត្ថុ និងម្កសួង សាថប័ន នន។

សម្រួេកា ពាក ណ៍។
13.1.4

១៣.១.៤.ពម្ងឹងកា ពាក ណ៍

២០០៨

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី៣៖ដំរណាុះម្សាយ

ិ រោយ
ចំណូេនិងចំណាយថវកា

និង វិធសា
ី ស្រសត រែសងៗម្ត្ូវបន

សហកា នឹងអងគភាពពាក់ពន
័ ធ

យករកអនុវត្តរដើរបីកកេរអ កា
ពាក ណ៍ឱ្យកាន់កត្ម្បរសើ ។

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

98

បញ្ច ប់

២០០៨

២០១៨

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

បស់ម្កសួងរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញ
វត្ថុ និងម្កសួង សាថប័ន នន។
13.1.4

១៣.១.៤.ពម្ងឹងកា ពាក ណ៍

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ិ រោយ
ចំណូេនិងចំណាយថវកា

សូចនក ទី៤៖កា ពាក ណ៍
ចំណូេនិង ចំណាយម្ត្ូវយ៉ាង

សហកា នឹងអងគភាពពាក់ពន
័ ធ

េូននិងម្បកបរោយភាព ម្ត្ឹរ

បស់ម្កសួងរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញ

 

 











ម្ត្ូវទុក ចិត្តជាងរុន។

វត្ថុ និងម្កសួង សាថប័ន នន។
13.2

១៣.២. បនត ពម្ងឹងកា រម្បើម្បស់

២០០៨

២០២០

- អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

១. កា បង់ចំណូេ និងកា ទូទាត្់

ម្បព័នធធនោ ម្ពរទាំងសិកានិង

ចំណាយម្ត្ូវបនរធវើរ ើងតារ

ពិនត្
ិ យេទធភាពឈានរៅអនុវត្ត

ម្បព័នធធនោ ទាំងម្សុង

កា ទូទាត្់តារ E-Transfer

២.កា ទូទាត្់តារម្បព័នធ ETransferម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងអនុ
វត្ត

13.2.1

១៣.២.១. បនត ពម្ងឹងកា រម្បើ

២០១៤

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ម្បស់ម្បព័នធធនោ

កា របើកម្បក់របៀវត្សតារម្បព័នធ
ធនោ ម្ត្ូវបនអនុវត្តទូទាង
ំ
ម្បរទសយ៉ាង េូន។

13.2.1

១៣.២.១. បនត ពម្ងឹងកា រម្បើ

២០១៤

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ម្បស់ម្បព័នធធនោ

សូចនក ទី១៖ កា របើកែតេ់
ម្បក់របៀវត្សតារម្បព័នធធនោ
ដេ់ម្កសួង សាថប័ន ទូទាង
ំ

 



ម្បរទសម្ត្ូវបនបនត តារោនជា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

២០១៨

២០១៩

  







   





 





ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ម្បចំតារ យៈ បយកា ណ៍
ធនោ ម្បចំកខ និងតារ ម្បព័នធ
ទំនក់ទន
ំ ងរែសងៗរទៀត្។
13.2.1

១៣.២.១. បនត ពម្ងឹងកា រម្បើ

២០១៤

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ម្បស់ម្បព័នធធនោ

សូចនក ទី២៖ ត្នោ និង
ធនោ ពាណិរជ ជានដគ្ូ រៅតារ
រខត្តចន
ំ ន
ួ ០៦ ម្ត្ូវបនចុុះតារ
ោនពីម្បសិទភា
ធ ពកា ែតេ់រសវា
ធនោ បស់ខួ ៃន។

13.2.1

១៣.២.១. បនត ពម្ងឹងកា រម្បើ

២០១៤

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ម្បស់ម្បព័នធធនោ

សូចនក ទី៣៖រាេ់បញ្ញា
ម្បឈរនិងភាពរិនម្បម្កត្ីកដេ
អាចរកើត្ម្មនចំរពាុះដំរណើ កា
របើកែតេ់ម្បក់របៀវត្សតារម្បព័នធ
ធនោ ទាំង ថ្ននក់កណា
ត េនិងរារ
ធានី រខត្ត ម្ត្ូវបនតារ ោននិង
រោុះម្សាយជាម្បចំ តារ យៈកា
ែតេ់ព័ត្ម្ម
៌ ននិងចំណាត្់កា ភាៃ
រៗ។

13.2.1

១៣.២.១. បនត ពម្ងឹងកា រម្បើ

២០១៤

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ម្បស់ម្បព័នធធនោ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

សូចនក ទី៤៖កា របើកែតេ់ម្បក់
របៀវត្សតារ ម្បព័នធធនោ ម្ត្ូវ
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









 









  







   





 





ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

បនបនតអនុវត្តទូទាង
ំ ម្បរទស
យ៉ាង េូន។
13.2.2

១៣.២.២.រ ៀបចំនិងអនុវត្តកា

២០១៦

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ទូទាត្់តារម្បព័នធ E-Transfer

កា ទូទាត្់តារម្បព័នធ ETransfer ម្ត្ូវបន រ ៀបចំនិងអនុ
វត្ត។

13.2.2

១៣.២.២.រ ៀបចំនិងអនុវត្តកា

២០១៦

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ទូទាត្់តារម្បព័នធ E-Transfer

សូចនក ទី១៖ម្បត្ិបត្តកា
ិ
ចំណាយត្ូចតាច រួយចំនន
ួ ម្ត្ូវ
បនកំណត្់រខ
ុ សញ្ញញសម្ម្មប់
ម្បព័នធ E-Transfer។

13.2.2

១៣.២.២.រ ៀបចំនិងអនុវត្តកា

២០១៦

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ទូទាត្់តារម្បព័នធ E-Transfer

សូចនក ទី២៖ ម្បត្ិបត្តកា
ិ
កដេកំណត្់រុខសញ្ញញ ច
ួ ម្ត្ូវ
បនសាកេបងោក់ឱ្យអនុវត្ត
តារ ម្បព័នធ E-Transfer។

13.2.2

១៣.២.២.រ ៀបចំនិងអនុវត្តកា

២០១៦

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ទូទាត្់តារម្បព័នធ E-Transfer

សូចនក ទី៣៖ កា អនុវត្តកា
ទូទាត្់តារ ម្បព័នធ E-Transfer
ម្ត្ូវបនម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ និងវាយត្នរៃ
រដើរបីឈានរៅពម្ងីកកា អនុវត្ត។

13.2.2

១៣.២.២.រ ៀបចំនិងអនុវត្តកា

២០១៦

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ទូទាត្់តារម្បព័នធ E-Transfer

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

សូចនក ទី៤៖ រុខសញ្ញញ និង
វិសាេភាព ននកា ពម្ងីកកា អនុ
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បញ្ច ប់

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









 









 









ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

វត្តម្បព័នធ E-Transfer ម្ត្ូវបន
កំណត្់។
13.2.2

១៣.២.២.រ ៀបចំនិងអនុវត្តកា

២០១៦

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ទូទាត្់តារម្បព័នធ E-Transfer

សូចនក ទី៥៖ ម្បត្ិបត្តកា
ិ
ចំណាយរែសង រទៀត្ម្ត្ូវបន
កំណត្់រុខសញ្ញញសម្ម្មប់អនុវត្ត
កនុងម្បព័នធ E-Transfer។

13.3

១៣.៣. រ ៀបចំយនតកា ម្បរូេែតុំ

២០០៨

២០២០

- អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

យនតកា ម្បរូេែតុន
ំ ង
ិ បូកស ុប

និងបូកស ុប បយកា ណ៍អនុវត្ត

ិ គ្រម្ម្មង
បយកា ណ៍អនុវត្តថ វកា

ថវិកាគ្រម្ម្មង បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍

បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ កដេរៅរម្ៅ

កដេរៅរម្ៅម្បព័នធ ត្នោ ជា

ម្បព័នធ ត្នោ ជារំោនៗ ម្ត្ូវ

រំោនៗ និងបនត ពម្ងឹងគ្ណនី

បនរ ៀបចំ

រទាេ ត្នោ
13.3.1

13.3.1

១៣.៣.១.ែសពវែាយនិងសាក

២០១៦

២០១៩

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

បៃង់គ្ណរនយយសាធា ណៈ

េបងោក់ឱ្យអនុវត្តបៃង់

(CoA) ម្ត្ូវបនែសពវែាយនិង

គ្ណរនយយសាធា ណៈ (CoA)

សាកេបងោក់ឱ្យអងគភាពចំនន
ួ

ិ
ដេ់អងគភាព កដេអនុវត្តថ វកា

ិ
រួយ (០១) កដេអនុវត្តថ វកា

គ្រម្ម្មង បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ចន
ំ ន
ួ

គ្រម្ម្មង បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ អនុ

០១។

វត្ត

១៣.៣.១.ែសពវែាយនិងសាក

២០១៦

២០១៩

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

េបងោក់ឱ្យអនុវត្តបៃង់

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

សូចនក ទី១៖ បៃង់គ្ណរនយយ
សាធា ណៈ (CoA)ម្ត្ូវបន
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13.3.1

បញ្ច ប់

គ្ណរនយយសាធា ណៈ (CoA)

ែសពវែាយនិងសាកេបងោក់ ឱ្យ

ិ
ដេ់អងគភាព កដេអនុវត្តថ វកា

អងគភាពចំនន
ួ រួយ (០១) កដេ

គ្រម្ម្មង បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ចន
ំ ន
ួ

ិ គ្រម្ម្មង បស់នដគ្ូ
អនុវត្តថ វកា

០១។

អភិវឌ្ឍន៍អនុវត្ត។

១៣.៣.១.ែសពវែាយនិងសាក

២០១៦

២០១៩

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ិ កនិង
សូចនក ទី២៖ ែេវប

េបងោក់ឱ្យអនុវត្តបៃង់

បញ្ញាម្បឈរ ននពីកា អនុវត្តបៃ

គ្ណរនយយសាធា ណៈ (CoA)

ង់គ្ណរនយយសាធា ណៈ (CoA)

ិ
ដេ់អងគភាព កដេអនុវត្តថ វកា

កដេបនោក់ឱ្យអងគភាពចំនន
ួ

គ្រម្ម្មង បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ចន
ំ ន
ួ

ិ
រួយ (០១)កដេអនុវត្តថ វកា

០១។

គ្រម្ម្មង បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍អនុវត្ត

   





 





ម្ត្ូវបនពិភាកានិងរោុះម្សាយ
13.3.1

១៣.៣.១.ែសពវែាយនិងសាក

២០១៦

២០១៩

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

េបងោក់ឱ្យអនុវត្តបៃង់
គ្ណរនយយសាធា ណៈ (CoA)

សូចនក ទី៣៖ បយកា ណ៍
ហិ ញ្ញវត្ថុម្បចំ ឆ្នំម្សបតារ COA
បស់រារ ោាភិបេនិង តារ

ិ
ដេ់អងគភាព កដេអនុវត្តថ វកា

ម្បរភទចំណាយកនុងគ្រម្ម្មង/ករា

គ្រម្ម្មង បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ចន
ំ ន
ួ

វិធី ហិ ញ្ញបបទានសហម្បត្ិបត្តិ

០១។

កា ពីនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ ម្ត្ូវបនរែាើ

 

រូនអគ្គនយកោាន ត្នោ ជាត្ិ
ម្សបតារម្បកាសកណនំ សដីពីកា
បិទបញ្ជ ីចំណូេ ចំណាយនិងកា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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បញ្ច ប់

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









 









 









ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រធវើ បយកា ណ៍បូកស ុបអនុវ
ិ ថ្ននក់
ត្ដចំណូេ-ចំណាយថវកា
ជាត្ិម្បចំឆ្នំនរ
ី យ
ួ ៗ បស់
ម្កសួងរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ។
13.3.2

១៣.៣.២.ែសពវែាយនិងសាក

២០១៦

២០១៨

ិ និងអគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ
អគ្គ.ថវកា

បៃង់គ្ណរនយយសាធា ណៈ

េបងោក់ឱ្យអនុវត្តបៃង់

(CoA) ម្ត្ូវបន ែសពវែាយនិង

គ្ណរនយយសាធា ណៈ (CoA)

សាកេបងោក់ឱ្យអងគភាពចំនន
ួ បី

ិ
ដេ់អងគភាពកដេអនុវត្តថ វកា

(០៣) កដេអនុវត្តថ វិកាគ្រម្ម្មង

គ្រម្ម្មង បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ចន
ំ ន
ួ

បស់នដគ្ូ អភិវឌ្ឍន៍អនុវត្ត។

០៣។
13.3.2

13.3.2

១៣.៣.២.ែសពវែាយនិងសាក

២០១៦

២០១៨

ិ និងអគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ទី១៖ បៃង់គ្ណរនយយ

េបងោក់ឱ្យអនុវត្តបៃង់

សាធា ណៈ (CoA)ម្ត្ូវបន

គ្ណរនយយសាធា ណៈ (CoA)

ែសពវែាយនិងោក់ ឱ្យអងគភាព

ិ
ដេ់អងគភាពកដេអនុវត្តថ វកា

ិ
ចំនន
ួ បី (០៣) កដេអនុវត្តថ វកា

គ្រម្ម្មង បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ចន
ំ ន
ួ

គ្រម្ម្មង បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍អនុវ

០៣។

ត្ត។

១៣.៣.២.ែសពវែាយនិងសាក

២០១៦

២០១៨

ិ និងអគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ
អគ្គ.ថវកា

ិ កនិង
សូចនក ទី២៖ ែេវប

េបងោក់ឱ្យអនុវត្តបៃង់

បញ្ញាម្បឈរ ននពីកា អនុវត្តបៃ

គ្ណរនយយសាធា ណៈ (CoA)

ង់គ្ណរនយយសាធា ណៈ (CoA)

ិ
ដេ់អងគភាពកដេអនុវត្តថ វកា

កដេបនោក់ឱ្យអងគភាពចំនន
ួ បី

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









 









ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ិ គ្រម្ម្មង
(០៣)កដេអនុវត្តថ វកា

គ្រម្ម្មង បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ចន
ំ ន
ួ
០៣។

បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍អនុវត្តម្ត្ូវ
បនពិភាកានិងរោុះម្សាយ

13.3.2

១៣.៣.២.ែសពវែាយនិងសាក

២០១៦

២០១៨

ិ និងអគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ
អគ្គ.ថវកា

េបងោក់ឱ្យអនុវត្តបៃង់

សូចនក ទី៣៖ បយកា ណ៍
ហិ ញ្ញវត្ថុម្បចំឆ្នំ ម្សបតារ COA

គ្ណរនយយសាធា ណៈ (CoA)

បស់រារ ោាភិបេ និងតារ

ិ
ដេ់អងគភាពកដេអនុវត្តថ វកា

ម្បរភទចំណាយកនុងគ្រម្ម្មង/ករា

គ្រម្ម្មង បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ចន
ំ ន
ួ

វិធី ហិ ញ្ញបបទានសហម្បត្ិបត្តិ

០៣។

កា ពីនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ ម្ត្ូវបនរែាើ
រូនអគ្គនយកោាន ត្នោ ជាត្ិ
ម្សបតារម្បកាសកណនំ សដីពីកា
បិទបញ្ជ ីចំណូេចំណាយនិងកា
រធវើ បយកា ណ៍បូកស ុបអនុវ
ិ ថ្ននក់
ត្ដចំណូេ-ចំណាយថវកា
ជាត្ិម្បចំឆ្នំនរ
ី យ
ួ ៗ បស់
ម្កសួងរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ។

13.3.3

១៣.៣.៣ ែសពវែាយនិងសាក

២០១៦

២០១៩

ិ និងអគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ
អគ្គ.ថវកា

បៃង់គ្ណរនយយសាធា ណៈ

េបងោក់ឱ្យអនុវត្តបៃង់

(CoA) ម្ត្ូវបន ែសពវែាយនិង

គ្ណរនយយសាធា ណៈ (CoA)

សាកេបងោក់ឱ្យអងគភាពចំនន
ួ

ិ
ដេ់អងគភាពកដេអនុវត្តថ វកា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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០៥
១៣.៣.៣ ែសពវែាយនិងសាក

២០១៨

២០១៩

 









 









 









ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ិ គ្រម្ម្មង
០៥ កដេអនុវត្តថ វកា

គ្រម្ម្មង បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ចន
ំ ន
ួ

13.3.3

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

បស់នដគ្ូ អភិវឌ្ឍន៍អនុវត្ត។
២០១៦

២០១៩

ិ និងអគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ទី១៖ បៃង់គ្ណរនយយ

េបងោក់ឱ្យអនុវត្តបៃង់

សាធា ណៈ (CoA)ម្ត្ូវបន

គ្ណរនយយសាធា ណៈ (CoA)

ែសពវែាយ ឱ្យអងគភាពចំនន
ួ ០៥

ិ
ដេ់អងគភាពកដេអនុវត្តថ វកា

កដេអនុវត្តថ វិកាគ្រម្ម្មង បស់

គ្រម្ម្មង បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ចន
ំ ន
ួ

នដគ្ូ អភិវឌ្ឍន៍អនុវត្ត។

០៥
13.3.3

១៣.៣.៣ ែសពវែាយនិងសាក

២០១៦

២០១៩

ិ និងអគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ
អគ្គ.ថវកា

ិ កនិង
សូចនក ទី២៖ ែេវប

េបងោក់ឱ្យអនុវត្តបៃង់

បញ្ញាម្បឈរ ននពីកា អនុវត្តបៃ

គ្ណរនយយសាធា ណៈ (CoA)

ង់គ្ណរនយយសាធា ណៈ (CoA)

ិ
ដេ់អងគភាពកដេអនុវត្តថ វកា

កដេបនោក់ឱ្យអងគភាពចំនន
ួ

គ្រម្ម្មង បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ចន
ំ ន
ួ

ិ គ្រម្ម្មង
០៥ កដេអនុវត្តថ វកា

០៥

បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ អនុវត្តម្ត្ូវ
បនពិភាកានិងរោុះម្សាយ។

13.3.3

១៣.៣.៣ ែសពវែាយនិងសាក

២០១៦

២០១៩

ិ និងអគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ
អគ្គ.ថវកា

េបងោក់ឱ្យអនុវត្តបៃង់
គ្ណរនយយសាធា ណៈ (CoA)
ិ
ដេ់អងគភាពកដេអនុវត្តថ វកា

សូចនក ទី៣៖ បយកា ណ៍
ហិ ញ្ញវត្ថុម្បចំឆ្នំ ម្សបតារ COA
បស់រារ ោាភិបេ និងតារ
ម្បរភទចំណាយកនុងគ្រម្ម្មង/ករា
វិធី ហិ ញ្ញបបទានសហម្បត្ិបត្តិ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

គ្រម្ម្មង បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ចន
ំ ន
ួ

កា ពីនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ ម្ត្ូវបនរែាើ

០៥

រូនអគ្គនយកោាន ត្នោ ជាត្ិ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ម្សបតារម្បកាសកណនំ សដីពីកា
បិទបញ្ជ ីចំណូេ ចំណាយនិងកា
រធវើ បយកា ណ៍បូកស ុបអនុវត្ដ
ចំណូេ-ចំណាយថវិកាថ្ននក់ជាត្ិ
ម្បចំឆ្នំ នីរយ
ួ ៗ បស់ម្កសួង
រសដាកិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ។
13.4

១៣.៤. បនតតារោនបំណេ
ុ កក

២០០៨

២០២០

- អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សទ ុះ និងអាយុកាេ បស់វា

ម្បព័នធកត្់ម្តាបំណេ
ុ កកសទ ុះនិង
អាយុកាេបំណេ
ុ កកសទ ុះម្មន
ភាពចាស់លាស់ម្ពរទាំងម្មន
យនតកា ម្ត្ួត្ពិនិត្យម្ត្ឹរម្ត្ូវ

13.4.1

13.4.1

១៣.៤.១.បនត តារោនកា ទូទាត្់

២០០៨

២០១៩

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ពម្ងឹងយនត កា តារោនរដើរបីកុំឱ្យ

អាណត្ដរិ បើកម្បក់រន
ូ អនកែគត្ែ
់ គង់

ម្មនបំណេ
ុ កកសទ ុះ (អាយុកាេ

ម្កសួង សាថប័ន និងអាយុកាេ

រេើសពី៦០នថង) រេើសពី ២%នន

អាណត្តិ។

ចាប់ថ វិកាម្បចំឆ្នំ។

១៣.៤.១.បនត តារោនកា ទូទាត្់

២០០៨

២០១៩

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

អាណត្ដរិ បើកម្បក់រន
ូ អនកែគត្ែ
់ គង់

អាណត្តិកនុងម្បព័នធ FMIS ម្ត្ូវ

ម្កសួង សាថប័ន និងអាយុកាេ

បនោក់ឱ្យអនុវត្តរោយអាច

អាណត្តិ។

ទាញយក បយកា ណ៍សាថនភាព

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ



សូចនក ទី១៖ យនតកា តារោន
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

អាណត្តិ រចញ ចូេម្បចំនថង កខ
ឆ្នំ។
13.4.1

១៣.៤.១.បនត តារោនកា ទូទាត្់

២០០៨

២០១៩

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ



សូចនក ទី២៖ បយកា ណ៍

អាណត្ដរិ បើកម្បក់រន
ូ អនកែគត្ែ
់ គង់

សាថនភាព បំណេ
ុ កកសទ ុះអាយុ

ម្កសួង សាថប័ន និងអាយុកាេ

កាេរេើសពី៦០នថងម្ត្ូវ បន

អាណត្តិ។

រ ៀបចំ និងតារោនជាម្បចំជា

 

 





ពិរសស រៅចុងឆ្នំរដើរបីបនត
ររៀសវាងកា រកើត្ម្មន បំណេ
ុ
កកសទ ុះ។
13.4.1

១៣.៤.១.បនត តារោនកា ទូទាត្់

២០០៨

២០១៩

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ



សូចនក ទី៣៖ សាថនភាពននកា

អាណត្ដរិ បើកម្បក់រន
ូ អនកែគត្ែ
់ គង់

ទូទាត្់អាណត្តិ ម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យេទធ

ម្កសួង សាថប័ន និងអាយុកាេ

ភាពកកេរអ រដើរបីធានកា របើកែត

អាណត្តិ។

េ់កាន់កត្ឆ្ប់ ហ័ស និងទាន់

   





រពេរវលា
13.4.2

១៣.៤.២.រ ៀបចំកា រធវើសម្មហ

២០០៨

២០១៩

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ



កា រធវើសម្មហ ណករាបំណេ
ុ និង

ណ ករាបំណេ
ុ និងកសវ ង កនីត្ិ

កា រធវើបចេុបបននភាព និងកត្់ម្តាត្ួ

វិធីរដើរបី រធវើបចេុបបននភាពនិងកត្់

រេខបំណេ
ុ នឹងម្ត្ូវរធវើរ ើង

ម្តាត្ួរេខបំណេ
ុ ឱ្យបន ទាន់

តារម្បព័នធ FMIS រោយ

រពេរវលា។

Integrate ជារួយ នឹងម្បព័នធ

 









ASYCUDA និង DMFAS។

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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13.4.2

13.4.2

១៣.៤.២.រ ៀបចំកា រធវើសម្មហ

បញ្ច ប់

២០០៨

២០១៩

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ជារួយអគ្គនយក ោានពាក់ពន
័ ធ

វិធីរដើរបី រធវើបចេុបបននភាពនិងកត្់

ម្ត្ូវបនបរងកើត្រ ើងរដើរបីចប់

ម្តាត្ួរេខបំណេ
ុ ឱ្យបន ទាន់

រែតើរកា ងា និងសិកាពី

រពេរវលា។

ររធាបយម្ត្ូវអនុវត្ត
២០០៨

២០១៩

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

 







ិ រិ យគ្
ទាក់ទងនឹងកែនកា វន

វិធីរដើរបី រធវើបចេុបបននភាពនិងកត្់

រូេធន បស់ ោាភិបេនិងរសវា

ម្តាត្ួរេខបំណេ
ុ ឱ្យបន ទាន់

ករា បំណេ
ុ ម្ត្ូវបនម្បរូេែតុំ

រពេរវលា។

រដើរបីសម្មហ ណករា កនុង

រ ៀេ/TA





សូចនក ទី២៖ម្គ្ប់ព័ត្ម្ម
៌ ន

ណ ករាបំណេ
ុ និងកសវ ង កនីត្ិ

ពាន់លាន



សូចនក ទី១៖ ម្កុរកា ងា

ណ ករាបំណេ
ុ និងកសវ ង កនីត្ិ

១៣.៤.២.រ ៀបចំកា រធវើសម្មហ

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

  







កែនកា សាច់ម្បក់។
13.4.2

13.4.2

១៣.៤.២.រ ៀបចំកា រធវើសម្មហ

២០០៨

២០១៩

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ណ ករាបំណេ
ុ និងកសវ ង កនីត្ិ

ិ រិ យគ្
ទាក់ទងនឹង កែនកា វន

វិធីរដើរបី រធវើបចេុបបននភាពនិងកត្់

រូេធននិងរសវាករាបំណេ
ុ ម្ត្ូវ

ម្តាត្ួរេខបំណេ
ុ ឱ្យបន ទាន់

បនកំណត្់ជារុខសញ្ញញចាស់លា

រពេរវលា។

ស់។

១៣.៤.២.រ ៀបចំកា រធវើសម្មហ

២០០៨

២០១៩

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

   







សូចនក ទី៤៖ ព័ត្៌ម្មនទាក់ទង

ណ ករាបំណេ
ុ និងកសវ ង កនីត្ិ

ិ រិ យគ្រូេធននិង
នឹងកែនកា វន

វិធីរដើរបី រធវើបចេុបបននភាពនិងកត្់

រសវាករាបំណេ
ុ ចូេកនុង

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ



សូចនក ទី៣៖ ម្បរភទព័ត្ម្ម
៌ ន
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13.5

បញ្ច ប់

ម្តាត្ួរេខបំណេ
ុ ឱ្យបន ទាន់

កែនកា សាច់ម្បក់ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

រពេរវលា។

រធវើ សម្មហ ណករា។

១៣.៥. ពរនៃ ឿនកា ទូទាត្់បរុ

២០១៥

២០២០

ម្បទានឱ្យបនទាន់រពេរវលា

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

- អគ្គ.ថវិកា

កា ទូទាត្់បរុ ម្បទាន ម្ត្ូវបន

- អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

អនុរលាររៅតារចាប់ និង

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

េិខត្
ិ បទោានកដេម្មនជា
ធ ម្មន
13.5.1

១៣.៥.១.ពម្ងឹងកា អនុវត្ត

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ទី១៖រ ៀបចំសិកាខសា

បទោានគ្ត្ិយុត្តិ និងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

លាែសពវែាយសត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

កា ទូទាត្់បរុ ម្បទាន សម្ម្មប់

ចំណាយ និងកា ទូទាត្់បុរ ម្បទាន

ចំណាយរូេធន និងចំណាយ

សម្ម្មប់ចណា
ំ
យរូេធន និង

រួសរុេកថទាំ ហិ ញ្ញបបទាន

ចំណាយរួសរុេកថទាំហិ ញ្ញបប

ថវិកាជាត្ិ

ិ ជាត្ិ ដេ់ម្កសួង
ទានថវកា



សាធា ណកា និងដឹករញ្ជូ ន
13.5.1

១៣.៥.១.ពម្ងឹងកា អនុវត្ត

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ទី២៖ រ ៀបចំសិកាខ

បទោានគ្ត្ិយុត្តិ និងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

សាលាែសពវែាយសត ីពីកា

កា ទូទាត្់បរុ ម្បទាន សម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណាយ និងកា ទូទាត្់

ចំណាយរូេធន និងចំណាយ

បុរ ម្បទាន សម្ម្មប់ចំណាយរូេ

រួសរុេកថទាំ ហិ ញ្ញបបទាន

ធន និងចំណាយរួសរុេកថទាំ

ថវិកាជាត្ិ

ិ ជាត្ិ ដេ់
ហិ ញ្ញបបទានថវកា



ម្កសួងអភិវឌ្ឍន៍រនបទ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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13.5.1

១៣.៥.១.ពម្ងឹងកា អនុវត្ត

បញ្ច ប់

២០១៦

២០១៩

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ិ
អគ្គ.ថវកា

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូចនក ទី៣៖ រ ៀបចំសកា
ិ ខ

បទោានគ្ត្ិយុត្តិ និងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

សាលាែសពវែាយសត ីពីកា

កា ទូទាត្់បរុ ម្បទាន សម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណាយ និងកា ទូទាត្់

ចំណាយរូេធន និងចំណាយ

បុរ ម្បទាន សម្ម្មប់ចំណាយរូេ

រួសរុេកថទាំ ហិ ញ្ញបបទាន

ធន និងចំណាយរួសរុេកថទាំ

ថវិកាជាត្ិ

ិ ជាត្ិ ដេ់
ហិ ញ្ញបបទានថវកា



ម្កសួងកសិករា,ម្កសួងធនធាន
ទឹក, និង ម្កសួងរោនែទ
13.5.1

១៣.៥.១.ពម្ងឹងកា អនុវត្ត

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ទី២០១៨៖ ពម្ងឹងកា

បទោានគ្ត្ិយុត្តិ និងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

អនុវត្តបទោានគ្ត្ិយុត្តិ និងកា

កា ទូទាត្់បរុ ម្បទាន សម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ទូទាត្់បុរ ម្បទាន

ចំណាយរូេធន និងចំណាយ

សម្ម្មប់ចណា
ំ
យរូេធន និង

រួសរុេកថទាំ ហិ ញ្ញបបទាន

ចំណាយរួសរុេកថទាំហិ ញ្ញបប

ថវិកាជាត្ិ

ិ ជាត្ិ ដេ់ម្កសួង សាថប័
ទានថវកា





នរែសងរទៀត្
13.5.1

១៣.៥.១.ពម្ងឹងកា អនុវត្ត

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ទី២០១៩៖ ពម្ងឹងកា

បទោានគ្ត្ិយុត្តិ និងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

អនុវត្តបទោានគ្ត្ិយុត្តិ និងកា

កា ទូទាត្់បរុ ម្បទាន សម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ទូទាត្់បុរ ម្បទាន

ចំណាយរូេធន និងចំណាយ

សម្ម្មប់ចណា
ំ
យរូេធន និង



ចំណាយរួសរុេកថទាំ ហិ ញ្ញបប

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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13.5.2

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ចប់គែតើម្

បញ្ច ប់

ិ ជាត្ិ ដេ់ម្កសួង សាថប័
ទានថវកា

ថវិកាជាត្ិ

នរែសងរទៀត្
២០១៧

ឆ្នំ

ិ
អគ្គ.ថវកា

ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យរេើសំរណើសុំបរុ
ម្បទាន បស់ម្កសួង
13.5.2

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

រួសរុេកថទាំ ហិ ញ្ញបបទាន

១៣.៥.២.រ ៀបចំយនតកា នែទកនុង

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៤

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ៣

គោលបំណង/

ត្រ២

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩









ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូចនក ទី៖ម្បព័នធតារោនម្ត្ូវ
បនរ ៀបចំនិង ោក់ឱ្យអនុវត្ត

  

សាថប័ន

១៣.៥.២.រ ៀបចំយនតកា នែទកនុង

២០១៧

ឆ្នំ

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ទី២៖ បយកា ណ៍

ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យរេើសំរណើសុំបរុ

ចំណាយបុ ម្បទាន ម្ត្ូវបន

ម្បទាន បស់ម្កសួង

រ ៀបចំម្បចំម្ត្ីម្មសរដើរបីជារូេ

សាថប័ន

ោានចត្់ វិធានកា រំ ញ
ុ ទូទាត្់

  

រម្រុះ ចំណាយបនទប់ពី
សករាភាពម្ត្ូវបនបញ្េ ប់ និងរិន
ឱ្យទុកទូទាត្់ឆៃងឆ្នំ
13.5.3

ិ
១៣.៥.១ កត្់ម្តាតារោនថវកា

២០១៧

2020

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

បុរ ម្បទាន និងសករាភាពននកា

ិ បុរ ម្បទានម្ត្ូវបនកត្់
រាេ់ថ វកា
ម្តានិងតារោនជាម្បចំ

ិ បុរ
អនុវត្ត ចំណាយរេើថ វកា

  

ម្បទាន
13.5.4

១៣.៥.២ រំ ុញកា ម្បរូេសកខីប័

២០១៧

2020

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

តារោនកា របុះែាយអាណត្តន
ិ ិ

ម្ត្ ចំណាយ និងរធវកា
ើ របុះ

យ័ត្ករា ទូទាត្់ រម្រុះបញ្ជ ប
ី ន

ែាយអណត្តិ និយ័ត្ករាកនុងកា

ទាន់រពេរវលា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ



 

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០០៨

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

 



ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ិ បុរ
ទូទាត្់រម្រុះបញ្ជ ី ថវកា
ម្បទាន
14

១៤.កកេរអកា អនុវត្តថ វិកា និង

កា អនុវត្តចណា
ំ
យម្បចំម្ត្ីម្មស

ពម្ងឹងកា អនុវត្តកែនកា ចំណាយ

ម្មនភាព េួននិងអាចប៉ា ន់សាាន
បន (កម្រិត្េររអៀងននកា អនុវត្ត
រិនរេើសពី៥%)

14.1

១៤.១. កា រធវើសុខដុរនីយករា

២០០៨

២០២០

វាងកា អនុវត្ត វិធាននិងបទ
បបញ្ញត្តិសតីពីេទធករា សាធា ណៈ

14.1.1

14.1.1

- អគ្គ.េទធករា

រសៀវរៅកណនំ សតីពីេទធករាសា

- អគ្គ. សហម្បត្ិបត្តកា
ិ

ធា ណៈ (Public Procurement

អនត ជាត្ិ និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

Manual-PPM) និងសត ង់ោ ឯក

(IRRPP)និងសត ង់ោ នីត្ិ វិធី ួរ

សា រដញនថៃ (SBDs)សម្ម្មប់អនុ

(SOP/PM)

វត្ត PPM ម្ត្ូវបនបរងកើត្

១៤.១.១-បរងកើត្ម្កុរកា ងា

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

ម្បកាសសត ីពីកា បរងកើត្ម្កុរ

ចំរពាុះកិចេរួយសម្ម្មប់ពន
ិ ត្
ិ យ

កា ងា សម្ម្មប់រធវើសុខដុរនីយ

ពិភាការេើកា រធវើសុខដុរនីយ

ករាម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងោក់រន
ូ

ករា វាង IRRPP និង SOP/PM

ថ្ននក់ដឹកនំ ពន
ិ ត្
ិ យសរម្រច

១៤.១.១-បរងកើត្ម្កុរកា ងា

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

សូចនក ទី១៖រសចកតីម្ពាង

ចំរពាុះកិចេរួយសម្ម្មប់ពន
ិ ត្
ិ យ

ម្បកាសសត ីពីកា បរងកើត្ម្កុរ

ពិភាការេើកា រធវើសុខដុរនីយ

កា ងា សម្ម្មប់រធវើសុខដុរនីយ

ករា វាង IRRPP និង SOP/PM

ករាម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួចរាេ់រោយ
GDPP

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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14.1.1

14.1.2

១៤.១.១-បរងកើត្ម្កុរកា ងា

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

ម្បកាសម្ត្ូវបនោក់រន
ូ ថ្ននក់

ពិភាការេើកា រធវើសុខដុរនីយ

ដឹកនំ ពន
ិ ិត្យសរម្រច និងចុុះហត្ថ

ករា វាង IRRPP និង SOP/PM

រេខា
២០១៧

២០១៧

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូចនក ទី២៖រសចកតីម្ពាង

ចំរពាុះកិចេរួយសម្ម្មប់ពន
ិ ត្
ិ យ

១៤.១.២-កា ពិភាកា បស់ម្កុរ

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

  

រោេកា ណ៍ រ
ួ សម្ម្មប់រធវើ

កា ងា រដើរបីកំណត្់អំពីរោេ

សុខដុរនីយករាម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

កា ណ៍ រ
ួ សម្ម្មប់បរងកើត្រសៀវរៅ

និងោក់រន
ូ ថ្ននក់ដឹកនំ ម្កសួងពិនិ

កណនំ សតីពីេទធករាសាធា ណៈ

ត្យនិងសរម្រច







(PPM) (រោយកា រធវើសុខដុរនី
យករា វាង IRRPP និង
SOP/PM )
14.1.2

១៤.១.២-កា ពិភាកា បស់ម្កុរ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

សូចនក ទី១៖ម្កុរកា ងា ម្បរុំ

កា ងា រដើរបីកំណត្់អំពីរោេ

ពិនត្
ិ យពិភាការដើរបីកំណត្់រោេ

កា ណ៍ រ
ួ សម្ម្មប់បរងកើត្រសៀវរៅ

កា ណ៍ រ
ួ សម្ម្មប់រធវើសុខដុរនីយ

កណនំ សតីពីេទធករាសាធា ណៈ

ករា វាង IRRPP និង SOP/PM

  

(PPM) (រោយកា រធវើសុខដុរនី
យករា វាង IRRPP និង
SOP/PM )
14.1.2

១៤.១.២-កា ពិភាកា បស់ម្កុរ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

កា ងា រដើរបីកំណត្់អំពីរោេ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

សូចនក ទី២៖រោេកា ណ៍ រ
ួ
សម្ម្មប់រធវើសុខដុរនីយករាម្ត្ូវ
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

កា ណ៍ រ
ួ សម្ម្មប់បរងកើត្រសៀវរៅ

បនោក់រន
ូ ថ្ននក់ដឹកនំ ពន
ិ ត្
ិ យ

កណនំ សតីពីេទធករាសាធា ណៈ

និងសរម្រច

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

(PPM) (រោយកា រធវើសុខដុរនី
យករា វាង IRRPP និង
SOP/PM )
14.2

១៤.២. ពម្ងឹងកា រ ៀបចំ និងអនុ

២០០៨

២០២០

- អគ្គ.ថវិកា- ម្កសួង សាថប័ន

១.ករា វិធីចំណូេ-ចំណាយម្បចំ

វត្តកែនកា ចំណាយឱ្យម្មនសុ

ម្ត្ីម្មសម្ត្ូវបនរ ៀបចំនិងអនុវត្ត

ម្កឹត្យភាព

ម្បកបរោយសុម្កឹត្យភាព (កម្រិត្
េំរអៀងរិនរេើសពី+/-៥%)២.
ម្មន បយកា ណ៍សតីពីកា អនុវត្ត
ចំណាយ

14.2.1

១៤.២.១.កកេរអកែនកា

២០១៦

២០១៨

ិ
អគ្គ.ថវកា

ចំណាយម្បចំម្ត្ីម្មស
14.2.1

១៤.២.១.កកេរអកែនកា

ម្មស ម្ត្ូវបនកកេរអ
២០១៦

២០១៨

ិ
អគ្គ.ថវកា

ចំណាយម្បចំម្ត្ីម្មស
14.2.1

១៤.២.១.កកេរអកែនកា

១៤.២.១.កកេរអកែនកា

កែនកា ករា វិធីចំណាយម្បចំម្ត្ី
ម្មសថាី ម្ត្ូវបនពិរម្ោុះរយបេ់

២០១៦

២០១៨

ិ
អគ្គ.ថវកា

ចំណាយម្បចំម្ត្ីម្មស
14.2.1

កែនកា ករា វិធីចំណាយម្បចំ ម្ត្ី

កែនកា ករា វិធីចំណាយម្បចំម្ត្ី
ម្មសថាី ម្ត្ូវបនបញ្េ ប់

២០១៦

២០១៨

ិ
អគ្គ.ថវកា

ចំណាយម្បចំម្ត្ីម្មស

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

កែនកា ករា វិធីចំណាយម្បចំ ម្ត្ី
ម្មស ម្ត្ូវបនែសពវែាយ
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14.2.2

១៤.២.២ រ ៀបចំទម្រង់កែនកា

បញ្ច ប់

២០១៦

២០១៨

ិ
អគ្គ.ថវកា

សករាភាពតារម្ត្ីម្មស
14.2.2

១៤.២.២ រ ៀបចំទម្រង់កែនកា

២០១៨

ិ
អគ្គ.ថវកា

សករាភាពតារម្ត្ីម្មស
14.2.2

១៤.២.២ រ ៀបចំទម្រង់កែនកា

១៤.២.២ រ ៀបចំទម្រង់កែនកា

២០១៦

២០១៨

ិ
អគ្គ.ថវកា

14.2.3

14.2.3

១៤.២.៣ ពម្ងឹងកា រ ៀបចំនិង

ទម្រង់កែនកា សករាភាពតារម្ត្ី
ម្មស ម្ត្ូវបនបញ្េ ប់

២០១៦

២០១៨

ិ
អគ្គ.ថវកា

សករាភាពតារម្ត្ីម្មស
14.2.3

ទម្រង់កែនកា សករាភាពតារម្ត្ី
ម្មស ម្ត្ូវបនពិរម្ោុះរយបេ់

សករាភាពតារម្ត្ីម្មស
14.2.2

គ្ំ ទ
ូ ម្រង់កែនកា សករាភាពតារ
ម្ត្ីម្មសម្ត្ូវបនសិកាចងម្កង

២០១៦

ទម្រង់កែនកា សករាភាពតារម្ត្ី
ម្មស ម្ត្ូវបនែសពវែាយ

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

រួសរុេកថទាំ ហិ ញ្ញបបទាន

និងរួសរុេកថទាំ ហិ ញ្ញបបទាន

រោយថវិកាជាត្ិ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

រោយថវិកាជាត្ិ

និងអនុវត្តរោយសុម្កឹត្យ
២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

រួសរុេកថទាំ ហិ ញ្ញបបទាន

និងរួសរុេកថទាំ ហិ ញ្ញបបទាន

រោយថវិកាជាត្ិ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

រោយថវិកាជាត្ិ

និងអនុវត្តរោយសុម្កឹត្យ
២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA









  



កែនកា ចំណាយរូេធន និង

អនុវត្តកែនកា ចំណាយរូេធន

រួសរុេកថទាំ ហិ ញ្ញបបទាន

និងរួសរុេកថទាំ ហិ ញ្ញបបទាន

រោយថវិកាជាត្ិ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

រោយថវិកាជាត្ិ

និងអនុវត្តរោយសុម្កឹត្យ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២០១៩

កែនកា ចំណាយរូេធន និង

អនុវត្តកែនកា ចំណាយរូេធន

១៤.២.៣ ពម្ងឹងកា រ ៀបចំនិង

២០១៨

កែនកា ចំណាយរូេធន និង

អនុវត្តកែនកា ចំណាយរូេធន

១៤.២.៣ ពម្ងឹងកា រ ៀបចំនិង

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា
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14.2.4

១៤.២.៤. ពិនត្
ិ យនិងរ ៀបចំ

បញ្ច ប់

ិ
អគ្គ.ថវកា

២០១៧

បយកា ណ៍ចំណាយម្បចំម្ត្ី

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

បយកា ណ៍អនុវត្តចណា
ំ
យជាក់
កសត ងម្បចំម្ត្ីម្មសម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

ម្មស តារសាថនភាព ជាក់កសត ង

និងរម្បើម្បស់សម្ម្មប់រ ៀបចំករា

  



   



   



វិធីចំណូេ-ចំណាយម្បចំម្ត្ី
ម្មស
14.2.5

១៤.២.៥. អនុវត្តតារករា វិធី

ិ
អគ្គ.ថវកា

២០១៧

ចំណូេ ចំណាយម្បចំម្ត្ីម្មស

ករា វិធីចំណូេ ចំណាយម្ត្ូវបន
យករកអនុវត្តម្បចំម្ត្ីម្មស

ម្បកបរោយសុម្កឹត្យ
14.2.6

១៤.២.៦. តារោនម្ត្ួត្ពិនិត្យ

ិ
អគ្គ.ថវកា

២០១៧

បយកា ណ៍អនុវត្តចណា
ំ
យ ជាក់

វាយត្នរៃកា អនវុត្តករា វិធីចំណូេ

កសត ងម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងវាយត្នរៃ

ចំណាយម្បចំម្ត្ីម្មស

រម្បៀបរធៀបជារួយករា វិធីចំណូេ
ចំណាយម្បចំម្ត្ីម្មស

14.2.7

14.2.7

១៤.២.១ រ ៀបចំ

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ទម្រង់ករា វិធីចំណូេ-ចំណាយនែទ

និងកណនំ អនុវត្ត ទម្រង់ករា វិធី

កនុង

ចំណូេ-ចំណាយនែទកនុងកសហវ

ិ ករា
កសហវ អនុរលារតារថវកា

អនុរលារតារថវិកាករា វិធី

វិធីម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

១៤.២.១ រ ៀបចំ

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

និងកណនំ អនុវត្ត ទម្រង់ករា វិធី

 









  







ទម្រង់ករា វិធីចំណូេ-ចំណាយនែទ
ិ
កនុងកសហវ អនុរលារតារថវកា
ករា វិធីម្ត្ូវបនកណនំ អនុវត្តដេ់

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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14.2.8

បញ្ច ប់

ចំណូេ-ចំណាយនែទកនុងកសហវ

អងគភាព ថវិកាថ្ននក់កណា
ត េ និង

អនុរលារតារថវិកាករា វិធី

ថ្ននក់រូេោាន

១៤.២.១ រ ៀបចំ

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ករា វិធី ចំណូេ ចំណាយតារ

ចំណូេ-ចំណាយនែទកនុងកសហវ

ទម្រង់កដេបនោក់ រចញរដើរបី

អនុរលារតារថវិកាករា វិធី

កកេរអកនថ រ
២០១៧

២០១៩

២០១៨

២០១៩





   





 

 





 

 





 





អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យនិងវាយត្នរៃកា រ ៀបចំ

និងកណនំ អនុវត្ត ទម្រង់ករា វិធី

១៤.២.២. កកេរអទម្រង់សម្ម្មប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

14.2.7

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ទម្រង់កត្់ម្តាកា អនុវត្តចណា
ំ
យ

ិ
កត្់ម្តាកា អនុវត្តចណា
ំ
យថវកា

ថវិកាករា វិធី តារម្មត្ិកាករា វិធី

ករា វិធីតារម្មត្ិកាករា វិធី និង

និងម្មត្ិកា រសដាកិចេ បស់អងគ

ម្មត្ិការសដាកិចេ បស់អងគភាព

ិ ននកសហវ ម្ត្ូវបនពិនិ
ភាពថវកា

ថវិកានន កសហវ

ត្យ និងកកេរអតារបួនរុខសញ្ញញ
ចំណាយ

14.2.8

14.2.9

១៤.២.២. កកេរអទម្រង់សម្ម្មប់

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ទម្រង់កត្់ម្តាកា អនុវត្តចណា
ំ
យ

ិ
កត្់ម្តាកា អនុវត្តចណា
ំ
យថវកា

ថវិកាករា វិធី តារម្មត្ិកាករា វិធី

ករា វិធីតារម្មត្ិកាករា វិធី និង

និងម្មត្ិកា រសដាកិចេបស់អងគភាព

ម្មត្ិការសដាកិចេ បស់អងគភាព

ថវិកាននកសហវ ម្ត្ូវបន

ថវិកានន កសហវ

ែសពវែាយោក់ ឱ្យអនុវត្ត

១៤.២.៣. កណនំ អនុវត្តដេ់អងក

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ិ នូវទម្រង់កត្់ម្តាកា អនុ
ភាពថវកា
រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

សរត្ថភាពរស្រនត ីចន
ំ ន
ួ ១៥០នក់
ិ ននកសហវ ម្ត្ូវ
ននអងគភាព ថវកា
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ិ ករា វិធីតារ
វត្តចំណាយថវកា

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 





ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

បនពម្ងឹង និងបរងកើន បកនថ រតារ

ម្មត្ិកាករា វិធន
ី ិងម្មត្ិការសដាកិចេ

យៈកា កណនំ អនុវត្តផ្ទទេ់ដេ់
អងគភាពថវិកា ថ្ននក់កណា
ត េនិង
ថ្ននក់ រូេោាន អំពីកា កត្់ម្តាកា
ិ តារទម្រង់ថាី
អនុវត្តចំណាយថវកា

14.3

១៤.៣. បនត ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ព

២០០៨

២០២០

ិ រិ យគ្សាធា ណៈ
ចំណាយវន

- អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តិកា អនត ជាត្ិ

ិ រិ យគ្
១. ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងកា វន

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ - អគ្គ.ថវិកា

សាធា ណៈ តារយនតកា ភាពជា
នដគ្ូ វាង ដានិងឯករន ម្ត្ូវបន
បរងកើត្ និងអនុវត្តរពញរេញ២.
នីត្ិ វិធីម្បត្ិបត្តកា
ិ
និងរោេ
កា ណ៍កណនំ សម្ម្មប់គ្រម្ម្មង
ិ ិ-រយគ្សាធា ណៈ ម្ត្ូវបន
វន
រ ៀបចំ និងោក់ឱ្យអនុវត្ត រដើរបី
ធាននូវម្បសិទភា
ធ ព, ស័កតិសិទធ
ភាព, ត្ម្មៃភាព, និងគ្ណរនយយ
ិ រិ យគ្សាធា
ភាពននចំណាយវន
ណៈ

14.3.1

១៤.៣.១.រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

រោេកា ណ៍កណនំ រ
ួ សម្ម្មប់

សូចនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាង
រេើកទី១ អនុម្កឹត្យសត ីពីរោេ





កា ណ៍កណនំ រ
ួ សម្ម្មប់

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ិ រិ យគ្សាធា
ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវន

ិ រិ យគ្សាធា
ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវន

ណៈ

ធា ណៈ ម្ត្ូវបនម្ពាង និងោក់

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

  







   





 





ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ឲ្យពិភាកា
14.3.1

១៤.៣.១.រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាង

រោេកា ណ៍កណនំ រ
ួ សម្ម្មប់

រេើកទី២ អនុម្កឹត្យសត ីពីរោេ

ិ រិ យគ្សាធា
ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវន

កា ណ៍កណនំ រ
ួ សម្ម្មប់

ណៈ

ិ រិ យគ្សាធា
ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវន
ធា ណៈ ម្ត្ូវបនម្ពាង និងោក់
ឲ្យពិភាកា

14.3.1

១៤.៣.១.រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាងចុង

រោេកា ណ៍កណនំ រ
ួ សម្ម្មប់

រម្កាយ អនុម្កឹត្យសត ីពីរោេ

ិ រិ យគ្សាធា
ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវន

កា ណ៍កណនំ រ
ួ សម្ម្មប់

ណៈ

ិ រិ យគ្សាធា
ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវន
ធា ណៈ ម្ត្ូវបនម្ពាង និងោក់
ឲ្យពិភាកា

14.3.1

១៤.៣.១.រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាង

រោេកា ណ៍កណនំ រ
ួ សម្ម្មប់

ដំបូងននអនុម្កឹត្យសត ីពីរោេ

ិ រិ យគ្សាធា
ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវន

កា ណ៍កណនំ រ
ួ សម្ម្មប់

ណៈ

ិ រិ យគ្សាធា
ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវន

 

ធា ណៈ ម្ត្ូវបនអនុរត្
័

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៦

២០១៩

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ិ
អគ្គ.ថវកា

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

១៤.៣.១.រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

14.3.1

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









 









 









  







ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូចនក ឆ្នំ២០១៨៖ ោក់ឲ្យ

រោេកា ណ៍កណនំ រ
ួ សម្ម្មប់

អនុវត្ត អនុម្កឹត្យសត ីពីរោេ

ិ រិ យគ្សាធា
ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវន

កា ណ៍កណនំ រ
ួ សម្ម្មប់

ណៈ

ិ រិ យគ្សាធា
ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវន
ធា ណៈ

14.3.1

១៤.៣.១.រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ឆ្នំ២០១៩៖ ពម្ងឹង

រោេកា ណ៍កណនំ រ
ួ សម្ម្មប់

តារោន និងម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យកា អនុ

ិ រិ យគ្សាធា
ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវន

វត្ត អនុម្កឹត្យសត ីពីរោេកា ណ៍

ណៈ

កណនំ រ
ួ សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ង
ិ រិ យគ្សាធាធា ណៈ
គ្រម្ម្មងវន
ម្ត្ូវបនម្ពាង និងោក់ឲ្យពិភាកា

14.3.2

១៤.៣.២. រ ៀបចំនីត្ិ វិធីម្បត្ិបត្តិ

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាង

ិ ិ
កា និងម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវន

រេើកទី១ នីត្ិ វិធីម្បត្ិបត្តកា
ិ
និង

រយគ្សាធា ណៈ ហិ ញ្ញបបទាន

ិ រិ យគ្សាធា
ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវន

រោយថវិកាជាត្ិ

ណៈ ហិ ញ្ញបបទានរោយថវិកា
ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងោក់
ឲ្យពិភាកា

14.3.2

១៤.៣.២. រ ៀបចំនីត្ិ វិធីម្បត្ិបត្តិ

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

ិ ិ
កា និងម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវន

សូចនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាង
រេើកទី២ នីត្ិ វិធីម្បត្ិបត្តកា
ិ
និង
ិ រិ យគ្សាធា
ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវន

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

រយគ្សាធា ណៈ ហិ ញ្ញបបទាន

ណៈ ហិ ញ្ញបបទានរោយថវិកា

រោយថវិកាជាត្ិ

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងោក់

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ឲ្យពិភាកា
14.3.2

១៤.៣.២. រ ៀបចំនីត្ិ វិធីម្បត្ិបត្តិ

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាង

ិ ិ
កា និងម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវន

រេើកចុងរម្កាយ នីត្ិ វិធីម្បត្ិបត្តិ

រយគ្សាធា ណៈ ហិ ញ្ញបបទាន

ិ ិ
កា និងម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវន

រោយថវិកាជាត្ិ

រយគ្សាធា ណៈ ហិ ញ្ញបបទាន

   





 

 





 









 









រោយថវិកា ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និង
ោក់ឲ្យពិភាកា
14.3.2

១៤.៣.២. រ ៀបចំនីត្ិ វិធីម្បត្ិបត្តិ

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

ិ ិ
កា និងម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវន

វិធីម្បត្ិបត្តកា
ិ
និងម្គ្ប់ម្គ្ង

រយគ្សាធា ណៈ ហិ ញ្ញបបទាន

ិ រិ យគ្សាធា ណៈ
គ្រម្ម្មងវន

រោយថវិកាជាត្ិ

ិ ម្ត្ូវ
ហិ ញ្ញបបទានរោយថវកា
បនអនុរ័ត្

14.3.2

14.3.2

១៤.៣.២. រ ៀបចំនីត្ិ វិធីម្បត្ិបត្តិ

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ឆ្នំ២០១៨៖ ោក់ឲ្យ

ិ ិ
កា និងម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវន

អនុវត្ត នីត្ិ វិធីម្បត្ិបត្តិកា និម្គ្ប់

រយគ្សាធា ណៈ ហិ ញ្ញបបទាន

ិ រិ យគ្សាធា ណៈ
ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវន

រោយថវិកាជាត្ិ

ិ
ហិ ញ្ញបបទានរោយថវកា

១៤.៣.២. រ ៀបចំនីត្ិ វិធីម្បត្ិបត្តិ

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

ិ ិ
កា និងម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវន

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

សូចនក ឆ្នំ២០១៩៖ ពម្ងឹង
តារោន និងម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យកា អនុ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

រយគ្សាធា ណៈ ហិ ញ្ញបបទាន

វត្ត នីត្ិ វិធីម្បត្ិបត្តិកា និង

រោយថវិកាជាត្ិ

ិ រិ យគ្សាធា
ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវន

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









  







ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ណៈ ហិ ញ្ញបបទានរោយថវិកា
14.3.3

ិ ចាប់
១៤.៣.៣. ពិនត្
ិ យរ ើង វញ

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ទី១៖ ចាប់សតីពីសរប

សដ ីពីសរបទាន និងចាប់ពាក់ពន
័ ធ

ទាន និងចាប់ពាក់ពន
័ ធនឹងកា

នឹងកា អនុវត្តយនតកា ភាពជានដ

អនុវត្តយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

គ្ូ វាង ដា និងឯករន កនុងក ណី

និងឯករន ម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យរ ើង វិ

ចំបច់រ ៀបចំសរំ ណើសុំរធវើ

ញ។

វិរសាធនករា ឬរ ៀបចំសរំ ណើ
រសចកដីម្ពាងចាប់ថាីសដីពីយនតកា
ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន
14.3.3

ិ ចាប់
១៤.៣.៣. ពិនត្
ិ យរ ើង វញ

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ទី២៖ បយកា ណ៍សតី

សដ ីពីសរបទាន និងចាប់ពាក់ពន
័ ធ

ពី េទធែេននកា ពិនត្
ិ យចាប់

នឹងកា អនុវត្តយនតកា ភាពជានដ

សរបទាន និងចាប់ពាក់ព័នធ ម្ត្ូវ

គ្ូ វាង ដា និងឯករន កនុងក ណី

បនរ ៀបចំ និងរសន ើសុំកា ពិនត្
ិ យ

ចំបច់រ ៀបចំសរំ ណើសុំរធវើ

និងសរម្រច។

វិរសាធនករា ឬរ ៀបចំសរំ ណើ
រសចកដីម្ពាងចាប់ថាីសដីពីយនតកា
ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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14.3.3

ិ ចាប់
១៤.៣.៣. ពិនត្
ិ យរ ើង វញ

បញ្ច ប់

២០១៦

២០១៩

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ិ
អគ្គ.ថវកា

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូចនក ទី៣៖ សំរណើសុំរធវើ

សដ ីពីសរបទាន និងចាប់ពាក់ពន
័ ធ

វិរសាធនករា ឬរសចកតីម្ពាងចាប់

នឹងកា អនុវត្តយនតកា ភាពជានដ

ថាី សត ីពីយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង

គ្ូ វាង ដា និងឯករន កនុងក ណី

ដា និងឯករន ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ។

ចំបច់រ ៀបចំសរំ ណើសុំរធវើ

   





 

 





 







វិរសាធនករា ឬរ ៀបចំសរំ ណើ
រសចកដីម្ពាងចាប់ថាីសដីពីយនតកា
ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន
14.3.3

ិ ចាប់
១៤.៣.៣. ពិនត្
ិ យរ ើង វញ

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ទី៤៖ សំរណើសុំរធវើ

សដ ីពីសរបទាន និងចាប់ពាក់ពន
័ ធ

វិរសាធនករា ឬរសចកតីម្ពាងចាប់

នឹងកា អនុវត្តយនតកា ភាពជានដ

ថាី សត ីពីយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង

គ្ូ វាង ដា និងឯករន កនុងក ណី

ដានិង ឯករន រេើកទី១ ម្ត្ូវបន

ចំបច់រ ៀបចំសរំ ណើសុំរធវើ

ោក់ឱ្យពិរម្ោុះរយបេ់ និងកកស

វិរសាធនករា ឬរ ៀបចំសរំ ណើ

ម្រួេ។

រសចកដីម្ពាងចាប់ថាីសដីពីយនតកា
ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន
14.3.3

ិ ចាប់
១៤.៣.៣. ពិនត្
ិ យរ ើង វញ

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ឆ្នំ២០១៨៖ សំរណើសុំ

សដ ីពីសរបទាន និងចាប់ពាក់ពន
័ ធ

រធវើ វិរសាធនករា ឬរសចកតីម្ពាង

នឹងកា អនុវត្តយនតកា ភាពជានដ

ចាប់ថាី សត ីពីយនត កា ភាពជានដគ្ូ

គ្ូ វាង ដា និងឯករន កនុងក ណី

វាង ដា និងឯករន រេើកទី២ ម្ត្ូវ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ



២៧ រិថន
ុ ២០១៧
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ចំបច់រ ៀបចំសរំ ណើសុំរធវើ

បនរ ៀប ចំ និងរសន ើសុំកា ពិនិត្យ

វិរសាធនករា ឬរ ៀបចំសរំ ណើ

និងបនត ពរិ ម្ោុះរយបេ់ និងកកស

រសចកដីម្ពាងចាប់ថាីសដីពីយនតកា

ម្រួេ។

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









 









  







ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន
14.3.3

ិ ចាប់
១៤.៣.៣. ពិនត្
ិ យរ ើង វញ

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សដ ីពីសរបទាន និងចាប់ពាក់ពន
័ ធ

រធវើ វិរសាធនករា ឬរសចកតីម្ពាង

នឹងកា អនុវត្តយនតកា ភាពជានដ

ចាប់ថាី សត ីពីយនត កា ភាពជានដគ្ូ

គ្ូ វាង ដា និងឯករន កនុងក ណី

វាង ដា និងឯករន រេើកទី៣ ម្ត្ូវ

ចំបច់រ ៀបចំសរំ ណើសុំរធវើ

បនរសន ើសុំកា ពិនត្
ិ យ និងសរម្រច

វិរសាធនករា ឬរ ៀបចំសរំ ណើ

បស់ម្កសួងរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញ

រសចកដីម្ពាងចាប់ថាីសដីពីយនតកា

វត្ថុ រុននឹងរសន ើសុំោក់ឆៃងគ្ណៈ

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន
14.3.4

សូចនក ឆ្នំ២០១៩៖ សំរណើសុំ

១៤.៣.៤. រ ៀបចំនត្
ី ិ វិធីម្បត្ិបត្តិ

ដារស្រនត ី។
២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

កា ួរម្គ្ប់ម្គ្ង់ម្គ្ប់ដំណាក់កាេ

វិធីម្បត្ិបត្តកា
ិ
ួរម្គ្ប់ម្គ្ង់ម្គ្ប់

ននវដតគ្រម្ម្មង វិនិរយគ្សាធា

ដំណាក់កាេននវដតគ្រម្ម្មង

ណៈ តារ យនត កា ភាពជានដគ្ូ

ិ ិរយគ្សាធា ណៈ តារយនត
វន

វាង ដា និងឯករន

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯក
រន រេើកទី១ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ។

14.3.4

១៤.៣.៤. រ ៀបចំនត្
ី ិ វិធីម្បត្ិបត្តិ

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

កា ួរម្គ្ប់ម្គ្ង់ម្គ្ប់ដំណាក់កាេ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

សូចនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ
វិធីម្បត្ិបត្តកា
ិ
ួរម្គ្ប់ម្គ្ង់ម្គ្ប់
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ននវដតគ្រម្ម្មង វិនិរយគ្សាធា

ដំណាក់កាេននវដតគ្រម្ម្មង

ណៈ តារ យនត កា ភាពជានដគ្ូ

ិ ិរយគ្សាធា ណៈ តារយនត
វន

វាង ដា និងឯករន

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯក

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រន រេើកទី១ ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យ
ពិរម្ោុះរយបេ់ និងកកសម្រួេ។
14.3.4

១៤.៣.៤. រ ៀបចំនត្
ី ិ វិធីម្បត្ិបត្តិ

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

កា ួរម្គ្ប់ម្គ្ង់ម្គ្ប់ដំណាក់កាេ

វិធីម្បត្ិបត្តកា
ិ
ួរម្គ្ប់ម្គ្ង់ម្គ្ប់

ននវដតគ្រម្ម្មង វិនិរយគ្សាធា

ិ ិ
ដំណាក់កាេននវដតគ្រម្ម្មង វន

ណៈ តារ យនត កា ភាពជានដគ្ូ

រយគ្សាធា ណៈ តារយនតកា

វាង ដា និងឯករន

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន

   





 

 





 







រេើកទី២ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងបនត
ពិរម្ោុះរយបេ់។
14.3.4

១៤.៣.៤. រ ៀបចំនត្
ី ិ វិធីម្បត្ិបត្តិ

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

កា ួរម្គ្ប់ម្គ្ង់ម្គ្ប់ដំណាក់កាេ

វិធីម្បត្ិបត្តកា
ិ
ួរម្គ្ប់ម្គ្ង់ម្គ្ប់

ននវដតគ្រម្ម្មង វិនិរយគ្សាធា

ិ ិ
ដំណាក់កាេននវដតគ្រម្ម្មង វន

ណៈ តារ យនត កា ភាពជានដគ្ូ

រយគ្សាធា ណៈ តារយនតកា

វាង ដា និងឯករន

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន
ម្ត្ូវបនបញ្េ ប់។

14.3.4

១៤.៣.៤. រ ៀបចំនត្
ី ិ វិធីម្បត្ិបត្តិ

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

កា ួរម្គ្ប់ម្គ្ង់ម្គ្ប់ដំណាក់កាេ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

សូចនក ឆ្នំ២០១៨៖ រសចកតី
ម្ពាងនីត្ិ វិធីម្បត្ិបត្តិកា ួរម្គ្ប់
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ននវដតគ្រម្ម្មង វិនិរយគ្សាធា

ម្គ្ង់ម្គ្ប់ដំណាក់កាេននវដត

ណៈ តារ យនត កា ភាពជានដគ្ូ

ិ រិ យគ្សាធា ណៈ
គ្រម្ម្មងវន

វាង ដា និងឯករន

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









 









  







ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

និង ឯករន ម្ត្ូវបនអនុរ័ត្
រោយគ្ណៈករាកា អនត ម្កសួង។
14.3.4

១៤.៣.៤. រ ៀបចំនត្
ី ិ វិធីម្បត្ិបត្តិ

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ឆ្នំ២០១៩៖ ពម្ងឹង

កា ួរម្គ្ប់ម្គ្ង់ម្គ្ប់ដំណាក់កាេ

តារោន និងម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យកា អនុ

ននវដតគ្រម្ម្មង វិនិរយគ្សាធា

វត្ត នីត្ិ វិធីម្បត្ិបត្តកា
ិ
ួរម្គ្ប់

ណៈ តារ យនត កា ភាពជានដគ្ូ

ម្គ្ង់ម្គ្ប់ដំណាក់កាេននវដត

វាង ដា និងឯករន

ិ រិ យគ្សាធា ណៈ
គ្រម្ម្មង វន
តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា
និងឯករន។

14.3.5

14.3.5

១៤.៣.៥. រ ៀបចំរសចកដីម្ពាង

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

នីត្ិ វិធកា
ី រធវើអត្តសញ្ញញណករា

វិធីកា រធវើអត្តសញ្ញញណករា និង

និង រម្រើសរ ស
ើ គ្រម្ម្មងតារយនត

រម្រើសរ ស
ើ គ្រម្ម្មង តារយនតកា

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង ឯក

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន

រន

រេើកទី១ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ។

១៤.៣.៥. រ ៀបចំរសចកដីម្ពាង

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាង នីត្ិ

នីត្ិ វិធកា
ី រធវើអត្តសញ្ញញណករា

វិធីកា រធវើអត្តសញ្ញញណករា និង

និង រម្រើសរ ស
ើ គ្រម្ម្មងតារយនត

រម្រើសរ ស
ើ គ្រម្ម្មង តារយនតកា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង ឯក

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន

រន

រេើកទី១ ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យពិភាកា

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

និងពិនត្
ិ យរោយគ្ណៈករាកា
អនត ម្កសួង។
14.3.5

១៤.៣.៥. រ ៀបចំរសចកដីម្ពាង

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាង

នីត្ិ វិធកា
ី រធវើអត្តសញ្ញញណករា

នីត្ិ វិធកា
ី រធវើអត្តសញ្ញញណករា

និង រម្រើសរ ស
ើ គ្រម្ម្មងតារយនត

និងរម្រើសរ ស
ើ គ្រម្ម្មង តារយនត

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង ឯក

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯក

រន

រន រេើកទី១ ម្ត្ូវបនកក សម្រួ

   





 

 





 







េ។
14.3.5

14.3.5

១៤.៣.៥. រ ៀបចំរសចកដីម្ពាង

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

នីត្ិ វិធកា
ី រធវើអត្តសញ្ញញណករា

វិធីកា រធវើអត្តសញ្ញញណករា និង

និង រម្រើសរ ស
ើ គ្រម្ម្មងតារយនត

រម្រើសរ ស
ើ គ្រម្ម្មង តារយនតកា

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង ឯក

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន

រន

រេើកទី២ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ។

១៤.៣.៥. រ ៀបចំរសចកដីម្ពាង

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ២០១៨៖ រសចកតីម្ពាង

នីត្ិ វិធកា
ី រធវើអត្តសញ្ញញណករា

នីត្ិ វិធកា
ី រធវើអត្តសញ្ញញណករា

និង រម្រើសរ ស
ើ គ្រម្ម្មងតារយនត

និងរម្រើសរ ស
ើ គ្រម្ម្មង តារយនត

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង ឯក

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯក

រន

រន ម្ត្ូវបនអនុរត្
័ ។

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

១៤.៣.៥. រ ៀបចំរសចកដីម្ពាង

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

14.3.5

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









 









  







   





ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូចនក ឆ្នំ២០១៩៖ ពម្ងឹង

នីត្ិ វិធកា
ី រធវើអត្តសញ្ញញណករា

តារោន និងម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យកា អនុ

និង រម្រើសរ ស
ើ គ្រម្ម្មងតារយនត

វត្តនីត្ិ វិធីកា រធវើអត្តសញ្ញញណករា

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង ឯក

និងរម្រើសរ ស
ើ គ្រម្ម្មង តារយនត

រន

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករ
ន។

14.3.6

១៤.៣.៦. រ ៀបចំរសចកដីម្ពាង

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាងរូេ

នីត្ិ វិធកា
ី ម្គ្ប់ម្គ្ងរូេនិធិ

និធិអភិវឌ្ឍន៍គ្រម្ម្មង តារយនត

អភិវឌ្ឍន៍គ្រម្ម្មង

កា ភាពជា នដគ្ូ វាង ដា និងឯក
រន រេើកទី១ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ។

14.3.6

១៤.៣.៦. រ ៀបចំរសចកដីម្ពាង

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាងរូេ

នីត្ិ វិធកា
ី ម្គ្ប់ម្គ្ងរូេនិធិ

និធិអភិវឌ្ឍន៍គ្រម្ម្មង តារយនត

អភិវឌ្ឍន៍គ្រម្ម្មង

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯក
រន រេើកទី១ ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យ
ពិភាកានិងពិនត្
ិ យរោយគ្ណៈ
ករាកា អនត ម្កសួង។

14.3.6

១៤.៣.៦. រ ៀបចំរសចកដីម្ពាង

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

នីត្ិ វិធកា
ី ម្គ្ប់ម្គ្ងរូេនិធិ

វិធីរូេនិធិអភិវឌ្ឍន៍គ្រម្ម្មង

អភិវឌ្ឍន៍គ្រម្ម្មង

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

និងឯករន រេើក

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ទី១ ម្ត្ូវបន

កក សម្រួេ។
14.3.6

១៤.៣.៦. រ ៀបចំរសចកដីម្ពាង

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

នីត្ិ វិធកា
ី ម្គ្ប់ម្គ្ងរូេនិធិ

វិធីរូេនិធិអភិវឌ្ឍន៍គ្រម្ម្មង

អភិវឌ្ឍន៍គ្រម្ម្មង

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

 

 





 









 









 









និងឯករន រេើក ទី២ ម្ត្ូវបន
រ ៀបចំ។
14.3.6

១៤.៣.៦. រ ៀបចំរសចកដីម្ពាង

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ២០១៨៖ រសចកតីម្ពាង

នីត្ិ វិធកា
ី ម្គ្ប់ម្គ្ងរូេនិធិ

នីត្ិ វិធីរេ
ូ និធិអភិវឌ្ឍន៍គ្រម្ម្មង

អភិវឌ្ឍន៍គ្រម្ម្មង

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា
និងឯករន ម្ត្ូវបនអនុរត្
័ ។

14.3.6

១៤.៣.៦. រ ៀបចំរសចកដីម្ពាង

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ឆ្នំ២០១៩៖ ពម្ងឹង

នីត្ិ វិធកា
ី ម្គ្ប់ម្គ្ងរូេនិធិ

តារោន និងម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យកា អនុ

អភិវឌ្ឍន៍គ្រម្ម្មង

វត្តនីត្ិ វិធីរូេនិធិអភិវឌ្ឍន៍
គ្រម្ម្មង តារយនតកា ភាពជានដ
គ្ូ វាង ដា និងឯករន។

14.3.7

១៤.៣.៧. រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

នីត្ិ វិធីកិចេេទធករា គ្រម្ម្មងកែនកទី

វិធី កិចេេទធករាគ្រម្ម្មងកែនកទី១

១ តារយនត កា ភាពជានដគ្ូ វាង

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

ដា និងឯករន

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

និង ឯករន ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ។
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ុ ២០១៧
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២០១៦

២០១៩

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ិ
អគ្គ.ថវកា

វិធី កិចេេទធករាគ្រម្ម្មងកែនកទី១

១ តារយនត កា ភាពជានដគ្ូ វាង

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា
និង ឯករន ម្ត្ូវបនោក់

ឯករន

២០១៩

  







   





 





ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូចនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

នីត្ិ វិធីកិចេេទធករា គ្រម្ម្មងកែនកទី

ដា និង

២០១៨

ត្រ៤

១៤.៣.៧. រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ២

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ៣

14.3.7

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ឱ្យពិភាកា និងបនត រ ៀបចំរសចកតី
ម្ពាងនីត្ិ វិធី កិចេេទធករាគ្រម្ម្មង
កែនកទី២ និងទី៣

14.3.7

១៤.៣.៧. រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

នីត្ិ វិធីកិចេេទធករា គ្រម្ម្មងកែនកទី

វិធី កិចេេទធករាគ្រម្ម្មងកែនកទី១

១ តារយនត កា ភាពជានដគ្ូ វាង

តារ យនត កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

ដា និង

និងឯរកន ម្ត្ូវបនកកសម្រួេ
និង រសចកតីម្ពាងនីត្ិ វិធីកិចេេទធ

ឯករន

ករាគ្រម្ម្មងកែនកទី២ និងទី៣
តារ យនត កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា
និង ឯករន ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យ
ពិភាកា។
14.3.7

១៤.៣.៧. រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

នីត្ិ វិធីកិចេេទធករា គ្រម្ម្មងកែនកទី

វិធី កិចេេទធករាគ្រម្ម្មងកែនកទី២

១ តារយនត កា ភាពជានដគ្ូ វាង

និងកែនកទី៣ តារយនតកា ភាពជា

 

ដា និងឯករន

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









 









 









  







ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

នដគ្ូ វាង ដា និងឯករន ម្ត្ូវបន
កក សម្រួេ។
14.3.7

១៤.៣.៧. រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

នីត្ិ វិធីកិចេេទធករា គ្រម្ម្មងកែនកទី

ម្ពាងនីត្ិ វិធីកិចេេទធករាគ្រម្ម្មង

១ តារយនត កា ភាពជានដគ្ូ វាង

ទាំង០៣ កែនក តារយនតកា ភាព

ដា និង

ជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន ម្ត្ូវ

ឯករន
14.3.7

សូចនក ឆ្នំ២០១៨៖ រសចកតី

១៤.៣.៧. រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

បនពិនត្
ិ យ និងអនុរ័ត្។
២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ឆ្នំ២០១៩៖ នីត្ិ វិធីកិចេ

នីត្ិ វិធីកិចេេទធករា គ្រម្ម្មងកែនកទី

េទធករាគ្រម្ម្មង តារយនតកា

១ តារយនត កា ភាពជានដគ្ូ វាង

ភាព ជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន

ដា និង

ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យអនុវត្ត។

ឯករន
14.3.8

១៤.៣.៨. រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

នីត្ិ វិធកា
ី សិកាសរិទិេ
ធ ទធភាព

វិធី កា សិកាសរិទេ
ិធ ទធភាព

គ្រម្ម្មងតារយនតកា ភាពជានដគ្ូ

រេើកទី១ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ។

វាង ដា និងឯករន
14.3.8

១៤.៣.៨. រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

នីត្ិ វិធកា
ី សិកាសរិទិេ
ធ ទធភាព

វិធី កា សិកាសរិទេ
ិធ ទធភាព

គ្រម្ម្មងតារយនតកា ភាពជានដគ្ូ

រេើកទី១ ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យពិភាកា

វាង ដា និងឯករន

និងកកសម្រួេ។

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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14.3.8

14.3.8

១៤.៣.៨. រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

បញ្ច ប់

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

វិធី កា សិកាសរិទេ
ិធ ទធភាព

គ្រម្ម្មងតារយនតកា ភាពជានដគ្ូ

រេើកទី២ ម្ត្ូវោក់ឱ្យពិភាកា និង

វាង ដា និងឯករន

កកសម្រួេ។
២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូចនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

នីត្ិ វិធកា
ី សិកាសរិទិេ
ធ ទធភាព

១៤.៣.៨. រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

   





 

 





 









 









 









សូចនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

នីត្ិ វិធកា
ី សិកាសរិទិេ
ធ ទធភាព

វិធី កា សិកាសរិទេ
ិធ ទធភាព

គ្រម្ម្មងតារយនតកា ភាពជានដគ្ូ

រេើកទី៣ ម្ត្ូវោក់សុំកា ពិនិត្យ

វាង ដា និងឯករន

និងកកសម្រួេរោយគ្ណៈករា
កា អនត ម្កសួង។

14.3.8

១៤.៣.៨. រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ឆ្នំ២០១៨៖ រសចកតី

នីត្ិ វិធកា
ី សិកាសរិទិេ
ធ ទធភាព

ម្ពាងនីត្ិ វិធីកា សិកាសរិទេ
ិធ ទធ

គ្រម្ម្មងតារយនតកា ភាពជានដគ្ូ

ភាព ម្ត្ូវ បនអនុរ័ត្។

វាង ដា និងឯករន
14.3.8

១៤.៣.៨. រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ឆ្នំ២០១៩៖ នីត្ិ វិធីកា

នីត្ិ វិធកា
ី សិកាសរិទិេ
ធ ទធភាព

សិកាសរិទេ
ិធ ទធភាព ម្ត្ូវបន

គ្រម្ម្មងតារយនតកា ភាពជានដគ្ូ

ោក់ឱ្យអនុវត្ត

វាង ដា និងឯករន
14.3.9

១៤.៣.៩. រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

នីត្ិ វិធីម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង

សូចនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ
វិធី ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង
តារ យនត កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

និង ឯករនរេើកទី១ ម្ត្ូវបន

និងឯករន

រ ៀបចំ។

១៤.៣.៩. រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

២០១៦

២០១៩

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ិ
អគ្គ.ថវកា

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

  







   





 





ត្រ២

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ៣

14.3.9

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូចនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

នីត្ិ វិធីម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង

វិធី ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

និងឯករន

និង ឯករនរេើកទី១ ម្ត្ូវបន
ោក់ឱ្យពិភាកា និងកក

សម្រួ

េ។
14.3.9

១៤.៣.៩. រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

នីត្ិ វិធីម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង

វិធី ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

និងឯករន

និង ឯករនរេើកទី២ ម្ត្ូវោក់ឱ្យ
ពិភាកា និងកកសម្រួេ

14.3.9

១៤.៣.៩. រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

នីត្ិ វិធីម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង

វិធី ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

និងឯករន

និង ឯករនរេើកទី៣ ម្ត្ូវោក់សុំ

 

កា ពិនិត្យ និងកកសម្រួេរោយគ្
ណៈករាកា អនត ម្កសួង

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៦

២០១៩

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ិ
អគ្គ.ថវកា

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

១៤.៣.៩. រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

14.3.9

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









 









 









  







ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូចនក ឆ្នំ២០១៨៖ រសចកតី

នីត្ិ វិធីម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង

ម្ពាងនីត្ិ វិធីម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនា

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

គ្រម្ម្មង តារយនតកា ភាពជានដ

និងឯករន

គ្ូ វាង ដា និង ឯករន ម្ត្ូវបន
អនុរត្
័ ។

14.3.9

14.3.10

១៤.៣.៩. រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ឆ្នំ២០១៩៖ នីត្ិ វិធី

នីត្ិ វិធីម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង តារយនតកា

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន

និងឯករន

ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យអនុវត្ត។

១៤.៣.១. រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

២០១៧

២០១៩

រោេកា ណ៍កណនំ រ
ួ សម្ម្មប់
ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាងអនុ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ម្កឹត្យសត ីពីរោេកា ណ៍កណនំ រ
ួ

វិនិរយគ្សា

ិ ិ
សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវន

ធា ណៈ (PIM) (១០%)

រយគ្សាធាធា ណៈ រេើកទី១
ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

14.3.10

១៤.៣.១. រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី
រោេកា ណ៍កណនំ រ
ួ សម្ម្មប់
ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាងអនុ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ម្កឹត្យសត ីពី រោេកា ណ៍កណនំ រ
ួ

វិនិរយគ្សា

ធា ណៈ (PIM) (១០%)

សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង

វិនិ

រយគ្សាធាធា ណៈ រេើកទី១
ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យ ពិរម្ោុះរយបេ់
និងកកសម្រួេ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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14.3.10

១៤.៣.១. រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៩

រោេកា ណ៍កណនំ រ
ួ សម្ម្មប់
ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាងអនុ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ម្កឹត្យចុងរម្កាយ សត ីពីរោេ

វិនិរយគ្សា

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កា ណ៍កណនំ រ
ួ សម្ម្មប់
ិ ិរយគ្សា
ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង វន

ធា ណៈ (PIM) (១០%)

ធា ណៈ រេើកទី២ ម្ត្ូវបនោក់

   





 

 





 









 









ពិរម្ោុះ រយបេ់ និងរសន ើសុំពិនិ
ត្យ និងសរម្រច រដើរបី បញ្ជូ នរៅ
គ្ណៈ ដារស្រនត ី។
14.3.10

១៤.៣.១. រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

២០១៧

២០១៩

រោេកា ណ៍កណនំ រ
ួ សម្ម្មប់
ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាងអនុ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ម្កឹត្យសត ីពី រោេកា ណ៍កណនំ រ
ួ

វិនិរយគ្សា

សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង
ិ ិរយគ្សាធាធា ណៈ ម្ត្ូវបន
វន

ធា ណៈ (PIM) (១០%)

អនុរត្
័ រោយ រារ ោាភិបេ។
14.3.10

១៤.៣.១. រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

២០១៧

២០១៩

រោេកា ណ៍កណនំ រ
ួ សម្ម្មប់
ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ឆ្នំ២០១៨៖ ោក់ឱ្យ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

អនុវត្តអនុម្កឹត្យ សត ីពីរោេ

វិនិរយគ្សា

កា ណ៍កណនំ រ
ួ សម្ម្មប់
ិ ិរយគ្សាធា
ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង វន

ធា ណៈ (PIM) (១០%)

ធា ណៈ
14.3.10

១៤.៣.១. រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី
រោេកា ណ៍កណនំ រ
ួ សម្ម្មប់

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ឆ្នំ២០១៩៖ ពម្ងឹង

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

តារោន និងម្ត្ួត្ ពិនត្
ិ យកា អនុ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

វិនិរយគ្សា

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









  







ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

វត្តអនុម្កឹត្យសត ីពីរោេកា ណ៍

ធា ណៈ (PIM) (១០%)

កណនំ រ
ួ សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ង
ិ រិ យគ្សាធាធា ណៈ
គ្រម្ម្មងវន

14.3.11

១៤.៣.២. ពិនិត្យរ ើង វិញចាប់

២០១៧

២០១៩

សដ ីពីសរបទាន និងចាប់ ពាក់ព័នធ

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី១៖ ចាប់សតីពី

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

សរបទាន និងចាប់ពាក់ព័នធនឹង

នឹងកា អនុវត្តយនតកា ភាពជានដគ្ូ

កា អនុវត្តយនតកា ភាពជានដគ្ូ

វាង ដា និង ឯករន ។ កនុងក ណី

វាង ដា និងឯករន ម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យ
រ ើង វិញ។

ចំបច់រ ៀបចំសរំ ណើ សុំរធវើ
វិរសាធនករា ឬរ ៀបចំសរំ ណើ
រសចកដីម្ពាងចាប់ថាីសដីពីយនតកា
ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន
(៥%)
14.3.11

១៤.៣.២. ពិនិត្យរ ើង វិញចាប់
សដ ីពីសរបទាន និងចាប់ ពាក់ព័នធ

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី២៖ បយកា ណ៍សតី

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ពីេទធែេននកា ពិនត្
ិ យចាប់

នឹងកា អនុវត្តយនតកា ភាពជានដគ្ូ

សរបទាន និងចាប់ពាក់ព័នធ ម្ត្ូវ

វាង ដា និង ឯករន ។ កនុងក ណី

បន រ ៀបចំ និងរសន ើសុំកា ពិនិត្យ

ចំបច់រ ៀបចំសរំ ណើ សុំរធវើ

និងសរម្រច។

វិរសាធនករា ឬរ ៀបចំសរំ ណើ
រសចកដីម្ពាងចាប់ថាីសដីពីយនតកា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន
(៥%)
14.3.11

១៤.៣.២. ពិនិត្យរ ើង វិញចាប់
សដ ីពីសរបទាន និងចាប់ ពាក់ព័នធ

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាង

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

វិរសាធនករា ឬរសចកតី ម្ពាង

នឹងកា អនុវត្តយនតកា ភាពជានដគ្ូ

ិ រិ យគ្សា
ចាប់ថាី សត ីពីគ្រម្ម្មងវន

វាង ដា និង ឯករន ។ កនុងក ណី

ធា ណៈតារយនតកា ភាពជានដគ្ូ

ចំបច់រ ៀបចំសរំ ណើ សុំរធវើ

វាង ដា និង ឯករន ម្ត្ូវបនរ ៀប

វិរសាធនករា ឬរ ៀបចំសរំ ណើ

ចំ។

   





 





រសចកដីម្ពាងចាប់ថាីសដីពីយនតកា
ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន
(៥%)
14.3.11

១៤.៣.២. ពិនិត្យរ ើង វិញចាប់
សដ ីពីសរបទាន និងចាប់ ពាក់ព័នធ

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាង

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

វិរសាធនករា ឬរសចកតី ម្ពាង

នឹងកា អនុវត្តយនតកា ភាពជានដគ្ូ

ិ រិ យគ្សា
ចាប់ថាី សត ីពីគ្រម្ម្មងវន

វាង ដា និង ឯករន ។ កនុងក ណី

ធា ណៈតារយនតកា ភាពជានដគ្ូ

ចំបច់រ ៀបចំសរំ ណើ សុំរធវើ

វាង ដានិង ឯករន រេើកទី១ ម្ត្ូវ

វិរសាធនករា ឬរ ៀបចំសរំ ណើ

បនោក់ឱ្យពិរម្ោុះរយបេ់ និង

រសចកដីម្ពាងចាប់ថាីសដីពីយនតកា

កកសម្រួេ។

 

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន
(៥%)

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៧

២០១៩

សដ ីពីសរបទាន និងចាប់ ពាក់ព័នធ

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ឆ្នំ២០១៨៖ រសចកតី

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ម្ពាងវិរសាធនករា ឬរសចកតីម្ពាង

នឹងកា អនុវត្តយនតកា ភាពជានដគ្ូ

ិ រិ យគ្សា
ចាប់ថាី សត ីពីគ្រម្ម្មងវន

វាង ដា និង ឯករន ។ កនុងក ណី

ធា ណៈតារយនតកា ភាពជានដគ្ូ

ចំបច់រ ៀបចំសរំ ណើ សុំរធវើ

វាង ដា និងឯករន រេើកទី២ ម្ត្ូវ

វិរសាធនករា ឬរ ៀបចំសរំ ណើ

បនរ ៀបចំ និងរសន ើសុំកា ពិនត្
ិ យ

រសចកដីម្ពាងចាប់ថាីសដីពីយនតកា

និងបនត ពរិ ម្ោុះរយបេ់ និងកកស

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន

ម្រួេ។

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

១៤.៣.២. ពិនិត្យរ ើង វិញចាប់

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

14.3.11

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









 









 









ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

(៥%)
14.3.11

១៤.៣.២. ពិនិត្យរ ើង វិញចាប់

២០១៧

២០១៩

សដ ីពីសរបទាន និងចាប់ ពាក់ព័នធ

14.3.12

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ឆ្នំ២០១៩៖ រសចកតី

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ម្ពាងវិរសាធនករា ឬរសចកតីម្ពាង

នឹងកា អនុវត្តយនតកា ភាពជានដគ្ូ

ិ រិ យគ្សា
ចាប់ថាី សត ីពីគ្រម្ម្មងវន

វាង ដា និង ឯករន ។ កនុងក ណី

ធា ណៈតារយនតកា ភាពជានដគ្ូ

ចំបច់រ ៀបចំសរំ ណើ សុំរធវើ

វាង ដា និងឯករន រេើកទី៣

វិរសាធនករា ឬរ ៀបចំសរំ ណើ

ម្ត្ូវបនរសន ើសុំកា ពិនិត្យ និង

រសចកដីម្ពាងចាប់ថាីសដីពីយនតកា

សរម្រច បស់ម្កសួងរសដាកិចេ

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន

និងហិ ញ្ញវត្ថុ រុននឹងរសន ើសុំោក់

(៥%)

ឆៃងគ្ណៈ ដារស្រនត ី។

១៤.៣.៣. រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី
នីត្ិ វិធីម្បត្ិបត្តកា
ិ
ួរសម្ម្មប់

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាងអនុ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ម្កឹត្យសត ីពីនីត្ិ វិធីម្បត្ិបត្តិកា ួរ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ិ រិ យគ្សាធា
ម្គ្ប់ម្គ្ង់គ្រម្ម្មងវន

ិ ិ
សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ង់គ្រម្ម្មងវន

ណៈតារយនតកា ភាពជានដគ្ូ

រយគ្ សាធា ណៈ តារយនតកា

វាង ដា និងឯករន (៥%)

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង ឯករន

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

  







   





 





ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រេើកទី១ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ។
14.3.12

១៤.៣.៣. រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

២០១៧

២០១៩

នីត្ិ វិធីម្បត្ិបត្តកា
ិ
ួរសម្ម្មប់

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាងអនុ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ម្កឹត្យសត ីពី នីត្ិ វិធីម្បត្ិបត្តកា
ិ
ួរ

ិ រិ យគ្សាធា
ម្គ្ប់ម្គ្ង់គ្រម្ម្មងវន

ិ ិ
សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ង់ម្គ្ប់គ្រម្ម្មងវន

ណៈតារយនតកា ភាពជានដគ្ូ

រយគ្សាធា ណៈ តារយនតកា

វាង ដា និងឯករន (៥%)

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង ឯករន
រេើកទី១ ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យពិរម្ោុះ
រយបេ់ និងកកសម្រួេ។

14.3.12

១៤.៣.៣. រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

២០១៧

២០១៩

នីត្ិ វិធីម្បត្ិបត្តកា
ិ
ួរសម្ម្មប់

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាង

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

អនុម្កឹត្យសត ីពី នីត្ិ វិធីម្បត្ិបត្តកា
ិ

ិ រិ យគ្សាធា
ម្គ្ប់ម្គ្ង់គ្រម្ម្មងវន

ិ ិ
រ
ួ សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ង់គ្រម្ម្មងវន

ណៈតារយនតកា ភាពជានដគ្ូ

រយគ្ សាធា ណៈ តារយនតកា

វាង ដា និងឯករន (៥%)

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង ឯករន
រេើកទី២ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងបនត
ពិរម្ោុះ រយបេ់។

14.3.12

១៤.៣.៣. រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី
នីត្ិ វិធីម្បត្ិបត្តកា
ិ
ួរសម្ម្មប់

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាងអនុ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ម្កឹត្យសត ីពីនីត្ិ វិធីម្បត្ិបត្តិកា ួរ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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ុ ២០១៧
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ិ រិ យគ្សាធា
ម្គ្ប់ម្គ្ង់គ្រម្ម្មងវន

ិ ិ
សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ង់គ្រម្ម្មង វន

ណៈតារយនតកា ភាពជានដគ្ូ

រយគ្ សាធា ណៈ តារយនតកា

វាង ដា និងឯករន (៥%)

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង ឯករន

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









 









ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ម្ត្ូវបនបញ្េ ប់។
14.3.12

១៤.៣.៣. រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

២០១៧

២០១៩

នីត្ិ វិធីម្បត្ិបត្តកា
ិ
ួរសម្ម្មប់

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ឆ្នំ២០១៨៖ រសចកតី

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពី នីត្ិ វិធី

ិ រិ យគ្សាធា
ម្គ្ប់ម្គ្ង់គ្រម្ម្មងវន

ម្បត្ិបត្តកា
ិ
ួរសម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ង់

ណៈតារយនតកា ភាពជានដគ្ូ

ិ រិ យគ្សាធា ណៈ
គ្រម្ម្មង វន

វាង ដា និងឯករន (៥%)

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា
និង ឯករន ម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យ និង
យេ់ម្ពរ រោយគ្ណៈករាកា
អនត ម្កសួង។

14.3.12

១៤.៣.៣. រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី
នីត្ិ វិធីម្បត្ិបត្តកា
ិ
ួរសម្ម្មប់

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ឆ្នំ២០១៩៖ រសចកតី

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពី នីត្ិ វិធី

ិ រិ យគ្សាធា
ម្គ្ប់ម្គ្ង់គ្រម្ម្មងវន

ម្បត្ិបត្តកា
ិ
ួរសម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ង់

ណៈតារយនតកា ភាពជានដគ្ូ

ិ រិ យគ្សាធា ណៈ
គ្រម្ម្មង វន

វាង ដា និងឯករន (៥%)

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា
និង ឯករន ម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យ និង
អនុរត្
័ រោយរារ ោាភិបេ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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២០១៧

២០១៩

នីត្ិ វិធកា
ី រធវើអត្តសញ្ញញណករា

14.3.13

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

វិធីកា រធវើអត្តសញ្ញញណករា និង

និង រម្រើសរ ស
ើ គ្រម្ម្មងតារយនត

រម្រើសរ ស
ើ គ្រម្ម្មង តារយនតកា

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង ឯក

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន

រន (៥%)

រេើកទី១ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ។

១៤.៣.៤. រ ៀបចំរសចកដីម្ពាង

២០១៧

២០១៩

នីត្ិ វិធកា
ី រធវើអត្តសញ្ញញណករា

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាង

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

នីត្ិ វិធកា
ី រធវើអត្តសញ្ញញណករា

និង រម្រើសរ ស
ើ គ្រម្ម្មងតារយនត

និងរម្រើសរ ស
ើ គ្រម្ម្មង តារយនត

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង ឯក

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯក

រន (៥%)

រន រេើកទី១ ម្ត្ូវបនោក់

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

១៤.៣.៤. រ ៀបចំរសចកដីម្ពាង

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

14.3.13

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









  







   





 





ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ឱ្យពិភាកា និងពិនត្
ិ យរោយគ្
ណៈករាកា អនត ម្កសួង។
14.3.13

១៤.៣.៤. រ ៀបចំរសចកដីម្ពាង

២០១៧

២០១៩

នីត្ិ វិធកា
ី រធវើអត្តសញ្ញញណករា

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាង

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

នីត្ិ វិធកា
ី រធវើអត្តសញ្ញញណករា

និង រម្រើសរ ស
ើ គ្រម្ម្មងតារយនត

និងរម្រើសរ ស
ើ គ្រម្ម្មង តារយនត

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង ឯក

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯក

រន (៥%)

រន រេើកទី១ ម្ត្ូវបនកកសម្រួ
េ។

14.3.13

១៤.៣.៤. រ ៀបចំរសចកដីម្ពាង
នីត្ិ វិធកា
ី រធវើអត្តសញ្ញញណករា

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាង

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

នីត្ិ វិធកា
ី រធវើអត្តសញ្ញញណករា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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និង រម្រើសរ ស
ើ គ្រម្ម្មងតារយនត

និងរម្រើសរ ស
ើ គ្រម្ម្មង តារយនត

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង ឯក

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯក

រន (៥%)

រន រេើកទី២ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ។

១៤.៣.៤. រ ៀបចំរសចកដីម្ពាង

២០១៧

២០១៩

នីត្ិ វិធកា
ី រធវើអត្តសញ្ញញណករា

14.3.13

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ២០១៨៖ រសចកតីម្ពាង

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

នីត្ិ វិធកា
ី រធវើអត្តសញ្ញញណករា

និង រម្រើសរ ស
ើ គ្រម្ម្មងតារយនត

និងរម្រើសរ ស
ើ គ្រម្ម្មង តារយនត

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង ឯក

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯក

រន (៥%)

រន ម្ត្ូវបនអនុរត្
័ ។

១៤.៣.៤. រ ៀបចំរសចកដីម្ពាង

២០១៧

២០១៩

នីត្ិ វិធកា
ី រធវើអត្តសញ្ញញណករា

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ឆ្នំ២០១៩៖ ពម្ងឹង

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

តារោន និងម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យកា អនុ

និង រម្រើសរ ស
ើ គ្រម្ម្មងតារយនត

វត្តនីត្ិ វិធីកា រធវើអត្តសញ្ញញណករា

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង ឯក

និងរម្រើសរ ស
ើ គ្រម្ម្មង តារយនត

រន (៥%)

កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករ

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

14.3.13

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









 









 









ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ន។
14.3.14

១៤.៣.៥. រ ៀបចំនត្
ី ិ វិធីម្គ្ប់ម្គ្ង
រូេនិធិអភិវឌ្ឍន៍គ្រម្ម្មងតារ

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

វិធម្ី គ្ប់ម្គ្ងរូេនិធិអភិវឌ្ឍន៍

យនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង
ឯករន (១០%)

គ្រម្ម្មងតារយនតកា ភាពជានដគ្ូ
វាង ដា និងឯករន រេើកទី១ ម្ត្ូវ
បនរ ៀបចំ។

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៧

២០១៩

រូេនិធិអភិវឌ្ឍន៍គ្រម្ម្មងតារ

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

វិធម្ី គ្ប់ម្គ្ងរូេ និធិអភិវឌ្ឍន៍

យនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង

គ្រម្ម្មង តារយនតកា ភាពជានដ

ឯករន (១០%)

គ្ូ វាង ដា និងឯករន រេើកទី១

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

១៤.៣.៥. រ ៀបចំនត្
ី ិ វិធីម្គ្ប់ម្គ្ង

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

  







   





 

 





 







