សេចក្តីព្រាងរសបៀបវារៈ
ក្ិចចព្របជុំគណៈក្ម្មការកក្ទព្រម្ង់ការព្រគប់ព្រគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
នៃព្រក្េួងសេដ្ឋក្ិចចៃង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ
ពិៃិត្យ ៃិងពិភាក្ាអុំពីកែៃការេក្ម្មភាពលម្អ ិត្េព្រាប់អៃវត្ត យទធសាស្រេតកក្ទព្រម្ង់េនូលទុំង៤
ថ្ងៃចន្ទ ៥កក្សើត កែមាឃ ឆ្នាំឆ្លូវ ម្តីសក្ស
័ ព.ស ២៥៦៥
រាជធាន្ីភ្នាំកពញ, ថ្ងៃទ្ី០៧ កែមីនា ឆ្នាំ២០២២

រសបៀបវារៈទី១
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មតិក ក្ស
ើ
ឯក្សឧតតមអគគ ណ្ឌិតសភាចារយ អូៃ ព័ៃធម្ៃីរ័ត្ន ឧ នាយក្សរដ្ឋមន្រន្តី រដ្ឋមន្រន្តីម្ក្សសួងកសដ្ឋក្សច
ិ ចន្ង
ិ ហិរញ្ញវតថុ ន្ិងជាម្ ធាន្
ឹ នាាំការងារកក្សទ្ម្មង់ការម្គ ់ម្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ
គណ្ៈក្សមាាធិការដ្ក្ស
រាយការណ្៍
អាំពវី ឌ្ឍន្ភាពថ្ន្ការកក្សសម្មួលកែន្ការសក្សមាភាពលមអត
ិ ថ្ន្យុទ្សា
ធ ន្រសត គន្លឹះឹ ទាំង ៤ សម្មា អ
់ ន្ុវតតឆ្នាំ២០២២-២០២៥
ឯក្សឧតតម រេ់ េីលវា៉ា រដ្ឋកលខាធិការ ថ្ន្ម្ក្សសួងកសដ្ឋក្សិចន្
ច ង
ិ ហិរញ្ញវតថុ ន្ិងជាអគគកលខាធិការ ថ្ន្អគគកលខាធិការដ្ឋឋន្គណ្ៈក្សមាាធិការដ្ឹក្សនាាំការងារកក្សទ្ម្មង់ការម្គ ់ម្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ
រសបៀបវារៈទី២
១.

ិ ឆ្នាំ២០១៨-២០២៥
ទ្ ងាាញសត ព
ី កី ែន្ការសក្សមាភាពលមអត
ិ សម្មា អ
់ ន្ុវតតយទ្
ុ សា
ធ ន្រសត ថ្ន្ការកក្សទ្ម្មង់ម្ ព័ន្ធងវកា

ិ រដ្ឋបាល ថ្ននក្ស់កម្កាមជាតិឆ្នាំ
២. ទ្ ងាាញសត ព
ី កី ែន្ការសក្សមាភាពលមអត
ិ សម្មា អ
់ ន្ុវតតយទ្
ុ សា
ធ ន្រសតថ្ន្ការកក្សទ្ម្មង់ម្ ព័ន្ង
ធ វកា
២០១៩-២០២៥
៣. ទ្ ងាាញសត ព
ី កី ែន្ការសក្សមាភាពលមអត
ិ សម្មា អ
់ ន្ុវតតយទ្
ុ សា
ធ ន្រសត ថ្ន្ការកក្សទ្ម្មង់ម្ ព័ន្ធលទ្ធក្សមាសាធារណ្ៈ ឆ្នាំ២០១៩២០២៥
៤.

ទ្ ងាាញសត ីពីវឌ្ឍន្ភាពថ្ន្ ចចុ បន្ន ក្សមា កែន្ការសក្សមា ភាព

សម្មា ់អន្ុវតតយុទ្សា
ធ ន្រសត សត ីពីការកក្សទ្ម្មង់ម្ ព័ន្ធ

ិ កិ គគសាធារណ្ៈ ២០១៩-២០២៥
ម្គ ម្់ គងការ វន្
ក្សិចចពភា
ិ ក្សា
ឯក្ឧត្ត ម្អគគ បណឌត្
ិ េភាចារយ ឧបនាយក្រដ្ឋម្ស្រៃត ី មាន្មតិកគ ល់ ន្ិងក ក្ស
ើ ក្សិចព
ច ិភាក្សា ។
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អ.គ.ហ. សូមរក្សាសិទ្ិក្ស
ធ ង
នុ ការកក្សសម្មួល

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកកទប្ម្ង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ

ការររៀបចំផែនការសកម្មភាពឆ្ន២
ំ ០២២-២០២៥ សម្រាប់អនុវត្ត

យុទ្ធសាស្តសតននការផកទ្ម្រម្ង់ម្របព័នធថ វិកាឆ្ន ំ ២០១៨-២០២៥

ថ្ងៃច្ន្ទ ៥កកើត្ កែផល្គុន្ ឆ្នុំឆ្លូវ ប្ត្ីស័ក ព.ស.២៥៦៥
ប្រព័ន្ធ វីកេអូអន្ឡាញ,ថ្ងៃទី០៧ កែម្ីនា ឆ្នុំ២០២២
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ាត្ិកា
១.រសចកតីរែតើម្
២. វិ ីសាស្តសត
▪ កិចចដំរ

ើរការននការររៀបចំ

▪ ការម្រត្ួត្ពិនិត្យរលើបរគោលចរ ែារភាាប់ផែនការសកម្មភាពឆ្ន២
ំ ០២២-២០២៥

៣. ខ្លឹម្សារបូកសរុប
៤. សំរ

ើសុំការសរម្រម្ច

៥. សនន ិដ្ឋាន
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១. រសចកដីរែតើម្
➢ យទធសាស្រសត ថ្ន្ការកកទប្ម្ង់ប្រព័ន្ធង វិកាឆ្នុំ២០១៨-២០២៥ បាន្កុំណត្់ប្រព័ន្ធ
ិ ព័ត្មា
ងវិកាកម្ពុជា ជាប្រព័ន្ធ ßងវកា
៌ ន្សម្ិទក
ធ ម្មà កេល្សម្ប្សរសប្មារ់រ រិរទ
ថ្ន្កម្ពុជា ទុំងកពល្កវលា ន្ិង សម្ត្ថភាពសាថរ័ន្។
➢ យទធសាស្រសត កន្េះ បាន្កតតត្កល្ើការកកទប្ម្ង់កល្ើវេតង វិកា កនុងកនាេះរមម្មាន្៖
១. ការករៀរច្ុំកផន្ការកប្ម្ិត្យទធសាស្រសត
ិ ប្រចុំឆ្នុំ
២.ការករៀរច្ុំ ន្ិងអន្ម្័ត្ងវកា
៣.ការអន្វត្ត ន្ិងប្ត្ួត្ពិន្ិត្យងវិកា
ិ
៤.ការវាយត្ថ្ម្ល ន្ិង ការតាម្ដាន្ងវកា
៥.កហដាារច្នាសម្ព័ន្ធគុំប្ទេល្់ការកកទប្ម្ង់
៦.ការកកទប្ម្ង់ប្រព័ន្ធង វិកាថ្ននក់កប្កាម្ជាត្ិ ។
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២. វិ ីសាស្តសត
➢ កៅថ្ងៃទី២០ កែធ្នូ ឆ្នុំ២០២២ គណៈកម្មការកកទប្ម្ង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបាន្សកប្ម្ច្អន្ញ្ញញត្ឱ្យ អ.គ.ហ.សប្ម្រសប្ម្ួល្

ជាម្មយអគគនាយកដាាន្រកគគល្ (េឹកនាុំន្ិងសប្ម្រសប្ម្ួល្)ន្ិងអងគភាពពាក់ព័ន្ធកផេងកទៀត្ កេើម្បីពិន្ិត្យ ន្ិងកុំណត្់អុំពីទិសកៅ,កផន្ការ
សកម្មភាពល្ម្អិត្,សូច្នាករ,កគល្កៅ ន្ិងទប្ម្ង់កផន្ការសកម្មភាពឱ្យបាន្ច្ាស់លាស់ ប្បាកេន្ិយម្ ន្ិងជវភាព ។
➢ កៅថ្ងៃទី២៥ កែម្ករា ឆ្នុំ២០២២ គណៈកម្មការកកទប្ម្ង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ផតល្់អន្សាសន្៍កណនាុំរកន្ថម្ឱ្យេល្់ អ.គ.ហ.
ន្ិងអងគភាពពាក់ព័ន្ធទង
ុំ អស់ជុំរញការការករៀរច្ុំកផន្ការសកម្មភាព កេើម្បីឈាន្កៅសកប្ម្ច្ឱ្យបាន្សកម្មភាពកេល្បាន្ដាក់កច្ញ។
➢ ថ្ងៃទី១៤ កែកម្ភៈ ឆ្នុំ២០២២ អ.គ.ហ.បាន្េឹកប្រជុំពិភាកាកប្ម្ិត្រកច្ចកកទសជាម្មយអងគភាពពាក់ព័ន្ធ ។
➢ ថ្ងៃទី១៦ កែកម្ភៈ ឆ្នុំ២០២២ អ.គ.ហ.បាន្េឹកនាុំការពិភាកាកប្ម្ិត្ថ្ននក់េឹកនាុំ កេើម្បីសមាអត្កល្ើកផន្ការសកម្មភាព ។

➢ ថ្ងៃទ២
ី ១ កែកម្ភៈ ឆ្នុំ២០២២ អ.គ.ហ.បាន្េឹកនាុំការពិភាកាកប្ម្ិត្ថ្ននក់េឹកនាុំ កេើម្បីសមាអត្កល្ើកផន្ការសកម្មភាព។ កេើម្បីកប្ត្ៀម្កិច្ចប្រជុំ
គណៈកម្មការកកទប្ម្ង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកៅថ្ងៃទ២
ី ៤ កែកម្ភៈ ឆ្នុំ២០២២ ។
➢ ថ្ងៃទី០៣ កែម្ីនា ឆ្នុំ២០២២ អ.គ.ហ.ពិភាកាជាម្មយត្ុំណាងអគគនាយកដាាន្ងវិកា ។

➢ ថ្ងៃទ០
ី ៥ កែម្ីនា ឆ្នុំ២០២២ អ.គ.ហ.ពិភាកាថ្ផទកនុងកល្ើកសច្កតីប្ពាងកផន្សកម្មភាព កេើម្បីកប្ត្ៀម្កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកកទប្ម្ង់ការប្គរ់ប្គង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។
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២. វិ ីសាស្តសត
➢ កផន្ការសកម្មភាព ករៀរច្ុំក ើងកដាយរំកល្ច្ឱ្យកាន្់កត្ច្ាស់ន្ូវសកម្មភាព (រមម្ទុំងកគល្កៅ ន្ិងសូច្នាករ
ច្ាស់លាស់)អងគភាពទទមល្រន្ទុកអន្វត្ត ន្ិងកពល្កវលា កេើម្បីគុំប្ទការអន្វត្តយទធសាស្រសត កកទប្ម្ង់ប្រព័ន្ធង វិកា
កឆ្ពេះកៅងវិកាព័ត្៌មាន្សម្ិទក
ធ ម្ម ប្សរតាម្រកគគល្ច្រថ្ន្កផន្ទីច្ងអុល្ផលូវ ន្ិងតាម្ល្ុំដារ់ល្ុំកដាយថ្ន្វេដង វិកា។
➢ ការកកសប្ម្ួល្កផន្ការសកម្មភាពល្ម្អិត្ឆ្នុំ២០២២-២០២៥ គឺកប្រើប្បាស់ទប្ម្ង់ CAP3+2 ន្ិងកប្រើប្បាស់ជាធាត្

ច្ូល្ពីកផន្ការសកម្មភាពល្ម្អិត្ថ្ន្ BSRS ឆ្នុំ២០១៨-២០២៥ ៖
I. ការករៀរច្ុំកផន្ការកប្ម្ិត្យទធសាស្រសត
II. ការករៀរច្ុំង វិកា ន្ិងអន្ម្័ត្ងវិកា
III. ការអន្វត្តង វិកា ន្ិងការប្ត្ួត្ពិន្ិត្យងវិកា
IV. ការតាម្ដាន្ប្ត្ួត្ពិន្ិត្យ ន្ិងវាយត្ថ្ម្ល
V. កហដាារច្នាសម្ព័ន្ធប្ទប្ទង់ ។
5

២. វិ ីសាស្តសត-ការប្ត្ួត្ពិន្ត្
ិ យកល្ើរកគគល្ច្រ BSRS

រកគគល្ច្រ BSRS ឆ្នុំ២០១៨-២០២៥ ប្ត្ូវបាន្ករងកច្កជា ៣ ជុំហាន្៖
- ជុំហាន្ទី១ ឆ្នុំ២០១៧-២០២១
- ជុំហាន្ទី២ ឆ្នុំ២០២២-២០២៥

- ជុំហាន្ទី៣ ចរ់ពីឆ្នុំ២០២៥ ។

កត្ើការករៀរច្ុំកផន្ការសកម្មភាពឆ្នុំ២០២២-២០២៥ ររស់អងគភាពពាក់ព័ន្ធអាច្សកប្ម្ច្

បាន្រកគគល្ច្រ BSRSកេរឬកទ?

6

២. វិ ីសាស្តសត-ការប្ត្ួត្ពិន្ត្
ិ យកល្ើរកគគល្ច្រ BSRS

សកម្មភាពពុំទន្់េល្់

វឌ្ឍនភាពម្របចំឆ្ន២
ំ ០២១

កពល្ប្ត្ូវអន្វត្ត
៤៣

សកម្មភាពម្ិន្ប្ត្ូវបាន្អន្វត្តសកប្ម្ច្បាន្
កហើយចុំបាច្់ប្ត្ូវមាន្ការកកសប្ម្ួល្
៣

សកម្មភាពម្ិន្ប្ត្ូវបាន្អន្វត្តសកប្ម្ច្បាន្

ចំនួនសកម្មភាព
សរុប ២០៤

សកម្មភាពប្ត្ូវបាន្អន្វត្តសកប្ម្ច្

កហើយប្ត្ូវរន្តអន្វត្ត

តាម្កគល្កៅ

២៤

១៣៤
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២. វិ ីសាស្តសត-ការប្ត្ួត្ពិន្ិត្យកល្ើរកគគល្ច្រ BSRS
ជំហានទ្ី ១ (២០១៧-២០២១)

រត្ើានផម្របម្របួលម្រកបខ្

ឌ រពលរវលាផដរឬរទ្?

១.ប្គរ់ប្កសមង-សាថរ័ន្អន្វត្តង វិកាកម្ម វិធ្ី

រញ្ច រ់ឆ្នុំ២០១៨ ប្សរតាម្កផន្ការពប្ងីក

២.ការពិន្ិត្យក ើង វិញន្ូវរច្នាសម្ព័ន្ធកម្ម វិធ្ីន្ឹងប្ត្ូវកធ្វើឱ្យបាន្រមច្រាល្់កនុង

បាន្កាលយជាការគរជាប្រចុំ ររស់ អ.ង

ជុំហាន្កន្េះ
៣.ប្កសមង សាថរ័ន្ន្ឹងចរ់កផតើម្ភាារ់កផន្ការល្ទធកម្ម ជាម្មយន្ឹងសុំកណើ

រន្តអន្វត្តរហូត្េល្់ឆ្នុំ២០២៥

គកប្មាងងវិកា ឆ្នុំ២០១៩
៤.សមាហរណកម្មង វិកាច្រន្ត ន្ិង វិន្ិកោគ កនុងការករៀរច្ុំ BSPឱ្យបាន្

រន្តអន្វត្តរហូត្េល្់ឆ្នុំ២០២៥

ម្ន្ឆ្នុំ២០២០

៥.កិច្ចប្ពម្កប្ពៀងសម្ិទក
ធ ម្ម (performance agreement)ចរ់កផតើម្

ដាក់ឱ្យអន្វត្ត ត្.ម្១ ឆ្នុំ២០២២

ដាក់ឱ្យអន្វត្តចរ់ពីឆ្នុំ២០១៩
៦.ច្ារ់សតីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈន្ឹងប្ត្ូវកធ្វើ វិកសាធ្ន្កម្មកនុងឆ្នុំ
២០២០

ន្ឹងករៀរច្ុំរញ្ច រ់កដាយកប្គងរញ្ាូ ន្អងគន្ីត្ិរបញ្ញត្តិ ត្.ម្ ៤
ឆ្នុំ២០២២
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២. វិ ីសាស្តសត- ការប្ត្ួត្ពិន្ិត្យកល្ើរកគគល្ច្រ BSRS
ជំហានទ្ី ១ (២០១៧-២០២១)
៧.កសច្កដីប្ពាងច្ារ់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចុំឆ្នុំមាន្ភាារ់ឧរសម្ព័ន្ធច្ុំណាត្់
ថ្ននក់កម្ម វិធ្ី ន្ិង ច្ុំណាត្់ថ្ននក់កសេាកិច្ចរុំប្ពួញ ន្ឹងដាក់កៅគណៈ
រេាម្ស្រន្តី ចរ់ពីឆ្នុំ ២០២០

រត្ើានផម្របម្របួលម្រកបខ្

ឌ រពលរវលាផដរឬរទ្?

• ច្ុំណាត្់ថ្ននក់កម្ម វិធ្ីកៅ CoM កៅ ត្.ម្៤ ឆ្នុំ២០២១ (រន្ត
អន្វត្ត)
• ច្ុំណាត្់ថ្ននក់កសេាកិច្ចរុំប្ពួញកៅ CoM កៅ ត្.ម្៤ ឆ្នុំ២០២៥
(ប្សរតាម្កសច្កតីប្ពាងច្ារ់សតីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈងមី)

័ ដម្មយន្ឹងប្ត្ូវករៀរច្ុំចរ់
៨.ប្ករែណឌតាម្ដាន្ន្ិងវាយត្ថ្ម្លជាសារវន្
ពីឆ្នុំ ២០១៩

• ប្រកាសសត ីពីការដាក់ឱ្យអន្វត្តកគល្ការណ៍កណនាុំសតីពីការ
តាម្ដាន្ ន្ិងវាយត្ថ្ម្លង វិកាសម្ិទក
ធ ម្ម កៅត្.ម្.១ ឆ្នុំ២០២២

• ប្រកាសសត ីពីការដាក់ឱ្យអន្វត្តយន្តការសប្មារ់កធ្វើការតាម្ដាន្
ន្ិងវាយត្ថ្ម្លង វិកាសម្ិទក
ធ ម្ម កៅត្.ម្.១ ឆ្នុំ២០២៤
៩.FMIS ន្ឹងប្ត្ូវដាក់ឱ្យអន្វត្តកៅប្គរ់ប្កសមង-សាថរ័ន្ ន្ិងអងគភាព

រន្តអន្វត្ត

ងវិកា ចរ់ពីឆ្នុំ ២០១៨
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២. វិ ីសាស្តសត-ការប្ត្ួត្ពិន្ិត្យកល្ើរកគគល្ច្រ BSRS
ជំហានទ្ី ២ (២០២២-២០២៥)
១.កផន្ការយទធសាស្រសត ងវិកាន្ឹងមាន្ព័ត្៌មាន្សម្ិទក
ធ ម្មកាន្់កត្ច្ាស់

រត្ើានផម្របម្របួលម្រកបខ្

ឌ រពលរវលាផដរឬរទ្?

