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ក. ប�� ីអង�ភា蝀ពេ្រកា챀មឱវោទ្រកសួងេសដ�កចិ�និងហិរ��វត�� 

ែដលចលូរួមអនុវត�ែផនកា챀រសកម�ភា蝀ពកា챀រងោរែកទ្រមង់កា챀រ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធា驀រណៈ 

 

ល.រ. អង�ភា蝀ព ចំនួនសកម�ភា蝀ពលម�ិត 

១ អគ�នោយកដោ� នេគាលនេយោបាយ (GDP) ៤៣ 

២ អគ�នោយកដោ� នគយ និងរដោ� ករកម��ជោ (GDCE) ១៤ 

៣ អគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ (GDT) ២៩ 

៤ អគ�នោយកដោ� ន្រទព្យសម្បត�ិរដ� នងិចំណូលមិនែមនសាᕠរេពើពន� (GDSPNT) ១៤ 

៥ អគ�នោយកដោ� នឧស្សោហកម�ហរិ��វត�� (GDFI) --- 

៦ អគ�នោយកដោ� នថវ�កា (GDB) ៤៨ 

៧ អគ�នោយកដោ� នហិរ��វត��រដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោត ិ(GDSNAF) ៤០ 

៨ អគ�នោយកដោ� នរតនោគារជោត ិ(GDNT) ២៦ 

៩ អគ�នោយកដោ� នលទ�កម�សាᕠធារណៈ (GDPP) ១០ 

១០ អគ�េលខោធកិារដោ� នកសហវ (GSMEF) ៣៦ 

១១ អគ�នោយកដោ� នសវនកម�ៃផ�ក��ង (GDIA) ១៦ 

១២ អគា� ធិការដោ� ន (GI) ២០ 

១៣ អគ�នោយកដោ� នសហ្របតិបត�កិារអន�រជោតនិិង្រគប់្រគងបំណលុ (GDICDM) ១៨ 

១៤  វ�ទ្យោសាᕠ� នេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� (EFI) ១៣ 

១៥ ្រក�មការងោរ្រគប់្រគងគេ្រមាងព័តម៌ានវ�ទ្យោ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាᕠធារណៈ(FMWG) ២១ 

១៦ ្រក�ម្របឹក្សោនតីិកម� (LC) ៩ 

១៧ ្រក�ម្របឹក្សោជោតគិណេនយ្យ (NAC) ៦ 

១៨ អង�ភាពភាពជោៃដគរូវោងរដ� នងិឯកជនថោ� កក់ណោ� ល (PPP) ៥ 

សរុប   ៣៦៨ 
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ខ. ទម�ន់ចេងោ� មសកម�ភា蝀ព(េលខ២ខ�ង់), េគាលបំណង(េលខ១ខ�ង់) និងែផ�ក ៃនែផនកា챀រសកម�ភា蝀ពរមួ 

ដំណោកក់ា챀លទ៣ី បកូ២ ឆា�  ំ២០២១ 

១. ក្រមិតចេងោ� មសកម�ភា蝀ព     

េគាលបំណង ចេងោ� មសកម�ភា蝀ព ឣទិភា蝀ព ទម�ន ់

ែផ�កទី/េខឿនទី ១ ៖ កា챀របន�ព្រងឹងភា蝀ពេជឿទុកចិត�ៃនថវ�កា챀 

១១. បន�ព្រងឹងការ្រគប់្រគងចំណូល

និងការអនុវត�ែផនការ្របមូលចំណូល 

១១.១. អនុវត�េគាលនេយោបាយ និងែកទ្រមង់រដ�បាលគយ និងពន�ដោរ ខ�ស ់
 

36% 

១១.២. អនុវត�េគាលនេយោបាយ និងែកទ្រមង់រដ�បាលចំណូលមិនែមនពន� ខ�ស ់
 

36% 

១១.៣. ជំរុញការតាមដោនការអនុវត�យុទ�សាᕠ�ស� េកៀរគរចំណូល និងែកលម�េគាលនេយោបាយសាᕠរេពើ

ពន� 
បង��រ 

 
27% 

សរុប 275 100% 

១២. ព្រងឹងការអនុវត�ថវ�កានិង

ព្រងឹងការអនុវត�ែផនការចំណោយ 

១២.១. េរៀបចំកម�វ�ធីចំណោយ្រសបតាមែផនការ្របតិបត�ិ្របចំាឆា� ំ  បង��រ 
 

50% 

១២.២. ្រគប់្រគងសាᕠច់្របាក់្របកបេដោយ្របសិទ�ភាព បង��រ 
 

50% 

សរុប 150 100% 

១៣. ែកលម�ដំេណើការៃនការអនុវត�

ថវ�កា 

១៣.១. អនុវត�យុទ្សោ�ស� ៃនការែកទ្រមង់្របព័ន�លទ�កម�សាᕠធារណៈឆា� ំ២០១៩-២០២៥ ខ�ស ់  36% 

១៣.២. ែកលម�ដំេណើរការអនុវត� និងការទូទាត់ចំណោយ ខ�ស ់
 

36% 

១៣.៣. ជំរុញការទូទាត់ថវ�កាបុេរ្របទាន បង��រ 
 

27% 

សរុប 275 100% 
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ែផ�កទី/េខឿនទី ២ ៖ កា챀របន�ព្រងឹងគណេនយ្យភា蝀ពហិរ��វត�� 

២១. ព្រងឹង និង ព្រងីកការេ្របើ្របាស់

្របព័ន�បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មានស្រមាប់ការ

្រគប់្រគងហិរ��វត�� 

សាᕠធារណៈ (FMIS) 

២១.១. ស� ័យ្របវត�ិកម� និងការព្រងីកការដោ� នេ្របើ្របាស់្របព័ន� FMIS  ខ�ស ់
 

25% 

២១.២. េធ�ើសនោ� នកម�ជោមួយ្របព័ន�ដៃទេផ្សងេទៀត បង��រ 
 

19% 

២១.៣. ព្រងីកការអនុវត�គេ្រមាង FMIS េលើមុខងោរេរៀបចំែផនការថវ�កា និងមុខងោរលទ�កម�េពញ

េលញ 
ខ�ស ់

 
25% 

២១.៤. ព្រងឹងេលើសមត�ភាពអ�កេ្របើ្របាស់ និង្របពន័� FMIS  បង��រ 
 

19% 

២១.៥. ជំរុញការតាមដោន្រត�តពិនិត្យការអនុវត�គេ្រមាង FMIS ជំហានទី ៣ មធ្យម 
 

13% 

សរុប 400 100% 

២២. ព្រងឹងការអនុវត�្របព័ន�

គណេនយ្យ ្របព័ន�កត់្រតា និង្របព័ន�

របាយការណ៍ថ�ី 

២២.១. េរៀបចំ និងដោក់ឱ្យអនុវត�ស�ង់ដោគណេនយ្យសាᕠធារណៈកម��ជោ បង��រ 
 

30% 

២២.២. េរៀបចំរបាយការណ៍ហិរ��វត��េចញពី្របព័ន� FMIS ទាន់េពលេវលា្រសបតាមស�ង់ដោ

គណេនយ្យសាᕠធារណៈកម��ជោ 
ខ�ស ់  40% 

២២.៣. េរៀបចំរបាយការណ៍អនុវត�ថវ�កា្របចំាែខ ្រតីមាស ឆមាស និងឆា� ំតាម FMIS  បង��រ 
 

30% 

សរុប 250 100% 

២៣. ព្រងឹងការ្រគប់្រគង្រទព្យ

សម្បត�ិរដ� (្រទព្យសកម�រយៈេពល

ែវង) 

២៣.១. េរៀបចំ និងដោក់ឱ្យអនុវត�យន�ការ និងបទដោ� នគតិយុត�្រគប់្រគង្រទព្យរដ�សម្បត�ិរដ� បង��រ 
 

43% 

២៣.២. ែកលម� និងដោក់ឱ្យអនុវត�្របព័ន�បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ� (SARMIS) ខ�ស ់
 

57% 

សរុប 175 100% 

២៤. ព្រងឹងការ្រគប់្រគងបំណលុ 

សាᕠធារណៈ រួមទាងំហានិភ័យៃន
២៤.១. ្រគប់្រគងបំណលុសាᕠធារណៈ បង��រ 

 

38% 
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កាតព�កិច�បំណលុយថោេហតុ និងហា

និភ័យបំណលុពាبក់ព័ន� ្របកបេដោយ

ចីរភាព 

២៤.២. ្រត�តពិនិត្យតាមដោនហានិភ័យបំណលុសាᕠធារណៈ  បង��រ 
 

38% 

២៤.៣. ព្រងឹង្របព័ន�គំា្រទ្របតិបត�ិការស្រមាប់ការ្រគប់្រគងបំណុលសាᕠធារណៈ  មធ្យម 
 

25% 

សរុប 200 100% 

២៥. ព្រងឹងគណេនយ្យភាពហិរ��វត��

េនៅតាម្រគឹះសាᕠ� នសាᕠធារណៈរដ�បាល 

និងសហ្រគាសសាᕠធារណៈ 

២៥.១. េរៀបចំ និងអនុវត�លក�ណវ�និច�័យអប្បបរមាៃនការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាᕠធារណៈស្រមាប់

្រគឹះសាᕠ� នសាᕠធារណៈរដ�បាល 
បង��រ 

 
43% 

២៥.២. អនុវត�កិច�ប�� ិកាគណេនយ្យថ� ីេរៀបចំរបាយការណ៍ អនុវត�ថវ�កា, របាយការណ៍ហិរ��វត�� និង

វោយតៃម�សមិទ�កម� ៃនការអនុវត�ថវ�ការបស់្រគឹះសាᕠ� នសាᕠធារណៈរដ�បាល នងិសហ្រគាស 

សាᕠធារណៈ 

ខ�ស ់
 

57% 

សរុប 175 100% 

ែផ�កទី/េខឿនទី ៣ ៖ កា챀រព្រងឹង្របសិទ�ភា蝀ពៃនកា챀រផ្សោរភា蝀� ប់ថវ�កា챀េទៅនឹងេគាលនេយោបាយ 

៣១. េរៀបចំ និងដោក់ឱ្យអនុវត�្រកប

ខណ� ហិរ��វត��សាᕠធារណៈ និងថវ�ការ

យៈេពលមធ្យម 

៣១.១. ែកលម�គុណភាពៃនការព្យោករម៉ា្រក�េសដ�កិច�និងេធ�ើសាᕠ� ប័នីយកម�្រកបខណ� ហិរ��វត��សាᕠធារ

ណៈរយៈេពលមធ្យម និង្រកបខណ� ថវ�ការយៈេពលមធ្យម 
ខ�ស ់

 
57% 

៣១.២. េរៀបចំស� ិតិហិរ��វត��រដោ� ភិបាល (GFS)ឱ្យេពញេលញ្របកបេដោយគុណភាព បង��រ 
 

43% 

សរុប 175 100% 

៣២. ព្រងឹងការ្រគប់្រគងវ�និេយោគ

សាᕠធារណៈ 

៣២.១. េរៀបចំ ែកលម�ឬបេង�ើតលិខិតបទដោ� នគតិយុត�ពាبក់ព័ន�នងឹការ្រគប់្រគងការវ�និេយោគ 

សាᕠធារណៈ 
បង��រ 

 

23% 
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៣២.២. េរៀបចំនិងដោក់ឱ្យអនុវត�លិខិតបទដោ� នគតិយុត�ស្រមាប់្រគប់្រគងគេ្រមាងវ�និេយោគតាមយន�

ការភាពជោៃដគ ូរវោងរដ�និងឯកជន (PPP) 
បង��រ 

 
23% 

៣២.៣. តាមដោនការអនុវត�យុទ�សាᕠ�ស�ស� ីពីការែកទ្រមង់្របព័ន�្រគប់្រគងវ�និេយោគសាᕠធារណៈ និង

វោយតៃម�្របព័ន�្រគប់្រគងការវ�និេយោគសាᕠធារណៈ (PIMA)េនៅកម��ជោ  
មធ្យម 

 
15% 

៣២.៤. ព្រងឹងការអនុវត�នីតិវ�ធីរមួស្រមាប់ការ្រគប់្រគង និងេរៀបចំការតាមដោនការអនុវត�គេ្រមាងវ�និ

េយោគសាᕠធារណៈ 
បង��រ 

 
23% 

៣២.៥. ព្រងឹងការអនុវត�នីតិវ�ធីរមួស្រមាប់ការ្រគប់្រគង និងេរៀបចំការតាមដោនការអនុវត�គេ្រមាង

ហិរ��ប្បទានពីៃដគអូភិវឌ្ឍន៍  
មធ្យម 

 
15% 

សរុប 325 100% 

៣៣. ព្រងឹងការេរៀបចំ និងការអនុវត�

ថវ�កាកម�វ�ធីេដោយផ្សោរភា� ប់េទៅនងឹ

ែផនការយុទ�សាᕠ�ស�ថវ�កា 

៣៣.១. ពិនិត្យគុណភាពៃនការេរៀបចំកម�វ�ធីនិងេរៀបចំែបងែចកចំណោយ (ចំណោត់ថោ� ក់េសដ�កិច�) 

តាមកម�វ�ធីនីមួយៗ 
មធ្យម 

 
20% 

៣៣.២. កំណត់បនោ� ត់គណេនយ្យភាព និងការទទួលខុស្រត�វតាមកម�វ�ធីនិងអនុកម�វ�ធី  ខ�ស ់  40% 

៣៣.៣. េធ�ើសមាហរណកម�ចំណោយចរន�និងចំណោយមូលធនចូលក��ងម�វ�ធីែផ�កេលើពិតានថវ�កា ខ�ស ់  40% 

សរុប 250 100% 

៣៤. ជំរុញការេធ�ើវ�មជ្ឈការហិរ��វត��

ស្រមាប់រដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិ 

៣៤.១. ព្រងឹង និងព្រងីកការអនវុត�ថវ�កាកម�វ�ធីេពញេលញេនៅរដ�បាលរោជធានី េខត� បង��រ 
 

18% 

៣៤.២. េរៀបចំ្រកបខណ� ថវ�ការយៈមធ្យមរបស់រដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោត ិនិងែផនការយុទ�សាᕠ�ស�រោជ

ធានី េខត� 
ខ�ស ់

 
24% 
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៣៤.៣. ផ្សោរភា� ប់ែផនការវ�និេយោគជោមួយនឹងថវ�កានីយកម�វ�និេយោគ និងសមាហរណកម�កម�វ�ធីវ�និ

េយោគបីឆា� ំរ�កិលរបស់រដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិ 
ខ�ស ់  24% 

៣៤.៤. អនុវត�មូលនិធិវ�និេយោគស្រមាប់រដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិ (SNIF) មធ្យម 
 

12% 

៣៤.៥. ព្រងឹងការអនុវត�ថវ�កាការេផ�រមុខងោរ និងការេផ�រធនធានហិរ��វត��មានភា� ប់លក�ខ័ណ� ជនូរដ�

បាលថោ� ក់េ្រកាមជោត ិ
បង��រ 

 
18% 

៣៤.៦. េរៀបចំ និងអនុវត�លិខិតបទដោ� នគតិយុត�ស្រមាប់គំា្រទអនុវត�វ�មជ្ឈការ និង 

 វ�សហវ�មជ្ឈការហិរ��វត�� 
ទាប 

 
6% 

សរុប 425 100% 

ែផ�កទី / េខឿនទី ៤ ៖ កា챀រប�� ប់កា챀រេ្រត�មខ��នេឆា� ះេទៅគណេនយ្យភា蝀ពសមិទ�កម� 

៤១. ដោក់ឱ្យអនុវត�្របព័ន�ថវ�កា

ព័តម៌ានសមិទ�កម� 

៤១.១. េរៀបចំ និងអនុវត�លិខិតបទដោ� នគតិយុត�ស្រមាប់ការអនុវត�ថវ�កាសមិទ�កម�  ខ�ស ់
 

40% 

៤១.២. េរៀបចំ្រកបខណ� ្រពមេ្រព�ងលទ�ផល មធ្យម 
 

20% 

៤១.៣. េរៀបចំ្រកបខណ�  និងយន�ការ្រគប់្រគងការអនុវត�ថវ�កាសមិទ�កម� ខ�ស ់  40% 

សរុប 250 100% 

៤២. ដោក់ឱ្យអនុវត�្របព័ន�តាមដោន 

និងពនិិត្យសមិទ�កម�តាម្រកសងួ  

សាᕠ� ប័ន 

៤២.១. េរៀបចំនិងដោក់ឱ្យអនុវត�ែផនការ្របតិបត�ិថវ�ការបស់្រកសងួ សាᕠ� ប័ន  បង��រ 
 

43% 

៤២.២. េរៀបចំ្រកបខណ� ្រត�តពិនតិ្យ តាមដោន និងវោយតៃម� (M&E) ថវ�កាសមិទ�កម� និង្របព័ន�

ព័ត៌មានវ�ទ្យោស្រមាប់្រគប់្រគង សមិទ�កម�  
ខ�ស ់

 
57% 

សរុប 175 100% 
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៤៣. ព្រងឹង្របសិទ�ភាព្របព័ន�្រត�ត

ពិនិត្យសមិទ�កម� (សវនកម�ៃផ�ក��ង

អធិការកិច�ហិរ��វត�� និងសវនកម� 

ឯករោជ្យ) 

៤៣.១. ពិនិត្យមុខងោរនិងកំណត់ភាព្រត�តគា� និងេដោយែឡកគា� រវោងសវនកម�ៃផ�ក��ង និង 

អធិការកិច�  
ខ�ស ់  33% 

៤៣.២. េរៀបចំយន�ការនិងព្រងឹងការ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក��ងអធិការកិច�ហិរ��វត�� សវនកម�ៃផ�ក��ងេលើសមិទ�

កម� និង សវនកម�បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន 
បង��រ 

 
25% 

៤៣.៣. ព្រងឹងមុខងោរសវនកម�ៃផ�េ្រកៅ្រសបតាម្របព័ន�ថវ�កាសមិទ�កម� បង��រ 
 

25% 

៤៣.៤. េរៀបចំែផនការយុទ�សាᕠ�ស�សវនកម� និងែផនការសវនកម�្របចំាឆា� ំ និងតាមដោនការអនុវត�អនុ

សាᕠសន៍ និងវ�ធានការ 
មធ្យម 

 
17% 

សរុប 300 100% 

៤៤. េលើកកម�ស់តមា� ភាពថវ�កា 

៤៤.១. ែកលម�សូចនោករ តមា� ភាពថវ�កាកំណត់ក��ងរបាយការណ៍ PEFA ខ�ស ់  40% 

៤៤.២. បេង�ើនភាព្រគប់្រជ�ងេ្រជោយៃនឯកសាᕠរថវ�កា និងភាពទាន់េពលេវលាៃនការផ្សព�ផ្សោយជោសាᕠ

ធារណៈ 
បង��រ 

 
30% 

៤.៣. េរៀបចំេវទិកាសាᕠធារណៈស� ីពី្រកបខណ� ហិរ��វត��សាᕠធារណៈរយៈេពលមធ្យម និងថវ�កា្របចំាឆា� ំ 

ក��ងេគាលបំណងបេង�ើនការចូលរួម និងការទទួលបានព័ត៌មានរបស់សាᕠធារណៈជន 
បង��រ 

 
30% 

សរុប 250 100% 

ែផ�កទី ៥ ៖ កា챀រគា្ំរទកម�វ�ធីែកទ្រមង់្របកបេដោយចីរភា蝀ព និងភា蝀ព្របទាក់្រកឡោគា� ៃនកា챀រែកទ្រមង់េផ្សងេទៀត 

៥១. ព្រងឹងភាពជោអ�កដឹកនំោ និង 

សមត�ភាព ក��ងការ្រគប់្រគងភាពជោ

៥១.១. េរៀបចំ, អនុវត� និងរោយការណ៍ពីវឌ្ឍនភាព និងការសេ្រមចបាននវូែផនការសកម�ភាព នងិ

េគាលេដៅសមិទ�កម�្របចំាឆា� ំ  
ខ�ស ់

 

33% 
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មា� ស់ និងការទទួលខុស្រត�វក��ងការែក

ទ្រមង់ 
៥១.២. កសាᕠងសមត�ភាពស្រមាប់អនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាᕠធារណៈ ដំណោក់

កាលទី ៤ 
ខ�ស ់  33% 

៥១.៣. បេង�ើនការយល់ដឹង ការចូលរមួ និង កិច�សហការអនុវត�ការងោរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��

វត��សាᕠធារណៈ 
ខ�ស ់

 
33% 

សរុប 300 100% 

៥២. ធានោចលនោការៃនការែក

ទ្រមង់ការ្រគប់្រគង ហិរ��វត�� 

សាᕠធារណៈ 

៥២.១. េរៀបចំ និងអនុវត�្របពន័�្រគប់្រគងសមិទ�កម� និងគណេនយ្យភាព (PMAS) ៃនកម�វ�ធីែក

ទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាᕠធារណៈ 
ខ�ស ់

 
67% 

៥២.២. េរៀបចំ និងអនុវត�យន�ការេលើកទឹកចិត�ស្រមាប់មូលនិធិែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត�� 

សាᕠធារណៈ ដំណោក់កាលទី ២ 
មធ្យម 

 
33% 

សរុប 150 100% 

៥៣. ព្រងឹងភាព្របទាក់្រកឡោគា� រវោង

ការដោ� នៃនកម�វ�ធីែកទ្រមង់ 

េផ្សងៗេទៀត 

៥៣.១. េរៀបចំយន�ការស្រមបស្រម�លអន�រកម�វ�ធីែកទ្រមង់ក��ង្រកបខណ� អគ� /េលខោធិការដោ� នែក

ទ្រមង់ ៣ បូក ១  
មធ្យម 

 
22% 

៥៣.២. េរៀបចំឯកសាᕠរទស្សនោទានស� ីពីយុទ�សាᕠ�ស�  និងចក��វ�ស័យរមួៃនកម�វ�ធីែកទ្រមង់ ៣ បូក ១ 

របស់រដោ� ភិបាល 
ខ�ស ់

 
44% 

៥៣.៣. ្រគប់្រគងធនធានមនុស្ស េឆ�ើយតបនឹងត្រម�វការការងោរែកទ្រមង់ និងទិសេដៅរបស់អង�ភាព 

និងសាᕠ� ប័ន 
បង��រ 

 
33% 

សរុប 225 100% 



 

x 

២. ក្រមិតេគាលបំណង     

េគាលបំណង េឈា蝀� ះេគាលបំណង ឣទិភា蝀ព ទម�ន ់

ែផ�កទី/េខឿនទី ១ ៖ កា챀របន�ព្រងឹងភា蝀ពេជឿទុកចិត�ៃនថវ�កា챀 

េគាលបំណង ១១ បន�ព្រងឹងការ្រគប់្រគងចំណូលនិងការអនុវត�ែផនការ្របមូលចំណូល ខ�ស ់  36% 

េគាលបំណង ១២ ព្រងឹងការអនុវត�ថវ�កានិងព្រងឹងការអនុវត�ែផនការចំណោយ បង��រ 
 

27% 

េគាលបំណង ១៣ ែកលម�ដំេណើការៃនការអនុវត�ថវ�កា ខ�ស ់
 

36% 

សរុប 275 100% 

ែផ�កទី/េខឿនទី ២ ៖ កា챀របន�ព្រងឹងគណេនយ្យភា蝀ពហិរ��វត�� 

េគាលបំណង ២១ 
ព្រងឹង និង ព្រងីកការេ្របើ្របាស់្របព័ន�បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មានស្រមាប់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាᕠធារណៈ 

(FMIS) 
ខ�ស ់

 
27% 

េគាលបំណង ២២ ព្រងឹងការអនុវត�្របព័ន�គណេនយ្យ ្របព័ន�កត់្រតា និង្របព័ន�របាយការណ៍ថ�ី ខ�ស ់  27% 

េគាលបំណង ២៣ ព្រងឹងការ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ� (្រទព្យសកម�រយៈេពលែវង) បង��រ 
 

20% 

េគាលបំណង ២៤ 
ព្រងឹងការ្រគប់្រគងបំណលុសាᕠធារណៈ រមួទាងំហានិភ័យៃនកាតព�កិច�បំណលុយថោេហតុ និងហានិ

ភ័យបំណលុពាبក់ព័ន� ្របកបេដោយចីរភាព 
មធ្យម 

 
13% 

េគាលបំណង ២៥ ព្រងឹងគណេនយ្យភាពហិរ��វត��េនៅតាម្រគឹះសាᕠ� នសាᕠធារណៈរដ�បាល និងសហ្រគាសសាᕠធារណៈ មធ្យម 
 

13% 

សរុប 375 100% 

ែផ�កទី/េខឿនទី ៣ ៖ កា챀រព្រងឹង្របសិទ�ភា蝀ពៃនកា챀រផ្សោរភា蝀� ប់ថវ�កា챀េទៅនឹងេគាលនេយោបាយ 

េគាលបំណង ៣១ េរៀបចំ និងដោក់ឱ្យអនុវត�្រកបខណ� ហិរ��វត��សាᕠធារណៈ និងថវ�ការយៈេពលមធ្យម ខ�ស ់
 

27% 



 

xi 

េគាលបំណង ៣២ ព្រងឹងការ្រគប់្រគងវ�និេយោគសាᕠធារណៈ ខ�ស ់  27% 

េគាលបំណង ៣៣ ព្រងឹងការេរៀបចំ និងការអនុវត�ថវ�កាកម�វ�ធីេដោយផ្សោរភា� ប់េទៅនឹងែផនការយុទ�សាᕠ�ស�ថវ�កា ខ�ស ់
 

27% 

េគាលបំណង ៣៤ ជំរុញការេធ�ើវ�មជ្ឈការហិរ��វត��ស្រមាប់រដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិ បង��រ 
 

20% 

សរុប 375 100% 

ែផ�កទី/េខឿនទី ៤៖ កា챀រប�� ប់កា챀រេ្រត�មខ��នេឆា� ះេទៅគណេនយ្យភា蝀ពសមិទ�កម� 

េគាលបំណង ៤១ ដោក់ឱ្យអនុវត�្របព័ន�ថវ�កាព័ត៌មានសមិទ�កម� ខ�ស ់
 

31% 

េគាលបំណង ៤២ ដោក់ឱ្យអនុវត�្របព័ន�តាមដោន នងិពិនិត្យសមិទ�កម�តាម្រកសងួ សាᕠ� ប័ន ខ�ស ់  31% 

េគាលបំណង ៤៣ 
ព្រងឹង្របសិទ�ភាព្របព័ន�្រត�តពនិតិ្យសមិទ�កម� (សវនកម�ៃផ�ក��ងអធកិារកិច�ហិរ��វត�� និងសវនកម�ឯក

រោជ្យ) 
មធ្យម 

 
15% 

េគាលបំណង ៤៤ េលើកកម�ស់តមា� ភាពថវ�កា បង��រ 
 

23% 

សរុប 325 100% 

ែផ�កទ៥ី៖ កា챀រគា្ំរទកម�វ�ធីែកទ្រមង់្របកបេដោយចីរភា蝀ព និងភា蝀ព្របទាក់្រកឡោគា� ៃនកា챀រែកទ្រមង់េផ្សងេទៀត 

េគាលបំណង ៥១ 
ព្រងឹងភាពជោអ�កដឹកនំោ និង សមត�ភាព ក��ងការ្រគប់្រគងភាពជោមា� ស់ និងការទទួលខុស្រត�វក��ងការែក

ទ្រមង់ 
ខ�ស ់  44% 

េគាលបំណង ៥២ ធានោចលនោការៃនការែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគង ហិរ��វត��សាᕠធារណៈ មធ្យម 
 

22% 

េគាលបំណង ៥៣ ព្រងឹងភាព្របទាក់្រកឡោគា� រវោងការដោ� នៃនកម�វ�ធីែកទ្រមង់េផ្សងៗេទៀត បង��រ 
 

33% 

សរុប 225 100% 

     



 

xii 

៣. ក្រមិតែផ�ក 

ែផ�ក េឈា蝀� ះែផ�ក ឣទិភា蝀ព ទម�ន ់

ែផ�កទី/េខឿនទី ១ ការបន�ព្រងឹងភាពេជឿទុកចិត�ៃនថវ�កា បង��រ  19% 

ែផ�កទី/េខឿនទី ២ ការបន�ព្រងឹងគណេនយ្យភាពហិរ��វត�� បង��រ  19% 

ែផ�កទី/េខឿនទី ៣ ការព្រងឹង្របសិទ�ភាពៃនការផ្សោរភា� ប់ថវ�កាេទៅនឹងេគាលនេយោបាយ ខ�ស ់
 

25% 

ែផ�កទី/េខឿនទី ៤ ការប��ប់ការេ្រត�មខ��នេឆា� ះេទៅគណេនយ្យភាពសមិទ�កម� ខ�ស ់
 

25% 

ែផ�កទី ៥ ការគំា្រទកម�វ�ធីែកទ្រមង់្របកបេដោយចីរភាព និងភាព្របទាក់្រកឡោគា� ៃនការែកទ្រមង់េផ្សងេទៀត មធ្យម  13% 

សរុប 400 100% 

 

  



 

xiii 

ទម�ន់សូចនោករសមិទ�គន�ឹះតាមេគាលបំណង និងចេងោ� មសកម�ភា蝀ព 

ៃនែផនកា챀រសកម�ភា蝀ពរមួ ដំណោកក់ា챀លទ៣ី បកូ២ ឆា�  ំ២០២១ 

េគាលបំណង/ 

ចេងោ� មសកម�ភា蝀ព 

សូចនោករេគាលបំណង/ 

សូចនោករចេងោ� មសកម�ភា蝀ព 
ឣទិភា蝀ព ទម�ន ់

ែផ�កទី/េខឿនទី ១ ៖ កា챀របន�ព្រងឹងភា蝀ពេជឿទុកចិត�ៃនថវ�កា챀 

១១. បន�ព្រងឹងការ្រគប់្រគងចំណូលនិងការអនុ

វត�ែផនការ្របមូលចំណូល 

សគ ១. ភាគរយៃនការអនុវត�ចំណូលថវ�កាេធៀបនឹងច្បាប់ថវ�កា ខ�ស ់
 

80% 

សគ ២. កំេណើនចំណូលចរន�េធៀបនឹងផ.ស.ស. ទាប 
 

20% 

សរុប 125 100% 

១១.១. អនុវត�េគាលនេយោបាយ និងែកទ្រមង់

រដ�បាលគយ និងពន�ដោរ 

សច  ១. ភាគរយៃនអ�កជោប់ពន�បង់្របាក់ពន�ទាន់េពលេវលា ខ�ស់ 
 

16% 

សច ២. ភាគរយៃនការអនុវត�ែផនការសវនកម� បង��រ 
 

12% 

សច ៣. បំណលុពន�្រត�វបានកាត់បន�យជោភាគរយ ខ�ស់ 
 

16% 

សច ៤. ចំននួបណ� ឹងតវោ� ៃនករណីកំណត់ពន�េឡើងវ�ញ្រត�វបានេដោះ្រសាᕠយ មធ្យម 
 

8% 

សច ៥. ចំននួសមាជិក្រក�មធុរជនល�បំផុត ្រត�វបានបេង�ើន  បង��រ 
 

12% 

សច ៦. ចំននួការដោក់ឱ្យអនុវត�្របព័ន�ប��រែតមួយជោតិ ខ�ស់ 
 

16% 

សច ៧. ភាគរយៃនការអនុវត� Post Clearance Audit (PCA) េធៀបនឹងែផនការ បង��រ 
 

12% 

សច ៨. សនោ� នកម�្របព័ន�ពន�ដោរ និង្របព័ន�ឣសុីគដូោ មធ្យម 
 

8% 

សរុប 625 100% 

សច ៩. ភាគរយៃនការកាត់បន�យបំណលុមិនែមនសាᕠរេពើពន� ខ�ស់ 
 

33% 



 

xiv 

១១.២. អនុវត�េគាលនេយោបាយ និងែកទ្រមង់

រដ�បាលចំណូលមិនែមនពន� 

សច  ១០. ចំននួ្រកសងួ  សាᕠ� ប័ន និងរដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិេ្របើ្របាស់្របព័ន� NRMIS និង  E-

payment 
ខ�ស់ 

 
33% 

សច ១១. ការេរៀបចំបទដោ� នគតិយុត�ិស្រមាប់្របមូលចំណូលមិនែមនសាᕠរេពើពន� ខ�ស់ 
 

33% 

សរុប 300 100% 

១១.៣. ជំរុញការតាមដោនការអនុវត�យុទ�សាᕠ�ស�

េកៀរគរចំណូល និងែកលម�េគាលនេយោបាយ

សាᕠរេពើពន� 

សច  ១២. ភាគរយសេ្រមចបានៃនការអនុវត�សកម�ភាព ែកទ្រមង់េនៅក��ងយុទ�សាᕠ�ស� េកៀរគរចំណូល ខ�ស់ 
 

67% 

សច  ១៣. បទដោ� នគតិយុត�ពាبក់ព័ន�េគាលនេយោបាយសាᕠរេពើពន� ្រត�វបានេរៀបចំ និងពិនិត្យេឡើងវ�ញ មធ្យម 
 

33% 

សរុប 150 100% 

១២. ព្រងឹងការអនុវត�ថវ�កានិងព្រងឹងការអនុវត�

ែផនការចំណោយ 
សគ ៣. ភាគរយៃនការអនុវត�ចំណោយេធៀបនឹងច្បាប់ថវ�កា្របចំាឆា� ំ  ខ�ស ់

 

100% 

សរុប 100 100% 

១២.១. េរៀបចំកម�វ�ធីចំណោយ្រសបតាម

ែផនការ្របតិបត�ិ្របចំាឆា� ំ  
សច  ១៤. ភាគរយៃនការអនុវត�ចំណោយេធៀបនឹងច្បាប់្របចំា្រតីមាស  ខ�ស់ 

 

100% 

សរុប 100 100% 

១២.២. ្រគប់្រគងសាᕠច់្របាក់្របកបេដោយ

្របសិទ�ភាព 
សច  ១៥. ភាគរយការអនុវត�ចំណូល ចំណោយ ជោក់ែស�ងេធៀបនឹងការព្យោករ្របចំា្រតីមាស មធ្យម 

 

100% 

សរុប 50 100% 

១៣. ែកលម�ដំេណើការៃនការអនុវត�ថវ�កា សគ ៤. ភាគរយៃនែផនការលទ�កម�្រត�វបានអនុម័តមុនៃថ�ទី៣១ ែខធ�� មុនឆា� ំអនុវត�ថវ�កា ខ�ស ់
 

33% 
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សគ ៥. ភាគរយៃនអង�ភាពថវ�ការបស់្រកសងួ សាᕠ� ប័នផ�ល់របាយការណ៍អនុវត�កិច�លទ�កម� បង��រ 
 

25% 

សគ ៦. ការេបាះជំហានេទៅបេង�ើនក្រមិតទឹក្របាក់សិទ�ិសេ្រមចកិច�លទ�កម�សាᕠធារណៈរបស់សាᕠ� ប័ន

អនុវត�លទ�កម� 
ទាប 

 
8% 

សគ ៧. កំេណើនជោភាគរយៃនការេ្របើ្របាស់វ�ធីសាᕠ�ស� ្របកតួ្របែជងលទ�កម� ខ�ស ់  33% 

សរុប 300 100% 

១៣.១. អនុវត�យុទ្សោ�ស� ៃនការែកទ្រមង់្របព័ន�

លទ�កម�សាᕠធារណៈឆា� ំ២០១៩-២០២៥ 

សច ១៦.  វ�េសាᕠធនកម�ច្បាប់ស� ីពីលទ�កម�សាᕠធារណៈឆា� ំ ២០១២ ខ�ស់ 
 

50% 

សច ១៧. ភាគរយៃនការអនុវត�ចំននួសកម�ភាពែកទ្រមង់ែដលបានកំណត់េនៅក��ងយុទ�សាᕠ�ស� ែក

ទ្រមង់្របព័ន�លទ�កម�សាᕠធារណៈ 
ខ�ស់ 

 
50% 

សរុប 200 100% 

១៣.២. ែកលម�ដំេណើរការអនុវត� និងការទូទាត់

ចំណោយ 

សច ១៨. ក. ភាគរយទំហំៃនចំណោយកកស�ះ 

ខ. ្រកបខណ� ែផនទីបងោ� ញផ��វ នងិែផនការសកម�ភាពស្រមាប់េដោះ្រសាᕠយចំណោយកកស�ះ (ការ

កំណត់និយមន័យថ�ីៃនចំណោយកកស�ះ) 

ខ�ស់ 
 

29% 

សច ១៩. ភាគរយចំណោយសរុបេធ�ើការទូទាត់តាម E-Transfer បង��រ 
 

21% 

សច ២០. ចំននួ្រកសងួ សាᕠ� ប័នេរៀបចំេគាលការណ៍ែណនំោហិរ��វត��សាᕠធារណៈ (PFMM)  ខ�ស់ 
 

29% 

សច ២១. ភាគរយៃន្រកសងួសាᕠ� ប័ន ែដលបានេរៀបចំ និងផ�ល់ែផនការឥណទានរជ�េទយ្យបុេរ្របទាន

ស្រមាប់ការចរចារក��ប់ថវ�កា្របចំាឆា� ំ  
បង��រ 

 
21% 

សរុប 350 100% 

១៣.៣. ជំរុញការទូទាត់ថវ�កាបុេរ្របទាន សច ២២. ចំននួ្រកសងួ សាᕠ� ប័នទូទាត់ថវ�កាបុេរ្របទានទាន់េពលេវលាស្រមាប់ថវ�កាចរន� ខ�ស់ 
 

57% 
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សច ២៣. ចំននួ្រកសងួ សាᕠ� ប័ន េបើក្របាក់េបសកកម� តាម្របព័ន�ធនោគារ បង��រ 
 

43% 

សរុប 175 100% 

ែផ�កទី/េខឿនទី ២ ៖ កា챀របន�ព្រងឹងគណេនយ្យភា蝀ពហិរ��វត�� 

២១. ព្រងឹង និង ព្រងីកការេ្របើ្របាស់្របព័ន� 

បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មានស្រមាប់ការ្រគប់្រគងហិរ��

វត��សាᕠធារណៈ (FMIS) 

សគ ១. ចំននួមុខស�� ចំណោយេធ�ើស� ័យ្របវត�ិកម�ស្រមាប់អនុវត�ថវ�កាតាម្របព័ន� FMIS េនៅរ 

ដ�បាលថោ� ក់កណោ� ល 
ខ�ស ់

 
36% 

សគ ២. មុខងោរពីរបែន�មថ�ីក��ង្របព័ន� FMIS ្រត�វបានព្រងីកការអនុវត� ខ�ស ់
 

36% 

សគ ៣. ចំននួការដោ� នអនុវត�គេ្រមាង FMIS បែន�មថ� ី(ព្រងីកការេ្របើ្របាស់មុខងោរស��លរបស់្របព័ន� 

FMIS េទៅកាន់អង�ភាពថោ� ក់ជោតិ, អង�ភាពថោ� ក់េ្រកាមជោតិ, និង្រគឹះសាᕠ� នសាᕠធារណៈរដ�បាល) 
បង��រ 

 
27% 

សរុប 275 100% 

២១.១. ស� ័យ្របវត�ិកម� និងការព្រងីកការដោ� ន

េ្របើ្របាស់្របព័ន� FMIS  

សច ១. ចំននួមុខស�� ចំណោយេធ�ើស� ័យ្របវត�ិកម�ស្រមាប់អនុវត�ថវ�កាតាម FMIS េនៅរដ�បាលថោ� ក់ក

ណោ� ល 
ខ�ស់ 

 
57% 

សច ២. ចំននួការដោ� នអនុវត�គេ្រមាង FMIS បែន�មថ� ី(ព្រងីកការេ្របើ្របាស់មុខងោរស��លរបស់្របព័ន� 

FMIS េទៅកាន់អង�ភាពថោ� ក់ជោតអិង�ភាពថោ� ក់េ្រកាមជោតិ និង្រគឹះសាᕠ� នសាᕠធារណៈរដ�បាល) 
បង��រ 

 
43% 

សរុប 175 100% 

២១.២. េធ�ើសនោ� នកម�ជោមួយ្របព័ន�ដៃទេផ្សង

េទៀត 

សច ៣. អភិវឌ្ឍន៍ែកលម�បែន�ម និងដោក់ឱ្យដំេណើការជោផ��វការេលើការេធ�ើសនោ� នកម�រវោង្របព័ន� 

FMIS និង្របព័ន�ខោងេ្រកៅ 
មធ្យម 

 

100% 

សរុប 50 100% 
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២១.៣. ព្រងីកការអនុវត�គេ្រមាង FMIS េលើ

មុខងោរេរៀបចំែផនការថវ�កា និងមុខងោរ 

លទ�កម�េពញេលញ 

សច ៤. មុខងោរេរៀបចំែផនការថវ�កា និងមុខងោរលទ�កម�េពញេលញ ្រត�វបានដោក់ឱ្យអនុវត�េនៅ

្រកសងួ សាᕠ� ប័ន 
ខ�ស់ 

 
 

សរុប 100 100% 

២១.៤. ព្រងឹងេលើសមត�ភាពអ�កេ្របើ្របាស់ និង

្របព័ន� FMIS  

សច ៥. ចំននួម�ន�ីរោជការែដលេ្របើ្របាស់្របព័ន� FMIS ្រត�វបានព្រងឹងសមត�ភាពតាមរយៈការបណ�� ះ

បណោ� លវ�ជោ� ជីវៈ នងិ ការអនុវត�ការងោរជោក់ែស�ង 
បង��រ 

 
17% 

សច ៦. លទ�ភាពៃនការកត់្រតាចំណោយថវ�កាៃដគអូភិវឌ្ឍន៍ក��ង្របព័ន� FMIS មធ្យម 
 

11% 

សច ៧. របាយការណ៍ តាមដោនេលើការអនុវត�ថវ�កាេនៅក��ង្របព័ន� FMIS ្រត�វបានព្រងឹងគុណភាព, 

េធ�ើបច��ប្បន�ភាព និង អភិវឌ្ឍបែន�មេនៅក��ង្របព័ន� FMIS 
បង��រ 

 
17% 

សច ៨. មានយន�ការ្របកបេដោយចីរភាពក��ងការ្រទ្រទង់គំា្រទ និង េដោះ្រសាᕠយប�� េលើការេ្របើ្របាស់

្របព័ន� FMIS 
មធ្យម 

 
11% 

សច ៩. ចំននួចំណោត់ថោ� ក់្រត�វបានេ្របើ្របាស់ស្រមាប់ការេរៀបចំថវ�កា, ការអនុវត�ថវ�កា និងការ្រត�ត

ពិនិត្យតាមដោនថវ�កា 
ខ�ស់ 

 
22% 

សច ១០. មជ្ឈមណ� លទិន�ន័យ្រត�វបានបេង�ើនសមត�ភាព និងសុវត�ិភាព ខ�ស់ 
 

22% 

សរុប 450 100% 

២១.៥. ជំរុញការតាមដោន្រត�តពិនិត្យការអនុវត�

គេ្រមាង FMIS ជំហានទី ៣ 

សច ១១.  ចំននួសកម�ភាពសេ្រមចបានេធៀបនឹងការេ្រគាង ក��ងមួយឆា� ំក��ងក្រមិតគណៈកម�ការែក

ទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាᕠធារណៈ 
បង��រ 

 

100% 

សរុប 75 100% 
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២២. ព្រងឹងការអនុវត�្របព័ន�គណេនយ្យ ្របព័ន�

កត់្រតា និង្របពន័�របាយការណ៍ថ�ី 

សគ ៤. ភាពទាន់េពលេវលាៃនការបិទកិច�ប�� ីគណេនយ្យ ខ�ស ់  36% 

សគ ៥. ក្រមិតអនុេលាមភាពៃន របាយការណ៍ហិរ��វត��តាមស�ង់ដោ IPSAS Cash Basis  បង��រ 
 

27% 

សគ ៦. ភាពទាន់េពលេវលាៃនការេរៀបចំរបាយការណ៍ហិរ��វត�� ខ�ស ់  36% 

សរុប 275 100% 

២២.១. េរៀបចំ និងដោក់ឱ្យអនុវត�ស�ង់ដោ

គណេនយ្យសាᕠធារណៈកម��ជោ 
សច ១២. ភាគរយៃនការអនុវត�សកម�ភាពេនៅក��ងយុទ�សាᕠ�ស�សេ្រមចបាន បង��រ 

 

100% 

សរុប 75 100% 

២២.២. េរៀបចំរបាយការណ៍ហិរ��វត��េចញពី

្របព័ន� FMIS ទាន់េពលេវលា្រសបតាមស�ង់ដោ

គណេនយ្យសាᕠធារណៈកម��ជោ 

សច ១៣. មានរបាយការណ៍ហិរ��វត��ែដលផលិត េចញពី្របព័ន� FMIS ្រសបតាមស�ង់ដោគណេនយ្យ

សាᕠធារណៈកម��ជោតាម្រកបខណ� េពលេវលាែដលបានកំណត ់
ខ�ស់ 

 

100% 

សរុប 100 100% 

២២.៣. េរៀបចំរបាយការណ៍អនុវត�ថវ�កា្របចំា

ែខ ្រតីមាស ឆមាស និងឆា� ំតាម FMIS  
សច ១៤. ្រកសងួ សាᕠ� ប័ន មានរបាយការណ៍អនុវត�ថវ�កា ខ�ស់ 

 

100% 

សរុប 100 100% 

២៣. ព្រងឹងការ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ� 

(្រទព្យសកម�រយៈេពលែវង) 

សគ ៧. មានរបាយការណ៍បូកសរុប្រទព្យសម្បត�ិរដ� (Consolidation report) របស់្រកសងួសាᕠ� ប័ន, 

មន�ីរអង�ភាពជនំោញថោ� ក់មូលដោ� ន និងរដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិ 
ខ�ស ់

 

100% 

សរុប 100 100% 

សច ១៥. លិខិតបទដោ� នគតិយុត� ស្រមាប់្រគង្រគង និងចាត់ែចង្រទព្យសម្បត�ិរដ� បង��រ 
 

21% 
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២៣.១. េរៀបចំ និងដោក់ឱ្យអនុវត�យន�ការ និង

បទដោ� នគតិយុត�្រគប់្រគង្រទព្យរដ�សម្បត�ិរដ� 

សច ១៦. ភាគរយៃនការេរៀបចំបណ�កម�សិទ�ិ្រទព្យសម្បត�ិរដ� បង��រ 
 

21% 

សច ១៧. េរៀបចំឯកសាᕠរេគាល (Blueprint) ស� ីពីការ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ� (Nonfinancial 

Asset) 
ខ�ស់ 

 
29% 

សច ១៨. ក្រមិតទំហំ្រទព្យសកម�រយៈេពលែវង (Fixed Asset Threshold) ្រត�វបានកំណត់/ចាត់

ថោ� ក់   
ខ�ស់ 

 

29% 

សរុប 350 100% 

២៣.២. ែកលម� និងដោក់ឱ្យអនុវត�្របព័ន� 

បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ� 

(SARMIS) 

សច ១៩. ចំននួ្រកសងួ សាᕠ� ប័នដោក់ឱ្យអនុវត� SARMIS ខ�ស់ 
 

100% 

សរុប 100 100% 

២៤. ព្រងឹងការ្រគប់្រគងបំណលុសាᕠធារណៈ រួម

ទាងំហានិភ័យៃនកាតព�កិច�បំណុលយថោេហតុ 

និងហានិភ័យបំណលុពាبក់ព័ន� ្របកបេដោយចីរ

ភាព 

សគ ៨. សចូនោករបំណលុគន�ឹះទាងំ ៥ េធៀបេទៅនឹងពិតាន មធ្យម 
 

50% 

សគ ៩. ហានិភ័យបំណលុ្រត�វបានកំណត់ មធ្យម 
 

50% 

សរុប 100 100% 

២៤.១. ្រគប់្រគងបំណលុសាᕠធារណៈ 

សច ២០. ភាពទាន់េពលេវលាៃនការេរៀបចំរបាយការណ៍្រគប់្រគងបំណលុេដោយរមួប���លសចូនោករ

បំណលុគន�ឹះទាងំ ៥ែដលបានកណំត់េនៅក��ងយុទ�សាᕠ�ស�ស� ីពីការ្រគប់្រគងបំណលុសាᕠធារណៈ 
មធ្យម 

 
33% 

សច ២១. ្រកបខណ� េគាលនេយោបាយស� ីពកីារអភិវឌ្ឍមូលប្រតរដ� ខ�ស់ 
 

67% 
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សរុប 150 100% 

២៤.២. ្រត�តពិនិត្យតាមដោនហានិភ័យបំណលុ

សាᕠធារណៈ  

សច ២២. របាយការណ៍ជនូគណៈកមា� ធិការ្រគប់្រគងបំណលុសាᕠធារណៈ េដោយប�� ក់ខ�ឹមសាᕠរហានិ

ភ័យបំណលុសាᕠធារណៈ 
មធ្យម 

 

100% 

សរុប 50 100% 

២៤.៣. ព្រងឹង្របព័ន�គំា្រទ្របតិបត�ិការស្រមាប់

ការ្រគប់្រគងបំណលុសាᕠធារណៈ  

សច ២៣. ចំននួមុខងោរ្របព័ន�គំា្រទ្របតិបត�ិការស្រមាប់ការ្រគប់្រគងបំណលុសាᕠធារណៈ្រត�វបានេធ�ើ

ទំេនើបកម� និងព្រងីកបែន�ម 
មធ្យម 

 

100% 

សរុប 50 100% 

២៥. ព្រងឹងគណេនយ្យភាពហិរ��វត��េនៅតាម

្រគឹះសាᕠ� នសាᕠធារណៈរដ�បាល និងសហ្រគាស

សាᕠធារណៈ 

សគ ១០. មានយន�ការច្បាស់លាស់ក��ងការតាមដោន្រគឹះសាᕠ� នសាᕠធារណៈរដ�បាលក្រមិត កសហវ បង��រ 
 

50% 

សគ. ១១ មានយន�ការច្បាស់លាស់ក��ងការតាមដោនសហ្រគាសសាᕠធារណៈក្រមិត កសហវ បង��រ 
 

50% 

សរុប 150 100% 

២៥.១. េរៀបចំ និងអនុវត�លក�ណវ�និច�័យអប្ប

បរមាៃនការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាᕠធារណៈ

ស្រមាប់្រគឹះសាᕠ� នសាᕠធារណៈរដ�បាល 

សច ២៤. ចំននួ្រគឹះសាᕠ� នសាᕠធារណៈរដ�បាលែដលអនុវត�តាមលក�ណវ�និច�័យអប្បបរមាៃនការ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សាᕠធារណៈ 
បង��រ 

 

100% 

សរុប 75 100% 

២៥.២. អនុវត�កិច�ប�� ិកាគណេនយ្យថ� ីេរៀបចំ

របាយការណ៍ អនុវត�ថវ�កា, របាយការណ៍ហិរ��

វត�� និងវោយតៃម�សមិទ�កម� ៃនការអនុវត�ថវ�កា

សច ២៥. ចំននួ្រគឹះសាᕠ� នសាᕠធារណៈរដ�បាលផ�ល់របាយការណ៍ហិរ��វត��្រសបតាមបទដោ� នគតិយុត�

ែដលមានជោធរមាន និងទាន់េពលេវលា 
បង��រ 

 

50% 
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របស់្រគឹះសាᕠ� នសាᕠធារណៈរដ�បាល និងសហ

្រគាសសាᕠធារណៈ 
សច ២៦. យន�ការៃនការតាមដោន នងិវោយតៃម�សមិទ�កម�ៃនការអនុវត�ថវ�ការបស់សហ្រគាស 

សាᕠធារណៈ 
បង��រ 

 

50% 

សរុប 150 100% 

ែផ�កទី/េខឿនទី ៣ ៖ កា챀រព្រងឹង្របសិទ�ភា蝀ពៃនកា챀រផ្សោរភា蝀� ប់ថវ�កា챀េទៅនឹងេគាលនេយោបាយ 

៣១. េរៀបចំ និងដោក់ឱ្យអនុវត�្រកបខណ� ហិរ��

វត��សាᕠធារណៈ និងថវ�ការយៈេពលមធ្យម 

សគ ១. ការដោក់ឆ�ង្រកបខណ� ហិរ��វត��សាᕠធារណៈរយៈេពលមធ្យម (MTFF) េនៅក��ងកិច�្របជុំ េពញ

អង�គណៈរដ�ម�ន�ី និងអនុវត�ជោ្របចំា 
ខ�ស ់  36% 

សគ ២. ការអនុម័ត្រកបខណ� ថវ�ការយៈេពលមធ្យម (MTBF) េដោយមានពិតានថវ�កាតាមវ�ស័យតាម

្រកសងួសាᕠ� ប័នេដោយ្របមុខរោជរដោ� ភិបាល 
ខ�ស ់

 
36% 

សគ ៣. ែផនការយុទ�សាᕠ�ស�ថវ�កា្រត�វបានេរៀបចំេដោយមានសចូនោករសមិទ�កម� បង��រ 
 

27% 

សរុប 275 100% 

៣១.១. ែកលម�គុណភាពៃនការព្យោករម៉ា្រក�

េសដ�កិច�និងេធ�ើសាᕠ� ប័នីយកម�្រកបខណ� ហិរ��វត��

សាᕠធារណៈរយៈេពលមធ្យម និង្រកបខណ� ថវ�កា

រយៈេពលមធ្យម 

សច ១. ភាគរយក្រមិតលេម��ង្រកបខណ� ហិរ��វត�� 

សាᕠធារណៈរយៈេពលមធ្យម េធៀបនឹងការអនុវត�ឆា� ំ N-1 
បង��រ 

 
27% 

សច ២. MTFF ្រត�វបានអនុម័តេដោយគណៈរដ�ម�ន�ី ខ�ស់ 
 

36% 

សច ៣.  MTBF មានប���លពិតានថវ�កាពហុឆា� ំ្រត�វបានេធ�ើសពលុកម� និងដោក់ឱ្យអនុវត� ខ�ស់ 
 

36% 

សរុប 275 100% 

៣១.២. េរៀបចំស� ិតិហិរ��វត��រដោ� ភិបាល 

(GFS)ឱ្យេពញេលញ្របកបេដោយគុណភាព 

សច ៤. ស� ិតិហិរ��វត��រដោ� ភិបាល (GFS)្រត�វបានេរៀបចំេពញេលញទាងំវ�សាᕠលភាពទិន�ន័យ និង

 វ�សាᕠលភាពសាᕠ� ប័ន្រសបតាមនិយោម (GFS ២០១៤)  
បង��រ 

 

100% 
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សរុប 75 100% 

៣២. ព្រងឹងការ្រគប់្រគងវ�និេយោគសាᕠធារណៈ សគ ៤. ការេរៀបចំយន�ការ្រគប់្រគងវដ�គេ្រមាងវ�និេយោគសាᕠធារណៈ  បង��រ 
 

100% 

សរុប 75 100% 

៣២.១. េរៀបចំ ែកលម�ឬបេង�ើតលិខិតបទដោ� ន

គតិយុត�ពាبក់ព័ន�នឹងការ្រគប់្រគងការវ�និេយោគ

សាᕠធារណៈ 

សច ៥. ការេរៀបចំេគាលការណ៍ែណនំោស្រមាប់េរៀបចំកម�វ�ធីវ�និេយោគសាᕠធារណៈចំននួ ០៣ ខ�ស់ 
 

33% 

សច ៦. មានយន�ការកំណត់អត�ស�� ណគេ្រមាងវ�និេយោគរដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិេនៅ កសហវ  បង��រ 
 

25% 

សច ៧. គណៈកម�ការវ�និេយោគសាᕠធារណៈស្រមាប់គំា្រទយន�ការបុេរថវ�កានីយកម�ការវ�និេយោគ មធ្យម 
 

17% 

សច ៨. ចំននួ្របកាសស� ីពីការដោក់ឱ្យអនុវត�នីតិវ�ធី្រគប់្រគង្របតិបត�ិការគេ្រមាងវ�និេយោគសាᕠធារណៈ

ហិរ��ប្បទានេដោយថវ�កាជោតិ, ការេ្របើ្របាស់និងការែថទាេំហដោ� រចនោសម�័ន�ផ��វថ�ល់ និងការែថទាេំហ

ដោ� រចនោសម�័ន�ធារោសាᕠ�ស�  

បង��រ 
 

25% 

សរុប 300 100% 

៣២.២. េរៀបចំនិងដោក់ឱ្យអនុវត�លិខិតបទដោ� ន

គតិយុត�ស្រមាប់្រគប់្រគងគេ្រមាងវ�និេយោគតាម

យន�ការភាពជោៃដគ ូរវោងរដ�និងឯកជន (PPP) 

សច ៩. ច្បាប់ស� ីពីភាពជោៃដគរូវោងរដ�និងឯកជន្រត�វបានអនុម័ត និង្របកាសឱ្យេ្របើ ខ�ស់ 
 

50% 

សច ១០. អនុ្រកឹត្យស� ីពីការអនុវត�នីតិវ�ធី្របតិបត�ិការ (SOP) ស្រមាប់េរៀបចំ និង្រគប់្រគងគេ្រមាងវ�និ

េយោគសាᕠធារណៈតាមយន�ការ PPP ្រត�វបានដោក់ឱ្យអនុវត� 
ខ�ស់ 

 
50% 

សរុប 200 100% 

៣២.៣. តាមដោនការអនុវត�យុទ�សាᕠ�ស�ស� ីពី

ការែកទ្រមង់្របព័ន�្រគប់្រគងវ�និេយោគ 

សាᕠធារណៈ និងវោយតៃម�្របព័ន�្រគប់្រគងការវ�

និេយោគសាᕠធារណៈ (PIMA)េនៅកម��ជោ  

សច  ១១. ភាគរយៃនការអនុវត�ចំននួសកម�ភាពែកទ្រមង់ែដលបានកំណត់េនៅក��ងយុទ�សាᕠ�ស�  បង��រ 
 

100% 
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សរុប 75 100% 

៣២.៤. ព្រងឹងការអនុវត�នតីិវ�ធីរមួស្រមាប់ការ

្រគប់្រគង និងេរៀបចំការតាមដោនការអនុវត�

គេ្រមាងវ�និេយោគសាᕠធារណៈ 

សច ១២. ្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យគេ្រមាងវ�និេយោគសាᕠធារណៈ្រត�វបានអភិវឌ្ឍនិងដោក់ឱ្យអនុវត� បង��រ 
 

100% 

សរុប 75 100% 

៣២.៥. ព្រងឹងការអនុវត�នីតិវ�ធីរមួស្រមាប់ការ

្រគប់្រគង និងេរៀបចំការតាមដោនការអនុវត�

គេ្រមាងហិរ��ប្បទានពីៃដគអូភិវឌ្ឍន៍  

សច ១៣. ្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�នយ័គេ្រមាងហិរ��ប្បទានពីៃដគអូភិវឌ្ឍន៍ ្រត�វបានអនុម័តឱ្យេ្របើ្របាស់

ជោផ��វការ និង្រត�វបាន អនុវត�េពញេលញ  
បង��រ 

 
75% 

សច ១៤. របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពៃនការអនុវត�គេ្រមាងហិរ��ប្បទានពីៃដគអូភិវឌ្ឍន៍្រត�វបានេរៀបចំជោ

្របចំា 
ទាប 

 
25% 

សរុប 100 100% 

៣៣. ព្រងឹងការេរៀបចំ និងការអនុវត�ថវ�កាកម�

 វ�ធីេដោយផ្សោរភា� ប់េទៅនឹងែផនការយុទ�សាᕠ�ស�

ថវ�កា 

សគ ៥. ការែញកបន��កបុគ�លិកបានតាមកម�វ�ធីនីមួយៗឆា� ំ N+1 បង��រ 
 

20% 

សគ ៦. ការកាត់បន�យគមា� តរវោងែផនការយុទ�សាᕠ�ស�ថវ�កា និងគេ្រមាងថវ�កា្របចំាឆា� ំ (N+1) ខ�ស ់  27% 

សគ ៧.  

- ចំននួ្រកសងួ សាᕠ� ប័ន្រត�តពិនិត្យលក�ណៈសម្បត�ិអង�ភាពថវ�កា 

- ្រកបខណ� វោយតៃម�អង�ភាពថវ�កា  

ខ�ស ់
 

27% 

សគ ៨. ចំននួអង�ភាពថវ�កាជោឣណោប័កេផ�រសិទ�ិ្រត�វបានបេង�ើតអនុេលាមតាមេគាលការណ៍ែណនំោ

របស ់កសហវ 
ខ�ស ់

 
27% 

សរុប 375 100% 
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៣៣.១. ពិនិត្យគុណភាពៃនការេរៀបចំកម�វ�ធី

និងេរៀបចំែបងែចកចំណោយ (ចំណោត់ថោ� ក់េសដ�

កិច�) តាមកម�វ�ធីនីមួយៗ 

សច ១៥. កំណត់អ្រតាគមា� តរវោងែផនការយុទ�សាᕠ�ស�ថវ�កា និងគេ្រមាងថវ�កា្របចំាឆា� ំ  ខ�ស់ 
 

44% 

សច ១៦. គេ្រមាងថវ�កា្របចំាឆា� ំរបស់រដ�បាលថោ� ក់ជោតិមានរ�េលចចំណោយលម�ិតតាមកម�វ�ធីនីមួយៗ បង��រ 
 

33% 

សច ១៧. ចំណោយបន��កបុគ�លិក្រត�វបានែញកតាមកម�វ�ធីស្រមាប់ឆា� ំ N+1 មធ្យម 
 

22% 

សរុប 225 100% 

៣៣.២. កំណត់បនោ� ត់គណេនយ្យភាព និងការ

ទទួលខុស្រត�វតាមកម�វ�ធីនិងអនកុម�វ�ធី  
សច ១៨. ការកំណត់គណេនយ្យភាព ៃផ�ក��ង្រកសងួ សាᕠ� ប័ន និងអង�ភាពថវ�កា បង��រ 

 

100% 

សរុប 75 100% 

៣៣.៣. េធ�ើសមាហរណកម�ចំណោយចរន�និង

ចំណោយមូលធនចូលក��ងម�វ�ធីែផ�កេលើពិតាន

ថវ�កា 

សច ១៩. ចំននួ្រកសងួ សាᕠ� ប័នេរៀបចំថវ�កាសមាហរណកម� ែដលមានកំណត់ក��ងសាᕠរោចរស� ីពីការ

េរៀបចំ BSP និងថ វ�កា្របចំាឆា� ំ 
ខ�ស់ 

 

100% 

សរុប 100 100% 

៣៤. ជំរុញការេធ�ើវ�មជ្ឈការហិរ��វត��ស្រមាប់រដ�

បាលថោ� ក់េ្រកាមជោត ិ

សគ ៩. សមាហរណកម�ែផនការយុទ�សាᕠ�ស�ថវ�ការដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិរវោងរោជធានី េខត� ជោមួយ

នឹង ថវ�កា្រក�ង ្រស�ក និង ថវ�កាឃុំ សងោ� ត់ 
ខ�ស ់

 
57% 

សគ ១០. ការេធ�ើ្របតិភូកម�សិទ�ិអំណោចៃនការេធ�ើនិយ័តថវ�កាជនូរដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិ បង��រ 
 

43% 

សរុប 175 100% 

៣៤.១. ព្រងឹង និងព្រងីកការអនវុត�ថវ�កាកម�

 វ�ធីេពញេលញេនៅរដ�បាលរោជធានី េខត� 

សច ២០. ចំននួរដ�បាលរោជធាន ីេខត�អនុវត�ថវ�កាកម�វ�ធី ទាប 
 

7% 

សច ២១. ចំននួរដ�បាលរោជធាន ីេខត�េរៀបចំរបាយការណ៍សមិទ�កម� ខ�ស់ 
 

27% 
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សច ២២. ចំណោត់ថោ� ក់ថវ�កាទាំង៧ ្រត�វបានអនុវត�េពញេលញ បង��រ 
 

20% 

សច ២៣. ការេធ�ើ្របតិភូកម�សិទ�ិអំណោចៃនការេធ�ើនិយ័តថវ�កាជនូរដ�បាលរោជធានី េខត� បង��រ 
 

20% 

សច ២៤. េគាលការណ៍ែណនំោស� ីពីការចរចារថវ�កាែផ�កេលើកម�វ�ធី ខ�ស់ 
 

27% 

សរុប 375 100% 

៣៤.២. េរៀបចំ្រកបខណ� ថវ�ការយៈមធ្យមរបស់

រដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិ និងែផនការយុទ�សាᕠ�ស�

រោជធានី េខត� 

សច ២៥. ការេរៀបចំ្រកបខណ� ថវ�ការយៈេពលមធ្យមរបស់រដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិ  ខ�ស់ 
 

100% 

សរុប 100 100% 

៣៤.៣. ផ្សោរភា� ប់ែផនការវ�និេយោគជោមួយនឹង

ថវ�កានីយកម�វ�និេយោគ និងសមាហរណកម�កម�

 វ�ធីវ�និេយោគបីឆា� ំរ�កិលរបស់រដ�បាលថោ� ក់េ្រកាម

ជោតិ 

សច ២៦. េធ�ើសមាហរណកម�ែផនការយុទ�សាᕠ�ស�ថវ�កា េនៅរដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិ បង��រ 
 

100% 

សរុប 75 100% 

៣៤.៤. អនុវត�មូលនិធិវ�និេយោគស្រមាប់រដ�បា

លថោ� ក់េ្រកាមជោតិ (SNIF) 
សច ២៧. មូលនិធិវ�និេយោគស្រមាប់រដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិ (SNIF) ្រត�វបានអនុវត�េពញេលញ បង��រ 

 

100% 

សរុប 75 100% 
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៣៤.៥. ព្រងឹងការអនុវត�ថវ�កាការេផ�រមុខងោរ 

និងការេផ�រធនធានហិរ��វត��មានភា� ប់លក�ខ័ណ�

ជនូរដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិ 

សច ២៨. តាមដោន្រត�តពិនិត្យការអនុវត�ថវ�កាការេផ�រមុខងោរ និងការេផ�រធនធានហិរ��វត��មានភា� ប់

លក�ខ័ណ� ជនូរដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោត ិ
បង��រ 

 

100% 

សរុប 75 100% 

៣៤.៦. េរៀបចំ និងអនុវត�លិខិតបទដោ� នគតិ

យុត�ស្រមាប់គំា្រទអនុវត�វ�មជ្ឈការ និងវ�សហវ�ម

ជ្ឈការហិរ��វត�� 

សច ២៩. ការដោក់ឱ្យអនុវត�លិខិតបទដោ� នគតិយុត� បង��រ 
 

100% 

សរុប 75 100% 

ែផ�កទី / េខឿនទី ៤ ៖ កា챀រប�� ប់កា챀រេ្រត�មខ��នេឆា� ះេទៅគណេនយ្យភា蝀ពសមិទ�កម� 

៤១. ដោក់ឱ្យអនុវត�្របព័ន�ថវ�កាព័ត៌មាន 

សមិទ�កម� 

សគ ១. សាᕠកល្បងេរៀបចំែផនការសមិទ�កម�គន�ឹះ ខ�ស ់
 

50% 

សគ ២.  វ�េសាᕠធនកម�អន្ុរកឹត្យេលខ ៨១ (អគ�.ថវ�កា) អនុ្រកឹត្យេលខ៨២ និងការអនុវត� ្របព័ន�ថវ�កា

ព័ត៌មានសមិទ�កម� (អគ�.រតនោគាជោតិ) 
ខ�ស ់  50% 

សរុប 200 100% 

៤១.១. េរៀបចំ និងអនុវត�លិខិតបទដោ� នគតិយុត�

ស្រមាប់ការអនុវត�ថវ�កាសមិទ�កម�  
សច ១. ការដោក់ឱ្យអនុវត�លិខិតបទដោ� នគតិយុត�និងការអនុវត�្របព័ន�ថវ�កាព័ត៌មានសមិទ�កម� ខ�ស់ 

 

100% 

សរុប 100 100% 

៤១.២. េរៀបចំ្រកបខណ� ្រពមេ្រព�ងលទ�ផល 
សច ២. កិច�្រពមេ្រព�ងេលើលទ�-ផលក��ងឆា� ំនិងលទ�ផលចុងេ្រកាយរវោង កសហវ និង្រកសងួ  

សាᕠ� ប័ន្រត�វបានចុះហត�េលខោ  
បង��រ 

 

100% 
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សរុប 75 100% 

៤១.៣. េរៀបចំ្រកបខណ�  និងយន�ការ្រគប់្រគង

ការអនុវត�ថវ�កាសមិទ�កម� 

សច ៣. សាᕠកល្បងមុខងោរអភិបាលថវ�កា (មុខងោរ្រត�តពិនិត្យហិរ��វត��និងលទ�កម�) េនៅតាម្រកសងួ 

សាᕠ� ប័ន 
បង��រ 

 

100% 

សរុប 75 100% 

៤២. ដោក់ឱ្យអនុវត�្របព័ន�តាមដោន នងិពិនិត្យ

សមិទ�កម�តាម្រកសងួ សាᕠ� ប័ន 

សគ ៣. ្រកសងួចំននួ ៦ មានយន�ការតាមដោន និងពនិិត្យសមិទ�កម� បង��រ 
 

50% 

សគ ៤. ការេរៀបចំែផនការ្របតិបត�ិថវ�កា្របចំាឆា� ំ េនៅ្រគប់្រកសងួ សាᕠ� ប័ន  បង��រ 
 

50% 

សរុប 150 100% 

៤២.១. េរៀបចំនិងដោក់ឱ្យអនុវត�ែផនការ

្របតិបត�ិថវ�ការបស់្រកសងួ សាᕠ� ប័ន  
សច ៤. មានែផនការ្របតិបត�ិថវ�ការបស់្រកសងួ សាᕠ� ប័ន  បង��រ 

 

100% 

សរុប 75 100% 

៤២.២. េរៀបចំ្រកបខណ� ្រត�តពិនតិ្យ តាមដោន 

និងវោយតៃម� (M&E) ថវ�កាសមិទ�កម� និង

្របព័ន�ព័ត៌មានវ�ទ្យោស្រមាប់្រគប់្រគង សមិទ�កម�  

សច ៥. មាន្របព័ន�របាយការណ៍សមិទ�កម�  ខ�ស់ 
 

100% 

សរុប 100 100% 

៤៣. ព្រងឹង្របសិទ�ភាព្របព័ន�្រត�តពិនិត្យ 

សមិទ�កម� (សវនកម�ៃផ�ក��ងអធិការកិច�ហិរ��វត�� 

និងសវនកម�ឯករោជ្យ) 

សគ ៥. ការេរៀបចំ្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក��ង ្រសបតាម្របព័ន�ថវ�កាសមិទ�កម� ខ�ស ់
 

40% 

សគ ៦. ការអនុវត�្របព័ន�សវនកម�សមិទ�កម� និងសវនកម�បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មានេនៅក��ង្រកសងួសាᕠ� ប័ន បង��រ 
 

30% 

សគ ៧. ការផលិតរបាយការណ៍សវនកម�សមិទ�កម�េដោយសវនកម�ឯករោជ្យ បង��រ 
 

30% 

សរុប 250 100% 
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៤៣.១. ពិនិត្យមុខងោរនិងកំណត់ភាព្រត�តគា�

និងេដោយែឡកគា� រវោងសវនកម�ៃផ�ក��ង និង 

អធិការកិច�  

សច ៦. មុខងោរ ភារកិច� នងិរេបៀបរបបបំេពញការងោរសវនកម�ៃផ�ក��ង និងអធិការកិច�្រត�វបានកំណត់

ច្បាស់លាស់ 
ខ�ស់ 

 

100% 

សរុប 100 100% 

៤៣.២. េរៀបចំយន�ការនិងព្រងឹងការ្រត�តពិនិ

ត្យៃផ�ក��ងអធិការកិច�ហិរ��វត�� សវនកម�ៃផ�ក��ង

េលើសមិទ�កម� និង សវនកម�បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន 

សច ៧. ប���លមុខងោរ្រត�តពិនិត្យ និងតាមដោន តាម្របព័ន� FMIS េនៅ្រគប់្រកសងួ សាᕠ� ប័ន មធ្យម 
 

25% 

សច ៨. ចំននួ្រកសងួ សាᕠ� ប័ន អនុវត�សាᕠកល្បង្រកបខណ� សវនកម�សមិទ�កម� និង សវនកម�បេច�ក

 វ�ទ្យោព័ត៌មាន 
បង��រ 

 
38% 

សច ៩. ្រកបខណ� អធិការកិច�ហិរ��វត��្រសបតាម្របព័ន�វ�មជ្ឈការថវ�កា្រត�វបានេរៀបចំ បង��រ 
 

38% 

សរបុ 200 100% 

៤៣.៣. ព្រងឹងមុខងោរសវនកម�ៃផ�េ្រកៅ្រសប

តាម្របព័ន�ថវ�កាសមិទ�កម� 

សច ១០. ចំននួរបាយការណ៍សវនកម�សមិទ�កម�ប���នសាᕠ� ប័ននីតិប្ប��ត�ិ បង��រ 
 

60% 

សច ១១. ចំននួអង�ភាពសវនកម�ៃផ�ក��ងៃន្រកសងួ សាᕠ� ប័នេផ�ើរបាយការណ៍សវនកម�ៃផ�ក��ងជនូ  

អ.ស.ជ 
មធ្យម 

 
40% 

សរុប 125 100% 

៤៣.៤. េរៀបចំែផនការយុទ�សាᕠ�ស�សវនកម� 

និងែផនការសវនកម�្របចំាឆា� ំ និងតាមដោនការ

អនុវត�អនសុាᕠសន៍ និងវ�ធានការ 

សច ១២. ចំននួអង�ភាពសវនកម�ៃន្រកសងួ សាᕠ� ប័នមានែផនការយុទ�សាᕠ�ស�សវនកម�ែផនការសវន

កម�្របចំាឆា� ំ និងរបាយការណ៍សវនកម�ស�ង់ដោរ 
ខ�ស់ 

 
50% 

សច ១៣. ភាពរយៃនអនុសាᕠសន៍សវនករៃផ�ក��ង្រត�វបានអនុវត� ខ�ស់ 
 

50% 

សរុប 200 100% 

៤៤. េលើកកម�ស់តមា� ភាពថវ�កា សគ ៨. ការផ�ល់ និងទទួលបានព័ត៌មានថវ�កាកាន់ែត្រគប់្រជ�ងេ្រជោយ និងកាន់ែតទូលំទូលាយ បង��រ 
 

100% 
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សរុប 75 100% 

៤៤.១. ែកលម�សូចនោករ តមា� ភាពថវ�កាកំណត់

ក��ងរបាយការណ៍ PEFA 
សច ១៤. សចូនោករចំននួ ៣ ក��ងសសរស�មទី ២ ទទួលចំណោត់ថោ� ក់បែន�មមួយក្រមិតេទៀត  បង��រ 

 

100% 

សរុប 75 100% 

៤៤.២. បេង�ើនភាព្រគប់្រជ�ងេ្រជោយៃនឯកសាᕠរ

ថវ�កា និងភាពទាន់េពលេវលាៃនការផ្សព�ផ្សោយ

ជោសាᕠធារណៈ 

សច ១៥. ព័ត៌មានសំខោន់ៗ ពាبក់ព័ន�នឹងថវ�កា្រត�វបានប���លក��ងសំណុំឯកសាᕠរៃនេសចក�ី្រពាبងច្បាប់

ថវ�កា 
បង��រ 

 

100% 

សរុប 75 100% 

៤៤.៣. េរៀបចំេវទិកាសាᕠធារណៈស� ីពី្រកបខណ�

ហិរ��វត��សាᕠធារណៈរយៈេពលមធ្យម និងថវ�កា

្របចំាឆា� ំ ក��ងេគាលបំណងបេង�ើនការចូលរមួ និង

ការទទួលបានព័ត៌មានរបស ់

សាᕠធារណៈជន 

សច ១៦. ការេរៀបចំេវទិកាសាᕠធារណៈស� ីពីការេរៀបចំថវ�កា្របចំាឆា� ំដល់្រកសងួ សាᕠ� ប័ន បង��រ 
 

50% 

សច ១៧. ថវ�កាស្រមាប់្របជោពលរដ�្រត�វបានែកលម� និងផ្សព�ផ្សោយជោេទៀតទាត ់ បង��រ 
 

50% 

សរុប 150 100% 

ែផ�កទី ៥ ៖ កា챀រគា្ំរទកម�វ�ធីែកទ្រមង់្របកបេដោយចីរភា蝀ព និងភា蝀ព្របទាក់្រកឡោគា� ៃនកា챀រែកទ្រមង់េផ្សងេទៀត 

សគ ១. ភាពទាន់េពលេវលាៃនការផ�ល់ែផនការ GDAP, MAP និងរបាយការណ៍សមិទ�កម�្របចំាឆា� ំ

មក អ.គ.ហ 
ខ�ស ់

 
36% 



 

xxx 

៥១. ព្រងឹងភាពជោអ�កដឹកនំោ និង សមត�ភាព 

ក��ងការ្រគប់្រគងភាពជោមា� ស់ និងការទទួលខុស

្រត�វក��ងការែកទ្រមង់ 

សគ ២. កសាᕠងែផនការយុទ�សាᕠ�ស�  និងែផនការសកម�ភាពអភិវឌ្ឍន៍សមត�ភាពក��ង្រកប-ខណ� កម�វ�ធី

ែកទ្រមង់ហិរ��វត��សាᕠធារណៈរយៈេពល ៥ ឆា� ំ (ដំណោក់កាលទី៤) ភា� ប់ជោមួយនឹង Certificate 

Program 

ខ�ស ់
 

36% 

សគ ៣. កហស និងលក�ខណ� េយោង (TOR) ្រត�វបានេធ�ើបច��ប្បន�ភាព េទៅតាមេគាលការណ៍កំណត់ 

និងត្រម�វការរបស់អង�ភាព 
បង��រ 

 
27% 

សរុប 275 100% 

៥១.១. េរៀបចំ, អនុវត� និងរោយការណ៍ពីវឌ្ឍន

ភាព នងិការសេ្រមចបាននវូែផនការសកម�ភាព 

និងេគាលេដៅសមិទ�កម�្របចំាឆា� ំ  

សច ១. ភាពទាន់េពលេវលាៃនការផ�ល់របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពៃនការអនុវត�  GDAP និង MAP ្របចំា

្រតីមាស 
ខ�ស់ 

 
33% 

សច ២. វឌ្ឍនភាពជោភាគរយ ៃនការអនវុត�ែផនការសកម�ភាព GDAP និង MAP្របចំា្រតីមាស ខ�ស់ 
 

33% 

សច ៣. ភាគរយៃនការសេ្រមចបានេគាលេដៅសចូនោករសមិទ�កម�ក��ងឆា� ំ េធៀបនឹងេគាលេដៅែដល

បានកំណត់ក��ងែផនការ GDAP និង MAP ្របចំាឆា� ំ 
ខ�ស់ 

 
33% 

សរុប 300 100% 

៥១.២. កសាᕠងសមត�-ភាពស្រមាប់អនុវត�កម�

 វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាᕠធារណៈ 

ដំណោក់កាលទី ៤ 

សច ៤. ភាគរយៃនការសេ្រមចបានការអនុវត�ែផនការសកម�ភាព GDAP និង MAP ្របចំាឆា� ំ ែដល

មានការពាبក់ពន័�នឹងការបណ�� ះបណោ� ល/អភិវឌ្ឍន៍សមត�ភាព 
មធ្យម 

 
12% 

សច ៥. កសាᕠងែផនការយុទ�-សាᕠ�ស�  និងែផនការសកម�ភាពអភិវឌ្ឍសមត�ភាពក��ង្រកបខណ� កម�វ�ធីែក

ទ្រមង់ហិរ��វត��សាᕠធារណៈរយៈេពល ៥ ឆា� ំ ភា� ប់ជោមួយនឹង Certificate Program (ដំណោក់កាលទី

៤) 

ខ�ស់ 
 

24% 

សច ៦. ចំននួកម�វ�ធីសិក្សោេលើជនំោញជោសាᕠរវន� (Certification program) ខ�ស់ 
 

24% 
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សច ៧. ចំននួសិកា� សាᕠលាែចករ�ែលកបទពិេសាᕠធន៍អំពីកម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាᕠធារ

ណៈស្រមាប់សាᕠ� ប័ននីតិប្ប��ត�ិ 
បង��រ 

 
18% 

សច ៨. កសាᕠង្រកបខណ� ្រគប់្រគងបុគ�លិកពាبក់ព័ន�នឹងការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាᕠធារណៈ ខ�ស់ 
 

24% 

សរុប 425 100% 

៥១.៣. បេង�ើនការយល់ដឹង ការចូលរមួ និង 

កិច�សហការអនុវត�ការងោរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគង

ហិរ��វត��សាᕠធារណៈ 

សច ៩. បេង�ើន្របសិទ�ភាពការទំនោក់ទំនងនិងការចូលរមួពី្រគប់្រគង្រកសងួ សាᕠ� ប័ន និងអង�ភាព

េ្រកាមឱវោទ កសហវ េលើកិច�ការែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាᕠធារណៈ 
បង��រ 

 
50% 

សច ១០. ចំននួ្រកសងួ សាᕠ� ប័ន និងអង�ភាព កសហវ េរៀបចំកិច�្របជុំ ឬវ�បស្សនោ េលើការងោរែកទ្រមង់

្របចំាឆា� ំដឹកនំោេដោយ្របធានសាᕠ� ប័ន 
បង��រ 

 
50% 

សរុប 150 100% 

៥២. ធានោចលនោការៃនការែកទ្រមង់ការ

្រគប់្រគង ហិរ��វត��សាᕠធារណៈ 

សគ ៤. ្របព័ន�្រគប់្រគងសមិទ�កម� និងគណេនយ្យភាព ៃនកម�វ�ធីែកទ្រមង់្រត�វបានេរៀបចំ  

និងអនុវត� 
មធ្យម 

 
40% 

សគ ៥. ្រកបខ័ណ� េលើកទឹកចិត�ផ្សោរភា� ប់សមិទ�កម�ក��ងកម�វ�ធីែកទ្រមង់ ្រត�វបានេរៀបចំ  និងដោក់ឱ្យអនុវត� បង��រ 
 

60% 

សរប 125 100% 
៥២.១. េរៀបចំ និងអនុវត�្របពន័�្រគប់្រគងសមិទ�

កម� និងគណេនយ្យភាព (PMAS) ៃនកម�វ�ធីែក

ទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាᕠធារណៈ 

សច ១១. ្របព័ន�្រគប់្រគងសមិទ�កម� និងគណេនយ្យភាពៃនកម�វ�ធែីកទ្រមង់្រត�វបានអភិវឌ្ឍន៍ និងេ្របើ

្របាស ់
មធ្យម 

 

100% 

សរុប 50 100% 

៥២.២. េរៀបចំ និងអនុវត�យន�ការេលើកទឹកចិត�

ស្រមាប់មូលនិធិែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��

សាᕠធារណៈ ដំណោក់កាលទី ២ 

សច ១២. េរៀបចំេគាលការណ៍ែណនំោការ្រគប់្រគងែផ�កេលើលទ�ផល ខ�ស់ 
 

44% 

សច ១៣. ភាពទាន់េពលេវលា ៃនការេស� ើសមាសភាព កហស ទទួលបាន្របាក់ឧបត�ម�េលើកទឹកចិត� 

្របចំាឆា� ំ 
មធ្យម 

 
22% 
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សច ១៤. ្រកបខណ� េលើកទឹកចិត�ផ្សោរភា� ប់សមិទ�កម�កម�វ�ធីែកទ្រមង់្រត�វបានេរៀបចំនិងដោក់ 

ឱ្យអនុវត� 
បង��រ 

 
33% 

សរុប 225 100% 

៥៣. ព្រងឹងភាព្របទាក់្រកឡោគា� រវោងការដោ� ន

ៃនកម�វ�ធីែកទ្រមង់េផ្សងៗេទៀត 

សគ ៦. ការបន�កិច�្របជុំេធ�ើបច��ប្បន�ភាពៃនកម�វ�ធីែកទ្រមង់ ៣ បូក ១ របស់រោជរដោ� ភិបាល បង��រ 
 

27% 

សគ ៧. ការកំណត់ចក��វ�ស័យនិងយុទ�សាᕠ�ស� ៃនកម�វ�ធីែកទ្រមង់ ៣ បូក ១ របស់រោជរដោ� ភិបាល ខ�ស ់  36% 

សគ ៨. ចំននួ្រកសងួ សាᕠ� ប័នបានេរៀបចំការពិពណ៌នោមុខតំែណង ែផ�កេលើេគាលការណ៍ែណនំោ ខ�ស ់
 

36% 

សរុប 275 100% 

៥៣.១. េរៀបចំយន�ការស្រមបស្រម�លអន�រកម�

 វ�ធីែកទ្រមង់ក��ង្រកបខណ� អគ� / 

េលខោធិការដោ� នែកទ្រមង់ ៣ បូក ១  

សច ១៥. យន�ការស្រមបស្រម�លអន�រកម�វ�ធីែកទ្រមង់ ៣ បូក ១ ្រត�វបានេរៀបចំបច��ប្បន�ភាព និងអនុ

វត� 
ខ�ស់ 

 
57% 

សច ១៦.  វ�បស្សនោ ឬកិច�សន�នោរវោងថោ� ក់ដឹកនំោកម�វ�ធីែកទ្រមង់ ៣ បូក ១ ្រត�វបានេរៀបចំជោ្របចំា បង��រ 
 

43% 

សរុប 175 100% 

៥៣.២. េរៀបចំឯកសាᕠរទស្សនោទានស� ីពីយុទ�សាᕠ

�ស�  និងចក��វ�ស័យរមួៃនកម�វ�ធីែកទ្រមង់ ៣ បូក 

១ របស់រដោ� ភិបាល 

សច ១៧. ឯកសាᕠរទស្សនោទានស� ីពីចក��វ�ស័យនិងយុទ�សាᕠ�ស�  ៃនកម�វ�ធីែកទ្រមង់ ៣ បូក ១្រត�វបាន

េរៀបចំ 
ខ�ស់ 

 

100% 

សរុប 100 100% 

៥៣.៣. ្រគប់្រគងធនធានមនុស្ស េឆ�ើយតបនឹង

ត្រម�វការការងោរែកទ្រមង់ និងទិសេដៅរបស់អង�

ភាព នងិសាᕠ� ប័ន 

សច ១៨. ចំននួ្រកសងួ សាᕠ� ប័នបានេរៀបចំការពិពណ៌នោមុខតំែណង ែផ�កេលើេគាលការណ៍ែណនំោ ខ�ស់ 
 

100% 

សរុប 100 100% 
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ទម�ន់សូចនោករសមិទ�គន�ឹះរបស់សកម�ភា蝀ព (Action)ឆា� ២ំ០២១ 

ែផ�ក 
េគាល

បំណង 
សូចនោករ

េគាលបំណង 

ចេងោ� ម

សកម�ភា蝀ព 

សូចនោករ

ចេងោ� ម 
ឣទិភា蝀ព ទម�ន ់ សូចនោករ

សកម�ភា蝀ព ឣទិភា蝀ព ទម�ន ់

1                   

  11                 

  សគ ១  
 ខ�ស ់ 100 80%     

  សគ ២  
 ទាប 25 20%     

   
 

 សរុប 125 100%     

      11.1             

   
 សច ១ ខ�ស ់ 100 16%     

   
 

សច ២ 

ល�

បង��រ 75 12%     

   
 សច ៣ ខ�ស ់ 100 16%     

   
 សច ៤ មធ្យម 50 8%     

   
 

សច ៥ 

ល�

បង��រ 75 12%     

   
 សច ៦ ខ�ស ់ 100 16%     

   
 

សច ៧ 

ល�

បង��រ 75 12%     

   
 សច ៨ មធ្យម 50 8%     

   
 

 សរុប 625 100%     

   
 

    
11.1.1 ខ�ស ់ 100 100% 

   
 

     សរុប 100 100% 

      11.2             

   
 សច ៩ ខ�ស ់ 100 33%     

   
 សច ១០ ខ�ស ់ 100 33%     

   
 សច ១១ ខ�ស ់ 100 33%     

   
 

 សរុប 300 100%     

   
 

    
11.2.1 ខ�ស ់ 100 80% 
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11.2.2 ទាប 25 20% 

   
 

     សរុប 125 100% 

      11.3             

   
 សច ១២ ខ�ស ់ 100 67%     

   
 សច ១៣ មធ្យម 50 33%     

   
 

 សរុប 150 100%     

   
 

    
11.3.1  LCS 

   
 

     សរុប 0 0% 
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  សគ ៣  
 ខ�ស ់ 100 100%     

   
 

 សរុប 100 100%     

   
 

        

      12.1             

   
 សច ១៤ ខ�ស ់ 100 100%     

   
 

 សរុប 100 100%     

   
 

    
12.1.1 ខ�ស ់ 100 100% 

   
 

     សរុប 100 100% 

      12.2             

   
 សច ១៥ មធ្យម 50 100%     

   
 

 សរុប 50 100%     

   
 

    
12.2.1 ខ�ស ់ 100 GDNT 

   
 

     សរុប 100 0% 
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  សគ ៤  
 ខ�ស ់ 100 33%     

  សគ ៥ 
 

 

ល�

បង��រ 75 25%     
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  សគ ៦  
 ទាប 25 8%     

  សគ ៧  
 ខ�ស ់ 100 33%     

   
 

 សរុប 300 100%     

      13.1             

   
 សច ១៦ ខ�ស ់ 100 50%     

   
 សច ១៧ ខ�ស ់ 100 50%     

   
 

 សរុប 200 100%     

   
 

    
13.1.1 ខ�ស ់ 100 80% 

   
 

    
13.1.2 ទាប 25 20% 

   
 

     សរុប 125 100% 

      13.2             

   
 សច ១៨ ខ�ស ់ 100 29%     

   
 

សច ១៩ 

ល�

បង��រ 75 21%     

   
 សច ២០ ខ�ស ់ 100 29%     

   
 

សច ២១ 

ល�

បង��រ 75 21%     

   
 

 សរុប 350 100%     

   
 

    
13.2.1 ខ�ស ់ 100 80% 

   
 

    
13.2.2 ទាប 25 20% 

   
 

     សរុប 125 100% 

      13.3             

   
 សច ២២ ខ�ស ់ 100 57%     

   
 

សច ២៣ 

ល�

បង��រ 75 43%     

   
 

 សរុប 175 100%     
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13.3.1 ខ�ស ់ 100 80% 

   
 

    
13.3.2 ទាប 25 20% 

   
 

     សរុប 125 100% 

2                   
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  សគ ១  
 ខ�ស ់ 100 36%     

  សគ ២  
 ខ�ស ់ 100 36%     

  សគ ៣ 
 

 

ល�

បង��រ 75 27%     

   
 

 សរុប 275 100%     

      21.1             

   
 សច ១ ខ�ស ់ 100 57%     

   
 

សច ២ 

ល�

បង��រ 75 43%     

   
 

 សរុប 175 100%     

   
 

    
21.1.1 ខ�ស ់ 100 57% 

   
 

    
21.1.2 

ល�

បង��រ 75 43% 

   
 

     សរុប 175 100% 

      21.2             

   
 សច ៣ មធ្យម 50 100%     

   
 

 សរុប 50 100%     

   
 

    
21.2.1 ខ�ស ់ 100 100% 

   
 

     សរុប 100 100% 

      21.3             

   
 សច ៤ ខ�ស ់ 100 100%     
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 សរុប 100 100%     

   
 

    
21.3.1 ខ�ស ់ 100 100% 

   
 

     សរុប 100 100% 

      21.4             

   
 

សច ៥ 

ល�

បង��រ 75 17%     

   
 សច ៦ មធ្យម 50 11%     

   
 

សច ៧ 

ល�

បង��រ 75 17%     

   
 សច ៨ មធ្យម 50 11%     

   
 សច ៩ ខ�ស ់ 100 22%     

   
 សច ១០ ខ�ស ់ 100 22%     

   
 

 សរុប 450 100%     

   
 

    
21.4.1 ខ�ស ់ 100 29% 

   
 

    
21.4.2 

ល�

បង��រ 75 21% 

   
 

    
21.4.3 ខ�ស ់ 100 29% 

   
 

    
21.4.4 

ល�

បង��រ 75 21% 

   
 

     សរុប 350 100% 

      21.5             

   
 

សច ១១ 

ល�

បង��រ 75 100%     

   
 

 សរុប 75 100%     

   
 

    
21.5.1 ខ�ស ់ 100 100% 

   
 

     សរុប 100 100% 
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  សគ ៤  
 ខ�ស ់ 100 36%     

  សគ ៥ 
 

 

ល�

បង��រ 75 27%     

  សគ ៦  
 ខ�ស ់ 100 36%     

   
 

 សរុប 275 100%     

      22.1             

   
 

សច ១២ 

ល�

បង��រ 75 100%     

   
 

 សរុប 75 100%     

   
 

    22.1.1   NAC +GDNT 

      22.2             

   
 សច ១៣ ខ�ស ់ 100 100%     

   
 

 សរុប 100 100%     

   
 

    22.2.1   GDNT+FMWG 

      22.3             

   
 សច ១៤ ខ�ស ់ 100 100%     

   
 

 សរុប 100 100%     

   
 

    
22.3.1 ខ�ស ់ 100 100% 

   
 

     សរុប 100 100% 

  23                 

  សគ ៧  
 ខ�ស ់ 100 100%     

   
 

 សរុប 100 100%     

      23.1             

   
 

សច ១៥ 

ល�

បង��រ 75 21%     

   
 

សច ១៦ 

ល�

បង��រ 75 21%     



 

vii 

   
 សច ១៧ ខ�ស ់ 100 29%     

   
 សច ១៨ ខ�ស ់ 100 29%     

   
 

 សរុប 350 100%     

   
 

    
23.1.1 ខ�ស ់ 100 100% 

   
 

     សរុប 100 100% 

      23.2             

   
 សច ១៩ ខ�ស ់ 100 100%     

   
 

 សរុប 100 100%     

   
 

    
23.2.1 ខ�ស ់ 100 100% 

   
 

     សរុប 100 100% 

  24                 

  សគ ៨  
 មធ្យម 50 50%     

  សគ ៩  
 មធ្យម 50 50%     

   
 

 សរុប 100 100%     

      24.1             

   
 សច ២០ មធ្យម 50 33%     

   
 សច ២១ ខ�ស ់ 100 67%     

   
 

 សរុប 150 100%     

   
 

    24.1.1   GDICDM+GSC 

      24.2             

   
 សច ២២ មធ្យម 50 100%     

   
 

 សរុប 50 100%     

   
 

    24.2.1   GDICDM 

      24.3             

   
 សច ២៣ មធ្យម 50 100%     

   
 

 សរុប 50 100%     



 

viii 

   
 

    24.3.1   GDICDM 

  25                 

  សគ ១០ 
 

 

ល�

បង��រ 75 50%     

  សគ ១១ 
 

 

ល�

បង��រ 75 50%     

   
 

 សរុប 150 100%     

      25.1             

   
 

សច ២៤ 

ល�

បង��រ 75 100%     

   
 

 សរុប 75 100%     

   
 

    
25.1.1 ខ�ស ់ 100 100% 

   
 

     សរុប 100 100% 

      25.2             

   
 

សច ២៥ 

ល�

បង��រ 75 50%     

   
 

សច ២៦ 

ល�

បង��រ 75 50%     

   
 

 សរុប 150 100%     

   
 

    
25.2.1 ខ�ស ់ 100 100% 

   
 

     សរុប 100 100% 

3                   

  31                 

  សគ ១  
 ខ�ស ់ 100 36%     

  សគ ២  
 ខ�ស ់ 100 36%     

  សគ ៣ 
 

 

ល�

បង��រ 75 27%     

   
 

 សរុប 275 100%     



 

ix 

      31.1             

   
 

សច ១ 

ល�

បង��រ 75 27%     

   
 សច ២ ខ�ស ់ 100 36%     

   
 សច ៣ ខ�ស ់ 100 36%     

   
 

 សរុប 275 100%     

   
 

    31.1.1   GDP +GDB 

      31.2             

   
 

សច ៤ 

ល�

បង��រ 75 100%     

   
 

 សរុប 75 100%     

   
 

    31.2.1   GDP  

  32                  

  សគ ៤ 
 

 

ល�

បង��រ 75 100%     

   
 

 សរុប 75 100%     

      32.1             

   
 សច ៥ ខ�ស ់ 100 33%     

   
 

សច ៦ 

ល�

បង��រ 75 25%     

   
 សច ៧ មធ្យម 50 17%     

   
 

សច ៨ 

ល�

បង��រ 75 25%     

   
 

 សរុប 300 100%     

   
 

    
32.1.1 ខ�ស ់ 100 100% 

   
 

     សរុប 100 100% 

      32.2             

   
 សច ៩ ខ�ស ់ 100 50%     



 

x 

   
 សច ១០ ខ�ស ់ 100 50%     

   
 

 សរុប 200 100%     

   
 

        

      32.3         32.2.1   PPP 

   
 

សច ១១ 

ល�

បង��រ 75 100%     

   
 

 សរុប 75 100%     

   
 

    32.3.1   GDICDM 

      32.4             

   
 

សច ១២ 

ល�

បង��រ 75 100%     

   
 

 សរុប 75 100%     

   
 

    32.4.1   GDICDM 

      32.5             

   
 

សច ១៣ 

ល�

បង��រ 75 75%     

   
 សច ១៤ ទាប 25 25%     

   
 

 សរុប 100 100%     

   
 

    32.5.1   GDICDM 

  33                 

  សគ ៥ 
 

 

ល�

បង��រ 75 20%     

  សគ ៦  
 ខ�ស ់ 100 27%     

  សគ ៧  
 ខ�ស ់ 100 27%     

  សគ ៨  
 ខ�ស ់ 100 27%     

   
 

 សរុប 375 100%     

      33.1             

   
 សច ១៥ ខ�ស ់ 100 44%     



 

xi 

   
 

សច ១៦ 

ល�

បង��រ 75 33%     

   
 សច ១៧ មធ្យម 50 22%     

   
 

 សរុប 225 100%     

   
 

    
33.1.1 ខ�ស ់ 100 100% 

   
 

     សរុប 100 100% 

      33.2             

   
 

សច ១៨ 

ល�

បង��រ 75 100%     

   
 

 សរុប 75 100%     

   
 

    
33.2.1 ខ�ស ់ 100 100% 

   
 

     សរុប 100 100% 

      33.3             

   
 សច ១៩ ខ�ស ់ 100 100%     

   
 

 សរុប 100 100%     

   
 

    
33.3.1   

GDIDCM 

+GDB 

  34                 

  សគ ៩  
 ខ�ស ់ 100 57%     

  សគ ១០ 
 

 

ល�

បង��រ 75 43%     

   
 

 សរុប 175 100%     

      34.1             

   
 សច ២០ ទាប 25 7%     

   
 សច ២១ ខ�ស ់ 100 27%     

   
 

សច ២២ 

ល�

បង��រ 75 20%     

   
 

សច ២៣ 

ល�

បង��រ 75 20%     



 

xii 

   
 សច ២៤ ខ�ស ់ 100 27%     

   
 

 សរុប 375 100%     

   
 

   DDAP 34.1.1 ខ�ស ់ 100 100% 

   
 

     សរុប 100 100% 

      34.2             

   
 សច ២៥ ខ�ស ់ 100 100%     

   
 

 សរុប 100 100%     

   
 

    
34.2.1   GDSNAF 

      34.3             

   
 

សច ២៦ 

ល�

បង��រ 75 100%     

   
 

 សរុប 75 100%     

   
 

    
34.3.1   GDSNAF 

      34.4             

   
 

សច ២៧ 

ល�

បង��រ 75 100%     

   
 

 សរុប 75 100%     

   
 

    
34.4.1   GDSNAF 

      34.5             

   
 

សច ២៨ 

ល�

បង��រ 75 100%     

   
 

 សរុប 75 100%     

   
 

    
34.5.1   GDSNAF 

      34.6             

   
 

សច ២៩ 

ល�

បង��រ 75 100%     

   
 

 សរុប 75 100%     



 

xiii 

   
 

    
34.6.1   GDSNAF 

4                   

  41                 

  សគ ១  
 ខ�ស ់ 100 50%     

  សគ ២  
 ខ�ស ់ 100 50%     

   
 

 សរុប 200 100%     

      41.1             

   
 សច ១ ខ�ស ់ 100 100%     

   
 

 សរុប 100 100%     

   
 

    
41.1.1   GDB 

      41.2             

   
 

សច ២ 

ល�

បង��រ 75 100%     

   
 

 សរុប 75 100%     

   
 

    
41.2.1   GDB 

      41.3             

   
 

សច ៣ 

ល�

បង��រ 75 100%     

   
 

 សរុប 75 100%     

   
 

    
41.3.1   GDB 

  42                 

  សគ ៣ 
 

 

ល�

បង��រ 75 50%     

  សគ ៤ 
 

 

ល�

បង��រ 75 50%     

   
 

 សរុប 150 100%     

      42.1             



 

xiv 

   
 

សច ៤ 

ល�

បង��រ 75 100%     

   
 

 សរុប 75 100%     

   
 

    
42.1.1 ខ�ស ់ 100 100% 

   
 

     សរុប 100 100% 

      42.2             

   
 សច ៥ ខ�ស ់ 100 100%     

   
 

 សរុប 100 100%     

   
 

    
42.2.1 ខ�ស ់ 100 100% 

   
 

     សរុប 100 100% 

  43                 

  សគ ៥  
 ខ�ស ់ 100 40%     

  សគ ៦ 
 

 

ល�

បង��រ 75 30%     

  សគ ៧ 
 

 

ល�

បង��រ 75 30%     

   
 

 សរុប 250 100%     

      43.1             

   
 សច ៦ ខ�ស ់ 100 100%     

   
 

 សរុប 100 100%     

   
 

    
43.1.1 ខ�ស ់ 100 100% 

   
 

     សរុប 100 100% 

      43.2             

   
 សច ៧ មធ្យម 50 25%     

   
 

សច ៨ 

ល�

បង��រ 75 38%     

   
 

សច ៩ 

ល�

បង��រ 75 38%     



 

xv 

   
 

 សរុប 200 100%     

   
 

    
43.2.1 ខ�ស ់ 100 40% 

   
 

    
43.2.2 

ល�

បង��រ 75 30% 

   
 

    
43.2.3 

ល�

បង��រ 75 30% 

   
 

     សរុប 250 100% 

      43.3             

   
 

សច ១០ 

ល�

បង��រ 75 60%     

   
 សច ១១ មធ្យម 50 40%     

   
 

 សរុប 125 100%     

   
 

    
43.3.1 ខ�ស ់ 100 100% 

   
 

     សរុប 100 100% 

      43.4             

   
 សច ១២ ខ�ស ់ 100 50%     

   
 សច ១៣ ខ�ស ់ 100 50%     

   
 

 សរុប 200 100%     

   
 

    
43.4.1 ខ�ស ់ 100 100% 

   
 

     សរុប 100 100% 

  44                 

  សគ ៨ 
 

 

ល�

បង��រ 75 100%     

   
 

 សរុប 75 100%     

      44.1             

   
 

សច ១៤ 

ល�

បង��រ 75 100%     

   
 

 សរុប 75 100%     



 

xvi 

   
 

    
44.1.1 ខ�ស ់ 100 100% 

   
 

     សរុប 100 100% 

      44.2             

   
 

សច ១៥ 

ល�

បង��រ 75 100%     

   
 

 សរុប 75 100%     

   
 

    
44.2.1 ខ�ស ់ 100 100% 

   
 

     សរុប 100 100% 

      44.3             

   
 

សច ១៦ 

ល�

បង��រ 75 50%     

   
 

សច ១៧ 

ល�

បង��រ 75 50%     

   
 

 សរុប 150 100%     

   
 

    
44.3.1 

ល�

បង��រ 75 50% 

   
 

     

ល�

បង��រ 75 50% 

   
 

     សរុប 150 100% 

5                   

  51                 

  សគ ១  
 ខ�ស ់ 100 36%     

  សគ ២  
 ខ�ស ់ 100 36%     

  សគ ៣ 
 

 

ល�

បង��រ 75 27%     

   
 

 សរុប 275 100%     

      51.1             

   
 សច ១ ខ�ស ់ 100 33%     



 

xvii 

   
 សច ២ ខ�ស ់ 100 33%     

   
 សច ៣ ខ�ស ់ 100 33%     

   
 

 សរុប 300 100%     

   
 

    
51.1.1 

ល�

បង��រ 75 50% 

   
 

     

ល�

បង��រ 75 50% 

   
 

     សរុប 150 100% 

      51.2             

   
 សច ៤ មធ្យម 50 12%     

   
 សច ៥ ខ�ស ់ 100 24%     

   
 សច ៦ ខ�ស ់ 100 24%     

   
 

សច ៧ 

ល�

បង��រ 75 18%     

   
 សច ៨ ខ�ស ់ 100 24%     

   
 

 សរុប 425 100%     

   
 

    
51.2.1 

ល�

បង��រ 75 50% 

   
 

     

ល�

បង��រ 75 50% 

   
 

     សរុប 150 100% 

      51.3             

   
 

សច ៩ 

ល�

បង��រ 75 50%     

   
 

សច ១០ 

ល�

បង��រ 75 50%     

   
 

 សរុប 150 100%     

   
 

    
51.3.1 

ល�

បង��រ 75 50% 



 

xviii 

   
 

     

ល�

បង��រ 75 50% 

   
 

     សរុប 150 100% 

  52                 

  សគ ៤  
 មធ្យម 50 40%     

  សគ ៥ 
 

 

ល�

បង��រ 75 60%     

   
 

 សរុប 125 100%     

      52.1             

   
 សច ១១ មធ្យម 50 100%     

   
 

 សរុប 50 100%     

   
 

    
52.1.1   GSC 

      52.2             

   
 សច ១២ ខ�ស ់ 100 44%     

   
 សច ១៣ មធ្យម 50 22%     

   
 

សច ១៤ 

ល�

បង��រ 75 33%     

   
 

 សរុប 225 100%     

   
 

    
52.2.1 ខ�ស ់ 100 100% 

   
 

     សរុប 100 100% 

  53                 

  សគ ៦ 
 

 

ល�

បង��រ 75 27%     

  សគ ៧  
 ខ�ស ់ 100 36%     

  សគ ៨  
 ខ�ស ់ 100 36%     

   
 

 សរុប 275 100%     

      53.1             

   
 សច ១៥ ខ�ស ់ 100 57%     



 

xix 

 

 

   
 

សច ១៦ 

ល�

បង��រ 75 43%     

   
 

 សរុប 175 100%     

   
 

    
53.1.1   GSC 

      53.2             

   
 សច ១៧ ខ�ស ់ 100 100%     

   
 

 សរុប 100 100%     

   
 

    
53.2.1   GSC 

      53.3             

   
 សច ១៨ ខ�ស ់ 100 100%     

   
 

 សរុប 100 100%     

   
 

    
52.2.1 ខ�ស ់ 100 100% 

   
 

     សរុប 100 100% 



 

xx 

គ. ទម�ន់ែផនកា챀រសកម�ភា蝀ពលម�ិត ស្រមាបក់ា챀រអនុវត�ែផនកា챀រសកម�ភា蝀ពដំណោកក់ា챀លទ៣ី បកូ២ ឆា� ២ំ០២១ 

ល.រ. អង�ភា蝀ព 

១ អគ�នោយកដោ� នេគាលនេយោបាយ (GDP) 

២ អគ�នោយកដោ� នគយ និងរដោ� ករកម��ជោ (GDCE) 

៣ អគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ (GDT) 

៤ អគ�នោយកដោ� ន្រទព្យសម្បត�រិដ� និងចំណូលមនិែមនសាᕠរេពើពន� (GDSPNT) 

៥ អគ�នោយកដោ� នឧស្សោហកម�ហិរ��វត�� (GDFI) 

៦ អគ�នោយកដោ� នថវ�កា (GDB) 

៧ អគ�នោយកដោ� នហិរ��វត��រដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិ (GDSNAF) 

៨ អគ�នោយកដោ� នរតនោគារជោតិ (GDNT) 

៩ អគ�នោយកដោ� នលទ�កម�សាᕠធារណៈ (GDPP) 

១០ អគ�េលខោធកិារដោ� នកសហវ (GSMEF) 

១១ អគ�នោយកដោ� នសវនកម�ៃផ�ក��ង (GDIA) 

១២ អគា� ធិការដោ� ន (GI) 

១៣ អគ�នោយកដោ� នសហ្របតិបត�កិារអន�រជោតិនងិ្រគប់្រគងបំណលុ (GDICDM) 

១៤  វ�ទ្យោសាᕠ� នេសដ�កិច�នងិហិរ��វត�� (EFI) 

១៥ ្រក�មការងោរ្រគប់្រគងគេ្រមាងព័តម៌ានវ�ទ្យោ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាᕠធារណៈ

(FMWG) 

១៦ ្រក�ម្របឹក្សោនតីិកម� (LC) 

១៧ ្រក�ម្របឹក្សោជោតិគណេនយ្យ (NAC) 

១៨ អង�ភាពភាពជោៃដគូរវោងរដ� និងឯកជនថោ� ក់កណោ� ល (PPP) 

 



ល.រ គោលបំណង ចគកោ មសកមមភាព សកមមភាព សូចនាករសកមមភាព ទមងន់

១ ១១ ១១.៣ សស១. របាយការណ៍ត្រួរពិនិរយការអនុវរតយុទ្ធសាស្តសត ក ៀរគរចំណូល

 ២០១៩-២០២៣ត្រចំឆ្ន ំនិងត្រចំឆមាសត្រូវបានករៀរចំ

ខ្ពស់ 3%

២ សស២. ស ម្មភាព នងុយុទ្ធសាស្តសត ក ៀរគរចំណូលត្រូវសកត្ម្ចបាន

កោយកោគជ័យយ៉ា ងកោច៨០%

ម្ធ្យម្ 1%

៣ សស១. ឯ សារទ្សសនទានសត ីពីការសិ ាកលើការករៀរចំកោល-

នកយបាយអា រពិកសសត្រូវបានករៀរចំ

ខ្ពស់ 3%

៤ សស២. កសច តីត្ាងរឋម្ននការសិ ាការករៀរចំកោលនកយបាយ

អា រពិកសសត្រូវបានករៀរចំ

រងគួរ 2%

៥ ១១.៣.៣សិ ា, ករៀរចំនិងោ ់កចញវិធានការ

រង្កា រស ម្មភាពររិ រប ម្មកលើអចលនត្ទ្ពយ

(property speculation) (II.6)

សស១.ឯ សារទ្សសនទានសត ីពីការសិ ា, ករៀរចំនិងោ ់កចញ

វិធានរង្កា រស ម្មភាពររិ រប ម្មកលើអចលនត្ទ្ពយត្រូវបានករៀរចំ

រងគួរ 2%

ក្កសួងគសដ្ឋកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋឋ នគោលនគោបាយ

ទមងន់ផែនការសកមមភាពលមអិត្ សក្ាប់ការអនុវត្ត

ផែនការសកមមភាពរួម ដ្ណំាក់កាលទ៣ី បូក២ ឆ្ន  ំ២០២១

អាទិភាព

ផែនកទ/ីគ ឿនទី ១ ៖ ការបនតពក្ងឹងភាពគ ឿទុកចិត្តននថវិកា

១១.៣.១រនតតាម្ោននិងវាយរនម្ៃការអនុវរតយុទ្ធ-

សាស្តសតក ៀរគរចំណូល២០១៩-២០២៣

១១.៣.២សិ ាកលើការករៀរចំកោលនកយបាយ

អា រពិកសសកែើម្បីពត្ងឹងភាពដែលអាចទ្សសន៍ទាយ

បាន(predictability) ននការផ្លៃ ស់រតូរកោល-

នកយបាយអា រពិកសសនិងកលើ  ម្ពស់ររិយកាស

ធុ្រ ិចច(I.6)
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ល.រ គោលបំណង ចគកោ មសកមមភាព សកមមភាព សូចនាករសកមមភាព ទមងន់

ទមងន់ផែនការសកមមភាពលមអិត្ សក្ាប់ការអនុវត្ត

ផែនការសកមមភាពរួម ដ្ណំាក់កាលទ៣ី បូក២ ឆ្ន  ំ២០២១

អាទិភាព

៦ សស១. ត្ រខ័្ណឌ កោលនកយបាយសត្មារ់កត្រៀម្ល ខណៈអនុវរត

ពនធកលើត្បា ់ចំណូលរូរវនដរុគគលត្រូវបានសិ ា

ខ្ពស់ 3%

៧ សស២. របាយការណ៍លទ្ធផលននការសិ ាត្រូវបានករៀរចំោ ់ជូន

ថ្នន  ់ែឹ នំពិនិរយនិងសកត្ម្ច

រងគួរ 2%

៨ ១១.៣.៥សិ ាលទ្ធភាព នងុការករៀរចំត្ រខ័្ណឌ

គរិយុរតា ់ព័នធកែើម្បីកត្រៀម្ត្គរ់ត្គងាណិជជ ម្ម

តាម្ត្រព័នធកអឡិចត្រូនិ (VI.2)

សស១. របាយការណ៍លទ្ធផលសិ ាលទ្ធភាព នងុការករៀរចំ

ត្ រខ័្ណឌ គរិយុរតា ់ព័នធកែើម្បីកត្រៀម្ត្គរ់ត្គងាណិជជ ម្មតាម្

ត្រព័នធកអឡិចត្រូនិ (VI.2)ត្រូវបានករៀរចំ

រងគួរ 2%

៩ ១១.៣.៦ពិនិរយកឡើងវិញកលើកោលនកយបាយ

សារកពើពនធកលើ វិស័យហិរញ្ញវរថុ(VII.6)

សស១.ឯ សារទ្សសនទានសត ីពីការពិនិរយកឡើងវិញកោលនកយបាយ

សារកពើពនធកលើ វិស័យហិរញ្ញវរថុត្រូវបានករៀរចំ

ខ្ពស់ 3%

១០ ១១.៣.៧សិ ានិងវាយរនម្ៃពីលទ្ធផលននការអនុ-

វរតអនុត្ ឹរយ១២៤, ៥១និង៥០(IX.2)

សស១. របាយការណ៍លទ្ធផលននការអនុវរតអនុត្ ឹរយទាំង៣ត្រូវបាន

ករៀរចំ

ម្ធ្យម្ 1%

១១ ១១.៣.៨សិ ាកែើម្បីករៀរចំកឡើងវិញនូវត្រព័នធ

សារកពើពនធ ម្ពុោ(X.1)

សស១. ឯ សារទ្សសនទានសត ីពីការសិ ាកែើម្បីករៀរចំកឡើងវិញនូវ

ត្រព័នធសារកពើពនធ ម្ពុោត្រូវបានករៀរចំ

ខ្ពស់ 3%

១១.៣.៤ សាងត្ រខ័្ណឌ កោលនកយបាយសត្មារ់

កត្រៀម្ល ខណៈអនុវរតពនធកលើត្បា ់ចំណូលរូរវនដ

រុគគល(V.1)
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ល.រ គោលបំណង ចគកោ មសកមមភាព សកមមភាព សូចនាករសកមមភាព ទមងន់

ទមងន់ផែនការសកមមភាពលមអិត្ សក្ាប់ការអនុវត្ត

ផែនការសកមមភាពរួម ដ្ណំាក់កាលទ៣ី បូក២ ឆ្ន  ំ២០២១

អាទិភាព

១២ សស១. អនុត្ ឹរយសត ីពី ម្មវិធី្ការ់រនថយ/ លុររំបារ់ពនធនំចូលររស់

 ម្ពុោកត្កាម្ ិចចត្ពម្កត្ពៀងាណិជជ ម្មកសរីអាសា៊ា ន-ហុង ុងត្រូវបាន

ករៀរចំនិងោ ់ឱ្យអនុវរត

ខ្ពស់ 3%

១៣ សស២. អនុត្ ឹរយសត ីពី ម្មវិធី្ការ់រនថយ/ លុររំបារ់ពនធនំចូលររស់

 ម្ពុោកត្កាម្ ិចចត្ពម្កត្ពៀងាណិជជ ម្មកសរីអាសា៊ា ន-ជរ៉ាុនត្រូវបាន

ករៀរចំនិងោ ់ឱ្យអនុវរត

ខ្ពស់ 3%

១៤ សស៣. អនុត្ ឹរយសត ីពី ម្មវិធី្ការ់រនថយ/ លុររំបារ់ពនធនំចូលររស់

 ម្ពុោកត្កាម្ ិចចត្ពម្កត្ពៀងាណិជជ ម្មកសរីអាសា៊ា ន-ឥណ្ឌឌ ត្រូវបាន

ករៀរចំនិងោ ់ឱ្យអនុវរត

ខ្ពស់ 3%

១៥ សស៤.ពត្ងឹងការយល់ែឹងែល់ភាគីា ់ព័នធសត្មារ់អនុវរតអនុត្ ឹរយ

សត ីពី ម្មវិធី្ការ់រនថយ/លុររំបារ់ពនធនំចូលររស់ ម្ពុោកត្កាម្ ិចច

ត្ពម្កត្ពៀងាណិជជ ម្មកសរី(អាសា៊ា ន-ហុង ុង, អាសា៊ា ន-ជរ៉ាុន, និង

អាសា៊ា ន-ឥណ្ឌឌ )

ម្ធ្យម្ 1%

១១.៣.៩. ករៀរចំនិងកធ្វើរចចុរបននភាពលិខិ្ររទ្ោា ន

គរិយុរតា ់ព័នធនឹងកោលនកយបាយាណិជជ ម្ម

អនតរោរិសត្មារ់FTA (អាសា៊ា ន-ហុង ុង, អាសា៊ា ន- 

ជរ៉ាុន, និងអាសា៊ា ន-ឥណ្ឌឌ )  និងពត្ងឹងការយល់ែឹង

ែល់ភាគីា ់ព័នធ

Page 3



ល.រ គោលបំណង ចគកោ មសកមមភាព សកមមភាព សូចនាករសកមមភាព ទមងន់

ទមងន់ផែនការសកមមភាពលមអិត្ សក្ាប់ការអនុវត្ត

ផែនការសកមមភាពរួម ដ្ណំាក់កាលទ៣ី បូក២ ឆ្ន  ំ២០២១

អាទិភាព

១៦ ៣១.១ សស១. របាយការណ៍ត្រចំឆ្ន ំ២០២០និងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

ា ់ ណ្ឌត លឆ្ន ំ២០២១សត ីពីសាថ នភាពកសែា ិចច(Cambodia 

Macroeconomic Monitor-CMM) ត្រ រកោយការវិភាគត្គរ់ត្ជុង

កត្ោយត្រូវបានករៀរចំ

រងគួរ 2%

១៧ សស២. របាយការណ៍សត ីពីការពិនិរយតាម្ោន ត្មិ្រលកម្អៀងលទ្ធ-

ផលពា រណ៍មា៉ា ត្ ូកសែា ិចចឆ្ន ំ២០២០ត្រូវបានករៀរចំនិងផតល់ការ

ពនយល់

រងគួរ 2%

១៨ សស១. ត្ រខ័្ណឌ កោលនកយបាយមា៉ា ត្ ូកសែា ិចចនិងកោល-

នកយបាយហិរញ្ញវរថុសាធារណៈត្រូវបានករៀរចំនិងោ ់ជូនថ្នន  ់

ែឹ នំ សហវពិនិរយនិងសកត្ម្ចសត្មារ់កត្រៀម្ករៀរចំកសច ដីត្ាង

ចារ់សដ ីពីហិរញ្ញវរថុសត្មារ់ការត្គរ់ត្គងឆ្ន ំ២០២២

ខ្ពស់ 3%

១៩ សស២. យនដការពិកត្ោោះកយរល់ នងុការករៀរចំត្ រខ័្ណឌ ហិរញ្ញវរថុ

សាធារណៈរយៈកពលម្ធ្យម្(MTFF) ត្រូវបានផសពវផាយកៅកាន់ភាគី

ា ់ព័នធ

ម្ធ្យម្ 1%

២០ សស១. របាយការណ៍សដ ីពីការតាម្ោនវាយរនម្ៃការអនុវរតចំណ្ឌយ

សាធារណៈកៅ ត្មិ្រវិស័យធំ្ទាងំ០៤ឆ្ន ំ២០២០(N-1) ត្រូវបាន

ករៀរចំកែើម្បីោមូ្លោា ន នងុការករៀរចំត្ រខ័្ណឌ ហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ

រយៈកពលម្ធ្យម្(MTFF)

ខ្ពស់ 3%

៣១.១.២រនតពត្ងឹងសុត្ ឹរភាព, ត្រសិទ្ធភាពនិង

ភាពត្គរ់ត្ជុងកត្ោយននត្ រខ័្ណឌ ហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ

រយៈកពលម្ធ្យម្(MTFF)

ផែនកទ/ីគ ឿនទី ៣ ៖ ការពក្ងឹងក្បសិទធភាពននការែារភាា ប់ថវិកាគៅនឹងគោលនគោបាយ

៣១.១.១ពត្ងឹងការពិនិរយនិងវាយរនម្ៃមា៉ា ត្ ូកសែា-

 ិចចត្រ រកោយការវិភាគត្គរ់ត្ជុងកត្ោយ

៣១.១.៣. តាម្ោនវាយរនម្ៃការអនុវរតចំណូលនិង

ចំណ្ឌយសាធារណៈកៅ ត្មិ្រវិស័យធំ្ទាងំ០៤

កែើម្បីោមូ្លោា ន នងុការករៀរចំត្ រខ័្ណឌ ហិរញ្ញវរថុ-  

សាធារណៈរយៈកពលម្ធ្យម្(MTFF)
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ល.រ គោលបំណង ចគកោ មសកមមភាព សកមមភាព សូចនាករសកមមភាព ទមងន់

ទមងន់ផែនការសកមមភាពលមអិត្ សក្ាប់ការអនុវត្ត

ផែនការសកមមភាពរួម ដ្ណំាក់កាលទ៣ី បូក២ ឆ្ន  ំ២០២១

អាទិភាព

២១ សស២. របាយការណ៍ពិនិរយតាម្ោន ត្មិ្រលកម្អៀងរឋម្នន

ត្ រខ័្ណឌ កោលនកយបាយហិរញ្ញវរថុសាធារណៈឆ្ន ំ២០២០(N-1) 

ត្រូវបានករៀរចំ

ខ្ពស់ 3%

២២ សស១. របាយការណ៍ឃ្ៃ កំម្ើលនិងតាម្ោនកសែា ិចច ម្ពុោត្រចំ

ត្រីមាស(Q-1) ត្រូវបានករៀរចំ

រងគួរ 2%

២៣ សស២. របាយការណ៍ត្រួរពិនិរយោនិភ័យវិស័យអចលនត្ទ្ពយកៅ

 ម្ពុោត្រចំត្រីមាសត្រូវបានករៀរចំ

រងគួរ 2%

២៤ ៣១.១.៥.ករៀរចំត្ រខ័្ណឌ សថ ិរិសត្មារ់ការវិភាគ

កសែា ិចចកខ្រតត្រ រកោយសងគរិភាពោមួ្យ

គណកនយយោរិ(SNA) កខ្រត

សស១. ត្ រខ័្ណឌ សថ ិរិសត្មារ់ការវិភាគកសែា ិចចកខ្រតត្រ រកោយ

សងគរិភាពោមួ្យគណកនយយោរិ(SNA)កខ្រតត្រូវបានសិ ាពិនិរយ

លទ្ធភាព

ម្ធ្យម្ 1%

២៥ ៣១.២ សស១. សិ ាពិនិរយលទ្ធភាពករៀរចំនិងករៀរចំសថ ិរិចំណ្ឌយតាម្

ចំណ្ឌរ់ថ្នន  ់មុ្ខ្ង្ករ(COFOG) ចំនួន០៣(មុ្ខ្ង្ករអរ់រំ, មុ្ខ្ង្ករ

សុខាភិបាល, និងមុ្ខ្ង្ករោំារសងគម្)  នងុត្រព័នធសថ ិរិGFS

រងគួរ 2%

២៦ សស២. សិ ាពិនិរយលទ្ធភាពករៀរចំសថ ិរិហិរញ្ញវរថុរោា ភិបាលតាម្

រណ្ឌត កខ្រត(កោយកត្រើត្បាស់ចំណ្ឌរ់ថ្នន  ់ភូមិ្សាស្តសត និងចំណ្ឌរ់ថ្នន  ់

កសែា ិចចននមារិកាថវិកា)

រងគួរ 2%

២៧ សស៣. តារាងសថ ិរិសកងខរStatement of Operationត្រូវបាន

ពត្ងី វិសាលភាពសត្មារ់វិស័យរោា ភិបាលទូ្កៅ(General 

Government_GG)

ខ្ពស់ 3%

៣១.១.៤តាម្ោនោនិភ័យកសែា ិចច ម្ពុោ

៣១.២.១.ពត្ងី វិសាលភាពករៀរចំសថ ិរិទាងំវិសាល

ភាពទិ្ននន័យនិងវិសាលភាពសាថ រ័ន

៣១.១.៣. តាម្ោនវាយរនម្ៃការអនុវរតចំណូលនិង

ចំណ្ឌយសាធារណៈកៅ ត្មិ្រវិស័យធំ្ទាងំ០៤

កែើម្បីោមូ្លោា ន នងុការករៀរចំត្ រខ័្ណឌ ហិរញ្ញវរថុ- 

សាធារណៈរយៈកពលម្ធ្យម្(MTFF)
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ល.រ គោលបំណង ចគកោ មសកមមភាព សកមមភាព សូចនាករសកមមភាព ទមងន់

ទមងន់ផែនការសកមមភាពលមអិត្ សក្ាប់ការអនុវត្ត

ផែនការសកមមភាពរួម ដ្ណំាក់កាលទ៣ី បូក២ ឆ្ន  ំ២០២១

អាទិភាព

២៨ សស១. ការពិកត្ោោះកយរល់កលើសថ ិរិតារាងរុលយការននសថ ិរិហិរញ្ញវរថុ

រោា ភិបាលថ្នន  ់កត្កាម្ោរិោមួ្យអងគភាពនផៃ នុង សហវ

ម្ធ្យម្ 1%

២៩ សស២. ការពិកត្ោោះកយរល់កលើសថ ិរិតារាងរុលយការននសថ ិរិហិរញ្ញវរថុ

រោា ភិបាល(ទាងំថ្នន  ់ោរិនិងថ្នន  ់កត្កាម្ោរិ) ោមួ្យសាថ រ័នផលិរ

សថ ិរិ(NBC និងNIS)

ម្ធ្យម្ 1%

៣០ សស៣. ការកធ្វើសនធ ន ម្មតារាងសថ ិរិចំណ្ឌយននត្រព័នធសថ ិរិGFS 

 នងុត្រព័នធFMIS

ខ្ពស់ 3%

៣១ សស១. ពត្ងឹងសងគរិភាពទិ្ននន័យសថ ិរិGFS  នងុត្រព័នធមា៉ា ត្ ូកសែា-

 ិចចសកត្ម្ចបាន២សូចន រននសូចន រគមាៃ រទិ្ននន័យ

ម្ធ្យម្ 1%

៣២ សស២. វគគរណតុ ោះរណ្ឌត លពត្ងឹងចំកណោះែឹងសត ីពីសថ ិរិហិរញ្ញវរថុ-      

សាធារណៈត្រូវបានករៀរចំ

ម្ធ្យម្ 1%

៣៣ ៣២.១ សស១. គណៈ ម្មការវិនិកយគសាធារណៈត្រូវបានរកងាើរ ខ្ពស់ 3%

៣៤ សស២. កសច តីសកត្ម្ច/ឬត្រកាសសត ីពីការករៀរចំនិងការត្រត្ពឹរតកៅ

ននកលខាធិ្ការោា នននគណៈ ម្មការវិនិកយគសាធារណៈត្រូវបានករៀរចំ

ខ្ពស់ 3%

៣២.១.១.ករៀរចំរកងាើរគណៈ ម្មការវិនិកយគ-      

សាធារណៈ

៣១.២.២. ពត្ងឹងគុណភាពនិងត្រសិទ្ធភាពននការ

ករៀរចំសថ ិរិ

៣១.២.៣.ពត្ងឹងសម្រថភាព, ការចូលរួម្និងសងគរិ-

ភាពននការកត្រើត្បាស់សថ ិរិGFS
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ល.រ គោលបំណង ចគកោ មសកមមភាព សកមមភាព សូចនាករសកមមភាព ទមងន់

ទមងន់ផែនការសកមមភាពលមអិត្ សក្ាប់ការអនុវត្ត

ផែនការសកមមភាពរួម ដ្ណំាក់កាលទ៣ី បូក២ ឆ្ន  ំ២០២១

អាទិភាព

៣៥ ៣២.៤ សស១. ឯ សារទ្សសនទានសត ីពីការ សាងត្រព័នធត្គរ់ត្គងទិ្ននន័យ

គកត្មាងវិនិកយគសាធារណៈ

ខ្ពស់ 3%

៣៦ សស២.  សាងត្រព័នធត្គរ់ត្គងទិ្ននន័យគកត្មាងវិនិកយគសាធារណៈ

ជំនន់ទី្១

ខ្ពស់ 3%

៣៧ សស៣. ឯ សារដណនំ(User Guide) សត ីពីការកត្រើត្បាស់ត្រព័នធ

វិនិកយគសាធារណៈ

ម្ធ្យម្ 1%

៣២.៤.១.ករៀរចំនិងោ ់ឱ្យែំកណើរការត្រព័នធ

ត្គរ់ត្គងទិ្ននន័យគកត្មាងវិនិកយគសាធារណៈ
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ល.រ គោលបំណង ចគកោ មសកមមភាព សកមមភាព សូចនាករសកមមភាព ទមងន់

ទមងន់ផែនការសកមមភាពលមអិត្ សក្ាប់ការអនុវត្ត

ផែនការសកមមភាពរួម ដ្ណំាក់កាលទ៣ី បូក២ ឆ្ន  ំ២០២១

អាទិភាព

៣៨ ៤៤ ៤៤.២ សស១.ត្ររិររតិការហិរញ្ញវរថុរែា(សតង់ោរTOFE) ត្រចំដខ្ត្រូវបាន

កចញផាយកលើកគហទំ្ព័រត្ សួងមិ្នកលើសពី២សបាត ហ៍រនៃ រ់ពីោ ់

ជូនថ្នន  ់ែឹ នំ(កសច តីសកងខរននរបាយការណ៍ោភាសាដខ្មរនិង

អង់កគៃស)

ខ្ពស់ 3%

៣៩ សស២. របាយការណ៍សថ ិរិហិរញ្ញវរថុរោា ភិបាលត្រចំដខ្ត្រូវបាន

កចញផាយកលើកគហទំ្ព័រត្ សួងមិ្នកលើសពី២សបាត ហ៍រនៃ រ់ពីោ ់

ជូនថ្នន  ់ែឹ នំ(កសច តីសកងខរននរបាយការណ៍ោភាសាដខ្មរនិង

អង់កគៃស)

ខ្ពស់ 3%

៤០ សស៣. ត្ពឹរតិរត្រសថ ិរិកសែា ិចចនិងហិរញ្ញវរថុត្រចំត្រីមាស

(Bulletin) ត្រូវបានពត្ងឹងគុណភាព,អភិវឌ្ឍសូចន រនិងសារគនៃឹោះ។

កលើសពីកនោះ,បានរដនថម្ការោ ់ផាយោសាធារណៈកលើកគហទំ្ព័រ

ត្ សួង

ខ្ពស់ 3%

៤១ សស៤. របាយការណ៍និនន ការកសែា ិចច-សងគម្(SET) ត្រចំដខ្ត្រូវ

បានកចញផាយកលើកគហទំ្ព័រត្ សួងមិ្នកលើសពី២សបាត ហ៍រនៃ រ់ពី

ោ ់ជូនថ្នន  ់ែឹ នំ(កសច តីសកងខរននរបាយការណ៍ោភាសាដខ្មរ-

អង់កគៃស)

ខ្ពស់ 3%

៤៤.២.១.ផសពវផាយរបាយការណ៍កសែា ិចចនិងហិរញ្ញ-

វរថុសារណៈកលើកគហទំ្ព័រត្ សួងកសែា ិចចនិងហិរញ្ញ-

វរថុែល់សាធារណៈជនឱ្យទាន់កពលកវលា

ផែនកទ/ីគ ឿនទី ៤៖ ការបញ្ច ប់ការគក្ត្ៀម លនួគឆ្ព ោះគៅគ្ណគនយយភាពសមិទធកមម
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ល.រ គោលបំណង ចគកោ មសកមមភាព សកមមភាព សូចនាករសកមមភាព ទមងន់

ទមងន់ផែនការសកមមភាពលមអិត្ សក្ាប់ការអនុវត្ត

ផែនការសកមមភាពរួម ដ្ណំាក់កាលទ៣ី បូក២ ឆ្ន  ំ២០២១

អាទិភាព

៤២ ៤៤.៣ ៤៤.៣.១រនតករៀរចំសិកាខ សាលាពិកត្ោោះកយរល់កលើ

ទិ្សកៅថវិកានិងកោលនកយបាយ

សស១. សិកាខ សាលា/ ិចចត្រជំុពិកត្ោោះកយរល់(ចំនួន២)កលើ វិស័យ

អាទិ្ភាពត្រូវបានករៀរចំ

ទារ 1%

៤៣ ៥១ ៥១.៣ ៥១.៣.១ផសពវផាយដផនការស ម្មភាពអនតរកាល

(GDAP3+2) ឆ្ន ំ២០២១និងវឌ្ឍនភាពននការអនុ-

វរតការង្ករដ ទ្ត្ម្ង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ

សស១. ករៀរចំវិរសសន/ ិចចត្រជំុផសពវផាយដផនការស ម្មភាពអនតរ-

កាល(GDAP3+2) ឆ្ន ំ២០២១និងវឌ្ឍនភាពននការអនុវរតការង្ករ

ដ ទ្ត្ម្ង់ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ

រងគួរ 2%

100%

ផែនកទ៥ី៖ ការោកំ្ទកមមវិធីផកទក្មង់ក្បកបគដ្ឋយចីរភាព និងភាពក្បទាក់ក្កឡាោន ននការផកទក្មង់គែេងគទៀត្

សរុរ

ថ្ងៃអង្គា រ ១៤កកើត ខែកេស្ឋ  ឆ្ន ាំឆ្លូវ ត្តីស័្ក ព.ស្.២៥៦៥

រាេធានភី្នាំកពញ ថ្ងៃទី២៥ ខែឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០២១

អ្នករ ៀបចំ

បានរ ើញ និងឯកភាព

ថ្ងៃ ខែ ឆ្ន ាំឆ្លូវ ត្តីស័្ក ព.ស្.២៥៦៥

រាេធានភី្នាំកពញ ថ្ងៃទី    ខែ ឆ្ន ាំ២០២១

អ្គ្គនាយក

អ្គ្គនាយកដ្ឋា នរោលនរោបាយ វង្ស ស្ម្បតតិ
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អគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ

ល.រ េគា�លបំណង ចេងោ� មសកម�ភាព សកម�ភាព សូចនោករសកម�ភាព ទម�ន់

១ ១១ ១១.១ ១១.១.១ ចុះអេង�តអចលន្រទព្យេនៅតា�មបណោ� េខត�េដើម្បីផ�ល់

 េសវោពន�ដោរេលើកា�រចុះប�� ី និងបច��ប្បន�ភាពព័ត៌មា�ន

អចលន្រទព្យ

សស.១ អេង�តអចល្រទព្យ េដើម្បីផ�ល់េសវោពន�

ដោរេលើកា�រចុះប�� ី និងេធ�ើបច��ប្បន�ភាពព័ត៌មា�ន

អចលន្រទព្យ េនៅេខត�ចំនួន ០៧ ្រត�វបានេរៀបចំ 

និងប��ប់

មធ្យម 2%

២ ១១ ១១.១ ១១.១.២ កា�រេរៀបចំេសៀវេភៅែណនំោស� ីពីនីតិវ�ធីៃនកា�រេធ�ើ

សវនកម�ពន�ដោរ

សស.២ របាយកា�រណ៍ៃនកា�រសិក្សោ្រសា�វ្រជោវ និង

្របមូលផ��ំឯកសា�រនោនោេដើម្បីេរៀបច“ំេសៀវេភៅ

ែណនំោស� ីពីនីតិវ�ធីៃនកា�រេធ�ើសវនកម�ពន�ដោរ” ្រត�វ

បានេរៀបចំ

បង��រ 3%

ឣទិភាព

ែផ�កទី/េខឿនទី ១ ៖ ការបន�ព្រងឹងភាពេជឿទុកចិត�ៃនថវ�កា

្រពះរោជោណោច្រកកម��ជោ

ជោតិ សាសនោ ្រពះមហាក្ស្រត

ទម�ន់ែផនការសកម�ភាពលម�តិ ស្រមាប់ការអនុវត�

ែផនការសកម�ភាពរមួ ដំណោក់កាលទី៣ បកូ២ ឆា�  ំ២០២១
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៣ ១១ ១១.១ ១១.១.៣ កា�រេរៀបចំេសៀវេភៅែណនំោស� ីពីសិទ�ិ និង

កា�តព�កិច�អ�កជោប់ពន�ទា�ក់ទិននឹងកា�រេធ�ើសវនកម�

សស.៣ េសចក�ី្រពា�ង “េសៀវេភៅែណនំោស� ីពីសិទ�ិ 

និងកា�តព�កិច�អ�កជោប់ពន�ទា�ក់ទិននឹងកា�រ

េធ�ើសវនកម�”

ខ�ស់ 5%

៤ ១១ ១១.១ ១១.១.៤ កា�រេរៀបចំេសៀវេភៅែណនំោស� ីពីកា�រេដោះ្រសា�យ

បណ� ឹងតវោ�ពន�ដោរ (Procedure Manual)

សស.៤ េសៀវេភៅែណនំោស� ីពីកា�រេដោះ្រសា�យ

បណ� ឹងតវោ�ពន�ដោរ (Procedure Manual) ្រត�វបាន

េរៀបចំ និងដោក់ឱ្យអនុវត�

មធ្យម 2%

៥ ១១ ១១.១ ១១.១.៥ កា�រេរៀបចំេធ�ើបច��ប្បន�ភាពឯកសា�រវ�ភាគ

ហា�និភ័យទូេទៅរបស់អពដ ស្រមា�ប់ឆា� ំ២០២១

សស.៥ ឯកសា�រវ�ភាគហា�និភ័យទូេទៅរបស់អពដ 

ស្រមា�ប់ឆា� ំ២០២១ ្រត�វបានេធ�ើបច��ប្បន�ភាព

ខ�ស់ 5%

៦ ១១ ១១.១ ១១.១.៦ កា�រេរៀបចំនីតិវ�ធីេសុើបអេង�តបទេល�ើសពន�ដោរ 

ែបបចា�ប់បង�ំ (នីតិវ�ធីៃនកា�រែឆកេឆរ និងរ�បអូសភស��តា�ង )

សស.៦ ឯកសា�រស� ីពីនីតិវ�ធីេសុើបអេង�តបទេល�ើស

ពន�ដោរែបបចា�ប់បង�ំ ្រត�វបានពិនិត្យ សេ្រមច និង

ដោក់អនុវត�

បង��រ 3%

៧ ១១ ១១.១ ១១.១.៧ កា�រេរៀបចំេសចក�ី្រពា�ង្របកា�សស� ីពីកា�រអនុវត�

ច្បាប់ស� ីពីសា�រេពើពន�មា�្រតា�១១១ ពា�ក់ព័ន�នឹងកា�ររ�បអូស

្រទព្យសម្បត�ិរបស់អ�កជោប់ពន� ែដលជំពា�ក់្របាក់ពន� 

េហើយមិន្រពមចូលខ��នមកបង់ពន�

សស.៧ េសចក�ី្រពា�ង ្របកា�សស� ីពីកា�រអនុវត�ច្បាប់

ស� ីពីសា�រេពើពន�មា�្រតា�១១១ ពា�ក់ព័ន�នឹងកា�ររ�បអូស

្រទព្យសម្បត�ិរបស់អ�កជោប់ពន� ែដលជំពា�ក់្របាក់ពន�

 េហើយមិន្រពមចូលខ��នមកបង់ពន� ្រត�វបានពិនិត្យ

 សេ្រមចនិង ដោក់ឱ្យអនុវត�េដោយ កសហវ

មធ្យម 2%



៨ ១១ ១១.១ ១១.១.៨ កា�រេរៀបចំសិក្សោ្រសា�វ្រជោវបទប្ប��ត�ិស� ីពីនីតិវ�ធី

 ៃនកា�រ្រគប់្រគងកា�រផ�ល់ឣជោ� ប័ណ�ឣករពិេសសចំេពា�ះ

សហ្រគា�សផ�ត់ផ�ង់ និងែចកចា�យផលិតផលបារ�

សស.៨ របាយកា�រណ៍សិក្សោ្រសា�វ្រជោវបទប្ប��ត�ិ

ស� ីពីនីតិវ�ធី ៃនកា�រ្រគប់្រគងកា�រផ�ល់ឣជោ� ប័ណ�

ឣករពិេសសចំេពា�ះសហ្រគា�សផ�ត់ផ�ង់ និងែចក

ចា�យផលិតផលបារ� ្រត�វបានពិនិត្យ និងសេ្រមច 

ក្រមិត អពដ

មធ្យម 2%

៩ ១១ ១១.១ ១១.១.៩ កា�រេរៀបចំ្របកា�សស� ីពីនីតិវ�ធី និងយន�កា�រៃន

កា�រេស� ើសុំកា�របង�ិលសងឣករស្រមា�ប់េទសចរណ៍បរេទស

សស.៩ េសចក�ី្រពា�ង្របកា�សស� ីពីនីតិវ�ធីនិងយន�

កា�រកា�រេស� ើសុំកា�របង�ិលសង ្រត�វបានពិនិត្យស

េ្រមចេដោយ អពដ និងបានប���នេទៅ កសហវ

បង��រ 3%

១០ ១១ ១១.១ ១១.១.១០ កា�រេរៀបចំេសចក�ី្រពា�ងេសចក�ីែណនំោស� ីពីកា�រ

អនុវត�យន�កា�រពន�ដោរចំេពា�ះវ�ស័យដំណំោេកៅស៊ូនិងែកែច�

ដំណំោទិន�ផលេកៅស៊ូ

សស.១០ េសចក�ីែណនំោស� ីពីកា�រអនុវត�យន�កា�រពន�

ដោរចំេពា�ះវ�ស័យដំណំោេកៅស៊ូ និងែកែច�ដំណំោទិន�

ផលេកៅស៊ូ ្រត�វបានពិនិត្យ និងសេ្រមចេដោយអពដ

មធ្យម 2%

១១ ១១ ១១.១ ១១.១.១១ កា�រេរៀបចំេសចក�ីែណនំោស� ីពីកា�រអនុវត�ពន�

បង់មុនេលើកា�រែបងែចកភាគលា�ភ

សស.១១ េសចក�ី្រពា�ងេសចក�ីែណនំោស� ីពីកា�រ

អនុវត�ពន�បង់មុនេលើកា�រែបងែចកភាគលា�ភ ្រត�វ

បានដោក់្របជុំ ក្រមិតថោ� ក់ដឹកនំោ អពដ េដើម្បីពិនិត្យ

 និងសេ្រមច

ខ�ស់ 5%



១២ ១១ ១១.១ ១១.១.១២ កា�រេរៀបចំ្របកា�សស� ីពីកា�រេលើកទឹកចិត�

ស្រមា�ប់គេ្រមា�ងវ�និេយោគមា�នលក�ណសម្បត�ិ្រគប់្រគា�ន់

ែដលព្រងីកគេ្រមា�ង

សស.១២ េសចក�ី្រពា�ង្របកា�សស� ីពីកា�រេលើកទឹក

ចិត�ស្រមា�ប់គេ្រមា�ងវ�និេយោគមា�នលក�ណសម្បត�ិ

្រគប់្រគា�ន់ ្រត�វបានពិនិត្យ និងសេ្រមច េដោយ អពដ

 និងបានប���នេទៅ កសហវ េដើម្បីពិនិត្យ និង

សេ្រមច

បង��រ 3%

១៣ ១១ ១១.១ ១១.១.១៣ កា�រជំរុញកា�រចុះប�� ីអ�កជោប់ពន�េទៅក��ង

្របព័ន�ថ�ី ចំេពា�ះអ�កជោប់ពន�ែដលមិនទា�ន់បានចុះប�� ី

ពន�ដោរ

សស.១៣ កា�រចុះប�� ីអ�កជោប់ពន�េទៅក��ង្របព័ន�ថ�ី 

ចំេពា�ះអ�កជោប់ពន�ែដលមិនទា�ន់បានចុះប�� ីពន�ដោរ

 ្រត�វបានព្រងឹង និងជំរុញបែន�ម

បង��រ 3%

១៤ ១១ ១១.១ ១១.១.១៤ កា�រេរៀបចំប័ណ� ផ្សព�ផ្សោយេសវោកម�ពន�ដោរ

របស់នោយកដោ� នចំនួន ០៦ ៃនអគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ

សស.១៤ ប័ណ�ផ្សព�ផ្សោយេសវោកម�ពន�ដោររបស់

នោយកដោ� នចំនួន ០៦ ៃនអគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ 

្រត�វបានេរៀបចំ និងផ្សព�ផ្សោយ

មធ្យម 2%

១៥ ១១ ១១.១ ១១.១.១៥ កា�រេធ�ើសនោ� នកម�្របព័ន�ពន�ដោរ និងឣសុីគូដោរ សស.១៥ ្របព័ន�ស� ័យ្របវត�ិកម�រវោង្របព័ន�ពន�ដោរ 

និងឣសុីគូដោរ ្រត�វបានដោក់ឱ្យដំេណើរកា�រជោផ��វកា�រ

ខ�ស់ 5%

១៦ ១១ ១១.១ ១១.១.១៦ កា�រេរៀបចំកម�វ�ធី “ពន�ដោរកម��ជោ” តា�មរយៈ

បណោ� ញសង�ម Facebook

សស.១៦ កម�វ�ធី “ពន�ដោរកម��ជោ” ្រត�វបានេរៀបចំ

តា�មរយៈបណោ� ញសង�ម Facebook ចំនួន ៤៣ 

េលើក

ខ�ស់ 5%

១៧ ១១ ១១.១ ១១.១.១៧ កា�របេង�ើត្របព័ន�្រគប់្រគងបំណលុពន�ថ�ី សស.១៧ ្របព័ន�្រគប់្រគងបំណលុពន�ថ�ី្រត�វបាន

អភិវឌ្ឍ និងដោក់ឱ្យេ្របើ្របាស់

ខ�ស់ 5%

១៨ ១១ ១១.១ ១១.១.១៨ កា�រេធ�ើបច��ប្បន�ភាព្របព័ន�្រគប់្រគងកា�រទទួល

្របាក់ពន�

សស.១៨ ្របព័ន�្រគប់្រគងកា�រទទួល្របាក់ពន�្រត�វ

បានេធ�ើបច��ប្បន�ភាព និងកំែណែ្រប

ខ�ស់ 5%



១៩ ១១ ១១.១ ១១.១.១៩ កា�រេធ�ើបច��ប្បន�ភាព្របព័ន�្រគប់្រគងកា�រចុះ

ប�� ីសហ្រគា�ស

សស.១៩ ្របព័ន�្រគប់្រគងកា�រចុះប�� ីសហ្រគា�ស

្រត�វបានេធ�ើបច��ប្បន�ភាព និងកំែណែ្រប

ខ�ស់ 5%

២០ ១១ ១១.១ ១១.១.២០ កា�របេង�ើត្របព័ន�េផ��ងផោ� ត់ស� ័យ្របវត�ិ សស.២០ ្របព័ន�េផ��ងផោ� ត់េដោយ្របព័ន�ស� ័យ្របវត�ិ

្រត�វបានអភិវឌ្ឍ និងដោក់ឱ្យេ្របើ្របាស់

បង��រ 3%

២១ ១១ ១១.១ ១១.១.២១ កា�របេង�ើត្របព័ន�្រគប់្រគងកា�រដោក់លិខិត

្របកា�សពន�េលើ្របាក់ចំណូល្របចំា�ឆា� ំស្រមា�ប់អ�កជោប់ពន�

ធំ និងពន�មធ្យម

សស.២១ ្របព័ន�្រគប់្រគងកា�រដោក់លិខិត្របកា�ស

ពន�េលើ្របាក់ចំណូល្របចំា�ឆា� ំស្រមា�ប់អ�កជោប់ពន�ធំ

 និងពន�មធ្យម្រត�វបានអភិវឌ្ឍ និងដោក់ឱ្យេ្របើ្របាស់

ខ�ស់ 5%

២២ ១១ ១១.១ ១១.១.២២ កា�រព្រងឹងសមត�ភាពម�ន�ីជំនោញបេច�កេទស 

អំពីបេច�កវ�ទ្យោថ�ីៗ

សស.២២ ចំនួនម�ន�ីជំនោញបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន

ទទួលបានកា�របណ�� ះបណោ� លព្រងឹងសមត�ភាពអំពី

បេច�កវ�ទ្យោថ�ីៗ

បង��រ 3%

២៣ ១១ ១១.១  ១១.១.២៣ កា�រព្រងឹងសមត�ភាពម�ន�ីពន�ដោរេលើកា�រេ្របើ

្របាស់្របព័ន�្រគប់្រគងទីន�ន័យពន�ដោរ

សស.២៣ ម�ន�ីពន�ដោរទា�ងំអស់្រត�វបានព្រងឹង

សមត�ភាពេលើកា�រេ្របើ្របាស់្របព័ន�្រគប់្រគង

ទិន�ន័យពន�ដោរ

បង��រ 3%

២៤ ១១ ១១.១ ១១.១.២៤ កា�រេរៀបចំបណ�� ះបណោ� ល ច្បាប់និង

បទប្ប��ត�ិស� ីពីពន�ដោរជូនម�ន�ីរោជកា�រពន�ដោរទូទា�ងំ

្របេទស

សស.២៤ វគ�បណ�� ះបណោ� លជូនម�ន�ីរោជកា�រពន�

ដោរេនៅនោយកដោ� នថោ� ក់កណោ� ល និងតា�មបណោ�

សា�ខោពន�ដោរេខត�-ខណ�  ្រត�វបានេរៀបចំ ចំនួន ២០

 វគ�

មធ្យម 2%



២៥ ១១ ១១.១ ១១.១.២៥ កា�រេរៀបចំបណ�� ះបណោ� ល និងផ្សព�ផ្សោយច្បាប់

 និងបទប្ប��ត�ិស� ីពីពន�ដោរជូនអ�កជោប់ពន� ភា� ក់ងោរេសវោ

កម�ពន�ដោរ និងសា�ធារណជនទូេទៅ

សស.២៥ វគ�បណ�� ះបណោ� ល ជំនោញវ�ជោ� ជីវៈពន�

ដោរ យ៉ោងតិចចំនួន  ០១ វគ� និងេរៀបចំវគ�បណ�� ះ

បណោ� ល ខ�ីៗនិង សិកា�� សា�លា�ផ្សព�ផ្សោយស� ីពីច្បាប់

 និងបទប្ប��ត�ិពន�ដោរ ចំនួន ០៩  េលើក  ្រត�វបាន

េរៀបចំ

មធ្យម 2%

២៦ ១១ ១១.១ ១១.១.២៦ េរៀបចំសិកា�� សា�លា�ផ្សព� ផ្សោយស� ីពីបច��ប្បន�

ភាពបទប្ប��ត�ិស� ីពីពន�ដោរជូនអ�កជោប់ពន�េនៅរោជធានី

ភ�ំេពញ និងតា�មបណោ� េខត�នោនោ

សស.២៦ សិកា�� សា�លា�ផ្សព� ផ្សោយស� ីពីបច��ប្បន�ភាព

បទប្ប��ត�ិស� ីពីពន�ដោរ ្រត�វបានេរៀបចំជូនអ�កជោប់

ពន�េនៅរោជធានីភ�ំេពញ និងតា�មបណោ� េខត�នោនោ 

ប�� ក់៖ សិកា�� សា�លា�ឣចនឹង្រត�វបានេរៀបចំតា�ម

្របព័ន� អនឡោញ (ONLINE) េដោយសា�រកា�ររ�ក

រោលដោលៃនវ�រុសកូវ�ដ១៩ (COVID-19)

មធ្យម 2%

២៧ ១១ ១១.១ ១១.១.២៧ កា�រេរៀបចំប���ល និងេធ�ើបច��ប្បន�ភាព 

ព័ត៌មា�នបំណលុពន�របស់អ�កជោប់ពន�ក��ង្របព័ន�ស្រមា�ប់

កា�រ្រគប់្រគងបំណលុពន�ថ�ី

សស.២៧ ព័ត៌មា�នបំណលុពន�របស់អ�កជោប់ពន� 

្រត�វបានប���ល និងេធ�ើបច��ប្បន�ភាពក��ង្របព័ន�

ស្រមា�ប់កា�រ្រគប់្រគងបំណលុពន�ថ�ី

ខ�ស់ 5%

២៨ ១១ ១១.១ ១១.១.២៨ កា�រពិនិត្យ និងេរៀបចំេធ�ើកា�រចា�ត់ថោ� ក់បំណលុ

ពន�ែដល “ឣច្របមូលបាន” និង “មិនឣច្របមូលបាន”

សស.២៨ យ៉ោងេហា�ច ២០%ៃនបំណលុពន�្រត�វ

បានពិនិត្យ និងេរៀបចំេធ�ើកា�រចា�ត់ថោ� ក់ជោបំណលុ

ពន�ែដល “ឣច្របមូលបាន” និង “មិនឣច្របមូល

បាន”

ខ�ស់ 5%



២៩ ១១ ១១.១ ១១.១.២៩ អ�កជោប់ពន�ែដលមា�នបំណលុឣទិភាព ្រត�វ

បានកំណត់ និងេធ�ើចំណោត់ថោ� ក់េដើម្បីអនុវត�វ�ធានកា�រតឹង

ទា�រ

សស.២៩ អ�កជោប់ពន�ែដលមា�នបំណលុឣទិភាព

យ៉ោងេហា�ច ២០% ្រត�វបានកំណត់ និងេធ�ើចំណោត់

ថោ� ក់េដើម្បីអនុវត�វ�ធានកា�រ   តឹងទា�រ

មធ្យម 2%

2200 100%សរុប

ៃថ�               ែខ        ឆា� ំឆ��វ ្រតីស័ក ព.ស.២៥៦៥

រោជធានីភ�ំេពញ ៃថ�ទី      ែខ ឆា� ំ២០២១

អ�កេរៀបចំបានេឃើញ នងិឯកភាព

ៃថ� ែខ ឆា� ំឆ��វ ្រតីស័ក ព.ស.២៥៦៥

រោជធានីភ�ំេពញ ៃថ�ទី          ែខ ឆា� ំ២០២១

រដ�ម�ន�ី្របតិភូអមនោយករដ�ម�ន�ី

្របតិភូរោជរដោ� ភិបាល

ទទួលបន��កជោអគ�នោយក ៃនអគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ

និងជោ

្របធា̠ន្រក�មការងោរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធា̠រណៈ

និងកម�វ�ធីកំែណទ្រមង់ និងទំេនើបកម�គយ



កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ

អគ�នោយកដោ� ន្រទព្យសម្បត�ិរដ� និងចំណូលមិនែមនសារេព�ពន�

ល.រ េគា�លបំណង ចេងោ� មសកម�ភា�ព សកម�ភា�ព សូចនោករសកម�ភា�ព ទម�ន់

១ ១១ ១១.១.បន�ព្រងឹងកា�រ្រគប់្រគង

ចំណូលនិងកា�រអនុវត�ែផនកា�រ

្របមូលចំណូល

១១.១.១អនុវត�េគា�លនេយោបា�យ និងែកទ្រមង់

រដ�បា�លចំណូលមិនែមនពន�

%ភា�គរយៃនកា�រកា�ត់បន�យបំណលុមិន

ែមនសា�រេព�ពន�

បង��រ 75%

២ #ចំនួន្រកសួង  សា�� ប័នេ្រប�្របា�ស់្របព័ន� NRMIS និង

  e-payment

បង��រ 75%

៣ #ចំនួនរដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ េ្រប�្របា�ស់្របព័ន� 

NRMIS និង  e-payment

មធ្យម 50%

៤ ១១.១.២.េរៀបចំបទដោ� ន គតិ យុត�ិ ស្រមា�ប់ ្របមូល 

ចំណូល មិន ែមនសា�រេព�ពន�

ច្បាប់ស� ីពីកា�រ្រគប់ ្រគង ចំណូលមិនែមនសា�រេព�ពន�

(េយោងតា�មយុទ�សា��ស� េកៀគរចំណូល ២០១៩-

២០២៣, ច្បាប់េនះ្រត�វអនុម័តក��ងឆា� ំ២០២២)

ខ�ស់ 100%

៥ “ស� ីពីលក�ន�ិកៈទូេទៅៃនសហ្រគា�សសា�ធារណៈ 

និងភា�គកម�សា�ធារណៈ”្រត�វបា�នេរៀបចំ

មធ្យម 50%

៦ ឯកសា�រេគា�ល (blueprint) ស� ីពីកា�រែកទ្រមង់

្របព័ន�ចំណូលមិនែមនសា�រេព�ពន� 

(េយោងតា�មយុទ�សា��ស� េកៀគរចំណូល ២០១៩-

២០២៣, ច្បាប់េនះ្រត�វអនុម័តក��ងឆា� ំ២០២០)

បង��រ 75%

ទម�ន់ែផនការសកម�ភា�ពលម�ិត ស្រមា�ប់ការអនុវត�

ែផនការសកម�ភា�ពរួម ដំណោក់កាលទី៣ បូក២ ឆា��  ំ២០២១

ឣទិភា�ព

ែផ�កទី/េខឿនទី ១ ៖ ការបន�ព្រងឹងភា�ពេជឿទុកចិត�ៃនថវ�កា

ែផ�កទី/េខឿនទី ២ ៖ ការបន�ព្រងឹងគណេនយ្យភា�ពហិរ��វត��



៧ ២៣ ២៣.១.េរៀបចំ និងដោក់ ឱ្យអនុវត�

យន�កា�រ និងបទដោ� នគតិយុត�្រគប់ 

្រគង្រទព្យរដ�សម្បត�ិរដ�

២៣.១.១ ព្រងឹងកា�រ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ� %ភា�គរយៃនបណ�កម�សិទ�ិមិនទា�ន់បា�នចុះប�� ី

 (ដីធ�)ីសរុប

មធ្យម 50%

៨ #ចំនួន្របកា�ស ដោក់ឱ្យេ្រប�្របា�ស់មា�ន្របកា�សចំនួន

០២

- ្របកា�សស� ីពី កា�រដោក់ឱ្យេ្រប�្របា�ស់េសៀវេភៅែណនំោស្

តីពីវ�ធាន និងនីតិវធីៃនកា�រេរៀបចំប�� ីសា�រេព�ភណ�

្រទព្យសម្បត�ិរដ�

- ្របកា�សស� ីពីវ�ធាន និងនីតិវ�ធីេធ��នីត្យោនុកូលកម�

េឡ�ងវ�ញៃនកិច�សន្យោឬកិច�្រពមេ្រព�ងែដលមិនមា�ន

 

បង��រ 75%

៩ ២៣.១.២.ព្រងីកកា�រដោក់ឱ្យអនុវត�

្របព័ន�បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន្រគប់្រគង

្រទព្យសម្បត�ិរដ� (SARMIS)

#ចំនួន្រគឹះសា�� នសា�ធារណៈរដ�បា�ល និងរដ�បា�ល

 រោជធានី-េខត� ្រត�វបា�នដោក់ឱ្យអនុវត� SARMIS

ខ�ស់ 100%

650%

កំណត់សមា�� ល់៖

១. កា�រដោក់ទម�ន់្រត�វែផ�កេល�ក្រមិតឣទិភា�ព និងសា�រសំខោន់ៃនសកម�ភា�ព, សូចនោករក��ងកា�រចូលរួមសេ្រមចបា�ននូវលទ�ផលចុងេ្រកា�យៃន្រកបខណ� ែផនកា�រសកម�ភា�ពរួម 

     ដំណោក់កា�លទី៣ បូក២ ។

២. េដ�ម្បីេធ��កា�រកំណត់ទម�ន់សូមចុចេល�្របអប់ ឣទិភា�ព រួចសូមេ្រជ�សេរ�សពា�ក្យណោមួយៃនពា�ក្យ "ខ�ស់(១០០%), បង��រ(៧៥%), មធ្យម(៥០%) ឬ ទា�ប(២៥%)" ជោកា�រេ្រសច ។

សរុប

ៃថ� ែខ ឆា� ំឆ��វ ្រតីស័ក ព.ស២៥៦៥

រោជធានីភ�ំេពញ, ៃថ�ទី ែខ ឆា� ំ២០២១

េរៀបចំេដោយ

ៃថ� ែខ ឆា� ំឆ��វ ្រតីស័ក ព.ស២៥៦៥

រោជធានីភ�ំេពញ, ៃថ�ទី ែខ ឆា� ំ២០២១

្របធាន្រក�មការងោរែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ
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ល.រ េគា�លបំណង ចេងោ� មសកម�ភា�ព សកម�ភា�ព សូចនោករសកម�ភា�ព ទម�ន់

១

១២. ព្រងឹងកា�រអនុវត�ថវ�កា�

និងព្រងឹងកា�រអនុវត�ែផនកា�រ

ចំណោយ

១២.១. េរៀបចំកម�វ�ធី

ចំណោយ្រសបតា�មែផនកា�រ

្របតិបត�ិ្របចំា�ឆា�� ំ

១២.១.១ េរៀបចំ កម�វ�ធីចំណូល -ចំណោយ ឲ្យ

ទា�ន់េពលេវលា� (40%)

សស ៧. កម�វ�ធីចំណូល ចំណោយ្រត�វបា�នេរៀបចំមិនឲ

◌្យយូរជោងសបា�� ហ៍ទី៣ ៃន្រតីមា�សបនោ� ប់

បង��រ #REF!