ត្រ២

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ៣

14.3.14

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យពិភាកានិងពិនិ
ត្យរោយគ្ណៈករាកា អនត ម្កសួ
ង។
14.3.14

១៤.៣.៥. រ ៀបចំនត្
ី ិ វិធីម្គ្ប់ម្គ្ង

២០១៧

២០១៩

រូេនិធិអភិវឌ្ឍន៍គ្រម្ម្មងតារ

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

វិធម្ី គ្ប់ម្គ្ងរូេនិធិអភិវឌ្ឍន៍

យនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង

គ្រម្ម្មង តារយនតកា ភាពជានដ

ឯករន (១០%)

គ្ូ វាង ដា និងឯករន រេើកទី១
ម្ត្ូវបនកក សម្រួេ។

14.3.14

១៤.៣.៥. រ ៀបចំនត្
ី ិ វិធីម្គ្ប់ម្គ្ង

២០១៧

២០១៩

រូេនិធិអភិវឌ្ឍន៍គ្រម្ម្មងតារ

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

វិធម្ី គ្ប់ម្គ្ងរូេនិធិអភិវឌ្ឍន៍

យនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង

គ្រម្ម្មង តារយនតកា ភាពជានដ

ឯករន (១០%)

គ្ូ វាង ដា និងឯករន រេើកទី២
ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ។

14.3.14

១៤.៣.៥. រ ៀបចំនត្
ី ិ វិធីម្គ្ប់ម្គ្ង
រូេនិធិអភិវឌ្ឍន៍គ្រម្ម្មងតារ

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ២០១៨៖ រសចកតីម្ពាង

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

នីត្ិ វិធីម្គ្ប់ម្គ្ងរូេនិធិអភិវឌ្ឍន៍



គ្រម្ម្មងតារយនតកា ភាពជានដគ្ូ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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យនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង

១៤.៣.៥. រ ៀបចំនត្
ី ិ វិធីម្គ្ប់ម្គ្ង

២០១៨

២០១៩

 









 









  







   





ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

វាង ដា និងឯករន ម្ត្ូវបនអនុ

ឯករន (១០%)
14.3.14

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

រ័ត្។
២០១៧

២០១៩

រូេនិធិអភិវឌ្ឍន៍គ្រម្ម្មងតារ

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ឆ្នំ២០១៩៖ ពម្ងឹង

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

តារោន និងម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យកា អនុ

យនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង

វត្តនីត្ិ វិធីម្គ្ប់ម្គ្ងរូេនិធិ

ឯករន (១០%)

អភិវឌ្ឍន៍គ្រម្ម្មង តារយនតកា
ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន។

14.3.15

១៤.៣.៦.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាងនីត្ិ

២០១៧

២០១៩

វិធីកិចេេទធករា គ្រម្ម្មងកែនកទី១

14.3.15

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

វិធី កិចេេទធករាគ្រម្ម្មងកែនកទី១

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

និងឯករន(៥%)

និង ឯករន ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ។

១៤.៣.៦.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាងនីត្ិ

២០១៧

២០១៩

វិធីកិចេេទធករា គ្រម្ម្មងកែនកទី១

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

វិធី កិចេេទធករា គ្រម្ម្មងកែនកទី១

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

និងឯករន(៥%)

និង ឯករន ម្ត្ូវបនោក់
ឱ្យពិភាកា និងបនត រ ៀបចំ រសចកតី
ម្ពាងនីត្ិ វិធី កិចេេទធករាគ្រម្ម្មង
កែនកទី២ និងទី៣។

14.3.15

១៤.៣.៦.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាងនីត្ិ
វិធីកិចេេទធករា គ្រម្ម្មងកែនកទី១

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

វិធីកិចេេទធករាគ្រម្ម្មងកែនកទី១

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

តារ យនត កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

និងឯករន(៥%)

និងឯរកន ម្ត្ូវបនកកសម្រួេ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

និង រសចកតីម្ពាង នីត្ិ វិធីកិចេេទធ
ករាគ្រម្ម្មងកែនកទី២ និងទី៣
តារ យនត កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា
និង ឯករន ម្ត្ូវបន ោក់ឱ្យ
ពិភាកា។
14.3.15

១៤.៣.៦.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាងនីត្ិ

២០១៧

២០១៩

វិធីកិចេេទធករា គ្រម្ម្មងកែនកទី១

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

វិធី កិចេេទធករា គ្រម្ម្មងកែនកទី២

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

និងកែនកទី៣ តារយនតកា ភាពជា

និងឯករន(៥%)

នដគ្ូ វាង ដា និងឯករន ម្ត្ូវបន

 

 





 









 









កកសម្រួេ។
14.3.15

១៤.៣.៦.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាងនីត្ិ

២០១៧

២០១៩

វិធីកិចេេទធករា គ្រម្ម្មងកែនកទី១

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ឆ្នំ២០១៨៖ រសចកតី

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ម្ពាងនីត្ិ វិធីកិចេេទធករា គ្រម្ម្មង

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

ទាំង០៣ កែនក តារយនតកា ភាព

និងឯករន(៥%)

ជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន ម្ត្ូវ
បនពិនត្
ិ យ និងអនុរ័ត្។

14.3.15

១៤.៣.៦.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាងនីត្ិ
វិធីកិចេេទធករា គ្រម្ម្មងកែនកទី១

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ឆ្នំ២០១៩៖ នីត្ិ វិធីកិចេ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

េទធករាគ្រម្ម្មង តារយនតកា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

ភាព ជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន

និងឯករន(៥%)

ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យអនុវត្ត។

១៤.៣.៧. រ ៀបចំនីត្ិ វិធី

២០១៧

២០១៩

ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង តារ

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

វិធី កា សិកាសរិទេ
ិធ ទធភាព

យនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង

រេើកទី១ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ។

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

14.3.16

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









  







   





 





ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ឯករន (៥%)
14.3.16

១៤.៣.៧. រ ៀបចំនីត្ិ វិធី

២០១៧

២០១៩

ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង តារ

14.3.16

សូចនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

វិធីកា សិកាសរិទិេ
ធ ទធភាពរេើក

យនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង

ទី១ ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យពិភាកា និង

ឯករន (៥%)

កកសម្រួេ។

១៤.៣.៧. រ ៀបចំនីត្ិ វិធី

២០១៧

២០១៩

ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង តារ

14.3.16

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

វិធី កា សិកាសរិទេ
ិធ ទធភាព

យនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង

រេើកទី២ ម្ត្ូវោក់ឱ្យពិភាកា និង

ឯករន (៥%)

កកសម្រួេ។

១៤.៣.៧. រ ៀបចំនីត្ិ វិធី
ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង តារ

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

វិធី កា សិកាសរិទេ
ិធ ទធភាព

យនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង

រេើកទី៣ ម្ត្ូវោក់សុំកា ពិនិត្យ

ឯករន (៥%)

និងកកសម្រួេរោយគ្ណៈករា

 

កា អនត ម្កសួង។

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៧

២០១៩

ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង តារ

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ឆ្នំ២០១៨៖ រសចកតី

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ម្ពាងនីត្ិ វិធីកា សិកាសរិទេ
ិធ ទធ

យនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង

ភាព ម្ត្ូវបនអនុរត្
័ ។

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

១៤.៣.៧. រ ៀបចំនីត្ិ វិធី

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

14.3.16

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









 









 









  







   





ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ឯករន (៥%)
14.3.16

១៤.៣.៧. រ ៀបចំនីត្ិ វិធី

២០១៧

២០១៩

ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង តារ

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ឆ្នំ២០១៩៖ នីត្ិ វិធីកា

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

សិកាសរិទេ
ិធ ទធភាព ម្ត្ូវបន

យនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និង

ោក់ឱ្យអនុវត្ត។

ឯករន (៥%)
14.3.17

១៤.៣.៨.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាងនីត្ិ

២០១៧

២០១៩

វិធីម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

វិធី ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

តារ យនត កា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

និងឯករន(៥%)

និង ឯករនរេើកទី១ ម្ត្ូវបន
រ ៀបចំ។

14.3.17

១៤.៣.៨.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាងនីត្ិ

២០១៧

២០១៩

វិធីម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

វិធី ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

និងឯករន(៥%)

និង ឯករនរេើកទី១ ម្ត្ូវបន
ោក់ឱ្យពិភាកា និងកកសម្រួេ។

14.3.17

១៤.៣.៨.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាងនីត្ិ
វិធីម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

វិធី ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

និងឯករន(៥%)

និង ឯករនរេើកទី២ ម្ត្ូវោក់

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ឱ្យពិភាកា និងកកសម្រួេ។
14.3.17

១៤.៣.៨.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាងនីត្ិ

២០១៧

២០១៩

វិធីម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាងនីត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

វិធី ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

និងឯករន(៥%)

និង ឯករនរេើកទី៣ ម្ត្ូវោក់សុំ

 

 





 









 









 









កា ពិនិត្យ និងកកសម្រួេរោយគ្
ណៈករាកា អនត ម្កសួង។
14.3.17

១៤.៣.៨.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាងនីត្ិ

២០១៧

២០១៩

វិធីម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ឆ្នំ២០១៨៖ រសចកតី

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ម្ពាងនីត្ិ វិធីម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនា

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

គ្រម្ម្មង តារយនតកា ភាពជានដ

និងឯករន(៥%)

គ្ូ វាង ដា និង ឯករន ម្ត្ូវបន
អនុរត្
័ ។

14.3.17

១៤.៣.៨.រ ៀបចំរសចកតីម្ពាងនីត្ិ

២០១៧

២០១៩

វិធីម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាគ្រម្ម្មង

14.3.18

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ឆ្នំ២០១៩៖ នីត្ិ វិធី

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង តារយនតកា

តារយនតកា ភាពជានដគ្ូ វាង ដា

ភាពជានដគ្ូ វាង ដា និងឯករន

និងឯករន(៥%)

ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យអនុវត្ត។

១៤.៣.៩ រ ៀបចំឯកសា កណនំ
សត ី ពីនីត្ិ វិធេ
ី ទធករា កនុងរនុះម្មន

២០១៦

២០១៧

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាងឯក

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

សា កណនំ សតីពន
ី ីត្ិ វិធនី នកា ពិនិ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

149

បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

៖ ក)កា ពិនិត្យឯកសា រដញនថៃ,

ត្យឯកសា រដញនថៃ ...ម្ត្ូវបន

ខ)សំរណើរដញនថៃ និង គ្)

រ ៀបចំ

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

  







   





ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កំណត្់រហត្ុវាយត្នរៃ បស់គ្ណៈ
ករាកា េទធករា រម្ការម្កបខ័ណឌ
ហិ ញ្ញបបទានពីនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍
(១០%)
14.3.18

១៤.៣.៩ រ ៀបចំឯកសា កណនំ

២០១៦

២០១៧

សត ី ពីនីត្ិ វិធេ
ី ទធករា កនុងរនុះម្មន

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាងឯក

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

សា កណនំ សតីពន
ី ីត្ិ វិធនី នកា ពិនិ

៖ ក)កា ពិនិត្យឯកសា រដញនថៃ,

ត្យឯកសា រដញនថៃ ...ម្ត្ូវបន

ខ)សំរណើរដញនថៃ និង គ្)

ពិនត្
ិ យ និងពិរម្ោុះរយបេ់កនុង

កំណត្់រហត្ុវាយត្នរៃ បស់គ្ណៈ

កម្រិត្នយកោាន

ករាកា េទធករា រម្ការម្កបខ័ណឌ
ហិ ញ្ញបបទានពីនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍
(១០%)
14.3.18

១៤.៣.៩ រ ៀបចំឯកសា កណនំ
សត ី ពីនីត្ិ វិធេ
ី ទធករា កនុងរនុះម្មន

២០១៦

២០១៧

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាងឯក

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

សា កណនំ សតីពន
ី ីត្ិ វិធនី នកា ពិនិ

៖ ក)កា ពិនិត្យឯកសា រដញនថៃ,

ត្យឯកសា រដញនថៃ ...ម្ត្ូវបន

ខ)សំរណើរដញនថៃ និង គ្)

ពិនត្
ិ យ និងពិរម្ោុះរយបេ់កនុង

កំណត្់រហត្ុវាយត្នរៃ បស់គ្ណៈ

កម្រិត្អគ្គនយកោាន

ករាកា េទធករា រម្ការម្កបខ័ណឌ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៦

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ហិ ញ្ញបបទានពីនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍
(១០%)
14.3.18

១៤.៣.៩ រ ៀបចំឯកសា កណនំ
សត ី ពីនីត្ិ វិធេ
ី ទធករា កនុងរនុះម្មន

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាងឯក

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

សា កណនំ សតីពន
ី ីត្ិ វិធនី នកា ពិនិ

៖ ក)កា ពិនិត្យឯកសា រដញនថៃ,

ត្យឯកសា រដញនថៃ ...ម្ត្ូវបន

ខ)សំរណើរដញនថៃ និង គ្)

ោក់ឱ្យ អនុវត្តរៅកនុងនែទកនុងអគ្គ

កំណត្់រហត្ុវាយត្នរៃ បស់គ្ណៈ

នយកោាន

 

 













  







ករាកា េទធករា រម្ការម្កបខ័ណឌ
ហិ ញ្ញបបទានពីនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍
(១០%)
14.3.19

១៤.៣.១០ រ ៀបចំឯកសា កណនំ

២០១៦

២០១៧

សត ីពីនីត្ិ វិធីននកា ពិនត្
ិ យសំរណើសុំ

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាងឯក

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

សា កណនំ សតីពន
ី ីត្ិ វិធីននកា ពិនិ

ថវិកាបុរ ម្បទាន ទូទាត្់ផ្ទទេ់

ិ ...ម្ត្ូវបន
ត្យសំរណើសុំថ វកា

ទូទាត្់/បំរពញរ ើង វិញ រម្ការ

រ ៀបចំ

 

ម្កបខ័ណឌហិ ញ្ញបបទានពីនដគ្ូ
អភិវឌ្ឍន៍ (១០%)
14.3.19

១៤.៣.១០ រ ៀបចំឯកសា កណនំ
សត ីពីនីត្ិ វិធីននកា ពិនត្
ិ យសំរណើសុំ

២០១៦

២០១៧

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាងឯក

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

សា កណនំ សតីពន
ី ីត្ិ វិធីននកា ពិនិ

ថវិកាបុរ ម្បទាន ទូទាត្់ផ្ទទេ់

ិ ...ម្ត្ូវបនពិនិ
ត្យសំរណើសុំថ វកា

ទូទាត្់/បំរពញរ ើង វិញ រម្ការ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

ម្កបខ័ណឌហិ ញ្ញបបទានពីនដគ្ូ

ត្យ និងពិរម្ោុះរយបេ់កនុងកម្រិត្

អភិវឌ្ឍន៍ (១០%)

នយកោាន

១៤.៣.១០ រ ៀបចំឯកសា កណនំ

២០១៦

២០១៧

សត ីពីនីត្ិ វិធីននកា ពិនត្
ិ យសំរណើសុំ

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាងឯក

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

សា កណនំ សតីពន
ី ីត្ិ វិធនី នកា ពិនិ

ថវិកាបុរ ម្បទាន ទូទាត្់ផ្ទទេ់

ិ ...ម្ត្ូវបនពិនិ
ត្យសំរណើសថ
ុំ វកា

ទូទាត្់/បំរពញរ ើង វិញ រម្ការ

ត្យ និងពិរម្ោុះរយបេ់កនុងកម្រិត្

ម្កបខ័ណឌហិ ញ្ញបបទានពីនដគ្ូ

អគ្គនយកោាន

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

   





 

 











ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

អភិវឌ្ឍន៍ (១០%)
14.3.19

១៤.៣.១០ រ ៀបចំឯកសា កណនំ

២០១៦

២០១៧

សត ីពីនីត្ិ វិធីននកា ពិនត្
ិ យសំរណើសុំ

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី៤៖ ឯកសា កណនំ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

សត ីពីនីត្ិ វិធី ននកា ពិនិត្យសំរណើ

ថវិកាបុរ ម្បទាន ទូទាត្់ផ្ទទេ់

សុំថ វិកា...ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យ អនុវត្ត

ទូទាត្់/បំរពញរ ើង វិញ រម្ការ

រៅកនុងនែទកនុងអគ្គនយកោាន

ម្កបខ័ណឌហិ ញ្ញបបទានពីនដគ្ូ
អភិវឌ្ឍន៍ (១០%)
14.3.20

១៤.៣.១១ រ ៀបចំឯកសា សត ីពី
នីត្ិ វិធនី នកា រធវើអត្ត-សញ្ញញណករា

២០១៦

២០១៧

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាងឯក

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

សា កណនំ សតីពន
ី ីត្ិ វិធនី នកា រធវើ

ិ រិ យគ្
និងកា រ ៀបចំគ្រម្ម្មងវន

អត្តសញ្ញញណករា និងកា រ ៀបចំ

សា ធា ណៈ ហិ ញ្ញបបទាន ពីនដគ្ូ

គ្រម្ម្មង ...ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

 



អភិវឌ្ឍន៍ (១០%)

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៦

២០១៧

នីត្ិ វិធនី នកា រធវើអត្ត-សញ្ញញណករា

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាងឯក

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

សា កណនំ សតីពន
ី ីត្ិ វិធនី នកា រធវើ

ិ រិ យគ្
និងកា រ ៀបចំគ្រម្ម្មងវន

អត្តសញ្ញញណករា និងកា រ ៀបចំ

សា ធា ណៈ ហិ ញ្ញបបទាន ពីនដគ្ូ

គ្រម្ម្មង ...ម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យ និង

អភិវឌ្ឍន៍ (១០%)

ពិរម្ោុះរយបេ់កនុងកម្រិត្នយក

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

១៤.៣.១១ រ ៀបចំឯកសា សត ីពី

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

  







   





 

 











ត្រ២

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ៣

14.3.20

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ោាន
14.3.20

១៤.៣.១១ រ ៀបចំឯកសា សត ីពី

២០១៦

២០១៧

នីត្ិ វិធនី នកា រធវើអត្ត-សញ្ញញណករា

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាងឯក

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

សា កណនំ សតីពន
ី ីត្ិ វិធនី នកា រធវើ

ិ រិ យគ្
និងកា រ ៀបចំគ្រម្ម្មងវន

អត្តសញ្ញញណករា និងកា រ ៀបចំ

សា ធា ណៈ ហិ ញ្ញបបទាន ពីនដគ្ូ

គ្រម្ម្មង ...ម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យ និង

អភិវឌ្ឍន៍ (១០%)

ពិរម្ោុះរយបេ់កនុងកម្រិត្អគ្គ
នយកោាន

14.3.20

១៤.៣.១១ រ ៀបចំឯកសា សត ីពី

២០១៦

២០១៧

នីត្ិ វិធនី នកា រធវើអត្ត-សញ្ញញណករា

14.3.21

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី៤៖ ឯកសា កណនំ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

សត ីពីនីត្ិ វិធីននកា រធវើអត្ត

ិ រិ យគ្
និងកា រ ៀបចំគ្រម្ម្មងវន

សញ្ញញណករា និងកា រ ៀបចំ

សា ធា ណៈ ហិ ញ្ញបបទាន ពីនដគ្ូ

គ្រម្ម្មង ...ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យអនុវត្ត

អភិវឌ្ឍន៍ (១០%)

រៅកនុងនែទកនុងអគ្គនយកោាន

១៤.៣.១២ រ ៀបចំ ម្បកាស សត ីពី
កាត្ពវកិចេសា រពើពនធ និង សួយ

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាង

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ម្បកាសសត ីពីកាត្ពវកិចេ សា រពើ

 



ពនធ និង សួយសា កនុងគ្រម្ម្មង

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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សា កនុងគ្រម្ម្មងហិ ញ្ញ-បបទាន

ហិ ញ្ញបបទាន រោយនដគ្ូអភិវឌ្ឍ

រោយនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ (១០%)

ន៍ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

១៤.៣.១២ រ ៀបចំ ម្បកាស សត ីពី

២០១៧

២០១៨

កាត្ពវកិចេសា រពើពនធ និង សួយ

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាង

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ម្បកាសសត ីពីកាត្ពវកិចេ សា រពើ

សា កនុងគ្រម្ម្មងហិ ញ្ញ-បបទាន

ពនធ និង សួយសា កនុងគ្រម្ម្មង

រោយនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ (១០%)

ហិ ញ្ញបបទាន រោយនដគ្ូអភិវឌ្ឍ

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

  







   





 





ត្រ២

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ៣

14.3.21

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ន៍ ម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យ និងពិរម្ោុះ
រយបេ់ កនុងកម្រិត្អគ្គនយក
ោាន
14.3.21

១៤.៣.១២ រ ៀបចំ ម្បកាស សត ីពី

២០១៧

២០១៨

កាត្ពវកិចេសា រពើពនធ និង សួយ

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាង

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ម្បកាសសត ីពីកាត្ពវកិចេ សា រពើ

សា កនុងគ្រម្ម្មងហិ ញ្ញ-បបទាន

ពនធ និង សួយសា កនុងគ្រម្ម្មង

រោយនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ (១០%)

ហិ ញ្ញបបទាន រោយនដគ្ូអភិវឌ្ឍ
ន៍ បនពិនត្
ិ យ និងពិរម្ោុះ
រយបេ់ កនុងកម្រិត្អនត អគ្គ
នយកោាន

14.3.21

១៤.៣.១២ រ ៀបចំ ម្បកាស សត ីពី
កាត្ពវកិចេសា រពើពនធ និង សួយ

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាង

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ម្បកាសសត ីពីកាត្ពវកិចេ សា រពើ

សា កនុងគ្រម្ម្មងហិ ញ្ញ-បបទាន

ពនធ និង សួយសា កនុងគ្រម្ម្មង

រោយនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ (១០%)

ហិ ញ្ញបបទាន រោយនដគ្ូអភិវឌ្ឍ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

 

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 





 

 

 



ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ន៍ម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យ និងពិរម្ោុះ
រយបេ់ជារួយម្កសួង សាថប័ន
ពាក់ព័នធ
14.3.21

១៤.៣.១២ រ ៀបចំ ម្បកាស សត ីពី

២០១៧

២០១៨

កាត្ពវកិចេសា រពើពនធ និង សួយ

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទីម្បចំឆ្នំ២០១៨៖

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ម្បកាសសត ីពីកាត្ពវកិចេ សា រពើ

សា កនុងគ្រម្ម្មងហិ ញ្ញ-បបទាន

ពនធ និង សួយសា កនុងគ្រម្ម្មង

រោយនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ (១០%)

ហិ ញ្ញបបទាន រោយនដគ្ូអភិវឌ្ឍ













ន៍ម្ត្ូវបនអនុរ័ត្ និងោកឱ្យអនុ
វត្ត
14.3.22

១៤.៣.១៣ បណតុុះបណា
ត េ នីត្ិ

២០១៧

២០១៨

វិធី ួរបចេុបបនន ករាសម្ម្មប់ កា អនុ

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

រស្រនត ីអនុវត្តគ្រម្ម្មងម្ត្ូវបនប

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ណុត ុះបណា
ត េអំពី នីត្ិ វិធី ួរ

វត្ត គ្រម្ម្មងហិ ញ្ញ-បបទានពីនដគ្ូ

បចេុបបនន ករាសម្ម្មប់កា អនុវត្ត

អភិវឌ្ឍន៍ (៥%)

គ្រម្ម្មង ហិ ញ្ញបបទានពីនដគ្ូ
អភិវឌ្ឍន៍

14.3.22

១៤.៣.១៣ បណុត ុះបណា
ត េ នីត្ិ
វិធី ួរបចេុបបនន ករាសម្ម្មប់ កា អនុ

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទីម្បចំឆ្នំ២០១៨៖ រ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ស្រនត ីអនុវត្តរម្ម្មងម្ត្ូវ បនបណតុុះប

វត្ត គ្រម្ម្មងហិ ញ្ញ-បបទានពីនដគ្ូ

ណា
ត េអំពី នីត្ិ វិធី ួរបចេុបបនន ករា

អភិវឌ្ឍន៍ (៥%)

សម្ម្មប់ កា អនុវត្តគ្រម្ម្មងហិ ញ្ញ



បបទានពីនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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វិធី ួរបចេុបបនន ករាសម្ម្មប់ កា អនុ

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

១៤.៣.១៣ បណុត ុះបណា
ត េ នីត្ិ

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

14.3.22

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 





ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទីម្បចំឆ្នំ២០១៩៖ រ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ស្រនត ីអនុវត្តគ្រម្ម្មងម្ត្ូវ បនបណុត ុះ

វត្ត គ្រម្ម្មងហិ ញ្ញ-បបទានពីនដគ្ូ

បណា
ត េអំពី នីត្ិ វិធី ួរបចេុបបនន

អភិវឌ្ឍន៍ (៥%)

ករាសម្ម្មប់ កា អនុវត្តគ្រម្ម្មង

២០១៨

២០១៩





   





 





ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ហិ ញ្ញបបទានពីនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍
14.3.23

១៤.៣.១៤ រធវើបចេុបបនន ករា រេើក

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី១៖ ឯកសា រំនយ
ួ ប

ទី២ នីត្ិ វិធី ួរ សម្ម្មប់ កា

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

រចេករទសសម្ម្មប់ គ្រម្ម្មង

ម្គ្ប់ម្គ្ង និង អនុវត្តគ្រម្ម្មង

Strengthening Capacity for

ហិ ញ្ញបបទានពីនដគ្ូ អភិវឌ្ឍន៍

Improved Implentation of

(SOPs) (៥%)

Externally-Funded Projects
in Cambodia សម្ម្មប់រធវើ
Second Update of SOPs ម្ត្ូវ
បនរ ៀបចំ និងអនុរ័ត្រោយ
ADB Management

14.3.23

១៤.៣.១៤ រធវើបចេុបបនន ករា រេើក

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី២៖ កិចេម្ពររម្ពៀង

ទី២ នីត្ិ វិធី ួរ សម្ម្មប់ កា

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ហិ ញ្ញបបទានែតេ់ រំនយ
ួ បរចេក

ម្គ្ប់ម្គ្ង និង អនុវត្តគ្រម្ម្មង

រទសសម្ម្មប់គ្រម្ម្មង

ហិ ញ្ញបបទានពីនដគ្ូ អភិវឌ្ឍន៍

Strengthening Capacity for

(SOPs) (៥%)

Improved Implentation of

 

Externally-Funded Projects

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









 









ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

in Cambodia ម្ត្ូវបនចុុះហត្ថ
រេខា វាង ADB ជារួយ MEF
14.3.23

១៤.៣.១៤ រធវើបចេុបបនន ករា រេើក

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ម្បចំឆ្នំ២០១៨៖ ឯក

ទី២ នីត្ិ វិធី ួរ សម្ម្មប់ កា

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

សា Second Update of SOPs

ម្គ្ប់ម្គ្ង និង អនុវត្តគ្រម្ម្មង

សម្ម្មប់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង និងអនុវត្ត

ហិ ញ្ញបបទានពីនដគ្ូ អភិវឌ្ឍន៍

គ្រម្ម្មងហិ ញ្ញបបទានពីនដគ្ូ

(SOPs) (៥%)

អភិវឌ្ឍន៍ ម្ត្ូវបនអនុរត្
័ និង
ោក់ឱ្យអនុវត្ត រោយអនុម្កឹត្យ

14.4

14.4.1

១៤.៤. ពម្ងឹងម្បសិទភា
ធ ព

២០១៧

២០១៨

- អគ្គ.ថវិកា

យនតកា ម្គ្ប់ម្គ្ងនិងម្បសិទភា
ធ ព

ម្គ្ប់ម្គ្ងនិងកា អនុវត្ត កា ងា

ិ សម្ម្មប់កា ងា
ននកា អនុវត្តថ វកា

រួសរុេនិងកថទាំរហោា ចនស

រួសរុេនិងកថទាំរហោា ចនស

រពន
័ ធ សាធា ណៈ

រពន
័ ធ សាធា ណៈម្ត្ូវបនពម្ងឹង

១៤.៤.១.រ ៀបចំសារាច កណនំ

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ទី១៖ រសចកតីម្ពាង

បស់ កសហវសត ីពីកា រ ៀបចំ អនុ

រេើកទី១ សារាច កណនំ បស់ក

វត្ត និងម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា រួសរុេ

សហវ សត ីពីកា រ ៀបចំ អនុវត្ត និង

កថទាំរហោា ចន សរពន
័ ធសាធា

ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា រួសរុេកថទាំ

ណៈ ហិ ញ្ញបបទានរោយថវិកា

រហោា ចនសរពន
័ ធសាធា ណៈ

ជាត្ិ

ិ ជាត្ិ
ហិ ញ្ញបបទានរោយថវកា
ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងោក់
ឲ្យពិភាកា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៦

២០១៩

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ិ
អគ្គ.ថវកា

បស់ កសហវសត ីពីកា រ ៀបចំ អនុ

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

១៤.៤.១.រ ៀបចំសារាច កណនំ

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

  







   





 





ត្រ២

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ៣

14.4.1

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូចនក ទី២៖ រសចកតីម្ពាង
រេើកទី២ សរាច កណន សត ីពីកា

វត្ត និងម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា រួសរុេ

រ ៀបចំ អនុវត្ត និងម្គ្ប់ម្គ្ង

កថទាំរហោា ចន សរពន
័ ធសាធា

កា ងា រួសរុេកថទាំរហោា ចន

ណៈ ហិ ញ្ញបបទានរោយថវិកា

សរព័នធសាធា ណៈ ហិ ញ្ញបបទាន

ជាត្ិ

រោយថវិកាជាត្ិ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ
និងោក់ឲ្យពិភាកា

14.4.1

១៤.៤.១.រ ៀបចំសារាច កណនំ

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

បស់ កសហវសត ីពីកា រ ៀបចំ អនុ

សូចនក ទី៣៖ រសចកតីម្ពាង
រេើកទី៣ សារាច កណនំ សតីពីកា

វត្ត និងម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា រួសរុេ

រ ៀបចំ អនុវត្ត និងម្គ្ប់ម្គ្ង

កថទាំរហោា ចន សរពន
័ ធសាធា

កា ងា រួសរុេកថទាំ រហោា

ណៈ ហិ ញ្ញបបទានរោយថវិកា

ចនសរពន
័ ធសាធា ណៈ
ិ ជាត្ិ
ហិ ញ្ញបបទានរោយថវកា

ជាត្ិ

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងោក់
ឲ្យពិភាកា
14.4.1

១៤.៤.១.រ ៀបចំសារាច កណនំ

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

បស់ កសហវសត ីពីកា រ ៀបចំ អនុ

សូចនក ទី៤៖ រសចកតីម្ពាង
រេើកទី៤ សារាច កណនំ សតីពីកា

វត្ត និងម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា រួសរុេ

រ ៀបចំ អនុវត្ត និងម្គ្ប់ម្គ្ង

កថទាំរហោា ចន សរពន
័ ធសាធា

កា ងា រួសរុេកថទាំ រហោា

 

ចនសរពន
័ ធសាធា ណៈ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

ណៈ ហិ ញ្ញបបទានរោយថវិកា

ិ ជាត្ិ
ហិ ញ្ញបបទានរោយថវកា

ជាត្ិ

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងអនុរ័ត្

១៤.៤.១.រ ៀបចំសារាច កណនំ

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

២០១៩

 









 









ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

អនុវត្ត សារាច កណនំ សតីពីកា

វត្ត និងម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា រួសរុេ

រ ៀបចំ អនុវត្ត និងម្គ្ប់ម្គ្ង

កថទាំរហោា ចន សរពន
័ ធសាធា

កា ងា រួសរុេកថទាំ រហោា

ណៈ ហិ ញ្ញបបទានរោយថវិកា

ចនសរពន
័ ធសាធា ណៈ
ិ ជាត្ិ
ហិ ញ្ញបបទានរោយថវកា

ជាត្ិ
១៤.៤.១.រ ៀបចំសារាច កណនំ

២០១៨

សូចនកា ឆ្នំ២០១៨៖ ោក់ឲ្យ

បស់ កសហវសត ីពីកា រ ៀបចំ អនុ

14.4.1

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

14.4.1

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនក ឆ្នំ២០១៩៖ ពម្ងឹង

បស់ កសហវសត ីពីកា រ ៀបចំ អនុ

តារោន និងម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ កា អនុ

វត្ត និងម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា រួសរុេ

វត្តសារាច កណ នំ សតីពកា
ី រ ៀបចំ

កថទាំរហោា ចន សរពន
័ ធសាធា

អនុវត្ត និងម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា រួស

ណៈ ហិ ញ្ញបបទានរោយថវិកា

រុេកថទាំរហោា ចន

ជាត្ិ

សាធា ណៈ ហិ ញ្ញបបទានរោយ

សរព័នធ

ថវិកាជាត្ិ

ផែនកទី២៖ បនតពត្ងលងគណគនយ្យភាពហិរញ្ញេរាុ
- ម្បព័នធ យនតកា ម្កបខ័ណឌគ្ត្ិយត្
ុ តម្ត្ូវបនោក់ឱ្យអនុវត្តម្បកបរោយស័កតសិទភា
ធ ព និងម្បសិទភា
ធ ពម្ត្ឹរឆ្នំ ២០១៨ (ចំណាត្់ថ្ននក់ថ វិកា បៃង់គ្ណនីនិងកា អនុវត្ត FMIS ដំណាក់កាេទី១ និងដំណាក់កាេទី២
- ម្បព័នធគ្ណរនយយម្បព័នធកត្់ម្តា និងម្បព័នធ បយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបនអនុវត្តម្បកបរោយស័កតសិទភា
ធ ពនិងម្បសិទភា
ធ ព ត្ម្មៃភាព សុម្កឹត្ភាព និងទាន់រពេរវលា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២១. ពម្ងឹងកា អនុវត្តម្មត្ិកា

បញ្ច ប់

២០០៨

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កា អនុវត្តបៃង់ គ្ណនីថាី និងចំ

ថវិកាថាី និងបៃង់គ្ណនីថាី

ិ ថាីម្ត្ួវបនអនុវត្ក
ណាត្់ថ្ននក់ថ វកា
រពញរេញ ម្បកបរោយស័កតសិទធ
ភាពនិងម្បសិទភា
ធ ព

21.1

២១.១. បនតកកេរអបៃង់គ្ណនីថាី

២០០៨

២០២០

- អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

១. បៃង់គ្ណរនយយម្ត្ូវបនកក

ិ ថាី
និងចំណាត្់ថ្ននក់ថ វកា

- អគ្គ.ថវិកា

េរអ តារកា ចំបច់និងោក់ឱ្យ

(ភូរិសាស្រសត ,អងគភាពម្បត្ិបត្តន
ិ ិង

- អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តិកា និង

អនុវត្ត ម្សបតារម្បព័នធFMIS

ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

២. បៃង់គ្ណរនយយ បស់ម្គ្ឹុះសាថន

អនុវត្តចំណាត្់ថ្ននក់បីបកនថររទៀត្

- អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេ ថ្ននក់

សាធា ណៈ ដាបេនីរួយៗម្ត្ូវ

(រុខងា ,រូេនិធន
ិ ិងគ្រម្ម្មង)

រម្ការជាត្ិ

បនោក់ឱ្យអនុវត្ត

- ម្កុរម្បឹកាជាត្ិគ្ណរនយយ

៣. ចំណាត្់ថ្ននក់(រសដាកិចេ, ករា

ដាបេ,ករា វិធន
ី ិងរសដាកិចេ)និង

វិធ,ី អងគភាពម្បត្ិបត្តិ, ដាបេ,
រុខងា , ភូរិសាស្រសត , គ្រម្ម្មង,
រូេនិធិ)ម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យ រ ៀបចំ
និងោក់ឲ្យអនុវត្តរពញរេញម្គ្ប់
ម្កសួង-សាថប័ន
21.1.1

២១.១.១. ពិនិត្យនិងតារោន

២០១៨

២០២០

ិ
អគ្គ.ថវកា

កា អនុវត្តចណា
ំ
ត្់ថ្ននក់រសដាកិចេ

សូ១៖ បយកា ណ៍សតីពីកា អនុ
វត្តចំណាត្់ថ្ននក់រសដាកិចេ ម្ត្ូវបន



រ ៀបចំ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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21.1.1

២១.១.១. ពិនិត្យនិងតារោន

បញ្ច ប់

២០១៨

២០២០

ិ
អគ្គ.ថវកា

កា អនុវត្តចណា
ំ
ត្់ថ្ននក់រសដាកិចេ
21.1.2

២១.១.២. ពិនត្
ិ យ និងតារោន

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

សូ២៖ ឧបសរព័នធភាជប់ននចំណាត្់

២០២០

ិ
អគ្គ.ថវកា

កា អនុវត្តចណា
ំ
ត្់ថ្ននក់ករា វិធី

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA



ថ្ននក់រសដាកិចេ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ
២០១៨

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

សូ១៖ បយកា ណ៍សតីពីកា អនុ
វត្តចំណាត្់ថ្ននក់ករា វិធី ម្ត្ូវបន



រ ៀបចំ
21.1.2

២១.១.២. ពិនត្
ិ យ និងតារោន

២០១៨

២០២០

ិ
អគ្គ.ថវកា

កា អនុវត្តចណា
ំ
ត្់ថ្ននក់ករា វិធី

សូ២៖ចំណាត្់ថ្ននក់ករា វិធីនន
ម្កសួង-សាថប័ន ០៣បកនថររទៀត្



ម្ត្ូវបរ ៀបចំ
21.1.3

២១.១.៣ ពិនិត្យ និងពិភាការេើ

២០១៨

២០២០

ិ
អគ្គ.ថវកា

ឧបសរពន
័ ធ ចំណាត្់ថ្ននក់រុខងា

សូ១៖ម្បរុំពិនិត្យ និងពិភាការេើ
ឧបសរពន
័ ធ ចំណាត្់ថ្ននក់រុខងា



កម្រិត្នយកោានម្ត្ូវបនរ ៀបចំ
21.1.3

២១.១.៣ ពិនិត្យ និងពិភាការេើ

២០១៨

២០២០

ិ
អគ្គ.ថវកា

ឧបសរពន
័ ធ ចំណាត្់ថ្ននក់រុខងា

សូ២៖ម្បរុំពិនត្
ិ យ និង ពិភាកា
ឧបសរពន
័ ធ ចំណាត្់ថ្ននក់រុខងា
កម្រិត្អគ្គនយកោានម្ត្ូវបន



រ ៀបចំ
21.1.3

២១.១.៣ ពិនិត្យ និងពិភាការេើ

២០១៨

២០២០

ិ
អគ្គ.ថវកា

ឧបសរពន
័ ធ ចំណាត្់ថ្ននក់រុខងា

សូ៣៖ម្បរុំពិនិត្យ និងពីភាកា
រេើឧបសរពន
័ ធ ចណា
ំ
ត្់ថ្ននក់រុខងា
កម្រិត្អគ្គនយកោានម្ត្ូវបន



រ ៀបចំ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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21.1.3

២១.១.៣ ពិនិត្យ និងពិភាការេើ

បញ្ច ប់

២០១៨

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ិ
អគ្គ.ថវកា

ឧបសរពន
័ ធ ចំណាត្់ថ្ននក់រុខងា

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូ៤៖ម្បរុំពិនិត្យ និងពិភាកា
រេើឧបសរពន
័ ធ ចណា
ំ
ត្់ថ្ននក់រុខងា



កម្រិត្អគ្គនយកោានម្ត្ូវបន
រ ៀបចំ
21.1.4

២១.១.៤ រ ៀបចំចងម្កងឧប ស

២០១៨

២០២០

ិ
អគ្គ.ថវកា

រពន
័ ធ ចំចំណាត្់ថ្ននក់រុខងា
21.1.4

២១.១.៤ រ ៀបចំចងម្កងឧប ស

ងា ម្ត្ូវបនរ ៀបចំរេើកទី ១
២០១៨

២០២០

ិ
អគ្គ.ថវកា

រពន
័ ធ ចំចំណាត្់ថ្ននក់រុខងា
21.1.4

២១.១.៤ រ ៀបចំចងម្កងឧប ស

២១.១.៤ រ ៀបចំចងម្កងឧប ស

២០១៨

២០២០

ិ
អគ្គ.ថវកា

២១.១.១.បនតកកេរអបៃង់គ្ណនីថាី





សូ៣៖ឧបសរពន
័ ធ ចំណាត្់ថ្ននក់រុខ



ងា ម្ត្ូវបនរ ៀបចំរេើកទី ៣
២០១៨

២០២០

ិ
អគ្គ.ថវកា

រពន
័ ធ ចំចំណាត្់ថ្ននក់រុខងា
21.1.5

សូ២íឧបសរពន
័ ធ ចណា
ំ
ត្់ថ្ននក់រុខ
ងា ម្ត្ូវបនរ ៀបចំរេើកទី ២

រពន
័ ធ ចំចំណាត្់ថ្ននក់រុខងា
21.1.4

សូ១íឧបសរពន
័ ធ ចណា
ំ
ត្់ថ្ននក់រុខ

សូ៤íឧបសរពន
័ ធ ចំណាត្់ថ្ននក់រុខ



ងា ម្ត្ូវបនរ ៀបចំចុងរម្កាយ
២០១៦

២០១៧

ិ ថាី (ចំណត្់
និងចំណាត្់ថ្ននក់ថ វកា

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

រសចកតីម្ពាងម្បកាសសត ីពីកា កក

ជាត្ិ

សម្រួេ និងបំរពញបកនថរចំ

ថ្ននក់ភូរិសាស្រសត ) (៥០%)

ណាត្់ថ្ននក់ភូរិសាស្រសត ននម្មត្ិកា

 



ថវិកា ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច
21.1.5

២១.១.១.បនតកកេរអបៃង់គ្ណនីថាី
ិ ថាី (ចំណត្់
និងចំណាត្់ថ្ននក់ថ វកា

២០១៦

២០១៧

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

ម្បកាសសត ីពីកា កកសម្រួេ និង

ជាត្ិ

បំរពញបកនថរចំណាត្់ថ្ននក់ភូរិ

ថ្ននក់ភូរិសាស្រសត ) (៥០%)

ិ ម្ត្ូវបន
សាស្រសត ននម្មត្ិកាថវកា

  

អនុរត្
័ និងោក់ឲ្យអនុវត្ត

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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21.1.6

២១.១.២.បនតកកេរអបៃង់គ្ណនី

បញ្ច ប់

២០១៦

២០១៧

ថាី និងចំណាត្់ថ្ននក់ថ វិកាថាី

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

រសចកតីកណនំ សតីពីបចេុបបននភាពចំ

ជាត្ិ

ណាត្់ថ្ននក់រសដាកិចេននម្មត្ិកា
ថវិកាពាក់ព័នធនឹង ដាបេថ្ននក់

(ចំណត្់ថ្ននក់រសដាកិចេ) (៥០%)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

  

រម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យអនុវត្ត
21.1.7

២១.១.១.រ ៀបចំនិងោក់ឱ្យអនុ

២០០៨

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

បៃង់គ្ណរនយយម្ត្ូវបនកកេរអឱ្យ

វត្ត បៃង់គ្ណរនយយសម្ម្មប់រូេនិ

ម្សបតារកា អនុវត្តម្បព័នធ

ធិ វិនរិ យគ្ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

FMIS។

 









 









 









 









ជាត្ិ (គ្ណនីពិរសស)
21.1.7

21.1.7

21.1.7

២១.១.១.រ ៀបចំនិងោក់ឱ្យអនុ

២០០៨

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី១៖រ ៀបចំនិងោក់ឱ្យ

វត្ត បៃង់គ្ណរនយយសម្ម្មប់រូេនិ

អនុវត្តម្បកាសសត ីពីកា បរងកើត្បៃង់

ធិ វិនរិ យគ្ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

ិ ិ
គ្ណរនយយសម្ម្មប់រូេនិធិ វន

ជាត្ិ (គ្ណនីពិរសស)

រយគ្ ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ។

២១.១.១.រ ៀបចំនិងោក់ឱ្យអនុ

២០០៨

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី២៖រ ៀបចំនិងោក់ឱ្យ

វត្ត បៃង់គ្ណរនយយសម្ម្មប់រូេនិ

អនុវត្តសារាច សត ីពីកិចេបញ្ជ ិកា

ធិ វិនរិ យគ្ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

ិ ិ
គ្ណរនយយសម្ម្មប់រូេនិធិ វន

ជាត្ិ (គ្ណនីពិរសស)

រយគ្ ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ។

២១.១.១.រ ៀបចំនិងោក់ឱ្យអនុ

២០០៨

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី៣៖ចូេ ួរបណតុុះប

វត្ត បៃង់គ្ណរនយយសម្ម្មប់រូេនិ

ណា
ត េនីត្ិ វិធី និងកិចេបញ្ជ កា
ិ

ធិ វិនរិ យគ្ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

ិ ិ
គ្ណរនយយសម្ម្មប់រូេនិធិ វន

ជាត្ិ (គ្ណនីពិរសស)

រយគ្ ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ។

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០០៨

២០១៧

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ោក់ឱ្យរម្បើម្បស់ម្សបតារម្បព័នធ

FMIS

FMIS
២០០៨

២០១៧

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

២០១៨

២០១៩

 









 









 

 





 









 









ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

បៃង់គ្ណរនយយម្ត្ូវបនរ ៀបចំនិង

ឱ្យ ម្សបតារកា អនុវត្តម្បព័នធ

២១.១.២ កកេរអបៃង់គ្ណរនយយ

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

២១.១.២ កកេរអបៃង់គ្ណរនយយ

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

21.1.8

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

21.1.8

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

សូចនក ទី១៖រ ៀបចំនិងោក់ឱ្យ

ឱ្យ ម្សបតារកា អនុវត្តម្បព័នធ

អនុវត្តម្បកាស សត ីពីកា បរងកើត្បៃង់

FMIS

គ្ណរនយយម្សបតារម្បព័នធ
FMIS

21.1.8

២១.១.២ កកេរអបៃង់គ្ណរនយយ

២០០៨

២០១៧

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ឱ្យ ម្សបតារកា អនុវត្តម្បព័នធ

សូចនក ទី២៖ពិនត្
ិ យ កកេរអ
និងបរងកើត្បកនថ រ គ្ណនី

FMIS
21.1.9

21.1.9

២១.១.៣ ពិនិត្យនិងោក់ឱ្យអនុ

២០១៦

២០១៧

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

បៃង់គ្ណរនយយ បស់ម្គ្ឹុះសាថនសា

វត្ត បៃង់គ្ណរនយយ បស់ម្គ្ឹុះសាថន

ធា ណៈ ដាបេម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

សាធា ណៈ ដាបេម្សបតារបៃង់

ម្សបតារបៃង់គ្ណរនយយសាធា

គ្ណរនយយសាធា ណៈ

ណៈ

២១.១.៣ ពិនិត្យនិងោក់ឱ្យអនុ

២០១៦

២០១៧

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី១៖បនតរ ៀបចំនិងោក់

វត្ត បៃង់គ្ណរនយយ បស់ម្គ្ឹុះសាថន

ឱ្យអនុវត្តបៃង់ គ្ណរនយយ បស់

សាធា ណៈ ដាបេម្សបតារបៃង់

ម្គ្ឹុះសាថនសាធា ណៈ ដាបេ

គ្ណរនយយសាធា ណៈ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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21.1.9

២១.១.៣ ពិនិត្យនិងោក់ឱ្យអនុ

បញ្ច ប់

២០១៦

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូចនក ទី២៖បនតកកេរអបៃង់

វត្ត បៃង់គ្ណរនយយ បស់ម្គ្ឹុះសាថន

គ្ណរនយយ បស់ម្គ្ឹុះសាថនសា

សាធា ណៈ ដាបេម្សបតារបៃង់

ធា ណៈ ដាបេ

 

 





 

 





 









 









 

 





គ្ណរនយយសាធា ណៈ
21.1.10

២១.១.១. ពិនិត្យ និង តារោន

២០១៦

២០១៩

កា អនុវត្តចណា
ំ
ត្់ថ្ននក់គ្រម្ម្មង

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ
និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

រដើរបីកកសម្រួេតារត្ម្រូវកា

បយកា ណ៍ពន
ិ ិត្យ និងតារោន
ពីកា កកសម្រួេចំណាត្់ថ្ននក់
គ្រម្ម្មង ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

ជាក់កសត ង (៥០%)
21.1.10

២១.១.១. ពិនិត្យ និង តារោន

២០១៦

២០១៩

កា អនុវត្តចណា
ំ
ត្់ថ្ននក់គ្រម្ម្មង

21.1.10

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

សូចនក ទីម្បចំឆ្នំ២០១៨៖
បយកា ណ៍ពន
ិ ិត្យ និងតារោន

រដើរបីកកសម្រួេតារត្ម្រូវកា

ពីកា កកសម្រួេចំណាត្់ថ្ននក់

ជាក់កសត ង (៥០%)

គ្រម្ម្មង ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

២១.១.១. ពិនិត្យ និង តារោន

២០១៦

២០១៩

កា អនុវត្តចណា
ំ
ត្់ថ្ននក់គ្រម្ម្មង

21.1.11

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ
និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

សូចនក ទីម្បចំឆ្នំ២០១៩៖
បយកា ណ៍ពន
ិ ិត្យ និងតារោន

រដើរបីកកសម្រួេតារត្ម្រូវកា

ពីកា កកសម្រួេចំណាត្់ថ្ននក់

ជាក់កសត ង (៥០%)

គ្រម្ម្មង ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

២១.១.២.បនតកកេរអបៃង់គ្ណនី
ថាី និងចំណាត្់ថ្ននក់ថ វិកាថាី

២០១៦

២០១៧

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

រសចកតីកណនំ សតីពីបចេុបបននភាព

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ចំណាត្់ថ្ននក់រសដាកិចេននម្មត្ិកា

(ចំណត្់ថ្ននក់រសដាកិចេ) (៥០%)

ថវិកាពាក់ព័នធនឹង ដាបេថ្ននក់
រម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យអនុវត្ត

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៦

២០១៧

ថាី និងចំណាត្់ថ្ននក់ថ វិកាថាី

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ
និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

(ចំណត្់ថ្ននក់រសដាកិចេ) (៥០%)

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

២១.១.២.បនតកកេរអបៃង់គ្ណនី

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

21.1.11

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









 









ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូចនក ទីម្បចំឆ្នំ២០១៨៖
បយកា ណ៍ពន
ិ ិត្យនិង តារោន
ពីកា កកសម្រួេចំណាត្់ថ្ននក់
ម្បភពហិ ញ្ញ បបទានបនរ ៀបចំ

21.1.11

២១.១.២.បនតកកេរអបៃង់គ្ណនី

២០១៦

២០១៧

ថាី និងចំណាត្់ថ្ននក់ថ វិកាថាី

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ
និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

(ចំណត្់ថ្ននក់រសដាកិចេ) (៥០%)

សូចនក ទីម្បចំឆ្នំ២០១៩៖
បយកា ណ៍ពន
ិ ិត្យនិង តារោន
ពីកា កកសម្រួេចំណាត្់ថ្ននក់
ម្បភពហិ ញ្ញ បបទានម្ត្ូវបន
រ ៀបចំ

22

២២.ពម្ងឹងកា អនុវត្តម្បព័នធអនុ

២០០៨

ម្បព័នធអនុវត្តថ វិកាថាន
ី ិងដំរណើ

២០២០

ិ ថាន
វត្តថ វកា
ី ិងដំរណើ កា ម្បត្ិបត្តិ

កា ម្បត្ិបត្តកា
ិ ថាីម្ត្ូវបនអនុវត្ត

កា ថាី

ម្បកបរោយស័កតិសិទភា
ធ ពនិង
ម្បសិទភា
ធ ព

22.1

២២.១. រ ៀបចំប ិបទននម្បត្ិបត្តិ

២០០៨

២០២០

- ម្កសួង សាថប័ន

ប ិបទននម្បត្ិបត្តកា
ិ ចំណាយ

កា ចំណាយ (សំរណើសុំធាន

- អគ្គ. ថវិកា

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំបញ្េូ េ និងអនុវត្ត

ចំណាយ, កិចេេទធករា និងសំរណើ

- អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តិកា

កនុងម្បព័នធ FMIS

សុំទូទាត្់) រៅតារម្កសួង-សាថប័ន

អនត ជាត្ិ និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ឱ្យម្សបតារម្បព័នធ FMIS

- នយកោាន IT
- អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ
- អគ្គ.េទធករា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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ទំព័ ទី

166

បញ្ច ប់

២០១៦

២០១៩

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

២២.១.១.រ ៀបចំប ិបទនន

ចប់គែតើម្

ិ
អគ្គ.ថវកា

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

22.1.1

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 





  



ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូចនកា ទី១៖ រសចកតីម្ពាង

ម្បត្ិបត្តកា
ិ ចំណាយរូេធន និង

រេើកទី១ ប ិបទននម្បត្ិបត្តកា
ិ

រួសរុេកថទាំ (សំរណើសុំធាន

ចំណាយរូេធន និងរួសរុេ

ចំណាយ, កិចេេទធករា និងសំរណើ

កថទាំ រៅតារម្កសួងសាថប័ន ឲ្យ

សុំទូទាត្់) រៅតារម្កសួង-សាថប័ន

ម្សបតារម្បព័នធ FMIS បស់

ឱ្យម្សបតារម្បព័នធ FMIS

ិ រិ យគ្ ម្ត្ូវបន
នយកោានវន
រ ៀបចំ

22.1.1

២២.១.១.រ ៀបចំប ិបទនន

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនកា ទី២៖ រសចកតីម្ពាង

ម្បត្ិបត្តកា
ិ ចំណាយរូេធន និង

រេើកទី២ ប ិបទននម្បត្ិបត្តិកា

រួសរុេកថទាំ (សំរណើសុំធាន

ចំណាយរូេធន និងរួសរុេ

ចំណាយ, កិចេេទធករា និងសំរណើ

កថទាំ រៅតារម្កសួងសាថប័ន ឲ្យ

សុំទូទាត្់) រៅតារម្កសួង-សាថប័ន

ម្សបតារម្បព័នធ FMIS បស់

ឱ្យម្សបតារម្បព័នធ FMIS

ិ រិ យគ្ ម្ត្ូវបន
នយកោានវន
រ ៀបចំ

22.1.1

២២.១.១.រ ៀបចំប ិបទនន

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនកា ទី៣៖ រសចកតីម្ពាង

ម្បត្ិបត្តកា
ិ ចំណាយរូេធន និង

រេើកទី៣ ប ិបទននម្បត្ិបត្តកា
ិ

រួសរុេកថទាំ (សំរណើសុំធាន

ចំណាយរូេធន និងរួសរុេ

ចំណាយ, កិចេេទធករា និងសំរណើ

កថទាំ រៅតារម្កសួងសាថប័ន ឲ្យ

សុំទូទាត្់) រៅតារម្កសួង-សាថប័ន

ម្សបតារម្បព័នធ FMIS បស់

   

ឱ្យម្សបតារម្បព័នធ FMIS

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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ុ ២០១៧
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 





 





ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ិ រិ យគ្ ម្ត្ូវបន
នយកោានវន
រ ៀបចំ និងអនុរ័ត្
22.1.1

២២.១.១.រ ៀបចំប ិបទនន

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនកា ឆ្នំ២០១៨៖ ោក់ឲ្យ

ម្បត្ិបត្តកា
ិ ចំណាយរូេធន និង

អនុវត្ត ប ិបទននម្បត្ិបត្តកា
ិ

រួសរុេកថទាំ (សំរណើសុំធាន

ចំណាយរូេធន និងរួសរុេ

ចំណាយ, កិចេេទធករា និងសំរណើ

កថទាំ រៅតារម្កសួងសាថប័ន ឲ្យ

សុំទូទាត្់) រៅតារម្កសួង-សាថប័ន

ម្សបតារម្បព័នធ FMIS បស់

ឱ្យម្សបតារម្បព័នធ FMIS

ិ រិ យគ្ ម្ត្ូវបន
នយកោានវន



រ ៀបចំ
22.1.1

២២.១.១.រ ៀបចំប ិបទនន

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនកា ឆ្នំ២០១៨៖ ោក់ឲ្យ

ម្បត្ិបត្តកា
ិ ចំណាយរូេធន និង

អនុវត្ត ប ិបទននម្បត្ិបត្តកា
ិ

រួសរុេកថទាំ (សំរណើសុំធាន

ចំណាយរូេធន និងរួសរុេ

ចំណាយ, កិចេេទធករា និងសំរណើ

កថទាំ រៅតារម្កសួងសាថប័ន ឲ្យ

សុំទូទាត្់) រៅតារម្កសួង-សាថប័ន

ម្សបតារម្បព័នធ FMIS បស់

ឱ្យម្សបតារម្បព័នធ FMIS

ិ រិ យគ្ ម្ត្ូវបន
នយកោានវន



រ ៀបចំ
22.1.2

២២.១.២.រ ៀបចំកកសម្រួេ

២០១៧

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូ១៖សម្មសភាពម្កុរកា ងា

សម្មសភាពម្កុរកា ងា FMIS

ម្ត្ូវបនបរងកើត្ និងរម្ត្ៀរអនុវត្ត

សម្ម្មប់អនុវត្តប ិបទថានី នម្បព័នធ

ប ិបទថានី នម្បព័នធ FMIS កដេ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

   



២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

168

22.1.3

បញ្ច ប់

FMIS កដេនឹងម្ត្ូវោក់ឱ្យអនុវត្ត

នឹងម្ត្ូវោក់ឱ្យអនុវត្តកនុងរំោនទី

កនុងរំោនទី២

២

២២.១.៣.ពិនិត្យនិងែតេ់

២០១៧

ិ
អគ្គ.ថវកា

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូ២៖ឯកសា េិខិត្យុត្កា
តិ រសន ើ

រយបេ់អំពីឯកសា េិខត្
ិ យុត្តិ

សុំធានចំណាយ និងទូទាត្់ម្ត្ូវ

កា ននសំរណើសុំធានចំណាយ

បន ពិនិត្យនិងែតេរ់ យបេ់តារ

និងទូទាត្់ បស់ម្កសួង សាថប័នឱ្យ

ប ិបទថាី ននម្បព័នធ FMIS

   

ម្សបតារត្ម្រូវកា ប ិបទថានី ន
ម្បព័នធ FMIS
22.1.4

២២.១.៤ កណនំម្កសួង សាថប័ន

២០១៧

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូ៣៖ម្កសួង សាថប័នអនុវត្ត

អនុវត្តម្បព័នធ FMIS រំោនទី២

ម្បព័នធ FMIS រំោនទី២ ម្ត្ូវ

អំពីប ិបទ និងកបបបទចុុះទិននយ
័

បនរស្រនត ីរន
ំ ញនននយកោាន

កនុងម្បព័នធ

ហិ ញ្ញកិចេរួយកណនំ អំពីប ិបទ

   

និងកបបបទចុុះទិននយ
័ កនុងម្បព័នធ
22.1.5

២២.១.៥ ចូេ រ
ួ រោុះម្សាយ

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូ៤៖បញ្ញាម្បឈរននកនុងកា

បញ្ញាម្បឈរននពាក់ព័នធដេ់

អនុវត្ត តារម្បព័នធ FMIS រំោន

កា អនុវត្តថ វិកាតារម្បព័នធ FMIS

ទី២ បស់ម្កសួង សាថប័នម្ត្ូវបន

រំោនទី២

ម្កុរកា ងា រំនញនននយកោាន

   

ហិ ញ្ញកិចេរោុះម្សាយទាន់រពេ
រវលា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៥

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

២២.១.៦. កា ម្គ្ប់ម្គ្ងយនតកា

ចប់គែតើម្

ិ
អគ្គ.ថវកា

ម្ចករចញ-ចូេកត្រួយ

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

  



ត្រ២

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ៣

22.1.6

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូ៤íវាយត្នរៃកា អនុវត្តសាក
េបងម្ចក-រចញចូេកត្រួយរៅ
ិ រិ យគ្
ន.វន

22.1.7

២២.១.១.ចូេ រ
ួ អនុវត្តម្បព័នធ

២០១៦

២០១៧

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

FMIS ម្បកបរោយម្បសិទភា
ិធ ព



ម្បត្ិបត្តកា
ិ ឆៃងកាត្់ម្បព័នធFMIS
ម្ត្ូវបនអនុវត្ត ម្មនម្បសិទិភា
ធ ព











និង យុះរពេខៃី
22.1.7

២២.១.១.ចូេ រ
ួ អនុវត្តម្បព័នធ

២០១៦

២០១៧

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

FMIS ម្បកបរោយម្បសិទភា
ិធ ព



សូចនក ទី១ ៖រាេ់ម្បត្តកា
ិ ណ៍
ចំណូេ-ចំណាយឆ្នំ ២០១៦ និង
២០១៧ ម្ត្ូវបន អនុវត្តកនុង

 







FMIS។
22.1.7

២២.១.១.ចូេ រ
ួ អនុវត្តម្បព័នធ

២០១៦

២០១៧

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

FMIS ម្បកបរោយម្បសិទភា
ិធ ព



សូចនក ទី២៖ បយកា ណ៍
វឌ្ឍនភាពននកា បូកស ុបម្បត្តិប
ិ
ត្តិកា ណ៍ចំណូេ-ចំណាយ ថវកា



 





ទូទាង
ំ ម្បរទស។
22.1.7

២២.១.១.ចូេ រ
ួ អនុវត្តម្បព័នធ

២០១៦

២០១៧

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

FMIS ម្បកបរោយម្បសិទភា
ិធ ព



សូចនក ទី៣៖រម្រុញកា រ ៀបចំ
បយកា ណ៍ចំណូេ ចំណាយ
រចញពីFMIS រំនួសម្បព័នធ KIT





















ទាំងម្សុង។
22.1.7

២២.១.១.ចូេ រ
ួ អនុវត្តម្បព័នធ

២០១៦

២០១៧

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

FMIS ម្បកបរោយម្បសិទភា
ិធ ព

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ



សូចនក ទី៤៖ចូេ រ
ួ ពិភាកា
និងវាយត្នរៃកា អនុវត្តតារ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

FMIS ដំណាក់ទី១ រដើរបីឈាន
រៅកាន់ដំណាក់បនទប់។
22.1.8

22.1.8

22.1.9

22.1.9

២២.១.២.ចូេ រ
ួ រ ៀបចំរសចកតី

២០១៧

២០១៧

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ម្ពាងរោេកា ណ៍កណនំនិង

រ ៀបចំរសចកតីម្ពាងរោេកា ណ៍

ម្បកាសននកា អនុវត្តប ប
ិ ទនន

កណនំនិងម្បកាសននកា អនុវត្ត

ម្បត្ិបត្តកា
ិ ណ៍ចំណាយថារី ៅកនុង

ប ិបទននម្បត្ិបត្តកា
ិ ណ៍ចំណាយ

ម្បព័នធ FMIS

ថាីរៅ កនុងម្បព័នធ FMIS។

២២.១.២.ចូេ រ
ួ រ ៀបចំរសចកតី

២០១៧

២០១៧

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ចកតីម្ពាង រោេកា ណ៍កណនំនិង

ម្បកាសននកា អនុវត្តប ប
ិ ទនន

ម្បកាសននកា អនុវត្ត ប ិបទនន

ម្បត្ិបត្តកា
ិ ណ៍ចំណាយថារី ៅកនុង

ម្បត្ិបត្តកា
ិ ណ៍ចំណាយថារី ៅកនុង

ម្បព័នធ FMIS

ម្បព័នធ FMIS។
២០១៨

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ទននម្បត្ិបត្តកា
ិ ណ៍ចំណាយថាី

កនុងម្បព័នធ FMISម្បកបរោយ

រៅកនុងម្បព័នធ FMIS កដេ បន

ម្បសិទិភា
ធ ព

ោក់ឱ្យអនុវត្ត។
២០១៨

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ននម្បត្ិបត្តិកា ណ៍ចណា
ំ
យថារី ៅ









 





















សូចនក ទី១ ៖រម្រុញកា ចូេ
រ
ួ រពញរេញ បស់រស្រនត ីរន
ំ ញ

កនុងម្បព័នធ FMISម្បកបរោយ

ថ្ននក់កណា
ដ េកនុងកា អនុវត្ត ប ិប

ម្បសិទិភា
ធ ព

ទននម្បត្ិបត្តកា
ិ ណ៍ចំណាយថាី

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ



រធវើម្បត្ិបត្តិកា អនុរលារតារប ិប

ននម្បត្ិបត្តិកា ណ៍ចណា
ំ
យថារី ៅ

២២.១.៣.ចូេ រ
ួ អនុវត្តប ិបទ



សូចនក ទី១៖ ចូេ រ
ួ រ ៀបចំរស

ម្ពាងរោេកា ណ៍កណនំនិង

២២.១.៣.ចូេ រ
ួ អនុវត្តប ិបទ



បនចូេ រ
ួ ែតេ់ធាត្ុចូេកនុងកា











២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រៅកនុង ម្បព័នធ FMIS កដេបន
ម្បកាសឱ្យរម្បើម្បស់។
22.1.9

២២.១.៣.ចូេ រ
ួ អនុវត្តប ិបទ

២០១៨

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ



សូចនក ទី២៖ បយកា ណ៍ម្ត្ួត្

ននម្បត្ិបត្តិកា ណ៍ចណា
ំ
យថារី ៅ

ពិនត្
ិ យពីកា អនុវត្តរោេកា ណ៍

កនុងម្បព័នធ FMISម្បកបរោយ

កណនំនិងម្បកាសននកា អនុវត្ត

ម្បសិទិភា
ធ ព

ប ិបទននម្បត្ិបត្តកា
ិ ចំណាយថាី









 









 









 











រៅកនុងម្បព័នធ FMIS។
22.1.10

២២.១.១កា ម្គ្ប់ម្គ្ង និងអនុវត្ត

២០១៥

២០១៩

ម្បព័នធ FMIS កនុងអគ្គនយក

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី១í ឯកសា កណនំ សតី

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ង និង អនុវត្តម្បព័នធ

ោាន (៧០%)

FMIS កនុងអគ្គនយកោាន ម្ត្ូវ
បន អនុរត្
័ និងោក់ឱ្យអនុវត្ត

22.1.10

២២.១.១កា ម្គ្ប់ម្គ្ង និងអនុវត្ត

២០១៥

២០១៩

ម្បព័នធ FMIS កនុងអគ្គនយក

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ម្បចំឆ្នំ២០១៨í ឯក

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

សា កណនំ សតីពី កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ោាន (៧០%)

និងអនុវត្តម្បព័នធ FMIS កនុងអគ្គ
ន- យកោាន ម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យ និង
រធវើបចេុបបនន ករា

22.1.10

២២.១.១កា ម្គ្ប់ម្គ្ង និងអនុវត្ត
ម្បព័នធ FMIS កនុងអគ្គនយក

២០១៥

២០១៩

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ម្បចំឆ្នំ២០១៩í ឯក

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

សា កណនំ សតីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ោាន (៧០%)

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

និងអនុវត្តម្បព័នធ FMIS កនុងអគ្គ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









 









ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

នយកោានម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យ និងរធវើ
បចេុបបនន ករា
22.1.11

២២.១.២.កា ម្គ្ប់ម្គ្ងយនតកា

២០១៦

២០១៧

ម្ចករចញ-ចូេកត្រួយ (៣០%)

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី១íយនតកា ម្ចក

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

រចញ-ចូេកត្រួយម្ត្ូវ បនោក់
ឱ្យអនុវត្តសាកេបងរៅនយក
ោានកិចេកា ទូរៅ

22.1.11

២២.១.២.កា ម្គ្ប់ម្គ្ងយនតកា

២០១៦

២០១៧

ម្ចករចញ-ចូេកត្រួយ (៣០%)

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី២í កា អនុវត្តសាក

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

េបងយនត កា ម្ចករចញ ចូេកត្
រួយរៅនយកោានកិចេកា ទូរៅ
ម្ត្ូវបនវាយ ត្នរៃ, កកសម្រួេ
កនុងក ណីចំបច់ និងោក់ឱ្យអនុ
វត្ត

22.2

២២.២. កកេរអម្បត្ិបត្តកា
ិ

២០០៨

២០២០

- អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

កិចេម្បត្ិបត្តិកា គ្ណរនយយម្ត្ូវ

គ្ណរនយយ ហិ ញ្ញវត្ថុរៅ កនុងក

- ម្កុរម្បឹកាជាត្ិគ្ណរនយយ

បនកកេរអនិងម្មនកា រែទៀងផ្ទទត្់

សហវ/ម្កសួង-សាថប័ន រដើរបី

- ម្កសួង សាថប័ន

គ្ណនីធនោ ជាម្បចំកខ ម្ត្ី

ឱ្យម្សប រៅនឹងកា វិវឌ្ឍន៍ននបៃង់

ម្មស និងឆ្នំ

គ្ណនី និង បទោានគ្ណរនយយ
ម្ពរទាំងរធវើកា រែទៀងផ្ទទត្់គ្ណនី
ធនោ ជាម្បចំ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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22.2.1

២២.២.១.បនត ពម្ងឹងកា អនុវត្ត

បញ្ច ប់

២០១៦

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កា អនុវត្តថ វិកាម្ត្ូវបនពម្ងឹង

ថវិកា និងរធវើបចេុបបននភាព នីត្ិ វិធី

ិ រៅ ដាប
និង នីត្ិ វិធី អនុវត្តថ វកា

អនុវត្ត ថវិការៅ ដាបេថ្ននក់ជាត្ិ

េថ្ននក់ជាត្ិ និង ដាបេថ្ននក់

និង ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ (ឧ.

រម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបនរធវើបចេុបបនន

រជរទយយចំណូេ រជរទយយបុរ

ភាពននកា អនុវត្តចំណូេ

ម្បទាន នីត្ិ វិធទ
ី ូទាត្់ធរាតាកា

ចំណាយថវិកា បនទាន់រពេ

បិទបញ្ជ ីគ្ណរនយយ កា ែគូែគង

រវលា និងម្ត្ឹរម្ត្ូវតារនិត្ិ វិធី

បយកា ណ៍ កា ចត្់ កចង

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ហិ ញ្ញវត្ថុ។

អត្ិរ ក។េ។)
22.2.1

២២.២.១.បនត ពម្ងឹងកា អនុវត្ត

២០១៦

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ



សូចនក ទី១ ៖ពិនត្
ិ យនិងរ ៀបចំ

ថវិកា និងរធវើបចេុបបននភាព នីត្ិ វិធី

េិខត្
ិ បទោានគ្ត្ិយុត្រតិ ែសងៗ

អនុវត្ត ថវិការៅ ដាបេថ្ននក់ជាត្ិ

ិ
ពាក់ព័នធកា អនុវត្តថ វកា

និង ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ (ឧ.
រជរទយយចំណូេ រជរទយយបុរ



 





ម្បទាន នីត្ិ វិធទ
ី ូទាត្់ធរាតាកា
បិទបញ្ជ ីគ្ណរនយយ កា ែគូែគង
បយកា ណ៍ កា ចត្់ កចង
អត្ិរ ក។េ។)
22.2.1

២២.២.១.បនត ពម្ងឹងកា អនុវត្ត

២០១៦

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ថវិកា និងរធវើបចេុបបននភាព នីត្ិ វិធី

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

សូចនក ទី២៖កា បណុត ុះបណា
ត
េនិងែសពវ ែាយកណនំ អំពី និត្ិ


  





២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អនុវត្ត ថវិការៅ ដាបេថ្ននក់ជាត្ិ

វិធី ននកា អនុវត្តចំណូេ

និង ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ (ឧ.

ចំណាយថវិកា កែអកតារេិខិត្

រជរទយយចំណូេ រជរទយយបុរ

បទោានគ្ត្ិយុត្តិ ពាក់ព័នធ

ម្បទាន នីត្ិ វិធទ
ី ូទាត្់ធរាតាកា

ទាំងឡាយដេ់រស្រនត ីរន
ំ ញពាក់ព

បិទបញ្ជ ីគ្ណរនយយ កា ែគូែគង

ន័ធនន អ. ត្ន រដើរបីម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យរេើ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កា អនុវត្តថ វិកា ជាពិរសស

បយកា ណ៍ កា ចត្់ កចង
អត្ិរ ក។េ។)

ម្កសួងសាថប័នពាក់ព័នធននរដើរបី
ិ ឱ្យបនម្ត្ឹរម្ត្ូវម្សរ
អនុវត្តថ វកា
តារនិត្ិ វិធី ហិ ញ្ញវត្ថុ។

22.2.2

២២.២.២.រ ៀបចំបទោានគ្ត្ិ

២០០៨

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ



បទោានគ្ត្ិយុត្ត (Fixed Asset

យុត្ត (Fixed Asset Threshold)

Threshold)

ិ ឱ្យម្សបតារ
រដើរបី អនុវត្តថ វកា

ិ ឱ្យម្សបតារ
សម្ម្មប់អនុវត្តថ វកា

បទោាន គ្ណរនយយ

បទោាន គ្ណរនយយម្ត្ូវបន











រ ៀបចំនិងែសពវែាយអនវុត្ត
22.2.2

២២.២.២.រ ៀបចំបទោានគ្ត្ិ

២០០៨

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ



សូចនក ទី១៖សិកាកសវ ងយេ់

យុត្ត (Fixed Asset Threshold)

ពីអត្ថម្បរយរន៍ និងោនិភយ
័ នន

ិ ឱ្យម្សបតារ
រដើរបី អនុវត្តថ វកា

កា អនុវត្តបទោានអនត ជាត្ិ

បទោាន គ្ណរនយយ

Fixed Asset Threshold

  





ជារួយ រំនញកា ។

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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22.2.2

22.2.2

២២.២.២.រ ៀបចំបទោានគ្ត្ិ

បញ្ច ប់

២០០៨

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

អត្ថម្បរយរន៍ និងោនិភ័យនន

ិ ឱ្យម្សបតារ
រដើរបី អនុវត្តថ វកា

កា អនុវត្តបទោានអនត ជាត្ិ

បទោាន គ្ណរនយយ

Fixed Asset Threshold។
២០០៨

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

២០១៨

២០១៩

ម្បភព



 



កា ងា សម្ម្មប់រ ៀបចំ Fixed

ិ ឱ្យម្សបតារ
រដើរបី អនុវត្តថ វកា

Asset Threshold។

រ ៀេ/TA





សូចនក ទី៣៖បរងកើត្ម្កុរ

យុត្ត (Fixed Asset Threshold)

ពាន់លាន



សូចនក ទី២៖ បយកា ណ៍សតីពី

យុត្ត (Fixed Asset Threshold)

២២.២.២.រ ៀបចំបទោានគ្ត្ិ

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា











បទោាន គ្ណរនយយ
22.2.2

២២.២.២.រ ៀបចំបទោានគ្ត្ិ

២០០៨

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ



សូចនក ទី៤៖សិកាជារួយអងគ

យុត្ត (Fixed Asset Threshold)

ភាពពាក់ពន
័ ធ រេើ (Fixed Asset

ិ ឱ្យម្សបតារ
រដើរបី អនុវត្តថ វកា

Threshold)។











បទោាន គ្ណរនយយ
22.2.2

២២.២.២.រ ៀបចំបទោានគ្ត្ិ

២០០៨

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ



សូចនក ទី៥៖ រសចកតីម្ពាង

យុត្ត (Fixed Asset Threshold)

សារាច កណ នំ កំណត្់ Fixed

ិ ឱ្យម្សបតារ
រដើរបី អនុវត្តថ វកា

Asset Threshold។











បទោាន គ្ណរនយយ
22.3

២២.៣. បរងកន
ើ កម្រិត្យេ់ដឹង
ភាពជាម្មេស់កា ចូេ រ
ួ និងសរត្ថ

២០១៤

២០២០

- ម្កុរកា ងា FMWG- ម្កសួង
សាថប័ន

ភាពកែនក FMISដេ់កសហវ

កា យេ់ដឹងភាពជាម្មេស់កា ចូេ
រ
ួ និងសរត្ថភាពកែនកFMIS បស់
រស្រនត ីពាក់ពន
័ ធនន កសហវ ម្កសួងសាថប័ន និង ដាបេថ្ននក់រម្ការ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

176

22.3.1

បញ្ច ប់

ម្កសួង-សាថប័ន និង ដាបេថ្ននក់

ជាត្ិ ម្ត្ូវបនបរងកន
ើ សរម្សប

រម្ការជាត្ិ

(តារគ្ម្រូADKAR)

២២.៣.១.ពម្ងីកកា យេ់ដឹង

២០១៧

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ម្កុរកា ងា FMWG

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

៥០ ប
ូ ននរនទ ី រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញ

ម្មេស់រេើម្បព័នធ FMIS ដេ់ ត្

វត្ថប
ុ នចូេ រ
ួ សិកាខសាលាសដ ីអំពី

នោ និងរនទ ី រសដាកិចេនិង

កា បស្រញ្ញជបកា យេ់ដឹងអំពី

ហិ ញ្ញវត្ថុ រារធានី រខត្ត

FMIS

រ ៀេ/TA



-ថ្ននក់ដឹកនំនិងរស្រនត ី ម្បម្មណ

ពម្ងឹងកា ោំម្ទ និងបរងកន
ើ ភាពជា

ពាន់លាន

  







-រស្រនត ី ត្នោ រារធានីរខត្ត
ម្បម្មណ ៥០ ប
ូ បនចូេ រ
ួ
សិកាខសាលាសដ ីអំពីកា បងាាញ
គ្នៃ ឹុះម្បរយរន៍ថាីៗនន FMIS
22.3.1

២២.៣.១.ពម្ងីកកា យេ់ដឹង

២០១៧

២០២០

ម្កុរកា ងា FMWG



- រស្រនត ី ត្នោ រារធានីរខត្ត

ពម្ងឹងកា ោំម្ទ និងបរងកន
ើ ភាពជា

ម្បម្មណ ៥០ ប
ូ បនចូេ រ
ួ

ម្មេស់រេើម្បព័នធ FMIS ដេ់ ត្

សិកាខសាលាសដ ីអំពី កា រម្បើម្បស់

នោ និងរនទ ី រសដាកិចេនិង

គ្នៃ ឹុះថាីៗននកា ទាញ បយកា ណ៍

ហិ ញ្ញវត្ថុ រារធានី រខត្ត

និងកា ម្ត្ួត្ពិនិត្យម្បត្ិបត្តកា
ិ នែទ

 









កនុង នន FMIS-ថ្ននក់ដឹកនំ និងរ
ស្រនតម្ី បម្មណ ៥០ ប
ូ ននរនទ ី រសដា
កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ បនចូេ រ
ួ
សិកាខសាលាសដ ីអំពីកា បងាាញ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

េរអិត្អំពីអត្ថម្បរយរន៍គ្នៃុះឹ ថាីៗ
អំពីម្បព័នធ FMIS-រស្រនត ីម្បម្មណ
៧៥ ប
ូ ននរនទ ី រសដាកិចេនិង
ហិ ញ្ញវត្ថុ បនទទួេកា
ែសពវែាយបស្រញ្ញជបកា យេ់ដឹងពី
FMIS
22.3.1

២២.៣.១.ពម្ងីកកា យេ់ដឹង

២០១៧

២០២០

ម្កុរកា ងា FMWG



-រស្រនត ីម្បម្មណ ៨០ ប
ូ ននរនទ ី

ពម្ងឹងកា ោំម្ទ និងបរងកន
ើ ភាពជា

រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុទទួេយក

ម្មេស់រេើម្បព័នធ FMIS ដេ់ ត្

កា រម្បើម្បស់ម្បព័នធ FMIS

នោ និងរនទ ី រសដាកិចេនិង

-រស្រនត ីម្បម្មណ ៧៥ ប
ូ ននរនទ ី

ហិ ញ្ញវត្ថុ រារធានី រខត្ត

រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុទទួេបន

 









កា ែសពវែាយសដ ីអំពីកា បងាាញ
េរអិត្រេើអត្ថម្បរយរន៍គ្នៃ ឹុះៗ
អំពីម្បព័នធ FMIS
22.3.1

២២.៣.១.ពម្ងីកកា យេ់ដឹង

២០១៧

២០២០

ម្កុរកា ងា FMWG



-រស្រនត ីម្បម្មណ ១២០ ប
ូ ននរនទ ី

ពម្ងឹងកា ោំម្ទ និងបរងកន
ើ ភាពជា

រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ ទទួេយក

ម្មេស់រេើម្បព័នធ FMIS ដេ់ ត្

កា រម្បើម្បស់ម្បព័នធ FMIS-រស្រនត ី

នោ និងរនទ ី រសដាកិចេនិង

ម្បម្មណ ៨០ ននរនទ ី រសដាកិចេ

ហិ ញ្ញវត្ថុ រារធានី រខត្ត

និងហិ ញ្ញវត្ថុ ទទួេបនកា

 









ែសពវែាយសដ ីអំពីកា បងាាញ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

េរអិត្រេើអត្ថម្បរយរន៍គ្នៃ ឹុះៗ
អំពីម្បព័នធ FMIS
22.3.2

22.3.2

២២.៣.២.ពម្ងីកកា យេ់ដឹង

២០១៧

២០២០

ម្កុរកា ងា FMWG

ពម្ងឹងកា ោំម្ទនិងបរងកន
ើ ភាពជា

ប័ន ១០ ចំនន
ួ ២០០ ប
ូ ទទួេ

ម្មេស់រេើម្បព័នធ FMIS ដេ់

បនកា ែសពវែាយបស្រញ្ញជបកា

ម្កសួងសាថប័ន

យេ់ដឹងអំពី FMIS

២២.៣.២.ពម្ងីកកា យេ់ដឹង

២០១៧

២០២០

ម្កុរកា ងា FMWG

 











ថ្ននក់ដឹកនំ និងរស្រនត ីម្កសួងរសដា

ពម្ងឹងកា ោំម្ទនិងបរងកន
ើ ភាពជា

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ និងម្កសួងសាថប័

ម្មេស់រេើម្បព័នធ FMIS ដេ់

នចំនន
ួ ម្បម្មណ ២០ ប
ូ បនចូេ

ម្កសួងសាថប័ន



ថ្ននក់ដឹកនំ និងរស្រនតនី នម្កសួងសាថ

   





រ
ួ ទសសនកិចេសិកាដកពិរសាធន៍
អំពីម្បព័នធ FMIS រៅប រទស

22.3.2

២២.៣.២.ពម្ងីកកា យេ់ដឹង

២០១៧

២០២០

ម្កុរកា ងា FMWG



-ថ្ននក់ដឹកនំ និងរស្រនតនី នម្កសួង

ពម្ងឹងកា ោំម្ទនិងបរងកន
ើ ភាពជា

សាថប័ន ១៤ ចំនន
ួ ២៨០ ប
ូ

ម្មេស់រេើម្បព័នធ FMIS ដេ់

ទទួេកា ែសពវែាយបស្រញ្ញជបកា

ម្កសួងសាថប័ន

យេ់ដឹងពី FMIS-ថ្ននក់ដឹកនំ
និងរស្រនតម្ី កសួងរសដាកិចេនិង

 









ហិ ញ្ញវត្ថុ និងម្កសួងសាថប័នចំនន
ួ
ម្បម្មណ ២០ ប
ូ បនចូេ រ
ួ
ទសសនកិចេសិកាដកពិរសាធន៍
អំពីម្បព័នធ FMIS រៅប រទស

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
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22.3.2

២២.៣.២.ពម្ងីកកា យេ់ដឹង

បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ម្កុរកា ងា FMWG

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

សាថប័ន ១៣ ចំនន
ួ ២៦០ ប
ូ

ម្មេស់រេើម្បព័នធ FMIS ដេ់

ទទួេកា ែសពវែាយបស្រញ្ញជបកា

ម្កសួងសាថប័ន

យេ់ដឹងពី FMIS
-ថ្ននក់ដឹកនំ និងរស្រនត ីម្កសួងរសដា

រ ៀេ/TA



-ថ្ននក់ដឹកនំ និងរស្រនតនី នម្កសួង

ពម្ងឹងកា ោំម្ទនិងបរងកន
ើ ភាពជា

ពាន់លាន

 









កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ និងម្កសួងសាថប័
នចំនន
ួ ម្បម្មណ ២០ ប
ូ បនចូេ
រ
ួ ទសសនកិចេសិកាដកពិរសាធន៍
អំពីម្បព័នធ FMIS រៅប រទស
22.3.2

២២.៣.២.ពម្ងីកកា យេ់ដឹង

២០១៧

២០២០

ម្កុរកា ងា FMWG



ថ្ននក់ដឹកនំ និងរស្រនតនី នម្កសួងសាថ

ពម្ងឹងកា ោំម្ទនិងបរងកន
ើ ភាពជា

ប័នទាំងអស់ចំនន
ួ ៥០០ ប
ូ

ម្មេស់រេើម្បព័នធ FMIS ដេ់

ទទួេបនកា ែសពវែាយរេើគ្ៃឹុះ

ម្កសួងសាថប័ន

ថាីៗ និងអត្ថម្បរយរន៍បកនថ រអំពី

 









FMIS
22.3.3

២២.៣.៣.ពម្ងីកកា យេ់ដឹង

២០២០

២០២០

ម្កុរកា ងា FMWG

ពម្ងឹងកា ោំម្ទនិងបរងកន
ើ ភាពជា

ធានីរខត្តទាង
ំ អស់ចន
ំ ន
ួ ១០០ ប
ូ

ម្មេស់រេើម្បព័នធ FMIS ដេ់ ដាប

បនទទួេកា ែសពវែាយកា

េថ្ននក់រម្ការជាត្ិ

បស្រញ្ញជបកា យេ់ដឹងពី FMIS

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ



ថ្ននក់ដឹកនំនិងរស្រនត ី ដាបេរារ
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22.3.4

២២.៣.៤.ពម្ងីកកា យេ់ដឹងពី

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៩

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ម្កុរកា ងា FMWG

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

២០១៧ បស់គ្រម្ម្មង FMIS

ដូចជា វើរដអូខៃីៗ (Video Clip)

ម្ត្ូវបនរបុះពុរពែាយ

ទូ ទសសន៍ និងបណា
ដ ញសា

រ ៀេ/TA



ម្ពឹត្តិបម្ត្ព័ត្ម្ម
៌ នត្រ១ ឆ្នំ

FMIS តារម្បព័នធែសពវែាយនន

ពាន់លាន

  







ព័ត្៌ម្មនរែសងៗ រូន រស្រនតរា
ី រកា
និងសាធា ណៈរនទូរៅ
22.3.4

22.3.4

២២.៣.៤.ពម្ងីកកា យេ់ដឹងពី

២០១៧

២០១៩

ម្កុរកា ងា FMWG

FMIS តារម្បព័នធែសពវែាយនន

២០១៧ បស់គ្រម្ម្មង FMIS

ដូចជា វើរដអូខៃីៗ (Video Clip)

ម្ត្ូវបនរបុះពុរពែាយ

ទូ ទសសន៍ និងបណា
ដ ញសា

-ម្មនកា ែសពវែាយអំពីគ្រម្ម្មង

ព័ត្៌ម្មនរែសងៗ រូន រស្រនតរា
ី រកា

FMIS តារបណា
ដ ញសា ព័ត្ម្ម
៌ ន

និងសាធា ណៈរនទូរៅ

រែសងៗ

២២.៣.៤.ពម្ងីកកា យេ់ដឹងពី

២០១៧

២០១៩

ម្កុរកា ងា FMWG



-ម្ពឹត្តិបម្ត្ព័ត្ម្ម
៌ នត្រ២ ឆ្នំ

   







ម្ពឹត្តិបម្ត្ព័ត្ម្ម
៌ នត្រ៣ ឆ្នំ

FMIS តារម្បព័នធែសពវែាយនន

២០១៧ បស់គ្រម្ម្មង FMIS

ដូចជា វើរដអូខៃីៗ (Video Clip)

ម្ត្ូវបនរបុះពុរពែាយ

ទូ ទសសន៍ និងបណា
ដ ញសា

 

 

 











ព័ត្៌ម្មនរែសងៗ រូន រស្រនតរា
ី រកា
និងសាធា ណៈរនទូរៅ
22.3.4

២២.៣.៤.ពម្ងីកកា យេ់ដឹងពី

២០១៧

២០១៩

ម្កុរកា ងា FMWG

FMIS តារម្បព័នធែសពវែាយនន

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

ម្ពឹត្តិបម្ត្ព័ត្ម្ម
៌ នត្រ៤ ឆ្នំ
២០១៧ និងត្រ១, ត្រ២, ត្រ៣




២៧ រិថន
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ដូចជា វើរដអូខៃីៗ (Video Clip)

ឆ្នំ២០១៨ បស់គ្រម្ម្មង FMIS

ទូ ទសសន៍ និងបណា
ដ ញសា

ម្ត្ូវបនរបុះពុរពែាយ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ព័ត្៌ម្មនរែសងៗ រូន រស្រនតរា
ី រកា
និងសាធា ណៈរនទូរៅ
22.3.4

២២.៣.៤.ពម្ងីកកា យេ់ដឹងពី

២០១៧

២០១៩

ម្កុរកា ងា FMWG



ម្ពឹត្តិបម្ត្ព័ត្ម្ម
៌ នត្រ៤ ឆ្នំ

FMIS តារម្បព័នធែសពវែាយនន

២០១៨ និងត្រ១, ត្រ២, ត្រ៣

ដូចជា វើរដអូខៃីៗ (Video Clip)

ឆ្នំ២០១៩ បស់គ្រម្ម្មង FMIS

ទូ ទសសន៍ និងបណា
ដ ញសា

ម្ត្ូវបនរបុះពុរពែាយ

 









ព័ត្៌ម្មនរែសងៗ រូន រស្រនតរា
ី រកា
និងសាធា ណៈរនទូរៅ
22.4

២២.៤. កសាងសរត្ថភាព

២០១៤

២០២០

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង FMISរោយ រ
ួ

- ម្កុរកា ងា FMWG

កា ម្គ្ប់ម្គ្ង និងអនុវត្តគ្រម្ម្មង

- ម្កសួង សាថប័ន

FMIS ម្បកបរោយស័កតិសិទភា
ធ ព

ទាំងរៅកសហវ ម្កសួង- សាថប័ន

និងម្បសិទភា
ធ ព

និងអងគភាពថ្ននក់រម្ការជាត្ិ
22.4.1

22.4.1

២២.៤.១.កសាងសរត្ថភាពរស្រនត ី

២០១៧

២០១៩

ម្កុរកា ងា FMWG

ម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង

ទទួេកា បណុដ ុះបណា
ដ េកែនក

FMIS

Soft Skill

២២.៤.១.កសាងសរត្ថភាពរស្រនត ី

២០១៧

២០១៩

ម្កុរកា ងា FMWG

 









-រស្រនតរី េខាធិកា ោានម្កុរកា ងា

ម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង FMIS ទទួេ

FMIS

បនកា បណដុុះបណា
ដ េរូេោាន

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ



ិ ាបន
រស្រនតន
ី យកោានព័ត្ម្ម
៌ ន វទ

  





២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ិ រុខងា
រេើរខ
ុ ងា រ ៀបចំថ វកា
េទធករា រុខងា សនន ិធិ និងរុខ
ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយសរបត្តិ ដា
-រស្រនតរី េខាធិកា ោានម្កុរកា ងា
ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង FMIS បន
ទទួេកា បណុដ ុះបណា
ដ េកែនក
ិ ា
ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងព័ត្ម្ម
៌ នវទ
និងម្គ្ប់ម្គ្ងកា ផ្ទៃស់បដូ
22.4.1

២២.៤.១.កសាងសរត្ថភាពរស្រនត ី

២០១៧

២០១៩

ម្កុរកា ងា FMWG



រស្រនត ីរេខាធិកា ោានម្កុរកា ងា

ម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង FMIS ទទួេ

FMIS

បនកា បណុដ ុះបណា
ដ េបកនថ រ
ិ ាព័ត្ម្ម
កែនកបរចេក វទ
៌ ននិង
គ្រនគ្រន៍ពាក់ពន
័ ធនឹង Oracle
PeopleTools, Oracle



 





Database, Oracle ZFS
Storage, Oracle Solaris,
Programming, Cisco
Networking ទាំងកនុងនិងរម្ៅ
ម្បរទស

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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22.4.1

២២.៤.១.កសាងសរត្ថភាពរស្រនត ី

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៩

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ម្កុរកា ងា FMWG

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង FMIS ទទួេ

FMIS

បនកា បណុដ ុះបណា
ដ េពម្ងីក

រ ៀេ/TA



-រស្រនតរី េខាធិកា ោានម្កុរកា ងា

ម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង

ពាន់លាន

ចំរណុះដឹងបកនថ រកែនកបរចេក វិទា
ព័ត្៌ម្មននិងគ្រនគ្រន៍រែសងៗ
បកនថ ររទៀត្ និងទាំងកនុងនិងរម្ៅ
ម្បរទស-រស្រនត ីម្កុរកា ងា
ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង FMIS ទទួេ
បនទុ កកែនករ ៀបចំម្បព័នធ FMIS
ទទួេបនកា បណុដ ុះបណា
ដ េ











បកនថ រកម្រិត្រធយរ រេើរខ
ុ ងា
ិ រុខងា េទធករា រុខ
រ ៀបចំថ វកា
ងា សនន ិធិ និងរុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ង
ម្ទពយសរបត្តិ ដា-រស្រនត ីរេខាធិកា
ោានម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង
FMIS បនទទួេកា បណុដ ុះ
បណា
ដ េបកនថរកែនកម្គ្ប់ម្គ្ង
គ្រម្ម្មងព័ត្ម្ម
៌ នវិទា និង
ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ផ្ទៃស់បដូ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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22.4.1

២២.៤.១.កសាងសរត្ថភាពរស្រនត ី

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៩

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ម្កុរកា ងា FMWG

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង FMIS ទទួេ

FMIS

បនកា បណុដ ុះបណា
ដ េបកនថ រ

រ ៀេ/TA



-រស្រនតរី េខាធិកា ោានម្កុរកា ងា

ម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង

ពាន់លាន

ិ ាព័ត្ម្ម
កែនកបរចេក វទ
៌ ននិង
គ្រនគ្រន៍រែសងៗបកនថ ររទៀត្
ទាំងកនុងនិងរម្ៅម្បរទស-រស្រនត ី











រេខាធិកា ោានម្កុរកា ងា
ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង FMIS បន
ទទួេកា បណុដ ុះបណា
ដ េបកនថ រ
កែនកម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងព័ត្ម្ម
៌ ន
វិទា និងម្គ្ប់ម្គ្ងកា ផ្ទៃស់បដូ
22.4.1

២២.៤.១.កសាងសរត្ថភាពរស្រនត ី

២០១៧

២០១៩

ម្កុរកា ងា FMWG



-រស្រនតរី េខាធិកា ោានម្កុរកា ងា

ម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង FMIS ទទួេ

FMIS

បនកា បណុដ ុះបណា
ដ េបកនថ រ
ិ ាព័ត្ម្ម
កែនកបរចេក វទ
៌ ននិង
គ្រនគ្រន៍រែសងៗបកនថ ររទៀត្











ទាំងកនុងនិងរម្ៅម្បរទស
-រស្រនតរី េខាធិកា ោានម្កុរកា ងា
ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង FMIS បន
ទទួេកា បណុដ ុះបណា
ដ េបកនថ រ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កែនកម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងព័ត្ម្ម
៌ ន
វិទា និងម្គ្ប់ម្គ្ងកា ផ្ទៃស់បដូ
22.4.2

២២.៤.២.កសាងសរត្ថភាពរស្រនត ី

២០១៧

២០២០

ម្កុរកា ងា FMWG



រស្រនត ី ត្នោ រារធានីរខត្តទាង
ំ

ននម្កសួងរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

២៥ ទទួេបនកា បណុដ ុះ

និងម្កសួងសាថប័នរេើកា រម្បើ

បណា
ដ េបំបន
៉ា សរត្ថភាពបកនថ រ

ម្បស់ម្បព័នធ FMIS

សម្ម្មប់កា រម្បើម្បស់ម្បព័នធ

 







FMIS រំោនទី១
22.4.2

22.4.2

២២.៤.២.កសាងសរត្ថភាពរស្រនត ី

២០១៧

២០២០

ម្កុរកា ងា FMWG

ននម្កសួងរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ទទួេបនកា បណុដ ុះបណា
ដ េកា

និងម្កសួងសាថប័នរេើកា រម្បើ

រម្បើម្បស់ម្បព័នធ FMIS រំោនទី

ម្បស់ម្បព័នធ FMIS

១

២២.៤.២.កសាងសរត្ថភាពរស្រនត ី

២០១៧

២០២០

ម្កុរកា ងា FMWG



រស្រនត ីម្កសួងសាថប័នចំនន
ួ ១០
  







១. រស្រនត ី ត្នោ រារធានី រខត្ត

ននម្កសួងរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ទាំង ២៥ ទទួេបនកា បណុដ ុះ

និងម្កសួងសាថប័នរេើកា រម្បើ

បណា
ដ េ បំបន
៉ា សរត្ថភាពបកនថរ

ម្បស់ម្បព័នធ FMIS

សម្ម្មប់កា រម្បើម្បស់ ម្បព័នធ
FMIS រំោនទី១











២. រស្រនត ីម្កសួងសាថប័ន ១០
ទទួេបនកា បណុដ ុះបណា
ដ េ
បំបន
៉ា សរត្ថភាពរេើកា រម្បើម្បស់
ម្បព័នធ FMIS រំោនទី១
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

៣. រស្រនត ីម្កសួងសាថប័ន ១៤ និង
រនទ ី រសដាកិចេនិង ហិ ញ្ញវត្ថុ ១០
ទទួេបនកា បណុដ ុះបណា
ដ េ
កា រម្បើម្បស់ម្បព័នធ FMIS
រំោនទី១
22.4.2

២២.៤.២.កសាងសរត្ថភាពរស្រនត ី

២០១៧

២០២០

ម្កុរកា ងា FMWG



-រស្រនត ីម្កសួងសាថប័ន ២៤ និង

ននម្កសួងរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

រនទ ី រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ ១០

និងម្កសួងសាថប័នរេើកា រម្បើ

ទទួេបនកា បណុដ ុះបណា
ដ េ

ម្បស់ម្បព័នធ FMIS

បំបន
៉ា សរត្ថភាពរេើកា រម្បើម្បស់
ម្បព័នធ FMIS -រស្រនត ីម្កសួងសាថប័











ន ១៣ និងរនទ ី រសដាកិចេនិង
ហិ ញ្ញវត្ថុ ១៥ ទទួេបនកា
បណុដ ុះបណា
ដ េកា រម្បើម្បស់
ម្បព័នធ FMIS
22.4.2