អ.ង ចត្់ទកការគរសនូ ល្ ន្ិងបាន្អន្វត្តជាប្រចុំ

ចរ់ពីឆ្នុំ ២០២២
២.កិច្ចប្ពម្កប្ពៀងកល្ើល្ទធផល្កនុងឆ្នុំ ន្ិងកល្ើល្ទធផល្ច្ងកប្កាយ

កិច្ចប្ពម្កប្ពៀងសម្ិទក
ធ ម្មរវាងប្កសមងកសេាកិច្ចន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ

រវាងប្កសមងកសេាកិច្ចន្ិងហិរញ្ញវត្ថុជាម្មយន្ឹងប្កសមង សាថរ័ន្

ជាម្មយន្ឹងប្កសមង សាថរ័ន្ ប្ត្ូវបាន្អន្វត្តសាកល្បង (៧/១០

អន្វត្តកប្កាយកៅ ឆ្នុំ២០២៣

រកន្ថម្/១០រកន្ថម្/១០រកន្ថម្)ចរ់ពី ត្ម្.៤ ឆ្នុំ២០២២ េល្់
ត្.ម្.៤ ឆ្នុំ២០២៥

៣.កសច្កដីប្ពាងច្ារ់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចុំឆ្នុំ មាន្ឧរសម្ព័ន្ធច្ុំណាត្់ថ្ននក់
កម្ម វិធ្ី ន្ិងច្ុំណាត្់ថ្ននក់កសេាកិច្ចរុំប្ពួញ ន្ឹងដាក់កៅគណៈរេាម្ស្រន្តី

• កសច្កដីប្ពាងច្ារ់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចុំឆ្នុំមាន្ឧរសម្ព័ន្ធប្ករែណឌ
ព័ត្៌មាន្សម្ិទក
ធ ម្មកៅ CoM កៅ ត្.ម្៤ ឆ្នុំ២០២២

ឆ្នុំ ២០២១ (មាន្សូច្នាករសម្ិទក
ធ ម្មចរ់ពីឆ្នុំ ២០២២)
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២. វិ ីសាស្តសត-ការប្ត្ួត្ពិន្ិត្យកល្ើរកគគល្ច្រ BSRS
ជំហានទ្ី ២ (២០២២-២០២៥)
៤.កសច្កតីប្ពាងច្ារ់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចុំឆ្នុំមាន្ភាារ់ឧរសម្ព័ន្ធច្ុំណាត្់ថ្ននក់

រត្ើានផម្របម្របួលម្រកបខ្

ឌ រពលរវលាផដរឬរទ្?

កសច្កតីប្ពាងច្ារ់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចុំឆ្នុំ N+1 មាន្ភាារ់

កម្ម វិធ្ី ច្ុំណាត្់ថ្ននក់កសេាកិច្ចរុំប្ពួញ ន្ិងព័ត្៌មាន្សម្ិទក
ធ ម្មដាក់កៅ

ឧរសម្ព័ន្ធច្ុំណាត្់ថ្ននក់កម្ម វិធ្ី ច្ុំណាត្់ថ្ននក់កសេាកិច្ចរុំប្ពួញ

អងគន្ីត្ិរបញ្ញត្តិ (មាន្សូច្នាករសម្ិទក
ធ ម្មចរ់ពីឆ្នុំ២០២៤)

ន្ិងព័ត្៌មាន្សម្ិទក
ធ ម្មដាក់កៅអងគន្ីត្ិរបញ្ញត្តិឆ្នុំ២០២៥
ត្.ម្៤ ឆ្នុំ២០២៥

៥.MTFF & MTBF ផលូវការន្ឹងចរ់កផតើម្អន្វត្តកៅឆ្នុំ ២០២២

MTBF បាន្ករៀរច្ុំន្ិងអន្វត្តសាកល្បងចរ់តាុំងពីឆ្នុំ២០១៩

MTFF បាន្ករៀរច្ុំន្ិងអន្វត្តសាកល្បងចរ់តាុំងឆ្នុំ២០១៩
(សមាហរណកម្មច្ុំណាយច្រន្ត ន្ិងម្ូល្ធ្ន្ ន្ិងពិតាន្តាម្
វិស័យ)។ ការគរទុំងពីរន្ឹងអន្វត្តផលូវការឆ្នុំ២០២២។
៦.ករៀរច្ុំន្ិងដាក់រញ្ចូ ល្កគល្ការណ៍កណនាុំ ន្ិងន្ីត្ិ វិធ្ីការគរសវន្-

រញ្ច រ់កៅឆ្នុំ២០២០ ន្ិងរន្តការអន្វត្ត

កម្មសម្ិទក
ធ ម្ម កៅកនុងប្ករែណឌសវន្កម្មថ្ផទកនុង សប្មារ់អន្វត្តចរ់ពី
ឆ្នុំ ២០២២
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២. វិ ីសាស្តសត- ការប្ត្ួត្ពិន្ិត្យកល្ើរកគគល្ច្រ BSRS

ជំហានទ្ី ៣ (ចប់ពីឆ្ន២
ំ ០២៥)
១.ន្ីត្ិ វិធ្ីប្រត្ិរត្តិការងវិកាន្ឹងប្ត្ូវកធ្វើឱ្យមាន្ភាពសាម្ញ្ញ ន្ិង

រត្ើានផម្របម្របួលម្រកបខ្

ឌ រពលរវលាផដរឬរទ្?

រន្តអន្វត្ត

ឌីជីងល្ន្ីយកម្មតាម្រយៈ FMIS
២.ការប្ត្ួត្ពិន្ិត្យហិរញ្ញវត្ថន្ឹ
ុ ងប្ត្ូវកធ្វតាម្រយៈ
ើ
FMIS

អន្វត្តប្គរ់កប្ម្ិត្ហាន្ិភ័យតាម្ប្រព័ន្ធ FMIS (កប្ម្ិត្១,

កប្ម្ិត្២ ន្ិងកប្ម្ិត្៣)
៣.កិច្ចល្ទធកម្មន្ឹងប្ត្ូវកធ្វើប្រត្ិភូកម្មសិទិអ
ធ ុំណាច្រកណតើរៗេល្់

កប្គងអន្វត្តប្ត្ឹម្កត្ជុំហាន្ទី២ ន្ិងពន្ារកពល្ជុំហាន្ទី៣

ប្កសមង-សាថរ័ន្ ន្ិងអាច្ឈាន្កៅអន្វត្តកពញកល្ញតាម្ឧត្តមាន្វត្តអន្តរជាត្ិ កៅកពល្មាន្ប្ករែណឌគណកន្យយភាព
ច្ាស់លាស់កៅឆ្នុំ ២០២៥
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២. វិ ីសាស្តសត- ការប្ត្ួត្ពិន្ិត្យកល្ើរកគគល្ច្រ BSRS

ជំហានទ្ី ៣ (ចប់ពីឆ្ន២
ំ ០២៥)
៤.របាយការណ៍កេល្កផអកកល្ើសដង់ដារគណកន្យយសាធារណៈអន្ដរ

រត្ើានផម្របម្របួលម្រកបខ្ ឌ រពលរវលាផដរឬរទ្?
រន្តករៀរច្ុំសតង់ដា កដាយប្ត្ូវដាក់ឱ្យអន្វត្តកៅឆ្នុំ២០២៥

ជាត្ិទប្ម្ង់សាច្់ប្បាក់កកសប្ម្ួល្ (Modified Cash-IPSAS)
ចរ់កផដើម្កៅឆ្នុំ ២០២៥
៥.ប្ករែណឌតាម្ដាន្ ន្ិងវាយត្ថ្ម្លសម្ិទក
ធ ម្មកពញកល្ញន្ឹងប្ត្ូវ
អន្វត្ត
៦.សវន្កម្មសម្ិទក
ធ ម្មន្ឹងកាលយជាការគរច្ម្បងងមីម្មយររស់

ការអន្វត្តសាកល្បងន្ូវការកធ្វើការតាម្ដាន្ ន្ិងវាយត្ថ្ម្លង វិកា
សម្ិទក
ធ ម្មកៅ ត្.ម្១ ឆ្នុំ២០២៥
រន្តអន្វត្តកដាយ NAA

អាជាាធ្រសវន្កម្មជាត្ិរនាទរ់ពីប្រព័ន្ធងវិកាសម្ិទក
ធ ម្មប្ត្ូវអន្វត្ត

កពញកល្ញចរ់ពីឆ្នុំ ២០២៥
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៣. ខ្លឹម្សារបូកសរុប
I.ការររៀបចំផែនការកម្រម្ិត្យុទ្ធសាស្តសត
១.១ កកល្ម្អគណភាពន្ិងភាពកជឿទកច្ិត្តបាន្ថ្ន្ការពាករមា៉ា ប្កូ
កសេាកិច្ច កដាយបា៉ា ន្់សាមន្ច្ុំណូល្ន្ិងច្ុំណាយពហឆ្នុំ
១.២ កធ្វើសាថរ័ន្ីយកម្មប្ករែណឌហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរយៈកពល្

ម្ធ្យម្ (MTFF) ន្ិងប្ករែណឌងវិការយៈកពល្ម្ធ្យម្
(MTBF)

សូចនាករសម្ិទ្ធកម្ម និងរោលរៅ
%កប្ម្ិត្ល្កម្អៀងថ្ន្ការពាករកធ្ៀរន្ឹងល្ទធផល្អន្វត្ត
កគល្កៅ៖ រងវង់+/-៥%ឆ្នុំ២០២២-២០២៥
• ឯកសារ MTFF ប្ត្ូវបាន្ដាក់ឆ្លងកៅកនុងកិច្ចប្រជុំកពញ

អងគគណៈរេាម្ស្រន្តី ន្ិងអន្វត្តជាប្រចុំ
កគល្កៅ៖ ឆ្នុំ២០២២-២០២៥
• ឯកសារ MTBF កុំណត្់ពិតាន្ច្ុំណាយកគល្តាម្វិស័យ តាម្

ប្កសមង សាថរ័ន្សកប្ម្ច្កដាយនាយករេាម្ស្រន្តី
កគល្កៅ៖ ឆ្នុំ២០២២-២០២៥
១.៣ កកល្ម្អគណភាពន្ិងភាពប្គរ់ប្ជុងកប្ជាយថ្ន្កផន្ការ
យទធសាស្រសត ងវិកាកដាយពប្ងឹងការផារភាារ់កគល្ន្កោបាយ
ន្ិងកម្ម វិធ្ីពាក់ព័ន្ធ

• ការកាត្់រន្ថយគមាលត្រវាងកផន្ការយទធសាស្រសត ងវិកា ន្ិង
គកប្មាងងវិកាប្រចុំឆ្នុំ (N+1)
(កគល្កៅកនុងឆ្នុំន្ីម្មយៗម្ិន្ឱ្យកល្ើស ១៥%)
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៣. ខ្លឹម្សារបូកសរុប

II.ការររៀបចំថ វិកា និងអនុម្័ត្ថវិកា
២.១ ចរ់កផដើម្អន្វត្តង វិកាសម្ិទក
ធ ម្ម

សូចនាករសម្ិទ្ធកម្ម និងរោលរៅ
កសច្កតីប្ពាងច្ារ់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចុំឆ្នុំមាន្ភាារ់ឧរសម្ព័ន្ធច្ុំណាត្់
ថ្ននក់កម្ម វិធ្ី,ច្ុំណាត្់ថ្ននក់កសេាកិច្ចរុំប្ពួញ ន្ិងព័ត្៌មាន្សម្ិទក
ធ ម្ម
កគល្កៅ៖

• រន្តភាារ់ច្ុំណាត្់ថ្ននក់កម្ម វិធ្ីកៅ CoM ឆ្នុំ២០២២២០២៥
• ប្ករែណឌព័ត្៌មាន្សម្ិទក
ធ ម្ម កៅ CoM កៅ ឆ្នុំ២០២៣

• ច្ុំណាត្់ថ្ននក់កសេាកិច្ចរុំប្ពួញកៅ CoM កៅ ឆ្នុំ២០២៥
• ច្ុំណាត្់ថ្ននក់កម្ម វិធ្ី,ច្ុំណាត្់ថ្ននក់កសេាកិច្ចរុំប្ពួញ ន្ិង
ព័ត្៌មាន្សម្ិទក
ធ ម្មកៅអងគន្ីត្ិរបញ្ញត្តិ កៅឆ្នុំ២០២៥
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៣. ខ្លឹម្សារបូកសរុប
III. ការអនុវត្តថ វិកា និងការម្រត្ួត្ពិនិត្យថវិកា
៣.១ ករៀរច្ុំរទដាាន្គត្ិយត្តសប្មារ់អន្វត្តង វិកាសម្ិទក
ធ ម្ម

សូចនាករសម្ិទ្ធកម្ម និងរោលរៅ
ការដាក់ឱ្យអន្វត្តរទដាាន្គត្ិយត្តសប្មារ់អន្វត្តង វិកាសម្ិទក
ធ ម្ម
កគល្កៅ៖
•

អន្ប្កឹត្យកល្ែ ៨១ ន្ិង៨២ ងមី ឆ្នុំ២០២៣

•

ប្រកាសសត ីពីការដាក់ឱ្យអន្វត្តកគល្ការណ៍កណនាុំសតីពីការ អន្វត្តង វិកាសម្ិទក
ធ ម្ម
ន្ិងប្ត្ួត្ពិន្ត្
ិ យងវិកា ឆ្នុំ២០២៤

•

ប្រកាសសត ីពីត្មនាទី ភារកិច្ច សិទិអ
ធ ុំណាច្ ន្ិងការទទមល្ែសប្ត្ូវររស់អងគភាពប្ត្ួត្ពិន្ត្
ិ យងវិកាកៅអម្ប្កសមង សាថរ័ន្ ន្ិង
អងគភាពសាធារណៈប្រហាក់ប្រកហល្ ឆ្នុំ២០២៤

•
ិ ីថ្ន្ការករើកផតល្តា
៣.២ រប្ងួម្ ន្ិងពកន្លឿន្ន្ីត្ិ វធ្
់ ម្រយៈរទដាាន្គត្ិ

ប្រកាសសត ីពីការផតល្ក
់ ប្ម្ិត្ទឹកប្បាក់សិទិស
ធ កប្ម្ច្កនង
ុ កិច្ចល្ទធកម្មសាធារណៈ (ជុំហាន្ទី២)ឆ្នុំ២០២៤

ការដាក់ឱ្យអន្វត្តប្រព័ន្ធ FMIS សវ ័យប្រវត្តិកម្មកពញកល្ញ (េូច្មាន្កនុង ៥.២)

យត្តសប្មារ់អន្វត្តង វិកាសម្ិទក
ធ ម្ម កេើម្បីឈាន្កៅអន្វត្ត
សវ ័យប្រវត្តកម្មតាម្ប្រព័ន្ធ FMIS កៅឆ្នុំ២០២៥
៣.៣ ករៀរច្ុំប្ករែ័ណឌអធ្ិការកិច្ចហរិ ញ្ញវត្ថុ

ការដាក់ឱ្យអន្វត្តប្ករែណឌអធ្ិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ
កគល្កៅ៖
ិ ន្ន្ិងន្ីត្ិ វធ្
ិ ីអធ្ិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នុំ២០២២
• អន្ប្កឹត្យសត ីពី វធា
ិ ន្ថ្ន្ប្រព័ន្ធសវន្កម្មថ្ផទ
• ត្មនាទីភា រិច្ចកល្ើការគរអធ្ិការកិច្ចតាម្រណា
ត ប្កសមងប្ត្ូវបាន្កកសប្ម្ួល្ប្សរតាម្ប្ករែ័ណឌន្ិង វធា
កនុង ន្ិងអធ្ិការកិច្ច ឆ្នុំ២០២៥
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៣. ខ្លឹម្សារបូកសរុប
IV. ការតាម្ដ្ឋន និងវាយត្នម្ល
៤.១ ករៀរច្ុំប្ករែណឌតាម្ដាន្ ន្ិងវាយត្ថ្ម្ល

សូចនាករសម្ិទ្ធកម្ម និងរោលរៅ
ប្ករែណឌតាម្ដាន្ ន្ិងវាយត្ថ្ម្លប្ត្ូវបាន្ករៀរច្ុំន្ង
ិ ដាក់ឱ្យអន្វត្ត
កគល្កៅ៖
ិ សម្ិទក
• ប្រកាសសត ីពីការដាក់ឱ្យអន្វត្តកគល្ការណ៍កណនាុំសតព
ី កា
ី រតាម្ដាន្ ន្ិងវាយត្ថ្ម្លង វកា
ធ ម្ម ឆ្នុំ
២០២២
ិ សម្ិទក
• យន្តការសប្មារ់កធ្វើការតាម្ដាន្ ន្ិងវាយត្ថ្ម្លង វកា
ធ ម្មប្ត្ូវបាន្ករៀរច្ុំ ន្ិងអន្វត្តសាកល្បង ឆ្នុំ
២០២៣

៤.២ កធ្វើសាថរ័ន្ន្ីយកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកផអកកល្ើ

សត ង់ដាគណកន្យយរច្ចុរបន្ន

ការកុំណត្់សតង់ដាគណកន្យយកម្ពុជាសប្មារ់ករៀរច្ុំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

កគល្កៅ៖
• យទធសាស្រសត សត ីពីការអន្វត្តសតង់ដាគណកន្យយសាធារណៈម្ូល្ដាាន្រងគរកៅកម្ពុជា ២០២១-២០៣១ កៅឆ្នុំ
២០២២
• សត ង់ដាគណកន្យយសាធារណៈកម្ពុជា កដាយកផអកកល្ើម្ូល្ដាាន្ថ្ន្កសច្កតីប្ពាងសត ង់ដាកល្ែ ៧០,៧១,ន្ិង

៧២ កៅឆ្នុំ២០២២
• កសច្កតីប្ពាងទប្ម្ង់របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ កេល្រមម្រញ្ចូ ល្គណន្ីប្ត្ូវសង ប្ត្ូវបាន្អន្ម្័ត្ ឆ្នុំ២០២៤
៤.៣ កធ្វើសាថរ័ន្ន្ីយកម្មរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ កផអក
កល្ើសតង់ដាគណកន្យយ Modified Cash - IPSAS

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ ប្សរតាម្សត ង់ដាគណកន្យយ Modified Cash - IPSAS កៅឆ្នុំ២០២៥
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៣. ខ្លឹម្សារបូកសរុប

V. រេដ្ឋារចនាសម្ព័នធម្រទ្ម្រទ្ង់
៥.១ ករៀរច្ុំប្ករែណឌគត្ិយត្តថ្ន្ងវិកា ន្ិងប្ករែណឌគណកន្យយភាព

សូចនាករសម្ិទ្ធកម្ម
កសច្កតីប្ពាងច្ារ់សតីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ងមី)ប្ត្ូវបាន្ដាក់កៅ
េល្់អងគន្ីត្ិរបញ្ញត្តិ

កគល្កៅ៖ ឆ្នុំ២០២២
៥.២ ពប្ងឹង ន្ិង ពប្ងីកការកប្រើប្បាស់ប្រព័ន្ធ FMIS

ម្ែសញ្ញញទុំងរីកប្ម្ិត្ប្ត្ូវបាន្ដាក់ឱ្យអន្វត្តកនុងប្រព័ន្ធ FMIS កពញកល្ញ

កគល្កៅ៖ ឆ្នុំ២០២២-២០២៥
៥.៣ ករៀរច្ុំកម្ម វិធ្ីកសាងសម្ត្ថភាព ន្ិងរណតុេះរណា
ត ល្ងវិកាសម្ិទក
ធ ម្ម

ការដាក់អន្វត្តកម្ម វិធ្ីកសាងសម្ត្ថភាពន្ិងរណតុេះរណា
ត ល្ជុំនាញ
រកច្ចកកទសរយៈកពល្ម្ធ្យម្កប្ម្ិត្ វិញ្ញញរន្រប្ត្
កគល្កៅ៖ ម្ស្រន្តីទទមល្រន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុកៅប្គរ់ប្កសមង សាថរ័ទទមល្

បាន្ជុំនាញរកច្ចកកទសរយៈកពល្ម្ធ្យម្កប្ម្ិត្
វិញ្ញញរន្រប្ត្ ឆ្នុំ២០២៣-២០២៥
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៣. ខ្លឹម្សារបូកសរុប
❖ កនុងេុំណាក់កាល្ទី ២ កន្េះ សកម្មភាពសររមាន្ច្ុំន្មន្ ៦៨ ។
❖ សកម្មភាពទុំងអស់ ន្ឹងប្ត្ូវដាក់រញ្ចូ ល្កនុងកផន្ការសកម្មភាព (GDAP/MAP) ររស់អគគនាយកដាាន្ ន្ិងអងគភាពទទមល្រន្ទុកអន្វត្ត។
❖ អងគភាពទទមល្រន្ទុកតទល្់អន្វត្តសកម្មភាព សររមាន្ច្ុំន្មន្ ១០ រមម្មាន្ ៖
១.អគគនាយកដាាន្ងវិកា

(២៦ សកម្មភាព)

២.អគគនាយកដាាន្រត្នាគរជាត្ិ

(៨ សកម្មភាព)

៣. អគគនាយកដាាន្ល្ទធកម្មសាធារណៈ

(៣ សកម្មភាព)

៤.អគគធ្ិការដាាន្

(៥ សកម្មភាព)