១២.១.២. េរៀបចំរបា�យកា�រណ៍អនុវត�ចំណោយ

វ�និេយោគឱ្យេទៀងទា�ត់

សស២. របា�យកា�រណ៍អនុវត�ចំណោយវ�និេយោគ្របចំា�

្រតីមា�ស ឆមា�ស និង្របចំា�ឆា�� ំ

បង��រ #REF!

១២.១.៣. េរៀបចំរបា�យកា�រណ៍ចំណោយថវ�កា�

ចរន�េធៀបនឹងកម�វ�ធីចំណោយឱ្យបា�នេទៀងទា�ត់

សស៣.របា�យកា�រណ៍អនុវត�ចំណោយថវ�កា�ចរន�

េធៀបកម�វ�ធីចំណោយ ្របចំា�្រតីមា�ស និង្របចំា�ឆា�� ំ

បង��រ #REF!

១៣.២.ែកលម�ដំេណ�រអនុវត� 

និងកា�រទូទា�ត់ចំណោយ

១៣.២.១. ជំរុញ្រកសួង សា�� ប័ន   ឱ្យេរៀបចំ

ែផនកា�រឥណទា�នរជ�េទយ្យបុេរ្របទា�នឱ្យបា�នទា�ន់

េពល្របជុំចរចា�ក��ប់ថវ�កា� ្របចំា�ឆា�� ំ

សស ៤.របា�យកា�រណ៍ស� ីពីសា�� នភា�ពៃនកា�រផ�ល់

ែផនកា�រឥណទា�នថវ�កា�រជ�េទយ្យបុេរ្របទា�នរបស់

្រកសួង សា�� ប័ន ស្រមា�ប់កិច�្របជុំចរចា�ក��ប់ថវ�កា�

្របចំា�ឆា�� ំ

បង��រ #REF!

សស ៥. របា�យកា�រណ៍ស� ីពីកា�រ្រត�តពិនិត្យ និងតា�ម

ដោនកា�រអនុវត�ថវ�កា� បងោ� ញពីភា�គរយៃនកា�រអនុវត�

ថវ�កា�ល�្របេស�រ និង ប�� ្របឈមតិចជោងមុន

មធ្យម #REF!

អគ�នោយកដោ� នថវ�កា�

ទម�ន់ែផនកា�រសកម�ភា�ពលម�ិត ស្រមា�ប់កា�រអនុវត�

ែផនកា�រសកម�ភា�ពរួម ដំណោក់កា�លទី៣ បូក២ ឆា��  ំ២០២១

ឣទិភា�ព

ែផ�កទី/េខឿនទី ១ ៖ កា�របន�ព្រងឹងភា�ពេជឿទុកចិត�ៃនថវ�កា�
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១៣.២.២. េរៀបចំែកស្រម�ល្របកា�សេលខ 

១២៨២ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី ែខ  ឆា�� ំ២០១៦     ស្

តីពីសិទ�ិអំណោចនិងកា�រទទួលខុស្រត�វរបស់អង�

ភា�ពថវ�កា�

សស ៦.្របកា�សេលខស� ីពីសិទ�អំណោច និងកា�រទទួល

ខុស្រត�វរបស់អង�ភា�ពថវ�កា� ្រត�វបា�នដោក់

ឱ្យអនុវត� (កា�រសេ្រមចេនៅេល�ថោ� ក់ដឹកនំោ ែតនិនោ� កា�រ

ឣចស្រមា�ប់េរៀបចំថវ�កា�ឆា�� ំ២០២១ ស្រមា�ប់អនុវត�

ឆា�� ំ២០២២)

ខ�ស់ #REF!

១៣.២.៣.សិកា�� សា�លា�្រត�តពិនិត្យ លទ�ផលនិង

ប�� ្របឈម ៃនកា�រអនុវត�ថវ�កា� េនៅតា�ម្រកសួង

 សា�� ប័ន

សស ៧. កិច�្របជុំចំនួនពីរេល�កេដ�ម្បី្រត�ត     ពិ

និត្យលទ�ផលៃនកា�រអនុវត�ថវ�កា� និងប�� ្របឈម

របស់្រកសួង សា�� ប័ន

បង��រ #REF!

១៣.២.៤.េធ��បច��ប្បន�ភា�ពឯកសា�របណ�� ះ      បណ្

តា�លស� ីពីនីតិវ�ធីអនុវត�ថវ�កា�ចរន� ្រសបតា�ម

លិខិតបទដោ� នគតិយុត�ថ�ីៗ

សស ៨. ឯកសា�របណ�� ះបណោ� លស� ីពីវ�ធីអនុវត�ថវ�កា�

ចរន�្រសបតា�មលិខិតបទដោ� នគតិយុត�ថ�ីៗ្រត�វបា�ន

េរៀបចំេធ��បច��ប្បន�ភា�ពតា�មលិខិតបទដោ� នគតិយុត�ថ�ីៗ

មធ្យម #REF!

១៣.៣ ជំរុញកា�រទូទា�ត់ថវ�កា�

បុេរ្របទា�ននិងរជ�េទយ្យបុេរ

្របទា�ន

១៣.៣.១. េរៀបចំរបា�យកា�រណ៍តា�មដោនកា�រផ�ល់

 និងកា�រទូទា�ត់ថវ�កា�បុេរ្របទា�នឱ្យបា�នេទៀងទា�ត់

សស ៩.មា�នរបា�យកា�រណ៍កា�រផ�ល់និងកា�រទូទា�ត់

ថវ�កា�បុេរ្របទា�នចរន�្របចំា�្រតីមា�ស និង្របចំា�ឆា�� ំ

ខ�ស់ #REF!

៣

២១. ព្រងឹង និង ព្រងីកកា�រ

េ្រប�្របា�ស់្របព័ន�បេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មា�នស្រមា�ប់កា�រ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សា�ធា�រណៈ

 (FMIS)

២១.១.ស� ័យ្របវត�ិកម� និងកា�រ

ព្រងីកកា�រដោ� នេ្រប�្របា�ស់្របព័ន�

 FMIS

២១.១.១.ពិនិត្យនិងែកស្រម�លចំណោត់ថោ� ក់េសដ�

កិច� រដ�បា�លកម�វ�ធីនិងមុខងោរ តា�មកា�រចំា�បា�ច់ 

(5%)

សស១. ្រត�តពិនិត្យ និងែកលម�ចំណោត់ថោ� ក់ថវ�កា� ៤ 

(េសដ�កិច�, រដ�បា�ល, កម�វ�ធី, មុខងោរ)

ទា�ប #REF!

ែផ�កទី/េខឿនទី ២ ៖ កា�របន�ព្រងឹងគណេនយ្យភា�ពហិរ��វត��
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៤

២១.១.២.េរៀបចំទ្រមង់ ៃន ថវ�កា�សេង�ប តា�ម ចំ

ណោត់ថោ� ក់កម�វ�ធី និង ចំណោត់ ថោ� ក់ េសដ�កិច� បំ្រព�ញ

 (II.២.៣.២) (5%)

សស២. េរៀបចំទ្រមង់ ៃន ថវ�កា�សេង�ប តា�ម ចំណោត់

ថោ� ក់កម�វ�ធី និង ចំណោត់ ថោ� ក់ េសដ�កិច� បំ្រព�ញ

បង��រ #REF!

៥

២១.១.៣. ពិនិត្យេឡ�ងវ�ញទ្រមង់ ៃន ថវ�កា�សេង�ប 

តា�ម ចំណោត់ថោ� ក់កម�វ�ធី (II.2.4.1) (5%)

សស៣. ទ្រមង់ ៃន ថវ�កា�សេង�ប តា�ម ចំណោត់ថោ� ក់កម�

វ�ធី  និង ចំណោត់ ថោ� ក់ េសដ�កិច� បំ្រព�ញ្រត�វបា�នពិនិត្យ

េឡ�ងវ�ញមុនប���នេសចក�ី្រពា�ងច្បាប់េទៅគណៈរដ�ម�ន� ី

ទា�ប #REF!

៦

២១.១.៤.មុខងោរេរៀបចំែផនកា�រថវ�កា� (Budget 

Planning System-BPS) ្រត�វដោក់ឱ្យេ្រប�្របា�ស់

សា�កល្បងដល់្រកសួង-   សា�� ប័ន (40%)

សស៤.្រត�វបា�នដោក់ឱ្យអនុវត�សា�កល្បងមុខងោរ

េរៀបចំែផនកា�រថវ�កា� (BPS)ដល់្រកសួងចំនួនពីរ

មធ្យម #REF!

២១.១.៥ ពិនិត្យ និងជំរុញកា�រអនុវត�ចំណោត់ថោ� ក់

ថវ�កា�ទា�ងំ៧ ក��ង្របព័ន� FMIS និងេដោះ្រសា�យ

ប�� ្របឈមនោនោក��ងកា�រចុះ្របតិបត�ិកា�រ

សស ៥.សំេណ�ចំណោយនិងកា�រទូទា�ត់ក��ង្របព័ន� 

FMIS របស់្រកសួង សា�� ប័ន ្រត�វបា�នពិនិត្យេល�

ព័ត៌មា�នចំា�បា�ច់ និងអនុេលា�មភា�ពៃនជោមួយចំណោត់

ថោ� ក់ ថវ�កា�ទា�ងំ ៧

មធ្យម #REF!

២១.១.៦. កិច�្របជុំបូកសរុប លទ�ផលនិងប��

្របឈមៃនកា�រអនុវត�្របព័ន� FMIS ស្រមា�ប់

្រកសួង-សា�� ប័នចំនួន ៣៧ េល�មុខងោរប�� ទិញ 

និងមុខងោរគណនី្រត�វសង (25%)

សស ៦. សិកា�� សា�លា�បូកសរុបលទ�ផល និងប��

្របឈមៃនកា�រអនុវត�របស់្រកសួង-សា�� ប័ន ចំនួន៣៧

 េល�កា�រអនុវត�មុខងោរ ប�� ទិញ និងមុខងោរគណនី 

្រត�វសង ក��ង្របព័ន� FMIS ្រត�វបា�នេរៀបចំ

មធ្យម #REF! 50%
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២១.៣. ព្រងីកកា�រ

អនុវត�គេ្រមា�ង FMISេល�មុខ

ងោរេរៀបែផន កា�រ ថវ�កា�និងមុខ

ងោរលទ�កម�េពញេលញ

២១.៣.១.េរៀបចំនិងែណនំោ្រកសួង សា�� ប័ន ឲ្យ

េ្រប�្របា�ស់ចំណោត់ថោ� ក់គេ្រមា�ងៃនមា�តិកា�ថវ�កា�ក��ង

កា�រចុះទិន�ន័យក��ង ្របព័ន�  FMIS

សស ៧.្របកា�សស� ីពីកា�របំេពញបែន�មឱ្យ

អនុវត�ចំណោត់ថោ� ក់គេ្រមា�ងៃនមា�តិកា�ថវ�កា�

របស់រដ�បា�លជោតិ ្រត�វបា�នេរៀបចំនិងអនុវត�

បង��រ #REF!

២៥.១. េរៀបចំ និង អនុវត�

លក�ណវ�និច�័យអប្បបរមា�ៃន

កា�រ្រគប់ ្រគងហិរ��វត��សា�ធា�

រណៈស្រមា�ប់្រគឹះ សា�� នសា�

ធា�រណៈ រដ�បា�ល

២៥.១.១.េរៀបចំលក�ណវ�និច�័យអប្បបរមា�ៃនកា�រ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សា�ធា�រណៈស្រមា�ប់្រគឹះសា�� ន 

សា�ធា�រណៈរដ�បា�ល

សស ៨. លក�ណវ�និច�័យអប្បបរមា�ស្រមា�ប់

្រគឹះសា�� នសា�ធា�រណៈ រដ�បា�ល្រត�វបា�នេរៀបចំ

បង��រ #REF!

២៥.១.២.វោយតៃម�កា�រអនុវត�េធៀបេទៅនឹងលក�ណ

វ�និច�័យអប្បបរមា�ៃនកា�រ្រគប់្រគង   ហិរ��វត��សា�

ធា�រណៈស្រមា�ប់  ្រគឹះសា�� នសា�ធា�  រណៈរដ�បា�ល

សស ៩. ្រគឹះសា�� នសា�ធា�រណៈរដ�បា�លែដល អនុវត�

តា�មលក�ណវ�និច�័យអប្បបរមា�ៃនកា�រ្រគប់្រគងហិរ��

វត��សា�ធា�រណៈ្រត�វបា�នវោយតៃម�

បង��រ #REF!

២៥.១.៣.កិច�្របជុំបូកសរុប លទ�ផល និងប��

្របឈមៃនកា�រអនុវត�ថវ�កា�របស់្រគឹះសា�� នសា�

ធា�រណៈរដ�បា�ល (40%)

សស ១០.

កិច�្របជុំបូកសរុប្រត�វបា�នេរៀបចំចំនួនមួយេល�ក

មធ្យម #REF!

៨

៣១.១.១. េរៀបចំទ្រមង់ឧបសម�័ន�ស� ីពីពិតា�នថវ�កា�

 ស្រមា�ប់្រកសួង សា�� ប័ន និងសុំកា�រអនុម័ត 

(II១.៣.១)(10%)

សស១. េរៀបចំទ្រមង់ឧបសម�័ន�ស� ីពីពិតា�នថវ�កា�

ស្រមា�ប់្រកសួង -  សា�� ប័ន ទទួលបា�នកា�រអនុម័ត

ទា�ប #REF!

ែផ�កទី/េខឿនទី ៣ ៖ កា�រព្រងឹង្របសិទ�ភា�ពៃនកា�រផ្សោរភា�� ប់ថវ�កា�េទៅនឹងេគា�លនេយោបា�យ
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៩

៣១.១.២. េធ��សុពលភា�ពពិតា�នថវ�កា�ពហុឆា�� ំៃន

ថវ�កា�ចំណោយចរន�ស្រមា�ប់្រកសួង សា�� ប័ន 

២.២.១ (20%)

សស២. ពិតា�នថវ�កា�ពហុឆា�� ំៃនថវ�កា�ចំណោយចរន�

ស្រមា�ប់្រកសួង សា�� ប័ន ្រត�វបា�នេធ��សុពលភា�ព

ទា�ប #REF!

១០
៣១.១.៣.ដោក់ឱ្យអនុវត�ឧបសម�័ន�  ស� ីពី  ពិដោន

ថវ�កា� ស្រមា�ប់ ្រកសួង  សា�� ប័ន ្របចំា�ឆា�� ំ (II.1.3.2)

 

សស៣. ឧបសម�័ន� ពី ពិដោនថវ�កា� ស្រមា�ប់ 

 ្រកសួង  សា�� ប័ន្របចំា�ឆា�� ំដោក់ឱ្យអនុវត�

មធ្យម #REF!

១១
៣១.១.៤.អនុវត�ពិដោនថវ�កា� ស្រមា�ប់កា�រេរៀបចំ

ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ (I.2.1.4) (40%)

សស៤. ដោក់ឱ្យអនុវត�ពិដោនថវ�កា� ស្រមា�ប់កា�រ

េរៀបចំថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ

មធ្យម #REF!

១២

៣២.ព្រងឹងកា�រ្រគប់្រគង

វ�និេយោគសា�ធា�រណៈ

៣២.១. េរៀបចំ ែកលម� ឬ

បេង��តលិខិតបទដោ� នគតិយុត�

ពា�ក់ព័ន�នឹងកា�រ្រគប់្រគង កា�រវ�

និេយោគសា�ធា�រណៈ

៣២.១.១.េរៀបចំនិងដោក់ឱ្យអនុវត�  ្របកា�សស� ីពី

េគា�លកា�រណ៍រួម ស្រមា�ប់កា�រ្រគប់្រគងគេ្រមា�ង

ែថទា�េំហដោ� រចនោសម�័ន�ផ��វថ�ល់សា�ធា�រណៈ

សស៥.្របកា�សស� ីពីេគា�លកា�រណ៍រួម ស្រមា�ប់កា�រ

្រគប់្រគងគេ្រមា�ងែថទា�េំហដោ� រចនោសម�័ន�ផ��វថ�ល់សា�

ធា�រណៈ ្រត�វបា�នអនុម័ត និងដោក់ឱ្យេ្រប�្របា�ស់

ខ�ស់ #REF!

៣២.១.២.េរៀបចំេសចក�ី្រពា�ង្របកា�សស� ីពីនីតិវ�ធី

្របតិបត�ិ ៃនកា�រ្រគប់្រគង េរៀបចំ និង អនុវត�

គេ្រមា�ង វ�និេយោគសា�ធា�រណៈហិរ��ប្បទា�នេដោយ

ថវ�កា�ថោ� ក់ជោតិ (គេ្រមា�ង វ�និេយោគផោ� ល)់

សស៦.េសចក�ី្រពា�ង្របកា�សស� ីពីនីតិវ�ធី្របតិបត�ិ ៃន

កា�រ្រគប់្រគង េរៀបចំ និង អនុវត�គេ្រមា�ង វ�និេយោគសា�

ធា�រណៈហិរ��ប្បទា�នេដោយថវ�កា�ថោ� ក់ជោតិ (គេ្រមា�ង 

វ�និេយោគផោ� ល់ ) ែដល្រត�វបា�នពិភា�ក្សោក្រមិតថោ� ក់

ដឹកនំោ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��

បង��រ #REF!

១៣

៣២.១.៣.ស្រមបស្រម�លនិងែកលម�កា�រេរៀបចំ  

ថវ�កា� ្របចំា�ឆា�� ំរបស់អគ�នោយកដោ� ន  ជោអង�ភា�ព 

ថវ�កា�  (50%)

សស ៧. ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំរបស់អគ�នោយកដោ� ន  ្រត�វបា�ន

េរៀបចំទា�ន់េពលេវលា�

ខ�ស់ #REF!
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១៤

៣៣. ព្រងឹងកា�រេរៀបចំ និង

កា�រអនុវត�ថវ�កា�កម�វ�ធី 

េដោយផ្សោរភា�� ប់េទៅនឹង

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�ថវ�កា�

៣៣.១.ពិនិត្យគុណភា�ពៃនកា�រ

េរៀបចំកម�វ�ធីនិងេរៀបចំែបង

ែចក ចំណោយ (ចំណោត់ ថោ� ក់

េសដ�កិច�)តា�មកម�វ�ធីនីមួយៗ

៣៣.១.១. ្រត�តពិនិត្យ និងវោយ តៃម�េល� កា�រេរៀបចំ

 ផ.យ.ថ របស់្រកសួងអនុវត�ថវ�កា�កម�វ�ធីចំនួន 

១៥ (5%)

សស ២៣. ចំនួន ១៥ ្រកសួង សា�� ប័នែដល្រត�តពិនិ

ត្យ និងវោយតៃម�ែផនកា�រយុទ�សា��ស�

ទា�ប #REF!

១៥

៣៣.១.២. កា�រ េល�ក ទឹកចិត� និង កា�រ រ�តត្បឹតព្រងឹ  

ភា�ព ទា�ន់ េពល េវលា� ៃន កា�រ េរៀបចំ ែផនកា�រយុទ�

សា��ស�  ថវ�កា� (I.៣.១.៣) (5%)

េរៀបចំវ�ធា�នកា�រេល�កទឹកចិត� និង កា�ររ�តត្បឹតព្រងឹង

ភា�ពទា�ន់េពលេវលា�ៃនកា�រេរៀបចំែផនកា�រយុទ�សា��ស�

ថវ�កា�

ទា�ប #REF!

១៦

៣៣.១.៣. បន�ពិនិត្យ េឡ�ងវ�ញ កា�រ ផ្សោរភា�� ប់ ៃន 

ែផន កា�រ យុទ�សា��ស�  ថវ�កា�  ្រកសួង  សា�� ប័ន េទៅ នឹ  

យុទ�សា��ស�  ចតុេកា�ណ ដំណោក់ កា�ល ទី ៤  និង ែផន 

      

កា�រ  បន�ពិនិត្យ េល� កា�រ ផ្សោរភា�� ប់ ៃន ែផន កា�រ យុទ�សា�  

ថវ�កា�  ្រកសួង  សា�� ប័ន េទៅ នឹង យុទ�សា��ស�  ចតុេកា�ណ

ដំណោក់ កា�ល ទី ៤  និង ែផន កា�រ យុទ�សា��ស�  អភិវឌ្ឍ 

     

ទា�ប #REF!

១៧

៣៣.១.៤. ែកលម�កា�រេរៀបចំថវ�កា�កម�វ�ធី្របចំា�ឆា�� ំ

 េដោយែកស្រម�លេឈា�� ះ  កម�វ�ធី និងដោក់ប���ល

កា�រពិពណ៌នោអំពីកម�វ�ធី (II.1.1.1) (5%)

សស ១៥. កា�រែកស្រម�លេឈា�� ះកម�វ�ធី្រត�វបា�នែក

ស្រម�ល និង កា�រពិពណ៌នោលម�ិតពីេគា�លបំណង

របស់កម�វ�ធី

ទា�ប #REF!

១៨

៣៣.១.៥. ដោក់ប���លក��ងសា�រោចរែណនំោស� ីពី

កា�រឱ្យភា�� ប់ែផនកា�រលទ�កម�ជោមួយនឹងសំេណ�និង

គេ្រមា�ង្របចំា�ឆា�� ំ (II.១.៤.៣) (5%)

សស ១៦. សំេណ�ែផនកា�រលទ�កម�របស់្រកសួង សា��

ប័ន ្រត�វបា�នដោក់ប���លក��ងសា�រោចរែណនំោស� ីពីកា�រ

េរៀបចំថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ

ទា�ប #REF!

១៩

៣៣.១.៦. ដោក់ ចូល ក��ង សា�រោចរ ែណនំោឱ្យ ភា�� ប់

ែផនកា�រ រជ�េទយ្យបុេរ ្របទា�ន  ជោ មួយ នឹង សំេណ�

ថវ�កា� ្របចំា�ឆា�� ំ (II.១.៥.១) (5%)

សស ១៧. សំេណ�ែផនកា�ររជ�េទយ្យបុេរ ្របទា�នរបស់

្រកសួង សា�� ប័ន ្រត�វបា�នដោក់ប���លក��ងសា�រោចរ

ែណនំោស� ីពីកា�រេរៀបចំថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ

ទា�ប #REF!
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២០
៣៣.១.៧.ែកស្រម�លទ្រមង់ជំនួយសា�� រតីចរចា�

ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ (5%)

សស ១៤. ពិនិត្យេឡ�ងវ�ញ និងែកលម�ទ្រមង់ជំនួយ

សា�� រតីចរចា�ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ

ទា�ប #REF!

២១

៣៣.១.៨. ែកលម�  សូចនោករលទ�ផល ក��ងឆា�� ំ និង 

 លទ�ផល ចុងេ្រកា�យ ែដល េស� �េឡ�ង េដោយ ្រកសួង

 សា�� ប័ន និង  សម្រសប តា�ម ថវ�កា�ែដល ទទួល បា�  

(I.៣.៣.១) (5%)

សស ១៩. ែកលម�  សូចនោករលទ�ផល ក��ងឆា�� ំ  

និង លទ�ផល ចុងេ្រកា�យ ែដល េស� �េឡ�ង េដោយ ្រកសួង

 សា�� ប័ន  សម្រសប តា�ម ថវ�កា�ែដល

 ទទួល បា�ន

ទា�ប #REF!

២២

 ៣៣.១.៩.េរៀប ចំ េសចក�ី ្រពា�ងេគា�ល កា�រណ៍ 

ែណនំោ ស� ី កា�រ ចរចា�ថវ�កា� សមិទ�កម�ក��ងឆា�� ំ  

(II.2.1.1) (5%)

េរៀប ចំ េសចក�ី ្រពា�ងេគា�ល កា�រណ៍  ែណនំោ ស� ី កា�រ ចរ

ថវ�កា� សមិទ�កម�ក��ងឆា�� ំ

ទា�ប #REF!

២៣

៣៣.១.១០. ភា�� ប់ឧបសម�័ន�ថវ�កា�តា�មចំណោត់

ថោ� ក់កម�វ�ធីជោមួយនឹងេសចក�ី្រពា�ងច្បាប់ហិរ��វត��

េទៅគណៈរដម�នី  (II 2 3 3) (5%)

សស ១៨. ឧបសម�័ន�ថវ�កា�តា�មចំណោត់ថោ� ក់កម�វ�ធីយ

្រត�វបា�នភា�� ប់ជោមួយនឹងេសចក�ី្រពា�ងច្បាប់ហិរ��វត��

េទៅគណៈរដម�នី

ទា�ប #REF!

២៤
៣៣.១.១១. េរៀបចំទស្សទា�នស� ីកា�រែញក

ចំណោយបន��កបុគ�លិកតា�មកម�វ�ធី (10%)

ចំណោយបន��កបុគ�លិក្រត�វបា�នែញកតា�មកម�វ�ធី

ស្រមា�ប់ឆា�� ំ N+1

បង��រ #REF!

២៥

៣៣.១.១២. សា�កល្បង េរៀប ចំ នូវ របា�យកា�រណ៍ 

លទ�ផលេដោយ ែផ�ក េល� របា�យកា�រណ៍ របស់្រកសួង 

 សា�� ប័ន ចំនួន ១០ (I.៣.៣.២) (10%)

សស ២០. ចំនួន្រកសួង សា�� ប័នសា�កល្បងេរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍ លទ�ផលេដោយ ែផ�ក េល� របា�យកា�រណ៍ 

ទា�ប #REF!

២៦

៣៣.១.១៣. េរៀបចំបណ�� ះបណោ� លជំនោញ

វ�ភា�គេសដ�កិច�  និងេរៀបចំថវ�កា� (5%)

សស ៣. ម�ន�ីៃននោយកដោ� នថវ�កា�នីយកម� ទទួល

បា�នកា�របណ�� ះបណោ� លជំនោញជោអ�កវ�ភា�គេសដ�កិច� 

និង េរៀបចំថវ�កា�

ទា�ប #REF!

២៧

៣៣.១.១៤. បណ�� ះបណោ� លម�ន�ីៃផ�ក��ងអំពី

េគា�លកា�រណ៍េរៀបចំថវ�កា�សមិទ�កម�  (V.4.2.1) 

(20%)

សស៤. ចំនួន ៤ វគ�បណ�� ះបណោ� ល អំពីេគា�ល

កា�រណ៍េរៀបចំថវ�កា�សមិទ�កម� ្រត�វបា�នេរៀបចំ

មធ្យម #REF!
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២៨

៣៣.១.១៥. ផ�ល់កា�របណ�� ះបណោ� លនិងជំនួយ

បេច�កេទសេល�កា�រេរៀបចំថវ�កា�កម�វ�ធី /សមិទ�កម�

ដល់្រកសួង-សា�� ប័នមួយចំនួន (V.4.2.1)  (5%)

សស ៥. ្រកសួង-សា�� ប័ន ទទួលបា�នកា�របណ�� ះបណ្

តា�លអំពីេគា�លកា�រណ៍េរៀបចំថវ�កា�សមិទ�កម�

សស ៦. ជំនួយបេច�កេទសេល�កា�រេរៀបចំ និងអនុវត�

ថវ�កា�ដល់្រកសួង-សា�� ប័នចំនួន ៦

មធ្យម #REF!

២៩

៣៣.២.១.បេង��តចំនួនអង�ភា�ពថវ�កា� និងអង�

ភា�ពថវ�កា�ជោឣណោប័កេផ�សិទ�ិ េដោយអនុេលា�ម

តា�មេគា�លកា�រណ៍ែណនំោរបស់ កសហវ (50%)

សស.១៤ េរៀបចំែផនកា�រសកម�ភា�ពស្រមា�ប់ជ្រម�ញ

កា�របេង��តអង�ភា�ពថវ�កា� និង អង�ភា�ពថវ�កា�អណោប័ក

េផ�រសិទ�

សស ១៥. ចំនួន្រកសួង សា�� ប័ន្រត�តពិនិត្យលក�ណៈ

សម្បត�ិអង�ភា�ពថវ�កា�

បង��រ #REF!

៣០

៣៣.២.២.េរៀបចំអនុ្រកឹតស� ីពីកា�របេង��តអង�ភា�ព

ថវ�កា�ឣណោប័កេផ�រសិទ� ស្រមា�ប់្រកសួង សា�� ប័ន 

(50%)

សស.១៦  អនុ្រកឹតស� ីពីកា�រជ្រម�ញបេង��នអង�ភា�ព

ថវ�កា�ឣណោប័កេផ�រសិទ�្រត�វបា�នេរៀបចំ

បង��រ #REF!

៣១

៣៣.៣.១.េធ��សមា�ហរណកម�ចំណោយចរន�និង

ចំណោយមូលធនចូលក��ងម�វ�ធីែផ�កេល�ពិដោនថវ�កា�

 (50%)

សស ១៧. ចំនួន ៤ ្រកសួង សា�� ប័នេរៀបចំថវ�កា�ស

មា�ហរណកម� ែដលមា�នកំណត់ក��ងសា�រោចរស� ីពីកា�រ

េរៀបចំ BSP និងថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ

បង��រ #REF!

  ្រត�មខ��ន

៣៣. ព្រងឹងកា�រេរៀបចំ និង

កា�រអនុវត�ថវ�កា�កម�វ�ធី 

េដោយផ្សោរភា�� ប់េទៅនឹង

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�ថវ�កា�

៣៣.៣. េធ��សមា�ហរណកម�

ចំណោយចរន�និងចំណោយមូល

ធនចូលក��ងកម�វ�ធីែផ�កេល�ពិ

ដោនថវ�កា�

៣៣.៣.២.េរៀបចំកា�រែណនំោដោក់ប���លគេ្រមា�ង

ចំណោយមូលធនក��ង្រស�កេទៅក��ង

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�ថវ�កា� របស់្រកសួង សា�� ប័ន 

េទៅតា�មកម�វ�ធីនីមួយៗ ែដលមា�នកា�រផ្សោរភា�� ប់

េទៅនឹងយុទ�សា��ស�ចតុេកា�ណ ដំណោក់កា�លទី ៤

សស.២៧. ្រកសួងចំនួន០៤ េធ��សមា�ហរណកម�  

ថវ�កា� េដោយ េរៀបចំគេ្រមា�ង ចំណោយមូលធនក��ង្រស�ក 

ដោក់ប���លេទៅក��ងែផនកា�រ យុទ�សា��ស�ថវ�កា�  េទៅតា�ម

កម�វ�ធីនីមួយៗ ែដលមា�នកា�រផ្សោរភា�� ប់េទៅនឹង យុទ�

សា��ស�ចតុេកា�ណ ដំណោក់កា�លទី ៤ ្រត�វបា�នេរៀបចំ

បង��រ #REF!

ែផ�កទី/េខឿនទី ៤៖ កា�រប�� ប់កា�រេ្រត�មខ��នេឆា�� ះេទៅគណេនយ្យភា�ពសមិទ�កម�
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៣២

៤១.១. េរៀបចំ និងអនុវត�

លិខិតបទដោ� នគតិយុត�

ស្រមា�ប់កា�រអនុវត�ថវ�កា�សមិទ�

៤១.១.១. អនុម័តច្បាប់ស� ីពី្របព័ន�ហិរ��វត��សា�

ធា�រណៈថ�ី (100%)

សស.១ ច្បាប់ស� ីពី្របព័ន�ហិរ��វត��សា�ធា�រណៈថ�ី្រត�

បា�នអនុម័តេដោយអង�និតិប��ត�ិ

បង��រ #REF!

៣៣

៤១.១.២. េរៀបចំែកស្រម�ល អនុ្រកឹត្យេលខ ៨១ សស ២.េសចក�ីែកស្រម�លអនុ្រកឹត្យេលខ៨១ 

្រត�វបា�នអនុម័ត និងដោក់ឱ្យអនុវត�

បង��រ #REF!

៣៤
៤២.១.១.េរៀបចំែផនកា�រ្របតិបត�ិថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ

 (100%)

សស.៣. ទស្សនោទា�នស� ីពីកា�រេរៀបចំែផនកា�រ

្របតិបត�ិថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ

បង��រ #REF!

៣៥

៤២.២.១.េរៀប ចំ េសចក�ី្រពា�ង្រកបខណ�  តា�ម ដោន 

និង វោយតៃម�ថវ�កា�សមិទ�កម� (IV.1.1.2) (35%)

សស.៤. េសចក�ី្រពា�ង្រកបខណ�  តា�ម ដោន និង វោយ

តៃម�ថវ�កា�សមិទ�កម�្រត�វបា�នេរៀបចំ

បង��រ #REF!

៣៦

៤២.២.២.្របឹក្សោេយោបល់ និងអនុម័តេសចក�ី

្រពា�ង្រកបខណ� តា�មដោន និងវោយតៃម� (IV.1.1.3)

 (30%)

សស.៥. េរៀបចំកា�រ្របឹក្សោេយោបល់និងអនុម័តេសចក�ី

្រពា�ង្រកបខណ� តា�មដោន និងវោយតៃម�

មធ្យម #REF!

៣៧

៤២.២.៣.េសចក�ី្រពា�ង្របកា�សស� ីពី្រកបខណ�

តា�មដោន និងវោយតៃម� និងអនុម័ត (IV.1.1.3)  

(35%)

សស.៦. េសចក�ី្រពា�ង្របកា�សស� ីពី្រកបខណ� តា�ម

ដោននិងវោយតៃម� ្រត�វបា�នេរៀបចំនិងអនុម័ត

មធ្យម #REF!

៣៨
៤៤.២.១.ផ្សព�ផ្សោយសា�រោចរេរៀបចំែផនកា�រយុទ�

សា��ស�ថវ�កា� និងក��ប់ថវ�កា� (20%)

សស.៧. សា�រោចរេរៀបចំែផនកា�រយុទ�សា��ស�ថវ�កា� 

និងក��ប់ថវ�កា�្រត�វបា�នផ្សព�ផ្សោយេល�េគហរទំព័រ

ទា�ប #REF!

៣៩

៤៤.២.២. សា�រោចររបស់រោជរដោ� ភិបា�លស្រមា�ប់

ជំរុញ្រកសួង សា�� ប័ន ជោពិេសស្រកសួង សា�� ប័ន

ក��ងវ�ស័យេសដ�កិច�និងសង�មកិច�ឱ្យេធ��កា�រ

សស.៨. េរៀបចំសា�រោចរែណនំោជំរុញ  ្រកសួង   សា��

ប័ន ក��ងកា�រផ្សព�ផ្សោយ  ឫេរៀបចំេវទិកា�  សា�រធា�រណៈ 

អំពីថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំរបស់្រកសួង      សា�� ប័ន សា�មី

បង��រ #REF!

៤០
៤៤.២.៣.ែកលម�និងេរៀបចំខ�ឹមសា�រសេង�ប

្របតិបត�ិស� ីពី  េសចក�ី្រពា�ងច្បាប់្របចំា�ឆា�� ំ (10%)

សស.៩. ឯកសា�រេសចក�ីពន្យល់សេង�បស� ីពីេសចក�ី

្រពា�ងច្បាប់ស� ីពីហិរ��  វត��ស្រមា�ប់កា�រ្រគប់្រគង្របចំា�ឆា�� ំ

ទា�ប #REF!
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៤១

៤៤.២.៤.ផ្សព�ផ្សោយខ�ឹមសា�រសេង�បស� ីពីេសចក�ី

្រពា�ងច្បាប់ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំបនោ� ប់ពី្រត�វបា�នអនុម័ត

គណៈរដម�នី (20)

សស.១០ ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំបនោ� ប់ពី្រត�វបា�នអនុម័ត ពី

គណៈរដ�ម�ន� ី

ទា�ប #REF!

៤២
៤៤.២.៥.េរៀបចំេសៀវេភៅថវ�កា� សេង�ប (Budget 

inbrief) ៃនច្បាប់ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ (15%)

សស.១១.េសៀវេភៅថវ�កា� សេង�ប ៃនច្បាប់ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ ទា�ប #REF!

៤៣
៤៤.២.៦.ផ្សព�ផ្សោយេសៀវេភៅថវ�កា� សេង�ប 

(Budget inbrief) ៃនច្បាប់ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ (20%)

សស.១២ ផ្សព�ផ្សោយេសៀវេភៅថវ�កា� សេង�ប ៃនច្បាប់

ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ

ទា�ប #REF!

៤៤
៤៤.៣.១.េរៀបចំេវទិកា� សា�ធា�រណៈស� ីពី្រកបខណ�

ម៉ា�្រក�េសដ�កិច� និង ្រកបខណ� ថវ�កា� (100%)

សស.១៣ េវទិកា� សា�ធា�រណៈស� ីពី្រកបខណ� ម៉ា�្រក� 

េសដ�កិច�  និង ច្បាប់ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ 

ខ�ស់ #REF!

#REF! 100%

ែផ�កទី៥៖ កា�រគា�្ំរទកម�វ�ធីែកទ្រមង់្របកបេដោយចីរភា�ព និងភា�ព្របទា�ក់្រកឡោគា�� ៃនកា�រែកទ្រមង់េផ្សងេទៀត

សរុប



្រកសួង-សា�� ប័ន /អង�ភា�ពៃន កសហវ

ល.រ េគា�លបំណង ចេងោ� មសកម�ភា�ព សកម�ភា�ព សូចនោករសកម�ភា�ព ទម�ន់

១ ២១ ២១.៣
២១.៣.១.េរៀបចំ្របកា�សស� ីពីចំណោត់ថោ� ក់កម�វ�ធី ស្រមា�ប់

រដ�បា�លរោជធា�នី េខត�

សស ១.្របកា�សស� ីពីចំណោត់ថោ� ក់កម�វ�ធីស្រមា�ប់រដ�បា�ល

រោជធា�នី េខត� ្រត�វបា�នដោក់េរៀបចំ និងដោក់ឲ្យអនុវត�
ខ�ស់ 3%

២
២១.៣.២.េរៀបចំ្របកា�សស� ីពីចំណោត់ថោ� ក់គេ្រមា�ង

ស្រមា�ប់រដ�បា�លរោជធា�នី េខត�

សស ២.្របកា�សស� ីពីចំណោត់ថោ� ក់គេ្រមា�ងស្រមា�ប់រដ�

បា�លរោជធា�នី េខត� ្រត�វបា�នេរៀបចំ និងដោក់ឲ្យអនុវត�
ខ�ស់ 3%

៣
២១.៣.៣.េរៀបចំ្របកា�សស� ីពីចំណោត់ថោ� ក់មុខងោរស្រមា�ប់

រដ�បា�លរោជធា�នី េខត�

សស ៣. ្របកា�សស� ីពីចំណោត់ថោ� ក់មុខងោរស្រមា�ប់រដ�

បា�ល    រោជធា�នី េខត� ្រត�វបា�នេរៀបចំ និងដោក់ឲ្យអនុវត�
ខ�ស់ 3%

៤ ២២ ២២.៣

២២.៣.១.កត់្រតា�េសៀវេភៅថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ , កា�រឧបត�ម�ធន

ថវ�កា�, កា�របែង�រឥណទា�ន និងកា�របែន�មឥណទា�នេនៅក��ង

្របព័ន� FMIS

សស ៤. េសៀវេភៅថវ�កា�, កា�រឧបត�ម�ធនថវ�កា�, កា�រ

បែង�រ    ឥណទា�ន និងកា�របែន�មឥណទា�នរបស់រដ�បា�

លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ ្រត�វបា�នកត់្រតា�េនៅក��ង្របព័ន� FMIS

ខ�ស់ 3%

ទម�ន់ែផនកា�រសកម�ភា�ពលម�ិត ស្រមា�ប់កា�រអនុវត�

ែផនកា�រសកម�ភា�ពរួម ដំណោក់កា�លទី៣ បូក២ ឆា��  ំ២០២១

ឣទិភា�ព

ែផ�កទ/ីេខឿនទី ១ ៖ កា�របន�ព្រងឹងភា�ពេជឿទុកចិត�ៃនថវ�កា�

ែផ�កទ/ីេខឿនទី ២ ៖ កា�របន�ព្រងឹងគណេនយ្យភា�ពហិរ��វត��

របូស��  

្រកសងួ-សា� ប័ន



៥
២២.៣.២.ផលិតរបា�យកា�រណ៍្របចំា�្រតីមា�ស ឆមា�ស និង

្របចំា�ឆា�� ំពី្របព័ន� FMIS

សស ៥. របា�យកា�រណ៍អនុវត�ថវ�កា�្របចំា�្រតីមា�ស ឆមា�ស

 និងឆា�� ំរបស់រដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ ផលិតេចញពី FMIS
បង��រ 2%

៦ ៣៤ ៣៤.១
៣៤.១.១.រដ�បា�លរោជធា�នី េខត�ទា�ងំ២៥ អនុវត�ថវ�កា�កម�

វ�ធី

សស ១.រដ�បា�លរោជធា�នីភ�ំេពញ ្រត�វបា�នដោក់ឲ្យអនុវត�

ថវ�កា�កម�វ�ធី
ខ�ស់ 3%

៧
៣៤.១.២.េរៀបចំេគា�លកា�រណ៍ែណនំោស� ីពីកា�រអនុវត�

ថវ�កា�កម�វ�ធីស្រមា�ប់រដ�បា�លរោជធា�នី េខត�

សស ២.េគា�លកា�រណ៍ែណនំោស� ីពីកា�រអនុវត�ថវ�កា�កម�

វ�ធីស្រមា�ប់រដ�បា�លរោជធា�នី េខត�្រត�វបា�នដោក់ឲ្យអនុវត�
ខ�ស់ 3%

៨
៣៤.១.៣.បណ�� ះបណោ� លេគា�លកា�រណ៍ែណនំោស� ីពីកា�រ

អនុវត�ថវ�កា�កម�វ�ធីរដ�បា�លរោជធា�នី េខត�

សស ៣.ចំនួនម�ន�ីរដ�បា�លរោជធា�នី ខណ�  ១០០នោក់ ្រត

វបា�នបណ�� ះបណោ� លេគា�លកា�រណ៍ែណនំោស� ីពីកា�រអនុវត�

ថវ�កា�កម�វ�ធី

ខ�ស់ 3%

៩
៣៤.១.៤.េរៀបចំេគា�លកា�រណ៍ែណនំោ ស� ីពីនីតិវ�ធីៃនកា�រ

េរៀបចំរបា�យកា�រណ៍ និងកា�រតា�មដោនកា�រអនុវត�ថវ�កា�

សស ៤.េគា�លកា�រណ៍ែណនំោស� ីពីនីតិវ�ធីៃនកា�រេរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍ និងកា�រតា�មដោនកា�រ       អនុវត�ថវ�កា� 

្រត�វបា�នេរៀបចំ និងដោក់ឲ្យអនុវត�

បង��រ 2%

១០
៣៤.១.៥.េរៀបចំេគា�លកា�រណ៍ែណនំោស� ីពីកា�រចរចា�ថវ�កា�

រោជធា�នី េខត�ែផ�កតា�មកម�វ�ធី

សស ៥.េគា�លកា�រណ៍ែណនំោស� ីពីកា�រចរចា�ថវ�កា�រោជធា�នី

 េខត�ែផ�កតា�មកម�វ�ធី្រត�វបា�នេរៀបចំ និងដោក់ឲ្យអនុវត�
បង��រ 2%

១១
៣៤.១.៦.េរៀបចំេគា�លកា�រណ៍ស� ីពីកា�រកំណត់លក�ណៈវ�និច្

ឆ័យអង�ភា�ពថវ�កា�េនៅរដ�បា�លរោជធា�នី េខត�

សស ៦.េគា�លកា�រណ៍ស� ីពីកា�រកំណត់លក�ណៈវ�និច�័យ

អង�ភា�ពថវ�កា�េនៅរដ�បា�លរោជធា�នី េខត� ្រត�វបា�នេរៀបចំ 

និងដោក់ឲ្យអនុវត�

បង��រ 2%

១២

៣៤.១.៧.ចុះពនត្យ នងតា�មដោនវឌ្ឍនភា�ពនងប��

្របឈមៃនកា�រអនុវត�ថវ�កា�កម�វ�ធីេនៅរដ�បា�លរោជធា�នី 

េខត�ចំនួន១២

សស ៧. ចំនួនរដ�បា�លេខត�១២្រត�វបា�នចុះតា�មវឌ្ឍន

ភា�ព និងប�� ្របឈម ៃនកា�រអនុវត�ថវ�កា�កម�វ�ធី
បង��រ 2%

ែផ�កទ/ីេខឿនទី ៣ ៖ កា�រព្រងឹង្របសិទ�ភា�ពៃនកា�រផ្សោរភា�� ប់ថវ�កា�េទៅនឹងេគា�លនេយោបា�យ



១៣
៣៤.១.៨.រដ�បា�លរោជធា�នី េខត�េរៀបចំរបា�យកា�រណ៍

សមិទ�កម� (វឌ្ឍនភា�ព)ៃនកា�រអនុវត�ថវ�កា�កម�វ�ធី

សស ៨.ចំនួនរដ�បា�លេខត�១២េរៀបចំរបា�យកា�រណ៏

សមិទ�កម� (វឌ្ឍនភា�ព)
បង��រ 2%

១៤
៣៤.១.៩.បណ�� ះបណោ� លេគា�លកា�រណ៍ែណនំោ ស� ីពីកា�រ

េរៀបចំថវ�កា�កម�វ�ធីរដ�បា�លរោជធា�នី េខត�

សស ៩. ចំនួនម�ន�ីរដ�បា�លរោជធា�នី េខ្រត�វបា�នបណ�� ះ

បណោ� លេគា�លកា�រណ៍ែណនំោស� ីពីកា�រេរៀបចំថវ�កា�កម�វ�ធី
បង��រ 2%

១៥
៣៤.១.១០.ផ្សោរភា�� ប់កា�រេរៀបចំថវ�កា�កម�វ�ធីេទៅនឹង

ែផនកា�រយុទ�សា�ស�ថវ�កា�

សស ១០. កា�រកា�ត់បន�យគមា�� តរវោងែផនកា�រយុទ�សាស្

្រតថវ�កា� និងគេ្រមា�ងថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ (n+1)
បង��រ 2%

១៦
៣៤.១.១១.ពិនិត្យ និងសិក្សោបេង��តអង�ភា�ពថវ�កា�េនៅរដ�

បា�លរោជធា�នី េខត�

សស  ១១.របា�យកា�រណ៍លទ�ផលៃនកា�រសិក្សោ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ និងដោក់ជូនថោ� ក់ដឹកនំោ ពិនិត្យ និងសេ្រមច
បង��រ 2%

១៧
៣៤.១.១២.េរៀបចំេគា�លកា�រណ៍ែណនំោស� ីពីកា�រអនុវត�

ថវ�កា�កម�វ�ធីរដ�បា�លរោជធា�នី េខត� ខណ�

សស ១២.េគា�លកា�រណ៍ែណនំោស� ីពីកា�រអនុវត�ថវ�កា�កម�

វ�ធីរដ�បា�លរោជធា�នី េខត� ខណ�
បង��រ 2%

១៨ ៣៤ ៣៤.២
៣៤.២.១.េរៀបចំ្រកបខណ� ថវ�កា�រយៈេពលមធ្យមរបស់

រដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ

សស ១៣. េសចក�ី្រពា�ងបឋមៃន្រកបខណ� ថវ�កា�រយៈ

េពលមធ្យមរបស់រដ�បា�ល ថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ ្រត�វបា�នេរៀបចំ
បង��រ 2%

១៩ ៣៤ ៣៤.៣
៣៤.៣.១.េរៀបចំ្រកបខណ� ្រគប់្រគងគេ្រមា�ងវ�និេយោគសា

ធា�រណៈេនៅរដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ

សស ១៤. ្របកា�សស� ីពីកា�រដោក់ឲ្យអនុវត�េគា�ល

កា�រណ៍ែណនំោស� ីពីនីតិវ�ធី្របតិបត�ិៃនកា�រ្រគប់្រគង និង

េរៀបចំគេ្រមា�ងវ�និេយោគសាធា�រណៈេនៅរដ�បា�លថោ� ក់

េ្រកា�មជោតិ ្រត�វបា�នេរៀបចំ និងដោក់ឲ្យអនុវត�

ខ�ស់ 3%

២០

៣៤.៣.២.េរៀបចំគណៈកមា�� ធិកា�រស្រមបស្រម�ល និង

្រគប់្រគងគេ្រមា�ងវ�និេយោគសាធា�រណៈេនៅរដ�បា�លថោ� ក់

េ្រកា�មជោតិ

សស ១៥. គណៈកមា�� ធិកា�រស្រមបស្រម�ល និង

្រគប់្រគងគេ្រមា�ងវ�និេយោគសាធា�រណៈេនៅរដ�បា�លថោ� ក់

េ្រកា�មជោតិ ្រត�វបា�នបេង��ត

ខ�ស់ 3%



២១
៣៤.៣.៣.ផ្សព�ផ្សោយយន�កា�រ្រគប់្រគងគេ្រមា�ង  វ�និ

េយោគសាធា�រណៈេនៅរដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ

សស ១៦. យន�កា�រ្រគប់្រគងគេ្រមា�ងវ�និេយោគសាធា�រ

ណៈេនៅរដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ ្រត�វបា�នផ្សព�ផ្សោយ
មធ្យម 2%

២២

៣៤.៣.៤.ត្រមឹមែផនកា�រយុទ�សា�ស�ថវ�កា�របស់រដ�បា�ល

រោជធា�នី េខត�ជោមួយែផនកា�រយុទ�   សា�ស�ថវ�កា�មន�ីរ

ជំនោញ

សស ១៧. ែផនកា�រយុទ�សា�ស�ថវ�កា�របស់រដ�បា�លរោជ

ធា�នី េខត�ជោមួយែផនកា�រយុទ�សា�ស�ថវ�កា�មន�ីរជំនោញ 

្រត�វបា�នត្រមឹម

មធ្យម 2%

២៣

៣៤.៣.៥.សមា�ហរណកម�ែផនកា�រយុទ�សា�ស�ថវ�កា�រដ�

បា�លរោជធា�នី េខត�ជោមួយែផនកា�រថវ�កា�រដ�បា�ល្រក�ង 

្រស�ក ខណ�

សស ១៨. ែផនកា�រយុទ�សា�ស�ថវ�កា�របស់រដ�បា�លរោជ

ធា�នី េខត� ជោមួយែផនកា�រយុទ�សា�ស�ថវ�កា�រដ�បា�ល្រក�ង

 ្រស�ក ខណ�  ្រត�វបា�នសមា�ហរណកម�

បង��រ 2%

២៤ ៣៤ ៣៤.៤
៣៤.៤.១.េរៀបចំេសៀវេភៅែណនំោស� ីពីកា�រអនុវត�គេ្រមា�ង

ស្រមា�ប់រដ�បា�ល្រក�ង ្រស�ក ខណ�

សស ១៩. េសៀវេភៅែណនំោស� ីពីកា�រអនុវត�គេ្រមា�ង

ស្រមា�ប់រដ�បា�ល្រក�ង ្រស�ក ខណ�  ្រត�វបា�នេរៀបចំរួច 

និងដោក់ឲ្យអនុវត�

ខ�ស់ 3%

២៥
៣៤.៤.២.បណ�� ះបណោ� លេគា�លកា�រណ៍ែណនំោ ស� ីពីកា�រ

វោយតៃម�សមិទ�កម�របស់្រក�ង ្រស�ក

សស ២០. េគា�លកា�រណ៍ែណនំោស� ីពីកា�រវោយតៃម�សមិទ�

កម�របស់្រក�ង ្រស�ក ្រត�វបា�នេរៀបចំបណ�� ះបណោ� ល
ខ�ស់ 3%

២៦

៣៤.៤.៣.បណ�� ះបណោ� លេគា�លកា�រណ៍ែណនំោ ស� ីកា�រ

េរៀបចំ និងអនុវត�គេ្រមា�ងវ�និេយោគ    រដ�បា�ល្រស�កែដល

ជោប់ជ័យលា�ភីឆា�� ំ២០២០ (ថវ�កា� ADB)

សស ២១. េគា�លកា�រណ៍ែណនំោស� ីកា�រេរៀបចំ និងអនុវត�

គេ្រមា�ងវ�និេយោគរដ�បា�ល្រស�កែដលជោប់ជ័យលា�ភីឆា�� ំ

២០២០

ខ�ស់ 3%

២៧
៣៤.៤.៤.ចុះេផ��ងផោ� ត់របា�យកា�រណ៍សមិទ�កម�រដ�បា�

ល្រក�ង ្រស�កទា�ងំ១៨៩

សស ២២. ចំនួនរដ�បា�ល្រក�ង ្រស�ក ្រត�វបា�នចុះតា�ម

ដោនរបា�យកា�រណ៍វោយតៃម�សមិទ�កម�
មធ្យម 2%



២៨
៣៤.៤.៥.វោយតៃម� និងេ្រជ�សេរ�សរដ�បា�ល្រក�ង ្រស�ក

ទទួលជ័យលា�ភីឆា�� ំ២០២១
សស ២៣.ចំនួនរដ�បា�ល្រក�ង ្រស�កជោប់ជ័យលា�ភី ខ�ស់ 3%

២៩
៣៤.៤.៦.បណ�� ះបណោ� លេគា�លកា�រណ៍ែណនំោ  ស� ីពីកា�រ

េរៀបចំគេ្រមា�ងរដ�បា�ល្រក�ង ្រស�កជ័យលា�ភីឆា�� ំ២០២១

សស ២៤. េគា�លកា�រណ៍ែណនំោ  ស� ីពីកា�រេរៀបចំគេ្រមា�ង

រដ�បា�ល្រក�ង ្រស�កជ័យលា�ភីឆា�� ំ២០២១ ្រត�វបា�នេរៀបចំ

បណ�� ះបណោ� ល

មធ្យម 2%

៣០ ៣៤ ៣៤.៥

៣៤.៥.១.ចុះ្រត�តពិនិត្យ និងតា�មដោនកា�រអនុវត�ចំណូល

ពីកៃ្រមេសវោរបស់អង�ភា�ព្រចកេចញ ចូលែតមួយរោជធា�នី

 េខត� និងចំណូលពីកៃ្រមេសវោែដល្របមូលេនៅមន�ីរអង�

ភា�ពជំនោញរោជធា�នី េខត�

សស ២៥. ចំនួនរដ�បា�លរោជធា�នី េខត� ្រត�វបា�នចុះ្រត�ត

ពិនិត្យ និងតា�មដោនកា�រអនុវត�ចំណូលពីកៃ្រមេសវោ

របស់អង�ភា�ព្រចកេចញ ចូលែតមួយរោជធា�នី េខត� និង

ចំណូលពីកៃ្រមេសវោែដល្របមូលេនៅមន�ីរអង�ភា�ព

ជំនោញរោជធា�នី េខត�

បង��រ 2%

៣១

៣៤.៥.២.ចុះតា�មដោនកា�រអនុវត�ថវ�កា�កា�រេផ�រមុខងោរ

មា�នភា�� ប់លក�ខណ� របស់មុខងោរសុខោភិបា�លេនៅរដ�បា�ល

រោជធា�នីេខត�

សស ២៦. ចំនួនរដ�បា�លេខត� ្រត�វបា�នចុះតា�មដោនកា�រ

អនុវត�ថវ�កា�កា�រេផ�រមុខងោរមា�នភា�� ប់លក�ខណ� របស់មុខ

ងោរសុខោភិបា�លេនៅរោជធា�នី េខត�

បង��រ 2%

៣២

៣៤.៥.៣.ចុះតា�មដោនកា�រអនុវត�ថវ�កា�កា�រេផ�រមុខងោរ

មា�នភា�� ប់លក�ខណ� របស់មុខងោរអប់រ�េនៅ្រក�ង ្រស�កៃន

េខត�បា�ត់ដំបង

សស ២៧. ចំនួនរដ�បា�ល្រក�ង ្រស�ក្រត�វបា�នចុះតា�ម

ដោនកា�រអនុវត�ថវ�កា�កា�រេផ�រមុខងោរមា�នភា�� ប់លក�ខណ�

របស់មុខងោរអប់រ�េនៅ្រក�ង ្រស�កៃនេខត�បា�ត់ដំបង

បង��រ 2%

៣៣

៣៤.៥.៤.ចុះតា�មដោនកា�រអនុវត�ថវ�កា�កា�រ�យោល័យមន�ីរ

ជំនោញ២០វ�ស័យែដលបា�ន

សមា�ហរណកម�ចូលក��ងរចនោសម�័ន�រដ�បា�ល្រក�ង ្រស�ក 

ខណ�

សស ២៨. ចំនួន្រក�ង ្រស�ក ្រត�វបា�នចុះតា�មដោនកា�រអនុ

វត�ថវ�កា�កា�រ�យោល័យមន�ីរជំនោញ ២០ វ�ស័យែដលបា�ន

សមា�ហរណកម�ចូលក��ងរចនោសម�័ន�រដ�បា�ល្រក�ង ្រស�ក 

ខណ�

បង��រ 2%



៣៤ ៣៤ ៣៤.៦
៣៤.៦.១.េរៀបចំ្របកា�សស� ីពីជំនួយកា�រហិរ��វត�� រដ�បា�

លឃុំ សងោ� ត់

សស ២៩. ្របកា�សស� ីពីជំនួយកា�រហិរ��វត��រដ�បា�លឃុំ 

សងោ� ត់ ្រត�វបា�នេរៀបចំ និងដោក់ឲ្យអនុវត�
ខ�ស់ 3%

៣៥
៣៤.៦.២.ផ្សព�ផ្សោយ្របកា�សស� ីពីជំនួយកា�រហិរ��វត��រដ�

បា�ល ឃុំ សងោ� ត់

សស ៣០.្របកា�សស� ីពីជំនួយកា�រហិរ��វត��រដ�បា�លឃុំ 

សងោ� ត់ ្រត�វបា�នផ្សព�ផ្សោយដល់រដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ
មធ្យម 2%

៣៦
៣៤.៦.៣.េរៀបចំ្របកា�សស� ីពីចំណោយេបសកកម�ស្រមា�ប់

រដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ

សស ៣១. ្របកា�សស� ីពីចំណោយេបសសកម�ស្រមា�ប់រដ�

បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ ្រត�វបា�នេរៀបចំ និងដោក់ឲ្យអនុវត�
ខ�ស់ 3%

៣៧
៣៤.៦.៤.េរៀបចំ្របកា�សស� ីពីចំណោយេល�កិច�្របជុំ សិកា��

សាលា�ស្រមា�ប់រដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ

សស ៣២. ្របកា�សស� ីពីចំណោយេល�កិច�្របជុំ សិកា��

សាលា�ស្រមា�ប់រដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ ្រត�វបា�នេរៀបចំ 

និងដោក់ឲ្យអនុវត�

ខ�ស់ 3%

៣៨ ៥១ ៥១.១

៥១.១.១.េរៀបចំកិច�្របជុំ្របចំា�ែខតា�មដោនវឌ្ឍនភា�ពៃន

កា�រអនុវត�ែផនកា�រសកម�ភា�ពៃនកា�រែកទ្រមង់កា�រ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធា�រណៈ

សស ១. កិច�្របជុំ្របចំា�ែខតា�មដោនវឌ្ឍនភា�ពៃនកា�រអនុ

វត�ែផនកា�រសកម�ភា�ពៃនកា�រែកទ្រមង់កា�រ្រគប់្រគងហិរ��

វត��សាធា�រណៈ ្រត�វបា�នេរៀបចំ

ខ�ស់ 3%

៣៩

៥១.១.២.េរៀបចំរបា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ព្របចំា�្រតីមា�ស 

និង្របចំា�ឆា�� ំៃនកា�រអនុវត�ែផនកា�រសកម�ភា�ពែកទ្រមង់កា�រ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធា�រណៈ របស់អគ�នោយកដោ� ន

សស ២. របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ព្របចំា�្រតីមា�ស និង

្របចំា�ឆា�� ំៃនកា�រអនុវត�ែផនកា�រសកម�ភា�ពែកទ្រមង់កា�រ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធា�រណៈរបស់អគ�នោយកដោ� ន្រត�វ

បា�នេរៀបចំ

ខ�ស់ 3%

ែផ�កទ៥ី៖ កា�រគា�្ំរទកម�វ�ធីែកទ្រមង់្របកបេដោយចីរភា�ព និងភា�ព្របទា�ក់្រកឡោគា�� ៃនកា�រែកទ្រមង់េផ្សងេទៀត

ែផ�កទ/ីេខឿនទី ៤៖ កា�រប�� ប់កា�រេ្រត�មខ��នេឆា�� ះេទៅគណេនយ្យភា�ពសមិទ�កម�



៤០ ៥១.៣

៥១.៣.១.េរៀបចំកិច�្របជុំ្របចំា�ឆា�� ំ្រត�តពិនិត្យ តា�មដោន 

និងវោយតៃម�កា�រអនុវត�ែផនកា�រសកម�ភា�ពែកទ្រមង់របស់

អគ�នោយកដោ� ន

សស ៣. កិច�្របជុំ្របចំា�ឆា�� ំ្រត�តពិនិត្យ តា�មដោន និង

វោយតៃម�កា�រអនុវត�ែផនកា�រសកម�ភា�ពែកទ្រមង់របស់

អគ�នោយកដោ� ន្រត�វបា�នេរៀបចំ

បង��រ 2%

100%

កំណត់សមា�� ល់៖

១. កា�រដោក់ទម�ន់្រត�វែផ�កេល�ក្រមិតឣទិភា�ព និងសារសំខោន់ៃនសកម�ភា�ព , សូចនោករក��ងកា�រចូលរួមសេ្រមចបា�ននូវលទ�ផលចុងេ្រកា�យៃន្រកបខណ� ែផនកា�រសកម�ភា�ពរួម 

     ដំណោក់កា�លទី៣ បូក២ ។

២. េដ�ម្បីេធ��កា�រកំណត់ទម�ន់សូមចុចេល�្របអប់ ឣទិភា�ព រួចសូមេ្រជ�សេរ�សពា�ក្យណោមួយៃនពា�ក្យ "ខ�ស,់ បង��រ, មធ្យម ឬ ទា�ប" ជោកា�រេ្រសច ។

ឧទា�ហរណ៍

សរុប



ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ច និង ហរិញ្ញវត្ថុ

 អគ្គនាយរដ្ឋឋ នរត្នាគារជាត្ិ

ល.រ សគាលបំណង ច្សកោ មសរមមភាព សរមមភាព សូច្នាររសរមមភាព ទមងន់

១ ១១. បន្តពង្ររឹការ

ង្រប់ង្ររចំណូលនិ្រការ

អនុ្វត្តផែន្ការង្បមលូចំ

ណូល។

១១.២ អនុ្វត្តគោល-

ន្គោបាយ និ្រផែទង្មរ់

រដ្ឋបាលចំណូលមិន្ផមន្

ពន្ធ។

១១.២.១ ការអនុ្វត្តង្បព័ន្ធ NRMIS 

សង្ាប់រដ្ឋបាលថ្នា ែ់គង្កាមជាត្ិគៅ 

រាជធានី្ភ្ាំគពញ ង្ត្វូ បាន្ ដាែ់ឱ្យ គង្បើ

ង្បាស់ សាែលបរគៅែាុរដ្ំណាែ់កាល

ទ២ី ជំហាន្ទ១ី។

អនុ្វត្តសាែលបរ (ចំណូលពីគសវាសាធារណៈ,គសវា

រដ្ឋបាលចំណូលពីង្ទពយសមបត្តិរដ្ឋនិ្រចំណូលគែេរៗ

 ) គៅរាជធានី្ភ្ាំគពញ គៅែាុរដ្ំណាែ់កាលទ២ី 

ជំហាន្ទ១ី។
ខ្ពស់ 4%

១១.២.២ ការអនុ្វត្តង្បព័ន្ធ NRMIS

 សង្ាប់រដ្ឋបាលថ្នា ែ់គង្កាមជាត្ិគៅ 

រាជធានី្ គខ្ត្តទរំ ២៥ ង្ត្វូបាន្ដាែ់

ឱ្យដ្ំគណើរការជាែលូវការ ដ្ំណាែ់កាល

ទ២ី ជំហាន្ទ១ី។

ដាែ់ឱ្យអនុ្វត្តជាែលូវការគៅរដ្ឋបាលរាជធានី្គខ្ត្តទរំ

២៥ គៅែាុរដ្ំណាែ់កាលទ២ី ជំហាន្ទ១ី។

ខ្ពស់ 4%

ទមងន់ផែនការសរមមភាពលមអិត្ សក្ាប់ការអនុវត្ត

ផែនការសរមមភាពរួម ដ្ណំារ់កាលទី៣ បូរ២ ឆ្ន  ំ២០២១

អាទិភាព

ផែនរទ/ីស ឿនទី ១ ៖ ការបនតពក្ងឹងភាពស ឿទុរច្តិ្តននថវិកា

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

3
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ល.រ សគាលបំណង ច្សកោ មសរមមភាព សរមមភាព សូច្នាររសរមមភាព ទមងន់អាទិភាព

២ ១២. ពង្ររឹការអនុ្វត្ត

ថវិកានិ្រពង្ររឹការអនុ្វត្ត

ផែន្ការចំណាយ។

១២.២. ង្រប់ង្ររសាច់

ង្បាែ់ង្បែប គដាយ

ង្បសិទធភាព។

១២.២.១ គលើែែមពស់យន្តការ

ង្រប់ង្ររសាចង់្បាែ់គដ្ើមបីការពាែរ

សាចង់្បាែ់ ឱ្យកាន់្ផត្ាន្ភាពង្ត្ឹម

ង្ត្វូ និ្រទន់្គពលគវលា។

-ការពាែរសាចង់្បាែ់ សថ ិត្គៅែាុរររវរ់ +/-៥%

-ផែន្ការនន្ការពាែររហំរូសាចង់្បាែ់ង្បចំឆ្ា ំ២០២១

-របាយការណ៍នន្ការអនុ្វត្តសាច់ង្បាែ់ែាុរង្ត្ីាសទ១ី

-ការពាែរសាចង់្បាែ់ សថ ិត្គៅែាុរររវរ់ +/-៥%

របាយការណ៍នន្ការអនុ្វត្តសាច់ង្បាែ់ ែាុរង្ត្ីាសទ២ី

-ការពាែរសាចង់្បាែ់ សថ ិត្គៅែាុរររវរ់ +/-៥%

របាយការណ៍នន្ការអនុ្វត្តសាច់ង្បាែ់ ែាុរង្ត្ីាសទ៣ី

-ការពាែរសាចង់្បាែ់ សថ ិត្គៅែាុរររវរ់ +/-៥%

របាយការណ៍នន្ការអនុ្វត្តសាច់ង្បាែ់ ង្បចំឆ្ា ២ំ០២១

ខ្ពស់ 4%

១២.២.២ តាមដាន្ការបញ្ចូលត្គួលខ្

របស់សាមុ ីង្ែសរួ សាថ បន័្ ផដ្លអនុ្

វត្តការពាែរណ៍សាចង់្បាែ់របស់ខ្លួន្ 

មែែាុរង្បព័ន្ធ Online Web Base 

Application របស់អរគនាយែដាឋ ន្

រត្នាោរជាត្ិ។

-តាមដាន្ និ្រសហការណ៍ជាមយួ ង្ែសរួ សាថ ប័ន្ 

ែាុរការ បញ្ចូល ត្ួគលខ្ពាែរណ៍សាចង់្បាែ់ ែាុរ

ង្បព័ន្ធ Online Web Base Application។

-ជំរុញង្រប់ង្ែសរួ-សាថ បន័្ឱ្យបញ្ចូល ត្គួលខ្

ពាែរណ៍សាចង់្បាែ់ែាុរង្បព័ន្ធ។ 

-របាយការណ៍នន្ការអនុ្វត្តរបស់ង្ែសរួ-សាថ បន័្ គលើ

ការបញ្ចូល ត្ួគលខ្ពាែរណ៍សាចង់្បាែ់ ែាុរង្បព័ន្ធ 

Online Web Base Application។

មធ្យម 2%
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ល.រ សគាលបំណង ច្សកោ មសរមមភាព សរមមភាព សូច្នាររសរមមភាព ទមងន់អាទិភាព

៣ ១៣. ផែលមអដ្ំគណើការនន្អនុ្

វត្តថវិកា។

១៣.២.ផែលមអដ្ំគណើរការ

អនុ្វត្ត និ្រការទូទត្់ចំណា

យ។

១៣.២.១ តាមដាន្ការទទូត្់អាណត្្

ដ្ិគបើែង្បាែ់គដ្ើមបែីុំឱ្យាន្បំណលុ

ែែសទះ។

ចំណាយែែសទះ = Expenditure 

Arrear

ធានាឱ្យបាន្ការទទូត្់អាណត្តិគបើែ

ង្បាែ់ គដ្ើមបែីុំឱ្យាន្ចំណាយែែសទះ 

(ែាុររយៈគពល ៦០នថៃ)។

តាមដាន្ជាង្បចំរវារ អាណត្តិមែដ្ល់អរ. រត្នាោ

រជាត្ិ និ្រការទទូត្់ គដាយទញទនិ្ាន័្យពីង្បព័ន្ធ 

FMIS ជាមលូដាឋ ន្

ខ្ពស់ 4%

១៣.២.២ ពង្ររឹ និ្រពង្រែី ការអនុ្

វត្តង្បព័ន្ធទូទត្់គអឡិចង្ត្ូនិ្ច EFT 

គអាយកាន់្ផត្ាន្វិសាលភាពធ្ំ

ទលូាយ ែាុរគោលបំណរកាត្់បន្ថយ

ការគង្បើង្បាស់មលូបបទន្ប័ង្ត្ ។

មុខ្សញ្ញា ចំណាយង្ត្វូបាន្តាមដាន្ និ្រអនុ្វត្តទទូត្់

តាមង្បព័ន្ធ EFT

ខ្ពស់ 4%

១៣.៣ ជំរុញការទទូត្់

ថវិកាបគុរង្បទន្។

១៣.៣ .១.ែត្់ង្តាតាមដាន្ថវិកា

បុគរង្បទន្ និ្រជំរុញការទទូត្់បុគរ

ង្បទន្ដ្ល់ង្ែសរួ សាថ បន័្ អរគភាព

ពាែ់ព័ន្ធង្បមលូសែខីបង្ត្ជង្មះបញ្ជ ី

សចូនាែរទី១៖គធ្វើការែត្់ង្តា និ្រតាមដាន្ជាង្បចំ

រាល់ការគបើែែតល់ង្បាែ់បុគរង្បទន្ ។

សចូនាែរទី២៖គរៀបចំលិខ្ិត្និ្រតារារតាមដាន្

លមអិត្អំពីត្ួគលខ្បុគរង្បទន្មិន្ទន់្ទទូត្់គៅអរគ

នាយែដាឋ ន្ពាែ់ព័ន្ធ។

ខ្ពស់ 4%
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ល.រ សគាលបំណង ច្សកោ មសរមមភាព សរមមភាព សូច្នាររសរមមភាព ទមងន់អាទិភាព

៤ ២១.ពង្ររឹ និ្រ ពង្រីែ

ការគង្បើង្បាស់ង្បព័ន្ធបគចចែ

វិទាព័ត្៌ាន្សង្ាប់ការ

ង្រប់ង្ររហរិញ្ាវត្ថុសា

ធារណៈ (FMIS)។

២១.១.សវ ័យង្បវត្តិែមម 

និ្រការពង្រែីការដាឋ ន្គង្បើ

ង្បាស់ង្បព័ន្ធ FMIS។

២១.១.១ ដាែ់ឱ្យអនុ្វត្តែលូវការនី្ត្ិវិធ្ី

ធានាចំណាយ និ្រទទូត្់ចំណាយគែេ

រៗ ែង្មិត្១ និ្រែង្មិត្២ គៅ ែសហ

វ និ្រ ៧ ង្ែសរួ គែេរគទៀត្។ 

សចូនាែរទី១៖ ចលូរួមែារុការគរៀបចំនី្ត្ិវិធ្ីថមនីន្ការ

ទូទត្់ចំណាយគែេរៗ ែង្មិត្១ និ្រែង្មិត្២ គៅ ែសហ

វ និ្រ ៧ ង្ែសរួ គែេរគទៀត្តាមង្បព័ន្ធFMIS

សចូនាែរទី២៖ ជំរុញនិ្រតាមដាន្ការអនុ្វត្តនី្ត្ិវិធ្ីថមី

នន្ការទូទត្់ចំណាយគែេរៗ ែង្មិត្១ និ្រែង្មិត្២ គៅ

 ែសហវ និ្រ ៧ ង្ែសរួគែេរគទៀត្តាមង្បព័ន្ធ FMIS។

បរគួរ 3%

២១.២ សនាធ ន្ែមម ង្បព័ន្ធ

 FMIS ជាមយួង្បព័ន្ធបច្

គចែវិទាព័ត្៌ាន្សំខា

ន់្ៗគែេរគទៀត្។

២១.២.១ គរៀបចំការគធ្វើ សនាធ ន្ែមម 

ត្ួគលខ្ការខ្ចី និ្រការឱ្យខ្ចី គដ្ើមបីគធ្វើ

បចចុបបន្ាភាពនិ្រែត្់ង្តាត្ួគលខ្ គន្ះ 

ឱ្យបាន្ទន់្គពលគវលា។

-សចូនាែរទី១៖ត្ួគលខ្ការខ្ចី និ្រឱ្យខ្ចីពីង្បព័ន្ធ 

DMFAS ឆាសទី១ ឆ្ា ំ N-1 ង្ត្វូបាន្ែត្់ង្តា ែាុរ

ង្បព័ន្ធ FMIS

-សចូនាែរទី២៖ត្ួគលខ្ការខ្ចី និ្រឱ្យខ្ចីពីង្បព័ន្ធ 

DMFAS ឆាសទី២ ឆ្ា ំ N-1 ង្ត្វូបាន្ែត្់ង្តា ែាុរ

ង្បព័ន្ធ FMIS

-សចូនាែរទី៣៖ត្ួគលខ្ការខ្ចី និ្រឱ្យខ្ចីពីង្បព័ន្ធ 

DMFAS ង្ត្ាីសទី១ ឆ្ា ំ N ង្ត្វូបាន្ែត្់ង្តា ែាុរ

ង្បព័ន្ធ FMIS

សចូនាែរទី៤៖ត្ួគលខ្ការខ្ចី និ្រឱ្យខ្ចីពីង្បព័ន្ធ 

DMFAS ង្ត្ាីសទី២ ឆ្ា ំ N ង្ត្វូបាន្ែត្់ង្តាែាុរង្បព័ន្ធ

 FMIS។

បរគួរ 3%

ផែនរទ/ីស ឿនទី ២ ៖ ការបនតពក្ងឹងគ្ណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ
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ល.រ សគាលបំណង ច្សកោ មសរមមភាព សរមមភាព សូច្នាររសរមមភាព ទមងន់អាទិភាព

២១.២.២ ការគធ្វើសនាធ ន្ែមមរបាយ

ការណ៍ធ្នាោរជាមយួធ្នាោរជាត្ិ

នន្ែមពុជា គដ្ើមបគីធ្វើ Bank Reconcile

គអាយទន់្គពលគវលា។

-រណនី្ចំនួ្ន្ ១០៥ រណនី្ ង្ត្វូបាន្សនាធ ន្ែមម 

គដ្ើមបគីធ្វើ Bank Reconcile ង្បចំនថៃ។

-គធ្វើសនាធ ន្ែមមរណនី្ចំនួ្ន្ ១០៥ ពីង្បព័ន្ធធ្នាោរ

ជាត្ិនន្ែមពុជា

-របាយការណ៍នន្ការគធ្វើ Bank Reconcile ពីង្បព័ន្ធ

ធ្នាោរជាត្ិនន្ែមពុជា ង្បចំនថៃ។

បរគួរ 3%

២១.៤. ពង្ររឹគលើសមត្ថ

ភាពអាែគង្បើង្បាស់ និ្រ 

ង្បព័ន្ធ FMIS។

 

២១.៤.១ សិែារបាយការណ៍បែូ

សរុបនន្ការអនុ្វត្តថវិកានដ្រូរង្សប

តាមាត្ិកាថវិការដ្ឋ គដ្ើមបពិីនិ្ត្យលទធ

ភាពការែត្់ង្តាចំណាយថវិកានដ្រូរ

អភ្ិវឌ្ឍន៍្ែាុរង្បព័ន្ធ FMIS។

-សចូនាែរទី១៖ របាយការណ៍បែូសរុបឆ្ា ំ N-1 នន្

ការអនុ្វត្តថវិកានដ្រូរង្សបតាមាត្ិកាថវិការដ្ឋ ង្ត្ូវ

បាន្គែញើរ មែអរគ.រត្នាោរជាត្ិ

សចូនាែរទី២៖ពិនិ្ត្យសិែារបាយការណ៍របស់អរគ

ភាពអនុ្វត្តថវិកានដ្រូរ គដ្ើមបគីែទៀរផ្ទទ ត្់តាមទង្មររ

បាយការណ៍ផដ្លបាន្ង្បកាសជាទង្មរ់គអាយអរគ

ភាពអនុ្វត្តថវិកានដ្រូរ គដ្ើមបអីនុ្វត្ត។

មធ្យម 2%

២១.៤.២ ជំរុញការែត្់ង្តាចំណាត្់

ថ្នា ែ់មុខ្ងារនិ្រចំណាត្់ថ្នា ែ់

ភ្មូិសាស្រសតឱ្យបាន្អនុ្វត្តគពញគលញ 

អនុ្គលាមតាម COFOG និ្រលិខ្ិត្

បទដាឋ ន្រត្ិយុត្ជាធ្រាន្។

ចលូរមួជំរុញការែត្់ង្តាចំណាត្់ថ្នា ែ់មុខ្ងារនិ្រចំ

ណាត្់ថ្នា ែ់ភ្មូិសាស្រសតឱ្យបាន្ង្សបតាមលិខ្ិត្បទដាឋ ន្

រត្ិយុត្តជាធ្រាន្ែាុរង្បព័ន្ធFMIS។ បរគួរ 3%
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ល.រ សគាលបំណង ច្សកោ មសរមមភាព សរមមភាព សូច្នាររសរមមភាព ទមងន់អាទិភាព

៥ ២២.ពង្ររឹការអនុ្វត្ត

ង្បព័ន្ធរណគន្យយ ង្បព័ន្ធ

ែត្់ង្តា និ្រង្បព័ន្ធរបាយ

ការណ៍ថមី។

២២.២. គរៀបចំរបាយ

ការណ៍ហរិញ្ាវត្ថុគចញ ពី 

FMIS ទន់្គពលគវលា 

ង្សបតាមសតរ់ដា

រណគន្យយសាធារណៈ

ែមពុជា។

២២.២.១.គរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ា

វត្ថុគចញ ពី FMIS ទន់្គពលគវលា 

ង្សបតាមសតរ់ដារណគន្យយសាធារ

ណៈ។

-សចូនាែរទី១៖ បញ្ចប់ការគរៀបចំគសចែតីង្ពាររបាយ

ការណ៍ហរិញ្ាវត្ថុ IPSAS Cash Basisឆ្ា ំ២០១៩ និ្រ

បញ្ជូន្គៅពិគង្ោះគោបល់បផន្ថមជាមយួង្ែុមង្បឹែា

ជាត្ិរណគន្យយ 

-សចូនាែរទី២៖ របាយការណ៍ហរិញ្ាវត្ថុ IPSAS 

Cash Basisឆ្ា ំ២០១៩ ង្ត្វូបាន្គរៀបចំគលើមលូដាឋ ន្

ង្បព័ន្ធ FMIS រចួរាល់គៅង្ត្ីាសទី២ ឆ្ា ំ២០២១

-សចូនាែរទី៣៖ គសចែតីង្ពារនន្របាយការណ៍ហិរញ្ា

វត្ថុ IPSAS Cash Basis ឆ្ា ំ២០២០ ង្ត្វូបាន្គរៀបចំ 

និ្របញ្ជូន្គៅពិគង្ោះគោបល់បផន្ថមជាមយួង្ែុម

ង្បែឹាជាត្ិរណគន្យយ។

ខ្ពស់ 4%

២២.២.២ ផែលមអរបាយការណ៍ 

ហរិញ្ាវត្ថុង្សបតាម IPSAS Cash 

Basis។

របាយការណ៍ហរិញ្ាវត្ថុឆ្ា ំ២០១៩  តាមសតរ់ដារ 

IPSAS Cash Basis ង្ត្វូបាន្ផែលមអ។ ខ្ពស់ 4%

២២.២.៣ ែលិត្តារារឧបសមព័ន្ធ

ចំណូល ចំណាយភាជ ប់តាមចាប់

ទទូត្់ង្បចំឆ្ា ំ គចញពីង្បព័ន្ធFMIS 

គៅតាម ចំណាត្់ថ្នា ែ់នន្ាត្ិកា

ថវិកាសខំាន់្ៗ។

សចូនាែរទី១៖ចលូរមួគរៀបចំែលិត្និ្រគធ្វើគត្សត

សាែលបរនូ្វតារារឧបសមព័ន្ធចំណូល ចំណាយភាជ ប់

តាមចាបទ់ទូត្់ង្បចំឆ្ា ំ គចញពីង្បព័ន្ធ FMIS។ ខ្ពស់ 4%
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ល.រ សគាលបំណង ច្សកោ មសរមមភាព សរមមភាព សូច្នាររសរមមភាព ទមងន់អាទិភាព

២២.២.៤ គរៀបចំ និ្រគែញើជូន្អាជាញ ធ្

រសវន្ែមមជាត្ិនូ្វគសចែតីង្ពារបឋម

ចាបទ់ទូត្់ថវិកាទគូៅរបស់រដ្ឋង្បចំ

ឆ្ា ំ អំឡុរគពលគធ្វើសវន្ែមមបញ្ញជ ែ់

គលើគសចែតីង្ពារចាបទ់ទូត្់ថវិកា

ង្បចំឆ្ា ំែាុររយៈគពល ៦ផខ្ បនាទ ប់ពី

បញ្ចប់ការបិទបញ្ជ ីចំណូល ចំណាយ

ថវិកាង្បចំឆ្ា ំ។

សចូនាែរទី១៖ពង្ររឹនិ្រជង្មញុឱ្យង្ែសរួ សាថ ប័ន្ 

គរៀបចំរបាយការណ៏សគង្មចទទូត្់ គដ្ើមបគីធ្វើការគែទៀរ

ផ្ទទ ត្់។

សចូនាែរទី២៖គរៀបចំ និ្រគែញើជូន្អាជាញ ធ្រសវន្ែមម

ជាត្ិនូ្វគសចែតីង្ពារបឋមចាបទ់ទូត្់ថវិកាទគូៅរបស់

រដ្ឋង្បចំឆ្ា ំ។

ខ្ពស់ 4%

៦ ២៣.ពង្ររឹការង្រប់ ង្ររ

ង្ទពយសមបត្តិរដ្ឋ (ង្ទពយ

សែមមរយៈគពលផវរ)។

២៣.១ គរៀបចំ និ្រដាែ់ ឱ្្

យអនុ្វត្តយន្តការ និ្រ

បទដាឋ ន្រត្ិយុត្តង្រប់ង្ររ

ង្ទពយរដ្ឋសមបត្តិរដ្ឋ។

២៣.១.១ គរៀបចំ និ្រដាែ់ឱ្យអនុ្វត្ត

ង្បកាសសត ីពីការដាែ់ឱ្យអនុ្វត្ត  Fixed

 Asset Threshold។

សចូនាែរទី១៖ គរៀបចំ និ្រដាែ់ឱ្យអនុ្វត្តង្បកាសសត ី

ពីការដាែ់ឱ្យអនុ្វត្ត fixed assets threshold 

បរគួរ 3%
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ល.រ សគាលបំណង ច្សកោ មសរមមភាព សរមមភាព សូច្នាររសរមមភាព ទមងន់អាទិភាព

៧ ២៥.ពង្ររឹរណគន្យយ

ភាពហរិញ្ាវត្ថុគៅតាម

ង្រឹះសាថ ន្សាធារណៈរដ្ឋ

បាល និ្រសហង្ោសសា

ធារណៈ។

២៥.២ អនុ្វត្តែិចចបញ្ជ ិកា

រណគន្យយថមី គរៀបចំ

របាយការណ៍អនុ្វត្តថវិកា,

 របាយការណ៍ហរិញ្ាវត្ថុ 

និ្រវាយត្នមលសមិទធែមម 

នន្ការអនុ្វត្តថវិការបស់

ង្រឹះសាថ ន្ សាធារណៈរដ្ឋ

បាល និ្រសហង្ោស

សាធារណៈ។

២៥.២.១.ង្ត្តួ្ពិនិ្ត្យការអនុ្វត្តបលរ់

រណគន្យយសាធារណៈគៅង្រឹះសាថ ន្

សាធារណៈរដ្ឋបាល។

-សចូនាែរទី១៖ ចុះពិនិ្ត្យវាយត្នមល និ្រត្ង្មរ់ទិស

ការអនុ្វត្តបលរ់រណគន្យយសាធារណៈគៅង្រឹះសាថ ន្សា

ធារណៈចំនួ្ន្២

-សចូនាែរទី២៖ ចុះពិនិ្ត្យវាយត្នមល និ្រត្ង្មរ់ទិស

ការអនុ្វត្តបលរ់រណគន្យយសាធារណៈគៅង្រឹះសាថ ន្សា

ធារណៈចំនួ្ន្ ២បផន្ថមគទៀត្

-សចូនាែរទី៣៖ ចុះពិនិ្ត្យវាយត្នមល និ្រត្ង្មរ់ទិស

ការអនុ្វត្តបលរ់រណគន្យយសាធារណៈគៅង្រឹះសាថ ន្សា

ធារណៈចំនួ្ន្២បផន្ថមគទៀត្

-សចូនាែរទី៤៖ ចុះពិនិ្ត្យវាយត្នមល និ្រត្ង្មរ់ទិស

ការអនុ្វត្តបលរ់រណគន្យយសាធារណៈគៅង្រឹះសាថ ន្សា

ធារណៈចំនួ្ន្២បផន្ថមគទៀត្។

ខ្ពស់ 4%

២៥.២.២. ពង្ររឹការអនុ្វត្តែិចច

បញ្ជ ិការណគន្យយរបស់ង្រឹះសាថ ន្សា

ធារណៈរដ្ឋបាល។

សចូនាែរទី១៖ គធ្វើការបែូសរុបរបាយការណ៍ហិរញ្ា

វត្ថុឆ្ា ំ២០២០ របស់ង្រឹះសាថ ន្សាធារណៈរដ្ឋបាល  

ផដ្លបាន្គែញើមែអរគនាយែដាឋ ន្រត្ោរជាត្ិ។ ខ្ពស់ 4%
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ល.រ សគាលបំណង ច្សកោ មសរមមភាព សរមមភាព សូច្នាររសរមមភាព ទមងន់អាទិភាព

២៥.២.៣. ការគរៀបចំរបាយការណ៍

ហរិញ្ាវត្ថុរបស់ង្រឹះសាថ ន្សាធារណៈ

រដ្ឋបាលង្សបតាមបទដាឋ ន្រត្ិយុត្ត

ផដ្លាន្ជាធ្រាន្ និ្រទន់្គពលគវ

លា។

-សចូនាែរទី១៖ង្បជំុត្ង្មរ់ទសិគលើការអនុ្វត្តែិចច

បញ្ជ ិការណគន្យយរបស់ង្រឹះសាថ ន្សាធារណៈរដ្ឋបាល។

-សចូនាែរទី២៖ង្បជំុផណនំាសត ីពីការបិទបញ្ជ ី

រណគន្យយង្បចំឆ្ា ំ និ្រទសិគៅអនុ្វត្តឆ្ា ំបនាទ ប់របស់

ង្រឹះសាថ ន្សាធារណៈរដ្ឋបាល។ ខ្ពស់ 4%

៨ ៤១.ដាែ់ឱ្យអនុ្វត្តង្បព័ន្ធ

ថវិកាព័ត្៌ាន្សមិទធែមម។

៤១.១. គរៀបចំ និ្រអនុ្

វត្តលិខ្ិត្បទដាឋ ន្រត្ិ

យុត្តសង្ាប់ការអនុ្វត្ត

ថវិកាសមិទធែមម។

៤១.១.១. ដ្ឹែនំាង្ត្តួ្ពិនិ្ត្យគធ្វើ

បចចុបបន្ាភាពអនុ្ង្ែតឹ្យ គលខ្ ៨២ សត ី

ពីបទបញ្ញជ ទគូៅ នន្ រណគន្យយសា

ធារណៈ។

សចូនាែរទី១៖គរៀបចំគសចែតីង្ពារអនុ្ង្ែឹត្យ ៨២ សត ី

ពីបទបញ្ញជ ទគូៅ នន្ រណគន្យយសាធារណៈ ថមី និ្រ

ដាែ់ជូន្ថ្នា ែ់ដ្ឹែនំា អរគនាយែដាឋ ន្ពាែ់ព័ន្ធ ពិនិ្ត្យ។

ខ្ពស់ 4%

ផែនរទ/ីស ឿនទី ៤៖ ការបញ្ច ប់ការសក្ត្ៀម លនួសឆ្ព ោះសៅគ្ណសនយយភាពសមិទធរមម
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ល.រ សគាលបំណង ច្សកោ មសរមមភាព សរមមភាព សូច្នាររសរមមភាព ទមងន់អាទិភាព

៩ ៥១. ពង្ររឹភាពជាអាែ

ដ្ឹែនំា និ្រសមត្ថភាព 

ែាុរការង្រប់ង្ររ ភាពជា

ាច ស់ និ្រការទទលួខ្ុស

ង្ត្វូែាុរការផែទង្មរ់។

៥១.១. គរៀបច,ំ អនុ្វត្ត 

និ្ររាយការណ៍ពីវឌ្ឍន្

ភាព និ្រការសគង្មចបាន្

នូ្វផែន្ការសែមមភាព 

និ្រគោលគៅសមិទធែមម

ង្បចំឆ្ា ំ។

៥១.១.១. ពង្ររឹឆន្ទៈែំផណទង្មរ់

ភាពជាាច ស់ការនិ្រការទទលួខ្ុស

ង្ត្វូ  គលើភាពទន់្គពលគវលានន្ការែតល់

របាយការណ៍វឌ្ឍន្ភាពនន្ការអនុ្វត្ត 

GDAP ង្បចំង្ត្ាីស មែ អ រ ហ។

របាយការណ៍វឌ្ឍន្ភាពនន្ការអនុ្វត្ត GDAP ង្បចំង្ត្ី

ាសង្ត្វូបាន្គរៀបចំែតល់ជូន្ អ រ ហ ទន់្គពលគវលា

 ោ៉ា រយូរែាុរអំឡុរ ៥ នថៃ បនាទ ប់ពីកាលែំណត្់នន្

កាលបរគិចេទ។

មធ្យម 2%

៥១.១.២. ការវាយត្នមលលទធែលនន្

របាយការណ៍វឌ្ឍន្ភាព ផដ្ល

សគង្មចបាន្គលើការអនុ្វត្តផែន្ការ

សែមមភាព GDAP ២០២១ របស់អរគ

នាយែដាឋ ន្រត្នាោរជាត្ិ។

របាយការណ៍វឌ្បន្ភាពង្បចំង្ត្ាីស នន្អនុ្វត្ត

ផែន្ការសែមមភាព GDAP ឆ្ា ំ២០២១ របស់អរគ

នាយែដាឋ ន្រត្នាោរជាត្ិ ង្ត្វូបាន្ង្ត្តួ្ពិនិ្ត្យនិ្រ

វាយត្នមលជាលទធែលសគង្មចបាន្។ បរគួរ 3%

ផែនរទ៥ី៖ ការគាកំ្ទរមមវិធីផរទក្មង់ក្បរបសដ្ឋយច្ីរភាព និងភាពក្បទារ់ក្រឡាគាន ននការផរទក្មង់សែេងសទៀត្
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ល.រ សគាលបំណង ច្សកោ មសរមមភាព សរមមភាព សូច្នាររសរមមភាព ទមងន់អាទិភាព

៥១.២. ែសារសមត្ថភាព

សង្ាប់អនុ្វត្តែមមវិធ្ីផែ

ទង្មរ់ការង្រប់ង្ររហិរញ្ា

វត្ថុសាធារណៈ ដ្ំណាែ់

កាលទី៤។

៥១.២.១.បន្តពង្ររឹសមត្ថភាព មស្រន្តី

ជំនាញនន្ង្ែសរួ សាថ បន័្ ពាែ់ព័ន្ធ 

អំពីការអនុ្វត្តថវិកាែមមវិធ្ី។

ពង្ររឹសមត្ថភាពមស្រន្តី ជំនាញ នន្ង្ែសរួ សាថ ប័ន្ ផដ្ល

អនុ្វត្តថវិកាែមមវិធ្ី គដាយង្ត្វូបណតុ ះបណាត លបផន្ថមឱ្យ

ង្សបតាមឯែសាររត្ិយុត្តថមីៗ ផដ្លបាន្គធ្វើបចចុបបន្ាភាព

 ពាែ់ព័ន្ធគៅនឹ្រសមត្ថែិចចរបស់អរគនាយែដាឋ ន្រត្នាោ

រជាត្ិ។

មធ្យម 2%

៥១.៣ បគរកើន្ការយល់

ដ្ឹរ ការចលូរមួ និ្រែិចច

សហការអនុ្វត្តការងារផែ

ទង្មរ់ការង្រប់ង្ររហិរញ្ា

វត្ថុសាធារណៈ។

៥១.៣.១ បន្តពង្ររឹសមត្ថភាពមស្រន្តី

រត្នាោររាជធានី្ គខ្ត្ត គលើការគង្បើ

ង្បាស់ង្បព័ន្ធ FMIS។

សចូនាែរទី១៖ មស្រន្តីរត្នាោរគខ្ត្ត ចំនួ្ន្ ៦ ង្ត្វូបណតុ ះ បណ្

តាល  គដ្ើមបពីង្ររឹ សមត្ថភាព បផន្ថមគលើការ គង្បើង្បាស់ ង្បព័ន្ធ 

 FMISគដាយង្ែមុមស្រន្តីជំនាញង្បចំការ នន្អរគនាយែដាឋ ន្

រត្នាោរជាត្ិ។

សចូនាែរទី២៖ មស្រន្តីរត្នាោរគខ្ត្ត ចំនួ្ន្ ៦ ង្ត្វូបណតុ ះ បណ្

តាល  គដ្ើមបពីង្ររឹ សមត្ថភាព បផន្ថមគលើការ គង្បើង្បាស់ ង្បព័ន្ធ 

 FMISគដាយង្ែមុមស្រន្តីជំនាញង្បចំការ នន្អរគនាយែដាឋ ន្

រត្នាោរជាត្ិ។

សចូនាែរទី៣៖ មស្រន្តីរត្នាោរគខ្ត្ត ចំនួ្ន្ ៦ ង្ត្វូបណតុ ះ បណ្

តាល  គដ្ើមបពីង្ររឹ សមត្ថភាព បផន្ថមគលើការ គង្បើង្បាស់ ង្បព័ន្ធ 

 FMISគដាយង្ែមុមស្រន្តីជំនាញង្បចំការ នន្អរគនាយែដាឋ ន្

រត្នាោរជាត្ិ។

សចូនាែរទី៤៖ មស្រន្តីរត្នាោរគខ្ត្ត ចំនួ្ន្ ៦ ង្ត្វូបណតុ ះ បណ្

តាល  គដ្ើមបពីង្ររឹ សមត្ថភាព បផន្ថមគលើការ គង្បើង្បាស់ ង្បព័ន្ធ 

 FMISគដាយង្ែមុមស្រន្តីជំនាញង្បចំការ នន្អរគនាយែដាឋ ន្

រត្នាោរជាត្ិ។

ខ្ពស់ 4%
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្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��

អគ�នោយកដោ� នលទ�កម�សាធារណៈ

ល.រ េគា�លបំណង
ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព
សកម�ភា�ព សូចនោករសកម�ភា�ព ទម�ន់

១ ១៣ ១៣.១ ១៣.១.១.  វ�េសា�ធនកម�ច្បាប់ស� ីពីលទ�កម�សា�ធារណៈ 

ឆា� ំ២០១២

សស. ១. េសចក�ី្រពា�ងច្បាប់ស� ីពីវ�េសា�ធនកម�ច្បាប់ស� ីពី

លទ�កម�សា�ធារណៈ្រត�វបានដោក់្របជុំក្រមិតថោ� ក់ដឹកនំោ

្រកសួង និង ដោក់ឆ�ង គណៈកមា�� ធិកា�រេគាលនេយោបាយ

េសដ�កិច�និងហិរ��វត��្របជុំពិនិត្យនិងអនុម័ត

ខ�ស់ 13%

២ ១៣.១.២. ជំរុញកា�រអនុម័តែផនកា�រលទ�កម�្របចំា�ឆា� ំ សស. ១. ចំនួន % ៃនេសចក�ី្រពា�ងែផនកា�រលទ�កម�្របចំា�

ឆា� ំ២០២២ ្រត�វបានពិនិត្យនិងអនុម័តមុនៃថ�ទី៣១ ែខធ�� 

មុនឆា� ំអនុវត�ថវ�កា� បង��រ 10%

ទម�ន់ែផនការសកម�ភា�ពលម�ិត ស្រមាប់ការអនុវត�ែផនការសកម�ភា�ពរួម 

ដំណោក់កាលទី៣ បូក២ ឆា��  ំ២០២១ របស់អគ�នោយកដោ� នលទ�កម�សាធារណៈ

ឣទិភា�ព

ែផ�កទី/េខឿនទី ១ ៖ ការបន�ព្រងឹងភា�ពេជឿទុកចិត�ៃនថវ�កា

្រពះរោជោណោច្រកកម��ជោ

ជោតិ សាសនោ ្រពះមហាក្ស្រត



៣ ១៣.១.៣. បន�េរៀបចំបេង�ើត្របព័ន�ស�ង់ដោរតៃម�ស្រមា�ប់

អនុវត�ក��ងកិច�លទ�កម�សា�ធារណៈ

សស ១. េសចក�ី្រពា�ងបឋមស� ីពីស�ង់ដោរតៃម�ស្រមា�ប់

អនុវត�ក��ងកិច�លទ�កម�សា�ធារណៈ្រត�វបានេរៀបចំ បង��រ 10%

៤ ១៣.១.៤. បន�ព្រងឹងតមា�� ភាព គណេនយ្យភាព និងកា�រ

្របកួត្របែជងក��ងកិច�លទ�កម�សា�ធារណៈ

សស ១.

-ចំនួន % ៃនែផនកា�រលទ�កម�ែដលបានអនុម័ត ្រត�វបាន

ផ្សព�ផ្សោយេលើេគហទំព័ររបស់ GDPP

-លិខិត្របគល់កិច�សន្យោ ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយេលើេគហទំព័រ

របស់ GDPP ឱ្យបានទា�ន់េពលេវលា� 

-របាយកា�រណ៍្រត�តពិនិត្យកិច�លទ�កម�តាមេ្រកា�យ្របចំា�ឆា� ំ 

្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយេលើេគហទំព័ររបស់ GDPP ឱ្យបានទា�ន់

េពលេវលា�

បង��រ 10%

៥ សស ២. ្រពឹត�ិប្រតស� ិតិលទ�កម�សា�ធារណៈ ្រត�វបាន

េរៀបចំ និងផ្សព�ផ្សោយេលើេគហទំព័រ
បង��រ 10%

៦ ១៣.១.៥. េរៀបចំែកលម�េសៀវេភៅែណនំោស� ីពីកា�រ្រត�តពិនិត្យ

កិច�លទ�កម�តាមេ្រកា�យ

សស ១. េសចក�ី្រពា�ងបឋមកា�រែកលម�េសៀវេភៅែណនំោ

ស� ីពីកា�រ្រត�តពិនិត្យតាមេ្រកា�យ្រត�វបានដោក់្របជុំអន�រអគ�

នោយកដោ� ន

មធ្យម 6%

៧ ១៣.១.៦. េរៀបចំេធ�ើបច��ប្បន�ភាពអនុ្រកឹត្យស� ីពីែបបបទនិង

នីតិវ�ធីៃនកា�រប�ឹង និងកា�រេដោះ្រសា�យបណ� ឹងតវោ�

សស ១. របាយកា�រណ៍ស� ីពីកា�រពិនិត្យ និងែកលម�េលើ

អនុ្រកឹត្យស� ីពីែបបបទនិងនីតិវ�ធីៃនកា�រប�ឹង និងកា�រេដោះ

្រសា�យបណ� ឹងតវោ�  ដោក់ជូនថោ� ក់ដឹកនំោ

មធ្យម 6%



៨ ១៣.១.៧. បន�សិក្សោអំពីកា�រេ្របើ្របាស់លទ�កម�រដោ� ភិបាល

តាម្របព័ន�េអឡិច្រត�និច (e-GP)

សស ១. សហកា�រជោមួយ្រក�មកា�រងោរ FMWG េលើកា�រ

េរៀបចំនិងដោក់ឱ្យដំេណើរកា�រមុខងោរលទ�កម�េពញេលញ

េនៅ្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��, ្រកសួងសា�� ប័ន និង

អង�ភាពពា�ក់ព័ន�

បង��រ 10%

៩ ១៣.១.៨. េរៀបចំរបាយកា�រណ៍វឌ្ឍនភាពៃនកា�រយុទ�សា��ស�

ៃនកា�រែកទ្រមង់្របព័ន�លទ�កម�សា�ធារណៈឆា� ំ២០១៩-២០២៥

សស ១. %ៃនកា�រអនុវត�ែផនកា�រសកម�ភាពយុទ�សា��ស�

ែកទ្រមង់្របព័ន�លទ�កម�សា�ធារណៈឆា� ំ២០១៩-២០២៥ បង��រ 10%

១០ ១៣.៣ ១៣.៣.១. េរៀបចំ េគាលកា�រណ៍ែណនំោស� ីពី Coporate 

agreement (ស្រមា�ប់រជ�េទយ្យបុេរ្របទា�ន)

សស ១. ្របកា�សដោក់ឱ្យេ្របើ្របាស់ ៃនេគាលកា�រណ៍ែណនំោស្

តីពី Coporate agreement (ស្រមា�ប់រជ�េទយ្យបុេរ្របទា�ន)

 ្រត�វបានេរៀបចំ និងផ្សព�ផ្សោយ

បង��រ 10%

១៩ ៥១ ៥១.១ ៥១.១.១.េរៀបចំរបាយកា�រណ៍វឌ្ឍនភាពៃនកា�រអនុវត� GDAP 

(3+2) ្របចំា�្រតីមា�ស និង្របចំា�ឆា� ំ និងេផ�ើជូន អគហ ឲ្យបាន

ទា�ន់េពលេវលា�

សស ១. របាយកា�រណ៍វឌ្ឍនភាពៃនកា�រអនុវត� GDAP 

(3+2) ្របចំា�្រតីមា�ស និង្របចំា�ឆា� ំ របស់ GDPP ្រត�វបាន

េរៀបចំ

មធ្យម 6%

100%

ែផ�កទី៥៖ ការគា�្ំរទកម�វ�ធីែកទ្រមង់្របកបេដោយចីរភា�ព និងភា�ព្របទា�ក់្រកឡោគា�� ៃនការែកទ្រមង់េផ្សងេទៀត

សរុប

ៃថ�ច័ន� ៦េកើត ែខេជស� ឆា� ំឆ��វ ្រតីស័ក ព.ស.២៥៦៥

រោជធានីភ�ំេពញ ៃថ�ទី១៧ ែខឧសភា ឆា� ំ២០២១

អ�កេរៀបចំ

ជុំ ភ�កា�

បានេឃើញនិងឯកភាព

ៃថ�                  ែខ            ឆា� ំឆ��វ ្រតីសក័ ព.ស.២៥៦៥

រោជធានីភ�ំេពញ ៃថ�ទី             ែខ          ឆា� ំ២០២១

 ្របតិភូរោជរដោ� ភិបាលទទួលបន��កជោអគ�នោយក

អគ�នោយកដោ� នលទ�កម�សាធារណៈ

បានេឃើញ និងេគារពជនូ ឯកឧត�ម្របតិភូរោជរដោ� ភិបាល

េមតា� ពិនិត្យសេ្រមចដ៏ខ�ង់ខ�ស់

ៃថ� ែខ ឆា� ំឆ��វ ្រតីស័ក ព.ស.២៥៦៥

រោជធានីភ�ំេពញ ៃថ�ទី ែខ  ឆា� ំ២០២១

អនុ្របធានគេ្រមាង

ហួត វឌ្ឍនោ



ល.រ េគា�លបំណង ចេងោ� មសកម�ភា�ព សកម�ភា�ព សូចនោករសកម�ភា�ព ទម�ន់

១ ១១ ១១.២

១១.២.១ េរៀបចំែកលម� និងកសា�ងអភិវឌ្ឍ្របព័ន�

្រគប់្រគងចំណូលមិនែមនសា�រេព�ពន� (NRMIS)

្របព័ន� NRMIS ្រត�វបា�នអភិវឌ្ឍបែន�មនិងព្រងឹង

ែផ�កសុវត�ិភា�ព េដ�ម្បីគំា�្រទដល់កា�រព្រងីកវ�សា�លភា�ព

េទៅកា�ន់មន�ីរជំនោញ និងរដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ 

ស្រមា�ប់ដំណោក់កា�លទី២

ខ�ស់ 4%

២ ១២ ១២.១

១២.១.១ េរៀបចំបូកសរុបរបា�យកា�រណ៍្រត�តពិនិត្យ 

និងវោយតៃម�កា�រអនុវត�ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ២០២០ និង

ពា�ក់កណោ� លឆា�� ំ២០២១ របស់ កសហវ.

របា�យកា�រណ៍្រត�តពិនិត្យ និងវោយតៃម�កា�រអនុវត�

ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ២០២០ និងពា�ក់កណោ� លឆា�� ំ២០២១  

របស់ កសហវ. ្រត�វបា�នេរៀបចំ និងដោក់ជូនថោ� ក់

ដឹកនំោដឹកនំោ្របជុំជោមួយអង�ភា�ពថវ�កា� ៃនកសហវ .

ខ�ស់ 4%

៣ ១២ ១២.១

១២.១.២. ែកលម�េល�កា�រអនុវត� និងេ្រប�្របា�ស់្របព័ន�

 Database ស្រមា�ប់្រគប់្រគងកា�រអនុវត�សន�ិធិឥណ

ទា�នថវ�កា�របស់កសហវ.

្របព័ន� Database ស្រមា�ប់កា�រ្រគប់្រគងកា�រអនុវត�សនិ្

នធិឥណទា�នថវ�កា�ែដលបងោ� ញឥណទា�នដល់ក្រមិត

អង�ភា�ពថវ�កា�ថោ� ក់កណោ� លៃនកសហវ ្រត�វបា�នែក

លម�និង្រត�តពិនិត្យវោយតៃម�ពី្របសិទ�ភា�ពកា�រ

អនុវត�

បង��រ 3%

ទម�ន់ែផនកា�រសកម�ភា�ពលម�ិត ស្រមា�ប់កា�រអនុវត�

ែផនកា�រសកម�ភា�ពរួម ដំណោក់កា�លទី៣ បូក២ ឆា��  ំ២០២១

ឣទិភា�ព

ែផ�កទី/េខឿនទី ១ ៖ កា�របន�ព្រងឹងភា�ពេជឿទុកចិត�ៃនថវ�កា�

្រកសងួេសដ�កិច�នងិហរិ��វត�ុ

អគ�េលខធិករដ� ន



៤ ១២ ១២.១

១២.១.៣. េរៀបចំេគា�លកា�រណ៍ែណនំោស� ីពីវ�ធា�ន និង

នីតិវ�ធីលម�ិត ៃនកា�រទូទា�ត់ថវ�កា�បុេរ្របទា�ននិង

រជ�េទយ្យបុេរ្របទា�នស្រមា�ប់េ្រប�្របា�ស់ៃផ�ក��ងអគ�

េលខោធិកា�រដោ� ន កសហវ

េគា�លកា�រណ៍ែណនំោស� ីពីវ�ធា�ន និងនីតិវ�ធីលម�ិត ៃន

កា�រទូទា�ត់ថវ�កា�បុេរ្របទា�ន និងរជ�េទយ្យបុេរ្របទា�ន

ស្រមា�ប់េ្រប�្របា�ស់ៃផ�ក��ងអគ�េលខោធិកា�រដោ� ន កសហវ

 ្រត�វបា�នេរៀបចំេសចក�ី្រពា�ងចុងេ្រកា�យ្រតឹមក្រមិត

អគ�េលខោធិកា�រដោ� ន

បង��រ 3%

៥ ២១ ២១.១

២១.១.១. េរៀបចំទ្រមង់របា�យកា�រណ៏ស្រមា�ប់តា�មដោន

 និងបូកសរុបកា�រអនុវត�ចំណោយថវ�កា�តា�មបួនមុខ

ស�� ចំណោយរបស់អគ�េលខោធិកា�រដោ� ន កសហវ

ទ្រមង់របា�យកា�រណ៍ស្រមា�ប់តា�មដោន និងបូកសរុប

កា�រអនុវត�ចំណោយថវ�កា�តា�មបួនមុខស�� ចំណោយ

របស់អគ�េលខោធិកា�រដោ� នកសហវ ្រត�វបា�នេរៀបចំ 

និងដោក់ឱ្យអនុវត�

បង��រ 3%

៦ ២១ ២១.១

២១.១.២ សិក្សោ េរៀបចំ និងកសា�ងអភិវឌ្ឍកម�វ�ធី

្រគប់្រគងលំហូរឯកសា�រពា�ក់ព័ន�នឹងកា�រអនុវត�ថវ�កា�

ផ្សោរភា�� ប់នឹង្របព័ន� FMIS

កម�វ�ធីគំរូ (Prototype System)ស្រមា�ប់កា�រ

្រគប់្រគងលំហូរឯកសា�រពា�ក់ព័ន�នឹងកា�រអនុវត�ថវ�កា� 

បា�នេរៀបចំរួចរោល់

បង��រ 3%

៧ ២១ ២១.១

២១.១.៣ ព្រងីកកា�រេរៀបចំបណោ� ញអុីន្រតា�ណិ

តស្រមា�ប់ អនុវត�គេ្រមា�ង FMIS េនៅជំហា�នបន�

បណោ� ញអុីន្រតា�ណិតរួម របស់ កសហវ ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ និងដំេឡ�ងរួចរោល់ ស្រមា�ប់កា�រដោ� នយ៉ោងតិច 

៧០ ទីតំា�ង បែន�ម

ទា�ប 1%

៨ ២១ ២១.១

២១.១.៤  ព្រងីកបែន�មកា�រដោ� នរបស់្របព័ន�សន�ិសីទវ�

េដអូ ក��ង្រកបខណ�  កម�វ�ធីែកទ្រមង់កា�រ្រគប់្រគង

ហិរ��វត��សា�ធា�រណៈ គំា�្រទដល់កា�រផ្សព�ផ្សោយ និង

កិច�សហ្របតិបត�ិកា�រនោនោ

កា�រដោ� នយ៉ោងតិចចំនួន ៣០ បែន�មថ�ី

មធ្យម 2%

ែផ�កទី/េខឿនទី ២ ៖ កា�របន�ព្រងឹងគណេនយ្យភា�ពហិរ��វត��



៩ ២៣ ២៣.២

២៣.២.១. ព្រងឹងកា�រកត់្រតា� តា�មដោន និងកា�រចុះ

ប�� ីសា�រេព�ភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ�របស់កសហវក��ង

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យប�� ីសា�រេព�ភណ� ្រទព្យសម្បត�ិ

រដ� (SAMIS) និងេធ��បច��ប្បន�ភា�ពជោ្របចំា�

ទិន�ន័យប�� ីសា�រេព�ភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ�ឆា�� ំ២០២០ 

របស់អង�ភា�ពេ្រប�្របា�ស់ថោ� ក់កណោ� លចំនួន២៣ និង

ថោ� ក់មូលដោ� នចំនួន ២៥រោជធា�នី េខត� ៃនកសហវ 

្រត�វបា�នេធ��បច��ប្បន�ភា�ពស្រមា�ប់ប���លក��ង្របព័ន� 

SAMIS

ខ�ស់ 4%

១០ ២៣ ២៣.២

២៣.២.២.ស្រមបស្រម�ល និងព្រងីកកា�រដោក់ឱ្យអនុ

វត�្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យប�� ីសា�រេព�ភណ� ្រទព្យ

សម្បត�ិរដ� (SAMIS) ស្រមា�ប់អង�ភា�ពេ្រប�្របា�ស់ េនៅ

ថោ� ក់  មូលដោ� ន ៃនកសហវ.

អង�ភា�ពេ្រប�្របា�ស់ថោ� ក់មូលដោ� នចំនួន២៥រោជធា�នី 

េខត� ៃនកសហវ ្រត�វបា�នស្រមបស្រម�ល និងផ�ល់ 

User ស្រមា�ប់េ្រប�្របា�ស់្របព័ន� SAMIS
ខ�ស់ 4%

១១ ២៣ ២៣.២

២៣.២.៣. េរៀបចំែកលម� និងអភិវឌ្ឍ្របព័ន�

្រគប់្រគងទិន�ន័យប�� ីសា�រេព�ភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ� 

(SAMIS) ស្រមា�ប់េ្រប�្របា�ស់ៃផ�ក��ង កសហវ.

មុខងោរជ្រមះ និងមុខងោរប�� ីសា�រេព�ភណ� របស់្របព័ន�

 SAMIS ្រត�វបា�នែកលម�េដោយអនុេលា�មតា�មេគា�ល

កា�រណ៍ែណនំោ និងលិខិតបទដោ� នគតិយុត�ជោធរមា�ន

 -របា�យកា�រណ៍្រត�តពិនិត្យវោយតៃម�េល�កា�រែកលម� 

និងអភិវឌ្ឍមុខងោរទា�ងំពីរ

ខ�ស់ 4%



១២ ២៣ ២៣.២

២៣.២.៤. គំា�្រទបេច�កេទសេល�កា�រេរៀបចំ និង

្រគប់្រគងប�� ីសា�រេព�ភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ�របស់កសហវ

អង�ភា�ពេ្រប�្របា�ស់ថោ� ក់កណោ� លចំនួន២៣ និងថោ� ក់

មូលដោ� នចំនួន២៥ រោជធា�នី េខត� ៃនកសហវ.្រត�វ

បា�នគំា�្រទបេច�កេទសេល�កា�រេរៀបចំ និង្រគប់្រគង

តា�រោងេក�នេឡ�ងនិងថយចុះនូវ្រទព្យសម្បត�ិរដ�្របចំា�

ខ�ស់ 4%

១៣ ២៣ ២៣.២

២៣.២.៥. េរៀបចំបណ�� ះបណោ� លកា�រេ្រប�្របា�ស់

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យប�� ីសា�រេព�ភណ� ្រទព្យសម្បត�ិ

រដ�របស់កសហវ. (SAMIS) តា�មរយៈ្របព័ន�អនឡោញ

 (Online System)

 -ម�ន�ីបេងោ� លរបស់អង�ភា�ពេ្រប�្របា�ស់ថោ� ក់កណោ� ល 

និងថោ� ក់មូលដោ� ន ៃនកសហវ.្រត�វបា�នបណ�� ះបណោ�

លេល�កា�រេ្រប�្របា�ស់្របព័ន� SAMIS តា�មរយៈ្របព័ន�

អនឡោញ (Online System)

 -កា�រេ្រប�្របា�ស់្របព័ន� SAMIS ្រត�វបា�នេរៀបចំរបា�យ

កា�រណ៍្រត�តពិនិត្យ និងវោយតៃម�្របចំា�ឆា�� ំ

ខ�ស់ 4%

១៤ ២៣ ២៣.២

២៣.២.៦.េរៀបចំែកលម� និង អភិវឌ្ឍ្របព័ន�

្រគប់្រគងទិន�ន័យប�� ីសា�រេព�ភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ�

ស្រមា�ប់េ្រប�្របា�ស់ៃផ�ក��ង្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��

 -មុខងោររបស់្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យប�� ីសា�រេព�

ភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ�របស់ កសហវ ែដលបា�នែកលម� ខ�ស់ 4%

១៥ ៤១ ៤១.៣

៤១.៣.១ ស្រមបស្រម�ល បេង��ត ្រក�ម កា�រងោរ អន�រអគ�

នោយកដោ� ន   ៃន កសហវ. សិក្សោ និងវោយតៃម� អំពី មុខ

ងោរ របស់ មន�ីរ សហវ. និង លិខិត បទដោ� ន គតិយុត� ពា�ក់ 

្រកបខណ�  គតិយុត� េដ�ម្បី ព្រងឹង កា�រ អនុវត� ថវ�កា�របស់ 

មន�ីរសហវ. ្រត�វបា�ន េរៀបចំ រួចរោល់ និង ដោក់ ជូន ថោ� ក់ 

ដឹកនំោ ពិនិត្យ និង សេ្រមច  េនៅ ចុង ្រតី មា�ស ទី ១  ឆា�� ំ 

បង��រ 3%

១៦ ៥១ ៥១.១

៥១.១.១ េរៀប ចំ ចក��វ�ស័យ របស់ ្រកសួង េសដ�កិច� និង 

ហិរ��វត�� 

ចក��វ�ស័យ របស់ ្រកសួង េសដ�កិច� និង ហិរ��វត�� ្រត�វបា�  

េរៀបចំ ឱ្យ រួចរោល់ ក��ង ដំណោច់ ឆា�� ំ ២០២១ និង ឣច ដោក់ឱ

◌្យ អនុវត�ចា�ប់ ពី ឆា�� ំ ២០២២ តេទៅ 

ខ�ស់ 4%

ែផ�កទី៥៖ កា�រគា�្ំរទកម�វ�ធីែកទ្រមង់្របកបេដោយចីរភា�ព និងភា�ព្របទា�ក់្រកឡោគា�� ៃនកា�រែកទ្រមង់េផ្សងេទៀត

ែផ�កទី/េខឿនទី ៤៖ កា�រប�� ប់កា�រេ្រត�មខ��នេឆា�� ះេទៅគណេនយ្យភា�ពសមិទ�កម�



១៧ ៥១ ៥១.១

៥១.១.២. តា�មដោន និងេធ��ចំណោត់ថោ� ក់្របេភទឯក

សា�រ ែដលមា�នេវទយិតភា�ពខ�ស់ មុននឹងដោក់ប���ល

ក��ងេគហ ទំព័រនោយកដោ� នបណ�សា�រ

បណ�សា�រស្រមា�ប់កា�រដោក់បងោ� ញជោ សា�ធា�រណៈក��ង

េគហទំព័រនោយកដោ� នបណ�សា�រ្រត�វបា�នេធ��ចំណោត់

ថោ� ក់រួចរោល់

ខ�ស់ 4%

១៨ ៥១ ៥១.១
៥១.១.៣.េរៀបចំទ្រមង់ថ�ីៃនរបា�យកា�រណ៍ឌ្ឍនភា�ព

្របចំា�ែខ ្រតីមា�ស និង្របចំា�ឆា�� ំ

ទ្រមង់របា�យកា�រណ៍ថ�ី្រត�វបា�នេរៀបចំនិងដោក់ឱ្យអនុវត�
បង��រ 3%

១៩ ៥១ ៥១.១

៥១.១.៤.សិក្សោនិងវោយតៃម�េល�កា�រអនុវត�ទ្រមង់ថ�ីៃន

របា�យកា�រណ៍សមិទ�កម�ស្រមា�ប់បូកសរុបរោយកា�រណ៍

ជូនទីស� ីកា�រគណៈរដ�ម�ន�ី

របា�យកា�រណ៍សិក្សោេល�កា�រអនុវត�ទ្រមង់ថ�ីៃន

របា�យកា�រណ៍សមិទ�កម�្រត�វបា�នេរៀបចំ បង��រ 3%



២០ ៥១ ៥១.១
៥១.១.៥.សិក្សោ និងេរៀបចំែកលម�លំហូរឯកសា�រៃផ�

ក��ងអគ�េលខោធិកា�រដោ� ន

ដំេណ�រកា�រលំហូរឯកសា�រៃផ�ក��ងអគ�េលខោធិកា�រដោ� ន

្រត�វសិក្សោ
ទា�ប 1%

២១ ៥១ ៥១.២

៥១.២.១. េរៀបចំសិកា�� សា�លា�ស� ីពីកា�រេរៀបចំែផនកា�រ

យុទ�សា��ស�ថវ�កា�ឆា�� ំ២០២២-២០២៤ របស់្រកសួង

េសដ�កិច� និងហិរ��វត��

សិកា�� សា�លា�ស� ីពីកា�រេរៀបចំែផនកា�រយុទ�សា��ស�ថវ�កា�

ឆា�� ំ២០២២-២០២៤ របស់ កសហវ. ្រត�វបា�នេរៀបចំ បង��រ 3%

២២ ៥១ ៥១.២

៥១.២.២. េរៀបចំសិកា�� សា�លា�ស� ីពី  កា�រេរៀបចំគេ្រមា�ង

ចំណូល-ចំណោយថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ២០២២ របស់

្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��

សិកា�� សា�លា�ស� ីពីកា�រេរៀបចំគេ្រមា�ងចំណូល-ចំណោយ

ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ២០២២ របស់ កសហវ. ្រត�វបា�នេរៀបចំ បង��រ 3%

២៣ ៥១ ៥១.២

៥១.២.៣. ព្រងឹងសមត�ភា�ពជំនោញេដ�ម្បីគំា�្រទកម�

វ�ធីែកទ្រមង់កា�រ្រគប់្រគងហិរ��វត��សា�ធា�រណៈដល់មន្

្រតីែដលមា�នស�� ប្រតទា�ប

ម�ន�ីរោជកា�រមា�នស�� ប្រតចា�ប់ពី បរ��� ប្រតរងចុះ

េ្រកា�មចំនួន ៦០នោក់ បា�នចូលរួមកា�រ បណ�� ះបណោ� ល

វគ�ខ�ីៗ

បង��រ 3%

២៤ ៥១ ៥១.២
៥១.២.៤.បេង��ន្របសិទ�ភា�ពកា�រ្រគប់្រគងធនធា�ន

មនុស្សែបបព័ត៌មា�នវ�ទ្យោ

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យម�ន�ីរោជកា�រ ្រត�វបា�នព្រងីក

វ�សា�លភា�ពដល់អង�ភា�ពថោ� ក់កណោ� លក��ងទីស� ីកា�រ
ខ�ស់ 4%

២៥ ៥១ ៥១.២

៥១.២.៥.េរៀបចំ្រកបខណ� គុណវុឌ្ឍិស្រមា�ប់្រក�ម

កា�រងោរែកទ្រមង់ហិរ��វត��សា�ធា�រណៈតា�ម្រកសួង-

សា�� ប័ន

្រកបខណ� គុណវុឌ្ឍិស្រមា�ប់្រក�មកា�រងោរែកទ្រមង់ហិរ��

វត��សា�ធា�រណៈតា�ម្រកសួង-សា�� ប័ន្រត�វបា�នេរៀបចំ ខ�ស់ 4%

២៦ ៥១ ៥១.២

៥១.២.៦. កសា�ងសមត�ភា�ពែផ�កបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន 

ជូនម�ន�ី ៃននោយកដោ� នបេច�កវ�ទ្យោ ៃនអគ�

េលខោធិកា�រដោ� ន េដ�ម្បី្រទ្រទង់ដល់កា�រអភិវឌ្ឍ  និង

ព្រងឹងបណោ� ញតភា�� ប់ស្រមា�ប់្របព័ន� NRMIS និង

ម�ន�ី ៃននោយកដោ� នបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន បា�នទទួល

កា�របណ�� ះបណោ� លព្រងឹងសមត�ភា�ពបែន�ម ែផ�ក 

HCIP Transmission និង  Professional SCRUM

 Developer (PSD)

មធ្យម 2%

២៧ ៥១ ៥១.២

៥១.២.៧. េរៀបចំវគ�បណ�� ះបណោ� លស� ីពីកា�រងោរបណ្

ណសា�រដល់ម�ន�ីបេងោ� ល ៃនអង�ភា�ពថវ�កា�េ្រកា�មឱ

វោទ្រកសួង

ម�ន�ីបេងោ� ល្រគប់អង�ភា�ពថវ�កា�្រត�វបា�នទទួលកា�រ

បណ�� ះបណោ� លស� ីពីកា�រងោរបណ�សា�រ បង��រ 3%



២៨ ៥១ ៥១.៣
៥១.៣.១ ែកលម�កម�វ�ធីទទួលមតិេយោបល់េនៅ ច.ច.

ម.ស្រមា�ប់ទីស� ីកា�រកសហវ

កម�វ�ធីទទួលមតិេយោបល់េនៅ ច.ច.ម.ដំណោក់កា�លទី

 ២ ្រត�វបា�នេធ��ទំេន�បកម�រួចរោល់
បង��រ 3%

២៩ ៥១ ៥១.៣

៥១.៣.២ ែកលម� និងកសា�ងកម�វ�ធីបងោ� ញក្រមងេស

វោសា�ធា�រណៈ របស់ ច.ច.ម.ស្រមា�ប់ទីស� ីកា�រកសហវ

កម�វ�ធីបងោ� ញក្រមងេសវោសា�ធា�រណៈរបស់ ច.ច.ម.

េនៅេល�ក��ក់ទូរទស្សន៍ (Smart TV) ្រត�វបា�នដោក់ឱ្

យអនុវត� និងមា�នរបា�យកា�រណ៍្រត�តពិនិត្យ វោយតៃម�

បង��រ 3%

៣០ ៥១ ៥១.៣

៥១.៣.៣.េរៀបចំទ្រមង់កា�រែ្រប្រប�លសា�� នភា�ពរដ�បា�

ល និងសា�� នភា�ព្រគ�សា�រម�ន�ីរោជកា�រៃន្រកសួងេសដ�

កិច�និងហិរ��វត��ក��ង្របព័ន�្រគប់្រគងបុគ�លិកតា�ម

្របព័ន�ព័ត៌មា�នវ�ទ្យោ

កា�រេធ��របា�យកា�រណ៍បែ្រមប្រម�លសា�� នភា�ពរដ�បា�ល 

និងសា�� នភា�ព្រគ�សា�រម�ន�ីរោជកា�រ តា�រោងេ្រគា�ងទុក

េ្រប�បេធៀប្រកបខណ� ្រត�វបា�នអនុវត�តា�ម្របព័ន�

ព័ត៌មា�នវ�ទ្យោ

ខ�ស់ 4%

៣១ ៥១ ៥១.៣

៥១.៣.៤.ប��� បកា�រយល់ដឹងកា�រ្រគប់្រគងបុគ�លិក

ដល់បណោ� អង�ភា�ពេ្រកា�មឱវោទ កសហវ

កិច�្របជុំផ្សព�ផ្សោយពីនីតិវ�ធី្រគប់្រគងបុគ�លិក្រត�វបា�ន

ផ្សព�ផ្សោយជូនអង�ភា�ពថោ� ក់កណោ� លនិងថោ� ក់មូលដោ� ន មធ្យម 2%

៣២ ៥១ ៥១.៣

៥១.៣.៥.បេង��ន្របសិទ�ភា�ពកា�រអនុវត�កា�រវោយតៃម�

សមិទ�កម�ម�ន�ីរោជកា�រ

ទ្រមង់របា�យកា�រណ៍ថ�ីស� ីពីកា�រអនុវត�កា�រវោយតៃម�

សមិទ�កម�បា�នេរៀបចំនិងវោយតៃម�ជូនអង�ភា�ពថោ� ក់

កណោ� លនិងថោ� ក់មូលដោ� ន

មធ្យម 2%

៣៣ ៥១ ៥១.៣

៥១.៣.៦ ចង្រកងឯកសា�រេគា�លកា�រណ៍សុវត�ិភា�ពបច្

េចកវ�ទ្យោព័ត៌មា�នស្រមា�ប់្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��

មា�នឯកសា�រេគា�លកា�រណ៍សុវត�ិភា�ពបេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មា�នចំនួន ៧ ្រត�វបា�នចង្រកង គឺ Disposal and

 Destruction Policy, Route and Switch 

Security Policy, Bring Your Own Device 

Policy, Email Policy, VPN Policy, Anti-Virus 

Policy, Internet Policy

បង��រ 3%



៣៤ ៥១ ៥១.៣

៥១.៣.៧ េរៀបចំែកលម� និង កសា�ងអភិវឌ្ឍកម�វ�ធី

ទទួលមតិេយោបល់េនៅ ច.ច.ម ស្រមា�ប់ទីស� ីកា�រ

្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��

កម�វ�ធីទទួលមតិេយោបល់េនៅច.ច.ម ដំណោក់កា�លទី 

២ បា�នេធ��ទំេន�បកម�បែន�ម បង��រ 3%

៣៥ ៥១ ៥១.៣

៥១.៣.៨. េរៀបចំេគា�លកា�រណ៍ និង ដោក់ឱ្យដំេណ�រ

កា�របណោ� ល័យ  កសហវ ្រពមទា�ងំអភិវឌ្ឍកម�វ�ធី្រគប់ 

្រគងបណោ� ល័យឌីជីថល

បណោ� ល័យ្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ និងដោក់ដំំេណ�រកា�រជោសា�� ពរ បង��រ 3%

៣៦ ៥១ ៥១.៣

៥១.៣.៩. សិក្សោ្រសា�វ្រជោវ និងេរៀបចំដោក់ឱ្យដំេណ�រ

កា�រវ�ចិ្រតសា�ល (Gallery) របស់្រកសួងេសដ�កិច�និង 

ហិរ��វត��

វ�ចិ្រតសា�ល (Gallery) របស់្រកសួងេសដ�កិច�និង

ហិរ��វត��្រត�វបា�នេរៀបចំជោសា�� ពរ បង��រ 3%

100%

កំណត់សមា�� ល់៖

១. កា�រដោក់ទម�ន់្រត�វែផ�កេល�ក្រមិតឣទិភា�ព និងសា�រសំខោន់ៃនសកម�ភា�ព , សូចនោករក��ងកា�រចូលរួមសេ្រមចបា�ននូវលទ�ផលចុងេ្រកា�យៃន្រកបខណ� ែផនកា�រសកម�ភា�ពរួម 

     ដំណោក់កា�លទ៣ី បូក២ ។

២. េដ�ម្បីេធ��កា�រកំណត់ទម�ន់សូមចុចេល�្របអប់ ឣទិភា�ព រួចសូមេ្រជ�សេរ�សពា�ក្យណោមួយៃនពា�ក្យ "ខ�ស,់ បង��រ, មធ្យម ឬ ទា�ប" ជោកា�រេ្រសច ។

ឧទា�ហរណ៍

សរុប





















អគ�.សហ្របតិបត�ិកា�រអន�រជោតិ និង្រគប់្រគងបំណុល

ល.រ េគា�លបំណងចេងោ� មសកម�ភា�ព សកម�ភា�ព សូចនោករសកម�ភា�ព ទម�ន់

១០ ២៤ ២៤.១
២៤.១.១ តា�មដោនកា�រអនុវត�យុទ�សា�ស�ស� ីពី កា�រ ្រគប់្រគង

បំណលុសាធា�រណៈ ២០១៩-២០២៣

សស ១. របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ពៃនកា�រអនុវត�យុទ�

សា�ស�ស� ីពីកា�រ្រគប់ ្រគង បំណលុសាធា�រណៈ ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ

មធ្យម 4%

១១ ២៤.១.២ េរៀបចំ្រពឹត�ិប្រត ស� ិតិ បំណលុសាធា�រណៈ កម��ជោ
សស ២. ្រពឹត�ិប្រតស� ិតិបំណលុសាធា�រណៈ្របចំា�

ឆមា�ស ្រត�វបា�នេបា�ះផ្សោយ និងផ្សព�ផ្សោយ
ខ�ស់ 8%

១២

២៤.១.៣ េធ��បច��ប្បន�កម�នីតិវ�ធីរួម្របតិបត�ិកា�រស្រមា�ប់កា�រ

្រគប់្រគងបំណលុសាធា�រណៈ 

(SOP for PDM)

សស ៣. េសចក�ី្រពា�ងបច��ប្បន�កម�នីតិ វ�ធីរួម ្របតិបត�ិ

កា�រ ស្រមា�ប់ កា�រ្រគប់ ្រគង បំណលុ  សាធា�រណៈ (SOP 

for PDM) ្រត�វបា�នអនុម័ត និងដោក់ឱ្យអនុវត�

បង��រ 6%

១៣

២៤.១.៤ េធ��វ�េសាធនកម�្របកា�សស� ីពីេគា�លកា�រណ៍ និងនីតិវ�ធី

្រគប់្រគងកា�រផ�ល់ឥណទា�នដល់សហ្រគា�សសាធា�រណៈ 

្រគឹះសា� នសាធា�រណៈ នីតិបុគ�លសាធា�រណៈដៃទេទៀត និង

្រគឹះសា� នធនោគា�រនិងហិរ��វត��

សស ៤. េសចក�ី្រពា�ងវ�េសាធនកម� ្របកា�ស ស� ីពី

េគា�លកា�រណ៍ និង នីតិវ�ធី្រគប់្រគង កា�រផ�ល់ ឥណទា�ន 

ដល់ សហ្រគា�ស សាធា�រណៈ ្រគឹះសា� ន សាធា�រណៈ 

នីតិបុគ�ល សាធា�រណៈ ដៃទ េទៀត និង្រគឹះសា� ន 

ធនោគា�រនិងហិរ��វត��្រត�វបា�នអនុម័តនិងដោក់ឱ្យអនុវត�

មធ្យម 4%

ទម�ន់ែផនកា�រសកម�ភា�ពលម�ិត ស្រមា�ប់កា�រអនុវត�

ែផនកា�រសកម�ភា�ពរួម ដំណោក់កា�លទី៣ បូក២ ឆា��  ំ២០២១

ឣទិភា�ព

ែផ�កទី/េខឿនទី ២ ៖ កា�របន�ព្រងឹងគណេនយ្យភា�ពហិរ��វត��

របូស��  

្រកសងួ-សា� ប័ន



១៤
២៤.១.៥ េធ��វ�េសាធនកម�អនុ្រកឹត្យ      ស� ីពីកា�រ្រគប់្រគងបំណលុ

សាធា�រណៈ

សស ៥. ប�� គន�ឹះៗ ែដលនឹង្រត�វេធ��វ�េសាធនកម� 

្រត�វបា�នកំណត់ និងដោក់ឆ�ងកិច�ពិេ្រគា�ះេយោបល់ៃផ�

ក��ងអគ�នោយកដោ� ន

មធ្យម 4%

១៥
២៤.១.៦ េរៀបចំ្រកបខណ� េគា�លនេយោបា�យស� ីពីកា�រអភិវឌ្ឍ

មូលប្រតរដ�

សស ៦. េសចក�្រពា�ងចុងេ្រកា�យ

្រកបខណ� េគា�លនេយោ

បា�យស� ីពីកា�រអភិវឌ្ឍមូលប្រតរដ� ្រត�វបា�នដោក់ជូន

ដោក់ឆ�ងកិច�្របជុំគណៈកមា�� ធិកា�រេគា�លនេយោបា�យ

េសដ�កិច� និងហិរ��វត�

ខ�ស់ 8%

១៦
២៤.១.៧ េរៀបចំែផនកា�រសកម�ភា�ពស្រមា�ប់អនុវត�្រកបខណ�

េគា�លនេយោបា�យស� ីពីកា�រអភិវឌ្ឍមូលប្រតរដ�

សស ៧. េសចក�ី្រពា�ងចុងេ្រកា�យ ៃនែផនកា�រ

សកម�ភា�ព ស្រមា�ប់អនុវត�្រកបខណ� េគា�ល

នេយោបា�យស� ីពីកា�រអភិវឌ្ឍមូលប្រតរដ� ្រត�វបា�នែក

ស្រម�ល និងដោក់ឆ�ងកិច�្របជុំគណៈកមា�� ធិកា�រេគា�ល

នេយោបា�យេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� ឬ គណៈកមា�� ធិ

កា�រជោតិស� ិរភា�ពហិរ��វត��

ខ�ស់ 8%

១៧ ២៤.២
២៤.២.១ េរៀបចំ្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យពា�ក់ព័ន�នឹងកា�តព�កិច�

បំណលុជោយថោេហតុ

សស ៨. ្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យពា�ក់ព័ន�នឹង

កា�តព�កិច�បំណលុជោយថោេហតុ្រត�វបា�នអនុម័ត និង

ដោក់ឱ្យអនុវត�

បង��រ 6%

១៨ ២៤.៣

២៤.៣.១ េធ�ទេនបកម�្របពន�្រគប្រគងទន�នយរួមស្រមា�បកា�រ

្រគប់  ្រគងបំណលុសាធា�រណៈ (In-house Database for 

PDM)

សស ៩. ្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យរួម្រត�វបា�នេធ��

ទំេន�បកម� និងដោក់ឱ្យអនុវត�
ខ�ស់ 8%



១៩
២៤.៣.២ េធ��ទំេន�បកម�ឧបករណ៍វ�ភា�គធា�តុអំេណោយ (Grant 

Element)

សស ១០. ទំេន�បកម�ឧបករណ៍វ�ភា�គធា�តុអំេណោយ  

(Grant Element) ្រត�វបា�នអនុម័ត 

និងដោក់ឱ្យអនុវត�

ខ�ស់ 8%

២០
២៤.៣.៣ បេង��តឧបករណ៍ព្យោករបំណលុសាធា�រណៈ (Debt 

Forcasting Tool )

សស ១១. ឧបករណ៍ព្យោករបំណលុសាធា�រណៈ ្រត�វ

បា�ន Developed
មធ្យម 4%

២១
២៤.៣.៤ បេង��តឧបករណ៍វ�ភា�គ ចេងោ� មបំណលុសាធា�រណៈ 

(Debt Portfolio Analysis Tool)

សស ១២. ឧបករណវភា�គចេងោ� មបណលុសាធា�រណៈ

 (Debt Portfolio Analysis Tool) ្រត�វបា�ន 

Developed

ទា�ប 2%

១៣

៣២.៥
៣២.៥.១ ដោក់ឱ្យេ្រប�្របា�ស់្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យគេ្រមា�ង

ហិរ��ប្បទា�នពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍

សស ១. ្របព័ន� ្រគប់ ្រគងទិន�ន័យ គេ្រមា�ង ហិរ��ប្ប

ទា�នពីៃដគូ អភិវឌ្ឍន៍្រត�វបា�នេរៀប ចំរួចរោល់និងទទួល

បា�ន កា�រអនុម័តេដ�ម្បីដោក់ ឱ្យេ្រប�្របា�ស់ជោ ផ��វកា�រ

បង��រ 6%

១៤

៣២.៥.២. េរៀបចំរបា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ពៃនកា�រអនុវត�

គេ្រមា�ងហិរ��ប្បទា�នពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍

សស ២. របា�យកា�រណ៍ វឌ្ឍនភា�ពស� ីពីកា�រ អនុវត� 

គេ្រមា�ង ហិរ��ប្បទា�នពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ ្រត�វបា�នេរៀបចំ
បង��រ 6%

៣២.៥.៣. េធ��បច��ប្បន�កម�ឯកសារែណនំោស� ីពីកិច�ដំេណ�រកា�រ

្រគប់្រគងកា�រេរៀបចំ និងតា�មដោនកា�រ អនុវត�គេ្រមា�ង ហិរ��ប្ប

ទា�នពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍

សស ៣. ប�� គន�ឹះ ែដលនឹង្រត�វេធ�� បច��ប្បន�កម�

ស្រមា�ប់ ឯកសារ ែណនំោ ស� ីពីកិច�ដំេណ�រកា�រ ្រគប់ ្រគង   

កា�រេរៀបចំ និង តា�ម ដោន កា�រអនុវត� គេ្រមា�ង ហិរ��ប្

បទា�ន ពី ៃដគូ  អភិវឌ្ឍន៍្រត�វបា�ន កំណត់

បង��រ 6%

៣២.៥.៤. ស្រមប ស្រម�ល និងតា�មដោន កា�រអនុវត�ចំណោត់

ថោ� ក់ គេ្រមា�ង

សស.៤ ្របកា�សស� ីពី កា�របែន�មចំណោត់ថោ� ក់ 

គេ្រមា�ង្រត�វបា�នេរៀបចំ និងអនុម័ត
ទា�ប 2%

ែផ�កទី/េខឿនទី ៣ ៖ កា�រព្រងឹង្របសិទ�ភា�ពៃនកា�រផ្សោរភា�� ប់ថវ�កា�េទៅនឹងេគា�លនេយោបា�យ



៣២.៥.៥. ស្រមប ស្រម�ល និងតា�មដោន កា�រអនុវត�ចំណោត់

ថោ� ក់្របភពហិរ��ប្បទា�ន

សស.៥ ្របកា�សស� ីពី កា�របែន�មចំណោត់ថោ� ក់ ្របភព

ហិរ��ប្បទា�ន្រត�វ បា�នេរៀបចំ និងអនុម័ត
ទា�ប 2%

១៥

៣២.៥.៦ បន�ជំរុញ និងតា�មដោនកា�រ អនុវត�មា�តិកា�គណនី ៃនប�

ង់គណេនយ្យថ�ី (CoA) ស្រមា�ប់ គេ្រមា�ង/ កម�វ�ធី ហិរ��ប្បទា�ន

េដោយ ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍

សស.៦ មា�នរបា�យ កា�រណ៏កា�រអនុវត� មា�តិកា�គណនី 

ៃនប�ង់ គណេនយ្យថ�ី (CoA) ស្រមា�ប់គេ្រមា�ង/ កម�

វ�ធីហិរ��ប្បទា�ន េដោយៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ េនៅតា�ម្រកសួង 

សា� ប័ន

មធ្យម 4%

100%

កំណត់សមា�� ល់៖

១. កា�រដោក់ទម�ន់្រត�វែផ�កេល�ក្រមិតឣទិភា�ព និងសារសំខោន់ៃនសកម�ភា�ព , សូចនោករក��ងកា�រចូលរួមសេ្រមចបា�ននូវលទ�ផលចុងេ្រកា�យៃន្រកបខណ� ែផនកា�រសកម�ភា�ពរួម 

     ដំណោក់កា�លទី៣ បូក២ ។

២. េដ�ម្បីេធ��កា�រកំណត់ទម�ន់សូមចុចេល�្របអប់ ឣទិភា�ព រួចសូមេ្រជ�សេរ�សពា�ក្យណោមួយៃនពា�ក្យ "ខ�ស,់ បង��រ, មធ្យម ឬ ទា�ប" ជោកា�រេ្រសច ។

ឧទា�ហរណ៍

សរុប



el
p

~
I£

)
~

.~
,!;

i
r·~

·'
f,)

I'
..•

U
'i.

l
-
-
-

1-.
~

~t
g

;
~.

~
U

'i.
~e

t
%.

"
I£

)
~.f,)

t
~

~.
~e

t
t:)

~-
-

f,)
t

1?
t

""'0
1<

-:,,
-

•
~~

t:)
••

•
~'

<C
£*

'i\
~-

1?
I~

~
...

el
I~

~
.,~

~
~

el
~

~
.,~

G
"

I£
)

A
g.