២២.៤.២.កសាងសរត្ថភាពរស្រនត ី

២០១៧

២០២០

ម្កុរកា ងា FMWG



រស្រនត ីម្កសួងសាថប័ន ២៧ និងរនទ ី

ននម្កសួងរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ ១៥

និងម្កសួងសាថប័នរេើកា រម្បើ

ម្បម្មណ ១៤០ ប
ូ ទទួេបនកា

ម្បស់ម្បព័នធ FMIS

បណុដ ុះបណា
ដ េបំបន
៉ា សរត្ថភាព











រេើកា រម្បើម្បស់ម្បព័នធ FMIS
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22.5

២២.៥. អនុវត្តសាកេបងរំោន
ដំបូង និងពម្ងីកកា អនុវត្ត FMIS

បញ្ច ប់

២០១៥

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

- ម្កុរកា ងា FMWG- ម្កសួង

១. កា អនុវត្ត FMISរោយ

សាថប័ន

រជាគ្រ័យនូវរំោនដំបូងរ៉ាូឌ្ុ

(រ៉ាូឌ្េ
ុ សនូ េ និងរ៉ាូឌ្េ
ុ សម្ម្មប់

ិ រថវកា
ិ ,
េសនូ េ (កា វភា

ថវិកានិងពម្ងីកកា អនុវត្តFMIS

រសៀវរៅធំ, គ្ណនីម្ត្ូវទា ,

រៅម្កសួងសាថប័ន)

គ្ណនីម្ត្ូវសង, កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សាច់ម្បក់ និងកា បញ្ញជទិញ រ
ួ
ទាំង រោុះម្សាយរាេ់បញ្ញាកដេ
រៅរសសសេ់កនុងរំោនទី១ ឱ្យ
បន ច
ួ រាេ់ ឧ.Business
Processនិង KIT) និងកែនកា
ពម្ងីកកា អនុវត្ត FMISម្ត្ូវបន
រ ៀបចំ ជារួយនឹងរ៉ាូឌ្េ
ុ ថវិកា រ៉ាូ
ឌ្ុេេទធករា រ៉ាូឌ្ុេម្ទពយសរបត្តិ
ដា និងរ៉ាូឌ្េ
ុ សនន ិធិ២. គ្រម្ម្មង
អនុវត្ត FMIS រំោនទី២ ម្ត្ូវ
បនរ ៀបចំ និងោក់ឱ្យអនុវត្តរៅ
តារម្កសួង-សាថប័នទាំងអស់ និង
ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ៣. អនុ
ិ (កា ធាន
វត្តកា ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យថវកា
ចំណាយ កា ទូទាត្់និងចំណាយ)
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កា កត្់ម្តាចំណូេ និងកា រ ៀបចំ
បយកា ណ៏ហិ ញ្ញវត្ថុរៅកសហវ
និងម្កសួង សាថប័ន តារ យៈ
ម្បព័នធ FMIS៤.រ៉ាឌ្
ូ េ
ុ សម្ម្មប់
ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យនិងអនុវត្តថ វិកា ួរ
ិ , គ្ណនី
ម្មន កា វិភារថវកា
រសៀវរៅធំ, គ្ណនីម្ត្ូវទទួេ,
គ្ណនីម្ត្ូវសង, កា ម្គ្ប់ម្គ្ង
សាច់ម្បក់ និងកា បញ្ញជទិញម្ត្ូវ
បនអនុវត្ត
22.5.1

២២.៥.១.រ ៀបចំយនតកា រដើរបី

២០១៧

២០១៩

ម្កុរកា ងា FMWG



ចនសរពន
័ ធ ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង

ធានចី ភាពននកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

FMIS រំោនទី១ ម្ត្ូវបនកក

គ្រម្ម្មង FMIS

សម្រួេ ជារួយនឹង ចនសរពន
័ ធ

 









ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង FMIS រំោន
ទី២
22.5.1

២២.៥.១.រ ៀបចំយនតកា រដើរបី

២០១៧

២០១៩

ម្កុរកា ងា FMWG



យនតកា ធានភាពននកា រម្បើ

ធានចី ភាពននកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ម្បស់ម្បព័នធ FMIS និង សុវត្ថិ

គ្រម្ម្មង FMIS

ភាពម្ត្ូវបនពម្ងឹង និង អនុរ័ត្

 

 





រោយថ្ននក់ដឹកនំ កសហវ
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ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

189

22.5.1

២២.៥.១.រ ៀបចំយនតកា រដើរបី

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៩

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ម្កុរកា ងា FMWG

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

FMIS រំោនទី២ ម្ត្ូវបនកក

គ្រម្ម្មង FMIS

សម្រួេ ជារួយនឹងកា ពម្ងីក

រ ៀេ/TA



ចនសរពន
័ ធ ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង

ធានចី ភាពននកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ពាន់លាន

 









វិសាេភាពគ្រម្ម្មង FMIS
រំោនទី២ កនុងឆ្នំ២០១៨
22.5.1

២២.៥.១.រ ៀបចំយនតកា រដើរបី

២០១៧

២០១៩

ម្កុរកា ងា FMWG



ចនសរពន
័ ធ ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង

ធានចី ភាពននកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

FMIS រំោនទី២ ម្ត្ូវបនកក

គ្រម្ម្មង FMIS

សម្រួេ ជារួយនឹងកា ពម្ងីក

 









វិសាេភាពគ្រម្ម្មង FMIS
រំោនទី២ កនុងឆ្នំ២០១៩
22.5.2

២២.៥.២.កសាងកែនកា ពម្ងីក

២០១៧

២០២០

ម្កុរកា ងា FMWG

កា អនុវត្តម្បព័នធ FMIS រំោនទី



ម្មនកែនកា អនុវត្តគ្រម្ម្មង
FMIS រំោនទី២

 









២
22.5.2

២២.៥.២.កសាងកែនកា ពម្ងីក

២០១៧

២០២០

ម្កុរកា ងា FMWG



កែនកា អនុវត្តគ្រម្ម្មង FMIS

កា អនុវត្តម្បព័នធ FMIS រំោនទី

រំោនទី២ ម្ត្ូវបនកកេរអ ម្សប

២

រៅតារសាថនភាពជាក់កសដ ងពីឆ្នំ

 









២០១៨ ដេ់ ២០២០
22.5.2

២២.៥.២.កសាងកែនកា ពម្ងីក

២០១៧

២០២០

ម្កុរកា ងា FMWG

កា អនុវត្តម្បព័នធ FMIS រំោនទី



កែនកា អនុវត្តគ្រម្ម្មង FMIS
រំោនទី២ ម្ត្ូវបនកកេរអ ម្សប

 









២

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រៅតារសាថនភាពជាក់កសដ ងពីឆ្នំ
២០១៩ ដេ់ ២០២០
22.5.3

២២.៥.៣.សិកានីត្ិ វិធីអនុវត្ត

២០១៧

២០១៩

ម្កុរកា ងា FMWG



ម្មនឯកសា នីត្ិ វិធីអនុវត្តកា ងា

កា ងា បចេុបបនន និងរ ៀបចំនត្
ី ិ វិធី

បចេុបបនន និងនីត្ិ វិធីអនុវត្តកា ងា

អនុវត្តកា ងា ថាតា
ី រម្បព័នធ FMIS

តារម្បព័នធ FMIS បស់ម្កសួង

រៅតារម្កសួង-សាថប័ន និងរនទ ី

សាថប័នចំនន
ួ ១០

  







រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ
22.5.3

22.5.3

22.5.4

២២.៥.៣.សិកានីត្ិ វិធីអនុវត្ត

២០១៧

២០១៩

ម្កុរកា ងា FMWG

កា ងា បចេុបបនន និងរ ៀបចំនត្
ី ិ វិធី

បចេុបបនន និងនីត្ិ វិធីអនុវត្តកា ងា

អនុវត្តកា ងា ថាតា
ី រម្បព័នធ FMIS

តារម្បព័នធ FMIS បស់ម្កសួង

រៅតារម្កសួង-សាថប័ន និងរនទ ី

សាថប័នចំនន
ួ ១៤ និងរនទ ី រសដា

រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុចន
ំ ួ១០

២២.៥.៣.សិកានីត្ិ វិធីអនុវត្ត

២០១៧

២០១៩

ម្កុរកា ងា FMWG

បចេុបបនន និងនីត្ិ វិធីអនុវត្តកា ងា

អនុវត្តកា ងា ថាតា
ី រម្បព័នធ FMIS

តារម្បព័នធ FMIS បស់ម្កសួង

រៅតារម្កសួង-សាថប័ន និងរនទ ី

សាថប័នចំនន
ួ ១៣ និងរនទ ី រសដា

រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ ១៥
២០១៧

២០១៩

ម្កុរកា ងា FMWG











 











ឯកសា រដញនថៃឧបក ណ៍ម្ទម្ទង់

ែគត្ែ
់ គង់ឧបក ណ៍ម្ទម្ទង់ម្បព័នធ

ម្បព័នធ FMIS រំោនទី២ ម្ត្ូវ

FMIS រំោនទី២

បនែសពវែាយ វាយត្នរៃ និង

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

 

ម្មនឯកសា នីត្ិ វិធីអនុវត្តកា ងា

កា ងា បចេុបបនន និងរ ៀបចំនត្
ី ិ វិធី

២២.៥.៤.រ ៀបចំកា រដញនថៃកា



ម្មនឯកសា នីត្ិ វិធីអនុវត្តកា ងា
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រម្រើសរ ើសម្កុរហន
ុ ែគត្ែ
់ គង់
ឧបក ណ៍គ្រម្ម្មង FMIS រំោន
ទី២
22.5.4

២២.៥.៤.រ ៀបចំកា រដញនថៃកា

២០១៧

២០១៩

ម្កុរកា ងា FMWG



ិ ា
ទទួេបនឧបក ណ៍បរចេក វទ

ែគត្ែ
់ គង់ឧបក ណ៍ម្ទម្ទង់ម្បព័នធ

ព័ត្៌ម្មនសម្ម្មប់ត្ភាជប់ និងោក់

FMIS រំោនទី២

ឱ្យរម្បើម្បស់ម្បព័នធ FMIS រៅ
កាន់ម្កសួងសាថប័នចំនន
ួ ១០

   





ជារួយនឹងអនករម្បើម្បស់ចន
ំ ន
ួ
២០០ ប
ូ
22.5.4

២២.៥.៤.រ ៀបចំកា រដញនថៃកា

២០១៧

២០១៩

ម្កុរកា ងា FMWG



ិ ា
ទទួេបនឧបក ណ៍បរចេក វទ

ែគត្ែ
់ គង់ឧបក ណ៍ម្ទម្ទង់ម្បព័នធ

ព័ត្៌ម្មនសម្ម្មប់ត្ភាជប់ និងោក់

FMIS រំោនទី២

ឱ្យរម្បើម្បស់ម្បព័នធ FMIS រៅ
កាន់ម្កសួងសាថប័នចំនន
ួ ១៤
ជារួយនឹងអនករម្បើម្បស់ចន
ំ ន
ួ

 









២៨០ ប
ូ និងរនទ ី រសដាកិចេនិង
ហិ ញ្ញវត្ថុចន
ំ ន
ួ ១០ ជារួយនឹងអនក
រម្បើម្បស់ ៨០ ប
ូ
22.5.4

២២.៥.៤.រ ៀបចំកា រដញនថៃកា

២០១៧

២០១៩

ម្កុរកា ងា FMWG

ែគត្ែ
់ គង់ឧបក ណ៍ម្ទម្ទង់ម្បព័នធ

ព័ត្៌ម្មនសម្ម្មប់ត្ភាជប់ និងោក់

FMIS រំោនទី២

ឱ្យរម្បើម្បស់ម្បព័នធ FMIS រៅ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ



ិ ា
ទទួេបនឧបក ណ៍បរចេក វទ
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កាន់ម្កសួងសាថប័នចំនន
ួ ១៣
ជារួយនឹងអនករម្បើម្បស់ចន
ំ ន
ួ
២៦០ ប
ូ និងរនទ ី រសដាកិចេនិង
ហិ ញ្ញវត្ថុចន
ំ ន
ួ ១៥ ជារួយនឹង
អនករម្បើម្បស់ម្បម្មណ ១២០ ប
ូ
22.5.5

22.5.5

២២.៥.៥.រ ៀបចំនិងកសាង

២០១៧

២០១៩

ម្កុរកា ងា FMWG

ម្បព័នធ FMIS សម្ម្មប់ម្កសួងសាថ

ច
ួ រាេ់រឆៃយ
ើ ត្បរៅនឹងត្ម្រូវកា

ប័ន និងរនទ ី រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញ

នីត្ិ វិធីអនុវត្តកា ងា បស់ម្កសួង

វត្ថុ

សាថប័នចំនន
ួ ១០

២២.៥.៥.រ ៀបចំនិងកសាង

២០១៧

២០១៩

ម្កុរកា ងា FMWG



ម្បព័នធ FMIS ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ
  









ម្បព័នធ FMIS ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

ម្បព័នធ FMIS សម្ម្មប់ម្កសួងសាថ

ច
ួ រាេ់រឆៃយ
ើ ត្បរៅនឹងត្ម្រូវកា

ប័ន និងរនទ ី រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញ

នីត្ិ វិធីអនុវត្តកា ងា បស់ម្កសួង

វត្ថុ

សាថប័នចំនន
ួ ១៤ និងរនទ ី រសដា

 









កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុចន
ំ ន
ួ ១០
22.5.5

២២.៥.៥.រ ៀបចំនិងកសាង

២០១៧

២០១៩

ម្កុរកា ងា FMWG



ម្បព័នធ FMIS ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

ម្បព័នធ FMIS សម្ម្មប់ម្កសួងសាថ

ច
ួ រាេ់រឆៃយ
ើ ត្បរៅនឹងត្ម្រូវកា

ប័ន និងរនទ ី រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញ

នីត្ិ វិធីអនុវត្តកា ងា បស់ម្កសួង

វត្ថុ

សាថប័នចំនន
ួ ១៣ និងរនទ ី រសដា

 









កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុចន
ំ ន
ួ ១៥

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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22.5.6

22.5.6

២២.៥.៦.កសាងរហោា ចនស

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៩

ម្កុរកា ងា FMWG

ិ ាព័ត្ម្ម
រពន
័ ធ បរចេក វទ
៌ នសម្ម្មប់

ម្កសួងសាថប័ន និងរនទ ី រសដាកិចេ

ម្កសួងសាថប័ន ១០ និងអនករម្បើ

និងហិ ញ្ញវត្ថុ

ម្បស់ចន
ំ ន
ួ ២០០ ប
ូ
២០១៧

២០១៩

ម្កុរកា ងា FMWG

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

   



ិ ាព័ត្ម្ម
រពន
័ ធ បរចេក វទ
៌ នសម្ម្មប់

ម្កសួងសាថប័ន និងរនទ ី រសដាកិចេ

ម្កសួងសាថប័ន ១៤បកនថរ និងអនក

និងហិ ញ្ញវត្ថុ

រម្បើម្បស់ថាីចន
ំ ន
ួ ២៨០ ប
ូ និង

រ ៀេ/TA





កសាង ច
ួ រាេ់នវូ រហោា ចនស

ិ ាព័ត្ម្ម
រពន
័ ធ បរចេក វទ
៌ ន សម្ម្មប់

ពាន់លាន



កសាង ច
ួ រាេ់នវូ រហោា ចនស

ិ ាព័ត្ម្ម
រពន
័ ធ បរចេក វទ
៌ ន សម្ម្មប់

២២.៥.៦.កសាងរហោា ចនស

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

 









រនទ ី រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុចន
ំ ន
ួ
១០ ជារួយនឹងអនករម្បើម្បស់ថាី
៨០ ប
ូ
22.5.6

២២.៥.៦.កសាងរហោា ចនស

២០១៧

២០១៩

ម្កុរកា ងា FMWG



កសាង ច
ួ រាេ់នវូ រហោា ចនស

ិ ាព័ត្ម្ម
រពន
័ ធ បរចេក វទ
៌ ន សម្ម្មប់

ិ ាព័ត្ម្ម
រពន
័ ធ បរចេក វទ
៌ នសម្ម្មប់

ម្កសួងសាថប័ន និងរនទ ី រសដាកិចេ

ម្កសួងសាថប័ន ១៣បកនថ រ និង

និងហិ ញ្ញវត្ថុ

អនករម្បើម្បស់ថាីចន
ំ ន
ួ ២៦០ ប
ូ

 





 

 









និងរនទ ី រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ
ចំនន
ួ ១៥ ជារួយនឹងអនករម្បើ
ម្បស់ថាី ១២០ ប
ូ
22.5.7

២២.៥.៧.ោក់ឱ្យរម្បើម្បស់

២០១៧

២០២០

ម្កុរកា ងា FMWG

ម្បព័នធ FMIS រៅតារម្កសួងសាថ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

ម្កសួងសាថប័នចំនន
ួ ១០ កដេ
ម្មនអនករម្បើម្បស់ចន
ំ ន
ួ ២០០ ប
ូ



២៧ រិថន
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

ប័ន និងរនទ ី រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញ

រម្បើម្បស់ម្បព័នធ FMIS សម្ម្មប់

វត្ថុ

កា រម្បើម្បស់សាកេបងរំោន

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ដំបូង
22.5.7

២២.៥.៧.ោក់ឱ្យរម្បើម្បស់

២០១៧

២០២០

ម្កុរកា ងា FMWG



ម្កសួងសាថប័នចំនន
ួ ១០ កដេ

ម្បព័នធ FMIS រៅតារម្កសួងសាថ

ម្មនអនករម្បើម្បស់ចន
ំ ន
ួ ២០០ ប
ូ

ប័ន និងរនទ ី រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញ

រម្បើម្បស់ម្បព័នធ FMIS ជាែៃូវកា

 









វត្ថុ
22.5.7

២២.៥.៧.ោក់ឱ្យរម្បើម្បស់

២០១៧

២០២០

ម្កុរកា ងា FMWG



ម្កសួងសាថប័នចំនន
ួ ១៤ និងរនទ ី

ម្បព័នធ FMIS រៅតារម្កសួងសាថ

រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុចន
ំ ន
ួ ១០

ប័ន និងរនទ ី រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញ

កដេម្មនអនករម្បើម្បស់ស ុប

វត្ថុ

ចំនន
ួ ៣៦០ ប
ូ រម្បើម្បស់ម្បព័នធ

 









FMIS សម្ម្មប់កា រម្បើម្បស់សាក
េបងរំោនដំបូង
22.5.7

២២.៥.៧.ោក់ឱ្យរម្បើម្បស់

២០១៧

២០២០

ម្កុរកា ងា FMWG



១. ម្កសួងសាថប័នចំនន
ួ ១៤ និង

ម្បព័នធ FMIS រៅតារម្កសួងសាថ

រនទ ី រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុចន
ំ ន
ួ

ប័ន និងរនទ ី រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញ

១០ កដេម្មនអនករម្បើម្បស់ស ុប

វត្ថុ

ចំនន
ួ ៣៦០ ប
ូ រម្បើម្បស់ម្បព័នធ

 









FMIS ជាែៃូវកា ២. ម្កសួងសាថប័
នចំនន
ួ ១៣ និងរនទ ី រសដាកិចេ
និងហិ ញ្ញវត្ថុចន
ំ ន
ួ ១៥ កដេម្មន

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

អនករម្បើម្បស់ចន
ំ ន
ួ ៣៨០ ប
ូ រម្បើ
ម្បស់ម្បព័នធ FMIS សម្ម្មប់កា
រម្បើម្បស់សាកេបងរំោនដំបូង
22.5.8

22.5.8

22.5.8

២២.៥.៨.រ ៀបចំនិងកសាង

២០១៧

២០១៩

ម្កុរកា ងា FMWG

ម្បព័នធ FMIS រេើរខ
ុ ងា បកនថរថាី

ករា វិធី Oracle PeopleSoft កនុង

ិ
កដេ រ
ួ ម្មន រុខងា រ ៀបចំថ វកា

ិ កា
កា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា រ ៀបចំថ វកា

រុខងា េទធករានិងកិចេសនា រុខ

រធវើេទធករានិងម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនា

ងា សនន ិធិ និងរុខងា ម្ទពយ

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយសរបត្តិ ដា និង

សរបត្តិ ដា

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងសនន ិធិ

២២.៥.៨.រ ៀបចំនិងកសាង

២០១៧

២០១៩

ម្កុរកា ងា FMWG

ថាីបកនថរចំនន
ួ ៤ គ្ឺរុខងា រ ៀបចំ

ិ
កដេ រ
ួ ម្មន រុខងា រ ៀបចំថ វកា

ថវិកា រុខងា េទធករានិងកិចេ

រុខងា េទធករានិងកិចេសនា រុខ

សនា រុខងា សនន ិធិ និងរុខងា

ងា សនន ិធិ និងរុខងា ម្ទពយ

ម្ទពយសរបត្តិ ដា សម្ម្មប់ម្បព័នធ

សរបត្តិ ដា

FMIS
២០១៧

២០១៩

ម្កុរកា ងា FMWG

 

 







បញ្េ បកា
់ រ ៀបចំ កសាង រុខងា

ម្បព័នធ FMIS រេើរខ
ុ ងា បកនថរថាី

២២.៥.៨.រ ៀបចំនិងកសាង



ម្មនឯកសា សដ ីអំពីរុខងា រៅកនុង

 











បញ្េ បកា
់ សាកេបងរម្បើម្បស់

ម្បព័នធ FMIS រេើរខ
ុ ងា បកនថរថាី

រុខងា ថាីរោយម្កុរកា ងា

ិ
កដេ រ
ួ ម្មន រុខងា រ ៀបចំថ វកា

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង អនករម្បើម្បស់

រុខងា េទធករានិងកិចេសនា រុខ

ននអគ្គនយកោានគ្នៃ ឹុះននកសហ

 









វ និងម្កសួងសាថប័ន

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧
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បញ្ច ប់

២០១៩

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ងា សនន ិធិ និងរុខងា ម្ទពយ
សរបត្តិ ដា
22.5.9

២២.៥.៩.ោក់ឱ្យរម្បើម្បស់រុខ

ម្កុរកា ងា FMWG



ោក់ឱ្យរម្បើម្បស់សាកេបងនូវ

ងា បកនថ រថាី បស់ម្បព័នធ FMIS

រុខងា បកនថរថាីទាង
ំ ៤ បស់

រៅម្គ្ប់អងគភាពពាក់ព័នធ (រុខងា

ម្បព័នធ FMIS (រុខងា រ ៀបចំ

េទធករានិងកិចេសនា រុខងា ស

ថវិកា រុខងា េទធករានិង

នន ិធិ និងរុខងា ម្ទពយសរបត្តិ ដា)

ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនា រុខងា
ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយសរបត្តិ ដា និងរុខ

 









ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងសនន ិធិ) រៅតារអគ្គ
នយកោានគ្នៃ ឹុះននម្កសួងរសដា
កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ និងម្កសួងសាថប័
នរួយចំនន
ួ
23

២៣.ពម្ងឹងកា អនុវត្តម្បព័នធ

២០០៨

២០២០

ម្បព័នធគ្ណរនយយថាី ម្បព័នធកត្់

គ្ណរនយយថាី ម្បព័នធកត្់ម្តាថាី

ម្តាថាី ម្បព័នធ បយកា ណ៍ថាី និង

ម្បព័នធ បយកា ណ៍ថាី

ម្បព័នធត្ម្មៃភាពម្ត្ូវបនអនុវត្ត
ម្បកបរោយស័កតិសិទភា
ធ ពនិង
ម្បសិទភា
ធ ព

23.1

២៣.១.រ ៀបចំសតង់ ោ
គ្ណរនយយសាធា ណៈម្សបតារ

២០០៨

២០២០

- ម្កុរម្បឹកាជាត្ិគ្ណរនយយ-

សត ង់ោ គ្ណរនយយសាធា ណៈ

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ- អគ្គ. សហ

ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យអនុវត្ត និង បយ

សត ង់ោ IPSASនិងោក់ឲ្យអនុវត្ត

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ជាបរណតើ ៗតារេំោប់េំ រោយ

ម្បត្ិបត្តកា
ិ ជាត្ិ និង ម្គ្ប់ម្គ្ង

កា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុតារសត ង់ោ

ម្ពរទាំងែា ភាជប់រៅនឹងកា

បំណេ
ុ

IPSASម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ពម្ងីកកា រម្បើម្បស់FMISម្សប
តារត្ម្រូវកា ជាក់កសត ងនិងបរងកើត្
ររម្រើសសម្ម្មប់កា អនុវត្តជារំ
ោនៗ រៅ កកា អនុវត្ត
គ្ណរនយយបងគ
23.1.1

23.1.1

២៣.១.១.រ ៀបចំ បយកា ណ៍

២០០៨

២០១៧

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ហិ ញ្ញវត្ថុតារ IPSAS Cash

ោ IPSAS Cash Basis ម្ត្ូវ

Basis

បនែេិត្រចញពីម្បព័នធ FMIS

២៣.១.១.រ ៀបចំ បយកា ណ៍

២០០៨

២០១៧

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ហិ ញ្ញវត្ថុតារ IPSAS Cash



បយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុតារសត ង់
 











សូចនក ទី១៖ បយកា ណ៍
ចំណូេ ចំណាយ សាច់ម្បក់និង

Basis

បយកា ណ៍រម្បៀបរធៀបចំណូេ
ចំណាយថវិកាតារសត ង់ោ

 

 





IPSAS Cash Basis ម្ត្ូវបនែ
េិត្រចញតារម្បព័នធ FMIS។
23.1.1

២៣.១.១.រ ៀបចំ បយកា ណ៍

២០០៨

២០១៧

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ហិ ញ្ញវត្ថុតារ IPSAS Cash

ទម្រង់កំណត្់ ពនយេ់ហិ ញ្ញវត្ថុ

Basis

(Disclosure Note)សម្ម្មប់

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ



សូចនក ទី២៖ សិកានិងរ ៀបចំ
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

បយកា ណ៍ IPSAS Cash
Basis។
23.1.2

២៣.១.២. រ ៀបចំម្កុរកា ងា

២០០៨

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សិកាអំពីកា រ ៀបចំគ្ណរនយយ



គ្ណរនយយបងគ ម្ត្ូវបនសិកា
និងបរងកើត្ម្កុរកា ងា ។

បងគ (Accrual Accounting)

 









ជាពិរសស តារសត ង់ោ IPSAS។
23.1.2

23.1.2

២៣.១.២. រ ៀបចំម្កុរកា ងា

២០០៨

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សិកាអំពីកា រ ៀបចំគ្ណរនយយ

ភាពម្កុរកា ងា នននយកោាន

បងគ (Accrual Accounting)

ពាក់ព័នធននអគ្គនយកោាន ត្

ជាពិរសស តារសត ង់ោ IPSAS។

នោ ជាត្ិ។

២៣.១.២. រ ៀបចំម្កុរកា ងា

២០០៨

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សិកាអំពីកា រ ៀបចំគ្ណរនយយ



សូចនក ទី១៖ពិនិត្យសម្មស
 











សូចនក ទី២៖រ ៀបចំបរងកើត្ម្កុរ
កា ងា

បងគ (Accrual Accounting)

 









ជាពិរសស តារសត ង់ោ IPSAS។
23.1.3

២៣.១.៣.សិការ ៀបចំអំពី

២០១៥

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

គ្ណរនយយបងគ (Accrual

IPSAS ម្ត្ូវបន សិកានិងបរងកើន

Accounting) ជាពិរសស តារសត

សរថភាពរស្រនតរី េើកា យេ់ដឹងអំពី

ង់ោ IPSAS។

សត ង់ោ IPSAS។

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ



គ្ណរនយយបងគ តារសត ង់ោ
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23.1.3

២៣.១.៣.សិការ ៀបចំអំពី

បញ្ច ប់

២០១៥

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

កា រដើរបីែតេ់ បទពិរសាធន៍និង

Accounting) ជាពិរសស តារសត

អនុសាសន៍។

រ ៀេ/TA



សូចនក ទី១៖ កសវ ង ករំនញ

គ្ណរនយយបងគ (Accrual

ពាន់លាន

 









ង់ោ IPSAS។
23.1.3

២៣.១.៣.សិការ ៀបចំអំពី

២០១៥

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ



សូចនក ទី២៖ វគ្គបណតុុះបណា
ត

គ្ណរនយយបងគ (Accrual

េសិកាកសវ ង យេ់រៅកនុងនិង

Accounting) ជាពិរសស តារសត

រម្ៅម្បរទស ។

 









ង់ោ IPSAS។
23.1.3

២៣.១.៣.សិការ ៀបចំអំពី

២០១៥

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

គ្ណរនយយបងគ (Accrual



សូចនក ទី៣៖ សិកាពីសតង់ោ
IPSAS។

Accounting) ជាពិរសស តារសត

 









  





ង់ោ IPSAS។
23.1.4

23.1.4

២៣.១.១. កា ោក់ឲ្យរម្បើសតង់ោ

២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកាជាត្ិគ្ណរនយយ

ម្បកាសសត ីពីកា ោក់ឲ្យរម្បើសតង់

គ្ណរនយយ រូេោានសាច់ម្បក់

ោគ្ណរនយយសាធា ណៈតារ

តារ IPSAS Cash Basis

IPSAS Cash Basis

២៣.១.១. កា ោក់ឲ្យរម្បើសតង់ោ

២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកាជាត្ិគ្ណរនយយ

សូចនក ទី១៖ បរងកើត្ម្កុរ

គ្ណរនយយ រូេោានសាច់ម្បក់

កា ងា បរចេករទសសត ង់ោ

តារ IPSAS Cash Basis

គ្ណរនយយសាធា ណៈ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

200

23.1.4

២៣.១.១. កា ោក់ឲ្យរម្បើសតង់ោ

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ម្កុរម្បឹកាជាត្ិគ្ណរនយយ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូចនក ទី២៖ រធវើបចេុបបនន ភាព

គ្ណរនយយ រូេោានសាច់ម្បក់

ឯកសា កែនទីបងាាញែៃូវសម្ម្មប់

តារ IPSAS Cash Basis

កា អនុវត្តសតង់ោគ្ណរនយយសា

  







 







 















 





ធា ណៈរៅករពុជា។
23.1.4

២៣.១.១. កា ោក់ឲ្យរម្បើសតង់ោ

២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកាជាត្ិគ្ណរនយយ

សូចនក ទី៣៖ រាយកា ណ៍

គ្ណរនយយ រូេោានសាច់ម្បក់

បចេុបបននភាពឯកសា កែនទី

តារ IPSAS Cash Basis

បងាាញែៃូវសម្ម្មប់កា អនុវត្តសតង់
ោគ្ណរនយយសាធា ណៈរៅករពុ
ជា។

23.1.4

២៣.១.១. កា ោក់ឲ្យរម្បើសតង់ោ

២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកាជាត្ិគ្ណរនយយ

សូចនក ទី៤៖ រ ៀបចំរសចកតី

គ្ណរនយយ រូេោានសាច់ម្បក់

ម្ពាងម្បកាសសត ីពីកា ោក់ឱ្យអនុ

តារ IPSAS Cash Basis

វត្តសតង់ោគ្ណរនយយសាធា ណៈ
តារ IPSAS Cash Basis

23.1.5

២៣.១.២. សិកា និងរ ៀបចំ

២០១៧

២០១៩

ម្កុរម្បឹកាជាត្ិគ្ណរនយយ

សត ង់ោគ្ណរនយយសាធា ណៈ

បរងកើត្សត ង់ោគ្ណរនយយសម្ម្មប់

រូេោានគ្ណរនយយបងគ ម្ត្ូវបន

វិស័យសាធា ណៈតាររូេោាន

រ ៀបចំ



បងគ (Accrual Accounting )
23.1.5

២៣.១.២. សិកា និងរ ៀបចំ

២០១៧

២០១៩

ម្កុរម្បឹកាជាត្ិគ្ណរនយយ

បរងកើត្សត ង់ោគ្ណរនយយសម្ម្មប់

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

សូចនក ទី១៖ សិកាពីកា អនុ
វត្តជាេកខណៈអនត ជាត្ិ និង

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

201

បញ្ច ប់

វិស័យសាធា ណៈតាររូេោាន

បរងកន
ើ សរត្ថភាពរស្រនត ីរន
ំ ញ

បងគ (Accrual Accounting )

បកនថ ររេើសតង់ោ IPSAS

២៣.១.២. សិកា និងរ ៀបចំ

២០១៧

២០១៩

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ម្កុរម្បឹកាជាត្ិគ្ណរនយយ

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

23.1.5

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ































 





ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូចនក ទី២៖ កសវ ង ករំនញ

បរងកើត្សត ង់ោគ្ណរនយយសម្ម្មប់

កា រដើរបីែតេ់ បទពិរសាធន៍និង

វិស័យសាធា ណៈតាររូេោាន

អនុសាសន៍។

បងគ (Accrual Accounting )
23.1.5

២៣.១.២. សិកា និងរ ៀបចំ

២០១៧

២០១៩

ម្កុរម្បឹកាជាត្ិគ្ណរនយយ

បរងកើត្សត ង់ោគ្ណរនយយសម្ម្មប់

សូចនក ទី៣៖រ ៀបចំតាក់កត្ង
សត ង់ោគ្ណរនយយ

វិស័យសាធា ណៈតាររូេោាន
បងគ (Accrual Accounting )
23.1.5

២៣.១.២. សិកា និងរ ៀបចំ

២០១៧

២០១៩

ម្កុរម្បឹកាជាត្ិគ្ណរនយយ

សូចនក ទី៤៖ សិកាខសាលា

បរងកើត្សត ង់ោគ្ណរនយយសម្ម្មប់

ពិរម្ោុះរយបេ់រេើរសចកតីម្ពាង

វិស័យសាធា ណៈតាររូេោាន

សត ង់ោនីរយ
ួ ៗ

បងគ (Accrual Accounting )
23.2

២៣.២.កកេរអទម្រង់ បយ

២០១៤

២០២០

កា ណ៍អនុវត្តថ វិកាកដេម្ត្ូវរែាើ

23.2.1

- អគ្គ.ថវិកា

ទម្រង់ បយកា ណ៍អនុវត្តថ វិកា

- អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

( បយកា ណ៍សរិទក
ធ រានិង

រៅគ្ណៈ ដារស្រនត ី និងសាថប័ននីត្ិ

ហិ ញ្ញវត្ថុ) ម្ត្ូវបនកកេរអឱ្យម្មន

បបញ្ញត្តិ

ព័ត្៌ម្មនម្គ្ប់ម្រុងរម្ជាយ

២៣.២.១.កកេរអទម្រង់តារាង

២០១៤

២០១៨

ិ
អគ្គ.ថវកា

ទិនននយ
័ ចំណូេ និងចំណាយ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

សូ១៖ ទម្រង់តារាងទិនននយ
័
ចំណូេ និងចំណាយពាក់កណា
ត

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

202

បញ្ច ប់

(ពាក់កណា
ត េឆ្នំនង
ិ ៩កខរដើរឆ្នំ)

េឆ្នំ ម្ត្ូវបនសិការ ើង វិញ និង

តារសាថនភាពជាក់កសត ង

កកេរអ

២៣.២.១.កកេរអទម្រង់តារាង

២០១៤

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ិ
អគ្គ.ថវកា

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

  



ត្រ២

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ៣

23.2.1

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូច២៖ ទិនននយ
័ ចំណូេនិង

ទិនននយ
័ ចំណូេ និងចំណាយ

ចំណាយពាក់កណា
ត េឆ្នំថាី ម្ត្ូវ

(ពាក់កណា
ត េឆ្នំនង
ិ ៩កខរដើរឆ្នំ)

បនរ ៀបចំ

តារសាថនភាពជាក់កសត ង
23.2.1

២៣.២.១.កកេរអទម្រង់តារាង

២០១៤

២០១៨

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូច៣៖ ទិនននយ
័ ចំណូេនិង

ទិនននយ
័ ចំណូេ និងចំណាយ

ចំណាយពាក់កណា
ត េឆ្នំថាី ម្ត្ូវ

(ពាក់កណា
ត េឆ្នំនង
ិ ៩កខរដើរឆ្នំ)

បនែសពវែាយ

   

តារសាថនភាពជាក់កសត ង
23.2.1

២៣.២.១.កកេរអទម្រង់តារាង

២០១៤

២០១៨

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូច៤៖ ទម្រង់តារាងទិនននយ
័

ទិនននយ
័ ចំណូេ និងចំណាយ

ចំណូេ និងចំណាយ ៩កខ ម្ត្ូវ

(ពាក់កណា
ត េឆ្នំនង
ិ ៩កខរដើរឆ្នំ)

បនសិការ ើង វិញ និងកកេរអ

  



តារសាថនភាពជាក់កសត ង
23.2.1

២៣.២.១.កកេរអទម្រង់តារាង

២០១៤

២០១៨

ិ
អគ្គ.ថវកា

ទិនននយ
័ ចំណូេ និងចំណាយ
(ពាក់កណា
ត េឆ្នំនង
ិ ៩កខរដើរឆ្នំ)

សូ៥៖ ទិនននយ
័ ចំណូេ និង
ចំណាយ ៩កខ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

   

តារសាថនភាពជាក់កសត ង

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

203

23.2.1

២៣.២.១.កកេរអទម្រង់តារាង

បញ្ច ប់

២០១៤

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ិ
អគ្គ.ថវកា

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូច៦៖ ទិនននយ
័ ចំណូេនិង

ទិនននយ
័ ចំណូេ និងចំណាយ

ចំណាយ ៩កខ ឆ្នំថាី ម្ត្ូវបន

(ពាក់កណា
ត េឆ្នំនង
ិ ៩កខរដើរឆ្នំ)

ែសពវែាយ

 

 

តារសាថនភាពជាក់កសត ង
23.2.2

23.2.2

២៣.២.២.កកេរអទម្រង់ បយ

២០១៤

២០១៨

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូ១៖ ទម្រង់ បយកា ណ៍សតីពី

កា ណ៍សតីពីកា អនុវត្តថ វិកា (ពាក់

កា អនុវត្តថ វិកាពាក់កណា
ត េឆ្នំ

កណា
ត េឆ្នំ និង៩ កខរដើរឆ្នំ)

ិ និងកក
ម្ត្ូវបនសិការ ើង វញ

តារសាថនភាពជាក់កសត ង

េរអ

២៣.២.២.កកេរអទម្រង់ បយ

២០១៤

២០១៨

ិ
អគ្គ.ថវកា

 





  



សូ២៖ បយកា ណ៍សតីពីកា អនុ

កា ណ៍សតីពីកា អនុវត្តថ វិកា (ពាក់

វត្ត ថវិកាពាក់កណា
ត េ ម្ត្ូវបន

កណា
ត េឆ្នំ និង៩ កខរដើរឆ្នំ)

រ ៀបចំ

តារសាថនភាពជាក់កសត ង
23.2.2

២៣.២.២.កកេរអទម្រង់ បយ

២០១៤

២០១៨

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូ៣៖ បយកា ណ៍សតីពីកា អនុ

កា ណ៍សតីពីកា អនុវត្តថ វិកា (ពាក់

វត្ត ថវិកាពាក់កណា
ត េ ម្ត្ូវបន

កណា
ត េឆ្នំ និង៩ កខរដើរឆ្នំ)

ែសពវែាយ

   

តារសាថនភាពជាក់កសត ង
23.2.2

២៣.២.២.កកេរអទម្រង់ បយ

២០១៤

២០១៨

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូ៤៖ ទម្រង់ បយកា ណ៍សតីពី

កា ណ៍សតីពីកា អនុវត្តថ វិកា (ពាក់

កា អនុវត្តថ វិកា ០៩ កខ ម្ត្ូវបន

កណា
ត េឆ្នំ និង៩ កខរដើរឆ្នំ)

ិ និងកកេរអ
សិការ ើង វញ

  



តារសាថនភាពជាក់កសត ង

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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23.2.2

២៣.២.២.កកេរអទម្រង់ បយ

បញ្ច ប់

២០១៤

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ិ
អគ្គ.ថវកា

កា ណ៍សតីពីកា អនុវត្តថ វិកា (ពាក់

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូ៥៖ បយកា ណ៍សតីពីកា អនុ
វត្ត ថវិកា ០៩ កខ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

កណា
ត េឆ្នំ និង៩ កខរដើរឆ្នំ)

   

តារសាថនភាពជាក់កសត ង
23.2.2

២៣.២.២.កកេរអទម្រង់ បយ

២០១៤

២០១៨

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូ៦៖ បយកា ណ៍សតីពីកា អនុ

កា ណ៍សតីពីកា អនុវត្តថ វិកា (ពាក់

វត្ត ថវិកា ០៩ កខ ម្ត្ូវបន

កណា
ត េឆ្នំ និង៩ កខរដើរឆ្នំ)

ែសពវែាយ

   

តារសាថនភាពជាក់កសត ង
23.2.3

២៣.២.៣. កកេរអទម្រង់ បយ

ិ
អគ្គ.ថវកា

២០១៧

សូ១៖ ទម្រង់ បយកា ណ៍សតីពី

កា ណ៍សតីពីកា អនុវត្តចណា
ំ
យ

កា អនុវត្តចណា
ំ
យថវិកាម្បចំម្ត្ី

ថវិកាម្បចំម្ត្ីម្មស ឆម្មសនិង

ម្មស ឆម្មសនិងម្បចំឆ្នំម្ត្ូវបន

ម្បចំឆ្នំ

កកេរអម្គ្ប់ម្រុងរម្ជាយម្សបតារ

  



 









  







ទម្រង់ រ
ួ
23.2.4

២៣.២.១. កកេរអទម្រង់ បយ

២០១៤

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ិ ម្បចំឆ្នំម្ត្ូវបន
ចាប់ទូទាត្់ថ វកា

កា ណ៍អនុវត្តថ វិកាកដេម្ត្ូវរែាើ

រ ៀបចំ និង កកេរអ រុនោក់រន
ូ ទី

រៅគ្ណៈ ដារស្រនត ី និងសាថប័ននីត្ិ

សត ីកា គ្ណៈ ដារស្រនត ី

បបញ្ញត្តិ។
23.2.4

២៣.២.១. កកេរអទម្រង់ បយ

២០១៤

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

កា ណ៍អនុវត្តថ វិកាកដេម្ត្ូវរែាើ

សូចនក ទី១៖ពិនិត្យនិងវាយ
ត្នរៃទម្រង់នន ឯកសា ពាក់ពន
័ ធ
កនុងកា រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង ចាប់

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

បបញ្ញត្តិ។
២៣.២.១. កកេរអទម្រង់ បយ

២០១៨

២០១៩





ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សីត ពីកា ទូទាត្់ថ វិកា ទូរៅ បស់

រៅគ្ណៈ ដារស្រនត ី និងសាថប័ននីត្ិ

23.2.4

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ដាសម្ម្មប់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្បចំឆ្នំ។
២០១៤

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី២៖កកេរអទម្រង់នន

កា ណ៍អនុវត្តថ វិកាកដេម្ត្ូវរែាើ

ឯកសា ពាក់ ព័នធកា រ ៀបចំរសច

រៅគ្ណៈ ដារស្រនត ី និងសាថប័ននីត្ិ

កតីម្ពាងចាប់សតីពិកា ទូទាត្់ ថវិកា

បបញ្ញត្តិ។

ទូរៅ បស់ ដាសម្ម្មប់កា

   

ម្គ្ប់ម្គ្ងម្បចំឆ្នំ តារកា ចំប
ច់។
23.3

- អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដា និង

នីត្ិ វិធី និងយនតកា ចុុះបញ្ជ ី

រដើរបីបញ្េ ប់កា ចុុះបញ្ជ ីសា រពើភ័

ចំណូេរិនករនសា រពើពនធ

សា រពើភ័ណឌម្ត្ូវបនអនុវត្ត និង

ណឌម្ទពយសរបត្តិ ដា និងរធវើ

- ម្កសួង សាថប័ន

ម្ត្ូវរធវើបចេុបបននភាពជាម្បចំ

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

អនុម្កឹត្យម្ត្ូវបនោក់ឆៃងម្កសួង

រិនករនសា រពើពនធ

រសដាកិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ រៅទីសតី

២៣.៣. ោក់ឱ្យអនុវត្តយនតកា

២០១៤

២០២០

បចេុបបននភាពជាម្បចំ
23.3.1

២៣.៣.១. រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

២០១៧

២០១៧

វិធាន និងនីត្ិ វិធីននកា ម្គ្ប់ម្គ្ង
បញ្ជ សា
ី
រពើភណឌម្ទពយសរបត្តិ ដា
23.3.1

២៣.៣.១. រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី
វិធាន និងនីត្ិ វិធីននកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

 

កា គ្ណៈ ដារស្រនត ី
២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

អនុម្កឹត្យម្ត្ូវបនរធវើសិកាខសាលា

រិនករនសា រពើពនធ

ែសពវែាយដេ់ម្គ្ប់ម្កសួង-សាថប័

បញ្ជ សា
ី
រពើភណឌម្ទពយសរបត្តិ ដា

ន ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ និងនិ





ត្ិបុគ្គេសាធា ណៈ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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23.3.2

២៣.៣.២.រ ៀបចំម្បកាសសត ីពី

បញ្ច ប់

២០១៩

២០១៩

កា ចុុះបញ្ជ សា
ី
រពើភណឌម្ទពយ

23.3.2

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

ម្បកាសម្ត្ូវបនម្បរូេែតុន
ំ ិងចង

រិនករនសា រពើពនធ

ម្កងឯកសា បទោានគ្ត្ិយុទន
ធ

សរបត្តិ ដាកម្រិត្ម្បរូេែតុំឯក

នពាក់ព័នធរៅកម្រិត្អគ្គនយក

សា បទោានគ្ត្ិយទ
ុ ។
ធ

ោាន អ.ទ.ច

២៣.៣.២.រ ៀបចំម្បកាសសត ីពី

២០១៩

២០១៩

កា ចុុះបញ្ជ សា
ី
រពើភណឌម្ទពយ

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រសចកតីម្ពាងម្បកាសម្ត្ូវបនម្បរុំ

រិនករនសា រពើពនធ

ពិភាកាកម្រិត្អគ្គនយកោាន អ.

សរបត្តិ ដាកម្រិត្ម្បរូេែតុំឯក

ទ.ច

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA





សា បទោានគ្ត្ិយទ
ុ ។
ធ
23.3.2

២៣.៣.២.រ ៀបចំម្បកាសសត ីពី

២០១៩

២០១៩

កា ចុុះបញ្ជ សា
ី
រពើភណឌម្ទពយ

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

ម្បកាសម្ត្ូវបនម្បរុំពិភាកា និង

រិនករនសា រពើពនធ

ពិនត្
ិ យសរម្រចចុងរម្កាយកម្រិត្

សរបត្តិ ដាកម្រិត្ម្បរូេែតុំឯក

អគ្គនយកោាន អ.ទ.ច និងម្ត្ូវ

សា បទោានគ្ត្ិយទ
ុ ។
ធ

បនបញ្ជូ នរៅនយកោាននីត្ិករា



ម្ក ស.ហ.វ រដើរបីពិនិត្យ និងបនត
នីត្ិ វិធី
23.3.2

២៣.៣.២.រ ៀបចំម្បកាសសត ីពី
កា ចុុះបញ្ជ សា
ី
រពើភណឌម្ទពយ

២០១៩

២០១៩

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រសចកតីម្ពាងម្បកាសម្ត្ូវបនោក់

រិនករនសា រពើពនធ

ឆៃងថ្ននក់ដឹកនំ ម្ក.សហវ និងោក់

សរបត្តិ ដាកម្រិត្ម្បរូេែតុំឯក

រអាយអនុវត្តជាែៃូវកា



សា បទោានគ្ត្ិយទ
ុ ។
ធ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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23.3.3

២៣.៣.៣.បរងកើត្ម្បព័នធ

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៩

ម្គ្ប់ម្គ្ងទិនននយ
័ បញ្ជ ីសា រពើ

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

ម្បព័នធម្ត្ូវបនសិកាពីគ្រម្ម្មង

រិនករនសា រពើពនធ

រ ៀបចំកា ម្គ្ប់ម្គ្ងទិនននយ
័ បញ្ជ ី

ភណឌម្ទពយសរបត្ិត ដា
23.3.3

២៣.៣.៣.បរងកើត្ម្បព័នធ

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

ឧបក ណ៍បរចេក វិទា

រិនករនសា រពើពនធ

(Hardware) ម្ត្ូវបនទិញ

ភណឌម្ទពយសរបត្ិត ដា
២៣.៣.៣.បរងកើត្ម្បព័នធ



២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA



សា រពើភណឌម្ទពយសរបត្តិ ដា

ម្គ្ប់ម្គ្ងទិនននយ
័ បញ្ជ ីសា រពើ

23.3.3

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា





ច
ួ រាេ់ជាសាថព
២០១៧

២០១៩

ម្គ្ប់ម្គ្ងទិនននយ
័ បញ្ជ ីសា រពើ

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

ម្បព័នធម្ត្ូវបនរ ៀបចំត្ំរ ើង

រិនករនសា រពើពនធ

ម្បព័នធ (Software)

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

ម្បព័នធ (Software) ម្ត្ូវបន

រិនករនសា រពើពនធ

ដំរ ើង ច
ួ និងសាកេបងកា





ភណឌម្ទពយសរបត្ិត ដា
23.3.3

២៣.៣.៣.បរងកើត្ម្បព័នធ

២០១៧

២០១៩

ម្គ្ប់ម្គ្ងទិនននយ
័ បញ្ជ ីសា រពើ
ភណឌម្ទពយសរបត្ិត ដា
23.3.3

២៣.៣.៣.បរងកើត្ម្បព័នធ









បញ្េូ េទិនននយ
័ រៅកនុងម្បព័នធ
២០១៧

២០១៩

ម្គ្ប់ម្គ្ងទិនននយ
័ បញ្ជ ីសា រពើ

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

ម្បព័នធម្ត្ូវបនោក់ឱ្យរម្បើម្បស់

រិនករនសា រពើពនធ

ជាែៃូវកា និងរធវើកា បណតុុះបណា
ត

ភណឌម្ទពយសរបត្ិត ដា

េពី របៀបរម្បើម្បស់ដេ់ម្កសួងសាថប័នទាំងថ្ននក់ជាត្ិ និងថ្ននក់
រម្ការជាត្ិ

23.3.3

២៣.៣.៣.បរងកើត្ម្បព័នធ
ម្គ្ប់ម្គ្ងទិនននយ
័ បញ្ជ ីសា រពើ

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

កា រម្បើម្បស់ម្បព័នធម្ត្ូវបនតារ

រិនករនសា រពើពនធ

ោន និងម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យកា ចុុះបញ្ជ ី

ភណឌម្ទពយសរបត្ិត ដា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ



សា រពើភណឌម្ទពយសរបត្តិ ដា

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









  







ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

បស់ម្កសួង-សាថប័នទាំងថ្ននក់
ជាត្ិ និងថ្ននក់រម្ការជាត្ិ
23.3.4

២៣.៣.១. បរងកន
ើ កម្រិត្យេ់

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ម្កុរកា ងា រ ៀបចំបញ្ជ សា
ី
រពើ

ដឹងអំពីកា ចូេ ួរនិងសរត្ថភាព

ភណឌម្បចំអងគភាពរម្បើម្បស់រៅ

កែនករ ៀបចំបញ្ជ សា
ី
រពើភណឌដេ់

ថ្ននក់កណា
ត េម្ត្ូវបនបរងកន
ើ កា

ម្កុរកា ងា រ ៀបចំបញ្ជ សា
ី
រពើ

ចូេ រ
ួ និងកសាងសរត្ថភាព

ភណឌ បស់អងគភាពរម្បើម្បស់រៅ

បកនថ ររេើកា រ ៀបចំបញ្ជ សា
ី
រពើ

ថ្ននក់កណា
ត េនិងថ្ននករូេោាន

ភណឌតារ យៈកា ចុុះកណនំនិង

បស់កសហវ

ែសពវែាយ បស់ម្កុរកា ងា នន
រេខាធិកា ោានគ្ណៈករាកា
បញ្ជ សា
ី
រពើភណឌម្ទពយសរបត្តិ ដា
ម្បចំម្កសួង

23.3.4

២៣.៣.១. បរងកន
ើ កម្រិត្យេ់

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ម្កុរកា ងា រ ៀបចំបញ្ជ សា
ី
រពើ

ដឹងអំពីកា ចូេ ួរនិងសរត្ថភាព

ភណឌម្បចំអងគភាពរម្បើម្បស់រៅ

កែនករ ៀបចំបញ្ជ សា
ី
រពើភណឌដេ់

ថ្ននក់រូេោានចំនន
ួ ០៨រខត្តម្ត្ូវ

ម្កុរកា ងា រ ៀបចំបញ្ជ សា
ី
រពើ

បនកសាងសរត្ថភាពបកនថ ររេើ

ភណឌ បស់អងគភាពរម្បើម្បស់រៅ

កា រ ៀបចំបញ្ជ សា
ី
រពើភណឌតារ

ថ្ននក់កណា
ត េនិងថ្ននករូេោាន

យៈកា ចុុះកណនំនិងែសពវែាយ

បស់កសហវ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

បស់ម្កុរកា ងា ននរេខាធិកា

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ោានគ្ណៈករាកា បញ្ជ សា
ី
រពើ
ភណឌម្ទពយសរបត្តិ ដាម្បចំម្កសួង
23.3.4

២៣.៣.១. បរងកន
ើ កម្រិត្យេ់

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ម្កុរកា ងា រ ៀបចំបញ្ជ សា
ី
រពើ

ដឹងអំពីកា ចូេ ួរនិងសរត្ថភាព

ភណឌម្បចំអងគភាពរម្បើម្បស់រៅ

កែនករ ៀបចំបញ្ជ សា
ី
រពើភណឌដេ់

ថ្ននក់រូេោានចំនន
ួ ០៨រខត្តម្ត្ូវ

ម្កុរកា ងា រ ៀបចំបញ្ជ សា
ី
រពើ

បនកសាងសរត្ថភាពបកនថ ររេើ

ភណឌ បស់អងគភាពរម្បើម្បស់រៅ

កា រ ៀបចំបញ្ជ សា
ី
រពើភណឌតារ

ថ្ននក់កណា
ត េនិងថ្ននករូេោាន

យៈកា ចុុះកណនំនិងែសពវែាយ

បស់កសហវ

   





 





បស់ម្កុរកា ងា ននរេខាធិកា
ោានគ្ណៈករាកា បញ្ជ សា
ី
រពើ
ភណឌម្ទពយសរបត្តិ ដាម្បចំម្កសួង

23.3.4

២៣.៣.១. បរងកន
ើ កម្រិត្យេ់

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

កម្រិត្យេ់ដឹង បស់ម្កុរកា ងា

ដឹងអំពីកា ចូេ ួរនិងសរត្ថភាព

រ ៀបចំបញ្ជ ីសា រពើភណឌម្បចំអងគ

កែនករ ៀបចំបញ្ជ សា
ី
រពើភណឌដេ់

ភាពរម្បើម្បស់ម្មនសរត្ថភាព

ម្កុរកា ងា រ ៀបចំបញ្ជ សា
ី
រពើ

រពញរេញកនុងកា រ ៀបចំបញ្ជ ី

ភណឌ បស់អងគភាពរម្បើម្បស់រៅ

សា រពើភណឌម្បចំឆ្នំបនកាន់កត្

ថ្ននក់កណា
ត េនិងថ្ននករូេោាន

សុម្កឹត្យ

 

បស់កសហវ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

210

23.3.5

២៣.៣.២. ពម្ងឹងកា កត្់ម្តា

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៩

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កា ចុុះទិនននយ
័ បញ្ជ សា
ី
រពើភណឌ

តារោន និងកា ចុុះបញ្ជ សា
ី
រពើ

កនុងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទិនននយ
័ ម្ត្ូវ

ភណឌម្ទពយសរបត្តិ ដា បស់កសហ

បនោក់ឱ្យអនុវត្តសាកេបង

វកនុងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទិនននយ
័ បញ្ជ ី

 

 

 











សា រពើភណឌ និងរធវើបចេុបបននភាព
ជាម្បចំ
23.3.5

២៣.៣.២. ពម្ងឹងកា កត្់ម្តា

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

-កា ចុុះទិនននយ
័ បញ្ជ សា
ី
រពើភណឌ

តារោន និងកា ចុុះបញ្ជ សា
ី
រពើ

កនុងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទិនននយ
័ ម្ត្ូវ

ភណឌម្ទពយសរបត្តិ ដា បស់កសហ

បនបញ្េូ េទិនននយ
័ រៅថ្ននក់កណា
ត

វកនុងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទិនននយ
័ បញ្ជ ី

េ-កា ចុុះទិនននយ
័ បញ្ជ ីសា រពើ

សា រពើភណឌ និងរធវើបចេុបបននភាព

ភណឌកនុងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទិនននយ
័

ជាម្បចំ

ម្ត្ូវបនបញ្េូ េទិនននយ
័ រៅថ្ននក់
រូេោាន (៨រខត្ត)-កា ចុុះ
ទិនននយ
័ បញ្ជ សា
ី
រពើភណឌកនុង



ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទិនននយ
័ ម្ត្ូវបន
បញ្េូ េទិនននយ
័ រៅថ្ននក់រេ
ូ ោាន
(៨រខត្ត)-កា ចុុះទិនននយ
័ បញ្ជ ី
សា រពើភណឌកនុងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង
ទិនននយ
័ ម្ត្ូវបនបញ្េូ េទិនននយ
័
រៅថ្ននក់រូេោាន (៨រខត្ត)

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៩

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

២៣.៣.២. ពម្ងឹងកា កត្់ម្តា

ចប់គែតើម្

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

23.3.5

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 





ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កា កត្់ម្តា រម្បើម្បស់ និងកា ចុុះ

តារោន និងកា ចុុះបញ្ជ សា
ី
រពើ

បញ្ជ សា
ី
រពើភណឌម្ត្ូវបនអនុវត្ត

ភណឌម្ទពយសរបត្តិ ដា បស់កសហ

និងរធវើបចេុបបននភាពជាម្បចំ

វកនុងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទិនននយ
័ បញ្ជ ី





   









សា រពើភណឌ និងរធវើបចេុបបននភាព
ជាម្បចំ
23.3.6

23.3.6

24

24.1

២៣.៣.៣. រ ៀបចំទសសនកិចេ

២០១៧

២០១៨

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

រស្រនត ីចន
ំ ន
ួ ១២ ប
ូ រធវទ
ើ សសនកិចេ

សិកាដកបទពិរសាធន៍អំពីយនត

សិកាដកបទពិរសាធន៍រៅ

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយសរបត្តិ ដា

ម្បរទសនថ

២៣.៣.៣. រ ៀបចំទសសនកិចេ

២០១៧

២០១៨

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

រស្រនត ីចន
ំ ន
ួ ១៥ ប
ូ រធវើទសសនកិចេ

សិកាដកបទពិរសាធន៍អំពីយនត

សិកាដកបទពិរសាធន៍រៅ

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយសរបត្តិ ដា

ម្បរទសម្ម៉ា រ សុី

២៤. ពម្ងឹងកា អនុវត្តឧបក ណ៍

២០០៨

២០២០

ោក់ឱ្យអនុវត្តរដើរបីបរងកន
ើ កា

ខុសម្ត្ូវ និង គ្ណរនយយភាព

ទទួេខុសម្ត្ូវនិងគ្ណរនយយ

(ម្បព័នធម្ត្ួត្ពិនិត្យ)

ភាព

បេសរម្សប ចំរពាុះកំហុសឆគង

២០០៨

២០២០





ឧបក ណ៏ និងយនតកា ម្ត្ូវបន

និងយនតកា រដើរបីបរងកន
ើ កា ទទួេ

២៤.១. បរងកើត្ឱ្យម្មនទណឌករា ដា

 

- ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

ទណឌករា ដាបេសរម្សបចំរពាុះ

- ម្កសួង សាថប័ន

កំហុសឆគងម្ត្ូវបនកំណត្់រៅកនុង

ឬកា ម្គ្ប់ម្គ្ងធនធាន សាធា

េិខត្
ិ បទោានគ្ត្ិយត្
ុ ត

ណៈរិនសរម្សប និងោាន

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 





ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ម្បសិទភា
ធ ព ។ ទណឌករារនុះម្ត្ូវ
កចងរៅកនុងេិខត្
ិ បទោានគ្ត្ិ
យុត្ត និង រធវើកា ែសពវែាយ និង
កណនំ ឱ្យបនទូេទ
ំ លា
ូ យ
24.1.1

24.1.1

២៤.១.១.ចងម្កងនិងបរងកត្
ើ ឱ្យ

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

១. ទណឌករាកដេម្មនកចងរៅ

ម្មនទណឌករា ដាបេសរម្សប

កនុងេិខិត្ បទោានគ្ត្ិយត្
ុ ត កដេ

ចំរពាុះ កំហុសឆគង ឬកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

រៅម្មនជាធ ម្មនម្ត្ូវ បនសិកា

ធនធាន សាធា ណៈរិនសរ

និងចងម្កង។

ម្សបនិងោាន ម្បសិទភា
ធ ព។

២. ទណឌករា ដាបេសរម្សប

ទណឌករារនុះម្ត្ូវកចងរៅកនុង

ចំរពាុះកំហុស ឆគងឬកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

េិខត្
ិ បទោានគ្ត្ិយត្
ុ ត និង រធវើ

ធនធានសាធា ណៈរិនសរម្សប

កា ែសពវែាយនិងកណនំ ឱ្យបន

និងោានម្បសិទភា
ធ ពម្ត្ូវបន

ទូេទ
ំ លា
ូ យ។

កំណត្់ និងោក់ឱ្យអនុវត្ត។

២៤.១.១.ចងម្កងនិងបរងកត្
ើ ឱ្យ

២០១៧

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី ១៖ម្បរូេេិខត្
ិ

ម្មនទណឌករា ដាបេសរម្សប

បទោានគ្ត្ិយុត្ត ពាក់ព័នធនឹង

ចំរពាុះ កំហុសឆគង ឬកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ទណឌករា ដាបេសរម្សបចំរពាុះ

ធនធាន សាធា ណៈរិនសរ

កំហុសឆគងឬកា ម្គ្ប់ម្គ្ងធនធាន

ម្សបនិងោាន ម្បសិទភា
ធ ព។

សាធា ណៈ រិនសរម្សបនិង

ទណឌករារនុះម្ត្ូវកចងរៅកនុង

ោានម្បសិទភា
ិធ ព។



េិខត្
ិ បទោានគ្ត្ិយត្
ុ ត និង រធវើ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

២០១៨

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

  





   



ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កា ែសពវែាយនិងកណនំ ឱ្យបន
ទូេទ
ំ លា
ូ យ។
24.1.1

២៤.១.១.ចងម្កងនិងបរងកត្
ើ ឱ្យ

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី ២៖ម្បរូេេិខិត្

ម្មនទណឌករា ដាបេសរម្សប

បទោានគ្ត្ិយុត្ត ពាក់ព័នធនឹង

ចំរពាុះ កំហុសឆគង ឬកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ទណឌករា ដាបេសរម្សបចំរពាុះ

ធនធាន សាធា ណៈរិនសរ

កំហុសឆគងឬកា ម្គ្ប់ម្គ្ងធនធាន

ម្សបនិងោាន ម្បសិទភា
ធ ព។

សាធា ណៈ រិនសរម្សប និង

ទណឌករារនុះម្ត្ូវកចងរៅកនុង

ោានម្បសិទភា
ិធ ព។

េិខត្
ិ បទោានគ្ត្ិយត្
ុ ត និង រធវើ
កា ែសពវែាយនិងកណនំ ឱ្យបន
ទូេទ
ំ លា
ូ យ។
24.1.1

២៤.១.១.ចងម្កងនិងបរងកត្
ើ ឱ្យ

២០១៧

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី ៣៖សិកាពីេខ
ិ ិត្

ម្មនទណឌករា ដាបេសរម្សប

បទោានគ្ត្ិយុត្ត ពាក់ព័នធនឹង

ចំរពាុះ កំហុសឆគង ឬកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ទណឌករា ដាបេសរម្សបចំរពាុះ

ធនធាន សាធា ណៈរិនសរ

កំហុសឆគងឬកា ម្គ្ប់ម្គ្ងធនធាន

ម្សបនិងោាន ម្បសិទភា
ធ ព។

សាធា ណៈ រិនសរម្សប និង

ទណឌករារនុះម្ត្ូវកចងរៅកនុង

ោានម្បសិទភា
ិធ ព។

េិខត្
ិ បទោានគ្ត្ិយត្
ុ ត និង រធវើ
កា ែសពវែាយនិងកណនំ ឱ្យបន
ទូេទ
ំ លា
ូ យ។

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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24.1.1

២៤.១.១.ចងម្កងនិងបរងកត្
ើ ឱ្យ

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូចនក ទី ៤៖រ ៀបចំចងម្កង

ម្មនទណឌករា ដាបេសរម្សប

ទណឌករាកដេ ម្មនកចងកនុង

ចំរពាុះ កំហុសឆគង ឬកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

េិខត្
ិ បទោានកដេរៅម្មនជា

ធនធាន សាធា ណៈរិនសរ

ធ ម្មន ពាក់ពន
័ ធនឹងទណឌករា ដា

ម្សបនិងោាន ម្បសិទភា
ធ ព។

បេសរម្សបចំរពាុះ កំហុសឆគង

ទណឌករារនុះម្ត្ូវកចងរៅកនុង

ឬកា ម្គ្ប់ម្គ្ងធនធានសាធា

េិខត្
ិ បទោានគ្ត្ិយត្
ុ ត និង រធវើ

ណៈរិនសរម្សប និងោាន

កា ែសពវែាយនិងកណនំ ឱ្យបន

ម្បសិទិភា
ធ ព។

 

 



 







 







ទូេទ
ំ លា
ូ យ។
24.1.1

២៤.១.១.ចងម្កងនិងបរងកត្
ើ ឱ្យ

២០១៧

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី ៥៖ ទណឌករាកដេ

ម្មនទណឌករា ដាបេសរម្សប

ម្មនកចងកនុងេិខិត្បទោានកដេ

ចំរពាុះ កំហុសឆគង ឬកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

រៅម្មនជាធ ម្មនពាក់ ព័នធនឹង

ធនធាន សាធា ណៈរិនសរ

ទណឌករា ដាបេសរម្សបចំរពាុះ

ម្សបនិងោាន ម្បសិទភា
ធ ព។

កំហុសឆគង ឬកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ទណឌករារនុះម្ត្ូវកចងរៅកនុង

ធនធានសាធា ណៈរិនសរម្សប

េិខត្
ិ បទោានគ្ត្ិយត្
ុ ត និង រធវើ

និងោានម្បសិទិភា
ធ ពម្ត្ូវបន ចង

កា ែសពវែាយនិងកណនំ ឱ្យបន

ម្កង និងោក់ឱ្យអនុវត្ត។

ទូេទ
ំ លា
ូ យ។
24.1.1

២៤.១.១.ចងម្កងនិងបរងកត្
ើ ឱ្យ

២០១៧

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ម្មនទណឌករា ដាបេសរម្សប

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

សូចនក ទី ៦៖ តារោនកា អនុ
វត្តទណឌករា កដេម្មនកចងកនុង

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 





ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ចំរពាុះ កំហុសឆគង ឬកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

េិខត្
ិ បទោានកដេរៅម្មន ជា

ធនធាន សាធា ណៈរិនសរ

ធ ម្មនពាក់ពន
័ ធនឹងទណឌករា ដាប

ម្សបនិងោាន ម្បសិទភា
ធ ព។

េសរ ម្សបចំរពាុះកំហុសឆគងឬ

ទណឌករារនុះម្ត្ូវកចងរៅកនុង

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងធនធានសាធា ណៈ

េិខត្
ិ បទោានគ្ត្ិយត្
ុ ត និង រធវើ

រិនសរម្សបនិងោានម្បសិទភា
ិធ

កា ែសពវែាយនិងកណនំ ឱ្យបន

ព។

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ទូេទ
ំ លា
ូ យ។
24.1.1

24.1.2

២៤.១.១.ចងម្កងនិងបរងកត្
ើ ឱ្យ

២០១៧

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី ៧៖ បនត តារោន

ម្មនទណឌករា ដាបេសរម្សប

និងពម្ងឹងកា អនុវត្តទណឌករា

ចំរពាុះ កំហុសឆគង ឬកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

កដេម្មនកចកនង
ុ េិខិត្បទោាន

ធនធាន សាធា ណៈរិនសរ

កដេរៅម្មនជាធ ម្មនពាក់ពន
័ ធ

ម្សបនិងោាន ម្បសិទភា
ធ ព។

នឹងទណឌករា ដាបេសរម្សប

ទណឌករារនុះម្ត្ូវកចងរៅកនុង

ចំរពាុះកំហុសឆគងឬកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

េិខត្
ិ បទោានគ្ត្ិយត្
ុ ត និង រធវើ

ធនធានសាធា ណៈរិនសរម្សប

កា ែសពវែាយនិងកណនំ ឱ្យបន

និងោាន ម្បសិទភា
ិធ ព កដេបន

ទូេទ
ំ លា
ូ យ។

ោក់ឱ្យអនុវត្ត។

២៤.១.១ រ ៀបចំនិងោក់ឱ្យអនុ

២០១៨

២០១៨

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

វត្ត វិធានកា រ
ួ ននកា ោក់

វិធានកា ួរននកា ោក់ទណឌករា
ដាបេកនុង វិស័យហិ ញ្ញវត្ថុសា

ទណឌករា ដាបេកនុង វិស័យហិ ញ្ញ

ធា ណៈ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ោក់ឱ្យ

វត្ថុសាធា ណៈ

អនុវត្ត និងែសពវែាយ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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24.1.2

២៤.១.១ រ ៀបចំនិងោក់ឱ្យអនុ

បញ្ច ប់

២០១៨

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

េិខត្
ិ បទោានគ្ត្ិយត្
ុ តពាក់ពន
័ ធ

វត្ត វិធានកា រ
ួ ននកា ោក់

នឹង វិធានកា ួរននកា ោក់

ទណឌករា ដាបេកនុង វិស័យហិ ញ្ញ

ទណឌករា ដា បេ កនុង វិស័យ

វត្ថុសាធា ណៈ

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈម្ត្ូវបន



ម្បរូេនិងចងម្កង
24.1.2

២៤.១.១ រ ៀបចំនិងោក់ឱ្យអនុ

២០១៨

២០១៨

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

រសចកតីម្ពាងបឋរេិខិត្បទោាន

វត្ត វិធានកា រ
ួ ននកា ោក់

គ្ត្ិយត្
ុ តពាក់ព័នធនឹង វិធានកា ួរ

ទណឌករា ដាបេកនុង វិស័យហិ ញ្ញ

ននកា ោក់ទណឌករា ដា បេកនុង វិ

វត្ថុសាធា ណៈ

ស័យហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈម្ត្ូវ



បនរ ៀបចំ
24.1.2

២៤.១.១ រ ៀបចំនិងោក់ឱ្យអនុ

២០១៨

២០១៨

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

រសចកតីម្ពាងចុងរម្កាយកម្រិត្

វត្ត វិធានកា រ
ួ ននកា ោក់

បរចេករទសអនត អគ្គនយកោាន

ទណឌករា ដាបេកនុង វិស័យហិ ញ្ញ

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ



វត្ថុសាធា ណៈ
24.2

ិ រេើ
២៤.២.ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យរ ើង វញ
កា អនុវត្តសទ
ិ ិអ
ធ ំណាចនិងភាព

២០១៥

២០២០

- អគ្គ. ថវិកា

១.សិទិអ
ធ ំណាចនិងកា ទទួេខុស

- ម្កសូង សាថប័ន

ម្ត្ូវ បស់អងគភាពថវិកាម្ត្ូវបន

ទន់ភៃនក់ ដេបនែតេ់រន
ូ អងគភាព

ពម្ងឹងនិងកកសម្រួេ

ថវិកានិងរធវើបចេុបបននភាព

២. បយកា ណ៍និងអនុសាសន៍
ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ
៣. រោេកា ណ៍កណនំ ម្ត្ូវបន

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កកេរអ និងោក់ឱ្យអនុវត្តរៅឆ្នំ
២០១៩
24.2.1

24.2.2

24.2.3

២៤.២.១.រធវើបចនុបបននភាពរោេ

២០១៧

២០១៨

ិ
អគ្គ.ថវកា

រោេកា ណ៍កណនំ សតីពីកា

កា ណ៍កណនំ សតីពីកា រ ៀបចំ និង

រ ៀបចំ និងោក់ឱ្យអនុវត្តថ វិកា

ិ
ោក់ឱ្យអនុវត្តអងគភាពថវកា

ម្ត្ូវបនរធវើបចេុបបននភាព

២៤.២.២ ពិនត្
ិ យ និងពម្ងីកកា

២០១៧

២០១៨

ិ
អគ្គ.ថវកា

ម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យកកសម្រួេ និង

ម្កសួង-សាថប័ន

រ ៀបចំោក់ឱ្យអនុវត្ត
២០១៧

២០១៨

ិ
អគ្គ.ថវកា

វត្តអងគភាពថវិកា បស់ម្កសួង-សាថ



 



 



 



 



ិ ម្កសួងសាថប័ន
ចំនន
ួ អងគភាពថវកា

ិ បស់
ោក់ឱ្យអនុវត្តអងគភាពថវកា

២៤.២.៣ ពម្ងីកកា ោក់ឱ្យអនុ

 



ចំនន
ួ ម្កសួងសាថប័ន ម្ត្ូវបនោក់
ឱ្យអនុវត្តអងគភាពថវិកា

ប័ន
24.2.4

24.2.5

២៤.២.៤ កកសម្រួេសិទិអ
ធ ណា
ំ
ច

២០១៧

២០១៨

ិ
អគ្គ.ថវកា

ិ
សិទិអ
ធ ំណាច បស់អងគភាពថវកា

រ ៀបចំ និងអនុវត្តថ វិកា បស់អងគ

អាណាប័ករែទ សិទធ ម្ត្ូវបនកក

ិ អាណាប័ករែទ សិទធ
ភាពថវកា

េរអ

២៤.២.៥ កកសម្រួេសិទអ
ធ ណា
ំ
ច

២០១៧

២០១៨

ិ
អគ្គ.ថវកា

រ ៀបចំ និងអនុវត្តថ វិកាអនុវត្ត

ិ
សិទិអ
ធ ំណាច បស់អងគភាពថវកា
ម្ត្ូវបនកកេរអ

បស់



អងគភាពថវិកា
24.3

២៤.៣.រ ៀបចំនិងោក់ឲ្យអនុវត្ត

២០០៨

២០២០

- អគ្គ.ថវិកា- ម្កសួង សាថប័ន

ទម្រង់ បយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពអនុ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

ទម្រង់ បយកា ណ៍វឌ្ឍនភាព
ថវិកាម្បចំម្ត្ីម្មសនិង/ឬឆម្មស
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ិ ម្បចំម្ត្ីម្មស ឆម្មសនិង
វត្តថ វកា

និងម្បចំឆ្នំម្ត្ូវបនរ ៀបចំនិង

ម្បចំឆ្នំ(រោយ រំ េចពី កា

ោក់ឱ្យអនុវត្ត

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩













ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ិ េទធែេសរម្រច
រ ៀបចំថ វកា
បននិង ម្ពរទាំង វិធានកា
រោុះម្សាយ ពីម្កសួងសាថប័ន រៅ
ម្កសូងរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ និង
រៅនែទកនុងម្កសួងនីរួយៗ)
24.3.1

24.3.1

២៤.៣.១.ពិនត្
ិ យនិងកកសម្រួេ

២០១៦

២០១៨

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូ១៖ទម្រង់ បយកា ណ៍វឌ្ឍន

ទម្រង់ បយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពអនុ

ភាពអនុវត្តថ វិកា ( បយកា ណ៍

ិ ម្បចំម្ត្ីម្មសឆម្មសនិង
វត្តថ វកា

ហិ ញ្ញវត្ថុ) ម្បចំម្ត្ីម្មស ម្ត្ូវបន

ម្បចំឆ្នំតារសាថនភាពជាក់កសត ង

កកសម្រួេ

២៤.៣.១.ពិនត្
ិ យនិងកកសម្រួេ

២០១៦

២០១៨

ិ
អគ្គ.ថវកា

   

សូ២៖ទម្រង់ បយកា ណ៍វឌ្ឍន

ទម្រង់ បយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពអនុ

ភាពននេទធែេ ម្បចំឆម្មស

ិ ម្បចំម្ត្ីម្មសឆម្មសនិង
វត្តថ វកា

ម្ត្ូវបនកកសម្រួេសម្រួេ

  



ម្បចំឆ្នំតារសាថនភាពជាក់កសត ង
24.3.1

២៤.៣.១.ពិនត្
ិ យនិងកកសម្រួេ

២០១៦

២០១៨

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូ៣៖ ទម្រង់ បយកា ណ៍វឌ្ឍន

ទម្រង់ បយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពអនុ

ភាពននេទធែេម្បចំឆ្នំម្ត្ូវបន

ិ ម្បចំម្ត្ីម្មសឆម្មសនិង
វត្តថ វកា

កកសម្រួេសម្រួេ

 

 

ម្បចំឆ្នំតារសាថនភាពជាក់កសត ង

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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24.3.2

២៤.៣.២.ម្ត្ួត្ពិនិត្យនិងកក

បញ្ច ប់

២០១៦

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

២០១៨

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សម្រួេទម្រង់សំរណើករា វិធីម្បចំ

   





   





ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូ១៖ ទម្រង់សំរណើថ វិកាករា វិធី
ម្បចំម្ត្ីម្មសម្ត្ូវបនកកសម្រួេ

ម្ត្ីម្មសតារសាថនភាពជាក់កសត ង
24.3.3

២៤.៣.៣. ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ និងកក

២០១៦

២០១៨

ិ
អគ្គ.ថវកា

សម្រួេទម្រង់ននកា រធវន
ើ ិយត្
័ ករា
24.3.4

២៤.៣.១. រធវើបចេុបបនន ករារសចកតី

សូ១៖ ទម្រង់ននកា រធវន
ើ យ
ិ ័ត្ករា
ម្ត្ូវបនកកសម្រួេ

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

កណនំ រេខ០០៥សហវ សត ីពី

ធាត្ុចូេននរសចកតីកណនំរេខ
០០៥សហវម្ត្ូវបនម្បរូេ

រោេកា ណ៍និងនីត្ិ វិធីនែទកនុង

 



សម្ម្មប់កា អនុវត្តថ វិកាករា វិធី
បស់កសហវ
24.3.4

២៤.៣.១. រធវើបចេុបបនន ករារសចកតី

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

រសចកតីម្ពាងបចេុបបនន ករារសចកតី

កណនំ រេខ០០៥សហវ សត ីពី

កណនំ រេខ ០០៥សហវម្ត្ូវបន

រោេកា ណ៍និងនីត្ិ វិធីនែទកនុង

រ ៀបចំសរម្រចបន៥០%

  

សម្ម្មប់កា អនុវត្តថ វិកាករា វិធី
បស់កសហវ
24.3.4

២៤.៣.១. រធវើបចេុបបនន ករារសចកតី

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

កណនំ រេខ០០៥សហវ សត ីពី
រោេកា ណ៍និងនីត្ិ វិធីនែទកនុង

រសចកតីកណនំ រេខ០០៥សហវ
ម្ត្ូវបនរធវើបចេុបបនន ករា
  

សម្ម្មប់កា អនុវត្តថ វិកាករា វិធី
បស់កសហវ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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25

ិ
២៥. បរងកន
ើ ត្ម្មៃភាពថវកា

បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩













ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សនទ សសន៍កា សទ ង់រត្ិត្ម្មៃភាព
ថវិកាខពង់ជាងរុន

25.1

២៥.១. បរងកន
ើ កា ចូេ រ
ួ សាធា

២០១៧

២០២០

ិ
ណៈរនកនុងដំរណើ កា ថវកា
25.1.1

២៥.១.១. បស្រញ្ញជបកា យេ់ដឹង

២០១៧

២០១៩

- អគ្គ.ថវិកា

សាធា ណៈរនចូេ រ
ួ កនុងដំរណើ

- អគ្គ.រោេន/ប

កនុងកា ថវិការកើនរ ើង

អគ្គ.រោេន/ប

១. រវទិកាសាធា ណៈសត ីពីម្កប

ដេ់សាធា ណៈរនអំពីសាថនភាព

ខណឌម្ម៉ា ម្កួរសដាកិចេ ម្ត្ូវបន

និងទសសនវិស័យរសដាកិចេ និង

រ ៀបចំ



ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈករពុជា
(ម្មន២សូចនក ) (៣០%)
25.1.1

២៥.១.១. បស្រញ្ញជបកា យេ់ដឹង

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.រោេន/ប

២. សនន ិសីទថ្ននក់ជាត្ិសតីពីសាថន

ដេ់សាធា ណៈរនអំពីសាថនភាព

ភាព និងទសសនវិស័យរសដាកិចេ

និងទសសនវិស័យរសដាកិចេ និង

ករពុជា ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈករពុជា
(ម្មន២សូចនក ) (៣០%)
25.1.2

២៥.១.២. រ ៀបចំសិកាខសាលា

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.រោេន/ប

ិ
ពិរម្ោុះរយបេ់រេើទិសរៅថវកា

១. សិកាខសាលាពិរម្ោុះរយបេ់ វិ
ស័យអាទិភាព ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

និងរោេនរយបយ (ម្មន១សូ



ចនក ) (៣០%)
25.1.3

២៥.១.៣. រចញែាយ បយ

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.រោេន/ប

កា ណ៍រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុសា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

១. បយកា ណ៍ម្បត្ិបត្តកា
ិ
ហិ ញ្ញវត្ថុ ដា (សត ង់ោ TOFE)

   

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

២០១៨

២០១៩

ណៈរេើរគ្ហទំព័ ម្កសួងរសដា

ម្បចំកខម្ត្ូវបនរចញែាយរេើ

កិចេដេ់សាធា ណៈរនឱ្យទាន់

រគ្ហទំព័ ម្កសួងរិនរេើសពី២ស

រពេរវលា (ម្មន៤សូចនក )

បតហ៍បនទប់ពីបយកា ណ៍បន

(៤០%)

បញ្េ ប់ ួចរាេ់ (រសចកតីសរងខបនន

   





   





ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

បយកា ណ៍ជាភាសាកខា និង
អង់រគ្ៃស)
25.1.3

២៥.១.៣. រចញែាយ បយ

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.រោេន/ប

២. បយកា ណ៍ម្បត្ិបត្តកា
ិ

កា ណ៍រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុសា

ហិ ញ្ញវត្ថុ ោាភិបេ(សត ង់ោ

ណៈរេើរគ្ហទំព័ ម្កសួងរសដា

GFS)ម្បចំកខ ម្ត្ូវបនរចញ

កិចេដេ់សាធា ណៈរនឱ្យទាន់

ែាយ រេើរគ្ហទំព័ ម្កសួងរិន

រពេរវលា (ម្មន៤សូចនក )

រេើសពី ២សបតហ៍បនទប់ពី បយ

(៤០%)

កា ណ៍បនបញ្េ ប់ ួចរាេ់ (រសច
កតីសរងខបនន បយកា ណ៍ជាភាសា
កខា និងអង់រគ្ៃស)

25.1.3

២៥.១.៣. រចញែាយ បយ

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.រោេន/ប

៣. បយកា ណ៍នន
ិ ន កា រសដា

កា ណ៍រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុសា

កិចេសងគរ (SET) ម្បចំកខម្ត្ូវ

ណៈរេើរគ្ហទំព័ ម្កសួងរសដា

បនរចញែាយរេើរគ្ហទំព័

កិចេដេ់សាធា ណៈរនឱ្យទាន់

ម្កសួងរិនរេើសពី២សបតហ៍

រពេរវលា (ម្មន៤សូចនក )

បនទប់ពី បយកា ណ៍បនបញ្េ ប់

(៤០%)

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/
ច្គកោម្សកម្មភាព

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩





ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ច
ួ រាេ់ (រសចកតីសរងខបនន បយ
កា ណ៍ជាភាសាកខា -អង់រគ្ៃស)
25.1.3

២៥.១.៣. រចញែាយ បយ

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.រោេន/ប

៤.ម្ពឹត្តិប័ម្ត្សថ ិត្រិ សដាកិចេ និង

កា ណ៍រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុសា

ហិ ញ្ញវត្ថុម្បចំ ម្ត្ីម្មស ម្ត្ូវបន

ណៈរេើរគ្ហទំព័ ម្កសួងរសដា

របុះពុរាែាយជាសាធា ណៈ និង

កិចេដេ់សាធា ណៈរនឱ្យទាន់

រចញែាយរេើរគ្ហទំព័ ម្កសួង

រពេរវលា (ម្មន៤សូចនក )

(រៅម្ត្ីម្មសបនទប់)

   

(៤០%)
25.1.4

២៥.១.១.រ ៀបចំរវទិកាសាធា

ឆ្នំ

ឆ្នំ

ិ
អគ្គ.ថវកា

ត្ំណាងនដគ្ូ អភិវឌ្ឍន៍អងគកា

ណៈសដ ីពីម្កបខណឌម្ម៉ា ម្កូរសដាកិចេ

រិនករន ោាភិបេម្គ្ឺុះសាថន

ិ
និងម្កបខណឌថវកា

ឧត្តរសិកា សាថប័នសិកា



ម្សាវម្ជាវ បណា
ត ញែសពវែាយ
ព័ត្៌ម្មន បនចូេ រ
ួ កនុងរវទិកា
25.1.5

25.2

២៥.១.២.រ ៀបចំឯកសា រសចកដី

ឆ្នំ

ឆ្នំ

ិ
អគ្គ.ថវកា

ឯកសា រសចកដីពនយេ់សរងខបសដ ី

ពនយេ់សរងខបសដ ីពីរសចកដីម្ពាង

ពីរសចកដីម្ពាងចាប់សដីពីហិ ញ្ញវត្ថុ

ចាប់សដីពីហិ ញ្ញវត្ថុសម្ម្មប់កា

សម្ម្មប់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្បចំឆ្នំម្ត្ូវ

ម្គ្ប់ម្គ្ងម្បចំឆ្នំ

បនរ ៀបចំ

២៥.២. បរងកន
ើ កា ែសពវែាយឯក
ិ
សា ថវកា

២០១៧

២០២០

- អគ្គ.ថវិកា



ិ ែសពវែាយ
ចំនន
ួ ឯកសា ថវកា

- អគ្គ.រោេន/ប

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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25.2.1

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សរងខបសត ីពីរសចកតីម្ពាងចាប់

ម្បរទសនន

ថវិកាម្បចំឆ្នំ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ
២០១៧

២០១៩

២០១៨

២០១៩





   





 













  



ិ
អគ្គ.ថវកា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូ១៖ ទម្រង់ បយកា ណ៍

រសៀវរៅថវិកាសរងខប បស់

២៥.២.១.សិកា និង ចងម្កង

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

២៥.២.១.សិកា និង ចងម្កង

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ២

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ៣

25.2.1

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

សូ២៖ ទម្រង់ បយកា ណ៍

រសៀវរៅថវិកាសរងខប បស់

សរងខបសត ីពីរសចកតីម្ពាងចាប់

ម្បរទសនន

ថវិកាម្បចំឆ្នំ ម្ត្ូវបនបញ្េ បកា
់
រ ៀបចំ

25.2.1

25.2.2

២៥.២.១.សិកា និង ចងម្កង

២០១៧

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូ៣៖ បយកា ណ៍សរងខបសត ីពី

រសៀវរៅថវិកាសរងខប បស់

រសចកតីម្ពាងចាប់ថ វិកាម្បចំឆ្នំ

ម្បរទសនន

ម្ត្ូវបនែសពវែាយ

២៥.២.២.កកេរអរសៀវរៅថវិកា

២០១៦

២០១៨

ិ
អគ្គ.ថវកា

 

សូ១៖ ទម្រង់រសចកដីពនយេ់

សរងខបឱ្យម្មនេកខណៈកាន់កត្េអ

សរងខបននរសចកដីម្ពាងចាប់សដីពី

ម្បរសើ

ហិ ញ្ញវត្ថុសម្ម្មប់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

  



ម្បចំឆ្នំ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ
25.2.2

២៥.២.២.កកេរអរសៀវរៅថវិកា

២០១៦

២០១៨

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូ២៖ បយកា ណ៍សតីពីរសចកដី

សរងខបឱ្យម្មនេកខណៈកាន់កត្េអ

ពនយេ់សរងខបននរសចកដីម្ពាង

ម្បរសើ

ចាប់សដីពីហិ ញ្ញវត្ថុ សម្ម្មប់កា

   

ម្គ្ប់ម្គ្ងម្បចំឆ្នំ ម្ត្ូវបនបញ្េ ប់

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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25.2.2

២៥.២.២.កកេរអរសៀវរៅថវិកា

បញ្ច ប់

២០១៦

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ិ
អគ្គ.ថវកា

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូ៣៖ បយកា ណ៍សតីពីរសចកដី

សរងខបឱ្យម្មនេកខណៈកាន់កត្េអ

ពនយេ់សរងខបសដ ីពីរសចកដីម្ពាង

ម្បរសើ

ចាប់សដីពីហិ ញ្ញវត្ថុ សម្ម្មប់កា

 

 











   













ម្គ្ប់ម្គ្ងម្បចំឆ្នំ ម្ត្ូវបន
ែសពវែាយ
25.2.3

២៥.២.៣ ែសពវែាយថវិកា

២០១៦

២០១៨

ិ
អគ្គ.ថវកា

ិ ម្បចំឆ្នំ
សរងខបននចាប់ថ វកា

ិ
សូ១៖ ទម្រង់រសៀវរៅថវកា
ិ ម្បចំឆ្នំ ម្ត្ូវ
សរងខបននចាប់ថ វកា

  

បនសិការ ើង វិញ និងកកេរអ
25.2.4

២៥.២.៤ កា ែសពវែាយ បយ

២០១៦

២០១៨

ិ
អគ្គ.ថវកា

ចាប់ថ វិកាម្បចំឆ្នំ ម្ត្ូវបន

កា ណ៍ពាក់កណា
ត េ ឆ្នំ និង
បយកា ណ៍ ៩ កខរដើរឆ្នំ
25.2.4

២៥.២.៤ កា ែសពវែាយ បយ

រ ៀបចំ
២០១៦

២០១៨

ិ
អគ្គ.ថវកា

បយកា ណ៍ ៩ កខរដើរឆ្នំ
២៥.២.៥. សម្របសម្រួេ

ិ សរងខបនន
សូ៣៖ រសៀវរៅថវកា
ចាប់ថ វិកាម្បចំឆ្នំ ម្ត្ូវបន

កា ណ៍ពាក់កណា
ត េ ឆ្នំ និង

25.2.5

ិ សរងខបនន
សូ២៖ រសៀវរៅថវកា

 

 

ែសពវែាយ
២០១៧

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូ១íបនសម្របសម្រួេរ ៀបចំ

រ ៀបចំកិចេម្បរុំបូកស ុប កា អនុ

កិចេម្បរុំបូកស ុប និងវាយត្នរៃ

វត្តកែនកា សករាភាពម្បចំ

កា អនុវត្តកែនកា សករាភាព

ឆម្មស ម្បចំ ៩ កខ និងម្បចំឆ្នំ

ម្បចំឆម្មស បស់អគ្គនយក

ិ
អគ្គនយកោានថវកា

ិ
ោានថវកា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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25.2.5

២៥.២.៥. សម្របសម្រួេ

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៩

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ិ
អគ្គ.ថវកា

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូ២í បនសម្របសម្រួេ

រ ៀបចំកិចេម្បរុំបូកស ុប កា អនុ

រ ៀបចំកិចេម្បរុំបូកស ុប និងវាយ

វត្តកែនកា សករាភាពម្បចំ

ត្នរៃកា អនុវត្តកែនកា សករាភាព

ឆម្មស ម្បចំ ៩ កខ និងម្បចំឆ្នំ

ម្បចំឆម្មស បស់អគ្គនយក

ិ
អគ្គនយកោានថវកា

ិ ម្បចំ៩កខ បស់អគ្គ
ោានថវកា

   





 





 





 





នយកោាន
25.2.5

25.2.6

២៥.២.៥. សម្របសម្រួេ

២០១៧

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូ៣í បនសម្របសម្រួេ

រ ៀបចំកិចេម្បរុំបូកស ុប កា អនុ

រ ៀបចំកិចេម្បរុំបូកស ុប និងវាយ

វត្តកែនកា សករាភាពម្បចំ

ត្នរៃកា អនុវត្តកែនកា សករាភាព

ឆម្មស ម្បចំ ៩ កខ និងម្បចំឆ្នំ

ម្បចំឆ្នំ បស់អគ្គនយកោាន

ិ
អគ្គនយកោានថវកា

ថវិកា

២៥.២.១.ែសពវែាយជាសាធា

២០១៧

២០១៩

ណៈនូវ បយកា ណ៍អនុវត្តថ វិកា

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ
ជាត្ិ

 

ិ ពាក់ក
បយកា ណ៍អនុវត្តថ វកា
ណា
ត េឆ្នំសរងខបម្ត្ូវបនចុុះ

ពាក់ កណា
ត េឆ្នំសរងខប បស់ ដា

ែាយកនុងរគ្ហទំព័ កសហវ និង

បេថ្ននក់រម្ការជាត្ិកនុងរគ្ហ

អហក

ទំព័ កសហវ និងរគ្ហទំព័ អហក
(៥០%)
25.2.7

២៥.២.២.ែសពវែាយជាសាធា
ណៈនូវសារាច កណនំកា អនុវត្ត

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

សារាច កណនំ អនុវត្តចាប់ហិ ញ្ញ

ជាត្ិ

វត្ថុម្បចំឆ្នំ បស់ ដាបេថ្ននក់

ចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ,សារាច កណនំាំា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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ុ ២០១៧
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

កា រ ៀបចំកែនកា យុទសា
ធ ស្រសត

រម្ការជាត្ិម្ត្ូវបនចុុះែាយកនុង

ថវិកា, សារាច កណនំកា រ ៀបចំ

រគ្ហទំព័ អហក

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩









ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ថវិកា, និងសារាច កណនំកា
រ ៀបចំ បយកា ណ៍សរម្រច
ិ បស់ ដាបេថ្ននក់
ទូទាត្់ថ វកា
រម្ការជាត្ិកនុងរគ្ហទំព័ អហក
(៥០%)
25.2.7

២៥.២.២.ែសពវែាយជាសាធា

២០១៧

២០១៩

ណៈនូវសារាច កណនំកា អនុវត្ត

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

សារាច កណនំរ ៀបចំកែនកា

ជាត្ិ

ិ បស់ ដាបេ
យុទសា
ធ ស្រសត ថវកា

ចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ,សារាច កណនំាំា

ថ្ននក់រម្ការជាត្ិ (រារធានី រខត្ត)

កា រ ៀបចំកែនកា យុទសា
ធ ស្រសត

ម្ត្ូវបនចុុះែាយកនុងរគ្ហទំព័

ថវិកា, សារាច កណនំកា រ ៀបចំ

អហក

ថវិកា, និងសារាច កណនំកា

 

រ ៀបចំ បយកា ណ៍សរម្រច
ិ បស់ ដាបេថ្ននក់
ទូទាត្់ថ វកា
រម្ការជាត្ិកនុងរគ្ហទំព័ អហក
(៥០%)
25.2.7

២៥.២.២.ែសពវែាយជាសាធា
ណៈនូវសារាច កណនំកា អនុវត្ត

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

សារាច កណនំនត្
ី ិ វិធីបរចេករទស

ជាត្ិ

ិ ម្បចំ ម្ត្ូវ
រ ៀបចំគ្រម្ម្មងថវកា

ចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ,សារាច កណនំាំា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

 

បនចុុះែាយកនុងរគ្ហទំព័ អហក

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៩

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩





ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កា រ ៀបចំកែនកា យុទសា
ធ ស្រសត
ថវិកា, សារាច កណនំកា រ ៀបចំ
ថវិកា, និងសារាច កណនំកា
រ ៀបចំ បយកា ណ៍សរម្រច
ិ បស់ ដាបេថ្ននក់
ទូទាត្់ថ វកា
រម្ការជាត្ិកនុងរគ្ហទំព័ អហក
(៥០%)
25.2.7

២៥.២.២.ែសពវែាយជាសាធា
ណៈនូវសារាច កណនំកា អនុវត្ត

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

សារាច កណនំរ ៀបចំ បយ

ជាត្ិ

ិ ម្បចំ
កា ណ៍សរម្រចទូទាត្់ថ វកា

ចាប់ហិ ញ្ញវត្ថុ,សារាច កណនំាំា

ឆ្នំ បស់ ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ

កា រ ៀបចំកែនកា យុទសា
ធ ស្រសត

ម្ត្ូវបនចុុះែាយកនុងរគ្ហទំព័

ថវិកា, សារាច កណនំកា រ ៀបចំ

អហក

 

ថវិកា, និងសារាច កណនំកា
រ ៀបចំ បយកា ណ៍សរម្រច
ិ បស់ ដាបេថ្ននក់
ទូទាត្់ថ វកា
រម្ការជាត្ិកនុងរគ្ហទំព័ អហក
(៥០%)
25.2.8

២៥.២.១. កា រ ៀបចំរគ្ហទំព័
អគ្គនយកោានសហ-ម្បត្ិបត្តកា
ិ

២០១៦

២០១៧

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ
និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

សូចនក ទី១í រគ្ហទំព័ បស់
អគ្គនយកោានម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

 