៥.អគគនាយកដាាន្សវន្កម្មថ្ផទកនុង

(២ សកម្មភាព)

៦.ប្កុម្ការគរ FMWG

(៦ សកម្មភាព)

៧. វិទាសាថន្កសេាកិច្ចន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ

(៤ សកម្មភាព)

៨.អគគនាយកដាាន្កគល្ន្កោបាយ

(៥ សកម្មភាព)

៩.ន្ិយ័ត្ករគណកន្យយន្ិងសវន្កម្ម

(៨ សកម្មភាព)

១០.អាជាាធ្រសវន្កម្មជាត្ិ

(១ សកម្មភាព)
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៤. សំរ

ើសុំការសរម្រម្ច

សកម្មភាពកនុង BSRS

អងោភាព

១.ករៀរច្ុំប្រកាសសត ីពីការរកងកើន្សិទិស
ធ កប្ម្ច្ ន្ិង

អ.ល្.ស

ការទទមល្ែសប្ត្ូវកល្ើកិច្ចល្ទធកម្ម

សំរ

ើពនាររពល/ផកសម្រម្ួល/លុប

អ.ល្.ស កសន ើពន្ារកពល្ការអន្វត្តជុំហាន្ទី៣ កប្កាយឆ្នុំ២០២៥
កដាយអន្វត្តប្ត្ឹម្ជុំហាន្ទី២ កៅ ត្ម្.៤ ឆ្នុំ២០២៤រ៉ាកណាណេះ។
កោរល្់ររស់ អ.គ.ហ៖ គមររញ្ច រ់ជុំហាន្ទី២ ន្ិងទី៣ កនង
ុ ប្ករ
ែណឌកពល្កវលាថ្ន្យទធសាស្រសត ។

២.កធ្វើសវន្កម្មសម្ិទក
ធ ម្មររស់អងគភាពសវន្កម្ម

ថ្ផទកនុង

អ.ស.ក

អ.ស.ក កសន ើកកសប្ម្ួល្កៅជា “តាម្ដាន្ការកធ្វើសវន្-កម្មសម្ិទធ

កម្ម” កដាយអន្វត្តសាកល្បងកនុង១ ឆ្នុំម្មយរបាយការណ៍ ។
កោរល្់ររស់ អ.គ.ហ៖ គមររកន្ថម្កគល្កៅោ៉ាងត្ិច្ច្ុំន្មន្ ៥ ។
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៣. សំរ

ើសុំការសរម្រម្ច
សកម្មភាពកនុង BSRS

៣.ករៀរច្ុំ វិធាន្ការកល្ើកទឹកច្ិត្ត ន្ិងការរឹត្ត្បិត្ពប្ងឹងភាព
ទន្់កពល្កវលាថ្ន្ការករៀរច្ុំកផន្ការយទធសាស្រសត ងវិកា

អងោភាព

សំរ

ើពនាររពល/ផកសម្រម្ួល/លុប

អ.ង កសន ើសុំល្រសកម្មភាពកន្េះ ។
អ.ង
កោរល្់ររស់ អ.គ.ហ៖ គមរឯកភាព ។

៤.ករៀរច្ុំកគល្ការណ៍កណនាុំសតីពីការច្រចងវិកាកដាយ

អ.ង កសន ើកកសប្ម្ួល្កៅជា “កធ្វើរច្ចុរបន្នភាពកគល្-

ឹ ប្រសិទភា
ការណ៍រកច្ចកកទស សប្មារ់ពប្ងង
ធ ពថ្ន្ការ

កផអកកល្ើសម្ិទក
ធ ម្មរវាង កសហវ.ន្ិងប្កសមង សាថរ័ន្
អ.ង

ិ ព័ត្៌មាន្សម្ិទក
ពិភាកាគកប្មាងងវកា
ធ ម្ម” ។
កោរល្់ររស់ អ.គ.ហ៖ កសន ើថ្ននក់េឹកពិន្ិត្យ ន្ិង
សកប្ម្ច្ ។

អ.ង កសន ើកកសប្ម្ួល្កៅជា “ករៀរច្ុំប្រកាសសត ីពីការ

៥.ករៀរច្ុំប្រកាសដាក់ឱ្យអន្វត្តសាកល្បងកម្ម វិធ្ីច្ុំណូល្ច្ុំណាយ កដាយផារភាារ់កៅន្ឹង វិធាន្ការពប្ងឹងប្រសិទ-ធ
ភាពអន្វត្ត

អ.ង

ិ ររស់ប្កសមង
ដាក់ឱ្យអន្វត្តកផន្ការប្រត្ិរត្តិង វកា
សាថរ័ន្” ។
កោរល្់ររស់ អ.គ.ហ៖ គមរឯកភាព ។
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៣. សំរ

ើសុំការសរម្រម្ច
សកម្មភាពកនុង BSRS

អងោភាព

សំរ

ើពនាររពល/ផកសម្រម្ួល/លុប

អ.ង កសន ើរញ្ាូ ន្កសច្កតីប្ពាងច្ារ់សតីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ

៦.ករៀរច្ុំច្ារ់សតីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ងមី)

អ.ង

សាធារណៈ (ងមី)កៅសាថរ័ន្ន្ីត្ិរបញ្ញត្តិកៅ ត្.ម្៤ ឆ្នុំ
២០២២ ។
អ.ង ន្ិង អ.រ.ជ កសន ើរញ្ាូ ន្អន្ប្កឹត្យកល្ែ៨១ ន្ិង៨២
(ងមី)ជូន្ថ្ននក់េឹកនាុំ កសហវ.កៅ ត្ម្.៤ ឆ្នុំ២០២២។ រីឯ
ការរញ្ាូ ន្អន្ប្កឹត្យ (ងមី)កន្េះ កៅប្រម្ែរាជរដាាភិបាល្

៧.ករៀរច្ុំអន្ប្កឹត្យកល្ែ៨១ ន្ិង៨២ អន្ប្ក.រក (ងមី)

អ.ង ន្ិង
អ.រ.ជ

ពិន្ិត្យ ន្ិងអន្ម្័ត្ សូម្កគរពកសន ើសុំថ្ននក់េឹកនាុំ ពិន្ិត្យ ន្ិង
សកប្ម្ច្ ។

កោរល្់ររស់ អ.គ.ហ៖ គមររញ្ច រ់កនុងឆ្នុំ២០២២កន្េះ ន្ិង
គមរមាន្ថ្ននក់េឹកនាុំ កសហវ កេើម្បីសប្ម្រសប្ម្ួល្កល្ើ
ការគរករៀរច្ុំអន្ប្កឹត្យងមីកន្េះ ។
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៤. សំរ

ើសុំការសរម្រម្ច

▪ កសន ើរកន្ថម្សកម្មភាព “តាម្ដាន្ល្ទធផល្ថ្ន្កាអន្វត្តកិច្ចប្ពម្កប្ពៀងសម្ិទក
ធ ម្មរវាង កសហវ.
ន្ិងប្កសមង សាថរ័ន្”។

▪ កសន ើពិន្ិត្យល្ទធភាពរញ្ចូ ល្សូច្នាករ ន្ិងកគល្កៅកនុងច្កគកម្សកម្មភាព កេល្មាន្ល្កខណៈ
កប្រប្រួល្ថ្ន្ប្រព័ន្ធ (វេតង វិកា)កេល្បាន្កល្ើកយកកៅពិភាកាកនុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការ

កកទប្ម្ង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកៅថ្ងៃទ២
ី ៥ កែម្ករា ឆ្នុំ២០២២។
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៤. សំរ

ើសុំការសរម្រម្ច

វដតថ វិកា

សូចនាករ

លទ្ធែលចុងរម្រកាយ

១.ករៀរច្ុំកផន្ការយទធ-

កផន្ការយទធសាស្រសត ងវិកាប្ត្ូវបាន្កកល្ម្អ

ិ
សាស្រសត ងវកា

គណភាព ន្ិងមាន្ភាពប្គរ់ប្ជុងកប្ជាយ

រោលរៅឆ្ន ំ ២០១៨-២០២៥

សម្ិទ្ធកម្មគនល ឹឹះ
▪ កផន្ការយទធសាស្រសត ងវិកាប្ត្ូវបាន្ពប្ងឹង

▪

រច្នាសម្ព័ន្ធកម្ម វិធ្ីប្គរ់ប្កសមង សាថរ័ន្ប្ត្ូវបាន្កកល្ម្អ

▪

គមាលត្រវាងច្ុំណាយងវិកាកនុងកផន្ការយទធសាស្រសត ងវិកា ន្ិងការកុំណត្់ពិតាន្

ងវិកាកនុងសារាច្រសថ ិត្កនុងរងវង់ +/-៥%

ិ ប្រចុំឆ្នុំ
២.ករៀរច្ុំង វកា

ងវិកាព័ត្៌មាន្សម្ិទក
ធ ម្មប្ត្ូវបាន្ដាក់ឱ្យ
អន្វត្ត

៣.ការអន្វត្ត ន្ិង

ការដាក់ឱ្យអន្វត្តប្ករែណឌប្ត្ួត្ពិន្ត្
ិ យ

ប្ត្ួត្ពិន្ត្
ិ យតាម្ដាន្

តាម្ដាន្

៤.របាយការណ៍សម្ិទក
ធ ម្ម

របាយការណ៍ព័ត្៌មាន្សម្ិទក
ធ ម្មប្ត្ូវបាន្
ករៀរច្ុំ

▪ ការករៀរច្ុំង វិកាប្ត្ូវបាន្គិត្គូរកល្ើល្ទធផល្/
សម្ិទក
ធ ម្មកៅតាម្ប្កសមង សាថរ័ន្
▪ ច្ុំន្មន្ប្កសមង សាថរ័ន្ មាន្កផន្ការការប្ត្ួត្-

▪

ល្ទធផល្ច្ុំណាយងវិការរស់ប្កសមង សាថរ័ន្ សថ ិត្កនុង +/- ៥%

▪

សម្ិទក
ធ ម្មតាម្កម្ម វិធ្ស
ី កប្ម្ច្បាន្ោ៉ាងត្ិច្ ៩០%ថ្ន្កគល្កៅ

▪

ប្គរ់ប្កសមង សាថរ័ន្ មាន្ កផន្ការប្ត្ួត្ពិន្ិត្យតាម្ដាន្ កហើយកផាើម្ក កសហវ.

ពិន្ិត្យតាម្ដាន្ (Monitoring Plan)

ទន្់កពល្កវលា

▪ ការដាក់ឱ្យអន្វត្តប្រព័ន្ធ FMISសវ ័យប្រវត្តិកម្ម

▪

ប្រព័ន្ធ FMIS សវ ័យប្រវត្តិកម្មកពញកល្ញប្ត្ូវអន្វត្តប្គរ់ប្កសមង សាថរ័ន្

▪ ច្ុំន្មន្ប្កសមង សាថរ័ន្ករៀរច្ុំរបាយការណ៍

▪

ិ ី
ប្គរ់ប្កសមង សាថរ័ន្ករៀរច្ុំរបាយការណ៍សម្ិទក
ធ ម្ម ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុតាម្កម្ម វធ្

សម្ិទក
ធ ម្ម ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុតាម្កម្ម វិធ្ី ន្ិង

ន្ិងអន្កម្ម វិធ្ី

អន្កម្ម វិធ្ី

ិ ី
៥.ការវាយត្ថ្ម្លកម្ម វធ្

ការវាយត្ថ្ម្លល្ទធផល្សកប្ម្ច្បាន្តាម្

(Program Evaluation)

កម្ម វិធ្ី

▪ ច្ុំន្មន្ប្កសមង សាថរ័ន្ប្ត្ូវបាន្វាយត្ថ្ម្ល
ល្ទធផល្/សម្ិទក
ធ ម្មតាម្កម្ម វិធ្ី
▪ ប្រសិទភា
ធ ពច្ុំណាយសាធារណៈប្ត្ូវបាន្
រកងកើន្ (ការឆ្លុេះរញ្ញចង
ុំ តាម្រយៈ PER ឬ
PEFA)

▪

សម្ិទក
ធ ម្មតាម្កម្ម វិធ្រី រស់ (ច្ុំន្មន្?)ប្កសមង សាថរ័ន្ ប្ត្ូវបាន្វាយត្ថ្ម្លកដាយ
អគគនាយកដាាន្ងវិកា

▪

ិ ័យសងគម្កិច្ច ន្ិងកសេាកច្
ការច្ុំណាយសាធារណៈសប្មារ់ វស
ិ ចប្ត្ូវបាន្
ប្ត្ួត្ពិន្ិត្យប្រសិទភា
ធ ព
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៥. សនន ិដ្ឋាន

➢ សកម្មភាពកេល្បាន្ករៀរច្ុំក ើងប្ត្ូវបាន្សប្ម្ិត្សប្មា ុំង កដាយមាន្ការកុំណត្់កគល្កៅ
ច្ាស់លាស់ ន្ិងប្ករែណឌកពល្កវលា កេល្ឈាន្កៅសកប្ម្ច្បាន្រកគគល្ច្រកុំណត្់ BSRS

ឆ្នុំ២០២១៨-២០២៥។
➢ កទេះរីជាោ៉ាងកន្េះកតី ប្រសិន្ករើមាន្សកម្មភាពគន្លេះឹ ណាម្មយប្ត្ូវពន្ារកពល្អន្វត្តឱ្យហមស

ប្ករែណឌកពល្កវលាឆ្ន២
ុំ ០២៥ កនាេះន្ឹងរ៉ាេះពាល្់េល្់សកម្មភាពកផេងកទៀត្ កេល្អាច្ឈាន្
កៅម្ិន្សកប្ម្ច្បាន្រកគគល្ច្រកេល្បាន្កុំណត្់។
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អភិម្រកម្ការគរ ៤ ម្របការ របស់ម្រកសួងរសដាកិចចនិងេិរញ្ញវត្ថុ
ិ ា ជីវៈ ន្ិងកគរពប្កម្សីល្ធ្ម្៌ វជា
ិ ា ជីវៈ
១.អន្វត្តការគរប្រករកដាយវជា
២.អន្វត្តការគរជាប្កុម្
៣.អន្វត្តការគរកដាយប្រកាន្់ខ្ជារ់សាមរត្ីរករសកម្ម ន្ិងកគល្ការណ៍ប្រសិទភា
ធ ពងវិកា
៤.ម្ិន្ប្ត្ូវកម្ើល្រំល្ងកុំហសែលួន្ឯង

សូម្អរគុ

!
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កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកកទប្ម្ង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ថ្ងៃចន្ទ ០៥ក ើត ខែមាឃ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្តីស័ ព.ស.២៥៦៥
ត្រព័ន្ធ វីកេអូអន្ឡាញ,ថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

1

មាត្ិកា
១. សេច្កតីស្តើម្
២. ខ្លឹម្សាររូកេររ
៣. េុំសណើេុំការេសប្ម្ច្
៤. សេច្កតីេន្ន ិដ្ឋាន្

2

១. សេច្កដីស្ដើម្
 ២០ ធ្នូ ២០២២: គណៈកម្មការកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហរិ ញ្ញវត្ថុសាធារណៈបានសម្ម្ម្ចអនុញ្ញញត្ឱ្យ អ.គ.ហ. សម្ម្បសម្ម្ួលជាម្ួយ
អគគនាយកដ្ឋានបម្គគល (ដឹកនាាំនង
ើ បព
ិ សម្ម្បសម្ម្ួល) នង
ិ អងគភាពពាក់ព័នធម្សេងម្ទៀត្ ម្ដម្
ើ ន
ិ ត្
ិ យ នង
ិ កកសម្ម្ួលកសនការសកម្មភាព
ឱ្យបានច់ស់សស់ ម្បាកដនយ
ាំ ០២២-២០២៥។
ិ ម្ នង
ិ ជវភាព សម្ាប់ឆ្ន២

 ១៩ ម្ករា ២០២២: អ.គ.ហ. បានដក
ឹ នាាំការពិភាកាកម្ម្ត្
ឹ នាាំ ម្ដម្
ើ បព
ិ ថ្ននក់ដក
ើ ិភាកាសតើពកើ សនការសកម្មភាពលទធសលននការអនុវត្ត

យុទធសាស្រសតននការកកទម្ម្ង់ម្បព័នថ
ធ វ ិការដាបាលថ្ននក់ម្ម្កាម្ជាត្ិ (SBSRS) ឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២៥។

 ២៥ ម្ករា ២០២២: គណៈកម្មការកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហរិ ញ្ញវត្ថុសាធារណៈ សតល់អនុសាសន៍កណនាាំបកនថម្ឱ្យដល់ អ.គ.ហ. នង
ិ
អងគភាពពាក់ព័នទ
ធ ង
ាំ អស់ជាំរុញការការម្រៀបចាំកសនការសកម្មភាព ម្ដើម្បឈា
នម្ៅសម្ម្ម្ចឱ្យបានសកម្មភាពកដលបានដ្ឋក់ម្ចញ។
ើ

 ២៣ កុម្ភៈ ២០២២: អ.គ.ហ. បានដឹកនាាំការពភា
ឹ នាាំ ម្ដើម្បកើ កសម្ម្ួលកសនការសកម្មភាព(SBSRS)។
ិ កាកម្ម្ត្
ិ ថ្ននក់ដក
ាំ ម្ម្ត្
 ០៣ ម្ើនា ២០២២: អ.គ.ហ បានម្រៀបចាំម្បជុក
ិ បម្ចេកម្ទស ម្ដើម្បស
ើ ាាត្ការកកសម្ម្ួលកសនការសកម្មភាព(SBSRS)។

3

១. សេច្កតីស្តើម្ (ត្)
 ការកកសម្ម្ួលកសនការសកម្មភាពឆ្ន ាំ ២០២២-២០២៥ ននកសនការសកមភាព SBSRS ឆ្ន២
ាំ ០១៩-២០២៥ រួម្ាន
 កកសម្ម្ួលខ្លម្
ឹ សារចម្គោម្សកម្មភាព (ម្លខ្ ២ ខ្ទង់) នង
ិ សកម្មភាព (ម្លខ្ ៣ ខ្ទង់)
 បកនថម្សូចនាករសម្ទ
ធ ម្មគនឹះលឹ ម្ដ្ឋយរ ាំម្លចនូវ “លកខណៈវ ិនច
័ឆ សម្ទ
ធ ម្មម្បចាំឆ្ន ាំ (Annual Performance Criteria)” តាម្
ិ ក
ិ យ
ិ ក
 ចម្គោម្សកម្មភាពម្បចាំឆ្ន ាំ និងចម្គោម្សកម្មភាពឆ្ន២
ាំ ០២២-២០២៥
 សកម្មភាពម្បចាំម្ត្ា
ាំ ០២២-២០២៥
ើ ស នង
ិ សកម្មភាពឆ្ន២
 កកសម្ម្ួលម្ពលម្វស នង
ឹ នាាំ
ិ អងគភាពទទួលបនទុក/ដក

 ដក/លុបសកម្មភាពទាំងឡាយណាកដលបានបញ្េ ប់ ឬជាសកម្មភាពម្បចាំនថៃ, ឬបម្ងួម្សកម្មភាពចូលគ្នន។
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២. ខ្លឹម្សាររូកេររ

2025

យទធសាស្តេតកកទប្ម្ង់ប្រព័ន្ធថ វិកា ស្ពោះសៅថវិកាព័ត្៌មាន្េម្ិទធកម្មៈ

2024

លកខណៈវិន្ិច្ឆ័យេម្ិទធកម្មប្រចុំ្ន ុំ (Annual Performance Criteria)

2023
2022

 ត្ម្ម្ឹម្កសនការរដាបាលថ្ននក់ម្ម្កាម្ជាត្ិ

ជាម្ួយម្នទរើ ជាំនាញរាជធានើ ម្ខ្ត្តនង
ិ ម្ធ្វើ
សាហរណកម្មកសនការរដាបាលម្កុង
ម្សុកជាបម្ណតើរៗ

 រដាបាលខ្ណឌចាំនួន៥អនុវត្តថវ ិកាកម្មវ ិធ្ើ

 សារាចរសតព
ើ កា
ើ រពម្នលឿនកច
ិ េលទធកម្មសាំណង់
របស់រដាបាលឃុាំ សគោត្់

 សតង់ដ្ឋររបាយការណ៍លទធកម្មរបស់រដាបាល

រាជធានើ ម្ខ្ត្តម្កុងម្សុកខ្ណឌ

 យនតការការម្គប់ម្គងគម្ម្ាងវ ិនិម្គគ

សាធារណៈ(ម្សចកតើម្ពាងម្គ្នលការណ៍)