-
S

2:
~

S
"C

I
~

_.r
~

9
~

~
00

~
:J

l-
00

S
a::

S
tS

:3
:J

l
-!:

l
1:

Jl
~

~
~

'§
-

~
-

a::
i

..."
3a:

:
S

~
S

:t:
~

~
W

I.
-0

0
00

0
!:l

-0
0

•...•
.

~
2

a-
-A

:J
l

•...~
•...•

.
:t:

':J
l

~
~l

0'
.0

r:
i

~:J
l

00
0

2-
§

a-
00

:J
l

-0
0

G
l

!:l
he

.
•....

.
01-

a-
.!:

l
S

:3
ta:

:
':J

l
0

:9
c:g

c
-

•.
.•

••0
-~

»
00

-
~

a::
:J

l-
t::

l~
r:

i
-0

0:>
-8

.-
...

c;U
,i~

:3
-~

00
!:l

!lJ.
8

ms
\C(

,)
:J

l
cc:

A
g.

~2
:~

2
5

C(,
)

3
90

2
CS

5
C(,

)~
:J

l
ca::

.-
:::

ll-
!:l

~
2:

•...•
.

~
-

3
k
\

t~
o

~
a-

-
s
;~

5
Hlt

0:>
:J

l
~:

Jl
-

"S
;

t::
l~

~2
:~

3
ta:

:
S

_.r
el

l
...•

cg
~

•...•
.

-~
00

m
l

9
:::

ll
!:l

~
S

~
2:

3
..."

m.
C(,

)
~

f,)
cg

00
:3

c
-

!:l
~

~
ca::

cc:
s:>

:t:
-

S
~

r:
i

~
(~

a-
-

:J
l

...
2:-

-0
0

90
S-

~
f,)

-
a::

~
:3

S
a-

t:)
-

...•
"a

So
A

go
9

~
~

m.
00

:J
l

S
a-

~~
f,)

-
a::

5
00

0
9:3

G
l

8
~

~
~

c;U
,i~

:J
l-

c
-

a-
•...•

.
0

:3
t::

~
...

S
:t:

»
..•

~
S

~
-1

:J
l

-
n-

•...
-0

flt
:t:

a-
:J

l0
N

s~
e

~
tC

!
So

•...•
.

0
t'/

p
~~

-0
0

~
a-

•...•
.

-
N

•...•
.

et
l

~
!'J

'5
~:

Jl
9:3

•....
.

~
...

-
j:1

00
~

~
c::

:::.
r

...•.
~-

a
00

c
-1

:J
l

~
~

:JJ
c
~

:~
D

00
C

lo
::::J

f.H
a

m
I

t:) ~
~l

~
•...•

.
C!

2:
5'

2:
s
;~

2:
~

a
~

2-
-1

:J
l

t(i!
.tl

:
.!:

l
5

a::
~

a-
~

S
~

~
tl:

-
c:g

l:J
l

-
s

(J
~

S
~

~
3

~
2:

~
~-

...
8

-
!:l

"S
;

~
l2J

.
~

S
.-~

C
I

:t:
r:

i
...•.

-
.f,

)
-A

:J
l

00
§

-0
0

9
9

~
(J

el
a-

:3
•...•

.
8

0
~~

0'
.0

S
~:

Jl
00

l!lJ
§

-
2:-

-.~
cc:

:3
(J

c
-8

C!
r:

i
...•.

t!)
0:>

00
:J

l
-

t.>
:J

l-
\C(

,)
.-

:3
2-

s~
~

3
ms

5
ca::

-
:9

•...•
.

... ..•"
:J

l
~

C
I

2:
~

~
2

t~
o

9
:J

l
00

-
s:>

C(,
)~

-
00

k
\

t::
l~

~2
:~

00
ta:

:
!:l

~
~

-~
!:l

~
Q

~
2

!:l
t:)

-
"S

;
:J

l
:3

0
!:l

-
-"

..•
C(,

)
::R

•...•
.

~
•...•

.
ca::

0
cc:

5
00

9
:J

l
:3

t:)
"0

0
a-

-
S

90
-

..•
-

:3
A

go
:t:

d
,

c::
:::.

r
-

a-
-0

0
~

c
S

00
0

G
l

•...•
.

C
lo

a-
0

~:
Jl

-
c
-

:t:
»

G
l

9
S

:J
l0

-0
0

a-
•...•

.
N

»
-!:

l
So

~
0

-0
3a:

:
N

cc:
-

•....
.

00
0

9:3
90

a- c
c

30
0

tH
Jo

"
••

0
-

~-
-

0
0

~

'-J
co

'"
~

~
~

0
0

0



:;;
t.

~
R

h
\

cr
'

:t:
~

-
R

S
G

"
-

R
0(

,)
2

R
49

-
:::J

l
R

0
0(

,)

~
2
~

~
to(

,)
~

t~
o

~
§

-ZT
.>

2
e:::

-
0

\0
(,

)
:::J

l-
-

3
G

"
o
·

2
~::

:Jl
-

~
S

~
~

3
~

c§
t:I

~
~

:::J
l-

3
-

;::
~

G
"

e:::
20

-"
a

=:I
3

-
ZT

.>
3

P.
So

2
13

F
\

-1\
ZT

.>
?

a::
S

~
g

:::J
l

:::J
l

-"
;::

....
,...,

.
....

CS
2:

-
:?J

ZT
.>

..-.
9-

.-.
o(,)

~
-

2:
S

c:.:
:::.r

83
CS

c:.:
:::.r

3
c:.:

:::.r
:::J

lO
2:

c:.:
:::.r

.-.~
S

e:::
e:::

-
e:::

:::J
l

e:::
-

-
e:::

-
g

....
e:::

2
CS

:3
0(

,)

-
S

Q
'

-,::
:Jl

"
Q

e:::
-

Q
'

e:::
Q

'
Q

'
ca

:
...•.

5
t~

.-.~
....

.-.~
r:r

CS
r:r

ZT.
>O

a
':::J

l
3

I:
!.

'2
0

,ZT
.>

e:::
-

:::J
l

a
-

a
e:::

....
ZT

.>
a::

:::J
l

a::
So

9
:::J

lO
e:::

-
3

S
;

-~
5

a::
S

3
So

O
J>

5
49

·
c;

uj
~

5
....

....
:t:

....
83

5
e:::

-
-

~
....

....
S

.2
.

0
-ZT

.>
e:::

-
0(

,)
G

"
S

20
a

...•.
e:::

...•.
S

83
13

e:::
-

-,::
:Jl

~
§

..
~::

:Jl
-~

5
...•.

c:S
0

e:::
-

S
'5

cr
'

a
e:::

G
"

S
S

5
:::J

l
'

0
-,::

:Jl
§

t~
o

So
e:::

....
~

8
~

G
"

a
rg

a
e:::

~
9

2
....

~
3

:::J
l

:::J
I

So
So

ZT
.>

t:I
~

83
~
§

G
"

....
~
2
~

:::J
l-

-~
~o

e;.;
ZT

.>
-

...•.
-

.-.
5

3
:::J

l
-

9
0

83
cg

83
~

=:I
~

-,::
:Jl

;::
2

~
2
~

C
~

2
0(

,)
G

"
...•.

..
5

2
...•.

-
o
·

ca
:

ZT.
>O

2
=:I

~
R

-,::
:Jl

ZT.
>O

-,::
:Jl

"
Q

,,
0

~
o(,)

~
~

5
5

ZT
.>

a
-

9
CS

3
a

.~
a::

13
:3

3
-

S
;~

....
9

:t:
9

a::
c;

uj
~

e:::
....

5
e:::

-
20

::n
o

:::J
l

a::
-

-
-

~
8

..
3

S
5

~
5

c;
uj

~
=(l

49
·

....
..

..

O
J>

S
;

2
...

G
"

O
J>

2
e:::

..."
2

G
"

So
~

2
~

ZT
.>

~
.2

2
C

~
0

~
2

-l\Z
T.>

3
2

0
....

S
13

G
"

13
:::J

l
G

"
83

...•.
a

=:1
0

3
....

cg
P.

G
"

F
\

e:::
?

R
...•.

e:::
'5

ZT.
>O

2
-

.-.~
-,::

:Jl
~

~
8

a::
2'.

!
"S

.-.~
g

,ZT
.>

r:r
"S

5
...•.

:::J
l

e:::
~

c;
uj

~
...•.

CS
I:

!.
-

a::
:::J

l
...•.

ZT.
>O

r:r
.-.

ZT
.>

~
2

9
e:::

-
ZT

.>
'2

0
tz

»
5

9
9

a
:::J

l
0(

,)
0(

,)
0

~
3

3
:::J

l0
~

ZT
.>

-
:t:

5
2

ZT
.>

-
-

5
::n

o
to(

,)
3

.-.
....

So
13

0(
,)

...
-

-
2

Q
c:.:

:::.r
S

e:::
c:.:

:::.r
...•.

0(
,)

2
~

-
-~

5
-

e:::
c:S

e:::
..

~
9

Q
'

e:::
83

49
-

c:S
3

tZT
.>

Q
'

e:::
-

~
8

~
Q

'
:::J

l
ZT

.>
S

..
...•.

2:
0

:::J
l-

t~
o

-
ZT

.>
ZT.

>O
e:::

-,::
:Jl

:::J
l

-
ZT

.>

S
3

a
a

~
§

....
e;.;

:::J
S

"§
t:I

~
:::J

e:::
-

....
:3

3
So

~
3

ZT
.>

20
ZT

.>
e:::

G
"

....
::n

o
2

~
2
~

~
a::

~
2
~

S
-~

5
0

:::J
l-

83
2

9
2

=:I
~

9-
S

a
,,
0

ZT.
>O

=:I
~

~
-

CS
-

:::J
lO

SO
.

0
ZT

.>
-1:

::J
l

a
2

3
cg

2
3

e:::
_0

2
-

~
§

:::l
1-

49
-

5
s
;~

"S
e:::

-
....

CS
-

83
20

...•.
CS

-
,...,

."
:::J

l-
a::

c:.:
:::.r

...•.
ZT

.>
9

:::J
l

...•.
S

ZT.
>O

e:::
-

-1:
::J

l
;::

:::J
l

cr
~

....
3

9
c;

uj
~

a
e:::

-
a::

e:::
5

:::J
l

5
49

·
Q

'
~
2
~

2
~.

....
ZT

.>
0(

,)
;::

:t:
c;

uj
~

-
-

.0
(,

)
G

"
20

9
=:I

~
S

..
;::

~
c:.:

:::.r
;::

\0
(,

)
::n

o
S

S
-

:::J
l

49
·

e:::
3

-
0

....
~

e:::
-

5
ZT.

>O
c:

Q
'

=:I
G

"
S

a
S

G
"

..
-

I
a

e:::
I

c:::
c:::

c:::
.,t

:r;
t>

t:r
;

.,t
:r;

.,t
:r;

-
-

-
-

I
I

0
0

0
o

'-J
C1

J
C1

J
C1

J
~

~
~

~
0

0
0

0

I



I
I£

)
I£

)
GY

L
t=l

..

I
I£

)
C

l

I I I I

I
,

===
'

cr:
~

OO
~

...•
...

.J
I

~
:c:

~
.....

2:
~

~
a

c;
u.

;~
!E'

:!
~

~
~

!E'
c:\

0
00

!E'
U!

2
!E'

c::
:

tO
O

9
'"§

2
9

Ct
;)

~
S

~
c:\

0
:!)

)
~

00
~

~
~

oo
~

tC
t;

)
~

:3
~

13
2

c::
:-

2:
fU

'
.•...

2
9"

-
:!)

)
t~

~
!=l

-
;::t

-S
~

9
C

C\
!)

:3
.....

"
a

...•
...•

~:!
))

c::
:

:3
.....

!::
l~

~
...•

C\
!)

00
...•

0
-

~-
~:!

))~
...•

-,
,0

0
0
-

c::
:

~
~:!

))
cr:

~
I

!2
Q

.....
cz

::
5

.....
c::

:
c::

:
-~

U!
2

c::
:

~
...•

~
c:\

0
"O

O~
c::

:
~

S
~

Ct
;)

c:\
0

.....
c:\

0
~o

OO
~

c:\
0

~
c::

:
=:J

~
5

OO
~

~
...•

...•.
~

0
-

...•.
6

c::
:-

c:\
0

...•
.....

0
-

t~
~

2:
,:!

))
...••

.
cr:

,:!
))

S
...•.

5
:3

U!
2

c::
:

00
c;u

.;~
:3

c::
:

0
-

,:!
))

2:
t;

)~
-~

5
...•

.....
-~

5
0
-

c::
:

t;
)

~s
.....

c::
:

~~
C\

!)
===

'
S

c:\
0

s~
00

,
:c:

~c:
\

~:!
))

0O
-~

5
-~

5
0O

a
tO

O
ce

.....
-0

0
OO

~
c::

:
c:\

0
c::

:-
c::

:
....•

...•.
:3

00
93

0O
OO

~
~:!

))
0O

0
-

~§
tO

O
S

~§
c::

:
~

0
-

c::
:

s~
00

.....
:3

...•.
~)

0
-

-,
~l

~§
2:

.....
~

~§
.....

cr:
.....

!::
l~

:3
93

2
er

"o
o~

c:\
0

2
...•

c::
:

2:
Q

,,5
C\

!)
5

...•.
=:J

~
E

~2
:~

2
-~

~
2

~:!
))

2:
-

so
-

-,:
!))

C:\
0

=:J
~

cr:
!2

-c:
::

~
:!

~
3

5
S

,0
-

2
,,

IT
.)

~
2-

....•
~

2:
~

~
cr:

~
OO

~
.....

c::
:

~-
~

e
=:J

00
~~

0
.°

Ct
;)

~
-~

5
a

=:J
~

6
::3

O
J'

...•~
...•.~

~
~

5
~o

o
~

cr:
!::

l~
...•~

0O
OO

Q
0
-

cr:
00

S
'0

0
13

0
-

c::
:

9
0
-

ce
13

5
c::

:-
:3

~§
....•

:3
=:J

~
OO

~
....•

S
....•

5
....•

~o
o

au
g

2
0
-

0
-

..
=:J

.....
3

~o
o

"
a 00

.....

===
'

cr:
2:

~
~

:3
c::

:
"S

2:
OO

~
:c:

2:
cr:

~
OO

~
~

9
c:\

0
2:

2:
a

c;
u.

;~
~

:3
t~

~
.....

~§
c::

:
~

0
-

00
~

00
~

~-
tO

O
C

2:
9

:c:
S

~
~

...•~
00

Ct
;)

.....
!::

l~
'9-

cr:
!::

l~
...•

OO
~

tC
t;

)
9"

-
c::

:
-0

0
2

!=l
-

.....
?-

Z7
.l

S
?

j
~

~~
~

~
Ct

;)
0
-

--
93

13
~

.....
...•

2
~~

2
cr:

5
U!

2
cr:

C\
!)

...•.
=:J

~
~

OO
~

...•.
5

...•.
c::

:-
cr:

C
l

~~
c::

:
,:!

))
...•

5
~~

0
-

C:\
0

c;
u.

;u
-,~

,:!
))

.....
S

go
OO

~
c;

u.
;u

-,
,0

0
c::

:
5

:3
c:\

0
tO

O
===

'
~

c::
:

au
~

0
-

===
'

5
-~

5
.....

c:\
0

0
-

~~
~

!::
l

-~
~

•....
00

a
tO

O
6

-~
5

=:J
~

~-
S

a
S

2:
5

Ct
;)

~
0O

00
,

:!
~

~
:3

00
00

\0
0

tC
t;

)
...•

:3
6

c::
:-

c::
:

ce
~s

0O
C

l
.....

0
-

c::
:

2
9.

c::
:-

.....
~

"S
2

S
S

~§
~

.....
2:

~
!2

Q
C

l
•••

•
01'

...•
~§

2:
cr:

Ct
;)

0
-

0
-

00
C\

!)
...•.

9
"O

O~
0
-

tC
t;

)
0
-

OO
~

e
~

~
9

C
.....

2
c:\

0
S

~
2

2:
0
-

3
~~

2
00

:c:
c:\

0
5

~-
2:

00
~~

~
:3

,,5
c::

:
tO

O
....•

!2
2:

Q
...

.J
I

~-
...•

=:J
~

.....
,0

-
00

93
2-

so
-

t;
)U

9
=:J

~
Ct

;)
5

~
U!

2
-

~
-,

,0
0

tC
t;

)
C:\

0
c::

:
2

~
:3

...•.
-c:

::
5

-
\0

0
...•.

c::
:

S
-,~

Ct
;)

U
-~

5
OO

Q
2

C:\
0

OO
~

-~
5

::
::

l
cr:

~
:3

...•
-

~
~

0
-

S
e

0
-

O
J'

00
....•

C\
!)

c::
:

...•~
..

9
t2

:
"
a

0O
~

..•~
S

'0
0

:3
·0

0
:3

:3
c::

:
cr:

~~
l

2:
-

c::
:

:3
00

13
-

0
-

~~
:3

0
-

cr:
cr:

.....
~§

00
S

"S
cr:

:3
-~

5
.....

~
'5

AO
OU

s
5

AO
OU

...•
.....

.....
ce

OO
~

c::
:-

...•.
.....

.....
0O

~
c::

:
...•

c::
:-

2
0
-

9
0
°

S
c::

:
c::

:
:!)

)
c::

:~
2:

::
::

l~
S

.....
s

-~
5

...•
~

.....
~§

c:\
0

:3
00

\0
0

~2
:u

.....
::

::
lU

0
-

00
,,
0

OO
~

U!
2

0
-

Q!
2

...•
13

.....
0O

0
-

~~
C:\

0
::

::
l~

9
::

::
l

~
~

00
...•

\0
0

c::
:

2
~

~c:
\

,,5
2

c:\
0

OO
~

c::
:

2
0
-

C:\
0

2
...•.~

OO
~

S
~

0
-

cr:
lO

O
c::

cr:
~

C!
-

t,
o;

-
~

cr:
-

cr:

•
0

0'
1

1.
0

00
0'

1
:::R

:::R
:::R

:::R
0

0
0

0

I



_.
oJ

'

:;,
rc

:;t
0

o~
9

>.0
0

OO
~

rU
A

:Jt
o
-

-
::J

l~
=:3

~
13

-~
_
o
J'

00

(2
~

rG
l.

-
C(

,)
~

0
~

\2:
lJIl

I£>
~

::L
A

go

S
_c

..
~

~
t:

1
00

•.
••

•

~
..0

0
g

~
2:

2:~
?J

::J
l

A
go

~
G

"
g

a
G

"
G

"
~

I£>
rU ~

I
~

I
~

:3
er

i

S
G

"
hl

.
e::

-
hl

.
a

~
-

2~
~

9
~o

G
"

~
::J

l
2:0

~
•....

I£>
-~

::)
5

I£>
C

(,)
~

-
~

2:
::)

p
..

l:l
!Q C
~

-
cr:

-
:c

2~
_
'0

c:::
,,-

,,
0

-00
::)

!2
e::

t§
.....

2
00

~~
•....

-~
g

9
~

cr:
I::!

.
e

:c
00

e::
-

00
-00

3
g

,,
0

~
l

.....
t§

-'"
~~

•....
a

~a
::

::J
l

e::
So

a:
:

S
'~

o
-~

5
•....

.....
2:0

93
,~

t:
:l

~
0

0
e::

\C
(,)

-~
e::

.....
?J

::J
l

~~
-,~

-~
5

C
(,)

S
=:3

ca:
0

0
_

o
f'

2
9

e::
00

a
-

00
0

•....
~~

::)
::)

go
5

•....
•....

2
e::

-~
g

Si
Q

..
-~

5
c:

e::
-

~
A

go
~2

:~
0

0
g

::)
=:3

~
e::

G
"

a
•....

a
0

0
~~

So
S

I£>
~

•....
9

0
en

.
13

2
93

A
go

..... -,~ S
2:

e
So

e::
::)

2:
2:

2:
.....

~~
•....

2:
9

0
-

83
e::

A
go

I£>
ca:

.....
2

-~
5

I£>
~

-'~
l

P
0

S
~2

:~
0

0
G

"
:c

-
=:3

~
e::

•....
a

:3
9

~~
9

G
"

-00
0

0

-
e

•....
~

e
I£>

~
~
l

5
2

-~
A

S
e::

::)
5'

l::I
.

..
-

-
00

::J
l-

~o
•....

a
::)

!2
Q

A
go

::J
l

2~
5~

§
::J

l
-

2:0
•....

~o
G

"
C

(,)
~2

:~
e::

a
2:

~::
)

=:3
~

0
-~

5
::J

l
I£>

-
3

~
0

0
2:

en
.

2~
cr:

3
c:::

•....
S

"
g

3
-~

~
2:-

~~
!2

.....
.....

g
2

e
2:

9
e::

-
~

-
2

00
g

9
-'"

ca:
00

0
-

00
~a

::
Q

go
c:::

,,-
a

,,
0

:C
o

9
e::

t§
=:3

~
Si

R
00

S
00

~
00

0
a:

:
2:0

t;
l.

::)
a

.....
~

=:3
0

,~
\C

(,)
•....

c:::
?J

0
00

0
-~

5
.~

=:3 _
o

f'
0

0
00

c:
'0

0
"I

T
C!

-
-

~
0

~

•... 0
-...J

\.0
0

~
~

~
0

0











 ទំព័រទី 1 ៃន 7

្រតីមា�សទី១ ្រតីមា�សទី២ ្រតីមា�សទី៣ ្រតីមា�សទី៤

៥១. ព្រងឹងភាពជោអ�កដឹកនំោ និង 

សមត�ភាព ក��ងកា�រ្រគប់្រគង ភាពជោ

មា�� ស់ និងកា�រទទួលខុស្រត�វក��ងកា�រែក

ទ្រមង់

កសហវ

្រកសួង 

សា�� ប័ន

សគ ១. 

ភាពទា�ន់េពលេវលា�ៃនកា�រផ�ល់ែផនកា�រ 

GDAP, MAP និងរបា�យកា�រណ៍សមិទ�

កម�្របចំា�ឆា� ំមក អ.គ.ហ

សន�ត៖ 

ជោមធ្យម, ែផនកា�រ GDAP,

 MAP និងរបា�យកា�រណ៍

សមិទ�កម�្របចំា�ឆា� ំ្រត�វបា�ន

ផ�ល់ ១៥ ៃថ�បនោ� ប់ពីកា�ល

កំណត់

ែផនកា�រ MAP GDAP និង

របា�យកា�រណ៍សមិទ�កម�

ែដលផ�ល់យ៉ោងយូរ ៥ ៃថ� 

បនោ� ប់ពីកា�លកំណត់្រត�វ

រោប់ថោយឺតយ៉ោវ

ែផនកា�រ GDAP MAP 

និងរបា�យកា�រណ៍សមិទ�

កម�្របចំា�ឆា� ំផ��វកា�រ

សគ ២. 

កសា�ងែផនកា�រយុទ�សា��ស�  និងែផនកា�រ

សកម�ភាពអភិវឌ្ឍសមត�ភាពក��ង្រកប

ខណ� កម�វ�ធីែកទ្រមង់ហិរ��វត��សា�ធារណៈ

រយៈេពល ៥ ឆា� ំ (ដំណោក់កា�លទី៤) 

ភា� ប់ជោមួយនឹង Certificate Program

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�

អភិវឌ្ឍសមត�ភាពក��ង្រកប

ខណ� កម�វ�ធីែកទ្រមង់ហិរ��

វត��សា�ធារណៈ (ដំណោក់

កា�លទី៣)

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�  និង

ែផនកា�រសកម�ភាពអភិវឌ្ឍ

សមត�ភាពរយៈេពល ៥ ឆា� ំ 

(ដំណោក់កា�លទី ៤) ភា� ប់

ជោមួយនឹង Certificate 

Program ្រត�វបា�នេរៀបចំ

ឯកសា�រែផនកា�រយុទ�

សា��ស�  និងែផនកា�រ

សកម�ភាពអភិវឌ្ឍសមត�

ភាពផ��វកា�រ

សគ ៣. 

កហស និងលក�ខណ� េយោង (TOR) ្រត�វ

បា�នេធ�ើបច��ប្បន�ភាព េទៅតា�មេគា�ល

កា�រណ៍កំណត់ និងត្រម�វកា�ររបស់អង�ភាព

ចំនួនសមា�សភាព កហស 

ក��ងេសចក�ី និងលក�ខណ�

េយោង របស់្រកសួងសា�� ប័ន 

បច��ប្បន�

ចំនួន្រកសួងសា�� ប័ន ែដល

បា�នេធ�ើបច��ប្បន�ភាពនូវស

មា�ភាព កហស និង

លក�ខណ� េយោង

េសចក�ីសេ្រមច កហស 

និង លក�ខណ� េយោង 

(TOR) ្របចំា�ឆា� ំ

ែផ�កទី៥៖ ការគា�្ំរទកម�វ�ធីែកទ្រមង់្របកបេដោយចីរភាព និងភាព្របទា�ក់្រកឡោគា�� ៃនការែកទ្រមង់េផ្សងេទៀត

កា�ររក្សោចលនកា�រៃនកា�រែកទ្រមង់ហិរ��វត��សា�ធារណៈ្របកបេដោយចីរភាព និងកា�របេង�ើនភាព្របទា�ក់្រកឡោគា�� នឹងកា�រែកទ្រមង់េផ្សងេទៀត (៣+១) ។

ែផនកា�រ GDAP, MAP និងរបា�យកា�រណ៍សមិទ�កម�្របចំា�ឆា� ំ ្រត�វបា�នផ�ល់្រតឹមៃថ�ៃនកា�លកំណត់េដោយ

អ.គ.ហ

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�  អភិវឌ្ឍសមត�ភាពក��ង្រកបខណ� កម�វ�ធីែកទ្រមង់ហិរ��វត��សា�ធារណៈរយៈេពល ៥ ឆា� ំ (ដំណោក់កា�លទី៤) 

ភា� ប់ជោមួយនឹង Certificate Program ្រត�វបា�នេរៀបចំ

លក�ខណ� េយោងតួនោទីភារកិច�ៃនសមា�ជិក្រក�មកា�រងោរែកទ្រមង់ PFM ្រគប់្រកសួងសា�� ប័ន ្រត�វបា�នស្រម�ចនិងត្រមឹមតា�មេគា�ល

បំណង/សកម�ភាពគន�ឹះក��ងម៉ា�្រទីសៃនែផនកា�រ GDAP/MAPឆា� ំ២០២១

ែផនការសកម�ភាពលម�ិតដំណោក់កាលទី៣ បូក២ 

ស្រមា�ប់ការអនុវត�ឆា��  ំ២០២១ (GDAP3 +2 in 2021)

អង�ភាព

អនុវត�
សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

ភស��តា�ង/

ឯកសារអំណះអំណោង

េគា�លបំណង/

ចេងោ� មសកម�ភាព

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

វ�ធីសា�ស�វោស់ែវង

(Measuring Method)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា� ំឆា�� ំ២០២១

្រពះរោជោណោច្រកកម��ជោ

ជោតិ សាសនោ ្រពះមហាក្ស្រត

3
្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��
្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�
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្រតីមា�សទី១ ្រតីមា�សទី២ ្រតីមា�សទី៣ ្រតីមា�សទី៤

អង�ភាព

អនុវត�
សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

ភស��តា�ង/

ឯកសារអំណះអំណោង

េគា�លបំណង/

ចេងោ� មសកម�ភាព

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

វ�ធីសា�ស�វោស់ែវង

(Measuring Method)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា� ំឆា�� ំ២០២១

៥១.១. េរៀបចំ, អនុវត� និងរោយ

កា�រណ៍ពីវឌ្ឍនភាព និងកា�រសេ្រមច

បា�ននូវែផនកា�រសកម�ភាព និងេគា�ល

េដៅសមិទ�កម�្របចំា�ឆា� ំ

កសហវ

្រកសួង

សា�� ប័ន

សច ១. 

ភាពទា�ន់េពលេវលា�ៃនកា�រផ�ល់របា�យ

កា�រណ៍វឌ្ឍនភាពៃនកា�រអនុវត� MAP 

GDAP ្របចំា�្រតីមា�ស

សន�ត៖ 

ជោមធ្យម របា�យកា�រណ៍

វឌ្ឍនភាពៃនកា�រអនុវត� 

MAPនិង GDAP ្របចំា�្រតី

មា�ស ្រត�វបា�នផ�ល់ ១០ ៃថ�

បនោ� ប់ពីកា�លកំណត់

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភាពៃន

កា�រអនុវត� MAPនិង GDAP

 ្របចំា�្រតីមា�ស ទា�ំងឡោយ

ណោែដលផ�ល់ យ៉ោងយូរ ៥ 

ៃថ� បនោ� ប់ពីកា�លកំណត់ 

្រត�វរោប់ថោមា�នភាពយឺតយ៉ោវ

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភាព

ផ��វកា�រៃនកា�រអនុវត� 

MAPនិង GDAP ្របចំា�

្រតីមា�ស

សច ២. 

វឌ្ឍនភាពជោភាគរយ ៃនកា�រអនុវត�

ែផនកា�រសកម�ភាព MAP និង GDAP

្របចំា�្រតីមា�ស

្រតីមា�សទី២ ឆា� ំ២០២០ ៖ 

ស្រមា�ប់្រកសួង សា�� ប័នជោ

មធ្យម ៨៩%

និងស្រមា�ប់អង�ភាព

កសហវ ជោមធ្យម ៩១%

(ចំនួនសកម�ភាពែដល

សេ្រមច/ ចំនួនសកម�ភាព

ក��ងែផនកា�រ MAP និង 

GDAP)*១០០

- របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភាពៃនកា�រអនុវត�ែផនកា�រ

 MAP និងGDAP ផ��វកា�រ

្របចំា�្រតីមា�ស

- កា�រគណនោរបស់

អ.គ.ហ េដោយមា�នកា�រ

យល់្រសបជោមួយ្រកសួង

 សា�� ប័ន

សច ៣. 

ភាគរយៃនកា�រសេ្រមចបា�នេគា�លេដៅសូ

ចនោករសមិទ�កម�ក��ងឆា� ំ េធៀបនឹងេគា�ល

េដៅែដលបា�នកំណត់ក��ងែផនកា�រ MAP 

និង GDAP ្របចំា�ឆា� ំ

សន�ត៖

 ក��ងឆា� ំ២០២០

-្រកសួង សា�� ប័ន ៨០%

-អង�ភាព កសហវ ៩០%

%ៃនចំនួនសមិទ�កម�ែដល

សេ្រមចបា�នក��ងឆា� ំ េធៀប

នឹងចំនួនសមិទ�កម�ក��ង

ែផនកា�រ MAP និង GDAP

(រោប់ែតសមិទ�កម�សេ្រមច

េពញេលញក��ងឆា� ំ )

- របា�យកា�រណ៍សមិទ�

កម�ៃនកា�រអនុវត� MAP 

GDAP ផ��វកា�រ្របចំា�ឆា� ំ

- កា�រគណនោរបស់ 

អ.គ.ហ. េដោយមា�នកា�រ

យល់្រសបជោមួយ្រកសួង

 សា�� ប័ន

វឌ្ឍនភាពជោភាគរយៃនកា�រអនុវត�ែផនកា�រសកម�ភាព MAP និង GDAP សេ្រមចបា�ន យ៉ោងតិច ៩៥ % ្របចំា�្រតីមា�ស

- ជោមធ្យមយ៉ោងតិច ៨០ % សូចនោករសមិទ�កម�ក��ងឆា� ំសេ្រមចបា�ន េធៀបនឹងចំនួនេគា�លេដៅែដលបា�នកំណត់ក��ងែផនកា�រ MAP 

្របចំា�ឆា� ំ 

- ជោមធ្យមយ៉ោងតិច ៨០ % សូចនោករសមិទ�កម�សេ្រមចបា�ន ក��ងឆា� ំ េធៀបនឹងចំនួនេគា�លេដៅែដលបា�នកំណត់ក��ងែផនកា�រ GDAP

 ្របចំា�ឆា� ំ

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភាពៃនកា�រអនុវត� MAP និង GDAP ្របចំា�្រតីមា�សទា�ំងអស់្រត�វបា�នផ�ល់្រតឹមកា�លកំណត់ 
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្រតីមា�សទី១ ្រតីមា�សទី២ ្រតីមា�សទី៣ ្រតីមា�សទី៤

អង�ភាព

អនុវត�
សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

ភស��តា�ង/

ឯកសារអំណះអំណោង

េគា�លបំណង/

ចេងោ� មសកម�ភាព

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

វ�ធីសា�ស�វោស់ែវង

(Measuring Method)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា� ំឆា�� ំ២០២១

៥១.២. កសា�ងសមត�ភាពស្រមា�ប់អនុ

វត�កម�វ�ធីែកទ្រមង់កា�រ្រគប់្រគងហិរ��

វត��សា�ធារណៈ ដំណោក់កា�លទី៤

វ.ស.ហ

្រកសួង

សា�� ប័ន

សច ៤. 

ភាគរយៃនកា�រសេ្រមចបា�នកា�រអនុវត�

ែផនកា�រសកម�ភាព MAP និង GDAP 

្របចំា�ឆា� ំ ែដលមា�នកា�រពា�ក់ព័ន�នឹងកា�រ

បណ�� ះ បណោ� ល/អភិវឌ្ឍន៍សមត�ភាព

សន�ត៖

កា�រអនុវត�ែផនកា�រ

សកម�ភាព MAP និង 

GDAP ឆា� ំ២០១៩ ែដល

មា�នកា�រពា�ក់ព័ន�នឹងកា�រ   

បណ�� ះបណោ� ល/អភិវឌ្ឍន៍

សមត�ភាព សេ្រមចបា�ន 

៩០% េធៀបនឹងែផនកា�រ

កា�រអនុវត�េ្រប�បេធៀបនឹង

ែផនកា�រ ែដលបា�នកំណត់

ក��ងែផនកា�រសកម�ភាព MAP

 និង GDAP ្របចំា�ឆា� ំ ែដល

មា�នកា�រពា�ក់ព័ន�នឹងកា�រ

បណ�� ះបណោ� ល/អភិវឌ្ឍន៍

សមត�ភាព

របា�យកា�រណ៍សមិទ�កម�

ៃនកា�រអនុវត�ែផនកា�រ 

MAP និង GDAPផ��វកា�រ

្របចំា�ឆា� ំ (សកម�ភាព

ពា�ក់ព័ន�នឹងកា�របណ�� ះ

បណោ� ល/អភិវឌ្ឍន៍

សមត�ភាព)

សច ៥. 

កសា�ងែផនកា�រយុទ�សា��ស�  និងែផនកា�រ

សកម�ភាពអភិវឌ្ឍសមត�ភាពក��ង្រកប

ខណ� កម�វ�ធីែកទ្រមង់ហិរ��វត��សា�ធារណៈ

រយៈេពល ៥ ឆា� ំ ភា� ប់ជោមួយនឹង 

Certificate Program (ដំណោក់កា�លទី៤)

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�អភិវឌ្ឍ

សមត�ភាពក��ង្រកបខណ� កម�

វ�ធីែកទ្រមង់ហិរ��វត��សា�

ធារណៈ (ដំណោក់កា�លទី៣)

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�  និង

ែផនកា�រសកម�ភាពអភិវឌ្ឍ

សមត�ភាពរយៈេពល ៥ ឆា� ំ 

(ដំណោក់កា�លទី ៤) ភា� ប់

ជោមួយនឹង Certificate 

Program ្រត�វបា�នេរៀបចំ

ឯកសា�រែផនកា�រយុទ�

សា��ស�  និងែផនកា�រ

សកម�ភាពអភិវឌ្ឍសមត�

ភាពផ��វកា�រ

សច ៦. 

ចំនួនកម�វ�ធីសិក្សោេលើជំនោញជោសា�រវន� 

(Certification program)

វ.ស.ហ  មា�នកម�វ�ធីបណ�� ះ

បណោ� ល រយៈេពលមធ្យម

 េលើ ៥ មុខជំនោញ៖

១. រជ�េទយ្យបុេរ្របទា�ន

២. រជ�េទយ្យចំណូល

៣. លទ�កម�សា�ធារណៈ

៤. ្រគប់្រគងថវ�កា� និង

ហិរ��វត��

៥. ្រគប់្រគងប�� ីសា�រេពើ

ភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ� និង

ចំណូលមិនែមនសា�រេពើពន�

លក�ណៈសម្បត�ិៃន កម�វ�ធី

សិក្សោជោ Certification 

program៖ 

១. មា�នកម�វ�ធីសិក្សោ

ច្បាស់លា�ស់ េដោយប�� ក់

នូវមុខវ�ជោ� ពា�ក់ព័ន�នោនោ

២. មា�នលក�ខណ� វោយតៃម�

ក��ងកា�រផ�ល់វ��� បនប្រត។

ឯកសា�រកម�វ�ធីសិក្សោផ��វ

កា�រ

៩០%ៃនកា�រសេ្រមចបា�នកា�រអនុវត�ែផនកា�រសកម�ភាព MAP និងGDAP្របចំា�ឆា� ំែដលមា�នកា�រពា�ក់ព័ន�នឹងកា�របណ�� ះបណោ� ល /

អភិវឌ្ឍន៍សមត�ភាព េធៀបនឹងែផនកា�រ

កម�វ�ធីសិក្សោចំនួន ៣ ្រត�វបា�នេរៀបចំ និងអនុវត�

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�  អភិវឌ្ឍសមត�ភាពក��ង្រកបខណ� កម�វ�ធីែកទ្រមង់ហិរ��វត��សា�ធារណៈរយៈេពល ៥ ឆា� ំ (ដំណោក់កា�លទី៤) 

ភា� ប់ជោមួយនឹង Certificate Program ្រត�វបា�នេរៀបចំ
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្រតីមា�សទី១ ្រតីមា�សទី២ ្រតីមា�សទី៣ ្រតីមា�សទី៤

អង�ភាព

អនុវត�
សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

ភស��តា�ង/

ឯកសារអំណះអំណោង

េគា�លបំណង/

ចេងោ� មសកម�ភាព

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

វ�ធីសា�ស�វោស់ែវង

(Measuring Method)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា� ំឆា�� ំ២០២១

អគ�េលខោធិកា�រដោ� ន

រដ�សភា និង

្រពឺទ�សភា

សច ៧.

ចំនួនសិកា�� សា�លា�ែចករ�ែលកបទ

ពិេសា�ធន៍អំពីកម�វ�ធីែកទ្រមង់កា�រ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សា�ធារណៈស្រមា�ប់

សា�� ប័ននីតិប្ប��ត�ិ

មិនធា� ប់េរៀបចំ ចំនួនសិកា�� សា�លា�ែចក

រ�ែលកបទពិេសា�ធន៍អំពីកម�

វ�ធីែកទ្រមង់កា�រ្រគប់្រគង

ហិរ��វត��សា�ធារណៈ ដល់

សមា�ជិកនិងសមា�ជិកា� ៃន

សា�� ប័ននីតិប្ប��ត�ិ ្រត�វបា�ន

េរៀបចំេដោយសា�� ប័ន

នីតិប្ប��ត�ិ

របា�យកា�រណ៍សិកា�� សា�លា�

អគ�េលខោធិកា�រដោ� ន

 កសហវ

សច ៨. 

កសា�ង្រកបខណ� ្រគប់្រគងបុគ�លិកពា�ក់

ព័ន�នឹងកា�រ្រគប់្រគងហិរ��វត��សា�ធារណៈ

មិនទា�ន់មា�នយន�កា�រ ទស្សនោទា�នស� ីពី្រកបខណ�

្រគប់្រគងបុគ�លិកពា�ក់ព័ន�

នឹងកា�រ្រគប់្រគងហិរ��វត��

សា�ធារណៈ

- ទស្សនោទា�នស� ីពី

្រកបខណ� ្រគប់្រគង

បុគ�លិកពា�ក់ព័ន�នឹងកា�រ

្រគប់្រគងហិរ��វត��

សា�ធារណៈ្រកបខ័ណ�

គតិយុត�

៥១.២.១ បច��ប្បន�កម�ក្រមងស្រមង់

បទប្ប��ត�ិគតិយុត�ពា�ក់ព័ន�ពន�ដោរ

ក. នីតិកម� សស ១. បច��ប្បន�កម�ក្រមងស្រមង់

បទប្ប��ត�ិគតិយុត�ពា�ក់ព័ន�ពន�ដោរ្រត�វ

បា�នេរៀបចំចង្រកងរួចរោល់ ស្រមា�ប់

េបា�ះពុម�

លិខិតបទដោ� នគតិយុត�

ពា�ក់ព័ន�្រត�វបា�ន្របមូល , 

ចំណោត់ថោ� ក់គតិយុត�្រត�វ

បា�នេរៀបចំ និងអត�បទៃន

លិខិតបទដោ� នគតិយុត�្រត�វ

បា�នវោយចម�ង

បច��ប្បន�កម�ក្រមងស្រមង់

បទប្ប��ត�ិគតិយុត�ពា�ក់ព័ន�

ពន�ដោរ ស្រមា�ប់េបា�ះពុម�

លិខិតបទដោ� នគតិយុត�

ពា�ក់ព័ន�្រត�វបា�ន្របមូល , 

ចំណោត់ថោ� ក់គតិយុត�្រត�វបា�ន

េរៀបចំ និងអត�បទៃនលិខិត

បទដោ� នគតិយុត�្រត�វបា�នវោយ

ចម�ង

្រគប់គន�ីៃនក្រមងស្រមង់្រត�វ

បា�នពិនិត្យេផ��ងផោ� ត់្រគប់

ទិដ�ភាពក្រមិតែផ�ក ជំនោញៃន

 លកន

្រគប់គន�ីៃនក្រមងស្រមង់ ្រត�វ

បា�នពិនិត្យេផ��ងផោ� ត់ អនុម័ត

្រគប់ទិដ�ភាពក្រមិតថោ� ក់ដឹកនំោ

 លកន

ក្រមងស្រមង់្រត�វបា�នែកលម�

រចនោ ស្រមា�ប់េបា�ះពុម�

បច��ប្បន�កម�ក្រមង

ស្រមង់បទប្ប��ត�ិ

គតិយុត�ពា�ក់ព័ន�ពន�ដោរ

ទស្សនោទា�នស� ីពី ្រកបខណ� ្រគប់្រគងបុគ�លិកពា�ក់ព័ន�នឹងកា�រ្រគប់្រគងហិរ��វត��សា�ធារណៈ ្រត�វបា�នេរៀបចំ 

យ៉ោងេហា�ចណោស់ ១ដង
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្រតីមា�សទី១ ្រតីមា�សទី២ ្រតីមា�សទី៣ ្រតីមា�សទី៤

អង�ភាព

អនុវត�
សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

ភស��តា�ង/

ឯកសារអំណះអំណោង

េគា�លបំណង/

ចេងោ� មសកម�ភាព

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

វ�ធីសា�ស�វោស់ែវង

(Measuring Method)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា� ំឆា�� ំ២០២១

៥១.២.២ េរៀបចំមគ�េទសក៍

នីតិសា��ស�នីតិវ�ជោ� ពា�ក់ព័ន�នីតិកម�

ចំណូល

ក. នីតិកម� សស ២. ខ�ឹមសា�រមគ�េទសក៏នីតិសា��ស�

នីតិវ�ជោ�  ្រត�វបា�នពិនិត្យនិងែកស្រម�ល

េដោយឯកឧត�មអនុរដ�េលខោធិកា�រ និងជោ

្របធានេលខោធិកា�រដោ� ន្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

េសចក�ី្រពា�ងមគ�េទសក៍

នីតិសា��ស�នីតិវ�ជោ� ពា�ក់ព័ន�

នីតិកម�ចំណូល ្រត�វពិនិត្យ 

និងែកស្រម�លេដោយ

ឯកឧត�មអនុរដ�េលខោធិកា�រ

 និងជោ្របធាន

េលខោធិកា�រដោ� ន

្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

េសចក�ី្រពា�ងចុងេ្រកា�យ សិក្សោ ្រសា�វ្រជោវ និង្របមូល

ឯកសា�រ

រចនោសម�័ន�ប�ង់្រត�វបា�ន

េរៀបចំែផ�កេលើឯកសា�រ

្រសា�វ្រជោវ

េសចក�ី្រពា�ងខ�ឹមសា�រ

មគ�េទសក៍នីតិសា��ស�នីតិវ�ជោ�

្រត�វបា�នតា�ក់ែតងេទៅតា�ម

រចនោសម�័ន�ប�ង់

ខ�ឹមសា�រមគ�េទសក៏នីតិសា��ស�

នីតិវ�ជោ�  ្រត�វបា�នពិនិត្យនិងែក

ស្រម�លេដោយឯកឧត�ម

អនុរដ�េលខោធិកា�រ និងជោ

្របធានេលខោធិកា�រដោ� ន

្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

េសចក�ី្រពា�ងមគ�េទសក៍

នីតិសា��ស�នីតិវ�ជោ� ពា�ក់ព័ន�

នីតិកម�ចំណូល

៥១.២.៣ េរៀបចំមគ�េទសក៍

នីតិសា��ស�នីតិវ�ជោ� ពា�ក់ព័ន�នីតិកម�

ចំណោយ

ក. នីតិកម� សស ៣. ខ�ឹមសា�រមគ�េទសក៏នីតិសា��ស�

នីតិវ�ជោ�  ្រត�វបា�នពិនិត្យនិងែកស្រម�ល

េដោយឯកឧត�មអនុរដ�េលខោធិកា�រ និងជោ

្របធានេលខោធិកា�រដោ� ន្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

េសចក�ី្រពា�ងមគ�េទសក៍

នីតិសា��ស�នីតិវ�ជោ� ពា�ក់ព័ន�

នីតិកម�ចំណោយ ្រត�វពិនិត្យ

 និងែកស្រម�លេដោយ

ឯកឧត�មអនុរដ�េលខោធិកា�រ

 និងជោ្របធាន

េលខោធិកា�រដោ� ន

្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

េសចក�ី្រពា�ងចុងេ្រកា�យ សិក្សោ ្រសា�វ្រជោវ និង្របមូល

ឯកសា�រ

 រចនោសម�័ន�ប�ង់្រត�វបា�ន

េរៀបចំែផ�កេលើឯកសា�រ

្រសា�វ្រជោវ

េសចក�ី្រពា�ងខ�ឹមសា�រ

មគ�េទសក៍នីតិសា��ស�នីតិវ�ជោ�

្រត�វបា�នតា�ក់ែតងេទៅតា�ម

រចនោសម�័ន�ប�ង់

ខ�ឹមសា�រមគ�េទសក៏នីតិសា��ស�

នីតិវ�ជោ�  ្រត�វបា�នពិនិត្យនិងែក

ស្រម�លេដោយឯកឧត�ម

អនុរដ�េលខោធិកា�រ និងជោ

្របធានេលខោធិកា�រដោ� ន

្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

េសចក�ី្រពា�ងមគ�េទសក៍

នីតិសា��ស�នីតិវ�ជោ� ពា�ក់ព័ន�

នីតិកម�ចំណោយ

៥១.២.៤ េរៀបចំសទា�� នុ្រកម ស្រមា�ប់

្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��

ក. នីតិកម� សស ៤. េមពា�ក្យៃនសទា�� នុ្រកម ស្រមា�ប់

្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ្រត�វបា�ន

ពិនិត្យសេ្រមច ក្រមិតថោ� ក់ដឹកនំោ លកន

ប�� ីេមពា�ក្យ ៃនសទា�� នុ្រកម

 ្រត�វបា�ន្របមូលចង្រកង 

និង្រត�វបា�នពិនិត្យ អនុម័ត

ក្រមិតថោ� ក់ដឹកនំោលកន

ស្រមង់េមពា�ក្យ ៃន

សទា�� នុ្រកម

សិក្សោ ្រសា�វ្រជោវ និង្របមូល

ឯកសា�រ

េរៀបចំប�� ីេមពា�ក្យ ក្រមិត

ម�ន�ីបេច�កេទស

ប�� ីបេច�កសព�បឋម ្រត�វបា�ន

ពិនិត្យក្រមិត្របធានែផ�ក

ប�� ីបេច�កសព�  (េមពា�ក្យ) 

្រត�វបា�នពិនិត្យសេ្រមច ក្រមិត

ថោ� ក់ដឹកនំោ លកន

ប�� ីេមពា�ក្យ ៃន

សទា�� នុ្រកម
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្រតីមា�សទី១ ្រតីមា�សទី២ ្រតីមា�សទី៣ ្រតីមា�សទី៤

អង�ភាព

អនុវត�
សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

ភស��តា�ង/

ឯកសារអំណះអំណោង

េគា�លបំណង/

ចេងោ� មសកម�ភាព

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

វ�ធីសា�ស�វោស់ែវង

(Measuring Method)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា� ំឆា�� ំ២០២១

៥១.២.៥ េរៀបចំមគ�េទសក៍នីតិកម� ក. នីតិកម� សស ៥. េសចក�ី្រពា�ងខ�ឹមសា�រមគ�េទសក៏

នីតិកម�្រត�វបា�នពិនិត្យ ែកស្រម�ល និង

េផ��ងផោ� ត់ក្រមិតថោ� ក់ដឹកនំោ លកន

េសចក�ី្រពា�ងមគ�េទសក៍

នីតិកម� ្រត�វបា�នពិនិត្យ 

េផ��ងផោ� ត់ និងអនុម័ត្រគប់

ទិដ�ភាពក្រមិតថោ� ក់ដឹកនំោ 

លកន

េសចក�ី្រពា�ងចុងេ្រកា�យ សិក្សោ ្រសា�វ្រជោវ និង្របមូល

ឯកសា�រ

រចនោសម�័ន�មា�តិកា�នុ្រកម ្រត�វ

បា�នេរៀបចំ

ខ�ឺមសា�រមគ�េទសក៍នីតិកម�្រត�វ

បា�នតា�ក់ែតង្រសបតា�មរចនោ

សម�័ន�មា�តិកា�នុ្រកម

េសចក�ី្រពា�ងខ�ឹមសា�រ

មគ�េទសក៏នីតិកម�្រត�វបា�ន

ពិនិត្យ ែកស្រម�ល និងេផ��ង

ផោ� ត់ក្រមិតថោ� ក់ដឹកនំោ លកន

េសចក�ី្រពា�ងខ�ឹមសា�រ

មគ�េទសក៍នីតិកម�

៥១.២.៦ េរៀបចំេគហទំព័រ្រក�ម្របឹក្សោ

នីតិកម�

ក. នីតិកម� សស ៦. េគហទំព័រ្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម� 

្រត�វបា�នេរៀបចំនិងដោក់ឱ្យដំេណើរកា�រ

េគហទំព័រ្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

 ្រត�វបា�នេរៀបចំជោេគហ

ទំព័របឋម

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភាពៃន

កា�រេរៀបចំេគហទំព័រ

្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម� េគា�រព

ជូនថោ� ក់ដឹកនំោ្រក�ម្របឹក្សោ

នីតិកម�

េគហទំព័រ្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

បឋម

េគហទំព័រ្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម� 

្រត�វបា�នេរៀបចំនិងដោក់ឱ្យ

ដំេណើរកា�រ

តំណភា� ប់េទៅកា�ន់

េគហទំព័រ្រក�ម្របឹក្សោ

នីតិកម�

៥១.២.៧ េរៀបចំកម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មា�នស្រមា�ប់សទា�� នុ្រកម

គតិយុត�ឆា� ំ២០២១

ក. នីតិកម� សស ៧. កម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន

ស្រមា�ប់សទា�� នុ្រកមគតិយុត�ឆា� ំ ២០២១ 

្រត�វបា�នេរៀបចំនិងដោក់ឱ្យដំេណើរកា�រ

កម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន

ស្រមា�ប់សទា�� នុ្រកមគតិយុត�

ឆា� ំ២០២១ ្រត�វបា�នេរៀបចំ

ជោកម�វ�ធីបឋម

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភាពៃន

កា�រេរៀបចំកម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មា�នស្រមា�ប់

សទា�� នុ្រកមគតិយុត�ឆា� ំ

២០២១ េគា�រពជូនថោ� ក់

ដឹកនំោ្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

កម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន

ស្រមា�ប់សទា�� នុ្រកមគតិយុត�

ឆា� ំ២០២១ បឋម

កម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន

ស្រមា�ប់សទា�� នុ្រកមគតិយុត�

ឆា� ំ២០២១

តំណភា� ប់ស្រមា�ប់ទា�ញ

យកកម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មា�នពី AppStore 

និង PlayStore

៥១.២.៨ េរៀបចំកម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មា�នតា�មវឌ្ឍនភាពៃនក្រមងស្រមង់

ក. នីតិកម� សស ៨. កម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន

ស្រមា�ប់ក្រមងស្រមង់បទប្ប��ត�ិគតិយុត�

ពា�ក់ព័ន�កិច�ដំេណើរកា�រសា�� ប័ន និង

កម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�នស្រមា�ប់ក្រមង

ច្បាប់ែខ�រពីបុរោណភាគ៣ និងភាគ៤  

្រត�វបា�នេរៀបចំ និងដោក់ឱ្យដំេណើរកា�រ

កម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន

ស្រមា�ប់ក្រមងច្បាប់ែខ�រពី

បុរោណភាគ៣ និងភាគ៤

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភាពៃន

កា�រេរៀបចំកម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មា�នទា�ំង២ េគា�រពជូន

ថោ� ក់ដឹកនំោ្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

កម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន

ស្រមា�ប់ក្រមងច្បាប់ែខ�រពី

បុរោណភាគ ៣ និងភាគ៤

កម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន

ស្រមា�ប់ក្រមងស្រមង់

បទប្ប��ត�ិគតិយុត�ពា�ក់ព័ន�

កិច�ដំេណើរកា�រសា�� ប័ន

តំណភា� ប់ស្រមា�ប់

េ្របើ្របា�ស់កម�វ�ធីបេច�ក

វ�ទ្យោព័ត៌មា�នេនៅេលើ 

AppStore និង 

PlayStore
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្រតីមា�សទី១ ្រតីមា�សទី២ ្រតីមា�សទី៣ ្រតីមា�សទី៤

អង�ភាព

អនុវត�
សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ

ភស��តា�ង/

ឯកសារអំណះអំណោង

េគា�លបំណង/

ចេងោ� មសកម�ភាព

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

វ�ធីសា�ស�វោស់ែវង

(Measuring Method)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា� ំឆា�� ំ២០២១

៥១.២.៩ េរៀបចំកម�វ�ធីផ្សព�ផ្សោយ

ក្រមងស្រមង់បទប្ប��ត�ិគតិយុត�ស� ិត

េ្រកា�មសមត�កិច� កសហវ និងលិខិត

បទដោ� នគតិយុត�ស� ិតក��ងវ�ស័យ

េសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ដល់

សា�� ប័នកំពូល ្រកសួងសា�� ប័នក��ង

វ�ស័យេសដ�កិច� និង្រគឹះសា�� ន

សិក្សោធិកា�រ ្រពមទា�ំងរដ�បា�លថោ� ក់

េ្រកា�មជោតិ

ក. នីតិកម� សស ៩. កម�វ�ធីផ្សព�ផ្សោយក្រមងស្រមង់

បទប្ប��ត�ិគតិយុត�ស� ិតេ្រកា�មសមត�កិច� 

កសហវ និងលិខិតបទដោ� នគតិយុត�ស� ិត

ក��ងវ�ស័យេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ្រត�វបា�ន

ផ�ល់ជូនសា�� ប័នកំពូល ្រកសួងសា�� ប័ន  ក��ង

វ�ស័យេសដ�កិច� និង្រគឹះសា�� នសិក្សោធិកា�រ

 ្រពមទា�ំងរដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ

កម�វ�ធីផ្សព�ផ្សោយក្រមង

ស្រមង់បទប្ប��ត�ិគតិយុត�

ស� ិតេ្រកា�មសមត�កិច� 

កសហវ និងលិខិតបទដោ� ន

គតិយុត�ស� ិតក��ងវ�ស័យ

េសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ្រត�វ

បា�នផ�ល់ជូនសា�� ប័នកំពូល 

្រកសួងសា�� ប័នក��ងវ�ស័យ

េសដ�កិច� និង្រគឹះសា�� ន

សិក្សោធិកា�រ ្រពមទា�ំង

រដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ

កម�វ�ធីផ្សព�ផ្សោយ កម�វ�ធីផ្សព�ផ្សោយ ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ

កម�វ�ធីផ្សព�ផ្សោយ

ៃថ�្រពហស្បតិ៍ ៩េកើត ែខេជស�  ឆា� ំឆ��វ ្រតីស័ក ព.ស. ២៥៦៥

រោជធានភី�ំេពញ ៃថ�ទី២០ ែខឧសភា ឆា� ំ២០២១

អនុរដ�េលខោធិការ
និងជោ្របធានេលខោធិការដោ� ន្រក�ម្របឹក្សោនីតកិម�

បានេឃើញ និង ឯកភាព

ៃថ�្រពហស្បតិ៍ ៩េកើត ែខេជស�  ឆា� ំឆ��វ ្រតីស័ក ព.ស. ២៥៦៥

រោជធានភី�ំេពញ ៃថ�ទី២០ ែខឧសភា ឆា� ំ២០២១
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ល.រ េគា�លបំណង ចេងោ� មសកម�ភាព សកម�ភាព សូចនោករសកម�ភាព ទម�ន់

១ ៥១ ៥១.២ ៥១.២.១ បច��ប្បន�កម�ក្រមងស្រមង់បទប្ប��ត�ិ

គតិយុត�ពា�ក់ព័ន�ពន�ដោរ

សស ១. បច��ប្បន�កម�ក្រមងស្រមង់បទប្ប��ត�ិ

គតិយុត�ពា�ក់ព័ន�ពន�ដោរ្រត�វបា�នេរៀបចំចង្រកង

រួចរោល់ ស្រមា�ប់េបា�ះពុម�

ខ�ស់ 14%

២ ៥១ ៥១.២ ៥១.២.២ េរៀបចំមគ�េទសក៍នីតិសា��ស�នីតិវ�ជោ�

ពា�ក់ព័ន�នីតិកម�ចំណូល

សស ២. ខ�ឹមសា�រមគ�េទសក៏នីតិសា��ស�នីតិវ�ជោ�  ្រត�វ

បា�នពិនិត្យនិងែកស្រម�លេដោយឯកឧត�មអនុរដ�

េលខោធិកា�រ និងជោ្របធានេលខោធិកា�រដោ� ន

្រកម្របឹក្សោនីតិកម�

បង��រ 10%

៣ ៥១ ៥១.២ ៥១.២.៣ េរៀបចំមគ�េទសក៍នីតិសា��ស�នីតិវ�ជោ�

ពា�ក់ព័ន�នីតិកម�ចំណោយ

សស ៣. ខ�ឹមសា�រមគ�េទសក៏នីតិសា��ស�នីតិវ�ជោ�  ្រត�វ

បា�នពិនិត្យនិងែកស្រម�លេដោយឯកឧត�មអនុរដ�

េលខោធិកា�រ និងជោ្របធានេលខោធិកា�រដោ� ន

្រកម្របឹក្សោនីតិកម�

បង��រ 10%

៤ ៥១ ៥១.២ ៥១.២.៤ េរៀបចំសទា�� នុ្រកម ស្រមា�ប់្រកសួង

េសដ�កិច�និងហិរ��វត��

សស ៤. េមពា�ក្យៃនសទា�� នុ្រកម ស្រមា�ប់្រកសួង

េសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ្រត�វបា�នពិនិត្យសេ្រមច ក្រមិត

ថោ� ក់ដឹកនំោ លកន

ខ�ស់ 14%

ទម�ន់ែផនការសកម�ភាពលម�ិត ស្រមា�ប់ការអនុវត�

ែផនការសកម�ភាពរួម ដំណោក់កាលទី៣ បូក២ ឆា��  ំ២០២១

ឣទិភាព

ែផ�កទី៥៖ ការគា�្ំរទកម�វ�ធីែកទ្រមង់្របកបេដោយចីរភាព និងភាព្របទា�ក់្រកឡោគា�� ៃនការែកទ្រមង់េផ្សងេទៀត

្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��
េលខោធិការដោ� ន្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�
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ល.រ េគា�លបំណង ចេងោ� មសកម�ភាព សកម�ភាព សូចនោករសកម�ភាព ទម�ន់ឣទិភាព

៥ ៥១ ៥១.២ ៥១.២.៥ េរៀបចំមគ�េទសក៍នីតិកម� សស ៥. េសចក�ី្រពា�ងខ�ឹមសា�រមគ�េទសក៏នីតិកម�្រត�វ

បា�នពិនិត្យ ែកស្រម�ល និងេផ��ងផោ� ត់ក្រមិតថោ� ក់ដឹកនំោ

 លកន

បង��រ 10%

៦ ៥១ ៥១.២ ៥១.២.៦ េរៀបចំេគហទំព័រ្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម� សស ៦. េគហទំព័រ្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម� ្រត�វបា�នេរៀបចំ

និងដោក់ឱ្យដំេណើរកា�រ

បង��រ 10%

៧ ៥១ ៥១.២ ៥១.២.៧ េរៀបចំកម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�នស្រមា�ប់

សទា�� នុ្រកមគតិយុត�ឆា� ំ២០២១

សស ៧. កម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�នស្រមា�ប់

សទា�� នុ្រកមគតិយុត�ឆា� ំ២០២១ ្រត�វបា�នេរៀបចំ

និងដោក់ឱ្យដំេណើរកា�រ

បង��រ 10%

៨ ៥១ ៥១.២ ៥១.២.៨ េរៀបចំកម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�នតា�ម

វឌ្ឍនភាពៃនក្រមងស្រមង់

សស ៨. កម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�នស្រមា�ប់ក្រមង

ស្រមង់បទប្ប��ត�ិគតិយុត�ពា�ក់ព័ន�កិច�ដំេណើរកា�រ

សា�� ប័ន និងកម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�នស្រមា�ប់ក្រមង

ច្បាប់ែខ�រពីបុរោណភាគ៣ និងភាគ៤  ្រត�វបា�នេរៀបចំ 

និងដោក់ឱ្យដំេណើរកា�រ

ខ�ស់ 14%
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ល.រ េគា�លបំណង ចេងោ� មសកម�ភាព សកម�ភាព សូចនោករសកម�ភាព ទម�ន់ឣទិភាព

៩ ៥១ ៥១.២ ៥១.២.៩ េរៀបចំកម�វ�ធីផ្សព�ផ្សោយក្រមងស្រមង់

បទប្ប��ត�ិគតិយុត�ស� ិតេ្រកា�មសមត�កិច� កសហវ 

និងលិខិតបទដោ� នគតិយុត�ស� ិតក��ងវ�ស័យេសដ�កិច�

និងហិរ��វត�� ដល់សា�� ប័នកំពូល ្រកសួងសា�� ប័នក��ង

វ�ស័យេសដ�កិច� និង្រគឹះសា�� នសិក្សោធិកា�រ ្រពមទា�ងំ

រដបា�លថោក់េ្រកា�មជោតិ

សស ៩. កម�វ�ធីផ្សព�ផ្សោយក្រមងស្រមង់បទប្ប��ត�ិ

គតិយុត�ស� ិតេ្រកា�មសមត�កិច� កសហវ និងលិខិត

បទដោ� នគតិយុត�ស� ិតក��ងវ�ស័យេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

្រត�វបា�នផ�ល់ជូនសា�� ប័នកំពូល ្រកសួងសា�� ប័ន  ក��ង

វ�ស័យេសដ�កិច� និង្រគឹះសា�� នសិក្សោធិកា�រ ្រពមទា�ងំ

រដបា�លថោក់េ្រកា�មជោតិ

មធ្យម 7%

100%

កំណត់សមា�� ល់៖

១. កា�រដោក់ទម�ន់្រត�វែផ�កេលើក្រមិតឣទិភាព និងសា�រសំខោន់ៃនសកម�ភាព , សូចនោករក��ងកា�រចូលរួមសេ្រមចបា�ននូវលទ�ផលចុងេ្រកា�យៃន្រកបខណ� ែផនកា�រសកម�ភាពរួម 

     ដំណោក់កា�លទី៣ បូក២ ។

២. េដើម្បីេធ�ើកា�រកំណត់ទម�ន់សូមចុចេលើ្របអប់ ឣទិភាព រួចសូមេ្រជើសេរ�សពា�ក្យណោមួយៃនពា�ក្យ "ខ�ស់, បង��រ, មធ្យម ឬ ទា�ប" ជោកា�រេ្រសច ។

សរុប

ៃថ�្រពហស្បតិ៍ ៩េកើត ែខេជស�  ឆា� ំឆ��វ ្រតីស័ក ព.ស. ២៥៦៥

រោជធានភី�ំេពញ ៃថ�ទី២០ ែខឧសភា ឆា� ំ២០២១

អនុរដ�េលខោធិការ 

និងជោ្របធានេលខោធិការដោ� ន្រក�ម្របឹក្សោនីតកិម�

បានេឃើញ និង ឯកភាព
ៃថ�្រពហស្បតិ៍ ៩េកើត ែខេជស�  ឆា� ំឆ��វ ្រតីស័ក ព.ស. ២៥៦៥

រោជធានភី�ំេពញ ៃថ�ទី២០ ែខឧសភា ឆា� ំ២០២១













ទំព័រ1

្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

Part 1

Part 1 លទ�ផលៃនកា�រអនុវត�ថវ�កា� (ចំណូល-ចំណោយ) ្របចំា�្រតីមា�ស និង្របចំា�ឆា�� ំមា�នភា�ពរលូន និងឣចប៉ា�ន់្របមា�ណបា�នស� ិតេនៅក��ងរង�ង់ +/- ៥%ៃនច្បាប់ថវ�កា� និង េឆ��យតបបា�នតា�មសភា�ពកា�រណ៍ ។

11 ១១. បន�ព្រងឹងកា�រ្រគប់

្រគងចំណូលនិងកា�រអនុវត�

ែផនកា�រ្របមូលចំណូល

កសហវ.

្រកសួង

សា�� ប័ន

សគ  ១. 

ភា�គរយៃនកា�រអនុវត�ចំណូល

ថវ�កា�េធៀបនឹងច្បាប់ថវ�កា�

េនៅឆា�� ំ២០១៩ 

ចំណូលចរន� 

សេ្រមចបា�ន  

១៣០,៥% េធៀប  

នឹងច្បាប់ថវ�កា�

ចំណូលថវ�កា�សរុប  

(ថោ� ក់ ជោតិ +ថោ� ក់

េ្រកា�មជោតិ ្រតឹម 

ក្រមិតរដ�បា�លរោជ

ធា�នី-េខត�)/េធៀប

នឹងច្បាប់ថវ�កា�

សគ ២. 

កំេណ�នចំណូលចរន�េធៀបនឹងផ

.ស.ស.

េនៅឆា�� ំ២០១៩ 

ចំណូលចរន�េក�ន 

៣,០១ ពិន��ភា�គរយ

 ៃន ផ.ស.ស. ជោ

មធ្យម ឆា�� ំ២០១៤-

២០១៨

(ចំណូលចរន�ឆា�� ំ N/ផ

.ស.ស. ឆា�� ំ N)- 

(ចំណូលចរន�ឆា�� ំ 

N-1/ផ.ស.ស ឆា�� ំ 

N-1)(វោស់ែវងជោ

មធ្យមឆា�� ំ២០១៩-

២០២៣)

11.1 ១១.១ អនុវត�េគា�ល

នេយោបា�យ និងែកទ្រមង់

រដ�បា�លគយ និងពន�ដោរ

អ.ព.ដ ១. របា�យកា�រណ៍ពិនិត្យ និងវោយ

តៃម�កា�រអនុវត�យុទ�សា��ស�

េកៀរគរចំណូល ្រត�វបា�នេរៀបចំ

ែផ�កទី១៖ កា�របន�ព្រងឹងភា�ពេជឿទុកចិត�ៃនថវ�កា�

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

ែផនកា�រសកម�ភា�ពដំណោក់កា�លទី៣ បូក២ ស្រមា�ប់កា�រអនុវត�ឆា�� ២ំ០២១ (GDAP3 +2 in 2021)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង



ទំព័រ2

្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
11.1.1 សច  ១. 

ភា�គរយៃនអ�កជោប់ពន�បង់្របា�ក់

ពន�ទា�ន់េពលេវលា�

េនៅឆា�� ំ២០១៨ អ�ក

ជោប់ពន� ៧០% 

បា�នបង់្របា�ក់ពន�

ទា�ន់េពលេវលា�

(ចំនួនអ�កជោប់ពន�

បង់ពន�ទា�ន់េពល

េវលា�/ចំនួនអ�កជោប់

ពន�បង់ពន�សរុប)* 

១០០

11.1.1 សច ២.

ភា�គរយៃនកា�រអនុវត�ែផនកា�រ

សវនកម�

ក��ងឆា�� ំ២០១៨ សហ

្រគា�ស ៥០% ្រត�វ

បា�នេធ��សវនកម�

េធៀបនឹងែផនកា�រ

សវនកម�

(ចំនួនសវនកម�/

ែផនកា�រសវនកម�)*

១០០

11.1.1 សច ៣. 

បំណលុពន�្រត�វបា�នកា�ត់បន�យ

ជោភា�គរយ

សន�តថោបំណលុ

ពន�មា�នចំនួន ៥០%

 ជោបំណលុែដល

ឣច្របមូលបា�ន

(បំណលុពន�សរុបឆា�� ំ

 N

 - បំណលុពន�សរុប

ឆា�� ំ N-1)/បំណលុ

ពន�ែដល

 ឣច្របមូលបា�ន N-1

11.1.1 សច ៤. 

ចំនួនបណ� ឹងតវោ� ៃនករណីកំណត់

ពន�េឡ�ងវ�ញ្រត�វបា�នេដោះ្រសា�យ

ឆា�� ំ ២០១៩ ៖ ៥០%

 ៃនបណ� ឹងតវោ� ៃន

ករណីកំណត់ពន�

េឡ�ងវ�ញ្រត�វបា�ន

េដោះ្រសា�យ

(ចំនួនបណ� ឹងតវោ�

ែដលបា�នេដោះ្រសា�យ

 សរុបឆា�� ំ N/ចំនួន

បណ� ឹងតវោ�សរុបឆា�� ំ N)



ទំព័រ3

្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
11.1.1 អ.គ.រ សច ៥.

ចំនួនសមា�ជិក្រក�មធុរជនល�បំផុត

 ្រត�វបា�នបេង��ន

ឆា�� ំ២០២០ មា�ន

ចំនួន ៤០     ធុរ

ជនល�បំផុត

ចំនួនវ��� បនប្រត

ទទួលសា�� ល់សមា�ជិកថ�ី

11.1.1 សច ៦. 

ចំនួនកា�រដោក់ឱ្យអនុវត�្របព័ន�

ប��រជោតិែតមួយ

្រកសួង សា�� ប័នចំនួន

 ៥ ចូលរួមអនុវត�

្របព័ន�ប��រែតមួយ

ជោតិដំណោក់កា�លទី២

េសចក�ីជូនដំណឹងដោក់

ឱ្យអនុវត�្របព័ន�ប��

រែតមួយជោតិរបស់

្រកសួង សា�� ប័ន

11.1.1 សច ៧. 

ភា�គរយៃនកា�រអនុវត� Post 

Clearance Audit (PCA) 

េធៀបនឹងែផនកា�រ

កា�រអនុវត�ឆា�� ំ២០២០

 សេ្រមចបា�ន ៧០%

 េធៀបនឹងែផនកា�រ

(ចំនួន្រក�មហ៊ុនរង

សវនកម� /ចំនួន

្រក�មហ៊ុនសរុបក��ង

ែផនកា�រចុះសវន

កម�)* ១០០

11.1.1 អ.គ.រ និងអ.ព.ដ សច ៨.

សនោ� នកម�្របព័ន�ពន�ដោរ និង

ឣសុីគូដោរ

្រក�មកា�រងោរ

បេច�កេទសៃនអគ�

នោយកដោ� នទា�ងំ២

បា�ននិងកំពុងសិក្សោ

របា�យកា�រណ៍ស� ីពី

សនោ� នកម�្របព័ន�ពន�

ដោរ និង្របព័ន�ឣសុី

គូដោ

11.1.1 ១១.១.១. េធ��បច��ប្បន�ភា�ព

តា�រោងពន�គយកម��ជោ

នោយកដោ� នែផនកា�រ

និងបេច�កេទស

េផ�រជំនោន់តា�រោងពន�គយកម��ជោ

េទៅឆា�� ំ២០២២ (HS 2022)

តា�រោងពន�គយកម��

ជោឆា�� ំ២០១៧

េសចក�ី្រពា�ងតា�រោង

ពន�គយឆា�� ំ២០២២

- - - េរៀបចំេផ�រជំនោន់តា�រោង

ពន�គយកម��ជោេទៅឆា�� ំ

២០២២ (HS 2022)

េសចក�ី្រពា�ង

តា�រោងពន�

គយឆា�� ំ

២០២២



ទំព័រ4

្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
11.1.2 ១១.១.២.េធ��វ�ចា�រណកម�

េគា�លនេយោបា�យពន�ឣករ

គយ

នោយកដោ� នែផនកា�រ

និងបេច�កេទស

សិក្សោលទ�ភា�ពែកស្រម�លអ្រតា�

ពន�ឣករ ឬកា�រអនុេ្រគា�ះនោនោ 

េល�វ�ស័យឣទិភា�ព

N/A ឯកសា�រសំេណ�ែក

ស្រម�លអ្រតា�ពន�

ឣករ ឬកា�រអនុេ្រគា�ះ

នោនោ េល�វ�ស័យឣទិ

ភា�ព

- - - សិក្សោ និងេល�កសំេណ�

ែកស្រម�លអ្រតា�ពន�ឣករ

 ឬកា�រអនុេ្រគា�ះនោនោ

ស្រមា�ប់វ�ស័យឣទិភា�ព

ឯកសា�រ

សំេណ�ែក

ស្រម�លអ

្រតា�ពន�ឣករ

 ឬកា�រ

អនុេ្រគា�ះ

នោនោស្រមា�ប់
11.1.3 ១១.១.៣. បន�ព្រងឹងយន�

កា�រផ�ល់កា�រេល�កទឹកចិត�

ែផ�កគយស្រមា�ប់សហ

្រគា�សធុនតូចនិងមធ្យម

នោយកដោ� នរដោ� ករ របា�យកា�រណ៍ លទ�ផលស� ីពីកា�រ

េល�កទឹកចិត�ែផ�កគយស្រមា�ប់

សហ្រគា�សធុនតូច និងមធ្យម 

្របចំា�្រតីមា�ស

ឆា�� ំ២០២០ បា�ន

េរៀបចំរបា�យ

កា�រណ៍ លទ�ផលស� ី

ពីកា�រេល�កទឹកចិត�

ែផ�កគយស្រមា�ប់

សហ្រគា�សធុនតូច 

និងមធ្យម ្របចំា�្រតី

មា�ស

របា�យកា�រណ៍របស់

អង�ភា�ព

េរៀបចំរបា�យកា�រណ៍ ្របចំា�

្រតីមា�សទី១

េរៀបចំរបា�យកា�រណ៍ ្របចំា�

្រតីមា�សទី២

េរៀបចំរបា�យកា�រណ៍ ្របចំា�

្រតីមា�សទី៣

េរៀបចំរបា�យកា�រណ៍ ្របចំា�

្រតីមា�សទី៤

របា�យកា�រណ៍

របស់អង�ភា�ព

11.1.4 ១១.១.៤. វោយតៃម�និង

វ�ភា�គសា�� នភា�ពបទេល��ស

គយនិងេចញរបា�យ

កា�រណ៍លទ�ផលកា�រងោរ

្របយុទ�្របឆំា�ងបទេល��សគយ

នោយកដោ� នបងោ� រ

និងប�ងោ� បបទេល��ស

របា�យកា�រណ៍វោយតៃម�និងវ�ភា�គ

សា�� នភា�ពបទេល��សគយនិងលទ�

ផលកា�រងោរ្របយុទ�្របឆំា�ងបទ

េល��សគយ

ឆា�� ំ២០២០ បា�នេធ��

របា�យកា�រណ៍វោយ

តៃម� និងវ�ភា�គសា�� ន

ភា�ពបទេល��សគយ

និងលទ�ផលកា�រងោរ

្របយុទ�្របឆំា�ងបទ

េល��សគយ ឆា�� ំ

២០២០

របា�យកា�រណ៍របស់

អង�ភា�ព

ចង្រកង របា�យកា�រណ៍វោយ

 តៃម� និងវ�ភា�គសា�� នភា�ព

បទេល��សគយ និងលទ�

ផលកា�រងោរ្របយុទ�

្របឆំា�ងបទេល��សគយ ឆា�� ំ

២០២០ 

- ចង្រកង របា�យកា�រណ៍វោយ

 តៃម� និងវ�ភា�គសា�� នភា�ព

បទេល��សគយ និងលទ�

ផលកា�រងោរ្របយុទ�

្របឆំា�ងបទេល��សគយ 

ឆមា�សទី១ ឆា�� ំ២០២១

- របា�យកា�រណ៍

របស់អង�ភា�ព
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
11.1.5 ១១.១.៥. ែកលម�វ�ធីសា��ស�

 និងលក�ណៈវ�និច�័យេ្រជ�ស

េរ�សហា�និភ័យ

នោយកដោ� នសវនកម�គ របា�យកា�រណ៍្រត�តពិនិត្យរូបវន�

េ្រកា�ម្រចក្រកហម

ឆា�� ំ២០២០ បា�ន

េរៀបចំរបា�យកា�រណ៍

្រត�តពិនិត្យរូបវន�

េ្រកា�ម្រចក្រកហម

របា�យកា�រណ៍របស់

អង�ភា�ព

េរៀបចំរបា�យកា�រណ៍្រត�ត

ពិនិត្យរូបវន�េ្រកា�ម្រចក

្រកហម ្របចំា�្រតីមា�សទ១ី

េរៀបចំរបា�យកា�រណ៍្រត�ត

ពិនិត្យរូបវន�េ្រកា�ម្រចក

្រកហម ្របចំា�្រតីមា�សទ២ី

េរៀបចំរបា�យកា�រណ៍្រត�ត

ពិនិត្យរូបវន�េ្រកា�ម្រចក

្រកហម ្របចំា�្រតីមា�សទ៣ី

េរៀបចំរបា�យកា�រណ៍្រត�ត

ពិនិត្យរូបវន�េ្រកា�ម្រចក

្រកហម ្របចំា�្រតីមា�សទ៤ី

របា�យកា�រណ៍

របស់អង�ភា�ព

11.1.6 ១១.១.៦. ជំរុញកា�រអនុវត�

យន�កា�រសវនកម�េ្រកា�យ

េពលបេ��ញទំនិញពីគយឱ្

យបា�នទូលា�យ

នោយកដោ� នសវនកម�គ ចំនួនសវនកម�េ្រកា�យេពល

បេ��ញទំនិញពីគយែដល

សេ្រមចបា�នេធៀបនឹងែផនកា�រ

ឆា�� ំ២០២០ អនុវត� 

៧០% េធៀបនឹង

ែផនកា�រ្របចំា�ឆា�� ំ

(ចំនួន្រក�មហ៊ុនរង

សវនកម� /ចំនួន

្រក�មហ៊ុនសរុបក��ង

ែផនកា�រចុះសវន

កម�)* ១០០

ចំនួនសវនកម�េ្រកា�យ

េពលបេ��ញទំនិយពីគយ

ែដលសេ្រមចបា�ន ១០%

 េធៀបនឹងែផនកា�រ

ចំនួនសវនកម�េ្រកា�យ

េពលបេ��ញទំនិយពីគយ

ែដលសេ្រមចបា�ន ៣០%

 េធៀបនឹងែផនកា�រ

ចំនួនសវនកម�េ្រកា�យ

េពលបេ��ញទំនិយពីគយ

ែដលសេ្រមចបា�ន ៦០% 

េធៀបនឹងែផនកា�រ

ចំនួនសវនកម�េ្រកា�យ

េពលបេ��ញទំនិយពីគយ

ែដលសេ្រមចបា�នយ៉ោង

តិច៩៥% េធៀបនឹង

ែផនកា�រឆា�� ំ

របា�យកា�រណ៍

របស់អង�ភា�ព

11.1.7 ១១.១.៧. េធ��វ�សិដ�កម�

្របព័ន�ឣសុីគូដោ

នោយកដោ� នបេច�ក

វ�ទ្យោព័ត៌មា�ន

្របព័ន�ឣសុីគូដោ្រត�វបា�នេធ��

វ�សិដ�កម�េទៅជំនោន់ ៤.៣.៣

ឆា�� ំ២០២០ ្របព័ន�

ឣសុីគូដោ ជំនោន់ 

៤.២.២

របា�យកា�រណ៍របស់

អង�ភា�ព

ចា�ប់េផ��មអនុវត�កា�រងោរេធ��

វ�សិដ�កម�្របព័ន�ឣសុីគូដោ

្រត�វបា�ន េទៅជំនោន់ 

៤.៣.៣

បន�អនុវត�កា�រងោរេធ��វ�សិដ�

កម�្របព័ន�ឣសុីគូដោ្រត�វ

បា�ន េទៅជំនោន់ ៤.៣.៣

បន�អនុវត�កា�រងោរេធ��វ�សិដ�

កម�្របព័ន�ឣសុីគូដោ្រត�វ

បា�ន េទៅជំនោន់ ៤.៣.៣

្របព័ន�ឣសុីគូដោ្រត�វបា�ន

េធ��វ�សិដ�កម�េទៅជំនោន់ 

៤.៣.៣

របា�យកា�រណ៍

របស់អង�ភា�ព

11.1.8 ១១.១.៨. ព្រងឹង្របសិទ�

ភា�ពកា�រអនុវត�្របព័ន�ប��រ

ែតមួយជោតិ

នោយកដោ� នបេច�ក

វ�ទ្យោព័ត៌មា�ន

ចំនួន្រកសួងសា�� ប័នចូលរួមអនុ

វត�្របព័ន�ប��រែតមួយជោតិ 

ដំណោក់កា�លទី២

្រកសួងសា�� ប័នចំនួន

៥បា�នចូលរួមអនុ

វត�្របព័ន�ប��រែត

មួយជោតិ ដំណោក់

កា�លទី២

េសចក�ីជូនដំណឹង

ដោក់ឱ្យអនុវត�្របព័ន�

ប�� រែតមួយជោតិ

របស់្រកសួងសា�� ប័ន

- - -  ្រកសួងកសិកម� រុកា��

្របមា�ញ់ និងេនសា�ទ ចូល

រួមអនុវត�្របព័ន�ប��រែត

មួយជោតិ

េសចក�ីជូន

ដំណឹងដោក់ឱ្

យអនុវត�

្របព័ន�ប�� រ

ែតមួយជោតិ

របស់

11.1.9 ១១.១.៩. បន�េធ��សា�ម��

កម�, ទំេន�បកម�នីតិវ�ធីគយ

 និង កិច�្របតិបត�ិកា�រគយ

េផ្សងេទៀត

េលខោធិកា�រដោ� ន របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ពស� ីពីកា�រ

េធ��សា�ម��កម�ទំេន�បកម� នីតិវ�ធី

គយ និងកិច�្របតិកា�រគយ

ឆា�� ំ២០២០ មា�ន

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ពស� ីពីកា�រេធ��

សា�ម��កម�ទំេន�ប

កម� នីតិវ�ធីគយ និង

កិច�្របតិកា�រគយ

របា�យកា�រណ៍របស់

អង�ភា�ព

េរៀបចំរបា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ពស� ីពីកា�រេធ��សា�ម��

កម�ទំេន�បកម� នីតិវ�ធីគយ

 និងកិច�្របតិកា�រគយ ឆា�� ំ

២០២០

- េរៀបចំរបា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ពស� ីពីកា�រេធ��សា�ម��

កម�ទំេន�បកម� នីតិវ�ធីគយ

 និងកិច�្របតិកា�រគយ 

ឆមា�សទី១

- របា�យកា�រណ៍

របស់អង�ភា�ព
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
11.1.10 ១១.១.១០. បេង��នចំនួន

សមា�ជិក្រក�មធុរជនល�បំផុត

នោយកដោ� នកិច�កា�រ

ច្បាប់និងទំនោក់

ទំនងសា�ធា�រណៈ

ចំនួនសមា�ជិក្រក�មធុរជនល�

បំផុត្រត�វបា�នបេង��ន

ឆា�� ំ២០២០ ធុរជន

ល�បំផុតមា�នចំនួន 

៤០

ចំនួនវ��� បនប្រត

ទទួលសា�� ល់សមា�ជិកថ�ី

- - - ចំនួនធុរជនល�បំផុត្រត�វ

បា�នបេង��នយ៉ោងតិច ៥

វ��� បនប្រត

ទទួល

សា�� ល់

សមា�ជិក

11.1.11 ១១.១.១១. អនុវត�យន�

កា�រសហ្របតិបត�ិកា�រគយ

អន�រជោតិេល�ពហុវ�ស័យ

នោយកដោ� នសហ

្របតិបត�ិកា�រគយ

អន�រជោតិ

តា�មដោន និងចូលរួមកិច�្របជុំក��ង

្រកបខណ� ឣស៊ា�ន តំបន់ និងអង�

កា�រគយពិភពេលា�ក

N/A របា�យកា�រណ៍របស់

អង�ភា�ព

តា�មដោន និងចូលរួមកិច�

្របជុំក��ង្រកបខណ� ឣស៊ា�ន

 តំបន់ និងអង�កា�រគយ

ពិភពេលា�ក

តា�មដោន និងចូលរួមកិច�

្របជុំក��ង្រកបខណ� ឣស៊ា�ន

 តំបន់ និងអង�កា�រគយ

ពិភពេលា�ក

តា�មដោន និងចូលរួមកិច�

្របជុំក��ង្រកបខណ� ឣស៊ា�ន

 តំបន់ និងអង�កា�រគយ

ពិភពេលា�ក

តា�មដោន និងចូលរួមកិច�

្របជុំក��ង្រកបខណ� ឣស៊ា�ន

 តំបន់ និងអង�កា�រគយ

ពិភពេលា�ក

របា�យកា�រណ៍

របស់អង�ភា�ព

11.1.12 ១១.១.១២.េរៀបចំែផនកា�រ

ជោក់លា�ក់ក��ងកា�រ្រគប់្រគង

និងអភិវឌ្ឍធនធា�នមនុស្ស

នោយកដោ� នហិរ��

វត��និងបុគ�លិក

េរៀបចំកសា�ងយុទ�សា��ស�

្រគប់្រគងនិងអភិវឌ្ឍធនធា�ន

មនុស្ស ២០២២-២០២៥

កម�វ�ធីកំែណទ្រមង់

និងទំេន�បកម�គយ 

២០១៩-២០២៣

េសចក�ី្រពា�ងយុទ�សា�ស្

្រត

- - េរៀបចំេសចក�ី្រពា�ងបឋម

យុទ�សា��ស� ្រគប់្រគងនិង

អភិវឌ្ឍធនធា�នមនុស្ស 

២០២២-២០២៥

េស� �ធា�តុចូលេល�កទី១ពី

្រគប់អង�ភា�ពពា�ក់ព័ន�

េសចក�ី

្រពា�ងយុទ�

សា��ស�

11.1.13 ១១.១.១៣. ព្រងឹង្របសិទ�

ភា�ព្រគប់្រគងកា�រនំោេចញ

-នោយកដោ� ន

្រគប់្រគងកា�រនំោេចញ

-នោយកដោ� ន

្រគប់្រគងតំបន់រួចពន�

េធ��បច��ប្បន�ភា�ពទិន�ន័យ្រក�មហ៊ុន

វ�និេយោគ និង្រក�មហ៊ុនមិនែមន

វ�និេយោគស្រមា�ប់កា�រនំោេចញ

ឆា�� ំ២០២០ បា�នចង

្រកងប�� ី្រក�មហ៊ុន

មា�នសកម�ភា�ពនំោ

េចញ ែដលមា�នទី

តំា�ងស� ិតេនៅេ្រកៅ

តំបន់េសដ�កិច�

ពិេសសចំនួន ៩៦២ 

និង្រក�មហ៊ុនវ�និ

េយោគក��ងតំបន់

េសដ�កិច�ពិេសស 

ចំនួន ៤៦៣

របា�យកា�រណ៍របស់

អង�ភា�ព

ទិន�ន័យ្រក�មហ៊ុននំោេចញ 

្រត�វបា�នេរៀបចំនិងេធ��

បច��ប្បន�ភា�ព

ទិន�ន័យ្រក�មហ៊ុននំោេចញ 

្រត�វបា�នេរៀបចំនិងេធ��

បច��ប្បន�ភា�ព

ទិន�ន័យ្រក�មហ៊ុននំោេចញ 

្រត�វបា�នេរៀបចំនិងេធ��

បច��ប្បន�ភា�ព

ទិន�ន័យ្រក�មហ៊ុននំោេចញ 

្រត�វបា�នេរៀបចំនិងេធ��

បច��ប្បន�ភា�ព

របា�យកា�រណ៍

របស់អង�ភា�ព
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
11.1.14 ១១.១.១៤. ព្រងឹងយន�កា�រ

្រគប់្រគង កា�រេល�កទឹកចិត� 

គេ្រមា�ង វ�និេយោគ មា�ន 

លក�ណៈ សម្បត�ិ ្រគប់្រគា�ន់

ក��ងវ�ស័យផ��ំដំេឡ�ង រថយន�

នោយកដោ� នរបបគយ វោយតៃម�កា�រអនុវត�េគា�ល

កា�រណ៍េល�កទឹកចិត�ស្រមា�ប់កា�រ

ផ��ំដំេឡ�ងរថយន�

N/A របា�យកា�រណ៍របស់

អង�ភា�ព

- - ចង្រកងនិងវ�ភា�គទិន�័យ

ពា�ក់ព័ន�នឹងកា�រេល�កទឹក

ចិត�ស្រមា�ប់គេ្រមា�ងវ�និ

េយោគវ�ស័យផ��ំដំេឡ�ងរថ

យន�

េរៀបចំកា�រវោយតៃម�កា�រអនុ

វត�េគា�លកា�រណ៍េល�កទឹក

ចិត�ស្រមា�ប់កា�រផ��ំដំេឡ�ង

រថយន�

របា�យកា�រណ៍

របស់អង�ភា�ព

11.1.15 ១១.១.១ 

ចុះអេង�តអចលន្រទព្យ

េនៅតា�មបណោ� េខត�េដ�ម្បីផ្

តល់ េសវោពន�ដោរេល�

កា�រចុះប�� ី និងបច��ប្បន�

ភា�ពព័ត៌មា�នអចលន្រទព្យ

អ.ព.ដ អេង�តអចល្រទព្យ េដ�ម្បីផ�

ល់េសវោពន�ដោរេល�កា�រចុះប�� ី

 និងេធ��បច��ប្បន�ភា�ពព័ត៌មា�ន

អចលន្រទព្យ េនៅេខត�ចំនួន 

០៧ ្រត�វបា�នេរៀបចំ និងប��ប់

កា�រចុះអេង�ត

អចលន្រទព្យ េនៅ

តា�មខណ� ក��ងរោជ

ធា�នីភ�ំេពញ ្រត�វ

បា�នប��ប់

ចំនួនេខត�េគា�ល

េដៅបា�នចុះអេង�ត

អចលន្រទព្យ

កា�រងោរអេង�តអចលន

្រទព្យេនៅេខត�ចំនួន ០២

 ្រត�វបា�នដំេណ�រកា�រ 

រួមមា�ន៖េខត�កណោ�

លសេ្រមចបា�ន ៣/៦ 

សងោ� ត់ និងេខត�

េសៀមរោបសេ្រមចបា�ន

 ៣/១២ សងោ� ត់

-កា�រងោរអេង�ត   

អចលន្រទព្យេនៅេខត�

ចំនួន ០១ ្រត�វបា�ន

ប��ប់៖ េខត�

កណោ� លសេ្រមចបា�ន 

៦/៦ សងោ� ត់

-កា�រងោរអេង�តអចលន

្រទព្យេនៅេខត�ចំនួន ០២

 ្រត�វបា�នដំេណ�រកា�រ 

រួមមា�ន៖េខត�

េសៀមរោបសេ្រមចបា�ន

 ៧/១២ សងោ� ត់ និង

េខត�បនោ� យមា�នជ័យ

សេ្រមចបា�ន ២/១០ 

សងោ� ត់

-កា�រងោរអេង�តអចលន

្រទព្យេនៅេខត�ចំនួន ០២

 ្រត�វបា�នប��ប់៖ េខត�

េសៀមរោបសេ្រមចបា�ន 

១២/១២ សងោ� ត់ និង

េខត�បនោ� យមា�នជ័យ

សេ្រមចបា�ន ១០/១០ 

សងោ� ត់

-កា�រងោរអេង�តអចលន

្រទព្យេនៅេខត�ចំនួន ០១

 ្រត�វបា�នដំេណ�រកា�រ 

រួមមា�ន៖ េខត�បា�ត់

ដំបងសេ្រមចបា�ន ៩/

១២ សងោ� ត់

-កា�រងោរអេង�ត   

អចលន្រទព្យេនៅេខត�

ចំនួន ០៤ ្រត�វបា�ន

ប��ប់៖ 

េខត�បា�ត់ដំបងសេ្រមច

បា�ន ១២/១២ សងោ� ត់,

 េខត�្រពះសីហនុ 

សេ្រមចបា�ន ៤/៤ 

សងោ� ត់, េខត�កំពត 

សេ្រមចបា�ន ៥/៥ 

សងោ� ត់ និងេខត�ែកប 

សេ្រមចបា�ន ៣/៣ 

សងោ� ត់

របា�យ

កា�រណ៍

វឌ្ឍនភា�ព

កា�រងោរ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
11.1.16 ១១.១.២

កា�រេរៀបចំេសៀវេភៅ

ែណនំោស� ីពីនីតិវ�ធីៃន

កា�រេធ��សវនកម�ពន�ដោរ

អ.ព.ដ របា�យកា�រណ៍ៃនកា�រសិក្សោ

្រសា�វ្រជោវ និង្របមូលផ��ំឯក

សា�រនោនោេដ�ម្បីេរៀបចំ

“េសៀវេភៅែណនំោស� ីពីនីតិវ�ធី

ៃនកា�រេធ��សវនកម�ពន�ដោរ” 

្រត�វបា�នេរៀបចំ

មិនមា�ន របា�យកា�រណ៍ៃន

កា�រសិក្សោ្រសា�វ្រជោវ

 េដ�ម្បីេរៀបចំ

“េសៀវេភៅែណនំោស្

តីពីនីតិវ�ធីៃនកា�រ

េធ��សវនកម�ពន�ដោរ”

មិនមា�ន ចា�ប់េផ��មសិក្សោ

្រសា�វ្រជោវ និង្របមូលផ្

តុំឯកសា�រនោនោស� ីពីនីតិ

វ�ធីៃនកា�រេធ��សវនកម�

បន�កា�រសិក្សោ្រសា�វ្រជោវ

 និង្របមូលផ��ំឯកសា�រ

នោនោស� ីពីនីតិវ�ធីៃនកា�រ

េធ��សវនកម� និងេរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍សិក្សោ

េល�កទី១

បន�កា�រសិក្សោ្រសា�វ្រជោវ

 និង្របមូលផ��ំឯកសា�រ

នោនោស� ីពីនីតិវ�ធីៃនកា�រ

េធ��សវនកម� និងេរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍សិក្សោ

េល�កទី២

របា�យ

កា�រណ៍ៃន

កា�រសិក្សោ

្រសា�វ្រជោវ

11.1.17 ១១.១.៣

កា�រេរៀបចំេសៀវេភៅ

ែណនំោស� ីពីសិទ�ិ និង

កា�តព�កិច�អ�កជោប់ពន�

ទា�ក់ទិននឹងកា�រេធ��សវន

កម�

អ.ព.ដ េសចក�ី្រពា�ង “េសៀវេភៅ

ែណនំោស� ីពីសិទ�ិ និង

កា�តព�កិច�អ�កជោប់ពន�

ទា�ក់ទិននឹងកា�រេធ��សវនកម�”

មិនមា�ន េសចក�ី្រពា�ង

េសៀវេភៅែណនំោស� ី

ពីសិទ�ិ និង

កា�តព�កិច�អ�កជោប់

ពន�ទា�ក់ទិននឹងកា�រ

េធ��សវនកម�

មិនមា�ន ចា�ប់េផ��មសិក្សោ

្រសា�វ្រជោវ និង្របមូលផ្

តុំព័ត៌មា�ន/ឯកសា�រ

នោនោ  និងេរៀបចំេចញ

េសចក�ី្រពា�ងេល�កទី១

្របមូលមតិេយោបល់

ែកលម�េល�េសចក�ី

្រពា�ងេល�កទី១ និង

េរៀបចំេចញជោេសចក�ី

្រពា�ងេល�កទី២

េសចក�ី្រពា�ងេសៀវេភៅ

ែណនំោស� ីពីសិទ�ិ និង

កា�តព�កិច�អ�កជោប់ពន�

ទា�ក់ទិននឹងកា�រេធ��សវន

កម�្រត�វបា�នេរៀបចំ

ក្រមិតនោយកដោ� ន និង

ដោក់ជូនថោ� ក់ដឹកនំោពិនិ

ត្យ និងសេ្រមច

េសចក�ី

្រពា�ង

េសៀវេភៅ

ែណនំោស� ី

ពីសិទ�ិ និង

កា�តព�កិច�

អ�កជោប់

ពន�

ទា�ក់ទិននឹង

កា�រេធ��



ទំព័រ9

្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
11.1.18 ១១.១.៤

កា�រេរៀបចំេសៀវេភៅ

ែណនំោស� ីពីកា�រេដោះ

្រសា�យបណ� ឹងតវោ�ពន�ដោរ

 (Procedure Manual)

អ.ព.ដ េសៀវេភៅែណនំោស� ីពីកា�រ

េដោះ្រសា�យបណ� ឹងតវោ�ពន�ដោរ

 (Procedure Manual) ្រត�វ

បា�នេរៀបចំ និងដោក់ឱ្យអនុវត�

េសចក�ី្រពា�ង

េសៀវេភៅែណនំោ

ស� ីពីកា�រេដោះ

្រសា�យបណ� ឹងតវោ�

ពន�ដោរ 

(Procedure 

Manual)្រត�វបា�ន

េរៀបចំក្រមិត

នោយកដោ� ន

េសៀវេភៅែណនំោស� ី

ពីកា�រេដោះ្រសា�យ

បណ� ឹងតវោ�ពន�ដោរ 

(Procedure 

Manual)

េសចក�ី្រពា�ងេសៀវេភៅ

ែណនំោស� ីពីកា�រេដោះ

្រសា�យបណ� ឹងតវោ�ពន�

ដោរ(Procedure 

Manual)្រត�វបា�ន

េរៀបចំ និងដោក់ជូន

ថោ� ក់ដឹកនំោពិនិត្យ និងផ្

តល់េយោបល់ ប��ប់

ក្រមិតអគ�នោយកដោ� ន 

និងដោក់ឱ្យអនុវត�

េសចក�ី្រពា�ងេសៀវេភៅ

ែណនំោស� ីពីកា�រេដោះ

្រសា�យបណ� ឹងតវោ�ពន�

ដោរ(Procedure 

Manual)្រត�វបា�ន

េរៀបចំ និង ប��ប់

ក្រមិតអគ�នោយកដោ� ន 

និងដោក់ឱ្យអនុវត�

មិនមា�ន មិនមា�ន េសៀវេភៅ

ែណនំោស� ីពី

កា�រេដោះ

្រសា�យបណ្

តឹងតវោ�ពន�

ដោរ 

(Procedure

 Manual)

11.1.19 ១១.១.៥

កា�រេរៀបចំេធ��បច��ប្បន�

ភា�ពឯកសា�រវ�ភា�គហា�និ

ភ័យទូេទៅរបស់អពដ 

ស្រមា�ប់ឆា�� ំ២០២១

អ.ព.ដ ឯកសា�រវ�ភា�គហា�និភ័យទូេទៅ

របស់អពដ ស្រមា�ប់ឆា�� ំ២០២១

 ្រត�វបា�នេធ��បច��ប្បន�ភា�ព

ឯកសា�រវ�ភា�គហា�

និភ័យទូេទៅរបស់ 

អពដ ស្រមា�ប់ឆា�� ំ

២០២០ ្រត�វបា�ន

េធ��បច��ប្បន�ភា�ព

េសចក�ី្រពា�ងឯក

សា�រវ�ភា�គ  ហា�និ

ភ័យទូេទៅរបស់ អ

ពដ ស្រមា�ប់ឆា�� ំ

២០២១

មិនមា�ន ្របមូលផ��ំ និងវ�ភា�គ

ទិន�ន័យ និងព័ត៌មា�ន

អំពីហា�និភ័យ 

អនុេលា�មភា�ព

ពិនិត្យ និងែកស្រម�ល

ឯកសា�របច��ប្បន�ភា�ព

ៃនកា�រវ�ភា�គហា�និភ័យ

ទូេទៅ ក្រមិតនោយកដោ� ន

េរៀបចំសិកា�� សា�លា�

ផ្សព�ផ្សោយ និងែចក

ជូនអង�ភា�ពពន�ដោរ 

ទា�ងំអស់នូវឯកសា�រ

បច��ប្បន�ភា�ពៃនកា�រ

វ�ភា�គហា�និភ័យទូេទៅ

ឯកសា�រ

វ�ភា�គហា�និ

ភ័យទូេទៅ

របស់អពដ

 ស្រមា�ប់

ឆា�� ំ២០២១
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
11.1.20 ១១.១.៦

កា�រេរៀបចំនីតិវ�ធីេសុ�ប

អេង�តបទេល��សពន�ដោរ

 ែបបចា�ប់បង�ំ (នីតិវ�ធី

ៃនកា�រែឆកេឆរ និងរ�ប

អូសភស��តា�ង)

អ.ព.ដ ឯកសា�រស� ីពីនីតិវ�ធីេសុ�ប

អេង�តបទេល��សពន�ដោរែបប

ចា�ប់បង�ំ ្រត�វបា�នពិនិត្យ 

សេ្រមច និងដោក់អនុវត�

ឆា�� ំ២០២០ បា�ន

េរៀបចំេសចក�ី

្រពា�ងេល�កទី១ ស� ី

ពីនីតិវ�ធីេសុ�ប

អេង�តបទេល��ស

ពន�ដោរែបបចា�ប់

បង�ំ

ឯកសា�រនីតិវ�ធី

េសុ�បអេង�តបទ

េល��សពន�ដោរែបប

ចា�ប់បង�ំ

េសចក�ី្រពា�ង្រត�វបា�ន

ដោក់្របជុំពិនិត្យ និង

ពិភា�ក្សោជោមួយអ�ក

ជំនោញកា�រក��ង្រស�ក

េល�កទី១

េសចក�ី្រពា�ង្រត�វបា�ន

ពិនិត្យែកស្រម�ល  និង

ដោក់្របជុំពិនិត្យ និង

ពិភា�ក្សោជោមួយអ�ក

ជំនោញកា�រក��ង្រស�ក 

េល�កទី២

នីតិវ�ធីេសុ�បអេង�តបទ

េល��ស្រត�វបា�នដោក់

្របជុំពិនិត្យ និងសេ្រមច

 ក្រមិត នោយកដោ� ន

េសចក�ី្រពា�ង្រត�វបា�ន

ដោក់ជូនថោ� ក់ដឹកនំោពិនិ

ត្យ និងសេ្រមច និង

ដោក់ឱ្យអនុវត�

ឯកសា�រនីតិ

វ�ធីេសុ�ប

អេង�តបទ

េល��សពន�

ដោរែបប

ចា�ប់បង�ំ

11.1.21 ១១.១.៧

កា�រេរៀបចំេសចក�ី្រពា�ង

្របកា�សស� ីពីកា�រអនុវត�

ច្បាប់ស� ីពីសា�រេព�ពន�

មា�្រតា�១១១ ពា�ក់ព័ន�នឹង

កា�ររ�បអូស្រទព្យសម្បត�ិ

របស់អ�កជោប់ពន� ែដល

ជំពា�ក់្របា�ក់ពន� េហ�យ

មិន្រពមចូលខ��នមកបង់

ពន�

អ.ព.ដ េសចក�ី្រពា�ង ្របកា�សស� ីពីកា�រ

អនុវត�ច្បាប់ស� ីពីសា�រេព�ពន�

មា�្រតា�១១១ ពា�ក់ព័ន�នឹងកា�រ

រ�បអូស្រទព្យសម្បត�ិរបស់អ�ក

ជោប់ពន� ែដលជំពា�ក់្របា�ក់ពន�

 េហ�យមិន្រពមចូលខ��នមក

បង់ពន� ្រត�វបា�នពិនិត្យ 

សេ្រមចនិង ដោក់ឱ្យអនុវត�

េដោយ កសហវ

ក��ងឆា�� ំ២០២០៖

េសចក�ី្រពា�ង

្របកា�ស្រត�វបា�ន

ប��ប់្រតឹមក្រមិត

នោយកដោ� ន

េសចក�ី្រពា�ង

្របកា�សស� ីពីកា�រអនុ

វត�ច្បាប់ស� ីពី

សា�រេព�ពន�មា�្រតា�

១១១ ពា�ក់ព័ន�នឹង

កា�ររ�បអូស្រទព្យ

សម្បត�ិរបស់អ�ក

ជោប់ពន� ែដល

ជំពា�ក់្របា�ក់ពន� 

េហ�យមិន្រពមចូល

ខ��នមកបង់ពន�

េសចក�ី្រពា�ង្របកា�ស

្រត�វបា�នដោក់្របជុំពិនិត្

យពិភា�ក្សោ ជោមួយអ�ក

ជំនោញកា�រក��ង្រស�ក

េសចក�ី្រពា�ង្របកា�ស

្រត�វបា�នដោក់្របជុំពិនិត្យ

 ពិភា�ក្សោ ជោមួយ

នោយកដោ� នពា�ក់ព័ន�

េសចក�ី្រពា�ង្របកា�ស

្រត�វបា�នពិនិត្យ និង

សេ្រមចក្រមិតអពដ

េសចក�ី្រពា�ង្របកា�ស

្រត�វបា�នប���នេទៅ    

កសហវ េដ�ម្បីពិនិត្យ 

និងសេ្រមចនិងអនុវត�

េសចក�ី

្រពា�ង្របកា�ស
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
11.1.22 ១១.១.៨

កា�រេរៀបចំសិក្សោ

្រសា�វ្រជោវបទប្ប��ត�ិស� ី

ពីនីតិវ�ធី ៃនកា�រ

្រគប់្រគងកា�រផ�ល់ឣជោ�

ប័ណ�ឣករពិេសស

ចំេពា�ះសហ្រគា�សផ�ត់ផ�ង់

 និងែចកចា�យ

ផលិតផលបា�រ�

អ.ព.ដ របា�យកា�រណ៍សិក្សោ្រសា�វ្រជោវ

បទប្ប��ត�ិ ស� ីពីនីតិវ�ធី ៃន

កា�រ្រគប់្រគងកា�រផ�ល់ឣជោ� ប័ណ្

ណឣករពិេសសចំេពា�ះសហ

្រគា�សផ�ត់ផ�ង់ និងែចកចា�យ

ផលិតផលបា�រ� ្រត�វបា�នពិនិត្យ

 និងសេ្រមច ក្រមិត អពដ

របា�យកា�រណ៍

សិក្សោ្រសា�វ្រជោវ 

្រតឹមក្រមិត្រក�ម

កា�រងោបេច�កេទស

 ៃននោយកដោ� ន

របា�យកា�រណ៍

សិក្សោ្រសា�វ ្រជោវ

បទប្ប��ត�ិស� ីពីនីតិ

វ�ធី ៃនកា�រ

្រគប់្រគងកា�រផ�ល់

ឣជោ� ប័ណ�ឣករ

ពិេសសចំេពា�ះ

សហ្រគា�សផ�ត់ផ�ង់

 និងែចកចា�យ

ផលិតផលបា�រ�

-របា�យកា�រណ៍សិក្សោ

្រសា�វ្រជោវ ្រត�វបា�នបន�

ែកស្រម�លេដ�ម្បីបែន�ម

ធា�តុចូល តា�ម្របេភទ

នីមួយៗ ៃនឣជោ� ប័ណ� 

និងអង�ភា�ពទទួលបន��ក

្រគប់្រគង ្រតឹមក្រមិត

្រក�មកា�រងោរបេច�កេទស

-របា�យកា�រណ៍សិក្សោ

្រសា�វ្រជោវ ្រត�វបា�ន

ដោក់្របជុំពិភា�ក្សោ

ក្រមិតថោ� ក់ដឹកនំោ

នោយកដោ� ន

របា�យកា�រណ៍សិក្សោ

្រសា�វ្រជោវ ្រត�វបា�ន

ដោក់្របជុំពិភា�ក្សោ

ក្រមិតថោ� ក់ដឹកនំោ

នោយកដោ� ន េល�កទី២ 

េដ�ម្បីបន�ែកស្រម�ល

កា�ន់ែតមា�នភា�ព្រគប់

្រជ�ងេ្រជោយ

របា�យកា�រណ៍សិក្សោ្រត�វ

បា�ន្របជុំពិភា�ក្សោ

ក្រមិតថោ� ក់ដឹកនំោ អគ�

នោយកដោ� នពន�ដោរ 

េដ�ម្បី្របមូលធា�តុចូល

បែន�មពីនោយកដោ� ន

ពា�ក់ព័ន�

របា�យកា�រណ៍សិក្សោ

្រសា�វ្រជោវបទប្ប��ត�ិស� ី

ពីនីតិវ�ធី ៃនកា�រ

្រគប់្រគងកា�រផ�ល់ឣជោ�

ប័ណ�ឣករពិេសស

ចំេពា�ះ    សហ្រគា�ស

ផ�ត់ផ�ង់ និងែចកចា�យ

ផលិតផលបា�រ� ្រត�វ

បា�នពិនិត្យ និង

សេ្រមចក្រមិត អពដ

របា�យ

កា�រណ៍

សិក្សោ

្រសា�វ្រជោវ

របស់ អ.ព

.ដ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
11.1.23 ១១.១.៩

កា�រេរៀបចំ្របកា�សស� ីពី

នីតិវ�ធី និងយន�កា�រៃន

កា�រេស� �សុំកា�របង�ិលសង

ឣករស្រមា�ប់

េទសចរណ៍បរេទស

អ.ព.ដ េសចក�ី្រពា�ង្របកា�សស� ីពីនីតិ

វ�ធីនិងយន�កា�រកា�រេស� �សុំកា�រ

បង�ិលសង ្រត�វបា�នពិនិត្យស

េ្រមចេដោយ អពដ និងបា�ន

ប���នេទៅ កសហវ

ឆា�� ំ២០២០ េសចក្

តី្រពា�ង្របកា�សស� ី

ពីវ�ធា�ននិងនីតិវ�ធី

ៃនកា�របង�ិលសង 

និងឯកសា�រពា�ក់

ព័ន�េផ្សងៗ ្រត�វ

បា�នេរៀបចំក្រមិត

នោយកដោ� ន

េសចក�ី្រពា�ង

្របកា�សស� ីពីនីតិវ�ធី

និងយន�កា�រកា�រ

េស� �សុំកា�របង�ិលសង

បន�ែកស្រម�លេល� េស

ចក�ី្របកា�សស� ីពីវ�ធា�ន

និងនីតិវ�ធីៃនកា�រ

បង�ិលសង និងឯកសា�រ

ពា�ក់ព័ន�េផ្សងៗ (ឣជោ�

ប័ណ�, ទ្រមង់ពា�ក្យេស� �

សុំ...) ក្រមិតនោយកដ្

ឋា�ន េល�កទី២ េដ�ម្បី

្របមូលធា�តុចូលឱ្យ

បា�ន្រគប់េ្រជោយ

េសចក�ី្រពា�ង្របកា�ស 

្រត�វបា�នដោក់្របជុំ

ពិភា�ក្សោក្រមិតថោ� ក់

ដឹកនំោ អពដ េដ�ម្បីពិនិ

ត្យ និងសេ្រមច

េសចក�ី្រពា�ង្របកា�ស 

្រត�វបា�នដោក់្របជុំ

ពិភា�ក្សោក្រមិតថោ� ក់

ដឹកនំោ អពដ េដ�ម្បីពិនិ

ត្យ និងសេ្រមច េល�ក

ទ២ី

េសចក�ី្រពា�ងបទប្ប��ត�ិ

្រត�វបា�នប��� ន េទៅ ក

សហវ េដ�ម្បីពិនិត្យ 

និងសេ្រមច

េសចក�ី

្រពា�ង

្របកា�សស� ី

ពីនីតិវ�ធី

និងយន�

កា�រកា�រេស� �

សុំកា�រ

បង�ិលសង

11.1.24 ១១.១.១០

កា�រេរៀបចំេសចក�ី្រពា�ង

េសចក�ីែណនំោស� ីពីកា�រ

អនុវត�យន�កា�រពន�ដោរ

ចំេពា�ះវ�ស័យដំណំោ

េកៅស៊ូនិងែកែច�ដំណំោ

ទិន�ផលេកៅស៊ូ

អ.ព.ដ េសចក�ីែណនំោស� ីពីកា�រអនុវត�

យន�កា�រពន�ដោរចំេពា�ះវ�ស័យ

ដំណំោេកៅស៊ូ និងែកែច�ដំណំោ

ទិន�ផលេកៅស៊ូ ្រត�វបា�នពិនិត្យ

 និងសេ្រមចេដោយអពដ

ឆា�� ំ២០២០ េសចក្

តី្រពា�ងេសចក�ី

ែណនំោអនុវត�ពី

អនុវត�យន�កា�រ

ពន�ដោរ ្រត�វបា�ន

េរៀបចំក្រមិត

នោយកដោ� ន

េសចក�ីែណនំោស� ីពី

កា�រអនុវត�យន�កា�រ

ពន�ដោរចំេពា�ះវ�ស័

យដំណំោេកៅស៊ូនិង

ែកែច�ដំណំោទិន�

ផលេកៅស៊ូ

បន�ែកស្រម�លេសចក�ី

្រពា�ងេសចក�ីែណនំោ 

េដ�ម្បី្របមូលធា�តុចូល ឱ

◌្យ្រគប់្រជ�ងេ្រជោយ 

បនោ� ប់ពីបា�នទទួលធា�តុ

ចូលពីវ�ស័យឯកជន 

មុននឹងដោក់្របជុំថោ� ក់

ដឹកនំោ អពដ ពិនិត្យ

េសចក�ី្រពា�ងេសចក�ី

ែណនំោស� ីពីកា�រអនុវត�

យន�កា�រពន�ដោរចំេពា�ះ

វ�ស័យដំណំោេកៅស៊ូ និង

ែកែច�ដំណំោទិន�ផល

េកៅស៊ូ ្រត�វបា�នដោក់

្របជុំថោ� ក់ដឹកនំោ អពដ 

េដ�ម្បី្របមូលធា�តុចូល

 េល�កទី១

េសចក�ី្រពា�ងេសចក�ី

ែណនំោ ស� ីពីកា�រអនុវត�

យន�កា�រពន�ដោរចំេពា�ះ

វ�ស័យដំណំោេកៅស៊ូនិង

ែកែច�ដំណំោទិន�ផល

េកៅស៊ូ ្រត�វបា�នដោក់

្របជុំថោ� ក់ដឹកនំោ អពដ 

េដ�ម្បី្របមូលធា�តុចូល

 េល�កទី២

េសចក�ីែណនំោអនុវត�ពី

អនុវត�យន�កា�រពន�ដោរ

ចំេពា�ះវ�ស័យដំណំោ

េកៅស៊ូនិងែកែច�ដំណំោ

ទិន�ផលេកៅស៊ូ ្រត�វ

បា�នពិនិត្យ និងសេ្រមច

 េដោយ អពដ

េសចក�ី

ែណនំោអនុ

វត�យន�កា�រ

ពន�ដោរ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
11.1.25 ១១.១.១១

កា�រេរៀបចំេសចក�ី

ែណនំោស� ីពីកា�រអនុវត�

ពន�បង់មុនេល�កា�រែបង

ែចកភា�គលា�ភ

អ.ព.ដ េសចក�ី្រពា�ងេសចក�ីែណនំោស� ី

ពីកា�រ  អនុវត�ពន�បង់មុនេល�

កា�រែបងែចកភា�គលា�ភ ្រត�វ

បា�នដោក់្របជុំ ក្រមិតថោ� ក់

ដឹកនំោ អពដ េដ�ម្បីពិនិត្យ 

និងសេ្រមច

មិនមា�ន េសចក�ី្រពា�ងេសចក្

តីែណនំោស� ីពីកា�រ

អនុវត�ពន�បង់មុន

េល�កា�រែបងែចក

ភា�គលា�ភ

-្រក�មកា�រងោរេរៀបចំេស

ចក�ីែណនំោ ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ និងកា�រសិក្សោ

្រសា�វ្រជោវ បា�នចា�ប់េផ��

ម្រតឹមក្រមិត្រក�ម

កា�រងោរបេច�កេទស

-េសចក�ី្រពា�ងេសចក�ី

ែណនំោ ្រត�វបា�នេរៀបចំ

 េល�កទី១

-បន�ែកស្រម�លបែន�ម

ធា�តុចូលេល�កា�រ

េរៀបចំេសចក�ី្រពា�ងេស

ចក�ីែណនំោ

-េសចក�ី្រពា�ងេសចក�ី

ែណនំោ ្រត�វបា�នេរៀបចំ

 េល�កទី២

េសចក�ី្រពា�ងេសចក�ី

ែណនំោស� ីពីកា�រអនុវត�

ពន�បង់មុនេល�កា�រែបង

ែចកភា�គលា�ភ ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ្របជុំ និង

សេ្រមចក្រមិតនោយកដ្

ឋា�ន

េសចក�ី្រពា�ងេសចក�ី

ែណនំោស� ីពីកា�រអនុវត�

ពន�បង់មុនេល�កា�រែបង

ែចកភា�គលា�ភ ្រត�វ

បា�នដោក់្របជុំ ក្រមិត

ថោ� ក់ដឹកនំោ អពដ 

េដ�ម្បីពិនិត្យ និងសេ្រមច

េសចក�ី

្រពា�ងេសចក្

តីែណនំោស� ី

ពីកា�រអនុ

វត�ពន�បង់

មុនេល�កា�រ

ែបងែចក

ភា�គលា�ភ

11.1.26 ១១.១.១២ 

កា�រេរៀបចំ្របកា�សស� ីពី

កា�រេល�កទឹកចិត�ស្រមា�ប់

គេ្រមា�ងវ�និេយោគមា�ន

លក�ណសម្បត�ិ្រគប់្រគា�

នែដលព្រងីកគេ្រមា�ង

អ.ព.ដ េសចក�ី្រពា�ង្របកា�សស� ីពីកា�រ

េល�កទឹកចិត�ស្រមា�ប់គេ្រមា�ង

វ�និេយោគមា�នលក�ណសម្បត�ិ

្រគប់្រគា�ន់ ្រត�វបា�នពិនិត្យ 

និងសេ្រមច េដោយ អពដ 

និងបា�នប���នេទៅ កសហវ 

េដ�ម្បីពិនិត្យ និងសេ្រមច

មិនមា�ន េសចក�ី្រពា�ង

្របកា�សស� ីពីកា�រ

េល�កទឹកចិត�

ស្រមា�ប់គេ្រមា�ង

វ�និេយោគមា�ន

លក�ណសម្បត�ិ

្រគប់្រគា�ន់

-្របកា�ស្រត�វបា�នេរៀបចំ

 និងសិក្សោ្រសា�វ្រជោវ 

ក្រមិត្រក�មកា�រងោរ

បេច�កេទស

-េសចក�ី្រពា�ង្របកា�ស

្រត�វបា�នេរៀបចំេល�កទី១

-បន�ែកស្រម�លបែន�ម

ធា�តុចូលេល�កា�រ

េរៀបចំេសចក�ី្រពា�ង

្របកា�ស ឱ្យកា�ន់ែតមា�ន

ភា�ព្រគប់្រជ�ងេ្រជោយ

-េសចក�ី្រពា�ង្របកា�ស

្រត�វបា�នេរៀបចំេល�កទី

២ក្រមិត្រក�មកា�រងោរ

បេច�កេទស

េសចក�ី្រពា�ង្របកា�ស 

្រត�វបា�នេរៀបចំ្របជុំ 

េដ�ម្បីពិនិត្យ និង

សេ្រមចក្រមិតនោយកដ្

ឋា�ន

េសចក�ី្រពា�ង្របកា�ស 

្រត�វបា�នដោក់្របជុំ

ក្រមិតថោ� ក់ដឹកនំោ     អ

ពដ េដ�ម្បីពិនិត្យ និង

សេ្រមច

េសចក�ី

្រពា�ង្របកា�ស
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
11.1.27 ១១.១.១៣

កា�រជំរុញកា�រចុះប�� ីអ�ក

ជោប់ពន�េទៅក��ង្របព័ន�ថ�ី 

ចំេពា�ះអ�កជោប់ពន�ែដល

មិនទា�ន់បា�នចុះប�� ីពន�

ដោរ

អ.ព.ដ កា�រចុះប�� ីអ�កជោប់ពន�េទៅ

ក��ង្របព័ន�ថ�ី ចំេពា�ះអ�កជោប់

ពន�ែដលមិនទា�ន់បា�នចុះប�� ី

ពន�ដោរ ្រត�វបា�នព្រងឹង និង

ជំរុញបែន�ម

អ�កជោប់ពន�តូច

និងមធ្យម ស� ័្រគ

ចិត�ចុះប�� ីពន�ដោរ

 បា�ន ២០% ៃន

ចំនួនអ�កជោប់ពន�

ែដលមិនទា�ន់

បា�នចុះប�� ីពន�

ដោរ(េ្រប�បេធៀប

ជោមួយទិន�ន័យ

អេង�តសហ្រគា�ស

ឆា�� ំ ២០១៧ និង

២០១៨)

(ចំនួនសហ្រគា�ស

ចុះប�� ីថ�ីជោអ�ក

ជោប់ពន�តូចនិង

មធ្យមសរុប N/ 

ទិន�ន័យអេង�ត

សហ្រគា�សឆា�� ំ

២០១៧ និង

២០១៨ ែដលមិន

ទា�ន់ចុះប�� ី)

កា�រចុះប�� ីអ�កជោប់ពន�

តូចនិងមធ្យមបា�ន ៥%

 ៃនចំនួនអ�កជោប់ពន�

ែដលមិនទា�ន់បា�នចុះ

ប�� ីពន�ដោរ (េ្រប�ប

េធៀបជោមួយទិន�ន័យ

អេង�តសហ្រគា�សឆា�� ំ 

២០១៧ និង២០១៨)

កា�រចុះប�� ីអ�កជោប់ពន�

តូចនិងមធ្យមបា�ន ៥%

 ៃនចំនួនអ�កជោប់ពន�

ែដលមិនទា�ន់បា�នចុះ

ប�� ីពន�ដោរ (េ្រប�ប

េធៀបជោមួយទិន�ន័យ

អេង�តសហ្រគា�សឆា�� ំ 

២០១៧ និង២០១៨)

កា�រចុះប�� ីអ�កជោប់ពន�

តូចនិងមធ្យមបា�ន ៥%

 ៃនចំនួនអ�កជោប់ពន�

ែដលមិនទា�ន់បា�នចុះ

ប�� ីពន�ដោរ (េ្រប�ប

េធៀបជោមួយទិន�ន័យ

អេង�តសហ្រគា�សឆា�� ំ 

២០១៧ និង២០១៨)

កា�រចុះប�� ីអ�កជោប់ពន�

តូចនិងមធ្យមបា�ន ៥%

 ៃនចំនួនអ�កជោប់ពន�

ែដលមិនទា�ន់បា�នចុះ

ប�� ីពន�ដោរ (េ្រប�ប

េធៀបជោមួយទិន�ន័យ

អេង�តសហ្រគា�សឆា�� ំ 

២០១៧ និង២០១៨)

របា�យ

កា�រណ៍

វឌ្ឍនភា�ព

របស់ អ.ព

.ដ

11.1.28 ១១.១.១៤

កា�រេរៀបចំប័ណ� 

ផ្សព�ផ្សោយេសវោកម�ពន�

ដោររបស់នោយកដោ� ន

ចំនួន ០៦ ៃនអគ�នោយកដ្

ឋា�នពន�ដោរ

អ.ព.ដ ប័ណ�ផ្សព�ផ្សោយេសវោកម�ពន�

ដោររបស់នោយកដោ� នចំនួន 

០៦ ៃនអគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ

 ្រត�វបា�នេរៀបចំ និងផ្សព�ផ្សោយ

បា�ន្របមូលចង

្រកងព័ត៌មា�ន

ស្រមា�ប់េរៀបចំប័ណ្

ណផ្សព�ផ្សោយ

ប័ណ�ផ្សព�ផ្សោយេស

វោកម� ពន�ដោររបស់

នោយកដោ� នចំនួន 

០៦ ៃនអគ�នោយក ដ្

ឋា�នពន�ដោរ

ប��ប់កា�រេរៀបចំ    ប័ណ្

ណផ្សព�ផ្សោយេសវោកម�

ពន�ដោរក្រមិតអន�រ

នោយកដោ� ន

ប��ប់កា�រេរៀបចំ    ប័ណ្

ណផ្សព�ផ្សោយេសវោកម�

ពន�ដោរក្រមិតអគ�

នោយកដោ� ន

ប័ណ�ផ្សព�ផ្សោយេសវោ

កម�ពន�ដោររបស់

នោយកដោ� នចំនួន ០៦ 

ៃនអគ�នោយកដោ� នពន�

ដោរ ្រត�វបា�នេរៀបចំ 

និងផ្សព�ផ្សោយ

មិនមា�ន ប័ណ�ផ្សព� 

ផ្សោយេស

វោកម� ពន�

ដោររបស់

នោយកដ្

ឋា�នចំនួន 

០៦ ៃនអគ�

នោយក ដ្

ឋា�នពន�ដោរ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
11.1.29 ១១.១.១៥

កា�រេធ��សនោ� នកម�្របព័ន�

ពន�ដោរ និងឣសុីគូដោរ

អ.ព.ដ ្របព័ន�ស� ័យ្របវត�ិកម�រវោង

្របព័ន�    ពន�ដោរ និងឣសុីគូ

ដោរ ្រត�វបា�នដោក់ឱ្យដំេណ�រ

កា�រជោផ��វកា�រ

្រក�មកា�រងោរ

បេច�កេទសៃនអគ�

នោយកដោ� នទា�ងំ 

០២ បា�ននិង

កំពុងសិក្សោ

របា�យកា�រណ៍

សិក្សោអំពីនីវ�ធីអនុ

វត� និងកា�រដោក់ឱ្យ

អនុវត� និងរបា�យ

កា�រណ៍តា�មដោន

កា�រទា�ញទិន�ន័យពី

្របព័ន�

ដោក់ឱ្យដំេណ�រកា�រ

្របព័ន� និងអនុវត�ជោផ��វ

កា�រ

របា�យកា�រណ៍តា�មដោន

កា�រទា�ញទិន�ន័យពី

្របព័ន�្របចំា�្រតីមា�សទី១

 និងទី២ ្រត�វបា�នេរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍តា�មដោន

កា�រទា�ញទិន�ន័យពី

្របព័ន�្របចំា�្រតីមា�សទី៣

 ្រត�វបា�នេរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍តា�មដោន

កា�រទា�ញទិន�ន័យពី

្របព័ន�្របចំា�្រតីមា�សទី៤

 ្រត�វបា�នេរៀបចំ

របា�យ

កា�រណ៍

វឌ្ឍនភា�ព 

របស់ អ.គ.រ

 និង  អ.ព.ដ

11.1.30 ១១.១.១៦

កា�រេរៀបចំកម�វ�ធី “ពន�

ដោរកម��ជោ” តា�មរយៈ

បណោ� ញសង�ម 

Facebook

អ.ព.ដ កម�វ�ធី “ពន�ដោរកម��ជោ” ្រត�វ

បា�នេរៀបចំតា�មរយៈបណោ�

ញសង�ម Facebook ចំនួន 

៤៣ េល�ក

ឆា�� ំ២០២០ អគ�

នោយកដោ� នពន�

ដោរបា�នេរៀបចំកម�

វ�ធី “ពន�ដោរកម��

ជោ” បា�នចំនួន 

៤១ េល�ក

ចំនួនេល�ក ៃនកម�

វ�ធីពន�ដោរកម��ជោ

កម�វ�ធី “ពន�ដោរ   ក ម��ជោ”

 ្រត�វបា�នេរៀបចំតា�មរ

យៈបណោ� ញសង�ម 

Facebook ចំនួន ១០

 េល�ក

កម�វ�ធី “ពន�ដោរកម��ជោ”

 ្រត�វបា�នេរៀបចំតា�មរ

យៈបណោ� ញសង�ម 

Facebook ចំនួន ១២

 េល�ក

កម�វ�ធី “ពន�ដោរកម��ជោ”

 ្រត�វបា�នេរៀបចំតា�មរ

យៈបណោ� ញសង�ម 

Facebook ចំនួន ១៤

 េល�ក

កម�វ�ធី “ពន�ដោរកម��ជោ”

 ្រត�វបា�នេរៀបចំតា�មរ

យៈបណោ� ញសង�ម 

Facebook ចំនួន ០៧

 េល�ក

របា�យ

កា�រណ៍

េរៀបចំកម�វ�ធី

11.1.31 ១១.១.១៧

កា�របេង��ត្របព័ន�

្រគប់្រគងបំណុលពន�ថ�ី

អ.ព.ដ ្របព័ន�្រគប់្រគងបំណុលពន�ថ�ី

្រត�វបា�នអភិវឌ្ឍ និងដោក់ឱ្យ

េ្រប�្របា�ស់

របា�យកា�រណ៍

េរៀបចំ្របព័ន�

្រគប់្រគងបំណុល

ពន�ថ�ី

របា�យកា�រណ៍លទ�

ផលកា�រអនុវត�

កា�រងោរ និងទិស

េដៅអនុវត�បន�

្របចំា�ែខរបស់

នោយកដោ� នបេច�ក

វ�ទ្យោព័ត៌មា�ន

បន�សិក្សោ និងអភិវឌ្ឍ

្របព័ន�្រគប់្រគង

បំណុលពន�ថ�ី

បន�សិក្សោ និងអភិវឌ្ឍ

្របព័ន�្រគប់្រគង

បំណុលពន�ថ�ី

បន�សិក្សោ និងអភិវឌ្ឍ

្របព័ន�្រគប់្រគង

បំណុលពន�

ដោក់ឱ្យេ្រប�្របា�ស់

្របព័ន�្រគប់្រគង

បំណុលពន�

របា�យ

កា�រណ៍លទ�

ផលកា�រអនុ

វត�កា�រងោរ

និងទិស

េដៅអនុវត�

បន�្របចំា�ែខ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
11.1.32 ១១.១.១៨

កា�រេធ��បច��ប្បន�ភា�ព 

្របព័ន�្រគប់្រគងកា�រ

ទទួល្របា�ក់ពន�

អ.ព.ដ ្របព័ន�្រគប់្រគងកា�រទទួល

្របា�ក់ពន�្រត�វបា�នេធ��បច��ប្បន�

ភា�ព និងកំែណែ្រប

របា�យកា�រណ៍

េរៀបចំ្របព័ន�

្របព័ន�្រគប់្រគង

កា�រទទួល្របា�ក់ពន�

របា�យកា�រណ៍លទ�

ផលកា�រអនុវត�

កា�រងោរ និងទិស

េដៅអនុវត�បន�

្របចំា�ែខរបស់

នោយកដោ� នបេច�ក

វ�ទ្យោព័ត៌មា�ន

េធ��បច��ប្បន�ភា�ព និង

កំែណែ្រប្របព័ន�

បន�េធ��បច��ប្បន�ភា�ព 

និងកំែណែ្រប្របព័ន�

បន�េធ��បច��ប្បន�ភា�ព 

និងកំែណែ្រប្របព័ន�

ប��ប់កា�រេធ��បច��ប្បន�

ភា�ព និងកំែណែ្រប

្របព័ន�

របា�យ

កា�រណ៍លទ�

ផលកា�រអនុ

វត�កា�រងោរ

និងទិស

េដៅអនុវត�

បន�្របចំា�ែខ

11.1.33 ១១.១.១៩

កា�រេធ��បច��ប្បន�ភា�ព

្របព័ន�្រគប់្រគងកា�រចុះ

ប�� ីសហ្រគា�ស

អ.ព.ដ ្របព័ន�្រគប់្រគងកា�រចុះប�� ី

សហ្រគា�ស្រត�វបា�នេធ��

បច��ប្បន�ភា�ព និងកំែណែ្រប

របា�យកា�រណ៍

េរៀបចំ្របព័ន�

្រគប់្រគងកា�រចុះ

ប�� ីសហ្រគា�ស

របា�យកា�រណ៍លទ�

ផលកា�រអនុវត�

កា�រងោរនិងទិសេដៅ

អនុវត�បន�្របចំា�ែខ

របស់នោយកដោ� នបច្

េចកវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន

េធ��បច��ប្បន�ភា�ព និង

កំែណែ្រប្របព័ន�

បន�េធ��បច��ប្បន�ភា�ព 

និងកំែណែ្រប្របព័ន�

បន�េធ��បច��ប្បន�ភា�ព 

និងកំែណែ្រប្របព័ន�

ប��ប់កា�រេធ��បច��ប្បន�

ភា�ព និងកំែណែ្រប

្របព័ន�

របា�យ

កា�រណ៍លទ�

ផលកា�រអនុ

វត�កា�រងោរ

និងទិស

េដៅអនុវត�

បន�្របចំា�ែខ

11.1.34 ១១.១.២០

កា�របេង��ត្របព័ន�េផ��ង

ផោ� ត់ស� ័យ្របវត�ិ

អ.ព.ដ ្របព័ន�េផ��ងផោ� ត់េដោយ

្របព័ន�ស� ័យ្របវត�ិ្រត�វបា�ន

អភិវឌ្ឍ និងដោក់ឱ្យេ្រប�្របា�ស់

មិនមា�ន របា�យកា�រណ៍លទ�

ផលកា�រអនុវត�

កា�រងោរនិងទិសេដៅ

អនុវត�បន�្របចំា�ែខ

របស់នោយកដោ� នបច្

េចកវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន

សិក្សោ និងអភិវឌ្ឍ

្របព័ន�េផ��ងផោ� ត់

េដោយស� ័យ្របវត�ិ

សិក្សោ និងអភិវឌ្ឍ

្របព័ន�េផ��ងផោ� ត់

េដោយស� ័យ្របវត�ិ

សិក្សោ និងអភិវឌ្ឍ

្របព័ន�េផ��ងផោ� ត់

េដោយស� ័យ្របវត�ិ

ដោក់ឱ្យេ្រប�្របា�ស់

្របព័ន�េផ��ងផោ� ត់

េដោយស� ័យ្របវត�ិ

របា�យ

កា�រណ៍លទ�

ផលកា�រអនុ

វត�កា�រងោរ

និងទិស

េដៅអនុវត�

បន�្របចំា�ែខ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
11.1.35 ១១.១.២១

កា�របេង��ត្របព័ន�

្រគប់្រគងកា�រដោក់លិខិត

្របកា�សពន�េល�្របា�ក់

ចំណូល្របចំា�ឆា�� ំស្រមា�ប់

អ�កជោប់ពន�ធំ និងពន�

មធ្យម

អ.ព.ដ ្របព័ន�្រគប់្រគងកា�រដោក់

លិខិត្របកា�សពន�េល�្របា�ក់

ចំណូល្របចំា�ឆា�� ំស្រមា�ប់អ�ក

ជោប់ពន�ធំ និងពន�មធ្យម្រត�វ

បា�នអភិវឌ្ឍ និងដោក់ឱ្យេ្រប�

្របា�ស់

មិនមា�ន របា�យកា�រណ៍លទ�

ផលកា�រអនុវត�

កា�រងោរនិងទិសេដៅ

អនុវត�បន�្របចំា�ែខ

របស់នោយកដោ� នបច្

េចកវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន

សិក្សោ និងអភិវឌ្ឍ

្របព័ន�្រគប់្រគងកា�រ

ដោក់លិខិត្របកា�ស

្របចំា�ឆា�� ំស្រមា�ប់អ�ក

ជោប់ពន�ធំ និងពន�មធ្យម

សិក្សោ និងអភិវឌ្ឍ

្របព័ន�្រគប់្រគងកា�រ

ដោក់លិខិត្របកា�ស

្របចំា�ឆា�� ំស្រមា�ប់អ�ក

ជោប់ពន�ធំ និងពន�មធ្យម

សិក្សោ និងអភិវឌ្ឍ

្របព័ន�្រគប់្រគងកា�រ

ដោក់លិខិត្របកា�ស

្របចំា�ឆា�� ំស្រមា�ប់អ�ក

ជោប់ពន�ធំ និងពន�មធ្យម

ដោក់ឱ្យេ្រប�្របា�ស់

្របព័ន�្រគប់្រគងកា�រ

ដោក់លិខិត្របកា�ស

្របចំា�ឆា�� ំស្រមា�ប់អ�ក

ជោប់ពន�ធំ និងពន�មធ្យម

របា�យ

កា�រណ៍លទ�

ផលកា�រអនុ

វត�កា�រងោរ

និងទិស

េដៅអនុវត�

បន�្របចំា�ែខ

11.1.36 ១១.១.២២

កា�រព្រងឹងសមត�ភា�ព

ម�ន�ីជំនោញបេច�កេទស 

អំពីបេច�កវ�ទ្យោថ�ីៗ

អ.ព.ដ ចំនួនម�ន�ីជំនោញ   បេច�ក

វ�ទ្យោព័ត៌មា�នទទួលបា�នកា�រ

បណ�� ះបណោ� លព្រងឹងសមត�

ភា�ពអំពីបេច�កវ�ទ្យោថ�ីៗ

ក��ងឆា�� ំ២០២០ 

បា�នបណ�� ះបណ្

តា�លម�ន�ីជំនោញ

បេច�កេទសចំនួន 

៦៧ រូប

ចំនួនម�ន�ីែដល

បា�នទទួលកា�របណ្

តុះបណោ� លេធៀប

ជោមួយចំនួនម�ន�ី

ែដលបា�នេ្រគា�ងទុក

មិនមា�ន ម�ន�ីជំនោញបេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មា�នចំនួន ១២ រូប 

បា�នទទួលកា�របណ�� ះ

បណោ� លព្រងឹងសមត�

ភា�ពអំពីបេច�កវ�ទ្យោថ�ីៗ

ម�ន�ីជំនោញបេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មា�នចំនួន ១០ រូប 

បា�នទទួលកា�របណ�� ះ

បណោ� លព្រងឹងសមត�

ភា�ពអំពីបេច�កវ�ទ្យោថ�ីៗ

ម�ន�ីជំនោញបេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មា�នចំនួន ១០ រូប 

បា�នទទួលកា�របណ�� ះ

បណោ� លព្រងឹងសមត�

ភា�ពអំពីបេច�កវ�ទ្យោថ�ីៗ

របា�យ

កា�រណ៍ស� ី

ពីលទ�ផល

ៃនវគ�បណ្

តុះបណោ� ល

11.1.37  ១១.១.២៣

កា�រព្រងឹងសមត�ភា�ព

ម�ន�ីពន�ដោរេល�កា�រេ្រប�

្របា�ស់្របព័ន�្រគប់្រគងទីន្

នន័យពន�ដោរ

អ.ព.ដ ម�ន�ីពន�ដោរទា�ងំអស់្រត�វបា�ន

ព្រងឹងសមត�ភា�ពេល�កា�រេ្រប�

្របា�ស់្របព័ន�្រគប់្រគង

ទិន�ន័យពន�ដោរ

ក��ងឆា�� ំ២០២០ 

បា�នបណ�� ះបណ្

តា�លម�ន�ីៃនអង�

ភា�ពចំនួន ៤៤ 

េល�មុខវ�ជោ� ចំនួន 

២៨ ែដលមា�ន

សិកា�� កា�មចូលរួម

ចំនួន ៦ ៤៨៧ 

នោក់

របា�យកា�រណ៍លទ�

ផលកា�រអនុវត�

កា�រងោរបណ�� ះបណ្

តា�ល

ម�ន�ីពន�ដោរៃនអង�ភា�ព

ចំណុះ អ.ព.ដ ទា�ំងំ

អស់្រត�វបា�ន ព្រងឹង

សមត�ភា�ពតា�មរយៈ

កា�របណ�� ះបណោ� លេល�

កា�រេ្រប�្របា�ស់្របព័ន�

្រគប់្រគងទិន�ន័យ

ម�ន�ីពន�ដោរៃនអង�ភា�ព

ចំណុះ អ.ព.ដ ទា�ំងំ

អស់្រត�វបា�ន ព្រងឹង

សមត�ភា�ពតា�មរយៈ

កា�របណ�� ះបណោ� លេល�

កា�រេ្រប�្របា�ស់្របព័ន�

្រគប់្រគងទិន�ន័យ

ម�ន�ីពន�ដោរៃនសា�ខោ

ពន�ដោរេខត�-ខណ�  ្រត�វ

បា�ន ព្រងឹងសមត�ភា�ព

តា�មរយៈកា�របណ�� ះបណ្

តា�លេល�កា�រេ្រប�្របា�ស់

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ

ម�ន�ីពន�ដោរៃនសា�ខោ

ពន�ដោរេខត�-ខណ�  ្រត�វ

បា�ន ព្រងឹងសមត�ភា�ព

តា�មរយៈកា�របណ�� ះបណ្

តា�លេល�កា�រេ្រប�្របា�ស់

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ

របា�យ

កា�រណ៍លទ�

ផលកា�រអនុ

វត�កា�រងោរ

និងទិស

េដៅអនុវត�

បន�្របចំា�ែខ



ទំព័រ18

្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
11.1.38 ១១.១.២៤

កា�រេរៀបចំបណ�� ះបណោ�

ល ច្បាប់និងបទប្ប��ត�ិស្

តីពីពន�ដោរជូនម�ន�ីរោជ

កា�រពន�ដោរទូទា�ងំ្របេទស

អ.ព.ដ វគ�បណ�� ះបណោ� លជូនម�ន�ី

រោជកា�រពន�ដោរេនៅនោយកដ្

ឋា�នថោ� ក់កណោ� ល និងតា�ម

បណោ� សា�ខោពន�ដោរេខត� -

ខណ�  ្រត�វបា�នេរៀបចំ ចំនួន 

២០ វគ�

ឆា�� ំ២០២០៖បា�ន

េរៀបចំវគ�បណ�� ះ

បណោ� លជូនម�ន�ី

រោជកា�រទូទា�ងំ

្របេទសបា�នចំនួន

 ១៧វគ� ែដល

មា�នសិកា�� កា�មចូល

រួមសរុបចំនួន ១ 

៨០៨ នោក់

ចំនួនវគ�បណ�� ះបណ្

តា�ល និងចំនួន

សិកា�� កា�មែដល

បា�នចូលរួម

េរៀបចំវគ�បណ�� ះបណោ�

លពា�ក់ព័ន�នឹងច្បាប់

និងបទប្ប��ត�ិស� ីពីពន�

ដោរជូនម�ន�ីរោជកា�រពន�

ដោរចំនួន ០៥ វគ�

េរៀបចំវគ�បណ�� ះបណោ�

លពា�ក់ព័ន�នឹងច្បាប់

និងបទប្ប��ត�ិស� ីពីពន�

ដោរជូនម�ន�ីរោជកា�រពន�

ដោរចំនួន ០៥ វគ�

េរៀបចំវគ�បណ�� ះបណោ�

លពា�ក់ព័ន�នឹងច្បាប់

និងបទប្ប��ត�ិ ស� ីពីពន�

ដោរជូនម�ន�ីរោជកា�រពន�

ដោរចំនួន ០៥ វគ�

េរៀបចំវគ�បណ�� ះបណោ�

លពា�ក់ព័ន�នឹងច្បាប់

និងបទប្ប��ត�ិ ស� ីពីពន�

ដោរជូនម�ន�ីរោជកា�រពន�

ដោរចំនួន ០៥ វគ�

របា�យ

កា�រណ៍បណ្

តុះបណោ�

ល*វគ�បណ្

តុះបណោ�

លឣច

េរៀបចំតា�ម

អនឡោញ

េដោយសា�រ

កា�ររ�ករោល

ដោលៃន

ជំងឺកូវ�ដ១៩
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
11.1.39 ១១.១.២៥

កា�រេរៀបចំបណ�� ះបណោ�

ល និងផ្សព�ផ្សោយច្បាប់ 

និងបទប្ប��ត�ិស� ីពីពន�

ដោរជូនអ�កជោប់ពន� 

ភា�� ក់ងោរេសវោកម�ពន�ដោរ

 និងសា�ធា�រណជនទូេទៅ

អ.ព.ដ វគ�បណ�� ះបណោ� ល ជំនោញ

វ�ជោ� ជីវៈពន�ដោរ យ៉ោងតិចចំនួន 

 ០១ វគ� និងេរៀបចំវគ�បណ�� ះ

បណោ� ល ខ�ីៗនិង សិកា��

សា�លា�ផ្សព�ផ្សោយស� ីពីច្បាប់ 

និងបទប្ប��ត�ិពន�ដោរ ចំនួន 

០៩  េល�ក  ្រត�វបា�នេរៀបចំ

២០២០៖ បា�ន

េរៀបចំវគ�  បណ�� ះ

បណោ� លស� ីពី

ជំនោញវ�ជោ� ជីវៈ

ពន�ដោរ ចំនួន ១ 

វគ� មា�នសិកា�� កា�ម

ចូលរួមសរុបចំនួន

 ៧៩៣ នោក់, 

បា�នបណ�� ះបណ្

តា�លពា�ក់ព័ន�នឹង

បទប្ប��ត�ិពន�ដោរ

 បា�នចំនួនសរុប 

០២ វគ� ែដល

មា�នសិកា�� កា�ម ចូល

រួម  សរុបចំនួន 

ចំនួន វគ�បណ�� ះ

បណោ� ល ឬសិកា��

សា�លា� និងចំនួន

សិកា�� កា�មែដល

បា�នចូលរួម

-េរៀបចំសិកា�� សា�លា�ជូន

ភា�� ក់ងោរេសវោកម�ពន�

ដោរ ចំនួន ០៤ វគ�

- េរៀបចំវគ�បណ�� ះបណ្

តា�លស� ីពីជំនោញវ�ជោ� ជី

វៈពន�ដោរ - េរៀបចំវគ�

បណ�� ះបណោ� លខ�ីៗ ឬ

សិកា�� សា�លា�ពា�ក់ព័ន�

ច្បាប់ និងបទប្ប��ត�ិ

ពន�ដោរ ចំនួន ២ េល�ក

- េរៀបចំវគ�បណ�� ះបណ្

តា�លស� ីពីជំនោញវ�ជោ� ជី

វៈពន�ដោរ - េរៀបចំវគ�

បណ�� ះបណោ� លខ�ីៗ

ពា�ក់ព័ន�ច្បាប់ និងបទប្

ប��ត�ិពន�ដោរ ចំនួន ១

 េល�ក

- េរៀបចំវគ�បណ�� ះបណ្

តា�លស� ីពីជំនោញវ�ជោ� ជី

វៈពន�ដោរ -េរៀបចំវគ�

បណ�� ះ បណោ� លខ�ីៗ

ពា�ក់ព័ន�ច្បាប់ និងបទប្

ប��ត�ិពន�ដោរ ចំនួន ២

 េល�ក

របា�យ

កា�រណ៍បណ្

តុះបណោ�

ល*វគ�បណ្

តុះបណោ� ល

 ឬសិកា��

សា�លា�ឣច

េរៀបចំតា�ម

អនឡោញ

េដោយសា�រ

កា�ររ�ករោល

ដោលៃន

ជំងឺកូវ�ដ១៩
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
11.1.40 ១១.១.២៦

េរៀបចំសិកា�� សា�លា�ផ្សព� 

ផ្សោយស� ីពីបច��ប្បន�ភា�ព

បទប្ប��ត�ិស� ីពីពន�ដោរ

ជូនអ�កជោប់ពន�េនៅរោជ

ធា�នីភ�ំេពញ និងតា�មបណ្

តា�េខត�នោនោ

អ.ព.ដ សិកា�� សា�លា�ផ្សព� ផ្សោយស� ីពី

បច��ប្បន�ភា�ពបទប្ប��ត�ិស� ីពី

ពន�ដោរ ្រត�វបា�នេរៀបចំជូន

អ�កជោប់ពន�េនៅរោជធា�នី

ភ�ំេពញ និងតា�មបណោ� េខត�

នោនោ ប�� ក់៖ សិកា�� សា�លា�

ឣចនឹង្រត�វបា�នេរៀបចំតា�ម

្របព័ន� អនឡោញ (ONLINE)

 េដោយសា�រកា�ររ�ករោលដោល

ៃនវ�រុសកូវ�ដ១៩ (COVID19)

ឆា�� ំ២០២០ អគ�

នោយកដោ� នពន�

ដោរ បា�នេរៀបចំ

សិកា�� សា�លា�សរុប

បា�នចំនួន ១៨៤

 េល�ក និងមា�ន

អ�កចូលរួមចំនួន 

១៦ ៩៨៩ អ�ក 

(រួមទា�ងំម�ន�ី)

ចំនួនសិកា�� សា�លា� 

និងចំនួនអ�កែដល

បា�នចូលរួម

សិកា�� សា�លា�ផ្សព�ផ្សោយ

ពីវប្បធម៌បង់ពន� និង

បច��ប្បន�ភា�ពបទប្

ប��ត�ិស� ីពីពន�ដោរ

-សិកា�� សា�លា�

ផ្សព�ផ្សោយពីវប្បធម៌

បង់ពន� និងបច��ប្បន�

ភា�ពបទប្ប��ត�ិស� ីពីពន�

ដោរ-សិកា�� សា�លា�ស� ិពី

ពន�េល�្របា�ក់ចំណូល 

និងកា�រេផ�រៃថ�

-សិកា�� សា�លា�

ផ្សព�ផ្សោយពីវប្បធម៌

បង់ពន� និងបច��ប្បន�

ភា�ពបទប្ប��ត�ិស� ីពីពន�

ដោរ -សិកា�� សា�លា�

ផ្សព�ផ្សោយស� ីពីកា�រ

ព្រងឹងកា�រកា�ន់កា�ប់

ប�� ិកា�គណេនយ្យ

-សិកា�� សា�លា�

ផ្សព�ផ្សោយពីវប្បធម៌

បង់ពន� និងបច��ប្បន�

ភា�ពបទប្ប��ត�ិស� ីពីពន�

ដោរ-សិកា�� សា�លា�ផ្សព� 

ផ្សោយ ស� ីពីវ�ធា�ន និង

នីតិវ�ធីៃនកា�រេដោះ

្រសា�យបណ� ឹងតវោ�ពន�

ដោរ-សិកា�� សា�លា�

ផ្សព�ផ្សោយស� ីពី

្របកា�សស� ីពីកា�រែណនំោ

អនុវត�បទប្ប��ត�ិស� ីពី

ពន�េល�្របតិបត�ិកា�រ

ធនធា�នែរ� និង្របកា�សស្

តីពីកា�រែណនំោអនុវត�

របា�យ

កា�រណ៍

េរៀបចំ

សិកា��

សា�លា�*

សិកា��

សា�លា�ឣច

េរៀបចំតា�ម

អនឡោញ

េដោយសា�រ

កា�ររ�ករោល

ដោលៃន

ជំងឺកូវ�ដ១៩

11.1.41 ១១.១.២៧

កា�រេរៀបចំប���ល និង

េធ��បច��ប្បន�ភា�ព 

ព័ត៌មា�នបំណុលពន�

របស់អ�កជោប់ពន�ក��ង

្របព័ន�ស្រមា�ប់កា�រ

្រគប់្រគងបំណុលពន�ថ�ី

អ.ព.ដ ព័ត៌មា�នបំណុលពន�របស់អ�ក

ជោប់ពន� ្រត�វបា�នប���ល និង

េធ��បច��ប្បន�ភា�ពក��ង្របព័ន�

ស្រមា�ប់កា�រ្រគប់្រគងបំណុល

ពន�ថ�ី

មិនមា�ន % ៃនកា�រប���ល 

និងេធ��បច��ប្បន�ភា�ព

 ព័ត៌មា�នបំណុល

ពន�របស់អ�កជោប់

ពន�ក��ង្របព័ន�

្រគប់្រគងបំណុល

ពន�ថ�ី

េរៀបចំនីតិវ�ធី និងែបប

ទបណ�� ះបណោ� លម�ន�ី

ស្រមា�ប់កា�រប���ល

ទិន�ន័យបំណុលពន�

ព័ត៌មា�នបំណុលពន�

របស់អ�កជោប់ពន� ្រត�វ

បា�នប���ល និងេធ��

បច��ប្បន�ភា�ពក��ង

្របព័ន�ស្រមា�ប់កា�រ

្រគប់្រគងបំណុលពន�ថ�ី

សេ្រមចឱ្យបា�ន ចំនួន 

២៥%

ព័ត៌មា�នបំណុលពន�

របស់អ�កជោប់ពន� ្រត�វ

បា�នប���ល និងេធ��

បច��ប្បន�ភា�ពក��ង

្របព័ន�ស្រមា�ប់កា�រ

្រគប់្រគងបំណុលពន�ថ�ី

សេ្រមចឱ្យបា�ន ចំនួន 

៥០%

ព័ត៌មា�នបំណុលពន�

របស់អ�កជោប់ពន� ្រត�វ

បា�នប���ល និងេធ��

បច��ប្បន�ភា�ពក��ង

្របព័ន�ស្រមា�ប់កា�រ

្រគប់្រគងបំណុលពន�ថ�ី

សេ្រមចឱ្យបា�ន ចំនួន 

៧៥%

របា�យ

កា�រណ៍

វឌ្ឍនភា�ព

កា�រងោរ



ទំព័រ21

្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
11.1.42 ១១.១.២៨

កា�រពិនិត្យ និងេរៀបចំេធ��

កា�រចា�ត់ថោ� ក់បំណុលពន�

ែដល “ឣច្របមូលបា�ន”

 និង “មិនឣច្របមូល

បា�ន”

អ.ព.ដ យ៉ោងេហា�ច ២០%ៃន

បំណុលពន�្រត�វបា�នពិនិត្យ 

និងេរៀបចំេធ��កា�រចា�ត់ថោ� ក់ជោ

បំណុលពន�ែដល “ឣច

្របមូលបា�ន” និង “មិនឣច

្របមូលបា�ន”

មិនមា�ន % ៃនបំណុលពន�

្រត�វបា�នពិនិត្យ និង

េរៀបចំេធ��កា�រចា�ត់

ថោ� ក់

យ៉ោងេហា�ច ៥%ៃន

បំណុលពន�្រត�វបា�ន

ពិនិត្យ និងេរៀបចំេធ��

កា�រចា�ត់ថោ� ក់ជោបំណុល

ពន�ែដល “ឣច្របមូល

បា�ន” និង “មិនឣច

្របមូលបា�ន”

យ៉ោងេហា�ច ១០%ៃន

បំណុលពន�្រត�វបា�ន

ពិនិត្យ និងេរៀបចំេធ��

កា�រចា�ត់ថោ� ក់ជោបំណុល

ពន�ែដល “ឣច្របមូល

បា�ន” និង “មិនឣច

្របមូលបា�ន”

យ៉ោងេហា�ច ១៥%ៃន

បំណុលពន�្រត�វបា�ន

ពិនិត្យ និងេរៀបចំេធ��

កា�រចា�ត់ថោ� ក់ជោបំណុល

ពន�ែដល “ឣច្របមូល

បា�ន” និង “មិនឣច

្របមូលបា�ន”

យ៉ោងេហា�ច ២០%ៃន

បំណុលពន�្រត�វបា�ន

ពិនិត្យ និងេរៀបចំេធ��

កា�រចា�ត់ថោ� ក់ជោបំណុល

ពន�ែដល “ឣច្របមូល

បា�ន” និង “មិនឣច

្របមូលបា�ន”

របា�យ

កា�រណ៍

វឌ្ឍនភា�ព

កា�រងោរ

11.1.43 ១១.១.២៩

អ�កជោប់ពន�ែដលមា�ន

បំណុលឣទិភា�ព ្រត�វ

បា�នកំណត់ និងេធ��ចំ

ណោត់ថោ� ក់េដ�ម្បីអនុវត�

វ�ធា�នកា�រតឹងទា�រ

អ.ព.ដ អ�កជោប់ពន�ែដលមា�ន

បំណុលឣទិភា�ពយ៉ោងេហា�ច 

២០% ្រត�វបា�នកំណត់ និង

េធ��ចំណោត់ថោ� ក់េដ�ម្បីអនុវត�

វ�ធា�នកា�រ   តឹងទា�រ

អនុវត�វ�ធា�នកា�រ

តឹងទា�រចំេពា�ះ

សហ្រគា�សចំនួន 

៤៩៨ ែដលមា�ន

បំណុលពន�ឣទិ

ភា�ព

ភា�គរយៃនអ�កជោប់

ពន�ែដលមា�ន

បំណុលឣទិភា�ព 

បា�នកំណត់ និងេធ��

ចំណោត់ថោ� ក់េដ�ម្បី

អនុវត�វ�ធា�នកា�រ

តឹងទា�រ

អ�កជោប់ពន�ែដលមា�ន

បំណុលឣទិភា�ពចំនួន 

៥ % ្រត�វបា�នកំណត់ 

និងេធ��ចំណោត់ថោ� ក់

េដ�ម្បីអនុវត�វ�ធា�នកា�រ

តឹងទា�រ

អ�កជោប់ពន�ែដលមា�ន

បំណុលឣទិភា�ពចំនួន 

១០% ្រត�វបា�នកំណត់ 

និងេធ��ចំណោត់ថោ� ក់

េដ�ម្បីអនុវត�វ�ធា�នកា�រ

តឹងទា�រ

អ�កជោប់ពន�ែដលមា�ន

បំណុលឣទិភា�ពចំនួន 

១៥% ្រត�វបា�នកំណត់ 

និងេធ��ចំណោត់ថោ� ក់

េដ�ម្បីអនុវត�វ�ធា�នកា�រ

តឹងទា�រ

អ�កជោប់ពន�ែដលមា�ន

បំណុលឣទិភា�ពចំនួន

 ២០% ្រត�វបា�នកំណត់

 និងេធ��ចំណោត់ថោ� ក់

េដ�ម្បីអនុវត�វ�ធា�នកា�រ

តឹងទា�រ

របា�យ

កា�រណ៍

វឌ្ឍនភា�ព

កា�រងោរ



ទំព័រ22

្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
11.1.44 ១១.១.១ ព្រងឹងកា�តព�កិច�

កា�ន់ប�� ីគណេនយ្យ កា�រ 

េរៀបចំរបា�យកា�រណ៍ហិរ��

វត��តា�មស�ង់ដោគណេនយ្យ 

និងកា�តព�កិច�ដោក់របា�យ

កា�រណ៍ហិរ��វត��ឱ្យរងសវន

កម�ឯករោជ្យ របស់អ�កជោប់

ពន�តា�មរយៈកា�រដោក់ឱ្យអនុ

វត� ១) អនុ្រកិតស� ីពីពិន័យ

អន�រកា�រណ៍ចំេពា�ះអំេព�

េល��សេទៅនឹងច្បាប់ស� ីពី

គណេនយ្យ និងសវនកម� 

២) ្របកា�សស� ីពីកា�តព�កិច�

ដោក់របា�យកា�រណ៍ហិរ��វត��ឱ

◌្យរងសវនកម�ឯករោជ្យ ៣) 

្របកា�សស� ីពីកា�រដោក់ឱ្យអនុ

វតកមវ�ធីសិក្សោ

ក.ជ.គ សស ១១. ផ្សព�ផ្សោយពី

កា�តព�កិច� និងវប្បធម៌កា�ន់ប�� ី

គណេនយ្យ, េរៀបចំរបា�យ

កា�រណ៍ហិរ��វត��តា�មស�ង់ដោ

គណេនយ្យ, ដោក់របា�យកា�រណ៍

ហិរ��វត��ឱ្យរងសវនកម�ឯករោជ្យ

ដល់អ�កជោប់ពន� បា�នចំនួន 

១២០០ នោក់

ផ្សព�ផ្សោយពី

កា�តព�កិច� និងវប្ប

ធម៌កា�ន់ប�� ី

គណេនយ្យ, េរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍ហិរ��

វត��តា�មស�ង់ដោ

គណេនយ្យ, ដោក់

របា�យកា�រណ៍ហិរ��

វត��ឱ្យរងសវនកម�ឯក

រោជ្យដល់អ�កជោប់

ពន� បា�នចំនួន

្របមា�ណ២៥០នោក់។

របា�យកា�រណ៍ ផ្សព�ផ្សោយពីកា�តព�កិច� 

និងវប្បធម៌កា�ន់ប�� ី

គណេនយ្យ, េរៀបចំរបា�យ

កា�រណ៍ហិរ��វត��តា�មស�ង់

ដោគណេនយ្យ, ដោក់

របា�យកា�រណ៍ហិរ��វត��ឱ្យ

រងសវនកម�ឯករោជ្យដល់

អ�កជោប់ពន� បា�នចំនួន 

៣០០ នោក់

ផ្សព�ផ្សោយពីកា�តព�កិច� 

និងវប្បធម៌កា�ន់ប�� ី

គណេនយ្យ, េរៀបចំរបា�យ

កា�រណ៍ហិរ��វត��តា�មស�ង់

ដោគណេនយ្យ, ដោក់

របា�យកា�រណ៍ហិរ��វត��ឱ្យ

រងសវនកម�ឯករោជ្យដល់

អ�កជោប់ពន� បា�នចំនួន 

៣០០ នោក់

ផ្សព�ផ្សោយពីកា�តព�កិច� 

និងវប្បធម៌កា�ន់ប�� ី

គណេនយ្យ, េរៀបចំរបា�យ

កា�រណ៍ហិរ��វត��តា�មស�ង់

ដោគណេនយ្យ, ដោក់

របា�យកា�រណ៍ហិរ��វត��ឱ្យ

រងសវនកម�ឯករោជ្យដល់

អ�កជោប់ពន� បា�នចំនួន 

៣០០ នោក់

ផ្សព�ផ្សោយពីកា�តព�កិច� 

និងវប្បធម៌កា�ន់ប�� ី

គណេនយ្យ, េរៀបចំរបា�យ

កា�រណ៍ហិរ��វត��តា�មស�ង់

ដោគណេនយ្យ, ដោក់

របា�យកា�រណ៍ហិរ��វត��ឱ្យ

រងសវនកម�ឯករោជ្យដល់

អ�កជោប់ពន� បា�នចំនួន 

៣០០ នោក់

របា�យកា�ណ៍
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
11.2 ១១.២ អនុវត�េគា�ល

នេយោបា�យ

និងែកទ្រមង់រដ�បា�ល

ចំណូលមិនែមនពន�

អ.គ.រ

អ.ឧ.ហ

អ.ទ.ច

្រកសួង សា�� ប័ន

សច ៩.  