អនត ជាត្ិ និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៦

២០១៧

អគ្គនយកោានសហ-ម្បត្ិបត្តកា
ិ

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

២៥.២.១. កា រ ៀបចំរគ្ហទំព័

ចប់គែតើម្

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី២í រស្រនតពា
ី ក់ព័នធម្ត្ូវ

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

បនបណុត ុះបណា
ត េអំពីកិចេ

អនត ជាត្ិ និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ដំរណើ កា និងកា រធវើបចេុបបនន

  



ត្រ២

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ៣

25.2.8

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ភាពរគ្ហទំព័
25.2.8

២៥.២.១. កា រ ៀបចំរគ្ហទំព័

២០១៦

២០១៧

អគ្គនយកោានសហ-ម្បត្ិបត្តកា
ិ

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី៣í រគ្ហទំព័ បស់

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

អគ្គនយកោានម្ត្ូវបនោក់ឱ្យ

អនត ជាត្ិ និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ដំរណើ កា និងរធវើបចេុបបននភាពជា

   

ម្បចំ
25.3

២៥.៣. បរងកន
ើ ត្ម្មៃភាពកិចេេទធ

២០០៨

២០២០

- អគ្គ.េទធករា

ករាសាធា ណៈ

១.កិចេេទធករាសាធា ណៈម្បម្ពឹត្ត
រៅរោយត្ម្មៃភាព គ្ណរនយយ
ភាពនិងម្បសិទភា
ធ ព និងម្ត្ូវ
ែសពវែាយ រេើរគ្ហទំព័ ៖(ក)
រសចកតីរូនដំណឹងសត ីពីកា ចូេ រ
ួ
រដញនថៃ (ខ) កែនកា េទធករា
ម្បចំឆ្នំ(គ្) កា ម្បគ្េ់កិចេសនា
និង(ឃ)េទធែេននកា រោុះ
ម្សាយបណតឹងត្វា៉ែ េទធករា ២.
យនតកា និងនីត្ិ វិធីរោុះម្សាយប
ណតឹងត្វា៉ែ េទធករា ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ
៣. បទោានគ្ត្ិយុត្តពាក់ព័នធកិចេ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

២០១៨

២០១៩





  





  















ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

េទធករាសាធា ណៈ កដេត្ម្រូវ
រោយចាប់ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ
បំរពញបកនថរសម្ម្មប់អនុវត្ត
25.3.1

២៥.៣.១-រធវើកា ែសពវែាយឯក

២០១៦

២០២០

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

សា រេើ GDPP Website
25.3.1

២៥.៣.១-រធវើកា ែសពវែាយឯក

GDPP Website នូវ៖
២០១៦

២០២០

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

សា រេើ GDPP Website
25.3.1

២៥.៣.១-រធវើកា ែសពវែាយឯក

២៥.៣.១-រធវើកា ែសពវែាយឯក

សូចនក ទី១៖រសចកតីរន
ូ ដំណឹង
សត ីពីកា អរញ្ជ ញ
ើ ចូេ រ
ួ រដញនថៃ

២០១៦

២០២០

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

សា រេើ GDPP Website
25.3.1

រធវើកា ែសពវែាយឯកសា រេើ

សូចនក ទី២៖កែនកា េទធករា
ម្បចំឆ្នំ

២០១៦

២០២០

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

សា រេើ GDPP Website

   
   

 





សូចនក ទី៣៖រសចកតីរូន
ដំណឹងសត ីពីកា កា ម្បគ្េ់កិចេ
សនា

25.3.1

២៥.៣.១-រធវើកា ែសពវែាយឯក

២០១៦

២០២០

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

សា រេើ GDPP Website

សូចនក ទី៤៖េទធែេរោុះ
ម្សាយបណតឹងត្វា៉ែ េទធករា
(ម្បសិនរបើម្មន)

25.3.1

២៥.៣.១-រធវើកា ែសពវែាយឯក

២០១៦

២០២០

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

សា រេើ GDPP Website

សូចនក ទី៥៖ បយកា ណ៍ម្ត្ួត្
ពិនត្
ិ យកិចេេទធករាតាររម្កាយ
ម្បចំឆ្នំ

25.3.1

២៥.៣.១-រធវើកា ែសពវែាយឯក

២០១៦

២០២០

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

សា រេើ GDPP Website

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

សូចនក ទី៦៖សថ ិត្េ
ិ ទធករា
(Procurement Statistic)

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២៥.៣.២-បនតរ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ី

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

 



 



ត្រ៤

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

25.3.2

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

-រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពីកបប

ពីកបបបទនិងនីត្ិ វិធីននកា បតឹង

បទនិងនីត្ិ វិធនី នកា បតឹងនិងកា

និងកា រោុះម្សាយបណតឹង

រោុះម្សាយបណតឹង ម្ត្ូវបនអនុរ័
ត្រោយថ្ននក់ដឹកនំ MEF

25.3.2

25.3.2

២៥.៣.២-បនតរ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ី

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

សូចនក ទី១៖រសចកតីម្ពាងអនុ

ពីកបបបទនិងនីត្ិ វិធីននកា បតឹង

ម្កឹត្យម្ត្ូវបនបនត ពន
ិ ត្
ិ យពិភាកា

និងកា រោុះម្សាយបណតឹង

កនុង GDPP

២៥.៣.២-បនតរ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ី

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

សូចនក ទី២៖រសចកតីម្ពាងអនុ

ពីកបបបទនិងនីត្ិ វិធីននកា បតឹង

ម្កឹត្យម្ត្ូវបនបញ្ជូ នរៅម្កុរ

និងកា រោុះម្សាយបណតឹង

ម្បឹកានីត្ិករារដើរបីចត្់កចងម្បរុំ

  

បនត
25.3.2

២៥.៣.២-បនតរ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ី

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

សូចនក ទី៣៖រសចកតីម្ពាងអនុ

ពីកបបបទនិងនីត្ិ វិធីននកា បតឹង

ម្កឹត្យម្ត្ូវបន Finalise និងោក់

និងកា រោុះម្សាយបណតឹង

រូនថ្ននក់ដឹកនំ MEF ពិនិត្យ និង

  

អនុរត្
័
25.3.2

២៥.៣.២-បនតរ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ី

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

-រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពីកបប

ពីកបបបទនិងនីត្ិ វិធីននកា បតឹង

បទនិងនីត្ិ វិធនី នកា បតឹងនិងកា

និងកា រោុះម្សាយបណតឹង

រោុះម្សាយបណតឹងត្វា៉ែ និង វិវាទ



េទធករា ម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យ និងអនុរ័
ត្រោយទីសតីកា គ្ណៈ ដារស្រនត ី

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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25.3.2

25.3.2

២៥.៣.២-បនតរ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ី

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

COM ចត្់កចងម្បរុំពិនិ

និងកា រោុះម្សាយបណតឹង

ត្យពិភាកា
២០១៧

២០១៨

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

-រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យម្ត្ូវបន

ពីកបបបទនិងនីត្ិ វិធីននកា បតឹង

២៥.៣.២-បនតរ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ី

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា













-រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យម្ត្ូវបន

ពីកបបបទនិងនីត្ិ វិធីននកា បតឹង

បនត ពន
ិ ិត្យពិភាកាបញ្េ បរ់ ោយ

និងកា រោុះម្សាយបណតឹង

COM និងរែាើសុំចុុះហត្ថរេខាពី
សររតចនយក ដារស្រនត ី

25.3.2

២៥.៣.២-បនតរ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ី

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

-អនុម្កឹត្យសត ីពីកបបបទនិងនីត្ិ វិធី

ពីកបបបទនិងនីត្ិ វិធីននកា បតឹង

ននកា បតឹងនិងកា រោុះម្សាយប

និងកា រោុះម្សាយបណតឹង

ិ ទេទធករាម្ត្ូវបន
ណតឹងត្វា៉ែ និង វវា
ែសពវែាយោក់ឲ្យអនុវត្ត

25.3.3

២៥.៣.៣-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

រសចកតីម្ពាងម្បកាសសត ីពន
ី ីត្ិ វិធី

សត ីពីនីត្ិ វិធីសម្ម្មប់អនុវត្ត វិធីសា

សម្ម្មប់អនុវត្ត វិធីសាស្រសត េទធករា

ស្រសត េទធករាទន
ំ ញ
ិ សំណង់និងរស

ទំនញ
ិ សំណង់និងរសវាករាម្ត្ូវ

វាករា

បនអនុរ័ត្រោយថ្ននក់ដឹកនំ

 





  



MEF
25.3.3

២៥.៣.៣-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

សត ីពីនីត្ិ វិធីសម្ម្មប់អនុវត្ត វិធីសា

សូចនក ទី១៖បនត ម្បរុំពន
ិ ត្
ិ យ
ពិភាការេើរសចកតីម្ពាងទី២
ម្បកាស សត ីពីនីត្ិ វិធីសម្ម្មប់អនុ
វត្ត វិធីសាស្រសត េទធករាទន
ំ ញ
ិ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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25.3.3

25.3.4

បញ្ច ប់

ស្រសត េទធករាទន
ំ ញ
ិ សំណង់និងរស

សំណង់និងរសវាករា និងកកេរអ

វាករា

ជារសចកតីម្ពាងចុងរម្កាយ

២៥.៣.៣-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

រម្កាយម្ត្ូវបនោក់រន
ូ ឯកឧត្តរ

ស្រសត េទធករាទន
ំ ញ
ិ សំណង់និងរស

រទស ដារស្រនតច
ី ុុះហត្ថរេខាោក់

វាករា

ឲ្យអនុវត្ត
២០១៧

២០១៧

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូចនក ទី២៖រសចកតីម្ពាងចុង

សត ីពីនីត្ិ វិធីសម្ម្មប់អនុវត្ត វិធីសា

២៥.៣.៤-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

  

រសចកតីម្ពាងម្បកាសសត ីពីកា រធវើចំ

សត ីពីកា រធវើចំណាត្់ម្បរភទ និងចំ

ណាត្់ម្បរភទនិងចំណាត្់ថ្ននក់អនក

ណាត្់ថ្ននក់អនករដញនថៃ

រដញនថៃម្ត្ូវបនអនុរ័ត្រោយ







 



ថ្ននក់ដឹកនំ MEF
25.3.4

២៥.៣.៤-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

សូចនក ទី១៖បនត ម្បរុំពន
ិ ត្
ិ យ

សត ីពីកា រធវើចំណាត្់ម្បរភទ និងចំ

ពិភាការេើរសចកតីម្ពាងទី១

ណាត្់ថ្ននក់អនករដញនថៃ

ម្បកាសសត ីពីកា រធវើចំណាត្់
ម្បរភទនិងចំណាត្់ថ្ននក់អនករដញ
នថៃ និងកកេរអជារសចកតីម្ពាងទី២

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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25.3.4

២៥.៣.៤-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូចនក ទី២៖រសចកតីម្ពាងទី២

សត ីពីកា រធវើចំណាត្់ម្បរភទ និងចំ

ម្បកាសសត ីពីកា រធវើចំណាត្់

ណាត្់ថ្ននក់អនករដញនថៃ

ម្បរភទនិងចំណាត្់ថ្ននក់អនករដញ
រដញនថៃម្ត្ូវបនម្បរុំ

ពិនិត្យ

  

ពិភាកានិងកកេរអជារសចកតី
ម្ពាងចុងរម្កាយ
25.3.4

២៥.៣.៤-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

សូចនក ទី៣៖រសចកតីម្ពាងចុង

សត ីពីកា រធវើចំណាត្់ម្បរភទ និងចំ

រម្កាយម្ត្ូវបនោក់រន
ូ ឯកឧត្តរ

ណាត្់ថ្ននក់អនករដញនថៃ

រទស ដារស្រនតច
ី ុុះហត្ថរេខាោក់



 







 



ឲ្យអនុវត្ត
25.3.5

២៥.៣.៥-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស
សត ីពីបុរ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

េកខណៈសរបត្តិ បស់

រសចកតីម្ពាងម្បកាសសត ីពីបុរ េកខ
ណៈសរបត្តិ បស់អនករដញនថៃម្ត្ូវ
បនអនុរ័ត្រោយថ្ននក់ដឹកនំ

អនករដញនថៃ

MEF
25.3.5

២៥.៣.៥-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស
សត ីពីបុរ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

េកខណៈសរបត្តិ បស់

អនករដញនថៃ

សូចនក ទី១៖បនត ម្បរុំពន
ិ ត្
ិ យ
ពិភាការេើរសចកតីម្ពាងទី១
ម្បកាសសត ីពីបុរ េកខណៈសរបត្តិ
បស់អនករដញនថៃ និងកកេរអជា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រសចកតីម្ពាងទី២

25.3.5

២៥.៣.៥-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស
សត ីពីបុរ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

េកខណៈសរបត្តិ បស់

សូចនក ទី២៖រសចកតីម្ពាងទី២
ម្បកាសសត ីពីបុរ េកខណៈសរបត្តិ

អនករដញនថៃ

បស់អនករដញនថៃ ម្ត្ូវបនម្បរុំ

  

ពិនត្
ិ យពិភាកានិងកកេរអជារសច
កតីម្ពាងចុងរម្កាយ
25.3.5

២៥.៣.៥-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស
សត ីពីបុរ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

េកខណៈសរបត្តិ បស់

សូចនក ទី៣៖រសចកតីម្ពាងចុង
រម្កាយម្ត្ូវបនោក់រន
ូ ឯកឧត្តរ

អនករដញនថៃ

រទស ដារស្រនតច
ី ុុះហត្ថរេខាោក់



 







 



ឲ្យអនុវត្ត
25.3.6

២៥.៣.៦-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

រសចកតីម្ពាងម្បកាសសត ីពីកា ចុុះ

សត ីពីកា ចុុះកា រម្រុះនិងកា ែសពវ

កា រម្រុះនិងកា ែសពវែាយបញ្ជ ី

ែាយបញ្ជ រី មាអនករដញនថៃ

រមាអនករដញនថៃម្ត្ូវបនអនុរត្
័
រោយថ្ននក់ដឹកនំ MEF

25.3.6

២៥.៣.៦-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

សូចនក ទី១៖បនត ម្បរុំពន
ិ ត្
ិ យ

សត ីពីកា ចុុះកា រម្រុះនិងកា ែសពវ

ពិភាការេើរសចកតីម្ពាងទី១

ែាយបញ្ជ រី មាអនករដញនថៃ

ម្បកាស សត ីពីកា ចុុះ កា រម្រុះ
និងកា ែសពវែាយបញ្ជ រី មាអនក

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រដញនថៃ និងកកេរអជារសចកតី
ម្ពាងទី២

25.3.6

២៥.៣.៦-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

សូចនក ទី២៖រសចកតីម្ពាងទី២

សត ីពីកា ចុុះកា រម្រុះនិងកា ែសពវ

សត ីពីកា ចុុះ កា រម្រុះ និងកា

ែាយបញ្ជ រី មាអនករដញនថៃ

ែសពវែាយបញ្ជ ីរមាអនករដញនថៃ

  

ម្ត្ូវបនម្បរុំពន
ិ ត្
ិ យ ពិភាកានិង
កកេរអជារសចកតីម្ពាងចុងរម្កាយ
25.3.6

២៥.៣.៦-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

សូចនក ទី៣៖រសចកតីម្ពាងចុង

សត ីពីកា ចុុះកា រម្រុះនិងកា ែសពវ

រម្កាយម្ត្ូវបនោក់រន
ូ ឯកឧត្តរ

ែាយបញ្ជ រី មាអនករដញនថៃ

រទស ដារស្រនតច
ី ុុះហត្ថរេខាោក់



 





ឲ្យអនុវត្ត
25.3.7

២៥.៣.៧-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

រសចកតីម្ពាងម្បកាសសត ីពីកា

សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាេទធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាេទធករាម្ត្ូវ

ករា

បនអនុរ័ត្រោយថ្ននក់ដឹកនំ



MEF
25.3.7

២៥.៣.៧-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

សូចនក ទី១៖បនត ម្បរុំពន
ិ ត្
ិ យ

សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាេទធ

ពិភាការេើរសចកតីម្ពាងទី១

ករា

ម្បកាស សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩









ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សនាេទធករា និងកកេរអជារស
ចកតីម្ពាងទី២
25.3.7

២៥.៣.៧-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

សូចនក ទី២៖រសចកតីម្ពាងទី២

សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាេទធ

ម្បកាសសត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេ

ករា

សនាេទធករាម្ត្ូវបនម្បរុំ

 

ពិរម្ោុះរយបេ់ជារួយ
stakeholders រដើរបីកកេរអជា
រសចកតីម្ពាងចុងរម្កាយ
25.3.7

២៥.៣.៧-បនតកា រ ៀបចំម្បកាស

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

សូចនក ទី៣៖រសចកតីម្ពាងចុង

សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចេសនាេទធ

រម្កាយម្ត្ូវបនោក់រន
ូ ឯកឧត្តរ

ករា

រទស ដារស្រនតច
ី ុុះហត្ថរេខាោក់

 

ឲ្យអនុវត្ត
25.3.8

២៥.៣.៨-សហកា ជារួយ EFI

២០១៧

២០២០

រ ៀបចំវគ្គបណតុុះបណា
ត េរំនញ

ិ ាសាថន
អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ វទ

សូចនក ទី១៖វគ្គបណតុុះបណា
ត េ

រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

រំនញេទធករាដេ់ម្កុរេទធករា

េទធករារោយម្មនរចញ

ថ្ននក់ជាត្ិម្ត្ូវបនរ ៀបចំរ ើង

ិ ញ បនបម្ត្រូនដេ់រស្រនតេ
វញ្ញ
ី ទធ

(យ៉ាងត្ិចរួយវគ្គ)

 



ករា បស់សាថប័នអនុវត្តេទធករា
25.3.8

២៥.៣.៨-សហកា ជារួយ EFI
រ ៀបចំវគ្គបណតុុះបណា
ត េរំនញ

២០១៧

២០២០

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

សូចនក ទី២៖វគ្គបណតុុះបណា
ត

វិទាសាថនរសដាកិចន
េ ិងហិ ញ្ញវត្ថុ

េរំនញេទធករាដេ់រស្រនត ីថាសា
ី ថ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

េទធករារោយម្មនរចញ

ប័នអនុវត្តេទធករាថ្ននក់រម្ការជាត្ិ

ិ ញ បនបម្ត្រូនដេ់រស្រនតេ
វញ្ញ
ី ទធ

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ (យ៉ាងត្ិច៣វគ្គ)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩









ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ករា បស់សាថប័នអនុវត្តេទធករា
25.3.8

២៥.៣.៨-សហកា ជារួយ EFI

២០១៧

២០២០

រ ៀបចំវគ្គបណតុុះបណា
ត េរំនញ

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

សូចនក ទី៣៖វគ្គ វិម្កឹត្យកា េទធ

វិទាសាថនរសដាកិចន
េ ិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ករាដេ់សាថប័នអនុវត្តេទធករាម្ត្ូវ

េទធករារោយម្មនរចញ

បនរ ៀបចំរ ើង (កនុងក ណី

ិ ញ បនបម្ត្រូនដេ់រស្រនតេ
វញ្ញ
ី ទធ

ចំបច់)

 

ករា បស់សាថប័នអនុវត្តេទធករា
25.3.8

២៥.៣.៨-សហកា ជារួយ EFI

២០១៧

២០២០

រ ៀបចំវគ្គបណតុុះបណា
ត េរំនញ

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

សូចនក ទី៤៖សិកាខសាលា

វិទាសាថនរសដាកិចន
េ ិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ែសពវែាយបទោានគ្ត្ិយុត្តេទធ

េទធករារោយម្មនរចញ

ករាដេ់សាថប័នអនុវត្តេទធករា

ិ ញ បនបម្ត្រូនដេ់រស្រនតេ
វញ្ញ
ី ទធ

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំរ ើង

 

ករា បស់សាថប័នអនុវត្តេទធករា
25.3.9

២៥.៣.៩-រ ៀបចំរសៀវរៅកណនំ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

សូចនក ទី១៖រសៀវរៅកណនំ

សត ីពីកា ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យកិចេេទធករា

សត ីពីកា ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យកិចេេទធករា

តាររម្កាយ (Procurement

តាររម្កាយម្ត្ូវបនរបុះពុរព



Post Review Manual)
25.3.9

២៥.៣.៩-រ ៀបចំរសៀវរៅកណនំ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

សត ីពីកា ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យកិចេេទធករា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

សូចនក ទី២៖វគ្គបណតុុះបណា
ត
េអំពន
ី ីត្ិ វិធីម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យកិចេេទធ



២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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25.3.9

បញ្ច ប់

តាររម្កាយ (Procurement

ករាតាររម្កាយម្ត្ូវបនរធវរើ ើង

Post Review Manual)

សម្ម្មប់រស្រនតរ
ី ន
ំ ញ GDPP

២៥.៣.៩-រ ៀបចំរសៀវរៅកណនំ

២០១៧

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូចនក ទី៣៖សិកាខសាលាសត ីពី

សត ីពីកា ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យកិចេេទធករា

កា ម្បកាសោក់អនុវត្តរសៀវរៅ

តាររម្កាយ (Procurement

កណនំ សតីពីកា ម្ត្ួត្ពិនិត្យកិចេ

Post Review Manual)

េទធករាតាររម្កាយម្ត្ូវបនរធវើ

 

រ ើងសម្ម្មប់អនកពាក់ពន
័ ធ
25.3.10

២៥.៣.១០-រ ៀបចំបរងកើត្ម្បព័នធ

២០១៦

២០២០

ម្គ្ប់ម្គ្ងេទធ ករាសាធា ណៈ

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

PPMIS ម្ត្ូវបនរ ៀបចំបរងកើត្

នយកោាន IT

រ ើងសម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ងរេើរខ
ុ ងា

តារម្បព័នធព័ត្ម្ម
៌ នវិទា (Public

ចំនន
ួ ៨

Procurement Management



Information System PPMIS) សម្ម្មប់រម្បើម្បស់នែទកនុង
GDPP
25.3.10

២៥.៣.១០-រ ៀបចំបរងកើត្ម្បព័នធ
ម្គ្ប់ម្គ្ងេទធ ករាសាធា ណៈ

២០១៦

២០២០

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

សូចនក ទី១៖រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ង

នយកោាន IT

កែនកា េទធករា ម្ត្ូវបនបរងកើត្

តារម្បព័នធព័ត្ម្ម
៌ នវិទា (Public



Procurement Management
Information System -

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧
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បញ្ច ប់

២០១៦

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

PPMIS) សម្ម្មប់រម្បើម្បស់នែទកនុង
GDPP
25.3.10

២៥.៣.១០-រ ៀបចំបរងកើត្ម្បព័នធ
ម្គ្ប់ម្គ្ងេទធ ករាសាធា ណៈ

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈនយក

សូចនក ទី២៖រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ោាន IT

ទិោាកា រេើឯកសា រដញនថៃម្ត្ូវ

តារម្បព័នធព័ត្ម្ម
៌ នវិទា (Public

បនបរងកើត្

Procurement Management



Information System PPMIS) សម្ម្មប់រម្បើម្បស់នែទកនុង
GDPP
25.3.10

២៥.៣.១០-រ ៀបចំបរងកើត្ម្បព័នធ

២០១៦

២០២០

ម្គ្ប់ម្គ្ងេទធ ករាសាធា ណៈ

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

សូចនក ទី៣៖រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ង

នយកោាន IT

បញ្ជ ីអនករដញនថៃម្ត្ូវបនបរងកើត្

តារម្បព័នធព័ត្ម្ម
៌ នវិទា (Public
Procurement Management



Information System PPMIS) សម្ម្មប់រម្បើម្បស់នែទកនុង
GDPP
25.3.10

២៥.៣.១០-រ ៀបចំបរងកើត្ម្បព័នធ
ម្គ្ប់ម្គ្ងេទធ ករាសាធា ណៈ

២០១៦

២០២០

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

សូចនក ទី៤៖រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ង

នយកោាន IT

កិចេសនាម្ត្ូវបនបរងកត្
ើ

តារម្បព័នធព័ត្ម្ម
៌ នវិទា (Public



Procurement Management

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧
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បញ្ច ប់

២០១៦

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

Information System PPMIS) សម្ម្មប់រម្បើម្បស់នែទកនុង
GDPP
25.3.10

២៥.៣.១០-រ ៀបចំបរងកើត្ម្បព័នធ
ម្គ្ប់ម្គ្ងេទធ ករាសាធា ណៈ

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

សូចនក ទី៥៖រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ង

នយកោាន IT

កា ម្បគ្េ់ទទួេ ម្ត្ូវបនបរងកើត្

តារម្បព័នធព័ត្ម្ម
៌ នវិទា (Public
Procurement Management



Information System PPMIS) សម្ម្មប់រម្បើម្បស់នែទកនុង
GDPP
25.3.10

២៥.៣.១០-រ ៀបចំបរងកើត្ម្បព័នធ

២០១៦

២០២០

ម្គ្ប់ម្គ្ងេទធ ករាសាធា ណៈ

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈនយក

សូចនក ទី៦៖រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ោាន IT

ឯកសា នថៃម្ត្ូវបនបរងកើត្

តារម្បព័នធព័ត្ម្ម
៌ នវិទា (Public
Procurement Management



Information System PPMIS) សម្ម្មប់រម្បើម្បស់នែទកនុង
GDPP
25.3.10

២៥.៣.១០-រ ៀបចំបរងកើត្ម្បព័នធ
ម្គ្ប់ម្គ្ងេទធ ករាសាធា ណៈ

២០១៦

២០២០

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

សូចនក ទី៧៖រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ង

នយកោាន IT

បុគ្គេិកម្ត្ូវបនបរងកើត្



តារម្បព័នធព័ត្ម្ម
៌ នវិទា (Public

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៦

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

២០១៨

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 







  





ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

Procurement Management
Information System PPMIS) សម្ម្មប់រម្បើម្បស់នែទកនុង
GDPP
25.3.10

២៥.៣.១០-រ ៀបចំបរងកើត្ម្បព័នធ
ម្គ្ប់ម្គ្ងេទធ ករាសាធា ណៈ

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

សូចនក ទី៨៖រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ង

នយកោាន IT

តារោនេំហូ ឯកសា ម្ត្ូវបន

តារម្បព័នធព័ត្ម្ម
៌ នវិទា (Public

បរងកើត្រៅឆ្នំ២០២០

Procurement Management
Information System PPMIS) សម្ម្មប់រម្បើម្បស់នែទកនុង
GDPP
25.3.11

២៥.៣.១. កកេរអកា ងា រ ៀបចំ

២០១៧

២០១៨

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

កែនកា េទធករា កសហវ ម្ត្ូវ

និងបូកស ុបកែនកា និង បយ

បនបូកស ុប និងោក់ឱ្យអនុវត្ត

កា ណ៍ននកា អនុវត្តកិចេេទធករា

ទាន់រពេរវលា

សាធា ណៈ បស់កសហវ
25.3.11

២៥.៣.១. កកេរអកា ងា រ ៀបចំ

២០១៧

២០១៨

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

បយកា ណ៏ននកា អនុវត្តកិចេ

និងបូកស ុបកែនកា និង បយ

េទធករាសាធា ណៈ បស់ កសហវ

កា ណ៍ននកា អនុវត្តកិចេេទធករា

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

សាធា ណៈ បស់កសហវ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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25.3.11

២៥.៣.១. កកេរអកា ងា រ ៀបចំ

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៨

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

និងបូកស ុបកែនកា និង បយ

បស់កសហវម្ត្ូវបនម្ត្ួត្ពិនិត្យ

សាធា ណៈ បស់កសហវ
២៥.៣.១. កកេរអកា ងា រ ៀបចំ

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កែនកា និង បយកា ណ៍ននកា
អនុវត្តកិចេេទធករាសាធា ណៈ

កា ណ៍ននកា អនុវត្តកិចេេទធករា

25.3.11

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

 

 

 





និងវាយត្នរៃ
២០១៧

២០១៨

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

កា ងា រ ៀបចំបូកស ុបកែនកា

និងបូកស ុបកែនកា និង បយ

និង បយកា ណ៍ននកា អនុវត្តកិចេ

កា ណ៍ននកា អនុវត្តកិចេេទធករា

េទធករាសាធា ណៈ បស់កសហវ

សាធា ណៈ បស់កសហវ

ម្ត្ូវបនពម្ងឹង និងបរងកន
ើ ភាពជា





ម្មេស់

ផែនកទី៣៖ ការែារភាាប់ថ េិកាគៅនលងគោលនគោបាយ្
- ម្កបខ័ណឌថវិកា យៈរពេរធយរ (កដេ ួរម្មនម្កបខ័ណឌចំណូេ យៈរពេរធយរ ម្កបខណឌចំណាយ យៈរពេរធយរ និងម្កបខណឌរោេនរយបយហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ យៈរពេរធយរ) ម្ត្ូវបនរ ៀបចំរោយម្កសួងរសដា
កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ អនុរត្
័ រោយគ្ណៈ ដារស្រនត ី
- កែនកា យុទសា
ធ ស្រសត ថវិកាម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងអនុវត្តម្បកបរោយស័កតិសិទភា
ធ ពនិងម្បសិទភា
ធ ព
ិ ម្ត្ូវបនអនុវត្តម្គ្ប់ម្កសួងសាថប័នថ្ននក់ជាត្ិ និងថ្ននក់រម្ការជាត្ិម្បកបរោយស័កតិសិទភា
- ថវិកាករា វិធីនិងអងគភាពថវកា
ធ ពនិងម្បសិទភា
ធ ព
31

៣១. ពម្ងឹង និងពម្ងីកកា អនុ

២០០៨

ថវិកាករា វិធីម្ត្ូវបនអនុវត្ត

២០២០

ិ ករា វិធី
ត្តថ វកា
31.1

ិ និងកក
៣១.១. ពិនត្
ិ យរ ើង វញ
េរអ កា អនុវត្តថ វិកាករា វិធី ។

ម្បកបរោយម្បសិទភា
ធ ព
២០១៥

២០២០

- អគ្គ.ថវិកា

កែនទីបងាាញែៃូវ (Roadmap)

- អគ្គ.េទធករា

ិ ករា វិធីម្ត្ូវបន
ននកា អនុវត្តថ វកា
រ ៀបចំនិងោក់ឱ្យអនុវត្ត

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

២០១៨

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

  





   



 



ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

- អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ
- ម្កសួងសាថប័ន
31.1.1

៣១.១.១.រ ៀបចំកែនទីបងាាញែៃូវ

២០១៧

ិ
អគ្គ.ថវកា

ិ ករា វិធី
ននកា អនុវត្តថ វកា
31.1.1

៣១.១.១.រ ៀបចំកែនទីបងាាញែៃូវ

សូ១៖ កែនទីបងាាញែៃូវននកា អនុ
វត្ត ថវិកាករា វិធី ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

២០១៧

ិ
អគ្គ.ថវកា

ិ ករា វិធី
ននកា អនុវត្តថ វកា

សូ២៖ កែនទីបងាាញែៃូវននកា
អនុវត្ត ថវិកាករា វិធី ម្ត្ូវបន
បញ្េ ប់

31.1.1

៣១.១.១.រ ៀបចំកែនទីបងាាញែៃូវ

២០១៧

ិ
អគ្គ.ថវកា

ិ ករា វិធី
ននកា អនុវត្តថ វកា

សូ៣៖ កែនទីបងាាញែៃូវននកា
ិ ករា វិធី ម្ត្ូវបន
អនុវត្តថ វកា

 

ែសពវែាយ
31.1.2

31.1.2

31.1.2

៣១.១.២ ពិនិត្យរ ើង វិញ រោេ

២០១៧

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូ១៖ រោេកា ណ៍កណនំ សតីពី

កា ណ៍កណនំ សតីពីកា រ ៀបចំ

កា រ ៀបចំថ វិកាករា វិធី ម្ត្ូវបន

ថវិកាករា វិធី

រធវើបចេុបបននភាព

៣១.១.២ ពិនិត្យរ ើង វិញ រោេ

២០១៧

ិ
អគ្គ.ថវកា

កា ណ៍កណនំ សតីពីកា រ ៀបចំ

ថវិកាករា វិធី

ថវិកា ករា វិធីម្ត្ូវបនបញ្េ ប់
២០១៧

ិ
អគ្គ.ថវកា

កា ណ៍កណនំ សតីពីកា រ ៀបចំ



សូ២៖ កា រធវើបចេុបបនន ភាពរោេ

កា ណ៍កណនំ សតីពីកា រ ៀបចំ

៣១.១.២ ពិនិត្យរ ើង វិញ រោេ

   

 

 

 





សូ៣៖ រោេកា ណ៍កណនំ សតីពី
កា រ ៀបចំថ វិកាករា វិធី





ថវិកាករា វិធី

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៧

បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

៣១.១.៣ រ ៀបចំយនដកា តារ

ចប់គែតើម្

ិ
អគ្គ.ថវកា

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

31.1.3

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 





ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូ១៖ ទម្រង់តារាងសម្ម្មប់តារ

ោនកា រធវើចេនឥណទាន កនុង

ោនចេនឥណទានស ុប ម្ត្ូវ

ិ ករា
ម្កបខណឌននកា អនុវត្តថ វកា

បនរ ៀបចំ



វិធី
31.1.3

៣១.១.៣ រ ៀបចំយនដកា តារ

២០១៧

ិ
អគ្គ.ថវកា

ោនកា រធវើចេនឥណទាន កនុង

សូ២៖ បយកា ណ៍សដីពីចេន
ឥណទានម្បចំឆ្នំ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

ិ ករា
ម្កបខណឌននកា អនុវត្តថ វកា

 

 



វិធី
31.1.4

៣១.១.៤ កកសម្រួេទម្រង់

២០១៧

ិ
អគ្គ.ថវកា

រំនយ
ួ សាា ត្ីច ចថវិកាម្បចំឆ្នំ
31.1.4

៣១.១.៤ កកសម្រួេទម្រង់

ថវិកាម្បចំឆ្នំ ម្ត្ូវបនកកសម្រួេ
២០១៧

ិ
អគ្គ.ថវកា

រំនយ
ួ សាា ត្ីច ចថវិកាម្បចំឆ្នំ
31.1.4

៣១.១.៤ កកសម្រួេទម្រង់

សូ១៖ ទម្រង់រំនយ
ួ សាា ត្ីច ច

សូ២៖ ទម្រង់រន
ំ ួយសាា ត្ីច ច
ថវិកាម្បចំឆ្នំ ម្ត្ូវបនអនុរត្
័

២០១៧

ិ
អគ្គ.ថវកា

រំនយ
ួ សាា ត្ីច ចថវិកាម្បចំឆ្នំ

  





   



   



សូ៣៖ ទម្រង់រំនយ
ួ សាា ត្ីច ច
ថវិកាម្បចំឆ្នំ ម្ត្ូវបនកកសម្រួេ
ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យរម្បើម្បស់

31.1.5

៣១.១.៥ កកេរអកា រ ៀបចំថ វិកា

២០១៧

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូ១៖ ករា វិធីបណតុុះបណា
ត េសត ីពី

ករា វិធិម្បចំឆ្នំ រោយោក់បញ្េូ េ

ឧបក ណ៍តារោនសម្ម្មប់ ចន

កា ពិព ណនអំពីករា វិធី

សរព័នធថ វិកាករា វិធី និងសូចនក

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

 







២៧ រិថន
ុ ២០១៧
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២០១៧

បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ិ
អគ្គ.ថវកា

២០១៨

ត្រ៤

៣១.១.៦. រ ៀបចំ បយកា ណ៍

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

  





   



   



ត្រ២

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ៣

31.1.6

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូ១៖ បយកា ណ៍សតីពីេទធែេ

សត ីពីេទធែេ និងបញ្ញាម្បឈរ

ិ
និងកា ម្បឈរននកា អនុវត្តថ វកា

ិ ករា វិធី (រោយ
ននកា អនុវត្តថ វកា

ករា វិធម្ី ត្ូវបនរ ៀបចំ

កែអករេើព័ត្ម្ម
៌ នពីវគ្គបណដុុះ
បណា
ដ េ សិកាខសា លា និង ម្កុរ
រោុះម្សាយបញ្ញា)
31.1.6

៣១.១.៦. រ ៀបចំ បយកា ណ៍

២០១៧

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូ២. បញ្ញាម្បឈរម្ត្ូវបនោក់

សត ីពីេទធែេ និងបញ្ញាម្បឈរ

ពិភាការដើរបីជារូេោានឈាន

ិ ករា វិធី (រោយ
ននកា អនុវត្តថ វកា

រៅកកសរអេិខិត្គ្ត្ិយុត្ពា
តិ ក់ពន
័ ធ

កែអករេើព័ត្ម្ម
៌ នពីវគ្គបណដុុះ
បណា
ដ េ សិកាខសា លា និង ម្កុរ
រោុះម្សាយបញ្ញា)
31.1.6

៣១.១.៦. រ ៀបចំ បយកា ណ៍

២០១៧

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូ៣. បញ្ញាម្បឈរម្ត្ូវបនោក់

សត ីពីេទធែេ និងបញ្ញាម្បឈរ

រូនថ្ននក់ដឹកនំែតេ់អនុសាសន៍

ិ ករា វិធី (រោយ
ននកា អនុវត្តថ វកា

កណនំ កា កកេរអ

កែអករេើព័ត្ម្ម
៌ នពីវគ្គបណដុុះ
បណា
ដ េ សិកាខសា លា និង ម្កុរ
រោុះម្សាយបញ្ញា)

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧
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31.1.7

ិ និង
៣១.១.៧. ពិនត្
ិ យរ ើង វញ

បញ្ច ប់

ិ
អគ្គ.ថវកា

២០១៧

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូ២៖រោេកាណ៍កណនំ សតីពី

កកេរអរោេកា ណ៍កណនំ សតីពី

ិ ករា វិធីម្ត្ូវបន
នីត្ិ វិធីអនុវត្តថ វកា

ិ ករា វិធី
នីត្ិ វិធីអនុវត្តថ វកា

ពិនត្
ិ យពិភាការដើរបីកកេរអឱ្យ

 

 



បនម្គ្ប់ម្រុងរម្ជាយ
31.1.8

៣១.១.១. បយកា ណ៍សតីពីកា

២០១៧

២០១៧

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

កា អនុវត្តថ វិកាករា វិធីម្ត្ូវបន

ិ និងកា កកេរអ
ពិនត្
ិ យរ ើង វញ

ិ រេើកា ងា
ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យរ ើង វញ

ម្ត្ូវ បនរ ៀបចំរោយ រំ េចឲ្យ

វឌ្ឍនភាព បញ្ញាម្បឈររែសងៗ

រឃើញពី បកគ្ំរហើញនិងអនុ

ជារូេោានសម្ម្មប់រោុះម្សាយ

សាសន៍ នននិងោក់ឱ្យអនុវត្ត

បញ្ញាពាក់ពន
័ ធ រែសងៗនិងកំណត្់
ទិសរៅអនុវត្តរដើរបីធាន បននូវ
ិ ករា
ម្បសិទភា
ធ ពននកា អនុវត្តថ វកា
វិធី

31.1.8

៣១.១.១. បយកា ណ៍សតីពីកា

២០១៧

២០១៧

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ិ និងកា កកេរអ
ពិនត្
ិ យរ ើង វញ

សូចនក ទី១៖ បយកា ណ៍នន
កា ពិនិត្យម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

ម្ត្ូវ បនរ ៀបចំរោយ រំ េចឲ្យ

   





 





រឃើញពី បកគ្ំរហើញនិងអនុ
សាសន៍ នននិងោក់ឱ្យអនុវត្ត
31.1.9

៣១.១.២.ចូេ រ
ួ រ ៀបចំនិងអនុ

២០១៥

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

វត្តកែនទីបងាាញែៃូវ(Roadmap)

កែនទីបងាាញែៃូវ (Roadmap)
ននកា អនុវត្ត ថវិកាករា វិធីម្ត្ូវ





ិ ករា វិធី
ននកា អនុវត្តថ វកា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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ុ ២០១៧
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

បនរ ៀបចំ និងោក់ឱ្យអនុវត្ត
ម្បកបរោយម្បសិទភា
ធ ព
31.1.9

31.1.9

31.1.9

៣១.១.២.ចូេ រ
ួ រ ៀបចំនិងអនុ

២០១៥

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី១៖ចូេ រ
ួ រ ៀបចំ

វត្តកែនទីបងាាញែៃូវ(Roadmap)

កែនទីបងាាញែៃូវ (Roadmap)

ិ ករា វិធី
ននកា អនុវត្តថ វកា

ិ ករា វិធី
ននកា អនុវត្តថ វកា

៣១.១.២.ចូេ រ
ួ រ ៀបចំនិងអនុ

២០១៥

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

កែនទីបងាាញែៃូវ (Roadmap)

ិ ករា វិធី
ននកា អនុវត្តថ វកា

ិ ករា វិធី
ននកា អនុវត្តថ វកា
២០១៥

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ





សូចនក ទី២៖រំ ញ
ុ កា អនុវត្ត

វត្តកែនទីបងាាញែៃូវ(Roadmap)

៣១.១.២.ចូេ រ
ួ រ ៀបចំនិងអនុ

   

 









 









 









សូចនក ទី៣៖ចូេ រ
ួ វាយត្នរៃ

វត្តកែនទីបងាាញែៃូវ(Roadmap)

និងម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យកា អនុវត្តកែនទី

ិ ករា វិធី
ននកា អនុវត្តថ វកា

បងាាញែៃូវ (Roadmap)ននកា
ិ ករា វិធី
អនុវត្តថ វកា

31.1.10

31.1.10

៣១.១.១. រ ៀបចំបរងកើត្ម្បព័នធ

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

សិកាពីដំរណើ កា រេើម្បព័នធ

ិ ាសម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ងកា
ព័ត្៌ម្មនវទ

(Current and To-be

ិ ករា វិធី បស់កសហវ
អនុវត្តថ វកា

business process)

៣១.១.១. រ ៀបចំបរងកើត្ម្បព័នធ

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ម្មន បយកា ណ៍សិកាពីដំរណើ

ិ ាសម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ងកា
ព័ត្៌ម្មនវទ

កា រេើម្បព័នធ (Current and

ិ ករា វិធី បស់កសហវ
អនុវត្តថ វកា

To-be business process)

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

៣១.១.១. រ ៀបចំបរងកើត្ម្បព័នធ

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ២

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ៣

31.1.10

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

















ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

-រសចកតីម្ពាងបៃង់ម្បព័នធ ម្ត្ូវបន

ិ ាសម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ងកា
ព័ត្៌ម្មនវទ

រ ៀបចំ (Draft Design of

ិ ករា វិធី បស់កសហវ
អនុវត្តថ វកា

System)
-កំកណសាកេបងននម្បព័នធ
(Beta Version of System)
ម្ត្ូវបនអភិវឌ្ឍ និងោក់ឱ្យអនុ
វត្ត
-ម្បព័នធម្ត្ូវបនោក់ឱ្យអនុវត្តជា
ែៃូវកា

31.1.10

៣១.១.១. រ ៀបចំបរងកើត្ម្បព័នធ

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

-សិកាខសាលាម្ត្ូវបនរ ៀបចំរដើរបី

ិ ាសម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ងកា
ព័ត្៌ម្មនវទ

ែសពវែាយ កណនំ អនុវត្ត

ិ ករា វិធី បស់កសហវ
អនុវត្តថ វកា

-ម្ត្ួត្ពិនិត្យកា អនុវត្ត និងរ ៀបចំ
បយកា ណ៍សដីពីបញ្ញាម្បឈរ
និងដំរណាុះម្សាយ រដើរបីកកេរអ
ម្បព័នធ

31.2

៣១.២.រ ៀបចំយទ
ុ សា
ធ ស្រសត រដើរបី

២០១៦

២០២០

- អគ្គ. ថវិកា

ពម្ងីកថវិកាករា វិធី

ទសសនទាន សត ីពី ទិសរៅយុទធ
សាស្រសត ននកា កកទម្រង់ម្បព័នធ
ថវិកា (២០១៧-២០២៥) ម្ត្ូវ
បនរធវើបចេុបបនន ភាព

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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31.2.2

31.2.2

បញ្ច ប់

ិ
អគ្គ.ថវកា

៣១.២.១ រ ៀបចំរសចកតីម្ពាង

កកទម្រង់ម្បព័នធថ វិកាឆ្នំ២០១៧-

ម្បព័នធថ វិកាឆ្នំ ២០១៧ -២០២៥

២០២៥ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ
ិ
អគ្គ.ថវកា



ពីកា កកទម្រង់ម្បព័នធថ វិកាឆ្នំ

សត ីពីកា កកទម្រង់ម្បព័នធថ វិកា

២០១៧-២០២៥ បនពិរម្ោុះ

ឆ្នំ ២០១៧-២០២៥

រយបេ់
ិ
អគ្គ.ថវកា

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA





















សូ១៖ រសចកតីម្ពាងយុទសា
ធ ស្រសត សត ី

រេើរសចកតីម្ពាងយុទសា
ធ ស្រសត

៣១.២.២ ពិរម្ោុះរយបេ់

  

២០១៨

រសចកតីម្ពាងយុទសា
ធ ស្រសត សត ីពីកា

យុទសា
ធ ស្រសត សត ីពីកា កកទម្រង់

៣១.២.២ ពិរម្ោុះរយបេ់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ២

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ៣

31.2.1

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

   

សូ២៖ រសចកតីម្ពាងយុទសា
ធ ស្រសត

រេើរសចកតីម្ពាងយុទសា
ធ ស្រសត

សត ីពីកា កកទម្រង់ម្បព័នធថ វិកាឆ្នំ

សត ីពីកា កកទម្រង់ម្បព័នធថ វិកា

២០១៧-២០២៥ ម្ត្ូវបនអនុរ័ត្

 

 

ឆ្នំ ២០១៧-២០២៥
31.2.3

31.2.4

ិ
អគ្គ.ថវកា

៣១.២.៣.ោក់ម្កសួងសាថប័

ម្កសួង-សាថប័នទាំង ៣៦ ម្ត្ូវបន

នទាំង ៣៦ អនុវត្តថ វិកាករា វិធី

ិ ករា វិធីរពញ
ោក់ឱ្យអនុវត្តថ វកា

រពញរេញ

រេញ

៣១.២.៤. ចូេ រ
ួ ែតេ់ធាត្ុចេ
ូ

២០១៧

ិ
អគ្គ.ថវកា

 





សូ១៖ធាត្ុចូេរួយចំនន
ួ ម្ត្ូវបន

ដេ់កា រ ៀបចំយុទសា
ធ ស្រសត រដើរបី

ែតេរ់ ដើរបីរធវើឱ្យទសសនទានសត ីពី

ពម្ងីកថវិកាករា វិធី

ទិសរៅយុទសា
ធ ស្រសត ននកា កក
ិ (២០១៧ទម្រង់ម្បព័នធថ វកា

   

២០២៥) ម្មនភាពម្គ្ប់ម្រុង
រម្ជាយ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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ុ ២០១៧
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31.3

បញ្ច ប់

២០១៥

២០២០

- អគ្គ.ថវិកា

កែនកា បណុត ុះបណា
ត េនិងក

ណា
ត េនិងកា កសាងសរត្ថភាព

- អគ្គ.េទធករា

សាងសរត្ថភាព ម្ត្ូវបនអនុវត្ត

សម្ម្មប់កា ពម្ងឹងនិងពម្ងីកកា

- អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ម្បកបរោយម្បសិទភា
ធ ព

ិ
អគ្គ.ថវកា

ិ ករា វិធីម្ត្ូវ
ឯកសា បរម្ងៀនថវកា

៣១.៣.អនុវត្តកែនកា បណុត ុះប

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ិ តារករា វិធី
អនុវត្តថ វកា
31.3.1

៣១.៣.១.បចេុបបននភាព

២០១៧

២០១៨

ិ ករា វិធី
ឯកសា បរម្ងៀនថវកា
31.3.2

31.3.3

៣១.៣.២ ែតេ់កា បណតុុះ បណា
ត

បនរធវើបចេុបបនន ភាព
២០១៧

២០១៨

ិ
អគ្គ.ថវកា

ថវិកាករា វិធទ
ី ទួេបនកា បណុត ុះ

ម្កសួង- សាថប័ន

បណា
ត េ
២០១៧

២០១៨

ិ
អគ្គ.ថវកា

េសត ីពីកា ម្ត្ួត្ពិនិត្យ កា អនុវត្ត

 





   





រស្រនត ីននម្កសួង-សាថប័ន អនុវត្ត

េ និងរំនយ
ួ បរចេករទសដេ់

៣១.៣.៣.ែតេកា
់ បណុត ុះបណា
ត

 

ិ នីយករា
រស្រនត ីនននយកោានថវកា
ទទួេបនកា បណុត ុះបណា
ត េ

ថវិកាករា វិធីដេ់ រស្រនត ី ននន.

 

 





 

 









ថវិកានីយករា
31.3.4

៣១.៣.៤ ែតេកា
់ បណតុុះ

២០១៧

២០១៨

ិ
អគ្គ.ថវកា

រស្រនត ីរន
ំ ញននសន ងកា នគ្ បេ

ិ ករា វិធី និងអងគ
បណា
ត េសត ីពីថ វកា

រារធានី រខត្ត រួយចំនន
ួ ទទួេ

ិ ដេ់សនងកា នគ្ បេ
ភាពថវកា

បនកា បណុត ុះបណា
ត េ

រារធានី-រខត្ត
31.3.5

៣១.៣.៥.របើវគ្គបណតុុះបណា
ត េ

២០១៧

ិ
អគ្គ.ថវកា

សត ីពីនីត្ិ វិធីអនុវត្តថ វិកាករា វិធីរន
ូ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

សូ១៖ម្កសួង សាថប័នចំនន
ួ ១១
កដេម្ត្ូវអនុវត្តថ វិកាករា វិធឆ្
ី នំ

  



២៧ រិថន
ុ ២០១៧
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31.3.6

31.3.7

បញ្ច ប់

ដេ់ម្កសួង សាថប័នចំនន
ួ ១១

២០១៧ ម្ត្ូវបនបណតុុះបណា
ត េ

ិ ករា វិធឆ្
អនុវត្តថ វកា
ី ន ំ ២០១៧

សត ីពីនីត្ិ វិធីអនុវត្តថ វិកាករា វិធី

៣១.៣.៦. របើវគ្គបណតុុះបណា
ត េ

ិ
អគ្គ.ថវកា

២០១៧

កដេម្ត្ូវអនុវត្តថ វិកាករា វិធឆ្
ី នំ

ដេ់ម្កសួង សាថប័នចំនន
ួ ០៣

២០១៨ ម្ត្ូវបនបណតុុះបណា
ត េ

ិ ករា វិធឆ្
អនុវត្តថ វកា
ី ន ំ ២០១៨

សត ីពីនីត្ិ វិធីអនុវត្តថ វិកាករា វិធី
ិ
អគ្គ.ថវកា

២០១៧

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូ២៖ម្កសួង សាថប័នចំនន
ួ ០៣

សត ីពីនីត្ិ វិធីអនុវត្តថ វិកាករា វិធីរន
ូ

៣១.៣.៧. ចូេ រ
ួ សហកា

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

 

 





 

 









សូ៣៖វគ្គបណតុុះបណា
ត េរួយ

ជារួយ EFI រធវើបទ បងាាញវគ្គប

ចំនន
ួ ម្ត្ូវបនចូេ រ
ួ រធវើបទ

ណុត ុះបណា
ត េសត ីពន
ី ីត្ិ វិធី អនុវត្ត

បងាាញរោយម្គ្ូបរងាគេនន

ថវិកាករា វិធីរន
ូ ដេ់ម្កសួង សាថប័

នយកោានហិ ញ្ញកិចេ

ន និងរនទ ី រំនញ រារធានីរខត្ត
31.3.8

៣១.៣.៥. រ ៀបចំ និងសម្រប

២០១៧

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

វគ្គបណតុុះបណា
ត េ បស់ បណា
ត

សម្រួេវគ្គបណតុុះបណា
ត េរែសងៗ

នយកោានចំណុះុ អគ្គនយក

ននអគ្គនយកោាន

ិ ម្មនដំរណើ កា េូន
ោានថវកា

   

និង ម្មនម្បសិទភា
ធ ព
31.3.9

៣១.៣.១.បនត ពម្ងឹងសរត្ថភាព

២០១៦

២០១៩

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

រស្រនត ីរន
ំ ញននម្កសួង សាថប័ន

រស្រនត ីរន
ំ ញននម្កសួង សាថប័ន

ពាក់ព័នធម្មន សរត្ថភាពម្គ្ប់

ិ តារ
ពាក់ព័នធ អំពីកា អនុវត្តថ វកា

ិ តារ ករា
ម្ោន់កនុងកា អនុវត្តថ វកា

ករា វិធី

វិធីម្បកបរោយស័កតិសិទភា
ធ ពនិង
ម្បសិទិភា
ធ ព។

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៦

២០១៩

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

៣១.៣.១.បនត ពម្ងឹងសរត្ថភាព

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

31.3.9

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









  













ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូចនក ទី ១៖ម្គ្ូបរងាគេ បស់

រស្រនត ីរន
ំ ញននម្កសួង សាថប័ន

អគ្គនយកោាន ត្នោ ជាត្ិម្ត្ូវ

ិ តារ
ពាក់ព័នធ អំពីកា អនុវត្តថ វកា

បនរធវើបចេុបបនន ភាពសម្ម្មប់

ករា វិធី

រម្ត្ៀរចូេ ួរវគ្គបណតុុះណា
ត េ
ិ
ដេ់ម្កសួង សាថប័ន អនុវត្តថ វកា
ករា វិធីរពញរេញសាក េបងកនុង
ឆ្នំ២០១៧ និងឆ្នំ២០១៨។

31.3.9

៣១.៣.១.បនត ពម្ងឹងសរត្ថភាព

២០១៦

២០១៩

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី ២៖ ម្គ្ូបរងាគេ បស់

រស្រនត ីរន
ំ ញននម្កសួង សាថប័ន

អគ្គនយក ោាន ត្នោ ជាត្ិម្ត្ូវ

ិ តារ
ពាក់ព័នធ អំពីកា អនុវត្តថ វកា

បនរ ៀបចំរម្ោងកនុង កែនកា ប

ករា វិធី

ណុត ុះបណា
ត េរដើរបីសហកា ចូេ
រ
ួ វគ្គបណតុុះបណា
ត េសត ីពី វិធាន
និងនិត្ិ វិធនី នកា អនុវត្តចំណូេ
ចំណាយថវិកាដេ់ម្កសួង សាថប័
ន ចំនន
ួ ១១។

31.3.9

៣១.៣.១.បនត ពម្ងឹងសរត្ថភាព

២០១៦

២០១៩

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

រស្រនត ីរន
ំ ញននម្កសួង សាថប័ន

សូចនក ទី ៣៖ ម្គ្ូបរងាគេ
បស់អគ្គនយក ោាន ត្នោ

ិ តារ
ពាក់ព័នធ អំពីកា អនុវត្តថ វកា

ជាត្ិម្ត្ូវបនរ ៀបចំរម្ោងកនុង

ករា វិធី

កែនកា បណុត ុះបណា
ត េរដើរបី

 



សហកា ចូេ រ
ួ វគ្គបណតុុះបណា
ត

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 





ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

េសត ីពី វិធាននិងនិត្ិ វិធនី នកា អនុ
វត្តចំណូេចំណាយថវិកាដេ់
ម្កសួង សាថប័ន ចំនន
ួ ០៣។
31.3.9

៣១.៣.១.បនត ពម្ងឹងសរត្ថភាព

២០១៦

២០១៩

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី ៤៖ ម្គ្ូបរងាគេ បស់

រស្រនត ីរន
ំ ញននម្កសួង សាថប័ន

អគ្គនយកោាន ត្នោ ជាត្ិ ម្ត្ូវ

ិ តារ
ពាក់ព័នធ អំពីកា អនុវត្តថ វកា

បនរ ៀបចំរម្ោងកនុង កែនកា ប

ករា វិធី

ណុត ុះបណា
ត េរដើរបីសហកា ចូេ
ួរ វគ្គបណតុុះបណា
ត េសត ីពីកា





រ ៀបចំ បយកា ណ៍ និងនិត្ិ វិធនី ន
ិ
កា អនុវត្តចំណូេ ចំណាយថវកា
ិ ករា វិធីដេ់
និង រជរទយយតារថវកា
ម្កសួង សាថប័នទាំងអស់។
32

៣២. រ ៀបចំថ វិកាឲ្យម្មនេកខ

២០០៨

២០២០

១. ម្បត្ិបត្តកា
ិ ទាំងអស់ ម្ត្ូវសថ ិត្

ណៈ ម្គ្ប់ម្រុងរម្ជាយ និងរធវើស

រៅកនុងម្បព័នធថ វិកា ។

ម្មហ ណករាថ វិកា

២. ថវិកាច នតនង
ិ រូេធនម្ត្ូវ
បនរធវើសម្មហ ណករា។

32.1

- អគ្គ.ថវិកា

ិ រូេធន
១. ថវិកាច នត និងថវកា

ហ ណករា ថវិកាច នត និងថវិកា

- អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តិកា

ម្ត្ូវបនរធវើសម្មហ ណករា តារ

រូេធន តារ យៈម្កបខ័ណឌ

អនត ជាត្ិ និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

យៈម្កបខណឌចំណាយ យៈរពេ

៣២.១. បនតកកេរអកា រធវើសម្ម

២០១៥

២០២០

ចំណាយ យៈ រពេរធយរ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

រធយរ (ពិោនតារវិសយ
័ )

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

(MTEF) កែនកា យុទសា
ធ ស្រសត

- អគ្គ.រោេន/ប

២. ថវិកាច នត និងថវិការូេធន

ិ ករា វិធី
ថវិកា (BSü) និងថវកា

- ម្កសួង សាថប័ន

ម្ត្ូវបនរធវើសម្មហ ណករា កនុង

(üB) រោយ រំ េចពីកា កាត្់

ម្កបខណឌកែនកា យុទសា
ធ ស្រសត

បនថ យភាពម្កីម្កនិងកយនឌ្័ រៅ

ថវិកា

កនុងកា រ ៀបចំ üBនិង BSü

ិ រូេធន
៣. ថវិកាច នត និងថវកា

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









  











ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ម្ត្ូវបនរធវើសម្មហ ណករា កនុង
ម្កបខណឌថវិកាករា វិធី
32.1.1

32.1.2

៣២.១.១.រធវើបចេុបបនន ភាពរោេ

ិ
អគ្គ.ថវកា

រោេកា ណ៍កណនំ សតីពីកា

កា ណ៍កណនំ សដីពីកា រ ៀបចំ ែ.

រ ៀបចំែ.យ.ថ ម្ត្ូវបនរធវើ

យ.ថ

បចេុបបននភាព

ិ នូវ
៣២.១.២ ពិនត្
ិ យរ ើង វញ

ិ
អគ្គ.ថវកា

រោេកា ណ៍កណនំ សតីពីកា

រោេកា ណ៍កណនំ សតីពីកា

រ ៀបចំ ែ.យ.ថ ម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យ

រ ៀបចំ ែ.យ.ថ រដើរបីឱ្យម្សប

រ ើង វិញ

តារយុទសា
ធ ស្រសត សត ីពីកា
កកទម្រង់ម្បព័នធថ វិកា

២០១៧-

២០២៥
32.1.3

៣២.១.៣ កកេរអរោេកា ណ៍

ិ
អគ្គ.ថវកា

កណនំ សតីពីកា រ ៀបចំ ែ.យ.ថ

សូ១៖ រោេកា ណ៍កណនំ សតីពី
កា រ ៀបចំ ែ.យ.ថ ម្ត្ូវបនកក

   

េរអ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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32.1.3

បញ្ច ប់

ិ
អគ្គ.ថវកា

៣២.១.៣ កកេរអរោេកា ណ៍

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

កណនំ សតីពីកា រ ៀបចំ ែ.យ.ថ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូ២៖ តារាងភាជប់ជារួយរោេ
កា ណ៍កណនំ សតីពីកា រ ៀបចំ ែ.

   





   





យ.ថ ម្ត្ូវបន កកេរអ
32.1.4

ិ
អគ្គ.ថវកា

៣២.១.៤ ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ និងវាយ
ត្នរៃរេើកា រ ៀបចំែ.យ.ថ បស់

ម្កសួងថវិកាករា វិធីទាង
ំ ១០ ម្ត្ូវ
បនម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យវាយត្នរៃ

ម្កសួងថវិកា ករា វិធីទាង
ំ ១០
ដំបូង
32.1.5

៣២.១.៥ ពិរម្ោុះរយបេ់ នែទ

ិ
អគ្គ.ថវកា

ចំនន
ួ កិចេម្បរុកំ ដេបនរ ៀបចំ

ិ
អគ្គ.ថវកា

ចំនន
ួ វគ្គបណដុុះបណា
ដ េកដេបន

កនុង
32.1.6

៣២.១.៦ ែដេកា
់ បណុដ ុះ
បណា
ដ េរេើកា រ ៀបចំែ.យ.ថ

32.1.7

៣២.១.៧. រ ៀបចំម្កបខណឌ

ែដេ់
២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

 

 





 

 

















សូចនកា ២០១៧៖ ម្កបខណឌ

ចំណាយរូេធន និងរួសរុេ

ចំណាយរូេធន និងរួសរុេ

កថទាំ ហិ ញ្ញបបទានរោយថវិកា

កថទាំ យៈរពេរធយរ ហិ ញ្ញបប

ជាត្ិបញ្ជូ េកនុង MTEF BSPនិង

ិ ជាត្ិម្ត្ូវបន
ទានរោយថវកា

PB

រ ៀបចំ និងបញ្ជូ នកនុង MTEF

  

BSPនិង PB
32.1.7

៣២.១.៧. រ ៀបចំម្កបខណឌ

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនកា ២០១៨៖ ម្កបខណឌ

ចំណាយរូេធន និងរួសរុេ

ចំណាយរូេធន និងរួសរុេ

កថទាំ ហិ ញ្ញបបទានរោយថវិកា

កថទាំ យៈរពេរធយរ ហិ ញ្ញបប

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 





ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ជាត្ិបញ្ជូ េកនុង MTEF BSPនិង

ិ ជាត្ិម្ត្ូវបន
ទានរោយថវកា

PB

រ ៀបចំ និងបញ្ជូ នកនុង MTEFBSP

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

និង PB
32.1.7

៣២.១.៧. រ ៀបចំម្កបខណឌ

២០១៦

២០១៩

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូចនកា ២០១៩៖ ម្កបខណឌ

ចំណាយរូេធន និងរួសរុេ

ចំណាយរូេធន និងរួសរុេ

កថទាំ ហិ ញ្ញបបទានរោយថវិកា

កថទាំ យៈរពេរធយរ ហិ ញ្ញបប

ជាត្ិបញ្ជូ េកនុង MTEF BSPនិង

ិ ជាត្ិម្ត្ូវបន
ទានរោយថវកា

PB

រ ៀបចំ និងបញ្ជូ នកនុង MTEFBSP





   





   





និង PB
32.1.8

32.2

32.2.1

៣២.១.៦. កកេរអកា រ ៀបចំ

២០១៦

២០១៨

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូ១៖ថវិកាម្បចំឆ្នំ បស់អគ្គ

ថវិកាម្បចំឆ្នំ បស់អគ្គនយក

នយកោានម្ត្ូវបន រ ៀបចំទាន់

ោានជាអងគភាពថវិកា

រពេរវលា
- អគ្គ. ថវិកា

ម្បត្ិបត្តកា
ិ ចំណូេ ចំណាយទាំង

ចំណាយកដេរៅរម្ៅប ិប

- អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តិកា និង

អស់ ម្ត្ូវបញ្េូ េរៅកនុងប ិប

ិ រៅកនុងថវិកាម្បចំឆ្នំ
ទថវកា

ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

ថថវិកា និង រំ េចរៅកនុងចាប់

ិ ម្គ្ឹុះសាថនសា
រោយ ួរទាំងថវកា

- ម្ទពយសរបត្តិ ដានិង ចំណូេរិន

ថវិកាម្បចំឆ្នំ

ិ នដគ្ូ
ធា ណៈ ដាបេ និងថវកា

ករនសា រពើពនធ

អភិវឌ្ឍន៍

- ម្កសួង សាថប័ន

៣២.២. បញ្េូ េចំណូេ

៣២.២.១. រ ៀបចំទម្រង់ បយ
កា ណ៍ និងយនតកា ម្បរូេទិនន

២០១៥

២០១៧

២០២០

២០១៩

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ទី១៖ សាថប័នអនុវត្ត

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

គ្រម្ម្មង ចំនន
ួ ០១បនអនុវត្ត

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ន័យននកា អនុវត្តចំណូេ

ម្មត្ិកាគ្ណនីននបៃង់គ្ណរនយយ

ចំណាយ រម្ៅប ិបទថវិកា

ថវិកា (Chart of Accounts -

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

COA) ថាីសម្ម្មប់គ្រម្ម្មង/ ករា វិធី
ហិ ញ្ញបបទានពីនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍
32.2.1

៣២.២.១. រ ៀបចំទម្រង់ បយ

២០១៧

២០១៩

កា ណ៍ និងយនតកា ម្បរូេទិនន

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ម្បចំឆ្នំ២០១៨៖ សាថប័

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

នអនុវត្តគ្រម្ម្មង ចំនន
ួ ០៣បន

ន័យននកា អនុវត្តចំណូេ

អនុវត្តម្មត្ិកាគ្ណនីននបៃង់

ចំណាយ រម្ៅប ិបទថវិកា

ិ (Chart of
គ្ណរនយយថវកា



 









Accounts - COA) ថាីសម្ម្មប់
គ្រម្ម្មង/ ករា វិធីហិ ញ្ញបបទានពី
នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍
32.2.1

៣២.២.១. រ ៀបចំទម្រង់ បយ
កា ណ៍ និងយនតកា ម្បរូេទិនន

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តកា
ិ អនត ជាត្ិ

សូចនក ម្បចំឆ្នំ២០១៩៖ សាថប័

និងម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេ
ុ

នអនុវត្តគ្រម្ម្មង ចំនន
ួ ០៥ បន

ន័យននកា អនុវត្តចំណូេ

អនុវត្តម្មត្ិកាគ្ណនីននបៃង់គ្ណ-

ចំណាយ រម្ៅប ិបទថវិកា

ិ (Chart of
រនយយថវកា



 









Accounts - COA) ថាីសម្ម្មប់
គ្រម្ម្មង/ ករា វិធីហិ ញ្ញបបទានពី
នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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33

៣៣. រ ៀបចំនិងោក់ឱ្យអនុវត្ត

បញ្ច ប់

២០១៥

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កំណត្់និងោក់ឱ្យអនុវត្តម្បព័នធ

ម្បព័នធ បនទត្់គ្ណរនយយភាព

បនទត្់គ្ណរនយយ ភាពម្សបតារ

( វាងនិត្ិបញ្ញត្តិ និង និត្ិម្បត្ិបត្តិ,

ថវិកាករា វិធី

វាងកសហវ និងម្កសួង- សាថប័ន
និងរៅកនុងម្កសួង-សាថប័ន)
33.1

៣៣.១.ពិនិត្យរ ើង វិញនិងរ ៀបចំ

២០១៥

២០២០

េិខត្
ិ បទោានគ្ត្ិយត្
ុ តកនុង

- កសហវ (ម្គ្ប់អគ្គនយកោាន)-

១. បយកា ណ៍សតីពីកា ពិនិត្យ

ម្កសួង សាថប័ន

រ ើង វិញនិងសំរណើ រ ៀបចំេិខិត្

ម្កបខ័ណឌនន កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញ

បទោានគ្ត្ិយុត្ត ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ។

វត្ថុសាធា ណៈ បស់ ោាភិបេ

២.េិខិត្បទោានគ្ត្ិយត្
ុ តថាី ម្ត្ូវ

កនុងប ិបថននកា អនុវត្តថ វិកាករា

បនោក់ឲ្យអនុវត្ត

វិធី
33.1.1

ិ និង
៣៣.១.១.ពិនត្
ិ យរ ើង វញ

២០១៧

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

កា អនុវត្តថ វិកាករា វិធីម្ត្ូវបន

រ ៀបចំេខ
ិ ិត្បទោានគ្ត្ិយត្
ុ តកនុង

ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យរ ើង វិញរេើកា ងា

ម្កបខ័ណឌននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញ

វឌ្ឍនភាពបញ្ញាម្បឈរ រែសងៗ

វត្ថុសាធា ណៈ បស់ ោាភិបេ

ជារូេោានសម្ម្មប់រោុះម្សាយ

ិ ករា
កនុងប ិបថននកា អនុវត្តថ វកា

បញ្ញាពាក់ពន
័ ធ រែសងៗ និងកំណត្់

វិធី

ទិសរៅអនុវត្តរដើរបីធាន បននូវ
ិ ករា
ម្បសិទិភា
ធ ពននកា អនុវត្តថ វកា
វិធី។

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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33.1.1

ិ និង
៣៣.១.១.ពិនត្
ិ យរ ើង វញ

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូចនក ទី១៖ បយកា ណ៍សតីពី

រ ៀបចំេខ
ិ ិត្បទោានគ្ត្ិយត្
ុ តកនុង

កា ពិនិត្យរ ើង វិញនិងសំរណើ

ម្កបខ័ណឌននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញ

រ ៀបចំេខ
ិ ិត្បទោានគ្ត្ិយត្
ុ ត ម្ត្ូវ

វត្ថុសាធា ណៈ បស់ ោាភិបេ

បនរ ៀបចំ។

  





  





  





ិ ករា
កនុងប ិបថននកា អនុវត្តថ វកា
វិធី
33.1.1

ិ និង
៣៣.១.១.ពិនត្
ិ យរ ើង វញ

២០១៧

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

រ ៀបចំេខ
ិ ិត្បទោានគ្ត្ិយត្
ុ តកនុង

សូចនក ទី២៖ចូេ រ
ួ កនុងកា
រ ៀបចំេខ
ិ ិត្បទោានគ្ត្ិយត្
ុ តថាី។

ម្កបខ័ណឌននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញ
វត្ថុសាធា ណៈ បស់ ោាភិបេ
ិ ករា
កនុងប ិបថននកា អនុវត្តថ វកា
វិធី
33.1.1

ិ និង
៣៣.១.១.ពិនត្
ិ យរ ើង វញ

២០១៧

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី៣៖ចូេ រ
ួ កនុង

រ ៀបចំេខ
ិ ិត្បទោានគ្ត្ិយត្
ុ តកនុង

ែសពវែាយេិខិត្បទោានគ្ត្ិយត្
ុ ត

ម្កបខ័ណឌននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញ

ថាី រដើរបីរម្រុញកា អនុវត្ត។

វត្ថុសាធា ណៈ បស់ ោាភិបេ
ិ ករា
កនុងប ិបថននកា អនុវត្តថ វកា
វិធី

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៥

២០២០

- ម្កសួងកែនកា

១.បនទត្់គ្ណរនយយភាពនិងកា

បនទត្់គ្ណរនយយភាពកនុងកា

- ម្កុរម្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍ករពុជា

ទទួេខុសម្ត្ូវម្ត្ូវបន កំណត្់

ិ រិ យគ្សាធា ណៈ
រ ៀបចំករា វិធី វន

- កសហវ

និងអនុវត្ត

រដើរបីធានសងគត្ិភាពកនុងថវិកា

២. កា ម្គ្ប់ម្គ្ង និងកា អនុវត្ត

ម្បចំឆ្នំ(កំណត្់ពីកា ទទួេខុស

ិ រិ យគ្សាធា ណៈ
គ្រម្ម្មង វន

ម្ត្ូវឱ្យបនចាស់លាស់ វាង

ម្ត្ូវបនពម្ងឹង និងបរងកន
ើ ម្បសិទធ

ម្កសួង-សាថប័ននីរយ
ួ ៗ រ
ួ ម្មន

ភាព

ម្កសួងកែនកា ម្កុរម្បឹកាអភិវឌ្ឍ

ិ រិ យគ្
៣. គ្ុណភាពននករា វិធី វន

ន៍ករពុជានិងកសហវ

សាធា ណៈ ម្ត្ូវបនបរងកន
ើ
- អគ្គ.ថវិកា

រោេកា ណ៍ និងនីត្ិ វិធី កណនំ

ែសពវែាយនីត្ិ វិធី កណនំកដេ

- អគ្គ.េទធករា

អំពីសិទិអ
ធ ំណាច និង កា ទទួេ

ពនយេ់ពីកា ែតេ់សិទិអ
ធ ណា
ំ
ចនិង

- អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ខុសម្ត្ូវ បស់ អងគភាពថវិកា និង

កា ទទួេខុសម្ត្ូវដេ់អងគភាព

- ម្កសួង សាថប័ន

អនកម្គ្ប់ម្គ្ងថវិកាតារករា វិធីម្ត្ូវ

៣៣.៣.រធវើបចេុបបននភាពនិង

២០១៥

២០២០

ិ តារ
ថវិកា និងអនកម្គ្ប់ម្គ្ងថវកា

បនរធវើបចេុបបនន ភាពអនុវត្តនិង

ករា វិធី

ែសពវែាយ

៣៣.៣.១.រ ៀបចំម្បកាស

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

33.3.1

៣៣.២.កំណត្់ឱ្យបនចាស់នូវ

ចប់គែតើម្

ិ
អគ្គ.ថវកា

 





២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូ១៖ ម្បកាសសត ីពីសិទិអ
ធ ំណាច

សត ីពីសិទិអ
ធ ំណាច កា ទទួេខុស

កា ទទួេខុសម្ត្ូវនិង នីត្ិ វិធីអនុ

ិ ករា វិធី
ម្ត្ូវនិង នីត្ិ វិធីអនុវត្តថ វកា

ិ ករា វិធី បស់អងគភាព
វត្តថ វកា

បស់អងគភាពថវិកា

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

33.3

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

33.2

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ថវិកាម្ត្ូវបនចុុះហត្ថរេខា និង
ោក់ឱ្យអនុវត្ត

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៧

បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

៣៣.៣.២.ែសពវែាយម្បកាសសត ី

ចប់គែតើម្

ិ
អគ្គ.ថវកា

 





 





  



២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូ២៖ ម្បកាសសត ីពីសិទិអ
ធ ំណាច

ពីសិទិអ
ធ ំណាច កា ទទួេខុសម្ត្ូវ

កា ទទួេខុសម្ត្ូវនិង នីត្ិ វិធីអនុ

និង នីត្ិ វិធីអនុវត្តថ វិកាករា វិធី

ិ ករា វិធី បស់អងគភាព
វត្តថ វកា

បស់អងគភាពថវិកា

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

33.3.2

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ថវិកាម្ត្ូវបនែសពវែាយ រំោន
ទី១រូនម្កសួងថវិកាករា វិធីចន
ំ ន
ួ
១០ កដេម្ត្ូវអនុវត្តថ វិកាករា វិធី
រពញរេញសាកេបងឆ្នំ២០១៥

33.3.2

៣៣.៣.២.ែសពវែាយម្បកាសសត ី

២០១៧

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូ៣៖ ម្បកាសសត ីពីសិទិអ
ធ ំណាច

ពីសិទិអ
ធ ំណាច កា ទទួេខុសម្ត្ូវ

កា ទទួេខុសម្ត្ូវនិង នីត្ិ វិធីអនុ

និង នីត្ិ វិធីអនុវត្តថ វិកាករា វិធី

ិ ករា វិធី បស់អងគភាព
វត្តថ វកា

បស់អងគភាពថវិកា

ថវិកាម្ត្ូវបនែសពវែាយរំោនទី
ិ
២ចំនន
ួ ១៥កដេម្ត្ូវអនុវត្តថ វកា
ករា វិធីរពញរេញសាកេបងឆ្នំ
២០១៦

33.3.2

៣៣.៣.២.ែសពវែាយម្បកាសសត ី

២០១៧

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូ៤៖ ម្បកាសសត ីពីសិទិអ
ធ ំណាច

ពីសិទិអ
ធ ំណាច កា ទទួេខុសម្ត្ូវ

កា ទទួេខុសម្ត្ូវនិង នីត្ិ វិធីអនុ

និង នីត្ិ វិធីអនុវត្តថ វិកាករា វិធី

ិ ករា វិធី បស់អងគភាព
វត្តថ វកា

បស់អងគភាពថវិកា

ថវិកាម្ត្ូវបនែសពវែាយ រំោន
ទី៣រូនម្កសួងថវិកាករា វិធីចន
ំ ន
ួ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ិ ករា វិធី
១១ កដេម្ត្ូវអនុវត្តថ វកា
រពញរេញសាកេបងឆ្នំ២០១៧
33.3.2

៣៣.៣.២.ែសពវែាយម្បកាសសត ី

២០១៧

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូ៥៖ ម្បកាសសត ីពីសិទិអ
ធ ំណាច

ពីសិទិអ
ធ ំណាច កា ទទួេខុសម្ត្ូវ

កា ទទួេខុសម្ត្ូវនិង នីត្ិ វិធីអនុ

និង នីត្ិ វិធីអនុវត្តថ វិកាករា វិធី

ិ ករា វិធី បស់អងគភាព
វត្តថ វកា

បស់អងគភាពថវិកា

ថវិកាម្ត្ូវបនែសពវែាយ រំោន

 

 

ទី៣រូនម្កសួងថវិកាករា វិធីចន
ំ ន
ួ
ិ ករា វិធី
០៣កដេម្ត្ូវអនុវត្តថ វកា
រពញរេញសាកេបងឆ្នំ២០១៨
33.3.3

៣៣.៣.៣.ពិនត្
ិ យវាយត្នរៃកា

២០១៧

ិ
អគ្គ.ថវកា

អនុវត្តរោេកា ណ៍សតីពីសិទិធ

រោេកា ណ៍សតីពី កា ទទួេខុស

អំណាច កា ទទួេខុសម្ត្ូវនិង

ិ ករា វិធី
ម្ត្ូវនិង នីត្ិ វិធីអនុវត្តថ វកា

ិ ករា វិធី បស់
នីត្ិ វិធីអនុវត្តថ វកា

បស់អងគភាពថវិកាម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យ

អងគភាពថវិកា
33.3.4

សូ១៖ េទធែេននកា អនុវត្ត

៣៣.៣.៤. សិកា និងពិនិត្យពី

   

បូកស ុបនិងវាយត្នរៃ
២០១៧

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូ១៖ ម្បកាសសត ីពី កា ទទួេ

ច ណាកនុងកា រធវើបចេុបបននភាព

ិ
ខុសម្ត្ូវនិង នីត្ិ វិធីអនុវត្តថ វកា

ម្បកាសសត ីពីសិទិអ
ធ ំណាច កា

ករា វិធី បស់អងគភាពថវិកាម្ត្ូវ

ទទួេខុសម្ត្ូវនិង នីត្ិ វិធីអនវត្ត

បនយករកពិនត្
ិ យវាយត្នរៃរដើរបី

ថវិកាករា វិធី បស់អងគភាពថវិកា

ពិច ណារធវើបចេបបននភាព

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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33.3.5

៣៣.៣.១. រ ៀបចំតារាងរពេ

បញ្ច ប់

២០១៥

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

រវលា ែសពវែាយកម្រងនិត្ិ វិធី

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កម្រងនីត្ិ វិធីកណនំ អំពី សិទិា
អំណាចនិងកា ទទួេខុសម្ត្ូវ
បស់អងគភាពថវិកាកដេជា

កដេបន រ ៀបចំរោយអគ្គ
នយកោាន ត្នោ ជាត្ិ។

សរត្ថកិចេ បស់អគ្គនយកោខន ត្
នោ ជាត្ិ ម្ត្ូវបនែសពវែាយជា
សាធា ណៈ។

33.3.5

៣៣.៣.១. រ ៀបចំតារាងរពេ

២០១៥

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី១៖រ ៀបចំកម្រងនីត្ិ

រវលា ែសពវែាយកម្រងនិត្ិ វិធី

វិធីកណនំ អំពី សិទិអ
ា ំណាចនិង

កដេបន រ ៀបចំរោយអគ្គ

កា ទទួេខុសម្ត្ូវ បស់អងគ ភាព

នយកោាន ត្នោ ជាត្ិ។

ថវិកាកដេជាសរត្ថកិចេ បស់អគ្គ

 









នយក ោខន ត្នោ ជាត្ិ។
33.3.5

៣៣.៣.១. រ ៀបចំតារាងរពេ

២០១៥

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី២៖ែសពវែាយកម្រង

រវលា ែសពវែាយកម្រងនិត្ិ វិធី

នីត្ិ វិធកី ណនំ អំពីសិទិអ
ា ំណាច

កដេបន រ ៀបចំរោយអគ្គ

និងកា ទទួេខុសម្ត្ូវ បស់អងគ

នយកោាន ត្នោ ជាត្ិ។

ិ កដេជាសរត្ថកិចេ បស់
ភាពថវកា





អគ្គនយក ោខន ត្នោ ជាត្ិ។
33.4

៣៣.៤.កកសម្រួេ ចនសរពន
័ ធ

២០១៥

២០២០

- អគ្គរេខាធិកា ោាន

ចនសរពន
័ ធ សាថប័នម្ត្ូវបនកក

ម្កសួង សាថប័នឱ្យរឆៃើយត្បរៅ

- អគ្គ. ថវិកា

ិ ថាី
សម្រួេរៅតារម្បព័នធថ វកា

នឹងម្បព័នធដរំ ណើ កា កា ងា ថាី

- អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ដំរណើ កា កា ងា ថាី

- ម្កសួង សាថប័ន

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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33.4.1

៣៣.៤.១.រ ៀបចំរចញម្បកាស

២០១៧

បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ិ
អគ្គ.ថវកា

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូ១៖ ម្បកាស និងេិខត្
ិ

និងេិខិត្បទោានននពាក់ព័នធ

បទោានននពាក់ពន
័ ធននពាក់

ិ
ដេ់កាកកសម្រួេកា អនុវត្តថ វកា

ព័នធកនុងម្កបខណឌម្កសួងរសដាកិចេ

បស់ម្កសួង សាថប័នឱ្យរឆៃើយត្ប

និងហិ ញ្ញវត្ថុសម្ម្មប់កកសម្រួេ

រៅនឹងម្បព័នធដរំ ណើ កា កា ងា ថាី

កា អនុវត្តថ វិកា បស់ម្កសួង សាថ

   

ប័នម្ត្ូវបនរ ៀបចំនិងោក់ឱ្យអនុ
វត្តឱ្យរឆៃើយត្បរៅនឹងម្បព័នធ
ដំរណើ កា កា ងា ថាីម្ត្ូវបន
រ ៀបចំនិងោក់ឱ្យអនុវត្ត
33.4.1

៣៣.៤.១.រ ៀបចំរចញម្បកាស

២០១៧

ិ
អគ្គ.ថវកា

សូ២៖ ម្បកាស និងេិខិត្

និងេិខិត្បទោានននពាក់ព័នធ

បទោានននពាក់ពន
័ ធននពាក់

ិ
ដេ់កាកកសម្រួេកា អនុវត្តថ វកា

ព័នធ បស់សារីម្កសួង សាថប័នពាក់

បស់ម្កសួង សាថប័នឱ្យរឆៃើយត្ប

ព័នធសម្ម្មប់កកសម្រួេកា អនុវត្ត
ថវិកា បស់ម្កសួង សាថប័នម្ត្ូវ

រៅនឹងម្បព័នធដរំ ណើ កា កា ងា ថាី

   

បនរ ៀបចំនិងោក់ឱ្យអនុវត្តឱ្យ
រឆៃើយត្បរៅនឹងម្បព័នធដំរណើ កា
កា ងា ថាីម្ត្ូវបនរ ៀបចំនិងោក់
ឱ្យអនុវត្តថ វិកា
33.4.2

៣៣.៤.២.ែសពវែាយម្បកាស

ិ
អគ្គ.ថវកា

និងេិខិត្បទោានននពាក់ព័នធ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

សូ១៖ ម្បកាស និងេិខត្
ិ
បទោានននពាក់ពន
័ ធ ដេ់កា កក
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ិ
ដេ់កាកកសម្រួេកា អនុវត្តថ វកា

ិ បស់
សម្រួេកា អនុវត្តថ វកា

បស់ម្កសួង សាថប័នឱ្យរឆៃើយត្ប

ម្កសួង សាថប័នសារីម្ត្ូវបន

រៅនឹងម្បព័នធដរំ ណើ កា កា ងា ថាី

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ែសពវែាយដេ់ម្កសួង សាថប័ន
ពាក់ព័នធអនុវត្តឱ្យម្សបរៅនឹង
ម្បព័នធដរំ ណើ កា កា ងា ថាី

34

34.1

៣៤. ពម្ងឹងកា រ ៀបចំរោេ

២០១៥

២០២០

រោេនរយបយនិងកែនកា

នរយបយនិងកា រធវកើ ែនកា

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ(ចំណូេនិង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ (កា រ ៀបចំ

ចំណាយ)រឆៃើយត្បតារសាថនភាព

រោេនរយបយនិងកែនកា

រសដាកិចេនិងបរម្រើ វិសយ
័ សាធា

ចំណូេនិងចំណាយ យៈរពេ

ណៈម្បកបរោយស័កតសិទភា
ធ ព

រធយរ)

និងម្បសិទភា
ធ ព

៣៤.១.ពម្ងឹងសរត្ថភាពរ ៀបចំ

២០១៥

២០២០

- អគ្គ.រោេន/ប

សរត្ថភាពរ ៀបចំ និង ម្បសិទធ
ភាពម្កបខ័ណឌម្ត្ូវ បនពម្ងឹង

និងបរងកន
ើ ស័កតិសិទភា
ធ ព និង
ម្បសិទភា
ធ ពននម្កបខ័ណឌ រោេ
នរយបយម្ម៉ា ម្កូរសដាកិចេ
34.1.1

៣៤.១.១.ពម្ងឹងកា ពិនត្
ិ យ និង

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.រោេន/ប

វាយត្នរៃម្ម៉ាម្កូរសដាកិចេ

១. បយកា ណ៍ម្បចំឆ្នំ និង

១២,២២៤

បយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពពាក់កណា
ត

ម្បកបរោយកា វិភាគ្ម្គ្ប់ម្រុង

េឆ្នំសតីពី សាថនភាពរសដាកិចេ

រម្ជាយ (ម្មន២សូចនក )

(CMM) ម្បកបរោយកា វិភាគ្

(២៥%)

ម្គ្ប់ម្រុងរម្ជាយម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

PFM
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34.1.1

៣៤.១.១.ពម្ងឹងកា ពិនត្
ិ យ និង

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៩

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.រោេន/ប

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩













ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

២. បយកា ណ៍ Economic

វាយត្នរៃម្ម៉ាម្កូរសដាកិចេ

Surveillance report ម្ត្ូវបន

ម្បកបរោយកា វិភាគ្ម្គ្ប់ម្រុង

រ ៀបចំ

 

រម្ជាយ (ម្មន២សូចនក )
(២៥%)
34.1.2

៣៤.១.២. សិកាអាទិភាពរោេ

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.រោេន/ប

នរយបយ និងទិសរៅថវិកា

រសចកតីម្ពាងម្កបខ័ណឌរោេ
នរយបយ និងទិសរៅថវិកា

បស់ វិស័យ អាទិភាព សម្ម្មប់

សម្ម្មប់ វិសយ
័ អាទិភាពចំនន
ួ ៣

រម្បើម្បស់ធាត្ុចូេកនុងការ ៀបចំ

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ



ម្កបខ័ណឌចំណូេចំណាយ យៈ
រពេរធយរ (ម្មន១សូចនក )
(២៥%)
34.1.3

៣៤.១.៣. ពម្ងឹងសុម្កឹត្ភាព

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.រោេន/ប

ម្កបខ័ណឌរោេនរយបយម្ម៉ា ម្កូ

និងម្បសិទភា
ធ ពម្កបខ័ណឌរោេ

រសដាកិចេ ម្ត្ូវបនកកេរអ ទាំង

នរយបយម្ម៉ា ម្កូរសដាកិចេ និង

កែនកម្មត្ិកា និងទម្រង់



រោេនរយបយហិ ញ្ញវត្ថុសាធា
ណៈ (ម្មន ១ សូចនក )
(២៥%)
34.1.4

៣៤.១.៤. ពម្ងឹងសរត្ថភាព

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.រោេន/ប

វិភាគ្សថ ត្
ិ ិ និងតារោនសាថនភាព

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

១. បយកា ណ៍តារោន និង
វាយត្នរៃពាណិរជករារម្ៅម្បរទស



PFM
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

រសដាកិចេតារវិស័យ (ម្មន ៣ សូ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

បស់ករពុជា (REER/NEER) ម្ត្ូវ

ចនក ) (២៥%)

បនរ ៀបចំ រោយម្មនទាំងកា
សិកាកសវ ងយេ់ពីកា កត្់ម្តា
ទិនននយ
័ ពាណិរជករាអនត ជាត្ិ

34.1.4

៣៤.១.៤. ពម្ងឹងសរត្ថភាព

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.រោេន/ប

២.វគ្គបណតុុះបណា
ត េននវិធី

វិភាគ្សថ ត្
ិ ិ និងតារោនសាថនភាព

សាស្រសត គ្ណនត្នរៃបកនថរកនុង វិស័

រសដាកិចេតារវិស័យ (ម្មន ៣ សូ

យកសិករា ម្ត្ូវបនអនុវត្តកនុង

ចនក ) (២៥%)

អគ្គនយកោានរោេនរយបយ

PFM

៥០០

PFM

២៤៧,៣៦

 

រសដាកិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា
ណៈ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ
34.1.4

៣៤.១.៤. ពម្ងឹងសរត្ថភាព

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.រោេន/ប

៣. បយកា ណ៍រែទៀត្ផ្ទទត្់សថត្
ិ ិ វិ

វិភាគ្សថ ត្
ិ ិ និងតារោនសាថនភាព

ស័យរទសច ណ៍រៅរខត្តចន
ំ ន
ួ

រសដាកិចេតារវិស័យ (ម្មន ៣ សូ

១២

១



ចនក ) (២៥%)
34.2

៣៤.២.ពម្ងឹងសរត្ថភាពរ ៀបចំ

២០១៥

២០២០

- អគ្គ.រោេន/ប

១.សរត្ថភាពរ ៀបចំ

និងបរងកន
ើ ស័កតិសិទភា
ធ ព និង

ស័កតិសិទភា
ធ ព និង ម្បសិទភា
ធ ព

ម្បសិទភា
ធ ពននម្កបខ័ណឌចំណូេ

ម្កបខ័ណឌ ម្ត្ូវបនពម្ងឹង

ចំណាយ យៈរពេរធយរ

២.ម្កបខ័ណឌចំណូេ ចំណាយ
យៈរពេរធយរម្ត្ូវបនកកេរអ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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34.2.1

៣៤.២.១ រ ៀបចំឯកសា ទសសន

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.រោេន/ប

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

១. រសចកតីម្ពាងឯកសា ទសសន

ទានម្កបខ័ណឌចំណាយ យៈរពេ

ទានម្កបខ័ណឌចំណាយ យៈរពេ

រធយរ (MTEF) (ម្មន២សូចន

រធយរ (MTEF) ម្ត្ូវបន បញ្េ ប់



ក ) (៤០%)
34.2.1

៣៤.២.១ រ ៀបចំឯកសា ទសសន

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.រោេន/ប

២. រសចកតីម្ពាងឯកសា ទសសន

ទានម្កបខ័ណឌចំណាយ យៈរពេ

ទានម្កបខ័ណឌចំណាយ យៈរពេ

រធយរ (MTEF) (ម្មន២សូចន

រធយរ (MTEF) ម្ត្ូវបនអនុរ័ត្



ក ) (៤០%)
34.2.2

៣៤.២.២. ពម្ងឹងសរត្ថភាពរ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.រោេន/ប

ចំនន
ួ រស្រនតពា
ី ក់ពន
័ ធ ម្ត្ូវបនពម្ងឹង

ស្រនត ីកនុងកា រ ៀបចំម្កបខ័ណឌ

សរត្ថភាពតារ យៈវគ្គបណតុុះប

ចំណាយ យៈរពេរធយរ

ណា
ត េ និងសិកាខសាលា

PFM

១៩,៨៤០



(MTEF) (ម្មន១សូចន) រ ៀបចំ
បញ្េ ប់ (២០%)
34.2.3

៣៤.២.៣. រ ៀបចំម្កបខ័ណឌ

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.រោេន/ប

១. រសចកតីកណនំ អំពីកា រ ៀបចំ

ចំណាយ យៈរពេរធយរ

ធាត្ុចូេសម្ម្មប់ MTEF ម្ត្ូវបន

(MTEF) រដើរបីបរងកន
ើ ម្បសិទភា
ធ ព

រ ៀបចំ សម្ម្មប់ម្កសួង-សាថប័ន

និងស័កតិសិទភា
ធ ពកនុងកា រ ៀបចំ

(កដេបនរម្រើសរ ើសបញ្េូ េកនុង

ថវិកា (ម្មន៣សូចនក )

MTEF)



(៤០%)

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
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34.2.3

៣៤.២.៣. រ ៀបចំម្កបខ័ណឌ

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៩

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.រោេន/ប

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩





ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

២. សិកាខសាលាបស្រញ្ញជប និង

ចំណាយ យៈរពេរធយរ

ពិរម្ោុះរយបេ់សតីពី ដំរណើ កា

(MTEF) រដើរបីបរងកន
ើ ម្បសិទភា
ធ ព

កនុងការ ៀបចំ MTEF ម្ត្ូវបន

និងស័កតិសិទភា
ធ ពកនុងកា រ ៀបចំ

រ ៀបចំដេ់សាថប័នពាក់ពនធនន



ថវិកា (ម្មន៣សូចនក )
(៤០%)
34.2.3

៣៤.២.៣. រ ៀបចំម្កបខ័ណឌ

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.រោេន/ប

៣. រសចកតីម្ពាងបឋរ MTEF

ចំណាយ យៈរពេរធយរ

២០១៩-២០២១ (ម្កសួងអាទិ

(MTEF) រដើរបីបរងកន
ើ ម្បសិទភា
ធ ព

ភាពរួយចំនន
ួ ) ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

និងស័កតិសិទភា
ធ ពកនុងកា រ ៀបចំ

និងកកេរអ

ថវិកា (ម្មន៣សូចនក )
(៤០%)
34.3

៣៤.៣. ពម្ងឹងសរត្ថភាពវិភាគ្

២០១៥

២០២០

និង ពាក ណ៍សាថនភាពរសដាកិចេ

- អគ្គ.រោេន/ប- ម្កសួង

ិ គ្ និង
១.សរត្ថភាពវភា

កែនកា

ពាក ណ៍បនពម្ងឹង រហើយកា
វិភាគ្ និងពាក ណ៍ ម្មនសុម្កឹត្

និងហិ ញ្ញវត្ថុ។

ភាព២.គ្ុណភាពននសថ ិត្ិ
គ្ណរនយយជាត្ិម្ត្ូវបនកកេរអ
34.3.1

៣៤.៣.១. ោក់ឱ្យអនុវត្តសាក

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.រោេន/ប

១. រ៉ាូកដេពាក ម្ម៉ា ម្កូរសដាកិចេ

េបងនូវរ៉ាកូ ដេពាក ម្ម៉ា ម្កូរសដា

ករពុជា (Cambodia

កិចេ ួរទាំងកា ពម្ងឹងសរត្ថភាព

Macroeconomic Forecasting

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

វិភាគ្ និងអនុវត្តរក៉ាូ ដេពាក

Model - CMFM) ម្ត្ូវបនរធវើ

(ម្មន៣សូចនក ) (១០%)

បចេុបបនន ករា និងរម្បើម្បស់

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

(version ២.០)
34.3.1

៣៤.៣.១. ោក់ឱ្យអនុវត្តសាក

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.រោេន/ប

២. វគ្គបណតុុះបណា
ត េនែទកនុងរេើ

េបងនូវរ៉ាកូ ដេពាក ម្ម៉ា ម្កូរសដា

ិ គ្ និងពាក ណ៍រសដាកិចេ
កា វភា

កិចេ ួរទាំងកា ពម្ងឹងសរត្ថភាព

កនុងម្កសួង ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

PFM

១២៨,៦៣
២

 

វិភាគ្ និងអនុវត្តរក៉ាូ ដេពាក
(ម្មន៣សូចនក ) (១០%)
34.3.1

៣៤.៣.១. ោក់ឱ្យអនុវត្តសាក

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.រោេន/ប

៣. វគ្គបណតុុះបណា
ត េ ដកបទ

េបងនូវរ៉ាកូ ដេពាក ម្ម៉ា ម្កូរសដា

ពិរសាធន៍រម្ៅម្បរទសសត ីពីកា

កិចេ ួរទាំងកា ពម្ងឹងសរត្ថភាព

វិភាគ្ និងពាក រសដាកិចេ

 

វិភាគ្ និងអនុវត្តរក៉ាូ ដេពាក
(ម្មន៣សូចនក ) (១០%)
34.3.2

៣៤.៣.២. កកេរអទម្រង់

២០១៦

២០១៩

អគ្គ.រោេន/ប

Financial Programming and

១. ទិនននយ
័ ម្គ្ប់ វិស័យកនុងទម្រង់
FPPម្ត្ូវបនរធវើបចេុបបនន ករា

Policies (ម្មន២សូចនក )











(១០%)
34.3.2

៣៤.៣.២. កកេរអទម្រង់

២០១៦

២០១៩

អគ្គ.រោេន/ប

Financial Programming and

២. បយកា ណ៍ម្បចំឆ្នំសតីពី
េទធែេវិភាគ្រសដាកិចេតារ យៈ



កា រម្បើម្បស់ទម្រង់ FPP

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៦

២០១៩

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

Policies (ម្មន២សូចនក )
(១០%)
34.3.3

៣៤.៣.៣. ពម្ងឹង និងបរងកន
ើ

អគ្គ.រោេន/ប

១. រ ៀបចំវគ្គបណតុុះបណា
ត េម្គ្ូប

ម្បសិទភា
ធ ពននកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ងគូេ MEF Database សម្ម្មប់

ទិនននយ
័ (ម្មន៨សូចនក )