 ម្ុខ្គរទាំង៥៥ម្សទរម្ៅម្កុងម្សុកខ្ណឌ

 ត្ម្ម្ឹម្កសនការរដាបាលថ្ននក់ម្ម្កាម្
ជាត្ិជាម្ួយម្នទើរជាំនាញរាជធានើ

ម្ខ្ត្តនង
ិ ម្ធ្វស
ើ ាហរណកម្មកសនការ
រដាបាលម្កុងម្សុកនង
ិ ឃុាំ សគោត្់
ជាបម្ណើត រ

 អនុវត្តMTBF ម្ពញម្លញ ត្ម្ៅ

 អនុវត្តការចរចរថវ ិកាកសាកម្លក
ើ ម្មវ ិធ្ើ
សម្ាប់ថវ ិកាN+1

 ការកកសម្ម្ួលម្បកាសកណនាាំម្លខ្

២៣១សតព
ើ កា
ើ រគរលទធកម្មរបស់ឃុាំ
សគោត្់)

 បម្ងោើត្អងគភាពសវនកម្មនសទកុ ងម្ៅ
ន
រដាបាលរាជធានើ ម្ខ្ត្ត

 ការអនុវត្តថវ ិកាកម្មវ ិធ្ើរដាបាលខ្ណឌ
ទាំង១៤

 ឯកសារច់ប់វ ិម្សាធ្នកម្មវ ិម្សាធ្នកម្មច់ប់សតើពើរបបហរិ ញ្ញវត្ថុនិងការ

ម្គប់ម្គងម្ទពយសម្បត្តិរបស់រដាបាល
ថ្ននក់ម្ម្កាម្ជាត្២
ិ ០១១

 ការកកសម្ម្ួលអនុម្កត្
ឹ យទាំងបើ (អនុម្កឹត្យម្លខ្១៦សតើពើ“ម្ូលនិធ្ិឃុាំ

សគោត្់”នង
ិ អនុម្កត្
ឹ យម្លខ្២៦សតព
ើ ើ

“ម្បព័នធម្គប់ម្គងម្ូលនធ្
ិ ឃ
ើ ុាំ សគោត្់”
និងអនុម្កឹត្យម្លខ្៣៦សតើពើ“ការ

 វាយត្នម្លការអនុវត្តម្លើនត្
ើ វិ ិធ្ើ
លាំអត្
ិ ននការម្ធ្វអ
ើ ធ្កា
ិ រកច
ិ េ

ហរិ ញ្ញវត្ថុម្ៅរដាបាលថ្ននក់ម្ម្កាម្

ជាត្ិ ចាំម្ពាឹះការអនុវត្តសាកលបង

ម្ៅ១០០រដាបាលឃុាំ សគោត្់

 ម្កបខ្ណឌទសេនាទនយុទធ-

សាស្រសតកកទម្ម្ង់ម្បព័នធថវ ិការដា-

បាលថ្ននក់ម្ម្កាម្ជាត្ិ (២០២៦-

២០៣០)

 ដ្ឋក់ឱ្យម្ម្បើម្បាស់ម្បព័នធឯកសារ

ឌជ
ើ ើថល(FMIS Portal/Mobile)
ម្ៅរដាបាលម្សុកនង
ិ រដាបាលឃុ ាំ

ម្រៀបចាំនិងការម្បម្ពឹត្តិម្ៅននម្ូលនិធ្ិ
ម្កុងម្សុក”)

 ការកកសម្ម្ួលម្សៀវម្ៅកណនាាំអនុវត្ត
គម្ម្ាងឃុាំ សគោត្់ឆ្ន២
ាំ ០១៧
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២. ខ្លឹម្សាររូកេររ (ត្)
•

សកម្មភាពសរុបនៃផែៃការសកម្មភាព SBSRS ឆ្ន២
ាំ ០២២-២០២៥ = ៨៧ សកម្មភាព

កសនការយុទសា
ធ ស្រសតថវ ិការាជធានើ ម្ខ្ត្ត
១១សកម្មភាព

ម្ហដ្ឋារចនាសម្ពន
័ ម្ធ ទម្ទង់
២៩សកម្មភាព

បម្គគលចរ

បម្គគលចរ

I

II
កសនការ

បម្គគលចរ

VI
របាយការណ៍, ការតាម្ដ្ឋននិងការវាយត្នម្ល
១០សកម្មភាព

បម្គគលចរ

V

ការម្រៀបចាំគម្ម្ាងថវ ិកាម្បចាំឆ្ន ាំ
០៦សកម្មភាព

សកម្មភាព

បម្គគលចរ

SBSRS

III
បម្គគលចរ

ការចរចថវ ិកានិងការអនុម្ត្
័ ថវ ិកា
០៥សកម្មភាព

ការអនុវត្តនិងការម្ត្ួត្ពន
ិ ត្
ិ យថវ ិកា
២៦សកម្មភាព

IV
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២. ខ្លឹម្សាររូកេររ (ត្)
បម្គគលចរ

I. កសនការយុទធសាស្រសតថវ ិការាជធានើ ម្ខ្ត្ត
II. ការម្រៀបចាំគម្ម្ាងថវ ិកាម្បចាំឆ្ន ាំ

III. ការចរចថវ ិកានង
ិ ការអនុម្័ត្ថវ ិកា

IV. ការអនុវត្ត និងការម្ត្ួត្ពិនិត្យថវ ិកា

អគគនាយកដ្ឋាន
ពាក់ព័នធ

ម្សទរ/បញ្េ ប់ (B)

(C)

GDSNAF

០៩

០

០២

១១

GDSNAF

០៥

០៣

០៤

០៦

GDPP

០១

០

០

០៣

GDSNAF

១១

០៤

០

០៧

GDPP

១០

០

០

១០

០៤

០២

០

GDSNAF

០៩

0៤

0១

០៦

GDPP

០៤

០

០

០៤

26

១១

0

១៦

០

០

GDSNAF

GDNT

GDIA

VI. ម្ហដ្ឋារចនាសម្ព័នធម្ទម្ទង់

សកម្មភាពសរុប

(A)

GDI

V. របាយការណ៍, ការតាម្ដ្ឋន និងការវាយត្នម្ល

សកម្មភាពចស់ សកម្មភាពដកម្ចញ/ សកម្មភាពកថម្ថមើ

GDSNAF
EFI
GDIA
FMWG

០៦

១២
០៥

០៤

០៩
០៥

០

០៣

០

០

០៣

០១

១០

០៦

0

០១

០២

0

១០
០១

(A-B+C)

០២

០៩
0៤
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២. ខ្លឹម្សាររូកេររ (ត្)
២.១. ការបកនថម្សកម្មភាពថមើ
សកម្មភាព

សូចនាករសម្ទ
ធ ម្មគនលឹះឹ
ិ ក

អងគភាព

បម្គគលចរI. កសនការយុទសា
ធ ស្រសថ
ត វ ិការាជធានើ ម្ខ្ត្ត(សកម្មភាពថមើ ០២)
1.1.6. សក
ធ ស្រសត
ឹ គុណភាពកសនការយុទសា
ិ ាកកសម្ម្ួលនង
ិ ពម្ងង
ថវ ិកា

1.1.7. សេពវសាយការកកសម្ម្ួលនង
ឹ គុណភាពកសនការយុទធ
ិ ពម្ងង
សាស្រសតថវ ិកាសម្ាប់ម្រៀបចាំម្ៅឆ្នាំ ២០២៥-២០២៧

ឯកសារការកកសម្ម្ួលនង
ិ ពម្ងឹងគុណភាព

GDSNAF

ឯកសារការកកសម្ម្ួលនិងពម្ងឹងគុណភាព

GDSNAF

ការម្រៀបចាំកសនការយុទសា
ធ ស្រសតថវ ិកា

ការម្រៀបចាំកសនការយុទសា
ធ ស្រសតថវ ិកាម្ត្ូវបាន
ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តនង
ិ សេពវសាយ
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២. ខ្លឹម្សាររូកេររ (ត្)
២.១. ការបកនថម្សកម្មភាពថមើ (ត្)
សកម្មភាព

សូចនាករសម្ទ
ធ ម្មគនលឹះឹ
ិ ក

អងគភាព

បម្គគលចរII. ការម្រៀបចាំគម្ម្ាងថវ ិកាម្បចាំឆ្នាំ (សកម្មភាពថមើ ០៤)
1.2.5. ពម្ងើកការអនុវត្តថវ ិកាកម្មវ ិធ្ម្ើ ៅម្គប់រដាបាលខ្ណឌ

រដាបាលខ្ណឌចាំនួន១៤ម្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តថវ ិកាកម្ម GDSNAF

1.2.6. សតល់ការបណុ ត ឹះបណា
ត លនត្
ើ វិ ិធ្នើ នការម្រៀបចាំនង
ិ អនុវត្ត

ចាំនួនម្ស្រនតរើ ដាបាលរាជធានើ ម្ខ្ត្តខ្ណឌទទួលបានបានប

GDSNAF

1.4.3. ម្រៀបចាំម្បកាសដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តចណា
ាំ
ត្់ថ្ននក់ម្ុខ្គរ

ម្បកាសចាំណាត្់ថ្ននក់ម្ុខ្គរសម្ាប់រដាបាលថ្ននក់ម្ម្កាម្

GDSNAF
GDNT

1.4.4. ម្រៀបចាំម្បកាសដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តចណា
ាំ
ត្់ថ្ននក់គម្ម្ាង

ម្បកាសចាំណាត្់ថ្ននក់គម្ម្ាងសម្ាប់រដាបាលថ្ននក់ម្ម្កាម្ GDSNAF
GDNT
ជាត្ិ ម្ត្ូវបានម្រៀបចាំនង
ិ ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត

ថវ ិកាកម្មវ ិធ្ដ
ើ ល់រដាបាលរាជធានើ ម្ខ្ត្តខ្ណឌ

វ ិធ្/ើ ម្សៀវម្ៅថវ ិការបស់រដាបាលខ្ណឌ

ណុ ត ឹះបណា
ត លនត្
ើ វិ ិធ្ម្ើ រៀបចាំនង
ិ អនុវត្តថវ ិកាកម្មវ ិធ្ើ
ជាត្ិ ម្ត្ូវបានម្រៀបចាំនង
ិ ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត
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២. ខ្លឹម្សាររូកេររ (ត្)
២.១. ការបកនថម្សកម្មភាពថមើ (ត្)
សកម្មភាព

សូចនាករសម្ទ
ធ ម្មគនលឹះឹ
ិ ក

GDs

បម្គគលចរV. របាយការណ៍, ការតាម្ដ្ឋននង
ិ ការវាយត្នម្ល(សកម្មភាពថមើ ០១)
1.1.5. ម្រៀបចាំនិងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តម្គ្នលការណ៍កណនាាំសតើពើការម្ត្ួត្
ពន
ិ ត្
ិ យនង
ិ វាយត្នម្លការអនុវត្តថវ ិកាកម្មវ ិធ្ើ

២.២. ការកកសម្ម្ួលម្ពលម្វស
សកម្មភាព

រដាបាលរាជធានើម្ខ្ត្តចាំនួន២៥កដលម្ត្ូវបានម្ត្ួត្
ពន
ិ ត្
ិ យសាកលបងម្លកា
ើ រអនុវត្តថវ ិកាកម្មវ ិធ្ើ
ការកកសម្ម្ួល

GDSNAF
GDNT

GDs

បម្គគលចរI. កសនការយុទសា
ធ ស្រសថ
ត វ ិការាជធានើ ម្ខ្ត្ត
1.1.6. ម្ធ្វស
ើ ាហរណកម្មកសនការរដាបាលឃុាំ សគោត្់

 ពើ Q1-Q2 2022 ម្ៅ Q2 2023

GDSNAF

1.5.1. កកសម្ម្ួលសារាចរកណនាាំម្ដ្ឋយដ្ឋក់បញ្េូ លនូវនត្
តើ ើ
ើ វិ ិធ្ស
ើ ព

 ពើ ២០២៥ម្កចប់ម្ត្ម្
ាំ ០២២
ឹ ម្ត្ា
ើ សទើ៣ឆ្ន២

GDSNAF

ការម្រៀបចាំនង
ធ វ ិកាតាម្កម្មវ ិធ្ស
ិ ទម្ម្ង់ឧបសម្ព័នថ
ើ ម្ាប់រដាបាល
រាជធានើ ម្ខ្ត្ត

ម្ដ្ឋយសារសកម្មភាពម្នឹះអនុវត្តកត្ម្តងចប់
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២. ខ្លឹម្សាររូកេររ (ត្)
២.៣. សកម្មភាពដកម្ចញ
សកម្មភាព

អងគភាព

ម្ហត្ុសល

បម្គគលចរI. កសនការយុទសា
ធ ស្រសតថវ ិការាជធានើ ម្ខ្ត្ត(០៦សកម្មភាព)
1.1.1. ម្រៀបចាំម្សចកតើម្ពាងម្គ្នលការណ៍កណនាាំសតើពើការម្រៀបចាំកសនការយុ ទធសាស្រសតរាជធានើ ម្ខ្ត្ត

GDSNAF

បានបញ្េ ប់

1.1.3. បញ្េ ប់ម្សចកតើម្ពាងនិងដ្ឋក់ម្បជុាំពិម្ម្គ្នឹះម្គបល់កម្ម្ិត្អនតរអគគនាយកដ្ឋាន,ម្កសួងសាថប័
ននង
ិ នដគូអភិវឌឍន៍

GDSNAF, GDB,
MOI, NCDD,
GSC, DPs

បានបញ្េ ប់

1.1.4. ម្បកាសដ្ឋក់ឱ្យម្ម្បើម្បាស់ម្គ្នលការណ៍កណនាាំសតើពកា
ើ រម្រៀបចាំកសនការយុ ទធសាស្រសតថវ ិការាជ

GDSNAF

បានបញ្េ ប់

1.1.5. សេពវសាយនង
ត លដល់រដាបាលរាជធានើ ម្ខ្ត្តសព
តើ កា
ិ សតល់ការបណុ ត ឹះបណា
ើ រម្រៀបចាំកសនការ

រ.ថ្ននក់ម្ម្កាម្
ជាត្ិ

បានបញ្េ ប់

2.1.1. ម្រៀបចាំម្សចកតម្ើ ពាងម្កបខ្័ណឌថវ ិការយៈម្ពលម្ធ្យម្

GDSNAF

បានបញ្េ ប់

2.1.2. ដ្ឋក់ពភា
ិ កាម្សចកតើម្ពាងម្កបខ្័ណឌថវ ិការយៈម្ពលម្ធ្យម្ជាម្ួយអគគនាយកដ្ឋានពាក់ព័នធ

GDSNAF

បានបញ្េ ប់

ធានើ ម្ខ្ត្ត

យុទធសាស្រសតថវ ិកា
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២. ខ្លឹម្សាររូកេររ (ត្)
២.៣. សកម្មភាពដកម្ចញ (ត្)
សកម្មភាព

អងគភាព

ម្ហត្ុសល

បម្គគលចរII. ការម្រៀបចាំគម្ម្ាងថវ ិកាម្បចាំឆ្នាំ
1.1. កកលម្ាគុណភាពនិងភាពម្គប់ម្ជុងម្ម្ជាយការម្រៀបចាំថវ ិកាកម្មវ ិធ្ើម្ៅរដាបាលរាជធានើ ម្ខ្ត្ត
សម្ាប់អនុវត្តចប់ពើឆ្ន២
ាំ ០២១ត្ម្ៅ

1.1.1. កកសម្ម្ួលរចនាសម្ព័នធកម្មវ ិធ្ម្ើ សបតាម្ម្គ្នលការណ៍កណនាាំសតើពកា
ើ រម្រៀបចាំកសនការយុទធ
សាស្រសតថវ ិការាជធានើ ម្ខ្ត្ត

1.1.2. ពិនិត្យម្ ង
ើ វ ិញការសារភាាប់ថវ ិកាម្ៅនឹងម្គ្នលបាំណងម្គ្នលនម្គបាលម្ៅថ្ននក់ម្ម្កាម្
ជាត្ិនិងយុទធសាស្រសតចត្ុ ម្កាណនិងកសនការយុទធសាស្រសតអភិវឌឍន៍ជាត្ិ

1.1.3. កកសម្ម្ួលសូចនាករកនុងការម្រៀបចាំថវ ិកាកម្មវ ិធ្ើម្ដ្ឋយកសាកម្លច
ើ ាំនួននង
ិ លកខណៈនន

GDSNAF

បានបញ្េ ប់

SMARTរបស់KPI

1.1.4. ម្ធ្វកា
ណៈសម្ម្សបអាចម្បម្ូលបានទន់ម្ពលម្វស, អាច
ើ ម្រសKPIានលកខ
ើ រម្ម្ជស
ើ
គណនានិងវាស់កវងសម្ិទធកម្មបាន

1.1.5. ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តម្គ្នលការណ៍កណនាាំសតើពើនើត្ិវ ិធ្ើននការម្រៀបចាំថវ ិកាកម្មវ ិធ្ើ
1.1.6. សេពវសាយនង
ត លដល់រដាបាលរាជធានើ ម្ខ្ត្ត
ិ សតល់ការបណុ ត ឹះបណា
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២. ខ្លឹម្សាររូកេររ (ត្)
២.៣. សកម្មភាពដកម្ចញ (ត្)
សកម្មភាព

អងគភាព

ម្ហត្ុសល

បម្គគលចរII. ការម្រៀបចាំគម្ម្ាងថវ ិកាម្បចាំឆ្នាំ
1.2.1. ម្រៀបចាំម្បកាសដ្ឋក់ឱ្យរដាបាលម្ខ្ត្តចាំនួន៦បកនថម្ម្ទៀត្(ម្គប់២៤ម្ខ្ត្ត) អនុវត្តថវ ិកា
កម្មវ ិធ្ើសម្ាប់ឆ្ន២
ាំ ០២០

1.2.2. សេពវសាយនិងបណុ ត ឹះបណា
ត លនើត្ិវ ិធ្ើម្រៀបចាំ និងអនុវត្តថវ ិកាកម្មវ ិធ្ើដល់រដាបាលម្ខ្ត្ត

1.2.3. ម្រៀបចាំម្បកាសដ្ឋក់រដាបាលរាជធានើភនាំម្ពញអនុវត្តថវ ិកាកម្មវ ិធ្ើម្ៅឆ្ន២
ាំ ០២១

GDSNAF

បានបញ្េ ប់កុ ងឆ្
ន ន ាំ ២០២១

1.2.4. សេពវសាយនង
ត លនើត្ិវ ិធ្នើ នការម្រៀបចាំ នង
ិ សតល់ការបណុ ត ឹះបណា
ិ អនុវត្តថវ ិកាកម្មវ ិធ្ើដល់
រដាបាលរាជធានើ

1.3.2. ពម្ងង
ឹ យនតការសម្ម្បសម្ម្ួលរបស់គណៈកាមធ្ិការសម្ម្បសម្ម្ួលបម្ចេកម្ទសរបស់រដា
បាលរាជធានើម្ខ្ត្តសម្ាប់កសនការថវ ិការដាបាលរាជធានើ ម្ខ្ត្ត ម្កុងម្សុកខ្ណឌនិងឃុាំ
សគោត្់

1.3.3. សតល់ការគ្នាំម្ទដល់រដាបាលរាជធានើ ម្ខ្ត្តនិងគណៈកាមធ្កា
ិ រសម្ម្បសម្ម្ួល
បម្ចេកម្ទសម្លយ
ើ នតការសម្ម្បសម្ម្ួលម្នឹះ

GDSNAF

GDSNAF

លុប(ម្ម្ពាឹះជាសកម្មភាពគ្នាំម្ទ
នង
ិ ជាសកម្មភាពម្ត្ូវអនុវត្តជា
ម្បចាំរបស់ម្ស្រនតើ អ.ហ.ក)
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២. ខ្លឹម្សាររូកេររ (ត្)
២.៣. សកម្មភាពដកម្ចញ (ត្)
សកម្មភាព

អងគភាព

ម្ហត្ុសល

បម្គគលចរII. ការម្រៀបចាំគម្ម្ាងថវ ិកាម្បចាំឆ្នាំ
1.4.1 សក
ិ ាលទធភាពដ្ឋក់ឱ្យអនុ វត្តចាំណាត្់ថ្ននក់ម្ុខ្គរសម្ាប់រដាបាលថ្ននក់ម្ម្កាម្ជាត្ិ