ភា�គរយៃនកា�រកា�ត់បន�យ

បំណលុមិនែមនសា�រេព�ពន�

េនៅឆា�� ំ២០១៩ 

បំណលុ

មិនែមនសា�រេព�ពន�

េស� �នឹង ៣០ % ៃន

ចំណូលសរុបេនៅឆា�� ំ

២០១៩បំណលុមិន

ែមន

សា�រេព�ពន�ថយចុះ 

១៦%េធៀបនឹង

បំណលុសរុបឆា�� ំ

២០១៨

(បំណលុមិនែមន

ពន�សរុបឆា�� ំ N - 

បំណលុមិនែមនពន�

សរុបឆា�� ំ N-1)/

បំណលុពន�សរុបឆា�� ំ 

N-1

សច ១០. 

ចំនួន្រកសួង  សា�� ប័ននិង   រដ�

បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិេ្រប�្របា�ស់

្របព័ន� NRMIS និង  e-payment

- ចំនួន ៣ ្រកសួង

 សា�� ប័ន បា�នអនុវត�

 e-

Payment ឆា�� ំ

២០២០ 

- ចំនួន ២៣ ្រកសួង

សា�� ប័ន និងមន�ីរ

្របព័ន� NRMIS ្រត�វ

បា�នដោក់ឱ្យេ្រប�

្របា�ស់ដល់   អង�

ភា�ព្របមូលចំណូល

េនៅរដ�បា�លរោធា�នី

េខត� េដ�ម្បីកត់្រតា� 

រួមនឹងកា�រព្រងីក



ទំព័រ24

្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង

 សច ១១.

កា�រេរៀបចំបទដោ� នគតិយុត�ិ

ស្រមា�ប់្របមូលចំណូលមិនែមន

 សា�រេព�ពន�

- អនុ្រកឹត្យេលខ 

៧២ អន្រក.បក ចុះ

ៃថ�ទី ០៧ ែខមិថុនោ 

ឆា�� ំ២០២០ ២០១៨ 

 ស� ីពីកា�រ្រគប់្រគង

ចំណូលមិនែមន

សា�រេព�ពន�

- ច្បាប់ស� ីពីកា�រ

្រគប់្រគង

ែល្បងពា�ណិជ�កម�

្រត�វបា�នអនុម័ត និង

្របកា�សដោក់ឱ្យអនុ

វត�ឆា�� ំ២០២១ (អនុ-

ម័ត ២៦ តុលា� 

២០២០)

ច្បាប់ អនុ្រកឹត្យ  និង

្របកា�ស ្រត�វបា�នអនុ

ម័ត និងដោក់ឱ្យអនុវត�

11.2.1 ១១.២.១.្រគប់្រគង

បំណលុមិនែមនសា�រេព�ពន�

អទច សស ១.  ភា�គរយៃនកា�រកា�ត់

បន�យ បំណលុមិនែមនសា�រេព�ពន�

េនៅឆា�� ំ២០១៩ 

បំណលុមិនែមន

សា�រេព�ពន�េស� �នឹង 

៣០ % ៃនចំណូល

(បំណលុមិនែមន

ពន�សរុបឆា�� ំ N - 

បំណលុមិនែមនពន�

សរុបឆា�� ំ N-1)/

 

.របា�យកា�រណ៍សកម�ភា�ព

ពា�ក់ព័ន�កា�រ្រគប់្រគង

បំណលុ ្របចំា�ឆមា�សទី១

្រត�វបា�នេរៀបចំ

េនៅឆា�� ំ២០២១បំណលុ

មិនែមនសា�រេព�ពន�ថយ

ចុះ១០%េធៀបនឹង

បំណលុសរុបឆា�� ំ២០២០

 

តា�រោងសា�� ន

ភា�ពបំណលុ

មិនែមន

សា�រេព�ពន�វ�

11.2.2 ១១.២.២.េរៀបចំ និងព្រងឹង

 ្របព័ន�ព័ត៌មា�នវ�ទ្យោ

្រគប់្រគងចំណូលមិនែមន

សា�រេព�ពន� NRMIS តា�មរ

យៈ

E-Payment 

អទច សស ២. ចំនួន្រកសួង  សា�� ប័

ននិង   រដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ

េ្រប�្របា�ស់្របព័ន� NRMIS និង  

e-payment

- ចំនួន ៣ ្រកសួង

 សា�� ប័ន បា�នអនុវត�

 e-Payment ឆា�� ំ

២០២០ 

- ចំនួន ២៣ ្រកសួង

 សា�� ប័ន និងមន�ីរ

្របព័ន� NRMIS ្រត�វ

បា�នដោក់ឱ្យេ្រប�

្របា�ស់ដល់   អង�

ភា�ព្របមូលចំណូល

េនៅរដ�បា�លរោធា�នី

េខត� េដ�ម្បីកត់្រតា� 

មុខស�� ចំណូលស្រមា�ប់

េធ��កា�រទូទា�ត់តា�មរយៈ 

E-Payment ្រត�វបា�ន

េរៀបចំសិក្សោ និងកំណត់

.ពិភា�ក្សោកិច�កា�របេច�ក 

េទសជោ មួយ្រក�មកា�រ ងោរ 

និង ១០្រកសួង និងអង�

ភា�ពពា�ក់ព័ន�

.អភិវឌ្ឍ និងេធ��បច��ប្បន�

ភា�ពកម�វ�ធី

.ឯកសា�រគំា�្រទ និងកិច�កា�រ

បេច�កេទសឱ្យ១០

្រកសួង -សា�� ប័ន ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ

.សិកា�� សា�លា�ផ្សព�ផ្សោយ 

និងដោក់ឱ្យអនុវត�១០

.្របព័ន� NRMIS ្រត�វបា�ន

ដោក់ ឱ្យអនុវត�េនៅ្រគប់

អង�ភា�ព្របមូលចំណូល

េនៅរដ�បា�ល ថោ� ក់ជោតិ

.្របព័ន� NRMIS ្រត�វបា�ន

ដោក់ ឱ្យអនុវត�សា�កល្បង

របា�យកា�រណ៍

វឌ្ឍនភា�ព

របស់អគ�

នោយកដោ� ន

្រទព្យសម្បត�ិ

រដ�និង
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
11.2.3 ១១.២.៣. េរៀបចំច្បាប់

្រគប់្រគងចំណូលមិនែមន

សា�រេព�ពន�

អទច សស.៣.ច្បាប់្រគប់្រគងចំណូល

មិនែមនសា�រេព�ពន� ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ

.អនុ្រកឹត្យេលខ ៧២

 អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី

 ០៧ ែខមិថុនោ ឆា�� ំ

២០១៨  ស� ីពីកា�រ

្រគប់្រគងចំណូល

មិនែមនសា�រេព�ពន

ច្បាប់ អនុ្រកឹត្យ  និង

្របកា�ស ្រត�វបា�នអនុ

ម័ត និងដោក់ឱ្យអនុវត�

.ច្បាប់ស� ីពីកា�រ្រគប់្រគង

ចំណូលមិនែមនសា�រេព�

ពន�្រត�វបា�នដោក់ឆ�ង.

ក្រមិត.អទច និង LC

.ច្បាប់ស� ីពីកា�រ្រគប់្រគង

ចំណូលមិនែមនសា�រេព�

ពន�្រត�វបា�នដោក់ឆ�ង.

ក្រមិត.អន�រអគ�.កសហវ

.ច្បាប់ស� ីពីកា�រ្រគប់្រគង

ចំណូលមិនែមនសា�រេព�

ពន�្រត�វបា�នដោក់ឆ�ង.

ក្រមិត.ថោ� ក់ដឹកនំោ.កសហវ.

- ច្បាប់ស� ីពីកា�រ្រគប់្រគង

ចំណូលមិនែមនសា�រេព�

ពន�្រត�វបា�នដោក់ជូនទីស� ី

កា�រគណៈរដ�ម�ន�ី

- ច្បាប់ស� ីពី

កា�រ្រគប់្រគង

ចំណូលមិន

ែមន    

សា�រេព�ពន�

11.2.4 ១១.២.៤. េរៀបចំឯកសា�រ

េគា�ល (Blueprint)

ស� ីពីកា�រែកទ្រមង់កា�រ

្រគប់្រគងចំណូលមិនែមន

សា�រេព�ពន�  

អទច សស.៤. ឯកសា�រេគា�ល 

(Blueprint)

ស� ីពីកា�រែកទ្រមង់កា�រ្រគប់្រគង

ចំណូលមិនែមនសា�រេព�ពន� ្រត�វ

បា�នេរៀបចំ

.អនុ្រកឹត្យេលខ ៧២

 អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី

 ០៧ ែខមិថុនោ ឆា�� ំ

២០១៨  ស� ីពីកា�រ

្រគប់្រគងចំណូល

មិនែមនសា�រេព�ពន�

ច្បាប់ អនុ្រកឹត្យ  និង

្របកា�ស ្រត�វបា�នអនុ

ម័ត និងដោក់ឱ្យអនុវត�

េសចក�ី្រពា�ងមា�តិកា�ៃន

ឯកសា�រេគា�ល 

(Blueprint) ស� ីពីកា�រែក

ទ្រមង់កា�រ្រគប់្រគង

ចំណូលមិនែមនសា�រេព�

ពន� ក្រមិត្រក�មកា�រងោរ

បេចកេទស ្រតវបា�នេរៀបចំ

េសចក�ី្រពា�ងឯកសា�រេគា�ល

 (Blueprint)ស� ីពីកា�រែក

ទ្រមង់កា�រ្រគប់្រគង

ចំណូលមិនែមនសា�រេព�

ពន� ្រត�វបា�នេរៀបចំេដោយ

 ្រក�មកា�រងោរបេច�កេទស

េសចក�ី្រពា�ងឯកសា�រេគា�ល

 (Blueprint)ស� ីពីកា�រែក

ទ្រមង់កា�រ្រគប់្រគង

ចំណូលមិនែមនសា�រេព�

ពន� ្រត�វបា�នដោក់

ពិភា�ក្សោសក្រមិត្រក�ម

កា�រងោរបេចកេទស

.ឯកសា�រេគា�ល 

(Blueprint)ស� ីពីកា�រែក

ទ្រមង់កា�រ្រគប់្រគង

ចំណូលមិនែមនសា�រេព�

ពន� ដោក់ជូនថោ� ក់ដឹកនំោ.

កសហវ

ឯកសា�រ

េគា�ល ផ��វកា�រ

11.2.5 ១១.២.៥.កិច�សន្យោដីសម្ប

ទា�នេសដ�កិច�

្រត�វបា�នេរៀបចំេឡ�ងវ�ញ

្រសបតា�ម

បទប្ប��ត�ិជោធរមា�ន និង

តៃម�ឈ�� លដីសម្បទា�ន

េសដ�កិច�

អទច សស.៥.ចំនួនកិច�សន្យោែដល

ទទួលបា�នកា�រយល់្រពមពី ក

សហវ

២០២០៖ វោយតៃម� 

កិច� សន្យោ ជួល េឡ�ង 

វ�ញ

 បា�ន ៦០ កិច� សន្យោ

ចំនួនកិច�សន្យោជួល

េឡ�ងវ�ញ

ចំនួន..០២.កិច�សន្យោ ចំនួន..០៤..កិច�សន្យោ ចំនួន.០៥...កិច�សន្យោ ចំនួន...០៣...កិច�សន្យោ របា�យកា�រណ៍

វឌ្ឍនភា�ព

របស់អគ�

នោយកដោ� ន

្រទព្យសម្បត�ិ

រដ�និង

ចំណូលមិន

11.2.6 ១១.២.៦. េរៀបចំ្របកា�ស

អន�រ្រកសួងស� ីពីកា�រ

្រគប់្រគងចំណូលមិនែមន

សា�រេព�ពន�ក��ងលក�ខណ� ៃន

កា�រេផ�មុខងោរ និងកា�រែចក

រ�ែលកចំណូលមិនែមន

សា�រេព�ពន�ពី្រកសួងសា�� ប័ន

អទច សស.៦.្របកា�សអន�រ្រកសួងស� ីពី

កា�រ្រគប់្រគងចំណូលមិនែមន

សា�រេព�ពន�ក��ងលក�ខណ� ៃនកា�រ

េផ�មុខងោរ និងកា�រែចករ�ែលក

ចំណូលមិនែមនសា�រេព�ពន�ពី

្រកសួងសា�� ប័នេទៅដល់រដ�បា�ល

ថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ

្របកា�សអន�រ្រកសួង ្របកា�សរបស់ក.សហវ. េសចក�ី្រពា�ង្របកា�សអន�រ

្រកសួង ្រត�វបា�នេរៀបចំ

ក្រមិតអគ�នោយកដោ� ន

េសចក�ី្រពា�ង្របកា�សអន�រ

្រកសួងក្រមិតអន�រអគ�

នោយកដោ� នៃផ�ក��ង្រកសួង

េសដ�កិច� និងហិរ��វត��

េសចក�ី្រពា�ង្របកា�សអន�រ

្រកសួងឆ�ងក្រមិតថោ� ក់

ដឹកនំោ្រកសួងេសដ�កិច� 

និងហិរ��វត�� និង្រកសួង

មហា�ៃផ�

្របកា�សអន�រ្រកសួង្រត�វ

បា�នដោក់ឨ្យអនុវត�

្របកា�សអន�រ

្រកសួង
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
11.2.7 ១១.២.១ កា�រអនុវត�្របព័ន�

 NRMIS ស្រមា�ប់រដ�បា�ល

ថោ� ក់េ្រកា�មជោតិេនៅ រោជ

ធា�នីភ�ំេពញ ្រត�វ បា�ន ដោក់ឱ

◌្យ េ្រប�្របា�ស់ សា�កល្បងេនៅ

ក��ងដំណោក់កា�លទី២ 

ជំហា�នទី១។

អ.រ.ជ អង�ភា�ព្របមូលចំណូលថោ� ក់

េ្រកា�មជោតិេនៅរោជធា�នីភ�ំេពញ 

្រត�វ បា�ន ដោក់ឱ្យ េ្រប�្របា�ស់ សា�ក

ល្បងេនៅក��ងដំណោក់កា�លទី២ 

ជំហា�នទី១។

 (ពិន��: 0.5)

គិត្រតឹមឆា�� ំ ២០២០

៖្រកសួង សា�� ប័ន

ចំនួន២៣  និងអង�

ភា�ព ចំនួន ១៨ 

(បា�នអនុវត�រួច)

២០២១៖ េនៅរដ�

បា�លរោជធា�នីភ�ំេពញ

ចំនួនអង�ភា�ព្របមូល

ចំណូលថោ� ក់េ្រកា�ម

ជោតិេនៅរោជធា�នី

ភ�ំេពញ

អនុវត�សា�កល្បង 

(ចំណូលពីេសវោសា�ធា�រ

ណៈ,េសវោរដ�បា�ល

ចំណូលពី្រទព្យសម្បត�ិរដ�

និងចំណូលេផ្សងៗ ) េនៅ

រោជធា�នីភ�ំេពញ េនៅក��ង

ដំណោក់កា�លទី២ ជំហា�ន

ទី១។

11.2.8 ១១.២.២ កា�រអនុវត�្របព័ន�

 NRMIS ស្រមា�ប់រដ�បា�ល

ថោ� ក់េ្រកា�មជោតិេនៅ រោជធា�នី

 េខត�ទា�ងំ ២៥ ្រត�វបា�ន

ដោក់ឱ្យ ដំេណ�រកា�រជោផ��វកា�រ

 ដំណោក់កា�លទី២ ជំហា�ន

ទី១។

អ.រ.ជ អង�ភា�ព្របមូលចំណូលថោ� ក់

េ្រកា�មជោតិេនៅរោជធា�នី េខត�ទា�ងំ

 ២៥  ្រត�វបា�នដោក់ឱ្យដំេណ�រ

កា�រជោផ��វកា�រ ដំណោក់កា�លទី២ 

ជំហា�នទី១។

 (ពិន��: 0.5)

២០២១៖េនៅរោជ

ធា�នី េខត� ទា�ងំ២៥

ចំនួនអង�ភា�ព្របមូល

ចំណូលថោ� ក់េ្រកា�ម

ជោតិេនៅរោជធា�នី

ភ�ំេពញ េខត�ទា�ងំ ២៥

ដោក់ឱ្យអនុវត�ជោផ��វកា�រេនៅ

រដ�បា�លរោជធា�នីេខត�ទា�ងំ

២៥ េនៅក��ងដំណោក់កា�ល

ទី២ ជំហា�នទី១។
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
11.2.9 ១១.២.១ េរៀបចំែកលម� 

និងកសា�ងអភិវឌ្ឍ្របព័ន�

្រគប់្រគងចំណូលមិនែមន

សា�រេព�ពន� (NRMIS)

អគ�េលខោធិកា�រក

សហវ

-្របព័ន� NRMIS ្រត�វបា�ន

អភិវឌ្ឍបែន�មនិងព្រងឹងែផ�ក

សុវត�ិភា�ព េដ�ម្បីគំា�្រទដល់កា�រ

ព្រងីកវ�សា�លភា�ពេទៅកា�ន់មន�ីរ

ជំនោញ និងរដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�ម

ជោតិ ស្រមា�ប់ដំណោក់កា�លទី២

មុខងោរ E-Payment

 ស្រមា�ប់កា�រអភិវឌ្ឍ

ជំហា�នទី១ បា�ន

ប��ប់រួចរោល់ និង

មា�ន៣្រកសួង-សា��

ប័នបា�នេ្រប�្របា�ស់

ចំនួន្រកសួង សា�� ប័ន

 និងរដ�បា�លថោ� ក់

េ្រកា�មជោតិែដលេ្រប�

្របា�ស់្របព័ន�

-ប��ប់កា�រេធ��េតស�សា�ក

ល្បង្របព័ន�ផ�ល់វ�ក�យប្រត

 និងទូទា�ត់តា�ម 

E-Payment (េតស�មុខ

ងោរ  និងសុវត�ិភា�ព្របព័ន�)

-សិក្សោរួចរោល់អំពីកា�រេ្រប�

្របា�ស់ឣជោ� បណ�

មូលដោ� នទិន�ន័យ និង

ប��ប់កា�រែកស្រម�ល

រចនោសម�័ន�ម៉ា�សុីនេម

របស់្របព័ន� NRMIS

-ប��ប់កា�រអភិវឌ្ឍែផ�ក

បេច�កេទស្របព័ន� 

NRMIS ស្រមា�ប់ថោ� ក់

េ្រកា�មជោតិេនៅរោជធា�នី

ភ�ំេពញ

-បា�នសិក្សោ្របមូលធា�តុ

ចូលរួចរោល់, ប��ប់កា�រ

េរៀបចំឯកសា�រត្រម�វកា�រ

មុខងោរនិងបេច�កេទស 

និងប��ប់កា�រអភិវឌ្ឍ

បែន�មេល�កម�វ�ធី iOS និង

 Android េឆ��យតបេទៅ

នឹងត្រម�វកា�រក��ង្របព័ន�

ផ�ល់វ�ក�យប្រត និងទូទា�ត់

តា�ម E-Payment 

ជំហា�នទី២

-ប��ប់កា�រអភិវឌ្ឍែផ�ក

បេច�កេទស្របព័ន� 

NRMIS ស្រមា�ប់ថោ� ក់

េ្រកា�មជោតិេនៅសា�លា�រោជ

ធា�នី េខត�ទា�ងំ ២៥

-ប��ប់កា�រសិក្សោេល�

លទ�ភា�ពបំពា�ក់្របព័ន�

សុវត�ិភា�ព Cloudflare 

Security

-ឯកសា�រ

ប�� ក់លទ�

ផលៃនកា�រ

េធ��េតស� ្របព័ន�

-ឯកសា�រ

ប�� ក់ពីកា�រ

ែកស្រម�ល

រចនោសម�័ន�

ម៉ា�សុីនេម

-របា�យកា�រ

ណ័ស� ីពីកា�រ

សិក្សោអំពី

កា�រេ្រប�

្របា�ស់ឣជោ�

បណ�មូលដ្

ឋា�នទិន�ន័យ

របា�យ
11.2.10

11.3 ១១.៣ ជំរុញកា�រតា�មដោន

កា�រអនុវត�យុទ�សា��ស�

េកៀរគរចំណូល និងែកលម�

េគា�លនេយោបា�យសា�រេព�ពន�

អ.គ.ប

អ.ព.ដ

េលខោធិកា�រដោ� ន

្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

សច ១២. 

កា�រេរៀបចំបទដោ� នគតិយុត�ិ សមា�្

រប់្របមូលចំណូលមិនែមន

សា�រេព�ពន�

៧០% ៃន

សកម�ភា�ពែដល

បា�នដោក់េចញេនៅ

ក��ង RMS ២០១៩-

២០២៣ សេ្រមច

បា�នតា�មែផនកា�រ

ចំនួនសកម�ភា�ពែក

ទ្រមង់ែដលសេ្រមច

បា�នក��ងឆា�� ំ N-1 /

ចំនួនសកម�ភា�ពែក

ទ្រមង់សរុបេនៅក��ង 

RMS ស្រមា�ប់ឆា�� ំ N-1
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង

អ.គ.ស

េលខោធិកា�រដោ� ន

្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

សច ១៣. 

បទដោ� នគតិយុត�ពា�ក់ព័ន�េគា�ល

នេយោបា�យសា�រេព�ពន� ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ និង ពិនិត្យេឡ�ងវ�ញ

មា�នច្បាប់ និង

លិខិតបទដោ� នគតិ

យុត�ស្រមា�ប់អនុវត� 

ប៉ុែន�មិនទា�ន់្រគប់

ច្បាប់ និងលិខិត

បទដោ� នគតិយុត� ្រត�វ

បា�នអនុម័ត

11.3.1 ១១.៣.១ បន� តា�មដោន និង 

វោយតៃម� កា�រអនុវត� យុទ�

សា��ស� េកៀរគរចំណូល 

២០១៩-២០២៣ (១៥%)

អ.គ.ប

១. របា�យកា�រណ៍ ្រត�តពិនិត្យ កា�រ

អនុវត� យុទ�សា��ស� េកៀរគរចំណូល

 ២០១៩-២០២៣ ្របចំា�ឆា�� ំ និង 

្របចំា�ឆមា�ស ្រត�វ បា�ន េរៀបចំ 

ឆា�� ំ ២០២០ ៖ 

របា�យកា�រណ៍្រត�ត    

  ពិនិត្យកា�រអនុវត� 

RMS

របា�យកា�រណ៍្រត�ត

ពិនិត្យ កា�រអនុវត� 

យុទ�សា��ស� េកៀរគរ

ចំណូល ២០១៩-

២០២៣ ្របចំា�ឆា�� ំ 

របា�យកា�រណ៍ ្រត�តពិនិត្យ 

កា�រអនុវត� យុទ�សា��ស�

េកៀរគរចំណូល ២០១៩-

២០២៣ ស្រមា�ប់ឆា�� ំ 

២០២០ ្រត�វ បា�ន េរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍ ្រត�តពិនិត្យ 

កា�រអនុវត� យុទ�សា��ស�

េកៀរគរចំណូល ២០១៩-

២០២៣ ស្រមា�ប់ឆមា�សទី

 ១ ឆា�� ំ ២០២១ ្រត�វ បា�ន 

របា�យ

កា�រណ៍្រត�ត

ពិនិត្យកា�រអនុ

វត�យុទ�សា�ស្

្រតេកៀរគរ

11.3.1 ១១.៣.១ បន� តា�មដោន និង 

វោយតៃម� កា�រអនុវត� យុទ�

សា��ស� េកៀរគរចំណូល 

២០១៩-២០២៣ (១៥%)

អ.គ.ប

២. សកម�ភា�ព ក��ង យុទ�សា��ស�

េកៀរគរចំណូល ្រត�វ សេ្រមច បា�ន 

េដោយេជោគជ័យ  យ៉ោងេហា�ច 

៨០%

ឆា�� ំ ២០២០៖ 

របា�យកា�រណ៍្រត�ត    

  ពិនិត្យកា�រអនុវត� 

RMS

- A/B*100

A:ចំនួនសកម�ភា�ព

ែដលសេ្រមចបា�ន

ក�ងឆមា�សទី ១ ឆា�� ំ 

យ៉ោងេហា�ចណោស់ ៨០%

 ៃនសកម�ភា�ពែដលបា�ន

ដោក់េចញ សេ្រមចបា�ន

តា�មែផនកា�រ

របា�យ

កា�រណ៍្រត�ត

ពិនិត្យកា�រ

អនុ-វត�យុទ�
11.3.1 ១១.៣.២ សិក្សោេល�កា�រ

េរៀបចំេគា�លនេយោបា�យ

ឣករពិេសស េដ�ម្បីព្រងឹង

ភា�ពែដលឣចទស្សន៍ទា�យ

អ.គ.ប

១. ឯកសា�រទស្សនទា�នស� ីពីកា�រ

សិក្សោេល�កា�រេរៀបចំេគា�ល

នេយោបា�យឣករពិេសស្រត�វបា�ន

េរៀបចំ

ឆា�� ំ ២០២០៖ មា�ន

្រក�មកា�រងោរសិក្សោ

ឯកសា�រទស្សនទា�នស្

តីពីកា�រសិក្សោេល�កា�រ

េរៀបចំេគា�ល

នេយោបា�យឣករ

ឯកសា�រទស្សនទា�នស� ីពី

កា�រសិក្សោេល�កា�រេរៀបចំ

េគា�លនេយោបា�យឣករ

ពិេសស្រតវបា�នេរៀបចំ

ឯកសា�រ

ទស្សនទា�នស្

តីពីកា�រ

សិក្សោេល�កា�រ
11.3.1 ១១.៣.២ សិក្សោេល�កា�រ

េរៀបចំេគា�លនេយោបា�យ

ឣករពិេសស េដ�ម្បីព្រងឹង

ភា�ពែដលឣចទស្សន៍ទា�យ

អ.គ.ប

២. េសចក�ី្រពា�ងបឋមៃនកា�រ

សិក្សោកា�រេរៀបចំេគា�ល

នេយោបា�យឣករពិេសស្រត�វបា�ន

េរៀបចំ

ឆា�� ំ ២០២០៖ មា�ន

្រក�មកា�រងោរសិក្សោ

េសចក�ី្រពា�ងបឋមៃន

កា�រសិក្សោកា�រេរៀបចំ

េគា�លនេយោបា�យ

ឣករពិេសស

េសចក�ី្រពា�ងបឋមៃនកា�រ

សិក្សោកា�រេរៀបចំេគា�ល

នេយោបា�យឣករពិេសស

្រតវបា�នេរៀបចំ

េសចក�ី្រពា�ង

បឋមៃនកា�រ

សិក្សោកា�រ

េរៀបចំេគា�ល
11.3.1 ១១.៣.៣ សិក្សោ, េរៀបចំ 

និងដោក់េចញវ�ធា�នកា�រ

បងោ� រសកម�ភា�ព បរ�-កប្ប

កម�េល�អចលន្រទព្យ 

អ.គ.ប

 ឯកសា�រទស្សនទា�នស� ីពីកា�រ

សិក្សោ, េរៀបចំ និងដោក់េចញ

វ�ធា�នបងោ� រសកម�ភា�ពបរ� -កប្ប

កម�េល�អចលន្រទព្យ្រតវបា�ន

ឆា�� ំ ២០២០៖ មា�ន

្រក�មកា�រងោរសិក្សោ

ឯកសា�រទស្សនទា�នស្

តីពីកា�រសិក្សោ, េរៀបចំ

 និងដោក់េចញវ�ធា�ន

បងោ� រសកម�ភា�ពបរ�

ឯកសា�រទស្សនទា�នស� ីពី

កា�រសិក្សោ, េរៀបចំ និង

ដោក់េចញវ�ធា�នបងោ� រ

សកម�ភា�ពបរ�កប្បកម�េល�

 ឯកសា�រ

ទស្សនទា�នស្

តីពីកា�រសិក្សោ

, េរៀបចំ និង
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
11.3.1 ១១.៣.៤ កសា�ង

្រកបខ័ណ� េគា�ល

នេយោបា�យ ស្រមា�ប់ េ្រត�ម 

លក�ណៈអនុវត�ពន�េល�

អ.គ.ប

១. ្រកបខ័ណ� េគា�លនេយោបា�យ 

ស្រមា�ប់ េ្រត�ម លក�ណៈអនុវត�

ពន�េល�្របា�ក់ចំណូល រូបវន�បុគ�ល

 ្រតវ បា�ន សិក្សោ

ឆា�� ំ ២០២០៖ បា�ន

បេង��ត្រក�មកា�រងោរ

របា�យកា�រណ៍ កិច�

្របជុំ ក្រមិត 

បេច�កេទសជោមួយ

អគ�នោយកដោ� ន   

របា�យកា�រណ៍កិច�្របជុំ 

ក្រមិត បេច�កេទស ជោមួយ  

               អគ�នោយកដោ� ន

ពា�ក់ព័ន� ស� ីពី្រកបខ័ណ�

របា�យ

កា�រណ៍ កិច�

្របជុំ ក្រមិត 

បេច�កេទស
11.3.1 ១១.៣.៤ កសា�ង

្រកបខ័ណ� េគា�ល

នេយោបា�យ ស្រមា�ប់ េ្រត�ម 

លក�ណៈអនុវត�ពន�េល�

អ.គ.ប

២. របា�យកា�រណ៍លទ�ផលៃន

កា�រសិក្សោ ្រត�វបា�នេរៀបចំ ដោក់

ជូន ថោ� ក់ ដឹកនំោពិនិត្យ និង សេ្រមច

ឆា�� ំ ២០២០៖ បា�ន

បេង��ត្រក�មកា�រងោរ

ឯកសា�រ្រកបខ័ណ�

េគា�លនេយោបា�យ 

ស្រមា�ប់ េ្រត�ម លក�

ណៈ អនុវត� ពន�េល� 

របា�យកា�រណ៍លទ�ផលៃន

កា�រសិក្សោេល�កា�រេរៀបចំ

្រកបខ័ណ� េគា�ល

នេយោបា�យ ស្រមា�ប់ 

របា�យ

កា�រណ៍លទ�

ផលៃនកា�រ

សិក្សោេល�កា�រ
11.3.1 ១១.៣.៥ សិក្សោលទ�ភា�ព

ក��ងកា�រេរៀបចំ្រកបខ័ណ�

គតិយុត�ពា�ក់ព័ន� េដ�ម្បី

េ្រត�ម្រគប់្រគងពា�ណិជ�កម�

អ.គ.ប

របា�យកា�រណ៍លទ�ផលសិក្សោលទ�

ភា�ពក��ងកា�រេរៀបចំ្រកបខ័ណ� គតិ

យុត�ពា�ក់ព័ន� េដ�ម្បីេ្រត�ម

្រគប់្រគងពា�ណិជ�កម�តា�ម្របព័ន�

ឆា�� ំ ២០២០៖ ពុំមា�ន របា�យកា�រណ៍លទ�

ផលសិក្សោលទ�-ភា�ព

ក��ងកា�រេរៀបចំ

្រកបខ័ណ� គតិយុត�

របា�យកា�រណ៍លទ�ផល

សិក្សោលទ�-ភា�ពក��ងកា�រ

េរៀបចំ្រកបខ័ណ� គតិយុត�

ពា�ក់ព័ន� េដ�ម្បីេ្រត�ម

របា�យ

កា�រណ៍លទ�

ផលសិក្សោ

លទ�ភា�ពក�ង
11.3.1 ១១.៣.៦ ពិនិត្យេឡ�ងវ�ញ

េល�េគា�លនេយោបា�យ

សា�រេព�ពន�េល�វ�ស័យហិរ��

វត�� (VII.6) (១០%)

អ.គ.ប

ឯកសា�រទស្សនទា�នស� ីពីកា�រពិនិត្

យេឡ�ងវ�ញេគា�លនេយោបា�យ

សា�រេព�ពន�េល�      វ�ស័យហិរ��

វត��្រត�វបា�នេរៀបចំ

ឆា�� ំ ២០២០៖ ពុំមា�ន ឯកសា�រទស្សនទា�នស្

តីពីកា�រពិនិត្យេឡ�ង

វ�ញេគា�ល

នេយោបា�យសា�រេព�-

ពន�េល�វ�ស័យហិរ��វត��

ឯកសា�រទស្សនទា�នស� ីពី

កា�រពិនិត្យេឡ�ងវ�ញេគា�ល

នេយោបា�យសា�រេព�ពន�េល�

វ�ស័យហិរ��វត�� ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ

ឯកសា�រ

ទស្សនទា�នស្

តីពីកា�រ      

ពិនិត្យេឡ�ង

វ�ញេគា�ល

11.3.1 ១១.៣.៧ សិក្សោ និងវោយ

តៃម�ពីលទ�-ផលៃនកា�រអនុ

វត�អនុ្រកឹត្យ ១២៤, ៥១ 

និង ៥០ (IX.2) (១០%)

អ.គ.ប

របា�យកា�រណ៍លទ�ផលៃនកា�រអនុ

វត�       អនុ្រកឹត្យទា�ងំ ៣ ្រត�វ

បា�នេរៀបចំ

ឆា�� ំ ២០២០៖ ពុំមា�ន របា�យកា�រណ៍លទ�

ផលៃនកា�រអនុវត�អនុ

្រកឹត្យទា�ងំ ៣

របា�យកា�រណ៍លទ�ផលៃន

កា�រ   អនុវត�អនុ្រកឹត្យទា�ងំ

 ៣  ្រត�វបា�នេរៀបចំ

 របា�យ

កា�រណ៍លទ�

ផលៃនកា�រ

អនុវត�អនុ
11.3.1 ១១.៣.៨ សិក្សោេដ�ម្បី

េរៀបចំេឡ�ងវ�ញនូវ្របព័ន�

សា�រេព�ពន�កម��ជោ (X.1) 

(១០%)

អ.គ.ប

ឯកសា�រទស្សនទា�នស� ីពីកា�រ

សិក្សោេដ�ម្បីេរៀបចំេឡ�ងវ�ញនូវ

្របព័ន�សា�រេព�ពន�       កម��ជោ្រត�វ

បា�នេរៀបចំ

ឆា�� ំ២០២០៖ មា�ន

្រក�មកា�រងោរសិក្សោ

ឯកសា�រទស្សនទា�នស្

តីពីកា�រសិក្សោេដ�ម្បី

េរៀបចំេឡ�ងវ�ញនូវ

្របព័ន�សា�រេព�ពន�កម�

ឯកសា�រទស្សនទា�នស� ីពី

កា�រសិក្សោេដ�ម្បីេរៀបចំេឡ�ង

វ�ញនូវ្របព័ន�សា�រេព�ពន�

កម�ជោ្រតវបា�នេរៀបចំ

ឯកសា�រ

ទស្សនទា�នស្

តីពីកា�រ

សិក្សោេដ�ម្បី
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
11.3.1 ១១.៣.៩. េរៀបចំ និងេធ��

បច��ប្បន�ភា�ពលិខិត

បទដោ� នគតិយុត� ពា�ក់ព័ន�

នឹងេគា�លនេយោបា�យ

អ.គ.ប

១. អនុ្រកឹត្យស� ីពីកម�វ�ធីកា�ត់

បន�យ/លុបបំបា�ត់ពន�នំោចូល

របស់កម��ជោេ្រកា�មកិច�្រពមេ្រព�ង

ពា�ណិជ�កម�េសរ�ឣស៊ា�ន-      

ឆា�� ំ២០២០៖ បា�ន

េរៀបចំេសចក�ី្រពា�ង

កម�វ�ធីកា�ត់បន�យ/

លុបបំបា�ត់ពន�នំោ

អនុ្រកឹត្យស� ីពីកម�វ�ធី

កា�ត់បន�យ/លុប

បំបា�ត់ពន�នំោចូល

របស់កម�ជោេ្រកា�ម

អនុ្រកឹត្យស� ីពីកម�វ�ធីកា�ត់

បន�យ/លុបបំបា�ត់ពន�នំោ

ចូលរបស់កម��ជោេ្រកា�ម

កិច�្រពមេ្រព�ងពា�ណិជ�

អនុ្រកឹត្យស� ី

ពីកម�វ�ធីកា�ត់

បន�យ/លុប

បំបា�ត់ពន�នំោ
11.3.1 ១១.៣.៩. េរៀបចំ និងេធ��

បច��ប្បន�ភា�ពលិខិត

បទដោ� នគតិយុត� ពា�ក់ព័ន�

នឹងេគា�លនេយោបា�យ

អ.គ.ប

២. អនុ្រកឹត្យស� ីពីកម�វ�ធីកា�ត់

បន�យ/លុប-បំបា�ត់ពន�នំោចូល

របស់កម��ជោេ្រកា�មកិច�្រពមេ្រព�ង

ពា�ណិជ�កម�េសរ�ឣស៊ា�ន-ជប៉ុន 

ឆា�� ំ២០២០៖ បា�ន

េរៀបចំេសចក�ី្រពា�ង

កម�វ�ធីកា�ត់បន�យ/

លុបបំបា�ត់ពន�នំោ

អនុ្រកឹត្យស� ីពីកម�វ�ធី

កា�ត់បន�យ/លុប

បំបា�ត់ពន�នំោចូល

របស់កម�ជោេ្រកា�ម

អនុ្រកឹត្យស� ីពីកម�វ�ធីកា�ត់

បន�យ/លុបបំបា�ត់ពន�នំោ

ចូលរបស់កម��ជោេ្រកា�ម

កិច�្រពមេ្រព�ងពា�ណិជ�

អនុ្រកឹត្យស� ី

ពីកម�វ�ធីកា�ត់

បន�យ/លុប

បំបា�ត់ពន�នំោ
11.3.1 ១១.៣.៩. េរៀបចំ និងេធ��

បច��ប្បន�ភា�ពលិខិត

បទដោ� នគតិយុត� ពា�ក់ព័ន�

នឹងេគា�លនេយោបា�យ

អ.គ.ប

៣. អនុ្រកឹត្យស� ីពីកម�វ�ធីកា�ត់

បន�យ/លុប-បំបា�ត់ពន�នំោចូល

របស់កម��ជោេ្រកា�មកិច�្រពមេ្រព�ង

ពា�ណិជ�កម�េសរ�ឣស៊ា�ន-ឥណោ�  

ឆា�� ំ២០២០៖ បា�ន

េរៀបចំេសចក�ី្រពា�ង

កម�វ�ធីកា�ត់បន�យ/

លុបបំបា�ត់ពន�នំោ

អនុ្រកឹត្យស� ីពីកម�វ�ធី

កា�ត់បន�យ/លុប

បំបា�ត់ពន�នំោចូល

របស់កម�ជោេ្រកា�ម

អនុ្រកឹត្យស� ីពីកម�វ�ធីកា�ត់

បន�យ/លុបបំបា�ត់ពន�នំោ

ចូលរបស់កម��ជោេ្រកា�ម

កិច�្រពមេ្រព�ងពា�ណិជ�

អនុ្រកឹត្យស� ី

ពីកម�វ�ធីកា�ត់

បន�យ/លុប

បំបា�ត់ពន�នំោ
11.3.1 ១១.៣.៩. េរៀបចំ និងេធ��

បច��ប្បន�ភា�ពលិខិត

បទដោ� នគតិយុត� ពា�ក់ព័ន�

នឹងេគា�លនេយោបា�យ

អ.គ.ប

៤.ព្រងឹងកា�រយល់ដឹងដល់ភា�គី

ពា�ក់ព័ន�ស្រមា�ប់អនុវត�អនុ្រកឹត្យស្

តីពីកម�វ�ធីកា�ត់បន�យ/លុប

បំបា�ត់ពន�នំោចូលរបស់កម�ជោ  

ឆា�� ំ២០២០៖ពុំទា�ន់

អនុវត�

របា�យកា�រណ៍

ផ្សព�ផ្សោយប���

កា�រយល់ដឹងដល់ភា�

គីពា�ក់ព័ន�ស្រមា�ប់អនុ

េរៀបចំសិកា�� សា�លា�

ផ្សព�ផ្សោយ   ប��� បកា�រ

យល់ដឹងដល់ភា�គី ពា�ក់

ព័ន�ស្រមា�ប់អនុវត�អនុ

របា�យ

កា�រណ៍

ផ្សព�ផ្សោយ   

      
12 ១២. ព្រងឹងកា�រអនុវត�

ថវ�កា�និងព្រងឹងកា�រអនុវត�

ែផនកា�រចំណោយ

អ.ថ

អ.រ.ជ

្រកសួង

សា�� ប័ន

សគ ៣. 

ភា�គរយៃនកា�រអនុវត�ចំណោយ

េធៀបនឹងច្បាប់ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ 

េនៅឆា�� ំ២០១៩ 

ចំណោយថវ�កា�អនុ

វត�បា�ន ៩៩,៥%

េធៀបនឹងច្បាប់ថវ�កា�

កា�រអនុវត�ចំណោយ

សរុបឆា�� ំ N/ច្បាប់

ថវ�កា�ឆា�� ំ N
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
12.1 ១២.១. េរៀបចំកម�វ�ធី

ចំណោយ្រសបតា�មែផនកា�រ

្របតិបត�ិ្របចំា�ឆា�� ំ

្រកសួង

សា�� ប័ន

សច  ១៤. 

ភា�គរយៃនកា�រអនុវត�ចំណោយ

េធៀបនឹងច្បាប់្របចំា�្រតីមា�ស 

េនៅឆា�� ំ២០១៩ 

ត.ម ១=១៦,២២%

ត.ម ២=៣៥,៥៧%

ត.ម ៣ =

៥៩,៣៤%

ត.ម ៤=៩៩,០៥%

តួេលខអនុវត�

ចំណោយថវ�កា� (បូក

េយោង្របចំា�្រតី-មា�ស)

 េធៀបនឹងច្បាប់ថវ�កា�

12.1.1 ១២.១.១. េរៀបចំ កម�វ�ធី

ចំណូល -ចំណោយ ឲ្យ

ទា�ន់េពលេវលា� (១០%)

 អគ�.ថវ�កា� សស ៧.កម�វ�ធីចំណូល 

ចំណោយ្រត�វបា�នេរៀបចំមិនឲ្

យយូរជោងសបា�� ហ៍  ទី៣ ៃន

្រតីមា�សបនោ� ប់

កម�វ�ធីចំណូល

ចំណោយ្រតីមា�ស

បនោ� ប់បា�នេរៀបចំ

ក��ងសបា�� ហ៍ទី៤ៃន

្រតីមា�សកំពុងអនុ

វត�

េពលេវលា�េល�

្របកា�ស

កម�វ�ធីចំណូល 

ចំណោយ្របចំា�្រតីមា�ស

ទ១ី ្រត�វបា�នេរៀបចំ 

មិនឲ្យយូរជោង

សបា�� ហ៍ទី៣

កម�វ�ធីចំណូល 

ចំណោយ្របចំា�្រតីមា�ស

ទ២ី ្រត�វបា�នេរៀបចំមិនឲ

◌្យយូរជោង

សបា�� ហ៍ទី៣

កម�វ�ធីចំណូល 

ចំណោយ្របចំា�្រតីមា�ស

ទ៣ី ្រត�វបា�នេរៀបចំ

មិនឲ្យយូរជោង

សបា�� ហ៍ទី៣

កម�វ�ធីចំណូល 

ចំណោយ្របចំា�្រតីមា�ស

ទ៤ី ្រត�វបា�នេរៀបចំមិនឲ

◌្យយូរជោង

សបា�� ហ៍ទី៣

្របកា�សដោក់ឱ

◌្យអនុវត�កម�

វ�ធីចំណូល 

ចំណោយ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
12.1.2 ១២.១.២. េរៀបចំរបា�យ

កា�រណ៍  អនុវត�ចំណោយ

វ�និេយោគឱ្យ  េទៀងទា�ត់

 អគ�.ថវ�កា� របា�យកា�រណ៍អនុវត�ចំណោយ

វ�និេយោគ្របចំា�្រតីមា�ស ឆមា�ស

 និង្របចំា�ឆា�� ំ

របា�យកា�រណ៍អនុ

វត�ចំណោយ វ�និ

េយោគ្របចំា�្រតី

មា�ស ឆមា�ស និង

្របចំា�ឆា�� ំ្រត�វបា�ន

េរៀបចំក��ងឆា�� ំ

២០២០

របា�យកា�រណ៍អនុ

វត�ចំណោយវ�និ

េយោគ្របចំា�្រតីមា�ស

  ឆមា�ស និង្របចំា�

ឆា�� ំេរៀបចំនិងដោក់

ជូន្របធា�ន

្រគប់្រគងអង�ភា�ព

ពិនិត្យ និងចុះ

ហត�េលខោឱ្យបា�ន

េទៀងទា�ត់

របា�យកា�រណ៍អនុវត�

ចំណោយ វ�និេយោគ

្របចំា�្រតីមា�សទី១

របា�យកា�រណ៍អនុវត�

ចំណោយ វ�និេយោគ

្របចំា�្រតីមា�សទី២ និង

្របចំា�ឆមា�ស

របា�យកា�រណ៍អនុវត�

ចំណោយវ�និេយោគ្របចំា� 

 ្រតីមា�សទី៣

របា�យកា�រណ៍អនុវត�

ចំណោយវ�និេយោគ្របចំា� 

 ្រតីមា�សទី៤ ្របចំា�

ឆមា�ស និង្របចំា�ឆា�� ំ

របា�យ

កា�រណ៍អនុ

វត�ចំណោយ

វ�និេយោគ

្របចំា�្រតី

មា�ស 

ឆមា�ស 

និង្របចំា�ឆា�� ំ

 ែដលមា�ន

ចុះហត�

េលខោ
12.1.3 ១២.១.៣. េរៀបចំរបា�យ

កា�រណ៍ចំណោយថវ�កា�

ចរន�េធៀបនឹងកម�វ�ធី

ចំណោយឱ្យបា�នេទៀងទា�ត់

 អគ�.ថវ�កា� សស. ...

របា�យកា�រណ៍អនុវត�ចំណោយ

ថវ�កា�ចរន�េធៀបកម�វ�ធី

ចំណោយ ្របចំា�្រតីមា�ស និង

្របចំា�ឆា�� ំ

មា�នរបា�យកា�រណ៍

ចំណោយ្របចំា�្រតី

មា�ស ប៉ុែន�មិន

ទា�ន់មា�នរបា�យ

កា�រណ៍តា�មដោន

ចំណោយេធៀបកម�

វ�ធីចំណោយ

របា�យកា�រណ៍អនុ

វត�ចំណោយចរន�

្របចំា�្រតីមា�ស និង

្របចំា�ឆា�� ំ េធៀបនឹង

កម�វ�ធីចំណោយ 

្រត�វបា�នេរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍អនុវត�

ចំណោយថវ�កា�ចរន�

េធៀបកម�វ�ធីចំណោយ

្របចំា�     ្រតីមា�សទ១ី

របា�យកា�រណ៍អនុវត�

ចំណោយថវ�កា�ចរន�

េធៀបកម�វ�ធីចំណោយ

្របចំា�      ្រតីមា�សទ២ី 

និងពា�ក់       កណោ�

លឆា�� ំ

របា�យកា�រណ៍អនុវត�

ចំណោយថវ�កា�ចរន�

េធៀបកម�វ�ធីចំណោយ 

្របចំា�្រតីមា�សទី៣

របា�យកា�រណ៍អនុវត�

ចំណោយថវ�កា�ចរន�

្របចំា�្រតីមា�សទី៤ និង

្របចំា�ឆា�� ំ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
12.1.4 ១២.១.១.េរៀបចំបូកសរុប

របា�យកា�រណ៍្រត�តពិនិត្យ 

និងវោយតៃម�កា�រអនុវត�

ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ២០២០ និង

ពា�ក់កណោ� លឆា�� ំ២០២១ 

របស់

កសហវ.

អគ�េលខោធិកា�រក

សហវ

របា�យកា�រណ៍្រត�តពិនិត្យ និង

វោយតៃម�កា�រអនុវត�ថវ�កា�្របចំា�

ឆា�� ំ២០២០ និងពា�ក់

កណោ� លឆា�� ំ២០២១  របស់ ក

សហវ. ្រត�វបា�នេរៀបចំ និងដោក់

ជូនថោ� ក់ដឹកនំោដឹកនំោ្របជុំជោមួយ

អង�ភា�ពថវ�កា� ៃនកសហវ.

េនៅឆា�� ំ២០២០ 

របា�យកា�រណ៍្រត�ត

ពិនិត្យនិងវោយតៃម�

កា�រអនុវត�ថវ�កា�កម�

វ�ធីចំនួន ២ ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ និងដោក់ជូន

ថោ� ក់ដឹកនំោ្របជុំ

ជោមួយអង�ភា�ពថវ�កា�

 ៃន កសហវ.

កា�រពិនិត្យនិងបូក

សរុបរបា�យកា�រណ៍

ហិរ��វត�� និងរបា�យ

កា�រណ៍សមិទ�កម�តា�ម

កា�រ�យបរ�េច�ទពី ្រគប់

អង�ភា�ពថវ�កា� ៃនក

សហវ.

របា�យកា�រណ៍្រត�តពិនិត្យ 

និងវោយតៃម�កា�រអនុវត�

ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ២០២០ 

របស់កសហវ. ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ និងដោក់ជូនថោ� ក់

ដឹកនំោដឹកនំោ្របជុំជោមួយ

អង�ភា�ពថវ�កា� ៃនកសហវ.

របា�យកា�រណ៍្រត�តពិនិត្យ 

កា�រអនុវត�ថវ�កា�ពា�ក់

កណោ� ល ២០២១ របស់ 

កសហវ. ្រត�វបា�នេរៀបចំ 

 និងដោក់ជូនថោ� ក់ដឹកនំោ

ដឹកនំោ្របជុំជោមួយអង�

ភា�ពថវ�កា� ៃនកសហវ.

របា�យ

កា�រណ៍្រត�ត

ពិនិត្យ និង

វោយតៃម�កា�រ

អនុវត�ថវ�កា�

្របចំា�ឆា�� ំ

២០២០ និង

របា�យ

កា�រណ៍្រត�ត

ពិនិត្យ កា�រ

អនុវត�ថវ�កា�

់12.1.5 ១២.១.២. ែកលម�េល�កា�រ

អនុវត� និងេ្រប�្របា�ស់្របព័ន�

 Database ស្រមា�ប់

្រគប់្រគងកា�រអនុវត�សន�ិធិ

ឥណទា�នថវ�កា�របស់កសហ

វ.

អគ�េលខោធិកា�រក

សហវ

្របព័ន� Database ស្រមា�ប់កា�រ

្រគប់្រគងកា�រអនុវត�សនិ�ធិឥណ

ទា�នថវ�កា�ែដលបងោ� ញឥណទា�ន

ដល់ក្រមិតអង�ភា�ពថវ�កា�ថោ� ក់កណ្

តា�លៃនកសហវ ្រត�វបា�នែកលម�

និង្រត�តពិនិត្យវោយតៃម�ពី្របសិទ�

ភា�ពកា�រ

អនុវត�

មុខងោរែដលបា�ន

ែកលម�

មុខងោរទា�ញយក

របា�យកា�រណ៍ដំណោក់

កា�លទី១ បា�នអភិវឌ្ឍ

រួច

សិក្សោ និង្របមូលធា�តុ

ចូលបែន�ម េដ�ម្បីែកលម�

េល�មុខងោរទា�ញយក

របា�យកា�រណ៏ែដលផលិត

េចញពី្របព័ន� Database

 េដ�ម្បីេឆ��យតបេទៅនឹង

កា�រអនុវត�ថវ�កា�កម�វ�ធី

្របព័ន� Database ស្រមា�ប់

្រគប់្រគងកា�រអនុវត�សន�ិធិ

ឥណទា�នថវ�កា�ែដល

បងោ� ញឥណទា�នដល់

ក្រមិតអង�ភា�ពថវ�កា�ថោ� ក់

កណោ� លៃនកសហវ ្រត�វ

បា�នែកលម�រួចរោល់ និង

ដោក់ឱ្យអនុវត�

មា�នរបា�យកា�រណ៏អនុវត�

ថវ�កា�ែដលផលិតេចញពី

្របព័ន�Database ្រត�វ

បា�ន្រត�តពិនិត្យនិងវោយ

តៃម�ពី្របសិទ�ភា�ពេដ�ម្បី

មា�នសង�តិភា�ព នឹងកា�រ

អនុវត�ថវ�កា�កម�វ�ធី

របា�យ

កា�រណ៍្រត�ត

ពិនិត្យ និង

វោយតៃម�ពី

្របសិទ�ភា�ព

ៃនកា�រអនុវត�

ថវ�កា�
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
12.1.6 ១២.១.៣. េរៀបចំេគា�ល

កា�រណ៍ែណនំោស� ីពីវ�ធា�ន 

និងនីតិវ�ធីលម�ិត ៃនកា�រ

ទូទា�ត់ថវ�កា�បុេរ្របទា�ននិង

រជ�េទយ្យបុេរ្របទា�ន

ស្រមា�ប់េ្រប�្របា�ស់ៃផ�ក��ង

អគ�េលខោធិកា�រដោ� ន កសហវ

អគ�េលខោធិកា�រក

សហវ

េគា�លកា�រណ៍ែណនំោស� ីពីវ�ធា�ន 

និងនីតិវ�ធីលម�ិត ៃនកា�រទូទា�ត់

ថវ�កា�បុេរ្របទា�ន និងរជ�េទយ្យ

បុេរ្របទា�នស្រមា�ប់េ្រប�្របា�ស់ៃផ�

ក��ងអគ�េលខោធិកា�រដោ� ន កសហវ

 ្រត�វបា�នេរៀបចំេសចក�ី្រពា�ងចុង

េ្រកា�យ្រតឹមក្រមិតអគ�

េលខោធិកា�រដោ� ន

េសចក�ី្រពា�ងេគា�ល

កា�រណ៍ែណនំោបា�ន

ទទួលកា�រឯកភា�ពពី

ថោ� ក់ដឹកនំោអគ�

េលខោធិកា�រដោ� នក

សហវ

សិក្សោ្រកបខណ� ,យន�

កា�រ និងនីតិវ�ធីែដល

មា�ន្រសា�ប់េដ�ម្បី

េរៀបចំេគា�ល

កា�រណ៍ែណនំោថ�ី

ស្រមា�ប់អនុវត� និង

ជំរុញកា�រទូទា�ត់ទា�ន់

េពលេវលា�

សិក្សោ្របមូលធា�តុចូល

េដ�ម្បីេ្រត�មេរៀបចំេសចក�ី

្រពា�ងេគា�លកា�រណ៍ែណនំោ

ស� ីពីវ�ធា�ន និងនីតិវ�ធី

លម�ិត ៃនកា�រទូទា�ត់ថវ�កា�

បុេរ្របទា�ន និង

រជ�េទយ្យបុេរ្របទា�ន

ស្រមា�ប់េ្រប�្របា�ស់ៃផ�ក��ង

អគ�េលខោធិកា�រដោ� ន ក

សហវ

េគា�លកា�រណ៍ែណនំោ

ស� ីពីវ�ធា�ន និងនីតិវ�ធី

លម�ិត ៃនកា�រទូទា�ត់ថវ�កា�

បុេរ្របទា�ន និង

រជ�េទយ្យបុេរ្របទា�ន

ស្រមា�ប់េ្រប�្របា�ស់ៃផ�ក��ង

អគ�េលខោធិកា�រដោ� ន 

កសហវ ្រត�វបា�នេរៀបចំ

េសចក�ី្រពា�ងរួចរោល់

ក្រមិតកា�រ�យោល័យជំនោញ

េគា�លកា�រណ៍ែណនំោស� ីពី

វ�ធា�ន និងនីតិវ�ធីលម�ិត 

ៃនកា�រទូទា�ត់ថវ�កា�បុេរ

្របទា�ន និង

រជ�េទយ្យបុេរ្របទា�ន

ស្រមា�ប់េ្រប�្របា�ស់ៃផ�ក��ង

អគ�េលខោធិកា�រដោ� ន ក

សហវ ្រត�វបា�នេរៀបចំេស

ចក�ី្រពា�ងរួចរោល់ក្រមិត

នោយកដោ� ន

េគា�លកា�រណ៍ែណនំោស� ីពី

វ�ធា�ន និងនីតិវ�ធីលម�ិត 

ៃនកា�រទូទា�ត់ថវ�កា�បុេរ

្របទា�ន និងរជ�េទយ្យបុេរ

្របទា�នស្រមា�ប់េ្រប�្របា�ស់

ៃផ�ក��ងអគ�េលខោធិកា�រដោ� ន

 កសហវ ្រត�វបា�នេរៀបចំ

េសចក�ី្រពា�ងចុងេ្រកា�យ

្រតឹមក្រមិត

អគ�េលខោធិកា�រដោ� ន

េសចក�ី្រពា�ង

េគា�ល

កា�រណ៍

ែណនំោចុង

េ្រកា�យ

ក្រមិតអគ�

េលខោធិកា�រដ្

ឋា�ន

កសហវ

12.1.7

12.2 ១២.២. ្រគប់្រគងសា�ច់

្របា�ក់្របកប េដោយ្របសិទ�

ភា�ព

អ.រ.ជ សច  ១៥. 

ភា�គរយកា�រអនុវត�ចំណូល 

ចំណោយ ជោក់ែស�ងេធៀបនឹងកា�រ

ព្យោករ ្របចំា�្រតីមា�ស

សន�ត់ថោ រតនោគា�រ

ជោតិព្យោករសា�ច់

្របា�ក់ ស� ិតេនៅក��ង

រង�ង់ +/-៥% 

េធៀបនឹងកា�រអនុវត�

ជោក់ែស�ង

មធ្យមភា�គរ�ហូរសា�ច់

្របា�ក់្របចំា�្រតី

មា�ស=លំហូរសា�ច់

្របា�ក់ជោក់ែស�ង/កា�រ

ព្យោករសា�ច់្របា�ក់
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
12.2.1 ១២.២.១ េល�កកម�ស់យន�

កា�រ្រគប់្រគងសា�ច់្របា�ក់

េដ�ម្បីកា�រព្យោករសា�ច់្របា�ក់ ឱ

◌្យកា�ន់ែតមា�នភា�ព្រតឹម្រត�វ

 និងទា�ន់េពលេវលា�។

អ.រ.ជ -ព្រងឹងយន�កា�រកា�រ្រគប់្រគង

សា�ច់្របា�ក់ឱ្យកា�ន់ែតមា�នសុ្រកិត

ភា�ព។ 

-របា�យកា�រណ៍ៃនកា�រព្យោករលំ

ហូរសា�ច់្របា�ក់បា�នេរៀបចំ។

(ពិន��: 0.6)

កា�រព្យោករសា�ច់្របា�ក់

 ស� ិតេនៅក��ងរង�ង់

 +/-៥%

លំហូរសា�ច់្របា�ក់

ជោក់ែស�ង/កា�រ

ព្យោករសា�ច់្របា�ក់ 

របា�យកា�រណ៍ៃនកា�រ

ព្យោកររ�ហូរសា�ច់្របា�ក់

-កា�រព្យោករសា�ច់្របា�ក់ 

ស� ិតេនៅក��ងរង�ង់ +/-៥%

-ែផនកា�រៃនកា�រព្យោករ

រ�ហូរសា�ច់្របា�ក់្របចំា�ឆា�� ំ

២០២១

-របា�យកា�រណ៍ៃនកា�រអនុ

វត�សា�ច់្របា�ក់ក��ង្រតីមា�ស

ទី១

កា�រព្យោករសា�ច់្របា�ក់ ស� ិត

េនៅក��ងរង�ង់ +/-៥%

របា�យកា�រណ៍ៃនកា�រអនុ

វត�សា�ច់្របា�ក់ ក��ង្រតីមា�ស

ទី២

កា�រព្យោករសា�ច់្របា�ក់ ស� ិត

េនៅក��ងរង�ង់ +/-៥%

របា�យកា�រណ៍ៃនកា�រអនុ

វត�សា�ច់្របា�ក់ ក��ង្រតីមា�ស

ទី៣

កា�រព្យោករសា�ច់្របា�ក់ ស� ិត

េនៅក��ងរង�ង់ +/-៥%

របា�យកា�រណ៍ៃនកា�រអនុ

វត�សា�ច់្របា�ក់ ្របចំា�ឆា�� ំ

២០២១

-របា�យ

កា�រណ៍

្រគប់្រគង

សា�ច់្របា�ក់ពី

 អ.រ.ជ

-ែផនកា�រ

្របចំា�ឆា�� ំ និង

របា�យ

កា�រណ៍ៃន

12.2.2 ១២.២.២ តា�មដោនកា�រ

ប���លតួេលខរបស់សា�មុី 

្រកសួង សា�� ប័ន ែដលអនុ

វត�កា�រព្យោករណ៍សា�ច់្របា�ក់

របស់ខ��ន មកក��ង្របព័ន� 

Online Web Base 

Application របស់អគ�

នោយកដោ� នរតនោគា�រជោតិ។

អ.រ.ជ -ព្រងឹង និងសហកា�រណ៍ ជោមួយ

 ្រកសួង សា�� ប័ន ចំនួន ៣៧ 

េដ�ម្បីប���ល តួេលខកា�រព្យោ

កា�រណ៍សា�ច់្របា�ក់របស់ខ��ន ក��ង

្របព័ន� Online Web Base 

Application ឱ្យទា�ន់េពលេវលា�។

-្រកសួង សា�� ប័ន ចំនួន ៣៧ ្រត�វ

បា�នេ្រប�្របា�ស់្របព័ន� Online 

Web base Application។ 

(ពិន��: 0.4)

្រកសួង សា�� ប័ន 

ចំនួន ២៧ បា�នបញ្

ជូល និងេ្រប�្របា�ស់

តួេលខព្យោករណ័

សា�ច់្របា�ក់របស់ខ��ន

 ក��ង្របព័ន� Online

 Web Base 

Application

តួេលខរបស់្រកសួង

 សា�� ប័ន ែដលបា�ន

ប���លតួេលខ 

ព្យោករណ៍សា�ច់្របា�ក់

របស់ខ��ន ក��ង្របព័ន�

-តា�មដោន និងសហ

កា�រណ៍ជោមួយ ្រកសួង ស្

ថោប័ន ក��ងកា�រ ប���ល តួ

េលខព្យោករណ៍សា�ច់្របា�ក់

 ក��ង្របព័ន� Online Web

 Base Application។

-ជំរុញ្រគប់្រកសួង-សា�� ប័

នឱ្យប���ល តួេលខ

ព្យោករណ៍សា�ច់្របា�ក់ ក��ង

្របព័ន�។

-តា�មដោន និងសហ

កា�រណ៍ជោមួយ ្រកសួង ស្

ថោប័ន ក��ងកា�រ ប���ល តួ

េលខព្យោករណ៍សា�ច់្របា�ក់

 ក��ង្របព័ន� Online Web

 Base Application។

-របា�យកា�រណ៍ៃនកា�រអនុ

វត�របស់្រកសួង-សា�� ប័ន 

េល�កា�រប���ល តួេលខ

ព្យោករណ៍សា�ច់្របា�ក់ ក��ង

្របព័ន� Online Web 

Base Application។

-តា�មដោន និងសហ

កា�រណ៍ជោមួយ ្រកសួង ស្

ថោប័ន ក��ងកា�រ ប���ល តួ

េលខព្យោករណ៍សា�ច់្របា�ក់

 ក��ង្របព័ន� Online Web

 Base Application។

-របា�យកា�រណ៍ៃនកា�រអនុ

វត�របស់្រកសួង-សា�� ប័ន 

េល�កា�រប���ល តួេលខ

ព្យោករណ៍សា�ច់្របា�ក់ ក��ង

្របព័ន� Online Web 

Base Application។

-តា�មដោន និងសហ

កា�រណ៍ជោមួយ ្រកសួង ស្

ថោប័ន ក��ងកា�រ ប���ល តួ

េលខព្យោករណ៍សា�ច់្របា�ក់

 ក��ង្របព័ន� Online Web

 Base Application។

-របា�យកា�រណ៍ៃនកា�រអនុ

វត�របស់្រកសួង-សា�� ប័ន 

េល�កា�រប���ល តួេលខ

ព្យោករណ៍សា�ច់្របា�ក់ ក��ង

្របព័ន� Online Web 

Base Application។

-របា�យ

កា�រណ៍ពី

្របព័ន� អ.រ.ជ

-របា�យ

កា�រណ៍ៃន

កា�រអនុវត�

របស់

្រកសួង-សា��

ប័ន េល�កា�រ

ប���ល តួ

េលខ

ព្យោករណ៍
12.2.3

12.2.4
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
13 ១៣. ែកលម�ដំេណ�កា�រៃន

អនុវត�ថវ�កា�

អ.ល.សា�

អ.រ.ជ

អ.ថ

មន�ីរ សហវ

្រកសួង សា�� ប័ន

សគ ៤. 

ភា�គរយៃនែផនកា�រ លទ�កម�្រត�វ

បា�នអនុម័តមុនៃថ�ទី៣១ ែខធ�� 

មុនឆា�� ំអនុវត�ថវ�កា�

េនៅឆា�� ំ២០១៩ 

ែផនកា�រលទ�កម�អនុ

ម័តមុនៃថ�ទី៣១ ែខ

ធ�� មុនឆា�� ំអនុវត�

ថវ�កា�មា�នចំនួន 

៦៥%

(ចំនួនែផនកា�រលទ�

កម�អនុម័ត/ចំនួន

ែផនកា�រ

លទ�កម�សរុប្របចំា�

ឆា�� ំ)* ១០០

13 សគ ៥. 

ភា�គរយៃនអង�ភា�ពថវ�កា�របស់

្រកសួង    សា�� ប័នផ�ល់របា�យកា�រ -

 ណ៍អនុវត�កិច�លទ�កម�

ឆា�� ំ២០១៩ ៖ ៤៦%

 អង�ភា�ពថវ�កា�(២៩៤

 ៃនអង�ភា�ពថវ�កា�

ចំនួន ៦៣៩) បា�ន

ផ�ល់របា�យកា�រណ៍

អនុវត�កិច�លទ�កម�

មក កសហវ

ចំនួនអង�ភា�ពថវ�កា�ផ្

តល់របា�យកា�រណ៍

កិច�លទ�កម�ទា�ន់

េពលេវលា�/ចំនួន

អង�ភា�ពថវ�កា�ទា�ងំអស់

13 សគ ៦.

កា�រេបា�ះជំហា�នេទៅបេង��នក្រមិត

ទឹក្របា�ក់សិទ�ិសេ្រមចកិច�លទ�កម�

 សា�ធា�រណៈរបស់សា�� ប័នអនុវត�

លទ�កម�

េនៅឆា�� ំ២០១៩ 

ជំហា�នទី១ ្រត�វបា�ន

ដោក់ឱ្យអនុវត�

េដោយបា�នបេង��ន

ក្រមិតទឹក្របា�ក់

សិទ�ិសេ្រមចកិច�

លទ�កម�សា�ធា�រណៈ 

របស់សា�� ប័នអនុវត�

លទ�កម�

កា�រេ្រប�បេធៀបកា�រ

បេង��នក្រមិតទឹក

្របា�ក់សិទ�ិសេ្រមច

កិច�លទ�កម�សា�ធា�រ

ណៈ (procurement

 threshold)
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
13 សគ ៧. 

កំេណ�នជោភា�គរយៃនកា�រ េ្រប�

្របា�ស់វ�ធីសា��ស� ្របកួត្របែជង

លទ�កម�

េនៅឆា�� ំ២០១៩ កា�រ

េ្រប�្របា�ស់វ�ធីសា��ស�

្របកួត

្របែជងលទ�កម�អនុ

វត�បា�ន ៤៥%ៃន

ទំហំទឹក្របា�ក់្របគល់

កិច�សន្យោសរុប

ទំហំទឹក្របា�ក់កិច�

សន្យោេដោយេ្រប�

្របា�ស់វ�ធីសា��ស�

្របកួត្របែជង/តៃម�

កិច�សន្យោសរុប្របចំា�

ឆា�� ំ(េល�កែលង កិច�

សន្យោរបស់្រកសួង 

MPWT, MoWRAM,

 MRD  
១៣.១. អនុវត�យុទ�សា��ស�

ៃនកា�រែកទ្រមង់្របព័ន�លទ�

កម�

សា�ធា�រណៈឆា�� ំ២០១៩-

២០២៥

អ.ល.សា�

្រកសួង សា�� ប័ន

មន�ីរសហវ

សច ១៦. 

វ�េសា�ធនកម�ច្បាប់ស� ីពីលទ�កម�

សា�ធា�រណៈ

ឆា�� ំ២០១២

ច្បាប់ស� ីពីលទ�កម�

សា�ធា�រណៈឆា�� ំ

២០១២

ច្បាប់ស� ីពីលទ�កម�សា�

ធា�រណៈ ្រត�វបា�នអនុ

ម័តេដោយរដ�សភា�

សច ១៧. 

ភា�គរយៃនកា�រអនុវត�ចំនួន

សកម�ភា�ពែកទ្រមង់ែដលបា�ន

កំណត់េនៅក��ងយុទ�សា��ស� ែក

ទ្រមង់្របព័ន�លទ�កម�សា�ធា�រណៈ

ពុំមា�នទិន�ន័យ (ចំនួនសកម�ភា�ព

សេ្រមចបា�ន/ចំនួន

សកម�ែកទ្រមង់ែដល

បា�នកំណត់េនៅក��ង

យុទ�សា��ស� )*១០០
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
13.1.1 ១៣.១.១. វ�េសា�ធនកម�

ច្បាប់ស� ីពីលទ�កម�សា�ធា�រ

ណៈ ឆា�� ំ២០១២

-អ.ល.សា� សស ១.

េសចក�ី្រពា�ងច្បាប់ស� ីពីវ�េសា�ធន

កម�ច្បាប់ស� ីពីលទ�កម�សា�ធា�រ

ណៈ្រត�វបា�នដោក់្របជុំក្រមិត

ថោ� ក់ដឹកនំោ្រកសួង និង ដោក់ឆ�ង 

គណៈកមា�� ធិកា�រេគា�ល

នេយោបា�យេសដ�កិច�និងហិរ��

វត��្របជុំពិនិត្យនិងអនុម័ត

ច្បាប់ស� ីពីលទ�កម�

សា�ធា�រណៈឆា�� ំ

២០១២

េសចក�ី្រពា�ងច្បាប់ស� ី

ពីវ�េសា�ធនកម�ច្បាប់ស្

តីពីលទ�កម�សា�ធា�រ

ណៈ្រត�វបា�ន្រត�វបា�ន

ដោក់្របជុំក្រមិតថោ� ក់

ដឹកនំោ្រកសួង និង 

ដោក់ឆ�ង គណៈកមា��

ធិកា�រេគា�ល

នេយោបា�យេសដ�កិច�

និងហិរ��វត��

េ្រជ�សេរ�ស ទី្របឹក្សោអន�រ

ជោតិេដ�ម្បីជួយេរៀបចំ

ច្បាប់ស� ីពីវ�េសា�ធនកម�

ច្បាប់ស� ីពីលទ�កម�សា�

ធា�រណៈ

-ឯកសា�រទស្សនោទា�ន

ស្រមា�ប់េរៀបចំេសចក�ី

្រពា�ងច្បាប់ស� ីពីវ�េសា�ធន

កម�ច្បាប់ស� ីពីលទ�កម�សា�

ធា�រណៈ្រត�វបា�នេរៀបចំ

 

-េសចក�ី្រពា�ងបឋមច្បាប់ស្

តីពីវ�េសា�ធនកម�ច្បាប់ស� ី

ពីលទ�កម�សា�ធា�រណៈ្រត�វ

បា�នេរៀបចំ និងដោក់្របជុំ

ក្រមិត

អគ�នោយកដោ� ន

េសចក�ី្រពា�ងច្បាប់ស� ីពី

វ�េសា�ធនកម�ច្បាប់ស� ីពី

លទ�កម�សា�ធា�រណៈ្រត�វ

បា�នដោក់្របជុំក្រមិតថោ� ក់

ដឹកនំោ្រកសួង និង ដោក់ឆ�ង

 គណៈកមា�� ធិកា�រេគា�ល

នេយោបា�យេសដ�កិច�និង

ហិរ��វត��្របជុំពិនិត្យនិង

អនុម័ត

េសចក�ី្រពា�ង

ច្បាប់ស� ីពី

វ�េសា�ធនកម�

ច្បាប់ស� ីពី

លទ�កម�សា�

ធា�រណៈ

13.1.2 ១៣.១.២.ជំរុញកា�រអនុម័

តែផនកា�រលទ�កម�្របចំា�ឆា�� ំ

-អ.ល.សា� សស ១.

ចំនួន % ៃនេសចក�ី្រពា�ង

ែផនកា�រលទ�កម�្របចំា�ឆា�� ំ២០២២

 ្រត�វបា�នពិនិត្យនិងអនុម័តមុន

ៃថ�ទី៣១ ែខធ�� មុនឆា�� ំ

អនុវត�ថវ�កា�

ឆា�� ំ២០១៩៖ 

ែផនកា�រលទ�កម�អនុ

ម័តមុនៃថ�ទី៣១ ែខ

ធ�� មុនឆា�� ំអនុវត�

ថវ�កា�មា�នចំនួន 

៦៥%

(ចំនួនែផនកា�រលទ�

កម�អនុម័ត/ចំនួន

ែផនកា�រលទ�កម�

សរុប្របចំា�ឆា�� ំ)*១០០

៦០%ៃនគេ្រមា�ង

ែផនកា�រលទ�កម�្របចំា�ឆា�� ំ

២០២២ របស់សា�� ប័នអនុ

វត�លទ�កម�/អង�ភា�ពថវ�កា�

 ្រត�វបា�នភា�� ប់មកជោមួយ

នឹងសំេណ�គេ្រមា�ងថវ�កា�

្របចំា�ឆា�� ំមក កសហវ 

េដ�ម្បីដោក់្របជុំក��ងចរចា�

ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំជោមួយ 

កសហវ

យ៉ោងតិច ៦០% ៃន

គេ្រមា�ងែផនកា�រលទ�កម�

្របចំា�ឆា�� ំ២០២២ របស់

សា�� ប័នអនុវត�លទ�កម�/

អង�ភា�ពថវ�កា�្រត�វបា�ន

ដោក់្របជុំចរចា�និងពិនិត្

យសេ្រមចេនៅេពលចរចា�

ថវ�កា�ក��ងក្រមិតថោ� ក់

ដឹកនំោ្រកសួង សា�� ប័ន 

ជោមួយ កសហវ

៩០% ៃនេសចក�ី្រពា�ង

ែផនកា�រលទ�កម�្របចំា�ឆា�� ំ

២០២២ របស់សា�� ប័ន

ែដលអនុវត�កិច�លទ�កម�

ផោ� ល់ ្រត�វបា�នពិនិត្យនិង

អនុម័តេដោយ កសហវ

របា�យកា�រណ៍

វឌ្ឍនភា�ពៃន

កា�រអនុម័ត

ែផនកា�រលទ�

កម�្របចំា�ឆា�� ំ

របស់ អ.ល

.សា�
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
13.1.3 ១៣.១.៣. បន�េរៀបចំ

បេង��ត្របព័ន�ស�ង់ដោរតៃម�

ស្រមា�ប់អនុវត�ក��ងកិច�លទ�

កម�សា�ធា�រណៈ

-អ.ល.សា� សស ១.

េសចក�ី្រពា�ងបឋមស� ីពី

ស�ង់ដោរតៃម�ស្រមា�ប់

អនុវត�ក��ងកិច�លទ�កម�សា�ធា�រ

ណៈ្រត�វបា�នេរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍ ៃន

កា�រសិក្សោស�ង់ដោរ

តៃម�ស្រមា�ប់

អនុវត�ក��ងកិច�លទ�

កម�សា�ធា�រណៈ

េសចក�ី្រពា�ងបឋមស� ី

ពីស�ង់ដោរតៃម�

ស្រមា�ប់អនុវត�ក��ង

កិច�លទ�កម�សា�ធា�រ

ណៈ

លក�ខណ� កា�រងោរ 

(TOR)ស្រមា�ប់េ្រជ�ស

េរ�ស្រក�មហ៊ុនក��ង្រស�ក 

េដ�ម្បីេរៀបចំស�ង់ដោរតៃម� 

្រត�វបា�នថោ� ក់ដឹកនំោ GDPP

 ពិនិត្យនិង

អនុម័ត

លក�ខណ� កា�រងោរ 

(TOR)ស្រមា�ប់េ្រជ�ស

េរ�ស្រក�មហ៊ុនក��ង្រស�ក 

េដ�ម្បីេរៀបចំស�ង់ដោរតៃម� 

្រត�វបា�នេផ��ជូន 

អ.គ.ហ េដ�ម្បីដំេណ�រកា�រ

េ្រជ�សេរ�ស

ឯកសា�រទស្សនោទា�ន

ស្រមា�ប់េរៀបចំស�ង់ដោរ

តៃម� ្រត�វបា�នេរៀបចំ

េសចក�ី្រពា�ងបឋមស� ីពីស�

ង់ដោរតៃម�ស្រមា�ប់អនុវត�

ក��ងកិច�លទ�កម�សា�ធា�រ

ណៈ្រត�វបា�នេរៀបចំ

េសចក�ី្រពា�ង

បឋមស� ីពីស�

ង់ដោរតៃម�

ស្រមា�ប់អនុ

វត�ក��ងកិច�

លទ�កម�

សា�ធា�រណៈ

13.1.4 ១៣.១.៤. បន�ព្រងឹងតមា��

ភា�ព គណេនយ្យភា�ព និង

កា�រ្របកួត្របែជងក��ងកិច�

លទ�កម�សា�ធា�រណៈ

-អ.ល.សា� សស ១.

-ចំនួន % ៃនែផនកា�រលទ�កម�

ែដលបា�នអនុម័ត ្រត�វបា�ន

ផ្សព�ផ្សោយេល�េគហទំព័ររបស់ 

GDPP

-លិខិត្របគល់កិច�សន្យោ ្រត�វ

បា�នផ្សព�ផ្សោយេល�េគហទំព័រ

របស់ GDPP ឱ្យបា�នទា�ន់េពល

េវលា� 

-របា�យកា�រណ៍្រត�តពិនិត្យកិច�

លទ�កម�តា�មេ្រកា�យ្របចំា�ឆា�� ំ ្រត�វ

បា�នផ្សព�ផ្សោយេល�េគហទំព័រ

របស់ GDPP ឱ្យបា�នទា�ន់េពល

េវលា�

របា�យកា�រណ៍ស� ីពី

កា�រផ្សព�ផ្សោយឯក

សា�រលទ�កម�សា�

ធា�រណៈេល�េគហ

ទំព័ររបស់ GDPP 

ឆា�� ំ២០១៩

-(ចំនួនែផនកា�រលទ�

កម�បា�នផ្សព�ផ្សោយ/

ចំនួនែផនកា�រលទ�

កម�អនុម័តសរុប)*

១០០

-១០០% ៃនែផនកា�រលទ�

កម�្របចំា�ឆា�� ំ២០២១ 

ែដល្រត�វបា�នអនុម័ត

េដោយថោ� ក់ដឹកនំោ កសហវ

 ្រត�វបា�នផ្សព�ផ្សោយេល�

េគហទំព័ររបស់ GDPP

-លិខិត្របគល់កិច�សន្យោ

្រត�វបា�នផ្សព�ផ្សោយេល�

េគហទំព័ររបស់ GDPP

លិខិត្របគល់កិច�សន្យោ

្រត�វបា�នផ្សព�ផ្សោយេល�

េគហទំព័ររបស់ GDPP

-លិខិត្របគល់កិច�សន្យោ

្រត�វបា�នផ្សព�ផ្សោយេល�

េគហទំព័ររបស់ GDPP

-របា�យកា�រណ៍្រត�តពិនិត្យ

កិច�លទ�កម�តា�មេ្រកា�យ

្របចំា�ឆា�� ំ (សវនកម�កិច�

លទ�កម�្របចំា�ឆា�� ំ)្រត�វបា�ន

ផ្សព�ផ្សោយេល�េគហទំព័រ 

GDPP

លិខិត្របគល់កិច�សន្យោ

្រត�វបា�នផ្សព�ផ្សោយេល�

េគហទំព័ររបស់ GDPP

របា�យ

កា�រណ៍ស� ីពី

កា�រ

ផ្សព�ផ្សោយ

ឯកសា�រលទ�

កម�សា�ធា�រ

ណៈេល�េគ

ហទំព័ររបស់

 GDPP ឆា�� ំ

២០២១

13.1.5 ១៣.១.៤. បន�ព្រងឹងតមា��

ភា�ព គណេនយ្យភា�ព និង

កា�រ្របកួត្របែជងក��ងកិច�

លទ�កម�សា�ធា�រណៈ

-អ.ល.សា� សស ២.្រពឹត�ិប្រតស� ិតិលទ�កម�

សា�ធា�រណៈ ្រត�វបា�នេរៀបចំ និង

ផ្សព�ផ្សោយេល�េគហទំព័រ

្រពឹត�ិប្រតស� ិតិលទ�

កម�សា�ធា�រណៈឆា�� ំ

២០១៩

្រពឹត�ិប្រតស� ិតិលទ�

កម�សា�ធា�រណៈឆា�� ំ

២០២០ ្រត�វបា�ន

ផ្សព�ផ្សោយ

េរៀបចំេសចក�ី្រពា�ង

្រពឹត�ិប្រតស� ិតិលទ�កម�សា�

ធា�រណៈឆា�� ំ២០២០ ្រត�វ

បា�នដោក់្របជុំពិនិត្យ

ិ ៃ

េសចក�ី្រពា�ង្រពឹត�ិប្រតស� ិ

តិលទ�កម�សា�ធា�រណៈឆា�� ំ

២០២០្រត�វបា�នដោក់ជូន

ថោ� ក់ដឹកនំោ្រកសួងពិនិត្យ

ិ

្រពឹត�ិប្រតស� ិតិលទ�កម�សា�

ធា�រណៈឆា�� ំ២០២០ ្រត�វ

បា�នផ្សព�ផ្សោយេល�េគហ

ទំព័ររបស់ GDPP

្រពឹត�ិប្រតស� ិ

តិលទ�កម�

សា�ធា�រណៈ

ឆា�� ំ២០២០
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
13.1.6 ១៣.១.៥. េរៀបចំែកលម�

េសៀវេភៅែណនំោស� ីពីកា�រ

្រត�តពិនិត្យកិច�លទ�កម�តា�ម

េ្រកា�យ

អ.ល.សា� សស ១.

េសចក�ី្រពា�ងបឋមកា�រែកលម�

េសៀវេភៅែណនំោស� ីពីកា�រ្រត�តពិនិ

ត្យតា�មេ្រកា�យ្រត�វបា�នដោក់្របជុំ

អន�រអគ�នោយកដោ� ន

េសៀវេភៅែណនំោស� ី

ពី្រត�តពិនិត្យកិច�

លទ�កម�តា�មេ្រកា�យ 

(ឆា�� ំ២០១៦)

របា�យកា�រណ៍លទ�

ផលកិច�្របជុំស� ីពីកា�រ

េរៀបចំេសចក�ី្រពា�ង

បឋមស� ីពីកា�រែកលម�

េសៀវេភៅែណនំោស� ី

ពីកា�រ្រត�តពិនិត្យ

តា�មេ្រកា�យអន�រ

អគ�នោយកដោ� ន

េរៀបចំបេង��ត្រក�មកា�រងោរ

ពិនិត្យេឡ�ងវ�ញនូវ

េសៀវេភៅែណនំោស� ីពីកា�រ

្រត�តពិនិត្យតា�មេ្រកា�យ

ពិនិត្យសិក្សោេឡ�ងវ�ញនូវ

េសៀវេភៅែណនំោស� ីពីកា�រ

្រត�តពិនិត្យតា�មេ្រកា�យ

េរៀបចំេសចក�ី្រពា�ងបឋម

កា�រែកលម�េសៀវេភៅ

ែណនំោស� ីពីកា�រ្រត�តពិនិត្យ

តា�មេ្រកា�យ្រត�វបា�នដោក់

្របជុំៃផ�ក��ងអគ�នោយកដោ� ន

េសចក�ី្រពា�ងបឋមកា�រែក

លម�េសៀវេភៅែណនំោស� ីពី

កា�រ្រត�តពិនិត្យតា�ម

េ្រកា�យ្រត�វបា�នដោក់្របជុំ

អន�រអគ�នោយកដោ� ន

េសចក�ី្រពា�ង

បឋមស� ីពី

កា�រែកលម�

េសៀវេភៅ

ែណនំោស� ីពី

កា�រ្រត�តពិនិត្

យតា�មេ្រកា�យ

13.1.7 ១៣.១.៦. េរៀបចំេធ��

បច��ប្បន�ភា�ពអនុ្រកឹត្យស� ីពី

ែបបបទនិងនីតិវ�ធីៃនកា�រប្

តឹង និងកា�រេដោះ្រសា�យបណ្

តឹងតវោ�

អ.ល.សា� សស ១.

របា�យកា�រណ៍ស� ីពីកា�រពិនិត្យ និង

ែកលម� េល�អនុ្រកឹត្យស� ីពីែបប

បទនិងនីតិវ�ធីៃនកា�រប�ឹង និងកា�រ

េដោះ្រសា�យបណ� ឹងតវោ�  ដោក់ជូន

ថោ� ក់ដឹកនំោ

អនុ្រកឹត្យស� ីពីែបប

បទនិងនីតិវ�ធីៃន

កា�រប�ឹង និងកា�រ

េដោះ្រសា�យបណ� ឹង

តវោ�

របា�យកា�រណ៍័ស� ីពី

កា�រពិនិត្យនិងែកលម�

អនុ្រកឹត្យស� ីពីែបប

បទនិងនីតិវ�ធីៃនកា�រប្

តឹង និងកា�រេដោះ

្រសា�យ

បណ� ឹងតវោ�

្រក�មកា�រងោរពិនិត្យនិងែក

លម�អនុ្រកឹត្យស� ីពីែបប

បទនិងនីតិវ�ធីៃនកា�រប�ឹង 

និងកា�រេដោះ្រសា�យបណ្

តឹងតវោ�  ្រត�វបា�នេរៀបចំ

បេង��ត

របា�យកា�រណ៍ស� ីពីកា�រពិនិត្

យ និងែកលម� េល�អនុ

្រកឹត្យស� ីពីែបបបទនិងនីតិ

វ�ធីៃនកា�រប�ឹង និងកា�រ

េដោះ្រសា�យបណ� ឹងតវោ�  

្រត�វបា�នេរៀបចំ និងដោក់

ជូនថោ� ក់ដឹកនំោ អគ�

របា�យកា�រណ៍ស� ីពីកា�រពិនិត្

យ និងែកលម� េល�អនុ

្រកឹត្យស� ីពីែបបបទនិងនីតិ

វ�ធីៃនកា�រប�ឹង និងកា�រ

េដោះ្រសា�យបណ� ឹងតវោ�  

្រត�វបា�នេរៀបចំ និងដោក់

ជូនថោ� ក់ដឹកនំោ ្រកសួង

របា�យកា�រ

ណ៍័ស� ីពីកា�រ

ពិនិត្យនិង

ែកលម�អនុ

្រកឹត្យស� ីពី

ែបបបទនិង

នីតិវ�ធីៃន
13.1.8 ១៣.១.៧. បន�សិក្សោអំពី

កា�រេ្រប�្របា�ស់លទ�កម�រដោ� ភិ

បា�លតា�ម្របព័ន�េអឡិច្រត�

និច (e-GP) 

-FMWG

-អ.ល.សា�

 សស ១.

សហកា�រជោមួយ្រក�មកា�រងោរ 

FMWG េល�កា�រេរៀបចំនិងដោក់ឱ្

យដំេណ�រកា�រមុខងោរលទ�កម�

េពញេលញេនៅ្រកសួងេសដ�កិច�

និងហិរ��វត��, ្រកសួងសា�� ប័ន 

និងអង�ភា�ពពា�ក់ព័ន�

មុខងោរលទ�កម�

េពញេលញក��ង្របព័ន�

 FMIS ្រត�វបា�នដោក់ឱ

◌្យអនុវត�សា�កល្បង

បន�សហកា�រជោមួយ្រក�ម

កា�រងោរ FMWG ក��ងកា�រ

េរៀបចំនិងអភិវឌ្ឍមុខងោរ

លទ�កម�េពញេលញ ក��ង

្របព័ន� FMIS

ដោក់ឱ្យដំេណ�រកា�រសា�ក

ល្បងចំនួន ០២្រកសួង 

(្រកសូងេសដ�កិច�និង

ហិរ��វត�� និង្រកសួង

ព័ត៌មា�ន) ស្រមា�ប់អនុវត�

មុខងោរលទ�កម�េពញ

េលញ ក��ង្របព័ន� FMIS

មុខងោរលទ�

កម�េពញ

េលញក��ង

្របព័ន� FMIS

 ្រត�វបា�ន

ដោក់ឱ្យអនុ

វត�សា�កល្បង
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
13.1.9 ១៣.១.៨. េរៀបចំរបា�យ

កា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ពៃន

កា�រយុទ�សា��ស� ៃនកា�រែក

ទ្រមង់្របព័ន�លទ�កម�

សា�ធា�រណៈឆា�� ំ២០១៩-

២០២៥

អ.ល.សា� សស ១.

%ៃនកា�រអនុវត�ែផនកា�រ

សកម�ភា�ពយុទ�សា��ស� ែកទ្រមង់

្របព័ន�លទ�កម�សា�ធា�រណៈឆា�� ំ

២០១៩-២០២៥

២០១៩៖ 

សកម�ភា�ពយុទ�សា�ស្

្រតែកទ្រមង់្របព័ន�

លទ�កម�សា�ធា�រណៈ

ឆា�� ំ២០១៩-២០២៥

 អនុវត�សេ្រមចបា�ន

បា�ន ៧០%

(ចំនួនែផនកា�រ

សកម�ភា�ពបា�នអនុ

វត�ក��ងឆា�� ំ២០២១/

ចំនួនែផនកា�

សកម�ភា�ពសរុបក�ង

ឆា�� ំ២០២១)

៨០%ៃនកា�រអនុវត�

ែផនកា�រសកម�ភា�ពយុទ�

សា��ស� ែកទ្រមង់្របព័ន�

លទ�កម�សា�ធា�រណៈឆា�� ំ

២០១៩-២០២៥ សេ្រមច

បា�ន

របា�យកា�រណ៍

វឌ្ឍនភា�ពៃន

កា�រអនុវត�

ែផនកា�រ

សកម�ភា�ព

យុទ�សា��ស�

ែកទ្រមង់

្របព័ន�លទ�

កម�សា�ធា�រ

13.1.10

13.2 ១៣.២.ែកលម�ដំេណ�រអនុ

វត� និងកា�រទូទា�ត់ចំណោយ

អ.រ.ជ

អ.គ.ហ

អ.ថ

មន�ីរ សហវ

សច  ១៨. 

ក. ភា�គរយទំហំៃនចំណោយ

ថវ�កា�កកស�ះ

ខ. ្រកបខណ� ែផនទីបងោ� ញផ��វ 

និងែផនកា�រសកម�ភា�ព ស្រមា�ប់

េដោះ្រសា�យចំណោយកកស�ះ 

(កា�រកំណត់និយមន័យថ�ីៃន

េនៅឆា�� ំ២០២០ មិន

មា�នចំណោយ កក

ស�ះ េដោយគិត   រ

យៈេពល ៦០ៃថ� 

ចា�ប់តំា�ងពីឣណត�ិ 

ចូលដល់ អ.រ.ជ

ក. ចំណោយកកស�ះ

សរុប/ចំណោយសរុប

្របចំា�ឆា�� ំ

ខ. កា�រសេ្រមចរបស់

 គ.ហ.ស

13.2 អ.រ.ជ

FMWG

សច  ១៩. 

ភា�គរយចំណោយសរុបេធ��កា�រ

ឆា�� ំ២០១៩៖ 

ចំណោយសរុប

ផលេធៀបចំណោយ

ទូទា�ត់តា�ម 
13.2 អ.គ.ហ

អ.ថ

្រកសួង

សច  ២០. 

ចំនួន្រកសួង សា�� ប័នេរៀបចំ

េគា�លកា�រណ៍ែណនំោហិរ��វត��

  

ពុំំទា�ន់មា�ន្រកសួង ស្

ថោប័នបា�នេរៀបចំ

េនៅេឡ�យ

្របកា�សអន�រ្រកសួង 

(រវោងកសហវ និង

្រកសួង សា�� ប័នសា�មី)

 



ទំព័រ42

្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
13.2 ្រកសួង សា�� ប័ន

អ.ថ

សច  ២១. 

ភា�គរយៃន្រកសួងសា�� ប័ន ែដល

បា�នេរៀបចំ និង   ផ�ល់ែផនកា�រ

ឥណទា�ន  រជ�េទយ្យបុេរ្របទា�ន

ស្រមា�ប់កា�រចរចា�ក��ប់ថវ�កា�

្របចំា�ឆា�� ំ

្របកា�សេលខ ៦៦៣

 ចុះៃថ�ទី ២៨ ែខកក្

កដោ ឆា�� ំ២០២០ ស� ី

ពី នីតិវ�ធីចំណោយ

តា�មរជ�េទយ្យបុេរ

្របទា�នស្រមា�ប់រដ�

(ចំនួន្រកសួង សា�� ប័

នែដលបា�នផ�ល់

ែផនកា�រឥណទា�នរជ�

េទយ្យបុេរ្របទា�ន/

ចំនួន្រកសួង សា�� ប័ន

ទា�ងំអស់* ១០០
13.2.1 ១៣.២.១. ជំរុញ្រកសួង

 សា�� ប័នឱ្យេរៀបចំ

ែផនកា�រឥណទា�នរជ�េទ

យ្យបុេរ្របទា�នឱ្យបា�ន

ទា�ន់េពល្របជុំចរចា�

ំ ំ

អគ�.ថវ�កា� សស....

របា�យកា�រណ៍ស� ីពីសា�� នភា�ព

ៃនកា�រផ�ល់ែផនកា�រឥណទា�ន

ថវ�កា�រជ�េទយ្យបុេរ្របទា�ន

របស់្រកសួង សា�� ប័ន ស្រមា�ប់

ិ ំ

មិនទា�ន់មា�ន

របា�យកា�រណ៍

ចំនួន្រកសួង សា�� ប័

នែដលបា�នផ�ល់

ែផនកា�រឥណទា�នរជ្

ជេទយ្យបុេរ

្របទា�ន/ចំនួន

 ័

របា�យកា�រណ៍ស� ីពីចំនួន

្រកសួង សា�� ប័ន ែដល

បា�ន ផ�ល់ែផនកា�រឥណ

ទា�នរជ�េទយ្យបុេរ

្របទា�នឱ្យបា�នទា�ន់

ំ13.2.1 ១៣.២.១. ជំរុញ្រកសួង

 សា�� ប័នឱ្យេរៀបចំ

ែផនកា�រឥណទា�នរជ�េទ

យ្យបុេរ្របទា�នឱ្យបា�ន

ទា�ន់េពល្របជុំចរចា�

អគ�.ថវ�កា� សច ២២

របា�យកា�រណ៍ស� ីពីកា�រ្រត�តពិនិ

ត្យ និងតា�មដោនកា�រអនុវត�

ថវ�កា� បងោ� ញពីភា�គរយៃន

កា�រអនុវត�ថវ�កា�ល�្របេស�រ និង

 

កា�រអនុវត�ថវ�កា�

របស់្រកសួង សា��

ប័នមិន្រសបតា�ម

ែផនកា�រចំណោយ

ភា�គរយៃនកា�រអនុ

វត�ថវ�កា�្របចំា�្រតី

មា�ស

របា�យកា�រណ៍អនុវត�

ចំណោយចរន�ថោ� ក់រដ�

បា�លកណោ� ល្របចំា�្រតី

មា�សទី១ឆា�� ំ២០២០ 

្រត�វបា�នេរៀបចំទា�ន់េពល

របា�យកា�រណ៍អនុវត�

ចំណោយចរន�ថោ� ក់រដ�

បា�លកណោ� ល្របចំា�្រតី

មា�សទី២ឆា�� ំ២០២០ 

្រត�វបា�នេរៀបចំទា�ន់េពល

របា�យកា�រណ៍អនុវត�

ចំណោយចរន�ថោ� ក់រដ�

បា�លកណោ� ល្របចំា�្រតី

មា�សទី៣ឆា�� ំ២០២០ 

្រត�វបា�នេរៀបចំទា�ន់េពល

របា�យកា�រណ៍អនុវត�

ចំណោយចរន�ថោ� ក់រដ�

បា�លកណោ� ល្របចំា�្រតី

មា�សទី៤ឆា�� ំ២០២០ 

បេណោ� ះ ឣសន� ្រត�វបា�ន

ៀ ំ13.2.2 ១៣.២.២. េរៀបចំែក

ស្រម�ល្របកា�សេលខ 

១២៨២ សហវ.្របក ចុះ

ៃថ�ទី ែខ  ឆា�� ំ២០១៦ ស� ីពី

សិទ�ិអំណោច និងកា�រទទួល

ខុស្រត�វរបស់អង�ភា�ពថវ�កា�

អគ�.ថវ�កា� 

ន.ហិរ��កិច�

្របកា�សេលខស� ីពីសិទ�អំណោច 

និងកា�រទទួលខុស្រត�វរបស់អង�

ភា�ពថវ�កា� ្រត�វបា�នដោក់ឱ្យអនុវត�

 (េត�ដោក់ឱ្យអនុវត�ស្រមា�ប់ឆា�� ំ 

២០២២?)កា�រសេ្រមចេនៅេល�

ថោ� ក់ដឹកនំោ ែតនិនោ� កា�រឣច

្របកា�សេលខ 

១២៨២ សហវ.្របក

 ចុះៃថ�ទី  ែខ ឆា�� ំ

២០១៦ ស� ីពីសិទ�ិ

អំណោចនិងកា�រ

ទទួលខុស្រត�វរបស់

្របកា�សែកស្រម�ល 

្រត�វបា�នដោក់ឱ្យអនុ

វត�នទា�ន់េពលេវលា�

េសចក�ី្រពា�ងបឋមស� ីពី

កា�រែកស្រម�ល្របកា�ស

េលខ ១២៨២ ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ

េសចក�ី្រពា�ងចុង

េ្រកា�យស� ីពីកា�រែក

ស្រម�ល្របកា�សេលខ 

១២៨២ ្រត�វបា�នេរៀបចំ

្របកា�សស� ីពីកា�រែក

ស្រម�ល្របកា�សេលខ 

១២៨២ ្រត�វបា�នដោក់ឱ្

យអនុវត�
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
13.2.3 ១៣.២.៣.សិកា�� សា�លា�

្រត�តពិនិត្យលទ�ផលនិង

ប�� ្របឈម ៃនកា�រអនុ

វត�ថវ�កា� េនៅតា�ម្រកសួង

 សា�� ប័ន

អ.ថ

ន.ហិរ��កិច�

្រកសួង សា�� ប័ន

សស ១៤. កិច�្របជុំចំនួនពីរ

េល�កេដ�ម្បី្រត�តពិនិត្យលទ�

ផលៃនកា�រអនុវត�ថវ�កា� និង

ប�� ្របឈមរបស់្រកសួង ស្

ថោប័ន

កា�រអនុវត�ថវ�កា�

របស់្រកសួង សា��

ប័ន មា�នកា�រយឺត

យ៉ោវ និងមា�ន

ប�� ្របឈមពា�ក់

័ ឹ  

របា�យកា�រណ៍

សិកា�� សា�លា�្រត�ត

ពិនិត្យលទ�ផល 

និងប�� ្របឈម

ៃនកា�រអនុវត�ថវ�កា� 

 ័

សិកា�� សា�លា�េល�កទី១ 

េដ�ម្បី្រត�តពិនិត្យលទ�

ផលនិងប�� ្របឈមក�

ងកា�រអនុត�ថវ�កា�របស់

្រកសួង   សា�� ប័ន

សិកា�� សា�លា�េល�កទី២ 

េដ�ម្បី្រត�តពិនិត្យលទ�

ផលនិងប�� ្របឈមក�

ងកា�រអនុត�ថវ�កា�របស់

្រកសួង   សា�� ប័ន

របា�យ

កា�រណ៍

សិកា�� សា�លា�

13.2.4 ១៣.២.៤.េធ��បច��ប្បន�

ភា�ពឯកសា�រ បណ�� ះបណ្

តា�លស� ីពីនីតិវ�ធីអនុវត� 

ថវ�កា�ចរន� ្រសបតា�ម

លិខិតបទដោ� នគតិយុត�ថ�ីៗ

អគ�.ថវ�កា�

ន.ហិរ��កិច�

្រកសួង សា�� ប័ន

សស. ......

ឯកសា�របណ�� ះបណោ� លស� ីពី

វ�ធី  អនុវត�ថវ�កា�ចរន�្រសប

តា�មលិខិតបទដោ� នគតិយុត�ថ្

មីៗ្រត�វបា�នេរៀបចំេធ��បច��ប្បន�

ភា�ពតា�មលិខិតបទដោ� នគតិ

យុត�ថ�ីៗ

ឯកសា�របណ�� ះបណ្

តា�លតា�ម លិខិត

បទដោ� នគតិយុត�

ចា�ស់ៗែដល្រត�វ

បា�ន

និរោករណ៍េដោយ

លិខិតបទដោ� ន

គតិយុត� ថ�ីៗ

ឯកសា�របណ�� ះបណ្

តា�លែដលបា�នេធ��

បច��ប្បន�ភា�ព

ឯកសា�របណ�� ះបណោ�

ល្រត�វបា�នែកស្រម�ល

ជោបឋម

ឯកសា�របណ�� ះបណោ�

ល្រត�វបា�នែកស្រម�ល

រួចរោល់ស្រមា�ប់កា�របណ្

តុះបណោ� ល

បច��ប្បន�

ភា�ពឯក

សា�របណ�� ះ

បណោ� ល

13.2.5 ១៣.២.១ តា�មដោនកា�រ

ទូទា�ត់ឣណត�ិេប�ក្របា�ក់

េដ�ម្បីកុំឱ្យមា�នបំណលុកកស្

ទះ។

ចំណោយកកស�ះ = 

Expenditure Arrear

ធា�នោឱ្យបា�នកា�រទូទា�ត់

ឣណត�ិេប�ក្របា�ក់ េដ�ម្បីកុំឱ្

យមា�នចំណោយកកស�ះ 

(ក��ងរយៈេពល ៦០ៃថ�)។

អ.រ.ជ ឣណត�ិទូទា�ត់្រត�វបា�នតា�មដោន 

តា�មរយៈកា�រទទួលឣណត�ិេនៅ

អគ�.រតនោគា�រជោតិ េហ�យេ្រប�

្របា�ស់្របព័ន� FMIS េដ�ម្បីតា�ម

ដោន និងកា�រពា�រកុំេឣយមា�ន

ឣណត�ិកកស�ះសេល�សពី ៦០ថ្

ៃង។

(ពិន��: 0.5)

េនៅឆា�� ំ២០២០ មិន

មា�នចំណោយកកស�ះ

 េដោយគិតរយៈេពល

 ៦០ៃថ� ចា�ប់តំា�ងពី

ឣណត�ិចូលដល់ អ.

រ.ជ

ចំណោយកកស�ះ

សរុប/ចំណោយសរុប

្របចំា�ឆា�� ំ

តា�មដោនជោ្របចំា�រវោង 

ឣណត�ិមកដល់អគ. រត

នោគា�រជោតិ និងកា�រទូទា�ត់ 

េដោយទា�ញទិន�ន័យពី

្របព័ន� FMIS ជោមូលដោ� ន

តា�មដោនជោ្របចំា�រវោង 

ឣណត�ិមកដល់អគ. រត

នោគា�រជោតិ និងកា�រទូទា�ត់ 

េដោយទា�ញទិន�ន័យពី

្របព័ន� FMIS ជោមូលដោ� ន

តា�មដោនជោ្របចំា�រវោង 

ឣណត�ិមកដល់អគ. រត

នោគា�រជោតិ និងកា�រទូទា�ត់ 

េដោយទា�ញទិន�ន័យពី

្របព័ន� FMIS ជោមូលដោ� ន

តា�មដោនជោ្របចំា�រវោង 

ឣណត�ិមកដល់អគ. រត

នោគា�រជោតិ និងកា�រទូទា�ត់ 

េដោយទា�ញទិន�ន័យពី

្របព័ន� FMIS ជោមូលដោ� ន

របា�យកា�រណ៍

វឌ្ឍនភា�ព

របស់ អ.រ.ជ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
13.2.6 ១៣.២.២ ព្រងឹង និង

ព្រងីក កា�រអនុវត�្របព័ន�

ទូទា�ត់េអឡិច្រត�និច EFT 

េឣយកា�ន់ែតមា�នវ�សា�ល

ភា�ពធំទូលា�យ ក��ងេគា�ល

បំណងកា�ត់បន�យកា�រេ្រប�

្របា�ស់មូលប្បទា�នប័្រត ។

អ.រ.ជ ព្រងីកវ�សា�លភា�ពចំណោយទូទា�ត់

តា�មរយៈ្របព័ន�ទូទា�ត់េអឡិច្រត�

និច EFT។

យ៉ោងតិច្របមា�ណ ៥៥% ៃន

ចំណោយែដលបា�នអនុវត� ្រត�វ

បា�នេ្រប�្របា�ស់ តា�ម្របព័ន� EF។

(ពិន��: 0.5)

ឆា�� ំ២០១៩៖ 

ចំណោយសរុប

្របមា�ណ ៥០% 

្រត�វបា�នទូទា�ត់តា�ម 

E-Transfer

ផលេធៀបចំណោយ

ទូទា�ត់តា�ម 

E-Transfer/ 

ចំណោយសរុបែដល

បា�ន

អនុវត�

មុខស�� ចំណោយ្រត�វ

បា�នតា�មដោន និងអនុវត�

ទូទា�ត់តា�ម្របព័ន� EFT

មុខស�� ចំណោយ្រត�វ

បា�នតា�មដោន និងអនុវត�

ទូទា�ត់តា�ម្របព័ន� EFT

មុខស�� ចំណោយ្រត�វ

បា�នតា�មដោន និងអនុវត�

ទូទា�ត់តា�ម្របព័ន� EFT

មុខស�� ចំណោយ្រត�វ

បា�នតា�មដោន និងអនុវត�

ទូទា�ត់តា�ម្របព័ន� EFT

របា�យ

កា�រណ៍កា�រ

ចំណោយតា�ម

រយៈមូលប្ប

ទា�នប័្រត និង

 EFT

13.3 ១៣.៣ ជំរុញកា�រទូទា�ត់

ថវ�កា�បុេរ្របទា�ននិងរជ�េទ

យ្យបុេរ្របទា�ន

អ.ថ

អ.រ.ជ

្រកសួង

សា�� ប័ន

សច ២២. 

ចំនួន្រកសួង សា�� ប័នទូទា�ត់ថវ�កា�

បុេរ្របទា�នទា�ន់េពលេវលា� 

ស្រមា�ប់ថវ�កា�ចរន�

ឆា�� ំ២០១៨៖្រកសួង

 សា�� ប័ន ៩០%

(៣៧/៤១) 

ឆា�� ំ២០១៩៖ ៧៦%

(៣១/៤១) ទូទា�ត់

បុេរ្របទា�នទា�ន់េពល

ចំនួន្រកសួង សា�� ប័ន

ទូទា�ត់បុេរ្របទា�ន

ទា�ន់េពល/ ចំនួន

្រកសួងសា�� ប័នទា�ងំអស់

13.3.1 ្រកសួង សា�� ប័ន សច ២៣. 

ចំនួន្រកសួង សា�� ប័ន េប�ក្របា�ក់

េបសកកម� តា�ម្របព័ន�ធនោគា�រ

ឆា�� ំ២០២០៖ មា�ន ៩

 ្រកសួង សា�� ប័ន 

េប�ក្របា�ក់

េបសកកម�តា�ម

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ពរបស់្រកសួង សា��

ប័ន េដោយភា�� ប់

ជោមួយរបា�យកា�រណ៍
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
13.3.1 ១៣.៣.១. េរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍តា�មដោន

កា�រផ�ល់ និងកា�រទូទា�ត់

ថវ�កា�បុេរ្របទា�នឱ្យបា�ន

េទៀងទា�ត់

អគ�.ថវ�កា� សស. ...

មា�នរបា�យកា�រណ៍កា�រផ�ល់និង

កា�រទូទា�ត់ថវ�កា�បុេរ្របទា�ន

ចរន�្របចំា�្រតីមា�ស និង្របចំា�ឆា�� ំ

ឆា�� ំ២០១៨

៖្រកសួង សា�� ប័ន 

៩០% (៣៧/៤១) 

ឆា�� ំ២០១៩៖៧៦%

(៣១/៤១)  ទូទា�ត់

បុេរ្របទា�នទា�ន់

េពល

ចំនួន្រកសួង សា�� ប័

នទូទា�ត់បុេរ្របទា�ន

ទា�ន់េពល/ ចំនួន 

្រកសួងសា�� ប័នទា�ងំ

អស់

របា�យកា�រណ៍្របចំា�្រតី

មា�ស តា�មដោនកា�រផ�ល់

្របា�ក់បុេរ្របទា�ន និង

កា�រទូទា�ត់

របា�យកា�រណ៍្របចំា�្រតី

មា�ស តា�មដោនកា�រផ�ល់

្របា�ក់បុេរ្របទា�ន និង

កា�រទូទា�ត់

របា�យកា�រណ៍្របចំា�្រតី

មា�ស តា�មដោនកា�រផ�ល់

្របា�ក់បុេរ្របទា�ន និង

កា�រទូទា�ត់

របា�យកា�រណ៍្របចំា�្រតី

មា�ស និង្របចំា�ឆា�� ំ តា�ម

ដោនកា�រផ�ល់្របា�ក់បុេរ

្របទា�ន និងកា�រទូទា�ត់

របា�យ

កា�រណ៍តា�ម

ដោនកា�រផ�

ល់្របា�ក់

និងទូទា�ត់

្របា�ក់បុេរ

្របទា�ន

13.3.2 ១៣.៣ .១.កត់្រតា�តា�ម

ដោនថវ�កា�បុេរ្របទា�ន និង

ជំរុញកា�រទូទា�ត់បុេរ្របទា�ន

ដល់្រកសួង សា�� ប័ន អង�

ភា�ពពា�ក់ព័ន�្របមូលសក�ីប

្រតជ្រមះប�� ី

អ.រ.ជ -តា�រោងតា�មដោនលម�ិតតួេលខ 

-លិខិត និងតា�រោងតា�មដោន

លម�ិតអំពីតួេលខបុេរ្របទា�នមិន

ទា�ន់ទូទា�ត់ ្រត�វបា�នេផ��ជូនេទៅ

អគ�នោយកដោ� នពា�ក់ព័ន� (ពិន��: 1)

តា�រោងតា�មដោន

លម�ិតតួេលខស� ីពី

សា�� នភា�ពបុេរ្របទា�ន

 ឆា�� ំ២០២០ និងពី

ឆា�� ំ២០១៧ ដល់ 

២០១៩

តា�រោងតា�មដោន

លម�ិតតួេលខស� ីពី

សា�� នភា�ពបុេរ្របទា�ន

 ឆា�� ំ២០២១ និងពីឆា�� ំ

២០១៧ ដល់២០២០

សូចនោករទី១៖េធ��កា�រកត់

្រតា� និងតា�មដោនជោ្របចំា�

រោល់កា�រេប�កផ�ល់្របា�ក់

បុេរ្របទា�ន ។

សូចនោករទី២៖េរៀបចំ

លិខិតនិងតា�រោងតា�ម

ដោនលម�ិតអំពីតួេលខបុេរ

្របទា�នមិនទា�ន់ទូទា�ត់ េទៅ

អគ�នោយកដោ� នពា�ក់ព័ន�។

សូចនោករទី១៖េធ��កា�រកត់

្រតា� និងតា�មដោនជោ្របចំា�

រោល់កា�រេប�កផ�ល់្របា�ក់

បុេរ្របទា�ន ។

សូចនោករទី២៖េរៀបចំ

លិខិតនិងតា�រោងតា�ម

ដោនលម�ិតអំពីតួេលខបុេរ

្របទា�នមិនទា�ន់ទូទា�ត់ េទៅ

អគ�នោយកដោ� នពា�ក់ព័ន�។

សូចនោករទី១៖េធ��កា�រកត់

្រតា� និងតា�មដោនជោ្របចំា�

រោល់កា�រេប�កផ�ល់្របា�ក់

បុេរ្របទា�ន ។

សូចនោករទី២៖េរៀបចំ

លិខិតនិងតា�រោងតា�ម

ដោនលម�ិតអំពីតួេលខបុេរ

្របទា�នមិនទា�ន់ទូទា�ត់ េទៅ

អគ�នោយកដោ� នពា�ក់ព័ន�។

សូចនោករទី១៖េធ��កា�រកត់

្រតា� និងតា�មដោនជោ្របចំា�

រោល់កា�រេប�កផ�ល់្របា�ក់

បុេរ្របទា�ន ។

សូចនោករទី២៖េរៀបចំ

លិខិតនិងតា�រោងតា�ម

ដោនលម�ិតអំពីតួេលខបុេរ

្របទា�នមិនទា�ន់ទូទា�ត់ េទៅ

អគ�នោយកដោ� នពា�ក់ព័ន�។

របា�យ

កា�រណ៍ស� ីពី

កា�រទូទា�ត់

ថវ�កា�បុេរ

្របទា�នពី អ.រ

.ជ

13.3.3 ១៣.៣.១. េរៀបចំ េគា�ល

កា�រណ៍ែណនំោស� ីពី 

Coporate agreement 

(ស្រមា�ប់រជ�េទយ្យបុេរ

្របទា�ន)

អ.ល.សា� សស ១.

្របកា�សដោក់ឱ្យេ្រប�្របា�ស់ ៃន

េគា�លកា�រណ៍ែណនំោស� ីពី 

Coporate agreement 

(ស្រមា�ប់រជ�េទយ្យបុេរ្របទា�ន) 

្រត�វបា�នេរៀបចំ និងផ្សព�ផ្សោយ

មិនទា�ន់មា�ន េគា�លកា�រណ៍ែណនំោស្

តីពី Coporate 

agreement 

(ស្រមា�ប់រជ�េទយ្យ

បុេរ្របទា�ន)្រត�វបា�ន

េរៀបចំ

េសចក�ី្រពា�ងេគា�ល

កា�រណ៍ែណនំោស� ីពី 

Corporate Agreement

 ្រត�វបា�នេរៀបចំ និងដោក់

្របជុំពិភា�ក្សោ

ៃផ�ក��ង GDPP

េសចក�ី្រពា�ងេគា�ល

កា�រណ៍ែណនំោស� ីពី 

Corporate Agreement

 ្រត�វបា�នដោក់្របជុំ

ពិនិត្យនិងពិភា�ក្សោ

អន�រអគ�នោយកដោ� ន

្របកា�សដោក់ឱ្យេ្រប�្របា�ស់

 ៃនេគា�លកា�រណ៍ែណនំោស្

តីពី Corporate 

Agreement ្រត�វបា�ន

ដោក់ឱ្យអនុវត� និង

ផ្សព�ផ្សោយ

េគា�ល

កា�រណ៍ែណ

នំោស� ីពី 

Coporate 

agreement

 (ស្រមា�ប់រជ�

េទយ្យបុេរ

្របទា�ន)
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង

Part 2

Part 2

Part 2

21.1 ២១. ព្រងឹង និង ព្រងីក

កា�រេ្រប�្របា�ស់្របព័ន�បេច�ក

វ�ទ្យោព័ត៌មា�នស្រមា�ប់កា�រ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សា�ធា�រ

ណៈ (FMIS)

FMWG

អ.ថ

អ.រ.ជ

អ.ហ.ក

អគ�.ពា�ក់ព័ន�

្រកសួង សា�� ប័ន

សគ ១. 

ចំនួនមុខស�� ចំណោយេធ��

ស� ័យ្របវត�ិកម�ស្រមា�ប់អនុវត�

ថវ�កា�តា�ម FMIS េនៅរដ�បា�ល

ថោ� ក់កណោ� ល

ឆា�� ំ២០២០៖ កសហ

វ និង្រកសួងចំនួន 

៧ បា�នអនុវត�នីតិ

វ�ធីអនុវត� កា�រ ងោរ

ថ�ីតា�ម្របព័ន�

 FMISេល�កា�រ

ទូទា�ត់ចំណោយ 

េបៀវត្ស និងកា�រ

ទូទា�ត់្រតង់ ែដល

ចំនួន្រកសួង សា�� ប័ន

 និង ចំនួននីតិវ�ធីអនុ

វត�កា�រងោរថ�ីតា�ម 

FMIS ្រត�វបា�នដោក់ឱ្

យអនុវត�ជោផ��វកា�រ

21.1 សគ ២. 

មុខងោរពីរបែន�មថ�ីក��ង្របព័ន� 

FMIS ្រត�វបា�នព្រងីកកា�រអនុវត�

េនៅឆា�� ំ២០២០៖ម៉ូ

ឌុលស��លចំនួន ៦, 

និងម៉ូឌុលេរៀបចំ

ែផនកា�រថវ�កា� និង

ម៉ូឌុលលទ�កម�

េពញេលញកំពុង

្រត�វបា�ន អភិវឌ្ឍន៍ 

(្រកបខណ� កិច�

្រពម-េ្រព�ងជោមួយ

សហភា�ពអឺរ�ុប)

ចំនួនកា�រដោ� នែដល

បា�នដោក់ឱ្យេ្រប�

្របា�ស់មុខងោរថ�ីពីរ

កា�រេធ��ស� ័យ្របវត�ិកម� និងព្រងីក្របព័ន�បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�នស្រមា�ប់កា�រ្រគប់្រគងហិរ��វត��សា�ធា�រណៈ (FMIS), កា�រេរៀបចំរបា�យកា�រណ៍ហិរ��វត��ទា�ន់េពលេវលា� និង្រគប់្រជ�ងេ្រជោយ , និង ព្រងឹងកា�រ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ�

 ។

ែផ�កទី ២៖ កា�របន�ព្រងឹងគណេនយ្យភា�ពហិរ��វត��
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
21.1.1 សគ ៣. 

ចំនួនកា�រដោ� នអនុវត�គេ្រមា�ង 

  

េនៅឆា�� ំ២០២០ ៖ 

្រគប់្រកសួង-សា�� ប័ន 

  

ចំនួនកា�រដោ� នបែន�ម

ថ�ី ែដលបា�នដោក់ឱ្យ

 21.1 ២១.១.ព្រងីកកា�រអនុវត� 

គេ្រមា�ង FMIS និង

ស� ័យ្របវត�ិកម�តា�ម FMIS

FMWG

អ.ថ

អ.រ.ជ

្រកសួង

សា�� ប័ន

អ.ថ.ក.ជ

អគ�.ពា�ក់ព័ន�

សច ១.

ចំនួនមុខស�� ចំណោយេធ��

ស� ័យ្របវត�ិកម�ស្រមា�ប់អនុវត�

ថវ�កា�តា�ម FMIS េនៅរដ�បា�ល

ថោ� ក់កណោ� ល

ឆា�� ំ២០២០៖ កសហ

វ និង្រកសួងចំនួន ៧

 បា�នអនុវត�នីតិវ�ធី

អនុវត�កា�រងោរថ�ីតា�ម

 FMIS េល�កា�រ

ទូទា�ត់ចំណោតយ 

េបៀវត្ស និងកា�រ

ទូទា�ត់្រតង់ ែដល

មា�នហា�និភ័យក��ង

ក្រមិត ១

ចំនួន្រកសួង សា�� ប័ន

 និងចំនួននីតិវ�ធីអនុ

វត�កា�រងោរថ�ីតា�ម 

FMIS ្រត�វបា�នដោក់ឱ្

យអនុវត�ជោផ��វកា�រ

21.1.1 ២១.២.១ េរៀបចំកា�រេធ�� 

សនោ� នកម� តួេលខកា�រខ�ី 

និងកា�រឱ្យខ�ី េដ�ម្បីេធ��

បច��ប្បន�ភា�ពនិងកត់្រតា�តួ

េលខ េនះ ឱ្យបា�នទា�ន់

េពលេវលា�។

អ.រ.ជ សនោ� នកម� តួេលខកា�រខ�ី និងឱ្យខ�ី

 ពី្របព័ន� DMFAS និង FMIS 

េដ�ម្បីជ្រម�ញកា�រកត់្រតា�តួេលខ

េឣយទា�ន់េពលេវលា�។  (ពិន��: 

0.5)

តួេលខកា�រខ�ី និងឱ្យ

ខ�ីពី្របព័ន� DMFAS

 ្រត�វបា�នកត់្រតា� ក��ង

 ្របព័ន� FMIS

តួេលខកា�រខ�ី និងឱ្យ

ខ�ីពី្របព័ន� DMFAS 

និងតួេលខពី្របព័ន� 

FMIS

តួេលខកា�រខ�ី និងឱ្យខ�ីពី

្របព័ន� DMFAS ឆមា�សទី

១ ឆា�� ំ N-1 ្រត�វបា�នកត់្រតា�

 ក��ង្របព័ន� FMIS

តួេលខកា�រខ�ី និងឱ្យខ�ីពី

្របព័ន� DMFAS ឆមា�សទី

២ ឆា�� ំ N-1 ្រត�វបា�នកត់

្រតា� ក��ង្របព័ន� FMIS

តួេលខកា�រខ�ី និងឱ្យខ�ីពី

្របព័ន� DMFAS ្រតីមា�ស

ទី១ ឆា�� ំ N ្រត�វបា�នកត់្រតា�

 ក��ង្របព័ន� FMIS

តួេលខកា�រខ�ី និងឱ្យខ�ីពី

្របព័ន� DMFAS ្រតីមា�ស

ទី២ ឆា�� ំ N ្រត�វបា�នកត់្រតា�

 ក��ង្របព័ន� FMIS

របា�យកា�រណ៍

របស់ អ.រ.ជ
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
21.1.2 ២១.២.២ កា�រេធ��សនោ� ន

កម�របា�យកា�រណ៍ធនោគា�រ

ជោមួយធនោគា�រជោតិៃនកម��

ជោ េដ�ម្បីេធ�� Bank 

Reconcileេឣយទា�ន់េពល

េវលា�។

អ.រ.ជ ទា�ញរបា�យកា�រណ៍ធនោគា�រ ្របចំា�

ៃថ� ក��ងេគា�លបំណងកត់្រតា�

ចំណូល ចំណោយ េឣយទា�ន់

េពលេវលា� និងមា�នគណេនយ្យ

ភា�ព។

(ពិន��: 0.5)

-គណនីចំនួន ១០៥

 ្រត�វបា�នសនោ� នកម�

ពី្របព័ន�ធនោគា�រ

ជោតិៃនកម��ជោ ជោ

្របចំា�ៃថ�។

-គណនីរតនោគា�

រេគា�ល TSA ្រត�វ

បា�នេធ�� Bank 

Reconcile ជោ

្របចំា�ៃថ�។

របា�យកា�រណ៍

ធនោគា�រេល�គណនី

ចំនួន ១០៥ ក��ង

្របព័ន� FMIS

-គណនីចំនួន ១០៥ 

គណនី ្រត�វបា�នសនោ� ន

កម� េដ�ម្បីេធ�� Bank 

Reconcile ្របចំា�ៃថ�។

-េធ��សនោ� នកម�គណនី

ចំនួន ១០៥ ពី្របព័ន�

ធនោគា�រជោតិៃនកម��ជោ

-របា�យកា�រណ៍ៃនកា�រេធ�� 

Bank Reconcile ពី

្របព័ន�ធនោគា�រជោតិៃនកម��

ជោ ្របចំា�ៃថ�។

គណនីចំនួន ១០៥ គណនី

 ្រត�វបា�នសនោ� នកម� 

េដ�ម្បីេធ�� Bank 

Reconcile ្របចំា�ៃថ�

គណនីចំនួន ១០៥ គណនី

 ្រត�វបា�នសនោ� នកម� 

េដ�ម្បីេធ�� Bank 

Reconcile ្របចំា�ៃថ�

គណនីចំនួន ១០៥ គណនី

 ្រត�វបា�នសនោ� នកម� 

េដ�ម្បីេធ�� Bank 

Reconcile ្របចំា�ៃថ�

របា�យកា�រណ៍

របស់ អ.រ.ជ

21.1.3 ២១.១.១. េរៀបចំទ្រមង់

របា�យកា�រណ៏ស្រមា�ប់តា�ម

ដោន និងបូកសរុបកា�រអនុ

វត�ចំណោយថវ�កា�តា�មបួន

មុខស�� ចំណោយរបស់

អគ�េលខោធិកា�រដោ� ន កសហវ

អគ�េលខោធិកា�រក

សហវ

ទ្រមង់របា�យកា�រណ៍ស្រមា�ប់តា�ម

ដោន និងបូកសរុបកា�រអនុវត�

ចំណោយថវ�កា�តា�មបួនមុខស��

ចំណោយរបស់អគ�េលខោធិកា�រដ្

ឋា�នកសហវ ្រត�វបា�នេរៀបចំ និង

ដោក់ឱ្យអនុវត�

០៤មុខស��

ចំណោយថវ�កា�

ែកលម�ទ្រមង់០៤

មុខស�� ចំណោយ

ថវ�កា�តា�មទ្រមង់ថ�ី

សិក្សោ និង្របមូលធា�តុចូល

 េដ�ម្បីេរៀបចំទ្រមង់របា�យ

កា�រណ៍ស្រមា�ប់តា�មដោន 

និងបូកសរុបកា�រអនុវត�

ចំណោយថវ�កា�តា�មបួន

មុខស�� ចំណោយរបស់

អគ�េលខោធិកា�រដោ� នក

សហវ

ទ្រមង់របា�យកា�រណ៍

ស្រមា�ប់តា�មដោន និង

បូកសរុបកា�រអនុវត�

ចំណោយថវ�កា�តា�មបួន

មុខស�� ចំណោយរបស់

អគ�េលខោធិកា�រដោ� នក

សហវ  ្រត�វបា�នេរៀបចំ

រួចរោល់

ទ្រមង់របា�យកា�រណ៍

ស្រមា�ប់តា�មដោន និង

បូកសរុបកា�រអនុវត�

ចំណោយថវ�កា�តា�មបួន

មុខស�� ចំណោយរបស់

អគ�េលខោធិកា�រដោ� នក

សហវ្រត�វបា�នដោក់ឱ្យអនុ

វត�សា�កល្បង

ទ្រមង់របា�យកា�រណ៍

ស្រមា�ប់តា�មដោន និង

បូកសរុបេល�កា�រអនុវត�

ចំណោយថវ�កា�តា�មបួន

មុខស�� ចំណោយ ្រត�វ

បា�នែកលម� និងដោក់

ឱ្យអនុវត�េពញេលញ

ស្រមា�ប់ឆា�� ំ២០២២

ទ្រមង់ថ�ី

របា�យ

កា�រណ៍០៤

មុខស��

ចំណោយថវ�កា�
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
21.1.4 ២១.១.២ សិក្សោ េរៀបចំ 

និងកសា�ងអភិវឌ្ឍកម�វ�ធី

្រគប់្រគងលំហូរឯកសា�រ

ពា�ក់ព័ន�នឹងកា�រអនុវត�

ថវ�កា�ផ្សោរភា�� ប់នឹង្របព័ន� 

FMIS

អគ�េលខោធិកា�រក

សហវ

-កម�វ�ធីគំរូ (Prototype 

System)ស្រមា�ប់កា�រ្រគប់្រគង

លំហូរឯកសា�រពា�ក់ព័ន�នឹងកា�រអនុ

វត�ថវ�កា� បា�នេរៀបចំរួចរោល់

ពុំទា�ន់មា�ន កម�វ�ធីគំរូ 

(Prototype 

System)

សិក្សោ និងេរៀបចំឯកសា�រ

ត្រម�វអ�កេ្រប�្របា�ស់រួចរោល់

 (User Requirement 

Document)

សិក្សោ និងេរៀបចំឯក

សា�រលក�ខណ� មុខងោរ

និងលក�ខណ� បេច�កេទស 

(Functional and 

Technical 

Specification)

បា�នេរៀបចំនូវទ្រមង់

ស្រមា�ប់កម�វ�ធី 

(Prototype) រួចរោល់ 

និងចា�ប់េផ��មេរៀបចំែផ�ក

បេច�កេទស

បា�នប��ប់កា�រអភិវឌ្ឍកម�

វ�ធីគំរូ និងេធ��េតស�  សា�ក

ល្បងរួចរោល់

ឯកសា�រៃន

កា�រេធ��

េតស�កម�វ�ធី

21.1.5 ២១.១.៣ ព្រងីកកា�រ

េរៀបចំបណោ� ញអុីន្រតា�ណិ

តស្រមា�ប់ អនុវត�គេ្រមា�ង 

FMIS េនៅជំហា�នបន�

អគ�េលខោធិកា�រក

សហវ

បណោ� ញអុីន្រតា�ណិតរួម របស់ 

កសហវ ្រត�វបា�នេរៀបចំ និង

ដំេឡ�ងរួចរោល់ ស្រមា�ប់កា�រដោ� ន

យ៉ោងតិច ៧០ ទីតំា�ង បែន�ម

កា�រដោ� ន ១៦៣ 

បា�នភា�� ប់រួចរោល់

ចំនួនកា�រដោ� ន ថ�ី -ប�� ីេឈា�� ះកា�រដោ� ន

េរៀបចំបណោ� ញអុីន្រតា�ណិ

តជំហា�នទី២ ្រត�វបា�ន

កំណត់រួចរោល់

-យ៉ោងតិច ៧០ ទីតំា�ង

កា�រដោ� នែដល្រត�វដំេឡ�ង

បណោ� ញអុីន្រតា�ណិត ្រត�វ

បា�នចុះសិក្សោ និងកំណត់

កូអរេដោេន ្រពមទា�ងំគូស

ប�ង់បណោ� ញតភា�� ប់ក��ងនិង

េ្រកៅអគា�រ

-លក�ណៈបេច�កេទសេល�

កា�រតភា�� ប់បណោ� ញអុីន

្រតា�ណិត និង ្របព័ន�សុវត�ិ

ភា�ព ្រត�វបា�នសិក្សោរួចរោល់

 ្រពមទា�ងំ បា�នេរៀបចំ 

re-Configuration

-កា�រដោ� នថ�ីយ៉ោងតិចចំនួន

 ៣០ ទីតំា�ង បែន�ម្រត�វ

បា�នដំេឡ�ងរួចរោល់

-របា�យកា�រណ៍អនុវត�

គេ្រមា�ង អុិន្រតា�ណិត

របស់ កសហវ ក��ងជំហា�ន

ទី២ ្របចំា�ឆមា�សទី១ ្រត�វ

បា�នេរៀបចំ និង ដោក់ឆ�ង

ជូនថោ� ក់ដឹកនំោពិនិត្យ

-កា�រដោ� នយ៉ោងតិចចំនួន 

៤០ ទីតំា�ង បែន�ម្រត�វ

ដំេឡ�ង រួចរោល់

របា�យកា�រណ៍

លទ�ផលៃន

កា�រ

អនុវត�បណ្

តា�ញអុីន

្រតា�ណិតេនៅ

តា�មកា�រដោ� ន

ចំនួន ៧០
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
21.1.6 ២១.១.៤  ព្រងីកបែន�ម

កា�រដោ� នរបស់្របព័ន�

សន�ិសីទវ�េដអូ ក��ង្រកប

ខណ�  កម�វ�ធីែកទ្រមង់កា�រ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សា�ធា�រ

ណៈ គំា�្រទដល់កា�រ

ផ្សព�ផ្សោយ និងកិច�សហ

្របតិបត�ិកា�រនោនោ

អគ�េលខោធិកា�រក

សហវ

កា�រដោ� នយ៉ោងតិចចំនួន ៣០ 

បែន�មថ�ី

កា�រដោ� ន ៤៣ បា�ន

េរៀបចំរួចរោល់

ចំនួនកា�រដោ� ន ថ�ី ែផនកា�រេរៀបចំបណោ� ញ

្របព័ន�សន�ិសីទវ�េដអូ

ជំហា�នទី២ ្រត�វបា�នេរៀបចំ

រួចរោល់

កា�រដោ� នយ៉ោងតិចចំនួន 

៣០ បា�នដំេឡ�ងរួចរោល់

មា�នរបា�យកា�រណ៍លទ�

ផលៃនកា�រេរៀបចំ្របព័ន�

សិន�ិសីទវ�េដអូ ជំហា�នទី២

របា�យកា�រណ៍

លទ�ផលៃន

កា�រេរៀបចំ

បណោ� ញ

ស្រមា�ប់គំា�

្រទ្របព័ន�

សន�ិសិទវ�េដ

អូទា�ងំ ៣៥ 

កា�រដោ� ន

21.1.7 ២១.១.១.្របកា�សដោក់ឱ្យ

េ្រប�្របា�ស់ ស� ័យ្របវត�ិកម�

េល�នីតិវ�ធីកា�រ ធា�នោចំណោយ

 រហូតដល់កា�រទូទា�ត់

ចំណោយថវ�កា�តា�មកា�រេ្រប�

្របា�ស់្របព័ន� FMIS

FMWG

អ.គ

អ.រ.ជ

អ.ថ

្រកសួង

សា�� ប័ន

អគ�.ពា�ក់ព័ន�

សស១. ចំនួន្រកសួង សា�� ប័ន 

និង មុខស�� ចំណោយ អនុវត� 

នីតិវ�ធីអនុវត�កា�រងោរថ�ីតា�ម្របព័ន�

 FMIS

ឆា�� ំ២០២០៖ កសហ

វ និង ៧ ្រកសួង 

បា�ន អនុវត�នីតិវ�ធី

អនុវត�កា�រងោរថ�ីតា�ម

 FMIS េល�កា�រ

ទូទា�ត់ចំណោតយ 

េបៀវត្ស និងកា�រ

ទូទា�ត់្រតង់ ែដល

មា�នហា�និភ័យក��ង

ក្រមិត ១

ចំនួន្រកសួង សា�� ប័ន

 និងមុខស��

ចំណោយ ែដល្រត�វ 

បា�នដោក់ឱ្យអនុវត� នីតិ

វ�ធីអនុវត�កា�រងោរថ�ី

តា�ម FMIS ជោផ��វកា�រ

្រកសួងចំនួន ៧ បា�ន

្របកា�សដោក់ឱ្យអនុវត�នីតិ

វ�ធីអនុវត�កា�រងោរថ�ីតា�ម

្របព័ន� FMIS េល�កា�រ

ទូទា�ត់ចំណោយេបៀវត្ស និង

 កា�រទូទា�ត់្រតង់ែដលមា�ន

ហា�និភ័យក��ងក្រមិតទី១

-្រកសួង-សា�� ប័នចំនួន១០

 បែន�មយ៉ោងតិច ្រត�វបា�ន

្របកា�សឱ្យអនុវត�នីតិវ�ធី

អនុវត�កា�រងោរថ�ីតា�ម្របព័ន�

 FMIS េល�កា�រទូទា�ត់

ចំណោយេបៀវត្ស និង

ចំណោយ្រពមឬទូទា�ត់្រតង់

ែដលមា�នហា�និភ័យក��ង

ក្រមិតទ១ី

-កសហវ ្រត�វបា�ន

្របកា�សឱ្យអនុវត�នីតិវ�ធី

អនុវត�កា�រងោរថ�ីតា�ម្របព័ន�

 FMIS េល�កា�រធា�នោ

ចំណោយ និងទូទា�ត់

ចំណោយថវ�កា� េផ្សងេទៀត

េ្រកៅពីទូទា�ត់េបៀវត្សនិង

ទូទា�ត់្រតង់ ែដលមា�នហា�

និភ័យក្រមិតទី១ និង

ក្រមិតទ២ី

-្រកសួង-សា�� ប័នចំនួន៧

-របា�យ

កា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ព

-ឯកសា�រ

គតិយុត�ិ/

្របកា�សដោក់ឱ

◌្យេ្រប�្របា�ស់

ជោផ��វកា�រ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
21.1.8 ២១.១.២ សិក្សោ និង

េរៀបចំេ្រត�មកា�រ អនុវត� នីតិ

វ�ធីអនុវត�កា�រងោរថ�ី តា�ម

្របព័ន� FMIS េនៅ កសហវ

 និង្រកសួង-សា�� ប័ន

FMWG

អ.គ

អ.រ.ជ

អ.ថ

្រកសួង

សា�� ប័ន

អគ�.ពា�ក់ព័ន�

សស២. ្រកសួង សា�� ប័ន និង 

សកម�ភា�ពគំា�្រទ   ែដល្រត�វ បន� 

េរៀបចំស្រមា�ប់កា�រ  ែកលម�នីតិវ�ធី

អនុវត�កា�រងោរបច��ប្បន� និង កា�រ

អនុវត� នីតិវ�ធីអនុវត�កា�រងោរថ�ី

តា�ម្របព័ន� FMIS

ឆា�� ំ២០២០៖ កសហ

វ និង ្រកសួងចំនួន៧

 ្រត�វបា�នអនុវត� 

សកម�ភា�ពគំា�្រទ 

(សិក្សោ, វ�ភា�គ, ែក

លម�នីតិវ�ធីបច��ប្បន� ,

 េរៀបចំនីតិវ�ធីអនុ

វត�កា�រងោរថ�ី, 

សកម�ភា�ពគំា�្រទ

ដល់កា�រផោ� ស់ប��រ, 

្រត�តពិនិត្យ និង 

វោយតៃម�)េដ�ម្បីអនុ

វត�នីតិវ�ធីអនុវត�

កា�រងោរថ�ីតា�ម FMIS

ចំនួន្រកសួង សា�� ប័ន

 និង សកម�ភា�ពគំា�្រទ  

 ែដល្រត�វ អនុវត�បន�

្រកសួងចំនួន៧ ្រត�វបា�ន

ស្រមបស្រម�ល និងអនុ

វត�សកម�ភា�ពគំា�្រទ ដល់

កា�រផោ� ស់ប��រ ស្រមា�ប់កា�រ

អនុវត� នីតិវ�ធីអនុវត�

កា�រងោរថ�ី តា�ម្របព័ន� 

FMIS េល�កា�រទូទា�ត់

ចំណោយេបៀវត្ស និង កា�រ

ទូទា�ត់្រតង់ែដលមា�នហា�និ

ភ័យក��ងក្រមិតទ១ី

កសហវ ្រត�វបា�នសិក្សោ

និងវ�ភា�គេល�នីតិវ�ធីអនុ

វត�កា�រងោរបច��ប្បន� 

ស្រមា�ប់កា�រ េរៀបចំនីតិវ�ធី

អនុវត�កា�រងោរថ�ីតា�ម្របព័ន�

 FMISេល�កា�រធា�នោ

ចំណោយ និងទូទា�ត់

ចំណោយថវ�កា�នោនោ ែដល

មា�នហា�និភ័យក��ងក្រមិត

ទី២

-កា�រអនុវត�នីតិវ�ធីអនុវត�

កា�រងោរថ�ីតា�ម្របព័ន� FMIS

 េល�កា�រទូទា�ត់ចំណោយ

េបៀវត្ស និង កា�រទូទា�ត់

្រតង់ែដលមា�នហា�និភ័យ

ក��ងក្រមិតទ១ី  េនៅក��ង

្រកសួង-សា�� ប័នចំនួន៧ 

្រត�វបា�ន្រត�តពិនិត្យ និង 

វោយតៃម�

- បណោ� ្រកសួង-សា�� ប័ន

សំណោកគំរូ  ្រត�វបា�ន

សិក្សោនិងវ�ភា�គេល�នីតិវ�ធី

អនុវត�កា�រងោរបច��ប្បន� 

ស្រមា�ប់កា�រ េរៀបចំនីតិវ�ធី

អនុវត�កា�រងោរថ�ីតា�ម្របព័ន�

 FMISេល�កា�រធា�នោ

ចំណោយ និងទទា�ត់

កសហវ និង ្រកសួង-សា��

ប័ន ចំនួន  ៧ ្រត�វបា�ន

ស្រមបស្រម�ល និងអនុ

វត�សកម�ភា�ពគំា�្រទដល់

កា�រផោ� ស់ប��រ ស្រមា�ប់កា�រ

អនុវត� នីតិវ�ធីអនុវត�

កា�រងោរថ�ី តា�ម្របព័ន� 

FMIS េល�កា�រធា�នោ

ចំណោយ និងទូទា�ត់

ចំណោយថវ�កា� េផ្សងេទៀត

េ្រកៅពីទូទា�ត់េបៀវត្សនិង

ទូទា�ត់្រតង់ ែដលមា�នហា�

និភ័យក្រមិតទី១ និង

ក្រមិតទ២ី

-របា�យ

កា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ព

-ឯកសា�រ

ប�� ក់លទ�

ផល
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
21.1.9 ២១.១.៣.ដោក់ឱ្យដំេណ�រ

កា�រ្របព័ន� FMIS េនៅ អង�

ភា�ពថវ�កា�ឣណោប័កេផ�រ

សិទ�ិបែន�មថ�ី

FMWG

អ.ថ

អគ�.ពា�ក់ព័ន�

សស៣. អង�ភា�ពថវ�កា�ឣណោប័

កេផ�រសិទ�ិបែន�មថ�ី បា�នេ្រប�

្របា�ស់្របព័ន� FMIS ជោផ��វកា�រ 

ស្រមា�ប់្របតិបត�ិកា�រឆា�� ំ ២០២១

េនៅឆា�� ំ ២០២០៖ 

្រគប់្រកសួង-សា�� ប័ន 

(៣៧), មន�ីរ សហវ

 (២៥), រតនោគា�រ 

(២៥) , អគ�នោយកដ្

ឋា�នគន�ឹះ កសហវ 

(៨), និង អង�ភា�ព

ថវ�កា�ឣណោប័ក

េផ�រសិទ�ិចំនួន ២៥

បែន�ម ្រត�វបា�នដោក់ឱ

◌្យេ្រប�្របា�ស់្របព័ន� 

FMIS ជោផ��វកា�រ

 -អង�ភា�ពថវ�កា�

ឣណោប័កេផ�រសិទ�ិ

បែន�មថ�ី ែដលបា�ន

ដោក់ឱ្យេ្រប�្របា�ស់

្របព័ន� FMIS

-របា�យកា�រណ៍លទ�

ផលៃនកា�រវោយតៃម�

កា�រអនុវត�្របព័ន� 

FMIS

អង�ភា�ពថវ�កា�ឣណោប័ក

េផ�រសិទ�ិបែន�មថ�ីចំនួន២ 

បា�នេ្រប�្របា�ស់្របព័ន� 

FMIS ជោផ��វកា�រ ស្រមា�ប់

្របតិបត�ិកា�រឆា�� ំ ២០២១ 

និង ទទួលបា�នកា�រគំា�្រទ

ផោ� ល់េល�កា�រេ្រប�្របា�ស់

្របព័ន� FMIS

ឧបករណ៍ស្រមា�ប់វោយ

តៃម�កា�រអនុវត�្របព័ន� 

FMIS េនៅអង�ភា�ពថវ�កា�

ឣណោប័កេផ�រសិទ�ិបែន�ម

ថ�ី្រត�វបា�នេរៀបចំរួចរោល់

របា�យកា�រណ៍លទ�ផលៃន

កា�រវោយតៃម�កា�រអនុវត�

្របព័ន� FMIS េនៅអង�ភា�ព

ថវ�កា�ឣណោប័កេផ�រសិទ�ិ

បែន�មថ�ី ្រត�វបា�នេរៀបចំ

រួចរោល់

-របា�យ

កា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ព/ របា�យ

កា�រណ៍លទ�

ផល

-ឯកសា�រ

គតិយុត�ិ/

្របកា�សដោក់ឱ

◌្យេ្រប�្របា�ស់

ផ��វកា�រ



ទំព័រ53

្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
21.1.10 ២១.១.៤.េ្រត�មកា�រដោក់ឱ្