កា ែសពវែាយនិងបណតុុះបណា
ត េ

៥០០


(១០%)
34.3.3

៣៤.៣.៣. ពម្ងឹង និងបរងកន
ើ

២០១៦

២០១៩

អគ្គ.រោេន/ប

២. សិកាខសាលាែសពវែាយ និង

ម្បសិទភា
ធ ពននកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

បណុត ុះបណា
ត េ MEF Database

ទិនននយ
័ (ម្មន៨សូចនក )

ដេ់ម្កសួង-សាថប័នែតេ់ទន
ិ ន នយ
័

(១០%)

កនុងរោេបំណងម្បសិទភា
ធ ព



ម្បរូេទិនននយ
័
34.3.3

៣៤.៣.៣. ពម្ងឹង និងបរងកន
ើ

២០១៦

២០១៩

អគ្គ.រោេន/ប

៣. បយកា ណ៍វាយត្នរៃម្បសិទធ

ម្បសិទភា
ធ ពននកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ភាពននកា រម្បើម្បស់ MEF

ទិនននយ
័ (ម្មន៨សូចនក )

Database



(១០%)
34.3.3

៣៤.៣.៣. ពម្ងឹង និងបរងកន
ើ

២០១៦

២០១៩

អគ្គ.រោេន/ប

៤.វគ្គបណតុុះបណា
ត េ និងដក

ម្បសិទភា
ធ ពននកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ម្សង់បទពិរសាធន៍រេើកា

ទិនននយ
័ (ម្មន៨សូចនក )

ម្គ្ប់ម្គ្ងម្បព័នធសថិត្ិ (Database

(១០%)

Management រៅម្បរទសរប៉ាន
ុ

PFM

៥៩,៧០០



ចំនន
ួ ១៥ នក់) កនុងរោេរៅ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

បរងកន
ើ សរត្ថភាព និងម្បសិទភា
ធ ព
ននកា កា អភិវឌ្ឍ និងកា
ម្គ្ប់ម្គ្ងទិនននយ
័
34.3.3

៣៤.៣.៣. ពម្ងឹង និងបរងកន
ើ

២០១៦

២០១៩

អគ្គ.រោេន/ប

៥. ទសសនៈទាន (Concept

ម្បសិទភា
ធ ពននកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

note)ននកា រ ៀបចំកកេរអម្បព័នធ

ទិនននយ
័ (ម្មន៨សូចនក )

សម្របសម្រួេកា ងា និង

(១០%)

ម្គ្ប់ម្គ្ងទិនននយ
័ សថ ិត្ិ បស់

PFM

៤២,០០០
(TA)



នយកោានម្ត្ូវបនរ ៀបចំរ ើង
34.3.3

៣៤.៣.៣. ពម្ងឹង និងបរងកន
ើ

២០១៦

២០១៩

អគ្គ.រោេន/ប

៦. ទិនននយ
័ សថ ិត្ពា
ិ ណិរជករាអនត

ម្បសិទភា
ធ ពននកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ជាត្ិ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំតារចំណាត្់

ទិនននយ
័ (ម្មន៨សូចនក )

ថ្ននក់ពីទម្រង់៨ខទង់(Harmonize

(១០%)

System) រៅជាទម្រង់សតង់ោ សថ ិ



ត្ិសម្ម្មប់រម្បើម្បស់កនុងកា វិភាគ្
34.3.3

៣៤.៣.៣. ពម្ងឹង និងបរងកន
ើ

២០១៦

២០១៩

អគ្គ.រោេន/ប

៧. ធានបននូវកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ម្បសិទភា
ធ ពននកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ទិនននយ
័ សថ ិត្ច
ិ ំបច់សម្ម្មប់កា

ទិនននយ
័ (ម្មន៨សូចនក )

រម្បើម្បស់



(១០%)
34.3.4

៣៤.៣.៤. ពម្ងីក វិសាេភាពសថ ិ

២០១៦

២០១៩

អគ្គ.រោេន/ប

ិ គ្កាន់កត្
ត្ិសម្ម្មប់បរម្រើកា វភា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

១.សិកាអំពីេទធភាពកនុងកា ែេិ
ត្សនទ សសន៍



PFM

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

៣៥,២៨០

ទំព័ ទី
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34.3.5

បញ្ច ប់

ម្គ្ប់ម្រុងរម្ជាយ (ម្មន១សូចន

Consumer/Producer

ក ) (១០%)

Confidence Index

៣៤.៣.៥. បរងកន
ើ ម្បសិទភា
ធ ព

២០១៦

២០១៩

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.រោេន/ប

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

១. បយកា ណ៍ម្ត្ួត្ពិនិត្យ និង

និងស័កតិសិទភា
ធ ពននសត ង់ោ សថ ិត្ិ

រែទៀងផ្ទទត្់សថិត្ហ
ិ ិ ញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបន

ហិ ញ្ញវត្ថុ (TOFE) សម្ម្មប់កា

រ ៀបចំ (Province visits)

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

PFM

១៨,១២០

PFM

៣៤,៨៩០



រម្បើម្បស់ (ម្មន៣សូចនក )
(១០%)
34.3.5

៣៤.៣.៥. បរងកន
ើ ម្បសិទភា
ធ ព

២០១៦

២០១៩

អគ្គ.រោេន/ប

២. សត ង់ោ សថ ិត្ិម្បត្ិបត្តកា
ិ

និងស័កតិសិទភា
ធ ពននសត ង់ោ សថ ិត្ិ

ហិ ញ្ញវត្ថុ TOFEថ្ននក់រម្ការជាត្ិ

ហិ ញ្ញវត្ថុ (TOFE) សម្ម្មប់កា

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ



រម្បើម្បស់ (ម្មន៣សូចនក )
(១០%)
34.3.5

34.3.6

៣៤.៣.៥. បរងកន
ើ ម្បសិទភា
ធ ព

២០១៦

២០១៩

អគ្គ.រោេន/ប

៣.សិកាខសាលាែសពវែាយ TOFE

និងស័កតិសិទភា
ធ ពននសត ង់ោ សថ ិត្ិ

& GFS និង ពម្ងឹងកា ម្បរូេ

ហិ ញ្ញវត្ថុ (TOFE) សម្ម្មប់កា

ទិនននយ
័ ពីសាថប័នពាក់ពន
័ ធថ្ននក់

រម្បើម្បស់ (ម្មន៣សូចនក )

ជាត្ិនិងរម្ការជាត្ិកនុង១ឆ្នំ១ដង

(១០%)

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

៣៤.៣.៦. ពម្ងឹងនិងពម្ងីកកា

២០១៦

២០១៩

អគ្គ.រោេន/ប

រ ៀបចំ GFS និង បរងកន
ើ កា



១. សថ ិត្ិតារសត ង់ោ GFS (GFS
2014 framework) ម្ត្ូវបនពិនិ



ែសពវែាយ រដើរបីបរងកើនម្បសិទធ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

ភាពននសត ង់ោ សថ ិត្ហ
ិ ិ ញ្ញវត្ថុ ោា

ត្យ និងរែទៀងផ្ទទត្់រោយរំនញ

ភិបេ (GFS) សម្ម្មប់កា រម្បើ

កា GFS បស់ IMF

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ម្បស់ម្បកបរោយគ្ណរនយយ
ភាព និងស័កតិសិទភា
ធ ព (ម្មន៦សូ
ចនក ) (១០%)
34.3.6

៣៤.៣.៦. ពម្ងឹងនិងពម្ងីកកា

២០១៦

២០១៩

អគ្គ.រោេន/ប

២. វគ្គបណតុុះបណា
ត េកែនក

រ ៀបចំ GFS និង បរងកន
ើ កា

គ្ណរនយយហិ ញ្ញវត្ថុរដើរបីបរងកន
ើ

ែសពវែាយ រដើរបីបរងកើនម្បសិទធ

សរត្ថភាពរស្រនត ីកនុងកា រ ៀបចំសតង់

ភាពននសត ង់ោ សថ ិត្ហ
ិ ិ ញ្ញវត្ថុ ោា

ោ សថ ិត្ិហិ ញ្ញវត្ថុ ោាភិបេ

ភិបេ (GFS) សម្ម្មប់កា រម្បើ

(GFS) (សម្ម្មប់២នក់)

PFM

៣១,៧៣៦



ម្បស់ម្បកបរោយគ្ណរនយយ
ភាព និងស័កតិសិទភា
ធ ព (ម្មន៦សូ
ចនក ) (១០%)
34.3.6

៣៤.៣.៦. ពម្ងឹងនិងពម្ងីកកា

២០១៦

២០១៩

អគ្គ.រោេន/ប

៣. តារាងត្ុេយភាពននសថ ត្
ិ ិហិ ញ្ញ

រ ៀបចំ GFS និង បរងកន
ើ កា

វត្ថុ (Financial Balance sheet)

ែសពវែាយ រដើរបីបរងកើនម្បសិទធ

ម្ត្ូវបនកកសម្រួេ សម្ម្មប់រម្បើ

ភាពននសត ង់ោ សថ ិត្ហ
ិ ិ ញ្ញវត្ថុ ោា

ម្បស់



ភិបេ (GFS) សម្ម្មប់កា រម្បើ
ម្បស់ម្បកបរោយគ្ណរនយយ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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បញ្ច ប់

២០១៦

២០១៩

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ភាព និងស័កតិសិទភា
ធ ព (ម្មន៦សូ
ចនក ) (១០%)
34.3.6

៣៤.៣.៦. ពម្ងឹងនិងពម្ងីកកា

អគ្គ.រោេន/ប

៤.ទសសនៈកិចេសិការេើកា

រ ៀបចំ GFS និង បរងកន
ើ កា

រ ៀបចំទន
ិ ន នយ
័ សត ង់ោ សថ ិត្ិហិ ញ្ញ

ែសពវែាយ រដើរបីបរងកើនម្បសិទធ

វត្ថុ GFSកនុងម្បរទសកដេម្មនបទ

ភាពននសត ង់ោ សថ ិត្ហ
ិ ិ ញ្ញវត្ថុ ោា

ពិរសាធន៍ម្ត្ូវបនរធវើរ ើង (រៅ

ភិបេ (GFS) សម្ម្មប់កា រម្បើ

ម្ត្ីម្មសទី៣ ឆ្នំ២០១៧)

PFM

៣៤០,៩៦៦



ម្បស់ម្បកបរោយគ្ណរនយយ
ភាព និងស័កតិសិទភា
ធ ព (ម្មន៦សូ
ចនក ) (១០%)
34.3.6

៣៤.៣.៦. ពម្ងឹងនិងពម្ងីកកា

២០១៦

២០១៩

អគ្គ.រោេន/ប

៥. ទិនននយ
័ ម្បត្ិបត្តកា
ិ ហិ ញ្ញវត្ថុ

រ ៀបចំ GFS និង បរងកន
ើ កា

ថ្ននក់រម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបនសិកា

ែសពវែាយ រដើរបីបរងកើនម្បសិទធ

បញ្េ ប់ និង បនសុីកនុងទម្រង់ GFS

ភាពននសត ង់ោ សថ ិត្ហ
ិ ិ ញ្ញវត្ថុ ោា



ភិបេ (GFS) សម្ម្មប់កា រម្បើ
ម្បស់ម្បកបរោយគ្ណរនយយ
ភាព និងស័កតិសិទភា
ធ ព (ម្មន៦សូ
ចនក ) (១០%)
34.3.6

៣៤.៣.៦. ពម្ងឹងនិងពម្ងីកកា

២០១៦

២០១៩

អគ្គ.រោេន/ប

រ ៀបចំ GFS និង បរងកន
ើ កា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

៦. ទិនននយ
័ Extra-budgetary
ននអងគភាពសាធា ណៈ ដាបេ
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ែសពវែាយ រដើរបីបរងកើនម្បសិទធ

ម្ត្ូវសាកេបងបញ្េូ េកនុង GFS

ភាពននសត ង់ោ សថ ិត្ហ
ិ ិ ញ្ញវត្ថុ ោា

ថ្ននក់ជាត្ិ (សាកេបងទិនននយ
័ ឆ្នំ

ភិបេ (GFS) សម្ម្មប់កា រម្បើ

២០១៦)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ម្បស់ម្បកបរោយគ្ណរនយយ
ភាព និងស័កតិសិទភា
ធ ព (ម្មន៦សូ
ចនក ) (១០%)
34.3.7

34.3.7

34.3.7

៣៤.៣.៧. ពម្ងឹងកា ងា វិភាគ្

២០១៧

២០២០

អគ្គ.រោេន/ប

១. បយកា ណ៍សដីពី វិភាគ្រេើ

រេើែេប៉ាុះពាេ់ននកា អនុវត្តកិចេ

ែេប៉ាុះពាេ់ននកា ច ច និងកា

ម្ពររម្ពៀងពាណិរជករារស កើ ដេ

អនុវត្តកិចេម្ពររម្ពៀងពាណិរជករា

ករពុជាជាសម្មរិក (ម្មន៥សូចន

ទំនញ
ិ អាសាន (ATIGA)ម្ត្ូវបន

ក ) (១០%)

រ ៀបចំ

៣៤.៣.៧. ពម្ងឹងកា ងា វិភាគ្

២០១៧

២០២០

អគ្គ.រោេន/ប

ែេប៉ាុះពាេ់ននកា ច ច និងកា

ម្ពររម្ពៀងពាណិរជករារស កើ ដេ

អនុវត្តកិចេម្ពររម្ពៀងពាណិរជករា

ករពុជាជាសម្មរិក (ម្មន៥សូចន

រស អា
ើ សាន-ចិន (ACFTA)ម្ត្ូវ

ក ) (១០%)

បនរ ៀបចំ
២០១៧

២០២០

អគ្គ.រោេន/ប























ិ គ្រេើ
២. បយកា ណ៍សដីពី វភា

រេើែេប៉ាុះពាេ់ននកា អនុវត្តកិចេ

៣៤.៣.៧. ពម្ងឹងកា ងា វិភាគ្



៣. បយកា ណ៍សដីពី វិភាគ្រេើ

រេើែេប៉ាុះពាេ់ននកា អនុវត្តកិចេ

ែេប៉ាុះពាេ់ននកា ច ច និងកា

ម្ពររម្ពៀងពាណិរជករារស កើ ដេ

អនុវត្តកិចេម្ពររម្ពៀងពាណិរជករា
រស អា
ើ សាន-អូស្រសាតេី-ណូកវេ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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34.3.7

34.3.7

34.3.8

បញ្ច ប់

ករពុជាជាសម្មរិក (ម្មន៥សូចន

រហស ង់ (AANZFTA)ម្ត្ូវបន

ក ) (១០%)

រ ៀបចំ

៣៤.៣.៧. ពម្ងឹងកា ងា វិភាគ្

២០១៧

២០២០

អគ្គ.រោេន/ប

ែេប៉ាុះពាេ់ននកា ច ច និងកា

ម្ពររម្ពៀងពាណិរជករារស កើ ដេ

អនុវត្តភាពជានដគ្ូរសដាកិចេទេ
ូ ំ

ករពុជាជាសម្មរិក (ម្មន៥សូចន

ទូលាយអាសាន-រប៉ាន
ុ

ក ) (១០%)

(AJCEP)ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ
២០១៧

២០២០

អគ្គ.រោេន/ប

ែេប៉ាុះពាេ់ននកា ច ច និងកា

ម្ពររម្ពៀងពាណិរជករារស កើ ដេ

អនុវត្តកិចេម្ពររម្ពៀងពាណិរជករា

ករពុជាជាសម្មរិក (ម្មន៥សូចន

រស អា
ើ សាន-កូរ ៉ែ (AKFTA)ម្ត្ូវ

ក ) (១០%)

បនរ ៀបចំ
២០១៧

២០២០

អគ្គ.រោេន/ប

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

































៥. បយកា ណ៍សដីពី វិភាគ្រេើ

រេើែេប៉ាុះពាេ់ននកា អនុវត្តកិចេ

៣៤.៣.៨. ពម្ងឹងកា ងា វិភាគ្

២០១៨

៤. បយកា ណ៍សដីពី វិភាគ្រេើ

រេើែេប៉ាុះពាេ់ននកា អនុវត្តកិចេ

៣៤.៣.៧. ពម្ងឹងកា ងា វិភាគ្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

១. បយកា ណ៍សដីពី វិភាគ្រេើ

រេើែេប៉ាុះពាេ់កដេអាចរកើត្

ែេប៉ាុះពាេ់ននកា ច ច និងកា

ម្មនសម្ម្មប់កិចេម្ពររម្ពៀង

អនុវត្តជានដគ្ូរសដាកិចេទេ
ូ ំ

ពាណិរជករា រស កើ ដេករពុជាកំពុង

ទូលាយត្ំបន់ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

ចូេ រ
ួ កនុងដំរណើ កា ច ច(ម្មន
២សូចនក ) (១០%)
34.3.8

៣៤.៣.៨. ពម្ងឹងកា ងា វិភាគ្

២០១៧

២០២០

អគ្គ.រោេន/ប

រេើែេប៉ាុះពាេ់កដេអាចរកើត្

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

ិ គ្រេើ
២. បយកា ណ៍សដីពី វភា
ែេប៉ាុះពាេ់ននកា ច ច និងកា

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ម្មនសម្ម្មប់កិចេម្ពររម្ពៀង

អនុវត្តកិចេម្ពររម្ពៀងពាណិរជករា

ពាណិរជករា រស កើ ដេករពុជាកំពុង

រស អា
ើ សាន-ហុងកុង

ចូេ រ
ួ កនុងដំរណើ កា ច ច(ម្មន

(AHKFTA)ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

២សូចនក ) (១០%)
34.3.9

៣៤.៣.៩. ពម្ងឹងកា ងា វិភាគ្

២០១៧

២០២០

អគ្គ.រោេន/ប

បយកា ណ៍ សដ ីពីកា សិកា

សំរៅកកេរអ វិធានកា រិនករន

ម្សាវម្ជាវ កំណត្់ និងែដេ់អនុ

ពនធ (ម្មន១សូចនក ) (១០%)

សាសន៍រេើ វិធានពាក់ព័នធនឹងកា

























ឹងត្បិត្ពាណិរជករាបែ
ំ ុត្ម្ត្ូវបន
រ ៀបចំ
34.3.10

៣៤.៣.១០. ពម្ងឹងកា ងា វិភាគ្

២០១៧

២០២០

អគ្គ.រោេន/ប

១. បយកា ណ៍ សដ ីពីកា កកេរអ

សំរៅកកេរអ និហត្
ិ ោានជាត្ិ

និងកា រធវើបចេុបបនន ភាព រេើរគ្

ព័ត្៌ម្មនពាក់ពន
័ ធ នឹងពាណិរជករា

ហទំព័ និហត្
ិ ោានជាត្ិព័ត្ម្ម
៌ ន

(ម្មន ២ សូចនក ) (១០%)

ពាក់ព័នធនឹងពាណិរជករាម្ត្ូវបន
រ ៀបចំ

34.3.10

៣៤.៣.១០. ពម្ងឹងកា ងា វិភាគ្

២០១៧

២០២០

អគ្គ.រោេន/ប

២. បយកា ណ៍ សដ ីពីកា វាយ

សំរៅកកេរអ និហត្
ិ ោានជាត្ិ

ត្នរៃរេើម្បសិទភា
ធ ព និងអត្ថ

ព័ត្៌ម្មនពាក់ពន
័ ធ នឹងពាណិរជករា

ម្បរយរន៍នន និហិត្ោានជាត្ិ

(ម្មន ២ សូចនក ) (១០%)

ព័ត្៌ម្មនពាក់ពន
័ ធនឹងពាណិរជករា
ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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បញ្ច ប់

២០១៥

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

៣៥. រ ៀបចំម្បព័នធម្ត្ួត្ពិនិត្យ

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

35

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 





  



ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ស័កតិសិទភា
ធ ព និង ម្បសិទភា
ធ ពនន
ម្បព័នធនិងយនតកា ម្ត្ួត្ពិនិត្យម្ត្ូវ
បនបរងកើត្និងអនុវត្តរៅម្គ្ប់
ម្កសួង-សាថប័ន

35.1

ិ
៣៥.១.ម្ត្ួត្ពិនិត្យររើេរ ើង វញ

២០១៥

២០២០

- ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា- អគ្គ.សវន

បយកា ណ៍ននេទធែេម្ត្ួត្ពិនិ

ពីម្បព័នធម្ត្ួត្ ពិនិត្យ អធិកា កិចេ

ករានែទកនុង - អោគធិកា ោាន-

ត្យម្ត្ូវបនរ ៀបចំសម្ម្មប់ជារូេ

សវនករា និង សវនករានែទកនុងន

ម្កសួង សាថប័ន

ោាន ននកា កកេរអម្បព័នធនិងយនត

រពេបចេុបបននរៅម្គ្ប់ម្កសួង សាថ

កា ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ

ប័ន
35.1.1

35.1.1

35.1.1

៣៥.១.១.ពិនិត្យនិងកកេរអនវូ

២០១៦

២០១៧

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

នីត្ិ វិធនី នកា កសាងេិខត្
ិ រសន ើសុំ

នីត្ិ វិធនី នកែនកា ចុុះសវនករា

ិ គ្ចុុះសវន
ឯកសា និងកាេវភា

(Audit assignment plans)

ករាម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

៣៥.១.១.ពិនិត្យនិងកកេរអនវូ

២០១៦

២០១៧

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

នីត្ិ វិធនី នកា កសាងករា វិធីសវន

នីត្ិ វិធនី នកែនកា ចុុះសវនករា

ករា(Audit program)ម្ត្ូវបន

(Audit assignment plans)

រ ៀបចំ

៣៥.១.១.ពិនិត្យនិងកកេរអនវូ

២០១៦

២០១៧

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

នីត្ិ វិធនី នកា កសាងកំណត្់រហត្ុ

នីត្ិ វិធនី នកែនកា ចុុះសវនករា

កិចេម្បរុំដំបូង និងកា រូនដំណឹង

(Audit assignment plans)

ដេ់សវនោាន ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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35.1.1

35.1.2

៣៥.១.១.ពិនិត្យនិងកកេរអនវូ

បញ្ច ប់

២០១៦

២០១៧

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

គ្ុណភាពកែនកា ចុុះសវនករា

(Audit assignment plans)

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ
២០១៦

២០១៧

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

នីត្ិ វិធនី នកា កសាងតារាងកឆក

នីត្ិ វិធនី នកែនកា ចុុះសវនករា

៣៥.១.២.ពិនត្
ិ យនិងកកេរអនូវ

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

 

 

នីត្ិ វិធនី នកា ម្ត្ួត្ពិនិត្យគ្ុណភាព

នីត្ិ វិធនី នកា អនុវត្តសវនករានែទ

សវនករា (Internal

កនុង (Audit field work)

assignment quality review)

 





  



ម្ត្ូវបនរ ៀបចំពន
ិ ិត្យ និងកកេរអ
35.1.2

៣៥.១.២.ពិនត្
ិ យនិងកកេរអនូវ

២០១៦

២០១៧

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

នីត្ិ វិធនី នកា អនុវត្តសវនករា

នីត្ិ វិធនី នកា អនុវត្តសវនករានែទ

(Audit field work) ម្ត្ូវបន

កនុង (Audit field work)

រ ៀបចំ ពិនត្
ិ យ កកេរអ និងចង
ម្កង

35.1.3

ិ ពី
៣៥.១.៥ ពិនិត្យររើេរ ើង វញ

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

តារាងកឆកពីភាពសរម្សបនិង

ភាពសរម្សបនិងម្គ្ប់ម្ោន់នន

ម្គ្ប់ម្ោន់ននកា តាក់កត្ង ចនស

កា តាក់កត្ងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងនែទ

រពន
័ ធ ម្គ្ប់ម្គ្ងនិងកា កបងកចករុខ

កនុងរួយចំនន
ួ រៅអងគភាពថ្ននក់ក

ងា ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

 





  



ណា
ត េរម្ការឱ្វាទ កសហវ
35.1.3

ិ ពី
៣៥.១.៥ ពិនិត្យររើេរ ើង វញ

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

តារាងកឆកពីភាពសរម្សបនិង

ភាពសរម្សបនិងម្គ្ប់ម្ោន់នន

ម្គ្ប់ម្ោន់ននកា តាក់កត្ងម្បព័នធ

កា តាក់កត្ងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងនែទ

ម្គ្ប់ម្គ្ងរស្រនតរា
ី រកា និងបុគ្គេិក
កិចេសនា ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៧

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កនុងរួយចំនន
ួ រៅអងគភាពថ្ននក់ក
ណា
ត េរម្ការឱ្វាទ កសហវ
35.1.3

ិ ពី
៣៥.១.៥ ពិនិត្យររើេរ ើង វញ

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

តារាងកឆកពីភាពសរម្សបនិង

ភាពសរម្សបនិងម្គ្ប់ម្ោន់នន

ម្គ្ប់ម្ោន់ននកា តាក់កត្ងម្បព័នធ

កា តាក់កត្ងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងនែទ

ម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសា ដាបេ ម្ត្ូវ

កនុងរួយចំនន
ួ រៅអងគភាពថ្ននក់ក

បនរ ៀបចំ

   

ណា
ត េរម្ការឱ្វាទ កសហវ
35.1.3

ិ ពី
៣៥.១.៥ ពិនិត្យររើេរ ើង វញ

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

តារាងកឆកពីភាពសរម្សបនិង

ភាពសរម្សបនិងម្គ្ប់ម្ោន់នន

ម្គ្ប់ម្ោន់ននកា តាក់កត្ងម្បព័នធ

កា តាក់កត្ងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងនែទ

សត ង់ោរសវាសាធា ណៈ ម្ត្ូវបន

កនុងរួយចំនន
ួ រៅអងគភាពថ្ននក់ក

រ ៀបចំ

 

 

ណា
ត េរម្ការឱ្វាទ កសហវ
35.1.4

៣៥.១.៦ ពិនត្
ិ យររើេពីម្បសិទធ

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

បយកា ណ៍សតីពីម្បសិទភា
ធ ពនន

ភាពម្បត្ិបត្តិកា ននម្បព័នធ

កា អនុវត្តតារ ចនសរពន
័ ធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងនែទកនុងរួយចំនន
ួ រៅអងគ

ម្គ្ប់ម្គ្ងនិងកា កបងកចករុខងា

ភាពថ្ននក់កណា
ត េរម្ការឱ្វាទ ក

ម្ត្ូវបនរចញែាយ

 





  



សហវ
35.1.4

៣៥.១.៦ ពិនត្
ិ យររើេពីម្បសិទធ

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

បយកា ណ៍សតីពីម្បសិទភា
ធ ពនន

ភាពម្បត្ិបត្តិកា ននម្បព័នធ

កា អនុវត្តតារម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងរ

ម្គ្ប់ម្គ្ងនែទកនុងរួយចំនន
ួ រៅអងគ

ស្រនតរា
ី រកា ម្ត្ូវបនរចញែាយ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៧

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ភាពថ្ននក់កណា
ត េរម្ការឱ្វាទ ក
សហវ
35.1.4

៣៥.១.៦ ពិនត្
ិ យររើេពីម្បសិទធ

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

បយកា ណ៍សតីពីម្បសិទភា
ធ ពនន

ភាពម្បត្ិបត្តិកា ននម្បព័នធ

កា អនុវត្តតារម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងឯក

ម្គ្ប់ម្គ្ងនែទកនុងរួយចំនន
ួ រៅអងគ

សា ដាបេ ម្ត្ូវបនរចញែាយ

   

ភាពថ្ននក់កណា
ត េរម្ការឱ្វាទ ក
សហវ
35.1.4

៣៥.១.៦ ពិនត្
ិ យររើេពីម្បសិទធ

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

បយកា ណ៍សតីពីម្បសិទភា
ធ ពនន

ភាពម្បត្ិបត្តិកា ននម្បព័នធ

កា អនុវត្តសតង់ោរសវាសាធា

ម្គ្ប់ម្គ្ងនែទកនុងរួយចំនន
ួ រៅអងគ

ណៈ ម្ត្ូវបនរចញែាយ

 

 

ភាពថ្ននក់កណា
ត េរម្ការឱ្វាទ ក
សហវ
35.1.5

ិ ពី
៣៥.១.៧ ពិនិត្យររើេរ ើង វញ

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

តារាងកឆកពីភាពសរម្សបនិង

ភាពសរម្សបនិងម្គ្ប់ម្ោន់នន

ម្គ្ប់ម្ោន់ននកា តាក់កត្ង ចនស

កា តាក់កត្ងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងនែទ

រពន
័ ធ ម្គ្ប់ម្គ្ងនិងកា កបងកចករុខ

កនុងរួយចំនន
ួ រៅអងគភាពថ្ននក់រារ

ងា រៅរនទ ី សហវ ត្នោ

ធានីរខត្តរម្ការឱ្វាទ កសហវ

សាខាពនធ ោ និងសាខាគ្យនិង

 





  



ោាក ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ
35.1.5

ិ ពី
៣៥.១.៧ ពិនិត្យររើេរ ើង វញ

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

ភាពសរម្សបនិងម្គ្ប់ម្ោន់នន

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

តារាងកឆកពីភាពសរម្សបនិង
ម្គ្ប់ម្ោន់ននកា តាក់កត្ងម្បព័នធ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៧
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កា តាក់កត្ងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងនែទ

ម្គ្ប់ម្គ្ងរស្រនតរា
ី រកា និងបុគ្គេិក

កនុងរួយចំនន
ួ រៅអងគភាពថ្ននក់រារ

កិចេសនារៅរនទ ី សហវ ត្នោ

ធានីរខត្តរម្ការឱ្វាទ កសហវ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សាខាពនធោ និងសាខាគ្យ
និង ោាក ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

35.1.5

ិ ពី
៣៥.១.៧ ពិនិត្យររើេរ ើង វញ

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

តារាងកឆកពីភាពសរម្សបនិង

ភាពសរម្សបនិងម្គ្ប់ម្ោន់នន

ម្គ្ប់ម្ោន់ននកា តាក់កត្ង ម្បព័នធ

កា តាក់កត្ងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងនែទ

ម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសា ដាបេ រៅ

កនុងរួយចំនន
ួ រៅអងគភាពថ្ននក់រារ

រនទ ី សហវ ត្នោ សាខាពនធ

ធានីរខត្តរម្ការឱ្វាទ កសហវ

ោ និងសាខាគ្យនិង ោាក ម្ត្ូវ

   

បនរ ៀបចំ
35.1.5

ិ ពី
៣៥.១.៧ ពិនិត្យររើេរ ើង វញ

២០១៧

២០១៩

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

តារាងកឆកពីភាពសរម្សបនិង

ភាពសរម្សបនិងម្គ្ប់ម្ោន់នន

ម្គ្ប់ម្ោន់ននកា តាក់កត្ងសត ង់ោ

កា តាក់កត្ងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងនែទ

រសវាសាធា ណៈ រៅរនទ ី សហវ

កនុងរួយចំនន
ួ រៅអងគភាពថ្ននក់រារ

ត្នោ សាខាពនធោ និង

ធានីរខត្តរម្ការឱ្វាទ កសហវ

 

 

សាខាគ្យនិង ោាក ម្ត្ូវបន
រ ៀបចំ

35.1.6

៣៥.១.៨ ពិនត្
ិ យររើេពីម្បសិទធ

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

បយកា ណ៍សតីពីម្បសិទភា
ធ ពនន

ភាពម្បត្ិបត្តិកា ននម្បព័នធ

កា អនុវត្តតារ ចនសរពន
័ ធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងនែទកនុងរៅអងគភាពថ្ននក់

ម្គ្ប់ម្គ្ងនិងកា កបងកចករុខងា

 





រៅរនទ ី សហវ ត្នោ សាខា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

រារធានីរខត្តរខត្តរម្ការឱ្វាទ ក

ពនធ ោ និងសាខាគ្យនិង ោាក

សហវ

ម្ត្ូវបនរចញែាយ

៣៥.១.៨ ពិនត្
ិ យររើេពីម្បសិទធ

២០១៧

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

  



ត្រ២

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ៣

35.1.6

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

បយកា ណ៍សតីពីម្បសិទភា
ធ ពនន

ភាពម្បត្ិបត្តិកា ននម្បព័នធ

កា អនុវត្តតារម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងរ

ម្គ្ប់ម្គ្ងនែទកនុងរៅអងគភាពថ្ននក់

ស្រនតរា
ី រកា និងបុគ្គេិក កិចេសនា

រារធានីរខត្តរខត្តរម្ការឱ្វាទ ក

រៅរនទ ី សហវ ត្នោ សាខា

សហវ

ពនធ ោ និងសាខាគ្យនិង ោាក
ម្ត្ូវបនរចញែាយ

35.1.6

៣៥.១.៨ ពិនត្
ិ យររើេពីម្បសិទធ

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

បយកា ណ៍សតីពីម្បសិទភា
ធ ពនន

ភាពម្បត្ិបត្តិកា ននម្បព័នធ

កា អនុវត្តតារម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងឯក

ម្គ្ប់ម្គ្ងនែទកនុងរៅអងគភាពថ្ននក់

សា ដាបេរៅរនទ ី សហវ ត្

រារធានីរខត្តរខត្តរម្ការឱ្វាទ ក

នោ សាខាពនធ ោ និងសាខា

សហវ

គ្យនិង ោាក ម្ត្ូវបនរចញ

   

ែាយ
35.1.6

៣៥.១.៨ ពិនត្
ិ យររើេពីម្បសិទធ

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

បយកា ណ៍សតីពីម្បសិទភា
ធ ពនន

ភាពម្បត្ិបត្តិកា ននម្បព័នធ

កា អនុវត្តតារសត ង់ោរសវាសា

ម្គ្ប់ម្គ្ងនែទកនុងរៅអងគភាពថ្ននក់

ធា ណៈ រៅរនទ ី សហវ ត្នោ

រារធានីរខត្តរខត្តរម្ការឱ្វាទ ក

សាខាពនធ ោ និងសាខាគ្យនិង

សហវ

ោាក ម្ត្ូវបនរចញែាយ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

 

 

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អោគធិកា ោាន

២០១៨

ត្រ៤

៣៥.១.១ រ ៀបចំ បយកា ណ៍

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

  





   



 

 



 



ត្រ២

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ៣

35.1.7

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

១.ទិនននយ
័ សត ីពីបទោានចាប់និង

អរងកត្សត ីពី“សាថនភាពជាក់កសត ង

កា អនុវត្ត បស់ម្កសួងសាថប័ន វិ

ននម្បព័នធអធិកា កិចេ និងសវនករា

ស័យ ដាបេទូរៅចំនន
ួ ៥ វិស័យ

រពេបចេុបបនន តារបណា
ត ម្កសួង

សងគរកិចេចំនន
ួ ៥និង វិស័យរសដា

សាថប័ន”

កិចេចំនន
ួ ២ ម្ត្ូវបនម្បរូេ
ច
ួ រាេ់

35.1.7

៣៥.១.១ រ ៀបចំ បយកា ណ៍

២០១៧

២០១៨

អោគធិកា ោាន

អរងកត្សត ីពី“សាថនភាពជាក់កសត ង

២.រសចកតីម្ពាង បយកា ណ៍
អរងកត្ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច

ននម្បព័នធអធិកា កិចេ និងសវនករា
រពេបចេុបបនន តារបណា
ត ម្កសួង
សាថប័ន”
35.1.7

៣៥.១.១ រ ៀបចំ បយកា ណ៍

២០១៧

២០១៨

អោគធិកា ោាន

៣.រសចកតីម្ពាង បយកា ណ៍បន

អរងកត្សត ីពី“សាថនភាពជាក់កសត ង

បញ្េ បកា
់ ពិភាកាកម្រិត្

ននម្បព័នធអធិកា កិចេ និងសវនករា

បរចេករទស

រពេបចេុបបនន តារបណា
ត ម្កសួង
សាថប័ន”
35.1.7

៣៥.១.១ រ ៀបចំ បយកា ណ៍

២០១៧

២០១៨

អោគធិកា ោាន

៤.រសចកតីម្ពាង បយកា ណ៍បន

អរងកត្សត ីពី“សាថនភាពជាក់កសត ង

បញ្េ បកា
់ ពិភាកាកម្រិត្ថ្ននក់

ននម្បព័នធអធិកា កិចេ និងសវនករា

ដឹកនំ អោគធិកា ោាន

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ





២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៨

២០១៨

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 







 







  





   



ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រពេបចេុបបនន តារបណា
ត ម្កសួង
សាថប័ន”
35.1.7

៣៥.១.១ រ ៀបចំ បយកា ណ៍

អោគធិកា ោាន

អរងកត្សត ីពី“សាថនភាពជាក់កសត ង

៥. បយកា ណ៍រនុះម្ត្ូវបន
បញ្េ ប់ និងោក់ឱ្យរម្បើម្បស់

ននម្បព័នធអធិកា កិចេ និងសវនករា
រពេបចេុបបនន តារបណា
ត ម្កសួង
សាថប័ន”
35.1.8

៣៥.១.២ បយកា ណ៍សតីពី

២០១៧

២០១៧

អោគធិកា ោាន

១. បយកា ណ៍សិការេើបទ

"កា វិភាគ្រុខងា អោគធិកា ោាន

បញ្ញត្តិជាធ ម្មនអំពីម្កបខណឌរុខ

កសហវនិងអោគធិកា ោាន

ងា អោគធិកា ោាន បស់បណា
ត

ម្កសួង សាថប័ន"

ម្កសួងសាថប័នចំនន
ួ ២០ ម្ត្ូវបន
បញ្េ ប់

35.1.8

៣៥.១.២ បយកា ណ៍សតីពី

២០១៧

២០១៧

អោគធិកា ោាន

២. បយកា ណ៍សិការេើបទ

"កា វិភាគ្រុខងា អោគធិកា ោាន

បញ្ញត្តិជាធ ម្មនអំពីម្កបខណឌរុខ

កសហវនិងអោគធិកា

ងា

ោានម្កសួង សាថប័ន"

អោគធិកា ោានបណា
ត ម្កសួងសាថប័
នចំនន
ួ ១០រែសងរទៀត្ម្ត្ូវបន
បញ្េ ប់

35.1.8

៣៥.១.២ បយកា ណ៍សតីពី

២០១៧

២០១៧

អោគធិកា ោាន

"កា វិភាគ្រុខងា អោគធិកា ោាន

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

៣. បយកា ណ៍រេើរខ
ុ ងា អោគធិ
កា ោានកសហវនិងអោគធិ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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35.1.8

បញ្ច ប់

កសហវនិងអោគធិកា

កា ោានម្កសួងសាថប័ន ម្ត្ូវបន

ោានម្កសួង សាថប័ន"

វិភាគ្និងចងម្កង ួច

៣៥.១.២ បយកា ណ៍សតីពី

២០១៧

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អោគធិកា ោាន

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

៤. បយកា ណ៍រនុះម្ត្ូវបនថ្ននក់

"កា វិភាគ្រុខងា អោគធិកា ោាន

ដឹកនំ កសហវពិនិត្យ សរម្រច

កសហវនិងអោគធិកា

និងោក់ឱ្យរម្បើម្បស់

 

 



ោានម្កសួង សាថប័ន"
35.1.9

៣៥.១.១ ែតេ់រត្ិម្បឹកាចាប់

២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពី វិធាន

រេើរសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពី

និងនីត្ិ វិធនី នកា ម្គ្ប់ម្គ្ងនិងអនុ

វិធាននិងនីត្ិ វិធនី នកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

វត្តអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុម្ត្ូវបន

និងអនុវត្តអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ

រ ៀបចំតាក់កត្ងជារសចកតីម្ពាង
ចុងរម្កាយកម្រិត្បរចេករទស

35.1.9

៣៥.១.១ ែតេ់រត្ិម្បឹកាចាប់

២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

េិខត្
ិ បទោានគ្ត្ិយត្
ុ តពាក់ពន
័ ធ

រេើរសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពី

ម្ត្ូវបនម្បរូេនិងពិនត្
ិ យ រោយ

វិធាននិងនីត្ិ វិធនី នកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ម្មន បយកា ណ៍បញ្ញជក់



និងអនុវត្តអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ
35.1.9

៣៥.១.១ ែតេ់រត្ិម្បឹកាចាប់

២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

រេើរសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពី
វិធាននិងនីត្ិ វិធនី នកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

រសចកតីម្ពាងកម្រិត្នែទកនុង េកន.
ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ



និងអនុវត្តអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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35.1.9

៣៥.១.១ ែតេ់រត្ិម្បឹកាចាប់

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រសចកតីម្ពាងបឋរ ជារួយអគ្គ

រេើរសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពី

នយកោានរំនញ ម្ត្ូវបន

វិធាននិងនីត្ិ វិធនី នកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

រ ៀបចំ



និងអនុវត្តអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ
35.1.9

35.2

៣៥.១.១ ែតេ់រត្ិម្បឹកាចាប់

២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

រសចកតីម្ពាងចុងរម្កាយកម្រិត្

រេើរសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពី

បរចេករទសអនត អគ្គនយកោាន

វិធាននិងនីត្ិ វិធនី នកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ រុននឹងោក់ឆៃង

និងអនុវត្តអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ

កិចេម្បរុំអនត ម្កសួង

៣៥.២. រ ៀបចំម្បព័នធម្ត្ួត្ពិនិត្យ

២០១៥

២០២០

- អគ្គ.សវនករា

ឲ្យម្មន ម្បសិទភា
ធ ព ស័កតិសិទភា
ធ ព

នែទកនុង

និងរឆៃើយត្បបនរៅនឹង ប ិបថថាី

- អោគធិកា ោាន

ិ រៅ
រដើរបីបំរពញរុខងា ោនរៅវញ

- ម្កសួង សាថប័ន



ម្បព័នធម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ បស់ ម្កសួង

រកសម្ម្មប់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្គ្ប់
ម្កសួង សាថប័ន
35.2.1

៣៥.២.២ រ ៀបចំតារាង

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

តារាងឧបសរពន
័ ធម្ពាងសម្ម្មប់ោំ

ឧបសរពន
័ ធ សំខាន់ៗសម្ម្មប់ោំម្ទ

ិ
ម្ទកា ងា សវនករារៅអគ្គ.ថវកា

ិ
កា ងា សវនករារៅអគ្គ.ថវកា

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

 





អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ
រិនករនសា រពើពនធ អគ្គ.

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

  



ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ និងអគ្គ
រេខាធិកា ោាន កសហវ
35.2.1

៣៥.២.២ រ ៀបចំតារាង

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

តារាងឧបសរពន
័ ធម្ពាងសម្ម្មប់ោំ

ឧបសរពន
័ ធ សំខាន់ៗសម្ម្មប់ោំម្ទ

ម្ទកា ងា សវនករារៅអគ្គ.ម្ទពយ

ិ
កា ងា សវនករារៅអគ្គ.ថវកា

សរបត្តិ ដានិងចំណូេរិនករន

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

សា រពើពនធ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

រិនករនសា រពើពនធ អគ្គ.
ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ និងអគ្គ
រេខាធិកា ោាន កសហវ
35.2.1

៣៥.២.២ រ ៀបចំតារាង

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

តារាងឧបសរពន
័ ធម្ពាងសម្ម្មប់ោំ

ឧបសរពន
័ ធ សំខាន់ៗសម្ម្មប់ោំម្ទ

ម្ទកា ងា សវនករារៅអគ្គ.ឧសា

ិ
កា ងា សវនករារៅអគ្គ.ថវកា

ហករាហិ ញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

   

រិនករនសា រពើពនធ អគ្គ.
ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ និងអគ្គ
រេខាធិកា ោាន កសហវ
35.2.1

៣៥.២.២ រ ៀបចំតារាង

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

តារាងឧបសរពន
័ ធម្ពាងសម្ម្មប់ោំ

ឧបសរពន
័ ធ សំខាន់ៗសម្ម្មប់ោំម្ទ

ម្ទកា ងា សវនករារៅអគ្គរេខា

ិ
កា ងា សវនករារៅអគ្គ.ថវកា

ធិកា ោាន កសហវ ម្ត្ូវបន

អគ្គ.ម្ទពយសរបត្តិ ដានិងចំណូេ

រ ៀបចំ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 





  



ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រិនករនសា រពើពនធ អគ្គ.
ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ និងអគ្គ
រេខាធិកា ោាន កសហវ
35.2.2

៣៥.២.៧ រ ៀបចំកម្រងសំណួ

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

កម្រងសំណួ ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យនែទកនុង

ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យនែទកនុង (ICQ)សម្ម្មប់

(ICQ) សម្ម្មប់ដណា
ំ
ក់កាេរ ៀប

អនុវត្តគ្រម្ម្មងេទធករាសាធា

ចំឯកសា សទ ង់ត្នរៃេទធករាទន
ំ ញ
ិ

ណៈរម្ការវិធីសាស្រសត សទ ង់ត្នរៃរេើ

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

កា ែគត្ែ
់ គងទ
់ ន
ំ ញ
ិ
35.2.2

៣៥.២.៧ រ ៀបចំកម្រងសំណួ

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

កម្រងសំណួ ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យនែទកនុង

ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យនែទកនុង (ICQ)សម្ម្មប់

(ICQ)សម្ម្មប់ដំណាក់កាេនន

អនុវត្តគ្រម្ម្មងេទធករាសាធា

ដំរណើ កា សទ ង់ត្នរៃម្ត្ូវបន

ណៈរម្ការវិធីសាស្រសត សទ ង់ត្នរៃរេើ

រ ៀបចំ

កា ែគត្ែ
់ គងទ
់ ន
ំ ញ
ិ
35.2.2

៣៥.២.៧ រ ៀបចំកម្រងសំណួ

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

កម្រងសំណួ ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យនែទកនុង

ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យនែទកនុង (ICQ)សម្ម្មប់

(ICQ)សម្ម្មប់ដណា
ំ
ក់កាេវាយ

អនុវត្តគ្រម្ម្មងេទធករាសាធា

ត្នរៃម្បគ្េ់កិចេសនា ម្ត្ូវបន

ណៈរម្ការវិធីសាស្រសត សទ ង់ត្នរៃរេើ

រ ៀបចំ

   

កា ែគត្ែ
់ គងទ
់ ន
ំ ញ
ិ
35.2.2

៣៥.២.៧ រ ៀបចំកម្រងសំណួ

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យនែទកនុង (ICQ)សម្ម្មប់

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

កម្រងសំណួ ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យនែទកនុង
(ICQ)សម្ម្មប់ដណា
ំ
ក់កាេ
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 





  



ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

អនុវត្តគ្រម្ម្មងេទធករាសាធា

ម្បគ្េ់ ទទួេទំនញ
ិ ម្ត្ូវបន

ណៈរម្ការវិធីសាស្រសត សទ ង់ត្នរៃរេើ

រ ៀបចំ

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កា ែគត្ែ
់ គងទ
់ ន
ំ ញ
ិ
35.2.3

៣៥.២.៨ បរងកើត្ Database

២០១៧

២០២០

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

េិខត្
ិ បទោាន និងសថ ិត្ិសំខាន់ៗ

រដើរបីម្គ្ប់ម្គ្ង ឯកសា េិខិត្

យ៉ាងត្ិច ២០ចាប់ម្ត្ូវបន

បទោានគ្ត្ិយុត្តិ និងសថ ិត្ន
ិ ន

ម្បរូេ និងបញ្េូ េកនុង Box

កដេបរម្រើដេ់រុខងា សវនករា

cloud នន Database

នែទកនុង
35.2.3

៣៥.២.៨ បរងកើត្ Database

២០១៧

២០២០

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

េិខត្
ិ បទោាន និងសថ ិត្ិសំខាន់ៗ

រដើរបីម្គ្ប់ម្គ្ង ឯកសា េិខិត្

យ៉ាងត្ិច ២០ ចាប់ម្ត្ូវបន

បទោានគ្ត្ិយុត្តិ និងសថ ិត្ន
ិ ន

ម្បរូេ និងបញ្េូ េកនុង Box

កដេបរម្រើដេ់រុខងា សវនករា

cloud នន Database

នែទកនុង
35.2.3

៣៥.២.៨ បរងកើត្ Database

២០១៧

២០២០

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

េិខត្
ិ បទោាន និងសថ ិត្ិសំខាន់ៗ

រដើរបីម្គ្ប់ម្គ្ង ឯកសា េិខិត្

យ៉ាងត្ិច៣០ ចាប់ម្ត្ូវបន

បទោានគ្ត្ិយុត្តិ និងសថ ិត្ន
ិ ន

ម្បរូេ និងបញ្េូ េកនុង Box

កដេបរម្រើដេ់រុខងា សវនករា

cloud នន Database

   

នែទកនុង
35.2.3

៣៥.២.៨ បរងកើត្ Database

២០១៧

២០២០

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

រដើរបីម្គ្ប់ម្គ្ង ឯកសា េិខិត្

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

េិខត្
ិ បទោាន និងសថ ិត្ិសំខាន់ៗ
យ៉ាងត្ិច ៣០ ចាប់ម្ត្ូវបន
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 





  



ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

បទោានគ្ត្ិយុត្តិ និងសថ ិត្ន
ិ ន

ម្បរូេ និងបញ្េូ េកនុង Box

កដេបរម្រើដេ់រុខងា សវនករា

cloud នន Database

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

នែទកនុង
35.2.4

៣៥.២.៩ រ ៀបចំម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

ឯកសា ដាបេ (Documents

1. Build DMS DMS ម្ត្ូវបន
ស រស ជាគ្រម្ម្មង

Management System-DMS)
សម្ម្មប់រែទ ទិនននយ
័ ពី Box
cloud នន GDIA
35.2.4

៣៥.២.៩ រ ៀបចំម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

ឯកសា ដាបេ (Documents

រហោា ចនសរពន
័ ធនន DMS ម្ត្ូវ
បនបរងកើត្បនរ ៀបចំបញ្េ ប់

Management System-DMS)
សម្ម្មប់រែទ ទិនននយ
័ ពី Box
cloud នន GDIA
35.2.4

៣៥.២.៩ រ ៀបចំម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

ឯកសា ដាបេ (Documents

User matrix security ម្ត្ូវបន
បរងកើត្ឱ្យបនរ ៀបចំ

Management System-DMS)

   

សម្ម្មប់រែទ ទិនននយ
័ ពី Box
cloud នន GDIA
35.2.4

៣៥.២.៩ រ ៀបចំម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

ឯកសា ដាបេ (Documents

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

ConfigurationនិងTestingម្ត្ូវ
បនអនុវត្ត
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២០១៧

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 





  



ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

Management System-DMS)
សម្ម្មប់រែទ ទិនននយ
័ ពី Box
cloud នន GDIA
35.2.5

35.2.5

35.2.5

35.2.5

៣៥.២.១០ ពិនត្
ិ យម្បសិទភា
ធ ព

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

បយកា ណ៍សតីពីេទធែេម្ត្ួត្

និងស័កតិសិទភា
ធ ព ននកា អនុវត្ត

ពិនត្
ិ យម្បសិទភា
ធ ពនិងស័កតិសិទធ

ថវិកាករា វិធនី នអងគភាពរម្ការ

ិ ករា វិធីម្ត្ូវបនរចញ
ភាពននថវកា

ឱ្វាទ កសហវ

ែាយ ចំនន
ួ ៤ រោេរៅ

៣៥.២.១០ ពិនត្
ិ យម្បសិទភា
ធ ព

២០១៧

២០២០

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

បយកា ណ៍សតីពីេទធែេម្ត្ួត្

និងស័កតិសិទភា
ធ ព ននកា អនុវត្ត

ពិនត្
ិ យម្បសិទភា
ធ ពនិងស័កតិសិទធ

ថវិកាករា វិធនី នអងគភាពរម្ការ

ិ ករា វិធីម្ត្ូវបនរចញ
ភាពននថវកា

ឱ្វាទ កសហវ

ែាយ ចំនន
ួ ៥ រោេរៅ

៣៥.២.១០ ពិនត្
ិ យម្បសិទភា
ធ ព

២០១៧

២០២០

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

បយកា ណ៍សតីពីេទធែេម្ត្ួត្

និងស័កតិសិទភា
ធ ព ននកា អនុវត្ត

ពិនត្
ិ យម្បសិទភា
ធ ពនិងស័កតិសិទធ

ថវិកាករា វិធនី នអងគភាពរម្ការ

ិ ករា វិធីម្ត្ូវបនរចញ
ភាពននថវកា

ឱ្វាទ កសហវ

ែាយ ចំនន
ួ ៨ រោេរៅ

៣៥.២.១០ ពិនត្
ិ យម្បសិទភា
ធ ព

២០១៧

២០២០

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

បយកា ណ៍សតីពីេទធែេម្ត្ួត្

និងស័កតិសិទភា
ធ ព ននកា អនុវត្ត

ពិនត្
ិ យម្បសិទភា
ធ ពនិងស័កតិសិទធ

ថវិកាករា វិធនី នអងគភាពរម្ការ

ិ ករា វិធីម្ត្ូវបនរចញ
ភាពននថវកា

ឱ្វាទ កសហវ

ែាយ ចំនន
ួ ៨ រោេរៅ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

   

 

 

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

៣៥.២.១១ រ ៀបចំកម្រងសំណួ

ចប់គែតើម្

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

35.2.6

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 





  



ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កម្រងសំណួ ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យនែទកនុង

ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យនែទកនុង (ICQ)សម្ម្មប់

(ICQ) សម្ម្មប់ដណា
ំ
ក់កាេ

អនុវត្តគ្រម្ម្មងេទធករាសាធា

រ ៀបចំឯកសា ពិរម្ោុះនថៃសម្ម្មប់

ណៈរម្ការវិធីសាស្រសត ពិរម្ោុះនថៃ

េទធករាទន
ំ ញ
ិ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

រេើកា ែគត្ែ
់ គង់ទន
ំ ញ
ិ
35.2.6

៣៥.២.១១ រ ៀបចំកម្រងសំណួ

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

កម្រងសំណួ ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យនែទកនុង

ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យនែទកនុង (ICQ)សម្ម្មប់

សម្ម្មប់ដណា
ំ
ក់កាេននដំរណើ

អនុវត្តគ្រម្ម្មងេទធករាសាធា

កា ពិរម្ោុះនថៃម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

ណៈរម្ការវិធីសាស្រសត ពិរម្ោុះនថៃ
រេើកា ែគត្ែ
់ គង់ទន
ំ ញ
ិ
35.2.6

៣៥.២.១១ រ ៀបចំកម្រងសំណួ

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

កម្រងសំណួ ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យនែទកនុង

ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យនែទកនុង (ICQ)សម្ម្មប់

(ICQ) សម្ម្មប់ដណា
ំ
ក់កាេវាយ

អនុវត្តគ្រម្ម្មងេទធករាសាធា

ត្នរៃម្បគ្េ់កិចេសនា ម្ត្ូវបន

ណៈរម្ការវិធីសាស្រសត ពិរម្ោុះនថៃ

រ ៀបចំ

   

រេើកា ែគត្ែ
់ គង់ទន
ំ ញ
ិ
35.2.6

៣៥.២.១១ រ ៀបចំកម្រងសំណួ

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

កម្រងសំណួ ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យនែទកនុង

ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យនែទកនុង (ICQ)សម្ម្មប់

(ICQ) សម្ម្មប់ដណា
ំ
ក់កាេ

អនុវត្តគ្រម្ម្មងេទធករាសាធា

ម្បគ្េ់ ទទួេទំនញ
ិ ម្ត្ូវបន

ណៈរម្ការវិធីសាស្រសត ពិរម្ោុះនថៃ

រ ៀបចំ

 

 

រេើកា ែគត្ែ
់ គង់ទន
ំ ញ
ិ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

295

បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

ទិនននយ
័ កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញ

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

៣៥.២.១ រ ៀបចំម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

  







   





 

 





 

 





ត្រ២

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ៣

35.2.7

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

១.TOR បស់អនកទទួេកា
រ ៀបចំម្បព័នធរនុះម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

វត្ថុ (Financial Inspection

ច
ួ

Database Management
System - FIDS)
35.2.7

៣៥.២.១ រ ៀបចំម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

ទិនននយ
័ កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញ

២. Business Process សម្ម្មប់
រ ៀបចំម្បព័នធរនុះ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

វត្ថុ (Financial Inspection

ច
ួ រាេ់

Database Management
System - FIDS)
35.2.7

៣៥.២.១ រ ៀបចំម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

៣.ម្បព័នធសវ័យម្បវត្តិករាននម្បព័នធ

ទិនននយ
័ កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញ

រនុះម្ត្ូវបន អភិវឌ្ឍ ច
ួ និងោក់

វត្ថុ (Financial Inspection

ឱ្យរម្បើម្បស់សាកេបង

Database Management
System - FIDS)
35.2.7

៣៥.២.១ រ ៀបចំម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

៤.ទាញទិនននយ
័ កា ងា អធិកា

ទិនននយ
័ កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញ

កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ កនុងម្បព័នធ FMIS

វត្ថុ (Financial Inspection

រដើរបីោក់កនុងម្បព័នធរនុះ

Database Management
System - FIDS)

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

296

បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

ិ គ្ រែទៀងផ្ទទត្់ និង
ពាក់ព័នធកា វភា

វត្ថុ (Financial Inspection

វាយត្នរៃកនុងម្កបខណឌ កា ងា

Database Management

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរដើរបីោក់

System - FIDS)

ចូេកនុង ម្បព័នធ FIDS
២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

២០១៨

២០១៩

 









 









  







   





 





ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

៥.ម្បរូេទិនននយ
័ និងព័ត្ម្ម
៌ ន

ទិនននយ
័ កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញ

៣៥.២.១ រ ៀបចំម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

៣៥.២.១ រ ៀបចំម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

35.2.7

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

35.2.7

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

៦.កា បណុត ុះបណា
ត េនិង

ទិនននយ
័ កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញ

េកខខណឌននរុខងា រនុះម្ត្ូវបន

វត្ថុ (Financial Inspection

រ ៀបចំនិងោក់ឱ្យអនុវត្ត

Database Management
System - FIDS)
35.2.8

៣៥.២.២ រ ៀបចំរុខងា ែេិត្"

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

១. Business Processសម្ម្មប់

ឧបសរពន
័ ធនន បយកា ណ៍ចុុះរធវើ

រ ៀបចំរុខងា រនុះកនុងម្បព័នធ

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ" កនុងម្បព័នធ

FIDSម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច

FIDS
35.2.8

៣៥.២.២ រ ៀបចំរុខងា ែេិត្"

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

២.រុខងា សវ យ
័ ម្បវត្តិករារនុះម្ត្ូវ

ឧបសរពន
័ ធនន បយកា ណ៍ចុុះរធវើ

បនអភិវឌ្ឍ ច
ួ និងោក់ឱ្យរម្បើ

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ" កនុងម្បព័នធ

ម្បស់សាកេបង

FIDS
35.2.8

៣៥.២.២ រ ៀបចំរុខងា ែេិត្"

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

ឧបសរពន
័ ធនន បយកា ណ៍ចុុះរធវើ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

៣.រុខងា សវ ័យម្បវត្តិករារនុះម្ត្ូវ
បនោក់ឱ្យរម្បើម្បស់

 

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

297

បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

២០១៨

២០១៩





   





 

 





 









 









ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ" កនុងម្បព័នធ
FIDS
35.2.8

៣៥.២.២ រ ៀបចំរុខងា ែេិត្"

អោគធិកា ោាន

៤.កា បណុត ុះបណា
ត េនិង

ឧបសរពន
័ ធនន បយកា ណ៍ចុុះរធវើ

េកខខណឌននរុខងា រនុះម្ត្ូវបន

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ" កនុងម្បព័នធ

រ ៀបចំនិងោក់ឱ្យអនុវត្ត

 

 

FIDS
35.2.9

35.2.9

35.2.9

៣៥.២.៣ រ ៀបចំរខ
ុ ងា

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

១. រសចកតីម្ពាង Business

"ម្គ្ប់ម្គ្ងដំរណើ កា កា ងា នែទ

Process សម្ម្មប់រ ៀបចំរខ
ុ ងា

កនុង" កនុងម្បព័នធ FIDS

រនុះម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច

៣៥.២.៣ រ ៀបចំរខ
ុ ងា

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

២.Business Process សម្ម្មប់

"ម្គ្ប់ម្គ្ងដំរណើ កា កា ងា នែទ

រ ៀបចំរុខងា រនុះ និងរុខងា

កនុង" កនុងម្បព័នធ FIDS

សវ ័យម្បវត្តិករា

៣៥.២.៣ រ ៀបចំរខ
ុ ងា

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

"ម្គ្ប់ម្គ្ងដំរណើ កា កា ងា នែទ

៣.រុខងា សវ ័យម្បវត្តិករារនុះម្ត្ូវ
បនោក់ឱ្យរម្បើម្បស់

កនុង" កនុងម្បព័នធ FIDS
35.2.9

៣៥.២.៣ រ ៀបចំរខ
ុ ងា

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

៤.កា បណុត ុះបណា
ត េនិង

"ម្គ្ប់ម្គ្ងដំរណើ កា កា ងា នែទ

េកខខណឌននរុខងា រនុះម្ត្ូវបន

កនុង" កនុងម្បព័នធ FIDS

រ ៀបចំនិងោក់ឱ្យអនុវត្ត

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

"ម្គ្ប់ម្គ្ងធនធានឯកសា និង

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

៣៥.២.៤ រ ៀបចំរុខងា

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

35.2.10

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









  







   





ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

១. Business Process សម្ម្មប់
រ ៀបចំរុខងា រនុះម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

ព័ត្៌ម្មន (General Resource

ច
ួ

Management System GRMS)
អោគធិកា ោាន" កនុងម្បព័នធ FIDS
35.2.10

៣៥.២.៤ រ ៀបចំរុខងា

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

២.រុខងា សវ យ
័ ម្បវត្តិករារនុះម្ត្ូវ

"ម្គ្ប់ម្គ្ងធនធានឯកសា និង

បនអភិវឌ្ឍ ច
ួ និងោក់ឱ្យរម្បើ

ព័ត្៌ម្មន (General Resource

ម្បស់សាកេបង

Management System GRMS)
អោគធិកា ោាន" កនុងម្បព័នធ FIDS
35.2.10

៣៥.២.៤ រ ៀបចំរុខងា

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

"ម្គ្ប់ម្គ្ងធនធានឯកសា និង
ព័ត្៌ម្មន (General Resource
Management System -

៣.រុខងា សវ ័យម្បវត្តិករារនុះម្ត្ូវ
បនោក់ឱ្យរម្បើម្បស់

GRMS)អោគធិកា ោាន" កនុង
ម្បព័នធ FIDS

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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35.2.10

៣៥.២.៤ រ ៀបចំរុខងា

បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អោគធិកា ោាន

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

៤.កា បណុត ុះបណា
ត េនិង

"ម្គ្ប់ម្គ្ងធនធានឯកសា និង

េកខខណឌននរុខងា រនុះម្ត្ូវបន

ព័ត្៌ម្មន (General Resource

រ ៀបចំនិងោក់ឱ្យអនុវត្ត

Management System -

 

 





 









 









 









GRMS)
អោគធិកា ោាន" កនុងម្បព័នធ FIDS
35.2.11

៣៥.២.៥ រ ៀបចំរុខងា ែេិត្

២០១៨

២០២០

អោគធិកា ោាន

" បយកា ណ៍វាយត្នរៃសរិទក
ធ រា

១.រុខងា សវ ័យម្បវត្តិករារនុះម្ត្ូវ
បនោក់ឱ្យរម្បើម្បស់

កា ងា បស់រស្រនត ីអធិកា កិចេ
ហិ ញ្ញវត្ថុរោយសវ ័យម្បវត្តិករា "
កនុងម្បព័នធ FIDS
35.2.11

៣៥.២.៥ រ ៀបចំរុខងា ែេិត្

២០១៨

២០២០

អោគធិកា ោាន

២.កា បណុត ុះបណា
ត េនិង

" បយកា ណ៍វាយត្នរៃសរិទក
ធ រា

េកខខណឌននរុខងា រនុះម្ត្ូវបន

កា ងា បស់រស្រនត ីអធិកា កិចេ

រ ៀបចំនិងោក់ឱ្យអនុវត្ត

ហិ ញ្ញវត្ថុរោយសវ ័យម្បវត្តិករា "
កនុងម្បព័នធ FIDS
35.2.12

៣៥.២.៦ រ ៀបចំរខ
ុ ងា

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

១. Business Processសម្ម្មប់

ិ ករា វិធីរៅអោគធិ
"ម្គ្ប់ម្គ្ងថវកា

រ ៀបចំរុខងា រនុះកនុងម្បព័នធ

កា ោាន (PB Management-

FIDSម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច

PBM)" កនុងម្បព័នធ FIDS

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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ុ ២០១៧
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អោគធិកា ោាន

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

៣៥.២.៦ រ ៀបចំរខ
ុ ងា

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

  







   





ត្រ២

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ៣

35.2.12

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

២.ម្បព័នធសវ័យម្បវត្តិករាននរុខ

ិ ករា វិធីរៅអោគធិ
"ម្គ្ប់ម្គ្ងថវកា

ងា រនុះម្ត្ូវបនអភិវឌ្ឍ ច
ួ និង

កា ោាន (PB Management-

ោក់ឱ្យរម្បើម្បស់សាកេបង

PBM)" កនុងម្បព័នធ FIDS
35.2.12

៣៥.២.៦ រ ៀបចំរខ
ុ ងា

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

៣.ម្បព័នធសវ័យម្បវត្តិករាននរុខ

ិ ករា វិធីរៅអោគធិ
"ម្គ្ប់ម្គ្ងថវកា

ងា រនុះម្ត្ូវបនអនុរត្
័ និងោក់

កា ោាន (PB Management-

ឱ្យរម្បើជាែៃូវកា

PBM)" កនុងម្បព័នធ FIDS
35.2.12

៣៥.២.៦ រ ៀបចំរខ
ុ ងា

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

៤.កា បណុត ុះបណា
ត េនិង

ិ ករា វិធីរៅអោគធិ
"ម្គ្ប់ម្គ្ងថវកា

េកខខណឌននរុខងា រនុះម្ត្ូវបន

កា ោាន (PB Management-

រ ៀបចំនិងោក់ឱ្យអនុវត្ត

 

 





 

 





 







PBM)" កនុងម្បព័នធ FIDS
35.2.13

៣៥.២.៧ រ ៀបចំរុខងា

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

១. Business Processសម្ម្មប់

"ម្គ្ប់ម្គ្ងដំរណើ កា កា ងា កក

រ ៀបចំរុខងា កនុងម្បព័នធ FIDS

ទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសា

រនុះម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច

ធា ណៈអោគធិកា ោាន" កនុង
ម្បព័នធ FIDS
35.2.13

៣៥.២.៧ រ ៀបចំរុខងា

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

២.ម្បព័នធសវ័យម្បវត្តិករាននរុខ

"ម្គ្ប់ម្គ្ងដំរណើ កា កា ងា កក

ងា រនុះម្ត្ូវបន អនុរ័ត្ និងោក់

ទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសា

ឱ្យរម្បើជាែៃូវកា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 





 





ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩





ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ធា ណៈអោគធិកា ោាន" កនុង
ម្បព័នធ FIDS
35.2.13

៣៥.២.៧ រ ៀបចំរុខងា

អោគធិកា ោាន

៣.កា បណុត ុះបណា
ត េនិង

"ម្គ្ប់ម្គ្ងដំរណើ កា កា ងា កក

េកខខណឌននរុខងា រនុះម្ត្ូវបន

ទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសា

រ ៀបចំនិងោក់ឱ្យអនុវត្ត

ធា ណៈអោគធិកា ោាន" កនុង
ម្បព័នធ FIDS
35.3

35.3.1

៣៥.៣.កកេរអយនតកា ម្ត្ួត្ពិនិ

- អគ្គ.សវនករា

យនតកា រឆៃើយត្បម្បកបរោយ

ត្យរដើរបីធានកា រឆៃយ
ើ ត្ប រៅ

នែទកនុង

ម្បសិទភា
ធ ពម្ត្ូវបនអនុវត្ត

នឹងេទធែេកដេ ករឃើញរោយ

- អោគធិកា ោាន

សវនករានែទកនុង និងអធិកា កិចេ

- ម្កសួង សាថប័ន

៣៥.៣.១. តារោនកា កកេរអ

២០១៥

២០១៧

២០២០

២០២០

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

សវនោានចំនន
ួ ៤ រោេរៅ ម្ត្ូវ

តារអនុសាសន៍សវនករានែទកនុង

បនរម្រុញនិងកកេរអតារអនុ

ននអងគភាពរម្ការឱ្វាទ កសហវ

សាសន៍សវនក

រោយរម្បើយនតកា រួយចំនន
ួ ៖ចុុះ
ពិនត្
ិ យតារោនរោយម្កុរសវន
ក រចញេិខត្
ិ រម្រុញរោយ ក
សហវ ឬរបើកកិចេម្បរុំ ជារួយអងគ
ភាពពាក់ពន
័ ធ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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២០១៧

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

៣៥.៣.១. តារោនកា កកេរអ

ចប់គែតើម្

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

  



ត្រ២

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ៣

35.3.1

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សវនោាន ចំនន
ួ ៨ រោេរៅម្ត្ូវ

តារអនុសាសន៍សវនករានែទកនុង

បនរម្រុញនិងកកេរអតារអនុ

ននអងគភាពរម្ការឱ្វាទ កសហវ

សាសន៍សវនក

រោយរម្បើយនតកា រួយចំនន
ួ ៖
ចុុះពិនិត្យតារោនរោយម្កុរ
សវនក រចញេិខិត្រម្រុ
ញរោយ កសហវ ឬរបើកកិចេម្បរុំ
ជារួយអងគភាពពាក់ព័នធ
35.3.1

៣៥.៣.១. តារោនកា កកេរអ

២០១៧

២០២០

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

សវនោាន៨ រោេរៅ ម្ត្ូវបនរ

តារអនុសាសន៍សវនករានែទកនុង

ម្រុញនិងកកេរអតារអនុសាសន៍

ននអងគភាពរម្ការឱ្វាទ កសហវ

សវនក

រោយរម្បើយនតកា រួយចំនន
ួ ៖

   

ចុុះពិនិត្យតារោនរោយម្កុរ
សវនក រចញេិខិត្រម្រុ
ញរោយ កសហវ ឬរបើកកិចេម្បរុំ
ជារួយអងគភាពពាក់ព័នធ
35.3.1

៣៥.៣.១. តារោនកា កកេរអ

២០១៧

២០២០

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

សវនោាន ១០ រោេរៅ ម្ត្ូវ

តារអនុសាសន៍សវនករានែទកនុង

បនរម្រុញនិងកកេរអតារអនុ

ននអងគភាពរម្ការឱ្វាទ កសហវ

សាសន៍សវនក (ស ុប ៣០

រោយរម្បើយនតកា រួយចំនន
ួ ៖ចុុះ

រោេរៅ)

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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២០១៧

២០២០
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ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 





  



ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ពិនត្
ិ យតារោនរោយម្កុរសវន
ក រចញេិខត្
ិ រម្រុញរោយ ក
សហវ ឬរបើកកិចេម្បរុំ ជារួយអងគ
ភាពពាក់ពន
័ ធ
35.3.2

៣៥.៣.២. តារោនកា កកេរអ

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

តារអនុសាសន៍សវនករាកដេ

អនុសាសន៍ បស់ NAAយ៉ាងត្ិច
២ រោេរៅ ម្ត្ូវបនតារោន

បនរេើករ ើងរោយអាជាាធ ស
វនករាជាត្ិ (NAA) តារ យៈកា
បំរពញតារាងរឆៃើយត្បពីអងគភាព
ពាក់ព័នធ និងរចញ បយកា ណ៍
រូន ដារស្រនត ី កសហវ
35.3.2

៣៥.៣.២. តារោនកា កកេរអ

២០១៧

២០២០

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

តារអនុសាសន៍សវនករាកដេ

អនុសាសន៍ បស់ NAAយ៉ាងត្ិច
៣ រោេរៅ ម្ត្ូវបនតារោន

បនរេើករ ើងរោយអាជាាធ ស
វនករាជាត្ិ (NAA) តារ យៈកា
បំរពញតារាងរឆៃើយត្បពីអងគភាព
ពាក់ព័នធ និងរចញ បយកា ណ៍
រូន ដារស្រនត ី កសហវ
35.3.2

៣៥.៣.២. តារោនកា កកេរអ

២០១៧

២០២០

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

តារអនុសាសន៍សវនករាកដេ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

អនុសាសន៍ បស់ NAAយ៉ាងត្ិច
៣ រោេរៅ ម្ត្ូវបនតារោន
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

បនរេើករ ើងរោយអាជាាធ ស
វនករាជាត្ិ (NAA) តារ យៈកា
បំរពញតារាងរឆៃើយត្បពីអងគភាព
ពាក់ព័នធ និងរចញ បយកា ណ៍
រូន ដារស្រនត ី កសហវ
35.3.2

៣៥.៣.២. តារោនកា កកេរអ

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

អនុសាសន៍ បស់ NAAយ៉ាងត្ិច

តារអនុសាសន៍សវនករាកដេ

៤ រោេរៅ ម្ត្ូវបនតារោន

បនរេើករ ើងរោយអាជាាធ ស

(ស ុប ១២រោេរៅ)

វនករាជាត្ិ (NAA) តារ យៈកា

 

 

បំរពញតារាងរឆៃើយត្បពីអងគភាព
ពាក់ព័នធ និងរចញ បយកា ណ៍
រូន ដារស្រនត ី កសហវ
35.3.3

៣៥.៣.៣ តារោនេទធែេ

២០១៧

២០២០

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

បយកា ណ៍សតីពីេទធែេសវន

សវនករា រ
ួ សម្ម្មប់កា ិយប ិរចឆទ

ករាសម្ម្មប់កា ិយប រិ ចឆទ២០១៤

នីរួយៗ និង រចញែាយ បយ

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំជារសចកតីម្ពាង

 





  



កា ណ៍រន
ូ ថ្ននក់ដឹកនំ កសហវ
35.3.3

៣៥.៣.៣ តារោនេទធែេ

២០១៧

២០២០

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

បយកា ណ៍សតីពីេទធែេសវន

សវនករា រ
ួ សម្ម្មប់កា ិយប ិរចឆទ

ករាសម្ម្មប់កា ិយប រិ ចឆទ២០១៤

នីរួយៗ និង រចញែាយ បយ

ម្ត្ូវបនបូកស ុបរូនកសហវ

កា ណ៍រន
ូ ថ្ននក់ដឹកនំ កសហវ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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35.3.3

៣៥.៣.៣ តារោនេទធែេ

បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

បយកា ណ៍សតីពីេទធែេសវន

សវនករា រ
ួ សម្ម្មប់កា ិយប ិរចឆទ

ករាសម្ម្មប់កា ិយប រិ ចឆទ២០១៥

នីរួយៗ និង រចញែាយ បយ

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំជារសចកតីម្ពាង

   

កា ណ៍រន
ូ ថ្ននក់ដឹកនំ កសហវ
35.3.3

៣៥.៣.៣ តារោនេទធែេ

២០១៧

២០២០

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

បយកា ណ៍សតីពីេទធែេសវន

សវនករា រ
ួ សម្ម្មប់កា ិយប ិរចឆទ

ករាសម្ម្មប់កា ិយប រិ ចឆទ២០១៥

នីរួយៗ និង រចញែាយ បយ

ម្ត្ូវបនបូកស ុបរូនកសហវ

 

 

កា ណ៍រន
ូ ថ្ននក់ដឹកនំ កសហវ
35.3.4

៣៥.៣.១ រសៀវរៅរោេសត ីពី

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

១.បនរ ៀបចំម្មត្ិកា និងកែនកា

“កា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា អធិកា កិចេ

កា ងា ចប់ និងបនកបងកចកដេ់

ហិ ញ្ញវត្ថុតារបរចេក វិទាព័ត្ម្ម
៌ ន”

ម្កុរកា ងា រ ៀបចំ ចងម្កង។២.
បយកា ណ៏ម្បរុំម្កុរកា ងា
ម្បចំកខ និងម្ត្ីម្មសជាធាត្ុចូេ

 

កនុងកា រ ៀបចំរសៀវរៅរោេម្ត្ូវ
បនរ ៀបចំ និងបងម្កងរសចកតី
ម្ពាងរសៀវរៅរោេរនុះ។
35.3.4

៣៥.៣.១ រសៀវរៅរោេសត ីពី

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

៣. បយកា ណ៍ពន
ិ ត្
ិ យ និងកក

“កា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា អធិកា កិចេ

សម្រួេរសចកតីម្ពាងរសៀវរៅ

ហិ ញ្ញវត្ថុតារ

រោេរនុះរោយថ្ននក់ដឹកនំ អោគធិ

បរចេក វិទាព័ត្ម្ម
៌ ន”

កា ោាន ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ។

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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35.3.4

35.3.4

៣៥.៣.១ រសៀវរៅរោេសត ីពី

បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

រោេរនុះម្ត្ូវបនឆៃងរយបេ់

ហិ ញ្ញវត្ថុតារ

ថ្ននក់ដឹកនំ អោគធិកា ោាន កសហ

បរចេក វិទាព័ត្ម្ម
៌ ន”

វ
២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

២០១៨

២០១៩





ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

៤.រសចកតីម្ពាងបញ្េ បន់ នរសៀវរៅ

“កា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា អធិកា កិចេ

៣៥.៣.១ រសៀវរៅរោេសត ីពី

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា



៥.រសៀវរៅរោេ សត ីពី“កា

“កា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា អធិកា កិចេ

ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញ

ហិ ញ្ញវត្ថុតារ

វត្ថុតារបរចេក វិទាព័ត្ម្ម
៌ ន” ម្ត្ូវ

បរចេក វិទាព័ត្ម្ម
៌ ន”

បនរបុះពុរព ែសពវែាយ និងោក់
ឱ្យអនុវត្ត

35.3.5

៣៥.៣.២ រសៀវរៅរោេសត ីពី

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

“កា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា អធិកា កិចេ

១.ម្មត្ិកានិងកែនកា កា ងា ម្ត្ូវ
បនរ ៀបចំ

ហិ ញ្ញវត្ថុក ណី



បណតឹងត្វា៉ែ និងប ោ
ិ
”
35.3.5

៣៥.៣.២ រសៀវរៅរោេសត ីពី

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

“កា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា អធិកា កិចេ

២.រសចកតីម្ពាងរសៀវរៅរោេ
ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

ហិ ញ្ញវត្ថុក ណីបណតឹងត្វា៉ែ និង



ប ិោ ”
35.3.5

៣៥.៣.២ រសៀវរៅរោេសត ីពី

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

“កា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា អធិកា កិចេ

៣.រសចកតីម្ពាងរសៀវរៅរោេ
ម្ត្ូវបនបញ្េ ប់កិចេពិភាកាកម្រិត្



បរចេករទស

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩





ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ហិ ញ្ញវត្ថុក ណី
បណតឹងត្វា៉ែ និងប ោ
ិ
”
35.3.5

35.3.5

៣៥.៣.២ រសៀវរៅរោេសត ីពី

អោគធិកា ោាន

៤.រសចកតីម្ពាងរសៀវរៅរោេ

“កា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា អធិកា កិចេ

ម្ត្ូវបនបញ្េ ប់កិចេពិភាកាកម្រិត្

ហិ ញ្ញវត្ថុក ណី

ថ្ននក់ដឹកនំ អោគធិកា ោាន កសហ

បណតឹងត្វា៉ែ និងប ោ
ិ
”

វ និងោក់ឱ្យរម្បើម្បស់

៣៥.៣.២ រសៀវរៅរោេសត ីពី

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន



៥.រសៀវរៅរោេ សត ីពី“កា

“កា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា អធិកា កិចេ

ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញ

ហិ ញ្ញវត្ថុក ណី

វត្ថុក ណីបណតឹងត្វា៉ែ និងប ិោ ”

បណតឹងត្វា៉ែ និងប ោ
ិ
”

ម្ត្ូវបនរបុះពុរពែសពវែាយនិង
ោក់ឱ្យអនុវត្ត

35.3.6

៣៥.៣.៣ សត ង់ោ អធិកា កិចេ

២០១៨

២០២០

អោគធិកា ោាន

ហិ ញ្ញវត្ថុ

១.រសចកតីម្ពាងសត ង់ោ អធិកា
កិចេហិ ញ្ញវត្ថុម្ត្ូវបនបញ្េ ប់កម្រិត្

 



បរចេករទស
35.3.6

៣៥.៣.៣ សត ង់ោ អធិកា កិចេ

២០១៨

២០២០

អោគធិកា ោាន

២.សត ង់ោ អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ
ោក់រូនថ្ននក់ដឹកនំ ម្កសួងសហវ

ហិ ញ្ញវត្ថុ



ពិនត្
ិ យ សរម្រច និងោក់ រម្បើ





ម្បស់
35.3.7

៣៥.៣.៤ រ ៀបចំម្កបខណឌគ្ត្ិ

២០១៧

២០១៨

អោគធិកា ោាន

យុត្តរដើរបីពម្ងឹងរុខងា ម្ត្ួត្ពិនិ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

១.រសចកតីម្ពាងអនុម្កិត្យសត ីពី
“ វិធាននិងនីត្ិ វិធីអធិកា កិចេ



២៧ រិថន
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35.3.7

បញ្ច ប់

ត្យកនុងម្កបខណឌអោគធិកា ោាន ក

ហិ ញ្ញវត្ថុ”បនបញ្េ ប់កា ពិភាកា

សហវ

កម្រិត្អោគធិកា ោាន កសហវ

៣៥.៣.៤ រ ៀបចំម្កបខណឌគ្ត្ិ

២០១៧

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អោគធិកា ោាន

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

២.រសចកតីម្ពាងអនុម្កិត្យសត ីពី

យុត្តរដើរបីពម្ងឹងរុខងា ម្ត្ួត្ពិនិ

“ វិធាននិងនីត្ិ វិធី ននកា រធវើ

ត្យកនុងម្កបខណឌ

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ”បនឆៃង

អោគធិកា ោាន កសហវ

រយបេ់ម្បឹកាចាប់ពីម្កុរម្បឹកា

 

នីត្ិករា កសហវ
35.3.7

៣៥.៣.៤ រ ៀបចំម្កបខណឌគ្ត្ិ

២០១៧

២០១៨

អោគធិកា ោាន

យុត្តរដើរបីពម្ងឹងរុខងា ម្ត្ួត្ពិនិ

៣.អនុម្កិត្យរនុះម្ត្ូវបនសរម្រច
រោយថ្ននក់ដឹកនំ កសហវ

ត្យកនុងម្កបខណឌ

 

អោគធិកា ោាន កសហវ
35.3.7

៣៥.៣.៤ រ ៀបចំម្កបខណឌគ្ត្ិ

២០១៧

២០១៨

អោគធិកា ោាន

យុត្តរដើរបីពម្ងឹងរុខងា ម្ត្ួត្ពិនិ

៤.អនុម្កិត្យម្ត្ូវបនអនុរត្
័ រចញ
ជាែៃូវកា

ត្យកនុងម្កបខណឌ

 

អោគធិកា ោាន កសហវ
35.3.7

៣៥.៣.៤ រ ៀបចំម្កបខណឌគ្ត្ិ

២០១៧

២០១៨

អោគធិកា ោាន

៥.សិកាខសាលាែសពវែាយ និង

យុត្តរដើរបីពម្ងឹងរុខងា ម្ត្ួត្ពិនិ

ោក់ឱ្យអនុវត្តនូវអនុម្កិត្យរនុះ

ត្យកនុងម្កបខណឌ

ដេ់ម្កសួង

អោគធិកា ោាន កសហវ

សាថប័នថ្ននក់ជាត្ិ និងថ្ននក់រម្ការ





ជាត្ិម្ត្ូវបនអនុវត្ត

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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ុ ២០១៧
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35.3.8

35.3.8

៣៥.៣.៥ រ ៀបចំទម្រង់ បយ

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

អោគធិកា ោាន

ែេកា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ ម្បចំឆម្មស

សាធា ណៈ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច

និងឆ្នំ

រោយម្កុរកា ងា
២០១៧

២០១៧

អោគធិកា ោាន

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

១.ទម្រង់ បយកា ណ៍ស ុបេទធ

កា ណ៍ស ុបេទធែេកា ងា

៣៥.៣.៥ រ ៀបចំទម្រង់ បយ

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

 













២.រសចកតីម្ពាងននទម្រង់ បយ

កា ណ៍ស ុបេទធែេកា ងា

កា ណ៍រនុះ ម្ត្ូវបនបញ្េ ប់កិចេ

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ ម្បចំឆម្មស

ពិភាកាកម្រិត្បរចេករទស



និងឆ្នំ
35.3.8

៣៥.៣.៥ រ ៀបចំទម្រង់ បយ

២០១៧

២០១៧

អោគធិកា ោាន

៣.រសចកតីម្ពាងននទម្រង់ បយ

កា ណ៍ស ុបេទធែេកា ងា

កា ណ៍រនុះ ម្ត្ូវបនបញ្េ ប់កិចេ

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ ម្បចំឆម្មស

ពិភាកាកម្រិត្អោគធិកា ោាន



និងឆ្នំ
35.3.8

35.3.9

៣៥.៣.៥ រ ៀបចំទម្រង់ បយ

២០១៧

២០១៧

អោគធិកា ោាន

៤.ទម្រង់ បយកា ណ៍ស ុបេទធ

កា ណ៍ស ុបេទធែេកា ងា

ែេអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបន

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ ម្បចំឆម្មស

ោក់ឱ្យអនុវត្តជាែៃូវកា កនុងអោគធិ

និងឆ្នំ

កា ោានកសហវ

៣៥.៣.៦ កកេរអកា អនុវត្ត

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

កា ងា តារ
យៈកា បរងកើត្ រម្បើម្បស់ និងរធវើ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ





១.ត្ររៃើងករា វិធី និងត្បណា
ត ញ
ទិនននយ
័ កនុងកំពយូទ័ ររ

 



(Sever)ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច

២៧ រិថន
ុ ២០១៧
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

បចេុបបននភាពរេើបរចេក វិទា
ព័ត្៌ម្មនកដេម្មនម្សាប់
35.3.9

៣៥.៣.៦ កកេរអកា អនុវត្ត

អោគធិកា ោាន

កា ងា តារ

២.បណា
ត ញទិនននយ
័ ពីកុំពយូទ័ ររ
រៅបណា
ត កា យ
ិ េ័យចំណុះុ ឱ្យអ

យៈកា បរងកើត្ រម្បើម្បស់ និងរធវើ

ោគធិកា ោានម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច

 

បចេុបបននភាពរេើបរចេក វិទា
ព័ត្៌ម្មនកដេម្មនម្សាប់
35.3.9

៣៥.៣.៦ កកេរអកា អនុវត្ត

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

កា ងា តារ

៣.ម្បព័នធរនុះម្ត្ូវបនោក់ឱ្យអនុ
វត្តជាែៃូវកា

យៈកា បរងកើត្ រម្បើម្បស់ និងរធវើ



















បចេុបបននភាពរេើបរចេក វិទា
ព័ត្៌ម្មនកដេម្មនម្សាប់
35.3.9

៣៥.៣.៦ កកេរអកា អនុវត្ត

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

៤.បញ្េូ េទិនននយ
័ អធិកា កិចេ

កា ងា តារ យៈកា បរងកើត្ រម្បើ

ហិ ញ្ញវត្ថុរន
ុ ឆ្នំ ២០១៧ កនុង

ម្បស់ និងរធវើបចេុបបនន ភាពរេើប

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងរនុះ។

រចេក វិទាព័ត្ម្ម
៌ នកដេម្មនម្សាប់
35.3.10

៣៥.៣.៧ រ ៀបចំនត្
ី ិ វិធី និង វិធី

២០១៧

២០១៨

អោគធិកា ោាន

១. បយកា ណ៍សិកា បស់ម្កុរ

សាស្រសត រធវើអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ

កា ងា រ ៀបចំអំពន
ី ត្
ី ិ វិធន
ី ិង វិធី

រេើសរិទក
ធ រានិងអនុរលារភាព

សាស្រសត រធវើអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរេើ

 

សរិទក
ធ រានិងអនុរលារភាព តារ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

រេើកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងធនធាន

35.3.10

៣៥.៣.៧ រ ៀបចំនត្
ី ិ វិធី និង វិធី

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ថវិកាករា វិធី។
២០១៧

២០១៨

អោគធិកា ោាន

២. បយកា ណ៍សិកាអំពន
ី ីត្ិ វិធី

សាស្រសត រធវើអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ

និង វិធសា
ី ស្រសត រធវើអធិកា កិចេហិ ញ្ញ

រេើសរិទក
ធ រានិងអនុរលារភាព

វត្ថុរេើសរិទក
ធ រានិងអនុរលារ

រេើកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងធនធាន

ភាពរេើ បយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុ

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ។

និងកា ម្ត្ួត្ពិនិត្យជាក់កសត ង។

៣៥.៣.៧ រ ៀបចំនត្
ី ិ វិធី និង វិធី

២០១៨

ចនសរពន
័ ធ និងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ។
35.3.10

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៧

២០១៨

អោគធិកា ោាន















៣.រសៀវរៅនីត្ិ វិធី និង វិធសា
ី ស្រសត

សាស្រសត រធវើអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ

រធវើអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរេើសរិទធ

រេើសរិទក
ធ រានិងអនុរលារភាព

ករានិងអនុរលារភាពម្ត្ូវបន

រេើកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងធនធាន

រ ៀបចំ និងរបុះពុរព

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ។
35.3.10

35.3.11

៣៥.៣.៧ រ ៀបចំនត្
ី ិ វិធី និង វិធី

២០១៧

២០១៨

អោគធិកា ោាន

៤.នីត្ិ វិធី និង វិធីសាស្រសត រធវើអធិកា

សាស្រសត រធវើអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ

កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរេើសរិទក
ធ រានិង

រេើសរិទក
ធ រានិងអនុរលារភាព

អនុរលារភាព រេើកា ងា

រេើកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងធនធាន

ម្គ្ប់ម្គ្ងធនធានសាធា ណៈ ម្ត្ូវ

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ ។

បនោក់ឱ្យអនុវត្ត

៣៥.៣.៨ កកេរអយនតកា និង

២០១៧

២០១៧

អោគធិកា ោាន

នីត្ិ វិធរី ធវើអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរេើ

១.យនតកា និងនីត្ិ វិធីរធវើអធិកា
កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរៅ ម្គ្ឹុះសាថនសាធា



ណៈ ដាបេ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំចង

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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35.3.11

35.3.11

បញ្ច ប់

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ

ម្កង ច
ួ និងសរម្រចកម្រិត្ម្កុរ

រៅម្គ្ឹុះសាថនសាធា ណៈ ដាបេ

កា ងា

៣៥.៣.៨ កកេរអយនតកា និង

២០១៧

២០១៧

អោគធិកា ោាន

កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរៅ ម្គ្ឹុះសាថនសាធា

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ

ណៈ ដាបេម្ត្ូវបនបញ្េ ប់កា

រៅម្គ្ឹុះសាថនសាធា ណៈ ដាបេ

ពិភាកាកម្រិត្អោគធិកា ោាន
២០១៧

២០១៧

អោគធិកា ោាន

នីត្ិ វិធរី ធវើអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរេើ

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

២.យនតកា និងនីត្ិ វិធរី ធវើអធិកា

នីត្ិ វិធរី ធវើអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរេើ

៣៥.៣.៨ កកេរអយនតកា និង

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា



៣.យនតកា និងនីត្ិ វិធីរនុះោក់ឱ្យ
អនុវត្ត



កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ
រៅម្គ្ឹុះសាថនសាធា ណៈ ដាបេ
35.3.12

៣៥.៣.៩ កកេរអយនតកា រធវើ

២០១៧

២០១៨

អោគធិកា ោាន

១.ឯកសា រយងនិង ចនសរពន
័ ធ

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរៅបណា
ត

ននយនតកា ម្ត្ូវបនម្បរូេនិងចង់

សហរីព សម្មគ្រនិងអងគកា

ម្កងចប់

 

រម្ៅ ោាភិបេ
35.3.12

៣៥.៣.៩ កកេរអយនតកា រធវើ

២០១៧

២០១៨

អោគធិកា ោាន

២.រសចកតីម្ពាងននយនតកា ម្ត្ូវ

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរៅបណា
ត

បនបញ្េ បកា
់ ពិភាកាកម្រិត្ប

សហរីព សម្មគ្រនិងអងគកា

ចេករទស



រម្ៅ ោាភិបេ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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35.3.12

៣៥.៣.៩ កកេរអយនតកា រធវើ

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អោគធិកា ោាន

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

៣.រសចកតីម្ពាងននយនតកា ម្ត្ូវ

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរៅបណា
ត

បនបញ្េ បកា
់ ពិភាកាកម្រិត្អោគ

សហរីព សម្មគ្រនិងអងគកា

ធិកា ោាន









រម្ៅ ោាភិបេ
35.3.12

៣៥.៣.៩ កកេរអយនតកា រធវើ

២០១៧

២០១៨

អោគធិកា ោាន

៤.យនតកា ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យអនុវត្ត

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរៅបណា
ត
សហរីព សម្មគ្រនិងអងគកា



រម្ៅ ោាភិបេ
35.3.13

៣៥.៣.១០ កម្រងេិខិត្

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

១.កម្រងឯកសា គ្ត្ិយុត្តពាក់ព័នធ

បទោានគ្ត្ិយុត្តសា វនតពាក់ព័នធ

កាត្ពវកិចេចំរពាុះ ដា បស់ម្កុរ

កាត្ពវកិចេចំរពាុះ ដា បស់ម្កុរ

ហន
ុ និងសហម្ោសម្ត្ូវបន

ហន
ុ សហម្ោស សហរីព

រ ៀបចំ ួច



សម្មគ្រ និងអងគកា រម្ៅ ោាភិប
េ។
35.3.13

៣៥.៣.១០ កម្រងេិខិត្

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

២.កម្រងឯកសា គ្ត្ិយត្
ុ តពាក់ពន
័ ធ

បទោានគ្ត្ិយុត្តសា វនតពាក់ព័នធ

កាត្ពវកិចេចំរពាុះ ដា បស់សហរីព

កាត្ពវកិចេចំរពាុះ ដា បស់ម្កុរ

សម្មគ្រ និងអងគកា រម្ៅ ោាភិប

ហន
ុ សហម្ោស សហរីព

េ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច



សម្មគ្រ និងអងគកា រម្ៅ ោាភិប
េ។

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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35.3.13

៣៥.៣.១០ កម្រងេិខិត្

បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អោគធិកា ោាន

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

៣.កម្រងឯកសា គ្ត្ិយុត្តរនុះម្ត្ូវ

បទោានគ្ត្ិយុត្តសា វនតពាក់ព័នធ

បនរបុះពុរពចន
ំ ន
ួ ១០០កបនិងែ

កាត្ពវកិចេចំរពាុះ ដា បស់ម្កុរ

េិត្ជាSoftcopyោក់កនុង Web

ហន
ុ សហម្ោស សហរីព

App





សម្មគ្រ និងអងគកា រម្ៅ ោាភិប
េ។
35.3.13

៣៥.៣.១០ កម្រងេិខិត្

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

៤.ឯកសា គ្ត្ិយត្
ុ តរនុះម្ត្ូវបន

បទោានគ្ត្ិយុត្តសា វនតពាក់ព័នធ

ែសពវែាយនិងរធវើសិកាខសាលាោក់

កាត្ពវកិចេចំរពាុះ ដា បស់ម្កុរ

ឱ្យអនុវត្តសម្ម្មប់រស្រនត ី

ហន
ុ សហម្ោស សហរីព

អោគធិកា ោាន





សម្មគ្រ និងអងគកា រម្ៅ ោាភិប
េ។
35.3.14

៣៥.៣.១១ បរងកើត្ទម្រង់ បយ

២០១៧

២០១៨

អោគធិកា ោាន

១.រសចកតីម្ពាងទម្រង់ បយ

កា ណ៍សតីពីកា រធវើអធិកា កិចេ

កា ណ៍ននកា រធវើអធិកា កិចេហិ ញ្ញ

ហិ ញ្ញវត្ថុរេើសរិទក
ធ រា និង

វត្ថុរេើសរិទក
ធ រានិងអនុរលារ

អនុរលារភាព រៅ ដាបេថ្ននក់

ភាពម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច



ជាត្ិរដើរបី ឱ្យម្សបតារកា វិវឌ្ឍ
ន៍ននបៃង់គ្ណនី បទោាន
ិ
គ្ណរនយយ និងកា អនុវត្តថ វកា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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35.3.14

៣៥.៣.១១ បរងកើត្ទម្រង់ បយ

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អោគធិកា ោាន

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

២.ទម្រង់ បយកា ណ៍រនុះម្ត្ូវ

កា ណ៍

បនបញ្េ បកា
់ ពិភាកាកម្រិត្ថ្ននក់

សត ីពីកា រធវើអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ

ដឹកនំ អោគធិកា ោាន

រេើសរិទក
ធ រា និងអនុរលារភាព
រៅ ដាបេថ្ននក់ជាត្ិរដើរបី ឱ្យ
ម្សបតារកា វិវឌ្ឍន៍ននបៃង់គ្ណនី



បទោានគ្ណរនយយ និងកា អនុ
ិ
វត្តថ វកា

35.3.14

៣៥.៣.១១ បរងកើត្ទម្រង់ បយ

២០១៧

២០១៨

អោគធិកា ោាន

កា ណ៍សតីពីកា រធវើអធិកា កិចេ

៣.ទម្រង់ បយកា ណ៍រនុះម្ត្ូវ
បនែសពវែាយ និងោក់ឱ្យអនុវត្ត

ហិ ញ្ញវត្ថុរេើសរិទក
ធ រា និង
អនុរលារភាព រៅ ដាបេថ្ននក់





ជាត្ិរដើរបី ឱ្យម្សបតារកា វិវឌ្ឍ
ន៍ននបៃង់គ្ណនី បទោាន
ិ
គ្ណរនយយ និងកា អនុវត្តថ វកា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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35.3.15

35.3.15

៣៥.៣.១២ បរងកើត្ទម្រង់

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៨

អោគធិកា ោាន

កំណត្់រហត្ុ ននកា រធវើអធិកា កិចេ

កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរៅសហរីព

ហិ ញ្ញវត្ថុរៅសហរីព សម្មគ្រ

សម្មគ្រន និងអងគកា រម្ៅ ោាភិ

និងអងគកា រម្ៅ ោាភិបេម្ត្ូវ

បេ

បនរ ៀបចំ ួច
២០១៧

២០១៨

អោគធិកា ោាន

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

១.រសចកតីម្ពាងទម្រង់

កំណត្់រហត្ុសតីពីកា រធវើអធិកា

៣៥.៣.១២ បរងកើត្ទម្រង់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា



២.រសចកតីម្ពាងទម្រង់

កំណត្់រហត្ុសតីពីកា រធវើអធិកា

កំណត្់រហត្ុរនុះម្ត្ូវបនបញ្េ ប់

កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរៅសហរីព

កា ពិភាកាកម្រិត្បរចេករទស



សម្មគ្រន និងអងគកា រម្ៅ ោាភិ
បេ
35.3.15

៣៥.៣.១២ បរងកើត្ទម្រង់

២០១៧

២០១៨

អោគធិកា ោាន

៣.រសចកតីម្ពាងទម្រង់

កំណត្់រហត្ុសតីពីកា រធវើអធិកា

កំណត្់រហត្ុរនុះម្ត្ូវបនបញ្េ ប់

កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរៅសហរីព

កា ពិភាកាកម្រិត្ថ្ននក់ដឹកនំ អោគ

សម្មគ្រន និងអងគកា រម្ៅ ោាភិ

ធិកា ោាន





បេ
35.3.15

៣៥.៣.១២ បរងកើត្ទម្រង់

២០១៧

២០១៨

អោគធិកា ោាន

៤.ទម្រង់កំណត្់រហត្ុរនុះម្ត្ូវបន

កំណត្់រហត្ុសតីពីកា រធវើអធិកា

បញ្េ ប់ ែសពវែាយ និងោក់ឱ្យរម្បើ

កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរៅសហរីព

ម្បស់





សម្មគ្រន និងអងគកា រម្ៅ ោាភិ
បេ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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35.3.16

៣៥.៣.១៣ កម្រងេិខិត្

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អោគធិកា ោាន

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

១.កម្រងចាប់ចំនន
ួ ៥ និងអនុ

បទោានគ្ត្ិយុត្តសា វនត សម្ម្មប់

ម្កឹត្យពាក់ព័នធចន
ំ ន
ួ ១៧ ម្ត្ូវបន

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ សាធា

ម្បរូេចងម្កង

 

ណៈរៅ ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ
35.3.16

35.3.16

៣៥.៣.១៣ កម្រងេិខិត្

២០១៧

២០១៧

អោគធិកា ោាន

២.េិខិត្បទោានពាក់ពន
័ ធ

បទោានគ្ត្ិយុត្តសា វនត សម្ម្មប់

(ម្បកាសចំនន
ួ ១៩, សារាច

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ

កណនំ -រសចកតីរន
ូ ដំណឹង និង

សាធា ណៈរៅ ដាបេថ្ននក់

រសចកតីកណនំ ចន
ំ ន
ួ ០៩) ម្ត្ូវបន

រម្ការជាត្ិ

ម្បរូេចងម្កង

៣៥.៣.១៣ កម្រងេិខិត្

២០១៧

២០១៧

អោគធិកា ោាន

 

៣.កម្រងឯកសា គ្ត្ិយុត្តរនុះម្ត្ូវ

បទោានគ្ត្ិយុត្តសា វនត សម្ម្មប់

បនែេិត្ជា Softcopyោក់កនុង

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ

Web Appអោគធិកា ោានកសហវ

សាធា ណៈរៅ ដាបេថ្ននក់

និងែសពវែាយរម្បើម្បស់

 

រម្ការជាត្ិ
35.3.17

៣៥.៣.១៤ រ ៀបចំនីត្ិ វិធីរធវើ

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរេើកា

ម្កុរកា ងា រ ៀបចំអំពន
ី ីត្ិ វិធីរធវើ

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈរៅ

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរៅ ដាបេ

ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ
35.3.17

១. បយកា ណ៍សតីពីសិកា បស់

៣៥.៣.១៤ រ ៀបចំនីត្ិ វិធីរធវើ













ថ្ននក់រម្ការជាត្ិម្ត្ូវបនបញ្េ ប់
២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរេើកា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២.រសចកតីម្ពាងនីត្ិ វិធីរធវើអធិកា
កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរៅ ដាបេថ្ននក់

 

២៧ រិថន
ុ ២០១៧
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បញ្ច ប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈរៅ

៣៥.៣.១៤ រ ៀបចំនីត្ិ វិធីរធវើ

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

៣.នីត្ិ វិធីរធវើអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរេើកា

រៅ ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវ

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈរៅ

បនសរម្រច និងោក់ឱ្យរម្បើ

៣៥.៣.១៤ រ ៀបចំនីត្ិ វិធីរធវើ

២០១៩

ពិភាកាកម្រិត្នយកោាន

ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ
35.3.17

២០១៨

រម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបនបញ្េ ប់កា

ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ
35.3.17

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា





ម្បស់
២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

៤.សិកាខសាលាែសពវែាយនីត្ិ វិធី

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរេើកា

រធវើអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុថ្ននក់រម្ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈរៅ

ជាត្ិ រេើអនុរលារភាពដេ់រស្រនត ី

ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ





អោគធិកា ោានកសហវ ម្ត្ូវបនែត
េ់រន
ូ

35.4

៣៥.៤.រ ៀបចំនិងកកេរអកែនកា

២០១៥

២០២០

- អគ្គ.សវនករានែទកនុង

១.កែនកា សវនករាម/អធិកា កិចេ

សករាភាពនិង ករា វិធីសវនករា/

- អោគធិកា ោាន

ម្បចំឆ្នំម្ត្ូវបនវាយត្នរៃ កកេរអ

អធិកា កិចេម្បចំឆ្នំ បស់ម្កសួង

- ម្កសួង សាថប័ន

និងោក់ឱ្យអនុវត្តរពញរេញ

សាថប័នរោយកែអករេើេកខណៈ

២. បយកា ណ៍សវនករា បស់

ិ ិច័យ
ិ នកា វាយ
វន
ឆ និងចត្់ វធា

ម្កសួង សាថប័ន ម្ត្ូវបនវាយត្នរៃ

ត្នរៃោនិភយ
័ កដេែតេ់អនុ

និងែតេរ់ យបេ់កកេរអ

សាសន៍រោយម្កសួង រសដាកិចេ
និងហិ ញ្ញវត្ថុ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

រយបេ់រេើកែនកា សវនករា

បនពិនត្
ិ យនិងែតេ់រយបេ់កក

កសហវ
៣៥.៤.១.ពិនត្
ិ យនិងែតេ់

 





  



២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កែនកា សវនករា បស់ម្កសួង
សាថប័នចំនន
ួ ៤ រោេរៅម្ត្ូវ

បស់ម្កសួងសាថប័នកដេរែាើរក

35.4.1

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

៣៥.៤.១.ពិនត្
ិ យនិងែតេ់

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

35.4.1

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

េរអ
២០១៧

២០២០

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

រយបេ់រេើកែនកា សវនករា

កែនកា សវនករា បស់ម្កសួងសាថ
ប័នចំនន
ួ ៦ រោេរៅម្ត្ូវបនពិ

បស់ម្កសួងសាថប័នកដេរែាើរក

និត្យនិងែតេ់រយបេ់កកេរអ

កសហវ
35.4.1

៣៥.៤.១.ពិនត្
ិ យនិងែតេ់

២០១៧

២០២០

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

រយបេ់រេើកែនកា សវនករា

កែនកា សវនករា បស់ម្កសួងសាថ
ប័នចំនន
ួ ៦ រោេរៅម្ត្ូវបនពិ

បស់ម្កសួងសាថប័នកដេរែាើរក

និត្យនិងែតេ់រយបេ់កកេរអ

   

កសហវ
35.4.1

៣៥.៤.១.ពិនត្
ិ យនិងែតេ់

២០១៧

២០២០

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

រយបេ់រេើកែនកា សវនករា

សាថប័នចំនន
ួ ៤ រោេរៅម្ត្ូវ

បស់ម្កសួងសាថប័នកដេរែាើរក

បនពិនត្
ិ យនិងែតេ់រយបេ់កក

កសហវ
35.4.2

៣៥.៤.២.ពិនិត្យម្បសិទភា
ធ ពនន

កែនកា សវនករា បស់ម្កសួង
 

 

េរអ(ស ុប២០រោេរៅ)
២០១៧

២០២០

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

ម្កសួង សាថប័ន យ៉ាងត្ិច ៤

រុខងា សវនករានែទកនុង បស់

រោេរៅម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យម្បសិទធ

ម្កសួងសាថប័ន

ភាពននរុខងា សវនករានែទកនុង

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

   

២៧ រិថន
ុ ២០១៧
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35.4.2

៣៥.៤.២.ពិនិត្យម្បសិទភា
ធ ពនន

បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ម្កសួង សាថប័ន យ៉ាងត្ិច៤ រោេ

រុខងា សវនករានែទកនុង បស់

រៅម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យម្បសិទភា
ធ ពនន

ម្កសួងសាថប័ន

រុខងា សវនករានែទកនុង(ស ុប៨

 

 

រោេរៅ)
35.4.3

៣៥.៤.១ កែនកា យុទសា
ធ ស្រសត

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

១. បយកា ណ៍សិកាកែនកា

ម្គ្ប់ម្គ្ង

យុទសា
ធ ស្រសត និងម្មត្ិកាកា ងា ម្ត្ូវ

កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុតារប

បនរ ៀបចំ ួច

  







   





 

 





 







រចេក វិទា(ITSMP)ព័ត្ម្ម
៌ ន
35.4.3

៣៥.៤.១ កែនកា យុទសា
ធ ស្រសត

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

២.រសចកតីម្ពាងកែនកា យុទធ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

សាស្រសត ឆ្នំ២០១៨បនពិនត្
ិ យនិង

កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុតារប

សរម្រចកម្រិត្អោគធិកា ោាន

រចេក វិទា(ITSMP)ព័ត្ម្ម
៌ ន
35.4.3

35.4.3

៣៥.៤.១ កែនកា យុទសា
ធ ស្រសត

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

៣.កែនកា យុទសា
ធ ស្រសត ម្គ្ប់ម្គ្ង

ម្គ្ប់ម្គ្ង

កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុតារប

កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុតារប

រចេក វិទាព័ត្ម្ម
៌ នឆ្នំ ២០១៨ម្ត្ូវ

រចេក វិទា(ITSMP)ព័ត្ម្ម
៌ ន

បនោក់ឱ្យអនុវត្ត

៣៥.៤.១ កែនកា យុទសា
ធ ស្រសត

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញ
វត្ថុតារបរចេក វិទា

៤.កែនកា យុទសា
ធ ស្រសត ITSMP
យៈរពេ៣ឆ្នំ(២០១៩-២០២១)



(ITSMP)ព័ត្ម្ម
៌ ន

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

ម្គ្ប់ម្គ្ង

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

៣៥.៤.១ កែនកា យុទសា
ធ ស្រសត

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

35.4.3

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









  







   





 

 





 







ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

៥.កែនកា យុទសា
ធ ស្រសត ITSMP
យៈរពេ៥ឆ្នំ(២០២១-២០២៥)

កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុតារប
រចេក វិទា(ITSMP)ព័ត្ម្ម
៌ ន
35.4.4

35.4.4

៣៥.៤.២ កែនកា អភិវឌ្ឍន៏

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

១.ទម្រង់ននកែនកា អភិវឌ្ឍន៍

ិ ាព័ត្ម្ម
ម្បព័នធបរចេក វទ
៌ នសម្ម្មប់

ិ ាសម្ម្មប់
ម្បព័នធពត្
័ ម្ម
៌ នវទ

កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ

កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុឆ្នំ

(ITDP)

២០១៨ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច

៣៥.៤.២ កែនកា អភិវឌ្ឍន៏

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

ិ ាព័ត្ម្ម
ម្បព័នធបរចេក វទ
៌ នសម្ម្មប់

២. បយកា ណ៍ម្បរុំពិភាកា
បស់ម្កុរកា ងា រ ៀបចំ និងរសច

កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ

កតីម្ពាងដំបូង(ខៃឹរសា និង

(ITDP)

ឧបសរពន
័ ធ )ននកែនកា ម្ត្ូវបន
រ ៀបចំ ួច

35.4.4

៣៥.៤.២ កែនកា អភិវឌ្ឍន៏

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

៣.កែនកា ITDP ឆ្នំ២០១៨

ិ ាព័ត្ម្ម
ម្បព័នធបរចេក វទ
៌ នសម្ម្មប់

ម្ត្ូវបនែសពវែាយនិងោក់ឱ្យអនុ

កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ

វត្ត

(ITDP)
35.4.4

៣៥.៤.២ កែនកា អភិវឌ្ឍន៏

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

ិ ាព័ត្ម្ម
ម្បព័នធបរចេក វទ
៌ នសម្ម្មប់

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

៤.កែនកា អភិវឌ្ឍន៏ម្បព័នធបរចេក
វិទាព័ត្ម្ម
៌ នសម្ម្មប់កា ងា
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35.4.5

បញ្ច ប់

កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ (ITDP)

(ITDP)

យៈរពេ៣ឆ្នំ និង៥ឆ្នំ

៣៥.៤.៣ រ ៀបចំកែនកា យុទធ

២០១៧

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អោគធិកា ោាន

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

១.រសចកតីម្ពាងខៃឹរសា និង

សាស្រសត អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុឆ្នំ

ឧបសរពន
័ ធកែនកា យុទសា
ធ ស្រសត

២០១៨-២០២០

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុម្ត្ូវបនម្កុរ
កា ងា រ ៀបចំបញ្េ ប់ ួចរាេ់។២.