GDSNAF

បានបញ្េ ប់

1.4.2 សក
ិ ាលទធភាពដ្ឋក់អនុ វត្តចាំណាត្់ថ្ននក់គម្ម្ាង

GDSNAF

បានបញ្េ ប់

GDSNAF

បានបញ្េ ប់កុ ងឆ្
ន ន ាំ ២០២០

2.1.1 ដ្ឋក់បញ្េូ លកនុងសារាចរកណនាាំសតើពកា
ាំ យានការសារភាាប់
ើ រម្រៀបចាំថវ ិកាម្បចាំឆ្នឱ្
ម្សចកតើម្ពាងគម្ម្ាងកសនការលទធកម្មម្បចាំឆ្នជា
ាំ ម្ួយនឹងសាំម្ណើថវ ិកាម្បចាំឆ្ន ាំ

2.1.3. ពន
ិ ត្
ិ យនង
ិ កកសម្ម្ួលម្សចកតើម្ពាងគម្ម្ាងកសនការលទធកម្មតាម្ការសម្ម្ម្ចកនុង

ម្ពលចរចថវ ិកាម្ៅជាម្សចកតម្ើ ពាងកសនកាលទធកម្មម្បចាំឆ្ន ាំ

3.1.1. ដ្ឋក់ចូលកនុងសារាចរកណនាាំឱ្យភាាប់កសនការរជាម្ទយយបុ ម្រម្បទនជាម្ួយនឹង
គម្ម្ាងថវ ិកាម្បចាំឆ្នរាំ បស់រដាបាលរាជធានើ ម្ខ្ត្ត

GDSNAF

GDPP

GDSNAF

លុប(ជាការទទួលខ្ុសម្ត្ូវរបស់រដាបាលរាជធានើម្ខ្ត្តកនុងការកកសម្ម្ួលគម្ម្ាងកសនការ
លទធកម្មម្ម្កាយពើចរចរថវ ិកាម្បចាំឆ្ន)ាំ
បានបញ្េ ប់
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២. ខ្លឹម្សាររូកេររ (ត្)
២.៣. សកម្មភាពដកម្ចញ(ត្)
សកម្មភាព

អងគភាព

ម្ហត្ុសល

III. ការចរចថវ ិកានង
័ ថវ ិកា
ិ ការអនុម្ត្
1.1.2. ដ្ឋក់បញ្េូ លកនុងម្គ្នលការណ៍កណនាាំសព
តើ កា
ើ រចរចថវ ិកាម្ដ្ឋយម្ត្ូវពម្ងឹង

GDSNAF
GDNT

បានបញ្េ ប់

1.1.3. ដ្ឋក់បញ្េូ លយនតការននការម្ត្ួត្ពន
ិ ត្
ិ យថវ ិកាម្បចាំឆ្នាំ នង
ិ

GDSNAF
GDNT

បានបញ្េ ប់

1.1.4. ដ្ឋក់បញ្េូ លកសនការលទធកម្មម្បចាំឆ្នម្ាំ ៅកនុងម្គ្នលការណ៍កណនាាំសព
តើ កា
ើ រ

GDSNAF
GDNT

បានបញ្េ ប់

នង
ិ ត្ម្ម្ង់ទស
ឹ ការចរចម្តតត្ម្លម្ើ គ្នលនម្គបាយនង
ិ វ ិស័យជាអាទភា
ិ ពរបស់
រដាបាលថ្ននក់ម្ម្កាម្ជាត្ទ
ាំ ម្ូល
ិ ង

របាយការណ៍អាំពល
ើ ទធសលកនុងឆ្ននាំ នការអនុវត្តថវ ិកា

ចរចថវ ិកាម្បចាំឆ្នស
ាំ ម្ាប់ការយល់ម្ពម្ពម្ើ កសួងស.ហ.វ
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២. ខ្លឹម្សាររូកេររ (ត្)
២.៣. សកម្មភាពដកម្ចញ(ត្)
សកម្មភាព

អងគភាព

ម្ហត្ុសល

IV. ការអនុវត្តនង
ិ ការម្ត្ួត្ពន
ិ ត្
ិ យថវ ិកា
1.1.2. ម្រៀបចាំម្គ្នលការណ៍នង
តើ កា
ិ នត្
ើ វិ ិធ្ស
ើ ព
ើ រអនុវត្ត នង
ិ ការម្ត្ួត្ពន
ិ ត្
ិ យ

ថវ ិកាកម្មវ ិធ្ើ

1.1.3. ម្រៀបចាំការម្បក
ឹ ាម្គបល់ម្លម្ើ គ្នលការណ៍សតព
ើ ើការអនុវត្តនង
ិ ការ
ម្ត្ួត្ពន
ិ ត្
ិ យថវ ិកាកម្មវ ិធ្ើ

1.1.4. ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តម្គ្នលការណ៍នង
តើ ើ ការអនុវត្តនង
ិ នត្
ើ វិ ិធ្ស
ើ ព
ិ ការម្ត្ួត្
ពន
ិ ត្
ិ យថវ ិកាកម្មវ ិធ្ើ

GDSNAF

GDNT
GDSNAF
GDNT
GDSNAF
GDNT

បានបញ្េ ប់
បានបញ្េ ប់
បានបញ្េ ប់
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២. ខ្លឹម្សាររូកេររ (ត្)
២.៣. សកម្មភាពដកម្ចញ(ត្)
សកម្មភាព

អងគភាព

ម្ហត្ុសល

IV. ការអនុវត្តនង
ិ ការម្ត្ួត្ពន
ិ ត្
ិ យថវ ិកា
ាំ ូវម្ុខ្គរម្ត្ួត្ពន
1.3. សាកលបងយនតការម្គប់ម្គងការអនុវត្តថវ ិកាកដលម្បម្ូលសតុន
ិ ត្
ិ យហរិ ញ្ញវត្ថុ
នង
់ វ ិការដាបាលម្កុងម្សុកម្ៅរត្នាគ្នររាជធានើ ម្ខ្ត្ត
ិ ការម្បក
ើ សតលថ

1.3.1. សិកាម្លើការម្រៀបចាំម្ុខ្គរយនតការម្ត្ួត្ពិនិត្យថវ ិកាម្កុង ម្សុកម្ៅរត្នាគ្ន រាជធានើ
ម្ខ្ត្ត

1.3.2. ម្រៀបចាំការវ ិភាគម្លស
ើ លបឹះពាល់ នង
ិ ការពន
ិ ត្
ិ យលទធភាពននការម្រៀបចាំយនតការថមើ
1.3.3. ម្រៀបចាំលខ្
ិ ត្
ិ បទដ្ឋានគត្ិយុត្តិម្ដើម្បអ
ើ នុ វត្ត យនតការថមើ

1.3.4. ម្រៀបចាំម្គ្នលការណ៍កណនាាំសម្ាប់អនុវត្តយនតការថមើ

1.3.5. ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តសាកលបងយនតការម្គប់ម្គងការអនុ វត្តថវ ិកាកដលម្បម្ូលសតុាំនូវម្ុ ខ្គរម្ត្ួត្
ពិនិត្យហរិ ញ្ញវត្ថុនិងការម្បើកសតល់ថវ ិការដាបាលម្កុងម្សុកម្ៅរត្នាគ្នរ រាជធានើម្ខ្ត្ត

GDNT
GDSNAF

បានបញ្េ ប់

- ម្សចកតជ
ើ ូនដាំណឹងម្លខ្០១១សហវ.

ចុឹះនថៃទើ៩កខ្កញ្ញញឆ្ន២
ាំ ០២១សតើពើការ

អនុវត្តចាំណាយថវ ិការបស់រដាបាលម្កុង

ម្សុក

សម្ាប់រដាបាលថ្ននក់ម្ម្កាម្ជាត្។
ិ

- សកា
ិ ខ សាសសេពវសាយម្សចកតើជូន

ដាំណឹងម្លខ្០១១សហវចុឹះនថៃទើ៩កខ្

កញ្ញញឆ្ន២
ាំ ០២១សតើពើការអនុវត្តចាំណាយ
ថវ ិការបស់រដាបាលម្កុងម្សុក ម្ៅនថៃទើ
២២កខ្កញ្ញញឆ្ន២
ាំ ០២១តាម្ Zoom
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២. ខ្លឹម្សាររូកេររ (ត្)
២.៣. សកម្មភាពដកម្ចញ(ត្)
សកម្មភាព

អងគភាព

ម្ហត្ុសល

IV. ការអនុវត្តនង
ិ ការម្ត្ួត្ពន
ិ ត្
ិ យថវ ិកា
3.2.1 សក
ិ ាពន
ិ ត្
ិ យម្ ង
ើ វ ិញម្លន
ើ ត្
ើ វិ ិធ្ច
ើ ាំណាយរជាម្ទយយបុម្រម្បទន

3.2.2. ម្ធ្វើការកកសម្ម្ួលនើត្ិវ ិធ្ើចាំណាយម្ទយយបុម្រម្បទនកសាកតាម្
លទធសលននការសក
ិ ា

3.2.3. សេពវសាយនើត្ិវ ិធ្ើចាំណាយរជាម្ទយយបុម្រម្បទន
3.2.4. ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តនើត្ិវ ិធ្ើចាំណាយរជាម្ទយយបុម្រម្បទន

GDNT
GDSNAF

GDNT
GDSNAF
GDNT

GDSNAF
GDNT
GDSNAF

បានបញ្េ ប់

• ានម្បកាសម្លខ្៥៤៨សហវ.ម្បកចុឹះនថៃទើ
៩កខ្កញ្ញញឆ្ន២
ាំ ០២១សតើពើនើត្ិវធ្ើចាំណាយ
តាម្រជាម្ទយយបុម្រម្បទន

• សកា
ិ ខ សាសសេពវសាយម្បកាសម្លខ្៥៤៨

សហវ.ម្បកចុឹះនថៃទើ៩កខ្កញ្ញញឆ្ន២
ាំ ០២១សតើ
ពព
ើ ន
ើ ត្
ើ វិ ិធ្ច
ើ ាំណាយតាម្រជាម្ទយយបុម្រម្បទន

សម្ាប់រដាបាលថ្ននក់ម្ម្កាម្ជាត្ិ ម្ៅនថៃទ២
ើ ២
កខ្កញ្ញញឆ្ន២
ាំ ០២១តាម្ Zoom
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២. ខ្លឹម្សាររូកេររ (ត្)
២.៣. សកម្មភាពដកម្ចញ(ត្)
សកម្មភាព

អងគភាព

ម្ហត្ុសល

IV. ការអនុវត្តនង
ិ ការម្ត្ួត្ពន
ិ ត្
ិ យថវ ិកា
3.3.1. ម្រៀបចាំម្សចកតម្ើ ពាងនត្
ើ វិ ិធ្ល
ើ ម្ាត្
ិ ននការម្ធ្វអ
ើ ធ្កា
ិ រកច
ិ េ
ហរិ ញ្ញវត្ថុម្លកា
ើ រម្គប់ម្គងហរិ ញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្ៅរដាបាល

បានបញ្េ ប់
GDI

ថ្ននក់ម្ម្កាម្ជាត្ិ

3.3.2. បញ្េ ប់ម្សចកតម្ើ ពាងនត្
ើ វិ ិធ្ល
ើ ម្ាត្
ិ ននការម្ធ្វអ
ើ ធ្កា
ិ រកច
ិ េ
ហរិ ញ្ញវត្ថុម្ៅថ្ននក់ម្ម្កាម្ជាត្ិ

- បានរាយការណ៍វឌឍនភាពកនុងឆ្ន២
ាំ ០២០នង
ាំ ០២១
ិ ឆ្ន២
អាម្ស័យម្ដ្ឋយនត្
េ រិ ញ្ញវត្ថុ
ើ វិ ិធ្ល
ើ ម្ាត្
ិ ននការម្ធ្វអ
ើ ធ្កា
ិ រកច
ិ ហ
ម្ៅរដាបាលថ្ននក់ម្ម្កាម្ជាត្បា
ួ នង
ិ នម្រៀបចាំរច
ិ

- ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តកុ ងឆ្
ន ន២
ាំ ០២១តាម្រយៈម្បកាសម្លខ្
GDI

៦១៤សហវ.ម្បកចុឹះនថៃទើ១១កខ្ត្ុសឆ្ន២
ាំ ០២១សតើពើ
ការដ្ឋក់ឱ្យម្ម្បើម្បាស់នើត្វិ ិធ្ល
ើ ម្ាិត្ននការម្ធ្វអ
ើ ធ្កា
ិ រកច
ិ េ
ហរិ ញ្ញវត្ថុម្លើការម្គប់ម្គងហរិ ញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្ៅ
រដាបាលថ្ននក់ម្ម្កាម្ជាត្។
ិ
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២. ខ្លឹម្សាររូកេររ (ត្)
២.៣. សកម្មភាពដកម្ចញ(ត្)
សកម្មភាព

អងគភាព

ម្ហត្ុសល

V. របាយការណ៍, ការតាម្ដ្ឋននង
ិ ការវាយត្នម្ល
1.1.1 ម្រៀបចាំម្សចកតើម្ពាងសតើពើម្គ្នលការណ៍កណនាាំសតើពើនើត្វិ ិធ្នើ នការ
ម្រៀបចាំរបាយការណ៍និងការតាម្ដ្ឋនការអនុវត្តថវ ិកា

1.1.2. ម្រៀបចាំការម្បក
ឹ ាម្គបល់និងអនុម្័ត្ម្សចកតម្ើ ពាងសតើពើនត្
ើ វិ ិធ្នើ ន
ការម្រៀបចាំរបាយការណ៍និងការតាម្ដ្ឋនការអនុវត្តថវ ិកា

1.1.3. ម្រៀបចាំម្បកាសសេពវសាយម្គ្នលការណ៍កណនាាំសតើពើនើត្វិ ិធ្នើ នការ
ម្រៀបចាំរបាយការណ៍និងការតាម្ដ្ឋនការអនុវត្តថវ ិកា

GDSNAF
GDNT

បានបញ្េ ប់(សកម្មភាពម្ៅឆ្ន ាំ

២០២០និងបានរាយការណ៍វឌឍន

ភាពម្ៅដាំណាក់កាលទើ១)

1.1.4. សតល់ការបណុ ត ឹះបណា
ត លនិងសេពវសាយម្គ្នលការណ៍កណនាាំសតើ
ពើនើត្ិវ ិធ្នើ នការម្រៀបចាំរបាយការណ៍និងការតាម្ដ្ឋនការអនុវត្តថវ ិកា
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សកម្មភាព

អងគភាព

ម្ហត្ុសល

VI. ម្ហដ្ឋារចនាសម្ពន
័ ម្ធ ទម្ទង់
1.3. សុខ្ដុម្នយ
តិ ក់ពន
័ កា
ធ រម្គប់ម្គងហរិ ញ្ញវត្ថុ
ើ កម្មលខ្
ិ ត្
ិ បទដ្ឋានគត្យ
ិ ុត្ពា
របស់រដាបាលថ្ននក់ម្ម្កាម្ជាត្ិ

លុប (ម្ដ្ឋយសារការម្រៀបចាំលខ្
ិ ត្
ិ បទដ្ឋាន

1.3.2. ពិនិត្យវ ិសាលភាពនង
ិ ជម្ម្ម្ស
ើ សម្ាប់ម្ធ្វើសុខ្ដុម្នើយកម្មលិខ្ិត្

របស់រដាបាលថ្ននក់ជាត្ិកដលកាំណត្់តាម្

1.3.1. ម្រៀបចាំម្កុម្ការគរម្ដម្
ើ បម្ើ ធ្វស
ើ ុខ្ដុម្នយ
ើ កម្មលិខ្ត្
ិ បទដ្ឋានគត្យ
ិ ុត្តិ
បទដ្ឋានគត្យ
ិ ុត្តិ

1.3.3. ម្រៀបចាំម្ធ្វើសុខ្ដុម្នយ
ើ កម្មលិខ្ត្
ិ បទដ្ឋានគត្យ
ិ ុត្តិ

1.3.4. ម្បក
ឹ ាម្គបល់ម្លល
ើ ខ្
ិ ត្
ិ បទដ្ឋានគត្យ
ិ ុត្តិ កដលម្ធ្វស
ើ ុខ្ដុម្នយ
ើ
កម្មជាម្ួយម្កសួងសាថប័នពាក់ព័នធ

1.3.5. អនុម្័ត្ម្លល
ើ ខ្
ិ ត្
ិ បទដ្ឋានគត្យ
ិ ុត្តិ
1.3.6. សេពវសាយលខ្
ិ ត្
ិ បទដ្ឋានគត្យ
ិ ុត្តិ

គត្យ
តិ ក់ព័នកា
ធ រម្គប់ម្គងហរិ ញ្ញវត្ថុ
ិ ុត្ពា
GDSNAF
MOI
NCDD

បម្គគលចរនើម្ួយៗគឺបានសម្ម្បសម្ម្ួល

និងម្ធ្វើសុខ្ដុម្នយ
ើ កម្មជាម្ួយឯកសារគត្ិ
យុត្តកដលានម្សាប់នង
ិ ពភា
ិ កាជាម្ួយ

ភាគពា
ើ ក់ព័នធ កនុងការម្រៀបចាំលខ្
ិ ត្
ិ បទដ្ឋាន
គត្យ
ាំ ម្នាឹះ)។
ិ ុត្តទង

21

២. ខ្លឹម្សាររូកេររ (ត្)
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VI. ម្ហដ្ឋារចនាសម្ពន
័ ម្ធ ទម្ទង់ (១០សកម្មភាព)
ាំ ញម្ស្រនប
2.1. ម្លក
់ នា
តើ ម្ចេកម្ទសកដលម្ត្ូវបានម្ម្ជស
គ្នម្ាំ ទដល់រដាបាល
ើ ម្រសសម្ាប់
ើ កម្ពសជ
ើ

លុប(ម្ដ្ឋយសារការម្លក
ើ កម្ពស់

ថ្ននក់ម្ម្កាម្ជាត្ិ

ជាំនាញម្ស្រនតប
ើ ម្ចេកម្ទសគជា
ឺ

2.1.1. សតល់ការបណុ ត ឹះបណា
ត លនិងសិកាបទពិម្សាធ្ន៍ម្ៅកនុងនិងម្ម្ៅម្បម្ទសសតើពើការ

សកម្មភាពជាម្បចាំរបស់អគគ

ម្រៀបចាំកសនការយុទធសាស្រសតថវ ិកានង
ិ ថវ ិកាកម្មវ ិធ្ើ នង
ិ ម្សេងៗ

2.1.2. ម្ធ្វកា
ើ រម្បម្ូលម្ត្ម្ិ គបល់ម្្លយ
ើ ត្បពម្
ើ ស្រនតប
ើ ម្ចេកម្ទសថវ ិកាអាំពច
ើ ាំម្ណឹះដឹងនង
ិ បទ
ពិម្សាធ្ន៍ទទួលបាន

2.1.3. ម្ធ្វកា
ត លនង
ើ រវាយត្នម្លគុណភាពម្ស្រនតជ
ើ ាំនាញបនាទប់ពទ
ើ ទួលបានការបណុ ត ឹះបណា
ិ
ការម្ម្បម្ើ បាស់ចាំម្ណឹះដឹងកដលទទួលបាន

ាំ ញសវនកម្មនសទកុ ងសម្ាប់
2.6. ម្លក
់ នា
ន
រដាបាលរាជធានើ ម្ខ្ត្តម្កុងម្សុក
ើ ម្ពសជ
2.6.1. ម្រៀបចាំកម្មវ ិធ្ើ ឯកសារបម្ចេកម្ទសសតល់ការបណុ ត ឹះបណា
ត លជាំនាញសវនកម្មនសទកុ ង
ន

នាយកដ្ឋាន។ទនទម្
ឹ នង
ឹ ម្នឹះការ
GDSNAF

បណុ ត ឹះបណា
ត លម្ធ្វម្ើ ង
ើ តាម្រយៈ
ការអនុវត្តការគរតទល់សងនិងការ
បណុ ត ឹះបណា
ត លកដលបានបញ្េូ ល

ម្ៅកនុងបម្គគលចរនើម្ួយៗខាង
ម្ដើម្រួចម្ហយ
ើ )
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VI. ម្ហដ្ឋារចនាសម្ពន
័ ម្ធ ទម្ទង់