យេ្រប�្របា�ស់ ្របព័ន� FMIS 

េនៅអង�ភា�ពថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ

 និង អង�ភា�ពថវ�កា�េផ�រសិទ�ិ

បែន�មថ�ី

FMWG

អ.ថ

អ.រ.ជ

្រកសួង

សា�� ប័ន

អ.ថ.ក.ជ

អគ�.ពា�ក់ព័ន�

សស៤. កា�រដោ� នបែន�មថ�ី ែដល 

្រត�វ ចូលរួមក��ងកា�រអនុវត�គេ្រមា�ង

 FMIS

េនៅឆា�� ំ ២០២០៖ 

្រគប់្រកសួង-សា�� ប័ន 

(៣៧), មន�ីរ សហវ

 (២៥), រតនោគា�រ 

(២៥) , អគ�នោយកដ្

ឋា�នគន�ឹះ កសហវ 

(៨), និង អង�ភា�ព

ថវ�កា�ឣណោប័ក

េផ�រសិទ�ិចំនួន ២៥

បែន�ម ្រត�វបា�នដោក់ឱ

◌្យេ្រប�្របា�ស់្របព័ន� 

FMIS ជោផ��វកា�រ

ចំនួនកា�រដោ� នបែន�មថ�ី

 ែដល ្រត�វបា�ន

្របកា�សចូលរួមអនុ

វត�គេ្រមា�ង FMIS 

និង មា�នរចនោសម�័ន�

្រក�មកា�រងោរអនុវត�

គេ្រមា�ង

រដ�បា�លរោជធា�នី-េខត�

ទា�ងំ២៥ និង អង�ភា�ព

ថវ�កា�ថោ� ក់កណោ� លបែន�ម

ថ�ី ្រត�វបា�ន្របកា�សជោផ��វ

កា�រចូលរួមអនុវត�គេ្រមា�ង 

FMIS និង ប��� បកា�រ

យល់ដឹងពី្របព័ន� FMIS

្រក�មកា�រងោរអនុវត�គេ្រមា�ង

 FMISឬម�ន�ីបេងោ� លេនៅ

តា�មរដ�បា�លរោជធា�នី-

េខត�ទា�ងំ២៥ និង អង�

ភា�ពថវ�កា�ថោ� ក់កណោ� ល

បែន�មថ�ី្រត�វបា�នេរៀបចំ

-របា�យ

កា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ព/ េសចក្

តីអនុម័តៃន

កា�រដោក់ឱ្យ

ចូលរួមអនុ

វត�គេ្រមា�ង

-ឯកសា�រ

គតិយុត�ិ



ទំព័រ54

្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
21.1.11 ២១.១.៥.េរៀបចំដំេណ�រ

កា�រលទ�កម� ក��ងកា�រផ�ត់ផ�ង់ 

េសវោកម� និង ទំនិញ  

ឧបករណ៍ សមា�� រ បេច�ក

វ�ទ្យោព័ត៌មា�ន និង មិនែមន

បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន 

ស្រមា�ប់្រទ្រទង់កា�រអនុវត�

គេ្រមា�ង FMIS ជំហា�នទី៣

FMWG

អ.ថ

អ.រ.ជ

្រកសួង

សា�� ប័ន

អ.ថ.ក.ជ

អគ�.ពា�ក់ព័ន�

សស៥. មា�នឧបករណ៍សមា�� របច្

េចកវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន្រគប់្រគា�ន់ 

ស្រមា�ប់្រទ្រទង់ដល់ដំេណ�រកា�រ

គេ្រមា�ង FMIS ជំហា�នទី៣

េនៅឆា�� ំ ២០២០៖ 

មា�នឧបករណ៍

សមា�� របេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មា�ន្រគប់្រគា�ន់ 

ស្រមា�ប់ដោក់ដំេឡ�ង

េនៅ ្រគប់្រកសួង-ស្

ថោប័ន (៣៧), មន�ីរ

 សហវ (២៥), រត

នោគា�រ (២៥) , អគ�

នោយកដោ� នគន�ឹះ ក

សហវ (៨), និង 

អង�ភា�ពថវ�កា�

ឣណោប័កេផ�រសិទ�ិ

ចំនួន ២៥បែន�ម 

ក��ងកា�រេ្រប�្របា�ស់

្របព័ន� FMIS

 រដ�បា�លរោជធា�ន-ី

េខត�ទា�ងំ ២៥ និង  

អង�ភា�ពថវ�កា�េផ�រ

សិទ�ិបែន�មថ�ី មា�ន 

ឧបករណ៍ សមា�� រ បច្

េចកវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន 

្រគប់្រគា�ន់ ស្រមា�ប់

កា�រេ្រត�មដោក់ឱ្យេ្រប�

្របា�ស់្របព័ន� FMIS

ែផនកា�រលទ�កម�ស្រមា�ប់

្រទ្រទង់សកម�ភា�ពៃនកា�រ

អនុវត�គេ្រមា�ង FMIS 

ជំហា�នទី៣ ្រត�វបា�នេរៀបចំ

-ឯកសា�រេដញៃថ� កម�វ�ធី 

ឧបករណ៍ សមា�� របេច�ក

វ�ទ្យោព័ត៌មា�ន និង មិន

ែមនបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន 

ស្រមា�ប់្រទ្រទង់កា�រអនុវត�

គេ្រមា�ង FMIS ជំហា�នទី

៣ ្រត�វបា�នេរៀបចំរួចរោល់

 និង ្របកា�សផ្សោយដោក់ឱ្

យេដញៃថ�

-េសវោគំា�្រទ និងែថទា�ំ

ឧបករណ៍ សមា�� របេច�ក

វ�ទ្យោព័ត៌មា�ន និងកម�វ�ធីបច្

េចកវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន េនៅក��ង

មជ្ឈមណ� លទិន�ន័យ

្របព័ន� FMIS ្រត�វបា�ន

េរៀបចំផ�ត់ផ�ង់បន�

-កិច�សន្យោផ�ត់ផ�ង់ កម�វ�ធី

 ឧបករណ៍ សមា�� របេច�ក

វ�ទ្យោព័ត៌មា�ន និង មិន

ែមនបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន 

ស្រមា�ប់្រទ្រទង់កា�រអនុវត�

គេ្រមា�ង FMIS ជំហា�នទី

៣ ្រត�វបា�នេរៀបចំរួចរោល់ 

-កម�វ�ធី ឧបករណ៍ សមា�� រ

 ស្រមា�ប់បណោ� ញតភា�� ប់ 

និង អ�កេ្រប�្របា�ស់េនៅ រដ�

បា�លរោជធា�នី-េខត� និង 

អង�ភា�ពថវ�កា�ឣណោប័ក

េផ�រសិទ�ិបែន�មថ�ី ្រត�វបា�ន

ដោក់ប�� ទិញរួចរោល់

កម�វ�ធី ឧបករណ៍ សមា�� រ

បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន និង 

មិនែមនបេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មា�ន ស្រមា�ប់បណោ� ញ

តភា�� ប់ និង អ�កេ្រប�្របា�ស់ 

្រត�វបា�ន្របគល់ទទួល

រួចរោល់ ស្រមា�ប់កា�រដោក់

ដំេឡ�ងេនៅរដ�បា�លរោជ

ធា�នី-េខត�ទា�ងំ ២៥  និង 

អង�ភា�ពថវ�កា�ឣណោប័ក

េផ�រសិទ�ិបែន�មថ�ី

-របា�យ

កា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ព/ របា�យ

កា�រណ៍លទ�

ផល

-ែផនកា�រ

លទ�កម�

-លិខិតប��

ទិញ

-ឯកសា�រ

គតិយុត�ិ



ទំព័រ55

្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
21.1.12 ២១.១.៦. ចុះសិក្សោ និង

េរៀបចំនីតិវ�ធីអនុវត�កា�រងោរ

បច��ប្បន� និង នីតិវ�ធីអនុវត�

កា�រងោរតា�ម្របព័ន� FMIS 

េនៅរដ�បា�លរោជធា�នី-េខត�

ទា�ងំ២៥ និង អង�ភា�ព

ថវ�កា�ថោ� ក់កណោ� លបែន�មថ�ី

FMWG

អ.ថ

អ.រ.ជ

្រកសួង

សា�� ប័ន

អ.ថ.ក.ជ

អគ�.ពា�ក់ព័ន�

សស៦. មា�នឯកសា�រនីតិវ�ធីអនុ

វត�កា�រងោរបច��ប្បន� និង នីតិវ�ធី

អនុវត�កា�រងោរតា�ម្របព័ន� FMIS 

របស់អង�ភា�ពបែន�ម ថ�ីែដលចូល

រួមអនុវត�គេ្រមា�ង FMIS

េនៅឆា�� ំ ២០២០៖ 

មា�នឯកសា�រនីតិវ�ធី

អនុវត�កា�រងោរ

បច��ប្បន� និង នីតិ

វ�ធីអនុវត�កា�រងោរ

តា�ម្របព័ន� FMIS 

ស្រមា�ប់កា�រអនុវត�

េនៅ ្រកសួង-សា�� ប័ន,

 មន�ីរ សហវ, រត

នោគា�រ, អគ�នោយកដ្

ឋា�នគន�ឹះ កសហវ ,

 និង អង�ភា�ពថវ�កា�

ឣណោប័កេផ�រសិទ�ិ

ឯកសា�រនីតិវ�ធីអនុវត�

កា�រងោរបច��ប្បន� និង 

នីតិវ�ធីអនុវត�កា�រងោរ

តា�ម្របព័ន� FMIS

ែផនកា�រចុះសិក្សោ និង

េរៀបចំនីតិវ�ធីអនុវត�

កា�រងោរបច��ប្បន� របស់រដ�

បា�លរោជធា�នី-េខត�ទា�ងំ

២៥ និង អង�ភា�ពថវ�កា�

ថោ� ក់កណោ� លបែន�មថ�ី 

្រត�វបា�នេរៀបចំរួចរោល់

ឯកសា�រនីតិវ�ធីអនុវត�

កា�រងោរបច��ប្បន� ស្រមា�ប់

រដ�បា�លរោជធា�នី-េខត�

ទា�ងំ២៥ និង អង�ភា�ព

ថវ�កា�ថោ� ក់កណោ� លបែន�ម

ថ�ី បា�នេរៀបចំរួចរោល់

ឯកសា�រនីតិវ�ធីអនុវត�

កា�រងោរថ�ី តា�ម្របព័ន� 

FMIS របស់រដ�បា�លរោជ

ធា�នី-េខត�ទា�ងំ២៥ និង 

អង�ភា�ពថវ�កា�ថោ� ក់

កណោ� លបែន�មថ�ី ្រត�វបា�ន

េរៀបចំរួចរោល់

ឯកសា�រនីតិវ�ធីអនុវត�

កា�រងោរថ�ីតា�ម្របព័ន� FMIS

 របស់រដ�បា�លរោជធា�នី-

េខត�ទា�ងំ២៥ និង អង�

ភា�ពថវ�កា�ថោ� ក់កណោ� ល

បែន�មថ�ី ្រត�វបា�នដោក់ជូន

 អង�ភា�ពជោមា�� ស់ ចុះ

ហត�េលខោទទួលសា�� ល់

-របា�យ

កា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ព/ ឯក

សា�រែផនកា�រ

-ឯកសា�រ

គតិយុត�ិ

-ឯកសា�រអនុ

វត�នីតិវ�ធី

21.1.13 ២១.១.៧. េរៀបចំ និង 

អភិវឌ្ឍ បែន�មក��ង  ្របព័ន� 

FMIS ស្រមា�ប់កា�រេ្រត�ម 

ដោក់ឱ្យេ្រប�្របា�ស់េនៅ រដ�បា�

លរោជធា�នី-េខត�ទា�ងំ២៥ 

និង អង�ភា�ពថវ�កា�ថោ� ក់

កណោ� លបែន�មថ�ី

FMWG

អ.ថ

អ.រ.ជ

្រកសួង

សា�� ប័ន

អ.ថ.ក.ជ

អគ�.ពា�ក់ព័ន�

សស៧. មា�ន្របព័ន� FMIS 

ស្រមា�ប់កា�រ េ្រប�្របា�ស់េនៅ អង�

ភា�ពថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ និង អង�

ភា�ពថវ�កា�ឣណោប័កេផ�រសិទ�ិេនៅ

ថោ� ក់កណោ� លបែន�មថ�ី

េនៅឆា�� ំ ២០២០៖ 

មា�ន្របព័ន�  FMIS 

ស្រមា�ប់កា�រអនុវត�

េនៅ ្រកសួង-សា�� ប័ន,

 មន�ីរ សហវ, រត

នោគា�រ, អគ�នោយកដ្

ឋា�នគន�ឹះ កសហវ ,

 និង អង�ភា�ពថវ�កា�

ឣណោប័កេផ�រសិទ�ិ

មា�ន្របព័ន� FMIS 

ស្រមា�ប់កា�រ េ្រប�

្របា�ស់េនៅរដ�បា�ល

រោជធា�នី-េខត�ទា�ងំ២៥

 និង អង�ភា�ពថវ�កា�

ឣណោប័កេផ�រសិទ�ិ

បែន�មថ�ី

ចំនួន និង េឈា�� ះ អង�ភា�ព

ថវ�កា�េផ�រសិទ�ិេពញេលញ

េនៅថោ� ក់កណោ� លបែន�មថ�ី 

្រត�វ បា�នកំណត់រួចរោល់ 

ស្រមា�ប់កា�រេ្រត�មដោក់ឱ្យ

េ្រប�្របា�ស់្របព័ន� FMIS

េឈា�� ះ និង តួនោទី អ�កេ្រប�

្របា�ស់្របព័ន� FMIS េនៅ

អង�ភា�ពថវ�កា�េផ�រសិទ�ិ

េពញេលញេនៅថោ� ក់

កណោ� លបែន�មថ�ី និង រដ�

បា�លរោជធា�នី-េខត�ទា�ងំ

២៥ ្រត�វ បា�នកំណត់ និង 

េរៀបចំេនៅក��ង្របព័ន� 

FMISរួចរោល់

មា�នេរៀបចំរួចរោល់នូវ 

្របព័ន� FMIS េនៅក��ង

មជ្ឈដោ� នផ��វកា�រ ស្រមា�ប់

អង�ភា�ពថវ�កា�ឣណោប័ក

េផ�រសិទ�ិថ�ី និង រដ�បា�ល

រោជធា�នី-េខត�ទា�ងំ២៥ 

េ្រត�មេ្រប�្របា�ស់ជោ ផ��វកា�រ

ក��ងឆា�� ំ ២០២២

-ឯកសា�រ

គតិយុត�ិ

-ឯកសា�រ

ប�� ីេឈា�� ះ 

និង តួនោទី

អ�កេ្រប�្របា�ស់

-ឯកសា�រ

ប�� ក់កា�រ

េតស�សា�ក

ល្បង
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
21.1.14 ២១.១.៨. សិក្សោទីតំា�ង និង

 ដំេឡ�ងេហដោ� រចនោសម�័ន�

បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន 

(បណោ� ញតភា�� ប់, 

ឧបករណ៍អ�កេ្រប�្របា�ស់) 

ស្រមា�ប់រដ�បា�លរោជធា�នី-

េខត�ទា�ងំ២៥ និង អង�ភា�ព

ថវ�កា�ឣណោប័កេផ�រសិទ�ិ

បែន�មថ�ី

FMWG

អ.ថ

្រកសួង

សា�� ប័ន

អ.ថ.ក.ជ

សស៨. មា�នេហដោ� រចនោសម�័ន�

បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន (បណោ� ញត

ភា�� ប់, ឧបករណ៍អ�កេ្រប�្របា�ស់) 

្រគប់្រគា�ន់ស្រមា�ប់ អង�ភា�ពថោ� ក់

េ្រកា�មជោតិ និង អង�ភា�ពថវ�កា�

ឣណោប័កេផ�រសិទ�ិេនៅថោ� ក់កណ្

តា�លបែន�មថ�ី

េនៅឆា�� ំ ២០២០៖ 

មា�នេហដោ� រចនោសម្

ព័ន�បេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មា�ន ស្រមា�ប់

កា�រអនុវត�េនៅ 

្រកសួង-សា�� ប័ន, 

មន�ីរ សហវ, រត

នោគា�រ, អគ�នោយកដ្

ឋា�នគន�ឹះ កសហវ ,

 និង អង�ភា�ពថវ�កា�

ឣណោប័កេផ�រសិទ�ិ

មា�នេហដោ� រចនោសម្

ព័ន�បេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មា�ន ស្រមា�ប់កា�រ 

េ្រប�្របា�ស់េនៅរដ�បា�ល

រោជធា�នី-េខត�ទា�ងំ២៥

 និង អង�ភា�ពថវ�កា�

ឣណោប័កេផ�រសិទ�ិ

បែន�មថ�ី

មា�នគំនូសប�ង់បន�ប់សុវត�ិ

ភា�ព រក្សោទុកឧបករណ៍បច្

េចកវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន និង 

មិន ែមន បេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មា�ន ស្រមា�ប់តភា�� ប់

្របព័ន� FMIS េនៅរដ�បា�ល

រោជធា�នី-េខត�ទា�ងំ២៥ និង

 អង�ភា�ពថវ�កា�ឣណោប័ក

េផ�រសិទ�ិបែន�មថ�ី

មា�នដំេឡ�ង េហដោ� រចនោសម្

ព័ន�បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន  

(បណោ� ញ WAN /LAN, 

បណោ� ញ អគ�ិសនី និង 

Leased Line)េនៅ រដ�បា�

លរោជធា�នី-េខត�ទា�ងំ២៥ 

និង អង�ភា�ពថវ�កា�ឣណោ

ប័កេផ�រសិទ�ិបែន�មថ�ី

មា�ន ដំេឡ�ងឧបករណ៍

ស្រមា�ប់អ�កេ្រប�្របា�ស់េនៅ 

រដ�បា�លរោជធា�នី-េខត�

ទា�ងំ២៥ និង អង�ភា�ព

ថវ�កា�ឣណោប័កេផ�រសិទ�ិ

បែន�មថ�ី ស្រមា�ប់កា�រ

េ្រត�មដោក់ឱ្យេ្រប�្របា�ស់

្របព័ន� FMIS

របា�យកា�រណ៍

វឌ្ឍនភា�ព/ 

របា�យ

កា�រណ៍លទ�

ផល 

21.1.15 ២១.១.៩. កសា�ងសមត�

ភា�ពម�ន�ីៃនរដ�បា�លរោជ

ធា�នី-េខត�ទា�ងំ២៥ និង  

អង�ភា�ពថវ�កា�ឣណោប័ក

េផ�រសិទ�ិេពញេលញេនៅ

ថោ� ក់កណោ� ល េល�កា�រេ្រប�

្របា�ស់្របព័ន� FMIS

FMWG

អ.ថ

្រកសួង

សា�� ប័ន

អ.ថ.ក.ជ

សស៩. ម�ន�ីៃនអង�ភា�ពថោ� ក់

េ្រកា�មជោតិ និង អង�ភា�ពថវ�កា�

ឣណោប័កេផ�រសិទ�ិេនៅថោ� ក់កណ្

តា�លបែន�មថ�ី ទទួលបា�នកា�រ

បណ�� ះបណោ� លអំពីកា�រេ្រប�្របា�ស់

្របព័ន� FMIS

េនៅឆា�� ំ ២០២០៖ មន្

្រតីៃនអគ�

េលខោធិកា�រដោ� ន

្រក�ម្របឹក្សោជោតិ

គំា�ពា�រសង�ម និង ឧត្

តម្រក�ម្របឹក្សោេសដ�

កិច�ជោតិ ទទួលបា�ន

កា�របណ�� ះបណោ�

លអំពី កា�រេ្រប�្របា�ស់

្របព័ន� FMIS

ម�ន�ីៃនរដ�បា�លរោជ

ធា�នី-េខត�ទា�ងំ២៥ 

និង អង�ភា�ពថវ�កា�

ឣណោប័កេផ�រសិទ�ិ

បែន�មថ�ី មា�នអ�កេ្រប�

្របា�ស់សរុប្របមា�ណ

ជោ ២៥០រូប ទទួល

បា�នកា�របណ�� ះ

បណោ� លអំពីកា�រេ្រប�

្របា�ស់្របព័ន� FMIS

ម�ន�ី្រគប់្រគងកា�រផោ� ស់ប��រ

េនៅរដ�បា�លរោជធា�នី-េខត�

ទា�ងំ២៥ និង អង�ភា�ព

ថវ�កា�ថោ� ក់កណោ� លបែន�ម

ថ�ីបា�នចូលរួមវគ�បណ�� ះ

បណោ� លស� ីពីកា�រ្រគប់្រគង

កា�រផោ� ស់ប��រ

-ម�ន�ីៃនរដ�បា�លរោជធា�នី-

េខត�ទា�ងំ២៥ និង អង�

ភា�ពថវ�កា�ឣណោប័កេផ�រ

សិទ�ិបែន�មថ�ី មា�នអ�កេ្រប�

្របា�ស់សរុប្របមា�ណជោ 

២៥០រូប ទទួលបា�នកា�រ

បណ�� ះបណោ� លអំពីកា�រ

េ្រប�្របា�ស់្របព័ន� FMIS

-របា�យកា�រណ៍អំពីលទ�

ផលៃនកា�របណ�� ះ

បណោ� លអ�កេ្រប�្របា�ស់

្របព័ន� FMIS ្រត�វបា�ន

របា�យកា�រណ៍

វឌ្ឍនភា�ព/ 

របា�យ

កា�រណ៍លទ�

ផល 

21.1.16

21.1.17
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង

FMWG

អ.រ.ជ

អ.ថ

្រកសួង

សា�� ប័ន

សច២.

ចំនួនកា�រដោ� នអនុវត�គេ្រមា�ង 

FMIS បែន�មថ�ី (ព្រងីកកា�រេ្រប�

្របា�ស់មុខងោរស��លរបស់្របព័ន� 

FMIS េទៅកា�ន់អង�ភា�ពថោ� ក់ជោតិ  

   អង�ភា�ពថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ និង

្រគឹះសា�� នសា�ធា�រណៈ រដ�បា�ល)

េនៅឆា�� ំ ២០២០៖ 

្រគប់្រកសួង-សា�� ប័ន 

(៣៧), មន�ីរ សហវ

 (២៥), រតនោគា�រ 

(២៥),    អគ�

នោយកដោ� នគន�ឹះ ក

សហវ (៨), និង 

អង�ភា�ពថវ�កា�

ឣណោប័កេផ�រសិទ�ិ

ចំនួន ២៥បែន�ម 

្រត�វបា�នដោក់ឱ្យេ្រប�

្របា�ស់្របព័ន� FMIS

 ជោផ��វកា�រ

ចំនួនកា�រដោ� នបែន�មថ�ី

 ែដលបា�នដោក់ឱ្យ

េ្រប�្របា�ស់្របព័ន� 

FMIS
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
21.2.1 ២១.២.១.្រត�តពិនិត្យ និង 

អភិវឌ្ឍ បែន�មេល�កា�រេធ��

សនោ� នកម�ទិន�ន័យរវោង

្របព័ន� FMIS និង ្របព័ន�

េផ្សងៗ

FMWG សស១០. សនោ� នកម�ទិន�ន័យ

រវោង្របព័ន� FMIS ជោមួយ្របព័ន�

ខោងេ្រកៅ ្រត�វបា�នព្រងឹងគុណ

ភា�ព និង អភិវឌ្ឍបែន�ម

េនៅឆា�� ំ ២០២០៖ 

សនោ� នកម�ទិន�ន័យ

រវោង្របព័ន� FMIS 

ជោមួយ្របព័ន�

ធនោគា�រជោតិៃនកម��

ជោ្រត�វបា�ន្រត�តពិនិត្

យដំេណ�រកា�រ និង 

ែកស្រម�លអភិវឌ្ឍ

បែន�ម

របា�យកា�រណ៍លទ�

ផលកា�រែកលម� ឬ 

អភិវឌ្ឍបែន�មសនោ� ន

កម�ទិន�ន័យរវោង 

្របព័ន�ធនោគា�រជោតិ

ៃនកម��ជោ និង 

ធនោគា�រពា�ណិជ�ៃដគូ,

 ្របព័ន�ពន�ដោរ 

ជោមួយនឹង្របព័ន� 

FMIS

របា�យកា�រណ៍ស� ីអំពីកា�រ

្រត�តពិនិត្យេល�ដំេណ�រកា�រ

 និងបេច�កេទសៃនកា�រេធ��

សនោ� នកម�រវោង្របព័ន� 

FMIS និង្របព័ន�ធនោគា�រ

ជោតិៃនកម��ជោ និង

ធនោគា�រពា�ណិជ�ៃដគូ្រត�វ

បា�នេរៀបចំរួចរោល់

របា�យកា�រណ៍ស� ីអំពីកា�រ

្រត�តពិនិត្យេល�ដំេណ�រកា�រ

 និងបេច�កេទសៃនកា�រេធ��

សនោ� នកម�រវោង្របព័ន� 

FMIS និង្របព័ន�ពន�ដោរ 

្រត�វបា�នេរៀបចំរួចរោល់

-ែផ�កបេច�កេទសៃនកា�រ

សនោ� នកម�ទិន�ន័យរវោង

្របព័ន� FMIS ជោមួយ

្របព័ន�ធនោគា�រជោតិៃនកម��

ជោ និងធនោគា�រពា�ណិជ�ៃដ

គូ្រត�វបា�នែកលម�អភិវឌ្ឍ

បែន�ម

-ែផ�កបេច�កេទសៃនកា�រ

សនោ� នកម�ទិន�ន័យរវោង

្របព័ន� FMIS ជោមួយ

្របព័ន�ពន�ដោរ ្រត�វបា�ន

ែកលម�អភិវឌ្ឍបែន�ម

របា�យកា�រណ៍

វឌ្ឍនភា�ព/ 

របា�យ

កា�រណ៍តា�ម

ដោន 

21.2.2 ២១.២.២. សិក្សោលទ�ភា�ព,

 េរៀបចំអភិវឌ្ឍ  និង ដោក់ឱ្

យដំេណ�រកា�រសនោ� នកម�

ទិន�ន័យរវោង្របព័ន� FMIS 

និង ្របព័ន�ខោងេ្រកៅ

FMWG សស១១. ្របព័ន� FMIS ្រត�វបា�ន

េរៀបចំព្រងីកសនោ� នកម�បែន�មថ�ី

ជោមួយនឹង្របព័ន�ខោងេ្រកៅ

ឆា�� ំ២០២០៖សនោ� ន

កម�ជោមួយ្របព័ន� 

ASYCUDA, ្របព័ន�

ពន�ដោរ,  DMFAS, 

NRMIS, ្របព័ន�

ធនោគា�រជោតិៃនកម��

ជោ និង ធនោគា�រ

ពា�ណិជ�ៃដគូ។

សនោ� នកម�ទិន�ន័យ

បែន�មថ�ីជោមួយនឹង

្របព័ន�្រគប់្រគង

េបៀវត្សម�ន�ីរោជកា�រ, 

្របព័ន� EFMS 

(សិក្សោលទ�ភា�ព), 

និង ្របព័ន�ធនោគា�រ 

ពា�ណិជ�ៃដគូយ៉ោងតិច

 ១បែន�ម (សិក្សោ

លទ�ភា�ព)

សនោ� នកម�ទិន�ន័យរវោង

្របព័ន� FMIS និង 

្រគប់្រគងេបៀវត្សម�ន�ីរោជ

កា�រ ្រត�វបា�នេរៀបចំអភិវឌ្ឍ

 និង ដោក់ឱ្យដំេណ�រកា�រ

របា�យកា�រណ៍ស� ីអំពីលទ�

ភា�ពេល�កា�រេធ��សនោ� នកម�

ទិន�ន័យរវោង្របព័ន� FMIS

 ជោមួយ្របព័ន�ធនោគា�រ

ពា�ណិជ�យ៉ោងតិច១បែន�មថ�ី

របា�យកា�រណ៍ស� ីអំពីលទ�

ភា�ពេល�កា�រេធ��សនោ� នកម�

ទិន�ន័យរវោង្របព័ន� FMIS

 ជោមួយ្របព័ន� EFMS 

របស់្រកសួងអប់រ� យុវជន

 និងកីឡោ ្រត�វបា�នេរៀបចំ 

ដោក់ជូនថោ� ក់ដឹកនំោពិនិត្យ

-របា�យ

កា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ព/ របា�យ

កា�រណ៍លទ�

ផល

-ឯកសា�រ

គតិយុត�ិ/

្របកា�សដោក់ឱ

◌្យេ្រប�្របា�ស់

ជោផ��វកា�រ 
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
21.2 ២១.២. កា�រេធ��សនោ� នកម�

ជោមួយ្របព័ន�ដៃទេផ្សងេទៀត

FMWG

អ.ថ

អ.រ.ជ

អ.ហ.ក

អគ�.ពា�ក់ព័ន�

្រកសួង សា�� ប័ន

សច ៣.

អភិវឌ្ឍន៍ែកលម�បែន�ម និងដោក់ឱ

◌្យដំេណ�កា�រជោផ��វកា�រេល�កា�រេធ��

សនោ� នកម�រវោង្របព័ន� FMIS 

និង្របព័ន�ខោងេ្រកៅ

ឆា�� ំ២០២០៖សនោ� ន

កម�ជោមួយ្របព័ន� 

ASYCUDA, ្របព័ន�

ពន�ដោរ,  DMFAS, 

NRMIS, ្របព័ន�

ធនោគា�រជោតិៃនកម��

- របា�យកា�រណ៍លទ�

ផលកា�រែកលម� ឬ 

អភិវឌ្ឍបែន�មសនោ� ន

កម�្របព័ន�

- ចំនួន្របព័ន�ែដល

បា�នេធ��សនោ� នកម�
21.2.1

21.2.2

21.2.3

21.3 ២១.៣.ព្រងីកកា�រ

អនុវត�គេ្រមា�ង FMIS េល�

មុខងោរេរៀបចំែផនកា�រ

ថវ�កា�និង

មុខងោរលទ�កម�េពញេលញ

FMWG

អ.រ.ជ

អ.ថ

្រកសួង សា�� ប័ន

អគ�.ពា�ក់ព័ន�

សច ៤.

មុខងោរេរៀបចំែផនកា�រថវ�កា� និង

មុខងោរ    លទ�កម�េពញេលញ 

្រត�វបា�នដោក់ឱ្យអនុវត�េនៅ្រកសួង

 សា�� ប័ន

េនៅឆា�� ំ ២០២០ មុខ

ងោរេរៀបចំែផនកា�រ

ថវ�កា� និងមុខងោរ 

លទ�កម�េពញេលញ

 ្រត�វបា�នប��ប់

អភិវឌ្ឍ

ចំនួនកា�រដោ� ន ែដល

បា�នដោក់ឱ្យេ្រប�

្របា�ស់មុខងោរពីរថ�ី 

ៃន្របព័ន� FMIS
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
21.3.1 ២១.៣.១.េរៀបចំ និង

ែណនំោ ្រកសួង សា�� ប័ន ឲ

◌្យេ្រប�្របា�ស់  ចំណោត់

ថោ� ក់គេ្រមា�ងៃនមា�តិកា� 

ថវ�កា�ក��ងកា�រចុះទិន�ន័យ

ក��ង ្របព័ន� FMIS

អគ�.ថវ�កា� ្របកា�សស� ីពីកា�របំេពញ

បែន�មឱ្យអនុវត�ចំណោត់ថោ� ក់

គេ្រមា�ងៃនមា�តិកា�ថវ�កា�របស់

រដ�បា�លជោតិ ្រត�វបា�នេរៀបចំ 

និងអនុវត�

្របកា�សស� ីពីកា�រ

បំេពញបែន�មឱ្យ

អនុវត�ចំណោត់

ថោ� ក់គេ្រមា�ងៃន

មា�តិកា�ថវ�កា�របស់

រដ�បា�លជោតិឆា�� ំ

២០២០

្របកា�សស� ីពីកា�រ

បំេពញបែន�មឱ្យ

អនុវត�ចំណោត់ថោ� ក់

គេ្រមា�ងៃនមា�តិកា�

ថវ�កា�របស់រដ�បា�

លជោតិ្រត�វបា�ន

អនុម័ត

្របកា�សស� ីពីកា�របំេពញ

បែន�មឱ្យអនុវត�ចំ

ណោត់ថោ� ក់គេ្រមា�ងៃន

មា�តិកា�ថវ�កា�របស់រដ�

បា�លជោតិ ្រត�វបា�ន

េរៀបចំនិងអនុម័ត

្របកា�សស� ី

ពីកា�រ

បំេពញ

បែន�មឱ្យ

អនុវត�ចំ

ណោត់ថោ� ក់

គេ្រមា�ងៃន

មា�តិកា�

21.3.2 ២១.៣.១.េរៀបចំ្របកា�សស្

តីពី

ចំណោត់ថោ� ក់កម�វ�ធីស្រមា�ប់

រដ�បា�ល       រោជធា�នី េខត�

 (៣០%)

អ.ហ.ក សស ១.្របកា�សស� ីពីចំណោត់

ថោ� ក់កម�វ�ធីស្រមា�ប់រដ�បា�ល     

រោជធា�នី េខត� ្រត�វបា�នដោក់េរៀបចំ

 និងដោក់ឲ្យអនុវត�

មិនទា�ន់មា�ន ្របកា�ស េសចក�ី្រពា�ង្របកា�ស្រត�វ

បា�នេរៀបចំ

្របកា�សស� ីពីចំណោត់ថោ� ក់

កម�វ�ធីស្រមា�ប់រដ�បា�ល

រោជធា�នី េខត� ្រត�វបា�ន

ដោក់េរៀបចំ និងដោក់ឲ្យអនុ

វត�

្របកា�ស

21.3.3 ២១.៣.២.េរៀបចំ្របកា�សស្

តីពីចំណោត់ថោ� ក់គេ្រមា�ង

ស្រមា�ប់រដ�បា�លរោជធា�នី 

េខត� (៣៥%)

អ.ហ.ក សស ២.្របកា�សស� ីពីចំណោត់

ថោ� ក់គេ្រមា�ងស្រមា�ប់រដ�បា�ល     

  រោជធា�នី េខត� ្រត�វបា�នេរៀបចំ 

និងដោក់ឲ្យអនុវត�

មិនទា�ន់មា�ន ្របកា�ស េសចក�ី្រពា�ង្របកា�ស្រត�វ

បា�នេរៀបចំ

េសចក�ី្រពា�ង្របកា�សស� ីពី

ចំណោត់ថោ� ក់គេ្រមា�ង

ស្រមា�ប់រដ�បា�លរោជធា�នី 

េខត� ្រត�វបា�នដោក់្របជុំ

ពិភា�ក្សោៃផ�ក��ងកសហវ

្របកា�សស� ីពីចំណោត់ថោ� ក់

គេ្រមា�ងស្រមា�ប់     រដ�

បា�លរោជធា�នី េខត� ្រត�វ

បា�នេរៀបចំ និងដោក់ឲ្យអនុ

វត�

្របកា�ស

21.3.4 ២១.៣.៣.េរៀបចំ្របកា�សស្

តីពីចំណោត់ថោ� ក់មុខងោរ

ស្រមា�ប់រដ�បា�លរោជធា�នី 

េខត� (៣៥%)

អ.ហ.ក សស ៣. ្របកា�សស� ីពីចំណោត់

ថោ� ក់មុខងោរស្រមា�ប់រដ�បា�ល    

រោជធា�នី េខត� ្រត�វបា�នេរៀបចំ 

និងដោក់ឲ្យអនុវត�

មិនទា�ន់មា�ន ្របកា�ស េសចក�ី្រពា�ង្របកា�ស្រត�វ

បា�នេរៀបចំ

េសចក�ី្រពា�ង្របកា�សស� ីពី

ចំណោត់ថោ� ក់មុខងោរ

ស្រមា�ប់រដ�បា�លរោជធា�នី 

េខត� ្រត�វបា�នដោក់្របជុំ

ពិភា�ក្សោៃផ�ក��ងកសហវ

្របកា�សស� ីពីចំណោត់ថោ� ក់

មុខងោរស្រមា�ប់    រដ�បា�

លរោជធា�នី េខត� ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ និងដោក់ឲ្យអនុវត�

្របកា�ស
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
21.3.5 ២១.៣.១. ដោក់ឱ្យដំេណ�រ

កា�រមុខងោរេរៀបចំែផនកា�រ

ថវ�កា� និង លទ�កម�េពញ

េលញ េនៅ្រកសួងេសដ�កិច�

និងហិរ��វត�� , ្រកសួង

ព័ត៌មា�ន និងអង�ភា�ពពា�ក់ព័ន�

FMWG សស១២. ្រកសួង-សា�� ប័នយ៉ោង

តិច ២ ្រត�វបា�នដោក់ឱ្យេ្រប�្របា�ស់

មុខងោរេរៀបចំែផនកា�រថវ�កា� និង

 មុខងោរលទ�កម�េពញេលញ

ឆា�� ំ២០២០៖ម៉ូឌុល

ស��លចំនួន ៦, និង

ម៉ូឌុលេរៀបចំ

ែផនកា�រថវ�កា� និង

ម៉ូឌុលលទ�កម�

េពញេលញបា�ន

ប��ប់កា�រអភិវឌ្ឍន៍

្រកសួងេសដ�កិច�និង

ហិរ��វត��  និង 

្រកសួងព័ត៌មា�ន ្រត�វ

បា�នដោក់ឱ្យេ្រប�

្របា�ស់មុខងោរេរៀបចំ

ែផនកា�រថវ�កា� និង 

មុខងោរលទ�កម�

េពញេលញ

្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��

វត�� និង ្រកសួងព័ត៌មា�ន 

្រត�វបា�នដោក់ឱ្យអនុវត�

សា�កល្បងេល�  មុខងោរ

េរៀបចំែផនកា�រថវ�កា� និង 

មុខងោរលទ�កម�េពញេលញ 

េឈា�� ះអ�កេ្រប�្របា�ស់មុខ

ងោរេរៀបចំែផនកា�រថវ�កា� 

និង មុខងោរលទ�កម�

េពញេលញ  ៃន្រគប់

្រកសួង-សា�� ប័ន ្រត�វបា�ន

កំណត់រួចរោល់

្រគប់្រកសួង-សា�� ប័ន មា�ន

ដំេឡ�ង មុខងោរេរៀបចំ

ែផនកា�រថវ�កា� និង មុខ

ងោរលទ�កម�េពញេលញ  

ស្រមា�ប់កា�រ េ្រប�្របា�ស់

សា�កល្បង

-របា�យ

កា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ព/ របា�យ

កា�រណ៍លទ�

ផល

-ឯកសា�រ

គតិយុត�ិ/

្របកា�សដោក់ឱ

◌្យេ្រប�្របា�ស់
21.3.6 ២១.៣.២. សិក្សោទីតំា�ង 

និង ដំេឡ�ងេហដោ� រចនោសម្

ព័ន�បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន 

(បណោ� ញតភា�� ប់, 

ឧបករណ៍អ�កេ្រប�្របា�ស់) 

ស្រមា�ប់កា�រដោក់ឱ្យេ្រប�

្របា�ស់មុខងោរេរៀបចំ

ែផនកា�រថវ�កា� និង មុខ

ងោរលទ�កម�េពញេលញ 

េនៅ្រកសួង-សា�� ប័ន

FMWG សស១៣. មា�នេហដោ� រចនោសម្

ព័ន�បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន 

(បណោ� ញតភា�� ប់, ឧបករណ៍អ�ក

េ្រប�្របា�ស់) ្រគប់្រគា�ន់ស្រមា�ប់

កា�រដោក់ឱ្យេ្រប�្របា�ស់មុខងោរ

េរៀបចំែផនកា�រថវ�កា� និង មុខ

ងោរលទ�កម�េពញេលញ េនៅ

្រកសួង-សា�� ប័ន

េនៅឆា�� ំ ២០២០៖ 

មា�នេហដោ� រចនោសម្

ព័ន�បេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មា�ន ស្រមា�ប់

កា�រអនុវត�េនៅ 

្រកសួង-សា�� ប័ន, 

មន�ីរ សហវ, រត

នោគា�រ, អគ�នោយកដ្

ឋា�នគន�ឹះ កសហវ ,

 និង អង�ភា�ពថវ�កា�

ឣណោប័កេផ�រសិទ�ិ

របា�យកា�រណ៍លទ�

ផលៃនកា�រដោក់

ដំេឡ�ងេហដោ� រចនោសម្

ព័ន�បេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មា�ន ស្រមា�ប់កា�រ

ដោក់ឱ្យេ្រប�្របា�ស់មុខ

ងោរទា�ងំ២ ថ�ី េនៅ

្រកសួង-សា�� ប័ន

ទីតំា�ងកា�រដោ� ន និងទីតំា�ង

អ�កេ្រប�្របា�ស់មុខងោរ

េរៀបចំែផនកា�រថវ�កា� និង

មុខងោរលទ�កម� េនៅ

្រកសួង-សា�� ប័ន ្រត�វបា�ន

ចុះសិក្សោ និង គូសប�ង់

រួចរោល់ស្រមា�ប់តភា�� ប់មក

មជ្ឈមណ� លទិន�ន័យ

្រគប់្រកសួង-សា�� ប័ន 

ទទួលបា�ន កា�រដំេឡ�ង 

ឧបករណ៍ស្រមា�ប់អ�កេ្រប�

្របា�ស់ និងបណោ� ញតភា�� ប់

 ស្រមា�ប់កា�រេ្រប�្របា�ស់មុខ

ងោរេរៀបចំែផនកា�រថវ�កា� 

និងមុខងោរលទ�កម�េពញ

េលញ

របា�យកា�រណ៍

វឌ្ឍនភា�ព/ 

របា�យ

កា�រណ៍លទ�

ផល 

21.3.7
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
21.4 ២១.៤. ព្រងឹងេល�សមត�

ភា�ពអ�កេ្រប�្របា�ស់ និង

្របព័ន� FMIS

FMWG

អ.ថ

អ.រ.ជ

អគ�.ពា�ក់ព័ន�

្រកសួង សា�� ប័ន

សច ៥.

ចំនួនម�ន�ីរោជកា�រែដលេ្រប�្របា�ស់

្របព័ន� FMIS ្រត�វបា�នព្រងឹង

សមត�ភា�ពតា�មរយៈកា�របណ�� ះ

បណោ� លវ�ជោ� ជីវៈ និង កា�រអនុវត�

កា�រងោរជោក់ែស�ង

ឆា�� ំ ២០២០៖ ម�ន�ី

បេងោ� លេនៅតា�ម រត

នោគា�រ មន�ីរេសដ�-

កិច� និងហិរ��វត��, 

្រកសួង-សា�� ប័ន និង

 អង�ភា�ពថវ�កា�

ឣណោប័កេផ�រសិទ�ិ 

ចំនួន ២០០ រូប

ទទួលបា�នកា�រ

បំប៉នសមតភា�ព

ចំនួនម�ន�ីរោជកា�រ ឬ 

ចំនួន្រកសួង-សា�� ប័ន

 ែដលទទួលបា�ន 

កា�រអភិវឌ្ឍសមត�

ភា�ពបែន�មក��ងកា�រ

េ្រប�្របា�ស់្របព័ន� 

FMIS

អ.រ.ជ

អ.គ.ហ

អ.ស.ប

FMWG

្រកសួង សា�� ប័ន

សច ៦.

លទ�ភា�ពៃនកា�រកត់្រតា�ចំណោយ

ថវ�កា�ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ក��ង្របព័ន� 

FMIS

ពុំទា�ន់មា�ន្រកសួង 

 សា�� ប័នអនុវត�

- របា�យកា�រណ៍បូក

សរុបៃនកា�រអនុវត�

ថវ�កា�ៃដគូ្រសបតា�ម

មា�តិកា�ថវ�កា�រដ�

- របា�យកា�រណ៍លទ�

ភា�ព និងែផនកា�រ

ស្រមា�ប់អភិវឌ្ឍន៍កា�រ

កត់្រតា�ក��ង្របព័ន� 

FMIS
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង

FMWG

អ.ថ

អ.រ.ជ

អ.ហ.ក

អគ�.ពា�ក់ព័ន�

្រកសួង សា�� ប័ន

សច ៧.

របា�យកា�រណ៍ តា�មដោនេល�កា�រ

អនុវត�ថវ�កា�េនៅក��ង្របព័ន� FMIS

 ្រត�វបា�នព្រងឹងគុណភា�ព, េធ��

បច��ប្បន�ភា�ព និង អភិវឌ្ឍបែន�ម

េនៅក��ង្របព័ន� FMIS

ឆា�� ំ ២០២០៖ 

របា�យកា�រណ៍ និង 

តា�រោងឧបសម�័ន�

ស្រមា�ប់ច្បាប់ទូទា�ត់

្រត�វបា�ន្រត�តពិនិត្យ 

ែកលម� និង របា�យ

កា�រណ៍ែដលជោ

ត្រម�វកា�រេ្រប�្របា�ស់

របស់្រកសួង-សា�� ប័ន

 និង មន�ីរេសដ�កិច�

និងហិរ��វត��   ្រត�វ

បា�នអភិវឌ្ឍបែន�ម

េនៅ   ក��ង្របព័ន� 

FMIS

របា�យកា�រណ៍ហិរ��

វត�� របា�យកា�រណ៍

តា�មដោន្របតិបត�ិកា�រ

 និង របា�យកា�រណ៍

ត្រម�វកា�រនោនោ ែដល

នឹង្រត�វបា�នអភិវឌ្ឍ

បែន�មថ�ី និង អភិវឌ្ឍ

ែកលម�
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង

FMWG

អ.ថ

អ.រ.ជ

អគ�.ពា�ក់ព័ន�

្រកសួង សា�� ប័ន

សច ៨.

មា�នយន�កា�រ្របកបេដោយចីរភា�ព

ក��ងកា�រ្រទ្រទង់គំា�្រទ និង 

េដោះ្រសា�យប�� េល�កា�រេ្រប�

្របា�ស់្របព័ន� FMIS

េនៅឆា�� ំ ២០១៩ 

មជ្ឈមណ� លេដោះ

្រសា�យប��  ្រត�វ

បា�នេរៀបចំ និងដោក់ឱ

◌្យដំេណ�រកា�រ និង 

េនៅឆា�� ំ ២០២០ 

ឧបករណ៍បេច�ក

វ�ទ្យោព័ត៌មា�នេនៅ

្រគប់អង�ភា�ពអ�កេ្រប�

្របា�ស់្របព័ន� FMIS

 ្រត�វបា�នទទួលកា�រ

្រទ្រទង់  និង ្រត�ត

ពិនិត្យជោ្របចំា�

- មជ្ឈមណ� លេដោះ

្រសា�យប��  ្រត�វ

បា�នេ្រប�្របា�ស់

- កា�រ្រត�តពិនិត្យជោ

្របចំា�នូវឧបករណ៍បច្

េចកវ�ទ្យោព័ត៌មា�នេនៅ

្រគប់អង�ភា�ពអ�កេ្រប�

្របា�ស់្របព័ន� FMIS

អ.ថ

អ.រ.ជ

អ.ហ.ក

FMWG

សច ៩. 

ចំនួនចំណោត់ថោ� ក់្រត�វបា�នេ្រប�

្របា�ស់ស្រមា�ប់កា�រេរៀបចំថវ�កា�, 

កា�រអនុវត�ថវ�កា� និងកា�រ្រត�តពិនិ

ត្យតា�មដោនថវ�កា�

ទិន�ន័យពីចំណោត់

ថោ� ក់មុខងោរ និង

ភូមិសា��ស� េនៅមា�ន

ក្រមិត

- កា�រេរៀបចំ អនុវត� 

និងកា�រ្រត�តពិនិត្យ

ថវ�កា�្រត�វបា�នេ្រប�

្របា�ស់ចំណោត់មុខងោរ

- កា�រកត់្រតា�ទិន�ន័យ

 និងផលិតរបា�យ

កា�រណ៍តា�មចំណោត់

ថោ� ក់ថវ�កា�
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង

FMWG សច ១០.

មជ្ឈមណ� លទិន�ន័យ្រត�វបា�ន

បេង��នសមត�-ភា�ព និងសុវត�ិភា�ព

ឆា�� ំ២០២០៖ 

មជ្ឈមណ� ល

ទិន�ន័យ្រទ្រទង់អ�ក

េ្រប�្របា�ស់បា�នចំនួន

 ១៦០០។ បា�នសិក្សោ
21.4.1 ២១.៤.១ សិក្សោរបា�យ

កា�រណ៍បូកសរុបៃនកា�រអនុ

វត�ថវ�កា�ៃដគូរ្រសបតា�ម

មា�តិកា�ថវ�កា�រដ� េដ�ម្បីពិនិត្

យលទ�ភា�ពកា�រកត់្រតា�

ចំណោយថវ�កា�ៃដគូរ

អភិវឌ្ឍន៍ក��ង្របប័ន� FMIS។

អ.រ.ជ របា�យកា�រណ៍បូកសរុបៃនកា�រអនុ

វត�ថវ�កា�ៃដគូរ្រសបតា�មមា�តិកា�

ថវ�កា�រដ� ្រត�វបា�នសិក្សោ និងវោយ

តៃម� េដ�ម្បីឈា�នេទៅរកកា�រកត់

្រតា�ចំណោយថវ�កា�ៃដគូរអភិវឌ្ឍន៍

ក��ង្របប័ន� FMIS។ 

(ពិន��: 0.8)

របា�យកា�រណ៍បូក

សរុបៃនកា�រអនុវត�

ថវ�កា�ៃដគូ្រសបតា�ម

មា�តិកា�ថវ�កា�រដ�

សូចនោករទី១៖ របា�យ

កា�រណ៍បូកសរុបឆា�� ំ N-1 

ៃនកា�រអនុវត�ថវ�កា�ៃដគូរ

្រសបតា�មមា�តិកា�ថវ�កា�រដ�

 ្រត�វបា�នេផ��រ មកអគ�.រត

នោគា�រជោតិ

សូចនោករទី២៖ពិនិត្យ

សិក្សោរបា�យកា�រណ៍របស់

អង�ភា�ពអនុវត�ថវ�កា�ៃដគូរ

 េដ�ម្បីេផ��ងផោ� ត់តា�មទ្រម

ងរបា�យកា�រណ៍ែដលបា�ន

្របកា�សជោទ្រមង់េឣយ

អង�ភា�ពអនុវត�ថវ�កា�ៃដគូរ

 េដ�ម្បីអនុវត�។

ប�� ីតា�ម

ដោន្រកសួង

 សា�� ប័ន

ែដលបា�នេផ��

របា�យកា�រណ៍
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
21.4.2 ២១.៤.២ ជំរុញកា�រកត់្រតា�

ចំណោត់ថោ� ក់មុខងោរនិងចំ

ណោត់ថោ� ក់ភូមិសា��ស�ឱ្យ

បា�នអនុវត�េពញេលញ 

អនុេលា�មតា�ម COFOG 

និងលិខិតបទដោ� នគតិយុត

ជោធរមា�ន។

អ.រ.ជ ចំណោត់ថោ� ក់មុខងោរ្រត�វអនុវត�

អនុេលា�មតា�ម COFOG និង

្រសប តា�ម្របកា�សេលខ៩៩៦ 

សហវ.្របក ចុះៃថ�ទ១ី១ ែខតុលា�

 ឆា�� ំ២០១៧ ស� ីពីកា�រដោក់ឱ្យអនុ

វត�ចំំណោត់ថោ� ក់មុខងោរៃនមា�តិកា�

ថវ�កា�របស់រដ�បា�លថោ� ក់ជោតិនិង

រដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ

ចំណោត់ថោ� ក់ភូមិសា��ស� ្រត�វបា�ន

អនុវត�េពញេលញ។ (ពិន��: 0.2)

ទិន�ន័យពីចំណោត់

ថោ� ក់មុខងោរ និង

ភូមិសា��ស� េនៅមា�ន

ក្រមិត

-ទិន�ន័យពីចំណោត់

ថោ� ក់មុខងោរ និង

ភូមិសា��ស� េនៅមា�ន

ក្រមិត	 កា�រេរៀបចំ អនុ

វត� និងកា�រ្រត�តពិនិត្

យថវ�កា�្រត�វបា�នេ្រប�

្របា�ស់ចំណោត់មុខងោរ

-កា�រកត់្រតា�ទិន�ន័យ 

និងផលិតរបា�យ

កា�រណ៍តា�មចំណោត់

ថោ� ក់ថវ�កា�។

ចូលរួមជំរុញកា�រកត់្រតា�

ចំណោត់ថោ� ក់មុខងោរនិង

ចំណោត់ថោ� ក់ភូមិសា��ស�ឱ្យ

បា�ន្រសបតា�មលិខិត

បទដោ� នគតិយុត�ជោ

ធរមា�នក��ង្របព័ន�FMIS។

ចូលរួមជំរុញកា�រកត់្រតា�

ចំណោត់ថោ� ក់មុខងោរនិង

ចំណោត់ថោ� ក់ភូមិសា��ស�ឱ្យ

បា�ន្រសបតា�មលិខិត

បទដោ� នគតិយុត�ជោ

ធរមា�នក��ង្របព័ន�FMIS។

ចូលរួមជំរុញកា�រកត់្រតា�

ចំណោត់ថោ� ក់មុខងោរនិង

ចំណោត់ថោ� ក់ភូមិសា��ស�ឱ្យ

បា�ន្រសបតា�មលិខិត

បទដោ� នគតិយុត�ជោ

ធរមា�នក��ង្របព័ន�FMIS។

របា�យ

កា�រណ៍ចំ

ណោត់ថោ� ក់

ថវ�កា�
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
21.4.3 ២១.៤.១.ព្រងឹងសមត�

ភា�ពបែន�មដល់ ម�ន�ីេ្រប�

្របា�ស់្របព័ន� FMIS

FMWG

អ.ថ

អ.ល.សា�

្រកសួង

សា�� ប័ន

អគ�.ពា�ក់ព័ន�

សស១៤. ចំនួនម�ន�ីអនុវត�

្របព័ន� FMIS ទា�ងំចា�ស់ ទា�ងំថ�ី 

្រត�វបា�នបណ�� ះបណោ� លព្រងីក

សមត�ភា�ពក��ងកា�រេ្រប�្របា�ស់

្របព័ន� FMIS ែដលជោមូលដោ� ន

ក��ងកា�រគំា�្រទកា�រេ្រប�្របា�ស់្របព័ន�

 FMIS េដោយរលូន

េនៅឆា�� ំ ២០២០៖ មន្

្រតីបេងោ� លេនៅតា�ម 

រតនោគា�រ មន�ីរេសដ�

កិច�និងហិរ��វត��, 

្រកសួង-សា�� ប័ន និង

 អង�ភា�ពថវ�កា�

ឣណោប័កេផ�រសិទ�ិ 

ចំនួន ២០០ រូប

ទទួលបា�នកា�រ

បំប៉នសមត�ភា�ព

ចំេណះដឹងថ�ីៗេល�

កា�រេ្រប�្របា�ស់្របព័ន�

 FMIS

ចំនួនម�ន�ីរោជកា�រ ឬ 

ចំនួន្រកសួង-សា�� ប័ន

 ែដលទទួលបា�ន 

កា�រអភិវឌ្ឍសមត�

ភា�ពបែន�មក��ងកា�រ

េ្រប�្របា�ស់្របព័ន� 

FMIS

ម�ន�ី ៃន ្រកសួងេសដ�កិច�

និងហិរ��វត�� និង ្រកសួង

ព័ត៌មា�ន ចំនួន្របមា�ណ 

៩០រូប បា�នទទួលកា�រ

បណ�� ះបណោ� លមុខងោរ

េរៀបចំែផនកា�រថវ�កា� និង 

មុខងោរ លទ�កម�េពញ

េលញ ស្រមា�ប់េធ��កា�រអនុ

វត�សា�កល្បង

'ម�ន�ីេ្រប�្របា�ស់្របព័ន� 

FMIS យ៉ោងតិច ២០០ រូប

 បា�នទទួលកា�របណ�� ះ

បណោ� លបំប៉នគន�ឹះថ�ី

បែន�មេល�កា�រេ្រប�្របា�ស់

្របព័ន� FMIS និង កា�រអនុ

វត�នីតិវ�ធីត្រមង់ទិសថ�ី

របា�យកា�រណ៍

វឌ្ឍនភា�ព/ 

របា�យ

កា�រណ៍លទ�

ផល 

21.4.4 ២១.៤.២. តា�មដោន វោយ

តៃម� និង េល�កទឹកចិត� កា�រ

អនុវត�កា�រងោររបស់្រក�ម

កា�រងោរអនុវត�គេ្រមា�ង 

FMIS និង អ�ក េ្រប�្របា�ស់

្របព័ន� FMIS

FMWG

្រកសួង

សា�� ប័ន

អគ�.ពា�ក់ព័ន�

សស១៥. កា�រអនុវត�កា�រងោរ

របស់្រក�មកា�រងោរអនុវត�គេ្រមា�ង 

FMIS (FIWG) េនៅតា�ម

្រកសួង-សា�� ប័ន, មន�ីរសហវ, និង

 រតនោគា�រ ្រត�វបា�នព្រងឹងតា�ម

យុទ�សា��ស� ្រគប់្រគងកា�រផោ� ស់ប��រ

ឆា�� ំ ២០២០៖ ម�ន�ី

អ�កេ្រប�្របា�ស់្របព័ន�

េនៅ ្រកសួងកា�រ ងោរ 

និង បណ�� ះបណោ� ល

វ�ជោ� ជីវៈ ទទួលបា�ន

កា�រេល�ក ទឹកចិត� 

ជោសា�� ប័នគំរូក��ងកា�រ

អនុវត� ្របព័ន� FMIS

អង�ភា�ព និង អ�កេ្រប�

្របា�ស់្របព័ន� FMIS 

ែដលបុេរសកម� និង 

ជោគំរូ ្រត�វបា�នេល�ក

ទឹកចិត�

ឧបករណ៍ស្រមា�ប់វោយ

តៃម�កា�រអនុវត�្របព័ន� 

FMIS េនៅ្រគប់អង�ភា�ព

អនុវត�គេ្រមា�ង FMIS 

្រត�វបា�នេរៀបចំរួចរោល់

របា�យកា�រណ៍្រត�តពិនិត្យ 

និង វោយតៃម�កា�រេ្រប�

្របា�ស់្របព័ន� FMIS េនៅ

្រគប់

អង�ភា�ពអនុវត�គេ្រមា�ង 

FMIS

អង�ភា�ព និង អ�កេ្រប�

្របា�ស់្របព័ន� FMIS ែដល

បុេរសកម� និង ជោគំរូ 

ទទួលបា�ននូវ កា�រេល�ក

ទឹកចិត�ក��ងកា�រេ្រប�្របា�ស់

្របព័ន�

របា�យកា�រណ៍

វឌ្ឍនភា�ព/ 

របា�យ

កា�រណ៍លទ�

ផល 
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
21.4.5 ២១.៤.៣. េរៀបចំ និង 

ផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មា�ន ៃនកា�រ

អនុវត�គេ្រមា�ង FMIS ឱ្យ

បា�នទូលា�យ

FMWG

្រកសួង

សា�� ប័ន

អគ�.ពា�ក់ព័ន�

សស១៦. ្រពឹត�ិប្រតព័ត៌មា�ន, 

ព័ត៌មា�ន វ�េដអូ និង Poster ្រត�វ

បា�នផ្សព�ផ្សោយេនៅេល�េគហទំព័រ

 និង បណោ� ញសង�ម េទៅ កា�ន់សា��

ប័នពា�ក់ព័ន� អ�កេ្រប�្របា�ស់្របព័ន�

 និង សា�ធា�រណជនទូេទៅ

ឆា�� ំ ២០២០៖ សា�� ប័

នពា�ក់ព័ន� អ�កេ្រប�

្របា�ស់្របព័ន� និង 

សា�ធា�រណជនទូេទៅ 

បា�នទទួលដំណឹងពី

វឌ្ឍនភា�ព គេ្រមា�ង 

FMIS ជំហា�នទី២ 

តា�មរយៈ្របព័ន�

ផ្សព�ផ្សោយ

សា�� ប័នពា�ក់ព័ន� អ�ក

េ្រប�្របា�ស់្របព័ន� និង

 សា�ធា�រណជនទូេទៅ 

បា�នទទួលដំណឹងពី 

FMIS តា�មរយៈ

្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយនោនោ

-េសចក�ី្រពា�ង្រពឹត�ិប្រត

ព័ត៌មា�នតម១ ឆា�� ំ២០២១ 

របស់គេ្រមា�ង FMIS ្រត�វ

បា�នេរៀបចំរួចរោល់

-ព័ត៌មា�ន វ�េដអូ និង 

Poster ទា�ក់ទា�ញេល�កា�រ

អនុវត�គេ្រមា�ង FMIS 

្រត�វបា�នេរៀបចំនិង

ផ្សព�ផ្សោយ េនៅេល� េគ

ហទំព័រ  និងបណោ� ញ

សង�ម្រត�វបា�នេធ��បច��ប្បន�

ភា�ព

-្រពឹត�ិប្រតព័ត៌មា�នតម១ 

ឆា�� ំ២០២១ ្រត�វបា�នេបា�ះ

ពុម� និងផ្សព�ផ្សោយ និង

េរៀបចំរួចរោល់្រពឹត�ិប្រត

-ព័ត៌មា�ន វ�េដអូ និង 

Poster ទា�ក់ទា�ញេល�កា�រ

អនុវត�គេ្រមា�ង FMIS 

្រត�វបា�នេរៀបចំនិង

ផ្សព�ផ្សោយ េនៅេល�េគ

ហទំព័រ និងបណោ� ញ

សង�ម្រត�វបា�នេធ��បច��ប្បន�

ភា�ព

-្រពឹត�ិប្រតព័ត៌មា�នតម២ 

ឆា�� ំ២០២១ ្រត�វបា�នេបា�ះ

ពុម� និងផ្សព�ផ្សោយ

-ព័ត៌មា�ន វ�េដអូ និង 

Poster ទា�ក់ទា�ញេល�កា�រ

អនុវត�គេ្រមា�ង FMIS 

្រត�វបា�នេរៀបចំនិង

ផ្សព�ផ្សោយេនៅេល�េគ

ហទំព័រ និងបណោ� ញ

សង�ម្រត�វបា�នេធ��បច��ប្បន�

ភា�ព

-្រពឹត�ិប្រតព័ត៌មា�នតម៣ 

ឆា�� ំ២០២១ ្រត�វបា�នេបា�ះ

ពុម�ផ្សោយ និងផ្សព�ផ្សោយ

-វ�េដអូ និង Poster ទា�ក់

ទា�ញេល�កា�រអនុវត�

គេ្រមា�ង FMIS ្រត�វបា�ន

េរៀបចំនិងផ្សព�ផ្សោយ

-របា�យ

កា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ព/ របា�យ

កា�រណ៍លទ�

ផល 

-្រពឹត�ិប្រត

ព័ត៌មា�ន

-ព័ត៌មា�ន

បច��ប្បន�ភា�ព 

េនៅក��ងេគ

ហទំព័រ និង 

បណោ�

ញសង�ម
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
21.4.6 ២១.៤.៤.ជំរុញ និង តា�ម

ដោនកា�រអនុវត�របា�យ

កា�រណ៍តា�មចំណោត់ថោ� ក់

ថវ�កា�ទា�ងំ ៧ និង របា�យ

កា�រណ៍ហិរ��វត��េផ្សងៗ

ែដលផលិតេចញពី្របព័ន� 

FMIS

FMWG

អ.រ.ជ

អ.ថ

្រកសួង

សា�� ប័ន

អគ�.ពា�ក់ព័ន�

សស១៧. របា�យកា�រណ៍តា�មចំ

ណោត់ថោ� ក់ថវ�កា�ទា�ងំ ៧ ្រត�វបា�ន

តា�មដោនេល�កា�រអនុវត�េនៅក��ង

្របព័ន� FMIS និង ព្រងឹងគុណ

ភា�ព េដោយេធ��បច��ប្បន�ភា�ព និង 

អភិវឌ្ឍបែន�មេនៅក��ង្របព័ន� FMIS

ឆា�� ំ ២០២០៖ 

របា�យកា�រណ៍ និង 

តា�រោងឧបសម�័ន�

ស្រមា�ប់ច្បាប់ទូទា�ត់

្រត�វបា�ន្រត�តពិនិត្យ 

ែកលម� និង របា�យ

កា�រណ៍ែដលជោ

ត្រម�វកា�រេ្រប�្របា�ស់

របស់្រកសួង-សា�� ប័ន

 និង មន�ីរេសដ�កិច�

និងហិរ��វត��្រត�វ

បា�នអភិវឌ្ឍបែន�ម

េនៅក��ង្របព័ន� FMIS

មា�នរបា�យកា�រណ៍

តា�មដោនេល�កា�រអនុ

វត�កា�រប���ល 

ព័ត៌មា�នចំណោត់ថោ� ក់

ថវ�កា� និង របា�យ

កា�រណ៍ស� ីពី កា�រពិនិត្

យគុណភា�ពេល�

របា�យកា�រណ៍

ចំណោយថវ�កា�តា�ម

ចំណោត់ថោ� ក់ថវ�កា�

មា�នរបា�យកា�រណ៍តា�មដោន

 និង វោយតៃម�េល�កា�រអនុ

វត�កា�រប���លព័ត៌មា�នចំ

ណោត់ថោ� ក់ថវ�កា� េដ�ម្បី

បន�ជំរុញ ឱ្យកា�រអនុវត�

ចំណោត់ថោ� ក់ថវ�កា�បា�ន

េពញេលញក��ង្របព័ន� 

FMISេនៅឆា�� ំ២០២០

មា�នរបា�យកា�រណ៍ស� ីពីកា�រ

ពិនិត្យគុណភា�ពេល�របា�យ

កា�រណ៍ ចំណោយថវ�កា�

តា�មចំណោត់ថោ� ក់ថវ�កា�

ទា�ងំ៧

មា�នរបា�យកា�រណ៍

ចំណោយថវ�កា�តា�មចំ

ណោត់ថោ� ក់រដ�បា�ល េសដ�

កិច� និង កម�វ�ធី ែដល

បា�ន េធ��បច��ប្បន�ភា�ព និង 

អភិវឌ្ឍបែន�មេនៅក��ង

្របព័ន� FMIS

មា�នរបា�យកា�រណ៍

ចំណោយថវ�កា�តា�មចំ

ណោត់ថោ� ក់ គេ្រមា�ង មូល

និធិ ភូមិសា��ស�  និង មុខ

ងោរ ែដល បា�នេធ��បច��ប្បន�

ភា�ព និង អភិវឌ្ឍបែន�ម

េនៅក��ង្របព័ន� FMIS

របា�យ

កា�រណ៍តា�ម

ដោន/របា�យ

កា�រណ៍ពិនិត្

យ គុណភា�ព
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
21.4.7 ២១.៤.៥. េរៀបចំែក

ស្រម�ល និង អភិវឌ្ឍ

បែន�មកម�វ�ធីក��ក់ថវ�កា�

FMWG

អ.រ.ជ

អ.ថ

្រកសួង

សា�� ប័ន

អគ�.ពា�ក់ព័ន�

សស១៨. មា�នកម�វ�ធីក��ក់ថវ�កា�

 ែដលបងោ� ��កា�រអនុវត�ថវ�កា�

ចំណូល-ចំណោយ, កា�រតា�មដោន

្របតិបត�ិកា�រ, ស� ិតិចំណូល-

ចំណោយថវ�កា�តា�មមា�តិកា�ថវ�កា� 

តា�មរយៈកា�រេ្រប�្របា�ស់្របព័ន� 

FMIS

ឆា�� ំ ២០២០៖ 

របា�យកា�រណ៍ និង 

តា�រោងឧបសម�័ន�

ស្រមា�ប់ច្បាប់ទូទា�ត់

្រត�វបា�ន្រត�តពិនិត្យ 

ែកលម� និង របា�យ

កា�រណ៍ែដលជោ

ត្រម�វកា�រេ្រប�្របា�ស់

របស់្រកសួង-សា�� ប័ន

 និង មន�ីរេសដ�កិច�

និងហិរ��វត��្រត�វ

បា�នអភិវឌ្ឍបែន�ម

េនៅក��ង្របព័ន� FMIS

មា�នកម�វ�ធីក��ក់

ថវ�កា� េដ�ម្បីតា�មដោន

កា�រអនុវត�ចំណូល-

ចំណោយថវ�កា� តា�ម

្របព័ន� FMIS

មា�នកម�វ�ធីក��ក់ថវ�កា�

ជំនោន់១ ែដលទទួលបា�ន

កា�រ្រត�តពិនិត្យ និង កា�រ

េផ��ងផោ� ត់ េល�ព័ត៌មា�ន 

និង ទិន�ន័យ េដោយអគ�

នោយកដោ� នពា�ក់ព័ន�

-មា�នកម�វ�ធីក��ក់ថវ�កា�

ជំនោន់១ ស្រមា�ប់ ដោក់ជូន

ថោ� ក់ដឹកនំោពិនិត្យ មុននឹង

 ផ្សព�ផ្សោយ និង ដោក់េ្រប�

្របា�ស់ជោផ��វកា�រេនៅ

្រកសួងសា�� ប័ន និង អង�

ភា�ពេ្រប�្របា�ស់្របព័ន� FMIS

-មា�ន ឯកសា�រត្រម�វកា�រ

ែកលម�បែន�ម និង

លក�ខណ� បេច�កេទស 

ស្រមា�ប់អភិវឌ្ឍមុខងោរ

បែន�មថ�ីក��ង កម�វ�ធីក��ក់

ថវ�កា�ជំនោន់២

មា�នកម�វ�ធីក��ក់ថវ�កា�

ជំនោន់២ ែដល បា�ន

អភិវឌ្ឍមុខងោរបែន�មថ�ី 

និង េធ��បច��ប្បន�ភា�ពរួចរោល់

កម�វ�ធីក��ក់ថវ�កា�ជំនោន់

២ ទទួលបា�នកា�រព្រងឹង

្របព័ន� សុវត�ិភា�ព ស្រមា�ប់ 

កា�រេ្រប�្របា�ស់

របា�យកា�រណ៍

វឌ្ឍនភា�ព/

របា�យ

កា�រណ៍លទ�

ផល
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
21.4.8 ២១.៤.៦.បេង��នកា�រ្រទ្រទង់

 គំា�្រទ ែថទា� ំនិង េដោះ

្រសា�យប�� េល�កា�រេ្រប�

្របា�ស់្របព័ន� FMIS

FMWG សស១៩. មា�ននីតិវ�ធី និង មុខ

ងោរថ�ីេនៅក��ងមជ្ឈមណ� លេដោះ

្រសា�យប�� ស្រមា�ប់្រទ្រទង់ គំា�្រទ

 និង េដោះ្រសា�យប�� េល�កា�រ

េ្រប�្របា�ស់្របព័ន� FMIS

េនៅឆា�� ំ ២០១៩ 

មជ្ឈមណ� លេដោះ

្រសា�យប��  ្រត�វ

បា�នេរៀបចំ និងដោក់ឱ

◌្យដំេណ�រកា�រ និង 

េនៅឆា�� ំ ២០២០ 

ឧបករណ៍បេច�ក

វ�ទ្យោព័ត៌មា�នេនៅ

្រគប់អង�ភា�ពអ�កេ្រប�

្របា�ស់្របព័ន� FMIS

 ្រត�វបា�នទទួលកា�រ

្រទ្រទង់  និង ្រត�ត

ពិនិត្យជោ្របចំា�

-មា�នយន�កា�រ និងនីតិវ�ធី

ៃនកា�រ្រទ្រទង់ គំា�្រទ និង

េដោះ្រសា�យប�� េល�កា�រ

េ្រប�្របា�ស់្របព័ន� FMIS 

ែដលបា�នេធ��បច��ប្បន�ភា�ព

 ែកស្រម�លបែន�ម និង 

ផ្សព�ផ្សោយ អនុវត�

-មា�នរបា�យកា�រណ៍បូក

សរុប្របចំា�ឆា�� ំស� ីអំពីសា�� ន

ភា�ពៃនកា�រ្រទ្រទង់ គំា�្រទ 

និងេដោះ្រសា�យប��  

ែដលបា�នអនុវត�េនៅក��ង

ឆា�� ំ២០២០

មា�នមជ្ឈមណ� លេដោះ

្រសា�យប��  (HelpDesk 

Center) ែដល បា�នែក

លម� និង អភិវឌ្ឍមុខងោរ

ថ�ីបែន�ម េដ�ម្បីព្រងឹងេស

វោកម�

-ឯកសា�រ

គតិយុត�ិ

-របា�យ

កា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ព/ស� ិតិ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
21.4.9 ២១.៤.៧.បេង��ន និង 

ព្រងឹងសមត�ភា�ព និង 

សុវត�ិភា�ព េហដោ�  រចនោ   សម

ព័ន�បេច�កវ�ទ្យោ ព័ត៌មា�ន  

ស្រមា�ប់មជ្ឈមណ� ល

ទិន�ន័យ និង មជ្ឈមណ� ល

សេ�ងោ� ះទិន�ន័យរបស់

គេ្រមា�ង FMIS

FMWG សស២០. េហដោ� រចនោសម�័ន�បច្

េចកវ�ទ្យោព័ត៌មា�នស្រមា�ប់

មជ្ឈមណ� លទិន�ន័យ និង

មជ្ឈមណ� លសេ�ងោ� ះទិន�ន័យ

របស់គេ្រមា�ង FMIS ្រត�វបា�ន

ព្រងឹងសមត�ភា�ព និងសុវត�ិភា�ព

ឆា�� ំ២០២០៖ 

មជ្ឈមណ� ល

ទិន�ន័យ្រទ្រទង់អ�ក

េ្រប�្របា�ស់បា�នចំនួន

 ១៦០០។ បា�នសិក្សោ

 និងែកលម�ចំណចុ

ខ�ះខោត ៃន្របព័ន�

សុវត�ិភា�ពរបស់

មជ្ឈមណ� លទិន�ន័យ

មា�នត្រម�វកា�រ

ស្រមា�ប់ព្រងឹង សមត�

ភា�ព និង សុវត�ិភា�ព 

របស់មជ្ឈមណ� ល

ទិន�ន័យ េដ�ម្បីពឣច

្រទ្រទង់អ�កេ្រប�្របា�ស់

បែន�មយ៉ោងតិច 

៥០០នោក់

ែផនកា�រលម�ិតស្រមា�ប់កា�រ

េរៀបចំគេ្រមា�ងដោក់

ប���លមជ្ឈមណ� ល

ទិន�ន័យក��ងស�ង់ដោរ

្រគប់្រគងសុវត�ិភា�ពបេច�ក

វ�ទ្យោព័ត៌មា�ន

-មា�នឯកសា�រត្រម�វកា�រ

បេច�កេទសស្រមា�ប់

ព្រងឹងសមត�ភា�ព និង 

សុវត�ិភា�ពរបស់

មជ្ឈមណ� លទិន�ន័យ

-លក�ខណ� ត្រម�វកា�រ,

លក�ខណ� េយោង និង 

វ�សា�លភា�ពក��ងកា�រចា�ប់

យក ISO/IEC:27001 

ស្រមា�ប់មជ្ឈមណ� ល

ទិន�ន័យរបស់គេ្រមា�ង 

FMIS ្រត�វបា�នកំណត់

រួចរោល់

-ឧបករណ៍បេច�កវ�ទ្យោ

ស្រមា�ប់ព្រងឹងសមត�ភា�ព 

និង សុវត�ិភា�ពរបស់

មជ្ឈមណ� លទិន�ន័យ ្រត�វ

បា�នដោក់ឱ្យេដញៃថ�

-មា�នឯកសា�រស� ីពីត្រម�វ

កា�រ និង តា�រោងចំណោយ

ប៉ា�ន់សា�� ន់ និង ្រក�មហ៊ុន

ែដលមា�នសិទ�ិក��ងកា�រផ�ត់

ផ�ង់េសវោកម� ស្រមា�ប់

ដោក់ជូនថោ� ក់ដឹកនំោពិនិត្យ

 និង េគា�លកា�រណ៍សេ្រមច

-មា�នរបា�យកា�រណ៍លទ�

ផលៃនកា�រដោក់ដំេឡ�ង

ឧបករណ៍បេច�កវ�ទ្យោ

ស្រមា�ប់ព្រងឹងសមត�ភា�ព 

និង សុវត�ិភា�ពរបស់

មជ្ឈមណ� លទិន�ន័យ

-មា�នយន�កា�រនិងេគា�ល

នេយោបា�យ្រគប់្រគងនិង

េ្រប�្របា�ស់,កា�រេរៀបចំេហដ្

ឋា�រចនោសម�័ន� និង កា�រ

្រគប់្រគងហា�និយភ័យ 

ស្រមា�ប់គុណវឌ្ឍិ និង 

បំេពញលក�ណៈក��ងកា�រ

ចា�ប់យក 

ISO/IEC:27001 

ស្រមា�ប់មជ្ឈមណ� ល

ទិនន័យរបស់គេ្រមា�ង 

-ឯកសា�រ

ែផនកា�រ/

ឯកសា�រ

ត្រម�វកា�រ

-របា�យ

កា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ព/លទ�ផល

21.4.10
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង

២១.៥ ជំរុញកា�រតា�មដោន

្រត�តពិនិត្យកា�រអនុវត�

គេ្រមា�ង FMIS ជំហា�ន ៣

FMWG

អ.ថ

អ.រ.ជ

អ.ហ.ក

អគ�.ពា�ក់ព័ន�

្រកសួង សា�� ប័ន

សច ១១. 

ចំនួនសកម�ភា�ពសេ្រមចបា�ន

េធៀបនឹងកា�រេ្រគា�ង ក��ងមួយឆា�� ំ

ក��ងក្រមិតគណៈកម�កា�រែក

ទ្រមង់កា�រ្រគប់្រគងហិរ��វត��សា�

ធា�រណៈ

- េនៅឆា�� ំ ២០២០ 

សកម�ភា�ព/សមិទ�

កម� ៩៩% សេ្រមច

បា�ន ក��ងជំហា�នទី២

- មា�នែផនកា�រ

ព្រងីកកា�រ អនុវត�

គេ្រមា�ង FMIS 

ជំ ី  ិ

% ៃនកា�រសេ្រមចសូ

ចនោករ/អនុគេ្រមា�ង 

និងសកម�ភា�ពគំា�្រទ

នោនោ តា�មែផនកា�រ

្របចំា�ឆា�� ំ

21.5.1

21.5.2

21.5.3

22.1 ២២.ព្រងឹងកា�រអនុវត�

្របព័ន�គណេនយ្យ ្របព័ន�

កត់្រតា� និង្របព័ន�របា�យ

កា�រណ៍ថ�ី

អ.រ.ជ

FMWG

សគ ៤. 

ភា�ពទា�ន់េពលេវលា�ៃន កា�របិទ

កិច�ប�� ិកា�គណេនយ្យ

េនៅឆា�� ំ២០២០ កា�រ

បិទប�� ិកា�

គណេនយ្យ ្រត�វ

បា�នេ្រប�្របា�ស់រយៈ

េពលពី ៦ែខេទៅ ៩ែខ

កា�លបរ�េច�ទៃនកា�រ

បិទប�� ីគណេនយ្យ

េធៀបនឹងកា�រ�យ 

បរ�េច�ទ ថវ�កា� ឬ     

ពី ១៨០ េទៅ ២៧០ 

ៃថ� ្រប្រកតីទិន

េ្រកា�យកា�រ�យបរ�េច�ទ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង

ក.ជ.គ

អ.រ.ជ

សគ ៥. 

ក្រមិតអនុេលា�មភា�ពៃន របា�យ

កា�រណ៍ហិរ��វត��តា�មស�ង់ដោរ 

IPSAS Cash Basis 

េនៅឆា�� ំ២០១៩ 

ក្រមិតអនុេលា�មភា�ព

 IPSAS Cash 

Basis េល�ស ៦0%

ចំនួនស�ង់ដោ

គណេនយ្យែដលេ្រប�

ក��ងកា�រេរៀបចំរបា�យ

កា�រណ៍ហិរ��វត�� 

អនុេលា�មតា�មស�ង់

ដោធា�រ-ណៈ IPSAS 

Cash Basis េធៀប

ឹ

អ.រ.ជ

សគ ៦. 

ភា�ពទា�ន់េពលេវលា�ៃន កា�រ

េរៀបចំរបា�យកា�រណ៍ហិរ��វត��

េនៅឆា�� ំ២០២០ កា�រ

េរៀបចំរបា�យកា�រណ៍

ហិរ��វត��ឆា�� ំ២០១៨

 ្រត�វបា�នរួចរោល់ 

ក��ង្រតីមា�សទី៤ ឆា�� ំ

២០២០

កា�រផលិតរបា�យ

កា�រណ៍្រត�វ្រសបតា�ម

្រកបខណ� េពលេវលា�

កំណត់

22.1 ២២.១. េរៀបចំ និងដោក់ឱ្យ

អនុវត�ស�ង់ដោគណេនយ្យ

សា�ធា�រណៈកម��ជោ

ក.ជ.គ

អ.រ.ជ

សច ១២. 

ភា�គរយៃនកា�រអនុវត�សកម�ភា�ព

េនៅក��ងយុទ�សា��ស�សេ្រមចបា�ន

យុទ�សា��ស�ស� ីពីកា�រ

អនុវត�ស�ង់ដោ

គណេនយ្យសា�ធា�រ

ណៈមូលដោ� នបង�រ

ចំនួនសកម�ភា�ព

សេ្រមចបា�ន/ចំនួន

 សកម�ភា�ពែដល

បា�នដោក់េចញេនៅ

ក��ងយុទ�សា��ស�
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
22.1.1 ២២.១.១ ពិនិត្យអនុេលា�ម 

ភា�ពៃនរបា�យកា�រណ៍ហិរ��

វត��តា�ម ស�ង់ដោរ  IPSAS 

Cash Basis ក��ងឆា�� ំ២០២០

NAC សស ១. របា�យកា�រណ៍្រត�តពិនិត្

យអនុេលា�មភា�ពៃនរបា�យ

កា�រណ៍ហិរ��វត��តា�មស�ង់ដោ 

IPSAS Cash Basis

របា�យកា�រណ៍្រត�ត

ពិនិត្យអនុេលា�ម

ភា�ពតា�មស�ង់ដោ 

IPSAS Cash Basis

 ែផ�កេទៅេល� Check

 Listបនោ� ប់ពីទទួល

បា�ននូវរបា�យ

កា�រណ៍ហិរ��វត��ពី 

GDNT ២០១៩។

មា�នជោលិខិត ែដល

េផ��ជូនេទៅ GDNT

របា�យកា�រណ៍្រត�តពិនិត្យ

អនុេលា�មភា�ពៃនរបា�យ

កា�រណ៍ហិរ��វត��តា�មស�ង់

ដោ IPSAS Cash Basis 

ែដលផលិតេដោយអគ�

នោយកដោ� នរតនោគា�រជោតិ

ស្រមា�ប់ឆា�� ំ២០១៩។

របា�យកា�រណ៍្រត�តពិនិត្យ

អនុេលា�មភា�ពៃនរបា�យ

កា�រណ៍ហិរ��វត��តា�មស�ង់

ដោ IPSAS Cash Basis 

ែដលផលិតេដោយអគ�

នោយកដោ� នរតនោគា�រជោតិ

ស្រមា�ប់ឆា�� ំ២០២០។

មា�នជោលិខិត

 ែដលេផ��ជូន

េទៅ GDNT

22.1.2 ២២.១.២ បន�េរៀបចំយុទ�

សា��ស� ៃនកា�រអនុវត�ស�ង់ដោ

គណេនយ្យសា�ធា�រណៈកម��

ជោមូលដោ� នបង�រឆា�� ំ 

២០១៩-២០៣១

NAC សស ២.យុទ�សា��ស� ៃនកា�រអនុ

វត�ស�ង់ដោគណេនយ្យសា�ធា�រ

ណៈកម��ជោមូលដោ� នបង�រឆា�� ំ 

២០១៩-២០៣១ ្រត�វបា�ន

ផ្សព�ផ្សោយដល់្រគប់្រកសួងសា�� ប័ន

២០២០៖បា�នេរៀបចំ

 និងេ្រគា�ងដោក់អនុ

ម័តេនៅេដ�មឆា�� ំ

២០២១

យុទ�សា��ស� ៃនកា�រអនុ

វត�ស�ង់ដោ

គណេនយ្យសា�ធា�រ

ណៈកម��ជោមូលដោ� ន

បង�រឆា�� ំ ២០១៩-

២០៣១ ្រត�វបា�នអនុ

ម័ត និងផ្សព�ផ្សោយ

យុទ�សា��ស� ៃនកា�រអនុវត�

ស�ង់ដោគណេនយ្យសា�

ធា�រណៈកម��ជោមូលដោ� ន

បង�រឆា�� ំ ២០១៩-២០៣១ 

្រត�វបា�ន្រត�តពិនិត្យ េដោយ

អ�កជំនោញកា�រ  IMF។

យុទ�សា��ស� ៃនកា�រអនុវត�

ស�ង់ដោគណេនយ្យសា�

ធា�រណៈកម��ជោមូលដោ� ន

បង�រឆា�� ំ ២០១៩-២០៣១ 

 ្រត�វបា�នទទួលកា�រឯកភា�ព

 េដោយឯកឧត�មអគ�

បណ� ិតសភា�ចា�រ្យ ឧបនោយ

រដ�ម�ន�ី។

យុទ�សា��ស� ៃនកា�រអនុវត�

ស�ង់ដោគណេនយ្យសា�

ធា�រណៈកម��ជោមូលដោ� ន

បង�រឆា�� ំ ២០១៩-២០៣១ 

្រត�វបា�នអនុម័តេដោយ

្របមុខរោជរដោ� ភិបា�ល និង

ផ្សព�ផ្សោយដល់្រគប់

្រកសួងសា�� ប័ន។

របា�យ

កា�រណ៍

ផ្សព�ផ្សោយ
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
22.1.3 ២២.១.៣ េរៀបចំែផនកា�រ

សកម�ភា�ពលម�ិតេដ�ម្បីគំា�

្រទេទៅេល�កា�រអនុវត�យុទ�

សា��ស�

NAC សស ៣.ែផនកា�រសកម�ភា�ព

លម�ិតេដ�ម្បីគំា�្រទេទៅេល�កា�រអនុ

វត�យុទ�សា��ស� ៃនកា�រែកទ្រមង់

គណេនយ្យសា�ធា�រណៈកម��ជោ 

្រត�វបា�នេរៀបចំ និងដោក់ឱ្យអនុវត�

២០២០៖ យុទ�

សា��ស� ៃនកា�រអនុ

វត�ស�ង់ដោ

គណេនយ្យសា�ធា�រ

ណៈកម��ជោមូលដោ� ន

បង�រឆា�� ំ២០១៩ - 

២០៣១ ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ

ឯកសា�រែផនកា�រ

សកម�ភា�ព

េសចក�ី្រពា�ងែផនកា�រ

សកម�ភា�ពលម�ិ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ

េសចក�ី្រពា�ងចុងេ្រកា�យៃន

ែផនកា�រសកម�ភា�ពលម�ិត

 ្រត�វបា�នដោក់ឆ�ងកិច�

ពិេ្រគា�ះេយោបល់

ែផនកា�រសកម�ភា�ពលម�ិត

េដ�ម្បីគំា�្រទេទៅេល�កា�រអនុ

វត�យុទ�សា��ស� ៃនកា�រអនុ

វត�យុទ�សា��ស� ៃនកា�រែក

ទ្រមង់គណេនយ្យសា�

ធា�រណៈកម��ជោ ្រត�វបា�ន

ទទួលកា�រឯកភា�ព េដោយ

ឯកឧត�មអគ�បណ� ិតសភា�

ឯកសា�រ

ែផនកា�រ

សកម�ភា�ព

22.1.4 ២២.១.៤ េរៀបចំ និង

ផ្សព�ផ្សោយកា�រអនុវត�យុទ�

សា��ស� ៃនកា�រអនុវត�ស�ង់ដោ

គណេនយ្យសា�ធា�រណៈកម��

ជោមូលដោ� នបង�រឆា�� ំ 

២០១៩-២០៣១ និង

ែផនកា�រសកម�ភា�ពលម�ិត

េដ�ម្បីគំា�្រទេទៅេល�កា�រអនុ

វត�យុទ�សា��ស�

NAC សស ៤.សិកា�� សា�លា�ផ្សព�ផ្សោយ 

កា�រអនុវត�យុទ�សា��ស� ៃនកា�រអនុ

វត�ស�ង់ដោគណេនយ្យសា�ធា�រ

ណៈកម��ជោមូលដោ� នបង�រឆា�� ំ 

២០១៩-២០៣១ និងែផនកា�រ

សកម�ភា�ពលម�ិតេដ�ម្បីគំា�្រទេទៅ

េល�កា�រអនុវត�យុទ�សា��ស�  ្រត�វ

បា�នេរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍ៃន

សិកា�� សា�លា�

េរៀបចំ សិកា�� សា�លា�

ផ្សព�ផ្សោយ កា�រអនុវត�

យុទ�សា��ស� ៃនកា�រអនុវត�

ស�ង់ដោគណេនយ្យសា�

ធា�រណៈកម��ជោមូលដោ� ន

បង�រឆា�� ំ ២០១៩-២០៣១ 

និងែផនកា�រសកម�ភា�ព

លម�ិតេដ�ម្បីគំា�្រទេទៅេល�

កា�រអនុវត�យុទ�សា��ស�

របា�យ

កា�រណ៍ៃន

សិកា�� សា�លា�

22.1.5 ២២.១.៥ កំណត់ និង

េរៀបចំស�ង់ដោគណេនយ្យ

សា�ធា�រណៈកម��ជោ្រសប

តា�មយុទ�សា��ស�ស�ង់ដោ

គណេនយ្យ

សា�ធា�រណៈកម��ជោមូលដោ� ន

បង�រ

NAC សស ៥.ស�ង់ដោគណេនយ្យចំនួន៣  ២០២០៖ស�ង់ដោចំនួន  ស�ង់ដោចំនួន ៣ េសចក�ី្រពា�ងទីមួយស�ង់ដោ

គណេនយ្យស្រមា�ប់កត់្រតា�

 ចំណូលមិនេដោះដូរ ្រត�វ

បា�នេរៀបចំ

េសចក�ី្រពា�ងចុងេ្រកា�យស�

ង់ដោគណេនយ្យស្រមា�ប់

កត់្រតា�ចំណូលមិនេដោះដូរ

 ្រត�វបា�នដោក់ឆ�ងកិច�្របជុំ

ពិេ្រគា�ះេយោបល់

ស�ង់ដោគណេនយ្យ

ស្រមា�ប់កត់្រតា�ចំណូល

មិនេដោះដូរ ្រត�វបា�នអនុ

ម័ត ក��ងក្រមិត្រក�ម្របឹក្សោ

ជោតិគណេនយ្យ

ឯកសា�រស�ង់

ដោ

គណេនយ្យ

ស្រមា�ប់កត់

្រតា�ចំណូល

មិនេដោះដូរ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
22.1.5 ២២.១.៥ កំណត់ និង

េរៀបចំស�ង់ដោគណេនយ្យ

សា�ធា�រណៈកម��ជោ្រសប

តា�មយុទ�សា��ស�ស�ង់ដោ

គណេនយ្យ

សា�ធា�រណៈកម��ជោមូលដោ� ន

បង�រ

NAC សស ៥.ស�ង់ដោគណេនយ្យចំនួន៣  ២០២០៖ស�ង់ដោចំនួន  ស�ង់ដោចំនួន ៣ េសចក�ី្រពា�ងទីមួយស�ង់ដោ

គណេនយ្យស្រមា�ប់កត់្រតា�

 សន�ិធិ ្រត�វបា�នេរៀបចំ

េសចក�ី្រពា�ងចុងេ្រកា�យស�

ង់ដោគណេនយ្យស្រមា�ប់

កត់្រតា�សន�ិធិ ្រត�វបា�ន

ដោក់ឆ�ងកិច�្របជុំពិេ្រគា�ះ

េយោបល់

ស�ង់ដោគណេនយ្យ

ស្រមា�ប់កត់្រតា�សន�ិធិ 

្រត�វបា�នអនុម័ត  ក��ង

ក្រមិត្រក�ម្របឹក្សោជោតិ

គណេនយ្យ

ឯកសា�រស�ង់

ដោ

គណេនយ្យ

ស្រមា�ប់កត់

្រតា�សន�ិធិ

22.1.7 ២២.១.៥ កំណត់ និង

េរៀបចំស�ង់ដោគណេនយ្យ

សា�ធា�រណៈកម��ជោ្រសប

តា�មយុទ�សា��ស�ស�ង់ដោ

គណេនយ្យ

សា�ធា�រណៈកម��ជោមូលដោ� ន

បង�រ

NAC សស ៥.ស�ង់ដោគណេនយ្យចំនួន៣  ២០២០៖ស�ង់ដោចំនួន  ស�ង់ដោចំនួន ៣ េសចក�ី្រពា�ងទីមួយស�ង់ដោ

គណេនយ្យស្រមា�ប់កត់្រតា�

 ពីកា�រលា�ត្រតដោងព៍ត៌

មា�នរបស់ភា�គីពា�ក់ព័ន� 

្រត�វបា�នេរៀបចំ

េសចក�ី្រពា�ងចុងេ្រកា�យស�

ង់ដោគណេនយ្យស្រមា�ប់

កត់្រតា� ពីកា�រលា�ត

្រតដោងព៍ត៌មា�នរបស់ភា�គី

ពា�ក់ព័ន� ្រត�វបា�នដោក់ឆ�ង

កិច�ពិេ្រគា�ះេយោបល់

គណេនយ្យស្រមា�ប់កត់្រតា�

 ពីកា�រលា�ត្រតដោងព៍ត៌

មា�នរបស់ភា�គីពា�ក់ព័ន� 

្រត�វបា�នអនុម័ត  ក��ង

ក្រមិត្រក�ម្របឹក្សោជោតិ

គណេនយ្យ

ឯកសា�រស�ង់

ដោ

គណេនយ្យ

ស្រមា�ប់កត់

្រតា�ពីកា�រ

លា�ត្រតដោង

ព៍ត៌មា�ន
22.1.8

22.1.9

22.1.10

22.1 ២២.២. េរៀបចំរបា�យ

កា�រណ៍ហិរ��វត��េចញ ពី 

FMIS ទា�ន់េពលេវលា� 

្រសបតា�មស�ង់ដោ

គណេនយ្យសា�ធា�រណៈកម��

ជោ

អ.រ.ជ

FMWG

សច ១៣. 

មា�នរបា�យកា�រណ៍ហិរ��វត��ែដល

 ផលិតេចញពី FMIS ្រសបតា�ម

ស�ង់ដោគណេនយ្យសា�ធា�រណៈ

កម��ជោតា�ម្រកបខណ� េពលេវលា�

កំណត់ែដលបា�នកំណត់

FMIS ឣចផលិត

របា�យកា�រណ៍ហិរ��

វត��រួមមា�នរបា�យ

កា�រណ៍ចំណូល

ថវ�កា�និងរបា�យ

កា�រណ៍ចំណោយថវ�កា�

អនុេលា�មភា�ព, ភា�ព

ទា�ន់េពលេវលា� និង

កា�រផលិតរបា�យ

កា�រណ៍ពី្របព័ន�  FMIS
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
22.2.1 ២២.២.១.េរៀបចំរបា�យ

កា�រណ៍ហិរ��វត��េចញ ពី 

FMIS ទា�ន់េពលេវលា� 

្រសបតា�មស�ង់ដោ

គណេនយ្យសា�ធា�រណៈ។

អ.រ.ជ មា�នរបា�យកា�រណ៍ហិរ��វត��ែដល

 ផលិតេចញពី FMIS ្រសបតា�ម

ស�ង់ដោគណេនយ្យសា�ធា�រណៈ

កម��ជោតា�ម្រកបខណ� េពលេវលា�

្របេស�រជោងមុន។

(ពិន��: 0.3)

របា�យកា�រណ៍ហិរ��

វត��IPSAS Cash 

Basis ឆា�� ំ២០១៨ 

្រត�វបា�នេរៀបចំេល�

មូលដោ� ន្របព័ន� 

FMIS

របា�យកា�រណ៍ហិរ��

វត��IPSAS Cash 

Basis ឆា�� ំ២០១៩

សូចនោករទី១៖ ប��ប់កា�រ

េរៀបចំេសចក�ី្រពា�ងរបា�យ

កា�រណ៍ហិរ��វត�� IPSAS 

Cash Basisឆា�� ំ២០១៩ 

និងប���នេទៅពិេ្រគា�ះ

េយោបល់បែន�មជោមួយ

្រក�ម្របឹក្សោជោតិគណេនយ្យ

សូចនោករទី២៖ របា�យ

កា�រណ៍ហិរ��វត�� IPSAS 

Cash Basisឆា�� ំ២០១៩ 

្រត�វបា�នេរៀបចំេល�មូលដ្

ឋា�ន្របព័ន� FMIS 

រួចរោល់េនៅ្រតីមា�សទី២ 

ឆា�� ំ២០២១

សូចនោករទី៣៖ េសចក�ី

្រពា�ងៃនរបា�យកា�រណ៍

ហិរ��វត�� IPSAS Cash 

Basis ឆា�� ំ២០២០ ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ និងប���នេទៅ

ពិេ្រគា�ះេយោបល់បែន�ម

ជោមួយ្រក�ម្របឹក្សោជោតិ

គណេនយ្យ

របា�យ

កា�រណ៍ហិរ��

វត��អនុេលា�ម

តា�មស�ង់ដោ 

IPSAS Cash 

Basis

22.2.2 ២២.២.២ ែកលម�របា�យ

កា�រណ៍ ហិរ��វត��្រសបតា�ម 

IPSAS Cash Basis។

អ.រ.ជ របា�យកា�រណ៍ហិរ��វត��ឣច

ទទួលយកបា�ន្រសបតា�ម IPSAS

 Cash Basis។

(ពិន��: 0.2)

របា�យកា�រណ៍ហិរ��

វត��ឆា�� ំ២០១៨ ្រសប

តា�ម IPSAS Cash 

Basis

របា�យកា�រណ៍វោយ

តៃម�ឬឯកសា�រេផ្សងៗ

របស់ជំនោញកា�រ 

ែដលមា�នកា�រទទួល

សា�� ល់ជោអន�រជោតិ

របា�យកា�រណ៍ហិរ��វត��ឆា�� ំ

២០១៩  តា�មស�ង់ដោរ 

IPSAS Cash Basis ្រត�វ

បា�នែកលម�

របា�យកា�រណ៍

វោយតៃម�ឬ

ឯកសា�រេផ្ស

ងៗរបស់

ជំនោញកា�រ 

ែដលមា�ន

កា�រទទួល

សា�� ល់ជោ

អន�រជោតិ

22.2.3 ២២.២.៣ ផលិតតា�រោង

ឧបសម�័ន�ចំណូល 

ចំណោយភា�� ប់តា�មច្បាប់

ទូទា�ត់្របចំា�ឆា�� ំ េចញពី

្របព័ន�FMIS េទៅតា�ម ចំ

ណោត់ថោ� ក់ៃនមា�តិកា�ថវ�កា�

សំខោន់ៗ។

អ.រ.ជ តា�រោងឧបសម�័ន�ចំណូល 

ចំណោយស្រមា�ប់េរៀបចំច្បាប់

ទូទា�ត់្របចំា�ឆា�� ំ២០២១ ដល់ 

២០២៤ ឣចផលិតសា�កល្បង

េចញពី្របព័ន� FMIS េទៅតា�ម 

ចំណោត់ថោ� ក់ៃនមា�តិកា�ថវ�កា�សំ

ខោន់ៗ។

(ពិន��: 0.2)

សូចនោករទី១៖ចូលរួម

េរៀបចំផលិតនិងេធ��េតស�

សា�កល្បងនូវតា�រោងឧបសម្

ព័ន�ចំណូល ចំណោយភា�� ប់

តា�មច្បាប់ទូទា�ត់្របចំា�ឆា�� ំ 

េចញពី្របព័ន�FMIS។

សូចនោករទី១៖ចូលរួម

េរៀបចំផលិតនិងេធ��េតស�

សា�កល្បងនូវតា�រោងឧបសម្

ព័ន�ចំណូល ចំណោយភា�� ប់

តា�មច្បាប់ទូទា�ត់្របចំា�ឆា�� ំ 

េចញពី្របព័ន�FMIS។

សូចនោករទី១៖ចូលរួម

េរៀបចំផលិតនិងេធ��េតស�

សា�កល្បងនូវតា�រោងឧបសម្

ព័ន�ចំណូល ចំណោយភា�� ប់

តា�មច្បាប់ទូទា�ត់្របចំា�ឆា�� ំ 

េចញពី្របព័ន�FMIS។
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
22.2.4 ២២.២.៤ េរៀបចំ និងេផ��

ជូនឣជោ� ធរសវនកម�ជោតិ

នូវេសចក�ី្រពា�ងបឋមច្បាប់

ទូទា�ត់ថវ�កា�ទូេទៅរបស់រដ�

្របចំា�ឆា�� ំ អំឡ�ងេពលេធ��

សវនកម�ប�� ក់េល�េសចក�ី

្រពា�ងច្បាប់ទូទា�ត់ថវ�កា�

្របចំា�ឆា�� ំក��ងរយៈេពល ៦ែខ

 បនោ� ប់ពីប��ប់កា�របិទប�� ី

ចំណូល ចំណោយថវ�កា�

្របចំា�ឆា�� ំ។

អ.រ.ជ េសចក�ី្រពា�ងបឋមច្បាប់ទូទា�ត់

ថវ�កា�ទូេទៅរបស់រដ�្របចំា�ឆា�� ំ្រត�វ

បា�នេរៀបចំ និងេផ��ជូនឣជោ� ធរស

វនកម�ជោតិអំឡ�ងេពលេធ��សវន

កម�ប�� ក់េល�េសចក�ី្រពា�ងច្បាប់

ទូទា�ត់ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំក��ងរយៈេពល

 ៦ែខ បនោ� ប់ពីប��ប់កា�របិទប�� ី

ចំណូល ចំណោយថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ។

(ពិន��: 0.3)

សូចនោករទី១៖ព្រងឹងនិង

ជ្រម�ញឱ្យ្រកសួង សា�� ប័ន 

េរៀបចំរបា�យកា�រណ៏

សេ្រមចទូទា�ត់ េដ�ម្បីេធ��

កា�រេផ��ងផោ� ត់។

សូចនោករទី១៖ព្រងឹងនិង

ជ្រម�ញឱ្យ្រកសួង សា�� ប័ន 

េរៀបចំរបា�យកា�រណ៏

សេ្រមចទូទា�ត់ េដ�ម្បីេធ��

កា�រេផ��ងផោ� ត់។

សូចនោករទី២៖េរៀបចំ 

និងេផ��ជូនឣជោ� ធរសវន

កម�ជោតិនូវេសចក�ី្រពា�ង

បឋមច្បាប់ទូទា�ត់ថវ�កា�

ទូេទៅរបស់រដ�្របចំា�ឆា�� ំ។

សូចនោករទី១៖ព្រងឹងនិង

ជ្រម�ញឱ្យ្រកសួង សា�� ប័ន 

េរៀបចំរបា�យកា�រណ៏

សេ្រមចទូទា�ត់ េដ�ម្បីេធ��

កា�រេផ��ងផោ� ត់។

Emailេផ��

ជូនេសចក�ី

្រពា�ងបឋម 

ច្បាប់ទូទា�ត់

ថវ�កា�ទូេទៅ

របស់រដ�

្របចំា�ឆា�� ំ េទៅ

ឣជោ� ធរស

វនកម�ជោតិ

22.2.5

22.2.6

22.3 ២២.៣. េរៀបចំរបា�យ

កា�រណ៍អនុវត�ថវ�កា�្របចំា�ែខ

 ្រតីមា�ស ឆមា�ស និងឆា�� ំ

តា�ម FMIS

អ.ហ.ក

FMWG

្រកសួង សា�� ប័ន

សច ១៤. 

្រកសួង សា�� ប័ន មា�នរបា�យ

កា�រណ៍អនុវត�ថវ�កា�

របា�យកា�រណ៍អនុវត�

ថវ�កា�េ្រកៅ FMIS 

តា�ម្រកសួង សា�� ប័ន

FMIS ឣចផលិត

របា�យរណ៍អនុវត�

ថវ�កា� តា�មត្រម�វកា�រ

របស់្រកសួង សា�� ប័ន

 និងរដ�បា�លថោ� ក់

េ្រកា�មជោតិ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
22.3.1 ២២.៣.១.កត់្រតា�

េសៀវេភៅថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ , 

កា�រឧបត�ម�ធនថវ�កា�, កា�រ

បែង�រឥណទា�ន និងកា�រ

បែន�ម      ឥណទា�នេនៅ

ក��ង្របព័ន� FMIS (៥០%)

អ.ហ.ក សស ៤. េសៀវេភៅថវ�កា�, កា�រ

ឧបត�ម�ធនថវ�កា�, កា�របែង�រ    

ឥណទា�ន និងកា�របែន�មឥណ

ទា�នរបស់រដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ

 ្រត�វបា�នកត់្រតា�េនៅក��ង្របព័ន� 

FMIS

េសៀវេភៅថវ�កា�, 

ឧបត�ម�ធនថវ�កា�, 

បែង�រឥណទា�ន និង

បែន�មឥណទា�ន

របស់រដ�បា�លថោ� ក់

េ្រកា�មជោតិ កត់្រតា�

ក��ង្របព័ន� FMIS

្របព័ន� FMIS កត់

្រតា�េសៀវេភៅថវ�កា�, 

ឧបត�ម�ធនថវ�កា�, 

បែង�រឥណទា�ន និង

បែន�មឥណទា�នរបស់

រដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�ម

ជោតិ

េសៀវេភៅថវ�កា�, ឧបត�ម�

ធនថវ�កា�    ្រតីមា�សទី១ 

ស្រមា�ប់រដ�បា�លថោ� ក់

េ្រកា�មជោតិ ្រត�វបា�នកត់

្រតា�េនៅក��ង្របព័ន� FMIS

កា�រឧបត�ម�ធនថវ�កា�្រតី

មា�សទី២, កា�របែង�រឥណ

ទា�ន និងកា�របែន�មឥណ

ទា�នរបស់រដ�បា�លថោ� ក់

េ្រកា�មជោតិ ្រត�វបា�នកត់

្រតា�េនៅក��ង្របព័ន� FMIS

កា�រឧបត�ម�ធនថវ�កា�្រតី

មា�សទី៣, កា�របែង�រឥណ

ទា�ន និងកា�របែន�មឥណ

ទា�នរបស់រដ�បា�លថោ� ក់

េ្រកា�មជោតិ ្រត�វបា�នកត់

្រតា�េនៅក��ង្របព័ន� FMIS

កា�រឧបត�ម�ធនថវ�កា�     

្រតីមា�សទី៤, កា�របែង�រ

ឥណទា�ន និងកា�របែន�ម

ឥណទា�នរបស់រដ�បា�ល

ថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ ្រត�វបា�ន

កត់្រតា�េនៅក��ង្របព័ន� FMIS

្របព័ន� FMIS

 កត់្រតា�

េសៀវេភៅ

ថវ�កា�, 

ឧបត�ម�ធន

ថវ�កា�, បែង�រ

ឥណទា�ន 

និងបែន�ម

22.3.2 ២២.៣.២.ផលិតរបា�យ

កា�រណ៍្របចំា�      ្រតីមា�ស 

ឆមា�ស និង្របចំា�ឆា�� ំពី្របព័ន�

 FMIS (៥០%)

អ.ហ.ក សស ៥. របា�យកា�រណ៍អនុវត�

ថវ�កា�្របចំា�្រតីមា�ស ឆមា�ស និង

ឆា�� ំរបស់រដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ 

ផលិតេចញពី FMIS

មិនទា�ន់មា�ន ្របព័ន� FMIS ឣច   

 ផលិតរបា�យរណ៍អនុ

វត�ថវ�កា� រដ�បា�ល

ថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ

របា�យកា�រណ៍អនុវត�ថវ�កា�

្របចំា�្រតីមា�ស   ទ១ី របស់

រដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ 

ផលិតេចញពី FMIS

របា�យកា�រណ៍អនុវត�ថវ�កា�

្របចំា�្រតីមា�ស     ទ២ី និង

ឆមា�សរបស់រដ�បា�លថោ� ក់

េ្រកា�មជោតិ ផលិតេចញពី 

FMIS

របា�យកា�រណ៍អនុវត�ថវ�កា�

្របចំា�្រតីមា�សទី៣ របស់

រដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ    

 ផលិតេចញពី FMIS

របា�យកា�រណ៍អនុវត�ថវ�កា�

្របចំា�្រតីមា�សទី៤ និងឆា�� ំ 

របស់រដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�ម

ជោតិ ផលិតេចញពី FMIS

របា�យ

កា�រណ៍អនុ

វត�ថវ�កា�

្របចំា�្រតីមា�ស

 ឆមា�ស និង

22.3.3

22.3.4

22.3.5

23.1 ២៣.ព្រងឹងកា�រ្រគប់ ្រគង

្រទព្យហិរ��វត�� និង្រទព្យ

មិនែមនហិរ��វត��

អ.ទ.ជ

អ.រ.ជ

្រកសួង

សា�� ប័ន

សគ ៦.

មា�នរបា�យកា�រណ៍បូកសរុប

្រទព្យសម្បត�ិរដ� (Consolidation

 report)ក្រមិតរដោ� ភិបា�ល 

េដោយែចកជោ្របេភទ និងចំនួន

ពុំទា�ន់មា�ន្របព័ន�

បូកសរុបរួម ខណៈ

ែដល្រកសួង  សា�� ប័

នមួយចំនួនបា�ន

អភិវឌ្ឍ្របព័ន�

ស្រមា�ប់កា�រ្រគប់្រគង

  

របា�យកា�រណ៍បូក

សរុប្រទព្យសម្បត�ិ

្រត�វបូកសរុបក��ង

ក្រមិតរដោ� ភិបា�ល 

និងក្រមិត្រកសួង ស្

ថោប័ន
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
23.1 ២៣.១ េរៀបចំ និងដោក់

ឱ្យអនុវត�យន�កា�រ និង

បទដោ� នគតិយុត�្រគប់

្រគង្រទព្យរដ�សម្បត�ិរដ�

អ.ទ.ច

អ.រ.ជ

្រកសួង សា�� ប័ន

សច ១៥. 

លិខិតបទដោ� នគតិយុត� ស្រមា�ប់

្រគង្រគង និងចា�ត់ែចង្រទព្យ

សម្បត�ិរដ�

ច្បាប់ស� ីពីកា�រ

្រគប់្រគង កា�រេ្រប�

្របា�ស់ និងកា�រ

ចា�ត់ែចង ្រទព្យ

សម្បត�ិរដ�

លិខិតបទដោ� នគតិ

យុត� ្រត�វបា�នអនុម័ត

23.1 សច ១៦.

ភា�គរយៃនកា�រេរៀបចំ  បណ�កម�

សិទ�ិ្រទព្យសម្បត�ិរដ�

ភា�គរយបណ�កម�

សិទ�ិ្រទព្យសម្បត�ិរដ� 

(ថោ� ក់ជោតិចំនួន និង

ថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ

ចំនួន) ្រត�វបា�ន

១៥%ៃនបណ�កម�

សិទ�ិមិនទា�ន់បា�នចុះ

ប�� ី (ដីធ�ី)សរុប នឹង

្រត�វេរៀបចំ

23.1 សច ១៧.

េរៀបចំឯកសា�រេគា�ល 

(Blueprint) ស� ីពីកា�រ្រគប់្រគង

្រទព្យសម្បត�ិរដ� (Nonfinancial 

Asset)

- ច្បាប់ស� ីពីកា�រ

្រគប់្រគង កា�រេ្រប�

្របា�ស់ និងកា�រ

ចា�ត់ែចង ្រទព្យ

សម្បត�ិរដ� 

   

កា�រឯកភា�ព និងដោក់ឱ

◌្យ  អនុវត�េដោយ

ថោ� ក់ដឹកនំោ   កហសវ

23.1 សច ១៨.

ក្រមិតទំហំ្រទព្យសកម�

រយៈេពលែវង (Fixed Asset 

Threshold) ្រត�វបា�នកំណត់/

ចា�ត់ថោ� ក់  

ពុំទា�ន់មា�នកា�រ

កំណត់ជោក់លា�ក់

្របកា�ស្រត�វបា�នអនុ

ម័ត
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
23.1.1 ២៣.១.១.េរៀបចំ្របកា�ស

០២បែន�ម គំា�្រទច្បាប់ស� ីពី

កា�រ្រគប់្រគង កា�រេ្រប�្របា�ស់

 និងកា�រចា�ត់ែចង ្រទព្យ

សម្បត�ិរដ�

'អ.ទ.ច. សស.៧. លិខិតបទដោ� នគតិយុត�

 ស្រមា�ប់្រគង្រគង និងចា�ត់ែចង

្រទព្យសម្បត�ិរដ� (្របកា�ស២)

- ្របកា�សស� ីពី កា�រដោក់ឱ្យេ្រប�

្របា�ស់េសៀវេភៅែណនំោស� ីពីវ�ធា�ន

 និងនីតិវធីៃនកា�រេរៀបចំប�� ី

សា�រេព�ភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ�

ច្បាប់ស� ីពីកា�រ

្រគប់្រគង កា�រេ្រប�

្របា�ស់ និងកា�រ

ចា�ត់ែចង ្រទព្យ

សម្បត�ិរដ�

លិខិតបទដោ� នគតិ

យុត� ្រត�វបា�នអនុម័ត

.្របកា�សស� ីពី កា�រដោក់ឱ្យ

េ្រប�្របា�ស់េសៀវេភៅ

ែណនំោស� ីពីវ�ធា�ន និងនីតិ

វធីៃនកា�រេរៀបចំប�� ី

សា�រេព�ភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ�

.្របកា�សស� ីពីវ�ធា�ន និង

នីតិវ�ធីេធ��នីត្យោនុកូលកម�

េឡ�ងវ�ញៃនកិច�សន្យោឬ

កិច�្រពមេ្រព�ងែដលមិន

មា�នកា�រឯក ភា�ពពី.កសហ

វ. េដោយ្រពា�ងក្រមិត.អទច.

.្របកា�សស� ីពីវ�ធា�ន និង

នីតិវ�ធីេធ��នីត្យោនុកូលកម�

េឡ�ងវ�ញៃនកិច�សន្យោឬ

កិច�្រពមេ្រព�ងែដលមិន

មា�នកា�រឯក ភា�ពពី.កសហ

វ. ដោក់ឆ�ងថោ� ក់ដឹកនំោ.ក

សហវ.

.្របកា�សស� ីពីវ�ធា�ន និង

នីតិវ�ធីេធ��នីត្យោនុកូលកម�

េឡ�ងវ�ញៃនកិច�សន្យោឬ

កិច�្រពមេ្រព�ងែដលមិន

មា�នកា�រឯក ភា�ពពី.កសហ

វ. ្រត�វបា�នដោក់ឱ្យអនុវត�

២០២១៖ 

្របកា�សចំនួន

 ២បែន�ម

23.1.2 ២៣.១.២.កា�រេរៀបចំបណ�

កម�សិទ�ិមិនទា�ន់បា�នចុះ

ប�� ីដីធ�ីៃន្រទព្យសម្បត�ិរដ�

'អ.ទ.ច. សស.៨.ភា�គរយៃនកា�រេរៀបចំ

បណ�កម�សិទ�ិ្រទព្យសម្បត�ិរដ�

ភា�គរយបណ�កម�

សិទ�ិ្រទព្យសម្បត�ិរដ� 

(ថោ� ក់ជោតិចំនួន និង

ថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ

ចំនួន) ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ

១៥%ៃនបណ�កម�

សិទ�ិមិនទា�ន់បា�នចុះ

ប�� ី (ដីធ�ី)សរុប នឹង

្រត�វេរៀបចំ

េសចក�ី្រពា�ងែផនកា�រ

សកម�ភា�ព ្រត�វបា�ន

េរៀបចំក្រមិតនោយកដោ� ន

.ចំនួនបណ�កម�សិទ�ិមិន

ទា�ន់បា�នចុះប�� ី (ដីធ�ី)

សរុប ្រត�វបា�នបូកសរុប

- ែផនកា�រសកម�ភា�ព្រត�វ

បា�នេរៀបចំ

.េរៀបចំ និងអនុវត�កិច�កា�រ

ទូេទៅជំរុញឱ្យសេ្រមចបា�ន

១៥%ៃនបណ�កម�សិទ�ិមិន

ទា�ន់បា�នចុះប�� ី (ដីធ�ី)

សរុប

១៥%ៃនបណ�កម�សិទ�ិមិន

ទា�ន់បា�នចុះប�� ី (ដីធ�ី)

សរុប ្រត�វបា�នេរៀបចំ

របា�យ

កា�រណ៍្របចំា�

ឆា�� ំ

ស� ីពីកា�រ

្រគប់្រគង

្រទព្យសម្បត�ិ

រដ ឆ23.1.3 ២៣.១.៣.េរៀបចំឯកសា�រ

េគា�ល (Blueprint) ស� ីពី

កា�រ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ�

 (Nonfinancial Asset)

'អ.ទ.ច. សស.៩.េរៀបចំឯកសា�រេគា�ល 

(Blueprint)   ស� ីពីកា�រ្រគប់្រគង

្រទព្យសម្បត�ិរដ� (Nonfinancial 

Asset)

- ច្បាប់ស� ីពីកា�រ

្រគប់្រគង កា�រេ្រប�

្របា�ស់ និងកា�រ

ចា�ត់ែចង ្រទព្យ

សម្បត�ិរដ� 

កា�រឯកភា�ព និងដោក់ឱ

◌្យ  អនុវត�េដោយ

ថោ� ក់ដឹកនំោ   កហសវ

-សមា�សភា�ព្រក�មកា�រងោរ 

្រត�វបា�នេរៀបចំ

-េរៀបចំេសចក�ី្រពា�ងឯក

សា�រទស្សនោទា�នៃនកា�រ

េរៀបចំឯកសា�រេគា�ល

-ឯកសា�រទស្សនោទា�នៃនកា�

េរៀបចំឯកសា�រេគា�ល ្រត�វ

បា�នេរៀបចំ

-េសចក�ី្រពា�ងមា�តិកា�ៃន

ឯកសា�រេគា�ល 

របា�យកា�រណ៍

23.1.4 ២៣.១.៤.េរៀបចំសំេណ�សុំ 

"េគា�លកា�រណ៍េល�កា�រ

កំណត់ៃថ�ឈ�� លជួល និង

លក�ខណ� ៃនកិច�សន្យោជួល

្រទព្យសម្បត�ិរដ�" ពីថោ� ក់

 

'អ.ទ.ច. សស.១០.េគា�លកា�រណ៍្រត�វបា�ន

េរៀបចំដោក់ជូនរោជរដោ� ភិបា�ល ពិនិត្យ

 និងសេ្រមច (កា�រសេ្រមចបន�នីតិវ�ធី

 ឬមិនទា�ន់ឣ្រស័យេល�ថោ� ក់ដឹកនំោ . 

កសហវ.)

សំេណ�្រពា�ង ្រត�វ

បា�នប���លេទៅថោ� ក់

ដឹកនំោ កា�លពីឆា�� ំ

២០២០

េគា�លកា�រណ៍ផ��វកា�រ េរៀបចំ្រពា�ងេគា�លកា�រណ៍

 និងេស� �សុំកា�រសេ្រមចពី

ថោ� ក់ដឹកនំោ.កសហវ. និង

រោជរដោ� ភិបា�ល

.បនោ� ប់ពីបា�នកា�រសេ្រមច

ជោេគា�លកា�រណ៍របស់រោជរដ្

ឋា�ភិបា�ល

.អទច.នឹងេរៀបចំលិខិត

ប���នប�� ីេឈា�� ះទីតំា�ង

.្រក�មហ៊ុនវោយតៃម�អចល

្រទព្យនឹងសិក្សោវោយតៃម�

កំណត់ៃថ�ជួល មូលដោ� ន

េទៅតា�មទីតំា�ងៃនកិច�សន្យោ

.្រក�មកា�រងោរពិនិត្យលទ�

ផលវោយតៃម�ទីតំា�ងដោក់

ជួល

.កសហវ.នឹងបន�នីតិវ�ធី

េទៅឣជោ� ធរកា�ន់កា�ប់

 

េគា�លកា�រណ៍
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
23.1.5 ២៣.១.៥.ចុះ្រត�តពិនិត្យ

តា�មដោនេល�្របសិទ�ភា�ពៃន

កា�រអនុវត�កិច�សន្យោ និង 

េសៀវេភៅបន��កៃនសម្បទា�ន

្រទព្យសម្បត�ិសា�ធា�រណៈ

របស់រដ� 

'អ.ទ.ច. សស.១១.របា�យកា�រណ៍ស� ីពីកា�រ្រត�ត

ពិនិត្យតា�មដោនេល�្របសិទ�ភា�ពៃន

កា�រអនុវត�កិច�សន្យោ និងេសៀវេភៅ

បន��កៃនសម្បទា�ន្រទព្យសម្បត�ិសា�

ធា�រណៈរបស់រដ� ្រត�វបា�នេរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍ឆា�� ំ២០២០ េសចក�ី្រពា�ងរបា�យកា�រណ៍

ចុះ្រត�តពិនិត្យតា�មដោនៃន

កា�រអនុវត�កិច�សន្យោ និង

េសៀវេភៅបន��ក ក��ង្រតី

មា�សក្រមិតនោយកដោ� ន

ជំនោញ

េសចក�ី្រពា�ងរបា�យកា�រណ៍

ចុះ្រត�តពិនិត្យតា�មដោនៃន

កា�រអនុវត�កិច�សន្យោ និង

េសៀវេភៅបន��ក ក��ង្រតី

មា�សក្រមិតនោយកដោ� ន

ជំនោញ

របា�យកា�រណ៍បូកសរុបចុះ

្រត�តពិនិត្យតា�មដោនៃន

កា�រអនុវត�កិច�សន្យោ និង

េសៀវេភៅបន��ក ្របចំា�ឆា�� ំ

របា�យកា�រណ៍

វឌ្ឍនភា�ព

្របចំា�ឆា�� ំ

23.1.6 ២៣.១.១ េរៀបចំ និងដោក់ឱ

◌្យអនុវត�្របកា�សស� ីពីកា�រ

ដោក់ឱ្យអនុវត�  Fixed 

Asset Threshold។

អ.រ.ជ

្របកា�សស� ីពីកា�រដោក់ឱ្យ

អនុវត�  Fixed Asset 

Threshold ្រត�វបា�នេរៀបចំ និង

ដោក់ឱ្យអនុវត�។  (ពិន��: 1)

សូចនោករទី១៖ េរៀបចំ 

និងដោក់ឱ្យអនុវត�

្របកា�សស� ីពីកា�រដោក់ឱ្យ

អនុវត� fixed assets 

threshold 

្របកា�សស� ីពី

កា�រដោក់ឱ្យ

អនុវត� fixed

 assets 

threshold

23.1.7

23.1.8

23.2 ២៣.២. ែកលម� និងដោក់ឱ្

យអនុវត�្របព័ន�បេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មា�ន្រគប់្រគង្រទព្យ

សម្បត�ិរដ� (SARMIS)

អ.ទ.ច

្រកសួង

សា�� ប័ន

សច ១៩. 

ចំនួន្រកសួង សា�� ប័នដោក់ឱ្យអនុ

វត� SARMIS

SARMIS បា�នដោក់ឱ

◌្យអនុវត�ក្រមិត

្រកសួង 

សា�� ប័ន េនៅឆា�� ំ

២០២០

្រកសួង សា�� ប័នដំេឡ�ង

 និងអនុវត�្របព័ន�

SARMIS
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
23.2.1 ២៣.២. ១.ដោក់ឱ្យអនុវត�

្របព័ន�បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន

្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ� 

(SARMIS)

អ.ទ.ច សស.១២.ចំនួន្រកសួង សា�� ប័ន

ដោក់ឱ្យអនុវត� SARMIS

SARMIS បា�នដោក់ឱ

◌្យអនុវត�ក្រមិត

្រកសួង សា�� ប័ន េនៅ

ឆា�� ំ២០២០

្រកសួង សា�� ប័នដំេឡ�ង

 និងអនុវត�្របព័ន� 

SARMIS

.្របព័ន� SARMIS ្រត�វ

បា�នដោក់ឱ្យអនុវត�េនៅ្រគប់

 ្រគឹះសា�� នសា�ធា�រណៈរដ�

បា�ល និងរដ�បា�ល រោជ

ធា�នី-េខត�

ឯកសា�របណ�� ះបណោ� ល 

្រត�វបា�នេរៀបចំ

សិកា�� សា�លា�បណ�� ះបណោ�

ល ្រត�វបា�នេរៀបចំរយៈ

េពល ១ៃថ�

.ែផនកា�របណ�� ះបណោ� ល

សមត�ភា�ព្របចំា�ឆា�� ំស� ីពី

្របព័ន� SARMIS ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ

 .របា�យកា�រណ៍្របសិទ�

ភា�ពកា�រអរនវត្របព័ន 

របា�យកា�រណ៍

វឌ្ឍនភា�ពៃន

កា�រអនុវត�

្របព័ន� 

SARMIS

23.2.2 ២៣.២.១. ព្រងឹងកា�រកត់

្រតា� តា�មដោន និងកា�រចុះ

ប�� ីសា�រេព�ភណ� ្រទព្យ

សម្បត�ិរដ�របស់កសហវក��ង

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ

ប�� ីសា�រេព�ភណ� ្រទព្យ

សម្បត�ិរដ� (SAMIS) និង

េធ��បច��ប្បន�ភា�ពជោ្របចំា�

អគ�េលខោធិកា�រក

សហវ

ទិន�ន័យប�� ីសា�រេព�ភណ� ្រទព្យ

សម្បត�ិរដ�ឆា�� ំ២០២០ របស់អង�

ភា�ពេ្រប�្របា�ស់ថោ� ក់កណោ� ល

ចំនួន២៣ និងថោ� ក់មូល ដោ� ន

ចំនួន ២៥រោជធា�នី េខត� ៃនក

សហវ ្រត�វបា�នេធ��បច��ប្បន�ភា�ព

ស្រមា�ប់ប���លក��ង្របព័ន� SAMIS

ចំនួនអង�ភា�ពេ្រប�

្របា�ស់ៃនកសហវ 

បា�នេធ��បច��ប្បន�ភា�ព

ទិន�ន័យក��ង្របព័ន� 

SAMIS

មិនទា�ន់បា�នេធ��

បច��ប្បន�ភា�ព

ទិន�ន័យស្រមា�ប់ឆា�� ំ

២០១៩ ក��ង្របព័ន� 

SAMIS

ទិន�ន័យប�� ីសា�រេព�ភណ�

្រទព្យសម្បត�ិរដ�ឆា�� ំ២០២០

របស់អង�ភា�ពេ្រប�្របា�ស់

ថោ� ក់

កណោ� លចំនួន ០៥និង

ថោ� ក់មូលដោ� នចំនួន ០៦

រោជធា�នី េខត� ៃនកសហវ 

្រត�វបា�នេធ��បច��ប្បន�ភា�ព

ស្រមា�ប់ប���លក��ង្របព័ន� 

SAMIS

ទិន�ន័យប�� ីសា�រេព�ភណ�

្រទព្យសម្បត�ិរដ�ឆា�� ំ២០២០

របស់អង�ភា�ពេ្រប�្របា�ស់

ថោ� ក់

កណោ� លចំនួន ០៦និង

ថោ� ក់មូលដោ� នចំនួន ០៦

រោជធា�នី េខត� ៃនកសហវ 

្រត�វបា�នេធ��បច��ប្បន�ភា�ព

ស្រមា�ប់ប���លក��ង្របព័ន� 

SAMIS

ទិន�ន័យប�� ីសា�រេព�ភណ�

្រទព្យសម្បត�ិរដ�ឆា�� ំ២០២០

របស់អង�ភា�ពេ្រប�្របា�ស់

ថោ� ក់

កណោ� លចំនួន ០៦និង

ថោ� ក់មូលដោ� នចំនួន ០៦

រោជធា�នី េខត� ៃនកសហវ 

្រត�វបា�នេធ��បច��ប្បន�ភា�ព

ស្រមា�ប់ប���លក��ង្របព័ន� 

SAMIS

ទិន�ន័យប�� ីសា�រេព�ភណ�

្រទព្យសម្បត�ិរដ�ឆា�� ំ២០២០

របស់អង�ភា�ពេ្រប�្របា�ស់

ថោ� ក់កណោ� លចំនួន០៦

និងថោ� ក់មូលដោ� នចំនួន 

០៧រោជធា�នី េខត� ៃនក

សហវ  ្រត�វបា�នេធ��

បច��ប្បន�ភា�ពស្រមា�ប់

ប���លក��ង្របព័ន� SAMIS

របា�យកា�រណ៍

វឌ្ឍនភា�ពៃន

កា�រ

ប���ល

ទិន�ន័យក��ង

្របព័ន� 

SARMIS
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
23.2.3 ២៣.២.២.ស្រមបស្រម�ល

 និងព្រងីកកា�រដោក់ឱ្យអនុ

វត�្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ

ប�� ីសា�រេព�ភណ� ្រទព្យ

សម្បត�ិរដ� (SAMIS) 

ស្រមា�ប់អង�ភា�ពេ្រប�្របា�ស់ 

េនៅថោ� ក់  មូលដោ� ន ៃនកសហ

វ.

អគ�េលខោធិកា�រក

សហវ

អង�ភា�ពេ្រប�្របា�ស់ថោ� ក់មូលដោ� ន

ចំនួន២៥រោជធា�នី េខត� ៃនក

សហវ ្រត�វបា�នស្រមបស្រម�ល 

និងផ�ល់ User ស្រមា�ប់េ្រប�

្របា�ស់្របព័ន� SAMIS

ចំនួនអង�ភា�ពេ្រប�

្របា�ស់េនៅថោ� ក់មូលដ្

ឋា�ន ៃនកសហវ នូវ

្របព័ន� SAMIS 

សា�កល្បងេនៅក��ង

ឆា�� ំ២០២១

មិនទា�ន់បា�នដោក់

្របព័ន�

ឱ្យេ្រប�្របា�ស់េនៅអង�

ភា�ពថោ� ក់មូលដោ� ន 

ៃនកសហវ

អង�ភា�ពេ្រប�្របា�ស់ថោ� ក់

មូលដោ� ន ចំនួន ២៥ រោជ

ធា�នីេខត�ៃនកសហវ ្រត�វ

បា�នស្រមបស្រម�ល និងផ្

តល់ត្រម�វកា�ររួមមា�នទី

តំា�ងេឈា�� ះម�ន�ីបេងោ� ល

ទទួលបន��ក និង

ឧបករណ៍ស្រមា�ប់េ្រប�

្របា�ស់ User របស់្របព័ន�

អង�ភា�ពេ្រប�្របា�ស់ថោ� ក់

មូលដោ� ន ចំនួន ១៥ រោជ

ធា�នីេខត�ៃនកសហវ ្រត�វ

បា�នស្រមបស្រម�ល និងផ្

តល់ User ស្រមា�ប់្របព័ន�

 SAMIS សា�កល្បង

អង�ភា�ពេ្រប�្របា�ស់ថោ� ក់

មូលដោ� ន ចំនួន ១០េខត�

ៃនកសហវែដលេនៅសល់

្រត�វបា�នស្រមបស្រម�ល 

និងផ�ល់ User ស្រមា�ប់

្របព័ន� SAMIS សា�កល្បង

របា�យកា�រណ៍្រត�តពិនិត្យ

និងវោយតៃម�េល�កា�រេ្រប�

្របា�ស់្របព័ន� SAMIS

របា�យកា�រណ៍

វឌ្ឍនភា�ព 

និងប��

្របឈម ៃន

កា�រេ្រប�

្របា�ស់្របព័ន� 

 SAMIS

23.2.4 ២៣.២.៣. េរៀបចំែកលម�

 និងអភិវឌ្ឍ្របព័ន�

្រគប់្រគងទិន�ន័យប�� ី

សា�រេព�ភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ�

 (SAMIS) ស្រមា�ប់េ្រប�

្របា�ស់ៃផកង កសហវ.

អគ�េលខោធិកា�រក

សហវ

 -មុខងោរជ្រមះ និងមុខងោរប�� ី

សា�រេព�ភណ� របស់្របព័ន� SAMIS

 ្រត�វបា�នែកលម�េដោយអនុេលា�ម

តា�មេគា�លកា�រណ៍ែណនំោ និង

លិខិតបទដោ� នគតិយុត�ជោធរមា�ន 

 -របា�យកា�រណ៍្រតតពិនិត្យវោយ

មុខងោរែដលបា�ន

ែកលម�

មុខងោរជ្រមះនិងមុខ

ងោរសា�រេព�ភណ�

ដំណោក់កា�លទី១ 

បា�នអភិវឌ្ឍរួច

មុខងោរជ្រមះរបស់្របព័ន� 

SAMIS ្រត�វបា�នែកលម� 

និងអភិវឌ្ឍេដោយ

អនុេលា�មតា�មលិខិត

បទដោ� នគតិយុត�

ថីៗជោធរមា�ន

មុខងោរប�� ីសា�រេព�ភណ�

របស់្របព័ន� SAMIS ្រត�វ

បា�នែកលម� (ក��ងករណី

ចំា�បា�ច់) េដ�ម្បីឱ្យមា�ន

សង�តិភា�ពជោមួយ្របព័ន�

របស់ឣជោធរ្រគប់្រគង

មុខងោរជ្រមះ និងមុខងោរ

ប�� ីសា�រេព�ភណ� របស់

្របព័ន� SAMIS ្រត�វបា�ន

ដោក់ឱ្យអនុវត�សា�កល្បង

របា�យកា�រណ៍្រត�តពិនិត្យ

និងវោយតៃម�

របា�យ

កា�រណ៍លទ�

ផលៃនកា�រ

អភិវឌ្ឍន៍េល�

មុខងោរទា�ងំពីរ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
23.2.5 ២៣.២.៤. គំា�្រទ

បេច�កេទសេល�កា�រេរៀបចំ 

និង្រគប់្រគងប�� ីសា�រេព�

ភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ�របស់

កសហវ

អគ�េលខោធិកា�រក

សហវ

អង�ភា�ពេ្រប�្របា�ស់ថោ� ក់កណោ� ល

ចំនួន២៣ និងថោ� ក់មូលដោ� ន

ចំនួន២៥ រោជធា�នី េខត� ៃនក

សហវ.្រត�វបា�នគំា�្រទ

បេច�កេទសេល�កា�រេរៀបចំ និង

្រគប់្រគងតា�រោងេក�នេឡ�ងនិង

ថយចុះនូវ្រទព្យសម្បត�ិរដ�្របចំា�

ឆា�� ំ២០២០

ចំនួនអង�ភា�ពេ្រប�

្របា�ស់ ៃនកសហវ 

ទទួលបា�នកា�រគំា�្រទ

បេច�កេទសេល�កា�រ

េរៀបចំតា�រោងេក�ន

េឡ�ង និងថយចុះនូវ

្រទព្យសម្បត�ិរដ�

េរៀបចំតា�រោងេក�ន

េឡ�ង និងថយចុះនូវ

្រទព្យសម្បត�ិរដ�

ស្រមា�ប់ឆា�� ំ២០២០

អង�ភា�ពេ្រប�្របា�ស់ថោ� ក់កណ្

តា�លចំនួន៥ និងថោ� ក់

មូលដោ� នចំនួន៦ រោជធា�នី

 េខត� ៃនកសហវ.្រត�វ

បា�នគំា�្រទបេច�កេទសេល�

កា�រេរៀបចំ និង្រគប់្រគង

តា�រោងេក�នេឡ�ងនិងថយ

ចុះនូវ្រទព្យសម្បត�ិរដ�

្របចំា�ឆា�� ំ២០២០

អង�ភា�ពេ្រប�្របា�ស់ថោ� ក់កណ្

តា�លចំនួន៦ និងថោ� ក់

មូលដោ� នចំនួន៧ រោជធា�នី

 េខត� ៃនកសហវ.្រត�វ

បា�នគំា�្រទបេច�កេទសេល�

កា�រេរៀបចំ និង្រគប់្រគង

តា�រោងេក�នេឡ�ងនិងថយ

ចុះនូវ្រទព្យសម្បត�ិរដ�

្របចំា�ឆា�� ំ២០២០

អង�ភា�ពេ្រប�្របា�ស់ថោ� ក់កណ្

តា�លចំនួន៦ និងថោ� ក់

មូលដោ� នចំនួន៦េខត� ៃន

កសហវ.្រត�វបា�នគំា�្រទ

បេច�កេទសេល�កា�រេរៀបចំ

 និង្រគប់្រគងតា�រោងេក�ន

េឡ�ងនិងថយចុះនូវ្រទព្យ

សម្បត�ិរដ�្របចំា�ឆា�� ំ២០២០

អង�ភា�ពេ្រប�្របា�ស់ថោ� ក់កណ្

តា�លចំនួន៦ និងថោ� ក់

មូលដោ� នចំនួន៦េខត� ៃន

កសហវ.្រត�វបា�នគំា�្រទ

បេច�កេទសេល�កា�រេរៀបចំ

 និង្រគប់្រគងតា�រោងេក�ន

េឡ�ងនិងថយចុះនូវ្រទព្យ

សម្បត�ិរដ�្របចំា�ឆា�� ំ២០២០

តា�រោងេក�ន

េឡ�ងនិង

ថយចុះនូវ

្រទព្យសម្បត�ិ

រដ�

23.2.6 ២៣.២.៥. េរៀបចំបណ�� ះ

បណោ� លកា�រេ្រប�្របា�ស់

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ

ប�� ីសា�រេព�ភណ� ្រទព្យ

សម្បត�ិរដ�របស់កសហវ. 

(SAMIS) តា�មរយៈ្របព័ន�

អនឡោញ (Online 

System)

អគ�េលខោធិកា�រក

សហវ

 -ម�ន�ីបេងោ� លរបស់អង�ភា�ពេ្រប�

្របា�ស់ថោ� ក់កណោ� ល និងថោ� ក់

មូលដោ� ន ៃនកសហវ.្រត�វបា�ន

បណ�� ះបណោ� លេល�កា�រេ្រប�្របា�ស់

្របព័ន� SAMIS តា�មរយៈ្របព័ន�

អនឡោញ (Online System)

 -កា�រេ្រប�្របា�ស់្របព័ន� SAMIS 

្រត�វបា�នេរៀបចំរបា�យកា�រណ៍្រត�ត

ពិនិត្យ និងវោយតៃម�្របចំា�ឆា�� ំ

ចំនួនអង�ភា�ពេ្រប�

្របា�ស់ ៃនកសហវ 

ទទួលបា�នកា�របណ្

តុះបណោ� លេល�កា�រ

េ្រប�្របា�ស់្របព័ន� 

SAMIS

មិនទា�ន់បា�នេប�កវគ�

បណ�� ះបណោ� លេនៅ

េឡ�យចា�ប់ពីឆា�� ំ

២០១៩រហូតមក

ម�ន�ីបេងោ� លរបស់អង�

ភា�ពេ្រប�្របា�ស់ថោ� ក់

កណោ� ល ៃនកសហវ ចំនួន

 ២៣ ទទួលបា�នកា�រ

បណ�� ះបណោ� លេល�កា�រ

េ្រប�្របា�ស់្របព័ន� SAMIS 

តា�មរយៈ្របព័ន�អនឡោញ 

(Online System)

ម�ន�ីបេងោ� លរបស់អង�

ភា�ពេ្រប�្របា�ស់ថោ� ក់

មូលដោ� នៃនកសហវ.ចំនួន

 ២៥រោជធា�នី េខត� ទទួល

បា�នកា�របណ�� ះបណោ� ល

េល�កា�រេ្រប�្របា�ស់្របព័ន� 

SAMIS តា�មរយៈ្របព័ន�

អនឡោញ (Online 

System)

របា�យកា�រណ៍្រត�តពិនិត្យ 

និងវោយតៃម�្របចំា�ឆា�� ំ

របា�យ

កា�រណ៍លទ�

ផលៃនកា�រ

បណ�� ះបណ្

តា�ល
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
23.2.7 ២៣.២.៦.េរៀបចំែកលម� 

និង អភិវឌ្ឍ្របព័ន�

្រគប់្រគងទិន�ន័យប�� ី

សា�រេព�ភណ� ្រទព្យសម្បត�ិ

រដ�ស្រមា�ប់េ្រប�្របា�ស់ៃផ�ក��ង

្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��

អគ�េលខោធិកា�រក

សហវ

 -មុខងោររបស់្របព័ន�្រគប់្រគង

ទិន�ន័យប�� ីសា�រេព�ភណ� ្រទព្យ

សម្បត�ិរដ�របស់ កសហវ ែដល

បា�នែកលម�

ពុំទា�ន់មា�នមុខងោរ

ទា�ងំ ២

មុខងោររបស់្របព័ន� កំណត់រួចរោល់នូវត្រម�វ

កា�រស្រមា�ប់កា�រេធ��

បច��ប្បន�ភា�ពមុខងោរ

ជ្រមះសា�រេព�ភណ�  និង

មុខងោរប�� ីសា�រេព�ភណ�

មុខងោរជ្រមះសា�រេព�ភណ�

 ្រត�វបា�នអភិវឌ្ឍរួចរោល់ 

និងដោក់ឱ្យេធ��េតស�  

េដោយអ�កេ្រប�្របា�ស់  

(UAT)

មុខងោរប�� ីសា�រេព�ភណ�  

្រត�វបា�នអភិវឌ្ឍរួចរោល់ 

និងដោក់ឱ្យេធ��េតស�  

េដោយអ�កេ្រប�្របា�ស់  

(UAT)

ឯកសា�រៃន

កា�រេធ��

េតស�មុខងោរ

របស់្របព័ន�

២៤. ព្រងឹងកា�រ្រគប់្រគង

បំណលុសា�ធា�រណៈ រួម

ទា�ងំហា�និភ័យៃនកា�តព�កិច�

បំណលុយថោេហតុ និងហា�

អ.ស.ប សគ ៨. 

សូចនោករបំណលុគន�ឹះទា�ងំ ៥ 

េធៀបេទៅនឹងពិតា�ន

សូចនោករបំ

ណលុគន�ឹះទា�ងំ ៥ 

ស� ិតេ្រកា�ម

ពិតា�នែដលបា�ន

សូចនោករបំណលុ

គន�ឹះទា�ងំ ៥

24.1 អ.ស.ប

្រកសួង

សា�� ប័ន

សគ ៩.

ហា�និភ័យបំណលុ្រត�វបា�នកំណត់

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ពៃនកា�រអនុវត�

យុទ�សា��ស�ស� ីពីកា�រ

្រគប់្រគងបំណលុ

សា�ធា�រណៈ ្របចំា�

កា�រវ�ភា�គអំពីហា�និ

ភ័យៃនបំណលុសា�

ធា�រណៈ

24.1 ២៤.១ ្រគប់្រគងបំណលុ

សា�ធា�រណៈ អ.ស.ប

សច ២០. 

ភា�ពទា�ន់េពលេវលា�ៃនកា�រេរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍្រគប់្រគងបំណលុ

េដោយរួមបប���លសូចនោករ

បំណលុគន�ឹះទា�ងំ ៥ែដលបា�ន

កំណត់េនៅក��ងយុទ�សា��ស�ស� ីពី

កា�រ្រគប់្រគងបំណលុ

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ព ្រត�វបា�នេរៀបចំ

 ជោ្របចំា�្រតីមា�ស

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ព

្របចំា�្រតីមា�ស

24.1. អ.គ.ហ

អ.ស.ប

សច ២១.