   





 

 





 









 









កែនកា យុទសា
ធ ស្រសត រនុះម្ត្ូវបន
បញ្េ បកា
់ ពិភាកាកម្រិត្អោកធិ
កា ោាន
35.4.5

35.4.5

៣៥.៤.៣ រ ៀបចំកែនកា យុទធ

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

៣.កែនកា យុទសា
ធ ស្រសត អធិកា កិចេ

សាស្រសត អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុឆ្នំ

ហិ ញ្ញវត្តុឆ្នំ២០១៨-២០២០ម្ត្ូវ

២០១៨-២០២០

បនបញ្េ ប់ ួចរាេ់

៣៥.៤.៣ រ ៀបចំកែនកា យុទធ

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

សាស្រសត អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុឆ្នំ

៤.កែនកា យុទសា
ថ ស្រសត រនុះម្ត្ូវ
បនែសពវែាយ និងោក់ឱ្យអនុវត្ត

២០១៨-២០២០
35.4.6

៣៥.៤.៤ រ ៀបចំកែនកា កសាង

២០១៧

២០១៧

អោគធិកា ោាន

១.រសចកតីម្ពាងកែនកា កសាង

សរត្ថភាពរស្រនត ីអធិកា ហិ ញ្ញវត្ថុ

សរត្ថភាពរស្រនត ីអោគធិកា ោានម្ត្ូវ

ម្បចំឆ្នំ២០១៨

បនចងម្កង ួចរោយម្កុរកា ងា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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35.4.6

35.4.7

35.4.7

35.4.7

៣៥.៤.៤ រ ៀបចំកែនកា កសាង

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

អោគធិកា ោាន

បនបញ្េ បកា
់ ពិភាកាកម្រិត្ថ្ននក់

ម្បចំឆ្នំ២០១៨

ដឹកនំ អោគធិកា ោាន
២០១៧

២០១៧

អោគធិកា ោាន

សរត្ថភាពរស្រនត ីអោគធិកា ោានឆ្នំ

ម្បចំឆ្នំ២០១៨

២០១៨ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច
២០១៧

២០១៧

អោគធិកា ោាន

អោគធិកា ោានឆ្នំ២០១៨ម្ត្ូវបន

ម្បចំឆ្នំ២០១៨

ោក់ឱ្យរម្បើ
២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

កិចេម្បត្ិបត្តិកា អធិកា កិចេហិ ញ្ញ

ឆ្នំ២០១៨-២០២០

វត្ថុឆ្នំ២០១៨ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច
២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ រនុះម្ត្ូវបន

ឆ្នំ២០១៨-២០២០

ោក់ឱ្យរម្បើម្បស់
២០១៧

២០២០





   





 





   





 

 





អោគធិកា ោាន

 







 

៣.ករា វិធីននកិចេម្បត្ិបត្តកា
ិ

ម្បត្ិបត្តកា
ិ អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុឆ្នំ២០១៩

ឆ្នំ២០១៨-២០២០

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

រ ៀេ/TA

២.ករា វិធីននកិចេម្បត្ិបត្តកា
ិ

ម្បត្ិបត្តកា
ិ អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ

៣៥.៤.៥ រ ៀបចំករា វិធីននកិចេ



ពាន់លាន

១.រសចកតីម្ពាងខៃឹរសា ករា វិធនី ន

ម្បត្ិបត្តកា
ិ អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ

៣៥.៤.៥ រ ៀបចំករា វិធីននកិចេ

  

ម្បភព

៤.កែនកា កសាងសរត្ថភាពរស្រនត ី

សរត្ថភាពរស្រនត ីអធិកា ហិ ញ្ញវត្ថុ

៣៥.៤.៥ រ ៀបចំករា វិធីននកិចេ

២០១៩

៣.រសចកតីម្ពាងកែនកា កសាង

សរត្ថភាពរស្រនត ីអធិកា ហិ ញ្ញវត្ថុ

៣៥.៤.៤ រ ៀបចំកែនកា កសាង

២០១៨

២.រសចកតីម្ពាងកែនកា រនុះម្ត្ូវ

សរត្ថភាពរស្រនត ីអធិកា ហិ ញ្ញវត្ថុ

៣៥.៤.៤ រ ៀបចំកែនកា កសាង

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ២

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៤

35.4.6

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ៣

35.4.6

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា



២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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35.5

បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុឆ្នំ២០២០

ឆ្នំ២០១៨-២០២០

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច
២០១៦

២០២០

 





- អាជាាធ សវនករាជាត្ិ

សវនករានែទរម្ៅ

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

៤.ករា វិធីននកិចេម្បត្ិបត្តិកា

ម្បត្ិបត្តកា
ិ អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ

៣៥.៥. ពម្ងីកនិងពម្ងឹងកា រធវើ

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

៣៥.៤.៥ រ ៀបចំករា វិធីននកិចេ

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

35.4.7

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា





   





១.កា កត្់ម្តានិង បយកា ណ៍
ចំណាយម្មនភាពម្បរសើ ជាងរុន
២. បយកា ណ៍សវនករានែទរម្ៅ
ម្ត្ូវបនែសពវែាយកនុង យៈរពេ
យ៉ាងយូ ៣កខរម្កាយរពេកដេ
បយកា ណ៏រនុះម្ត្ូវបនអនុរ័ត្
រោយរារ ោាភិបេ

36

៣៦. ពម្ងឹងកា អនុវត្តរោេ

២០១៥

រោេនរយបយ វិររឈកា ហិ ញ្ញ

២០២០

នរយបយវិររឈកា ហិ ញ្ញវត្ថុ

វត្ថុម្ត្ូវបនអនុវត្តម្បកបរោយ
ម្បសិទភា
ធ ពនិងស័កតិសិទភា
ធ ព

36.1

៣៦.១. ពិនត្
ិ យររើេរ ើង វិញ និង

២០១៥

២០២០

អនុវត្តរោេនរយបយសត ីពី វិរ

- អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេ ថ្ននក់

រោេនរយបយសត ីពី វិររឈកា

រម្ការជាត្ិ

ហិ ញ្ញវត្ថុ យៈរពេរធយរ និង

រឈកា ហិ ញ្ញវត្ថុ យៈរពេរធយរ

កវង ម្ត្ូវបនរធវើបចេុបបននភាព

និង កវង
36.1.1

៣៦.១.១.រធវើបចេុបបននភាព ឯក
សា រោេនរយបយសត ីពី វិររឈ

២០១៥

២០១៧

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

ឯកសា រោេនរយបយសត ីពី វិរ

ជាត្ិ

រឈកា ហិ ញ្ញវត្ថុ យៈរពេរធយរ
និងកវងម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យ និងកកេំអ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
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កា ហិ ញ្ញវត្ថុ

បញ្ច ប់

២០១៥

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

យៈរពេរធយរ

និងកវង (២៥%)
36.1.1

៣៦.១.១.រធវើបចេុបបននភាព ឯក
សា រោេនរយបយសត ីពី វិររឈ
កា ហិ ញ្ញវត្ថុ

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

ឯកសា រោេនរយបយសត ីពី វិរ

ជាត្ិ

រឈកា ហិ ញ្ញវត្ថុ យៈរពេរធយរ

យៈរពេរធយរ

និងកវងម្ត្ូវបនោក់ឲ្យអនុវត្ត

 

 





 









 









  







   





និងកវង (២៥%)
36.1.2

៣៦.១.២.ែសពវែាយឯកសា

២០១៧

២០១៧

រោេនរយបយសត ីពី វិររឈកា

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

សិកាខសាលាែសពវែាយឯកសា

ជាត្ិ

រោេនរយបយសត ីពី វិររឈកា

ហិ ញ្ញវត្ថុ យៈរពេរធយរ និងកវង

ហិ ញ្ញវត្ថុ យៈរពេរធយរ និងកវង
ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

36.1.3

៣៦.១.៣.រ ៀបចំរសៀវរៅកណនំ

២០១៥

២០១៨

ិ
សត ីពីកា រ ៀបចំនិងអនុវត្តថ វកា

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

រសចកតីម្ពាងបឋររសៀវរៅ

ជាត្ិ

កណនំ សតីពីកា រ ៀបចំ និងអនុវត្ត
ថវិកា បស់ ដាបេម្កុងម្សុក ម្ត្ូវ

បស់ ដាបេ ម្កុង ម្សុក
(២០%)
36.1.3

៣៦.១.៣.រ ៀបចំរសៀវរៅកណនំ

បនរ ៀបចំ ួច
២០១៥

២០១៨

ិ
សត ីពីកា រ ៀបចំនិងអនុវត្តថ វកា

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

រសចកតីម្ពាងរសៀវរៅកណនំ សតីពី

ជាត្ិ

ិ បស់
កា រ ៀបចំ និងអនុវត្តថ វកា

បស់ ដាបេ ម្កុង ម្សុក

ដាបេម្កុងម្សុក ម្ត្ូវបនបនតកក

(២០%)
36.1.3

៣៦.១.៣.រ ៀបចំរសៀវរៅកណនំ
ិ
សត ីពីកា រ ៀបចំនិងអនុវត្តថ វកា

េំអ និងោក់ម្បរុំពិភាកា
២០១៥

២០១៨

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

រសចកតីម្ពាងចុងរម្កាយរសៀវរៅ

ជាត្ិ

កណនំ សតីពីកា រ ៀបចំ និងអនុវត្ត

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ថវិកា បស់ ដាបេម្កុងម្សុក ម្ត្ូវ

បស់ ដាបេ ម្កុង ម្សុក
(២០%)

បនរ ៀបចំ ួច និងោក់ម្បរុំ
ពិភាកាសរម្រច

36.1.3

៣៦.១.៣.រ ៀបចំរសៀវរៅកណនំ

២០១៥

២០១៨

ិ
សត ីពីកា រ ៀបចំនិងអនុវត្តថ វកា

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

រសៀវរៅកណនំ សតីពីកា រ ៀបចំ

ជាត្ិ

ិ បស់ ដាបេ
និងអនុវត្តថ វកា

បស់ ដាបេ ម្កុង ម្សុក

ម្កុងម្សុកម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច និង

(២០%)
36.1.4

៣៦.១.៤.រ ៀបចំរសៀវរៅកណនំ

២០១៥

២០១៨

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

រសចកតីម្ពាងបឋររសៀវរៅ

ជាត្ិ

កណនំ សតីពីកា រ ៀបចំ និងអនុវត្ត
ថវិកា បស់ ដាបេរារធានី រខត្ត

បស់ ដាបេរារធានី រខត្ត
(៥%)
៣៦.១.៤.រ ៀបចំរសៀវរៅកណនំ
ិ
សត ីពីកា រ ៀបចំនិងអនុវត្តថ វកា





 

 





 









 









ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច
២០១៥

២០១៨

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

រសៀវរៅកណនំ សតីពីកា រ ៀបចំ

ជាត្ិ

ិ បស់ ដាបេ
និងអនុវត្តថ វកា

បស់ ដាបេរារធានី រខត្ត

រារធានី រខត្ត ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច

(៥%)
36.1.5

 

ោក់ឲ្យអនុវត្ត

ិ
សត ីពីកា រ ៀបចំនិងអនុវត្តថ វកា

36.1.4

 

និងោក់ឲ្យអនុវត្ត

៣៦.១.៥.រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

អនុម្កឹត្យម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច និង

កា កំណត្់ម្បក់ឧបត្ថរាសម្មរិក

ជាត្ិ

ោក់ឲ្យអនុវត្ត

ម្កុរម្បឹកា ដាបេថ្ននក់រម្ការ
ជាត្ិ (១០%)

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

៣៦.១.៦.ពិនត្
ិ យ និងបនត រ ៀបចំ

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

រសចកតីម្ពាងបឋរននអនុម្កឹត្យម្ត្ូវ

អនុម្កឹត្យសត ីពីកា រ ៀបចំនិង

ជាត្ិ

បនោក់ម្បរុំពិភាកាកំ ិត្នែទកនុង

ម្បម្ពឹត្តរៅននរូេនិធិឃុំ សងាកត្់

អគ្គនយកោាន និងកកេំអ

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

  







   





 

 





 









  







ត្រ២

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ៣

36.1.6

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

(១៥%)
36.1.6

៣៦.១.៦.ពិនត្
ិ យ និងបនត រ ៀបចំ

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យម្ត្ូវបន

អនុម្កឹត្យសត ីពីកា រ ៀបចំនិង

ជាត្ិ

ោក់ម្បរុំពិភាកាអនកពាក់ព័នធកនុង

ម្បម្ពឹត្តរៅននរូេនិធិឃុំ សងាកត្់

ម្កសួងរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

(១៥%)
36.1.6

36.1.6

៣៦.១.៦.ពិនត្
ិ យ និងបនត រ ៀបចំ

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យម្ត្ូវបន

អនុម្កឹត្យសត ីពីកា រ ៀបចំនិង

ជាត្ិ

ោក់ម្បរុំពិភាកាជារួយម្កសួង

ម្បម្ពឹត្តរៅននរូេនិធិឃុំ សងាកត្់

រោនែទ និងរេខាធិកា ោាន

(១៥%)

គ្រអប

៣៦.១.៦.ពិនត្
ិ យ និងបនត រ ៀបចំ

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

អនុម្កឹត្យម្ត្ូវបនោក់ម្បរុំ

អនុម្កឹត្យសត ីពីកា រ ៀបចំនិង

ជាត្ិ

សរម្រចរៅកិចេម្បរុំគ្.រ.អ.ប

ម្បម្ពឹត្តរៅននរូេនិធិឃុំ សងាកត្់

និងោក់ឲ្យអនុវត្ត

(១៥%)
36.1.7

៣៦.១.៧.ពិនិត្យ និងរ ៀបចំអនុ
ម្កឹត្យសត ីពីម្បព័នធហិ ញ្ញវត្ថុឃុំ

២០១៦

២០១៨

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

រសចកតីម្ពាងបឋរននអនុម្កឹត្យម្ត្ូវ

ជាត្ិ

បនោក់ម្បរុំពិភាកាកំ ិត្នែទកនុង

សងាកត្់ (១៥%)

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

អគ្គនយកោាន និងកកេំអ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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36.1.7

៣៦.១.៧.ពិនិត្យ និងរ ៀបចំអនុ

បញ្ច ប់

២០១៦

២០១៨

ម្កឹត្យសត ីពីម្បព័នធហិ ញ្ញវត្ថុឃុំ

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យម្ត្ូវបន

ជាត្ិ

ោក់ម្បរុំពិភាកាអនកពាក់ព័នធកនុង

សងាកត្់ (១៥%)
36.1.7

៣៦.១.៧.ពិនិត្យ និងរ ៀបចំអនុ

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

   





 

 





 









 









 

 





ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ម្កសួងរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ
២០១៦

២០១៨

ម្កឹត្យសត ីពីម្បព័នធហិ ញ្ញវត្ថុឃុំ

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យម្ត្ូវបន

ជាត្ិ

ោក់ម្បរុំពិភាកាជារួយម្កសួង

សងាកត្់ (១៥%)

រោនែទ និងរេខាធិកា ោាន
គ្រអប

36.1.7

៣៦.១.៧.ពិនិត្យ និងរ ៀបចំអនុ

២០១៦

២០១៨

ម្កឹត្យសត ីពីម្បព័នធហិ ញ្ញវត្ថុឃុំ

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

អនុម្កឹត្យម្ត្ូវបនោក់ម្បរុំ

ជាត្ិ

សរម្រចរៅកិចេម្បរុំគ្.រ.អ.ប

សងាកត្់ (១៥%)
36.1.8

៣៦.១.៨.រ ៀបចំសិកាខសាលា

និងោក់ឲ្យ អនុវត្ត
២០១៨

២០១៨

ែសពវែាយអនុម្កឹត្យសត ីពីកា

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

សិកាខសាលាែសពវែាយអនុម្កឹត្យ

ជាត្ិ

ទាំងពី ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួចម្បកប

រ ៀបចំនិងម្បម្ពឹត្តរៅននរូេនិធិ

រោយម្បសិទភា
ធ ព

ឃុំ សងាកត្់ និងអនុម្កឹត្យសត ីពី
ម្បព័នធហិ ញ្ញវត្ថុឃុំ សងាកត្់
36.1.9

៣៦.១.៩.ពិនត្
ិ យ និងរ ៀបចំរសច
កតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពីកា រែទ

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពីកា រែទ

ជាត្ិ

ិ ដារន
ធនធានថវកា
ូ រូេនិធិម្កុង

ិ ដារន
ធនធានថវកា
ូ រូេនិធិម្កុង

ម្សុក ម្ត្ូវបនរ ៀបចំនិងោក់ម្បរុំ

ម្សុក (៥%)

ពិភាកាអនកពាក់ពន
័ ធ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

329

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៨

កតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពីកា រែទ

36.1.10

ថវិកា ដារន
ូ រូេនិធិម្កុង ម្សុក

វត្ត
២០១៧

២០១៨

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

រសចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពីកា រែទ

ជាត្ិ

ិ ដារន
ធនធានថវកា
ូ រូេនិធិឃុំ

ិ ដារន
ធនធានថវកា
ូ រូេនិធិឃុំ

សងាក់ត្់ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងោក់

សងាកត្់ (៥%)

ម្បរុំពិភាកាអនកពាក់ពន
័ ធ

៣៦.១.១០.ពិនិត្យ និងរ ៀបចំរស

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

អនុម្កឹត្យសត ីពីកា រែទ ធនធាន

ជាត្ិ

ថវិកា ដារន
ូ រូេនិធិឃុំសងាក់ត្់

ិ ដារន
ធនធានថវកា
ូ រូេនិធិឃុំ

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច និងោក់ឲ្យអនុ

សងាកត្់ (៥%)

វត្ត

៣៦.១.១១.រ ៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

២០១៨

២០១៨

កា កំណត្់ម្បក់ឧបត្ថរាសម្មរិក

36.2

ជាត្ិ

ម្សុក (៥%)

ចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពីកា រែទ

36.1.11

អនុម្កឹត្យសត ីពីកា រែទ ធនធាន

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច និងោក់ឲ្យអនុ

ចកតីម្ពាងអនុម្កឹត្យសត ីពីកា រែទ

36.1.10

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

ិ ដារន
ធនធានថវកា
ូ រូេនិធិម្កុង

៣៦.១.១០.ពិនិត្យ និងរ ៀបចំរស

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

អនុម្កឹត្យសត ីពីកា កំណត្់ម្បក់

ជាត្ិ

ឧបត្ថរាសម្មរិកម្កុរម្បឹកា ដាប

ម្កុរម្បឹកា ដាបេថ្ននក់រម្ការ

េថ្ននក់រម្ការជាត្ិឆ្នំ២០១៨ ម្ត្ូវ

ជាត្ិឆ្នំ២០១៨

បនរ ៀបចំ ួច

៣៦.២.អនុវត្តកា ម្បរូេ
ចំណូេផ្ទទេ់ បស់ ដាបេ ថ្ននក់

២០១៥

២០២០

ត្រ៤

៣៦.១.៩.ពិនត្
ិ យ និងរ ៀបចំរសច

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

- អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេ ថ្ននក់
រម្ការជាត្ិ

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

36.1.9

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 





 

 

 



 



ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩





















ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ដាបេថ្ននក់រម្ការ ជាត្ិម្មន
ម្បភពចំណូេផ្ទទេ់ បស់ខួ ៃន

រម្ការជាត្ិ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៦

២០១៧

កបងកចកពនធ រេើអចេនម្ទពយរូន

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

ម្បកាសសត ីពីកា កបងកចកពនធរេើ

ជាត្ិ

អចេនម្ទពយរូន ដាបេខណឌ

ដាបេ ខណឌ និងសងាកត្់

និងសងាកត្់ម្ត្ូវបនអនុរ័ត្ និង

(៤៥%)
36.2.2

៣៦.២.២.រ ៀបចំេខ
ិ ិត្បទោាន

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

២០១៨

ត្រ៤

៣៦.២.១.រ ៀបចំម្បកាសសត ីពីកា

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

36.2.1

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 







 







  





   



 



ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ោក់ឲ្យអនុវត្ត
២០១៥

២០១៨

គ្ិត្ិយត្
ុ តសតីពីកា កចក កំ េក

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

រសចកតីម្ពាងេិខត្
ិ បទោានគ្ិត្

ជាត្ិ

យុត្តសតីពីកា កចក កំ េកចំណូេ

ចំណូេ វាង ដាបេថ្ននក់រម្ការ

វាង ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវ

ជាត្ិ (៤៥%)

បនោក់ម្បរុំពិភាកាអនកពាក់ពន
័ ធ
កនុងម្កសួងរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

36.2.2

៣៦.២.២.រ ៀបចំេខ
ិ ិត្បទោាន

២០១៥

២០១៨

គ្ិត្ិយត្
ុ តសតីពីកា កចក កំ េក

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

រសចកតីម្ពាងេិខត្
ិ បទោានគ្ិត្ិ

ជាត្ិ

យុត្តសតីពីកា កចក កំ េកចំណូេ

ចំណូេ វាង ដាបេថ្ននក់រម្ការ

វាង ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវ

ជាត្ិ (៤៥%)
36.2.2

៣៦.២.២.រ ៀបចំេខ
ិ ិត្បទោាន

បនោក់ម្បរុំពិភាកា
២០១៥

២០១៨

គ្ិត្ិយត្
ុ តសតីពីកា កចក កំ េក

36.2.3

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

េិខត្
ិ បទោានគ្ិត្ិយត្
ុ តសតីពីកា

ជាត្ិ

កចក កំ េកចំណូេ វាង ដាបេ

ចំណូេ វាង ដាបេថ្ននក់រម្ការ

ថ្ននក់រម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបនអនុរត្
័

ជាត្ិ (៤៥%)

និងោក់ឲ្យអនុវត្ត

៣៦.២.៣.ែសពវែាយេិខត្
ិ
បទោានគ្ិត្យុត្តសតីពកី ចក កំ េក

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

េិខត្
ិ បទោានគ្ិត្យុត្តសតីពីកា

ជាត្ិ

កចក កំ េកចំណូេ វាង ដាបេ

 

ថ្ននក់រម្ការជាត្ិម្ត្ូវបន

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

ចំណូេ វាង ដាបេថ្ននក់រម្ការ

ែសពវែាយ រូន ដាបេថ្ននក់

ជាត្ិ (១០%)

រម្ការជាត្ិម្បកប រោយម្បសិទធ

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 







 









  







ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ភាព
36.2.4

៣៦.២.៤.សិកានិងវាយត្នរៃ

២០១៨

២០១៨

េទធែេននកា កបងកចកចំណូេ

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

ម្មន បយកា ណ៍ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យនិង

ជាត្ិ

វាយត្នរៃេទធែេសត ីពីកា អនុវត្ត

វាង ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ

កា កបងកចកចំណូេ វាង ដាបេ
ថ្ននក់រម្ការជាត្ិ

36.3

៣៦.៣. អនុវត្តសាកេបង និង

២០១៥

២០២០

ិ រិ យគ្សម្ម្មប់
ពម្ងីករូេនិធិ វន

- អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់

ឧបក ណ៍ វិនរិ យគ្សម្ម្មប់ ដាប

រម្ការជាត្ិ

េថ្ននក់រម្ការជាត្ិ (SNIF)ម្ត្ូវ

ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ (SNIF)

បនអនុវត្តសាកេបង
ម្បកបរោយរជាគ្ រ័យនិងពម្ងីក
វិសាេភាព

36.3.1

៣៦.៣.១.រ ៀបចំរោេកា ណ៍

២០១៦

២០១៧

ិ បស់
កណនំ អនុវត្តថ វកា
រេខាធិកា ោាន

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

រសចកតីម្ពាងរោេកា ណ៍កណនំ

ជាត្ិ

ិ បស់រេខាធិកា
អនុវត្តថ វកា

ក.វ.ក

ោានក.វ.កម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច

(១០%)
36.3.1

៣៦.៣.១.រ ៀបចំរោេកា ណ៍
ិ បស់
កណនំ អនុវត្តថ វកា
រេខាធិកា ោាន

២០១៦

២០១៧

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ
ជាត្ិ

ក.វ.ក

ិ
រោេកា ណ៍កណនំ អនុវត្តថ វកា
បស់រេខាធិកា ោានក.វ.កម្ត្ូវ
បនរ ៀបចំ ួច និងោក់ឲ្យអនុវត្ត

(១០%)

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៥

២០១៨

កណនំ សតីពីកា វាយត្នរៃេកខណៈ

36.3.2

សត ីពីកា វាយត្នរៃេកខណៈសរបត្តិ

ម្សុក ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច
២០១៥

២០១៨

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

រោេកា ណ៍កណនំ សតីពីកា វាយ

ជាត្ិ

ត្នរៃេកខណៈសរបត្តិម្បចំឆ្នំ

សរបត្តិម្បចំឆ្នំ (APA)សម្ម្មប់ ដា

(APA)សម្ម្មប់ ដាបេម្សុក ម្ត្ូវ

បេ ម្សុក (២៥%)

បនោក់ឲ្យអនុវត្ត

៣៦.៣.៣.ែសពវែាយនិង បណុត ុះ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

រោេកា ណ៍កណនំ សតីពីកា វាយ

ជាត្ិ

ត្នរៃេកខណៈសរបត្តិម្បចំឆ្នំ

កា វាយត្នរៃេកខណៈសរបត្តិ

(APA) សម្ម្មប់ ដាបេម្សុក

ម្បចំឆ្នំ (APA) សម្ម្មប់ ដាប

ម្ត្ូវបនែសពវែាយនិងបណតុុះប

េម្សុក (៥%)

ណា
ត េម្បកបរោយម្បសិទភា
ធ ព

៣៦.៣.៤.បនតរ ៀបចំរោេ

២០១៥

២០១៨

កា ណ៍កណនំ សតីពីសំរណើគ្រម្ម្មង

36.3.4

ជាត្ិ

បេ ម្សុក (២៥%)

បណា
ត េរោេកា ណ៍កណនំ សតីពី

36.3.4

រសចកតីម្ពាងរោេកា ណ៍កណនំ

ម្បចំឆ្នំ (APA)សម្ម្មប់ ដាបេ

កណនំ សតីពីកា វាយត្នរៃេកខណៈ

36.3.3

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

សរបត្តិម្បចំឆ្នំ (APA)សម្ម្មប់ ដា

៣៦.៣.២.រ ៀបចំរោេកា ណ៍

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

រសចកតីម្ពាងរោេកា ណ៍កណនំ

ជាត្ិ

ិ រិ យគ្
សត ីពីសំរណើគ្រម្ម្មងវន

ិ ិរយគ្ (IPP)សម្ម្មប់ ដាបេ
វន

(IPP)សម្ម្មប់ ដាបេម្សុក ម្ត្ូវ

ម្សុក (២៥%)

បនោក់ម្បរុំពិភាកាអនកពាក់ពន
័ ធ

៣៦.៣.៤.បនតរ ៀបចំរោេ
កា ណ៍កណនំ សតីពីសំរណើគ្រម្ម្មង

២០១៥

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

រសចកតីម្ពាងរោេកា ណ៍កណនំ

ជាត្ិ

ិ រិ យគ្
សត ីពីសំរណើគ្រម្ម្មងវន

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

៣៦.៣.២.រ ៀបចំរោេកា ណ៍

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

36.3.2

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









  







  







  







  







ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ទំព័ ទី
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36.3.4

បញ្ច ប់

ិ ិរយគ្ (IPP)សម្ម្មប់ ដាបេ
វន

(IPP) សម្ម្មប់ ដាបេម្សុក ម្ត្ូវ

ម្សុក (២៥%)

បនោក់ម្បរុំពិរម្ោុះរយបេ់

៣៦.៣.៤.បនតរ ៀបចំរោេ

២០១៥

២០១៨

កា ណ៍កណនំ សតីពីសំរណើគ្រម្ម្មង

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

រោេកា ណ៍កណនំ សតីពីសំរណើ

ជាត្ិ

ិ រិ យគ្ (IPP)សម្ម្មប់
គ្រម្ម្មងវន

ិ ិរយគ្ (IPP)សម្ម្មប់ ដាបេ
វន

ដាបេម្សុក ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច

ម្សុក (២៥%)
36.3.5

៣៦.៣.៥.បណតុុះបណា
ត េរោេ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

រោេកា ណ៍កណនំ សតីពីសំរណើ

ជាត្ិ

ិ រិ យគ្ (IPP)សម្ម្មប់
គ្រម្ម្មងវន

ិ ិរយគ្ (IPP)សម្ម្មប់ ដាបេ
វន

ដាបេម្សុក ម្ត្ូវបនបណតុុះ

ម្សុក (៥%)
ិ ិ
៣៦.៣.៦.អនុវត្តរេ
ូ និធិ វន

២០១៨

២០១៩

   





   





   





ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

និងោក់ឲ្យអនុវត្ត

កា ណ៍កណនំ សតីពីសំរណើគ្រម្ម្មង

36.3.6

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

បណា
ត េ
២០១៥

២០២០

រយគ្ ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ
ជាត្ិ

ដាបេម្សុកចំនន
ួ យ៉ាងត្ិច ១៩
ម្ត្ូវបនរម្រើសរ ស
ើ អនុវត្ត២០១៧

(៣០%)
36.3.6

ិ ិ
៣៦.៣.៦.អនុវត្តរេ
ូ និធិ វន

២០១៥

២០២០

រយគ្ ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ
ជាត្ិ

ដាបេម្សុកចំនន
ួ យ៉ាងត្ិច ២៨
ម្ត្ូវបនរម្រើសរ ស
ើ សម្ម្មប់អនុវត្ត
ិ រិ យគ្ ដាបេថ្ននក់
រូេនិធិ វន

(៣០%)

 









 









រម្ការជាត្ិ២០១៨
36.3.6

ិ ិ
៣៦.៣.៦.អនុវត្តរេ
ូ និធិ វន
រយគ្ ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ

២០១៥

២០២០

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ
ជាត្ិ

(៣០%)

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

ដាបេម្កុងយ៉ាងត្ិច៥ និងម្សុក
យ៉ាងត្ិចចំនន
ួ ២៨ម្ត្ូវបន
រម្រើសរ ស
ើ សម្ម្មប់អនុវត្តរេ
ូ និធិ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ិ ិរយគ្សម្ម្មប់ ដាបេថ្ននក់
វន
រម្ការជាត្ិ២០១៩
36.4

ិ និង
៣៦.៤.ពិនិត្យររើេរ ើង វញ

២០១៥

២០២០

ោក់ឲ្យអនុវត្តរោេកា ណ៍

- អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេ

ិ ម្ត្ូវ
កែនកា យុទសា
ធ ស្រសត ថវកា

ថ្ននក់រម្ការជាត្ិ

បនអនុវត្តម្បកបរោយស័កតិសិទធ

កណនំ សតីពីកែនកា យុទសា
ធ ស្រសត

ភាព និងម្បសិទភា
ធ ព

ថវិកាសម្ម្មប់ ដាបេថ្ននក់រម្ការ
ជាត្ិ
36.4.1

៣៦.៤.១.បនតកកសម្រួេរោេ

២០១៥

២០២០

កា ណ៍កណនំ សតីពីកា រ ៀបចំ

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

រោេកា ណ៍កណនំ សតីពីកែនកា

ជាត្ិ

ិ ម្ត្ូវបនរធវើ
យុទសា
ធ ស្រសត ថវកា

ិ សម្ម្មប់
កែនកា យុទសា
ធ ស្រសត ថវកា

បចេុបបននភាព និងោក់ឱ្យអនុវត្ត



ដាបេ ថ្ននក់រម្ការជាត្ិ (៥០%)
36.4.2

៣៦.៤.២.ែសពវែាយនិង បណុត ុះ

២០១៧

២០១៧

បណា
ត េរោេកា ណ៍កណនំកា

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

ិ ម្ត្ូវបន
កែនកា យុទសា
ធ ស្រសត ថវកា

ជាត្ិ

ែសពវែាយ និងបណតុុះបណា
ត េ

ិ
រ ៀបចំកែនកា យុទសា
ធ ស្រសត ថវកា

រូន ដាបេរារធានី រខត្តទាង
ំ ២៥

រូន ដាបេរារធានី រខត្ត

ម្បកបរោយម្បសិទភា
ធ ព



(៥០%)
36.5

៣៦.៥. រ ៀបចំ និងអនុវត្តកា រែទ
ធនធានម្មនភាជប់េកខខណឌ

២០១៥

២០២០

- អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេ

១.កា រែទ ធនធានម្មនភាជប់

ថ្ននក់រម្ការជាត្ិ

េកខខណឌ ម្ត្ូវបនអនុវត្ត
២.ធនធានម្មនភាជប់េកខខណឌម្ត្ូវ
បនរែទ រៅ ម្កុង/ម្សុករដើរបីអនុ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

វត្តកា រែទ រុខងា រៅកនុងម្កសួងប
ិសាថន ម្កសួងអប់ ំ, ម្កសួង
សុខាភិបេ និងម្កសួងអភិវឌ្ឍ
រនបទ
36.5.1

៣៦.៥.១.ែសពវែាយអនុម្កឹត្យសត ី

២០១៧

២០១៧

ពីកា រែទ ធនធានហិ ញ្ញវត្ថុម្មន

36.5.2

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

អនុម្កឹត្យសត ីពីកា រែទ ធនធាន

ជាត្ិ

ហិ ញ្ញវត្ថុម្មនភាជប់េកខខណឌ ម្ត្ូវ

ភាជប់េកខខណឌរូន ដាបេថ្ននក់

បនែសពវែាយម្បកបរោយ

រម្ការជាត្ិ (៣០%)

ម្បសិទភា
ធ ព

៣៦.៥.២.រ ៀបចំម្បកាសអនត

២០១៧

២០១៨

ម្កសួងសត ីពីនីត្ិ វិធីអនុវត្តថ វិកា

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

រសចកតីម្ពាងម្បកាសអនត ម្កសួង

ជាត្ិ

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងោក់ម្បរុំ

សម្ម្មប់ដរំ ណើ កា រែទ រុខងា កា



ពិភាកាអនកពាក់ពន
័ ធ

អប់ ក
ំ ុម្ម ត្ូច កា អប់ ំបឋរ



សិកា និងកា អប់ ំរម្ៅម្បព័នធ
បស់កា ិយេ័យអប់ ំម្សុករូន
ដាបេម្កុង ម្សុករោេរៅ
(៤០%)
36.5.2

៣៦.៥.២.រ ៀបចំម្បកាសអនត
ម្កសួងសត ីពីនីត្ិ វិធីអនុវត្តថ វិកា

២០១៧

២០១៨

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

ម្បកាសអនត ម្កសួងម្ត្ូវបន

ជាត្ិ

រ ៀបចំ ួច និងោក់ឲ្យអនុវត្ត

សម្ម្មប់ដរំ ណើ កា រែទ រុខងា កា



អប់ ក
ំ ុម្ម ត្ូច កា អប់ ំបឋរ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សិកា និងកា អប់ ំរម្ៅម្បព័នធ
បស់កា ិយេ័យអប់ ំម្សុករូន
ដាបេម្កុង ម្សុករោេរៅ
(៤០%)
36.5.3

៣៦.៥.៣.វាយត្នរៃេទធែេនន
កា អនុវត្តកា រែទ ធនធានហិ ញ្ញ

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

ម្មន បយកា ណ៍វាយត្នរៃេទធ

ជាត្ិ

ែេ (ម្កសួងប ិសាថន, និង

វត្ថុម្មនភាជប់េកខខណឌរូន ដាបេ

ម្កសួងអភិវឌ្ឍន៍រនបទ)



ថ្ននក់រម្ការជាត្ិ (៣០%)
36.6

៣៦.៦. រ ៀបចំរោេកា ណ៍
កណនំ សតីពីកា រ ៀបចំនិងនីត្ិ វិធី

២០១៥

២០២០

- អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់

១.ម្មនរោេកា ណ៍កណនំ

រម្ការជាត្ិ

សម្ម្មប់ ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ

ិ ករា វិធីរពញរេញ
អនុវត្តថ វកា

ិ ករា វិធី និងអងគភាព
អនុវត្តថ វកា

ិ សម្ម្មប់ថ វកា
ិ
និងអងគភាពថវកា

ថវិកាសម្ម្មប់ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ

ិ ករា វិធី
ជាត្ិ២. នីត្ិ វិធីអនុវត្តថ វកា
ម្ត្ូវបនោក់ឲ្យអនុវត្ត៣. រារ
ធានីរខត្តចន
ំ ន
ួ ៦ម្ត្ូវបនរម្រើស
រ ស
ើ សម្ម្មប់រ ៀបចំ និង អនុវត្ត
ិ
ថវិកាករា វិធន
ី ិងអងគភាពថវកា
ិ ២០១៧ និង ២៥
សម្ម្មប់ឆ្នំថ វកា
រារធានី រខត្តម្ត្ូវបនោក់ឲ្យអនុ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









 









  







  







ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

វត្ត ថវិកាករា វិធី និងអងគភាព
ថវិការៅឆ្នំ២០២០
36.6.1

៣៦.៦.១.រ ៀបចំម្បកាសោក់ឲ្យ

២០១៦

២០១៧

អនុវត្តរោេកា ណ៍កណនំ សតីពី

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

ម្បកាសសត ីពីកា ោក់ឲ្យអនុវត្ត

ជាត្ិ

រោេកា ណ៍កណនំ សតីពន
ី ីត្ិ វិធី

ិ ករា វិធី បស់
នីត្ិ វិធីអនុវត្តថ វកា

ិ ករា វិធី បស់ ដាបេ
អនុវត្តថ វកា

ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ (១៥%)

ថ្ននក់រម្ការជាត្ិម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច
និងោក់ឲ្យអនុវត្ត

36.6.2

៣៦.៦.២.បណុត ុះបណា
ត េរោេ

២០១៧

២០២០

កា ណ៍កណនំ សតីពន
ី ីត្ិ វិធីអនុវត្ត

36.6.3

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

រោេកា ណ៍កណនំ សតីពីកា អនុ

ជាត្ិ

ិ ករា វិធីម្ត្ូវបនបណតុុះប
វត្តថ វកា

ថវិកាករា វិធី បស់ ដាបេថ្ននក់

ណា
ត េរូន ដាបេរារធានី រខត្ត

រម្ការជាត្ិ (២០%)

ទាំង៦

៣៦.៦.៣.រ ៀបចំម្បកាសោក់ ដា

២០១៦

២០២០

បេរខត្តចន
ំ ន
ួ ៦ បកនថ ររទៀត្

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

ម្បកាសោក់ ដាបេរខត្តចន
ំ ន
ួ ៦

ជាត្ិ

ិ ករា វិធឆ្
អនុវត្តថ វកា
ី ន ំ ២០១៨ ម្ត្ូវ

ិ ករា វិធឆ្
អនុវត្តថ វកា
ី ន ំ ២០១៨

បនរ ៀបចំ ួច និងោក់ឲ្យអនុវត្ត

(២០%)
36.6.4

៣៦.៦.៤.បនតកកេំអរោេ
កា ណ៍កណនំ សតីពីកា រ ៀបចំ
ថវិកាករា វិធី

២០១៦

២០២០

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

រោេកា ណ៍កណនំ សតីពីកា

ជាត្ិ

ិ ករា វិធីម្ត្ូវបនបនតកក
រ ៀបចំថ វកា

ដាបេថ្ននក់រម្ការ

េំអឲ្យ បនម្គ្ប់ម្រុងរម្ជាយ

ជាត្ិ (១៥%)

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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36.6.5

៣៦.៦.៥.រ ៀបចំែសពវែាយ និង
បណុត ុះ

36.6.6

បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

បណា
ត េរោេកា ណ៍

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

រោេកា ណ៍កណនំ សតីពីកា

ជាត្ិ

ិ ករា វិធីសម្ម្មប់ ដាប
រ ៀបចំថ វកា

ិ ករា វិធី
កណនំ សតីពីកា រ ៀបចំថ វកា

េរខត្តកដេម្ត្ូវបនរម្រើសរ ស
ើ

សម្ម្មប់

បកនថ រ ម្ត្ូវបនបណតុុះបណា
ត េ

ដាបេរខត្តកដេ

ម្ត្ូវបនរម្រើសរ ស
ើ បកនថរ

រូន ដាបេរខត្តម្បកបរោយ

(១៥%)

ម្បសិទភា
ធ ព

៣៦.៦.៦.រ ៀបចំបណតុុះបណា
ត េ

២០១៧

២០២០

រោេកា ណ៍កណនំ សតីពន
ី ីត្ិ វិធី

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

រោេកា ណ៍កណនំ សតីពន
ី ីត្ិ វិធី

ជាត្ិ

ិ ករា វិធីសម្ម្មប់ ដាប
អនុវត្តថ វកា

ិ ករា វិធីសម្ម្មប់ ដាប
អនុវត្តថ វកា

េរខត្តកដេម្ត្ូវបនរម្រើសរ ស
ើ

េរខត្តកដេម្ត្ូវបនរម្រើសរ ស
ើ

បកនថ រម្ត្ូវបនបណតុុះបណា
ត េ

បកនថ រ (១៥%)

រូន ដាបេរខត្តម្បកបរោយ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

   





 

 





 







ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ម្បសិទភា
ធ ព
36.6.7

៣៦.៦.៧.រ ៀបចំម្បព័នធទន
ិ ន នយ
័
ិ ករា
ួរបូកស ុបកា រ ៀបចំថ វកា

២០១៨

២០២០

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

ម្បព័នធទន
ិ ន នយ
័ រ
ួ បូកស ុបកា

ជាត្ិ

ិ ករា វិធី បស់ ដាបេ
រ ៀបចំថ វកា

វិធី បស់ ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ

ថ្ននក់រម្ការជាត្ិម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច



និងោក់ឲ្យអនុវត្ត

ផែនកទី៤៖ ការគត្រៀម្ខ្្ន
ំ នបនាាប់
ួ សត្ាប់ ហា
- ម្កបខ័ណឌថវិកា ម្កបខ័ណឌគ្ណរនយយភាព និងម្កបខ័ណឌសវនករា រោយកែអករេើសរិទក
ធ រាម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

339

បញ្ច ប់

២០១៦

២០២០

៤១.១. សិកានិងរ ៀបចំ

  



២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ម្កបខ័ណឌថវិការោយកែអករេើ

រោយកែអករេើសរិទក
ធ រា
41.1

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

៤១. បរងកើត្ម្កបខ័ណឌថវិកា

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ២

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ៣

41

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

សរិទក
ធ រាម្ត្ូវបនបរងកើត្
២០១៦

២០២០

- អគ្គ. ថវិកា

១. បយកា ណ៍សិកាសត ីពី

ម្កបខ័ណឌរោេនន រោេកា ណ៍

ម្កបខ័ណឌរោេននរោេកា ណ៍

ថវិកាកែអករេើសរិទក
ធ រា

ថវិកាកែអករេើសរិទក
ធ រាម្ត្ូវបន

(Performance Based

រ ៀបចំ២. យនតកា ម្ត្ួត្ពិនិត្យ

Budgeting- PBB)

សរិទក
ធ រាសាកេបងសម្ម្មប់
ថវិកាករា វិធីរោយរផ្ទតត្រេើេទធ
ែេ ម្ត្ូវបន រ ៀបចំនិងោក់ឱ្យ
អនុវត្ត

41.1.1

៤១.១.១.សិកា និងចងម្កងម្កប

ិ
អគ្គ.ថវកា

ម្កបខណឌគ្ត្ិយត្
ុ តិពាក់ពន
័ ធ

ខណឌគ្ត្ិយុត្តសម្ម្មប់ជារូេោាន

សម្ម្មប់ជារូេោានននកា អនុរត្
័

ិ ករា វិធី និង
ននកា អនុរត្
័ ថវកា

ិ កែអករេើ
ថវិកាករា វិធន
ី ិងថវកា

ថវិកាកែអករេើសរិទក
ធ រា

សរិទក
ធ រាម្ត្ួវបនសិកា និងចង
ម្កង

41.1.2

៤១.១.២. រ ៀបចំឯកសា គ្ត្ិយត្
ុ ត

ិ
អគ្គ.ថវកា

ឯកសា គ្ត្ិយត្
ុ តសម្ម្មប់ជារូេ

សម្ម្មប់ជារូេោានននកា អនុរត្
័

ោានននកា អនុរ័ត្ថវិកាករា វិធី

ថវិកាករា វិធី និងថវិកាកែអករេើ

ិ កែអករេើសរិទក
និងថវកា
ធ រាម្ត្ូវ

សរិទក
ធ រា

បនរ ៀបចំ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

   

២៧ រិថន
ុ ២០១៧
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41.1.3

41.2

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ច្គកោម្សកម្មភាព

ចប់គែតើម្

បញ្ច ប់

ិ
អគ្គ.ថវកា

៤១.១.៣. ពិរម្ោុះរយបេ់ រេើ

ោានននកា អនុរ័ត្ថវិកាករា វិធី

ិ កែអករេើសរិទក
និងថវកា
ធ រា ម្ត្ូវ

ិ កែអករេើសរិទក
និងថវកា
ធ រា

បនោក់ពិរម្ោុះរយបេ់
២០២០

- អគ្គ.ថវិកា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ឯកសា គ្ត្ិយត្
ុ តសម្ម្មប់ជារូេ
ោានននកា អនុរ័ត្ថវិកាករា វិធី

២០១៦

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ឯកសា គ្ត្ិយត្
ុ តសម្ម្មប់ ជារូេ

៤១.២.ពិរម្ោុះរយបេ់រេើ

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៤

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ៣

គោលបំណង/

ត្រ២

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

   

រោេកា ណ៍ថ វិកាកែអករេើសរិទធ

រោេកា ណ៍ថ វិកាកែអករេើសរិទធ

ករាម្ត្ូវបនពិរម្ោុះរយបេ់

ករា

ជារួយម្កសួងសាថប័ន និងអងគ
ភាពពាក់ពន
័ ធ

41.2.1

៤១.២.១.រ ៀបចំកិចេពិរម្ោុះ

២០១៦

២០២០

ិ
អគ្គ.ថវកា

ោានននកា អនុរ័ត្ថវិកាកែអករេើ

រយបេ់រេើឯកសា គ្ត្ិយុត្ត
សម្ម្មប់ជារូេោានននកា

ឯកសា គ្ត្ិយត្
ុ តសម្ម្មប់ជា រូេ

អនុ

សរិទក
ធ រា ម្ត្ូវបនពិរម្ោុះ

ិ កែអករេើសរិទក
វត្តថ វកា
ធ រា

 

រយបេ់ និងកកសម្រួេតាររត្ិ
រយបេ់ទទួេបន

41.2.2

៤១.២.២ រ ៀបចំពិរម្ោុះរយបេ់

២០១៦

២០២០

ិ
អគ្គ.ថវកា

ឯកសា ម្កបខណឌននកា ផ្ទៃស់បតូ

រេើឯកសា ម្កបខណឌននកា

ពីថ វិកាករា វិធីរៅថវិកាកែអករេើ

ិ
ផ្ទៃស់បតូ ពីថ វិកាករា វិធរី ៅថវកា

សរិទក
ធ រា ម្ត្ូវបនពិរម្ោុះ

កែអករេើសរិទក
ធ រា

រយបេ់ និងកកសម្រួេតាររត្ិ

 

រយបេ់ទទួេបន
41.2.3

៤១.២.៣ រ ៀបចំពិរម្ោុះរយ

២០១៦

២០២០

ិ
អគ្គ.ថវកា

បេ់រេើឯកសា យុទសា
ធ ស្រសត

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

ឯកសា យុទសា
ធ ស្រសត សម្ម្មប់កា
ិ
ផ្ទៃស់បតូ ពីថ វិកាករា វិធរី ៅថវកា

 

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

ិ ករា
សម្ម្មប់កា ផ្ទៃស់បតូ ពីថ វកា

កែអករេើសរិទក
ធ រាម្ត្ូវបន

ិ កែអករេើសរិទក
វិធីរៅថវកា
ធ រា

ពិរម្ោុះរយបេ់ និងកកសម្រួេ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

តាររត្ិរយបេ់ទទួេបន
41.2.4

៤១.២.៤ រ ៀបចំពិរម្ោុះរយបេ់

២០១៦

២០២០

ិ
អគ្គ.ថវកា

រោេកា ណ៍កណនំ សតីពីកា

រេើរោេកា ណ៍កណនំ សតីពីកា

ិ កែអករេើសរិទក
រ ៀបចំថ វកា
ធ រា

ិ កែអករេើសរិទក
រ ៀបចំថ វកា
ធ រា

ម្ត្ូវបនពិរម្ោុះរយបេ់ និងកក



សម្រួេតាររត្ិរយបេ់ទទួេ
បន
42

៤២. បរងកើត្ម្កបខណឌគ្ណរនយយ

២០១៦

២០២០

ភាពននសរិទិក
ធ រា

ម្កបខ័ណឌ គ្ណរនយយភាពនន
សរិទក
ធ រាម្ត្ូវបនរ ៀបចំនិង
ែសពវែាយបណតុុះបណា
ត េ

42.1

៤២.១.សិកានិងរ ៀបចំម្កបខណឌ

២០១៦

២០២០

បយកា ណ៍សិកាសត ីពីម្កបខណឌ

រោេ ននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងកែអករេើ

រោេននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងកែអករេើ

សរិទក
ធ រា (Performance

សរិទក
ធ រាម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

រោេរៅសូចនក សរិទក
ធ រាគ្នៃ ឹុះម្បចំឆ្នំ រិនអាចកំណត្់
បន រោយម្ត្ូវ ង់ចំេទធែេននកា រ ៀបចំកែនកា យុទសា
ធ ស្រសត
កកទម្រង់ម្បព័នធថ វិកា (២០១៧-២០២៥)

Based Management- PBM)
42.2

៤២.២.ពិរម្ោុះរយបេ់រេើ

២០១៦

២០២០

រោេកា ណ៍ម្គ្ប់ម្គ្ងកែអករេើ

រោេកា ណ៍ម្គ្ប់ម្គ្ងកែអករេើ

សរិទក
ធ រាម្ត្ូវបនពិរម្ោុះ

សរិទក
ធ រា

រយបេ់ជារួយម្កសួង សាថប័ន

រោេរៅសូចនក សរិទក
ធ រាគ្នៃ ឹុះម្បចំឆ្នំ រិនអាចកំណត្់
បន រោយម្ត្ូវ ង់ចំេទធែេននកា រ ៀបចំកែនកា យុទសា
ធ ស្រសត
កកទម្រង់ម្បព័នធថ វិកា (២០១៧-២០២៥)

និងអងគភាពពាក់ពន
័ ធ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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43

៤៣. បរងកើត្ម្កបខណឌសវនករា

បញ្ច ប់

២០១៦

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ម្កបខណឌសវនករារេើសរិទក
ធ រា

រេើសរិទិក
ធ រា

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំនិងែសពវែាយប
ណុត ុះបណា
ត េដេ់ម្កសួងសាថប័ន
និងអងគភាពពាក់ពន
័ ធ

43.1

៤៣.១.សិកានិងរ ៀបចំម្កប

២០១៦

២០២០

ខណឌរោេនន សវនករាកែអករេើ

- អគ្គ.សវនករានែទកនុង
- អាជាាធ សវនករាជាត្ិ

សរិទក
ធ រា (Performance

បយកា ណ៍សិកាសត ីពីម្កបខណឌ
រោេនន សវនករាកែអករេើសរិទធ
ករាម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

Based Auditing- PBA)
43.2

៤៣.២.ពិរម្ោុះរយបេ់រេើ

២០១៦

២០២០

រោេកា ណ៍សវនករា កែអករេើ

- អគ្គ.សវនករានែទកនុង

រោេកា ណ៍សវនករាកែអករេើ

- អាជាាធ សវនករាជាត្ិ

សរិទក
ធ រាម្ត្ួវបនពិរម្ោុះ

សរិទក
ធ រា

រយបេ់ជារួយម្កសួងសាថប័ន
និងអងគភាពពាក់ពន
័ ធ

44

៤៤. រ ៀបចំ និងអនុវត្តកែនកា ក

២០១៦

២០២០

កែនកា កសាងសរត្ថភាពម្ត្ូវ

សាងសរត្ថភាព (រោយ រ
ួ ទាំង

បនរ ៀបចំ អនុរ័ត្ និងអនុវត្ត

សាថប័ននីត្ិបបញ្ញត្តិ និង អាជាាធ ស
វនករាជាត្ិ)
44.1

៤៤.១.រ ៀបចំកែនកា កសាង
សរត្ថភាព (Capacity

២០១៥

២០២០

- វិទាសាថនរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញ

កែនកា កសាងសរត្ថភាព

វត្ថុ

(កែនកា យុទសា
ធ ស្រសត អភិវឌ្ឍន៍

Development Plan-CDP)

ធនធានរនុសស បស់ម្កសួង-សាថ
ប័ន រេើរន
ំ ញរសដាកិចេ និង

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ហិ ញ្ញវត្ថុ, កែនកា យុទសា
ធ ស្រសត
អភិវឌ្ឍន៍សរត្ថភាពម្គ្ូបរងាគេ
បស់ កសហវ រដើរបីចូេ រ
ួ កនុង
កា អភិវឌ្ឍន៍សរត្ថភាពរស្រនតរា
ី រ
កា កសហវ និង ម្កសួង សាថប័ន,
និង កា វាយត្នរៃ សរិទក
ធ រាបណដុុះ
បណា
ដ េ) ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ
44.1.1

44.1.2

៤៤.១.១ រ ៀបចំកែនកា យុទសា
ធ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

កែនកា យុទសា
ធ ស្រសត សត ីពីកា

ស្រសត សត ីពីកា កសាង និងអភិវឌ្ឍ

កសាង និងអភិវឌ្ឍសរត្ថភាព

សរត្ថភាព កនុងម្កបខណឌករា វិធី

កនុងម្កបខណឌករា វិធីកកទម្រង់កា

កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ

សាធា ណៈ

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

៤៤.១.២ រ ៀបចំកែនកា

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

កែនកា សករាភាព ពម្ងឹងសរត្ថ

សករាភាព ពម្ងឹងសរត្ថភាពម្គ្ូ

ភាពម្គ្ូបរងាគេ បស់ អគ្គនយក

បរងាគេ បស់ អគ្គនយកោាន

ោានេទធករាសាធា ណៈ, អគ្គ

រម្ការឱ្វាទ កសហវ រេើកា ងា

ិ , អគ្គនយក
នយកោានថវកា

ិ ករា វិធី េទធសាធា
អនុវត្តថ វកា

ោាន ត្នោ ជាត្ិ, អគ្គនយក

ណៈ សវនករា កា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយ

ោានម្ទពយសរបត្តិ ដា និងចំណូេ

ដា និង អធិកា កិចេ





រិនករនសា រពើពនធ , អគ្គនយក
ិ ាសាថន
ោានសវនករានែទកនុង, វទ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ និង អោគធិ
កា ោាន ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ
44.1.3

44.1.4

៤៤.១.៣ រ ៀបចំកា សិកា

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

កា សិកាម្សាវម្ជាវវាយត្នរៃអំពី

ម្សាវម្ជាវវាយត្នរៃអំពីត្ម្រូវកា ប

ត្ម្រូវកា បណុត ុះបណា
ត េ

ណុត ុះបណា
ត េ (Training Need

(Training Need

Assessment)រៅតារម្កសួង

Assessment)រៅតារម្កសួង

សាថប័ន រនទ ី ពាក់ព័នធ កដេរឆៃើយ

សាថប័ន រនទ ី ពាក់ព័នធ កដេរឆៃើយ

ត្បរៅនឹងកែនកា បណុត ុះបណា
ត

ត្បរៅនឹងកែនកា បណុត ុះបណា
ត

េ

េ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

៤៤.១.៤ រ ៀបចំកែនកា

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

កែនកា សករាភាព សម្ម្មប់

សករាភាព សម្ម្មប់កា ងា ប

កា ងា បណុត ុះបណា
ត េម្កបខ័ណឌ

ណុត ុះបណា
ត េម្កបខ័ណឌម្កសួង

ម្កសួងរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ រេើ

រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ រេើរុខ

រុខរំនញថវិកាករា វិធី ព័ត្ម្ម
៌ ន

ិ ករា វិធី ព័ត្៌ម្មនវទ
ិ ា
រំនញថវកា

វិទា ដាបេទូរៅ េទធករាសា

ដាបេទូរៅ េទធករាសាធា ណៈ



ធា ណៈ គ្ណរនយយ រសដាកិចេ

គ្ណរនយយ រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញ

និងហិ ញ្ញវត្ថុ សម្ម្មប់ យៈរពេ

វត្ថុ សម្ម្មប់ យៈរពេ ៤ ឆ្នំ

៤ ឆ្នំ ម្ត្ូវបនម្បរូេធាត្ុចេ
ូ ពី



ម្គ្ប់អគ្គនយកោាន បស់កសហ
វ និង រ ៀបចំ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧
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44.1.5

44.2

៤៤.១.៥ រ ៀបចំកែនកា

បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

តារោននិង វាយត្នរៃតារបណា
ត

ោននិង វាយត្នរៃតារបណា
ត

ម្កសួង-សាថប័ន និង រនទ ី រារ

ម្កសួង-សាថប័ន និង រនទ ី រារ

ធានីរខត្ត កដេទទួេបនកា

ធានីរខត្ត កដេទទួេបនកា

បណុដ ុះបណា
ដ េ ពី កសហវ ម្ត្ូវ

បណុដ ុះបណា
ដ េ ពីកសហវ

បនរ ៀបចំ
២០១៥

២០២០

រ័ត្កែនកា កសាងសរត្ថភាព

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កែនកា សករាភាព ចុុះម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ

សករាភាព ចុុះម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ តារ

៤៤.២. ពិរម្ោុះរយបេ់ និងអនុ

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

- វិទាសាថនរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញ

កែនកា កសាងសរត្ថភាព

វត្ថុ

(កែនកា យុទសា
ធ ស្រសត អភិវឌ្ឍន៍



ធនធានរនុសស បស់ម្កសួង-សាថ
ប័ន រេើរន
ំ ញរសដាកិចេ និង
ហិ ញ្ញវត្ថុ, កែនកា យុទសា
ធ ស្រសត
អភិវឌ្ឍន៍សរត្ថភាពម្គ្ូបរងាគេ
បស់ កសហវ រដើរបីចូេ រ
ួ កនុង
កា អភិវឌ្ឍន៍សរត្ថភាពរស្រនតរា
ី រ
កា កសហវ និង ម្កសួង សាថប័ន,
និង កា វាយត្នរៃ សរិទក
ធ រាបណដុុះ
បណា
ដ េ) ម្ត្ូវបនម្បរុំពិរម្ោុះ
រយបេ់និងអនុរត្
័
44.2.1

៤៤.២.១ រ ៀបចំម្បរុំពិរម្ោុះ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

រយបេ់ និង អនុរ័ត្ រេើ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

កែនកា យុទសា
ធ ស្រសត សត ីពីកា
កសាង និងអភិវឌ្ឍសរត្ថភាព



២៧ រិថន
ុ ២០១៧
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44.2.2

44.2.3

បញ្ច ប់

កែនកា យុទសា
ធ ស្រសត សត ីពីកា

កនុងម្កបខណឌករា វិធីកកទម្រង់កា

កសាង និងអភិវឌ្ឍសរត្ថភាព

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ

កនុងម្កបខណឌករា វិធីកកទម្រង់កា

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំពិរម្ោុះរយបេ់

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ

និង អនុរ័ត្

៤៤.២.២ រ ៀបចំពរិ ម្ោុះ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ភាពម្គ្ូបរងាគេ បស់ កសហវ សត ី

សាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ រេើ

ិ ករា វិធី បស់
ពីកា អនវុត្តថ វកា

កែនកា សករាភាព ពម្ងឹងសរត្ថ

ម្កសួងសាថប័នកនុងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ភាពម្គ្ូបរងាគេ បស់ កសហវ សត ី

រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបន

ិ ករា វិធី បស់
ពីកា អនវុត្តថ វកា

រ ៀបចំពិរម្ោុះរយបេ់ និង អនុ

ម្កសួងសាថប័នកនុងកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ិ ាសាថនរសដាកិចេនិង
រ័ត្ កម្រិត្ វទ

រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ហិ ញ្ញវត្ថុ
២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កែនកា សករាភាព ពម្ងឹងសរត្ថ

ិ ា
រយបេ់ និង អនុរ័ត្ កម្រិត្ វទ

៤៤.២.៣ រ ៀបចំពិរម្ោុះ

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា



កា សិកាម្សាវម្ជាវវាយត្នរៃអំពី

រយបេ់ និង អនុរ័ត្ រេើកា

ត្ម្រូវកា បណុត ុះបណា
ត េ

សិកាម្សាវម្ជាវវាយត្នរៃអំពី

(Training Need

ត្ម្រូវកា បណតុុះបណា
ត េ

Assessment)រៅតារម្កសួង

(Training Need

សាថប័ន រនទ ី ពាក់ព័នធ កដេរឆៃើយ

Assessment)រៅតារម្កសួង

ត្បរៅនឹងកែនកា បណុត ុះបណា
ត

សាថប័ន រនទ ី ពាក់ព័នធ កដេរឆៃើយ

េ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំពិរម្ោុះ



រយបេ់ និង អនុរ័ត្

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ត្បរៅនឹងកែនកា បណុត ុះបណា
ត
េ
44.2.4

៤៤.២.៤ រ ៀបចំពិរម្ោុះរយបេ់

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

កែនកា សករាភាព សម្ម្មប់

និង អនុរ័ត្កែនកា សករាភាព

កា ងា បណុត ុះបណា
ត េម្កបខ័ណឌ

សម្ម្មប់កា ងា បណុត ុះបណា
ត េ

ម្កសួងរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ រេើ

ម្កបខ័ណឌម្កសួងរសដាកិចេនិង

រុខរំនញថវិកាករា វិធី ព័ត្ម្ម
៌ ន

ិ ករា
ហិ ញ្ញវត្ថុ រេើរុខរំនញថវកា

វិទា ដាបេទូរៅ េទធករាសា

វិធី ព័ត្៌ម្មនវិទា ដាបេទូរៅ

ធា ណៈ គ្ណរនយយ រសដាកិចេ

េទធករាសាធា ណៈ គ្ណរនយយ

និងហិ ញ្ញវត្ថុ សម្ម្មប់ឆ្នំ២០១៧

រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ ឆ្នំ២០១៧

ម្ត្ូវបនចងម្កង ពិរម្ោុះ



រយបេ់ និង អនុវត្ត
44.2.5

៤៤.២.៥ រ ៀបចំពិរម្ោុះរយបេ់

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

កែនកា សករាភាព ចុុះម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ

និង អនុរ័ត្កែនកា សករាភាព

តារោននិង វាយត្នរៃតារបណា
ត

ចុុះម្ត្ួត្ពិនិត្យ តារោននិង វាយ

ម្កសួង-សាថប័ន និង រនទ ី រារ

ត្នរៃតារបណា
ត ម្កសួង-សាថប័ន

ធានីរខត្ត កដេទទួេបនកា

និង រនទ ី រារធានីរខត្ត កដេ

បណដុុះបណា
ដ េ ពីកសហវ ម្ត្ូវ

ទទួេបនកា បណុដ ុះបណា
ដ េ ពី

បនរ ៀបចំពិរម្ោុះរយបេ់ និង

កសហវ

ិ ាសាថនរសដាកិចេ
អនុរត្
័ កម្រិត្ វទ



និងហិ ញ្ញវត្ថុ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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44.3

៤៤.៣.ែសពវែាយ និងអនុវត្ត

បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

កែនកា កសាងសរត្ថភាព

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

- វិទាសាថនរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញ

កែនកា កសាងសរត្ថភាព

វត្ថុ

(កែនកា យុទសា
ធ ស្រសត អភិវឌ្ឍន៍

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ធនធានរនុសស បស់ម្កសួង-សាថ
ប័ន រេើរន
ំ ញរសដាកិចេ និង
ហិ ញ្ញវត្ថុ, កែនកា យុទសា
ធ ស្រសត
អភិវឌ្ឍន៍សរត្ថភាពម្គ្ូបរងាគេ
បស់ កសហវ រដើរបីចូេ រ
ួ កនុង
កា អភិវឌ្ឍន៍សរត្ថភាពរស្រនតរា
ី រ
កា កសហវ និង ម្កសួង សាថប័ន,
និង កា វាយត្នរៃសរិទក
ធ រាបណដុុះ
បណា
ដ េ) ម្ត្ូវបនែសពវែាយ
និងអនុវត្ត

ផែនកទី៥៖ ការោំត្ទដល់ការអនុេរដកម្ម េិធផី កទត្ម្ង់ត្បកបគោយ្គោគ ័យ្ និងច្ីរភាព
- ភាពជាអនកដឹកនំ សរត្ថភាពម្គ្ប់ម្គ្ង សរត្ថភាពបរចេករទស ភាពជាម្មេស់ កា ទទួេខុសម្ត្ូវ ម្មនសម្មនគ្ត្ិភាពជារួយនឹងកា ោំម្ទកា អនុវត្តករា វិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ
51

៥១. បរងកើនភាពជាអនកដឹកនំ

២០១៤

២០២០

ភាពជាអនកដឹកនំ និងសរត្ថភាព

សរត្ថភាព ម្គ្ប់ម្គ្ង និង បណុត ុះ

ម្គ្ប់ម្គ្ង សរម្សបឆនទៈ ភាពជា

ឆនទៈកំកណទម្រង់ ម្ពរទាំង

ម្មេស់ និងកា ទទួេខុសម្ត្ូវ ម្ត្ូវ

បរងកន
ើ ភាពជាម្មេស់ និងកា ទទួេ

បនបរងកន
ើ ជាេំោប់

ខុសម្ត្ូវ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

349

បញ្ច ប់

២០១៤

២០២០

និង សរត្ថភាពម្គ្ប់ម្គ្ង។

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

- អ.គ្.ហ.

១. វឌ្ឍនភាពននកា អនុវត្ត

- ម្កសួង សាថប័ន

កែនកា សករាភាព

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

៥១.១.ពម្ងឹងភាពជាអនកដឹកនំ

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

51.1

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









  







   





ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

MAP3/GDAP3 សរម្រចបន
៩០% ជាម្បចំឆ្នំ
២. កា ចូេ ួរ បស់រស្រនតនី នម្កុរ
កា ងា កកទម្រង់ម្មនកា រកើន
រ ើង
51.1.1

៥១.១.១.រ ៀបចំ បយកា ណ៍

២០១៤

២០២០

វឌ្ឍនភាពកា ងា កកទម្រង់កា

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ
ជាត្ិ

បយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា កក
ទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសា

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ

ធា ណៈម្បចំម្ត្ីម្មសទី១ ម្ត្ូវ

ម្បចំម្ត្ីម្មស និងម្បចំឆ្នំ

បន រ ៀបចំ ួចទាន់រពេរវលា

(៦០%)
51.1.1

៥១.១.១.រ ៀបចំ បយកា ណ៍

២០១៤

២០២០

វឌ្ឍនភាពកា ងា កកទម្រង់កា

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ
ជាត្ិ

បយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា កក
ទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសា

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ

ធា ណៈម្បចំម្ត្ីម្មសទី២ ម្ត្ូវ

ម្បចំម្ត្ីម្មស និងម្បចំឆ្នំ

បន រ ៀបចំ ួចទាន់រពេរវលា

(៦០%)
51.1.1

៥១.១.១.រ ៀបចំ បយកា ណ៍
វឌ្ឍនភាពកា ងា កកទម្រង់កា

២០១៤

២០២០

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ
ជាត្ិ

បយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា កក
ទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសា

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

350

51.1.1

បញ្ច ប់

ម្បចំម្ត្ីម្មស និងម្បចំឆ្នំ

ធា ណៈម្បចំម្ត្ីម្មសទី៣ ម្ត្ូវ

(៦០%)

បន រ ៀបចំ ួចទាន់រពេរវលា

៥១.១.១.រ ៀបចំ បយកា ណ៍

២០១៤

២០២០

វឌ្ឍនភាពកា ងា កកទម្រង់កា

51.1.2

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ
ជាត្ិ

ម្បចំម្ត្ីម្មស និងម្បចំឆ្នំ

ម្បចំឆ្នំ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ច
ួ ទាន់

(៦០%)

រពេរវលា
២០១៩

ពាក់ព័នធនឹងកា រ ៀបចំ កា អនុវត្ត

២០១៩









ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសា
ធា ណៈម្បចំម្ត្ីម្មសទី៤ និង

២០១៧

២០១៨

បយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពកា ងា កក

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ

៥១.១.២.ស រស អត្ថបទរែសងៗ

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

អត្ថបទម្ត្ូវបនចុុះែាយសម្ម្មប់

ជាត្ិ

ម្ពឹត្តិប័ម្ត្ឆម្មសទី១

 

 

ថវិកា ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ និង
វិររឈកា ហិ ញ្ញវត្ថុសម្ម្មប់ ចុុះ

   

ែាយកនុងម្ពឹត្តិប័ម្ត្ករា វិធកី ក
ទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសា
ធា ណៈ (៤០%)
51.1.3

៥១.១.១.ថ្ននក់ដឹកនំ អគ្គនយក

២០១៦

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

កែនកា សករាភាព រ
ួ GDAP3

ោានពម្ងឹងសរត្ថភាពដឹកនំ កនុង

សម្ម្មប់កា អនុវត្តករា វិធីកក

កា អនុវត្តករា វិធកី កទម្រង់កា

ទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុតារ យៈកា

ដំណាក់កាេទី៣ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

ដឹកនំ ម្បរុំតារោនវឌ្ឍនភាពជា

និងែសពវែាយ រោយម្មនកិចេ

ម្បចំ។

សហកា វាងថ្ននក់ដឹកនំ អគ្គ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

351

បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









  







   





ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

នយកោាន ត្នោ ជាត្ិ និងរ
ស្រនតរី ម្ការ ឱ្វាទម្ត្ូវបនបរងកន
ើ
តារ យៈកិចេម្បរុំ។
51.1.3

៥១.១.១.ថ្ននក់ដឹកនំ អគ្គនយក

២០១៦

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី ១៖ កែនកា

ោានពម្ងឹងសរត្ថភាពដឹកនំ កនុង

សករាភាព រ
ួ GDAP3 បស់អគ្គ

កា អនុវត្តករា វិធកី កទម្រង់កា

នយកោាន ត្នោ ជាត្ិសម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុតារ យៈកា

កា អនុវត្តករា វិធីកកទម្រង់កា

ដឹកនំ ម្បរុំតារោនវឌ្ឍនភាពជា

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ ដំណាក់កាេ

ម្បចំ។

ទី៣ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំោក់ឱ្យអនុវត្ត
និងែសពវែាយ។

51.1.3

៥១.១.១.ថ្ននក់ដឹកនំ អគ្គនយក

២០១៦

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី ២៖ថ្ននក់ដឹកនំ ម្បរុំ

ោានពម្ងឹងសរត្ថភាពដឹកនំ កនុង

ពិភាកាតារោនវឌ្ឍនភាពននកា

កា អនុវត្តករា វិធកី កទម្រង់កា

អនុវត្តកែនកា សករា ភាព

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុតារ យៈកា

GDAP3 បស់ អគ្គនយកោាន ត្

ដឹកនំ ម្បរុំតារោនវឌ្ឍនភាពជា

នោ ជាត្ិ។

ម្បចំ។
51.1.3

៥១.១.១.ថ្ននក់ដឹកនំ អគ្គនយក

២០១៦

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី ៣៖ថ្ននក់ដឹកនំបនត

ោានពម្ងឹងសរត្ថភាពដឹកនំ កនុង

ម្បរុំពិភាកាម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យវឌ្ឍនភាព

កា អនុវត្តករា វិធកី កទម្រង់កា

និងទម្រង់ទិសននកា អនុវត្តកែន

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុតារ យៈកា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

352

51.1.3

បញ្ច ប់

ដឹកនំ ម្បរុំតារោនវឌ្ឍនភាពជា

កា សករាភាពGDAP3 បស់អគ្គ

ម្បចំ។

នយកោាន ត្នោ ជាត្ិ។

៥១.១.១.ថ្ននក់ដឹកនំ អគ្គនយក

២០១៦

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

២០១៨

២០១៩

 











 











ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូចនក ទី ៤៖ថ្ននក់ដឹកនំ បនត

ោានពម្ងឹងសរត្ថភាពដឹកនំ កនុង

ម្បរុំពិភាកាវាយត្នរៃពេ
ី ទធែេ

កា អនុវត្តករា វិធកី កទម្រង់កា

វឌ្ឍនភាពននកា អនុវត្ត កែនកា

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុតារ យៈកា

សករាភាព GDAP3 បស់អគ្គ

ដឹកនំ ម្បរុំតារោនវឌ្ឍនភាពជា

នយក ោាន ត្នោ ជាត្ិ។

 

ម្បចំ។
51.1.4

៥១.១.១. កា រ ៀបចំកែនកា

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

កា រ ៀបចំកែនកា សករាភាព រ
ួ

សករាភាព រ
ួ ដំណាក់កាេទី៣

ដំណាក់កាេទី៣ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

ននករា វិធកី កទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ែសពវែាយ និងសរម្រចបន

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈននអគ្គ

៩៥%

 



រេខាធិកា ោាន
51.1.5

៥១.១.២. រ ៀបចំចកខុ វិសយ
័ និង

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

របសកករា បស់នយកោាន

ចកខុ វិស័យនិងរបសកករា បស់
នយកោានម្ត្ូវបនរ ៀបចំនិង
ោក់ឱ្យ

 

អនុវត្ត
51.1.6

៥១.១.៣. រ ៀបចំយទ
ុ សា
ធ ស្រសត ម្គ្ប់

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ម្គ្ងនិងអភិវឌ្ឍធនធានរនុសស

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

រសចកតីម្ពាងកែនកា យុទសា
ធ ស្រសត
ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

 



២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

353

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៩

ត្រ៤

៥១.១.៣. រ ៀបចំយទ
ុ សា
ធ ស្រសត ម្គ្ប់

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ម្គ្ងនិងអភិវឌ្ឍធនធានរនុសស

  



ត្រ២

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ៣

51.1.6

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រសចកតីម្ពាងកែនកា យុទសា
ធ ស្រសត
ម្ត្ូវបនកកសម្រួេនិងអនុរត្
័





រោយឯកឧត្តររទស ដារស្រនត ី
51.1.6

៥១.១.៣. រ ៀបចំយទ
ុ សា
ធ ស្រសត ម្គ្ប់

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ម្គ្ងនិងអភិវឌ្ឍធនធានរនុសស
51.1.6

៥១.១.៣. រ ៀបចំយទ
ុ សា
ធ ស្រសត ម្គ្ប់

ពុរា
២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ម្គ្ងនិងអភិវឌ្ឍធនធានរនុសស
51.1.7

៥១.១.៤. កំណត្់អំពីរបសកករា

កែនកា យុទសា
ធ ស្រសត ម្ត្ូវបនរបុះ

កែនកា យុទសា
ធ ស្រសត ម្ត្ូវបន ពិ
និត្យនិងវាយត្នរៃ

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

 

 





 









 









  







  







ឯកសា បឋរម្ត្ូវ បនរ ៀបចំ

ចកខុ វិស័យ រដើរបីពម្ងឹងភាពជាអនក
ដឹកនំនិងសរត្ថភាពម្គ្ប់ម្គ្ង
បស់ថ្ននក់ដឹកនំនយកោាន
51.1.7

៥១.១.៤. កំណត្់អំពីរបសកករា

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ចកខុ វិស័យ រដើរបីពម្ងឹងភាពជាអនក

ឯកសា សត ីពីចកខុ វិស័យម្ត្ូវបន
សរម្រចនិងអនុវត្ត

ដឹកនំនិងសរត្ថភាពម្គ្ប់ម្គ្ង
បស់ថ្ននក់ដឹកនំនយកោាន
51.1.8

៥១.១.៥. រ ៀបចំកម្រងសម្រង់

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

បទបបញ្ញញត្តិចាប់ សំខាន់ៗ
ទាក់ទងសរត្ថកិចេកសហវ រម្កាយ

ម្បរូេឯកសា បឋរ

ឆ្នំ២០១៣ ដេ់២០១៧

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

354

51.1.8

៥១.១.៥. រ ៀបចំកម្រងសម្រង់

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ពិនត្
ិ យធ ម្មនបញ្ញត្តិ

បទបបញ្ញញត្តិចាប់ សំខាន់ៗ
ទាក់ទងសរត្ថកិចេកសហវ រម្កាយ

   





 











   





ឆ្នំ២០១៣ ដេ់២០១៧
51.1.8

៥១.១.៥. រ ៀបចំកម្រងសម្រង់

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ពិនត្
ិ យនិងសរម្រចចុងរម្កាយ

បទបបញ្ញញត្តិចាប់ សំខាន់ៗ
ទាក់ទងសរត្ថកិចេកសហវ រម្កាយ

 

ឆ្នំ២០១៣ ដេ់២០១៧
51.1.8

៥១.១.៦. កា រ ៀបចំ បយ

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

បយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពម្បចំម្ត្ី

កា ណ៍ននកា អនុវត្តកែនកា

ម្មសទី១ និងបញ្ញាម្បឈរននកា

សករាភាព រ
ួ ដំណាក់កាេទី៣

អនុវត្តកែនកា សករាភាព រ
ួ

(២០១៧-២០២០)

ដំណាក់កាេទី៣ (២០១៧-

  

២០២០) បស់អគ្គរេខាធិកា
ោាន ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងរោុះ
ម្សាយ
51.1.8

៥១.១.៦. កា រ ៀបចំ បយ

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

បយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពម្បចំម្ត្ី

កា ណ៍ននកា អនុវត្តកែនកា

ម្មសទី២ និងបញ្ញាម្បឈរននកា

សករាភាព រ
ួ ដំណាក់កាេទី៣

អនុវត្តកែនកា សករាភាព រ
ួ

(២០១៧-២០២០)

ដំណាក់កាេទី៣ (២០១៧២០២០) បស់អគ្គរេខាធិកា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

355

បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/
ច្គកោម្សកម្មភាព

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ោាន ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងរោុះ
ម្សាយ
51.1.8

៥១.១.៦. កា រ ៀបចំ បយ

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

បយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពម្បចំម្ត្ី

កា ណ៍ននកា អនុវត្តកែនកា

ម្មសទី៣ និងបញ្ញាម្បឈរននកា

សករាភាព រ
ួ ដំណាក់កាេទី៣

អនុវត្តកែនកា សករាភាព រ
ួ

(២០១៧-២០២០)

ដំណាក់កាេទី៣ (២០១៧-

 

 









២០២០) បស់អគ្គរេខាធិកា
ោាន ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងរោុះ
ម្សាយ
51.1.9

៥១.១.៧. រ ៀបចំចកខុ វិសយ
័ និង

ឆ្នំ

ឆ្នំ

របសកករា បស់អគ្គរេខាធិកា

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

អគ្គរេខាធិកា ោានម្ត្ូវបន

ោាន
51.1.10

៥១.១.១ រ ៀបចំករា វិធីបណដុុះ

ចកខុ វិស័យ និងរបសកករា បស់
   

រ ៀបចំ
២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

រស្រនតរា
ី រកា ម្កសួងសាថប័ន ចំនន
ួ

បណា
ដ េ និង ករា វិធីទសសនកិចេ

៦០ នក់ ទទួេកា បណុដ ុះ

សិកាផ្ទៃស់បតូ បទ ពិរសាធន៍ជាត្ិ

បណា
ដ េ និង ករា វិធីទសសនកិចេ

និងអនត ជាត្ិ ពាក់ព័នធភាពជាអនក

សិកាផ្ទៃស់បតូ បទ ពិរសាធន៍ជាត្ិ

ដឹកនំ កនុង វិស័យសាធា ណៈ, ដា

និងអនត ជាត្ិ ពាក់ព័នធភាពជាអនក

បេសាធា ណៈ និង រោេ

ដឹកនំ កនុង វិស័យសាធា ណៈ, ដា

នរយបយសាធា ណៈនិង

បេសាធា ណៈ និង រោេ

 





អភិបេកិចេេអ រូនថ្ននក់ ដឹកនំ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ជាន់ខពស់ (ពីថ្ននក់នយកោាន

នរយបយសាធា ណៈនិង

ដេ់ ដារេខាធិកា ) បទ

អភិបេកិចេេអ ចំនន
ួ ២ វគ្គ

  



ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ពិរសាធន៍ម្បរទសសឹងប
ា ូ ើ
51.1.10

៥១.១.១ រ ៀបចំករា វិធីបណដុុះ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

រស្រនតរា
ី រកា ម្កសួងសាថប័ន ចំនន
ួ

បណា
ដ េ និង ករា វិធីទសសនកិចេ

៣០ នក់ ទទួេកា បណុដ ុះ

សិកាផ្ទៃស់បតូ បទ ពិរសាធន៍ជាត្ិ

បណា
ដ េ និង ករា វិធីទសសនកិចេ

និងអនត ជាត្ិ ពាក់ព័នធភាពជាអនក

សិកាផ្ទៃស់បតូ បទ ពិរសាធន៍ជាត្ិ

ដឹកនំ កនុង វិស័យសាធា ណៈ, ដា

និងអនត ជាត្ិ ពាក់ព័នធភាពជាអនក

បេសាធា ណៈ និង រោេ

ដឹកនំ កនុង វិស័យសាធា ណៈ, ដា

នរយបយសាធា ណៈនិង

បេសាធា ណៈ និង រោេ

អភិបេកិចេេអ រូនថ្ននក់ ដឹកនំ

នរយបយសាធា ណៈនិង

ជាន់ខពស់ (ពីថ្ននក់នយកោាន

អភិបេកិចេេអ ចំនន
ួ ១ វគ្គ

ដេ់ ដារេខាធិកា ) បទ
ពិរសាធន៍ម្បរទសសឹងប
ា ូ ើ
51.1.11

៥១.១.២ រ ៀបចំវគ្គបណដុុះ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

រស្រនតរា
ី រកា ម្កសួងសាថប័ន ចំនន
ួ

បណា
ដ េ និង ករា វិធីទសសនៈកិចេ

៣០ នក់ ទទួេកា បណដុុះ

សិកាផ្ទៃស់បតូ បទ ពិរសាធន៍ជាត្ិ

បណា
ដ េ និង ករា វិធីទសសនៈកិចេ

និងអនត ជាត្ិ ពាក់ព័នធកា កក

សិកាផ្ទៃស់បតូ បទ ពិរសាធន៍ជាត្ិ

ទម្រង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ និង

និងអនត ជាត្ិ ពាក់ព័នធកា កក

 





ភាពជានដគ្ូ វាង ដានិង វិសយ
័ ឯក

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

រន រូនថ្ននក់ ដឹកនំ ជាន់ខពស់ (ពី

ទម្រង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ បទ

ថ្ននក់នយកោាន ដេ់ ដា

ពិរសាធន៍ម្បរទសចិន

  



ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រេខាធិកា ) បទពិរសាធន៍
ម្បរទសចិន
51.1.11

៥១.១.២ រ ៀបចំវគ្គបណដុុះ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

រស្រនតរា
ី រកា ម្កសួងសាថប័ន ចំនន
ួ

បណា
ដ េ និង ករា វិធីទសសនៈកិចេ

៣០ នក់ ទទួេកា បណុដ ុះ

សិកាផ្ទៃស់បតូ បទ ពិរសាធន៍ជាត្ិ

បណា
ដ េ និង ករា វិធីទសសនៈកិចេ

និងអនត ជាត្ិ ពាក់ព័នធកា កក

សិកាផ្ទៃស់បតូ បទ ពិរសាធន៍ជាត្ិ

ទម្រង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ និង

និងអនត ជាត្ិ ពាក់ព័នធកា កក

ភាពជានដគ្ូ វាង ដានិង វិសយ
័ ឯក

ទម្រង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ បទ

រន រូនថ្ននក់ ដឹកនំ ជាន់ខពស់ (ពី

ពិរសាធន៍ម្បរទសចិន

ថ្ននក់នយកោាន ដេ់ ដា
រេខាធិកា ) បទពិរសាធន៍
ម្បរទសចិន
51.1.11

៥១.១.២ រ ៀបចំវគ្គបណដុុះ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

រស្រនតរា
ី រកា ម្កសួងសាថប័ន ចំនន
ួ

បណា
ដ េ និង ករា វិធីទសសនៈកិចេ

៣០ នក់ ទទួេកា បណដុុះ

សិកាផ្ទៃស់បតូ បទ ពិរសាធន៍ជាត្ិ

បណា
ដ េ និង ករា វិធីទសសនៈកិចេ

និងអនត ជាត្ិ ពាក់ព័នធកា កក

សិកាផ្ទៃស់បតូ បទ ពិរសាធន៍ជាត្ិ

ទម្រង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ និង

និងអនត ជាត្ិ ពាក់ព័នធកា កក

   