លុប(ជាន់គ្ននជាម្ួយសកម្មភាពម្ៅបម្គគល
2.2.3. ម្រៀបចាំបណុ ត ឹះបណា
ត លការកសាងកសនការយុទធសាស្រសតថវ ិកានង
ិ ថវ ិកាកម្មវ ិធ្ើ

GDSNAF

ចរទើ២(1.2.6. សតល់ការបណុ ត ឹះបណា
ត ល

នត្
ើ វិ ិធ្នើ នការម្រៀបចាំនង
ិ អនុវត្តថវ ិកាកម្មវ ិធ្ើ
ដល់រដាបាលរាជធានើ ម្ខ្ត្តខ្ណឌ)

2.7.1. បម្ងោត្
ើ បម្ើ រៀបចាំឯកសារកសនការសកម្មភាពសតព
ើ ម្កុម្ការគរម្ដម្
ើ កា
ើ រកសាង
នង
ិ អភវិ ឌឍសម្ត្ថភាព

2.7.2. ម្រៀបចាំម្សចកតើម្ពាងននឯកសារកសនការសកម្មភាពសតព
ើ ើការកសាងនិង
អភវិ ឌឍសម្ត្ថភាព

2.7.3. បញ្េ ប់ឯកសារកសនការសកម្មភាពសតព
ើ កា
ើ រកសាងនង
ិ អភវិ ឌឍសម្ត្ថភាព

បានបញ្េ ប់
EFI
GDSNAF
GDNT
GDPP
EFI

បានបញ្េ ប់
បានបញ្េ ប់
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VI. ម្ហដ្ឋារចនាសម្ពន
័ ម្ធ ទម្ទង់ (០៧សកម្មភាព)
3.1.1. ម្រៀបចាំកសាងយុទធសាស្រសតកសនការអនុវត្តគម្ម្ាងFMIS ជាំហានទ៣
ើ និងកសនការសកម្មភាពការដ្ឋក់ឱ្យម្ម្បើម្បាស់ម្បព័នធ FMIS ម្ៅ
រដាបាលរាជធានើ-ម្ខ្ត្ត

FMWG
GDSNAF
រ.រាជធាន-ើ ម្ខ្ត្ត

បានបញ្េ ប់

3.1.2. ម្រៀបចាំរចនាសម្ព័នធម្កុម្ការគរម្គប់ម្គងនង
ិ អនុវត្តគម្ម្ាងFMIS សម្ាប់ការដ្ឋក់អនុវត្តម្ៅរដាបាលរាជធានើ-ម្ខ្ត្ត

បានបញ្េ ប់

3.1.3. ការអនុវត្តតាម្កសនការគម្ម្ាងនង
ិ កសនការសកម្មភាពFMIS សម្ាប់ម្ៅរដាបាលរាជធាន-ើ ម្ខ្ត្ត

បានបញ្េ ប់

3.2.1. ម្រៀបចាំកសាងកសនការសកម្មភាពការដ្ឋក់ឱ្យម្ម្បម្ើ បាស់ម្បព័នធឯកសារឌជ
ើ ើថល(FMIS Portal V1)ម្ៅរដាបាលម្សុកនង
ិ រដាបាលឃុ ាំ
3.2.2. ម្រៀបចាំរចនាសម្ព័នធម្កុម្ការគរម្គប់ម្គងនិងអនុវត្តគម្ម្ាងម្ម្បើម្បាស់ម្បព័នធឯកសារឌើជើថល(FMIS Portal V1) ម្ៅរដាបាល

FMWG
GDSNAF
GDNT
រ. ម្សុកនិង ឃុ ាំ

ម្សុកនង
ិ រដាបាលឃុ ាំ

បានបញ្េ ប់
បានបញ្េ ប់

3.2.3. ការអនុវត្តតាម្កសនការគម្ម្ាងនង
ិ កសនការសកម្មភាពអនុវត្តគម្ម្ាងម្ម្បម្ើ បាស់ម្បព័នធឯកសារឌជ
ើ ើថល(FMIS Portal V1)
3.3.1. ពិនិត្យម្ ង
ើ វ ិញពើការម្ម្បើម្បាស់ចាំណាត្់ថ្ននក់ននាត្ិកាថវ ិកាម្ៅកនុងម្បព័នធ FMIS

បានបញ្េ ប់

GDSNAF
GDNT
FMWG

បានបញ្េ ប់
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៣. េុំសណើេុំការេសប្ម្ច្
ល.រ

ច្សកោម្េកម្មភាព/េកម្មភាព

អងគភាព

ការកកេប្ម្ួលេកម្មភាព

បម្គគលចរIII. ការចរចរថវ ិកានង
័ ថវ ិកា
ិ ការអនុម្ត្
១.២.១. ដ្ឋក់ម្សចកតម្ើ ពាងកសនការលទធកម្មម្បចាំឆ្នរាំ បស់

-អគគ.លទធកម្ម

 ម្សនប
េ ង
ើ កនថម្ ម្នទរើ ម្សដាកច
ិ ន
ិ

ម្កសួងម្សដាកច
ិ េនង
ិ ហរិ ញ្ញវត្ថុ

-អគគ.ថ្ននក់ម្ម្កាម្

 ម្សនអ
ឹ នាាំ អគគ.ថ្ននក់
ើ ងគភាពដក

រដាបាលរាជធានើ ម្ខ្ត្តម្ដើម្បស
ើ ុាំការពិនត្
ិ យនង
ិ អនុម្័ត្ពើ

១

(GDPP)

១.២.២. ដ្ឋក់ម្សចកតម្ើ ពាងកសនការលទធកម្មម្បចាំឆ្នរាំ បស់

ជាត្ិ (GDSNAF)

ម្សដាកច
ិ េនង
ិ ហរិ ញ្ញវត្ថុចប់ពឆ្
ើ ន ាំ ២០២៣ ត្ម្ៅ

ហរិ ញ្ញវត្ថុរាជធានើ

រដាបាលរាជធានើ ម្ខ្ត្តម្ដម្
ើ បស
ើ ុាំការពិនត្
ិ យនង
ិ អនុម្័ត្ពម្
ើ នទរើ
១.២.៣. ពន
ិ ត្
ិ យនង
ិ អនុម្័ត្ម្លកើ សនការលទធកម្មរដាបាល

-ម្នទើរម្សដាកិចន
េ ង
ិ

ហរិ ញ្ញវត្ថុរាជធានើ ម្ខ្ត្ត ចូលរួម្
ម្ម្កាម្ជាត្ិ (GDSNAF)

ម្ខ្ត្ត

ម្កុងម្សុកខ្ណឌពម្
ើ នទរើ ម្សដាកច
ិ េ និងហរិ ញ្ញវត្ថុកនុងម្ពល
កដលកសនការថវ ិកាម្បចាំឆ្នម្ាំ ត្ូវបានសតល់អនុម្សម្ភាព
ម្ដ្ឋយរដាបាលរាជធានើម្ខ្ត្ត
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៣. េុំសណើេុំការេសប្ម្ច្ (ត្)
ល.រ

ច្សកោម្េកម្មភាព/េកម្មភាព

អងគភាព

ការកកេប្ម្ួលេកម្មភាព
ម្សេងៗ

២

៣

សវនកម្មកច
េ ទធកម្មសាធារណៈ
ិ ល
ម្ៅរដាបាលថ្ននក់ម្ម្កាម្ជាត្ិ

ការពម្ងក
ើ ម្បព័នធ FMIS ម្ៅ
រដាបាលថ្ននក់ម្ម្កាម្ជាត្ិ

GDPP, GDSNAF, ម្នទរើ
ម្សដាកច
ិ េនង
ិ ហរិ ញ្ញវត្ថុ,
រ.ថ្ននក់ម្ម្កាម្ជាត្ិ
FMWG

GDSNAF

GDNT

រ.ថ្ននក់ម្ម្កាម្ជាត្ិ

 ម្សនអ
ើ ងគភាពដឹកនាាំ អគគ.លទធកម្ម (GDPP)

 ម្សនប
េ ង
ើ កនថម្ ម្នទរើ ម្សដាកច
ិ ន
ិ ហរិ ញ្ញវត្ថុរាជធានើ ម្ខ្ត្ត ចូលរួម្
សុាំការកណនាាំបកនថម្អាំពអ
ើ ការអនុវត្តន៍ FMIS
ើ ភម្ិ កម្ននការពម្ងក

 ជួរឈរ(Vertical) ពម្ងក
ើ នង
ឹ ម្ុខ្គររបស់ម្បព័នម្ធ ៅ
ិ ពម្ងង

ការដ្ឋានសកាតនុពលម្ួយចាំនួនរហូត្ម្ពញម្លញ

 ជួរម្ដក(Horizontal) ពម្ងឹកជាបម្ណតើរៗនូវម្ុខ្គរកដល
ានម្សាប់ម្ៅដល់ការដ្ឋានថមប
ើ កនថម្
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៣. េុំសណើេុំការេសប្ម្ច្ (ត្)

ល.រ

ច្សកោម្េកម្មភាព/េកម្មភាព

អងគភាព

ការកកេប្ម្ួលេកម្មភាព
ម្សេងៗ

៤

កម្មវ ិធ្ប
ត លម្ៅ
ើ ណុ ត ឹះបណា

រដាបាលថ្ននក់ម្ម្កាម្ជាត្ិ

EFI

GDSNAF
រ.ថ្នន ់កត្ោមជាតិ

ម្សនើ ម្រៀបចាំកសនការសកម្មភាពសម្ាប់វគគបណុ ត ឹះបណា
ត ល

Certificate Programs សម្ាប់ម្ស្រនតរើ ដាបាលថ្ននក់ម្ម្កាម្ជាត្ិ
ម្លជ
ើ ាំនាញហរិ ញ្ញវត្ថុ, កច
ិ េលទធកម្មសាធារណៈ, ការម្រៀបចាំការ
អនុវត្តថវ ិកា, កិចេបញ្ា ិការគណម្នយយ, ការម្គប់ម្គងម្ទពយ

សម្បត្តិរដា…។
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៤. សេច្កតីេន្ន ិដ្ឋាន្
 ការកកសម្ម្ួលកសនការសកម្មភាពននយុទធសាស្រសតននការកកទម្ម្ង់ម្បព័នថ
ធ វ ិការដាបាលថ្ននក់ម្ម្កាម្ជាត្ិ (SBSRS) គបា
ឺ នម្ធ្វស
ើ ម្កាលកម្ម (Synchronize) ជាម្ួយយុទធសាស្រសត នង
ធ ស្រសតននការកកទម្ម្ង់ម្បព័នថ
ធ វ ិកា
ិ កសនការសកម្មភាពម្សេងៗរួម្ាន យុទសា

ឆ្ន២
ាំ ០១៨-២០២៥, យុទធសាស្រសតននការកកទម្ម្ង់ម្បព័នល
ធ ទធកម្មសាធារណៈ, FMIS....។
 សកម្មភាពការពម្ងក
ើ ម្បព័នធ FMIS

ជាសកម្មភាពម្បទក់ម្កឡាគ្ននរវាងអងគភាពទទួលបនទុក នង
ិ ចូលរួម្ដូចជា

FMWG, អគគនាយកដ្ឋានថ្ននក់ម្ម្កាម្ជាត្,ិ អគគនាយកដ្ឋានរត្នាគ្នរជាត្ិ នង
ិ រដាបាលរាជធានើ ម្ខ្ត្ត។

ម្កុម្ការគរ

 សកម្មភាពខ្លឹះននយុទធសាស្រសត SBSRS ានភាពម្បទក់ម្កឡាគ្ននជាម្ួយម្កសួងម្ហានសទ, គជអប. នង
ិ រដាបាលថ្ននក់ម្ម្កាម្ជាត្ិ
និងបកនថម្ការចូលរួម្បកនថម្របស់ម្នទរើ ម្សដាកច
ិ េ និងហរិ ញ្ញវត្ថុម្សបម្ពលចូលរួម្កម្មវ ិធ្ក
ើ កាំ ណទម្ម្ង់ PFM។

 សកម្មភាពបណុ ត ឹះបណា
ត លសម្ត្ថភាព ការបណុ ត ឹះបណា
ត លការម្ធ្វស
ន
រដាបាលរាជធានើ ម្ខ្ត្ត ម្រៀបចាំម្ៅបានលុឹះ
ើ វនកម្មនសទកុ ងដល់
ម្តាអងគភាពសវនកម្មនសទកុ ងម្ត្ូ
ន
វបានបម្ងោត្
ត លម្សេងៗម្ទៀត្ម្ៅកាន់ម្ស្រនតម្ើ ៅរដាបាល
ើ កដលម្ត្ូវម្ធ្វទ
ើ នទម្
ឹ ជាម្ួយនង
ឹ វគគបណុ ត ឹះបណា
រាជធានើ ម្ខ្ត្ត។
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អភិប្កម្ការករ ៤ ប្រការ ររេ់ប្កេួងសេដ្ាកិច្ចន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ
១.អន្ុវតតោរងារត្រ រកោយវិជាាជីវៈ ន្ិងកោរពត្ មសីលធម៌ វិជាាជីវៈ
២.អន្ុវតតោរងារជាត្ ុម
៣.អន្ុវតតោរងារកោយត្រោន្់ខ្ជារ់ស្មារតីរុករស មា ន្ិងកោលោរណ៍ត្រសិទភា
ធ ពងវិោ
៤.មិន្ត្តូវកមើលរំលង ាំហុសែលួន្ឯង

េូម្អរគណ!
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ប្ពះរាជាណាច្ប្កករពុជា
ជាត្ិ សាស្នា ប្ពះរហាកសប្ត្

គណៈករមការកកទ្ប្រង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
កិច្ចប្រជុំ

ស្តីពី
ការររៀរច្ុំ និងកកស្ប្រួលកែនការស្ករមភាពស្ប្ារ់អនវត្ត

យទ្ធសាស្តស្តននការកកទ្ប្រង់ប្រព័នធលទ្ធករមសាធារណៈឆ្ន២
ុំ ០១៩-២០២៥
“ភាពជែឿទុកចិត្ត ប្រសិទភា
ធ ព ការប្រកួត្ប្រជែង និងការសនសសំ
ំ ចច”
ចងៃចនទ ៥ជកើត្ ជែផល្គុន ឆ្នំឆ្លូវ ប្ត្ីស័ក ព.ស.២៥៦៥
រាែធានីភ្នំជពញ,ចងៃទី០៧ ជែមីនា ឆ្នំ២០២២

1

ាត្ិកានប្ករ

១. ប្ករខណឌរួរ ននយទ្ធ សាស្តស្ត PPSRS 2019-2025
២. ខលឹរសារននការកកស្ប្រួលកែនការស្ករមភាព នន PPSRS 2019-2025
៣. យនត ការស្ប្ររស្ប្រួល តារដាន និងវាយត្នរលការអនវត្តកែនការស្ករមភាព PPSRS
៤. ស្ុំណូរពរ
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១. ប្ករខណឌរួរ ននយទ្ធសាស្តស្ត PPSRS 2019-2025
❑ មុនដំណាច់ឆ្នំ២០២៥ រាែរដ្ឋាភ្ិបាល្ ប្ត្ូវរជងកើត្ឱ្យបាននូវប្រព័នធល្ទធកមមសាធារណៈមួយ ជដល្ឈរជល្ើជោល្ការណ៍ “ត្ម្លលភាព
គណជនយយភាព ភាពយុត្ធ
តិ ម៌ ប្រសិទភា
ធ ព គុណភាព សមភាព ការសនសសំ
ំ ចច ភាពទាន់ជពល្ជវលា ត្ចមលចនល្ុយ និងធានាឱ្យបាន
នូវប្រព័នធល្ទធកមមសាធារណៈឯកភាពមួយររស់ជាត្ិ”។
❑ យុទសា
ធ ស្តសត ចនការជកទប្មង់ប្រព័នធល្ទធកមមសាធារណៈឆ្នំ២០១៩-២០២៥ ប្ត្ូវបានជរៀរចំជ ើងឱ្យម្លនសងគត្ិភាពជាមួយ
នឹងទិសជៅចនការជកទប្មង់ប្រព័នធង វិកាឆ្នំ២០១៨-២០២៥ ។
ឹ យនតការគណជនយយភាព
❑ ចកខុ វិស័យ ចនយុទសា
ធ ស្តសត ចនការជកទប្មង់ប្រព័នធល្ទធកមមសាធារណៈឆ្នំ២០១៩-២០២៥ គឺពប្ងង
តាមរយៈប្ករែណឌនិយត្
័ កមម ជដល្ប្កសួងជសដាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជដើរត្ួនាទីជា “និយត្
័ ករ” និង “សវនកមមកិចល្
ច ទធកមម”។
ចំជណកឯសាថរ័នអនុវត្តកច
ិ ល្
ច ទធកមមផ្ទទល្់ នឹងប្ត្ូវម្លនគណជនយយភាពចំជ ោះកិចល្
ច ទធកមម “ប្រត្ិរត្តក
ិ រ”។
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២. ខលឹរសារននការកកស្ប្រួលកែនការស្ករមភាព នន PPSRS 2019-2025
▪ ជារួម,គិត្ប្ត្ឹមឆ្នំ២០២១ អគគនាយកដ្ឋាន/អងគភាព ក់ព័នធជដល្បានចូល្រួមអនុវត្តជផនការសកមមភាព ចន PPSRS
2019-2025 បានសជប្មចសកមមភាពគនលឺោះមួយចំនួន រួមម្លន៖
❖ ជផនការល្ទធកមមប្រចំឆ្នំ ប្ត្ូវភាារ់ជាមួយនឹងសំជណើងវិកាប្រចំ
❖ ជសចកតីប្ ងជផនការល្ទធកមមប្រចំឆ្នំ ប្ត្ូវបានពិនិត្យនិងអនុម័ត្ជដ្ឋយ កសហវ.មុនចងៃទី៣១ ជែធនូ មុនឆ្នំអនុវត្តងវិកា
❖ កប្មិត្ទឹកប្បាក់សិទិស
ធ ជប្មចកនុងការអនុវត្តកិចចល្ទធកមមជៅតាមប្កសួង-សាថរ័ន (ដំណាក់កាល្ទី១)ប្ត្ូវបានរជងកើន
❖ ត្ម្លលភាពល្ទធកមមសាធារណៈ ប្ត្ូវបានពប្ងឹងជារជណតើរៗ និង
❖ សកមមភាពោំប្ទមួយចំនួនជទៀត្។
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២. ខលឹរសារននការកកស្ប្រួលកែនការស្ករមភាព នន PPSRS 2019-2025

▪ ជដ្ឋយជ ក ជដើមបីសជប្មចចកខុ វិស័យ ជោល្រំណង និងជោល្ជៅ ចន PPSRS 2019-2025, អគគនាយកដ្ឋាន/
អងគភាព ក់ព័នធ បានជធវើការរជនថម និងជកសប្មួល្ជផនការសកមមភាព ប្ពមទាំងប្ករែណឌជពល្ជវលា ជដើមបី
អនុវត្តជផនការសកមមភាពសប្ម្លរ់ោំប្ទ PPSRS 2019-2025 កនុងជនាោះ រួមម្លន៖
❖ចារ់សតីពី វិជសាធនកមម ឬចារ់ងមីសតីពីល្ទធកមមសាធារណៈ ប្ត្ូវបានជរៀរចំ និងប្រកាសដ្ឋក់ឱ្យជប្រើប្បាស់ កនុងឆ្នំ ២០២២ នឹងប្ត្ូវ
ពនារជពល្ដល្់ឆ្នំ ២០២៣