្រកបខណ� េគា�លនេយោបា�យស� ីពី

កា�រអភិវឌ្ឍមូលប្រតរដ�

មិនទា�ន់មា�ន្រកប

ខណ� េគា�ល

នេយោបា�យ និង

ែ

្រកបខណ� េគា�ល

នេយោបា�យ និង

ែផនកា�រសកម�ភា�ព



ទំព័រ88

្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
24.1.1 ២៤.១.១ តា�មដោនកា�រអនុ

វត�យុទ�សា��ស�ស� ីពីកា�រ

្រគប់្រគងបំណលុសា�ធា�រ

ណៈ ២០១៩-២០២៣

អ.ស.ប សស ១. របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ពៃនកា�រអនុវត�យុទ�សា��ស�ស� ី

ពីកា�រ្រគប់ ្រគង បំណលុសា�ធា�រ

ណៈ ្រត�វបា�នេរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ព ្រត�វបា�នេរៀបចំ 

្របចំា�្រតីមា�ស ឆា�� ំ 

២០២០ និងេសចក�ី

្រពា�ងរបា�យកា�រណ៍

្របចំា�ឆា�� ំ២០២០

របា�យកា�រណ៍

វឌ្ឍនភា�ព

្របចំា�្រតីមា�ស ឆា�� ំ 

២០២១ និង្របចំា�ឆា�� ំ

 ២០២០ 

មា�នរបា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ព ៃនកា�រអនុវត�វ�ធា�ន

កា�រជោយុទ�សា��ស� ្របចំា�្រតី

មា�សទី ៤ និង្របចំា�ឆា�� ំ

២០២០

មា�នរបា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ព ៃនកា�រអនុវត�វ�ធា�ន

កា�រជោយុទ�សា��ស� ្របចំា�្រតី

មា�សទី១  ឆា�� ំ២០២១

មា�នរបា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ព ៃនកា�រអនុវត�វ�ធា�ន

កា�រជោយុទ�សា��ស� ្របចំា�្រតី

មា�សទី២ ឆា�� ំ២០២១

មា�នរបា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ព ៃនកា�រអនុវត�វ�ធា�ន

កា�រជោយុទ�សា��ស� ្របចំា�្រតី

មា�សទី៣ ឆា�� ំ២០២១

របា�យកា�រណ៍

វឌ្ឍនភា�ពៃន

កា�រអនុវត�

យុទ�សា��ស�ស្

តីពីកា�រ

្រគប់្រគង

បំណលុ

សា�ធា�រណៈ 

24.1.2 ២៤.១.២ េរៀបចំ្រពឹត�ិប្រត 

ស� ិតិ បំណលុសា�ធា�រណៈ 

កម��ជោ

អ.ស.ប សស ២. ្រពឹត�ិប្រតស� ិតិបំណលុ

សា�ធា�រណៈ្របចំា�ឆមា�ស ្រត�វ

បា�នេបា�ះផ្សោយ និងផ្សព�ផ្សោយ

្រពឹត�ិប្រត ស� ិតិ 

បំណលុ  សា�ធា�រណៈ 

 ្រត�វបា�នេរៀបចំជោ

្របចំា�ឆមា�ស

្រពឹត�ិប្រត ស� ិតិ 

បំណលុ  សា�ធា�រណៈ 

េសចក�ី្រពា�ង្រពឹត�ិប្រតស� ិតិ 

បំណលុ សា�ធា�រណៈ េលខ

១១ ្រត�វ បា�ន  េរៀបចំ

្រពឹត�ិប្រតស� ិតិបំណលុសា�

ធា�រណៈ េលខេរៀងទី១១  

្រត�វបា�នេបា�ះផ្សោយ និង

ផ្សព�ផ្សោយ

េសចក�ី្រពា�ង្រពឹត�ិប្រត

ស� ិតិបំណលុសា�ធា�រណៈ

េលខ១២ ្រត�វបា�នេរៀបចំ 

្រពឹត�ិប្រតស� ិតិបំណលុ    

សា�ធា�រណៈេលខ១២  

្រត�វបា�ន  េបា�ះផ្សោយ និង

ផ្សព�ផ្សោយ

្រពឹត�ិប្រតស� ិ

តិបំណលុ

សា�ធា�រណៈ

24.1.3 ២៤.១.៣ េធ��បច��ប្បន�កម�

នីតិវ�ធីរួម្របតិបត�ិកា�រ

ស្រមា�ប់កា�រ្រគប់្រគង

បំណលុសា�ធា�រណៈ 

(SOP for PDM)

អ.ស.ប សស ៣. េសចក�ី្រពា�ងបច��ប្បន�

កម�នីតិ វ�ធីរួម ្របតិបត�ិកា�រ 

ស្រមា�ប់ កា�រ្រគប់ ្រគង បំណលុ  សា�

ធា�រណៈ (SOP for PDM) ្រត�វ

បា�នអនុម័ត 

និងដោក់ឱ្យអនុវត�

នីតិវ�ធីរួម្របតិបត�ិ

កា�រស្រមា�ប់កា�រ

្រគប់្រគងបំណលុ

សា�ធា�រណៈ ឆា�� ំ

២០១៨

បច��ប្បន�កម�នីតិ វ�ធី

រួម ្របតិបត�ិកា�រ 

ស្រមា�ប់ កា�រ្រគប់ ្រគង 

បំណលុ  សា�ធា�រណៈ

េសចក�ី្រពា�ង បច��ប្បន�កម�

នីតិវ�ធី រួម្របតិបត�ិកា�រ

ស្រមា�ប់កា�រ្រគប់្រគង

បំណលុសា�ធា�រណៈ ្រត�វ

បា�នពិនិត្យ និងែកស្រម�ល

េសចក�ី្រពា�ងបច��ប្បន�កម�

នីតិវ�ធីរួម្របតិបត�ិកា�រ

ស្រមា�ប់កា�រ្រគប់្រគង

បំណលុសា�ធា�រណៈ ្រត�វ

បា�នឆ�ងកិច�ពិេ្រគា�ះ

េយោបល់ៃផ� ក��ងអគ�

នោយកដោ� នេល�កទី២

េសចក�ី្រពា�ងចុងេ្រកា�យៃន

បច��ប្បន�កម�នីតិវ�ធីរួម

្របតិបត�ិកា�រស្រមា�ប់កា�រ

្រគប់្រគងបំណលុសា�ធា�រ

ណៈ ្រត�វបា�ន េរៀបចំ

េសចក�ី្រពា�ងបច��ប្បន�កម�

នីតិវ�ធីរួម្របតិបត�ិកា�រ

ស្រមា�ប់កា�រ  ្រគប់្រគង

បំណលុសា�ធា�រណៈ ្រត�វ

បា�នអនុម័ត និងដោក់ឱ្យ

អនុវត�

បច��ប្បនកម� 

SOP for 

PDM និង

្របកា�សស� ីពី

កា�រដោក់ឱ្យ

អនុវត�
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
24.1.4 ២៤.១.៤ េធ��វ�េសា�ធន កម�

្របកា�សស� ីពីេគា�លកា�រណ៍ 

និងនីតិវ�ធី្រគប់្រគងកា�រផ�

ល់ឥណទា�នដល់សហ

្រគា�សសា�ធា�រណៈ 

្រគឹះសា�� នសា�ធា�រណៈ នីតិ

បុគ�លសា�ធា�រណៈដៃទេទៀត

 និង្រគឹះសា�� នធនោគា�រនិង

ហិរ��វត��

អ.ស.ប សស ៤. េសចក�ី្រពា�ងវ�េសា�ធន

កម� ្របកា�ស ស� ីពីេគា�លកា�រណ៍ 

និង នីតិវ�ធី្រគប់្រគង កា�រផ�ល់ ឥណ

ទា�ន ដល់ សហ្រគា�ស សា�ធា�រណៈ 

្រគឹះសា�� ន សា�ធា�រណៈ នីតិបុគ�ល 

សា�ធា�រណៈ ដៃទ េទៀត និង

្រគឹះសា�� ន ធនោគា�រនិងហិរ��វត��

្រត�វបា�នអនុម័តនិងដោក់ឱ្យអនុវត�

្របកា�សស� ីពីេគា�ល

កា�រណ៍និងនីតិវ�ធី

្រគប់្រគងកា�រផ�ល់

ឥណទា�ន ដល់សហ

្រគា�សសា�ធា�រណៈ

្រគឹះសា�� នសា�ធា�រណៈ

 នីតិបុគ�ល សា�ធា�រ

ណៈឬ  ដៃទ េទៀត 

និង ្រគឹះសា�� ន 

ធនោគា�រនិងហិរ��វត��

វ�េសា�ធនកម�្របកា�ស េសចក�ី្រពា�ងវ�េសា�ធនកម�

្របកា�ស្រត�វបា�នដោក់ឆ�ង

កិច�ពិេ្រគា�ះេយោបល់ៃផ�

ក��ងអគ�នោយកដោ� ន

េសចក�ី្រពា�ងវ�េសា�ធនកម�

្របកា�ស ្រត�វបា�នដោក់ឆ�ង

កិច�ពិេ្រគា�ះេយោបល់

ជោមួយេលខោធិកា�រដោ� ន

្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

េសចក�ី្រពា�ងវ�េសា�ធនកម�

្របកា�ស ្រត�វបា�នដោក់ឆ�ង

កិច�្របជុំថោ� ក់ដឹកនំោ្រកសួង

េសចក�ី្រពា�ងវ�េសា�ធនកម�

្របកា�ស ្រត�វបា�នអនុម័ត 

និងដោក់ឱ្យអនុវត�

វ�េសា�ធនកម�

្របកា�ស

24.1.5 ២៤.១.៥ េធ��វ�េសា�ធនកម�

អនុ្រកឹត្យ      ស� ីពីកា�រ្រគប់្រគ

បំណលុសា�ធា�រណៈ

អ.ស.ប ប�� គន�ឹះៗ ែដលនឹង្រត�វេធ��

វ�េសា�ធនកម� ្រត�វបា�នកំណត់ 

និងដោក់ឆ�ងកិច�ពិេ្រគា�ះេយោ ប

ល់ៃផ�ក��ងអគ�នោយកដោ� ន

អនុ្រកឹត្យ      ស� ីពីកា�រ

្រគប់្រគងបំណលុ

សា�ធា�រណៈ ្រត�វេធ��

វ�េសា�ធនកម�

ប�� គន�ឹះៗ ែដល

នឹង្រត�វេធ��វ�េសា�ធនកម�

ពិនិត្យេឡ�ងវ�ញនូវអនុ

្រកឹត្យ      ស� ីពីកា�រ្រគប់្រគង

បំណលុសា�ធា�រណៈ និង

សិក្សោ្រសា�វ្រជោវបទ

ប�� គន�ឹះៗ ែដលនឹង្រត�វ

េធ��វ�េសា�ធនកម� ្រត�វបា�ន

កំណត់ និងដោក់ឆ�ងកិច�

ពិេ្រគា�ះេយោបល់ៃផ�ក��ង

ប�� ីប�� គន្

លឹះៗ ែដល

នឹង្រត�វេធ��

វ�េសា�ធនកម�
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
24.1.6 ២៤.១.៦ េរៀបចំ្រកបខណ�

េគា�លនេយោបា�យស� ីពីកា�រ

អភិវឌ្ឍមូលប្រតរដ�

អ.ស.ប េសចក�ី្រពា�ងចុងេ្រកា�យ

្រកបខណ� េគា�លនេយោ

បា�យស� ីពីកា�រអភិវឌ្ឍមូលប្រតរដ�

 ្រត�វបា�នដោក់ជូនដោក់ឆ�ងកិច�

្របជុំគណៈកមា�� ធិកា�រេគា�ល

នេយោបា�យេសដ�កិច� និងហិរ��វត��

មិនទា�ន់មា�ន ្រកប

ខណ� េគា�ល

នេយោបា�យស� ីពីកា�រ

អភិវឌ្ឍមូលប្រតរដ�

េសចក�ី្រពា�ងចុង

េ្រកា�យៃន ្រកបខណ�

េគា�លនេយោបា�យស� ី

ពីកា�រអភិវឌ្ឍមូលប្រត

រដ� ដោក់ឆ�ងកិច�

្របជុំគណៈកមា�� ធិកា�រ

េគា�លនេយោ

បា�យេសដ�កិច� និង

ហិរ��វត��

 Outline ៃនេសចក�ី្រពា�ង

 ្រកបខណ� េគា�ល

នេយោបា�យ ស� ីពីកា�រ

អភិវឌ្ឍមូលប្រតរដ� ្រត�វ

បា�នេរៀបចំ និងដោក់ឆ�ង

កិច�្របជុំ្រក�មកា�រងោរ

បេច�កេទសេរៀបចំ្រកប

ខណ� េគា�លនេយោបា�យស� ី

ពីកា�រអភិវឌ្ឍមូលប្រតរដ� 

(ក.ម.រ)

េសចក�ី្រពា�ងទ១ី ៃន្រកប

ខណ� េគា�លនេយោបា�យស� ី

ពីកា�រអភិវឌ្ឍមូលប្រតរដ� 

្រត�វបា�នេរៀបចំ និងដោក់

ឆ�ងកិច�្របជុំ ក.ម.រ

េសចក�ី្រពា�ងទ២ី ៃន ្រកប

ខណ� េគា�លនេយោបា�យស� ី

ពីកា�រអភិវឌ្ឍមូលប្រតរដ� 

្រត�វបា�នេរៀបចំ និងដោក់

ឆ�ងកិច�្របជុំក្រមិតថោ� ក់

ដឹកនំោ កសហវ

េសចក�ី្រពា�ងចុងេ្រកា�យ ៃន

 ្រកបខណ� េគា�ល

នេយោបា�យស� ីពីកា�រ

អភិវឌ្ឍមូលប្រតរដ� ្រត�វ

បា�នេរៀបចំ និងដោក់ឆ�ងកិច�

្របជុំគណៈកមា�� ធិកា�រ

េគា�លនេយោបា�យេសដ�កិច�

 និងហិរ��វត�� 

េសចក�ី្រពា�ង

ចុងេ្រកា�យៃន

 ្រកបខណ�

េគា�ល

នេយោបា�យស្

តីពីកា�រ

អភិវឌ្ឍមូល

ប្រតរដ�

24.1.7 ២៤.១.៧ េរៀបចំែផនកា�រ

សកម�ភា�ពស្រមា�ប់អនុវត�

្រកបខណ� េគា�ល

អ.ស.ប េសចក�ី្រពា�ងចុងេ្រកា�យ ៃន

ែផនកា�រសកម�ភា�ព ស្រមា�ប់អនុ

វត�្រកបខណ� េគា�លនេយោបា�យស្

 

មិនទា�ន់មា�ន 

ែផនកា�រសកម�ភា�ព

ស្រមា�ប់អនុវត�្រកប

េសចក�ី្រពា�ងចុង

េ្រកា�យៃនែផនកា�រ

សកម�ភា�ព ស្រមា�ប់

េសចក�ី្រពា�ងបឋម ៃន

ែផនកា�រសកម�ភា�ព

ស្រមា�ប់អនុវត�្រកបខណ�

េសចក�ី្រពា�ងទ១ី ៃន 

ែផនកា�រសកម�ភា�ព 

ស្រមា�ប់អនុវត�្រកបខណ�

េសចក�ី្រពា�ងទ២ី ៃន

ែផនកា�រសកម�ភា�ព 

ស្រមា�ប់អនុវត�្រកបខណ�

េសចក�ី្រពា�ងចុងេ្រកា�យ 

ៃនែផនកា�រសកម�ភា�ព 

ស្រមា�ប់អនុវត�្រកបខណ�

េសចក�ី្រពា�ង

ចុងេ្រកា�យ

ៃនែផនកា�រ

 24.2 ២៤.២. ្រត�តពិនិត្យតា�ម

ដោនហា�និភ័យបំណលុសា�

ធា�រណៈ

អ.ស.ប សច ២២. 

របា�យកា�រណ៍ជូនគណៈកមា�� ធិ

កា�រ្រគប់្រគងបំណលុសា�ធា�រណៈ

 មា�នខ�ឹមសា�រហា�និភ័យបំណលុ

សា�ធា�រណៈ

ហា�និភ័យកា�តព�កិច�

បំណលុជោ

យថោេហតុ ្រត�វបា�ន

រ�េលចេនៅក��ងរបា�យ

កា�រណ៍ដោក់ជូនគ

ណៈកមា�� ធិកា�រ

្រគប់្រគងបំណលុ

សា�ធា�រណៈ

របា�យកា�រណ៍ជូនគ

ណៈ-  កមា�� ធិកា�រ

្រគប់្រគងបំណលុសា�

ធា�រណៈ ែដលមា�ន

បងោ� ញព័ត៏មា�នអំពី

កា�រវ�ភា�គហា�និភ័យ

បំណលុ

សា�ធា�រណៈ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
24.2.1 ២៤.២.១ េរៀបចំ្របព័ន�

្រគប់្រគងទិន�ន័យពា�ក់ព័ន�

នឹងកា�តព�កិច�បំណលុជោ

យថោេហតុ

អ.ស.ប សស ៨. ្របព័ន�្រគប់្រគង

ទិន�ន័យពា�ក់ព័ន�នឹងកា�តព�កិច�

បំណលុជោយថោេហតុ្រត�វបា�ន

អនុម័ត និង

ដោក់ឱ្យអនុវត�

្របព័ន�្រគប់្រគង

ទិន�ន័យពា�ក់ព័ន�នឹង

កា�តព�កិច�បំណលុ

ជោយថោេហតុ ្រត�វ

បា�នេ្រប�្របា�ស់

សា�កល្បង

-្របព័ន� ្រគប់្រគង    ទិន� 

ន័យ    ពា�ក់ព័ន�នឹង

កា�តព�កិច�បំណលុ

ជោយថោេហតុ 

-Manual ៃនកា�រេ្រប�

្របា�ស់្របព័ន�

-្របកា�សដោក់ឱ្យអនុវត�

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ

ពា�ក់ព័ន�នឹងកា�តព�កិច�

បំណលុជោយថោេហតុ្រត�វ

បា�នែកស្រម�ល

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ

ពា�ក់ព័ន�នឹងកា�តព�កិច�

បំណលុជោយថោេហតុ 

េដោយរួមទា�ងំ Manual

្រត�វបា�នដោក់ឆ�ងកិច�្របជុំ

ក្រមិតអគ�នោយកដោ� ន

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ

ពា�ក់ព័ន�នឹងកា�តព�កិច�

បំណលុជោយថោេហតុ្រត�វ

បា�នអនុម័ត និងដោក់ឱ្យ

េ្រប�្របា�ស់

្របព័ន�

្រគប់្រគង

ទិន�ន័យពា�ក់

ព័ន�នឹង

កា�តព�កិច�

បំណលុជោ

យថោេហតុ 

និង្របកា�សស្

តីពីកា�រដោក់ឱ្

យេ្រប�្របា�ស់24.2.2

24.2.3

24.2.4

24.3 ២៤.៣. ព្រងឹង្របព័ន�គំា�

្រទ្របតិបត�ិកា�រស្រមា�ប់កា�រ

្រគប់្រគងបំណលុសា�ធា�រណៈ

អ.ស.ប សច ២៣. 

ចំនួនមុខងោរ្របព័ន�គំា�្រទ

្របតិបត�ិកា�រស្រមា�ប់កា�រ្រគប់្រគង

បំណលុ  សា�ធា�រណៈ ្រត�វបា�ន

េធ��ទំេន�បកម� និងព្រងីកបែន�ម

្របព័ន�គំា�្រទ្របតិបត�ិ

កា�រស្រមា�ប់កា�រ

្រគប់្រគងបំណលុ

សា�ធា�រណៈ ចំា�បា�ច់

្រត�វេធ��ទំេន�បកម� 

និងព្រងីក

មុខងោរបែន�ម

្របព័ន�គំា�្រទ្របតិបត�ិ

កា�រស្រមា�ប់កា�រ

្រគប់្រគងបំណលុសា�

ធា�រណៈ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
24.3.1 ២៤.៣.១ េធ��ទំេន�បកម�

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ

រួមស្រមា�ប់កា�រ្រគប់  ្រគង

បំណលុសា�ធា�រណៈ 

(In-house Database for 

PDM) 

អ.ស.ប /

នោយកដោ� ន

្រគប់្រគងបំណលុ

សស ១០. ្របព័ន�្រគប់្រគង

ទិន�ន័យរួម្រត�វបា�នេធ��ទំេន�បកម� 

និងដោក់ឱ្យអនុវត�

្របព័ន�្រគប់្រគង

ទិន�ន័យរួម

-ទំេន�បកម�្របព័ន�

្រគប់្រគងទិន�ន័យរួម

េល�មុខងោរចំនួន៣ 

គឺ៖ (១)ទូទា�ត់េសវោ

បំណលុ, (២)

្របមូលេសវោបំណលុ,

 និង (៣)្រគប់្រគង

ឯកសា�រ ទូទា�ត់េសវោ

បំណលុ

-Manual ៃនកា�រេ្រប�

្របា�ស់្របព័ន�

-្របកា�សដោក់ឱ្យអនុវត�

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ

រួម្រត�វបា�នវ�ភា�គ, 

Designed, និង 

Developed បែន�ម

ទំេន�បកម�្របព័ន�្រគប់្រគង

ទិន�ន័យរួម ្រត�វបា�នដោក់

ឆ�ងកិច�្របជុំក្រមិតអគ�

នោយកដោ� ន និងដោក់ឱ្យ

េ្រប�្របា�ស់សា�កល្បង

ទំេន�បកម�្របព័ន�្រគប់្រគង

ទិន�ន័យរួម ្រត�វបា�នអនុម័

ត និងដោក់ឱ្យអនុវត�

ទំេន�បកម�

្របព័ន�្រគប់ 

្រគងទិន�ន័យ

រួម និង

្របកា�សដោក់ឱ

◌្យេ្រប�្របា�ស់

24.3.2 ២៤.៣.២ េធ��ទំេន�បកម�

ឧបករណ៍វ�ភា�គធា�តុ

អំេណោយ (Grant 

Element)

អ.ស.ប /

នោយកដោ� ន

្រគប់្រគងបំណលុ

សស ១១. ទំេន�បកម�ឧបករណ៍

វ�ភា�គធា�តុអំេណោយ  (Grant 

Element) ្រត�វបា�នអនុម័ត 

និងដោក់ឱ្យអនុវត�

ឧបករណ៍វ�ភា�គធា�តុ

 អំេណោយ

-ឧបករណ៍វ�ភា�គធា�តុ

 អំេណោយ

-Manual ៃនកា�រេ្រប�

្របា�ស់្របព័ន�

-្របកា�សដោក់ឱ្យអនុវត�

ឧបករណ៍វ�ភា�គធា�តុ

អំេណោយ្រត�វបា�ន 

Designed និង 

Developed

ទំេន�បកម�ឧបករណ៍វ�ភា�គ

ធា�តុអំេណោយ ្រត�វបា�ន

ដោក់ឆ�ងកិច�្របជុំក្រមិត

អគ�នោយកដោ� ន និងដោក់ឱ្

យេ្រប�្របា�ស់សា�កល្បង

ទំេន�បកម�ឧបករណ៍វ�ភា�គ

ធា�តុអំេណោយ្រត�វបា�ន

អនុម័ត និងដោក់ឱ្យអនុវត�

ទំេន�បកម�

ឧបករណ៍

វ�ភា�គធា�តុ

អំេណោយ 

និង្របកា�ស

ដោក់ឱ្យេ្រប�

់24.3.3 ២៤.៣.៣ បេង��ត

ឧបករណ៍ព្យោករបំណលុ

សា�ធា�រណៈ (Debt 

Forecasting Tool )

អ.ស.ប /

នោយកដោ� ន

្រគប់្រគងបំណលុ

សស ១២. ឧបករណ៍ព្យោករ

បំណលុសា�ធា�រណៈ ្រត�វបា�ន 

Developed

ឧបករណ៍ព្យោករ

បំណលុសា�ធា�រណៈ

 មិនទា�ន់េពញេលញ

ឧបករណ៍ព្យោករ

បំណលុសា�ធា�រណៈ

ឯកសា�រនិងទិន�ន័យពា�ក់

ព័ន�្រត�វបា�ន្របមូលផ��ំ , 

ចង្រកង, វ�ភា�គ,និង 

Designed

ឧបករណ៍ព្យោករបំណលុ

សា�ធា�រណៈ ្រត�វបា�ន 

Developed និងដោក់ឆ�ង

កិច�្របជុំក្រមិត

អគ�នោយកដោ� ន

ឧបករណ៍

ព្យោករ

បំណលុសា�

ធា�រណៈ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
24.3.4 ២៤.៣.៤ បេង��តឧបករណ៍

វ�ភា�គ ចេងោ� មបំណលុសា�

ធា�រណៈ (Debt Portfolio 

Analysis Tool) 

អ.ស.ប /

នោយកដោ� ន

្រគប់្រគងបំណលុ

សស ១៣. ឧបករណ៍វ�ភា�គ

ចេងោ� មបំណលុសា�ធា�រណៈ 

(Debt Portfolio Analysis 

Tool) ្រត�វបា�ន Developed

មិនទា�ន់មា�ន

ឧបករណ៍វ�ភា�គ

ចេងោ� មបំណលុសា�

ធា�រណៈ

ឧបករណ៍វ�ភា�គ

ចេងោ� មបំណលុសា�

ធា�រណៈ

ឯកសា�រនិងទិន�ន័យពា�ក់

ព័ន�្រត�វបា�ន្របមូលផ��ំ , 

ចង្រកង, វ�ភា�គ, និង 

Designed

ឧបករណ៍វ�ភា�គចេងោ� ម

បំណលុសា�ធា�រណៈ ្រត�វ

បា�ន Developed និង

ដោក់ឆ�ងកិច�្របជុំក្រមិត

អគ�នោយកដោ� ន

ឧបករណ៍

វ�ភា�គចេងោ� ម

បំណលុសា�

ធា�រណៈ

25

២៥.ព្រងឹងគណេនយ្យ

ភា�ពហិរ��វត��េនៅតា�ម

្រគឹះសា�� នសា�ធា�រណៈរដ�

បា�ល និងសហ្រគា�សសា�

ធា�រណៈ

អ.ថ

អ.រ.ជ

្រកសួង សា�� ប័ន

សគ ១០. 

មា�នយន�កា�រច្បាស់លា�ស់ក��ងកា�រ

តា�មដោន្រគឹះសា�� ន

សា�ធា�រណៈរដ�បា�ល និងសហ

្រគា�សសា�ធា�រណៈ

ក្រមិត កសហវ

ពុំទា�ន់មា�ន - លក�ណវ�និច�័យ

អប្បបរមា�ៃនកា�រ

្រគប់្រគងហិរ��វត��

សា�ធា�រណៈស្រមា�ប់

្រគឹះសា�� នសា�ធា�រណៈ

រដ�បា�ល

- វ�ធីសា��ស�វោយតៃម�

្រគឹះសា�� នសា�ធា�រណៈ

25 អ.ទ.ច

្រកសួង សា�� ប័ន

សគ. ១១

មា�នយន�កា�រច្បាស់លា�ស់ក��ងកា�រ

តា�មដោនសហ្រគា�សសា�ធា�រណៈ

ក្រមិត កសហវ

សហ្រគា�សសា�ធា�រ

ណៈចំនួន ១៤ 

បា�នផ�ល់របា�យ

កា�រណ៍មក កសហវ

- េសចក�ី្រពា�ងច្បាប់ស្

តីពីសហ្រគា�សសា�

ធា�រណៈ ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង

២៥.១. េរៀបចំ និង   អនុ

វត�លក�ណវ�និច�័យអប្បបរ

មា�ៃនកា�រ្រគប់្រគងហិរ��

វត��សា�ធា�រណៈស្រមា�ប់

្រគឹះសា�� នសា�ធា�រណៈ-រដ�

បា�ល

អ.ថ

្រកសួង សា�� ប័ន

សច ២៤. 

ចំនួន្រគឹះសា�� នសា�ធា�រណៈរដ�បា�

លែដលអនុវត�តា�មលក�ណវ�និច�័

យអប្បបរមា�ៃនកា�រ្រគប់្រគង

ហិរ��វត��សា�ធា�រណៈ

មិនទា�ន់បា�ន

កំណត់ស�ង់ដោរអប្ប

រមា�

- លក�ណវ�និច�័យ

អប្បបរមា�ៃនកា�រ

្រគប់្រគងហិរ��វត��

សា�ធា�រណៈ

ស្រមា�ប់្រគឹះសា�� នសា�

ធា�រណៈរដ�បា�ល

- វោយតៃម�្រគឹះសា�� ន  

   ធា�រណៈរដ�បា�ល

ែដលអនុវត�តា�ម

លក�ណៈវ�និច�័យអប្ប

បរមា�

25.1.1 ២៥.១.១.េរៀបចំលក�ណ អគ�.ថវ�កា� សស ២៧. លក�ណវ�និច�័យ មិនទា�ន់បា�ន លក�ណវ�និច�័យ របា�យកា�រណ៍ និងេស� � លក�ណវ�និច្

25.1.2 ២៥.១.២.វោយតៃម�កា�រ

អនុវត�េធៀបេទៅនឹង

លក�ណវ�និច�័យអប្បបរ

មា�ៃនកា�រ្រគប់្រគងហិរ��

វត��សា�ធា�រណៈស្រមា�ប់  

្រគឹះសា�� នសា�ធា�រណៈរដ�

បា�ល

អគ�.ថវ�កា� សស ២៨. 

្រគឹះសា�� នសា�ធា�រណៈរដ�បា�ល

ែដលអនុវត�តា�មលក�ណវ�និច្

ឆ័យអប្បបរមា�ៃនកា�រ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សា�ធា�រណៈ

 ្រត�វបា�នវោយតៃម�

មិនទា�ន់បា�ន

កំណត់អំពី

្រគឹះសា�� នសា�ធា�រ

ណៈរដ�បា�ល

ែដលបា�នអនុវត�

តា�មលក�ណវ�និច�័

យអប្បបរមា�ៃន

កា�រ្រគប់្រគងហិរ��

វត��សា�ធា�រណៈ

េ្រជ�សេរ�ស និង

វោយតៃម�

្រគឹះសា�� នសា�ធា�រ

ណៈែដលអនុវត�

តា�មលក�ណវ�និច�័

យអប្បបរមា�

ចុះសិក្សោ និងវោយតៃម�

្រគឹះសា�� នសា�ធា�រណៈ

រដ�បា�លែដលអនុវត�

តា�មលក�ណវ�និច�័យ

អប្បបរមា�

 េរៀបចំបូកសរុបរបា�យ

កា�រណ៍វោយតៃម�

្រគឹះសា�� នសា�ធា�រណៈ

រដ�បា�លែដលអនុវត�

តា�មលក�ណវ�និច�័យ

អប្បបរមា�

 របា�យ

កា�រណ៍វោយ

តៃម�

្រគឹះសា�� ន

សា�ធា�រ ណៈ

រដ�បា�

លែដល 

អនុវត�

តា�មលក�ណ

 វ�និច័យ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
25.1.3 ២៥.១.៣.កិច�្របជុំបូក

សរុបលទ�ផលនិងប��

្របឈម ៃនកា�រអនុវត�

ថវ�កា�របស់្រគឹះសា�� នសា�

ធា�រណៈរដ�បា�ល

អគ�.ថវ�កា� សស 

កិច�្របជុំបូកសរុប្រត�វបា�ន

េរៀបចំចំនួនមួយេល�ក

កា�រអនុវត�ថវ�កា�

របស់្រគឹះសា�� នសា�

ធា�រណៈរដ�បា�ល

េនៅមា�នប��

្របឈមពា�ក់ព័ន�

នឹងកា�រអនុវត�

តា�មនីតិវ�ធីថ�ី

កា�រេរៀបចំកិច�្របជុំ

បូកសរុបបា�នទា�ន់

េពលេវលា�េដ�ម្បី

េឆ��យតបេទៅនឹង

ប�� ្របឈមក��ង

កា�រអនុវត�ថវ�កា�

របស់្រគឹះសា�� នសា�

ធា�រណៈរដ�បា�ល

របា�យកា�រណ៍េរៀបចំកិច�

្របជុំបូកសរុបលទ�ផល

របា�យ

កា�រណ៍បូក

សរុបលទ�

ផល

25.1.4

25.2 ២៥.២ អនុវត�កិច�ប�� ិកា�

គណេនយ្យថ�ី េរៀបចំរបា�យ

កា�រណ៍អនុវត�ថវ�កា�, របា�យ

កា�រណ៍ហិរ��វត�� និងវោយ

តៃម�សមិទ�កម� ៃនកា�រអនុ

វត�ថវ�កា�របស់្រគឹះសា�� ន 

សា�ធា�រណៈរដ�បា�ល និង

សហ្រគា�ស

សា�ធា�រណៈ 

អ.រ.ជ

្រកសួង សា�� ប័ន

សច ២៥. 

ចំនួន្រគឹះសា�� នសា�ធា�រណៈរដ�បា�

ល ផ�ល់របា�យកា�រណ៍ហិរ��វត��

្រសបតា�មបទដោ� នគតិយុត�ែដល

មា�នជោធរមា�ន និងទា�ន់េពលេវលា�

មា�ន្រគឹះសា�� នសា�

ធា�រណៈរដ�បា�

លចំនួន ១៦ /៣០ 

បា�នផ�របា�យ

កា�រណ៍ហិរ��វត�� 

ប៉ុែន�មិនទា�ន់្រសប

តា�មបទដោ� ន គតិ

យុត�ទា�ងំ្រស�ង និង

ទា�ន់េពលេវលា�

របា�យកា�រណ៍អនុវត�

ថវ�កា� និងរបា�យ

កា�រណ៍ហិរ��វត��

របស់្រគឹះសា�� នសា�

ធា�រណៈរដ�បា�ល

25.2.1 អ.ទ.ច សច ២៦. 

យន�កា�រៃនកា�រតា�មដោន និងវោយ

តៃម�សមិទ�កម�ៃនកា�រអនុវត�ថវ�កា�

របស់សហ្រគា�សសា�ធា�រណៈ

ច្បាប់ស� ីពីសហ

្រគា�សសា�ធា�រណៈ 

េរៀបចំក្រមិត អទច

ឯកសា�រ្រពា�ងច្បាប់
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
25.2.1 ២៥.២.១.េរៀបចំច្បាប“់ស្

តីពីលក�ន�ិកៈទូេទៅៃន

សហ្រគា�សសា�ធា�រណៈ 

និងភា�គកម�សា�ធា�រណៈ”

អ.ទ.ច សស.១៣.ច្បាប“់ស� ីពីលក�ន�ិ

កៈទូេទៅៃនសហ្រគា�សសា�

ធា�រណៈ និងភា�គកម�សា�ធា�រ

ណៈ” ្រត�វបា�នេរៀបចំ

ច្បាប់ស� ីពីសហ

្រគា�សសា�ធា�រណៈ

 េរៀបចំក្រមិត 

អទច

ឯកសា�រ្រពា�ងច្បាប់ .េសចក�ី្រពា�ងច្បាប់ស� ី

ពីសហ្រគា�សសា�ធា�រ

ណៈ ្រត�វបា�នេរៀបចំ

ដោក់ឆ�ងថោ� ក់ដឹកនំោ ក

សហវ

.េរៀបចំសិកា�� សា�លា�

្របមូលធា�តុចូលៃនេស

ចក�ី្រពា�ងច្បាប់

.េរៀបចំសិកា�� សា�លា�

្របមូលធា�តុចូលដោក់

ឆ�ងថោ� ក់ដឹកនំោ .កសហវ.

.េសចក�ី្រពា�ងច្បាប់្រត�វ

បា�នេរៀបចំដោក់ឆ�ង

ថោ� ក់ដឹកនំោ កសហវ

.េសចក�ី

្រពា�ងច្បាប់

25.2.2 ២៥.២.២.កា�រពិនិត្យ និង

វោយតៃម�សមិទ�កម�ៃនកា�រ

អនុវត�ថវ�កា�របស់សហ

្រគា�សសា�ធា�រណៈ

អ.ទ.ច សស.១៤.របា�យកា�រណ៍បូក

សរុបលទ�ផលសា�� នភា�ពហិរ��

វត��ៃនសហ្រគា�សសា�ធា�រណៈ

្របចំា�ឆា�� ំ(N-1) ្រត�វបា�នេរៀបចំ

.របា�យកា�រណ៍

បូកសរុបលទ�

ផលសា�� នភា�ព

ហិរ��វត��ៃនសហ

្រគា�សសា�ធា�រណៈ

របា�យកា�រណ៍ -របា�យកា�រណ៍សា�� ន

ភា�ពហិរ.សហ្រគា�ស

សា�ធា�រណៈទា�ងំ១៤ 

្រត�វបា�ន្របមូលផ��ំ

-េសចក�ី្រពា�ងរបា�យ

កា�រណ៍វោយតៃម�សា�� ន

ភា�ពហិរ��វត��សហ

្រគា�សសា�ធា�រណៈ ្រត�វ

បា�នេរៀបចំក្រមិត

នោយកដោ� ន

របា�យកា�រណ៍វោយតៃម�

សា�� នភា�ពហិរ��វត��

សហ្រគា�សសា�ធា�រណៈ

 ្រត�វបា�នឆ�ងថោ� ក់ដឹកនំោ

 កសហវ

.របា�យ

កា�រណ៍

សា�� នភា�ព

ហិរ��វត��

25.2.3 ២៥.២.១.្រត�តពិនិត្យកា�រ

អនុវត�ប�ង់គណេនយ្យសា�

ធា�រណៈេនៅ្រគឹះសា�� នសា�

ធា�រណៈរដ�បា�ល។

អ.រ.ជ ចុះពិនិត្យវោយតៃម� និងត្រមង់

ទិសកា�រអនុវត�ប�ង់គណេនយ្យ

សា�ធា�រណៈ និងកា�រចុះកិច�

ប�� ិកា�គណេនយ្យ េនៅ

្រគឹះសា�� នសា�ធា�រណៈចំនួន៨។

(ពិន��: 0.4)

ឆា�� ំ២០២០ 

្រគឹះសា�� នសា�ធា�រណៈ

រដ�បា�លចំនួន៨ 

្រត�វបា�នចុះពិនិត្យ

វោយតៃម� និងត្រមង់

ទិស

 ចំនួន្រគឹះសា�� នសា�

ធា�រណៈរដ�បា�ល

ែដល្រត�វបា�នចុះពិនិ

ត្យ វោយតៃម� និង

ត្រមង់ទិស

សូចនោករទី១៖ ចុះពិនិត្យ

វោយតៃម� និងត្រមង់ទិស

កា�រអនុវត�ប�ង់

គណេនយ្យសា�ធា�រណៈ

េនៅ្រគឹះសា�� នសា�ធា�រណៈ

ចំនួន២

សូចនោករទី២៖ ចុះពិនិត្យ

វោយតៃម� និងត្រមង់ទិស

កា�រអនុវត�ប�ង់

គណេនយ្យសា�ធា�រណៈ

េនៅ្រគឹះសា�� នសា�ធា�រណៈ

ចំនួន ២បែន�មេទៀត

សូចនោករទី៣៖ ចុះពិនិត្យ

វោយតៃម� និងត្រមង់ទិស

កា�រអនុវត�ប�ង់

គណេនយ្យសា�ធា�រណៈ

េនៅ្រគឹះសា�� នសា�ធា�រណៈ

ចំនួន២បែន�មេទៀត

សូចនោករទី៤៖ ចុះពិនិត្យ

វោយតៃម� និងត្រមង់ទិស

កា�រអនុវត�ប�ង់

គណេនយ្យសា�ធា�រណៈ

េនៅ្រគឹះសា�� នសា�ធា�រណៈ

ចំនួន២បែន�មេទៀត
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
25.2.4 ២៥.២.២. ព្រងឹងកា�រអនុ

វត�កិច�ប�� ិកា�គណេនយ្យ

របស់ ្រគឹះសា�� នសា�ធា�រណៈ

រដ�បា�ល។

អ.រ.ជ របា�យកា�រណ៍បូកសរុបរបស់អគ�

នោយកដោ� នរតនោគា�រជោតិេល�

របា�យកា�រណ៍ហិរ��វត��ឆា�� ំ២០២០

 របស់្រគឹះសា�� នសា�ធា�រណៈរដ�

បា�ល 

(ពិន��: 0.3)

មា�ន្រគឹះសា�� នសា�

ធា�រណៈរដ�បា�

លចំនួន ១៦/៣០ 

បា�នផ�ល់របា�យោ

កា�រណ៍ហិរ��វត�� 

ប៉ុែន�មិនទា�ន់្រសប 

តា�ម្រសបតា�មបទ

ដោ�� គតិយុត�ែដល

មា�នជោធរមា�ន

របា�យកា�រណ៍ហិរ��

វត��របស់្រគឹះសា�� នសា�

ធា�រណៈរដ�បា�ល

សូចនោករទី១៖ េធ��កា�រ

បូកសរុបរបា�យកា�រណ៍

ហិរ��វត��ឆា�� ំ២០២០ របស់

្រគឹះសា�� នសា�ធា�រណៈរដ�

បា�ល  ែដលបា�នេផ��មក

អគ�នោយកដោ� នរតគា�រជោតិ

របា�យ

កា�រណ៍បូក

សរុបរបស់ អ

.រ.ជ េល�

របា�យកា�រណ៍

 ហិរ��វត��

របស់្រគឹះសា��

 នសា�ធា�រ

ណៈរដ�បា�ល
25.2.5 ២៥.២.៣. កា�រេរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍ហិរ��វត��

របស់្រគឹះសា�� នសា�ធា�រណៈ

រដ�បា�ល្រសបតា�មបទដោ� ន

គតិយុត�ែដលមា�នជោធរមា�ន

 និងទា�ន់េពលេវលា�។

អ.រ.ជ  ្របជុំបូកសរុប្របចំា�ឆមា�ស និង

្របចំា�ឆា�� ំ។

(ពិន��: 0.3)

 ្របជុំត្រមង់ទិសេល�

កា�រអនុវត�កិច�ប�� ិកា�

 គណេនយ្យឆា�� ំ

២០២០របស់

្រគឺះសា�� នសា�ធា�រណៈ

រដ�បា�ល។

 ្របជុំត្រមង់ទិសេល�

កា�រអនុវត�កិច�ប�� ិកា�

 គណេនយ្យឆា�� ំ

២០២១របស់

្រគឺះសា�� នសា�ធា�រណៈ

រដ�បា�ល។

សូចនោករទី១៖្របជុំ

ត្រមង់ទិសេល�កា�រអនុវត�

កិច�ប�� ិកា�គណេនយ្យ

របស់្រគឹះសា�� នសា�ធា�រណៈ

រដ�បា�ល

សូចនោករទី២៖្របជុំ

ែណនំោស� ីពីកា�របិទប�� ី

គណេនយ្យ្របចំា�ឆា�� ំ និង

ទិសេដៅអនុវត�ឆា�� ំបនោ� ប់

របស់្រគឹះសា�� នសា�ធា�រណៈ

រដ�បា�ល

របា�យ

កា�រណ៍ៃន

កិច�្របជុំ

Part 3

Part 3

Part 3

Part 3

ែផ�កទី ៣៖កា�រព្រងឹង្របសិទ�ភា�ពៃនកា�រផ្សោរភា�� ប់ថវ�កា�េទៅនឹងេគា�លនេយោបា�យ

្រកបខណ� ហិរ��វត��សា�ធា�រណៈ និងថវ�កា�រយៈេពលមធ្យម ,កា�រព្រងឹងកា�រអនុវត�ថវ�កា�កម�វ�ធី , កា�រេរៀបចំ្រកបខណ� ៃនកា�រ្រគប់្រគងវ�និេយោគសា�ធា�រណៈ និង កា�របន�ជំរុញកា�រេធ��វ�មជ្ឈកា�រ្របព័ន�ថវ�កា�ពីថោ� ក់ជោតិ េទៅថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ ។
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
31 ៣១. េរៀបចំ និងដោក់ឱ្យ

អនុវត�្រកបខណ� ហិរ��វត��

សា�ធា�រណៈ និងថវ�កា�រយៈ

េពលមធ្យម

អ.ថ

អ.គ.ប

អ.ហ.ក

អ.ស.ប

្រកសួង សា�� ប័ន

សគ ១.

កា�រដោក់ឆ�ង្រកបខណ� ហិរ��វត��

សា�ធា�រណៈរយៈេពលមធ្យម 

(MTFF) េនៅក��ងកិច�្របជុំ េពញ

អង�គណៈរដ�ម�ន�ី និងអនុវត�ជោ

្របចំា�

- ្រកបខណ� េគា�ល

នេយោបា�យ ម៉ា�្រក�

េសដ�កិច�និងេគា�ល

នេយោ

បា�យហិរ��វត��សា�

ធា�រណៈ ស្រមា�ប់

កា�រេរៀបចំេសចក�ី

្រពា�ងច្បាប់ស� ីពី

ហិរ��វត��ស្រមា�ប់

កា�រ្រគប់្រគងឆា�� ំ 

២០២១

- េសចក�ី្រពា�ង្រកប

ខណ� ហិរ��វត��សា�

- ឯកសា�រ្រកបខ័ណ�

េគា�លនេយោបា�យ

ម៉ា�្រក�េសដ�កិច� និង

េគា�លនេយោបា�យ 

ហិរ��វត��

សា�ធា�រណៈ 

- ្រកបខ័ណ� ហិរ��

វត��សា�-ធា�រណៈរយៈ

េពលមធ្យម (MTFF)

31.1 សគ ២. 

កា�រអនុម័ត្រកបខណ� ថវ�កា� រយៈ

េពលមធ្យម (MTBF) េដោយ

មា�នពិដោនថវ�កា�តា�មវ�ស័យតា�ម

្រកសួងសា�� ប័ន េដោយ្របមុខរោជរដ្

ឋា�ភិបា�ល

្រកបខណ� ថវ�កា�រ

យៈេពលមធ្យម 

(MTBF) ឆា�� ំ

២០២០-២០២២ 

្រត�វបា�នេរៀបចំ និង

អនុវត�សា�កល្បង

កា�លបរ�េច�ទៃនកា�រ

ឯកភា�ពបស់្របមុខ

រោជរដោ� ភិបា�លេល�

្រកបខណ� ថវ�កា�រយៈ

េពលមធ្យម(MTBF)

 ្របចំា�
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
31.1.1 សគ ៣.

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�ថវ�កា�្រត�វ

បា�នេរៀបចំេដោយមា�នសូចនោករ

សមិទ�កម�

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�

ថវ�កា�្រត�វបា�នេរៀប 

ចំេដោយមា�នសូចនោ

ករសមិទ�កម� ប៉ុែន�

មិនទា�ន់មា�នគុណ

ភា�ពល�

របា�យកា�រណ៍វោយ

តៃម�ែផនកា�រយុទ�

សា��ស�ថវ�កា�េដោយ អ

.ថ

អ.គ.ប

អ.ថ

សច ១.

ភា�គរយក្រមិតលេម��ង្រកប

ខណ� ហិរ��វត��   សា�ធា�រណៈរ

យៈេពលមធ្យម េធៀបនឹងកា�រ   

- របា�យកា�រណ៍ស� ីពី

កា�រពិនិត្យ តា�មដោន

ក្រមិតលេម��ងលទ�

ផលព្យោករណ៍ម៉ា�

-ច្បាប់ថវ�កា�ឆា�� ំ N-1/

ឆា�� ំថវ�កា�ក��ង្រកប

ខណ� ហិរ��វត��

សា�ធា�រណៈ រយៈ

សច ២. 

MTFF ្រត�វបា�នអនុម័តេដោយគ

ណៈរដ�ម�ន�ី

- ្រកបខ័ណ� េគា�ល

នេយោបា�យម៉ា�្រក�

េសដ�កិច�និងេគា�ល-

នេយោបា�យហិរ��

វត�សា�ធា�រណៈ 

- ឯកសា�រ្រកបខណ�  

 េគា�លនេយោបា�យ

ម៉ា�្រក�េសដ�កិច� និង 

េគា�ល-នេយោបា�យ

ហិរ��វត� សា�ធា�រណៈ
សច ៣. 

MTBF មា�នប���លពិតា�នន

ថវ�កា�ពហុឆា�� ំ្រត�វបា�នេធ��សពុល

កម� និងដោក់ឱ្យអនុវត�

MTBFឆា�� ំ២០២០-

២០២២  ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ និងអនុវត�  

សា�កល្បងស្រមា�ប់

រដ�បា�លថោ� ក់ជោតិ

លិខិត កសហវ 

េគា�រពជូន្របមុខរោជរដ្

ឋា�ភិបា�លអនុម័តេល�

 MTBF

31.1.1 ៣១.១.១ ព្រងឹងកា�រពិនិត្យ

 និងវោយតៃម�ម៉ា�្រក�េសដ�កិច�

 ្របកបេដោយកា�រវ�ភា�គ

អ.គ.ប ១. របា�យកា�រណ៍្របចំា�ឆា�� ំ២០២០

 និងរបា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ពពា�ក់

កណោ� ល ឆា�� ំ២០២១  ស� ីពី សា�� ន

- របា�យកា�រណ៍ ស� ី

ពីសា�� នភា�ព  េសដ�កិច�

 (CMM) ្របចំា�ឆា�� ំ 

- របា�យកា�រណ៍ ស� ីពី   

       សា�� នភា�ព  េសដ�

កិច� (CMM) ្របចំា�ឆា�� ំ

របា�យកា�រណ៍្របចំា�ឆា�� ំ ស� ីពី

 សា�� នភា�ពេសដ�កិច�  

(CMM) ្របចំា�ឆា�� ំ២០២០ 

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ព

ពា�ក់កណោ� លឆា�� ំស� ីពី 

សា�� នភា�ពេសដ�កិច�  

- របា�យ

កា�រណ៍ ស� ីពី   

           

៣១.១.ែកលម�គុណភា�ព

ៃនកា�រព្យោករម៉ា�្រក�េសដ�កិច�

និងេធ��សា�� ប័នីយកម�្រកប

ខណ� កា�រហិរ��វត��សា�ធា�រ

ណៈរយៈេពលមធ្យម និង

្រកបខណ� ថវ�កា�រយៈេពល

មធ្យម
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
31.1.1 ៣១.១.១ ព្រងឹងកា�រពិនិត្យ

 និងវោយតៃម�ម៉ា�្រក�េសដ�កិច�

 ្របកបេដោយកា�រវ�ភា�គ

អ.គ.ប ២.របា�យកា�រណ៍ស� ីពីកា�រពិនិត្

យតា�ម-ដោនក្រមិតលេម��ងលទ�

ផលព្យោករណ៍ម៉ា�្រក�េសដ�កិច� ឆា�� ំ

របា�យកា�រណ៍ស� ីពី

កា�រ         ពិនិត្យ

តា�មដោនក្រមិត

របា�យកា�រណ៍ស� ីពី

កា�រពិនិត្យតា�មដោន

ក្រមិតលេម��ងលទ�

របា�យកា�រណ៍ស� ីពីកា�រពិនិត្

យតា�មដោនក្រមិតលេម��ង

      លទ�ផលព្យោករណ៍

របា�យ

កា�រណ៍ស� ីពី

កា�រពិនិត្យ
31.1.2 ៣១.១.២ បន� ព្រងឹង

សុ្រកឹតភា�ព, ្របសិទ�ភា�ព 

និង ភា�ព្រគប់្រជ�ងេ្រជោយៃន 

អ.គ.ប ១.្រកបខ័ណ� េគា�លនេយោបា�យ 

ម៉ា�្រក�េសដ�កិច� និងេគា�ល

នេយោបា�យ            ហិរ��វត��សា�

្រកបខ័ណ� េគា�ល

នេយោបា�យ ម៉ា�្រក�

េសដ�កិច� និងេគា�ល

្រកបខ័ណ� េគា�ល

នេយោបា�យ ម៉ា�្រក�

េសដ�កិច� និងេគា�ល

្រកបខ័ណ� េគា�ល

នេយោបា�យ     ម៉ា�្រក�េសដ�

កិច� និងេគា�ល

្រកបខ័ណ�

េគា�ល

នេយោបា�យ    
31.1.2 ៣១.១.២ បន� ព្រងឹង

សុ្រកឹតភា�ព, ្របសិទ�ភា�ព 

និង ភា�ព្រគប់្រជ�ងេ្រជោយៃន 

អ.គ.ប ២.យន�កា�រ ពិេ្រគា�ះេយោបល់ 

ក��ង កា�រេរៀបចំ ្រកបខណ� ហិរ��

វត��សា�ធា�រណៈ    រយៈេពល 

របា�យកា�រណ៍ ស� ីពី 

កា�រ        អនុវត� យន្

ដកា�រ ពិេ្រគា�ះ

- សិកា�� សា�លា�ែចក

រ�ែលកចំេណះដឹងស� ី

ពីកា�រ េរៀបចំ ្រកប

សិកា�� សា�លា� ែចក រ�ែលក 

ចំេណះដឹងស� ីពី កា�រ េរៀបចំ 

្រកបខណ� ហិរ��វត��សា�

- របា�យ

កា�រណ៍

សិកា�� សា�លា�
31.1.3 ៣១.១.៣. តា�មដោនវោយ

តៃម�កា�រអនុ-វត�ចំណូល 

និងចំណោយសា�ធា�រណៈ

អ.គ.ប ១.របា�យកា�រណ៍ស� ីពីកា�រតា�មដោន

វោយ-តៃម�កា�រអនុវត�ចំណោយសា�

ធា�រណៈេនៅក្រមិតវ�ស័យធំទា�ងំ 

របា�យកា�រណ៍ស� ីពី

កា�រ តា�មដោន វោយ

តៃម� កា�រអនុវត� 

របា�យកា�រណ៍ស� ីពីកា�រ 

      តា�មដោនវោយ

តៃម�កា�រ    អនុវត�

របា�យកា�រណ៍បឋមស� ីពី

កា�រតា�មដោនវោយតៃម�កា�រ

អនុវត�ចំណោយសា�ធា�រ

របា�យកា�រណ៍ស� ីពីកា�រតា�ម

ដោនវោយតៃម�កា�រអនុវត�

ចំណោយសា�ធា�រណៈេនៅ

របា�យ

កា�រណ៍ស� ីពី

កា�រតា�មដោន
31.1.3 ៣១.១.៣. តា�មដោនវោយ

តៃម�កា�រអនុ-វត�ចំណូល 

និងចំណោយសា�ធា�រណៈ

អ.គ.ប របា�យកា�រណ៍ពិនិត្យតា�មដោន

ក្រមិតលេម��ងបឋមៃន្រកបខ័ណ�

េគា�លនេយោបា�យ ហិរ��វត��សា�

ឆា�� ំ ២០២០៖ ពុំ

ទា�ន់មា�ន

របា�យកា�រណ៍ពិនិត្យ

តា�មដោនក្រមិត

លេម��ងបឋមៃន

បា�យកា�រណ៍បឋមស� ីពីកា�រ

តា�មដោនក្រមិតលេម��ង

បឋមៃន្រកបខ័ណ� េគា�ល

របា�យកា�រណ៍ពិនិត្យតា�ម

ដោនក្រមិតលេម��ងបឋម

ៃន្រកបខ័ណ� េគា�ល

របា�យ

កា�រណ៍ពិនិត្

យតា�មដោន
31.1.4 ៣១.១.៤ តា�មដោន ហា�និ

ភ័យ             េសដ�កិច�កម��ជោ 

  (២០%)

អ.គ.ប ១. របា�យកា�រណ៍ ឃា�� េំម�ល និង     

   តា�មដោន េសដ�កិច�កម��ជោ 

្របចំា� ្រតីមា�ស (Q-1) ្រត�វ បា�ន 

របា�យកា�រណ៍ឃា�� ំ

េម�ល និង តា�មដោន

េសដ�កិច�កម��ជោ 

របា�យកា�រណ៍ ្រត�វ បា�ន 

េរៀបចំនិង ដោក់ជូន 

ថោ� ក់ ដឹកនំោពិនិត្យេរៀង

របា�យកា�រណ៍ Economic

 Surveillance ្របចំា�្រតី

មា�ស   ទ៤ី ឆា�� ំ២០២០

របា�យកា�រណ៍ Economic

 Surveillance ្របចំា�្រតី

មា�ស   ទ១ី ឆា�� ំ២០២១ 

របា�យកា�រណ៍ Economic

 Surveillance ្របចំា�្រតី

មា�ស  ទី២ ឆា�� ំ២០២១

របា�យកា�រណ៍ Economic

 Surveillance ្របចំា�្រតី

មា�ស   ទ៣ី ឆា�� ំ២០២១

របា�យ

កា�រណ៍ឃា�� ំ

េម�ល និង 
31.1.4 ៣១.១.៤ តា�មដោន ហា�និ

ភ័យ             េសដ�កិច�កម��ជោ 

  (២០%)

អ.គ.ប ២. របា�យកា�រណ៍្រត�តពិនិត្យហា�

និភ័យវ�ស័យ អចលន្រទព្យេនៅ

កម��ជោ ្របចំា�    ្រតីមា�ស្រត�វបា�ន

របា�យកា�រណ៍្រត�ត

ពិនិត្យ     ហា�និភ័យ 

វ�ស័យ            

របា�យកា�រណ៍ ្រត�វ បា�ន 

េរៀបចំេរៀងរោល់ ្រតី

មា�ស

របា�យកា�រណ៍្រត�តពិនិត្យ   

  ហា�និភ័យវ�ស័យ អចលន

្រទព្យេនៅកម��ជោ ្របចំា�្រតី

របា�យកា�រណ៍្រត�តពិនិត្យ   

 ហា�និភ័យវ�ស័យ អចលន

្រទព្យេនៅកម��ជោ ្របចំា�្រតី

របា�យកា�រណ៍្រត�តពិនិត្យ   

   ហា�និភ័យវ�ស័យ 

អចលន្រទព្យេនៅកម��ជោ 

របា�យកា�រណ៍្រត�តពិនិត្យ   

 ហា�និភ័យវ�ស័យ អចលន

្រទព្យេនៅកម��ជោ ្របចំា�្រតី

របា�យកា�រណ៍ 

របា�យកា�រណ៍

    ្រត�តពិនិត្
31.1.5 ៣១.១.៥.េរៀបចំ

្រកបខ័ណ� ស� ិតិស្រមា�ប់កា�រ

វ�ភា�គេសដ�កិច�េខត�

អ.គ.ប ១.្រកបខ័ណ� ស� ិតិស្រមា�ប់កា�រ

វ�ភា�គ    េសដ�កិច�េខត�

្របកបេដោយសង�តិភា�ពជោមួយ

ឆា�� ំ២០២០៖ ពុំទា�ន់

អនុវត�

របា�យកា�រណ៍សិក្សោ

ពិនិត្យលទ�ភា�ព

្រកបខ័ណ� ស� ិតិ

សិក្សោពិនិត្យលទ�ភា�ព

្រកបខ័ណ� ស� ិតិស្រមា�ប់កា�រ

វ�ភា�គេសដ�កិច�េខត�

របា�យ

កា�រណ៍

សិក្សោពិនិត្យ 
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
31.1.6 ៣១.១.១. េរៀបចំទ្រមង់

ឧបសម�័ន�ស� ីពីពិតា�នថវ�កា�

 ស្រមា�ប់្រកសួង សា�� ប័ន 

និងសុំកា�រអនុម័ត 

(II១.៣.១)

អគ�.ថវ�កា� េរៀបចំទ្រមង់ឧបសម�័ន�ស� ីពី

ពិតា�នថវ�កា�ស្រមា�ប់្រកសួង -  ស្

ថោប័ន ទទួលបា�នកា�រអនុម័ត

ទ្រមង់ឧបសម�័ន�ស� ី

ពីពិតា�នថវ�កា� 

ស្រមា�ប់្រកសួង សា��

ប័ន បា�នអនុម័ត

ស្រមា�ប់ឆា�� ំ 

2020-2022

ទ្រមង់ឧបសម�័ន�ស� ីពី

ពិតា�នថវ�កា� ស្រមា�ប់

្រកសួង សា�� ប័ន 

ទទួលបា�នកា�រអនុម័ត

េរៀបចំជោេសចក�ី្រពា�ង

ទ្រមង់ឧបសម�័ន�ស� ីពី

ពិតា�នថវ�កា� ស្រមា�ប់

្រកសួង សា�� ប័ន និងទទួល

បា�នកា�រអនុម័ត

31.1.7 ៣១.១.២. េធ��សុពលភា�ព

ពិតា�នថវ�កា�ពហុឆា�� ំៃន

ថវ�កា�ចំណោយចរន�ស្រមា�ប់

្រកសួង សា�� ប័ន ២.២.១

អគ�.ថវ�កា� ពិតា�នថវ�កា�ពហុឆា�� ំៃនថវ�កា�

ចំណោយចរន�ស្រមា�ប់្រកសួង     

 សា�� ប័ន ្រត�វបា�នេធ��សុពលភា�ព

បា�នអនុវត�ពិតា�ន

ថវ�កា�  ពហុឆា�� ំ 

សា�កល្បង

ពិតា�នថវ�កា�ពហុឆា�� ំ 

ស្រមា�ប់្រកសួង សា�� ប័

ន ្រត�វបា�នេរៀបចំ

ឧបសម�័ន� ពី ពិដោនថវ�កា� 

ស្រមា�ប់ ្រកសួង  សា�� ប័ន

្របចំា�ឆា�� ំដោក់ឱ្យអនុវត�

ពិតា�នថវ�កា�ពហុឆា�� ំៃន

ថវ�កា�ចំណោយចរន�

ស្រមា�ប់្រកសួង សា�� ប័ន

្រត�វបា�នេរៀបចំ

31.1.8 ៣១.១.៣.ដោក់ឱ្យអនុវត�

ឧបសម�័ន�  ស� ីពី  ពិដោន

ថវ�កា� ស្រមា�ប់ ្រកសួង  សា�� ប័

ន ្របចំា�ឆា�� ំ (II.1.3.2)

អគ�.ថវ�កា� ឧបសម�័ន� ពី ពិដោនថវ�កា� ស្រមា�ប់ 

្រកសួង  សា�� ប័ន្របចំា�ឆា�� ំដោក់ឱ្យ  

អនុវត�

បា�នអនុវត�ពិតា�ន

ថវ�កា�ស្រមា�ប់្រកសួង

 សា�� ប័នក��ងឆា�� ំ 

2020-2021

្រកសួង សា�� ប័នបា�ន

បំេពញតា�រោងឧបសម្

ព័ន�និងដោក់ជូន MEF

ឧបសម�័ន�ស� ី ពី ពិដោន

ថវ�កា� ្របចំា�ឆា�� ំ ស្រមា�ប់ 

្រកសួង  សា�� ប័ន ្រត�វបា�ន

ដោក់ឱ្យអនុវត�

31.2 ៣១.២. េរៀបចំស� ិតិហិរ��

វត��រដោ� ភិបា�ល (GFS)ឱ្យ

េពញេលញ្របកបេដោយ

គុណភា�ព

អ.គ.ប សច ៤.

ស� ិតិហិរ��វត��រដោ� ភិបា�ល 

(GFS)្រត�វបា�នេរៀបចំេពញ

េលញទា�ងំវ�សា�លភា�ពទិន�ន័យ 

និងវ�សា�លភា�ពសា�� ប័ន្រសបតា�ម

និយោម (GFS ២០១៤)

តា�រោង GFS ពីតា�រោង

 ១ - ៥

តា�រោងទា�ងំ៧ ស្រមា�ប់

រដោ� ភិបា�លទូេទៅ 

(General 

Government)្រត�វ

បា�នេរៀបចំេឡ�ង

្រសបតា�មេគា�ល

កា�រណ៍ែណនំោ 
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
31.2.1 ៣១.២.១.ព្រងីកវ�សា�ល

ភា�ពេរៀបចំស� ិតិទា�ងំវ�សា�ល

ភា�ពទិន�ន័យ និងវ�សា�ល

ភា�ពសា�� ប័ន  (៤០%)

ន.ស� ិតិនិងវ�ភា�គ

េសដ�កិច�

១.សិក្សោពិនិត្យលទ�ភា�ពេរៀបចំ 

និងេរៀបចំស� ិតិចំណោយតា�មចំ

ណោត់ថោ� ក់មុខងោរ(COFOG) 

ចំនួន ០៣  (មុខ-ងោរអប់រ�, មុខ

ងោរសុខោភិបា�ល, និងមុខងោរ

គំា�ពា�រសង�ម) ក��ង្របព័ន�ស� ិតិ GFS

- ឆា�� ំ២០២០៖កា�រ

សិក្សោេរៀបចំស� ិតិ 

COFOG ក្រមិតមុខ

ងោរ (Divisions)

- តា�រោង ១-៥

របា�យកា�រណ៍ពិនិត្យ

លទ�ភា�ពេរៀបចំ និង

េរៀបចំស� ិតិចំណោយ

តា�មចំណោត់ថោ� ក់មុខ

ងោរ(COFOG) ចំនួន

 ០៣  (មុខងោរអប់រ�,

របា�យកា�រណ៍ពិនិត្យលទ�

ភា�ពេរៀបចំ និងេរៀបចំស� ិ

តិចំណោយតា�មចំណោត់

ថោ� ក់មុខ-ងោរ(COFOG) 

ចំនួន ០៣  (មុខងោរអប់រ�,

 មុខងោរសុខោភិ-បា�ល, 

របា�យ

កា�រណ៍ពិនិត្

យលទ�ភា�ព

េរៀបចំ និង

េរៀបចំស� ិតិ

ចំណោយ

31.2.1 ៣១.២.១.ព្រងីកវ�សា�ល

ភា�ពេរៀបចំស� ិតិទា�ងំវ�សា�ល

ភា�ពទិន�ន័យ និងវ�សា�ល

ភា�ពសា�� ប័ន  (៤០%)

ន.ស� ិតិនិងវ�ភា�គ

េសដ�កិច�

២.សិក្សោពិនិត្យលទ�ភា�ពេរៀបចំ

ស� ិតិហិរ��វត��រដោ� ភិបា�លតា�មបណ្

តា�េខត� (េដោយេ្រប�្របា�ស់ចំ

ណោត់ថោ� ក់ភូមិសា��ស�  និងចំ

ណោត់ថោ� ក់េសដ�កិច�ៃនមា�តិកា�

ឆា�� ំ២០២០៖ពុំទា�ន់

ចា�ប់េផ��មអនុវត�

របា�យកា�រណ៍សិក្សោ   

      ពិនិត្យលទ�ភា�ព

េរៀបចំ     ស� ិតិហិរ��

វត��រដោ� ភិបា�ល   តា�ម

បណោ� េខត�

របា�យកា�រណ៍សិក្សោពិនិត្យ 

     លទ�ភា�ពេរៀបចំស� ិតិ   

     ហិរ��វត��រដោ� ភិបា�

លតា�មបណោ� េខត�

របា�យ

កា�រណ៍

សិក្សោពិនិត្

យលទ�ភា�ព

េរៀបចំស� ិតិ
31.2.1 ៣១.២.១.ព្រងីកវ�សា�ល

ភា�ពេរៀបចំស� ិតិទា�ងំវ�សា�ល

ភា�ពទិន�ន័យ និងវ�សា�ល

ភា�ពសា�� ប័ន  (៤០%)

ន.ស� ិតិនិងវ�ភា�គ

េសដ�កិច�

៣.តា�រោងស� ិតិសេង�ប 

Statement of Operation្រត�វ

បា�នព្រងីកវ�សា�លភា�ព ស្រមា�ប់

វ�ស័យរដោ� ភិបា�លទូេទៅ (General

ឆា�� ំ២០២០៖ ពុំទា�ន់

េពញេលញ (ពុំទា�ន់

្រគប់ដណ� ប់  

្រគឹះសា�� នសា�ធា�រណៈ)

តា�រោងស� ិតិសេង�ប  

Statement of 

Operation ្រគប់ដណ្

តប់វ�ស័យរដោ� ភិបា�

តា�រោងស� ិតិសេង�ប  

Statement of 

Operation

តា�រោងស� ិតិ

សេង�ប  

Statement 

of 

31.2.2 ៣១.២.២. ព្រងឹងគុណ

ភា�ព និង្របសិទ�ភា�ពៃនកា�រ

េរៀបចំស� ិតិ  (៣០%)

ន.ស� ិតិនិងវ�ភា�គ

េសដ�កិច�

១.កា�រពិេ្រគា�ះេយោបល់េល�ស� ិតិ

តា�រោងតុល្យកា�រៃនស� ិតិហិរ��រដោ�

ភិបា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិជោមួយ

អង�ភា�ពៃផ�ក��ង កសហវ

ឆា�� ំ២០២០៖របា�យ

កា�រណ៍សិក្សោ និង

េរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍

ពិេ្រគា�ះេយោបល់ស� ិតិ

តា�រោងតុល្យកា�រៃនស� ិ

តិហិរ��វត��  រដោ� ភិ

បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ

របា�យកា�រណ៍ពិេ្រគា�ះ

េយោបល់ស� ិតិតា�រោង

តុល្យកា�រៃនស� ិតិហិរ��វត��

រដោ� ភិបា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ

របា�យ

កា�រណ៍

ពិេ្រគា�ះ

េយោបល់ស� ិ

តិតា�រោង

31.2.2 ៣១.២.២. ព្រងឹងគុណ

ភា�ព និង្របសិទ�ភា�ពៃនកា�រ

េរៀបចំស� ិតិ  (៣០%)

ន.ស� ិតិនិងវ�ភា�គ

េសដ�កិច�

២.កា�រពិេ្រគា�ះេយោបល់េល�ស� ិតិ

តា�រោងតុល្យកា�រៃនស� ិតិហិរ��រដោ�

ភិបា�ល (ទា�ងំថោ� ក់ជោតិ និងថោ� ក់

េ្រកា�មជោតិ) ជោមួយសា�� ប័នផលិ

តស� ិតិ (NBC និង NIS)

ឆា�� ំ២០២០៖របា�យ

កា�រណ៍សិក្សោ និង

េរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍

ពិេ្រគា�ះេយោបល់ស� ិតិ

តា�រោងតុល្យកា�រៃនស� ិ

តិហិរ��វត��

របា�យកា�រណ៍ពិេ្រគា�ះ

េយោបល់ស� ិតិតា�រោង

តុល្យកា�រៃនស� ិតិហិរ��វត��

របា�យ

កា�រណ៍

ពិេ្រគា�ះ

េយោបល់ស� ិ

តិតា�រោង

ៃ
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
31.2.2 ៣១.២.២. ព្រងឹងគុណ

ភា�ព និង្របសិទ�ភា�ពៃនកា�រ

េរៀបចំស� ិតិ  (៣០%)

ន.ស� ិតិនិងវ�ភា�គ

េសដ�កិច�

៣.កា�រេធ��សនោ� នកម�តា�រោងស� ិតិ

ចំណោយៃន្របព័ន�ស� ិតិ GFS ក��ង

្របព័ន� FMIS

ឆា�� ំ២០២០៖តា�រោង

ស� ិតិចំណូល (១/

៧)ៃន្របព័ន�ស� ិតិ 

GFS បា�នេធ��សនោ� ន

កមកង្របព័ន FMIS

របា�យកា�រណ៍េធ��

សនោ� នកម�តា�រោងស� ិ

តិចំណោយៃន្របព័ន�

ស� ិតិ GFS ក��ង្របព័ន�

 FMIS

របា�យកា�រណ៍េធ��សនោ� ន

កម�តា�រោងស� ិតិចំណោយៃន

្របព័ន�ស� ិតិ GFS ក��ង

្របព័ន� FMIS

របា�យ

កា�រណ៍េធ��

សនោ� នកម�

តា�រោងស� ិតិ

ចំណោយៃន
31.2.3 ៣១.២.៣.ព្រងឹងសមត�

ភា�ព, កា�រចូលរួម និង

សង�តិភា�ពៃនកា�រេ្រប�

្របា�ស់ស� ិតិ GFS (៣០%)

ន.ស� ិតិនិងវ�ភា�គ

េសដ�កិច�

១. ព្រងឹងសង�តិភា�ពទិន�ន័យស� ិតិ

 GFS ក��ង្របព័ន�ម៉ា�្រក�េសដ�កិច�

សេ្រមចបា�ន ២ សូចនោករ ៃនសូ

ចនោករគមា�� តទិន�ន័យ

ឆា�� ំ២០២០៖ បា�ន

សិក្សោ និងកំណត់

១. សូចនោករទំនោក់

ទំនង,

២. សូចនោករគមា�� ត

- សូចនោករគមា�� ត

ទិន�ន័យចំនួន ២ សូ

ចនោករ ្រត�វបា�ន

ព្រងឹងសង�តិភា�ព

- របា�យកា�រណ៍

របា�យកា�រណ៍ព្រងឹងសង�តិ

ភា�ពទិន�ន័យស� ិតិ GFS

របា�យ

កា�រណ៍

ព្រងឹងសង�តិ

ភា�ព

ទិន�ន័យស� ិតិ

31.2.3 ៣១.២.៣.ព្រងឹងសមត�

ភា�ព, កា�រចូលរួម និង

សង�តិភា�ពៃនកា�រេ្រប�

្របា�ស់ស� ិតិ GFS (៣០%)

ន.ស� ិតិនិងវ�ភា�គ

េសដ�កិច�

២. វគ�បណ�� ះបណោ� លព្រងឹង

ចំេណះដឹងស� ីពីស� ិតិហិរ��វត��សា�

ធា�រណៈ ្រត�វបា�នេរៀបចំ

ឆា�� ំ២០២០៖ពុំទា�ន់

ចា�ប់េផ��មអនុវត�

- វគ�បណ�� ះបណោ� ល

- របា�យកា�ណ៍ព្រងឹង

ចំេណះដឹងស� ីពីស� ិតិ

ហិរ��-វត��សា�ធា�រ

ណៈេផោ� តេល�្រទព្យ

របា�យកា�រណ៍ព្រងឹង

ចំេណះដឹងស� ីពីស� ិតិហិរ��

វត��         សា�ធា�រណៈេផោ�

តេល�្រទព្យសកម� មិន

ែមន ហិរ��វត��

របា�យ

កា�រណ៍

ព្រងឹង

ចំេណះដឹង ស្

តីពីស� ិតិ

31.2.4 ៣២.១.១.េរៀបចំនិងដោក់ឱ្

យអនុវត� ្របកា�សស� ីពី

េគា�លកា�រណ៍រួម ស្រមា�ប់

កា�រ្រគប់្រគងគេ្រមា�ងែថទា�ំ

េហដោ� រចនោសម�័ន�ផ��វថ�ល់

សា�ធា�រណៈ

អគ�.ថវ�កា� ្របកា�សស� ីពីេគា�លកា�រណ៍រួម 

ស្រមា�ប់កា�រ្រគប់្រគងគេ្រមា�ង

ែថទា�េំហដោ� រចនោសម�័ន�ផ��វថ�ល់

សា�ធា�រណៈ ្រត�វបា�នអនុម័ត និង

ដោក់ឱ្យេ្រប�្របា�ស់

េសចក�ី្រពា�ង

្របកា�សស� ីពីេគា�ល

កា�រណ៍រួម ស្រមា�ប់

កា�រ្រគប់ ្រគង

គេ្រមា�ងែថទា�េំហដោ�

រចនោសម�័ន�ផ��វថ�ល់

សា�ធា�រណៈ ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ និង្របមូល

ធា�តុចូល

្របកា�សស� ីពីេគា�ល

កា�រណ៍  រួមស្រមា�ប់

កា�រ្រគប់្រគងគេ្រមា�ង

ែថទា�េំហដោ� រចនោសម្

ព័ន�ផ��វថ�ល់សា�ធា�រ

ណៈ ្រត�វបា�នអនុម័ត

និងដោក់ឱ្យេ្រប�្របា�ស់

េសចក�ី្រពា�ង ្របកា�សស� ីពី

េគា�លកា�រណ៍រួមស្រមា�ប់ 

កា�រ្រគប់្រគងគេ្រមា�ង

ែថទា�េំហដោ� រចនោសម�័ន�

ផ��វថ�ល់សា�ធា�រណៈ (បា�ន

្របជុំថោ� ក់អគ�នោយកដោ� ន)

េសចក�ី្រពា�ង ្របកា�សស� ីពី

េគា�លកា�រណ៍រួមស្រមា�ប់ 

កា�រ្រគប់្រគងគេ្រមា�ង

ែថទា�េំហដោ� រចនោសម�័ន�

ផ��វថ�ល់សា�ធា�រណៈ (្របជុំ

ក្រមិតអន�រ្រកសួង)

អនុម័ត និង ដោក់ឱ្យអនុវត� 

្របកា�សស� ីពីេគា�លកា�រណ៍

រួមស្រមា�ប់ កា�រ្រគប់្រគង

គេ្រមា�ងែថទា�េំហដោ� រចនោ

សម�័ន�ផ��វថ�ល់សា�ធា�រណៈ

្របកា�សស� ីពី

េគា�លកា�រណ៍

រួម ស្រមា�ប់

កា�រ្រគប់្រគង

គេ្រមា�ង

ែថទា�េំហដោ�

រចនោសម�័ន�

ផ��វថ�ល់សា�

ធា�រណៈ

ែដលអនុម័

តរួច
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
31.2.5 ៣២.១.២.េរៀបចំេសចក�ី

្រពា�ង្របកា�សស� ីពីនីតិវ�ធី

្របតិបត�ិ ៃនកា�រ្រគប់្រគង 

េរៀបចំ និង អនុវត�គេ្រមា�ង 

វ�និេយោគសា�ធា�រណៈហិរ��

ប្បទា�នេដោយថវ�កា�ថោ� ក់ជោតិ

 (គេ្រមា�ង វ�និេយោគផោ� ល)់

អគ�.ថវ�កា� េសចក�ី្រពា�ង្របកា�សស� ីពីនីតិវ�ធី

្របតិបត�ិ ៃនកា�រ្រគប់្រគង េរៀបចំ 

និង អនុវត�គេ្រមា�ង វ�និេយោគសា�

ធា�រណៈហិរ��ប្បទា�នេដោយ

ថវ�កា�ថោ� ក់ជោតិ (គេ្រមា�ង វ�និ

េយោគផោ� ល់) ែដល្រត�វបា�ន

ពិភា�ក្សោក្រមិតថោ� ក់ដឹកនំោ

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��

េសចក�ី្រពា�ងបឋម

្របកា�សស� ីពីនីតិវ�ធី

រួមស្រមា�ប់កា�រអនុវត�

 គេ្រមា�ងវ�និេយោគ

សា�ធា�រណៈហិរ��ប្

បសទា�នេដោយ

ថវ�កា�ថោ� ក់ជោតិ 

(គេ្រមា�ងវ�និេយោគ

ផោ� ល់) ្រត�វបា�នដោក់ឱ

◌្យពិភា�ក្សោក្រមិត

អន�រ្រកសួង និង្រត�វ

បា�នេរៀបចំែកលម�

េនៅចុងឆា�� ំ២០២០

កិច�្របជុំៃផ�ក��ងេដ�ម្បី

ពិភា�ក្សោ េល� េសចក�ី

្រពា�ង្របកា�ស  ស� ីពី

នីតិវ�ធី្របតិបត�ិៃនកា�រ

្រគប់្រគង េរៀបចំនិង 

អនុវត�គេ្រមា�ង វ�និ

េយោគសា�ធា�រណៈ 

ហិរ��ប្បទា�នេដោយ

ថវ�កា�ថោ� ក់ជោតិ 

(គេ្រមា�ង វ�និេយោគ 

ផោ� ល់) េ្រកា�មកា�រ

ដឹកនំោរបស់ថោ� ក់

ដឹកនំោ្រកសួងេសដ�

កិច� និងហិរ��វត��

េសចក�ី្រពា�ង្របកា�សស� ីពី

នីតិវ�ធី្របតិបត�ិ ៃនកា�រ

្រគប់្រគង េរៀបចំ និង     

អនុវត�គេ្រមា�ង វ�និេយោគ

សា�ធា�រណៈហិរ��ប្បទា�ន

េដោយថវ�កា�ថោ� ក់ជោតិ 

(គេ្រមា�ង វ�និេយោគផោ� ល)់ 

្រត�វបា�នពិភា�ក្សោក្រមិត

ថោ� ក់ដឹកនំោ្រកសួងេសដ�កិច�

 និងហិរ��វត��

-េសចក�ី

្រពា�ង្របកា�ស

-ប�� ីវត�មា�ន

-លិខិត

អេ�� �ញ

31.2.6 ៣២.១.៣.ស្រមបស្រម�ល

និងែកលម�កា�រេរៀបចំថវ�កា� 

្របចំា�ឆា�� ំរបស់អគ�នោយកដ្

ឋា�ន  ជោអង�ភា�ព ថវ�កា�  

(១០%)

អគ�.ថវ�កា�

ន.កិច�កា�រទូេទៅ

ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំរបស់អគ�នោយកដ្

ឋា�ន  ្រត�វបា�នេរៀបចំទា�ន់េពល

េវលា�

បា�នស្រមបស្រម�ល

និងេរៀបចំថវ�កា�

្របចំា�ឆា�� ំរបស់   អគ�

នោយក  ដោ� ន

កិច�្របជុំៃផ�ក��ង េដ�ម្បី

ពិភា�ក្សោេល� កា�រ

េរៀបចំថវ�កា� ្របចំា�ឆា�� ំ

របស់អគ�នោយក    ដ្

ឋា�ន

បា�នស្រមបស្រម�ល និង   

េរៀបចំ ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ   

របស់ អគ�នោយកដោ� ន 

បា�នទា�ន់េពលេវលា�

បា�នស្រមបស្រម�ល និង

េរៀបចំ  ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ

របស់អគ�នោយកដោ� ន 

បា�នទា�ន់េពលេវលា�
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
32 ៣២.ព្រងឹងកា�រ្រគប់្រគង

វ�និេយោគសា�ធា�រណៈ

អ.គ.ហ.

អ.ស.ប

អ.ថ

អ.គ.ប

អង�ភា�ព PPP

អ.ហ.ក

សគ ៤. 

កា�រេរៀបចំយន�កា�រ្រគប់្រគងវដ�

គេ្រមា�ងវ�និេយោគ សា�ធា�រណៈ

យុទ�សា��ស�ស� ីពីកា�រ

ែកទ្រមង់្របព័ន�

្រគប់្រគងកា�រវ�

និេយោគសា�ធា�រណៈ

 ២០១៩-២០២៥ 

បា�នេរៀបចំ និងអនុ

្រកឹត្យស� ីពីកា�រ

្រគប់្រគងកា�រវ�

និេយោគសា�ធា�រណៈ

 បា�នអនុម័ត ប៉ុែន�

ត្រម�វឱ្យមា�ន

េរៀបចំយន�កា�រ និង

លិខិតបទដោ� នេផ្សង

 

- កា�រអនុម័តេល�កា�រ  

    អនុ្រកឹត្យ

- កា�រដោក់ឱ្យអនុវត�

្របកា�ស

32.1 ៣២.១. េរៀបចំ ែកលម� ឬ

បេង��តលិខិតបទដោ� នគតិ

យុត�ពា�ក់ព័ន�នឹងកា�រ

្រគប់្រគងកា�រវ�និេយោគសា�

ធា�រណៈ

អ.គ.ហ

អ.ស.ប

អ.ថ

អ.គ.ប

អ.ហ.ក

្រកសួងែផនកា�រ

សច ៥. 

កា�រេរៀបចំេគា�លកា�រណ៍ែណនំោ

ស្រមា�ប់េរៀបចំកម�វ�ធីវ�និេយោគ

សា�ធា�រណៈចំនួនបី

យុទ�សា��ស�ស� ីពីកា�រ

ែកទ្រមង់្របព័ន�

្រគប់្រគងកា�រ វ�និ

េយោគសា�ធា�រណៈ 

២០១៩-២០២៥

េគា�លកា�រណ៍ទា�ងំ៣ 

្រត�វបា�នអនុម័ត និង

អនុវត�តា�មេគា�លេដៅ

កំណត់

សច ៦. 

មា�នយន�កា�រកំណត់អត�ស�� ណ

គេ្រមា�ងវ�និេយោគរដ�បា�លថោ� ក់

េ្រកា�មជោតិេនៅកសហវ.

មា�នយន�កា�រ

ស្រមបស្រម�លមិន

ទា�ន់មា�នយន�កា�រ

កំនត់អត�ស�� ណ

មា�នយន�កា�រកំណត់

អត�ស�� ណគេ្រមា�ង

វ�និេយោគរដ�បា�ល

ថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ េនៅ

កសហវ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង

សច ៧. 

គណៈកម�កា�រវ�និេយោគ

សា�ធា�រណៈស្រមា�ប់   គំា�្រទយន�

កា�របុេរថវ�កា�នីយកម�កា�រវ�និេយោគ

ពុំទា�ន់មា�នគណៈកម្

មា�ធិកា�រ

្របកា�សស� ីពីកា�រ

បេង��ត    គណៈកម�

កា�រវ�និេយោគសា�

ធា�រណៈ្រត�វបា�នអនុ

ម័ត និងអនុវត�តា�ម

េគា�លេដៅកំណត់

សច ៨. 

ចំនួន្របកា�សស� ីពីកា�រដោក់ឱ្យអនុ

វត�នីតិវ�ធី ្រគប់្រគង្របតិបត�ិកា�រ

គេ្រមា�ងវ�និេយោគសា�ធា�រណៈ

ហិរ��ប្បទា�នេដោយថវ�កា�ជោតិ , 

មា�នេសចក�ី្រពា�ងស� ី

ពីេគា�លកា�រណ៍

ែណនំោស� ីពីនីតិវ�ធី 

និងែបបបទៃនកា�រ

អនុវត�ចំណោយវ�និ

 

្របកា�សអន�រ្រកសួង

ចំនួន ៣ បា�នអនុម័ត

 និងអនុវត�តា�ម

េគា�លេដៅកំណត់

32.1.1 ៣២.១.១.េរៀបចំបេង��ត     

         គណៈកម�កា�រវ�និ 

េយោគ សា�ធា�រណៈ មា�ន   

(១០០%)

អ.គ.ប ១.គណៈកម�កា�រវ�និេយោគសា�

ធា�រណៈនិងេលខោធិកា�រដោ� នៃន

គណៈកម�កា�រ  វ�និេយោគសា�

ធា�រណៈ

ឆា�� ំ២០២០៖ ពុំទា�ន់

មា�ន    គណៈកមា��

ធិកា�រ

្របកា�សបេង��តគណៈ

កម�-  កា�រវ�និេយោគ

សា�ធា�រណៈនិង

េលខោធិកា�រដោ� នៃន  

គណៈកម�កា�រវ�និេយោ

គ    សា�ធា�រណៈ

្របកា�សបេង��តគណៈកម�

កា�រ  វ�និេយោគសា�ធា�រ

ណៈនិងេលខោធិកា�រដោ� ន

ៃន           គណៈកម�កា�

រវ�និេយោគ      សា�ធា�រណៈ

្របកា�ស

បេង��ត គ

ណៈកម�កា�រ  

វ�និេយោគសា�

ធា�រណៈនិង

េលខោធិកា�រដ្

ឋា�នៃនគ

ណៈកម�កា�រវ�

32.1.1 ៣២.១.១.េរៀបចំបេង��ត     

         គណៈកម�កា�រវ�និ 

េយោគ សា�ធា�រណៈ មា�ន   

(១០០%)

អ.គ.ប ២.េសចក�ីសេ្រមច/ឬ្របកា�ស

អំពីលក�ខណ� េយោងកា�រងោរ

ស្រមា�ប់េលខោធិកា�រដោ� នៃនគ

ណៈកម�កា�រ

ឆា�� ំ២០២០៖ ពុំទា�ន់

មា�ន

េសចក�ីសេ្រមច/ឬ

្របកា�សអំពី

លក�ខណ� េយោង

កា�រងោរស្រមា�ប់

េលខោធិកា�រដោ� ន  

ៃនគណៈកម�កា�រ

េសចក�ីសេ្រមច/ឬ្របកា�ស

អំពីលក�ខណ� េយោង

កា�រងោរស្រមា�ប់

េលខោធិកា�រដោ� ន  

ៃនគណៈកម�កា�រ

េសចក�ី

សេ្រមច/ឬ

្របកា�សអំពី

លក�ខណ�

េយោង

កា�រងោរ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
32.1.2 ៣៣.១.១. ្រត�តពិនិត្យ និង

វោយ តៃម�េល� កា�រេរៀបចំ ផ.

យ.ថ របស់្រកសួងអនុវត�

ថវ�កា�កម�វ�ធីចំនួន ១៥ 

(១៥%)

អគ�.ថវ�កា� សស ២៣. 

ចំនួន ១៥ ្រកសួង សា�� ប័នែដល

្រត�តពិនិត្យ និងវោយតៃម�

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�

្រកសួង សា�� ប័ន 

ចំនួន ១៥ ែដល

្រត�តពិនិត្យនិងវោយ

តៃម�ែផនកា�រយុទ�

សា��ស�

របា�យកា�រណ៍វោយ

តៃម�ែផនកា�រយុទ�

សា��ស�ថវ�កា�េដោយ អ

.ថ

្រកសួងថវ�កា�កម�វ�ធីចំនួន 

៨ ្រត�វបា�ន្រត�តពិនិត្យ និង

វោយតៃម�បែន�ម

្រកសួងថវ�កា�កម�វ�ធីចំនួន

 ៧ ្រត�វបា�ន្រត�តពិនិត្យ 

និងវោយតៃម�បែន�ម

32.1.3 ៣៣.១.២. កា�រ េល�ក ទឹក

ចិត� និង កា�រ រ�តត្បឹតព្រងឹង 

ភា�ព ទា�ន់ េពល េវលា� ៃន កា�  

េរៀបចំ ែផនកា�រយុទ�សា��ស�  

ថវ�កា� (I.៣.១.៣)

អគ�.ថវ�កា� េរៀបចំវ�ធា�នកា�រេល�កទឹកចិត� និង

 កា�ររ�តត្បឹតព្រងឹងភា�ពទា�ន់េពល

េវលា�ៃនកា�រេរៀបចំែផនកា�រយុទ�

សា��ស�ថវ�កា�

៧០% ៃន្រកសួង ស្

ថោប័ន បា�នេរៀបចំ

និងេផ��ែផនកា�រយុទ�

សា��ស�   ថវ�កា�មក

្រកសួងេសដ�កិច� 

និងហិរ��វត��ទា�ន់ 

ភា�ពទា�ន់េពលេវលា�

ៃន BSP ្រត�វបា�ន

ដោក់ក��ងជំនួយសា�� រតី

ជូនថោ� ក់ដឹកនំោ

ស្រមា�ប់ជោមូលដោ� ន

ក��ងកា�រសេ្រមចចិត�

េរៀបចំវ�ធា�នកា�រេល�ក  

ទឹកចិត� និងកា�ររ�តត្បឹត

ព្រងឹងភា�ពទា�ន់េពល

េវលា�ៃនកា�រេរៀបចំ

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�ថវ�កា�

32.1.4 ៣៣.១.៣. បន�ពិនិត្យ េឡ�ង

វ�ញ កា�រ ផ្សោរភា�� ប់ ៃន ែផន 

កា�រ យុទ�សា��ស�  ថវ�កា�  

្រកសួង  សា�� ប័ន េទៅ នឹង 

យុទ�សា��ស�  ចតុេកា�ណ 

ដំណោក់ កា�ល ទី ៤  និង ែផន 

អគ�.ថវ�កា� កា�រ  បន�ពិនិត្យ េល� កា�រ ផ្សោរភា�� ប់ 

ៃន ែផន កា�រ យុទ�សា��ស�  ថវ�កា�  

្រកសួង  សា�� ប័ន េទៅ នឹង យុទ�

សា��ស�  ចតុេកា�ណដំណោក់ កា�ល ទី

 ៤  និង ែផន កា�រ យុទ�សា��ស�  

អភិវឌ្ឍ ជោតិ ្រពមទា�ងំ យុទ�សា��ស�  

កា�រ ផ្សោរភា�� ប់ ៃន ែផន 

កា�រ យុទ�សា��ស�  

ថវ�កា� ្រកសួង    សា��

ប័ន េទៅ នឹង យុទ�

សា��ស�  ចតុេកា�ណ 

ដំណោក់ កា�ល ទ៤ី  

របា�យកា�រណ៍្រត�ត

ពិនិត្យែផនកា�រយុទ�

សា��ស�ថវ�កា�    េដោយ

 អ.ថ

បា�ន  ពិនិត្យ េឡ�ងវ�ញេល� 

កា�រ ផ្សោរភា�� ប់ ៃន ែផន កា�រ 

យុទ�សា��ស�  ថវ�កា� េទៅ នឹង 

យុទ�សា��ស�  ចតុេកា�ណ

 ដំណោក់ កា�ល ទី ៤  និង 

ែផន កា�រ យុទ�សា��ស�  

វបា�ន  ពិនិត្យ េឡ�ងវ�ញេល� 

កា�រ ផ្សោរភា�� ប់ ៃន ែផន កា�រ 

យុទ�សា��ស�  ថវ�កា� េទៅ នឹង 

យុទ�សា��ស�  ចតុេកា�ណ

 ដំណោក់ កា�ល ទី ៤  និង 

ែផន កា�រ យុទ�សា��ស�  

32.1.5 ៣៣.១.៤. ែកលម�កា�រ

េរៀបចំថវ�កា�កម�វ�ធី្របចំា�ឆា�� ំ

 េដោយែកស្រម�លេឈា�� ះ  

កម�វ�ធី និងដោក់ប���លកា�រ

ពិពណ៌នោអំពីកម�វ�ធី 

(II.1.1.1)

អគ�.ថវ�កា� សស ១៥. 

កា�រែកស្រម�លេឈា�� ះកម�វ�ធី្រត�វ

បា�នែកស្រម�ល និង កា�រ

ពិពណ៌នោលម�ិតពីេគា�លបំណង

របស់កម�វ�ធី

េឈា�� ះកម�វ�ធី របស់

្រកសួង សា�� ប័នបួ

យចំនួន មិនទា�ន់

េពញេលញ និងកា�រ

ពិពណ៌នោលម�ិតពី

េគា�លបំណងមិន

 របា�យកា�រណ៍ពិនិត្

យេល�ែផនកា�រយុទ�

សា��ស�ថវ�កា� និង

គេ្រមា�ងថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ

របស់្រកសយងសា�� ប័ន

 េឈា�� ះកម�វ�ធី្រត�វបា�នែក

ស្រម�ល និងរមា�នកា�រ

ពិពណនោអំពីេគា�ល

បំណងកម�វ�ធី

 េឈា�� ះកម�វ�ធី្រត�វបា�នែក

ស្រម�ល និងរមា�នកា�រ

ពិពណនោអំពីេគា�ល

បំណងកម�វ�ធី
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
32.1.6 ៣៣.១.៥. ដោក់ប���ល

ក��ងសា�រោចរែណនំោស� ីពីកា�រឱ

◌្យភា�� ប់ែផនកា�រលទ�កម�

ជោមួយនឹងសំេណ�និង

គេ្រមា�ង្របចំា�ឆា�� ំ 

(II.១.៤.៣)

អគ�.ថវ�កា� សស ១៦. 

សំេណ�ែផនកា�រលទ�កម�របស់

្រកសួង សា�� ប័ន ្រត�វបា�នដោក់

ប���លក��ងសា�រោចរែណនំោស� ីពី

កា�រេរៀបចំថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ

សំេណ�ែផនកា�រលទ�

កម�ជោមួយនឹង

សំេណ�គេ្រមា�ង

ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ ្រត�វ

បា�នដោក់ប���ល

ក��ងសា�រោចរែណនំោ

សា�រោចរែណនំោស� ីពី

កា�រេរៀបចំថវ�កា�្របចំា�

ឆា�� ំ

សំេណ�ែផនកា�រលទ�កម�

របស់្រកសួង សា�� ប័ន ្រត�វ

បា�នដោក់ប���លក��ងសា�រោ

ចរែណនំោស� ីពីកា�រេរៀបចំ

ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ

32.1.7 ៣៣.១.៦. ដោក់ ចូល ក��ង 

សា�រោចរ ែណនំោឱ្យ ភា�� ប់

ែផនកា�រ រជ�េទយ្យបុេរ ្របទា�ន

  ជោ មួយ នឹង សំេណ�ថវ�កា� 

្របចំា�ឆា�� ំ (II.១.៥.១)

អគ�.ថវ�កា� សស ១៧. សំេណ�ែផនកា�ររជ�

េទយ្យបុេរ ្របទា�នរបស់្រកសួង ស្

ថោប័ន ្រត�វបា�នដោក់ប���លក��ង

សា�រោចរែណនំោស� ីពីកា�រេរៀបចំ

ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ

សំេណ�ែផនកា�ររជ�

េទយ្យបុេរ ្របទា�ន

របស់្រកសួង    សា��

ប័ន ្រត�វបា�នដោក់

ប���លក��ងសា�រោ

ចរែណនំោ ស� ីពីកា�រ

សា�រោចរែណនំោស� ីពី

កា�រេរៀបចំថវ�កា�្របចំា�

ឆា�� ំ

សំេណ�ែផនកា�រជ�េទយ្យ

បុេរ ្របទា�នរបស់្រកសួង  

 សា�� ប័ន ្រត�វបា�នដោក់

ប���លក��ងសា�រោចរែណនំោ 

 ស� ីពីកា�រេរៀបចំថវ�កា�  

្របចំា�ឆា�� ំ

32.1.8 ៣៣.១.៧.ែកស្រម�ល

ទ្រមង់ជំនួយសា�� រតីចរចា�

ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ

អគ�.ថវ�កា� សស ១៤. ពិនិត្យេឡ�ងវ�ញ និង

ែកលម�ទ្រមង់ជំនួយសា�� រតីចរចា�

ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ

ទ្រមង់ជំនួយសា�� រតី

ចរចា�ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ

្រត�វបា�នែកស្រម�ល

ទ្រមង់ជំនួយសា�� រតី

ចរចា�ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ

 ទ្រមង់ជំនួយសា�� រតីចរចា�

ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ ្រត�វបា�ន

ែកលម� និងសេ្រមចបា�ន 

១០០%

32.1.9 ៣៣.១.៨. ែកលម�  សូចនោ

ករលទ�ផល ក��ងឆា�� ំ និង  

លទ�ផល ចុងេ្រកា�យ ែដល 

េស� �េឡ�ង េដោយ ្រកសួង សា��

ប័ន និង  សម្រសប តា�ម 

ថវ�កា�ែដល ទទួល បា�ន 

អគ�.ថវ�កា� សស ១៩. 

ែកលម�  សូចនោករលទ�ផល ក��ងឆា�� ំ

 និង  លទ�ផល ចុងេ្រកា�យ ែដល 

េស� �េឡ�ង េដោយ ្រកសួង សា�� ប័ន  

សម្រសប តា�ម ថវ�កា�ែដល ទទួល 

បា�ន

សូចនោកររបស់

្រកសួង 

សា�� ប័ន ្រត�វបា�នពិនិ

ត្យក��ងឆា�� ំ ២០២១

តា�រោងសូចនោករ

របស់្រកសួង សា�� ប័ន

សូចនោករលទ�ផល ក��ងឆា�� ំ 

និង  លទ�ផល ចុងេ្រកា�យ 

ែដល េស� �េឡ�ង េដោយ 

្រកសួង សា�� ប័ន  សម្រសប 

តា�ម ថវ�កា� ទទួល បា�ន្រត�វ

បា�ន ែកលម�  

សូចនោករលទ�ផល ក��ងឆា�� ំ 

និង លទ�ផល ចុងេ្រកា�យ 

ែដល េស� �េឡ�ង េដោយ 

្រកសួង សា�� ប័ន សម្រសប 

តា�ម ថវ�កា�  ទទួល បា�ន្រត�វ

បា�ន ែកលម�  
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
32.1.10  ៣៣.១.៩.េរៀប ចំ េសចក�ី 

្រពា�ងេគា�ល កា�រណ៍ ែណនំោ 

ស� ី កា�រ ចរចា�ថវ�កា� សមិទ�កម�

ក��ងឆា�� ំ  (II.2.1.1)

អគ�.ថវ�កា� េរៀប ចំ េសចក�ី ្រពា�ងេគា�ល កា�រណ៍ 

 ែណនំោ ស� ី កា�រ ចរចា�ថវ�កា� សមិទ�

កម�ក��ងឆា�� ំ

េសចក�ី ្រពា�ងេគា�ល 

កា�រណ៍ ែណនំោស� ីពី

កា�រចរចា�ថវ�កា�្រត�វ

បា�នេរៀបចំចា�ប់ពី

ឆា�� ំ២០១៦

េគា�លកា�រណ៍ែណនំោស្

តីពីកា�រចរចា�ថវ�កា�

សមិទ�កម�

 េសចក�ី ្រពា�ងេគា�ល កា�រណ៍ 

 ែណនំោ ស� ី កា�រ ចរចា�ថវ�កា�

  សមិទ�កម�ក��ងឆា�� ំ្រត�វបា�ន

េរៀប ចំ 

 េសចក�ី ្រពា�ងេគា�ល កា�រណ៍

  ែណនំោ ស� ី កា�រ ចរចា�ថវ�កា�

  សមិទ�កម�ក��ងឆា�� ំ្រត�វបា�ន

ដោក់ឱ្យអនុវត�

32.1.11 ៣៣.១.១០. ភា�� ប់ឧបសម្

ព័ន�ថវ�កា�តា�មចំណោត់ថោ� ក់

កម�វ�ធីជោមួយនឹងេសចក�ី

្រពា�ងច្បាប់ហិរ��វត��េទៅគ

ណៈរដ�ម�ន�ី  (II.2.3.3)

អគ�.ថវ�កា� សស ១៨. ឧបសម�័ន�ថវ�កា�តា�ម

ចំណោត់ថោ� ក់កម�វ�ធីយ្រត�វបា�ន

ភា�� ប់ជោមួយនឹងេសចក�ី្រពា�ង

ច្បាប់ហិរ��វត��េទៅគណៈរដ�ម�ន�ី

ឧបសម�័ន�ថវ�កា�តា�ម

ចំណោត់ថោ� ក់កម�វ�ធី

្រត�វបា�នភា�� ប់ជោមួយ

នឹងេសចក�ី្រពា�ង

ច្បាប់ហិរ��វត��េទៅ

គណៈរដ�ម�ន�ី 

ឧបសម�័ន�ថវ�កា�តា�ម

ចំណោត់ថោ� ក់កម�វ�ធី

ឧបសម�័ន�ថវ�កា�តា�មចំ

ណោត់ថោ� ក់កម�វ�ធីយ្រត�វ

បា�នេរៀបចំ

ឧបសម�័ន�ថវ�កា�តា�មចំ

ណោត់ថោ� ក់កម�វ�ធីយ្រត�វ

បា�នភា�� ប់ជោមួយនឹងេសចក្

តី្រពា�ងច្បាប់ហិរ��វត��េទៅ

គណៈរដ�ម�ន�ី

32.1.12 ៣៣.១.១១. េរៀបចំទស្ស

ទា�នស� ីកា�រែញកចំណោយ

បន��កបុគ�លិកតា�មកម�វ�ធី

អគ�.ថវ�កា� ចំណោយបន��កបុគ�លិក្រត�វបា�ន

ែញកតា�មកម�វ�ធីស្រមា�ប់ឆា�� ំ N+1

N/A ឯកសា�រទស្សនោទា�នស្

តីពីកា�រែញកចំណោយ

បន��កបុគ�លិក្រត�វ

បា�នអនុម័ត

ទស្សទា�នស� ីកា�រែញក

ចំណោយបន��កបុគ�លិក

តា�មកម�វ�ធី+H56:I56

32.1.13 ៣៣.១.១២. សា�កល្បង 

េរៀប ចំ នូវ របា�យកា�រណ៍ លទ�

ផលេដោយ ែផ�ក េល� របា�យ

កា�រណ៍ របស់្រកសួង  សា�� ប័

ន ចំនួន ១០ (I.៣.៣.២)

អគ�.ថវ�កា� សស ២០.ចំនួន្រកសួង សា�� ប័ន

សា�កល្បងេរៀបចំរបា�យកា�រណ៍ 

លទ�ផលេដោយ ែផ�ក េល� របា�យ

កា�រណ៍ 

្រកសួង សា�� ប័នចំនួន

 ១០ បា�នសា�កល្បង

េរៀបចំរបា�យ

កា�រណ៍ លទ�ផល

របា�យកា�រណ៍លទ�ផល របា�យកា�រណ៍ លទ�ផល

េដោយ ែផ�ក េល� របា�យ

កា�រណ៍ របស់្រកសួង  សា�� ប័

ន  ចំនួន ១០ ្រត�វបា�ន

សា�កល្បងេរៀបចំ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
32.1.14 ៣៣.១.១៣. េរៀបចំ

បណ�� ះបណោ� លជំនោញ

វ�ភា�គេសដ�កិច�  និងេរៀបចំ

ថវ�កា�

អគ�.ថវ�កា� សស ៣.

ម�ន�ីៃននោយកដោ� នថវ�កា�នីយកម�

 ទទួលបា�នកា�របណ�� ះបណោ� ល

ជំនោញជោអ�កវ�ភា�គេសដ�កិច� និង 

េរៀបចំថវ�កា�

វគ�បណ�� ះបណោ� លស្

តីពីជំនោញវ�ភា�គ និង

េរៀបចំថវ�កា�ចំនួន ១

វគ� បា�នេរៀបចំក��ងឆា�� ំ

 ២០២០

ចំនួនវគ�បណ�� ះបណ្

តា�លស� ីពីជំនោញ

វ�ភា�គ និងេរៀបចំថវ�កា�

ម�ន�ីៃននោយកដោ� នថវ�កា�

នីយកម�មួយចំនួន ទទួល

បា�នកា�របណ�� ះបណោ� ល

ជំនោញជោអ�កវ�ភា�គេសដ�

កិច� និង េរៀបចំថវ�កា�

ម�ន�ីៃននោយកដោ� នថវ�កា�

នីយកម� ទទួលបា�នកា�រ

បណ�� ះបណោ� លជំនោញជោ

អ�កវ�ភា�គេសដ�កិច� និង 

េរៀបចំថវ�កា�

ម�ន�ីៃននោយកដោ� នថវ�កា�

នីយកម� ទទួលបា�នកា�រ

បណ�� ះបណោ� លជំនោញជោ

អ�កវ�ភា�គេសដ�កិច� និង 

េរៀបចំថវ�កា�

32.1.15 ៣៣.១.១៤. បណ�� ះ

បណោ� លម�ន�ីៃផ�ក��ងអំពី

េគា�លកា�រណ៍េរៀបចំថវ�កា�

សមិទ�កម�  (V.4.2.1)

អគ�.ថវ�កា� សស៤. 

ចំនួន ៤ វគ�បណ�� ះបណោ� ល អំពី

េគា�លកា�រណ៍េរៀបចំថវ�កា�សមិទ�

កម� ្រត�វបា�នេរៀបចំ

N/A វគ�បណ�� ះបណោ� ល 

អំពីេគា�លកា�រណ៍

េរៀបចំថវ�កា�សមិទ�កម�

-ម�ន�ីនោយកដោ� នថវ�កា�នី

យកម� ទទួលបា�នកា�របណ្

តុះបណោ� លអំពីេគា�ល

កា�រណ៍េរៀបចំថវ�កា�សមិទ�

កម�                          -

វគ�បណ�� ះបណោ� លដល់្រគ�

បេងោ� ល និងម�ន�ីថវ�កា�

្រកសួង សា�� ប័នចំនួន ២វគ�

  ្រត�វបា�នេរៀបចំ

32.1.16 ៣៣.១.១៥. ផ�ល់កា�រ

បណ�� ះបណោ� លនិងជំនួយ

បេច�កេទសេល�កា�រេរៀបចំ

ថវ�កា�កម�វ�ធី/សមិទ�កម�

ដល់្រកសួង-សា�� ប័នមួយ

ចំនួន (V.4.2.1)

អគ�.ថវ�កា� សស ៥.

្រកសួង-សា�� ប័ន ទទួលបា�នកា�រ 

បណ�� ះបណោ� លអំពីេគា�លកា�រណ៍

េរៀបចំថវ�កា�សមិទ�កម�

សស ៦. ជំនួយបេច�កេទសេល�

កា�រេរៀបចំ និងអនុវត�ថវ�កា�ដល់

វគ�បណ�� ះបណោ� ល

និងជំនួយ

បេច�កេទសេល�កា�រ

េរៀបចំថវ�កា�កម�

វ�ធី/សមិទ�កម�ដល់

្រកសួង-សា�� ប័ន

វគ�បណ�� ះបណោ� ល

អំពីេគា�លកា�រណ៍

េរៀបចំថវ�កា�សមិទ�

កម�ដល់្រកសួង      

 សា�� ប័ន

១. ្រកសួង-សា�� ប័ន ទទួល

បា�នកា�របណ�� ះបណោ� ល

អំពីេគា�លកា�រណ៍េរៀបចំ

ថវ�កា�សមិទ�កម�           

២.ជំនួយបេច�កេទសេល�

កា�រេរៀបចំនិងអនុវត�ថវ�កា�

១. ្រគ�បេងោ� ល និងម�ន�ី

អនុវត�ថវ�កា�សិទ�កម�របស់

្រកសួង-សា�� ប័ន ទទួល

បា�នកា�របណ�� ះបណោ� ល

អំពីេគា�លកា�រណ៍េរៀបចំ

ថវ�កា�សមិទ�កម�           

ផ�ល់ជំនួយបេច�កេទស

េល�កា�រេរៀបចំ និងអនុវត�

ថវ�កា�ដល់្រកសួង-សា�� ប័ន

 ចំនួន ២

32.1.17

32.2 ៣២.២ េរៀបចំនិងដោក់

ឱ្យអនុវត�លិខិតបទដោ� ន

គតិយុត�ស្រមា�ប់្រគប់

្រគងគេ្រមា�ងវ�និេយោគតា�ម

យន�កា�រភា�ពជោៃដគូរវោង

រដ�និងឯកជន

អង�ភា�ព PPP សច ៩.

មា�នច្បាប់ស� ីពីយន�កា�រភា�ពជោៃដ

គូររវោងរដ�និងឯកជន

េសចក�ី្រពា�ងច្បាប់

្រត�វបា�នកំពុង

ពិភា�ក្សោក្រមិតអន�រ

្រកសួង សា�� ប័ន

ច្បាប់្រត�វបា�នអនុម័ត

 និងដោក់ឱ្យអនុវត�

តា�មេគា�លេដៅកំណត់



ទំព័រ111

្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
32.2 សច ១០. 

អនុ្រកឹត្យស� ីពីកា�រអនុវត�នីតិវ�ធី

្របតិបត�ិកា�ររួមស្រមា�ប់េរៀបចំនិង

្រគប់្រគងគេ្រមា�ងវ�និេយោគសា�

ធា�រណៈតា�មយន�កា�រភា�ពជោៃដគូរ

វោងរដ�និងឯកជន្រត�វបា�នដោក់ឱ្

យអនុវត�

េសចក�ី្រពា�ងអនុ្រកឹត្យ អនុ្រកឹត្យ្រត�វបា�នអនុ

ម័ត និងដោក់់ឱ្យអនុ

វត�នីតិវ�ធីទា�ងំ ១០ ឬ

ទា�ងំអស់ តា�មេគា�ល

េដៅកំណត់

របា�យកា�រណ៍ស� ីពី

សា�� នភា�ពៃនកា�េរៀបចំ

ស្រមា�ប់កា�រអនុវត�

មា�តិកា�គណនីៃនប�ង់

គណេនយ្យថវ�កា� (Chart 

of Accounts - COA) 

ថ�ីស្រមា�ប់គេ្រមា�ង/ កម�

វ�ធីហិរ��ប្បទា�នពីៃដគូ

អភិវឌ្ឍន៍ទា�ងំអស់េនៅ

របា�យកា�រណ៍ស� ីពី

សា�� នភា�ពៃនកា�េរៀបចំ

និងអនុវត�

មា�តិកា�គណនីៃនប�ង់

គណេនយ្យថវ�កា� (Chart 

of Accounts - COA) 

ថ�ីស្រមា�ប់គេ្រមា�ង/ កម�

វ�ធីហិរ��ប្បទា�នពីៃដគូ

អភិវឌ្ឍន៍ទា�ងំអស់េនៅ

្រកសួងសុខោភិបា�ល បា�ន

អនុវត�មា�តិកា�គណនីៃនប�

ង់ គណេនយ្យថវ�កា�      

(COA) ថ�ីស្រមា�ប់គេ្រមា�ង

 /កម�វ�ធីហិរ��ប្បទា�នពី

ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ទា�ងំអស់

32.2.1 ៣២.២.១ េរៀបចំច្បាប់ស្

តីពីភា�ពជោៃដគូររវោងរដ�

និងឯកជន។

ច្បាប់ស� ីពីភា�ពជោៃដគូ

ររវោងរដ�និងឯកជន   ្រត�វ

បា�នអនុម័ត និង្របកា�សឱ្យប្

េរ�។

១-ច្បាប់ស� ីពី PPP 

្រត�វបា�នអនុម័ត 

និង្របកា�សឱ្យេ្រប�

២-កា�រផ្សព�ផ្សោយ 

និងបណ�� ះបណោ� ល

 ច្បាប់ស� ីពី PPP 

ដល់្រកសួង-

សា�� ប័ន្រត�វបា�ន

េរៀបចំ។

-េសចក�ី្រពា�ងច្បាប់ស� ីពី

 PPP្រត�វបា�នដោក់្របជុំ

ពិភា�ក្សោេដោយ្រក�ម

កា�រងោរបេច�កេទស

របស់អង�ភា�ព។

-េសចក�ី្រពា�ងច្បាប់ស� ីពី

 PPP្រត�វបា�នដោក់្របជុំ 

 គណកមា�� ធិកា�រេគា�ល 

នេយោបា�យេសដ�កិច� 

និងហិរ��វត��។

-េសចក�ី្រពា�ងច្បាប់ស� ីពី

 PPP្រត�វបា�នដោក់ក��ង 

កិច�្របជុំេពញអង�       

 គណៈរដ�ម�ន�ី។

-េសចក�ី្រពា�ងច្បាប់ស� ីពី

 PPP្រត�វបា�នអនុម័

តេដោយ  រដ�សភា� និង

្រពឹទ�សភា�។

-ច្បាប់ស� ីពី PPP្រត�វ

បា�នដោក់

ឱ្យេ្រប�េដោយ្រពះរោជ្រក

ម។

-សិកា�� សា�លា�េល�កទី១ 

 ស� ីពីកា�រផ្សព�ផ្សោយ

ច្បាប់ PPP ដល់

្រកសួង-សា�� ប័ន។

២០២១៖

ច្បាប់ស� ីពី   

  PPP។
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
32.2.2 ៣២.២.២ េរៀបចំអនុ

្រកឹត្យស� ីពីកា�រអនុវត�នីតិ

វ�ធី្របតិបត�ិកា�ររួម

ស្រមា�ប់េរៀបចំនិង

្រគប់្រគងគេ្រមា�ង   វ�និ

េយោគសា�ធា�រណៈតា�ម

យន�កា�រ  PPP។

អនុ្រកឹត្យស� ីពីកា�រអនុវត�នីតិ

វ�ធី្របតិបត�ិកា�ររួមស្រមា�ប់

េរៀបចំនិង្រគប់្រគងគេ្រមា�ង

វ�និេយោគសា�ធា�រណៈ តា�ម

យន�កា�រ PPP ្រត�វបា�នអនុម័

ត។

នីតិវ�ធី្របតិបត�ិកា�រ

រួមស្រមា�ប់េរៀបចំ

និង្រគប់្រគង

គេ្រមា�ងវ�និេយោគ

សា�ធា�រណៈ តា�ម

យន�កា�រ PPP ្រត�វ

បា�នេរៀបចំ។

១-អនុ្រកឹត្យដោក់ឱ្

យអនុវត� SOP 

ស្រមា�ប់េរៀបចំ និង

្រគប់្រគងគេ្រមា�ង 

PPP ្រត�វបា�នអនុ

ម័ត។

២- សិកា�� សា�លា�    

  ផ្សព�ផ្សោយ និង   

    បណ�� ះបណោ� ល

 SOP  ដល់

្រកសួង-សា�� ប័ន   

្រត�វបា�នេរៀបចំ។

ភា�គ១ (1/2)៖ 

-េសចក�ី្រពា�ង           

េគា�លនេយោបា�យ និង

នីតិវ�ធី ៃន SOP ្រត�វ

បា�នដោក់ពិេ្រគា�ះ

េយោបល់ក្រមិត អគ�

នោយកដោ� ន             

ៃន កសហវ។

ភា�គ១ (2/2)៖ 

-េសចក�ី្រពា�ង           

េគា�លនេយោបា�យ និង  

 នីតិវ�ធី ៃន SOP ្រត�វ

បា�នពិេ្រគា�ះេយោបល់

ក្រមិតអន�រ្រកសួង។

ភា�គ២ (1/2)៖

-េសចក�ី្រពា�ង           

េគា�លកា�រណ៍ែណនំោស� ី

ពី៖ កា�រេ្រជ�សេរ�ស

គេ្រមា�ង,មូលនិធិ

អភិវឌ្ឍន៍គេ្រមា�ង,

កា�រវ�ភា�គហិរ��វត�� ,

តៃម�ៃនលុយ,

ភា�គ២ (2/2)៖

-េសចក�ី្រពា�ង           

 េគា�លកា�រណ៍ែណនំោ   

  ទា�ងំ ០៦ េនះ ្រត�វ

បា�នពិេ្រគា�ះេយោបល់

ក្រមិត

អន�រ្រកសួង។

ភា�គ៣ (1/2)៖ 

-េសចក�ី្រពា�ងនីតិវ�ធី   

 កិច�លទ�កម�ស� ីពី៖      

 កិច�លទ�កម�េ្រជ�សេរ�ស 

   ទី្របឹក្សោ្របតិបត�ិកា�រ, 

   កិច�លទ�កម�េ្រជ�ស

េរ�ស     ទី្របឹក្សោឯក

ភា�គ៣ (2/2)៖ 

-េសចក�ី្រពា�ងនីតិវ�ធី     

 កិច�លទ�កម�្រត�វបា�ន

ដោក់ពិេ្រគា�ះេយោបល់

ក្រមិត     អន�រ្រកសួង។

-អនុ្រកឹត្យដោក់ឱ្យេ្រប�

្របា�ស់ SOP ស្រមា�ប់

េរៀបចំនិង្រគប់្រគង

គេ្រមា�ង PPP    ្រត�វ

បា�នអនុម័ត។

-សិកា�� សា�លា�ផ្សព�ផ្សោយ

  និងបណ�� ះបណោ� ល 

SOP  ដល់្រកសួង-សា��

ប័ន        ្រត�វបា�នេរៀប

២០២១៖

អនុ្រកឹត្យ

ស� ីពីកា�រអនុ

វត�នីតិវ�ធី   

        

្របតិបត�ិកា�រ

រួមស្រមា�ប់

េរៀបចំនិង

្រគប់្រគង

គេ្រមា�ង

វ�និេយោគ    

   សា�ធា�រ

ណៈតា�ម

យន�កា�រ 

PPP។
32.2.3 ៣២.២.៣ េរៀបចំមូល

និធិបំេពញផលហិរ��វត��

 (VGF)។

េសចក�ី្រពា�ងអនុ្រកឹត្យ

ស្រមា�ប់្រគប់្រគង       និង

េ្រប�្របា�ស់ VGF ្រត�វបា�នេរៀប

ចំ។

- VGF ្រត�វបា�ន

េស� �ប���ល       

ក��ងេសចក�ី្រពា�ង

ច្បាប់ស� ីពី          

េសចក�ី្រពា�ងអនុ

្រកឹត្យស្រមា�ប់

្រគប់្រគង       និង

េ្រប�្របា�ស់ VGF 

-េសចក�ី្រពា�ងអនុ្រកឹត្យ

េនះ ្រត�វបា�នដោក់

ពិេ្រគា�ះេយោបល់ ៖ (១)

 ក្រមិត             អគ�

២០២១៖

េសចក�ី្រពា�ង

  អនុ

្រកឹត្យ
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
32.2.4 ៣២.២.៤ េរៀបចំមូលនិ

ធិអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមា�ង  

(PDF)។

េសចក�ី្រពា�ងអនុ្រកឹត្យ

ស្រមា�ប់្រគប់្រគង       និង

េ្រប�្របា�ស់  PDF ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ។

PDF ្រត�វបា�នេស� �

ប���ល  ក��ងេសចក្

តី្រពា�ងច្បាប់ស� ីពី 

ភា�ពជោៃដគូររវោង

រដ�និងឯកជន។

េសចក�ី្រពា�ងអនុ

្រកឹត្យស្រមា�ប់

្រគប់្រគង       និង

េ្រប�្របា�ស់  PDF 

្រត�វបា�នេរៀបចំ។

-េសចក�ី្រពា�ងអនុ្រកឹត្យ

េនះ ្រត�វបា�នដោក់

ពិេ្រគា�ះេយោបល់ ៖ (១)

 ក្រមិត             អគ�

នោយកដោ� ន ៃនកសហវ

 និង (២) ក្រមិតថោ� ក់

ដឹកនំោ កសហវ។

២០២១៖

េសចក�ី្រពា�ង

  អនុ

្រកឹត្យ

ស្រមា�ប់

្រគប់្រគង

និងេ្រប�
32.2.5 ៣២.២.៥ េរៀបចំនិង

អនុវត�ែផនកា�រ

អភិវឌ្ឍធនធា�ន

មនុស្ស និងសា�� ប័ន។

ែផនកា�រអភិវឌ្ឍធនធា�ន

មនុស្ស និងសា�� ប័ន ្រត�វបា�ន 

ដោក់ឱ្យអនុវត�។

ែផនកា�រអភិវឌ្ឍ

ធនធា�នមនុស្ស 

និងសា�� ប័ន ្រត�វ

បា�នអនុម័ត។

១-េសចក�ី្រពា�ង

ែផនកា�រ

អភិវឌ្ឍធនធា�

មនុស្ស និងសា�� ប័ន

្រត�វបា�ន

អនុម័ត។

២-ជំរុញ្រកសួង ស្

ថោប័ន ឣទិភា�ព

ចំនួន ០៥ 

(្រកសួងសា�ធា�រណ

កា�រ និងដឹកជ���ន,

 ្រកសួងែរ� និង

ថោមពល, ្រកសួង

ឧស្សោហកម� វ�ទ្យោ

សា��ស�  បេច�កវ�ទ្យោ

-េសចក�ី្រពា�ងែផនកា�រ

អភិវឌ្ឍធនធា�នមនុស្ស

 និងសា�� ប័ន្រត�វបា�ន

អនុម័ត។

-េរៀបចំលិខិតជំរុញ

្រកសួងសា�� ប័ន ទា�ងំ ០៥

 ្របឡងយក

វ��� បនប្រត 

Foundation PPP 

Certificate។

-តា�មដោន និងជំរុញ

្រកសួងសា�� ប័ន ទា�ងំ ០៥

 អំពីវឌ្ឍនភា�ព ៃនកា�រ

្របឡងយកវ��� បនប្រត

 Foundation PPP 

Certificate។

-េរៀបចំវគ�បណ�� ះបណ្

តា�លេល�ជំនោញចំនួន 

០២      ពា�ក់ព័ន� នឹង 

PPP ស្រមា�ប់  អង�ភា�ព

 និង្រកសួង សា�� ប័ន។

-បន�តា�មដោន និង

ជំរុញ្រកសួងសា�� ប័ន 

ទា�ងំ ០៥ អំពីវឌ្ឍនភា�ព

 ៃនកា�រ្របឡងយក

វ��� បនប្រត 

Foundation PPP 

Certificate។

២០២១៖

-ែផនកា�រ

អភិវឌ្ឍ

ធនធា�ន

មនុស្ស 

និងសា�� ប័ន។

-

វ��� បនបត្

រ។
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង

៣២.៣. តា�មដោនកា�រអនុ

វត�យុទ�សា��ស�ស� ីពីកា�រែក

ទ្រមង់្របព័ន�្រគប់្រគងវ�និ

េយោគសា�ធា�រណៈ និងវោយ

តៃម�្របព័ន�្រគប់្រគងកា�រវ�

និេយោគសា�ធា�រណៈ 

(PIMA)េនៅកម��ជោ

សច  ១១. 

ភា�គរយៃនកា�រអនុវត�ចំនួន

សកម�ភា�ពែកទ្រមង់ែដលបា�ន

កំណត់េនៅក��ងយុទ�សា��ស�

ពុំទា�ន់មា�នទិន�ន័យ ចំនួនសកម�ភា�ព

សេ្រមចបា�ន/ចំនួន

សកម�ែកទ្រមង់ែដល

បា�នកំណត់េនៅក��ង

យុទ�សា��ស�

៣២.៤. ព្រងឹងកា�រអនុវត�

នីតិវ�ធីរួមស្រមា�ប់កា�រ

្រគប់្រគង និងេរៀបចំកា�រ

តា�មដោនកា�រអនុវត�គេ្រមា�ង

វ�និេយោគសា�ធា�រណៈ

អ.ស.ប សច ១២.

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យគេ្រមា�ង

ហិរ��ប្បទា�នពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍

្រត�វបា�នអនុវត�េពញេលញ និង

េធ��ទំេន�បកម�

្របព័ន�្រគប់្រគង

ទិន�ន័យគេ្រមា�ង

ហិរ��ប្បទា�នពីៃដគូ

អភិវឌ្ឍន៍្រត�វបា�ន

អនុវត�កា�រសា�កល្បង

្របព័ន�្រគប់្រគង

ទិន�ន័យគេ្រមា�ង 

ហិរ��ប្បទា�នពីៃដគូ

អភិវឌ្ឍន៍ ្រត�វបា�ន

អនុវត�ស្រមា�ប់្រគប់

គេ្រមា�ងេ្រកា�ម្រកប

ខណ� ហិរ��ប្បទា�នពី

ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍នោនោ 
32.3.1

អ.គ.ប សច ១៣. 

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យគេ្រមា�ង

វ�និេយោគសា�-ធា�រណៈ្រត�វបា�ន

អភិវឌ្ឍនិងដោក់ឱ្យអនុវត�

មិនទា�ន់មា�ន្របព័ន�

ទិន�ន័យ

្របព័ន�្រគប់្រគង

ទិន�ន័យគេ្រមា�ងវ�និ

េយោគសា�ធា�រណៈ

32.4.1 ៣២.៤.១.េរៀបចំ និងដោក់ឱ

◌្យដំេណ�រកា�រ្របព័ន�

្រគប់្រគងទិន�ន័យគេ្រមា�ង

វ�និេយោគសា�ធា�រណៈ  

(១០០%)

អ.គ.ប ១.ឯកសា�រទស្សនោទា�នស� ីពីកា�រ   

      កសា�ង្របព័ន�្រគប់្រគង

ទិន�ន័យគេ្រមា�ងវ�និេយោគសា�

ធា�រណៈ

ឆា�� ំ២០២០៖មិន

ទា�ន់មា�ន

ឯកសា�រទស្សនោទា�នស្

តីពីកា�រកសា�ង្របព័ន�

្រគប់្រគងទិន�ន័យ

គេ្រមា�ងវ�និេយោគសា�

ធា�រណៈ

ឯកសា�រទស្សនោទា�នស� ីពី

កា�រកសា�ង្របព័ន�

្រគប់្រគងទិន�ន័យគេ្រមា�ង

វ�និេយោគ    សា�ធា�រណៈ

្រត�វបា�នេរៀបចំ

ឯកសា�រទស្

សនោទា�នស� ី

ពីកា�រ   ក

សា�ង្របព័ន�

្រគប់្រគង

ិ ័
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
32.4.1 ៣២.៤.១.េរៀបចំ និងដោក់ឱ

◌្យដំេណ�រកា�រ្របព័ន�

្រគប់្រគងទិន�ន័យគេ្រមា�ង

វ�និេយោគសា�ធា�រណៈ  

(១០០%)

អ.គ.ប ២.កសា�ង្របព័ន�្រគប់្រគង

ទិន�ន័យគេ្រមា�ងវ�និេយោគសា�

ធា�រណៈជំនោន់ទី១

ឆា�� ំ២០២០៖មិន

ទា�ន់មា�ន

្របព័ន�្រគប់្រគង

ទិន�ន័យគេ្រមា�ងវ�និ

េយោគ          សា�

ធា�រណៈជំនោន់ទី១

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ

គេ្រមា�ងវ�និេយោគសា�ធា�រ

ណៈជំនោន់ទី១

្របព័ន�

្រគប់្រគង

ទិន�ន័យ

គេ្រមា�ងវ�និ

េយោគសា�

32.4.1 ៣២.៤.១.េរៀបចំ និងដោក់ឱ

◌្យដំេណ�រកា�រ្របព័ន�

្រគប់្រគងទិន�ន័យគេ្រមា�ង

វ�និេយោគសា�ធា�រណៈ  

(១០០%)

អ.គ.ប ៣.ឯកសា�រែណនំោ (User 

Guide)       ស� ីពីកា�រេ្រប�្របា�ស់

្របព័ន�វ�និេយោគ    សា�ធា�រណៈ

ឆា�� ំ២០២០៖មិន

ទា�ន់មា�ន

ឯកសា�រែណនំោ 

(User Guide) ស� ីពី

កា�រេ្រប�្របា�ស់្របព័ន�

វ�និេយោគសា�ធា�រណៈ

ឯកសា�រែណនំោ (User 

Guide)ស� ីពីកា�រេ្រប�្របា�ស់

្របព័ន�វ�និេយោគសា�ធា�រណៈ

ឯកសា�រ

ែណនំោ 

(User 

Guide)ស� ីពី

កា�រេ្រប�

់ ័

៣២.៥. ព្រងឹងកា�រអនុ-វត�

នីតិវ�ធីរួមស្រមា�ប់កា�រ

្រគប់្រគង និងេរៀបចំកា�រ

តា�មដោនកា�រអនុវត�

គេ្រមា�ងហិរ��ប្បទា�នពីៃដ

គូអភិវឌ្ឍន៍

អ.ស.ប សច ១៤.

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យគេ្រមា�ង

ហិរ��ប្បទា�នពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ 

្រត�វបា�នអនុម័តឱ្យេ្រប�្របា�ស់ជោ

ផ��វកា�រ និង្រត�វបា�ន    អនុវត�

េពញេលញ 

្របព័ន�្រគប់្រគង

ទិន�ន័យគេ្រមា�ង

ហិរ��ប្បទា�នពីៃដគូ

អភិវឌ្ឍន៍្រត�វបា�ន

អនុវត�សា�ក-ល្បង

្របព័ន�្រគប់្រគង

ទិន�ន័យគេ្រមា�ង

ហិរ��ប្បទា�នពីៃដគូ

អភិវឌ្ឍន៍ែដល្រត�វ

បា�នអនុម័ត និងកា�រ

ទា�ញទិន�ន័យពី

អ.ស.ប សច ១៥.

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ពៃនកា�រអនុ

វត�គេ្រមា�ងហិរ��ប្បទា�នពីៃដគូ

អភិវឌ្ឍន៍្រត�វបា�នេរៀបចំជោ្របចំា�

មា�នកា�រេរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍ស� ីពី

កា�រ្របគល់កិច�សន្យោ

    កា�រដកសា�ច់្របា�ក់

 និងប�� ្របឈម

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ពៃនកា�រអនុវត�

គេ្រមា�ងហិរ��ប្ប

ទា�នពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍

្របចំា�្រតីមា�សនិង
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
32.5.1 ៣២.៥.១ កា�រអនុម័ត និង

ដោក់ឱ្យេ្រប�្របា�ស់្របព័ន�

្រគប់្រគងទិន�ន័យគេ្រមា�ង

ហិរ��ប្បទា�នពីៃដគូ

អភិវឌ្ឍន៍

អ.ស.ប/

នោយកដោ� នសហ

្របតិបត�ិកា�រពហុភា�គី

សស ១. ្របព័ន�្រគប់្រគង 

ទិន�ន័យគេ្រមា�ងហិរ��ប្បទា�នពី

ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ ្រត�វបា�នេរៀបចំ

រួចរោល់ និងទទួលបា�នកា�រអនុម័

តេដ�ម្បីដោក់ឱ្យេ្រប�្របា�ស់

ជោផ��វកា�រ

្របព័ន�្រគប់្រគង 

ទិន�ន័យគេ្រមា�ង

ហិរ��ប្បទា�នពីៃដគូ

អភិវឌ្ឍន៍្រត�វបា�ន

េរៀបចំក��ងដំណោក់

កា�លបឋម

្របព័ន�្រគប់្រគង

ទិន�ន័យគេ្រមា�ង

ហិរ��ប្បទា�នពីៃដគូ

អភិវឌ្ឍន៍ែដល្រត�វ

បា�នអនុម័តដោក់ឱ្យ

េ្រប�្របា�ស់ជោផ��វកា�រ 

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ

គេ្រមា�ងហិរ��ប្បទា�នពី

ៃដគូ អភិវឌ្ឍន៍្រត�វបា�ន 

ែកស្រម�ល

Manual ស្រមា�ប់ ្របព័ន�

្រគប់្រគង ទិន�ន័យ្រត�វបា�ន

 េរៀបចំ

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ

េដោយរួម ទា�ងំ Manual 

្រត�វបា�នដោក់ឆ�ងកិច�្របជុំ

អគ�នោយកដោ� ន

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ

គេ្រមា�ងហិរ��ប្បទា�នពី

ៃដគូ

អភិវឌ្ឍន៍ ្រត�វបា�នអនុម័ត

 និងដោក់ឱ្យអនុវត�

្របកា�សដោក់ឱ

◌្យ

អនុវត�

32.5.2 ៣២.៥.២. េរៀបចំរបា�យ

កា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ពៃនកា�រអនុ

វត�គេ្រមា�ងហិរ��ប្បទា�នពី

ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍

អ.ស.ប/

នោយកដោ� នសហ

្របតិបត�ិកា�រពហុភា�គី

សស ២. របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ពស� ីពីកា�រអនុវត�គេ្រមា�ង

ហិរ��ប្បទា�នពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ 

្រត�វបា�នេរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍

វឌ្ឍនភា�ព្រត�វបា�ន

េរៀបចំ 

្របចំា�្រតីមា�ស និង

្របចំា�ឆា�� ំ

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ព ្របចំា�្រតីមា�ស 

និង្របចំា�ឆា�� ំ

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ព

ៃនកា�រអនុវត�គេ្រមា�ង

ហិរ��ប្បទា�នពីៃដគូ

អភិវឌ្ឍន៍្របចំា�ឆា�� ំ២០២០

 ្រត�វបា�នេរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ព

ៃនកា�រអនុវត�គេ្រមា�ង

ហិរ��ប្បទា�នពីៃដគូ

អភិវឌ្ឍន៍្របចំា�្រតីមា�សទី១

 ឆា�� ំ២០២១ ្រត�វបា�នេរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ព

ៃនកា�រអនុវត�គេ្រមា�ង

ហិរ��ប្បទា�នពីៃដគូ

អភិវឌ្ឍន៍្របចំា�្រតីមា�សទី២

 ឆា�� ំ២០២១ ្រត�វបា�នេរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ព

ៃនកា�រអនុវត�គេ្រមា�ង

ហិរ��ប្បទា�នពីៃដគូ

អភិវឌ្ឍន៍្របចំា�្រតីមា�សទី៣

 ឆា�� ំ២០២១ ្រត�វបា�នេរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍

វឌ្ឍនភា�ពៃន

កា�រអនុវត�

គេ្រមា�ង

ហិរ��ប្ប

ៃ
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
32.5.3 ៣២.៥.៣. េធ��បច��ប្បន�កម�

ឯកសា�រែណនំោស� ីពីកិច� 

ដំេណ�រកា�រ្រគប់្រគងកា�រ 

េរៀបចំ និងតា�មដោនកា�រ 

អនុវត�គេ្រមា�ង ហិរ��ប្ប

ទា�នពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍

អ.ស.ប/

នោយកដោ� នសហ

្របតិបត�ិកា�រពហុភា�គី

សស ៣. ប�� គន�ឹះែដល នឹង

្រត�វេធ��បច��ប្បន�កម� ស្រមា�ប់ឯក

សា�រែណនំោស� ីពីកិច�ដំេណ�រកា�រ

្រគប់្រគងកា�រេរៀបចំ និងតា�មដោន

កា�រអនុវត�គេ្រមា�ង ហិរ��ប្បទា�ន

ពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ ្រត�វបា�នកំណត់

ឯកសា�រែណនំោស� ីពី

កិច�ដំេណ�រកា�រេធ��

អត�ស�� ណកម� 

េរៀបចំ និង្រគប់្រគង

កា�រ អនុវត�គេ្រមា�ង

វ�និេយោគសា�ធា�រណៈ

 កិច�ដំេណ�រកា�រលទ�

កម� និងកិច�ដំេណ�រ

កា�រពិនិត្យសំេណ�សុំ

ថវ�កា�េ្រកា�ម្រកប

ខណ� កម�វ�ធី/គេ្រមា�ង

 វ�និេយោគសា�ធា�រ

ណៈហិរ��ប្បទា�នពី

ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍

ប�� គន�ឹះៗ ែដល 

្រត�វបា�នកំណត់ 

ស្រមា�ប់េធ��បច��ប្បន�

កម� ឯកសា�រែណនំោស្

តីពីកិច�ដំេណ�រកា�រ

្រគប់្រគងកា�រេរៀបចំ 

និងតា�មដោនកា�រ អនុ

វត�គេ្រមា�ង ហិរ��ប្ប

ទា�នពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍

ពិនិត្យេឡ�ងវ�ញនូវ ឯក

សា�រែណនំោស� ីពីកិច�

ដំេណ�រកា�រេធ��អត�

ស�� ណកម� េរៀបចំ និង

្រគប់្រគងកា�រអនុវត�

គេ្រមា�ងវ�និេយោគសា�ធា�រ

ណៈ កិច�ដំេណ�រកា�រលទ�

កម� និងកិច�ដំេណ�រកា�រ

ពិនិត្យសំេណ�សុំថវ�កា�

េ្រកា�ម្រកបខណ� កម�វ�ធី/

គេ្រមា�ង វ�និេយោគសា�

ធា�រណៈហិរ��ប្បទា�នពី

ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងឯក

សា�រែណនំោែដលបា�នេធ��

បច��ប្បន�កម�របស់រដោ� ភិ

បា�ល និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍

េផ្សងៗ

ប�� គន�ឹះៗែដល នឹង្រត�វ

េធ��បច��ប្បន�កម�្រត�វបា�ន

កំណត់

ប�� ីប��

គន�ឹះែដល

នឹង្រត�វេធ��

បច��ប្បន�កម�

32.5.4 ៣២.៥.៤. ស្រមប ស្រម�ល

 និងតា�មដោន កា�រអនុវត�

ចំណោត់ថោ� ក់្របភពហិរ��ប្

បទា�ន

អសប/ន.កិច�កា�រ

ទូេទៅ

សស.៤ ្របកា�សស� ីពី កា�របែន�ម

ចំណោត់ថោ� ក់ ្របភពហិរ��ប្ប

ទា�ន្រត�វ បា�នេរៀបចំ និងអនុម័ត

្របកា�ស្រត�វបា�នអនុ

ម័តេនៅដំ

ណោច់ឆា�� ំ២០២១

ព័ត៌មា�ន ឬ របា�យ

កា�រណ៏អំពី ្របភព

ហិរ��ប្បទា�ន ថ�ី

ែដលបា�នចុះ ហត�

េលខោ

្របកា�ស

របស់ កសហវ

32.5.5 ៣២.៥.៥. ស្រមប ស្រម�ល

 និងតា�មដោន កា�រអនុវត�

ចំណោត់ថោ� ក់្របភពហិរ��ប្

បទា�ន

អសប/ន.កិច�កា�រ

ទូេទៅ

សស.៥ ្របកា�សស� ីពី កា�របែន�ម

ចំណោត់ថោ� ក់ ្របភពហិរ��ប្ប

ទា�ន្រត�វ បា�នេរៀបចំ និងអនុម័ត

្របកា�ស្រត�វបា�នអនុ

ម័តេនៅ

ដំណោច់ឆា�� ំ២០២១

្របកា�សអំពី្របភព

ហិរ��

ប្បទា�ន ថ�ីែដលបា�ន

ចុះហត�េលខោ

្របកា�ស

របស់ កសហវ

្របកា�សស� ីពីកា�រ បែន�មចំណោត់ថោ� ក់ ្របភពហិរ��ប្ប

ទា�ន្រត�វបា�នេរៀបចំ និងអនុម័ត (ក��ង ករណីមា�ន

្របភពហិរ��ប្បទា�ន ថ�ីរបស់ៃដគូ)

្របកា�សស� ីពីកា�របែន�មចំណោត់ថោ� ក់ ្របភពហិរ��ប្ប

ទា�ន្រត�វបា�នេរៀបចំ និងអនុម័ត (ក��ងករណីមា�ន្របភព

 ហិរ��ប្បទា�ន ថ�ីរបស់ៃដគូ)
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
32.5.6 ៣២.៥.៦ បន�ជំរុញ និង

តា�មដោនកា�រអនុវត� មា�តិកា�

គណនីៃនប�ង់ គណេនយ្យថ�ី

 (CoA) ស្រមា�ប់ គេ្រមា�ង/

 កម�វ�ធីហិរ��ប្បទា�ន 

េដោយៃដគូអភិវឌ្ឍន៍

អសប/ន.កិច�កា�រ

ទូេទៅ

សស.៦ មា�នរបា�យកា�រណ៏កា�រ

អនុវត� មា�តិកា�គណនី ៃនប�ង់

គណេនយ្យថ�ី (CoA) ស្រមា�ប់

គេ្រមា�ង/ កម�វ�ធីហិរ��ប្បទា�ន 

េដោយៃដគូអភិវឌ្ឍន៍េនៅតា�ម

្រកសួង សា�� ប័ន

្រកសួង សា�� ប័ន

ែដលមា�នគេ្រមា�ង/

កម�វ�ធីហិរ��ប្បទា�ន

េដោយៃដគូអភិវឌ្ឍន៍

បា�នអនុវត�កា�រ

េរៀបចំរបា�យកា�រណ៏

តា�មទ្រមង់ថ�ីរបស់ 

CoA

ចំនួន្រកសួង សា�� ប័ន

ែដលបា�នអនុវត�

ទ្រមង់របា�យកា�រណ៏ថ�ី

 (CoA)

្រកសួង សា�� ប័នែដលមា�ន

គេ្រមា�ង/កម�វ�ធីហិរ��ប្ប

ទា�នេដោយៃដគូអភិវឌ្ឍន៍

បា�នេរៀបចំរបា�យកា�រណ៏

តា�មទ្រមង់ CoA ថ�ី 

ស្រមា�ប់ឆា�� ំ N-1 មក ក

សហវ

្រត�តពិនិត្យ និងវោយតៃម�

េល�របា�យកា�រណ៏តា�ម 

ទ្រមង់ CoA ថ�ី ឆា�� ំ N-1 

ែដល្រកសួង សា�� ប័នអនុ

វត� គេ្រមា�ង/កម�វ�ធីហិរ��

ប្បទា�នេដោយៃដគូអភិវឌ្ឍ

ន៍ បា�ន េផ��រមក កសហវ 

េដ�ម្បី េធ��កា�រែក ស្រម�ល 

េល�ទ្រមង់ របា�យកា�រណ៍

មា�នរបា�យ

កា�រណ៏តា�ម

ទ្រមង់ CoA ថ�ី

33 ៣៣. ព្រងឹងកា�រេរៀប

ចំ និងកា�រអនុវត�ថវ�កា�កម�

វ�ធី េដោយផ្សោរភា�� ប់េទៅនឹង

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�ថវ�កា�

អ.ថ

អ.ហ.ក

សគ ៥. 

កា�រែញកបន��កបុគ�លិកបា�នតា�ម

កម�វ�ធីនីមួយៗឆា�� ំ N-1

កា�រេ្រគា�ងបន��ក

បុគ�លិក្របមូលផ��ំ

ក��ងកម�វ�ធីែតមួយ

កា�រេ្រគា�ងបន��ក

បុគ�លិក្រត�វបា�ន

ែញកេទៅតា�មកម�វ�ធី

នីមួយៗ

អ.ថ

អ.ហ.ក

សគ ៦.

កា�រកា�ត់បន�យគមា�� តរវោង

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�ថវ�កា� និង

គេ្រមា�ងថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ (n+1)

កា�រេ្រគា�ងថវ�កា�សរុប

របស់្រកសួង សា�� ប័ន

  និងរដ�បា�លរោជ

ធា�នី េខត� េនៅក��ង

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�

ថវ�កា�មិនឱ្យេល�សពី

 ២០% ៃនកា�រ

េ្រគា�ងថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ

 (n+1)

ផលេធៀបជោភា�គរយ

ៃនកា�រេ្រគា�ងថវ�កា�

សរុបៃន្រកសួង

សា�� ប័ន និងរដ�បា�ល

រោជធា�នី េខត�េនៅក��ង

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�

ថវ�កា�េទៅនឹងកា�រ

េ្រគា�ងេនៅក��ងថវ�កា�

្របចំា�ឆា�� ំ (n+1)
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង

អ.ថ

្រកសួង សា�� ប័ន

សគ ៧.

- ចំនួន្រកសួង សា�� ប័ន្រត�តពិនិត្

យលក�ណៈសម្បត�ិអង�ភា�ពថវ�កា�

- ្រកបខណ� វោយតៃម�អង�ភា�ព

ថវ�កា�

- ពុំមា�នកា�រ្រត�ត

ពិនិត្យេនៅេឡ�យ

- មិនទា�ន់បា�ន

េរៀបចំ្រកបខណ�

វោយតៃម�

- របា�យកា�រណ៍ស� ីពី

វឌ្ឍនភា�ព ៃនកា�រ

េរៀបចំ និងបេង��ត

អង�ភា�ពថវ�កា�

- ្រកបខណ� វោយតៃម�

អង�ភា�ពថវ�កា�

អ.ថ

្រកសួង សា�� ប័ន

សគ ៨. 

ចំនួនអង�ភា�ពថវ�កា�ជោឣណោប័ក

េផ�រសិទ�ិ្រត�វបា�នបេង��ត

អនុេលា�មតា�មេគា�លកា�រណ៍

ែណនំោ របស់ កសហវ

េនៅឆា�� ំ២០១៩ អង�

ភា�ពថវ�កា�ជោឣណោ

ប័កេផ�រសិទ�ិមា�ន

ចំនួន ៦៦៤ និងមិន

ទា�ន់េផ�រសិទ�ិចំនួន 

២៤៨៖

- ថោ� ក់កណោ� លមា�ន

 ៣០៨ ក��ងេនោះ

្របកា�សអន�រ្រកសួង 

(កសហវ និង្រកសួង

 សា�� ប័ន សា�មី) ស� ីពី

កា�របេង��តអង�ភា�ព

ថវ�កា�ជោឣណោប័ក

េផ�រសិទ�ិ

33.1 ៣៣.១.ពិនិត្យគុណភា�ព

ៃនកា�រេរៀបចំកម�វ�ធីនិង

េរៀបចំែបងែចកចំណោយ 

(ចំណោត់ថោ� ក់េសដ�កិច�)

តា�មកម�វ�ធីនីមួយៗ

អ.ថ

្រកសួងសា�� ប័ន

សច ១៦. 

កំណត់អ្រតា�គមា�� តរវោងែផនកា�រ

យុទ�សា��ស�ថវ�កា�និងគេ្រមា�ង

ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ 

របា�យកា�រណ៍របស់

ៃដគូប�� ក់ថោថវ�កា�

ផ្សោរភា�� ប់ែតយុទ�សា�ស្

្រតចតុេកា�ណែត

ប៉ុេណោ� ះ និងគមា�� តធំ

រវោងថវ�កា�ឆា�� ំ២០២០

 (កសហវ) ទា�បជោង

BSP និង PB ្រត�វ

បា�នេរៀបចំក��ងេពល

ែតមួយ និងគមា�� តៃន

កា�រេរៀបចំថយចុះ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
33.1.1 សច ១៧.

គេ្រមា�ងថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំរបស់រដ�

បា�លថោ� ក់ជោតិមា�នរ�េលច

ចំណោយលម�ិតតា�មកម�វ�ធីនីមួយៗ

គេ្រមា�ងថវ�កា�មិន

ទា�ន់មា�ន រ�េលច

ចំណោយតា�មកម�វ�ធី

ច្បាប់ហិរ��វត��

ស្រមា�ប់កា�រ្រគប់្រគង

្របចំា�ឆា�� ំបា�នអនុម័ត

េដោយសភា� ែដល

មា�នរ�េលចកា�រែញក

ចំណោយលម�ិតតា�ម

កម�វ�ធី

33.1.2 សច ១៨.

ចំណោយបន��កបុគ�លិក្រត�វបា�ន

ែញកតា�ម   កម�វ�ធីស្រមា�ប់ឆា�� ំ 

N-1

កា�រេរៀបចំថវ�កា�មិន

ទា�ន់មា�នកា�រែញក

បន��កបុគ�លិកតា�ម

កម�វ�ធីេទ

ច្បាប់ហិរ��វត��

ស្រមា�ប់កា�រ្រគប់្រគង

្របចំា�ឆា�� ំបា�ន   អនុម័

តេដោយរដ�សភា� 

ែដលមា�នរ�េលចកា�រ

ែញករវោងបន��ក

បុគ�លិកតា�ម   កម�វ�ធី

33.2 ៣៣.២. កំណត់បនោ� ត់

គណេនយ្យភា�ព និងកា�រ

ទទួលខុស្រត�វតា�មកម�វ�ធី

និងអនុកម�វ�ធី

្រកសួង សា�� ប័ន

អ.ថ

អ.គ.ហ.

សច ១៨. 

កា�រកំណត់គណេនយ្យភា�ព ៃផ�

ក��ង្រកសួង សា�� ប័ន និងអង�ភា�ព

ថវ�កា�

កា�រកំណត់

គណេនយ្យភា�ព 

មិនទា�ន់មា�នលិខិត

គតិយុត�

្របកា�ស/េសចក�ី

សេ្រមច ស� ីពីកា�រ

កំណត់ គណេនយ្យ

ភា�ព
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
33.3.1 ៣៣.២.១.បេង��តចំនួនអង�

ភា�ពថវ�កា� និងអង�ភា�ព

ថវ�កា�ជោឣណោប័កេផ�សិទ�ិ 

េដោយអនុេលា�មតា�មេគា�ល

កា�រណ៍ែណនំោរបស់ កសហវ

អគ�.ថវ�កា� សស.១៤                            

   េរៀបចំែផនកា�រសកម�ភា�ព

ស្រមា�ប់ជ្រម�ញកា�របេង��តអង�

ភា�ពថវ�កា� និង អង�ភា�ពថវ�កា�អ

ណោប័កេផ�រសិទ�

មិនទា�ន់មា�ន

ែផនកា�រសកម�ភា�ព

របា�យកា�រណ៍ ែផនកា�រសកម�ភា�ព

ស្រមា�ប់ជំរុញកា�របេង��ត

អង�ភា�ពថវ�កា�្រត�វបា�ន

េរៀបចំ

33.3.1 ៣៣.២.១.បេង��តចំនួនអង�

ភា�ពថវ�កា� និងអង�ភា�ព

ថវ�កា�ជោឣណោប័កេផ�សិទ�ិ 

េដោយអនុេលា�មតា�មេគា�ល

កា�រណ៍ែណនំោរបស់ កសហវ

អគ�.ថវ�កា� សស ១៥. ចំនួន្រកសួង សា�� ប័ន

្រត�តពិនិត្យលក�ណៈសម្បត�ិអង�

ភា�ពថវ�កា�

េនៅឆា�� ំ២០១៩ អង�

ភា�ពថវ�កា�ជោឣណោ

ប័កេផ�រសិទ�ិមា�ន

ចំនួន ៦៦៤ និងមិន

ទា�ន់េផ�រសិទ�ិចំនួន 

២៤៨៖

- ថោ� ក់កណោ� លមា�ន

 ៣០៨ ក��ងេនោះអង�

ភា�ពថវ�កា�ឣណោប័

កេផ�រសិទ�ិ ៦០ និង

មិនទា�ន់េផ�រសិទ�ិ 

២៤៨

- ថោ� ក់មូលដោ� នមា�ន

 ៦០៨ (េផ�រសិទ�ិ

ទា�ងំអស់)

របា�យកា�រណ៍ -បែន�មចំនួន ៣ អង�ភា�ព

ថវ�កា�ជោឣណប័កេផ�រសិទ�ិ

 ែថមេទៀត

-បែន�ម ១០អង�ភា�ពថវ�កា�

េនៅតា�ម ្រកសួង សា�� ប័ន
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
33.3.2 ៣៣.២.២.េរៀបចំអនុ

្រកឹតស� ីពីកា�របេង��តអង�ភា�ព

ថវ�កា�ឣណោប័កេផ�រសិទ� 

ស្រមា�ប់្រកសួង សា�� ប័ន

អគ�.ថវ�កា� សស.១៦  អនុ្រកឹតស� ីពីកា�រជ

្រម�ញបេង��នអង�ភា�ពថវ�កា�ឣណោ

ប័កេផ�រសិទ�្រត�វបា�នេរៀបចំ

ឆា�� ំ   ២០២០ េនៅ

ថោ� ក់កណោ� លមា�ន

អង�ភា�ពថវ�កា�ចំនួន 

 ៣០៥ និងឣណោ

ប័កេផ�រសិទ� ចំនួន 

៣២០

អនុ្រកឹត្យស� ីពីកា�រ

បេង��តអង�ភា�ពថវ�កា�

ឣណោប័កេផ�រសិទ�

េរៀបចំអនុ្រកឹតស� ីពីជំរុញ

កា�របេង��នអង�ភា�ពថវ�កា�

ឣណោ ប័កេផ�រសិទ� 

ស្រមា�ប់្រកសួង សា��  ប័ន

33.3 ៣៣.៣. េធ��សមា�ហរណ

កម�ចំណោយចរន�និង

ចំណោយមូលធនចូលក��ងម�

វ�ធីែផ�កេល�ពិដោនថវ�កា�

អ.ថ

អ.ស.ប

សច ១៩. 

ចំនួន្រកសួង សា�� ប័នេរៀបចំ

ថវ�កា�សមា�ហ    រណកម� ែដល

មា�នកំណត់ក��ងសា�រោចរស� ីពីកា�រ

េរៀបចំ BSP និងថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ

ចំណោយចរន�និង

ចំណោយ

មូលធន្រត�វបា�នេធ��

សមា�ហរណកម�

ចំនួន ៣ ្រកសួង 

MRD, MPWT និង

MWRM

- សា�រោចរស� ីពីកា�រ

េរៀបចំថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ 

និងែផនកា�រយុទ�

សា��ស�ថវ�កា�

- េសៀវេភៅថវ�កា�

្របចំា�ឆា�� ំរបស់្រកសួង

 សា�� ប័ន

- ច្បាប់ស� ីពីកា�រ

្រគប់្រគងថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ

33.3.1 ៣៣.៣.១.េធ��សមា�ហរណ

កម�ចំណោយចរន�និង

ចំណោយមូលធនចូលក��ងម�

វ�ធីែផ�កេល�ពិដោនថវ�កា�

អគ�.ថវ�កា� សស ១៧.

 ចំនួន ៤ ្រកសួង សា�� ប័នេរៀបចំ

ថវ�កា�សមា�ហរណកម� ែដលមា�ន

កំណត់ក��ងសា�រោចរស� ីពីកា�រេរៀបចំ

 BSP និងថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ

ចំណោយចរន�និង

ចំណោយ

មូលធន្រត�វបា�នេធ��

សមា�ហរណកម�

ចំនួន ៣ ្រកសួង 

MRD, MPWT និង

MWRM

- សា�រោចរស� ីពីកា�រ

េរៀបចំថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ 

និងែផនកា�រយុទ�

សា��ស�ថវ�កា�

- េសៀវេភៅថវ�កា�

្របចំា�ឆា�� ំរបស់្រកសួង

 សា�� ប័ន

- ច្បាប់ស� ីពីកា�រ

្រគប់្រគងថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ

ចំនួន ៤ ្រកសួង សា�� ប័ន

្រត�វបា�នេធ��សមា�ហរណ

កម�ចំណោយចរន�និង

ចំណោយមូលធនរដ�ចូល

ក��ងកម�វ�ធីែផ�កេល�ពិដោន

ថវ�កា� (MRD, MPWT, 

MWRM, និង MoEYs)
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
33.3.2 ៣៣.៣.២.េរៀបចំកា�រ

ែណនំោដោក់ប���លគេ្រមា�ង

ចំណោយមូលធនក��ង្រស�ក

េទៅក��ងែផនកា�រ យុទ�សា�ស្

្រតថវ�កា� របស់្រកសួង   ស្

ថោប័ន េទៅតា�មកម�វ�ធី

នីមួយៗ ែដលមា�នកា�រផ្សោរ

ភា�� ប់េទៅនឹងយុទ�សា��ស�ចតុ

េកា�ណ ដំណោក់កា�លទី ៤

អគ�.ថវ�កា� ្រកសួងចំនួន ០៤ េធ��សមា�ហរ

ណកម� ថវ�កា� េដោយ េរៀបចំ

គេ្រមា�ង ចំណោយមូលធនក��ង

្រស�ក ដោក់ប���លេទៅក��ង

ែផនកា�រ យុទ�សា��ស�ថវ�កា�  េទៅ

តា�មកម�វ�ធីនីមួយៗ ែដលមា�ន

កា�រផ្សោរភា�� ប់េទៅនឹង យុទ�សា��ស�

ចតុេកា�ណ ដំណោក់កា�លទី ៤ 

្រត�វបា�នេរៀបចំ

ក��ងឆា�� ំ២០២០ 

្រកសួង   ចំនួន ០៣

 (MPWT, MRD 

និង MoWRAM) 

បា�ន  េធ�� សមា�ហរ

ណកម� ថវ�កា� េដោយ  

េរៀបចំគេ្រមា�ង 

ចំណោយមូលធន

ក��ង្រស�ក ដោក់

ប���លេទៅក��ង

ែផនកា�រ  យុទ�

សា��ស�ថវ�កា� េទៅ

តា�មកម�វ�ធីនីមួយៗ 

ែដលមា�នកា�រផ្សោរ

ភា�� ប់េទៅនឹង     យុទ�

សា��ស�ចតុេកា�ណ 

ដំណោក់កា�លទី ៤

-សា�រោចរស� ីពីកា�រ

េរៀបចំថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ

និងែផនកា�រយុទ�

សា��ស�ថវ�កា�

-េសៀវេភៅថវ�កា�្របចំា�

ឆា�� ំរបស់្រកសួង សា��

ប័ន

-ច្បាប់ស� ីពីកា�រ

្រគប់្រគង  ថវ�កា�

្របចំា�ឆា�� ំ

េធ��សមា�ហរណកម� ថវ�កា� 

េដោយែណនំោឱ្យ ្រកសួង 

អប់រ� យុវជន និង កីឡោ 

េរៀបចំគេ្រមា�ងចំណោយ

មូលធនក��ង្រស�កដោក់

ប���លេទៅក��ងែផនកា�រ

យុទ�សា��ស�ថវ�កា� េទៅតា�ម

កម�វ�ធីនីមួយៗ ែដលមា�ន

កា�រផ្សោរភា�� ប់េទៅនឹងយុទ�

សា��ស�ចតុេកា�ណ 

ដំណោក់កា�លទី ៤

34 ៣៤.ជំរុញកា�រេធ��វ�មជ្ឈ

កា�រហិរ��វត��ស្រមា�ប់រដ�បា�

លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ

អ.ក.ជ

អ.ថ

សគ ៩. 

សមា�ហរណកម�ែផនកា�រយុទ�សា�ស្

្រតថវ�កា�រដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ

រវោងរោជធា�នី េខត� ជោមួយនឹង 

ថវ�កា�្រក�ង ្រស�ក និង ថវ�កា�ឃុំ 

សងោ� ត់

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�

ថវ�កា�រដ�-បា�លថោ� ក់

េ្រកា�មជោតិ (្រកប

ខណ� ថវ�កា�រោជធា�នី 

េខត� មិនទា�ន់បា�ន

េធ��សមា�ហរណកម�

ជោមួយនឹងថវ�កា�្រក�ង

 ្រស�ក និងថវ�កា�ឃុំ

កា�រឆ��ះប�� ងំថវ�កា�

្រក�ង ្រស�ក និងថវ�កា�

 ឃុំ សងោ� ត់ជោែផ�ក

ៃនយុទ�សា��ស�ថវ�កា�

រដ�បា�លរោជធា�នី េខត�
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង

សគ ១០. 