ភាពជានដគ្ូ វាង ដានិង វិសយ
័ ឯក

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

រន រូនថ្ននក់ ដឹកនំ ជាន់ខពស់ (ពី

ទម្រង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ បទ

ថ្ននក់នយកោាន ដេ់ ដា

ពិរសាធន៍ម្បរទសចិន

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រេខាធិកា ) បទពិរសាធន៍
ម្បរទសចិន
51.1.11

៥១.១.២ រ ៀបចំវគ្គបណដុុះ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

រស្រនតរា
ី រកា ម្កសួងសាថប័ន ចំនន
ួ

បណា
ដ េ និង ករា វិធីទសសនៈកិចេ

៦០ នក់ ទទួេកា បណុដ ុះ

សិកាផ្ទៃស់បតូ បទ ពិរសាធន៍ជាត្ិ

បណា
ដ េ និង ករា វិធីទសសនៈកិចេ

និងអនត ជាត្ិ ពាក់ព័នធកា កក

សិកាផ្ទៃស់បតូ បទ ពិរសាធន៍ជាត្ិ

ទម្រង់ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ និង

និងអនត ជាត្ិ ពាក់ព័នធ ភាពជានដ

ភាពជានដគ្ូ វាង ដានិង វិសយ
័ ឯក

គ្ូ វាង ដានិង វិសយ
័ ឯករន បទ

រន រូនថ្ននក់ ដឹកនំ ជាន់ខពស់ (ពី

ពិរសាធន៍ម្បរទសចិន

 

 

ថ្ននក់នយកោាន ដេ់ ដា
រេខាធិកា ) បទពិរសាធន៍
ម្បរទសចិន
51.1.12

៥១.១.៣ រ ៀបចំទសសនៈកិចេ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

រស្រនតរា
ី រកា ននវសហ ចំនន
ួ ១៥

សិកាសដ ីពី ម្បសិទភា
ធ ពននកា

នក់ បនចូេ រ
ួ រធវើទសសនៈកិចេ

រ ៀបចំករា វិធីបណដុុះបណា
ដ េកនុង

សិកាសដ ីពី ម្បសិទភា
ធ ពននកា

ិ ករា វិធី :
កា ចូេ ួរអនុវត្តថ វកា

រ ៀបចំករា វិធីបណដុុះបណា
ដ េកនុង

បទពិរសាធន៍ប រទស

ិ ករា វិធី :
កា ចូេ ួរអនុវត្តថ វកា

  



បទពិរសាធន៍ម្បរទសម្ម៉ា រ សុី

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

359

51.1.12

៥១.១.៣ រ ៀបចំទសសនៈកិចេ

បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រស្រនតរា
ី រកា ននវសហ ចំនន
ួ ១៥

សិកាសដ ីពី ម្បសិទភា
ធ ពននកា

នក់ បនចូេ រ
ួ រធវើទសសនៈកិចេ

រ ៀបចំករា វិធីបណដុុះបណា
ដ េកនុង

សិកាសដ ីពី ម្បសិទភា
ធ ពននកា

ិ ករា វិធី :
កា ចូេ ួរអនុវត្តថ វកា

រ ៀបចំករា វិធីបណដុុះបណា
ដ េកនុង

បទពិរសាធន៍ប រទស

ិ ករា វិធី :
កា ចូេ ួរអនុវត្តថ វកា

   

បទពិរសាធន៍ម្បរទសនថ
51.1.13

៥១.១.៤ រ ៀបចំវគ្គបណដុុះ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ម្គ្ូបរងាគេននវសហ ចំនន
ួ ១០

បណា
ដ េសដ ីពី កា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយ

នក់ ទទួេបនកា បណុដ ុះ

សរបត្តិ ដារូនម្គ្ូបរងាគេននវសហ

បណា
ដ េសដ ីពី កា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយ

បទពិរសាធន៍ប រទស

សរបត្តិ ដា បទពិរសាធន៍ម្បរទស

   

ម្ម៉ា រ សុី
51.1.13

៥១.១.៤ រ ៀបចំវគ្គបណដុុះ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ម្គ្ូបរងាគេននវសហ ចំនន
ួ ១០

បណា
ដ េសដ ីពី កា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយ

នក់ ទទួេបនកា បណដុុះ

សរបត្តិ ដារូនម្គ្ូបរងាគេននវសហ

បណា
ដ េសដ ីពី កា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយ

បទពិរសាធន៍ប រទស

សរបត្តិ ដា បទពិរសាធន៍ម្បរទស

 

 

នថ
51.1.14

៥១.១.៥ រ ៀបចំវគ្គបណដុុះ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ិ ាសាថនរសដាកិចេ
រស្រនតរា
ី រកា ននវទ

បណា
ដ េ/និងទសសនៈកិចេសិកា

និងហិ ញ្ញវត្ថុ ចំនន
ួ ១០ នក់

សដ ីពី ម្បសិទភា
ធ ពននកា វាយត្នរៃ

ទទួេបនកា បណុដ ុះបណា
ដ េ/

   

និងទសសនៈកិចេសិកា សដ ីពី

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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អំពីសរិទក
ធ រាននកា បណុដ ុះ

ម្បសិទភា
ធ ពននកា វាយត្នរៃអំពី

បណា
ដ េ : បទពិរសាធន៍ប រទស

សិរទធករាននកា បណុដ ុះបណា
ដ េ:

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

បទពិរសាធន៍ម្បរទសនថ
51.1.14

៥១.១.៥ រ ៀបចំវគ្គបណដុុះ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ិ ាសាថនរសដាកិចេ
រស្រនតរា
ី រកា ននវទ

បណា
ដ េ/និងទសសនៈកិចេសិកា

និងហិ ញ្ញវត្ថុ ចំនន
ួ ១០ នក់

សដ ីពី ម្បសិទភា
ធ ពននកា វាយត្នរៃ

ទទួេបនកា បណុដ ុះបណា
ដ េ/

អំពីសរិទក
ធ រាននកា បណុដ ុះ

និងទសសនៈកិចេសិកា សដ ីពី

បណា
ដ េ : បទពិរសាធន៍ប រទស

ម្បសិទភា
ធ ពននកា វាយត្នរៃ អំពី

 

 

សិរទធករាននកា បណុដ ុះបណា
ដ េ:
បទពិរសាធន៍ម្បរទសម្ម៉ា រ សុី
51.2

51.2.1

51.2.1

- អគ្គ.ថវិកា

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងកា ផ្ទៃស់បតូ ម្ត្ូវ

កា ផ្ទៃស់បតូ (Change

- អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

បនរ ៀបចំ និងអនុវត្ត

Management)

- FMWG

៥១.២. រ ៀបចំម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

៥១.២.១.រ ៀបចំកែនកា បរងកន
ើ

២០១៧

២០១៧

២០២០

២០២០

ម្កុរកា ងា FMWG

ម្មនកែនកា បរងកន
ើ កម្រិត្យេ់

កម្រិត្យេ់ដឹង ភាពជាម្មេស់ កា

ដឹង ភាពជាម្មេស់ កា ចូេ រ
ួ និង

ចូេ រ
ួ និងសរត្ថភាពកែនក

សរត្ថភាពកែនក FMISដេ់កសហ

FMISដេ់កសហវ ម្កសួង-សាថប័

វ ម្កសួង-សាថប័ន និង ដាបេ

ន និង ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ

ថ្ននក់រម្ការជាត្ិ

៥១.២.១.រ ៀបចំកែនកា បរងកន
ើ

២០១៧

២០២០

ម្កុរកា ងា FMWG

កម្រិត្យេ់ដឹង ភាពជាម្មេស់ កា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

កែនកា បរងកន
ើ កម្រិត្យេ់ដឹង
ភាពជាម្មេស់ កា ចូេ រ
ួ និង
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ចូេ រ
ួ និងសរត្ថភាពកែនក

សរត្ថភាពកែនក FMISដេ់កសហ

FMISដេ់កសហវ ម្កសួង-សាថប័

វ ម្កសួង-សាថប័ន និង ដាបេ

ន និង ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ

ថ្ននក់រម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបនកក

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









 









ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សម្រួេសរម្សបរៅតារសាថន
ភាពជាក់កសដ ងចប់ពឆ្
ី ន ំ ២០១៨
ដេ់ ២០២០
51.2.1

៥១.២.១.រ ៀបចំកែនកា បរងកន
ើ

២០១៧

២០២០

ម្កុរកា ងា FMWG

កែនកា បរងកន
ើ កម្រិត្យេ់ដឹង

កម្រិត្យេ់ដឹង ភាពជាម្មេស់ កា

ភាពជាម្មេស់ កា ចូេ រ
ួ និង

ចូេ រ
ួ និងសរត្ថភាពកែនក

សរត្ថភាពកែនក FMISដេ់កសហ

FMISដេ់កសហវ ម្កសួង-សាថប័

វ ម្កសួង-សាថប័ន និង ដាបេ

ន និង ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ

ថ្ននក់រម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបនកកកក
សម្រួេសរម្សបរៅតារសាថន
ភាពជាក់កសដ ងចប់ពឆ្
ី ន ំ ២០១៩
ដេ់ ២០២០

51.2.1

៥១.២.១.រ ៀបចំកែនកា បរងកន
ើ

២០១៧

២០២០

ម្កុរកា ងា FMWG

កែនកា បរងកន
ើ កម្រិត្យេ់ដឹង

កម្រិត្យេ់ដឹង ភាពជាម្មេស់ កា

ភាពជាម្មេស់ កា ចូេ រ
ួ និង

ចូេ រ
ួ និងសរត្ថភាពកែនក

សរត្ថភាពកែនក FMISដេ់កសហ

FMISដេ់កសហវ ម្កសួង-សាថប័

វ ម្កសួង-សាថប័ន និង ដាបេ

ន និង ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ

ថ្ននក់រម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបនកក
សម្រួេសរម្សបរៅតារសាថន

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









 









 









ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ភាពជាក់កសដ ងចប់ពឆ្
ី ន ំ ២០២០
ដេ់ ២០២៥
51.2.2

៥១.២.២.រ ៀបចំកែនកា បណុដ ុះ

២០១៧

២០២០

ម្កុរកា ងា FMWG

ម្មនកែនកា កសាងសរត្ថភាពរ

បណា
ដ េម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ស្រនតម្ី គ្ប់ម្គ្ងនិងអនុវត្តគ្រម្ម្មង

និងម្កុរកា ងា អនុវត្តគ្រម្ម្មង

FMIS រំោនទី២

FMIS និងរស្រនត ីអនុវត្តម្បព័នធ
FMIS
51.2.2

៥១.២.២.រ ៀបចំកែនកា បណុដ ុះ

២០១៧

២០២០

ម្កុរកា ងា FMWG

កែនកា កសាងសរត្ថភាពរស្រនត ី

បណា
ដ េម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ម្គ្ប់ម្គ្ងនិងអនុវត្តគ្រម្ម្មង

និងម្កុរកា ងា អនុវត្តគ្រម្ម្មង

FMIS រំោនទី២ ម្ត្ូវបនកក

FMIS និងរស្រនត ីអនុវត្តម្បព័នធ

សម្រួេសរម្សបតារសាថនភាព

FMIS

ជាក់កសដ ងពីឆ្នំ២០១៨ ដេ់
២០២០

51.2.2

៥១.២.២.រ ៀបចំកែនកា បណុដ ុះ

២០១៧

២០២០

ម្កុរកា ងា FMWG

កែនកា កសាងសរត្ថភាពរស្រនត ី

បណា
ដ េម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ម្គ្ប់ម្គ្ងនិងអនុវត្តគ្រម្ម្មង

និងម្កុរកា ងា អនុវត្តគ្រម្ម្មង

FMIS រំោនទី២ ម្ត្ូវបនកក

FMIS និងរស្រនត ីអនុវត្តម្បព័នធ

សម្រួេសរម្សបតារសាថនភាព

FMIS

ជាក់កសដ ងពីឆ្នំ២០១៩ ដេ់
២០២០

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

363

បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

៥១.២.២.រ ៀបចំកែនកា បណុដ ុះ

ចប់គែតើម្

ម្កុរកា ងា FMWG

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

51.2.2

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 





ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កែនកា កសាងសរត្ថភាពរស្រនត ី

បណា
ដ េម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ម្គ្ប់ម្គ្ងនិងអនុវត្តគ្រម្ម្មង

និងម្កុរកា ងា អនុវត្តគ្រម្ម្មង

FMIS រំោនទី២ ម្ត្ូវបនកក

FMIS និងរស្រនត ីអនុវត្តម្បព័នធ

សម្រួេសរម្សបតារសាថនភាព

FMIS

ជាក់កសដ ងពីឆ្នំ២០២០ ដេ់





   





 





២០២៥
51.2.3

៥១.២.៣.កសាងឧបក ណ៍ម្ត្ួត្

២០១៧

២០១៧

ម្កុរកា ងា FMWG

ម្មនឧបក ណ៍វាយត្នរៃេទធែេ

ពិនត្
ិ យ និងវាយត្នរៃេទធែេនន

ននកា អនុវត្តកែនកា បណុដ ុះ

កា អនុវត្តកែនកា បរងកន
ើ កម្រិត្

បណា
ដ េម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ង

យេ់ដឹង ភាពជាម្មេស់ កា ចូេ

និងម្កុរកា ងា អនុវត្តគ្រម្ម្មង

រ
ួ និងសរត្ថភាពកែនក FMIS

FMIS និងរស្រនត ីអនុវត្តម្បព័នធ

និងកែនកា បណុដ ុះបណា
ដ េម្កុរ

FMIS

កា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ង និងម្កុរកា ងា
អនុវត្តគ្រម្ម្មង FMIS និងរស្រនត ី
អនុវត្តម្បព័នធ FMIS
51.2.3

៥១.២.៣.កសាងឧបក ណ៍ម្ត្ួត្

២០១៧

២០១៧

ម្កុរកា ងា FMWG

ម្មនឧបក ណ៍វាយត្នរៃេទធែេ

ពិនត្
ិ យ និងវាយត្នរៃេទធែេនន

ននកា អនុវត្តកែនកា បរងកន
ើ កម្រិត្

កា អនុវត្តកែនកា បរងកន
ើ កម្រិត្

យេ់ដឹង ភាពជាម្មេស់ កា ចូេ

យេ់ដឹង ភាពជាម្មេស់ កា ចូេ

រ
ួ និងសរត្ថភាពកែនក FMIS

 

រ
ួ និងសរត្ថភាពកែនក FMIS

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

និងកែនកា បណុដ ុះបណា
ដ េម្កុរ
កា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ង និងម្កុរកា ងា
អនុវត្តគ្រម្ម្មង FMIS និងរស្រនត ី
អនុវត្តម្បព័នធ FMIS
51.2.4

51.2.4

៥១.២.១ រ ៀបចំចងម្កងសម្ម្មប់

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

កម្រងសម្រង់បទបបញ្ញត្តគ្ត្ិយត្
ុ ត

កា របុះពុរពកម្រងសម្រង់បទ

ពាក់ព័នធគ្យនិង ោាក ករពុជាម្ត្ូវ

បបញ្ញត្តិគ្ត្ិយត្
ុ តពាក់ព័នធគ្យនិង

បនរ ៀបចំចងម្កង ច
ួ សម្ម្មប់កា

ោាក ករពុជា

របុះពុរព

៥១.២.១ រ ៀបចំចងម្កងសម្ម្មប់

២០១៧

២០១៨

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

េិខត្
ិ បទោានគ្ត្ិយត្
ុ តពាក់ពន
័ ធ

កា របុះពុរពកម្រងសម្រង់បទ

ម្ត្ូវបនម្បរូេ, ចំណាត្់ថ្ននក់គ្ត្ិ

បបញ្ញត្តិគ្ត្ិយត្
ុ តពាក់ព័នធគ្យនិង

យុត្តម្ត្ូវបនរ ៀបចំនិងអត្ថបទនន

ោាក ករពុជា

េិខត្
ិ បទោានគ្ត្ិយត្
ុ តម្ត្ូវបន



វាយចរៃង
51.2.4

៥១.២.១ រ ៀបចំចងម្កងសម្ម្មប់

២០១៧

២០១៨

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

ម្គ្ប់គ្នថនី នកម្រងសម្រង់ម្ត្ូវបន

កា របុះពុរពកម្រងសម្រង់បទ

ពិនត្
ិ យរែទៀងផ្ទទត្់ម្គ្ប់ទិដាភាព

បបញ្ញត្តិគ្ត្ិយត្
ុ តពាក់ព័នធគ្យនិង

កម្រិត្កែនករំនញនន េកន.



ោាក ករពុជា
51.2.4

៥១.២.១ រ ៀបចំចងម្កងសម្ម្មប់

២០១៧

២០១៨

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

កា របុះពុរពកម្រងសម្រង់បទ

ម្គ្ប់គ្នថនី នកម្រងសម្រង់ម្ត្ូវបន
ពិនត្
ិ យរែទៀងផ្ទទត្់ អនុរត្
័ ម្គ្ប់



ទិដាភាពកម្រិត្ថ្ននក់ដឹកនំ េកន

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

បបញ្ញត្តិគ្ត្ិយត្
ុ តពាក់ព័នធគ្យនិង
ោាក ករពុជា
51.2.4

៥១.២.១ រ ៀបចំចងម្កងសម្ម្មប់

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

កា របុះពុរពកម្រងសម្រង់បទ

កម្រងម្ត្ូវបនកកេរអ ចន
សម្ម្មប់កា របុះពុរព



បបញ្ញត្តិគ្ត្ិយត្
ុ តពាក់ព័នធគ្យនិង
ោាក ករពុជា
51.2.5

៥១.២.២ ចងម្កងកម្រងសម្រង់

២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

កម្រងសម្រង់បទបបញ្ញត្តគ្ត្ិយត្
ុ ត

បទបបញ្ញត្តិគ្ត្ិយត្
ុ តពាក់ពន
័ ធ

ពាក់ព័នធឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុម្ត្ូវ

ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

បនរ ៀបចំចងម្កង ច
ួ សម្ម្មប់កា
របុះពុរព

51.2.5

៥១.២.២ ចងម្កងកម្រងសម្រង់

២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

េិខត្
ិ បទោានគ្ត្ិយត្
ុ តពាក់ពន
័ ធ

បទបបញ្ញត្តិគ្ត្ិយត្
ុ តពាក់ពន
័ ធ

ម្ត្ូវបនម្បរូេ, ចំណាត្់ថ្ននក់គ្ត្ិ

ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

យុត្តម្ត្ូវបនរ ៀបចំនិងអត្ថបទនន



េិខត្
ិ បទោានគ្ត្ិយត្
ុ តម្ត្ូវបន
វាយចរៃង
51.2.5

៥១.២.២ ចងម្កងកម្រងសម្រង់

២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

ម្គ្ប់គ្នថនី នកម្រងសម្រង់ម្ត្ូវបន

បទបបញ្ញត្តិគ្ត្ិយត្
ុ តពាក់ពន
័ ធ

ពិនត្
ិ យរែទៀងផ្ទទត្់ម្គ្ប់ទិដាភាព

ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

កម្រិត្កែនករំនញនន េកន.

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ



២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

366

51.2.5

51.2.5

៥១.២.២ ចងម្កងកម្រងសម្រង់

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

ពិនត្
ិ យរែទៀងផ្ទទត្់ អនុរត្
័ ម្គ្ប់

ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

ទិដាភាពកម្រិត្ថ្ននក់ដឹកនំ េកន
២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

បទបបញ្ញត្តិគ្ត្ិយត្
ុ តពាក់ពន
័ ធ

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ម្គ្ប់គ្នថនី នកម្រងសម្រង់ម្ត្ូវបន

បទបបញ្ញត្តិគ្ត្ិយត្
ុ តពាក់ពន
័ ធ

៥១.២.២ ចងម្កងកម្រងសម្រង់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា



កម្រងម្ត្ូវបនកកេរអ ចន
សម្ម្មប់កា របុះពុរព



ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ
51.2.6

៥១.២.៣ រ ៀបចំចងម្កងសម្ម្មប់

២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

កម្រងសម្រង់បទបបញ្ញត្តិគ្ត្ិយត្
ុ ត

កា របុះពុរពកម្រងសម្រង់បទ

ពាក់ ព័នធគ្ណរនយយម្ត្ូវបនរ ៀប

បបញ្ញត្តិគ្ត្ិយត្
ុ តពាក់ព័នធ

ចំចងម្កង ច
ួ សម្ម្មប់កា របុះពុរព

គ្ណរនយយ
51.2.6

៥១.២.៣ រ ៀបចំចងម្កងសម្ម្មប់

២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

េិខត្
ិ បទោានគ្ត្ិយត្
ុ តពាក់ពន
័ ធ

កា របុះពុរពកម្រងសម្រង់បទ

ម្ត្ូវបនម្បរូេ, ចំណាត្់ថ្ននក់គ្ត្ិ

បបញ្ញត្តិគ្ត្ិយត្
ុ តពាក់ព័នធ

យុត្តម្ត្ូវបនរ ៀបចំនិងអត្ថបទនន

គ្ណរនយយ

េិខត្
ិ បទោានគ្ត្ិយត្
ុ តម្ត្ូវបន



វាយចរៃង
51.2.6

៥១.២.៣ រ ៀបចំចងម្កងសម្ម្មប់

២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

ម្គ្ប់គ្នថនី នកម្រងសម្រង់ម្ត្ូវបន

កា របុះពុរពកម្រងសម្រង់បទ

ពិនត្
ិ យរែទៀងផ្ទទត្់ម្គ្ប់ទិដាភាព

បបញ្ញត្តិគ្ត្ិយត្
ុ តពាក់ព័នធ

កម្រិត្កែនករំនញនន េកន.



គ្ណរនយយ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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51.2.6

៥១.២.៣ រ ៀបចំចងម្កងសម្ម្មប់

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ម្គ្ប់គ្នថនី នកម្រងសម្រង់ម្ត្ូវបន

កា របុះពុរពកម្រងសម្រង់បទ

ពិនត្
ិ យរែទៀងផ្ទទត្់ អនុរត្
័ ម្គ្ប់

បបញ្ញត្តិគ្ត្ិយត្
ុ តពាក់ព័នធ

ទិដាភាពកម្រិត្ថ្ននក់ដឹកនំ េកន



គ្ណរនយយ
51.2.6

៥១.២.៣ រ ៀបចំចងម្កងសម្ម្មប់

២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

កា របុះពុរពកម្រងសម្រង់បទ

កម្រងម្ត្ូវបនកកេរអ ចន
សម្ម្មប់កា របុះពុរព



បបញ្ញត្តិគ្ត្ិយត្
ុ តពាក់ព័នធ
គ្ណរនយយ
51.2.7

៥១.២.៤ រ ៀបចំករា វិធីបរចេក

២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

ករា វិធីបរចេក វិទាព័ត្ម្ម
៌ នតារ

វិទាព័ត្ម្ម
៌ នតារវឌ្ឍនភាពនន

វឌ្ឍនភាពននកម្រងសម្រង់

កម្រងសម្រង់នីរួយៗ

នីរួយៗ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំនិងោក់
ឱ្យដំរណើ កា

51.2.7

៥១.២.៤ រ ៀបចំករា វិធីបរចេក

២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

ករា វិធីបរចេក វិទាព័ត្ម្ម
៌ ននន

វិទាព័ត្ម្ម
៌ នតារវឌ្ឍនភាពនន

កម្រង សម្រង់បទបបញ្ញគ្ត្ិយត្
ុ តិ

កម្រងសម្រង់នីរួយៗ

ពាក់ព័នធម្ទពយសរបត្តិ ដានិង



ចំណូេរិនករន សា រពើពនធ ម្ត្ូវ
បនរ ៀបចំនិងោក់ឱ្យដំរណើ កា
51.2.7

៥១.២.៤ រ ៀបចំករា វិធីបរចេក

២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

ករា វិធីបរចេក វិទាព័ត្ម្ម
៌ ននន

វិទាព័ត្ម្ម
៌ នតារវឌ្ឍនភាពនន

កម្រង សម្រង់បទបបញ្ញគ្ត្ិយត្
ុ តិ

កម្រងសម្រង់នីរួយៗ

ពាក់ព័នធ វិស័យហិ ញ្ញវត្ថុសាធា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ណៈម្ត្ូវបនរ ៀបចំនិងោក់ឱ្យ
ដំរណើ កា
51.2.7

51.2.7

៥១.២.៤ រ ៀបចំករា វិធីបរចេក

២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

ករា វិធីបរចេក វិទាព័ត្ម្ម
៌ នននរគ្គុ

វិទាព័ត្ម្ម
៌ នតារវឌ្ឍនភាពនន

រទសនីត្ិករាម្ត្ូវបនរ ៀបចំនិង

កម្រងសម្រង់នីរួយៗ

ោក់ឱ្យដំរណើ កា

៥១.២.៤ រ ៀបចំករា វិធីបរចេក

២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា



ិ ា
បចេុបបនន ករាករា វិធីបរចេក វទ

វិទាព័ត្ម្ម
៌ នតារវឌ្ឍនភាពនន

ព័ត្៌ម្មនននកម្រងសម្រង់បទ

កម្រងសម្រង់នីរួយៗ

បបញ្ញត្តិចាប់សំខាន់ៗទាក់ទង



សរត្ថកិចេ បស់កសហវ ម្ត្ូវបន
រ ៀបចំនិងោក់ឱ្យដំរណើ កា
51.2.8

៥១.២.៥ សិកាខសាលាសត ីពីកា

២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

សិកាខសាលាែសពវែាយបរងកន
ើ

ែសពវែាយវបបធរ៌ននកា បង់ពនធ

សរត្ថភាព និងរេើកករពស់កា

ដេ់ វិសយ
័ រន

អនុវត្តចាប់ពាក់ព័នធសា រពើពនធ



ដេ់ វិសយ
័ ឯករនម្ត្ូវបនរ ៀបចំ
51.2.9

៥១.២.៦ រ ៀបចំសកា
ិ ខ សាលា

២០១៧

២០១៧

ម្កុរម្បឹកានីត្ិករា

បរងកន
ើ កា យេ់ដឹងចាប់រសដាកិចេ

កណនំ អនុវត្តបទបបញ្ញត្គ្
តិ ត្ិយុត្ត

និងហិ ញ្ញវត្ថុកនុងចំរណាររស្រនតរា
ី រ

ពាក់ព័នធ សរត្ថកិចេ បស់ម្កសួង

កា រៅថ្ននក់រម្ការជាត្ិ



រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុដេ់រស្រនត ី
រារកា រៅថ្ននក់រម្ការជាត្ិ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៤

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អ.គ្.ហ.

យនតកា តារោន និងម្គ្ប់ម្គ្ង

ភាពជាម្មេស់ និងកា ទទួេខុស

PAR

សរិទក
ធ រាកា ងា ពាក់ពន
័ ធនឹង

ម្ត្ូវ

អគ្គរេខាធិកា ោាន កសហវ

កា ងា កកទម្រង់តារម្កសួងសាថប័

ម្កសួង សាថប័ន

ន និងម្បព័នធវាយត្នរៃតារ យៈ

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

៥១.៣.បរងកន
ើ ឆនទៈកំកណទម្រង់

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

51.3

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









  







   





ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កា យនតកា សទ ង់រត្ិបុគ្គេិក ម្ត្ូវ
បនរ ៀបចំ
51.3.1

៥១.៣.១.រ ៀបចំកិចេម្បរុំម្បចំកខ

២០១៥

២០២០

សត ីពីកា អនុវត្តកែនកា សករាភាព

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

កិចេម្បរុំម្បចំកខរករា កុរា: រីន

ជាត្ិ

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច និងម្មន បយ

ករា វិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

កា ណ៍

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ បស់អគ្គ
នយកោាន (១០០%)
51.3.1

៥១.៣.១.រ ៀបចំកិចេម្បរុំម្បចំកខ

២០១៥

២០២០

សត ីពីកា អនុវត្តកែនកា សករាភាព

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

កិចេម្បរុំម្បចំកខររសា ឧសភា

ជាត្ិ

រិថុន ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ច
ួ និងម្មន

ករា វិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

បយកា ណ៍

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ បស់អគ្គ
នយកោាន (១០០%)
51.3.1

៥១.៣.១.រ ៀបចំកិចេម្បរុំម្បចំកខ
សត ីពីកា អនុវត្តកែនកា សករាភាព

២០១៥

២០២០

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

កិចេម្បរុំម្បចំកខកកកោ សីោ

ជាត្ិ

កញ្ញញ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច និងម្មន

ករា វិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

បយកា ណ៍

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៥

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ បស់អគ្គ
នយកោាន (១០០%)
51.3.1

៥១.៣.១.រ ៀបចំកិចេម្បរុំម្បចំកខ
សត ីពីកា អនុវត្តកែនកា សករាភាព

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

កិចេម្បរុំម្បចំកខត្ុលា វិចិកា
ឆ ធនូ

ជាត្ិ

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច និងម្មន បយ

ករា វិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

កា ណ៍

 

 





 









 









ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ បស់អគ្គ
នយកោាន (១០០%)
51.3.2

៥១.៣.២.រ ៀបចំ Operational

២០១៧

២០២០

Action Plan បស់អគ្គនយក

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ
ជាត្ិ

ោាន ម្បចំឆ្នំ

Operational Action Plan
បស់អគ្គនយកោានម្បចំឆ្នំ ម្ត្ូវ
បនរ ៀបចំ ួច និងអនុវត្ត
ម្បកបរោយម្បសិទភា
ធ ព

51.3.3

51.3.3

៥១.៣.១.បនត ពម្ងឹងឆនទៈកំកណ

២០១៦

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

យនតកា តារោននិងម្គ្ប់ម្គ្ង

ទម្រង់ ភាពជាម្មេស់កា និងកា

សរិទក
ធ រាកា ងា និងម្បព័នធវាយ

ទទួេខុស ម្ត្ូវតារ យៈកា

ត្នរៃរេើកា ចូេ ួរអនវុត្តករា វិធី

រ ៀបចំយនតកា តារោននិងវាយ

កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ

ត្នរៃរេើកា ចូេ រ
ួ កា អនុវត្តករា

សាធា ណៈរៅអគ្គនយកោាន ត្

វិធីកំកណទម្រង់កា ម្គ្ប់ ម្គ្ង

នោ ជាត្ិម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និង

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។

ោក់ឱ្យអនុវត្ត។

៥១.៣.១.បនត ពម្ងឹងឆនទៈកំកណ

២០១៦

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ទម្រង់ ភាពជាម្មេស់កា និងកា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

សូចនក ទី ១៖ កា រ ៀបចំយនត
កា តារោន និងវាយត្នរៃេទធ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

371

បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ទទួេខុស ម្ត្ូវតារ យៈកា

ែេននកា ងា កំកណទម្រង់ ម្ត្ូវ

រ ៀបចំយនតកា តារោននិងវាយ

បនសិកា។

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

  







   





ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ត្នរៃរេើកា ចូេ រ
ួ កា អនុវត្តករា
វិធីកំកណទម្រង់កា ម្គ្ប់ ម្គ្ង
ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។
51.3.3

៥១.៣.១.បនត ពម្ងឹងឆនទៈកំកណ

២០១៦

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី ២៖ធាត្ុចូេពីកា

ទម្រង់ ភាពជាម្មេស់កា និងកា

រ ៀបចំយនតកា តារោននិងវាយ

ទទួេខុស ម្ត្ូវតារ យៈកា

ត្នរៃេទធែេននកា ងា កំកណ

រ ៀបចំយនតកា តារោននិងវាយ

ទម្រង់ម្ត្ូវបនម្បរូេ។

ត្នរៃរេើកា ចូេ រ
ួ កា អនុវត្តករា
វិធីកំកណទម្រង់កា ម្គ្ប់ ម្គ្ង
ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។
51.3.3

៥១.៣.១.បនត ពម្ងឹងឆនទៈកំកណ

២០១៦

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី ៣៖យនតកា តារ

ទម្រង់ ភាពជាម្មេស់កា និងកា

ោននិងវាយត្នរៃ ពីេទធែេ

ទទួេខុស ម្ត្ូវតារ យៈកា

កា ងា ម្ត្ូវបនោក់រូនឆៃង

រ ៀបចំយនតកា តារោននិងវាយ

រយបេ់ពថ្ន
ី ន ក់ដឹកនំ ។

ត្នរៃរេើកា ចូេ រ
ួ កា អនុវត្តករា
វិធីកំកណទម្រង់កា ម្គ្ប់ ម្គ្ង
ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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51.3.3

៥១.៣.១.បនត ពម្ងឹងឆនទៈកំកណ

បញ្ច ប់

២០១៦

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

និងម្គ្ប់ម្គ្ង សរិទក
ធ រាកា ងា

ទទួេខុស ម្ត្ូវតារ យៈកា

និងម្បព័នធវាយត្នរៃរេើកា ចូេ
រ
ួ អនវុត្តករា វិធីកកទម្រង់កា

ត្នរៃរេើកា ចូេ រ
ួ កា អនុវត្តករា

ម្គ្ប់ម្គ្ង ហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

វិធីកំកណទម្រង់កា ម្គ្ប់ ម្គ្ង

រៅអគ្គនយកោាន ត្នោ ជាត្ិ

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ។

៥១.៣.១.បនត ពម្ងឹងឆនទៈកំកណ

២០១៦

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

51.3.3

ោននិងម្គ្ប់ ម្គ្ងសរិទក
ធ រា

ទទួេខុស ម្ត្ូវតារ យៈកា

កា ងា និងម្បព័នធវាយត្នរៃរេើ

រ ៀបចំយនតកា តារោននិងវាយ

កា ចូេ រ
ួ អនវុត្តករា វិធកី កទម្រង់

ត្នរៃរេើកា ចូេ រ
ួ កា អនុវត្តករា

កា ម្គ្ប់ម្គ្ង ហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា

វិធីកំកណទម្រង់កា ម្គ្ប់ ម្គ្ង

ណៈរៅអគ្គនយកោាន ត្នោ

៥១.៣.១.បនត ពម្ងឹងឆនទៈកំកណ

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

 

 





 









 









សូចនក ទី ៥៖ យនត កា តារ

ទម្រង់ ភាពជាម្មេស់កា និងកា

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។

២០១៨

សូចនក ទី ៤៖យនតកា តារោន

ទម្រង់ ភាពជាម្មេស់កា និងកា

រ ៀបចំយនតកា តារោននិងវាយ

51.3.3

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ជាត្ិ ម្ត្ូវម្ត្ូវបនោក់ឱ្យអនុវត្ត។
២០១៦

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី ៦៖តារោនកា អនុ

ទម្រង់ ភាពជាម្មេស់កា និងកា

វត្តនូវយនតកា និងម្បព័នធវាយត្នរៃ

ទទួេខុស ម្ត្ូវតារ យៈកា

រេើកា ចូេ រ
ួ អនវុត្តករា វិធកី ក

រ ៀបចំយនតកា តារោននិងវាយ

ទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសា

ត្នរៃរេើកា ចូេ រ
ួ កា អនុវត្តករា

ធា ណៈរៅអគ្គនយកោាន ត្
នោ ជាត្ិ។

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៦

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









 









 









ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

វិធីកំកណទម្រង់កា ម្គ្ប់ ម្គ្ង
ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។
51.3.3

៥១.៣.១.បនត ពម្ងឹងឆនទៈកំកណ

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី ៧៖េទធែេននកា

ទម្រង់ ភាពជាម្មេស់កា និងកា

វាយត្នរៃរេើកា កា ចូេ រ
ួ អនវុត្ត

ទទួេខុស ម្ត្ូវតារ យៈកា

ករា វិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ ម្គ្ង

រ ៀបចំយនតកា តារោននិងវាយ

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈរៅអគ្គ

ត្នរៃរេើកា ចូេ រ
ួ កា អនុវត្តករា

នយកោាន ត្នោ ជាត្ិ ម្ត្ូវ

វិធីកំកណទម្រង់កា ម្គ្ប់ ម្គ្ង

បនរ ៀបចំ។

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។
51.3.3

៥១.៣.១.បនត ពម្ងឹងឆនទៈកំកណ

២០១៦

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី ៨៖បនត តារោនកា

ទម្រង់ ភាពជាម្មេស់កា និងកា

អនុវត្តនូវយនតកា និងម្បព័នធវាយ

ទទួេខុស ម្ត្ូវតារ យៈកា

ត្នរៃរេើកា ចូេ រ
ួ អនវុត្តករា វិធី

រ ៀបចំយនតកា តារោននិងវាយ

កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ

ត្នរៃរេើកា ចូេ រ
ួ កា អនុវត្តករា

សាធា ណៈរៅអគ្គនយកោាន ត្

វិធីកំកណទម្រង់កា ម្គ្ប់ ម្គ្ង

នោ ជាត្ិ។

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។
51.3.3

៥១.៣.១.បនត ពម្ងឹងឆនទៈកំកណ

២០១៦

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី ៩៖េទធែេននកា

ទម្រង់ ភាពជាម្មេស់កា និងកា

វាយត្នរៃរេើកា ចូេ រ
ួ អនវុត្តករា

ទទួេខុស ម្ត្ូវតារ យៈកា

វិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ

រ ៀបចំយនតកា តារោននិងវាយ

សាធា ណៈរៅអគ្គនយកោាន ត្

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្នរៃរេើកា ចូេ រ
ួ កា អនុវត្តករា

នោ ជាត្ិ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំនិង

វិធីកំកណទម្រង់កា ម្គ្ប់ ម្គ្ង

ែសពវែាយ។

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









 









 









ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។
51.3.3

៥១.៣.១.បនត ពម្ងឹងឆនទៈកំកណ

២០១៦

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី ១០៖យនតកា តារ

ទម្រង់ ភាពជាម្មេស់កា និងកា

ោននិងម្គ្ប់ម្គ្ង សរិទក
ធ រា

ទទួេខុស ម្ត្ូវតារ យៈកា

កា ងា និងម្បព័នធវាយត្នរៃរេើកា

រ ៀបចំយនតកា តារោននិងវាយ

ចូេ រ
ួ អនវុត្តករា វិធកី កទម្រង់

ត្នរៃរេើកា ចូេ រ
ួ កា អនុវត្តករា

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

វិធីកំកណទម្រង់កា ម្គ្ប់ ម្គ្ង

រៅអគ្គនយកោាន ត្នោ ជាត្ិ

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។

ម្ត្ូវបនរធវើបចេុបបននភាព និងោក់
ឱ្យអនុវត្ត។

51.3.3

៥១.៣.១.បនត ពម្ងឹងឆនទៈកំកណ

២០១៦

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី ១១៖េទធែេននកា

ទម្រង់ ភាពជាម្មេស់កា និងកា

វាយត្នរៃរេើកា កា ចូេ រ
ួ អនវុត្ត

ទទួេខុស ម្ត្ូវតារ យៈកា

ករា វិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ ម្គ្ង

រ ៀបចំយនតកា តារោននិងវាយ

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈរៅអគ្គ

ត្នរៃរេើកា ចូេ រ
ួ កា អនុវត្តករា

នយកោាន ត្នោ ជាត្ិ ម្ត្ូវ

វិធីកំកណទម្រង់កា ម្គ្ប់ ម្គ្ង

បនរ ៀបចំ។

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។
51.3.3

៥១.៣.១.បនត ពម្ងឹងឆនទៈកំកណ

២០១៦

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ទម្រង់ ភាពជាម្មេស់កា និងកា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

សូចនក ទី ១២៖បនត តារោន
កា អនុវត្តនវូ យនតកា និងម្បព័នធ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 





 





ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ទទួេខុស ម្ត្ូវតារ យៈកា

វាយត្នរៃរេើកា ចូេ រ
ួ អនវុត្ត

រ ៀបចំយនតកា តារោននិងវាយ

ករា វិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

ត្នរៃរេើកា ចូេ រ
ួ កា អនុវត្តករា

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈរៅអគ្គ

វិធីកំកណទម្រង់កា ម្គ្ប់ ម្គ្ង

នយកោាន ត្នោ ជាត្ិ។

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។
51.3.3

៥១.៣.១.បនត ពម្ងឹងឆនទៈកំកណ

២០១៦

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី ១៣៖េទធែេនន

ទម្រង់ ភាពជាម្មេស់កា និងកា

កា វាយត្នរៃរេើកា ចូេ រ
ួ អនវុត្ត

ទទួេខុស ម្ត្ូវតារ យៈកា

ករា វិធីកកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង

រ ៀបចំយនតកា តារោននិងវាយ

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈរៅអគ្គ

ត្នរៃរេើកា ចូេ រ
ួ កា អនុវត្តករា

នយកោាន ត្នោ ជាត្ិ ម្ត្ូវ

វិធីកំកណទម្រង់កា ម្គ្ប់ ម្គ្ង

បនរ ៀបចំនិងែសពវែាយ។





ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ។
51.3.4

៥១.៣.១. ម្បកាសរេខ៦១៦

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

កែនកា ចុុះម្ត្ួត្ពិនិត្យសរិទក
ធ រា

សហវ.ម្បក សត ីពីកា កំណត្់រោេ

និងសាថនភាពបំរពញកា ងា បស់

កា ណ៍ យនត កា នីត្ិ វិធី និងកា

រស្រនត ីននកសហវទាំងថ្ននក់ជាត្ិ និង

ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យសម្ម្មប់កា ែតេកា
់

ថ្ននក់រូេោានម្ត្ូវបន រ ៀបចំ

រេើកទឹកចិត្តរោយរម្បើម្បស់

សម្ម្មប់ឆ្នំ២០១៧

ម្បក់ ងាវន់ បស់អងគភាពរម្ការឱ្
វាទម្កសួងរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ
ម្ត្ូវបនកកេរអ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៧

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

៥១.៣.១. ម្បកាសរេខ៦១៦

ចប់គែតើម្

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

សហវ.ម្បក សត ីពីកា កំណត្់រោេ

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

  



ត្រ២

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ៣

51.3.4

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កែនកា ចុុះម្ត្ួត្ពិនិត្យ សរិទក
ធ រា
និងសាថនភាព បំរពញកា ងា

កា ណ៍ យនត កា នីត្ិ វិធី និងកា

បស់រស្រនតនី នកសហវទាំងថ្ននក់

ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យសម្ម្មប់កា ែតេកា
់

ជាត្ិ និងថ្ននក់ រូេោានម្ត្ូវបន

រេើកទឹកចិត្តរោយរម្បើម្បស់

រ ៀបចំ សម្ម្មប់ឆ្នំ២០១៧ ម្ត្ូវ

ម្បក់ ងាវន់ បស់អងគភាពរម្ការឱ្

បនអនុវត្ត

វាទម្កសួងរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ
ម្ត្ូវបនកកេរអ
51.3.4

៥១.៣.១. ម្បកាសរេខ៦១៦

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

សហវ.ម្បក សត ីពីកា កំណត្់រោេ

កា រ ៀបចំកែនកា ពិនិត្យសរិទក
ធ
រា និងសាថន ភាពបំរពញកា ងា

កា ណ៍ យនត កា នីត្ិ វិធី និងកា

បស់រស្រនតនី នកសហវទាំង ថ្ននក់

ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យសម្ម្មប់កា ែតេកា
់

ជាត្ិ និងថ្ននក់រូេោានសម្ម្មប់ឆ្នំ

រេើកទឹកចិត្តរោយរម្បើម្បស់

២០១៧ ម្ត្ូវបនបញ្េ បកា
់ អនុវត្ត

   

ម្បក់ ងាវន់ បស់អងគភាពរម្ការឱ្
វាទម្កសួងរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ
ម្ត្ូវបនកកេរអ
51.3.4

៥១.៣.១. ម្បកាសរេខ៦១៦

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

សហវ.ម្បក សត ីពីកា កំណត្់រោេ

ម្បកាស៦១៦ម្ត្ូវបនកកេរអ
បយកា ណ៍បូកស ុប កា ពិនត្
ិ យ

កា ណ៍ យនត កា នីត្ិ វិធី និងកា

សរិទក
ធ រា និងសាថនភាពបំរពញ

ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យសម្ម្មប់កា ែតេកា
់

កា ងា បស់រស្រនតនី នកសហវ ទាំង

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

 

 

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

រេើកទឹកចិត្តរោយរម្បើម្បស់

ថ្ននក់ ជាត្ិ និងថ្ននក់រូេ ោាន

ម្បក់ ងាវន់ បស់អងគភាពរម្ការឱ្

សម្ម្មប់ឆ្នំ២០១៧ ម្ត្ូវបន ោក់

វាទម្កសួងរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ

រូន ថ្ននក់ដឹកនំ ពិនិត្យសរម្រច

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ម្ត្ូវបនកកេរអ
52

៥២.បរងកន
ើ ម្បសិទភា
ធ ពននកា ក

២០១៤

២០២០

១. កា បណុត ុះបណា
ត េ សរម្សប

សាងសរត្ថភាព និង វិធានកា

និងម្បកប រោយស័កតិសិទភា
ធ ព

រេើកទឹកចិត្ត

និង ម្បសិទភា
ធ ព
២. កា ែតេ់កា រេើកទឹកចិត្ត សរ
ម្សប និងម្បកប រោយែេិ
ត្ភាព ស័កតិសិទភា
ធ ព និងម្បសិទធ
ភាព

52.1

ិ ពី
៥២.១.ពិនិត្យររើេរ ើង វញ

វិទាសាថនរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ

យនតកា បរងកន
ើ ម្បសិទភា
ធ ព និង

ម្បសិទភា
ធ ពនិង ស័កតិសិទភា
ធ ពនន

អគ្គរេខាធិកា ោាន កសហវ

ស័កតិសិទភា
ធ ព ននកា បណតុុះប

កា បណុត ុះបណា
ត េនិងរ ៀបចំ

ម្កសួង សាថប័ន

ណា
ត េ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងអនុវត្ត

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ម្បកាសរនុះម្ត្ូវបនោក់រូនថ្ននក់

២០១៤

២០២០

កែនកា កសាងសរត្ថភាពថាី
52.1.1

៥២.១.១. រ ៀបចំម្បកាសសត ីពី

២០១៧

២០១៧

វិធាន និងនីត្ិ វិធី ននកា រ ៀបចំ
កា អនុវត្ត កា ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ និង

ដឹកនំ ពន
ិ ិត្យសរម្រច


វាយត្នរៃ ននកា អភិវឌ្ឍសរត្ថ
ភាពរស្រនតរា
ី រកា ននកសហវ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

378

52.1.2

៥២.១.២. រ ៀបចំកែនកា បណុត ុះ

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៩

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ពិនត្
ិ យប៉ា ន់គ្ំ រូ េើទន
ិ នយ
័ រស្រនតរា
ី រ

បណា
ត េ សម្ម្មប់ឆ្នំ ២០១៧-

កា ននម្គ្ប់អគ្គនយកោាន និង

២០១៩

ម្គ្ប់រនទ ី រារធានីរខត្ត នន កសហ



វ ( Random Check)
52.1.2

៥២.១.២. រ ៀបចំកែនកា បណុត ុះ

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

បណា
ត េ សម្ម្មប់ឆ្នំ ២០១៧-

រ ៀបចំម្បរុំអនត អគ្គនយកោាន
ពិរម្ោុះរយបេ់និងអនុរត្
័



២០១៩
52.1.2

៥២.១.២. រ ៀបចំកែនកា បណុត ុះ

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

បណា
ត េ សម្ម្មប់ឆ្នំ ២០១៧-

កែនកា បណុត ុះបណា
ត េម្ត្ូវ បន
អនុរត្
័









២០១៩
52.1.2

៥២.១.២. រ ៀបចំកែនកា បណុត ុះ

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

បរងកើត្កម្រងតារាងសំនួ សម្ម្មប់

បណា
ត េ សម្ម្មប់ឆ្នំ ២០១៧-

ម្បរូេព័ត្ម្ម
៌ នទាក់ទងនិងកា

២០១៩

ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ តារោនកា កសាង
សរត្ថភាពរស្រនតរា
ី រកា កសហវ

52.1.2

៥២.១.២. រ ៀបចំកែនកា បណុត ុះ

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ចូេ រ
ួ វគ្គសិកា យៈរពេខៃីរៅ

បណា
ត េ សម្ម្មប់ឆ្នំ ២០១៧-

រម្ៅម្បរទស១សបតហ៍ពីកា

២០១៩

ម្គ្ប់ម្គ្ងធនធានរនុសសនិងវាយ

 

ត្នរៃសរិទក
ធ រា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

379

52.1.2

៥២.១.២. រ ៀបចំកែនកា បណុត ុះ

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៩

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ចុុះម្បរូេព័ត្ម្ម
៌ នតារបណា
ត រារ

បណា
ត េ សម្ម្មប់ឆ្នំ ២០១៧-

ធានីរខត្ត រោយរម្បើ កម្រងតារាង

២០១៩

សំនួ សម្ម្មប់ម្បរូេព័ត្ម្ម
៌ ន
ទាក់ទងនិងកា ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ តារ

 

ោនកា កសាងសរត្ថភាពរស្រនត ី
រារកា កសហវ
52.1.2

៥២.១.២. រ ៀបចំកែនកា បណុត ុះ

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

បណា
ត េ សម្ម្មប់ឆ្នំ ២០១៧-

ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យវាយត្នរៃរេើកា អនុវត្ត
កែនកា បណុត ុះបណា
ត េ

 

២០១៩
52.1.2

៥២.១.២. រ ៀបចំកែនកា បណតុុះ

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ិ គ្ព័ត្ម្ម
រធវើកា វភា
៌ នបណា
ត រារ

បណា
ត េ សម្ម្មប់ឆ្នំ ២០១៧-

ធានីរខត្ត រៅកនុងកម្រងតារាងសំ

២០១៩

នួ សម្ម្មប់ម្បរូេព័ត្ម្ម
៌ ន
ទាក់ទងនិងកា ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ តារ













ោនកា កសាងសរត្ថភាពរស្រនត ី
រារកា កសហវ
52.1.2

៥២.១.២. រ ៀបចំកែនកា បណុត ុះ

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ពម្ងាង ឧបក ណ៍ នីត្ិ វិធី និង

បណា
ត េ សម្ម្មប់ឆ្នំ ២០១៧-

យនតកា ម្ត្ួត្ពិនិត្យវាយត្នរៃកា

២០១៩

អភិវឌ្ឍធនធានរនុសសម្ត្ូវបន
បរងកើត្

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

380

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

២០១៨

ត្រ៤

៥២.១.២. រ ៀបចំកែនកា បណុត ុះ

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

















  



ត្រ២

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ៣

52.1.2

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ពិនត្
ិ យប៉ា ន់គ្ំ រូ េើទន
ិ នយ
័ រស្រនតរា
ី រ

បណា
ត េ សម្ម្មប់ឆ្នំ ២០១៧-

កា ននម្គ្ប់អគ្គនយកោាន និង

២០១៩

ម្គ្ប់រនទ ី រារធានីរខត្ត នន កសហ
វ ( Random Check)

52.1.2

52.1.3

52.1.3

៥២.១.២. រ ៀបចំកែនកា បណុត ុះ

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ឧបក ណ៍ នីត្ិ វិធី និងយនតកា

បណា
ត េ សម្ម្មប់ឆ្នំ ២០១៧-

ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យវាយត្នរៃកា អភិវឌ្ឍ

២០១៩

ធនធានរនុសសម្ត្ូវបនបរងកើត្

៥២.១.១ រ ៀបចំ និង អភិវឌ្ឍ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ទម្រង់កបបបទវាយត្នរៃសម្ម្មប់

ទម្រង់កបបបទវាយត្នរៃ សម្ម្មប់

វាយត្នរៃអំពីម្បសិទភា
ធ ពននកា

វាយត្នរៃអំពីម្បសិទភា
ធ ព ននកា

បណដុុះបណា
ដ េ ម្ត្ូវបនចងម្កង

បណុដ ុះបណា
ដ េ

និង រ ៀបចំ

៥២.១.១ រ ៀបចំ និង អភិវឌ្ឍ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ



 

ទម្រង់កបបបទវាយត្នរៃអំពី

ទម្រង់កបបបទវាយត្នរៃ សម្ម្មប់

ម្បសិទភា
ធ ពននកា បណុដ ុះបណា
ដ េ

វាយត្នរៃអំពីម្បសិទភា
ធ ព ននកា

រេើវគ្គបណដុុះបណា
ដ េកដេបន

បណុដ ុះបណា
ដ េ

រ ៀបចំកនៃ ងរក បនោក់ឱ្យអនុ
វត្ត

52.1.3

៥២.១.១ រ ៀបចំ និង អភិវឌ្ឍ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ទម្រង់កបបបទវាយត្នរៃអំពី

ទម្រង់កបបបទវាយត្នរៃ សម្ម្មប់

ម្បសិទភា
ធ ពននកា បណុដ ុះបណា
ដ េ

វាយត្នរៃអំពីម្បសិទភា
ធ ព ននកា

រេើវគ្គបណដុុះបណា
ដ េកដេបន

   

បណដុុះបណា
ដ េ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

381

បញ្ច ប់

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រ ៀបចំកនៃ ងរក បនោក់ឱ្យអនុ
វត្ត
52.1.3

52.1.4

៥២.១.១ រ ៀបចំ និង អភិវឌ្ឍ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

េទធែេននកា វាយត្នរៃអំពី

ទម្រង់កបបបទវាយត្នរៃ សម្ម្មប់

ម្បសិទភា
ធ ពននកា បណុដ ុះបណា
ដ េ

វាយត្នរៃអំពីម្បសិទភា
ធ ព ននកា

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំចងម្កង វិភាគ្ និង

បណុដ ុះបណា
ដ េ

រ ៀបចំជា បយកា ណ៍

៥២.១.២ រ ៀបចំវគ្គបណដុុះ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

 

 

រស្រនតរា
ី រកា រារកា ចំនន
ួ ១០

បណា
ដ េសដ ីពី កា ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ និង

នក់ទទួេបនទុ កកា ងា បណុដ ុះ

វាយត្នរៃ ពាក់ពន
័ ធនឹងកា ងា

បណា
ដ េនិង វិម្កឹត្កា និងរស្រនត ី

បណដុុះបណា
ដ េ និង វិម្កឹត្កា រូន

ទទួេបនទុ កកា ងា ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យនិង

រស្រនតរា
ី រកា រារកា ទទួេបនទុ ក

ិ ាសាថនរសដាកិចេ
វាយត្នរៃននវទ

កា ងា បណុដ ុះបណា
ដ េនិង វិម្កឹត្

និងហិ ញ្ញវត្ថុ ទទួេបនកា

កា , រស្រនតទ
ី ទួេបនទុ កកា ងា ម្ត្ួត្

បណដុុះបណា
ដ េសដ ីពី កា ម្ត្ួត្ពិនិ

ពិនត្
ិ យនិងវាយត្នរៃ និង ម្គ្ូ

ត្យនិងវាយត្នរៃ រេើកា ងា បណុដ ុះ

ិ ាសាថនរសដាកិចេនិង
បរងាគេននវទ

បណា
ដ េ

   

ហិ ញ្ញវត្ថុ
52.1.4

៥២.១.២ រ ៀបចំវគ្គបណដុុះ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ម្គ្ូបរងាគេចំនន
ួ ៣០នក់ នន

បណា
ដ េសដ ីពី កា ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ និង

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

វាយត្នរៃ ពាក់ពន
័ ធនឹងកា ងា

ទទួេបនកា បណុដ ុះបណា
ដ េសដ ី

 

 

បណុដ ុះបណា
ដ េ និង វិម្កឹត្កា រូន

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

រស្រនតរា
ី រកា រារកា ទទួេបនទុ ក

ពី កា ម្ត្ួត្ពិនិត្យនិងវាយត្នរៃ

កា ងា បណុដ ុះបណា
ដ េនិង វិម្កឹត្

រេើកា ងា បណុដ ុះបណា
ដ េ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កា , រស្រនតទ
ី ទួេបនទុ កកា ងា ម្ត្ួត្
ពិនត្
ិ យនិងវាយត្នរៃ និង ម្គ្ូ
ិ ាសាថនរសដាកិចេនិង
បរងាគេននវទ
ហិ ញ្ញវត្ថុ
52.2

៥២.២.ពិនត្
ិ យររើេរ ើង វិញពី

២០១៤

២០២០

អ.គ្.ហ.PARម្កសួង សាថប័ន

យនតកា និង អភិម្ករថាីសតីពីកា ែត

យនតកា និងអភិម្ករននកា ែតេ់

េ់កា រេើកទឹកចិត្តកដេម្មន

កា រេើកទឹកចិត្ត យៈរពេ កនៃ ង

សរធរ៌ និងសងគត្ិភាព ម្ត្ូវបន

រក និងរ ៀបចំឱ្យម្មនយនតកា

ិ និងរ ៀបចំ
ពិនត្
ិ យររើេ រ ើង វញ

និង អភិម្ករថាីសតីពីកា ែតេកា
់

ោក់អនុវត្ត

រេើកទឹកចិត្តកដេម្មនសរធរ៌
និងសងគត្ិភាព
52.2.1

៥២.២.១. ពិនត្
ិ យររើេរ ើង វិញ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

សរិទក
ធ រារស្រនត ីចន
ំ ន
ួ ១៥ម្ត្ូវបន

និងវាយត្នរៃអំពីសរត្ថភាព បស់

ពិនត្
ិ យ និង វាយត្នរៃ រដើរបីទទួេ

រស្រនតរា
ី រកា ននវសហ កនុងកា ចូេ

បនកា រេើកទឹកចិត្ត

រ
ួ កា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង



ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈដំណាក់កាេ
ទី ៣ រដើរបីជាយនតកា ននកា ែតេ់

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៧

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កា រេើកទឹកចិត្ត បស់ រស្រនត ី
វសហ
52.2.1

៥២.២.១. ពិនត្
ិ យររើេរ ើង វិញ

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

និងវាយត្នរៃអំពីសរត្ថភាព បស់

វិធីសាស្រសត និង ម្បព័នធរេើកទឹក
ចិត្តម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងអនុវត្ត

រស្រនតរា
ី រកា ននវសហ កនុងកា ចូេ
រ
ួ កា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ង



ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈដំណាក់កាេ
ទី ៣ រដើរបីជាយនតកា ននកា ែតេ់
កា រេើកទឹកចិត្ត បស់ រស្រនត ី
វសហ
53

៥៣. ពម្ងឹងកា កសាងសរត្ថភាព

២០១៦

២០២០

ម្គ្ប់ម្កសួង សាថប័ន ម្មនសរត្ថ

សម្ម្មប់អនុវត្ត ករា វិធីកក

ភាពសរម្សបសម្ម្មប់ចេ
ូ
រ
ួ

ទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសា

កា អនុវត្តករា វិធកី កទម្រង់កា

ធា ណៈ ដំណាក់កាេទី៣

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុ សាធា ណៈ
ម្បកបរោយស័កតិសិទភា
ធ ព និង
ម្បសិទភា
ធ ព

53.1

៥៣.១.រ ៀបចំសាថប័នរដើរបីរឆៃយ
ើ
ត្ប នឹងដំណាក់កាេទី៣ រោយ

២០១៦

២០២០

អ.គ្.ហ.PARD&Dម្កសួង សាថប័

សាថប័នម្ត្ូវបនកកេរអ រដើរបី

ន

រឆៃើយត្បរៅនឹងដំណាក់ កាេទី

ិ គ្រុខ
រ
ួ ម្មន៖ (១)កា បញ្េ ប់ វភា

៣ ម្មន ដូចជា៖ (ក)រុខងា ត្ួ

ងា រៅ ម្គ្ប់អគ្គនយកោានននក

នទី(ខ)ម្មន ចនសរពន
័ ធ ថាី បស់

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

សហវ និងនយកោាន ដាបេ

អគ្គនយកោនននិងនយកោាន

ហិ ញ្ញវត្ថុននម្កសួង សាថប័ន។ (២)

នីរួយៗ(គ្)ម្មនម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

រ ៀបចំ និងអនុវត្តកែនកា កក

ថាី (ឃ)ម្មនរោេនរយបយ

សម្រួេ ចនសរពន
័ ធ បស់អគ្គ

សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ងព័ត្ម្ម
៌ នវិទា(ង)

នយកោនន និងនយកោាននីរួ

កា រម្បើម្បស់រន
ំ យ
ួ បរចេករទស

យៗ។ (៣) រ ៀបចំនិង

រោយ ម្បសិទភា
ធ ពជាងរុន (ច)

ែសពវែាយឯកសា កណនំ សតីពី

បរងកន
ើ កា រម្បើម្បស់បរចេក វិទា។

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងថាី។ (៤) រ ៀបចំ
រោេនរយបយ សម្ម្មប់យទ
ុ ធ
ិ ារៅ
សាស្រសត ម្គ្ប់ម្គ្ងព័ត្៌ម្មនវទ
កសហវ (៥) កា រម្បើម្បស់
រំនយ
ួ បរចេករទសម្បកបរោយ
ម្បសិទភា
ធ ព។ (៦)កកេរអកា អនុ
វត្តកា ងា តារ យៈកា បរងកន
ើ កា
រម្បើម្បស់បរចេក វិទា
53.1.1

៥៣.១.១-រសៀវរៅកណនំ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

រសៀវរៅកណនំ សតីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ង

សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងរស្រនត ីពនធ ោ ម្ត្ូវ

រស្រនត ីពនធ ោ ម្ត្ូវបនោក់ឲ្យអនុ

បនែសពវែាយរៅតារអងគភាព

វត្ត និងែសពវែាយដេ់រស្រនតនី ន

រម្ការចំណុះុ អគ្គ

នយកោានថ្ននក់កណា
ត េ និង

នយកោានពនធ ោ ទាំងអស់

សាខាោ រខត្ត ខណឌ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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53.1.1

៥៣.១.១-រសៀវរៅកណនំ

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.ពនធ ោ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រសៀវរៅកណនំ ម្ត្ូវបនោក់ឲ្យ

សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងរស្រនត ីពនធ ោ ម្ត្ូវ

អនុវត្ត និងរបុះពុរារដើរបី

បនែសពវែាយរៅតារអងគភាព

ែសពវែាយ



រម្ការចំណុះុ អគ្គ
នយកោានពនធ ោ ទាំងអស់
53.1.1

៥៣.១.១-រសៀវរៅកណនំ សតីពី

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

បណុត ុះបណា
ត េដេ់រស្រនត ីពនធោ

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងរស្រនត ីពនធ ោ ម្ត្ូវបន

ននអងគភាពរម្ការចំណុះុ អគ្គ

ែសពវែាយរៅតារអងគភាពរម្ការ

នយកោានពនធ ោ (៧ នយក

ចំណុះុ អគ្គនយកោានពនធ ោ ទាំង

ោាន និង ៣៣ សាខាពនធ ោ )



អស់
53.1.1

៥៣.១.១-រសៀវរៅកណនំ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

តារោន និងម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យកា អនុ

សត ីពីកា ម្គ្ប់ម្គ្ងរស្រនត ីពនធ ោ ម្ត្ូវ

វត្តរសៀវរៅកណនំ និងបនត

បនែសពវែាយរៅតារអងគភាព

បណតុុះបណា
ត េដេ់រស្រនត ីពនធោ

 

រម្ការចំណុះុ អគ្គ
នយកោានពនធ ោ ទាំងអស់
53.1.2

៥៣.១.២ោក់ឲ្យអនុវត្តជាែៃូវកា

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង និងវាយត្នរៃេទធ
ែេកា ងា បស់រស្រនត ីពនធ ោ

ម្បព័នធវាយត្នរៃេទធែេកា ងា
បស់រស្រនត ីពនធោ ម្ត្ូវបនោក់ឲ្យ
អនុវត្តជាែៃូវកា រៅម្គ្ប់អងគភាព
ពនធ ោ និងតារោន ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ
វាយត្នរៃ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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53.1.2

53.1.2

53.1.3

៥៣.១.២ោក់ឲ្យអនុវត្តជាែៃូវកា

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

ោក់ឲ្យអនុវត្តម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

ែេកា ងា បស់រស្រនត ីពនធ ោ

និងវាយត្នរៃេទធែេកា ងា
២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

វត្តម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង និងវាយត្នរៃ

ែេកា ងា បស់រស្រនត ីពនធ ោ

កា ងា និងបនតបណតុុះបណា
ត េ
២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA



តារោន និងម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យកា អនុ

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង និងវាយត្នរៃេទធ

៥៣.១.៣ចុុះែសពវែាយសត ីពីកា

២០១៨

រ ៀបចំរសចកតីកណនំ និងេិខិត្

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង និងវាយត្នរៃេទធ

៥៣.១.២ោក់ឲ្យអនុវត្តជាែៃូវកា

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

  

រស្រនតរា
ី រកា ពនធ ោ ទាំងអស់ម្ត្ូវ

ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ និងរធវើបចេុបបននភាព

បនទទួេកា បណុត ុះបណា
ត េ

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទិនននយ
័ រស្រនត ីពនធ

រដើរបីម្មនសរត្ថភាពរធវកា
ើ ផ្ទៃស់

ោ

បតូ ព័ត្៌ម្មនផ្ទតេ់ខួ ៃន រៅកនុង
ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងរស្រនតរា
ី រកា ពនធ
ោ រៅតាររោេកា ណ៍កដេ
អគ្គនយកោានពនធ ោ បន
កំណត្់

53.1.3

៥៣.១.៣ចុុះែសពវែាយ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

បណុត ុះបណា
ត េដេ់រស្រនត ីពនធោ

សត ីពីកា ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ និងរធវើ

ននអងគភាពរម្ការចំណុះុ អគ្គ

បចេុបបននភាពម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

នយក

ទិនននយ
័ រស្រនត ី

ោានពនធ ោ (៧ នយកោាន និង

ពនធ ោ

៣៣ សាខាពនធ ោ )

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

 

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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53.1.3

៥៣.១.៣ចុុះែសពវែាយ

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

សត ីពីកា ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ និងរធវើ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

តារោន ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ និងបនត
បណុត ុះបណា
ត េដេ់រស្រនត ីពនធោ

បចេុបបននភាពម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

 

ទិនននយ
័ រស្រនត ី
ពនធ ោ
53.1.4

៥៣.១.១.ពិនិត្យ និងកកសម្រួេ

២០១៣

២០២០

ម្កុរកា ងា បរចេករទសវិររឈកា

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

ម្បកាសសត ីពីកា បរងកើត្ម្កុរ

ជាត្ិ

កា ងា បរចេកសរទសវិររឈកា

និង វិសហររឈកា ម្បចំម្កសួង

និង វិសហររឈកា ម្បចំម្កសួង

(២០%)

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច និងោក់ឲ្យអនុ

  





  





   



 



វត្ត
53.1.5

៥៣.១.២.រ ៀបចំម្កុរកា ងា អនត

២០១៦

២០២០

ម្កសួងកសាងសរត្ថភាពរស្រនត ី ដា

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

ម្កុរកា ងា អនត ម្កសួងកសាង

ជាត្ិ

សរត្ថភាពរស្រនត ី ដាបេថ្ននក់

បេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ (១០%)
53.1.6

៥៣.១.៣.រ ៀបចំកែនកា កសាង
សរត្ថភាពរស្រនត ី

រម្ការជាត្ិម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច
២០១៧

២០២០

ដាបេថ្ននក់

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

ម្មនរសចកតីម្ពាងកែនកា កសាង

ជាត្ិ

សរត្ថភាព

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

កែនកា កសាងសរត្ថភាពម្ត្ូវ

ជាត្ិ

បនរ ៀបចំ ួច

រម្ការជាត្ិ (១០%)
53.1.6

៥៣.១.៣.រ ៀបចំកែនកា កសាង
សរត្ថភាពរស្រនត ី

ដាបេថ្ននក់

២០១៧

២០២០

 

រម្ការជាត្ិ (១០%)

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

388

បញ្ច ប់

២០១៦

២០១៧

ងា រៅអគ្គនយកោានហិ ញ្ញវត្ថុ

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

ម្មន បយកា ណ៍សិកា និងកា

ជាត្ិ

វិភាគ្រុខងា បស់អគ្គនយកោាន

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

អនុម្កឹត្យសត ីពីកា កកសម្រួេកា

ជាត្ិ

រ ៀបចំនិងម្បម្ពឹត្តរៅននអគ្គ

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ិ គ្រុខ
៥៣.១.៤.សិកា និង វភា

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

53.1.7

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 







 







  





 







  





ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ (២០%)
53.1.8

៥៣.១.៥.រ ៀបចំកកសម្រួេ ចន

២០១៦

២០១៧

សរព័នធ បស់អគ្គនយកោានរដើរបី

53.1.9

ម្សបតារកា ងា កកទម្រង់

នយកោានម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច និង

(២០%)

ោក់ឲ្យ អនុវត្ត

៥៣.១.៦.រ ៀបចំម្បកាស សត ីពី

២០១៦

២០១៧

កា រ ៀបចំនិងម្បម្ពឹត្តរៅននអគ្គ

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

ម្បកាសសត ីពីកា រ ៀបចំនិងម្បម្ពឹត្ត

ជាត្ិ

រៅននអគ្គនយកោានម្ត្ូវបន

នយកោាន (២០%)
53.1.10

៥៣.១.១ បនតតារោន និង

រ ៀប ចំ ច
ួ និងោក់ឲ្យអនុវត្ត
២០១៦

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសា េិខិត្គ្ត្ិ

អភិវឌ្ឍ ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសា

យុត្តរិ ែសងៗ ម្ត្ូវបនកកេរអនិង

េិខត្
ិ គ្ត្ិយត្
ុ រតិ ែសងៗ

អភិវឌ្ឍឱ្យបនកាន់កត្ ម្បរសើ រ ើ
ង។

53.1.10

53.1.10

៥៣.១.១ បនតតារោន និង

២០១៦

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី១៖ Feedbackនិង

អភិវឌ្ឍ ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសា

ចំណច
ុ ខវុះខាត្ ម្ត្ូវបនម្បរួេ

េិខត្
ិ គ្ត្ិយត្
ុ រតិ ែសងៗ

និង ករឃើញ។

៥៣.១.១ បនតតារោន និង

២០១៦

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

អភិវឌ្ឍ ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសា

សូចនក ទី ២៖ ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង
ឯកសា េិខិត្គ្ត្ិយុត្រតិ ែសងៗម្ត្ូវ

េិខត្
ិ គ្ត្ិយត្
ុ រតិ ែសងៗ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

389

បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា























 





ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

បនកកេរអនិង អភិវឌ្ឍឱ្យបន
កាន់កត្ម្បរសើ រ ើង។
53.1.10

៥៣.១.១ បនតតារោន និង

២០១៦

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី៣៖ វគ្គបណតុុះបណា
ត

អភិវឌ្ឍ ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសា

េដេ់រស្រនត ី ត្នោ ទាំងថ្ននក់ក

េិខត្
ិ គ្ត្ិយត្
ុ រតិ ែសងៗ

ណា
ត េនិងថ្ននក់រូេោានពី របៀប
រម្បើម្បស់ម្បព័នវម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសា
េិខត្
ិ គ្ិត្យ
ិ ុត្តិ (E-Doc) ម្ត្ូវបន
រ ៀបចំ។

53.1.11

៥៣.១.២.រ ៀបចំកកេរអកា អនុ

២០១៦

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

កា អនុវត្តកា ងា បស់រស្រនត ី ត្

វត្តកា ងា តារ យៈកា រម្បើម្បស់

នោ ទាំងថ្ននក់ កណា
ត េនិងថ្ននក់

បរចេក វិទាព័ត្ម្ម
៌ ន

រខត្តម្ត្ូវបនកកេរអនិងកាន់កត្
ម្មនម្បសិទភា
ិធ ពជាងរុនតារ យៈ
កា បណតុុះបណា
ត េពីកា រម្បើ
ិ ា។
ម្បស់ម្បព័នធបរចេក វទ

53.1.11

៥៣.១.២.រ ៀបចំកកេរអកា អនុ

២០១៦

២០១៨

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី១៖ ទទួេបនត្ម្រូវ

វត្តកា ងា តារ យៈកា រម្បើម្បស់

កា បណុត ុះ បណា
ត េ (Training

បរចេក វិទាព័ត្ម្ម
៌ ន

Need Assessment) បស់ រស្រនត ី
ត្នោ រារធានីរខត្តកដេពាក់
ព័នធនឹងកែនកព័ត្ម្ម
៌ នវិទា។

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

390

បញ្ច ប់

២០១៦

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

ត្រ៤

៥៣.១.២.រ ៀបចំកកេរអកា អនុ

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

53.1.11

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា







២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សូចនក ទី២៖ សរត្ថភាពកែនក

វត្តកា ងា តារ យៈកា រម្បើម្បស់

ិ ាពាក់ ព័នធកា ងា ដា
ព័ត្៌ម្មនវទ

បរចេក វិទាព័ត្ម្ម
៌ ន

បេ បស់រស្រនតរី ៅតារ ត្នោ























  







រារធានី រខត្ត ម្ត្ូវបនពម្ងឹង។
53.1.12

៥៣.១.១. រ ៀបចំកា វិភាគ្រុខ

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ិ គ្រុខត្ំកណង និង
កា វភា

ត្ំកណង និងេកខខណឌរយង បស់

េកខខណឌរយងបឋរ បស់

អគ្គរេខាធិកា ោាន

នយកោានទាំង០៤ រម្ការឱ្វាទ



អគ្គរេខាធិកា ោាន ម្ត្ូវបន
រ ៀបចំ
53.1.12

៥៣.១.១. រ ៀបចំកា វិភាគ្រុខ

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ិ គ្រុខត្ំកណង និង
កា វភា

ត្ំកណង និងេកខខណឌរយង បស់

េកខខណឌរយងបឋរ បស់

អគ្គរេខាធិកា ោាន

នយកោានទាំង០៤ រម្ការឱ្វាទ
អគ្គរេខាធិកា ោាន ម្ត្ូវបនពិ
ិ
និត្យរ ើង វញ

53.1.13

៥៣.១.២. រ ៀបចំនិងោក់ឱ្យ

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ដំរណើ កា ម្ចករចញចូេកត្រួយ

យនតកា ម្ចករចញចូេកត្រួយម្ត្ូវ
បនអនុរ័ត្

(One Window Service)

 

សម្ម្មប់កសហវ
53.1.13

៥៣.១.២. រ ៀបចំនិងោក់ឱ្យ

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ដំរណើ កា ម្ចករចញចូេកត្រួយ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

យនតកា ម្ចករចញចូេកត្រួយម្ត្ូវ
បន ែសពវែាយ កណនំ រេើកទី១

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

391

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

(One Window Service)
សម្ម្មប់កសហវ
53.1.13

៥៣.១.២. រ ៀបចំនិងោក់ឱ្យ

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

យនតកា ម្ចករចញចូេកត្រួយម្ត្ូវ

ដំរណើ កា ម្ចករចញចូេកត្រួយ

បន ែសពវែាយ កណនំ រេើកទី

(One Window Service)

២

   





 

 











សម្ម្មប់កសហវ
53.1.13

៥៣.១.២. រ ៀបចំនិងោក់ឱ្យ

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ដំរណើ កា ម្ចករចញចូេកត្រួយ

យនតកា ម្ចករចញចូេកត្រួយម្ត្ូវ
បន ោក់រអាយអនុវត្ត

(One Window Service)
សម្ម្មប់កសហវ
53.1.13

៥៣.១.២. រ ៀបចំនិងោក់ឱ្យ

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ដំរណើ កា ម្ចករចញចូេកត្រួយ

យនតកា ម្ចករចញចូេកត្រួយម្ត្ូវ
បនម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ និងវាយត្នរៃ

(One Window Service)
សម្ម្មប់កសហវ
53.1.14

៥៣.១.៣. រ ៀបចំ ចនសរពន
័

២០១៩

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

រ ៀបចំរសចកតីរន
ូ ដំណឹងនិងោក់

ម្កសួង រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុនិង

ឱ្យអនុវត្តម្គ្ប់អគ្គនយកោាន និង

រធវើ

អងគភាពរម្ការឱ្វាទ កសហវ

បចេុបបននភាពរៅតាររោេ

រហើយម្បរូេឯកសា សត ីពីកា

នរយបយ បស់ កសហវ

បំរពញតារម្គ្ប់អគ្គនយកោាន





និងអងគភាពរម្ការឱ្វាទ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧
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53.1.14

៥៣.១.៣. រ ៀបចំ ចនសរពន
័

បញ្ច ប់

២០១៩

២០១៩

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រ ៀបចំរែទៀងផ្ទទត្់និងចងម្កង ចន

ម្កសួង រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុនិង

សរព័នថាន
ី ិងោក់ឱ្យថ្ននក់ដឹកនំ

រធវើ

សរម្រច









បចេុបបននភាពរៅតាររោេ
នរយបយ បស់ កសហវ
53.1.14

៥៣.១.៣. រ ៀបចំ ចនសរពន
័

២០១៩

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ចនសរពន
័ បស់អគ្គនយកោាន

ម្កសួង រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុនិង

និងអងគភាពម្ត្ូវបនរធវើបចេុបបនន

រធវើ

ភាពរៅតាររោេនរយបយ

បចេុបបននភាពរៅតាររោេ

បស់ កសហវ

នរយបយ បស់ កសហវ
53.1.15

៥៣.១.៤. កា បរងកើត្យនតកា ថាី

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

យនតកា ននកា ម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជ ី

កនុងកា អនុវត្តរោេនរយកំកណ

របៀវត្ស បស់រស្រនត ី កសហវ ម្ត្ូវ

ទម្រង់ម្បព័នធរបៀវត្ស និងម្បក់

បនបរងកើត្និងកកេរអ

 



ឧបត្តរារែសងៗរូនរស្រនត ី កសហវ
53.1.15

៥៣.១.៤. កា បរងកើត្យនតកា ថាី

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

កនុងកា អនុវត្តរោេនរយកំកណ
ទម្រង់ម្បព័នធរបៀវត្ស និងម្បក់

ម្បព័នធែតេ់ព័ត្ម្ម
៌ នរបៀវត្សនិងប
ណតឹងត្វា៉ែ ម្ត្ូវបនបរងកើត្

  

ឧបត្តរារែសងៗរូនរស្រនត ី កសហវ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
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53.1.16

៥៣.១.៥. រ ៀបចំម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

-ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទិនននយ
័ រស្រនតរា
ី រ

រស្រនតរា
ី រកា តារម្បព័នធព័ត្ម្ម
៌ ន

កា ម្ត្ូវបន សាកេបងរម្បើម្បស់

វិទា

-បញ្ជូ នទិនននយ
័ អបប ម្មរៅ
ិ ាសម្ម្មប់
នយកោានព័ត្ម្ម
៌ ន វទ
ោំម្ទករា វិធី Smart office-រធវើ
បចេុបបននភាពម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងរស្រនត ី
រារកា រោយបកនថរទម្រង់ បយ





កា ណ៍រួយចំនន
ួ -យនតកា សម្រប
សម្រួេ និងទទួេព័ត្ម្ម
៌ នពី
កា យ
ិ េ័យទាំង០៤នននយក
ោានបុគ្គេិក និងនយកោានពាក់
ព័នធម្ត្ូវបនបរងកើត្
53.1.16

53.1.16

៥៣.១.៥. រ ៀបចំម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ទិនននយ
័ ទាំងរូេ បស់រស្រនតរា
ី រ

រស្រនតរា
ី រកា តារម្បព័នធព័ត្ម្ម
៌ ន

កា កសហវ ម្ត្ូវបនរែទៀងផ្ទទត្់ជា

វិទា

រេើកទី២

៥៣.១.៥. រ ៀបចំម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ



កាទុកឯកសា ពាក់ពន
័ ធ ម្បវត្តិ ប
ូ

រស្រនតរា
ី រកា តារម្បព័នធព័ត្ម្ម
៌ ន

រស្រនតរា
ី រកា កនុងទម្រង់រអ ិចម្ត្ូ

វិទា

និច

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

 

   

២៧ រិថន
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53.1.16

53.1.17

៥៣.១.៥. រ ៀបចំម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

រស្រនតរា
ី រកា កនុងទម្រង់រអ ិចម្ត្ូ

វិទា

និច
២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

រុខត្ំកណងនូវម្គ្ប់អគ្គនយក

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កាទុកឯកសា ពាក់ពន
័ ធ ម្បវត្តិ ប
ូ

រស្រនតរា
ី រកា តារម្បព័នធព័ត្ម្ម
៌ ន

៥៣.១.៦. -បញ្េ បកា
់ ពិពណ៌ន

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

 

កា ពិពណ៌នរុខត្ំកណងម្ត្ូវបន
ម្បរូេែតុំរកនយកោានបុគ្គេិក

ោាននិងអងគ-ភាពរម្ការឱ្វាទនន



ម្កសហវ-រ ៀបចំនីត្ិ វិធន
ី ិងទម្រង់









 



កបបបទនូវេកខខណឌកា ងា បស់
រស្រនតរា
ី រកា ននម្កសួងសហវ
53.1.17

៥៣.១.៦.

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

កា ពិពណ៌នរុខត្ំកណងម្ត្ូវបន

-បញ្េ ប់កា ពិពណ៌នរុខ

រ ៀបចំរែទៀងផ្ទទត្់និងកកសម្រួេ

ត្ំកណងនូវម្គ្ប់អគ្គនយកោាន

ជារួយម្គ្ប់អគ្គនយកោាននិង

និងអងគ-

អងគភាពរម្ការឱ្វាទ កសហវ

ភាពរម្ការឱ្វាទននម្កសហវ



-រ ៀបចំនីត្ិ វិធន
ី ិងទម្រង់កបបបទ
នូវ
េកខខណឌកា ងា បស់រស្រនតរា
ី រ
កា ននម្កសួងសហវ
53.1.17

៥៣.១.៦.

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

-បញ្េ ប់កា ពិពណ៌នរុខ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

កា ពិពណ៌នរុខត្ំកណងម្ត្ូវបន
កកេរអ និងរ ៀបចំចងម្កងជា

២៧ រិថន
ុ ២០១៧
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បញ្ច ប់

ត្ំកណងនូវម្គ្ប់អគ្គនយកោាន

រសៀវរៅោក់រន
ូ ថ្ននក់ដឹកនំ អនុរ័

និងអងគ-

ត្

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ភាពរម្ការឱ្វាទននម្កសហវ
-រ ៀបចំនីត្ិ វិធន
ី ិងទម្រង់កបបបទ
នូវ
េកខខណឌកា ងា បស់រស្រនតរា
ី រ
កា ននម្កសួងសហវ
53.1.17

៥៣.១.៦.

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

នីត្ិ វិធន
ី ិងទម្រងកបបបទនន

-បញ្េ ប់កា ពិពណ៌នរុខ

េកខខណឌកា ងា បស់រស្រនតរា
ី រ

ត្ំកណងនូវម្គ្ប់អគ្គនយកោាន

កា ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

និងអងគភាពរម្ការឱ្វាទននម្កសហវ





-រ ៀបចំនីត្ិ វិធន
ី ិងទម្រង់កបបបទ
នូវ
េកខខណឌកា ងា បស់រស្រនតរា
ី រ
កា ននម្កសួងសហវ
53.1.17

៥៣.១.៦. -បញ្េ បកា
់ ពិពណ៌ន

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

នីត្ិ វិធន
ី ិងទម្រងកបបបទនន

រុខត្ំកណងនូវម្គ្ប់អគ្គនយក

េកខខណឌកា ងា បស់រស្រនតរា
ី រ

ោាននិងអងគ-ភាពរម្ការឱ្វាទនន

កា ម្ត្ូវបនែសពវែាយនិងោក់ឱ្យ

ម្កសហវ-រ ៀបចំនីត្ិ វិធន
ី ិងទម្រង់

អនុវត្ត និងេកខខណឌកា ងា បស់

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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53.1.17

បញ្ច ប់

កបបបទនូវេកខខណឌកា ងា បស់

រស្រនតរា
ី រកា ម្កសហវម្ត្ូវបន

រស្រនតរា
ី រកា ននម្កសួងសហវ

ម្បរូេែតុំរកនយកោានបុគ្គេិក

៥៣.១.៦.

២០១៧

២០១៩

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

េកខខណឌកា ងា បស់រស្រនតរា
ី រ

-បញ្េ ប់កា ពិពណ៌នរុខ

កា ម្កសហវម្ត្ូវបន បូកស ុប

ត្ំកណងនូវម្គ្ប់អគ្គនយកោាន

និងរែទៀងផ្ទទត្់ជារួយម្គ្ប់អគ្គ

និងអងគ-

នយកោាន និងអងគភាពរម្ការឱ្

ភាពរម្ការឱ្វាទននម្កសហវ

វាទម្កសួង













-រ ៀបចំនីត្ិ វិធន
ី ិងទម្រង់កបបបទ
នូវ
េកខខណឌកា ងា បស់រស្រនតរា
ី រ
កា ននម្កសួងសហវ
53.1.17

៥៣.១.៦.