❖ប្រកាស/សារាចរជណនាំសតីពីការប្រគល្់សិទិអ
ធ ំណាចមនទីរជសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាែធានី ជែត្ត ជល្ើការពិនិត្យ និងអនុម័ត្ជសចកតី
ប្ ងជផនការល្ទធកមមប្រចំឆ្នំររស់រដាបាល្រាែធានី ជែត្ត ប្កុង ប្សុក ែណឌ ប្ត្ូវបានជរៀរចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត កនុងឆ្នំ ២០២៣
❖វាយត្ចមលប្រព័នធល្ទធកមមសាធារណៈ ជដ្ឋយជប្រើប្បាស់ឧរករណ៍វាយត្ចមល MAPS កនុងឆ្នំ ២០២៣ (សកមមភាពងមី)
❖រជងកើនកប្មិត្ទឹកប្បាក់សិទិស
ធ ជប្មចកនុងការអនុវត្តកិចចល្ទធកមមផ្ទទល្់ជៅតាមប្កសួង-សាថរ័ន ជដល្ប្ត្ួវអនុវត្តចរ់ពីឆ្នំ ២០២២ នឹង
ប្ត្ូវពនារជពល្ ដំណាក់កាល្ទី២ កនុងឆ្នំ ២០២៣ និងដំណាក់កាល្ទី៣ កនុងជប្កាយឆ្នំ ២០២៥
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២. ខលឹរសារននការកកស្ប្រួលកែនការស្ករមភាព នន PPSRS 2019-2025
❖មុែងារល្ទធកមមសាធារណៈ នឹងប្ត្ូវដ្ឋក់ជៅកនុងប្ករែ័ណឌអភ្ិបាល្ងវិកាជៅអមប្កសួង-សាថរ័ន កនង
ុ ឆ្នំ ២០២២ នឹងប្ត្ូវ
ពនារជពល្ដល្់ឆ្នំ ២០២៤
❖រជងកើត្សត ង់ដ្ឋរត្ចមលសប្ម្លរ់អនុវត្តកិចចល្ទធកមម កនុងឆ្នំ២០២២ នឹងប្ត្ូវពនារជពល្ដល្់ឆ្នំ ២០២៣
❖ជកល្មអជសៀវជៅជណនាំសតីពីការប្ត្ួត្ពិនិត្យកិចចល្ទធកមមតាមជប្កាយ កនុងឆ្នំ ២០២២ នឹងប្ត្ូវពនារជពល្ដល្់ឆ្នំ ២០២៣
❖សវនកមមជល្ើកិចចល្ទធកមមជដល្ជប្រើប្បាស់ងវិកាហិរញ្ញរបទានជដ្ឋយចដគូអភ្ិវឌ្ឍន៍ កនុងឆ្នំ ២០២៣ នឹងប្ត្ូវពនារជពល្ កនុងឆ្នំ

២០២៥
❖ជកល្មអអនុប្កឹត្ជល្ែ ២១ អនប្ក.រក ចុោះចងៃទី២១ ជែកុមភៈ ឆ្នំ២០១៨ សត ីពីជរររទ និងនីត្ិ វិធីចនការរតឹង និងការជដ្ឋោះប្សាយ
រណដឹត្ត្វា៉ា ជដ្ឋយរជងកើត្ឱ្យម្លនរររដ្ឋក់ជទាសទណឌ កនុងឆ្នំ២០២២ នឹងប្ត្ូវពនារជពល្ដល្់ឆ្នំ ២០២៥
❖ជរៀរចំមុែងារល្ទធកមម រញ្ចូ ល្ជៅកនុង FMISជដល្ជាជផនកចនប្រព័នធល្ទធកមមជអ ិចប្ត្ូនិក (e-GP) កនុងឆ្នំ២០២៥
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២. ខលឹរសារននការកកស្ប្រួលកែនការស្ករមភាព នន PPSRS 2019-2025
▪ ជផនការសកមមភាព ប្ត្ូវបានជរៀរចំជ ើងជដ្ឋយរំជល្ចឱ្យកាន់ជត្ចាស់លាស់ជាងមុននូវសកមមភាពអងគភាពទទួល្រនទុកអនុវត្ត និង
ជពល្ជវលា ជដើមបីោំប្ទការអនុវត្តយុទសា
ធ ស្តសត ជកទប្មង់ប្រព័នធល្ទធកមមសាធារណៈ។
▪ ការជកសប្មួល្ជផនការសកមមភាពល្ជនោះ គឺជប្រើប្បាស់ទប្មង់ងមី CAP3+2។
▪ ជារួម,ការជកសប្មួល្ជផនការសកមមភាពសរុរ ជដល្ម្លន ៥ សម្លសភាពសំខាន់ៗ រួមម្លន៖
I. ការជរៀរចំនិងការអនុម័ត្ជផនការល្ទធកមម៖ ២ ចជងាកមសកមមភាព,៥ សកមមភាពល្មអិត្ និង ៥ KPIs
II. ការអនុវត្តកិចចល្ទធកមមសាធារណៈ៖ ៦ ចជងាកមសកមមភាព,២៦ សកមមភាពល្មអិត្ និង ២៦ KPIs

III.ការប្ត្ួត្ពិនិត្យនិងវាយត្ចមលការអនុវត្តកិចចល្ទធកមមសាធារណៈ៖ ២ ចជងាកមសកមមភាព,៧ សកមមភាពល្មអិត្ និង ៧ KPIs
IV. ការពប្ងឹងឯករាែយភាពចនយនតការជដ្ឋោះប្សាយរណតឹងត្វា៉ា៖ ១ ចជងាកមសកមមភាព,៤ សកមមភាពល្មអិត្ និង ៤ KPIs
V. ជហដ្ឋារចនាសមព័នធប្ទប្ទង់៖ ៨ ចជងាកមសកមមភាព,៣៧ សកមមភាពល្មអិត្ និង ៣៧ KPIs
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២. ខលឹរសារននការកកស្ប្រួលកែនការស្ករមភាព នន PPSRS 2019-2025
I.ការររៀរច្ុំ និងអនរ័ត្កែនការលទ្ធករមប្រចុំឆ្ន ុំ
ច្រកោរស្ករម ភាព/ស្ករមភាព
តាមដ្ឋន និងែំរុញការជរៀរចំគជប្ម្លងជផនការល្ទធកមម
ិ ប្រចំឆ្នំ
ជដល្ប្ត្ូវភាារ់ជាមួយនឹងគជប្ម្លងសំជណើង វកា

ស្ូច្នាករស្រិទ្ធករមគនល ឹះ
របាយការណ៍តាមដ្ឋនសត ីពកា
ី រជផញគ
ើ ជប្ម្លងជផនការល្ទធកមមប្រចំឆ្នំ ជដល្
ិ ប្រចំឆ្នំ មក កសហវ ប្ត្ូវបាន
ប្ត្ូវភាារ់ជាមួយនឹងគជប្ម្លងសំជណើង វកា
ជរៀរចំជាប្រចំឆ្នំ

ពិនិត្យ និងសជប្មចគជប្ម្លងជផនការល្ទធកមមប្រចំឆ្នំកនុង

ិ
គជប្ម្លងជផនការល្ទធកមមប្រចំឆ្នំប្ត្ូវបានដ្ឋក់ប្រែុំកនុងប្ករែ័ណឌចរចងវកា

ប្ករែណឌចរចងវិកា

កនុងកប្មិត្រជចចកជទស និងកប្មិត្ថ្ននក់ដឹកនាំ ប្កសួងសាថរ័នជាមួយ កសហវ
៩៦%ចនជសចកតីប្ ងជផនការល្ទធកមមប្រចំឆ្នំ ប្ត្ូវបានពិនត្
ិ យនិងអនុម័ត្
ិ
ជដ្ឋយ កសហវ.មុនចងៃទី៣១ ជែធនូ មុនឆ្នំអនុវត្តង វកា
៩៧%ចនជសចកតីប្ ងជផនការល្ទធកមមប្រចំឆ្នំ ប្ត្ូវបានពិនត្
ិ យនិងអនុម័ត្
ិ
ជដ្ឋយ កសហវ.មុនចងៃទី៣១ ជែធនូ មុនឆ្នំអនុវត្តង វកា

ប្ករខណឌរពលរវលា
ត្.ម ៣
២០២២ - ២០២៥

២០២២ - ២០២៥

ត្.ម ៤ ២០២២

ត្.ម ៤ ២០២៣

ពិនិត្យ និងអនុម័ត្ជសចកតីប្ ងជផនការល្ទធកមមប្រចំឆ្នំ

៩៨%ចនជសចកតីប្ ងជផនការល្ទធកមមប្រចំឆ្នំ ប្ត្ូវបានពិនត្
ិ យនិងអនុម័ត្
ិ
ជដ្ឋយ កសហវ.មុនចងៃទី៣១ ជែធនូ មុនឆ្នំអនុវត្តង វកា
៩៩%ចនជសចកតីប្ ងជផនការល្ទធកមមប្រចំឆ្នំ ប្ត្ូវបានពិនត្
ិ យនិងអនុម័ត្

ិ
ជដ្ឋយ កសហវ.មុនចងៃទី៣១ ជែធនូ មុនឆ្នំអនុវត្តង វកា

ត្.ម ៤ ២០២៤

ត្.ម ៤ ២០២៥
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២. ខលឹរសារននការកកស្ប្រួលកែនការស្ករមភាព នន PPSRS 2019-2025
I.ការររៀរច្ុំ និងអនរ័ត្កែនការលទ្ធករមប្រចុំឆ្ន ុំ
វធាធានការ/ច្រកោរស្ករមភាព

ស្ូច្នាករស្រិទ្ធករមគនល ឹះ

ជរៀរចំនិងដ្ឋក់ឲ្យអនុវត្ត ប្រកាស/សារាចរជណនាំសតព
ី កា
ី រ

ប្រកាស/សារាចរជណនាំសតព
ី ីការប្រគល្់សិទអ
ិធ ំណាចមនទីរជសដាកិចចនិង

ប្រគល្់សិទិអ
ធ ំណាចមនទីរជសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាែធានី

ហិរញ្ញវត្ថុរាែធានី ជែត្ត ជល្ើពិនត្
ិ យ និងអនុម័ត្ជសចកតីប្ ងជផនការល្ទធកមម

ជែត្ត ជល្ើពិនិត្យនិងអនុម័ត្ជសចកតីប្ ងជផនការល្ទធកមម

ប្រចំឆ្នំររស់រដាបាល្រាែធានី ជែត្ត ប្កុង ប្សុក ែណឌ ប្ត្ូវបានជរៀរចំ និង

ប្រចំឆ្នំររស់រដាបាល្រាែធានី ជែត្ត ប្កុង ប្សុក ែណឌ

ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត

ប្ករខណឌរពលរវលា

ត្.ម ៣ ២០២៣
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២. ខលឹរសារននការកកស្ប្រួលកែនការស្ករមភាព នន PPSRS 2019-2025
II. ការអនវត្តកិច្ចលទ្ធករមសាធារណៈ
វធាធានការ/ច្រកោរស្ករមភាព

ស្ូច្នាករស្រិទ្ធករមគនល ឹះ
-

របាយការណ៍វាយត្ចមលជល្ើការអនុវត្តកិចចល្ទធកមមសាធារណៈររស់
ិ ជដើមបីជធវើចំណាត្់ថ្ននក់សប្ម្លរ់
សាថរ័នអនុវត្តល្ទធកមម/អងគភាពងវកា
រជងកើនកប្មិត្ទឹកប្បាក់សិទស
ិធ ជប្មចដល្់សាថរ័នអនុវត្តល្ទធកមម

ផតល្់សិទអ
ិធ ំណាច និងការទទួល្ែុសប្ត្ូវជល្ើការអនុវត្តកិចច
ល្ទធកមមែូនសាថរ័នអនុវត្តកិចចល្ទធកមមតាមរយៈការរជងកើន

កប្មិត្ទឹកប្បាក់សិទិស
ធ ជប្មច

ប្ករខណឌរពលរវលា

ត្.ម ៣ ២០២៣

ប្ត្ូវបានថ្ននក់ដឹកនាំ កសហវ.ពិនិត្យនិងអនុម័ត្
-

ប្រកាសសត ីពីការផតល្ក
់ ប្មិត្ទឹកប្បាក់សិទស
ិធ ជប្មចកិចចល្ទធកមម ប្ត្ូវ
បានជរៀរចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត (ដំណាក់កាល្ទី២)

-

ប្រកាសសត ីពីការផតល្ក
់ ប្មិត្ទឹកប្បាក់សិទស
ិធ ជប្មចកិចចល្ទធកមម ប្ត្ូវ
បានជរៀរចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត (ដំណាក់កាល្ទី៣)

ត្.ម ៤ ២០២៣

ជប្កាយឆ្នំ ២០២៥

ល្ិែិត្គត្ិយត្
ុ ត ក់ពន
័ ធជដើមបីរញ្ាូ នមស្តនតល្
ី ទធកមម ឱ្យប្សរតាមជោល្
ិ ប្ត្ូវបានថ្ននក់ដឹកនាំ កសហវ
ការណ៍ជណនាំ កនុងប្ករែណឌអភ្ិបាល្ងវកា
រញ្ាូ នមស្តនតីជដល្ម្លនែំនាញល្ទធកមមសាធារណៈ ជៅកនុង
ប្ករែណឌអភ្ិបាល្ងវិកា អមជាមួយប្កសួង-សាថរ័ន

ត្.ម ៤ ២០២៣

អនុម័ត្
ប្កុមអភ្ិបាល្ងវិកាជដល្ប្ត្ូវអនុវត្តមុែងារងមីប្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តសាក
ល្បងែំហានដំរូង

ត្.ម ១ ២០២៤
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២. ខលឹរសារននការកកស្ប្រួលកែនការស្ករមភាព នន PPSRS 2019-2025
II. ការអនវត្តកិច្ចលទ្ធករមសាធារណៈ
វធាធានការ/ច្រកោរស្ករមភាព

ស្ូច្នាករស្រិទ្ធករមគនល ឹះ

-

ប្រព័នធសតង់ដ្ឋរត្ចមលត្ចមលសប្ម្លរ់អនុវត្តកនុងកិចចល្ទធកមមសាធារណៈ
ប្ត្ូវបានជរៀរចំនង
ិ ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត

ជរៀរចំរជងកើត្ប្រព័នធសតង់ដ្ឋរត្ចមលសប្ម្លរ់អនុវត្តកនុង
កិចចល្ទធកមមសាធារណៈ

-

ចំនួន ៥ ប្កសួង-សាថរ័ន អនុវត្តសាកល្បងជប្រើប្បាស់សតង់ដ្ឋរត្ចមល

-

ប្រព័នធសតង់ដ្ឋរត្ចមលត្ចមលសប្ម្លរ់អនុវត្តកនុងកិចចល្ទធកមមសាធារណៈ
ប្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យជប្រើប្បាស់ ជាផលូវការ

-

ប្រព័នធសតង់ដ្ឋរត្ចមលសប្ម្លរ់អនុវត្តកនុងកិចចល្ទធកមមសាធារណៈ
ប្ត្ូវបានជធវើរចចុរបននភាព

ប្ករខណឌរពលរវលា

ត្.ម ៤ ២០២៣

ត្.ម ១ ២០២៤
ត្.ម ១ ២០២៥
ត្.ម ៤
២០២៤- ២០២៥
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២. ខលឹរសារននការកកស្ប្រួលកែនការស្ករមភាព នន PPSRS 2019-2025
II. ការអនវត្តកិច្ចលទ្ធករមសាធារណៈ
វធាធានការ/ច្រកោរស្ករមភាព

ស្ូច្នាករស្រិទ្ធករមគនល ឹះ

ជរៀរចំរជងកើត្សត ង់ដ្ឋររបាយការណ៍ល្ទធកមមររស់

សត ង់ដ្ឋររបាយការណ៍ល្ទធកមមររស់រដាបាល្រាែធានី ជែត្ត ប្កុង ប្សុក

រដាបាល្រាែធានី ជែត្ត ប្កុង ប្សុក ែ័ណឌ (តាមគំរូងមី)

ែ័ណឌ ប្ត្ូវបានជរៀរចំ និងផសពវផាយដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត

-

ប្ករខណឌរពលរវលា

ត្.ម ១ ២០២២ - ត្.ម ១ ២០២៣

ល្ិែិត្រទដ្ឋានគត្ិយត្
ុ តសតព
ី ល្
ី ទធកមមសាធារណៈ ប្ត្ូវបានផសពវផាយ
ជសចកតីែូនដំណឹងសត ីពកា
ី រជដញចងល, ជសចកតីែូនដំណឹងសត ីពកា
ី រ

ពប្ងឹងត្ម្លលភាព គណជនយយភាព និងការប្រកួត្ប្រជែងកនុង
កិចចល្ទធកមមសាធារណៈ

ប្រគល្់កិចចសនា ប្ត្ូវបានផសពវផាយ
-

របាយការណ៍ប្ត្ួត្ពិនត្
ិ យកិចចល្ទធកមមតាមជប្កាយប្រចំឆ្នំ ប្ត្ូវបាន

២០២២-២០២៥

ផសពវផាយ
-

ពប្ងឹងការប្គរ់ប្គងការអនុវត្តកិចចសនា

ប្ពឹត្តិរប្ត្សថ ិត្ិល្ទធកមមសាធារណៈប្រចំឆ្នំ ប្ត្ូវបានផសពវផាយ

ប្រកាសសត ីពីការប្គរ់ប្គងការអនុវត្តកិចចសនា ប្ត្ូវបានជរៀរចំ និងដ្ឋក់
ឱ្យអនុវត្ត

ត្.ម ១ ២០២៤ - ត្.ម ១ ២០២៥

12

២. ខលឹរសារននការកកស្ប្រួលកែនការស្ករមភាព នន PPSRS 2019-2025
III. ការប្ត្ួត្ពិនិត្យនិងការវាយត្នរលការអនវត្តកិច្ចលទ្ធករមសាធារណៈ
វធាធានការ/ច្រកោរស្ករមភាព

ស្ូច្នាករស្រិទ្ធករមគនល ឹះ

ជរៀរចំជកល្មអជសៀវជៅជណនាំសតព
ី ីការប្ត្ួត្ពិនត្
ិ យកិចចល្ទធ

ជសៀវជៅជណនាំសតីពកា
ី រប្ត្ួត្ពិនត្
ិ យកិចចល្ទធកមមតាមជប្កាយ ប្ត្ូវបាន

កមមតាមជប្កាយ

ជរៀរចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត
-

ត្.ម ១ ២០២២ - ត្.ម ៤ ២០២៥

រនតពប្ងឹង

ពប្ងីកការជធវើសវនកមមកិចចល្ទធកមម ជដ្ឋយប្ត្ូវជធវើសវនកមម
-

ប្កសួង-សាថរ័ន ចំនួន ២ ប្ត្ូវបានសាកល្បងជធវើសវនកមមកិចចល្ទធ
កមមជដល្ជប្រើប្បាស់ង វិកាហិរញ្ញរបទានជដ្ឋយចដគូរអភ្ិវឌ្ឍន៍

គូរអភ្ិវឌ្ឍន៍ រជនថមពីជល្ើការជធវើសវនកមមកិចចល្ទធកមមជដល្
ជប្រើប្បាស់ង វិការដា

ត្.ម ២ ២០២៤

ិ រដា ជដ្ឋយភាចរ់
ការជធវើសវនកមមជល្ើកិចចល្ទធកមមជដល្ជប្រើប្បាស់ង វកា
ឱ្យម្លនរររដ្ឋក់ជទាសទណឌចំជ ោះការប្រប្ពឹត្តជល្មើសចារ់ ប្ត្ូវបាន

ិ ហិរញ្ញរបទានជដ្ឋយចដ
ជល្ើកិចចល្ទធកមមជដល្ជប្រើប្បាស់ង វកា

ប្ករខណឌរពលរវលា

-

២០២៥

ិ ហិរញ្ញរប
អនុវត្តការជធវើសវនកមមកិចចល្ទធកមមជដល្ជប្រើប្បាស់ង វកា

ទានជដ្ឋយចដគូរអភ្ិវឌ្ឍន៍

ជប្កាយឆ្នំ ២០២៥

13

២. ខលឹរសារននការកកស្ប្រួលកែនការស្ករមភាព នន PPSRS 2019-2025
IV. ការប្ត្ួត្ពិនិត្យនិងការវាយត្នរលការអនវត្តកិច្ចលទ្ធករមសាធារណៈ
វធាធានការ/ច្រកោរស្ករមភាព

ស្ូច្នាករស្រិទ្ធករមគនល ឹះ

ិ ីចន
ជធវើរចចុរបននភាពអនុប្កឹត្យសត ព
ី ីជរររទនិងនីត្ិ វធ

ិ ីចនការរតឹង និងការជដ្ឋោះប្សាយរណតឹង
អនុប្កឹត្យសត ីពីជរររទនិងនីត្ិ វធ

ការរតឹង និងការជដ្ឋោះប្សាយរណតឹងត្វា៉ា

ត្វា៉ា ប្ត្ូវបានជរៀរចំ និងអនុម័ត្

ប្ករខណឌរពលរវលា

ត្.ម ៣ ២០២៥
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២. ខលឹរសារននការកកស្ប្រួលកែនការស្ករមភាព នន PPSRS 2019-2025
V. រហដាារច្នាស្រព័នធប្ទ្ប្ទ្ង់
វធាធានការ/ច្រកោរស្ករមភាព