កា�រេធ��្របតិភូកម�សិទ�ិអំណោចៃន

កា�រេធ��និយ័តថវ�កា�ជូនរដ�បា�ល

ថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ

រដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�ម

ជោតិ ្រត�វសុំកា�រេធ��

និយ័តថវ�កា�េល�

្រគប់អនុគណនី និង

ចេងោ� មសកម�ភា�ព 

មក្រកសួងេសដ�-កិច�

 និងហិរ��វត��

រដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�ម

ជោតិ ្រត�វសុំកា�រេធ��និ

យ័តថវ�កា�េល�្រគប់

អនុគណនី និង 

ចេងោ� មសកម�ភា�ព

មក្រកសួងេសដ�កិច� 

និងហិរ��វត��

34.1 ៣៤.១. ព្រងឹង និងព្រងីក

កា�រអនុវត�ថវ�កា�កម�វ�ធី

េពញេលញេនៅរដ�បា�លរោជ

ធា�នី េខត�

អ.ក.ជ សច ២១. 

ចំនួនរដ�បា�លរោជធា�នី េខត�អនុ

វត�ថវ�កា�កម�វ�ធី

្រគប់រដ�បា�លរោជធា�នី

 េខត�បា�នអនុវត�

ថវ�កា�កម�វ�ធី េល�ក

ែលកែតរដ�បា�លរោជ

ធា�នីភ�ំេពញមិនទា�ន់

អនុវត�ថវ�កា�កម�វ�ធី

គេ្រមា�ងថវ�កា�របស់

រដ�បា�លរោជធា�នី េខត�

 បា�នរ�េលចព័ត៌មា�ន

ហិរ��វត��និងមិន

ែមនហិរ��វត��

34.1 សច ២២. 

ចំនួនរដ�បា�លរោជធា�នី េខត�

េរៀបចំរបា�យកា�រណ៍សមិទ�កម�

្រគប់រដ�បា�លរោជ

ធា�នីេខត�បា�នអនុវត�

ថវ�កា�កម�វ�ធី េល�ក

ែលកែតរដ�បា�លរោជ

ធា�នីភ�ំេពញមិនទា�ន់

អនុវត�ថវ�កា�កម�វ�ធី

របា�យកា�រណ៍ថវ�កា�

សមិទ�កម�្របចំា�ឆា�� ំ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
34.1 សច ២៣.

ចំណោត់ថោ� ក់ថវ�កា�ទា�ងំ៧ ្រត�វ

បា�នអនុវត�េពញេលញ

ចំណោត់ថោ� ក់ថវ�កា�

ទា�ងំ ៧ មិនទា�ន់អនុ

វត�បា�នេពញេលញ

របា�យកា�រណ៍តា�មចំ

ណោត់ថោ� ក់ថវ�កា�ទា�ងំ

 ៧ ឣចទា�ញេចញពី

្របព័ន� FMIS និង

េ្រប�្របា�ស់ជោផ��វកា�រ

របា�យកា�រណ៍ Economic

 Surveillance ្របចំា�្រតី

មា�សទី៣ ឆា�� ំ២០១៩ ្រត�វ

បា�នេរៀបចំ

34.1 សច ២៤. 

កា�រេធ��្របតិភូកម�សិទ�ិអំណោចៃន

កា�រេធ��និយ័តថវ�កា�ជូនរដ�បា�ល

រោជធា�នី េខត�

រដ�បា�លរោជធា�នី 

េខត� ្រត�វសុំកា�រេធ��

និយ័តថវ�កា�េល�្រគប់ 

  អនុគណនីនិង

ចេងោ� ម

សកម�ភា�ពមក

្រកសួងេសដ�កិច� និង

 ហិរ��វត��

រដ�បា�លរោជធា�នី េខត�

 ្រត�វសុំកា�រេធ��និយ័ត

ថវ�កា�េល�្រគប់អនុ

គណនី និង ចេងោ� ម

សកម�ភា�ពមក្រកសួង

 េសដ�កិច� និងហិរ��

វត��

34.1 សច ២៥.

េគា�លកា�រណ៍ែណនំោស� ីពីកា�រ

ចរចា�រថវ�កា�ែផ�កេល�កម�វ�ធី

ចរចា�រតា�ម Line 

budgeting

េគា�លកា�រណ៍ែណនំោស្

តីពីកា�រចរចា�រថវ�កា�

ែផ�កេល�កម�វ�ធី

34.1.1 ៣៤.១.១.រដ�បា�លរោជធា�នី

 េខត�ទា�ងំ២៥ អនុវត�ថវ�កា�

កម�វ�ធី (៥%)

អ.ហ.ក សស ១.រដ�បា�លរោជធា�នីភ�ំេពញ

 ្រត�វបា�នដោក់ឲ្យអនុវត�ថវ�កា�     

 កម�វ�ធី

រដ�បា�លេខត�ចំនួន

២៤ អនុវត�ថវ�កា�កម�

វ�ធី

េសៀវេភៅថវ�កា�កម�វ�ធី

រដ�បា�លរោជធា�នី

ភ�ំេពញ

រដ�បា�លរោជធា�នីភ�ំេពញ 

្រត�វបា�នដោក់   ឲ្យអនុវត�

ថវ�កា�កម�វ�ធី

េសៀវេភៅ

ថវ�កា�កម�វ�ធី

រដ�បា�លរោជ

ធា�នីភ�ំេពញ

34.1.2 ៣៤.១.២.េរៀបចំេគា�ល

កា�រណ៍ែណនំោ    ស� ីពីកា�រ

អនុវត�ថវ�កា�កម�វ�ធីស្រមា�ប់

រដ�បា�លរោជធា�នី េខត� 

(១០%)

អ.ហ.ក សស ២.េគា�លកា�រណ៍ែណនំោស� ី

ពីកា�រអនុវត�ថវ�កា�កម�វ�ធីស្រមា�ប់

រដ�បា�លរោជធា�នី េខត�្រត�វបា�ន

ដោក់ឲ្យអនុវត�

េគា�លកា�រណ៍

ែណនំោស� ីពីកា�រអនុ

វត�ថវ�កា�       កម�

វ�ធីស្រមា�ប់រដ�បា�ល 

រោជធា�នី េខត� (ឆា�� ំ

្របកា�សដោក់ឲ្យអនុ

វត�េគា�លកា�រណ៍

ែណនំោ

េគា�លកា�រណ៍ែណនំោ    ស្

តីពីកា�រអនុវត�ថវ�កា�កម�

វ�ធីស្រមា�ប់    រដ�បា�ល

រោជធា�នី េខត�្រត�វបា�ន

ដោក់ឲ្យអនុវត�

្របកា�សដោក់ឲ

◌្យអនុវត�

េគា�ល

កា�រណ៍ែណនំោ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
34.1.3 ៣៤.១.៣.បណ�� ះ      បណ្

តា�លេគា�លកា�រណ៍ែណនំោស្

តីពីកា�រអនុវត�ថវ�កា�កម�វ�ធី

រដ�បា�លរោជធា�នី េខត� 

(៥%)

អ.ហ.ក សស ៣.ចំនួនម�ន�ីរដ�បា�ល      

រោជធា�នី ខណ�  ១០០នោក់ ្រតវ

បា�នបណ�� ះបណោ� លេគា�ល

កា�រណ៍ែណនំោស� ីពីកា�រអនុវត�

ថវ�កា�កម�វ�ធី

មិនទា�ន់មា�ន របា�យកា�រណ៍ស� ីពី

កា�របណ�� ះបណោ� ល

េគា�លកា�រណ៍ែណនំោស្

តីពីកា�រអនុវត�ថវ�កា�

កម�វ�ធី

ម�ន�ីរដ�បា�លរោជធា�នី 

ខណ� ចំនួន ១០០ នោក់្រត

វបា�នបណ�� ះបណោ� ល

េគា�លកា�រណ៍ែណនំោស� ីពី

កា�រអនុវត�ថវ�កា�កម�វ�ធី

របា�យ

កា�រណ៍ស� ីពី

កា�របណ�� ះ

បណោ� ល

េគា�ល

34.1.4 ៣៤.១.៤.េរៀបចំេគា�ល

កា�រណ៍ែណនំោ    ស� ីពីនីតិ

វ�ធីៃនកា�រេរៀបចំរបា�យ

កា�រណ៍ និងកា�រតា�មដោន

 

អ.ហ.ក សស ៤.េគា�លកា�រណ៍ែណនំោស� ី

ពីនីតិវ�ធីៃនកា�រេរៀបចំរបា�យ

កា�រណ៍ និងកា�រតា�មដោនកា�រ      

 អនុវត�ថវ�កា� ្រត�វបា�នេរៀបចំ 

ិ

េសចក�ី្រពា�ង សា�រោចរ/្របកា�ស េសចក�ី្រពា�ងេគា�ល

កា�រណ៍ែណនំោស� ីពីនីតិវ�ធី

ៃនកា�រេរៀបចំរបា�យកា�រណ៍

 និងកា�រតា�មដោនកា�រ      

 ៀ ំ

េសចក�ី្រពា�ងេគា�ល

កា�រណ៍ែណនំោស� ីពីនីតិវ�ធី

ៃនកា�រេរៀបចំរបា�យកា�រណ៍

 និងកា�រតា�មដោនកា�រ     

 

េគា�លកា�រណ៍ែណនំោស� ីពី

នីតិវ�ធីៃនកា�រេរៀបចំរបា�យ

កា�រណ៍ និងកា�រតា�មដោន

កា�រអនុវត�ថវ�កា� ្រត�វបា�ន

ៀ ំ ិ

សា�រោចរ/

្របកា�ស

34.1.5 ៣៤.១.៥.េរៀបចំេគា�ល

កា�រណ៍ែណនំោ     ស� ីពីកា�រ

ចរចា�ថវ�កា�រោជធា�នី េខត�

ែផ�កតា�មកម�វ�ធី (១០%)

អ.ហ.ក សស ៥.េគា�លកា�រណ៍ែណនំោស� ី

ពីកា�រចរចា�ថវ�កា�រោជធា�នី េខត�

ែផ�កតា�មកម�វ�ធី្រត�វបា�នេរៀបចំ 

និងដោក់ឲ្យអនុវត�

មិនទា�ន់មា�ន សា�រោចរ/្របកា�ស េសចក�ី្រពា�ងេគា�ល

កា�រណ៍ែណនំោស� ីពីកា�រ

ចរចា�ថវ�កា�    រោជធា�នី 

េខត�ែផ�កតា�មកម�វ�ធី្រត�វ

ៀ ំ ិ

េសចក�ី្រពា�ងេគា�ល

កា�រណ៍ែណនំោស� ីពីកា�រ

ចរចា�ថវ�កា�      រោជធា�នី 

េខត�ែផ�កតា�មកម�វ�ធី្រត�វ

ៀ ំ ិ

សា�រោចរ/

្របកា�ស

34.1.6 ៣៤.១.៦.េរៀបចំេគា�ល

កា�រណ៍ស� ីពីកា�រកំណត់

លក�ណៈ        វ�និច�័យអង�

ភា�ពថវ�កា�េនៅរដ�បា�លរោជ

ី  

អ.ហ.ក សស ៦.េគា�លកា�រណ៍ស� ីពីកា�រ

កំណត់លក�ណៈវ�និច�័យអង�ភា�ព

ថវ�កា�េនៅរដ�បា�លរោជធា�នី េខត� 

្រត�វបា�នេរៀបចំ និងដោក់ឲ្យអនុវត�

មិនទា�ន់មា�ន ្របកា�ស សិក្សោលក�ណៈ      វ�និច�័

យៃនអង�ភា�ពថវ�កា�េនៅរដ�

បា�លរោជធា�នី េខត�

េសចក�ី្រពា�ង្របកា�សស� ីពី

កា�រកំណត់លក�ណៈ      

វ�និច�័យអង�ភា�ពថវ�កា�េនៅ

រដ�បា�លរោជធា�នី េខត� 

ៀ ំ

េសចក�ី្រពា�ង្របកា�សស� ីពី

កា�រកំណត់លក�ណៈ       

វ�និច�័យអង�ភា�ពថវ�កា�េនៅ

រដ�បា�លរោជធា�នី េខត� 

ំ ិ

្របកា�សស� ីពីកា�រកំណត់

លក�ណៈវ�និច�័យអង�ភា�ព

ថវ�កា�េនៅ         រដ�បា�ល

រោជធា�នី េខត� ្រត�វបា�ន

ៀ ំ ិ

្របកា�ស

34.1.7 ៣៤.១.៧.ចុះពិនិត្យ និង

តា�មដោនវឌ្ឍនភា�ពនិង

ប�� ្របឈមៃនកា�រអនុវត�

ថវ�កា�     កម�វ�ធីេនៅរដ�បា�

ី ំ  

អ.ហ.ក សស ៧. ចំនួនរដ�បា�លេខត�១២

្រត�វបា�នចុះតា�មវឌ្ឍនភា�ព និង

ប�� ្របឈម ៃនកា�រអនុវត�ថវ�កា�

កម�វ�ធី

រដ�បា�លេខត�ចំនួន 

៣ ្រត�វបា�នចុះតា�ម

ដោនវឌ្ឍនភា�ព និង

ប�� ្របឈមៃនកា�រ

ី

របា�យកា�រណ៍ និង

របកគំេហ�ញវឌ្ឍន

ភា�ព និងប�� ្របឈម

រដ�បា�លេខត�ចំនួន ១២ 

្រត�វបា�នចុះតា�មវឌ្ឍនភា�ព

 និងប�� ្របឈម ៃនកា�រ  

   អនុវត�ថវ�កា�កម�វ�ធី

របា�យកា�រណ៍

 និងរបកគំ

េហ�ញវឌ្ឍន

ភា�ព និង
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
34.1.8 ៣៤.១.៨.រដ�បា�លរោជធា�នី

 េខត�េរៀបចំរបា�យកា�រណ៍

សមិទ�កម� (វឌ្ឍនភា�ព)ៃន

កា�រអនុវត�ថវ�កា�កម�វ�ធី 

(១០%)

អ.ហ.ក សស ៨.ចំនួនរដ�បា�លេខត�១២

េរៀបចំរបា�យកា�រណ៏សមិទ�កម� 

(វឌ្ឍនភា�ព)

មិនទា�ន់មា�ន របា�យកា�រណ៏វឌ្ឍន-

ភា�ព្របចំា�ឆា�� ំ

រដ�បា�លរោជធា�នីេខត�

យ៉ោងតិចចំនួន១២ េរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍សមិទ�កម� 

(វឌ្ឍនភា�ព) ្របចំា�ឆា�� ំ

របា�យ

កា�រណ៍

សមិទ�កម�

្របចំា�ឆា�� ំ

34.1.9 ៣៤.១.៩.បណ�� ះ      បណ្

តា�លេគា�លកា�រណ៍ែណនំោស្

តីពីកា�រេរៀបចំថវ�កា�កម�វ�ធី

រដ�បា�លរោជធា�នី េខត� 

(៥%)

អ.ហ.ក សស ៩. ចំនួនម�ន�ីរដ�បា�ល     

រោជធា�នី េខត�្រតវបា�នបណ�� ះបណ្

តា�លេគា�លកា�រណ៍ែណនំោស� ីពី

កា�រេរៀបចំថវ�កា�កម�វ�ធី

ចំនួនម�ន�ីរដ�បា�ល

រោជធា�នី េខត�ចំនួន

១២៥នោក់្រតវបា�ន

បណ�� ះ បណោ� ល

េគា�លកា�រណ៍

ែណនំោស� ីពីកា�រ

េរៀបចំថវ�កា�កម�វ�ធី 

(២០១៩)

របា�យកា�រណ៍ស� ីពី

កា�របណ�� ះបណោ� ល

េគា�លកា�រណ៍ែណនំោស្

តីពីកា�រេរៀបចំថវ�កា�

កម�វ�ធី

ម�ន�ីរដ�បា�លរោជធា�នី េខត�

ចំនួន១២៥នោក់្រតវបា�ន

បណ�� ះ បណោ� លេគា�ល

កា�រណ៍ែណនំោស� ីពីកា�រ

េរៀបចំថវ�កា�កម�វ�ធី

របា�យ

កា�រណ៍ស� ីពី

កា�របណ�� ះ

បណោ� ល

េគា�ល

កា�រណ៍

ែណនំោស� ីពី

កា�រេរៀបចំ
34.1.10 ៣៤.១.១០.ផ្សោរភា�� ប់កា�រ

េរៀបចំថវ�កា�កម�វ�ធីេទៅនឹង

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�ថវ�កា� 

(៥%)

អ.ហ.ក សស ១០. កា�រកា�ត់បន�យគមា�� ត

រវោងែផនកា�រយុទ�សា��ស�ថវ�កា� 

និងគេ្រមា�ងថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ (n+1)

ពុំទា�ន់មា�ន ផលេធៀបជោភា�គរយ

ៃនកា�រេ្រគា�ងថវ�កា�

សរុបៃនរដ�បា�ល      

 រោជធា�នី េខត�េនៅ 

ក��ងែផនកា�រយុទ�សា�ស្

្រតថវ�កា� េទៅនឹងកា�រ

េ្រគា�ងេនៅក��ងថវ�កា�

្របចំា�ឆា�� ំ (n+1)

គមា�� តរវោងែផនកា�រយុទ�

សា��ស�ថវ�កា� និងគេ្រមា�ង

ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ (n+1) 

្រត�វបា�នរក្សោមិនឱ្យេល�ស

ជោ      អតិបរមា�្រតឹម 

២០%

ផលេធៀបជោ

ភា�គរយៃន

កា�រេ្រគា�ង

ថវ�កា�សរុបៃន

រដ�បា�លរោជ

ធា�នី េខត�  

េនៅក��ង

ែផនកា�រ

យុទ�សា��ស�

 34.1.11 ៣៤.១.១១.ពិនិត្យ និង

សិក្សោបេង��ត    អង�ភា�ព

ថវ�កា�េនៅ     រដ�បា�លរោជ

ធា�នី េខត� (១០%)

អ.ហ.ក សស  ១១.របា�យកា�រណ៍      

លទ�ផលៃនកា�រសិក្សោ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ និងដោក់ជូនថោ� ក់ដឹកនំោ 

ពិនិត្យ និងសេ្រមច

មិនទា�ន់មា�ន របា�យកា�រណ៍លទ�ផល

 /ែផនកា�រសកម�ភា�ព

ៃនកា�រសិក្សោ

របា�យកា�រណ៍     លទ�

ផល/ែផនកា�រសកម�ភា�ព

ៃនកា�រសិក្សោ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ និងដោក់ជូនថោ� ក់

ំ ិ ិ  ិ

របា�យ

កា�រណ៍លទ�

ផល/

ែផនកា�រ
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
34.1.12 ៣៤.១.១២.េរៀបចំេគា�ល

កា�រណ៍ែណនំោ     ស� ីពីកា�រ

អនុវត�ថវ�កា�កម�វ�ធីរដ�បា�ល

រោជធា�នី េខត� ខណ�  (១០%)

អ.ហ.ក សស ១២.េគា�លកា�រណ៍ែណនំោ   

 ស� ីពីកា�រអនុវត�ថវ�កា�កម�វ�ធីរដ�

បា�លរោជធា�នី េខត� ខណ�

េគា�លកា�រណ៍

ែណនំោស� ីពីកា�រអនុ

វត�ថវ�កា�     កម�វ�ធី

រដ�បា�លរោជធា�នី េខត�

េគា�លកា�រណ៍ែណនំោ េរៀបចំេសចក�ី្រពា�ងេគា�ល

កា�រណ៍ែណនំោ    ស� ីពីកា�រ

អនុវត�ថវ�កា�កម�វ�ធីរដ�បា�ល

     រោជធា�នី េខត� ខណ�

េគា�លកា�រណ៍ែណនំោស� ីពី

កា�រអនុវត�ថវ�កា�កម�វ�ធីរដ�

បា�លរោជធា�នី េខត� ខណ�  

្រត�វបា�នេរៀបចំ និងដោក់ឲ្

យអនុវត�

្របកា�សដោក់ឲ

◌្យអនុវត�      

 េគា�ល

កា�រណ៍ែណនំោ

34.2 ៣៤.២. េរៀបចំ្រកប-ខណ�

ថវ�កា�រយៈមធ្យមរបស់រដ�

បា�លថោ� ក់េ្រកា�ម

ជោតិ និងែផនកា�រយុទ�សា�ស្

្រតរោជធា�នី េខត�

អ.ហ.ក សច ២៦. 

កា�រេរៀបចំ្រកបខណ� ថវ�កា�  រយៈ

េពលមធ្យមរបស់ រដ�បា�លថោ� ក់

េ្រកា�មជោតិ 

ែផនកា�រសកម�ភា�ព

យុទ�សា��ស�ថវ�កា�

ថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ

មា�ន្រកបខណ�  និង

យន�កា�រ

34.2.1 ៣៤.២.១.េរៀបចំ្រកប

ខណ� ថវ�កា�រយៈេពលមធ្យម

របស់រដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�ម

ជោតិ (១០០%)

អ.ហ.ក សស ១៣. េសចក�ី្រពា�ងបឋមៃន

្រកបខណ� ថវ�កា�រយៈេពលមធ្យម

របស់រដ�បា�ល ថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ 

្រត�វបា�នេរៀបចំ

មិនទា�ន់មា�ន េសចក�ី្រពា�ងបឋមៃន

្រកបខណ� ថវ�កា�    រ

យៈេពលមធ្យមរបស់

រដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�ម

ជោតិ

េសចក�ី្រពា�ងបឋម្រកប

ខណ� ថវ�កា�       រយៈ

េពលមធ្យមរបស់  រដ�បា�

លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ

េសចក�ី្រពា�ងបឋមៃន្រកប

ខណ� ថវ�កា�           រយៈ

េពលមធ្យមរបស់រដ�បា�ល

ថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ ្រត�វបា�ន

ដោក់្របជុំពិេ្រគា�ះេយោបល់

េសចក�ី្រពា�ង

បឋមៃន្រកប

ខណ� ថវ�កា�រ

យៈេពល

មធ្យមរបស់
34.2.2

34.3 ៣៤.៣. ផ្សោរភា�� ប់ែផនកា�រ

វ�និេយោគជោមួយនឹងថវ�កា�

នីយកម�វ�និេយោគ និងស

មា�ហរណកម�កម�វ�ធីវ�និ

េយោគបីឆា�� ំរ�កិលរបស់រដ�

បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ

អ.ហ.ក សច ២៧. 

េធ��សមា�ហរណកម�ែផនកា�រយុទ�

សា��ស�ថវ�កា� េនៅរដ�បា�លថោ� ក់

េ្រកា�មជោតិ

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�

ថវ�កា�បីឆា�� ំរ�កិលរបស់

រដ�បា�ល្រក�ង្រស�ក 

ខណ�  មិនទា�ន់េធ��ស

មា�ហរណកម�

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�

ថវ�កា�បីឆា�� ំរ�កិលែដល

បា�នេធ��សមា�ហរ

ណកម�
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
34.3.1 ៣៤.៣.១.េរៀបចំ្រកប

ខណ� ្រគប់្រគងគេ្រមា�ងវ�និ

េយោគ              សា�ធា�រ

ណៈេនៅរដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�ម

ជោតិ (៤០%)

អ.ហ.ក សស ១៤. ្របកា�សស� ីពីកា�រដោក់  

  ឲ្យអនុវត�េគា�លកា�រណ៍ែណនំោស្

តីពីនីតិវ�ធី្របតិបត�ិៃនកា�រ

្រគប់្រគង និងេរៀបចំគេ្រមា�ងវ�និ

េយោគសា�ធា�រណៈេនៅរដ�បា�ល

ថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ ្រត�វបា�នេរៀបចំ 

និងដោក់ឲ្យអនុវត�

េសចក�ី្រពា�ង្របកា�ស ្របកា�សដោក់ឲ្យអនុ

វត�េគា�លកា�រណ៍

ែណនំោ

េគា�លកា�រណ៍ស� ីពី     នីតិ

វ�ធី្របតិបត�ិៃនកា�រ្រគប់្រគង

 និងេរៀបចំគេ្រមា�ងវ�និ

េយោគសា�ធា�រណៈេនៅរដ�

បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ ្រត�វ

បា�នពិភា�ក្សោជោមួយ

្រកសួងមហា�ៃផ�, 

គជអប

េគា�លកា�រណ៍ស� ីពី     នីតិ

វ�ធី្របតិបត�ិៃនកា�រ្រគប់្រគង

 និងេរៀបចំគេ្រមា�ងវ�និ

េយោគសា�ធា�រណៈេនៅរដ�

បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ ្រត�វ

បា�នពិភា�ក្សោៃផ�ក��ងកសហវ

្របកា�សស� ីពីកា�រដោក់  ឲ្យ

អនុវត�េគា�លកា�រណ៍

ែណនំោស� ីពីនីតិវ�ធី

្របតិបត�ិៃនកា�រ្រគប់្រគង 

និងេរៀបចំគេ្រមា�ងវ�និ

េយោគសា�ធា�រណៈេនៅរដ�

បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ ្រត�វ

បា�នេរៀបចំ និងដោក់ឲ្យអនុ

វត�

្របកា�សដោក់ឲ

◌្យអនុវត�

េគា�ល

កា�រណ៍ែណនំោ

34.3.2 ៣៤.៣.២.េរៀបចំ   គណៈ

កមា�� ធិកា�រស្រមបស្រម�ល 

និង្រគប់្រគងគេ្រមា�ងវ�និ

េយោគសា�ធា�រណៈេនៅរដ�

បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ 

(៣០%)

អ.ហ.ក សស ១៥. គណៈកមា�� ធិកា�រ

ស្រមបស្រម�ល និង្រគប់្រគង

គេ្រមា�ងវ�និេយោគសា�ធា�រណៈេនៅ

រដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ ្រត�វបា�ន

បេង��ត

មិនទា�ន់មា�ន ្របកា�ស/េសចក�ី

សេ្រមច

េរៀបចំសមា�ជិក      គ

ណៈកមា�� ធិកា�រស្រមប

ស្រម�ល និង្រគប់្រគង

គេ្រមា�ងវ�និេយោគសា�ធា�រ

ណៈេនៅរដ�បា�លថោ� ក់

េ្រកា�មជោតិ ្រត�វបា�នបេង��ត

គណៈកមា�� ធិកា�រស្រមប

ស្រម�ល និង្រគប់្រគង

គេ្រមា�ងវ�និេយោគសា�ធា�រ

ណៈេនៅរដ�បា�លថោ� ក់

េ្រកា�មជោតិ ្រត�វបា�នបេង��ត

្របកា�ស/េស

ចក�ីសេ្រមច

34.3.3 ៣៤.៣.៣.ផ្សព�ផ្សោយ

យន�កា�រ្រគប់្រគងគេ្រមា�ង   

   វ�និេយោគសា�ធា�រណៈេនៅ

រដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ 

(១០%)

អ.ហ.ក សស ១៦. យន�កា�រ្រគប់្រគង

គេ្រមា�ងវ�និេយោគសា�ធា�រណៈេនៅ

រដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ ្រត�វបា�ន

ផ្សព�ផ្សោយ

មិនទា�ន់មា�ន របា�យកា�រណ៍លទ�

ផលៃនកា�រផ្សព�ផ្សោយ

យន�កា�រ្រគប់្រគងគេ្រមា�ង

វ�និេយោគ      សា�ធា�រណៈ

េនៅ     រដ�បា�លថោ� ក់

េ្រកា�មជោតិ ្រត�វបា�ន

ផ្សព�ផ្សោយ

របា�យ

កា�រណ៍លទ�

ផលៃនកា�រ

ផ្សព�ផ្សោយ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
34.3.4 ៣៤.៣.៤.ត្រមឹមែផនកា�រ

យុទ�សា��ស�ថវ�កា�របស់រដ�

បា�លរោជធា�នី េខត�ជោមួយ

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�ថវ�កា�

មន�ីរជំនោញ (១០%)

អ.ហ.ក សស ១៧. ែផនកា�រយុទ�សា��ស�

ថវ�កា�របស់រដ�បា�លរោជធា�នី េខត�

ជោមួយែផនកា�រយុទ�សា��ស�ថវ�កា�

មន�ីរជំនោញ ្រត�វបា�នត្រមឹម

មិនទា�ន់មា�ន ែផនកា�រយុទ�សា��ស�

ថវ�កា�រោជធា�នី េខត�

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�ថវ�កា�

របស់រដ�បា�លរោជធា�នី 

េខត�ជោមួយែផនកា�រយុទ�

សា��ស�ថវ�កា�មន�ីរជំនោញ 

្រត�វបា�នត្រមឹម

ែផនកា�រ

យុទ�សា��ស�

ថវ�កា�     

រោជធា�នី េខត�

34.3.5 ៣៤.៣.៥.

សមា�ហរណកម�ែផនកា�រ

យុទ�សា��ស�ថវ�កា�រដ�បា�ល

រោជធា�នី េខត�ជោមួយ

ែផនកា�រថវ�កា�រដ�បា�ល្រក�ង

 ្រស�ក ខណ�  (១០%)

អ.ហ.ក សស ១៨. ែផនកា�រយុទ�សា��ស�

ថវ�កា�របស់រដ�បា�លរោជធា�នី េខត�

 ជោមួយែផនកា�រយុទ�សា��ស�ថវ�កា�

រដ�បា�ល្រក�ង ្រស�ក ខណ�  ្រត�វ

បា�នសមា�ហរណកម�

មិនទា�ន់មា�ន ែផនកា�រយុទ�សា��ស�

ថវ�កា�រោជធា�នី េខត�

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�ថវ�កា�

របស់រដ�បា�លរោជធា�នី 

េខត� ជោមួយែផនកា�រ     

យុទ�សា��ស�ថវ�កា�         

រដ�បា�ល្រក�ង ្រស�ក ខណ�  

្រត�វបា�ន

សមា�ហរណកម�

ែផនកា�រ

យុទ�សា��ស�

ថវ�កា�     

រោជធា�នី េខត�

34.3.1 ៣៤.៤. អនុវត�មូលនិធិ

វ�និេយោគស្រមា�ប់រដ�បា�ល

ថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ (SNIF)

អ.ហ.ក សច ២៨.

មូលនិធិវ�និេយោគស្រមា�ប់រដ�បា�

លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ (SNIF) ្រត�វ

បា�នអនុវត�េពញេលញ

្រស�កចំនួនជោង ៦០ 

 ្រត�វបា�នេ្រជ�ស

េរ�សស្រមា�ប់ អនុវត�

មូលនិធិវ�និេយោគ

ស្រមា�ប់រដ�បា�ល

របា�យកា�រណ៍អនុវត� 

SNIF ្រត�វបា�នេរៀបចំ

 េដោយគូសប�� ក់

ភា�ពេពញេលញៃន

កា�រអនុវត�

34.4.1 ៣៤.៤.១.េរៀបចំ

េសៀវេភៅែណនំោស� ីពីកា�រអនុ

វត�គេ្រមា�ងស្រមា�ប់រដ�បា�

ល្រក�ង ្រស�ក ខណ�  

(២០%)

អ.ហ.ក សស ១៩. េសៀវេភៅែណនំោស� ីពី

កា�រអនុវត�គេ្រមា�ងស្រមា�ប់       

រដ�បា�ល្រក�ង ្រស�ក ខណ�  ្រត�វ

បា�នេរៀបចំរួច និងដោក់ឲ្យអនុវត�

មិនទា�ន់មា�ន េសៀវេភៅែណនំោអនុ

វត�គេ្រមា�ង

េសៀវេភៅែណនំោស� ីពីកា�រ

អនុវត�គេ្រមា�ងស្រមា�ប់រដ�

បា�ល្រក�ង ្រស�ក ខណ�  

្រត�វបា�នេរៀបចំរួច និងដោក់

    ឲ្យអនុវត�

េសៀវេភៅ

ែណនំោអនុ

វត�គេ្រមា�ង
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
34.4.2 ៣៤.៤.២.បណ�� ះ-

បណោ� លេគា�លកា�រណ៍

ែណនំោស� ីពីកា�រវោយតៃម�

សមិទ�កម�របស់្រក�ង ្រស�ក 

(២០%)

អ.ហ.ក សស ២០. េគា�លកា�រណ៍ែណនំោស្

តីពីកា�រវោយតៃម�       សមិទ�កម�

របស់្រក�ង ្រស�ក ្រត�វបា�នេរៀបចំ

បណ�� ះបណោ� ល

្រក�ង ្រស�កចំនួន ៦០

 ទទួលបា�នកា�របណ្

តុះ-បណោ� ល 

(២០២០)

របា�យកា�រណ៍ស� ីពីកា�រ

 បណ�� ះបណោ� ល

េគា�លកា�រណ៍ែណនំោ    ស្

តីពីកា�រវោយតៃម�សមិទ�កម�

របស់្រក�ង ្រស�ក១៨៩ 

្រត�វបា�នបណ�� ះបណោ� ល

34.4.3 ៣៤.៤.៣.បណ�� ះ-

បណោ� លេគា�លកា�រណ៍

ែណនំោស� ីកា�រេរៀបចំ និងអនុ

វត�គេ្រមា�ងវ�និេយោគ    រដ�

បា�ល្រស�កែដលជោប់ជ័យ

អ.ហ.ក សស ២១. េគា�លកា�រណ៍ែណនំោស្

តីកា�រេរៀបចំ និងអនុវត�គេ្រមា�ង

វ�និេយោគរដ�បា�ល្រស�កែដលជោប់

ជ័យលា�ភីឆា�� ំ២០២០

មិនទា�ន់មា�ន របា�យកា�រណ៍ស� ីពីកា�រ

 បណ�� ះបណោ� ល

េគា�លកា�រណ៍ែណនំោ   ស� ី

កា�រេរៀបចំ និងអនុវត�

គេ្រមា�ងវ�និេយោគរដ�បា�

ល្រស�កែដលជោប់ជ័យលា�

ភីឆា�� ំ២០២០

34.4.4 ៣៤.៤.៤.ចុះេផ��ងផោ� ត់

របា�យកា�រណ៍សមិទ�កម�រដ�

បា�ល្រក�ង ្រស�កទា�ងំ១៨៩ 

(១០%)

អ.ហ.ក សស ២២. ចំនួនរដ�បា�ល្រក�ង 

្រស�ក ្រត�វបា�នចុះតា�មដោន

របា�យកា�រណ៍វោយតៃម�សមិទ�កម�

រដ�បា�ល្រស�កចំនួន 

៦០ ្រត�វបា�នចុះ

តា�មដោន

ឯកសា�រសមិទ�កម�     

រដ�បា�ល្រក�ង ្រស�ក

ទា�ងំ១៨៩

រដ�បា�ល្រក�ង ្រស�ក 

ចំនួនយ៉ោងតិច ចំនួន៩០ 

្រត�វបា�នចុះតា�មដោន

រដ�បា�ល្រក�ង ្រស�ក 

ចំនួនយ៉ោងតិច ចំនួន៩០ 

្រត�វបា�នចុះតា�មដោន

ឯកសា�រ

សមិទ�កម�រដ�

បា�ល្រក�ង 

្រស�កទា�ងំ

១៨៩

34.4.5 ៣៤.៤.៥.វោយតៃម� និង

េ្រជ�សេរ�ស      រដ�បា�

ល្រក�ង ្រស�កទទួលជ័យ

លា�ភីឆា�� ំ២០២១ (២០%)

អ.ហ.ក សស ២៣.ចំនួនរដ�បា�ល្រក�ង 

្រស�កជោប់ជ័យលា�ភី

មិនទា�ន់មា�ន របា�យកា�រណ៍លទ�

ផលៃនកា�រវោយតៃម�

រដ�បា�ល្រក�ង ្រស�កយ៉ោង

តិចចំនួន ៣០ ្រត�វបា�ន

េ្រជ�សេរ�សវោយតៃម�ជោប់

ជ័យលា�ភី

របា�យ

កា�រណ៍លទ�

ផលៃនកា�រ

វោយតៃម�

34.4.6 ៣៤.៤.៦.

បណ�� ះបណោ� លេគា�ល

កា�រណ៍ែណនំោស� ីពីកា�រ

េរៀបចំគេ្រមា�ង       រដ�បា�

ល្រក�ង ្រស�កជ័យ     លា�

អ.ហ.ក សស ២៤. េគា�លកា�រណ៍ែណនំោ 

 ស� ីពីកា�រេរៀបចំគេ្រមា�ង     រដ�

បា�ល្រក�ង ្រស�កជ័យលា�ភីឆា�� ំ

២០២១ ្រត�វបា�នេរៀបចំបណ�� ះ

បណោ� ល

មិនទា�ន់មា�ន របា�យកា�រណ៍ស� ីពីកា�រ

 បណ�� ះបណោ� ល

េគា�លកា�រណ៍ែណនំោស� ីពី

កា�រេរៀបចំគេ្រមា�ង     រដ�

បា�ល្រក�ង ្រស�កជ័យលា�ភី

ឆា�� ំ២០២១ ្រត�វបា�ន

េរៀបចំបណ�� ះបណោ� ល

របា�យ

កា�រណ៍ស� ីពី

កា�រ      បណ្

តុះបណោ� ល



ទំព័រ132

្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង

៣៤.៥. ព្រងឹងកា�រអនុវត�

ថវ�កា�កា�រេផ�រមុខងោរ និង

កា�រេផ�រធនធា�នហិរ��វត��

មា�នភា�� ប់លក�ខ័ណ� ជូនរដ�

បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ

អ.ហ.ក សច ២៩.

តា�មដោន្រត�តពិនិត្យ   កា�រអនុវត�

ថវ�កា�កា�រេផ�រមុខងោរ និងកា�រេផ�រ

ធនធា�នហិរ��វត��មា�នភា�� ប់លក�

ខ័ណ� ជូនរដ�-បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ

ពុំទា�ន់មា�ន របា�យកា�រណ៍តា�ម

ដោន្រត�តពិនិត្យកា�រ

អនុវត�ថវ�កា�កា�រេផ�រ

មុខងោរ និងកា�រេផ�រ

ធនធា�នហិរ��វត��
34.5.1 ៣៤.៥.១.ចុះ្រត�ត    ពិនិត្យ

 និងតា�មដោនកា�រអនុវត�

ចំណូលពីកៃ្រមេសវោរបស់

អង�ភា�ព្រចកេចញ ចូលែត

មួយរោជធា�នី េខត� និង

ចំណូលពីកៃ្រមេសវោែដល

្របមូលេនៅមន�ីរអង�ភា�ព

ជំនោញរោជធា�នី េខត� 

(២៥%)

អ.ហ.ក សស ២៥. ចំនួនរដ�បា�ល       

រោជធា�នី េខត� ្រត�វបា�នចុះ្រត�ត

ពិនិត្យ និងតា�មដោនកា�រអនុវត�

ចំណូលពីកៃ្រមេសវោរបស់អង�

ភា�ព្រចកេចញ ចូលែតមួយរោជ

ធា�នី េខត� និងចំណូលពីកៃ្រមេស

វោែដល្របមូលេនៅមន�ីរអង�ភា�ព

ជំនោញរោជធា�នី េខត�

មិនទា�ន់មា�ន របា�យកា�រណ៍ និង

របកគំេហ�ញវឌ្ឍន

ភា�ព និងប�� ្របឈម

រដ�បា�លរោជធា�នី េខត�

ចំនួន៦ ្រត�វបា�នចុះពិនិត្

យនិងតា�មដោនកា�រអនុវត�

ចំណូលពីកៃ្រមេសវោ

របស់អង�ភា�ព្រចកេចញ 

ចូលែតមួយរោជធា�នី េខត�

 និងចំណូលពីកៃ្រមេសវោ

ែដល្របមូលេនៅមន�ីរអង�

ភា�ពជំនោញ       រោជធា�នី

 េខត�

របា�យកា�រណ៍

 និងរបកគំ

េហ�ញវឌ្ឍន

ភា�ព និង

ប�� ្របឈម

34.5.2 ៣៤.៥.២.ចុះតា�មដោនកា�រ

អនុវត�ថវ�កា�កា�រេផ�រមុខងោរ

មា�នភា�� ប់លក�ខណ� របស់

មុខងោរសុខោភិបា�លេនៅរដ�

បា�លរោជធា�នីេខត� (២៥%)

អ.ហ.ក សស ២៦. ចំនួនរដ�បា�លេខត� 

្រត�វបា�នចុះតា�មដោនកា�រអនុវត�

ថវ�កា�កា�រេផ�រមុខងោរមា�នភា�� ប់

លក�ខណ� របស់មុខងោរសុខោ-   

ភិបា�លេនៅរោជធា�នី េខត�

មិនទា�ន់មា�ន របា�យកា�រណ៍ និង

របកគំេហ�ញវឌ្ឍន

ភា�ព និងប�� ្របឈម

រដ�បា�លរោជធា�នី េខត�

ចំនួន១២ ្រត�វបា�នចុះពិនិ

ត្យ និងវោយតៃម�កា�រអនុ

វត�មុខងោរមន�ីរ    សុខោភិ

បា�ល

របា�យកា�រណ៍

 និងរបកគំ

េហ�ញវឌ្ឍន

ភា�ព និង

ប�� ្របឈម
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
34.5.3 ៣៤.៥.៣.ចុះតា�មដោន

កា�រអនុវត�ថវ�កា�កា�រេផ�រមុខ

ងោរមា�នភា�� ប់លក�ខណ�

របស់មុខងោរអប់រ�េនៅ្រក�ង 

្រសកៃនេខត�បា�ត់ដំបង 

អ.ហ.ក សស ២៧. ចំនួនរដ�បា�ល្រក�ង 

្រស�ក្រត�វបា�នចុះតា�មដោនកា�រអនុ

វត�ថវ�កា�កា�រេផ�រមុខងោរមា�ន

ភា�� ប់លក�ខណ� របស់មុខងោរអប់រ�

េនៅ្រកង ្រសកៃនេខត�បា�ត់ដំបង

មិនទា�ន់មា�ន របា�យកា�រណ៍ និង

របកគំេហ�ញវឌ្ឍន

ភា�ព និងប�� ្របឈម

រដ�បា�ល្រក�ង ្រស�កចំនួន

៦ ៃនេខត�         បា�ត់

ដំបង្រត�វបា�នចុះតា�ម

ដោនកា�រអនុវត�ថវ�កា�កា�រ

េផ�រមុខងោរមា�នភា�� ប់

របា�យកា�រណ៍

 និងរបកគំ

េហ�ញវឌ្ឍន

ភា�ព និង

ប�� ្របឈម
34.5.4 ៣៤.៥.៤.ចុះតា�មដោនកា�រ

អនុវត�ថវ�កា�កា�រ�យោល័យ

មន�ីរជំនោញ២០វ�ស័យ

ែដលបា�នសមា�ហរណកម�

ចូលក��ងរចនោសម�័ន�រដ�បា�

ល្រក�ង ្រស�ក ខណ�  

(២៥%)

អ.ហ.ក សស ២៨. ចំនួន្រក�ង ្រស�ក ្រត�វ

បា�នចុះតា�មដោនកា�រអនុវត�ថវ�កា�

កា�រ�យោល័យមន�ីរជំនោញ២០      

 វ�ស័យែដលបា�នសមា�ហរណ

កម�ចូលក��ងរចនោសម�័ន�រដ�បា�

ល្រក�ង ្រស�ក ខណ�

មិនទា�ន់មា�ន របា�យកា�រណ៍ និង

របកគំេហ�ញវឌ្ឍន

ភា�ព និងប�� ្របឈម

រដ�បា�ល្រក�ង ្រស�ក ខណ�

យ៉ោងតិចចំនួន២៤ ្រត�វ

បា�នចុះតា�មដោនកា�រអនុ

វត�ថវ�កា�កា�រ�យោល័យមន�ីរ

ជំនោញ២០វ�ស័យែដល

បា�នសមា�ហរណកម�ចូល

ក��ងរចនោសម�័ន�       រដ�

បា�ល្រក�ង ្រស�ក ខណ�

របា�យកា�រណ៍

 និងរបកគំ

េហ�ញវឌ្ឍន

ភា�ព និង

ប�� ្របឈម

34.6 ៣៤.៦.េរៀបចំ និងអនុវត�

លិខិតបទដោ� នគតិយុត�

ស្រមា�ប់គំា�្រទអនុវត�វ�មជ្

ឈកា�រ និងវ�សហវ�មជ្ឈ

កា�រហិរ��វត��

អ.ហ.ក សច ៣០. 

កា�រដោក់ឱ្យអនុវត�លិខិតបទដោ� ន

គតិយុត�

េសចក�ី្រពា�ង

មិនទា�ន់េរៀបចំ

- ្របកា�ស ៣

- អនុ្រកឹត្យ ២

34.6.1 ៣៤.៦.១.េរៀបចំ្របកា�សស្

តីពីជំនួយកា�រហិរ��វត��      

     រដ�បា�លឃុំ សងោ� ត់ 

(៣០%)

អ.ហ.ក សស ២៩. ្របកា�សស� ីពីជំនួយ

កា�រហិរ��វត��រដ�បា�លឃុំ សងោ� ត់ 

្រត�វបា�នេរៀបចំ និងដោក់ឲ្យអនុវត�

េសចក�ី្រពា�ង ្របកា�ស េសចក�ី្រពា�ង្របកា�សស� ីពី

ជំនួយកា�រហិរ��វត��       

រដ�បា�លឃុំ សងោ� ត់ ្រត�វ

បា�នដោក់ពិភា�ក្សោជោមួយ

្រកសួងមហា�ៃផ� គជអប 

និង្រកសួងមុខងោរសា�

ធា�រណៈ

្របកា�សស� ីពីជំនួយកា�រ

ហិរ��វត��រដ�បា�ល ឃុំ 

សងោ� ត់ ្រត�វបា�នេរៀបចំ 

និងដោក់ឲ្យ អនុវត�

្របកា�ស
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
34.6.2 ៣៤.៦.២.ផ្សព�ផ្សោយ

្របកា�សស� ីពីជំនួយកា�រ

ហិរ��វត��រដ�បា�ល ឃុំ 

សងោ� ត់ (១០%)

អ.ហ.ក សស ៣០.្របកា�សស� ីពីជំនួយ

កា�រហិរ��វត��រដ�បា�លឃុំ សងោ� ត់ 

្រត�វបា�នផ្សព�ផ្សោយដល់រដ�បា�ល

ថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ

មិនទា�ន់មា�ន របា�យកា�រណ៍លទ�

ផលៃនកា�រផ្សព�ផ្សោយ

្របកា�សស� ីពីជំនួកា�រហិរ��

វត��រដ�បា�លឃុំ សងោ� ត់ 

្រត�វបា�នផ្សព�ផ្សោយដល់    

  រដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ

របា�យ

កា�រណ៍លទ�

ផលៃនកា�រ

ផ្សព�ផ្សោយ

34.6.3 ៣៤.៦.៣.េរៀបចំ្របកា�សស្

តីពីចំណោយេបសកកម�

ស្រមា�ប់       រដ�បា�លថោ� ក់

េ្រកា�មជោតិ (៣០%)

អ.ហ.ក សស ៣១. ្របកា�សស� ីពី

ចំណោយេបសសកម�ស្រមា�ប់      

 រដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ និងដោក់ឲ្យអនុវត�

្របកា�សេលខ ៨៣០

 សហវ.្របក ចុះៃថ�

ទី១៧ ែខ

កក�ដោ ឆា�� ំ២០១៥  

 ស� ីពីវ�ធា�ននិងនីតិ

វ�ធីៃនកា�រអនុវត�

្របា�ក់េបសកកម�េនៅ

ក��ងនិងេ្រកៅ្របេទស

 ស្រមា�ប់រដ�បា�ល

ថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ

្របកា�ស េសចក�ី្រពា�ង្របកា�សស� ីពី

ចំណោយេបសសកម�

ស្រមា�ប់រដ�បា�លថោ� ក់

េ្រកា�មជោតិ្រត�វបា�នេរៀបចំ

េសចក�ី្រពា�ង្របកា�សស� ីពី

ចំណោយេបសសកម�

ស្រមា�ប់រដ�បា�លថោ� ក់

េ្រកា�មជោតិ្រត�វបា�នដោក់

្របជុំពិភា�ក្សោៃផ�ក��ងកសហវ

្របកា�សស� ីពីចំណោយ

េបសសកម�ស្រមា�ប់       

រដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ 

្រត�វបា�នេរៀបចំ និងដោក់ឲ្

យអនុវត�

្របកា�ស

34.6.4 ៣៤.៦.៤.េរៀបចំ្របកា�សស្

តីពីចំណោយេល�កិច�្របជុំ 

សិកា�� សា�លា� ស្រមា�ប់រដ�

បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ 

(៣០%)

អ.ហ.ក សស ៣២. ្របកា�សស� ីពី

ចំណោយេល�កិច�្របជុំ សិកា�� -

សា�លា�ស្រមា�ប់រដ�បា�លថោ� ក់

េ្រកា�មជោតិ ្រត�វបា�នេរៀបចំ និង

ដោក់ឲ្យអនុវត�

មិនទា�ន់មា�ន ្របកា�ស េសចក�ី្រពា�ង្របកា�សស� ីពី

ចំណោយេល�កិច�្របជុំ 

សិកា�� សា�លា�ស្រមា�ប់រដ�

បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ ្រត�វ

បា�នេរៀបចំ

េសចក�ី្រពា�ង្របកា�សស� ីពី

ចំណោយេល�កិច�្របជុំ 

សិកា�� សា�លា�ស្រមា�ប់រដ�

បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ្រត�វ

បា�ន ដោក់្របជុំពិភា�ក្សោៃផ�

ក��ងកសហវ

្របកា�សស� ីពីចំណោយេល�

កិច�្របជុំ សិកា�� -សា�លា�

ស្រមា�ប់រដ�បា�លថោ� ក់

េ្រកា�មជោតិ ្រត�វបា�នេរៀបចំ

 និងដោក់ឲ្យអនុវត�

្របកា�ស

Part 4

Part 4

Part 4

Part 4

កា�រដោក់ឱ្យអនុវត� “្របព័ន�ថវ�កា�ព័ត៌មា�នសមិទ�កម� ” និង ធា�នោនូវគណេនយ្យសមិទ�កម�េនៅក��ងវដ�ថវ�កា� ទា�ំងចំេពា�ះអង�នីតិប្ប��ត�ិ សា�� ប័នឯករោជ្យ និងសា�ធា�រណជន ។

ែផ�កទី ៤៖ កា�រប�� ប់កា�រេ្រត�មខ��នេឆា�� ះេទៅគណេនយ្យភា�ពសមិទ�កម�
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
41 ៤១.ដោក់ឱ្យអនុវត�្របព័ន�

ថវ�កា�ព័ត៌មា�នសមិទ�កម�

អ.ថ.

អ.រ.ជ

សគ ១. 

សា�កល្បងេរៀបចំែផនកា�រសមិទ�

កម�គន�ឹះ

មិនទា�ន់មា�ន

ែផនកា�រសមិទ�កម�

គន�ឹះ

ែផនកា�រសមិទ�កម�

គន�ឹះ្របចំា�ឆា�� ំ

41 សគ ២.

វ�េសា�ធនកម�អនុ្រកឹត្យេលខ ៨១ 

(អគ�.ថវ�កា�) អនុ្រកឹត្យេលខ៨២

 និងកា�រអនុវត� ្របព័ន�ថវ�កា�

ព័ត៌មា�នសមិទ�កម� (អគ�.រតនោគា�

ជោតិ)

អនុ្រកឹត្យេលខ ៨១

 និងអនុ្រកឹត្យេលខ

 ៨២ ជោមូលដោ� ន

ៃនកា�រអនុវត�្របព័ន�

ថវ�កា�ព័ត៌មា�នសមទិ្

ធកម� ។ អនុ្រកឹត្យ

ទា�ងំពីរ្រត�វបា�ន

កំពុងែកស្រម�ល 

ែដលចំា�ចា�ច់្រត�វកា�រ

បណ�� ះបណោ� ល

ផ្សព�ផ្សោយ និងដោក់

កា�រដោក់ឱ្យអនុវត�នូវ

អនុ្រកឹត្យេលខ ៨១ 

និងអនុ្រកឹត្យេលខ 

៨២ ថ�ីស្រមា�ប់ឆា�� ំ

ថវ�កា�ណោមួយ

41.1 ៤១.១. េរៀបចំ និងអនុវត�

លិខិតបទដោ� នគតិយុត�

ស្រមា�ប់កា�រអនុវត�ថវ�កា�

សមិទ�កម�

អ.ថ

អ.រ.ជ

សច ១. 

កា�រដោក់ឱ្យអនុវត�លិខិត   បដោ� ន

គតិយុត�និងកា�រអនុវត�្របព័ន�

ថវ�កា�ព័ត៌មា�នសមិទ�កម�

- េគា�លកា�រណ៍

ែណនំោស� ីពីកា�រ

េរៀបចំថវ�កា�សមិទ�

កម�្រត�វបា�នេរៀបចំ

និងដោក់ឱ្យ អនុវត�

- េសចក�ី្រពា�ង

េគា�លកា�រណ៍

ែណនំោស� ីពីកា�រអនុ

វត�ថវ�កា�សមិទ�កម� 

-ច្បាប់ ១

- អនុ្រកឹត្យ ២

- េគា�លកា�រណ៍ែណនំោ

 ៣បា�នអនុម័ត

41.1.1 ៤១.១.១. ដឹកនំោ្រត�តពិនិត្

យេធ��បច��ប្បន�ភា�ពអនុ្រកឹត្យ

 េលខ ៨២ ស� ីពីបទប��

អ.រ.ជ

េសចក�ី្រពា�ងអនុ្រកឹត្យ ៨២ ស� ីពី

បទប�� ទូេទៅ ៃន គណេនយ្យ

សា�ធា�រណៈ ថ�ី បា�នេរៀបចំនិង

បទប�� ទូេទៅ ៃន 

គណេនយ្យសា�ធា�រ

ណៈ ថ�ី្រត�វបា�នេរៀបចំ

េសចក�ី្រពា�ងបឋមៃន

អនុ្រកឹត្យថ�ី

សូចនោករទី១៖េរៀបចំេស

ចក�ី្រពា�ងអនុ្រកឹត្យ ៨២ ស្

តីពីបទប�� ទូេទៅ ៃន 

េសចក�ី្រពា�ង

បឋមៃនអនុ

្រកឹត្យថ�ី
41.1.2
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
41.2 ៤១.២. េរៀបចំ្រកបខណ�

្រពមេ្រព�ង

លទ�ផល

អ.ថ. សច ២.

កិច�្រពមេ្រព�ងេល�លទ�ផលក��ង

ឆា�� ំនិងលទ�ផលចុងេ្រកា�យរវោង

កសហវនិង្រកសួង សា�� ប័ន្រត�វ

េគា�លកា�រណ៍

ែណនំោស� ីពីកា�រ

េរៀបចំថវ�កា�សមិទ�

កម� ្រត�វបា�នេរៀបចំ 

មា�នកា�រចុះហត��

េលខោេល�កិច�្រពម

េ្រព�ងលទ�ផល

េដោយថោ� ក់ដឹកនំោ ក

  41.2.1

41.3 ៤១.៣. េរៀបចំ្រកបខណ�

និងយន�កា�រ្រគប់្រគងកា�រ

អនុវត�ថវ�កា�សមិទ�កម�

អ.ថ សច ៣.

សា�កល្បងមុខងោរអភិបា�លថវ�កា� 

(មុខងោរ្រត�តពិនិត្យហិរ��វត��

និងលទ�កម�) េនៅតា�ម្រកសួងសា��

ប័ន

មា�នែតអភិបា�ល

ហិរ��វត��េនៅអម

្រកសួងសា�� ប័

នប៉ុេណោ� ះ

មុខងោរអភិបា�ល

ថវ�កា�អម្រកសួង សា��

ប័ន្រត�វបេង��តនិងអនុ

វត�េពញេលញ

41.3.1 ៤១.៣.១ ស្រមបស្រម�ល 

បេង��ត ្រក�ម កា�រងោរ អន�រអគ�

នោយកដោ� ន   ៃន កសហវ. 

សិក្សោ និងវោយតៃម� អំពី មុខ

ងោរ របស់ មន�ីរ សហវ. និង 

លិខិត បទដោ� ន គតិយុត� ពា�ក់ 

ព័ន� 

អគ�េលខោធិកា�រក

សហវ

្រកបខណ�  គតិយុត� េដ�ម្បី ព្រងឹង 

កា�រ អនុវត� ថវ�កា�របស់ មន�ីរសហវ.

 ្រត�វបា�ន េរៀបចំ រួចរោល់ និង ដោក់ 

ជូន ថោ� ក់ ដឹកនំោ ពិនិត្យ និង សេ្រម

  េនៅ ចុង ្រតី មា�ស ទី ១  ឆា�� ំ ២០២២

ពុំ មា�នទិន�ន័យ េចញនូវ្រកបខណ�  

គតិយុត� េដ�ម្បី ព្រងឹង 

កា�រ អនុវត� ថវ�កា� របស់ 

មន�ីរសហវ. េនៅ ចុង 

្រតី មា�ស ទី ១  ឆា�� ំ 

២០២២

កំណត់ ពី ប��  និង េរៀបចំ 

ែផនកា�រ ស្រមា�ប់ ពិនិត្យ 

េល� សង�តិភា�ព ៃន កា�រ 

អនុវត� បទដោ� ន គតិយុត� 

ស្រមា�ប់ មន�ីរ  សហវ.

ពិនិត្យនិង សិក្សោ េល�កា�រ 

េរៀបចំ ្រកបខណ�  គតិយុត� 

េដ�ម្បី ព្រងឹង កា�រ អនុវត� 

ថវ�កា� របស់ មន�ីរសហវ. 

េដ�ម្បី េ្រត�ម េស� �ថោ� ក់ ដឹកនំោ 

ពិនិត្យ និង សេ្រមច េនៅ ចុង

្រតីមា�ស ទី ១  ឆា�� ំ ២០២២

ពិនិត្យនិង សិក្សោ េល�កា�រ 

េរៀបចំ ្រកបខណ�  គតិយុត� 

េដ�ម្បី ព្រងឹង កា�រ អនុវត� 

ថវ�កា� របស់ មន�ីរសហវ. 

េដ�ម្បី េ្រត�ម េស� �ថោ� ក់ 

ដឹកនំោ ពិនិត្យ និង សេ្រមច 

េនៅចុង ្រតីមា�ស ទី ១  ឆា�� ំ 

២០២២

បទដោ� ន គតិ

យុត� ស្រមា�ប់

ព្រងឹង កា�រ អន

វត� ថវ�កា� 

របស់  មន�ីរ  

សហវ.
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
42 ៤២.ដោក់ឱ្យអនុវត�្របព័ន�

តា�មដោន និងពិនិត្យសមិទ�

កម�តា�ម្រកសួង សា�� ប័ន

្រកសួង សា�� ប័ន

អ.ថ.

សគ ៣. 

្រកសួងចំនួន ៦ មា�នយន�កា�រ

តា�មដោន និងពិនិត្យសមិទ�កម�

 េនៅ្រគប់្រកសួង សា�� ប័ន

កា�រ្រគប់្រគង និង

អនុវត�ថវ�កា�មិន

ទា�ន់េផោ� តេល�សមិទ�

កម�េនៅេឡ�យ 

េហ�យភា�គេ្រច�នមិន

ទា�ន់បា�នែតងតំា�ង

្របធា�នកម�វ�ធីជោផ��វ

កា�រ ។ េល�សពីេនះ 

កា�រអនុម័តជោផ��វកា�រ

ៃនយន�កា�រ្រគប់្រគង 

និងតា�មដោនកា�រអនុ

វត�ថវ�កា�តា�ម្របព័ន�

ព័ត៌មា�នសមិទ�កម�

សគ ៤. 

កា�រេរៀបចំែផនកា�រ្របតិបត�ិថវ�កា�

្របចំា�ឆា�� ំ េនៅ្រគប់្រកសួង សា�� ប័ន

្រកសួង សា�� ប័ន បា�ន

េរៀបចំកម�វ�ធី

ចំណូលចំណោយ 

ែដលជោមូលដោ� ន

ក��ងកា�រេរៀបចំ

ែផនកា�រ្របតិបត�ិ

្របចំា�ឆា�� ំ ែដលនឹង

កា�រប���នែផនកា�រ

្របតិបត�ិថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ

 េទៅ្រកសូងេសដ�កិច�

 និងហិរ��វត��

42.1 ៤២.១.េរៀបចំនិងដោក់ឱ្យ

អនុវត�ែផនកា�រ្របតិបត�ិ

ថវ�កា�របស់្រកសង សា�ប័ន

្រកសួង សា�� ប័ន

អ.ថ

សច ៤.

មា�នែផនកា�រ្របតិបត�ិថវ�កា�របស់

្រកសង    សា�ប័ន

្រកសួង សា�� ប័ន

េរៀបចំកម�វ�ធី

ចំណលចំណោយ

កា�រប���នែផនកា�រ

្របតិបត�ិថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ

 េទៅ្រកសងេសដកិច 

ែផនកា�រ

្របតិបត�ិ

ថវ�កា�្របចំា�ឆំា�
42.1.1 ៤២.១.១.េរៀបចំែផនកា�រ

្របតិបត�ិថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ

អគ�.ថវ�កា� សស ៧. 

ទស្សនោទា�នស� ីពីកា�រេរៀបចំ

ែផនកា�រ្របតិបត�ិថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ

មិនទា�ន់មា�ន ឯកសា�រទស្សនោទា�នស្

តីពីកា�រេរៀបចំ

ែផនកា�រ្របតិបត�ិ

ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ

ទស្សនោទា�នស� ីពីកា�រ

េរៀបចំែផនកា�រ្របតិបត�ិ

ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ

ទ្រមង់ែផនកា�រ្របតិបត�ិ្រត�វបា�នេរៀបចំ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
42.2 ៤២.២. េរៀបចំ្រកបខណ�

្រត�តពិនិត្យ តា�មដោន និង

វោយតៃម� (M&E) ថវ�កា�

សមិទ�កម�និង្របព័ន�

ព័ត៌មា�នវ�ទ្យោស្រមា�ប់

្រគប់្រគងសមិទ�កម�

អ.ថ

្រកសួង សា�� ប័ន

សច ៥. 

មា�ន្របព័ន�របា�យកា�រណ៍សមិទ�

កម� 

្រកសួង សា�� ប័ន 

ចំនួន ១៩ ក��ង 

ចំេណោម ៣៧ ផ�ល់

របា�យកា�រណ៍សមិទ�

កម�ជូន កសហវ 

េហ�យរបា�យកា�រណ៍

េនះ មិនទា�ន់្រត�វេធ��

កា�រវោយតៃម� និង

បូកសរុបជោរបា�យ

កា�រណ៍រួមេនៅេឡ�យ 

។ អង�ភា�ពហិរ��វត��

មា�នយន�កា�រ, 

េសៀវេភៅេគា�ល, 

របា�យកា�រណ៍ សមិទ�

កម� និង្របព័ន�

42.2.1 ៤២.២.១.េរៀប ចំ េសចក�ី

្រពា�ង្រកបខណ�  តា�ម ដោន 

និង វោយតៃម�ថវ�កា�សមិទ�កម�

 (IV.1.1.2)

អគ�.ថវ�កា�  េសចក�ី្រពា�ង្រកបខណ�  តា�ម ដោន 

និង វោយតៃម�ថវ�កា�សមិទ�កម�្រត�វ

បា�នេរៀបចំ

េរៀប ចំជោេសចក�ី

្រពា�ងបឋមៃន ្រកប

ខណ�  តា�ម ដោន និង 

វោយតៃម�ថវ�កា�

សមិទ�កម�

ឯកសា�រេសចក�ី្រពា�ង

្រកបខណ� តា�មដោន 

និងវោយតៃម�ថវ�កា�

សមិទ�កម�

េរៀប ចំជោេសចក�ី្រពា�ង

បឋមៃន ្រកបខណ�  តា�ម 

ដោន និង វោយតៃម�ថវ�កា�

សមិទ�កម�

ែកស្រម�លេសចក�ី្រពា�ង

ចុងេ្រកា�យស� ីពី្រកបខណ�

តា�ម ដោន និង វោយតៃម�

ថវ�កា�សមិទ�កម�

42.2.2 ៤២.២.២.្របឹក្សោេយោបល់

 និងអនុម័តេសចក�ី្រពា�ង

្រកបខណ� តា�មដោន និង

វោយតៃម� (IV.1.1.3)

អគ�.ថវ�កា� េរៀបចំកា�រ្របឹក្សោេយោបល់ និង

អនុម័តេសចក�ី្រពា�ង្រកបខណ�

តា�មដោន និងវោយតៃម�

បា�នេរៀបចំកា�រ

្របឹក្សោេយោបល់េល�

េសចក�ី្រពា�ង្រកប

ខណ� តា�មដោន និង

វោយតៃម�

េសចក�ី្រពា�ង្រកប

ខណ� តា�មដោន និង

វោយតៃម� ែដល្រត�វ

បា�នអនុម័ត

េរៀបចំកា�រ្របឹក្សោេយោបល់

 និងអនុម័តេសចក�ី្រពា�ង

្រកបខណ� តា�មដោន និង

វោយតៃម�

អនុម័តេសចក�ី្រពា�ង្រកប

ខណ� តា�មដោន និងវោយ

តៃម�

42.2.3 ៤២.២.៣.េសចក�ី្រពា�ង

្របកា�សស� ីពី្រកបខណ� តា�ម

ដោន និងវោយតៃម� និងអនុ

ម័ត (IV.1.1.3)

អគ�.ថវ�កា� េសចក�ី្រពា�ង្របកា�សស� ីពី្រកប

ខណ� តា�មដោន និងវោយតៃម� ្រត�វ

បា�នេរៀបចំ និងអនុម័ត

បា�នប��ប់កា�រ

្របឹក្សោេយោបល់េល�

េសចក�ី្រពា�ង្រកប

ខណ� តា�មដោន និង

វោយតៃម�

េសចក�ី្រពា�ង្របកា�ស

្រកបខណ� តា�មដោន 

និងវោយតៃម� ែដល

្រត�វបា�នអនុម័ត

េសចក�ី្រពា�ង្របកា�សស� ីពី

្រកបខណ� តា�មដោន និង

វោយតៃម� ្រត�វបា�នអនុម័ត
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
42.2.4

43 ៤៣. ព្រងឹង្របសិទ�ភា�ព

្របព័ន�្រត�តពិនិត្យសមិទ�កម�

 (សវនកម�ៃផ�ក��ង អធិកា�រ

កិច�ហិរ��វត�� និងសវនកម�

ឯករោជ្យ)

អ.ស.ក

អ.គ.ធ

អ.ស.ជ

្រកសួង

សា�� ប័ន

សគ ៥.

កា�រេរៀបចំ្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ�

ក��ង ្រសបតា�ម្របព័ន�ថវ�កា�សមិទ�

កម�

េគា�លកា�រណ៍

ែណនំោសវនកម�

សមិទ�កម�ៃផ�ក��ង្រត�វ

បា�នដោក់ឱ្យអនុវត� 

េហ�យ អគ�.សវន

កម�ៃផ�ក�ងបា�នបណ្

-្របព័ន�្រត�តពិនិត្យ

ៃផ�ក��ង

-របា�យកា�រណ៍សវន

កម�

សគ ៦. 

កា�រអនុវត�្របព័ន�សវនកម�សមិទ�

កម�េនៅក��ង្រកសួង សា�� ប័ន

្រកសួង សា�� ប័នអនុ

វត�ែតកា�រេធ��សវន

កម�េល�របា�យ

កា�រណ៍ហិរ��វត�� 

របា�យកា�រណ៍សវន

សកម�សមិទ�កម� 

ផ�ល់េដោយសវនកម�

ៃផ�ក��ង

សគ ៧. 

កា�រផលិតរបា�យកា�រណ៍សវន

កម�សមិទ�កម�េដោយសវនកម�ឯក

រោជ្យ

មា�នរបា�យកា�រណ៍

សវនកម�សមិទ�កម�

ចំនួន ៥ ្រត�វបា�ន

េរៀបចំេដោយ ឣជោ� ធ

រសវនកម�ជោតិ និង

របា�យកា�រណ៍សវន

សកម�សមិទ�កម�ផ�ល់

េដោយសវនកម�ឯក

រោជ្យ ស្រមា�ប់្រកសួង

 សា�� ប័ន
43.1 ៤៣.១. ពិនិត្យមុខងោរនិង

កំណត់ភា�ព្រត�តគា�� និង

េដោយែឡកគា�� រវោងសវន

កម�ៃផ�ក��ងអធិកា�រកិច�

អ.ស.ក

អ.គ.ធ

អ.ស.ជ

្រកសួង-សា�� ប័ន

សច ៦. 

មុខងោរ ភា�រកិច� និងរេបៀបរបប

បំេពញកា�រងោរសវនកម�ៃផ�ក��ង 

និងអធិកា�រកិច�្រត�វបា�នកំណត់

ច្បាស់លា�ស់

២០២០៖អនុ្រកឹត្យស្

តីពី្រកបខណ� មុខងោរ

 ភា�រកិច� របស់សវន

កម�ៃផ�ក��ង និង

អធិកា�រកិច�

ចំនួន្រកសួងែដល

បា�នអនុវត�តា�ម អនុ

្រកឹត្យស� ីពី ្រកបខណ�

 មុខងោរ ភា�រកិច�

របស់សវនកម�ៃផ�ក��ង

 និងអធិកា�រកិច�
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
43.1.1 ៤៣.១.១ ែកលម�

្រកបខ័ណ� គតិយុត�ិពា�ក់ព័ន�

នឹងមុខងោរសវនកម�ៃផ�ក��ងឱ

◌្យ្រសបនឹងបរ�បទកា�រងោរ

បច��ប្បន�

អ.ស.ក

សស ១៖ ែកស្រម�លអនុ្រកឹត្យ

េលខ ៤០ ឆា�� ំ២០០៥ ស� ីពីមុខ

ងោរសវនកម�ៃផ�ក�ងនិងដោក់េសចក្

តី្រពា�ងសុំកា�រសេ្រមចពី កសហវ

ឆា�� ំ២០២០៖អនុ

្រកឹត្យេលខ ៤០ ឆា�� ំ

២០០៥

របា�យកា�រណ៍សិក្សោ របា�យកា�រណ៍សិក្សោេល�ក

ទី១(សិក្សោពិេ្រគា�ះ

េយោបល់េល�ទ្រមង់រួម)

របា�យកា�រណ៍សិក្សោេល�ក

ទី២ (សិក្សោពិេ្រគា�ះ

េយោបល់ពីខ�ឹមសា�រតា�ម

ជំពូកនីមួយៗ)

ពិភា�ក្សោៃផ�ក��ងៃន អ.ស.

កេល�េសចក�ី្រពា�ងបឋម

អនុ្រកឹត្យែកស្រម�លអនុ

្រកឹត្យេលខ ៤០

ប��ប់េសចក�ី្រពា�ងៃន

កា�រែកស្រម�លអនុ្រកឹត្យថ�ី

 និងដោក់េសចក�ី្រពា�ងសុំ

កា�រសេ្រមចពី កសហវ

របា�យ

កា�រណ៍សិក្សោ

 និង

េសចក�ី្រពា�ង

អនុ្រកឹត្យែក

ស្រម�ល

ែដលបា�ន

អនុម័ត

43.1.2 ៤៣.១.២ េធ��បច��ប្បន�ភា�ព

ឯកសា�រស� ីពី្របព័ន�្រត�តពិនិ

ត្យៃផ�ក��ងបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន

អ.ស.ក

សស ២៖ េធ��បច��ប្បន�ភា�ព

្របកា�សេលខ១៤៣៦ សហវ.

្របក ចុះៃថ�ទ៨ី ែខធ�� ឆា�� ំ២០១៦

 ស� ីពី្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក��ង

ស្រមា�ប់បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន

ឆា�� ំ២០២០៖

្របកា�សេលខ

១៤៣៦ សហវ.្របក

 ចុះៃថ�ទ៨ី ែខធ�� ឆា�� ំ

២០១៦

របា�យកា�រណ៍សិក្សោ 

និង្របកា�សស� ីពី

បច��ប្បន�ភា�ព

របា�យកា�រណ៍ស� ីពីកា�រ

សិក្សោបច��ប្បន�ភា�ពេល�

្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក��ង

ស្រមា�ប់ 

បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន

ដោក់ពិភា�ក្សោៃផ�ក��ងៃន 

អ.ស.ក និងអន�រ្រកសួង

េល�េសចក�ី្រពា�ងបច��ប្បន�

ភា�ព ៃន្របព័ន�្រត�តពិនិត្យ

ៃផ�ក��ងស្រមា�ប់បេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មា�ន

េរៀបចំេសចក�ី្រពា�ង្របកា�ស

ស� ីពីបច��ប្បន�ភា�ពៃន

្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក��ង

ស្រមា�ប់

បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន

្របកា�សស� ីពីបច��ប្បន�ភា�ព

ៃន្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ�

ក��ងស្រមា�ប់ បេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មា�ន្រត�វបា�នអនុម័តពី

 កសហវ

្របកា�ស

43.1.3 ៤៣.១.១.េរៀបចំអនុ

្រកឹត្យ/្របកា�ស ស� ីពីវ�ធា�ន 

និងនីតិវ�ធីៃនកា�រេធ��អធិកា�រ

កិច�ហិរ��វត��

អគា�� ធិកា�រដោ� ន សស ១. 

េសចក�ី្រពា�ងអនុ្រកឹត្យ/្របកា�សស្

តីពីវ�ធា�ននិងនីតិវ�ធីៃនកា�រេធ��

អធិកា�រកិច�ហិរ��វត�� ្រត�វបា�ន

េស� �សុំអនុម័ត

២០២០៖មិនទា�ន់

បា�នផ្សព�ផ្សោយ

អនុ្រកឹត្យ/្របកា�ស

្រត�វបា�នេស� �សុំអនុម័ត

េសចក�ី្រពា�ងអនុ្រកឹត្យ/

្របកា�ស� ីពីវ�ធា�ន និងនីតិ

វ�ធីៃនកា�រេធ��អធិកា�រកិច�

ហិរ��វត�� ្រត�វបា�នេរៀបចំ

េសចក�ី្រពា�ងអនុ្រកឹត្យ/

្របកា�ស� ីពីវ�ធា�ន និងនីតិ

វ�ធីៃនកា�រេធ��អធិកា�រកិច�

ហិរ��វត�� ្រត�វបា�ន្របជុំ

អន�រអគ�នោយកដោ� ន

េសចក�ី្រពា�ងអនុ្រកឹត្យ/

្របកា�ស� ីពីវ�ធា�ន និងនីតិ

វ�ធីៃនកា�រេធ��អធិកា�រកិច�

ហិរ��វត�� ្រត�វបា�នែក

ស្រម�លចុងេ្រកា�យ

េសចក�ី្រពា�ងអនុ្រកឹត្យ/

្របកា�ស� ីពីវ�ធា�ន និងនីតិ

វ�ធីៃនកា�រេធ��អធិកា�រកិច�

ហិរ��វត�� ្រត�វបា�នេស� �សុំ

អនុម័ត

អនុ្រកឹត្យ/

្របកា�ស
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
43.1.4 ៤៣.១.២.េរៀបចំ្រកបខ័ណ�

 និងវ�ធា�ន ៃន្របព័ន�សវន

កម�ៃផ�ក��ង និងអធិកា�រកិច� 

ក��ង្រកបខ័ណ� រោជរដោ� ភិបា�

លទា�ងំមូល

អគា�� ធិកា�រដោ� ន សស ២.

ែផនកា�រ/របា�យកា�រណ៍វោយតៃម�

ពីលទ�ភា�ពៃនកា�រែកស្រម�លតួ

នោទីភា�រកិច� និងកា�រទទួលខុស

្រត�វ របស់អង�ភា�ព សវនកម�ៃផ�

ក��ងនិងអធិកា�រកិច� ្រគប់បណោ�

ល្រកសួង ្រត�វបា�នេរៀបចំ

២០២០៖្រក�ម

កា�រងោរអន�រ្រកសួង

ែផនកា�រ/របា�យ

កា�រណ៍របស់្រក�ម

កា�រងោរអន�រ្រកសួង

លក�ខណ� េយោងរបស់ទី

្របឹក្សោបរេទស្រត�វបា�ន

េរៀបចំ

លទ�ផលៃនកិច�ពិភា�ក្សោ

និងកំណត់េគា�លេដៅៃន

កា�រេរៀបចំ្រកបខ័ណ� និង

វ�ធា�ន ៃន្របព័ន�សវនកម�

ៃផ�ក��ងនិងអធិកា�រកិច� 

ជោមួយនឹងទី្របឹក្សោបរេទស

 ្រត�វបា�នេរៀបចំ

លទ�ផលៃនកិច�ពិភា�ក្សោ

និងកំណត់េគា�លេដៅៃន

កា�រេរៀបចំ្រកបខ័ណ� និង

វ�ធា�ន ៃន្របព័ន�សវនកម�

ៃផ�ក��ងនិងអធិកា�រកិច� 

ជោមួយនឹងទី្របឹក្សោបរេទស

 ្រត�វបា�នដោក់ចូលក��ងកិច�

្របជុំ្រក�មកា�រងោរអន�រ

្រកសួង

ែផនកា�រ/របា�យកា�រណ៍

វោយតៃម� និងលទ�ផលៃន

កិច�្របជុំ្រក�មកា�រងោរអន�រ

្រកសួង្រត�វបា�នេរៀបចំ 

េដ�ម្បីសុំេយោបល់ថោ� ក់

ដឹកនំោ កសហវ

ែផនកា�រ/

របា�យកា�រណ៍

43.1.5 ៤៣.១.៣.សិកា�� សា�លា�

ផ្សព�ផ្សោយអនុវត�អនុ្រកឹត្យ

 ស� ីពី្រកបខ័ណ�  មុខងោរ 

ភា�រកិច� របស់សវនកម�ៃផ�

ក��ង និងអធិកា�រកិច�

អគា�� ធិកា�រដោ� ន សស ៣. 

អនុ្រកឹត្យ ្រត�វបា�នផ្សព�ផ្សោយ

ចំនួន ៣វគ�េនៅភ�ំេពញ និង១២

វគ�េនៅតា�មបណោ� លេខត�ទា�ងំ១២

២០២០៖មិនទា�ន់

បា�នផ្សព�ផ្សោយ

ចំនួនវគ�ែដល្រត�វ

ផ្សព�ផ្សោយ េល�អនុ

្រកឹត្យ  ស� ីពី្រកបខ័ណ�

 មុខងោរភា�រកិច� 

របស់សវនកម�ៃផ�ក��ង

 និងអធិកា�រកិច�

អនុ្រកឹត្យ្រត�វបា�ន

ផ្សព�ផ្សោយចំនួន ៣វគ� 

េនៅភ�ំេពញ

អនុ្រកឹត្យ្រត�វបា�ន

ផ្សព�ផ្សោយចំនួន ៤វគ�

បែន�មេល�្រតីមា�សទី១ 

េនៅេខត�

អនុ្រកឹត្យ ្រត�វបា�ន

ផ្សព�ផ្សោយចំនួន ៤វគ�

បែន�មេល�្រតីមា�សទី២ 

េនៅេខត�

អនុ្រកឹត្យ ្រត�វបា�ន

ផ្សព�ផ្សោយចំនួន ៤វគ� 

បែន�មេល�្រតីមា�សទី៣ 

េនៅេខត�

របា�យ

កា�រណ៍កា�រ

ផ្សព�ផ្សោយ

43.1.6 ៤៣.១.៤.តា�មដោនកា�រអនុ

វត�ន៍អនុ្រកឹត្យស� ីពី

្រកបខ័ណ� មុខងោរ ភា�រកិច� 

របស់សវនកម�ៃផ�ក��ង និង

អធិកា�រកិច�

អគា�� ធិកា�រដោ� ន សស ៤. 

របា�យកា�រណ៍អេង�តៃនកា�រចុះ

្រត�តពិនិត្យេល�កា�រអនុវត�តួនោទី

ភា�រកិច� របស់សវនកម�ៃផ�ក��ង 

និងអធិកា�រកិច� ២៤្រកសួង

២០២០៖មិនទា�ន់

បា�នមា�ន

របា�យកា�រណ៍លទ�

ផលៃនកា�រអេង�ត

តា�ម្រកសួង

២៤្រកសួង ្រត�វបា�នចុះ

្រសា�វ្រជោវេល�កា�រេធ��សវន

កម� និងអធិកា�រកិច� ក��ង

ឆា�� ំ២០២១

របា�យ

កា�រណ៍

្រសា�វ្រជោវ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
43.1.7 ៤៣.១.៥.េរៀបចំទស្សន

កិច�សិក្សោែស�ងយល់ពី

្រកបខ័ណ� កា�រងោរ រវោង

សវនកម�ៃផ�ក��ងនិងអធិកា�រ

កិច�ហិរ��វត��  េនៅ្រកសួង

េសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

្របេទសបា�រោងំ

អគា�� ធិកា�រដោ� ន សស ៥.

របា�យកា�រណ៍ៃនទស្សនកិច�សិក្សោ

 េល�ែបបបទកា�រងោរអធិកា�រកិច�

ហិរ��វត�� និងសវនកម�ៃផ�ក��ង

២០២០៖អនុ្រកឹត្យស្

តីពី្រកបខណ� មុខងោរ

 ភា�រកិច� របស់សវន

កម�ៃផ�ក��ង និង

អធិកា�រកិច�

របា�យកា�រណ៍លទ�

ផលៃនទស្សនកិច�

សិក្សោ

អង�ភា�ពា�ក់ព័ន�ៃនភា�គី

បា�រោងំែដល្រត�វេធ��ទស្សន

កិច�សិក្សោ ្រត�វបា�នកំណត់

ម�ន�ីជំនោញ៤រូប្រត�វបា�ន

បំេពញទស្សនកិច�សិក្សោ

ែស�ងយល់ពី្រកបខ័ណ�  

កា�រងោររវោងសនកម�ៃផ�ក��ង

  និងអធិកា�រកិច�

របា�យ

កា�រណ៍

ទស្សនកិច�

សិក្សោ

43.1.8

43.2 ៤៣.២. េរៀបចំយន�កា�រ

និងព្រងឹងកា�រ្រត�តពិនិត្យ

ៃផ�ក��ង អធិកា�រកិច�-ហិរ��វត��

 សវនកម�ៃផ�ក��ងេល�សមិទ�

កម� និង សវនកម�បេច�ក

វ�ទ្យោព័ត៌មា�ន

អ.ស.ក

អ.គ.ធ

អ.រ.ជ

អ.ស.ជ

្រកសួង សា�� ប័ន

សច ៧. 

ប���លមុខងោរ្រត�តពិនិត្យនិង

តា�មដោន តា�ម FMIS េនៅ្រគប់

្រកសួងសា�� ប័ន

មិនទា�ន់មា�នមុខងោរ

្រត�តពិនិត្យនិងតា�ម

ដោនក��ង FMIS

មា�នមុខងោរ្រត�តពិនិត្

យនិងតា�មដោនក��ង 

FMIS

អ.ស.ក

អ.គ.ធ

អ.រ.ជ

អ.ស.ជ

្រកសួង សា�� ប័ន

សច ៨. 

ចំនួន្រកសួង សា�� ប័ន អនុវត�

សា�កល្បង្រកប-ខណ� សវនកម�

សមិទ�កម� និង សវនកម�បេច�ក

វ�ទ្យោព័ត៌មា�ន

នីតិវ�ធីសវនកម�

សមិទ�កម�បា�ន

ប���លក��ង្រកប

ខណ� សវនកម�

-្របកា�សដោក់ឱ្យអនុវត�

- ែផនកា�រព្រងីកកា�រ

អនុវត�តា�ម្រកសួង ស្

ថោប័ន

អ.ស.ក

អ.គ.ធ

អ.រ.ជ

អ.ស.ជ

្រកសួង សា�� ប័ន

សច ៩. 

្រកបខណ� អធិកា�រកិច�

ហិរ��វត��្រសបតា�ម្របព័ន�វ�មជ្ឈ

កា�រថវ�កា�្រត�វបា�នេរៀបចំ

កា�រងោរអធិកា�រកិច�

ហិរ��វត��មិនទា�ន់

បា�នព្រងឹង្រសប

តា�ម្របព័ន�វ�មជ្ឈ

កា�រថវ�កា�

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�

្រត�វបា�នអនុម័តនិង

ដោក់ឱ្យអនុវត�តា�ម

េគា�លេដៅ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
43.2.1 ៤៣.២.១ ព្រងឹង្របព័ន�

្រត�តពិនិត្យៃផ�ក��ងៃនអង�

ភា�ពេ្រកា�មឱវោទ កសហវ

្រក�មកា�រងោរៃន

អ.ស.ក

សស ៣៖ េរៀបចំ្របព័ន�្រត�តពិនិ

ត្យៃផ�ក��ងៃន អ.ស.ក របស់ ក

សហវ

២០២០៖ ្របព័ន�្រត�ត

ពិនិត្យៃផ�ក��ង

បច��ប្បន�ៃន 

អ.ស.ក

ឯកសា�រ្របព័ន�្រត�ត

ពិនិត្យៃផ�ក��ង

េរៀបចំ្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ�

ក��ងែផ�កបុគ�លិក រដ�បា�ល

 និងកា�រ្រគប់្រគង្រទព្យ

សម្បត�ិរដ�

េរៀបចំ្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ�

ក��ងែផ�កហិរ��វត�� 

េរៀបចំ្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ�

ក��ងែផ�កជំនោញសវនកម�

ៃផ�ក��ង

ឯកសា�រ្របព័ន�្រត�តពិនិត្យ

ៃផ�ក��ងរបស់ អ.ស.ក ្រត�វ

បា�នអនុម័តេនៅក្រមិតអគ�

នោយក

ដោ� ន

ឯកសា�រ

្របព័ន�្រត�ត

ពិនិត្យៃផ�ក��ង

43.2.2 ៤៣.២.២ កា�រអនុវត� 

Audit log េនៅក��ង្របព័ន� 

FMIS

្រក�មកា�រងោរ ITៃន អ

.ស.ក

សស  ៤៖ កា�រេ្រប�្របា�ស់ Audit 

log ក��ង្របព័ន� FMIS

២០២០៖ មិនទា�ន់

ឣចេ្រប�្របា�ស់ 

Audit log បា�ន

របា�យកា�រណ៍សិក្សោ 

និងលទ�ផលៃនកា�រ

េ្រប�្របា�ស់ Audit log

សិក្សោ និងែស�ងយល់ពីមុខ

ងោរ Audit log េដោយ

សហកា�រជោមួយ FMWG 

សា�កល្បងេ្រប�្របា�ស់មុខ

ងោរ Audit log េដោយ

សហកា�រជោមួយ FMWG

ព្រងឹងបែន�មេល�កា�រេ្រប�

្របា�ស់មុខងោរ Audit log

របា�យ

កា�រណ៍សិក្សោ

 និងលទ�

ផលៃនកា�រ

េ្រប�្របា�ស់ 
43.2.3 ៤៣.២.៣ ដោក់អនុវត�

េគា�លកា�រណ៍

 ែណនំោស� ីពីសវនកម�បេច�ក

វ�ទ្យោព័ត៌មា�ន

្រក�មកា�រងោរៃន

អ.ស.ក

សស ៥៖ ចំនួន ៤្រកសួង សា�� ប័

ន ចា�ប់េផ��មអនុវត�សា�កល្បង

សវនកម�

បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន

២០២០៖ ្របកា�សស្

តីពីេគា�លកា�រណ៍

ែណនំោសវនកម�បច្

េចកវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន

របា�យកា�រណ៍សវន

កម�សា�កល្បង

្រកសួង សា�� ប័នចំនួន ១

បា�នអនុវត�សា�កល្បង

សវនកម�

បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន និង

មា�នរបា�យកា�រណ៍

្រកសួង សា�� ប័នចំនួន ១ 

បា�នអនុវត�សា�កល្បង

សវនកម�

បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន និង

មា�នរបា�យកា�រណ៍

្រកសួង សា�� ប័នចំនួន ១ 

បា�នអនុវត�សា�កល្បង

សវនកម�

បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�ននិង

មា�នរបា�យកា�រណ៍

្រកសួង សា�� ប័នចំនួន ១ 

បា�នអនុវត�សា�កល្បង

សវនកម�

បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�ននិង

មា�នរបា�យកា�រណ៍

របា�យ

កា�រណ៍សវន

កម�សា�កល្បង

43.2.4 ៤៣.២.៤ ្រត�តពិនិត្យ

្របសិទ�ភា�ពៃនកា�រអនុវត�

្របព័ន� FMIS ៃនអង�ភា�ព

េ្រកា�ម ឱវោទ កសហវ

្រក�មកា�រងោរៃន

អ.ស.ក

សស ៦៖ របា�យកា�រណ៍្រត�តពិនិ

ត្យេល�កា�រអនុវត�្របព័ន� FMIS

ចំនួន ១០ អង�ភា�ព

២០២០៖ អនុវត� 

៨អង�ភា�ព

របា�យកា�រណ៍្រត�ត

ពិនិត្យ

្របចំា�្រតីមា�ស

របា�យកា�រណ៍្រត�តពិនិត្យ

េល�កា�រអនុវត�្របព័ន� 

FMIS ចំនួន២ អង�ភា�ព

របា�យកា�រណ៍្រត�តពិនិត្យ

េល�កា�រអនុវត�្របព័ន� 

FMIS ចំនួន២ អង�ភា�ព

របា�យកា�រណ៍្រត�តពិនិត្យ

េល�កា�រអនុវត�្របព័ន� 

FMISចំនួន៣ អង�ភា�ព

របា�យកា�រណ៍្រត�តពិនិត្យ

េល�កា�រអនុវត�្របព័ន� 

FMISចំនួន៣ អង�ភា�ព

របា�យ

កា�រណ៍្រត�ត

ពិនិត្យ

43.2.5 ៤៣.២.៥ ដោក់អនុវត�

េគា�លកា�រណ៍

ែណនំោស� ីពីសវនកម�េល�

សមិទ�កម�

្រក�មកា�រងោរៃន

អ.ស.ក

សស ៧៖ ចំនួន ៦្រកសួង សា�� ប័ន

 ចា�ប់េផ��មអនុវត�សា�កល្បងសវន

កម�

េល�សមិទ�កម�

២០២០៖ ្របកា�សស្

តីពីេគា�លកា�រណ៍

ែណនំោសវនកម�

េល�សមិទ�កម�

របា�យកា�រណ៍សវន

កម�សា�កល្បង

្រកសួង សា�� ប័នចំនួន ២ 

បា�នអនុវត�សា�កល្បង

សវនកម�េល�សមិទ�កម� 

និងមា�នរបា�យកា�រណ៍

្រកសួង សា�� ប័នចំនួន ២ 

បា�នអនុវត�សា�កល្បង

សវនកម�េល�សមិទ�កម� 

និងមា�នរបា�យកា�រណ៍

្រកសួង សា�� ប័នចំនួន ២ 

បា�នអនុវត�សា�កល្បង

សវនកម�េល�សមិទ�កម� 

និងមា�នរបា�យកា�រណ៍

របា�យ

កា�រណ៍សវន

កម�សា�កល្បង
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
43.2.6 ៤៣.២.៦ ព្រងឹងសមត�

ភា�ពសវនករ ITតា�មរយៈ

កា�របណ�� ះបណោ� ល ជំនោញ

ពា�ក់ព័ន�

សវនករ IT សស ៨៖ សវនករៃផ�ក��ង ចំនួន 

១៣៨នោក់ ទទួលបា�នកា�របណ�� ះ

បណោ� លជំនោញសវនកម�ពា�ក់ព័ន�

២០២០៖ គា�� ន របា�យកា�រណ៍បណ�� ះ

បណោ� ល ឬ

វ��� បនប្រតប�� ក់

កា�រសិក្សោ

បណ�� ះបណោ� លជំនោញ 

COBIT Foundation 

and Cybersecurity 

Audit Certificateជូន

សវនករ IT ចំនួន ៤នោក់

(១)បណ�� ះបណោ� ល

ជំនោញសវនកម�គេ្រមា�ង

ហិរ��ប្បទា�ន េដោយ ៃដ គូ 

អភិវឌ្ឍន៍ ជូនសវនករ

ចំនួន៧៥នោក់ មកពី ៨

បណ�� ះបណោ� លជំនោញ 

ISO 9001 Internal 

Auditor and Certified 

Information Security 

Manager (CISM)

របា�យ

កា�រណ៍បណ�� ះ

បណោ� ល ឬ/

និងវ��� បន 

ប្រតប�� ក់
43.2.7 ៤៣.២.១.េរៀបចំនីតិវ�ធីៃន

កា�រេធ��អធិកា�រកិច�ហិរ��វត��

ែផ�កេល�សមិទ�កម�

អគា�� ធិកា�រដោ� ន សស ៦.

េសចក�ី្រពា�ងនីតិវ�ធីៃនកា�រេធ��

អធិកា�រកិច�ហិរ��វត��ែផ�កេល�

សមិទ�កម�្រត�វបា�នេរៀបចំ

២០២០៖មិនទា�ន់

ចា�ប់េផ��ម

េសចក�ី្រពា�ង ព័ត៌មា�នពា�ក់ព័ន�ក��ងកា�រ

េរៀបចំ្រត�វបា�នចង្រកង

មា�តិកា�សំខោន់ៗៃននីតិវ�ធី

ៃនកា�រេធ��អធិកា�រកិច�ហិរ��

វត��ែផ�កេល�សមិទ�កម�្រត�វ

បា�នេរៀបចំ

េសចក�ីនីតិវ�ធីៃនកា�រេធ��

អធិកា�រកិច�ហិរ��វត��ែផ�ក

េល�សមិទ�កម�្រត�វបា�ន

េរៀបចំ

េសចក�ី្រពា�ងៃនកា�រេធ��

អធិកា�រកិច�ហិរ��វត��ែផ�ក

េល�សមិទ�កម� ្រត�វបា�ន

ដោក់្របជុំឆ�ង្រក�មកា�រងោរ

បេច�កេទសអគា�� ធិកា�រដោ� ន

េសចក�ី្រពា�ង

នីតិវ�ធី

43.2.8 ៤៣.២.២.េរៀបចំស�ង់ដោរ

អធិកា�រកិច�ហិរ��វត��

អគា�� ធិកា�រដោ� ន សស ៧.

ស�ង់ដោរអធិកា�រកិច�ហិរ��វត�� ្រត�វ

បា�នអនុម័ត

២០២០៖េសចក�

្រពា�ងស�ង់ដោរ

ឯកដោរស�ង់ដោរ េសចក�ី្រពា�ងស�ង់ដោរ្រត�វ

បា�នែកស្រម�លេដោយ

្រក�មកា�រងោរបេច�កេទស

េសចក�ី្រពា�ងស�ង់ដោរ ្រត�វ

បា�នែស�ងរកធា�តុផ្សបំែន�ម

េសចក�ី្រពា�ងស�ង់ដោរ ្រត�វ

បា�នេស� �សុំកា�រអនុម័ត

ឯកសា�រស�ង់

ដោរ

43.2.9 ៤៣.២.៣.សិកា�� សា�លា�

ផ្សព�ផ្សោយអំពីែផនកា�រ

យុទ�សា��ស�អធិកា�រកិច�

ហិរ��វត��ដល់ម�ន�ីអគា�� ធិ

កា�រដោ� ន

អគា�� ធិកា�រដោ� ន សស ៨. 

ម�ន�ីអគា�� ធិកា�រដោ� ន ៨០% បា�ន

យល់ដឹងពីែផនកា�រយុទ�សា��ស�

អធិកា�រកិច�ហិរ��វត��

២០២០៖េសចក�ី

្រពា�ងែផនកា�រយុទ�

សា��ស�អធិកា�រកិច�

ហិរ��វត��

របា�យកា�រណ៍សិកា��

សា�លា�

ម�ន�ីអគា�� ធិកា�រដោ� ន៨០%

 បា�នចូលរួមសិកា�� សា�លា�

ផ្សព�ផ្សោយស� ីពីែផនកា�រ

យុទ�សា��ស�អធិកា�រកិច�

ហិរ��វត�

របា�យ

កា�រណ៍

សិកា�� សា�លា�

43.2.10 ៤៣.២.៤.តា�មដោនកា�រអនុ

វត�កា�រេប�ក្របា�ក់េបសកកម�

តា�ម្របព័ន�ធនោគា�រ, សិទ�

ក��ងកា�រអនុវត�ថវ�កា�  របស់

អង�ភា�ពថវ�កា�

អគា�� ធិកា�រដោ� ន សស ៩.

៣០០អង�ភា�ពថវ�កា� ថោ� ក់ កណ្

តា�លនិងថោ� ក់មូលដោ� ន ្រត�វបា�ន

តា�មដោនេល�កា�រអនុវត�កា�រេប�ក

្របា�ក់េបសកកម�តា�ម្របព័ន�

២០២០៖មិនទា�ន់

មា�នរបា�យកា�រណ៍

របា�យកា�រណ៍តា�មដោន ទ្រមង់ឯកសា�រតា�មដោន

្រត�វបា�នេរៀបចំ និងបណ�� ះ

បណោ� លដល់ម�ន�ីជំនោញ

១០០អង�ភា�ពថវ�កា�្រត�វ

បា�នេល�កា�រអនុវត�កា�រ

េប�ក្របា�ក់េបសកកម�តា�ម

្របព័ន�ធនោគា�រ, សិទ�ក��ង

កា�រអនុវត�ថវ�កា�

២០០អង�ភា�ពថវ�កា�្រត�វ

បា�នតា�មដោនេល�កា�រអនុ

វត�កា�រេប�ក្របា�ក់

េបសកកម�តា�ម្របព័ន�

ធនោគា�រ, សិទ�ក�ងកា�រអនុ

៣០០អង�ភា�ពថវ�កា� ្រត�វ

បា�នតា�មដោនេល�កា�រអនុ

វត�កា�រេប�ក្របា�ក់

េបសកកម�តា�ម្របព័ន�

ធនោគា�រ, សិទ�ក�ងកា�រអនុ

របា�យកា�រណ៍

43.2.11 ៤៣.២.៥.តា�មដោនកា�រអនុ

វត�ែផនកា�រយុទ�សា��ស�

អធិកា�រកិច�ហិរ��វត�� 

ស្រមា�ប់ឆា�� ំទី១

អគា�� ធិកា�រដោ� ន សស ១០.

របា�យកា�រណ៍លទ�ផលៃនកា�រៃន

កា�រអនុវត�ែផនកា�រយុទ�សា��ស�

២០២០៖ មិនទា�ន់

មា�ន

របា�យកា�រណ៍តា�ម

ដោន

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�

អធិកា�រកិច�ហិរ��វត��

២០២១-២០២៥ ្រត�វ

បា�នដោក់ឱ្យអនុវត�

របា�យកា�រណ៍តា�មដោនកា�រ

អនុវត�ែផនកា�រយុទ�សា��ស�

អធិកា�រកិច�ឆា�� ំទី១ ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
43.2.12 ៤៣.២.៦.ប���លទិន�ន័យ

អធិកា�រកិច�ហិរ��វត�� ចូល

ក��ង្របព័ន� FIDS

អគា�� ធិកា�រដោ� ន សស ១១. 

ទិន�ន័័យេល�កា�រងោរអធិកា�រកិច�

ហិរ��វត��កា�រ�យបរ�េច�ទ២០១៩ 

្រត�វបា�នប���លក��ង្របព័ន� FIDS

 ១០០%

២០២០៖ ប��ប់

កា�រប���លស្រមា�ប់

កា�រ�យបរ�េច�ទ 

២០១៨

របា�យកា�រណ៍ ២៥% ៃនទិន�ន័យអធិកា�រ

កិច�ហិរ��វត��

កា�រ�យបរ�េច�ទ២០១៩ ្រត�វ

បា�នប���ល

៥០% ៃនទិន�ន័យអធិកា�រ

កិច�ហិរ��វត��

កា�រ�យបរ�េច�ទ២០១៩ ្រត�វ

បា�នប���ល

៧៥% ៃនទិន�ន័យអធិកា�រ

កិច�ហិរ��វត��

កា�រ�យបរ�េច�ទ២០១៩ ្រត�វ

បា�នប���ល

១០០% ៃនទិន�ន័យ

អធិកា�រកិច�ហិរ��វត��

កា�រ�យបរ�េច�ទ២០១៩ ្រត�វ

បា�នប���ល

របា�យកា�រណ៍

43.2.13 ៤៣.២.៧.ែកស្រម�លមុខ

ងោរ IM & MM ឱ្យ្រសប

តា�មកា�រវ�វត�ថ�ី

អគា�� ធិកា�រដោ� ន សស  ១២. 

មុខងោរ IM & MM ្រត�វបា�នេធ��

បច��ប្បន�ភា�ព្រសបតា�មត្រម�វកា�រ

របស់អគា�� ធិកា�រដោ� ន

២០២០៖ បា�នអនុ

វត�សា�កល្បងនូវមុខ

ងោរ IM & MM

របា�យកា�រណ៍ មុខងោរ IM ្រត�វបា�នែក

ស្រម�ល្រសបតា�មរបត់

កា�រងោរជោក់ែស�ងរបស់អគ្

គា�ធិកា�រដោ� ន

មុខងោរ IM ែដលែក

ស្រម�លរួច្រត�វបា�នបណ�� ះ

បណោ� លដល់ម�ន�ីជំនោញ

ពា�ក់ព័ន�

មុខងោរ MM ្រត�វបា�នែក

ស្រម�ល្រសបតា�មរបត់

កា�រងោរជោក់ែស�ងរបស់អគ្

គា�ធិកា�រដោ� ន

មុខងោរ MM ែដលែក

ស្រម�លរួច្រត�វបា�នបណ�� ះ

បណោ� លដល់ម�ន�ីជំនោញ

ពា�ក់ព័ន�

របា�យកា�រណ៍

43.2.14 ៤៣.២.៨.េរៀបចំរបា�យ

កា�រណ៍តា�មដោនេល�កា�រអនុ

វត�្របព័ន� FIDS

អគា�� ធិកា�រដោ� ន សស ១៣. 

របា�យកា�រណ៍តា�មដោនេល�កា�រអនុ

វត�្របព័ន� FIDS

២០២០៖្របព័ន� 

្រត�វបា�នដោក់ឱ្យេ្រប�

្របា�ស់សា�កល្បង

របា�យកា�រណ៍ របា�យកា�រណ៍តា�មដោនកា�រ

អនុវត�្របព័ន� ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍

43.2.15 ៤៣.២.៩. អភិវឌ្ឍសមត�

ភា�ពម�ន�ីជំនោញេនៅអគា�� ធិ

កា�រដោ� ន

អគា�� ធិកា�រដោ� ន សស ១៤. 

៨០% ៃនអ�កមា�នតួនោទីចា�ប់ពី

្របធា�នកា�រ�យោល័យេឡ�ង ្រត�វ

បា�នេល�កម�ស់សមត�ភា�ពក��ងកា�រ

បំេពញកា�រងោរតា�មជំនោញ

២០២០៖ ែផនកា�រ

សកភា�ពអភិវឌ្ឍន៍

សមត�ភា�ពឆា�� ំ២០២១

របា�យកា�រណ៍បណ�� ះ

បណោ� ល

្រគ�បេងោ� លយ៉ោងតិចចំនួន

៤នោក់ និងជំនួយកា�រអម

្រគ�បេងោ� លមកពី្រគប់

កា�រ�យោល័យបា�នចូលរួម

វគ�បណ� ះបណោ� ល្រគ

៨០% ៃនអ�កមា�នតួនោទី

ចា�ប់ពី្របធា�ន

កា�រ�យោល័យេឡ�ង ្រត�វ

បា�នបណ�� ះបណោ� លេល�

ចំណចុសំខោន់ៗ ៃនយុទ�

្រគ�បេងោ� លយ៉ោងតិចចំនួន

៤នោក់ និងជំនួយកា�រអម

្រគ�បេងោ� លមកពី្រគប់

កា�រ�យោល័យបា�នទទួល

កា�របណ� ះបណោ� លេល�

ែផនកា�រសកម�ភា�ព

ស្រមា�ប់កា�រអភិវឌ្ឍន៍

សមត�ភា�ពម�ន�ីអគា�� ធិ

កា�រដោ� នស្រមា�ប់ឆា�� ំ

២០២២ ្រតវបា�នដោក់ឱ្យ

របា�យ

កា�រណ៍បណ្

តុះបណោ� ល

43.2.16 ៤៣.២.១០.ព្រងឹង និង

តា�មដោនកា�រអនុវត�ជំនោញ

អធិកា�រកិច�ហិរ��វត��តា�ម

េសៀវេភៅែណនំោស� ីពី

អធិកា�រកិច�ហិរ��វត�

អគា�� ធិកា�រដោ� ន សស ១៥.

ម�ន�ីជំនោញរបស់អគា�� ធិកា�រដោ� ន

 យ៉ោងតិច ៨០% បា�នចូលរួម 

វគ�បណ�� ះបណោ� លស� ីពីកា�រេ្រប�

្របា�ស់ជំនោញអធិកា�រកិច�ហិរ��វត�

២០២០៖បា�ន

ផ្សព�ផ្សោយ

របា�យកា�រណ៍បណ�� ះ

បណោ� ល

ឯកសា�រគន�ឹះស្រមា�ប់បណ្

តុះបណោ� ល្រត�វបា�នេរៀបចំ

៨០% ៃនម�ន�ីជំនោញ 

្រត�វបា�នចូលរួមក��ងវគ�បណ្

តុះបណោ� ល ស� ីពីកា�រេ្រប�

្របា�ស់ជំនោញអធិកា�រកិច�

ហិរ��វត� តា�មេសៀវេភៅ

ព័ត៌មា�ន្រតឡប់េល�កា�រេ្រប�

្របា�ស់េសៀវេភៅែណនំោស� ី

ពីអធិកា�រកិច�ហិរ��វត�� 

្រត�វបា�ន្របមូល

របា�យកា�រណ៍តា�មដោន

លទ�ផលៃនកា�រេ្រប�្របា�ស់

ជំនោញតា�មេសៀវេភៅ

ែណនំោស� ីពីអធិកា�រកិច�

ហិរ��វត� ្រតវបា�នេរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍



ទំព័រ146

្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
43.2.17 ៤៣.២.១១. ព្រងឹង និង

តា�មដោន កា�រអនុវត�

បេច�កេទសៃនកា�រេធ��

អធិកា�រហិរ��វត��េនៅរដ�បា�

លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ

អគា�� ធិកា�រដោ� ន សស ១៦.

ម�ន�ីអគា�� ធិកា�រដោ� ន យ៉ោងតិច 

៩០% ទទួលបា�នកា�របណ�� ះបណ្

តា�លេល�ឯកសា�របេច�កេទសសំ

ខោន់ៗស្រមា�ប់កា�រេធ��អធិកា�រកិច�

២០២០៖ ឯកសា�រ

្រត�វបា�នដោក់ឱ្យេ្រប�

្របា�ស់

របា�យកា�រណ៍ ឯកសា�រសំខោន់ៗស្រមា�ប់

កា�របណ�� ះបណោ� ល្រត�វ

បា�នេរៀបចំ

៩០%ៃនម�ន�ីអគា�� ធិ

កា�រដោ� ន បា�នចូលរួមវគ�

បណ�� ះបណោ� លស� ីពី

បេច�កេទសៃនកា�រេធ��

អធិកា�រកិច�ហិរ��វត�េល�

៩០%ៃនម�ន�ីអគា�� ធិ

កា�រដោ� ន បា�នចូលរួមវគ�

បណ�� ះបណោ� លស� ីពី

បេច�កេទសៃនកា�រេធ��

អធិកា�រកិច�ហិរ��វត�េល�

របា�យកា�រណ៍វោយតៃម�ៃន

កា�រអនុវត�េល�ឯកសា�រ

បេច�កេទស ្រត�វបា�នេរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍

43.2.18 ៤៣.២.១២.េរៀបចំនីតិ

វ�ធីលំអិតៃនកា�រេធ��អធិកា�រ

កិច�ហិរ��វត��េនៅរដ�បា�ល

ថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ

អគា�� ធិកា�រដោ� ន សស ១៧.

នីតិវ�ធីលំអិតៃនកា�រេធ��អធិកា�រ

កិច�ហិរ��វត�� ្រត�វបា�នដោក់ឱ្យេ្រប�

្របា�ស់

២០២០៖េសចក�ី

្រពា�ងនីតិវ�ធីលំអីត

ៃនកា�រេធ��អធិកា�រ

កិច�ហិរ��វត��េនៅរដ�

បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ

្របកា�សដោក់ឱ្យេ្រប�

្របា�ស់

េសចក�ី្រពា�ងនីតិវ�ធីលំអិត

 ្រត�វបា�នដោក់ឆ�ងអង�្របជុំ

ថោ� ក់ដឹកនំោអគា�� ធិកា�រដោ� ន

េសចក�ី្រពា�ងនីតិវ�ធីលំអិត

 ្រត�វបា�នែកស្រម�លចុង

េ្រកា�យ

េសចក�ី្រពា�ងនីតិវ�ធីលំអិត

 ្រត�វបា�នេស� �សុំកា�រអនុម័

តដោក់ឱ្យេ្រប�្របា�ស់

្របកា�ស

43.2.19 ៤៣.២.១៣.ព្រងឹងនិង

តា�មដោនកា�រអនុវត�

បេច�កេទសៃនកា�រេធ��

អធិកា�រកិច�ហិរ��វត�� េនៅ

ក្រមិតមន�ីរជំនោញរោជធា�នី 

េខត�

អគា�� ធិកា�រដោ� ន សស ១៨.

ម�ន�ីជំនោញអគា�� ធិកា�រដោ� ន យ៉ោង

តិច៩០% បា�នចូលរួមវគ�បណ�� ះ

បណោ� លេល�កា�រអនុវត�

បេច�កេទស សំខោន់ៗ ៃនកា�រេធ��

អធិកា�រកិច�ហិរ��វត�� េនៅក្រមិត

២០២០៖ ឯកសា�រ

្រត�វបា�នដោក់ឱ្យេ្រប�

្របា�ស់

របា�យកា�រណ៍ ឯកសា�រសំខោន់ៗស្រមា�ប់

កា�របណ�� ះបណោ� ល្រត�វ

បា�នេរៀបចំ

៩០%ៃនម�ន�ីអគា�� ធិ

កា�រដោ� ន បា�នចូលរួមវគ�

បណ�� ះបណោ� លស� ីពី

បេច�កេទសៃនកា�រេធ��

អធិកា�រកិច�ហិរ��វត��េល�

កា�រកា�រេ្រប�្របា�ស់្របា�ក់

៩០%ៃនម�ន�ីអគា�� ធិ

កា�រដោ� ន បា�នចូលរួមវគ�

បណ�� ះបណោ� លស� ីពី

បេច�កេទសៃនកា�រេធ��

អធិកា�រកិច�ហិរ��វត��េល�

កា�រអនុវត�ចំណោយតា�ម

របា�យកា�រណ៍វោយតៃម�ៃន

កា�រអនុវត�េល�ឯកសា�រ

បេច�កេទស ្រត�វបា�នេរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍

43.2.20 ៤៣.២.១៤. ព្រងឹង និង

តា�មដោន កា�រអនុវត�

បេច�កេទសៃនកា�រេធ��

អធិកា�រហិរ��វត��េនៅរដ�បា�

លកណោ� ល

អគា�� ធិកា�រដោ� ន សស ១៩. 

ម�ន�ីអគា�� ធិកា�រដោ� ន យ៉ោងតិច 

៩០% ទទួលបា�នកា�របណ�� ះបណ្

តា�លេល�ឯកសា�របេច�កេទសសំ

ខោន់ៗស្រមា�ប់កា�រេធ��អធិកា�រកិច�

២០២០៖ ឯកសា�រ

្រត�វបា�នដោក់ឱ្យេ្រប�

្របា�ស់

របា�យកា�រណ៍ ឯកសា�រសំខោន់ៗស្រមា�ប់

កា�របណ�� ះបណោ� ល្រត�វ

បា�នេរៀបចំ

៩០%ៃនម�ន�ីអគា�� ធិ

កា�រដោ� ន បា�នចូលរួមវគ�

បណ�� ះបណោ� លស� ីពី

បេច�កេទសៃនកា�រេធ��

អធិកា�រកិច�ហិរ��វត�េល�

៩០%ៃនម�ន�ីអគា�� ធិ

កា�រដោ� ន បា�នចូលរួមវគ�

បណ�� ះបណោ� លស� ីពី

បេច�កេទសៃនកា�រេធ��

អធិកា�រកិច�ហិរ��វត�េល�

របា�យកា�រណ៍វោយតៃម�ៃន

កា�រអនុវត�េល�ឯកសា�រ

បេច�កេទស ្រត�វបា�នេរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍

43.2.21 ៤៣.២.១៥.តា�មដោនកា�រ

េ្រប�្របា�ស់្របព័ន� FIMS 

ក��ងកា�រអនុវត�ថវ�កា�កម�វ�ធី 

េនៅតា�ម្រកសួង

អគា�� ធិកា�រដោ� ន សស ២០. 

២០ ្រកសួងអនុវត�ថវ�កា�កម�វ�ធី 

ែដលេ្រប�្របព័ន� FMIS ្រត�វបា�ន

តា�មដោន

២០២០៖មិនទា�ន់

មា�នរបា�យកា�រណ៍

របា�យកា�រណ៍តា�មដោន ទ្រមង់ឯកសា�រតា�មដោន

្រត�វបា�នេរៀបចំ

ម�ន�ីជំនោញអគា�� ធិកា�រដោ� ន

 ្រត�វបា�នបណ�� ះបណោ� ល

 េល�មូលដោ� នក��ងកា�រចុះ

តា�មដោនកា�រេ្រប�្របា�ស់

្របព័ន� FMIS

១០ ្រកសួង ្រត�វបា�នចុះ

េធ��កា�រតា�មដោនេល�កា�រ

េ្រប�្របា�ស់្របព័ន� FMIS

២០ ្រកសួង ្រត�វបា�នចុះ

េធ��កា�រតា�មដោនេល�កា�រ

េ្រប�្របា�ស់្របព័ន� FMIS

របា�យកា�រណ៍

43.2.22
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
43.3 ៤៣.៣. ព្រងឹងមុខងោរ

សវនកម�ៃផ�េ្រកៅ្រសបតា�ម

្របព័ន�ថវ�កា�

សមិទ�កម�

អ.ស.ជ

្រកសួង សា�� ប័ន

សច ១០. 

ចំនួនរបា�យកា�រណ៍សវនកម�

សមិទ�កម�ប���នសា�� ប័ននីតិប្ប��ត�ិ

ឆា�� ំ២០២០៖សរុប

ចំនួន

 ៥របា�យកា�រណ៍

សវនកម�សមិទ�កម�

ប���នសា�� ប័ននីតិប្

ប��ត�ិ

ពិនិត្យេល�ចំនួន

របា�យកា�រណ៍សវន

កម�សមិទ�កម�ប���ន

សា�� ប័ននីតិប្ប��ត�ិ

43.3 សច ១១. 

ចំនួនអង�ភា�ពសវនកម�ៃផ�ក��ងៃន

្រកសួង សា�� ប័នេផ��របា�យកា�រណ៍

សវនកម�ៃផ�ក��ងជូន អ.ស.ជ.

អង�ភា�ពសវនកម�ៃផ�

ក��ងៃន្រកសួង សា�� ប័

នមិនបា�នេផ��របា�យ

កា�រណ៍ជូន អសជ

អង�ភា�ពសវនកម�ៃផ�

ក��ងៃន្រកសួង សា�� ប័

នេផ��របា�យកា�រណ៍

សវនកម�ៃផ�ក��ងជូន អ

.ស.ជ.
43.3.1

43.4 ៤៣.៤. េរៀបចំែផនកា�រ

យុទ�សា��ស�សវនកម� និង

ែផនកា�រសវនកម�្របចំា�ឆា�� ំ 

និងតា�មដោនកា�រអនុវត�

អនុសា�សន៍ និងវ�ធា�នកា�រ

អ.ស.ផ

អ.ស.ជ

្រកសួង សា�� ប័ន

សច ១២. 

ចំនួនអង�ភា�ពសវនកម�ៃន្រកសួង

 សា�� ប័នមា�នែផនកា�រយុទ�សា��ស�

សវនកម�ែផនកា�រសវនកម�្របចំា�

ឆា�� ំ និងរបា�យ-កា�រណ៍សវនកម�

ស�ង់ដោរ

្រកសួង សា�� ប័នមួយ

ចំនួនមិនទា�ន់មា�ន

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�

សវនកម� និង

ែផនកា�រសវនកម�

្របចំា�ឆា�� ំ និងរបា�យ

កា�រណ៍សវនកម� ពុំ

ទា�ន់្រសបតា�មស�ង់ដោ

ចំនួនែផនកា�រយុទ�

សា��ស�សវនកម� 

ែផនកា�រសវនកម�

្របចំា�ឆា�� ំ និងរបា�យ

កា�រណ៍សវនកម�ៃផ�

ក��ង ប���នមក អ.ស

.ក ៃន 

កសហវ

43.4 សច ១៣. 

ភា�ពរយៃនអនុសា�សន៍សវនករ

ៃផ�ក��ង្រត�វបា�នអនុវត�

 

- ភា�គរយៃនអនុ

សា�សន៍ក�ងឆា�� ំំ N-1 

្រត�វបា�នអនុវត�ក��ង

ក្រមិត ៦០% 

ចំេពា�ះអង�ភា�ព ៃន 

អនុសា�សន៍្រត�វបា�ន

អនុវត�្របចំា�ឆា�� ំ និង

្រត�វបា�នបូកសរុប 

(ចំនួនអនុសា�សន៍

សេ្រមចបា�ន/



ទំព័រ148

្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
43.4.1 ៤៣.៤.១ តា�មដោនេល�កា�រ

េរៀបចំែផនកា�រយុទ�សា��ស�

សវនកម� និងែផនកា�រ

សវនកម�្របចំា�ឆា�� ំរបស់់

្រកសួង សា�� ប័នតា�មវ�ស័យ

អ.ស.ក

សស ៩៖#ចំនួន ២០្រកសួង ស្

ថោប័ន បា�នេរៀបចំែផនកា�រយុទ�

សា��ស�សវនកម� និងែផនកា�រ

សវនកម�្របចំា�ឆា�� ំ

២០២០៖ ្រកសួង ស្

ថោប័នមួយចំនួនមិន

ទា�ន់មា�នែផនកា�រ

យុទ�សា��ស�សវនកម�

 និងែផនកា�រសវន

កម�្របចំា�ឆា�� ំ

របា�យកា�រណ៍តា�ម

ដោន្របចំា�្រតីមា�ស

តា�មដោនេល�កា�រេរៀបចំ

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�និង

ែផនកា�រសវនកម�្របចំា�ឆា�� ំ

 ចំនួន ៤្រកសួង-សា�� ប័ន

តា�មដោនេល�កា�រេរៀបចំ

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�  និង

ែផនកា�រសវនកម�្របចំា�ឆា�� ំ

 ចំនួន ៤្រកសួង-សា�� ប័ន

តា�មដោនេល�កា�រេរៀបចំ

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�និង

ែផនកា�រសវនកម�្របចំា�ឆា�� ំ 

ចំនួន ៦្រកសួង-សា�� ប័ន

តា�មដោនេល�កា�រេរៀបចំ

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�និង

ែផនកា�រសវនកម�្របចំា�ឆា�� ំ

 ចំនួន ៦្រកសួង-សា�� ប័ន

របា�យ

កា�រណ៍បូក

សរុបយ៉ោង

តិច ២០

្រកសួង 

សា�� ប័ន

43.4.2 ៤៣.៤.២ ពិនិត្យ្របសិទ�

ភា�ពៃនមុខងោរសវនកម�ៃផ�

ក��ងេនៅអង�ភា�ពសវនកម�ៃផ�

ក��ងៃន្រកសួង សា�� ប័ន

អ.ស.ក

សស ១០៖#របា�យកា�រណ៍ស� ីពី

កា�រ្រត�តពិនិត្យ្របសិទ�ភា�ពៃនមុខ

ងោរសវនកម�ៃផ�ក��ងេនៅ្រកសួង ស្

ថោប័ន ចំនួន ៨ េផ្សងេទៀត

២០២០៖  របា�យ

កា�រណ៍្រត�តពិនិត្យ

្របសិទ�ភា�ព 

ចំនួន ៨្រកសួង សា��

ប័ន

របា�យកា�រណ៍្រត�ត

ពិនិត្យ ៨្រកសួង សា��

ប័នេផ្សង

េទៀត

របា�យកា�រណ៍្រត�តពិនិត្យ 

២្រកសួង-សា�� ប័ន

របា�យកា�រណ៍្រត�តពិនិត្យ 

២្រកសួង-សា�� ប័ន

របា�យកា�រណ៍្រត�តពិនិត្យ 

២្រកសួង-សា�� ប័ន

របា�យកា�រណ៍្រត�តពិនិត្យ 

២្រកសួង-សា�� ប័ន

របា�យ

កា�រណ៍្រត�ត

ពិនិត្យ្របចំា�

្រតីមា�ស

43.4.3 ៤៣.៤.៣ អនុវត�ែផនកា�រ

សកម�ភា�ព

ៃនែផនកា�រ សវនកម�ៃផ�ក��ង

្របចំា�ឆា�� ំ

ៃន កសហវ

អ.ស.ក

សស ១១៖ របា�យកា�រណ៍អនុវត�

ែផនកា�រសកម�ភា�ពៃនែផនកា�រ 

សវនកម�ៃផ�ក��ង្របចំា�ឆា�� ំរបស់ ក

សហវ មា�នរ�េលចជោភា�គរយ (%)

២០២០៖ អនុវត� 

៧៣% អង�ភា�ពៃន

ែផនកា�រសវន

កម�្របចំា�ឆា�� ំ

របា�យកា�រណ៍អនុវត�

េ្រប�ប

េធៀបជោមួយែផនកា�រ

្របចំា�

ឆា�� ំសេ្រមចយ៉ោងតិច 

៨០%

របា�យកា�រណ៍សវនកម�

ចំនួន ១០អង�ភា�ព

របា�យកា�រណ៍សវនកម�

ចំនួន ២០អង�ភា�ព

របា�យកា�រណ៍សវនកម�

ចំនួន ៣០អង�ភា�ព

របា�យកា�រណ៍សវនកម�

ចំនួន ២០អង�ភា�ព

ចំនួនរបា�យ

កា�រណ៍សវន

កម�

43.4.4 ៤៣.៤.៤ ជំរុញកា�រអនុវត�

ែផនកា�រសកម�ភា�ពៃន

ែផនកា�រ សវនកម�ៃផ�ក��ង

្របចំា�ឆា�� ំៃន្រកសួង សា�� ប័ន 

ែដលបា�នេ្រជ�សេរ�ស

អ.ស.ក

សស ១២៖ ចំនួនរបា�យកា�រណ៍

អនុវត�ែផនកា�រសកម� ភា�ពៃន

ែផនកា�រ សវន កម�ៃផ�ក��ង្របចំា�ឆា�� ំ

របស់្រកសួង សា�� ប័ន យ៉ោងតិច 

ចំនួន  ៨ ែដលបា�នេ្រជ�សេរ�ស 

មា�នរ�េលចជោភា�គរយ(%)

២០២០៖ អនុវត� 

៦០% ៃនែផនកា�រ

សវនកម�្របចំា�ឆា�� ំ

របស់្រកសួង សា�� ប័

ន ចំនួន ៨ែដល

បា�នេ្រជ�សេរ�ស

របា�យកា�រណ៍អនុវត�

េ្រប�ប

េធៀបជោមួយែផនកា�រ

្របចំា�

ឆា�� ំសេ្រមចយ៉ោងតិច 

៦៥%

របា�យកា�រណ៍តា�មដោនកា�រ

អនុវត�ែផនកា�រសវនកម� 

ចំនួន ៨្រកសួង សា�� ប័ន  

ែដលបា�នេ្រជ�សេរ�ស

របា�យកា�រណ៍តា�មដោនកា�រ

អនុវត�ែផនកា�រសវនកម� 

ចំនួន ៨្រកសួង សា�� ប័ន 

ែដលបា�នេ្រជ�សេរ�ស

របា�យកា�រណ៍តា�មដោនកា�រ

អនុវត�ែផនកា�រសវនកម� 

ចំនួន ៨្រកសួង សា�� ប័ន  

ែដលបា�នេ្រជ�សេរ�ស

របា�យកា�រណ៍តា�មដោនកា�រ

អនុវត�ែផនកា�រសវនកម� 

ចំនួន ៨្រកសួង សា�� ប័ន

ែដលបា�នេ្រជ�សេរ�ស 

របា�យ

កា�រណ៍តា�ម

ដោនអនុវត�

ែផនកា�រ

សវនកម�

ចំនួន ៨

្រកសួង សា��
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
43.4.5 ៤៣.៤.៥ ផ�ល់េយោបល់

ែកលម�េល�របា�យកា�រណ៍ 

សវនកម�ៃផ�ក��ងតា�មស�ង់ដោ

របស់អង�ភា�ពសវនកម�ៃផ�

ក��ងៃន្រកសួង សា�� ប័ន

អ.ស.ក

សស ១៣៖ #របា�យកា�រណ៍ស� ី

ពីកា�រផ�ល់េយោបល់ែកលម�េល�

របា�យកា�រណ៍

 សវនកម�ៃផ�ក��ងតា�មស�ង់ដោរបស់

្រកសួង សា�� ប័ន ែដលបា�នេផ��មក

 កសហវ យ៉ោងតិចចំនួន ២០

របា�យកា�រណ៍

២០២០៖ បា�នផ�

ល់េយោ បល់ែក

លម�េល�របា�យ

កា�រណ៍សវនកម�

របស់អង�ភា�ពសវន

កម�ៃផ�ក��ងៃន្រកសួង

 សា�� ប័ន ចំនួន ១៦

របា�យកា�រណ៍

របា�យកា�រណ៍ផ�ល់េយោ

 បល់ែកលម�្របចំា�្រតី

មា�ស

របា�យកា�រណ៍ផ�ល់

េយោបល់ែកលម� ចំនួន ៤

របា�យកា�រណ៍

របា�យកា�រណ៍ផ�ល់

េយោបល់ែកលម� ចំនួន ៤

របា�យកា�រណ៍

របា�យកា�រណ៍ផ�ល់

េយោបល់ែកលម� ចំនួន ៦

របា�យកា�រណ៍

របា�យកា�រណ៍ផ�ល់

េយោបល់ែកលម� ចំនួន ៦

របា�យកា�រណ៍

របា�យ

កា�រណ៍

សរុបស� ីពី

កា�រផ�ល់

េយោបល់ែក

លម�

43.4.6 ៤៣.៤.៦ បេង��នអនុេលា�ម

ភា�ពនិង្របសិទ�ភា�ពៃនកា�រ

អនុវត�អនុសា�សន៍របស់អង�

ភា�ពរងសវនកម�េ្រកា�មឱវោទ

 កសហវ ែដលបា�នេល�ក

េឡ�ងេដោយសវនករៃផ�ក��ង

អ.ស.ក

សស ១៤៖ >= ៦៥%ៃនអនុ

សា�សន៍

សវនកម�ឆា�� ំ N-1 ែដលបា�ន

េល�កេឡ�ងេដោយសវនករៃផ�ក��ង

ៃន កសហវ ្រត�វបា�នែកលម�

២០២០៖ >=

៦០%ៃនអនុ

សា�សន៍ឆា�� ំ N-1 

បា�នែកលម�

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ពេដោយេ្រប�ប

េធៀបចំនួន

អនុសា�សន៍បា�នអនុ

វត�ជោមួយចំនួនអនុ

សា�សន៍បា�នេល�កេឡ�ង

 របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ព

េល�កា�រតា�មដោនមា�ន

រ�េលចជោភា�គរយ(%)

 របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ព

េល�កា�រតា�មដោនមា�ន

រ�េលចជោភា�គរយ(%)

 របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ព

េល�កា�រតា�មដោនមា�ន

រ�េលចជោភា�គរយ(%)

 របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ព

េល�កា�រតា�មដោនមា�ន

រ�េលចជោភា�គរយ(%)

របា�យកា�រណ៍

វឌ្ឍនភា�ព

សរុបមា�ន

រ�េលចជោភា�គ

រយ (%)
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
43.4.7 ៤៣.៤.៧ បេង��ន

អនុេលា�មភា�ពនិង្របសិទ�

ភា�ពៃនកា�រអនុវត�អនុ

សា�សន៍របស់អង�ភា�ពរង

សវនកម�េ្រកា�មឱវោទ 

្រកសួង សា�� ប័ន ែដលបា�ន

េល�កេឡ�ងេដោយសវនករ

ៃផ�ក��ង

អ.ស.ក

សស ១៥៖ >= ៥៥%ៃនអនុ

សា�សន៍សវនកម�ឆា�� ំ N-1 ែដល

បា�នេល�កេឡ�ងេដោយសវនករៃផ�

ក��ងៃន ្រកសួង សា�� ប័ន ែដល

បា�នេ្រជ�សេរ�ស

ចំនួន ៤ ្រត�វបា�នែកលម�

២០២០៖ >=

៥០%ៃនអនុ

សា�សន៍ឆា�� ំ N-1 

បា�នែកលម�េល�

្រកសួង សា�� ប័នចំនួន

 ៤

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ពេដោយេ្រប�ប

េធៀបចំនួន

អនុសា�សន៍បា�នអនុ

វត�ជោមួយចំនួនអនុ

សា�សន៍បា�នេល�ក

េឡ�ងេដោយសវនករ

េល�្រកសួងសា�� ប័ន

 ចំនួន ៤ េផ្សងេទៀត

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ព

េល�កា�រតា�មដោន្រកសួង ស្

ថោប័ន ចំនួន ៤ េដោយ

មា�នរ�េលចជោភា�គរយ(%)

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ព

េល�កា�រតា�មដោន្រកសួង ស្

ថោប័ន ចំនួន ៤ េដោយ

មា�នរ�េលចជោភា�គរយ(%)

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ព

េល�កា�រតា�មដោន្រកសួង ស្

ថោប័ន ចំនួន ៤ េដោយ

មា�នរ�េលចជោភា�គរយ(%)

 របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ព

េល�កា�រតា�មដោន្រកសួង ស្

ថោប័ន ចំនួន ៤ េដោយ

មា�នរ�េលចជោភា�គរយ(%)

របា�យកា�រណ៍

វឌ្ឍនភា�ព

សរុបៃន

្រកសួង

សា�� ប័ន ចំនួន

 ៤ េដោយ

មា�នរ�េលច

ជោភា�គរយ 

(%)

43.4.8 ៤៣.៤.៨ បេង��នអនុេលា�ម

ភា�ពនិង្របសិទ�ភា�ពៃនកា�រ

អនុវត�អនុសា�សន៍របស់

ឣជោ� ធរ សវនកម�ជោតិ (អ.

ស.ជ)

ពា�ក់ព័ន�នឹងសមត�កិច� ក

សហវ

អ.ស.ក

សស ១៦៖ #ចំនួន ១០លិខិត

ជំរុញែកលម�អនុសា�សន៍សវន

កម�ែដលបា�នេល�កេឡ�ងេដោយ អ

.ស.ជ ្រត�វបា�នេរៀបចំ ជូនថោ� ក់

ដឹកនំោ កសហវ 

២០២០៖ ៨ លិខិត

ជំរុញ

លិខិតជំរុញមា�នកា�រ

អនុម័តពី កសហវ

េចញផ្សោយ ២ លិខិតជំរុញ េចញផ្សោយ ២ លិខិតជំរុញ េចញផ្សោយ ៣ លិខិតជំរុញ េចញផ្សោយ ៣ លិខិតជំរុញ របា�យ

កា�រណ៍/

លិខិតជំរុញ 

ចំនួន៨

43.4.9
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
44 ៤៤.េល�កកម�ស់តមា�� ភា�ព

ថវ�កា�

អ.ថ.ក

អ.គ.ប

សគ ៨. 

កា�រផ�ល់ និងទទួលបា�នព័ត៌មា�ន

ថវ�កា�កា�ន់ែត្រគប់្រជ�ងេ្រជោយ 

និងកា�ន់ែតទូលំទូលា�យ

េយោងតា�មកា�រវោយ

តៃម�ឆា�� ំ ២០២០ 

ពិន��តមា�� ភា�ពៃន

ថវ�កា�សទទួលបា�ន 

ពិន�� C ស្រមា�ប់ 

PI-4 , ពិន�� D 

ស្រមា�ប់ PI-6.3 និង

 ពិន��  C ស្រមា�ប់ 

PI-8

វ�ធីសា��ស�វោស់ែវង

ែផ�កេល�េសៀវេភៅ

ែណនំោអំពីកា�រវោយ

តៃម� PEFA

44.1 ៤៤.១. ែកលម�សូចនោករ

តមា�� ភា�ពថវ�កា�កំណត់ក��ង

របា�យកា�រណ៍ PEFA

អ.ថ

អ.គ.ប

្រកសួង សា�� ប័ន

សច ១៤. 

សូចនោករចំនួន ៣ ក��ងសសរស�

មទី ២ ទទួល  ចំណោត់ថោ� ក់

បែន�មមួយក្រមិតេទៀត 

PEFA 2020 ទី១. សូចនោករចំ

ណោត់ថោ� ក់ថវ�កា�

ទទួលពិន�� (PI-4) C 

េទៅ B

- ្រត�វមា�នចំណោត់

ថោ� ក់មុខងោរស្រមា�ប់

េរៀបចំថវ�កា�, អនុវត�

ថវ�កា� និងេរៀបចំ
44.1.1 ៤២.១.១.េរៀបចំែផនកា�រ

្របតិបត�ិថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ

អគ�.ថវ�កា� សស ៧. 

ទស្សនោទា�នស� ីពីកា�រេរៀបចំ

ែផនកា�រ្របតិបត�ិថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ

មិនទា�ន់មា�ន ឯកសា�រទស្សនោទា�នស្

តីពីកា�រេរៀបចំ

ែផនកា�រ្របតិបត�ិ

ទស្សនោទា�នស� ីពីកា�រ

េរៀបចំែផនកា�រ្របតិបត�ិ

ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ្រតវបា�ន
44.1.2

44.2 ៤៤.២. បេង��នភា�ព្រគប់

្រជ�ងេ្រជោយៃនឯកសា�រថវ�កា�

 និងភា�ពទា�ន់េពលេវលា�ៃន

កា�រផ្សព�ផ្សោយជោសា�ធា�រណៈ

អ.ថ

អ.គ.ប

្រកសួង-សា�� ប័ន

សច ១៥. 

ព័ត៌មា�នសំខោន់ៗ ពា�ក់ព័ន�នឹង

ថវ�កា�្រត�វបា�ន ប���លក��ងសំណុំ

ឯកសា�រៃនេសចក�ី្រពា�ងច្បាប់ថវ�កា�

PEFA 2019 របា�យកា�រណ៍ PEFA
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
44.2.1 ៤៤.២.១.ផ្សព�ផ្សោយ 

របា�យកា�រណ៍េសដ�កិច�និង

ហិរ��វត��សា�រណៈេល�   

េគហទំព័រ្រកសួងេសដ�កិច� 

និងហិរ��-វត�� ដល់សា�

ធា�រណៈជនឱ្យទា�ន់េពល

អ.គ.ប ១.្របតិបត�ិកា�រហិរ��វត��រដ� (ស�ង់

ដោរ TOFE) ្របចំា�ែខ្រត�វបា�ន

េចញផ្សោយ េល�េគហទំព័រ្រកសួង

មិនេល�សពី២      សបា�� ហ៍ 

បនោ� ប់ ពី ដោក់ជូន ថោ� ក់ដឹកនំោ  (េស

ចក�ី សេង�បៃនរបា�យកា�រណ៍ជោ

ឆា�� ំ២០២០៖ បា�ន

េចញផ្សោយ្របតិបត�ិ

កា�រ      ហិរ��វត��រដ�

 (ស�ង់ដោរ TOFE) 

ចំនួន១២ច្បាប/់១ឆា�� ំ

្របតិបត�ិកា�រហិរ��វត��

រដ�   (ស�ង់ដោរ 

TOFE) ចំនួន១២

ច្បាប់

្របតិបត�ិកា�រហិរ��វត��រដ�    

    (ស�ង់ដោរ TOFE) 

ចំនួន ៣ច្បាប់

្របតិបត�ិកា�រហិរ��វត��រដ�    

     (ស�ង់ដោរ TOFE) 

ចំនួន ៣ច្បាប់

្របតិបត�ិកា�រហិរ��វត��រដ�    

    (ស�ង់ដោរ TOFE) 

ចំនួន ៣ច្បាប់

្របតិបត�ិកា�រហិរ��វត��រដ�    

   (ស�ង់ដោរ TOFE) ចំនួន

 ៣ច្បាប់

្របតិបត�ិកា�រ

ហិរ��វត��រដ� 

(ស�ង់ដោរ 

TOFE) 

ចំនួន១២

ច្បាប់

44.2.1 ៤៤.២.១.ផ្សព�ផ្សោយ 

របា�យកា�រណ៍េសដ�កិច�និង

ហិរ��វត��សា�រណៈេល�   

េគហទំព័រ្រកសួងេសដ�កិច� 

និងហិរ��-វត�� ដល់សា�

ធា�រណៈជនឱ្យទា�ន់េពល

អ.គ.ប ២.របា�យកា�រណ៍ស� ិតិ ហិរ��វត��    

       រដោ� ភិ បា�ល ្របចំា�ែខ  ្រត�វ

បា�ន េចញ ផ្សោយេល�េគហទំព័រ

្រកសួង មិនេល�សពី  ២ សបា�� ហ៍ 

បនោ� ប់ពីដោក់ជូន ថោ� ក់ដឹកនំោ (េស

ចក�ីសេង�បៃនរបា�យកា�រណ៍ជោ

ឆា�� ំ២០២០៖បា�ន

េចញផ្សោយរបា�យ

កា�រណ៍ស� ិតិ ហិរ��វត��

រដោ� ភិ បា�លចំនួន

១២ច្បាប/់១ឆា�� ំ

របា�យកា�រណ៍ស� ិតិ 

ហិរ��វត��     រដោ� ភិ 

បា�ល ្របចំា�ែខ ចំនួន

១២ច្បាប់

របា�យកា�រណ៍ស� ិតិ ហិរ��វត��

      រដោ� ភិ បា�ល ្របចំា�ែខ 

ចំនួន ៣ច្បាប់

របា�យកា�រណ៍ស� ិតិ ហិរ��វត��

    រដោ� ភិ បា�ល ្របចំា�ែខ 

ចំនួន ៣ច្បាប់

របា�យកា�រណ៍ស� ិតិ ហិរ��វត��

    រដោ� ភិ បា�ល ្របចំា�ែខ 

ចំនួន ៣ច្បាប់

របា�យកា�រណ៍ស� ិតិ ហិរ��វត��

    រដោ� ភិ បា�ល ្របចំា�ែខ 

ចំនួន ៣ច្បាប់

របា�យ

កា�រណ៍ស� ិតិ   

       ហិរ��

វត��រដោ� ភិ បា�ល

 ្របចំា�ែខ 

ចំនួន១២

44.2.1 ៤៤.២.១.ផ្សព�ផ្សោយ 

របា�យកា�រណ៍េសដ�កិច�និង

ហិរ��វត��សា�រណៈេល�   

េគហទំព័រ្រកសួងេសដ�កិច� 

និងហិរ��-វត�� ដល់សា�

ធា�រណៈជនឱ្យទា�ន់េពល

អ.គ.ប ៣.្រពឹត�ិប្រតស� ិតិេសដ�កិច�និង

ហិរ��វត�� ្របចំា�្រតីមា�ស 

(Bulletin) ្រត�វបា�នព្រងឹងគុណ

ភា�ព,អភិវឌ្ឍសូចនោករ និងសា�រ

គន�ឹះ។ េល�សពីេនះ,បា�នបែន�ម

កា�រដោក់ផ្សោយជោសា�ធា�រណៈ 

ឆា�� ំ២០២០៖ បា�ន

េចញផ្សោយ

្រពឹត�ិប្រតស� ិតិ       

េសដ�-កិច� និងហិរ��

វត��្របចំា�្រតីមា�ស 

(Bulletin) ចំនួន ៤

្រពឹត�ិប្រតស� ិតិេសដ�

កិច� និងហិរ��វត��

្របចំា�្រតីមា�ស 

(Bulletin) ចំនួន ៤

ច្បាប់

្រពឹត�ិប្រតស� ិតិេសដ�កិច� 

និងហិរ��វត��្របចំា�្រតីមា�ស

 (Bulletin) ចំនួន ១ច្បាប់

្រពឹត�ិប្រតស� ិតិេសដ�កិច� 

និងហិរ��វត��្របចំា�្រតីមា�ស

 (Bulletin) ចំនួន ១ច្បាប់

្រពឹត�ិប្រតស� ិតិេសដ�កិច� 

និងហិរ��វត��្របចំា�្រតីមា�ស

 (Bulletin) ចំនួន ១ច្បាប់

្រពឹត�ិប្រតស� ិតិេសដ�កិច� 

និងហិរ��វត��្របចំា�្រតីមា�ស

 (Bulletin) ចំនួន ១ច្បាប់

្រពឹត�ិប្រតស� ិ

តិេសដ�កិច� 

និងហិរ��វត��

្របចំា�          

្រតីមា�ស 

(Bulletin) 

44.2.1 ៤៤.២.១.ផ្សព�ផ្សោយ 

របា�យកា�រណ៍េសដ�កិច�និង

ហិរ��វត��សា�រណៈេល�   

េគហទំព័រ្រកសួងេសដ�កិច� 

និងហិរ��-វត�� ដល់សា�

ធា�រណៈជនឱ្យទា�ន់េពល

អ.គ.ប ៤.របា�យកា�រណ៍និនោ� កា�រេសដ�

កិច�-សង�ម (SET) ្របចំា�ែខ្រត�វ

បា�នេចញផ្សោយេល�េគហទំព័រ

្រកសួងមិនេល�សពី២   សបា�� ហ៍ 

បនោ� ប់ពីដោក់ជូន ថោ� ក់ដឹកនំោ      

(េសចក�ីសេង�បៃនរបា�យកា�រណ៍ 

ឆា�� ំ២០២០៖ បា�ន

េចញផ្សោយរបា�យ

កា�រណ៍និនោ� កា�រ

េសដ�កិច�-សង�ម 

(SET) ្របចំា�ែខ 

ចំនួន ១២ច្បាប/់១ឆា�� ំ

របា�យកា�រណ៍

និនោ� កា�រេសដ�-កិច�-

សង�ម (SET) ្របចំា�

ែខ ចំនួន ១២ច្បាប់

របា�យកា�រណ៍និនោ� កា�រ         

  េសដ�កិច�-សង�ម (SET) 

  ្របចំា�ែខ ចំនួន ៣ច្បាប់

របា�យកា�រណ៍និនោ� កា�រ      

   េសដ�កិច�-សង�ម (SET)

        ្របចំា�ែខ ចំនួន ៣

ច្បាប់

របា�យកា�រណ៍និនោ� កា�រ      

   េសដ�កិច�-សង�ម (SET)

       ្របចំា�ែខ ចំនួន ៣

ច្បាប់

របា�យកា�រណ៍និនោ� កា�រ      

   េសដ�កិច�-សង�ម (SET)

       ្របចំា�ែខ ចំនួន ៣

ច្បាប់

របា�យ

កា�រណ៍

និនោ� កា�រ

េសដ�កិច�-

សង�ម (SET)

  ្របចំា�ែខ 
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
44.2.2 ៤៤.២.១.ផ្សព�ផ្សោយសា�រោ

ចរេរៀបចំែផនកា�រយុទ�

សា��ស�ថវ�កា� និងក��ប់

ថវ�កា� (៣០%)

អគ�.ថវ�កា� សា�រោចរេរៀបចំែផនកា�រយុទ�

សា��ស�ថវ�កា� និងក��ប់ថវ�កា�្រត�វ

បា�នផ្សព�ផ្សោយេល�េគហរទំព័រ

បា�នផ្សព�ផ្សោយ

សា�រោចរេរៀបចំ

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�

 ថវ�កា� និងក��ប់

ថវ�កា� េទៅ្រគប់

្រកសួង សា�� ប័ន និង

សិកា�� សា�លា�ៃនកា�រ

ផ្សព�ផ្សោយសា�រោចរ

សា�រោចរេរៀបចំែផនកា�រ

យុទ�សា��ស�ថវ�កា� និង

ក��ប់ថវ�កា�្រត�វបា�ន

ផ្សព�ផ្សោយ

44.2.3 ៤៤.២.២. សា�រោចររបស់

រោជរដោ� ភិបា�លស្រមា�ប់

ជំរុញ្រកសួង     សា�� ប័ន 

ជោពិេសស្រកសួង      សា��

ប័នក��ងវ�ស័យេសដ�កិច�និង

សង�មកិច�ឱ្យេធ��កា�រ

អគ�.ថវ�កា� េរៀបចំសា�រោចរែណនំោជំរុញ  

្រកសួង សា�� ប័ន ក��ងកា�រ

ផ្សព�ផ្សោយ  ឫេរៀបចំវរទិកា�សា�រ

ធា�រណៈអំពីថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំរបស់

្រក�ង សា�� ប័ន សា�មី

មិនទា�ន់មា�ន សា�រោចរែណនំោស� ីពី

កា�រជមរុញ្រកសួង

សា�� ប័នផ្សព�ផ្សោយ ឫ

េរៀបចំវរទិកា�សា�រ

ធា�រណៈអំពីថវ�កា�

្របចំា�ឆា�� ំ

សា�រោចរែណនំោស� ីពីកា�រ

ជំរុញ្រកសួង សា�� ប័ន ក��ង

កា�រផ្សព�ផ្សោយ ឫេរៀបចំវរ

ទិកា�សា�រធា�រណៈអំពី

ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំរបស់្រក�ង ស្

ថោប័នសា�មី្រត�វបា�នេរៀបចំ

សា�រោចរែណនំោស� ីពីកា�រ

ជំរុញ្រកសួង សា�� ប័ន ក��ង

កា�រផ្សព�ផ្សោយ ឫេរៀបចំវរ

ទិកា�សា�រធា�រណៈអំពី

ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំរបស់្រក�ង ស្

ថោប័នសា�មី្រត�វបា�នអនុម័ត

44.2.4 ៤៤.២.៣.ែកលម�និង

េរៀបចំខ�ឹមសា�រសេង�ប

្របតិបត�ិស� ីពី  េសចក�ី្រពា�ង

ច្បាប់្របចំា�ឆា�� ំ

អគ�.ថវ�កា� ឯកសា�រេសចក�ីពន្យល់សេង�បស� ី

ពីេសចក�ី្រពា�ងច្បាប់ស� ីពីហិរ��  

វត��ស្រមា�ប់កា�រ្រគប់្រគង្របចំា�ឆា�� ំ

េរៀបចំខ�ឹមសា�រ

សេង�ប្របតិបត�ិស� ី

ពីេសចក�ី្រពា�ងច្បាប់

្របចំា�ឆា�� ំ្រត�វបា�នែក

លម�ជោេរៀងរោល់ឆា�� ំ

េសចក�ី្រពា�ងច្បាប់

្របចំា�ឆា�� ំ

ទ្រមង់ខ�ឹមសា�រសេង�ប

្របតិបត�ិស� ីពីេសចក�ី្រពា�ង

ច្បាប់ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ ្រត�វ

បា�នពិនិត្យេឡ�ងវ�ញនិង

ែកស្រម�ល

ទ្រមង់ខ�ឹមសា�រសេង�ប

្របតិបត�ិស� ីពីេសចក�ី្រពា�ង

ច្បាប់ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ្រត�វ

បា�នេរៀបចំ

44.2.5 ៤៤.២.៤.ផ្សព�ផ្សោយខ�ឹម

សា�រសេង�បស� ីពីេសចក�ី

្រពា�ងច្បាប់ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ

បនោ� ប់ពី្រត�វបា�នអនុម័ត

គណៈរដ�ម�ន�ី

អគ�.ថវ�កា� ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ បនោ� ប់ពី្រត�វបា�ន

អនុម័តពីគណៈរដ�ម�ន�ី

កា�រផ្សពផ្សោយខ�ឹម

សា�រសេង�បស� ីពីេស

ចក�ី្រពា�ងច្បាប់ថវ�កា�

្របចំា�ឆា�� ំ

បនោ� ប់ពី្រត�វបា�ន

អនុម័តគណៈរដ�ម�ន�ី

ខ�ឹមសា�រសេង�ប

ស� ីពីេសចក�ី្រពា�ង

ច្បាប់ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ

បនោ� ប់ពី្រត�វបា�នអនុ

ម័តគណៈរដ�ម�ន�ី

ខ�ឹមសា�រសេង�បស� ីពីេសចក�ី

្រពា�ងច្បាប់ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ  

្រត�វបា�នផ្សព�ផ្សោយ



ទំព័រ154

្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
44.2.6 ៤៤.២.៥.េរៀបចំេសៀវេភៅ

ថវ�កា� សេង�ប (Budget 

inbrief) ៃនច្បាប់ថវ�កា�

្របចំា�ឆា�� ំ

អគ�.ថវ�កា� េសៀវេភៅថវ�កា� សេង�ប ៃនច្បាប់

ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ

េសៀវេភៅថវ�កា�

សេង�បៃនច្បាប់

ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ ្រត�វ

បា�នេរៀបចំជោេរៀង

រោល់ឆា�� ំ

េសៀវេភៅថវ�កា�

សេង�បៃនច្បាប់ថវ�កា�

្របចំា�ឆា�� ំ

ទ្រមង់េសៀវេភៅ ថវ�កា� 

សេង�ប ៃនច្បាប់ថវ�កា�

្របចំា�ឆា�� ំ   (ឆា�� ំបនោ� ប់) 

្រត�វបា�ន ពិនិត្យេឡ�ងវ�ញ 

និងែកលម�

េសៀវេភៅ ថវ�កា� សេង�បៃន

ច្បាប់ថវ�កា�ឆា�� ំបនោ� ប់្រត�វ

បា�ន េរៀបចំ

44.2.7 ៤៤.២.៦.ផ្សព�ផ្សោយ

េសៀវេភៅថវ�កា� សេង�ប 

(Budget inbrief) ៃនច្បាប់

ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ

អគ�.ថវ�កា� ផ្សព�ផ្សោយេសៀវេភៅថវ�កា� សេង�ប 

ៃនច្បាប់ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ

េសៀវេភៅថវ�កា� 

សេង�ប (Budget 

inbrief)  បា�នចា�ប់ផ្

េត�មផ្សព�ផ្សោយពីឆា�� ំ

 ២០១៤

េសៀវេភៅថវ�កា� សេង�ប

 (Budget inbrief) 

បា�នែចកជូន និង

ប���លក��ងេគហទំព័រ

បស់្រកសួងេសដ�កិច�

និងហិរ��វត��

េសៀវេភៅ ថវ�កា� សេង�បៃន

ច្បាប់ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ ្រត�វ

បា�ន ផ្សព�ផ្សោយ

44.2.8
44.2.9
44.3 ៤៤.៣. េរៀបចំេវទិកា�សា�

ធា�រណៈស� ីពី្រកបខណ�

ហិរ��វត��សា�ធា�រណៈរយៈ

េពលមធ្យម និងថវ�កា�

្របចំា�ឆា�� ំ ក��ងេគា�លបំណង

អ.ថ.ក

អ.គ.ប

្រកសួង-សា�� ប័ន

សច ១៦. 