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

េកខខណឌកា ងា បស់រស្រនតរា
ី រ

-បញ្េ ប់កា ពិពណ៌នរុខ

កា ម្កសហវម្ត្ូវបន កកេរអនិង

ត្ំកណងនូវម្គ្ប់អគ្គនយកោាន

រ ៀបចំចងម្កងជារសៀវរៅ

និងអងគភាពរម្ការឱ្វាទននម្កសហវ
-រ ៀបចំនីត្ិ វិធន
ី ិងទម្រង់កបបបទ
នូវ
េកខខណឌកា ងា បស់រស្រនតរា
ី រ
កា ននម្កសួងសហវ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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53.1.17

៥៣.១.៦. -បញ្េ បកា
់ ពិពណ៌ន

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៩

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

រុខត្ំកណងនូវម្គ្ប់អគ្គនយក

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

េកខខណឌកា ងា បស់រស្រនតរា
ី រ
កា ម្ត្ូវបនអនុរ័ត្

ោាននិងអងគ-ភាពរម្ការឱ្វាទនន



ម្កសហវ-រ ៀបចំនីត្ិ វិធន
ី ិងទម្រង់





កបបបទនូវេកខខណឌកា ងា បស់
រស្រនតរា
ី រកា ននម្កសួងសហវ
53.1.18

៥៣.១.៧. រ ៀបចំរោេ

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

-ឯកសា កែនកា យុទសា
ធ ស្រសត

នរយបយ កែនកា យុទសា
ធ ស្រសត

សម្ម្មប់កា អភិវឌ្ឍវិសយ
័ បរចេក

និងម្កបខ័ណឌគ្ត្ិយត្
ុ តកនុងកា

វិទាព័ត្ម្ម
៌ នសម្ម្មប់ កសហវ

ិ ា
ម្គ្ប់ម្គ្ង និងអភិវឌ្ឍបរចេក វទ

បនរ ៀបចំំ ួចរាេ់

 



ព័ត្៌ម្មននិងគ្រនគ្រន៍សម្ម្មប់
កសហវ និងសម្ម្មប់ វិស័យរសដា
កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ
53.1.18

៥៣.១.៧. រ ៀបចំរោេ

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

-ឯកសា រោេកា ណ៍កណនំ សដី

នរយបយ កែនកា យុទសា
ធ ស្រសត

ិ ា
អំពីកា រម្បើម្បស់បរចេក វទ

និងម្កបខ័ណឌគ្ត្ិយត្
ុ តកនុងកា

ព័ត្៌ម្មននិងគ្រនគ្រន៍តារ

ិ ា
ម្គ្ប់ម្គ្ង និងអភិវឌ្ឍបរចេក វទ

បទោាន រ
ួ បនរ ៀបចំ ួចរាេ់

ព័ត្៌ម្មននិងគ្រនគ្រន៍សម្ម្មប់

និងែសពវែាយអនុវត្ត

កសហវ និងសម្ម្មប់ វិស័យរសដា

-ម្កបខ័ណឌគ្ត្ិយត្
ុ តសម្ម្មប់កា

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ

ិ ាព័ត្ម្ម
ម្គ្ប់ម្គ្ងបរចេក វទ
៌ នរៅ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ



២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

398

បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កនុង កសហវ បនរ ៀបចំ ួចរាេ់
និងែសពវែាយអនុវត្ត
53.1.18

៥៣.១.៧. រ ៀបចំរោេ

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

-ឧបក ណ៍វាយត្នរៃ កា អនុវត្ត

នរយបយ កែនកា យុទសា
ធ ស្រសត

កែនកា យុទធ សាស្រសត សម្ម្មប់កា

និងម្កបខ័ណឌគ្ត្ិយត្
ុ តកនុងកា

ម្គ្ប់ម្គ្ង និងកា អភិវឌ្ឍ

ិ ា
ម្គ្ប់ម្គ្ង និងអភិវឌ្ឍបរចេក វទ

រចេក វិទាព័ត្ម្ម
៌ នរៅកនុង កសហវ

ព័ត្៌ម្មននិងគ្រនគ្រន៍សម្ម្មប់

បនរ ៀបចំ ួចរាេ់

ប


កសហវ និងសម្ម្មប់ វិស័យរសដា
កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ
53.1.18

៥៣.១.៧. រ ៀបចំរោេ

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

- បយកា ណ៍ម្ត្ួត្ពិនិត្យនិងវាយ

នរយបយ កែនកា យុទសា
ធ ស្រសត

ត្នរៃកា អនុវត្តកែនកា យុទសា
ធ

និងម្កបខ័ណឌគ្ត្ិយត្
ុ តកនុងកា

ស្រសត បរចេក វិទាព័ត្ម្ម
៌ ន និង

ិ ា
ម្គ្ប់ម្គ្ង និងអភិវឌ្ឍបរចេក វទ

គ្រនគ្រន៍រៅកនុង កសហវ ម្ត្ូវ

ព័ត្៌ម្មននិងគ្រនគ្រន៍សម្ម្មប់

បនរ ៀបចំ ច
ួ រាេ់ តារម្ត្ីម្មស

កសហវ និងសម្ម្មប់ វិស័យរសដា

នីរួយៗ ឆ្នំ២០១៨





កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ
53.1.18

៥៣.១.៧. រ ៀបចំរោេ

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

- បយកា ណ៍ម្ត្ួត្ពិនិត្យនិងវាយ

នរយបយ កែនកា យុទសា
ធ ស្រសត

ត្នរៃកា អនុវត្តកែនកា យុទសា
ធ

និងម្កបខ័ណឌគ្ត្ិយត្
ុ តកនុងកា

ស្រសត បរចេក វិទាព័ត្ម្ម
៌ ន និង

ិ ា
ម្គ្ប់ម្គ្ង និងអភិវឌ្ឍបរចេក វទ

គ្រនគ្រន៍រៅកនុង កសហវ ម្ត្ូវ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ





២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

399

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

ព័ត្៌ម្មននិងគ្រនគ្រន៍សម្ម្មប់

បនរ ៀបចំ ួចរាេ់ តារម្ត្ីម្មស

កសហវ និងសម្ម្មប់ វិស័យរសដា

នីរួយៗ ឆ្នំ២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ
53.1.19

៥៣.១.៨. ចូេ រ
ួ រ ៀបចំកែនកា

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

កែនកា កសាងសរត្ថភាពរស្រនត ី ក

កសាងសរត្ថភាពរេើកែនកបរចេក

ិ ា
សហវ រេើកែនកព័ត្ម្ម
៌ នវទ

វិទាព័ត្ម្ម
៌ ននិងគ្រនគ្រន៍

កម្រិត្រូេោាន បនរ ៀបចំ

កម្រិត្រូេោានរូនរស្រនត ី កសហវ

ច
ួ រាេ់ និងរែាើរន
ូ អងគភាពរ ៀបចំ





កា បណុដ ុះបណា
ដ េសម្ម្មប់កា
អនុវត្ត
53.1.19

៥៣.១.៨. ចូេ រ
ួ រ ៀបចំកែនកា

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ឧបក ណ៍វាយត្នរៃ កា អនុវត្ត

កសាងសរត្ថភាពរេើកែនកបរចេក

កែនកសាងសរត្ថភាពរស្រនត ី ក

វិទាព័ត្ម្ម
៌ ននិងគ្រនគ្រន៍

សហវ រេើចរំ ណុះដឹងរូេោាន

កម្រិត្រូេោានរូនរស្រនត ី កសហវ

ិ ាព័ត្ម្ម
កែនកបរចេក វទ
៌ ន បន



រ ៀបចំ និងចងម្កង ច
ួ រាេ់
53.1.20

៥៣.១.៩. សាងសរត្ថភាពកែនកប

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

បនបណុដ ុះបណា
ដ េរស្រនតនី ន

រចេក វិទាព័ត្ម្ម
៌ ននិងគ្រនគ្រន៍

នយកោានព័ត្ម្ម
៌ នវិទាចំនន
ួ

កម្រិត្ខពស់ រូនរស្រនត ី នយកោាន

១០ ប
ូ





ិ ាននអគ្គរេខាធិកា
ព័ត្៌ម្មនវទ
ោាន រដើរបីម្ទម្ទង់ដេ់កា អភិវឌ្ឍ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

400

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៩

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សាថប័នតារ យៈកា រម្បើម្បស់ប
រចេក វិទាព័ត្ម្ម
៌ ន
53.1.20

៥៣.១.៩. សាងសរត្ថភាពកែនកប

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

បនបណុដ ុះបណា
ដ េរស្រនតនី ន

រចេក វិទាព័ត្ម្ម
៌ ននិងគ្រនគ្រន៍

នយកោានព័ត្ម្ម
៌ នវិទាចំនន
ួ

កម្រិត្ខពស់ រូនរស្រនត ី នយកោាន

១០ ប
ូ

ិ ាននអគ្គរេខាធិកា
ព័ត្៌ម្មនវទ











ោាន រដើរបីម្ទម្ទង់ដេ់កា អភិវឌ្ឍ
សាថប័នតារ យៈកា រម្បើម្បស់ប
រចេក វិទាព័ត្ម្ម
៌ ន
53.1.20

៥៣.១.៩. សាងសរត្ថភាពកែនកប

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

បនបណដុុះបណា
ដ េរស្រនតនី ន

រចេក វិទាព័ត្ម្ម
៌ ននិងគ្រនគ្រន៍

នយកោានព័ត្ម្ម
៌ នវិទាចំនន
ួ

កម្រិត្ខពស់ រូនរស្រនត ី នយកោាន

១០ ប
ូ

ិ ាននអគ្គរេខាធិកា
ព័ត្៌ម្មនវទ



ោាន រដើរបីម្ទម្ទង់ដេ់កា អភិវឌ្ឍ
សាថប័នតារ យៈកា រម្បើម្បស់ប
រចេក វិទាព័ត្ម្ម
៌ ន
53.1.21

៥៣.១.១០. រ ៀបចំឱ្យម្មន

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

បណា
ដ ញត្ភាេប់បរចេក វិទា

ររឈរណឌេទិនននយ
័ និងបណា
ដ ញ

ព័ត្៌ម្មន និងគ្រនគ្រន៍ រ
ួ រៅ

បរចេក វិទាព័ត្ម្ម
៌ ននិង

កនុងទីសដីកា កសហវ បនរ ៀបចំ





គ្រនគ្រន៍ រ
ួ សម្ម្មប់ កសហវ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

401

បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

រដើរបីម្ទម្ទង់ដេ់កា រម្បើម្បស់

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ច
ួ រាេ់ ៦០% និងបនរម្បើម្បស់

ិ ាននបរម្រើ
ម្បព័នធពត្
័ ម្ម
៌ នវទ

ម្បភពរសវាអុន
ី រធើណិត្ រ
ួ

ដេ់ វិសយ
័ ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ
53.1.21

៥៣.១.១០. រ ៀបចំឱ្យម្មន

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

បណា
ដ ញត្ភាេប់បរចេក វិទា

ររឈរណឌេទិនននយ
័ និងបណា
ដ ញ

ព័ត្៌ម្មន និងគ្រនគ្រន៍ រ
ួ រៅ

បរចេក វិទាព័ត្ម្ម
៌ ននិង

កនង
ុ ទីសដីកា កសហវ បនរ ៀបចំ

គ្រនគ្រន៍ រ
ួ សម្ម្មប់ កសហវ

ច
ួ រាេ់ ៨០% និងបនរម្បើម្បស់

រដើរបីម្ទម្ទង់ដេ់កា រម្បើម្បស់





ម្បភពរសវាអុន
ី រធើណិត្ រ
ួ

ិ ាននបរម្រើ
ម្បព័នធពត្
័ ម្ម
៌ នវទ
ដេ់ វិសយ
័ ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ
53.1.21

៥៣.១.១០. រ ៀបចំឱ្យម្មន

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

-បនទ បរ
់ រឈរណឌេទិនននយ
័ រ
ួ

ររឈរណឌេទិនននយ
័ និងបណា
ដ ញ

(Data Center) សម្ម្មប់ កសហ

បរចេក វិទាព័ត្ម្ម
៌ ននិង

វ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួចរាេ់ សម្ម្មប់

គ្រនគ្រន៍ រ
ួ សម្ម្មប់ កសហវ

ម្ទម្ទង់ដេ់ម្ម៉ាសុន
ី ររននម្បព័នធ

រដើរបីម្ទម្ទង់ដេ់កា រម្បើម្បស់

ិ ារែសងៗ បស់ម្កសួង
ព័ត្៌ម្មនវទ

ិ ាននបរម្រើ
ម្បព័នធពត្
័ ម្ម
៌ នវទ

រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ដេ់ វិសយ
័ ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ

-ត្ំបន់សុវត្ថភា
ិ ព (DMZ) សម្ម្មប់



ររឈរណឌេទិនននយ
័ បនសិកា
និងរ ៀបចំឯកសា ត្ម្រូវកា
ច
ួ រាេ់

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

402

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ





២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ឯកសា សដ ីអំពី វិសាេភាពននកា

និងពម្ងីក វិសាេភាពននកា ែដេ់

ែដេរ់ សវាកថទាំ រួសរុេ

រសវាកថទាំ រួសរុេឧបក ណ៍

ឧបក ណ៍ ម្បឹការយបេ់ និង

ម្បឹការយបេ់ និងរសវារែសងៗ

ិ ា
រសវារែសងៗកែនកព័ត្ម្ម
៌ នវទ

ិ ាព័ត្ម្ម
កែនកបរចេក វទ
៌ ននិង

សម្ម្មប់

គ្រនគ្រន៍រៅកនុងម្កសួងរសដា

ត្រ៤

៥៣.១.១១. បរងកន
ើ ម្បសិទភា
ធ ព

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ២

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ៣

53.1.22

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា



កសហវ បនរ ៀបចំ

ច
ួ រាេ់

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ
53.1.22

៥៣.១.១១. បរងកន
ើ ម្បសិទភា
ធ ព

២០១៧

២០១៨

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ឯកសា សដ ីអំពី វិសាេភាពននកា

និងពម្ងីក វិសាេភាពននកា ែដេ់

ែដេរ់ សវាកថទាំ រួសរុេ

រសវាកថទាំ រួសរុេឧបក ណ៍

ឧបក ណ៍ ម្បឹការយបេ់ និង

ម្បឹការយបេ់ និងរសវារែសងៗ

ិ ា
រសវារែសងៗកែនកព័ត្ម្ម
៌ នវទ

ិ ាព័ត្ម្ម
កែនកបរចេក វទ
៌ ននិង

សម្ម្មប់ កសហវ ម្ត្ូវបន

គ្រនគ្រន៍រៅកនុងម្កសួងរសដា

ែសពវែាយ





កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ
53.1.22

៥៣.១.១១. បរងកន
ើ ម្បសិទភា
ធ ព

២០១៧

២០១៨

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ិ ា
-សនន ិធិឧបក ណ៍បរចេក វទ

និងពម្ងីក វិសាេភាពននកា ែដេ់

ព័ត្៌ម្មននិងគ្រនគ្រន៍រៅកនុងទី

រសវាកថទាំ រួសរុេឧបក ណ៍

សដ ីកា កសហវ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

ម្បឹការយបេ់ និងរសវារែសងៗ
ិ ាព័ត្ម្ម
កែនកបរចេក វទ
៌ ននិង

ច
ួ រាេ់

 

-ម្មនម្បព័នធរន
ំ យ
ួ (Help Desk)
រ
ួ ជារួយនឹង Call Center

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

403

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

គ្រនគ្រន៍រៅកនុងម្កសួងរសដា
កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ
53.1.22

៥៣.១.១១. បរងកន
ើ ម្បសិទភា
ធ ព

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

បយកា ណ៍ម្ត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយ

និងពម្ងីក វិសាេភាពននកា ែដេ់

ត្នរៃម្បិសទធភាពននកា ែដេរ់ សវា

រសវាកថទាំ រួសរុេឧបក ណ៍

រួសរុេឧបក ណ៍បរចេក វិទា

ម្បឹការយបេ់ និងរសវារែសងៗ

ព័ត្៌ម្មន និងគ្រនគ្រន៍ បន

ិ ាព័ត្ម្ម
កែនកបរចេក វទ
៌ ននិង

រ ៀបចំ ួចរាេ់



គ្រនគ្រន៍រៅកនុងម្កសួងរសដា
កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ
53.1.22

53.1.23

៥៣.១.១១. បរងកន
ើ ម្បសិទភា
ធ ព

២០១៧

២០១៨

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

កា ែដេរ់ សវាកថទាំ រួសរុេ

និងពម្ងីក វិសាេភាពននកា ែដេ់

ឧបក ណ៍ ម្បឹការយបេ់ និង

រសវាកថទាំ រួសរុេឧបក ណ៍

ិ ា
រសវារែសងៗកែនកបរចេក វទ

ម្បឹការយបេ់ និងរសវារែសងៗ

ព័ត្៌ម្មននិងគ្រនគ្រន៍រៅកនុង

ិ ាព័ត្ម្ម
កែនកបរចេក វទ
៌ ននិង

ម្កសួងរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

គ្រនគ្រន៍រៅកនុងម្កសួងរសដា

ម្បម្ពឹត្តរៅម្បកបរោយម្បសិទធ

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ភាព និងទាន់រពេរវលា

៥៣.១.១២. រ ៀបចំ ដំរ ើង និង

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ



ត្ម្រូវកា រ ៀបចំម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

អភិវឌ្ឍម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងសា រអ ិ

សា រអ ិចម្ត្ូនិក និងរគ្ហទំព័

ម្ត្ូនិចនិងរគ្ហទំព័ កសហវ

កសហវ ឱ្យសថ ិត្រៅកនុង

(MEF Website and Email)

ររឈរណឌេទិនននយ
័ រ
ួ បស់ ក

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សហវ ម្ត្ូវបនសិកានិងរ ៀបចំ
ច
ួ រាេ់
53.1.23

៥៣.១.១២. រ ៀបចំ ដំរ ើង និង

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

អភិវឌ្ឍម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងសា រអ ិ

-សា រអ ិចម្ត្ូនិក (Email)
បស់ កសហវ ម្ត្ូវបនបរងកន
ើ

ម្ត្ូនិចនិងរគ្ហទំព័ កសហវ

សរត្ថភាពរោយ ួរបញ្េូ េទាំង

(MEF Website and Email)

ទំហែ
ំ ទុកសា និងចំនន
ួ អនករម្បើ
ម្បស់ Email បស់ កសហវ













-កា រម្បើម្បស់ម្បព័នធសា រអ ិក
ម្ត្ូនិក បស់ កសហវ ម្ត្ូវបន
ពម្ងឹង និងពម្ងីកកា រម្បើម្បស់ជា
ែៃូវកា
53.1.23

៥៣.១.១២. រ ៀបចំ ដំរ ើង និង

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងសា រអ ិចម្ត្ូនិក

អភិវឌ្ឍម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងសា រអ ិ

(Email) និង រគ្ហទំព័ កសហវ

ម្ត្ូនិចនិងរគ្ហទំព័ កសហវ

(Hosting MEF Website) បន

(MEF Website and Email)

រ ៀបចំ ួចរាេ់ រៅកនុង
ររឈរណឌេទិនននយ
័ បស់ កសហ
វ និងោក់ឱ្យអនុវត្តម្បកបរោយ
សុវត្ថិភាព

53.1.23

៥៣.១.១២. រ ៀបចំ ដំរ ើង និង

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

អភិវឌ្ឍម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងសា រអ ិ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងសា រអ ិចម្ត្ូនិក
(Email) និង រគ្ហទំព័ កសហវ
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ម្ត្ូនិចនិងរគ្ហទំព័ កសហវ

(Hosting MEF Website) ម្ត្ូវ

(MEF Website and Email)

បនបរងកន
ើ សរត្ថភាពម្ទម្ទង់កា

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រម្បើម្បស់
53.1.24

៥៣.១.១៣. ទំរនើបករាម្បព័នធ

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ឯកសា ត្ម្រូវកា កសាងម្បព័នធ

កចក ករៃក និង កាទុកឯកសា

កចក ករៃក និង កាទុកឯកសា

សម្ម្មប់បរងកន
ើ ម្បសិទភា
ធ ពកា ងា

បនរ ៀបចំ ួចរាេ់









នែទកនុងម្កសួងរសដាកិចេនិងហ ិ
ញ្ញវត្ថុ
53.1.24

៥៣.១.១៣. ទំរនើបករាម្បព័នធ

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

កចក ករៃក និង កាទុកឯកសា

-ម្បព័នធកចក ករៃក និង កាទុកឯក
សា បនរ ៀបចំ និងដំរ ើង

សម្ម្មប់បរងកន
ើ ម្បសិទភា
ធ ពកា ងា

ច
ួ រាេ់ ម្បកបរោយសុវត្ថភា
ិ ព

នែទកនុងម្កសួងរសដាកិចេនិងហ ិ

សម្ម្មប់រស្រនត ី កសហវ រម្បើម្បស់

ញ្ញវត្ថុ

តារ ូបភាព Intranet និង
Internet-ត្ម្រូវកា បរងកន
ើ សរត្ថ
ភាពម្បព័នធកចក ករៃកនិង កាទុក
ឯកសា ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួចរាេ់
រោយនឹងបញ្េូ េបរចេក វិទាពពក
(Cloud Technology)

53.1.24

៥៣.១.១៣. ទំរនើបករាម្បព័នធ

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

កចក ករៃក និង កាទុកឯកសា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

ម្បព័នធកចក ករៃក និង កាទុកឯក
សា ម្ត្ូវបនអភិវឌ្ឍ និងពម្ងីក
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53.1.25

បញ្ច ប់

សម្ម្មប់បរងកន
ើ ម្បសិទភា
ធ ពកា ងា

សរត្ថភាពបកនថ ររោយ ួរបញ្េូ េ

នែទកនុងម្កសួងរសដាកិចេនិងហ ិ

បរចេក វិទាពពក (Cloud

ញ្ញវត្ថុ

Technology)

៥៣.១.១៤. រ ៀបចំម្បព័នធ

២០១៧

២០១៩

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

-រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ងព័ត្ម្មនរស្រនតរា
ី រ

កា យ
ិ េ័យនវឆ្ៃត្រដើរបីចួេ រ
ួ

កា (Personnel

បរងកន
ើ ម្បសិទភា
ធ ពននកា ែដេ់រស

Management) រុខងា

វាសាធា ណៈ បស់ម្កសួងរសដា

ម្គ្ប់ម្គ្ងវត្តម្មន (Attendance

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

Tracking) រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា
សុំចាប់ (Leave
Management) និងរុខងា
ព័ត្៌ម្មន (MEF News) ម្ត្ូវបន
កសាង ច
ួ រាេ់ដំរណើ កា រេើ





Web Based Application-រុខ
ងា ព័ត្៌ម្មនកសហវ (MEF
News) កសាង ច
ួ រាេ់ដំរណើ កា
រេើឧបក ណ៍ឆ្ៃត្នវ (iOS &
Android)-ឯកសា កណនំ សដីអំពី
កា រម្បើម្បស់រខ
ុ ងា ម្គ្ប់ម្គ្ង
ព័ត្៌ម្មនរស្រនតរា
ី រកា រុខងា
ម្គ្ប់ម្គ្ងវត្តម្មន និងរុខងា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ិ គ្កា ងា ម្ត្ូវ
ម្គ្ប់ម្គ្ងកាេវភា
បនរ ៀបចំ ួចរាេ់
53.1.25

៥៣.១.១៤. រ ៀបចំម្បព័នធ

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

-រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ងព័ត្ម្មនរស្រនតរា
ី រ

កា យ
ិ េ័យនវឆ្ៃត្រដើរបីចួេ រ
ួ

កា រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ងវត្តម្មន

បរងកន
ើ ម្បសិទភា
ធ ពននកា ែដេ់រស

រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា សុំចាប់ និង

វាសាធា ណៈ បស់ម្កសួងរសដា

រុខងា ព័ត្ម្ម
៌ ន កសហវ ម្ត្ូវបន

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ែសពវែាយ និងោក់ឱ្យរម្បើម្បស់
សាកេបងរៅតារអគ្គនយក
ោានរួយចំនន
ួ នន កសហវ-ត្ម្រូវ
កា សម្មហ ណករា និងសនធន
ករាម្បព័នធកា យ
ិ េ័យឆ្ៃត្នវ





ជារួយម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងរស្រនតរា
ី រ
កា បស់នយកោានបុគ្គេិក និង
ម្បព័នធសុវត្ថិភាព កសហវ ម្ត្ូវ
បនរ ៀបចំ ួចរាេ់-ឯកសា ត្ម្រូវ
កា េរអត្
ិ ននរុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ងឯក
សា រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ងសនន ិធិ រុខ
ិ គ្និង
ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងកាេវភា
របសកករា ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួចរាេ់

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

408

53.1.25

៥៣.១.១៤. រ ៀបចំម្បព័នធ

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៩

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ងឯកសា

កា យ
ិ េ័យនវឆ្ៃត្រដើរបីចួេ រ
ួ

(Doument Management)

បរងកន
ើ ម្បសិទភា
ធ ពននកា ែដេ់រស

រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ងសនន ិធិ (Asset

វាសាធា ណៈ បស់ម្កសួងរសដា

Management) រុខងា

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ិ គ្និង
ម្គ្ប់ម្គ្ងកាេវភា
របសកករា (Mission and

 

Schedule Management) ម្ត្ូវ
បនរ ៀបចំ និងកសាង ច
ួ រាេ់
សម្ម្មប់ដរំ ណើ កា រេើ WebBased Application
53.1.25

៥៣.១.១៤. រ ៀបចំម្បព័នធ

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

-រុខងា ថាីននម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

កា យ
ិ េ័យនវឆ្ៃត្រដើរបីចួេ រ
ួ

កា យ
ិ េ័យឆ្ៃត្នវ ម្ត្ូវបន

បរងកន
ើ ម្បសិទភា
ធ ពននកា ែដេ់រស

ែសពវែាយ និងោក់ឱ្យអនុវត្ត

វាសាធា ណៈ បស់ម្កសួងរសដា

សាកេបង រៅតារអគ្គនយក

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ោានរួយចំនន
ួ នន កសហវ
រោយដំរណើ កា រេើ Web-



Based Application
-ឯកសា ត្ម្រូវកា េរអិត្សដ ីអំពី
រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា (Task
Management) រុខងា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

409

បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ម្គ្ប់ម្គ្ងរវទិកា ពិភាកា (MEF
Forum) រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ក
សាងសរត្ថភាព ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ
ច
ួ រាេ់
53.1.25

៥៣.១.១៤. រ ៀបចំម្បព័នធ

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

-រុខងា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា ងា រុខងា

កា យ
ិ េ័យនវឆ្ៃត្រដើរបីចួេ រ
ួ

ម្គ្ប់ម្គ្ងរវទិកា ពិភាកា និងរុខ

បរងកន
ើ ម្បសិទភា
ធ ពននកា ែដេ់រស

ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងកា កសាងសរត្ថ

វាសាធា ណៈ បស់ម្កសួងរសដា

ភាព ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងកសាង

កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ច
ួ រាេ់កដេដំរណើ កា រៅរេើ
Web-Based Application និង
ែសពវែាយ អនុវត្ត-ម្បព័នធ









ម្គ្ប់ម្គ្ងកា យ
ិ េ័យឆ្ៃត្នវ ម្ត្ូវ
បនរ ៀបចំ និងកសាង ច
ួ រាេ់
រោយដំរណើ កា រៅរេើ
ឧបក ណ៍ឆ្ៃត្នវ (iOS និង
Android)
53.1.25

៥៣.១.១៤. រ ៀបចំម្បព័នធ

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ម្បព័នធកា យ
ិ េ័យឆ្ៃត្នវម្ត្ូវបន

កា យ
ិ េ័យនវឆ្ៃត្រដើរបីចួេ រ
ួ

អភិវឌ្ឍរចញជារំនន់ទ២
ី រោយ

បរងកន
ើ ម្បសិទភា
ធ ពននកា ែដេ់រស

បនបំពាក់បកនថរនូវរុខងា ឆ្ៃត្នវ



(Artificial Intelligent)

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

410

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៨

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

វាសាធា ណៈ បស់ម្កសួងរសដា
កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ
53.1.26

៥៣.១.១៥. សម្របសម្រួេ និង

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ឯកសា ត្ម្រូវកា និងបៃង់នន

ោំម្ទដេ់កា កសាងម្បព័នធ

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងសុវត្ថភា
ិ ពទីសដកា
ី

ម្គ្ប់ម្គ្ងសុវត្ថភា
ិ ពសម្ម្មប់ទីសដី

កសហវ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួចរាេ់





កា កសហវ
53.1.26

៥៣.១.១៥. សម្របសម្រួេ និង

២០១៧

២០១៨

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងសុវត្ថភា
ិ ពរៅកនុង

ោំម្ទដេ់កា កសាងម្បព័នធ

កសហវ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និង

ម្គ្ប់ម្គ្ងសុវត្ថភា
ិ ពសម្ម្មប់ទីសដី

ដំរ ើង ច
ួ រាេ់កនុងរំោនទី១



កា កសហវ
53.1.26

៥៣.១.១៥. សម្របសម្រួេ និង

២០១៧

២០១៨

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងសុវត្ថភា
ិ ពទីសដកា
ី

ោំម្ទដេ់កា កសាងម្បព័នធ

កសហវ ម្ត្ូវបនោកឱ្យដំរណើ

ម្គ្ប់ម្គ្ងសុវត្ថភា
ិ ពសម្ម្មប់ទីសដី

កា សាកេបង





កា កសហវ
53.1.27

៥៣.១.១៦. សម្របសម្រួេ និង

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ម្មនរសចកដីម្ពាងកែនកា និង

ោំម្ទដេ់កា កសាងម្បព័នធ

គ្រម្ម្មងកសាងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរិនករនសា រពើ

ចំណូេរិនករនសា រពើពនធ





ពនធ
53.1.27

៥៣.១.១៦. សម្របសម្រួេ និង

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ោំម្ទដេ់កា កសាងម្បព័នធ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

-កែនកា គ្រម្ម្មងកសាងម្បព័នធ
ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរិនករនសា រពើ





២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

411

បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរិនករនសា រពើ

ពនធ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួចរាេ់និង

ពនធ

សរម្រចជាែៃូវកា

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

-ម្មនរម្ោងបៃង់ ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង
ចំណូេរិនករនសា រពើពនធ និង
ឯកសា នីត្ិ វិធីអនុវត្តកា ងា
ម្បរូេចំណូេរិនករនសា រពើ
ពនធ តារម្បព័នធព័ត្ម្ម
៌ នវិទា
53.1.27

៥៣.១.១៦. សម្របសម្រួេ និង

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ោំម្ទដេ់កា កសាងម្បព័នធ

ម្បរូេចំណូេរិនករនសា រពើ

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរិនករនសា រពើ

ពនធ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងកសាង

ពនធ
53.1.27

ិ ាម្គ្ប់ម្គ្ងកា
ម្បព័នធពត្
័ ម្ម
៌ នវទ

៥៣.១.១៦. សម្របសម្រួេ និង

 

ច
ួ រាេ់តារកែនកា
២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ិ ាម្គ្ប់ម្គ្ងកា
ម្បព័នធពត្
័ ម្ម
៌ នវទ

ោំម្ទដេ់កា កសាងម្បព័នធ

ម្បរូេចំណូេរិនករនសា រពើ

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរិនករនសា រពើ

ពនធ ម្ត្ូវបនសម្របសម្រួេោក់

ពនធ

ឱ្យអនុវត្តសាកេបងរៅតារ



ម្កសួងសាថប័ន និងរៅ កសហវ
53.1.27

៥៣.១.១៦. សម្របសម្រួេ និង

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ិ ាម្គ្ប់ម្គ្ង
ម្បព័នធពត្
័ ម្ម
៌ នវទ

ោំម្ទដេ់កា កសាងម្បព័នធ

ចំណូេរិនករនសា រពើពនធ ម្ត្ូវ

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរិនករនសា រពើ

បនពម្ងីកកា ោក់ឱ្យអនុវត្តរៅ





ពនធ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

412

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

តារម្កសួងសាថប័ន និងអងគភាព
ថ្ននក់រូេោានបកនថ រ
53.1.27

53.1.28

៥៣.១.១៦. សម្របសម្រួេ និង

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ិ ាម្គ្ប់ម្គ្ង
ម្បព័នធពត្
័ ម្ម
៌ នវទ

ោំម្ទដេ់កា កសាងម្បព័នធ

ចំណូេរិនករនសា រពើពនធ ម្ត្ូវ

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរិនករនសា រពើ

បនោក់ឱ្យអនុវត្តរៅថ្ននក់រម្ការ

ពនធ

ជាត្ិ

៥៣.១.១៧. រ ៀបចំ និងកសាង

២០១៩

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ













ម្មន Web Portal សម្ម្មប់ែដេ់

រគ្ហទំព័ វិស័យរសដាកិចេនិង

ព័ត្៌ម្មនរូន នីត្ិបគ្
ុ គេរេើ

ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈសម្ម្មប់

កាត្ពវកិចេបង់ពនធនិងកនម្ររសវា

ម្បជាពេ ដា (Citizen Web

រែសងៗរូន ដា

Portal)
53.1.29

៥៣.១.១៨. បរងកើត្ករា វិធីរែសងៗ

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

-ម្មនករា វិធីវចននុម្ករវាកសពទ

កដេដំរណើ កា រេើទូ ស័ពទនដ

រសដាកិចេនិងសងគរ អង់រគ្ៃស-កខា

ឧបក ណ៍ឆ្ៃត្នវ ឬរេើម្ម៉ាសុន
ី កុំ

ដំរណើ កា រេើម្ម៉ាសុន
ី កុំពយូទ័ និង

ពយូទ័ សម្ម្មប់ជារំនួយកនុង

ទូ ស័ពទនដ (iOS & Android)-

កា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា

ម្មនករា វិធកី សវ ង ករេខកូដនិង

ណៈ

ិ និង
អត្ថន័យននចំណាត្់ថ្ននក់ថ វកា



ម្មត្ិកាគ្ណនីននបៃង់គ្ណរនយយ
បស់ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

413

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ធា ណៈ កដេដំរណើ កា ទូ ស័ពទ
នដ (iOS & Android)
53.1.29

53.1.29

៥៣.១.១៨. បរងកើត្ករា វិធីរែសងៗ

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ម្មនករា វិធកី សវ ង ករេខកូដនិង

កដេដំរណើ កា រេើទូ ស័ពទនដ

ិ និង
អត្ថន័យននចំណាត្់ថ្ននក់ថ វកា

ឧបក ណ៍ឆ្ៃត្នវ ឬរេើម្ម៉ាសុន
ី កុំ

ម្មត្ិកាគ្ណនីននបៃង់គ្ណរនយយ

ពយូទ័ សម្ម្មប់ជារំនួយកនុង

សម្ម្មប់ វិសយ
័ ហិ ញ្ញវត្ថុសាធា

កា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា

ណៈ កដេដំរណើ កា រេើម្ម៉ាសុន
ី

ណៈ

កុំពយូទ័

៥៣.១.១៨. បរងកើត្ករា វិធីរែសងៗ

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ







 



ម្មនករា វិធីវចននុម្ករវាកសពទ

កដេដំរណើ កា រេើទូ ស័ពទនដ

រសដាកិចេនិងសងគរ កខា -អង់រគ្ៃស

ឧបក ណ៍ឆ្ៃត្នវ ឬរេើម្ម៉ាសុន
ី កុំ

ដំរណើ កា រេើម្ម៉ាសុន
ី កុំពយូទ័ និង

ពយូទ័ សម្ម្មប់ជារំនួយកនុង

ទូ ស័ពទនដ (iOS & Android)

កា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា
ណៈ
53.1.30

៥៣.១.១៩. ចងម្កងរបុះពុរព

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

កម្រងអត្ថបទគ្ត្ិយទ
ុ ស
ធ ម្ម្មប់កា

ម្បរូេឯកសា រធវើចំណាត្់ថ្ននក់
គ្ត្ិយត្
ុ តពាក់ព័នធ



រ ៀបចំនិងម្បម្ពឹត្រតិ ៅ ននកសហវ
53.1.30

៥៣.១.១៩. ចងម្កងរបុះពុរព

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

កម្រងអត្ថបទគ្ត្ិយទ
ុ ស
ធ ម្ម្មប់កា

វាយចរៃងអត្ថបទ ពិនត្
ិ យ និង
រែទៀងផ្ទទត្់



រ ៀបចំនិងម្បម្ពឹត្រតិ ៅ ននកសហវ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

414

53.1.30

៥៣.១.១៩. ចងម្កងរបុះពុរព

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កកេរអ ចនសម្ម្មប់កា របុះពុរព

កម្រងអត្ថបទគ្ត្ិយទ
ុ ស
ធ ម្ម្មប់កា



រ ៀបចំនិងម្បម្ពឹត្រតិ ៅ ននកសហវ
53.1.31

៥៣.១.២០. បចេុបបនន ករារគ្គុ

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

រទសក៍រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុរារ

ម្បរូេ និងបូកស ុបទិនននយ
័ ពី
រនទ ី សហវ រារធានីរខត្ត



ធានីរខត្ត
53.1.31

៥៣.១.២០. បចេុបបនន ករារគ្គុ

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

រទសក៍រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុរារ

ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ កកេរអ អនុរត្
័ និង
របុះពុរព



ធានីរខត្ត
53.1.32

៥៣.១.១ រ ៀបចំរធវើបចេុបបនន ករា

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ិ គ្រុខងា បស់រស្រនត ីតារ
កា វភា

រស្រនតរា
ី រកា ចំនន
ួ ៣០ នក់ ម្ត្ូវ
បនរធវើបចេុបបនន ករា វិភាគ្រុខងា

នយកោាននីរយ
ួ ៗ និង រ ៀបចំ



រធវើបចេុបបនន ករា ចនសរពន
័ ធ
ម្គ្ប់ម្គ្ងតារនយកោាននីយរួ
យៗ ននវសហ
53.1.32

៥៣.១.១ រ ៀបចំរធវើបចេុបបនន ករា

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ចនសរពន
័ ធ ម្គ្ប់ម្គ្ង បស់នយក

ិ គ្រុខងា បស់រស្រនត ីតារ
កា វភា

ោានទាំងបី ននវសហ បនរធវើ

នយកោាននីរយ
ួ ៗ និង រ ៀបចំ

បចេុបបនន ករា



រធវើបចេុបបនន ករា ចនសរពន
័ ធ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ម្គ្ប់ម្គ្ងតារនយកោាននីយរួ
យៗ ននវសហ
53.1.33

៥៣.១.២ រ ៀបចំ និង ែសពវែាយ

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ឯកសា សដ ីពីកា រធវើបចេុបបនន ករា

ឯកសា កណនំ សតីពី ចនសរពន
័ ធ

ចនសរពន
័ ធ ម្គ្ប់ម្គ្ង និង កា

ម្គ្ប់ម្គ្ង និង កា វិភាគ្រុខងា ថាី

វិភាគ្រុខងា បនរ ៀបចំចងម្កង



បស់វសហ
53.1.33

៥៣.១.២ រ ៀបចំ និង ែសពវែាយ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ឯកសា កណនំ សតីពី ចនសរពន
័ ធ

ចនសរពន
័ ធ ម្គ្ប់ម្គ្ង និង កា

ម្គ្ប់ម្គ្ង និង កា វិភាគ្រុខងា ថាី

វិភាគ្រុខងា បនែសពវែាយដេ់

បស់វសហ
53.1.34

53.1.34

53.1.34

ឯកសា សដ ីពីកា រធវើបចេុបបនន ករា

៥៣.១.៣ រ ៀបចំម្គ្ប់ម្គ្ងម្បពនធ

រស្រនត ីននវសហ
២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

កែនកា ករា វិធីម្គ្ប់ម្គ្ងទិនននយ
័

ិ ា សម្ម្មប់ោំម្ទកា
ព័ត្៌ម្មនវទ

(Database) សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ង

ម្គ្ប់ម្គ្ងករា វិធីបណតុុះបណា
ត េ

ករា វិធីបណដុុះបណា
ដ េ បន

រៅវសហ

រ ៀបចំ

៥៣.១.៣ រ ៀបចំម្គ្ប់ម្គ្ងម្បពនធ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

(Database) សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ង

ម្គ្ប់ម្គ្ងករា វិធីបណតុុះបណា
ត េ

ករា វិធីបណដុុះបណា
ដ េ បន

រៅវសហ

រ ៀបចំ
២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ិ ា សម្ម្មប់ោំម្ទកា
ព័ត្៌ម្មនវទ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ



ករា វិធីម្គ្ប់ម្គ្ងទិនននយ
័

ិ ា សម្ម្មប់ោំម្ទកា
ព័ត្៌ម្មនវទ

៥៣.១.៣ រ ៀបចំម្គ្ប់ម្គ្ងម្បពនធ



ករា វិធីម្គ្ប់ម្គ្ងទិនននយ
័
(Database) សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ង





២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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53.1.35

53.1.35

បញ្ច ប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងករា វិធីបណតុុះបណា
ត េ

ករា វិធីបណដុុះបណា
ដ េ បនោក់

រៅវសហ

រអាយអនុវត្ត

៥៣.១.៤ កា អនុវត្តកា ងា តារ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ិ ាសម្ម្មប់
រចេក វិទាព័ត្ម្ម
៌ នវទ

ិ ា រៅវសហ
វិទាព័ត្ម្ម
៌ នវទ

វសហ បនរ ៀបចំ
២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

កែនកា កកេរអកា រម្បើម្បស់ប

យៈកា បរងកន
ើ កា រម្បើម្បស់បរចេក

៥៣.១.៤ កា អនុវត្តកា ងា តារ

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា



រស្រនតរា
ី រកា វសហចំនន
ួ ៤០នក់

យៈកា បរងកន
ើ កា រម្បើម្បស់បរចេក

ទទួេបនកា បណតុុះបណា
ត េសត ី

ិ ា រៅវសហ
វិទាព័ត្ម្ម
៌ នវទ

ពីកា រម្បើម្បស់បរចេក វិទា

  

ិ ា
ព័ត្៌ម្មនវទ
53.2

៥៣.២. កា អភិវឌ្ឍធនធាន

២០១៦

២០២០

រនុសសសម្ម្មប់ដណា
ំ
ក់កាេទី៣

វិទាសាថនរសដាកិចេ និងហិ ញ្ញវត្ថុ

រស្រនត ីពាក់ពន
័ ធនឹងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា

ម្កសួង សាថប័ន

ណៈទទួេបនកា បណុត ុះបណា
ត

កដេ ួរម្មនកា បណុត ុះបណា
ត េ

េរេើរន
ំ ញភាពជាអនកដឹកនំ /

រំនញទាំងរៅកនុងកសហវ និង

ម្គ្ប់ម្គ្ង និងរំនញបរចេករទស

ម្កសួង សាថប័ន
53.2.1

៥៣.២.១រ ៀបចំបណតុុះបណា
ត េ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

ិ ករា វិធី
រស្រនត ីពាក់ពន
័ ធនឹងថវកា

ិ ករា វិធីម្ត្ូវ
រស្រនត ីទទួេបនទុ កថវកា
បនបណុត ុះបណា
ត េ និងយេ់ដឹង
ិ ករា វិធី
ពីកា អនុវត្តថ វកា

53.2.1

៥៣.២.១រ ៀបចំ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

បណុត ុះបណា
ត េរស្រនតពា
ី ក់ពន
័ ធនឹង

ិ
បរងកើត្ម្កុរកា ងា រ ៀបចំថ វកា
ករា វិធី បស់អគ្គនយកោាន



ថវិកាករា វិធី

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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53.2.1

៥៣.២.១រ ៀបចំ

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.ពនធ ោ

បណុត ុះបណា
ត េរស្រនតពា
ី ក់ពន
័ ធនឹង

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រ ៀបចំករា វិធី និងឯកសា សម្ម្មប់
បណុត ុះបណា
ត េ



ថវិកាករា វិធី
53.2.1

៥៣.២.១រ ៀបចំ

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

ិ
បណុត ុះបណា
ត េកា រ ៀបចំថ វកា

បណុត ុះបណា
ត េរស្រនតពា
ី ក់ពន
័ ធនឹង

ករា វិធីដេ់រស្រនតទ
ី ទួេបនទុ ករម្ការ

ថវិកាករា វិធី

ចំណុះុ អគ្គនយកោាន (៧ នយក

 

ោាន និង ៣៣ សាខាពនធ ោ )
53.2.2

53.2.2

53.2.2

53.2.2

៥៣.២.២រ ៀបចំ និង

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

រស្រនត ីពនធ ោ ម្ត្ូវបនទទួេវគ្គប

បណុត ុះបណា
ត េសរត្ថភាពរស្រនត ី

ណុត ុះបណា
ត េសត ីពីរំនញរួយ

រារកា ពនធ ោ សម្ម្មប់ឆ្នំ

ចំនន
ួ រដើរបីរេើកករពស់សរត្ថភាព

២០១៧

កា ងា

៥៣.២.២រ ៀបចំ និង

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

បណុត ុះបណា
ត េរំនញស រស

បណុត ុះបណា
ត េសរត្ថភាពរស្រនត ី

សត ង់ោ បយកា ណ៍ និង

រារកា ពនធ ោ សម្ម្មប់ឆ្នំ ٢٠١٨

កំណត្់រហត្ុម្បរុំ

៥៣.២.២រ ៀបចំ និង

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

បណុត ុះបណា
ត េវិធីសាស្រសត

បណុត ុះបណា
ត េសរត្ថភាពរស្រនត ី

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងកា ងា កម្រិត្

រារកា ពនធ ោ សម្ម្មប់ឆ្នំ ٢٠١٩

ខពស់

៥៣.២.២រ ៀបចំ និងបណតុុះប

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

ណា
ត េសរត្ថភាពរស្រនតរា
ី រកា ពនធ





បណុត ុះបណា
ត េរំនញដឹកនំនិង
ម្គ្ប់ម្គ្ងកម្រិត្បឋរ



ោ សម្ម្មប់ឆ្នំ ٢٠٢٠

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

418

53.2.2

៥៣.២.២រ ៀបចំ និង

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.ពនធ ោ

បណុត ុះបណា
ត េសរត្ថភាពរស្រនត ី

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

បណុត ុះបណា
ត េរំនញដឹកនំ
ម្កុរ/រនុសស



រារកា ពនធ ោ សម្ម្មប់ឆ្នំ ٢٠٢١
53.2.2

៥៣.២.២រ ៀបចំ និង

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

បណុត ុះបណា
ត េសរត្ថភាពរស្រនត ី

បណុត ុះបណា
ត េរំនញម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ
កម្រិត្រូេោាន



រារកា ពនធ ោ សម្ម្មប់ឆ្នំ ٢٠٢٢
53.2.3

៥៣.២.៣បណតុុះបណា
ត េ

២០១៦

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

រស្រនត ី និងអនកជាប់ពនធ ម្ត្ូវបនប

រស្រនត ី និងអនកជាប់ពនធ អំពីវបបធរ៌

ណុត ុះបណា
ត េអំពីវបបធរ៌បង់ពនធ

បង់ពនធ និងកា អនុវត្តករា វិធីកក

និងកា អនុវត្តករា វិធកី កទម្រង់កា

ទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសា

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ

ធា ណៈ និង

និងយុទសា
ធ ស្រសត រកៀ គ្ ចំណូេ

យុទសា
ធ ស្រសត រកៀ គ្ ចំណូេតារ

(កបងកចកជា ៥ ត្ំបន់)

សាខាពនធ ោ រខត្ត
53.2.3

៥៣.២.៣បណុត ុះបណា
ត េ

២០១៦

២០១៨

អគ្គ.ពនធ ោ

រស្រនត ី និងអនកជាប់ពនធ រៅសាខា

រស្រនត ី និងអនកជាប់ពនធ អំពីវបបធរ៌

ពនធ ោ រខត្ត (ត្ំបន់១) ម្ត្ូវបន

បង់ពនធ និងកា អនុវត្តករា វិធីកក

បណុត ុះបណា
ត េ

ទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសា



ធា ណៈ និង
យុទសា
ធ ស្រសត រកៀ គ្ ចំណូេតារ
សាខាពនធ ោ រខត្ត

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

419

53.2.3

៥៣.២.៣បណុត ុះបណា
ត េ

បញ្ច ប់

២០១៦

២០១៩

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.ពនធ ោ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រស្រនត ី និងអនកជាប់ពនធ រៅសាខា

រស្រនត ី និងអនកជាប់ពនធ អំពីវបបធរ៌

ពនធ ោ រខត្ត (ត្ំបន់២ និង៣)

បង់ពនធ និងកា អនុវត្តករា វិធីកក

ម្ត្ូវបនបណតុុះបណា
ត េ

ទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសា



ធា ណៈ និង
យុទសា
ធ ស្រសត រកៀ គ្ ចំណូេតារ
សាខាពនធ ោ រខត្ត
53.2.3

៥៣.២.៣បណុត ុះបណា
ត េរស្រនត ី

២០១៦

២០២០

អគ្គ.ពនធ ោ

រស្រនត ី និងអនកជាប់ពនធ រៅសាខា

និងអនកជាប់ពនធ អំពីវបបធរ៌បង់ពនធ

ពនធ ោ រខត្ត (ត្ំបន់៤ និង៥) ម្ត្ូវ

និងកា អនុវត្តករា វិធកី កទម្រង់កា

បនបណុត ុះបណា
ត េ



ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសាធា ណៈ
និងយុទសា
ធ ស្រសត រកៀ គ្ ចំណូេ
តារសាខាពនធ ោ រខត្ត
53.2.4

53.2.4

៥៣.២.៤រ ៀបចំសកា
ិ ខ សាលាពាក់

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

សិកាខសាលាពាក់ព័នធនឹងពនធ

ព័នធ នឹងពនធ ម្បថ្នប់ម្តា និងកា

ម្បថ្នប់ម្តា និងកា រេើកទឹកចិត្ត

រេើកទឹកចិត្តកែនកពនធ ោ សម្ម្មប់

កែនកពនធ ោ សម្ម្មប់សហម្ោស

សហម្ោសធុនត្ូច និងរធយរ

ធនត្ូច និងរធយរម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

៥៣.២.៤រ ៀបចំសកា
ិ ខ សាលាពាក់

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

ព័នធ នឹងពនធ ម្បថ្នប់ម្តា និងកា

សិកាខសាលាម្ត្ូវបនរ ៀបចំរៅ
សាខាពនធ ោ ខណឌទាំង ៩ និង

 

សាខាពនធ ោ រខត្តចន
ំ ន
ួ ៥

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

420

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រេើកទឹកចិត្តកែនកពនធ ោ សម្ម្មប់
សហម្ោសធុនត្ូច និងរធយរ
53.2.4

៥៣.២.៤រ ៀបចំសកា
ិ ខ សាលាពាក់

អគ្គ.ពនធ ោ

ព័នធ នឹងពនធ ម្បថ្នប់ម្តា និងកា

សិកាខសាលាម្ត្ូវបនរ ៀបចំរៅ
សាខាពនធ ោ រខត្តចន
ំ ន
ួ ១៩

 

រេើកទឹកចិត្តកែនកពនធ ោ សម្ម្មប់
សហម្ោសធុនត្ូច និងរធយរ
53.2.5

៥៣.២.៥រ ៀបចំសកា
ិ ខ សាលា

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

សិកាខសាលាសត ីពីកា រចៀសវាងកា

រដើរបីែតេកា
់ យេ់ដឹងអំពីកិចេ

យកពនធ ម្ត្ួត្ោន (Double

ម្ពររម្ពៀងសត ីពីកា រចៀសវាងកា

Taxation Agreement DTA)

យកពនធ ម្ត្ួត្ោន (Double

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

Taxation Agreement DTA)
ដេ់រស្រនត ីពនធោ និងអនកជាប់ពនធ
53.2.5

៥៣.២.៥រ ៀបចំសកា
ិ ខ សាលា

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.ពនធ ោ

រដើរបីែតេកា
់ យេ់ដឹងអំពីកិចេ
ម្ពររម្ពៀងសត ីពីកា រចៀសវាងកា
យកពនធ ម្ត្ួត្ោន (Double

សិកាខសាលាម្ត្ូវបនរ ៀបចំរៅ
រារធានីភនំរពញ រខត្តរសៀររាប


Taxation Agreement DTA)
ដេ់រស្រនត ីពនធោ និងអនកជាប់ពនធ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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53.2.5

៥៣.២.៥រ ៀបចំសកា
ិ ខ សាលា

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.ពនធ ោ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សិកាខសាលាម្ត្ូវបនរ ៀបចំរៅ

រដើរបីែតេកា
់ យេ់ដឹងអំពីកិចេ

រខត្តម្ពុះសីហនុ និងរខត្តបត្់

ម្ពររម្ពៀងសត ីពីកា រចៀសវាងកា

ដំបង



យកពនធ ម្ត្ួត្ោន (Double
Taxation Agreement DTA)
ដេ់រស្រនត ីពនធោ និងអនកជាប់ពនធ
53.2.6

៥៣.២.១-បរងកន
ើ សរត្ថភាពរស្រនត ី

២០១៤

២០២០

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

PFM

រស្រនត ីចន
ំ ន
ួ ៥០%ននម្កុរកា ងា កក

ននអគ្គនយកោានឧសាហករា

ទម្រង់ម្ត្ូវបនចូេ រ
ួ វគ្គបណតុុះប

ហិ ញ្ញវត្ថុ

ណា
ត េនិងសិកាខសាលារែសងៗ



យៈរពេខៃីៗកនុងនិងរម្ៅម្បរទស
53.2.6

៥៣.២.១-បរងកន
ើ សរត្ថភាពរស្រនត ី

២០១៤

២០២០

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

PFM

រស្រនត ីចន
ំ ន
ួ ៥០%ននម្កុរកា ងា កក

ននអគ្គនយកោានឧសាហករា

ទម្រង់ម្ត្ូវបនចូេ រ
ួ វគ្គបណតុុះប

ហិ ញ្ញវត្ថុ

ណា
ត េនិងសិកាខសាលារែសងៗ



យៈរពេខៃីៗកនុងនិងរម្ៅម្បរទស
53.2.6

៥៣.២.១-បរងកន
ើ សរត្ថភាពរស្រនត ី

២០១៤

២០២០

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

PFM

រស្រនត ីចន
ំ ន
ួ ៥០%ននម្កុរកា ងា កក

ននអគ្គនយកោានឧសាហករា

ទម្រង់ម្ត្ូវបនចូេ រ
ួ វគ្គបណតុុះប

ហិ ញ្ញវត្ថុ

ណា
ត េនិងសិកាខសាលារែសងៗ



យៈរពេខៃីៗកនុងនិងរម្ៅម្បរទស

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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53.2.6

៥៣.២.១-បរងកន
ើ សរត្ថភាពរស្រនត ី

បញ្ច ប់

២០១៤

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ទម្រង់ម្ត្ូវបនចូេ រ
ួ វគ្គបណតុុះប

ហិ ញ្ញវត្ថុ

ណា
ត េនិងសិកាខសាលារែសងៗ

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

PFM

រស្រនត ីចន
ំ ន
ួ ៥០%ននម្កុរកា ងា កក

ននអគ្គនយកោានឧសាហករា

ម្បភព



យៈរពេខៃីៗកនុងនិងរម្ៅម្បរទស
53.2.6

៥៣.២.១-បរងកន
ើ សរត្ថភាពរស្រនត ី

២០១៤

២០២០

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

PFM

រស្រនត ីចន
ំ ន
ួ ៥០%ននម្កុរកា ងា កក

ននអគ្គនយកោានឧសាហករា

ទម្រង់ម្ត្ូវបនចូេ រ
ួ វគ្គបណតុុះប

ហិ ញ្ញវត្ថុ

ណា
ត េនិងសិកាខសាលារែសងៗ



យៈរពេខៃីៗកនុងនិងរម្ៅម្បរទស
53.2.6

៥៣.២.១-បរងកន
ើ សរត្ថភាពរស្រនត ី

២០១៤

២០២០

អគ្គ.ឧសាហករាហិ ញ្ញវត្ថុ

PFM

រស្រនត ីចន
ំ ន
ួ ៥០%ននម្កុរកា ងា កក

ននអគ្គនយកោានឧសាហករា

ទម្រង់ម្ត្ូវបនចូេ រ
ួ វគ្គបណតុុះប

ហិ ញ្ញវត្ថុ

ណា
ត េនិងសិកាខសាលារែសងៗ



យៈរពេខៃីៗកនុងនិងរម្ៅម្បរទស
53.2.7

៥៣.២.១ កា បណុដ ុះបណា
ដ េ

២០១៧

២០២៥

ិ
អគ្គ.ថវកា

ិ នី
ចំនន
ួ រស្រនតន
ី យកោានថវកា

ិ កែអករេើសរិទិក
រំនញថវកា
ធ រា

យករា ទទួេបនកា បណុដ ុះ

រៅរម្ៅម្បរទស

ិ កែអករេើ
បណា
ដ េរំនញអំពីថ វកា

 





 





សរិទិក
ធ រា
53.2.8

៥៣.២.២ កា បណតុុះបណា
ត េ

២០១៧

២០២៥

ិ
អគ្គ.ថវកា

ិ នីយ
ចំនន
ួ រស្រនតន
ី យកោានថវកា

រេើរន
ំ ញភាពជាអនកដឹកនំ រៅ

ករាទទួេបនកា បណុត ុះបណា
ត

រម្ៅម្បរទស

េរេើ រំនញភាពជាអនកដឹកនំ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

423

បញ្ច ប់

២០១៦

២០២០

េសត ីពីកា រ ៀបចំនិងអនុវត្តថ វិកា

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

រស្រនត ីនន ដាបេម្កុង ម្សុក ខណឌ

ជាត្ិ

ទាំង ១៩៧ ទទួេបនបណតុុះ

ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ (៦០%)

បណា
ត េសត ីពកា
ី រ ៀបចំនិងអនុវត្ត

ត្រ៤

៥៣.២.១.រ ៀបចំវគ្គបណតុុះបណា
ត

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

 



ត្រ២

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ៣

53.2.9

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ថវិកា ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ
ម្បកបរោយម្បសិទភា
ធ ព
53.2.10

៥៣.២.២.រ ៀបចំវគ្គបណតុុះបណា
ត

២០១៦

២០២០

េម្គ្ូបរងាគេរស្រនត ីអគ្គនយកោាន

53.2.11

អគ្គ.ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការ

រស្រនត ីចន
ំ ន ៧០ នក់ ននអគ្គ

ជាត្ិ

នយកោានហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់

ហិ ញ្ញវត្ថុ ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ

រម្ការ ទទួេបនកា បណុត ុះប

សត ីពីកា រ ៀបចំនិងនីត្ិ វិធីអនុវត្ត

ណា
ត េសត ីពីកា រ ៀបចំនិងនីត្ិ វិធី

ថវិកាករា វិធី បស់ ដាបេថ្ននក់

ិ ករា វិធី បស់ ដាបេ
អនុវត្តថ វកា

រម្ការជាត្ិ (៤០%)

ថ្ននក់រម្ការជាត្ិ

៥៣.២.១ បនត បណតុុះបណា
ត េ

២០១៦

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ



 

រស្រនត ីចំបច់រយ
ួ ចំនន
ួ ម្មនសរត្ថ

រំនញចំបច់ រែសងៗ ពាក់ព័នធ

ភាពម្គ្ប់ម្ោន់ ទាំងគ្ណរនយយ

នឹងរំនញគ្ណរនយយនិងរំនញ

និង IT រដើរបីរម្បើម្បស់ម្បព័នធ

ិ ា រដើរបីម្មនសរត្ថ
ព័ត្៌ម្មនវទ

FMIS។

ភាពម្គ្ប់ម្ោន់កនុងកា អនុវត្ត
ម្បព័នធ FMIS។
53.2.11

៥៣.២.១ បនត បណតុុះបណា
ត េ

២០១៦

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី ១៖សរត្ថភាពរស្រនត ី

រំនញចំបច់ រែសងៗ ពាក់ព័នធ

ម្ត្ូវរធវើបចេុបបនន ភាពបំរពញបកនថរ

នឹងរំនញគ្ណរនយយនិងរំនញ

នូវចំនច
ុ ខវុះខាត្កដេពាក់ព័នធ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ិ ា រដើរបីម្មនសរត្ថ
ព័ត្៌ម្មនវទ

គ្ណរនយយនិង IT រដើរបីរម្បើ

ភាពម្គ្ប់ម្ោន់កនុងកា អនុវត្ត

ម្បស់ម្បព័នធ FMIS

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា





















ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ម្បព័នធ FMIS។
53.2.11

៥៣.២.១ បនត បណតុុះបណា
ត េ

២០១៦

២០២០

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី ២៖សរត្ថភាព បស់

រំនញចំបច់ រែសងៗ ពាក់ព័នធ

រស្រនត ីចំបច់ រួយចំនន
ួ ម្ត្ូវបន

នឹងរំនញគ្ណរនយយនិងរំនញ

ពម្ងឹងបកនថ រទាំងកែនក

ិ ា រដើរបីម្មនសរត្ថ
ព័ត្៌ម្មនវទ

ិ ា
គ្ណរនយយ និងព័ត្៌ម្មនវទ

ភាពម្គ្ប់ម្ោន់កនុងកា អនុវត្ត

រដើរបីរម្បើម្បស់ ម្បព័នធ FMIS។

ម្បព័នធ FMIS។
53.2.12

53.2.12

៥៣.២.២ បនត ពម្ងឹងសរត្ថភាព

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

រស្រនត ីចំបច់រយ
ួ ចំនន
ួ ម្មនសរត្ថ

រស្រនត ីរេើកា បណុត ុះបណា
ត េរុខ

ភាពម្គ្ប់ម្ោន់ រេើរុខរំនញរែស

រំនញចំបច់រែសងៗ (រំនញ

ងៗ (រំនញដឹកនំ/ម្គ្ប់ម្គ្ង ឬ

ដឹកនំ / ម្គ្ប់ម្គ្ងឬរំនញ

រំនញបរចេករទស)កដេបន

បរចេករទស)

ទទួេនូវកា បណុត ុះបណា
ត េ។

៥៣.២.២ បនត ពម្ងឹងសរត្ថភាព

អគ្គ. ត្នោ ជាត្ិ

សូចនក ទី ១៖សរត្ថភាពរស្រនត ី

រស្រនត ីរេើកា បណុត ុះបណា
ត េរុខ

កដេទទួេ បនកា បណុត ុះបណា
ត

រំនញចំបច់រែសងៗ (រំនញ

េម្ត្ូវបនពម្ងឹងបកនថរ រេើ

ដឹកនំ / ម្គ្ប់ម្គ្ងឬរំនញ

រំនញដឹកនំ/ម្គ្ប់ម្គ្ងឬរំនញ

បរចេករទស)

បរចេករទស។

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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53.2.13

បញ្ច ប់

៥៣.២.១-សហកា ជារួយ EFI

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

















ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ិ សម្ម្មប់កា បណុត ុះ
គ្រម្ម្មងថវកា

ិ សម្ម្មប់
រដើរបីរ ៀបចំគ្រម្ម្មងថវកា

បណា
ត េ/Workshop ម្ត្ូវបន

កា ងា បណុត ុះបណា
ត េ/

រ ៀបចំបញ្ជូ នរៅអគ្គរេខាធិកា

Workshop ដេ់សាថប័នអនុវត្ត

ោាន PFM

 

េទធករា
53.2.14

៥៣.២.២-ចូេ រ
ួ កនុងវគ្គកចក

អគ្គ.េទធករាសាធា ណៈ

ំកេកចំរណុះដឹងេទធករាដេ់សាថ

វគ្គកចក ំកេកចំរណុះដឹងរដើរបី
ពម្ងឹងសរត្ថភាពរស្រនតេ
ី ទធករា

ប័នអនុវត្តេទធករាជារួយអគ្គ

ដេ់ម្កសួង សាថប័ន រារធានី

នយកោានពាក់ពន
័ ធ

រខត្ត ម្ត្ូវបនរ ៀបចំរ ើង (ក ណី

 

ម្មនត្ម្រូវកា )
53.2.15

៥៣.២.១. រស្រនតទ
ី ទួេបនទុ ក

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

កា ងា កកទម្រង់ បស់អគ្គ

រស្រនត ីរស្រនតទ
ី ទួេបនទុ កកា ទម្រង់
បស់នយក

រេខាធិកា ោាន ម្ត្ូវទទួេបន

ោាន ដាបេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ,

កា បណុដ ុះបណា
ដ េរេើរន
ំ ញ

នយកោានបុគ្គេិក, នយកោាន

ម្គ្ប់ម្គ្ង និងរំនញបរចេករទស

នីត្ិករា, និងនយកោានព័ត្ម្ម
៌ ន

 

 

វិទា ៥០%ម្ត្ូវទទួេកា បណដុុះ
បណា
ដ េ
53.2.16

៥៣.២.២. រ ៀបចំវគ្គបណតុុះប

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ណា
ត េខៃីរេើកា រម្បើម្បស់ ករា វិធី

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

សរត្ថភាពរស្រនត ីចន
ំ ន
ួ ២០ ប
ូ តារ
យៈកា ចូេ ួរវគ្គបណតុុះបណា
ត េ
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២០១៧

២០១៧

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

គ្ណរនយយ និងហិ ញ្ញវត្ថុ
(Advance Excel)
53.2.17

៥៣.២.៣. រ ៀបចំទសសនកិចេ

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

រស្រនត ីចន
ំ ន
ួ ១៨ ប
ូ រធវើទសសនកិចេ

សិកាដកបទពិរសាធន៍អំពីកា

សិកាដកបទពិរសាធន៍រៅ

រ ៀបចំម្ត្ួត្ពិនិត្យតារោននិងកា

ម្បរទសហវេ
ី ីពន
ី

 

 





ិ ករា វិធី
វាយត្នរៃកា អនុវត្តថ វកា
53.2.18

៥៣.២.៤. រ ៀបចំទសសនកិចេ

២០១៧

២០១៧

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

រស្រនត ីចន
ំ ន
ួ ១៨ ប
ូ រធវើទសសនកិចេ

សិកាដកបទពិរសាធន៍រេើកា

សិកាដកបទពិរសាធន៍រៅ

រ ៀបចំរគ្គុរទសក៏ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញ

ម្បរទសនថ

  







 









 

 





វត្ថុ
53.2.19

53.2.20

៥៣.២.៥. រ ៀបចំទសសនកិចេ

២០១៨

២០១៨

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

រស្រនត ីចន
ំ ន
ួ ១៨ ប
ូ រធវើទសសនកិចេ

សិកាដកបទពិរសាធន៍អំពីកា

សិកាដកបទពិរសាធន៍រៅ

ិ កែអករេើសរិទក
រ ៀបចំថ វកា
ធ រា

ម្បរទសឥណូឌ រនសុី

៥៣.២.៦. រ ៀបចំសិកាខសាលា

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

រស្រនត ីចន
ំ ន
ួ ២០០នក់ចេ
ូ រ
ួ វគ្គ

ែសពវ ែាយកណនំ អនុវត្ត

ែសពវែាយកណនំ អនុវត្ត

ិ
បរចេករទស ននកា រ ៀបចំថ វកា

ិ
បរចេករទស ននកា រ ៀបចំថ វកា

រដើរបីបរងកន
ើ សរត្ថភាពននអងគភាព

រដើរបីបរងកន
ើ សរត្ថភាពននអងគភាព

ថវិកាននម្កសួងរសដាកិចេនិង

ថវិកាននម្កសួងរសដាកិចេនិង

ហិ ញ្ញវត្ថុ

ហិ ញ្ញវត្ថុ (កបងកចក៤ រុខសញ្ញញ
ចំណាយ កា រ ៀបចំករា វិធី

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

427

បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

  







  







   





ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ចំណូេ ចំណាយ កា រម្ោងបនទុ ក
បុគ្គេិក និងកា រ ៀបចំតារាង
របៀវត្ស ) ចំនន
ួ ០១ វគ្គ និងចុុះ
ិ
កណនំ ផ្ទទេ់ដេ់អងគភាពថវកា
ថ្ននក់រូេ-ោានរួយចំនន
ួ
53.2.21

ិ សសនសត ីពី
៥៣.២.៧. រ ៀបចំ វប

២០១៧

២០១៨

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ិ ននក
កែនកា យុទសា
ធ ស្រសត ថវកា

កា រ ៀបចំកំណត្់សច
ូ នក គ្នៃ ឹុះ

ិ
សហវ ម្ត្ូវបនពិនត្
ិ យរ ើង វញ

និងកា រ ៀបចំកែនកា យុទសា
ធ ស្រសត

រដើរបីជារូេោាននិង ធាត្ុចេ
ូ

ថវិកានន

ម្ពរជារួយ នឹងកា កំណត្់សច
ូ

កសហវ

នក សរិទក
ធ រាគ្នៃ ឹុះថាីសម្ម្មប់
ិ
រ ៀបចំកែនកា យុទសា
ធ ស្រសត ថវកា
ឆ្នំបនទប់តារ យៈកា រ ៀបចំ
វិបសសន

53.2.22

៥៣.២.៨. រ ៀបចំនិងែសពវែាយ

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

រសចកតីម្ពាងរគ្គុរទសក៏ម្គ្ប់ម្គ្ង

កណនំ កា អនុត្តរគ្គុរទសក៍

ហិ ញ្ញវត្ថុសម្ម្មប់រម្បើម្បស់នែទកនុង

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសម្ម្មប់រម្បើ

ម្កសួង កសហវ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

ម្បស់នែទកនុង កសហវ.

និងពិរម្ោុះរយបេ់ជារួយអគ្គ
នយកោានរំនញពាក់ព័នធ

53.2.22

៥៣.២.៨. រ ៀបចំនិងែសពវែាយ

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

កណនំ កា អនុត្តរគ្គុរទសក៍

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

រសចកតីម្ពាងរគ្គុរទសក៏ម្គ្ប់ម្គ្ង
ហិ ញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបនោក់ពិរម្ោុះ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

428

53.2.22

53.2.22

53.2.23

បញ្ច ប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសម្ម្មប់រម្បើ

រយបេ់ជារួយអគ្គនយកោាន

ម្បស់នែទកនុង កសហវ.

រំនញពាក់ពន
័ ធ

៥៣.២.៨. រ ៀបចំនិងែសពវែាយ

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

បនែសពវែាយកណនំ អនុវត្តដេ់

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសម្ម្មប់រម្បើ

អងគភាពថវិកាននម្កសួងរសដាកិចេ

ម្បស់នែទកនុង កសហវ.

និងហិ ញ្ញវត្ថុ
២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ម្សាយកនុងកា អនុវត្តរគ្គុរទសក៍

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុសម្ម្មប់រម្បើ

ម្ត្ូវបនរ ៀបចំរដើរបីជារូេោាន

ម្បស់នែទកនុង កសហវ.

សម្ម្មប់កកេរអបកនថរ
២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

 

 





 









 









   





បញ្ញាម្បឈរនិងសំរណើដរំ ណាុះ

កណនំ កា អនុត្តរគ្គុរទសក៍

៥៣.២.៩. រ ៀបចំបូកស ុបម្ត្ួត្

២០១៨

រគ្គុរទសក៍ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថុម្ត្ូវ

កណនំ កា អនុត្តរគ្គុរទសក៍

៥៣.២.៨. រ ៀបចំនិងែសពវែាយ

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

បយកា ណ៍ម្ត្ួត្ពិនិត្យនិងវាយ

ពិនត្
ិ យនិងវាយត្នរៃកា អនុវត្ត

ត្នរៃកា អនុវត្តន៍ថ វិកាម្បចំឆ្នំ

ថវិកាករា វិធី បស់កសហវ

ទាំង បយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុនិង
សរិទក
ធ រាម្ត្ូវបនរ ៀបចំ និងោក់
ឆៃងកិចេម្បរុំម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យនិងវាយ
ិ ម្បចំឆ្នំ បស់
ត្នរៃកា អនុវត្តថ វកា
កសហវ

53.2.23

៥៣.២.៩. រ ៀបចំបូកស ុបម្ត្ួត្

២០១៧

២០១៩

អគ្គរេខាធិកា ោានកសហវ

ពិនត្
ិ យនិងវាយត្នរៃកា អនុវត្ត
ថវិកាករា វិធី បស់កសហវ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

បយកា ណ៍ម្ត្ួត្ពិនិត្យកា អនុ
ិ ពាក់កណា
វត្តថ វកា
ត េឆ្នំទាង
ំ
បយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុ និងសរិទធ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

429

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

បញ្ច ប់

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

  



ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ករាម្ត្ូវបន រ ៀបចំនិងោក់ឆៃង
កិចេ ម្បរុំម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យកា អនុវត្ត
ថវិកាពាក់កណា
ត េ ឆ្នំ បស់ក
សហវ
53.2.24

៥៣.២.២ ពម្ងឹងសរត្ថភាព

២០១៦

២០១៧

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

សវនក នែទកនុងតារ យៈកា រម្បើ

ទទួេបនកា បងាាត្់បងាាញពី
របៀបរម្បើម្បស់ករា វិធី Quick

ម្បស់
បរចេក វិទាព័ត្ម្ម
៌ ន
53.2.24

53.2.25

៥៣.២.២ ពម្ងឹងសរត្ថភាព

សវនក នែទកនុងននកសហវ ម្ត្ូវ

book accounting
២០១៦

២០១៧

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

សិកាខសាលាែសពវែាយសត ីពីម្បព័នធ

សវនក នែទកនុងតារ យៈកា រម្បើ

ិ ា
ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យនែទកនុងបរចេក វទ

ម្បស់

ព័ត្៌ម្មនរូនសវនក នែទកនុងម្កសួង

បរចេក វិទាព័ត្ម្ម
៌ ន

សាថប័ន

៥៣.២.៣. ពម្ងឹងកា យេ់ដឹង

២០១៧

២០២០

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

   

Checklistសម្ម្មប់ IT

ដេ់សវនក នែទកនុងអំពីប ិសាថន

governance and

ិ ាព័ត្ម្ម
ម្គ្ប់ម្គ្ងបរចេក វទ
៌ នទូរៅ

management ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

 





  



(IT general control )
53.2.25

៥៣.២.៣. ពម្ងឹងកា យេ់ដឹង

២០១៧

២០២០

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

ដេ់សវនក នែទកនុងអំពីប ិសាថន
ិ ាព័ត្ម្ម
ម្គ្ប់ម្គ្ងបរចេក វទ
៌ នទូរៅ

Checklistសម្ម្មប់ Data
management ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

(IT general control )

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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53.2.25

៥៣.២.៣. ពម្ងឹងកា យេ់ដឹង

បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

Checklistសម្ម្មប់ Business

ដេ់សវនក នែទកនុងអំពីប ិសាថន

continuity planning ម្ត្ូវបន

ិ ាព័ត្ម្ម
ម្គ្ប់ម្គ្ងបរចេក វទ
៌ នទូរៅ

រ ៀបចំ

   

(IT general control )
53.2.25

៥៣.២.៣. ពម្ងឹងកា យេ់ដឹង

២០១៧

២០២០

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

ដេ់សវនក នែទកនុងអំពីប ិសាថន

Checklist for information
securities ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

ិ ាព័ត្ម្ម
ម្គ្ប់ម្គ្ងបរចេក វទ
៌ នទូរៅ

 

 

(IT general control )
53.2.26

៥៣.២.៤. ពម្ងឹងសរត្ថភាពដេ់

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

សវនក នន GDIA តារ យៈកា

សវនក IT នន GDIA ម្ត្ូវបន
ទទួេកា បណតុុះបណា
ត េ រំនញ

ចូេ ួរកា បណុត ុះបណា
ត េ យៈ

យៈរពេខៃរី ៅរម្ៅម្បរទស

រពេខៃីទាង
ំ កនុងនិងរម្ៅម្បរទស

“Training on IT Audit

   

Related” (3 person,7 days)
វគ្គទី១
53.2.26

៥៣.២.៤. ពម្ងឹងសរត្ថភាពដេ់

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

សវនក នន GDIA តារ យៈកា
ចូេ ួរកា បណុត ុះបណា
ត េ យៈ
រពេខៃីទាង
ំ កនុងនិងរម្ៅម្បរទស

សវនក IT នន GDIA ម្ត្ូវបន
ទទួេកា បណុត ុះបណា
ត េ រំនញ
យៈរពេខៃរី ៅរម្ៅម្បរទស
“Training on IT Audit

 

 

Related” (3 person,7 days)
វគ្គទ២
ី

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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53.2.27

53.2.27

53.2.28

៥៣.២.៥ ពម្ងឹងកា យេ់ដឹង

បញ្ច ប់

២០១៧

២០១៧

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

ទទួេបនកា បងាាត្់បងាាញ អំពី

តាក់កត្ង និងម្បត្ិបត្តកា
ិ នន

កា តាក់កត្ង និងម្បត្ិបត្តិកា នន

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងនែទកនុង

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងនែទកនុងរេើកទី ១
២០១៧

២០១៧

អគ្គ.សវនករានែទកនុង

ទទួេបនកា បងាាត្់បងាាញ អំពី

តាក់កត្ង និងម្បត្ិបត្តកា
ិ នន

កា តាក់កត្ង និងម្បត្ិបត្តិកា នន

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងនែទកនុង

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងនែទកនុងរេើកទី ២
២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

   

សវនក ននកសហវទាំងអស់

ដេ់សវនក ននកសហវ អំពីកា

៥២.២.១ រ ៀបចំកិចេពិភាកា

២០១៨

សវនក ននកសហវទាំងអស់

ដេ់សវនក ននកសហវ អំពីកា

៥៣.២.៥ ពម្ងឹងកា យេ់ដឹង

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

 

 

 









 









១.ម្គ្ូបរងាគេចំនន
ួ ៣នក់ ទទួេ

ផ្ទៃស់បតូ បទពិរសាធន៍រម្ៅ

បនវគ្គបណតុុះបណា
ត េ យៈរពេ

ម្បរទស (International Peer

៥នថងរេើរន
ំ ញរសុើបអរងកត្ និង

Review) រូនម្គ្ូបរងាគេរេើ

ម្សាវម្ជាវ ម្ត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយ

រំនញរសុើបអរងកត្ ម្សាវម្ជាវ

ត្នរៃ

ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ និង វិភាគ្វាយត្នរៃ
53.2.28

៥២.២.១ រ ៀបចំកិចេពិភាកា

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

ផ្ទៃស់បតូ បទពិរសាធន៍រម្ៅ
ម្បរទស (International Peer
Review) រូនម្គ្ូបរងាគេរេើ

២.ម្គ្ូបរងាគេរំនញអធិកា កិចេ
ហិ ញ្ញវត្ថុម្ត្ូវបនបណតុុះបណា
ត េ

រំនញរសុើបអរងកត្ ម្សាវម្ជាវ
ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ និង វិភាគ្វាយត្នរៃ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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53.2.29

53.2.29

៥២.២.២ វគ្គបំបន
៉ា សរត្ថភាពសត ី

បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

នក់ទទួេបនវគ្គបំបន
៉ា រនុះ យៈ

សាធា ណៈ និង ម្កុរហន
ុ ឯករន

រពេ២នថង
២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

១.រស្រនត ីអោគធិកា ោានចំនន
ួ ៨០

ពីម្បព័នធគ្ណរនយយសហម្ោស

៥២.២.២ វគ្គបំបន
៉ា សរត្ថភាពសត ី

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

 

 





 









 









  







២.រំនញអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរេើ

ពីម្បព័នធគ្ណរនយយសហម្ោស

ដំរណើ កា កា ងា សហម្ោសសា

សាធា ណៈ និង ម្កុរហន
ុ ឯករន

ធា ណៈ និងម្កុរហន
ុ
ឯករន
ម្ត្ូវបនបណតុុះបណា
ត េ

53.2.30

៥២.២.៣ វគ្គបប
ំ ន
៉ា សត ីពី“រំនញ

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

វគ្គបំបន
៉ា សរត្ថភាពសត ីពី “រំនញ

វិភាគ្ម្សាវម្ជាវ រសុើបអរងកត្ តារ

វិភាគ្ ម្សាវម្ជាវ រសុើបអរងកត្

ោននិងវាយត្នរៃរោយរម្បើម្បស់

តារោន និងវាយត្នរៃរោយរម្បើ

បរចេក វិទាព័ត្ម្ម
៌ នកនុងកា ចុុះរធវើ

ម្បស់បរចេក វិទាព័ត្ម្ម
៌ នសម្ម្មប់

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ”

កា រធវើអធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ”រូន
រស្រនត ីអោគធិកា ោានចំនន
ួ ៤រេើក
ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ។

53.2.31

៥២.២.៤ រ ៀបចំទសសនកិចេ

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

១.រស្រនត ីអោគធិកា ោានកសហវ

សិកាដកម្សង់បទពិរសាធន៍ អំពី

ចំនន
ួ ៥នក់ បនបំរពញទសសកិចេ

កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ

សិកាដកម្សង់បទពិរសាធន៍ អំពី
កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុរៅ
កនុងត្ំបន់អាសុី យៈរពេ៥នថង

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

433

បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

អោគធិកា ោាន

២០១៨

២០១៩

ត្រ៤

៥២.២.៤ រ ៀបចំទសសនកិចេ

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

53.2.31

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 









  







 







ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

២.គ្រម្ម្មងទសសនកិចេសិកាដក

សិកាដកម្សង់បទពិរសាធន៍ អំពី

ម្សង់បទពិរសាធន៍អំពីកា ងា

កា ងា អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុ

អធិកា កិចេហិ ញ្ញវត្ថុម្ត្ូវបន
រ ៀបចំ

53.2.32

៥២.២.៥ ករា វិធីពិភាកាផ្ទៃស់បតូ

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

បទពិរសាធន៏ (Peer Review

១.កិចេពិភាកាផ្ទៃស់បតូ ប
ទពិរសាធន៍ Peer Review កនុង

ិ គ្
Workshop) រេើ វិធសា
ី ស្រសត វភា

ឆ្នំ២០១៧ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ ួច

និងវាយត្នរៃ វិធីសាស្រសត ម្ត្ួត្ពិនិ

កដេម្មនអនកចូេ រ
ួ ចំនន
ួ ៨០

ិ ដាបេថ្ននក់
ត្យកា ម្គ្ប់ម្គ្ងថវកា

នក់ យៈរពេ១នថង

ជាត្ិ ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ
សហម្ោសសាធា ណៈ គ្រម្ម្មង
ឥណទាន គ្រម្ម្មងបដិភាគ្
ិ រិ យគ្សាធា ងណៈ
គ្រម្ម្មងវន
កនុងម្កបខណឌអោគធិកា ោាន និង
ម្កសួងសាថប័ន
53.2.32

៥២.២.៥ ករា វិធីពិភាកាផ្ទៃស់បតូ

២០១៧

២០២០

អោគធិកា ោាន

បទពិរសាធន៏ (Peer Review

២.ករា វិធីពិភាកាផ្ទៃស់បតូ បទ
ពិរសាធន៏ (Peer Review

ិ គ្
Workshop) រេើ វិធសា
ី ស្រសត វភា

ិ គ្
Workshop)រេើ វិធីសាស្រសត វភា

និងវាយត្នរៃ វិធីសាស្រសត ម្ត្ួត្ពិនិ

ម្សាវម្ជាវ រសុើបអរងកត្ ម្ត្ួត្ពិនិ

ិ ដាបេថ្ននក់
ត្យកា ម្គ្ប់ម្គ្ងថវកា

ត្យនិងវាយត្នរៃជារួយអោគធិ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 





  



ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

ជាត្ិ ដាបេថ្ននក់រម្ការជាត្ិ

កា ោានបណា
ត ម្កសួងសាថប័ន និង

សហម្ោសសាធា ណៈ គ្រម្ម្មង

ជារួយបណា
ត ម្បរទសរែសងៗ ម្ត្ូវ

ឥណទាន គ្រម្ម្មងបដិភាគ្

បនរ ៀបចំ ួច

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ិ រិ យគ្សាធា ងណៈ
គ្រម្ម្មងវន
កនុងម្កបខណឌអោគធិកា ោាន និង
ម្កសួងសាថប័ន
53.2.33

ិ ា
៥៣.២.១ រស្រនតរា
ី រកា ននវទ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

កា រ ៀបចំកែនកា បណុត ុះបណា
ត

សាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

េកសាងសរត្ថភាពរស្រនតរា
ី រកា

ទទួេបនកា បណុដ ុះបណា
ដ េ

វសហ

រដើរបីពម្ងឹង និង បរងកើនសរត្ថ
ភាព
53.2.33

ិ ា
៥៣.២.១ រស្រនតរា
ី រកា ននវទ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

រស្រនតរា
ី រកា ននវសហ ចំនន
ួ ១៥

សាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

នក់ ទទួេបនកា បណដុុះ

ទទួេបនកា បណុដ ុះបណា
ដ េ

បណា
ដ េសដ ីពកា
ី អនុវត្តថ វិកាករា

រដើរបីពម្ងឹង និង បរងកើនសរត្ថ

វិធី

ភាព
53.2.33

ិ ា
៥៣.២.១ រស្រនតរា
ី រកា ននវទ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

រស្រនតរា
ី រកា ននវសហ ចំនន
ួ ៣០

សាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

នក់ ទទួេបនកា បណុដ ុះ

ទទួេបនកា បណុដ ុះបណា
ដ េ

បណា
ដ េសដ ីពភា
ី ពជាអនកដឹកនំ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ
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បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

  



ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រដើរបីពម្ងឹង និង បរងកើនសរត្ថ
ភាព
53.2.34

53.2.35

៥៣.២.២ ម្គ្ូបរងាគេននវិទា

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ម្គ្ូបរងាគេននវសហ ចំនន
ួ ៣០

សាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

នក់ ទទួេបនកា បណុដ ុះ

ទទួេបនកា បណុដ ុះបណា
ដ េ

បណា
ដ េសដ ីពី វិធសា
ី ស្រសត បរម្ងៀន

បំបន
៉ា រដើរបីពម្ងឹង និង បរងកើន

និងគ្រម្ម្មងរុខ វិជាជ រេើកា អនុវត្ត

សរត្ថភាព

ថវិកាករា វិធី

៥៣.២.៣ ម្គ្ូបរងាគេននម្កសួង

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ម្គ្ូបរងាគេននម្កសួង សាថប័ន

សាថប័ន ទទួេបនកា បណុដ ុះ

ចំនន
ួ ៦០ នក់ ទទួេបនកា

បណា
ដ េបរងកន
ើ សរត្ថភាព

បណដុុះបណា
ដ េសដ ីពីកា អនុវត្ត

 

 

ថវិកាករា វិធី
53.2.36

៥៣.២.៤ រ ៀបចំវគ្គបណដុុះ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

រស្រនតរា
ី រកា ននកសហវ ទទួេ

បណា
ដ េត្ម្រង់ទិស និង វគ្គ

បនកា បណុដ ុះបណា
ដ េត្ម្រង់

បណុដ ុះបណា
ដ េសដ ីពី កា អភិវឌ្ឍ

ទិស រេើរំនញរសដាកិចេនិង

រំនញវិជាជរីវៈ ដេ់រស្រនតរា
ី រកា

ហិ ញ្ញវត្ថុ, ដាបេសាធា ណៈ,

ននម្កសួងរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ចាប់សហេកខនតិករស្រនតរា
ី រកា សុី

   

វិេ ចំនន
ួ ៧ វគ្គ សិកាខការចំនន
ួ
១០៧៧ នក់
53.2.36

៥៣.២.៤ រ ៀបចំវគ្គបណដុុះ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

បណា
ដ េត្ម្រង់ទិស និង វគ្គ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

រស្រនតរា
ី រកា ននអគ្គនយកោាន
រម្ការឱ្វាទកសហវ ទទួេបន
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បញ្ច ប់

២០១៧
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ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 





  



ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

បណុដ ុះបណា
ដ េសដ ីពី កា អភិវឌ្ឍ

កា បណុដ ុះបណា
ដ េសដ ីពី កា

រំនញវិជាជរីវៈ ដេ់រស្រនតរា
ី រកា

អភិវឌ្ឍរំនញវិជាជរីវៈ

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ននម្កសួងរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ
53.2.37

៥៣.២.៥ រ ៀបចំវគ្គបណដុុះ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

រស្រនតរា
ី រកា ននអងគភាពថវិកាថ្ននក់

ិ ករា វិធី
បណា
ដ េសដ ីពី នីត្ិ វិធីថ វកា

កណា
ដ េ បស់ម្កសួង សាថប័

រូនរស្រនតរា
ី រកា ននម្កសួង សាថប័ន

ិ
នចំនន
ួ ១១ កដេអនុវត្តថ វកា

ចំនន
ួ ១១ កដេអនុវត្តថ វិកាករា

ករា វិធីរពញរេញសាកេបងឆ្នំ

វិធីរពញរេញសាកេបងឆ្នំ

២០១៧ ចំនន
ួ ១៥០ នក់ ទទួេ

២០១៧

បនកា បណុដ ុះបណា
ដ េសដ ីពី នីត្ិ
ិ ករា វិធី
វិធីអនុវត្តថ វកា

53.2.37

៥៣.២.៥ រ ៀបចំវគ្គបណដុុះ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

រស្រនតរា
ី រកា ននអងគភាពថវិកាថ្ននក់

ិ ករា វិធី
បណា
ដ េសដ ីពី នីត្ិ វិធីថ វកា

រូេោានននរារធានីរខត្តចន
ំ ន
ួ ៨

រូនរស្រនតរា
ី រកា ននម្កសួង សាថប័ន

ឱ្វាទម្កសួង សាថប័ន ចំនន
ួ ៧

ចំនន
ួ ១១ កដេអនុវត្តថ វិកាករា

កដេអនុវត្តថ វិកាករា វិធីរពញ

វិធីរពញរេញសាកេបងឆ្នំ

រេញសាកេបងឆ្នំ២០១៧ ចំនន
ួ

២០១៧

២០០ នក់ ម្មនចំនន
ួ ២ វគ្គ
ទទួេបនកា បណុដ ុះបណា
ដ េសដ ី
ិ ករា វិធី
ពី នីត្ិ វិធីអនុវត្តថ វកា

53.2.37

៥៣.២.៥ រ ៀបចំវគ្គបណដុុះ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ិ ករា វិធី
បណា
ដ េសដ ីពី នីត្ិ វិធីថ វកា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

រស្រនតរា
ី រកា ននអងគភាពថវិកាថ្ននក់
រូេោានននរារធានីរខត្តចន
ំ ន
ួ ៩

   

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

រូនរស្រនតរា
ី រកា ននម្កសួង សាថប័ន

ឱ្វាទម្កសួង សាថប័ន ចំនន
ួ ៧

ចំនន
ួ ១១ កដេអនុវត្តថ វិកាករា

កដេអនុវត្តថ វិកាករា វិធីរពញ

វិធីរពញរេញសាកេបងឆ្នំ

រេញសាកេបងឆ្នំ២០១៧ ចំនន
ួ

២០១៧

២២៥ នក់ ម្មនចំនន
ួ ២ វគ្គ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ទទួេបនកា បណុដ ុះបណា
ដ េសដ ី
ិ ករា វិធី
ពី នីត្ិ វិធីអនុវត្តថ វកា
53.2.37

៥៣.២.៥ រ ៀបចំវគ្គបណដុុះ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

រស្រនតរា
ី រកា ននអងគភាពថវិកាថ្ននក់

ិ ករា វិធី
បណា
ដ េសដ ីពី នីត្ិ វិធីថ វកា

រូេោានននរារធានីរខត្តចន
ំ ន
ួ ៨

រូនរស្រនតរា
ី រកា ននម្កសួង សាថប័ន

ឱ្វាទម្កសួង សាថប័ន ចំនន
ួ ៧

ចំនន
ួ ១១ កដេអនុវត្តថ វិកាករា

កដេអនុវត្តថ វិកាករា វិធីរពញ

វិធីរពញរេញសាកេបងឆ្នំ

រេញសាកេបងឆ្នំ២០១៧ ចំនន
ួ

២០១៧

២០០ នក់ ម្មនចំនន
ួ ២ វគ្គ

 

 

ទទួេបនកា បណុដ ុះបណា
ដ េសដ ី
ិ ករា វិធី
ពី នីត្ិ វិធីអនុវត្តថ វកា
53.2.38

៥៣.២.៦ រ ៀបចំវគ្គបណដុុះ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

រស្រនតរា
ី រកា កដេជា រជរទយយក

បណា
ដ េសដ ីពី កា រ ៀបចំនិងកា

រជរទយយក ង និង រស្រនតទ
ី ទួេ

កត្់ម្តា បយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុ,

បនទុ កហិ ញ្ញវត្ថុ ននអងគភាពថវិកា

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយសរបត្តិ ដា ,

ចំនន
ួ ៧០នក់ បស់អគ្គនយក

សវនករានែទកនុង និង នែទរម្ៅ រូន

ោានរម្ការឱ្វាទកសហវ ទទួេ

  



បនកា បណុដ ុះបណា
ដ េសដ ីពី កា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

438

53.2.38

53.2.38

53.2.39

បញ្ច ប់

រស្រនតរា
ី រកា ននកសហវ និង

រ ៀបចំនិងកា កត្់ម្តា បយ

ម្កសួង សាថប័ន

កា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុ

៥៣.២.៦ រ ៀបចំវគ្គបណដុុះ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ជាម្កុរកា ងា រ ៀបចំបញ្ជ ីសា រពើ

កត្់ម្តា បយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុ,

ភណឌម្ទពយសរបត្តិ ដាម្បចំអគ្គ

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយសរបត្តិ ដា ,

នយកោាននីរយ
ួ ៗរម្ការឱ្វាទ

សវនករានែទកនុង និង នែទរម្ៅ រូន

ម្កសួងរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

រស្រនតរា
ី រកា ននកសហវ និង

ទទួេបនកា បណុដ ុះបណា
ដ េសដ ី

ម្កសួង សាថប័ន

ពី កា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយសរបត្តិ ដា
២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

នយកោានរម្ការឱ្វាទម្កសួង

កត្់ម្តា បយកា ណ៍ហិ ញ្ញវត្ថុ,

រសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ និង

កា ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយសរបត្តិ ដា ,

ម្កសួង សាថប័ន ទទួេបនកា

សវនករានែទកនុង និង នែទរម្ៅ រូន

បណុដ ុះបណា
ដ េពីរោេកា ណ៍

រស្រនតរា
ី រកា ននកសហវ និង

និងនីត្ិ វិធនី នកា រធវើសវនករានែទ

ម្កសួង សាថប័ន

កនុង
២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

   

 

 

រស្រនតរា
ី រកា ននម្កសួងកា ពា

បណុដ ុះបណា
ដ េសដ ីពី ថវិកាករា វិធី

ជាត្ិ, ម្កសួងរោនែទ(កែនកសនត ិ

និង អងគភាពថវិកា, នីត្ិ វិធីអនុវត្ត

សុខសាធា ណៈនិងកែនក ដាប

ថវិកាករា វិធី , និង កា ងា អនុវត្ត

េទូរៅ) និង ទីសដកា
ី គ្ណៈ ដារ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២០១៩

រស្រនតរា
ី រកា ចំនន
ួ ៧០នក់ ននអគ្គ

បណា
ដ េសដ ីពី កា រ ៀបចំនិងកា

៥៣.២.៧ សហកា រ ៀបចំវគ្ក

២០១៨

រស្រនតរា
ី រកា ចំនន
ួ ៧០នក់ កដេ

បណា
ដ េសដ ីពី កា រ ៀបចំនិងកា

៥៣.២.៦ រ ៀបចំវគ្គបណដុុះ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

 





២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

439

បញ្ច ប់

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

កិចេេទធករាសាធា ណៈ បស់អងគ

ស្រនត ី ចំនន
ួ ២៨០ នក់ ទទួេបន

ិ ននម្កសួង ចំនន
ភាពថវកា
ួ ៣

កា បណុដ ុះបណា
ដ េសដ ីពី ថវិកាករា

ិ ករា វិធី
កដេចូេ ួរអនុវត្តថ វកា

ិ
វិធីនិងអងគភាពថវកា

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រពញរេញសាកេបងឆ្នំ ២០១៨
53.2.39

53.2.39

៥៣.២.៧ សហកា រ ៀបចំវគ្ក

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

រស្រនតរា
ី រកា ននម្កសួងកា ពា

បណុដ ុះបណា
ដ េសដ ីពី ថវិកាករា វិធី

ជាត្ិ, ម្កសួងរោនែទ(កែនកសនត ិ

និង អងគភាពថវិកា, នីត្ិ វិធីអនុវត្ត

សុខសាធា ណៈនិងកែនក ដាប

ថវិកាករា វិធី , និង កា ងា អនុវត្ត

េទូរៅ) និង ទីសដកា
ី គ្ណៈ ដារ

កិចេេទធករាសាធា ណៈ បស់អងគ

ស្រនត ី ចំនន
ួ ២៨០ នក់ ទទួេបន

ិ ននម្កសួង ចំនន
ភាពថវកា
ួ ៣

កា បណុដ ុះបណា
ដ េសដ ីពី កា អនុ

ិ ករា វិធី
កដេចូេ ួរអនុវត្តថ វកា

វត្តកិចេេទធករាសាធា ណៈ បស់

រពញរេញសាកេបងឆ្នំ ២០១៨

អងគភាពថវិកា

៥៣.២.៧ សហកា រ ៀបចំវគ្ក

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

   

រស្រនតរា
ី រកា ននម្កសួងកា ពា

បណុដ ុះបណា
ដ េសដ ីពី ថវិកាករា វិធី

ជាត្ិ, ម្កសួងរោនែទ (កែនកសនត ិ

និង អងគភាពថវិកា, នីត្ិ វិធីអនុវត្ត

សុខសាធា ណៈនិងកែនក ដាប

ថវិកាករា វិធី , និង កា ងា អនុវត្ត

េទូរៅ) និង ទីសដកា
ី គ្ណៈ ដារ

កិចេេទធករាសាធា ណៈ បស់អងគ

ស្រនត ី ចំនន
ួ ២០០ នក់ ទទួេបន

ិ ននម្កសួង ចំនន
ភាពថវកា
ួ ៣

កា បណុដ ុះបណា
ដ េសដ ីពី នីត្ិ វិធី

ិ ករា វិធី
កដេចូេ ួរអនុវត្តថ វកា

ិ ករា វិធី
អនុវត្តថ វកា

 

 

រពញរេញសាកេបងឆ្នំ ២០១៨

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

440

បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

៥៣.២.៨ រ ៀបចំវគ្គបណដុុះ

ចប់គែតើម្

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

53.2.40

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

 





  



  



ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រស្រនតរា
ី រកា ទទួេបនទុ កហិ ញ្ញវត្ថុ

បណា
ដ េសដ ីពី នីត្ិ វិធីអនុវត្តថ វិកា

ម្បចំម្គ្ឹុះសាថនសាធា ណៈ ដាប

ិ , នីត្ិ
ករា វិធីសម្ម្មប់អងគភាពថវកា

េម្ត្ូវបនកំណត្់សម្ម្មប់ទទួេ

វិធីអនុវត្តកិចេេទធករាសាធា ណៈ

បនកា បណុដ ុះបណា
ដ េ

រូនដេ់រស្រនតរា
ី រកា ននម្គ្ឹុះសាថន
សាធា ណៈ ដាបេ កដេចូេ រ
ួ
ិ ករា វិធីរៅឆ្នំ ២០១៧
អនុវត្តថ វកា
53.2.40

៥៣.២.៨ រ ៀបចំវគ្គបណដុុះ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

រស្រនត ីម្កុរេទធករាននម្គ្ឹុះសាថនសា

បណា
ដ េសដ ីពី នីត្ិ វិធីអនុវត្តថ វិកា

ធា ណៈ ដាបេកដេចូេ រ
ួ អនុ

ិ , នីត្ិ
ករា វិធីសម្ម្មប់អងគភាពថវកា

ិ ករា វិធីរៅឆ្នំ ២០១៧
វត្តថ វកា

វិធីអនុវត្តកិចេេទធករាសាធា ណៈ

ទទួេបនកា បណុដ ុះបណា
ដ េសដ ី

រូនដេ់រស្រនតរា
ី រកា ននម្គ្ឹុះសាថន

ពី នីត្ិ វិធីអនុវត្តកិចេេទធករាសា

សាធា ណៈ ដាបេ កដេចូេ រ
ួ

ធា ណៈ

ិ ករា វិធីរៅឆ្នំ ២០១៧
អនុវត្តថ វកា
53.2.40

៥៣.២.៨ រ ៀបចំវគ្គបណដុុះ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

រស្រនតរា
ី រកា ទទួេបនទុ កបនទុ ក

បណា
ដ េសដ ីពី នីត្ិ វិធីអនុវត្តថ វិកា

ហិ ញ្ញវត្ថុម្បចំម្គ្ឹុះសាថនសាធា

ិ , នីត្ិ
ករា វិធីសម្ម្មប់អងគភាពថវកា

ិ
ណៈកដេម្ត្ូវចូេ ួរអនុវត្តថ វកា

វិធីអនុវត្តកិចេេទធករាសាធា ណៈ

ករា វិធីរៅឆ្នំ២០១៧ ទទួេបន

រូនដេ់រស្រនតរា
ី រកា ននម្គ្ឹុះសាថន

កា បណុដ ុះបណា
ដ េសដ ីពី នីត្ិ វិធី
ិ ករា វិធី
អនុវត្តថ វកា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី

441

បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

  



ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សាធា ណៈ ដាបេ កដេចូេ រ
ួ
ិ ករា វិធីរៅឆ្នំ ២០១៧
អនុវត្តថ វកា
53.2.41

៥៣.២.៩ រ ៀបចំវគ្គបណដុុះ

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

រស្រនតរា
ី រកា កដេជាម្កុរេទធករា

បណា
ដ េបំបន
៉ា សរត្ថភាពរូនរស្រនត ី

ិ រូេោានកដេជា
ននអងគភាពថវកា

រារកា ននម្កសួង សាថប័ន កដេ

រនទ ី រំនញរារធានី រខត្ត នន

ិ ករា វិធឆ្
អនុវត្តថ វកា
ី ន ំ ២០១៥

ិ
ម្កសួង សាថប័ន កដេអនុវត្តថ វកា

និង ឆ្នំ ២០១៦

ករា វិធីឆ្ន ២០១៥ និង ឆ្នំ
២០១៦ ទទួេបនកា បណុដ ុះ
បណា
ដ េបំបន
៉ា សរត្ថភាពសដ ីពី
កា អនុវត្តកិចេេទធករាសាធា ណៈ

53.2.41

៥៣.២.៩ រ ៀបចំវគ្គបណដុុះ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

រស្រនតរា
ី រកា កដេជារស្រនតទ
ី ទួេ

បណា
ដ េបំបន
៉ា សរត្ថភាពរូនរស្រនត ី

ិ រូេោាន
បនទុ ក ននអងគភាពថវកា

រារកា ននម្កសួង សាថប័ន កដេ

កដេជារនទ ី រំនញរារធានី រខត្ត

ិ ករា វិធឆ្
អនុវត្តថ វកា
ី ន ំ ២០១៥

ចំនន
ួ ៩ ននម្កសួង សាថប័ន កដេ

និង ឆ្នំ ២០១៦

ិ ករា វិធឆ្
អនុវត្តថ វកា
ី ន ២០១៥

   

និង ឆ្នំ ២០១៦ ទទួេបនកា
បណុដ ុះបណា
ដ េបំបន
៉ា សរត្ថភាព
សដ ីពី កា អនុវត្តកិចេេទធករាសា
ធា ណៈ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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53.2.41

៥៣.២.៩ រ ៀបចំវគ្គបណដុុះ

បញ្ច ប់

២០១៧

២០២០

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

រស្រនតរា
ី រកា កដេជារស្រនតទ
ី ទួេ

បណា
ដ េបំបន
៉ា សរត្ថភាពរូនរស្រនត ី

ិ រូេោាន
បនទុ ក ននអងគភាពថវកា

រារកា ននម្កសួង សាថប័ន កដេ

កដេជារនទ ី រំនញរារធានី រខត្ត

ិ ករា វិធឆ្
អនុវត្តថ វកា
ី ន ំ ២០១៥

ចំនន
ួ ១០ ននម្កសួង សាថប័ន

និង ឆ្នំ ២០១៦

កដេអនុវត្តថ វិកាករា វិធឆ្
ី ន

 

 

២០១៥ និង ឆ្នំ ២០១៦ ទទួេ
បនកា បណុដ ុះបណា
ដ េបំបន
៉ា
សរត្ថភាពសដ ីពី កា អនុវត្តកិចេ
េទធករាសាធា ណៈ
53.2.42

៥៣.២.១០ សហកា ជារួយ

២០១៧

២០២០

ម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង

53.2.42

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

វគ្គបណដុុះបណា
ដ េម្បព័នធ FMIS

និងម្កុរកា ងា FMWG

បំបន
៉ា បកនថ ររស្រនត ី ត្នោ រារធានី

FMIS រ ៀបចំវគ្គបណដុុះបណា
ដ េ

រខត្ត កដេម្មនអនកចូេ រ
ួ ១០០

រូនរស្រនតរា
ី រកា ននម្កុរកា ងា

នក់, វគ្គបណដុុះបណា
ដ េម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងម្បព័នធ FMIS ,

FMIS ដេ់រស្រនត ីម្កសួង សាថប័ន

រស្រនតរា
ី រកា ននកសហវ , និង រ

ចំនន
ួ ១០ ម្មនអនកចូេ រ
ួ ២០០

ស្រនតរា
ី រកា ននម្កសួង សាថប័ន

នក់ ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ

៥៣.២.១០ សហកា ជារួយ
ម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

វគ្គបណដុុះបណា
ដ េរម្ៅម្បរទស

និងម្កុរកា ងា FMWG

កែនកយុទសា
ធ ស្រសត ម្បម្ស័យទាក់ទង

FMIS រ ៀបចំវគ្គបណដុុះបណា
ដ េ

កនុងកា រកៀគ្ កា ោំម្ទ, កែនកយុទធ

រូនរស្រនតរា
ី រកា ននម្កុរកា ងា

សាស្រសត ននកា ផ្ទៃស់បដូ , សដ ីពីកា

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

 





 





២៧ រិថន
ុ ២០១៧
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បញ្ច ប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងម្បព័នធ FMIS ,

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង Prince2.

រស្រនតរា
ី រកា ននកសហវ , និង រ

ITIL. COBIT5

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

ស្រនតរា
ី រកា ននម្កសួង សាថប័ន
53.2.42

៥៣.២.១០ សហកា ជារួយ

២០១៧

២០២០

ម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

វគ្គបណដុុះបណា
ដ េកនុងម្សុកកែនក

និងម្កុរកា ងា FMWG

រុខងា Oracle PeopleSoft

FMIS រ ៀបចំវគ្គបណដុុះបណា
ដ េ

រេើរខ
ុ ងា បកនថ រថាីទាង
ំ បួន

រូនរស្រនតរា
ី រកា ននម្កុរកា ងា

សម្ម្មប់គ្រម្ម្មង FMIS រំោនទី

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងម្បព័នធ FMIS ,

២

   

រស្រនតរា
ី រកា ននកសហវ , និង រ
ស្រនតរា
ី រកា ននម្កសួង សាថប័ន
53.2.42

៥៣.២.១០ សហកា ជារួយ
ម្កុរកា ងា ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

វគ្គបណដុុះបណា
ដ េកនុងម្សុក

និងម្កុរកា ងា FMWG

Oracle People Tools and

FMIS រ ៀបចំវគ្គបណដុុះបណា
ដ េ

Java programming សម្ម្មប់រ

រូនរស្រនតរា
ី រកា ននម្កុរកា ងា

ស្រនតប
ី រចេករទសពម្ងឹងសរត្ថភាព

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងម្បព័នធ FMIS ,

សវ ័យម្គ្ប់ម្គ្ងកែនកអភិវឌ្ឍម្បព័នធ

រស្រនតរា
ី រកា ននកសហវ , និង រ

FMIS, វគ្គបណដុុះបណា
ដ េកនុង

ស្រនតរា
ី រកា ននម្កសួង សាថប័ន

ម្បរទសកែនក Oracle Database

 

 

សម្ម្មប់គ្រម្ម្មង FMIS រំោនទី
២, ររឃរណឌេទិនននយ
័ និង
បណា
ដ ញត្ភាជប់សម្ម្មប់បរងកន
ើ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧
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បញ្ច ប់

ត្រ៤

ចប់គែតើម្

២០១៧

(២០១៦-២០២០)

ត្រ៣

ច្គកោម្សកម្មភាព

ត្បភពហិរញ្ញបបទាន

សូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះ

ត្កសួង-ស្ថាប័ន/អងគភាព

ត្រ២

គោលបំណង/

គោលគៅសូច្នាករសម្ិទធកម្មគន្ លឹះត្បចំឆ្ន ំ

ត្រូេការ

ត្រ១

រេខកូដសករាភាព

គពលគេលា

២០១៨

២០១៩

ម្បភព

ពាន់លាន
រ ៀេ/TA

សរត្ថភាពសវ ័យម្ទម្ទង់និងដំរ ើង
ិ ា
រហោា ចនសរពន
័ ធបរចេក វទ
ព័ត្៌ម្មនសម្ម្មប់គ្រម្ម្មង FMIS,
វគ្គបណដុុះបណា
ដ េរម្ៅម្បរទស
កែនក ររឃរណឌេទិនននយ
័ និង
បណា
ដ ញត្ភាជប់សម្ម្មប់បរងកន
ើ
សរត្ថភាពសវ ័យម្ទម្ទង់និងដំរ ើង
ិ ា
រហោា ចនសរពន
័ ធបរចេក វទ
ព័ត្៌ម្មនសម្ម្មប់គ្រម្ម្មង FMIS
ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ
53.3

៥៣.៣. អនុវត្តយទ
ុ សា
ធ ស្រសត ទំនក់

២០១៦

២០២០

អ.គ្.ហ.

យុទសា
ធ ស្រសត ទំនក់ទន
ំ ង និង

ទំនង និងសម្របសម្រួេសម្ម្មប់

PARD&D

សម្របសម្រួេសម្ម្មប់ដណា
ំ
ក់

ដំណាក់កាេទី៣

ម្កសួង សាថប័ន

កាេទី៣ម្ត្ូវបនរ ៀបចំនិងអនុ
វត្ត

53.3.1

៥៣.៣.១.សហកា ជារួយគ្ណៈ

២០១៧

២០២០

វិទាសាថនរសដាកិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

កែនកា បណុត ុះបណា
ត េ និងករា

កម្មាធិកា កំកណទម្រង់ទាង
ំ ៣ រេើ

វិធីបណតុុះបណា
ត េ ជារួយកំកណ

កែនកា បណុត ុះបណា
ត េ, ករា វិធីប

ទម្រង់ទាង
ំ បី ម្ត្ូវបនរ ៀបចំ



ណុត ុះបណា
ត េ រេើរន
ំ ញរសដា
កិចេនិងហិ ញ្ញវត្ថុ

រ ៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិកា ោាន គ្ណៈកម្មាធិកា ដឹកនំកា ងា កកទម្រង់កា ម្គ្ប់ម្គ្ងហិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធា ណៈ

២៧ រិថន
ុ ២០១៧

ទំព័ ទី
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