ស្ូច្នាករស្រិទ្ធករមគនល ឹះ
-

ប្ករខណឌរពលរវលា

ជសចកតីប្ ងចុងជប្កាយចារ់សតីពី វជិ សាធនកមមឬជរៀរចំងមីចារ់សតីពី
ល្ទធកមមសាធារណៈ ប្ត្ូវបានដ្ឋក់ប្រែុំពន
ិ ត្
ិ យសជប្មចកនុងគណៈ-

ត្.ម ៤ ២០២២

កម្លមធិការជោល្នជោបាយជសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
-

ជសចកតីប្ ងចុងជប្កាយចារ់សតីពី វជិ សាធនកមម ឬជរៀរចំងមីចារ់សតីពី

ត្.ម១ ២០២៣

ល្ទធកមមសាធារណៈ ប្ត្ូវបានគណៈរដាមស្តនតីប្រែុំពិនត្
ិ យនិងសជប្មច

ជធវើ វិជសាធនកមមចារ់សតីពល្
ី ទធកមមសាធារណៈ

-

ជសចកតីប្ ងចុងជប្កាយចារ់សតីពី វជិ សាធនកមមឬជរៀរចំងមីចារ់សតីពី
ល្ទធកមមសាធារណៈ ប្ត្ូវបានរញ្ាូ នជៅសាថរ័ននីត្រ
ិ ញ្ញត្ប្តិ រែុំពន
ិ ត្
ិ យ

ត្.ម ៣ ២០២៣

និងអនុម័ត្

-

ចារ់សតីពី វិជសាធនកមម ឬចារ់ងមីសតីពីល្ទធកមមសាធារណៈ ប្ត្ូវបាន
ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត

ត្.ម ៤ ២០២៣
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២. ខលឹរសារននការកកស្ប្រួលកែនការស្ករមភាព នន PPSRS 2019-2025
V. រហដាារច្នាស្រព័នធប្ទ្ប្ទ្ង់
វធាធានការ/ច្រកោរស្ករមភាព

ស្ូច្នាករស្រិទ្ធករមគនល ឹះ

ជរៀរចំ ជកសប្មួល្ល្ិែិត្រទដ្ឋានគត្ិយុត្ត ឬជរៀរចំរជងកើត្ងមី

ជសចកតីប្ ងជកសប្មួល្ ឬរជងកើត្ងមីនូវល្ិែិត្រទដ្ឋានគត្ិយុត្តឱ្យម្លន

ឱ្យម្លនសងគត្ិភាពជាមួយចារ់សតព
ី ី វជិ សាធនកមមចារ់សតីពី

សងគត្ិភាពជាមួយចារ់សតីពី វជិ សាធនកមមចារ់សតីពល្
ី ទធកមមសាធារណៈ

ល្ទធកមមសាធារណៈ

ប្ត្ូវបានជរៀរចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត

ប្ករខណឌរពលរវលា

២០២៤-២០២៥
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២. ខលឹរសារននការកកស្ប្រួលកែនការស្ករមភាព នន PPSRS 2019-2025
V. រហដាារច្នាស្រព័នធប្ទ្ប្ទ្ង់
វធាធានការ/ច្រកោរស្ករមភាព

ស្ូច្នាករស្រិទ្ធករមគនល ឹះ

ជរៀរចំរជងកើត្ជសៀវជៅជណនាំសតព
ី ល្
ី ទធកមមសាធារណៈជដល្

ជសៀវជៅជណនាំសតីពល្
ី ទធកមមសាធារណៈជដល្រួមរញ្ចូ ល្ជោល្ការណ៏

ិ ីល្ទធកមមសាធារ
រួមរញ្ចូ ល្ជោល្ការណ៏ វិធាននិងនីត្ិ វធ

ិ ីល្ទធកមមសាធារណៈសប្ម្លរ់អនុវត្ត ប្ត្ូវបានជរៀរចំ និង
វិធាននិងនីត្ិ វធ

ណៈសប្ម្លរ់អនុវត្ត

ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត

ប្ករខណឌរពលរវលា

២០២៥

ជរៀរចំអនុវត្តសាកល្បងមុែងារផសពវផាយកិចចល្ទធកមមតាមប្រព័នធជអ ច
ិ
ជរៀរចំមុែងារល្ទធកមម រញ្ចូ ល្ជៅកនុង FMISជដល្ជាជផនក

ប្ត្ូនិកនិងជគហទំពរ័ សប្ម្លរ់ប្កសួងជសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងប្កសួង

ចនប្រព័នធល្ទធកមមជអ ច
ិ ប្ត្ូនក
ិ (e-GP)

សម ័ប្គចិត្តចំនួន ២
ជរៀរចំដំជ ើង e-GP ជាមុែងារងមីសប្ម្លរ់ប្រព័នធ FMIS

ិ ី
ផតល្់ការរណតុោះរណា
ត ល្ជល្ើជោល្ការណ៍ និងនីត្ិ វធ
ព័នធសប្ម្លរ់ការជរៀរចំជផនការល្ទធកមម

ក់

វគគរណដុោះរណា
ដ ល្សដ ីពីការជរៀរចំជផនការល្ទធកមម ប្ត្ូវបានជរៀរចំ
ិ
ែូនសាថរ័នអនុវត្តល្ទធកមម/អងគភាពងវកា

២០២៥

២០២៥

២០២២ - ២០២៥
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២. ខលឹរសារននការកកស្ប្រួលកែនការស្ករមភាព នន PPSRS 2019-2025
V. រហដាារច្នាស្រព័នធប្ទ្ប្ទ្ង់
វធាធានការ/ច្រកោរស្ករមភាព

ិ ី ក់
ផតល្់ការរណតុោះរណា
ត ល្ជល្ើជោល្ការណ៍ និងនីត្ិ វធ

ព័នធសប្ម្លរ់ការអនុវត្តកិចចល្ទធកមមសាធារណៈ

ស្ូច្នាករស្រិទ្ធករមគនល ឹះ

វគគរណដុោះរណា
ដ ល្សដ ីពី នីត្ិ វិធីអនុវត្តកិចចការល្ទធកមមសាធារណៈ ប្ត្ូវ
ិ
បានជរៀរចំែន
ូ សាថរ័នអនុវត្តល្ទធកមម/អងគភាពងវកា

ជល្ើកកមពស់ែំនាញប្គរ់ប្គងកិចចសនា

ប្ករខណឌរពលរវលា

កមម វិធីសិកាសប្ម្លរ់រណតុោះរណា
ត ល្ែំនាញប្គរ់ប្គងការអនុវត្តកិចច
សនាល្ទធកមមសាធារណៈប្ត្ូវបានជរៀរចំ

-

២០២២ - ២០២៥

ជរៀរចំវគគរណតុោះរណា
ត ល្ែំនាញប្គរ់ប្គងការអនុវត្តកិចចសនាល្ទធ

២០២៥

កមមសាធារណៈប្ត្ូវបានជរៀរចំ

ជល្ើកកមពស់ែំនាញសវនកមមកិចចល្ទធកមមសប្ម្លរ់

ប្ត្ួត្ពិនិត្យការអនុវត្តកិចចល្ទធកមមសាធារណៈ

-

កមម វិធីសិកាសប្ម្លរ់រណតុោះរណា
ត ល្ែំនាញសវនកមមកិចចល្ទធកមម
ប្ត្ូវបានជរៀរចំ

-

២០២៥

វគគរណតុោះរណា
ត ល្ែំនាញសវនកមមកិចចល្ទធកមម ប្ត្ូវបានជរៀរចំ
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៣.យនត ការស្ប្ររស្ប្រួល តារដាន និងវាយត្នរលការអនវត្តកែនការស្ករម ភាព PPSRS
➢ យនតការតាមដ្ឋនប្ត្ួត្ពិនិត្យ និងែំរុញការអនុវត្តជផនការសកមមភាព កប្មិត្រជចចកជទស៖

អគគនាយកដ្ឋានល្ទធកមមសាធារណៈ ជាត្ួអងគទទួល្រនទុកអនុវត្តផ្ទទល្់
➢ យនតការសប្មរសប្មួល្ កប្មិត្ប្រត្ិរត្តិការ៖

កនុងករណីចំបាច់ រដាជល្ខាធិការ ទទួល្រនទុកចន កសហវ.ជាអនកសប្មរសប្មួល្ ជាមួយអគគនាយកដ្ឋាន ឬអងគភាព
ក់ព័នធ ជដើមបីែំរុញ និងជដ្ឋោះប្សាយរញ្ហាប្រឈម

➢ យនតការប្ត្ួត្ពិនិត្យ តាមដ្ឋន និងវាយត្ចមល៖
គណៈកម្លមធិការដឹកនាំការងារជកទប្មង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

19

៤. ស្ុំណូរពរ
▪ អ.គ.ហ.ជសន ើប្កុមការងាររជចចកជទស ពជនលឿនការជរៀរចំ និងរញ្ច រ់ជសចកតីប្ ងចារ់សតីពីល្ទធកមមសាធារណៈ
ឱ្យបានទាន់ជពល្ជវលា។ (ជាសកមមភាពជរើកផលូវឱ្យសកមមភាពដចទជទៀត្)
▪ ជដើមបីសជប្មចចកខុ វិស័យ ចនយុទសា
ធ ស្តសត PPSRS 2019-2025 អ.គ.ហ.ជសន ើអគគនាយកដ្ឋាន/អងគភាព ក់ព័នធ ពិនិត្យ
ល្ទធភាពកនុងការអនុវត្តជផនការសកមមភាពជដល្បានដ្ឋក់ជចញឱ្យចរ់សពវប្គរ់ មុនដំណាច់ឆ្នំ ២០២៥ ។
▪ អ.គ.ហ.នឹងពប្ងឹងយនតការសប្មរសប្មួល្ តាមដ្ឋន និងវាយត្ចមលការអនុវត្តជផនការសកមមភាព PPSRS ជដល្ម្លន
ជចងកនុងឯកសារជផនការសកមមភាពសប្ម្លរ់អនុវត្ត PPSRS ជដើមបីពជនលឿនការអនុវត្តជផនការសកមមភាពជដល្បាន

កំណត្់កនុងជផនទីចងអុល្ផលូវ។

20

ស្ូរអរគណ
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កិច្ចម្របជុុំរៈ  កម្មការផកទ្ម្រម្ង់ការម្ររប់ម្ររងហិរញ្ញវត្ថុ សាាររៈ 

វឌ្ឍនភាពននបច្ចុ បបនន កម្មផែនការសកម្មភាព សម្រាប់អនុវត្ត
យុទ្ធសាស្តសតសតីពីការផកទ្ម្រម្ង់ម្របព័នធម្ររប់ម្ររងការវិនយោិ គរសាាររៈ 
២០១៩-២០២៥

ថ្ងៃច័ន្ទ ៥កកើត ខែមាឃ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្តីស័ក ព.ស.២៥៦៥

រាជធាន្ីភ្នាំកពញ ថ្ងៃទី៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

ាត្ិកានុម្រកម្

១. ការសយោម្រម្ច្កនល ងម្ក
២. វឌ្ឍនភាពននការយោរៀបច្ុំ និងបូកសរុបសុំយោៈ ើបច្ចុ បបនន កម្មផែនការសកម្មភាព

៣. កិច្ចការជាជុំហានបន្ទាប់
៤. សុំយោៈ ើសុុំការពិនិត្យនិងសយោម្រម្ច្

2

១. ការសយោម្រម្ច្កនល ងម្ក

➢ អគហ ត្តូវទទួលបន្ទុកកលើការសត្មបសត្មួលជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ សត្មាប់សកមមភាពខែលពាក់
ព័ន្ធន្ឹងគ្នន ជាអាទិភាពកនុងរយៈកពល ៣ សប្តាហ៍
➢ អគហ ត្តូវែឹកនាាំសត្មបសត្មួល កនុងការបូកសរុបលទធផលវាយតថ្មលការអន្ុវតាថ្ន្ ឯកសារ
យុទសា
ធ ស្តសា ទាំង ៥ កែើមបីកាំណត់ន្ូវ ភាពត្បទក់ត្កឡា កឆ្លើយតបកៅវិញកៅមក synergy ខែល

ឆ្លុុះបញ្ចង
ាំ ន្ឹងការកសាងត្បព័ន្ធត្គប់ត្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈមួយ
➢ កនុងករណីចាំប្តច់ កិចចត្បជុាំគណៈកមមការខកទត្មង់ន្ឹងត្តូវករៀបចាំមួយកលើក មុន្ន្ឹងថ្ងៃ វិបសសននា
3

២. វឌ្ឍនភាពននការយោរៀបច្ុំ និងបូកសរុបសុំយោៈ ើបច្ចុ បបនន កម្ម ផែនការសកម្មភាព
➢ វឌ្ឍន្ភាពថ្ន្ការករៀបចាំសាំកណើបចចុបបន្នកមមខផន្ការសកមមភាពមកកាន្់ អគហ
អងគភាព/ ម្រកសួងសាថប័ន

សាថនភាព

១. អគគនាយកដ្ឋាន្ងវិកា

ប្តន្ទទួល

២. អគគនាយកដ្ឋាន្ហិរញ្ញវតថុរែាប្តលថ្ននក់កត្កាមជាតិ

ប្តន្ទទួល

៣. អគគនាយកដ្ឋាន្លទធកមមសាធារណៈ

-

៤. អគគនាយកដ្ឋាន្ត្ទពយសមបតាិរែាន្ិងចាំណូលមិន្ខមន្សារកពើពន្ធ

-

៥. អគគនាយកដ្ឋាន្កគ្នលន្កោប្តយ

ប្តន្ទទួល

៦. អគគនាយកដ្ឋាន្សហត្បតិបតាិការអន្ារជាតិ ន្ិងត្គប់ត្គងបាំណល
ុ

-

៧. វិទយសាថន្កសែាកិចច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ

-

៨. អងគភាពភាពជាថ្ែគូរវាងរែា ន្ិងឯកជន្ថ្ននក់កណ្ត
ា ល

ប្តន្ទទួល

៩. ត្កសួងខផន្ការ

ប្តន្ទទួល

4

៣. កិច្ចការជាជុំហានបន្ទាប់

➢ កសន ើអងគភាព ៤ ខែលពុាំទន្់ផាល់ន្ូវសាំកណើបចចុបបន្នកមម រួសរាន្់បញ្ច ប់ ន្ិងផាល់ជូន្មក អគហ
➢ អគហ ន្ឹងត្តួតពិន្ិតយក ើង វិញ បូកសរុប ន្ិងកិចចត្បជុាំ ជាបន្ាបនាទប់

5

៤. សុំយោៈ ើសុុំការពិនិត្យនិងសយោម្រម្ច្
ជាអភ្ិត្កមន្ិងទិសកៅបន្ាថ្ន្ការបន្ាអន្ុវតាយុទសា
ធ ស្តសា PIMSRS, អគហ កសន ើសកា
ុាំ រពិន្ិតយន្ិងសកត្មច
ែូចតកៅ ៖
➢ បញ្ច ប់សកមមភាពគន្លឹុះខែលសថ ិតកនុង វិធាន្ការយុទសា
ធ ស្តសា ចាំកពាុះមុែ (២០១៩-២០២១) ឱ្យប្តន្ត្តឹម

ឆ្នាំ២០២២
➢ ការវាយតថ្មលត្បព័ន្ធត្គប់ត្គងត្បព័ន្ធ វិន្ិកោគសាធារណៈកដ្ឋយកត្បើត្ប្តស់ ត្កបែណឌ PIMA ត្តូវប្តន្
កត្គ្នងអន្ុវតាកនុងចុងឆ្នាំ២០២២ ន្ិងផលិតជារប្តយការណ៍កនុងឆ្នាំ២០២៣ ខែលគួរពិន្ិតយលទធភាព
កនុងការពកន្លឿន្ន្ីតិ វិធីកដ្ឋយចប់កផាើមពីត្តីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២ កែើមបីមាន្លទធភាពកនុងការផលិតជា
រប្តយការណ៍មុន្ឆ្នាំ២០២៣

➢ កាំណត់ក ើង វិញន្ូវខផន្ការសកមមភាព ន្ិងចកកោមសកមមភាពសត្មាប់សកមមភាពជា វិធាន្ការ
យុទសា
ធ ស្តសា រយៈកពលមធយមសត្មាប់អន្ុវតា ឆ្នាំ២០២៣-២០២៥ កដ្ឋយខផែកកលើវឌ្ឍន្ភាពថ្ន្ការអន្ុ
វតា វិធាន្ការជាយុទសា
ធ ស្តសា ចាំកពាុះមុែ (២០១៩-២០២២) ន្ិងលទធផលគន្លឹុះពីការវាយតថ្មល PIMA

6

៤. សុំយោៈ ើសុុំការពិនិត្យនិងសយោម្រម្ច្ (ត្១)

ការកុំៈ ត្់កនុងយុទ្ធសាស្តសត

សុំយោៈ ើ

៣.៥.១. បកងោើតត្កុមការករកាំណត់អតាសញ្ញណគកត្មាង

ិ ិកោគ
ុ ការករត្បមូលផាុាំ ន្ិងត្គប់ត្គងគកត្មាងវន្
បកងោើតត្កម

វិន្ិកោគថ្ននក់កត្កាមជាតិ កក្កនុង កសហវ

សារធារណៈរបស់រែាប្តលថ្ននក់កត្កាមជាតិ

៣.៥.២. ករៀបចាំន្ីតិ វិធីសត្មាប់ការកាំណត់អតាសញ្ញណ

ិ ិកោគរែាប្តលថ្ននក់កត្កាមជាតិ
ករៀបចាំកាំណត់បញ្ជ ីគកត្មាងវន្

គកត្មាងវិន្ិកោគរែាប្តលថ្ននក់កត្កាមជាតិ
៦.៤. កធវើអាទិភាវូបន្ីយកមមគកត្មាងវិន្ិកោគកក្រែាប្តល

កសន ើលុបកចញ កដ្ឋយសារកក្កត្មិតរែាប្តលកែតា មាន្ខត

ថ្ននក់កត្កាមជាតិ

ុ ការករកសាងខផន្ការ ឬគណៈកមាមធិការកសាង
ត្កម

៦.៤.១. ពត្ងឹងយន្ាការសត្មបសត្មួលរបស់គណៈកមាមធិ

ខផន្ការ ជាំន្ួយែល់ការករៀបចាំបញ្ជ ីគកត្មាង កៅតាមខផនក

ការសត្មបសត្មួលបកចចកកទស កនុងការករៀបចាំអាទិភាព

លាំដ្ឋប់ អាទិភាព ន្ិងត្កបែណឌកពលកវលាបុកណ្តណុះ

គកត្មាងវិន្ិកោគ កក្កត្មិតរែាប្តលរាជធាន្ីកែតា

ុ ការករកនុងការបាំកពញ
កដ្ឋយខ ក កសហវ ន្ឹងបកងោើតត្កម

មុែករកន្ុះ
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៤. សុំយោៈ ើសុុំការពិនិត្យនិងសយោម្រម្ច្ (ត្ច្ប់)

ការកុំៈ ត្់កនុងយុទ្ធសាស្តសត

សុំយោៈ ើ

៨.៤. ពិន្ិតយក ើង វិញ ន្ិងខកសត្មួលន្ីតិ វិធីត្គប់ត្គង

កសន ើលុបកចញកដ្ឋយសារ ឯកសារកគ្នលការណ៍ខណនាាំសាីពី

ត្បតិបតាិការគកត្មាងវិន្ិកោគសាធារណៈហិរញ្ញបបទន្

ិ ីត្បតិបតាិការថ្ន្ការករៀបចាំ ន្ិងការត្គប់ត្គងគកត្មាង
ន្ីតិ វធ

កដ្ឋយងវិការែាប្តលថ្ននក់កត្កាមជាតិ កនុងករណីចាំប្តច់

ិ ិកោគសាធារណៈរបស់រែាប្តលថ្ននក់កត្កាមជាតិ ប្តន្ន្ិង
វន្

(២០២២-២០២៥)

កាំពុងករៀបចាំ ខែលត្តូវបញ្ច ប់កក្ត្តីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣

ការគិតគូរខកសត្មួលន្ឹងត្តូវកធវើក ើងកត្កាយឆ្នាំ២០២៥
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សូម្អររុៈ !
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