កា�រេរៀបចំទិកា�រសា�ធា�រណៈស� ីពី

កា�រេរៀបចំថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំដល់

្រកសួង សា�� ប័ន

េវទិកា�សា�ធា�រណៈ

្របចំា�ឆា�� ំ ក��ង្រកប

ខណ� ហិរ��វត��

សា�ធា�រណៈរយៈ

េពលធម្យម

្រកសួង សា�� ប័នេរៀបចំ

េវទិកា�រសា�ធា�រណៈ

្របចំា�ឆា�� ំ

44.3.11 ៤៤.៣.១.េរៀបចំេវទិកា� សា�

ធា�រណៈស� ីពី្រកបខណ� ម៉ា�

្រក�េសដ�កិច� និង ្រកបខណ�

ថវ�កា� (៣០%)

អគ�.ថវ�កា� សស ២៤.េវទិកា� សា�ធា�រណៈ ស� ី

ពី្រកបខណ� ម៉ា�្រក�េសដ�កិច�  និង 

ច្បាប់ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ 

េវទិកា� សា�ធា�រណៈ

ស� ីពី្រកបខណ� ម៉ា�

្រក�េសដ�កិច�  និង 

ច្បាប់ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ  

្រត�វបា�នេរៀបចំ

្រកសួងេសដ�កិច�និង

ហិរ��វត��េរៀបចំ

េវទិកា� សា�ធា�រណៈ  

ស� ីពី្រកបខណ� ម៉ា�្រក�

េសដ�កិច�  និង ច្បាប់

ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ 

 េវទិកា� សា�ធា�រណៈស� ីពី

្រកបខណ� ម៉ា�្រក�េសដ�កិច�  

និង្រកបខណ� ថវ�កា� ្របចំា�

ឆា�� ំ្រត�វបា�នេរៀបចំ។
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
44.3 អ.ថ

អ.គ.ប

្រកសួង-សា�� ប័ន

សច ១៧. 

ថវ�កា�ស្រមា�ប់្របជោពលរដ�្រត�វ

បា�នែកលម� និងផ្សព�ផ្សោយជោ

េទៀតទា�ត់

េសៀវេភៅថវ�កា�

ពលរដ�្រត�វបា�ន

ផ្សព�ផ្សោយជោេរៀង

រោល់ឆា�� ំ តា�មេគ

ហទំព័រ កសហវ

េសៀវេភៅថវ�កា�

ពលរដ�្រត�វបា�ន

ផ្សព�ផ្សោយេ្រកា�ម

េពលថវ�កា�អនុម័តរួច

 និង មា�តិកា�របា�ន

កា�រែកលម�េធៀបនឹង

េសៀវេភៅថវ�កា�

មុនៗ (ព័ត៌មា�នបែន�ម

 និង រូបភា�ពងោយ

យល់ ។ល។)

44.3.1 ៤៤.៣.១ បន�េរៀបចំសិកា��  

សា�លា� ពិេ្រគា�ះេយោបល់ េល� 

ទិសេដៅថវ�កា� និង េគា�ល

នេយោ បា�យ (១០០%)

អ.គ.ប. ១. សិកា�� សា�លា�/កិច�្របជុំ

ពិេ្រគា�ះេយោបល់ (ចំនួន ២)េល�

វ�ស័យឣទិភា�ព ្រត�វបា�នេរៀបចំ

២០១៩ ៖ បា�ន

េរៀបចំ

២០២០ ៖ ឣក

ខោនមិនបា�នេរៀប

ចំ (Covid-19)

របា�យកា�រណ៍ស� ីពី 

សិកា�� សា�លា�/កិច�

្របជុំពិេ្រគា�ះេយោបល់

 (ចំនួន ២)េល� វ�ស័

យឣទិភា�ព្រត�វបា�ន

េរៀបចំ

សិកា�� សា�លា�/កិច�្របជុំ

ពិេ្រគា�ះេយោបល់ (ចំនួន 

២)េល�       វ�ស័យឣទិ

ភា�ព្រត�វបា�នេរៀបចំ

សិកា�� សា�លា�/

កិច�្របជុំ

ពិេ្រគា�ះ

េយោបល់ 

(ចំនួន២) 

េល�វ�ស័យ

ឣទិភា�ព្រត�វ

បា�នេរៀបចំ

Part 5

Part 5

ែផ�កទី៥៖ កា�រគា�្ំរទកម�វ�ធីែកទ្រមង់្របកបេដោយចីរភា�ព និងភា�ព្របទា�ក់្រកឡោគា�� ៃនកា�រែកទ្រមង់េផ្សងេទៀត

កា�ររក្សោចលនកា�រៃនកា�រែកទ្រមង់ហិរ��វត��សា�ធា�រណៈ្របកបេដោយចីរភា�ព និងកា�របេង��នភា�ព្របទា�ក់្រកឡោគា�� នឹងកា�រែកទ្រមង់េផ្សងេទៀត (៣+១) ។
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
51 ៥១. ព្រងឹងភា�ពជោអ�ក

ដឹកនំោ និង សមត�ភា�ព ក��ង

កា�រ្រគប់្រគង ភា�ពជោមា�� ស់ 

និងកា�រទទួលខុស្រត�វក��ង

កា�រែកទ្រមង់

កសហវ

្រកសួង-សា�� ប័ន

សគ ១. 

ភា�ពទា�ន់េពលេវលា�ៃនកា�រផ�ល់

ែផនកា�រ GDAP, MAP និង

របា�យកា�រណ៍សមិទ�កម�្របចំា�ឆា�� ំ

មក អ.គ.ហ

សន�ត៖ 

ជោមធ្យម, ែផនកា�រ 

GDAP, MAP និង

របា�យកា�រណ៍សមិទ�

កម�្របចំា�ឆា�� ំ្រត�វបា�នផ្

តល់ ១៥ ៃថ�បនោ� ប់

ពីកា�លកំណត់

ែផនកា�រ MAP 

GDAP និងរបា�យ

កា�រណ៍សមិទ�កម�

ែដលផ�ល់យ៉ោងយូរ ៥

 ៃថ� បនោ� ប់ពីកា�ល

កំណត់្រត�វរោប់ថោ

យឺតយ៉ោវ

51 សគ ២. 

កសា�ងែផនកា�រយុទ�សា��ស�  និង

ែផនកា�រសកម�ភា�ពអភិវឌ្ឍ

សមត�ភា�ពក��ង្រកបខណ� កម�វ�ធី

ែកទ្រមង់ហិរ��វត��សា�ធា�រណៈរ

យៈេពល ៥ ឆា�� ំ (ដំណោក់កា�លទី

៤) ភា�� ប់ជោមួយនឹង Certificate

 

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�

អភិវឌ្ឍសមត�ភា�ព

ក��ង្រកបខណ� កម�វ�ធី

ែកទ្រមង់ហិរ��វត��

សា�ធា�រណៈ 

(ដំណោក់កា�លទី៣)

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�  

និងែផនកា�រ

សកម�ភា�ពអភិវឌ្ឍ

សមត�ភា�ពរយៈេពល

 ៥ ឆា�� ំ (ដំណោក់

កា�លទី ៤) ភា�� ប់

ជោមួយនឹង 

 51 សគ ៣. 

កហស និងលក�ខណ� េយោង 

(TOR) ្រត�វបា�នេធ��បច��ប្បន�ភា�ព

 េទៅតា�មេគា�លកា�រណ៍កំណត់ 

និងត្រម�វកា�ររបស់អង�ភា�ព

ចំនួនសមា�សភា�ព 

កហស ក��ងេសចក�ី 

និងលក�ខណ� េយោង 

របស់្រកសួងសា�� ប័ន

 បច��ប្បន�

ចំនួន្រកសួងសា�� ប័ន 

ែដលបា�នេធ��បច��ប្បន�

ភា�ពនូវសមា�ភា�ព 

កហស និង

លក�ខណ� េយោង
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
51.1 ៥១.១. េរៀបចំ, អនុវត� និង

រោយកា�រណ៍ពីវឌ្ឍនភា�ព 

និងកា�រសេ្រមចបា�ននូវ

ែផនកា�រសកម�ភា�ព និង

េគា�លេដៅសមិទ�កម�្របចំា�ឆា�� ំ

កសហវ

្រកសួង-សា�� ប័ន

សច ១. 

ភា�ពទា�ន់េពលេវលា�ៃនកា�រផ�ល់

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ពៃនកា�រអនុ

វត� MAP GDAP ្របចំា�្រតីមា�ស

សន�ត៖ 

ជោមធ្យម របា�យ

កា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ពៃន

កា�រអនុវត� MAPនិង

 GDAP ្របចំា�្រតី

មា�ស ្រត�វបា�នផ�ល់ 

១០ ៃថ�បនោ� ប់ពី

កា�លកំណត់

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ពៃនកា�រអនុវត� 

MAPនិង GDAP 

្របចំា�្រតីមា�ស 

ទា�ងំឡោយណោែដលផ្

តល់ យ៉ោងយូរ ៥ ៃថ�

 បនោ� ប់ពីកា�លកំណត់

 ្រតវរោប់ថោមា�នភា�ព
51.1 សច ២. 

វឌ្ឍនភា�ពជោភា�គរយ ៃនកា�រអនុ

វត�ែផនកា�រសកម�ភា�ព MAP និង

 GDAP្របចំា�្រតីមា�ស

្រតីមា�សទី២ ឆា�� ំ

២០២០ ៖ 

ស្រមា�ប់្រកសួង សា��

ប័នជោមធ្យម ៨៩%

និងស្រមា�ប់អង�ភា�ព

កសហវ ជោមធ្យម 

៩១%

(ចំនួនសកម�ភា�ព

ែដលសេ្រមច/ 

ចំនួនសកម�ភា�ពក��ង

ែផនកា�រ MAP និង 

GDAP)*១០០

51.1 សច ៣. 

ភា�គរយៃនកា�រសេ្រមចបា�ន

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�

ក��ងឆា�� ំ េធៀបនឹងេគា�លេដៅែដល

បា�នកំណត់កងែផនកា�រ MAP 

សន�ត៖

 ក��ងឆា�� ំ២០២០

-្រកសួង សា�� ប័ន 

៨០%

-អងភា�ព កសហវ 

%ៃនចំនួនសមិទ�កម�

ែដលសេ្រមចបា�ន

ក��ងឆា�� ំ េធៀបនឹង

ចំនួនសមិទ�កម�ក��ង

ែផនកា�រ MAP និង 



ទំព័រ158

្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
51.1.1 ៥១.១.១.េរៀបចំកិច�្របជុំ

្របចំា�ែខតា�មដោនវឌ្ឍន

ភា�ពៃនកា�រ         អនុវត�

ែផនកា�រសកម�ភា�ពៃនកា�រ

ែកទ្រមង់កា�រ្រគប់្រគងហិរ��

វត��សា�ធា�រណៈ (៥០%)

អ.ហ.ក សស ១. កិច�្របជុំ្របចំា�ែខតា�ម

ដោនវឌ្ឍនភា�ពៃនកា�រអនុវត�

ែផនកា�រសកម�ភា�ពៃនកា�រែក

ទ្រមង់កា�រ្រគប់្រគងហិរ��វត��      

  សា�ធា�រណៈ ្រត�វបា�នេរៀបចំ

កិច�្របជុំ្របចំា�ែខ្រត�វ

បា�នេរៀបចំ 

(២០២០)

របា�យកា�រណ៍កិច�

្របជុំ្របចំា�ែខ

កិច�្របជុំ្របចំា�ែខតា�មដោន

វឌ្ឍនភា�ពៃនកា�រអនុវត�

ែផនកា�រសកម�ភា�ពៃនកា�រ

ែកទ្រមង់កា�រ្រគប់្រគង

ហិរ��វត��សា�ធា�រណៈ 

ស្រមា�ប់ែខមករោ,     កុម�ៈ

 និងមីនោ ្រត�វបា�នេរៀបចំ

សស ១. កិច�្របជុំ្របចំា�ែខ

តា�មដោនវឌ្ឍនភា�ពៃនកា�រ 

       អនុវត�ែផនកា�រ

សកម�ភា�ពៃនកា�រែក

ទ្រមង់កា�រ្រគប់្រគងហិរ��

វត��

សា�ធា�រណៈស្រមា�ប់ែខេម

សា�, ឧសភា�, និងមិថុនោ 

្រត�វបា�នេរៀបចំ

សស ១. កិច�្របជុំ្របចំា�ែខ

តា�មដោនវឌ្ឍនភា�ពៃនកា�រ 

        អនុវត�ែផនកា�រ

សកម�ភា�ពៃនកា�រែក

ទ្រមង់កា�រ្រគប់្រគងហិរ��

វត��

សា�ធា�រណៈស្រមា�ប់ែខកក�

ដោ, សីហា�, និងក��  ្រត�វ

បា�នេរៀបចំ

សស ១. កិច�្របជុំ្របចំា�ែខ

តា�មដោនវឌ្ឍនភា�ពៃនកា�រ

អនុវត�ែផនកា�រសកម�ភា�ព

ៃនកា�រែកទ្រមង់កា�រ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សា�

ធា�រណៈ ស្រមា�ប់ែខតុលា� 

វ�ច�ិកា� និងធ�� ្រត�វបា�នេរៀបចំ

របា�យ

កា�រណ៍កិច�

្របជុំ្របចំា�ែខ

51.1.2 ៥១.១.២.េរៀបចំរបា�យ

កា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ព្របចំា�្រតី

មា�ស និង្របចំា�ឆា�� ំៃនកា�រអនុ

វត�ែផនកា�រសកម�ភា�ពែក

ទ្រមង់កា�រ្រគប់្រគងហិរ��

វត��សា�ធា�រណៈ របស់អគ�

នោយកដោ� ន (៥០%)

អ.ហ.ក សស ២. របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ព្របចំា�្រតីមា�ស និង្របចំា�ឆា�� ំ

ៃនកា�រអនុវត�ែផនកា�រសកម�ភា�ព

ែកទ្រមង់កា�រ្រគប់្រគងហិរ��វត��

សា�ធា�រណៈរបស់អគ�នោយកដោ� ន

្រត�វបា�នេរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ព្រត�វបា�នេរៀបចំ

ទា�ន់េពលេវលា� 

(២០២០)

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ពៃនកា�រអនុវត� 

GDAP

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ព

្របចំា�្រតីមា�សទី១ ៃនកា�រ

អនុវត�ែផនកា�រសកម�ភា�ព

ែកទ្រមង់កា�រ្រគប់្រគង

ហិរ��វត��សា�ធា�រណៈរបស់

អគ�នោយកដោ� ន្រត�វបា�ន

េរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ព

្របចំា�្រតីមា�សទី២ ៃនកា�រ

អនុវត�ែផនកា�រសកម�ភា�ព

ែកទ្រមង់កា�រ្រគប់្រគង

ហិរ��វត��សា�ធា�រណៈរបស់

អគ�នោយកដោ� ន្រត�វបា�ន

េរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ព្របចំា�្រតីមា�សទី៣ 

ៃនកា�រអនុវត�ែផនកា�រ

សកម�ភា�ពែកទ្រមង់កា�រ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សា�

ធា�រណៈរបស់អគ�នោយ កដ្

ឋា�ន្រត�វបា�នេរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ព

្របចំា�្រតីមា�សទី៤ និង

្របចំា�ឆា�� ំៃនកា�រអនុវត�

ែផនកា�រសកម�ភា�ពែក

ទ្រមង់កា�រ្រគប់្រគងហិរ��

វត��សា�ធា�រណៈរបស់អគ�

នោយកដោ� ន្រត�វបា�នេរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍

វឌ្ឍនភា�ពៃន

កា�រអនុវត� 

GDAP
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
51.1.3 ៥១.១.១. ព្រងឹងឆន�ៈ

កំែណទ្រមង់ភា�ពជោមា�� ស់

កា�រនិងកា�រទទួលខុស្រត�វ  

េល�ភា�ពទា�ន់េពលេវលា�ៃន

កា�រផ�ល់របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ពៃនកា�រអនុវត� GDAP 

្របចំា�្រតីមា�ស មក អ គ ហ។

អ.រ.ជ បា�នេរៀបចំរបា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ពៃនកា�រអនុវត� GDAP ្របចំា�

្រតីមា�ស ជូន អ គ ហ ទា�ន់េពល

េវលា�។  (ពិន��: 0.5)

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ពៃនកា�រអនុវត� 

GDAP ្របចំា�្រតីមា�ស

 បា�នជូន អ គ ហ 

ទា�ន់េពលេវលា� 

ប៉ុែន�មា�នរបា�យ

កា�រណ៍ខ�ះ យ៉ោងយូរ

 ៧ ៃថ� បនោ� ប់ពី

កា�លកំណត់ៃន

កា�លបរ�េច�ទ។

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ពៃនកា�រអនុវត� 

GDAP ្របចំា�្រតីមា�ស

 ជូន អ គ ហ ទា�ន់

េពលេវលា� យ៉ោងយូរ

 ៥ ៃថ� បនោ� ប់ពីកា�ល

កំណត់ៃនកា�លបរ�េច�

ទ។

សូចនោករទី១៖ 

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ព

ៃនកា�រអនុវត� GDAP 

្របចំា�្រតីមា�ស ្រត�វបា�ន

េរៀបចំផ�ល់ជូន អ គ ហ 

ទា�ន់េពលេវលា� យ៉ោងយូរ

ក��ងអំឡ�ង ៥ ៃថ� បនោ� ប់ពី

កា�លកំណត់ៃនកា�លបរ�ច្

េឆទ។

សូចនោករទី២៖ 

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ព

ៃនកា�រអនុវត� GDAP 

្របចំា�្រតីមា�ស ្រត�វបា�ន

េរៀបចំផ�ល់ជូន អ គ ហ 

ទា�ន់េពលេវលា� យ៉ោងយូរ

ក��ងអំឡ�ង ៥ ៃថ� បនោ� ប់ពី

កា�លកំណត់ៃនកា�លបរ�ច្

េឆទ។

សូចនោករទី៣៖ 

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ព

ៃនកា�រអនុវត� GDAP 

្របចំា�្រតីមា�ស ្រត�វបា�ន

េរៀបចំផ�ល់ជូន អ គ ហ 

ទា�ន់េពលេវលា� យ៉ោងយូរ

ក��ងអំឡ�ង ៥ ៃថ� បនោ� ប់ពី

កា�លកំណត់ៃនកា�លបរ�ច្

េឆទ។

សូចនោករទី៤៖ 

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ព

ៃនកា�រអនុវត� GDAP 

្របចំា�្រតីមា�ស ្រត�វបា�ន

េរៀបចំផ�ល់ជូន អ គ ហ 

ទា�ន់េពលេវលា� យ៉ោងយូរ

ក��ងអំឡ�ង ៥ ៃថ� បនោ� ប់ពី

កា�លកំណត់ៃនកា�លបរ�ច្

េឆទ។

កា�ល

បរ�េច�ទេល�

លិខិតែដល

បា�នេផ��

របា�យ

កា�រណ៍ជូន អ

 គ ហ

51.1.4 ៥១.១.២. កា�រវោយតៃម�

លទ�ផលៃនរបា�យកា�រណ៍

វឌ្ឍនភា�ព ែដលសេ្រមច

បា�នេល�កា�រអនុវត�

ែផនកា�រសកម�ភា�ព GDAP

 ២០២១ របស់អគ�នោយកដ្

ឋា�នរតនោគា�រជោតិ

អ.រ.ជ បា�នវោយតៃម�លទ�ផលសេ្រមច

បា�នៃនរបា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ព

្របចំា�្រតីមា�ស េល�កា�រអនុវត�

ែផនកា�រសកម�ភា�ព GDAP 

២០២១ របស់អគ�នោយកដោ� នរត

នោគា�រជោតិ។  

(ពិន��: 0.5)

ឆា�� ំ២០២០ របា�យ

កា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ពៃន

កា�រអនុវត� 

GDAP3-២០២០ 

្របចំា�្រតីមា�ស

នីមួយៗ បា�នវោយ

តៃម�ជោលទ�ផល

សេ្រមចបា�នល�

្របេស�រ។

ែផនកា�រសកម�ភា�ព 

GDAP ២០២១ 

ែដលបា�នដោក់កា�រអនុ

វត�តា�ម្រតីមា�ស

នីមួយៗ ្រត�វបា�ន

្រត�តពិនិត្យនិងវោយ

តៃម�ជោលទ�ផល

សេ្រមចបា�ន។

សូចនោករទី១៖ 

របា�យកា�រណ៍វឌ្បនភា�ព

្របចំា�្រតីមា�ស ៃនអនុវត�

ែផនកា�រសកម�ភា�ព GDAP

 ឆា�� ំ២០២១ របស់អគ�

នោយកដោ� នរតនោគា�រជោតិ

 ្រត�វបា�ន្រត�តពិនិត្យនិង

វោយតៃម�ជោលទ�ផល

សេ្រមចបា�ន។

សូចនោករទី២៖ 

របា�យកា�រណ៍វឌ្បនភា�ព

្របចំា�្រតីមា�ស ៃនអនុវត�

ែផនកា�រសកម�ភា�ព GDAP

 ឆា�� ំ២០២១ របស់អគ�

នោយកដោ� នរតនោគា�រជោតិ

 ្រត�វបា�ន្រត�តពិនិត្យនិង

វោយតៃម�ជោលទ�ផល

សេ្រមចបា�ន។

សូចនោករទី៣៖ 

របា�យកា�រណ៍វឌ្បនភា�ព

្របចំា�្រតីមា�ស ៃនអនុវត�

ែផនកា�រសកម�ភា�ព GDAP

 ឆា�� ំ២០២១ របស់អគ�

នោយកដោ� នរតនោគា�រជោតិ

 ្រត�វបា�ន្រត�តពិនិត្យនិង

វោយតៃម�ជោលទ�ផល

សេ្រមចបា�ន។

សូចនោករទី៤៖ 

របា�យកា�រណ៍វឌ្បនភា�ព

្របចំា�្រតីមា�ស ៃនអនុវត�

ែផនកា�រសកម�ភា�ព GDAP

 ឆា�� ំ២០២១ របស់អគ�

នោយកដោ� នរតនោគា�រជោតិ

 ្រត�វបា�ន្រត�តពិនិត្យនិង

វោយតៃម�ជោលទ�ផល

សេ្រមចបា�ន។

របា�យ

កា�រណ៍្របចំា�

្រតីមា�ស
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
51.1.5 ៥១.១.១.េរៀបចំរបា�យ

កា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ពៃនកា�រអនុ

វត� GDAP (3+2) ្របចំា�

្រតីមា�ស និង្របចំា�ឆា�� ំ និង

េផ��ជូន អគហ ឲ្យបា�នទា�ន់

េពលេវលា�

-អ.ល.សា� សស ១.

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ពៃនកា�រអនុ

វត� GDAP (3+2) ្របចំា�្រតីមា�ស

 និង្របចំា�ឆា�� ំ របស់ GDPP ្រត�វ

បា�នេរៀបចំ

សន�ត់៖ ជោមធ្យម 

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ពៃនកា�រអនុវត� 

GDAP (3+2) 

្របចំា�្រតីមា�ស និង

្របចំា�ឆា�� ំ របស់ 

GDPP ្រត�វបា�នផ�

ល់ជូន អ.គ.ហ ១០

 ៃថ�បនោ� ប់ពីកា�ល

កំណត់

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ពៃនកា�រអនុវត� 

GDAP (3+2) ្របចំា�

្រតីមា�ស និង្របចំា�ឆា�� ំ 

របស់ GDPPែដលផ�

ល់យ៉ោងយូរ ៥ៃថ� 

បនោ� ប់ពីកា�លកំណត់

 ្រត�វរោប់ថោមា�នភា�ព

យឺតយ៉ោវ

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ព

ៃនកា�រអនុវត� GDAP 

(3+2) ្របចំា�្រតីមា�សទី១ 

របស់ GDPP ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ និងេផ��ជូន

អគហ

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ព

ៃនកា�រអនុវត� GDAP 

(3+2) ្របចំា�្រតីមា�សទី២ 

របស់ GDPP ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ និងេផ��ជូនអគហ

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ព

ៃនកា�រអនុវត� GDAP 

(3+2) ្របចំា�្រតីមា�សទី៣ 

របស់ GDPP ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ និងេផ��ជូនអគហ

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ព

ៃនកា�រអនុវត� GDAP 

(3+2) ្របចំា�្រតីមា�សទី៤ 

និង្របចំា�ឆា�� ំ របស់ GDPP

 ្រត�វបា�នេរៀបចំ និងេផ��

ជូនអគហ

របា�យកា�រណ៍

វឌ្ឍនភា�ពៃន

កា�រអនុវត� 

GDAP 

(3+2) 

្របចំា�្រតីមា�ស

 និង្របចំា�ឆា�� ំ 

របស់ GDPP

51.1.6 ៥១.១.១ េរៀប ចំ ចក��វ�ស័យ 

របស់ ្រកសួង េសដ�កិច� និង 

ហិរ��វត�� 

អគ�

េលខោធិកា�រដោ� ន ក

សហវ

ចក��វ�ស័យ របស់ ្រកសួង េសដ�កិច� 

និង ហិរ��វត�� ្រត�វបា�ន េរៀបចំ ឱ្យ 

រួចរោល់ ក��ង ដំណោច់ ឆា�� ំ ២០២១ 

និង ឣច ដោក់ឱ្យ អនុវត�ចា�ប់ ពី ឆា�� ំ 

២០២២ តេទៅ 

ពុំ មា�នទិន�ន័យ ចក��វ�ស័យ របស់ 

្រកសួង េសដ�កិច� និង 

ហិរ��វត�� ្រត�វបា�ន 

េរៀបចំ ឱ្យ រួចរោល់ ក��ង 

ដំណោច់ ឆា�� ំ ២០២១

េរៀបចំ ្រក�មកា�រងោរ 

េរៀបចំ និង អនុម័ត 

ទស្សនោទា�ន ស្រមា�ប់ កា�រ 

េរៀបចំ ចក��វ�ស័យ 

កសហវ

ឯកសា�រ ទស្សនោទា�ន ្រត�វ

បា�ន អនុម័តនិងែបង ែចក 

ភា�រកិច� ្រក�ម កា�រងោរ ក្រមិត

បេច�កេទស

ពិនិត្យ េសចក�ី្រពា�ង

 ចក��វ�ស័យ កសហវ 

ក្រមិត បេច�ក េទស

េសចក�ី ្រពា�ងចក��វ�ស័យ 

កសហវ ្រត�វបា�ន ដោក់ ឆ�ង 

ថោ� ក់ ដឹកនំោ និងដោក់

 ឱ្យ អនុវត�

ចក��វ�ស័យ 

របស់ 

្រកសួង េសដ�

កិច� និង ហិរ��

វត��

51.1.7 ៥១.១.២. តា�មដោន និង

េធ��ចំណោត់ថោ� ក់្របេភទឯក

សា�រ ែដលមា�នេវទយិត

ភា�ពខ�ស់ មុននឹងដោក់

ប���លក��ងេគហ ទំព័រ

នោយកដោ� នបណ�សា�រ

អគ�

េលខោធិកា�រដោ� ន ក

សហវ

បណ�សា�រស្រមា�ប់កា�រដោក់

បងោ� ញជោ សា�ធា�រណៈក��ង

េគហទំព័រនោយកដោ� ន

បណ�សា�រ្រត�វបា�នេធ��

ចំណោត់ថោ� ក់រួចរោល់

បណ�សា�រសា�ធា�រ

ណៈ្រត�វបា�នដោក់

ប���លក��ងេគហទំព័រ

នោយកដោ� នបណ�សា�រ

េដ�ម្បីជោ្របេយោជន៍

ដល់អ�ក្រសា�វ្រជោវ

ឯកសា�រេនៅក��ង

េគហទំព័រនោយកដ្

ឋា�នមា�នចំនួន េក�ន

េឡ�ង

បណ�សា�រែដល្រត�វផ្សព� 

ផ្សោយេនៅក��ង

េគហទំព័រផ��វកា�ររបស់

នោយកដោ� នបណ�សា�រ្រត�វ

បា�នេធ��ចំណោត់ថោ� ក់

បណ�សា�រែដល្រត�វផ្សព� 

ផ្សោយេនៅក��ង

េគហទំព័រផ��វកា�ររបស់

នោយកដោ� នបណ�សា�រ្រត�វ

បា�នេធ��ចំណោត់ថោ� ក់

បណ�សា�រែដល្រត�វផ្សព� 

ផ្សោយេនៅក��ង

េគហទំព័រផ��វកា�ររបស់

នោយកដោ� នបណ�សា�រ្រត�វ

បា�នេធ��ចំណោត់ថោ� ក់

បណ�សា�រែដល្រត�វផ្សព� 

ផ្សោយេនៅក��ងេគហទំព័រ

ផ��វកា�ររបស់នោយកដោ� ន

បណ�សា�រ្រត�វបា�នេធ��ចំ

ណោត់ថោ� ក់

តភា�� ប់េទៅ

េគហទំព័រ

AD.MEF.gov

.kh
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
51.1.8 ៥១.១.៣.េរៀបចំទ្រមង់ថ�ីៃន

របា�យកា�រណ៍ឌ្ឍនភា�ព

្របចំា�ែខ ្រតីមា�ស និង្របចំា�

ឆា�� ំ

អគ�

េលខោធិកា�រដោ� ន ក

សហវ

ទ្រមង់របា�យកា�រណ៍ថ�ី្រត�វបា�ន

េរៀបចំនិងដោក់ឱ្យអនុវត�

របា�យកា�រណ៍គំរូថ�ី

្រត�វបា�នេរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍ សិក្សោនិងកំណត់

ត្រម�វកា�រ

េរៀបចំទ្រមង់

របា�យកា�រណ៍ថ�ីនិងដោក់

ឱ្យអនុវត�

ទ្រមង់ថ�ី

51.1.9 ៥១.១.៤.សិក្សោនិងវោយ

តៃម�េល�កា�រអនុវត�ទ្រមង់ថ�ី

ៃនរបា�យកា�រណ៍សមិទ�កម�

ស្រមា�ប់បូកសរុបរោយ

កា�រណ៍ជូនទីស� ីកា�រគណៈ

រដ�ម�ន�ី

អគ�

េលខោធិកា�រដោ� ន ក

សហវ

របា�យកា�រណ៍សិក្សោេល�កា�រអនុ

វត�ទ្រមង់ថ�ីៃន

របា�យកា�រណ៍សមិទ�កម�្រត�វបា�ន

េរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍ របា�យកា�រណ៍ របា�យកា�រណ៍្រត�វបា�ន

េរៀបចំេគា�រពជូនថោ� ក់ដឹកនំោ

អគ�េលខោធិកា�រដោ� ន

របា�យកា�រណ៍

51.1.10 ៥១.១.៥.សិក្សោ និងេរៀបចំ

ែកលម�លំហូរឯកសា�រៃផ�ក��ង

អគ�េលខោធិកា�រដោ� ន

អគ�

េលខោធិកា�រដោ� ន ក

សហវ

ដំេណ�រកា�រលំហូរឯកសា�រៃផ�ក��ង

អគ�េលខោធិកា�រដោ� ន្រត�វសិក្សោ

ឯកសា�រលទ�ផល

សិក្សោ

ឯកសា�រសិក្សោលំហូរ

ឯកសា�រ

ឯកសា�រស� ីពី

កា�រសិក្សោ

លំហូរឯកសា�រ

51.1.11 ៥១.១.១ ភា�ពទា�ន់េពល

េវលា�ៃនកា�រផ�ល់របា�យ

កា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ពៃនកា�រអនុ

វត�  GDAP ្របចំា�្រតីមា�ស

វសហ សស ១.                       

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ពៃន

កា�រអនុវត� GDAP ្របចំា�្រតី

មា�ស ្រត�វបា�ន្របគល់ទា�ន់

េពលេវលា�

មិនទា�ន់មា�ន េគា�លកា�រណ៍

ែណនំោ េល�កា�រ

កំណត់កា�រផ�ល់ជូន

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�បរបស់ អគហ

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ពៃនកា�រអនុវត� 

GDAP ្របចំា�្រតីមា�ស ១

 ្រត�វបា�ន្របគល់ទា�ន់

េពលេវលា�

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ពៃនកា�រអនុវត� 

GDAP ្របចំា�្រតីមា�ស ១

 ្រត�វបា�ន្របគល់ទា�ន់

េពលេវលា�

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ពៃនកា�រអនុវត� 

GDAP ្របចំា�្រតីមា�ស ១

 ្រត�វបា�ន្របគល់ទា�ន់

េពលេវលា�

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ពៃនកា�រអនុវត� 

GDAP ្របចំា�្រតីមា�ស ១

 ្រត�វបា�ន្របគល់ទា�ន់

េពលេវលា�

របា�យ

កា�រណ៍

វឌ្ឍនភា�ព

ៃនកា�រអនុ

វត� GDAP 

្របចំា�្រតី

51.1.12

51.1.13

ឯកសា�រស� ីពីលំហូរឯកសា�រៃផ�ក��ង

អគ�េលខោធិកា�រដោ� ន្រត�វបា�នេរៀបចំ
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
51.2 ៥១.២. កសា�ងសមត�ភា�ព

ស្រមា�ប់អនុវត�កម�វ�ធីែក

ទ្រមង់កា�រ្រគប់្រគងហិរ��

វត��សា�ធា�រណៈ ដំណោក់

កា�លទី៤

-FMWG

-អគ�.ថវ�កា�

-អគ�.រតនោគា�រជោតិ

-្រកសួង-សា�� ប័ន

- អគ�. កសហវ

- ្រកសួងមុខងោរសា�

ធា�រណៈ

- វ�ទ្យោសា�� នេសដ�កិច�

១. យន�កា�រកា�រងោរក��ងកា�រ

្រគប់្រគងកា�រផោ� ស់ប��រ្រត�វបា�នបន�

អនុវត�ពី្រគប់តួអង�ពា�ក់ព័ន�

២. ម�ន�ីរោជកា�រៃន្រកសួង-សា�� ប័ន

 បែន�មេទៀត ទទួលបា�នកា�រ

យល់ដឹងអំពី ្របព័ន� FMIS

១. យន�កា�រកា�រងោរ

ក��ងកា�រ្រគប់្រគងកា�រ

ផោ� ស់ប��រ្រត�វបា�នបន�

អនុវត�ពី្រគប់តួអង�

ពា�ក់ព័ន�

២. ម�ន�ីរោជកា�រៃន

្រកសួង-សា�� ប័ន 

បែន�មេទៀត ទទួល

បា�នកា�រយល់ដឹងអំពី
51.2 វ.ស.ហ

្រកសួង

សា�� ប័ន

សច ៤. 

ភា�គរយៃនកា�រសេ្រមចបា�នកា�រ

អនុវត�ែផនកា�រសកម�ភា�ព MAP 

និង GDAP ្របចំា�ឆា�� ំ ែដលមា�ន

កា�រពា�ក់ព័ន�នឹងកា�របណ�� ះ បណ្

តា�ល/អភិវឌ្ឍន៍សមត�ភា�ព

សន�ត៖

កា�រអនុវត�ែផនកា�រ

សកម�ភា�ព MAP 

និង GDAP ឆា�� ំ

២០១៩ ែដលមា�ន

កា�រពា�ក់ព័ន�នឹងកា�រ  

 

កា�រអនុវត�េ្រប�ប

េធៀបនឹងែផនកា�រ 

ែដលបា�នកំណត់ក��ង

ែផនកា�រសកម�ភា�ព 

MAP និង GDAP 

្របចំា�ឆា�� ំ ែដលមា�ន

51.2 សច ៥. 

កសា�ងែផនកា�រយុទ�សា��ស�  និង

ែផនកា�រសកម�ភា�ពអភិវឌ្ឍសមត�

ភា�ពក��ង្រកបខណ� កម�វ�ធីែក

ទ្រមង់ហិរ��វត��សា�ធា�រណៈរយៈ

េពល ៥ ឆា�� ំ ភា�� ប់ជោមួយនឹង 

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�

អភិវឌ្ឍសមត�ភា�ព

ក��ង្រកបខណ� កម�វ�ធី

ែកទ្រមង់ហិរ��វត��

សា�ធា�រណៈ 

(ដំណោក់កា�លទី៣)

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�  

និងែផនកា�រ

សកម�ភា�ពអភិវឌ្ឍ

សមត�ភា�ពរយៈេពល

 ៥ ឆា�� ំ (ដំណោក់កា�ល

ទី ៤) ភា�� ប់ជោមួយនឹង
51.2 សច ៦. 

ចំនួនកម�វ�ធីសិក្សោេល�ជំនោញជោ

សា�រវន� (Certification 

program)

វ.ស.ហ  មា�នកម�

វ�ធីបណ�� ះបណោ� ល 

រយៈេពលមធ្យម េល�

 ៥ មុខជំនោញ៖

១. រជ�េទយ្យបុេរ

្របទា�ន

លក�ណៈសម្បត�ិៃន 

កម�វ�ធីសិក្សោជោ 

Certification 

program៖ 

១. មា�នកម�វ�ធីសិក្សោ

ច្បាស់លា�ស់ េដោយ
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
51.2 អគ�េលខោធិកា�រ

ដោ� នរដ�សភា� និង្រពឺទ្

ធសភា�

សច ៧.

ចំនួនសិកា�� សា�លា�ែចករ�ែលកបទ

ពិេសា�ធន៍អំពីកម�វ�ធីែកទ្រមង់កា�រ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សា�ធា�រណៈ

ស្រមា�ប់សា�ប័ននីតិប្ប�តិ

មិនធា�� ប់េរៀបចំ ចំនួនសិកា�� សា�លា�

ែចករ�ែលកបទ

ពិេសា�ធន៍អំពីកម�វ�ធី

ែកទ្រមង់កា�រ

្រគប់្រគងហិរ�វត
51.2 អគ�េលខោធិកា�រដោ� ន

 កសហវ

សច ៨. 

កសា�ង្រកបខណ� ្រគប់្រគង

បុគ�លិកពា�ក់ព័ន�នឹងកា�រ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សា�ធា�រណៈ

មិនទា�ន់មា�នយន�កា�រ ទស្សនោទា�នស� ីពី

្រកបខណ� ្រគប់្រគង

បុគ�លិកពា�ក់ព័ន�នឹង

កា�រ្រគប់្រគងហិរ��

វត��សា�ធា�រណៈ

51.2.1 ៥១.២.១.បន�ព្រងឹងសមត�

ភា�ព ម�ន�ីជំនោញៃន្រកសួង

 សា�� ប័ន ពា�ក់ព័ន� អំពីកា�រ

អនុវត�ថវ�កា�កម�វ�ធី។

អ.រ.ជ ម�ន�ីជំនោញៃន្រកសួង សា�� ប័ន 

ពា�ក់ព័ន�មា�នសមត�ភា�ព្រគប់

្រគា�ន់ក��ងកា�រអនុវត�ថវ�កា�តា�មកម�

វ�ធី្របកបេដោយស័ក�ិសិទ�ភា�ព 

និង្របសិទ�ិភា�ព។  

 (ពិន��: 1)

្រគ�បេងោ� លបា�នបណ្

តុះបណោ� លមុខ

ជំនោញែដលពា�ក់

ព័ន�េទៅនឹងសមត�កិច�

របស់អគ�នោយកដោ� ន

រតនោគា�រជោតិ ជូនមន្

្រតីជំនោញៃន្រកសួង

 សា�� ប័ន

្របកបេដោយ

ស័ក�ិសិទ�ភា�ព និង

្របសិទ�ិភា�ព។

្រគ�បេងោ� លចូលរួម

កា�របណ�� ះបណោ� ល

មុខជំនោញែដលពា�ក់

ព័ន�េទៅនឹងសមត�កិច�

របស់អគ�នោយកដោ� ន

រតនោគា�រជោតិ តា�ម

កា�រេស� �សុំពី្រកសួង ស្

ថោប័ន និងវ�ទ្យោ

សា�� នេសដ�កិច�និង

ហិរ��វត��។

សូចនោករទី១៖  ព្រងឹង

សមត�ភា�ពម�ន�ី ជំនោញ 

ៃន្រកសួង សា�� ប័ន ែដល

អនុវត�ថវ�កា�កម�វ�ធី េដោយ

្រត�វបណ�� ះបណោ� លបែន�មឱ

◌្យ្រសបតា�មឯកសា�រគតិ

យុត�ថ�ីៗ ែដលបា�នេធ��

បច��ប្បន�ភា�ព ពា�ក់ព័ន�េទៅ

នឹងសមត�កិច�របស់អគ�

នោយកដោ� នរតនោគា�រជោតិ។

សូចនោករទី២៖  បន�

ព្រងឹងសមត�ភា�ពម�ន�ី 

ជំនោញ ៃន្រកសួង សា�� ប័ន

 ែដលអនុវត�ថវ�កា�កម�វ�ធី 

េដោយ្រត�វបណ�� ះបណោ� ល

បែន�មឱ្យ្រសបតា�មឯក

សា�រគតិយុត�ថ�ីៗ ែដល

បា�នេធ��បច��ប្បន�ភា�ព ពា�ក់

ព័ន�េទៅនឹងសមត�កិច�

របស់អគ�នោយកដោ� នរត

នោគា�រជោតិ។

សូចនោករទី៣៖  បន�

ព្រងឹងសមត�ភា�ពម�ន�ី 

ជំនោញ ៃន្រកសួង សា�� ប័ន

 ែដលអនុវត�ថវ�កា�កម�វ�ធី 

េដោយ្រត�វបណ�� ះបណោ� ល

បែន�មឱ្យ្រសបតា�មឯក

សា�រគតិយុត�ថ�ីៗ ែដល

បា�នេធ��បច��ប្បន�ភា�ព ពា�ក់

ព័ន�េទៅនឹងសមត�កិច�

របស់អគ�នោយកដោ� នរត

នោគា�រជោតិ។

សូចនោករទី៤៖  បន�

ព្រងឹងសមត�ភា�ពម�ន�ី 

ជំនោញ ៃន្រកសួង សា�� ប័ន

 ែដលអនុវត�ថវ�កា�កម�វ�ធី 

េដោយ្រត�វបណ�� ះបណោ� ល

បែន�មឱ្យ្រសបតា�មឯក

សា�រគតិយុត�ថ�ីៗ ែដល

បា�នេធ��បច��ប្បន�ភា�ព ពា�ក់

ព័ន�េទៅនឹងសមត�កិច�

របស់អគ�នោយកដោ� នរត

នោគា�រជោតិ។

លិខិតពី

្រកសួង សា��

ប័ន អង�ភា�ព

 ែដលេស� �សុំ

អេ�� �ញ្រគ�

បេងោ� លពី

អគ�នោយកដ្

ឋា�នរតនោគា�

រជោតិ។
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
51.2.2 ៥១.២.១. េរៀបចំសិកា��

សា�លា�ស� ីពីកា�រេរៀបចំ

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�ថវ�កា�

ឆា�� ំ២០២២-២០២៤ របស់

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��

អគ�

េលខោធិកា�រដោ� ន ក

សហវ

សិកា�� សា�លា�ស� ីពីកា�រេរៀបចំ

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�ថវ�កា�ឆា�� ំ

២០២២-២០២៤ របស់ កសហវ.

 ្រត�វបា�នេរៀបចំ

បា�នេរៀបចំកិច�្របជុំ

ជោមួយអង�ភា�ព

ថវ�កា�ៃន កសហវ. 

េដ�ម្បីេរៀបចំ

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�

ថវ�កា� ២០២១-

២០២៣

ចំនួនដងៃនកា�រ

េរៀបចំសិកា�� សា�លា�

ក��ងមួយឆា�� ំ

សិកា�� សា�លា� ១ដង្រត�វបា�ន

េរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍

លទ�ផល

សិកា�� សា�លា�

51.2.3 ៥១.២.២. េរៀបចំសិកា��

សា�លា�ស� ីពី  កា�រេរៀបចំ

គេ្រមា�ងចំណូល-ចំណោយ

ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ២០២២ 

របស់្រកសួងេសដ�កិច�និង

ហិរ��វត��

អគ�

េលខោធិកា�រដោ� ន ក

សហវ

សិកា�� សា�លា�ស� ីពីកា�រេរៀបចំ

គេ្រមា�ងចំណូល-ចំណោយថវ�កា�

្របចំា�ឆា�� ំ២០២២ របស់ 

កសហវ. ្រត�វបា�នេរៀបចំ

បា�នេរៀបចំកិច�្របជុំ

ជោមួយអង�ភា�ព

ថវ�កា�ៃន កសហវ. 

េដ�ម្បីេរៀបចំគេ្រមា�ង

ចំណូល-ចំណោយ

ថវ�កា�្របចំា�ឆា�� ំ២០២១

ចំនួនដងៃនកា�រ

េរៀបចំសិកា�� សា�លា�

ក��ងមួយឆា�� ំ

សិកា�� សា�លា� ១ដង្រត�វបា�ន

េរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍

លទ�ផល

សិកា�� សា�លា�

51.2.4 ៥១.២.៣. ព្រងឹងសមត�

ភា�ពជំនោញេដ�ម្បីគំា�្រទកម�

វ�ធីែកទ្រមង់កា�រ្រគប់្រគង

ហិរ��វត��សា�ធា�រណៈដល់មន្

្រតីែដលមា�នស�� ប្រតទា�ប

អគ�

េលខោធិកា�រដោ� ន ក

សហវ

ម�ន�ីរោជកា�រមា�នស�� ប្រតចា�ប់

ពី បរ��� ប្រតរងចុះេ្រកា�មចំនួន 

៦០នោក់ បា�នចូលរួមកា�រ បណ�� ះ

បណោ� ល

វគ�ខ�ីៗ

មិនមា�នទិន�ន័យ ចំនួនសិកា�� កា�មែដល

ចូលរួមវគ�បណ�� ះបណ្

តា�ល

្របជុំក្រមិតបេច�កេទស

ជោមួយវ�ទ្យោសា�� ន

េសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

េល�កា�រេរៀបចំវគ�បណ�� ះ

បណោ� ល

េ្រត�មឯកសា�រនិងេម

េរៀនស្រមា�ប់េរៀបចំវគ�បណ្

តុះបណោ� ល

្របជុំជោមួយ្រគ�បេងោ� ល

និង្រក�មកា�រងោរស្រមប

ស្រម�លេរៀបចំវគ�

បណ�� ះបណោ� ល

វគ�បណ�� ះបណោ� ល្រត�វបា�ន

េរៀបចំស្រមា�ប់ម�ន�ី៦០នោក់

របា�យកា�រណ៍

វឌ្ឍន៍ភា�ព

កា�រ ចូលរួមវគ�

បណ�� ះបណ្

តា�ល
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
51.2.5 ៥១.២.៤.បេង��ន្របសិទ�

ភា�ពកា�រ្រគប់្រគងធនធា�ន

មនុស្សែបបព័ត៌មា�នវ�ទ្យោ

អគ�េលខោធិកា�រ

ដោ� ន កសហវ

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យម�ន�ីរោជ

កា�រ ្រត�វបា�នព្រងីកវ�សា�លភា�ព

ដល់អង�ភា�ពថោ� ក់កណោ� លក��ង

ទីស� ីកា�រ្រកសួង

បា�នផ្សព�ផ្សោយ

្របព័ន�្រគប់្រគង

ទិន�ន័យម�ន�ីរោជកា�រ

ដល់អង�ភា�ពថោ� ក់

មូលដោ� នចំនួន ១៦ 

អង�ភា�ព

ចំនួនអង�ភា�ពែដល

េ្រប�្របា�ស់្របព័ន�

្រគប់្រគងទិន�ន័យម�ន�ី

រោជកា�រ

User Interface ្រត�វ

បា�នសិក្សោ និងកំណត់

សិទ�ិេ្រប�្របា�ស់

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យមន្

្រតីរោជកា�រ ្រត�វបា�នព្រងីក

វ�សា�លភា�ព

ចំនួន០២អង�ភា�ព

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យមន្

្រតីរោជកា�រ ្រត�វបា�នព្រងីក

វ�សា�លភា�ព

ចំនួន០២អង�ភា�ព

្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យមន្

្រតីរោជកា�រ ្រត�វបា�នព្រងីក

វ�សា�លភា�ពចំនួន

០២អង�ភា�ព

របា�យកា�រណ៍

វឌ្ឍន៍ភា�ព

្របព័ន�

្រគប់្រគង

ទិន�ន័យម�ន�ី

រោជកា�រ

51.2.6 ៥១.២.៥.េរៀបចំ្រកបខណ�

គុណវុឌ្ឍិស្រមា�ប់្រក�ម

កា�រងោរែកទ្រមង់ហិរ��វត��

សា�ធា�រណៈតា�ម្រកសួង-

សា�� ប័ន

អគ�េលខោធិកា�រ

ដោ� ន កសហវ

្រកបខណ� គុណវុឌ្ឍិស្រមា�ប់្រក�ម

កា�រងោរែកទ្រមង់ហិរ��វត��

សា�ធា�រណៈតា�ម្រកសួង-

សា�� ប័ន្រត�វបា�នេរៀបចំ

មិនមា�នទិន�ន័យ ឯកសា�រ ឯកសា�រវ�ធីសា��ស�

្រសា�វ្រជោវស្រមា�ប់

កា�រតា�ក់ែតង្រកបខណ�

គុណវុឌ្ឍិ្រក�ម

កា�រងោរែកទ្រមង់កា�រ

្រគប់្រគងហិរ��វត��

សា�ធា�រណៈ តា�ម្រកសួង-ស្

ថោប័ន

ជំនោញ ្រត�វបា�នេរៀបចំ

ទិន�ន័យស្រមា�ប់កា�រ

តា�ក់ែតង្រកបខណ� គុណ

វុឌ្ឍិ្រក�មកា�រងោរែក

ទ្រមង់កា�រ្រគប់្រគងហិរ��

វត��សា�ធា�រណៈ តា�ម

្រកសួង-សា�� ប័ន

ជំនោញ ្រត�វបា�ន

្រសា�វ្រជោវ្របមូល

េសចក�ី្រពា�ងបឋម ៃន

្រកបខណ� គុណវុឌ្ឍិ្រក�ម

កា�រងោរែកទ្រមង់កា�រ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សា�

ធា�រណៈ តា�ម្រកសួងសា�� ប័

នជំនោញ ្រត�វបា�នេរៀបចំ 

កិច�្របជុ/ំសិកា�� សា�លា�

ពិេ្រគា�ះេយោបល់េល�េសចក្

តី្រពា�ងបឋមេនះ

្រត�វបា�នេរៀបចំចំនួន ១ ដង

ឯកសា�រេសចក�ី្រពា�ងចុង

េ្រកា�យៃន្រកបខណ� គុណ

វុឌ្ឍិ្រក�មកា�រងោរែក

ទ្រមង់កា�រ្រគប់្រគងហិរ��

វត��សា�ធា�រណៈ តា�ម

្រកសួង-សា�� ប័នជំនោញ 

្រត�វបា�នេរៀបចំ 

ឯកសា�រេសចក�ី្រពា�ងចុង

េ្រកា�យៃន

្រកបខណ� គុណវុឌ្ឍិ្រក�ម

កា�រងោរែកទ្រមង់កា�រ

្រគប់្រគងហិរ��វត��

សា�ធា�រណៈ តា�ម្រកសួង-ស្

ថោប័ន

ជំនោញ ្រត�វបា�នអនុម័ត

ឯកសា�

រេសចក�ី

្រពា�ងចុង

េ្រកា�យ្រកប

ខណ� គុណ

វុឌ្ឍិ្រក�ម

កា�រងោរ

ែកទ្រមង់កា�

្រគប់្រគង

ហិរ��វត��សា�

ធា�រណៈតា�ម

្រកសួង-សា��

ប័ន

ជំនោញ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
51.2.7 ៥១.២.៦. កសា�ងសមត�

ភា�ពែផ�កបេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មា�ន ជូនម�ន�ី ៃន

នោយកដោ� ន

បេច�កវ�ទ្យោ ៃនអគ�

េលខោធិកា�រដោ� ន េដ�ម្បី

្រទ្រទង់ដល់កា�រអភិវឌ្ឍ  

និងព្រងឹងបណោ� ញតភា�� ប់

ស្រមា�ប់្របព័ន� NRMIS 

និង្របព័ន�េផ្សងៗេទៀត

អគ�េលខោធិកា�រ

ដោ� ន កសហវ

ម�ន�ី ៃននោយកដោ� នបេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មា�ន បា�នទទួលកា�របណ�� ះ

បណោ� លព្រងឹងសមត�ភា�ពបែន�ម

 ែផ�ក HCIP Transmission និង

  Professional SCRUM 

Developer (PSD)

ពុំទា�ន់បា�នសិក្សោ វគ�បណ�� ះបណោ� ល ម�ន�ី ៃននោយកដោ� នបេច�ក

វ�ទ្យោព័ត៌មា�នចំនួនយ៉ោង

តិច ៥រូប បា�នទទួលកា�រ

បណ�� ះបណោ� លេល� 

Professional SCRUM 

Developer (PSD) 

ស្រមា�ប់្រគប់្រគងកា�រ

អភិវឌ្ឍកម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មា�ននោនោ

ម�ន�ី ៃននោយកដោ� ន

បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�នចំនួន

យ៉ោងតិច ៦រូប បា�នទទួល

កា�របណ�� ះបណោ� លេល� 

HCIP Transmition

ស�� ប្រត

ប�� ក់

កា�របណ�� ះ

បណោ� ល

51.2.8 ៥១.២.៧. េរៀបចំវគ�

បណ�� ះបណោ� លស� ីពីកា�រងោរ

បណ�សា�រ 

ដល់ម�ន�ីបេងោ� ល ៃនអង�

ភា�ពថវ�កា�េ្រកា�មឱវោទ្រកសួង

អគ�

េលខោធិកា�រដោ� ន ក

សហវ

ម�ន�ីបេងោ� ល្រគប់អង�ភា�ពថវ�កា�

្រត�វបា�នទទួលកា�រ

បណ�� ះបណោ� លស� ីពីកា�រងោរបណ្

ណសា�រ

ម�ន�ីបេងោ� ល្រគប់

អង�ភា�ពថវ�កា�បា�ន

យល់ដឹងពីកិច�កា�រងោរ

បណ�សា�របែន�មេទៀត

របា�យកា�រណ៍ស� ីពីកា�រ

េរៀបចំវគ�បណ�� ះ

បណោ� លដល់ម�ន�ី

បេងោ� លៃនអង�ភា�ព

ថវ�កា�

វគ�បណ�� ះបណោ� លចំនួន 

០២ៃថ� ដល់ម�ន�ីបេងោ� ល

របស់

អង�ភា�ពថវ�កា� កសហវ 

(េនៅទីស� ីកា�រ្រកសួង)

របា�យ

កា�រណ៍ភា�� ប់

ជូន
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
51.2.9 ៥១.២.១. ែផនកា�រយុទ�

សា��ស�ស� ីពីកា�រកសា�ងនិង

អភិវឌ្ឍ

សមត�ភា�ព ក��ង្រកបខ័ណ�

កម�វ�ធីែកទ្រមង់ កា�រ្រគប់្រគង

ហិរ��វត��សា�ធា�រណៈ 

ដំណោក់កា�លទី៤ ្រត�វបា�ន

អនុម័ត 

ដោក់ឱ្យអនុវត� េរៀបចំេបា�ះ

ពុម� និង ផ្សព�ផ្សោយស� ីពីកា�រ

េ្រប�្របា�ស់ជូន ម�ន�ី្រកសួង

សា�� នប័នថោ� ក់កណោ� ល និង 

ម�ន�ីថោ� ក់េខត�

វសហ ែផនកា�រយុទ�សា��ស�ស� ីពីកា�រក

សា�ងនិងអភិវឌ្ឍសមត�ភា�ព ក��ង

្រកបខ័ណ� កម�វ�ធីែកទ្រមង់ កា�រ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សា�ធា�រណៈ 

ដំណោក់កា�លទី៤ ្រត�វបា�នេរៀបចំ

េបា�ះពុម� និង ផ្សព�ផ្សោយ

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�

អភិវឌ្ឍសមត�ភា�ព

ក��ង្រកបខណ� កម�វ�ធី

ែកទ្រមង់ហិរ��វត��

សា�ធា�រណៈ 

(ដំណោក់កា�លទី៣)

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�  

និងែផនកា�រ

សកម�ភា�ពអភិវឌ្ឍ

សមត�ភា�ពរយៈេពល

 ៥ ឆា�� ំ (ដំណោក់កា�ល

ទី ៤) ភា�� ប់ជោមួយនឹង

 Certificate 

Program ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ និងផ្សព�ផ្សោយ

េសចក�ី្រពា�ងឯកសា�រស� ីពី 

ែផន កា�រយុទ�សា��ស�  ក

សា�ងនិង

 អភិវឌ្ឍសមត�ភា�ព ក��ង

្រកបខណ�  

កម�វ�ធីែកទ្រមង់កា�រ ្រគប់

្រគង់កា�រ 

្រគប់្រគងហិរ��វត��សា�

ធា�រណៈ 

ដំណោក់កា�លទី៤ (២០២១-

២០២៥) ្រត�វបា�នអនុម័ត

 និង 

ដោក់ឱ្យអនុវត�

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�ស� ីពី 

កា�រ

 កសា�ងនិងអភិវឌ្ឍសមត�

ភា�ព 

ក��ង្រកបខណ� កម�វ�ធីែក

ទ្រមង់កា�រ 

្រគប់្រគងហិរ��វត��សា�

ធា�រណៈ 

ដំណោក់កា�លទី ៤ ្រត�វបា�ន

េរៀប ចំេបា�ះពុម� និង

ផ្សព�ផ្សោយ 

ជូនម�ន�ី្រកសួងសា�� នប័

នថោ� ក់

កណោ� ល

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�ស� ីពី 

កា�រ

កសា�ងនិងអភិវឌ្ឍសមត�

ភា�ព 

ក��ង្រកបខណ� កម�វ�ធីែក

ទ្រមង់កា�រ

 ្រគប់្រគងហិរ��វត��សា�

ធា�រណៈ 

ដំណោក់កា�លទី ៤ ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ ផ្សព�ផ្សោយម�ន�ី

ថោ� ក់េខត� 

(៣េខត�រួមគា�� ) ចំនួន ១ 

ដង

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�ស� ីពី 

កា�រ

កសា�ងនិងអភិវឌ្ឍសមត�

ភា�ព 

ក��ង្រកបខណ� កម�វ�ធីែក

ទ្រមង់កា�រ 

្រគប់្រគងហិរ��វត��សា�

ធា�រណៈ 

ដំណោក់កា�លទី ៤ ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ 

ផ្សព�ផ្សោយម�ន�ីថោ� ក់េខត� 

(៣េខត�

រូមគា�� ) ចំនួន ២ ដង

- ឯកសា�រ

ែផនកា�រ

យុទ�សា��ស�  

និងែផនកា�រ

សកម�ភា�ព

អភិវឌ្ឍ

សមត�ភា�ព

ផ��វកា�រ

- របា�យ

កា�រណ៍

េរៀបចំសិកា��

សលា�

ផ្សព�ផ្សោយ
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
51.2.10 ៥១.២.២. េរៀបចំឯកសា�រ

សិក្សោ្រសា�វ្រជោវនិងអភិវឌ្ឍ

កម�វ�ធីសិក្សោស្រមា�ប់ម�ន�ី

្រគប់្រគងហិរ��វត��សា�ធា�រ

ណៈថោ� ក់េ្រកា�ម 

ជោតិស្រមា�ប់ ឆា�� ំ២០២២-

២០២៥

វសហ ឯកសា�រកម�វ�ធីសិក្សោស្រមា�ប់មន្

្រតី្រគប់្រគងហិរ��វត��សា�ធា�រណៈ

ថោ� ក់េ្រកា�មជោតិស្រមា�ប់ ឆា�� ំ

២០២២-២០២៥ ្រត�វបា�ន

េរៀបចំសិក្សោ្រសា�វ្រជោវ និង 

អភិវឌ្ឍ

មិនទា�ន់មា�ន របា�យកា�រណ៍

ពិេ្រគា�ះេយោបល់េល�

កា�រេរៀបចំឯកសា�រកម�

វ�ធីសិក្សោស្រមា�ប់ មន្

្រតី្រគប់្រគងហិរ��

វត��សា�ធា�រណៈថោ� ក់

េ្រកា�មជោតិស្រមា�ប់ 

ឆា�� ំ២០២២-២០២៥

ឯកសា�រទស្សនទា�នស� ីពី 

កា�រ

េរៀបចំសិក្សោ្រសា�វ្រជោវ 

និង 

អភិវឌ្ឍកម�វ�ធីសិក្សោ

ស្រមា�ប់

ម�ន�ី្រគប់្រគងហិរ��វត��

សា�ធា�រណៈថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ

ស្រមា�ប់ ឆា�� ំ២០២២-

២០២៥ 

្រត�វបា�នេរៀបចំ

ក្រមងសំណួរ  និងកម�វ�ធី

ចុះសិក្សោ្រសា�វ្រជោវ និង 

អភិវឌ្ឍកម�វ�ធីសិក្សោ

ស្រមា�ប់ម�ន�ី

្រគប់្រគងហិរ��វត��សា�

ធា�រណៈ

ថោ� ក់េ្រកា�មជោតិស្រមា�ប់  ឆា�� ំ

 ២០២២-២០២៥ 

 ្រត�វបា�នេរៀបចំ

ចុះសិក្សោ្រសា�វ្រជោវ និង 

អភិវឌ្ឍ

កម�វ�ធីសិក្សោស្រមា�ប់ ម�ន�ី

្រគប់្រគងហិរ��វត��សា�

ធា�រណៈ

ថោ� ក់េ្រកា�មជោតិស្រមា�ប់ ឆា�� ំ

 ២០២២-២០២៥ ចំនួន

 ៣ េខត� ្រត�វបា�នអនុវត� 

និង េរៀបចំជោរបា�យកា�រណ៍

ឯកសា�រកម�វ�ធីសិក្សោ

ស្រមា�ប់ ម�ន�ី្រគប់្រគង

ហិរ��វត��សា�ធា�រណៈថោ� ក់

េ្រកា�មជោតិស្រមា�ប់ ឆា�� ំ

២០២២-២០២៥ ្រត�វ

បា�ន្របជុំពិភា�ក្សោ និង

េរៀបចំជោរបា�យកា�រណ៍

ដោក់ជូនថោ� ក់ ដឹកនំោ វសហ 

 និង ដោក់្របជុំពិេ្រគា�ះ

េយោបល់ជោមួយអគ�

នោយកដោ� នហិរ��វត��រដ�

បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ និង

 អគ�នោយកដោ� នពា�ក់ព័ន�

- របា�យ

កា�រណ៍្របជុំ

ពិេ្រគា�ះ

េយោបល់េល�

កា�រេរៀបចំកម�

វ�ធីសិក្សោ

51.2.11 ៥១.២.៣. េរៀបចំឯកសា�រ

ទស្សនោទា�ន

 ស� ីពី កា�រសិក្សោលទ�ភា�ព 

ៃនកា�របែន�ម

ជំនោញបេច�កេទសស្រមា�ប់

ម�ន�ីទទួល

បន��កកា�រងោរស� ិតិហិរ��វត��រដ្

ឋា�ភិបា�ល

វសហ សស ៤.

កសា�រទស្សនោទា�នស� ីពី កា�រ

សិក្សោ លទ�ភា�ព 

ៃនកា�របែន�មជំនោញបេច�កេទស

ស្រមា�ប់

ម�ន�ីទទួលបន��កកា�រងោរស� ិតិ

ហិរ��វត��

រដោ� ភិបា�ល ្រត�វបា�នេរៀបចំ

មិនទា�ន់មា�ន ឯកសា�រទស្សនោទា�ន

ស� ីពី កា�រ

 សិក្សោលទ�ភា�ព ៃន

កា�របែន�ម

ជំនោញបេច�កេទស

ស្រមា�ប់

ម�ន�ីទទួលបន��ក

កា�រងោរស� ិតិ

ហិរ��វត��រដោ� ភិបា�ល 

្រត�វបា�ន 

េរៀបចំ

-

ធា�តុចូលពា�ក់ព័ន�នឹងកា�រ

សិក្សោលទ�ភា�ព ៃនកា�រ

បែន�មជំនោញ

 បេច�កេទសស្រមា�ប់ម�ន�ី

ទទួល

 បន��កកា�រងោរស� ិតិហិរ��វត��

រដោ� ភិបា�ល ្រត�វបា�ន

្រសា�វ្រជោវ 

និងចង្រកងជោឯកសា�រ

ឯកសា�រទស្សនោទា�នស� ីពី 

កា�រ

សិក្សោលទ�ភា�ព ៃនកា�រ

បែន�ម

ជំនោញបេច�កេទស

ស្រមា�ប់ម�ន�ី

ទទួលបន��កកា�រងោរស� ិតិ

ហិរ��វត��

រដោ� ភិបា�ល ្រត�វបា�ន

េរៀបចំជោ

េសចក�ី្រពា�ងបឋម

ឯកសា�រទស្សនោទា�នស� ីពី 

កា�រ

សិក្សោ លទ�ភា�ព ៃនកា�រ

បែន�ម

ជំនោញបេច�កេទស

ស្រមា�ប់ម�ន�ី

ទទួលបន��កកា�រងោរស� ិតិ

ហិរ��វត��

រដោ� ភិបា�ល ្រត�វបា�ន្របជុំ

ពិេ្រគា�ះ

េយោបល់ជោមួយអគ�

- ឯកសា�រទ

ស្សនោទា�ន

- របា�យោ

កា�រណ៍្របជុំ

ពិេ្រគា�ះ

េយោបល់
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
51.2.12 ៥១.២.៤. េរៀបចំែផនកា�រ

បណ�� ះបណោ� ល

 និងវ�្រកឹតកា�រេល�ជំនោញ

ស្រមា�ប់កា�រ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សា�ធា�រ

ណៈឆា�� ំ ២០២២

ស្រមា�ប់ចូលរួមអនុវត�កម�

វ�ធីែកទ្រមង់

កា�រ្រគប់្រគងហិរ��វត��សា�

ធា�រណៈ 

ដំណោក់កា�លទី ៣

វសហ សស ៥.                         

ែផនកា�របណ�� ះបណោ� លនិងវ�ក្

រ�តកា�រ

 េល�ជំនោញស្រមា�ប់កា�រ្រគប់្រគង

ហិរ��វត��សា�ធា�រណៈឆា�� ំ ២០២២

 ្រត�វ

បា�នេរៀបចំ និងដោក់ជូនថោ� ក់

ដឹកនំោ កសហវ េដ�ម្បីពិនិត្យស

េ្រមច

ែផនកា�របណ�� ះ

បណោ� លនិងវ�្រកឹត

កា�រ ឆា�� ំ ២០២១

របា�យកា�រណ៍ស� ីពី កា�រ

េរៀបចំ

 ែផនកា�របណ�� ះបណ្

តា�លនិង

វ�្រកឹតកា�រេល�ជំនោញ 

ស្រមា�ប់

កា�រ្រគប់្រគងហិរ��វត��

សា�ធា�រណៈឆា�� ំ 

២០២២ ្រត�វ

បា�នេរៀបចំ និង ដោក់

ជូនថោ� ក់

ដឹកនំោ កសហវ ពិ

និត្យសេ្រមច

េសចក�ី្រពា�ងក្រមង

សំណួរស� ីពី 

ត្រម�វកា�របណ�� ះបណោ� ល

ស្រមា�ប់កា�រអភិវឌ្ឍកម�វ�ធី

 និង

 ត្រម�វកា�របណ�� ះបណោ� ល

េល�

ជំនោញស្រមា�ប់កា�រ

្រគប់្រគង

ហិរ��វត��សា�ធា�រណៈ្រត�វ

បា�នេធ��

បច��ប្បន�កម� េដោយ េផោ� ត

េល�

្របធា�នបទៃនកា�រ បណ�� ះ

បណោ� ល 

ពា�ក់ព័ន�នឹងកា�រ អនុវត�

យទសា��ស

េរៀបចំលិខិត េស� �សុំទិន�ន័យ 

ត្រម�វ កា�របណ�� ះបណោ� ល

ពី្រកសួង

សា�� ប័ន ្រគឹះសា�� នសា�ធា�រ

ណៈ

រដ�បា�ល និង េរៀបចំលទ�

ផលៃន

កា�រ្របមូលទិន�ន័យអំពី

ត្រម�វកា�រ 

បណ�� ះបណោ� លនិងវ�្រកឹត

កា�រ ឆា�� ំ 

២០២២ ្រត�វបា�នវ�ភា�គ 

និង 

េរៀប ចំជោរបា�យកា�រណ៍

បឋម

កិច�្របជុំពិេ្រគា�ះេយោបល់

េល�

លទ�ផលៃនកា�រ្របមូល

ទិន�ន័យ

អំពីត្រម�វកា�របណ�� ះ

បណោ� លនិង

វ�្រកឹតកា�រ ឆា�� ំ ២០២២ 

ជោមួយ

្រកសួង សា�� ប័ន ្រគឹះសា�� ន

សា�ធា�រណៈរដ�បា�ល និង

អគ�នោយកដោ� នពា�ក់ព័ន� ៃន

កសហវ ្រត�វបា�នេរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍លទ�ផលៃន

កា�រ

្របមូលទិន�ន័យអំពីត្រម�វ

កា�រ

បណ�� ះបណោ� លនិងវ�្រកឹត

កា�រ ឆា�� ំ

២០២២ ្រត�វបា�នែកលម� 

និងេធ��ឣទិភា�វូបនីយកម�

្រសបតា�ម

ធនធា�នហិរ��វត��គំា�្រទ 

្របចំា�ឆា�� ំ 

២០២២ និងេរៀបចំជោ

ែផនកា�រ 

បណ�� ះបណោ� លនិងវ�្រកឹត

កា�រ ឆា�� ំ ២០២២ ដោក់ជូន

ថោ� ក់ដឹកនំោ 

កសហវ ពិនិត្យសេ្រមច

របា�យ

កា�រណ៍ស� ីពី

កា�រេរៀបចំ

ែផនកា�រ

បណ�� ះ

បណោ� លនិង

វ�្រកឹតកា�រ ឆា�� ំ

 ២០២២
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
51.2.13 ៥១.២.៥. េរៀបចំវគ�បណ�� ះ

បណោ� ល 

ស� ីពី ជំនោញបេច�កេទស

េល�កា�រ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សា�ធា�រ

ណៈ ជូន 

ម�ន�ីរោជកា�រៃនកសហវ និង

្រកសួង 

សា�� ប័ន េដ�ម្បីចូលរួមអនុ

វត�កា�រងោរ

ែកទ្រមង់កា�រ្រគប់្រគងហិរ��

វត��

សា�ធា�រណៈ ដំណោក់កា�លទី

 ៣

វសហ សស ៦.

ម�ន�ីរោជកា�រចំនួន ៣២០ នោក់ ៃន

កសហវ និង្រកសួងសា�� ប័ន 

ទទួលបា�ន 

កា�របណ�� ះបណោ� លស� ីពី ជំនោញ

បេច�កេទសេល�កា�រ្រគប់្រគង

ហិរ��វត��

សា�ធា�រណៈ

ម�ន�ីរោជកា�រចំនួន 

៣០០ 

នោក់ ៃនកសហវ 

និង្រកសួង 

សា�� ប័ន បា�នចុះ

េឈា�� ះចូល 

េរៀនវគ�បណ�� ះ

បណោ� លស� ីពី 

ជំនោញបេច�កេទស

េល�កា�រ 

្រគប់្រគងហិរ��វត��

សា�ធា�រណៈ េនៅឆា�� ំ 

២០២០

ម�ន�ីរោជកា�រចំនួន 

៣២០ នោក់ 

ៃនកសហវនិង

្រកសួង សា�� ប័ន 

បា�នចុះេឈា�� ះចូល 

េរៀន វ គ�

បណ�� ះបណោ� លស� ីពី 

ជំនោញ

បេច�កេទសេល�កា�រ 

្រគប់្រគង

ហិរ��វត��សា�ធា�រណៈ

 និងមា�ន

សិកា�� កា�ម ៨០% 

បា�នប��ប់

េដោយេជោគជ័យ

- េរៀបចំសិកា�� សា�លា�

ពិេ្រគា�ះ

េយោបល់ស� ីពី កម�វ�ធីនិង

ឯកសា�រ 

បេ្រង�នេល�មុខវ�ជោ� ចំា�បា�ច់

ស្រមា�ប់វគ�បណ�� ះ 

បណោ� លស� ីពី 

ជំនោញបេច�កេទសេល�កា�រ

្រគប់្រគងហិរ��វត�� េដោយ

ែផ�ក 

េល�ឯកសា�រគតិយុត�េទ�បេធ��

បច��ប្បន�កម�ថ�ីៗ និងយុទ�

សា��ស�ថ�ី

របស់រោជរដោ� ភិបា�ល

'- េរៀបចំវគ�បណ�� ះ

បណោ� លស� ីពី 

ជំនោញបេចកេទសេល�កា�រ 

វគ�បណ�� ះបណោ� លស� ីពី 

ជំនោញ

បេច�កេទសេល�កា�រ 

្រគប់្រគង 

ហិរ��វត��សា�ធា�រណៈ ្រត�វ

បា�ន

េរៀបចំស្រមា�ប់ម�ន�ីរោជកា�រ

របស់

្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��

វត�� 

និង្រកសួងសា�� ប័ន ចំនួន 

១០៦

នោក់ និងមា�នសិកា�� កា�ម 

៨០% 

បា�នប��ប់េដោយេជោគជ័យ

វគ�បណ�� ះបណោ� លស� ីពី 

ជំនោញ

បេច�កេទសេល�កា�រ 

្រគប់្រគង 

ហិរ��វត��សា�ធា�រណៈ ្រត�វ

បា�ន

េរៀបចំស្រមា�ប់ម�ន�ីរោជកា�រ

របស់

្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��

វត�� 

និង្រកសួងសា�� ប័ន ចំនួន 

១០៨

នោក់ និងមា�នសិកា�� កា�ម 

៨០% 

បា�នប��ប់េដោយេជោគជ័យ

- ប�� ីេឈា�� ះ

ម�ន�ីរោជកា�រ

ែដលបា�ន

ចុះេឈា�� ះចូល

េរៀន

- ប�� ីេឈា�� ះ

ម�ន�ីរោជកា�រ 

ែដលបា�ន

្របឡងជោប់

សា�� ពរ

- របា�យ

កា�រណ៍លទ�

ផល 

ៃនកា�រវោយ

តៃម�វគ�
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
51.2.14 ៥១.២.៦. េរៀបចំវគ�បណ�� ះ

បណោ� ល

ស� ីពី នីតិវ�ធី្រគប់្រគង ្រទព្យ

សម្បត�ិរដ� 

និង កា�រ្រគប់្រគងចំណូល

មិនែមន

សា�រេព�ពន� ស្រមា�ប់ថោ� ក់

ដឹក នំោ ម�ន�ី

រោជកា�រ មន�ីរអង�ភា�ពជំនោញ

 និង 

រដ�បា�ល្រក�ង-្រស�ក ៃន

េខត�ចំនួន ២

វសហ សស ៧.

ម�ន�ីរោជកា�រទទួលបន��កកា�រងោរ

្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ� និង 

្រគប់្រគង ចំណូលមិនែមនសា�រេព�

ពន� ចំនួន  ១៥០ នោក់ េនៅមន�ីរ

អង�ភា�ពជំនោញ 

និង រដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ 

ទទួលបា�នកា�របណ�� ះបណោ� លស� ី

ពី នីតិវ�ធី្រគប់្រគង

្រទព្យសម្បត�ិរដ� និងកា�រ្រគប់

្រគងចំណូលមិនែមនសា�រេព�ពន�

ម�ន�ីរោជកា�រចំនួន 

២៧៤ នោក់ ៃនរដ�

បា�លរោជធា�នី 

េខត� មន�ីរជំនោញ 

និងរដ�បា�ល្រក�ង 

្រស�ក ៃនេខត�

ចំនួន ២ បា�នចូល

រួមវគ�បណ�� ះ

បណោ� លស� ីពី នីតិ

វ�ធី្រគប់្រគង្រទព្យ

សម្បត�ិរដ� និង កា�រ

្រគប់្រគងចំណូល

មិនែមនសា�រេព�ពន�

ម�ន�ីរោជកា�រទទួល

បន��កកា�រងោរ

្រគប់្រគង្រទព្យ

សម្បត�ិរដ� និង 

្រគប់្រគងចំណូលមិន

ែមនសា�រេព�ពន� 

ចំនួន ១៥០ នោក់ 

េនៅមន�ីរ អង�ភា�ព

ជំនោញ និង 

រដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�ម

ជោតិ ទទួលបា�នកា�រ

បណ�� ះបណោ� ល ស� ីពី

 នីតិវ�ធី

្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិ

រដ� និង កា�រ្រគប់្រគង

ចំណូល

មិនែមនសា�រេព�ពន

-

កម�វ�ធីបណ�� ះបណោ� លនិង 

ឯកសា�រ បណ�� ះបណោ� ល 

ស� ីពី នីតិវ�ធី

្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ� 

និងកា�រ 

្រគប់្រគងចំណូលមិន

ែមនសា�រ-

េព�ពន� ្រត�វបា�នេធ��

បច��ប្បន�កម�

វគ�បណ�� ះបណោ� លស� ីពី 

នីតិវ�ធី

្រគប់្រគង ្រទព្យសម្បត�ិរដ� 

និង 

កា�រ្រគប់្រគងចំណូលមិន

ែមន

សា�រេព�ពន� ចំនួន ១ វគ� 

្រត�វបា�ន 

េរៀបចំស្រមា�ប់ម�ន�ីរោជ

កា�រចំនួន 

៧៥ នោក់ ៃនមន�ីរអង�ភា�ព

ជំនោញ 

និង រដ�បា�ល ្រក�ង-្រស�ក

ៃនេខត�

ចំនួន ១

វគ�បណ�� ះបណោ� លស� ីពី 

នីតិវ�ធី

្រគប់្រគង ្រទព្យសម្បត�ិរដ� 

និងកា�រ

្រគប់្រគងចំណូលមិន

ែមនសា�រេព�

ពន� ចំនួន ១ វគ� ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ

ស្រមា�ប់ម�ន�ីរោជកា�រចំនួន

 ៧៥ 

នោក់ ៃនមន�ីរអង�ភា�ព

ជំនោញ និង 

រដ�បា�ល ្រក�ង-្រស�កៃន

េខត�ចំនួន១

- របា�យ

កា�រណ៍លទ�

ផល

 ៃនកា�រេរៀបចំ

51.2.15 ៥១.២.៧. េរៀបចំវគ�បណ្

តុះបណោ� លពីចំងោយតា�ម

្របព័ន�អនឡោញជូនមន�ីរ

េសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

សា�កល្បងចំនួន ១ េខត�

វសហ វគ�បណ�� ះបណោ� លពីចំងោយតា�ម

្របព័ន�អនឡោញសា�កល្បង្រត�វ

បា�នេរៀបចំជូនមន�ីរេសដ�កិច�

និងហិរ��វត�� ចំនួន ១េខត�

មិនទា�ន់មា�ន វគ�បណ�� ះបណោ� លពី

ចំងោយតា�ម្របព័ន�

អនឡោញសា�កល្បង

្រត�វបា�នេរៀបចំជូន

មន�ីរេសដ�កិច�និង

ហិរ��វត�� ចំនួន ១េខត�

ឯកសា�រទស្សនោទា�ន និង 

េ្រគា�ងេមេរៀន ស្រមា�ប់កា�រ

េរៀបចំវគ�បណ�� ះបណោ� ល

ពីចំងោយតា�ម្របព័ន�អន

ឡោញ ្រត�វបា�នេរៀបចំ

េស� �សុំេគា�លកា�រណ៍

ស្រមា�ប់កិច�សហកា�រ និង 

អនុវត�វគ�បណ�� ះបណោ� ល 

្រត�វបា�នេរៀបចំ

វគ�បណ�� ះបណោ� លពីចំ

ងោយតា�ម្របព័ន�អន

ឡោញសា�កល្បងជូនមន�ីរ

េសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

ចំនួន ១េខត�្រត�វបា�នេរៀបចំ

- របា�យ

កា�រណ៍លទ�

ផលៃនកា�រ

េរៀបចំ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
51.2.16 ៥១.២.៨. េរៀបចំកម�វ�ធី

បណ�� ះបណោ� លពា�ក់ព័ន�

នឹងកា�រវ�ភា�គ កា�រេរៀបចំ 

និងកា�រអនុវត�ថវ�កា�ក��ងវ�

ស័យសា�ធា�រណៈ កា�រ

េរៀបចំកម�វ�ធី ឯកសា�រ សមា��

រៈ និងវ�ធីសា��ស�បណ�� ះបណ្

តា�លនិងវ�្រកិកា�រ បទ

ពិេសា�ធន៍្របេទសសឹង�បុរ�

វសហ សស ៨.

ម�ន�ីរោជកា�រ ៃនកសហវ ្រកសួង

សា�� ប័ន និង្រគ�បេងោ� លចំនួន ១០០

 នោក់ ទទួល បា�នកា�របណ�� ះ

បណោ� លនិងចំេណះដឹង ពា�ក់ព័ន�

នឹងកា�រវ�ភា�គ កា�រេរៀបចំ និង

កា�រអនុវត�ថវ�កា�ក��ងវ�ស័យសា�

ធា�រណៈ កា�រេរៀបចំកម�វ�ធី ឯក

សា�រ សមា�� រ និងវ�ធីសា��ស�បណ�� ះ

បណោ� លនិងវ�្រកិតកា�រ បទ

ពិេសា�ធន៍្របេទសសឹង�បុរ�

្រគ�បេងោ� ល ចំនួន 

៣៦ នោក់បា�នចូល

រួមវគ�បណ�� ះ

បណោ� លេនៅឆា�� ំ 

២០២០

ម�ន�ីរោជកា�រ ៃនក

សហវ្រកសួងសា�� ប័ន

 និង ្រគ�បេងោ� លចំនួន

 ១០០ នោក់ ទទួល

បា�នកា�របណ�� ះ

បណោ� លនិងចំេណះ

ដឹងពា�ក់ព័ន�នឹងកា�រ

វ�ភា�គ កា�រេរៀបចំ និង

កា�រអនុវត�ថវ�កា�

ក��ងវ�ស័យសា�ធា�រណៈ

 កា�រ េរៀបចំកម�វ�ធី 

ឯកសា�រ សមា�� រ និង

វ�ធីសា��ស�បណ�� ះ

បណោ� លនិងវ�្រកិតកា�រ 

បទពិេសា�ធន៍្របេទស

សឹង�បុរ�

សិកា�� សា�លា�ពីចំងោយតា�ម

្របព័ន�អនឡោញស� ីពី វ�ធី

សា��ស�ស្រមប ស្រម�ល

្របកបេដោយ្របសិទ�ិភា�ព 

(Effective Facilitation 

Skills)្រត�វបា�នេរៀបចំ

ស្រមា�ប់្រគ�បេងោ� ល 

របស់កសហវ ចំនួន ២៥ 

នោក់

សិកា�� សា�លា�ពីចំងោយតា�ម

្របព័ន� អនឡោញស� ីពី កា�រ

អនុវត�កា�រ បណ�� ះបណោ� ល

ជំនោញជោ្រគ�បេងោ� ល 

(TOT 

Implementation) ្រត�វ

បា�នេរៀបចំស្រមា�ប់្រគ�

បេងោ� លរបស់កសហវ 

ចំនួន ២៥ នោក់

សិកា�� សា�លា�ពីចំងោយតា�ម

្របព័ន�អនឡោញស� ីពី កា�រ

ែចករ�ែលកបទពិេសា�ធ

របស់្របេទសសឹង�បូរ�ក��ង

កា�រជ្រម�ញលទ�ផលថវ�កា� 

(Executive Seminar: 

Singapore's 

Experience in 

Enhancing Budgetary

 Outcomes) ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ ស្រមា�ប់ថោ� ក់ដឹកនំោ

 ្រគប់្រកសួង សា�� ប័ន ចំនួន

 ១៥០ នោក់

- របា�យ

កា�រណ៍លទ�

ផលៃនកា�រ

េរៀបចំ

51.2.17 ៥១.២.៩. កា�រេរៀបចំវគ�

បណ�� ះបណោ� លដល់ទី

កែន�ងកា�រងោរជូនម�ន�ី

ទទួលបន��ក្រគប់្រគងហិរ��

វត��របស់មន�ីរជំនោញរោជ

ធា�នីេខត� សា�កល្បង  ចំនួន

 ៣ េខត�

វសហ វគ�បណ�� ះបណោ� លដល់ទីកែន�ង

កា�រងោរជូនម�ន�ីទទួលបន��ក

្រគប់្រគងហិរ��វត��របស់មន�ីរ

ជំនោញរោជធា�នីេខត� សា�កល្បង  

ចំនួន ៣ េខត� ្រត�វបា�នេរៀបចំ

មិនទា�ន់មា�ន វគ�បណ�� ះបណោ� ល

ដល់ទីកែន�ងកា�រងោរ

ជូនម�ន�ីទទួលបន��ក

្រគប់្រគងហិរ��វត��

របស់មន�ីរជំនោញរោជ

ធា�នីេខត� សា�កល្បង

  ចំនួន ៣ េខត� ្រត�វ

បា�នេរៀបចំ

ឯកសា�រទស្សនោទា�ន និង 

េ្រគា�ងេមេរៀន ស្រមា�ប់កា�រ

េរៀបចំវគ�បណ�� ះបណោ� ល

ដល់ទីកែន�ង ្រត�វេរៀបចំ

េស� �សុំេគា�លកា�រណ៍

ស្រមា�ប់កិច�សហកា�រ និង 

អនុវត�វគ�បណ�� ះបណោ� ល 

្រត�វបា�នេរៀបចំ

វគ�បណ�� ះបណោ� លដល់ទី

កែន�ងជូនម�ន�ីរោជកា�រ

ទួលបន��ក្រគប់្រគងហិរ��

វត�� ចំនួន ៣ េខត� ្រត�វ

បា�នេរៀបចំ 

របា�យកា�រណ៍លទ�ផលស� ីពី

 កា�រេរៀបចំវគ�បណ�� ះបណ្

តា�លដល់ទីកែន�ង ្រត�វ

បា�នេរៀបចំ

- របា�យ

កា�រណ៍លទ�

ផលៃនកា�រ

េរៀបចំ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
51.2.18 ៥១.២.១០. េរៀបចំវោយ

តៃម�្របសិទ�ភា�ពៃនកា�រ

បណ�� ះបណោ� ល េល�

សិកា�� កា�មែដលបា�នចូលរួម

វគ�បណ�� ះបណោ� លស� ីពី 

ជំនោញបេច�កេទសេល�កា�រ

្រគប់្រគងហិរ��វត��

សា�ធា�រណៈ ឆា�� ំ ២០១៩

វសហ សស ១០.                         

របា�យកា�រណ៍ស� ីពី កា�រវោយតៃម�

អំពី្របសិទ�ភា�ពៃនកា�របណ�� ះ

បណោ� ល េល�សិកា�� កា�មែដល

បា�នចូលរួមវគ�បណ�� ះបណោ� លស� ី

ពី ជំនោញបេច�កេទសេល�កា�រ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សា�ធា�រណៈ ឆា�� ំ 

២០១៩ ្រត�វបា�នេរៀបចំ និងពិនិត្

យ សេ្រមចេដោយថោ� ក់ដឹកនំោ ក

សហវ

លទ�ផលៃនកា�រវោយ

តៃម�អំពី្របសិទ�ភា�ព

ៃនកា�រ

បណ�� ះបណោ� លេល�

សិកា�� កា�មែដលបា�ន

ចូលរួម វគ�បណ�� ះ

បណោ� លស� ីពី 

ជំនោញបេច�ក 

េទសេល�កា�រ ្រគប់ 

្រគងហិរ��វត��

សា�ធា�រណៈ ឆា�� ំ 

២០១៨

របា�យកា�រណ៍ស� ីពី 

កា�រវោយ តៃម�អំពី

្របសិទ�ភា�ពៃនកា�រ 

បណ�� ះបណោ� ល េល�

សិកា�� កា�មែដលបា�ន

ចូលរួម វគ� បណ�� ះ

បណោ� លស� ីពី ជំនោញ

បេច�ក េទសេល�កា�រ 

្រគប់្រគងហិរ��វត��

សា�ធា�រណៈ ឆា�� ំ 

២០១៩្រត�វ បា�ន 

េរៀបចំ និងពិនិត្យ 

សេ្រមចេដោយថោ� ក់

ដឹកនំោ កសហវ

េសចក�ី្រពា�ងក្រមង

សំណួរស� ីពីកា�រវោយតៃម�

អំពី្របសិទ�ភា�ពៃន

កា�រ បណ�� ះបណោ� ល េល�

សិកា�� កា�ម ែដលបា�នចូល

រួមវគ�បណ�� ះ-

បណោ� លស� ីពី ជំនោញ

បេច�កេទស េល�កា�រ

្រគប់្រគងហិរ��វត�� ឆា�� ំ 

២០១៩ ្រត�វបា�នេរៀបចំ 

និងពិេ្រគា�ះ េយោបល់ 

ក្រមិតៃផ�ក��ង 

វសហ

កា�រវោយតៃម�អំពី្របសិទ�

ភា�ពៃន

កា�របណ�� ះបណោ� ល តា�ម

្របព័ន�

អនឡោញ េល�សិកា�� កា�ម

ែដលបា�ន 

ចូលរួមវគ�បណ�� ះ

បណោ� លស� ីពី 

ជំនោញបេច�កេទសេល�កា�រ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សា�

ធា�រណៈ ឆា�� ំ

២០១៩ េល�កទី ១ ចំនួន 

៤០០ 

នោក់ ្រត�វបា�នេរៀបចំ

កា�រវោយតៃម�អំពី្របសិទ�

ភា�ពៃន

កា�របណ�� ះបណោ� ល តា�ម

្របព័ន�

អនឡោញ េល�សិកា�� កា�ម

ែដលបា�ន 

ចូលរួមវគ�បណ�� ះ

បណោ� លស� ីពី 

ជំនោញបេច�កេទសេល�កា�រ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សា�

ធា�រណៈ ឆា�� ំ 

២០១៩ េល�កទី ២ ចំនួន 

៤០០ 

នោក់ ្រត�វបា�នេរៀបចំ

របា�យកា�រណ៍លទ�ផលៃន

កា�រ

វោយ តៃម�្របសិទ�ភា�ពៃនកា�រ

បណ�� ះបណោ� លេល�សិកា��

កា�ម

ែដលបា�នចូលរួមវគ�បណ�� ះ-

បណោ� លស� ីពី ជំនោញ

បេច�កេទស 

េល�កា�រ្រគប់្រគងហិរ��វត��

សា�ធា�រណៈ ឆា�� ំ ២០១៩ 

្រត�វបា�ន 

េរៀបចំ និងដោក់ជូនថោ� ក់

ដឹកនំោ 

កសហវ ពិនិត្យ សេ្រមច

- របា�យ

កា�រណ៍លទ�

ផល

 ៃនកា�រវោយ

តៃម�

្របសិទ�ភា�ព

ៃន កា�រ

បណ�� ះ

បណោ� ល

51.2.19 ៥១.២.១១. អនុវត�

ែផនកា�របណ�� ះបណោ� ល 

និងវ�្រកឹតកា�រ ្របចំា�ឆា�� ំ

២០២១ េដ�ម្បីចូលរួមអនុ

វត�កម�វ�ធីែកទ្រមង់កា�រ

្រគប់្រគងហិរ��វត��

សា�ធា�រណៈ

វសហ សស ១១.

អនុវត�ែផនកា�របណ�� ះបណោ� ល

និងវ�្រកឹតកា�រ ្របចំា�ឆា�� ំ ២០២១ 

យ៉ោងេហា�ចណោស់សេ្រមចបា�ន 

៨០%

របា�យកា�រណ៍្របចំា�

្រតីមា�ស និង្របចំា�ឆា�� ំ 

២០២១ របស់

នោយកដោ� នបណ�� ះ

បណោ� ល 

និងវ�្រកឹតកា�រ ៃនវសហ

២៥ % ៃនែផនកា�របណ�� ះ

បណោ� លនិងវ�្រកឹតកា�រ ឆា�� ំ 

២០២១ ្រត�វបា�នអនុវត�

៣០ % ៃនែផនកា�របណ�� ះ-

បណោ� លនិងវ�្រកឹតកា�រ ឆា�� ំ 

២០២១ ្រត�វបា�នអនុវត�

២៥ % ៃនែផនកា�របណ�� ះ-

បណោ� លនិងវ�្រកឹតកា�រ ឆា�� ំ 

២០២១ ្រត�វបា�នអនុវត�

របា�យ

កា�រណ៍្របចំា�

្រតីមា�ស 

និង្របចំា�ឆា�� ំ

 ២០២១ 

របស់

នោយកដោ� ន

បណ�� ះ

 



ទំព័រ174

្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
51.2.20 ៥១.២.២. អនុវត�ែផន 

កា�រសកម�ភា�ព្របចំា�ឆា�� ំ 

GDAP2021 េដ�ម្បីចូលរួម

អនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមង់ កា�រ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សា�ធា�រ

ណៈ

វសហ សស ២.                          

អនុវត�ែផនកា�រសកម�ភា�ព្របចំា�ឆា�� ំ

 GDAP2021 យ៉ោងេហា�ច

ណោស់សេ្រមចបា�ន៨០%

មិនទា�ន់មា�ន របា�យកា�រណ៍្របចំា�

្រតីមា�ស និង្របចំា�ឆា�� ំ

២០២១

យ៉ោងេហា�ចណោស់៨០% 

ៃនកា�រអនុវត�សកម�ភា�ព

ចំា�្រតីមា�សទី១ សេ្រមចបា�ន

យ៉ោងេហា�ចណោស់៨០% 

ៃនកា�រអនុវត�សកម�ភា�ព

ចំា�្រតីមា�សទី២ សេ្រមច

បា�ន

យ៉ោងេហា�ចណោស់៨០% 

ៃនកា�រអនុវត�សកម�ភា�ព

ចំា�្រតីមា�សទី៣ សេ្រមច

បា�ន

យ៉ោងេហា�ចណោស់៨០% 

ៃនកា�រអនុវត�សកម�ភា�ព

ចំា�្រតីមា�សទី៤ សេ្រមចបា�ន

របា�យ

កា�រណ៍្របចំា�

្រតីមា�ស និង

្របចំា�ឆា�� ំ

២០២១

51.2.21 ៥១.២.១ បច��ប្បន�កម�

ក្រមងស្រមង់បទប្ប��ត�

គតិយុត�ពា�ក់ព័ន�ពន�ដោរ

ក. នីតិកម� សស ១. បច��ប្បន�កម�ក្រមង

ស្រមង់

បទប្ប��ត�គតិយុត�ពា�ក់ព័ន�ពន�

ដោរ្រត�វបា�នេរៀបចំចង្រកង

រួចរោល់ ស្រមា�ប់

េបា�ះពុម�

លិខិតបទដោ� នគតិ

យុត�

ពា�ក់ព័ន�្រត�វបា�ន

្របមូល, 

ចំណោត់ថោ� ក់គតិ

យុត�្រត�វបា�នេរៀបចំ 

និងអត�បទៃនលិខិត

បទដោ� នគតិយុត�្រត�វ

បា�នវោយចម�ង

បច��ប្បន�កម�ក្រមង

ស្រមង់

បទប្ប��ត�គតិយុត�

ពា�ក់ព័ន�ពន�ដោរ 

ស្រមា�ប់េបា�ះពុម�

លិខិតបទដោ� នគតិយុត�

ពា�ក់ព័ន�្រត�វបា�ន្របមូល, 

ចំណោត់ថោ� ក់គតិយុត�្រត�វ

បា�នេរៀបចំ និងអត�បទ

ៃនលិខិតបទដោ� នគតិយុត�

្រត�វបា�នវោយចម�ង

្រគប់គន�ីៃនក្រមងស្រមង់

្រត�វបា�នពិនិត្យេផ��ងផោ� ត់

្រគប់ទិដ�ភា�ពក្រមិតែផ�ក 

ជំនោញៃន លកន

្រគប់គន�ីៃនក្រមងស្រមង់ 

្រត�វបា�នពិនិត្យេផ��ងផោ� ត់ 

អនុម័ត្រគប់ទិដ�ភា�ព

ក្រមិតថោ� ក់ដឹកនំោ លកន

ក្រមងស្រមង់្រត�វបា�នែក

លម�រចនោ ស្រមា�ប់េបា�ះពុម�

បច��ប្បន�កម�

ក្រមង

ស្រមង់បទប្

ប��ត�

គតិយុត�ពា�ក់

ព័ន�ពន�ដោរ
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
51.2.22 ៥១.២.២ េរៀបចំមគ�េទសក៍

នីតិសា��ស�នីតិវ�ជោ� ពា�ក់ព័ន�

នីតិកម�ចំណូល

ក. នីតិកម� សស ២. ខ�ឹមសា�រមគ�េទសក៏

នីតិសា��ស�នីតិវ�ជោ�  ្រត�វបា�នពិនិត្

យនិងែកស្រម�លេដោយឯកឧត�ម

អនុរដ�េលខោធិកា�រ និងជោ

្របធា�នេលខោធិកា�រដោ� ន្រក�ម

្របឹក្សោនីតិកម�

េសចក�ី្រពា�ង

មគ�េទសក៍

នីតិសា��ស�នីតិវ�ជោ�

ពា�ក់ព័ន�

នីតិកម�ចំណូល ្រត�វ

ពិនិត្យ និងែក

ស្រម�លេដោយ

ឯកឧត�មអនុរដ�

េលខោធិកា�រ និងជោ

្របធា�ន

េលខោធិកា�រដោ� ន

្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

េសចក�ី្រពា�ងចុង

េ្រកា�យ

សិក្សោ ្រសា�វ្រជោវ និង

្របមូលឯកសា�រ

រចនោសម�័ន�ប�ង់្រត�វបា�ន

េរៀបចំែផ�កេល�ឯកសា�រ

្រសា�វ្រជោវ

េសចក�ី្រពា�ងខ�ឹមសា�រ

មគ�េទសក៍នីតិសា��ស�នីតិ

វ�ជោ� ្រត�វបា�នតា�ក់ែតងេទៅ

តា�មរចនោសម�័ន�ប�ង់

ខ�ឹមសា�រមគ�េទសក៏នីតិ

សា��ស�នីតិវ�ជោ�  ្រត�វបា�ន

ពិនិត្យនិងែកស្រម�ល

េដោយឯកឧត�ម

អនុរដ�េលខោធិកា�រ និងជោ

្របធា�នេលខោធិកា�រដោ� ន

្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

េសចក�ី្រពា�ង

មគ�េទសក៍

នីតិសា��ស�

នីតិវ�ជោ� ពា�ក់

ព័ន�

នីតិកម�

ចំណូល

51.2.23 ៥១.២.៣ េរៀបចំមគ�េទសក៍

នីតិសា��ស�នីតិវ�ជោ� ពា�ក់ព័ន�

នីតិកម�ចំណោយ

ក. នីតិកម� សស ៣. ខ�ឹមសា�រមគ�េទសក៏

នីតិសា��ស�នីតិវ�ជោ�  ្រត�វបា�នពិនិត្

យនិងែកស្រម�លេដោយឯកឧត�ម

អនុរដ�េលខោធិកា�រ និងជោ

្របធា�នេលខោធិកា�រដោ� ន្រក�ម

្របឹក្សោនីតិកម�

េសចក�ី្រពា�ង

មគ�េទសក៍

នីតិសា��ស�នីតិវ�ជោ�

ពា�ក់ព័ន�

នីតិកម�ចំណោយ 

្រត�វពិនិត្យ និងែក

ស្រម�លេដោយ

ឯកឧត�មអនុរដ�

េលខោធិកា�រ និងជោ

្របធា�ន

េលខោធិកា�រដោ� ន

្រកម្របឹក្សោនីតិកម�

េសចក�ី្រពា�ងចុង

េ្រកា�យ

សិក្សោ ្រសា�វ្រជោវ និង

្របមូលឯកសា�រ

 រចនោសម�័ន�ប�ង់្រត�វបា�ន

េរៀបចំែផ�កេល�ឯកសា�រ

្រសា�វ្រជោវ

េសចក�ី្រពា�ងខ�ឹមសា�រ

មគ�េទសក៍នីតិសា��ស�នីតិ

វ�ជោ� ្រត�វបា�នតា�ក់ែតងេទៅ

តា�មរចនោសម�័ន�ប�ង់

ខ�ឹមសា�រមគ�េទសក៏នីតិ

សា��ស�នីតិវ�ជោ�  ្រត�វបា�ន

ពិនិត្យនិងែកស្រម�ល

េដោយឯកឧត�ម

អនុរដ�េលខោធិកា�រ និងជោ

្របធា�នេលខោធិកា�រដោ� ន

្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

េសចក�ី្រពា�ង

មគ�េទសក៍

នីតិសា��ស�

នីតិវ�ជោ� ពា�ក់

ព័ន�

នីតិកម�

ចំណោយ
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
51.2.24 ៥១.២.៤ េរៀបចំសទា�� នុ

្រកម ស្រមា�ប់្រកសួងេសដ�

កិច�និងហិរ��វត��

ក. នីតិកម� សស ៤. េមពា�ក្យៃនសទា�� នុ្រកម

 ស្រមា�ប់្រកសួងេសដ�កិច�និង

ហិរ��វត�� ្រត�វបា�នពិនិត្យសេ្រមច

 ក្រមិតថោ� ក់ដឹកនំោ លកន

ប�� ីេមពា�ក្យ ៃនសទ្

ទា�នុ្រកម ្រត�វបា�ន

្របមូលចង្រកង និង

្រត�វបា�នពិនិត្យ អនុ

ម័តក្រមិតថោ� ក់

ដឹកនំោលកន

ស្រមង់េមពា�ក្យ ៃន

សទា�� នុ្រកម

សិក្សោ ្រសា�វ្រជោវ និង

្របមូលឯកសា�រ

េរៀបចំប�� ីេមពា�ក្យ ក្រមិត

ម�ន�ីបេច�កេទស

ប�� ីបេច�កសព�បឋម ្រត�វ

បា�នពិនិត្យក្រមិត្របធា�ន

ែផ�ក

ប�� ីបេច�កសព�  (េមពា�ក្យ)

 ្រត�វបា�នពិនិត្យសេ្រមច 

ក្រមិតថោ� ក់ដឹកនំោ លកន

ប�� ីេមពា�ក្យ

 ៃន

សទា�� នុ្រកម

51.2.25 ៥១.២.៥ េរៀបចំ

មគ�េទសក៍នីតិកម�

ក. នីតិកម� សស ៥. េសចក�ី្រពា�ងខ�ឹមសា�រ

មគ�េទសក៏

នីតិកម�្រត�វបា�នពិនិត្យ ែកស្រម�ល

 និងេផ��ងផោ� ត់ក្រមិតថោ� ក់ដឹកនំោ

 លកន

េសចក�ី្រពា�ង

មគ�េទសក៍

នីតិកម� ្រត�វបា�នពិនិ

ត្យ េផ��ងផោ� ត់ និង

អនុម័ត្រគប់ទិដ�ភា�ព

ក្រមិតថោ� ក់ដឹកនំោ 

លកន

េសចក�ី្រពា�ងចុង

េ្រកា�យ

សិក្សោ ្រសា�វ្រជោវ និង

្របមូលឯកសា�រ

រចនោសម�័ន�មា�តិកា�នុ្រកម

 ្រត�វបា�នេរៀបចំ

ខ�ឺមសា�រមគ�េទសក៍នីតិកម�

្រត�វបា�នតា�ក់ែតង្រសប

តា�មរចនោសម�័ន�

មា�តិកា�នុ្រកម

េសចក�ី្រពា�ងខ�ឹមសា�រមគ�

េទសក៏នីតិកម�្រត�វបា�ន

ពិនិត្យ ែកស្រម�ល និង

េផ��ងផោ� ត់ក្រមិតថោ� ក់

ដឹកនំោ លកន

េសចក�ី្រពា�ង

ខ�ឹមសា�រ

មគ�េទសក៍

នីតិកម�

51.2.26 ៥១.២.៦ េរៀបចំេគហទំព័រ

្រក�ម្របឹក្សោ

នីតិកម�

ក. នីតិកម� សស ៦. េគហទំព័រ្រក�ម្របឹក្សោ

នីតិកម� ្រត�វបា�នេរៀបចំនិងដោក់ឱ្

យដំេណ�រកា�រ

េគហទំព័រ្រក�ម

្របឹក្សោនីតិកម� ្រត�វ

បា�នេរៀបចំជោេគហ

ទំព័របឋម

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ពៃនកា�រេរៀបចំេគ

ហទំព័រ

្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម� 

េគា�រពជូនថោ� ក់ដឹកនំោ

្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

េគហទំព័រ្រក�ម្របឹក្សោនីតិ

កម�បឋម

េគហទំព័រ្រក�ម្របឹក្សោនីតិ

កម� ្រត�វបា�នេរៀបចំនិង

ដោក់ឱ្យដំេណ�រកា�រ

តំណភា�� ប់

េទៅកា�ន់

េគហទំព័រ

្រក�ម្របឹក្សោ

នីតិកម�
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សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
51.2.27 ៥១.២.៧ េរៀបចំកម�វ�ធីបច្

េចកវ�ទ្យោព័ត៌មា�នស្រមា�ប់

សទា�� នុ្រកម

គតិយុត�ឆា�� ំ២០២១

ក. នីតិកម� សស ៧. កម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មា�នស្រមា�ប់សទា�� នុ្រកមគតិ

យុត�ឆា�� ំ២០២១ ្រត�វបា�នេរៀបចំ

និងដោក់ឱ្យដំេណ�រកា�រ

កម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មា�នស្រមា�ប់សទ្

ទា�នុ្រកមគតិយុត�ឆា�� ំ

២០២១ ្រត�វបា�ន

េរៀបចំជោកម�វ�ធីបឋម

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ពៃនកា�រេរៀបចំកម�

វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មា�នស្រមា�ប់

សទា�� នុ្រកមគតិយុត�

ឆា�� ំ២០២១ េគា�រព

ជូនថោ� ក់ដឹកនំោ្រក�ម

្របឹក្សោនីតិកម�

កម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មា�នស្រមា�ប់សទា�� នុ

្រកមគតិយុត�ឆា�� ំ២០២១ 

បឋម

កម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មា�នស្រមា�ប់សទា�� នុ

្រកមគតិយុត�ឆា�� ំ២០២១

តំណភា�� ប់

ស្រមា�ប់

ទា�ញយកកម�

វ�ធីបេច�ក

វ�ទ្យោព័ត៌មា�ន

ពី AppStore

 និង 

PlayStore

51.2.28 ៥១.២.៨ េរៀបចំកម�វ�ធីបច្

េចកវ�ទ្យោព័ត៌មា�នតា�ម

វឌ្ឍនភា�ពៃនក្រមងស្រមង់

ក. នីតិកម� សស ៨. កម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មា�នស្រមា�ប់ក្រមងស្រមង់

បទប្ប��ត�ិគតិយុត�

ពា�ក់ព័ន�កិច�ដំេណ�រកា�រសា�� ប័ន និង

កម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន

ស្រមា�ប់ក្រមងច្បាប់ែខ�រពីបុរោណ

ភា�គ៣ និងភា�គ៤  ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ និងដោក់ឱ្យដំេណ�រកា�រ

កម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មា�នស្រមា�ប់

ក្រមងច្បាប់ែខ�រពី

បុរោណភា�គ៣ និង

ភា�គ៤

របា�យកា�រណ៍វឌ្ឍន

ភា�ពៃនកា�រេរៀបចំកម�

វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មា�នទា�ងំ២ 

េគា�រពជូនថោ� ក់ដឹកនំោ

្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�

កម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មា�នស្រមា�ប់ក្រមង

ច្បាប់ែខ�រពីបុរោណភា�គ ៣

 និងភា�គ៤

កម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មា�នស្រមា�ប់ក្រមង

ស្រមង់

បទប្ប��ត�ិគតិយុត�ពា�ក់

ព័ន�កិច�ដំេណ�រកា�រសា�� ប័ន

តំណភា�� ប់

ស្រមា�ប់

េ្រប�្របា�ស់កម�

វ�ធីបេច�ក

វ�ទ្យោព័ត៌មា�ន

េនៅេល� 

AppStore 

និង 

PlayStore
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
51.2.29 ៥១.២.៩ េរៀបចំកម�វ�ធី

ផ្សព�ផ្សោយក្រមងស្រមង់

បទប្ប��ត�ិគតិយុត�ស� ិត

េ្រកា�មសមត�កិច� កសហវ 

និងលិខិតបទដោ� នគតិយុត�

ស� ិតក��ងវ�ស័យ

េសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

ដល់សា�� ប័នកំពូល ្រកសួង

សា�� ប័នក��ង

វ�ស័យេសដ�កិច� និង

្រគឹះសា�� នសិក្សោធិកា�រ ្រពម

ទា�ងំរដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ

ក. នីតិកម� សស ៩. កម�វ�ធីផ្សព�ផ្សោយ

ក្រមងស្រមង់បទប្ប��ត�ិគតិ

យុត�ស� ិតេ្រកា�មសមត�កិច� កសហវ

 និងលិខិតបទដោ� នគតិយុត�ស� ិត

ក��ងវ�ស័យេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

្រត�វបា�ន

ផ�ល់ជូនសា�� ប័នកំពូល ្រកសួង

សា�� ប័ន  ក��ងវ�ស័យេសដ�កិច� និង

្រគឹះសា�� នសិក្សោធិកា�រ ្រពមទា�ងំ

រដ�បា�លថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ

កម�វ�ធីផ្សព�ផ្សោយ

ក្រមងស្រមង់បទប្

ប��ត�ិគតិយុត�ស� ិត

េ្រកា�មសមត�កិច�ក

សហវ និងលិខិត

បទដោ� នគតិយុត�

ស� ិតក��ងវ�ស័យេសដ�

កិច�និងហិរ��វត�� 

្រត�វបា�នផ�ល់ជូនសា��

ប័នកំពូល ្រកសួង

សា�� ប័នក��ងវ�ស័យ

េសដ�កិច� និង

្រគឹះសា�� នសិក្សោធិកា�រ

 ្រពមទា�ងំរដ�បា�ល

ថោ� ក់េ្រកា�មជោតិ

កម�វ�ធីផ្សព�ផ្សោយ កម�វ�ធីផ្សព�ផ្សោយ ្រត�វបា�ន

េរៀបចំ

កម�វ�ធី

ផ្សព�ផ្សោយ

51.2.30

51.2.31

51.3 ៥១.៣ បេង��នកា�រយល់ដឹង

 កា�រចូលរួម និងកិច�សហ

កា�រអនុវត�កា�រងោរែក

ទ្រមង់កា�រ្រគប់្រគងហិរ��

វត��សា�ធា�រណៈ

អ.គ.ហ

្រកសួង-សា�� ប័ន

អង�ភា�ពេ្រកា�មឱវោទ

កសហវ

សច ៩. 

បេង��ន្របសិទ�ភា�ពកា�រទំនោក់

ទំនងនិងកា�រចូលរួមពី្រគប់្រគង

្រកសួង សា�� ប័ន និងអង�ភា�ព

េ្រកា�មឱវោទ កសហវ េល�កិច�កា�រ

ែកទ្រមង់កា�រ្រគប់្រគងហិរ��វត��

ពុំទា�ន់មា�នេរៀបចំ

ឯកសា�រយុទ�សា��ស�

ឬែផនកា�រ

សកម�ភា�ព ស� ីពីកា�រ

ទំនោក់ទំនងេដ�ម្បី

បេង��នកា�រយល់ដឹង

គណៈកមា�� ធិកា�រ

ដឹកនំោកា�រងោរ ែក

ទ្រមង់កា�រ្រគប់្រគង 

ហិរ��វត��សា�

ធា�រណៈឯកភា�ព េល�

ែផនកា�រយុទ�សា��ស�  
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
51.3 សច ១០.

ចំនួន្រកសួង សា�� ប័ន និងអង�

ភា�ពកសហវ េរៀបចំកិច�្របជុំ 

ឬវ�បស្សនោ េល�កា�រងោរែកទ្រមង់

្របចំា�ឆា�� ំ ដឹកនំោេដោយ្របធា�នសា��

ប័ន

សន�ត៖ ៦០% ៃន

្រកសួង សា�� ប័ន និង

អង�ភា�ព កសហវ 

បា�នេរៀបចំ

យ៉ោងេហា�ចណោស់ 

១េល�ក/ឆា�� ំ ដឹកនំោ 

េដោយ្របធា�ន្រក�ម

កា�រងោរ េល�រេបៀបវោ

រៈស� ីពីកា�រងោរែក

ទ្រមង់្របចំា�ឆា�� ំ

51.3.1 ៥១.៣.១ ផ្សព�ផ្សោយ

ែផនកា�រសកម�ភា�ពអន�រ

កា�ល (GDAP3+2) ឆា�� ំ  

២០២១ និងវឌ្ឍនភា�ពៃន

កា�រអនុវត�កា�រងោរែក

ទ្រមង់កា�រ្រគប់្រគងហិរ��

វត��សា�ធា�រណៈ(១០០%)

អ.គ.ប សស ១. េរៀបចំវ�បស្សនោ/កិច�

្របជុំផ្សព�ផ្សោយែផនកា�រ

សកម�ភា�ពអន�រកា�ល 

(GDAP3+2) ឆា�� ំ  ២០២១ និង

វឌ្ឍនភា�ពៃនកា�រអនុវត�កា�រងោរ

ែកទ្រមង់កា�រ្រគប់្រគងហិរ��វត��   

  សា�ធា�រណៈ

២០២០៖កិច�្របជុំ

្រក�មកា�រងោរ និងពុំ

ធា�� ប់េរៀបចំវ�បស្សនោ

េទ

- វ�បស្សនោ/កិច�្របជុំ

ផ្សព�ផ្សោយ ចំនួន ១

 េល�ក ឬ្របចំា�្រតី

មា�ស/ឆា�� ំ

- របា�យកា�រណ៍កិច�

្របជុំ

េរៀបចំវ�បស្សនោ/កិច�

្របជុំផ្សព�ផ្សោយ 

GDAP3+2 និងវឌ្ឍន

ភា�ព

របា�យ

កា�រណ៍កិច�

្របជុំ

51.3.2 ៥១.៣.១.េរៀបចំកិច�្របជុំ

្របចំា�ឆា�� ំ្រត�ត

ពិនិត្យ តា�មដោន និងវោយ

តៃម�កា�រអនុវត�ែផន កា�រ

សកម�ភា�ពែកទ្រមង់របស់

អគ�-នោយកដោ� ន (១០០%)

អ.ហ.ក សស ៣. កិច�្របជុំ្របចំា�ឆា�� ំ្រត�ត

ពិនិត្យ តា�មដោន និងវោយតៃម�

កា�រអនុវត�ែផនកា�រសកម�ភា�ពែក

ទ្រមង់របស់អគ�នោយកដោ� ន្រត�វ

បា�នេរៀបចំ

មិនទា�ន់មា�ន របា�យកា�រណ៍លទ�

ផលៃនកិច�្របជុំ្រត�ត

ពិនិត្យ្របចំា�ឆា�� ំ

កិច�្របជុំ្របចំា�ឆា�� ំ្រត�តពិនិត្

យ តា�មដោន និងវោយ

តៃម�កា�រអនុវត�ែផនកា�រ

សកម�ភា�ពែកទ្រមង់របស់

អគ�នោយក-  ដោ� ន្រត�វបា�ន

េរៀបចំ

របា�យ

កា�រណ៍លទ�

ផលៃនកិច�

្របជុំ្រត�តពិនិ

ត្យ្របចំា�ឆា�� ំ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
51.3.3 ៥១.៣.១ បន�ព្រងឹងសមត�

ភា�ពម�ន�ីរតនោគា�ររោជធា�នី 

េខត� េល�កា�រេ្រប�្របា�ស់

្របព័ន� FMIS។

អ.រ.ជ ម�ន�ីរតនោគា�ររោជធា�នី េខត� 

ទទួលបា�ន កា�រ បណ�� ះបណោ� ល 

បែន�ម េដ�ម្បីព្រងឹង សមត�ភា�ព 

េល�កា�រ េ្រប�្របា�ស់្របព័ន� FMIS។

 (ពិន��: 0.5)

ឆា�� ំ២០២០៖រតនោគា�

រ រោជធា�នីេខត� ទា�ងំ

២៥ ទទួលបា�ន កា�រ

បណ�� ះបណោ� ល ពី

កា�រ េ្រប�្របា�ស់ ្របព័ន�

 FMIS និង្របព័ន�បច្

េចកវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន 

ចំា�បា�ច់ េផ្សងេទៀត 

ចំនួនរតនោគា�ររោជ 

ធា�នីេខត� ្រត�វបណ�� ះ

បណោ� លបែន�ម 

េដ�ម្បីព្រងឹង សមត�

ភា�ព េល�កា�រ េ្រប�

្របា�ស់្របព័ន� FMIS។

សូចនោករទី១៖ ម�ន�ីរត

នោគា�រេខត� ចំនួន ៦ ្រត�វ

បណ�� ះ បណោ� ល  េដ�ម្បី

ព្រងឹង សមត�ភា�ព បែន�ម

េល�កា�រ េ្រប�្របា�ស់ ្របព័ន�  

FMISេដោយ្រក�មម�ន�ី

ជំនោញ្របចំា�កា�រ ៃនអគ�

នោយកដោ� នរតនោគា�រជោតិ។

សូចនោករទី២៖ ម�ន�ីរត

នោគា�រេខត� ចំនួន ៦ ្រត�វ

បណ�� ះ បណោ� ល  េដ�ម្បី

ព្រងឹង សមត�ភា�ព បែន�ម

េល�កា�រ េ្រប�្របា�ស់ ្របព័ន�  

FMISេដោយ្រក�មម�ន�ី

ជំនោញ្របចំា�កា�រ ៃនអគ�

នោយកដោ� នរតនោគា�រជោតិ។

សូចនោករទី៣៖ ម�ន�ីរត

នោគា�រេខត� ចំនួន ៦ ្រត�វ

បណ�� ះ បណោ� ល  េដ�ម្បី

ព្រងឹង សមត�ភា�ព បែន�ម

េល�កា�រ េ្រប�្របា�ស់ ្របព័ន�  

FMISេដោយ្រក�មម�ន�ី

ជំនោញ្របចំា�កា�រ ៃនអគ�

នោយកដោ� នរតនោគា�រជោតិ។

សូចនោករទី៣៖ ម�ន�ីរត

នោគា�រេខត� ចំនួន ៦ ្រត�វ

បណ�� ះ បណោ� ល  េដ�ម្បី

ព្រងឹង សមត�ភា�ព បែន�ម

េល�កា�រ េ្រប�្របា�ស់ ្របព័ន�  

FMISេដោយ្រក�មម�ន�ី

ជំនោញ្របចំា�កា�រ ៃនអគ�

នោយកដោ� នរតនោគា�រជោតិ។

លិខិត

អនុ�� តឱ្យ

ម�ន�ីចុះបណ្

តុះបណោ� ល

ជូនរតនោគា�

រេខត�

51.3.4 ៥១.៣.២. ថោ� ក់ដឹកនំោអគ�

នោយកដោ� នរតនោគា�រជោតិ

បា�នដឹកនំោព្រងឹងកា�រអនុ

វត�កម�វ�ធីែកទ្រមង់កា�រ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សា�ធា�រ

ណៈ តា�មរយៈកា�រដឹកនំោ

្របជុំ តា�មដោននិងវោយតៃម�

វឌ្ឍនភា�ព ៃនកា�រអនុវត� 

GDAP ឆា�� ំ២០២១ ជោ្របចំា�។

អ.រ.ជ   ែផនកា�រសកម�ភា�ពរួម GDAP 

ឆា�� ំ២០២១ របស់អគ�នោយកដោ� ន

រតនោគា�រជោតិ ស្រមា�ប់កា�រអនុវត�

ែផនកា�រសកម�ភា�ពរួមអន�រកា�ល

េឆា�� ះេទៅដំណោក់កា�លទី៤ ្រត�វ

បា�នេរៀបចំដោក់ឱ្យអនុវត� និង

ផ្សព�ផ្សោយ។  

(ពិន��: 0.5)

ថោ� ក់ដឹកនំោ បា�នចូល

រួមរោល់កិច�្របជុំ តា�ម

រយៈលិខិតអេ�� �ញ

របស់កសហវ និង

្រកសួង សា�� ប័ន 

្រពមទា�ងំមា�នកិច�

្របជុំៃផ�ក��ងជោ្របចំា�

ែខ និងកិច�្របជុំេផ្ស

ងៗ េទៀត។

ថោ� ក់ដឹកនំោ ចូលរួម

រោល់កិច�្របជុំនោនោ

-សូចនោករទី១៖ 

ែផនកា�រសកម�ភា�ពរួម 

GDAP ឆា�� ំ២០២១ របស់

អគ�នោយកដោ� នរតនោគា�រ

ជោតិស្រមា�ប់កា�រអនុវត�

ែផនកា�រសកម�ភា�ពរួម

អន�រកា�លេឆា�� ះេទៅ

ដំណោក់កា�លទី៤ ្រត�វបា�ន

េរៀបចំដោក់ឱ្យអនុវត� និង

ផ្សព�ផ្សោយ។

-សូចនោករទី២៖ ថោ� ក់

ដឹកនំោ្របជុំពិភា�ក្សោ ពិនិត្យ

 តា�មដោន របា�យកា�រណ៍

វឌ្ឍនភា�ពៃនកា�រអនុវត�

ែផនកា�រសកម�ភា�ព GDAP

 ឆា�� ំ២០២១  របស់អគ�

នោយកដោនរតនោគា�រជោតិ។

សូចនោករទី២៖ ថោ� ក់

ដឹកនំោបន�្របជុំពិភា�ក្សោ ពិ

និត្យ តា�មដោន របា�យ

កា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ពៃនកា�រ

អនុវត�ែផនកា�រសកម�ភា�ព

 GDAP ឆា�� ំ២០២១  

របស់អគ�នោយកដោ� នរត

នោគា�រជោតិ។

សូចនោករទី២៖ ថោ� ក់

ដឹកនំោបន�្របជុំពិភា�ក្សោ ពិ

និត្យ តា�មដោន របា�យ

កា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ពៃនកា�រ

អនុវត�ែផនកា�រសកម�ភា�ព

 GDAP ឆា�� ំ២០២១  

របស់អគ�នោយកដោ� នរត

នោគា�រជោតិ។

សូចនោករទី២៖ ថោ� ក់

ដឹកនំោបន�្របជុំពិភា�ក្សោ ពិ

និត្យ តា�មដោន របា�យ

កា�រណ៍វឌ្ឍនភា�ពៃនកា�រ

អនុវត�ែផនកា�រសកម�ភា�ព

 GDAP ឆា�� ំ២០២១  

របស់អគ�នោយកដោ� នរត

នោគា�រជោតិ។

លិខិត

អេ�� �ញចូល

រួម្របជុំ ឬ

របា�យ

កា�រណ៍ៃន

កិច�្របជុំ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
51.3.5 ៥១.៣.១ ែកលម�កម�វ�ធី

ទទួលមតិេយោបល់េនៅ ច.ច

.ម.ស្រមា�ប់ទីស� ីកា�រកសហវ

អគ�េលខោធិកា�រដោ� ន

 កសហវ

កម�វ�ធីទទួលមតិេយោបល់េនៅ 

ច.ច.ម.ដំណោក់កា�លទី ២ ្រត�វ

បា�នេធ��ទំេន�បកម�រួចរោល់

មុខងោរែដលបា�ន

ែកលម�

មុខងោរផ�ល់មតិ

េយោបល់ដំណោក់

កា�លទី១ បា�នអភិវឌ្ឍ

រួច

កម�វ�ធីទទួលមតិេយោបល់

េនៅច.ច.ម.ដំណោក់កា�លទី

 ២ ្រត�វបា�នសិក្សោ និង

្របមូលធា�តុចូល

កម�វ�ធីទទួលមតិេយោបល់

េនៅច.ច.ម.ដំណោក់កា�លទី

 ២ ្រត�វបា�នដោក់ឱ្យអនុវត�

របា�យកា�រណ៍្រត�តពិនិត្យ 

និងវោយតៃម�កម�វ�ធីទទួល

មតិេយោបល់េនៅ ច.ច.ម.

ដំណោក់កា�លទី ២

របា�យ

កា�រណ៍្រត�ត

ពិនិត្យ និង

វោយតៃម�

51.3.6 ៥១.៣.២ ែកលម� និងក

សា�ងកម�វ�ធីបងោ� ញក្រមង

េសវោសា�ធា�រណៈ របស់ ច.

ច.ម.ស្រមា�ប់ទីស� ីកា�រក

សហវ

អគ�េលខោធិកា�រដោ� ន

 កសហវ

កម�វ�ធីបងោ� ញក្រមងេសវោសា�

ធា�រណៈរបស់ ច.ច.ម.េនៅេល�

ក��ក់ទូរទស្សន៍ (Smart TV) 

្រត�វបា�នដោក់ឱ្យអនុវត� និងមា�ន

របា�យកា�រណ៍្រត�តពិនិត្យ វោយតៃម�

មុខងោរែដលបា�ន

ែកលម� និងកសា�ង

កម�វ�ធីបងោ� ញ

ក្រមងេសវោសា�

ធា�រណៈតា�ម Smart

 TV

កា�របងោ� ញក្រមងេស

វោសា�ធា�រណៈតា�ម 

Microsoft 

Windowដំណោក់

កា�លទី១ បា�នអភិវឌ្ឍ

រួច

កម�វ�ធីបងោ� ញក្រមងេស

វោសា�ធា�រណៈរបស់

ច.ច.ម.េនៅេល�ក��ក់

ទូរទស្សន៍ (Smart TV) 

្រត�វបា�នសិក្សោ និង

្របមូលធា�តុចូល

កម�វ�ធីបងោ� ញក្រមងេស

វោសា�ធា�រណៈរបស់ច.ច.ម

.េនៅេល�ក��ក់ទូរទស្សន៍ 

(Smart TV) ្រត�វបា�នដោក់

ឱ្យអនុវត�

របា�យកា�រណ៍្រត�តពិនិត្យ 

និងវោយតៃម�េល�កម�វ�ធី

បងោ� ញក្រមងេសវោសា�

ធា�រណៈរបស់ច.ច.ម.េនៅ

េល�ក��ក់ទូរទស្សន៍ 

(Smart TV)

របា�យ

កា�រណ៍្រត�ត

ពិនិត្យ និង

វោយតៃម�

51.3.7 ៥១.៣.៣.េរៀបចំ

ទ្រមង់កា�រែ្រប្រប�លសា�� ន

ភា�ពរដ�បា�ល និងសា�� នភា�ព

្រគ�សា�រម�ន�ីរោជកា�រៃន

្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��

វត��ក��ង្របព័ន�្រគប់្រគង

បុគ�លិកតា�ម្របព័ន�ព័ត៌មា�ន

វ�ទ្យោ

អគ�េលខោធិកា�រដោ� ន

 កសហវ

កា�រេធ��របា�យកា�រណ៍បែ្រម

ប្រម�លសា�� នភា�ពរដ�បា�ល និង

សា�� នភា�ព្រគ�សា�រម�ន�ីរោជកា�រ 

តា�រោងេ្រគា�ងទុកេ្រប�បេធៀប្រកប

ខណ� ្រត�វបា�នអនុវត�តា�ម្របព័ន�

ព័ត៌មា�នវ�ទ្យោ

កា�េរៀបចំរបា�យ

កា�រណ៍បែ្រមបម្

រួលសា�� នភា�ពរដ�បា�

ល និងសា�� នភា�ព

្រគ�សា�រម�ន�ីរោជកា�រ

តា�រោងេ្រគា�ង

 ទុកេ្រប�បេធៀប

្រកបខណ� ្រត�វបា�ន

អនុវត�តា�ម្របព័ន�

ព័ត៌មា�នវ�ទ្យោបា�ន

ទា�ន់េពលេវលា�

្របកបេដោយ

គណេនយ្យភា�ព

ទ្រមង់របា�យកា�រណ៍

បែ្រមប្រម�លសា�� ន

ភា�ពរដ�បា�ល និង

សា�� នភា�ព្រគ�សា�រម�ន�ី

រោជកា�រតា�រោងេ្រគា�ង

ទុកេ្រប�បេធៀប្រកប

ខណ�  េបា�ះពុម� 

េដោយ្របព័ន�ព័ត៌មា�ន

វ�ទ្យោ

ទ្រមង់របា�យកា�រណ៍ែ្រប

្រប�លសា�� នភា�ពរដ�បា�ល

េ្រគា�ងទុកេ្រប�បេធៀប្រត�វ

បា�នកំណត់ក��ង្របព័ន�

្រគប់្រគងបុគ�លិកតា�ម

្របព័ន�ព័ត៌មា�នវ�ទ្យោ

ទ្រមង់របា�យកា�រណ៍ែ្រប

្រប�លសា�� នភា�ពរដ�បា�ល

របស់កសហវ្រត�វបា�ន

សិក្សោលម�ិតក��ង្របព័ន�

្រគប់្រគងបុគ�លិកតា�ម

្របព័ន�ព័ត៌មា�នវ�ទ្យោ

ទ្រមង់ៃនកា�រេ្រប�បេធៀប

េ្រគា�ងទុកៃនតា�រោងទូទា�ត់

េបៀវត្សរបស់កសហវ.្រត�វ

បា�នសិក្សោលម�ិតក��ង

្របព័ន�្រគប់្រគងបុគ�លិក

តា�ម្របព័ន�ព័ត៌មា�នវ�ទ្យោ

ទ្រមង់ៃនកា�រេរៀបចំេ្រប�ប

េធៀបៃនតា�រោងទូទា�ត់

េបៀវត្ស្រត�វបា�នសិក្សោ

លម�ិតក��ង្របព័ន�្រគប់្រគង

បុគ�លិកតា�ម្របព័ន�

ព័ត៌មា�នវ�ទ្យោ

របា�យកា�រណ៍

វឌ្ឍនភា�ព ស្

តីពីកា�រអនុ

វត�កា�រេរៀបចំ

របា�យ

កា�រណ៍បែ្រម

ប្រម�លសា�� ន

ភា�ពរដ�បា�ល

និងសា�� ន

ភា�ព្រគ�សា�រ

ម�ន�ីរោជកា�រ,

តា�រោងេ្រគា�ង

ទុក,េ្រប�ប

េធៀប្រកប

ខណ េដោយ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
51.3.8 ៥១.៣.៤.ប��� បកា�រ

យល់ដឹងកា�រ្រគប់្រគង

បុគ�លិកដល់បណោ� អង�ភា�ព

េ្រកា�មឱវោទ កសហវ

អគ�េលខោធិកា�រដោ� ន

 កសហវ

កិច�្របជុំផ្សព�ផ្សោយពីនីតិវ�ធី

្រគប់្រគងបុគ�លិក្រត�វបា�ន

ផ្សព�ផ្សោយជូនអង�ភា�ពថោ� ក់

កណោ� លនិងថោ� ក់មូលដោ� ន

នីតិវ�ធី្រគប់្រគង

បុគ�លិក្រត�វបា�ន

ផ្សព�ផ្សោយជូនអង�

ភា�ពថោ� ក់កណោ� ល

ចំនួន១០អង�ភា�ព 

និងថោ� ក់មូលដោ� ន

ចំនួន០៦អង�ភា�ព

ចំនួនអង�ភា�ពែដល

បា�នចុះេបសសកម�

នីតិវ�ធី្រគប់្រគងបុគ�លិក

្រត�វបា�នផ្សព�ផ្សោយដល់

បណោ� អង�ភា�ពថោ� ក់កណោ� ល

នីតិវ�ធី្រគប់្រគងបុគ�លិក

្រត�វបា�នផ្សព�ផ្សោយដល់

បណោ� អង�ភា�ពថោ� ក់មូលដ្

ឋា�ន

របា�យកា�រណ៍

វឌ្ឍន៍ភា�ព

្របចំា�ឆា�� ំៃន

កា�រចុះ

បំេពញ

េបសសកម�

េទៅអង�ភា�ព

ថោ� ក់កណោ�

លនិងថោ� ក់

មូលដោ� ន

51.3.9 ៥១.៣.៥.បេង��ន្របសិទ�

ភា�ពកា�រអនុវត�កា�រវោយ

តៃម�សមិទ�កម�ម�ន�ីរោជកា�រ

អគ�េលខោធិកា�រដោ� ន

 កសហវ

ទ្រមង់របា�យកា�រណ៍ថ�ីស� ីពីកា�រអនុ

វត�កា�រវោយតៃម�សមិទ�កម�បា�ន

េរៀបចំនិងវោយតៃម�ជូន

អង�ភា�ពថោ� ក់កណោ� លនិង

ថោ� ក់មូលដោ� ន

កា�រអនុវត�កា�រវោយ

តៃម�សមិទ�កម�េទៅ

តា�មនីតិវ�ធីថ�ី ្រត�វ

បា�នេរៀបចំជោសមិទ�

កម�,ទ្រមង់គំរូ

,លក�ខណ� កា�រងោរ

និងដោក់ឱ្យេ្រប�

្របា�ស់េទៅអង�ភា�ព

ថោ� ក់កណោ� លចំនួន

១០ អង�ភា�ពនិង

ថោ� ក់មូលដោ� នចំនួន

០៦ អង�ភា�ព

ចំនួនអង�ភា�ពែដល

បា�នចុះេបសសកម�

ម�ន�ីទទួលបន��កែផ�ក

បុគ�លិក្រត�វបា�នែណនំោ

បែន�មអំពីនីតិវ�ធីក��ងកា�រ

វោយតៃម�សមិទ�កម�  (នីតិ

វ�ធីថ�ីក��ងកា�រវោយតៃម�

សមិទ�កម�, ទ្រមង់គំរូ,

លក�ខណ� កា�រងោរ)

តា�មដោនកា�រអនុវត�កា�រ

វោយតៃម�សមិទ�កម�

តា�មដោនកា�រអនុវត�កា�រ

វោយតៃម�សមិទ�កម�

របា�យកា�រណ៍ស� ីពីកា�រអនុ

វត�កា�រវោយតៃម�សមិទ�កម�

បា�នេរៀបចំនិងវោយតៃម�

របា�យកា�រណ៍

វឌ្ឍនភា�ព

្របចំា�ឆា�� ំៃន

កា�រចុះ

បំេពញ

េបសសកម�

េទៅអង�ភា�ព

ថោ� ក់កណោ� ល

 និងថោ� ក់

មូលដោ� ន

51.3.10 ៥១.៣.៦ ចង្រកងឯកសា�រ

េគា�លកា�រណ៍សុវត�ិភា�ពបច្

េចកវ�ទ្យោព័ត៌មា�នស្រមា�ប់

្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��

អគ�េលខោធិកា�រដោ� ន

 កសហវ

មា�នឯកសា�រេគា�លកា�រណ៍សុវត�ិ

ភា�ពបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�នចំនួន ៧

 ្រត�វបា�នចង្រកង គឺ Disposal 

and Destruction Policy, 

    

ពុំទា�ន់មា�នឯកសា�រ

េគា�លកា�រណ៍

សុវត�ិភា�ពបេច�ក

វ�ទ្យោព័ត៌មា�ន

ចំនួនឯកសា�រេគា�ល

កា�រណ៍

េរៀប ចំរួចរោល់េសចក�ី

្រពា�ងឯកសា�រ្រពា�ងេគា�ល

កា�រណ៍ស� ីពី Bring Your 

Own Device Policy, 

  

េរៀប ចំរួចរោល់េសចក�ី

្រពា�ងឯកសា�រ្រពា�ងេគា�ល

កា�រណ៍ស� ីពី Disposal 

and Destruction 

   

ដោក់ជូនថោ� ក់ដឹក នំោ ពិនិត្យ

 និង សេ្រមចេល�ឯកសា�រ

េគា�លកា�រណ៍ចំនួន ៧ គឺ 

Disposal and 

  

ឯកសា�រ

េគា�ល

កា�រណ៍ចំនួន

 ៧
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
51.3.11 ៥១.៣.៧ េរៀបចំែកលម� 

និង 

កសា�ងអភិវឌ្ឍកម�វ�ធីទទួល

មតិេយោបល់េនៅ ច.ច.ម 

អគ�េលខោធិកា�រដោ� ន

 កសហវ

កម�វ�ធីទទួលមតិេយោបល់េនៅ

ច.ច.ម ដំណោក់កា�លទី ២ បា�ន

េធ��ទំេន�បកម�បែន�ម

កម�វ�ធីទទួលមតិ

េយោបល់េនៅ ច.ច.ម

 ស្រមា�ប់ទីស� ីកា�រ 

កសហវ ដំណោក់

កម�វ�ធីទទួលមតិ

េយោបល់េនៅ ច.ច.ម

 ស្រមា�ប់ទីស� ីកា�រ ក

សហវ ដំណោក់កា�លទី

 

សិក្សោ ្របមូលធា�តុចូល

និងេរៀបចំឯកសា�រត្រម�វ

កា�ររួចរោល់ស្រមា�ប់កា�រេធ��

ទំេន�បកម�េល�កម�វ�ធី

 

បា�នអភិវឌ្ឍ និងេធ��

េតស� រួចរោល់

ឯកសា�រៃន

កា�រេធ��

េតស�កម�វ�ធី

51.3.12 ៥១.៣.៨. េរៀបចំេគា�ល

កា�រណ៍ និង ដោក់ឱ្យដំេណ�រ

កា�របណោ� ល័យ  កសហវ 

្រពមទា�ងំអភិវឌ្ឍកម�វ�ធី

 

អគ�េលខោធិកា�រដោ� ន

 កសហវ

បណោ� ល័យ្រកសួងេសដ�កិច�និង

ហិរ��វត�� ្រត�វបា�នេរៀបចំ និង

ដោក់ដំំេណ�រកា�រជោសា�� ពរ

ម�ន�ី និងសា�ធា�រណ

ជនឣចចូលមក

សិក្សោ្រសា�វ ្រជោវេនៅ

បណោ� ល័យ្រកសួង

បណោ� ល័យ្រកសួង

េសដ�កិច�និងហិរ��

វត��្រត�វបា�នេប�ក

ដំេណ�រកា�រស្រមា�ប់  

 

សិក្សោ្រសា�វ្រជោវ និង

េរៀបចំេគា�លកា�រណ៍

ស្រមា�ប់បណោ� ល័យ

្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��

  

សិក្សោ និងេរៀបចំកម�វ�ធី

្រគប់្រគងទិន�ន័យ

បណោ� ល័យ ឌីជីថល

កម�វ�ធី្រគប់្រគងទិន�ន័យ

េសៀវេភៅបណោ� ល័យ្រត�វ

បា�នដោក់ឱ្យដំេណ�រកា�រ

សា�កល្បង

បណោ� ល័យ្រកសួងេសដ�

កិច�និងហិរ��វត��្រត�វបា�ន

ដោក់ឱ្យដំេណ�រកា�រជោផ��វកា�រ

រូបថតៃនកិច�

ដំេណ�រកា�រ

51.3.13 ៥១.៣.៩. សិក្សោ្រសា�វ្រជោវ

 និងេរៀបចំដោក់ឱ្យដំេណ�រ

កា�រវ�ចិ្រតសា�ល 

(Gallery) របស់្រកសួង

 

អគ�េលខោធិកា�រដោ� ន

 កសហវ

វ�ចិ្រតសា�ល (Gallery) របស់

្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��្រត�វ

បា�នេរៀបចំជោសា�� ពរ

កា�រតំា�ងបងោ� ញ

សា�� ៃដ និងសមិទ�ផល

េផ្សងៗរបស់

្រកសួងេសដ�កិច�

វ�ចិ្រតសា�ល្រត�វបា�ន

េរៀបចំ និងដោក់ឱ្យ

ដំេណ�កា�រ

សិក្សោ្រសា�វ្រជោវ និង

េរៀបចំជោប�ង់គេ្រមា�ង

វ�ចិ្រតសា�ល (Gallery) 

របស់្រកសួង សហវ និង

េរៀបចំប�ង់តុបែតង្រពម

ទា�ងំេរៀបចំ្របមូលផ��ំវត��

ដោក់តំា�ងរូបថត និងឯក

សា�រេផ្សងៗ

េរៀបចំប�ង់តុបែតង្រពម

ទា�ងំេរៀបចំ្របមូលផ��ំវត��

ដោក់តំា�ងរូបថត និងឯក

សា�រេផ្សងៗ

កា�រេរៀបចំវ�ចិ្រតសា�ល្រត�វ

បា�នប��ប់ជោសា�� ពរ និង

ដោក់ឱ្យដំេណ�រកា�រ

រូបថតៃនកិច�

ដំេណ�រកា�រ

52 ៥២. ធា�នោចលនោកា�រៃន

ែកទ្រមង់កា�រ្រគប់្រគង

ហិរ��វត��សា�ធា�រណៈ

អ.គ.ហ សគ ៤. 

្របព័ន�បេច�កវ�ទ្យោ្រគប់្រគងែផ�ក

េល�លទ�ផលៃនកម�វ�ធីែកទ្រមង់ 

្រត�វបា�នេរៀបចំ និងអនុវត�

- ្របព័ន�្រគប់្រគង

សមិទ�កម� និង

គណេនយ្យភា�ព 

(Performance 

Management and

អនុេលា�មភា�ពៃនកា�រ

េ្រប�្របា�ស់្របព័ន�

្រគប់្រគងែផ�កេល�

លទ�ផល របស់អង�

ភា�ព និង្រកសួង សា��

សគ ៥. 

្រកបខ័ណ� េល�កទឹកចិត�   ផ្សោរ

ភា�� ប់សមិទ�កម�ក��ងកម�វ�ធីែកទ្រមង់

 ្រត�វបា�នេរៀបចំ  និងដោក់ឱ្យអនុ

វត�

មិនទា�ន់មា�ន

្រកបខ័ណ� េផ្សងេទៀត

 េ្រកៅពី ្របកា�ស 

េលខ ៣៥១ សហវ

.្របក

កា�រទទួលសា�� ល់អង�

ភា�ព ឬសា�� ប័នមា�ន

សា�� ៃដេល�កា�រងោរែក

ទ្រមង់កា�រ្រគប់្រគង

ហិរ��វត��សា�ធា�រណៈ

្របចំា�ឆា�� ំ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
52.1 ៥២.១. េរៀបចំនិងអនុវត�

្របព័ន�បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន 

្រគប់្រគងែផ�កេល�លទ�ផល 

(PMAS) ៃនកម�វ�ធីែក

ទ្រមង់កា�រ្រគប់្រគងហិរ��

វត��សា�ធា�រណៈ

អ.គ.ហ សច ១១. 

្របព័ន�បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មា�ន 

(PMAS) ្រគប់្រគងែផ�កេល�លទ�

ផលៃនកម�វ�ធីែកទ្រមង់្រត�វបា�ន

អភិវឌ្ឍន៍និងេ្រប�្របា�ស់

កា�រ្រគប់្រគងសមិទ�

កម�្រត�វបា�ន្របមូល

 ផ��ំជោទ្រមង់ Excel

 មា�នេ្រច�នដំណោក់

កា�ល និងបងោ� ញ

ព័ត៌មា�នសមិទ�កម�

ពុំទា�ន់េពលេវលា� 

កិច�ដំេណ�រកា�រ 

(Business 

Process) និង

អភិវឌ្ឍន៍្របព័ន�

្រគប់្រគងសមិទ�កម� 

និងគណេនយ្យភា�ព

(PMAS)

52.2 ៥២.២. េរៀបចំ និង

អនុវត�យន�កា�រេល�កទឹក

ចិត�ស្រមា�ប់មូលនិធិ-

ែកទ្រមង់កា�រ្រគប់្រគងហិរ��

វត��សា�ធា�រណៈ ដំណោក់

កា�លទី ២

អ.គ.ហ

្រកសួង

សា�� ប័ន

សច ១២. 

េរៀបចំេគា�លកា�រណ៍ែណនំោកា�រ

្រគប់្រគងែផ�កេល�លទ�ផល

េសចក�ី្រពា�ងេគា�ល

កា�រណ៍ែណនំោកា�រ

្រគប់្រគងែផ�កេល�

លទ�ផល

េសៀវេភៅេគា�ល

កា�រណ៍ែណនំោកា�រ

្រគប់្រគងែផ�កេល�

លទ�ផល និងចំនួនវគ�

   បណ�� ះបណោ� ល

52.2 សច ១៣. 

ភា�ពទា�ន់េពលេវលា� ៃនកា�រេស� �

សមា�សភា�ព កហស ទទួលបា�ន

្របា�ក់ឧបត�ម�េល�កទឹកចិត� ្របចំា�ឆា�� ំ

សន�ត ៖ 

្រគប់្រកសួង សា�� ប័ន

 និង   អង�ភា�ព ក

សហវ េរៀបចំ

សំេណ�ទា�ន់េពល

េវលា�

យ៉ោងយូរ ៥ ៃថ� 

បនោ� ប់ពីកា�លកំណត់។

 កា�រយឺតយ៉ោវក��ងកំ

ឡ�ងេពលេនះគឺ្រត�វ

បា�នពិន��េពញ

52.2 សច ១៤. 

្រកបខ័ណ� េល�កទឹកចិត�ផ្សោរភា�� ប់

សមិទ�កម�    កម�វ�ធីែកទ្រមង់្រត�វ

បា�នេរៀបចំនិងដោក់ឱ្យអនុវត�

មិនទា�ន់មា�ន

្រកបខ័ណ� េផ្សងេទៀត

 េ្រកៅពី្របកា�ស 

េលខ ៣៥១ សហវ

.្របក

កា�រទទួលសា�� ល់អង�

ភា�ព ឬសា�� ប័នមា�ន

សា�� ៃដេល�កា�រងោរែក

ទ្រមង់កា�រ្រគប់្រគង

ហិរ��វត��សា�ធា�រណៈ

្របចំា�ឆា�� ំ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
52.2

53 ៥៣. ព្រងឹងភា�ព្របទា�ក់

្រកឡោគា�� រវោងកា�រដោ� នៃនកម�

វ�ធីែកទ្រមង់េផ្សងៗេទៀត

គ.ជ.អ.ប

អ.គ.ហ

អ.រ.ស

គ.ក.ច.យ

សគ ៦. 

កា�របន�កិច�្របជុំេធ��បច��ប្បន�ភា�ព

ៃនកម�វ�ធីែកទ្រមង់ ៣ បូក ១ 

របស់រោជរដោ� ភិបា�ល

បា�នអនុវត�បា�ន

យ៉ោងតិច ១ដង/្រតី

មា�ស តា�មេសចក�ី

សេ្រមចអន�រ

្រកសួងេលខ ០០៦

ចំនួនកិច�្របជុំ្រត�វ

បា�នេរៀបចំ (យ៉ោង

តិចបួនដង/ឆា�� ំ) 

និងលទ�ផលសេ្រមច

បា�នជោ %េធៀបនឹង

ែផនកា�រសកម�ភា�ព

សគ ៧. 

កា�រកំណត់ចក��វ�ស័យនិងយុទ�

សា��ស� ៃនកម�វ�ធីែកទ្រមង់ ៣ បូក

 ១ របស់រោជរដោ� ភិបា�ល

ពុំទា�ន់មា�នេគា�ល

បំណងនិងយុទ�

សា��ស� រួមៃនកម�វ�ធី

ែកទ្រមង់ ៣ បូក ១

ឯកសា�រទស្សនោទា�ន

 ស� ីពីចក��វ�ស័យនិង

យុទ�សា��ស� ៃនកម�វ�ធី

ែកទ្រមង់ ៣ បូក ១ 

្រត�វបា�នទទួលកា�រ

ឯកភា�ព ពី្របមុខរោជ

សគ ៨. 

ចំនួន្រកសួងសា�� ប័នបា�នេរៀបចំ

កា�រពិពណ៌នោមុខដំែណង ែផ�ក

េល�េគា�លកា�រណ៍ែណនំោ

េសចក�ី្រពា�ងេគា�ល

កា�រណ៍ែណនំោ ស� ីពី

កា�រពិណ៌នោមុខ

តំែណង

-េគា�លកា�រណ៍

ែណនំោ្រត�វបា�នដោក់ឱ្

យអនុវត� េដោយ

បទដោ� នគតិយុត�

- ចំនួន្រកសួងសា�� ប័ន

ែដលបា�នេរៀបចំកា�រ

ពិពណ៌នោមុខ

ដំែណងបា�ន្រតឹម

្រត�វ្រសបតា�មេគា�ល

កា�រណ៍ែណនំោ
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង
53.1 ៥៣.១.េរៀបចំយន�កា�រ

ស្រមបស្រម�លអន�រកម�វ�ធី

ែកទ្រមង់ ក��ង្រកបខណ�

អគ�/េលខោធិកា�រដោ� នែក

ទ្រមង់ ៣ បូក ១

គ.ជ.អ.ប 

អ.គ.ហ

គ.ក.រ 

គ.ក.ច.យ

សច ១៥. 

យន�កា�រស្រមបស្រម�លអន�រកម�

វ�ធីែកទ្រមង់ ៣ បូក ១ ្រត�វបា�ន

េរៀបចំបច��ប្បន�ភា�ព និងអនុវត�

េសចក�ីសេ្រមចអន�រ

្រកសួងេលខ ០០៦ស្

តីពី យន�កា�រ

ស្រមបស្រម�លអន�រ

កា�រដោ� នែកទ្រមង់បី 

(ពុំបា�នប���លកម�

វ�ធីែកទ្រមង់ច្បាប់

និង្របព័ន�យុត�ិធម៌)

េសចក�ីសេ្រមចអន�រ

្រកសួងេលខ ០០៦ស្

តីពី យន�កា�រស្រមប

ស្រម�លអន�រកា�រដោ� ន

ែកទ្រមង់ បី បូកមួយ

 ្រត�វបា�នែកស្រម�ល

និងទទួលបា�នកា�រ

ឯកភា�ពេដោយ

្របធា�នសា�� ប័ន/

្របធា�នគណៈកមា�� ធិ

 53.1.1 សច ១៦. 

វ�បស្សនោ ឬកិច�សន�នោរវោងថោ� ក់

ដឹកនំោកម�វ�ធីែកទ្រមង់ ៣ បូក ១

 ្រត�វបា�នេរៀបចំ ជោ្របចំា�

ពុំធា�� ប់មា�នកា�រ

េរៀបចំក្រមិតថោ� ក់

ដឹកនំោកម�វ�ធីនីមួយៗ

ចំនួនដង ៃនកា�រ

េរៀបចំវ�បស្សនោ/ឆា�� ំ

៥៣.២. េរៀបចំឯកសា�រទស្

សនោទា�នស� ីពីយុទ�សា��ស�  

និងចក��វ�ស័យរួមៃនកម�វ�ធី

ែកទ្រមង៣់ បូក ១ របស់រដ្

ឋា�ភិបា�ល

គ.ជ.អ.ប

អ.គ.ហ

គ.ក.រ

គ.ក.ច.យ

សច ១៧. 

ឯកសា�រទស្សនោទា�ន ស� ីពីចក��វ�

ស័យនិងយុទ�សា��ស� ៃនកម�វ�ធីែក

ទ្រមង់ ៣ បូក ១្រត�វបា�នេរៀបចំ

ពុំទា�ន់មា�នឯកសា�រ

ទស្សនោទា�ន

ឯកសា�រទស្សនោទា�ន 

្រត�វបា�នទទួលកា�រ

ឯកភា�ព ពី្របមុខរោជ

រដោ� ភិបា�ល ឬ្របធា�ន

គណៈកមា�� ធិកា�រ 

ទា�ងំបួន
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្រតីមា�សទ១ី ្រតីមា�សទ២ី ្រតីមា�សទ៣ី ្រតីមា�សទ៤ី

សូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ 

២០២១

លទ�ផលេគា�ល

(Baseline)

េលខកូដ

សកម�

ភា�ព

លម�ិត

េគា�លបំណង/ចេងោ� ម

សកម�ភា�ព

្រកសួងសា�� ប័ន/

អង�ភា�ពអនុវត�

វ�ធីសា��ស�វោស់

ែវង(Measuring)

េគា�លេដៅសូចនោករសមិទ�កម�គន�ឹះ្របចា�្ំរតីមា�ស ឆា�� ំ២០២១
ភស��តា�ង/

ឯកសា�រ

អំណះ

អំណោង

៥៣.៣. ្រគប់្រគងធនធា�ន

មនុស្ស េឆ��យតបនឹងត្រម�វ

កា�រកា�រងោរែកទ្រមង់ និង

ទិសេដៅរបស់អង�ភា�ព និង

សា�� ប័ន

្រក.មុខងោរសា�ធា�រ

ណៈ

្រកសួង-សា�� ប័ន

សច ១៨. 

ចំនួន្រកសួង សា�� ប័នបា�នេរៀបចំ

កា�រពិពណ៌នោមុខដំែណង ែផ�ក

េល�េគា�លកា�រណ៍ែណនំោ

េសចក�ី្រពា�ងេគា�ល

កា�រណ៍ែណនំោ ស� ីពី

កា�រពិណ៌នោមុខ

តំែណង

- េគា�លកា�រណ៍ែណនំោ

 ្រត�វបា�នដោក់ឱ្យអនុ

វត� េដោយបទដោ� ន

គតិយុត�

- ចំនួន្រកសួង សា�� ប័

នែដលបា�នេរៀបចំ

កា�រពិពណ៌នោមុខ

ដំែណងបា�ន្រតឹម

្រត�វ្រសបតា�មេគា�ល

កា�រណ៍ែណនំោ
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